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 چکیذه رساله: 

صحاب ما ل وإوشالما ظؾی ظبده ورشوفه حمؿد ادصطػی وظؾی أ ةاحلؿدهلل وـػی وصال

 ٓح برق وارظد شحاب.

 اها ب١ؿ:
 باٌؿ.ؼاج٘ه و ٨هكوث هیق، چهاق باب، پیٍگ٩حاایى قواله ٌاهل یک ه٭ؿهه، 

 ام.ؼىیً ؾق ایى قواله قا بیاو ي٘ىؾهؾق ه٭ؿهه اه٘یث هىٔىٞ و قوي و هًهس  اها همذهه:
ؾق  ج١ٝین و هعبث؛ ٠باقجًؿ ال:که  باٌؿپیكاهىو ؾو اهك ههن و اواوی هی پیٍگ٩حاق اها پیؾگفحاس:

ؾق ؾایكه اوحهماء به  ٠اهل اِلی ا٨حاؾو که يبىؾ و ٠ؿم ایى ؾو اِل، نایى هىاله پكؾاؼحبیاو به پیٍگ٩حاق 
 باٌؿ.ؾیى هی

 اها ابىاب سعاله:
ؾق ایى باب ه١ايی ل٥ىی و  باٌؿ؛هی «ج١كی٧ اوحهماء و اوباب آو» ٠ًىاو ایى باب باب اول:

قا جؽكیس کكؾه و به ایى يحیصه به آو ی هكبىٖا٠ؿهاِٙبلظی اوحهماء قا بیاو ي٘ىؾه و وپه ٔابٙه و ٬
په ال آو به اوباب ٜاهكی  ؾاقؾ.٦ قا بكآوقؾه و ه٭ّىؾ قا بیاو هیهؿ ،ؾوث یا٨حن که ایى ٔابٙه

 ؛باٌؿؿم که بكؼی ال اوباب آو ؾقويی هیاوحهماء ؾق گفٌحه و ظال پكؾاؼحن و به ایى يحیصه قوی
 ؛باًٌؿبكؼی ؾیگك ال اوباب آو بیكويی هی و ...شهل و ٧١ٔ ای٘او و ي٩ا٪، کبك، ظىؿ، ه٘چىو:
ٍحى ظؿ اقجؿاؾ بك اوحهماء گ٧١ٔ ي٩ىـ ٠ل٘ا و ج١ٙیل  های پیٍیى،ج٭لیؿ کىقکىقايه ال اهث ه٘چىو:

 .ـکك ؼىاهًؿ ٌؿکًًؿگاو و ؾیگك اوبابی که ؾق ایى باب 
٨ّل : باٌؿبىؾه و ٌاهل وه ٨ّل هی «های هؽحل٧ اوحهماءِىقت» ٠ًىاو ایى باب باب دوم:

ال ٠هؿ يىض ٠لیه  های پیٍیى،وشل و ؾیى و پیاهبكايً ؾق اهث اول قا با وؽى ال اوحهماء به الله ٠م
لهايی  بالهو به کًکاي و بكقوی اوحهماء ؾق ایى  آ٤ال ي٘ىؾم لىبلم جا ؾوقاو ٠یىی ٠لیه الىبلما

ماء ؾق به هىٔىٞ اوحه ،ؾق ٨ّل ؾوم با جکیه بك ٬كآو و وًث و کحب ویكت و جاقیػ په ال آو پكؾاؼحن.
٩اوت هح های ِىقت گیكی اهل کحاب و هٍكکاو و هًا٨٭او قا ؾق ؼبللِؿق اوبلم پكؾاؼحه و هىٟٔ

له پكؾاؼحن که اوحهماء ي٘ىؾو ِعابه به ؤو يیم بؿیى هى بیاو ي٘ىؾم گٍث،اوحهماء که ال آيها ِاؾق هی
اي قا به ج٘ىؽك و اوحهماء و ٨كوحاؾه٠موشل و ؾیى  ه٘او ظکن کىی قا ؾاقاوث که الله ٌاو،ؼا٘ك ؾیى

اي ٨كوحاؾهو هح٩اوت اوحهماء به الله ٠موشل و ؾیى  های ِىقت و ٨ّل وىم ال ایى باب قا به گیكؾ.هی
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 ظؿاذیىوه٘چىو  یًیهای ه١اِكؾق ایى لهیًه بك ا٨کاق و ايؿیٍه و ؾق ایى ٠ّك و ؾوقاو اؼحّاَ ؾاؾم
 ج٘كکم ي٘ىؾم.. یکاو و ِى٨یاو و..ئو ال

ؾق ٨ّل اول با جکیه بك يّىَ ِكیط ٬كآيی و اظاؾید  ایى باب ٌاهل ؾو ٨ّل اوث: باب عىم:
هبًی بك ک٩ك اوحهماء کًًؿه و  ،ظکن ایى يا٬ٓ ٌهاؾجیى ث،هِعیط يبىی و ي٭ل اش٘اٞ ول٧ ِالط ا

 كؾاؼحن.هًاو پئو وایك ه ءو يیم ؾق ایى ٨ّل به ظکن اوحهماء به ِعابه و ٠ل٘ا ؛اقجؿاؾ وی قا بیاو ي٘ىؾم
ک٩اق ظكبی و اهل ـهه و  :به بكقوی اًِا٦ هؽحل٧ اوحهماء کًًؿگاو وپه ؾق ٨ّل ؾوم ال ایى باب،

-هیبه ک٩ك وی ظکن  که چه لهاوی که ال هىل٘او وكلؾه و ایىئلياؾ٬ه و هًا٨٭او پكؾاؼحن و يیم به اوحهما

 م.اهپكؾاؼح باٌؿ،یو ؾقچه ِىقجی با وشىؾ اقجکاب اوحهماء ه١فوق هگكؾؾ 
گیكی ؾق بكابك آيها هىٟٔيىٞ ّل ظکن هًٍ٘یًی و هصالىث با اوحهماء کًًؿگاو و ٨ه٘چًیى ؾق ایى 

 قا هىقؾ بكقوی و کًکاي ٬كاق ؾاؾم.
ؾق ایى باب به اذك  باٌؿ.هی «گاوآذاق اوحهماء و اوحهماء کًًؿ» ایى باب جعث ٠ًىاو باب چهاسم:

ذیك ؤهای ؾيیىی و اؼكوی پكؾاؼحه و په ال آو به ج٠٭ىبثظید کی٩كها و اوحهماء بك اوحهماء کًًؿگاو ال 
و جكؾیؿ ؾق ظ٭ائ٫ ٌك٠ی و اؼبل٪ واال و ٠٭ایؿ و  م ؾیى و ایصاؾ ٌکؿو اوحهماء کًًؿگاو ؾق ه اوحهماء

٬ؿاوث ؾیى و هیبث و ٠ٝ٘ث  يابىؾی ؾقگاو ؿٟ و ٠باؾات و شهاؾ و يیم به اذك اوحهماء و اوحهماء کًًئٌكا
 ىن پكؾاؼحن.و بمقگی آو ؾق ي٩

ی قوی آوقؾم که به ٠ًىاو هرال له، به اذك اوحهماء بك ؾ٠ىت اوبلهؤ٘كض و واکاوی ایى هىپه ال 
  ـیل اٌاقه ي٘ىؾ: آذاقجىاو به  هی

هايٟ جكاٌی و ایصاؾ وؿ ؾق هىیك  ؛ه٩ًىق واؼحى هكؾم و بالؾاٌحى آيها ال ؾیى ؛با٘ل آهیؽحى ظ٫ و
و ایى اهكی اوث که ؾًٌ٘او اوبلم  يابىؾی آو به ٘ىق کاهلؾ٠ىت اوبلهی بؿوو قیٍه کى ي٘ىؾو و 

  قا يؿاقيؿ.جىايایی آو
ایى هىٔٞى ؾوث  ال ؼبلل بكقویکه  هه٘حكیى يحایصیبه  ی قواله پكؾاؼحه و ؾق آووپه به ؼاج٘ه

ـیلجىاو به بكؼی ال آيها که به ٠ًىاو هرال هیاٌاقه ي٘ىؾم  یا٨حن،  اٌاقه ي٘ىؾ: ؾق 
 ک٩ك ِكیط و اقجؿاؾ با جع٭٫ ٌكوٖ و ايح٩اء هىايٟ، هح١ال و ؾیى و پیاهبكايً، اوحهماء به الله -2

 باٌؿ.و ایى هفهب ول٧ ِالط اهث هیبىؾه آٌکاق 
اوحهماء به  ش٘لهکه هک٩كات و ال هبًی بك ایى ،هفهىم اهل کبلم ا٬ىال و يٝكیات له،ؤؾق ایى هى -1

ا٠حباقی  ،گكؾيؿي٘ی ک٩ك ِاظبًهىشب  ،که ه٭كوو به شعىؾ و ايکاق يباًٌؿهاؾاهی ؾیى
هؽال٧  و ياؾق بكؼی ال ٨٭ها که ؾق وا٬ٟ ٌاـ هایو ه٘چًیى ؾق ایى لهیًه ا٬ىال و ؾیؿگاه يؿاقؾ.



 1  چکیذه سعاله

 ا٠حباقی يؿاقيؿ. باًٌؿ،ؾلیل و اش٘اٞ ول٧ ِالط هی
قو ٌایىحه و ال ایى یى هىاي١ی اوث که ؾ٠ىت اوبلهی با آو هىاشه اوث،جك بمقگ اوحهماء ال -1

ی يّىَ ٬كآيی که ؾق باب اوحهماء و اوحهماء کًًؿگاو اللم اوث جا اهل اوبلم ؾق لهیًه بلکه
ی جكوًاک و هىلًاک اوحهماء با ظیات ٨كؾی چهكه ؾق هىاشهه جا ،هل و جؿبك ي٘ایًؿؤج واقؾ ٌؿه،

 . ؾق هىیك و هًهس و قوي و هؿایث ٬كآو ظكکث کًًؿ و اشح٘ا٠ی هىل٘او،
 صؾی اهلل وشؾم ظؾی كبقـا حمؿد وظؾی آفه وصحبه وشؾم.حؽم وأظؾم وأواهلل تعافی 

 يالمشؽأحمذ هحمذ  پژوهؾگش:
 د.فبذالله بى فمش الذهیجي اعحاد ساهًما:

 يهحمذ عاهش يىسوک د. سئیظ دايؾکذه:
9/8/0241 





 
 

 

  هقذهه:

من هیده اهلل  ظامفـا،أكػسـا وشقئات أن احلؿد هلل كحؿده وكستعقـه وكستغػره وكعوذ باهلل من رشور إ

 ن حمؿدا  أصفد أاهلل وحده ٓ رشیک فه و ٓإفه إ ن ٓأصفد أؾال مضل فه ومن یضؾل ؾال هادی فه و

 ظبده ورشوفه.

ة﴿ َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ُ٘ َٔ ْ َءا ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ ةدِِٙ  ٱّللٍّ ٌَ َٜن  ۦَظيٍّ ُت ُٕ ۡكِْ َّٔ ُٗذٓ 

َ
ٍّٖ إَِلٍّ َوأ ُٜت ُٕ  ﴾٩٬َوََل َت

 .[201 ٠٘كاو: لآ]
 با ايصام واشبات و ؿ ٔویؿ ال ؼؿا بحكویحكوبؿ ال ؼؿا یؿ آو چًاو که بایا٘او آوقؾهیکه ا یکىاي یا»

جاو به ياگاه چىو هكگؿ جا یؿ ٤ا٨ل يباٌیکً یٌ٘ا ٔو١ ؿٓ ویكیات گىهك ج٭ىا قا به ؾاهاو گیال هًه یؾوق
 .«ؿیکه هىل٘او باٌؿ هگك آویكیؾق قوؿٓ ي٘

ة﴿ َٛ حَّ
َ
د ْ  ٱنلٍّةُس  َيَٰٓ ٜا ٌُ ُٓ  ٱتٍّ ِيَربٍُّس ة َوبَرٍّ  ٱَّلٍّ َٛ ة َزوَۡص َٛ ۡ٘ ِٔ َِٰظَؽةٖ وََػََْي  ـَ ِٖ جٍّۡىٖف  ّٔ ُسٓ  ٌَ َػَْ

ۚٗ وَ  ا َونَِكةٓءا سرِيا ََ ة رَِصةَلا  َٕ ُٛ ۡ٘ ِٔ ْ ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ ِي ٱّللٍّ ۚٗ وَ  ۦلَُٜن ثِِٙ تََكةٓءَ  ٱَّلٍّ رَۡظةَم
َ
َ إِنٍّ  ٱۡۡل ٓۡ رَ  ٱّللٍّ ةََكَن َقَْۡيُس  رِيجا

 .[2]الًىاء:  ﴾١
ؿ و یا٨كیايىاو ب کیکه ٌ٘ا قا ال  یؿ. پكوقؾگاقیمیهكؾهاوٕ ال ٔؼٍنٓ پكوقؾگاقجاو بپكه یا»

واؼث. ىٓ هًحٍك یله یٔبك قو یلياو ٨كاواي ال آو ؾو ي٩ك هكؾاو و و ؿیٔوپهٓ ه٘ىكي قا ال يىٞ او آ٨ك
ىيؿ یکه پىیؿ ال ایمیبپكه ؿ؛ ویؾهیگك قا بؿو وىگًؿ هیؿ که ه٘ؿیمیهبپك یال ٔؼٍنٓ ؼؿائ و

گ٘او ؼؿاويؿ هكا٬ب ٌ٘ا اوث یكا که بیؿٓ، لیكیؿه گیِله قظن قا ياؾ ؿ ٔویؽحه ؾاقیقا گى یٍاويؿیؼى
 .«هايؿٓیؿه او پًهاو ي٘یق٨حاق ٌ٘ا ال ؾ کكؾاق و ٔو

ة﴿ َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ َٔ ْ َءا ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ ا  ٱّللٍّ َلا َقِؽيؽا ٜۡ ًَ ْ ٜا ُ ٓۡ َوَيۡنىِۡؿ  يُۡطِْطۡ  ڦَوًُٜل َُس ۡقَؿَْٰ

َ
ٓۡ أ َُّس

ٖ يُِؽِف  َٔ ۗۡ َو ۡٓ ٓۡ ُذَُٜٗبُس َ َُّس ة  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ًٕ ي ـِ ًزا َق ٜۡ ۡؽ وَةَز وَ ٌَ  .[12-10 ظماب:]األ ﴾ڧَذ
ها ال ٠فاب او ؾق اهاو یال بؿ یؾوق ها ویؼىبٍحى قا با ايصام یؼى ؿ ٔویهئهًاوٕ ال ؼؿا بحكو یا»

-یىحه هیجاو قا باؾهؿ وٓ ا٠٘الیكجاو هی٫ ؼیصه ؼؿا ٔجى٨ی. ؾق يحؿیؾقوث بگىئ وؽى ظ٫ و ؿٓ ویؾاق
 و یكولیکًؿ، ١ٙ٬ًا به پ ی٥٘بكي ٨كهايبكؾاقیؿ. اِبًل هك که ال ؼؿا و پیبؽٍایجاو قا هگًاهاو کًؿ و

 .«ابؿییؾوث ه یبمقگ یابیکاه
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 اها ب١ؿ:
قوي و هؿایث  ها،اب الله و بهحكیى و يیکىجكیى قويکح جكیى وؽًاو،جكیى و ؾقوثقاوث ه٘ايا

بؿ٠ث و هك  ٔؾق ؾیىٓ و هك اهك يى پیؿایی باٌؿؾق ؾیىٓ هیی ٔاهىق يى پیؿا جكیى اهىق،و بؿ  قوىل الله
  .2بؿ٠حی گ٘كاهی و هك گ٘كاهی ؾق آجً اوث

 ؛بكجكیى آيها جكیى هؽلى٬اجث قا ٨كوحاؾی،جىوث که به وىی ها گكاهی ان بكایپكوقؾگاقا ظ٘ؿ و وپ
و ابحبل هایً لبمقگىاقجكیى کىی که او قا آ ؛٬كاق گك٨ث و ِبك پیٍه کكؾآلاق و آيکه ؾق قاه جى هىقؾ اـیث 

 او قا به وىی بهحكیى اهث که بكای هكؾم بیكوو آوقؾه ٌؿيؿ، گفاقی ي٘ىؾ.ي٘ىؾی و قأی بىؾه و ٌکك
و هك شائك و ٜال٘ی قا يابىؾ  ای قا هؿایث ي٘ىؾیاو هك وكگكؾاو و ظیكاو و وكگٍحه یبىویله٨كوحاؾی و 

با بكاهیى ؾیًً با و و ٜلن بؿ٠ث و ک٩ك قا به ویژه ؾق بلؿالعكام هعى و قیٍه کى گكؾايؿی  گكؾايؿی
قخ بكيؿ جا به یايی به ابكؼىقؾ ي٘ىؾی و او قا اهك ي٘ىؾی که په ال او ؾیًً قا پیٍىا ٘ا٤ىجیاو بمقگ

 واهای آيگىییو یاوه کًًؿهیؽال٩ث وقلیؿه و ٠ًاؾ که با ایٍاو هبیاو ي٘ایًؿ ىايی قا کی آو پاوػ وویله
ٌاو قا ؾق وبلم و ؾقوؾ ه٘یٍگی بك واقذاو او که بكای يّكت ؾیًً ٬یام کكؾه و شاو ...پاوػ گىیًؿقا 

 به ٌ٘اق آوقؾ،ایٍاو قا ال واقذاو و ٠اق٨او قوىل الله  ؼؿاويؿ وبعاوآيکه  به اهیؿ ،قاه الله هح١ال
  .1بؽًٍؿهی

 اها ب١ؿ:
کًن قاهی که گ٘او هی - بكاوحی ایى جًها جى٨ی٫ الله هح١ال بىؾ که قاه جع٭ی٫ و بكقوی قا هیىك ي٘ىؾ

بؽً  - په ؾق ایى قاوحا به ٬ىن ٠٭یؿه ؾايٍگاه ام ال٭كی - ؾق آو ؾق پی کىب و ٨كاگیكی ٠لن بىؾم
 قا به 1اوحهماء هىٔٞى ،هل بىیاق و هٍىقت با اهل ٠لن و ٨ٕلپیىوحن و په ال جؤ - جعّیبلت ٠الی

                                                           
کحاب الًکاض،  بىؾاوؾ،أ به قوایثي٘ىؾيؿ. های ؼىؾ قا با آو آ٤ال هیؼٙبه  اوث که قوىل الله« ؼٙبة العاشة»ایى  -2

ٓ 2201ٔ ٌ٘اقه:الًکاض،  ة، کحاب الًکاض، باب ٨ی ؼٙبيحكهفال ؛1/132ٓٓ، 1221ٔٔ ٌ٘اقه:الًکاض،  ةؼٙب يباب ٨
ال٘صٟ٘  ؾق يهیر٘ٓ 180-2/120ال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أاهام  ایى ظؿید ظىى اوث؛: گ٩حه اوثو  1/121ٓ، ٔ

بی ؾاوؾ أ: ِعیط وًى يگا، قا جّعیط ي٘ىؾه اوث ي آولبايأٌیػ  . و«آو ذ٭ه هىحًؿ قشال»: گ٩حه اوث 1/111ٓٔ
 .21ٓ-20ٔ ٩عه:، ِایٍاو ٓ. و ؼٙبة العاشة2180ٔ ، ٌ٘اقه:1/131ٓٔ

چاپ ٌؿه « ٬حكا٦ الکبائكاالمواشك ٠ى » که ؾق آؼك کحابٓ 1/113ٔ «وبلماال٠بلم ب٭ىاٟ٘ اإل» بكگك٨حه ال ه٭ؿهه -1
 .باًٌؿي هیابى ظصك الهیح٘هك ؾو کحاب يىٌحه  اوث.

ایى هىٔىٞ پیٍحك ال وىی بكاؾق گكاهی، هع٘ؿالعلىايی ظ٩ٝه الله، به ٬ىن ٠٭یؿه ؾق ه٭ٟٙ ؾکحكا ج٭ؿین گكؾیؿ که به  -1
ه ال ؼا٘ك ظصن ايؿک هٙالب، هىقؾ هىا٨٭ث ٬كاق يگك٨حه و پفیك٨حه يٍؿ. لفا ال بكاؾق بمقگىاقم هع٘ؿ اشاله ؼىاوحن جا پ

جّىیب گكؾؾ. و ایٍاو به  - او ٌاءالله - کهه ٬ىن ٠٭یؿه جعىیل ؾهن، جا ایىقا بؾیگك آو باليگكی و أا٨ات بؿاو، باق



 1  همذهه

با ای جًگاجًگ و يمؾیک قابٙه لهؤایى هى لیكاي٘ىؾم  ايحؽاب وبب اه٘یث بىیاقی که بكؼىقؾاق اوث،
 وث کهاو گ٘او بًؿه آو باٌؿ.هی 2ا٬ٓ ٌهاؾجیىیى يىجك بمقگ و ؾق وا٬ٟ یکی ال هىائل ک٩ك و ای٘او ؾاقؾ

ج٘اهی آو بكقوی ٌؿه و  ای که ج٘اهی شىايببه گىيه و ای هىح٭لایى هىٔٞى ؾق قواله - ٠لنأوالله  -
هىقؾ  ،٨كو ق٨حگاو ؾق ایى يا٬ٓ ال يىا٬ٓ اوبلم و ای٘او بیاو گكؾیؿه باٌؿ ها و اٌکاالت٠یب و ي٭ُ

 .تعافی مـهظاؾاكا اهلل ؛ بعد و بكقوی و واکاوی ٬كاق يگك٨حه اوث

                                                                                                                                                         
 یٍاو پاؾاي يیکى اقلايی ؾاقؾ.ه اؾاقم. اهیؿواقم که الله ٠موشل ب قا هى اشاله ؾاؾه و ال ایٍاو ک٘ال جٍکك و ٬ؿقؾايی

: کٍا٦ ال٭ًاٞ به ٠ًىاو هرال بًگك ؛ايؿيا٬ٓ قوايؿه 100 قا به يىا٬ٓ اوبلم بىیاقيؿ؛ بكؼی ال اهل ٠لن ج١ؿاؾ آيها -2
ٓ شٟ٘ ال١بلهه: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون؛ و ٌیػ 1/18ٔة الىًی و الؿقق« ظکن ال٘كجؿ»٬حًاٞ، جعث باب ٠ى هحى اإل

که به ا٠حباق  های ٘ىاليی گكؾیؿه اوثله بعد و بكقویؤهىپیكاهىو ایى ؾق کحب ٠ل٘ا گىیؿ: ٠بؿ الله بى ظ٘یؿ هی
 .21و الله ا٠لن. ٨حاوی الٍیػ ٠بؿ الله بى ظ٘یؿ، َ  قوؿ.هىقؾ هی 100به بیً ال٨كوٞ و ه٩كؾات آو 





 
 

 

 آو: گسیًصاهمیت هىضىع و اسباب 

ـیل يه٩حه اوث:  اه٘یث هىٔىٞ هىقؾ بعد ؾق اوباب 
ؾیى و ج١ٝین قوىل الله هح١ال و ج١ٝین  هاِل و اوان ؾیى اوبلم هبًی بك ج١ٝین الل -2

با ایى اِل بمقگ هًا٨ات  يهاوث،ه آیا آيچه هكبىٖ ببه چیمی ال ایى اهىق  و اوحهماء باٌؿ هی
یى جك بمقگ اوبلم و الیکی ال يىا٬ٓ  و بلکه اوحهماء یکی ال آيها،بىؾه ؾاٌحه و ٌؿیؿا ؾق جًا٬ٓ 

  باٌؿ.های اوبلم هیيابىؾ کًًؿه
 ٔظكهث ایٍاو قآ اوحهماء وقلیؿه وهك آيکه ؾق ٬لب به قوىل الله » گىیؿ:هی  ابى جی٘یه

ل و جصلی و الحمام،اي٭یاؾ  لیكا وقلؾ،اهحًاٞ هی باٌؿال ایًکه هلحمم به اهك قوىل الله  بک ٌ٘اقؾ،و
و ایى ؾو اهك  ؛باٌؿاهايث هی ؼىاق و لبىو و وبک ٌ٘كؾو، اکكام و اظحكام بىؾه و اوحؽ٩ا٦ و ظ٭یك و

په ؾايىحه  .اوثؾیگكی هًح٩ی  ؾو ؾق ٬لب ظاِل ٌىؾ،گاه یکی ال آو؛ بًابكایى هكباًٌؿهحٕاؾ هی
ای٘او بىؾه و ؾق وا٬ٟ هًا٨ات ٔؿ با  یهًا٨  اوحؽ٩ا٦ و ظ٭یك و ؼىاق و وبک ٌ٘كؾو قوىل الله ٌؿ،

 .2«ٔؿ اوث
و٧ِ  های آو،ظک٘ی ال اظکام آو یا وًحی ال وًثیک ال ١ٌائك اوبلم یا بًابكایى اوحهماء به هك

یى جك بمقگ اوحهماء لیكا ؾهؿ،ٌ٘اق ؾًٌ٘او اوبلم ٬كاق هیقا ؾق و وی  ای٘او قا ال ِاظبً ولب ي٘ىؾه
ایى اهکاو وشىؾ ؾاقؾ که  چكا که بكای هك ايىايی باٌؿ،ي٘یو ه١٘ىلی شكم بىؾه و گًاهی ٠اؾی  گًاه و

و  هىٔىٞ یک چیماها ایى  بك وی ٤لبه یا٨حه و بؿیى جكجیب هكجکب ه١ّیث و گًاهی گكؾؾ،ي٩ىً 
 ؾیگك اوث. چیمیآو  و ١ٌائك اوحهماء به ؾیى الله هح١ال

و ایى  و ١ٌائك ؾیى؛ال جٍىی٫ به ج١ٝین الله هح١ال و قوىل الله  پك اوث٬كآو و وًث يبىی  -1
-یؾاللث ه گكؾؾ، ِاظبً ال ؾیى هی اه٘یث ایى اهك و ایًکه ايعكا٦ ؾق آو هًصك به ؼكوز بك

 کًؿ.
که ٬ٍِكی ای ؾق هیاو جکاو ؾهًؿهیم به ٘ىق ٌگ٩ث آوق و يو ؾوقاو ؾق ایى ٠ّك  اوحهماء به ؾیى، -1

ی ؿه و هفاهب ویكايگكق الئیکی و اؾیاو يى به ٜهىق قویا٨کا ا٠یاوؼىؾ قا قو٩ًٌکك ؼىايؿه و ؾ
هیاو بكؼی ال ٠ىام  و يیم ؾق اوث های آوو هؿایث اوبلم و ج١الین و آهىله هؽال٧ با قوي که

                                                           
 .112الّاقم ال٘ىلىل، َ  -2
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گاه و شاهلًؿ و  آوقيؿ،و هیی٭ث يىبث به ؼٙك آيچه بك لباظ٭ی هكؾم که ؾقالًان و جىؾه ياآ
 يؿ،آوقًیى کل٘ات ؼٙكياکی قا بك لباو هیگاهی ال قوی ٌىؼی و به ٬ّؿ ؼًؿايؿو ؾیگكاو چ

 جكویس یا٨حه اوث.
هؽحل٧ آو و جفکك و  های ِىقت وهین بىؾو ؾق بیاو و ک٧ٍ ال٩اٚ و ٠باقات اوحهماء آهیم و -1

گاهی ؾاؾو ؾق  و کركت ابحبل و آلهایً به  ؾو ايحٍاق آوؼٙك آو و يیم بیاو ه٘یٍگی بى لهیًهآ
لى بؿوو ٬ّؿ ال  هىشب آو و هّیبحی که ؾق ایى اهك يه٩حه اوث و آو ایًکه گاهی ایى اهك و

 ليؿ.هىل٘اياو وك هی
اهك ؾق هصاله  بیاو هى٧٬ و هى١ٔگیكی یک هىل٘او به ویژه ؾق ایى ٠ّك ؾق بكابك ايحٍاق ایى -1

هن ال ؼبلل قهً٘ىؾ آو ؼی ال کحب ظاهل ا٨کاق ویكايگك،ها و هصبلت و بكو هعا٨ل و قولياهه
 ٨كهایؿ:الله ٠موشل که هی

ٓۡ ِِف  َوًَؽۡ ﴿ َل َقَْۡيُس ٍـّ َُِتَٰتِ َٗ ٓۡ َءاَيَِٰخ  ٱّۡ ِٕۡكُذ ۡن إَِذا َق
َ
ِ أ ة وَََل  ٱّللٍّ َٛ ِ  ث

ُ
أ ـَ ۡٛ ة َويُۡكَذ َٛ ِ يُۡسَىُؿ ث

 ِ ْ ِِف َظِؽيٍر َدرۡيِه ٜا َٰ ََيُُٜع ٓۡ َظَّتٍّ ُٛ َك َٔ  ْ ُكُؽوا ٌۡ ۗۡ إِنٍّ  ۦٓ َت ۡٓ ُٛ ِۡسُْ ّٔ ا  ٓۡ إِذا َ إٍُِّٗس ُِٔف  ٱّللٍّ َجَٰىٌِِيَ َصة ُٕ ۡ  ٱل
َٓ ََجِيًكة ٱوَ  ٍّ٘ َٛ َٖ ِِف َص َٰىِؿِي َؽ
  .2[210 ًىاء:]ال ﴾١٤٠ّۡ

 ءالله ؾق باب وىم ؼىاهؿ آهؿ.و ج٩ّیل ایى هٙلب او ٌا
 ياهیؿم.« احکام و آثاس آو اعحهضاء به دیى،» ٠ًىاو ایى قواله قا و بؿیى جكجیب،

                                                           
که ؼؿاويؿ ؾق کحاب ٬ٔكآوٓ بك ٌـ٘ا يـالل کـكؾه اوـث کـه هكگـاه ٌـًیؿیؿ بـه آیـات ؼـؿا ک٩ـك وقلیـؿه  یو به ؾقوح -2

 ؛ؾیگـك بپكؾاليـؿ یهـایؿ جـا آيگـاه کـه بـه وـؽىهًٍـیً یٌـىؾ، بـا چًـیى کىـايیبه ج٘ىؽك گك٨حـه هـ یٌؿه و آیات و
ؾق شهـًن گـكؾ  یچكا که ؾق ایى ظالث ٌـ٘ا هـن هرـل آيهـا ؼىاهیـؿ بـىؾ. ه٘ايـا ؼؿاويـؿ هًا٨٭ـاو و کـا٨كاو قا ش٘لگـ

 آوقؾیه



 
 

 

 رساله:آوری  جمغ روش يگاريذه در

بلی کحب و و بكقوی ؾق ایى لهیًه قا ؾق البجحبٟ  په ال ايحؽاب هىٔىٞ و هىا٨٭ث ٬ىن ٠٭یؿه،
ؾق ابحؿا  آ٤ال ي٘ىؾم. با وشىؾ پكاکًؿگی بىیاقی که ؾاٌث،بىؾ ه٭االت و آيچه ؾق ایى لهیًه يگاقي یا٨حه 

آیات ٬كآيی قا ال هّع٧ ٌكی٧ گكؾآوقؾه و وپه به ج٩ىیك ایى آیات ؾق کحب ج٩ىیك پكؾاؼحن و ال 
ل آو به وًث يبىی قوی آوقؾم و په ا بهكه شىحن.ؾیگك ج٩ىیك اهام ٘بكی آ٤ال ي٘ىؾه و يیم ال ج٩اویك 

ٌاو ه٘كاه ٌكض و بیاو ه١ايی -که ايؿک هن بىؾيؿ- ايؿ،د ِعیعی قا که ؾق هىٔىٞ واقؾ ٌؿهاظاؾی
و  «يالبللکائ» ه٘چىو ؛ايؿحب ٠٭یؿجی که اوًاؾ قا ـکك ي٘ىؾهيیم به وكا٢ بكؼی ال ک گكؾآوقی ي٘ىؾم.

ق٨حه و  و هايًؿ آو، ةوبلم ابى جی٘یيؿ هايًؿ کحب ٌیػ اإلااوًاؾ قا ـکك يکكؾههايًؿ آو و ه٘چًیى کحبی که 
و ؾق ایى هىیك ال کحب ویكت و جاقیػ يیم ٤ا٨ل يٍؿه و ؾق  به واکاوی هىٔىٞ هىقؾ يٝك ؾق آيها پكؾاؼحن.

یک ال ایى ؾق هك بىؾم، ؾق شىحصىیًؼكه به آيچه ؾق ایى لهیًه و باأل آيها به بعد و بكقوی پكؾاؼحن.
 کحب ؾوث یا٨حن.

 های پیٍیى به قٌحه جعكیك ؾق آهؿيؿ،ی ؾیايثهایی که ؾق لهیًهه٘چًیى ؾق ایى قاوحا به يگاٌحه
٪ ك  ی ٨ِ و يیم به کحبی که ؾق لهیًه «ال٩ّل» ،«يالعیاق هؿایة» ،«الصىاب الّعیط» ه٘چىو کحب

و آو يگاٌحه په ال آو به ا٨کاق ه١اِك و آيچه پیكاهى قشىٞ ي٘ىؾم. اوبلهی هبحؿٞ و گ٘كاه يىٌحه ٌؿه،
ا هىاقؾ بو ؾق ایى هىیك  پكؾاؼحه و به بیاو ابا٘یل آيها پكؾاؼحن. چه ؾق ي٭ؿ و یا ظ٘ایث ال آو، ٌؿه،

 های هؽحل٧ بكؼىقؾ ي٘ىؾم. بىیاقی ال اوحهماء به ؾیى، به ویژه ال يىٞ جّاویك و ٠که
بك اوبلم و ج٘ىؽك  هصىم بك هبًایها ؾق قولياههآيچه ه٘چًیى ؾق ایى لهیًه به هٙال١ه و بكقوی 

ی هحىو اؾبی که ؾق باب اوحهماء به ؾیى جىوٗ ا٨كاؾی پكؾاؼحن و يیم به هٙال١ه ،يگاٌحه ٌؿه بىؾاهل آو 
قا ؾیگك و بىیاقی ال ا٨کاق يى ٜهىق پكؾاؼحن؛  ايؿ،يىٌحه ٌؿه «٠بلء ظاهؿ» و «ول٘او قٌؿی» ه٘چىو

 هٙال١ه و بكقوی ي٘ىؾم.
هؽحل٧ آو،  های ِىقت به ؾیى و ؾق باب اوحهماء ایى ٬بیل،که هىاقؾ هح١ؿؾی ال په ال ایى

ش٘ا٠ث ؾق باب اهل وًث و  -ٌاوو پیكواو ةقب١أئ٘ه أ- ٨٭هایبه کحب ٨٭ه و آيچه  گكؾآوقی ي٘ىؾم،
 قشىٞ ي٘ىؾم و ایى به ؼا٘ك جؽكیس ظکن اوحهماء و اوحهماء کًًؿگاو بىؾ. ايؿ،ظکن هكجؿ ـکك ي٘ىؾه

و ال هىاقؾی  ؾه و به کًکاي و بكقوی هىٔٞى پكؾاؼحهي٘ىبك ایى هكاشٟ و هًابٟ ٠ل٘ی جى٧٬  ،آقی
ق ال آو و بىیا هِىقت بكؾاقی ي٘ىؾ که هكبىٖ به اوحهماء به الله هح١ال و پیاهبكايً و ؾیى اوبلم بىؾ،
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 ي٘ىؾم.آوقی  شٟ٘ ی بعد قابهكه شىحن جا ایًکه هاؾه
 و هٙالب ها، با وبک يگاقي و بعدبلی ایى کحبيیىث که بكقوی و جع٭ی٫ ؾق الب جكؾیؿی

ها و بلکه ِؿها که گاهی ؾهچًاو ،٘لبؿیجبلي بىیاقی هو  و٬ث اقلًٌ٘ؿ آو،و گىياگىو هؽحل٧ 
 یا٨حن.ؾوث ي٘ی به هٙلبی که هكبىٖ به هىٔىٞ هىقؾ يٝك باٌؿ، کكؾم اهاهی٩ِعه هٙال١ه 

ـیل يگاقي ؾق ایى لهیًه قا آ٤ال ي٘ىؾم:په ال ایى با ق٠ای  ث و ؾق يٝك ؾاٌحى اهىق 
اون وىقه و آیه قا با ؼٙی هح٩اوت و کىچکحك  په ال ـکك آیات ٬كآو کكین ال هّع٧ ٌكی٧، -2

ظىاٌی و  ؾق قاوحای ٠ؿم ا٨مایً ظصن قواله و يه ؾق پاوق٬ی، هحىپه ال ـکك هك آیه ؾق 
 ـکك ي٘ىؾم. ها،پاوق٬ی

بىؾ به یکی  ىاگك ظؿیری ؾق ِعیعی و هّاؾق آيها قا ـکك ي٘ىؾم؛ کكؾهاظاؾید يبىی قا جؽكیس  -1
و چه بابی ٬كاق ؾم و بیاو ي٘ىؾم که آو ظؿید ؾق کؿاهیى کحاب کكال آيها یا هك ؾوی آيها اکح٩ا هی

 قا ال چاپی که بؿاو ا٠ح٘اؾ ؾاٌحن ـکك ي٘ىؾم.ی آوهعی ظؿید و شلؿ و ٩ِؾاٌحه و ٌ٘اقه
با شمء و  اها اظاؾیری قا که ؾق هىًؿ بىؾ، چًیى ٠٘ل ي٘ىؾم، ةقب١أبه وًى ه٘چًیى يىبث 

  ٩ِعه بیاو ي٘ىؾم.
 ـهبی،اهام  ه٘چىو: ٔظؿیدٓ با ي٭ل کبلم اهل ایى ٨ى ی اظاؾیری که ؾق ِعیعیى يبىؾيؿ،ؾق لهیًه

 ام.هبه ِعث و ٧١ٔ آيها ظکن ي٘ىؾ آلبايی و... هًاوی، ی،لی١ل ٠كا٬ی، ابى ظصك،
هك   بكکث ٠لن و اؾای اهايث و پفیكي يّیعث اهام يىوی و کىبو ؾق قاوحای ؾوحیابی  -1

ای يّیعث بًؿه آو اوث: ٨ائؿه» ىیؿ:گهی  اهام يىوی اي يىبث ؾاؾم.٬ىلی قا به گىیًؿه
هىشب بكکث  چًیى کًؿ،که هكلیكا  اي يىبث ؾاؾه ٌىؾ،که ٌگ٩ث و ٤كیب اوث به گىیًؿه

يچه ال کبلم و ؾق آ اؼحهله قا ال ٬لن ايؿؤو هك آيکه ایى هى گكؾؾو١ًٔ هی ال وؾق ٠لن و ظ
وی ؾقظ٭ی٭ث  ؾچاق وهن و گ٘او ٌىؾ که آو کبلم ؼىؾ اووث، کًؿ،ؾیگكاو که ؾقیا٨ث هی

بكکحی وث که ال ٠٘لً بهكه و وىؾی يبكؾه و ؾق ظال و و١ًٔ بكای وی ا وماواق و ٌایىحه آو
-اي يىبث هیه ٨ىائؿ و يکات ههن قا به گىیًؿهو ٨ٕل پیىوحاهل ٠لن  بكاوحی ظاِل يگكؾؾ.

 .2«ؾاؾيؿ. ال الله ٠موشل جى٨ی٫ ؾائ٘ی ؾق ایى اهك قا ؼىاوحاقین

   زویه و ساختاز بحج:
 ها جٍکیل ٌؿه اوث.، چهاق باب و ؼاج٘ه و ٨هكوثپیٍگ٩حاق ،واؼحاق بعد ال ه٭ؿهه

                                                           
 .13بىحاو ال١اق٨یى، َ  -2
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   همذهه: الف(
 ٌاهل:
 ؛اه٘یث هىٔىٞ و اوباب گمیًً آو 
 ؛قوالهآوقی  شٟ٘ قوي يگاقيؿه ؾق 
 ؛قویه و واؼحاق کلی بعد 
 ؛ی جع٭ی٫یٍیًهپ 
 .ج٭ؿیك و وپاوگفاقی 

 پیؾگفحاس: ب(
 ٌاهل وه هبعد: 

 :؛ج١ٝین هبعد اول 
 :؛هعبث هبعد ؾوم 
 :يکاجی ههن هبعد وىم. 

یف اعحهضاء و اعباب آو: باب اول: ج(  جقش
  ٌاهل ؾو ٨ّل:

 :یف اعحهضاء: فصل اول   جقش
 هبعد: ٌاهل وه

 :؛ج١كی٧ ل٥ىی اوحهماء هبعد اول 
 :؛وقوؾ اوحهماء ؾق يّىَ ٌك٠ی هبعد ؾوم 
 :ج١كی٧ اِٙبلظی اوحهماء هبعد وىم. 

 :اعباب اعحهضاء: فصل دوم 
 ٌاهل ؾو هبعد:

  اعباب دسويی: هبحث اول:
 ٌاهل ه٩ث هٙلب:

 :؛ظ٭ؿ هٙلب اول 
 :؛ظىؿ هٙلب ؾوم 
 :؛کبك هٙلب وىم 
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 :؛ي٩ا٪ هٙلب چهاقم 
  ؛شهل پًصن:هٙلب 
 :؛٧١ٔ ای٘او هٙلب ٌٍن 
 :ظب هال هٙلب ه٩حن. 

 اعباب بیشويی: هبحث دوم:
 ٌاهل چهاق هٙلب:

 :؛های پیٍیىکىقکىقايه ال اهثج٭لیؿ  هٙلب اول 
 :؛ايعكا٦ ٠٭یؿجی ؾق ظیات اهث هٙلب ؾوم 
 :؛و هعحىبیى ء٧١ٔ ي٩ىـ ٠ل٘ا هٙلب وىم 
 :لياؾ٬ه و هكجؿیى ج١ٙیل ظؿ اقجؿاؾ بك اوحهماء کًًؿگاو و هٙلب چهاقم. 

  اعحهضاء: های صىست باب دوم:
 ٌاهل وه ٨ّل:

  پیؾیى:های  اعحهضاء دس اهث های صىست فصل اول:
 ٌاهل وه هبعد:

 :؛ی ال اوحهماء به الله هح١الهای ِىقت هبعد اول 
 :؛ی ال اوحهماء به پیاهبكاوهای ِىقت هبعد ؾوم 
 :ی ال اوحهماء به ؾیىهای ِىقت هبعد وىم. 

  اعحهضاء دس صذس اعالم: های صىست فصل دوم:

 شامل چهار مبحث:
  ی اص اعحهضاء به الله هحقال:های صىست هبحث اول:

 ٌاهل ؾو هٙلب:
 :؛ی ال اوحهماء هٍكکاو به الله هح١الهای ِىقت هٙلب اول 
 :ؿ٠ث به الله هح١الی ال اوحهماء اهل بهای ِىقت هٙلب ؾوم. 

  :اعحهضاء به سعىل الله های صىست هبحث دوم:

 پًس هٙلب:ٌاهل 
  :؛اوحهماء به پیاهبكاو قوٌی ه٘یٍگیهٙلب اول 
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 :وحهماء هٍكکاو يىبث به قوىل اللهی ال اهای ِىقت هٙلب ؾوم 
 :یهىؾ و يّاقی يىبث به قوىل الله ی ال اوحهماءهای ِىقت هٙلب وىم 
 :الله حهماء هًا٨٭او يىبث به قوىلی ال اوهای ِىقت هٙلب چهاقم 
 :ؾق ٘ىل جاقیػ هماء به قوىل اللهی ال اوحهای ِىقت هٙلب پًصن. 

 ی اص اعحهضاء به دیى، اصىل و فشوؿ آو: های صىست هبحث عىم:
 ٌاهل: ه٭ؿهه و وه هٙلب:

  ؛ي١٘ثه٭ؿهه: کاهل ٌؿو ؾیى و جک٘یل 
 :؛وحهماء هٍكکاو به ؾیى الله هح١الی ال اهای ِىقت هٙلب اول 
 :؛یهىؾ و يّاقی به ؾیى الله هح١ال ال اوحهماء یهای ِىقت هٙلب ؾوم 
 :هماء اهل بؿ٠ث به ؾیى الله هح١الی ال اوحهای ِىقت هٙلب وىم. 

  هًاو:ؤبه صحابه و عایش هی اص اعحهضاء های صىست هبحث چهاسم:

 ٌاهل: ه٭ؿهه و چهاق هٙلب:
 ؛يىبث به اِعاباظحكاهی  بی ه٭ؿهه: يهی ال وب و ؾًٌام و اهايث و  
  ؛ی ال اوحهماء هٍكکاو به ِعابههای ِىقت اول:هٙلب 
 :؛ی ال اوحهماء اهل کحاب به ِعابههای ِىقت هٙلب ؾوم 
 :؛هًاوئ٭او يىبث به ِعابه و وایك هی ال اوحهماء هًا٨های ِىقت هٙلب وىم 
 :هًاوئؿ٠ث يىبث به ِعابه و وایك هی ال اوحهماء اهل بهای ِىقت هٙلب چهاقم. 

  حهضاء دس فصش حاضش:ی اص اعهای صىست فصل عىم:

 ٌاهل چهاق هبعد:
 :؛ی ال اوحهماء به الله هح١الهای ِىقت هبعد اول 
 :؛ ی ال اوحهماء به قوىل اللههای ِىقت هبعد ؾوم 
  ؛ی ال اوحهماء به ؾیىهای ِىقت وىم:هبعد 
 :اوحهماء به ِعابه و وایك هىهًاو ی الهای ِىقت هبعد چهاقم. 

  اعحهضاء کًًذگاو:باب عىم: حکن اعحهضاء و الغام 

 ٌاهل ؾو ٨ّل:
 فصل اول: حکن اعحهضاء: 
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 ؾو هبعد:ٌاهل 

  له هحقال و پیاهبشاو و دیى اعالمهبحث اول: حکن اعحهضاء به ال
 ٌاهل ه٭ؿهه و ًٌ هٙلب:

 ؛های اللمه٭ؿهه: یاؾآوقی 
 ؛الیل ٬كآيیهٙلب اول: ؾ 
 ؛هٙلب ؾوم: ؾالیل ال وًث يبىی 
 ؛اهثٙلب وىم: ي٭ل اش٘اٞ ول٧ ِالط ه 
 ؛ی هفاهب چهاقگايههٙلب چهاقم: جّكیعات ٨٭هاء، ائ٘ه 
 ؛، ؾق گفٌحه و ظالهٙلب پًصن: ال٩اٚ و ٠باقات هكبىٖ به اوحهماء به ؾیى 
 قؾ بك آيها هٙلب ٌٍن: ٌبهات و. 

 هًاو:ؤهبحث دوم: حکن اعحهضاء به صحابه و عایش ه
 ٌاهل وه هٙلب: 

 ؛هٙلب اول: ظکن اوحهماء به ِعابه 
 ؛هًیىئههات ال٘أکن اوحهماء به : ظهٙلب ؾوم 
 هًاوئهو وایك  ءهٙلب وىم: ظکن اوحهماء به ٠ل٘ا. 

 گیشی دس بشابش آيها:کًًذگاو و حکن همًؾیًی با آيها و هىضـالغام اعحهضاء فصل دوم:
 ٌاهل چهاق هبعد:

 باؽذ. ای که کافش اصلی هبحث اول: اعحهضاء کًًذه
 ٌاهل ؾو هٙلب:

  باٌؿ.ای که ظكبی کًًؿههٙلب اول: اوحهماء 
 باٌؿ.ای که هن پی٘او و ـهی هٙلب ؾوم: اوحهماء کًًؿه 

 )هًافك( باؽذ. ای که صيذیكهبحث دوم: اعحهضاء کًًذه
  ای که هغلماو اعث.اعحهضاء کًًذه هبحث عىم:

 ٌاهل چهاق هٙلب:
 ؛هکاو و٬ٞى اوحهماء ال وىی هىل٘اوهٙلب اول: ا 
  ؛هكجکب اوحهماء گكؾیؿه اوثهٙلب ؾوم: ظکن هىل٘ايی که 
 ؛هٙلب وىم: ٌكوٖ جک٩یك ه١یى یک هىل٘او  
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 :؛هىايٟ جک٩یك ه١یى یک هىل٘او هٙلب چهاقم 
گیشی هغلماو دس کًًذگاو و هىضـبا اعحهضاء هبحث چهاسم: حکن هجالغث و همًؾیًی

  بشابش آيها:

 ٌاهل ؾو هٙلب:
 ؛هٙلب اول: ظکن هًٍ٘یًی با آيها 
 ؾق بكابك آيهاگیكی ٙلب ؾوم: هىٟٔه. 

  باب چهاسم: آثاس اعحهضاء و اعحهضاء کًًذگاو:

 ٌاهل وه ٨ّل:
 فصل اول: اثش اعحهضاء بش خىد اعحهضاء کًًذگاو

 ٌاهل ؾو هبعد:
  اسجذاد وی هبحث اول:

 ٌاهل چهاق هٙلب:

 ً؛هٙلب اول: هؿق بىؾو ؼىي 
 ً؛هٙلب ؾوم: يابىؾی ٠٘ل 
 ؛ٙلب وىم: لایل ٌؿو هلکیث ویه 
  :اي.جعكین ـبیعههٙلب چهاقم 

 ال دس هقشض خؾن و کیفش و فزاب الله هحقلشاس گشفحى هبحث دوم: 
 ٌاهل ؾو هٙلب:

 ،؛ؾق ؾيیا هٙلب اول: ؾق ه١كْ ؼٍن و ٠فاب الله هح١ال بىؾو 
 و ٠فاب الله هح١ال بىؾو ؾق آؼكت هٙلب ؾوم: ؾق ه١كْ ؼٍن. 

 اعالهی: ی  فصل دوم: اثش اعحهضاء و اعحهضاء کًًذگاو بش جاهقه
 :بعدٌاهل: ه٭ؿهه و وه ه

 ؛ی اوبلهیه٭ؿهه: ٠ًاِك شاه١ه 
 ؾق ىه ؾاؾو ظ٭ای٫ ٌك٠ی و اؼبل٪ واال های اوبلهی و واقويه شلهبعد اول: هؿم اقلي

 ؛ؾق اؼبل٪... شهاؾ... ؾق ؾق ٠باؾات... ؾق جٍكیٟ... ٠٭ایؿ...
 ؛وث ؾیى و هیبث و ٠ٝ٘ث آو ؾق ي٩ىنهبعد ؾوم: هؿم و ویكايی ٬ؿا 
  :هاها و ؾولثيابىؾی اهثهبعد وىم. 
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 کًًذگاو بش دفىت اعالهیفصل عىم: اثش اعحهضاء و اعحهضاء

 :بعدٌاهل: ه٭ؿهه و وه ه
 ؛وىی الله هح١ال، اه٘یث و ظکن آو ه٭ؿهه: ؾ٠ىت به 
 ؛هبعد اول: آهیؽحى ظ٫ با با٘ل 
  :؛ها ال پفیكي آویى و بال ؾاٌحى آوهح٩ًك واؼحى هكؾم ال ؾهبعد ؾوم 
 آو ؼیك ايؿاؼحى هىیك ؾ٠ىت اوبلهی و ایصاؾ هىايٟ ؾق هىیكؤو ج ٫ج١ىی هبعد وىم: به. 

یى جىصیهؽاهل خالصه خاجمه: د(  ها و پیؾًهادات.ای اص يحایج بحث و ههمحش



 
 

 

 ی تحقیق:پیطیًه

یک ال آيها به اقًٌ٘ؿ و بىیاق وىؾهًؿ و پك ٨ائؿه ؾیؿم که هكهایی کىچک اها ؾق ایى هىٔىٞ قواله
 جىاو به هىاقؾ ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:که هی ايؿٍی ال شىايب هؽحل٧ هىٔىٞ پكؾاؼحهبؽ

ی ؾکحك هع٘ؿ بى و١یؿ ال٭عٙايی که ؾق آو به يگاٌحه «هؾهأزاء بافدین واشتف»ی قواله -2
 هباظد ـیل پكؾاؼحه اوث:

و ؾق ایى قواله بكؼی  ؛اوحهماء، بكؼی ال اوباب آو، هاي١ی ال هىايٟ ؾ٠ىت به وىی الله هح١الؼٙك 
و ؾیى اوبلم قا ـکك ي٘ىؾه اوث. وپه به ٠٭ىبث و   اوحهماء به الله هح١ال و قوىل الله های ِىقت ال

ایى هٙالب قا با  گیكی هىل٘او ؾق بكابك اوحهماء کًًؿگاو پكؾاؼحه اوث. و ج٘اهیکی٩ك اوحهماء و هىٟٔ
 ٟٙ کىچک بیاو ي٘ىؾه اوث.٩ِعه ؾق ٬ 38 يهایث اؼحّاق ؾق

شه آل لی٧ ٌیػ ٠بؿالىبلم بكؤج «مـغشتفزاء بادمافؼول ادبغ ؾی حؽم اإل»ی قواله -1
ی و ؾق آو اؾلههًاو پكؾاؼحه اوث ئل٧ به ظکن اوحهماء ي٘ىؾو هئ٠بؿالکكین؛ ؾق ایى قواله ه

و ٌاء الله ؾق شای ؼىؾ ؼىاهؿ ا٬كآيی و کبلم اهل ٠لن ؾق ایى لهیًه قا بك اوان ج٩ّیلی که 
 باٌؿ.٩ِعه ؾق ٬ٟٙ کىچک هی 11ه يیم ؾق آهؿ، ي٭ل کكؾه اوث. ایى قوال

ة وفقؼیامن افكواؿض اإل»جعث ٠ًىاو اللٙی٧ ٠بؿبى هع٘ؿ  ؾکحك ٠بؿال١میمی ؾکحكای قواله -1

هایی ال ایى قواله، به هىٔىٞ اوحهماء به الله هح١ال ؾق بؽً. اوث يیم ال ایى ؾوث «وافعؿؾقة
٬كآو و  -ی ٌك٠ی وث. و ؾق ایى قاوحا بكؼی ال اؾلهو ٬كآو کكین پكؾاؼحه او قوىل الله 

ؾق ٔ٘ى يىا٬ٓ قا و ایى کكؾه اوث. ي٭ل  لهیًهي٘ىؾه و کبلم اهل ٠لن قا ؾق ایى  قا ـکك - وًث
 .ای هىح٭ليه ؾق قواله ي٘ىؾه اوث،بیاو ای٘او  ی٬ىلی و ٠٘ل

شتفزاء واإل حتذیر ادسؾؿغ ظن افسخریة»الله جعث ٠ًىاو ٠بؿالله الصاق ی ٌیػقواله -1

آیات و اظاؾید  ،له پكؾاؼحه اوث. و ؾق آوؤ٩ِعه ؾق ٬ٟٙ کىچک بؿیى هى 11که ؾق  «بافدین
 ي٘ایؿ.هیٓ ال يىا٬ٓ ای٘او و اوبلم ـکك ی جعفیك ال ایى يا٬يبىی قا ؾق لهیًه

ؾق و ٩ِعه  11ؾق  «شتفزاء بافدیناإل»الله جعث ٠ًىاو ط ال٩ىلاو ظ٩ٝهی ؾکحك ِالقواله -1
که به الله هح١ال و کىی کن ل٧ به ٌ٘ىلیث ؾیى اوبلم و ظئ٬ٟٙ کىچک؛ ؾق ایى قواله يیم ه
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 پكؾالؾ.ؾق آؼكت هی هًاو اوحهماء وقلؾ و ٠٭ىبث ایى اهكئو هقوىل الله 
هی ٠ًىاو گكؾیؿه بىؾ که به ؾق ایى هىٔٞى يیم ه٭االت هح١ؿؾی ؾق هصبلت اوبل ياگ٩حه ي٘ايؿ که

جا آيصا که ایى  -ها بهكه شىحن. اها ها ؾوث یا٨حه و ال آووه آب «بحاثادؾک ؾقصل فأل»ی هكکم واوٙه
، ٤یك ال آيچه - ؾايؿهیظ٭یك  ی ی ٠ل٘ی که به ج٘اهپیٍحك بیاو ي٘ىؾم کحاب یا قواله ؾق ایى هىٔٞى

 ی آيها قوی آوقؾه باٌؿ، يؿیؿم.ىٞ هىقؾ بعد پكؾاؼحه و به ه١الصهشىايب هىٔ
ؾق پایاو، ؾق ابحؿا و ايحها، ؾق ٜاهك و با٘ى، الله هح١ال قا به ؼا٘ك هًحی که بك بًؿه يهاؾ و جى٨ی٫ اج٘ام 

پكاکًؿگی و  هن په ال ٘ىاليی بىؾو و وؽحی آووایى هبعد قا به ِىقجی که اکًىو اوث، هیىك ي٘ىؾ، آ
 کًن،، ٌکك و ظ٘ؿ و وپاوگفاقی هیه١لىهات ؾق ایى لهیًه و ؾ٬ث هىائل آو و وو١ث و ٌ٘ىلیحً

َّحَۡف ﴿ بكاوحی که ظ٘ؿ و وحایً جًها ال آو اووث و بكای اووث ذًاء و هصؿ و ٠مت و ٠ٝ٘ث
ِٕۡسِِْٙ  َٜ  ۦََ ُٚ ۖٞ َو ء  ِٕيفُ ََشۡ  .2[22 :ٍىقی]ال ﴾٫ ٱۡۡلَِطريُ  ٱلكٍّ

َ » :٠٘ل به قهً٘ىؾ يبىی که ٨كهىؾيؿی و ؾق قاوحا ُؽ اّللَّ ُٟ ُؽ اجلَّاَس الَ يَْل ُٟ هك آيکه ال » 1«٦ْ٤َ الَ يَْل
هؿیك و ؾو  كی به ویژه الال٭ ال ؾايٍگاه ام .«کًؿهكؾم وپاوگفاقی يکًؿ، ال الله ٠موشل جٍکك ي٘ی

 قا ٬ؿقؾايیی ایٍاو که ؼؿاويؿ هح١ال ایٍاو قا ؾق هك اهك ؼیكی هى٫٨ گكؾايؿ، ک٘ال جٍکك و ي٘ایًؿه
ؾايٍکؿه ؾ٠ىت و اِىل ؾیى و به ویژه ال قئیه واب٫ و کًىيی و ا٠ٕای گكاهی ؾاقم. ه٘چًیى ال 

که  یظ٫ ٬ىن ٠٭یؿه و ا٠ٕای هعحكم هصله، ؾق قاوحای و١ی و جبلٌهصله و يیم ال قئیه واب٫ و ال
ال ق هىیك ؼؿهث به ٠لن و ٘بلب اهل ٠لن اقلايی ؾاٌحًؿ، ک٘ال جٍکك و ٬ؿقؾايی ؾاقم. ه٘چًیى ؾ

ال ؛ و يیم به ویژه ال قئیه و ا٠ٕای هصله آو کًنکاقکًاو ؾايٍکؿه ه١ل٘یى ؾق اوحاو ٘ائ٧ جٍکك هی
ؾق به ؼا٘ك هٍ٭ث و جع٘ل قيس و وؽحی  و ا٠ٕای هصله،« ةوبلهیالؿقاوات اإل»قئیه ٬ىن 

 ي٘این.جٍکك و ٬ؿقؾايی هی ٨كا٤ث و جک٘یل جعّیبلت ٠الیه ایى ظ٭یك، وحایقا
 ؛ؾايی ؾاقمجٍکك و ٬ؿقک٘ال  - اوحاؾ قاهً٘ا - يه٘چًیى ال ٌیػ ؾکحك ٠بؿالله بى ٠٘ك الؿهیص

؛ بكاوحی ٬بل ال ذكجكیى ا٨كاؾ بك هى بىؾيؿئو ه ؾاٌحه قوالهيگاقي ایى ؾق قا ذیك ؤایٍاو بیٍحكیى ج کهچًاو
 یو ؾق وا٬ٟ ؾق ایى هؿج هًهصی و ٠ل٘ی بىیاقی بكؾمهای یٍاو اؾب آهىؼحن و ال ایٍاو بهكهال ا ،٠لن

                                                           
 .بیًاوث یه٘ايًؿ او يیىث و او ًٌىا یهیچ چیم -2
، کحاب البك يجكهف؛ 211ٓ-1/211ٓ، 1122ٔٔ ٌ٘اقهٌکك ال١٘كو٦،  ي٨ؾب، باب ؾاوؾ، کحاب األ بىأ به قوایث -1

ظؿید ایى »: و گ٩حه اوث 133ٓ-1/131ٓ، 2311ٔٔ ٌ٘اقهک، لیاظىى أالٍکك ل٘ى  ي، باب ها شاء ٨ةوالّل
، ٌ٘اقه ؾاوؾ يبأِعیط  ي ؾقلباي؛ أ٨8/132ٓیٓ ال٭ؿیك ٔ ،«ِعیط»: هًاوی گ٩حه اوث ؛«اوث ظىى ِعیط

 آو قا ِعیط ؾايىحه اوث. 1/321ٓٓ 1018ٔٔ



 12  ی جحمیك پیؾیًه

-باهات و ل٥ميبًؿه ؾق جّعیط ؼٙاها و اٌح ، بهحكیى یاقی قواِو ب١ؿ ال الله ٠موشل که با ایٍاو بىؾم،

ؾ٬ث ٠باقات ایٍاو، های هؿاوم و گىيه بىؾ که ٠ًایث و پیگیكیایى و ها بىؾيؿها و قاوث ي٘ىؾو کصی
ؼىاهن که ؾق ٠لن آو هىالی ٬ؿیك و و٘یٟ و هصیب هی ذیك بىمایی ؾق قواله ای٩ا ي٘ىؾ؛ ال الله ٠موشل،ؤج

 ذیكات و ٨كليؿاو ایٍاو بكکث يهؿ.ؤو ٠٘ل ایٍاو بكکث ٠ًایث ٨كهىؾه و يیم ؾق ج
ك ی پکحابؽايه ي٘این، بكاوحی الؿ الٙیب یىو٧، جٍکك و ٬ؿقؾايی هیه٘چًیى ال ٌیػ ٬أی هع٘

ایٍاو  ها قا بكؼىاهن که بهحكیى پاؾايهًؿ گكؾیؿم؛ ال الله ٠موشل هیباق ایٍاو ؾق ٘ائ٧، بىیاق بهكه
 .اقلايی ؾاقؾ

های ٨كاوايی که ؾق هىیك جكبیث هى ٘چًیى ال پؿق و هاؾق گكاهی و بمقگىاقم، به ؼا٘ك قيس و هٍ٭ثه
ظ٭ی٭ث په ال جى٨ی٫ الله هح١ال، وبب اج٘ام و ای که ؾقِاؾ٬ايهحه و يیم به ؼا٘ك ؾ٠اهای ال کىؾکی ؾاٌ

 جک٘یل ایى بعد بىؾيؿ، ک٘ال جٍکك و ٬ؿقؾايی ؾاقم.
اؾی هٙكض ام و هك آيکه ؾق ایى هىیك هكا يّیعث کكؾه یا ؾلىىلايه پیًٍهو يیم ال ؾو ؼىاهك گكاهی

قواله یاقی قوايؿه، بىیاق جٍکك و ایى  ای ٠ل٘ی اقلايی ؾاٌحه یا ایًکه ؾق جّعیطي٘ىؾه یا کحاب یا ٨ائؿه
 ي٘این.٬ؿقؾايی کكؾه و بكای ایٍاو ؾ٠ای ؼیك هی

يیال ؼىیً ٬بىل اي قا به ؾقگاه بیؼىاهن که ایى ٠٘ل ياچیم بًؿهو ؾق يهایث ال الله ٠موشل هی
و و شؿی و ٌىؼی و ؼٙا و ٠٘ؿ هكا هىقؾ ه٩٥كت  گكؾايؿ ايهؼالّبكای وشه کكیً٘ قا ٨كهىؾه و آو

ؾاق گكؾايؿ؛ بكاوحی که او ولی و ٠هؿهآهكلي ٬كاق ؾهؿ و به ایى ظ٭یك اؼبلَ ؾق ا٬ىال و ا٠٘ال قولی 
 وث.ا آو بكایى اهك و ٬اؾق 

 فی یوم افدین.إتباظه أزواجه وأصحابه وأوصؾی اهلل ظؾی كبقـا حمؿد وظؾی آفه و

 «٘ائ٧» يوى ال٭كٌاظ٘ؿ بى هع٘ؿ بى ظأ: یيگاٌحه
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 هبحث اول: تؼظین

 هطلب اول: تؼظین الله هتؼال
اهك و  ِاظِب  بكاوحی او ؼال٫ِ  ؛یى و هه٘حكیى واشبات اوثجك بمقگ ج١ٝین الله ٠موشل یکی ال

ََل َلُ ﴿ يهی اوث:
َ
ْۡيُ خ ۗۡ وَ  ٱۡۡلَ ۡمُؿ

َ
ُ َتَجةَرَك  ٱۡۡل ِٕيَ رَبَّ  ٱّللٍّ َ َّۡعَْٰ گاه باٌیؿ که » [٠11كا٦: ]األ ﴾ږ ٱ آ

وایی ال آِو او اوث، پك بكکث ٔو به ٤ایث بمقگٓ اوث الله که پكوقؾگاق شهايیاو كً و ٨كهايًآ٨كی
 .«.اوث

 :باٌؿو٘اء هیأهحى٘ی به بهحكیى  و ک٘ال او هىِى٦ به ٩ِات
﴿ ُ َٜ  ٱّللٍّ ُٚ َٙ إَِلٍّ  َٰ َّۡحَّ ََلٓ إَِؾ ۚٗ  ٱ يَُّٜم ٌَ ُػُؾهُ  ٱّۡ

ۡ
ُ  ۥََل دَأ ۚٗ لٍّ ٜۡم  َ٘ح  َوََل َٗ ة ِِف  ۥِق َٰتِ َٔ ـَ َؿَٰ ة ِِف  ٱلكٍّ َٔ ۡرِض  َو

َ
 ٱۡۡل

ٖ ذَا  ِئَ ۖٞ َوََل ُيِ  ۚۦٗ إَِلٍّ بِإِۡذِِٗٙ  ۥٓ يَۡشَىُف ِقَ٘ؽهُ  ٱَّلٍّ ۡٓ ُٛ َْۡى ة َػ َٔ ٓۡ َو ِٛ يِۡؽي
َ
ة َبۡيَ خ َٔ  ُٓ ٖۡ  يُؽٜنَ َحۡكَْ ِ ّٔ ءٖ  بََِشۡ

 ِِٕٙ ْۡ ۡؿِقيَّ  ۦٓ ِق َُ ۚٗ وَِقَف  ة َشةَٓء َٕ ِ  ث
َٰتِ ُٙ إَِلٍّ ـَ َؿَٰ ۡرَضۖٞ وَ  ٱلكٍّ

َ
َٜ  ۥُٜههُ  ُٔ َوََل َي  ٱۡۡل ُٚ ۚٗ َو ة َٕ ُٛ ـُ َّۡكِلَّ ِظۡى ُٓ  ٱ ي ـِ  ٱَّۡك

قآ يگهؿاق اوث. او قا  یشهاو هىح ؿاق ٔویاو ليؿه پا بصم الله وشىؾ يؿاقؾ و یؼؿائ» [111]الب٭كة:  ﴾٢٥٥
قاه يؿاقؾٓ. ال آِو او اوث  بؿوقؼىت  و یوىح ؿاق اوث ویه٘ىاقه ب كؾ ٔویگی٨كا ي٘ یيه ؼىاب و یيه چكج

ىث آو که ؾق یىثٓ. کیي یؾق هلٯ کائًات، او قا ايبال ى اوث ٔویؾق له آيچه ها وآيچه ؾق آو٘او
قا که  آيچه هكؾهاو اوث و یً قویقا که ؾق پ ؾايؿ آيچهیگك با اشاله او؟ هکًؿ ه یگكیايصیٍگاه او هیپ

گاه بك بىؾ و و ًؿهیآ ظال و هٙلٟ بك گفٌحه و ؾق پٍث وك آياو اوث ٔو اِبًل ه٘ه  يبىؾ شهاو اوث و آ
آوقيؿ شم یال ٠لن او قا ٨كاچًگ ي٘ یمیوٓ چکىاو اوث. هكؾهایٍگاه ٠لن او یها ؾق پهکاو ها ولهاو

کكاو او اوثٓ.  یب او ویپا یال ٠لن ب یگكاو، پكجىیؾايً هعؿوؾ ؾ بؽىاهؿ. ٠ٔلن و یقا که و یآو ه٭ؿاق
ىث یگكاو ي او یآو ؾو ٔبكا یيگاهؿاق و بك گك٨حه اوث ى قا ؾقیله ها واو آو٘او ی٨كهايكوائ و ی٨كهايؿه

 .«وحكگ اوث او بلًؿهكجبه و والؾ ویقا ؾقهايؿه ي٘ یوٓ و
ة ِِف  َقجٍّطَ ﴿ ٨كهایؿ:و الله هح١ال هی َٔ  ِ َٰتِ ّلِلٍّ ـَ َؿَٰ ۡرِض  وَ  ٱلكٍّ

َ
َٜ  ٱۡۡل ُٚ ـُ َو َّۡكـِي ُٓ  ٱ ُِي ٍُ  ۥَلُ   ١ ٱۡۡلَ ْۡ ُم

َٰتِ  ـَ َؿَٰ ۡرِض  وَ  ٱلكٍّ
َ
ءٖ ًَِؽيٌؿ  ۦيُۡحِ  ٱۡۡل ِ ََشۡ

َٰ ُكّ َٜ لََعَ ُٚ ِٕيُخۖٞ َو َٜ  ٢َويُ ُل  ُٚ وٍّ
َ
ِٛؿُ وَ  ٱٓأۡلِػؿُ وَ  ٱۡۡل َٰ  ٱّظٍّ

ۖٞ وَ  ُٖ ٌٓ  ٱۡۡلَةِؼ ٍء َقِْي ِ ََشۡ
ِّ َٜ ثُِس ُٚ قا  یى اوث، ؼؿایله ها وؾق آو٘او هكآيچه» [1-2 عؿیؿ:]ال ﴾٣َو

كه کاقؾاو اوث. یؼؿا چ ًؿٓ ویشىیاو قا ه یکكيً و پكوحً قٔابا  کًًؿ ٔویه هیج٭ؿ ط ویجىب
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 یمیاو بك هك چ و كايؿیهیه گكؾايؿ ویاو ليؿه ه و ى ال آو ؼؿا اوثیله ها وث آو٘اویظاک٘ ث ویهالک
گاه ال ه٘ه چ و ىجىايا اوث. اووث اول و آؼك و ٜاهك و با٘  .«م اوثیاو آ

َٜ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی ُٚ  ُ ِي ٱّللٍّ ُٓ  ٱَّلٍّ ِ َْٰ ۖٞ َع َٜ ُٚ َٙ إَِلٍّ  َٰ َّۡنۡيتِ ََلٓ إَِؾ َفََٰؽةِ  وَ  ٱ َٜ  ٱلشٍّ ُٚ ُٖ ُٓ  ٱلؿٍّۡظَؿَٰ  ٶ ٱلؿٍِّظي
 َٜ ُٚ  ُ ِي ٱّللٍّ َٜ  ٱَّلٍّ ُٚ َٙ إَِلٍّ  َٰ ٍُ ََلٓ إَِؾ ِْ َٕ ۡ وُس  ٱل ؽَّ ٌُ ّۡ ُٓ  ٱ َٰ َؾ ُٖ  ٱلكٍّ ۡؤِٔ ُٕ ۡ ُٖ  ٱل ِٕ ۡي َٛ ُٕ ۡ ـُ  ٱل َّۡكـِي ۚٗ  ٱۡۡلَجٍّةرُ  ٱ ُ ّبِ َُ َذ ُٕ ۡ  ٱل

 َٖ ِ ُقۡجَدَٰ ة يُۡۡشُِكَٜن  ٱّللٍّ ٍّٕ َٜ  ٷَخ ُٚ  ُ ِيُ  ٱّللٍّ ۖٞ  ٱۡۡلَةرِئُ  ٱَّۡذَْٰ ُِر ّٜ َط ُٕ ۡ ةٓءُ َلُ  ٱل َٕ ۡق
َ
ى  ٱۡۡل ة  ۥيَُكّجُِط َلُ  ٱۡۡلُۡكَنَٰ َٔ

َٰتِ ِِف  ـَ َؿَٰ ۡرِض  وَ  ٱلكٍّ
َ
َٜ  ٱۡۡل ُٚ ـُ َو ُٓ  ٱَّۡكـِي ُِي او الله اوث که شم او ه١بىؾی » [11-11 عٍك:]ال ﴾ٸ ٱۡۡلَ

ٖ او الله اوث که شم او 11ههكباو اوث. ٗ هو آٌکاق اوث، او بؽًٍؿ ٔقاوحیىٓ يیىث، ؾايای ٤یب
ه١بىؾی ٔقاوحیىٓ يیىث، پاؾٌاه، يهایث پاک، هًّمه ٔو والن ال هك ٠یبٓ، ایً٘ی ؾهًؿه، يگهباو 

٠ٝ٘ث و بمقگی اوث. الله پاک و هًّمه اوث ال آيچه ٔبكای اوٓ  هکًًؿهٓ و ٌایىح پیكولهًؿ، شباق ٔشبكاو
های يیک اوث،  يٝیكٓ بكای او يام ٖ او الله اوث، ؼال٫، يىآ٨كیى، ي٭ٍبًؿ ٔبی11آوقيؿ. ٗ ٌكیک هی

 .«گىیًؿ، و او پیكولهًؿ ظکین اوث.  ها و لهیى اوث جىبیط او هی آيچه ؾق آو٘او
حىايًؿ ٠ٝ٘ث و کبكیایی و ٬ؿقت و ٬ىت الله هح١ال قا و٧ِ اهکاو يؿاقؾ جىِی٧ کًًؿگاو ب بكاوحی

و ؾق ایى لهیًه  قا ؾق ؼیال ؼىؾ هن شای ؾاؾه و بگًصايًؿ؛کًًؿ و بلکه اهکاو يؿاقؾ ؼیال پكؾالاو ظحی آو
ؾق  باٌؿ.کا٨ی هی آيچه ؾق يّىَ ٌك٠ی ال الله ٠موشل و قوىلً ؾق اظاؾید ِعیط واقؾ ٌؿه،

هىؾ يمؾ قوىل الله یکی ال ٠ل٘ای ی :گىیؿقوایث اوث که هی  كبى ٠٘ ِعیعیى ال ٠بؿالله
ها قا بك یک ايگٍث و لهیى قا بك یک این که ؼؿاويؿ آو٘اوآهؿه و گ٩ث: ای هع٘ؿ، ها ٔؾق جىقاتٓ ؾیؿه

هؽلى٬ات قا بك یک ايگٍث  ايگٍث و ؾقؼحاو قا بك یک ايگٍث و آب و ؼاک قا بك یک ايگٍث و وایك
بكای جّؿی٫   گىیؿ: قوىل اللههی  پاؾٌاه هىحن. ٠بؿ الله بى ٠٘كگىیؿ: هى و هی ؾهؿ٬كاق هی

 و وپه ایى آیه قا جبلوت ي٘ىؾيؿ:های پیٍیى هباقک آٌکاق گٍحًؿ. وؽًً ؼًؿیؿيؿ ٘ىقی که ؾيؿاو
ة﴿ َٔ َ ًََؽُرواْ  َو ِ  ٱّللٍّ ۡرُض وَ  ۦَظيٍّ ًَۡؽرِه

َ
ُٙ  ٱۡۡل ة َرۡجَغُذ َٜۡم  ۥََجِيكا حِ يَ َٕ َُٰت وَ  ٱٌَِّۡحَٰ ـَ َؿَٰ ِٕيِِ٘ٙ  ٱلكٍّ َُٰخۢ بِيَ ۡؽِٜيٍّ  ۚۦٗ َٔ

 ُٙ َ٘ ة يُۡۡشُِكَٜن  ۥُقۡجَدَٰ ٍّٕ ها ٔ= هٍكکاوٓ الله قا چًايکه وماواق بمقگی  و آو» [81 مهك:]ال ﴾ڣَودََعََٰلَٰ َخ
ها ؾقهن پیچیؿه ؾق ؾوث  که قول ٬یاهث ج٘ام لهیى ؾق هٍث اووث و آو٘او اووث يًٍاؼحًؿ ؾق ظالی

 .«پًؿاقيؿ. و بكجك اوث ال آيچه ٌكیک او هیقاوث اووث، او هًمه 
که قول ٬یاهث، ج٘ام لهیى ظالی، ؾقی١ًی آياو آيٙىق که ٌایىحه اوث، ؼؿاويؿ هح١ال قا يًٍاؼحًؿ 

 گیكيؿ،و ؼؿاويؿ ال آيچه به او ٌكیک هی ٌىؾها ؾق ؾوث قاوحً پیچیؿه هیآو٘او ؾق هٍث اووث و
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  .2اوثپاک و هًمه 
و لهیى قا با ؾو ها ؼؿاويؿ ٠موشل آو٘او»یکی ال قوایات هىلن ٠بلوه بك ایى آهؿه اوث: ؾق و 

 کًؿه ايگٍحاو ؼىیً قا بال و بىحه هیایى ؾق ظالی اوث ک -٨كهایؿ: هى الله هىحن ؾوحً گك٨حه و هی
ؾق آهؿه بىؾ. با کكؾ و به لكله بك يگاه کكؾم که ج٘ام آو ظكکث هیگىیؿ: به هًقاوی هی .«ک هىحنلِ هى ه   -

  .٩1حؿؼىؾ گ٩حن: يکًؿ هًبك و٭ىٖ کًؿ و پیاهبك بی
وث که الله ا ه١ًای ظؿید آو» :گىیؿؾق جىٔیط ایى ظؿید هی 1ة ابى ؼمی٘ ةئ٘اهام األ

آيچه ؾق ؼبك ـکك  ج٘امگیكيؿ و ٌاو هیٌث، با ايگٍحاو هباقککه ؾق ؼبك ـکك آو گف قاه ٠موشل آيچ
یك آو جىوٗ الله ییى و ج٥ال جبؿیل و ؾگكگىو ي٘ىؾو له و ایى ٬بل یکىاو اوث هح١الٓٔؾق يمؾ الله  گكؾیؿه

 .1«چكا که اهىاک و گك٨حى با ايگٍحاو ٤یك ال ٬بٓ و گك٨حى چیمی اوث باٌؿ،هح١ال هی
که بمقگی الله ٠موشل ؾاقؾ. چًاو ایى ظؿید ؾاللث بك ٠ٝ٘ث و»گىیؿ: ٌیػ ٠بؿ الله ال٥ًی٘او هی

ؾهًؿ و كین و ٠ٝین و بمقگىاقٌاو ٬كاق هیها قا بك یکی ال ايگٍحاو ؾوث کج٘اهی آو٘اوؼؿاويؿ هح١ال 
ؾهؿ که و ایى ظؿید ال الله ٠موشل ؼبك هی بمقگی و ٠ٝ٘ث ج١ؿاؾ هؽلى٬ات ه١كو٦ و ه١لىم اوث؛

خ لىم به اقو ایى ال ٠ ؾهًؿحاو هباقک و ببلکی٧ ؼىیً ٬كاق هیقا ؾق یکی ال ايگٍ هؽلى٬اتهك يىٞ ال 
قا آوالله هح١ال ؾقیا٨ث ٌؿه اوث و قوىل الله  شايبباٌؿ که ال ٘كی٫ آيها ال قویؿه ال پیاهبكاو هی

چًاو ؼًؿیؿيؿ که  قوال ایىجّؿی٫ ي٘ىؾه و بلکه ایٍاو قا به ج١صب واؾاٌحه و بؿاو ٌاؾهاو گٍحًؿ و 
٘ىق که ٠بؿ الله بى بىؾ. ه٘اوو ایى ؾق قاوحای جّؿی٫ آو ٠الن یهىؾی  ؛ٌاو ؾیؿه ٌؿهای هباقکؾيؿاو

 .«هى١ىؾ گ٩ث
ٌاو گفاٌحه و يّیب و بهكه الهیاها ؾق ایى لهیًه به ٬ىل و ؾیؿگاه کىايی که بًا قا بك ج١ٙیل ٩ِات 

                                                           
ة﴿ ، کحاب الح٩ىیك، باببه قوایث بؽاقيأؼك -2 َٔ َ ًََؽُرواْ  َو ِ  ٱّللٍّ  ؾق ٓ و121-٨ٔ1/121حط  1122ٓٔ ٌ٘اقه ،﴾ۦٓ َظيٍّ ًَۡؽرِه

ۖٞ ﴿ کحاب الحىظیؿ، باب ٬ىله ج١الی: ُخ بَِيَؽيٍّ ٌۡ ة َػَْ َٕ ِ  باب ٬ىله ج١الی: ٓ و1121-٨ٔ21/1121حط  1121ٓٔ ٌ٘اقه ،﴾ل
َ إِنٍّ ﴿ ٍُ  ٱّللٍّ ِك ٕۡ َٰتِ ُح ـَ َؿَٰ ۡرَض وَ  ٱلكٍّ

َ
وََلۚٗ  ٱۡۡل ـُ ن دَ

َ
باب کبلم الكب ٠موشل یىم  و ٨ٔ21/111ٓحط  1112ٓٔ ٌ٘اقه ،﴾أ

ٌ٘اقه ظکاههن، أهىلن، کحاب ٩ِات الً٘ا٨٭یى و ٓ و٨ٔ21/111حط  1121ٓٔ ٌ٘اقهيبیاء و ٤یكهن، هٟ األ ةال٭یاه
 ٓ.218-21/211ٔيىوی  1118ٓٔ

 ٓ.21/211يىوی ٓ 1111ٔٔ ٌ٘اقه ،ظکاههنألن، کحاب ٩ِات الً٘ا٨٭یى وهىبه قوایث  -1
ال٩٭یه الٍا١٨ی  ة، العا٨ٛ العصيالًیىابىق يبى ِالط بى بکك الىل٘ ةبى ال٥٘یك ةوعا٪ بى ؼمی٘ابىبکك هع٘ؿ بى أ -1

 .يلىبک، ا220ٓ-1/203ٔ ة٘ب٭ات الٍا١٨ی و ؛ـهبی ،111ٓ-21/181: الىیك: ٔيگاهـ،  112ت 
 ٓ.2/211الحىظیؿ ٔکحاب  -1
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ای آيها بك یکه ؾق وا٬ٟ الله ٠موشل به وویله -قا  ؾق ه١ك٨ث و ًٌاؼث ایى اوِا٦ کكین و ٠ٝین
 گكؾؾ.ايؿ، ا٠حًا و جىشهی ي٘یايؿاله ؾقک و ًٌاؼث ؼىیً ٬كاق ؾاؾه به - ٌىؾبًؿگايً ًٌاؼحه هی

-به قؾ ایى يّىَ و ١٘ى ؾق قاویاو آيها، آو گاهیبه ج١ٙیل ایى اوِا٦ و  گاهیله آيها قا ؤایى هى

ویل ایى ؤبه ج گاهی يیمايؿ، کٍايؿه اوث. و ایًکه ایى قوایات قا قوایث کكؾه هن بؿوو هیچ ظصحی شم
ُٓ ﴿ یابؿ،یك هییاؾ و ه٭ّىؾ هحکلن به کلی ج٥ویل با٘لی که هكؤج ايؿ،قؾهيّىَ قوی آو ۡقَْ

َ
ٓۡ أ ُٗذ

َ
ِۡ َءأ ًُ

ِم 
َ
ۗۡ أ ُ   .«؟اللها یؿ یؾاي هی ا ٌ٘ا بهحكیبگى: آ» [210 :]الب٭كة ﴾ٱّللٍّ

ها قا و آو او به ٜاهك ایى يّىَ ای٘او آوقؾهبه ٘ىق ٬ٟٙ هىل٘اي» گىیؿ:جا آيصا که ٌیػ ٤ًی٘او هی
 با ايؿ،ايؿ، پفیك٨حه و بؿاو ای٘او آوقؾهکه اقه٥ايی قا که پیاهبكاو آوقؾهکىايی  بلکه ج٘ام ،ايؿپفیك٨حه

آيها هح١كْ  ویل کكؾو ایى يّىَ،ؤبا ج ی هؿی،ئ٘هأو ِعابه و كوی ال قوىل الله جب١یث و پی
 .2ايؿٍؿهي

شبلله و ا٬كاق و ظ٫ شل بكابكؾق ای بىؾ ال ج١ٝین الله هح١ال و ج١ٝین قوىل الله ایى گىٌه
٠یىی  ال ب٭ایای ؾیى يالل ٌؿه بك هىوی ويىبث به ظ٫ و ظ٭ی٭حی که یهىؾیاو ٌاؾهايی قوىل الله 

 ٠ًىاو ي٘ىؾيؿ. الىبلم٠لیه٘ا
اهكی اوث که اهل ٬بله ؾق آو  م ج١ٝین الله ٠موشل واشب اوث،اها ایًکه بك اهل ای٘او و اوبل

ج١ٝین الله  ايؿ،که اهل کبلم گ٘او بكؾهچًاو ايؿ،يىٞ ایى ج١ٝین اؼحبل٦ کكؾه کى ؾقلی ؛اؼحبل٨ی يؿاقيؿ
و ه١ٙله  ايؿعد او٘اء و ٩ِات واقؾ ٌؿهکه ؾق بباٌؿ هیویل يّىَ ٌك٠ی ؤ٠موشل ال ٘كی٫ ج

ی ظ٫ وبعايه و ج١الی  و بلًؿ هكجبهج١ٝین الله ٠موشل با ي٩ی او٘اء يیکى و ٩ِات واال ايؿ،گ٘او کكؾه
 باٌؿ.هی

ول٧ ِالط ؾق باب او٘اء په ال ـکك قوي و هًهس پیاهبكاو و هفهب  ة ابى جی٘یوبلم ٌیػ اإل
و اهل کحاب و ِابئه و هح٩لى٩ه و شه٘یه و ٬كاهٙه ؾق ایى لهیًه ال  هٍكکیى و ک٩اق»گىیؿ: و ٩ِات هی

ها ك ٔؿ قوي و هًهس آوبو و بلکه قاهی بك ؼبل٦ قاه پیاهبكاو  حًؿ٨ؾه و قوی بكجاي٘ىهىیك ايبیاء ٠ؿول 
کًًؿ و ؾق ٩ِات ولبیه و با ج٩ّیل جىِی٧ هی ؼؿاويؿ هح١ال قا جًها با ها گكوه ایى لیكا اؼحیاق ي٘ىؾيؿ،

کًًؿ هیظ٭ی٭ث آيچه جىِی٧ کًًؿ و ؾقذابث ي٘ی باٌؿ،شم وشىؾی که ظ٭ی٭حی بكای او ي٘ی ه٭ابل
                                                           

ویبلت با٘ل و ياؾقوحی ؾق ه١ًای ظؿید ـکك گكؾیؿه که ظا٨ٛ ؤو ؾق ایى لهیًه ج 122ٓ-2/120ٌكض کحاب الحىظیؿ ٔ -2
اها ٌیػ ٤ًی٘او به ي٭ؿ  .120ٓ-21/103ٔ ها پكؾاؼحه اوثها قا ـکك ي٘ىؾه و به ج٭ىیث آوبى ظصك ؾق ٨حط الباقی آوا

-2/121ٔ ه٘اول٧ ِالط قا ؾق لهیًه چًیى اظاؾیری به قوًٌی بیاو ي٘ىؾه اوث. ها پكؾاؼحه و هفهب وو ابٙال آو
111.ٓ 
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و ٌاباٌؿ؛ و ایى ؾیؿگاهؾقظ٭ی٭ث و وا١٬یث ي٘یق اـهاو بىؾه و اهکاو وشىؾ آو وشىؾی اوث که جًها ؾ
ت و ه١ؿوهات و چكا که آيها ؼؿاويؿ هح١ال قا ه٘چىو ه٘ح١ًاباٌؿ؛ هىحلمم يهایث ج١ٙیل و ج٘ریل هی

کًًؿ که هىحلمم ١ٙیل هیای جشبلله قا به گىيهآوقؾيؿ و او٘اء و ٩ِات ظ٫ شلیش٘اؾات به ظىاب ه
ـات هی  .2«باٌؿي٩ی 

اجباٞ و  جكیى و و١اؾجً٘ؿجكیى هكؾم ؾق ؾلیل وهى٫٨ - اهل وًث و ش٘ا٠ث -ای٘او ٫ و اها اهل ظ
ه٘او کىايی که با جىظیؿ الله ٠موشل ؾق الىهیث و قبىبیث و او٘اء  باًٌؿ،هیپیكوی ال قوىل الله 

هیاو ايىاٞ جىظیؿ ج٩اوت شىیًؿ و يمؾیک ٌؿه و ج٭كب هی او ج١الیو ٩ِات ظ٫ وبعايه و ج١الی، به 
بلکه بك ظ٫ و ظ٭ی٭حی که ال وىی الله  وقليؿ،ٌىيؿ و جًها به یک شايب جىظیؿ اهح٘ام ي٘ی٬ائل ي٘ی

باًٌؿ و قوىل و ٨كوحاؾه او ه١ح٭ؿ هیهن بك اوان هكاؾ و ه٭ّىؾ الله آهؿه، آو٠موشل و قوىل الله 
ٍَ  وَََل ﴿ اًٌؿ:بآو و وًث، جىلین هعٓ هیيّىَ ٬كك ابكو ؾق وا٬ٟ ؾق ب ِ َٰ  َوَرّب َُٜ٘ن َظَّتٍّ ِٔ ََل يُۡؤ

ة ٕا ْ تَۡكِْي ٜا ُٕ ِ ّْ ة ًََغۡيَخ َويَُك ٍّٕ ة ّمِ ٓۡ َظؿَصا ِٛ ُٗىِك
َ
ْ ِِفٓ أ ٍّٓ ََل ََيُِؽوا ٓۡ ُث ُٛ َ٘ ة َشَضَؿ ثَۡح َٕ َٜك ذِي ُٕ ِ ُّ  ﴾ڡ ُيَ

 ًؿ جا جى قا ؾق اؼحبل٨ات ویآیقت وىگًؿ که آياو هئهى بٍ٘اق ي٘اّها، يهٕ به پكوقؾگا» [81]الًىاء: 
ن یکاهبًل جىل جى يؿاٌحه و یؾق ؾل ؼىؾ ال ؾاوق یوپه هبلل يٙلبًؿ و یؼىؾ به ؾاوق یها ؾقگیكی

 .«٬ٕٔاوت جىٓ باًٌؿ
ة﴿ ٨كهایؿ:و الله ٠موشل هی َٔ ٍَِٔ٘ح إَِذا ًَََض  َو ٖٖ َوََل ُمۡؤ ِٔ ۡؤ ُٕ ِ ُ ََكَن ل ن يَُسَٜن  ۥٓ َورَُقُٜلُ  ٱّللٍّ

َ
ۡمًؿا أ

َ
أ

 ُٓ ُٛ َ ۗۡ  ٱۡۡلرَِيَةُ ل ۡٓ ۡمؿِِٚ
َ
ٖۡ أ  ی٥٘بكي ؾاوقیکه ؼؿا و پ ی، ؾق کاقیلو هئهً چ هكؾ ویه» [18ظماب: ]األ ﴾ِٔ

 ؿ جابٟ اقاؾه ؼؿا ویٍاو بایاقاؾه ا ال ؼىؾ ؾق آو يؿاقيؿ ٔو یاقیقا ه٭ّكق ي٘ىؾه باًٌؿٓ اؼحآو کكؾه باًٌؿ ٔو
 .«قوىل باٌؿٓ

گىاهی ؾهیؿ که الله ٠موشل ؾق »گىیؿ: ٫ هیؾق بیاو هًهس و قوي اهل ظ  ٬ینابى  ماها
ٔو ه١بىؾ بكٓ ظ٭ی اوث که ه١بىؾی شم وشه  ه٘حاوث و او الهو ٨كهايكوایی یکحا و بی پاؾٌاهی

ه١بىؾی  ،جكیى هکاوال ٠كي جا پاییى ه١بىؾی ٤یك ال او،و او يیىث، بلکه هك ؤالٍهكجبه و ٠ٝینبلًؿ
به ه٘كاه  او ج١الیو ؾووث ؾاٌحى ظب يهایث ٠ٔباقت اوث ال:ٓ  با٘ل اوث؛ و ٠باؾت الله ٠موشل

و ایى ؾو ٬ٙب اوث. بك ایى ؾو ٬ٙب ٔظب ه٘كاه ـلٓ اوث که  ؛ـل و ؼىاقی و ٨كوجًی ٠باؾت کًًؿه
هؿاق ٠باؾت ؾایك اوث و ٠باؾت ؾق شكیاو يیىث جا ایًکه ایى ؾو ٬ٙب وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ. و هؿاق آو 

 كوی ال هىی و هىن و ي٩ه و ٌیٙاو.باٌؿ يه پیهیباٞ و پیكوی ال اهك قوىل الله اج

                                                           
 .21-21، َ ةالحؿهیكی -2
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باًٌؿ ث. و ایى ؾو بكای ؾیى ؾو اِل هیبه اؼبلَ و اظىاو او ؼؿاويؿ هح١البًابكایى بكپایی ؾیى 
پا یابؿ هگك آيکه ایى ؾو اِل قا بك شبلله يصات ي٘یشل اللهؾق وا٬ٟ اظؿی ال ؼٍن و ٤ٕب و آجً و 

 .2«ؾاقؾ
و الله ٠موشل قا ؾق ج١ٝین و ؼى٦ و قشاء و »گىیؿ: اي هیبى و٘عاو ؾق هًٝىهه ٌیػ ولی٘او

 .1«ه٘حا بؿاوث به وىی او و یگايگی، یکحا و بیظب و ق٤ب
 اوث،الله هح١ال به ایى اهىق و وماواقجكیى جكیى ٌایىحهکه ال آيصائی»گىیؿ: هی ابى ٬ین 

بمقگ و با ٠ٝ٘ث ؾايىحه ٌؿه و ال او جكویؿه ٌؿه و ؾووث  ،وث که با ج٘اهی اشمای ٬لبا هىحع٫ آو
 ؾاٌحه ٌىؾ و ؾق هیچیک ال ایى اهىق ٌكیکی بكای او ٬كاق ؾاؾه يٍىؾ....

ظ٭ی٭ث ٠باؾت، ٠باقت اوث ال ظب و هعبث به ه٘كاه ـل و ؼىاقی و ٨كوجًی؛ و ایى ه٘او  بكاوحی
 ٨كهایًؿ: بؿاو و٧ِ ي٘ىؾيؿ. آيصا که هیقا  شبلله ؼىیًشل اللهو اظحكاهی اوث که  و اکكام جصلیل

ُٓ  دََبََٰؿكَ ﴿ ٍَ ذِي  ٱۡق ِ ِِ َرّب َٰ َؿامِ وَ  ٱۡۡلََؾ َۡ  جى، چه یگكاه يام پكوقؾگاق بمقگىاق و» [11]الكظ٘ى:  ﴾ڮ ٱۡۡلِ
وث که: اآو ای که ؾق ایى لهیًه وشىؾ ؾاقؾ،جكیى ؾیؿگاه ال هیاو ؾو يٝكیهیطو ِع «اوثٕ یهباقٮ ياه

و قهم وؽى  وث ؾاٌحى اوث. و ایى ه٘او وّك و اکكام ه٘او ظب و هعبث و ؾوشبلل ه٘او ج١ٝین 
 .1«کبك...أالله، و الله الاله اگىیؿ: البًؿه اوث که هی

یابؿ که ه٘گی ؾق هی آٌکاقا هل کًؿ،ؤچىو ايىاو ؾق ٨كائٓ ؾیى اوبلم و ٌكائٟ و آؾاب آو ج ،آقی
که ؾیؿگاو اٌاقه ي٘ىؾ اـکاق جىاو به هی ٠ًىاو هرالبه  ؛ايؿهؿ٦ ج١ٝین الله هح١ال جٍكیٟ ٌؿه اآيها ب

کًؿ: قوىل قوایث هین با وًؿي ال قوىل الله والؾ. هىلًاو قا به ایى اِل بمقگ هحىشه هیهئه
هًیى ئم ال٘أکه ظالیؼاقز ٌؿيؿ، ؾق ة شىیكیهًیى ئم ال٘أبه هًگام ي٘ال ِبط ال يمؾ  ؼؿا

به ؼايه  قوىل ؼؿا قویؿ،  چاٌث ٨كا و٬ثه ال ایًکه . پيٍىحه بىؾ ؾق هعل ي٘الي ة شىیكی
٤َا ز١ِِْج لََعَ »بؿو ٨كهىؾيؿ: ه٘چًاو يٍىحه بىؾ. قوىل الله که شىیكیة ظالیبالگٍحًؿ ؾق

٢َْي٫َا؟ َْ  ِٝ َاِل ا١َِِّت َ٘اَرْرُخ
ْ
 ةشىیكی «ؼىؾ هىحی؟ پیٍیىجى ه٘چًاو ؾق ظالث  ٔهى بالگٍحن وٓ «اْل

َّ ََك٥َِاٍت، ذَََلَث َمؽَّاٍت، ل٬َْ ُوز٧َِْج ة٥َِا ٢ُِْٛج »٨كهىؾيؿ:   گ٩ث: آقی، قوىل الله ْرَب
َ
َػِك أ ْٓ ْػ ٢ُُْٛج َب َٜ َ١

ْؽِك٩ِ َو٤َِػاَد  َْ ِف٩ِ َوز٧ََِث  ْٙ ٩ِِٜ َورَِىا َج َػَد َع٢ْ َْ ْتَطاَن اهللِ َوِِب٥َِْػهِ،  ـُ  /  «ََك٥َِاح٩ِِ ٨ْ٤ُُؼ احْل٬َِْم ل٬َََزَجْخ٦٫َُّ

                                                           
 .18، َةالًىيی -2
 ٓ شٟ٘ الٍیػ: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.2/131ٔ ةالؿقق الىًی -1
 .211-٨218هام، َ شبلء األ -1
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 ای ولو ٌىؾ،ه اگك با آيچه اهكول ال ِبط گ٩حهيمؾٓ جى چهاق کل٘ه قا گ٩حن کهى په ال ٔق٨حى ال »
ؾاَِمتِهِ ]جك ؼىاهؿ بىؾ، وًگیى ـَ  [ُشْبَحاَن اهللِ َوبَِحْؿِدِه، َظَدَد َخْؾِؼِه َوِرَضا َكْػِسِه َوِزَكَة َظْرِصِه َوِمَداَد 

به پاکی و هكکب يىٌحى کل٘ات او  ؽلى٬اجً و به ٬ؿق قٔایث او و ولو ٠كي او وؼؿاويؿ قا به ج١ؿاؾ ه
 .2«کًنجًمیه یاؾ هی

یه و ج١ٝی٘ی که بكاوحی ه١ك٨ث و ًٌاؼث و جًم»گىیؿ: ؾق ٌكض ایى ظؿید هی  بلهه ابى ٬ین٠
هن با ؾق يٝك آو گكؾؾ،ؾق ٬لب ـکك کًًؿه ظاِل هی «ُشبَْحاَن اهللِ َوبَِحْؿِدِه، َظَدَد َخْؾِؼهِ »به هًگام گ٩حى: 

ؾق  ال ه١ك٨ث و جًمیه و ج١ٝی٘ی اوث که جك بمقگ ای که ؾق آو ـکك گكؾیؿه، بىیاقايؿالهؾاٌحى ٬ؿق و 
 ٌىؾ. و آو بىیاقو ایى ـکك هٕا٧٠ ياهیؿه هی گكؾؾگىیؿ، ظاِل هی٬لب آيکه جًها وبعاو الله هی

ل ـکك ه٩كؾ، بهحك و بكجك و بك ایى اوان اوث که ا باٌؿو وحایٍی اوث که ؾق ـکك جًها هی ال ذًاء جك بمقگ
 گكؾؾ.یى ـکك و ٨هن آو ٜاهك و آٌکاق هی. و ایى اهكی اوث که ؾق ه١ك٨ث ااوث

ال  یهحٕ٘ى ايٍاء و اؼباق «ُشْبَحاَن اهللِ َوبَِحْؿِدِه، َظَدَد َخْؾِؼهِ » بكاوحی ایى ٬ىل جىبیط کًًؿه:
بكای آيها يیىث  ٟ يهایث و پایايیی که بىؾه و هىث و ؾق وا٬به ج١ؿاؾ ج٘اهی هؽلى٬اجباٌؿ هیجىبیعی 

 . ٠موشل هىحع٫ چًیى جىبیعی اوثو الله 
شبلله و وحایً و ذًای جًمیه الله هح١ال و ج١ٝین ظ٫ شل ؾق باباوث ایى جىبیط هحٕ٘ى اؼباقی 

و قا به ظىاب آوقؾه جىايؿ آوى ج١ؿاؾ ٠ٝین و بمقگ که اظؿی ي٘یای و ايؿاله بك او وبعايه و ج١الی به ٬ؿق
و و هًملث ظ٫ ؤ. و يیم هحٕ٘ى ايٍاء بًؿه بك چًیى جىبیعی ؾق ٌگًصؿ٘ی٘اقؾ و ؾق ظؿ و ظّك يبٍ

باٌؿ بلکه ایى ه٘او ٬ؿق و ٠ؿؾ هیگىیؿ يه ایًکه ج١ؿاؾ جىبیعی که بًؿه هیباٌؿ وبعايه و ج١الی هی
به ایى  وث ٠باقت اوث ال جىبیعی کها ؾهؿ جىبیعی که ظ٫ وبعايه و ج١الی هىحع٫ آوـکك ؼبك هی

ؾوباقه ایصاؾ  ايؿ،ك ج٘اهی هؽلى٬اجی که ال بیى ق٨حهاگ لیكا ٠ؿؾ بكوؿ. ٠ؿؾی که باالجك ال آو يیىث،
 باًٌؿ.٬ابل ظّك ي٘یج١ؿاؾ هؽلى٬ات کًىيی  باًٌؿ و يیمهی ايحهابی گكؾيؿ،

ـاکك هیه٘چًیى ایى ؾو یکی ال آو :باٌؿهحٕ٘ى ؾو اهك بمقگ و ٠ٝین هی «َوِرَضا َكْػِسهِ » گىیؿ:که 
  .1.باٌؿ..بلل و ٠ٝ٘ث ظ٫ وبعايه و ج١الی هیجىبیعی به ايؿاله ش ،وث که ه٭ّىؾ و هكاؾا اهك آو

يهایث و پایايی يیىث. و  ،ؾق ٠ٝ٘ث و و٧ِ و جكؾیؿی يیىث که بكای قٔایث ي٩ه پكوقؾگاق،

                                                           
 ٓ.11-21/11يىوی ٓ 1118ٔٔ ٌ٘اقهوح٩٥اق، باب الحىبیط اول الًهاق و٠ًؿ الّىم، واإل ةکحاب الفکك والؿ٠اء والحىب -2

ی کبلم وی هىشىؾ يبىؾه و ال چاپ وا٬ٗ ـکك ي٘ىؾه اوث و اهك ؾوم ؾق اؾاهه  ایى اهك اول اوث که ابى ٬ین -1
 گكؾیؿه اوث.
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 .اوثباٌؿ که هحٕ٘ى ج١ٝین و جًمیه و وحایً ظ٫ وبعايه و ج١الی هی اذً ،جىبیط
و  ١الی و ٩ِات شبللً، ٤ایث و پایاوبًابكایى ال آيصا که بكای اوِا٦ ک٘ال ظ٫ وبعايه و ج

و وحایً ظ٫  اذًجك ال آيًؿ که ؾق ظؿ و ظّك آیًؿ و يیم و بمقگىاق جك بمقگ ايحهایی يیىث، بلکه بىیاق
باٌؿ و  ٟ آو هیالی ؾق اؼباق و ايٍاء جابو وحایً ظ٫ وبعايه و ج١ ذًا لیكاچًیى اوث وبعايه و ج١الی 
و ال آيصا که اظىاو و ذىاب و بكکث ظ٫  کًؿ و ٠که آو ِاؾ٪ يیىث.ا جًٝین هیایى ه١ًای اول ق

ىيه اوث وث، په چگا ی آوؾ و آو ال هىشبات قٔای ظ٫ و ذ٘كهظّكی يؿاق وبعايه و ج١الی ظؿ و
 شبلله.ی ٩ِث قٔای ظ٫ شلجىبیط و ذًائی به ايؿاله

ٌؿو و يىبث آو به ؾق آو اذبات ٠كي و أا٨ه  «َوِزَكَة َظْرِصهِ » گىیؿ:هیاها ایًکه جىبیط کًًؿه 
جك اگك چیمی وًگیى لیكاباٌؿ، جكیى هؽلى٬ات هیهٙل٫ ٠كي وًگیى باٌؿ و به ٘ىقؼؿاويؿ هح١ال هی

ى قؾی بك ؾیؿگاه کىايی اوث که گكؾیؿ و ایبىؾ، ظح٘ا جىبیط ؼؿاويؿ هح١ال با آو ولو هیال ٠كي هی
 يه ٠كي قا ًٌاؼحه و يه ٬ؿق و هًملث آو یچًیى اٌؽاِو يه وًگیى اوث و يه وبک.  یًؿ: ٠كيگىهی

 .ؾايًؿهی ی آو اوثگىيه که ٌایىحهقا آو
و  بىؾوو ه١ؿوؾ  یثهعؿوؾ٠ؿم  «ُشْبَحاَن اهللِ َوبَِحْؿِدِه، َظَدَد َخْؾِؼهِ »بًابكایى ٬ى٘ث اول ایى جىبیط 

قا و ٩ِث و کی٩یث آو و٠٧ِؿم  «َوِرَضا َكْػِسهِ »و ٬ى٘ث ؾوم آو جىبیط ؼؿاويؿ هح١ال قا ک٘یث 
قوايؿ؛ ٔو  هی ٔجىوٗ ايىاوٓ قا بمقگی و وًگیًی و يه ه٭ؿاق آو٠ؿم جىِی٧  «َوِزَكَة َظْرِصهِ »٬ى٘ث وىم 

جىايایی و یاقای آو يؿاقؾ  الله ج١الیايحهای پایاو و بیؾهؿ که ايىاو با جىشه به ٠ٝ٘ث بیؼبك ال آو هی
که ؼؿاويؿ هح١ال ٌایىحه و وماواق آو اوث جىبیط او قا چه ؾق ج١ؿاؾ و ک٘یث و چه ؾق جىِی٧ که چًاو

 .و کی٩یث و چه ؾق جىِی٧ بمقگی و وًگیًی آو بك ٌ٘اقؾٓ
ؾاَِمتِهِ »گىیؿ: اها ایًکه ـکك کًًؿه هی ـَ گیكؾ  و ؾق بك هیی پیٍیى قا ٌاهل ٌؿه ا٬ىام وه گايه «َوِمَداَد 

و ؾق وا٬ٟ بكای هكکب يىٌحى کل٘ات ظ٫ وبعايه و ج١الی ظؿ و ظّكی يبىؾه و بكای ايؿاله و ٩ِث و 
ٜۡ ََكَن  ًُِ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. الله هح١ال هیآو يهایحی ي٘یه٭ؿاق  ََِكَِؿَِٰخ َرّّبِ نَلَىَِؽ  ٱۡۡلَۡعؿُ ٍّّ

ّّ ا  َِٔؽاها
ن دََ٘ىَؽ ََكَِؿَُٰخ  ٱۡۡلَۡعؿُ 

َ
َِ أ ِٕۡسِِْٙ َرۡج ِ َ٘ة ث ٜۡ ِصۡب

َ ا  ۦَرّّبِ َول َؽها  یبكا ؾقیا اگكبگى » 2[203]الکه٧:  ﴾ٳ٩َٔ
 ؼىاهؿ ج٘ام ؾقیا ٌک بؿوو پفیكؾ، پایاو پكوقؾگاقم وؽًاو آيکه ال پیً ٌىؾ، شىهك پكوقؾگاقم وؽًاو

 .«.آوقین آو[ ک٘ک] به قا ؾقیا آو ه٘ىاو چًؿ هك ٌؿ،
                                                           

ی آو ؾوات و هكکب و هايًؿ اوث که بىویله قاكوشه جى٘یه آو ال ایى ٬ يىیىًؿ وکه با آو هیهؿاؾ ٠باقت اوث ال آيچه  -2
 ا٩ِهايی.،1/231ٓال٭كآو و العؿید ٔ ي٤كیب ي: ال٘ص٘ىٞ ال٥٘ید ٨يگاٌىؾ. آو بكؾاٌحه هی
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ٜۡ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هیو يیم  َ ة ِِف  َول َٕ جٍّ
َ
ۡرِض خ

َ
ٓ  وَ  ٱۡۡل َٰ ًَۡؾ

َ
هُ  ٱۡۡلَۡعؿُ ِٖٔ َشَضَؿٍة أ ؽَّ ُٕ ٖۢ  ۥَح ِٔ

 ِ ة َٗىَِؽۡت ََكَِؿَُٰخ  ۦَبۡكِؽه ٍّٔ ۡۡبُؿٖ 
َ
ِۚٗ َقۡجَكُح خ َ إِنٍّ  ٱّللٍّ ٓ   ٱّللٍّ ُِي ـٌ َظ ٓ هو اگك ٔه٘» [11ل٭٘او: ] ﴾ٻَقـِي

ؾیگك به هؿؾ آو بیایؿ، وؽًاو الله  ؾقؼحاو قوی لهیى ٬لن ٌىؾ، و ؾقیا ٔهكکب گكؾؾٓ و ه٩ث ؾقیای
 .«.جكؾیؿ الله پیكولهًؿ ظکین اوث یابؿ، بی پایاو ي٘ی

وث که: اگك بك ٨كْ ؾقیا شىهك ٌؿه و بلکه ه٩ث ؾقیای شىهك ا اها ه١ًای ایى آیات کكی٘ه آو
 ها ج٘امن ٌىيؿ، ١ٙ٬ا ؾقیاهای شىهك و ٬لنبؿاو هلع٫ گكؾؾ و ال ٘ك٨ی ج٘اهی ؾقؼحاو قوی لهیى ٬ل

ُشْبَحاَن اهللِ »گكؾيؿ؛ په لله ٠موشل ٨ايی يبىؾه و ج٘ام ي٘یگكؾيؿ اها کل٘ات اٌؿه و يیىث و يابىؾ هی

ؾاَِمتِهِ  ـَ  .«َوبَِحْؿِدِه، َظَدَد َخْؾِؼِه َوِرَضا َكْػِسِه َوِزَكَة َظْرِصِه َوِمَداَد 
و وحایً ظ٫ وبعايه  وشل ؾق ؼبلل ایى کل٘ات و يیم ذًاای ال ه١ك٨ث و ًٌاؼث الله ٠مایى گىٌه 

 .2«و ج١الی به جًمیه و ج١ٝین ه٭كوو به ظ٘ؿ و وپان بىؾ
یابؿ که هیبه قوًٌی ؾق ،کًؿهل و جؿبك ؤی ؾیى جگايهق ٌكائٟ و به ویژه اقکاو پًسچىو ايىاو ؾاها 

٨كاؾ و یکحایی الله ٠موشل ؾق ٠باؾت و ٌكیک که اِ چًاوباٌؿ، ٌهاؾجیى اِل و اوان ایى ج١ٝین هی
ٍؿو ؾق الىهیث و قبىبیث الله ٠موشل، اهكی اوث که ج٘اهی پیاهبكاو بك آو اش٘اٞ ؾاٌحه و به يل ٬ائ

ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:آو٘ايی يالل ٌؿيؿ، الله هح١ال هیؼا٘ك آو کحب  ٌَ ِن  َوَّ
َ
حٖ رٍُّقًَٜل أ ٍّٔ

ُ
ِ أ
َ٘ة ِِف ُكّ ْ َبَكۡس  ٱۡخُجُؽوا

 َ ْ وَ  ٱّللٍّ ٜا َُٰنَٜتۖٞ  ٱۡصَذجُِج ؾ٠ىت  یهعحىا ن ٔویاقا ٨كوحاؾه ی٥٘بكیپ یاو هك هّلحیبه ه ها» [18 ًعل:]ال ﴾ٱّطٍّ
هكآيچه شم الله هح١ال پكوحیؿه ٌؿه و ال ٘ا٤ىت ٔ ؿ ویى بىؾه اوثٓ که ؼؿا قا بپكوحی٥٘بكاو ایه٘ه پ

 .«ؿیکً یٓ ؾوقبؿیى اهك قأی باٌؿ
ان ج١ٝین بك اوو يیم ي٘الی که الله ٠موشل ؾق ٌبايه قول پًس هكجبه بك بًؿگايً ٨كْ ي٘ىؾه اوث، 

َٗة  إٍِِّٗنٓ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ، الله هح١ال هیظ٫ وبعايه و ج١الی هی
َ
ُ خ ۠ وَ  ٱّللٍّ َٗة

َ
ٓ خ َٙ إَِلٍّ َٰ ِٓ  ٱۡخجُۡؽِن ََلٓ إَِؾ ِ ً

َ
َوأ

ةَ  َٰٜ َْ ىث، په جًها هكا ٠باؾت یشم هى ي یبك ظ٭ ه١بىؾ و هىحن« الله»هى » [21 ٘ه:] ﴾ٮَِّلِۡكؿِٓي  ٱلطٍّ
 .«یاؾ هى باٌیٍهٓ به یي٘ال قا بؽىاو جا ٔه٘ و ٓیكگىيه ٌكکؼالُ ال ه یکى، ٠ٔباؾج

ذَِن  ِِف ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی
َ
ُ ُبُيٍٜت أ ة  ٱّللٍّ َٛ َؿ ذِي ََ ن دُۡؿَذَف َويُۡؾ

َ
ۥأ ُٙ ُٕ ة  ۥيَُكّجُِط َلُ  ٱۡق َٛ ذِي

 ِ ُنُؽّوِ ث
ّۡ ؿِ  رَِصةل   ڄ ٱٓأۡلَضةلِ وَ  ٱ

َۡ ٓۡ دَِخََٰؿة  َوََل َبۡيٌف َقٖ ذِ ِٛ ِٛي
ْۡ ِ َلٍّ دُ ةِ ِإَوًَةِم  ٱّللٍّ َٰٜ َْ َٰٜةِ ِإَويَذةٓءِ  ٱلطٍّ ََ ٍـّ  ٱل

ٍُّْت ذِيِٙ  ٌَ ة َتذَ ٔا ٜۡ ُُْٜب ََيَةوَُٜن يَ ٌُ ّۡ ثَۡصَٰؿُ وَ  ٱ
َ
ى يىق یا یٔاگك ؾق شىحصى» [11-18 ًىق:]ال ﴾څ ٱۡۡل

                                                           
 .11-11الً٘اق الً٘ی٧، َ  -2
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ؾق آيها يام ؼؿا  که ؼؿاويؿ اشاله ؾاؾه اوث بكا٨كاٌحه ٌىيؿ و یهائؿٓ ؾق ؼايهیقا بصىئؿ، آویو٢ هىحپك٨ك
هىصؿ  یهاآباؾ ٌىؾ. ؼايه یاظکام آو٘اي یقوبك و یات ٬كآيیبا جبلوت آ اؾ او وی با ـکك و بكؾه ٌىؾ ٔو

 و یکه بالقگاي یهكؾايپكؾاليؿ. یه ؼؿاويؿه یجًم ه ویٌاهگاهاو به ج٭ؿ کهٓ ؾق آيها وعكگاهاو و یياه
 ها و جكوًؿ که ؾلیه یوالؾ. ال قولیؾاؾو لکات ٤ا٨ل ي٘ ؼىايؿو ي٘ال و اؾ ؼؿا وی، آياو قا ال یاه١اهله
 .«گكؾؾیٍاو هیؾق آو ؾگكگىو و پك ها چٍن

ّذِن﴿ ٨كهایؿ:م ٨كْ گكؾیؿه اوث، الله هح١ال هیبك هكؾ ٠موشل و يیم ظس به ؼا٘ك ج١ٝین الله
َ
 َوأ

ِ  ٱنلٍّةِس ِِف  ِٕيٖي  ٱۡۡلَشِّ ث ِ وَّشٍ َق
ِٖٔ ُكّ تَِي 

ۡ
ِ َعةِمؿٖ يَأ

َٰ ُكّ دَُٜك رَِصةَلا َولََعَ
ۡ
ْ  ٻيَد ُؽوا َٛ ٓۡ  ِّّحَۡش ُٛ َ َجَٰىَِف ل َٔ

ُؿواْ  َُ َٓ َوَيۡؾ ِ  ٱۡق حِ  ٱّللٍّ َٕ ِٛي ٖۢ ثَ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ة َرزََر َٔ  َٰ
ۡكَُْٜؿٍَٰخ لََعَ ٍّٔ يٍّةمٖ 

َ
ِٓ  ِِفٓ خ َٰ َٗۡع

َ
 یٔا» [11-11 عس:]ال ﴾...ٱۡۡل

ؿه و یٯ ايؿام ٔوقلیا وىاقه بك ٌحكاو باقی اؾهیپ ٟٓیهىحٙ که ٔا٨كاؾ هىل٘او وؾم ا٠بلم کى هبكٕٓ به هكایپ
ل، و ّ٘ کًًؿ، به ظّس ک١به  یؾوق قا ٘ ٨كاغ و های قاه ٓ کهیگكیووائل ؼىب ؾ ها وهكکب چابٯ و پكجع

ً قا با چٍن ؼىؾ یًؿٓ جا هًا٨ٟ ؼىیایى ه٭ّؿن بیى وكلهیًؿٓ. ٔآياو به ایجى قا پاوػ گى یيؿا ًؿ ٔویایب
 و یا٬حّاؾ و یاویو و یاشح٘ا٠ و یياٜك ٨ىائؿ ٨كؾ ٌاو بكوًؿ ویه١ًى و یبه وىؾ هاؾ ًًؿ ٔویبب

ا وه قول ب١ؿ ال آو اوث، به هًگام ـبط ی ؾو و ؿ ٬كباو ویکه ٔقول ٠ یًیام ه١یؾق ا و ظّس باًٌؿٓ یاؼبل٬
ٍاو کكؾه یب ایگاوٓ ببكيؿ که ؼؿا يّ ٌحك و گىو٩ًؿ و ٔه٘چىو بم و یايیٓ يام ؼؿا قا بك چهاقپای٬كباي

 .«اوث
ج١ٝین ظ٫ وبعايه و  ، به وىیؼؿاويؿ هح١الکىيی و ٌك٠ی  یک ال آیاتگىيه اوث که هكو ایى

 ؼىايؿ.ج١الی ٨كا هی

 ت زسىل اللههطلب دوم: تؼظین و بصزگداش
و بیاو هعاوى و ج١ٝین ؾق ٬كآو کكین، آیات بىیاق قوٌى و وأط و لیبایی ؾق هىقؾ قوىل الله 

و و هًملث ؤها، ٌـکك گكؾیؿه اوث، جا ایًکه ايىاو  قوىل ؼؿااهكي و اقٌاؾ و جىشیه ٬ؿق و هًملث 
 به هىاقؾ ـیل اٌاقه ي٘ىؾ: جىاوبؿايًؿ. که ال هیاو ایى آیات هی ایى پیاهبك قا ؾق يمؾ الله ٠موشل

ؽۡ َّ ﴿ ٨كهایؿ:هیهح١ال ؾق هؿض و ذًاء قوىل الله الله  -2 ٌَ  ۡٓ ُٗىِكُس
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ٓۡ رَُقٜل   َصةَٓءُز

 ِ ٓۡ َظؿِيٌص َقَْۡيُسٓ ث ة َقِ٘ذَّ َٔ ـٌ َقَْۡيِٙ  ۡؤِِٔ٘يَ َقـِي ُٕ ۡ ٓ   ٱل -یب» [211: ةحىب]ال ﴾١٢٨رَُءوف  رٍِّظي
ؿ يامٓ یهبكایگ٘او پ ّ٘  قيس و جاو آهؿه اوث. هكگىيه ؾقؾ ویهآ به وىال ؼىؾ ٌ٘ا ٔايىاو ٔهع

ث یاِكاق به هؿا و ؾلبىحهؿ. به ٌ٘ا یآیگكاو ه که به ٌ٘ا بكوؿ، بك او وؽث و یبحیهّ ببل و
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 .«اق ههكباو اوثیبى ل٧ٙ ٨كاواو و هعّبث و یيىبث به هئهًاو ؾاقا و ٌ٘ا ؾاقؾ
جكیى ٌ٘ا گك٨حه ٌؿه، آهؿه اوث. به ه١ًای ي٩یه 2ةکه ال ي٩اوبا ٨حط ٨اء  «کنِى ي٩  هى ا  » و ؾق ٬كائحی

هىحه و  الو ایًکه قوىل الله ب قوىل الله ى  هؿض ي   ٬كائث، ایى آیه ه٭حٕی و بك هبًای هك ؾو
 باٌؿ.جكیى آيهاوث، هیشىهك و اِل ا٠كاب و ؼالُ

 ٨كهىؾيؿ:گىیؿ: ًٌیؿم که قوىل الله قوایث اوث که هی 1و٭ٟأبى  ةوائلو ؾق ِعیط هىلن ال 
٥َا» ـْ ِ ََف ٨َِٞا٧ََث ٦ْ٤ِ َوََلِ إ ٍَ ََف ٦ْ٤ِ َُٛؽيٍْق ةَِِن إِنَّ اهلَل اْن ٍَ ََف َُٛؽيًْلا ٦ْ٤ِ ٨َِٞا٧ََث، َواْن ٍَ ِخي٠َ، َواْن

اِِن ٦ْ٤ِ ةَِِن َ٪اِك٣ٍ  َٙ ٍَ ی کًايه قا ال هیاو ٨كليؿاو او٘ا٠یل ه٘ايا الله ٠موشل ٬بیله» 1«....َ٪اِك٣ٍ، َواْن
هاٌن هكا هاٌن قا و ال هیاو بًی بكگمیؿ و ٬كیً قا ال هیاو کًايه بكگمیؿ و ال هیاو ٬كیً بًی٠لیه الىبلم 

 .«بكگمیؿ
هًاو یا ا٠كاب یا اهل هکه ئالله ٠موشل ه بك اوان اؼحبل٦ ه٩ىكاو،»گىیؿ: هی  ٬أی ٠یاْ

گاه هییا ج٘اهی هكؾهاو قا با هىاشه  ي٘ایؿ که ظ٫ وبعايه و ج١الی پیاهبكی ي٘ىؾو ایٍاو با ایى ؼٙاب آ
٪ و اوًؿ و به هکايث و هًملث وی ؾق هیاو ؼىؾ وا٩٬ًؿ و ِؿًٌهیهیاو ؼىؾٌاو که او قا به ؼىبی ال 

قو٢ و به کفب و ؾهكگم او قا  ٌؽّی که ها ٨كوحاؾه اوث،، بىىی آوؾايًؿقاوحی و اهايث ؾاقی او قا هی
ای ؾق هیاو ال ؼىؾٌاو اوث و هیچ ٬بیله لیكاايؿ، هحهن يکكؾه جكک يّیعث و ؼیكؼىاهی يىبث به ؼىؾ

-پیاهبكی که ال ٌكی٧ ...والؾت یا ٬كابث و ؼىیٍاويؿی ؾاقؾا٠كاب يیىث هگك ایًکه با قوىل الله 

یى ٤ایث و ايحهای باٌؿ. و او بكجكیى آيها هی واالجكیى« کنِى ي٩  أ»ء جكیى آيها و بك اوان ٬كائث ٨حط ٨ا
  .هؿض و وحایً اوث

قا با اوِا٦ يیکى و پىًؿیؿه و واال جىِی٧ ي٘ىؾه و با اي و ٨كوحاؾهپه ال ایى الله ٠موشل قوىل 
ظكیُ  آوقؾ:. و به بك ٌ٘كؾو ایى ٩ِات قوی هیي٘ایؿاو قا ـکك هیيیکًاهی بىیاقی ذًاء و وحایً 

ها و ٔكقهایی ها، گكاو آهؿو هٍ٭ث و وؽحیقؾو آوبك هؿایث و قٌؿ و اوبلم آوبىؾو قوىل الله 
٨ث و ههكبايی و قظ٘ث و ٩ٌ٭ث أو يیم ال ق  گكؾؾ بك قوىل اللههی که ؾق ؾيیا و آؼكت هحىشه آيها

                                                           
 .ي٬ك٘ب، 1/232ٓ٭كآو ٔظکام الالصاهٟ ألة؛ ابى ٠ٙی، 1/200ٓ: ال٘عكق الىشیم ٔيگا -2
ایٍاو ؾق ، اوث ٩ِهاِعاب ال ، يبى ٠بؿال١می بى ٠بؿیالیل بى ياٌب اللیرا: گ٩حه ٌؿه و ؛بى ک١ب بى ٠اهك ةواذل -1

، 111ٓ-1/111ابى ٠بؿالبك والىیك ٔ، 1/211ٓوحی١اب ٔ: اإليگا و٨ات یا٨ث. هـ11ٓٔ گ٩حه ٌؿه هـٓ و11ٔ وال
 ابى ظصك.، 8/181ٓٔ ةِاباإل و ؛ـهبی

و جىلین العصك  يکحاب ال٩ٕائل، باب ٨ٕل يىب الًب ؾق هىلن قا ظؿیدي؛ ٬ك٘ب، 1/232ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
 .جؽكیس ي٘ىؾه اوث 21/12ٓيىوی ٓ 1118ٔٔ ٌ٘اقه، ة٠لیه ٬بل الًبى
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ی کكی٘ه ؾو گىیًؿ: الله ٠موشل ؾق ایى آیه؛ بكؼی هیگىیؿهًاو وؽى هیئيىبث به هقوىل الله 
 .2ی١ًی ؾو اون: قئى٦ و قظین ٠ٙا ي٘ىؾيؿ  ؼؿاٌاو قا به قوىل اون ال اواهی

وث که الله ٠موشل به ٠ٝ٘ث و ٬ؿق و هًملث و هکايث و شایگاه ا و ال ایى ؾوحه آیات آو -1
ُؿكَ ﴿ وىگًؿ یاؾ ي٘ىؾه و ٨كهىؾيؿ:قوىل الله  ٕۡ َٜن  ََّك ُٛ َٕ ٓۡ َحۡك َؿدِِٛ

ُۡ ٓۡ َِِّف َق ُٛ  ﴾ڨإِجٍّ
شهالثٓ ؼىؾ وكگكؾاو  ٌٔهىت و یٓ به شاو جى وىگًؿٕ آياو ؾق هىحهبكٕایپ یٔا» [11 عصك:]ال

 .«بىؾيؿ
ل به الله ٠موش وىیاهل ج٩ىیك اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ که آو وىگًؿی ال »گىیؿ: هی ٬أی ٠یاْ 

ايؿ که ٨كهىؾه اوث: يًٍیؿم که الله باٌؿ. وپه ال ابى ٠بان ي٭ل ي٘ىؾههیهؿت ظیات قوىل الله 
 .1«اؾ کكؾه باٌؿوىگًؿ ی٠موشل بك ظیات و ليؿگی اظؿی شم قوىل الله 

و و قوىل الله ؤ٠ٝ٘ث ٬ؿق و هًملث و هکايث و ٌ بابالله ٠موشل ؾق ٬كآو کكین ؾق  -1
َػَؾ  ِإَوذۡ ﴿ ٨كهایؿ:بك وایك ايبیاء هیگاه قوىل الله ٌكا٨ث شای

َ
ُ أ ةٓ  َٖ  ۧٱنلٍّجِّيِ ِٔيَثََٰي  ٱّللٍّ َٕ َ ل

ُُِٔنٍّ ثِِٙ  ٓۡ ََلُۡؤ َكُس َٔ ة  َٕ ِ ّ ق  ل َطّؽِ َّٔ ٓۡ رَُقٜل   ٍّٓ َصةَٓءُز حٖ ُث َٕ ُۡ ِٖ ََِتَٰٖت وَِظ ّٔ  ۦَءادَۡحُذُسٓ 
 ُٙ ٍّٗ ًۡ  ۚۥٗ َوََلَُُ٘صُ

َ
ْ أ ٜٓا ُ ٓۡ إِۡۡصِي  ًَةل ُِس َّٰ َٰ َذ ٓۡ لََعَ َػۡؾُت

َ
ٓۡ َوأ ًَۡؿۡرُت

َ
ۚٗ ًَةَل َءأ ْ ًَةَل وَ  َؿۡرَٗة ُؽوا َٛ َٗة۠  ٱۡش

َ
َوخ

 ِّٔ َكُسٓ  َٔ َٖ َٖ َِِٰٛؽي ٘او یقا که ؼؿاويؿ پ یؿٓ هًگاهیاوقیٔبه ؼا٘ك ب» [12 آل ٠٘كاو:] ﴾ڱ ٱّشٍّ
به ٌ٘ا ؾهن و په  ی٨كلايگ كواو آياوٓ گك٨ث که چىو کحاب وی٥٘بكاو ٔو پیٯٓ پیکایهئّکؿ ال ٔ

٫ یؿ جّؿیؿ و ٔؾ٠ىت او هىا٫٨ با ؾ٠ىت ٌ٘ا بىؾه وٓ آيچه قا که با ؼىؾ ؾاقیآ ی٥٘بكیال آو پ
ى هىٔىٞٓ ا٬كاق یا ٔبؿیٍاوٓ گ٩ث: آیبؿ ؿ. ٔویؾه یاقیقا  یو ؿ ویاوقی٘او بیؿ بؿو ایؿ، بایي٘ا
ن. ؼؿاويؿ یئكای٨كهاو قا پف ن ٔویؿ؟ گ٩حًؿ: ا٬كاق ؾاقیك٨حیى کاقجاو پفی٘او هكا بك ایؿ و پیؾاق
 .«هى هن با ٌ٘ا ال لهكه گىاهاين ؿ ویال ؼىؾٓ گىاه باٌ یبك بكؼ یٍاوٓ گ٩ث: په ٔبكؼیبؿ

گىیًؿ: الله ٠موشل هی ٘ىیً ابى ٠بان و پىك ٠ ٘الب ٠لی بى ابی»گىیؿ: هی ابى کریك 
که ال او ٠هؿ و پی٘او گك٨حه که چىو هع٘ؿ قا هب١ىخ ایىهیچ پیاهبكی ال پیاهبكاو قا هب١ىخ ي٩كهىؾه هگك 

ي٘ىؾ و آو پیاهبك ليؿه بىؾ، ظح٘ا بایىحی بؿو ای٘او آوقؾه و او قا یاقی و يّكت کًؿ و يیم الله ٠موشل به 

                                                           
 ٓ.28-2/21ال٩ٍا ٔ -2
جؽكیس کكؾه اوث؛ ٓ 1/118ٔ يج٩ىیك ؾق يابى شكیك الٙبك قا ٓ و اذك ابى ٠بان2/12ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1

 1/11ٓالؿق الً٘رىق ٔ چًايکه ؾق، يبیه٭ ي١ین و بىأ، ةظاجن، ابى هكؾوی يبألً٘فق، ابى بى اا ،ةٌیب يبأابى  ه٘چًیى
 .ي آهؿه اوثویى٘
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ٌاو ٠هؿ و پی٘او بگیكيؿ که چىو هع٘ؿ هب١ىخ گكؾیؿ و آيها ليؿه هكیک ال پیاهبكاو اهك ي٘ىؾه جا ال اهث
  .2«ت ؾهًؿایىحی بؿو ای٘او آوقؾه و او قا یاقی و يّكبىؾيؿ، ظح٘ا ب

های شبلل اوث که ؼّلث ی هٙلب ؾق بیاو ٠ٝ٘ث و ه٭ام و هًملث ایى پیاهبك بمقگىاق آوؼبلِه
 باًٌؿ:بك ؾو يٞى هی ٘ال بٍكی ؾق قوىل ؼؿاو ک

 .ٔكوقی ؾيیىی -2
 هکحىب ؾیًی. -1

ٔكوقی، ايىاو اؼحیاقی ال ؼىؾ يؿاٌحه های ی ؼّلثاها ؾق لهیًه»گىیؿ: هی  ٬أی ٠یاْ
هايًؿ  ؛باًٌؿی که هكبىٖ به وكٌث و ٨ٙكت وی هیها قا يؿاقؾ، ه٘چىو هىاقؾو يیم ٬ؿقت کىب آو

٠٭ل، ِعث ٨هن، ٨ّاظث ؾق لباو و ٬ىت ظىان و ا٠ٕاء، ک٘ال ؼل٭ث وی، لیبایی چهكه، ٬ىت 
کكههٓ و يیم آيچه كلهیًً ٔهکه هٌكی٧ بىؾو يىب و ٠مت ٬ىم و گكاهی بىؾو و ا٠حؿال ؾق ظكکات،

ها يیالهًؿ اوث، ه٘چىو ٤فا و ؼىاب و پىٌاک و هىکى و ه٘ىك و هال ی ظیات بؿاوبؿو بكای اؾاهه
 گكؾؾ... به هىاقؾ پیٍیى هلع٫ هیام و.و ه٭

ه٘چىو ٠لن و  ؛باٌؿؼبل٪ واال و آؾاب ٌك٠ی ؾق ؾیى هیهای اکحىابی اؼكوی ٌاهل ااها ؼّلث
و ك و ٠ؿل و لهؿ و جىأٟ و ٩٠ى و ٩٠ث و بؽًٍ و ٌصا٠ث و ظیاء و شىاي٘كؾی ظلن و ِبك و ٌک

ج٘اهی آيها قا ظىى  وکىت و آقاهً و و٬اق و قظ٘ث و ظىى اؾب و ه١اٌكت و ٩ِاجی ال ایى ٬بیل که
 گیكؾ.ؼل٫ ؾق بك هی

ای اوث که بكؼی ال ایى هىاقؾ ؾق ٤كیمه و اِل ٨ٙكت بكؼی ال هكؾم بىؾه و بكؼی گاهی اهك به گىيه
گىیؿ: بكاوحی اگك ؾق . جا آيصا که هیًؿ..کوی وشىؾ يؿاٌحه و آيها قا کىب هیؾیگك ال ایى ٩ِات ؾق 

ٌؿ، هىقؾ یٍحك بك ٌ٘كؾین، وشىؾ ؾاٌحه باپلی که یک ال ها یک یا ؾو ٩ِث ال ٩ِات ک٘ال و شبلهك
 ..یا ٬ىت یا ٠لن یا.کًؿ که آو اوِا٦ ال ظید يىب یا ش٘ال و ج٩اوجی ي٘ی گیكؾكام و اکكام ٬كاق هیاظح

آقاوحه به ج٘اهی ایى ٩ِات و ٬ؿق و هًملث آيکه و بمقگی ظال ٜى و گ٘او جى ؾق هىقؾ ٠ٝ٘ث  باٌؿ؛
 .1«های يیکى و پىًؿیؿه باٌؿ، چیىث؟ؼّلث

یث و ٬كب و إاوكاء و قو قوالث و ؼلیل بىؾو و هعبث جاله ایى اوِا٦ ٠بلوه بك ه٭ام يبىت و 
باٌؿ که الله ٠موشل هی .ؾ و..ىهكجبه و ه٭ام هع٘ی ق٨یٟ و بلًؿیکی و ه٭ام ٩ٌا٠ث و وویله و ؾقشهيمؾ

                                                           
الؿق الً٘رىق  و ؛٠یاْ ي٬أٓ 2/80ال٩ٍا ٔ؛ ٓ ابى شكیك1/110: شاهٟ البیاو ٔ؛ يگا2/181ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2

 .يویى٘ٓ 1/11ٔ
 ٓ.13-2/11ال٩ٍا ٔ -1
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ؾق يمؾ ؼؿاويؿ هح١ال ال  کىی قا که بایىحی هىل٘اياو اقلايی ؾاٌحه اوث. بًابكایىبه قوىل الله 
چًیى ٩ِات و هکايث و شایگاه و ٠ٝ٘حی بكؼىقؾاق اوث، هعحكم ٌ٘كؾه و بمقگ پًؿاٌحه و ال یاقی و 

ٓ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی يّكجً ؾقی٣ يؿاقيؿ، ة ا  إِجٍّ ا َوَِٗؾيؿا ا بَّۡشِ ُٔ ا َو ٍَ َشَِٰٛؽا َجَٰ
ْۡ رَۡق
َ
ْ  ٨أ ٜا ُ٘ ِٔ ُۡؤ ِ  َّلِ ِ ث  ٱّللٍّ

ِ  ۦَورَُقِٜلِ  ـّ ِضيًَل َوُتَك
َ
ٜهُ ثُۡسَؿةا َوأ ۚٗ َوتَُكّجُِع ًَُِّٜؿوهُ  ها جى قا به ٠ًىاو گىاه و» [3-1 ٩حط:]ال ﴾٩ُروهُ َودُ

و  ؿیبمقگ ؾاق و ؿیکً یاقیقا  او و ؿیاوقی٘او بی٥٘بكي ایجا به ؼؿا و پن. یاه ٨كوحاؾهن ؾهًؿیب هژؾه قواو و
 .«گىییؿط یٌاهگاهاو جىب وعكگاهاو وؼؿا قا  واقز يهیؿ 

الله ٠موشل يّكت و یاقی و اظحكام و بمقگؿاٌث و ج١ٝین قوىل الله »گىیؿ: هی ابى جی٘یه 
گكؾايؿ و بلکه ایى ل آبكویً قا به هك ٘كی٭ی واشب هیله ظ٘ایث اؤقا بك ها ٨كْ ي٘ىؾه اوث و ایى هى

يّكت و  یىجك بمقگ باٌؿ و الهیجصلیل و ج١ٝین قوىل الله اهك اولیى ؾقشات يّكت و یاقی و 
آلاقيؿ، یؾق بكابك کىايی که او قا هالله كْ و آبكوی قوىل ها، ظ٘ایث و پٍحیبايی ال ٠ِ ؾوي٘ىیاقی 

 .2«باٌؿهی
 ظ٫ِ  به ه٭حٕای ٬كآو، يّكت و یاقی و اظحكام و بمقگؿاٌث، ىلیک»گىیؿ: هی ةؾق يىيی  و ابى ٬ین

جّؿی٫، ؾو اهك هٍحكک ؾق ظ٫ قوىل اللهای٘او و و و ظب  باٌؿ.ٔبك هك هىل٘ايیٓ هی  قوىل الله
 .1«يها شاهل هباي ای هحصاولبه آ باٌؿ؛ى ؾو اهك ج٩اِیل ظ٭ى٪ وه گايه هیو ای هىحًؿ

بىیاق بمقگىاق و اقشً٘ؿ و هعبىب و گكاهی بكاوحی قوىل الله »گىیؿ: هی ه٘چًیى ابى ٬ین 
 لیكا باٌؿ،ج١ٝین و هحايث و هیبث و بمقگىاقی به  اوث که هعبث ه٭كوو بىؾيؿ؛ و ال ک٘ال هعبث آو

که چًاو -يا٬ُ بىؾه و يیم هیبث و جكن و ج١ٝین بؿوو هعبث  ،هعبث بؿوو هیبث و هحايث و ج١ٝین
اوث که هعبث و ؾووحی و  و ک٘ال آو باٌؿ.ي٭ُ هی - باٌؿگىيه هیای ؼیايث پیٍگاو ٜالن ایىبك

باٌؿ هگك ایًکه هعبىب ؾاقای ایى ههن اهکاو پفیك ي٘یباًٌؿ و  ، یکصاو بمقگؿاٌث جصلیلو  ج١ٝین
ع٫ ج١ٝین و بمقگؿاٌث و جصلیل و جکكین بىؾه و به ؼا٘ك آيها ٩ِات ک٘الی باٌؿ که به ؼا٘ك آيها هىح

 .1«ؾووث ؾاٌحه ٌىؾ
اوحهماء و ج٘ىؽك، به ٘ىق ٬ٟٙ ي٭ٓ ؾیى ال اِل و  اؾق ایى اِل بمقگ ب ؼللکه قووث ال ایى 

                                                           
گیكؾ و هكیک ال ایى ا٠ٕا ؛ ج١ٝین، ٬لب و لباو و ا٠ٕا و شىاقض قا ؾق بك هی121-121ال٘ىلىل، َ الّاقم  -2

 ؾهًؿ.قا هىقؾ ج١ٝین و جکكین ٬كاق هی وٜای٩ی ؾاقؾ که ؾق ؼبلل آيها قوىل الله 
 .211 :، َةالًىيی ةال٭ّیؿ -1
 .ةیابى جی٘، 111 :: الّاقم ال٘ىلىل، َ؛ و يگا218 :٨هام، َشبلء األ -1
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-به کلی هًا٨ی با ؾیى هیوىل الله هحک ظكهث ق»گىیؿ: هی  ؾاقؾ. ابى جی٘یه پیاوان قا ؾق 

١ٝین و جصلیل و جکكین بكؾاٌحه كْ و آبكو و ظكهث هحک ٌىؾ، ؾیگك اظحكام و جگاه ٠ِ ی هكباٌؿ. بكاوح
گكؾؾ. بًابكایى آو آهؿه، وا٬ٗ ٌؿه و ؾیى با٘ل هیبا ٌىؾ و بؿیى جكجیب قوالحی که قوىل الله هی

بك پا  و ج١ٝین و جصلیل و جکكین و جى٬یك و اظحكام به قوىل اللههؿض و ذًاء و وحایً قوىل الله 
باٌؿ. و و٭ىٖ و يابىؾی ایى اهك، و٭ىٖ و يابىؾی ج٘اهی ؾیى قا به ؾيبال ؾاقؾ و کكؾو ؾیى به ج٘اهی هی

 واظحكاهی  بی  قوىل ؼؿاها واشب اوث که ؾق بكابك آيکه يىبث به گىيه اوث بك چىو اهك ایى
هیًه با ؾق ایى لبكؼیمین و يّكت و یاقی قوىل الله کًؿ به يّكت و یاقی قوىل الله ظكهحی  بی

وا٬ٟ هحک ؾق   كْ و آبكوی قوىل اللههحک ظكهث ٠ِ  لیكاباٌؿ، کٍحى هحاک و ظكهث ٌکى هی
 .2«باٌؿهی ظكهث ؾیى الله ٠موشل

 هطلب سىم: تؼظین دیى اسالم
قا ؾیى ج٘اهی ايبیاء و قوىالو الله ٠موشل ؾیى اوبلم قا بكگمیؿه و اؼحیاق ي٘ىؾيؿ و آوبه ٘ىق ٬ٟٙ 

َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:اؾيؿ؛ الله هح١ال هی٬كاق ؾ ِ ِقَ٘ؽ  ٱّلِي ۗۡ  ٱّللٍّ ُٓ َٰ ى ٔظ٫ و یگ٘او ؾیب» [23 آل ٠٘كاو:] ﴾ٱۡۡلِۡقَؾ
 .«ٌؿوٓ اوثن ٨كهاو الله یؼالّايه جىل ی١ًیٍگاه ؼؿا اوبلم ٔیؿهٓ ؾق پیپىًؿ

َٖ ﴿ ٨كهایؿ: هی و يیم الله ٠موشل ِ ّٔ َع َُّسٓ  ِٖ ََشَ َٰ ثِِٙ  ٱّلِي ة وََّصٍّ ة وَ  ۦَٔ ٜظا ِيٓ ُٗ ٍَ  ٱَّلٍّ َ٘ةٓ إََِلۡ وَۡظۡي
َ
أ

َ٘ة ثِِٙ  ۡي ة َوضٍّ َٔ ٜاْ  ۦٓ َو ُٕ رِي
َ
ۡن أ
َ
ۖٞ أ َٓ َوُمََٜسَٰ وَِقحَسَٰٓ ِي َٰٚ َٖ إِثَۡس ُبَ لََعَ  ٱّلِي ََ ٜاْ ذِيِٙى  ًُ ۡۡشِكِيَ َوََل َتَذَىؿٍّ ُٕ ۡ ة  ٱل َٔ

ٓۡ إََِلِۡٙى  ُٚ ُ دَۡؽُقٜ ٖ يُجِيُت ٱّللٍّ َٔ ِؽٓي إََِلِۡٙ  ۡٛ ٖ يََشةُٓء َوَي َٔ ؾیًی قا بكای » [21 ٍىقی:]ال ﴾٭ ََيۡذَِِإٓ إََِلِۡٙ 
این، و به ابكاهین و  ٌ٘ا جٍكیٟ کكؾ، ال ه٘او گىيه که به يىض جىِیه کكؾه بىؾ، و ال آيچه بك جى وظی کكؾه

که ؾیى قا بك پا ؾاقیؿ و ؾق آو ٨ك٬ه ٨ك٬ه يٍىیؿ، بك هٍكکاو گكاو اوث،  این و٩اقي کكؾههىوی و ٠یىی 
گمیًؿ، و هك که به وىی او بال گكؾؾ،  کًیؿ. الله هك که قا بؽىاهؿ بك هی ها قا بؿاو ؾ٠ىت هی آيچه ٌ٘ا آو

 .«کًؿ. هؿایث هی
، و٧ِ يعكا٨ی ؾق آو يیىثو الله ٠موشل ؾیى اوبلم قا به قاه هىح٭ی٘ی که هیچگىيه کصی و ا

نٍّ ﴿ ٨كهایؿ:کًؿ، ؼؿاويؿ هح١ال هی هی
َ
ة وَ  َوأ ٕا ۖٞ َفََٰؾا ِضَسَِِٰط ُمۡكذٌَِي ٜهُ ٜاْ  ٱدٍّجُِك َِ َوََل دَتٍّجُِك ُج َق  ٱلكَّ َذَذَىؿٍّ

ٓۡ َقٖ َقبِيِِْٙ  َُٰسٓ ثِِٙ  ۚۦٗ ثُِس ى ٓۡ وَضٍّ ُِس َّٰ َٜن  ۦَذ ٌُ ٓۡ َتذٍّ ٍُّْس هى آو قا ى قاه ٔکه یا» [211 ي١ام:]األ ﴾١٥٣ََّك
گكؾؾ. پهٓ ال آو یبه و١اؾت هك ؾو شهاو ه یهًحه ن هى اوث ٔویاو کكؾمٓ قاه هىح٭یب ن ویجاو جكویبكا

                                                           
 .118 :، َه٘او: يگا و ؛123 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
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ؿ که ٌ٘ا قا ال قاه ؼؿا یيکً یكویامٓ پکكؾه یکه ٌ٘ا قا ال آو يه یٔبا٘ل های قاه ال ؿ ویکً یكویپ
مگاق یکًؿ جا پكهیه هیاوث که ؼؿاويؿ ٌ٘ا قا بؿاو جىِ یمهائیها چىیوالؾ. ا یٔهًعك٦ وٓ پكاکًؿه ه

 .«ؿٓیمیال هؽال٩ث با آيها بپكه ؿ ٔویٌى
باٌؿ. ؾق ایى آیه په ال گی اوث که ٧ٙ٠ به ها ٬بل هیی بمقایى آیه»گىیؿ: هی اهام ٬ك٘بی  

و ج١الی هٍؿاق ؾاؾه  ظ٫ وبعايهقاه ایًکه الله ٠موشل اهك و يهی ي٘ىؾه، ال اجباٞ و پیكوی ال قاهی ٤یك ال 
ي٘ىؾه که ال هًهس و بكياهه و قوي او بك هبًای اظاؾید ِعیط و ا٬ىال و بك ظفق ؾاٌحه اوث و ؾق آو اهك 

 .2...«گكؾؾول٧ که بیاو ؼىاهین ي٘ىؾ، اجباٞ و پیكوی 
هىاقؾی ل٧ با آو، هؽا های قاه هح١ال و ؾق وا٬ٟ وبیل الله وی قاه الله په ال ایى اهام ٬ك٘بی ؾق لهیًه

 .گًصؿي٘یکًؿ که ج٩ّیل آيها ؾق ایى هبعد قا ـکك هی
ی١ًی، ایى وِیث و و٩اقي »گىیؿ: ایى قاه وأط و قوٌى و هىح٭ین هیؾق ج٩ىیك  ٬او٘ی  و

قا بكای بًؿگاين بكگمیؿه و بؿاو قأی گٍحن و قاه و ؾیى هى اوث که آو ،هى به ٌ٘اوث که اهك و يهی
  .1«باٌؿ، په بؿاو ٠٘ل کًیؿی ؾق آو ي٘یو کصی و ايعكا٨ اوحىاق بىؾه

ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:و الله ٠موشل هی ِ َٰل ۚٗ َذ ٓ إِيٍّةهُ ْ إَِلٍّ َلٍّ َتۡكُجُؽٓوا
َ
َمَؿ خ

َ
ُٖ أ ُٓ  ٱّلِي ِ ّي ٌَ

ّۡ ۡزَثَ  ٱ
َ
ٍّٖ أ  ٱنلٍّةِس  َوَؾَِٰس

َٜن  ُٕ  یذابح ى قاوث ویى اوث ؾیؿ. ایؼؿا ؾوحىق ؾاؾه اوث که شم او قا يپكوح» [10 یىو٧:] ﴾ڈََل َحۡكَْ
شم  ى اوث ویؾايًؿ ٔکه ظ٫ ایٍحك هكؾم ي٘یب یبك ِؿ٪ آو قهبكيؿٓ ول یي٭ل و یى ٠٭لیبكاه ٔکه اؾّله و

 .«ياقوا اوثٓ ى پىچ ویا
ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی  ِ ً

َ
ۚٗ وِۡؽَؿَت  وَأ ة ِٖ َظِ٘يىا ٍَ لِّلِي َٛ ِ وَۡص ۚٗ  ٱنلٍّةَس َذَؽَؿ  ٱٍَِّّّت  ٱّللٍّ ة َٛ َقَْۡي

َِ ِۡلَِْۡي  ِۚٗ ََل َتۡجِؽي ٍَ  ٱّللٍّ ِ َٰل ُٖ َذ ُٓ  ٱّلِي ِ ّي ٌَ
ّۡ ۡزَثَ  ٱ

َ
ٍّٖ أ َٜن  ٱنلٍّةِس َوَؾَِٰس ُٕ  یقو» [10كوم:]ال ﴾پََل َحۡكَْ

اوث که ؼؿاويؿ هكؾهاو قا بك آو  یى وكٌحیؼؿا، اوبلمٓ کى. ا ی٭یى ٔظ٭یؼىؾ قا ؼالّايه هحىّشه آئ
 و یًیؾیبه ب یًؿاقیال ؾ و یبه ک٩كگكائ یقا ال ؼؿاگكائآو ك ؾاؾ ٔوییج٥ؿ وكٌث ؼؿا قا یوكٌحه اوث. يبا

 یمیى چیکى اکرك هكؾم ٔچًیل و اوحىاق ى هعکن ویآئ ى ویى اوث ؾیکٍايؿٓ. ا یبه کصكو یال قاوحكو
  .«ؾايًؿیقآ ي٘

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:و ؾق ه٘یى وىقه ؼؿاويؿ هح١ال هی ِ ً
َ
ِٖ  وَأ ٍَ لِّلِي َٛ ِٓ وَۡص ِ ّي ٌَ

ّۡ ٜۡم  َلٍّ  ٱ ِِتَ يَ
ۡ
ن يَأ
َ
ِِ أ ِٖٔ َرۡج

َٖ  ۥَمَؿهٍّ َلُ  ِٔ ِٞۖ ُقَٜن  ٱّللٍّ ؽٍّ هِٖؾ يَطٍّ َٔ ٜۡ هايؿگاق  ى اوحىاق ویآئ یؼىؾ قا به وى یقو» [11 كوم:]ال ﴾ڋيَ

                                                           
 ٓ.30-1/13ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -2
 ٓ.1/181ٔ هعاوى الحؤویل -1
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ً ال آو که قول یاوثٓ هحىّشه گكؾاو، پ یکحاپكوحیبك  یًحهب و یٔاوبلم که والگاق با ٨ٙكت ايىاي
 یكیال و٬ىٞ آوٓ شلىگ قا ال ؼؿا ٔبه هن ليؿ وجىايؿ آویي٘ یچ کىی٨كا قوؿ که هاهث يامٓ ی٬ٔ ی٘ی٠ٝ

ٯ یهك و اویؾولؼ او ویگكؾيؿ ٔبهٍحین هیهؽحل٧ٓ ج٭ى یها گكوه ها وکًؿ. ؾق آو قول ٔهكؾهاو به ؾوحه
ٓ یؾقکاج با ؾقشات و َّ  .«ؼا

یُن اْفَؼقِّمُ » ؾق ج٩ىیك ابى کریك   ی١ًی ج٘ىک به ٌكی١ث و ٨ٙكت والن، »گىیؿ: هی «َذفَِك افدِّ
 .2«ه٘او ؾیى اوحىاق و هعکن و قاوحیى و هىح٭ین اوث

آو  له يه٩حه اوث وؤب هٙلب ؾق ایى لهیًه ؾق یک هىل  »گىیؿ: هی ٠بؿالكظ٘ى ال١٘ل٘ی  ٌیػ
 ٨كهایؿ:ه هیقا الله ٠موشل بیاو ٨كهىؾه اوث: آيصا کو آو باٌؿ.ه١ك٨ث و ًٌاؼث قاه هىح٭ین هی

َٖ  ِضَسََٰط ﴿ ِي ٓۡ َدرۡيِ  ٱَّلٍّ ِٛ َخ َقَْۡي ٕۡ ۡجَك
َ
ۡنُغٜبِ خ َٕ ۡ ٓۡ َوََل  ٱل ِٛ ِّّيَ َقَْۡي ٓا  یقاه کىاي» [1 :ة٩اجع]ال ﴾٧ ٱلغٍّ

 .«وكگٍحگاو يه قاه گ٘كاهاو و و یاٍاو ؼٍن گك٨حهی؛ يه قاه آياو که بك ایاکه بؿاياو ي١٘ث ؾاؾه
ه و ؾق وا٬ٟ يها ي١٘ث اقلايی ؾاٌحه آؾق ایى اهث، کىايی که الله ٠موشل ب ؾايینو ها به ٘ىق ٬ٟٙ هی

 باًٌؿ. گىاقٌاو هیو اِعاب گكاهی و بمق، قوىل الله هىحًؿهّؿا٪ ه١ًن ٠لیهن 
ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:و الله ٠موشل هی ًُ  ِ ْ إََِل  ۦَفَِٰؾه ٜٓا ۡهُق

َ
ِۚٗ َقبِيِلٓ أ ِٖ  ٱّللٍّ َٔ  َو

۠ َٗة
َ
َٰ ثَِطرَيٍة خ  ٱتٍّجََكِن  لََعَ

 َٖ ِ وَُقۡجَدَٰ َٖ  ٱّللٍّ ِٔ َٗة۠ 
َ
ةٓ خ َٔ ۡۡشِكِيَ َو ُٕ ۡ ایى قاه هى اوث، هى با »ٔای پیاهبكٕٓ بگى: » [201 یىو٧:] ﴾ٲ٩ ٱل

ؿٓ و الله ًکً که ال هى پیكوی کكؾيؿ ٔيیم چًیى هی کًن، و کىايی بّیكت ٔکاهلٓ به وىی الله ؾ٠ىت هی
 «.يیىحنپاک و هًمه اوث، و هى ال هٍكکاو 

َٖٔ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی َ َلُ  ٱلؿٍُّقَٜل يَُشةًِِي  َو ة دَبَيٍّ َٔ ٖۢ َبۡكِؽ  َؽىَٰ ِٔ ُٛ ۡ َويَتٍّجِۡف َدرۡيَ  ٱل
 ِِ ۡؤِِٔ٘يَ َقبِي ُٕ ۡ ِ  ٱل ّلِ َٜ َٰ َوُٗۡطِِْٙ  ۦُٗ َّلٍّ َٜ ة دَ ۖٞ وََقةَٓءۡت َمِطرًيا  ۦَٔ َٓ ٍّ٘ َٛ که با  یکى» [221 ًىاء:]ال ﴾ٹ٩َص

ٓ یو ٔقاه اوٓ قوٌى ٌؿه اوث یث ٔال قاه ٔبللث بكایکًؿ، ب١ؿ ال آو که ٔقاهٓ هؿا یايگ٥٘بك ؾًٌ٘یپ
ٌىؾ وٓ ؾووحً ؾاٌحه اوث یه یکه ٔبه ؾولغ هًحه یكؾ، او قا به ه٘او شهحیً گیشم قاه هئهًاو ؾق پ

به ؾولؼً  گك٨حه اوثٓ و یٍاو قا به ؾووحین که ایي٘ائیه٘ؿم ه یبا ه٘او کا٨كاي ن ٔویگكؾايیقهً٘ىؾ ه
 «اوثٕ یگاهیؾولغ چه بؿ شا و نیوىلايیبا آو ه ن ویگكؾايیؾاؼل ه

ٌاو بك آو و اِعاب گكاهی  ه قاوث، ه٘او قاهی اوث که هع٘ؿو قا «ِكاٖ ال٘ىح٭ین»بًابكایى 
 .1«بىؾيؿ...

                                                           
 ٓ.830-1/813ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 .111 :لی جّعیط ال١٭ائؿ، َاال٭ائؿ  -1
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 ةالّبل٠لیهؼلیل الله ابكاهین  هك آيکه ال ؾیى اوبلم، ه٘او ؾیى يیم الله ٠موشل بیاو ٨كهىؾه که

َٖٔ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ، الله ٠موشل هیی و٩یهاو و يابؽكؾاو و ياؾاياو هیقوی بكجابؿ، ال ش٘له والىبلم  َو
ٍّْحِ إِثَۡسَِٰه  ِ ّٔ ُٙ  ۧيَؿَۡمُت َقٖ  َٙ َجۡىَك ٖ َقىِ َٔ ِؽ  ۚۥٗ َٓ إَِلٍّ  ٌَ ُٙ َوَّ ۖٞ ِِف  ٱۡضَؽَىۡيَجَٰ ۡجَية ُٙ  ٱلَّ ِ ِِف  ۥِإَوٍّٗ َٖ  ٱٓأۡلِػَؿة ِٕ َ ل

ِِعيَ  َْٰ ٓ که یگكؾاو ؼىاهؿ ٌؿ هگك آو ٔياؾايین قویى ابكاهیال آئ یچه کى» [210 ب٭كه:]ال ﴾١٣٠ ٱّصٍّ
ى یٓ ها او قا ؾق ام ؾاقؾ؟یياچ كؾ ویگ چهیً قا به بالی٠٭ل ؼى ث ویکىچٯ ؾاٌحه و ٔايىاي ؼىؾ قا ؼىاق و

ٔه٭ّكب ؾقگاه ىحگاو یگك، ال لهكه ٌایاو ؾق شهاو ؾ نٓ ویگكاو کكؾیقهبك ؾ و٘بل و ن ٔویؿیشهاو بكگم
 .«ٓ اوثیاله

ِیه و قا به ٨كليؿايً جىو يیم الله ٠موشل بیاو ٨كهىؾه که ایى ٔاوبلمٓ ؾیًی اوث که ابكاهین آو
َٰ ﴿ ٨كهایؿ:و٩اقي ي٘ىؾ. الله هح١ال هی ٓ إِثَۡسَِٰه  َوَوَّصٍّ ة َٛ ِ ُٜب َيََٰجِنٍّ إِنٍّ  ۧث ٌُ َ ُٓ ثَجِيِٙ َوَيۡك  ٱۡضَؽَِفَٰ  ٱّللٍّ

 ُٓ َٖ َُّس َٜن  ٱّلِي ُٕ ۡكِْ َّٔ ُٗذٓ 
َ
ٍّٖ إَِلٍّ َوأ ُٜت ُٕ ى یى آئین ٨كليؿاو ؼىؾ قا به ایابكاه و» [211 :]الب٭كة ﴾١٣٢وَََل َت

٨كليؿاو هىٕ  یً گ٩حًؿ:ٓ ایى کكؾ. هك کؿام به ٨كليؿاو ؼىیم چًی١٭ىب ٔيىه او يی و و٩اقي کكؾ
ٯ لعٝه هن ال یؿ که ی٬ىل بؿهؿه اوث. ٔپه به ها یٌ٘ا بكگم یاوبلمٓ قا بكا یؿیى ٔجىظیؼؿاويؿ، آئ

 .«ؿیى که هىل٘او باٌیؿ شم ایكیي٘ ؿٓ ویيکً یآو ؾوق
مۡ ﴿ ٨كهایؿ:ِیه و و٩اقي ي٘ىؾ. الله هح١ال هیو ه٘چًیى ی١٭ىب ٠لیه الىبلم ٨كليؿايً قا بؿاو جى

َ
 أ

َٜب  ٌُ َؽآَء إِۡذ َظََضَ َحۡك َٛ ٓۡ ُش ُ٘ذ ُٜۡت َُ َٕ ۡ ة َتۡكُجُؽوَن  ٱل َٔ ٍَ إِۡذ ًَةَل ِۡلَجِيِٙ  َٛ َٰ ْ َجۡكُجُؽ إَِؾ ٜا ُ ٖۢ َبۡكِؽي  ًَةل ِٔ
َِٰه  ٍَ إِثَۡس ِ َٙ َءاثَةٓن َٰ ُٖ َلُ  ِۧإَوَؾ ۡ ََ ا َو َِٰظؽا ـَ ة  ٛا َٰ َِ ِإَوۡقَدََٰي إَِؾ َٜن  ۥَٓ ِإَوۡقَؿَٰكِي ُٕ ا یآ» [211 :ةب٭ك]ال ﴾١٣٣ُمۡكِْ

ؿ قا جکفیعیهى او ویهىؾیٌٔ٘ا  ّ٘ ؿٓ یهىح ١٭ىبیى یؿ که بك آئیاّؾ٠اء ؾاق ؿ ویي٘ائیب هیاو که هع
 یؿ که بك آو هكؾ؟ٓ. آو هًگاهیقا بًٍاو یًیؿ ٔجا آئیؿ، ٌ٘ا ظأك بىؾی١٭ىب ٨كا قویکه هكگ  یهًگاه

 ن ویپؿقايث ابكاه یجى، ؼؿا یؿ؟ گ٩حًؿ: ؼؿایپكوحیم قا هیکه به ٨كليؿاو ؼىؾ گ٩ث: په ال هى چه چ
بك  یبًؿگ وك ٠باؾت و ن ٔوین ٨ٔكهاوٓ او هىحیها جىل گايه اوث ویاوعا٪ قا که ؼؿاويؿ  ل ویاو٘ا٠

 .«نٓیوائیآوحايً ه
قا بكای بًؿگايً بكگمیؿه و جٍكیٟ ي٘ىؾه و بؿاو قأی بًابكایى، ایى ؾیًی اوث که الله ٠موشل آو

ٌؿه اوث و ؾق وا٬ٟ آيها قا با ایى ؾیى که ٌایىحه و لیبًؿه ج١ٝین و جصلیل و جکكین اوث، گكاهی ؾاٌحه 
 اوث.

قا گكاهی ايىاو به ٬ٟٙ و ی٭یى که الله ٠موشل ظیىاو و به ویژه »گىیؿ: هی ابى ٠٭یل ظًبلی 
به هًگام اکكاه و اشباق ٌكک وقلیؿو قا بكای وی هباض ٌ٘كؾه اوث؛ بًابكایى آيکه  لیكاؾاٌحه اوث، 
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ظكهث ي٩ه جى قا بك ظكهث ٌكک وقلیؿو به ظ٫ وبعايه و ج١الی ه٭ؿم ؾاٌحه و ظحی که بك جى هباض 
بك لباو آوقؾو آيچه ٌایىحه و وماواق و لیبًؿه الله هح١ال يیىث، ؾ٨اٞ کًی، با ؼىیٍحى ؾايىحه جا ال 

ـاجی ٌای ل و بمقگ ؾايىحه و اواهك وث که ١ٌائك او قا ج١ٝین و جصلیا ی آوىحه و لیبًؿهبكاوحی که چًیى 
 .2«اي قا هعحكم بٍ٘اقیو يىاهی

ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ًُ  ِِ ِ ثَِىۡغ ُكَٜن  ۦَوبِؿَۡۡحَذِِٙ  ٱّللٍّ َٕ ة ََيۡ ٍّٕ َٜ َػرۡي  ّمِ ُٚ  ْ ٜا َْۡيۡىؿَُظ ٍَ وَ ِ َٰل وَجَِز
ؿ هكؾهاو ٌاؾهاو یبا - ٓیگكیم ؾیى ٔيه چیبه ه٘ -قظ٘ث ؼؿا  بگى: به ٨ٕل و» [11 یىيه:] ﴾ښ

 .«گفاقيؿٓیگك هیه٘ؿ یقو آوقيؿ ٔو هی آ گكؾیاوث که ٔال ظٙام ؾي یمهائیى بهحك ال چیٌىيؿ. ا
ٌاؾهايی و ؼىٌعالی به ؼا٘ك ٠لن و ای٘او و وًث، ؾلیل بك ج١ٝین و بمقگی »گىیؿ: یه ابى ٬ین 

٤بث و و هك آيکه ق باٌؿبث به اهىق ؾیگك هیىيو ظب و ؾووث ؾاٌحى و بكگمیؿو آيها بكای ؼىیٍحى 
كاه هیلی به چیمی يؿاٌحه باٌؿ، ظّىل آو بكایً ٌاؾهايی و ٨ىت آو بكایً ظمو و ايؿوهی به ه٘

  .1«يؿاقؾ
و ج١ٝین و جصلیل و جکكین ائ٘ه وًث و ٠ىام ایٍاو ؾق بكابك وًث و »گىیؿ: هی و ابى جی٘یه 

وث که ؾق ایًصا ا ال آو جك بمقگ ظؿید و اهل آو، چه ؾق اِىل و ٨كوٞ و چه ؾق ا٬ىال و ا١٨ال، بىیاق
و چیكه بىؾه، وًث و اهل آو، ب لاگاه ٤یابی که هكیای هلین؛ و اوبلم و ای٘او قا به گىيهبؿاو بپكؾا

و گكؾؾ، بك ايؿ و چىو چیمی ال ک٩ك و ي٩ا٪ ٜاهك و ي٘ایاجك بىؾهجك و ٬ىیجك و ي٘ایاوجك و قوٌىوأط
 .1«کًؿظىب آو بؿ٠ات ٜهىق هی

ه٘چىو ؾولث ههؿی و قٌیؿ و هايًؿ آيها که اوبلم و ای٘او قا بمقگ ؾاٌحه و با ؾًٌ٘او آو، ک٩اق و 
جك بىؾه و ؾق ه٭ابل، اهل شًگیؿيؿ؛ بكاوحی اهل وًث ؾق آو ایام بیٍحك و ٬ىیکكؾه و هیهًا٨٭یى شهاؾ 

که ٨٭ٗ  -ٌ٘اقی ال لياؾ٬ه ؾق ؾوقاو ؼبل٨ث ههؿی، وی ج١ؿاؾ بیبؿ٠ث ايؿک و ـلیل و ؼىاق بىؾيؿ؛ 

                                                           
 ٓ شٟ٘ ال١بلهه: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.1/18ٔ ة: الؿقق الىًیبه ي٭ل ال -2
 ٓ.1/211هؿاقز الىالکیى ٔ -1
هى ئپًؿاقيؿ؛ لفا بك هك هؾق ؾوقاو ها يیم کىايی هىحًؿ که ایى بؿ٠ات و اکاـیب و ا٨حكائات قا جصلیل کكؾه و بمقگ هی -1

 وبلم باٌؿ؛ ٌیػ اإلت و اکاـیب واشب هیهىظؿی اهايث و جع٭یك ي٘ىؾو و ؼىاق و لبىو شلىه ؾاؾو ایى بؿ٠ا
ای ه٭ؿن ٬كاق گیكؾ، چه هك آيچه به با٘ل و ؾقو٢ بمقگ پًؿاٌحه ٌؿه و ؾق وا٬ٟ ؾق هیاو ٠ؿه»گىیؿ: ؾق ایى لهیًه هی

جع٭یك و ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾو آو  ،هکايی باٌؿ یا لهايی ؼاَ یا ایًکه وًگی یا ؾقؼحی و یا ؾق ٬الب يیحی باٌؿ
باٌؿ. و اگك ٠باؾت  ايؿ واشب هیههایی که ه١بىؾ ٬كاق گك٨ح، آيٙىق که جع٭یك و اهايث و ؼىاق ٌ٘كؾو بثاوثواشب 

 ٓ.2/118ٔ بىؾيؿ. ا٬حٕاء الّكاٖ ال٘ىح٭ین.. هیها و..، آيها هن ه٘چىو وایك وًگبىؾچًیى هىاقؾی ي٘ی
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ؾًٌ٘او  و يیم قٌیؿ بىیاق اهل شهاؾ و قویاقویی با به هبلکث قوايؿ -ؾايؿ هی الله ٠موشل ج١ؿاؾٌاو قا
جك اهیه، بىیاق هح١هؿ٠بان يىبث به ؼل٩ای بًیهل ظس ق٨حى بىؾ. و يیم ؼل٩ای بًیاوبلم و يیم بىیاق ا

کكؾيؿ... لیکى  هی اهیه او٬ات ي٘الها قا بىیاق ٔایٌٟاو بىؾيؿ، بكاوحی که بًیبه بكپایی ي٘الها ؾق و٬ث
گىيه ؾق آو و ایى ها ه١ؿوم بىؾيؿؿ٠ثؾق ٬كوو ذبلذه ؼبكی ال بؿ٠ات يبىؾه و بکلی ؾق ایى ؾوقاو ب

بكای شهاؾ با ؾًٌ٘او ؾیى، چه کا٨كاو و چه ی ٬یام ؾوقاو، ٌكی١ث ٠میم و ٤الب و چیكه بىؾ و ؾاهًه
 .2.«٨٭او، بىیاق وویٟ و گىحكؾه بىؾ..هًا

ج١ٝین و جصلیل و جکكین ؾیى و ١ٌائك آو، ؾلیلی وأط و قوٌى و بكهايی ٬اٟ٘ بك ج٭ىای ِاظب آو 
ۖٞ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ، الله هح١ال هیهی ٍَ ِ َٰل ٓۡ ُظُؿَؿَِٰخ  َذ ِ ـّ ٖ ُحَك َٔ ِ َو ُ  ٱّللٍّ َٜ َػرۡي  لٍّ ُٛ ]العس:  ﴾ۗۦۡ ِقَ٘ؽ َرّبِِٙ  ۥَذ
هعحكم  بمقگ و ؼؿا قا یيىاه هكکه اواهك و هًاوٯ ظّس بىؾٓ و که گفٌث، بكياهه و یمیآو ٔچ» [10

 .«او بهحك اوث یآؼكتٓ بكا ا ویٔؾق ؾي یى کاقیؾاقؾ، ال يٝك ؼؿا چً
ٓۡ َشَعَٰٓهَِؿ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله ٠موشل هی  ِ ـّ ٖ ُحَك َٔ ۖٞ َو ٍَ ِ َٰل ِ َذ َٜى  ٱّللٍّ ٌۡ ة ِٖٔ َت َٛ ُْٜبِ وَإِجٍّ ٌُ ّۡ  ﴾ڀ ٱ

-بی ،قا بمقگ ؾاقؾ یاله یهابكياهه هكکه هكاون و و ى اوث ٔکه گ٩حه ٌؿٓیٔهٙلبٓ چً» [11]العس: 

 .«هكان ال ؼؿآ اوث ؼى٦ و ٔو هاؾل یمگاقیبمقگؿاٌث آيها يٍايه پكهگ٘او 
ايؿ: ه٭ّىؾ ال ظكهات الله ؾق ایًصا، هىاقؾی اوث گكوهی ال ه٩ىكیى گ٩حه»گىیؿ: هی ابى ٬ین 

که هىقؾ ؼٍن الله ٠موشل بىؾه و ؼؿاويؿ هح١ال ال آيها يهی کكؾه اوث. و ج١ٝین آيها ٠باقت اوث ال 
  .٠ؿم اقجکاب و آهیؽحگی با آيها

باٌؿ. و يها ظبلل ي٘یه آالله ٠باقت اوث ال هىاقؾی که هحک ظكهث ب گىیؿ: ظكهاتلید هی
 هی ؼؿاويؿ هح١ال.ىاايؿ: العكهات ٠باقت اوث ال اواهك و يبكؼی گ٩حه

گىیؿ: العكهة، ٠باقت اوث ال آيچه که ايصام آو واشب اوث و ج٩كیٗ ؾق آو ظكام و لشاز هی
هًاوک و ١ٌائك ظس چه ال يىٞ لهايی و چه ال اوث. و بكؼی يٝكٌاو بك آو اوث که ظكهات ؾق ایًصا 

 باٌؿ.يىٞ هکايی آو هی
گیكؾ و آو اها ؾیؿگاه ِىاب و ِعیط آو اوث که ظكهات ج٘اهی ایى هىاقؾ قا ٌاهل ٌؿه و ؾق بك هی

اظحكام و ال ٬بیل:  ؛اظحكام و هكا٬بث ال آو واشب اوث ٠باقت اوث ال آيچه کهباٌؿ شٟ٘ ظكهة هی
ها و اهاکى؛ و ج١ٝین آيها ٠باقت اوث ال به شای و اٌؽاَ و لهاو ظ٩ٛ ظ٭ى٪يىبث به هكا٬بث 

 .1«آوقؾو ظ٫ِ آيها و ظ٩ٛ و هكا٬بث ال آيها ال ٔایٟ ٌؿو
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 11  هبحث اول: جقؾین

باٌؿ و يیم ا٠٘ال و جكؾیؿی يیىث که ؾقشات هكؾم ؾق ج١ٝین ١ٌائك الله هح١ال و ؾیًً هح٩اوت هی
 باٌؿ. ابى ٬ین او هح٩اوت و هؽحل٧ هی٠ٌ٘لکكؾٌاو بك ظىب ٬ىت و ٧١ٔ ایى ج١ٝین ؾق ٬لىب

شات ای٘او و هعبث و ج١ٝین و جصلیل و ٬ّؿ و يیث ا٠٘ال و ٠٘لکكؾ ا٨كاؾ، بك اوان ؾق»گىیؿ: هی
ٌاو اوث، هح٩اوت هن بؿوو هیچ جى١٬ی شم آو، ؾق ٬لىبای که ؾق قاوحای قٔای ه١بىؾ آوؼالّايه

ؽُ یکی اوث، اها ؾق بكجكی ٠٘لکكؾ یکی بك ای که ِىقت ٜاهكی ٠٘لکكؾ ؾو ٌباٌؿ؛ به گىيههی
اظؿی ٬ؿقت ؾیگكی ٔبه هىشب آيچه ؾق ٬لب وی يه٩حه اوثٓ چًاو ج٩اوجی اوث که شم الله ٠موشل 

 .2«قا يؿاقؾو جىايایی بك ٌ٘كؾو آو
ق ؼؿاويؿی اهك چًاو ٬لن ؼىقؾه اوث که ا٬ىام و ؿ  یی ایى اِل بمقگ ها گكوه لیکى پیٍحك ؾق ٠لن و ٬ 

و ایى با و٬ىٞ ایٍاو ؾق اوحهماء و  پكؾاليؿکًًؿ و بلکه به جؽكیب آو ال قیٍه و بًیاؾ هییقا ي٭ٓ ه
... بك هك هکل٩ی »گىیؿ: هی باٌؿ. ٌیػ ٠بؿ الكظ٘ى الى١ؿی ج٘ىؽك به ؾیى و ١ٌائك آو هی

جکكین واشب اوث که به آیات الله ٠موشل ای٘او ؾاٌحه و آيها قا هىقؾ ج١ٝین و اشبلل و بمقگؿاٌث و 
باٌؿ. و ؾق وا٬ٟ ایى اهكی اوث که الله آيها، ه٘یى اهك هی ٬كاق ؾهؿ و ه٭ّىؾ و هكاؾ ال يالل ٌؿو

باٌؿ و ٔؿ ٠موشل هؽلى٬ات قا به ؼا٘ك آو آ٨كیؿه اوث؛ بًابكایى ٔؿ ای٘او، ک٩ك وقلیؿو بؿاو هی
 .1«باٌؿٌ٘كؾو آو هیج١ٝین ای٘او و آیات الله هح١ال ٔو به ٘ىق کلی، ؾیىٓ اوحهماء و ظ٭یك و وبک 
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 هطلب اول: هحبت الله هتؼال
قوجكیى اهث ؾق هع٭٫ گكؾايیؿو ٠بىؾیِث ه٭كوو یى و هیايهجك بمقگ ها،بكاوحی ال هیاو ج٘اهی اهث

باٌؿ؛ اهل کحاب اؾ٠ای هعبث الله ٠موشل قا هی به هعبث و ج١ٝین الله ٠موشل، اهث هع٘ؿ 
ٜهُ  َوًَةَِّخ ﴿ گىيه ابكال ي٘ىؾيؿ:له قا ایىؤ٠ًىاو ؾاٌحه و ایى هى ُٛ ْ  ٱنلٍَّصََٰؿىَٰ وَ  ٱَۡلَ ُؤا ثَۡنَٰٓ

َ
ُٖ خ ۡ ََ ِ  ٱّللٍّ

ُؤهُ  َٰٓ ِظبٍّ
َ
 .«نٕیماو ؼؿائی٠م ًؿ: ها پىكاو ویگىیاو هیعیهى او ویهىؾی» [21]ال٘ائؿة:  ﴾ۚۥٗ َوأ

َٓ ﴿ وكائی آياو قا هكؾوؾ ؼىايؿه و ٨كهىؾيؿ:پكؾالی و یاوهلله ٠موشل ایى ؾقو٢اها ا  ِ ِۡ وَْ ًُ
 ٗۚ ٖۡ َػََْي ٍّٕ ُٗذٓ بََۡش  ّمِ

َ
ِۡ أ ٓ  ثَ ثُُسٓ ثُِؾُٜٗبُِس ۚٗ ُحَكّؾِ ٖ يََشةُٓء َٔ ُب  ٖ يََشةُٓء َوُيَكّؾِ َٕ ِ  [21]ال٘ائؿة:  ﴾َحۡنىُِؿ ل

-ك ايىاویه٘چىو وا ییهاؾهؿ؟ بلکه ٌ٘ا ايىاویجاو ٠فاب هبگى: په چكا ٌ٘ا قا ؾق بكابك گًاهاو»

 .«ؾهؿیؿه اوث. ؼؿاويؿ هك که قا بؽىاهؿ ٠فاب هیؿ که ؼؿا آياو قا آ٨كیهىح ییها
و بلکه بك اوان که ایٍاو هعبىب يبىؾه  کًؿا٬حٕا هیٌاو، گًاهاو اها ٠فاب ٌؿو ایٍاو به وبب»

ها يیم هؽلى٬اجی له ا٬حٕای آو ؾاقؾ که آوؤبلکه ایى هى باًٌؿ،يىبث يبىت به الله ٠موشل هًىىب ي٘ی
-ؾووث ؾاٌحه باٌؿ، ؾق آيچه ؾووث هیکه هكکه قا  الله ٠موشل باًٌؿ؛ و ال ٘ك٨یپكوقي یا٨حه هی

ؼٍن و ٤ٕب  چیمی که وببگیكؾ و وی هكجکب ، هى٫٨ ي٘ىؾه و به کاق هیاووثؾاقؾ و هىقؾ هعبث 
 .2«گكؾؾ ه٘چىو ک٩ك و ٨ى٫ و ٠ّیاو و وكکٍی ي٘ی ؛باٌؿظ٫ وبعايه و ج١الی هی

باٌؿ و بك ایى اوان اوث که هعبث ایى اهث بًابكایى هیاو هعبث ٌك٠ی و ٤یك ٌك٠ی ج٩اوت هی»
جك بىؾه و يیم ٠بىؾیث ل ؾق بكابك هعبحی که پیٍیًیاو آيها ابكال ؾاٌحًؿ، هعبحی کاهليىبث به الله ٠موش

جكیى ا٨كاؾ ایى های پیٍیى بىؾه اوث و بكاوحی کاهلجك ال ٠بىؾیث اهثایى اهث بكای الله ٠موشل کاهل
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 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     11

  

ا ؾاٌحه باٌؿ، يهه آو هك آيکه ٌباهث بیٍحكی ب ايؿبىؾه اهث ؾق ایى لهیًه، اِعاب بمقگىاق قوىل الله 
 .2«باٌؿجك هیایى اهك ؾق وی کاهل

هایی ه٘چىو شه٘یه و ِى٨یه، ؾق باب هعبث با الله ٠موشل و ٨ك٬ه ها گكوه اها ؾق ایى اهث يیم
هًاو يىبث به الله ٠موشل و يیم هعبث ئکه شه٘یه هعبث پیاهبكاو و هباًٌؿ؛ چًاوهٍابه اهل کحاب هی

یک ال و شه٘یه و ه١ٙله به هیچ»گىیؿ: هی ً قا ايکاق ي٘ىؾيؿ؛ ابى ٬ین الله هح١ال با ؾووحاو و اولیای
ـات ظ٫ وبعايه و ج١الی به چیمی يمؾیک يٍؿه ٔو بؿاو  ایى اهىق ا٠ح٭اؾ و باوقی يؿاقيؿ و بلکه يمؾ آيها 

ـات ظ٫ يمؾیک يٍؿه ٔو يىبث  ـات باقی ج١الی هعبث و به هعبث يؿاٌحهٓ و يیم هیچ چیمی به 
ـاجً ؾووث ؾاٌحه ي٘ی ؾٓ و يیم بك ایى باوقيؿووحی يؿاقؾ ٌىؾ و بؿیى  که ظ٫ وبعايه و ج١الی به ؼا٘ك 

جكجیب ظیات ٬لىب و آقاهً اقواض و ؼكوًؿی ي٩ىن و قوًٌی ؾیؿگاو و واالجكیى ي١٘ث ؾيیا و آؼكت 
کًؿيؿ که گىيه ؾچاق ٬ىاوت ٬لب ٌؿه و هیاو ؼىؾ و الله هح١ال ظصاب و هاي١ی ا٨قا ايکاق ي٘ىؾيؿ. و ایى

 او ج١الیگكؾیؿ؛ بًابكایى يه ؼؿاويؿ هح١ال قا ًٌاؼحه و يه به  الله ج١الیهايٟ ًٌاؼث و ه١ك٨ث و هعبث 
آوقيؿ هگك با ج١ٙیل او٘اء و ٩ِاجً؛ و بؿیى جكجیب ـکك و یاؾ هعبث وقلیؿه و يه ال او یاؾی به هیاو هی

 باٌؿ. یٌاو ي٘هاییى گًاهاو و يا٨كهايیجك بمقگ ایٍاو شم یاؾآوقی
و هىحع٫ کكؾه آوقؾ، هصالات قا که ؼؿاويؿ هح١ال قا با او٘اء و ٩ِات شبللً به یاؾ هی یبلکه کى
 آو که کهجكيؿ؛ اها بكای کًًؿ که ؼىؾ بؿاو وماواقجك و ٌایىحهؾايًؿ و آيها قا به اهىقی هحهن هیکی٩ك هی

ؾق کبلم آيها ؾق باب هعبث الله ای بكؼىقؾاق اوث، ٬ىىت و ؼٍن و ج٩ًكی که ال بّیكت و ٬لب ليؿه
 .1«٠موشل و ه١ك٨ث و جىظیؿ ظ٫ وبعايه و ج١الی يه٩حه اوث، ي٘ایاو و هٍهىؾ اوث. و الله ال٘ىح١او

و اِعاب اها ِى٨یه؛ ِى٨یه يیم ال قاه هىح٭ین هًعك٦ ٌؿه و هًهس و قاه و قوي قوىل الله 
به يیکىیی ال ایٍاو جب١یث ي٘ىؾيؿ جكک گ٩حه و ال آو شؿا ٌؿيؿ، لیكا هعبث  کهکىايیو   ٌاوگكاهی

ج٘اهی هكؾم الله »باٌؿ و ٌاو هیایٍاو يىبث به پكوقؾگاقٌاو، بكؼاوحه ال ق٤بث و هىای ي٩ىايی
٠موشل قا ؾووث ؾاٌحه و ـکك و یاؾ او قا به شای آوقؾه و يیم او قا ٠باؾت کكؾه و ظ٘ؿ و وپان ظ٫ قا با 

لیکى ظ٭ی٭ث هفهب  .1«ٌاو يیىثآوقيؿ و اهكی ؼىٌایًؿجك ال ایى بكایىال و ا٠٘ال به شای هیا٬
-ای اوث که اهام ابى ٬ین ؾق هىقؾ ایٍاو ـکك ي٘ىؾه و هیِى٨یه ؾق باب هعبث الله هح١ال، ه٘او ه٭ىله

ي ایٍاو ٌاو آو اوث که و١ی و جبلباٌؿ و بهحكیى ظالثهای لٌحی هیٌاو لٙ٘هؾق وؽًاو»گىیؿ: 
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 13  هبحث دوم: هحبث

ٌىؾ يه آو و١ی و جبلٌی که با اشك باٌؿ. ٔی١ًی جبلٌی که بؽٍیؿه هیال يٞى ه٩٥ىق و يه هٍکىق آو هی
 و همؾ ه٘كاه اوثٓ.

کىی قا و بكؼی ال شاهبلو ایٍاو چًايًؿ که چىو کىی قا ه٥ٍىل ـکك و یاؾ ؼؿاويؿ هح١ال ببیًًؿ یا 
قٌک وقلیؿه و چه بىا اگك اهکاو آو بكایً وشىؾ ظ٫ وبعايه و ج١الی قا ؾووث ؾاقؾ، بؿو ببیًًؿ که 

گىیؿ: ٤یكت ظب و هعبث يىبث به ؼؿاويؿ هكا بك ایى ٠٘ل ؾاٌحه باٌؿ وی قا واکث ي٘ىؾه و هی
واو بىؾه و يى٠ی ال ؾًٌ٘ايگی با ؾ وی جًها ال قوی ظىؿ و ب٥ی و ٠ؿکه ایى ٠٘لکكواؾاٌث، ؾقظالی

گك ي٘ىؾه و قا شلىهباٌؿ که ؾق ٬الب ٤یكت آوهبكايً هیؼؿاويؿ هح١ال و هؽال٩ث با قوي و هًهس پیا
 .2«هعبث ؼؿاويؿ هح١ال قا به هعبث چیمی ال هؽلى٬ات جٍبیه ي٘ىؾه اوث

ی ٠بىؾیث گ٘او بكؾه و ؾچاق وهن گكؾیؿه که ٠بىؾیث ... و آيکه ؾق لهیًه»گىیؿ: هی ابى جی٘یه 
و يیم بك ایى باوق اوث که هعبث  اوث ال هصكؾ ـل و ٨كوجًی و ؼٕىٞ که هعبحی به ه٘كاه يؿاقؾ ٠باقت

باٌؿ که ىشب اـالل و ٨كوجًی هیی هىی و ج٘ایبلت ي٩ىايی بىؾه و یا ایًکه هؾق ٠بىؾیث هىشب جىو١ه
لن و ه١ك٨ث ال و اٌحباه گكؾیؿه اوث. و بؿیى وبب اوث که اهل ٠ ؼٙاؾچاق  جابؿ،قا بك ي٘یقبىبیث آو

گ٩حًؿ، کكاهث  هًٍ٘یًی و هصالىث با ا٬ىاهی که بىیاق ؾق لهیًه هعبِث بؿوو ؼٍیث وؽى هی
ايؿ: هك آيکه الله هح١ال قا جًها با هعبث وقلیؿو به ظ٫ ؾاٌحًؿ، ظحی که بكؼی ال ول٧ ِالط گ٩حه

و قشاء به ظ٫ وبعايه و اوث و هكکه الله هح١ال قا جًها با اهیؿ  1وبعايه و ج١الی ٠باؾت کًؿ، ليؿی٫
اوث و هك آيکه الله هح١ال قا جًها با جكن ال ظ٫ وبعايه و ج١الی ٠باؾت  1ج١الی ٠باؾت کًؿ، ال هكشئه

هى ئاوث. و هك آيکه ظ٫ وبعايه و ج١الی قا با ظب و ؼى٦ و قشاء ٠باؾت ي٘ایؿ، ه 1ي٘ایؿ، ظكوقی
 هىظؿ اوث.
ايؿ که آيها ی هعبث ؾاؼل ٌؿهو وو١حی ؾق ؾایكهچًاؼكیى با ؤوان اوث که بكؼی ال هحو بك ایى ا
و ؾق وا٬ٟ بًؿه قا ؾق يى٠ی ال قبىبیث که  های هًا٨ی با ٠بىؾیث واؾاٌحه اوثؼیالی و اؾ٠اقا به يى٠ی بی

 گكؾايؿ.ی الله ٠موشل يیىث، ؾاؼل هیشم ٌایىحه
                                                           

  .111 :، َپیٍیى -2
 و ٌاء الله. ابیاو ه١ًای ليؿی٫ ؾق باب وىم، ؾق هبعد ا٬ىام اوحهماء کًًؿگاو ؼىاهؿ آهؿ.  -1
که ذیكی يؿاقؾ، ه٘چًاوؤ، کىايی هىحًؿ که بك ایى باوقيؿ که ه١ّیث و گًاهاو ؾق ای٘او ِاظبً جةه٭ّىؾ ال هكشئ -1

 ه٘كاه ک٩ك، ٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال اواهك و يىاهی وىؾی يؿاقؾ.
ه کًًؿ. و بًؿه جىشهی ي٘یباًٌؿ، آيايی که جًها يّىَ و٠یؿ قا بك گك٨حه و به يّىَ بٍاقت ؾهه٭ّىؾ ؼىاقز هی -1

باٌؿ که يام قووحایی اوث ؾق يمؾیکی کى٨ه که ؼىاقز ٌىؾ. ظكوقیه هًىىب به ظكوقاء هیيها ظكوقیه يیم گ٩حه هیآ
 ٘الب ؾق آو جصٟ٘ ي٘ىؾيؿ.ی قاٌؿ، ٠لی بى ابیك ٠لیه ؼلی٩هبه هًگام ؼكوز ب
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کًؿ؛ یا ایًکه ال الله یو بكؼی ال آيها چًاو اؾ٠اهایی ؾاقيؿ که ال ظؿوؾ ايبیاء و هكولیى جصاول ه
ی ايبیاء و هكولیى باٌؿ ظحی که ٌایىحهی الله ٠موشل ي٘یؼىاهًؿ که شم ٌایىحه٠موشل اهىقی هی

بك باٌن، په هك آو ٠٘لی که ؾق عب و ؾووحؿاق الله هح١ال هیگىیًؿ: هى ه  .. و بكؼی ال آيها هیيیىث.
که ٌىم؛ ؾقظالیاؼفه ي٘یئؾهن، ؾق بكابك آو هجصاول و ٠ؿواو و بكؼاوحه ال شهل اوث، ايصام ؾاقيؿه 

گ٩حًؿ: ی یهىؾ و يّاقی اوث که هیباٌؿ و بلکه ٌبیه ه٭ىلهچًیى باوقی، ٠یى گ٘كاهی و ٔبللث هی
 .2.«كليؿاو ؼؿا و هعبىباو او هىحین..ها ٨

ًاِك اها هعبحی که ٌك٠ی و بلکه بكؼاوحه ال وًث و يه بؿ٠ث اوث، هعبحی اوث که ؾق آو ٠
باٌؿ. هى هىظؿ هیئِىقت ِاظب چًیى هعبحی هکه ؾق ایى و قشاء و ظب گكؾهن باٌؿؼى٦ 

بًابكایى آيکه ٠بىؾیث کاهلی قا که هحٕ٘ى اهك و يهی اوث، هع٭٫ گكؾايؿ، ؾقظ٭ی٭ث هعبث قا هع٭٫ 
 یى هعبث قا با اللهجك بمقگ گكؾايیؿه اوث و بك ایى اوان اوث که ايبیاء و قوىالو، بكجكیى و بیٍحكیى و

و ل٩ٛ »گىیؿ: هی باًٌؿ. ابى جی٘یه آيها اهل ٠بىؾیث ظ٫ وبعايه و ج١الی هی لیكاهح١ال ؾاٌحًؿ 
و ایى واالجكیى ک٘الی اوث که بكای ابكاهین  اوث٠بىؾیث هحٕ٘ى ک٘ال ؼىاقی و ٨كوجًی و ک٘ال ظب 

م ؼلیل ؾو کىی ؾیگك ؾق قوی لهیى به ه٭ابك ه٘یى اوان اوث که شم آو ظاِل گكؾیؿ. و هع٘ؿ 
. ٔلیکى کىايی هىحًؿ که الله هح١ال آيها قا ؾووث ؾاٌحه و آيها يیم ه اوثيكویؿ بىؾو الله هح١ال

ؾاقيؿٓ و الله ٠موشل ؼبك ؾاؾه که ج٭ىا پیٍگاو و يیکىکاقاو و ٠ؿالث ؼؿاويؿ هح١ال قا ؾووث هی
قلهًؿ و ق ٧ِ واظؿی هیکه ؾق قاه او هحعؿ و یکپاقچه ؾقا  پیٍگاو و جىبه کًًؿگاو و پاکاو و آيايی

 .1«ايگاق ؾیىاق وكبی بمقگی هىحًؿ، ؾووث ؾاقؾ
باٌؿ؛ آیا ايابث و جىبه بؿوو هعبث و قٔایث هعبث ظ٭ی٭ث ٠بىؾیث هی»گىیؿ: هی و ابى ٬ین 

و ظ٘ؿ و ٌکك و ؼى٦ و قشاء اهکاو ؾاٌحه و هحّىق اوث؟ آیا ِبك ظ٭ی٭ی شم ِبك هعبیى اوث؟ 
ظّىل آيچه ه١بىؾي ؾووث ؾاٌحه و بؿاو قأی اوث، جًها و جًها به بكاوحی هعب و ؾووحؿاق ؾق 

ها به وبب هعبحی که با چكا که آو ؛اوثکًؿ. ه٘چًیى لهؿ ظ٭ی٭ی، لهؿ هعبیى هعبىب ؼىؾ جىکل هی
ه٘چًیى ظیای ظ٭ی٭ی،  کًًؿ؛ٌاو ؾاقيؿ، ؾق هعبث با ٤یك هعبىب پاقوایی و پكهیمکاقی هیهعبىب

ی ظب ؾق لهؤك هى.. بًابكایى هًِک ٌىؾ.یا ال هیاو ظب و ج١ٝین هحىلؿ هیظ لیكا ،ظیای هعبیى اوث
 ای که شلىی چٍ٘او و ٬لب او قا گك٨حه٬لىب، ؾق وا٬ٟ هًکك ج٘اهی ایى اهىق اوث. و ظصاب و پكؾه

                                                           
 . 11-11 :، َةال١بىؾی -2
 .11 :، َه٘او -1



 12  هبحث دوم: هحبث

  .2«باٌؿ جكیى ٬لىب و ؾوقجكیى آيها ال الله ٠موشل هییى ظصاب اوث و ٬لبً با ٬ىاوتجك بمقگ
ی هعبث با٘ل گكؾؾ، ١ٙ٬ا ج٘اهی ه٭اهات ای٘او و لهؤپه اگك هى»گىیؿ: هی ه٘چًیى ابى ٬ین 

يابىؾ ؼىاهؿ گٍث؛ بكاوحی هعبث، قوض وبعايه و ج١الی اظىاو با٘ل گكؾیؿه و هًالل ویك به وىی ظ٫ 
آو ٠٘ل و ه٭ام و هًملث هكؾه و هك ه٭ام و هًملث و ٠٘ل اوث. و چىو ٠٘ل ال آو ؼالی و ٠اقی باٌؿ 

باٌؿ، بلکه هعبث باٌؿ. و يىبث هعبث با ا٠٘ال ه٘چىو يىبث اؼبلَ ؾق آيها هیقوض هیبی
چكا که اوبلم ٠باقت اوث ال جىلین کاهل ٌؿو با ؼىاقی و  ؛ظ٭ی٭ی اؼبلَ و بلکه ؼىؾ اوبلم اوث

ـل و ظب و ٘ا٠ث؛ بًابكایى هك آيکه ؾق وشىؾي هعبث با الله يباٌؿ، اوبلهی بكای وی يیىث؛ و بلکه 
چكاکه اله، آو کىی اوث که بًؿگاو با ظب و ٨كوجًی و  ؛باٌؿهعبث ظ٭ی٭ث ٌهاؾت الاله االالله هی

 لىه بىؾه و آو ٠باقت اوث ال:ؤکًًؿ و اله به ه١ًای هحً، او قا ٠باؾت هیؼى٦ و قشاء و ج١ٝین و ٘ا٠
باًٌؿ. ی١ًی او قا ؾووث ؾاٌحه و با او هعبث ؾاقيؿ و ؾق بكابك او کىی که ٬لىب به وىی او هح٘ایل هی

 .1«٨كوجى و ؼىاق و ـلیل هىحًؿ
ايؿ که ؾو قا بیاو ؾاٌحهه و آو٠ل٘ا به ؾو اِل بمقگی که هؿاق ٠باؾت و جىظیؿ بك آيهاوث، اٌاقه ي٘ىؾ

 ٠باقجًؿ ال: ظب و ج١ٝین.
گكؾؾ و ٬لب به وبب ٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال کىی که ها ظاِل هیو ایى ههن با هٍاهؿه ي١٘ث

-گكؾؾ؛ و هكگاه بًؿه بك ٠لن ؼىؾ يىبث به ي١٘ثها قا بك او اقلايی ؾاٌحه، ؼاٌٟ و ٨كوجى هیایى ي١٘ث

ه١ك٨ث و ه٭ؿاق آيها قا کىب ي٘ایؿ، هعبث و ايابث و ٘ا٠ث و ٨كوجًی و  های الهی بی٩مایؿ و ظ٭ی٭ث
های ؼاَ و ٠ام و گكؾؾ و بؿیى ؼا٘ك اوث که الله ٠موشل ي١٘ثؼٍىٞ و جىکل وی بیٍحك و بیٍحك هی

ي٘ایؿ. جا ایًکه ؾ و ؾق ایى لهیًه جٍىی٫ به ج٩کك هیگكؾٜاهكی و باً٘ی ؼىیً قا بك بًؿگايً هحفکك هی
قا به شای آوقؾه و ظ٭ً وبعايه و ج١الی آيها ايؿیٍیؿه و ج٩کك ي٘ىؾه و ؾق يحیصه ٌکك و وپان ظ٫  بًؿه ؾق

  .1«قا اؾا ي٘ایؿ
اِل و اوان اوبلم ٌهاؾت و »گىیؿ: هیٓ 2123ٔت:   ٠بؿالكظ٘ى بى ظىىٌیػ اوعا٪ بى 

های بكجكیى ١ٌبه یگايگی وای٘او به الله ٠موشل به باٌؿ و آو اِل و اوان گىاهی الاله االالله هی
باٌؿ و هؿلىل آو ٠باقت ای٘او اوث؛ و به اش٘اٞ هىل٘اياو ایى اِل هحٕ٘ى ٠لن و ٠٘ل و ا٬كاق هی

اوث ال وشىب ٠باؾت الله ٠موشل به یگايگی و ٠ؿم ٌكیک ٬ائل ٌؿو بكای او و يیم بكائث و بیماقی 

                                                           
 ٓ.1/18ٔ هؿاقز الىالکیى -2
 ٓ.1/201،218،211ٔ ة: الؿقق الىًی؛ و يگا1/18ٓٔ پیٍیى -1
 ٓ.110-2/113ٔ ةالؿقق الىًی -1
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ه٘او ظک٘حی اوث که الله هح١ال به ؼا٘ك شىحى ال ٠باؾت ٤یك او، هك آيکه و هك آيچه که باٌؿ. و ایى 
آو شى و ايه قا آ٨كیؿ و يیم پیاهبكاو قا به ؼا٘ك آو ٨كوحاؾه و کحب قا يالل ٨كهىؾ و آو هحٕ٘ى ک٘ال ـل 

ه باٌؿ. و ایى ه٘او ؾیى اوبلم اوث کباٌؿ و يیم هحٕ٘ى ک٘ال ٘ا٠ث و ج١ٝین هیو ٨كوجًی و ظب هی
کًؿ، چه کىايی که پیً ال ایى بىؾيؿ و چه يپفیك٨حه و ٬بىل ي٘یقا الله ٠موشل ال اظؿی ؾیًی شم آو
 .2«کىايی که جا ٬یام ٬یاهث ؼىاهًؿ آهؿ

و يیم  ووٙیث بكؼىقؾاق اوثا٠حؿال و یاو اؾیاو ال اها ال آيصا که ؾق باب هعبث، ؾیى اوبلم ؾق ه
ل بكؼىقؾاق اوث، های هؽحل٧ ال ایى ووٙیث و ا٠حؿااهل وًث و ش٘ا٠ث ؾق ایى باب، ال هیاو ٨ك٬ه

ٌاو هبًی اللم اوث جا ٠بلهاجی که ال ؼبلل آيها هّؿا٬یث هًهس اهل وًث و ش٘ا٠ث و ِؿ٪ اؾ٠ای
 گكؾايؿ، ًٌاؼحه ٌؿه و ه١ك٨ی گكؾيؿ.بك ایى هعبث ٌك٠ی قا قوٌى هی

باٌؿ، الله هح١ال هیها و ٠بلهات ِؿ٪ ایى اؾ٠ا، هحاب١ث و پیكوی ال قوىل الله ال ش٘له يٍايه
ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:هی ٓۡ ُُتِجََّٜن  ًُ ُ٘ذ َُ َ إِن  ُٓ  ٱدٍّجُِكِٜن وَ  ٱّللٍّ ُ ُيۡجِۡجُس ۚٗ وَ  ٱّللٍّ ۡٓ ٓۡ ُذُٜٗبَُس ُ َوَيۡنىِۡؿ َُّس  ٱّللٍّ

  ٓ ؿ جا ؼؿا ٌ٘ا قا یکً یكویؿ، ال هى پیؾاقیبگى: اگك ؼؿا قا ؾووث ه» [12]آل ٠٘كاو:  ﴾ٿَدُىٜر  رٍِّظي
 .«ؼؿاويؿ آهكليؿه ههكباو اوث و ؿیجاو قا ببؽٍاگًاهاو ؾووث بؿاقؾ و

ؾق وبب يمول ایى آیه چًیى واقؾ ٌؿه که ٬ىم و گكوهی بىؾيؿ که اؾ٠ای ؾووحی ؼؿاويؿ هح١ال قا 
اهك ي٘ىؾ جا  گ٩حًؿ: ها پكوقؾگاقهاو قا ؾووث ؾاقین. په الله ٠موشل به پیاهبكي هع٘ؿ ؾاٌحه و هی

چكا که  ؛و پیكوی کًیؿ قاوحگى هىحیؿ، ال هى جب١یث بىؾه وگىییؿ ِاؾ٪ يها بگىیؿ: اگك ؾق آيچه هیه آب
باٌؿ. و الله ٠موشل ؾق قاوحای ابحبل ایى ٠بلهث ِؿ٪ و قاوحی ٌ٘ا ؾق آيچه گ٩حیؿ و اؾ٠ا ي٘ىؾیؿ، هی

 .1«و آلهایً بًؿگايً ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ
ؾاق کًؿ، کىی ؾووثجب١یث و پیكوی هیبًابكایى شم آيکه ال قوىل الله »گىیؿ: هی ابى جی٘یه 

باٌؿ. بىیاقی ال هع٭٫ گكؾايؿو ٠بىؾیث هی  و ا٘ا٠ث و پیكوی ال قوىل الله الله هح١ال يیىث.
باًٌؿ و ؾق وا٬ٟ ؼیاالت و هىهىهات کًًؿ، ال ٌكی١ث و وًث او ؼاقز هیکىايی که اؾ٠ای هعبث هی

 گىیؿ: بًابكایى الجا آيصا که هی ق ایًصا گًصایً ـکك آيها يیىث ...یی قا اؾ٠ا ؾاقيؿ که ؾها گ٘او و
و اولیایً، ه٘او کىايی که الله ٠موشل قا ؾووث ج١الی ووبعايههیاو هعباو ظ٫  های ج٩اوت یىجك بمقگ

                                                           
 ٠بلهة: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.ٓ شٟ٘ 2/111ٔ پیٍیى -2
، 18 :اوباب الًمول، َي؛ واظؿ، 201 :اوباب يمول ال٭كآو، َ؛ ابى شكیك، 111ٓ-1/112: شاهٟ البیاو: ٔيگا -1

ٌیػ: ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى آل ، 118 :٨حط ال٘صیؿ، َو  ؛ابى ال٭ینٓ 11-1/12هؿاقز الىالکیى ٔ ي؛ویى٘
 الٍیػ. 
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هن ياٜك بك کىايی که جًها هؿ٠ی هعبث الله ٠موشل آو و ويؿ هح١ال يیم آيها قا ؾووث ؾاقؾؾاٌحه و ؼؿا
کًًؿ، اجباٞ و پیكوی هؽال٧ با ٌكی١ث پیكوی هی های بؿ٠ث ایًکه البىؾه یا وبعايه و ج١الی قبىبیث ظ٫ 

 .2«باٌؿال ٌكی١ث و شهاؾ ي٘ىؾو ؾق قاه ظ٫ هی
هعبث الله ٠موشل، اي٭یاؾ و الحمام به اهك هعبىب و  هایثو ال ٠بله»گىیؿ: هی و ابى ٬ین 

باٌؿ و ایى ه٘او هیباٌؿ، بلکه هكاؾ هعب و هعبىب یکی بكگمیؿو آو بك هكاؾ و ه٭ّىؾ هعب هی
اجعاؾی يیىث گىیًؿ؛ بًابكایى هلعؿاو هی ٔی١ًیٓ اجعاؾ ِعیط اوث يه اجعاؾی که بكاؾقاو يّاقی

باٌؿ، ال ایى شهث که هكاؾ هعب و و ایى اجعاؾ ٠بلهث هعبث ِاؾ٪ هی هگك ؾق هكاؾ و ه٭ّىؾ؛
، ؾووحؿاق و هعبی ِاؾ٪ ؿقو آيکه با هكاؾ و ه٭ّىؾ هعبىبً هؽال٩ث کًباٌؿ. ال ایىهعبىب یکی هی

ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هیيیىث ...  ٓۡ ُُتِجََّٜن  ًُ ُ٘ذ َُ َ إِن  ُٓ  ٱدٍّجُِكِٜن وَ  ٱّللٍّ ُ ُيۡجِۡجُس ٓۡ  ٱّللٍّ َويَۡنىِۡؿ َُّس
ۚٗ وَ  ۡٓ ُ ُذَُٜٗبُس ٓ   ٱّللٍّ  یكویؿ، ال هى پیؾاقیبگى: اگك ؼؿا قا ؾووث ه» [12]آل ٠٘كاو:  ﴾ٿَدُىٜر  رٍِّظي

 .«ؼؿاويؿ آهكليؿه ههكباو اوث و ؿیجاو قا ببؽٍاگًاهاو ؼؿا ٌ٘ا قا ؾووث بؿاقؾ وؿ جا یکً
اي قا وبب هعبث آيها با الله ٠موشل ٬كاق ؾاؾه و پیكوی ال ٨كوحاؾه جب١یثبًابكایى الله ٠موشل 

ق ی هعب و ؾووحؿااوث؛ اها ایًکه بًؿه هعبىب الله ٠موشل باٌؿ، بىیاق واالجك و بكجك ال آو اوث که و
و ایًکه جى الله هح١ال قا ؾووث ؾاٌحه باٌی، آيچًاو هكجبه و ه٭اهی يیىث، بلکه هكجبه و  الله هح١ال باٌؿ.

ه٭ام و هًملث و شایگاه واال آو اوث که الله هح١ال جى قا ؾووث ؾاٌحه باٌؿ. ٔو ایى با پیكوی ال قوىل 
ایى اوان اوث که ٘ا٠ث و گكؾؾٓ و بك و اواهك و يىاهی و ٌكی١ث ؼؿاويؿی هیىك هیالله 

يٍايه و ٠بلهث هعبث الله هح١ال ه١ك٨ی گكؾیؿه ٔو ؾق کبلم ؼؿاويؿی بؿاو  ،٨كهايبكؾاقی ال هعبىب
 .1«اٌاقه گكؾیؿه اوثٓ

له ال ؾیگك ٠بلهات هعبث ِاؾ٬ايه، ٤یكت ؾاٌحى يىبث به ظكهات و ظؿوؾ ؼؿاويؿی و آيچه ال
و ال ٠بلهات هعبث »گىیؿ: هی  باٌؿ. ابى ٬ینؾايؿ، هیقا ياپىًؿ هی٠موشل ال آو ياقأی بىؾه و آو

ای که ٤یكت باٌؿ، به گىيههعبىب، ٤یكت يىبث به هعبىب و آقلوهًؿ و هٍحا٪ هعبىب بىؾو هی
ؾايؿ، او يیم يىبث بؿاو کاقه بىؾه و ؾاقؾ جا آيچه هعبىبً هکكوه و ياپىًؿ هیيىبث به هعبىب او قا واهی

چىو ال هعبىبً يا٨كهايی و وكپیچی گكؾیؿه و ظ٫ و ظ٭ى٬ً پای٘ال ٌؿه و بكایً ياؼىٌایًؿ باٌؿ و 
اواهكي ٔایٟ گكؾؾ، ٤یكجً به وك ظؿ ؼىؾ قویؿه و به ٤یكت آیؿ، و ایى ٤یكت ظ٭ی٭ی هعب و 
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جك ای که ؾیى هكؾهايی ٬ىیباٌؿ. به گىيهباٌؿ. و ؾق وا٬ٟ ج٘اهی ؾیى جعث ه٘یى ٤یكت هیؾووحؿاق هی
ؾق ظؿید ِعیط ٨كهىؾيؿ: باٌؿ. و قوىل الله  جك بمقگ بث به آو بیٍحك واوث که ٤یكجٍاو يى

ْدَْيُ ٤ِِِن »
َ
ُ أ ْدَْيُ ٩ُ٨ْ٤ِ، َواّللَّ

َ
٧َا أ

َ
ٍػ ََل ْٓ ـَ ةِ  َشُت٬َن ٦ْ٤ِ َدْْيَ ْٓ َت

َ
کًیؿ؟ آیا ال ٤یكت و١ؿ ج١صب هی» 2«أ

 .«جك اوثجك و الله ٠موشل ال هى با ٤یكتبكاوحی هى ال او با ٤یكت
ی هعبث و بمقگؿاٌث ها به ايؿالهبًابكایى ٤یكت هعب و ؾووحؿاق الله هح١ال و قوىلً يىبث به آو

باٌؿ. و چىو ٬لبً ال ٤یكت يىبث به الله هح١ال و قوىلً ؼالی باٌؿ، ها ؾق ٬لبً هیآو و بمقگی
اويؿ هح١ال و بكؾ که ال هعبیى و ؾووحؿاقاو ؼؿگكچه ؼىؾ گ٘او هی اوث،جك ها ؼالی٬لبً ال هعبث آو

گكؾؾ و  ... و چىو ایى ٤یكت ال ٬لب قؼث و٩ك بًؿؾ، هعبث يیم ال آو بیكوو هی باٌؿاي هی٨كوحاؾه
کًؿ گكچه آذاقی ال آو ؾق ٬لب با٬ی هايؿه باٌؿ؛ و ایى ٤یكت، بلکه ؾیى ال آو ؼاقز گٍحه و کىچ هی

ای که چىو باٌؿ، به گىيهها هیاِل شهاؾ و اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك و ؾق وا٬ٟ يیكوی هعكک ایى
جًها چیمی که آو قا کًؿ و بلکه ٬لب ال آو ؼالی باٌؿ، شهاؾ يکكؾه و اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك ي٘ی

ؾاقؾ، ه٘او ٤یكجی اوث که يىبث به پكوقؾگاقي ؾاقؾ و بك ه٘یى اوان اوث که الله هیبؿیى اهىق وا
 ٨كهایؿ:قا شهاؾ ٬كاق ؾاؾه اوث. الله هح١ال هی هح١ال، ٠بلهث و يٍايه هعبث و هعبىبیث ؼىیً

ة﴿ َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٓۡ َقٖ هِيِِ٘ٙ  ٱَّلٍّ ُِٔ٘س ٖ يَۡؿدَؽٍّ  َٔ ٜاْ  ُ٘ َٔ ِِت  ۦَءا

ۡ
َٜۡف يَأ ُ وََك ُٙ  ٱّللٍّ ٓۡ َويُِعجََّٜٗ ُٛ ٖم ُيِجَّ ٜۡ ٌَ ِ ذٍٍِّّح  ۥٓ ث

َ
أ

ۡؤِِٔ٘يَ لََعَ  ُٕ ۡ ٍة لََعَ  ٱل ٍـّ ِق
َ
َٖ أ َٰىِؿِي َؽ

ّۡ ِِ  ٱ ُِٛؽوَن ِِف َقبِي ِ يَُخَٰ ُِ  ٱّللٍّ ٍَ وَۡغ ِ َٰل َح ََلٓنِٖمى َذ َٔ ٜۡ َ َوََل ََيَةوَُٜن ل
 ِ ۚٗ وَ  ٱّللٍّ ٖ يََشةُٓء َٔ ُ يُۡؤتِيِٙ  ٌٓ  ٱّللٍّ َِٰقٌف َقِْي ال  ى ؼىؾ بالگكؾؾ ٔویهئهًاوٕ هكکه ال ٌ٘ا ال آئ یا» .1﴾ږـَ

ٍاو یا یقا ٔبه شا یحیًؿهٓ ؼؿاويؿ ش١٘یآؾق  قوايؿ ویبه ؼؿا ي٘ یايیى لیؿ، کىچکحكی٘او به ک٩ك گكایا
ؾاقيؿ. يىبث به یآياو هن ؼؿا قا ؾووث ه ؾاقؾ ویٌاو هىٓ ؼىاهؿ آوقؾ که ؼؿاويؿ ؾووثیله یبك قو

-یبه جبلي ه کًًؿ ویكوهًؿيؿ. ؾق قاه ؼؿا شهاؾ هیي ؾق بكابك کا٨كاو وؽث و ٨كوجى بىؾه و هئهًاو يكم و
ؾهًؿ. یبه ؼىؾ قاه ي٘ یٓ هكاوؼؿاويؿٔؾق ا٘ا٠ث ال ٨كهاو  یاکًًؿهچ وكليً یال وكليً ه ىحًؿ ویا
قا به هكکه که بؽىاهؿ ٔبه باٌؿٓ؛ ؼؿاويؿ آو یى اوِا٨یچً یؾاقا یى هن ٨ٕل ؼؿا اوث ٔکه کىیا

ال  و ٌ٘اق اوثی٨ٕل ٨كاواو و ٔاي١ام ب یؼؿاويؿ ؾاقا کًؿ. ویيائل ٌىؾٓ ٠ٙاء ه یؼىب ك ویؼ
گاه او  .«ثهىحعّ٭او آوٓ آ
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٤یكت بك ؾو يىٞ اوث: ٤یكت »...گىیؿ: ؾق اذًاء وؽى ال ا٬ىام ٤یكت هی ه٘چًیى ابى ٬ین 
يىبث به هعبىب و ٤یكت ؾاٌحى بك هعبىب ٔبؿیى ه١ًا که بكای قویؿو به هعبىب بىیاق ظكیُ و 
هٍحا٪ باٌؿٓ؛ اها ٤یكت يىبث به هعبىب ٠باقت اوث ال ج١ّب و ظ٘یث و ؼٍ٘گیى ٌؿو به ؼا٘ك 

چىو به ظ٫ و ظ٭ى٬ً اهايث ٌؿه و ظكهحً ٌکىحه ٌىؾ و ال وىی ؾًًٌ٘ بؿو اهكی ياؼىٌایًؿ او، 
قوؿ که ؾق چًیى ظالحی هعب و ؾووحؿاق هعبىب به ؼا٘ك هعبىبً بىیاق ؼٍ٘گیى و ٤ٕبًاک 

 کىی ا٬ؿام کًؿشًگ و يبكؾ با  بهج٥ییك چًیى اؤا٠ی  شهثجا ایًکه  آیؿ.گكؾیؿه و ٤یكجً به شىي هی
باٌؿ و ایى ٤یكت ال ٬بیل و ایى ٤یكت ظ٭ی٭ی هعبیى هی ؛آلقؾه ٌؿو هعبىبً گكؾیؿه اوث که وبب

٤یكت ايبیاء و قوىالو يىبث به الله هح١ال ؾق بكابك کىايی که به ظ٫ وبعايه و ج١الی ٌكک وقلیؿه و 
که  باٌؿ. و ایى ٤یكت ه٘او ٤یكجی اوثهعاقم او قا ظبلل ٌ٘كؾه و ال اواهكي وكپیچی ي٘ىؾيؿ، هی

گىيه آيچه قا ؾاقؾ، جا ایًکه ایىهیكْ و آبكویً بكای هعبىب ؼىیً واهعب قا به ایراق شاو و هال و ٠ِ 
... و ج٘اهی ؾیى ؾق ایى ٤یكت ؾ و هعى گكؾايؿ پىًؿؾ و بؿاو ياقأی اوث، لایل و يابىکه هعبىبً ي٘ی

ا ؾٌ٘ى هعبىبً به ه٭ابله و هى با شاو ؼىیً بئباٌؿ. و ؾق وا٬ٟ هو بلکه ایى ٤یكت ج٘اهی ؾیى هی
٬لب ال ایى ٤یكت  وقلؾ هگك با ایى ٤یكت. و هكگاهشهاؾ و اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك هباؾقت ي٘ی

هى يىبث به پكوقؾگاقي ؾق بكابك ؼىیٍحى ٤یكت ئه لفاباٌؿ؛ ؼالی باٌؿ، ؾقظ٭ی٭ث ال ؾیى ؼالی هی
هعبث وقلؾ و او قا ؾووث ؾاٌحه باٌؿ، ؾاٌحه و يیم چىو کىی ه٘چىو او يباٌؿ که به پكوقؾگاقي 

  يىبث به ؾیگكاو هن ؾق بكابك الله هح١ال ٤یكت ؾاقؾ.
قايؿ که ؾم آهًگكی بؽٍؿ و ؼباذث قا چًاو ال ٬لب بیكوو هی٤یكت ٬لب قا ٩ِا و قوًٌایی هی

 .2«ياؼالّی قا ال آهى
باٌؿ. الله و ج١الی هیو ال ٠بلهات هعبث بًؿه با پكوقؾگاقي، هؿاوهث بك ـکك و یاؾ ظ٫ وبعايه 

ة﴿ ٨كهایؿ:هح١ال هی َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٓۡ وَِبحا وَ  ٱَّلٍّ ْ إَِذا ٌَِّيُذ ٜٓا ُ٘ َٔ ْ َءا ٜا ْ وَ  ٱزۡبُُذ ُؿوا َُ َ  ٱۡذ ٓۡ  ٱّللٍّ ٍُّْس ٍَّّك ا  سرِيا ََ

ؿاو کاقلاقٓ قوبكو یٔال ؾًٌ٘او ؾق ه یکه با گكوه یهئهًاوٕ هًگاه یا» [11ي٩ال: ]األ ﴾ڍُتۡىُِْعَٜن 
به ٠هؿ او قا  یو٨ا ٠ٝ٘ث و ٬ؿقت و ؿ ٔویاؾ کًیاق ؼؿا قا یبى ؿٓ وی٨كاق يکً ؿ ٔویي٘ائ یؿاقیاؿ، پیٌؿ

 .«ؿیكول و ٔؾق آؼكتٓ قوحگاق ٌىیآ پیؿٓ جا ٔؾق ؾيیً بؽىايیلاق به جّٕكٞ و ؿ ویً چٍن ؾاقیپ
ة﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ َٔ ْ َءا ُؿوا َُ َ  ٱۡذ ا  ٱّللٍّ سرِيا ََ ا  ؿا َۡ  [12ظماب: ]األ ﴾ډذِ
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 .«ؿٓیهكگم او قا ٨كاهىي يً٘ائ ؿ ٔویاؾ کًیقا  یاق ؼؿایهئهًاوٕ بى یا»
ِٕيَ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی ۡكِْ ُٕ ۡ ۡكَِْؿَِٰخ وَ  ٱل ُٕ ۡ ِِٔ٘يَ وَ  ٱل ۡؤ ُٕ ۡ َِٔجَِٰخ وَ  ٱل ۡؤ ُٕ ۡ ِتِيَ وَ  ٱل َّۡؼَٰ٘  ٱ

َِتَِٰخ وَ  َّۡؼَٰ٘ َِٰؽرِيَ وَ  ٱ َِٰؽَؼَٰخِ وَ  ٱّصٍّ َٖ وَ  ٱّصٍّ َِٰبِي َٰجَِسَٰتِ وَ  ٱّصٍّ  ٱَّۡذَِٰشَعَٰخِ وَ  ٱَّۡذَِٰشكِيَ وَ  ٱّصٍّ
رِيَ وَ  َذَطّؽِ ُٕ ۡ َؼَٰخِ وَ  ٱل َذَطّؽِ ُٕ ۡ ِٕيَ وَ  ٱل ِ ه َٰٓ هَِؿَِٰخ وَ  ٱّصٍّ َٰٓ يَ وَ  ٱّصٍّ ـِ َّۡدَٰىِ ٓۡ وَ  ٱ ُٛ َّۡدَٰىَِظَٰخِ وُُؿوَص  ٱ
َٖ وَ  ِؿِي ََٰ َ  ٱّزٍّ ا وَ  ٱّللٍّ سرِيا َِسَٰتِ ََ ََٰ َقؽٍّ  ٱّزٍّ

َ
ُ أ ة  ٱّللٍّ ٕا ي ـِ ۡصًؿا َق

َ
ۡنىَِؿةا َوأ ٍّٔ  ٓ ُٛ َ هكؾاو » [11ظماب: ]األ ﴾ڃل

لياو ٨كهايبكؾاق  ٘او، هكؾاو ٨كهايبكؾاق ٨كهاو ؼؿا ویلياو باا ٘او ویلياو هىل٘او، هكؾاو باا هىل٘او و
هكؾاو لياو ٨كوجى،  با، هكؾاو ٨كوجى ویلياو ٌک با ویلياو قاوحگى، هكؾاو ٌک ٨كهاو ؼؿا، هكؾاو قاوحگى و

 یهكؾاي و لياو پاکؿاهى ؾاق، هكؾاو پاکؿاهى ولياو قوله ؾاق وٍگك، هكؾاو قولهیلياو بؽٍا ٍگك ویبؽٍا
ه٘ه آياو آهكلي و  یکًًؿ، ؼؿاويؿ بكایاؾ هیاق ؼؿا قا یکه بى یلياي کًًؿ ویاؾ هیاق ؼؿا قا یکه بى

 .«قا ٨كاهن واؼحه اوث یپاؾاي بمقگ
ٓۡ وَ  وَإَِذا﴿ ٨كهایؿ:و هی  ُس َُ َجَِٰك ٍّٔ ْ ًََغۡيُذٓ  ُؿوا َُ َ  ٱۡذ اۗۡ  ٱّللٍّ ؿا َۡ َشؽٍّ ذِ

َ
ۡو أ
َ
ٓۡ أ ٓۡ َءاثَةَٓءُز ِؾۡكؿُِك ََ...﴾ 

ؿ و پكاکًؿه یاو بكؾیقا به پاهكاون آو ؿ ٔویکه هًاوٯ ٔظّسٓ ؼىؾ قا ايصام ؾاؾ یهًگاه و» [100]الب٭كة: 
اؾ یؿٓ ؼؿا قا یي٘ائیاکاو هباهات هیا٨حؽاقات يبه  ؿ ٔویکً هی اؾیً قا یؿٓ ه٘او گىيه که پؿقاو ؼىیٌؿ

 ....«ٍحك ال آویبلکه ب ؿ ویکً
ؾق قاه هکه بىؾيؿ که ال گىیؿ: قوىل الله قوایث اوث که هیهكیكه  بىأو ؾق ِعیط هىلن ال  

َٚ ال٥ُْ »گ٩حًؿ، گفق ي٘ىؾيؿ، په ٨كهىؾيؿ: کًاق کىهی که بؿاو ش٘ؿاو هی َت ـَ ُْيوا َ٪َؼا ُُجَْػاُن  ِؽُدونَ ـِ َٙ، 
٬َل اهللِ  ـُ ِؽُدوَن يَا َر َٙ اَِٞؽاُت  ؟َٛال٬ُا/ َو٤َا ال٥ُْ رِْيًا، َواذلَّ َٞ اُِٞؽوَن اهلَل  ظكکث کًیؿ، ایى کىه » .2«َٛاَل/ اذلَّ

ش٘ؿاو اوث. ه٩كؾوو وب٭ث شىحًؿ. ِعابه گ٩حًؿ: یا قوىل الله، ه٩كؾوو چه کىايی هىحًؿ؟ قوىل 
 .«کًًؿکه بىیاق ؼؿاويؿ هح١ال قا یاؾ هیهكؾاو و ليايی »٨كهىؾيؿ: الله 

ٌاو یاؾ کًًؿ، گكچه الله هح١ال بًؿگايً قا اهك ي٘ىؾه جا او قا ؾق ج٘اهی اظىال»گىیؿ: هی ابى ٬ین 
ای که واالجكیى و بكجكیى ها ؾق يمؾ ظ٫ وبعايه و ج١الی ال هكاجبی بكؼىقؾاق اوث: به گىيهـکك و یاؾ آو

-گىيه که ٬لب وكاوك با هعبىبباٌؿ، آوو به ه٘كاه ٌهىؾ هفکىق ؾق ٬لب هیها ـکك و یاؾ ٬لب و لباآو

ی په ال ایى، ـکك و یاؾ ٬لب و لباو بؿوو يمؾ ؼؿاويؿ هح١ال، هحىشه ـکك و یاؾ او باٌؿ؛ هكجبهجكیى اـکاق 
كجبه، باٌؿ و په ال ایى هی په ال ایى ـکك و یاؾ ٬لب به جًهایی هیو هكجبه باٌؿٌهىؾ ٬لبی هفکىق هی

يمؾ الله ٠موشل بكؼی  باٌؿ کهباٌؿ. ایى هكاجب ـکك و یاؾ ؼؿاويؿ هح١ال هی٨٭ٗ ـکك و یاؾ لباو هی
                                                           

 ٓ.21/1ٓ، ٔيىوی 1818ٔ ٌ٘اقه:وح٩٥اق، واإل ةکحاب الفکك والؿ٠اء والحىب -2
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 جكيؿ.يىبث به بكؼی ؾیگك هعبىب
بكاوحی الله ٠موشل ؾووث ؾاقؾ که ؾق ج٘اهی اظىال، ـکك و یاؾ »گىیًؿ: بكؼی ال ول٧ ِالط هی

 «هگك ؾق ظالث ش٘اٞ و ٬ٕای ظاشث...او ٌىؾ 
بلکه ؾق بكابك آو به ـکك کًًؿه اشك و  ،گكؾايؿلله هح١ال اشك و ذىاب ـکك لبايی جًها قا ٔایٟ ي٘یو ا

چه ٬لبً به هًگام ـکك ٤ا٨ل باٌؿ. لیکى ؾقشات ایى ذىاب ٔيىبث به هكاجب باالجك کًؿ گكهمؾ ٠ٙا هی
 .2«باٌؿال آوٓ هح٩اوت هی

اؾ ایى هعبث ٌك٠ی يیم اللم اوث جا هحٕظال که هًهس ٌك٠ی ؾق هبعد هعبث الله جبییى گكؾیؿ، 
قا بیاو ي٘ىؾه و ؾق ه و آوباٌؿ. ٠ل٘ا به ایى يىٞ ال ايىاٞ ٌكک پكؾاؼحو آو ٌكک ؾق هعبث هی ؾايىحه ٌىؾ

 «کحاب الحىظیؿ»ايؿ و بؿیى ؼا٘ك اوث که اهام هع٘ؿ بى ٠بؿ الىهاب ؾق هىقؾ ؼٙك آو هٍؿاق ؾاؾه
 که ٠ًىاو آو ٠باقت اوث ال:  له اؼحّاَ ؾاؾه اوثؤبابی قا بؿیى هى

َٖ ﴿ باب ٬ىله ج١الی: ِٔ ِٖٔ ُهوِن  ٱنلٍّةِس  َو ٖ َحذٍِّؼُؾ  َٔ ِ ُعّتِ  ٱّللٍّ
ََ  ۡٓ ُٛ ا ُيِجََّٜج َٗؽاها

َ
ِۖٞ أ َٖ وَ  ٱّللٍّ ِي  ٱَّلٍّ

 ِۡۗ ٍّ ة ّلّلِ َشؽَّ ُظّجا
َ
ٜٓاْ أ ُ٘ َٔ  .[281]الب٭كة:  ﴾...َءا

٨كهایؿ که هك آيکه چیمی یا کىی ٤یك هی ؾق ایى آیه، الله هح١ال ؼبك ؾاؾه و»گىیؿ: هی ابى ٬ین 
ال الله ٠موشل قا آيچًاو که الله هح١ال قا ؾووث ؾاقؾ، ؾووث ؾاٌحه و بؿو هعبث وقلؾ، وی ال ش٘له 

ی ها ؾق لهیًهو ایى ؼؿا گىيهاوث هایی قا بكگمیؿه کىايی اوث که ٤یك ال الله ٠موشل، ؼؿا گىيه
که هكگم ذابث يٍؿه که اظؿی ال اهل لهیى ایًچًیى باًٌؿ. چكا هعبث و يه ؼل٫ و قبىبیث هی

هایی ؾق باب هعبث که ی ؼل٭ث ٬ائل ٌؿه باًٌؿ بك ؼبل٦ بكگمیؿو ؼؿاگىيههایی قا ؾق لهیًهؼؿاگىيه
هایی قا ؾق باب ه٘یٍه بىؾه اوث. و بىیاقی ال هكؾهاو ؾق ٘ىل جاقیػ ٤یك ال ؼؿاويؿ هح١ال ؼؿاگىيه

ؾاقؾ که ها قا بیاو هیگىیؿ: و الله هح١ال ؾق ایى آیه ظکایث آوآيصا که هی ... جاايؿظب و ج١ٝین بكگمیؿه
و يیم بیاو  ؾاقيؿها قا ه٘چىو ؾووث ؾاٌحى الله هح١ال، ؾووث هیهایی قا بكگمیؿه و آوؼؿاگىيه

يؿ، هایی که به شای الله ٠موشل بكگمیؿها و بثالهها و که ؼؿاگىيهها ؾق آجً، ؾقظالی٨كهایؿ که آو هی
ِ ﴿ گىیًؿ:ها هیباًٌؿ، به آوه٘كاه ایٍاو ؾق ٠فاب هی جٍِي  دَٱّللٍّ َّٔ  ِٖ َٰ ِِف َعَؾ

ٍّ٘ة َّ َُ إِۡذ   ٩٧إِن 
ِيُسٓ ثَِؿّبِ  ّٜ ِٕيَ نَُك َ َّۡعَْٰ ن. آو یابىؾه یآٌکاق یبه ؼؿا وىگًؿ ها ؾق گ٘كاه» [31-31 ]ال١ٍكاء: ﴾٩٨ ٱ

 .«نیؾايىحیٓ بكابك ههعبثاو ٔؾق یشهايىٓ قا با پكوقؾگاق یلهاو که ها ٌ٘ا ٔه١بىؾاو ؾقو٤
ها و ه١بىؾايی قا که به شای الله ٠موشل بكگمیؿه بىؾيؿ، ؾق ؼل٭ث ها ؼؿاگىيهپك وأط اوث که آو

                                                           
 .121-121 :ال٘عبیى، َ ةقؤ -2
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 قا ؾق ج١ٝین و هعبث با ؼؿاويؿ هح١ال ها ؾايىحًؿ و بلکه آوو قبىبیث با الله ٠موشل یکىاو و بكابك ي٘ی
حًؿ و ایى ه٘او ٠ؿل و یکىايی اوث که ؾق کبلم الله ٠موشل ـکك ؾايىیکىاو و هن قؾی٧ و بكابك هی

ٍّٓ ﴿ ٨كهایؿ:گكؾیؿه اوث، الله هح١ال هی َٖ ُث ِي ٓۡ َحۡكِؽلَُٜن  ٱَّلٍّ ْ ثَِؿّبِِٛ ی١ًی ٤یك  [2ي١ام: ]األ ﴾١َزَىُؿوا
 .2«ؾاؾيؿج١ٝین اوث با ؼؿاويؿ هح١ال بكابك ٬كاق هیو الله قا ؾق ٠باؾت که ظب 

و ؾیى و ال ش٘له هىاقؾی که با هعبث ٌك٠ی ؾق جٕاؾ اوث، اوحهماء به الله هح١ال و قوىل الله 
که هكکه شمئی ال اشماء ؾیى قا به ج٘ىؽك گیكؾ، ؾقظ٭ی٭ث اِل هعبث ٌك٠ی باٌؿ، چًاواوبلم هی

ی١ًی  ؛قا ي٭ٓ ي٘ىؾه اوث، چكا که با ایى ٠٘لکكؾ ؾق اِل و اواوی که ؾیى اوبلم بك آو بكپا گٍحه
 هعبث و ج١ٝین، اؼبلل ایصاؾ کكؾه اوث.

هٙالبی که پیٍحك بیاو گكؾیؿ، ؾق ؼّىَ هعبث الله ٠موشل بىؾ، ؾق هٙلب آیًؿه به هبعد 
 ؼىاهین پكؾاؼث.هعبث قوىل الله 

  هطلب دوم: هحبت زسىل الله
بالاق ای٘او باٌؿ و با آو اوث که اِلی ال اِىل ای٘او هیهعبث و ؾووث ؾاٌحى قوىل الله 

بكپاوث و با ٨٭ؿاو آو، ای٘او ه١ؿوم اوث. بك ایى اوان اوث که الله هح١ال هعبث و ؾووث ؾاٌحى 
ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:قوىلً قا واشب گكؾايیؿه اوث، الله هح١ال هی ًُ  ۡٓ َ٘ةٓؤُُز ۡب

َ
ٓۡ َوخ إِن ََكَن َءاثَةٓؤُُز

ٌَٰل  ـَ ۡٔ
َ
ٓۡ َوأ ٓۡ وََقِشرَيدُُس َُٰصُس ـَ ۡز

َ
ٓۡ َوأ ُُس َٰٗ ـَ ةِإَوۡػ َٚ ٜ ُٕ ُٖ  ٱۡرََتَۡذُذ َسَِٰس َٔ ة َو َٚ َكةَه ََ َن  ٜۡ َودَِخََٰؿة  ََتَۡش

 َٖ ِ ّٔ َظتٍّ إََِلُۡسٓ 
َ
ٓ أ ة َٛ َج ٜۡ ِ دَۡؿَع ةهٖ ِِف َقبِيِِْٙ  ۦَورَُقِٜلِ  ٱّللٍّ َٛ ْ  ۦوَِص ٜا بٍُّط ِِتَ  َذََتَ

ۡ
َٰ يَأ ُ َظَّتٍّ ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه

َ
 ۗۦۡ ثِأ

ُ وَ  ِؽي  ٱّللٍّ ۡٛ ٜۡمَ ََل َح ٌَ ّۡ َّۡػَِٰكٌِيَ  ٱ  ه٘ىكاو و بكاؾقاو و ٨كليؿاو و بگى: اگك پؿقاو و» [11]الحىبة:  ﴾ٸ ٱ
-یآو ه یقوي٭یب و یبالاقیکه ال ب یجصاقج و یبالقگاي و ؿیاکه ٨كاچًگً آوقؾه یاهىال و له ٌ٘ای٬ب ٬ىم و

شهاؾ ؾق قاه او  ٥٘بكي ویها ؾق يٝكجاو ال ؼؿا و پىیکه هىقؾ ٠بل٬ه ٌ٘ا اوث، ا یهًالل و ؿیجكو
٨كوحؿٓ. یً قا ٨كو هی٠فاب ؼى کًؿ ٔویؿ که ؼؿاويؿ کاق ؼىؾ قا هیباٌؿ، ؾق ايحٝاق باٌ جكهعبىب

 .«ؿیي٘ایث ي٘یؼؿاويؿ کىاو يا٨كهايبكؾاق قا ٔبه قاه و١اؾتٓ هؿا
بىؾ، الله هح١ال کىايی قا که واشب ي٘ی٘ب٫ ایى آیه، اگك هعبث و ؾووث ؾاٌحى قوىل الله 

ؾاؾ. ٬أی آیه قا بك هعبث قوىلً بكگمیؿيؿ، هىقؾ و٠یؿ ٬كاق ي٘یی هفکىق ؾق هعبث اهىق هٍحگايه

                                                           
الؿقق باٌؿ؛ هی ابى ال٭ین هك ؾو کحاب ال؛ 211-218 :٨هام، َ: شبلء األ؛ و يگا12ٓ-10/ 1هؿاقز الىالکیى ٔ -2

  ، ٌیػ ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى آل الٍیػ.118 :٨حط ال٘صیؿ، َ و 211ٓ-211/ 1ٔ ةالىًی



 13  هبحث دوم: هحبث

و ی جٍىی٫ و ؾاللث و ظصث بك لموم هعبث قوىل اللهه٘یى آیه ؾق لهیًه»گىیؿ: هی ٠یاْ 
که لیكا با کىی .باٌؿ بك آو، کا٨ی هیو بمقگی اه٘یث و اوحع٭ا٪ و ٌایىحگی قوىل الله وشىب 

جك ال الله و قوىلً باٌؿ، به ٌؿت ؾه و ٨كليؿايً ؾق يمؾ وی هعبىباهىال و اهل و ٠یال و ؼايىا
ْ ﴿ گىيه او قا هىقؾ و٠یؿ ٬كاق ؾاؾه اوث:بكؼىقؾ ي٘ىؾه و ایى ٜا بٍُّط ِِتَ  َذََتَ

ۡ
َٰ يَأ ُ َظَّتٍّ ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه

َ
و به ایى  ﴾ۗۦۡ ثِأ

بىًؿه يکكؾه و ؾق ايحهای آیه به ٨ى٫ آيها ظکن ي٘ىؾه و بیاو ؾاٌحه که ایٍاو ال ش٘له گ٘كاهاو بىؾه و الله 
 .2«کًؿ٠موشل آيها قا هؿایث ي٘ی

قوایث  ةهكیك بىأکیؿ ي٘ىؾه اوث، ؾق ِعیط ال ؤجوًث يیم بك وشىب هعبث قوىل الله 
َضبَّ إحَِل٩ِْ ٦ْ٤ِ »٨كهىؾيؿ: اوث که قوىل الله 

َ
ُك٬َن أ

َ
َضُػُز٣ْ َضَّتَّ أ

َ
ِِس بَِيِػهِ، الَ يُْؤ٦ُ٤ِ أ ْٙ ِي َج ٬ََ٘اذلَّ

ـاجی که شاين ؾق » 1«َواَِلِهِ َوَوََلِهِ  -آیؿ جا ایى هى به ٌ٘اق ي٘یئیک ال ٌ٘ا هاووث، هیچ ؾوثوىگًؿ به 

 .«جك باٌنکه هى ؾق يمؾ وی ال ٨كليؿ و پؿقي هعبىب
ُك٬َن »٨كهىؾيؿ: يه قوایث اوث که قوىل الله أو ؾق ِعیعیى ال 

َ
َضُػُز٣ْ، َضَّتَّ أ

َ
الَ يُْؤ٦ُ٤ِ أ

ِٓيَ  ُْجَ
َ
َضبَّ إحَِل٩ِْ ٦ْ٤ِ وَاَِلِهِ َوَوََلِهِ َواجلَّاِس أ

َ
آیؿ جا ایًکه هى ؾق هى به ٌ٘اق ي٘یئیک ال ٌ٘ا ههیچ» 1«أ

 .«جك باٌنيمؾ وی ال پؿق و ٨كليؿ و ج٘اهی هكؾم هعبىب
هك آيچه که الله هح١ال و قوىلً ال هى٘ای او٘اء اهىق واشب ه٘چىو »گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی

ايؿ، ١ٙ٬ا به ؼا٘ك جكک واشبی ال ... ي٩ی ي٘ىؾهم، ؾیى، ي٘ال، قوله، ٘هاقت، ظس واواهی ای٘او، اوبل
َٰ  وَََل  ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ و ال ایى ؾوحه اوث که الله ٠موشل هیآو هى٘ی هی َُٜ٘ن َظَّتٍّ ِٔ ٍَ ََل يُۡؤ ِ َوَرّب

ة ٕا ْ تَۡكِْي ٜا ُٕ ِ ّْ ة ًََغۡيَخ َويَُك ٍّٕ ة ّمِ ٓۡ َظؿَصا ِٛ ُٗىِك
َ
ْ ِِفٓ أ ٍّٓ ََل ََيُِؽوا ٓۡ ُث ُٛ َ٘ ة َشَضَؿ ثَۡح َٕ َٜك ذِي ُٕ ِ ُّ  ﴾ڡ ُيَ

 و ًؿ جا جى قا ؾق اؼحبل٨اتیآیاّها، يهٕ به پكوقؾگاقت وىگًؿ که آياو هئهى بٍ٘اق ي٘» [81]الًىاء: 
ن یکاهبًل جىل جى يؿاٌحه و یؾق ؾل ؼىؾ ال ؾاوق یوپه هبلل يٙلبًؿ و یؼىؾ به ؾاوق یها ؾقگیكی

 .«٬ٕٔاوت جىٓ باًٌؿ
که ایى هىاقؾ ٔظاکن و ؾاوق ٬كاق که الله ٠موشل ؾق ایى آیه ای٘او قا ي٩ی ي٘ىؾه هگك ایىو ال آيصائی 

و جىلین هعٓ بىؾوٓ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ،   ٠ؿم ياقٔایحی ال ٬ٕاوت قوىل اللهو   ؾاؾو قوىل الله

                                                           
 ٓ.1/181ال٩ٍا ٔ -2
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ها ـکك گكؾیؿهٓ بك هكؾم یاؾ ٌؿه ٔکه ای٘او هًىٖ به آوایى ي٩ی ای٘او، ؼىؾ بك آو ؾاللث ؾاقؾ که هىاقؾ 
 .2«باٌؿال اهل و٠یؿ هی ها قا جكک کًؿباٌؿ و هك آيکه آو٨كْ هی

ؾق يمؾ بًؿه قوىل الله  ای٘او واشب قا ي٩ی ي٘ىؾيؿ، جا ایًکهؾق ایى اظاؾید قوىل الله 
گكؾؾ هگك ایًکه هعبث جك ال ٨كليؿ و پؿق و ج٘اهی هكؾم باٌؿ، بلکه ای٘او واشب ظاِل ي٘یهعبىب

 ال هعبحی که يىبث به ؼىیٍحى ؾاقؾ، بیٍحك باٌؿ.   ايىاو يىبث به قوىل الله
ؿا، به ٘ىق گ٩ث: ای قوىل ؼکه ؾق ظؿید واقؾ ٌؿه که ٠٘ك بى ؼٙاب به قوىل الله ه٘چًاو

ِي »٨كهىؾيؿ: ٬ٟٙ ٌ٘ا ؾق يمؾ هى ال هك چیمی شم ؼىؾم هعبىبحك هىحیؿ. په قوىل الله  وَاذلَّ
 َٝ ِف ْٙ َٝ ٦ْ٤ِ َج َضبَّ إحَِلْ

َ
ُك٬َن أ

َ
ِِس بَِيِػهِ، َضَّتَّ أ ْٙ ـاجی که شاين ؾق » «َج هى ئاووث، ٔه ؾوثوىگًؿ به 

ث: په ٠٘ك بى ؼٙاب گ٩ .«جك باٌنهعبىبآییٓ جا ایًکه هى ؾق يمؾ جى ال ؼىؾت هن به ٌ٘اق ي٘ی
االَن يا »٨كهىؾيؿ: جك هىحیؿ. قوىل الله ال ؼىؾم هن هعبىب ىه يمؾ وىگًؿ به الله هح١ال، اکًىو

 .1ٓ«ییآیهى به ٌ٘اق هئه٠٘ك ٔ یاکًىو ا» «ُخ٥َؽ
اوث، اگك گىیؿ: هكاؾ ال ي٩ی واقؾ ٌؿه ؾق ایى يّىَ، ي٩ی ک٘ال ای٘او و يه اِل ای٘او اها آيکه هی

وث که آيچه ي٩ی ٌؿه ک٘ال واشبی اوث که جاقک آو هىقؾ ـم و يکىهً و ا ه٭ّىؾ و هكاؾي ال آو ایى
ؾق ه١كْ کی٩ك و ٠٭ىبث اوث، په ؾقوث گ٩حه اوث، اها اگك ه٭ّىؾ و هكاؾ وی آو اوث که آيچه 

ـکك ً له و بؿیى قوي ؾق کبلم الله ٠موشل و قوىلؤي٩ی ٌؿه، ک٘ال هىحعب اوث، هكگم ایى هى
 .1..«يگكؾیؿه اوث.

باٌؿ،  هیؼؿا  ٨كوحاؾهو و هًملث هعبث و ؾووث ؾاٌحى بًؿه و ؤاگك ایى ٌ»گىیؿ: هی ابى ٬ین 
و و ه٭ام و هكجبه و هًملث هعبث ظ٫ وبعايه و ج١الی چگىيه ؼىاهؿ بىؾ؟ اها ایى يٞى هعبث ؤبكاوحی ٌ

باٌؿ و اگك ؾق هیاو هكؾم هن چًیى و ؾووث ؾاٌحى، ٌك٠ا شم بكای الله هح١ال و قوىلً شایم ي٘ی
ؾق وا٬ٟ ایى هعبحی یا٨ث ٌىؾ بؿیى گىيه که ٌؽُ، ؾیگكی قا بك شاو و هالً جكشیط ؾاؾه و بكگمیًؿ، 

 گكؾؾ.که ال ؾیگكی بكای وی ظاِل هیاوث هؿ٦ و ٤كٔی  ؾاٌحىهعبث به ؼا٘ك هعبث و ؾووث
ـات وی هیٔيه آيکه چًاو هعبحی   .1.«باٌؿ.ٓ.ِك٨ا به ؼا٘ك 
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واشب هًاو يىبث به قوىل الله ئقا بك ههعبث ٌك٠ی اوث که الله هح١ال آو لفا ایى ه٘او
ی آو هعبث ظ٫ وبعايه باٌؿ و هًبٟ و وكچٍ٘هگكؾايیؿه اوث و ؾق وا٬ٟ جابٟ هعبث الله ٠موشل هی

 و ج١الی اوث. 
به پكوقؾگاقٌاو جك ال هعبث يىبث و کاهل جك بمقگ هًاو هعبحیئبكای ه»گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی

ـات ؼىؾي  که ال ج٘ام کىی شم الله ٠م وشل وشىؾ يؿاقؾ و ؾق ٠الن وشىؾ،يیىث  وشىه، به ؼا٘ك 
ٌىؾ جابٟ ظب ظٕكت ظ٫ جباقک و ، و هك آيچه ٤یك ال الله هح١ال ؾووث ؾاٌحه هیؾووث ؾاٌحه ٌىؾ

 ایٍاواٌحه ٌؿه و ال جًها به ؼا٘ك ؼؿاويؿ هح١ال اوث که ؾووث ؾباٌؿ. ظحی قوىل الله ج١الی هی
ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:که الله هح١ال هیٌىؾ. ه٘چًاوا٘ا٠ث و پیكوی هی ٓۡ ُُتِجََّٜن  ًُ ُ٘ذ َُ َ إِن   ٱدٍّجُِكِٜن وَ  ٱّللٍّ

 ُٓ ُ ُيۡجِۡجُس ؿ جا ؼؿا ٌ٘ا قا یکً یكویؿ، ال هى پیؾاق هی بگى: اگك ؼؿا قا ؾووث» [12]آل ٠٘كاو:  ﴾ٱّللٍّ
 .2«بؿاقؾؾووث 

ايؿ: هعبحی که ٨كْ اوث و هعبحی که ٨ٕل و ٌك٠ی قا به ؾو ٬ى٘ث ج٭ىین ي٘ىؾه٠ل٘ا ایى هعبث 
 بكجكی اوث.

 اهىقی هعبحی که ه٭حٕای آو پفیك٨حى و ٬بىل ي٘ىؾو :ال٧ٓ هعبحی که ٨كْ اوث ٠باقت اوث ال
ی١ًی ه٘او وظی و ٨كاگك٨حى آو به ه٘كاه هعبث و  ؛الله هح١ال آوقؾه شايبال قوىل الله  اوث که

قوي و هًهس و هؿایث  شمقٔایث و ج١ٝین و جىلین و به ٘ىق کلی ٠ؿم ؾقؼىاوث و شىحصىی قوٌی 
کًؿ ؾق آيچه ال وىی ظ٫ وبعايه و ج١الی اببل٢ هی پیاهبكو ال ایى ؾوحه اوث اجباٞ و پیكوی ال  او.

ي٘ایؿ و ها اهك هیؾهؿ و ا٘ا٠ث ال او ؾق واشباجی که بؿاوك هیه٘چىو جّؿی٫ او ؾق هك آيچه ال آو ؼب
کًؿ و يّكت ؾیًً و شهاؾ بك ظىب اوحٙا٠ث و جىايایی ها يهی هیؾوث کٍیؿو ال هعكهاجی که ال آو

کًؿ؛ ایى ايؿاله ال هعبث ظح٘ا بایىحی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و ای٘او بؿوو آو با آيکه با او هؽال٩ث هی
 ٌىؾ.کاهل ي٘ی

اها هعبحی که ٨ٕل و بكجكی اوث، ه٘او هعبحی اوث که ه٭حٕی ظىى ا٬حؿا به قوىل الله  بٓ
و هع٭٫ گكؾايؿو ا٬حؿاء به وًث او ؾق اؼبل٪ و آؾاب و يىا٨ل و هىحعبات و ؼىقؾو و آٌاهیؿو و 

 پىٌیؿو و ظىى ه١اٌكت با ه٘ىكاو و ؾیگك آؾاب شاهٟ و کاهل و اؼبل٪ واالی قوىل ؼؿا 
بىؾه و هىشب  باٌؿ. و يیم هعبحی که ه٭حٕای آو ٠ًایث به ًٌاؼث ویكت و ليؿگايی قوىل ؼؿا  هی

به ظكکث ؾق آهؿو و جکاو ؼىقؾو ٬لب ؾق اذك هعبث و ج١ٝین و جى٬یك و اظحكام و ؾووث ؾاٌحى ًٌیؿو 
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یى جك قگبم کبلهً و بكگمیؿو و جكشیط ؾاؾو آو بك کبلم وایك هؽلى٬ات باٌؿ، ال ایى ؾوحه اوث. و ال
به  ؾق اهك ؾيیا و بىًؿه ي٘ىؾوؾق ایى يىٞ هعبث، ا٬حؿای به قوىل الله هىاقؾ ا٬حؿای به قوىل الله 

 .2«باٌؿايؿک ؾيیا و ق٤بث به آؼكت هی
ؾق قا ًٌاؼث که  2 هعبث قوىل الله هایيٍايه، اللم اوث  په ال ًٌاؼث هعبث قوىل الله

 پكؾالین:ها هیهؽحّكا بؿاوـیل 
ؾق ا٠ح٭اؾات و ا٬ىال و ا٠٘ال؛ لیكا الله اجباٞ و پیكوی و چًگ لؾو به وًث قوىل الله  -0

ة ﴿ ٨كهایؿ:هًً قا بؿاو اهك ي٘ىؾه اوث. الله هح١ال هیئ٠موشل بًؿگاو ه َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٜٓاْ  ٱَّلٍّ ُ٘ َٔ َءا

ٜاْ  ِؼيُك
َ
َ أ َٕ  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ٓۡ تَۡك ُٗذ

َ
ُٙ َوأ ۡ٘ اْ َخ ٜۡ ٍّّ َٜ هئهًاوٕ ال ؼؿا  یا» [10ي٩ال: ]األ ﴾ٴُكَٜن َوََل دَ

-یات ٬كآو قآ هیکه ٌ٘ا ٔآیؿ، ؾقظالی٥٘بك قوگكؾاو يٍىیال پ و ؿیکً ی٥٘بكي ٨كهايبكؾاقیو پ
 .«کًًؿٓیؿ که آٌکاقا اهك به وشىب ا٘ا٠ث ال او هیًیبیه ؿ ٔویًٌى

ة ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی َٛ حَّ
َ
د َٖ َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ِؼيُك

َ
ْ أ ٜٓا ُ٘ َٔ َ َءا ْ  ٱّللٍّ ٜا ِؼيُك

َ
ٜٓاْ  ٱلؿٍُّقَٜل َوأ َوََل ُتۡجِؽُْ

 ۡٓ َُس ۡقَؿَْٰ
َ
ؼىؾ قا ٔبا ايصام  یکاقها و ؿی٥٘بك ا٘ا٠ث کًیهئهًاوٕ ال ؼؿا و پ یا» [11]هع٘ؿ:  ﴾ځأ

 .«ؿیٓ با٘ل هگكؾايیه١اِ
ة لََعَ ﴿ ٨كهایؿ:و هی َٔ ْۚٗ َو ذَُؽوا ۡٛ ٜهُ َت جِيُ  ٱۡۡلََؾَٰلُ إَِلٍّ  ٱلؿٍُّقٜلِ ِإَون دُِؽيُك ُٕ ۡ اّها اگك » [11]الًىق:  ﴾ږ ٱل

ؿ. ؾق هك ظالٓ بك یگكؾیو١اؾت شهاو يائل ه ك ویبه ؼ ا٨ث ٔویؿ یث ؼىاهیؿ هؿایال او ا٘ا٠ث کً
 .«٩ه ؼىؾ هن ٠٘ل کكؾه اوثٓیبه وٜ ىث ٔوی٣ آٌکاق يیجبل شم اببل٢ قوٌى و یمی٥٘بك چیپ

ُٓ ﴿ ٨كهایؿ:جبییى يعىه ج١اهل هىل٘اياو ؾق بكابك اهك و يهی هیيیم الله ٠موشل ؾق ه٭ام  َُٰس ةٓ َءادَى َٔ َو
ة وَُؼُؾوهُ  ٱلؿٍُّقُٜل  َٔ ُٙ وَ  َو ۡ٘ ٓۡ َخ َُٰس ى َٛ ْۚٗ َج ٜا ُٛ ٌ٘ا ٔال  ی٥٘بك بكایقا که پ یمهائیچ» [1]العٍك:  ﴾...ٱَٗذ

 .«ؿیکه ٌ٘ا قا ال آو بالؾاٌحه اوث، ؾوث بکٍ یمهائیال چ و ؿیٓ آوقؾه اوث اشكاء کًیاظکام اله
قا ايصام ؾهیؿ و هك آيچه بؿاو اهك ي٘ىؾ، آوی١ًی، هك آيچه قوىل الله »گىیؿ: هی ابى کریك 

بكاوحی که او ٌ٘ا قا به ؼیك و ؼىبی اهك کكؾه و جًها  .ؾوث بکٍیؿ ٌ٘ا قا ال ايصام آو يهی کكؾه، ال آو
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 .2«ؿکًٌ٘ا قا ال ٌك و بؿی يهی هی
ال الله هح١ال و هحاب١ث و پیكوی ال  ه ؼا٘ك بمقگی و ٠ٝ٘ث و اه٘یث ٨كهايبكؾاقی٠بلوه بك ایى ب

بىًؿه يکكؾه و بلکه هك آيکه با اواهكي ٌاقٞ جًها به اهك ي٘ىؾو به ٘ا٠ث ال قوىل الله   قوىل الله
َيۡعَؾرِ ... ﴿ ٨كهایؿ:به هؽال٩ث بكؼیمؾ، هىقؾ و٠یؿ ٬كاق ؾاؾه اوث. الله هح١ال هی

ْۡ َٖ وَ ِي َُيَةُِّىَٜن  ٱَّلٍّ
 ِ ۡمؿِه
َ
ٖۡ أ ٌٓ  ۦٓ َخ َِل

َ
ٓۡ َقَؾاٌب أ ُٛ ۡو يُِطيَج

َ
ٌَ٘ح أ ٓۡ وِۡذ ُٛ ن دُِطيَج

َ
آياو که با ٨كهاو او هؽال٩ث » [81]الًىق:  ﴾ڟأ

ى که یا ایكٌاو گكؾؾ، یگباویوقليؿٓ گكیکه ه یايیٔؾق بكابك ٠ّ یى بحكوًؿ که ببلئیؿ ال ایکًًؿ، بایه
-گك ٌکًصهیؾ ؾولغ و و یىیگك هّائب ؾيیؾ للمله و و یؾچاقٌاو ٌىؾ ٔا٠ن ال ٬عٙ یفاب ؾقؾياک٠

 .«ٓیاؼكو یها
کًًؿ؛ چكا که آو هؽال٩ث هیکه با اهك و ٨كهاو قوىل الله ی١ًی کىايی»گىیؿ: هی ابى کریك  

ا٠٘ال قوىل اللهباٌؿ؛ و ؾق وا٬ٟ ا٬ىال و هیقاه و قوي و هًهس و وًث و ٌكی١ث قوىل الله 
باٌؿ، په ا٬ىال و ا٠٘الی که هىا٫٨ با ا٠٘ال و ا٬ىال قوىل الله هیماو و ه١یاق ا٬ىال و ا٠٘ال ؾیگكاو هی

، باٌؿ، هكؾوؾ اوثکه هؽال٧ با ا٠٘ال و ا٬ىال قوىل الله یا٬ىال و ا٠٘الباٌؿ، پفیك٨حه ٌؿه و 
 .1«باٌؿؼىاهؿ، ظال آو ا٬ىال و ا٠٘ال ال آِو هكکه که هی

ِِت يَْػُع٬ُ٢َن »٨كهىؾيؿ:  کًؿ که قوىل ؼؿا قوایث هی ةبىهكیكأاهام بؽاقی با وًؿي ال  َّ٤
ُ
ُُكُّ أ

َب 
َ
َهاِِن » ، َؿاُفوا: َیا َرُشوَل اهللهِ، َوَمْن َیْلَبى؟ َؿاَل:«اجَل٨ََّث إاِلَّ ٦ْ٤َ أ َْ ِِن َدَع٠َ اجَل٨ََّث، َو٦ْ٤َ  َْ ا ٌَ ٦ْ٤َ أَ

َب 
َ
ْػ أ َٜ وقليؿ. ِعابه ايکه ال وقوؾ بؿاو ؼىؾؾاقی و اباٌىيؿ، هگك آيج٘اهی اهحن واقؾ بهٍث هی» «َذ

٨كهىؾيؿ: هك آيکه ال وقلؾ؟ قوىل الله گ٩حًؿ: یا قوىل الله ٔؾیگكٓ چه کىی ال وقوؾ به بهٍث ابا هی
بهٍثٓ  ی٭ث ٔال وقوؾ بهٌىؾ و هك آيکه ال هى يا٨كهايی کًؿ، ؾقظ٭واقؾ بهٍث هی هى ا٘ا٠ث کًؿ

 .1«وقلیؿه اوثابا
و يیم ؾقوؾ  ایٍاویاؾ ي٘ىؾو ال  به کركت  های هعبث قوىل اللهال ؾیگك ٠بلهات و يٍايه -1

َ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. الله هح١ال هی٨كوحاؾو بىیاق هی ُٙ  ٱّللٍّ َذ َُ ِ ه َلَٰٓ َٔ ََّْٜن لََعَ  ۥَو ۚٗ يَُط ِ  ٱنلٍِِّإّ
ة  َٛ حَّ

َ
د َٖ َيَٰٓ ِي ة  ٱَّلٍّ ًٕ ْ تَۡكِْي ٜا ُٕ ِ ّْ ْ َقَْۡيِٙ وََق ٜا َّْ ْ َض ٜا ُ٘ َٔ  ؼؿاويؿ و» [18ظماب: ]األ ﴾ژَءا

                                                           
 ٓ.1/111ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 ٓ.1/132ٔ ه٘او -1
 ٓ.21/181ٓ، ٨ٔحط 1110ٔ ٌ٘اقه ،٬حؿاء بىًى قوىل الله، باب اإلة٠حّام بالکحاب والىًکحاب اإل -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     81

  

ؿ یکه باؿ و چًاویهئهًاوٕ ٌ٘ا هن بك او ؾقوؾ ب٩كوح ی٨كوحًؿ، ای٥٘بك ؾقوؾ هی٨كٌحگايً بك پ
 .«ؿیوبلم بگىئ

٬ل٬ُا ٤ِْر٠َ »٨كهىؾيؿ: و قوىل الله  ُٜ ُخ٣ُ ال٥َُْؤِذَن، َذ ْٓ ٥ِ ـَ َ٘إ٩َُّ٧ِ ٦ْ٤َ َنَّلَّ إَِذا   ، َّ ٬ُل ُث٣َّ َن٬ُّ٢ا لََعَ ُٜ ٤َا َح
ا ْْشً َْ ٢َْي٩ِ ة٫َِا  َْ َّ َنََلةً َنَّلَّ اهلل  -ـو قا ًٌیؿیؿ، ه٘چىو کل٘اجی که او هیئهكگاه ِؿای ه» 2....«لََعَ

بك گىیؿ، بگىییؿ وپه بك هى ؾقوؾ ب٩كوحیؿ، لیكا هك آيکه بك هى یک ؾقوؾ ب٩كوحؿ، ؾق ه٭ابل الله هح١ال 
 .«٨كوحؿاو ؾه ؾقوؾ هی

 گىیؿ:هی٨ىائؿ و ذ٘كات ؾقوؾ و وبلم ٨كوحاؾو بك قوىل الله ، پیكاهىو ؾق ایى لهیًه ابى ٬ین 
و بلکه   الله، وبب جؿاوم هعبث ٌؽُ با قوىل ؾقوؾ و وبلم ٨كوحاؾو بك قوىل ؼؿا -11»

باٌؿ که ای٘او شم با آو ای٘او هی هایای ال ١ٌبهٌىؾ. و آو ١ٌبها٨مایً و چًؿیى بكابك ٌؿو آو هی
-ٌىؾ؛ و چىو بًؿه هعبىب ؼىیً قا بىیاق یاؾ کًؿ و ٬لبا به یاؾ او باٌؿ و هعاوى و ؼىبیکاهل ي٘ی

باٌؿ، به یاؾ آوقؾه و آيها قا بك ٌ٘اقؾ، ظب و ی ظب و ؾووث ؾاٌحى هعبىب هیهایی قا که ايگیمه
بلکه بك وكاوك ٬لبً ٤الب و چیكه و هىحىلی  یابؿ وهعبث و ٌى٪ وی يىبث به هعبىب ا٨مایً هی

های وی، ٬لبا قوی گكؾايؿ، ال هعبث ٬لبی وی يىبث به گكؾؾ و چىو ال یاؾ و هعاوى و ؼىبیهی
گىيه با ایى یاِؾ ٬لبی، بكای چٍن هعب، چیمی ال ؾیؿو هعبىب ٌىؾ؛ و ایىهعبىب کاوحه هی

كؾو هعاوى و ال ـکك و یاؾ هعبىب و بكٌ٘یًؿجك ی اهكی ؼىٌاؼىٌایًؿجك يیىث و يیم بكای ٬لب و
له ؾق ٬لب وی ج٭ىیث گكؾؾ، لبايً بك هؿض ؤباٌؿ؛ په چىو ایى هىهای هعبىب ي٘یها و ؼىبیيیکی

یابؿ و ؾق وا٬ٟ لیاؾت و ا٨مایً و های او شكیاو هیو وحایً و ذًای بك هعبىب و ـکك هعاوى و ؼىبی
 .1...«باٌؿب ِاظبً هیي٭ّاو آو، بك ظىب ا٨مایً و کاهً هعبث ؾق ٬ل

قوىل  یث و ؾیؿاق و ٌى٪ هبل٬اتإق جً٘ای  های هعبث قوىل اللهال ؾیگك ٠بلهات و يٍايه -1
ؾو باٌؿ؛ ال قوىل الله ؼايىاؾه و ٨٭ؿاو آو و و لى ایًکه بهای آو بؽٍیؿو اهىال باٌؿهیالله 

ِِت ِِل ُضتًّا، ٧َاٌس »ذابث اوث که ٨كهىؾيؿ:  َّ٤
ُ
َكِػ أ

َ
َضُػُ٪٣ْ ل٬َْ  ٦ْ٤ِ أ

َ
ِػي، ي٬ََدُّ أ ْٓ يَُس٬ُ٧٬َن َب

ْ٪٩ِِ٢ َو٤َاِلِ 
َ
-ال لهكه پكههكجكیى هكؾهاو اهحن به هى، کىايی هىحًؿ که په ال هى هی» 1«َرآِِن ةِأ

                                                           
، ةل له الىویلؤذن یى ي٠لی الًب ي١ه، ذن یّلـو ل٘ى و٘ئهىلن، کحاب الّبلة، باب ال٭ىل هرل ٬ىل ال٘ به قوایث -2

 ٓ.1/111ٓ، ٔيىوی 111ٔ ٌ٘اقه:
 .181 :٨هام، َشبلء األ -1
ٓ، ٔيىوی 1111ٔ ٌ٘اقه:هله وهاله، ؤب يالًب ةیإهلها، باب ٨ی٘ى یىؾ قأي١ی٘ها و ةو٩ِ ةهىلن، کحاب الصً به قوایث -1

21/218.ٓ 
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 «.ها ظأك اوث شهث ؾیؿاق هى ال هال و ؼايىاؾه ؼىؾ ؾق گفقؾآیًؿ و هك کؿام آو
ٍػ »هىؾيؿ: ٨ك اوث که قوىل ؼؿا  ثقوایبىهكیكه أو ال  ُؿ ُُم٥ََّ ْٙ ِي َج تَِيَّ لََعَ ِِف َواذلَّ

ْ
يَِػهِ حَلَأ

َضِػُز٣ْ ي٬ٌَْم 
َ
ْ٪٩ِِ٢ َو٤َاِلِ وَ أ

َ
َضبُّ إحَِل٩ِْ ٦ْ٤ِ أ

َ
٣ْ٫ُ أ َٓ ْن يََؽاِِن ٤َ

َ
ـاجی که شاين ؾق » 2«اَل يَؽَاِِن، ُث٣َّ َِل وىگًؿ به 

ىاؾه و ؾیؿو هى بكایً ال ؼاي وپهبیًؿ، ؾوث اووث بك هكیک ال ٌ٘ا قولی ؼىاهؿ آهؿ که هكا ي٘ی
 .«باٌؿهی جكاهىالً ه٘كاه وی هعبىب

، پیٍگاهاو يؽىحیى، ههاشكاو و و ال هیاو هكؾم ٌؿیؿجكیى و بیٍحكیى هعبث قا با قوىل ؼؿا
ايّاق و کىايی که په ال ایٍاو بىؾيؿ، ؾاٌحًؿ؛ ؾق هىًؿ اهام اظ٘ؿ آهؿه اوث که چىو ا١ٌكیىو به 

و اِعابً قا   هاو هع٘ؿيؿ که ٨كؾا هعبىبؼكوٌیؿه٘چىو هىز ؾقیا هیهؿیًه واقؾ ٌؿيؿ، 
 .1کًین. په چىو بكای هّا٨عه پیً آهؿيؿ، اولیى کىايی بىؾيؿ که هّا٨عه ي٘ىؾيؿهبل٬ات هی

های هعبث، ٨كاگك٨حى ٬كآو و جبلوت و جىشه و ٠ًایث و ج١ٝین آو ال ؾیگك ٠بلهات و يٍايه -1
، هعبث های ظب قوىل ؼؿاو ال ٠بلهات و يٍايه: »گىیؿهی باٌؿ. ٬أی ٠یاْ  هی

با آو آهؿه و قوي و هًهس او بىؾه و بؿاو وقلیؿو و ؾووث ؾاٌحى ٬كآيی اوث که قوىل الله 
گىیؿ: هی قاهً٘ایی ي٘ىؾه و اؼبل٬ً بك گك٨حه ال آو بىؾه اوث. ظحی که ٠ایٍه ِؿی٭ه 

ی ظب ٬كآو، جبلوت و ٠٘ل بؿاو و ٨هن و ٠بلهث و يٍايه و .1بىؾ٬كآو اؼبل٪ قوىل الله 
قوایث اوث که قوىل الله  ؾق ِعیط بؽاقی ال ٠ر٘او بى ٩٠او  و 1...باٌؿ ؾقک آو هی

٩٥ََّ٢ُ »٨كهىؾيؿ:  َْ ْؽآَن َو ُٜ ٣ََّ٢ ا١ َٓ بهحكیى ٌ٘ا کىی اوث که ٬كآو قا ٨كاگك٨حه » 1«َعْْيُُز٣ْ ٦ْ٤َ َت
ا ....»: قوایث اوث که ٨كهىؾيؿقوىل الله و ؾق ِعیط هىلن ال  .«و به ؾیگكاو بیاهىلؾ َّ٤

َ
أ
٧َا حَارٌِك ذِيسُ 

َ
ِسيَب، وَأ

ُ
َ٘أ ٬ُل َرِِّب  ـُ ِِتَ َر

ْ
ْن يَأ

َ
ُٝ أ ٧َا بََْشٌ ي٬ُِك

َ
٥َا أ َ٘إِجَّ ح٫َُّا اجلَّاُس 

َ
اَل أ

َ
ُػ، أ ْٓ ٣ْ َب

َُ٘غُؼوا  ل٥َ٫ُُا َِٞخاُب اهللِ ذِي٩ِ ال٫َُْػى َواجل٬ُُّر  وَّ
َ
/ أ ٢َْيِ َٜ ٬َث ُٟ َخ٥ِْف ـْ  8....«ا ة٩ ةِِسَخاِب اهللِ، َوا

                                                           
 ٓ.21/211ٓ، ٔيىوی 1181ٔ ٌ٘اقهو جً٘یه،  يلی الًباهىلن، کحاب ال٩ٕائل، باب ٨ٕل الًٝك  به قوایث -2
-10/ 1ٔ ةالّعیعة : الىلىليگا اوًاؾ آو ِعیط به ٌكٖ هىلن اوث. :گ٩حه اوث یالبايٌیػ  و ٓ،111، 232/ 1ٔ -1

 ٓ.111ٔ ٌ٘اقه:ٓ 12
 ٓ.8/111ٓ، يىوی 118ٔٔ ٌ٘اقه:اللیل،  ةال٘ىا٨كیى، باب شاهٟ ِبل ةهىلن، کحاب ِبل به قوایث -1
 ٓ.1/118ال٩ٍا ٔ -1
 ٓ.1/831ٓ، ٨حط 1011ٔٔ ٌ٘اقه:کحاب ٨ٕائل ال٭كآو، باب ؼیكکن هى ج١لن ال٭كآو و٠ل٘ه،  -1
 ٓ.21/211ٓ، يىوی 1101ٔٔ ٌ٘اقه٘الب قٔی الله ٠ًه،  يبأبى  ي، باب هى ٨ٕائل ٠لةکحاب ٨ٕائل الّعاب -8
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ی پكوقؾگاقم ٔهلک اها ب١ؿ، ای هكؾم هى هن بٍكی هىحن، يمؾیک اوث که ٨كوحاؾه»...
ال٘ىتٓ يمؾ هى آهؿه و به يؿای او لبیک گىین. ؾق هیاو ٌ٘ا ؾو چیم اقلًٌ٘ؿ و اقليؿه با٬ی 

قا ؾق آو هؿایث و يىق اوث، په آو ها کحاب الله هح١ال ٬ٔكآوٓ اوث  کهگفاقم؛ یکی ال آوهی
 ...«عکن بگیكیؿ و به آو ج٘ىک شىییؿ.ه

ها بك و٫٨ ج١الین و بًابكایى ٠ًایث و جىشه به ایى کحاب و ج١ٝین و جبلوت و جؿبك ؾق آو و جكبیث ايىاو
های آو و يیم جى٧٬ ؾق ظؿوؾ و ٠٘ل به هعکن و ای٘او کاهل به هحٍابه آو، بك هىل٘اياو واشب آهىله

 .وثا
، هعبث وقلیؿو و ؾووث ؾاٌحى کىايی های ظب قوىل ؼؿاال ؾیگك ٠بلهات و يٍايه -1

هًاو؛ و بك ئه٘چىو ِعابه و اهل بیث و وایك ه ؛آيها قا ؾووث ؾاٌحًؿاوث که قوىل الله 
، هیايه قوی و ا٠حؿال ؾق اهك ِعابه و اهل بیث  ةوبلم ابى جی٘یث که ٌیػ اإلایى اوان او

بك اوان يّىَ قوًٌگك ٬كآو و وًث ؾق بیاو ٨ٕل و ذًاء و وحایً و  قاقوىل الله 
 .2ٌ٘اقؾل اِىل اهل وًث و ش٘ا٠ث هیها، یکی اقٔایث الله ٠موشل ال آو

ٌاو يىبث به و ال اِىل اهل وًث و ش٘ا٠ث، وبلهث ٬لىب و لباو» گىیؿ:هی ابى جی٘یه 
 ها قا ایًچًیى جىِی٧ کكؾه اوث:وباٌؿ؛ ه٘ايٙىق که الله ٠موشل آهیاِعاب قوىل الله 

﴿ َٖ ِي َ٘ة  َوٱَّلٍّ ٜلَُٜن َربٍّ ٌُ ٓۡ َح ٖۢ َبۡكِؽِٚ ِٔ َِ٘ة  ٱۡمىِؿۡ َصةُٓءو  َٰٗ ـَ َٖ نَلَة َوِۡلِۡػ ِي ِ  ٱَّلٍّ َٜٗة ث ٌُ ِٖ َقجَ يَؿَٰ ِۡ  ٱۡۡلِ َوََل ََتَۡك
 ٌٓ ٍَ رَُءوف  رٍِّظي َ٘ةٓ إٍِّٗ ٜاْ َربٍّ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َِّّّلٍّ  

ا
َ٘ة ِمَّل ِ ... و اهل وًث و ش٘ا٠ث،  [20]العٍك:  1﴾٪ِِف ًُُْٜب

 .1«ايؿها قا که ؾق ٬كآو و وًث و اش٘اٞ آهؿه اوث، پفیك٨حهی آو٨ٕائل و ؾقشات و هكجبه
باٌؿ که يىبث ، ي٩كت و ايمشاق ال کىايی هیهای ظب قوىل ؼؿاال ؾیگك ٠بلهات و يٍايه -8

 اقيؿ و ؾًٌ٘ی وقلیؿو با آياوبه الله هح١ال و قوىلً ب٥ٓ و ٠ؿاوت و کیًه و ي٩كت و ؾًٌ٘ی ؾ
قا آهاز ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق که با الله هح١ال و قوىلً وك شًگ ؾاٌحه و وًث قوىل الله 

 ؾهًؿ.هی

                                                           
 ٓ.101-101 /1: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا -2
گىیًؿ: پكوقؾگاقإ ها قا و بكاؾقاو ها قا که ؾق ای٘او آوقؾو بك ها یآیًؿ، هیکه په ال ههاشكیى و ايّاق به ؾيیا ه یکىاي -1

 یقأ٨ث و قظ٘ث ٨كاواي یهؿه، پكوقؾگاقإ جى ؾاقا یهای٘او شا يىبث به هئهًاو ؾق ؾل یاايؿ بیاهكل. و کیًهگك٨حه یپیٍ
 .یهىح

 ٓ.٩1/211حاوی ٔهص٘ىٞ ال -1
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ِ  َلٍّ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی َُٜ٘ن ث ِٔ ة يُۡؤ ٔا ٜۡ ِ ََتُِؽ ًَ ٜۡمِ وَ  ٱّللٍّ ٖۡ َظةٓهٍّ  ٱٓأۡلِػؿِ  ٱَۡلَ َٔ آهَّوَن  َٜ َ يُ  ٱّللٍّ
ُٓ  ۥَورَُقَٜلُ  ِٛ ِ َذَت ِِف ًُُْٜب

ََ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ۚٗ أ ۡٓ ُٛ ۡو َقِشرَيَت

َ
ٓۡ أ ُٛ ََٰج ـَ ۡو إِۡػ

َ
ٓۡ أ ُٚ َ٘ةَٓء ۡب

َ
ۡو خ
َ
ٓۡ أ ُٚ ْ َءاثَةَٓء ٜٓا ٜۡ ََكُٗ َ  َول

 َٖ يَؿَٰ يٍّ  ٱۡۡلِ
َ
َٓوخ ُٚ ة  َؽ َٛ ِٖٔ َُتۡذِ َٰٖخ ََتۡؿِي  ٓۡ َصجٍّ ُٛ

ۖٞ َويُۡؽِػُْ ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ َٗۡفَٰؿُ ثُِؿوٖح 
َ
ۚٗ رَِِضَ  ٱۡۡل ة َٛ َٖ ذِي ُ َخَِٰلِي  ٱّللٍّ

ـُۡب  ٍَ ِظ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۚٗ أ ُٙ ۡ٘ ٜاْ َخ ٓۡ َورَُع ُٛ ۡ٘ ِۚٗ َخ ـَۡب  ٱّللٍّ ََلٓ إِنٍّ ِظ

َ
ِ خ ُٓ  ٱّللٍّ ۡىُِْعٜنَ ُٚ ُٕ ۡ ٔای » [11: ة٘صاؾلال] ﴾ٶ ٱل

که با الله و قوىلً  یابی که با کىايی پیاهبكٕٓ هیچ ٬ىهی قا که ای٘او به الله و قول ٬یاهث ؾاقيؿ ي٘ی
ٌاو یا  ٌاو یا بكاؾقاو ٌاو یا ٨كليؿاو ؾووحی کًًؿ، اگكچه پؿقاو وقليؿ، ٔؾًٌ٘ی وٓ هؽال٩ث هی

های ٌاو يىٌحه اوث، و به  ٓ ؾلهها کىايی هىحًؿ که الله ای٘او قا ؾق ٩ِٔع ٌاو باًٌؿ، آو ؼىیٍاويؿاو
هایی  ٔال بهٍثٓ واقؾ  ها قا به با٢ ها قا ج٭ىیث ٔو جؤییؿٓ ي٘ىؾه اوث، و آو قوظی ال شايب ؼىؾ آو

ها ؼًٍىؾ اوث، و  هايًؿ، الله ال آو که يهكها ال لیك ٔؾقؼحاوٓ آو شاقی اوث، شاوؾايه ؾق آو هیکًؿ  هی
گاه باٌیؿ ٔو بؿايیؿٓ ه٘ايا ظمب الله  ها ٔيیمٓ ال الله ؼًٍىؾيؿ، آو آو ها ظمب الله هىحًؿ، آ

  .«قوحگاقايًؿ.
ًی وقلیؿه و يیم به ؼا٘ك هى واشب اوث جا به ؼا٘ك الله هح١ال ؾٌ٘ئبك ه»گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی

، با او ؾووحی وقلؾ، وشىؾ ایى هًی بؿو ٜلن ي٘ىؾ، بائه چىو هالله هح١ال ؾووحی وقلؾ. بؿیى جكجیب ک
َٖ  ِإَون﴿ ٨كهایؿ:کًؿ. الله هح١ال هیچكا که ٜلن، هىاالت و ؾووحی ای٘ايی قا ٬ٟٙ ي٘ی ِٔ َؼةٓنَِىَذةِن 

ِِٔ٘يَ  ۡؤ ُٕ ۡ ْ  ٱل ٜا ْ  ٱۡرَذَذُْ ٜا ۡضُِْع
َ
ة لََعَ وَأ َٕ ُٛ َٰ ۖٞ وَإِۢن َبَنۡخ إِۡظَؽى ة َٕ ُٛ َ٘ ۡػَؿىَٰ ثَۡح

ُ
ْ  ٱۡۡل ٜا ٍَِّّّت وََؼَٰذُِْ َٰ  ٱ َتۡجِِغ َظَّتٍّ

ۡمؿِ 
َ
َء إََِلَٰٓ أ ِۚٗ دَِِفٓ ِ  ٱّللٍّ ة ث َٕ ُٛ َ٘  ثَۡح

ْ ٜا ۡضُِْع
َ
َّۡكۡؽلِ وَإِن وَةَٓءۡت وَأ ًۡ  ٱ

َ
ْۖٞ َوأ ٜٓا َ إِنٍّ  ِكُؽ ِكِؽيَ ُيِتَّ  ٱّللٍّ ٌۡ ُٕ ۡ  ٩ ٱل

ة َٕ ُٜ٘نَ  إِجٍّ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ َٜة   ٱل او یهكگاه ؾو گكوه ال هئهًاو با هن به شًگ پكؾاؼحًؿ، ؾق ه» [20-3 ]العصكات: ﴾إِۡػ
كا يٍىؾٓ، یِلط قا پف وقلؾ ٔو یج١ؿ وحن کًؿ و یگكیال آياو ؾق ظ٫ ؾ یکیؿ. اگك یآياو ِلط بك٬كاق وال

-یا٘ا٠ث ال ٨كهاو ؼؿا بكه یوىکه به  یؿ جا لهايیوقلؾ بصًگیه یج١ؿ کًؿ ویکه وحن ه یابا آو ؾوحه
ٍاو ؾاؾگكايه ِلط یاو ایكا ٌؿ، ؾق هی٨كهاو ؼؿا قا پف ٌىؾ. هكگاه بالگٍث ویكا هیظکن او قا پف گكؾؾ و

ؿ، چكا که ؼؿا ٠اؾالو قا ؾووث یايصام ٌكائٗ آوٓ ٠ؿالث بکاق بك هىاؾ و یؿ و ٔؾق اشكایبك٬كاق وال
 .«...گكيؿیؾاقؾ. ٨٭ٗ هئهًاو بكاؾقاو ه٘ؿ

ایى آیه، الله هح١ال ؾو ٘ك٦ ؾ٠ىا قا با وشىؾ شًگ و ج١ؿی يىبث به هن، بكاؾق ؼىايؿه اوث و  ؾق
هى، گكچه به جى ئها اهك ي٘ىؾه اوث؛ بًابكایى هىاالت و ؾووحی با هبلکه به بك٬كاق ي٘ىؾو ِلط هیاو آو

با جى به  ٜلن و ج١ؿی کكؾه باٌؿ، واشب اوث و ؾًٌ٘ی و ه١اؾات جًها با کا٨ك واشب اوث، گكچه
 ؼىبی و يیکی ق٨حاق کًؿ.
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بكاوحی الله هح١ال پیاهبكاو قا هب١ىخ ي٘ىؾه و کحب آو٘ايی قا يالل ٨كهىؾه جا ایًکه ج٘اهی ؾیى بكای 
الله هح١ال و ؾق ه٭ابل ظب و اکكام و ذىاب بكای اولیا و ؾووحايً باٌؿ و ب٥ٓ و ٠ؿاوت و ايمشاق و 

ٌؽّی ؼیك و ٌك و ٨صىق و ٘ا٠ث و ه١ّیث و وًث و اهايث و ٠٭اب بكای ؾًٌ٘ايً؛ اها چىو ؾق 
بؿ٠ث، یکصا باٌؿ، بك ظىب ؼیكی که ؾق وی وشىؾ ؾاقؾ، هىحع٫ هىاالت و ؾووحی بىؾه و يیم بك 

. په ؾق یک ٌؽُ اوثباٌؿ، هىحع٫ ه١اؾات و ؾًٌ٘ی و ٠٭اب ظىب ٌكی که ؾق وشىؾ وی هی
هن باٌؿ، ه٘چىو ؾلؾ ٨٭یكی که به ؼا٘ك ؾلؾی  جىايؿ هىشبات اکكام و اظحكام و يیم اهايث هك ؾو باهی

ٌىؾ و ایى اِلی اوث گكؾؾ و يیم ال بیث ال٘ال، به ه٭ؿاق ظاشث و يیال بؿو ؾاؾه هیؾوحً ٬ٟٙ هی
 .2ؾاقيؿٔاشح٘اٞ ؼیك و ٌك ؾق بًؿهٓ که اهل وًث و ش٘ا٠ث بك آو اج٩ا٪ يٝك 

ؾق باب هعبث و ؾووث ؾاٌحى و آيچه با ایى جىٔیط، ٠ٝ٘ث و بمقگی ظ٫ و ظ٭ى٪ قوىل الله 
واشب اوث، جبییى و قوٌى گكؾیؿ؛ ه٘او هعبث ٌك٠ی که ه٭ام و هًملث قوىل الله قوىل ؼؿا 

ی يبىت قا ال ه٭ام و هكجبهقا باالجك ال ه٭ام و هًملحً ؾق يمؾ ؼؿاويؿ هح١ال ٬كاق يؿاؾه و يیم قوىل الله 
 جك ٬كاق يؿهؿ. و الله ال٘ىح١او.و قوالث پاییى

 هطلب سىم: هحبت دیى اسالم

َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. الله هح١ال هیهی الىبلم٠لیهآئیى ظ٭گكا و ظًی٧ ابكاهین  ؾیى اوبلم ه٘او  ٱّلِي
ِ ِقَ٘ؽ  ۗۡ  ٱّللٍّ ُٓ َٰ  ی١ًیٍگاه ؼؿا اوبلم ٔیؿهٓ ؾق پیى ٔظ٫ و پىًؿیگ٘او ؾیب» [23]آل ٠٘كاو:  ﴾ٱۡۡلِۡقَؾ

 .«ن ٨كهاو الله ٌؿوٓ اوثیؼالّايه جىل
ؾهؿ که ؾق پیٍگاه او شم ؾیى اوبلم ال ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه ؼبك هی»گىیؿ: هی ابى کریك 

ٌىؾ و آو ٠باقت اوث ال اجباٞ و پیكوی ال پیاهبكاو ؾق هك آيچه الله ٠موشل ؾق هك کىی پفیك٨حه ي٘ی
هًحهی به  های قاه یؼحن ٌؿيؿ، کىی که ج٘اه لهاو ایٍاو قا بك آو هب١ىخ ي٘ىؾيؿ، جا ایًکه به هع٘ؿ 

، الله هح١ال قا په ال ب١رث هع٘ؿ  کهاوبلم شم با اجباٞ و پیكوی ال او هىؿوؾ ٌؿه اوث. بًابكایى هك
 يمؾ الله هح١ال آو ؾیى و آئیى ،باٌؿ پیاهبك و آئیًی ٤یك ال ٌكی١ث ؾق ظالی هبل٬ات ي٘ایؿ که بك ؾیى 

َٖٔ﴿ ٨كهایؿ:که الله هح١ال هی . ه٘چًاویىثو ه٭بىل ي پفیك٨حه ِٓ يَۡبَذِل َدرۡيَ  َو َٰ َِ  ٱۡۡلِۡقَؾ َج ٌۡ ة وََْٖ ُح ٘ا هِي
َٜ ِِف  ُٚ ُٙ َو ۡ٘ ِٔ ِ َٖ  ٱٓأۡلِػَؿة ِٔ َٖ َذَِِٰسِي

ّۡ ١ثٓ اوبلم، یٌك ى ویك ال ٔآئیکه ٤ یکى و» [11ل ٠٘كاو: آ] ﴾ڵ ٱ
و ؾق هىقؾ ایى آیه يیم  .«ايکاقاو ؼىاهؿ بىؾیاو ؾق آؼكت ال لهكه ل و ٌىؾیك٨حه ي٘یًؿ، ال او پفیبكگم یًیآئ
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ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه ؼبك ؾاؾه و بیاو ٨كهىؾه که جًها ؾیًی که يمؾ او پفیك٨حه و »گىیؿ: ابى کریك هی
 . 2«باٌؿه٭بىل اوث، اوبلم هی

َٖٔ﴿ ٨كهایؿ:و الله هح١ال هی ٍّْحِ إِثَۡسَِٰه  َو ِ ّٔ ُٙ  ۧيَؿَۡمُت َقٖ  َٙ َجۡىَك ٖ َقىِ َٔ  [210كة: ]الب٭ ﴾...ۚۥٗ َٓ إَِلٍّ 
کىچٯ ؾاٌحه و  ٓ که ؼىؾ قا ؼىاق ویگكؾاو ؼىاهؿ ٌؿ هگك آو ٔياؾايین قویى ابكاهیال آئ یچه کى»

 .«م ؾاقؾ؟ٓیياچ كؾ ویچه گیً قا به بالی٠٭ل ؼى ث ویٔايىاي
َذَنرۡيَ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی

َ
ِٖ  أ ِ هِي ٖ ِِف  ۥٓ َحۡجُنَٜن َوَلُ  ٱّللٍّ َٔ  َٓ ۡقَْ

َ
َٰتِ أ ـَ َؿَٰ ۡرِض وَ  ٱلكٍّ

َ
ٜٗۡعا  ٱۡۡل َؼ

ة ٚا  ها وآياو که ؾق آو٘او یًؿ ٔکه اوبلم اوثٓ؟ ولیشىیى ؼؿا قا هیا شم ؾیآ» [11]آل ٠٘كاو:  ﴾...َوَكۡؿ
 .«ً٘ؿیاشباق ؾق بكابك او جىل یا ال قویاق یاؼح یًًؿ ال قویله

اوث، ٌاهل وه  قا پىًؿیؿهكای بًؿگايً بؿاو قأی گٍحه و آوو ایى ؾیًی ٔاوبلمٓ که الله هح١ال ب 
م أباٌؿ: اوبلم، ای٘او، اظىاو؛ ه٘ايٙىق که ؾق ظؿید ٘ىاليی شبكئیل ٔکه بؿاو هكجبه و ؾقشه هی

ی ایى ؾقشات و هكاجب ؾق لهیًهگىیًؿٓ آهؿه اوث که چىو شبكئیل ال قوىل الله يیم هی ةالىً
ِِن ظَ ...َوَؿاَل »٨كهىؾيؿ: قوىل الله  ،پكویؿ ُد َأْخِزْ ْشاَلِم، َؾَؼاَل َرُشوُل اهللِ َصذه اهللُ َظَؾقِْه َیا حُمَؿه ِن اإْلِ

٣ََّ٢، َوحُ »َوَشؾهَم:  ـَ ٢َْي٩ِ َو َْ ٬ُل اهللِ َنَّلَّ اهلُل  ـُ ًػا َر نَّ ُُم٥ََّ
َ
ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل وَأ

َ
ْن تَْل٫ََػ أ

َ
ََلُم أ ـْ ِٜي٣َ اْْلِ

ََكَة، َوحَُه٬َم َرَميَ  ََلَة، َوحُْؤِِتَ الؾَّ بِيًَل الهَّ ـَ َج إحَِل٩ِْ  ْٓ ٍَ َخ ـْ ِِن َظِن ....« اَن، َوََتُزَّ اْْلَْيَج إِِن ا َؿاَل: َؾَلْخِزْ

یاَمِن، َؿاَل: َػرِ َعْْيِهِ » اإْلِ َٜ ٩ِِ٢، َواحْل٬َِْم اْْلِعِؽ، َوحُْؤ٦َ٤ِ ةِا١ْ ـُ ْن حُْؤ٦َ٤ِ ةِاهللِ، َوَمََلئَِسخ٩ِِ، َوُكُخت٩ِِ، َوُر
َ
أ

هِ  ْحَساِن، َؿاَل:  «....َوََشِ ِِن َظِن اإْلِ َ٘إ٩َُّ٧ِ »َؿاَل: َؾَلْخِزْ َ٘إِْن ل٣َْ حَُس٦ْ حَؽَاهُ  َٝ حَؽَاهُ،  َّ٧
َ
أ َٞ ُتَػ اهلَل  ْٓ ْن َت

َ
أ

٨كهىؾيؿ: اوبلم ٠باقت اوث ..شبكئیل گ٩ث: ای هع٘ؿ، هكا ال اوبلم ؼبك ؾه؟ قوىل الله ». 1«يََؽاكَ 
ی اووث و ي٘ال شم الله هح١ال يیىث و هع٘ؿ ٨كوحاؾهال ایًکه گىاهی ؾهی که هیچ ه١بىؾ بك ظ٭ی 

ای بكای و٩ك گماقؾه و لکات بؿهی و قوله قهٕاو بگیكی و اگك جىايایی بؿيی و هالی و جىٌه قاه و وویله
٨كهىؾيؿ: ای٘او . شبكئیل گ٩ث: هكا ال ای٘او ؼبك ؾه؟ قوىل الله اٌحی، ظس بیث الله العكام کًی ..ؾ

ـات و ٩ِات و ا١٨الٓ و ٨كٌحگاو ٔکه پیام قواياو هیاو ؼؿا و ٠باقت اوث ال ایًکه  به یگايگی الله ٔؾق 
و ؼیك و ٌك ايؿٓ و قول ٬یاهث پیاهبكاو هىحًؿٓ و پیاهبكاو ؼؿا ٔکه بكای قاهً٘ایی بٍك ٨كوحاؾه ٌؿه

قت ٨كهىؾيؿ: اظىاو ٠با... شبكئیل گ٩ث: هكا ال اظىاو ؼبك ؾه؟ قوىل الله ج٭ؿیك، ای٘او بیاوقی 
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بیًی، په اگك اوث ال آيکه چًاو الله هح١ال قا ٠باؾت کًی که گىیا ظٕكت ظ٫ وبعايه و ج١الی قا هی
 .«بیًؿبیًی، ی٭یى بؿاو که او جى قا هیجى او قا ي٘ی
ؾق ایى ظؿید اوبلم قا به  ؾق وا٬ٟ قوىل ؼؿا »گىیؿ: ى ظؿید هییبى قشب ؾق ٌكض ااظا٨ٛ 

که اولیى آيها گىاهی الاله االالله و هع٘ؿ قوىل  شىاقض ج٩ىیك ي٘ىؾيؿٜاهكی ا٠ٕا و ا٬ىال و ا٠٘ال 
باٌؿ که ٠٘ل لباو اوث و په ال آو بكپا کكؾو ي٘ال و پكؾاؼحى لکات و قوله قهٕاو و ظس بیث الله هی

باٌؿ که ج٘اهی ایى ا٠٘ال بك وه ؾوحه ج٭ىین اي قا ؾاقؾ، هیالله العكام بكای آيکه اوحٙا٠ث و جىايایی
و ٠٘ل هالی که ٌاهل پكؾاؼث لکات بىؾه و  باًٌؿگكؾيؿ: ا٠٘ال بؿيی که ٌاهل ي٘ال و قوله هیهی

باٌؿ و آو ظس بیث الله العكام يىبث به آيکه ؾق ٠٘لی که هكکب ال ؾو ٠٘ل پیٍیى ٔبؿيی و هالیٓ هی
كاوحی قوىل گىیؿ: اها بعد ای٘او؛ ب... جا آيصا که هیباٌؿ ی ؾوقی ال هکه وکىيث ؾاقؾ، هی٨اِله

ؾق ایى ظؿید، ای٘او قا به ا٠ح٭اؾات و باوقهای باً٘ی و ؾقويی ج٩ىیك ي٘ىؾيؿ و بؿیى جكجیب الله 
های آو٘ايی و پیاهبكاو و ليؿه ٌؿو په ال ٨كهىؾيؿ: ای٘او آو اوث که به الله هح١ال و ٨كٌحگاو و کحاب

اها اظىاو؛ ؾق هىأٟ هؽحل٩ی ال ٬كآو گىیؿ: ... جا آيصا که هیو ؼیك و ٌك ج٭ؿیك، ای٘او بیاوقی  هكگ
کكین به هبعد اظىاو اٌاقه ٌؿه اوث که گاهی ه٭كوو به ای٘او و گاهی ه٭كوو به ج٭ىا یا ٠٘ل بیاو 

 گكؾیؿه اوث. آيصا که ه٭كوو به ای٘او ـکك گكؾیؿه اوث: 
َٖ لََعَ  َّۡحَف ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ُِْٕ ٜاْ وََق ُ٘ َٔ َِدَٰ َءا َْٰ ة  ِخ ٱّصٍّ َٔ ٜٓاْ إِذَا  ُٕ ة َؼكِ َٕ َ٘ةح  ذِي ُص

 ْ ٜا ٌَ ْ  ٱتٍّ ٜا ُِْٕ ْ وََق ٜا ُ٘ َٔ َِدَِٰخ وٍَّءا َْٰ ٍّٓ  ٱّصٍّ ْ ُث ٜا ٌَ ٍّٓ  ٱتٍّ ْ ُث ٜا ُ٘ َٔ ْ وٍَّءا ٜا ٌَ ْۚٗ وَ  ٱتٍّ ٜا ُ٘ ۡظَك
َ
أ ُ وٍّ ۡعِكجِيَ ُيِتَّ  ٱّللٍّ ُٕ ۡ  ٱل

به وبب آيچه  یايؿ، گًاهؾاؾهىحه ايصام یٌا یکاقها ايؿ و٘او آوقؾهیکه ا یبك کىاي» [31: ة]ال٘ائؿ ﴾ڽ
گاه ن ویً ال جعكیٔال هىکكات پ ميؿ و یىث، اگك ٔال هعّكهاتٓ بپكهیايؿ هحىّشه آياو يؿهیال آوٓ يىٌ یآ

ىحه ايصام ؾهًؿ. ب١ؿ ال آو ٔهن ال یٌا یکاقها اوقيؿ وی٘او بین يالل ٌؿه اوثٓ ایٔبؿايچه ؾقباقه جعك
٘او ؾاٌحه باًٌؿ. وپه ٔبال هن ؾقشات ج٭ىا قا ینٓ ایباقه جعكميؿ و ٔبه اظکام يالله ؾقیهعّكهاتٓ بپكه

-یکىکاقاو قا ؾووث هیؼؿاويؿ ي و کى کًًؿیؼىؾ قا ي یه٘ه کاقها ميؿ ویال هعّكهاتٓ بپكه کًًؿ و ی٘
 ؾهؿٓ.یکه ؾاقيؿ پاؾاي ه یال آياو قا به ايؿاله اؼبلِ یهك گكوه ؾاقؾ ٔو

َٖ  إِنٍّ  ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ُِْٕ ْ وََق ٜا ُ٘ َٔ َِدَِٰخ َءا َْٰ ًَل  ٱّصٍّ َٕ َٖ َخ ۡظَك
َ
ٖۡ أ َٔ ۡصَؿ 

َ
إٍِّٗة ََل ُِٗغيُف أ

 یکاقها ٌؿه اوثٓ و یکه به جى وظ یى ظ٭یؾ ايؿ ٔبه ؼؿا و٘او آوقؾهیکه ا یکىاي» [10]الکه٧:  ﴾پ
ن یؾهیقا هؿق ي٘ یؿگاقٌاو هع٩ىٚ اوثٓ. ها پاؾاي کىیٍگاه آ٨كیٌاو ؾق پايؿ ٔپاؾاي ىحه کكؾهیٌا

 .«کى کكؾه باٌؿیکه کاق ي
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 اها آيصا که ه٭كوو به اوبلم ـکك گكؾیؿه اوث:
ى  ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ُٙ  ثََلَٰ َٛ َٓ وَۡص ۡقَْ

َ
ٖۡ أ ُٙ  ۥَٔ ٖ  وََْ َٜ ُُمِۡك ُٚ ِ َو ۡصُؿهُ  ۥٓ ّلِلٍّ

َ
: ة]الب٭ك ﴾ۦِقَ٘ؽ َرّبِِٙ  ۥأ

  .«ً هع٩ىٚ اوثیً ؼؿایباٌؿ، پاؾاي او ؾق پکىکاق یي ٕ هكکه ؼالّايه قوبه ؼؿا کًؿ ویآق» [221
ُٙ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی َٛ ٓۡ وَۡص ٖ يُۡكِْ َٔ ِ إََِل  ۥٓ َو ِؽ  ٱّللٍّ ٌَ ٖ  َذ َٜ ُُمِۡك ُٚ ٍَ َو َك ٕۡ ِ  ٱۡقذَ ِ ث ُّۡكۡؿَوة ۡثَقَٰ   ٱ ُٜ

ۡ  ﴾...ٱل
م یؾوحاوکىکاق باٌؿ، به یکه يی١ايه قو به ؼؿا کًؿ، ؾقظالیکه ٔؾل به ؼؿا ؾهؿ وٓ هٙ یکى» [11]ل٭٘او: 

 .«چًگ لؾه اوث یاق هعک٘یبى
َ إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:و آيصا که به ه٭كوو به ج٭ىی ـکك گكؾیؿه، ه٘چىو ایًکه الله هح١ال هی َف  ٱّللٍّ َٔ َٖ ِي  ٱَّلٍّ

 ْ ٜا ٌَ َٖ وٍّ  ٱتٍّ ِي َُٜ٘ن  ٱَّلٍّ ِۡك کكؾيؿ، و ه٘ايا الله با کىايی اوث که ج٭ىا پیٍه » [211]الًعل:  ﴾١٢٨ُٚٓ ُمَّ
 .«کاقايًؿ که يیکى کىايی

ْ ﴿ ٨كهایؿ:که الله هح١ال هیو گاهی هن به جًهایی ـکك گكؾیؿه اوث، چًاو ٜا ُ٘ ۡظَك
َ
َٖ أ ِي  ٱۡۡلُۡكَنَٰ َِّّّلٍّ

 ٍاو اوث ویبهٍثٓ ال آو ا ی١ًیکى ٔیکًًؿ، هًملث يیکى هیي یکه کاقها یکىاي» [18]یىيه:  ﴾َوزَِيةَهة ۖٞ 
 .2«ا٨موو ٔبك آوٓ ؾاقيؿ

قا كیٟ ي٘ىؾه و بؿاو قأی گٍحه و آوو ایى ه٘او ؾیًی اوث که الله هح١ال بكای بًؿگايً جٍ 
ٌاو قوىغ پیؿا کًؿ و با بٍاٌث و پىًؿیؿه اوث که چىو ؾق ٬لىب اهل ای٘او اوح٭كاق یا٨حه و ؾق شاو

قا به  لهؤقا چٍیؿه، ایى هىؼاَ ؼىؾ قا ؾق بكؾاقؾ که هكکه آو٩ِای ٬لىب آهیؽحه گكؾؾ، ظبلوت 
 ؼىاهین که با ٨ٕل و کكم ؼىیً ایى ي١٘ث بمقگ قا بك ها اقلايی ؾاقؾ. ؾايؿ. ال الله هح١ال هیؼىبی هی

ايؿ که قوىل اللهی ظبلوت ای٘او، ٌیؽاو ٔاهام بؽاقی و هىلنٓ ال ايه قوایث کكؾهاها ؾق لهیًه
ا  ذََلٌَث ٦ْ٤َ ُز٦َّ ذِي٩ِ وََسَػ َضَلََوَة اِْلي٥َاِن/»٨كهىؾيؿ:  َضبَّ إحَِل٩ِْ ِم٥َّ

َ
٬ُلُ أ ـُ ُ َوَر ْن يَُس٬َن اّللَّ

َ
أ

 
َ
٥َا يَْسؽَهُ أ َٞ ِؽ  ْٙ ٬َد ِِف ا١ُس ُٓ ْن َح

َ
ْن يَْسؽََه أ

َ
ِ، وَأ ْن ُُيِبَّ ال٥َْؽَء الَ ُُيِت٩ُُّ إاِلَّ ّلِلَّ

َ
٬َاُ٪٥َا، وَأ َؼَف ِِف ـِ ْٜ ْن ُح

 چٍؿ که ٠باقجًؿ ال:وت ای٘او قا هیوه ؼّلحًؿ که چىو ؾق کىی وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ، ظبل» 1«اجلَّارِ 
 جك باٌؿ.اي ؾق يمؾ وی ال هك چیم ؾیگكی هعبىبالله ٠موشل و ٨كوحاؾه -2
 و کىی قا شم به ؼا٘ك الله هح١ال ؾووث يؿاٌحه باٌؿ. -1
و ه٘ايٙىق که ال ا٨حاؾو ؾق آجً هح٩ًك اوث، ال ایًکه ٔپه ال ای٘اوٓ به ک٩ك بال گكؾؾ، هح٩ًك  -1

                                                           
 ٓ.211-31/ 2شاهٟ ال١لىم والعکن ٔ -2
بیاو  ی٘او، بابهىلن، کحاب اإل و ؛2/11ٓٓ، ٨ٔحط 28ٔ ٌ٘اقهی٘او، اإل ةباب ظبلو ی٘او،، کحاب اإليبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.111-111/ 1ٓ، ٔيىوی 11ٔ ٌ٘اقهی٘او، اإل ةؼّال هى اج٧ّ بهى وشؿ ظبلو
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 .«ؾاٌحه باٌؿ بىؾه و کكاهث و ايمشاق
 اللهقظ٘هنی ال اِىل اوبلم اوث، ٠ل٘ا ایى ظؿید، ظؿیری ههن و اِل»گىیؿ: هی اهام يىوی 

ها ؾق قاه  ها و هٍ٭ثگىیًؿ: ه١ًای ظبلوت ای٘او، لفت بكؾو ال ايصام ٘ا٠ات و جع٘ل وؽحیهی
پكوقؾگاقي با ا٘ا٠ث اي و بكگمیؿو آو بك هحاٞ ؾيیا و هعبث بًؿه با قٔای ؼؿاويؿ هح١ال و ٨كوحاؾه

... باٌؿ هیو جكک هؽال٩ث ایٍاو ا٘ا٠ث ال قوىل الله  ل او، جكک هؽال٩ث با او و ه٘چًیىي٘ىؾو ا
ها ؾق قاه الله هح١ال و قوىلً و يیم کكاهث و هعبث الله هح١ال و قوىلً و ؾووث ؾاٌحى و ظب ايىاو

یًً ج٭ىیث گكؾیؿه و ي٩ىً بؿاو آقام گك٨حه و ايمشاق ال قشىٞ به ک٩ك، شم بكای آيکه به ؼا٘ك ای٘او، ی٭
یابؿ و و ای٘او هىشب ايٍكاض ِؿق وی گٍحه و ؾق وا٬ٟ با گىٌث و ؼىيً ٠صیى ٌؿه، هّؿا٪ ي٘ی

... و هعبث و ؾووحی وقلیؿو به ؼا٘ك الله هح١ال، ال  چٍؿچًیى کىی اوث که ظبلوت ای٘او قا هی
 .باٌؿذ٘كات و يحایس ظب و هعبث با الله ٠موشل هی

گىیًؿ: هعبث ٠باقت اوث ال هىا٨٭ث ٬لب با آيچه قٔایث ؼؿاويؿی ؾق آو بكؼی ال ٠ل٘ا هی 
ؾووث بؿاقؾ و آيچه قا که ظ٫ وبعايه و ج١الی  ای که آيچه قا که الله هح١ال ؾووث ؾاٌحه،اوث به گىيه

 .2«قا يپىًؿؾيیم يىبث بؿاو کكاهث ؾاٌحه و آو پىًؿؾ، اوي٘ی
باٌؿ، لفا بك قا پىًؿیؿه اوث، ؾیى اوبلم هی١ال بكای ها بؿاو قأی گٍحه و آوبًابكایى آيچه الله هح

 باٌؿ.هًی هعبث با ؾیى اوبلم، با ٬لب و ا٠ٕا و شىاقض، ٜاهكا و باً٘ا، واشب هیئهك ه
های وشىؾ و آيچه ؾق ظؿید آهؿه يیم بك آو ؾاللث ؾاقؾ که هعبث ؾیى اوبلم ال ٠بلهات و يٍايه

گىیؿ: باٌؿ. ؾق ِعیط هىلن ال ٠بان بى ٠بؿال٘ٙلب قوایث اوث که هیبًؿه هیای٘او ؾق ٬لب 
ٍػ »٨كهىؾيؿ: ًٌیؿم قوىل الله  ََلِم ِدي٨ًا، َوب٥َُِط٥َّ ـْ ي٥َاِن ٦ْ٤َ َرِِضَ ةِاهللِ َربًّا، َوبِاْْلِ ٣َ اْْلِ ْٓ ٌَ َذاَق 

٬اًل  ـُ ٓ پیاهبكي باٌؿ، هع٘ؿ ٔهك آيکه قأی باٌؿ الله هح١ال پكوقؾگاقي و اوبلم ؾیًً و » 1«َر
 .«چٍؿ١٘ن و ظبلوت ای٘او قا هی

با جىشه به ایى ظؿید، هكگم اهکاو يؿاقؾ ظبلوت ای٘او ؾق ٬لبی که وكٌاق ال ظ٭ؿ و کیًه و ظىؿ 
قا ؾووث و بلکه ظبلوت ای٘او شم بكای آيکه ؾیى اوبلم  به اوبلم و اهل آو اوث، یا٨ث ٌىؾيىبث 

گكؾؾ. په هك آيکه بؿاو قأی باٌؿ که الله هح١ال پكوقؾگاقي و ِل ي٘یقا بمقگ پًؿاقؾ، ظاؾاٌحه و آو
یابؿ؛ و ه١ًای قٔایث پیاهبك او باٌؿ، ظبلوت ای٘او قا ؾق ٬لب ؼىیً هی  اوبلم ؾیًً و هع٘ؿ

                                                           
 ٓ.20/810هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ و ؛ابى ظصكٓ 2/11ٔ ي: ٨حط الباق؛ و يگا111ٓ-111/ 1ٌكض ِعیط هىلن ٔ -2
قجکب او اهى، وئوبلم ؾیًا وب٘ع٘ؿ قوىال، ٨هى هبالله قبا وباإل يو هى قٔأی٘او، باب الؿلیل ٠لی کحاب اإل -1

 ٓ.181-182/ 1ٓ، ٔيىوی 11والکبائك، بك٬ن ٔ يال١٘اِ
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قو ه١ًای باٌؿ. ال ایىيىبث به اهكی، ٬ًا٠ث و اکح٩ای بؿاو و با وشىؾ آو ؾق ٘لب ٤یك آو يبىؾو هی
ی اوبلم يبىؾه و ٌىؾ و قاهی شم هًهس و بكياههکه شم ال الله هح١ال ؾقؼىاوث ي٘ی وثا ظؿید چًاو

-گكؾؾ. جكؾیؿی يیىث که چىو ٩ِث کىی ایىویك ي٘ی  شم ؾق هىیك هىا٫٨ با ٌكی١ث قوىل الله

 چٍؿ.گىيه باٌؿ، ظبلوت ای٘او ؼالّايه ؾق ٬لب وی بىؾه و ١٘ن ای٘او قا هی
گىيه باٌؿ، ای٘ايً ایى ظؿید ال ایى ٬كاق اوث که هكکه ه١ًای»گىیؿ: هی ٬أی ٠یاْ 

ِعیط بىؾه و ي٩ىً بؿاو آقام گك٨حه و باًً٘ با آو آهیؽحه ٌؿه اوث، چكا که قٔایث وی ال آيچه ؾق 
ی ه١ك٨ث و ًٌاؼث کاهل و ٫٘٠ بّیكت وی و آهیؽحگی ٬لبً با آو ظؿید ـکك گكؾیؿه، ؾلیل و يٍايه

چًیى اوث که چىو هى ئگكؾؾ؛ و هقأی گكؾؾ، آو اهك بك وی آواو هیباٌؿ، لیكا هكکه به اهكی هی
كای وی ايصام ٠باؾاجی که الله هح١ال بك او ه٭كق ؾاٌحه، آواو و لفت ای٘او ؾق ٬لبً واقؾ گكؾؾ، ؾیگك ب

 .2«گكؾيؿ. و الله ا٠لنبؽً هی
قٔایث  قٔایث به قبىبیث ظ٫ وبعايه و ج١الی، هحٕ٘ى»گىیؿ: هی بى قشب ظًبلی اظا٨ٛ 

باٌؿ. و يیم هحٕ٘ى به یکحایی ٠باؾت ي٘ىؾو ؼؿاويؿ هح١ال بؿوق ال هكگىيه ٌكیک ٬ائل ٌؿو با او هی
 باٌؿ.قٔایث به جؿبیك ؼؿاويؿ هح١ال يىبث به بًؿه و بكگمیؿو آو بكای وی هی

 و اوث که وی ؾیى اوبلم قا بك وایك اؾیاواها قٔایث بًؿه به ایًکه اوبلم ؾیًً باٌؿ، هحٕ٘ى آ 
باٌؿٓ و قٔایث به ایًکه قا بكگمیًؿ ٔو ایى شم به ؼا٘ك هعبث و ج١ٝین ایى ؾیى ي٘یجكشیط ؾاؾه و آو

ل شايب ؼؿاويؿ هح١ال اببل٢ پیاهبك او باٌؿ، ه٭حٕی قٔایث يىبث به ج٘اهی هىاقؾی که ا  هع٘ؿ
گىيه که الله هح١ال ٘اوباٌؿ. هها هیو يیم پفیك٨حى آيها با جىلین ٌؿو و ايٍكاض ِؿق ؾق بكابك آو ي٘ىؾه

ٓۡ  وَََل ﴿ ٨كهایؿ:هی ِٛ ُٗىِك
َ
ْ ِِفٓ أ ٍّٓ ََل ََيُِؽوا ٓۡ ُث ُٛ َ٘ ة َشَضَؿ ثَۡح َٕ َٜك ذِي ُٕ ِ ُّ َٰ ُيَ َُٜ٘ن َظَّتٍّ ِٔ ٍَ ََل يُۡؤ ِ َوَرّب

ة  ٕا ْ تَۡكِْي ٜا ُٕ ِ ّْ ة ًََغۡيَخ َويَُك ٍّٕ ة ّمِ هئهى اّها، يهٕ به پكوقؾگاقت وىگًؿ که آياو » [81]الًىاء:  ﴾ڡَظؿَصا
ؾق ؾل ؼىؾ ال  یوپه هبلل يٙلبًؿ و یؼىؾ به ؾاوق یها ؾقگیكی ًؿ جا جى قا ؾق اؼحبل٨ات ویآیبٍ٘اق ي٘

 .1«ن ٬ٕٔاوت جىٓ باًٌؿیکاهبًل جىل جى يؿاٌحه و یؾاوق
واشب اوث جا ج٘اهی هىاقؾی قا که الله هح١ال و قوىلً ؾووث ؾاقيؿ،  یبًابكایى بك هك هىل٘اي

ؾووث ؾاٌحه باٌؿ، هعبث و ؾووث ؾاٌحًی که او قا بك ايصام ٨كائٓ و ج٘اهی ٌكائٟ ؾیى که بك او 
 واشب گٍحه، وا ؾاقؾ. 

                                                           
 ٓ.1/182ٌكض ِعیط هىلن ٔ -2
 ٓ.223-221/ 2شاهٟ ال١لىم والعکن ٔ -1
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 هك آيکه با الله هح١ال و قوىلً هعبث ِاؾ٬ايه و بكؼاوحه ال ٬لب ؾاٌحه»گىیؿ: هی ابى قشب 
ؾاقؾ جا ٬لبا آيچه قا که الله هح١ال و قوىلً ؾووث ؾاقيؿ، ؾووث ؾاٌحه و باٌؿ، ایى هعبث او قا وا هی

و بؿايچه الله  ها هح٩ًك و بیماق باٌؿيیم ال آو آيچه قا که الله هح١ال و قوىلً يپىًؿیؿه و ال آو بیماقيؿ، او
يچه هىقؾ قٔایث الله هح١ال و قوىلً و ال آ ىحًؿ، او يیم قأی باٌؿهح١ال و قوىلً بك آو قأی ه

يبىؾه و هىقؾ ؼٍن آيهاوث، ياقأی و ؼٍ٘گیى باٌؿ؛ و يیم ٠٘لکكؾ ا٠ٕا و شىاقظً به ه٭حٕای 
هربل اهىقی قا ايصام ؾهؿ  ؛ایى ظب و ب٥ٓ باٌؿ. په اگك ٠٘لی قا هكجکب گكؾؾ که هؽال٧ ایى باٌؿ

اويؿی قا به ؾيبال ؾاقؾ یا ایًکه اهىقی قا که که هىقؾ قٔایث الله هح١ال يبىؾه و بلکه ؼٍن و ٤ٕب ؼؿ
هن با وشىؾ وشىب آو ا٠٘ال و ٬ؿقت وی بك ايصام الله هح١ال و قوىلً ؾووث ؾاقيؿ، جكک ي٘ایؿ، آو

. په بك وی اللم اوث که بایىحی ؾق ٬لب باٌؿ کهاوث ها، ایى ؼىؾ ؾلیلی بك ي٭ُ هعبث واشبی آو
 .2«یل ایى هعبث واشب قوی آوقؾال چًیى اهىقی جىبه کكؾه و به وىی جک٘

البحه  -هى واشب اوث، ؼكوًؿی و ٌاؾهايی و هعبث ؾاٌحى ئیى اهىقی که بك هك هجك بمقگ و ال
 باٌؿ. و ایى اليىبث به کحاب الله هح١ال و وًث قوىلً هی - هعبث ٌك٠ی بؿوو ا٨كاٖ و ج٩كیٗ

که ؾق ِعیط هىلن ال ج٘ین باٌؿ. ه٘چًاواي هییى يّایط بكای الله هح١ال و کحاب و ٨كوحاؾهجك بمقگ
 رشول اهلل؟ ؿال: یاؿؾـا: دن  «اَِلي٦ُ اجلَِّهيَطُث ذَََلذًا»٨كهىؾيؿ: ؾاقی قوایث ٌؿه که قوىل الله 

خ٣٫ِِْ » ِث ال٥ُْف٥ِِ٢َي وَََع٤َّ ئ٥َِّ
َ
٬ِلِ َوَِل ـُ ِ َولَِؽ ؼىاهی اوث. و ایى ش٘له قا ؾیى يّیعث وقلی و ؼیك» 1«ّلِلَّ

ؼىاهی بكای چه کىايی؟ ٨كهىؾيؿ: بكای ٩حین: یا قوىل الله، يّیعث و ؼیكاق جکكاق ي٘ىؾيؿ. ها گوه ب
 .«ی هىل٘اياو و ٠٘ىم هكؾماي و ائ٘هالله هح١ال و کحابً ٬ٔكآوٓ و ٨كوحاؾه

اها يّیعث بكای کحاب الله آو اوث که »گىیؿ: هیٓ 131ٔت   ع٘ؿ بى يّك ال٘كولیاهام ه
باٌؿ. و چكا که کبلم ؼال٫ هح١ال هی ؛ؾاٌحه ٌؿه و ٬ؿق و هًملث آو ؾايىحه ٌىؾ بىیاق و ٌؿیؿا ؾووث

يیم ٠باقت اوث ال ٌؿت هیل و ق٤بث ؾق ٨هن آو و ٠ًایث ویژه به جؿبك ؾق آو و ج٫٘١ به هًگام جبلوت 
آو ؾق قاوحای ٨هن ه١ايی که هىالیً ؾووث ؾاقؾ وی ال آو ب٩ه٘ؿ و په ال ٨ه٘یؿو و ؾقک آو ه١ايی، 

چًیى اوث که ياِط و ؼیكؼىاه، وِیث و و٩اقي کىی که او قا ی ٠٘ل بپىٌايؿ. و ها شاههاوبؿ
ای ال وىی وی بؿو قوؿ، به ٨هن و ؾقک آو اهح٘ام ي٘ایؿ و چىو ياههکًؿ، ٨ه٘یؿه و ؾقک هیيّیعث هی
گاهی الو ٠ًایث هی ؛ و ٠٘ل بپىٌايؿ یها شاههوآيچه ؾق ياهه بؿاو و٩اقي ٌؿه، به آ وقلؾ، جا ایًکه با آ

وقلؾ جا ایًکه چًیى اوث که به ٨هن و ؾقک آو ٠ًایث ؾاٌحه و اهح٘ام هیياِط و ؼیكؼىاه کحاب الله 
                                                           

 ٓ.131-138/ 1شاهٟ ال١لىم والعکن ٔ -2
 ٓ.131-138/ 1ٓ، ٔيىوی 11ٔ ٌ٘اقه:، ةی٘او، باب بیاو او الؿیى الًّیعکحاب اإل -1
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ی ٠٘ل آيچًاو که کحاب الله ؾووث ؾاٌحه و بؿاو قأی اوث، بك آيچه ؾق آو اهك گكؾیؿه، شاهه
هؿ و پیىوحه ؾق ظال جؿقیه و قا ؾق هیاو بًؿگاو يٍك ؾهای ؼىیً ال آوبپىٌايؿ، په ال آو، آهىؼحه

ك هعبحی که با آو ؾاقؾ، باٌؿ و ؼىیٍحى قا به اؼبل٪ آو همیى ي٘ىؾه و ايح٭ال ه٩اهین و ه١ايی آو، به ؼا٘
 .2«با آؾاب و هًهس آو قٌؿ و جك٬ی یابؿ

آو اوث که بؿاو به ٠ًىاو  يّیعث و ؼیكؼىاهی بكای کحاب اللهاها »گىیؿ: هی و اهام يىوی 
کبلم هیچ هؽلى٬ی هٍابه آو يیىث و و ی٘او آوقؾه ٌىؾ که ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال يالل ٌؿه کحاب الله ا

و يیم يّیعث و ؼیكؼىاهی بكای  يیم هیچ هؽلى٬ی جىايایی آوقؾو کبلهی ه٘چىو کبلم پكوقؾگاق يؿاقؾ.
و  که ٌایىحه آو اوث و ؼٍىٞ و ٨كوجًی ؾق بكابك آو جبلوت آو، آيچًاو کحاب الله، ٌاهل ج١ٝین و

جعكی٧ گكاو و ج١كْ ١ً٘ه  ویلجبلوت و ؾ٨اٞ ال آو ؾق بكابك جؤجعىیى و اؾای ظكو٦ آو به هًگام 
ق ٘ل به هعکن و جىلین ٌؿو ؾق بكابك هحٍابه آو و بكقوی و پژوهً ؾو ج٩کك ؾق ٠صائب آو و ٠ ليًؿگاو

و ؾ٠ىت ؾاؾو به وىی آو و آيچه ٌاهل يّیعث  و يٍك ٠لىم آو٠٘ىم و ؼّىَ و ياوػ و هًىىغ آو 
 .1«باٌؿآو بىؾه و ـکك ي٘ىؾین، هی

و يّیعث و ؼیكؼىاهی بكای کحاب الله ٠باقت اوث ال: ای٘او آوقؾ»گىیؿ: هی و ٬أی ٠یاْ 
ؾق  و ٨كوجًی و ؼٍىٞ آو اوث و يیم ٌاهل جبلوت اظىى آوهایی که ؾق بؿاو و ٠٘ل به ج١الین و آهىله

و ؾ٨اٞ ي٘ىؾو ال آو ؾق بكابك  و ؾقک ي٘ىؾو و ج٩٭ه و جؿبك ؾق آوبكابك آو و ج١ٝین و جصلیل آو و ٨ه٘یؿو 
 .1«باٌؿویل ٤الیاو و ا٠حكأات هلعؿاو، هیؤج

اهام هع٘ؿ بى يّك ال٘كولی وث که ا ه٘او  اها يّیعث و ؼیكؼىاهی بكای وًث قوىل الله
٠باقت  پیاهبك يّیعث و ؼیكؼىاهی بكای وًث   قوىل الله... اها په ال و٨ات  »گىیؿ: هی 

و يیم ٌاهل هٙال١ه و بكقوی اؼبل٪ و آؾاب واالی  به وًث و جىشه و ٠ًایث ویژه بؿاواوث ال ج٘ىک 
 ایٍاوو ج١ٝین اهكي و الحمام بؿاو و قوی گكؾايی ال کىايی که بك ؼبل٦ وًث و قوي   قوىل ؼؿا

گكچه - گكؾايًؿى بىؾو ال کىايی که وًحً قا به ؼا٘ك ؾيیا ٔایٟ هیکًًؿ و يیم ؼٍ٘گیؾیًؿاقی هی
و هعبث و ؾووث ؾاٌحى کىايی که ؾق اوبلم به ٘كی٭ی با قوىل  -ؾهًؿبكؼی ال وًحً قا ايصام هی

ايؿ، چه ال قاه ٬كابث و ؼىیٍاويؿی یا هصكت یا يّكت یا وا٠حی هًٍ٘یًی ؾق ٌبايه قابٙه ؾاٌحه  الله

                                                           
 .يابى قشب العًبلٓ 2/112: شاهٟ ال١لىم والعکن ٔيگا ٓ. و1/831ٔ ةج١ٝین ٬ؿق الّبل -2
 ٓ.1/131ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1
 ٓ.1/111ال٩ٍا ٔ -1
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 .2«اٌؿبؾق پىًٌ و يىٞ لبان هیهٍابهث با قوىل الله  و ایٍاوقول با 
جّؿی٫   اها ه١ًا و ه٩هىم يّیعث و ؼیكؼىاهی بكای قوىل الله»گىیؿ: هی و اهام يىوی 
و ای٘او آوقؾو به ج٘ام هىاقؾی که ال شايب الله هح١ال اببل٢ ي٘ىؾه و آوقؾه اوث و  ایٍاويبىت و قوالث 

و ؾًٌ٘ی وقلیؿو با  و یاقی ي٘ىؾو او ؾق ليؿگی و و٨اتاي و يّكت يىاهیا٘ا٠ث ال او ؾق اواهك و 
ؾاقيؿ و ج١ٝین و جصلیل و کًًؿ و ؾووث ؾاٌحى کىايی که او قا ؾووث هیکىايی که با او ؾًٌ٘ی هی

و ليؿه ي٘ىؾو قاه و قوي و وًحً و ايحٍاق و يیم اظحكام و جى٬یك قوىل الله  ایٍاوجکكین ظ٫ و ظ٭ى٪ 
و ايحٍاق وًث و بكايگیؽحى و بك ا٨كوؼحى آو و ج٩٭ه و   پیاهبك يٍك ٌكی١حً و ؾ٨ٟ اجهام ال ؾ٠ىت و 

جؿبك ؾق ه١ايی آو و ؾ٠ىت به وىی آو و جىشه به ٨كاگیكی و آهىؼحى آو و ج١ٝین و جصلیل و جکكین آو و 
و جصلیل و  بؿوو ٠لن ؾق هىقؾ آووؽى گ٩حى ی آو و ؼىؾؾاقی ال ق٠ایث ک٘ال اؾب به هًگام هٙال١ه

بیاو   قوىل الله ٌاو بؿاو و همیى ٌؿو به اؼبل٪ و آؾابی که ؾق وًث جکكین اهلً به ؼا٘ك ايحىاب
ٌاو و ؾوقی وقلیؿو ال کىايی که ؾق قاه و و اِعاب گكاهیگكؾیؿه و هعبث اهل بیث قوىل الله 

پیاهبكیا ایًکه به یکی ال اِعاب گكاهی و بمقگىاق  ايؿبؿ٠ث آوقؾه  قوي و هًهس و وًث قوىل الله
 .1«باٌؿو اهرال ایى اهىق هی ي٘ىؾه اوث ج١كْ 

                                                           
 ٓ.1/831ج١ٝین ٬ؿق الّبلة ٔ -2
 ٓ.131-131/ 1ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1



 
 

 

 هبحث سىم: يکاتی ههن

 ٌاهل: 
 ی اوليکحه 
 ی دوميکحه 
 ی عىميکحه 
 ی چهاسم  يکحه 

  ی اول:يکته

گاهی ؾق هیاو هىل٘اياو که ؾق وا٬ٟ يحیصه ؾوقی آوبكاوحی به  ها ال ؾیى ِعیط و وبب شهل و ياآ
ها پیكوی ي٘ىؾيؿ، ؾق بكؼی هًهس قاوث و اوحىاقی اوث که ِعابه و جاب١یى و کىايی که به يیکی ال آو

؛ ال ش٘له اوثها با٬ی ي٘ايؿه ها بىیاقی ال ٠لىم ؾیى کهًه ٌؿه و يٍايه و اذكی ال آوها و هکاوال لهاو
ها و ایى ٠لىم هحكوک و قها ٌؿه، ٠لىم هكبىٖ به اوحهماء به ؾیى و اوحهماء کًًؿگاو و اظکام هكبىٖ به آو

ه ؾق ها واشب اوث و يیم اهىقی کيىٞ ج١اهل هىل٘اياو ؾق هىاشهه با ایى اهىق و آيچه ؾق ایى هیؿاو بك آو
ی ظؿوؾ بك ه٘چىو ا٬اهه ؛لیى و ظکام واشب اوثئوىؾاقاو اهك و ؾق وا٬ٟ هایى لهیًه بك والیاو و ٠هؿه

له قا ال ؤایى هى ٠بؿالىهابباٌؿ. و بك ه٘یى اوان اوث که اهام هع٘ؿ بى کًًؿگاو هیلياؾ٬ه و اوحهماء
ى لهیًه، شهل ٨كاگیك بىؾه و ؾق ای لیكا ؛ش٘له ٠لىم هحكوک و قها ٌؿه و ؾق وا٬ٟ ههصىق بكٌ٘كؾه اوث

گاهی يؿاقيؿال آو بكؼی ال ٠ل٘ا ظحی  -و هكؾم يیم ایى اهك قا ؾوث کن گك٨حه و ياچیم و بی اه٘یث هی آ

ؾق باب ظکن هكجؿ گ٩حه بىؾ: اوحهماء به الله هح١ال یا کحبی که اهام ؾ٠ىت ؾق ایى هىقؾ  ٌ٘اقيؿ. آيصا که
 ال گكؾیؿ که و٧ِ ایى اوحهماء چیىث؟ئو و ال ایٍاو اوثيالل ٨كهىؾه و یا پیاهبكايً ک٩ك 

گىیؿ: بؿاو که هىائل هحكوک و ههصىق و ؾق وا٬ٟ قها ٌؿه قا ال ایكاؾ وؽًايی اقلًٌ٘ؿ هیٌیػ په 
ها باقها و باقها هكاش١ه کكؾه و بىیاق بكقوی ي٘ایؿ، گكچه آو ٨ه٘ؿ که بؿاولهايی ايىاو ؾقک ي٘ىؾه و هی

. جا آيصا که .. باًٌؿله وأط و قوٌى باٌؿ. و هىائلی که بیاو ي٘ىؾیؿ ال ایى ؾوحه ٠لىم هیؤهى
به ؼا٘ك ٤كبث ایى هىائل ؾق هیاو هىشىؾ يىبث به ایى هىائل  گىیؿ: اها شهل وأط و آٌکاق هی

و  ها يیم بىیاق بىؾهآو له ؾق لهاوؤ؛ اها ي٭ل اش٘اٞ ٠ل٘ا هبًی بك ایًکه ایى هى٬ابل ايکاق يیىثهكؾم، 
، بىیاق بیٍحك ال ٠ل٘ایی که ؾق وكلهیى هاوكلهیى آو ی هىشىؾ ؾقکه ٠ل٘ا پیٍحك ـکك ي٘ىؾم، با وشىؾی



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     11

  

  .2«کًؿبك ٘ك٦ هی ال و اٌکالث قا ؾق ایى لهیًهئوٌ٘ا هىحًؿ، بىؾيؿ، 

  ی دوم:يکته

له اوحهماء اهكی يیکىوث، لیکى ٌ٘ا ؾق ایى ؤگكؾؾ که: بعد و بكقوی هىله هٙكض هیؤگاه ایى هى
ایؿ؛ باًٌؿ، ـکك ي٘ىؾهىلً و ؾیى اوبلم هیهایی که ؾًٌام به الله هح١ال و قوها و ه٭ىلهلهیًه ِىقت

 ها یکی هىحًؿ؟ای هیاو وب و ؾًٌام ؾاؾو و اوحهماء بك٬كاق اوث؟ یا ایًکه هك ؾوی آوچه قابٙه
ب ه٘او »گىیؿ:  هی - ی هالکیهیکی ال ائ٘ه -ال و اٌکال، ابىالبكکات الؿقؾیك ئؾق پاوػ ایى و و 

باٌؿ. و وب با ایى ه١ًا و ه٩هىم، کبلم لٌث و ٬بیعی هیؾًٌام ؾاؾو و ياوما گ٩حى اوث و ٌاهل هك 
و ؼىاق و ظ٭یك ٌ٘كؾو ظ٫ و ظ٭ى٪ و ظكهحی  بی هك ٬ف٦ و جه٘ث و ا٨حكا و ياوماگىیی و اوحؽ٩ا٦ و

و  گكؾؾ قا ٌاهل هی  پیاهبك و هحىشه ي٘ىؾو هك ي٭ُ و ٠یب و کاوحی به ه٭ام و هًملث قوىل الله 
 .1«باًٌؿهیؼل ؾق وب و جکكاق آو ؾق وا٬ٟ ج٘اهی ایى هىاقؾ ؾا

الىاب ٔؾًٌام ؾهًؿهٓ کىی اوث که ي٭ُ و ٠یب و کاوحی »گىیؿ: ؾق ایى ه١ًا هی  ةو ابى جی٘ی
که ي٘ایؿ ؾقظالیح١ال ي٘ىؾه و ظكهات الله ٠موشل قا هحک هیو اوحؽ٩ا٦ و اهايث قا هحىشه الله ه

 .1«ي٘ىؾه و هكجکب اوحهماء گكؾیؿه اوث ؾايؿ هحک ظكهث ي٘ىؾه و ؼىاق و ظ٭یك ٌ٘كؾه و اهايثهی

  ی سىم:يکته

 آیا اوحهماء گًاهی ٤یك ال ک٩ك اوث یا ایًکه ؼىؾ ک٩ك اوث؟
وب و ؾًٌام گًاهی ٤یك ال ک٩كی که هكبىٖ به »گىیؿ: ال هیئوبلم ؾق پاوػ به ایى وٌیػ اإل

گىیؿ: آو ي٘ىؾه و بلکه هیباٌؿ، لیكا کا٨ك بك اوان ک٩كی که ه١ح٭ؿ اوث، ؾیًؿاقی ا٠ح٭اؾ اوث، هی
                                                           

 ٞٓ ال٘ٙبى1/113وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل يگا: و ؛٠بؿالكظ٘ى بى ٬اونٓ شٟ٘ ال١بلهه: 201و201/ 1ٔ ةالؿققالىًی -2
 ٠بؿالىهاب. اها آيچه ٌیػ هع٘ؿ بى ي اوثابى ظصك الهیح٘هك ؾو يىٌحه  باؼك کحاب "المواشك ٠ى ا٬حكا٦ الکبائك"

و ًٌاؼث  ه١ك٨ثها ٠ل٘ای بیٍحكی ظٕىق ؾاٌحه، بك ال کًًؿه بؿاو اٌاقه ي٘ىؾ که ؾق بكؼی ال وكلهیىئبكای و
های ٠٭یؿجی و ؾ٠ىی ٠ل٘ای لهاو ؼىیً ؾاللث ؾاقؾ؛ اها کركت، ؾلیل ا٠حباق گیكیال شىاهٟ اوبلهی و هىٟٔ ٌیػ

ه١حبك اوث که هىا٫٨ کحاب و وًث و هًهس ول٧ ِالط اهث چه ؾق ا٠ح٭اؾ و چه ؾق ٬ىل و چه  چیمی بلکه یىث،ي
پیٍگاو و ِى٨یه و اهل کبلم و هًعك٨ی ه٘چىو ق٨ٓهای هًهس پیكواوؾق ٠٘ل باٌؿ، اها کركت ٠ل٘ایی ه٘چىو 

ی ٠ل٘ای ٔبللث و گ٘كاهی قويؿ بلکه ؾق لهكهيمؾ اهل وًث و ش٘ا٠ث ؾق لهكه اهل ٠لن به ٌ٘اق ي٘ی ... شؿل و 
 باًٌؿ.هی

 ٓ.1/103ٔ يالؿوى٬ ةظاٌی -1
 .111 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
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ک٩كی که بؿاو ه١ح٭ؿ اوث ظ٫ بىؾه و ٠بلوه بك ایى بؿاو ؾ٠ىت ؾاؾه و ؾق ایى قاوحا هىا٨٭ايی ؾاقؾ؛ و ؾق 
و اوحهماء و وب و ؾًٌام به الله هح١ال، ظكهحی  بی هیاو ک٩اق کىی يیىث که ال قوی اوحؽ٩ا٦ و

گىيه ؾیًؿاقی ي٘ىؾو، ؼىؾ وب و ؾًٌام ایى بؿايچه بؿاو ه١ح٭ؿ اوث ؾیًؿاقی ي٘ایؿ، گكچه ؾق وا٬ٟ
گىیًؿ: که ایٍاو ؾق ٔبللث و گ٘كاهی و شهل و ؾق ه١كْ ٠فاب ها ي٘یکه آو باٌؿ. ه٘چًاو هی

يؿ. اها واب و ؾًٌام ؾهًؿه، اچًیىباًٌؿ، گكچه ؾقظ٭ی٭ث ایىؼؿاويؿی و بلکه ؾًٌ٘او الله هح١ال هی
قا هحىشه الله هح١ال  ب و ؾًٌام و يکىهً و يىبث بؿوو اهايث و اوحهماء و ظكهحی  بی اوحؽ٩ا٦ و

ؾايؿ هحک ظكهث ي٘ىؾه و اهايث که هیي٘ایؿ ؾقظالیوالؾ و بلکه ظكهات الله هح١ال قا هحک هیهی
ؾايؿ که به اهكی بمقگ و ؼٙیك ؾهاو گٍىؾه که کكؾه و هكجکب اوحهماء گكؾیؿه اوث و ؼىؾ به ؼىبی هی

ها يابىؾ و جباه گكؾيؿ؛ و ایى ال هك ها و لهیى ٌکا٨حه ٌؿه و کىهآو٘اويمؾیک اوث ال یاوه وكائی وی 
 .2«ؾايؿاله قا به ؼىبی هیؤاوث و واب و ؾًٌام ؾهًؿه ایى هى جك بمقگ ک٩كی بؿجك و

واظك  گىیؿ: هع٘ؿ بیًی که چىو واب و ؾًٌام ؾهًؿه هیآیا ي٘ی»...گىیؿ: و ؾق شایی ؾیگك هی
که چىو ای ي٭ُ و ٠یب اوث. ؾقظالیگىیؿ: چًیى ه٭ىلهیا ٌا٠ك اوث، ؼىؾ ا٠حكا٦ ؾاٌحه و هی

گىیؿ ایى ه٭ىله ي٭ُ و ٠یب اوث گىیؿ: هىیط یا ٠میك ٨كليؿ ؼؿاويؿ اوث، هكگم ي٘یکا٨كی هی
ی ٠یب ؾهاي ال آو اقا ای که گىیًؿهگكچه ؾق وا٬ٟ ٠یى ي٭ُ و ٠یب اوث. لفا ج٩اوت اوث هیاو ه٭ىله

 .1«ای يؿاقؾای که گىیًؿه آو، ایًچًیى ٬ّؿ و اقاؾهو ي٭ُ ؾاقؾ و ه٭ىله

  ی چهازم:يکته

بیاو ي٘ىؾو ا٬ىال و وؽًاو ک٩اق و هلعؿاو و لياؾ٬ه، ؾق ه٭ام قؾ و بیاو با٘لی که بك آو هىحًؿ و ؾق 
با ج٩اوت ؾقشاجی که  -باٌؿ؛ لیكا شهاؾ با اهل با٘ل قاوحای پالىؾو و ج٩ّیه و بكقوی ظ٫ شایم هی

-هی  ة. ابى جی٘یاوثیى ٠ىاهل ج٭كب شىحى به الله هح١ال جك بمقگ با ٬لن و لباو و وبلض، ال - ؾاقيؿ

ی بؿ٠ث، ه٘او به اج٩ا٪ هىل٘اياو بیاو ظال و ؤٟ اهل بؿ٠ث و هٍؿاق اهث ؾق هىقؾ ائ٘ه»گىیؿ: 
-که بك ؼبل٦ کحاب و وًث هی های هؽال٧ با کحاب و وًث و ِاظباو ٠باؾاجیيٝكاو ه٭ىلهِاظب

... چىو به اج٩ا٪ هىل٘اياو جٙهیك و پالىؾو قاه الله هح١ال و ؾیى و هًهس قبايی و باًٌؿ، واشب اوث 
الله  اگكو . اوثها ؾق ایى لهیًه واشب ک٩ایی ٌكی١ث ظ٫ وبعايه و ج١الی و ؾ٨ٟ ج١ؿی و جصاول آو

و بلکه  گكؾؾ؛ؾیى ٨اوؿ هی بؿوو جكؾیؿ، ًؿ يکًؿبلهح١ال هكؾهايی قا ؾق قاوحای ؾ٨ٟ ٔكق ایى هكؾهاو 

                                                           
 .111 :، َه٘او -2
 .111-111 :، َه٘او -1
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اهل  چكا که و٬حی؛ اوث ؾًٌ٘او ظكبیگی ٤لبه و چیك ياٌی ال ال ٨ىاؾ جك بمقگ ها ؾق ؾیى بىیاق٨ىاؾ آو
کٍايًؿ هگك ایًکه ظكب چیكه ٌؿه و ٤لبه یابًؿ، ٬لىب و ای٘او و ؾیًی قا که ؾق ٬لىب اوث به ٨ىاؾ ي٘ی

ؾق  ٬لىب و آيچهابحؿا و پیً ال هك اهكی،  ١یث و پیكوی کًًؿ، اها اهل بؿ٠ثها جبآو ٬لىب ؼىؾ ال آو
 .2«کٍايًؿ٬لىب اوث به ٨ىاؾ و جباهی هی

و الله هح١ال ؾق کحابً ٬كآو، کل٘ات و وؽًاو ک٩اق و »گىیؿ: وبلم ؾق شایی ؾیگك هیٌیػ اإل
ها، ٠بكجی ا٬ٟ ؾق ـکك آواوث که ؾق و هًا٨٭او ؾق هىقؾ ايبیاء و قوىالو و اهل ٠لن و ای٘او قا بیاو ٨كهىؾه

گاهاوؿپفیكاو و ؾالیل و بیًاجی بكای ايؿیًٍ٘بكای پًؿ و هى٠ٝه و پًؿ و  او و ٠ا٬بلو و ؼكؾهًؿاو و آ
 .1«باٌؿايؿقلهایی بكای هحعیكاو و وكگكؾاياو هی

٠ل٘ای »گىیؿ: هی ي٭ل ٌؿه اوث. ابى ظصك هیح٘ی ها اش٘اٞ ٠ل٘ا و بلکه بك شىال بیاو ا٬ىال آو
هن با هؿ٦ بیاو و قؾ ول٧ و ؼل٧ بك ظکایث ا٬ىال و وؽًاو ک٩اق و هلعؿاو ؾق کحب و هصاله، آو

های هؽحل٧ و ايؿ؛ گكچه ایى ا٬ىال ؾق ٬الب ظکایات و او٘اء و لهاوها، اش٘اٞ و اج٩ا٪ ي٘ىؾهي٘ىؾو آو
اقلي باٌؿ یا ایًکه و بی چه ال يىٞ گ٩حاقهای ياهًصاقهای هكؾم باٌؿ ٜكو٦ هح٩اوت و وؽًاو و ه٭ىله

باٌؿٓ. و ؾق وا٬ٟ ایى وؽًی ها شایم هیوؽًايی ٜاهكا اقلًٌ٘ؿ و پك ه١ًا باًٌؿ ٔظکایث هك ؾوی ایى
اقلي و باٌؿ؛ چكاکه گ٩حاق بی پایه و بیالت يیک و بؿ آو هیشاهٟ و ٌاهل، با وشىؾ اؼحبل٦ ؾال

ه١ًا هً٘ىٞ بىؾه و بلکه ٨ایؿه و بیو وؽًاو بی٨كوق٨حى ؾق ٬یل و ٬ال وؽًاو هىؽكه و بیهىؾه و هكله و 
 .1باٌؿث به بكؼی ؾیگك بیٍحك هیبٌؿت هً٘ى٠یث و ٠٭ىبث بكؼی يى

بك اهث ه قا کؾق ایى ٨ّل اهىقی ال ٬بیل ج١ٝین و جصلیل و هعبث الله هح١ال و قوىل الله 
باٌؿ، آو ج١ٝین اِل ؾیى و اوان آو هی و ؾايىحین که ایى هعبث و اوبلهی واشب اوث، ؾايىحین.

قا به ٌاو ١ٔی٧ اوث، آوکه ای٘او په چىو ایى اِىل هىقؾ اهايث ٬كاق گك٨حه و ؾًٌ٘او اوبلم و آياو
اوحهماء و ج٘ىؽك گیكيؿ، ایى اِل ؾچاق اؼبلل گكؾیؿه و ؾیى ؾق ي٩ىن ١ٔی٧ گٍحه و اگك اهث 

-كْ ٠٭ىبث و ٠فاب ؼؿاويؿی ٬كاق هیه ق٨حه ؾق ه١اوبلهی ؾق بكابك ایى هًکك بمقگ وکىت ي٘ایؿ ق٨ح

 گیكؾ.
و ال  باٌؿهیپكؾالین و آو، اوحهماء به ؾیى هباظری که هكبىٖ به ایى اهك اوث هیاها په ال ایى به 

به ظکن  آو و په ال هؽحل٧ آو پكؾاؼحه های ِىقت ؾه و وپه بهج١كی٧ اوحهماء و اوباب آو آ٤ال ي٘ى

                                                           
 ٓ.111-112/ 1ٔ «ةالعىب»هص٘ىٞ ال٩حاوی  -2
 ٓ.1/212هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -1
 ٓ هٟ المواشك.1/111وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
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ال يىا٬ٓ اوبلم و ای٘او بك آذاق ایى يا٬ٓ  و ؾق يهایث به قوی آوقؾهکًًؿگاو اوحهماء و ا٬ىام اوحهماء
اهیؿ جى٨ی٫ و قاوحی و اوحىاقی و اؼبلَ و ٬ىل ِىاب ال ؾقگاه ؼؿاويؿ  ا. بپكؾالینهی ی اوبلهیشاه١ه
 هح١ال.
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 ٌاهل وه هبعد:
 یف لغىی اعحهضاء  هبحث اول: جقش
 ین  هبحث دوم: وسود لفؼ اعحهضاء دس لشآو کش
 یف اعحهضاء دس ؽشؿ  هبحث عىم: جقش

 هبحج اول: تؼسیف استهصاء دز لغت
یابؿ که ل٩ٛ اوحهماء هٍح٫ ال ١٨ل ]همأ[ ا يٝكی بی٩کًؿ، ؾقهیهها و ٨كهًگ ياهههكکه ؾق ل٥حًاهه

باٌؿ و ایى ل٩ٛ ]همأ[ ؾق لباو ٠كبی ه١ايی هح٩اوجی قا ؾقبكؾاقؾ و به ه١ايی: هكگ، جعكیک، ٌکىحى هی
 گكؾؾ.باٌؿ. و ل٩ٛ ]همأ[ ؾق هىأٟ هؽحل٧، ؾق ایى ه١ايی اوح١٘ال هیو اوحهماء هی

و ه٭ّىؾ هىقؾ يٝك و  پكؾالین جا ایًکه به هكاؾهكیک ال ایى ه١ايی هیاکًىو به کبلم اهل ل٥ث ؾق 
 ی که هىٔىٞ بعد اوث، بكوین:جعكیك اِٙبلظ

 ؛«همأ الكشل»گىیؿ: ی ٔهمأٓ به ه١ًای ٔال٘ىتٓ هكگ آهؿه اوث. ابى هًٝىق هیهاؾه هقًای اول:
بؿیى  «هزأ افرجل ابؾه هزءأ»کًؿ: و چىو گ٩حه ٌىؾ: ي٭ل هی ي٠كابی١ًی ٨بلو ٌؽُ هكؾ. و ابى األ

 .2يیم بؿیى ه١ًاوث که وكها او قا کٍث «اهزأه افزُد واهرأه»ه١ًاوث که ٌحكي ؾق اذك وكها هكؾ. و 
كؾ  «هزأ ابؾه هزءأ»گىیؿ: هی ٠كابيگىیؿ: ابى األلبیؿی هی بؿیى ه١ًاوث که ٌحكي ؾق اذك وكها ه 

 «اهزأ ابؾه»باٌؿ. ٔهی «اهزأ»و ١٨ل قبا٠ی  «هزأ»و وكهای ٌؿیؿ ٌحكي قا کٍث. و ایى ه١ًای ١٨ل 
ای به ه١ًای: وكها بك او وؽث ٌؿ به ايؿاله «هرأ افزد»ی١ًی ٌحكاو ؼىیً قا به وكها ؾاؾ و کٍث. و 

 .باٌؿٓکه يمؾیک بىؾ وی قا بکٍؿ یا او قا کٍث، هی
ؾق ظك٦ لای ه باٌؿ و هى بك ایى باوقم کبا قاء ه١كو٦ هی« هكأ»گىیؿ: لیکى ١٨ل هی ةابى ویؿ

[ به ه١ًای هكؾو و هكگ ياگهايی لیؿ هیجّعی٧ ِىقت گك٨حه اوث  که  باٌؿ. ه٘ايٙىق... و ]همأ لیؿ 
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 .2لهؽٍكی ؾق کٍا٦ جّكیط کكؾه اوث
ظكکث ؾقآوقؾو، به قاه ايؿاؼحى  ی ]همأ[ يیم به ه١ًای جعكیک ٔجعكیک کكؾو، به: هاؾههقًای دوم

]حرـفا به ه١ًای  ]هزأ راحؾته وكزأها[ايؿ: ١ی و ؾیگكاو گ٩حهگىیؿ: اِ٘باٌؿ. لبیؿی هی...ٓ هیو

ٌىؾ که لهايی گ٩حه هی ]اهزأ افرجل[باٌؿ. و ٔجعكیک ي٘ىؾو ٌحك جا ایًکه وك٠ث گیكؾٓ هی فترسع[
ی١ًی با ٌحكي وك٠ث گك٨ث. و ؾق ایًصا  ]اهزأت به كاؿته[ٌؽُ ؾق وكهای ٌؿیؿی واقؾ ٌىؾ. و 

 .1گ٩ث: ]ؾابحه[ ٔچهاقپایًٓ بهحك بىؾهی اگكٌٔحكٓ بكای هرال اوث و  ةـکك يا٬
ٌىؾ که لهايی گ٩حه هی «كزأت افراحؾة وهزأهتا»ايؿ: گىیؿ: ا١ِ٘ی و ؾیگكاو گ٩حهو ابى هًٝىق هی

 .1ٌحكي قا به ظكکث ؾقآوقؾه و به قاه ايؿالؾ
باٌؿ. ابى ٌکىحى هی : ه٘چًیى ایى ل٩ٛ ٔهمأٓ ؾق ل٥ث ٠كب به ه١ًای ]الکىك[هقًای عىم

 گىیؿ:چیم قا ٌکىث. ٌا٠ك ؾق و٧ِ لقه هی ی١ًی آو «وهزأ افشیء هیزوه هزءأ»گىیؿ: هًٝىق هی
 هلاااااا ُظَؽااااان تاااااُرُد افـبااااال ُخـسااااال

 

 وهتاااااااااازأ بادعاباااااااااال وافؼطاااااااااااعِ  
 

ؾق ایًصا به ه١ًای  ]هتزأ[گىیؿ: و ایى ه١ًا ؾق يمؾ هى ؼٙا و اٌحباه اوث. بلکه ١٨ل هی ةابى ویؿ
 .1ؾهؿقا هىقؾ ج٘ىؽك ٬كاق هیگكؾايؿ، آوکه جیك قا بكهیباٌؿ، گىیا که ایى لقه، لهايیج٘ىؽك هی

: ه٘چًیى ایى ل٩ٛ ٔهمأٓ ؾق ل٥ث ٠كبی به ه١ًای اوحهماء و ج٘ىؽك، که ه٭ّىؾ ها هقًای چهاسم
ء، لاء، و ه٘مه بىؾه که جٍکیل گىیؿ: همأ، ال وه ظك٦ هاؾق ایى بعد اوث، آهؿه اوث. ابى ٨اقن هی

 .1ء و اوحهمأ[ که ج٘ىؽك ِىقت گیكؾیٌىؾ: ]همايؿ. لهايی گ٩حه هییک کل٘ه ؾاؾه
آیؿ، ه٘ايٙىق که ؾق جاز ال١كون به ِىقت هح١ؿی هی« ِهى و باء»و يیم ایى ل٩ٛ گاهی با ؾو ظك٦ 

ٟ  »گىيه آهؿه اوث: ]همأ هًه و همأ به[ ه٘چىو ؾو ١٨ل ایى  ٘ ٟ  »و « و   ً که گاهی با ِٔهىٓ و گاهی با « ه 
وءأ[ با یک ٔ٘ه و هؿ ٔباءٓ هح١ؿی هی م  ءأ[ با ؾو ٔ٘ه و ]ه  م  مءأ[ با یک ٔ٘ه و ]ه  باًٌؿ. و ١٨ل ]یهمأ ه 

له با ٔن ٠یى، به ه١ًای ج٘ىؽك ي٘ىؾو هی أة[ بك ولو ه١٩  باٌؿ ه٘چىو ؾو ١٨ل ]جهمأ و اوحهمأ و ]ههم 
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ُـِءوَن ﴿ ل يیم ال ایى ٬بیل اوث:ی الله هح١ابه[ و ایى ٨كهىؾه ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ ََ ة  َٕ ُ  ٮإِجٍّ ٓۡ  ٱّللٍّ ِٛ ِ ـُِئ ث ۡٛ  ﴾يَۡكَذ
 .2[21-21: ة]الب٭ك

هِمیىو ؼىايؿه ٌىؾ، و ه٘چًیى هی گىیؿ: و شایم اوث که ه٘مه به یاء جبؿیل ٌىؾ و هىحهمئىو، هىح 
 .1اها جبؿیل ه٘مه به واو ی١ًی هىحهمووو ١ٔی٧ و بلکه ٌاـ اوث

باٌؿ و ج٘ىؽك ي٘ىؾو هی« ةالىؽكی»به ه١ًای  ]اهُلزُء و اهُلُزُو[گىیؿ: هًٝىق ؾق هاؾه ]همأ[ هی ابى
مة  به و هًه[ ال ایى ٬بیل َأ و اشَتفَزأَ ايؿ. و ا١٨ال ]ه  به  []َهزُأ هَیَزَأ ؾقفا، ُهزءأ و ُهُزوأ و َمفَزأة  و هَتَزه

 .1باٌؿه١ًای ج٘ىؽك ي٘ىؾو هی
یى اِٙبلض بك اوحهماءکًًؿه و اوحهماءٌىيؿه قا ؾاٌحه باٌین، ؾق کبلم ٠كب اها چىو ٬ّؿ ا٘بل٪ ا

أ  به و گ٩حه ٌؿه: رجل ُهَزَأٌة، هَیَزَأ بافـاسباٌؿ، ]بؿیى ِىقت هی هم  مأة با وکىو؛ ی    .[هُیَزُأ مـه، و ه 
ؾچاق اٌحباه و ؼٙا ٌؿه اوث بلکه ِعیط آو  ]ُهِزئت مـک[گىیؿ: چىو کىی بگىیؿ: یىيه هی

 .]اشتفزاءُت بک[و  ]ُهزئت بک[اوث که گ٩حه ٌىؾ: 
]شخرت بک[ٌىؾ: و گ٩حه ي٘ی ]شخرت مـک[ٌىؾ: گىیؿ: گ٩حه هی٠٘كو هی بىأ

1. 
ی ل٥ث و بلکه ؾق کبلم الله هح١ال و ل٩ٛ هىؽكه کكؾو و وؽكیه ؾق ه١ًای ل٥ىی و ؾق کبلم ائ٘ه

ؽِ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. الله هح١ال هیهماء هیهحكاؾ٦ ل٩ٛ اوح ٌَ ـِئَ  َوَّ ۡٛ ٍَ وََعةَق  ٱۡقُذ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ثِؿُُق
 ِ َٖ ث ِي ٜاْ ثِِٙ  ٱَّلٍّ ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ُـِءوَن  ۦَقِؼُؿواْ  ۡٛ ً ال جى هىقؾ یپ ی٥٘بكايیگ٘او پیب» [20 ي١ام:]األ ﴾٪يَۡكَذ

ايؿ، هىؽكه کًًؿگاو قا ٨كا کكؾهیبؿاو وبب هىؽكه ه ٥٘بكاو قایکه پ یمیه٘او چ و ايؿاوحهماء ٬كاق گك٨حه
 .«كٌاو ٌؿه اوثٓیايؿ ؾاهًگاي ٌ٘كؾهچهیکه بال ی٠فاب گك٨حه اوث ٔو

به ه١ًای ج٘ىؽك  ]افسخریة[ل٩ٛ اوحهماء ؾق کبلم اهل ل٥ث هحكاؾ٦ ل٩ٛ »گىیؿ: ابى ٠اٌىق هی
لیكا هٍهىقجك اوث و چىو ؾوباقه  ؛ـکك ي٘ىؾهباٌؿ. الله هح١ال ؾق ایى آیه ابحؿا ١٨ل اوحهماء قا ي٘ىؾو هی

                                                           
 ٓ.2/211: لىاو ال١كب ٔ؛ يگا2/103ٓجاز ال١كون ٔ -2
 ٓ.2/211لىاو ال١كب ٔ -1
/ 8ه١صن هحى الل٥ة ٔ ٓ و8/110جهفیب الل٥ة ٔي؛ قال، 831 :: هؽحاق الّعاض، َيگا و ؛2/211ٓلىاو ال١كب ٔ -1

810-812.ٓ 
جهفیب  ؛ظ٘ؿ قٔاأٓ 812-810/ 8ٔ: ه١صن هحى الل٥ة يگا و ؛120ٓ-103/ 2جاز ال١كون ٔ ؛2/211ٓلىاو ال١كب ٔ -1

 .831 :هؽحاق الّعاض، َ ي؛شىهكٓ 11-11/ 2ّعاض ٔال ؛8/138ٓالل٥ة ٔ
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به شای آو ج١بیك ي٘ىؾه اوث و چىو باق وىم ال آو یاؾ ي٘ىؾه اوث به  ]شخروا[قا بیاو ٨كهىؾه، ال ل٩ٛ آو
باٌؿ. و ایى ال ه١صمات هی ]یسخرون[جك ال ١٨ل اکه آو ؼ٩ی٧چك ؛بالگٍحه اوث ]یستفزئون[١٨ل 

 .٨2ّاظث و ببل٤ث ٬كآو کكین اوث
ؾق ِعیط هىلن قوایحی ـکك گكؾیؿه که ٌاهؿی بك آو اوث که ایى ؾو ل٩ٛ ]اوحهماء و الىؽكیة[ و 

با ؾیگكی هحكاؾ٦  - و ظحی ؾق ه١ًای ٌك٠ی - ؾو ؾق ه١ًای ل٥ىیهحكاؾ٦ بىؾه و ؾق وا٬ٟ هكیک ال آو
٨كهایؿ: ٌىيؿ، هیؾق هىقؾ آؼكیى کىايی که ال آجً ؼاقز هیقوىل الله  ،باٌؿ. ؾق ایى ظؿیدهی

؟» ُٝ ٧َْج ال٢٥َِْ
َ
تَْفَغُؽ ِِب وَأ

َ
گىیؿ: ؾق ایى لعٝه قاوی هی« که جى پاؾٌاهیکًی ؾقظالیهكا هىؽكه هی» «أ

 .1گٍثآٌکاق  ایٍاوهای پیٍیى چًاو ؼًؿیؿيؿ که ؾيؿاوؾیؿم که قوىل الله 
گ٩حًؿ: یا قوىل کًؿ آهؿه اوث که ِعابه قا قوایث هیهىلن آو که اهام و ؾق قوایث ابى هى١ىؾ 

٧َْج »٨كهىؾيؿ: ؼًؿیؿ؟ قوىل الله الله چكا هی
َ
تَْفَخ٫ْؾُِئ ِِب وَأ

َ
ال٥ََِي ِضَي َٛاَل/ أ َٓ ِٝ َرِب ا١ْ ٦ْ٤ِ َىِط

َٛاِدرٌ  َكاُء 
َ
ِِِٟن لََعَ ٤َا أ ، َو١َ َٝ ِ َخ٫ْؾُِئ ة ـْ َ

٬ُل/ إِِِن اَل أ ُٜ ال٥ََِي؟ َذَي َٓ ال ؼًؿیؿو پكوقؾگاق » 1«َربُّ ا١ْ
که جى پكوقؾگاق شهايیاو هىحی؟ کًی ؾقظالیگىیؿ: آیا هكا هىؽكه هیکه آو ٌؽُ هیو؛ لهايیشهايیا

 .«باٌن کًن، لیکى بك هك آيچه بؽىاهن، ٬اؾق و جىايا هیگىیؿ: جى قا هىؽكه ي٘یپه الله هح١ال هی
واقؾ ٌؿه اوث و ایى ل٩ٛ ِعیط  [َأَتْسَخُر ِب ]بؿاو که ؾق قوایات ل٩ٛ »گىیؿ: اهام يىوی هی

-باٌؿ و ٬كآو ایىجك و هٍهىقجك هیٌىؾ: ]وؽكت هًه و وؽكت به[ که ل٩ٛ اول ِعیطاوث؛ گ٩حه هی

ايؿ: ل٩ٛ ]وؽك[ جًها به وبب باٌؿ و بكؼی ال ٠ل٘ا گ٩حهگىيه آهؿه اوث. و ه٘چًیى ل٩ٛ ؾوم ٨ّیط هی
 .1والله ا٠لن ]أهتزأ بی[گىیؿ: ه هیآهؿه اوث. ه٘چىو ایًک« باء»ی ه١ًایً با ظك٦ اقاؾه

 سًت هبحج دوم: وزود لفظ استهصاء دز لسآو و
ی ل٩ٛ اوحهماء ؾق ٬كآو کكین و وًث يبىی يیم واقؾ ٌؿه اوث. ؾق ٬كآو کكین ل٩ٛ اوحهماء با ِی٥ه

ُـِءوَن ﴿ ١٨ل هٕاقٞ ۡٛ ِ ﴿ ٨كهایؿ:ـکك گكؾیؿه اوث؛ الله هح١ال هی ﴾ڡتَۡكَذ ث
َ
ِۡ أ ًُ ِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ

                                                           
 ٘اهك بى ٠اٌىق. ،1/211ٓالحعكیك والحًىیك ٔ -2
 1/11ٓٓ، يىوی 103ٔٔ ، ٌ٘اقه:ی٘او، باب آؼك اهل الًاق ؼكوشاکحاب اإل -1
 ٓ.11-12/ 1ٓ، يىوی 120ٔٔ ٌ٘اقه:ی٘او، هىلن، کحاب اإل به قوایث -1
قا به : «ٯيث ال٘لأو يجىؽك بأ»ي، آيصا که ذیك الصمقابى األ ،1/110ٓ: الًهایة ٔيگا ٓ، و1/11ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1

 .ؾايىحه اوث جىحهمة بی ....الػأ ه١ًی:
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ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ  .2[81: ة]الحىب ﴾ڡَُ
ـِئُ ﴿ یو يیم با ِی٥ه ۡٛ ُ ﴿ ٨كهایؿ:به کاق ق٨حه اوث؛ الله هح١ال هی ﴾يَۡكَذ ٓۡ  ٱّللٍّ ِٛ ِ ـُِئ ث ۡٛ يَۡكَذ

َٜن  ُٛ َٕ ٓۡ َحۡك ِٛ ِ ٓۡ ِِف ُؼۡنَحَٰ٘ ُٚ ؽَّ ُٕ      .1[21]الب٭كة:  ﴾ٯَوَي
ُـِءوَن ﴿ یو يیم با ِی٥ه  ۡٛ ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:ـکك گكؾیؿه اوث. الله هح١ال هی ﴾٥يَۡكَذ تِيِٛ

ۡ
َٜۡف يَأ وََك

ٜاْ ثِِٙ  ة ََكُٗ َٔ ُؤاْ  ۢنَبَٰٓ
َ
ُـِءوَن  ۦأ ۡٛ  .[1ي١ام: ]األ ﴾٥يَۡكَذ

 .1و ؾیگك آیاجی که ؾق آيها، ایى ل٩ٛ به کاق ق٨حه اوث
ْ ﴿ چىو ١٨لی اهك بك وبیل ج٘ىؽك اوحهماءکًًؿگاو آهؿه اوث: ه٘و يیم با ِی٥ه ُـِءٓوا ۡٛ ؛ الله ﴾ٱۡقَذ

ِِ ﴿ ٨كهایؿ:هح١ال هی ًُ ْ ُـِءٓوا ۡٛ َ إِنٍّ  ٱۡقَذ ة َُتَۡؾُروَن  ٱّللٍّ ٍّٔ  .1[81: ة]الحىب ﴾ڠُُمۡؿِج  
ِؽ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم به ِی٥ه هٕاقٞ هبًی هصهىل ـکك گكؾیؿه اوث. الله هح١ال هی ٌَ ـِئَ َوَّ ۡٛ  ٱۡقُذ

 ِ ٍَ وََعةَق ث ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ َٖ ثِؿُُق ِي ٜاْ ثِِٙ  ٱَّلٍّ ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ُـِءوَن  ۦَقِؼُؿواْ  ۡٛ  اء:ی]األيب، 1[20 ]األي١ام: ﴾٪يَۡكَذ
12]. 

ِؽ ﴿ ی الله هح١ال ـکك گكؾیؿه اوث:و يیم ؾق ایى ٨كهىؾه ٌَ ـِئَ َوَّ ۡٛ ۡمَْۡيُخ  ٱۡقذُ
َ
ٍَ وَأ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ثِؿُُق

ةِب  ٌَ ۡيَه ََكَن ِق َُ ۖٞ وَ ۡٓ ُٛ َػۡؾُت
َ
ٍّٓ أ َٖ َزَىُؿواْ ُث ي ِ  .8[11]الك٠ؿ:  ﴾ڀلَِّلٍّ

 های ؾیگك ؾق ٬كآو کكین ـکك گكؾیؿه اوث. و يیم ؾق ٬الب ِی٥ه
ٌؿه اوث که  اها به کاق ق٨حى ل٩ٛ اوحهماء ؾق وًث يبىی: ؾق بىیاقی ال اظاؾید يبىی، ایى ل٩ٛ واقؾ

ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:ال هیاو آيها هی  جىاو به هىاقؾ 
ًٌیؿم که کًؿ که ال قوىل الله قوایث هی ٠بؿالكظ٘ى ٠بؿالله بى ٠٘ك بى ؼٙاب  بىأ -2

                                                           
 «.کكؾیؿ؟ آیا الله و آیات او و پیاهبكي قا هىؽكه هی»بگى:   -2
 ؾاقؾ جا وكگكؾاو ٌىيؿ. ٌاو يگه هی ها قا ؾق ٥٘یاو کًؿ، و آو الله آياو قا هىؽكه هی -1
[، و]الكوم: 8[، و]ال١ٍكاء: 12[، و]االيبیاء: 11[، و]الًعل: 22[، و]العصك: 1[، و]هىؾ:20ک٘ا ٨ی االي١ام ایٕا ] -1

 [.18[، و]االظ٭ا٦: 11 [، و]الصاذیة:1[، و]المؼك٦: 11[، و]٤ا٨ك: 11[، و]المهك: 10[، و]یه: 20
 «.والؾ جكویؿ، آٌکاق هی گ٘او الله، آيچه قا که ال آو هی اوحهما کًیؿ، بی»بگى:  -1
کكؾيؿ؛ بك وك ج٘ىؽك  ٔای پیاهبكٓ بحع٭ی٫ پیاهبكاو پیً ال جى ٔيیمٓ هىؽكه ٌؿيؿ، په ٔومایٓ آيچه هىؽكه اي هی -1

 ها قا اظا٘ه کكؾٓ. کًًؿگاو ٨كوؾ آهؿ ٔو آو
که ک٩ك وقلیؿيؿ ههلث  اوحی به پیاهبكايی پیً ال جى ٔيیمٓ ج٘ىؽك ٔو اوحهماءٓ کكؾه ٌؿ، په ٔهىٓ به کىايیو به ق -8

 ؾاؾم؛ آيگاه آياو قا ٨ٔكوٓ گك٨حن، په ٔبًگكٓ هصالات هى چگىيه بىؾ؟ٕ
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َعَؼهُ  »...٨كهىؾيؿ: 
َ
َ٘أ  ، َٝ ِ َخ٫ْؾُِئ ة ـْ َ

٢ُْج/ إِِِن الَ أ ُٜ ِ الَ تَْفَخ٫ْؾُِئ ِِب، َذ اَل/ يَا َخْتَػ اّللَّ َٜ َُك٩َُّ، َذ
٣َْ٢َ٘ َحْْتُْك ٩ُ٨ْ٤ِ َكيًْئا  ،٩َُٛ َخا ـْ ام يکىٕ گ٩حن: يه، جى ی ؼؿا، هىؽكهآو هكؾ گ٩ث: ای بًؿه» 2...«َ٘ا

ها قا ؾق پیً گك٨ث و با ؼىؾ بكؾ و چیمی با٬ی کًن؛ وكايصام او ج٘ام آوقا هىؽكه ي٘ی
 ..«يگفاٌث..

َؾَؼاُفوا: ِممه ...»ث که: قوایث او  و ؾق ظؿید ِعیط هىلن ال ٠بؿالله بى هى١ىؾ -1

٧َْج َربُّ » َتْضَحُك َیا َرُشوَل اهللِ، َؿاَل:
َ
تَْفَخ٫ْؾُِئ ٤ِِِن وَأ

َ
ال٥ََِي ِضَي َٛاَل/ أ َٓ ِٝ َرِب ا١ْ ٦ْ٤ِ َىِط
َٛاِدرٌ  َكاُء 

َ
ِِِٟن لََعَ ٤َا أ ، َو١َ َٝ َخ٫ْؾُِئ ٨ْ٤ِ ـْ َ

٬ُل/ إِِِن اَل أ ُٜ ال٥ََِي؟ َذَي َٓ په گ٩حًؿ: یا قوىل » 1«ا١ْ
ؼًؿیؿ؟ ٨كهىؾيؿ: ال ؼًؿیؿو پكوقؾگاق شهايیاو، هًگاهی که آو هكؾ گ٩ث: آیا هكا الله چكا هی
که جى پكوقؾگاق شهايیاو هىحی. په الله هح١ال ٨كهىؾيؿ: هى جى قا کًی ؾقظالیهىؽكه هی
 .«کًن و لیکى هكآيچه بؽىاهن، بك آو ٬اؾق و جىايا هىحنهىؽكه ي٘ی

ْبِن َجابٍِر، َأنه َأْهَل اْفُؽوَؾِة  دِ َظْن ُأَشقْ کًؿ: ث هییقوا ویؿ بى شابك أ  با وًؿي ال و هىلن  -1

اَن َیْسَخُر بِلَُوْیٍس، َؾَؼاَل ُظَؿُر: َهْل َهاُهـَا َأَحٌد ِمَن  ـَ هْن  َوَؾُدوا إَِػ ُظَؿَر، َوؾِقِفْم َرُجٌل ِِم

ُجُل َؾؼَ  َم َؿْد َؿاَل:اْفَؼَركِقَِّغ؟ َؾَجاَء َذفَِك افره إِنَّ » اَل ُظَؿُر: إِنه َرُشوَل اهللِ َصذه اهللُ َظَؾْقِه َوَشؾه
َْٛػ ََكَن ة٩ِِ َبَياٌض،  مٍّ َلُ، 

ُ
َويٌْؿ، اَل يََػُع ةِاحْل٦ِ٥ََ َدْْيَ أ

ُ
اُل َلُ أ َٜ تِيُس٣ْ ٦َ٤ِ احْل٦ِ٥ََ ُح

ْ
رَُسًَل يَأ

ْذَ٪َت٩ُ َخ٩ُ٨ْ، إاِلَّ َم٬ْىِ 
َ
َ٘أ ِْٙؽ ١َُس٣ْ ََ٘ػََع اهلَل  ْٖ ٢َْ٘يَْفَخ َِٜي٩ُ ٨ْ٤ُِس٣ْ  وِ اَِلْرَ٪٣ِ، َذ٦ْ٥َ ١َ

َ
 1«َّ اَِلي٨َارِ أ

ها یکی ال کىايی بىؾ که اویه ٬كيی قا آهؿيؿ که ؾق هیاو آو ال اهل کى٨ه يمؾ ٠٘ك  گكوهی»
و ظٕىق ؾاقؾ؟ٕ آو هكؾ شلى گ٩ث: آیا ایًصا هكؾی ال ٬بیله ي٘ىؾ. په ٠٘ك هىؽكه هی ك  ی ٬ 
آیؿ که اویه ٨كهىؾيؿ: هكؾی ال ی٘ى يمؾ ٌ٘ا هیگ٩ث: بكاوحی که قوىل الله  آهؿ؛ ٠٘ك 

هايؿ. ؾق وشىؾي پیىی بىؾ که به يام ؾاقؾ و شم هاؾقي، کىی ال يمؾیکاو وی ؾق ی٘ى ي٘ی
 ی یک ؾیًاق یا یک ؾقهنهؾقگاه ظ٫ ؾ٠ا ي٘ىؾ و ؼؿاويؿ هح١ال هكًٔ قا ٩ٌا ؾاؾ به شم به ايؿال

                                                           
٠٘ال، والحىول بّالط األِعاب ال٥اق الربلذة، أوح٩٥اق، باب ٬ّة واإل ةهىلن، کحاب الفکك و الؿ٠اء والحىب به قوایث -2

ظاؾید أ، کحاب آهؿه اوث« جىحهمةأ»؛ ایى قوایث يمؾ بؽاقی بؿوو ل٩ٛ ٓ ٔيىوی21/80ٓٓ، 1111ٔٔ ٌ٘اقه:
 ٓ.8/111ٓ ٨حط 1181ٔٔ ٌ٘اقه:يبیاء، باب ظؿید ال٥اق، األ

 جؽكیس آو ؾق هٙلب اول گفٌث. -1
ایى ظؿید ٓ، 113-28/111يىوی ٓ 1111ٔٔ ٌ٘اقه:، کحاب ٨ٕائل الّعابة، باب هى ٨ٕائل اویه ال٭كيی  -1

 قا هىلن با ال٩اٚ يمؾیک قوایث کكؾه که ؾق بك ؾاقيؿه لیاؾات و ٨ىایؿ وىؾهًؿی اوث.
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 .«و هكکه ال ٌ٘ا که او قا هبل٬ات کًؿ، اللم اوث که او بكایحاو آهكلي ٘لبؿ
َويٍْؿ »ایًکه ؾق ظؿید آهؿه اوث:  ...»گىیؿ: اهام يىوی هی

ُ
٦ْ ََكَن يَْفَغُؽ ةِأ  ؛«َوذِي٣ْ٫ِ رَُس٠ٌ ِم٥َّ

کكؾ. و ایى ؾلیلی بك آو اوث هىؽكه هیها بىؾ که اویه قا جع٭یك ي٘ىؾه و او قا ی١ًی ٌؽّی ؾق هیاو آو
١ال بىؾ کح٘او و و ه٭ام و هًملث ؼىیً قا پًهاو ؾاٌحه و قالی قا که هیاو او و ؼؿاويؿ هحؤکه اویه ٌ

  .2«ؾاؾي٘یقا بكول کكؾه و چیمی ال آو

 ج سىم: تؼسیف اصطالحی استهصاءهبح
ا٬ىال ٠ل٘ا ؾق ج١كی٧  ؾق هىقؾ ق يّىَ ٌك٠ی پكؾاؼحین، اهاپیٍحك به هبعد وقوؾ ل٩ٛ اوحهماء ؾ

ايؿ باًٌؿ؛ لیكا بكؼی ال هّٙلعات چًاواوحهماء بایىحی گ٩ث: ا٬ىال ٠ل٘ا ؾق ایى لهیًه بىیاق ايؿک هی
باٌؿ و بلکه گاهی ظؿ و ظؿوؾ و ج١كی٧ ها، بىیاق ؾٌىاق هیکه ؤٟ ج١كی٩ی ه١یى و هٍؽُ بكای آو

یا ؾیى قا اوحهماء به الله هح١ال یا قوىل الله كؾم آوای که هكآيچه هگكؾؾ. به گىيهآو به ٠ك٦ بالهی
 گكؾؾ. ي٘ىؾيؿ، ه٘او اوحهماء هعىىب هیجل٭ی هی

چىو بكای او٘ی ؾق ل٥ث ج١كی٩ی يباٌؿ ه٘چىو اون لهیى، »گىیؿ: هی ة وبلم ابى جی٘یٌیػ اإل
ه٘چىو اون الّبلة، آو٘او، ؾقیا، ؼىقٌیؿ، هاه و یا ایًکه بكای آو اون ؾق ٌكی١ث ج١كی٩ی يباٌؿ 

گكؾؾ، ه٘چىو ی٘او، الک٩ك؛ ؾق چًیى هىاقؾی ج١كی٧ ایى اواهی به ٠ك٦ بالهیالمکاة، العس، اإل
ها؛ بًابكایى ؾق ج١كی٧ اـیث و آلاق و وب و ٌحن قهى و اشاقه و هايًؿ آو ه٩اهین ٬بٓ و ظكل و بیٟ و

-و ٠یب و ایكاؾ یا ١٘ى هیوب و ؾًٌام و ي٭ُ ٠ك٦ بایىحی به ٠ك٦ قشىٞ گكؾؾ، په هكآيچه قا 

جىاو گ٩ث  ی آو اوث؛ با جىشه به آيچه گ٩حه ٌؿ ٔهیؾايىحًؿ، ه٘او وب و ؾًٌام جل٭ی ٌؿه و ؾق لهكه
 وؽًی که گ٩حى آو به ٌؽّی ٤یك ال قوىل الله هك ٔابٙه و ٬ا٠ؿه ؾق ایى لهیًه آو اوث کهٓ 

 .1«اوثوب الًبی  ال باب  ظ٫ قوىل الله گ٩حى ه٘او وؽى ؾقهىشب ج١میك یا ظؿ باٌؿ، 
و چىو بكای وب ٔاوحهماءٓ ج١كی٧ ه١یى و هٍؽّی ؾق ل٥ث و »گىیؿ: هی  ةه٘چًیى ابى جی٘ی

هكآيچه ؾق ٠ك٦، وب و بك  بایىحی پهگكؾؾ، باٌؿ، لفا ج١كی٧ آو به ٠ك٦ هكؾم بالهیٌكی١ث ي٘ی
 ِعابه و ٠ل٘ا ؾق باب وب، گكؾؾ، کبلمهیٔیا ؾیى اوبلمٓ جل٭ی   ؾًٌام و اوحهماء به قوىل الله 

                                                           
 ٓ.28/113ٌكٖ ِعیط هىلن ٔ -2
، 12 :ال٩ك٬او، َ و ؛23/118ٓهص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ؛ 181 :، َه٘او ة. و يگا:ابى جی٘ی، 111 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1

 .يىٌحه ه٘او هئل٧



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     31

  

 .2«باٌؿ م ِعابه و ٠ل٘ا ؾق ایى باب ي٘یگىيه يیىث، ٌاهل کبلجٙبی٫ ؾاؾه ٌىؾ و آيچه ایى
ؾًٌام ًٌاؼحه هكؾم  وب و  قا آيچه :ایى لهیًه آو اوث که ب هٙلب ؾقو ل   ...»گىیؿ: و ه٘چًیى هی

اوان اؼحبل٦ اظىال و اِٙبلظات  گكؾؾ و گاهی ایى اهك بكو جل٭ی کًًؿ ه٘او وب و ؾًٌام جل٭ی هی
باٌؿ و آيچه ؾق ایى لهیًه هٍحبه باٌؿ به هايًؿ ال ایى ٬بیل هؽحل٧ هی و ٠اؾات و کی٩یث کبلم و اهىقی

 .1«گكؾؾو ٌبیه آو هلع٫ هی
ؤٟ ج١كی٩ی و ایًکه بیاو ؾاٌث:  لهیًه ؾق ایى وبلم با جىشه به جىٔیط ٩ٌا٦ و آٌکاق ٌیػ اإل

و ؾق وا٬ٟ ج١كی٩ی  قا ؾقبكگیكؾ٩ٛ اوحهماء یا وب و ٌحن و جً٭ُ که ج٘اهی شىايب آول شاهٟ و هايٟ بكای
که ؾق وا٬ٟ هك اـیث و آلاق و  ی وویٟ آوهن به ؼا٘ك ؾایكهآوايی يیىث، آو بكای اِٙبلض آو باٌؿ، کاق

١٘ى و جع٭یك و ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾو و جً٭یُ و ٠یب و ایكاؾی قا که هحىشه الله هح١ال یا قوىل الله 
قا باٌؿ په هك چیمی که هكؾم آوگیكؾ، لفا هكشٟ ؾق ایى لهیًه ٠ك٦ هیکًًؿ، ؾقبكهییا ؾیى اوبلم هی

 .گكؾؾء هعىىب هیوب و اوحهماء جل٭ی کًًؿ، ه٘او وب و اوحهما
بكؼی ال ٠ل٘ا جبلي ي٘ىؾيؿ جا ج١كی٩ی ج٭كیبی بكای اوحهماء و ج٘ىؽك اقائه ؾهًؿ، ٤مالی ایى وشىؾ  با
ها ه١ًای ج٘ىؽك کكؾو ٔوؽكیةٓ وبک ٌ٘كؾو و جع٭یك و بالگى کكؾو ٠یىب و کاوحی»گىیؿ: هی 

هؽحل٩ی قا که هىؽكه کًًؿگاو و  های قاه ... وپه که هىشب ؼًؿیؿو ؾیگكاو ٌىؾاوث به قوٌی 
هی ایى اهك با ظکایث ٬ىلی و ... و گاگىیؿ: گیكيؿ بكٌ٘كؾه و هیهیاوحهماءکًًؿگاو ؾق ایى قاوحا به کاق 

 .1«باٌؿو گاهی با ای٘اء و اٌاقه هی ٠٘لی
ٍة ﴿ و بك ایى ج١كی٧، ایى کبلم الله هح١ال: ـَ َٕ َّ ةٖ ل ـَ َٕ ُٚ  ِ

ُِّّكّ   ِ  ؾاللث ؾاقؾ. [2: ة]اله٘م ﴾١َوۡي
ال کىی اوث که با ٠٘لکكؾ »گىیؿ: هی ابى کریك  َّ٘ ال کىی اوث که با وؽًاو و کل٘ات و ل  َّ٘ اله 

  .1«ها قا هىقؾ يکىهً و جع٭یك ٬كاق ؾهؿو ١٨ل ؼىیً ال هكؾم ٠یب و ایكاؾ گك٨حه و آو
 .1«کًؿچًٍ٘ اٌاقه هیبا با لبايً ٠یبصىیی ي٘ىؾه و »گىیؿ: و و٩یاو ذىقی هی

 گىیؿ:٠صن که هیال ایى ٬بیل اوث ٬ىل ٌا٠ك، لیاؾ األو 
 1كااااات اهلاااااامز افؾؿااااازةلؽقااااا  ؾأن إو  ـاااااذبل يذا ٓؿقتـاااااإ يُتااااادفی باااااودّ 

                                                           
 .111 :َ يگا: و ة؛ابى جی٘ی، 112 :، َه٘او -2
 . 111 :، َه٘او -1
 شاق الله.، 21 :وحهماء بالؿیى، َ: جعفیك ال٘ىل٘یى ٠ى الىؽكیة واإليگا و ي.٤مال ،1/212ٓاظیاء ٠لىم الؿیى ٔ -1
 ابى کریك. ،1/111ٓیك ال٭كآو ال١ٝین ٔج٩ى -1
 .يٌىکاي ،1/131ٓ: ٨حط ال٭ؿیك ٔيگا و ي؛٬ك٘ب ،10/211ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
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ٌىم، و چىو ال يٝكت ٤ایب هی به ؾقو٢ اٜهاق ؾووحی با هى ؾاقی کًیهكآيگاه هكا هبل٬ات هی»
 «ليی.٠یبصىیی ي٘ىؾه و ١ً٘ه هی

ها قا هىقؾ ١ً٘ه الل٘مة، کىی اوث که ال هكؾم ٠یبصىیی ي٘ىؾه و آوگىیؿ: ه٭ّىؾ ال ش٩١ك هی بىأ
 .1«ؾهؿ٬كاق هی

و لب و ظاِل ایى ا٬ىال به یک اهك »گىیؿ: و ؼالو په ال ـکك ا٬ىال ول٧ ِالط ؾق ه١ًای آیه، هی
و گك٨حى  1باٌؿ. و اِل اله٘مة، الکىك ٌٔکىحىٓگكؾؾ و آو ١ً٘ه لؾو و اٜهاق ٠یب ؾیگكاو هیبال هی

باٌؿ. و ه٭ّىؾ ال آو ؾق ایًصا، ٌکىحى آبكوی هكؾم و پاییى آوقؾو هكجبه چیمی ال قاه جصاول و ج١ؿی هی
باٌؿ. و کىايی که با ا٬ىال و ا١٨ال و ِؿای ؼىیً ال هكؾم ها هیها و ١ً٘ه لؾو بؿاوو ه٭ام و هًملث آو

آيؿو ٔاله٘مة و الل٘مةٓ ؾو ي١ث باًٌؿ؛ و له ؾاؼل هیؤؾیگكاو بؽًؿيؿ، ؾق ایى هى کًًؿ جا٠یبصىیی هی
 .1«ؼًؿؾبكای کىی که ج٘ىؽك ي٘ىؾه و به هكؾم هی« وؽكة و ٔعکة»باًٌؿ. ه٘چىو بكای ٨ا٠ل هی

جىاو ه١ًا و ه٩هىم ج١كی٧ ی ج١كی٧ اوحهماء ٠ًىاو گكؾیؿ، هیبا جىشه به هىاقؾی که پیٍحك ؾق لهیًه
اوحهماء ٠باقت اوث ال اٜهاق ٠٘ؿی هك ٠٭یؿه یا ٬ىل یا ١٨لی که ؾاللث »گىيه بیاو ي٘ىؾ: اوحهماء قا ایى

 .1«ي٘ایؿ٠لیهن الّبلة والىبلم بك ١٘ى ؾق ؾیى و اوحؽ٩ا٦ و جع٭یك آو و اهايث به الله هح١ال و پیاهبكايً 
اوحهماء و ی آو اوث که [ يٍاو ؾهًؿه...ایًکه ؾق ج١كی٧ بیاو گكؾیؿه که ]اٜهاق هك  جىضیح:

قا بكول و ؾاٌحه و آوقا ؾق ي٩ه ؼىیً پًهايهاو هكجکب گكؾیؿه و یا ایًکه آوج٘ىؽكی که ٌؽُ ؾق 
قا آٌکاق يکكؾه ظک٘ی ؾق ؾيیا بك وی که آوؾهؿ، ٔال ظید اظکام ؾيیىیٓ ا٠حباقی يؿاقؾ، ٔو هاؾاهیي٘ی

ٌىؾ، اها چًیى اؼفه هیئگكؾؾ، ههی گكؾؾٓ لیكا ايىاو ؾق ؾيیا جًها بكاوان آيچه ال وی ٜاهكهحكجب ي٘ی
 گیكؾ.اؼفه و ظىابكوی ٬كاق هیئٌؽّی به ؼا٘ك آيچه ؾق با٘ى پًهاو ؾاٌحه، ؾق آؼكت هىقؾ ه

و او ال  -يمؾ اهام شكؾايی باٌؿ هگك[ ایى بك ا٘بل٪ ؼىؾ ي٘یا ایًکه ؾق ج١كی٧ گ٩حه ٌؿه: ]٠٘ؿاً اه
يمؾ ش٘هىق ٠ل٘ا ٠ؿم ٬ّؿ وی به ٠ًىاو هاي١ی ؾق بكابك شكهی که هكجکب  اها -باٌؿ ٌا١٨یه هی

به اش٘اٞ، هكآيکه ال الله هح١ال یا  ...»گىیؿ: لی٘او بى ٠بؿالله هیگكؾیؿه، ا٠حباقی يؿاقؾ. بلکه ٌیػ و

                                                                                                                                                         
: ه٘چًیى و آوقؾه اوث 10/211ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل ؾق ي٬ك٘بي؛ ایى بیث قا ٘بك ،21/818ٓشاهٟ البیاو ٔ -2

 ٓ.٨1/831حط ال٭ؿیك ٔ ؾق يالٍىکاي
 ٓ.21/818شاهٟ البیاو ٔ -1
 يگاه کى.« وىمه١ًی » به بعری که پیكاهىو ه١ايی ل٥ىی ـکك گكؾیؿ، -1
 ؼالو.، 1/181ٓالحًمیل ٔ يه١اي يویل ٨ؤلباب الح -1
 .يشكؾاي ،1/111ٓيام ٔ: ٨حط ال١بلم بٍكض هكٌؿ األيگا -1
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 ل قوی ٌىؼی ؾوث به چًیى ا٬ؿاهییا ؾیى اوبلم جبكی و بیماقی شىیؿ و لى ایًکه ا  یا قوىل الله ٬كآو
 .2«گكؾؾيباٌؿ، کا٨ك هی و ؾق وا٬ٟ ه٭ّىؾي ظ٭ی٭ث اوحهماء ليؿ

 1باٌؿ:یها بك ؾو يىٞ هثیي ؾ٬ث ٌىؾ که ٬ّؿ و یىحیله باؤى هىیؾق ا]
 ... ٬ىل ایث ١٨ل یي ٬ّؿ و -2
 .آو یصهیيح ٬ىل و ای٬ّؿ ظکن ١٨ل  -1

يیث ل٩ٝی  باٌؿ؛ هرال يىٞ اول آو اوث که ٌؽُ، ٬ّؿ وهیاو ایى ؾو يىٞ ٬ّؿ و يیث ج٩اوت هی
ی آو به ؼا٘ك آيچه هٍؽُ ؾاٌحه باٌؿ که ل٩ٝی ؾیگك ال لباو وی بیكوو آیؿ؛ ؾق چًیى ظالحی گىیًؿه

ٌىؾ و ایى ه٘او يىٞ ؼٙایی اوث که هیچ هصالات و ٠٭ابی قا به ؾيبال يؿاقؾ. اؼفه ي٘یئجل٩ٛ کكؾه، ه
که ٌحكي با ج٘اهی اوباب  کًؿقوایث ٌؿه که ال هكؾی ظکایث هیو ؾق ایى هىقؾ ظؿید قوىل الله 

که آب و ٤فایً يیم ه٘كاه آو بىؾ. ِاظب ٌحك با يااهیؿی به و اذاذیه و٩كي ؾق بیاباو گن ٌؿ، ؾقظالی
ايحٝاق هكگ ؾق لیك ؾقؼحی ؼىابیؿ و چىو بیؿاق ٌؿ، ٌحكي قا با آب و ٤فایی که ه٘كاه ؾاٌث، يمؾ 

ی هى ؼىٌعالیٓ گ٩ث: پكوقؾگاقا جى بًؿهؼىیً یا٨ث که ا٨ىاقي قا گك٨حه و وپه ٔال ٌؿت ٌاؾی و 
 »ؾق هىقؾ وی ٨كهىؾيؿ: و هى پكوقؾگاق جى هىحن. قوىل الله 

َ
أ ٍَ ْع

َ
ةِ  ٦٤ِْ  أ َؽِح  ِكػَّ َٙ ال ٌؿت » «ا١ْ

 .1«ؼىٌعالی و ٌاؾهايی ؾچاق ؼٙا و اٌحباه گكؾیؿ
ؿ و ج١٘ؿ و باٌؿ، اها بؿوو ٬ّی جل٩ٛ ل٩ٝی قا ؾاٌحه ایى ظؿید بیايگك آو اوث که هكآيکه اقاؾه

گكؾؾ، بكؼبل٦ اؼفه يٍؿه و هعاوبه ي٘یئ، ل٩ٝی ؾیگك بك لباو وی شاقی گكؾؾ، به ؼا٘ك آو هيیث
ی ٬ىل یا ٨ا٠ل ٠٘لی، ٬ّؿ و يیث آو ٬ىل یا ١٨ل قا ؾاٌحه و ٬ّؿ و يیث اظکاهی که لهايی که گىیًؿه

 ی آو ٬ىل یا ١٨ل بىؾه قا يؿاٌحه باٌؿ. يحیصه
ايؿ و ال ایى ٬بیل اوث آيچه هایی قا ؾق ابىاب ٨٭هی هح١ؿؾی ـکك ي٘ىؾهو ٠ل٘ا ؾق ایى لهیًه هرال

ايؿ ؾق چًیى که ه٘گی اج٩ا٪ کكؾه ايؿؾهؿ، ـکك ي٘ىؾه٠ل٘ا ؾق ظکن کىی که به ٌىؼی ٘بل٪ هی
كؾه اوث گكچه ٬ّؿ و يیث ٌىؾ، لیكا ٌؽُ ٬ّؿ جل٩ٛ ل٩ٛ ِكیط ٘بل٪ قا کظالحی ٘بل٪ وا٬ٟ هی

 .1ٌؿو ٘بل٪ باٌؿ، يؿاٌحه باٌؿقا که وا٬ٟ يحیصه آو
و ٬ّؿ ِؿا  اون ه٘ىكي ٘اق٪ باٌؿؼىاهؿ آهؿ که اگك هكؾی  و او ٌاءالله ؾق کبلم ٬كا٨ی 
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یف اعحهضاء  31  فصل اول: جقش

یا ٘بل٪ ٔای ٘بل٪ ؾاؾه ٌؿهٓ  :کكؾو وی قا ؾاٌحه باٌؿ و به ؼٙا و ال قوی اٌحباه وی قا يؿا ؾاؾه و بگىیؿ
 گكؾؾ. ٘بل٪ وا٬ٟ ي٘ی

باٌؿ. و ث ه١حبك اوث، ه٘او ٬ّؿ و يیث ٬ىل یا ١٨ل ايصام ٌؿه هیآيچه ؾق ایى يىٞ ال ٬ّؿ و يی
 . اوثایى به هىشب اظحكال و پكهیم ال ؼٙا و وب٭ث و ل٥مي لبايی 

له ؤباٌؿ. و ؾق ایى هىؾو هیی ٬ىل یا ١٨ل و ظکن آواها يىٞ ؾوم ال ايىاٞ ٬ّؿ و يیث، ٬ّؿ و يحیصه
باٌؿ. هربل آيچه گ٩حه ٌؿه یا ايصام ٌؿه ال آو ١٨ل هیج٩ّیلی ٘ىاليی بىؾه و ایى بك ظىب يٞى ٬ىل یا 

ؾوحه اهىقی اوث که ؤىض و ؾاللث آو وأط و آٌکاق اوث یا ایًکه ؾاللث و ؤىض آو پًهاو و 
باٌؿ. و ه٘چًیى بك ظىب ظال ٌؽُ ال شهث ٠لن و شهل وی يىبث به ظکن ایى ا٬ىال و هؽ٩ی هی

کًؿ که آیا ٠لن ؾق آو قواز ؾاقؾ و هکل٧ ؾق آو ليؿگی هی باٌؿ. و ه٘چًیى هکايی کها١٨ال هح٩اوت هی
و کًؿ که ٠لن ؾق آو ياؾق اهکاو ًٌاؼث آو بكای هکل٧ هیىك اوث یا ایًکه هکل٧ ؾق هکايی ليؿگی هی

بىؾه و جعّیل آو ياه٘کى و ؾٌىاق باٌؿ؛ و هىاقؾی ال ایى ٬بیل که ؾق ا٘بل٪ ظکن بك هكیک ال ک٘یاب 
 هکل٩یى جاذیك ؾاقؾ. 

ی شهل و ٠فق به هىشب آو، ؼىاهؿ لهؤله ؾق باب يهن ؾق بعد ال هىؤو ٌاء الله ج٩ّیل ایى هىا
 آهؿ. 

یا آيکه ٌكی١ث و  ی به الله هح١ال یا قوىلًی ؾًٌام ؾهًؿهلهؤؾق هى باب آيچه ال ایى هىاقؾاها ؾق 
گىیؿ: یا ایًکه هی  ٬أی ٠یاْ باٌؿ،کًؿ، ه١حبك هیقا وبک ٌ٘كؾه و ال آو ٠یبصىیی هیاهل آو

کًؿ اگكچه ظال وی وؽى لٌث و کبلهی ٬بیط و یا يى٠ی ؾًٌام و ي٭ٓ و ٠یب هحىشه قوىل الله 
ی ؾًٌام قا يؿاٌحه اوث ه٘چىو چًاو يٍاو ؾهؿ که ایى ٠٘ل وی ال قوی ٠٘ؿ يبىؾه و ٬ّؿ و اقاؾه

ؾ٬حی ث ٌکًصه یا ال قوی بیبگىیؿ یا جعبگىیؿ که يبایىحی  چیمی قاایًکه شهالث وی قا بك آو ؾاٌحه جا 
و وبکىكی و ٠ؿم جىلٗ بك لباو و ؼىؾ پىًؿی و جکبك و بؿلبايی و شىىق بىؾو ؾق کبلم، آو کل٘ات قا 

گ٩حه باٌؿ؛ ظکن چًیى ٌؽّی، ظکن ه٘او يىٞ اول، ی١ًی ٬حل بؿوو هیچ ؾق ظ٫ قوىل الله 
 که پیٍحك گفٌث.  باٌؿ، جا آؼك کبلم ٬أی ٠یاْ هلی هیؤؾقيگ و ج

ظ٘ؿ و یکی ال ائ٘ه که ه٘چىو أ -گىیؿ: اهام اوعا٪ بى قاهىیه هی  ةو ه٘چًیى ابى جی٘ی
-کا٨ك هیگىی به قوىل الله ايؿ که ؾًٌام ؾهًؿه و ياوماگىیؿ: ٠ل٘ا اش٘اٞ کكؾههی - اوثٌا١٨ی 

باٌؿ، ؼىؾ يیم کا٨ك باٌؿ و ظکً٘ ؾق يمؾ ائ٘ه ٬حل اوث و هكآيکه ؾق ک٩كي ٌک و جكؾیؿی ؾاٌحه 
 گكؾؾ و ایى کبلم يیم پیٍحك گفٌث. هی

ک٩ك آهیم ٌىؾ، اگك  که هكجکب ٠٘لی ک٩ك آهیم یا ٬ىلیبه هك ظال ایى ؾیؿگاه که به ک٩ك کا٨ك لهايی
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که بیاو آو  اوثی ِكیط ٌىؾ، ؾیؿگاهی هؽال٧ با اؾلهقا يؿاٌحه باٌؿ، ظکن ي٘ی٬ّؿ و يیث آو
ک٩ك شم با ال بیى ق٨حى جّؿی٫ ٬لبی  ايؿ:؛ گكوهی ال هكشئه گ٩حهاوثشئه ؼىاهؿ آهؿ. و ایى هفهب هك

وقلیؿو و کا٨ك ٌؿو قا ؾاٌحه گكؾؾ هگك لهايی که يیث ٬لبی ک٩ك گكؾؾ و ايىاو کا٨ك ي٘یظاِل ي٘ی
 قوؾ. که ؾق ایًّىقت جّؿی٫ ٬لبی وی ال بیى هی باٌؿ

ؾايًؿ، ه٘چًیى هعّىق هی - جّؿی٫ –لفا ایى ٠ؿه ال هكشئه ه٘ايٙىق که ای٘او قا جًها به ٠٘ل ٬لب 
 گكؾايًؿ. ک٩ك قا جًها و جًها به ٠٘ل ٬لب بال هی

٠ل٘ا ظاالجی قا که ؾق آيها بكقوی ه١ك٨ث و ًٌاؼث ٬ّؿ و يیث هکل٧، ٬بل ال ظکن کكؾو بك وی 
بك بیٍحك ال یک ايؿ. و ال ایى ٬بیل اوث ال٩اٜی که هعح٘ل بىؾه و باٌؿ، ـکك ي٘ىؾه و بیاو کكؾهٌكٖ هی

ٌىيؿ و ؼٙا و ل٥مي لبايی يیم بؿاو هلع٫ که ؾق اِٙبلض ال٩اٚ کًایی ياهیؿه هی ه١ًا ؾاللث ؾاقيؿ
 گكؾؾ.گكؾؾ. لفا آيچه ؾق کبلم بكؼی ٠ل٘ا ؾق ایى باب واقؾ ٌؿه اوث، بك ایى ظاالت ظ٘ل هیهی

ی يیحی که ؾق ٘بل٪ ه ٬أی ٌهاب الؿیى ال٭كا٨ی ؾق باب ٬ا٠ؿه و ٔابٙهبك ایى اوان اوث ک 
 اوثبؿاو که به اش٘اٞ، يیث ؾق ال٩اٚ ِكیط ٌكٖ گىیؿ: باٌؿ، هیو آيچه ؾق آو ٌكٖ ي٘ی اوثٌكٖ 

و ایى  .اوثو ؾق ٌكٖ بىؾو يیث ؾو ٬ىل  باٌؿو به اش٘اٞ، يیث به ٠ًىاو ٌك٘ی ؾق ال٩اٚ ِكیط ي٘ی
که باٌؿ ؾقظالیکه به ٜاهك ؾق آو جًا٬ٓ هی آهؿه اوث اوث که ؾق کحب ٨٭هاهٙلبی ی ؼبلِه

ايؿ، يیث ؾق ال٩اٚ ِكیط ٌٖك جًا٬ٕی ؾق آو يیىث. و ج٩ّیل آو ال ایى ٬كاق اوث: آيصا که ٨٭ها گ٩حه
که باٌؿ، جا ال ل٥مي لبايی، لهايیی ٘بل٪ هیباٌؿ، ه٭ّىؾٌاو ٬ّؿ هکل٧ به هًٝىق جل٩ٛ ِی٥ههی

و ؾچاق  ایًکه ٌؽّی اون ه٘ىكي ٘اق٪ باٌؿ قا يؿاٌحه باٌؿ، ؼىؾؾاقی ٌىؾ. ه٘چىو٩ٛ آو٬ّؿ جل
آیؿ ل٥مي لبايی ٌؿه و هًگام ِؿا لؾو وی بگىیؿ: یا ٘بل٪، که ؾق ایًّىقت چیمی بك وی اللم ي٘ی

 چكا که ٬ّؿ جل٩ٛ ل٩ٛ ٘بل٪ قا يؿاٌحه اوث. 
باٌؿ، ه٭ّىؾ و هكاؾ ایٍاو، ٬ّؿ و يیث ي٘یايؿ: يیث ؾق ال٩اٚ ِكیط ٌكٖ و آيصا که ٨٭ها گ٩حه

کاق باٌؿ. ٔکه ٌؽُ ل٩ٛ ٘بل٪ قا ؾق هىقؾ ه٘ىك ؼىیً ٠٘ؿا به اوح١٘ال ِی٥ه به ه١ًای ٘بل٪ هی
قا يؿاٌحه باٌؿ، ٘بل٪ وا٬ٟ ٌؿه و يیث وی ؾقایًّىقت ؾق و٬ىٞ ٘بل٪ بكؾ و لى ایًکه ٬ّؿ ه١ًای آو

قا يؿاٌحه و ههن ٬ّؿ ٪ قا ؾاٌحه اها ٬ّؿ ه١ًای آوباٌؿ، چكا که وی ٬ّؿ جل٩ٛ ل٩ٛ ٘بل ٌكٖ ي٘ی
 .باٌؿٓجل٩ٛ هی

ی ال٩اٚ کًایی باٌؿ و جًها ٌكٖ بىؾو يیث ویژهبًابكایى ؾق ال٩اٚ ِكیط به اش٘اٞ، يیث ٌكٖ ي٘ی
  .2ها ؾق هىقؾ ل٩ٛ ِكیط، يیث ٌكٖ يیىثباٌؿ. اکه ه٭ّىؾ هکل٧ ال آو ه١ًای ٘بل٪ بىؾه یا يه هی
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باًٌؿ، ه٘ايٙىق که قوىل ها هیگىیؿ: بكاوحی که ٠٭ىؾ و جّك٨ات هٍكوٖ به يیثهی  ةابى جی٘ی 
٥َا»٨كهىؾيؿ: الله  ْخ٥َالُ  إِجَّ

َ
و ایى ٬ا٠ؿه ؾق  .«ها بىحگی ؾاقؾبكاوحی که ا٠٘ال به يیث» «ةِاجلِيَّاتِ  اَل

ج٭كیك گكؾیؿه اوث. و ه٭كق گكؾیؿه هك ل٩ٝی که بؿوو ٬ّؿ و  «بقان افدفقل ظؾی بطالن افتحؾقل»کحاب 
يیحی ال هکل٧ ال قوی وهى و ٨كاهىٌی و ل٥مي لبايی و ٠ؿم ٠٭ل، وكلؾه اوث، ظک٘ی بك آو هحكجب 

قا يؿاٌحه باٌؿ ه٘چىو ؾاٌحه باٌؿ و ٬ّؿ و يیث ه١ًای آوگكؾؾ. اها اگك ٬ّؿ و يیث جل٩ٛ ل٩ٛ قا ي٘ی
باٌؿ و ه٭ّىؾ ؾق آوقؾ، ؾق ایى هىقؾ ج٩ّیل و جىٔیط هیی قا بك لباو هیکىی که ال قوی ٌىؼی ل٩ٝ

 .2باٌؿایًصا ٬ّؿ و يیث ٠٭لی که هؽحُ ١٨ل اوث، هی
ی ايٍاء ِی٥ه ٬ىل یا ١٨ل و ٬ّؿ و گىین: ال آيچه پیٍحك گفٌث ِعث ج٩اوت هیاو ٬ّؿ و اقاؾههی

گكؾؾ و يیم و اٌاقه کكؾین، قوٌى و وأط هیکه پیٍحك بؿا گكؾؾی آيچه ال اظکام بك آو هحكجب هیاقاؾه
ی ظکن باٌؿ و ٬ّؿ و اقاؾهی ايٍاء ِی٥ه هیگكؾؾ که آيچه ه١حبك اوث، ه٘او ٬ّؿ و اقاؾهقوٌى هی

ايؿ: هكکه هكجکب ی ها هكبىٖ اوث، آو اوث که ٠ل٘ا بیاو ؾاٌحهلهؤآو ا٠حباقی يؿاقؾ. اها آيچه به هى
قا ؾاٌحه یا ی آوگكؾؾ، ؾق ظکن کكؾو بك ک٩ك وی، ایًکه ٬ّؿ و اقاؾه چیمی ال ا٬ىال یا ا١٨ال ک٩ك آهیم

باٌؿ، بلکه ظکن کكؾو بك وی به هىشب آيچه هكجکب گكؾیؿه، ه١ح٭ؿ به آيچه ايصام ؾاؾه بىؾه، ٌكٖ ي٘ی
ی ٔک٩ك وقلیؿو و کا٨ك ٌؿوٓ قا يؿاٌحه باٌؿ یا ه١ح٭ؿ بؿاو يباٌؿ، باٌؿ، گكچه ٬ّؿ و اقاؾهِعیط هی

 .1ٌك٘ی که آيچه گ٩حه یا ٠٘لی که ايصام ؾاؾه ِكیط و وأط بىؾه و هعح٘ل يباٌؿ[به 
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 اهل آو بشابش دیى و ی هغحکبشاو دسهغلب اول: حمذ و کیًه
ها بك ؾو آ٨كیؿ و ؾق لهیى واکى ي٘ىؾ، چًاو ه٭ؿق ٨كهىؾ که ايىاو آيگاه که ؼؿاويؿ هح١ال بًی آؾم قا

و اهل ٌك و ٨ىاؾ که هىحکبكاو و پیكواو  پیكواو قاوحیى پیاهبكاو بىؾهاؾت که گكوه باًٌؿ، اهل ؼیك و و١
ی جبل٬ی و باًٌؿ که ؾق وا٬ٟ گكوه ؾوم ه٘گی پیكو ٌیٙاو هىحًؿ. اها هیاو ایى ؾو گكوه ي٭ٙهها هیآو

ٌاو ٠که هیاوٌاو وشىؾ يؿاقؾ، بلکه بكبكؼىقؾی يبىؾه و يیم هیچگىيه بكاؾقی و ههكبايی و هىؾجی هیاو
باٌؿ که آو ال شهث اهل ای٘او، بكائث و بیماقی بىؾه و ال وىی اهل ک٩ك ی بمقگی هی٨اِل و شؿاکًًؿه

باٌؿ. لیكا اهل ای٘او بك ٘كی٫ و و ٌك، ظ٭ؿ و ب٥ٓ و کكاهث و ايمشاق يىبث به ؾیى و اهل آو هی
نٍّ َفََٰؾا ِضَسَِِٰط ُمۡكَذٌِ ﴿ باًٌؿ:هًهس و قوٌی وأط و آٌکاق و قوٌى هی

َ
ة وَ َوأ ٕا ۖٞ ي ٜهُ ٜاْ  ٱدٍّجُِك َوََل دَتٍّجُِك

 َِ ُج ٓۡ َقٖ َقبِيِِْٙ  ٱلكَّ َق ثُِس َُٰسٓ ثِِٙ  ۚۦٗ َذَذَىؿٍّ ى ٓۡ َوضٍّ ُِس َّٰ َٜن  ۦَذ ٌُ ٓۡ َتذٍّ ٍُّْس ى یا» [211ي١ام: ]األ ﴾١٥٣ََّك
-یبه و١اؾت هك ؾو شهاو ه یهًحه ن هى اوث ٔویاو کكؾمٓ قاه هىح٭یب ن ویحاو جكویقا بكاقاه ٔکه هى آو

ؿ که ٌ٘ا قا یيکً یكویامٓ پکكؾه یکه ٌ٘ا قا ال آو يه یٔبا٘ل های قاه ال ؿ ویکً یكویگكؾؾ. پهٓ ال آو پ
کًؿ جا یه هیاوث که ؼؿاويؿ ٌ٘ا قا بؿاو جىِ یمهائیها چىیوالؾ. ایال قاه ؼؿا ٔهًعك٦ وٓ پكاکًؿه ه

 .«ؿٓیمیها بپكهال هؽال٩ث با آو ؿ ٔویمگاق ٌىیپكه
ها يهی هایی که الله هح١ال ال آوها و بكياههظ٭ؿ و کیًه و ٨ىاؾ ؾق هىیك قاه و قوي اهل ،و ؾق ه٭ابل
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ْ ﴿ ٨كهایؿ:کًًؿ، الله هح١ال هیي٘ىؾه، ظكکث هی ٜا َِ َوََل دَتٍّجُِك ُج ٓۡ َقٖ َقبِيِِْٙ  ٱلكَّ َق ثُِس  ۚۦٗ َذَذَىؿٍّ
َُٰسٓ ثِِٙ  ى ٓۡ َوضٍّ ُِس َّٰ َٜن  ۦَذ ٌُ ٓۡ َتذٍّ ٍُّْس  یکه ٌ٘ا قا ال آو يه یٔبا٘ل های قاه ال و» [211ي١ام: ]األ ﴾١٥٣ََّك

اوث که  یمهائیها چىیوالؾ. ایؿ که ٌ٘ا قا ال قاه ؼؿا ٔهًعك٦ وٓ پكاکًؿه هیيکً یكویامٓ پکكؾه
 .«ؿٓیمیها بپكهال هؽال٩ث با آو ؿ ٔویمگاق ٌىیکًؿ جا پكهیه هیؼؿاويؿ ٌ٘ا قا بؿاو جىِ

پی٘او گك٨حه جا ال ٌیٙاو پیكوی يکكؾه و ؾق هىیك و هًهصی که ؼىؾ و يیم الله هح١ال ال بًی آؾم ٠هؿ و 
ٓۡ َيَٰجَِنٓ َءاَهَم ﴿ ٨كهایؿ:که الله هح١ال هی بك ایٍاو ه٭كق ٨كهىؾه گام بكؾاقيؿ، ه٘چًاو ۡؽ إََِلُۡس َٛ ۡخ

َ
ٓۡ أ َ ل
َ
خ

 ْ ن َلٍّ َتۡكُجُؽوا
َ
ۖٞ أ َٖ ۡيَطَٰ ُٙ  ٱلشٍّ جِي   ۥإٍِّٗ َّٔ ٓۡ َقُؽّو   نِ  ڜَُّس

َ
ى ٱۡخجُ  َوأ ٓ   ُؽوِن ۡكَذٌِي َّٔ  ﴾ڝَفََٰؾا ِضَسَٰط  

ؿ، یقا پكوحً يکً ٌیٙاواهك يکكؾم که  ماؾگاوٕ هگك هى به ٌ٘ا و٩اقي يً٘ىؾم ویآؾه یا» [82-80]یه:
به که قاه قاوث  ؿ ویى که هكا بپكوحیا به ٌ٘ا ؾوحىق يؿاؾمٓ ایچكا که او ؾٌ٘ى آٌکاق ٌ٘ا اوث؟ و ٔآ

 .«ى اوثیه٘
 ؾه و بلکه قاه ظ٭ؿ وو ؾ٠ىت پیاهبكاو قا اوحصابث يکك وكکٍاو، يؿای الله هح١اللیکى هىحکبكاو و 

کیًه و ب٥ٓ و ٠ؿاوت و ي٩كت و ايمشاق يىبث به ؾیى الله هح١ال قا ؾق پیً گك٨حه و با جکفیب و اوحهماء 
ًٌ٘ی ؾ»ی با اهل آو بكؼاوحًؿ. به ه٭ابله با آو و با کیؿ و هکك و ظیله و يیكيگ و ٨كیب به ه٭ابله

که ؾق يهاؾ اوبلم اوث، قا شاهلیث با اوبلم ال آو شهث يیىث که ظ٫ و ظ٭ی٭ث و ه٭ؿاق ؼیكی 
جك ال اوبلم جك و ٌایىحهؼىقؾ، ِالطًٌاوؿ و یا با٘لی قا که ؼىؾ هن اکًىو ؾق آو ٤ى٘ه هی ي٘ی
ی ایًکه جًها وویلهؾايؿ؛ بلکه با ٠لن به ایًکه اوبلم ظ٫ اوث و ایى ؼیك هن ؾق آو اوث و با ی٭یى به  هی

ؾاقؾٕٕ و قا ال ِ٘ین ؾل ؾٌ٘ى هیاو هًىل هن اوبلم اوث، بال هن آوجّعیط ايعكا٨ات ليؿگی ايى
ی ٠اهل ایى ؾًٌ٘ی ؾیكیى هن، ه٘او ظكَ و آل و ه٘او ٠بل٬ه شاهلیث اوث به ایى ايعكا٨ات و اؾاهه

 ایى ؤٟ هًعك٦ٕٕ 
ٕ و یا بگى: بكای آو اوث هیاو شاهلیث و اوبلمج٩ًك و جًا٬ٓ هىشىؾ ؾق  ،٠اهل ایى ؾًٌ٘ی ؾیكیى

 .2«اوث که ایى شاهلیث اوث و آو اوبلم
ة﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ٍّٔ

َ
ٓۡ وَ  َوأ ُٛ َؽيَۡجَٰ َٛ ُٜه َذ ُٕ ْ َث ٜا َّۡكَمَٰ  ٱۡقَذَعجَّ َؽىَٰ لََعَ  ٱ ُٛ ۡ اّها  و» [21]٨ّلث:  ﴾ٱل

ٓ یگ٘كاه ٔو یآياو کىقؾل نٓ ویٍاو ي٘ىؾیبؿقاه ٌك قا  ك ویقاه ؼ ن ٔویٍاو قا قهً٘ىؾ کكؾی٬ىم ذ٘ىؾ، ها ا
 .«ط ؾاؾيؿیٓ جكشیقهً٘ىؾ اله ث ٔویقا بك هؿا

                                                           
ٔایى کحاب با ٠ًىاو شاهیث ٬كو بیىحن به ٨اقوی  هع٘ؿ ٬ٙب. ، ٌیػ181-181 :ل١ٍكیى، َشاهلیة ال٭كو ا -2

 جكش٘ه ٌؿه اوث. هحكشنٓ
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ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ هح١ال هی ٌَ َّ  ِِٙٔ ٜۡ ًٜظة إََِلَٰ ًَ َ٘ة ُٗ ْۡ رَۡق
َ
ِٜۡم  ۦأ ٌَ َٰ ةَل َي ٌَ ْ َذ َ  ٱۡخجُُؽوا ة َُّسٓ  ٱّللٍّ َٔ

ٍٙ َدرۡيُهُ  َٰ ٖۡ إَِؾ ِ يٖم  ۥٓ ّٔ ـِ ٍم َق ٜۡ ٓۡ َقَؾاَب يَ َػةُف َقَْۡيُس
َ
ٓ أ   ًَةَل  ڛإِّنِ

ُ
َل َٕ ۡ ِِٔٙ  ٱل ٜۡ ٍَ ِِف  ۦٓ ِٖٔ ًَ َٰ ى إٍِّٗة َََّنَ

جِٖي  َّٔ  ِٖ َٰ ٥٘بكاو یکا٨كاو با پ و ايؿ ىوحه هٍكکاو، ؾًٌ٘او ظ٫ بىؾهیٔپ» [80-٠13كا٦: ]األ ﴾ڜَعَؾ
ن. او یؽحه ٌؿه بىؾٓ ٨كوحاؾیٌاو بكايگاوی٬ىم ؼىؾ ٔکه ؾق ه یايؿ. ال ش٘لهٓ ها يىض قا به وىؿهیشًگ

 ؿ. هى ٔال ٌ٘ا ویقا بپكوح اللهىث. په جًها یي یه١بىؾ الله ٌ٘ا شم ی٬ىم هىٕ بكا یٍاو گ٩ث: ایبؿ
جكون ؾچاق ٠فاب یؿٓ هیکً یاگك يا٨كهاي او اوث ویؾق ه یکحاب ظىاب و اهث ویباٌن. ٬یؾلىىلجاو ه

٬ىم او گ٩حًؿ: ها ٌ٘ا قا ٔؾوق ال ظ٫ وٓ ؾق  یقإوا اٌكا٦ و ؿٓ.یبه ؾولغ قو ؿ ٔویآو قوِل بمقگ ٌى
 .«نیًیبیه یآٌکاق یوكگٍحگ و یگ٘كاه

ِٜۡم ﴿ ٨كهایؿ:و الله هح١ال هی ٌَ َٰ اۚٗ ًَةَل َي ٜها ُٚ  ۡٓ ُٚ َػة
َ
ْ ِإَوََلَٰ َٗعٍه أ َ  ٱۡخُجُؽوا ٍٙ  ٱّللٍّ َٰ ٖۡ إَِؾ ِ ّٔ ة َُّسٓ  َٔ

َٜن  ۥٓۚٗ َدرۡيُهُ  ٌُ وَََل َتذٍّ
َ
  ًَةَل  ڡأ

ُ
َل َٕ ۡ َٖ  ٱل ِي ِِٜۡٔٙ  ٱَّلٍّ ًَ ِٖٔ ْ ٍَ  ۦٓ َزَىُؿوا َّ٘ ـُ حٖ ِإَوٍّٗة نَلَ َٚ ٍَ ِِف َقَىة َٰ ى إٍِّٗة َََّنَ

 َٖ َِٰؾبِيَ ِٔ َّۡؽ ٬ىم ؼىؾ  یؿ به وىیؾ٠ىت به جىظ یٔه٘او گىيه که يىض قا بكا» [88-٠81كا٦: ]األ ﴾ڢ ٱ
٬ىم  ین. هىؾ به ٬ىم ٠اؾ گ٩ث: ایکكؾ٬ىم ٠اؾ که ؼىؾي ال آياو بىؾ قوايه  ین،ٓ هىؾ قا هن به وىی٨كوحاؾ

ؿ با یؼىاهیي٘ ؿ؟ ٔویوقلیي٘ یمگاقیا پكهیؿ. آیيؿاق یؿٓ شم او ه١بىؾیؿ و ٔبؿايیقا بپكوح اللههىٕ 
ٍه ٬ىم او گ٩حًؿ: ها ٌ٘ا قا یپ اٌكا٦ ک٩ك ؿ؟ٓ. قإواء وی٨ىاؾ ؾق اهاو ؾاق ٍحى قا ال ٌّك ویؼى یکحاپكوحی

م اوث که ها قا بؿاو یى چه چیا و یااوث که قاه ايؿاؼحه یؾ٠ىجى چه ین؛ ٔآؼك ایؾايیابله ه
 .«نیپًؿاقیاو هیها ٌ٘ا قا ال لهكه ؾقو٤گى ؟ٕٓ ویؼىاي یه

ِِٔٙ  َولًُٜؼة﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی ٜۡ ٌَ دَُٜن  ۦٓ إِۡذ ًَةَل ِّ
ۡ
دَد
َ
َّۡػَِٰعَشحَ خ َٖ  ٱ ِ ّٔ َظٖؽ 

َ
ٖۡ أ ِٔ ة  َٛ ِ ُسٓ ث ٌَ ة َقَج َٔ

ِٕيَ  َ َّۡعَْٰ ٓۡ  ڰ ٱ دَُٜن  إٍُِّٗس
ۡ
ِٖ ُهوِن  ٱلؿَِّصةَل ََلَد ّٔ َٜةا  ۡٛ ى َش ِۡسِوَُٜن  ٱّّجَِكةٓءِ َّٔ ٜۡم   ًَ ۡٓ ُٗذ

َ
ِۡ أ ة ڱثَ َٔ ََكَن  َو

 ِِٙٔ ٜۡ َٜاَب ًَ ُؿوَن  ۦٓ َص ٍّٛ َٗةس  َحَذَؽ
ُ
ٓۡ خ ُٛ ۖٞ إِجٍّ ۡٓ ِٖ ًَۡؿَيذُِس ّٔ  ٓ ُٚ ۡػؿُِصٜ

َ
ْ أ ٜٓا ُ ن ًَةل

َ
ٓ أ  [11-٠10كا٦: ]األ ﴾ڲإَِلٍّ

ال  یؿ که کىیؾهیقا ايصام ه یاق لٌث و پلٍحیا کاق بىیبه ٬ىم ؼىؾ گ٩ث: آ او ن ویلىٖ قا هن ٨كوحاؾ»
لياو به هكؾاو ؾل  یٌگ٩ث اوث کهٓ ٌ٘ا به شا یً ال ٌ٘ا هكجکب آو يٍؿه اوث؟ٕ ٔشایاو پیشهاي

ال  یهىاپكوح و یقايمه ٌهىتیبه ايگ ؿ ٔویاٍهیپ ؿٕ اِبًل ٌ٘ا هكؾهاو جصاولیمیآهیبا آياو ه ؿ ویبالیه
ؿ. یكوو کًیاق ؼىؾ بیؾ ًاو قا ال ٌهك ویى يبىؾ که گ٩حًؿ: ایؿٓ. پاوػ ٬ىم او شم ایگفقیهكل ٨ٙكت ؾق ه

 .«هىحًؿٕ یمگاقیو پكه کًاو هكؾهاو پایآؼك ا
بكاوحی ایى ظ٭ؿ و کیًه و ؾًٌ٘ی که ؾق ٘ىل جاقیػ و ؾق اؾواق هؽحل٧، اهل ای٘او و پیكواو ايبیاء با 

ای وأط و قوٌى و بیايگك ؼى٦ و جكن و لبىيی و ؼىاقی اوث که ال ، يٍايهآو قوبكو بىؾه و هىحًؿ
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وىی اوبلم به شاهلیث و اِعاب آو واقؾ ٌؿه اوث، چكاکه ؾق ظ٭ی٭ث اوبلم، هًا٨ٟ و هّالط و 
 ي٘ایؿ. هىشىؾیث و ٌهىات و ايعكا٨ات شاهلیث قا جهؿیؿ هی

ؾوق ٌؿه و چه ه٭ؿاق ال هىی و هىن  که جا کصا و چه ايؿاله ال ظ٫ ؾايؿچىو شاهلیث ؼىب هی»
پیكوی کكؾه اوث و ؾق ه٭ابل ؾیى ٌهىات ؼىؾ جا چه ظؿی جىلین ٌؿه اوث. و يیم شاهلیث به ؼىبی 

قا ال ایى هًا٨ٟ و هّالط و آوی ِعیط بك اشح٘اٞ ظاکن باٌؿ، چگىيه کًؿ که چىو ٠٭یؿهؾقک هی
... و ؾق ایى هباقله ياشىاي٘كؾايه و  الؾ؟وٌهىات که ؾق ٤یاب يىق هؿایث اؼحبلن کكؾه، هعكوم هی

ها ؾق کًًؿ، چىو هكیک ال آو٠ًاؾ، ٘ا٤ىجیاو و هىحکبكاو و هىح٩١ٕاو ؾوٌاؾوي هن ٌكکث هی
باًٌؿ و هكگم ها ظكیُ هیشاهلیث، هّالط و هًا٨ٟ و ٌهىاجی ؾاقيؿ که بك ظ٩ٛ و با٬ی هايؿو آو

همایا قا ال ؾوث بؿهًؿ و با قوی کاق آهؿو هًهس الله ؾووث يؿاقيؿ که ؾق ِىقت پیكولی آئییى ؼؿا، آو 
گىيه هكگم ؾووث يؿاقيؿ که و ایى کًؿ، ال آو ٌهىات هعكوم ٌىيؿکه به ظ٫ ظکن هیهح١ال، لهايی

هّالط و هًا٨ٟ ٨اوؿ آياو جباه گكؾؾ و ظ٫ وؿ قاه ٌهىات آياو گكؾؾ. لفا با جىشه به ایى ظ٭ی٭ث قوٌى 
ًین. بؿیهی اوث که هى١٬یث و ١اِك قا ؾق بكابك اوبلم به ؼىبی ؾقک کجىايین هى١٬یث شاهلیث ههی

گیكی شاهلیث ه١اِك، هن ؾق ٌك٪ و هن ؾق ٤كب و هن ؾق کٍىقهایی که هًىل هن ؼىؾ قا هىٟٔ
 .2«آوقيؿ، شم هى١٬یث ٠ًاؾ و شًگ يیىثهای اوبلهی به ظىاب هیوكلهیى

هى الهی، هکه، که ٌكک و بث پكوحی ؾق آو هىز که اوبلم آهؿ و الله هح١ال ؾق وكلهیى ااها لهايی
لؾ و ج١ّب کىقکىقايه ؾق هیاو ا٨كاؾ و ٬بایل آو ٨كاگیك بىؾ، بهحكیى هؽلى٬اجً قا هب١ىخ ي٘ىؾ؛ اوبلم هی

ای و آياو قا به ؾقشه و هكجبهّبات کىقکىقايه آلاؾ گكؾايیؿ ها و ج١پكوحیپیكوايً قا ال ٬یؿ و بًؿ چًیى بث
 ٨كیؿه ٌؿه بىؾيؿ، ايح٭ال ؾاؾه و جك٨یٟ بؽٍیؿ.که به ؼا٘ك آو آ

ة﴿ َٔ ُخ  َو ٌۡ ٍّٖ َػَْ نَف وَ  ٱۡۡلِ  یها قا شم بكاايىاو ها وشىهى » [18]الفاقیات:  ﴾ژإَِلٍّ َِلَۡكُجُؽوِن  ٱۡۡلِ
 .«امؿهیا٨كیپكوحً ؼىؾ ي

 پیاهبكگىيه بىؾ که به ؼا٘ك ایى ؼیك و ٨ٕلی که ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال هحىشه اِعاب گكاهی و ایى
بكای هىشىؾیث و گكؾیؿ، ظ٭ؿ و کیًه هىحکبكاو بكايگیؽحه ٌؿ، چكاکه اِعاب قوىل الله  

آهؿيؿ، بًابكایى بك ؾیى و اهل ؾیى ظ٭ؿ و کیًه ها جهؿیؿ به ظىاب هیقیاوث و ٌهىات و وكوقی آو
ها و ال٭اب لٌث و ها و ایى ؾیى ظًی٧ و ظ٭گكا، ویلی ال جه٘ثلیؿه و ٠بلوه بك ج٘ىؽك ي٘ىؾو آووق

 به وىی ایٍاو قوايه واؼحًؿ. قا ياهًصاق
                                                           

هن با ایى کلیث يیىث، های اوبلهی به شاهلیث، آو ؛ اها ایى به ه١ًای جىِی٧ ج٘اهی وكلهیى110 :، َپیٍیى -2
 باًٌؿ.ی هًّىقه هی٩ههایی هىحًؿ که بك اوبلم بىؾه و هّؿا٪ ظؿید ٘ائ بلکه وكلهیى
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هایی که بمقگاو ٬كیً و کىاو ٬بل ها و ؾویىهاها شاهلیث اهكولی يیم بك و٫٨ هكاؾ و ؾق هىیك ي٭ٍه
ْ ثِِٙ ﴿ ي٘ایًؿ:ها جكوین ي٘ىؾيؿ، ظكکث هیال آو ا ٜۡ َٜاَض دَ

َ
ٜۡم  َؼةُمَٜن  ۚۦٗ خ ًَ ۡٓ ُٚ  ِۡ  [11]الفاقیات:  ﴾ڕثَ

٠اهل  ًؿ ٔویايگكیايؿ؟ٕ يه، بلکه آياو هكؾهاو ٥٘ٓ و٩اقي کكؾهیى وؽًیگك قا ٔبه گ٩حى چًیهگك ه٘ؿ»
 .«ٌاو اوثٓیايگكید ٥٘یه واظؿ ؼبیٍاو ه٘او قوظیوظؿت ٠٘ل ا

ی هح١ؿؾی ؾق اهث ها گكوه و هكؾهاو، ٘ب٭ات وپه ال آ»گىیؿ: ٌیػ هع٘ؿ بى و١یؿ ٬عٙايی هی
ٜاهك گٍحًؿ که با ایى ؾیى به ؾًٌ٘ی بكؼاوحه و وبلض ج٘ىؽك و اوحهماء قا بكای قویاقویی با ایى ؾیى و 

گىیاو و ؾاوحاو وكایاو و ؼبكيگاقاو و هًكهًؿاو و اهل آو به کاق گك٨حًؿ، ه٘چىو: يىیىًؿگاو و ٬ّه
ايؿ ه١حاؾاو و هٍكوب ؼىاقاو و و ال ایى ٬بیل باًٌؿ٨ٕایل اؼبل٬ی هی لياو ٨اشكی که ٠اقی ال هكگىيه

های ظكاهی اوث که چىو ؾیى الله ... اها چًیى ٠٘لکكؾی ؾاقيؿ، چىو هبًای ٠٘لکكؾٌاو جصاقت
ل و الی آو ليؿگی ي٘ىؾه و چكک و آلىؾگی آو ه٘چًاو و ظاکن گكؾؾ، آبگیك پلیؿی که ؾق گهح١ال ٬ائن 
 گكؾايؿ.ؼٍک هی یابؿ،ا٨مایً هی

بكاوحی ؾق باب ظكَ ٌؿیؿ ؾًٌ٘او الله هح١ال يىبث به يابىؾی و جباهی و لٌث شلىه ؾاؾو 
 پكؾالؾ و ایى اهكی يیىث ِىقت ِا٦ و ٩ٌا٦ اوبلم شم ايىاو هحکبك و ه٥كوق و لصبال به هصاؾله ي٘ی

ء قا ؾق قاوحای که بك کىی پىٌیؿه باٌؿ. لفا شای ج١صب يیىث اگك وبلض ههلک ج٘ىؽك و اوحهما
ی و هگىاو جیكه و جاقیکی ؾق ا٘كا٦ چهكهوىلايؿو ایى ِىقت ِا٦ و ٩ٌا٦ به اوحؽؿام ؾقآوقؾه 

کًؿ، هكچًؿ کا٨كاو لیکى الله ٠موشل يىقي قا کاهل هی کًًؿ،يىقايی اوبلم پكاکًؿه ي٘ىؾه و پؽً هی
 .2«ؾووث يؿاٌحه باًٌؿ

 هغلب دوم: حغذ
باٌؿ، بًابكایى چىو بؿاو که ظىؿ شم ؾق بكابك ي١٘حی ي٘ی»ىیؿ: گؾق هىقؾ ظىؿ هی  اهام ٤مالی

 باٌؿ: الله هح١ال به بكاؾقت ي١٘حی ٠ٙا ٨كهىؾ، هىٟٔ جى ؾق بكابك آو به ؾوگىيه هی
كوًؿی يٞى و بكاؾقت ؾاؾه ٌؿه، کكاهث ؾاٌحه و اظىان ياؼیا ایًکه يىبث به ي١٘حی که به هن -2

ؿ و و لوال و يابىؾی ؾاٌحه و ال آو ياقأی هىحی ى  اي قا ؾووث ؾاقی، که ایى ظالث ه٘او ظ 
 ٌىؾ.ظىاؾت ياهیؿه هی

اقأی يیىحی، اها و یا ایًکه لوال و يابىؾی آو ي١٘ث قا ؾووث يؿاٌحه و ال وشىؾ و ؾوام آو ي -1
و ایى ظالث ٤بٙه يام ؾاقؾ. و گاهی به اون  ؼىاهیقا يیم بكای ؼىؾ هیي١٘حی ه٘چىو آو

                                                           
  ، هع٘ؿ ٬ٙب111-111 :: شاهلیة ال٭كو ال١ٍكیى، َيگا و ؛11-1 :هله، َأوحهماء بالؿیى واإل -2
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 .2«ٌىؾآو یاؾ هیهًا٨ىه ال 
اها ظالث اول ؾق هك ظال ظكام اوث، هگك يىبث به ي١٘حی که به کا٨ك یا ٨اشكی ؾاؾه ٌؿه و وی ال 
آو ي١٘ث ؾق هىیك جكویس و بكپایی ٨حًه و ٨حًه ايگیمی و بكهن لؾو قوابٗ ٨ی٘ابیى ا٨كاؾ و اـیث و آلاق هكؾم 

يىبث به آو ي١٘ث و ؾووث ؾاٌحى لوال و کًؿ، که ؾق چًیى ظالحی ياقٔایحی و کكاهث اوح٩اؾه هی
قوايؿ، چكا که جى ال ایى شهث که آو ي١٘ث اوث، ؼىاوحاق لوال و يابىؾی يابىؾی آو به جى ٔكقی ي٘ی

ی ٨ىاؾ ٬كاق گك٨حه، ؾووث ؾاقی و چىو قا بؿیى ؼا٘ك که آلث و وویلهآو يیىحی، بلکه لوال و يابىؾی آو
 .1کًؿبؿو ؾاؾه ٌؿه، جى قا يگكاو و ياقاظث ي٘یال ٨ىاؾ وی ؾق اهاو باٌی، ي١٘حی که 

ؿ ٠باقت اوث ال جً٘ای لوال و يابىؾی ي١٘حی ال ؾیگكاو و ياقٔایحی بؿاو،  ظال که جبییى گكؾیؿ ى  ظ 
و به ؼا٘ك آيچه الله هح١ال بك  ى ؾقؾ و هكْ ال اهكاْ ٬لبی بىؾيؿکه ؾًٌ٘او ايبیاء ؾچاق ای بؿاو

کكؾيؿ، ظىاؾت ها پیكوی هیهًايی که ال آوئث به پیاهبكاو و هپیاهبكايً يالل ٨كهىؾه بىؾ، يىب
باًٌؿ، ها يىبث به اهل اوبلم هیوقلجكیى آووقلیؿيؿ؛ و یهىؾ و يّاقی ال ؾیكبال ال ظىاؾت هی

ٖۡ  َوهٍّ ﴿ ٨كهایؿ:ٌاو وأط و قوٌى گكؾايیؿه و هیله قا ؾق کحابؤکه الله هح١ال ایى هى ه٘چًاو ِ ّٔ سرِي   ََ

 ِِ ۡٚ
َ
َُِتَٰتِ أ َ  ٱّۡ ة دَبَيٍّ َٔ ٖۢ َبۡكِؽ  ِ ّٔ  ِٓٛ ُٗىِك

َ
ٖۡ ِقِ٘ؽ أ ِ ّٔ ا  ةًرا َظَكؽا ىٍّ َُ  ۡٓ ُِس ٖۢ َبۡكِؽ إِيَؿَٰ٘ ِ ّٔ ٜۡ يَُؿهَّوَُٗسٓ  َ ل

 ُٓ ُٛ َ ۖٞ ل ْ وَ  ٱۡۡلَيَّ ٜا ْ وَ  ٱۡخُى ٜا ِِتَ  ٱۡضَىُع
ۡ
َٰ يَأ ُ َظَّتٍّ ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه

َ
َ إِنٍّ  ۦٓۗۡ ثِأ َٰ ُكِّ  ٱّللٍّ ءٖ ًَِؽيؿ   لََعَ  [203كة: ]الب٭ ﴾ٳ٩ََشۡ

ٍه ؾوايؿه اوث، آقلو ؾاقيؿ اگك یکه ؾق وشىؾٌاو ق یظىؿ و کقٌ یال اهل کحاب، ال قو یاقیبى»
ى که یؿٕٓ با ایکه ؾاٌح یبه ظال واب٭ ٘او بالگكؾايًؿ ٔبه شايب ک٩ك ویكي ایبٍىؾ ٌ٘ا قا ب١ؿ ال پف

ٌاو کاهبًل یٌاوٓ بكایآو٘اي های کحاب ؼىؾ یؿ، ال قویاؿهیکه بكگم یقاه یؾقوح ث ٔاوبلم ویظّ٭اي
ؿ جا ؼؿا ٨كهاو ؾهؿ ٔکه ؾق بكابكٌاو چه کاق یکً یؿ و چٍن پىٌیقوٌى گٍحه اوث. په گفٌث ي٘ائ

 .«جىايا اوث یمیؼؿاويؿ بك هك چگ٘او بی ؿٓ.یکً
کًؿ قوایث هی ال ابى ٠بان  ؾق وبب يمول ایى آیه، ال و١یؿ بى شبیك یا ٠کكهه  اهام ٘بكی 
 ؛یى ظىؿوقلاو یهىؾ يىبث به ا٠كاب بىؾيؿجك بمقگ ؼٙب الأیاوك بى  بىأؼٙب و ى أب که گ٩ث: ظیي

ؾو ال کىايی بىؾيؿ که ؾق و آو ی با قوىلً هح٘ایم ٬كاق ؾاؾه بىؾها قا ؾق ؾًٌ٘چكاکه الله هح١ال آو
                                                           

 «٦٤ يٖتً وامل٨ا٘ٚ ُيفػؤن املإ»يىبث ؾاؾه و آو ایًکه ٨كهىؾيؿ:   ٤مالی ؾق ایى لهیًه ظؿیری قا به قوىل الله -2
گىیؿ: اِل هك٨ى٠ی ال ٓ هی2پاوق٬ی  ٠1/213كا٬ی ؾق جؽكیس اظیاء ٔوقلؾ. ؼىقؾ و هًا٫٨ ظىؿ هیهىهى ٤بٙه هی

قا ؾق ـم ظىؿ وقلیؿو قوایث ي٘ىؾه باٌؿ و ه٘چًیى ابى ابی الؿيیا آوآو يیا٨حن و بلکه آو ٬ىل ٨ٕیل بى ٠یاْ هی
 اوث.

 ٓ.230-1/213اظیاء ٠لىم الؿیى ٔ -1
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يالل کكؾيؿ، په الله ٠موشل ایى آیه قا بالگكؾايؿو هكؾم ال اوبلم، با ج٘ام جىايی که ؾاٌحًؿ، جبلي هی
ِِ  َوهٍّ ﴿ ٨كهىؾ: ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ سرِي   َُِتَٰتِ ََ  .2﴾...ٱّۡ

باٌؿ. لفا ل٩ٛ اها آيچه يمؾ ش٘هىق ه١حبك اوث، ٠٘ىهیث ل٩ٛ و يه اؼحّاَ آو به وببی ؼاَ هی
گیكؾ و جًها اؼحّاَ به آو ؾو ي٩كی که ؾق وبب يمول ٔاهل کحابٓ ج٘اهی یهىؾ و يّاقی قا ؾقبكهی

ؾق وبب يمول ایى آیه  ی واظؿی ایى ؾق اوباب يمول ال٭كآو يگاٌحه ـکك گكؾیؿ، يؿاقؾ؛ ٠بلوه بك
ؾت ال وىی ج٘اهی یهىؾیاو بىؾه اوث و جًها ال ی آو اوث که ظىاؾهًؿهقوایحی واقؾ ٌؿه که يٍاو

ِِ  َوهٍّ ﴿ اهك آیهو ال وىیی ؾیگك، ٜ .1ها يبىؾه اوثوىی بكؼی ال آو ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ سرِي   َُِتَٰتِ ََ ّۡ ؼىؾ  ﴾...ٱ

ی آيها ها و يه ه٘هؿ و آیه ي٩كهىؾه که بكؼی ال آوکًبك ٠٘ىم اهل کحاب ٔیهىؾ و يّاقیٓ ؾاللث هی
 ؾووث ؾاٌحًؿ که ...

کٍؿ؛ ابى هاشه با اها ؾق وًث يبىی قوایحی ـکك گكؾیؿه که يى٠ی ال ایى ظىؿ قا به جّىیك هی
٤َا َضَفَػحُْس٣ُ احْل٬٫َُُد »٨كهىؾيؿ: کًؿ که قوىل الله قوایث هی م ال٘ىهًیى ٠ایٍه أوًؿي ال 

٤ِيِ 
ْ
ََلِم َواتلَّأ ٍء، ٤َا َضَفَػحُْس٣ْ لََعَ الفَّ جاو ه٘چىو وبلم کكؾو و یهىؾ بك هیچیک ال ا٠٘ال» 1«لََعَ ََشْ

 .«وقلؾآهیى گ٩حى، ظىاؾت ي٘ی
یهىؾیاو و ای ههن، پكؾه ال ظ٭ی٭ث ٬كآو کكین و وًث يبىی به ؼا٘ك هؿ٨ی بمقگ و ؼٙیك و ٨ایؿه

و آو هؿ٦ ایًىث که  ٌاو قا وأط و آٌکاق ي٘ىؾه اوثٌاو بكؾاٌحه و ظ٭ی٭ثهىیعیاو و پیكواو
کًًؿ و هىل٘اياو هىل٘اياو بؿايًؿ، ٌبهاجی قا که یهىؾ و يّاقی ؾق هىقؾ اوبلم هٙكض کكؾه و ایصاؾ هی

او بىؾه که هًبٟ و هّؿق آو های آيکًًؿ، ال هکك و ظیله و يیكيگقا ؾق هىقؾ آو ؾچاق ٌک و جكؾیؿ هی
ها و ظ٭ؿ و کیًه و ظىؿی اوث که يىبث به اوبلم و اهل آو ؾاقيؿ، يه ایًکه ایى ٌبهه پكاکًی

و بؿیى ؼا٘ك اوث  ث که هّؿق و هًبٟ آو ا٠ح٭اؾ باٌؿها ال قوی يّیعث و ؼیكؼىاهی او گىئی یاوه
ِٛٓ﴿ ٨كهایؿ:که الله ٠موشل هی ُٗىِك

َ
ٖۡ ِقِ٘ؽ أ ِ ّٔ ا  که ؾق وشىؾٌاو  یظىؿ و کقٌ یال قو» ﴾َظَكؽا

ها هًً جىٔیط ؾاؾه و جبییى ي٘ایؿ که ظىؿ آوئگىيه بكای بًؿگاو هجا ایًکه ایى« ٍه ؾوايؿه اوثیق
ها باٌؿ، بلکه ظىؿ آوای ؾیًی یا ٤یكت يىبث به ظ٭ی که بؿاو ه١ح٭ؿيؿ، ي٘یبكؼاوحه ال ٌبهه

                                                           
 ٓ ٌاکك.1/133شاهٟ البیاو ٔ -2
1- َ: 11. 
 ٌ٘اقه: ،«ةِعیط وًى ابى هاش» البايي ؾقٓ، 2/211ٓ 110ٔٔ ٌ٘اقه:ابىاب ا٬اهة الّبلة، باب الصهك بآهیى،  ؾق -1

 .آو قا جّعیط کكؾه اوث 2/211ٓٓ 831ٔٔ
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ـاجی و اؼبل٪ ٨اوؿ  باٌؿ. و اِكاق و ٠ًاؾ ایٍاو بكای هايؿو ؾق با٘ل هیبكؼاوحه ال ؼبائد ؾقويی و بؿ
ُٓ ﴿ ٨كهایؿ:و بك ایى اوان اوث که ؼؿاويؿ هح١ال به ؾيبال آو هی ُٛ َ َ ل ة دَبَيٍّ َٔ ٖۢ َبۡكِؽ  ِ ّٔ ٞۖ ى یبا ا» ﴾ٱۡۡلَيَّ

ٌاو کاهبًل یٌاوٓ بكایآو٘اي های کحاب ؼىؾ یؿ، ال قویاؿهیکه بكگم یقاه یؾقوح ث ٔاوبلم ویکه ظّ٭اي
  .«قوٌى گٍحه اوث

و اِعاب  ؾايىحًؿ که ظ٫ با هع٘ؿ ها وأط و آٌکاق بىؾ و به ؼىبی هیظ٫ و ظ٭ی٭ث بكای آو
ًٌاؼحًؿٓ اها ٌاو قا هیکه ٨كليؿاو ًٌاؼحًؿ ٔه٘چًاوقا هیو به ؼىبی قوىل الله  باٌؿو یاقاو او هی

، ِكاظحؤ به ؾًٌ٘ی با او بكؼاوحه و با ک٘ال و٬اظث به اهل اوبلم و یاقاو قوىل الله ایى وشىؾ با
با آیات قوًٌگكی به يمؾ ایٍاو آهؿ و هٙاب٫ با هن په ال ایًکه قوىل الله ظىاؾت وقلیؿيؿ، آو

 قوٌى و وأط گكؾیؿه و جبییى ٌؿه بىؾ. ٌاوبكای 2ظ٭ی٭ث ظ٫ و های جىقات بىؾ وبٍاقت
ـاجی یهىؾ و يّاقی قا بكای هىل٘اياو قوٌى گكؾايیؿه و پكؾه ال ال ایى قووث که ٬كآو کكین ؾًٌ٘ی 

و  ها يؿاٌحه باًٌؿی شم ؾًٌ٘ی ال آوها قا بًٍاوًؿ و ايحٝاقآو بكؾاٌحه اوث، جا ایًکه هىل٘اياو آو
قا گىيه آوىای که ؾق وقای هك ٠٘ل لٌث و ًٌیٟ آياو يهاو اوث، ًٌاؼحه و ایبؿیى جكجیب وبب يه٩حه

چكاکه  ؛ي٘ایًؿال آو، آهاؾگی ظاِل  جك بمقگ هعحكم و بمقگ يپًؿاٌحه و بلکه بكای ه٭ابله با چیمی بىیاق
ؾًٌ٘ث ؾق ؾیى و ٠٭یؿه با جى با هىؾت و ههكبايی و ٠ٙى٨ث  ؾٌ٘ى هكگم ِاؾ٪ يبىؾه و اهکاو يؿاقؾ

٠٭یؿه و باوقت و ٤ًی٘ث ٌ٘كؾو  ی وی ال هبل٬ات با جى، جؽكیب و ٨ىاؾقوبكو گكؾؾ و بلکه ايگیمه
گكؾؾ؛ و بلکه پیىوحه و ه٘یٍه هؿ٦ و ی وی هیه١٩ًث و وىؾی اوث که ؾق ؾیؿاق جى، هحىشه ٠٭یؿه

ی و کیًه ؼٍن ؛حه که ظىؿ ایٍاو قا با ظىؿوث. لیکى ظک٘ث الله هح١ال بك آو ق٨ا ٤كْ وی ه٘یى
ـاجی ؛جىلیها قا با کیًهآو ـاجی ایٍاو قا با بؿ و يیم ٌكاقت آيها قا با ٌكاقت پاوػ يؿهین، بلکه ال  و بؿ

ْ وَ ﴿ شبلله باٌین:هاو شلج٘اهی آيها ؾقگفقین و ؾق ایى قاوحا هلحمم و هً٭اؾ اهك هىالی ٜا  ٱۡخُى
ْ وَ  ٜا ی يیکی و بلکه ؼؿاويؿ هح١ال به چًیى ه١اهله .«په گفٌث کًیؿ و چٍن پىٌی ي٘اییؿ» ﴾ٱۡضَىُع

٩اقي يکكؾه اوث و ي٩كهىؾه که جًها ال ٠٘لکكؾ اهل کحاب گفٌث ي٘ىؾه و جًها با اهل کحاب جىِیه و و
ٌاو چٍن پىٌی ي٘اییؿ، بلکه به ٘ىق ٠ام و هٙل٫ به چًیى ٠٘لکكؾی جىِیه و و٩اقي ي٘ىؾه ال کاقهای

هًاو و ئپىٌی که الی٫ ه٭ام و هًملث هی هكؾم بكاوان گفٌث و بؽًٍ و چٍناوث، جا ایًکه با ه٘ه

                                                           
ابى ٓ 2/121كة الًبىیة ٔهصلؿ یبًگك به ظىاؾذی که هیاو یهىؾ و ٠كب هؿیًه ه٘چىو بًی اٌهل ؾق شكیاو بىؾ: الى -2

کًؿ، اها ظىؿ و ظىؿ ؾايىحًؿ که ال کصا ٜهىق هیًٌاؼحًؿ و هیی پیاهبك قا ٬بل ال ٜهىقي هیها به ؼىبهٍام. آو
 ٌاو ههك لؾه بىؾ.و بك ٬لىب ي٘ىؾه ٌاو قا کىقوقلی چٍ٘او
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ِِتَ ﴿ ٨كهایؿ:... وپه الله هح١ال هی ١اهل ؾاٌحه باٌینٌك٦ آيهاوث، ج
ۡ
َٰ يَأ ُ َظَّتٍّ ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه

َ
جا ؼؿا » ﴾ۦٓۗۡ ثِأ

گىيه الله هح١ال ٩٠ى و گفٌث قا ه٭یؿ به لهايی هعؿوؾ ٬كاق ؾاؾه اوث و آو جا هًگام و ایى ؛«٨كهاو ؾهؿ
، هبلکث آيها قا ؾق پی ؼىاهؿ ؾاٌثها قا به لكله ؾقآوقؾه و آهؿو اهك الله هح١ال هبًی بك شهاؾی که آو

 .2«باٌؿ هی
و به ؼا٘ك ه٘یى ظىؿوقلی يىبث به اهث هىل٘او اوث که هیچگاه یهىؾ ال اـیث و آلاق و ١٘ى 
ؾق ؾیى و ج٘ىؽك به ؾیى و اهل آو، ؾوث بكيؿاٌحه و پیىوحه چًیى ٠٘لکكؾی قا ؾق ؾوحىق کاق ؼىؾ 

-واگىيه بىؾه اوث؛ که يیم ایىؾق بكابك قوىل الله که ال ؾیكبال ٠٘لکكؾٌاو  ؾاٌحه و ؾاقؾ، ه٘چًاو
هؽحل٧ اوحهماء ؾق ِؿق اوبلم، ؾق باب ؾوم  های ِىقت هایی ؾق ایى لهیًه ؾق هبعدٌاءالله هرال

قویؿيؿ: ٔبه شای الىبلم ٠لیکنٓ الىام ٠لیک، هیبه قوىل الله  و٬حیؼىاهؿ آهؿ. ه٘چىو ایًکه 
 ...گ٩حًؿ ٔهكگ بكجىٓ هی

هبحبل ٌؿه و هّؿا٪ آيچه ِاؾ٪  - ظىؿ -و٧، هىل٘اياو يیم به ایى ؾقؾ و هكْ ؤک٘ال جاها با 
ا٩َّ٧ِ »٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله  ةهكیك بىأالّ٘ؿو٪ ال آو ؼبك ؾاؾيؿ، ٬كاق گك٨حًؿ؛ ال 

َم٣ِ 
ُ
ِِت َداُء اَْل َّ٤

ُ
ُيِهيُب أ َُمِم؟ َؿاَل: َؿاُفوا: «ـَ ْٕ ُؽ، َواتلَّ » َوَما َداُء ا ٍَ ، َواْْلَ ََشُ

َ
ْجَيا، اکذاَْل ُؽ، َواتل٨ََّاُُ٘ؿ ِِف اَلُّ

ػوَ  ـُ ، ُث٣َّ ال٫َْْؽجُ  اتلََّطا ها ؼىاهؿ ٌؿ؛ بكاوحی اهث هى ؾچاق هكْ اهث» 1.1«َضَّتَّ يَُس٬َن اْْلَِِغُّ
ٌكهی و ٤كوق و ؼىؾؼىاهی،  ها چیىث؟ ٨كهىؾيؿ: گىحاؼی و بیگ٩حًؿ: یا قوىل الله، هكْ اهث

ای که هىشب جصاول و ج١ؿی يىبث ٨موو ٘لبی و هىاب٭ه ؾق ؾيیا و ظىؿوقلیؿو يىبث به هن، به گىيها
 .«ٌىؾبه یکؿیگك و وپه ٨حًه و ٬حل هی

                                                           
 .يٌیػ: ٠بؿالكظ٘ى الؿووك ،101ٓ-1/101اآلذاق وال٩٘اهین ٔ ٩ِىة -2
های ٬یاهث ؾق بیاو يٍايه باٌؿ.... و قوىل ؼؿا اؼحبلٖ هیگىیؿ: هكز به ه١ًای ٨حًه و هی 831 :ؾق ٩ِعه يقال -1

ا٨مويی ؾق چیمی و  ،گىیؿ: .... و اِل هكزٓ هی1/111آو قا به ٬حل و کٍحاق ج٩ىیك ي٘ىؾيؿ. و ابى اذیك ؾق الًهایة ٔ
 باٌؿ....وو١ث ؾق آو هی

وًاؾ و لن یؽكشاه، : ِعیط اإلوثگ٩حه ا ٓ، و218-1/211ٓ 1122ٔٔ ٌ٘اقه، ةظاکن، کحاب البك والّلبه قوایث  -1
ظؿید  ال «ووٗاأل» ؾق ي٘بكاي و «ـم العىؿ» ؾقالؿيیا  يبأابى »: ي گ٩حه اوث٠كا٬ ، ويیم با او هىا٫٨ اوث ـهبی

 ؾق يهیر٘ ٓ ٤مالی. و1/211ظیاء ٔاإل چاپ ٌؿه ه٘كاه با «يال٥ً٘». ايؿآو قا جؽكیس کكؾه وًاؾ شیؿا هكیكة با ىبأ
ي اوث و١یؿ ال٩٥اق بىأ ؾق اوًاؾ آو وآو قا قوایث کكؾه اوث  «ووٗاأل» ؾق ي٘بكاي»: گ٩حه اوث 1/101ٓال٘صٟ٘ ٔ

: ٨یٓ ال٭ؿیك ه٘چًیى يگا. «آو ذ٭ه هىحًؿ قشال هب٭ی ، وي کىی ال او قوایث يکكؾه اوثظ٘یؿ بى هاي که شم
  وی ه٘یى کبلم هیر٘ی قا ي٭ل کكؾه اوث. ،يهًاو، 1/281ٓٔ
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هل اوحهماء، بعد ال اوحهماء اهل بؿ٠ث و هىی و هىن و ا های ِىقت و ؾق باب ؾوم، ؾق هبعد
و بیاو ؼىاهؿ ٌؿ که آيچه اهل بؿ٠ث قا بك اوحهماء و ٠یبصىیی و  ٨ى٫ ؾق ٬ؿین و شؿیؿ ؼىاهؿ آهؿ

هن به ؼا٘ك ج٘ىؽك اهل وًث و ش٘ا٠ث واؾاٌحه، ظىؿوقلیؿو ایٍاو به اهل وًث و ش٘ا٠ث، آو
باٌؿ. و يیم آٌکاق ؼىاهؿ ٌؿ که جى٧٬ ؾق ظؿوؾ آو هی ي١٘ث الحمام و پایبًؿی به وًث و پیكوی ال آو و

ؾاٌحه که به اوحهماء و ٠یبصىیی قوی آوقيؿ، ظىؿوقلی ایٍاو يىبث به اهل  آيچه اهل ٨ى٫ قا بك آو
ی جىظیؿ پاکیمه و آقاوحه ي٘ىؾه و ٌاو قا با هاؾهباٌؿ، ه٘ايايی که ؾقووؼیك و ِبلض و ٘ا٠ث هی

ائل و آيچه هؽل هكوت و شىاي٘كؾی  ٜاهكٌاو قا به اؼبل٪ و ٨ٕائل و اشحًاب و پكهیم ال ٨ى٫ و ـق
 ايؿ.٘ىؾهاوث، همیى ي

هًاو قا به ج٘ىؽك ئبكؼی ال کىايی که ه»گىیؿ: هًاو هیئی ج٘ىؽك هؾق لهیًه وبلم ٌیػ اإل
ىؿهی -کًؿ، و ایى هًاو هیئها قا واؾاق به ٤یبث ي٘ىؾو ال هوقلی ایٍاو اوث که آوگیكيؿ، ؾقظ٭ی٭ث ظ 

ذًای ٌؽّی به هیاو ٌىيؿ؛ و چىو هؿض و ی١ًی ٤یبث و ظىؿ هی ؛گىيه هكجکب ؾو اهك لٌث و ٬بیط
ی اِبلض یا ؾق ٬الب ظىؿوقلی و ٨صىق و آیؿ، با ج٘ام جىاو ؼىیً، چه ؾق ٬الب ؾیى و به هؿ٦ و بهايه

قیٍؽًؿ، و١ی ؾق کاوحى ال ه٭ام و هًملث هؿض ٌىيؿه ؾاقؾ، جا ایًکه به هك جكجیبی ٌؿه، آو ٩ِات يیک 
٬الب ج٘ىؽك و ٌىؼی و لهى و ل١ب به  قا ال وی وا٬ٗ گكؾايؿ؛ و ؾق هیاو آياو کىايی هىحًؿ که ؾق

ؼىاهًؿ با اوحهماء و ج٘ىؽك ي٘ىؾو و ؼىاق و ظ٭یك و گىيه هیو ایى پكؾاليؿهًاو هیئ٤یبث کكؾو ال ه
 .2«کىچک ٌ٘كؾو وی، ؾیگكاو قا به ؼًؿه ؾقآوقيؿ

ها و اهكاْ ٬لبی شم با و بی٘اقی» باٌؿهای ؼٙكياک و ؼٙكآ٨كیى ٬لب هیظىؿ ال ش٘له بی٘اقی
و ٠لن يا٨ٟ و وىؾهًؿ بكای هكْ و بی٘اقی ظىؿ آو اوث که به ی٭یى  ٌىيؿ.٠لن و ٠٘ل هؿاوا ي٘ی

و ک٘حكیى ٔكقی هحىشه ؾیى و ؾيیای آيکه بؿو  بىؾهؾیى و ؾيیای جى  هحىشهظىؿ جًها ٔكق بؿايی 
هًؿ ؿوقلی ظىىؾ، ؾق ؾيیا و آؼكت بهكهکًؿ و بلکه بك٠که به ؼا٘ك ظىظىاؾت وقلیؿه ٌؿه، ي٘ی

گاهی  و ؾٌ٘ى ٔي٩هٓ ؼىیً و  ایى ظ٭ی٭ث قا ؾقک ي٘ىؾه و ًٌاؼحیؼىاهؿ ٌؿ. و چىو با بّیكت و آ
 ؾووث ؾًٌ٘ث يبىؾی، ظح٘ؤ و ١ٙ٬ا ظىؿوقلی قا قها ؼىاهی ي٘ىؾ.

باٌؿ، آو اوث که ؾقظ٭ی٭ث با ظىؿوقلیؿو يىبث به اها ٔكقی که ال ياظیه ظىؿ هحىشه ؾیًث هی
و يیم ال ٠ؿل و ٠ؿالث قا هیاو بًؿگايً ج٭ىین ي٘ىؾه ه و ال ي١٘حی که آوی ا٠حكاْ ي٘ىؾ٬ٕا و ٬ؿق اله

قا ؾق پاؾٌاهی ؼىیً ٬ائن ؾاٌحه، با پًهاو ي٘ىؾو ظک٘ث ظ٫ وبعايه وج١الی، ا٠بلو الهی که آو
ای؛ و ایى شًایحی ؾق قا ايکاق ي٘ىؾه و لٌث و ياپىًؿ و ياؼىٌایًؿ پًؿاٌحهای و ؾق وا٬ٟ آوياقٔایحی کكؾه

                                                           
 ٓ.111-11/111ٔهص٘ىٞ ال٩حاوی  -2
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و  .و ه٘یى ؾق شًایث يىبث به ؾیى کا٨ی اوثجىظیؿ و ؼاق و ؼاٌاکی ؾق چٍن ای٘او اوث.  ظ٫
و قوي  ي٘اییهیقا ٨كیب ؾاؾه و يّیعث و ؼیكؼىاهی وی قا قها  هئهًیگاهی ا٨موو بك ایى شًایث، 

و قاه  ییگىهیايبیاء و اولیای الهی ؾق ؾووث ؾاٌحى ؼیك و يیکی و ؼىبی بكای بًؿگاو الله هح١ال قا جكک 
ها ٠ٙا هایی که بؿاوها و لوال و يابىؾی ي١٘ثؾق ج٘ایل به وكالیك ٌؿو ببلها و هّیبث قا ابلیه و ک٩اق

اهىق آوقی؛ و ایى ال ش٘له ها ؾق ایى اهك ؼٙیك قوی هیو به هٍاقکث با آو گیكیهیٌؿه، ؾق پیً 
آيچًاو که آجً چىب قا يابىؾ های ٬لب قا اوث که ؾق ٬لب شا ؼٍک کكؾه و ظىًات و يیکی ؼبیری

ها کًؿ، آوکًؿ، يابىؾ و جباه و ویكاو ي٘ىؾه و ه٘چًاو که ٌب قول قا هعى هیکكؾه و به ؼاکىحك جبؿیل هی
 ي٘ایؿ.قا هعى و ياپؿیؿ هی

وث که ه٘یٍه ؾق ؾيیا به ؼا٘ك ایى ظىؿوقلی ؾق ٤ن و ايؿوه ا اها ٔكق ظىؿوقلی به ؾيیای جى ایى
هایی قا که بك بكی، چكاکه الله هح١ال ي١٘ثبىؾه و پیىوحه ؾق ٤ن و ايؿوه به وك هی و ؾقؾ و قيس و ٠فاب

ها يؽىاهؿ گك٨ث، لفا جى با ؾیؿو های جىٓ ال آوؾًٌ٘او جى اقلايی ؾاٌحه، ٔبه ؼا٘ك ظىاؾت و ؼىاوحه
و  ىاهی ٌؿگكؾؾ، ؾقؾهًؿ ؼها ؾ٨ٟ هیهك ي١٘حی و ؾوام آو، قيس کٍیؿه و با هك ببل و هّیبحی که ال آو

 ٠اقی ال آقاهً و وکىو ؼىاهی بىؾ بؿیى جكجیب ايؿوهگیى و هعموو و هعكوم و کن ِبك و ؾاقای ٬لبی
ٌىی؛ ها هیؼىاهی، ؼىؾ ؾچاق آوؼىاهًؿ و جى يیم بكای ؾًٌ٘ايث هیقا که ؾًٌ٘ايث هیه و آيچ

اکًىو ؼىؾ ؾچاق  که هنؼىاهی، ؾقظالیبكاوحی جى ؾق ایى ظالث، وؽحی و هٍ٭ث قا بكای ؾًٌ٘ث هی
آو ي١٘ث ال  ، بال هن با ظىؿوقلی جى،ایى وشىؾ يگكايی و ايؿوه هىحی، اها با آو وؽحی و هٍ٭ث و

ٌىؾ؛ په اگك ال کىايی هىحی که به ؾوباقه بكايگیؽحه آيکه بؿو ظىؿ وقلیؿی، لایل يٍؿه و گك٨حه ي٘ی
و ًٌاؼث ایى ؾقؾ و قيس که به  ٌؿو و قول ظىاب ای٘او يؿاقی، بال هن اگك ٠ا٬ل هىحی، ه٭حٕای ؾقک

ؿ بك جى هىحىلی ٌؿه، آو اوث که به ؼا٘ك ؾقؾهًؿ ٌؿو ٬لب و هحٕكق ى  گكؾیؿو آو، ٠بلوه بك  ؼا٘ك ظ 
هًاو بىؾه و ٠الن ئایًکه هیچ ي٩ٟ و وىؾی ؾق بك يؿاقؾ، ال ظىؿ و ظىؿوقلی ؾوث بکٍی؛ اها اگك ال ه

گاه به ٠فاب ٌؿیؿ و ؾقؾياک کٍؿ، به ٘كی٫ اولی ت قا هیظىؿ ؾق آؼكت ايحٝاقی هىحی که به ؼا٘ك و آ
 ...حى قا ال آو پاک و پاکیمه گكؾايی بایىحی ظىؿ و ظىؿوقلی قا قها ي٘ىؾه و ؼىیٍ

اها پكوأط اوث که ظىؿوقلی ؾیگكاو، هیچ ٔكقی قا هحىشه ؾیى و ؾيیای آيکه بؿو ظىؿ وقلیؿه 
ٌىؾ. ١ال بؿو ٠ٙا ٨كهىؾه، ال وی گك٨حه ي٘یچكاکه با ایى ظىؿوقلی، ي١٘حی که الله هح ؛کًؿ، ي٘یهٌؿ

اي ه٭ؿق ٨كهىؾه، ظح٘ؤ جا هؿجی که الله هح١ال بكای بلکه ي١٘ث و و١اؾجی قا که ؼؿاويؿ هح١ال بكای بًؿه
او ه٭ؿق ي٘ىؾه، بؿوو ایًکه هیچگىيه ٔكق و لیايی هحىشه آو گكؾؾ، ؾوام ؾاٌحه و پابكشا ؼىاهؿ بىؾ. 

 می که به جى يیم ؾاؾه ٌؿه، هٍؽُ و هؿت هك چیمی يىٌحه ٌؿه اوث.ی هك چیبلکه ه٭ؿاق و ايؿاله
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گكؾیؿ، ؾیگك هیچ ي١٘حی بكای جى و بلکه بكای و اگك ي١٘ث با ظىؿوقلی ظىىؾاو لایل و يابىؾ هی
چكاکه ک٩اق به ؼا٘ك ای٘او  ؛هايؿو بلکه ظحی ي١٘ث ای٘او با٬ی ي٘ی هايؿاظؿی ال ؼل٫ با٬ی ي٘ی

ِِ  َوهٍّ  ﴿ ٨كهایؿ:کًًؿ. الله هح١ال هیهیظىؿوقلیؿه و ظىىؾی  هاهًاو اوث که بؿاوئه ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ سرِي   ََ

َُِتَٰتِ  ّۡ ِٛٓ ٱ ُٗىِك
َ
ٖۡ ِقِ٘ؽ أ ِ ّٔ ا  ةًرا َظَكؽا ىٍّ َُ  ۡٓ ُِس ٖۢ َبۡكِؽ إِيَؿَٰ٘ ِ ّٔ ٜۡ يَُؿهَّوَُٗسٓ  َ  یاقیبى» [203]الب٭كة:  ﴾ل

قلو ؾاقيؿ اگك بٍىؾ ٌ٘ا قا اوث، آٍه ؾوايؿه یکه ؾق وشىؾٌاو ق یظىؿ و کقٌ یال اهل کحاب، ال قو
 2.1«ؿٕٓیکه ؾاٌح یبه ظال واب٭ ٘او بالگكؾايًؿ ٔبه شايب ک٩ك ویكي ایب١ؿ ال پف

 هغلب عىم: کبش و غشوس
ك و اإل»گىیؿ: هی قا٤ب ا٩ِهايی  وحکباق، ال يٝك ه١ايی به یکؿیگك يمؾیک کل٘ات الکبك، الحکب 

يىبث به ؼىؾ و ؼىؾبیًی وؼىؾپىًؿی به ايىاو ؾوث باًٌؿ. کبك ظالحی اوث که ؾق اذك ٌی٩حگی هی
یى جکبك و ٤كوق، جك بمقگ بیًؿ وو بكجك هی جك بمقگ ؾهؿ. و ایى لهايی اوث که ايىاو ؼىؾ قا ال ؾیگكاوهی

جکبك وقلیؿو ؾق بكابك ؼؿاويؿ هح١ال، با اهحًاٞ وقلیؿو و ؼىؾؾاقی ال پفیك٨حى ظ٫ و ٠ؿم اـ٠او به 
 گىیؿ: و جکبك هن ؾو ؾقشه ؾاقؾ:... جا آيصا که هیباٌؿ ی هی٠باؾت ظ٫ وبعايه و ج١ال

جکبك پىًؿیؿه و ٌایىحه؛ و آو ایًىث که ا١٨ال يیک ؾقظ٭ی٭ث آي٭ؿق ؾق کىی لیاؾ باٌؿ که  -2
و بك ایى ه١ًا، ؼؿاويؿ هح١ال با واژه جکبك جىِی٧ ٌؿه اوث.  های ٤یك اووثا٨موو بك يیکی
ـُ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی َكـِي

ّۡ ۚٗ  ٱۡۡلَجٍّةرُ  ٱ ُ ّبِ َُ َذ ُٕ ۡ  .[11]العٍك:  ﴾ٱل
 و ايىاو بیً المقگی با جکل٧ و لظ٘ث ه٘كاه باٌؿ جکبك هفهىم و ياپىًؿ؛ و آو ایًىث که ب -1

و بؽىاهؿ بمقگً بؽىايًؿ و بؿايًؿ و ایى ظالث ٠٘ىم  ٌؽّیث ؼىیً آو بمقگی قا ٘لب کًؿ
َٜى  وَجِۡئَف ﴿ ٨كهایؿ:هكؾم اوث. ه٘چىو ایًکه الله هح١ال هی ۡس َٔ َٖ ِي ّبِ َُ ذَ ُٕ ۡ ]المهك:  ﴾ڨ ٱل

 .«اوث یگاهیگاه هحکّبكاو چه بؿ شایشا» [11
ُِۡبَِيةٓءُ  َوَلُ ﴿ ٨كهایؿ:و ایًکه هی َٰتِ ِِف  ٱّۡ ـَ َؿَٰ ۡرِض  وَ  ٱلكٍّ

َ
ؾق  یواالئ و یبمقگىاق» [11: ة]الصاذی ﴾ٱۡۡل

                                                           
 ٓ.231-1/238اظیاء ٠لىم الؿیى ٔ -2
ىؾ  »٨كهایًؿ: ؾق ظؿیری هی قوىل الله   -4 ْعى  ٍة ه   ٘ ي ِي١ْ ـِ  

لَّ ِبوَّ ک  اِو، ٨   ٘ اِئِس ِباْلِکْح ى  اِض اْلع  ی ِاْيص  ل  ىا ٠   ً ١ِی ؾق بكآوقؾ «. »اْوح 
. به قوایث بیه٭ی و ٘بكايي؛ «یگكاو اوثهىقؾ ظىاؾت ؾ یپیٍه کًیؿ، چكا که هك ِاظب ي١٘ح یظاشات ؼىیً قالؾاق

ٓ آو قا جّعیط کكؾه اوث. ؾق ایى ظؿید قوىل ؼؿا ٞ ها قا به قالؾاقی و 2111ؾق الىلىلة الّعیعة، ٌ٘اقه: ٔ البايی
کًؿ جا ایًکه ظاشات ها بكآوقؾه ٌىؾ؛ لیكا بك هبل ي٘ىؾو ظىایس چه بىا که ظىاؾت ظىىؾاو قا بك ايگیمؾ کح٘او ؾ٠ىت هی

  هايٟ بك آوقؾه ٌؿو آو يیال و ظاشث گكؾؾ.و 
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 .2...«ى، ال آو او اوثیله ها وآو٘او
ِٓؾُّ »٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله  ةهكیك بىأو  بىو١یؿ ؼؿقی أو ؾق ایى باب ال  ا١ْ

ْبُخ٩ُ  ؼَّ َْ ِِن  ُْ
ِْْٟبِيَاُء رَِداُؤهُ، َذ٦ْ٥َ ُح٨َازِ شبلله الله هح١ال و کبكیاء قؾای ظ٫ شل ٠مت الاق» 1«إَِزارُهُ، َوا١ْ

يؿ:ٓ په هكآيکه ؾق باٌؿ. ٠ٔمت و کبكیایی و بمقگی اؼحّاَ به الله هح١ال ؾاقؾٓ ٔالله هح١ال ٨كهىؾهی
ها ٌكیک بؿاقؾ، او قا ٠مت و کبكیایی و بمقگی با هى به کٍ٘کً و هًال٠ه پكؾاؼحه و ؼىؾ قا ؾق آو

 .«کًن٠فاب هی
به ؼؿاويؿ « قؾاوه»و « الاقه»ٓ ؾق ٔ٘یك ٔه»گىیؿ: ؾق بیاو ه١ًای ایى ظؿید هی اهام يىوی  

 ایى «ُیـَاِزُظـِي»و ه١ًای  باٌؿهعفو٦ هی ...«تعافی:ؿال اهلل »ی گكؾؾ و ؾق ظؿید ش٘لههح١ال بالهی
 ؛قوايؿِىقت ه١ًای هٍاقکث قا هیوث که هكآيکه ؼىؾ قا به چًیى ٩ِاجی و٧ِ ي٘ایؿ، که ؾق ایىا

ؿیؿی اوث ؾهن.  و ایى و٠یؿ ٌی١ًی هكآيکه ؾق ایى اوِا٦ ؼىؾ قا با هى ٌكیک بؿايؿ، او قا ٠فاب هی
 .1«ؾاقؾبیاو هی قا ِكاظحاً ٠موشل جعكین آو ك و ٤كوق که اللهؾق هىقؾ کب

بى اايؿ. ظا٨ٛ اها بكؼی ال ٠ل٘ا کبك قا به ا٠حباق ج١ل٫ آو با ا٠ٕا و شىاقض به ؾو ؾوحه ج٭ىین ي٘ىؾه
گىیؿ: کبك ؾو يىٞ اوث: په اگك بك ا٠ٕا و شىاقض ايىاو ٜاهك گكؾیؿ، گ٩حه گىیؿ: ٤مالی هی هیظصك 

ل٫ وٌىؾ ؾق وشىؾ وی کبك هیگ٩حه هیٌىؾ: جکبك وقلیؿ وگكيه  هی وكٌحی اوث که ؾق  باٌؿ؛ و اِل ؼ 
ايىاو هحکبك قا بك آو  ،باٌؿ. و کبكو آو آقاهً یا٨حى با ؼىؾبیًی و ؼىؾپىًؿی هی ؾقوو ايىاو اوث

وقلؾ، ببیًؿ و بؿاو کبك و ٤كوق وقلؾ و ج٩اوت که ؼىیٍحى قا باالجك ال آيکه يىبث به او کبك هی ؾاقؾ هی
صب ؾق ه٘یى هی کبك که ؾق هیاو هؽلى٬ات شم ؼىؾ قا يبیًؿ، ؾچاق ٠صب و ؼىؾبیًی و باٌؿ. و آيو ٠ 

 .1باٌؿؼىؾپىًؿی ٌؿه و هحکبك ي٘ی
ی کبك قوایاجی واقؾ ٌؿه اوث؛ اهام هىلن با وًؿي ال ٠بؿالله بى اها ؾق وًث يبىی يیم ؾق لهیًه 

ٍة ٦ْ٤ِ اَل » ٨كهىؾيؿ:کًؿ که قوىل الله هى١ىؾ قوایث هی اُل َذرَّ َٜ ٢َْٛت٩ِِ ٤ِْر ٨َََّث ٦ْ٤َ ََكَن ِِف 
ْ
يَْػُع٠ُ اجل

هكؾی  .«ٌىؾای ؾق ٬لبً کبك و ٤كوق باٌؿ، واقؾ بهٍث ي٘یی ـقههكآيکه به ايؿاله» «َعْؽَدٍل ٦ْ٤ِ ِْْٞبٍ 
َ »٨كهىؾيؿ: ؾاقؾ که شاهه و ک٩ًٍ يیکى باٌؿ. قوىل الله گ٩ث: ٌؽّی ؾووث هی  ٠يَُج إِنَّ اّللَّ

                                                           
 ابى ظصك.، 20/101ٓٔ ي: ٨حط الباقيگا و ؛831-831 :ال٩٘كؾات، َ -2
 ٓ.121-28/122ٔ يٓ يىو1810ٔ ٌ٘اقه:هىلن، کحاب البك والّلة واآلؾاب، باب جعكین الکبك،  به قوایث -1
 ٓ.28/121ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1
 ٓ.20/101ٔ ي٨حط الباق -1
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ِْْٟبُ  َّٚ وََد٥َ  ُُيِبُّ اجَل٥َاَل، ال َؽ اَْل ٍَ ؼؿاويؿ هح١ال لیباوث و لیبایی قا ؾووث ؾاقؾ، » 2«اجلَّاَس  ًَ ٦ْ٤َ َب
 .«و کبك وكکٍی ؾق بكابك ظ٫ و ظ٭یك ٌ٘كؾو هكؾم اوث

 کًؿ، آهؿه اوث که ابى هى١ىؾ ظ٘ؿ ؾق هىًؿ ي٭ل هیأجكی که اهام و ؾق قوایث ٘ىاليی
هكا ال واقؾ ٌؿو بك ایٍاو و ال چًیى و چًاو به هًگام يصىی با ایٍاو هًٟ  گىیؿ: قوىل ؼؿا  هی

ها قا قاوی ٨كاهىي کكؾه و یکی قا هى ٨كاهىي ي٘ىؾم. قاوی گىیؿ: یکی ال آويً٘ىؾيؿ. ابى ٠ىو هی
يمؾ او  ياوقه ةبى هكاق ٯکه هالق٨حه و او قا هبل٬ات ي٘ىؾم ؾقظالی گىیؿ: په يمؾ ابى هى١ىؾ  هی

بیًیؿ، ام هیگ٩ث: ای قوىل ؼؿا، لیبایی و ش٘الی که ؾقچهكهبىؾ، په پایاو وؽًً قا ؾقیا٨حن که هی
ی ؾو بًؿ ک٩ً یا هیچیک ال هكؾم ظحی به ايؿاله ،به هى ٠ٙا گكؾیؿه اوث، اها ؾووث يؿاقم ؾق لیبایی

١ؿی و جصاول يیىث؟ قوىل الله ی هى جبیٍحك ال آو، ال هى باالجك و بكجك باًٌؿ، آیا ایى ؼىاوحه
ؽَ » ٨كهىؾيؿ: ٍِ ، َو١َِس٦َّ اْْلَِْغَ ٦ْ٤َ ةَ َٝ ةِاْْلَِْغِ ِ ًَ ـغؽ » وؿال: او ؿال: «اَل، ١َيَْؿ َذل ، وََد٥َ َّٚ َ اْلْ

وكپیچی و وكکٍی ؾق بكابك ظ٫  ،ؼیك، ایى جصاول و ج١ؿی يیىث، لیکى ب٥ی و ج١ؿی» 1«اجلَّاَس 
٨كهىؾيؿ: ب٥ی و جصاول، ايکاق ظ٫ و يپفیك٨حى آو و ظ٭یك ٌ٘كؾو هكؾم باٌؿ. و ٨كهىؾيؿ: یا  هی
 .«باٌؿ هی

َّٚ »٨كهىؾيؿ: گىیؿ: ایًکه قوىل الله هی اهام ؼٙابی  َ َؽ اْلْ ٍِ ِْْٟبَ ٦ْ٤َ ةَ ه١ًایً  «َو١َِس٦َّ ا١ْ
الله هح١ال که ی قا ياؾیؿه گیكؾ؛ ه٘چىو ایى ٨كهىؾهبك آو اوث که ظ٫ قا بپىٌايؿ و آووث که هحکا ایى
ٍّٖ ﴿ ٨كهایؿ:هی ِ  ٱِّۡبٍّ َوَؾَِٰس َٖ ث َٔ ٖۡ َءا َٔ ِ ٜۡمِ وَ  ٱّللٍّ حِ وَ  ٱٓأۡلِػؿِ  ٱَۡلَ َُ ِ ه َلَٰٓ َٕ

ۡ َُِتَٰتِ وَ  ٱل ّۡ َوَءاَِت  َٖ  ۧٱنلٍّجِّيِ وَ  ٱ
ةَل  َٕ ۡ َٰ ُظّجِِٙ  ٱل ۡؿَّبَٰ ذَوِي  ۦلََعَ ٌُ ّۡ ُِيَ  وَ ٱَۡلََتََٰمَٰ وَ  ٱ َسَٰ َٕ ۡ َٖ وَ  ٱل ِِ  ٱۡب بِي ةٓنِِْيَ وَ  ٱلكٍّ ًَةَم  ٱلّؿًَِةبِ َوِِف  ٱلكٍّ

َ
َوأ

ةَ  َٰٜ َْ ةَ َوَءاَِت  ٱلطٍّ َٰٜ ََ ٍـّ ٜوُٜنَ وَ  ٱل ُٕ ۡ ْۖٞ وَ  ٱل ُؽوا َٛ َٰ ٓۡ إِذَا َع ِؽِٚ ۡٛ َٖ ثَِك َِٰبِي َقةٓءِ ِِف  ٱّصٍّ
ۡ
آءِ وَ  ٱۡۡلَأ ٍّ وَِظَي  ٱلَضٍّ

ِس  
ۡ
ٍَ  ٱۡۡلَأ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
َٖ أ ِي ْۖٞ َضؽَ  ٱَّلٍّ ٜا ًُ  ُٓ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ٜنَ َوأ ٌُ ذٍّ ُٕ ۡ ى که ٔبه هًگام ي٘الٓ یا» [211 ]الب٭كة: ﴾١٧٧ ٱل

ـاجًا قوکكؾو به ؼاوق وی ىث ٔویىٓ يیٔجًها ه٘ یکیؿ، يیه٥كب کً حاو قا به شايب هٍِك٪ ویهاچهكه  ا 
 ٨كٌحگاو و ى ویقول واپى اوث که به ؼؿا و یٔکكؾاقٓ کى یکیؿٓ. بلکه يیآیبٍ٘اق ي٘ یکیباؼحك، ي

ا به ی که بؿاو ؾاقؾ ٔو یاهال ٔؼىؾٓ قا با وشىؾ ٠بل٬ه و ٘او آوقؾه باٌؿی٥٘بكاو ایٓ و پیکحاب ٔآو٘اي
 واهايؿگاو ؾق قاه و ؾقهايؿگاو و ٘او ویحی ٍاويؿاو ویب ؼا٘كٓ به ؼىیا با ٘ی و وبب ؾووث ؾاٌث ؼؿا

                                                           
 ٓ.110-1/111يىوی ٓ 32ٔٔ ٌ٘اقهی٘او، باب جعكین الکبك وبیايه، اإلکحاب  -2
1- ٔ2/100.ٓ 
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کكؾاق  یکیو ٔي لکات قا بپكؾالؾ و ي٘ال قا بكپاؾاقؾ و بكؾگاو ِك٦ کًؿ یؾق قاه آلاؾوال و او ؾهؿیگؿا
 کًؿ ویي یژه کىايیو ٔبه و ٘او بًؿيؿیکه پ ی٘او ؼىؾ بىؾه هًگاهیکًًؿگاو به پاوث کهٓ و٨ا یکىاي

به هًگام يبكؾ،  ٔكقهآ و او ویل ٔو ی٘اقیب هآ و ثیهعكوه ًٍؿ کهٓ ؾق بكابك ٨٭ك ٔویىحه وحایٌا
ى و ی٘او قاوحیا یًؿ ٔؾق اّؾ٠ایگىیهىحًؿ که قاوث ه یًاو کىايیوقليؿٓ. ایاوح٭اهث ه ًؿ ٔویبایٌک

اهحرال اواهك  و یگك٨حى ال ه١اِ یمکاقاو ٔال ٠فاب ؼؿا با ؾوقیپكه یبه قاوح ٓ وکیا٠٘ال ي یصىئیپ
 .«ًايًؿیٓ ایاله

ًَ »٨كهىؾيؿ: ایًکه قوىل الله  و ها بؿیى ه١ًاوث که هكؾم قا ظ٭یك و کىچک ٌ٘كؾه و ال آو «َد٥َ
ُ»ٌىؾ: ٠یبصىیی ي٘ایؿ. گ٩حه هی ِ٘

ٗ  و ٤ 
ِ٘

ُ  »باًٌؿ. و ه١ًا هیکه هك ؾو به یک « ٤   ٘ ٗ  و ٤   ٘ با « ٤ 
 .2باًٌؿهی٨حط هین، به ه١ًای ؾیگكی 

ِْْٟبُ »٨كهىؾيؿ: ه١ًای ظؿیری که قوىل الله »گىیؿ: هی ابى اذیك  َّٚ  ال َؽ اَْل ٍَ آو اوث  «٦ْ٤َ َب
که ايىاو ظ٫ و ظ٭ی٭ث جىظیؿ و یگايگی و ٠باؾجی قا که الله هح١ال ه٭كق ٨كهىؾه، با٘ل بؿايؿ. و ؾق 

ؿايؿ. و قا ظ٫ يگیكی کكؾه و جکبك وقلؾ و آوی١ًی ایًکه ٌؽُ ؾق بكابك ظ٫ هىٟٔه١ًای آو گ٩حه ٌؿه: 
  .1«قا يپفیك٨حه و ٬بىل يکًؿوو ظ٭ی٭ث قوی گكؾايؿه و آ يیم گ٩حه ٌؿه: بؿیى ه١ًاوث که ايىاو ال ظ٫

به ه١ًای اهايث و ؼىاق ٌ٘كؾو و جع٭یك بىؾه « ال٥٘ٗ» »...گىیؿ: ؾق ال٘صٟ٘ هی هباقکپىقی  و
 .1.«ی ٌاؾهايی و ؼىٌعالی بىیاق اوث..به ه١ًا« البٙك»باٌؿ. و اِل هی« ال٥ُ٘»و به ه١ًای 

های یابؿ که ؾق ٘ىل جاقیػ، اهثهل کًؿ، به ؼىبی ؾقهیؤچىو ايىاو هىل٘او ؾق کحاب الله ج
هؽحل٩ی به هكْ کبك و ا٠كاْ و قوی گكؾايی ال ؾ٠ىت ايبیاء و بلکه به اوحهماء و ج٘ىؽك پیاهبكاو و ؾیى 

یى اوباب و ٠ىاهل يپفیك٨حى ظ٫ و جك بمقگ ايؿ. وظ٭ی که با آو ال وىی الله هح١ال آهؿيؿ، هبحبل بىؾه
َٖ وَ ﴿ ٨كهایؿ:ه اوث. الله هح١ال هیاي٭یاؾ و الحمام بؿاو، جکبك وقلیؿو بىؾ ِي ِ  ٱَّلٍّ َُٜ٘ن ث ِٔ ِ ََل يُۡؤ  ٱٓأۡلِػَؿة
وَن  ِبُ ُۡ ۡكَذ َّٔ  ٓ ُٚ َُِؿة  َو ٘ َّٔ  ٓ ُٛ ٌاو ی٘او به آؼكت يؿاقيؿ، ؾلهایآياو که ا و» [11]الًعل:  ﴾ٶًُُُْٜب

 كيؿ ویکه ظ٫ قا بپفؾايًؿ یبكجك ال آو ه پًؿاقيؿ ٔویٍحى قا بمقگ هیؼى ؿ هنٓ بىؾه ویجىظ هًکك ٔهبؿأ و
 .«قا پكوحً کًًؿٓ یؼؿا

په ال ـکك ایى آیه، ؾو وببی قا که هیاو کا٨كاو و ٬بىل ظ٫ و  بى ٠بؿالكظ٘ى ٌیػ ٠بؿاللٙی٧ 
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 گىیؿ:ٌؿيؿ، ظایل و هايٟ ٬كاق گك٨حه بىؾ، بكٌ٘كؾه و هیظ٭ی٭حی که بؿاو ٨كاؼىايؿه هی
 ٠ؿم ای٘او به قول ٬یاهث. -2
هایی که الله هح١ال های پیٍیى بؿاو گك٨حاق بىؾيؿ؛ اهثل اهثو کبك و ٤كوق که بىیاقی ا -1

... و بىیاق ؾق آو ٬ىم يىض و ٬ىم ٠اؾ و ٬ىم ِالط و  ها ٨كوحاؾ، ه٘چىوپیاهبكايً قا به وىی آو
ها ظبلل يبىؾ. و يیم ک٩اق ٬كیً و ا٠كابی که ؾق ٠ّك قوىل الله که بك آو٨كو ق٨حًؿ، ؾقظالی

الله ٠موشل آؼكیى پیاهبكايً قا با پیام جىظیؿ و  و چىو ٠٘لکكؾی ؾاٌحًؿيؿ، چًیى ق٨حاق و بىؾ
 .2...ىؾ، ؾق بكابك ؾ٠ىجً جکبك وقلیؿيؿپكوحی هب١ىخ ي٘يهی ال ٌكک و بث

ها آقی، ایى یهىؾ کبك پیٍه و هحکبك و ٥٘یايگك و هحصاول اوث که الله هح١ال ؾق ٬كآو کكین ال آو
ؽۡ  ﴿ ٨كهایؿ:ؼبك ؾاؾه و هی ٌَ َ٘ة ُمََٜس  َوَّ َُِتََٰت َءادَۡح ِ  ٱّۡ ٖۢ َبۡكِؽه ِٔ َ٘ة  ۡي ِ  ۦَوَرىٍّ ِِ  ث َ٘ة ِقحَس  ٱلؿَُّق َوَءادَۡح

 َٖ َٓ  ٱۡب ُٙ ثُِؿوِح  ٱۡۡلَّيَِجَِٰخ َمۡؿَي يٍّۡؽَنَٰ
َ
ُؽِس  َوخ ٌُ ّۡ ُٓ  ٱ ُٗىُكُس

َ
َٜىَٰٓ أ ۡٛ ة ََل َت َٕ ِ ٓۡ رَُقُٜلۢ ث ة َصةَٓءُز َٕ وََُكٍّ

َ
أ

 ۡٓ ُت َبۡ ُۡ ََ  ٱۡقَذ ة  ٌا ٓۡ َذَىؿِي ۡبُذ ُذَُْٜن  ؾٍّ ٌۡ ة َت ٌا ؿ آو گاه یاوقیاؾ بیاوٕ به یهىؾیگكوه  یٔا» [11]الب٭كة:  ﴾ڷَووَؿِي
پىك  یىیو ٔال ش٘له آياوٓ به ٠ نی٨كوحاؾ ی٥٘بكايیپ یو یؾق پ ن ویکحاب ٔجىقاتٓ ؾاؾ یقا کهٓ ها به هىو

 ن ویؿ ي٘ىؾییجؤ ل اوثٓیله قوض ال٭ؿن ٔکه شبكئیاو قا به وو ن ویؿیؾالئل قوٌى بؽٍ ها ون ه١صمهیهك
ي٩ه ٌ٘ا  یآقلو ل ویًاوٓ بكؼبل٦ هیٔال ا ی٥٘بكیى اوث کهٓ هك لهاو پیا ٔشم این. آیً ؾاؾیكویي

ى هن بىًؿه یبه ا و ؿیکً یكویؿ که ال او پیال آو ؾايىح جك بمقگ ؼىؾ قا ؿ ٔویقا آوقؾ، گكؾو ا٨كاؼح یمیچ
 .«ؿیقا کٍح یش١٘ و ؿیؾقو٤گى ؼىايؿ ؿ ویب ي٘ىؾیقا جکف یاؿٓ بلکه ٠ّؿهیيکكؾ

ها ها و هىقؾ قٔای آوی١ًی چىو پیاهبكی پیاهی قا که هىا٫٨ با ؼىاوحه»گىیؿ: هی اهام ٬ك٘بی 
قا که هٙاب٫ با هىی و هىن و ؼىاهٍات ي٩ىايی و ٌیٙايی ایٍاو ه و به ٠باقت ؾیگك آيچ آوقؾيبىؾ، هی
ٓۡ ﴿ آوقؾ،يبىؾ، هی ُت َبۡ ُۡ به شای اشابث آو، ال قوی جع٭یك و ؼىاق و لبىو و کىچک ٌ٘كؾو  ﴾ٱۡقَذ

... و ال ش٘له پیاهبكايی که جکفیب ي٘ىؾيؿ، ٠یىی و ؿيؿ وقلیپیاهبكاو و ؾوقی ال قوالث، جکبك هی
 .1«ها قا به ٬حل قوايؿيؿبىؾه و یعیی و لکكیا ال پیاهبكايی بىؾيؿ که آو وولن٠لیه٘االلهِلیهع٘ؿ 

ی ؼىؾ ی هؽحل٩ی ج٭ىین گكؾیؿه و هكیک به يىبهها گكوه اوبلهی ؾوحه ؾوحه ٌؿه و بهبكاوحی اهث 
ای که به بؽٍی ال ٬كآو کكین ای٘او ال پفیك٨حى ظ٫ وك بال لؾه و ؾق بكابك آو جکبك وقلیؿه اوث، به گىيه

قا بكای ها  ها گكوه هاهیث یکی ال ایى ؾوحه و ايؿ. اهام ابى ٬ین آوقؾه و به بؽً ؾیگك آو ک٩ك وقلیؿه
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ایى قا ٠ل٘ای باقیک بیى و ؾ٬ی٫ و لیكک و ٨٭ها، ج٘ایل به »گىیؿ: جبییى ي٘ىؾه و په ال ـکك ایى آیه هی
ات ای که چىو ؾلیلی بكؼبل٦ ج٘ایبلت و ؼىاهٍات ي٩ىايیياهًؿ. به گىيهبا٘ل و ظاکن ي٘ىؾو آو هی

ای هىا٫٨ با ايی، اها اگك ؾیؿگاه و يٝكیهؼىقا يپفیك٨حه و قؾ ي٘ىؾه و هكؾوؾ هیبكایث ـکك گكؾیؿ، آو
ات هٙكض گكؾؾ چه ال باب ج٭لیؿ ال آيکه او قا گكاهی و بمقگ ؼىاهٍات و ج٘ایبلت و گكایٍات ي٩ىايی

کًی؛ و بؿیى جكجیب قا پفیك٨حه و ٬بىل هی٨٭ث با آيچه ؼىؾ ؾق يٝك ؾاقی، آوپًؿاقی و یا بك اوان هىاهی
قا که هىا٫٨ با ه ات هؽال٧ اوث، قؾ ي٘ىؾه و آيچایبلت ي٩ىايیقا که با هىی و هىن و ج٘ه آيچ

 پفیكی.ات باٌؿ، هیهای ي٩ىايی و ٌیٙايیؼىاهٍات و گكایً
باًٌؿ، های ٬ا١٘ی بكای ٘ك٦ ؾ٠ىا هیاوحؿالل و اظحصاز به ایى آیه و آیات پیً ال آو، پاوػ

کحاب، باوق و ا٠ح٭اؾ به گفاقؾ، چكاکه اوحؿالل به شمئی ال که هیچ پاوؽی قا بكای وی با٬ی ي٘یچًاو
و هكگم  گكؾايؿقا واشب هیال ٌكایٟ آو، الحمام به ج٘اهی آوو الحمام به بكؼی  گكؾايؿقا واشب هیج٘اهی آو

شایم يیىث که ٌكائٟ ؾیى، جابٟ و پیكو ٌهىات و گكایٍات ي٩ىايی ٬كاق گیكيؿ، لیكا چىو ٌكٞ جابٟ هىی 
ؾ، هىی و هىن و ٌهىات به کلی ال ت ي٩ىايی ا٨كاؾ و اٌؽاَ ٬كاق گیكٌهىات و ج٘ایبل و هىن و

و بؿیى جكجیب هىی و هىن و ؼىاهٍات ي٩ىايی و ٌهىات هك  کًؿيیالی هیٌكی١ث ه٭ؿن ا٠بلو بی
  ٱۡۡلَيَّ  ٱتٍَّجفَ  َولَِٜ ﴿ ٨كهایؿ:گكؾؾ. الله هح١ال هیگك٨حه و هعىىب هی ايىايی، ٌكی١ث وی ٬كاق

َ
ٓۡ أ ُٚ آَء َٜ ۡٚ

َُٰت ََّىَكَؽِت  ـَ َؿَٰ ۡرُض وَ  ٱلكٍّ
َ
ۡكؿُِعَٜن  ٱۡۡل َّٔ ؿِِٚٓ  َۡ ٓۡ َقٖ ذِ ُٛ ٓۡ َذ ٓ ثِِؾۡكؿِِٚ ُٛ َتۡيَجَٰ

َ
ِۡ خ ۚٗ ثَ ٍّٖ ِٛ ٖ ذِي َٔ  ﴾ڧَو

بك  یشهاو هىح کكؾ ٔویه یكویٍاو پیا یها هىن ها و ٭ث ال ؼىاوثیظ٭ اگك ظ٫ و» [12هًىو: ئ]ال٘
-یبكيؿ جباه ه یها بىك هکه ؾق آو یه٘ه کىاي ى ویله ها وآو٘او ا٨حاؾٓیٌاو به گكؾي هبلتی٘ب٫ ج٘ا

ن که ؾق آو ٔهىشباتٓ آواله یاؿٓ. ها ٬كآو قا به آياو ؾاؾهیپاٌیيٝام کائًات ال هن ه يٝن و ؿيؿ ٔویگكؾ
 و یؿاقیايگاق قاه ب گكؾايًؿ ٔویٌاو ٔاوثٓ قویآبكو هٓ ٠ّمت ویاکه ه یمیآياو ال ٔچ یٍاو اوث، ولیا

 .2«ؾايًؿٓ یؼىؾ قا ي٘ یؼىٌبؽح
ـیل ایى آیه، اوحکباق و قوی گكؾايی شاهلیث ه١اِك ؾق بكابك ظ٫ قا جبییى ي٘ىؾه و  ویؿ ٬ٙب  ؾق 

های آو٘ايی ؾق بكابك آقلوهای آيی و جبلي بكای ٨كوؾ آهؿو قاهً٘ایاو و پیكو واؼحى ٌكی١ث»گىیؿ: هی
٨ٙكت جباهی گیكؾ و ؾاؾگكی ه٫ًٙ ايىايی ؾق يهاؾ ای اوث که هك لهاو که های ياپایؿاق، پؿیؿههىن

ی گىیؿ: بایؿ ٌكی١ث و ٬ايىو ليؿگی به وكچٍ٘هگكؾؾ. هًٙ٭ی که هیايىاو پىٌیؿه هايؿ، ي٘ىؾاق هی
ها به ایى ای که با هىی و هىنی ايىايی ياپایؿاق باٌؿ. وكچٍ٘هپایؿاقی بكگكؾؾ که شؿا ال وكچٍ٘ه
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گكؾؾ. ؾق ایى باقه ؼؿاويؿ هح١ال ال اؼباق و اظىال و آقلوها بك او چیكه ي٘یگكایؿ و اهیال وى و آو وى ي٘ی
یل، بكای هىل٘اياو قوایث ٨كهىؾه اوث جا ایٍاو قا ال ؾچاق آهؿو به ه٘چىو کاقهایی بك ظفق ئبًی اوكا

ؾاقؾ، جا ه٭ام شايٍیًی ؾق لهیى ال آياو ولب يگكؾؾ و اهايث قوالث که ياگىىحه ال ه٭ام ؼبل٨ث اوث 
و قاه ؼؿا  اوكاییل بؿاو ا٨حاؾيؿاو به ه٘او گكؾابی بی٩حًؿ که بًیيكوؾ. لیكا اگك هىل٘اي یكووٌاو بال ؾوث

و ٌكی١ث و ٬ايىو او قا بؿوق ا٨کًًؿ و اهیال و ٌهىات ؼىیً قا بك ؼىیٍحى ظاکن گكؾايًؿ و به شای 
ا بکًٍؿ و ای ال قاهً٘ایاو قحهو ؾو حاق ي٘ایًؿ٬ايىو ؼؿا با ٬ايىو هىای ي٩ىايی و آقلوهای ٌیٙايی ق٨

یل ئاوكایی ؼىاهؿ آوقؾ که ٬ببل بك وك بًی... ؼؿاويؿ بك وكٌاو ه٘او ببلهاگكوهی قا جکفیب ي٘ایًؿ 
... هگك ایًکه بیؿاق ؼىاقی و پىحی، بؿبؽحی و بؿبیاقی  ىحی،چىو: پكاکًؿگی و و؛ ببلهایی آوقؾه بىؾ

ٌاو قا ٨كهايبكؾاق ٌكی١ث و کحاب ًؿ و اهیال و آقلوهایگكؾيؿ و ٨كهاو ؼؿا و پی٥٘بكاو او قا گكؾو يه
قا هعکن ٌاو بىحه اوث، و٨ا کًًؿ و آوؼؿا ي٘ایًؿ و به پی٘ايی که ؼؿاويؿ با ایٍاو و با گفٌحگاو

بكگیكيؿ و يیكوهًؿايه بؿاو بكؼیميؿ و به ؾوحىقات آو ٠٘ل ي٘ایًؿ جا هؿایث یابًؿ و قاه ِبلض و ٨بلض 
 .2«پىیًؿ

بیٍحكیى ٠اهلی که اوحهماء کًًؿگاو قا بك آو ؾاٌحه جا ؾیى  - چه ؾق ٬ؿین و چه ؾق شؿیؿ -بًابكایى 
گىیؿ: هی باٌؿ. ٤مالی اي قا به اوحهماء و ج٘ىؽك گیكيؿ، کبك هیالله هح١ال و قوىل و ٨كوحاؾه

، که گاهی ؾق ظٕىق ٌؽُ اوثج٘ىؽك و اوحهماء، جع٭یك و کىچک و ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾو اٌؽاَ 
اقلي و ياچیم ٌ٘كؾو و ؾوث کن آو جکبك و کىچک و بی ؤو هًبٟ و هًٍ باٌؿاهی ؾق ٤یبث وی هیو گ

 .1«باٌؿگیكؾ، هیگك٨حى آيکه هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق هی
، به بىؾو پیكو و اهل ؾیى ظًی٧ و ظ٭گكا»گىیؿ: هی  ٠بؿالىهابو اهام هصؿؾ، هع٘ؿ بى 

ٌكیک ٬ائل يٍؿو بكای ظ٫ وبعايه وج١الی و اشحًاب و پكهیم ال یگايگی ٠باؾت ي٘ىؾو الله ٠موشل و 
ْ وَ ﴿ ٨كهایؿ:ه٘ايٙىق که الله ٠موشل هی باٌؿ.ٌكک هی َ  ٱۡخُجُؽوا ْ ثِِٙ  ٱّللٍّ ٜا ۖٞ  ٔا َشۡي  ۦَوََل تُۡۡشُِك ة

 ِ ِٖ َوب يۡ َِٰلَ ـَ ة َوبِِؾي  ٱّۡ ٘ا ۡؿَّبَٰ إِۡظَسَٰ ٌُ ُِيِ وَ  ٱَۡلََتََٰمَٰ وَ  ٱّۡ َسَٰ َٕ ۡ ۡؿَّبَٰ ٱذِي  ٱۡۡلَةرِ وَ  ٱل ٌُ ُ٘تِ  ٱۡۡلَةرِ وَ  ّۡ  ٱۡۡلُ
ةِظتِ وَ  ِ  ٱلطٍّ ِٖ وَ  ٱۡۡلَۢنتِ ث ِِ  ٱثۡ بِي ُ٘سُ  ٱلكٍّ يَۡؿَٰ

َ
ۡخ خ َُ ة َمَْ َٔ ۗۡ َو َ إِنٍّ  ٓۡ ٖ ََكَن ُُمَۡذةَلا وَُؼًٜرا  ٱّللٍّ َٔ ََل ُيِتَّ 

 ؿ. ویاو هکً کیقا ٌك یمیچ چیچ که وٓ هیه ؿ و ٔبه. ویٔجًهآ ؼؿا قا ٠باؾت کً» [18]الًىاء:  ﴾ڄ
گاِو یٍاويؿ، ه٘ىایگاِو ؼىیچاقگاو، ه٘ىایب ٘او، ؾقهايؿگاو ویحیٍاو، یهاؾق، ؼى ؿ به پؿق ویکً یکیي

                                                           
 ٓ.2/13ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو -2
 ٓ.1/211اظیاء ٠لىم الؿیى ٔ -1
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هکاو  که ؾق ٌهك و یالهًؿیه٘کاقاوٓ، هىا٨كاو ٔي ه٘كاهاو و و ؾق ظٕك گايه، ه٘ؿهاو ٔؾق و٩ك ویب
 ؼىؾؼىاه و ؾاقؾ کهیقا ؾووث ي٘ یگ٘او ؼؿاويؿ کىیماو. بیکً بًؿگاو و و ا٬اهث يؿاقيؿٓ یًیه١

 .«ؼىؾوحا باٌؿ
گكؾؾ، کبك و ٌكک اوث، په چىو ايىاو الله هح١ال قا ٠باؾت و آيچه هىشب ا٨مایً ٤لٝث ک٩ك هی

باٌؿ، ه٘چىو ٠٘لکكؾ بىیاقی ال ِعكايٍیًاو و بؿویاو که ی هحکبكیى و هىحکبكاو هیيکًؿ، ؾق لهكه
 .2...«گیكيؿؤى و ي٘ال قا به ج٘ىؽك هی

ايؿ که کبك وبب ٌکىحه ٌؿو ظكین و آبكوی هكؾم و ٠یبصىیی و و جبییى ي٘ىؾهو ٠ل٘ا جىٔیط ؾاؾه 
 ٨كهایؿ:ايؿ که هیله قا ال ایى کبلم الله ٠موشل اوحًباٖ ي٘ىؾهؤباٌؿ. و ایى هىها هی١ً٘ه و قیٍؽًؿ آو

﴿  ِ ٍة  َوۡي ـَ َٕ َّ ةٖ ل ـَ َٕ ُٚ  ِ
ِي ١ُِّّكّ َههُ  ٱَّلٍّ ةَلا وََقؽٍّ َٔ نٍّ  ٢ ۥََجََف 

َ
ةَلُ  َيَۡكُت أ هُ  ۥٓ َٔ ۡػَلَ

َ
 ﴾...٣ ۥأ

 آوقؾ ویقا گكؾ ه ی٨كاواي یکه ؾاقائ ی١ً٘ه لو باٌؿٕ ه٘او کى بصى ویبه ظال هك که ٠ یوا» [1-2:ة]اله٘م
 و بكؾیلّفت ه کًؿ وی٧ هیک یؾاقائ یوكٌ٘اق ٌ٘اقؾ. ٔچكا که ال ٌ٘كؾو پىل و یباقها ه قا باقها وآو

يه  و کًؿیه یى بث او قا ٤ك٪ ٌاؾیًاق اوث. بك٪ ایؾ ؾقهن وهىصىؾي  ه١بىؾ و و ـکكي اهىال ٨کك و
ً بؿو یبكؾ که ؾاقائیکًؿٓ. آؼك گ٘او هیها قا ؾق آو ؼبلِه هثیً که ج٘ام ٌؽّیث ؼىیجًها ٌؽّ

آو  یث ه٘گاو قا ؾق پایٌؽّ قا يپكوحؿ و یى بث هٍکل گٍائیبؽٍؿٕ ٔپه چكا چًیه یشاوؾايگ
 .«يکًؿ؟ٓ ی٬كباي

ؾو قـیلث ٠یبصىیی و ١ً٘ه لؾو و ؾق  ؾق بیاو و جبییى آ٨اِت »گىیؿ: ال ٬اٌايی هی٬او٘ی به ي٭ل 
ای يالل ٌؿه اوث؛ ؾو قـیلث اؼبل٬ی که هكکب ال شهل و ٤ٕب و ـیلث اؼبل٬ی وىقهو٠یؿ ایى ؾو ق

و  باٌؿ.ها هیبیًی يىبث بؿاولث هحٕ٘ى آلاق و اـیث هكؾم و ؼىؾبكجكباًٌؿ. لیكا ایى ؾو قـیکبك هی
و ؾق وا٬ٟ ؾق وشىؾ  باٌؿاظب ایى ؾو قـیلث، با اقجکاب ایى اهىق ؼىاوحاق بكجكی یا٨حى بك هكؾم هیِ

های م بؿايؿ، بًابكایى ٠یب و ١ً٘ه و قـیلثیابؿ که با آو ه٭ام ؼىیً قا بكجك ال هكؾؼىؾ ٨ٕیلحی ي٘ی
ها ا٠بلو ي٘ىؾه و ٜاهك ؾهؿ جا ایًکه ال ایى ٘كی٫ بكجكی ؼىیً قا بك آواؼبل٬ی قا به هكؾم يىبث هی

گىيه اوث که وی ٨كیب که جىشه يؿاقؾ که ایى ٠٘لکكؾ وی، ؼىؾ ٠یى قـیلث اوث؛ و ایىکًؿ. ؾقظالی
 .1«باًٌؿی يٙ٭یه و ٤ٕبیه هیي٩ه ؼىیً و ٌیٙايی قا ؼىقؾه که هىِى٦ به ؾو قـیلث ٬ىه

او ؾق ٬یاهث، به پایاو بیاو ایى وبب ال اوباب اوحهماء قا با ـکك و٠یؿ الله هح١ال به هىحکبك
ْ ﴿ ٨كهایؿ:قواين؛ الله هح١ال هی هی ةَل  َوَبَؿُزوا ٌَ ة َذ ِ ََجِيكا ْ ّلِلٍّ ُؤا َكَفَٰٓ َٖ  ٱلغَّ ِي ْ لَِّلٍّ ٓوا َبُ ُۡ ٍّ٘ة  ٱۡقَذ َُ إٍِّٗة 

                                                           
 ٓ.1/11الؿققالىًیة ٔ -2
 ٓ.1/111ٔ هعاوى الحؤویل -1
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ٖۡ َقَؾاِب  ِٔ ٍّ٘ة  َُٜ٘ن َخ ۡن َّٔ ُٗذٓ 
َ
ِۡ أ َٛ ة َذ ٓۡ َتَجكا ِ َُّس َ٘ة  ٱّللٍّ َٰ َؽى َٚ  ٜۡ َ ٜاْ ل ُ ى ًَةل ءٖ ُ ِٖٔ ََشۡ آٌء  ٱّللٍّ َٜ ۖٞ َق ۡٓ َؽيَۡجَُٰس َٛ َ ل
 ٓ َ٘ة ۡـِخ َص

َ
َ٘ةٓ أ ِيٖص  َقَْۡي ِٖٔ ُمٍّ ة نَلَة  َٔ َٗة  ۡم َضَبۡ

َ
اهث يام ؾاقؾٓ ه٘ه ؾق یکه ٬ یٔقول» [12بكاهین: ا] ﴾ٵأ

كوهًؿايًؿ، ال قاه یكواو ياؾاو يی٩او ٔکه پیى هًگامٓ ١ٔیگكؾيؿ. ٔؾق ایآٌکاق ه بكابك ؼؿا ٜاهك و
-یا هین، آیكواو ٌ٘ا بىؾیپًؿاٌحًؿ: ها پیآ بمقگ هیٍحى قا ٔؾق ؾيیًؿ که ؼىیگىیه یج٘ىؽكٓ به کىاي

ًؿ: اگك ؼؿاويؿ ها قا ٔبه قاه یگىیؿ؟ٕ ٔؾق پاوػٓ هیال ٠فاب ؼؿا قا ال وك ها بكؾاق یمیؿ چیجىاي
ها ؼىؾهاو گ٘كاه  ین، ٔولیکكؾیکكؾ، ها هن ٌ٘ا قا ٔبه قاه يصاتٓ قهً٘ىؾ هیٓ قهً٘ىؾ هیقوحگاق

 کىاو اوث ٔوین یي٘ائ یبائین و چه ٌکیکً یجاب یٓ چه بکًین. هن ایم گ٘كاه کكؾیٌ٘ا قا ي ن ویبىؾ
 .«ىثیها ي یبكا یمیگك ال ٠فاب ؼؿآ قاه يصات و و به ظال ؼكاب ها يؿاقؾ یوىؾ

َٜن ِِف  ِإَوذۡ ﴿ ٨كهایؿ:يیم هیو  ُٜل  ٱنلٍّةرِ َحذََعةٓصَّ ٌُ ْ َذيَ ُؤا َكَفَٰٓ َٖ  ٱلغَّ ِي ْ لَِّلٍّ ٓوا َبُ ُۡ ٓۡ  ٱۡقَذ ٍّ٘ة َُّس َُ إٍِّٗة 
 َٖ ِ ّٔ ة  ٍّ٘ة َِٗطيجا َُٜ٘ن َخ ۡن َّٔ ُٗذٓ 

َ
ِۡ أ َٛ ة َذ َٖ  ًَةَل  ڏ ٱنلٍّةرِ َتَجكا ِي ْ  ٱَّلٍّ ٓوا َبُ ُۡ ٓ إِنٍّ  ٱۡقذَ ة َٛ َ إٍِّٗة ُكّ  ذِي ًَۡؽ  ٱّللٍّ
َٓ َبۡيَ  ّۡكَِجةهِ َظَس اوٓ یقا که ؾق آجً ؾولغ ٔؾولؼ یٍاو والٓ لهائؼا٘ك ي» [11-٥11ا٨ك: ال] ﴾ڐ ٱ

 ی١ًیٓ به هىحکبكاو ٔیىیكواو ؾيیپ ی١ًیپكؾاليؿ. ٩١ٔاء ٔیه یگك به کٍ٘کً و پكؼاٌگكیبا ه٘ؿ
ال ٠فاب قا به  یوكؾهؿاقاوٓ بؽٍ یا کًیا ٔهن این، آیكواو ٌ٘ا بىؾیًؿ: ها پیگىیٓ هیىیؾي یقإوا

 یٌ٘ا ه٘گ ًؿ: ها ویگىیؾهًؿ وٓ هیؿ؟ هىحکبكاو ٔپاوػ هیكیگیبه گكؾو ه ؿ ویگكؾیكا هیها پف یشا
 یاو بًؿگاو ٔؼىؾ ٠اؾاليهٓ ؾاوقینٓ. ؼؿاويؿ ؾق هیؾاق یوكيىٌث هٍحكک ن ٔویى آجً ؾولغ هىحیؾق ا

 .«ؿ ؾاؾه اوثٓیقا ال ٠فاب چًاو که با یکیوهن هك  کكؾه اوث ٔو
ُٓ  َوًَةَل ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ هح١ال هی ۚٗ إِنٍّ  ٱۡهُقِٜنٓ َربَُّس ۡٓ ۡقَذِضۡت َُّس

َ
َٖ أ ِي وَن  ٱَّلٍّ ِبُ ُۡ يَۡكَذ

 َٖ َٓ َهاِػؿِي ٍّ٘ َٛ ٖۡ ِقَجةَهِِت َقَيۡؽُػَُْٜن َص اؾ یؿ: هكا به ٨كیگىیپكوقؾگاق ٌ٘ا ه» [٥80ا٨ك: ال] ﴾ڜَخ
پىث ؾاؼل اؾ ؼىايًؿ، ؼىاق و یؾايًؿ که هكا به ٨كیال آو ه جك بمقگ که ؼىؾ قا یكم. کىايیؿ جا بپفیؼىاي

 .«ؾولغ ؼىاهًؿ گٍث
ٜۡمَ ﴿ ٨كهایؿ:و هی َٖ ُحۡكَؿُض  َوَي ِي ُٓ  ٱنلٍّةرِ َزَىُؿواْ لََعَ  ٱَّلٍّ ٓۡ ِِف َظَيةدُِس ٓۡ َؼّيَِبَٰذُِس ۡجُذ َٚ ۡذ

َ
ۡجَيةأ  ٱلَّ

َذۡكُذٓوَ  ٕۡ ة وَ  ٱۡقَذ َٛ ِ ٜۡمَ ث ۡوَن َقَؾاَب  ٱَۡلَ ـَ ٜنِ َُتۡ ُٛ ۡ وَن ِِف  ٱل ِبُ ُۡ ٓۡ تَۡكذَ ُ٘ذ َُ ة  َٕ ِ ۡرِض ث
َ
ة  ٱۡۡلَيِّ ثَِنرۡيِ  ٱۡۡل َٕ ِ َوب

ٓۡ َتۡىكُ  ُ٘ذ ٜنَ َُ  کیٔقا ؼا٘كيٍاو وال که ؾق آوٓ کا٨كاو به آجً ؾولغ يمؾ یقول» [10ظ٭ا٦: ]األ ﴾ٴ ٌُ
-یؼىٌ ٌىؾ:ٓ ٌ٘ا لفائف ویٍاو گ٩حه هیى و٬ث بؿیگكؾيؿ. ٔؾق ایبه آو ٠كٔه ه ٌىيؿ ویگكؾايؿه ه

ؿ. یايگفاٌحه یبا٬ یمیاهكول چ یبكا ؿ ٔویاکام بكگك٨حه ؿ ویاً بكؾهیؼى یایؾي یؼىؾ قا ؾق ليؿگ یها
ى یکه به ياظ٫ ؾق له یوٓ اهكوله ٌ٘ا به وبب اوحکباق ؿیها يؿاقیؼىٌ ها وال ي١٘ث یالفا ظاال بهكه
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-یشما ؾاؾه ه یـّلث باق ؿ، با ٠فاب ؼىاقکًًؿه ویؿیوقلیکه ه یجّ٘كؾ به ٠ّلث گًاهاو و و ؿیکكؾیه
 .«ؿیٌى

یؿ: ال قوىل الله قوایث اوث که هی 2ال ظاقذة بى وهبو ؾق ِعیعیى  ًٌیؿم که ٨كهىؾيؿ: گى
ْ٪٠ِ اجَل٨َِّث؟»

َ
ُز٣ْ ةِأ ْعِْبُ

ُ
الَ أ

َ
ِعابه گ٩حًؿ: بله، ٔه١ك٨ی « آیا اهل شًث قا به ٌ٘ا ه١ك٨ی يکًن؟» «أ

ةَؽَّهُ  ُُكُّ »: ٨كهىؾيؿي٘اییؿٓ. قوىل الله 
َ
ِ ََل َْٛف٣َ لََعَ اّللَّ ٍٗ ل٬َْ أَ ِٓ ٍٗ ٤َُخَي ي ِٓ هك ١ٔی٧ و » «َى

وپه  .«گكؾايؿهىح٩١ٕی که چىو به ؼؿا وىگًؿ یاؾ کًؿ، ؼؿاويؿ هح١ال وىگًؿي قا قاوث هی
ْ٪٠ِ اجلَّارِ » ٨كهىؾيؿ:

َ
ُز٣ْ ةِأ ْعِْبُ

ُ
الَ أ

َ
گ٩حًؿ: آقی، ٔه١ك٨ی « آیا شهً٘یاو قا به ٌ٘ا ه١ك٨ی يکًن؟» «أ

، َس٬َّاٍظ » ٨كهىؾيؿ:ب٩كهاییؿ.ٓ قوىل الله  ِْبٍ  1ُُكُّ ُخخ٠ٍُّ ْٟ شى و  هك آو وكکً و ٠كبؿه» «ُمْفَخ
 .1«ؼىؾي٘ا و هحکبك اوث

الهی و  با ایى جىٔیط ؼٙك جکبك وقلیؿو ؾق بكابك ظ٫ و ٠ؿم اي٭یاؾ و الحمام بؿاو و اهحرال اواهك
و ؤو يیم ٠ٝ٘ث ظ٭یك ٌ٘كؾو و اـیث و آلاق هكؾم و پاییى آوقؾو و کاوحى ال ٌ اشحًاب و پكهیم ال يىاهی

یى جك بمقگ ها، قوٌى ٌؿه و جبییى گكؾیؿ و ه٘چًیى قوٌى ٌؿ که کبك و جکبك الو هًملث و ه٭ام آو
 باٌؿ.هًیى هیئاوباب اوحهماء به ؾیى و ج٘ىؽك ه

 هغلب چهاسم: يفاق
کًین و آيچه ؾق ایًصا ؾق ه١ًای ي٩ا٪ ـکك هی اِل ه١ًای ي٩ا٪ اؼحبل٦ يٝك ؾاقيؿل٥ث ؾق  اهل

كاؾؼاء »باًٌؿ. و آو ایًکه: ي٩ا٪ ال بكاوان ٬ىل قاشعی اوث که ٠٘ىم اهل ل٥ث بك ایى ؾیؿگاه هی

٨كاق قا بكای قول که آو اوثی هىي های اليهگك٨حه ٌؿه اوث که به ه١ًای یکی ال وىقاغ «افربوع
پىٌايؿ که ایى ؾق قا هیی آوك ي٘ىؾه و وپه با ؼاک ؾهايهکًؿ؛ هىي وىقاؼی بكای ؼىؾ ظ٩پًهاو هی

ی يالکی ٌىؾ و ٠بلوه بكآو، قاه ؼكوشی ؾیگكی قا که الیهياهیؿه هی« ال٭ا١ِاء»ی هىي، ال ؾقهای ؼايه
کًؿ، که ایى قاه ؼكوشی هیای که هکاو آو ًٌاؼحه يٍىؾ، ظ٩ك قا پىٌايؿه اوث، به گىيهال ؼاک آو

                                                           
قا  ایٍاوو ٌك٦ ِعبث با   باٌؿ که ه٘كاهی با قوىل اللهؼما٠ی بكاؾق هاؾقی ٠بیؿالله بى ٠٘ك بى ؼٙاب هی -2

ِابة اإل ؛112ٓ-2/110وحی١اب ٔ: اإليگاباٌؿ. ؾاٌحه و هاؾقي ام کلرىم ؾؼحك شكول بى هىیب ؼما٠ی هی
 ٓ.1/211جهفیب الحهفیب ٔ و 2/101ٓٔ

 ذیك.ابى األ ،2/128ٓ: الًهایة ٔيگا و ؛21/231ٌٓكض ِعیط هىلن ٔ -1
لن، کحاب الصًة و٩ِحها وي١ی٘ها هى ؛20/101ٓٓ ٨حط 8012ٔٔ اقهٌ٘ؾب، باب الکبك، ، کحاب األيبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.21/231ٓ يىوی 1111ٔٔ ٌ٘اقه:هلها، باب الًاق یؿؼلها الصباقوو، والصًة یؿؼلها ال٩١ٕاء، أو
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ی يالکی ی هىي گكؾؾ، با وك ؼىؾ الیهيام ؾاقؾ، بًابكایى چىو ؾٌ٘ى ال ؾق ال٭ا١ِاء واقؾ اليه« الًا٨٭اء»
و هًا٫٨  کًؿگىيه ال اليه ؼاقز ٌؿه و ٨كاق هیال ؼاک قا که بك ؾق يا٨٭اء ٬كاق ؾاؾه، جؽكیب ي٘ىؾه و ایى

 .2«کًؿبا٘ى ؾاقؾ، اٜهاق هی يیم ایًچًیى اوث که بكؼبل٦ آيچه ؾق
و ي٩ا٪ او٘ی  باٌؿاها ي٩ا٪ ؾق ٌكی١ث به ه١ًای اٜهاق اوبلم و پًهاو ي٘ىؾو ک٩ك ؾق با٘ى هی

ًٌاؼحًؿ، گكچه اِل و اواوی که قا به ایى ه١ًای ؼاَ ي٘یبلهی اوث که پیً ال آو، ا٠كاب آواو
 .1باٌؿایى ل٥ث ال آو گك٨حه ٌؿه، ه١كو٦ و ًٌاؼحه ٌؿه هی

 ا٪ يیم اوباب و ٠ىاهلی ؾاقؾ ال ش٘له:ي٩
 ا٠ح٭اؾ به ک٩ك و کكاهیث و ؾًٌ٘ی با اوبلم و ياقٔایحی ال آو؛ -2
 ؛وشىؾ هًا٫٨ ؾق لیك وایه يٝاقت و وكپكوحی ظکىهث اوبلهی -1
 .1ای که ؾق با٘ى پًهاو ي٘ىؾه ؾق بكابك ظکىهث اوبلهی٧١ٔ و ياجىايی هًا٫٨ ال بكول ٠٭یؿه -1

-وبب ي٩ا٪، اهؿا٦ و ا٤كاْ ي٩ىايی اوث که ؾق ویًه»گىیؿ: یه ٌیػ ٠بؿالكظ٘ى الؿووكی 

ؾاقؾ جا با اهل ظ٫ به ها پًهاو ٌؿه اوث و اهلً قا ال پفیك٨حى و ٬بىل ظ٫ بالؾاٌحه و آياو قا بك آو هی
ها قا ؾق هك لهاو و هکايی ج٥فیه ؾًٌ٘ی بكؼیميؿ و ؾق وا٬ٟ ٠اهل يٍك ي٩ا٪ و هًا٨٭یى و آيکه آو

 .1«باٌؿیهىؾیحی اوث که ؾق پی ٨اوؿ ي٘ىؾو ج٘اهی شىاهٟ ٔبه ویژه شىاهٟ اوبلهیٓ هیي٘ایؿ،  هی
باٌؿ: یا و هًبٟ اوباب ي٩ا٪ بكؼاوحه ال هىاقؾ ـیل هی ؤهًٍ»... گىیؿ: و يیم ؾق شایی ؾیگك هی

ـاجی و جاقیکی ؾقوو ٌؽُ یا ٜل٘ث و جاقیکی ٌبهات یا جاقیکی و ٜل٘ث ٟ٘٘ یا  بكؼاوحه ال بؿ
ها و وث یا ٜل٘ث ٌهىت یا ظ٭ؿ و کیًه و ظىؿ و گ٘كاهی و يااهیؿی و یا ؾیگك جاقیکیظب قیا

 هاج٘ریل ؼؿاويؿ هح١ال ؾق هىقؾ آو که یکصا ٌؿه و بكؼی باالجك ال بكؼی ؾیگكيؿ. اوث ٜل٘ات هاؾی
 یى ج٩ىیكبك ا گىاه ،...ًًؿ و کك و الل و کىقيؿ بیهایی هىحًؿ که چیمی قا ي٘یکه ؾق جاقیکیهبًی بك ایً

گكؾؾ، ٜل٘ات و جاقیکی و گ٘كاهی و هىی ها ٠كٔه هیو بؿیى ؼا٘ك اوث که چىو ؾیى بك آوباٌؿ.  هی
ا ؼٍک کكؾه و قوىغ ي٘ىؾه اوث، و هىن و ؼىاهٍات و ج٘ایبلت ي٩ىايی که ؾق ٬لىب بی٘اقٌاو ش

ها قا ؾق يٝكٌاو همیى ي٘ىؾه ٌاو، آوهای ؾقووویبلت با٘لی که جاقیکیؤقا با ايىاٞ جعكی٩ات و جآو

                                                           
 قا٤ب.، 123 :ال٩٘كؾات، َ؛ ابى ٨اقن ،1/111ٓ: ه١صن ه٭اییه الل٥ة ٔيگا -2
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 .2«کًًؿاوث، ال ؼىیٍحى ؾوق کكؾه و ؾ٨ٟ هی
و الله هح١ال  قت و يیكوی هىل٘اياو ا٨موو گكؾیؿاها چىو ؾولث اوبلهی ؾق هؿیًه بكپاگٍث و ٬ؿ

هکايث و ه٭ام و هًملث بؽٍیؿ، ؾق ایى هًگام بىؾ که ي٩ا٪ اوبلم و هىل٘اياو قا بك ؾوحاو قوىل الله 
چىو الله »گىیؿ: هی ٜاهك گٍحه و بالاق آو جكویس و قوي٫ یا٨ث؛ اهام ه٩ىكیى ابى شكیك ٘بكی 

شٟ٘ ي٘ىؾ و ؾق آو اهكي قا هىح٭ك ي٘ىؾ و يیم ؾق  هح١ال اهكي قا ؾق وكلهیى هصكت بك قوىل ؼؿا 
و  اوبلم قا هًحٍك واؼثو ٤الب و چیكه گكؾايیؿ و ؾق هیاو اهل آو، اي قا ٜاهك وكلهیى هصكت کل٘ه

پكوحاو، ؼٍن و ٤ٕب گك٨حًؿ و اهل کحابی که ؾق ها بثن آوأهىل٘اياو ؾق آو يىبث به هٍكکاو و ؾق ق
اٜهاق  وكلهیى هصكت بىؾيؿ، ـلیل و ؼىاق گٍحًؿ، ٠ل٘ای یهىؾ بیکاق يًٍىحه و يىبث به قوىل ؼؿا 

ؼٍن و کیًه ي٘ىؾه و ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت ؼىیً قا با پیاهبك آ٤ال ي٘ىؾيؿ و ایى جًها به ؼا٘ك ظىؿ و 
ها که ؼؿاويؿ هح١ال ایٍاو قا ، هگك بكؼی ال آوبىؾ که ال اوِا٦ یهىؾ اوثبكؼاوحه ال جصاول هعىقی 

ِوكی و هؽ٩یايه ؾق ه١اؾات ... و ایًچًیى یهىؾیاو يیم به ِىقت وبلم هؿایث ي٘ىؾه و اوبلم آوقؾيؿ به ا
با ٠ل٘ای  ایٍاو،و اِعاب و یاقاو گكاهی و ؾًٌ٘ی و جصاول کیًه جىلايه و جبهکاقايه با قوىل الله 

قا پًاه های ايّاقی که قوىل الله ای ايؿک بىؾيؿ ؾق هیاو ؾوحهکه ٠ؿه ؼىیً ه٘ىى و ه٘كاه ٌؿيؿ
لیث ؼىؾ اِكاق وقلیؿه و جکبك پیٍه کكؾيؿ و ال آو ؾاؾه و يّكت ي٘ىؾيؿ، اها با ایى ظال بك ٌكک و شاه

ب ، اها٨اِله يگك٨حًؿ، که اواهی ایٍاو بكای ها ـکك گكؾیؿه اوث ى  های آياو قا ؾق ایًصا ـکك اواهی و ي 
گىيه ٌكک و شاهلیث ؼىیً قا ؾق ؾايین و ایىبه ؼا٘ك ٘ىاليی ٌؿو کحاب، ياپىًؿ و ياؼىٌایًؿ هی

ؼىیٍحى قا و با ایى قوي  ي٘ىؾيؿی و هؽ٩یايه و يه ٠لًی و آٌکاقا ٜاهك هیِؼ٩ا و يهاو و به ِىقت وك
گىيه با ٌكکی و ایى ؾاٌحًؿٌاو بكظفق هیو اِعاب گكاهیو اویكٌؿو به ؾوث قوىل الله ال کٍحه 

گك٨حًؿ. ها ايه هیکه بك آو بىؾيؿ و وىء بّیكجی که يىبث به اوبلم ؾاٌحًؿ، به یهىؾ يمؾیک ٌؿه و با آو
به ؼا٘ك ظ٩ٛ  -يؿ، کكؾقا هبل٬ات هی  پیاهبك و اهل ای٘او و اِعاب گكاهی  و چىو قوىل ؼؿا 

گ٩حًؿ: ها به الله و قوىلً و قول ٬یاهث و ؾوباقه بكايگیؽحه ٌؿو ای٘او ؾاقین ها هیوبه آ – شاو ؼىیً
آوقؾيؿ جا بؿیى قوي بك لباو هی ایٍاوو اِعاب گكاهی  ی ظ٫ قا ؾق بكابك قوىل ؼؿا گىيه کل٘هو ایى

 آوقؾيؿ، ظکن ؼؿاويؿی بكو چىو بك لباو هی -ظکن الله هح١ال ؾق هىقؾ ٌكکی که بؿاو ه١ح٭ؿ بىؾيؿ 
ها و هٍكکاو یهىؾی ٌاو؛ ی١ًیال ؼىؾ ؾوق کكؾه و ؾ٨ٟ ي٘ایًؿ. اها چىو بكاؾقاو - گٍثها شاقی هیآو

 گ٩حًؿ:ي٘ىؾيؿ، هیها ؼلىت هیو با آو کكؾيؿهی و پیاهً قا هبل٬ات و جکفیب کًًؿگاِو هع٘ؿ 
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ُـِءوَن ﴿ ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ ََ ة  َٕ ٓۡ إِجٍّ َكُس َٔ ْ إٍِّٗة  ٜٓا ُ ن و ٔهئهًاو قآ یًؿ: ها با ٌ٘ائیگىیه» [21]الب٭كة:  ﴾ٮًَةل
َٖ ﴿ :باٌؿ کهو ه٭ّىؾ ال آياو ؾق کبلم الله هح١ال کىايی هی .«نیي٘ائ یهىؽكه ه ِٔ ُٜل  ٱنلٍّةِس  َو ٌُ ٖ َح َٔ

 ِ ٍّ٘ة ث َٔ ِ َءا ِ  ٱّللٍّ ٜۡمِ َوب َِِٔ٘ي  ٱٓأۡلِػؿِ  ٱَۡلَ ۡؤ ُٕ ِ ٓ ث ُٚ ة  َٔ -یهىحًؿ که ه یااو هكؾم ؾوحهیؾق ه» [1]الب٭كة:  ﴾٨َو
 .2«ًؿیآیهًاو بٍ٘اق ي٘ئشمو ه که باوق يؿاقيؿ و ین. ؾق ِىقجیم باوق ؾاقیقول قوحاؼ ًؿ: ها به ؼؿا ویگى

ه٘چىو کا٨كی يیىث که ِكاظحؤ به ک٩ك ؼىیً اـ٠او ي٘ایؿ و يیم بًابكایى ظال و ؤٟ هًا٫٨ 
. 1؛ هًا٫٨ يه ال آو گكوه و يه ال ایى گكوه اوثکه ای٘ايی ؼالّايه ؾاقؾباٌؿ ي٘یهًی ئه٘چىو ه

ها ؾق هك لهاو و هکاو و که الله هح١ال ظال و ؤٟ هًا٨٭او قا به جّىیك کٍیؿه و ٠٘لکكؾ آو ه٘چًاو»
هى ظ٭ی٭ی و کا٨كی که ِكاظحؤ به ک٩ك ؼىیً اـ٠او ئؿ؛ ظ٭ی٭ث هًا٨٭او ٤یك ال هؾهوكلهیًی يٍاو هی

ِكیط و وأط و قوٌى و  -ٌاوبا ج٩اوت وكلهیى و جًٞى باوقهای - باٌؿ، لیكا ک٩ك ک٩اقؾاقؾ، هیهی
باٌؿ؛ و ج٘اهی کا٨كايی که ک٩كٌاو ال يىٞ ٌكک وقلیؿو ال شهث ٌصا٠ايه و ه١ايؿايه و هحکبكايه هی

ها بىؾه یا ایًکه ک٩كي به هىشب ٌكک ج١ٙیل ٔاو٘اء و ٩ِاتٓ اوث ه٘چىو ه٭لؿیى ا و واوٙههبث
ها ال شهث ايکاق ؼؿاويؿ هح١ال باٌؿ، های پیٍیى و ٨كا٠ًه، یا ایًکه ک٩كٌاو ال يىٞ ک٘ىيیىثشاهلیث

و٢ بىحى به به ؼا٘ك ا٨حكا و ؾق - یهىؾ و يّاقی -یا ایًکه ک٩كٌاو ال يىٞ جعكی٧ کًًؿگاو اهل کحاب 
ها ؾق ک٩ك وقلیؿو یکىاو بىؾه و ک٩كٌاو ال يىٞ ؾوم ٔی١ًی ک٩اقی که ؼؿاويؿ هح١ال باٌؿ، ه٘گی آو

ها با ایى ِكاظث ؾق ؾًٌ٘ايگی که ؾق و ؾق وا٬ٟ ایى باٌؿی ب٭كه واقؾ ٌؿهٓ هیـکك آيها ؾق ابحؿای وىقه
ها قا ًٌاؼحهٓ و ٔچىو هىل٘اياو به قاظحی آوايؿ، هًاو قا قاظث و آوىؾه کكؾهئٌاو ؾاقيؿ، هک٩ك وقلیؿو

كابك ؼىیً قا قوٌى و وأط هًاو ؾق بگیكی هئهىٟٔ جکلی٧ و ،با ایى ِكاظث ؾق ک٩ك و ؾًٌ٘ايگی
ها و هؽال٩ث وقلیؿو با ایٍاو ؾق ؾیى، ؾايًؿ که ؾًٌ٘ی با آوو ؾیگك هىل٘اياو به ؼىبی هی گكؾايیؿه

-و ؾق ایى قاوحا وٜی٩ه باٌؿها قا به ؾووحی يگیكيؿ، واشب هیآوکه به و٘ث و وىی ایٍاو يك٨حه و چًاو

                                                           
 ٓ ٌاکك.113-2/112شاهٟ البیاو ٔ -2
َجَٰىٌِِيَ إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال ؾق جىِی٧ هًا٨٭او هی -4 ُٕ ۡ َ يَُذَِٰؽُقَٜن  ٱل ْ إََِل  ٱّللٍّ ٜٓا ٓۡ ِإَوَذا ًَةُم ُٛ َٜ َخَِٰؽُخ ُٚ َو

ةِ  َٰٜ َْ َكةََلَٰ يَُؿآُءوَن  ٱلطٍّ َُ ُؿوَن  ٱنلٍّةَس ًَةُمٜاْ  َُ َ َوََل يَۡؾ ُؤََلٓءِ َوََلٓ إََِلَٰ  ١٤٢إَِلٍّ ًَِْيَلا  ٱّللٍّ ٍَ ََلٓ إََِلَٰ َهَٰٓ ِ َٰل َؾثَۡؾبَِي َبۡيَ َذ َّٔ

ٖ يُۡغِْ  َٔ ى َو ُؤََلٓءِ ُ ِِ َهَٰٓ هًا٨٭او ٔبگ٘او ؼىؾٌاوٓ  ٌک بی» [241-241]النساء:  ﴾١٤٣َقبِيَلا  ۥوََْٖ ََتَِؽ َلُ  ٱّللٍّ
ؾق  ؼیميؿ، یبك ه یکاهل   و یبا وىح یميؿو چىو به ي٘ال بكؼ ؾهؿ یه یبها قا ٨ك او آو که یؾقظال ؾهًؿ، یه یبالله قا ٨ك

ؾو ٔگكوه هئهًاو و  یىا یىٔهًا٨٭اوٓ ب کًًؿ. یي٘ یاؾ یو ٔؾق ي٘الٌاوٓ الله قا شم ايؿک کًًؿ یه ییچٍن هكؾم ؼىؾي٘ا
 .«یا٨ث یاو يؽىاه یبكا یکًؿ، قاه یو يه با آياو ايؿ و هكکه قا که الله گ٘كاه یًايًؿايؿ يه با ا کا٨كاوٓ ؾو ؾل و وكگٍحه
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ؾايًؿ؛ و بكاوحی هكآيکه ؾق ٬لبً ای٘ايی ِعیط وشىؾ ها قا به ؼىبی هیی ؼىیً و يىٞ ج١اهل با آو
بیًؿ؛ ها و به ؾووحی يگك٨حى ایٍاو قا به ؼىبی هیؾاٌحه باٌؿ، ایى قوًٌی و ؤىض ؾق ؾًٌ٘ی با آو

گكؾؾ، ال وىی يىٞ وىم ک٩اق ها  بال هیای که به قوی آوی ٌك و ٨حًهاياو و ؾقوالهلیکى هّیبث هىل٘
باٌؿ. هكجؿیًی که لبان ِؿا٬ث بك جى کكؾه و با لباو به ٜاهك ِاؾ٬ايه اٜهاق ای٘او ي٘ىؾه ٔهًا٨٭یىٓ هی

که ؾق ؾقظالی ٌ٘اقيؿ،اي و ٬كآو قا ه٭ؿن هیو به یگايگی الله هح١ال ا٠حكا٦ ي٘ىؾه و قوىل و ٨كوحاؾه
٤یٛ و کیًه و ؼٍن و ٤ٕب و ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ايگی ؼىیً قا که ؾقظ٭ی٭ث بىیاق بیٍحك ال کیًه و  ،٬لب

  .2...«کًًؿقا با ؼىؾ ظ٘ل هیؿاوت ک٩اق اوث، پًهاو ي٘ىؾه و آو٠
ُٛٓ﴿ ي٘ایؿ:ای ال ج٘ىؽك هًا٨٭او قا ـکك هیالله هح١ال ؾق ٬كآو کكین، گىٌه ۡ٘ ِٔ ـَُك ِِف  َو ِٕ ْۡ ٖ يَ ٍّٔ

َِٰخ  َؽَؼ ٓۡ يَۡكَؼُؽَٜن  ٱلطٍّ ُٚ ٓ إَِذا  ة َٛ ۡ٘ ِٔ  ْ ا ٜۡ ٓۡ ُحۡكَؽ ٍّّ ْ ِإَون  ٜا ة رَُع َٛ ۡ٘ ِٔ  ْ ٜا ۡخُؽ
ُ
ؾق » [11]الحىبة:  ﴾ښوَإِۡن أ

 یيىبث ب كيؿ ٔویگیكاؾ هیا کًًؿ ویه یبصىئین لکات ال جى ٠یهىحًؿ که ؾق ج٭ى یاو آياو کىايیه
لفآ اگك بؿاياو  و ىحًؿیي یگكیم ؾیٍه چیا ؾق ايؿیًاو شم به ٨کك ظٙام ؾيیا ؾهًؿٕیقا به جى ه ی٠ؿالح

چه لوؾجك ؼٍن  ٍاو ؾاؾه يٍىؾ هكیال آو بؿ یمیاگك چ ٌىيؿ ویال لکات ؾاؾه ٌىؾ ؼىًٌىؾ ه یمیچ
 .«کًًؿٓیجؽن ه اؼن و كيؿ ٔویگیه

َٖ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ هح١ال هی ِي وَن  ٱَّلٍّ ـُ ِٕ ْۡ ِِّٜخيَ يَ ؽٍّ ُٕ ۡ َٖ  ٱل ِِٔ٘يَ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ َِٰخ ِِف  ٱل َؽَؼ َٖ وَ  ٱلطٍّ ِي  ٱَّلٍّ
ٓۡ َقِؼَؿ  ُٛ ۡ٘ ِٔ ٓۡ وَحَۡكَؼُؿوَن  ُٚ َؽ ۡٛ ُ ََل ََيُِؽوَن إَِلٍّ ُص ٌٓ  ٱّللٍّ َِل

َ
ٓۡ َقَؾاٌب أ ُٛ َ ٓۡ َول ُٛ ۡ٘  [13]الحىبة:  ﴾گِٔ

هئهًاو  و پكؾاليؿیِؿ٬ات ه كات ویً ال ايؿاله به ؼیٓ قا که هٍحا٬ايه بیکه هئهًاو ٔذكوجً٘ؿ یکىاي»
ؾهًؿ، یاليؿ، هىقؾ ج٘ىؽك ٬كاق هییؾوث ه یهؽحّك یها ٓ به ک٘ٯیٓ قا که ٔبا وشىؾ جًگؿوحیكی٨ٔ٭

 ؾهؿ ویً هكؾمٓ هىقؾ ج٘ىؽك ٬كاق هیٌاو ؾق پیها یها و پلٍح یٍاو قا ٔبا ک٧ٍ قوىائیؼؿاويؿ ا
 .«ؼىاهًؿ ؾاٌث یاق ؾقؾياکی٠فاب بى

گىیؿ: جى قا لؾو؛ هصاهؿ هی الل٘م، ٠باقت اوث ال ٠یبصىیی و ١ً٘ه» گىیؿ:هی  ةابى جی٘ی
 ٨كهایؿ:کًًؿ؛ الله هح١ال هیگىیؿ: ی١ًی ٤یبحث قا هیٌ٘اقيؿ؛ و ٠ٙاء هیهحهن ي٘ىؾه و ظ٭یك هی

﴿ ُٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ َٖ  َو ِي و  .«آلاقيؿ هی ٥٘بك قایهىحًؿ که پ یاو هًا٨٭او کىايیؾق ه» [82]الحىبة:  ﴾ٱنلٍِِّإٍّ يُۡؤُذوَن  ٱَّلٍّ
٠یبصىیی یا ٤یبث ي٘ىؾه و یا هحهن ي٘ىؾه و ظ٭یك ایى آیه بك آو ؾاللث ؾاقؾ که هكکه ال قوىل الله 

 ی ی هًا٨٭او اوث. چكا که ؾو کل٘هقا هىقؾ اـیث و آلاق ٬كاق ؾهؿ، ؾق لهكه ٌ٘اقؾ یا ایًکه قوىل ؼؿا 
ِف » ای که ؾق ایى لهیًه واقؾ ٌؿه، اًٌؿ. و اؾلهبهای ٠٘ىم هیاون هىِىل بىؾه و ال ِی٥ه« هى»و« ى  یالَّ
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ها ه٘چىو گكچه به وبب ٠یبصىیی گكوهی و آلاق و اـیث گكوهی ؾیگك يالل ٌؿه اوث، اها ظکن آو
و  وبب يمول آو يبىؾه و بلکهٓ ٠ام بىؾهايؿ، ٔهعّىق ؾق وایك آیاجی که به ؼا٘ك اوبابی يالل ٌؿه

ی قا که به وبب آو آیه يالل کىايی قا که هؽال٧ با ایى ؾیؿگاه باًٌؿ که ظکن هىقؾ يٝك آیه، هن ٌؽّ
جك ال آو ًٌاوین، لیکى چىو ل٩ٛ ٠امگیكؾ، ي٘یو يیم هكکه ظال وی ه٘چىو او باٌؿ، ؾق بكهیٌؿه 

و  ًؿ ه ش٘هىق بك آيباٌؿ. اها ؾیؿگاهی کوبب باٌؿ، گ٩حه ٌؿه: ه٭ّىؾ ال آو ل٩ٛ جًها ه٘او وبب هی
که ؾلیلی بك وشىب ظّك ؾق وبب باٌؿ، هاؾاهیيیم آيچه واشب اوث، اجؽاـ ي٘ىؾو ٠٘ىهیث ٬ىل هی

 که بؿیى هبعد ؾق شای ؼىؾ، پكؾاؼحه ؼىاهؿ ٌؿ. وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ. ه٘ايٙىق
ی لهكهقا هىقؾ ٠یبصىیی و آلاق و اـیث ٬كاق ؾهؿ، ؾق  ه٘چًیى ایًکه گ٩حه ٌؿه: هكکه قوىل ؼؿا 

٠ٔیبصىیی و آلاق و اـیثٓ « ـیاأل»و « الل٘م»هًا٨٭او اوث؛ ظک٘ی هح١ل٫ و هكبىٖ به ال٩اٜی که ال 
و چًیى ٌؽّی با چًیى ال٩اٜی هىحع٫ آو اوث که ال هًا٨٭او باٌؿ،  باٌؿگكؾؾ، يیم هیهٍح٫ هی

بًابكایى ؾوقی و پكهیم باٌؿ؛ به ٠ًىاو ٠لث ایى ظکن هیبًابكایى هكآيچه ال ایى ؾو ل٩ٛ اٌح٭ا٪ یابؿ، 
 .2«یابؿ، واشب اوثي٘ىؾو ال آيچه ال ایى هىاقؾ اٌح٭ا٪ هی

ها، ال ش٘له اوحهماء به ؾیى و اهل ؾق بعد ال هًا٨٭او و ـکك ٩ِات آو ٠بؿالىهابو اهام هع٘ؿ بى 
و ها پكؾاؼحه ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٬كآو کكین ٩ِات هًا٨٭او قا بكٌ٘كؾه و به جىِی٧ آو»گىیؿ: آو، هی

ها اشحًاب و ؾوقی گكؾیؿه و هىِى٨او به ایى جا ایًکه ال آو کًؿهای هؽحل٧ ي٩ا٪ قا بیاو هی ١ٌبه
ها قا به های آو، ال چًیى ٩ِاجی ؾوث کٍیؿه و ؾوقی وقليؿ؛ ؼؿاويؿ هح١ال آو٩ِات و ١ٌبه

 ایؿ:٨كهي٘ایؿ، ؼؿاويؿ هح١ال هی٨ّاظث ؾق بیاو و يیک لبايی و بلکه به ظىى ِىقت جىِی٧ هی
﴿ ٞۖ ۡٓ ِٛ ِ ل ٜۡ ٌَ ۡف ِّ َٕ ْ تَۡك ٜا

ُ ٜل ٌُ ۖٞ ِإَون َح ۡٓ ُٛ ۡصَكةُم
َ
ٍَ أ ٓۡ ُتۡكِضُج ُٛ ۡحَذ

َ
ٍاو قا یکه ا یهًگاه» [1]الً٘ا٨٭ىو:  ﴾ِإَوَذا َرخ

 با یها: چه ايىاویگىئیبه ؼىؾ ه آوقؾ ٔویبه ٌگ٩ث ه كؾ ویگیٌاو جى قا هی٘ایو و کكی، پیًیبیه
ٌاو گىي ٌاوٓ به وؽًاوًؿ ٔبه ٠ّلث ظبلوت کبلمیآیه که به وؽى ؾق یهًگاه ٕٓ ویابكاليؿه و٬اق و

  .«یؾه ی٨كا ه
ها قا به کیؿ و هکك و ظیله و يیكيگ و ؾویىه چیًی بك ی ب٭كه آوهح١ال ؾق ابحؿای وىقه و يیم ؼؿاويؿ

 ي٘ایؿ.هًاو و اوحهما و ج٘ىؽك ایٍاو، و٧ِ هیئ٠لیه ه
کًؿ که ؾق ؾ٠اوی و ها یاؾ هیو چًاو ال آوو يیم يىٞ گ٩حاق ایٍاو قا هبهن و ایهام گىيه جىِی٧ ي٘ىؾه 

ؼؿاويؿ هح١ال  ٌؿيؿ؛که الله هح١ال و قوىلً ؾووث يؿاٌحًؿ، واقؾ هیهؽاِ٘ات هكؾم چًاو
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ة ﴿ ٨كهایؿ: هی َٛ حَّ
َ
د ٍَ  ٱلؿٍُّقُٜل َيَٰٓ ٗ ـُ َٖ ََل َيۡ ِي ُسۡىؿِ يَُسَٰؿُِقَٜن ِِف  ٱَّلٍّ

ّۡ َٖ  ٱ ِٔ َٖ ِي ٍّ٘ة  ٱَّلٍّ َٔ ْ َءا ٜٓا ُ ًَةل
 َٖ ِٔ ۛۡ َو ۡٓ ُٛ ِٖٔ ًُُُْٜب ٓۡ دُۡؤ َ ٓۡ َول ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو

َ
َٖ ثِأ ِي ٓۡ  ٱَّلٍّ َ َٖ ل ٍم َءاَػؿِي ٜۡ ٌَ َُٰكَٜن ِّ ِؾِب َقؿٍّ َُ َُٰكَٜن لِْۡ ْۛۡ َقؿٍّ ةُهوا َٚ

دَُٜكۖٞ ُيَ 
ۡ
َٓ  ّؿِوُٜنَ يَد ََّۡكِ َٜاِعكِِٙ  ٱ ٖۢ َبۡكِؽ َم ِ  ۖۦٞ ِٔ ود

ُ
ٜلَُٜن إِۡن أ ٌُ ٜۡهُ وَ َح ٓۡ دُۡؤدَ ٍّّ ٓۡ َفََٰؾا وَُؼُؾوهُ ِإَون  ْۚٗ حُذ  ٱۡظَؾُروا

ٖ يُؿِهِ  َٔ ُ َو ُٙ  ٱّللٍّ ٍَ َلُ  ۥوِۡذجََذ ِْ ٕۡ َٖ  ۥوََْٖ َت ِٔ ِ ٍَ  ًٔ َشۡي  ٱّللٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۚٗ أ َٖ ة ِي ٓۡ يُؿِهِ  ٱَّلٍّ َ ُ ل ن ُحؽَ  ٱّللٍّ

َ
ِؿَ أ ّٛ  ٗۚ ۡٓ ُٛ ًَُُْٜب

ٓۡ ِِف  ُٛ َ ۡجَيةل ٓۡ ِِف  ٱلَّ ُٛ َ ۖٞ َول ي  ـۡ ٓ   ِػَؿةِ ٱٓأۡلِػ ي ـِ ه ايؿوه جى ی٥٘بكٕ هایپ یا» [12]ال٘ائؿة:  ﴾ډَقَؾاٌب َق
ٓ که به یأال هًا٨٭او گىل ؼىقؾه یكيؿ. کىايیگیگك وب٭ث هیکؿیکهٓ ؾق ک٩ك بك  یيٍىؾ ٔکاق کا٨كاي

ٌاو با كوویب گ٩حاقٌاو با کكؾاقٌاو و باًٌؿ ٔویال ؾل هئهى ي٘ ین، ولیًؿ هئهى هىحیگىیلباو ه
ؾاقيؿ یىوحه گىي به ؾقو٢ ٨كا هیؾايًؿ و پ یه یهىؾیٍحى قا یکه ؼى یکىاي و يؿاقؾٓ یٌاو ه٘ؽىايؾقوو

ظباق قا باوق هیابا٘ ب ویاکاـ ٔو كيؿ که ٔبه یپفیٔال ؼىؾٓ قا ه یگكیاوهٓ گكوه ؾیوؽًاو  ًؿ ویي٘ایل ا 
ؼىؾ به  یجىقاتٓ قا ال شاها یوؽًاو ٔآو٘اي ًؿ ویآیً جى ي٘یظىؿٓ به پ ب٥ٓ و ٤كوق و وبب کبك و

جىّوٗ ن، یگىئیقا که ها ه یمهائیى ٔچیًؿ: اگك ایگىیكواو ؼىؾٓ هیبه پ کًًؿ ٔوی٧ هیجعك ؾوق و
ؿٓ به ٌ٘ا گ٩حه ٌؿ، آو ّ٘ ٓ یگكیكي هكگىيه وؽى ؾیى به ٌ٘ا گ٩حه يٍؿ ٔال پفیاگك چً و ؿیكیقا بپفهع

 یجىايیقا بؽىاهؿ، جى ي٘ یکى یٓ ببلیؾق پ یو پؿ. اگك ؼؿاويؿ ٔبك اذك گًاهایٍحى قا بكظفق ؾاقیؼى
ؼىاهؿ یايؿ وٓ ؼؿاويؿ ي٠ً٘اؾ اوكا٦ کكؾه ًؿ که ٔؾق ٔبلل وی. آياو کىايیبکً یاو کاق یاِبًل بكا

ؾق آؼكت  و یقوىائ و یا ؼىاقیٍاو ؾق ؾيیگكؾايؿ. بهكه ا کٓ پاکٌك ٌاو قا ٔال کرا٨ث ک٩ك ویؾلها
 .«اوث ی٠فاب بمقگ

هًاو و قٔایث ؼا٘ك ال ایى ٠٘لکكؾ لٌث و ًٌیٟ و هىاقؾ ئقا به ظ٭یك ٌ٘كؾو هها و يیم آو
ي٘ایؿ. اها الله ٠موشل ج٘اهی ایى اوِا٦ قا ال آو شهث ـکك ياؼىٌایًؿ و ياپىًؿ ؾیگكی، جىِی٧ هی

ها ال ایى اوِا٦ ٬بیط و کىايی که به ایى اوِا٦ ي٘ایؿ جا ایًکه بًؿگايً قا يّیعث ي٘ىؾه و آوهی
ايؿ، ؾوقی وقلیؿه و اشحًاب و ايه گك٨حه ها هحلبه گٍحه و آهیؽحه ٌؿه و ٠صیى ٌؿهـیلثق لٌث و

 .2«ي٘ایًؿ
ؾايًؿ که اوحهماء ي٘ىؾو هًا٨٭او اهكی شؿیؿ و يى ٜهىق گىيه اوث که هىل٘اياو به ؼىبی هیو ایى

اقؾ، ي٩ا٬ی ؾاوحهماء واهی ؾايًؿ ٠اهلی که ایٍاو قا بهو يیم هی و بلکه ال ؾیكبال وشىؾ ؾاٌحه اوثيبىؾه 
یهىؾ و هٍكکاو  ؛ ی١ًیٌاوهای بكاؾقاوو ؾق وا٬ٟ ؾق قاوحای اشابث ؼىاوحه اوث که ؾق با٘ى ؾاقيؿ

 ؿ.باٌ هی
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 هغلب پًجن: جهل
جفؾه ؾالن جفال وجفافة »ٌىؾ: باٌؿ و ایًکه گ٩حه هیشهل ٔؿ ٠لن هی»گىیؿ: هی ابى هًٝىق 

يىاو آو اوث که ا «اجلفافة»باٌؿ. و به ه١ًای يىبث ؾاؾو شهل به کىی هی «وجفل ظؾقه... وافتجفقل
ؾاقؾ. جا آيصا که ٠باقت اوث ال آيچه که جى قا به شهل واهی «ادجفؾة»و  ٠٘لی قا بؿوو ٠لن ايصام ؾهؿ

ىلً و يىبث به الله هح١ال و قو که ٠كب ٬بل ال اوبلم بك آو بىؾيؿ... ظالحی بىؾ  «اجلاهؾقة»گىیؿ: و هی
ب و کبك وقلیؿو و لوقگى بىؾو و ى    .2«کكؾيؿ... ا٨حؽاق هی و ٌكائٟ ؾیى شاهل بىؾيؿ و ؾق ه٭ابل به ي 

 ايؿ:بیاو ي٘ىؾه« شهل»ی ٠ل٘ا ه١ايی هح١ؿؾی بكای واژه
باٌؿ. و بكؼی ال ه١ًای شهل هی ٠اقی بىؾو ي٩ه و ؼا٘ك ايىاو ال ٠لن و ؾايً؛ و ایى اِِل  -2

ای ؼاَ الی که بؿوو هیچ قوي و جكجیب و يٝن و يٝام و بكياههقا ه٭حٕی ا١٨هحکل٘یى آو
که ه١ًای ٠لن قا ه٭حٕی ايصام ا١٨ال بك ٘ب٫ يٝن و يٝام و  ايؿ، ه٘چًاوٌىيؿ، ؾايىحهايصام هی

 ايؿ.ای ؼاَ ٬كاق ؾاؾهجكجیب و بكياهه
 ا٠ح٭اؾ و باوق ؾاٌحى چیمی بكؼبل٦ آيچه که هىث. -1
ی آو ا٠ح٭اؾ ؾقوحی ؾاٌحه قا ؾاقؾ. ؼىاه ؾقباقهایىحگی آوصام اهكی بكؼبل٦ آيچه ٌی١ًی اي -1

کًؿ؛ و بك ه٘یى باٌؿ یا ا٠ح٭اؾی ياِعیط و ٨اوؿ، ه٘چىو کىی که ٠٘ؿأ ي٘ال قا جكک هی
ِ ... ﴿ ٨كهایؿ:ه١ًاوث آيصا که ؼؿاويؿ هح١ال هی ُقٜذُ ث

َ
اۖٞ ًَةَل أ وا ـُ ُٚ َتذٍِّؼُؾَٗة 

َ
ْ خ ٜٓا ُ ِ ًَةل ۡن  ٱّللٍّ

َ
أ

 َٖ ِٔ ُزَٜن 
َ
ِِْٛيَ أ َخَٰ

گیكی؟ به قیٍؽًؿی و ج٘ىؽك هی قا ها ایآ: گ٩حًؿ» [81]الب٭كة:  ﴾ڣ ٱّۡ
ؾق ایى آیه، ٠٘ل ج٘ىؽك ٔهمءٓ شهل ؼىايؿه « ها باٌنبكم که ال ياؾاوپًاه به ؼؿا هی: پاوػ ؾاؾ

  .ٌؿه اوث
َحٖ ﴿ ٨كهایؿ:و الله هح١ال هی ۢا ِِبََفَْٰ َٔ ٜۡ ٜاْ ًَ ن دُِطيُج

َ
ٜٓاْ أ ُ٘  ؿ،یکً ٫یجع٭ آو ؾقباقه» [8]العصكات:  ﴾َذَذبَيٍّ

گاه بؿوو - یگكوه به هباؾا  .1«ؿیبكواي بیآوٓ -ٍاویا ىیقاوح ًٌاؼث و ٌاواظىال و ظال الٔ یآ
« الصهل»ال ٠ؿم ٠لن، به ل٩ٛ »گىیؿ: هی« الصهل»ی ی کل٘هوبلم ؾق بیاو هىاقؾ اوح٩اؾهٌیػ اإل

ٌىؾ. ه٘ايٙىق که قوىل الله به شهل ج١بیك هی ٌىؾ. و يیم ال ٠٘ل يکكؾو به هىشب ٠لن،ج١بیك هی
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٠ْ » ٨كهىؾيؿ: ُٜ َٛاح٩َُ٢َ، ٢ََْ٘ي ْو 
َ
َ٘إِِن اْمُؽٌؤ َكاَت٩ُ٥َ أ َضُػُز٣ْ ي٤ً٬َْا َنائ٥ًِا، َََ٘ل يَْؽُْ٘د َواَل ََي٠ْ٫َْ، 

َ
ْنَتَص أ

َ
/ إَِذا أ

یىحی ؾًٌام و ياوما يگىیؿ و يیم چىو یکی ال ٌ٘ا قولی قا قوله گك٨ث، په با» 2«إِِِن َنائ٣ٌِ، إِِِن َنائ٣ٌِ 
ام، وؽى با٘ل و ل٥ى يگىیؿ؛ په اگك کىی بؿو ؾًٌام ؾاؾه یا با وی ؾقگیك ٌؿ، بایىحی بگىیؿ: هى قوله

 .«امهى قوله
ی شهل هكکب اوث. و ال ایى باٌؿ و به هًملهؾق ایى ظؿید شهل به ه١ًای وؽى پىچ و با٘ل هی 

 1گىیؿ:٬بیل اوث ٬ىل ٌا٠ك که هی
 ٓجیفؾاااااااااان احااااااااااد ظؾقـااااااااااا آ

 

 ؾـجفااااال ؾااااااوق اجلفاااااال اجلاهؾقـااااااا 
 

گاه باٌیؿ که کىی » که ؾق کی٩ك ایى ٠٘ل با شهلی باالجك ال شهلی  شهل و ياؾايی قا بك ها قوا يؿاقؾآ
 .«کًینکه به ها يىبث ؾاؾه، با وی بكؼىقؾ هی

که هحٕ٘ى ٠ؿم ٠لن یا ٠ؿم ٠٘ل به هىشب  ه شاهلیث، شاهلیث ياهیؿه ٌؿه اوثو ال ایًصاوث ک
َٝ َساِ٪٢ِيَّثٌ »بىـق ٨كهىؾيؿ: أبه باٌؿ. و ال ایى ٬بیل اوث، آيصا که قوىل الله ٠لن هی َٝ اْمُؽٌؤ ذِي  1«إ٧َِّ

بىـق گ٩حًؿ که هكؾی قا به أ و ایى قا لهايی قوىل ؼؿا  .«جى کىی هىحی که ؾق جى شاهلیث وشىؾ ؾاقؾ»
 ٘ك هاؾقي، يىبث ٠اق و يًگ بؿو ؾاؾه بىؾ.ؾًٌام ؾاؾه و به ؼا

َِ  إِذۡ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله ٠موشل هی َٖ َصَك ِي ُٓ  ٱَّلٍّ ِٛ ِ  ِِف ًُُْٜب
ْ ِٕيٍّحَ َزَىُؿوا ِِْٛيٍّحِ َۡحِيٍَّح  ٱۡۡلَ َخَٰ

 ﴾ٱّۡ
 .«ؾاؾيؿ یشا ٌاویهاؾل ؾق قا ثیشاهل يؽىت و ج١ّب کا٨كاو که آيگاه» [18]ال٩حط: 

کىقکىقايه ال قوی شهل و ياؾايی، ايىاو قا بك اقجکاب ٠٘لی که به  چكا که ؼٍن و ٤ٕب و ج١ّب
 .1«کًؿؾايؿ به ي٩ٟ و وىؾ اووث، واؾاق هیٔكق اووث و جكک ٠٘لی که ؼىؾ هی

شهل بك ؾو يٞى اوث: ٠ؿم ٠لن يىبث به ظ٭ی که وىؾهًؿ و يا٨ٟ اوث و »گىیؿ: هی ابى ٬ین 
گكؾايؿ. که هك ؾو يىٞ ؾق ل٥ث و ٌٞك قا واشب هیآيچه ه٭حٕای ٠لن يا٨ٟ بىؾه و آو ٠ؿم ٠لن يىبث به
 باًٌؿ.به ه١ًای شهل هی

ِ ﴿ ٨كهىؾ: الىبلمةالّبل٠لیههىوی  ُقُٜذ ث
َ
ِ أ َٖ  ٱّللٍّ ُزَٜن ِٔ

َ
ۡن أ
َ
ِِْٛيَ أ َخَٰ

 ؼؿا به» [81]الب٭كة:  ﴾ڣ ٱّۡ
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 .«باٌن ياؾاياو شمو که ىیا ال بكمیه پًاه
اۖٞ ﴿ لهايی بىؾ که ٬ىهً بؿو گ٩حًؿ:و آو  وا ـُ ُٚ َتذٍِّؼُؾَٗة 

َ
  کًیٕ؟ آیا ها قا هىؽكه هیی١ًی  ﴾خ

َٖ ﴿ ٨كهىؾ: والىبلم ةالّبل٠لیهو یىو٧ ِؿی٫  ِ ّٔ ُزٖ 
َ
ٍّٖ َوأ ِٛ ۡضُت إََِلۡ

َ
ٍّٖ أ ُٚ ۡيَؽ ََ ِإَوَلٍّ دَُۡصِۡف َخّنِ 

ِِْٛيَ  َخَٰ
ّۡ  ؾاهىٔ و نیگكایه بؿاياو ،یيؿاق بال هى ال قا ٍاویا كيگیي ٌّٓك ٔ اگك و» [11]یىو٧:  ﴾ځ ٱ

 .«گكؾمیه اوياؾاي لهكه ال ٓو٬ث آو و نیي٘ایه بؿبؽث قا ٍحىیؼى و نیآالیه ثیه١ّ به ٠ّ٘ث
 ها ظكام ي٘ىؾی، ٬كاق گیكم. گىيه ال ش٘له هكجکبیى آيچه بك آوو ایى ی١ًی:

ة﴿ ٨كهایؿ: هی و يیم الله هح١ال َٕ َبحُ  إِجٍّ ٜۡ ِ لََعَ  ٱَلٍّ َُْٜن  ٱّللٍّ َٕ َٖ َحۡك ِي ٜٓءَ لَِّلٍّ َحٖ  ٱلكَّ  [21]الًىاء:  ﴾ِِبََفَْٰ
 ٌّؿت ال یياٌ ظ٘ا٬ث و و٩اهث ؤ یياؾاي یقو ال که كؾیپفیه قا یکىاي جىبه جًها ؼؿاويؿ گ٘اویب»

 .«اليؿییه ؾوث لٌث کاق به ٓي٩ه بك ٌهىت ٤لبه و ؼٍن
که هك آو ٠٘لی که وكپیچی ٨كهاو ظ٫  ايؿاش٘اٞ کكؾهگىیؿ: اِعاب قوىل الله هی ٬حاؾة

ايؿ: ِعابه اش٘اٞ ي٘ىؾه :ايؿ، ؾیگكاو گ٩حهةوبعايه و ج١الی باٌؿ، آو شهالث اوث. و ٤یك ال ٬حاؾ
ؿم ق٠ایث کىب ٠لن قا گىيه ٠باٌؿ. و ایىهكآيکه ال ٨كهاو ؼؿاويؿ هح١ال وكپیچی کًؿ، شاهل هی

و بؿیى  قوايؿها وىؾی ي٘یکًًؿ کىب ٠لن بؿاوهیو ٠لث ایى اهك آو اوث که یا گ٘او  شهل ياهیؿيؿ
و یا ایًکه ال کىب ٠لن ال ایى شهث قوی گكؾايًؿ که يىبث به  گیكيؿجكجیب ؾق شهل و ياؾايی ٬كاق هی

باًٌؿ. بًابكایى ٨كاق کكؾو و گكیؽحًی که ؾق وا٬ٟ ال هكجبه و ٠ىا٬ب وىء ٠ؿم کىب ٠لن، شاهل هی
 ٨كاق و گكیؽحى ال ؾو شهل اوث:های قويؿگاو قاه ظ٫ اوث، ه٭ام

و  ؛٨كاق کكؾو ال شهل يىبث به ٠لن، به وىی جعّیل و آهىؼحى آو با ا٠ح٭اؾ و ه١ك٨ث و بّیكت
ؾیگكی ٨كاق ي٘ىؾو ال شهل يىبث به ٠لن، به وىی جبلي يا٨ٟ و وىؾهًؿ و ٠٘ل ِالط با جبلي و 

 .2«يیث
چٍن پىٌی ال  -کًًؿگاو ؾیى و ١ٌائك آو ی شهل جبییى گكؾیؿ، بایىحی بؿايی که اوحهماءلهؤچىو هى

گكؾيؿ. و ایى شم به وبب شهل و ياؾايی ؾچاق ایى شكم بمقگ و گًاه آٌکاق ي٘ی - اوحهماء به الله ٠موشل
باٌؿ، به قا به قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك و اوحهماء گك٨حه اوث، هیل یا ال شهث شهل يىبث به آيچه آوشه

اي و ؾیى اوبلم واشب اظحكاهی که يىبث به الله هح١ال و ٨كوحاؾهای که ج١ٝین و جصلیل و جى٬یك و گىيه
و ؾق وا٬ٟ ؾلیل و بكهاو بك ا٠ح٭اؾ  باًٌؿکه ایى اهىق ه٭حٕای اوبلم و ای٘او هیؾايؿ، ؾقظالیاوث، ي٘ی

ؾهؿ؛ و یا ایًکه ایى شهل ال شهث شهل يىبث که ِاظبً قا ؾق قول ٬یاهث يصات هی اوث ِعیعی
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قا هن يؿاقؾ که با اوحهماء اوحهما کًًؿه ظحی جّىق و گ٘او آوباٌؿ، بؿیى گىيه که یبه ظکن اوحهماء ه
ی ؾیى اوبلم ؼاقز ٌؿه و ال ؾایكه -ؾق ِىقت جع٭٫ ٌكوٖ و ايح٩ای هىايٟ  –ي٘ىؾو ٔهك شمء ؾیىٓ 

 ٌىؾ.هی - وال١یاـ بالله -ؾقظ٭ی٭ث واقؾ ؾيیای ک٩ك
یکاو و ئكاقی که بك آو ؾاقيؿ، ه٘چىو بىیاقی ال القو به ؼا٘ك ٠ًاؾ و جکبك و ٤كوق و اِال ایى
گكؾايًؿ و با ایى قوي ٌاو وك بال لؾه و قوی هی... ال کىب ٠لن و بك٘ك٦ ي٘ىؾو شهل ها وک٘ىيیىث

 پیىيؿيؿ.ها هیقاه آياو قا ؾق پیً گك٨حه و ه٘چىو آياو گكؾیؿه و بؿاو

 هغلب ؽؾن: ضقف ایماو و فمل
ی اهل وًث و ش٘ا٠ث آو اوث که ای٘او ٠باقت اوث ال: ٬ىل و ٠٭یؿهال اِىل ذابث و ه٭كق ؾق 

یابؿ. و ول٧ ٠٘ل که با ايصام ٘ا٠ات و ٠باؾات ا٨مایً یا٨حه و با ه١ّیث و يا٨كهايی کاهً هی
ة﴿ ٨كهایؿ:ِالط اهث بك ایى اهك اش٘اٞ و اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هی َٕ ُٜ٘نَ  إِجٍّ ۡؤِٔ ُٕ ۡ َٖ  ٱل ِي  ٱَّلٍّ

ُ ُذََِؿ إِذَا  ُٙ  ٱّللٍّ َٰذُ ٓۡ َءاَي ٓۡ ِإَوَذا دُِْيَۡخ َقَْۡيِٛ ُٛ ۡخ ًُُْٜبُ
َُٜن  ۥوَِصَْ َّكٍّ َٜ ٓۡ َحذَ ِٛ ِ َٰ َرّب

ة َولََعَ ٘ا ٓۡ إِيَؿَٰ ُٛ َزاَهۡت
 هكاواو ٌاویهاؾل ٌىؾ، بكؾه ؼؿا يام و٬ث هك که هىحًؿ یکىاي جًها هئهًاو،» [1ي٩ال: ]األ ﴾٢

ب و هایکیي ايصام ؾق ؤ گكؾؾیه -یه ؼىايؿه آياو بك او اتیآ که یهًگاه و ٓکىًٌؿیه ٍحكیب هایؼى
 و ؾاقيؿیه او پًاه ؾق قا ٍحىیؼى ؤ کًًؿیه جىّکل ؼىؾ پكوقؾگاق بك و ؿیا٨مایه ٌاو٘اویا بك ٌىؾ،
  .ٓ«وپاقيؿیه بؿو قا ًیؼى یهىح

َٖ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی ِي ْ  َوٱَّلٍّ َذَؽۡوا ۡٚ ٓۡ  ٱ ُٛ َٰ ى َٜ ٌۡ ٓۡ َت ُٛ َٰ ى َوَءادَى ؽا ُٚ  ۡٓ ُٚ  که یکىاي» [21]هع٘ؿ:  ﴾ٱَزاَه
 .«ؿیي٘ایه ٠ٙاء ٍاویبؿ قا اللم یج٭ىا و ؿیا٨مایه ٍاویا یابیقاه بك ؼؿاويؿ ايؿ،ٌؿه ابیقاه

َهاَه ﴿ ٨كهایؿ: هی و يیم ـۡ َٖ َوَي ِي ة ٱَّلٍّ ٘ا ٜٓاْ إِيَؿَٰ ُ٘ َٔ  .2«ؿی٩مایب میي هئهًاو ٘اویا بك و» [12]ال٘ؿذك:  ﴾َءا
ا٨مایً و کاهً آو چگىيه  یابؿ؛ گ٩حه ٌؿ:ای٘او ا٨مایً و کاهً هی»گىیؿ: هی ٠1٘یك بى ظبیب

و  باٌؿاوث؟ گ٩ث: چىو ـکك و یاؾ پكوقؾگاقهاو قا کكؾه و ال او بحكوین، ایى وبب ا٨مایً ای٘او هی
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ٔایٟ کًین، ایى اهك هىشب قا ايه و ج١الی قا ٨كاهىي کكؾه و آوچىو ٤ا٨ل ٌؿه و ـکك و یاؾ ظ٫ وبع
  .2«گكؾؾ هی کاهً ای٘او

-ای٘او ٠باقت اوث ال: ٬ىل و ٠٘ل و ا٨مایً یا٨حه و کاهً هی»گىیؿ: هی و٩یاو بى ٠ییًه و 

یابؿ؟ٕٕ و٩یاو گىیی ای٘او کاهً هیهع٘ؿ، هی بىي ابكاهین بى ٠ییًه بؿو گ٩ث: ای أپه بكاؾق .«یابؿ
  .1«هايؿیابؿ که ؾیگك چیمی ال آو با٬ی ي٘یً هیبؿو گ٩ث: واکث ٌىٕ بلکه آيچًاو کاه

ؼىايًؿ، بك هكؾم لهايی ؼىاهؿ آهؿ که ؾق هىصؿ گكؾ آهؿه و ي٘ال هی»گىیؿ: و ٠بؿالله بى ٠٘كو هی
 .1«هى هن يؽىاهؿ بىؾئها ظحی یک هکه ؾق هیاو آوؾقظالی

ا٠٘الی و ٧١ٔ  ... و ٬ىت و ٧١ٔ ای٘او ياٌی ال ٬ىت»گىیؿ: هی ٌیػ ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى 
ی ٌىؾ که به ايؿالهو گاهی ای٘او به اِىل ٌٍگايه، آيچًاو ؾق ٬لب ١ٔی٧ هی اوث که ؾق ٬لب اوث

ْعؽُِس٬ا»گكؾؾ، ه٘ايٙىق که ؾق ظؿید ِعیط آهؿه اوث: ای هیـقه
َ
ة ٦٤َِ  ٢َْٛت٩ِِ  ِِف  ََكنَ  ٦٤َْ  أ  َذرَّ

 .«آجً شهًن ؼاقز کًیؿای ای٘او وشىؾ ؾاقؾ، ال هك آيکه ؾق ٬لبً ـقه» 1«اي٥َانِ 
ی ای٘او هىشىؾ ؾق ٬لب، ا٠٘ال ٜاهكی يیم به ه٘او ايؿاله ؾق هى٘ای ای٘او ؾاؼل لفا به ايؿاله

 .1..«باٌؿ. هی
که پیىوحه ای٘او ؾق ه١كْ ا٨مایً و کاهً اوث، هكکه ؾق ظال و ؤٟ اوحهما  بًابكایى ال آيصایی

یابؿ که ای٘او چًیى اٌؽاِی به بًگكؾ، ؾقهی هى ؼؿاويؿ جباقک و ج١الیئکًًؿه به ؾیى و بًؿگاو ه
و ای و٭ىٖ کكؾه و ١ٔی٧ ٌؿه اوث که ا٨حاؾو ؾق یکی ال يىا٬ٓ اوبلم و ای٘او، بكایً آواو ايؿاله

. چىو ای٘او ١ٔی٧ گكؾؾ، بك ظىب ٧١ٔ و کاهً »..گىیؿ: هی قاظث گكؾیؿه اوث. ابى ٬ین 
که جكک ي٘ىؾه بك ٠لیه وی ا٬ؿام ي٘ىؾه و ؾویىه چیًی  آو، قاه بك ؾٌ٘ى بال ٌؿه و ؾٌ٘ى ال قاه ٠باؾاجی

های یؿ و هًّىق و هک٩ی بىؾه و هكآيچه که باٌؿ، ؾویىهئهى با ٠مت و ٤الب و چیكه و هکًؿ، اها هئهی
                                                           

 ي؛لبايأٌیػ  :شٟ٘ و جع٭ی٫ و جؽكیس «قوائل اقبٟ –هى کًىل الىًة »بی ٌیبة، ٔ٘ى أبکك بى  ىبأ، 1 :ی٘او، َاإل -2
 ٓ.111-1/111الٍكی١ة ٔ و ي؛و٘ا٠یل الّابىيا ىبأ، 81-81 :ِعاب العؿید، َأ٠٭یؿة الىل٧ 

 ٓ.1/801الٍكی١ة ٔؾق  و ي؛، ظا٨ٛ ال١ؿي31 :ی٘او، َاإل؛ 83 :ِعاب العؿید، َأیة الىل٧ ٠٭ؿ -1
ِعیط  و هى٬ى٦ آو اوًاؾ»: ي هع٭٫ آو گ٩حه اوثلبايأٌیػ و  "ٌیبة، ٔ٘ى: هى کًىل الىًة  ىبأ، 11 :ی٘او، َاإل -1

که ـکك کكؾین آو قا آو قا جؽكیس کكؾه اوث و چًاو ٠ً٘أ ال٘كی٫ و٩یاو  ال....  و ظاکن، اوث ٌیؽیىٌكٖ  بك
 «. جّعیط کكؾه و ـهبی يیم با او هىا٫٨ اوث

ٜه  ﴿ ، کحاب الحىظیؿ، باب ٬ىله ج١الیبه قوایث بؽاقي -1 ةٌ  وُُص هِٖؾ ٍّٗةِِضَ َٔ ٜۡ ة َٗةِؿَؿة   ٶيَ َٛ ِ ٓ، ٨حط 1113، بك٬ن ٔ﴾ٷإََِلَٰ َرّب
ٔ21/112-111.ٓ 

 ٓ.2/281الؿققالىًیة ٔ -1



 212  فصل دوم: اعباب اعحهضاء

ه کكؾه و کًؿ و لى ایًکه ؾٌ٘ى او قا ال شىايب هح١ؿؾ و شهات هؽحل٧ هعاِكؾٌ٘ى قا ال ؼىؾ ؾوق هی
هى به ظ٭ی٭ث ای٘او و واشبات آو ؾق ٜاهك و با٘ى ئو ایى لهايی اوث که ه ؿ٠كِه قا بك او جًگ کً

 .2«بپكؾالؾ
ؾاقؾ جا ایًکه ِاظبً قا واقؾ په چىو ؾٌ٘ى بك ٬لب جىلٗ یا٨حه و چیكه گكؾؾ، ؾوث ال آو بكي٘ی

١ی به کٍايؿو او قا يؿاٌحه باٌؿ، و و چىو ٬ؿقت و جىايایی به ک٩ك ات ي٘ىؾه و او قا ؾق ک٩ك بیًؿالؾههلک
و اگك جىاو ایى قا هن يؿاٌحه باٌؿ، و١ی و جبلي ؼىؾ قا هحىشه ؾچاق  کًؿگك٨حاق ي٘ىؾو وی به بؿ٠ث هی

و ایًچًیى ؾق ٨كیب ؾاؾو بًی آؾم ال ک٘حكیى جبلٌی ؾقی٣  ؾاقؾي٘ىؾو وی به گًاهاو کبیكه ه١ٙى٦ هی
 يىقلیؿه و جع٘ل ايؿک پیكولی ايىاو بك ؼىیً قا يؿاقؾ.

ی بؿاو وشىؾ ؾاقؾ، آو اوث که ٧١ٔ ای٘او وبب و٬ٞى ؾق که ؾق ایًصا اهکاو اٌاقه هاییو ال هرال
ی٘اوٓ ؾق ١ٔٔی٧ اإل که بكؼی ال هىل٘اياِو  باٌؿ. ه٘چًاواوحهماء به ؾیى و ١ٌائك آو و پیاهبكاو هی

٤گىجك جك و ؾقوه٘چىو ایى ٬اقیاو ٬كآو ٌکن گًؿه»ی جبىک با ال٩اٜی که بك لباو آوقؾيؿ و گ٩حًؿ: ٤موه
ی٫ بك ایى ه٭ىله وبلم ؾق ج١لوا٬ٟ گكؾیؿيؿ. ٌیػ اإل ؾق اوحهماء ،1«و جكوىجك ؾق بكابك ؾٌ٘ى يؿیؿین

، ال ای٘او ١ٔی٩ی ای قا بك لباو آوقؾيؿکه چًیى ه٭ىلهکىايی، بك آو ؾاقؾ ؾاللث ایى»گىیؿ:  هی
لیکى گ٘او ک٩ك بىؾيً قا ؾق ؾايىحًؿ ظكام اوث، و بؿیى وبب ایى اهك ظكام قا که هی بكؼىقؾاق بىؾيؿ

به شىال ایى ه٭ىله ها که آو ک٩كی بىؾ که با آو کا٨ك ٌؿيؿ، اها آووك يؿاٌحًؿ، هكجکب گكؾیؿيؿ، ؾقظالی
 .1...«ه١ح٭ؿ يبىؾيؿ

و ایًچًیى کىی که ٧١ٔ ٠٭ل یا ؾیى و ای٘ايً او قا بك آو ... »گىیؿ: و ه٘چًیى ؾق شایی ؾیگك هی
قوی آوقؾ،  ایٍاوو و هًملث ؤو کاوحى ال ٌظكهحی يىبث به قوىل الله بیؾاقؾ که به ٠یبصىیی و هی

ٌىؾ، ؾق ایًّىقت هك لهاو که بؽىاهؿ هكجکب آو اي پفیك٨حه هیچىو بؿايؿ با جىبه ال ایى اهك، جىبه
با آيچه بك لباو آوقؾه، ه٭ّىؾ و   که با جىهیى وی به قوىل اللهکًؿ، ؾقظالیگٍحه و وپه جىبه هی

ها ]کىايی که ؾق ٤موه جبىک آو ه٭ىله قا بك لباو هكاؾ وی ظاِل گكؾیؿه، ه٘ايٙىق که ه٭ّىؾ آو
ی اقجؿاؾ ؾاٌحه ایى بك ؼبل٦ کىی اوث که اقاؾه و آيچه هكجکب گكؾیؿيؿ، ظاِل گكؾیؿ آوقؾيؿ[ با

گكؾؾ، شم با ٬كاق گىیؿ یا هكجکب هیل آيچه هیباٌؿ، لیكا آيکه ٬ّؿ اقجؿاؾ ؾاٌحه باٌؿ، ه٭ّىؾ وی ا
ؾیگك  - اگك جىبه يکًؿ -و چىو به وبب اقجؿاؾ کٍحه ٌىؾ،  گكؾؾگك٨حى وی ؾق ه٭ام اقجؿاؾ ظاِل ي٘ی
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له با ؤؾاقؾ؛ و ایى هىوی قا ال چًیى ٠٘لکكؾی بال هی ،گكؾؾ، لفا ایى ٠٭ىبثه٭ّىؾي ظاِل ي٘ی
باٌؿ، هًا٨اجی يؿاقؾ، لیکى ظ٭ی٭ث اهك آو اوث که اقجؿاؾ هی ایًکه وب و ؾًٌام ؾاؾو به قوىل الله

يه٩حه اوث، آو يیم يى٠ی ال ايىاٞ اقجؿاؾ اوث که به هىشب هحک ظكهحی که ؾق آو به قوىل الله 
 .2...«باٌؿ٤لٝث آو بیٍحك و بیٍحك هی

گیكؾ و  ي٘ی... کىی که ٠٭ل والن ؾاٌحه باٌؿ، ؾیى ؼؿا قا به ج٘ىؽك »گىیؿ: هی ویؿ ٬ٙب 
که والن و قاوحكو ؾهؿ، لیكا ٠٭ل لهايیپكوحً ه١ح٭ؿاو به ؼؿاويؿ هح١ال قا هىقؾ اوحهماء ٬كاق ي٘ی

های ای٘او به ؼؿاويؿ ٬اؾق و جىايا قا ها و اٌاقهباٌؿ، ؾق یک یک اهىقی که ؾق پیكاهىو او هىحًؿ، الهام
ؼحبل٦ پفیكؾ و هًعك٦ ٌىؾ و کژقاهه قوؾ، که ٠٭ل جباهی گیكؾ و ا بیًؿ، اها هًگاهیؾقیا٨ث کكؾه و هی

ٌىؾ بیًؿ، لیكا بؿیى هًگام قوابٗ هیاو او و هیاو وكاوك هىحی جباه هیهایی قا ي٘یها و يٍايهچًیى الهام
ؼىقؾ. چه وكاوك هىحی بیايگك وشىؾ ؼؿاويؿگاق شهاو اوث. ؼؿاويؿگاقی که وماواق و به هن هی

والن و قاوحكو باٌؿ، لیبایی پكوحً ؼؿاويؿگاق شهاو قا  که پكوحً و بمقگؿاٌث اوث. ٠٭ل لهايی
گیكؾ و بؿاو بكؾ و ؾیگك پكوحً قا به بالی و ٌىؼی ي٘یکًؿ و به بمقگی و واالئی پكوحً پی هیؾقک هی

 .1«ؾاقؾج٘ىؽك و اوحهماء قوا ي٘ی
ٌ٘كؾو و و جع٭یك و کىچک  باٌؿبًابكایى اوحهماء به ؾیى، اقجؿاؾ و بالگٍث ِكیط ال اوبلم هی

قا ظكام ي٘ىؾه ٌؿ که ٌكی١ث و ٬ايىو ؼؿاويؿی آوباؾوث کن گك٨حى هىل٘اياو اهك بىیاق بمقگی هی
ة﴿ ٨كهایؿ:اوث، الله هح١ال هی َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ن يَُسُٜٗ

َ
ٍم َقَسَٰٓ أ ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ ٜۡم   ْ ََل يَۡكَؼۡؿ ًَ ٜا ُ٘ َٔ َءا

ٓۡ َوََل  ُٗىَكُس
َ
ٓواْ أ ـُ ِٕ ْۡ ۖٞ َوََل دَ ٍّٖ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٍّٖ َػرۡيا ن يَُس

َ
ِٖ نَِّكةٍٓء َقَسَٰٓ أ ّٔ ٓۡ َوََل نَِكةٓء   ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  واْ َػرۡيا ـُ َ٘ةثَ َت

 ِ َّۡؼَِٰت  ث
َ
ُّۡىُكُٜق ُٓ ٱِِلقۡ ثِۡئَف  ٱۡۡل ى ٱَبۡكَؽ  ٱ ِٖ يَؿَٰ ُٓ  ۡۡلِ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ٓۡ َحُذۡت وَأ ٍّّ ٖ َٔ ٜنَ َو ُٕ ِ َْٰ  ﴾٫ ٱّظٍّ

 کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ گكوه ٌ٘ا هكؾاو ال یگكوه ؿیيبإ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [22]العصكات: 
 ؼىبحك ًاویا ال آياو بىا چه كایل کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ لياو یلياي ؿیيبا و باًٌؿ ًاویا ال بهحك آياو ؿیٌا

 ياپىًؿ و لٌث ال٭اب با قا گكیکؿی و ؿیيؿه ٬كاق یبصىئی٠ هىقؾ و ؿیيمي ١ً٘ه قا گكیه٘ؿ و باًٌؿ
 بك ؾاّل ٔ آلىؾ گًاه و ياگىاق وؽًاو آوقؾو، ٘اویا ال ب١ؿ اوث، بؿ چه ٓهىل٘او یبكأ. ؿیهًاه و ؿیهؽىاي

 ىیچً الٔ که یکىايٕ قايؿو لباو بك و گ٩حى ٓؼىايؿو بؿ ال٭اب به و کكؾو یبصىئی٠ و لؾو ١ً٘ه و ج٘ىؽك
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 و هایكیگ ؼكؾه با و ٍؿاقیي وؽًاو با ؤ وح٘گكيؿ ٍاویا يکًًؿ، جىبه و بكيؿاقيؿ ؾوث ٓیا٬ىال و یا٠٘ال
 .ٓ«کًًؿیه ٜلن گكاویؾ به م،یآه ىیجىه و لٌث ال٭اب به هكؾم گكؾايؿو هل٭ب

ی هؽحل٧ ها گكوه هًٍ٘یًی با کىايی کهال »گىیؿ: هی ٌیػ ٠بؿالكظ٘ى بى ياِك الى١ؿی 
ؾهًؿ، بىیاق هكؾهی قا با ٬ىل و ٠٘ل، ِكاظحا و با کًایه هىقؾ اوحهماء و جع٭یك و ؼىاق ٌ٘كؾو ٬كاق هی

 باٌؿ:پكهیم کى، چكا که ؾق چًیى ٠٘ل وه هٍؿاق و اٌکال هی
 باٌؿ.چًیى ٠٘لی ظكام بىؾه و گًاه آو بمقگ هی

 ِاظبً و کن ؼكؾی و شهل وی ؾاقؾ. چًیى ٠٘لکكؾی ؾاللث بك ظ٘ا٬ث
 .2«باٌؿچًیى ٠٘لکكؾی ؾقی ال ؾقهای ايحٍاق ٌك و ٨ىاؾ و ٔكق بكوی ؼىؾ هی

با ایى جىٔیط قوٌى گكؾیؿ که ٧١ٔ ای٘او و کن ؼكؾی و ظ٘ا٬ث، یکی ال اوباب و ٠لل اوحهماء 
 .اوثبه الله هح١ال و پیاهبكايً ٠لیهن الّبلة و الىبلم و ؾیى اوبلم 

 هفحن: حب هالهغلب 
ی هال و اهىال و ؾل ؼىي کكؾو و ٤كوق و جکبك ؼؿاويؿ هح١ال، ؾق ٬كآو کكین ؾق بعد ال ٨حًه

ْ ﴿ ٨كهایؿ:وقلیؿو به کركت و ا٨مويی آو، هٍؿاق ؾاؾه و بك ظفق ؾاٌحه اوث. ؼؿاويؿ هح١ال هی ٜٓا ُٕ  َوٱۡقَْ
نٍّ 
َ
َ٘ح  َوأ ٓۡ وِۡذ ۡوَؾَُٰؽُز

َ
ٓۡ َوأ ُُس َّٰ ـَ ۡٔ ٓ أَ ة َٕ جٍّ

َ
َ خ ٓ   ۥٓ ِقَ٘ؽهُ  ٱّللٍّ ي ـِ ۡصٌؿ َق

َ
 هئهًاو یا»ٔ [11ي٩ال: ]األ ﴾ټأ

 بك ٨كليؿاو و یؾاقائ هعّبث طیجكش ؤ هىحًؿ ًیآلها لهیوو ٌ٘ا اوالؾ و اهىال که ؿیبؿاي ٕٓىیقاوح
 ٠هؿه ال که یهئهًائ بمقگ پاؾاي که ؿیبؿاي و ٓاوث ٌ٘ا کهبل و ببل هیها وبعاو، ؼؿاويؿ هعّبث
 ٓهّىو و ایههٔ ؼؿا ٍگاهیپ ؾق ٓؾايًؿیه ایؾي هًال و هال ال باالجك قا ؼؿا ثیقٔا و ًؿیآیبكه اهحعاو

 .«اوث
ی١ًی چىو الله هح١ال هال و اهىالی قا به ٌ٘ا ٠ٙا کًؿ، آو اهحعاو و آلهایٍی ال وىی ظ٫ وبعايه »

جا ایًکه بؿايؿ، آیا او قا به ؼا٘ك ایى ي١٘ث ٌکك و وپاوگماقی ي٘ىؾه و ال ٨كهايً  باٌؿو ج١الی هی
کًیؿ یا ایًکه بؿاو ه٥ٍىل ٌؿه و به ؼا٘ك آو ال ؼؿاويؿ هح١ال ٤ا٨ل ٌؿه و قوی گكؾاو ا٘ا٠ث هی

 .«ٌىیؿ هی
ٓ ﴿ ٨كهایؿ:که الله هح١ال هی ه٘چًاو ة َٕ ۚٗ  إِجٍّ َ٘ح  ٓۡ وِۡذ ۡوَؾَُٰؽُز

َ
ٓۡ َوأ ُُس َّٰ ـَ ۡٔ ُ وَ  أَ ٓ   ۥٓ ِقَ٘ؽهُ  ٱّللٍّ ي ـِ ۡصٌؿ َق

َ
أ

 ال ً،یآلها ؿاویه ىیا ؾق اگك] و ًؿیٌ٘ا ًیآلها لهیوو اوالؾجاو، و جاواهىال ١ٙ٬اً » [21 ]الح٥ابى: ﴾ٯ

                                                           
 .111 :الكیاْ الًأكة .... َ -2
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 .2«اوث ؼؿا ٍگاهیپ ؾق یبمقگ پاؾاي و اشك[ ٌ٘ا یبكا ؿ،یآئ بك ٠هؿه
قا ال ٠باؾت و ا٘ا٠ث ال ٨كهاو ی١ًی هال و اهىال ٌ٘ا »گىیؿ: ؾق هىقؾ ایى آیه هی ابى ظصك 

  .1«ظ٫ وبعايه و ج١الی به ؼىؾ ه٥ٍىل يکكؾه و ٤ا٨ل يکًؿ
ثٍ  ١ُِِكِ  إِنَّ »قوایث ٌؿه که ٨كهىؾيؿ: و ؾق ظؿیری ال قوىل الله  َّ٤

ُ
ِِت  َوِْ٘خ٨َثُ  ِْ٘خ٨َثً  أ َّ٤

ُ
 1«ال٥َْالُ  أ

 .«ال و اهىال اوثباٌؿ، و وبب آلهایً اهث هى، هه٘ايا بكای هك اهحی وبب آلهایٍی هی»
و ؾاقای  های هؽحل٧ و هح٩اوتها و بؽًهای ؾيیا، ؾاقای ١ٌبه... ه٘ايا ٨حًه»گىیؿ: هی  ٤مالی

اهحعاو ها و ٨كاگیكجكیى وبب آلهایً و یى آوجك بمقگ باًٌؿ، لیکى اهىال،ها و وىاظل ووی١ی هیکكايه
باٌؿ، که چىو يیال ي٘یهیچکه ال آو بی وث کها ای که ؾق آو يه٩حه اوث، ایىیى ٨حًهجك بمقگ . واوث

یؿه که هايؿ و چىو ٨ا٬ؿ آو باٌؿ، ؾچاق ٨٭ك گكؾاي وبلهث و والن ي٘یال آو بكؼىقؾاق باٌؿ، ال ٨حًه
گكؾؾ که ؾق ایًّىقت قا کىب کًؿ، ؾچاق ٥٘یاو و جصاول هیيمؾیک اوث به ک٩ك بیًصاهؿ و چىو آو

یابین که ؾق آو بكای . و چىو ؾق هال يٝكی بی٩کًین، ؾق هی.باٌؿ .٠ا٬بث اهك وی شم ٔكق و ؼىكاو ي٘ی
که چىو ٨ا٬ؿ آو باٌؿ، هىِى٦ به ٨٭ك و چىو ال آو بكؼىقؾاق  و آ٨ات و ٨ىاؾ و جباهی يه٩حه اوثايىا

ها ی آو باٌؿ. و ایى ؾو ظالث اوث که اهحعاو و آلهایً به وویلهباٌؿ، هىِى٦ به ٤ًا و ذكوت هی
 .1«گكؾؾهیىك و ظاِل هی

بكاوحی کىب هال و بكگمیؿو و جكشیط ؾاؾو آو به چیمی که ؾق يمؾ الله هح١ال اوث، گاهی ِاظبً 
قوایث اوث که قوىل اللههكیكه  بىأقوايؿ، ال قا به هكجبه ٠بىؾیث و بًؿگی کكؾو ؾقهن و ؾیًاق هی

ِث، »٨كهىؾيؿ:  َٙ ي ٍِ َٜ َِٓؿ َخْتُػ اَِلي٨َارِ، َواَِلْرَ٪٣ِ، َوا١ ًَ ل٣َْ ، وَاخَل٥ِيَهثِ حَ ْٓ ، َوإِْن ل٣َْ ُح َٮ َرِِضَ ٍِ ْْ ُ
إِْن أ

هبلک باؾ بًؿه و ٤بلم ؾیًاق و ؾقهن و بًؿه لبان لیبا و ٨اؼك، که چىو اهىال و ؾاقایی ؾيیىی » 1«يَْؽَض 

                                                           
 ٓ.1/111ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 ٓ.22/111ٔ ي٨حط الباق -1
 ؾقظاکن ؛ 1/131ٓٓ 1118ٔٔ ٌ٘اقه:ال٘ال،  يهة ٨، کحاب المهؿ، باب ها شاء او ٨حًة هفه األيجكهفبه قوایث  -1

يیم با او  ـهبی ،كشاهوًاؾ ولن یؽ: ِعیط اإلگ٩حه اوث ٓ، و1/111ٓ 1138ٔٔ ٌ٘اقه:ال٘ىحؿقک، کحاب الك٬ا٪، 
ِعیط  ٓ، و1/212ٓ 131ٔٔ ٌ٘اقه: «الىلىلة الّعیعة» ؾق يلبايأٓ، ٌیػ 1/231ال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ هىا٫٨ اوث؛ أ

 .آو قا جّعیط کكؾه اوث 1/111ٓٓ 2301ٔٔ ٌ٘اقه: ي،الحكهف
 ٓ.٠1/112لىم الؿیى ٔ ظیاءا -1
 ٓ.22/111ٓ ٨حط 8111ٔٔ ٌ٘اقه:، کحاب الك٬ا٪، باب ها یح٭ی هى ٨حًة ال٘ال، يبؽاقبه قوایث  -1
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  .2«اوث گكؾؾ و هكگاه بؿو يكوؿ، ياقأی و ياوپانبؿو ؾاؾه ٌىؾ، قأی هی
-و ایى باٌؿی هال و اهىال هیو ایى ظال و ؤٟ بًؿه»گىیؿ: ؾق ٌكض ایى ظؿید هی ابى ٬ین 

های ؾيیىی بؿو ؾاؾه ٌىؾ، ؼًٍىؾ و قأی گٍحه و چىو گىيه جىِی٧ گكؾیؿه که چىو ال اهىال و ذكوت
ُٛٓ﴿ ٨كهایؿ:گكؾؾ. ه٘ايٙىق که الله هح١ال هیهالی بؿو ؾاؾه يٍىؾ، ؼٍ٘گیى و ياقاظث هی ۡ٘ ِٔ ٖ  َو ٍّٔ

ـَُك ِِف  ِٕ ْۡ َِٰخ يَ َؽَؼ ٓۡ يَۡكَؼُؽَٜن  ٱلطٍّ ُٚ ةٓ إَِذا  َٛ ۡ٘ ِٔ  ْ ا ٜۡ ٓۡ ُحۡكَؽ ٍّّ ٜاْ ِإَون  ة رَُع َٛ ۡ٘ ِٔ  ْ ٜا ۡخُؽ
ُ
]الحىبة:  ﴾ښوَإِۡن أ

 يىبث ؤ كيؿیگیه كاؾیا و کًًؿیه یبصىئی٠ جى ال لکات نیج٭ى ؾق که هىحًؿ یکىاي آياو اویه ؾق» [11
 بؿاياو اگك ٓلفا و ىحًؿ،یي یگكیؾ میچ ٍهیايؿ ؾق ایؾي ظٙام ٨کك به شم ًاویإ ؾهًؿیه جى به قا ی٠ؿالح یب

-یه ؼٍن لوؾجك هكچه يٍىؾ ؾاؾه ٍاویبؿ آو ال یمیچ اگك و ٌىيؿیه ؼىًٌىؾ ٌىؾ ؾاؾه لکات ال یمیچ
  .ٓ«کًًؿیه جؽن و اؼن ؤ كيؿیگ

ٌاو به ؼا٘ك ها به ؼا٘ك ٤یك الله و يیم ؼٍن و ٤ٕبگىيه قٔایث و ؼًٍىؾی و ؼكوًؿی آوو ایى
ی هىی و هىن و ؼىاهٍات ي٩ىايی ؼىیً بىؾه و . و ؾق وا٬ٟ چًیى کىی بًؿهاوث٤یك الله 

، په اوثبًؿگی و ٠بىؾیث ٬لب  ،ی آو اوث. لیكا بًؿگی و ٠بىؾیث ؾقظ٭ی٭ثؾقظ٭ی٭ث بًؿه و بكؾه
 .1...«باٌؿی آو يیم هیقا که ٬لب بًؿگی و ٠بىؾیث ي٘ایؿ، ايىاو بًؿهه آيچ

ای بىؾيؿ که به ؼا٘ك بؿوث آوقؾو هال، يىاهیه ؼىیً قا به ؼا٘ك ظ٭یك و ؼىاق هًا٨٭او به گىيهو 
 يبأگىیؿ: ٠بؿالله بى قوایث اوث که هی بؽٍیؿيؿ. ال شابك بى ٠بؿالله ها هیو لبىو ٌ٘كؾو آو

٠موشل ایى ولىل به کًیمي گ٩ث: بكو ٔو با اقجکاب ٨اظٍهٓ پىلی کىب کى و بكای ها بیاوق. په الله 
ٓۡ لََعَ ﴿ آیه قا يالل ٨كهىؾ: ْ َذَذَحَٰذُِس ٜا ُٚ ْ َقَؿَض  ٱۡۡلَِنةٓءِ َوََل دُۡسؿِ ٜا َۡبَذُن ة َّلِ ٘ا َرۡهَن َُتَطَّ

َ
ِ إِۡن أ ة َٰٜ َي  ٱۡۡلَ

 ٗۚ ۡجَية ٍّٖ وَإِنٍّ  ٱلَّ َّٛ ٖ يُۡسؿِٚ َٔ َ َو ٓ   ٱّللٍّ ٍّٖ َدُىٜر  رٍِّظي ِٛ ِ َٰٚ َس
َۡ ٖۢ َبۡكِؽ إِ  ماویکً ىیه٘چً» [11]الًىق:  ﴾ځِٔ

 و هال ؼىاهاو لهیوو ىیبؿ جا .باًٌؿ پاکؿاهى و ٧ی٩٠ ؼىاوحًؿ آياو اگك ؿ،یيکً ليا به واؾاق قا ؼىؾ
 جىبه آياو واؾاٌحى ال اگك کًؿ، ٓیؼىؾ٨كوٌ و ليا بهٔ واؾاق قا ٍاویا هكکه. اٌیؿب ایؾي لوؾگفق یؾاقائ
 .«ٓؾهؿیه ٬كاق هعّبث و ل٧ٙ هىقؾ و بؽٍؿیه قا او ؤ اوث ههكباو و آهكلگاق ؼؿا، کًؿ

ؾاٌث که آيها قا واؾاق و  های هىیکة و أهی٘ةو ؾق قوایث ؾیگكی آهؿه اوث که وی ؾو کًیم به يام
ٌکایث ي٘ىؾيؿ، که الله له به قوىل الله ؤي٘ىؾ، په کًیماو وی ال ایى هىهصبىق به اقجکاب ليا هی

ٓۡ لََعَ ﴿ هح١ال ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ: ٜاْ َذَذَحَٰذُِس ُٚ ٜاْ َقَؿَض  ٱۡۡلَِنةٓءِ َوََل دُۡسؿِ َۡبَذُن ة َّلِ ٘ا َرۡهَن َُتَطَّ
َ
إِۡن أ

                                                           
 ]٬ٙی٩ه چاؾق قا گىیًؿ و ؼ٘یّه گلین ویاه هكبٟ ٌکل قا.[ -2
 .11 :ال١بىؾیة، َ -1
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ةِ  َٰٜ َي ۚٗ  ٱۡۡلَ ۡجَية ٍّٖ وَإِنٍّ  ٱلَّ َّٛ ٖ يُۡسؿِٚ َٔ َ َو ٓ   ٱّللٍّ ٍّٖ َدُىٜر  رٍِّظي ِٛ ِ َٰٚ َس
َۡ ٖۢ َبۡكِؽ إِ  .2﴾ځِٔ

وىی آيکه ٨ٙكجً ؾقهن ٌکىحه و اؼبل٬ً بكاوحی ٠اهل و با٠د ایى شكم لٌث و ٬بیط و ًٌیٟ ال 
گیكؾ، پلیؿ گٍحه و ٨ٕیلث و ٩٠ا٦ و ایى اقلي اوبلهی قاوث و اوحىاق و وااله٭ام قا به ج٘ىؽك هی

و لى ایًکه ال  باٌؿه٘او ظب هال و ظكَ و ٟ٘٘ ؾق شٟ٘ و ا٨مويی و ا٨حؽاق بؿاو ؾق بكابك ؾیگكاو هی
ِ  ﴿ ٨كهایؿ:١ال هی٘كی٫ ٨كوؼحى ياهىن و آبكو باٌؿ. ؼؿاويؿ هح ٍة  َوۡي ـَ َٕ َّ ةٖ ل ـَ َٕ ُٚ  ِ

ِي ١ُِّّكّ ََجََف  ٱَّلٍّ
َههُ  ةَلا وََقؽٍّ ةَلُ  ٢ ۥَٔ َٔ نٍّ 

َ
هُ  ۥٓ َيَۡكُت أ ۡػَلَ

َ
ۖٞ ََلُۢنجََؾنٍّ ِِف  ٣ ۥأ حِ ّلََكٍّ َٕ ٓ  ٤ ٱۡۡلَُؽ ة َٔ ة  َو َٔ  ٍَ َٰ ۡهَرى

َ
حُ أ َٕ  ٱۡۡلَُؽ

ِ َٗةُر  ٥ ًََٜؽةُ  ٱّللٍّ ُٕ ۡ ٍَِّّّت  ٦ ٱل ُِْف لََعَ  ٱ ۡف َتؽٍّ
َ
ۡؤَضَؽة   ٧ َؽةِ  ِٔٱۡۡل َّٔ  ِٓٛ ة َقَْۡي َٛ ِۢ  ٨إِجٍّ َهة ؽٍّ َٕ ٖؽ مَّ َٕ ِِف َخ

 گكؾ قا ی٨كاواي یؾاقائ که یکى ه٘او ٕباٌؿ لو ١ً٘ه و بصىی٠ که هك ظال به یوا» [٘مةالهوىقة ] ﴾٩
 لّفت و کًؿیه ٧یک یؾاقائ یوكٌ٘اق و پىل ٌ٘كؾو ال که چكأ. ٌ٘اقؾیه باقها و باقها قاآو و آوقؾیه
 یٌاؾ ٤ك٪ قا او بث ىیا بك٪. اوث ًاقیؾ و ؾقهن هىصىؾي و ه١بىؾ و اهىال ـکكي و ٨کك و بكؾیه
 که بكؾیه گ٘او آؼك .ٓکًؿیه ؼبلِه آو ؾق قا هاثیٌؽّ ج٘ام که ًیؼى ثیٌؽّ جًها يه و کًؿیه

 قا ه٘گاو ثیٌؽّ و يپكوحؿ قا یگٍائ هٍکل بث ىیچً چكا پهٕٔ بؽٍؿیه یشاوؾايگ بؿو ًیؾاقائ
كؾ به ّک ٌ بؿوو او. ٓىثیي ىیچًٕٔ هكگم هكگما .ٓيکًؿ؟ ی٬كباي آو یپا ؾق  ٌکًًؿه ؾقهن و کًًؿه ؼ 
كؾکًًؿه یؾايیه چه جى .ٌىؾیه ايؿاؼحه ٨كو و گكؾؾ یه پكت ٓيام ؾولغ آجً ايؿام، و ٠ٕاءٔا  ؾقهن و ؼ 

 و ٨ى٫ و کبك و ک٩ك کايىو که ها٬لب یژق٨ا بهٔ که یآجٍ ٕاوث ؼؿا بكا٨كوؼحه ىث؟ آجًیچ ٌکًًؿه
 آو .ٌىؾیه كهیچ و هىّلٗ هاؾل بك و ٓقوؾیه ٨كو اوث، بىؾه یىیؾي هًملث و ٬ؿقت و ذكوت ظّب  هكکم

 بىحه یؾقال یهاوحىو ؾق آياو کهیؾقظال .اوث ؾقبىحه و ؿهیوكپىٌ که كؾیگیه بك ؾق قا ٍاویا یآجٍ
 .«ٌىيؿیه

ها قا جع٭یك ی١ًی آيچه با٠د گٍحه جا ه٭ام و هًملث هكؾم قا پاییى آوقؾه و آو»گىیؿ: هی  ٬او٘ی
و ال ٌ٘كؾو آو  ؿباٌی١ًی ؾائ٘ا ؾق ظال ٌ٘اقي آو هی اوث؛ؿ، شٟ٘ هال و ٌ٘اقؾو و ٌ٘اقؾو آو کً

چكا که وی ٠مت و ٌك٦ و هصؿ و بمقگی و اظحكام قا  ؛لفت بكؾه و اظىان ٌاؾهايی و ؼًٍىؾی ؾاقؾ
بكؾ جکبك وقلیؿه و گ٘او هی ،يگكؾو بؿیى جكجیب هكگاه به کركت اهىالی که ايباٌحه، هی بیًؿي٘ی شم ؾق آو

جك و هك ِاظب ٨ٕل و اهحیالی پاییى باٌؿی واالئی ه٭ام و هًملث و هکايث هیکه ا٨مایً اهىال يٍايه
و ال ایًکه ؾچاق  هگك٨حه و ال وی ٠یبصىیی ي٘ىؾو بؿیى وبب او قا به ج٘ىؽك و اوحهماء  اوث ال او

                                                           
ْ َذَذَحَٰ ﴿ :باب ٨ي ٬ىله ج١الیهىلن، کحاب الح٩ىیك،  أؼكشه -2 ٜا ُٚ ٓۡ لََعَ َوََل دُۡسؿِ ٓ يىوی 1013، بك٬ن ٔ﴾ٱۡۡلَِنةٓءِ ذُِس

ٔ21/183.ٓ 
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٠٭ىبث و ج٘ىؽك و ٠یبصىیی و ١ً٘ه لؾو و قیؽحى آبكوی ؾیگكاو ٌىؾ، هكاوی يؿاقؾ، چكا که ٤كوق و 
و يیم ؼا٘ك او قا ال ـکك و یاؾ وكايصام و  كوجً، هكگ قا ال یاؾ او بكؾه اوثجکبك يىبث به هال و اهىال و ذ

ةَلُ َيَۡكُت ﴿ و بؿیى جكجیب یؿه اوث٠ا٬بث اهك پاک گكؾاي َٔ نٍّ 
َ
هُ  ۥٓ أ ۡػَلَ

َ
کًؿ اهىالی که گ٘او هی ﴾٣ ۥأ

-ها بؽل هیو ؾق اي٩ا٪ ي٘ىؾو بؽٍی ال آو ها بىؾهؾه و پیىوحه ؾق ظال ٌ٘اقي آوايباٌحه و ـؼیكه ي٘ى

 .2«کًًؿو هكگ قا ال او ؾوق ي٘ىؾه و لایل هی ؾيیا شاویؿاو و ه٘یٍگی ؼىاهؿ بىؾوقلؾ، ؾق 
ای و جبلی٥اجی و هٙبى٠اجی وىات قوايهئگكوهی ال هكؾهاو و بلکه هاکًىو يیم ؾق ٠ّك ؼىیً، 

و  ايؿگك بىؾه و ٌاهؿ هىحین که چگىيه با آبكوی ؾیگكاو، جصاقت و بالاقی به قاه ايؿاؼحهبىیاقی قا يٝاقه
 هایی و٬یط به هكؾمها و ي٘ایًٍاههکًین که ٨یلن... هٍاهؿه هیاو آيها هًكهًؿاو و هًكپیٍگايی و ؾق هی

ها جًها به ؼا٘ك باًٌؿ. و ج٘اهی ایىهًً هیئکًًؿ که وكاوك ج٘ىؽك به ؾیى الهی و بًؿگاو هج٭ؿین هی
؛ و ایى ال ؾوحاوقؾهای شاهلیث اوثها شلب قٔایث بیًًؿگاو و ٘ك٨ؿاقاو و به ؼًؿه ؾق آوقؾو آو

و هؿ٦  باًٌؿهی ی ایى اهىقها ؾق ج٩ًیف و جهیهه١اِك اوث که ه٭كوو به شؿیؿجكیى ووایل و جکًیک
قا به ٕٕ گكچه آواوثلى به هك ٬ی٘حیٓ  ها ٨٭ٗ و ٨٭ٗ به ؾوث آوقؾو اهىال و قویؿو به ذكوت ٔوج٘اهی آو

 .1ظىاب ؾیى و آبكو و ٨ٕیلث و بكجكی بگفاقيؿ و چًاو بؽىايًؿي
ي٘ىؾین، کًؿ، اٌاقه ؾق ایى هبعد به اوباب ؾقويی که ايىاو قا واؾاق به اوحهماء به ؾیى و اهل آو هی

باًٌؿ که ؾق ایى ذیكگماق هیؤاها اوباب و ٠ىاهل ؾقويی ؾیگكی يیم ؾق ایى اهك ي٭ً ؾاٌحه و ؾق بكول آو ج
ی هه٘حكیى اوباب بیكويی ایى اهك و ؾق هبعد آیًؿه ؾق لهیًه ها پكؾاؼحینبعد ها به هه٘حكیى آوه

 بعد ؼىاهین ي٘ىؾ. والله وظؿه ال٘ى٫٨ وال١٘یى.

 یسويیهبحج دوم: اسباب ب
  ٌاهل چهاق هٙلب:

 های پیؾیىهغلب اول: جملیذ کىسکىسايه اص اهث 
 هغلب دوم: ايحشاف فمیذجی دس حیات اهث 
 الو و هححغبیىؤو هغلب عىم: ضقف جغلظ و لذست فلما و هغ 
 هغلب چهاسم: جقغیل ؽذو حذ اسجذاد بش صيادله و هشجذیى 

                                                           
 ویؿ ٬ٙب. ،٨8/1311ٓي ٜبلل ال٭كآو ٔ: يگا و ؛111ٓ-1/111ٔ هعاوى الحؤویل -2
 ٌیػ: ؾ. هع٘ؿ ال٭عٙايی.، 13 :هله، َأوحهماء بالؿیى و: اإليگا -1
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 های پیؾیىغلب اول: جملیذ کىسکىسايه اص اهثه

های پیٍیى، ه٘چىو یهىؾ و يّاقی یا ٨اقن و قوم يبىؾه ی اهثی ویژهج٭لیؿ ٌاؼّهی هىاله
، ؾق ٘ىل جاقیػ ؾوق و ؾقال بٍكیث الىبلم٘ا٠لیهها ال ٠هؿ يىض جا ٠یىی اوث، بلکه ؾق ج٘اهی اهث

جىِی٧ ٍیًیاو قا هفهىم وشىؾ ؾاٌحه اوث. ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٬كآو کكین ج٭لیؿ کىقکىقايه ال پؿقاو و پی
 ِإَوذَا﴿ ٨كهایؿ:٧ ي٘ىؾه اوث. ؼؿاويؿ هح١ال هییو ه٭لؿاو قا به ٠ؿم ج٩کك و ايؿیٍیؿو جىِ ي٘ىؾه اوث
 ُٓ ُٛ َ َِ ل ْ رِي ٜا َل  ٱدٍّجُِك ـَ ٗ

َ
ةٓ أ َٔ ُ ٓۡ ََل َحۡكٌُِْٜنَ  ٱّللٍّ ُٚ ٜۡ ََكَن َءاثَةُٓؤ َ َول

َ
ٓۚٗ أ َ٘ة َقَْۡيِٙ َءاثَةَٓءَٗة َّۡىۡي

َ
ةٓ خ َٔ ِۡ َٗتٍّجُِف  ْ ثَ ٜا ُ  ًَةل

َذُؽوَن  ٔا َشۡي  ۡٛ  اوث ٨كوحاؾه ٨كو ؼؿا آيچه ال: ٌىؾ گ٩حه آياو به که یهًگاه و» [210]الب٭كة:  ﴾٪١٦ة َوََلَح
 آو بك قا ؼىؾ پؿقاو آيچه ال ها بلکه: ًؿیگىیه ،ٓقا ٙاویٌ قاه يه ؿ،یكیگ ًیپ قا قظ٘او قاه ؤ ؿیکً یكویپ
 قا ٓىیؾ ٠باؾات و ٠٭ائؿ الٔ یمیچ ٌاوپؿقاو اگك ایآ. ٓیگكیؾ میچ ال يهٔ نیکًیه یكویپ نیاا٨حهی

-یه یكویپ و ؿیج٭ل ٍاویا ال کىقکىقايه هن بالٔ باًٌؿ يبكؾه قاه ٓ٘اویا و ثیهؿا بهٔ و باًٌؿ ؿهیي٩ه٘
 .«ٓکًًؿ؟
ُٓ  ِإَوَذا﴿ :٨كهایؿم هییو ي ُٛ َ َِ ل ْ رِي ٜا َل  ٱدٍّجُِك ـَ ٗ

َ
ةٓ أ َٔ ُ ٜۡ  ٱّللٍّ َ َول

َ
ٓۚٗ أ ة وََصۡؽَٗة َقَْۡيِٙ َءاثَةَٓءَٗة َٔ ِۡ َٗتٍّجُِف  ٜاْ ثَ ُ ًَةل

ُٖ ََكَن  ۡيَطَٰ ٓۡ إََِلَٰ َقَؾاِب  ٱلشٍّ ُٚ كرِيِ يَۡؽُقٜ  ال: ٌىؾیه گ٩حه بؿاياو که یهًگاه» [12]ل٭٘او:  ﴾ٵ ٱلكٍّ
 بك قا ؼىؾ پؿقاو که نیکًیه یكویپ یمیچ ال ها بلکه: ًؿیگىیه ؿ،یکً یكویپ اوث کكؾه يالل ؼؿا آيچه

 ٨كولاو آجً ٠فاب به قا ٍاویا ٘ىیاهك ًکهیا لى و ٓکًًؿیه یكویپ ؼىؾ اکاویي الٔ ایآ. نیاا٨حهی آو
 «ؼىايؿ؟ ٨كا ٓؾولغٔ

ُٓ  ِإَوَذا﴿ گىیؿ:هی ابى کریك  ُٛ َ َِ ل چىو به هصاؾله کًًؿگاو ؾق باب جىظیؿ ؼؿاويؿی  :ی١ًی ؛﴾رِي
ْ ﴿ گ٩حه ٌىؾ: ٜا َل  ٱدٍّجُِك ـَ ٗ

َ
ٓ أ ة َٔ ُ اي يالل ٨كهىؾه، ال ٌكایٟ هٙهكی که ؼؿاويؿ هح١ال بك ٨كوحاؾه ﴾ٱّللٍّ

ٓۚٗ ﴿ گىیًؿ:پیكوی کًیؿ، هی ة وََصۡؽَٗة َقَْۡيِٙ َءاثَةَٓءَٗة َٔ ِۡ َٗتٍّجُِف  ْ ثَ ٜا ُ ی١ًی: چیمی شم ٠٘لکكؾ پؿقاو و  ﴾ًَةل
ٓۡ ََل ﴿ ا ٨كهىؾيؿ:ههاو ظصث يیىث، ؼؿاويؿ هح١ال ؾق پاوػ بؿاوهاو بكایپیٍیًییاو ُٚ ٜۡ ََكَن َءاثَةُٓؤ َ َول

َ
أ

َذُؽوَن  ٔا َحۡكٌَُِْٜن َشۡي  ۡٛ کًیؿ، جاو اظحصاز و اوحؿالل هیکه به ٠٘لکكؾ پؿقاوای کىايی ﴾٪١٦ة َوََلَح
و ٌ٘ا يیم په ال ایٍاو ال  ها که بك ٔبللث و گ٘كاهی بىؾيؿآوجاو چگىيه اوث ؾق هىقؾ جّىق و گ٘او

ٜۡ ََكَن ﴿ ٨كهایؿ:کًیؿ؟ و بك ایى اوان اوث که ؼؿاويؿ هح١ال هیها پیكوی هیگ٘كاهی و ٔبللث آو َ َول
َ
أ
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 ُٖ ۡيَطَٰ ٓۡ إََِلَٰ َقَؾاِب  ٱلشٍّ ُٚ كِريِ يَۡؽُقٜ   .2﴾ٵ ٱلكٍّ
وپه الله هح١ال ال ظالث هٍكکاو ؼبك ؾاؾه اوث، »گىیؿ: ؾق ایى لهیًه هی و ٠بلهه و١ؿی 

آيچه ؼؿاويؿ بك پیاهبكي يالل کكؾه، اهك ٌىيؿ، قوی بكجا٨حه و هایی که هك و٬ث به پیكوی کكؾو ال  ه٘او
ٓۚٗ ﴿ گىیًؿ:هی ة وََصۡؽَٗة َقَْۡيِٙ َءاثَةَٓءَٗة َٔ ِۡ َٗتٍّجُِف  ٌاو اکح٩ا کكؾه و يىبث به ای٘او و به ج٭لیؿ ال پؿقاو ﴾ثَ

جكیى هكؾم ٘كاهجكیى و گٌاو شاهلکه پؿقاوؾهًؿ. ؾق ِىقجیآوقؾو به پیاهبكاو ج٘ایلی ال ؼىؾ يٍاو ي٘ی
گكؾايی ال ظ٭ی٭ث و اٜهاق بىؾيؿ. و ایى هىح٘ىک و ؾوحاویمی ١ٔی٧ اوث بكای قؾ کكؾو ظ٫ و قوی 

-ها قاه هؿایث قا ؾق پیً هیهاوث. په اگك آوگی يىبث به آو و ؾلیلی بك ٠ؿم ايّا٦ آوبی ٠بل٬

و ؾوحیابی بؿاو قا  ظ٫ بایىث ال ظ٫ پیكوی کًًؿ و هك آيکهگك٨حًؿ و يیث پاک و ؾقوحی ؾاٌحًؿ، هی
و اگك ايّا٦ ؾاٌحه  گكؾؾقا با با٘ل ه٭ایىه کًؿ، ١ٙ٬ا ظ٭ی٭ث بكایً قوٌى هیهؿ٦ ٬كاق ؾهؿ و آو

 .1«کًؿباٌؿ، ال آو پیكوی هی
های پؿقاو و پیٍیًییاو ؼىیً قا جکفیب کًًؿه و لفا الله ٠موشل ایى ا٨حكا ليًؿگاِو ه٭لِؿ گ٘كاهی

ٜٓاْ ﴿ ٨كهایؿ:ؾقو٤گى ه١ك٨ی ي٘ىؾه و هی ُ ۖٞ ًَةل ۡٓ ٓۡ َقَْۡيِٙ َءاثَةَٓءُز ة وََصؽتَّ ٍّٕ َؽىَٰ ِم ۡٚ
َ
ٜۡ ِصۡبذُُسٓ ثِأ َ َول

َ
َِ أ َٰ َؼ

ُْۡذٓ ثِِٙ  رِۡق
ُ
ٓ أ ة َٕ ِ َ٘ة ٸَؽَٰىُِؿوَن  ۦإٍِّٗة ث ٕۡ ٌَ ۖٞ وَ  وَٱَٗذ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ؿۡ ِٔ ـُ َِجُح  ٱٗ ٌَٰ ۡيَه ََكَن َع بِيَ ََ ّؾِ َُ ُٕ ۡ  ﴾ٹ ٱل
 ال که باٌن آوقؾه ٌ٘ا یبكا هن قا یًیآئ هى اگك ایآ: گ٩ثیه ٍٓاویبؿ ٥٘بكٌاویپ»ٔ [11-11]المؼك٦: 

 یكویپ ؼىؾ گفٌحگاو ال هن بالٔ ؿیاا٨حهی آو بك قا ؼىؾ اکاویي و پؿقاو که باٌؿ جكبؽً ثیهؿا یًیآئ
 ىیچًٕ یآقٔ: گ٩حًؿیه ٓؿ؟یٌىیه ؿیج٭ل ؾاهاو به ؾوث و ؿیقویه ًیؼى یپكوحبث بك و ؿیکًیه

 ال ها په .نیيؿاق باوق ؿ،یاٌؿه هب١ىخ و هؤهىق بؿاو ٓو ؿیاآوقؾه ؼىؾ بأ که یمیچ به ها اِبلً  ٓو اوث
 بًگك ًٍٓ٘ؿیايؿ هؽا٘ب یا. نیاواؼحه گك٨حاق یىیؾي وؽث هصالات به قا آياو ؤ نیاگك٨حه ايح٭ام ٍاویا

 .«اوث ٌؿه چگىيه ٓو اوث ؿهیکٍ کصا به ٥٘بكاو،یپٔ کًًؿگاو بیجکف کاق ٠ا٬بث
ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه ال بٙبلو ایى اوحؿالل و ظصث و ؾلیل و بكهاو »گىیؿ: هی ابى ٬ین 

چكا که آو، ج٭لیؿی  ؛باٌؿال ٠فاب ؼؿاويؿی ي٘ی ؼبك ؾاؾه و بیاو ؾاٌحه که ایى ؾلیل، يصات ؾهًؿه
 کىقکىقايه ال کىايی اوث که يه ٠ل٘ی ؾاٌحه و يه ِاظب هؿایحی ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال بىؾيؿ؛ بؿیى

ي٘ایًؿ، گكچه ها قا به وىی ٠فاب شهًن ٨كاؼىايؿ، ال او ج٭لیؿ و پیكوی هیه١ًی که اگك چه ٌیٙاو آو
ٌىيؿ، يؿاٌحه باًٌؿ و ال هك ؾلیل و بكهايی ؾق ایى لهیًه ٠اقی ٠ل٘ی يىبث به آيچه بؿاو ؾ٠ىت هی

                                                           
 ٓ.1/121ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 ٓ.2/31جیىیك الکكین الكظ٘ى .... ٔ -1
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ؤٟ کىی اوث که هؿ٨ً گیكيؿ؛ و ایى ظال و باًٌؿ، بال هن ال او ج٭لیؿ کكؾه و قاه او قا ؾق پیً هی
باٌؿ؛ اها چىو کىی به ؾيبال قویؿو به ظ٫ و پیكوی هؿایث ٌؿو و قاهیابی به قاه ِعیط و ؾقوث ي٘ی

قا که هؿ٦ وی قویؿو به ظ٫ بىؾه، آوال آو باٌؿ، چىو ؾلیل و بكهاو ١ٙ٬ی بك او ٠كٔه گكؾؾ، ال آيصا 
جاو قا بك جك ال آيچه پؿقاوهى با آییًی هؿایث یا٨حهها گ٩ث: کًؿ. پیاهبكٌاو بؿاوپفیك٨حه و ال آو پیكوی هی

ايؿ، ال آيچه با ایؿ، يمؾ ٌ٘ا آهؿم، په اگك ال کىايی هىحیؿ که به ؾيبال پیكوی ال ظ٫ و ظ٭ی٭ثآو یا٨حه
کًیؿ هگك بؿیى وبب که بك ایى باوقیؿ جاو ج٭لیؿ ي٘یآو به يمؾ ٌ٘ا آهؿم، پیكوی کًیؿ، لیكا ٌ٘ا ال پؿقاو

بك ظ٫ و ظ٭ی٭ث بىؾه و قوي و ٠٘لکكؾٌاو ِعیط و ؾقوث بىؾه اوث؛ بكاوحی که هى با  هاکه آو
ی ؼىؾ ال ام، اها ٌ٘ا جًها ج٭لیؿ کىقکىقايهها به يمؾجاو آهؿهجك ال قوي و ٠٘لکكؾ آوآییًی هؿایث بؽً

ه، ظ٫ و ظ٭ی٭حی جا ایًکه بؿیى وویل ایؿایٍاو قا وپكی بكای يپفیك٨حى و قؾ ي٘ىؾو ظ٫ و ظ٭ی٭ث ٬كاق ؾاؾه
 .2«ام، يپفیكیؿ و ٌ٘ا به ؾيبال قویؿو به ظ٫ و پیكوی ال آو يیىحیؿقا که آوقؾه

های پیً ال که ایى اهث يیم ال قاه و قوي اهث ؼؿاويؿ هح١ال يیم ؾق ٬كآو کكین ٨كهىؾه و بیاو ؾاٌحه
-که آوه٘چًاوو قويؿ ٨كو هیها يیم ؾق با٘ل ها ؾق با٘ل ٨كوق٨حًؿ، ایىکًؿ و چًاو که آوؼىؾ پیكوی هی

ٌاو ها يیم هكجکب ج٘ىؽك و اوحهماء پیاهبك و ؾیىج٘ىؽك و اوحهماء ي٘ىؾيؿ، ایى ؼىؾ به پیاهبك و ؾیىها 
َٖ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی گكؾيؿ.هی ِي ٱَّلٍّ ََٰلا  ََ ـَ ۡٔ

َ
ۡزَثَ أ

َ
ٍّٜةا َوأ ًُ ۡٓ ُِٔ٘س َشؽٍّ 

َ
ْ أ ٜٓا ٓۡ ََكُٗ ِٖٔ َرۡجُِْس

ا وَ  ۡوَؾَٰؽا
َ
ْ َوأ ٜا َذُك ٕۡ ٓۡ وَ  ٱۡقذَ ِٛ ِ ٌَٰ َذۡكُذِِٓبََؾ ٕۡ ة  ٱۡقَذ َٕ ََ  ۡٓ ُِس ٌَٰ َذفَ ِِبََؾ ٕۡ َٖ  ٱۡقَذ ِي ٓۡ  ٱَّلٍّ ِٛ ِ ٌَٰ ِٖٔ َرۡجُِْسٓ ِِبََؾ

 ََ  ۡٓ ِيوَُػۡغُذ ِ  ٱَّلٍّ ْوَلَٰٓه
ُ
ْۚٗ أ ٜٓا ٓۡ ِِف  ٍَ َػةُع ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ

َ
ۡجيَةَظجَِؽۡخ أ ُٓ  ٱٓأۡلِػَؿةِ  وَ  ٱلَّ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ونَ َوأ  ٱَّۡذَِِٰسُ

 ک٩ك و ي٩ا٪ ؾق ؤ ىحًؿیلیه ٌ٘ا ال ٬بل که ؿیهىح یکىاي ه٘ايًؿ ٕٓهًا٨٭او یا ٌ٘ا»ٔ [83]الحىبة:  ﴾ڥ
 و اهىال ال و كوهًؿجكیي ٌ٘ا ال آياو. ٓؿيؿیپىئیي٘ ٨صىق و ٨ى٫ قاه شم و گك٨حًؿ یه وب٭ث گكیه٘ؿ بك

 ٓگًاهاو و ياهٍكوٞ لفائف ال گفقاو، شهاو ىیا ؾقٔ ؼىؾ ٬ى٘ث ال و بىؾيؿ بكؼىقؾاق یٍحكیب ٨كليؿاو
 میي ٌ٘ا کًیا هن. بكؾيؿ یٌكهًؿگ و وپكؾيؿ گكاویؾ به قا ایؾي و هكؾيؿ ٠ا٬بثٔ و کكؾيؿ اوح٩اؾه یبى

 ٌهىات گكؾاب به و ؿیاق٨حه هاهىن و هىاها قاه به و ؿیاؿهیگم یؾوق ؼؿا اؾی و ج٭ىا ال ٍاویا ه٘چىو
 بكؾيؿ قا ؼىؾ بهكه ٌ٘ا ال ًیپ ا٨كاؾ که گىيه ه٘او ؿیابكؾه قا ؼىؾ بهكه هن ٌ٘ا ٓهعّكهات ال و ؿیاا٨حاؾه

 و ایؾي ؾق کكؾاقٌاو ٍاویا. ق٨حًؿ ٨كو بؿاو آياو که ؿیاق٨حه ٨كو ٓها یلٌح و ها یپلٍح الٔ یمیچ ه٘او به و
 ٍاویا ه٘چىو ؿ،یقو آياو قاه به اگك هاؤ. ٌؿيؿ ٓشهاو ؾو هكٔ ايباقیل و گٍث وىؾیب و پىچ آؼكت

 .ٓ«ؿیٌى
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یل بىؾيؿ و ها ؼىؾ قا ئاوكاها بًیاهٍب به ؾیٍب ٌبیه اوث. آوبكاوحی »گىیؿ: هی ابى ٠بان 
 .2«اینها هٍابه ي٘ىؾهبؿاو

آوقؾيؿ و ؾق ی١ًی ابا٘یلی که بك لباو هی ؛الؽىْ»گىیؿ: ولن قوایث اوث که هیو ال لیؿ بى أ
آلاق و اـیث الله هح١ال و قوىلً و جکفیب ؾق آيچه باٌؿ هیگ٩حًؿ و ٨كوق٨حى ایٍاو هىقؾ آو وؽى هی

 .1«ها قا به ؾيبال ؾاٌثآو
ها يیم ؾق ؾيیا و آؼكت ؾچاق ٠فاب ٨كهایؿ: آوؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه هی»گىیؿ: هی ابى کریك 

ها که چًیى ٠٘لکكؾی ؾاٌحًؿ، به ٠فاب ؾيیا و آؼكت گك٨حاق که پیٍیًییاو آوٌىيؿ چًاوؼؿاويؿی هی
ٓۡ ﴿ ًکه الله هح١ال ٨كهىؾه:آهؿيؿ. ای ُِس ٌَٰ ٌاو. و ایًکه گىیؿ: ی١ًی به ؾیى و آییىظىى هی ﴾ِِبََؾ
ََ ﴿ ٨كهىؾيؿ:  ۡٓ ِيوَُػۡغُذ ْۚٗ  ٱَّلٍّ ٜٓا ْوَلَٰٓهِ ﴿ ١ًی ؾق کفب و ؾقو٢ و با٘ل ٨كو ق٨حیؿ.؛ ی﴾َػةُع

ُ
َظجَِؽۡخ  ٍَ أ

 ۡٓ ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ
َ
 ؛ؾقیا٨ث يؽىاهًؿ کكؾ بكابك آو١ًی و١ی و جبلي ایٍاو با٘ل ٌؿه و هیچگىيه ذىابی ؾق ؛ ی﴾أ

ۡجيَةِِف ﴿ .ي٘ىؾه اوثوىؾ ٌاو قا ٨اوؿ و بیو١ی و جبلي و ا٠٘ال ،چًیى ٠٘لکكؾهایی چكا که  ٱلَّ
ُٓ  ٱٓأۡلِػَؿةِ  وَ  ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ونَ َوأ و بؿیى وبب ال ش٘له لیايکاقايًؿ، چىو با ٠٘لکكؾی هحٕاؾ،  ﴾ڥ ٱَّۡذَِِٰسُ

 .1...«ايؿؿ، ذىابی قا ظاِل يکكؾهؾق ٬بال و١ی و جبلٌی که ي٘ىؾي
هًؿی ال ؾیى و آییى پیٍیًیاو و ٨كو ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه هیاو بهكه»گىیؿ: هی ةو ابى جی٘ی

اٌحى ا٠ح٭اؾی ق٨حى ؾق آيچه آياو ؾق آو ٨كو ق٨حًؿ، شٟ٘ ي٘ىؾه اوث؛ لیكا ٨ىاؾ و جباهی ؾیى ايىاو یا با ؾ
 .1«ل٧ با ا٠ح٭اؾ ظ٫ و قاوحیى اوثو یا با اقجکاب ٠٘لی که هؽا با٘ل و جکلن بؿايىث

و  ها گكوه ي٘ایؿ کهکیؿ هیؤیؿ ایى ه١ًا بىؾه و بك آو جئـکك گكؾیؿه که ه ؾق وًث يبىی يیم قوایاجی
قوایث اوث که قوىل الله ةهكیك بىأکًًؿ؛ ال های پیٍیى ج٭لیؿ هیهایی ال ایى اهث، ال اهثؾوحه

ُعُؼنَّ »٨كهىؾيؿ: 
ْ
٥َا تَلَأ َعَؼتِ  َٞ

َ
َم٣ُ  أ

ُ
، َوِكْْبًا ةِِؼَراٍع، ِذَراًَع  َرْت٢َُس٣ْ  اَْل نَّ  ل٬َْ  َضَّتَّ  ةَِتاٍع، َوَباًَع  بِِلْْبٍ

َ
 أ

َضػَ 
َ
َٝ  أ ِ وخَل

ُ
َع٢ُْخ٬٥ُهُ  َىبٍّ  ُسْطؽَ  َدَع٠َ  أ های پیٍیى قا ـقاٞ به ـقاٞ و وشب به ١ٙ٬ا ٌ٘ا ٌیىه اهث» «ََلَ

ها واقؾ وىقاغ گك٨ث، جا آيصا که ظحی اگك یکی ال آو ؿً ؼىاهیوشب و ؾوث به ؾوث ؾق پی
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 ؼىاهیؿ، ایى آیه قا جبلوت کًیؿ:گ٩ث: اگك هی ةهكیك بىأ .«ٌىیؿوىو٘اقی ٌىؾ، ؾق آو ؾاؼل هی
﴿ َٖ ِي ٱَّلٍّ ٍّٜةا  ََ ًُ ۡٓ ُِٔ٘س َشؽٍّ 

َ
ٜٓاْ أ ٓۡ ََكُٗ ِعابه گ٩حًؿ: ای قوىل ؼؿا، ه٘چىو  [83]الحىبة:  ﴾ِٖٔ َرۡجُِْس

-آیا هكؾم شم آو «ُ٪٣ْ  إاِلَّ  اجلَّاُس  َذ٥َا»ای که ٨اقن و قوم و اهل کحاب ؾاٌحًؿ؟ ٨كهىؾيؿ: ٠٘لکكؾ و ٌیىه

 .2«ها هىحًؿ
٬مُ  الَ »٨كهىؾيؿ: قوایث ٌؿه که قوىل الله  ةهكیك بىأو ؾق ِعیط بؽاقی ال  ُٜ ثُ  َت َْ ا  َضَّتَّ  الفَّ

ُعؼَ 
ْ
ِِت  حَأ َّ٤

ُ
ْعؼِ  أ

َ
ُؽونِ  ةِأ ُٜ که اهث ٬یاهث بك پا يؽىاهؿ ٌؿ جا لهايی» «ةِِؼَراٍع  َوِذَراًَع  بِِلْْبٍ  ِكْْبًا َرْت٫ََ٢ا، ا١

های پیٍیى بىؾيؿ، وشب به وشب و ـقاٞ به ـقاٞ ؾق پیً هى ]قاه و قوي کىايی قا که ؾق[ اهث
ها هىحًؿ؟ ها و قوهیى ه٘او ایكايیهای پیٍیپه گ٩حه ٌؿ: ای قوىل ؼؿا، هًٝىق ال اهث .«يگیكيؿ

َٝ  إاِلَّ  اجلَّاُس  َو٦٤َِ »٨كهىؾيؿ:  وخَل
ُ
 .1«هىث؟ هكؾهاو ٔپیٍیىٓ شم آياو کىی ؾیگك هگك «أ

٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله   يو١یؿ ؼؿق بىأو ؾق ِعیط بؽاقی و هىلن ال 
« َّ٦ُٓ َنَ  تَلَتَْت ُخ٬٥ُُ٪٣ْ  َىبٍّ  ُسْطؽَ  َدَع٬ُ٢ا ل٬َْ  َضَّتَّ  ةِِؼَراٍع، َوِذَراًَع  ِكْْبًا ِكْْبًا َرْت٢َُس٣ْ، ََكنَ  ٦٤َْ  ـَ ْٓ  «حَتِ
ظح٘ا و ١ٙ٬ا ال آئیى و قوي کىايی که پیً ال ٌ٘ا بىؾيؿ، وشب به وشب و ـقاٞ به ـقاٞ پیكوی »

ا واقؾ هها پیكوی کكؾه و به ؾيبال آوها ؾق وىقاغ وىو٘اقی واقؾ ٌىيؿ، ال آوؼىاهیؿ کكؾ، ظحی اگك آو
های پیٍیى، یهىؾ و يّاقی اوث؟ ٨كهىؾيؿ: گ٩حین: یا قوىل الله هًٝىقجاو ال اهث .«ٌىیؿوىقاغ هی

 .1«په چه کىايی اوث؟» «؟َذ٦٥َْ »
ها و هىی و ٌاو ال اهىق يىپیؿا و بؿ٠ثؾايىحًؿ که اهثهی قوىل ؼؿا »گىیؿ: هی ابى بٙال 

-که اهث ها ؼىاهًؿ ا٨حاؾ، ه٘چًاوکكؾه و به ؾيبال آوها و ؼىاهٍات و ج٘ایبلت ي٩ىايی پیكوی هىن

له گك٨حاق آهؿيؿ و ؾچاق آو ٌؿيؿ، لفا ؾق اظاؾید هح١ؿؾی، اهث قا ال ایى اهك ؤهای پیٍیى بؿیى هى
ها و ٬یاهث شم بك ٌكوقجكیى و بؿجكیى ايىاو ٌكاقت ؾق پایاو ؾيیا ٨كاگیك اوث بكظفق ؾاٌحًؿ که ٌك و

 .1«هايؿها و جًها ؾق هیاو ايؿک هكؾهايی با٬ی هیگكؾؾ. و ؾیى جًبكپا ي٘ی

                                                           
 ج٩ىیك ؼىؾ ؾق – يیم –ابى کریك  وبا ایى ل٩ٛ آوقؾه اوث ٓ 28311ٔ ٌ٘اقه: ،121ٓ-8/121ٔ نج٩ىیك ؾقابى شكیك  -2

 ؾاقای ٌاهؿ اوث که ؼىاهؿ آهؿ.  وًى،و ِعیعیى، هىايیؿ  ؾق، و آو قا ـکك کكؾه اوث 1/111ٓٔ
 ٓ.121-٨21/121حط ٔ ،1123ٓٔ ٌ٘اقه: «لححب١ى وًى هى کاو ٬بلکن»٠حّام بالکحاب والىًة، باب کحاب اإل -1
-21/121ٓ ٨حط 1110ٔٔ ٌ٘اقه:باب،  کحاب و ه٘او٠حّام، باب لححب١ى وًى هى کاو ٬بلکن، ، کحاب اإليبؽاق -1

 ٓ.180-28/113ٓ يىوی 1883ٔٔ ٌ٘اقه:ٞ وًة الیهىؾ والًّاقی، اجبا هىلن، کحاب ال١لن، باب؛ 121ٓ
 ابى ظصك. ،٨21/121ٓحط الباقی ٔ -1



 211  فصل دوم: اعباب اعحهضاء

ؾق هىقؾ آيها هٍؿاق ؾاؾه و بكظفق ؾاٌحًؿ، اج٩ا٪ ا٨حاؾه و بكاوحی بیٍحكیى اهىقی که قوىل الله 
 .2ها يیم ؾق آیًؿه قغ ؼىاهؿ ؾاؾی آوب٭یه

آو ؾاقيؿ که ایى ج٘اهی ایى قوایات ؼبك ال »گىیؿ: په ال ـکك قوایاجی ؾق ایى لهیًه هی  ةابى جی٘ی
پیىيؿيؿ و ـم و يکىهً هحىشه کىايی اوث که هكجکب های پیٍیىٓ به و٬ىٞ هیله ٔج٭لیؿ ال اهثؤهى

ال اهىق ظكاهی که هكؾم ؾق يمؾیکی ٬یاهث ٔآؼكالمهاوٓ که قوىل الله  ایى اهك گكؾيؿ، ه٘چًاو
 ايؿ.های ٬یاهث، ؼبك ؾاؾهو يیم ال يٍايه گكؾيؿهكجکب هی

و  ٌىؾ که هٍابهث ایى اهث با یهىؾ و يّاقی و ٨اقنیات به ؤىض و قوًٌی ؾايىحه هیبا ایى قوا
و ه٭ّىؾ ال  باٌؿيمؾ الله هح١ال و قوىلً هفهىم و هىقؾ يکىهً هی قوم، ال ش٘له هىاقؾی اوث که

بیاو ایى قوایات هن ه٘یى اوث. اها ایى ؾقوث يیىث که گ٩حه ٌىؾ، ظال که کحاب و وًث يبىی ال 
ها ؾق هیاو ی يهی ال ایى اهىق چیىث ٔبا ایًکه و٬ىٞ آوؾهًؿ، په ؾیگك ٨ایؿهچًیى اهىقی ؼبك هیو٬ىٞ 

ها، ه٘چًیى کحاب و وًث بیاو ٨كهىؾيؿ که ه٘یٍه ؾق ایى اهث اهث ظح٘ی اوثٓ؟ لیكا ٠بلوه بك ایى
 باًٌؿبا آو هب١ىخ گكؾیؿه، هی گكوهی هىحًؿ که جا ٬یام ٬یاهث هح٘ىک به ظ٫ و ظ٭ی٭حی که هع٘ؿ 

بللث و گ٘كاهی شٟ٘ ٌىيؿ، لفا يهی ال هٍابهث و ه ج٘اهی اهث بك ٔگىيه يؽىاهؿ بىؾ کو هكگم ایى
و جربیث و اوحىاقی آو و  مایً ایى گكوِه بك ظ٫ و یاقی ٌؿههای پیٍیى، هىشب جکریك و ا٨پیكوی ال اهث

 .1«ها ٬كاق ؾهؿؼىاهین که ها قا شمو آویب هیباٌؿ. ال ؼؿاويؿ هصها هیيیم ا٨مایً ای٘او آو
اها ج٘ىؽك و اوحهماء به پیاهبك و ؾیى ظ٫ و ٌكی١ث اوحىاقی که با آو آهؿه، یکی ال آو هىاقؾی اوث 

های ٬بل ال ها يیم چًیى ج١اهل و اهث ی پیٍیى پیكوی و ج٭لیؿ ي٘ىؾه اوثهاکه ایى اهث، ؾق آو ال اهث
له قا ؤو ٌكی١حی که با ؼىؾ آوقؾيؿ، ؾاٌحًؿ. الله هح١ال ؾق ٬كآو کكین ایى هىو ق٨حاقی با پیاهبكاو و ؾیى 

ها ٨كوحاؾه ٌؿه هگك ایًکه او و ٨كهایؿ که هیچ اهحی يبىؾه که پیاهبكی به وىی آو٠ًىاو ؾاٌحه و چًاو هی
ى لََعَ  ةً َيََٰعِۡسَ ﴿ ٨كهایؿ:پیاهی قا که با ؼىؾ آوقؾه به ج٘ىؽك و اوحهماء گك٨حًؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هی ّۡكَِجةهِ  ٱ

ْ ثِِٙ  ٜا ِٖ رٍُّقٍٜل إَِلٍّ ََكُٗ ّٔ  ِٓٛ تِي
ۡ
ة يَأ ُـِءوَن  ۦَٔ ۡٛ ای ا٨ىىن بك ٔایىٓ بًؿگاو، هیچ » [10]یه:  ﴾پيَۡكَذ

 .«ٕکكؾيؿ آهؿ هگك ایًکه او قا اوحهماء هی ها ي٘ی پیاهبكی به وىی آو
ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی ٖ ِِف  َوَك ِِإّ

ٍّٗ ِٖٔ َ٘ة  ْۡ رَۡق
َ
ِّيَ أ وٍّ

َ
ة ٦ ٱۡۡل َٔ ْ ثِِٙ  َو ٜا ِِإٍّ إَِلٍّ ََكُٗ

ٍّٗ ِٖ ّٔ  ِٓٛ تِي
ۡ
 ۦيَأ

ُـِءوَن  ۡٛ  چیه .نیاکكؾه قوايه ىیٍیپ یهاهّلث اویه به قا یاؾیل ٥٘بكاویپ ها» [1-8]المؼك٦:  ﴾٧يَۡكَذ
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 .«ؾاؾيؿیه ٬كاق اوحهماء هىقؾ قا او که ىیا هگك آهؿ،یي٘ آياو ًیپ به ی٥٘بكیپ
که ک٩اق هکه ؾق بكابك ؾ٠ىجً ایىحاؾه  اي، هع٘ؿ ٠موشل ؾق ه٭ام جىلی بًؿه و ٨كوحاؾهو يیم الله 

ؽِ ﴿ ٨كهایؿ:و با جکفیب و ج٘ىؽك و اوحهماء با آو قویاقو ٌؿيؿ، هی ٌَ ـِئَ  َوَّ ۡٛ ٍَ  ٱۡقُذ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ثِؿُُق
 ِ َٖ وََعةَق ث ِي ْ ثِِٙ  ٱَّلٍّ ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ  ْ ُـِءونَ  ۦَقِؼُؿوا ۡٛ  گ٘اویب» [12يبیاء: األ ،20ي١ام: ]األ ﴾٪ يَۡكَذ

 هىؽكه وبب بؿاو قا ٥٘بكاویپ که یمیچ ه٘او و ايؿگك٨حه ٬كاق اوحهماء هىقؾ جى ال ًیپ ی٥٘بكايیپ
 ٌؿه كٌاویؾاهًگ ايؿٌ٘كؾه ايچهیبال که ی٠فاب ؤ اوث گك٨حه ٨كا قا کًًؿگاو هىؽكه ايؿ،کكؾه یه

 .ٓ«اوث
ؽِ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی  ٌَ ـِئَ  َوَّ ۡٛ ۖٞ  ٱۡقذُ ۡٓ ُٛ َػۡؾُت

َ
ٍّٓ أ ْ ُث َٖ َزَىُؿوا ي ِ ۡمَْۡيُخ لَِّلٍّ

َ
ٍَ وَأ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ثِؿُُق

ةِب  ٌَ ۡيَه ََكَن ِق َُ  کًًؿ،یه اوحهماء قا اوبلم ىیآئ و جى کا٨كاو، اگكٕ ٥٘بكیپ یأ» [11]الك٠ؿ:  ﴾ڀوَ
 یهّؿج قآ کًًؿه اوحهماءٔ کا٨كاو هى و ايؿٌؿه اوحهماء جى ال ًیپ ی٥٘بكايیپ گ٘اویبٓ که هباي ىی٤٘گ

 ؿیبا ایآ. امواؼحهٓ ؼىؾ ؿیٌؿ ٠فاب و ٬هكٔ گك٨حاق قا ٍاویا وپهٓ امگفاٌحه آلاؾٔ و امؾاؾه ههلث
 شّباقاو آذاق و اقیؾ و ٌهك و ؿیبؽىاي قا گفٌحگاو ػیجاقٕ ٔباٌؿ؟ بىؾه چگىيهٓ ٍاویا ظ٫ ؾقٔ هى ٠فاب

 «ٓ.ؿیبؿاي جا ؿیبًگك قا
که به ٠ًىاو  ايؿالله هح١ال اهث اوبلهی قا ال بىیاقی ال ا٠٘ال باِ٘ل اهل کحاب يهی ي٘ىؾهبكاوحی 

ة﴿ ٨كهایؿ:جىاو به ج٘ىؽك و اوحهماء اٌاقه ي٘ىؾ. ؼؿاويؿ هح١ال هیهرال هی َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ْ ََل  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ َٔ َءا

 ْ ٜا ُ َ٘ة َوًُٜل ْ َرَِٰق ٜا ُ ٜل ٌُ ۡؿَٗةَت ـُ ْۗۡ وَ  ٱٗ ٜا ُك َٕ َٰ  ٱۡق َْۡؽ ِ ٓ  َول َِل
َ
َٖ َقَؾاٌب أ  که یکىاي یا» [201الب٭كة: ] ﴾ٮ٩ىِؿِي

 اتیآ ا٨ثیؾق و ظ٩ٛ یبكا ؼىؾ، ٍحكیب جىّشه و هكا٠ات یج٭أا ٥٘بكیپ ال که یهًگاهٕ ٔؿیاآوقؾه ٘اویا
ا»: ؿیهگىئٓ ؿیکًیه ٬كآو  ً ا٠ِ  کاق به قا یگكیؾ یه١ً هنهای  واژه بلکهٕ یبپا قا ها و کى ح٘اویق٠ا: ٔ«ق 

ٓ ببكيؿ کاقي به میآه ؾًٌام و لٌث ه٩هىم ؾق و کًًؿ وىءاوح٩اؾه آو ال يحىايًؿ هٍكکاو و اویهىؾی جا ؿیبك
ا»: ؿیبگىئ و ْكي   ٝ ي  ٨كو ٌ٘ا بك ٥٘بكیپ بؿايچه ؼىب و. کى ح٘اویق٠ا يگك، ها ؾق ايؿال، يٝك ها بكٔ «أ 
 ٠فابٓ ٍاویا چىو یاکًًؿه ٍؽًؿیقٔ هٍكکاو یبكا و ؿیبًٍى و ؿیؾه ٨كا گىيٓ ؿیگى یه و ؼىايؿ یه

 .«اوث یؾقؾياک
ٜاْ ﴿ ی الله هح١الکًؿ که ؾق هىقؾ ایى ٨كهىؾهو ؾیگكاو قوایث هی ةش٩١ك ٘بكی ال ٠ٙی بىأ ُ ٜل ٌُ ََل َت
َ٘ة به ها گىي  «ارظـا شؿعک!»گ٩حًؿ: هیبكؼی ال یهىؾیاو ؼٙاب به قوىل الله »گىیًؿ: هی ﴾َرَِٰق

ؾاؾيؿ، په الله هح١ال قا ایًچًیى هؽا٘ب ٬كاق هی بؿه. ظحی که بكؼی ال هىل٘اياو، قوىل ؼؿا 



 211  فصل دوم: اعباب اعحهضاء

 .2...«قا ياؼىٌایؿ و هکكوه ا٠بلو ي٘ىؾ هٍابهث هىل٘اياو یا یهىؾیاو ؾق چًیى ؼٙابی
و ایصاؾ اچىو ج٥ییك و ؾگكگىيی ؾق اهل ای٘او و ای٘او آوقيؿگ»گىیؿ: ؾیب الّالط هیأؾکحك هع٘ؿ 

هن جًها ج٭لیؿ ؾق اِٙبلظی که یهىؾیاو ؾق هؽا٘ب ٬كاق ؾاؾو ها يیم به ج٭لیؿ قوی آوقؾيؿ، آوو آو گكؾیؿ
له يهی کكؾه و اهك ي٘ىؾ جا ؤها قا ال ایى هىکكؾيؿ، ٌكی١ث اوبلهی ِكاظحا آوپیاهبك اوح١٘ال هی

بكيؿ، ج٭لیؿ اجی که به کاق هیاِٙبلظی ؾیگك به شای آو به کاق بكؾه و ال یهىؾیاو ظحی ؾق اِٙبلظ
بىؾ، ظال اگك ایى ج٭لیؿ کىقکىقايه ؾق هیؿاو  یک واژه و اِٙبلضو ایى يهی جًها به ؼا٘ك ج٭لیؿ ؾق  يکًًؿ

باٌؿ، ١ٙ٬ا اهىق ٠٭یؿجی یا ٌكی١ث یا اؼبل٬ی  و ؾق وا٬ٟ هكبىٖ به ٠٭یؿه و هًهس و ٠٘ل و ق٨حاق باٌؿ
بكاوحی لهايی اهث اوبلهی هىیحی هٍؽُ و ه١یى و  جك ؼىاهؿ بىؾ.ؿيهی ال چًیى ج٭لیؿی ٌؿی

گاهايه با اِىل هؿایث و هًا بٟ ايباٌحه ال ؼیك آو ؾاٌحه ظ٭ی٭ی ؼىاهؿ ؾاٌث که اقجبا٘ی هىٌیاقايه و آ
گیكی قا که ها بهكه کاهل بكؾ جا ایًکه هىٟٔوگكؾیؿه و ال آ هًؿال قهً٘ىؾهای ٬كآيی و يبىی بهكهو  باٌؿ

ها هح٧ّ و بؿیى جكجیب به اؼبل٪ و ق٨حاقی که آو اجؽاـ کًؿ، ٨كاگیكؾؾ و يّاقی بایىحی ؾق بكابك یهى
ها يؿاٌحه و هیچ پىٌیؿگی و ابهاهی بكایً با٬ی بؿايًؿ، ؾچاق يگكؾیؿه و هیچگىيه ٌباهحی بؿاو

 .1«ي٘ايؿ

 دوم: ايحشاف فمیذجی دس حیات اهث هغلب
و به ویژه ؾق ٬كوو ذبلذه ال وبلهث ؾق هًهس و ؤىض  اهث اوبلهی ؾق اوایل ٌکل گیكی آوبكاوحی 
و ال اؼبل٬ی واال و بكجك بكؼىقؾاق بىؾ، اها په ال ایى  اللیث و ٩ٌا٨یث ؾق جّىق و ا٠ح٭اؾو پاکی و ل

ابك ٤ن و ايؿوه و ياگىاقی بك اهث وایه »٠ّك، ٨ىاؾ ؾق ق٨حاق و ولىک ؾق جاقیػ اهث شا ؼٍک ي٘ىؾ و 
و ویل ؼكوٌاو  اق بك ؾولث ؼبل٨ث اوبلهی گكؾیؿاقجً و لٍکك ايبىه جاجا٨کًؿ و هًصك به چیكگی 

ِلیبیاو و ِلیبیث ال ه٥كب لهیى بكای ؼاهىي کكؾو يىق اوبلم شكیاو یا٨ث؛ لیکى هًىل جّىقات و 
٠٭ایؿ و باوقهای هىل٘اياو هحململ يٍؿه و ِعیط و پابكشا بىؾ؛ چكا که ايعكا٨ات ٠٭یؿجی و اؼحبلل ؾق 

های هًعك٦ وشىؾ ؾاٌحًؿ، ا جًها هعّىق به هًا٘٭ی هٍؽُ و هعؿوؾ بىؾ. ؾق وا٬ٟ ٨ك٬هجّىق و باوقه
و يیم ج٩کك اقشاء وشىؾ ؾاٌث،  ىٞ اهث هىل٘او، ايؿک و ياچیم بىؾها ؾق بكابك هص٘لیکى يىبث آو

و  اق بىؾه و ؾق آو ي٭ٍی ؾاٌحه باٌؿذیكگفای يبىؾ که ؾق ظیات اهث اوبلهی جؤلیکى ایى ج٩کك به گىيه
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قا هحى٧٬ يکكؾه و لؾ و چًیى ا٨کاقی آوای، ظك٦ اول قا ٠٘ل هیو ؾق هك ياظیه اوپیىوحه ؾق ایى ؾوق
ی ظیات اهث قا يؿاٌث، بلکه ظحی يٝكیه پكؾالاو ج٩کك اقشاء ٬ؿقت و جىاو ظف٦ کكؾو ٠٘ل ال ِعًه

ل ج٩کكی که ؼىؾ و ؾق وا٬ٟ ا ٠٘ل کًًؿگاو و ٠ابؿاو ٨٭ها بىؾيؿشمو  - ه٘ايٙىق که پیٍحك گفٌث -
جا ایًکه ٠٘ل قا جكک کكؾه یا به جكک آو  ذیك يپفیك٨حًؿؤؿ، هحاذك يٍؿه و جهٙكض کكؾه و ِاظب آو بىؾي

ی اوبلهی قا ؾق بكيؿاٌث، ٨كاؼىايًؿ. و يیم ج٩کك ِى٨یه وشىؾ ؾاٌث، لیکى بؽً ٤الب و بیٍحك شاه١ه
هىیی، به ٠باؾت ؼىیً ه٥ٍىل بىؾ. و ای ال اشح٘اٞ، بؿوق ال هكگىيه وك و ِؿا و هیابلکه ؾق گىٌه

قا پىٌايؿه بىؾ، په چىو ؾق قوٌى و ليؿه بىؾ گكچه ؼاکىحك آو ه٘ايٙىق که ـکك ي٘ىؾین، يىق ٠٘ل
گٍث و ه٘چىو ٠اؾت ه٘یٍگی ؼىؾ، با ٌؿ، ١ٌله وق ٌؿه و ا٨كوؼحه هیؼاکىحكها ؾهیؿه هی

ىق ؾچاق ٨ىاؾ و جباهی گكؾیؿ، اهك به که باوق و ا٠ح٭اؾ و جّ آهؿ. اها هًگاهیه١صماجی به ِعًه هی
-ای ظ٘اوی یا هى٠ٝهای ؾیگك ج٥ییك یا٨ث؛ ایى ٨ىاؾ ه٘چىو ٨ىاؾ ؾق ق٨حاق و ولىک يبىؾ که ؼٙبهگىيه

ذك، بك آو اذك ي٘ىؾه و ؾق بالگٍث آو به ظالث اولً، يا٨ٟ و وىؾهًؿ ا٨حؿ، بلکه ایى ج٥ییك و ای هئ
يیالهًؿ جبلٌی هٕا٧٠ ؾق هىیك جّعیط ه٩اهین، ابحؿائا و وپه ؾگكگىيی و ٨اوؿ گٍحى ٠٭یؿه و باوق، 

که ؾق هك ِىقت ایى اهكی آواو  باٌؿجّعیط ولىک و ق٨حاق یا جّعیط هك ؾو باهن ؾق یک لهاو هی
 .2«٘لبؿيبىؾه و جبلي و کىًٌ هىح٘ك و هؿاوم و بمقگ هی

و به هیچ ٬ی٘حی ال ایى ظؿ و  ٟالله ؾق ٠الن وا٬ الاله ا جع٭٫ الکكؾ بكای اهث اوبلهی ليؿگی هی»
ی کكؾ و به ه٭حٕای هًهس قبايی هیچگاه ال ا٠ح٭اؾ به وظؿايیث الله ٠موشل و ا٬اههظؿوؾ جًالل ي٘ی

و يیم ال وك و واهاو ؾاؾو و  وو ایًکه ٌكیکی بكای او ٬ائل ٌىؾ١ٌائك ؾیى، جًها و جًها بكای الله هح١ال بؿ
لیکى چىو آو ؾوقاو ٘بلیی گفٌث و ايىاق يبىت  .1«ل يً٘ىؾبالوالی لهیى، ايؿکی ٠٭ب يٍیًی و جًال

ی ٌبهات و ٌهىات ؾق ١ٔی٧ ٌؿه و ؾق هیاو اهث کن وى گكؾیؿ، که ؾق وا٬ٟ وبب آو ايحٍاق ؾو ٨حًه
اي هیاو اهث جىوٗ ؾًٌ٘او اوبلم چه ؾق ؾاؼل و چه ؾق ؼاقز و ١ٔی٧ گٍحى اهث بىؾ، يحیصه

بكؾ؛ و آو ايعكا٦ ٠٭یؿجی، ايعكا٦ اهكول اهث ؾق آو به وك هی که ايعكا٦ ٠٭یؿجی ؾق هیاو اهث گكؾیؿ
و ایى کس ٨ه٘ی و  گكؾؾاهث ؾق ه٩هىم ٠باؾجی بىؾ که ج٘اهی شىايب ليؿگی قا ؾقبكگك٨حه و ٌاهل هی

باٌؿ؛ ی کىچک ١ٌائك ج١بؿی هیايعكا٦ ؾق هیاو اهث ه٘او ظّك ه١ًا و ه٩هىم ٠باؾت ؾق هعؿوؾه
آو »یى ؾق هیاو اهث ٠باقت بىؾ ال ج٘اهی ؾیى اوبلم و به ٠باقت ؾیگك که ٠باؾت پیً ال اؾقظالی

ی ج٘اهی ا٬ىال و ا٠٘ال ٜاهكی و باً٘ی که ؼؿاويؿ او٘ی اوث شاهٟ و ٨كاگیك و ٌاهل و ؾقبكگیكيؿه

                                                           
 هع٘ؿ ٬ٙب. ، ٌیػ288-281 :وا١٬ًا ال١٘اِك، َ -2
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ها ؾق آو اوث، لفا ٠باؾت ي٘ال، لکات، قوله، ظس، ها قا ؾووث ؾاٌحه و قٔایث آوهح١ال و قوىلً آو
ی قظن، و٨ای به ٠هؿ، اهك به ه١كو٦ و يهی الهًکك، ای اهايث، يیکی به پؿق و هاؾق، ِلهقاوحگىیی، اؾ

و ظیىايات، ؾ٠ا، ـکك، جبلوت شهاؾ با ک٩اق و هًا٨٭یى، يیکی ي٘ىؾو با ه٘ىایه و یحین و ٨٭یك و بكؾگاو 
ال و قوىلً و ه٘چًیى ٌاهل ؾووث ؾاٌحى الله هح١ گكؾؾو ؾیگك ٠باؾات ال ایى ٬بیل قا ٌاهل هی ٬كآو

و ِبك کكؾو ؾق بكابك ظکً٘ و  گٍث به وىی او، اؼبلَ ؾق ؾیًؿاقیو جكن ال ؼؿاويؿ وبعاو و بال
و جكن ال  ل بك او و اهیؿواق بىؾو به قظ٘حًٌکك ي٘ىؾو ي١٘حً و قٔایث به ٬ٕا و ٬ؿقي و جىک

الّايه بكای او ايصام باًٌؿ که بكای الله ٠موشل و ؼ٠فابً و هىاقؾی ال ایى ٬بیل، ال ش٘له ٠باؾاجی هی
 .2«ٌىيؿهی

باٌؿ  ها، ٠باؾت به ه٩هىم ٨كاگیك و وویٟ آو هیها و شىو بك ایى هبًا که هؿ٦ ٤ایی ال ؼل٭ث ايىاو
بىؾيؿ، ٨ه٘یؿه ه٩هىهی که اولیى يىل اوبلم، ِعابه قٔىاو الله ٠لیهن و کىايی که په ال ایٍاو   -

ة﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی - بىؾه و ؾقک ي٘ىؾيؿ َٔ ُخ  َو ٌۡ ٍّٖ َػَْ نَف وَ  ٱۡۡلِ  ﴾ژإَِلٍّ َِلَۡكُجُؽوِن  ٱۡۡلِ
 .«امؿهیا٨كیي ؼىؾ پكوحً یبكا شم قا هاايىاو و هاشى هى» [18الفاقیات: ]

آو ٠باؾجی که ايىاو بؿاو هکل٧ گكؾیؿه، ٌاهل ي٘ال و ١ٌائك ج١بؿی بىؾه و بلکه ج٘اهی ظیات 
 و بكؾاٌحی ال ه١ًای ٠باؾت ؾاٌحًؿو ِعابه، آو اولیى يىل اوبلم، ایًچًیى ٨هن  گیكؾايىاو قا ؾق بك هی

گىيه يبىؾيؿ که ايؿک لهايی قا و ایى ؾايىحًؿو ه١ًا و ه٩هىم ٠باؾت قا هعّىق ؾق ١ٌائك ج١بؿی ي٘ی
وو و با٬ی ظیات ایٍاو ؾق بیك ه٘یى لعٝات قا به ٠باؾت بپكؾاليؿِك٦ اؾای ١ٌائك ج١بؿی ي٘ىؾه و جًها 

ٌاو ٠باؾت بىؾ و ها چًاو بىؾ که وكاوك ظیات و ليؿگیال هیؿاو ٠باؾت بگفقؾٕ بكاوحی اظىان آو
ٌاو بىؾ که ؾق آو لعٝات، ايىاو ال آقاهً قوظی ١ٌائك ج١بؿی اوبلم جًها لعٝاجی ٨ٍكؾه ال ظیات

و بؿیى  ي٘ىؾک٘ک هی که او قا ؾق با٬ی ٠باؾاجی که ال او ؼىاوحه ٌؿه، یاقی وگكؾیؿ هًؿ هیباالیی بهكه
و يیم  کًؿای که او قا ؾق هىیك قاه یاقی هیکه هىا٨ك به جىٌه ای ؾاٌحًؿ، ه٘چًاووبب بؿاو اه٘یث ویژه

ها چًاو بىؾيؿ که ؼؿاويؿ هح١ال و بكاوحی آو ؾهؿ.کًؿ، اه٘یث هیاي قا آهاؾه هیای که جىٌهبه لعٝه
َٖ ...﴿ ي٘ایؿ:ایٍاو قا جىِی٧ هی ِي ُؿوَن  ٱَّلٍّ َُ َ يَۡؾ ٓۡ  ٱّللٍّ ِٛ ِ ُٜ٘ب َٰ ُص

ا َولََعَ ة َوُرُكٜها ٕا  [232]آل ٠٘كاو:  ﴾ًَِحَٰ
 اؾیٓ ؼىؾ اظىال و اؤاٞ ه٘ه ؾق ؤ ا٨حاؾه ٌاویپهلىها بك و يٍىحه و ىحاؾهیا قا ؼؿا که یکىاي»

 ....«کًًؿ هی
 .1ی١ًی ؾق ج٘اهی اظىال و اؤاٞ ه٥ٍىل ٠باؾت الله ٠موشل بىؾيؿ
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٠باؾت و بلکه ه١ًا و ه٩هىم ج٘اهی ؾیى، ایًچًیى هعّىق و هعؿوؾ گٍحه، ٠لث و  اها ایًکه ه٩هىم
 جىاو به هىاقؾ ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:ها هیاوباب هح١ؿؾی ؾاقؾ که ال هه٘حكیى آو

چه  ، به وشىؾ آهؿ.ٌکل گك٨حه 2گكی ؾق ٬كو ؾوم هصكیج٩کك ِى٨یه ]جّى٦[: ج٩کك ِى٨ی -2
که چًاو بىؾ. ؾق بك گك٨حهی ٠باوی قا که شاه١ه ای بىؾبالجابی ؾق بكابك وبکىكی بىا ایى ج٩کك

ظیایی و وبکىكی و قوی گكؾايی ال ـکك و یاؾ آؼكت که ؾق شاه١ه قٌؿ یا٨حه و به ٨ىاؾ و بی
ها قا بك آو ؾاٌث جا ال هكؾم ٌؿ، بك بكؼی ال ِالعاو و يیکىکاقاو گكاو آهؿه و آوو٨ىق ؾیؿه هی

بكگمیًًؿ جا  ی ٨اوؿ قاه ٠ملث و گىٌه يٍیًیبكابك ایى شاه١ه٨اِله گك٨حه و ؾوقی گمیؿه و ؾق 
 .1ایًکه بؿیى جكجیب ظیاجی پاک و ٘اهك ؾق بكابك پكوقؾگاق ؼىیً ؾاٌحه باًٌؿ

اها په ال ایى ؾوقاو، جّى٦ هىیك ؾیگكی اؼحیاق ي٘ىؾه و ؾق پیً گك٨ث و آو کًاقه گیكی ال شاه١ه 
به ه١كو٦ و يهی ال هًکك و ٘لب ٠لن و ؾ٠ىت به وىی  ی بالوالی لهیى و شهاؾ و اهكو جكک وٜی٩ه

ها ليؿگی کكؾه و بك ؼؿاويؿ هح١ال و اهح٘ام وقلیؿو به هىاشؿ بىؾ. و ال ایًکه با هكؾم و ؾق کًاق آو
ٌاو به ؾقشه گ٘كاهی و ايعكا٦ کٍیؿه جا ایًکه ظال و ؤٟ کًًؿ، وك بال لؾيؿ ا٠٘ال و کكؾاقٌاو ِبك

َزاَغ ﴿ ٌؿ:
َ
ْ أ ٜٓا ة َزاُم ٍّٕ ُ وََْ ۚٗ  ٱّللٍّ ۡٓ ُٛ ها ٔال ظ٫ٓ هًعك٦ ٌؿيؿ، الله  په چىو آو» [1]ال٧ّ:  ﴾ًَُُْٜب

 .«ٌاو  قا هًعك٦ واؼثهای ؾل
ی ایى اهىق آو ٌؿ که ه١ًا و ه٩هىم ٠باؾت، جًها ؾق ١ٌائك ج١بؿی هعّىق گكؾیؿ. و شىايب و يحیصه

 ؾاق  يبىؾ.ؾیگك ظیات ؾق ه٩هىم ٠باؾت ال شایگاهی بكؼىق
های آهىلٌی ١٨الیث -ال ؾیگك اوباب هعّىق گكؾیؿو ه١ًا و ه٩هىم ٠باؾت، ج٭ىین ٠ل٘ی  -1

که البحه  -باٌؿ. ی ٠باؾات و ه١اهبلت هیی ٨٭ه اوبلهی به ؾو ٌاؼههىل٘اياو ؾق ٠كِه
ه٭ّىؾ ال ایى ج٭ىین، جکه جکه کكؾو و پاقه پاقه ي٘ىؾو ؾیى يبىؾه اوث و بلکه بكای ٨كاگیكی 

بكاوحی ج٭ىین »گىیؿ: هی . ویؿ ٬ٙب -و آهىلي بىؾه اوثجك آو ؾق هىیك ج١لین اوآو
ای اوث که به جالگی و اؼیكا ؾق لهؤی ٠باؾات و ه١اهبلت، هىهای ايىايی به ؾو ؾوحه١٨الیث

جًها ج٭ىی٘ی ٨ًی  - ؾق ابحؿای اهك -لی٧ ٠لن ٨٭ه واقؾ ٌؿه اوث. گكچه ه٭ّىؾ ال ایى ج٭ىین ؤج
ذیكات ياؾقوحی ؤو٩ايه په ال آو هىشب جؤآیؿ، اها هحلی٧ ٠ل٘ی به ظىاب هیؤشمئی ال جبىؾ که 

ذیكات بؿی ؾق ج٘اهی شىايب ظیات اوبلهی ؤؾق جّىق گكؾیؿ که به ؾيبال آو په ال هؿجی ج
و  ىهی ياؾقوث ؾق جّىقات هكؾم گكؾیؿای که ایى ج٭ىین هىشب قوىب ه٩هگفاٌث، به گىيه
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های ايىايی ی١ًی ٨٭ٗ و ٨٭ٗ ه٭ّىؾ ال ٠باؾت جًها يىٞ اول ال ١٨الیثآو ایًکه گ٘او ي٘ىؾيؿ 
ٌىؾ. و ایى جّىق ؾق اذك ٬یان ٩ِث گیكؾ، ٌاهل هیهایی قا که ٨٭ه ٠باؾات ؾقبكهی١٨الیث

گیكؾ، ایصاؾ گكؾیؿه اوث. و ها قا ؾقبكهیآو هایی که ٨٭ه ه١اهبلت٠باؾت با يىٞ ؾوم ال ١٨الیث
باٌؿ که ياچاقا به ؾيبال آو ايعكا٦ ؾق ج٘اهی ؾق جّىق اوبلهی هی ایى بؿوو جكؾیؿ ايعكا٦

ّىق اوبلهی هیچ ١٨الیث ايىايی که ؾق جباٌؿ. ؾقظالیشىايب ظیات شاه١ه اوبلهی هی
و هًهس اوبلهی با ج٘اهی شىايب آو،  گكؾؾهگك ایًکه ه١ًای ٠باؾت بك آو هًٙب٫ هی يیىث

باٌؿ. با گفٌث ؾق ج٘اهی شىايب ليؿگی هی هؿ٦ و ٤كْ آو، هع٭٫ گكؾايؿو ه١ًای ٠باؾت
های ٠باؾی جًها ١٨الیث چًايچهجا بكؼی ال هكؾم گ٘او کًًؿ که لهاو، ایى ج٭ىین هىشب گكؾیؿ 

ی ه١اهبلت باًٌؿ گكچه ٌاؼهم اوبلم ايصام ؾهًؿ، هىل٘او هیقا بك و٫٨ اظکا٬ٔىن ٠باؾاتٓ 
ها قا ال اله و بلکه آو يگیكيؿ هًهس الله هح١ال ٨كاها قا ال قا بك و٫٨ هًهصی ؾیگك ايصام ؾهًؿ و آو

که الله ٠موشل بؿاو اشاله يؿاؾه،  ٬ىايیًی قا ؾق ٌئىو هؽحل٧ ظیات ،هؿ که آو اليؾیگكی ٨كاگیك
ؿاٌحه و ك بمقگی اوث؛ اوبلم ؼىؾ ٌکا٦ بك يها جٍكیٟ و ٬ايىيگفاقی کًؿٕ و ایى اهبكای آو

ایى یکپاقچگی گىيه به ؾو ؾوحه ج٭ىین کًؿ، ال ه و ایىقا ٌکا٨حگكؾؾ و هكآيکه آوج٭ىین ي٘ی
 .2«یا به ج١بیك ؾیگك ال ایى ؾیى ؼاقز ٌؿه اوث اوبلم ؼاقز گٍحه

جىاو به هىاقؾ که هی ؼیك و بكکحی ؾق ظیات اهث به باق آوقؾايعكا٦ ؾق ه٩هىم ٠باؾت، ذ٘كات بیایى 
 ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:

و به وبب  ج١بؿی به ِىقت ج٭لیؿی اؾا گكؾیؿ بلکه ١ٌائكال٧ٓ ٨٭ؿاو قوض ای٘او ؾق ١ٌائك ج١بؿی؛ 
 باًٌؿ.٨ایؿه هییی و ؾوقی ال با٬ی اهىق اوبلم بیشؿا

بٓ وىحی ي٘ىؾو هكؾم ؾق پكؾاؼحى به با٬ی ٠باؾات ؾق شىايب ؾیگك آو. که ٠لث آو ایى اوث که آو 
 گكؾيؿ.ها شمو ٠باؾات هعىىب ي٘ی٠باؾات ؾق شىايب ؾیگك آو، ؾق يمؾ آو

 ها قا به ١ٌائك ج١بؿی ا٨موؾيؿ.که آو ایصاؾ ي٘ىؾو ٠باؾاجی شؿیؿ ٓز
٠٘ل و اکح٩ا ي٘ىؾو به قوىم و ١ٌائك آو و بؿ٠اجی که ؾق آو  به شایؾٓ ا٬اهه و بكپا ي٘ىؾو ٠باؾت 

 .1ایصاؾ ي٘ىؾيؿ
 بكاوحی کس ٨ه٘ی که اهث اوبلهی ؾق ه١ًا و ه٩هىم ٠باؾت بؿاو هبحبل گٍحه و ه٩هىم ٠باؾت قا جًها

و  گكؾؾ.ی اهث و ه٩اهین آو جل٭ی هیؾق ١ٌائك ج١بؿی هعّىق و هعؿوؾ ؾايىحه، ؼٙك بمقگی ؾق ٠٭یؿه
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ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هیایى ل٠ن و گ٘او با٘ل هؽال٧ با کحاب الله هح١ال هی إِنٍّ َضََلِِت  ًُ
ِ رَّبِ  ةِِت ّلِلٍّ َٕ ِٕيَ َونُُكِِك َوَُمَۡيةَي َوَم َ ٍَ َلُ  ََل  ١٦٢ ٱَّۡعَْٰ ُل  ۖۥٞ ََشِي وٍّ

َ
۠ أ َٗة
َ
ِمۡؿُت َوخ

ُ
ٍَ أ ِ َٰل ِٕيَ َوبَِز ۡكِْ ُٕ ۡ  ٱل

 پكوقؾگاق که اوث ؼؿا آو ال هى هكؾو و ىحىیل و ٠باؾت و ي٘ال: بگى» [281-281ي١ام: األ] ﴾١٦٣
 ثیقٔا كیهى ؾق قا ؼىؾ شهاو ىیا یکاقها و کًنیه پكوحً قا ؼؿا جًها که اوث ىیا ؤ اوث اویشهاي

 ٓ.ٌىؾ ه٘اجن كهیـؼ اجنیظ جا كم،یهیه قاه ىیا ؾق و کىٌنیه ؼؿا قاه ؾق شاو و هال بفل بك و ايؿالمیه او
 و ؼىؾ اهث اویه ؾقٔ هىل٘او ىیاّول هى و امٌؿه ؾاؾه ؾوحىق ىیه٘ به و ىثیي یکیٌك چیه قا ؼؿا

 .«هىحنٓ ؼؿا یبكا هاايىاو ه٘ه اویه ؾق ٨كؾ ىیجكهؽلُ
و ه٘چًیى با وًث و هؿایث و ؾ٠ىت يبىی هؽال٧ بىؾه و يیم بكؼبل٦ ٌیىه و هًهصی اوث که 

ؾق ج٘ىک به ؾیى ؾاٌحًؿ، چه ؾق اِىل و ٨كوٞ و چه ؾق ٠٭ایؿ و اظکام و اِعاب گكاهی قوىل الله 
ٌیػ  یک ال ایى اهىق به باالجكیى ؾقشات ک٘ال بٍكی يایل آهؿيؿ.ه ؾق ٠باؾات و ه١اهبلت؛ که ؾق هكچ

له، قوٌى ٌؿ که به ک٘ال قویؿو هؽلى٪، ؾق هع٭٫ ؤبا جبییى ایى هى»گىیؿ: هی  ةوبلم ابى جی٘یاإل
و هكچه بًؿه ٠بىؾیث قا بیٍحك هع٭٫ گكؾايؿ، به ک٘ال  بىؾیث بكای الله ٠موشل يه٩حه اوثگكؾايؿو ٠

ؾچاق جىهن گكؾیؿه که یابؿ؛ اها هك آيکه گ٘او بكؾه و اي ا٨مایً هیوی ا٨موؾه ٌؿه و ؾقشه و هكجبه
جىايؿ به وشهی ال وشىه ال ٠بىؾیث ؼؿاويؿ هح١ال ؼاقز گٍحه یا ایًکه ؼكوز ال ؾایكه هؽلى٪ هی

 .2«باٌؿجكیى آياو هیجكیى هكؾهاو و گ٘كاهگكؾؾ چًیى ٌؽّی ال شاهل٠بىؾیث هىشب ک٘ال وی هی
اوبلهی واقؾ ٌؿه و ؾق جكیى ايعكا٨اجی اوث که ؾق اهث کج٩کك اقشاء: ایى ج٩کك، ال ؼٙكيا -1

ی ٠ل٘ی واقؾ ی ٠ل٘ی و ٠٘لی آو هىذك بىؾه اوث. و ؾق وا٬ٟ ؾق جّىقات اهث ال ياظیهظیٙه
و يٍك آو ؾق هیاو ی هحىو ٨لى٩ی و ه٫ًٙ یىيايی جىوٗ ٠ل٘ای کبلم گٍحه و هًصك به جكش٘ه

ج٩کكات و و ظحی  ًگ هىل٘اياو آهیؽحه ٌؿگىيه ٨كهًگ آياو با ٨كهو ایى هىل٘اياو گكؾیؿ.
ل٘اياو که به هىها با اِىل اوبلم و ٠ًاِك اِلی هًهس قبايی هؽلىٖ ٌؿ، چًاوهای آوايؿیٍه

 ذیكی يؿاقيؿ.ؤبمقگ باًٌؿ، ؾق ای٘او ايىاو ج الهام ي٘ىؾ که گًاهاو هكچًؿ
٪ کبلهی و ه٭ىالت ایٍاو و قابٙه ی آو با هىٔىٞ بعد، اللم اها پیً ال پكؾاؼحى به بیاو ٌبهات ٨ِك 

های ج١ؿاؾ ٨ك٬ه 1های هكشئه ؾاٌحه باٌین؛ ا١ٌكی ؾق ه٭االتای هؽحّك به اًِا٦ و ٨ك٬هوث اٌاقها
بى هع٘ؿ أؾالین. پكی هه٘حك هیها به چهاق ٨ك٬هکه ها ؾق ایًصا ال هیاو آو قوايؿ٨ك٬ه هی 21هكشئه قا به 

                                                           
 .23 :ال١بىؾیة، َ -2
 ٓ.111-1/111: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا ، و211-212 :َ -1



 212  فصل دوم: اعباب اعحهضاء

ؿ که ای٘او ه٘او ه١ك٨ث و ها بك ایى باوقيگكوهی ال آو»گىیؿ: ها هیایى ٨ك٬ه ؾق هىقؾ بى ظمم 
له ؤيّكايیث بؿیى هى باٌؿ. و ه١ح٭ؿيؿ که چىو یهىؾیث وهن جًها با ٬لب هیًٌاؼث ؼؿاويؿ هح١ال، آو

و لى ایًکه ايىاٞ هؽحل٧ ک٩ك قا بك لباو آوقؾه و ؾق ٠باؾت هكجکب گكؾيؿ، چىو ٬لبا ؼؿاويؿ  اـ٠او ؾاقيؿ
شهن بى ٩ِىاو و  2هعكل بىأباًٌؿ. و ایى ؾیؿگاه هیهح١ال قا بًٍاوًؿ، هىل٘او بىؾه و ال اهل بهٍث 

 باٌؿ.ها هیا١ٌكی بّكی و اِعاب و یاقاو آو 1العىى بىأ
، گكچه ؾق ها بك ایى باوقيؿ که ای٘او ٠باقت اوث ال ا٬كاق لبايی به الله ٠موشلگكوهی ؾیگك ال آو

. و ایى ٬ىل هع٘ؿ بى اوثهى بىؾه و ال اهل بهٍث ئو چىو ایًچًیى باٌؿ، ه ٬لب ه١ح٭ؿ به ک٩ك باٌؿ.
 باٌؿ.وصىحايی و اِعاب و یاقايً هی 1کكام

و  ٠باقت اوث ال ه١ك٨ث و ًٌاؼث ٬لبیگكوهی ؾیگك ال هكشئه بك ایى ا٠ح٭اؾ و باوقيؿ که ای٘او 
هىل٘ايی کاهل ا٬كاق با لباو هك ؾو با هن. په چىو ايىاو ؾیى قا ٬لبا ًٌاؼث و با لباو بؿاو ا٬كاق ي٘ىؾ، 

باًٌؿ. و ایى های ای٘او هیٌىيؿ، لیکى يٍايه. و ا٠٘ال، ای٘او ياهیؿه ي٘یاوث وبلمی٘او و کاهل اإلاإل
 باٌؿ.و گكوهی ال ٨٭ها هی 1ى ذابثظًی٩ه ي١٘او ب بىأ٬ىل و ؾیؿگاه 

يىبث بك ایى باوقيؿ که ای٘او ٠باقت اوث ال: ه١ك٨ث و ًٌاؼث ٬لبی  1...و وایك ٨٭ها و اهل ظؿید
به ؾیى و ا٬كاق لبايی بؿاو و ٠٘ل بؿاو با ا٠ٕا و شىاقض؛ و ه١ح٭ؿيؿ هك ٠باؾت و ٠٘ل ؼیكی، چه ٨كْ 

ٌىؾ. و هكگاه ايىاو، ا٠٘ال يیکً یک به جًهایی ای٘او ياهیؿه هیؿ یا هىحعب، شمو ای٘او بىؾه و هكباٌ

                                                           
گىیؿ: گ٘كاه هبحؿٞ؛ يّك بى  هی هىالی بًی قاوب، قئیه شه٘یه؛ ـهبی ؾق هىقؾ وی الشهن بى ٩ِىاو الى٘ك٬ًؿی  -2

 .يلقکل ،٠2/212ٓبلم ٔاأل . ويـهب ،٠2/118ٓحؿال ٔ: هیماو اإليگاهـ وی قا به ٬حل قوايؿ. 211یىاق ؾق وال 
؛ وی ؾق اوث اإلباية و یىوبلهیلی٩اجی ال ٬بیل: ه٭االت اإلؤبی بٍك، هحکلن بّكی و ِاظب جأ٠لی بى او٘ا٠یل بى  -1

ل١ل الّىاب  ، ويلقکل ،٠1/181ٓبلم ٔاأل ابى ال١٘اؾ و ،2/101ٓ: ٌفقات الفهب ٔيگاهـ و٨ات یا٨ث.  111وال 
جی ال٩ّل هى يىبث هفا ال٘فهب الی اال١ٌكی ؤ، وی111الٙعاویة، َ  يک٘ا هى ٨ «وابی العىى الّالعی»

 ل١له جّعی٧.
هـ و٨ات  111باٌؿ. وی ؾق وال و ال ش٘له ٠باؾجگماقاو هكشئه هی ةٌیػ ٘ائ٩ه کكاهیابى٠بؿالله وصىحايی، لاهؿ و  -1

که با  بًگك ای که ابحؿا ٜهىق ي٘ىؾيؿابى ال١٘اؾ. بكاؾق هىل٘او، به ظال هكشئه، 2/212ٓ: ٌفقات الفهب ٔيگایا٨ث. 
 ٠باؾت قا به کلی جكک کًًؿ.٠٘ل و يبىؾيؿ که های ایى ٠ّك و لهاو وشىؾ ايعكا٨ی که ؾاٌحًؿ، ه٘چىو هكشئه

: هص٘ىٞ يگاهـ ایى هىاله قا هٙكض ي٘ىؾ.  210، ٌیػ و اوحاؾ وی ظ٘اؾ بى ولی٘او هحى٨ای وال ةظًی٩ بىأو پیً ال  -1
 ابى جی٘یة. ،1/223ٓال٩حاوی ٔ

ید یکىاو ٬كاق و ؾق ایى هىقؾ ابى ظمم ؾچاق اٌحباه گكؾیؿه و ه١حمله و ٌی١ه و ؼىاقز قا ؾق ظ٭ی٭ِث ای٘او با اهل ظؿ -1
 باٌؿ.الله بیاو ؾاٌحه ي٘یکه اهك چًاو که وی قظ٘ه ؾقِىقجی اوث ؾاؾه
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و هكگاه ؾچاق يا٨كهايی و گًاه گكؾؾ، ال ای٘ايً  یابؿقا ا٨مایً ؾهؿ، ای٘ايً به ه٘او ايؿاله ا٨مایً هی
 .2«ٌىؾکاوحه هی

 ؛ها بىؾله ای٘او به هًگام ٜهىق ایى ٨ك٬هؤآيچه پیٍحك بیاو گكؾیؿ، ال شهث ج٭ىین ا٬ىال هكؾم ؾق هى
ـیل ج٭ىین جىاو ایى ٨ك٬ه.. اها ؾق ظال ظأك هیى ٩ِىاو و پیكوايً و ابى کكام و .ی١ًی: شهن ب ها قا ؾق 

 ك اقشاء، به ؾو ؾوحه ج٭ىین ي٘ىؾ:ج٩ک
گكوهی که به ٨٭های هكشئه ه١كو٦ و هٍهىقيؿ و بك ایى باوقيؿ که ای٘او ٠باقت اوث ال:  -2

 ةظًی٩ بىأولی٘او و  يبأبى و ا٬كاق با لباو؛ و ایى ؾیؿگاهی اوث که ال ظ٘اؾ  جّؿی٫ ٬لب
و اوث که ِاظبًٝكاو ي٭ل ٌؿه اوث. ؼٙكی که ؾق ایى يٞى اقشاء يه٩حه اوث، آ 1اللهقظ٘ه٘ا

با ایى  اللهقظ٘هنؾايًؿ؛ لفا ول٧ ِالط اهث ایى ج١كی٧، ٠٘ل قا ؾق هى٘ای ای٘او ؾاؼل ي٘ی
 هفهب ٨اوؿ بكؼىقؾ ي٘ىؾه و ؼٙكي قا بیاو ي٘ىؾه و اهث قا ال آو بك ظفق ؾاٌحًؿ. 

بیٍحك ال  گ٩حًؿ: ؾق هیاو اهل بؿ٠ث چیمی کههی کریك و ٬حاؾةيبأیعیی بى »گىیؿ: هی ي ولا٠أ
 .1«جكویؿيؿ، ج٩کك اقشاء بىؾه٘ه ؾق هىقؾ آو بك اهث هی

ی الاق٬ه بك ایى اهث يىبث به ٨حًه - ی هكشئهی١ًی ٨ك٬ه -ها ی آوگىیؿ: ٨حًههی و ابكاهین يؽ١ی 
  .1«جك اوثجك و ؼٙكياکبىیاق هىلًاک - های ؼىاقزیکی ال ٨ك٬ه -

كقي بك اهل اوبلم ال بؿ٠ث اقشاء بیٍحك باٌؿ، ؾق اوبلم بؿ٠حی که ٔ»گىیؿ: هی  يو لهك
 .1«بىشىؾ يیاهؿه اوث

های اها ه٭ّىؾ ال ایى ـم و يکىهً ال وىی ٠ل٘ای ول٧، شه٘یه و پیكواو ایٍاو ه٘چىو ٨ك٬ه
حع٭ا٪ ایى ـم و بلکه بیٍحك ال ها يیم اوگكچه ؾق ظ٭ی٭ث آو -باٌؿ کبلهی هايًؿ اٌا٠كه و هاجكیؿیه ي٘ی

ی ٬ابل باٌؿ؛ اها يکحهبلکه ه٭ّىؾ ول٧ ال ایى هفهث و يکىهً ٨٭های هكشئه هی - قا ؾاقيؿآو
و  باٌؿی هكشئه ؾق کبلم ایى ٠ل٘ا، اقشاء ٨٭ها هیهبلظٝه ؾق ایى لهیًه آو اوث که ه٭ّىؾ ال کل٘ه

ٌؿ. بًابكایى ظحی په ال ٜهىق شه٘یه، ه٘ايٙىق که ؼىاهین ؾیؿ، ایى کل٘ه به اقشاء ٨٭ها ا٘بل٪ هی
                                                           

 ٓ.1/111ٔ ال٩ّل ٨ي ال٘لل واألهىاء والًعل -2
ال ایى ٬ىل و ؾیؿگاه ؼىیً  ةظًی٩ بىأآو اوث که  يکه پیٍحك بؿاو اٌاقه گكؾیؿ. و جكشیط ٌیػ ؾکحك و٩ك العىالچًاو -1

 :َ ي،ال٩کك االوبله يقشاء ٨: ٜاهكة اإليگاقوؾ. الله هیگ٘ايی که ؾق هىقؾ وی قظ٘هث ٜى و بالگٍحه و ه٘یى او
130. 

 .ياللکائ، 1/331ٌٓكض أِىل ا٠ح٭اؾ أهل الىًة والص٘ا٠ة ٔ و ي؛آشك ،1/811ٓالٍكی١ة ٔ -1
 ٓ.1/311ٔ ٠ح٭اؾ أهل الىًة والص٘ا٠ةاٌكض أِىل  و ؛آشكی، 813ٓ-1/811الٍكی١ة ٔ -1
 ابى جی٘یة.ٓ 1/131هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ و ؛811ٓ-1/818ٔالٍكی١ة  -1
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گكؾیؿ، ٬كو ؾوم و بلکه ٤البا جا ٬كو وىم، هك ـم و يکىهٍی که ؾق هىقؾ هكشئه ـکك هیی یبا جا يی٘هج٭ك
 .2گٍثجًها به اقشاء ٨٭ها بال هی

٬ىا٠ؿ و اوان ؼؿاويؿ هح١ال قظ٘ث کًؿ ٠ل٘ای ول٧ قا که ایًچًیى ؼٙك ايعكا٦ ؾق اِىل ؾیى و 
ؾيؿ، گكچه ؾق يٝك بكؼی، ایى ايعكا٦ ايؿک بىؾه و قا ؾقک ي٘ىؾه و ال آو بكظفق ؾاٌحًؿ و هٍؿاق ؾاآو

 قوايؿ.ٔكقی ي٘ی
گ٩حًؿ: ای٘او جًها ه١ك٨ث و ًٌاؼث الله ها که هیآيچه به اقشاء شه٘یه ه١كو٦ اوث، ه٘او -1

ها ؾو هفهب ايؿ. لیکى ٌگ٩ث آو اوث که په ال آوهح١ال اوث؛ ه١ح٭ؿیى بؿاو هً٭كْ ٌؿه
باًٌؿ، کىايی که هی ةو هاجكیؿی ة١ٌكیأو آو ؾو هفهب  مقگ با ج٩کك اقشاء به وشىؾ آهؿيؿب

وث ال آيچه که ؾق ٬لب اوث و به. ا و ٠باقتجك ي٘ىؾه و گ٩حًؿ: ای٘اه٩هىم ای٘او قا پیچیؿه
هبًی بك ایًکه   ةظًی٩ بىأباًٌؿٓ ؾیؿگاه هٍهىق ظحی که هاجكیؿیه ٔکه ا٤لب ال اظًا٦ هی

ايؿ: ا٬كاق با لباو جًها ٠بلهث ویل ي٘ىؾه و گ٩حهاوث، جؤقکى ؾیگكی ال اقکاو ای٘او ا٬كاق با لباو 
 .1باٌؿٓی ای٘او اوث. ٔو ؾق ج١كی٧ آو ؾاؼل ي٘یو يٍايه

چكا که ایى  ؛اها ؾق يهایث اٌا٠كه و هاجكیؿیه يیم به ؾو ج٩کك اقشاء ٨٭ها و اقشاء شه٘یه قوی آوقؾيؿ
های آهىلٌی و ج١لی٘ی ؾق بیٍحك کايىوؾو ج٩کك ؾق بىیاقی ال هًا٫٘ اوبلهی هًحٍك گكؾیؿ و اکرك و 

 ٌك٪ و ٤كب، ایى ؾو ج٩کك قا قٌؿ ؾاؾيؿ؛
                                                           

که هكیک ال ائ٘ه ول٧ که به ، و بكای ایى ٬ٕیه ؾو ؾلیل وشىؾ ؾاقؾ: یکی آو221 :يعكا٨ات ال١٭ؿیة وال١ل٘یة َاإل -2
ايؿ هفهث ٠٭یؿه اقشاء و هكشئه پكؾاؼحه اوث، ِكاظحا به ٨٭های هكشئه اٌاقه ي٘ىؾه و اواهی ایٍاو قا بیاو ؾاٌحه

ظ٘ؿ، أهام ٠بؿالله بى اإل، : الىًةيگاکه ٬بل ال اج٘ام ٬كو اول هصكی ال ؾيیا ق٨ث؛  يه٘چىو ـق بى ٠بؿالله ه٘ؿاي
أِىل ا٠ح٭اؾ أهل الىًة والص٘ا٠ة  ؛2110ٓٔ ٌ٘اقهاذك ابى بٙة،  ،اإلباية؛ 838ٓ-811-811-823ٔ ٌ٘اقه:آذاق 

هام ٠بؿالله بى اإل ،: الىًةيگاهصكی هكؾ؛  30٘ل٫ بى ظبیب ال١ًمی که په ال وال ٓ؛ 2122ٔ ٌ٘اقه:اذك ، ياللکائ
، ياللکائ ،٠ح٭اؾ أهل الىًة والص٘ا٠ةاأِىل  ؛102ٓٔ ٌ٘اقهاذك ، يآشك ،ٍكی١ةال ؛813ٓ-812ٔ ٌ٘اقه:آذاق ظ٘ؿ، أ
 ٓ.2100ٔ ٌ٘اقه:ذك أ
ايؿ که بكؼبل٦ ؾق باب ای٘او بیاو ؾاٌحه اوث که ائ٘ه ول٧ به ِكاظث هفهب ٨٭های هكشئه قاو ؾلیل ؾیگك آو 

باٌؿ؛ ؾق يمؾ شه٘یه ای٘او جًها و جًها ٠باقت اوث ال ه١ك٨ث و ًٌاؼث و ؾیؿگاه و قای شه٘یه ؾق ج١كی٧ ای٘او هی
گىیؿ: اهل ٓ با وًؿي ال وکیٟ قوایث ي٘ىؾه که هی2111ٓ بك٬ن 1/2000ٔبه. و ال ایى ؾوحه اوث آيچه اللکائی ٔ

ای٘او ٠باقت اوث ال ٬ىل و ٠٘ل، و هكشئه بك ایى باوقيؿ که ای٘او ٠باقت اوث ال ٬ىل بؿوو ٠٘ل، گىیًؿ: وًث هی
گىیًؿ: ای٘او ٠باقت اوث ال ه١ك٨ث. بًگك به ا٬ىال ؾیگك ؾق ایى لهیًه ؾق: الىًة ل١بؿالله بى االهام و شه٘یه هی
 ٓ. والله ج١الی ا٠لن.2181بٙة بك٬ن ٔ البى اإلبايةٓ، و101، 101ٓ، والٍكی١ة لآلشكی بك٬ن 111ٔاظ٘ؿ بك٬ن ٔ

 .228-221الّ٘ؿق الىاب٫، َ  -1
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 .2ی ا٨کاق هًعك٦، ؾق ٘ىِل ايعكا٦ ؾق ج٩کك اوبلهی و ظیات اوبلهی بىؾها ویژگی ایى هه٘حكیى
ی بمقگی که ؾق ج٩کك اقشاء ٜهىق ي٘ىؾ، آو بىؾ که ِاظباو ایى ج٩کك بك ایى ا٠ح٭اؾ بىؾيؿ لهؤاها هى

باٌؿ. ظحی که بك لباو آوقؾو ٌهاؾجیى قا به ٠ًىاو شمئی ال ای٘او به و جًها و جًها جّؿی٫ ٬لبی هیکه ای٘ا
-گىیؿ: اها ا٬كاق هی - ة١ٌكیأی ئ٘هأیکی ال  -بى هًّىق ب٥ؿاؾی أؾايىحًؿ. ظىاب يیاوقؾه و ه١حبك ي٘ی

شمئی ال  - يىاهی اوثکه ايصام اواهك و جكک  -و ٠٘ل  - ی ٌهاؾت اوثو آو بك لباو آوقؾو کل٘ه
٘ایؿ، ؾق ی ٌهاؾجیىٓ قا جكک يها کا٨ك يیىث و اگك ا٬كاق ٔبه کل٘هی آوو جكک کًًؿه باًٌؿای٘او ي٘ی

ی ي٫ٙ و و١ؿ الؿیى ج٩حالايی ؾق لهیًه .1باٌؿ و ه٘چًیى ؾق اظکام ؾيیاهى هیئپیٍگاه ؼؿاويؿ هح١ال ه
ا ؾو هٙلب وشىؾ ؾاقؾ: اول ایًکه ا٬كاق شمئی ال گىیؿ: ؾق ایًصٌهاؾجیى و ظکن بك لباو آوقؾو آو هی

 .1ای٘او يیىث و ؾیگك آيکه ای٘او جًها جّؿی٫ اوث و به
 یى اقکاو اوبلم وجك بمقگ ؾق باب ٌهاؾجیى بىؾ، ٌهاؾجیًی که ة١ٌكیأی ئ٘هأای ال ؾیؿگاه ایى گىٌه

ٌهاؾجیى قا ال ج١كی٧ ای٘او ؼاقز گىيه بك لباو آوقؾو و ي٫ٙ یى اِىل و ٬ىا٠ؿ آو اوث. و ایىجك بمقگ
ی به هًمله - که شمء آٌکاقی ال ای٘او به الله ٠موشل اوث -یى اقکاو اوبلم قا جك بمقگ و»ي٘ىؾيؿ. 

ايؿ. ٔی١ًی هكشئهٓ باًٌؿ، ٬كاق ؾاؾهٌهاؾت و گىاهی ٌهىؾ یا ٬كائى ٜاهكی که گاهی هؽال٧ با وا٬ٟ هی
ايؿ: هك آيکه الله هح١ال قا ؾًٌام ؾهؿ یا پیاهبكی قا به ٬حل بكوايؿ، شایم اوث که ؾق با٘ى ظحی که گ٩حه

و هكگم چًیى ٌؽّی کا٨ك يبىؾه هگك ایًکه ٠ل٘ی که ؾق ٬لب و ؾقويً يه٩حه اوث، هًح٩ی  هى باٌؿئه
ه ٨٭ٗ ٠لن و ها گ٩حه ٌىؾ: ٬كآو کكین و وًث يبىی چًیى کىايی قا کگكؾیؿه و ال بیى بكوؾ؛ و چىو بؿاو

گىیًؿ: هكآيکه ايؿ، ؾق پاوػ هیايؿ، جک٩یك ي٘ىؾهجّؿی٫ باً٘ی قا بؿوو اي٭یاؾ ٬لبی و ا٬كاق لبايی ؾاٌحه
و ایى قا به  که ای٘او ال وی هًح٩ی گكؾیؿه اوثیابین يّی ؾق هىقؾ وی واقؾ ٌؿه باٌؿ، با آو يُ ؾقهی

ت با شمم و ١ٙ٬یث به ک٩ك اظؿی ظکن ٨ه٘ین. و ؾق ٤یك ایًّىقی يُ و يه ٨هن و يٝك هیوویله
 .1ا٬اهه کًینوی قا بك آوکًین. گكچه اظکام ٜاهكی  ي٘ی

قا ایى آووشىؾ  ٌهاؾجیى و ي٫ٙ آو اوث، اها باؾق هىقؾ کىی که ٬اؾق به بك لباو آوقؾو   ةابى جی٘ی
قا ؾاٌحه باٌؿ و ٫ٙ آوبك لباو آوقؾو ٌهاؾجیى و ي اها ٌهاؾجیى، هكآيکه جىاو»گىیؿ: آوقؾ، هیبك لباو ي٘ی

باٌؿ. و ؾق يمؾ ول٧ قا به لباو يیاوقؾ، به اج٩ا٪ هىل٘اياو کا٨ك هیا ایى وشىؾ بؿاو جکلن يکكؾه و آوب

                                                           
 .228 :، َه٘او -2
 .221 :، َه٘او -1
 .221 :، َه٘او -1
  .گكؾؾ ، و ایى ال بمقگحكیى اوبابی اوث که هايٟ ٨هن ِعیط و ؾقک ؾقوث ال ٬كآو و وًث هی223 :، َه٘او -1
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باٌؿ. و گكوهی ال ِالط اهث و ائ٘ه و ش٘هىق ٠ل٘ای اهث، چًیى ٌؽّی ؾق ٜاهك و با٘ى کا٨ك هی
هاجكیؿیهٓ بك ایى باوقيؿ که اگك چًیى ٌؽّی ها ٔه٘چىو اٌا٠كه و هكشئه، شه٘یه هكشئه و پیكواو آو

ای هبحؿٞ ٌؿ. و ایى ؾیؿگاه و يٝكیهباهى هیئؾق ٬لب، جّؿی٫ کًًؿه باٌؿ، ؾق ٜاهك کا٨ك بىؾه و باً٘ا ه
 .2«ايؿی اهث بؿاو لب يگٍىؾهکه اظؿی ال ائ٘ه اوثؾق اوبلم 

شهن بى ٩ِىاو و پیكواو وی و ایًصاوث که ؼٙا و ؾیؿگاه اٌحباه »گىیؿ: هی  ةه٘چًیى ابى جی٘ی
ايؿ، ای٘او جًها جّؿی٫ ٬لب و ٠لن آو اوث و ا٠٘ال گكؾؾ، آيصا که گ٘او بكؾهؾق باب ای٘او قوٌى هی

ی٘او باٌؿ با هًی کاهل اإلئجىايؿ ٬لبا هايؿ که ايىاو هی٬لب قا شمء ای٘او ٬كاق يؿاؾه و جّىق کكؾه
و با اولیا و ؾووحاو ؼؿاويؿ هح١ال ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت  اي قا ؾًٌام ؾهؿوشىؾی که الله ٠موشل و ٨كوحاؾه

قا به ٬حل قوايؿه و هىاشؿ قا ؼكاب کًؿ و به  ؼؿاويؿ هح١ال ؾووحی وقلؾ و پیاهبكاووقلیؿه و با ؾًٌ٘او 
هًاو قا ٌؿیؿا هىقؾ ئهای ٬كآو جىهیى ي٘ىؾه و ک٩اق قا هىقؾ اظحكام و اکكام بىیاق ٬كاق ؾاؾه و ههّع٧

ايؿ ٔی١ًی هكشئهٓ: ج٘اهی ایى هىاقؾ گًاهايی هىحًؿ که با ای٘ايی که ؾق ٬لب يیم گ٩حه اهايث ٬كاق ؾهؿ. و
که باً٘ا ؾق جىايؿ ایى اهىق قا هكجکب گكؾؾ ؾقظالیِاظبً وشىؾ ؾاقؾ، هًا٨اجی يؿاقيؿ، بلکه ايىاو هی

ام ک٩اق بك وی ايؿ: و با اقجکاب ایى اهىق، ٨٭ٗ ؾق ؾيیا اظکهى باٌؿ. ه٘چًیى گ٩حهيمؾ الله ٠موشل هئ
گىيه بك اوان ٜاهك ظکن باًٌؿ؛ جا ایًکه ایىگكؾؾ، لیكا ایى ا٠٘ال يٍايه و ٠بلهث ک٩ك هیشاقی هی

 .1«ٌىؾظکن هی که بك اوان ا٬كاق و ٌهىؾگكؾؾ، چًاو
گىیؿ: ای که ؾق ابحؿای اهك ٜهىق ي٘ىؾ، هیی شه٘یه٠بیؿ ال٭اون بى وبلم ؾق بیاو ايعكا٦ ٨ك٬ه بىأ

٪ بىؾ، اوبلم ال شاهلیث ًٌاؼحه ي٘یگ٩حًؿ، هیها هیگىيه که آوالله هح١ال و ؾیًً آواگك اهك » ٌؿ و ٨ِك 
ها يىبث به آيچه ؾق ٬لب های هؽحل٧ ال یکؿیگك ٬ابل جٍؽیُ يبىؾيؿ، لیكا جًها به اؾ٠ای آوو هلث

کًًؿ و ال ٤یك آو اٜهاق ٌؿ، بؿوو ایًکه به آيچه يبىت و قوالث با آو آهؿه ٔوظیٓ ا٬كاق ؾاقيؿ، اکح٩ا هی
ها و ه١بىؾاو ؾقو٤یى ؾیگك با لباو په ال ٬لب، بیماقی و بكائث بكائث و بیماقی ي٘ىؾه و ال ؼؿاگىيه

هى باٌؿ و وپه با لباو ٌهاؾت و گىاهی ؾهؿ که الله هح١ال یکی ال ؾو ئشىیًؿ؛ و اگك چًیى ٌؽّی ه
که ه٘چىو يّاقی بگىیؿ: الله یکی ال گىیًؿ، یا ایًؼؿاوث، ه٘ايٙىق که هصىویاو و لياؾ٬ه هی

ؼؿایاو ال هیاو وه ؼؿاوث و بكای ِلیب ي٘ال بگماقؾ و آجً قا ٠باؾت کًؿ، په ال ایًکه ه١ك٨ث و 
ای آو اوث که چًیى ٌؽّی ی چًیى ؾیؿگاه و ه٭ىلهًٌاؼث ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٬لبً باٌؿ، اللهه

 ئکه و پیاهبكاو اوثٕی٘او اوث که ای٘او وی ه٘چىو ای٘او هبلکاهل اإل یهىهً
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به وبب کحاب یا پیاهبكی به الله هح١ال ای٘او ؾاٌحه  بكاوحی آیا کىی که الله هح١ال قا بًٍاوؿ یا ایًکه
آوقؾ؟ و ایى ه٭ىله ؾق يمؾ ها ک٩كی اوث که ظحی ابلیه و ک٩اقی که ای قا بك لباو هیباٌؿ، چًیى ه٭ىله

 .2«ايؿم به چًیى ک٩كی ٬ائل يبىؾهجكی ٬كاق ؾاقيؿ، هكگيىبث به وی ؾق ؾقشه پاییى
اٌا٠كه و  -و هكشئه ه١اِك  - شه٘یة – ای که ؾق ابحؿا بىؾيؿو يیم ؾق بیاو ؼٙا و اٌحباه هكشئه

ٌاو هک٩كاجی ه٘چىو اوحهماء به ؾیى و وصؿه کكؾو بكای بث و اهايث به که به ل٠ن و گ٘او - هاجكیؿیه
ی ک٩كی که هىشب ؼكوز وی ال ؾیى ٬بیل، ايىاو قا به ؾقشه٬كآو و پیاهبك و اهىق ٠٘لی ؾیگكی ال ایى 

بؿاو که ایى اهىق چهاقگايه ٔوصؿه کكؾو بكای »گىیؿ: هی قوايؿ، ٌیػ ظا٨ٛ ظک٘ی گكؾؾ، ي٘یهی
بث، اهايث به ٬كآو، ؾًٌام ؾاؾو پیاهبك و اوحهماء و بالیچه گك٨حى ؾیىٓ و هىاقؾ هٍابه آو، شمء ک٩ك 

گكؾؾ؛ لیکى  ك ال ایى شهث که ایى اهىق با ا٠ٕا و شىاقض هكؾم ٜاهك هیٌىيؿ هگ٠٘لی هعىىب ي٘ی
ليؿ هگك ایًکه ٠٘ل ٬لب ه٘چىو يیث و اؼبلَ و هعبث و اي٭یاؾ آو، به کلی ها وك ي٘یایى اهىق ال آو

ها ؾق ٬لب با٬ی ي٘ايؿه باٌؿ؛ لفا گكچه ایى هىاقؾ به ٜاهك ک٩ك ٠٘لی ال بیى ق٨حه باٌؿ و چیمی ال آو
و چًیى اهىقی شم ال هًا٨٭ی هكجؿ یا ه١ايؿی هحصاول وك  ؿ، اها هىحلمم ک٩ك ا٠ح٭اؾی يیم هىحًؿًٌباهی

َح ﴿ ليؿ. و آیا بكاوحی هًا٨٭او قا شم ک٩ك ا٠ح٭اؾی و وكگكهی و ٌىؼی بك آو ؾاٌث کهي٘ی َٕ ِ ْ ََك ٜا ُ ًَةل
ُسۡىؿِ 

ّۡ َ٘ة ٱ ٓۡ َح َ ة ل َٕ ِ  ث
ْ ٜا َّٕ َٚ ٓۡ َو ِٛ ِٕ َٰ  َبۡكَؽ إِۡقَؾ

ْ ْۚٗ َوَكَىُؿوا ٜا ُ وؽًاو ک٩كآهیم گ٩حه و په ال  [11]الحىبة:  ﴾...ل
ها ؾق هىقؾ . و چىو ال آوقی قا ي٘ىؾيؿ که بؿاو يكویؿيؿ؟..ای٘او آوقؾو به ک٩ك بالگٍحه و ٬ّؿ ايصام کا

َْۡكُتۚٗ ﴿ ایى کكؾاقٌاو وىال ٌؿ، گ٩حًؿ: ٍّ٘ة ََنُُٜض َوَٗ َُ ة  َٕ کكؾین و به.  ها ٨٭ٗ بالی و ٌىؼی هی ﴾إِجٍّ
ٜنَ  َيَۡؾرُ ﴿ ها ٨كهىؾ:ایى الله هح١ال به آيوشىؾ  با ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ ة ِِف  ٱل َٕ ِ ٓ ث ُٛ ٓۡ ُقَٜرة  دُجَّجُِب ِٛ َل َقَْۡي ن ُتََنٍّ

َ
أ

 ِِ ًُ ٗۚ ۡٓ ِٛ ِ ْ ًُُْٜب ُـِءٓوا ۡٛ َ إِنٍّ  ٱۡقَذ ة َُتَۡؾُروَن  ٱّللٍّ ٍّٔ ٍّ٘ة ََنُُٜض  َوَّهِٖ ڠُُمۡؿِج   َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ
َ
َقد

ِ َوَٗ  ث
َ
ِۡ أ ِ َْۡكُتۚٗ ًُ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦوََءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ  ََل  ڡَُ َتۡكَذِؾُروا

َِٔي  ْ ُُمۡؿِ ٜا ٓۡ ََكُٗ ُٛ جٍّ
َ
ۡب َؼةٓنَِىَۢة ثِد ٓۡ ُجَكّؾِ ُِ٘س ّٔ ۚٗ إِن جٍّۡكُه َقٖ َؼةٓنَِىحٖ  ۡٓ ُِس  [88-81]الحىبة:  ﴾ڢإِيَؿَٰ٘

 ّٔؿ  بك یاوىقه که جكوًؿیهٓ و كيؿیگیه هىؽكه به ؼىؾ اویه ؾق قا او ٥٘بكیپ و اتیآ و ؿاؼٔ هًا٨٭او»
 آٌکاقي و اوقؾیب ٌاویقو به ؾاقيؿ ؾل ؾقٓ که هنٔ قا آيچهٓ ًؿیگىیه آيچه ال ٠بلوه ؤ ٌىؾ يالل ٍاویا

 پًهاو ؾق ؤ ؿیؾاق نیب آو ال که قا آيچه ؼؿاويؿ گ٘اویب ؿ،یکً هىؽكه ؿیؼىاهیه ايؿاله هك: بگى. والؾ
ٓ ياهًصاقٌاو یکكؾاقها و ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك .والؾیه ؿایهى و آٌکاقٓ ؿیکىٌیه ؾاٌحًً

. نیکكؾیه یٌىؼ و یبالٓ گكیه٘ؿ با بلکه و يبىؾه هىؽكه و ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوث
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ٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یٌىؼ و یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیآ و ؼؿا به ایآ: بگى
 هصّؿؾ جىبه وبب بهٔ قا ٌ٘ا ال یبكؼ هن اگك. ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاه

 و هايؿگاقيؿ ؼىؾ ي٩ا٪ و ک٩ك بكٔ آياو كایل. نیبؽٍیي٘ قا گكیؾ یبكؼ ن،یببؽٍٓ ىحهیٌا یکاقها ايصام و
 .«ؾهًؿیه اؾاهه ؼىؾ یبمهکاق بهٓ هئهًاو و ٥٘بكیپ ظ٫ ؾق

ًٌاوین که ًٌاوین، بلکه ک٩ك ا٥ِك قا به ٠٘لی هیو ها ک٩ك ا٥ِك قا به ٘ىق هٙل٫ با ک٩ك ٠٘لی ي٘ی
هىحلمم ا٠ح٭اؾ يبىؾه و با ٬ىل ٬لب و ٠٘ل آو ؾق جًا٬ٓ يباٌؿ. ٔوگكيه گكچه آو ک٩ك بك ا٠ٕا و شىاقض 

ٌىؾ، اها ؾیگك ک٩ك ا٥ِك و باٌؿ، گكچه ک٩ك ٠٘لی ياهیؿه هیٜاهك گكؾؾ و هًا٬ٓ ٬ىل ٬لب و ٠٘ل آ
  .2«گكؾايؿٓباٌؿ که ِاظبً قا ال ؾیى ؼاقز هیيؽىاهؿ بىؾ و بلکه ک٩ك ٠٘لی ال يىٞ ک٩ك اکبكی هی

اها شه٘یه و هكشئه يیم ٠بلوه بك ایًکه ای٘او قا جًها به جّؿی٫ یا ه١ك٨ث، یا جّؿی٫ و ي٫ٙ لباو بؿوو 
پیٍحك بؿاو پكؾاؼحین، به اِل ٨اوؿ ؾیگكی يیم ٬ائل بىؾه  ايؿ کهو شىاقض ج٩ىیك کكؾهب و ا٠ٕا ٠٘ل ٬ل

که ؾق ٌكی١ث هىشب ا٘بل٪ اون ک٩ك بك وی گكؾؾ،  گىیًؿ: ه٘ايا هكآيکه چیمی قا اٜهاق ي٘ایؿو هی
و جًها  ها جًهاگىيه با ایى ه٭ىله، ک٩ك ؾق يمؾ آوو ایى .1چًیى ٌؽّی ؾق وا٬ٟ با ٬لبً ايکاق کكؾه اوث

 .1گیكؾؾق شعىؾ و ايکاق هعّىق اوث و وایك ايىاٞ ک٩ك قا ؾق بك ي٘ی
 باٌؿ:اها پاوػ ایى اِل ٨ٔاوؿٓ ال چًؿ وشه هی

 باٌؿ.اِل و اوان هیؾلیل و بكهاو و بیبیآو اؾ٠ایی  -2

گاهی يؿاقؾ، ٔلیكا ال ؾقوو ٬لب ٌؽُ  -1 آو وؽى گ٩حى ال ٤یب اوث که شم الله هح١ال ال آو آ
 »٨كهىؾيؿ: ؿٓ و قوىل الله ؾهؼبك هی

ُ
َٓد َلإِّن ل٣َ أ هى هب١ىخ » 1«كٚ ٦ْ ٬٢ٛب اجلاسة

په هكکه چًیى اؾ٠ایی « گفقؾٓام که ٬لىب هكؾم قا بٍکا٨ن ٔجا بؿاين ؾق آو چه هیيٍؿه
ؾاٌحه باٌؿ، ؾق وا٬ٟ اؾ٠ای ٠لن ٤یب ي٘ىؾه و هكآيکه اؾ٠ای ٠لن ٤یب کًؿ، کاـب و ؾقو٤گى 

 باٌؿ.هی

                                                           
 ابى ظمم.، 111ٓ-1/111ال٩ّل ٨ي ال٘لل واألهىاء والًعل ٔ: ؛ و يگا213 :ا٠بلم الىًة الًٍ٘ىقة، َ -2
 ابى ظمم.، 1/113ٓال٩ّل ٔ -1
ٓ، وا٠بلم الىًة 111-2/111: هؿاقز الىالکیى ٔيگاه٘چىو ک٩ك شهل و جکفیب و ٠ًاؾ و اوحکباق و ي٩ا٪.  -1

ٔایى ؾو کحاب با ٠ًىاو هؿاقز الىالکیى و ٨كالهایی ال ٠٭یؿه اهل وًث  .يٌیػ ظا٨ٛ العک٘، 218 :الًٍ٘ىقة، َ
 و ش٘ا٠ث به ٨اقوی جكش٘ه ٌؿه اوث.ٓ

 ٌ٘اقه:اٞ، ؾالی٘ى ٬بل ظصة الى الی٘الب وؼالؿ بى الىلیؿ  أبيبى  ي، باب ب١د ٠ليال، کحاب ال٥٘يبؽاقبه قوایث  -1
-1/281ٓ، يىوی 211ٔٔ ٌ٘اقه:٩ِاجهن، کحاب المکاة، باب ـکك الؽىاقز و هىلن،؛ 888ٓ-1/881ٓ، ٨حط 1112ٔٔ
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 باًٌؿ.بكؼبل٦ ایى اِل هی - که ـکك ي٘ىؾین ه٘چًاو –يّىَ ٬كآو و وًث  -1

گىییؿ: په ال کصا و چگىيه ه٩هىم ای٘او قا جًها ؾق ا٠ح٭اؾ ٬لب اگك اهك چًاو باٌؿ که هی -1
ها که يمؾ ٌ٘ا، هكیک ال ایىایؿ...؟ ؾقظالیو ؾق آو ا٬كاق لبايی قا يگًصايیؿه ایؿهعّىق ي٘ىؾه

باًٌؿ. و ایى ها ال ؾیگكی ٬ابل ج٩کیک و شؿایی ي٘یآو باٌؿ و هیچیک الیبا ؾیگكی هكجبٗ ه
ٌىؾ، گىییؿ: اگك ٬لبا ه١ح٭ؿ به ای٘او باٌؿ، با ا٠بلو ک٩ك، کا٨ك ي٘یجاو قا که هیله ایى ٬ىلؤهى

ایؿ آيکه ؾق با٘ى ای٘او ؾاقؾ، ا٠بلو ک٩ك ي٘ایؿ؛ ایًصاوث که چكا که شایم ؾايىحه ؛کًؿبا٘ل هی
 گكؾؾ.ٌاو ٜاهك و آٌکاق هیها و ٨ىاؾ ه٭ىلهؾق هفهب آوجًا٬ٓ 

کًؿ که چىو ا٠بلو ک٩ك با لباو، ؾلیل بك ايکاق ٬لب و ک٩ك وقلیؿو ها قا هلمم هیآو ،ایى اِل -1
آو اوث، په ا٠بلو ای٘او با لباو، ه٘چًیى واشب اوث که ؾلیل ٬ا١٘ی بك وشىؾ ای٘او و 

ها قا کا٨ك هى ياهیؿه اوث ه٘ايٙىق که آوئها قا هجّؿی٫ ؾق ٬لب باٌؿ، لیكا الله هح١ال ایى
 باٌؿ.ايؿ، ي٘یياهیؿه اوث و ج٩اوجی ؾق ٌهاؾجیًی که ؾو گكوه بك لباو آوقؾه

کًًؿ و ک٩ك و شهل ها اٜهاق ای٘او هیاها اگك بگىیًؿ: الله هح١ال ال هًا٨٭او ؼبك ؾاؾه و ٨كهىؾه که آو
گاه ؾاقيؿ. ؾق پو ايکاق قا ؾق با٘ى پًهاو هی اوػ گ٩حه ٌؿه: ه٘چًیى الله هح١ال به ها ؼبك ؾاؾه و ها قا آ

ي٘ىؾه اوث که ابلیه و اهل کحاب و کا٨كاو يىبث به يبىت، اٜهاق و ا٠بلو ک٩ك ي٘ىؾيؿ و جّؿی٫ قا 
اي قا چًاو باٌؿ و بلکه ٨كوحاؾهپًهاو ي٘ىؾه و ای٘او ؾاٌحًؿ که الله هح١ال ظ٫ بىؾه و پیاهبكي ظ٫ هی

ٌاو ًٌاؼث ؾاقيؿ؛ و ج٘اهی کفب و ؾقو٢ و با٘لی که ٌ٘ا ؾق قاوحای که يىبث به ٨كليؿاوًٌاؼحًؿ هی
ايؿ: ايؿ و گ٩حهها قا ؾق هىقؾ هًا٨٭او ـکك ي٘ىؾهجىشیه ٠٘لکكؾ ک٩اق قوا ؾاٌحیؿ، کكاهیه يیم ؾ٬ی٭ا ه٘ايًؿ آو

ها ٠موشل ٨كهىؾ که آوکه الله  هًا٨٭او به ؼا٘ك هؽ٩ی کكؾو ک٩ك ؾق با٘ى، جک٩یك يٍؿيؿ، لیکى لهايی
ها يیم په ال ای٘او آوقؾو، ک٩ك و ايکاق قا بك لباو ؾايی که آوای٘او آوقؾيؿ و وپه ک٩ك وقلیؿيؿ، هی

باٌؿ، ه٘ايٙىق که ٌ٘ا هؿ٠ی له هیؤآوقؾيؿ و ایى به وبب ٌهاؾت و گىاهی الله هح١ال بك ایى هى
ٌؿیؿ. و ج٩اوجی هیاو ایى گىاهی و آو ٌهاؾت و گىاهی ؼؿاويؿ هح١ال بك آيچه ؾق ي٩ىن ک٩اق اوث، 

. لیكا اوثباٌؿ. به هك ظال هك ؾو گىاهی ال وىی ایى ؾو گكوه، ؾقو٢ بىحى بك الله ٠موشل گىاهی ي٘ی
ؼؿاويؿ هح١ال هكگم به ک٩ك ابلیه و اهل کحاب ٌهاؾت و گىاهی يؿاؾيؿ هگك به ؼا٘ك آيچه ا٠بلو و 

آو و ظٕكت آؾم و قوىل  ام يبىت و وبک ٌ٘كؾوک ٌ٘كؾو ه٭اٜهاق ي٘ىؾيؿ، ه٘چىو جع٭یك و کىچ
؛ و يیم الله هح١ال به ک٩ك هًا٨٭او ٌهاؾت و گىاهی يؿاؾه هگك به وبب ک٩كی که ؾق با٘ى پًهاو  الله

عكی٧ کبلم ال هىأٟ آو بىؾه و ؾقو٢ و بهحايی بیً گىیًؿ، ؾقظ٭ی٭ث جها هیي٘ىؾيؿ؛ اها آيچه آو
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 .2بكینل پًاه هیيیىث. ال ؼىاقی و ـلث به الله هح١ا
های وىات آهىلٌی و ج١لی٘ی و کايىوئی اوبلهی و به ویژه ؾق هبكاوحی ج٩کك اقشاء ؾق هیاو شاه١ه

-ها قظن ي٘ىؾهشم کىايی که الله ٠موشل بك آو -ؾیًی و يیم ؾق هیاو اهل ٠لن و ٨حىی و ؾ٠ىت و اقٌاؾ 
گىيه ايؿ. و ایىال ٠ل٘ای وىء ؾقیا٨ث ي٘ىؾهقؼًه کكؾه و ايحٍاق یا٨حه اوث. و ٠٘ىم هكؾم ایى ج٩کك قا  1

و ـبط ي٘ىؾو ؾق کًاق  ىو ٘ىا٦ ٬بىق، يفق کكؾو بكای ٬بكهابىؾ که ؾق هیاو اهث، ايىاٞ ٌكک اکبك ه٘چ
و٩ايه ایى هىاقؾ ؾق بىیاقی ال ؤها، هًحٍك گكؾیؿ. و هح٬بكها با هؿ٦ ج٭كب شىحى به ِاظباو آو

 های اوبلهی وشىؾ ؾاقؾ.وكلهیى
ايؿ که ؾیى و ٬ىا٠ؿ و اِىل و ال ظأك يیم ؾق هیاو ٩ِى٦ اهث اوبلهی کىايی ٜهىق کكؾهو ؾق ظ

ها و هصبلت هًعك٦ و ؾق ؼبلل ٌكائٟ آو و بلکه الله هح١ال و پیاهبكايً قا ؾق ٩ِعات قولياهه
باو ىيه ِاظگگیكيؿ و ایىها و جئاجك و ؾق بىیاقی ال هًابك جبلی٥اجی به باؾ ج٘ىؽك و اوحهماء هیي٘ایًٍاهه

ها و هًابك جبلی٥اجی ؾوث به هىؽكه ي٘ىؾو الله هح١ال والو ایى ي٘ایًٍاههها و هىئایى هصبلت و قولياهه
هؽحل٧ اوحهماء ؾق ٠ّك  های ِىقت له ؾق بعد الؤايؿ. که وؽى ال ایى هىو ؾیى و پیاهبكايً لؾه
 ج١الی.اللهٌاءظأك ؼىاهؿ آهؿ. او

ویل ي٘ىؾو ؤجىشیه کكؾو و ج ،گكؾؾ٠ىاهلی که هًصك به چًیى هىاقؾی هییى اوباب و جك بمقگ اها ال
يٝكاو ج٩کك اقشاء و ٨حىای بىیاقی ها يىبث به اوبلم و هىل٘اياو جىوٗ ِاظبایى ش٘بلت و گىحاؼی

گفاقؾ و ذیكی ي٘یؤگىیًؿ: اقجکاب ایى هک٩كات ؾق ای٘او ايىاو جباٌؿ که هیال ٠ل٘ای ایى ج٩کك پلیؿ هی
ۚٗ إِن ﴿ قوًؿ؛ق جًها گًاهايی هىحًؿ که به ؾقشه ک٩ك ي٘یایى اهى ۡٓ ِِٛ َٰٚ ـَ وۡ

َ
ٖۡ أ حا ََتُۡؿُج ِٔ َٕ ِ ُبَۡت ََك ََ

ِؾثاة  ََ ٜلَُٜن إَِلٍّ  ٌُ ٕٕ ؿیآیه كوویب ٌاویهاؾهاو ال یبمقگٓ و کوظٍحًأ وؽى چه» [1الکه٧: ] ﴾٥َح
 .«ًؿیگى یي٘ ا٨حكاء و ؾقو٢ شم آياو

﴿ ِ ث
َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦوََءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ۚٗ  ََل  ڡَُ ۡٓ ُِس  ﴾َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘

 ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یٌىؼ و یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیآ و ؼؿا به ایآ: بگى» [81-81]الحىبة: 

                                                           
2-   ّ  ابى ظمم. ،180ٓ-1/113ل ٔال٩ِ
ویژه ؾق بعد ای٘او؛ و ایى به ه ايؿ باهكول بك هًهس ول٧ ِالط با٬ی هايؿهايؿ ٠ل٘اي و١ىؾی که جا به و ال ایى ش٘له -1

باٌؿ؛ اها ایى بؿاو ه١ًا يیىث که هی  ٠بؿالىهاببه ٨ٕل ؾ٠ىت اهام هع٘ؿ بى  ٨ٕل الله هح١ال و په ال آو
٠لن کىايی  های هؽحل٧ شهاو اوبلم، ال هیاو اهلباًٌؿ، بلکه ؾق يىاظی و وكلهیىها بك ایى هًهس هیجًها آو

ؼىاهین که باًٌؿ. ال ؼؿاويؿ هح١ال ٠اشمايه هیهی ایٍاوهىحًؿ که بك هًهس پیاهبك گكاهی اوبلم و اِعاب بمقگىاق 
 ی ها قا بك قاه ظ٫ ذابث ٬ؿم ؾاٌحه و هىل٘اياو گ٘كاه قا هؿایث ي٘ایؿ.ه٘ه
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 .«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت
ذیكات ٠٘ی٭ی بك اهث اوبلهی ؾاٌحه اوث، بلکه ؾق ٠ّك ها، قیٍه و ؤایى ٠٭یؿه ٔج٩کك اقشاءٓ ج

که هىشب گٍحه جا بكؼی به قاظحی ٌٖك چًاوباٌؿ، له جک٩یك هیؤاوان گ٘كاهی و وكؾقگ٘ی ؾق هى
قا ؾق ا٠٘الی که ک٩ك آوايؿ، جا شایی که هعكل ؾايىحه ،ل جک٩یكئاوحعبلل و ظبلل ٌ٘كؾو قا ؾق هىا

، و قها کكؾو ٌكی١ث الهیه٘چىو اهايث به هّع٧ و ؾًٌام ؾاؾو به قوىل الله  باًٌؿ،ِكیط هی
كؾه و يؿايؿ، ؾ قا ٬لبا ظبلل يٍ٘ايؿ: ٨ا٠ل چًیى ا٠٘الی، اگك ایى هىاقو بؿیى جكجیب گ٩حه ايؿ.ٌكٖ ؾايىحه

ايؿ که ٬بل ال ظکن کكؾو بك هكجؿ، ال وی ها ٌٖك کكؾهو بكؼی ال آو ٌىؾٕٕٕها کا٨ك ي٘یبا اقجکاب آو
گكؾؾ و چىو بگىیؿ ٬لبا ٌىؾ، په اگك ا٬كاق کكؾ ٠٘لی که هكجکب گكؾیؿه ک٩ك اوث، کا٨ك هیال هیئو

ه اوبلم بكجك ال اقجؿاؾی اوث که وی بك آو اوث، جک٩یك ی اوبلم بىؾه و ه١ح٭ؿ اوث کجّؿی٫ کًًؿه
 .2گكؾؾ٘یيٍؿه و کا٨ك ي

 ا و هححغبیى و هحقهذیىی فلمهغلب عىم: ضقف جغلظ و غلبه
ها قوًؿ؛ آوکه ؾیگكاو بؿاو ه٭ام و هًملث ي٘ی ای بكؼىقؾاقيؿؾق ؾیى اوبلم، ٠ل٘ا ال شایگاه ویژه

ظ٘ؿ بى أکه اهام  باًٌؿ. ه٘چًاوواقذاو ايبیاء و ظاهبلو ٌكی١ث و ؾ٠ىجگكاو به وىی ؼیك و ِبلض هی
ؼىايًؿ و ؾق بكابك اـیث ٠ل٘ا گ٘كاهاو قا به وىی هؿایث هی»گىیؿ: قا جىِی٧ ي٘ىؾه و هی ظًبل ایٍاو

کًًؿ و کىقاو قا با يىق الله هح١ال بیًا ها با کحاب الله، هكؾگاو قا ليؿه هیکًًؿ. آوو آلاق ایٍاو ِبك هی
ها قا ؾوباقه ليؿه ي٘ىؾه و کًًؿ؛ بكاوحی چه بىیاق کىايی بىؾيؿ که ؾق بًؿ ٌیٙاو بىؾيؿ و ٠ل٘ا آو هی

ؿ؛ چه لیباوث ها به آقاهً قویؿيبؽٍیؿيؿ. و چه گ٘كاهايی بىؾيؿ که با ؾ٠ىت آوها به آوظیاجی ؾوباقه 
ویل شاهبلو و ؤها جعكی٧ ٤الیاو و جها؛ آوو چه لٌث و ٬بیط اوث ق٨حاق هكؾم با آو ها بك هكؾمذیك آوؤج

ايؿ و که پكچن بؿ٠ث قا ظ٘ل ي٘ىؾه و ا٨ىاق ٨حًه قا قها کكؾه اؾ٠اهای ياقوای با٘ل گكایاو، ه٘او کىايی
ؾق کحاب هؽحل٧ و هح٩اوت بىؾه و با کحاب هؽال٧ بىؾه و بك جکه جکه کكؾو کحاب اش٘اٞ ؾاقيؿ، قا ال 

  .1...«کًًؿکحاب الله هح١ال ؾوق هی
آيچه هكبىٖ به ٨حاوا ی ٠ل٘ا جًها ؾق ج١لین و آهىلي ٌكی١ث و ظبلل و ظكام به هكؾم و بكاوحی وٜی٩ه

                                                           
ا٘٘یًاو ؼا٘ك یا٨حى ال ا٘بل٪ ک٩ك  - ٌاوبه ل٠ن و گ٘او -، و هؿ٦ و ه٭ّىؾٌاو 211 :يعكا٨ات ال١٭ؿیة .... َاإل -2

باٌؿ؛ اها چًیى ٠٘لکكؾی به ا١٨ال اظ٘٭ايه بیٍحك ٌبیه اوث جا ٠٘لکكؾ آيکه ؾق پی ا٘٘یًاو ؼا٘ك و ک٧ٍ هی
ظ٭ی٭ث اوث؛ بكاوحی آیا هیچ ٠ا٬لی به يمؾ ٘ا٤ىجی که با ٌكی١ث الهی ؾق شًگ و ٠ؿاوت اوث یا قهبك گكوهی 

 ال ي٘ایؿ: آیا بك ایى ا٠ح٭اؾ و باوق اوث که اوبلم ا٨ٕل و بكجك اوث یا يه؟ٕٕ.ئال وی و قوؾ جا ایًکهک٘ىيیىحی هی
 .«٠٭ائؿ الىل٧»، ٔ٘ى 11 :الكؾ ٠لی الصه٘یة والمياؾ٬ة، َ -1
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باٌؿ، بلکه ٠بلوه بك ٌىؾ، هعّىق ي٘یگكؾؾ یا آيچه ؾق ؾوقاو ها هًاِب ؾیًی ياهیؿه هیو ٬ٕاوت هی
باٌؿ، هكا٬بث کاهل و يگهبايی و ظكاوث ٌؿیؿ ال ج٘اهی ی ٠ل٘ا هیای که بك ٠هؿهها، وٜی٩هایى

ی اشح٘ا٠ی یا ٨كهًگی ٬حّاؾ یا ِعًهباٌؿ، چه ؾق هیؿاو ٠لن یا ٠٘ل یا ویاوث یا اشىايب ظیات هی
باٌؿ. و ی٭یًا . و ایى ج٩اوت شىهكی و اواوی هیاو ٠ل٘ای هىل٘او و قشال الؿیى ؾق يّكايیث هیو ..

« قشال الؿیى»ی جرلید اوث. و اِٙبلض ی جىظیؿ و ٠٭یؿهوبب ایى ج٩اوت، ج٩اوت هیاو ٠٭یؿه
کًًؿ، ٜاهك و آٌکاق بك پیكواو ؾیى ا٘بل٪ هیٔهكؾاو ؾیىٓ ؼىؾ ه٭ّىؾ کىايی قا که ایى اِٙبلض قا 

و آو ظّك ي٭ً و  ٌاو يه٩حه اوثو ؾقظ٭ی٭ث وبب آو هؿ٦ و ٤كٔی اوث که ؾق ؾقوو گكؾايؿهی
و چه  - که پك وأط اوث -باٌؿ. و ایى هؿ٦ چه ؾق يّكايیث ی ٠ل٘ا جًها ؾق اهىق ٌك٠ی هیوٜی٩ه

هٍكکاو و هًا٨٭او، با به کاق بكؾو ایى  ؛ ی١ًیاوبلمباٌؿ. و ؾق وا٬ٟ ؾًٌ٘او ؾق اوبلم یکىاو هی
وٜی٩ه و ي٭ً ٠ل٘ا ؾق ؾیى اوبلم قا ه٘چىو قشال الؿیى ؾق يّاقی شلىه  که اِٙبلض هى٫٨ ٌؿيؿ

 ؾهًؿ.
باٌؿ، بلکه ال ؾیكبال، ال ی ٔج٥یك و جعىالتٓ ایى ٠ّك و لهاو ي٘یاها ٧١ٔ ٠ل٘ا و هعحىبیى لاؾه

ایصاؾ گكؾیؿ، چًیى بىؾه اوث و په ال  2یػ ایى اهثو ٨كاوايی ؾق جاق ه٘او لعٝه که ايعكا٦ و جىو١ه
ؾق هىقؾ ٬أیاو ؾوقاو ؼىؾ  گىیؿ: أـق٠يهی  ي. هیح٘ؾق ظال ا٨مایً و کاهً بىؾه اوث آو پیىوحه

گىیؿ: يبایؿ به ؼا٘ك ٬أیايی که ؾق ٠ّك ها وشىؾ ؾاقيؿ، ٨كیب ؼىقؾه و ؾچاق ٤كوق ٌؿ، چكا که هی
باٌؿ، بكاوحی ظال هی یاو ؾوقاو أـق٠يباًٌؿ. ایى ظال و ؤٟ ٬أىو جاله هىل٘اياو هیها يیم ه٘چآو

ؾق هىقؾ ٬أیاو ٠ّك  يو ؤٟ ٬أیايی که په ال آو ؾوقه بىؾيؿ، چگىيه بىؾه اوث. و ه٘چًیى ٨اق٬
 ٠يیٍحك ال ؾوقاو أـقکه وی ال يٝك لهايی بىیاق پکكؾه اوث، ؾقظالیله اٌاقه ؤؼىیً يیم به ایى هى

 .1بىؾه اوث
باٌؿ، اها شای هیچ ٌک و جكؾیؿی يیىث که اکًىو ٧١ٔ و جىلٗ ٠ل٘ا بىیاق بیٍحك و ٌؿیؿجك هی

و بلکه بكؼی ال ایى ايعكا٨ات  ها به يهایث ؼىؾ قویؿه اوث٠كِه لیكا ايعكا٦ ؾق اهث ؾق ج٘اهی
ها بكاوحی ج١ؿاؾ آوکه  که الله ٠موشل بؿو قظن کكؾه باٌؿهگك آي -باٌؿ هكبىٖ به ٠لن و ٠ل٘ا هی

  .-يؿاايؿک
-يىپیؿا هی های بؿ٠ث ، په ال ـکك بكؼی ال هک٩كات وبى ظىى ٌیػ ٠بؿالٙی٧ بى ٠بؿالكظ٘ى 

که شاهبلو و جىؾه هكؾم و هكؾهاو پىث و ٨كوهایه ٤لبه یا٨حًؿ، پایه و اوان ؾیى ؾق هن  اها لهايی»گىیؿ: 

                                                           
 ٌیػ هع٘ؿ ٬ٙب.، 281-221 :َ «وا١٬ًا ال١٘اِك»يعكا٦ هى کحاب : ؼٗ اإليگا -2
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بكشىحگی و پیٍىایی و پكچن و بیك٪ آو هعى و  ظكهث ٌؿه وه و واژگىو گكؾیؿه و اقکاو آو بیٌکىح
ی ايؿک و ياچیمی ال ٠لن ؾاٌحًؿ و شاهبليی که وا و ظکاهی که بهكهإياپؿیؿ گٍث. و ؾق ایى قاوحا ق

هًحىب به ه١ك٨ث و ًٌاؼث ظبلل و ظكام بىؾيؿ، چًیى هكؾهايی قا یاقی و هىا٠ؿت ي٘ىؾيؿ؛ لفا يحیصه 
١ؿ ها پیكوی کكؾيؿ، ؾقظالیحك آياو ال آوی هكؾم و اکرك و بیٍآو ٌؿ که جىؾه که يىبث به هؽال٩ث و ب 

اي پىًؿیؿه و بكگمیؿه اوث، ها ال ؾیًی که الله ٠موشل بكای ؼاِاو و اولیا و بًؿگاو بكگمیؿه٠٘لکكؾ آو
ؼبك بىؾيؿ؛ و با وشىؾ ٠ؿم ٠لن و ا٠كاْ و قوی گكؾايی ال ؾ٬ث  آگاهی و ٠ل٘ی يؿاٌحه و ال آو به کلی بی

يیال يبىؾه و اهکاو  وا و بمقگاو بیإها، ٠٘ىم هكؾم ال ج٭لیؿ قىؾو ؾق آیات ؼؿاويؿی و ٨هن و ؾقک آوي٘
 .2«باٌؿو بكایٍاو ٠اؾت گٍحه، ي٘ی ها با جىشه به آيچه بؿاو ايه و ال٩ث گك٨حهایصاؾ ج٥ییك ؾق آو

و يىپا و به ویژه ىق شؿیؿ هصكیٓ پیىوحه ؾق اه 21-٠21ل٘ا ؾق ٘ىل هؿت ؾو ٬كيی که گفٌث ٬ٔكو 
و اهىقی ال  ی ِلط و چه شًگچه ؾق لهیًه ،ی اهث با ؾًٌ٘ايًهكبىٖ به ظکن و ظکام و قابٙه اهىق

باًٌؿ و هن به ایى ظصث که ایى اهىق شمء ویاوث هیکكؾيؿ و ظٕىق يؿاٌحًؿ، آوایى ٬بیل ٌكکث ي٘ی
که  هصكیٓ هًگاهی 2121ى٨ای ٔهح ي. به ٠ًىاو هرال ٌیػ هع٘ؿ الىًىوهىحًؿ٠ل٘ا ال ویاوث بؿوق 

ای ؼٙاب به ولیك ؾولث جىيه يىٌحه و ؾق آو بیاو ٌىؾ، ؾق ياههال و٩ك ي٘ىؾو به ؼاقز ال کٍىق هًٟ هی
باٌن و بك ٌ٘ا پىٌیؿه يیىث که ؾايیؿ هى ٨كؾی به ؾوق ال اهىق ویاوی هیؾاقؾ: ولیك هعحكم، ٌ٘ا هیهی

ی جىظیؿ و ٨٭ه و و يهایث ٥ٌل بًؿه جؿقیه هك قوله باٌؿ١٨الیث هى جًها ؾق هىیك ؼؿهث ٠ل٘ی هی
گىیؿ: . و ابى ؼلؿوو هیاوث، ؾق قاوحای کىب قٔای ؼؿاويؿ هح١ال ةلیحىيیل٥ث ٠كبی ؾق ؾايٍگاه 

 .1...«باًٌؿبكاوحی که اهل ٠لن، ؾوقجكیى هكؾهاو ال ویاوث هی
« ةیالصىايب الّ٘ك»ی قولياههلهك بىؾ، ؾق ؾیؿاق با که ٌیػ األ لهايی 1و ٌیػ ٠بؿالكظ٘ى ٌكبیًی

م که ؾق هًّب اوحاؾی قا ؾیؿ  - ؼؿهحگماقاو به ٠لن -. بىیاقی ال بكاؾقاين »..ؾق ایى لهیًه بیاو ؾاٌث: 
ها قا ؾوقجكیى هكؾهاو ال اٌح٥ال به ویاوث یا٨حنٕٕ و به ٌؿت ال هٝاهك با٘ل و ٨كیب و آو ه٥ٍىل بىؾيؿ

و ه٘چىو وایك ٠ل٘ا بكای جؿقیه  ه٥ٍىل ؼؿهث به ٠لن بىؾيؿ پیىوحه کكؾيؿ وی ؾيیىی ٨كاق هیؾهًؿه
 «ها بىؾ.يٍىحًؿ و هٍؽّه و ویژگی ایٍاو بكجكی ٠ل٘ی و ـکك و یاؾ ٠ٙك ايگیم آو٠لن هی

                                                           
 ٓ.232-2/230الؿقق الىًیة ٔ -2
 .131 :يعكا٨ات ال١٭ؿیة وال١ل٘یة، َاإل به ي٭ل ال، يٓ هع٘ؿ الحىيى1/21الكظلة العصالیة ٔ -1
 2111باٌؿ و ؾق وال ظ٘ؿ ٌكبیًی، ٨٭یه و اِىلی ٌا١٨ی هفهب و اهل هّك هیأوی ٠بؿالكظ٘ى بى هع٘ؿ بى  -1

 ،1/111ٓ. بًگك: اال٠بلم ٔاوث هصكی 2118لهك بىؾه اوث. وی هحى٨ای أػ هیبلؾی ٌی 2301هصكی هٙاب٫ با 
 .يلقکل
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جكی بىؾه و ؾق قاوحای ؼؿهث ی ٠ل٘ی پاییىها ؾق هكجبهظحی که بكؼی ال آو»گىیؿ: و ه٘چًیى هی
ها قا ؼىايؿه و ي٘ىؾيؿ جا ایًکه آوی ٠لن ه١ك٨ی هیی ٨بلو قا به ٘لبهی ٨بلو و یا هصلهبه ٠لن، قولياهه

 .2...«املهك هكگم يًٍیؿه و هٍاهؿه يً٘ىؾهوق٪ بميًؿ. بكاوحی ه٘چىو هىاقؾی قا ؾق ٘ىل جاقیػ األ
باٌؿ که يىبث به بىیاقی ال بىیاقی ال ٠ل٘ا ؾق يىاظی هؽحل٧ وكلهیى اوبلهی هی ایى وا١٬یِث 

اقلیابی  و های ظیاتؼىیً ه٘چىو اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك ؾق ج٘اهی ِعًهوٜای٧ ههن 
هىق ؾق قاوحای اؾای اهايحی که بك ؾوي ؾاٌحه و بیاو قاه قاوث و آٌکاق ي٘ىؾو کىچک و بمقگ و اهیك و هؤ

ؾ٠ای و جكک ج٘اهی ایى هىاقؾ هن جًها به ا باًٌؿج٩اوت هیها بیقاه ه٩ىؿاو، ؾوث کٍیؿه و يىبث به آو
 گیكؾ. ٠ؿم پكؾاؼحى و ٨كوق٨حى ؾق ویاوث ِىقت هی

ؾايًؿ، کىايی که ؾق وكلهیى اوبلهی، ؾیى قا ال ویاوث شؿا هی»گىیؿ: هی يٌیػ ه٩ّٙی ِبك
گىيه جعلیل قا ایىآو ؾق وا٬ٟ بك ایى باوقيؿ که اٌح٥ال به ویاوث بكای ٠ل٘ای ؾیى شایم يیىث و ؾلیل

ی ه٭ام ٠ل٘ا يبىؾه و ال کكاهث و اظحكام و شایگاه ایٍاو ٌایىحهی ؾق ویاوث ايؿ: هؿاؼلهي٘ىؾه
ی ٬ؿقت ؼىیً و ٨كیب کاهؿ؛ و ه٭ّىؾٌاو ال ایى ؾویىه، اظحکاق ویاوث و ظّك آو ؾق ظیٙه هی

ها يبىؾه و هىشب پاییى ؾاؾو ٠ل٘ا با ایى ظكبه که پكؾاؼحى ایٍاو به ویاوث هًاوب و وماواق ه٭ام آو
كبه، ؾوثباٌؿ. و ایىاو اوث، هیآهؿو ه٭ام و هًملث آي ٠ل٘ا قا  گىيه و ؾق قاوحای ٠٘لی کكؾو ایى ظ 

ها ؾق يمؾ ایٍاو ال شایگاه واال و اظحكام کًًؿ که آوبىویؿه و ایى وهن و ؼیال قا ؾق ـهى ٠ل٘ا ایصاؾ هی
گىيه يیم و ایىکًًؿ ؼىاهًؿ با ؾیى و ؾيیای هكؾم هیو با ایى ؾویىه هك کاقی که هی ای بكؼىقؾاقيؿویژه

ؼىؾ قا ال ایى اظح٘ال که اظیايا ال وىی ٠ل٘ا اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك ٌىيؿ، واکىیًه و آوىؾه 
ی اهك به ه١كو٦ و ی ویاوی به کًاقه بكؾه و وٜی٩هکًًؿ. و ایًچًیى و با ایى جى٘ئه ٠ل٘ا قا ال ِعًه هی

ی ای٘او جكیى ؾقشهايکاق ٬لبی بىؾه و ایى ١ٔی٧ی آو که جكیى ؾقشهيهی ال هًکك ایٍاو قا جا پاییى
بؽًٍؿ. لفا ٠ل٘ایی که ال ویاوث کًاقه گك٨حه و ؼىیً قا ی لبايی آو جًمل هیاوث، یا ظؿاکرك جا هكجبه

و ا٬ؿاهی ال وىی ویاوح٘ؿاقاو که شای  با ایى ٠٘لکكؾ ؼىیً با هك ویاوث ايؿ، گىیاال آو بؿوق کكؾه
ايؿ، چه آو ا٬ؿام ِالعايه یا ٜال٘ايه باٌؿ. و وبب هىا٨٭ث ي٘ىؾه ايؿ،ك کكؾهها قا ؾق ٠كِه ویاوث پآو

باًٌؿ، ها هعحكم و بمقگ هیو ایى ٠ل٘ا ؾق يمؾ آو که چًیى اهىقی به ؾوث ؾیگكاو اوثوث ا آو ایى
 .1...«ي٩ىـ ویاوی جًالل کًؿ ای که ال هكگىيه ولٙه و ٬ؿقت و ال هك يٞىه٘چىو ؼلی٩ه

ؾاقی بىؾه و به ؾيبال ؾيیا و ٌهىات ىؾ که ؼىاهاو پاک لیىحى و ؼىیٍحى٠ل٘ایی بایى ظال و ؤٟ 

                                                           
 ، ٠لی بؽیث.131 :يعكا٨ات ال١٭ؿیة وال١ل٘یة، َاإل به ي٭ل الٓ، 2/101هام ٔوحاـ اإلجاقیػ األ -2
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ؾيیىی يبىؾيؿ؛ اها ؾق ایى هیاو يیم ٠ل٘ایی بىؾيؿ که ٨كی٩حه لق و لیىق و لیًث و اهىال و ظیات ؾيیىی و 
ای وویلهها ؾویؿه و ؾیى قا ه و ؾق وقای آووا و بمقگاو هحکبك و هىحکبك گكؾیؿإٌهىات پاؾٌاهاو و ق

قا که اظىال  2يبكای شٟ٘ ي٘ىؾو اهىال ياچیم و ٨ايی ؾيیىی ٬كاق ؾاؾيؿ. الله ٠موشل قظ٘ث کًؿ شبكج
چگىيه والیاو اهىق کًؿ که وایث هیقا قلهايی و٧ِ ي٘ىؾه و جاقیػ آو یؾوقهچًیى ٠ل٘ایی قا ؾق آو 

ی هكؾم و ال ياظیه ي٘ىؾه ؾق هىیك ؾیى و هًهس قبايی ظكکثه٭كقی و ظ٭ى٪ ٠ل٘ایی قا که به ؾقوحی 
هایی که ٠ل٘ایی جعث يٝك و گىي به ٨كهاو ها و بؽً، ٬ٟٙ ي٘ىؾيؿ، هگك ؾق وكلهیىٌؿيؿهیى هیؤج

، بلکه ظحی یک ها گك٨حه يٍؿها بىؾيؿ، که ؾق ایى هًا٫٘ يه جًها ي٧ّ یا بیٍحك ظ٭ى٪ و ه٭كقی آوآو
ه٘چًیى و١ٔیث ؾق هىقؾ ج٘اهی کىايی  .ٌاو کاوحه يٍؿه و کاهً يیا٨ثوىم یا یک چهاقم ال ظ٭ى٪

هایی وا٬ٟ باز ها بىؾيؿ و والیاو ال ایٍاو هؿایا و ؾقها هًحىب بىؾيؿ یا ایًکه جعث ظ٘ایث آوکه به آو
گىيه بىؾ. لفا چًیى ٠ل٘ایی بك ایى ٌاو، ایىو يیم کٍاوقلاو جعث ظ٘ایث و ِیايث کكؾيؿؾقیا٨ث هی

جعث ظ٘ایث چًیى والیايی ٬كاق ؾاقيؿ[ ٨كی٩حه ٌؿه و باوق ي٘ىؾيؿ که ٌاو ٬ٟٙ يٍؿه و له ]که ظ٭ى٪ؤهى
گىيه با ؾل بىحى بؿاو، بىیاقی ال هال و اهىالی که به وىی ایٍاو وكالیك گٍحه، شاوؾايه اوث. و ایى

ها قا بؿوو پكؾاؼث هیچگىيه ٬ی٘حی ال وىی والیاو، به ظكاز وهام و ظ٭ى٪ واکًاو ایى وكلهیى
ؾيیا قا ؼىقؾه و هفاکكه و بعد و گ٩حگى و ج١لین و آهىلي ٠لن قا جكک گ٩حًؿ، هگك به  گفاٌحًؿ. و ٨كیب

یک ال ی هكگىيه بىؾ که ؼايهو يیم ٠٘ل قا به کلی جكک ي٘ىؾيؿ. و ایى ی ظ٩ٛ ٜاهكی ٌكی١ث؛ايؿاله
و ليؿايی ها قا ظبه و ؾوح٘مؾ آوی پاؾٌاهاو و اهكا گكؾیؿ و ؼؿهحکاقايی گك٨حه ایى ٠ل٘ا، ه٘چىو ؼايه
بكاو ٬بٙی و هصكهیًی قا به ٠ًىاو ياههو کاجباو  ٨لک و ٌبل٪ و جالیايه ٬كاق ؾاقيؿو ج١میك و جًبیه با چىب 

گىيه بىؾ که لهمهه و ها به ؼؿهث گك٨حه و ظ٫ و ظ٭ى٬ی بكای پیكواو ؼىؾ ؾق يٝك گك٨حًؿ. و ایىاوحاو
ب اهىال و ياهه بكی و ٭ى٪ و ظىاب و کحاها و ظگكؾه٘ایی ایٍاو به ـکك و یاؾ اهىق ؾيیىی و ه٭كقی

ها و ج٭أای ال بمقگاو ایٍاو بكای ٌكکث و ظٕىق ؾق هصاله و هعا٨ل و هكاون با ٬بٙی ؾ٠اوی و ...
ها و هؿیه ؾاؾو به و و ه٭ام و هًملث ایٍاو و ٨ؽك وقلیؿو به ق٨ث و آهؿ با ٬بٙیؤایٍاو و ا٠حًاء به ٌ

 اؼحّاَ یا٨ث. گكؾؾ،ها وبب ٘ىاليی ٌؿو هٙلب هیآویکؿیگك و اهىقی ال ایى ٬بیل که ـکك 
ها هىشب ا٨مایً ي٩كت و کیًه و ظىؿوقلی بكای قویؿو به قیاوث گكؾیؿ له ؾق هیاو آوؤو ایى هى

شؿای ال ایًکه  ،های ياچیم و واهی به شاو هن ا٨حاؾيؿظحی که بكای ؾوحیابی به پ ىث جكیى اهىق و بهكه
های هًؿی و يیال و چٍن ؾاٌث به ظٛ و بهكهبؽل و ٌکایث کكؾو ال اهىق هؽحل٧ و اٜهاق ظاشث

                                                           
باٌؿ؛ وی  هىقغ هّكی و هؿوو و٬ایٟ هّك و ویكت قشال آو ؾق ٠ّك ؼىیً هی، يوی ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى شبكج -2

 ٓ.1/101هیبلؾی و٨ات یا٨ث. بًگك: اال٠بلم ٔ 2111هصكی هٙاب٫ با  2111ؾق وال 
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ؾيیىی و ٟ٘٘ بكای ٌكکث ؾق هكاون ذكوجً٘ؿاو که چىو ؾ٠ىت يٍىيؿ ال وىی ؾیگكاو هىقؾ يکىهً و 
كاق گك٨حه بىؾ. و ؾلیل ٌاو ٬شمئی ال وكٌث و ٘بٟ ،و اٜهاق يیالهًؿی و اظحیاز گیكيؿهبلهث ٬كاق هی

ها و اقجکاب اهىقی که ؼبل٦ شىاي٘كؾی و وا٬ٗ ی آوهن کركت اهل و ٠یال و پیكواو و جىو١هآو
.. و یؿو لهى و ل١ب و ايىاٞ هىوی٭ی و .ًی ٠ؿالث اوث، ه٘چىو ٌكکث ؾق هكاو٘ی بكای ٌکًًؿه

ل و اوباي، ه٘او کىايی که ؾق ٨ؽك٨كوٌی و ؾقو٢ و جع٭یك ه٭ام ٠لن ؾق هیاو جىؾه و ٠ىام هكؾم و اقاـ
 .2...«باٌؿکًًؿ، هیها ا٬حؿا هیايصام هعكهات بؿاو

 يبه ؼا٘ك ظال و ؤٟ ٠ل٘اِی بىیاقی ه٘چىو کىايی که شبكج -اهث اوبلهی  جا شایی که
وقلیؿيؿ. ٌیػ ؾق هى١٬یث و و١ٔیحی ٬كاق گك٨ث که ؾیگك ؾًٌ٘او بؿاو ظىؿ ي٘ی - جىِی٧ ي٘ىؾ

... بكاوحی ؾق هیاو اهث اوبلهی، »ىیؿ: گو هی هله اٌاقه ي٘ىؾ٠بؿالكظ٘ى به ایى هىؤبؿاللٙی٧ بى ٠
قیمی ٨كوق٨حه و ياقاظحی و ؾقؾ و قيس و ببل و و اهث ؾق هال و اهىال و ؼىو اوث ا٨حههكز و هكز ا٨مایً ی
٨ىاؾ و  اوث و ظ٫ و هؿایث پًهاو گٍحه و شهل و هىی و هىن ايحٍاق یا٨حه اوث هّیبث ٌؿت یا٨حه

بلکه حه و ج٘ىک به کحاب و وًث کاهً؛ و جباهی ا٨مایً یا٨حه و ٥٘یاو و جصاول و ياؾايی ٤لبه یا٨
 ؿ؛کىايی که کحاب و وًث قا ًٌاؼحه و ظؿوؾ اظکام ٌك٠ی قا که الله ٠موشل يالل ٨كهىؾه بؿايً

 .1«باًٌؿها، بىیاق ايؿک هیه٘چىو اوبلم و ای٘او و ک٩ك و ٌكک و ي٩ا٪ و اهرال آو
و ایى جًها به وبب ٧١ٔ جىلٗ ٠ل٘ا و هعحىبیى و هح١هؿاو ؾق بك پا ؾاٌحى اهك الله ٠موشل 

 باٌؿ. هی
ها وؽى گ٩حه و ٌیػ ٠بؿاللٙی٧ ال آو يبىیاقی ال ٠ل٘ای آو لهاو بىؾ که شبكج ایى اؤاٞ و اظىاِل 

جىشه و يگكي ٠٘ی٫ و يٝك و بكقوی و گىيه ؼىاهؿ بىؾ اگك وو١ثبؿاو اٌاقه ي٘ىؾ؛ و پیىوحه اهك ایى
ٌاو ؾق بك پا ها وٜی٩ه و ي٭ً پیاهبكاو و پیكواوها و آوو ایى هی بىشىؾ يیایؿاواوی ؾق ظیات اهث اوبل

گىيه باٌؿ، اؤاٞ ج٥ییكی يؽىاهؿ کكؾ؛ که اهك ایى ي٘ىؾو اهك الله ٠موشل قا ٨كاهىي کًًؿ؛ آقی هاؾاهی
قا اوىه و   پیاهبك و اِعاب بمقگىاق ، قوىل الله لفا بایىحی ه٘گی ؾق بك پا ي٘ىؾو اهك الله ٠موشل

و ؾق ایى قاوحا ه٘چىو  قاوحای ایى ههن به اشكا ؾقآوقيؿ الگى ٬كاق ؾهًؿ و قاه و قوي و هًهس ایٍاو قا ؾق
ای و با هكکه ظ٫ قا ٬أی و ای هكان يؿاٌحه و ؾق هك ٬ٕیهال هبلهث هیچ هبلهث کًًؿه  ِعابه

 .ظاکن ٬كاق ؾهًؿ
جىايؿ ي٭ً ی چگىيه آيکه ؾق جؽّیّات هالی و ا٠حباقات و ه٭كقی قولايه ٤ك٪ اوث، هیبكاوح
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هن جًها بكای قٔای ؼؿاويؿ هح١ال و اهیؿ ی اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك، آولهؤ٠ال٘ی قبايی قا ؾق هى
ٍَ ﴿ ذىاب، ظحی با ٬كبايی کكؾو شاو و هال ؼىیً، ؾاٌحه باٌؿ: ْۡ ِ ارُ  د َٖ ََل  ٱٓأۡلِػَؿةُ  ٱلٍّ ِي ة لَِّلٍّ َٛ ََنَۡكُْ

ا ِِف  ّٜا ۡرِض يُؿِيُؽوَن ُقُْ
َ
اۚٗ وَ  ٱۡۡل َِجحُ َوََل وََكةها َّۡعٌَٰ ذٌٍَِّي  ٱ ُٕ ْۡ ِ  قا آؼكت یوكا آو ها» [11]ال٭ُّ:  ﴾ڳل

و ٔ ًؿیشىیي٘ یو جباه و ٨ىاؾ ىحًؿیي و اوحکباق جکّبك ؼىاهاو ىیله ؾق که نیگكؾايیه یکىاي بهكه جًها
و ٓ اوث پالىؾه و کپا ،یو جباهکاق یًیب و بمقگ ی٘لب و ٌهكت ی٘لب ه٭ام یهایآلىؾگ ال ٌاویهاؾل

 .«اوث مگاقاویپكه آو ال ٠ا٬بث
چًیى اوث، بؿیى ه١ًا يیىث که ؼك ؤل ٠ل٘ا به ویژه ؾق ٠ّىق هحاها ایًکه اؤاٞ و اظىال بىیاقی ا

الله ٠موشل ٬یام کًًؿ، بلکه ؾق ایى لهاو ٠ل٘ایی وشىؾ يؿاقيؿ که با ؾلیل و بكهاو بكای بك پا کكؾو ؾیى 
ايؿ و ؾق قاوحای اهك به يیم ٠ل٘ایی وشىؾ ؾاقيؿ که شاو ؼىیً قا بكای الله ٠موشل و ؾیى او يفق کكؾه

ايؿ و ؾق بكابك اـیث و آلاق ه١كو٦ و يهی ال هًکك ي٘ىؾو کىچک و بمقگ و ظاکن و هعکىم به پا ؼىاوحه
قا ايکاق ای اوث که شم جکبك پیٍه هحکبك آولهؤايؿ و ایى هىه ؼىؾ واؼحهها قاه ِبك قا بكگمیؿه و پیٍآو

 کًؿ؛ و ایى ٠ل٘ا ؾق هًا٫٘ هؽحل٧ ٠الن اوبلهی وشىؾ ؾاقيؿ.ي٘ی
 ةیابین که ایٍاو يیم ال وه گكوه ؼاقز يیىحًؿ. ابى جی٘یهل ؾق اًِا٦ ٠ل٘ا و هعحىبیى ؾق هیؤاها با ج

ايؿ: گكوهی بؿیى ی اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك بك وه ؾوحهلهیًههكؾم ؾق »گىیؿ: ؾق ایى لهیًه هی 
ٌىيؿ هگك بؿايچه پكؾاليؿ؛ په قأی ي٘یٌاو ؾق آو يه٩حه اوث، ي٘ی٨كیٕه شم ؾق آيچه هىی و هىن

ٌىيؿ؛ په چىو به یکی ال ٌىيؿ هگك ؾق بكابك آيچه ال آو هعكوم هیها ؾاؾه ٌىؾ و ؼٍ٘گیى ي٘یبه آو
ظبلل یا ظكاهی قا که بؿاو ج٘ایل ؾاقؾ، ؾاؾه ٌىؾ، ؼٍن و ٤ٕب وی لایل گٍحه و قأی ها، ٌهىات آو

کاب آو ه١ا٬به و هصالات و ال آو يهی ٌؿه و با اقج - گىيه اهكی که ؾق يمؾ وی هًکك  بىؾهگكؾؾ و ایىهی
هىقؾ قٔایث وی وا٬ٟ ٌؿه و  - باٌؿو ِاظبً هىقؾ ـم و يکىهً و ٤ٕب و ؼٍن هی ؼىاهؿ ٌؿ

قا بك وی با کىی که ال آو يهی ي٘ىؾه و آو کًؿ وؾهؿ و ؾق آو ٌكکث ي٘ىؾه و ه٘کاقی هیقا ايصام هیآو
-که ايىاو آوچًاو ،باٌؿوقلؾ. و ایى يىٞ ج١اهل ؾق هیاو بًی آؾم ٤الب و چیكه هیايکاق کًؿ، ؾًٌ٘ی هی

يىاو ٜالن و وح٘گك و ياؾاو وث که اا ًٌىؾ و ٬ابل ظّك يیىث. اها وبب آو ایىقا به ؤىض ؾیؿه و هی
باٌؿ. و گكوهی قا وقلؾ. بلکه چه بىا ؾق هك ؾو ظالث ٜالن هیاوث و بؿیى وبب اوث که ٠ؿالث ي٘ی

کًًؿ اها ه٘یى ها قا ايکاق هیبیًی که ٜلن والی اهك بك ق٠یحً و جصاول و ج١ؿی وی بك آوهی
ها ه٘یاق و ي٘ىؾه و با آو ى جكجیب ج٥ییكهای کن اقلي و ايؿکی قأی ٌؿه و بؿیايکاقکًًؿگاو به بهكه

گكؾيؿ، وکىت ها هكجکب هیوث که ؾق بكابك هًکكی که آوا ٌاو ایىو بهحكیى ظالث گكؾيؿه٘کاق هی
 ...کًًؿ هی
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کًًؿ و ؾق ایى هىیك و گكوهی ؾیگك بك اوان ؾیايث و ؾیًؿاقی ِعیط، بك ایى ٨كیٕه ٠٘ل هی
و ؾق ٠٘لکكؾ ؼىیً ؾق پی اِبلض بىؾه و ؾق هىیك  ؼىاوحهای قٔای الله ٠موشل به پا ؼالّايه بك

ها ه٘او کىايی هىحًؿ که ای٘او کًًؿ و ایىهىح٭ین ؾیى ظكکث کكؾه و بك اـیث و آلاق هكؾم ِبك هی
 باًٌؿ، هاؾاهیايؿ، هیها ال بهحكیى اهث که بكای هكؾم ؼاقز ٌؿهو آو ايؿآوقؾه و ٠٘ل ِالط ايصام ؾاؾه

يهی ال هًکك کًًؿ و به ؼؿا ای٘او ؾاقيؿ. و گكوهی ال هك ؾو ٩ِِث ؾو گكوه پیٍیى  که اهك به ه١كو٦ و
ايؿ؛ په کىايی که ؾیى و ٌهىت، هك ؾو ؾق وشىؾٌاو باٌؿ، ؾق هًاو ال ایى ؾوحهئبكؼىقؾاقيؿ و اکرك ه

 ی ه١ّیث، هك ؾو با هن وشىؾ ؾاقؾ. و چه بىا گاهی ٘ا٠ث وها هن اقاؾه ٘ا٠ث و هن اقاؾه٬لىب آو
ی ي٩ه ايىاو اوث. ه٘ايٙىق که گايهه٘او ٬ىن وىم ال ج٭ىین وه یابؿ. و ایىگاهی ه١ّیث ٤لبه هی

و لىاهه. په گكوه اول، اهل ي٩ه اهاقه بىؾه  و به وه ٬ى٘ث اوث: اهاقه، هٙ٘ئًهگ٩حه ٌؿه: ي٩ه ايىا
آو الله ٠موشل  باًٌؿ که ؾق هىقؾگكوه ؾوم، اهل ي٩ه هٙ٘ئًه هیي٘ایؿ. که به بؿی و لٌحی اهك هی

ۡؿِعيٍّحا  ٱرِۡصِعٓ ﴿ ٨كهىؾه: ٍّٔ ٍِ َراِعَيحا  ِ ٍَِّّ٘ت  ٱۡهُػِل وَ  ٽِِف ِقَبَِٰؽي  وَٱۡهُػِل  ټإََِلَٰ َرّب ]ال٩صك:  ﴾پَص
ٓ ؼؿاويؿ آؼكت ي١٘ث و ال شهاو ؾق ؼىؾ کكؾه الٔ جى کهیؾقظال بالگكؾ، پكوقؾگاقت یوى به» [11-10

 لهكه و ال ىحگاویٌا و ه٘كاهٔ یؾقآ بًؿگاين اویه به ٓ.اوثٔ ًٍىؾؼ جى الٓ هن ؼؿأ و یؼًٍىؾ
 .«ٕٓباي و ؼىئ ٌى ؾاؼل هى بهٍث و به ٓ.ٌى ىحگاویبا

ٌىيؿ. و به باًٌؿ، کىايی که هكجکب گًاه ٌؿه و وپه پٍی٘او هیو گكوه وىم، اهل ي٩ه لىاهه هی
باًٌؿ و ٠٘ل ِالط قا با ٠٘ل آیًؿ و گاهی به ایى قيگ و گاهی به آو قيگ هیهای هؽحل٩ی ؾق هیقيگ

 .2«ايؿي٘ىؾهلٌث و ياپىًؿ هؽلىٖ 
ىلیث ؼىیً قا به ؼىبی اها به ٘ىق کلی، ؾق ٘ىل جاقیػ ایى اهث، ٠ل٘ا و ٠هؿه ؾاقاو اهىق، هىئ»

و با اوحهماء کًًؿگاو و لياؾ٬ه و هلعؿاو بكؼىقؾ ي٘ىؾه و ظىابكوی ٠٘لکكؾٌاو قا لیك يٝك  اؾا ي٘ىؾيؿ
ی لياؾ٬ه جكجیب ؾاؾ که ؾق ؼبلل آو، ؾاٌحًؿ ظحی که ههؿی ٠باوی ؾق ؾوقاو ؼبل٨ث ؼىؾ، ؾیىايی ویژه

 .1«قا کٍث ایٍاوها قا جعث ج١٭یب ٬كاق ؾاؾه و بىیاقی ال ٠٘لکكؾ آو
ای ال ایى ٬بیل، ال وىی اهل ٠لن و های ِاؾ٬ايهگیكیهای واال و هىٟٔي٘ىيه ،و ؾق ؼبلل جاقیػ

هصكی  102والو ؾق وال ئجىاو به واکًً هى٠هؿه ؾاقاو اهىق ـکك گكؾیؿه اوث. که به ٠ًىاو هرال هی
 1ؾق بكابك آلاؾی اظ٘ؿ بى ذ٭٩ی اٌاقه ي٘ىؾ؛ چىو ؼبك آلاؾی وی به ٬أی لیى الؿیى بى هؽلى٦ هالکی
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و په ال بعد و گ٩حگىی هحًاوب و ًٌیؿو ؾ٠اوی، يمؾ ٬أی ذابث گٍث که وی هكجکب اوحهماء  ؿقوی
و يیم ٌبهاجی قا ؾق هىقؾ آیات هحٍابه هٙكض کكؾه اوث، ٬أی  الله ٠موشل گٍحهبه ٌكی١ث و آیات 

کكؾ و اهك ي٘ىؾ چًیى لیى الؿیى به کٍحى وی ؾوحىق ؾاؾ و والی قا اهك ي٘ىؾ جا گكؾيً قا بميؿ و او يیم ایى
ؿ که ایى هصالات کىی اوث که ؾق ؾیى ًؿ و با ِؿای بلًؿ يؿا ؾهًجا وكي قا ؾق وٙط ٌهك بچكؼاي

 .2«١ً٘ه لؾه و الله هح١ال و قوىلً قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿ
ؾق هىقؾ ٠ر٘او الؿکاکی  ی هٙكض ٌؿهؾاقاو اهك به بكقوی اؾ٠اهاهصكی ٠هؿه 112و ؾق وال 

ها ظحی ال اوث، اهىقی که هٍابه آو اؾ٠ا ٌؿه بىؾ وی هؿ٠ی اهىق بمقگی گكؾیؿه آيصا که، پكؾاؼحًؿ
ی کا٨ی بك ٠لیه وی هبًی بك ایًکه وی ؛ که ؾق ٘ی ایى بكقوی، بیًهيیم ي٭ل يٍؿه اوث هلعؿاو پیٍیى

ه گكؾیؿ. و ال ش٘له کىايی که اؾ٠ای الىهیث ي٘ىؾه و هكجکب جع٭یك و جىهیى به ايبیاء ٌؿه اوث، ا٬اه
و  1ي، ظا٨ٛ ش٘ال الؿیى همبىؾيؿکٍحه ٌؿو ایى ليؿی٫  ؼىاوحاقبه بكقوی ایى ؾ٠اوی پكؾاؼحه و 

ی وی ٌهاؾت و گىاهی ؾاؾيؿ، بىؾيؿ که ؾق هعٕك ٬أی به ک٩ك و ليؿ٬ه 1يظا٨ٛ ٌ٘ه الؿیى ـهب
 که ؾق ایى هعاک٘ه ٬أیاو و ا٨كاؾ وكًٌان ظٕىق ؾاٌحًؿ.ؾقظالی

ال ؾ٨اٞ  ياجىايی و ٠صم او و او هٙكض ٌؿه بىؾ٠لیه ؾق بكابك اؾ٠اهایی که هعکىهیث وی  اها په ال
کن ، گكچه جىبه کًؿ، ظکن ي٘ىؾ؛ په وی قا بكای اشكای ظً، ٬أی به قیؽحى ؼىياؾ٠اها ؾق بكابك آو

 1فهب اجعاؾیهی که بك هاوث هصالات کى و يؿا وك ؾاؾه ٌؿ که ایى بكؾه و گكؾيً قا ؾق ؾه٫ٍ لؾيؿ
و  يؼؿاويؿ هح١ال ایى ؾو ٠الن بمقگىاق، هم .1له بىؾيؿؤو آو قول بىیاقی ال هكؾم ٌاهؿ ایى هى باٌؿ.

ظکن   و آو ٬أیاو ؾاؾگك قا که ؾق هىقؾ آو لياؾ٬ه و ج٘ىؽكکًًؿگاو ؾیى اوبلم و قوىل الله يـهب
ي٘ىؾيؿ، قظ٘ث کًؿ، بكاوحی اهايحی که بك ؾوي ؾاٌحًؿ، اؾا کكؾه و ظ٫ قا به قاوحی و ؾقوحی بك پا 

ُٙ ﴿ ي٘ىؾيؿ. ۡجَ ََ ٖ ًَََضَٰ  ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٕ ْ َتۡجِؽيَلا  ۥوَ ٜا ُ ل ة ثَؽٍّ َٔ ۖٞ َو ُؿ ـِ ٖ يَجَذ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ  یبكؼ» [11ظماب: ]األ ﴾ٷَو
 ؼىؾ ٘اویپ و ٠هؿ ؾق یلیو جبؿ كییج٥ گىيهچیه آياو. ايحٝاقيؿ ؾق میي یو بكؼ ايؿبكؾه بىك قا ؼىؾ ٘اویپ
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 .«ٓايؿيکكؾه ؿایپ ؼىؾ کاق ؾق یو جململ ايعكا٦ ىیو ک٘حكٔ ايؿيؿاؾه
كکث ؾاٌحه و ي٭ً اواوی بكاوحی ٠ل٘ا ؾق هىائل ویاوی و ؾق ٬ٕایا و هىائل هكبىٖ به اهث، ٌ

ٌاو، ؾق بكابك بىیاقی ال اهىق هؽال٧ ث و ؾیىو ؾق بىیاقی ال هىاقؾ، ؾق قاوحای هّلعث اه ايؿؾاٌحه
وبلم ابى با ٌكٞ و هّالط اهث ایىحاؾه و هباقله ي٘ىؾيؿ. و بهحكیى هرال ؾق ایى لهیًه، ٠٘لکكؾ ٌیػ اإل

ؾق قول ش١٘ه، بكابك با بیىحن ٌىال وال »گىیؿ: هی  يىلباٌؿ؛ ٌاگكؾ وی ابى ٬ین شهی  ةجی٘ی
 2های شكؾ و کىكواو٨كم با وپاه ؾه٫ٍ به وىی کىهش٘ال الؿیى ا٬ىي األ ةهصكی، يائب الىلًٙ 833

و بىیاقی ال هكؾم هحٙى٠ه و ظىاقيه ؾق وپاه ظٕىق ؾاٌحه  ةابى جی٘یظكکث ي٘ىؾيؿ. که ٌیػ ج٭ی الؿیى 
ٌاو و ٠٘لکكؾی که به هًگام هصىم جاجاق و بكای شًگ با اهل آو ياظیه، به ؼا٘ك يیث و ٠٭ایؿ و گ٘كاهی

پاهیاو ؾاٌحًؿ، آهؿه بىؾيؿ، لیكا به هًگام ٌکىث وپاهیاو جىوٗ جاجاق، چىو جاجاقیاو واقؾ با و
ٌاو ٌؿيؿ، ٨كاق ي٘ىؾه و جاجاق بك وپاهیاو ظ٘له ي٘ىؾه و ؾوث به ٤اقت و چپاول لؾيؿ و اولعه وكلهیى
ایٍاو واقؾ وبلم و ه٘كاهیاو ها قا کٍحًؿ؛ چىو ٌیػ اإلٌاو قا گك٨حًؿ و بىیاقی ال آوهایو اوب

که ٌیػ ج٭ی الؿیى  آهؿيؿ ةالؿیى بى جی٘ی یوبلم ج٭إلٌاو يمؾ ٌیػ اوا و بمقگاوإها ٌؿيؿ، قوكلهیى آو
أط ي٘ىؾ و ٌاو قوٌى و وها اوححابه ي٘ىؾ و ؾق هىاقؾ بىیاقی ؾیؿگاه ِىاب و ِعیط قا بكایال آو

و هصبىق به بالگكؾايؿو اهىالی  گكؾیؿی ؾق بكابك آو ه٩ىؿاو ظاِل و پیكولی بمقگ بؿیى جكجیب ؼیك بىیاق
جا به ها ه٭كق ي٘ىؾ که ال وپاه و هىل٘اياو گك٨حه بىؾيؿ، ٌؿيؿ و ٌیػ ج٭ی الؿیى اهىال بىیاقی قا بك آو

ها پیً که آوٌاو قا ٔبٗ ي٘ىؾ. ؾقظالیها و اهبلک لقا٠ی و ؾاقاییو لهیى بیث ال٘ال هىل٘یى بپكؾاليؿ
ظ٫ و ؾیًؿاقی بك  ه اظکام ؾیى هلحمم يبىؾيؿ و پایبًؿ به ؾیىيیاهؿه و بال ایى جعث اهك هیچ لٍکكی ؾق 

 .1«ؾايىحًؿقا که الله ٠موشل و قوىلً ظكام کكؾه بىؾيؿ، ظكام ي٘یه و آيچ اوان آو يبىؾيؿ
که ؾق وا٬ٟ وٙكها و کل٘اجً پیام آوق  الن قبايی اهث ؾق ؾوقاو ؼىیً بىؾایى جّىیكی ال یک ٠

ولیث ٌ٘ا هعّىق و ئباٌؿ و آو ایًکه: وٜی٩ه و هىاهث ؾق ایى ٠ّك هیاهكی ههن بكای ٠ل٘ای 
قوؾ، بیً ال هعؿوؾ به ج١لین و آهىلي ٠لن و جؿقیه آو ؾق هىاشؿ يیىث، بلکه ايحٝاقی که ال ٌ٘ا هی

وثٕٕ و اهث هكگم بكای ٠ل٘ایً به ٠ملث ِى٨یه و ٌبهات هكشئه و اؾ٠اهای ا ایى و بىیاق باالجك ال ایى
گكؾؾ. ه٘چًیى و ؾق ویاوث ؾیًی يیىث، قأی ي٘ی گىیًؿ: ؾق ؾیى ویاوحی يیىثی که هیهایالئیک

گكؾیؿ، يیم پیاهی ؾیگك بكای قو٩ًٌکكاو ه٧ًّ و ؾايً  ي٘ایاو وبلم ؾق جّىیكی که ال ٌیػ اإل
گىیؿ: ٠لن به آقلو ها هیو آو ایًکه بؿاو باٌؿآهىؼحگاو و کىايی که همیى به لبان ٠ل٘ا هىحًؿ، هی

                                                           
 ابى جی٘یة. ،8/121ًٌٓؿ. بًگك: هًهاز الىًة ٔبا هی ها بىیاقهایی ؾق وىاظل ٌام که باً٘یه ؾق آو کىه -2
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یک ال ایى اهىق ؾلیلی بك اقلي و ه٭ام و کكؾو و ٜاهك و ال٭اب و پ ىث و ه٭ام و هًّب يیىث؛ هیچ
هًملث و ٨ٕل و بكجكی و بمقگىاقی و يصابث یک ٠الن يیىث، بلکه ه١یاق و هبلک و هیماو ظ٭ی٭ی ؾق 

ٔاٞ و اظىال گىياگىو و آيگاه جٍؽیُ یک ٠الن قبايی، قوىغ و اوحىاقی وی ؾق ٠لن و ذبات وی ؾق او
هث ظ٫ قا ال با٘ل شؿا جا ایًکه بكای ا باٌؿ، هیها و ظىاؾخ بؿو يیال ؾاقيؿکه اهث ؾق ببلها و هّیبث

قا وأط ي٘ایؿ. الله هح١ال قا ال گ٘كاهی هح٘ایم واؼحه و آو قا قوٌى گكؾايؿ و يیم هؿایثواؼحه و آو
َػَؾ  ِإَوذۡ ﴿ ٨كهایؿ:هی

َ
ُ أ َٖ َي ِٔيَثَٰ  ٱّللٍّ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ودُ

ُ
َُِتََٰت أ ّۡ ُٙ  ٱ ٍّ٘ ُٙ  ۥََلُبَّيِجُ َٜٗ ُٕ ٍّ٘ةِس َوََل دَۡسُذ ََ٘جُؾوهُ  ۥلِْ َذ

ٓۡ وَ  ٜرِِٚ ُٛ ْ َوَرآَء ُؿ ۡوا وَن  ۦثِِٙ  ٱۡشََتَ ة يَۡشََتُ َٔ ۖٞ وَجِۡئَف  ة ًَِْيَلا ٘ا َٕ  یا اوقیب اؾی بهٔ و» [211]آل ٠٘كاو:  ﴾١٨٧َث
 قآ ؼىؾٔ کحاب ؿیبا که گك٨ث کحاب اهل الٓ اءیايب لباو بكٔ هئّکؿ ٘اویپ ؼؿاويؿ که قا آيگاهٕٓ ٥٘بكیپ

 ا٨کًؿيؿ وك پٍث قاآو آياو اّها. ؿیيىال پًهاو و کح٘او قاو آو ؿیؾه طیو جىٔ ؿیوال آٌکاق هكؾهاو یبكا
 «ٕٓکكؾيؿ ه١اؤه ی٨اي با قا یبا٬ آياوٕ ٔؿيؿیؼك قا یمیچ بؿ چهٕ ٨كوؼحًؿ قاآو یايؿک یبها و به

یى اوباب و ٠ىاهل ا٨مایً جك بمقگ ٧١ٔ و ياجىايی که اهكوله ٠ل٘ا بؿاو ؾچاق گكؾیؿيؿ، ؼىؾ الاها 
لياؾ٬ه و هلعؿاو و هىل٘ايايی که ٠٘ؿأ و یا بؿوو ٬ّؿ  و اوحهماء يىبث به ؾیى اوبلم ال وىیج٘ىؽك 

ابكایى به ٘ىق ها ؾق آؼكت يیىث، گكؾیؿه اوث. بًو ؾق وا٬ٟ بهكه و يّیبی بكای آو ٌىيؿهكجکب آو هی
کلی بك ج٘اهی اهث و به ویژه بك ٠ل٘ای اهث اللم اوث جا ایى اهك قا به ؼىبی ٨ه٘یؿه و ؾقک ي٘ىؾه و 

هل ي٘ایًؿ و ایى جىشه و ؾ٬ث جؤای ؾاٌحه باًٌؿ و ؾق ٠ىا٬ب وؼین و ؾقؾياک آو جؿبك و بؿاو جىشه ویژه
آو ٌكک وقلیؿو به الله یى يىٞ جك مقگب يٝك به ؼا٘ك پكهیم ال کح٘او ظ٫ یا وکىت ؾق بكابك با٘ل که

و ؾیى و  يؿ، ه٘چىو اوحهماء به الله هح١القوو يیم اهىقی که ال يىا٬ٓ اوبلم به ٌ٘اق هی هح١ال اوث
٠ال٘ی ه٘چىو  ٌاو قا بال ي٘ایًؿ جا ایًکه کبلمها و ٬لىبباٌؿ؛ و بلکه بایىحی ٠ل٘ا گىيقوىلً، هی

٠ّك  لیىحه که ٌاهؿ هًکكات بىیاقی ؾق آوای هیل٘ی که ؾق ؾوقهقا ٨كا گیكيؿ، ٠اؼىؾ قا بًٍىيؿ و آو
الله ٠موشل ؼاِاو شاه١ه قا جىبیػ و يکىهً ي٘ىؾه اوث  ..».گىیؿ: هی بىؾه اوث. اهام ٌىکايی 

ايؿ؛ و ٌؿت و ظؿت ایى جىبیػ ها ٠ل٘ایی هىحًؿ که اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك قا جكک ي٘ىؾهو آو
های ؼىیً قا ٌىيؿ، په بایىحی ٠ل٘ا گىيبیػ کىايی اوث که هكجکب گًاهاو هیبىیاق باالجك ال جى

ٌاو قا بكای ؾقیا٨ث آو بگٍایًؿ، چكا که ایى آیه ظاهل پیاهی ٌا٨ی بال کكؾه و ٬لىب 1بكای ًٌیؿو ایى آیه
ىؾ جكک ايکاق ايصام ها ال ه١اِی و گًاهاو با وشباٌؿ و آو ایًکه ؾوث کٍیؿو آوها هیو کا٨ی بكای آو

                                                           
ٓۡ يَُسَٰؿُِقَٜن ِِف  َودََؿىَٰ ﴿ ٨كهایؿ: هی ه٭ّىؾ ایى قهً٘ىؾ الهی اوث که -2 ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  سرِيا ََ ِٓ زۡ َٰنِ وَ  ٱۡۡلِ ـَ ُٓ  ٱُّۡكۡؽ ِٛ ۡزِْ

َ
ۡعَخۚٗ َوأ  ٱلكَّ

َُْٜن  َٕ ْ َحۡك ٜا ة ََكُٗ َٔ ، و ؼىقؾو هال یو وح٘کاق یکه ؾق گًاهکاق یبیً یال آياو قا ه یبىیاق» [81٘ائؿة: ال] ﴾ڞَۡلِۡئَف 
 «کًًؿٕ یه یشىیًؿٕ چه کاق لٌح یظكام بك یکؿیگك وب٭ث ه
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كبه ؼىاهؿ کكؾ و يه ال گكوًگی ؼىاهؿ قهايؿ. بلکه ایى بؿجكیى اظىال آياو ٌاوها بك هكجکبیىآو ، يه ٨ 
باٌؿ؛  ها هیکاقاو بكای آوها ؾق ه٭ایىه با گًاهاو گًهای آویى وبال بكجك بمقگ اوث و ایى ٠٘لکكؾٌاو

ای اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك که الله ٠موشل بك په الله ٠موشل قظ٘ث کًؿ آو ٠ال٘ی قا که ؾق قاوح
ای اوث که الله هح١ال بك او واشب ٬كاق یى ٨كیٕهجك بمقگ او ٨كْ کكؾه اوث، ٬یام ي٘ایؿ. بكاوحی آو

جكیى واشبات اوث که بایىحی ؾق قاوحای آو ٬یام کكؾه و به پا ؼیمؾ. پكوقؾگاقا ؾاؾه اوث و بلکه ال واشب
کًًؿ. ه٘او کىايی که ؾق قاه و يیکث ٬كاق ؾه که اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك هی ها قا ال بًؿگاو ِالط

کى و ؾق هىیك آو ٬ىی  و ها قا بؿاو قاهً٘ایی جكوًؿای ي٘یاشكای اواهك جى ال هبلهث هیچ هبلهث کًًؿه
بًؿگايث ٜلن  و ها قا ؾق بكابك کىايی که ال ظؿوؾ جى جصاول کكؾه و به قا بكای ها آواو گكؾاوگكؾاو و آو

و شم جى یاقی  ؿؾکاقی شم جى بكای ها يیىثکًًؿ، يّكت و یاقی ٨كها، بكاوحی که ياِك و یاق و ههی
پكوحین و جًها ال جى قوايًؿه و کىی که ال او ٘لب یاقی گكؾؾ، يیىث، ای هالک قول شما، جًها جى قا هی

 .2«شىیینیاقی هی

 کًًذگاو و صيادله و هلحذاواعحهضاءحذ اسجذاد بش ذو ؽهغلب چهاسم: جقغیل 
که اهث اهىق هكبىٖ به جٙبی٫ ٌكی١ث قا به ؾوث ٨كاهىٌی وپكؾ، ایى اهك هىشب ايعكا٦ ؾق  ال لهايی

های بمقگ ؾیى اوبلم اوث، ؾیى اوبلهی که الله هح١ال آو ؾیى اوبلم گكؾیؿ؛ جٙبی٫ ٌكی١حی که ال ي١٘ث
ی ؼاَ هح٘ایم ها ویژگی یى ٌكایٟ ٬كاق ؾاؾه و ؾیى اوبلم قا باقا بكای بًؿگايً بكگمیؿه و ٌكی١حً قا بكجك

ؾیًاو باٌؿ. و چًاو يیىث که الئیکاو و بیها هیها و لهاوو آو ایًکه هحًاوب با ج٘اهی هکاو ي٘ىؾه اوث
گىیًؿ: ؾیى اوبلم ٌایىحه و هحًاوب ٬كو بیىحن يیىث؛ و با ؾق وكلهیى اوبلم اؾ٠ای گما٦ ي٘ىؾه و هی

-باٌؿ. و بلکه هیگىیًؿ: اهکاو جٙبی٫ اظکام اوبلم ؾق ایى لهاو ي٘یىق و پیٍك٨ث و جك٬ی هیاؾ٠ای جٙ

که با ج٘ؿو ه١اِك هًا٨ات  قظ٘ی اوثبكؼاوحه ال وًگؿلی و ؼٍىيث و بی گىیًؿ: بكؼی ال اظکام آو
ا بك ها قؾاقؾٕٕ بكاوحی که کاق و باق و اهىق هكؾم ٠٘ىهؤ و هىل٘اياو ؼّىِؤ، بؿوو ظاکن هىل٘ايی که آو

ها بك اوان اظکاهی که ال کبلم الله ٠موشل و قوىل الله و ؾق هیاو آو اوان ٌكی١ث اوبلم قهبكی کًؿ
اوحًباٖ گكؾیؿه، ظکن ي٘ایؿ، قاوث و اوحىاق و بك ٘ب٫ ٌكوٖ و ٔىابٗ ٬ٕاوت ٌك٠ی ؾق اوبلم، 

نِ ﴿ ٨كهایؿ: گكؾؾ. و ایى ؾق قاوحای ٠٘ل به کبلم الله ٠موشل اوث که هیهىح٭ین ي٘ی
َ
ُٛٓ  ٱۡظُسٓ َوأ َ٘ ثَۡح

َل  ـَ ٗ
َ
ٓ أ ة َٕ ِ ُ ث ٓۡ وَ  ٱّللٍّ ُٚ آَء َٜ ۡٚ

َ
ٓۡ َوََل دَتٍّجِۡف أ ُٚ َل  ٱۡظَؾۡر ـَ ٗ

َ
ٓ أ ة َٔ ٖۢ َبۡكِظ  ن َحۡىذَُِٜ٘ك َخ

َ
ُ أ ٜۡاْ  ٱّللٍّ ٍّّ َٜ ۖٞ وَإِن دَ ٍَ إََِلۡ

ٓۡ وَ  ة يُؿِيُؽ  ٱۡقَْ َٕ جٍّ
َ
ُ خ َٖ  ٱّللٍّ ِ ّٔ ا  سرِيا ََ ۗۡ ِإَونٍّ  ۡٓ ِٛ ِ ٓ ثِجَۡكِظ ُذُٜٗب ُٛ ن يُِطيَج

َ
َٜن  ٱنلٍّةِس أ ٌُ ال٘ائؿه: ] ﴾ڑََّػَِٰك
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 يالل جى بك ؼؿا که کى ظکن یمیچ ٘ب٫ آياو اویه ؾقٓ که ىیا به نیؾهیه ٨كهاو ٥٘بكیپ یا جى بهٔ و» [13
و  یپىٌ و ظ٫ کفب بأ که باي بكظفق آياو و ال هکى یكویپ ٍاویا یآقلوها و الیاه و ال اوث کكؾه

و ٔ يکًًؿ و هًعك٦ ؾوق به اوث کكؾه يالل جى بك ؼؿا که یمهائیچ یبكؼ ال قا جىٓ یوقل و ٤كْ ايثیؼ
 ٬ايىو و به ٌؿيؿ گكؾاویقو ؼؿا ظکن الٔ اگك پهٓ. يىاليؿ ؼىؾ با٘ل و هىن یهى ٘الیپا قا یاظکاه

 بثیو هّ ببل ؾچاق قا ٍاویا ٌاوگًاهاو ال یاپاقه وبب به ؼىاهؿیه ؼؿا که بؿاو کكؾيؿ، پٍثٓ ؼؿا
 اظکام الٔ هكؾم ال یاقیبى گ٘اویبٓ. کًؿ گك٨حاق یاؼكو ٠فاب ال ًیپ ،یىیؾي ٠فاب و بهٔ والؾ

ّٙ  یاله ىی٬ىاي ظؿوؾ و الٔ کًًؿیه و جّ٘كؾ یچیوكپٓ ١ثیٌك  .«ًٓؿیي٘ایه یجؽ
ٍَ َػِْيَىحا ِِف  َيََٰؽاوُۥهُ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ هح١ال هی َْۡجَٰ ۡرِض إٍِّٗة َصَك

َ
 ٱنلٍّةِس َبۡيَ  ٱۡظُسٓوَ  ٱۡۡل

 ِ َٜىَٰ َوََل دَتٍّجِِف  ٱۡۡلَيِّ ث َٛ ۡ ِِ  ٱل ٍَ َقٖ َقبِي
ِۚٗ َذُيِغٍّْ َٖ إِنٍّ  ٱّللٍّ ِي ِِ  ٱَّلٍّ َٜن َقٖ َقبِي

َّْ ِ يَِغ ٓۡ قَ  ٱّللٍّ ُٛ َ َؾاب  ل
َٜۡم  ْ يَ ٜا ة نَُك َٕ ِ ای ؾاووؾٕ ها جى قا ؾق لهیى ؼلی٩ه  ٔ= ٨كهايكوآ ٬كاق » [18َ: ] ﴾ٺ ٱۡۡلَِكةِب َشِؽيُؽۢ ث

ؾاؾین، په به ظ٫ ؾق هیاو هكؾم ؾاوقی کى، و ال هىای ٔي٩هٓ پیكوی يکى که جى قا ال قاه الله گ٘كاه 
ؾيؿ، به ؼا٘ك آيکه قول ظىاب قا ٨كاهىي کكٌىيؿ،  که ال قاه الله گ٘كاه هی گ٘او کىايی کًؿ، بی هی

 .«٠فاب ٌؿیؿی ٔؾق پیًٓ ؾاقيؿ
 باًٌؿ.گكچه ایى آیه ؼٙاب به پیاهبك ؼؿا ؾاوؾ اوث، اها ایى اهث و پیاهبكي ؾق آو ؾاؼل هی 

ايؿ که ظح٘ا بایىحی اهاهی هىل٘اياو ؾق ٘ىل جاقیػ ؾوق و ؾقال ایى اهث ؾقیا٨حه و ؾقک ي٘ىؾه بكاوحی
ٌاو قا ق٠ایث ؾمٓ هًّىب گكؾؾ جا ایًکه کاق و باق و اهىقٌاو قا جؿبیك ي٘ىؾه و ظ٫ و ظ٭ى٪ٔال وىی هك

و ٌكٖ ايحؽاب وی بكای پكؾاؼحى  .2یى واشبات اوثجك بمقگ ٌاو ٬ٕاوت ي٘ایؿ. و ایى الکًؿ و ؾق هیاو
هع٘ؿ  به ج٘اهی ایى هىاقؾ، آو اوث که ٌكی١ث اوبلم قا ؾق ج٘اهی شىايب ليؿگی جٙبی٫ ؾهؿ. ٌیػ

و جىلیث ولی اهك ؾق اوبلم که بك اوان آو وكپكوحی اهىق  گ٘اقؾوٌكٖ ايحّاب و »گىیؿ: ٬ٙب هی
-و بؿوو آو ؾیگك هٍكو٠یحی بكای وی يؽىاهؿ بىؾ، جٙبی٫ ٌكی١ث الله ٠موشل هی ٌىؾبؿو ا٠ٙا هی

ال ظ٫ و ظ٭ى٪ وی آو باٌؿ که ٌكٖ جىلیث و بكگ٘اقی ؼىیً و ؾق  باٌؿ. په چگىيه ه٘کى اوث
 قا ابٙال ي٘ایؿ؟ٕهٍكو٠یث ؼىؾ قا با٘ل ي٘ىؾه و آو وا٬ٟ هّؿق

باٌؿ، لیکى ؾق ظؿوؾ ا٘ا٠ث ولی اهك ال الله ی ق٠یث ؾق بكابك ولی اهك، وٟ٘ و ٘ا٠ث هیاها وٜی٩ه
هربل با ج١ٙیل ي٘ىؾو اهكی ال ٌكی١ث  -٠موشل و قوىلً؛ په اگك ال ٨كهاو الله ٠موشل و قوىلً 
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الله هح١ال  .2«ی هكؾم يؽىاهؿ بىؾ که ال وی ا٘ا٠ث کًًؿوكپیچی ي٘ىؾ، ؾیگك بك ٠هؿه - ؼؿاويؿی
ة﴿ ٨كهایؿ: هی َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ِؼيُك

َ
ٜٓاْ أ ُ٘ َٔ َ َءا ٜاْ  ٱّللٍّ ِؼيُك

َ
ْوَِّل  ٱلؿٍُّقَٜل َوأ

ُ
ۡمؿِ َوأ

َ
ـَ  ٱۡۡل ۖٞ وَإِن دََجَٰ ۡٓ ٓۡ ُِٔ٘س ۡخُذ

ءٖ وَُؿهَّوهُ إََِل  ِ ِِف ََشۡ ِ  ٱلؿٍُّقٜلِ وَ  ٱّللٍّ َُٜ٘ن ث ِٔ ٓۡ دُۡؤ ُ٘ذ
َُ ِ إِن  ٜۡمِ وَ  ٱّللٍّ ى  ٱَۡلَ ۡظكَ  ٱٓأۡلِػؿِ

َ
ٍَ َػرۡي  َوأ ِ َٰل وِيًَل  ُٖ َذ

ۡ
دَأ

ؿ ؼؿأ ٥٘بكیپ و الٓ ٬كآو ال یكویپ بأ ؼؿا الٕ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [13]الًىاء:  ﴾ڛ ّ٘  هع
ث به جّ٘ىٯ با یه٩ّٙ ًّ  ؿیي٘ائ ی٨كهايبكؾاق ؼىؾ هىل٘او و ٨كهايؿهاو کاقؾاقاو و ال ؿیکً ا٘ا٠ثٓ او و

و ٔ ؿیؾاٌح اؼحبل٦ یمیچ ؾق و اگكٓ باًٌؿ اوبلم ١ثیٌك اظکام یو هصك بىؾه و ظّ٭گكا ؾاؾگك که هاؾامٔ
ث به قشىٞ بأ او ٥٘بكیپ وٓ ٬كآو به ٠كٔه بأ ؼؿا به قاآوٓ ؿیکكؾ ؿایپ کٍ٘کً اهىق ال یاهك ؾق ًّ  و
ث، ٬كآو پكجى ؾق جأ ؿیبكگكؾايٓ یيبى ًّ و  اویب قاآو ٥٘بكیپ و يالل قا ٬كآو ؼؿا که چكا. ؿیبؿاي قاآو ظکن و و

 قشٞى ی١ًیٔ کاق ىیا. ؿیؾاق ٘اویا میقوحاؼ و قول ؼؿا به اگكٓ ؿیکً ٠٘ل ىیچً ؿیبا. اوث ؾاٌحه قوٌى
ث ٬كآو به ًّ  .«اوث جك٨كشام و ؼىي بهحك ٌ٘ا یبكآ و و

ُث لََعَ »٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله  و ؾق ِعیعیى ال ابى ٠٘ك  َْ ا ٍَّ ُّ َوا١ ٥ْ الفَّ
 ٌَ َّ َوالَ  ٥ْ ـَ ِهَيٍث ََ٘لَ  ْٓ ِمَؽ ة٥َِ

ُ
َ٘إَِذا أ ِهَيٍث،  ْٓ َضبَّ َوَكؽِهَ، ٤َا ل٣َْ يُْؤَمْؽ ة٥َِ

َ
ثَ ال٥َْؽءِ ال٥ُْف٣ِِ٢ ذِي٥َا أ َْ  1«ا

ؾاقؾ و يیم ؾق آيچه ؾووث ًٌیؿو و ٨كهايبكؾاقی کكؾو بك ٌؽُ هىل٘او، ؾق آيچه ؾووث هی»
که به گًاه و ه١ّیث اهك يٍىؾ، په چىو به گًاه و ه١ّیث اهك ٌؿ،  ؾاقؾ، واشب اوث، هاؾاهی ي٘ی

  .«باٌؿهیچگىيه ًٌیؿو و ٨كهايبكؾاقی ي٘ىؾو ي٘ی
٥َا»٨كهىؾيؿ: وایث اوث که قوىل الله ق ٘الب أبیه٘چًیى ؾق ِعیعیى ال ٠لی بى  و  إِجَّ

ثُ  َْ ا ٍَّ ُؽوِف  ِِف  ا١ ْٓ و ایى قا لهايی  .«و ٨كهايبكؾاقی جًها ؾق ه١كو٦ و کاق يیک اوث ا٘ا٠ث» 1«ال٥َ
که آو اهیك وپاهیايً قا ؾوحىق ؾاؾ  ای اهیك يهاؾيؿ٨كهىؾيؿ که ٨كؾی ال ايّاق قا بك وكیهقوىل الله 

 ایى قهً٘ىؾ قا ٨كهىؾيؿ.جا ؼىؾ قا ؾق آجً ايؿاليؿ، په قوىل الله 
٠ل٘ا ؾق وشىب ا٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال ولی اهك ؾق ه١كو٦ و يه »گىیؿ: هی اهام يىوی 
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و ؾیگكاو، اش٘اٞ قا  2و بك جعكین ا٘ا٠ث ال وی ؾق ه١ّیث، ٬أی ٠یاْ ايؿه١ّیث اش٘اٞ ي٘ىؾه
 .1«ايؿي٭ل کكؾه

که پیٍحك ـکك گكؾیؿ، کىايی اوث که الله ٠موشل  ی يىاءوىقه یهك ؾق آیهولی األأاها ه٭ّىؾ ال 
ها قا واشب گكؾايیؿه اوث، ه٘چىو اهكاء و والیاو اهك؛ و ایى ؾق اظاؾید يبىی ا٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی آو

باٌؿ. و يیم گ٩حه ٌؿه که ... هیو ؼل٧، ال ه٩ىكیى و ٨٭ها ل٧ ـکك گكؾیؿه و ٬ىل و ؾیؿگاه ش٘هىق و
باًٌؿ. اها کىايی که ايؿ: ه٭ّىؾ اهكاء و ٠ل٘ا هك ؾو هیهك، ٠ل٘ا بىؾه و بكؼی گ٩حهولی األأه٭ّىؾ ال 

 .1ايؿهك، جًها و جًها ِعابه اوث، به ؼٙا ق٨حهولی األأگىیًؿ: ه٭ّىؾ ال هی
-ؾق بیاو هفهب ول٧ ِالط ؾق ا٘ا٠ث ي٘ىؾو ال والیاو اهىق و لهاهؿاقاو هی وبلم ٌیػ اإل

ؾايىحًؿ، بلکه ا٘ا٠ث کًؿ، واشب ي٘یول٧ ِالط اهث، ا٘ا٠ث ال اهام قا ؾق هك آيچه اهك هی»گىیؿ: 
ؾايىحًؿ،  ال اهام قا شم ؾق هىاقؾی که ا٘ا٠ث ال وی ؾق آو هىاقؾ ؾق ٌكی١ث شایم اوث، واشب ي٘ی

ها و چىو آو ؾايىحًؿ، گكچه اهام ٠اؾل باٌؿ، شایم ي٘ی٘ا٠ث ال اهام قا ؾق ه١ّیث الله هح١البًابكایى ا
ی ي٘ال و ها قا به ا٬اههآو لهايی کهو  کكؾيؿي٘ىؾ، ال وی ا٘ا٠ث هیقا به ا٘ا٠ث ال الله ٠موشل اهك هی

ي٘ىؾ، ؾق ایى اهىق  یپكؾاؼحى لکات و ِؿ٪ و قاوحی و ٠ؿل و ٠ؿالث و ظس و شهاؾ ٨ی وبیل الله اهك ه
... لفا اهل وًث و ش٘ا٠ث  کكؾيؿکكؾيؿ، لیكا ؾقظ٭ی٭ث ال الله ٠موشل ا٘ا٠ث هیال وی ا٘ا٠ث هی

  کًًؿ بلکه جًها ؾق ٔ٘ى ا٘ا٠ث ال قوىل اللهال لهاهؿاقاو و والیاو اهىق، به ٘ىق هٙل٫ ا٘ا٠ث ي٘ی
ة﴿ یؿ:٨كهاي٘ایًؿ. ه٘ايٙىق که الله ٠موشل هیها ا٘ا٠ث هیال آو َٛ حَّ

َ
َٖ  َيَٰٓد ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ِؼيُك

َ
ْ أ ٜٓا ُ٘ َٔ َ َءا  ٱّللٍّ

ٜاْ  ِؼيُك
َ
ْوَِّل  ٱلؿٍُّقَٜل َوأ

ُ
ۡمؿِ َوأ

َ
ۖٞ  ٱۡۡل ۡٓ  یكویپ بأ ؼؿا الٕ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [13]الًىاء:  ﴾ُِٔ٘س

ؿ ؼؿأ ٥٘بكیپ و الٓ ٬كآو ال ّ٘ ث به کجّ٘ى  با یه٩ّٙ هع ًّ و  کاقؾاقاو و ال ؿیکً ا٘ا٠ثٓ او و
 ١ثیٌك اظکام یو هصك بىؾه و ظّ٭گكا ؾاؾگك که هاؾامٔ ؿیي٘ائ ی٨كهايبكؾاق ؼىؾ هىل٘او ٨كهايؿهاو

 .«ٓباًٌؿ اوبلم
ؾق ایى آیه ؼؿاويؿ هح١ال به ا٘ا٠ث هٙل٫ و بی چىو و چكا ال ؼىیً و يیم ا٘ا٠ث هٙل٫ و بی چىو 

ا٘ا٠ث ال الله ٠موشل اهك شم به اهك ي٘ىؾه اوث، چكا که قوىل الله و چكا ال قوىل الله 
َؼةَع  ٱلؿٍُّقَٜل يُِؽِف  ٍّٖٔ﴿ کًؿ: ي٘ی

َ
ۡؽ أ ٌَ ۖٞ َذ َ  ٭ثیؾقظ٭ کًؿ، ا٘ا٠ث ٥٘بكیپ ال که هك» [10]الًىاء:  ﴾ٱّللٍّ
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 .«اوث کكؾه ا٘ا٠ث ؼؿا ال
... و ؾق ایى ٬كاق ؾاؾه اوث هك قا ؾق لهكه ا٘ا٠ث ال الله هح١ال و قوىل الله ولی األو ا٘ا٠ث ال أ

ولی أقا بكای باق وىم و بكای  «٘ی١ىاأ»هًاو ٬كاق يؿاؾه اوث ٔو ؾق وا٬ٟ ل٩ٛ ئا٘ا٠ث وىهی قا بك هآیه 
ٌىؾ و بلکه جًها ؾق اهىق يیک و هك جکكاق يکكؾه اوثٓ چىو ال ولی اهك به ٘ىق هٙل٫ ا٘ا٠ث ي٘یاأل

 .2«گكؾؾها ا٘ا٠ث هیه١كو٦ و هىا٫٨ با ٌكی١ث ال آو
ظ٭ى٬ی قا که بك هك هىل٘او ؾق ٬بال لهاهؿاقاو واشب اوث، به ٘ىق   يٌیػ ظا٨ٛ العک٘

واشبات هىل٘اياو ؾق بكابك اهیك، يّیعث به ظ٫ و ا٘ا٠ث ال اواهك آياو »گىیؿ: ؼبلِه ـکك ي٘ىؾه و هی
اوث. ه٘چًیى بایىحی آياو قا به يكهی و هبل٩٘ث یاؾآوقی و يّیعث کًًؿ و پٍث وك آياو ي٘ال 

او شهاؾ کًًؿ و ِؿ٬ات قا به آياو بىپاقيؿ و اگك ؾچاق ٜلن و شىقی ٌؿيؿ بك ٜلن بؽىايًؿ و ه٘كاه آي
آياو ِبك ي٘ایًؿ و اگك هكجکب ک٩ك بىاض و آٌکاقی يگٍحًؿ، بك آياو ؼكوز يکًًؿ و آياو قا با هؿض و 

 .1«بؽىاهًؿاِبلض و جى٨ی٫ آياو قا ال ؼؿاويؿ هح١ال چاپلىوی ٨كیب يؿهًؿ و 
که به ٘ىق کلی ؾق ؾو اهك  باًٌؿم بك لهاهؿاقاو و ظکام واشب اوث، بىیاق هیاها اهىقی که ؾق اوبل

گكؾيؿ: اؾای اهايات و ظکن ي٘ىؾو ؾق هیاو هكؾم به ٠ؿل و ٠ؿالث؛ و جع٭ی٫ ٠ؿل و ٠ؿالث ؼبلِه هی
ٌىؾ هگك با جٙبی٫ ٌكی١ث گكؾؾ، هیىك ي٘یآيٙىق که الله هح١ال ؾووث ؾاٌحه و بؿاو قأی هی

َ إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:ه هح١ال هیؼؿاويؿی. الل ْ  ٱّللٍّ ن دَُؤهَّوا
َ
ٓۡ أ ُمؿُُز

ۡ
َؿََٰجَِٰخ يَأ

َ
ُذٓ  ٱۡۡل ٕۡ َُ ة ِإَوَذا َظ َٛ ِْ ۡٚ

َ
إََِلَٰٓ أ

ِ  ٱنلٍّةِس َبۡيَ   ث
ْ ٜا ُٕ ُُ ن َُتۡ

َ
َّۡكۡؽِلى أ َ إِنٍّ  ٱ ُسٓ ثِِٙ  ٱّللٍّ ـُ ة يَكِ ٍّٕ َ إِنٍّ  ۦٓۗۡ ِٗكِ ا  ٱّللٍّ ِٕيَكۢا ثَِطريا  ﴾ښََكَن َق

 قا ٌ٘ا آيچه ؼؿا ال ا٠نٔ قا هااهايث که ؾهؿیه ؾوحىقٓ هئهًاؤ ٌ٘ا به ؼؿاويؿ گ٘اویب» [11الًىاء: ]
ٓ ايؿؾايىحه ىیاه هاآو ؾق قا و ٌ٘ا وپكؾه ٌ٘ا ؾوث به قا هاآو هكؾم که یمهائیچ چه و ٌ٘كؾه ىیاه آو ؾق
. ؿیکً یؾاوق ؾاؾگكايه که ىیا ؿیيٍىح یؾاوق به هكؾم اویه ؾق که یو هًگاه ؿیبكواي اهايث ِاظباو به
 پًؿ ايؿقل ىیبهحك به قا ٌ٘ا ؼؿاويؿٓ که ؿیو بؿاي ؿیوال ؼىؾ گىي مهیآو قاو آو اوث ؼؿا ايؿقل ىیأ

 یًٔایبٓ و وؽًاؤ یًٌىا ؾائ٘اً  ؼؿاويؿ گ٘اویبٓ. ؼىايؿیه هایکیي ايصام به قا و ٌ٘أ ؾهؿ هی
 یچه کى و ؾاقؾیي٘ ای ؾاقؾیه قوا ايثیؼ اهايث ؾق یکى چه ؾايؿیو هٔ باٌؿیو ه بىؾهٓ کكؾاقجاو

 .«ٓکًؿیي٘ ای کًؿیه یؾاؾگك
-که هحٕ٘ى ج٘اهی ؾیى و ٌكی١ث هی جكیى اظکام اوثاواوی ایى آیه ال»گىیؿ: هی ٬ك٘بی  

٘الب، لیؿ بى اولن و ٌهك که ٠لی بى ابیايؿ چًاوباٌؿ. اها ِعابه ؾق هؽا٘بیى ایى آیه اؼحبل٦ ي٘ىؾه
                                                           

 ٓ.1/111هًهاز الىًة الًبىیة ٔ -2
 .282 :ا٠بلم الىًة الًٍ٘ىقة، َ -1
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بى ظىٌب و ابى لیؿ بك ایى باوقيؿ که ؼٙاب ایى آیه، جًها هحىشه لهاهؿاقاو و ظاک٘او هىل٘اياو اوث، 
ها باٌؿ و په ال آوي٘ىؾيؿ، هیهٍؽُ هیو اهیكايی قا که قوىل الله په ؼٙاب آیه قوىل الله 

ايؿ: ؼٙاب ایى آیه ٨٭ٗ قوىل ؼؿا . و ابى شكیس و ؾیگكاو گ٩حهاوثها ؼٙاب هحىشه اهكای په ال آو
... اها ؾیؿگاهی که به ِىاب يمؾیکحك اوث آو اوث که ایى آیه ؿ باٌؾق لهیًه بال کكؾو ؾق ک١به هی 

 وایكی ؛ لفا هن لهاهؿاقاو و اهكاء قا ٌاهل ٌؿه و هن ؾقبكگیكيؿهاوثگیكؾ و ٠ام ج٘اهی هكؾم قا ؾقبكهی
ی آياو بك ٠هؿه 2لهاهؿاقاو ؾق ٬بال اهاياجی که ؾق ٬ى٘ث اهىال یای که وٜی٩هبه گىيهباٌؿ. هكؾم هی

يیم ؼٙاب آو به هكؾم ال  ي٘ىؾو قا ٌاهل گكؾیؿه و اوث و قؾ و ؾ٨ٟ ٜلن و بك پا کكؾو ٠ؿل ؾق ظکىهث
باٌؿ. و ایى ؾیؿگاه ... هی شهث ظ٩ٛ اهايات و هكا٬بث و هىاٜبث ؾق لهیًه ٌهاؾات و گىاهی ؾاؾو و

ُذٓ َبۡيَ ﴿ ٨كهایؿ:گىیؿ: ایًکه الله ٠موشل هیيصا که هیباٌؿ. جا آهی 1اهام ٘بكی ٕۡ َُ  ٱنلٍّةِس ِإَوَذا َظ
 ِ  ث
ْ ٜا ُٕ ُُ ن َُتۡ

َ
َّۡكۡؽِلى أ و ه١ًای آو ج٘اهی هكؾم قا  باًٌؿهؽا٘ب آو لهاهؿاقاو و اهكاء و ظکام هی ﴾ٱ

ایى لهیًه ؾق بعد اؾای که ؾق  ، ه٘چًاوهىحًؿؾق آو ؾاؼل  گیكؾ و ال شهث ه١ًی ج٘اهی هكؾمؾقبكهی
 .1«اهايات وؽى گ٩حین

گیكؾ، کن باٌؿ ها و اهىال و آبكو قا ؾقبكهیایى ؾاوقی، ؾاوقی ؾق ؼىو»گىیؿ: هی ٠بلهه و١ؿی 
و يیکىکاق و ٨او٫ و ؾووث و ؾٌ٘ى به ؾاؾگكی ؾاوقی  بایؿ بك ؼىیٍاويؿ و ٤یك ؼىیٍاويؿیا لیاؾ. و 

بك لباو  قاؾاؾه اوث، ظؿوؾ اظکاهی اوث که آوبؿاو ؾوحىق ٌىؾ. هًٝىق ال ٠ؿالحی که الله ٠موشل 
و بایؿ ٠ؿالث قا ًٌاؼث جا ٘ب٫ آو ؾاوقی کكؾ. و ال آيصا که اواهك،  پیاهبكي هٍكوٞ کكؾه اوث

َ إِنٍّ ﴿ ای اوث ٨كهىؾ:ؾوحىقهای يیک و ه٩ًّايه ُسٓ ثِِٙ  ٱّللٍّ ـُ ة يَكِ ٍّٕ َ إِنٍّ  ۦٓۗۡ ِٗكِ ا  ٱّللٍّ ِٕيَكۢا ثَِطريا ََكَن َق
ٓ. ؼىايؿیه هایکیي ايصام به قا و ٌ٘أ ؾهؿیه پًؿ ايؿقل ىیبهحك به قا ٌ٘ا ؼؿاويؿ» [11]الًىاء:  ﴾ښ

ؼؿاويؿ هح١ال اواهك و  .«باٌؿیو ه بىؾهٓ کكؾاقجاو یًٔایبٓ و وؽًاؤ یًٌىا ؾائ٘اً  ؼؿاويؿ گ٘اویب
ؾو شهاو قا ؾقبكؾاقيؿ و لیاو ؾيیا و آؼكت قا ال آؾهی ؾوق وحایؿ، لیكا هًا٨ٟ يىاهی قا ؾق ایًصا هی

ه هايؿ و آيچکًًؿ، چىو ٬ايىيگفاق ؼؿاويؿ ًٌىا و بیًاوث، ؼؿاويؿی که هیچ چیمی بك او پًهاو ي٘ی هی

                                                           
کًؿ: ٤ًی٘ث، ِؿ٬ه ٔلکاتٓ و ٨یء. بًگك: هص٘ىٞ ال٩حاوی  هی وبلم اهىال ظکىهحی قا بك وه يىٞ ج٭ىینٌیػ اإل -2

 ٓ.11/183ٔ «الىیایة الٍك٠یة»
 ٌاکك. ،1/131ٓ: شاهٟ البیاو ٔيگا -1
 ابى جی٘یة. ،11/111ٓٔ «الىیاوة الٍك٠یة»: هص٘ىٞ ال٩حاوی يگا ٓ. و281-1/281ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
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 .2«ؾايؿؾايًؿ، هیقا که بًؿگاو ال هّالط و هًا٨ٟ ؼىؾ ي٘ی
ی بكؼی ال ؼل٩اء و اهكاء که ؾقظ٭ی٭ث وبب ايعكا٦ و بكاوحی هىل٘اياو ؾق ؾوقاو ٧١ٔ، به وویله

-٨ىاؾ ؾق ٠الن وا٬ٟ ي٘ی»گىیؿ: هی  1بی ال١مأ٨ىاؾ بىؾيؿ، هىقؾ آلهایً و ابحبل وا٬ٟ گكؾیؿيؿ. ابى 

 گىیؿ:هی که ٠بؿالله بى هباقک  گكؾؾ هگك ال وىی وه ٨ك٬ه، ه٘چًاو
 ٓ ادؾاااااو إؾساااااد افااااادین أوهااااال 

 

 حباااااااااااار شاااااااااااوء ورهبا ااااااااااااأو 
 

 .«کًًؿآیا ٤یك ال پاؾٌاهاو و ٠ل٘ا و ٠باؾجگماقاو وىء، ؾیى قا ٨اوؿ و جباه هی»
های ٜال٘ايه بك ٌكی١ث الهی ا٠حكاْ ي٘ىؾه و به بؿیى جكجیب که پاؾٌاهاو ٜالن و شائك با ویاوث

های شائكايه قا بك ظکن الله ٠موشل و قوىلً ؼیميؿ و آو ویاوثه١اقٔه با ٌكی١ث ؼؿاويؿی بكهی
های ٨اوؿٌاو ؾق ؼاقز ؾاقيؿ. و اظباق وىء ه٘او ٠ل٘ایی هىحًؿ که با آقاء و يٝكیات و ٬یانهیه٭ؿم 

هایی که هحٕ٘ى جعلیل آيچه الله هح١ال و کًًؿ؛ آقاء و يٝكات و ٬یانی ٌكی١ث ظكکث هیال ؾایكه
چه الله هح١ال ل٥ى قوىلً ظكام ي٘ىؾه و جعكین آيچه الله هح١ال هباض ؾايىحه و يیم هحٕ٘ى ا٠حباق یا٨حى آي

ي٘ىؾه و ال٥ای آيچه ؼؿاويؿ هح١ال ه١حبك ؾايىحه و ا٘بل٪ آيچه ه٭یؿ ي٘ىؾه و ج٭ییؿ آيچه هٙل٫ ٬كاق ؾاؾه و 
باًٌؿ که بك ظ٭ای٫ ای٘او و ٌكٞ، با ای هیباًٌؿ. و قهباو ه٘او شاهبلو هحّى٨ههىاقؾی ال ایى ٬بیل هی

ايی و هىهىهاجی که هحٕ٘ى جٍكیٟ ؾیًی اوث که ـو٪ و وشؿ و ظال و ؼیاالت و هکٍى٨ات با٘ل ٌیٙ
الله ٠موشل بؿاو اشاله يؿاؾه و ابٙال ؾیًی قا به ؾيبال ؾاقؾ که بك لباو قوىلً جٍكیٟ گكؾايؿه و هٍ٘ىل 

 کًًؿ. های ي٩ىايی اوث، ا٠حكاْ هیج١ىیٓ و جبؿیل ي٘ىؾو ظ٭ای٫ ای٘او با ٨كیب ٌیٙاو و بهكه
هكگاه ویاوث و ٌكی١ث با یکؿیگك ؾق ج١اقْ ٬كاق گك٨ث،  گىیًؿ:و بؿیى جكجیب گكوه اول هی

گىیًؿ: چىو ٠٭ل و ي٭ل با یکؿیگك ؾق ج١اقْ ٬كاق گك٨ث، ؾاقین و گكوه ؾوم هیویاوث قا ه٭ؿم هی
گىیًؿ: چىو ـو٪ و وشؿ و ؾاقین و اِعاب و یاقاو و پیكواو ـو٪ و وشؿ و ک٧ٍ هی٠٭ل قا ه٭ؿم هی

٬كاق گك٨ث، ـو٪ و وشؿ و ک٧ٍ قا بك ٌكی١ث ه٭ؿم ج١اقْ  ک٧ٍ و ٜاهك ٌكی١ث با یکؿیگك ؾق
 .1«ؾاقین هی

که آو ؼل٩ا و اهكاء به ٌكی١ث الهی ؾق ج٘اهی شىايب ظیات ا٠حكا٦  ىؾج٘اهی ایى هىاقؾ ؾق ظالی ب
ؾاٌحًؿ، هگك ؾق بكؼی هىاقؾ که ٌكی١ث با هىی و هىن و ؼىاهٍات ي٩ىايی ایٍاو ؾق هىاقؾی شمئی 

                                                           
 ٓ.1/11جیىیك الکكین الكظ٘ى ٨ی ج٩ىیك کبلم الً٘او ٔ -2
، ي، الّالعيـق٠، األيبی ال١م الع٩ًأبى هع٘ؿ بى هع٘ؿ بى  ي٠بلهه ِؿقالؿیى هع٘ؿ بى ٠بلء الؿیى ٠ل -1

 .يابى ال١٘اؾ العًبل، 8/118ٓا٨ث. بًگك: ٌفقات الفهب ٔهصكی و٨ات ی 131، وی ؾق وال يالؿهٍ٭
 .101 :ٌكض ال١٭یؿة الٙعاویة، َ -1
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هًصك به ابٙال شمئی ال ٌكٞ هٙهك و شایگمیًی اشحهاؾ بٍكی و ا٨کاق ؾق هن قیؽحه  هنه٘ىى يبىؾ، که آو
گكؾیؿ. اها ؾق ٠ّك ظأك هك آيکه ؾق هك هکايی بىؾه و بلکه و يا به واهاو، به شای ٌكی١ث الهی ي٘ی

و ا٨حكاء و  جٍكیٟ کًًؿگاو به شای الله ٠موشلگفاقاو و ٬ايىو ت یا٨حى و گىحاؼِی أؾووث و ؾٌ٘ى به شك
ها ؾق قاوحای ی ٌكی١ث اوبلهی و يیم به جبلي آوها به هًگام یىقي آوقؾو به بعد ٤لبهؾقو٢ و بهحاو آو

های گىيه هعاکن ٌك٠ی قا ؾق بىیاقی ال وكلهیىؾهًؿ. و ایىقیٍه کى ي٘ىؾو ٌكی١ث الهی، گىاهی هی
بلظیث جٙبی٫ ؾق ٠ّك ظأك قا يؿاقيؿ و هن به ایى اؾ٠ا که اظکام اوبلم ِايؿ، آواوبلهی با٘ل ؾايىحه

 ی لهايی ال ایى اهث بىؾه که جاقیػ آو گفٌحه اوث.ها بكای ؾوقهِبلظیث آو
های اوبلهی ؾق لفا ؾًٌ٘او اوبلم ه٘چىو هىح١٘كاو و هىحٍك٬او ؾق هًا٫٘ ظىاوی ال وكلهیى

ها و ايؿ، پایگاهيیا٨حهها ؾوث های اوبلهی بؿاوقاوحای ؾوحیابی به اهؿا٨ی که جاکًىو ؾق وكلهیى
ايؿ، ظحی که ایٍاو پیىوحه ؾق پی ؾویىه چیًی ؾق قاوحای به هایی اظؿاخ ي٘ىؾهها و ک٘یًگاهپًاهگاه

ی اوبلهی و بٍكی و شایگمیى ي٘ىؾو ٬ىايیى گىٌه ق٨حى و بلکه ظف٦ کلی ٌكی١ث ال وٙط شاه١ه
بؿیى هؿ٦ ؾوث يیا٨حًؿ، ج٘كکم ؼىؾ قا باًٌؿ. و چىو های اوبلهی هیاقوپایی به شای آو ؾق وكلهیى

جك ال آو ه١ٙى٦ ؾاٌحًؿ و آو ج١ٙیل بكؼی ال اظکام ٌك٠ی یا ظؿوؾی که ؾق کحاب الله بك هؿ٨ی پاییى
وبیل الله و ابٙال ظؿ  يباٌؿ، ه٘چىو ال٥ا و ل٥ى ي٘ىؾو شهاؾ ٨هح١ال و وًث يبىی ه٭كق گكؾیؿه، هی

پكوقؾگاق  ه٘چىو اوحهماء به ؾیى و ج٘ىؽك ؛وبلم گكؾؾاقجؿاؾ بك کىی که هكجکب يا٬ٕی ال يىا٬ٓ ا
 ٌ٘كؾو ايبیاء و قوىالو. شهايیاو و جع٭یك و وبک

گىيه بىؾ که ظکاهی بك هىل٘اياو گ٘اقؾه ٌؿيؿ و قوی کاق آهؿيؿ که با ؾًٌ٘او اوبلم ؾق و ایى
قجؿاؾ به ٘ىق ٌاو ال ٬بیل ج١ٙیل ٌؿو ج٘اهی ظؿوؾ و یا ج١ٙیل ٌؿو ظؿ اقاوحای ؾوحیابی به اهؿا٦

که ق٨حه ق٨حه اؤاٞ به  جا شاییؼاَ، ه٘ىى و یکّؿا ٌؿه و هىا٨٭ث ؼىؾ قا ٠٘بل ا٠بلم ي٘ىؾيؿ. 
ی ظؿ اقجؿاؾ بك ليؿی٫ یا هكجؿ یا اوحهماءکًًؿه و ای ق٬ن ؼىقؾ که ؾق هیچ کصای ٠الن ؼبكی ال ا٬اههگىيه

وب و ؾًٌام پكوقؾگاق شهايیاو، يبىؾه  ال آو اوث، ه٘چىو جك بمقگ ١ً٘ه ليًؿه بك ٌكی١ث یا آيچه بىیاق
قا  و اشكای ظؿ ال وىی هیچ ظاک٘ی ؾق چًیى هىاقؾی ًٌیؿه يٍؿ. ؼؿاويؿ هح١ال اهام ابى ٬ین 

قظ٘ث کًؿ، آيصا که ؾق هىقؾ ج١ٙیل کًًؿگاو ظؿوؾ الهی و لهاهؿاقايی ال هىل٘اياو که آياو قا بك هٝاهك 
١ٙ٬ا بك پاؾٌاهاو و »گىیؿ: کًًؿ، هیوبلهی یاقی هیهای اها ؾق وكلهیىٌكک و بؿ٠ث و جكویس آو

چكا  ؛ظکام اوبلهی واشب اوث که چًیى کىايی قا ال چًیى ٠٘لکكؾها و ا٠٘الی ال ایى ٬بیل بال ؾاقيؿ
باٌؿ. و هك آيکه ؾق چًیى ٠٘لی ک٘ک ١ائك ک٩ك هیکه چًیى ٠٘لکكؾی، ا٠ايث و یاقی ک٩ك و ج١ٝین ٌ

 باٌؿ؛ لیکى چًیى پاؾٌاهايی، اهايث بهقوايؿ، با ٨ا٠ل آو ٌكیک هیقوايؿه و هىا٠ؿت کكؾه و یاقی 
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ٌاو و اوح٭كاق ها ؾق ٬بال بالگماقؾو قاهای که ال آواه٘یث بىؾه و قٌىهؾیى اوبلم ؾق يٝكٌاو ياچیم و بی
  .2«باٌؿجك ال الله ٠موشل و قوىلً هیگیكيؿ، ؾق يمؾٌاو بىیاق هعبىبٌاو هیو اهًیث

ج١ٙیل گكؾؾ، ؾق ه٭ابل ظح٘ا ٬ىايیى  - چه به ٘ىق کلی یا شمئی -ٌكی١ث الهی  اها هكلهاو که
ای ای که ظکىهث و ولٙهگكؾؾ، به گىيهها هح١ؿؾ هیها و ولٙهو ظکىهث ٌىؾبٍكی شایگمیى آو هی

باٌؿ؛ و ه٘چًیى ٠بىؾیث ها و ٬ىايیى بٍكی هیای بكای يٝامو ظکىهث و ولٙه بكای الله ٠موشل
که ؾق هىاقؾی ٠بىؾیث بكای الله ٠موشل بىؾه و ؾق هىاقؾی ؾیگك ٠بىؾیث و بًؿگی چًاو ،كؾؾگهح١ؿؾ هی

اها »گىیؿ: هی باٌؿ؛ اوحاؾ ویؿ ٬ٙب بكای ٬ايىيگفاقاو و جٍكیٟ کًًؿگاو به شای الله ٠موشل هی
هربل ولٙه و  ؛لهايی که ولٙه و ٬ؿقت پكاکًؿه گكؾؾ و هًابٟ و هّاؾق ؾقیا٨ث هح١ؿؾ و هؽحل٧ ٌىؾ

باٌؿ و ولٙه و ٬ؿقت ؾق ها و هًاوک و هكاون ٠باؾی ال آِو ؼؿاويؿ هح١ال هیها و ؾقوو٬ؿقت بك ؾل
های ظکىهحی و ٬ىايیى بالقگايی و ه١اهبلت بیى ال٘للی، هح١ل٫ به ٤یكالله های اؾاقی و والهاوؾوحگاه

که  ت ؾق ؾوث ؼؿا باٌؿ، ؾق ِىقجیؼكه و٬حی که ولٙه و ٬ؿقت ؾق اهك شما و ومای آؼك... باألباٌؿ 
ولٙه و ٬ؿقت ؾق اهك شما و ومای ؾيیىی ؾق ؾوث ٤یك ؼؿا باٌؿ، ي٭ً بٍكی هیاو ؾو ولٙه و ٬ؿقت 

گىيه ِىقت ليؿگی بٍكی بؿاوگكؾؾ. ؾق ایىشؿاگايه و ؾو بكياهه و قوي شؿاگايه، پؽً و پكاکًؿه هی
ٜۡ ﴿ ي٘ایًؿ:و بؿاو اٌاقه هیهای ٬كآو ؾق هًاوبات گىياگىپفیكؾ که آیهجباهی هی َ ٌح إَِلٍّ  ل َٛ ِ ةٓ َءال َٕ ِٛ ََكَن ذِي

 ُ ۚٗ  ٱّللٍّ  بىؾيؿیه یايیو ؼؿا ه١بىؾها الله هح١ال، ال كی٤ ى،یو له هاآو٘او ؾق اگك» [11يبیاء: ]األ ﴾ََّىَكَؽدَة
 .«ؿیگكؾیه جباه ىیو له هاآو٘او ١ٙ٬اً ٓ چكؼايؿيؿیه قا شهاو اهىقٔ و

ٓۡ ََّىَكَؽِت  ٱۡۡلَيَّ  ٱتٍَّجفَ  َولَِٜ ﴿ ُٚ آَء َٜ ۡٚ
َ
َُٰت أ ـَ َؿَٰ ۡرُض وَ  ٱلكٍّ

َ
ۚٗ  ٱۡۡل ٍّٖ ِٛ ٖ ذِي َٔ و  ظ٫ اگك» [12هًىو: ئ]ال٘ ﴾َو

 گكؾي به ٌاوبلتیج٘ا ٘ب٫ بك یهىح و شهاؤ کكؾیه یكویپ ٍاویا یهاو هىن هاؼىاوث ال ٭ثیظ٭
 کائًات و يٝام و يٝنٔ ؿيؿیگكؾیه جباه بكيؿیه بىك هاآو ؾق که یکىاي و ه٘ه ىیو له هاآو٘اوٓ ا٨حاؾ یه

 .«ٓؿیپاٌیه هن ال
﴿ ٍّٓ َٖ  ُث ِ ّٔ َٰ ََشِيَكحٖ 

ٍَ لََعَ َْۡجَٰ ۡمؿِ َصَك
َ
ةوَ  ٱۡۡل َٛ آَء  ٱدٍّجِۡك َٜ ۡٚ

َ
َٖ َوََل دَتٍّجِۡف أ ِي َٜن  ٱَّلٍّ ُٕ  ﴾ٲََل َحۡكَْ

 اءیايب و ه٘ه جى بكياهه که ؼؿأ ىیؾ ال یقوًٌ و قاه ىیآئ بكٓ و نیکكؾ هب١ىخٔ قا جى ها وپه» [21الصاذیه:]
 که چكأ بكو قوٌى قاه ىیو بؿ کى یكویپ ىیآئ ىیا ال په،. نیؾاؾ ٬كاقٓ ؾاقؾ يام و اوبلم اوث بىؾه ىیٍیپ

و  ؼبكيؿیب ؼؿا ىیؾ الٔ که هکى یكویپ یکىاي یهاو هىن هىا و الٓ اوث يصات و قاه یقوحگاق ىیآئ

                                                           
 ٓ.٤1/113اذة الله٩او ٔا -2
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گاهٓ ظ٫ قاه ال  .2«يؿاقيؿ یآ
ؼىاهاو  - های اوبلهیؾق ج٘اهی وكلهیى -لهاهؿاقاو و ظکام و اهكای هىل٘اياو بًابكایى، اگك 

ها واشب اوث که ؾق بكابك ٌكی١ث الله هع٭٫ گكؾايؿو اهًیث و اوح٭كاق و آقاهً هىحًؿ، بك ج٘اهی آو
گىيه ي٭ُ و کاوحی و کىجاهی ؾق آو يیىث، ؼأٟ و ٨كوجى بىؾه و بایىحی ظؿوؾ ٠موشل که هیچ

 که ال ٟ بىیاق و هّالط بمقگی يه٩حه اوثی ظؿوؾ ٌك٠ی هًا٨چكا که ؾق ا٬اهه ؛اهه کًًؿٌك٠ی قا ا٬
قا به ؾيبال ؾاقؾ ها لایل ٌؿو و يابىؾ گٍحى ٨ىاؾ ال قوی لهیى بىؾه و يیم ايحٍاق ؼیك و قل٬ی یى آوجك بمقگ

له ؾق ؤایى هىکه ِبلض ا٬حّاؾی ؾق آو يه٩حه اوث و به وبب ايحٍاق قبا و٭ىٖ کكؾه اوث. و هّؿا٪ 
َٛا٤َثُ »کًؿ که ٨كهىؾيؿ: قوایث هیال قوىل الله  ةهكیك بىأظؿید يبىی ـکك گكؾیؿه اوث؛  ِ  َضػٍّ  إ

ِ، ُضُػودِ  ٦٤ِْ  ؽِ  ٦٤ِْ  َعْْيٌ  اّللَّ ٍَ ِٓيَ  ٤َ ْرَب
َ
ِ  ةََِلدِ  ِِف  حَل٢َْثً  أ ؾَّ  اّللَّ ی ظؿی ال ظؿوؾ الهی، ا٬اهه» 1«وََس٠َّ  َْ

 .«های الهی بباقؾچهل ٌبايه قول بك وكلهیىبهحك ال باقايی اوث که 
و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که گًاهاو »گىیؿ: ؾق جىٔیط ایى ظؿید هی  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل

ه٘چىو اوحهماء به ؾیىٓ وبب  ؛گىین: و چگىيه ؼىاهؿ بىؾ اگك ایى گًاهاو ال يىا٬ٓ اوبلم باٌؿٔهی
کًًؿ.  له ؾاللث هیؤق که کحاب و وًث بك ایى هىٌىيؿ. ه٘ايٙىکاوحه ٌؿو قل٪ و جكن ال ؾٌ٘ى هی

په چىو ظؿوؾ ٌك٠ی ا٬اهه گكؾيؿ، ٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال الله ٠موشل ٜاهك گكؾیؿه و ه١ّیث و 
ٌىؾ و بؿیى جكجیب قل٪ و قولی و يّك و پیكولی ل کاهً یا٨حه و ال آو کاوحه هیيا٨كهايی ؼؿاويؿ هح١ا

 .1«گكؾؾظاِل هی
اوباب ؾقويی و بیكويی اوحهماء به ؾیى قوٌى و وأط گكؾیؿ، په ال ایى با جى٨ی٫ و با ایى جىٔیط، 

 پكؾالین.اوحهماء هی های ِىقت یاقی ؼؿاويؿ هح١ال به باب ؾوم ی١ًی

                                                           
 ٓ.1/138ٔ ٜبلل ال٭كآو٨ي  -2
ب ، ابىاةابى هاش؛ 1/111ٓٓ،1131ٔٔ ٌ٘اقه: ٬اهة العؿوؾ،ا ي، کحاب ٬ٟٙ الىاق٪، باب الحك٤یب ٨ييىائبه قوایث  -1

 ، ٌ٘اقه:: الىلىلة الّعیعةيگا اوث؛ ظؿید ظىى ٓ؛ و1/11ٓ،1181ٔٔ ٌ٘اقه:العؿوؾ، باب ا٬اهة العؿوؾ، 
ٓ، 1/11ٓ،1018ٔٔ ٌ٘اقه:، ةِعیط وًى ابى هاش و ؛1111ٓٔ،1/2021ٓٔ ٌ٘اقه: ي،ِعیط وًى الًىائ؛ 112ٓٔ

 .باًٌؿهی ي لبايأ٠بلهة ٌیػ ه٘گی جؤلی٧ 
 ٓ.101-11/102ٔ «الىیاوة الٍك٠یة»هص٘ىٞ ال٩حاوی  -1
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 های پیطیىاز استهساء در اهت یهای صىرت فصل اول:

 ٌاهل وه هبعد:
 :ی اص اعحهضاء به الله هحقالهای صىست هبحث اول< 
 :ی اص اعحهضاء به دیىهای صىست هبحث دوم< 
 :ی اص اعحهضاء به پیاهبشاوهای صىست هبحث عىم.  

 استهصاء به الله هتؼالی اش های صىزت هبحج اول:
ی له پكؾاؼحین که اوان ؾیى اوبلم و هبًای آو، بك ؾو اِل و ٬ا٠ؿهؤپیٍحك ؾق پیٍگ٩حاق بؿیى هى

بمقگ اوحىاق اوث: ج١ٝین و هعبث؛ په چىو هىل٘ايی ٠اقی ال ایى ؾو اِل و به ٠باقجی ؾیگك ٠اقی 
ؾقظ٭ی٭ث ایى ؾو ٬ا٠ؿه قا ال اِل  ال ج١ٝین و هعبث يىبث به ؼؿاويؿ هح١ال و ٨كوحاؾه و ؾیًً باٌؿ،

ٌ٘كؾو  اء و ج٘ىؽك و جع٭یك و جً٭ُ و وبکو اوان ي٭ٓ ي٘ىؾه اوث و ؾق يحیصه ؾق هیؿاو اوحهم
کًؿ. لفا گىيه هكجکب ٠٘لی ٌؿه که بکلی ای٘او قا ي٭ٓ هیؼال٫ و ؾیى و قوىلً وا٬ٟ گكؾیؿه و ایى

باٌؿ. ؼؿاويؿ هح١ال و ؾقؾياک هیهىحع٫ ل١ًث الهی ؾق ؾيیا و آؼكت و ٠فاب ؼىاق و لبىو 
َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ: هی ِي َ يُۡؤُذوَن  ٱَّلٍّ ُٓ  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ُٛ َ٘ ُ ََّك ۡجَيةِِف  ٱّللٍّ ِ وَ  ٱلَّ ة  ٱٓأۡلِػَؿة ٘ا ِٛي ٓۡ َقَؾاثاة مَّ ُٛ

َ َقؽٍّ ل
َ
َوأ

 قوايًؿ،یه آلاقٓ ياقوا و وؽًاو و العاؾ ک٩ك بأ قا ٥٘بكيیپ و ؼؿا که یکىاي» [11ظماب: األ] ﴾ڙ
 و ٠فابٓ گكؾايؿیه بیيّیب ؼىؾ قظ٘ث و الٔ کًؿیه ىیي٩ك و آؼكت ایؾي ؾق قا آياو ؼؿاويؿ

 .«ًؿیبیه هیجه ٍاویا یبكا یاؼىاقکًًؿه
بًابكایى هكآيکه با يىبث ؾاؾو ي٭ُ و ٠یب به ؼؿاويؿ وبعاو هكجکب اـیث و آلاق الله هح١ال گكؾؾ، 

َٖ  إِنٍّ ﴿ ؾاؾه ٌؿه اوث. ٠ل٘ا ؾق ه١ًای ایى کبلم الله ٠موشلبه ل١ًث و ٠فاب ؼىاقکًًؿه و٠ؿه  ِي  ٱَّلٍّ
َ يُۡؤُذوَن  چكا که  ؛يالل ٌؿه اوث 2ایى آیه ؾق هىقؾ هٍكکاو و یهىؾ و يّاقی: »گىیًؿهی ﴾ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ

اي قا جکفیب ي٘ىؾه و ِىقت ي٘ىؾيؿ و ٨كوحاؾهٌحى و٧ِ هیها ؼؿاويؿ هح١ال قا به ٨كليؿ ؾاآو

                                                           
باٌؿ و آو ایًکه ایى آیه ؾق هىقؾ شم آيچه ؾق باب وبب يمول ایى آیه بیاو گكؾیؿ، ؾو ٬ىل ؾیگك يیم ؾق وبب يمول آو هی -2

قا هىقؾ ١٘ى و قیٍؽًؿ  پیاهبك  الؾواز ي٘ىؾيؿ، ي با ٩ِیة بًث ظی  کىايی يالل ٌؿ که چىو قوىل الله
کًٍؿ يالل ٌؿه اوث. بًگك: لاؾ ال٘ىیك ؼىیً ٬كاق ؾاؾيؿ؛ و يیم گ٩حه ٌؿه: ایى آیه ؾق هىقؾ کىايی که جّىیك هی

 ٓ.1/111ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ و ؛1/131ٓال٘عكق الىشیم ٔ ؛8/110ٓٔ



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     211

  

و  .2گ٩حًؿ و به او هصًىو و ٌا٠ك و واظك و کفاب ىو آلىؾ کكؾه و ؾيؿايً قا ٌکىحًؿهباقکً قا ؼ
ها و ي٭ُ و يیم ه١ًای اـیث و آلاق الله ٠موشل، جىِی٧ ي٘ىؾو ؼؿاويؿ وبعاو به ٠یىب و کاوحی

 .1ها پاک و هًمه اوثکه بكاوحی او ال ه٘گی آو باٌؿٌاهل وكپیچی ال ٨كهايً هی
ايؿ؛ باٌؿ، اؼحبل٦ ي٘ىؾه٠ل٘ا ؾق ایًکه اـیث ي٘ىؾو الله ٠موشل چگىيه هی»گىیؿ: هی ٬ك٘بی 

ايؿ: ه١ًای آو ک٩ك وقلیؿو و يىبث ؾاؾو ه٘ىك و ٨كليؿ به ؼؿاويؿ هح١ال و ٌكیک ش٘هىق ٠ل٘ا گ٩حه
 که -که یهىؾ باٌؿ. چًاو٬ائل ٌؿو بكای ظٕكت ظ٫ و جىِی٧ او بؿايچه ٌایىحه و الی٭ً يیىث، هی

ٜهُ َوًَةَِّخ ﴿ گ٩حًؿ:  - ل١ًث ؼؿاويؿ بك آياو باؾ ُٛ ِ يَُؽ  ٱَۡلَ ۚٗ  ٱّللٍّ ۡنٌَُّْٜح ٓ ال یبكؼٔ» [81]ال٘ائؿة:  ﴾َٔ
 «ٕاوث بىحه كیو ليص ٤ل به ؼؿا ؾوث: ًؿیگىیه اویهىؾی

و يیم يّاقی گ٩حًؿ: هىیط پىك هكین، ٨كليؿ ؼؿاوث. و هٍكکاو گ٩حًؿ: ٨كٌحگاو ؾؼحكاو ؼؿایًؿ و 
 .1«ٌكکای اوها بث

الله هح١ال »٨كهىؾيؿ: گىیؿ: قوىل الله قوایث ٌؿه که هی ةهكیك بىأؾق ایى لهیًه ظؿیری ال 
ُبـِي َیْشتَِؿـِي، َأنْ  َفهُ  َیـَْبِغي َوَما آَدَم، اْبنُ  َیْشتُِؿـِي»٨كهایؿ: هی ا َفُه، َیـَْبِغي َوَما َوُیَؽذِّ  ِل  إِنه : َؾَؼْوُفهُ  َصْتُؿهُ  َأمه

ا، ا َوَفد  اَم  ُیِعقُدِِن  َفْقَس : َؾَؼْوُفهُ  َتْؽِذیُبهُ  َوَأمه «َبَدَأِِن  ـَ
ٌایىحه او ؾهؿ، ظال آيکه آؾهیماؾ هكا ؾًٌام هی» 1

آيکه ٌایىحه او يیىث که هكا جکفیب کًؿ. اها  کًؿ ظالو يیم هكا جکفیب هی يیىث که هكا ؾًٌام ؾهؿ
گىیؿ: ؼؿاويؿ هكا ه٘چىو وث که هیا و جکفیبً ایى گىیؿ: هى ٨كليؿ ؾاقموث که هیا ؾًٌاهً ایى

 .«کًؿآ٨كیًً اول، ؾوباقه ليؿه ي٘ی
هؽحل٧ اوحهماء و ٠یبصىیی ال ؼؿاويؿ وبعاو جىوٗ  های ِىقت بًابكایى بایىحی به بكؼی ال 

و ؾق ظ٫ِ ؼؿاويؿ  ايؿها ٤لبه یا٨حه و قاه گ٘كاهی ؾق پیً گك٨حهٌاو بك آوکىايی که ٌ٭اوت و بؿبؽحی
وبعاو جصاول و ج١ؿی ي٘ىؾه و او قا به ٠یب و ي٭ُ جىِی٧ ي٘ىؾيؿ، بپكؾالین. ج١الی الله ٠ى ٬ىلهن 

 ٠لىأ کبیكأ.
جىاو ال ایى هىاقؾ به ٌكک وقلیؿو ٬ىم يىض به الله ٠موشل ؾق ٬الب هی 1ؾق ٘ىل جاقیػ بٍكیث -2

                                                           
 های ٜهىق اوبلم ؼىاهؿ آهؿ.ؾق اولیى وال  های اوحهماء به قوىل اللهله ؾق بعد ال ِىقتؤج٩ّیل ایى هى -2
 .يابى الصىل ،110ٓ-8/123: لاؾ ال٘ىیك ٔيگا -1
 .يٓ ب٥ى1/111: ه١الن الحًمیل ٔيگآ، 211-21/211ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
َٜ ﴿ ٬ىله ج١الی: يباب ها شاء ٨، کحاب بؿء الؽل٫، يبؽاقبه قوایث  -1 ُٚ ِي َو ٍّٓ يُكِيُؽهُ  ٱۡۡلَْۡيَ َحۡجَؽُؤاْ  ٱَّلٍّ ، [11كوم: ال] ﴾ۥُث

ُ ﴿ الح٩ىیك، باب ٬ىله ج١الی: ؾق ٓ و8/112ٓ، ٨حط 1231ٔٔ ٌ٘اقه: َٕؽُ  ٱّللٍّ  ٓ.1311ٔ ٌ٘اقه ﴾٢ ٱلطٍّ
لیىحًؿ بك ا٠ح٭اؾ و باوق  هی هكؾهايی کهه٘ا الىبلم ؾه ٬كو ٨اِله بىؾ که ؾق ایى هؿت ج٘اهی یبیى آؾم و يىض ٠ل -1



 211  های پیؾیى هایی اص اعحهضاء دس اهث فصل اول: صىست

هایی که اواهی اٌاقه ي٘ىؾ. بثگىيه ي٩ٟ و ٔكقی يؿاٌحًؿ، هایی که هیچ٠باؾت ي٘ىؾو بث
له هىشب ایصاؾ ٌبهه ؾق و ه٘یى هىؤ ها يهاؾه ٌؿه بىؾل ٬ىم يىض بك آوهكؾاو يیک و ِالعی ا

ها گكؾیؿ. ه٘ايٙىق که بؽاقی ؾق ج٩ىیك ایى هیاو ٬ىم يىض ٠لیه الىبلم ؾق ٠باؾت ي٘ىؾو آو بث
ٓۡ َوََل ﴿ قهً٘ىؾ الهی َذُس َٛ ِ ْ ََل دََؾُرنٍّ َءال ٜا ُ َٜاٗعا َوََل َحُنَٜث َوَيُكَٜق  َوًَةل ا َوََل ُق دََؾُرنٍّ َوّها

ا  ٔوؾ و وىاٞ و ی٥ىخ و ی١ى٪ و  .گىیؿ: ..کًؿ که هیقوایث هی ال ابى ٠بان  2﴾ٷَونَِۡسا
ها که چىو ال ؾيیا ق٨حًؿ، ٌیٙاو به ٬ىم آو ٬ىم يىض بىؾ ٓ اواهی هكؾايی يیک و ِالط اليىك

ی هاها واؼحه و به ٠ًىاو یاؾ بىؾ ؾق هصاله و گكؾه٘اییآوهایی ال الهام ي٘ىؾ جا هصى٘ه
ها يیم ایًچًیى کكؾيؿ، اها آو و آو ها بًاهًؿها قا به يام آوو آو هصى٘ه ؼىیً ٬كاق ؾهًؿ

ها قا واؼحه بىؾيؿ، که با چًیى هؿ٨ی آو هصى٘ه کكؾيؿ. جا ایًکه آياو ها قا ٠باؾت ي٘یهصى٘ه
و  ؿه و به کلی هح٥ییك و ؾگكگىو گٍثها ٨كاهىي گكؾیصى٘هال ؾيیا ق٨حه و هؿ٦ ال واؼث ه

 .1..«ٌؿيؿ.ها ٠باؾت هی په ال ایى آو هصى٘ه
هایی که ؼىؾ واؼحه بىؾيؿ به شای الله ٠موشل پكوحً و ٠باؾت گكؾیؿيؿ و هٍكکاو گىيه بثو ایى

اي قا به باؾ یگايگیها به شای الله ٠موشل، ؼؿاويؿ وبعاو و جىظیؿ و ٬ىم يىض، با ٠باؾت آو بث
و ایى بؿاو وبب بىؾ که آو گ٘كاهاو، جىظیؿ و »گىیؿ: هی وبلم ج٘ىؽك و اوحهماء گك٨حًؿ. ٌیػ اإل

ؼىايؿو ٤یك او قا بمقگ؛ و  ،پًؿاٌحًؿ و ؾق ه٭ابلیگايگی الله ٠موشل قا کىچک و ظ٭یك و بی اه٘یث هی
گك٨حًؿ. ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٘ىؽك و اوحهماء هیي٘ىؾ، او قا به جچىو به جىظیؿ اهك ٌؿه و ال ٌكک يهی هی

                                                                                                                                                         

 ةهاهأ ىبأباٌؿ و ال  هی جىظیؿی بىؾيؿ، اها په ال ایى ؾق ٬ىم يىض ٠لیه الىبلم ٌكک ٜهىق ي٘ىؾ؛ ایى ه٭ىله ابى ٠بان
ؾق پاوػ   قوایث ٌؿه که هكؾی گ٩ث: یا قوىل الله، آیا آؾم پیاهبك بىؾ؟ قوىل الله  به ٘ىق ِعیط ال قوىل الله

٣ْ، ٤ََُك٣ٌَّ »ؿ: ٨كهىؾي َٓ گ٩ث. آو هكؾ گ٩ث: ٨اِله لهايی هیاو آؾم و يىض چ٭ؿق  هی بله، ؼؿاويؿ هح١ال با او وؽى «َج
ةُ ُُٛؽونٍ »٨كهىؾيؿ:   بىؾه اوث؟ قوىل الله َْشَ ٓ کحاب الحاقیػ، باب 21/83ؾه ٬كو. بًگك: ِعیط ابى ظباو ٔ «َْ

گىیؿ: ٘بكايی ایى ظؿید قا قوایث ي٘ىؾه و قشال  هی 1/120ٓٔ «ال٘صٟ٘»ؾق  يهیر٘ ؛8230ٓٔ ٌ٘اقه:بؿء الؽل٫، 
 ...باٌؿ هی که او هن ذ٭ة يظ٘ؿ بى ؼلیؿ العلبأباٌؿ شم  هی آو، قشال ِعیط

٥ىخ، ی١ى٪، و و ؼىؾ قا واهگفاقیؿ یايؿ: ه١بىؾهاگ٩حهبه آياو  -2 ىاٞ، ی  ّؾ، و  ىك قا قها يىالیؿ. ]يىض:  و   [11ي 
وبب »ؾق کحاب الحىظیؿ بابی قا با ایى ٠ًىاو که  ٠بؿ الىهابٓ و اهام هصؿؾ هع٘ؿ بى 1310ٔ ، ٌ٘اقه:٨1/111ٓحط ٔ -1

آوقؾه اوث و ؾق ایى باب آیه وىقه  «باٌؿ هی ٌاو، ٤لى ؾق هىقؾ ِالعاو و يیکىکاقاوک٩ك بًی آؾم و جكک ي٘ىؾو ؾیى
ؾاقؾ.  هی ٨ىائؿی ؾیگك ؾق ایى لهیًه بیاو کًؿ و ٠بلوه بك ایى هی که پیٍحك بیاو ؾاٌحین، ـکك قا يىض و اذك ابى ٠بان

 .111-111 :بًگك: ٨حط ال٘صیؿ، َ
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َٙ إَِلٍّ ﴿ ٨كهایؿ:هىقؾ هٍكکاو هی َٰ ٓۡ ََلٓ إَِؾ ُٛ َ َِ ل ْ إَِذا رِي ٜٓا ٓۡ ََكُٗ ُٛ ُ إِجٍّ وَن  ٱّللٍّ ِبُ ُۡ ٍّ٘ة  ڃيَۡكذَ ِ ن
َ
ٜلَُٜن أ ٌُ َويَ

ُٜ٘نِۢ  ۡ َ٘ة لَِشةِقؿٖ ُمٍّ ذِ َٛ ِ ٜٓاْ َءال  ؼؿا شم: ٌؿیه گ٩حه بؿاياو یو٬حٓ که چكأ» [18-11الّا٨ات: ] ﴾ڄََلَةرُِك
-یو ه ٓ.كيؿیبپف قا یکحاپكوحی که ؿيؿیؾیه آو ال باالجك قا ٍحىیو ؼىٔ ي٘ىؾيؿیه یبمقگ ىث،یي یه١بىؾ
 .2«ٕن؟یوال قها قا ًیؼى یه١بىؾها ،یاىايهیؾ یوكا چکاههٓ وؽىٔ یبكا ها ایآ: گ٩حًؿ

« الله هح١ال و آیات و قوىلً»ایى اهىق بًابكایى اوحهماء به »گىیؿ: هی وبلم ه٘چًیى ٌیػ اإل
با آو به هیاو هكؾم آهؿه، به آیات الهی که قوىل الله  کهباًٌؿ، بؿیى ه١ًا که هك هبللم یکؿیگك هی

و هكآيکه قوىل الله به باؾ وؽكه و اوحهماء گك٨حه اوث قا قوىل الله  لموهاج٘ىؽك و اوحهماء وقلؾ، 
که ؾهؿ، ؾقظ٭ی٭ث قوالحً قا هىقؾ اوحهماء ٬كاق ؾاؾه اوث و هك قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق

، ؾقظ٭ی٭ث الله ٠موشل قا ج٘ىؽك ي٘ىؾه اوث به باؾ ج٘ىؽك و اوحهماء گیكؾ قا ايآیات الهی و ٨كوحاؾه
و قوىلً  ی آیات او ج١الیو هك آيکه الله ٠موشل قا هىقؾ اوحهماء ٬كاق ؾهؿ به ٘كی٫ اولی اوحهماء کًًؿه

  .1«باٌؿهی
و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که ٌكک، ٜلن ؾق ظ٫ قبىبیث و کاوحى ال »... گىیؿ: هی و ابى ٬ین 

 .1«٠ٝ٘ث و بمقگی الىهیث و وىءٜى به پكوقؾگاق شهايیاو اوث
بلکه ا٬ىاهی  ،جًها ٩ِث و ویژگی ٬ىم يىض يبىؾه شىیی و جً٭ُ و اوحؽ٩ا٦،اها ایى اوحهماء و ٠یب

ها ؾق ایى اهك ... با آوو ذ٘ىؾ و اهل وؿوم و اهل هؿیى و ه٘چىو ٬ىم ٠اؾ ؛که په ال ایٍاو آهؿيؿ
به وىی ٬ىهی  الىبلم٠لیهابكاهین  ؛٨كا قویؿ 1جا ایًکه ٠هؿ ابكاهین ؼلیل الكظ٘ى .1هٍاقکث ي٘ىؾيؿ

و  ؿايٌاو قا چًیى یا٨حههن به ایى اوحؿالل که پؿقاوکكؾيؿ، آوها ا٠حکا٦ هی٨كوحاؾه ٌؿ که ؾق کًاق بث
ُِ وَ ﴿ ٨كهایؿ:ايؿ؛ ؼؿاويؿ هح١ال هیگىيه ؾیؿه٠٘لکكؾٌاو قا ایى َٓ  ٱدۡ ِي َٰٚ  إِثَۡس

َ
ٓۡ َجَجأ ِٛ إِۡذ ًَةَل  ڥَقَْۡي

                                                           
 ابى جی٘یة. ،111-118 :وح٥اذة، َجلؽیُ اإل -2
 .118 :وح٥اذة، َجلؽیُ اإل -1
 ٓ.82-٤2/80اذة الله٩او ٔا -1
الّبلة والىبلم  های اوحهماء به پیاهبكاو ٠لیهنها ؾق هبعد ؾوم ال ایى ٨ّل ؾق بكقوی ِىقتبعد ال ایى اهث -1

 ؼىاهؿ آهؿ.
باٌؿ و ـکك آو پیٍحك گفٌث که ؾق آو آهؿه اوث: ٨اِله لهايی هیاو  هی ذابث  هاهةأ بىأایى هٙلب ال ظؿید  -1

گىیؿ: ٘بكايی ایى ظؿید قا  هی 1/120ٓهیر٘ی ٔ ... .«ؾه ٬كو»يىض و ابكاهین چ٭ؿق بىؾه اوث؟ قوىل الله ٨كهىؾيؿ: 
باٌؿ. بًگك به جؽكیس  هی که او هن ذ٭ة يظ٘ؿ بى ؼلیؿ العلبأباًٌؿ شم  هی شال ِعیطقوایث ي٘ىؾه و قشال آو، ق

 وٖ.إ، ج١لی٫ اوحاؾ هع٭٫ ١ٌیب اقيا2ٓ پاوق٬ی 10-21/83کاهل آو ؾق ِعیط ابى ظباو ٔ
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 ِِٙٔ ٜۡ بِيِٙ َوًَ
َ
ة َتۡكُجُؽوَن  ۦِۡل ُِىَِي  ڦَٔ َٰ ة َع َٛ َ َِّ ل ـَ َ٘ ة َذ ٔا َ٘ة ۡض

َ
ٜاْ َجۡكُجُؽ أ ُ ٓۡ إِۡذ  ڧًَةل ُكَُٜٗس َٕ ِۡ يَۡك َٚ ًَةَل 

وَن  ڨدَۡؽُقَٜن  ۡو يََُضَّ
َ
ٓۡ أ ۡو يََ٘ىُكَُٜٗس

َ
ٍَ َحۡىَكَُْٜن  کأ ِ َزَٰل ََ ِۡ وََصۡؽَٗةٓ َءاثَةَٓءَٗة  ْ ثَ ٜا ُ ال١ٍكاء: ] ﴾ڪًَةل

 بثٔ و ٬ىمٓ آلقٔ پؿقي به که یهًگاه .ؾاق اویب کا٨كاو یبكا قا نیابكاه وكگفٌثٓ ٕهبكایپ یأ» [83-11
-یه پكوحً ىحهیٌا یک ؿ،یپكوحیه که قا یمهائیچٔ ؿ؟یکًیه پكوحً قا میچ چه: گ٩ث ؼىؾٓ پكوث

-یه هاآو پكوحً بهٔ و ؾائ٘اً  نیپكوحیه قا یبمقگ یهابث: گ٩حًؿٓ و ؾاؾيؿ پاوػ ه٩حؽكايهٔ ٓ.باًٌؿ؟
 یِؿا ؿ،یؼىايیه کک٘ به قا هاآو که یهًگاه ایآ: گ٩ث .نیهايیه هايؿگاق ٌاو٠باؾت بكٓ و نیپكؾال
و ٓ ؿ؟یکً ا٘ا٠ث هاآو ال اگكٔ قوايًؿیه ٌ٘ا به یوىؾ ای کًًؿ؟یه بكآوقؾه قا الجاویو ي ًٌىيؿیه قا ٌ٘ا

-یي٘ قا کاقها ىیا ال یمیچ: ًٔؿیگىیه ٓ.ؿ؟یي٘ائ یچیوكپ هاآو ال اگكٔ واليؿیه ٌ٘ا هحىّشه یايیل ای
 پكوحً ها گىيه به قا و بحاؤ کكؾيؿیه ىیچً ىیا که نیاؿهیؾ قا ؼىؾ اکاویو ي پؿقاو ها ٨٭ٗٓ بکًًؿ جىايًؿ

 بىؾه اٌحباه ؾق ها اکاویو ي پؿقاو ٌىؾیه هگك. و به نیکًیه ؿیج٭ل کاقٌاو ال هن و ها ي٘ىؾيؿیه
 .«ٓباًٌؿ؟

کكؾيؿ، ها قا پكوحً هیها و کىايی که آوبه هباقله با آو بث والىبلم الّبلة٠لیهپه ابكاهین 
ها بىؾ؛ ؼؿاويؿ هح١ال بكؼاوث، و ؾق ایى هیاو يیم پؿقي بىؾ که وكاوك وشىؾ وی آهیؽحه ال هعبث بث

ؿۡ وَ ﴿ ٨كهایؿ:هی َُ َُِتَٰتِ ِِف  ٱۡذ ّۡ ُٙ  ٱ ۚٗ إٍِّٗ َٓ ِي َٰٚ ة ٍّٗبِيًّة  ۥإِثَۡس ٌا ي َٓ َتۡكُجُؽ  ډََكَن ِضّؽِ ِ ثَِخ ل
َ
د بِيِٙ َيَٰٓ

َ
إِۡذ ًَةَل ِۡل

ٍَ َشۡي  ُف َوََل ُحۡجُِصُ َوََل ُحۡنِن َق٘ َٕ ة ََل يَۡك َٖ  ڊة  ٔا َٔ ِٔ ثَِخ إِّنِ ًَۡؽ َصةَٓءِن 
َ
د ِٓ َيَٰٓ ْۡ ّۡكِ ٍَ  ٱ ِ د

ۡ
ٓۡ يَأ َ ة ل َٔ

ة  ٱدٍّجِۡكِنٓ وَ  ة َقِّٜيا ِؽَك ِضَسَٰؼا ۡٚ
َ
  ڋأ

َ
د ۖٞ ثَِخ ََل َتۡكُجِؽ َيَٰٓ َٖ ۡيَطَٰ َٖ إِنٍّ  ٱلشٍّ ۡيَطَٰ ة  ٱلشٍّ  ڌََكَن لِْؿٍِّنَٰمۡح َقِطّيا

 َٖ ِ ّٔ ٍَ َقَؾاب   كٍّ َٕ ن َح
َ
َػةُف أ

َ
ٓ أ ثَِخ إِّنِ

َ
د ِٖ َوَِلّاة  ٱلؿٍِّنَٰمۡحَيَٰٓ ۡيَطَٰ َٜن لِْشٍّ

ُُ  ؾق» [11-12]هكین:  ﴾ڍَذذَ
 و قاوث کكؾاق قاوث اقیبى او. کى اویب قا نیابكاهٓ وكگفٌث ال یاگىٌه هكؾهاو، یبكا ٬كآو،ٔ کحاب
 چكإ پؿق یا: گ٩ث پؿقي بهٓ هعحكهايهٔ کهٓ ؾاق اویب قأ یهًگاه .بىؾٓ ؾاؾاق ؼؿاويؿٔ ٥٘بكیپ و گ٩حاق

ٕ پؿق یا ؾاقؾ؟یي٘ ؾوق به جى ال یو ببلئ ٌّك  و اِبلً  ًؿیبیو ي٘ ًٌىؾیي٘ که یکًیه پكوحً قا یمیچ
 کى یكویپ هى ال ىیبًابكا اوث، يگٍحه جى بهكه که اوث ٌؿه هى بیيّٓ یاله یوظ ٫ی٘ك الٔ یؾايٍ

 ٨كهاؤ بكابك ؾق ىوحهیپ ٌیٙاو که هکى پكوحً قا ٌیٙاوٕ پؿق یا .کًن قهً٘ىؾ قاوث قاه به قا جى جا
 .«و هىث بىؾه وكکً قظ٘اوٓ ؼؿاويؿ

هىیك پؿقاو ؼىؾ ظكکث ها بىؾ و ؾق با آيکه وكٌاق ال هعبث بث الىبلم٠لیهگىيه ابكاهین و ایى
ؾبايه و هحٕ٘ى و٠یؿ و جهؿیؿ، قاه و قوي و ٠٘لکكؾ وی قا قؾ ئي٘ىؾ، با ؼٙابی يكم و لٙی٧ و ه هی

ٓۡ دَجذَِٙ ﴿ ي٘ىؾه و هكؾوؾ ؼىايؿ. اها پؿقي چه گ٩ث: ٍّّ ۖٞ َّهِٖ  ُٓ ِي َٰٚ إِثَۡس َِّت َيَٰٓ َٛ ِ ٖۡ َءال َٗخ َخ
َ
َراِمٌت أ

َ
ًَةَل أ
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ۖٞ وَ  ٍَ ٍّ٘ رَُۡجَ
َ
ُضۡؿِن َۡل ۡٚ ة مَ  ٱ  ال نیابكاه یا جى ایآ: گ٩ثٓ و بكآ٩ٌث نیابكاه پؿقٔ» [18هكین: ] ﴾ڎِّْيا

 قا جى ظح٘اً  ،یيکٍ ؾوثٓ بحاو ؾقباقه یو ياوماگىئ یکحاپكوحی کاق ىیا الٔ اگكٕ ؟یگكؾايیقو هى اویؼؿا
 به و ؾوث کًؿ ٨كوکً و ؼٍ٘ن ًهیک آجً جأ ٌى ؾوق هى ال یؿیهؿ هّؿت یبكا بكو. کًنیه وًگىاق

 .«ٓنیاالیي جى ؼىو
ۖٞ ﴿ به شىي آهؿه و گ٩ث: 2ی ابكاهین ؾق بكابك پؿقي آلق٠ا٩٘ه اها ؾق ه٭ابل ٍَ ٌٓ َقَْۡي َٰ ًَةَل َقَؾ

 ُٙ ٓ  إٍِّٗ ٍَ َرّّبِ
َ ۡقَذۡنىُِؿ ل

َ
ة  ۥَقأ وبلم بك جىٕ به لوؾی ال »ٔابكاهینٓ گ٩ث: » [11هكین: ] ﴾ڏََكَن ِِب َظىِّيا

 .«گ٘او او يىبث به هى ههكباو اوث کكؾ، بی پكوقؾگاقم  بكای جى ٘لب آهكلي ؼىاهن
ی هیاو ٌكک و جىظیؿ ال ٘بی١ث قابٙه والىبلم الّبلة٠لیهاها با وشىؾ ایى ٠ٙى٨ث و ههكبايی، ابكاهین 

ة دَۡؽُقَٜن ِٖٔ ُهوِن ﴿ که بك والء و بكاء اوحىاق اوث، ٤ا٨ل يٍؿ. په ٨كهىؾ: َٔ ٓۡ َو ۡخََتُُِّس
َ
ِ َوأ  ٱّللٍّ

ْ َرّّبِ  ٜا ۡهُق
َ
ة  َوأ ُزَٜن ثُِؽَٗعٓءِ َرّّبِ َشٌِّيا

َ
ٓ أ َلٍّ
َ
 بث ٬ىم یا وٕ پؿق یأ ٌ٘ا و ال» [11هكین: ] ﴾ڐَقَسَٰٓ خ

 ؿیاه. پكوحنیه قا پكوقؾگاقم و جًها کًنیه یو ؾوق یكیگ کًاقه ؿیپكوحیه ؼؿا بصم آيچه و الٕٓ پكوث
 .«يگكؾم ؿیيىهو  بؿبؽثٓ و ٌىؾ ك٨حهیپف هى و ٠باؾت ٘ا٠ثٔ پكوقؾگاقم پكوحً ؾق اوث

ای که به پؿقي ؾاؾه بىؾ، و اوح٩٥اق و ٘لب آهكلي ابكاهین بكای پؿقي شم به هًٝىق ج٩ًیف و٠ؿه
 يبىؾ.

ؾیؿيؿ و ًٌیؿيؿ و يه هیهای اؾ٠ا ٌؿه که يه هیگىيهو ایًچًیى ؼلیل الكظ٘ى، ؾق بكابك آو ؼؿا
ی يابىؾ کكؾو ـکك و یاؾ و ايؿیٍه گیكی ي٘ىؾ و چىو الٌاو يؿاٌحًؿ، هىٟٔوىؾی بكای ٠باؾت کًًؿگاو

                                                           
حً ﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی -2 َٛ ِ ة َءال ًٔ َ٘ة ۡض

َ
َتذٍِّؼُؾ أ

َ
بِيِٙ َءاَزَر خ

َ
ُٓ ِۡل ِي َٰٚ جِٖي  ِإَوۡذ ًَةَل إِثَۡس َّٔ  ِٖ َٰ ٍَ ِِف َعَؾ َم ٜۡ

ٍَ َوًَ َٰ َرى
َ
ٓ أ  ﴾ڪإِّنِ

 یهائ قا که قغ ؾاؾٓ بؿاو گاه که ابكاهین به پؿق ؼىؾ آلق گ٩ث: آیا بث یهكؾهاو بیاو کى چیمهائ یو ٔبكا» [11ي١ام: األ]
ق بكابك شاو قا پكوحً و ٠باؾت کًؿ و ؾ یب یها ٕٕ ٔهگك لٌث يیىث که ايىاو ٠ا٬ل، وًگیگیك یه یقا به ؼؿائ

آٌکاق ٔو به ؾوق ال قاه پكوقؾگاقٓ  یؾوث ؼىؾ کكيً بكؾ؟ٕٓ. به ظ٭ی٭ث هى جى قا و ٬ىم جى قا ؾق گ٘كاه یها جكاٌیؿه
 .«بیًن یه
ش٘هىق اهل ٠لن ال ش٘له ابى  کًؿ که اون پؿق ابكاهین آلق بىؾه اوث؛ و هی گىیؿ: ایى آیه بك آو ؾاللث هی ابى کریك 

؛ و يیم گ٩حه «جاقغ»گىیًؿ  بىؾه اوث و اهل کحاب هی «جاقض»٠بان بك ایى باوقيؿ که اون پؿق ابكاهین ٠لیه الىبلم 
گىیؿ: ٬ىل و ؾیؿگاه  هی و ابى شكیك و اوً٘ آلق بىؾه هل٭ب گكؾیؿه اوثي٘ىؾه  هی ٠باؾتقا آو ٌؿه وی به بحی که

ن آِعیط و ؾقوث ؾق ایى لهیًه  ل  و اوث که اون پؿق ابكاهین ٠لیه الىبلم آلق بىؾه اوث و ٌایؿ که وی ؾو اون ٠ 
٠لن. البؿایة والًهایة أباٌؿ. والله  هی ها اون وی بىؾه و ؾیگكی ل٭بً؛ و ایى ؾیؿگاه هعح٘لؾاٌحه یا ایًکه یکی ال آو
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ها شمم ي٘ىؾ. ٌاو يااهیؿ گٍث، ٠مم قا بكای يابىؾ کكؾو ؼىِؾ آو بثهای ؾقو٤یى ؾق ٬لىبلهآو ا
ِ َودَ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی َٖ  ٱّللٍّ ۡؽثِؿِي ُٔ  ْ ٜا َّّ َٜ ن دُ

َ
َُٕسٓ َبۡكَؽ أ ۡضَجَٰ

َ
ِزيَؽنٍّ أ

َ
ٓۡ  ڙَۡل ُٛ وََضَكَْ

جرِيا  ََ ٓۡ إََِلِۡٙ يَؿِۡصُكَٜن ُصَزَٰذًا إَِلٍّ  ُٛ ٍّْ ٓۡ ََّك ُٛ ٍّ َِ َفََٰؾا أَِب ښا ل ٖ َذَك َٔ  ْ ٜا ُ ُٙ ًَةل ٓ إٍِّٗ َ٘ة ذِ َٛ ِ َٖ  ۥل ِٕ َ ِٕيَ ل ِ َْٰ  ٱّظٍّ
 چاقه ١ٙ٬اً  جاوبحاو به يىبث هىٕ وىگًؿ ؼؿا به: گ٩ثٓ آهىحه نیابكاه گاه آؤ» [13-11 يبیاء:األ] ﴾ڛ
 هكاون یو بكأ ؿیو بكو ؿیبکً پٍث که یو٬حٓ ؿیکٍ ؼىاهن ٌاویيابىؾ یبكا یاو ي٭ٍهٔ کًنیه یٍیايؿ

 هكاون ايصام یبكا و هكؾهاو ؿیقو ٨كا ؿی٠ قول که یو٬حٔ ٓ.ؿیٌى ؾوق هاآو و ال ؿیقو ٌهك كوویب ؿی٠
 َّ  بث هگك کكؾ، ١ٙ٬ه ١ٙ٬ه قا هاآو و ه٘هٓ ق٨ث هابث یوى به نیابكاه ق٨حًؿ، ٌهك كوویب آو ؼا
 پاوػ ٍاویو بؿ بپكوًؿ قا یکاق ىیچً و ٠ّلث ظاؾذه یچگىيگ آو و الٔ ًؿیایب آو ًیپ به جا قا، ٌاوبمقگ
 قا یو١ٔ ىیچً و بكگٍحًؿ بحؽايه به که یهًگاهٔ ٓ.ٌىؾ قوٌى ٌاویبكا یپكوحبث و بٙبلو يؿهؿ

 قا کاق ىیا یکى هكٔ اوث؟ آوقؾه ها اویؼؿا وك بك قا یکاق ىیچً یکى چه: گ٩حًؿٓ و لؾيؿ اؾی٨ك ؿيؿ،یؾ
 .«ًٓؿیبب قا ؼىؾ ٩كیک ؿیو بأ اوث وح٘گكاو ش٘له ال اوٓ باٌؿ کكؾه

ها قا ٌکىحه و يابىؾ کكؾه بىؾ، ؼٍ٘گیى ٌؿه و ٠لیه وی ؾویىه چیًی په ٬ىهً ال ایًکه وی بث
ْ ثِِٙ ﴿ کكؾه و جى٘ئه چیؿيؿ و با یکؿیگك هٍىقت ي٘ىؾيؿ: ٜا دُ

ۡ
ْ وَد ٜا ُ ۡخُيِ  ۦًَةل

َ
َٰٓ أ ٓۡ  ٱنلٍّةِس لََعَ ُٛ ٍّْ ََّك

ُؽوَن  َٛ َْۡخ َفََٰؾا أَِب ڝيَۡش َٗخ َذَك
َ
ْ َءأ ٜٓا ُ ُٓ ًَةل ِي َٰٚ إِثَۡس َ٘ة َيَٰٓ ذِ َٛ ِ ُٙ  ڞل ِۡ َذَكَْ ٓۡ َفََٰؾا  ۥًَةَل ثَ ُٚ جرُِي ََ

َٜن  َٔ وَۡس  ٌُ ٜاْ يَِ٘ؽ ٓۡ إِن ََكُٗ ُٚ ُٓ  ڟُْٜ ٗذُ
َ
ٓۡ أ ٜٓاْ إٍُِّٗس ُ ةل ٌَ ٓۡ َذ ِٛ ُٗىِك

َ
ٜٓاْ إََِلَٰٓ أ ٜنَ وَؿََصُك ُٕ ِ َْٰ ٜاْ  ڠ ٱّظٍّ ٍّٓ ُِٗسُك ُث

َٜن  ٌُ ُؤََلٓءِ يَِ٘ؽ ة َهَٰٓ َٔ َخ  ٕۡ ۡؽ َقِْ ٌَ َّ ۡٓ ِٛ َٰ رُُءوِق
 ؾق قا او: گ٩حًؿٓ ٬ىم بمقگاؤ» [81-82يبیاء: ]األ ﴾ڡلََعَ

گاهاو ٌىؾ یؾاؾگاهٔ جا ؿیکً ظأك هكؾم بكابك  بك قا کاق ىیإ نیابكاه یا جى ایآ: گ٩حًؿ .ؾهًؿ یگىاهٓ و آ
 بمقگ بث بك شكم و ابماق آذاق ؿ؟یکًیه بالؼىاوث هى ال چكا: گ٩ث نیابكاهٔ ؟یاآوقؾه ها اویؼؿا وك
كؾه بك جبك که اوث ىیا يه هگكٕ ٔباٌؿ کكؾه قا یکاق ىیچً بمقگ بث ىیا ؿیٌآ اوث و ه٘كاه ؿایهى  او گ 

 بحاو گكیؾ و ال آو ال قا ببلها و ق٨ٟ هٍکبلت و ظل ؿیپكوحیه قاآو و ٌ٘ا اوث یبك شا یو و جًها اوث
 هك بك ٬اؾق ؿیبا ؼؿا که چكا. ٔکًًؿ ِعبث جىايًؿیه اگك ؿیبپكو قا هىؤله هاآو ال پهٓ ؿ؟یؼىاهیه

 یمهایچ کهٔ ؿیوح٘گكٓ پكوحاو بثٔ ٌ٘ا ٭حایظ٭: گ٩حًؿ ٍحىیؼى و به آهؿيؿ ؼىؾ به آياو ٓ.باٌؿ یمیچ
 ؿیيکٍ ٘ىل ٍحكیب یؾ٬ائ٭ ،یقواي ٘ى٨او ىیا اذك بك یقوظاي یؿاقیب ىیآ. ٔؿیپكوحیه قا ی٩یو ١ٔ ياجىاو

 .«ًؿیگىیي٘ وؽى هاىیا یؾايىحیه که جى:ٓ و گ٩حًؿٔ کكؾيؿ گكؾ و ٠٭ب لؾيؿ یچكؼٍ آياو وپهٓ و
ٌاو ٜاهك ٌاو ٥٘یاو کكؾه بىؾ و بك لباو و جّك٨اتلیکى ال٩ث و هعبث پؿقاو و اشؿاؾ که ؾق ٬لىب

هن په ال ایًکه به ؼٙا و اٌحباه ؼىؾ ابكاهین گكؾیؿ، آوگٍحه بىؾ، هًصك به قؾ ي٘ىؾو و يپفیك٨حى ؾ٠ىت 
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َٜن ﴿ و ال قوی شؿال و وحیم بؿو گ٩حًؿ: پی بكؾيؿ ٌُ ُؤََلٓءِ يَِ٘ؽ ة َهَٰٓ َٔ َخ  ٕۡ ۡؽ َقِْ ٌَ . په ابكاهین ﴾ڡَّ
ِٔ  ًَةَل ﴿ ها پاوػ ؾاؾ:ال ظصث و بكهايی که ؼؿاويؿ وبعاو بؿو ؾاؾه بىؾ، بؿاو الىبلم٠لیه َذَذۡكُجُؽوَن 

َ
ٖ أ

ِ ُهوِن  ٓۡ َشۡي  ٱّللٍّ ة ََل يََ٘ىُكُس ٓۡ  ٔا َٔ ّفٖ  ڢة َوََل يََُضَُّز
ُ
ِٖٔ ُهوِن  أ ة َتۡكُجُؽوَن  َٕ ِ ٓۡ َول ِۚٗ ٍُّّس وَََل  ٱّللٍّ

َ
أ

 یمهائیچٓ ايىاو و ؼال٫ شهاؤ ؼؿاويؿ یشا به ایآ: گ٩ثٓ نیابكاهٔ» [81-88يبیاء: ]األ ﴾ڣَتۡكٌَُِْٜن 
 یشا به که یمهائیبك چ یو وإ ٌ٘ا بك یوا قوايًؿ؟یي٘ ٌ٘ا به یايیو ل وىؾ ىیک٘حك که ؿیپكوحیه قا

 پكوحً ىحهیو ٌا ىثیي واؼحه یکاق ها هیو جًؿ هاهصّى٘ه ىیا ال کهٔ ؿی٨ه٘یي٘ ایإٓ ؿیپكوحیه ؼؿا
 .«ٓىحًؿ؟یي

ْ ﴿ اها ؾق يهایث ٬ىهً گ٩حًؿ: ٜا ُ ٜهُ وَ  ًَةل ْ َظّؿًُِ ٓوا َٰكَِِْي  ٱُُٗصُ ٓۡ َػ ُ٘ذ َُ ٓۡ إِن  َذُس َٛ ِ َ٘ة ڤَءال ْۡ َ٘ةُر  ًُ َٰ َي
 َٓ ِي َٰٚ َٰٓ إِثَۡس ة لََعَ ًٕ َٰ ا وََقَؾ ِٜن ثَۡؿها َراُهواْ ثِِٙ  ڥَُ

َ
ُٓ  ۦَوأ ُٛ َْۡجَٰ ا وََضَك ۡيؽا ََ َٖ ۡػَِسِي

َ
ُٙ  ڦ ٱۡۡل َولًُٜؼة إََِل  َوََنٍّۡيَجَٰ

ۡرِض 
َ
ٍَِّّّت  ٱۡۡل َِٕي  ٱ َ َْۡعَْٰ ِ ة ل َٛ َ٘ة ذِي َ٘ةَووَ  ڧَبََٰؿۡك ۡج ِِعَي  ۥٓ َلُ  َٚ َ٘ة َصَْٰ ْۡ  َصَك

ۖٞ َولُُكّا َٜب َٗةوَِْحا ٌُ إِۡقَدََٰي َوَيۡك
 ايح٭ام کهٔ ؿیکً یکاق ؿیؼىاهیه اگك: گ٩حًؿٓ و کكؾيؿ قو یبكؼ به یبكؼٔ» [11-81يبیاء: األ] ﴾ڨ

 قا یآجٍٔ .ؿیؾه یاقیو  هؿؾ قا ًیؼى اویو ؼؿا ؿیبىىلاي وؽث قا نیابكاهٓ ؿیباٌ گك٨حه قا ؼىؾ اویؼؿا
 نیابكاه بك ٌى و والن وكؾ آجً یا که نیؾاؾ ؾوحىق آجً به هآ و ايؿاؼحًؿ آو ؾق قا نیو ابكاه بكا٨كوؼحًؿ

 ٍاویا ها یول کًًؿ، يابىؾ یؼٙكياک كيگیي با قا نیابكاه که ؼىاوحًؿ آياو ٓ.هكواو بؿو یايیل ىیو ک٘حكٔ
و  ؿیگكؾ اویو ي٘كوؾ ي٘كوؾ ـّلث وبب یظحّ  و يگك٨ث ٌاوكيگیي که چكأ نیي٘ىؾ هكؾم ىیايباقجكیل قا

 لیگى یًیوكله و به قوحگاقٓ کا٨كاو ؿیو ک هکك الٔ قا و لىٖ و او ٓ.گٍث یهكؾهاي آوقؾو ٘اویا مهیايگ
و  اوعا٪ نیابكاه به ها .نیاکكؾه اویشهاي یبكا و بكکحً كیؼ پكٓ یو ه١ًى یهاؾ لعاٚ الٔ که نیؾاٌح

 قآ ١٭ىبیو  و اوعا٪ و لىٖ نیابكاه ی١ًی؛ هفکىق ا٨كاؾٔ و ه٘ه نیکكؾ ٠ٙاء یاقه٥اي ٠ًىاو به قا ١٭ىبی
 .«نیي٘ىؾ ىحهیو با ىحهیٌا یهكؾاي

ها بىؾيؿ، هكجکب آو گىيه بًی اوكائیل يیم هكجکب ٠٘لی گكؾیؿيؿ که کىايی که پیً ال آوو ایى
که او ليؿه و ؾق و ؾقظالی الىبلم٠لیههن ؾق ٠هؿ پیاهبك ؼؿا هىوی وباٌؿ. آٌؿيؿ و آو ٠باؾت ٤یكالله هی

ََٜسَٰ ﴿ ٨كهایؿ:ٌاو بىؾ. ؼؿاويؿ هح١ال هیهیاو ُٕ ٍَ َيَٰ ِم ٜۡ ٍَ َقٖ ًَ ۡقَضَْ
َ
ةٓ أ َٔ َٰٓ  ًَةَل  ڳَو ْوََلٓءِ لََعَ

ُ
ٓۡ أ ُٚ

ٍَ رَّبِ ََِّتَِۡضَٰ  زَؿِي وََقِضُْۡخ إََِلۡ
َ
ُٛ  ًَةَل  ڴخ ٍّْ َع

َ
ٖۢ َبۡكِؽَك َوأ ِٔ  ٍَ َم ٜۡ ٍّ٘ة ًَ ةِمؿِيَّ ُٓ وَإٍِّٗة ًَۡؽ َذَذ  ٱلكٍّ

 بك قا جى میچ چهٕ یهىو یا:ٓ نیگ٩ح بؿو. ؿیقواي ٘ىق کىه به قا ؼىؾ جكًیپ یهىؤ» [11-11]٘ه:  ﴾ڵ
 و بىؾه هى ؾيبال به آياو: گ٩ثٓ یهىؤ؟ یكیگ یٍیپ ؼىؾ ٬ىم بكٓ ٘ىق کىه به ؾقآهؿؤ که ؾاٌث آو
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 جا کكؾم ٌحاب جىٓ یوظ و هعٕك اؾگاه١یهٔ یوى به هىٕ پكوقؾگاقآ. قوًؿیه ؼؿهث به لوؾجك هكچهٔ
: ٨كهىؾٓ ؼؿأ .یٌى ؼىًٌىؾٓ هى و ال بكواين بًؿگايث و به ا٨ثیؾق قا جى ىیو ٬ىاي اظکام لوؾجك هكچهٔ

 وٓ اهؿيؿیبكي اهحعاو ٠هؿه ال و آياؤ نیکكؾ ًیآلهآ ًصایبؿٔ جىٓ ٌؿو قهىپاقٔ ال ب١ؿ قا جى ٬ىم ها
 .«کكؾ بؿق قاه و ال گ٘كاه قا ٍاویا 2«یواهك»

ۡػَؿجَ ﴿ ٨كهایؿ:جا آيصا که ؼؿاويؿ هح١ال هی
َ
ُ  وَأ ا لٍّ ٓۡ ِقۡضَلا َصَكؽا ُٛ َ ٓۡ  ۥل ُس ُٛ َٰ ٜاْ َفََٰؾآ إَِؾ ُ ةل ٌَ َٜار  َذ ُػ

ُٙ ُمََٜسَٰ وَجَِسَ   آوقؾ كوویبٓ آجً اویه الٔ هكؾم یبكا قا یاگىواله هصّى٘ه وپه» [11 ٘ه:] ﴾ڸِإَوَؾَٰ
. ؾاٌث گىواله یِؿآ ه٘چىو یِؿائ باؾ، ولي هًگام به آو، ؾق یهائوىقاغ هیج١ب ٠ّلث به کهٔ
 کكؾه ٨كاهىيٓ قا یمیچ ىیچًٔ و او اوث یهىو و ه١بىؾ ٌ٘ا ه١بىؾ ىیا: گ٩حًؿٓ كوايًیپ و یواهكٔ

  .«ٓاوث ق٨حه ٘ىق کىه به آو ٘لب و ؾقٔ اوث
ای لهیًی بكای هاؾهبًگك به ظال ایى هكؾهاو که چگىيه الهی واؼحه ٌؿه ال »گىیؿ: هی ابى ٬ین 

ای که ؾق لیك ؼاک بىؾه و بكای ج٩ّیه و ؼالُ ٌؿو ال ياؼالّی که ؾق آو ؼىؾ ايحؽاب ي٘ىؾيؿ، هاؾه
و هك لعٝه ؾق  اوث های آهًیى ٬كاق گك٨حهاوث يیالهًؿ گؿاؼحه ٌؿو با آجً بىؾه و ؾق ه١كْ چکً

هیئحً قا به ِىقت ظیىاو که به گكؾؾ، با وىهاو جكاٌیؿه ٌؿه و واليؿه، ِىقت و آجً لیك و قو هی
هىوی ه١ك٨ی ي٘ىؾه و به ا اله و پكوقؾگاق قآوقؾ؛ و آوکىؾيی و ـلیلی و ٌكاقت ه١كو٦ اوث، ؾق هی

ها اله ؾیگكی ٤یك اله هىوی بللث و گ٘كاهی ؾاؾيؿ، آيصا که ق٨ث و آؤيىبث  الىبلم٠لیههىوی 
 .1«بكگمیؿيؿ

ال ایى وبک ه٥می و هفیاو بًی اوكائیل يىبث به ه٭ام بكاوحی کؿاهیى اوحهماء و ج٘ىؽكی باالجك 
باٌؿ، شؿای ال ایًکه لیىقآالت ؼىؾ قا بكای آيچه با ؾوحاو ؼىیً ی الىهیث هیقبىبیث و هكجبه

قا ؾق آجً ايؿاؼحه و ؼىؾ ٌاهؿ واؼحه ٌؿو آو بىؾه و آوکه ؾقظالی ،ؾاؾيؿواؼحه بىؾيؿ، اؼحّاَ هی
-هح١ال هیؼؿاويؿ  .1کكؾيؿؾق آجً لیك و قو هی ؿ وجكاٌیؿيقا هیهاو آولؾيؿ و با وىبا چکً بك آو هی

َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ: ِي ْ  ٱَّلٍّ َُؾوا َِ  ٱَتٍّ ٍّّح  ِِف  ٱّۡكِۡض ٓۡ َوذِ ِٛ ِ ّب ِٖ رٍّ ّٔ ٓۡ َمَغت   ُٛ
ُ َ٘ةل ةِ َقحَ َٰٜ َي ۚٗ  ٱۡۡلَ ۡجَية ٍَ  ٱلَّ ِ َوَكَزَٰل

َٖ ََنۡـِي  ۡىََتِي ُٕ
ۡ  ؼىؾ ه١بىؾ قا گىوالهٓ و قاهكوايً یواهك ه٘چىؤ که آياو» [٠211كا٦: األ] ﴾١٥٢ ٱل

                                                           
ابى  ،1/101ٓؿ. بًگك: ا٤اذة الله٩او ٔىوی بى ٩ٜك بىؾ که به وكلهیى هّك آهؿه و ؾق بًی اوكائیل ؾاؼل ٌاون وی ه -2

 ال٭ین.
 ٓ.1/102ا٤اذة الله٩او ٔ -1
 ابى جی٘یة.، 211 :ال٩ك٬او بیى الع٫ والبا٘ل، َ ؛1/100ٓٔ پیٍیى: يگا -1
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 ایؾي ؾق یؿیٌؿ یو ؼىاق كؾیگیه ٨كآ آؼكت ؾقٔ قا ٍاویا پكوقؾگاقٌاو یوى ال ی٘ی٠ٝ ؼٍن کكؾيؿ،
 و وما شما ىیچً ىیآ بپكوحًؿ قا او و شمٔ بًؿيؿ ؾقو٢ٓ ؼؿا بهٔ که هن قا یکىاي. ؾهؿیه ؾوث ٍاویبؿ
 .«نیؾه یه

ایى آیه ؼٙاب به ج٘اهی ا٨حكاء ليًؿگايی اوث که جا قول ٬یاهث ؼؿاويؿ هح١ال قا گىیؿ: هی ةبى ٬بلبأ
 .2ٌ٘اقيؿهی قؾ اوحؽ٩ا٦ ؼىیً ٬كاق ؾاؾه و وبکهى

باٌؿ که ی یهىؾ ؾق هىقؾ ؼؿاويؿ وبعاو هیاوحهماء به الله ٠موشل، ه٭ىله های ِىقت ال ؾیگك -1
ایى ه٭ىله قا ؾق کحابً ـکك ي٘ىؾه و ٨كهىؾه ها ذكوجً٘ؿايًؿ. الله هح١ال گ٩حًؿ: او ٨٭یك اوث و آو

ؽۡ ﴿ اوث: ٌَ َِٕف  ٍّّ ُ َق َل  ٱّللٍّ ٜۡ ًَ َٖ ِي ْ إِنٍّ  ٱَّلٍّ ٜٓا ُ َ ًَةل ٜاْ  ٱّللٍّ ُ ة ًَةل َٔ ذُُت  ُۡ َ٘ ُۘ َق ۡمَِ٘يةُٓء
َ
ُٖ أ ۡ ََ وٌَرِي  َو

 ُٓ ُٛ ۢنجَِيةٓءَ َوَرۡذَْ
َ
ْ َقَؾاَب  ٱۡۡل ٜا ُٜل ُذوًُ ٌُ  وشىؾ بأ» [٠212٘كاو:  ]آل ﴾١٨١ ٱۡۡلَؿِييِ ثَِنرۡيِ َظّيٖ َوَج

 ال یبكؼ بكؾ،یه اقخ به ه٘ى قا میچ و ه٘ه اوث او آو ال ىیو له هاآو٘او کهل که ىیا
ؿ یا: گ٩حًؿ ٍؽًؿیق یقو ال اویهىؾی ّ٘ -یه ٬كْ ؾقؼىاوث ها و ال اوث كی٨٭ جى یؼؿإ هع

ٕ نیالیيیب و ها اوث كی٨٭ ؼؿا: گ٩حًؿ که ؿیًٌ قا یکىاي وؽى ؼؿاويؿ گ٘اویب:ٓ بگىٕ کًؿ
 جىّوٗٔ ياظ٫ به قا اهبكاویپ قوايؿو ٬حل و به يىٌث نیؼىاهٓ ٍاویا بكٔ گ٩حًؿ قا آيچه

ٓ آجًٔ ٠فاب ؿیبچٍ: گ٩ث نیؼىاه و بؿاياوٓ ٌؿ ؼىاهؿ و ٔبٗ ذبث هنٔ ٍاویآ گفٌحگاو
 .1«قا وىلاو

 ؾق هىقؾ وبب يمول ایى آیه ؾو ؾیؿگاه وشىؾ ؾاقؾ:
ای ال یهىؾیايی قا ؾیؿ که گكؾ یکی ال هؿاقن یهىؾ ٌؿه و ٠ؿهواقؾ  بىبکك ِؿی٫ اال٧ٓ قولی  

به ٨ًعاَ گ٩ث: ال ؼؿا بحكن و هىل٘او  ٠ل٘ای ؼىؾ به يام ٨ًعاَ بى ٠الوقاء ظل٭ه لؾيؿ. ابىبکك 
ی ؼؿاوث. ٨ًعاَ گ٩ث: ها قا به ٨كوحاؾه ؾايی که هع٘ؿ ٌى. به ؼؿا وىگًؿ جى ؼىؾ به ی٭یى هی

گك٨ث. با بىؾ ال ها ٬كْ ي٘یاو ؾق يمؾ ها ٨٭یك اوث و اگك ال ها بی يیال هیؼؿای ٨٭یك کاقی يیىث. و 
ویلی هعک٘ی بك ِىقت ٨ًعاَ  ؼٍ٘گیى ٌؿه و ها، ابىبکك ِؿی٫ ًٌیؿو ایى گما٨ه گىیی

لؾم. په و گ٩ث: به ؼؿا وىگًؿ اگك ٠هؿ و پی٘ايی هیاو ها و ٌ٘ا يبىؾ، ظح٘ؤ گكؾيث قا هی يىاؼث
ال آيچه وی گ٩حه بىؾ، قوىل  ٌکایث ي٘ىؾ. و ابىبکك  ق٨حه و ال ابىبکك  ٨ًعاَ يمؾ قوىل الله

گاه ي٘ىؾ، اها ٨ًعاَ جکفیب ي٘ىؾه و ايکاق کكؾ. په ایى آیه يالل ٌؿ. و يیم ؾق لهیًهالله  ی آيچه قا آ

                                                           
 ابى جی٘یة.، 211 :: ال٩ك٬او، َيگا -2
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َٖ ﴿ قا به ؼٍن آوقؾ، ایى آیه يالل گٍث: ابىبکك ِؿی٫  ِٔ ٍّٖ ُك َٕ َٖ َوَّتَۡك ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ودُ
ُ
َُِتََٰت أ ّۡ ِٖٔ  ٱ

 َٖ ِٔ ٓۡ َو َٖ َرۡجُِْس ِي اۚٗ  ٱَّلٍّ سرِيا ََ ى  ذا
َ
ٜٓاْ أ ُك َۡشَ

َ
 ٍاویبؿ ٌ٘ا ال ًیپ که یکىاي ال و ظح٘اً » [218 ]آل ٠٘كاو: ﴾أ

و  یىحیياٌا و ا٠٘الٔ ؿیًیبیه ی٨كاواي و آلاق ثیاـ ايؿ،ؿهیوقل ک٩ك که یکىاي و ال اوث ٌؿه ؾاؾه کحاب
 .2«ٓؿیًٌىیه یىحیيابا وؽًاو

ِيَذا  ٍّٖٔ﴿ بٓ چىو ایى آیه يالل گٍث: ؿُِض  ٱَّلٍّ ٌۡ َ ُح ُٙ  ٱّللٍّ ة َذُيَضَٰكَِى ٘ا ة  ۥٓ َلُ  ۥًَۡؿًعة َظَك ۡعَكةذا
َ
أ

ۚٗ وَ  سرَِيةا ََ ُ ُػ ِإَوََلِۡٙ دُؿَۡصُكَٜن  ٱّللٍّ ُ جُِظ َوَيۡجط  ٌۡ  ؾهؿ یکىئیي ٬كْ ؼؿا به که ىثیک» [111]الب٭كة:  ﴾٢٤٥َح
 او یوى و به والؾیه و گىحكؾه هعؿوؾٓ قا بًؿگاو یقولٔ و ؼؿاويؿ کًؿ؟ بكابك ىیچًؿ او یبكا قاآو جا

 .«ؿیٌى یه بالگكؾايؿه
 .1کًؿ، په ایى آیه يالل ٌؿیهىؾیاو گ٩حًؿ: جًها ٨٭یك ال جىايگك و ٤ًی ٘لب ٬كْ هی

اوحهماء  ال بابو چه قوی ا٠ح٭اؾ گ٩حه ٌىؾ  چه الای، ال آيصا که چًیى ه٭ىله»گىیؿ: هی ٬او٘ی 
یث بمقگی و ؾق يها و ال يا٨كهايی و ج٘كؾی بمقگ بكؼاوحه، ؾق هك ؾو ِىقت  به ٬كآو و قوىل الله

ة ﴿ و ٨كهىؾه اوث: ه، الله ٠موشل ؾق بكابك آو به و٠یؿی ٌؿیؿ اٌاقه ي٘ىؾاوثوظٍث  َٔ ُذُت  ُۡ َقَ٘
 ْ ٜا ُ  .1يىیىینهیهایی هع٩ىٚ ٌاو قا ؾق ِعی٩هی١ًی ایى گىحاؼی ﴾ًَةل

کًین که چگىيه الله ٠موشل ال ؼبائد یهىؾ و هکك و ظیله و يیكيگ ی کكی٘ه هبلظٝه هیایى آیه و ؾق
ها ها و ١٘ى و ٠یبصىیی آياو ظحی ؾق هىقؾ ؼؿاويؿ وبعاو و آیاجی که ـکك و یاؾ هكگ ؾق آوو ؾویىه

چًیى ؼؿاويؿ ؾاقؾ. ه٘باٌؿ، پكؾه بكهیو ؾق وا٬ٟ هىیك هك هؽلى٬ی هی ٌىيؿگماقي ٌؿه و جبلوت هی
گاهی یا٨حى اهث هىل٘ايی که ؾق آو لهاو ؾق هؿیًه بىؾيؿ، بیاو هی ي٘ایؿ که هح١ال ؾق ایى آیه ؾق قاوحای آ

ها و آلاقهای بىیاقی قا ال وىی آو ٌىيؿها با اـیث و آلاقهای ٨كاوايی قوبكو هیهىل٘اياو ال وىی آو
 ًین.کًٌىيؿ. ج٘اهی ایى هىاقؾ قا ؾق ایى آیه هبلظٝه هیهی

ؾق وا٬ٟ الله هح١ال وكٌث ؾًٌ٘او ایى اهث، کا٨كاو و هٍكکاو و اهل کحاب، یا به ٠باقجی ؾیگك 
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ها قا به ی وا١٬ی آوه٘او ِهیىيیمم شهايی و ِلیبیث شهايی و ک٘ىيیمم قا قوٌى گكؾايیؿه و چهكه
هایی قيؿ و ؾامآوکٍؿ. ه٘چًیى هىل٘اياو قا ال هاهیث هٍکبلت و هىاي١ی که آياو پؿیؿ هیجّىیك هی

گاه هیکه بك وك قاهٍاو پهى هی ها و ها و ٨ؿاکاقیها و ٬كبايیو ایٍاو قا ال ؾقؾها و قيس کًؿکًًؿ، آ
-ها و ؾیؿهوالؾ. و ال وىی ؾیگك ؾلهایی که ؾق پیً اوث، هٙلٟ هیاـیث و آلاقها و ببلها و گك٨حاقی

و به ؼًٍىؾی  ايؿکه ؾق وكای شاویؿ بكای ایٍاو آهاؾه و ههیا ٌؿه گكؾايؿاهىقی هی ٌاو قا هحىشههای
کًؿ و اـیث و آلاق و هكگ و هیك و آلهایً و آلهىو ؼؿاويؿ وبعاو و الٙا٦ قظ٘او اهیؿواقٌاو هی

، هؾاؾ ه گكوه هىل٘اياو يؽىحیى قا يؿاگكؾايؿ، ه٘ايٙىق کشايی و هالی قا ؾق يٝكٌاو وبک و ياچیم هی
ُح  ُكَّ ﴿ ٨كهایؿ:کكؾه و هی ایٍاو قا ؼٙاب ٌَ ِ ِٜۡت  َجۡىٖف َذآن َٕ ۡ َٜۡم  ٱل ٓۡ يَ ُصَٜرُك

ُ
َن أ ٜۡ َٜوٍّ ة دُ َٕ حِ  ِإَوجٍّ َٕ  ٱٌَِّۡحَٰ

 ِٖ َٕٖ زُۡظـَِح َق َِ  ٱنلٍّةرِ َذ ۡهِػ
ُ
ٍّ٘حَ َوأ ة  ٱۡۡلَ َٔ ۗۡ َو ۡؽ وَةَز ٌَ ةُ َذ َٰٜ َي ٓ  ٱۡۡلَ ۡجَية َتَُٰف  ٱلَّ َٔ ُنُؿورِ إَِلٍّ 

ّۡ نٍّ  ١٨٥ ٱ ُٜ ۞ََلُۡجَْ
َٖ ِِفٓ  ِٔ  ٍّٖ ُك َٕ ٓۡ َوَّتَۡك ُٗىِكُس

َ
ٓۡ َوأ ُِس َّٰ ـَ ۡٔ َٖ أَ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ودُ

ُ
َُِتََٰت أ َٖ  ٱّۡ ِٔ ٓۡ َو َٖ ِٖٔ َرۡجُِْس ِي ٜٓاْ  ٱَّلٍّ ُك َۡشَ

َ
أ

ـِۡم  ٖۡ َق ِٔ ٍَ ِ َٰل ٜاْ وَإِنٍّ َذ ٌُ واْ َوَتذٍّ اۚٗ ِإَون دَۡطِبُ سرِيا ََ ى  ذا
َ
ُمٜرِ أ

ُ
و  چٍؿیه قا هكگ همه یکى هك» ﴾١٨٦ ٱۡۡل

 آجً ال که و هك. ٌىؾیه ؾاؾه میقوحاؼ قول ؾق ک٘ال و ج٘ام به ؼىؾجاو پاؾا٨كه و پاؾاي ٌ٘ا به گ٘اویب
و . اوث کكؾه ؿایپ و يصات آوقؾه ٨كاچًگ قا و١اؾت وا١٬اً  ٌىؾ، بكؾه بهٍث و به گكؾؾ ؾوق به ؾولغ
 ٬كاق ًیآلها هىقؾ ؼىؾ و شاو هال لعاٚ ال هىّلن ٘ىق به .ىثیي بی٨ك یکاال شم یمیچ ایؾي یليؿگ

 ايؿ، ؿهیوقل ک٩ك که یکىاي و ال اوث ٌؿه ؾاؾه کحاب ٍاویبؿ ٌ٘ا ال ًیپ که یکىاي ال و ظح٘اً  ؿیكیگیه
 ًیآلها بكابك ؾقٔ و اگكٓ ؿیًٌى یه یىحیيابا و وؽًاو یىحیياٌا و ا٠٘الٔ ؿیًیبیه ی٨كاواي و آلاق ثیاـ

 ىیآ و اوث ىیه٘ ىحهیٌا یکاقهأ ؿ،یمیبپكهٓ کكؾ میپكه ؿیبا آيچه الٔ و ؿیکً یبكؾباقٓ یو شاي یهال
 .2«ؿیکىٌ هاآو یاشكا ؾق و کكؾ شمم قا ٠مم هاآو ايصام بك ؿیبا که اوث یاهىق

لباو  های لٌث و ٬بیط و ياهًصاقی که بكؼی ال ٌ٭اوجً٘ؿاو و بیچاقگاو یهىؾ بكال ؾیگك ه٭ىله -1
ی  و بؿیى وبب ؼؿاويؿ وبعاو ایى ه٭ىله قا به ه٘ه قا ايکاق يکكؾيؿها آوآوقؾيؿ و هیچیک ال آو

 َوًَةَّخِ ﴿ ٨كهایؿ:آياو و يه جًها بكؼی ال آياو يىبث ؾاؾه اوث، آو اوث که ؼؿاويؿ هح١ال هی
ٜهُ  ُٛ ِ يَُؽ  ٱَۡلَ ۡيَه  ٱّللٍّ ََ ۡبُكَٜؼَذةِن يُ٘ىُِي  َٔ ِۡ يََؽاهُ  ُْۘ ثَ ٜا ُ ة ًَةل َٕ ِ ْ ث ٜا ُ٘ ٓۡ َوُّكِ ِٛ يِۡؽي

َ
ٍّْۡخ خ ۚٗ ُم ۡنٌَُّْٜح َٔ

َ٘ة ثَ  ۡي ٌَ ّۡ
َ
اۚٗ َوخ ة َوُكۡىؿا ٘ا ٍَ ُؼۡنَحَٰ ِ ّب ِٖٔ رٍّ  ٍَ ٗـَِل إََِلۡ

ُ
ةٓ أ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  سرِيا ََ ۚٗ َوَََّيِيَؽنٍّ  ُٓ يََشةُٓء ُٛ َ٘ َّۡكَرََٰوةَ  ۡح  ٱ

ٓ وَ  ِٜۡم  ءَ ٱۡۡلَۡنَغة ى إََِلَٰ يَ حِ َٕ ة  ٱٌَِّۡحَٰ َٚ
َ
ۡؼَىأ
َ
َْۡعۡؿِب أ ِ ّّ ا  ْ َٗةرا ۡوًَُؽوا

َ
ٓ أ ة َٕ ۚٗ َُكٍّ ُ َن ِِف  ٱّللٍّ ٜۡ ۡرِض َويَۡكَك

َ
 ٱۡۡل

                                                           
 ویؿ ٬ٙب. ،٨2/118ٓي ٜبلل ال٭كآو ٔايٝك:  -2
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اۚٗ وَ  ُ وََكةها َٖ ََل ُيِتَّ  ٱّللٍّ ۡىِكِؽي ُٕ ۡ « ؾوث الله بىحه اوث»و یهىؾ گ٩حًؿ: » [81]ال٘ائؿة:  ﴾ڠ ٱل
٩حًؿ، ل١ًث ٌؿيؿ. بلکه ؾو ؾوث او گٍاؾه اوث، هك هایٍاو بىحه باؾٕ و بؽا٘ك آيچه گ ؾوث

بؽٍؿ، و ایى آیات که ال ٘ك٦ پكوقؾگاقت بك جى يالل ٌؿه بك وك کٍی و ک٩ك  گىيه بؽىاهؿ هی
ا٨مایؿ، و ها ؾق هیاو آياو جا قول ٬یاهث ؾًٌ٘ی و کیًه ا٨کًؿین، و هك لهاو  ها هی بىیاقی ال آو

و الله  کىًٌؿ، كؾ، و آياو بكای ٨ىاؾ ؾق لهیى هیآجً شًگی ا٨كوؼحًؿ، الله آو قا ؼاهىي ک
 .«ه٩ىؿاو قا ؾووث يؿاقؾ

ت و گىحاؼی یهىؾ يىبث به أؾق ایى آیه ؼؿاويؿ هح١ال ال شك»گىیؿ: هی  يش٩١ك ٘بك بىأ
و  ؾهؿ جا ایٍاو قا جىبیػ کًؿ.ؼبك هی پكوقؾگاقٌاو و جىِی٧ ؼؿاويؿ وبعاو به آيچه ال ٩ِاجً يیىث

وقلیؿيؿ و ج٘اهی  قا ال شهلی که یهىؾیاو ال ؾیكبال بؿاو هح٧ّ بىؾه و بؿاو جکبك هی گىيه پیاهبكيایى
ي٘ایؿ و يیم ال کركت گفٌث ال کكؾيؿ، آگاه هیوبعاو قا ايکاق هی های ؼؿاويؿها و بؽًٍؿگیي١٘ث

 .2«ؾهؿٌاو ؼبك هیهای بمقگایٍاو و بؽٍیؿو شكم
 وه ؾیؿگاه وشىؾ ؾاقؾ:اها ؾق باب وبب يمول ایى آیه و ایى ه٭ىله، 

ها وو١ث بؽٍیؿ، اها چىو ال ٨كهاو ؼؿاويؿ وبعاو ال٧ٓ ؼؿاويؿ هح١ال قل٪ و قولی قا بكای آو
ها ٠ٙا کكؾه و هایی قا که بؿاووكپیچی کكؾه و بؿو ک٩ك وقلیؿيؿ، بكؼی ال ي١٘ث  ؾق هىقؾ قوىل الله

ِ يَُؽ ﴿ ها گك٨ث، په گ٩حًؿ:هیىك ي٘ىؾه بىؾ، ال آو ۚٗ  ٱّللٍّ ۡنٌَُّْٜح َٔ﴾. 
ها ٘لب ٬كْ ي٘ىؾ، ه٘ايٙىق که ال ایى اهث ٘لب ٬كْ ي٘ىؾ. په بٓ ؼؿاويؿ هح١ال ال آو

 کًؿ.گ٩حًؿ: ؼؿاويؿ بؽیل اوث و ؾوحً به ٤ل و ليصیك اوث که ال ها ؾقؼىاوث ٬كْ هی
و زٓ وىهیى قوایحی که ؾق وبب يمول ایى آیه قوایث گكؾیؿه، قوایحی اوث که قالی ؾق ج٩ىیكي بؿا

قا ؾق ٌؿت ٨٭ك و جًگؿوحی و يیال گىیؿ: آيگاه که یهىؾیاو اِعاب قوىل الله اٌاقه کكؾه و هی
٨٭یك و ؾوحً ؾق ٤ل و ليصیك اوث، په  ؾیؿيؿ، ال قوی ج٘ىؽك و اوحهماء گ٩حًؿ: بكاوحی که هع٘ؿ

 .1ها ظکایث ي٘ىؾچىو ایى ه٭ىله قا گ٩حًؿ، الله ٠موشل ایى کبلم قا ال آو
ٌاو قا قؾ ي٘ىؾه و هكؾوؾ ؼىايؿه و با ا٨ک و ؾقو٢ و بهحاو ی ياهًصاق و لٌثهح١ال ایى ه٭ىلهاها الله 

ُْۘ ﴿ و ا٨حكایی که بىحه بىؾيؿ، ه٭ابله ي٘ىؾه و ٨كهىؾ: ٜا ُ ة ًَةل َٕ ِ ْ ث ٜا ُ٘ ٓۡ َوُّكِ يِۡؽيِٛ
َ
ٍّْۡخ خ و ایًچًیى شمایی  ﴾ُم

                                                           
 ٌاکك.ٓ 20/110شاهٟ البیاو ٔ -2
 ،12ٓ-21/10الح٩ىیك الکبیك ٔ و ي؛٘بك ،111ٓ-20/111شاهٟ البیاو ٔ يگا: و ي؛ابى الصىل ،1/131ٓلاؾ ال٘ىیك ٔ -1

 .يقال
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حی که آياو هاالهال و وكٌاق ال بؽل و باٌؿ؛ بكاوچكا که شماء ال شًه ٠٘ل هی ؛باٌؿها هیبكای آو
گىيه با٘ل ٌاو قا ایىباًٌؿ؛ وپه ؼؿاويؿ وبعاو ا٨حكایظىؿ و ب٥ٓ و ؾًٌ٘ی و جكن و ـاللث هی

ۚٗ ﴿ ٨كهایؿ:ي٘ىؾه و هی ۡيَه يََشةُٓء ََ ۡبُكَٜؼَذةِن يُ٘ىُِي  َٔ ِۡ يََؽاهُ  ی١ًی ؼؿاويؿ هح١ال ؾاقای  ٨ٕل و  ﴾ثَ
ًٍؿه اوث. و هیچ چیمی يیىث هگك ؼمائى آو ؾق يمؾ الله ٠موشل ل٧ٙ وویٟ و ٨كاگیك و بىیاق بؽ

گىيه ٌكیکی اوث. و هك ي١٘حی قا که هؽلى٬اجً ال آو بكؼىقؾاقيؿ، جًها و جًها ال آِو اووث و هیچ
ها يؿاقؾ، کىی که هك آيچه بؿاو يیال ؾاقین، ؼل٫ ي٘ىؾه و آ٨كیؿه اوث. چه چیمهایی که ؾق ٌب بؿاو

ها يیالهًؿین؛ و چه که ؾق قول بؿاو يیالهًؿین و چه اهىقی که ؾق ظٕك و و٩ك بؿاويیال ؾاقین و چه آي
های هح٩اوت بؿاو يیالهًؿین، بكای ها ها و لهاوبلکه ج٘اهی هىاقؾی قا که ؾق اظىال و اؤاٞ و هکاو

َُٰسٓ﴿ ٨كهایؿ:که الله ٠موشل هی ؼل٫ ي٘ىؾه و آ٨كیؿه اوث. ه٘ايٙىق ۚٗ ِإَون  َوَءادَى ٜهُ ُٕ َۡلُ
َ
ة َقد َٔ  ِ

ِٖ ُكّ ّٔ

َخ  َٕ واْ ِٗۡك ِ َتُكؽَّ ۗۡ إِنٍّ  ٱّللٍّ ٓ ة َٚ َٖ ََل ُُتُۡطٜ نَسَٰ ةر   ٱۡۡلِ ىٍّ ََ ٜم   ُْ ـَ  هك اوث ؾاؾه ٌ٘ا و به» [11بكاهین:ا] ﴾ڂَّ
 قا هاآو ؿیجىايیي٘ٓ اؾيؿیل که به الٔ ؿیبٍ٘اق قا ؼؿا یهاي١٘ث ؿیبؽىاه و اگك ؿیباٌ ؼىاوحه که آيچه

 یشا و به كؾیبگ ؿهیياؾ قا ؼؿا یهاثي١٘ اگكٔ اوث یياوپاو وح٘گكِ  ايىاْو  وا١٬اً . ؿیکً ٌ٘اقي
 ًِ ّٗ  ال و وك بکًؿ پكوحً قا یگكیؾ میچ ها،ي١٘ث ؾهًؿه پكوح  .2«ٓبكجابؿ ؿگاقیآ٨ك ٨كهاو ؼ

ِ يَُػ »٨كهىؾيؿ: گىیؿ: قوىل الله قوایث ٌؿه که هی ةهكیك بىأؾق ایى لهیًه ظؿیری ال  اّللَّ
٬٥َ َٚ الفَّ َٚ ٨ْ٤ُُؼ َع٢َ َٙ ْج

َ
ْحُخ٣ْ ٤َا أ

َ
َرأ

َ
َٛاَل/ أ اُء ال٢َّْي٠َ وَاجل٫ََّاَر، َو طَّ ـَ ٌث،  َٜ َٙ ِٖيُي٫َا َج ى الَ يَ

َ
ْرَض،  تاَ َمْْل

َ
وَاَل

ِْٖو  ْعَؽى ال٥ِزيَانُ )ي٨ٜم( َ٘إ٩َُّ٧ِ ل٣َْ يَ
ُ
ْؽُك٩ُ لََعَ ال٥َاءِ، َوبَِيِػهِ اَل َْ َٛاَل/  ُّ ٤َا ِِف يَِػهِ، َو ُِٙو َويَْؽَذ  1«، ََيْ

ك اوث» بیًیؿ که ال بؽٍؿ، آیا ي٘یکًؿ، او ٌب و قول هیو اي٩ا٪ چیمی ال آو قا کن ي٘ی ؾوث ؼؿا پ 
ها و لهیى چ٭ؿق اي٩ا٪ کكؾه ولی چیمی ال آيچه ؾق ؾوث ؾاقؾ، کن يٍؿه اوث و بؿو آ٨كیًً آو٘او

  .«کًؿاووث ]قل٪ قا[ کن و لیاؾ هی٠كي ؼؿا بكوی آب ٬كاق ؾاقؾ، جكالو و هیماو ؾق ؾوث ؾیگك 
الله هح١ال »باٌؿ که گ٩حًؿ: ی یهىؾ هیی هه٘ی هٙكض اوث که هكبىٖ به ه٭ىلهلهؤاها ؾق ایًصا هى

و آو ایًکه: آیا بٙبلو جىِی٧ « ؾوث ؼؿاويؿ ؾق ٤ل و ليصیك اوث»و يیم ایًکه گ٩حًؿ: « ٨٭یك اوث
ـات ظ٫ وبعايه و ج١الی ال آو ي٘ىؾو ؼؿاويؿ وبعاو به ي٭ُ و ٠یب، ال شهث هًمه هاوث، یا ؾايىحى 

 ایًکه ٠لث يهی ال جىِی٧ ؼؿاويؿ وبعاو به ٠یب و ي٭ُ، ال شهث جٍبیه و ج٘ریل اوث؟ 

                                                           
 ابى کریك. ،1/210ٓ: ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔيگا -2
ۖٞ ﴿ الحىظیؿ، باب ٬ىله ج١الی: ؾق يبؽاقبه قوایث  -1 ُخ بَِيَؽيٍّ ٌۡ ة َػَْ َٕ ِ  ؾقهىلن  و ؛101ٓ-21ٓ، ٨حط 1122ٔٔ ٌ٘اقه: ﴾ل

 ٓ.11-1/11ٔ يٓ، يىو331ٔ ٌ٘اقهل٩ً٭ة وجبٍیك ال٫٩ً٘ بالؽل٧، المکاة، باب العد ٠لی ا
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باًٌؿ، بك ایى باوقيؿ که جىِی٧ ؼؿاويؿ هح١ال به چًیى اهل کبلهی که هىقؾ يکىهً و هفهث هی
يح٩اء ایى اهىق ال ؼؿاويؿ وبعاو هحى٧٬ بك که ااهىقی ال شهث جٍبیه و ج٘ریل، با٘ل اوث. ؾقظالی

که اهل کبلم با٘ل بك آو باوقيؿ که ايح٩اء ایى اهىق ال ظ٫ وبعايه و  باٌؿ؛ آيچًاوذبىت ايح٩اء جٍبیه ي٘ی
که ؾلیل ٠٭لی هبًی بك  ايؿباٌؿ. آيصا که به ِكاظث بیاو ؾاٌحهج١الی هحى٧٬ بك ذبىت ايح٩اء جٍبیه هی

ؼؿاويؿ وبعاو وشىؾ يؿاقؾ و جًها بؿیى وبب ي٭ائُ و ٠یىب ال ظ٫  ايح٩اء ي٭ائُ و ٠یىب ال
 باًٌؿ. گكؾؾ که آو ي٭ائُ و ٠یىب هىحلمم جٍبیه و ج٘ریل هیشبلله ي٩ی هی شل

ها ..ٓ به الله ٠موشل يىبث ؾاؾيؿ، بؿاوکىايی که چًاو ٩ِاجی قا ٨ٔ٭ك و .و ایًچًیى اگك ه٘او 
٬ؿقت و ليؿه بىؾو و ًٌیؿو و ؾیؿو قا بك وشهی که هیچگىيه بگىیًؿ: ه٘ايٙىق که ٌ٘ا ٩ِات ٠لن و 

کًیؿ، ها يیم  ها و ٩ِات هؽلى٬ات وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ، بكای ؼؿاويؿ هح١ال اذبات هیٌباهحی هیاو آو
کًین و بلکه ٩ِث ٨٭ك و ه٘ىك و ٨كليؿ چًیى ٩ِاجی قا بكای ؼؿاويؿ ایًچًیى و به ه٘یى قوي ذابث هی

ای که هیچ ٌباهحی با ه٘ىك و ٨كليؿ ؾاٌحى و ٨٭یك کًین؛ به گىيهؼؿاويؿ ذابث هیقا به ه٘یى قوي بكای 
کًیؿ، ایى ؾیؿگاه ها ؾق آيچه بكای الله ٠موشل ذابث هیبىؾو هؽلى٬ات يؿاٌحه باٌؿ؛ و يیم اگك بگىیًؿ: 

ی با كهؾق هًاٜ و کًًؿ و ؾق ایى هبعده٘چىو ؾیؿگاه ٌ٘اوث، ؾق قاوحای ابٙال ایى ؾیؿگاه ا٬ؿام ي٘ی
ها ؼىؾ ایى هؿیه قا به آو گىحاؼاو ٠ٙا ي٘ىؾيؿ که ؾلیلی چكا که آو ؛کًًؿها به ه٘یى ايؿاله اکح٩ا هیآو

قا ال ؼؿاويؿ وبعاو ه باٌؿ. و بیاو ؾاٌحًؿ که ها آيچ٠٭لی بك ايح٩اء ي٭ائُ و ٠یىب ال الله ٠موشل ي٘ی
چىو بكؼی ال اهل کبلم اظىان کًًؿ که ... و کًین و به ي٩ی ٌؿه، ال شهث جٍبیه و ج٘ریل ي٩ی هی

گىیًؿ: ها به اش٘اٞ،  پفیك٨حى ایى يىٞ اوحؿالل بك ایٍاو اللم گٍحه، به ؾلیل اش٘اٞ قوی آوقؾه و هی
ی اش٘اٞ ًٜی بىؾه و ها اؾلهکه يمؾ آوکًین. ؾقظالیي٭ائُ و ٠یىب قا ال ظ٫ وبعايه و ج١الی ي٩ی هی

ل کبلمٓ ی٭یى و ١ٙ٬یحی هبًی بك ایًکه الله ٠موشل ال يمؾ آياو ٔاه باٌؿ و بؿیى جكجیب ؾقه٩یؿ ی٭یى ي٘ی
 .2«ي٭ائُ و ٠یىب هًمه و پاک اوث، وشىؾ يؿاقؾ

گىیًؿ: جًمیه ؼؿاويؿ وبعاو ال ٠یىب و یًه هیلیکى اهل وًث و ش٘ا٠ث، اهل ظ٫، ؾق ایى له
باٌؿ. و ب لفاجه هیي٭ائُ واشب لفاجه اوث. ه٘ايگىيه که اذبات ٩ِات ک٘ال و ظ٘ؿ بكای او، واش

 .1جك اوثجك و قوٌىایى اهك ال هك چیمی ؾق ٠٭ىل و ٨ٙكت و ج٘اهی کحب الهی و ا٬ىال پیاهبكاو وأط
که به کحاب و وًث يىبث له قوٌى گكؾیؿ که اهل وًث و ش٘ا٠ث وماواقجكيؿ به ایًبا ٘كض ایى هىؤ

ها به ٠یب و ي٭ُ باًٌؿ و ٤یك آوها اهل ج١ٝین و جصلیل و جکكین پكوقؾگاقٌاو هیو آو ؾاؾه ٌىيؿ

                                                           
 ابى ال٭ین. ،111ٓ-٤1/111اذة الله٩او ٔا -2
 ٓ.1/111ٔ ه٘او -1
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 وماواقجكيؿ. ج١الی الله ٠ى ٬ىلهن ٠لىأ کبیكا.
های پیٍیى جىِی٧ ؼؿاويؿ هح١ال به اوحهماء به الله ٠موشل ؾق اهث های ِىقت ال ؾیگك -1

ها باؾ آيچه هىحع٫ که ال شايب ؼؿاويؿ هح١ال بك آو -باٌؿ، ي٭ُ و ٠یب ال وىی يّاقی هی
ی شبلل و ٠ٝ٘ث قا ؾق ظ٫ِ ؼؿاويؿ وبعاو قوا ؾاٌحًؿ که هكگم ٌایىحه آياو که ٩ِاجی  - آيًؿ

ث بؿیهی اوث که ایى اه»گىیؿ: هی باٌؿ. اهام ابى ٬ین و بمقگی ؼؿاويؿ هح١ال ي٘ی
ها که هیچ ِاظب ٠٭ل و ؾقک و ًٌاؼث و ه١ك٨حی بؿاو هكجکب ؾو اهك ؼٙیك و بمقگ ٌؿيؿ

یى اهك، ظ٭یك و وبک ٌ٘كؾو ؼال٫ و يىبث ؾاؾو گىیؿ: ؾوهگكؾؾ. جا آيصا که هیقأی ي٘ی
باٌؿ. ٠٘لکكؾی که يّاقی ؾاٌحًؿ، آيصا که گ٘او بكؾيؿ ٠یب و ي٭ُ و وب و ؾًٌام به او هی

ؼؿاويؿ وبعاو ال ٠كي، ال کكوی ٠ٝ٘حً يمول کكؾه و واقؾ ٨كز ليی گٍحه و ؾق آيصا ؾق هیاو 
و قظن و شًیى او قا ؾقبكگك٨حه و وپه  های ٌکنهاه ا٬اهث ؾاٌحه و الیه 3بىل و ؼىو و ٤ائٗ 

هکؿ، ال آيصایی که ؾاؼل ٌؿه بىؾ، ؾق ٬الب يىلاؾی ٌیكؼىاق و کىچک که پىحاو هاؾقي قا هی
گكیؿ و گكوًه که هیؼاقز گٍحه و ؾق ٬ًؿا٪ پیچیؿه ٌؿه و ؾق قؼحؽىاب گماقؾه ٌؿه، ؾقظالی

گكؾؾ؛ ىالي ٌؿه و ظ٘ل هیها يها و آ٤ىيکًؿ و بك ؾوثو جًٍه بىؾه و ٬ٕای ظاشث هی
 بهو  ًؿهایً قا بىحو ؾوث يؿهایً قا هىقؾ لٙ٘ه ٬كاق ؾاؾو گىيه يؿوپه یهىؾ به وكا٢ وی آهؿ

ؾق ايٝاق ه٘گاو به  و او قا به پٍث ايؿاؼحه و يؿو بؿو ویلی لؾ ًؿاي آب ؾهاو ايؿاؼحچهكه
قا بىحه و بؿجكیى ها و پاهایً ِلیب کٍیؿيؿ و جاشی ال ؼاق بك او پىٌايیؿيؿ و ؾوث

ها قا بؿو چٍايیؿيؿ، با ایى ه٘ه او اله بك ظ٭ی اوث که پابكشایی هىحی به ؾوث  ٌکًصه
گىيه به گىیؿ: و ایى... جا آيصا که هیٌىؾ اووث و او ه٘او ه١بىؾی اوث که بكایً وصؿه هی

يًگ و ٠اق  ٌاوهایها به بكؾهپكوقؾگاق شهايیاو اهىقی قا که ک٘حكیى هكؾم ال يىبث ؾاؾو آو
ؿاويؿ وبعاو يىبث ؾاؾيؿ که بث پكوحاو ال يىبث ؾاؾو و يیم اهىقی قا به ؼ ؾاقيؿ، يىبث ؾاؾيؿ

 .2«کًًؿٌاو يًگ و ٠اق هیهایها به بثآو
و ه٘چًیى يّاقی ؼؿاويؿ وبعاو قا با ٩ِات ي٭ُ و ٠یبی جىِی٧ »گىیؿ: هی وبلم ٌیػ اإل 

و چًاو ؾًٌاهی به ؼؿاويؿ هح١ال قوا ؾاٌحًؿ  باٌؿها واشب هیآوي٘ىؾيؿ که هًمه ؾايىحى الله هح١ال ال 
-که اظؿی ال بٍك چًاو ؾًٌاهی قا ؾق ظ٫ِ ؼؿاويؿ هح١ال قوا يؿاٌحًؿ، ه٘چًاو که ه١اـ بى شبل هی

ها چًاو ؾًٌاهی به الله ٠موشل قوا ؾاٌحًؿ که اظؿی ال بٍك چكا که آو ؛ها قظن يکًیؿگىیؿ: بك آو
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-و بك ایى اوان اوث که چىو بكؼی ال ائ٘ه .2ه اوثؾق ظ٫ِ ؼؿاويؿ هح١ال قوا يؿاٌحآيچًاو ؾًٌاهی قا 

گ٩حًؿ: جىايایی آو يؿاقم که چٍ٘اين و هی بىحًؿؾیؿيؿ، چٍ٘او ؼىؾ قا بك آو هیی اوبلم ِلیبی قا هی
ل پاؾٌاهاو ؾهًؿ؛ و بكؼی اها، ؾًٌام هیقا به وىی کىايی بؿولم که اله و ه١بىؾ ؼىؾ قا با بؿجكیى ؾًٌام

ی يًگ و ٠اق بًی ها هایهها ٌك٠ا و ٠٭بل واشب اوث، بكاوحی آوگ٩حًؿ: بكاوحی که شهاؾ با آو٠ا٬ل هی
 .1باًٌؿآؾم و ٨اوؿکًًؿگاو ٠٭ىل و ٌكائٟ هی

ها ٬ّؿ وىگًؿ اوحهماء آهیم يّاقی آو بىؾ که چىو یکی ال آو هایو ال ؾیگك ج٘ىؽكها و ق٨حاق 
به ؼؿاويؿ  چًايچهؼىقؾ و ؾاٌث، اگك ؾق آو ِاؾ٪ بىؾ به ِلیب وىگًؿ هیؼىقؾو ؾق هىقؾ اهكی 

گ٩ث. و هیچگىيه اظىان بؿی ؾق ایى لهیًه يؿاٌحه و ال گًاه آو پكهیم ؼىقؾ، ؾقو٢ هی هح١ال وىگًؿ هی
كاوحی الله ها و لهیى بىؾ. بی آو٘اوال ؼال٫ و پؿیؿآوقيؿه جك بمقگ چكا که ِلیب ؾق ٬لبً؛ کكؾي٘ی

 .1باٌؿها، بىیاق باالجك و بكجك هیل ال ایى ه٭ىله و ا٨حكا و بهحاو و ؾقو٢ و کفب و ا٨ک آو٠موش
هع٘ؿ بى ظمم به ؾاوحاو یکی ال يّاقی  بىأاوحهماء به الله هح١ال، اهام  های ِىقت و ؾق باب -1

: الله ٠موشل قا ؾق ِىقت پیكهكؾی با هىها و قیً و٩یؿ هٍاهؿه بیاو ؾاٌثکًؿ که اٌاقه هی
گ٩حًؿ: ایى  ؼىايؿ و ٨كٌحگاو هی، کحابی قا که ال ٘بل بىؾ، هیي٘ىؾ که هىیط ؾق پیٍگاه او

ی ٨بلو و ٨بلو و بالاقها ؾق شلىی ؾوحاو او بىؾيؿ که گًؿم قا به ايؿاله .1گىو٩ًؿ پكوقؾگاق اوث
ه٭ؿاق به ٨بلو و ٨بلو و ٌكاب قا به  ه٭ؿاق ٨بلو و ٨بلو به ٨بلو ؾیًاقو شى قا به  به ٨بلو ؾیًاق

 ٨كوؼحًؿ.و قو٤ى قا به ٨بلو و ٨بلو ه٭ؿاق به ٨بلو ؾیًاق هی ٨بلو ؾیًاق
ها و اقاشی٧، شم ج٘ىؽك و اوحهماء و قیٍؽًؿ ي٘ىؾو، چیم ؾیگكی گىییها و گما٨هوكائییى یاوهآیا ا

 ج١الی الله ٠ى ٬ىلهن ٠لىا کبیكا. 1باًٌؿ؟هی

 ی اش استهصاء به دیىهای صىزت دوم:هبحج 
ؾق پیٍگ٩حاق به هبعد ج١ٝین و جصلیل ؾیى و ١ٌائك آو پكؾاؼحین و ؾايىحین که ؼؿاويؿ هح١ال،  پیٍحك

ها قا بمقگ ؾاٌحه پیاهبكاو قا ٨كوحاؾه و کحب آو٘ايی قا يالل ٨كهىؾه و ٌكائٟ قا جٍكیٟ ي٘ىؾه و ج٘اهی ایى

                                                           
ى ٠٘كب ایٍاو ایى اذك قا که هًىىب بهٓ، ٤1/111اذة الله٩او ٔا ؾق: اذك ه١اـ يگا و ؛202ٓ-1/200ٔالصىاب الّعیط  -2

 ؼٙاب اوث، ال ه١اـ ي٭ل کكؾه اوث.
 ابى ال٭ین. ،٤1/111ٓاذة الله٩او ٔا -1
 ٓ، و يیم ایًچًیى اوث ظال و ؤٟ ٠باؾت کًًؿگاو ٬بكها و ج٩ّیل آو ؼىاهؿ آهؿ.118-1/111ٔ ه٘او: يگا -1
 های اوحهماء به پیاهبكاو ٠لیهن الّبلة والىبلم ؼىاهؿ آهؿ.ایى ه٭ىله ٌاو ؾق بعد ال ِىقت -1
 ٓ.1/102ٔ ال٩ّل ٨ي ال٘لل واألهىاء والًعل -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     100

  

باٌؿ، ٟ ي٘ىؾه، ي٘یو جکكین و ج٘صیؿ ي٘ىؾه اوث. و ایى ٨٭ٗ ویژگی ٌكائ١ی که بكای ایى اهث جٍكی
گیكؾ. په هك آيکه به ایى قا ؾقبكهی الىبلم٠لیه٘اای پییٍیى، ال آؾم جا ٠یىی هبلکه ج٘اهی ٌكائٟ اهث

و ؾق آو  بٍ٘اقؾاِل بمقگ ٔج١ٝین و بمقگؿاٌثٓ ؼلل واقؾ ي٘ىؾه و ؾیى الله ٠موشل قا وبک و ظ٭یك 
٠موشل بىحه اوث و هكجکب ٬ىلی هًکك و ١ً٘ه ليؿ، بكاوحی که بهحاو و ؾقو٢ بىیاق بمقگی به الله 

وان و ٬ىا٠ؿ آو یىقي بكؾه و چكا که به اِل و ا ؛ؾقو٤ی بمقگ گٍحه و ای٘او قا ي٭ٓ ي٘ىؾه اوث
وق ٌؿه و ایًچًیى ال ٌ٘اق اهل ای٘او ؼاقز گكؾیؿه و ؾق ٌ٘اق ٌ٭اوجً٘ؿاو ه١ايؿ و هىحکبك ظ٘له

 ٟ هّؿا٪ ایى کبلم الله ٠موشل ٬كاق گك٨حه اوث:ها ٬كاق گك٨حه اوث. و ؾق وا٬و ؾق قؾی٧ آو ؾقآهؿه
ٖ يَُشةًِِي ﴿ َٔ َ َلُ  ٱلؿٍُّقَٜل َو ة دَبَيٍّ َٔ ٖۢ َبۡكِؽ  َؽىَٰ ِٔ ُٛ ۡ ِِ  ٱل ِِٔ٘يَ َويَتٍّجِۡف َدرۡيَ َقبِي ۡؤ ُٕ ۡ ِ  ٱل ّلِ َٜ َٰ  ۦُٗ ََّٜلٍّ ة دَ َٔ

ۖٞ وََقةَٓءۡت َمِطرًيا  ۦَوُٗۡطِِْٙ  َٓ ٍّ٘ َٛ  که آو ال ب١ؿ کًؿ، یؾًٌ٘ايگ ٥٘بكیپ با که یکى» [221]الًىاء:  ﴾ٹ٩َص
 به قا او كؾ،یگ ًیپ ؾق هئهًاو قاه شمٓ یقاهٔ و اوث ٌؿه قوٌىٓ او یبكا ٔبللث قاه الٔ ثیهؿآ قاهٔ

 یکا٨كاي ه٘او و بأ نیگكؾايیه قهً٘ىؾ اوث ؾاٌحه ؾووحًٓ و ٌىؾیه یهًحه ؾولغ بهٔ که یشهح ه٘او
و  نیوىلايیه آو و با نیگكؾايیه ؾاؼل ؾولؼً و بهٓ اوث گك٨حه یؾووح به قا ٍاویا که نیي٘ائیه ه٘ؿم
 .«ٕاوث یگاهیشا بؿ چه ؾولغ

ی١ًی هك آيکه قاه و قوي و هًهصی ٤یك ال ٌكی١حی که »گىیؿ: ؾق ج٩ىیك ایى آیه هی ابى کریك 
ؾیگك  آوقؾه اوث، ؾق پیً گیكؾ، ؾق وا٬ٟ وی با ایى ٠٘ل، ؾق وىیی و ٌكی١ث ؾق وىییقوىل الله 

و ایى ٠٘لکكؾ وی ال قوی ٠٘ؿ و په ال قوٌى و آٌکاق ٌؿو ظ٫ و جبییى و ؤىض آو  ٬كاق گك٨حه اوث
ِِ ﴿ باٌؿ. و ایًکه ؼؿاويؿ هح١ال ٨كهىؾ:بكای وی، هی ۡؤِِٔ٘يَ َوَيتٍّجِۡف َدرۡيَ َقبِي ُٕ ۡ ایى يیم هبللم  ﴾ٱل

هؽال٩ث با يُ ٌاقٞ و گاهی گىيه گاهی باٌؿ. و ایىهی 2ٓ ٩ِث اول ٔهؽال٩ث با قوىل الله
 .1...«باٌؿٌاو به جع٭ی٫ ؾايىحه ٌؿه، هیهؽال٩ث با آيچه اهث هع٘ؿیه بك آو اش٘اٞ ي٘ىؾه و اج٩ا٪

بًابكایى هكآيکه هكجکب اوحهماء به ج٘اهی ؾیى یا شمئی ال آو گكؾؾ، ؾقظ٭ی٭ث با الله ٠موشل و 
قا جكوین که الله ٠موشل آو هًاوئکاق هقوىلً هؽال٩ث و ؾًٌ٘ی وقلیؿه و ال قاه و هًهس وأط و آٌ

 باٌؿ.ي٘ىؾه و ه٭كق ؾاٌحه اوث، کًاقه گك٨حه و ؾق و٘ث و وىیی ؾیگك هی
                                                           

و   ؾق آو ج٩ّیل قابٙه هیاو هؽال٩ث با قوىل الله که 1/111ٓٔ هعاوى الحؤویلج٩ّیل ایى هٙلب قا ؾق  بًگك -2
ها یک چیم اوث یا ایًکه ایى و٠یؿ و ایًکه آیا و٠یؿ ؾق هىقؾ هكیک ال آوقا بیاو ؾاٌحه هًاو ئپیكوی ي٘ىؾو ال قاه ٤یك ه

ؾاقؾ که و٠یؿ بك هص٘ىٞ  هی بالهی گكؾؾ؛ که ؾق ايحهای بعد، يحیصه قا چًیى ٠ًىاو  جًها به هؽال٩ث با قوىل الله
 باٌؿ. هی هك ؾو اهك هحكجب

 .يب٥ى ،2/11ٓه١الن الحًمیل ٔ: يگا و ؛2/111ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -1
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هایی که پیً ال اهث اوحهما به ؾیى الله ٠موشل، ال وىی های ِىقت ها واکًىو به بكؼی ال ي٘ىيه
 :اییؿها بىؾيؿ، جىشه ي٘

اق بًی اوكائیل و اله هىوی که قا به ٠ًىاو پكوقؾگآو ای قا واؼحه وکه گىواله ٠٘لکكؾ واهكی؛ -2
به ل٠ن و گ٘او ایى ا٨حكا  -به بًی اوكائیل ج٭ؿین ي٘ىؾ.  2قا گن کكؾه و ؾق پی آو ق٨حه اوثآو

 .-ليًؿه
واهكی به ٠باؾت آو گىواله به شای الله ٠موشل، اوحؽ٩ا٦ و  بكاوحی ؾ٠ىت بًی اوكائیل جىوٗ

با  الىبلم٠لیهالهی و جىظیؿ و یگايگی ظ٫ وبعايه و ج١الی که هىوی  جع٭یك و اوحهماء و ج٘ىؽك به ؾیى
ُ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. الله هح١ال هیٌاو آهؿ، هیایى پیام به هیاو ا لٍّ ٓۡ ِقۡضَلا َصَكؽا ُٛ َ ۡػَؿَج ل

َ
َٜار   ۥوَأ ُػ

ُٙ ُمََٜسَٰ وَجَِسَ  ٓۡ ِإَوَؾَٰ ُس ُٛ َٰ ٓ إَِؾ ْ َفََٰؾا ٜا ُ ةل ٌَ  الٔ هكؾم یبكا قا یاوالهگى هصّى٘ه وپه» [11]٘ه:  ﴾ڸَذ
ٓ ه٘چىو یِؿائ باؾ، ولي هًگام به آو، ؾق یهائ وىقاغ هیج١ب ٠ّلث به کهٔ آوقؾ كوویبٓ آجً اویه

 ىیچًٔ و او اوث یهىو و ه١بىؾ ٌ٘ا ه١بىؾ ىیا: گ٩حًؿٓ كوايًیپ و یواهك. ٔؾاٌث گىواله یِؿا
 .«ٓاوث ق٨حه ٘ىق کىه به آو ٘لب و ؾقٔ اوث کكؾه ٨كاهىيٓ قا یمیچ

ی آو گىواله و ه٘كاهاو وی، ه١بؿ و باقگاهی بًا يهاؾيؿ جا ایًکه هكؾم پیىوحه و بؿیى جكجیب واليؿه
ل و ؼٍىٞ و ؼٕىٞ و ا٘ا٠ث ال آو، بكای آو ؾیًؿاقی کًًؿ؛ و با ایى  ـ  آو بث قا ٠باؾت کًًؿ و با 

هًاو اجباٞ و ئچكا که قاه ه ؛ي٘ىؾيؿهًاو قا ؾق پیً گك٨حه و ال آو پیكوی هیئ٠٘لکكؾ قاهی ٤یك ال قاه ه
ه و ؾق آو ها بك لباو ٨كوحاؾگايً، ايبیاء، ه٭كق ي٘ىؾپیكوی ال ٌكی١حی اوث که الله ٠موشل بكای آو

ا که ؾیى ج٘اهی پیاهبكاو هًاو ه٭كق ؾاٌحه جا جىظیؿ و یگايگی الله ٠موشل قئو بك ه ٌكک قا جعكین ي٘ىؾه
به شای الله ٠موشل به  - بك آياو باؾ که ل١ًث ؼؿاويؿ -يّاقی ، اشابث ي٘ایًؿ. و ال ایًصا بىؾ که بىؾه

، اوث چگىيه بك اهحی ٠٘لکكؾي ايکاق ٌؿه بًگك»گىیؿ: هی یب قوی آوقؾيؿ. ابى ٬ین ٠باؾت ِل
و وپه به آو ِلیب قوی آوقؾه و  ی و ه٘ىى ٌؿيؿأه١بىؾ و اله ؼىؾ هن ق که ؾق به ِلیب کٍیؿو اهحی

که ٌایىحه آو اوث که هك ِلیبی قا که جىايایی ٞ به ٠باؾت آو ي٘ىؾيؿ، ؾقظالیقا بمقگ پًؿاٌحه و ٌكوآو
چكا که بك آو الهی قا به  ؛قا هىقؾ جىهیى ٬كاق ؾهؿؾ، بىىلايؿ و با يهایث اهايث، آوقا ؾاقوىلايؿو آو

-هیگىیًؿ: آو ٨مقيؿ الله اوث و گاهی گىیًؿ: آو الله اوث و گاهی هیايؿ که گاهی هیِلیب کٍیؿه

 .1...«: آو وىهیى ؼؿا ال هیاو وه ؼؿاوثگىیًؿ
کًًؿ، ؾقظ٭ی٭ث ٠باؾت جّاویكی ٬كاق ها ؾیى ؼىؾ قا که با آو ؼؿاويؿ هح١ال قا ٠باؾت هیآو بكاوحی

                                                           
 ال ایى ٨ّل. «های اوحهماء به الله هح١ال ِىقت»بًگك به ج٩ّیل ایى ه٭ىله ؾق هبعد اول  -2
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با ي٭ً و يگاقهای ٬كهم و لقؾ و آبی بك قوی ؾیىاقها به  و ٌاوهایها قا با ؾوثآو ،ايؿ که ؼىؾؾاؾه
ها کًًؿ، اها آوها اؾقاق هیها بؿاو يمؾیک ٌىيؿ، بك قوی آوکه چىو وگ ايؿ، جّاویكیجّىیك کٍیؿه

ها اٌک قیؽحه و ؾق بكابك ایى جّاویك يهایث ؼٕىٞ و ؼٍىٞ و ـل و ؼىاقی ؾاٌحه و ؾق پیٍگاه آو
 .2...«ؼىاهًؿها هیه٩٥كت و بؽًٍ و قظ٘ث و قل٪ و پیكولی قا ال آو

قا جع٭یك و اوحؽ٩ا٦ ٬كاق ؾاؾه و آو هایث ؼىاقی و لبىيی وگىيه ایى اهث گ٘كاه ؾیًً قا ؾق يو ایى
ها به شای الله ها و به ٨كیاؾ ؼىايؿو آوو ج٭ؿیه جّاویك و ي٘الگماقؾو به وىی آو 1ها٠باؾت ِلیب

 ٠موشل ٬كاق ؾاؾه اوث.
های پیٍیى، اوحؽ٩ا٦ و وبک ٌ٘كؾو و جع٭یك اوحهماء به ؾیى ؾق اهث های ِىقت ال ؾیگك -1

له ؾق ٬كآو کكین ـکك ؤکه ایى هىباٌؿ، چًاوهی الىبلم٠لیهجىوٗ ٬ىم ١ٌیب  ت،ي٘ال و لکا
ن جٍَّۡتَُك ﴿ ٨كهایؿ:گكؾیؿه اوث، آيصا که الله ٠موشل هی

َ
ُمُؿَك أ

ۡ
ٍَ دَأ دُ َٰٜ َضَْ

َ
ْ َيَُٰشَكۡيُت أ ٜا ُ ًَةل
َٗخ 

َ
ٍَ َۡل ْۖٞ إٍِّٗ ُؤا ة نََشَٰٓ َٔ َٰنِلَة  ـَ ۡٔ

َ
َِ ِِفٓ أ ۡىَك ن جٍّ

َ
ۡو أ
َ
ٓ أ ة َحۡكُجُؽ َءاثَةُٓؤَٗة َٔ ُٓ ]هىؾ:  ﴾ڷ ٱلؿٍِّشيؽُ  ٱۡۡلَِْي

 که نیکًک جك قا یمهائیچ ها که ؾهؿیه ؾوحىق جى به ثیي٘الها ایإٓ بی١ٌ یا: گ٩حًؿ» [11
 که نیوال قها قا یبحهائ ٠باؾت ٌىؾیه هگكٕ ٔايؿ؟ؿهیپكوح قا هاآوٓ نیو يؿ نی٬ؿ الٔ پؿقاي٘او

 ؾهؿیه ؾوحىق جى به ثیي٘الها ایٕ ن؟یاق٨حه آو بك میي و ؼىؾ نیاؿهیؾ آو بك قا هاواکاویي كبالیؾ ال

                                                           
 .10 :، َه٘او -2
که ٠باؾت آو ِلیب، ٠باؾت ِلیبی  بكيؿها گ٘او هیگیكؾ، گكچه آوها قا ؾقبكهیو ایى ببل اوحرًاء ج٘اهی ِلیب -1

هایی قا که ها الىبلم قا بؿاو به ِلیب کٍیؿيؿ. په اگك بگىیًؿ: ِلیبٌاو هىیط ٠لیهاوث که به ل٠ن و گ٘او
ای که گىیین: ه٘چًیى ظ٩كهها هیوآ هايؿالؾ؛ باول هیها ها قا به یاؾ ِلیب کًین بؿیى ؼا٘ك اوث که آو ٠باؾت هی

ايؿالؾ، ای که ِلیب ابحؿایی که هىیط بؿاو به ِلیب کٍیؿه ٌؿ هیگك٨حه يیم ٌ٘ا قا به یاؾ ظ٩كهِلیب ؾق آو ٬كاق 
 ؛ای وصؿه کًیؿ، بلکه ایى ال ٠باؾت ِلیب بكای ٌ٘ا وماواقجك اوثای قا ج١ٝین ي٘ىؾه و بكای هك ظ٩كهپه هك ظ٩كه

ٌىؾ: و ؾوحی که بكای اولیى ها گ٩حه هیوه آب یابؿ. وپهق ظ٩كه، اوح٭كاق ي٘یچكا که چىب ِلیب شم با ٬كاق گك٨حى ؾ
باق هىیط قا ل٘ه ي٘ىؾه يىبث به ِلیب وماواقجك به ج١ٝین اوث، په ؾوحاو یهىؾیاو قا به وبب ل٘ه کكؾو هىیط 
و آهاؾه کكؾو ِلیب بكای او، ج١ٝین کًیؿ و وپه ایى ج١ٝین قا به ؾوحاو وایك یهىؾیاو ايح٭ال ؾهیؿ. په اگك بگىییؿ: 

ال گكؾؾ که ٌ٘ا بك ایى باوقیؿ که هىیط ؾاقؾ، په ذابث هیایى کاق بال هیها، ها قا ال و ؾًٌ٘ی هیاو ها و آو٠ؿاوت 
و اگك قأی به ایى اهك يبىؾ، هكگم یهىؾیاو بؿو  ؼىؾ ایى اهك قا اؼحیاق ي٘ىؾهبه ِلیب کٍیؿه ٌؿو قأی بىؾه و 

ها هكجکب ٠٘لی گكؾیؿيؿ که هىقؾ چكا که آو؛ قؾايی کًیؿها جٍکك و ٬ؿیا٨حًؿ. بًابكایى بایىحی ال آوؾوث ي٘ی
ك: بًگ...  باٌؿهًاو ال ليؿاو ابلیه هیئو هقٔایث هىیط و با اؼحیاق او بىؾه و ؾق وا٬ٟ وبب قهایی ج٘اهی ايبیاء 
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ٕ ن؟یکً جّّك٦ ًیؼى اهىال ؾق ؼىؾ ؾلؽىاه به نیيحىاي و هآ نیبؿه ؾوث ال قا ؼىؾ یآلاؾ ها که
 .«ٕٓ؟یبگىئ یٍايیپك و اوهی وؽًاو ىیچً ؿیبا چكأ یهىح یو ؼكؾهًؿ بایٌک هكؾ که جى

گىیین؛ و ؾق باب جىظیؿ و ي٘ال و لکات جكک ها قا به ؼا٘ك وؽى جى ها و بحکؿهی١ًی: آیا ها بث
الىبلم ٠لیهج٘اهی ایى وؽًاو قا ال قوی اوحهماء و هىؽكگی و ج٘ىؽك ي٘ىؾو ي٘الهایی که ١ٌیب 

، بیاو ؾاٌحه و به گىیؿکه هیچ ٠ا٬لی چًیى وؽًايی ي٘ی ؼىايؿ و ال قوی ج٘ىؽك کكؾو ١ٌیب هی
کًی، جى قا به ها هىاٜبث و هكا٬بث هیهایی ال شًه اهىقی که بك آوگ٩حًؿ: جًها ووىوه١ٌیب  هی

 وىی ؾ٠ىت به چًیى اهكی واؾاٌحه اوث.
گماقؾ و بك ایى اوان بىؾ که ي٘ال وی قا ـکك ي٘ىؾه و بیاو ؾاٌحًؿ که بىیاق ي٘ال هیالىبلم ٠لیه١ٌیب 

 .2کًؿهیآیا ي٘الت جى قا به چًیى اهكی ؾ٠ىت 
قا با ایى وؽى  الىبلمه٠لیٌث و ٬بیط ٌاو ؾق هىقؾ ١ٌیب و په ال ایى، آو اوحهماء کًًؿگاو کبلم ل

َٗخ ﴿ به پایاو قوايیؿيؿ:
َ
ٍَ َۡل ُٓ إٍِّٗ ظىى گ٩حه »گىیؿ: هی اللهقظ٘هاهام بؽاقی  ﴾ڷ ٱلؿٍِّشيؽُ  ٱۡۡلَِْي
َٗخ ﴿ اوث: ه٭ّىؾ ال ایًکه گ٩حًؿ:

َ
ٍَ َۡل ُٓ إٍِّٗ ج٘ىؽك و اوحهماء بىؾه و او قا با ایى  ﴾ڷ ٱلؿٍِّشيؽُ  ٱۡۡلَِْي

  .1«ي٘ىؾيؿش٘بلت ج٘ىؽك 
ها پاوؽی ه٩ٍ٭ايه و وكای يصات یا٨حى ایٍاو ال ٠فاب، به آب الىبلم٠لیهاها پیاهبك ؼؿا ١ٌیب 

 ٌاو ؾق آو اوث:ها قا به وىی اهكی ؾ٠ىت ي٘ىؾ که ِبلض و هّلعث ؾيیا و آؼكتؾلىىلايه ؾاؾه و آو
َػةِّ  ًَةَل ﴿

ُ
ۡن أ
َ
رِيُؽ أ

ُ
ةٓ أ َٔ ۚٗ َو ة ٘ا ُٙ رِۡزًًة َظَك ۡ٘ ِٔ ّّبِ َوَرزًََِن  ِٖ رٍّ ّٔ َ٘حٖ  ِ َٰ ثَّح

ُ٘خ لََعَ َُ ٓۡ إِن  رََءۡحُذ
َ
ِٜۡم أ ٌَ َٰ ٓۡ َي َىُس

رِيُؽ إَِلٍّ 
ُ
ۚٗ إِۡن أ ُٙ ۡ٘ ٓۡ َخ َُٰس ى َٛ ۡج

َ
ةٓ خ َٔ ة  ٱۡۡلِۡضَؾَٰطَ إََِلَٰ  ِ  ٱۡقَذَؽۡكُخۚٗ َٔ  ث

ٜۡذِيِقٓ إَِلٍّ ة دَ َٔ ِۚٗ َو ُۡخ ِإَوََلِۡٙ َقَْ  ٱّللٍّ َّكٍّ َٜ ۡيِٙ دَ
جِيُت 

ُ
 باٌن ؾاٌحه پكوقؾگاقم ال یآٌکاق لیؾلٓ يبّىت اذك بكٔ هى اگكٕ هى ٬ىم یا: گ٩ث» [11]هىؾ:  ﴾ڸأ
 ؿیبگىئ هى به باٌؿ، ٨كهىؾه ٠ٙاء هى بهٓ يبّىت ال ٠بلوهٔ یؼىب ِی و قولٓ باٌن ؿهیقو کاهل ىی٭ی و بهٔ
و  یپكوح بث ال قا و ٌ٘ا کًن ق٨حاق ؼىؾ و قال٪ یو هاؾ ؼال٫ ی١ًی ؼؿا، ٨كهاو بكؼبل٦ جىاينیه ایآٔ

 ٌ٘ا و بلکهٔ ٌىم آو هكجکب و ؼىؾم ؾاقم بال یمیچ ال قا ٌ٘ا ؼىاهنیي٘ هىٓ. ن؟یيً٘ا یيه یبمهکاق
 اِبلض شم جىاينیه که آيصا جا هىٓ. کًنیه ٠٘ل بؿاو میي ؼىؾ که ؼىاينیه یکاق ايصام به قا
 با شمٓ یو بؿ ياظ٫ و لؾوؾو یکیو ي ظ٫ به ؿویقو ؾقٔ هن هى ٫یو جى٨ ؼىاهنیي٘ٓ قا و ٌ٘ا ٍحىیؼىٔ
 واگفاق بؿو قا و باقم کاقٔ و کًنیه جىّکل او بك جًها. ىثیيٓ یك٨حًیپف ايصامٔ ؼؿآ یبايیپٍح و یاقیٔ

                                                           
 ابى کریك. ،1/108ٓٔ : ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝینيگا و ي؛٬او٘ ،1/111ٓهعاوى الحؤویل ٔ -2
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 .«گكؾمیبكه او یوى به ٨٭ٗٓ و ايابث جىبه و با والمیه
گیكی ١ٌیب ؾق بكابك آيها و ؾ٠ىت آيها به وىی هى٧٬ و هىٟٔو آیاجی که په ال ایى آهؿه، بیايگك 

 باٌؿ. جىظیؿ و اوح٩٥اق و جىبه هی
های پیٍیى، ٠٘لکكؾ يّاقی ؾق اوحؽ٩ا٦ و وبک اوحهماء به ؾیى ؾق اهث های ِىقت ال ؾیگك -1

-باٌؿ؛ چًاوٌاو ٨كْ هیٌ٘كؾو و جع٭یك ي٘الی اوث که بك ج٘اهی ايبیاء و قوىالو و پیكواو

 هكگاهه١ح٭ؿ به اوحًصاء و پاکیمگی با آب يبىؾيؿ و  -... ها وقوهی -ها گكوهی ال آو»که 
که اذك يصاوث، اؾقاق و هؿ٨ىٞ بك بؿيً بىؾ، ي٘ىؾ، ؾقظالیها ٬ٕای ظاشث هیال آو ٌؽّی

ی ؼىؾ جّىیك و بك چهكه 2کكؾی هٍك٪ هیبا آو بىی بؿ و کكیه به ي٘ال ایىحاؾه و قو به وى
گ٩ث، چه آو وؽى ؾقو٢ ا آيکه ؾق يمؾیک ِلیب بىؾ، هك يىٞ وؽًی هیو بِلیب کٍیؿه 

قا ال يكغ و ٬ی٘ث ٌكاب و گىٌث ؼىک و صىق یا ٤یبث یا ؾًٌام و وب و ٌحن و آوباٌؿ یا ٨
گاه هیهىاقؾ ٌبیه ایى ک ال ایى اهىق به ي٘ال ٔكقی ي٘ىؾ؛ و بك ایى باوق بىؾيؿ که هیچیها، آ

گكؾؾ. ظحی اگك يیال به اؾقاق کكؾو ؾاٌث، ؾق ظال ي٘ال ق٨ٟ ي٘یيكوايؿه و هىشب ابٙال آو 
  .1کكؾظاشث هی

ها ه١ح٭ؿ به ظكام بىؾو و يصه بىؾو چیمی اها يّاقی؛ ٠٘ىم آو» گىیؿ:هی اللهقظ٘هابى جی٘یه 
ؤىیی و اذك  يبىؾيؿ هگك آيچه ايىاو ٘بی١حؤ يىبث بؿاو کكاهث ؾاقؾ و با وشىؾ شًابث و ظؿخ و بی

 .1«گماقؾيؿ ، ي٘ال هیبك بؿويصاوث 
که ؾقظ٭ی٭ث »ها بیاو ؾاٌث؛ ٌاو بىؾ که اهام ابى ٬ین ؾق هىقؾ آوها و ي٘ال ؼىايؿوایى ٠باؾت آو

باٌؿ، ٠٘لکكؾی که هؽلى٪ بكای چًیى ٠٘لکكؾی يه جًها ٠باؾت يبىؾه و بلکه اوحهماء به ه١بىؾ هی
٘الی قأی گكؾؾ؛ و چىو ي٘الی که گكؾؾ چه قوؿ که ؼال٫ ال چًیى يؼىیٍحى بؿاو قأی ي٘ی

ؼىايؿيؿ، بك آيکه ال ک٘حكیى ٠٭ل و ؼكؾی بكؼىقؾاق باٌؿ، ها هیؼىايًؿ و ي٘الی که آوهىل٘اياو هی
چه ... بًابكایى هك ايىاو ٠ا٬لی ؾق آيیابؿ ها قا به قوًٌی و ؤىض ؾقهی٠كٔه گكؾؾ، ج٩اوت هیاو آو

                                                           
ايؿ که ایى الىبلم هًعك٦ ٌؿيؿ، هٍك٪ بىؾ و هىقؼیى آيها ي٭ل کكؾهقی په ال ایًکه ال ؾیى ٠یىی ٠لیهی يّا٬بله -2

ی ايبیاء گماقؾ و آو ٬بلهی بیث ال٘٭ؿن ي٘ال هیال هىیط قغ ؾاؾ وگكيه هىیط به وىی ٬بله وال په 100ج٥ییك ٬بله 
هاه په ال هصكت به و٘ث بیث ال٘٭ؿن ي٘ال  21که قوىل الله ؾق هکه بىؾيؿ و يیم  پیً ال او بىؾ و هًگاهی

ك: ا٤ائه الل٩هاو بًگییك ؾاؾيؿ. پؿقٌاو ابكاهین ج٥ یگماقؾيؿ که په ال آو ؼؿاويؿ هح١ال ٬بله قا به وىی ٬بله هی
 ٓ البى ال٭ین.1|111ٔ

 ، کبله٘ا البى ال٭ین.10ٓ، وايٝك: هؿایة العیاقی، َ 1/111ا٤اذة الله٩او ٔ -1
 ٓ.1/218الصىاب الّعیط ٔ -1
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ج٘ایل یا٨حًؿ و يیم ال آيچه قوی گكؾايؿه و ال آو هًعك٦  و به وىی آو يّاقی اؼحیاق ي٘ىؾه و بكگمیؿه
ها ٔبللث قا بك هؿایث و کصی گكؾؾ که آوٌؿيؿ، ؾ٬ی٫ ٌؿه و ج٘كکم ي٘ایؿ، بكایً قوٌى و وأط هی

جكیى ها با٘لو با٘ل قا بك ظ٫ جكشیط ؾاؾه و اؼحیاق ي٘ىؾيؿ. و ؾق وا٬ٟ آو قا بك قاوحی و بؿ قا بك ؼىب
وای إها و قو او٭٧ يؿها قا اؼحیاق ي٘ىؾجكیى آوبیطجكیى و ٬و ال هیاو ا٠٘ال، لٌث ٠٭ایؿ قا بكگمیؿه

  .2ی و یکىى گٍحًؿها، بك آو هن قأی آوؾیًی و ٠ل٘ای آياو، چٍن پىٌی ال ٠ىام و جىؾه
گیكی و يعىه ج١اهل يّاقی ؾق بكابك ٠باؾات ٌك٠ی بىؾ که ٠باؾت قا ؼىاق و وبک و ظ٭یك ایى هىٟٔ

جع٭یك ي٘ىؾه و وبک و ؼىاق ٌ٘كؾيؿ. ؾق  ،کىی قا که آو ٠باؾات قا بك بًؿگايً واشب ٬كاق ؾاؾه ٌ٘كؾه و
باٌؿ. الله هح١ال ؾق جىِی٧ ها ه٘چىو ظال و ؤٟ ک٩اق ٬كیً ؾق هکه هیله ظال و ؤٟ آوؤایى هى

ة﴿ ٨كهایؿ:يىٞ ٠باؾت ک٩اق ٬كیً هی َٔ ٓۡ ِقَ٘ؽ  َو ُٛ ُٔ  ٱۡۡلَۡيِخ ََكَن َضََلُت ٜاْ إَِلٍّ  ۚٗ وَُؾوًُ ََكٓءا َودَۡطِؽيَحا
َّۡكَؾاَب  ٓۡ دَۡسُىُؿوَن  ٱ ُ٘ذ َُ ة  َٕ ِ  وىت شم هىصؿالعكام کًاق ؾق ٍاویا و جّٕكٞ ؾ٠ا» [11ي٩ال: ]األ ﴾ڃث

 .«ؿیاؿهیوقلیه که یک٩ك وبب به ؿیبچٍ قا ٠فاب په. باٌؿیي٘ لؾو و ک٧ ؿویکٍ
کكؾيؿ که ؾوث لؾه و وىت قا ٘ىا٦ هی ها ؾق ظالی ک١بهؾق وبب يمول ایى آیه، آهؿه اوث که آو

به ه١ًای ؾوث « ةجّؿی»ىت لؾو و به ه١ًای و« هکاء» .1گفاٌحًؿهی لؾيؿ و چهكه ؼىؾ قا بك لهیىهی
 .1باٌؿلؾو هی

هؽال٩ث کًؿ که گ٩ث: ٬كیً به هًگام ٘ىا٦ ي٘ىؾو با قوىل الله ابى شكیك ال و١یؿ قوایث هی
ة﴿ په ایى آیه يالل ٌؿ:لؾيؿ، ىت لؾه و ؾوث هیؾه و وي٘ى َٔ ٓۡ ِقَ٘ؽ  َو ُٛ ََكٓءا  ٱۡۡلَۡيخِ ََكَن َضََلُت ُٔ إَِلٍّ 

 ٗۚ  .1﴾َودَۡطِؽيَحا
ای ال بًی ٠بؿالؿاق، با ایى قوي ؾق پی ایصاؾ ؼلل ؾق ي٘ال قوىل الله و آيها و به ویژه ٠ؿه

 .1بىؾيؿ
اه٘یث شلىه ؾاؾو های پیٍیى، وبک ٌ٘كؾو و بیاوحهماء به ؾیى ؾق اهث های ِىقت ال ؾیگك -1

باٌؿ، ه٘او ٠فابی که جکفیب کًًؿگاو پیاهبكاو و پیاهی که با آو ال ٠فاب الله ٠موشل هی
                                                           

 .12 :، َيهؿایة العیاق -2
 و ي؛واظؿ، 110 :َ وباب يمول ال٭كآو،أ: يگا و ؛1/111ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ ؛111ٓ-1/111لاؾ ال٘ىیك ٔ -1

 .يویى٘، 212-210 :وباب الًمول، َأ
 ٓ.٤2/111اذة الله٩او ٔا -1
 ٓ ٌاکك.21/111شاهٟ البیاو ٔ -1
 ٓ.21/111ٔ ه٘او: يگا -1
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جىاو به ٬ىم يىض اٌاقه ي٘ىؾ ايؿ. ال ایى ؾوحه هیوىی الله ٠موشل آهؿيؿ، بؿاو و٠ؿه ؾاؾه ٌؿه
ْ ﴿ ٨كهایؿ:ی آياو هیکه الله ٠موشل ؾقباقه ٜا ُ دَِ٘ة  ًَةل

ۡ
ۡزَثَۡت ِصَرَٰنَلَة وَأ

َ
َ٘ة وَأ ُُٜ٘ح ًَۡؽ َجََٰؽَۡلَ َيَٰ

 َٖ ِٔ َ٘خ  َُ ة دَكُِؽَٗةٓ إِن  َٕ ِ َِٰؽرِيَ ث  یکكؾ بعد شك و ها بإ يىض یا: گ٩حًؿ» [11]هىؾ:  ﴾ڀ ٱّصٍّ
 هاوشاو. یکكؾ ؼىحه قا ها که آيصا جأ یکٍايؿ ؾقالا به قا بعد و شك وٓ نیاوقیب ٘اویا جى به جأ

ل جاب گكیو ؾ اوث ؿهیقو لب به گ٩حاق ه٘ه ىیا ال ّ٘  قاوث اگكٓ. نیيؿاق قا وؽًايث ؿویًٌ جع
 قا آيچهٓ گكؾؾیه كهاویبايگیگك ؼؿا ٠فاب ن،یاوقیي ٘اویا جى به و اگك ی٥٘بكیپ جى کهٔ یگىئیه

 .«ٓکى؟ ٠فاب اوث، به ظك٦. هکى ؾقيگ چیو هٔ بكواو ها به ،یجكوايیه آو ال قا ها که
ْ ﴿ به پیاهبك ؼؿا ِالط گ٩حًؿ: و ٬ىم ذ٘ىؾ ُؿوا ٌَ ُِط  ٱنلٍّةًَحَ  َذَك ْ َيََٰصَْٰ ٜا ُ ٓۡ َوًَةل ۡمؿِ َرّبِِٛ

َ
ٖۡ أ ْ َخ ا ٜۡ وََخَذ

َ٘ة ِ َٖ  ٱاۡت َ٘خ ِٔ َُ ٓ إِن  ة دَكُِؽَٗة َٕ ِ ۡؿَقِْيَ ث ُٕ ۡ  ٨كهاو و ال کكؾيؿ یپ قا ٌحك په» [٠11كا٦: ]األ ﴾ڭ ٱل
 که قا آيچه ،ی٥٘بكايیپ لهكه الٓ یگىئیه قاوثٔ اگكٕ ِالط یا: و گ٩حًؿ ي٘ىؾيؿ یوكکٍ ؼىؾ پكوقؾگاق

 .«ٕاوقیب ها وك بكٓ یجكوايیه آو ال قا ها که قا یو ٠فابٔ یؾهیه و٠ؿه ها به
ِصۡبتََ٘ة نِلَۡكُجَؽ ﴿ گ٩حًؿ: الىبلم٠لیهو ه٘چًیى ٬ىم ٠اؾ به هىؾ 

َ
ْ أ ٜٓا ُ َ ًَةل ة ََكَن  ۥوَۡظَؽهُ  ٱّللٍّ َٔ َوََٗؾَر 

 َٖ ِٔ َ٘خ  َُ ٓ إِن  ة دَكُِؽَٗة َٕ ِ َ٘ة ث ِ د
ۡ
َِٰؽرِيَ َحۡكُجُؽ َءاثَةُٓؤَٗة وَأ  ها ًیپ به ایآ: گ٩حًؿ» [10: ٠كا٦]األ ﴾ڦ ٱّصٍّ

حاي که یؾاق آو بك قا ها جآ یاٌؿه ٣یجبل کاق ايؿق و ؾوثٔ یاآهؿه  قا هاآو هاوپؿقاو که نیوال قها قا یب 
 که اوقیب ها وك بك قا یمیچ په.ٓ کكؾ نیيؽىاه ىیچً هكگم هإ ٔو به؟ نیبپكوح قا ؼؿا جًهاو  ايؿؿهیپكوح

 .«یايیقاوحگى ال اگك ،یؾهیه و٠ؿه ها بهٓ ؼىؾ ال یيا٨كهاي بكابك ؾقٔ
َٖ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله ٠موشل هی َ٘خ ِٔ َُ ة دَكُِؽَٗةٓ إِن  َٕ ِ َ٘ة ث ِ د

ۡ
َ٘ة وَأ ذِ َٛ ِ ٖۡ َءال َ٘ة َخ َُ وِ

ۡ
ِصۡبتََ٘ة َِلَأ

َ
ٜٓاْ أ ُ ًَةل

َِٰؽرِيَ   ؼىؾ، یهاؾقو٢ با که یاآهؿه جى ایآ: گ٩حًؿٓ ؾاؾيؿ پاوػ بؿو ٠اؾ ٬ىمٔ» [11ظ٭ا٦: ]األ ﴾ٶ ٱّصٍّ
 ها وك بك یجكوايیه آو و٬ىٞ ال قا ها که قا ی٠فاب ،یايیقاوحگى ال اگكٕ ؟یبكگكؾاي هاواویؼؿا ال قا ها

 .«اوقیب
قا به ج٘ىؽك و اوحهماء گىيه آوها و٠یؿ قا و٠ؿه ؾايىحه و ایىآو »...گىیؿ: هی بى٠٘ك الب٭ا٠ی أ

ٌاو به ه١ًای جکفیب آو بىؾ، با به کاق بكؾو اؾات ٌک و جكؾیؿ، به گك٨حًؿ. و ال آيصایی که ایى وؽًاو
ؾهؿ، ال ٬بیل گىيه بؿیى هٙلب اٌاقه ي٘ىؾيؿ که ِؿ٪ او ؾق آيچه ؼبك هیایىج٘ىؽك آو ا٨موؾيؿ و 

َ٘خ ﴿ ٨كْ هعال اوث: َُ  ٌىؾ که ات گ٩حه ٌؿه، آيگاه ذابث هیی١ًی اگك آيگىيه باٌی که ؾقباقه ﴾إِن 
﴿ َٖ َِٰؽرِيَ ِٔ و ای ال وىی ؼؿا هىحی، قاوحگى بىؾه و اگك بكآيچه بك آؾق ایًکه گ٩حی ٨كوحاؾه ﴾ٶ ٱّصٍّ
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بىؾ که ٠فابی  گىيهو ایى .2ؼىاهؿ آهؿجكوايی، به وكا٢ ها هىحین، اِكاق وقلین، ٠فابی که ها قا ال آو هی
ؽِ ﴿ ٨كهایؿ:ها قا ؾقبكگك٨ث، الله ٠موشل هیگك٨حًؿ، ج٘اهی آوقا به ج٘ىؽك و اوحهماء هیکه آو ٌَ  َوَّ

ـِئَ  ۡٛ ِ  ٱۡقُذ ٍَ وََعةَق ث ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ َٖ ثِؿُُق ِي ٜاْ ثِِٙ  ٱَّلٍّ ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ُـِءوَن  ۦَقِؼُؿواْ  ۡٛ  [20ي١ام: ]األ ﴾٪يَۡكَذ
 وبب بؿاو قا ٥٘بكاویپ که یمیچ و ه٘او ايؿگك٨حه ٬كاق اوحهماء هىقؾ جى ال ًیپ ی٥٘بكايیپ گ٘اویب»

 كٌاویؾاهًگ ايؿٌ٘كؾه ايچهیبال که یو ٠فابٔ اوث گك٨حه ٨كا قا کًًؿگاو هىؽكه ايؿ،کكؾه یه هىؽكه
 .«ٓاوث ٌؿه
قا با و٠یؿ ؾاؾو به کىايی که او قا  ؼؿاويؿ هح١ال پیاهبكي هع٘ؿ »گىیؿ: هی  يش٩١ك ٘بك بىأ

ها به ؼا٘ك اـیث و آلاقی که با گك٨حًؿ و با ج١ییى ٠٭ىبث و هصالات بكای آوبه ج٘ىؽك و اوحهماء هی
ي٘ىؾيؿ، جىلی بؽٍیؿه و به هیاظحكاهی به ؼؿاويؿ هح١ال هحىشه قوىل الله  ج٘ىؽك و اوحهماء و بی

٨كهىؾيؿ: ای هع٘ؿ، بك ؼىؾ وؽث هگیك، بكاوحی که جى ٌایىحه و وماواق ج٘ىؽك و اوحهماء   پیاهبك
کًًؿ، يیىحی؛ هیاظحكاهی  بی و به ؼا٘ك هى و ٠باؾت و ا٘ا٠ث ال هى به جى کًًؿآياو که جى قا هىؽكه هی

ه ؾ٠ىت به جىظیؿ و ا٬كاق به وظؿايیث هى و اـ٠او ا٘ا٠ث ال هى، که جى قا بؿاو اهك ي٘ىؾم، به پایاو پ
ها ؾق گ٘كاهی ؼىؾ با٬ی هايؿه و لصبالی ي٘ىؾيؿ و به ک٩ك ؼىیً اِكاق کكؾيؿ، په بكواو، په اگك آو

ك٨حًؿ، بكؼىقؾ کكؾه و ي٭٘ث ها قا ؾق پیً گها قاه آوها ه٘چىو کىايی که پیً ال ایٍاو بىؾه و ایىبا آو
ها های پیٍیى با پیاهبكايی که به وىی آوآوقین؛ بكاوحی اهثها ٨كوؾ هیو ٠فاب و هّیبث بك آو

و قاه ج٘ىؽك  ها ٨كوحاؾم، با جى ؾاقيؿه وىی آوکه ٬ىهی که جى قا ب حاؾم چًاو ج١اهل و ق٨حاقی ؾاٌحًؿ٨كو
ِ ﴿ که ٬ىم جى با جى کكؾيؿ، و اوحهماء قا ؾق پیً گك٨حه و هكجکب اهكی ٌؿيؿ َٖ وََعةَق ث ِي ٓ  ٱَّلٍّ ُٛ ۡ٘ ِٔ َقِؼُؿواْ 

ْ ثِِٙ  ٜا ة ََكُٗ ُـِءوَن  ۦٍّٔ ۡٛ قا گك٨حًؿ و يىٞ آو قا به باؾ ج٘ىؽك و اوحهماء هیی١ًی په ٠فابی که آو ﴾٪يَۡكَذ
 .1«ها قا ؾق هىقؾ آو بین ؾاؾه بىؾيؿ، آيها قا ؾقبكگك٨ثٌاو آوو پیاهبكاو کكؾيؿايکاق هی

ها و اهرال ایٍاو به ٠فاب ؾيیىی گك٨حاق آهؿيؿ و بلکه ؾق بكلغ جا ٬یام ٬یاهث ؾق ٠فاب به بكاوحی آو
ا  ٱنلٍّةرُ ﴿ ٨كهایؿ:ها هیبكيؿ؛ ؼؿاويؿ هح١ال ؾق بیاو ظال بكؼی ال آووك هی ة ُمُؽّوا َٛ ُحۡكَؿُعَٜن َقَْۡي

ُٜم  ٌُ َٜۡم َت ۚٗ َوَي ة ةَقحُ وََقِشّيا ْ َءاَل  ٱلكٍّ ٜٓا ۡهِػُْ
َ
َشؽٍّ  أ

َ
َن أ ٜۡ  ؾولغ آجً و آو» [18]ال٥ا٨ك:  ﴾ڎ ٱَّۡكَؾاِب وِؿَۡق

 که یقول و اّهآ اوث ٍاویا بكلغ ٠فاب ىیا. ٌٔىيؿیه ٠كٔه بؿاو آياو و ٌاهگاهاو باهؿاؾاو که اوث
                                                           

 ٓ.1/211جًاوب اآلیات والىىق ٔ ييٝن الؿقق ٨ -2
و کی٩كهای ؾيیىی و  ٠٭ىبث؛ و ج٩ّیل يابى الصىل ،1/3ٓ: لاؾ ال٘ىیك ٔيگا و ؛ٓ ٌاکك111-22/112شاهٟ البیاو ٔ -1

 و ٌاء الله ؼىاهؿ آهؿ.اؾق ٨ّل ؾوم  «آذاق اوحهماء»اؼكوی اوحهماء کًًؿگاو ؾق باب چهاقم 
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 ىیؿجكیٌؿ به قآ او كواویپ ؤ ٨ك٠ىو ؼايؿاوٓ ؾهؿیه ؾوحىق ٨كٌحگاو به ؼؿأ ٌىؾیبك پا ه اهثی٬
 .«ؿیوال ؾچاق ٠فاب

ها قا کكؾيؿ که ٔآجً و ٠فابٓ شم قولهای ايؿکی آوو اهك چًاو يیىث که یهىؾیاو اؾ٠ا هی
ه٭ّىؾ یهىؾیاو ال آو قولهای  ايؿ:قوؿ. و ه٘ايٙىق که اهل ج٩ىیك گ٩حهها ي٘یگیكؾ و بؿاو ؾقبكي٘ی

ْ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی .2کكؾيؿباؾت هیايؿک، ه٘او چهل قولی بىؾه که گىواله قا ٠ ٜا ُ َّٖ  َوًَةل
َ٘ة  كٍّ َٕ ٓۡ ِقَ٘ؽ  ٱنلٍّةرُ َت َۡؾُت َتٍّ

َ
ِۡ خ ًُ ٗۚ ۡكُؽوَهةا ٍّٔ ة  ٔا يٍّة

َ
ٓ خ ِ إَِلٍّ ا وََْٖ َُيَِْۡه  ٱّللٍّ ؽا ۡٛ ُ َخ َؽهُ  ٱّللٍّ ۡٛ ٜلَُٜن  ۥٓۖٞ َخ ٌُ ۡم َت

َ
أ

ِ لََعَ  َٜن  ٱّللٍّ ُٕ ة ََل َتۡكَْ ى  ڰَٔ َحََٰؽۡخ ثِِٙ  ثََلَٰ
َ
َكَت َقحَِّبحا َوأ ََ  ٖ ُٙ  َٔ ٓي َػؽِ  ۦَٔ ۡضَدَُٰت  ۥُذ

َ
ٍَ أ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
وَأ

وَن  ٱنلٍّةرِ   ة َخَِٰلُ َٛ ٓۡ ذِي  چًؿ شم آجًٓ نیباٌ گًاهکاق هن چًؿ هك: ًٔؿیگىیه» [12-10]الب٭كة:  ﴾ڱُٚ
 ؼبل٦ هكگم ؼؿآ چىؤ و ؿیاگك٨حه ٘اویپ ؼؿا شايب ال ایآ: بگىٕ گكؾؾیي٘ كهاویبايگیگك یه١ؿوؾ قول

 ؿیؼبكیب آو ال که ؿیؾهیه يىبث ؼؿا به یمیچ که ىیا ای ؟ٓؿیاا٨حهی ًاویا٘٘ٔ ؿیي٘ایي٘ ٠٘ل ايو٠ؿه
 قا اوٓ وشىؾ و وكاوك شؿاوو و اظىانٔ و گًاه ٌىؾ گًاه هكجکب هكکهٕ یآق ؟ٓىثیي ًیب یو ؾقو٤ٔ

 .«هايؿ ؼىاهًؿ آو ؾق و شاوؾايه بىؾه آجً اقاوی یا٨كاؾ ىیچً ىیا کًؿ، اظا٘ه
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:ها هی٤كوق یهىؾ و ا٨حكاء و بهحاو ليی آوو يیم ؼؿاويؿ هح١ال ؾق بیاو  ِ َٰل ٜاْ َّٖ  َذ ُ ٓۡ ًَةل ُٛ جٍّ

َ
ثِد

َ٘ة  كٍّ َٕ وَن  ٱنلٍّةرُ َت ْ َحۡىََتُ ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ِٓٛ ٓۡ ِِف هِيِ٘ ُٚ ۡكُؽوَدَٰٖت  وََمؿٍّ ٍّٔ ة  ٔا يٍّة
َ
ٓ خ  ىیا» [11]آل ٠٘كاو:  ﴾ٸإَِلٍّ

و ٔ قوؿیي٘ ها بهٓ ؾولغٔ آجً ،یايؿک قول چًؿ شم: گ٩حًؿیه که اوث ؼا٘ك بؿاوٓ آياو ٠٘لٔ
 و بىحًؿیه یؼؿا به ٌاوىیؾ ؾق که یو ا٨حكاهائٕٓ نیاؿهیگم ٬ىم ال که چكا. نیؾاق یهعؿوؾ هصالات

 .«اوث لؾه گىل قا ٍاویا با٨حًؿ، یه هن بهٓ ىوحهیپٔ
ه٘ايٙىق که باٌؿ، بًابكایى ٠فاب هٍكکاو و اهل ٌكک و اوحهماء، ابؿی و وكهؿی و ه٘یٍگی هی

ۡضَدَُٰت ... ﴿ ٨كهایؿ:ی ب٭كه هیؼؿاويؿ هح١ال ؾق وىقه
َ
ٍَ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
وَن  ٱنلٍّةرِ  أ ة َخَِٰلُ َٛ ٓۡ ذِي  ﴾ڇُٚ

 ٍهیو ه٘ ؾولؼًؿ اهلٓ كيؿیگ ؿهیو ياؾٔ کًًؿ بیجکف قا ها یهاهیو آ ٌىيؿ کا٨ك که یو کىاي» [13]الب٭كة: 
 .«هايؿ ؼىاهًؿ آيصا ؾق

 هااش استهصاء به پیاهبساو و پیسواو آوی های صىزت هبحج سىم:

که ؾق اؾبیات ٬كآيی ال آو به  یى هىحی، شًگ هیاو ظ٫ و با٘ل اوثهای الهی ؾق ایکی ال وًث
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ُٚٓ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی ؛٠ًىاو وًث هؿا١٨ه ج١بیك ٌؿه اوث ُمٜ ـَ َٛ ِ بِإِۡذِن  َذ َِ َهاوُ  ٱّللٍّ  ۥهُ َوَرَذ
 ُٙ َٰ ُ َصةلَُٜت َوَءادَى ٍَ  ٱّللٍّ ْۡ ُٕ ۡ حَ وَ  ٱل َٕ ُۡ ُٙ  ٱۡۡلِ َٕ ٍّْ ََل َهۡذُف  ۥوََق ٜۡ َ ۗۡ َول ة يََشةُٓء ٍّٕ ِ ِم ٓ ثَِجۡكٖظ  ٱنلٍّةَس  ٱّللٍّ ُٛ َبۡكَغ

ۡرُض ٍَّّىَكَؽِت 
َ
ٍّٖ  ٱۡۡل َ َوَؾَِٰس ٍِ لََعَ  ٱّللٍّ ۡغ

ِٕيَ ُذو وَ َ  ٍاویا ؼؿا ٨كهاو به وپه» [112]الب٭كة:  ﴾٢٥١ ٱَّۡعَْٰ
 و ؼؿاويؿ کٍث قا شالىتٓ ٘الىت، اویلٍکك ال یکیٔ ؾاوؾو  ؾاؾيؿ ی٨كاقٓ و کكؾيؿ ه٥لىبٔ قا

 به قا هكؾم ال یبكؼ ؼؿاويؿ و اگك ؾاؾ اؾی بؿو ؼىاوثیه آيچه و ال ؿیبؽٍ بؿو و ظک٘ث ظکىهث
 و اظىاو ل٧ٙ اویشهاي به يىبث ؼؿاويؿ یول كؾ،یگیه ٨كا قا ىیله ٨ىاؾ يکًؿ، ؾ٨ٟ گكیؾ یبكؼ لهیوو

 .«ؾاقؾ
ََل َهۡذُف ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ هح١ال هی ٜۡ َ ِ َول ُِٔف َوبَِيف   ٱنلٍّةَس  ٱّللٍّ َٰ ـَ ۡخ َض َٔ ّؽِ ُٛ ٍّ ٓ ثَِجۡكٖظ ل ُٛ َبۡكَغ

ة  َٛ ُؿ ذِي ََ َسَِٰضُؽ يُۡؾ َٔ َٰت  َو ـَ ُٓ َوَضَْ ِ  ٱۡق نٍّ  ٱّللٍّ اۗۡ َوََلَُُ٘صَ سرِيا ََ  ُ هُ  ٱّللٍّ ٖ يَُُ٘صُ َ إِنٍّ  ۥٓۚٗ َٔ ـٌ  ٱّللٍّ ِٜيٌّ َقـِي ٌَ َّ
 هّلعاو ؾوث و بأ يکًؿ ؾ٨ٟ یب١ٕ لهیوو به قا هكؾم ال یب١ٕ ؼؿاويؿ اگك اِبلً » [10]العس:  ﴾ڈ
ٓ و٬ث و آو کًؿیه ؼ٩ه گلى ؾق قا ظ٫ یو ِؿا گكؾؾیه كیشاگ ه٘ه با٘ل ؿ،یيً٘ا یكیشلىگ ه٩ىؿاو ال
 یو هىصؿهآ اویهىؾیٔ یهاو کًٍثٓ اویعیهىٔ یىاهایو کلٓ ایؾي و جاقکاو قاهباؤ یكهایؾ
و  هّلط بًؿگاو ؼؿاويؿ اّها. ٔگكؾؾیه كاویو و بیجؽك ٌىؾ،یه اؾی اقیبى ؼؿا هاآو ؾق کهٓ هىل٘اياؤ

 ىیآئ ال ؾ٨اٞ بأ که قا یکىاي ؾهؿیه یاقی ؼؿا هىلن ٘ىق و بهٓ کًؿیي٘ ٨كاهىي قا ؼىؾ پكوحً هكاکم
 قا ؼىؾ اقاوی ؾاقؾ که یياهعؿوؾ ٬ؿقت و بأ اوث كهیچ و كوهًؿیي ؼؿاويؿ. ؾهًؿ یاقی قا اوٓ و ه١ابؿ

 .«ٓؿیي٘ا یكیشلىگ ًیهاو٠ؿه جعّ٭٫ و ال کًؿ ؾقهايؿه قا او جىايؿیي٘ یمیچ و گكؾايؿیه كولیپ
ها ٨كوحاؾه باٌؿ هگك ایًکه ال بًابكایى هیچ پیاهبكی يبىؾه که الله ٠موشل او قا به وىی اهحی ال اهث

که ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی با آو پیاهبك قا وكلىظه اهىق ؼىیً ٬كاق ؾاؾه و  ايؿ٬ىهً بكای او ؾًٌ٘ايی بىؾه
پكؾاؼحًؿ؛ ؼؿاويؿ هح١ال ؾاٌحًؿ و په ال اِبلض لهیى به ٨ىاؾ ؾق آو هیهكؾم قا ال ؾ٠ىجً بال هی

ٍَ ﴿ ٨كهایؿ: هی ِ ا َشَحَِٰؽَي  َوَكَزَٰل ِ َِِٗإٍّ َقُؽّوا
َ٘ة ُِّكّ ْۡ نِف َصَك ِّٖ وَ  ٱۡۡلِ ٓۡ إََِلَٰ َبۡكٖظ  ٱۡۡلِ ُٛ يُِِٜح َبۡكُغ

لِ زُۡػُؿَف  ٜۡ ٌَ ّۡ وَن  ٱ ة َحۡىََتُ َٔ ٓۡ َو ُٚ ۖٞ وََؾۡر ٜهُ ة َذَكُْ َٔ  ٍَ ٜۡ َشةَٓء َربَّ َ اۚٗ َول  گىيه ه٘او» [221ي١ام: ]األ ﴾ٶ٩ُمُؿورا
 هحّ٘كؾ یهاايىاو ال یؾًٌ٘ايٓ وقليؿیه مهیو وح یؾًٌ٘ جى با یهىح ٍاویا ثیهؿا ِؿؾ ؾق که ًاویا کهٔ

ن ی٥٘بكیپ هك بكابك ؾق قا وكکً اویشًّ و  ل   یيهاي قا یاواو یب بًؿهی٨ك وؽًاو هاآو ال یگكوه. نیاکكؾه ٠ 
 اگك. بًؿیب٩كٓ ىیؾقو٤ یهاو ووىوه ىیقيگ یهایوكائ اوهی بأ قا ٍاویا جا ايؿؾاؾهیه امیپ یگكیؾ گكوه به

 ايصام ؼؿا ثیو هٍ كیج٭ؿ بكابك هاىیا ه٘ه یولٔ کكؾيؿیي٘ قا یکاق ىیچً ؼىاوث، یه جى پكوقؾگاق
 جى بك. کًًؿ و ٔبلل ک٩ك گك٨حاق قا ٍحىیو ؼىٔ با٨ًؿ هن به هاؾقو٢ بگفاق پهٓ. كؾیگ یه و ايصام گك٨حه
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 .«ٓظىاب هن ها و بك اوث ٣یجبل
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ هح١ال هی ِ َٖ  َوَكَزَٰل ِ ّٔ ا  ِ َِِٗإٍّ َقُؽّوا

َ٘ة ُِّكّ ْۡ ۡضؿَِِٔيۗۡ َصَك ُٕ ۡ  [12]ال٩ك٬او:  ﴾ٱل
 ٥٘بكاویپ ه٘ه ،یاٌؿه قوبكو گكوه ىیا وكوؽحايه ٠ؿاوت و یكیگهىٟٔ بإ ٥٘بكیپ یا جى کهٔ گىيه ىیا»

 او با کهٔ نیاواؼحه ؾٌ٘ى قا بمهکاقاو ال یگكوه ی٥٘بكیپ هك یبكآ و ايؿؾاٌحه ٬كاق یٙیٌكا ىیچً ؾق
 .«ايؿٓؿهیوقل هؽال٩ث و ؾ٠ىجً هکحب و با پكؾاؼحه هباقله به

های ايىايی و شًی به اواوی که ٌیٙاو یکی ال ايىاٞ هؽحل٧ اـیث و آلاق و وؽًاو آقاوحه بی
 ؾاؾيؿ، ج٘ىؽك و اوحهماء به آو پیاهبكاو بىؾه اوث.یگؿیگك ال٭ا کكؾه و پیام هی

-هیهایی که هٍكکاو با جىظیؿ به ه١اقٔه و هؽال٩ث ؾق قؾ قوي ٌیػ ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى 

که به بىؾ ها هحٕ٘ى ؾًٌام ؾاؾو به ج٘اهی کىايی ه٘چًیى ه١اقٔه و هؽال٩ث آو»گىیؿ: پكؾاؼحًؿ، هی
ی ٠٘لکكؾ و الگىی . و ؾق وا٬ٟ ایى اهك وكلىظهکكؾيؿوىی جىظیؿ ؾ٠ىت ي٘ىؾه و ايکاق ٌكک هی

ٍَ ِِف ﴿ گ٩حًؿ: الىبلم٠لیهث. ه٘چىو ٬ىم يىض که به يىض ق٨حاقی ؾًٌ٘او پیاهبكاو بىؾه او َٰ ى إٍِّٗة َََّنَ
جِٖي  َّٔ  ِٖ َٰ  یآٌکاق یو وكگٍحگ یگ٘كاه ؾقٓ و ظ٫ ال ؾوقٔ قا ٌ٘ا ها» [٠80كا٦: ]األ ﴾ڜَعَؾ

 .«نیًیب هی
َٖ ﴿ و ٬ىم هىؾ گ٩حًؿ: ِٔ  ٍَ َّ٘ ـُ حٖ ِإَوٍّٗة نَلَ َٚ ٍَ ِِف َقَىة َٰ ى َِٰؾبِيَ إٍِّٗة َََّنَ  ٌ٘ا ها» [٠88كا٦: ]األ ﴾ڢ ٱَّۡؽ

 بؿاو قا ها که اوث میچ چه ىیو ا یاايؿاؼحه قاه که اوث یؾ٠ىج چه ىیا آؼكٔ ن؛یؾاي یه ابله قا
 .«نیپًؿاقیه اویؾقو٤گى لهكه ال قا ٌ٘ا و هإٓ ؟یؼىاي یه

ٌٍ ﴿ گ٩حًؿ: و هٍكکیى ٠كب به قوىل ؼؿا  ٓ إِۡو ُٙ إِۡن َفََٰؾآ إَِلٍّ َٰ ى ُٙ  ٱۡذََتَ َٗعَٗ
َ
ٌٜۡم َءاَػُؿوَنۖٞ  ۥَوأ َقَْۡيِٙ ًَ

ا  ة َوُزورا ٕا ْۡ ۡؽ َصةُٓءو ُؿ ٌَ ؿٔ ؼىؾ که ىثیي ًیب یؾقو٤ٓ ٬كآؤ ىیا» [1]ال٩ك٬او:  ﴾٤َذ ّ٘  ال قاآوٓ هع
و  وحنٓ وؽى ىیا اویب بأ وا١٬اً  آياو. ايؿؾاؾه یاقی کاق ىیا ؾق قا او یو گكوه اوث با٨حه هن به ؼىؾ ًیپ

 .«ايؿٌؿه هكجکب قا یبمقگ بهحاو
باٌؿ که هك ٠ا٬ل لفا وؽًاو بكؼاوحه ال وحن و بهحاو آو هًکكاو جىظیؿ، اهكی وأط و آٌکاق هی

ؾهًؿ و ؾق گفٌحه و آیًؿه ؾق ها ج٘اهی کىايی قا که به اوبلم ؾ٠ىت هیو ؾًٌام آو ؾايؿقا هیه٩ًّی آو
که اگك کىی پیاهبكی قا که به  گیكؾ، ه٘چًاوکًًؿ ؾقبكهیقاوحای قهً٘ىؾها و اواهك و يىاهی آو ٠٘ل هی

که الله  ظ٫ هب١ىخ گكؾیؿه، جکفیب ي٘ایؿ، ؾقظ٭ی٭ث ج٘اهی پیاهبكاو قا جکفیب ي٘ىؾه اوث. ه٘چًاو
-قا که پیاهبكاو با آو آهؿهه آيچ کهله قا ؾق ٬ُّ پیاهبكاو، ـکك ي٘ىؾه اوث؛ په هك ؤوشل ایى هى ٠م
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 .2باٌؿها هیايؿ، ايکاق ي٘ایؿ، ؾقظ٭ی٭ث ؾٌ٘ى آو
ٔو چًاو  ها اهكی آٌکاق و ي٘ایاو اوثاو آوبكاوحی ایى ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی هصكهاو با پیاهبكاو و پیكو 

باًٌؿ کهٓ گىیا به ایى ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت و٩اقي و ؾق ایى ؾًٌ٘ی به یکؿیگك ٌبیه و ؾق آو ه٘ىى هی
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:که الله هح١ال هی ايؿ، ه٘چًاوجىِیه ٌؿه ِ َزَٰل َِت  ََ

َ
ةٓ خ ِئَ ِٖ رٍُّقٍٜل إَِلٍّ  َٖ ٱَّلٍّ ّٔ  ِٓٛ ِٖٔ َرۡجِْ

ٌُٜ٘ن  ۡو َُمۡ
َ
ْ َقةِظٌؿ أ ٜا ُ ْ ثِِٙ  ڔًَةل ا ٜۡ َٜاَض دَ

َ
ٜۡم  َؼةُمَٜن  ۚۦٗ خ ًَ ۡٓ ُٚ  ِۡ  گىيه ىیه٘» [11-11]الفاقیات:   ﴾ڕثَ

 که ىیا هگك اوث، يك٨حه ٍاویا ال ًیپ هكؾهاو یوى به ی٥٘بكیپ چیهٓ ؾاقيؿیه بیجکف قا ٌ٘ا ًاویا کهٔ
 بلکه يه،ٕ ايؿ؟کكؾه و٩اقيٓ یوؽً ىیچً گ٩حى بهٔ قا گكیه٘ؿ هگك .اوث ىايهیؾ ای شاؾوگك او: ايؿگ٩حه
 ٌاویگكاوی٥٘ دیؼب واظؿ هیقوظ ه٘او ٍاویا ٠٘ل وظؿت و ٠اهلٔ ًؿیايگكی٥٘ هكؾهاو آياو

 «ٓ.اوث
ا ي٘ىؾيؿ و ا٬حؿها ٌاو ج٭لیؿ ي٘ىؾه و به ق٨حاق آوی١ًی ؾق ایى وؽًاو ال پؿقاو»گىیؿ: هی ٬او٘ی 
ها یکی بىؾه و یکىاو اوث. و ایًکه الله هح١ال و هّؿق وحن و ل٥مي آو ها ال یک يىٞشهالث آو

ْ ثِِٙ ﴿ ٨كهىؾ: ا ٜۡ َٜاَض دَ
َ
ی ٌاو و اش٘اٞ و اج٩ا٪ ایٍاو بك آو کل٘هبیايگك ايکاق و ٌگ٩ث بىؾو ظال ﴾ۚۦٗ خ

قا بك لباو ىق يکًؿ چه قوؿ که آوؼًٌٙیٟ و ٬بیعی اوث که يمؾیک اوث به ٨کك یکی ال ٠ا٬بلو هن 
ىلًؿ ٔو ايؿ که ایًچًیى بك آو هح٫٩ ال٭ها یکؿیگك قا بك ایى ٬ىل و٩اقي ي٘ىؾهآوقؾ؛ بؿیى ه١ًا که آیا آو

ها ؾق وكلهیًی که هك یک ال آوبا ایى  1...«آوقيؿٓ قا بك لباو آوقؾه و هیه٘گی یکی په ال ؾیگكی آو
 باٌؿ.بىیاق لیاؾ هی ها ال یکؿیگكی آوبىؾه و ٨اِله

ه٘چىو ایى قهً٘ىؾ ٬كآيی ؾق شایی ؾیگك ال کبلم الله ٠موشل يیم واقؾ ٌؿه اوث، آيصا که 
ة﴿ ٨كهایؿ: هی َِلٖم  ٍّٔ

َ
ةٍب أ ٌَ ۡنىَِؿةٖ َوُذو ِق َٔ و  ٍَ ََّلُ ۚٗ إِنٍّ َربٍّ ٍَ ِٖٔ َرۡجِْ  ِِ  لِْؿَُّق

َِ ة ًَۡؽ رِي َٔ ٍَ إَِلٍّ  َ ةُل ل ٌَ ُح
 ه٘او هگك ٌىؾ،یي٘ گ٩حه جى به یمیچٓ و شاهبلو و هًا٨٭او کا٨كاؤ ٘ك٦ ال» [11]٨ّلث:  ﴾ڋ
 یبائیيال و وؽًاو یياقوائ یهايىبث ىیچً و. ٔاوث ٌؿه گ٩حه جى ال ًیپ ٥٘بكاویپ به ٬ببلً  که یمهائیچ
و  جه٘ث و يه اوث یاجاله هٙلب یکحاپكوحی یوى به جى ؾ٠ىت يه ؼبلِه. اوث ٌؿه ؾاؾه ٍاویبؿ

 یو ؾاقآ هئهًاو ظ٫ ؾقٔ ٨كاواو آهكلي یؾاقا جى پكوقؾگاق هىّل٘اً ٓ. ٘اویا یو ب ىیؾ یب هكؾهاو بیجکف
 .«اوثٓ کا٨كاو ظ٫ ؾقٔ کؾقؾيا هصالات

ه ه٘او کل٘ات آلاقؾهًؿه و ياوماهایی اوث که پیً گىیًؿ، ال شًی١ًی: ای هع٘ؿ آيچه به جى هی

                                                           
 ٓ.1/221الؿقق الىًیة ٔ -2
 ٓ.8/111ٔ هعاوى الحؤویل -1
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بًابكایى ایى اـیث و آلاقهای قوايی و آو ج٘ىؽك و  .2ال جى به پیاهبكاو پیٍیى و کحب  آو٘ايی قوا ؾاٌحًؿ
ای و هىق ٌؿهؤواؾاقؾ که ال وىی پكوقؾگاقت بؿاو ه های ایٍاو، يبایىحی جى قا به جكک قوالحیاوحهماء

قووث که الله ٠موشل به هًٝىق جربیث و هًصك به ؾوث کٍیؿو ال بین ؾاؾو ٬ىهث گكؾؾ. و ال ایى يبایؿ
ؽۡ ﴿ كهایؿ:٨جىلی ؾاؾو پیاهبكي هی ٌَ ٍَ ِِف ِشَيِف  َوَّ ِٖٔ َرۡجِْ َ٘ة  ْۡ رَۡق

َ
ِّيَ أ وٍّ

َ
ة ٪ ٱۡۡل َٔ ِٖ  َو ّٔ  ِٓٛ تِي

ۡ
يَأ

ْ ثِِٙ  ٜا ُـِءوَن  ۦرٍُّقٍٜل إَِلٍّ ََكُٗ ۡٛ و  ها گكوه اویه بهٓ قا ی٥٘بكايیپٔ جى ال ًیپ ها» [22-20]العصك:  ﴾٫يَۡكَذ
 هىؽكه قا او که ىیا هگك آهؿیي٘ ٍاویا ًیپ به یا٨كوحاؾه چیه .نیاکكؾه قوايه ىیٍیپ یهاؾوحه

  .«ٓؾاقيؿیه هىؽكه قا جى اویگكابا٘ل کًیا هن که گىيه ه٘اؤ کكؾيؿ یه
ةً ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی ى لََعَ  َيََٰعِۡسَ ّۡكَِجةهِ ْ ثِِٙ  ٱ ٜا ِٖ رٍُّقٍٜل إَِلٍّ ََكُٗ ّٔ  ِٓٛ تِي

ۡ
ة يَأ ُـِءوَن  ۦَٔ ۡٛ  ﴾پيَۡكَذ

 هىؽكه قا او که ىیا هگك ؿیآیي٘ ٍاویا یوى به ی٥٘بكیپ چیهٕ قا بًؿگاو و او٩ا ٨ىىوا» [10]یه: 
 .«كيؿیگیه اوحهماء باؾ و به کًًؿ یه

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی ٖ ِِف  َوَك ِِإّ
ٍّٗ ِٖٔ َ٘ة  ْۡ رَۡق

َ
ِّيَ أ وٍّ

َ
ة ٦ ٱۡۡل َٔ ْ ثِِٙ  َو ٜا ِِإٍّ إَِلٍّ ََكُٗ

ٍّٗ ِٖ ّٔ  ِٓٛ تِي
ۡ
 ۦيَأ

ُـِءوَن  ۡٛ  هآ ٬ببلً  باٌؿ؟ بی٠ص ؿیبا چكا ٌ٘ا یوى به ی٥٘بكیپ ٨كوحاؾؤ» [1-8]المؼك٦:  ﴾٧يَۡكَذ
 ىیا هگك آهؿ،یي٘ آياو ًیپ به ی٥٘بكیپ چیه .نیاکكؾه قوايه ىیٍیپ یهاهّلث اویه به قا یاؾیل ٥٘بكاویپ

 .«ؾاؾيؿیه ٬كاق اوحهماء هىقؾ قا او که
بك آو ؾاقيؿ که ؾًٌ٘او پیاهبكاو ؾق هىاشهه  ، ؾاللحی وأط و آٌکاقی ایى آیات قوًٌگكبكاوحی ه٘ه

گىيه اوث که ها ٨كوحاؾه ٌؿيؿ، با اوحهماء و ج٘ىؽك قوبكو ٌؿيؿ و ایىبا پیاهبكايی که به وىی آو
-ٌاو بكؾاٌحه و وبک ه٥می و ياؾايی و کن ؼكؾی ایٍاو قا به جّىیك هیؼؿاويؿ هح١ال پكؾه ال جکفیب

 بكین.ی به الله ٠موشل پًاه هیکٍؿ؛ ال ٠فاب و ٌ٭اوت ؾيیىی و اؼكو
ٌاو، وًث و قوي ؾیكیًه اوحهماء ي٘ىؾو پیاهبكاو و پیكواو ،په ال ایًکه ؾايىحین ؾق ٘ىل جاقیػ

هایی ال اوحهماء و ج٘ىؽك آو هصكهاو ها و شلىهث جا به ي٘ىيهاکًىو اللم او 1هصكهاو و هىحکبكاو بىؾه،
هاو جا ال وٌى گكؾیؿه و هٍؿاقی باٌؿ بكای بكاؾقاو هىل٘اوو هىحکبكاو بپكؾالین، جا ایًکه قاه هصكهاو ق

 ها بكظفق بىؾه و ال آو پكهیم کًًؿ:و٬ىٞ ؾق هٍابهث با آو
 ٨كهایؿ:آو اوث که الله ٠موشل هی الىبلم٠لیهاوحهماء ؾق ٠ّك يىض  های ِىقت ال ش٘له -2

َ٘فُ ﴿ ٍَ  َوَيۡط ْۡ ِِٔٙ  ٱُّۡى ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ  
 
ة َمؿٍّ َقَْۡيِٙ َمَل َٕ ٍّ٘ة وَإٍِّٗة  ۦَوَُّكٍّ ِٔ  ْ ۚٗ ًَةَل إِن تَۡكَؼُؿوا ُٙ ۡ٘ ِٔ ْ َقِؼُؿوا

                                                           
 ٓ.8/211ٔ ه٘او: يگا -2
 ابى جی٘یة. ،2/282ٓ: الصىاب الّعیط ٔيگا -1
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ة تَۡكَؼُؿوَن  َٕ ََ  ۡٓ  هك. ٌؿ یکٍح واؼحى کاق ايؿق ؾوث يىض» [11]هىؾ:  ﴾چنَۡكَؼُؿ ُِٔ٘س
-یو هٔ کكؾيؿیه هىؽكه قا او گفٌحًؿ،یه یو کًاق ال او ٬ىم اٌكا٦ ال یگكوه که لهاو
و  اوث گ٩حه کجك قا ی٥٘بكیپ. اوث لؾه وكي به. اوث ٌؿه ىايهیؾ: گ٩حًؿیو ه ؿيؿیؼًؿ
 هىؽكه قا ها ٌ٘ا اگك: گ٩ثیهٓ و ؾاؾیه پاوػ ٍاویبؿ هن يىضٕ اوث کكؾه ٍهیپ قا یيّصاق

 یآو٘اي امیپ ال ٌ٘ا یؼبكیب ال اهكول. ٔنیکًیه هىؽكه قا ٌ٘ا گىيه ه٘او هن ها ؿ،یکًیه
-یه ج٘ىؽكجاو به گكؾؾیه كجاویبايگیگك که یو ٠فاب ٌکًصه وبب به و ٨كؾا نیؼًؿیه

 .«ٓنیًیيٍ
 ؾاؾيؿ، ؾو ٬ىل وشىؾ ؾاقؾ: قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق هی الىبلم٠لیهو ؾق ایًکه چگىيه يىض »

ج٘ىؽك و  والؾ، او قا هىقؾکٍحی قا ؾق ؼٍکی هی الىبلم٠لیهؾیؿيؿ که يىض ال٧ٓ آياو چىو هی
 .2ایگ٩حًؿ: ای يىض، آیا په ال يبىت به يصاقی قوی آوقؾهاوحهماء ٬كاق ؾاؾه و هی

و ال آيصا که پیً ال آو ٌاهؿ واؼحه ٌؿو  والؾکٍحی هی الىبلم٠لیهها ؾیؿيؿ که يىض بٓ چىو آو
. په، ال کًؿای که بك آب ظكکث هیوالی؟ يىض گ٩ث: ؼايهکٍحی يبىؾيؿ، بؿو گ٩حًؿ: ای يىض، چه هی

گىیؿ: ٬بل ال ٘ى٨ايی که ٬ىم هی ایى پاوػ ٌگ٩ث لؾه ٌؿه و به ج٘ىؽك او قوی آوقؾيؿ. ابى ٠بان 
کكؾيؿ؛ و آب و بؿیى وبب بىؾ که يىض قا هىؽكه هی يه ؾقیایی ؾق لهیى بىؾ و يه يهكیيىض قا ٨كاگك٨ث، 

  .1باٌؿؾقیاها با٬ی هايؿه ه٘او ٘ى٨او هی
-باٌؿ و آو ایًکه ابى ٠اٌىق هیکًؿ، به یک ه١ًا هیـکك هی ظال هك ؾو ٬ىل قا که ٬ك٘بی  به هك

قا بك کاقی ٠بد و بیهىؾه ظ٘ل ي٘ىؾيؿ و ایى به ؼا٘ك  الىبلم٠لیهها، ایى ٠٘لکكؾ يىض آو»ىیؿ: گ
ی٫ يؽىاهؿ ی يبىت و قوالث قا جّؿوالؾ، اؾ٠ای وی ؾق لهیًها٠ح٭اؾٌاو هبًی بك ایى بىؾ که آيچه هی

 .1«کكؾ
ج١بیك با ١٨ل هٕاقٞ که بك لباو ظال ؾاللث ؾاقؾ، به ِعًه، وكليؿگی و »گىیؿ: هی ویؿ ٬ٙب 

بیًین. يىض ؾاقؾ کٍحی ی ؼیال ؼىؾ هیبؽٍؿ. ِعًه قا ؾق ٨كاوىی ایى ج١بیك هصىن بك پكؾهشؿیث هی
گیكيؿ، کىی قا  يؿ و به ج٘ىؽكي هیگفقبیًین که ال کًاقي هیی ٬ىم هحکبك او قا هیها گكوه والؾ،قا هی

گ٩حه اوث: هى ٨كوحاؾه ؼؿاويؿ هح١ال هىحن. و ٌ٘ا قا به وىی او گیكيؿ که بؿیٍاو هیبه ج٘ىؽك هی

                                                           
ٓ ـکك ي٘ىؾه اوث و کىی شم وی ایى هٙلب قا ـکك 1/281ٔ «ٔىاء البیاواأل»ایى هٙلب قا ؾق  ي ٌیػ ًٌ٭یٙ -2

 يکكؾه اوث.
 .يابى الصىل ،1/201ٓ: لاؾ ال٘ىیك ٔيگا و ي؛٬ك٘ب ،3/11ٓال٭كآو ٔظکام الصاهٟ أل -1
 ٓ.21/81الحعكیك والحًىیك ٔ -1
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-کٍايؿ، آيگاه به يصاقی هیکًؿ و گ٩حگى و هباظره قا به ؾقالا هیؼىاين با ایٍاو گ٩حگى و هباظره هیهی

بیًًؿ، پكؾاليؿ چىو ایٍاو شم ٜاهك کاق قا ي٘یج٘ىؽك و اوحهماء هی... آياو به والؾ گكایؿ و کٍحی هی
گاهًؿ، وك و کاقٌاو ه٘یٍه  ؾايًؿ و ال وظی و ٨كهاو ظٕكت ظ٫ بی٨كاجك ال ٜاهك قا ي٘ی ؼبك و ياآ

و ال ؾقک و ٨هن ٨كاجك ال ي٘اؾهای  و ي٘اؾیى و بكؾاٌث ال ٜىاهك اوث ًٌاؼث قوبًاهعؿوؾ و هكبىٖ به 
گاه و هٙ٘ئى اوث و با ٠مت و ا٠ح٘اؾ  وٙعی و ٜىاهك اهىق ال ٬بیل ظک٘ث و ج٭ؿیك ياجىايًؿ. ولی يىض آ

... ها يیم ٌ٘ا قا هىؽكه ؾهؿ و آقاهً و و٬اق و بمقگىاقی، بؿیٍاو پاوػ ج٘ىؽكٌاو قا با ج٘ىؽك هی
ٝاق ٌ٘ا ؾايیؿ که ؾق وقای ایى ٠٘ل چه جؿبیكی ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ايحچكا که ٌ٘ا ي٘ی ؛کًینهی

 .2«بىؾه و چه ٠ا٬بحی ؾق ک٘یى ٌ٘اوث
کكؾيؿ، ال و٩اهث و کن ؼكؾی و وبک هًاو قا هىؽكه هیئو ه الىبلم٠لیهاها ایًکه کا٨كاو، يىض 

ٌاو يىبث به ؼؿاويؿ هح١ال و ٩ِاجً و ٬ؿقت ظ٫ ؾق ج١فیب ه١ايؿاو و ؾًٌ٘او ه٥می ٠٭ىل و شهل
ایى اجهام و قوی گكؾايی و جکبك قا با بمقگىاقی و واالیی  بلمالى٠لیهاها بكاوحی يىض » .1باٌؿپیاهبكي هی

گكؾؾ و با ا٘٘یًاو به ظ٫ و ظ٭ی٭حی که با ؼىؾ به اقه٥او آوقؾه اوث و با ا٠ح٘اؾی پی٥٘بكايه ؼىؾ پفیكا هی
و با قوًٌی قاهی که ؾق  قا به هیاو هكؾم قوايه کكؾه اوث که به پكوقؾگاق ؼىؾ ؾاقؾ، پكوقؾگاقی که او

ای که ؾق ـهى و ١ٌىق ؼىؾ شای ؾاؾه اوث و بكابك آو ق٨حه اوث، پیً گك٨حه اوث و با ؾقوحی بكياهه
ؾاؾيؿ و يه کىی قا گىيه که آياو ؾًٌام هیؾهؿ ه٘اوقوؾ. يه ؾًٌام هیوكبلًؿ و قاوث ٬اهث به شلى هی

کىٌؿ اؾ٠ایی آيچًايی ؾاٌث که آياو ؾاٌحًؿ و ي٘یو يه  كؾيؿککًؿ بؿاو ٌکل که آياو هحهن هیهحهن هی
که وی٘ای ٤یك ظ٭ی٭ی به ؼىؾ گیكؾ و یا چیمی ؼبل٦ قوالث ؼىیً بك قوالث يىبث ؾاؾه و بك آو 

 .1«بی٩مایؿ
بىؾ، اها ٬كآو کكین يیم ال جىِی٧  الىبلم٠لیهيىٞ ج١اهل هىحکبكاو با يىض  ایى جىِی٧ يعىه بكؼىقؾ و

ةَل ﴿ ٨كهایؿ:پكؾه بكؾاٌحه و هی الىبلم٠لیهآو هىحکبكاو با پیكواو يىض  ایهيعىه بكؼىقؾ و اهايث ٌَ  َذ
 
ُ
َل َٕ ۡ َٖ  ٱل ِي ِِٜۡٔٙ  ٱَّلٍّ ٍَ  ۦَزَىُؿواْ ِٖٔ ًَ َٰ ة ََٗؿى َٔ َ٘ة َو ِۡسَْ ّٔ ا  ٍَ إَِلٍّ بََۡشا َٰ ة ََٗؿى َٔ ٍَ َجَك َٖ إَِلٍّ  ٱتٍّ ِي َراذنُِلَة  ٱَّلٍّ

َ
ٓۡ أ ُٚ

يِ ثَةهَِي 
ۡ
أ ٓۡ َؽَِٰؾبَِي  ٱلؿٍّ َُّ٘س ـُ ِۡ َج ِٖٔ وَۡغِۢل ثَ َ٘ة  ٓۡ َقَْۡي ة ََٗؿىَٰ َُّس َٔ  کا٨ك اٌكا٦» [11]هىؾ:  ﴾ٻَو

 باوق جى ی٥٘بكیپ به و لفأ نیًیبیي٘ ؼىؾ ه٘چىو یايىاي شم قا جى: گ٩حًؿٓ و ؾاؾيؿ پاوػ بؿؤ او ٬ىم
 یكویپ جى الٓ و ؿهیيگكو جى بهٔ ها لىض و واؾه ٨کك و کىجاه هی٨كوها ا٨كاؾ شم یکى که نیًیبیه هآ. نیيؿاق

                                                           
 ٓ.1/2111ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو -2
 ابى ٠اٌىق. ،21/81ٓ: الحعكیك والحًىیك ٔيگا -1
 ویؿ ٬ٙب. ،٨1/2111ٓي ٜبلل ال٭كآو ٔ -1
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-یه جاواویؾقو٤گى و بلکه نیًیبیي٘ ؼىؾ ال بكجك قا ٌ٘آ و يه يىض يهٕ يىض كواویپ یا ٌ٘ا. ٔاوث يکكؾه
 .«نیؾاي

ٍَ وَ ﴿ ٨كهایؿ:ها هیو يیم ؼؿاويؿ هح١ال ؾق بیاو ظال آو َ ُٖ ل ُٗۡؤِٔ
َ
ْ خ ٜٓا ُ ٍَ ًَةل َجَك ۡرَذلُٜنَ  ٱتٍّ

َ
 ًَةَل  ٵ٩ ٱۡۡل

َُْٜن  َٕ ْ َحۡك ٜا ة ََكُٗ َٕ ِ ِم ث
ْۡ ة ِق َٔ ٜۡ تَۡشُكُؿوَن  إِنۡ  ٶ٩َو َ َٰ َرّّبِ  ل

ٓۡ إَِلٍّ لََعَ ُٛ ۠ ثَِؽةرِهِ  ٷ٩ِظَكةُب َٗة
َ
ٓ خ ة َٔ َو

ِِٔ٘يَ  ۡؤ ُٕ ۡ جِي   إِنۡ  ٸ٩ ٱل َّٔ ۠ إَِلٍّ َِٗؾيؿ   َٗة
َ
 ٌ٘ا بهٓ و يصباء اٌكا٦ٔ ها ایآ: گ٩حًؿ» [221-222]ال١ٍكاء:  ﴾ٹ٩خ

 یؾاق ايحٝاق چگىيهٕ ٔايؿ؟کكؾه یكویپ جى ال ا٨كاؾ ىیجكاقليیو ب ىیجك پىث کهیؾقظال ن،یوقایب ٘اویا
 ٩هیوٜ: ٔگ٩ثٓ يىضٔ ٕ ٓ.ٌىيؿ؟ ىیو هًٍ٘ ه٘كاه پا و گً٘ام، و وك یب یهٍح با و وااله٭ام، ذكوجً٘ؿ ا٨كاؾ
و ٔ ايؿ؟ؾاٌحه یکاق چه آياو ؾاينیه چه هىٓ اوث شاه١ه و اِبلض ظ٫ یوى به ه٘گاو ؾ٠ىت هى

و  ايؿبكآهؿه یؼىؾوال ه٭ام و ؾق ك٨حهیپف هكا ؾ٠ىت که اوث اهكول ههن اوث؟ بىؾه چه ٍاویا گفٌحه
 ٌ٘ا اگك ىث،یي پكوقؾگاقم ٠هؿه بك شم ٍاویآ کاق یو شما ا٠٘الٔ ظىاب ٓ.ايؿيهاؾه گام ظ٫ قاه ؾق

 و وك اوث يبىؾه پًهاو ؼؿا ؿیؾ ال ٍاویا گفٌحه و بؿ ؼىب کاق که ؿیؾايىحیهٔ ؿیباٌ و با ١ٌىق ؿهی٨ه٘
 ؾوث به قا ٌ٘ا ؾل جأ قاينیي٘ٓ ؼىؾ ًیپ الٔ قا هئهًاو هكگم هى ٓ.هى با يه اوث ؼؿا با و کاقٌاو

 .«ىحنیي ًیب یآٌکاق ؾهًؿه نیب هى ٓ.آقم
بیًین جًها ٨٭كاء و ١ٔی٩او ٬ىم ال ٬بیل ٨كوًٌؿگاو و هیی١ًی آيچه ها »گىیؿ: هی ابى کریك 

وایی که ؾق هیاو إو هیچیک ال اٌكا٦ و ق ايؿها هىحًؿ که به پیكوی ال جى قوی آوقؾهؼیا٘او و اهرال آو
ٌاو قویجى پیكوی ي٘ىؾيؿ، پیكوی و ؾيبالهکه ال  ٌىيؿ؛ بلکه آيايیها ؾیؿه ي٘یها هىحًؿ، ؾق هیاو آو

ًها جى قا اشابث کكؾه باًٌؿ، بكؼاوحه ال ٨کك و ايؿیٍه و ؾ٬ث يٙك يبىؾه اوث، بلکه بؿیى ؼا٘ك که ج
ٍَ ﴿ و بؿیى ؼا٘ك بىؾ که گ٩حًؿ: ؾه و به ؾيبال جى به قاه ا٨حاؾيؿکىقکىقايه ال جى جب١یث ي٘ى َٰ ة ََٗؿى َٔ ٍَ َو َجَك  ٱتٍّ

َٖ إَِلٍّ  ِي َراذنُِلَة ثَةهَِي  ٱَّلٍّ
َ
ٓۡ أ يِ ُٚ

ۡ
أ ٓۡ ﴿ ی١ًی ا٨كاؾی واؾه لىض و وٙعی يگكيؿ. ﴾ٱلؿٍّ ة ََٗؿىَٰ َُّس َٔ َو

 َ٘ ِٖٔ وَۡغِۢلَقَْۡي گىيه بیاو ؾاٌحًؿ که ها هیچ بكجكی ؾق ٌ٘ا يىبث به ؼىؾ، چه ؾق وی٘ا و و ایى ﴾ة 
ِۡ ﴿ بیًین، جا ایًکه به ؾیى ٌ٘ا واقؾ ٌىین.ویكت و چه ؾق ذكوت و ٬ؿقت و اؤاٞ و اظىال ي٘ی ثَ

ٓۡ َؽَِٰؾبَِي  َُّ٘س ـُ ؼىايیؿ بلکه گ٘او ها ؾق هىقؾ ٌ٘ا آو اوث که ؾق آيچه ها قا به وىی آو هی ﴾ٻَج
 گىییؿ.ه٘چىو يیکی و ِبلض و ٠باؾت و و١اؾت ؾق آؼكت، البحه اگك بؿاو ؾوث یابیؿ، ؾقو٢ هی

ایى ا٠حكاْ کا٨كاو به يىض و پیكوايً بىؾ که ؾق وا٬ٟ آو ؼىؾ ؾلیل شهل و ياؾايی و کن ؼكؾی و کن 
چكا که ایى ٠اق و يًگی بك ظ٫ يیىث که ا٨كاؾ ١ٔی٧ و ٨٭یكايی که ال يٝك هال و  ؛باٌؿی٠٭لی ایٍاو ه

کًًؿٓ لیكا او گ٘او هیگىيه که ه١ايؿجكی ال شاه١ه هىحًؿ، ال آو پیكوی کًًؿ ٔآوذكوت ؾق ٘ب٭ات پاییى
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ی ي٘ایًؿ، باٌؿ چه اٌكا٦ و ذكوجً٘ؿاو و یا ٨٭كاء و ١ٔی٩او ال آو پیكوِعیط هی ظ٫ به ؼىؾی ؼىؾ
و کىايی  ال يٝك هاؾی و ٜاهكی ٨٭یك باًٌؿ جكؾیؿ، پیكواو ظ٫ ه٘او اٌكا٦ و بمقگايًؿ و لى ایًکهبلکه بی

که ال پفیكي ظ٫ قوی بكجابًؿ، ه٘او ٨كوهایگاو و واؾه لىظايًؿ و لى ایًکه ال ذكوجً٘ؿاو شاه١ه باًٌؿ. 
کًًؿ، ايی که ال ظ٫ و ظ٭ی٭ث پیكوی هیال ایى گفٌحه، وا١٬یث اهك ؼىؾ بیايگك آو اوث که ٤البا کى

آوقيؿ، که ٤البا اٌكا٦ و بمقگاو ٬ىم به هؽال٩ث با آو قوی هی. ؾقظالیهكؾهاو ١ٔی٧ و ٨٭كاء هىحًؿ
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:که الله ٠موشل هیچًاو ِ ةٓ  َوَكَزَٰل َٚ َۡتَوُٜ ُٔ ِٖ ٍِّٗؾيٍؿ إَِلٍّ ًَةَل  ّٔ ٍَ ِِف ًَۡؿيَحٖ  ِٖٔ َرۡجِْ َ٘ة  ْۡ رَۡق

َ
ةٓ أ َٔ

َذُؽوَن إِ  ٌۡ َّٔ َٰٓ َءاَثَٰؿِِٚٓ  حٖ ِإَوٍّٗة لََعَ ٍّٔ
ُ
َٰٓ أ  ٌهك چیه ؾق گىيه ىیه٘» [11]المؼك٦:  ﴾ٷٍّٗة وََصۡؽَٗةٓ َءاثَةَٓءَٗة لََعَ

 و ه٥كوق ؼىٌگفقاؤ هح١ًّ٘او که ىیا هگك نیايکكؾه هب١ىخ یاؾهًؿه نیبٓ ٥٘بكیپٔ جى ال ًیپ یاقیو ؾ
 ه٘گاو بك قا یپكوح بث کهٔ نیاا٨حهی یًیآئ بك قا ؼىؾ اکاویو ي پؿقاو ها: ايؿگ٩حه آيصآ و ٬ؿقت ذكوت ال

 .2«نیقویه آياو ؾيبال بهٓ و نیٌىیه هايؿگاق ٍاویا ىهیٌ بكٔ ١ٙ٬اً  هن و هآ اوث کكؾه واشب
٠ل٘ای ها گ٩حًؿ: و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که قیاوث ٘لبی بك اٌكا٦ و بمقگاو »گىیؿ: هی ٬ك٘بی 

ٌاو گىيه شؿایی ال آو بكایو چیكه ٌؿه اوث و ایى ٤لبه یا٨حه ،لیىق و ولٙه و ٬ؿقتو ِاظباو لق و 
ايؿ. اها ٨٭یك وؽث و هٍکل گكؾیؿه و بؿیى جكجیب ال اي٭یاؾ و الحمام و قوی آوقؾو به ٤یك آو، قوی بكجا٨حه

کًؿ و اب ٠٘ل هی٭یاؾ و الحمام به ظ٫، با ٌحباٌؿ، لفا ؾق اشابث و ايال چًیى هىاي١ی ٠اقی و بؿوق هی
 .1«گىيه اوث٤الب اظىال ؾيیا ایى

هك٬ل گ٩ث: »که ؾق آو آهؿه اوث:  باٌؿله هیؤك٬ل گىاه بك ایى هىو٩یاو و ِه  بىأو گ٩حگىی ٘ىاليی 
گىیؿ: و٩یاو هی بىأکًًؿ یا ٨٭یكاو و ١ٔی٩او؟ ٓ پیكوی هی آیا اٌكا٦ و بمقگاو ٬ىم ال او ٔقوىل الله

ال ئل ؾق پایاو وؽًايً گ٩ث: ؾوباقه ال جى وهك٬... کًًؿ ٨٭یكاو ال او پیكوی هیگ٩حن: بلکه ٩١ٔا و 
کًًؿ یا ٨٭یكاو و ٩١ٔا؟ په گ٩حن: ٨٭یكاو و ١ٔی٩او ال او اٌكا٦ و بمقگاو ال او پیكوی هی ،کًنهی

 .1...«ايؿها پیكواو پیاهبكاو بىؾهکًًؿ. هك٬ل گ٩ث: و آوجب١یث هی
کًًؿ، ٨کك ال ٌ٘ا پیكوی هیو ایًکه گ٩حًؿ، ا٨كاؾ واؾه لىض و کىجه»گىیؿ: هی ه٘چًیى ابى کریك 

ی و يٝك و ايؿیٍیؿو أهیچگىيه هفهث و ٠یبی يیىث، چىو هكگاه ظ٫ وأط گكؾؾ، ؾیگك ٨كِحی بكای ق
هايؿ بلکه بایىحی ال ظ٫ پیكوی ٌىؾ و ایى ظالث هك ايىاو لیكک و پاک ٘یًحی اوث. بلکه ؾق با٬ی ي٘ی
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آوقؾ و بكاوحی که ؿه، به ٨کك کكؾو و ايؿیٍه ي٘ىؾو قوی ي٘یلحی شم ياؾاو و ٠اشم و ؾقهايچًیى ظا
 .2«پیاهبكاو با اهكی شلی و وأط و آٌکاق آهؿيؿ

و ٧١ٔ و ياجىايی قا ؾق  ه ٌك٦ و بمقگی قا ؾق هال و قیاوثآقی، ایى ه١یاق و ه٭یان شاهلیث بىؾ ک
ه١یاق  ؛ه٭یان بكجكی قا هال و ذكوتها ه١یاق و آو»یؿ: گىهی ؾیؿيؿ. ویؿ ٬ٙب ٨٭ك و جًگؿوحی هی

-ٌ٘اقيؿ و هیه١یاق و ه٭یان ؾايً و بیًً قا ولٙه و ٬ؿقت هی ؛ وو ه٭یان ؾقک و ٨هن قا شاه و ه٭ام

جك و ِاظب ولٙه و ٬ؿقت ... لفا ؾق يٙك ایٍاو، ؾاقا و ذكوجً٘ؿ و ِاظب ه٭ام و هًملث ٨ه٘یؿه ؾايًؿ
ذیك جؤکه ٠٭یؿه یکحاپكوحی ال شاه١ه قؼث بكبًؿؾ و یا  ه١ك٨ث بیٍحك اوثٕٕٕ هًگاهیجك و ؾاقای ٨كهیؽحه

-ها و ه١یاقها ه٘یٍه ظک٩٘كها و ٨كهايكوا هیگىيه ه٩اهین و ایى يىٞ ه٭یانآو کن و وىث ٌىؾ، ایى

 هایپكوحی به ٌکلی ال ٌکلو ال آؾاب و قوىم بث گكؾيؿهای شاهلیث بك هیها به لهاوٌىؾ و ايىاو
-ؾق شاه١ه قيگاقيگ ج٘ؿو هاؾی ؼىؾي٘ایی هی پكوحیکًًؿ، هكچًؿ که بث٨كاواو آو پیكوی هی

 .1...«کًؿ
های اجهاهی که به وىی او و پیكوايً ؾق هیاو ؾقیای هىاشی ال آو ظىاؾخ و هىزالىبلم ٠لیهيىض 

١ٔی٩ايی که ؾق يمؾ بمقگاو ١ٔی٩او و ٨٭یكاو ؾقیا٨ث ي٘ىؾ، قوايه بىؾ، پیام الله ٠موشل قا ؾق اقجباٖ با آو 
ٜۡمِ ﴿ ٨كهایؿ:٬ىم اقاـل و اوباي و واؾه لىض و کن ؼكؾ بىؾيؿ، الله ٠موشل هی ٌَ َٰ ۡس  َوَي

َ
ٓۡ َقَْۡيِٙ  َٔ ََلٓ أ ُُْس

ۡصؿَِي إَِلٍّ لََعَ 
َ
ةًَلۖٞ إِۡن أ َٔ ِٗۚ َٗة۠ ثَِؽةرِهِ  ٱّللٍّ

َ
ةٓ خ َٔ َٖ َو ِي ٓۡ وَ  ٱَّلٍّ ِٛ ِ ٜاْ َرّب ٌُ َٰ َؾ َّٔ  ٓ ُٛ ۚٗ إِجٍّ

ْ ٜٓا ُ٘ َٔ ة َءا ٔا ٜۡ ًَ ۡٓ َُٰس َرى
َ
ٓ أ ُِّنِ َؾَٰ

َُْٜن  َٛ ٜۡمِ  ٽََتۡ ٌَ َٰ َٖ  َوَي ِٔ ِن  ٖ يَُُ٘صُ َٔ ِ ُؿوَن  ٱّللٍّ ٍَّ وَََل دََؾ
َ
ۚٗ أ ۡٓ ُٛ  ٬ىم یا» [10-13]هىؾ:  ﴾پإِن َؼَؿهتَّ

 ؼىاهن،یي٘ یهالٓ و و ذكوت و همؾ پىلٔ ٌ٘ا الٓ پكوقؾگاقم قوالث ٣یجبل ی١ًیٔ آو، بكابك ؾق هىٕ هى
 که قا یکىاي و هىٓ. و به ؼىاهنیه او ال جًها قا ؼىؾ پاؾاي ؤ ىثیي ؼؿا ٠هؿه بك شم هى همؾ که چكا

 قا ؼىؾ یؼؿآ اهثی٬ قول ؾقٔ آياو. قاينیي٘ٓ ٌ٘ا ؼا٘ك به ؼىؾ یو ه٘ؿه هصله الٔ ايؿآوقؾه ٘اویا
 یياؾاي گكوه قا ٌ٘ا هى و اّهآ. کًًؿیه ثیٌکا هى ال و٬ث آو ؾق بكاين قا آياو و اگكٔ کًًؿیه هبل٬ات

 ٓ.کیي کاق و ايصام ظ٫ ال یكویپ ؾق يه ؿ؛یؾايیه و شاه هال ؾق قا هاايىاو اقلي اقیه١ که چكأ ؾاينیه
 ؾوث الٔ هكا یکى چه بكاين، ؼىؾ ًیپ ال قآ كیظ٭ ٌ٘ا گ٘او و به كی٨٭ٔ هئهًاو هى اگكٕ هى ٬ىم یا

 ؿیٌىیي٘ اؾآوقی ایآٓ. یکى چیهٔ ؾهؿ؟یه یاقی اللهٓ ؿیٌؿ هصالاتٔ بكابك ؾقٓ و قهايؿیه ؼؿا ايح٭ام
 .«ٓكؾ؟یگیه قا ٍاویا و ايح٭ام ؾاقيؿ یؼؿائ آياو که ؿیٍیايؿیو ي٘ٔ

                                                           
 ٓ.818-1/811ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 ٓ.2111-1/2111ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     121

  

هى و ئوشىب ج١ٝین ه ،ی ایى آیهگىیًؿ: ذ٘كه و يحیصهبكؼی ال ه٩ىكاو هی»گىیؿ: هی ٬او٘ی 
 وث يیا٨حهباٌؿ که به شاه و ه٭ام ؾهىٓ ٨٭یكی ئباٌؿ، گكچه ٔآو هاظحكاهی به وی هیجعكین جع٭یك و بی

کًؿ، آيصا قا ظکایث هی هح١ال کبلم يىضلیكا ؾق ایى لهیًه ؼؿاويؿ و او قا ٨كوهایه و واؾه لىض بؽىايًؿ، 
وا و بمقگاو ایٍاو قا شاهل ؼىايؿ، آيگاه که ال او ؼىاوحًؿ جا ١ٔی٩او و ٨٭یكايی که إق الىبلم٠لیهيىض  که

َتۡؽُؿهِ  َوََل ﴿ ٨كهایؿ:کبلم الهی اوث که هی که ه٘چىو ؾیگك .٘كؾ کًؿ ٌاو بىؾيؿ،ؾق وا٬ٟ ؾًٌ٘او
 َٖ ِي ِ  ٱَّلٍّ ٓ ث ُٛ َّۡكَِشِّ وَ  ٱَّۡنَؽوَٰةِ يَۡؽُقَٜن َربٍّ ُٙ  ٱ َٛ ٖۡ  ۖۥٞ يُؿِيُؽوَن وَۡص ِٔ ة  َٔ ءٖ َو ِٖ ََشۡ ّٔ  ِٓٛ ِ ٖۡ ِظَكةث ِٔ  ٍَ ة َقَْۡي َٔ

 ِٔ َٜن  ُُ ٓۡ َذَذ ُٚ ءٖ َذذَۡؽُؿَه ِٖ ََشۡ ّٔ  ِٓٛ ٍَ َقَْۡي ِ ِٕيَ َٖ ِظَكةث ِ َْٰ  ًیپ الٔ قا یکىاي» [11ي١ام: ]األ ﴾ڔ ٱّظٍّ
 پكوحً و ٠باؾت به و٬ث و ه٘هٔ ؼىايًؿیه اؾی٨ك به قا یؼؿا و ٌاهگاهاو وعكگاهاو که هكاوٓ ؼىؾ
 آياو بك جى ظىاب و يه اوث جى بك ٍاویا ظىاب يه. اوث اوٓ ثیقٔا جًهأ هًٝىقٌاوٓ و ه٥ٍىلًؿ ؼؿا

 ؾقباقه هٍكکاو ظك٦ بهٔ اگكٓ. اوث ًیؾقو چه ٌاه چه اوث، ًیؼى ٠٘ل گكو ؾق و هكکهٔ اوث
 .2«بىؾ یؼىاه وح٘گكاو لهكه ال ،یبكاي قا آياوٓ ؼىؾ و ال یؾه گىي هئهًاو گىيه ىیا

بىؾه و وكايصام جکفیب کًًؿگاو و هىحکبكاو چیمی  - يىض و پیكوايً -هح٭یى  اها ٠ا٬بث اهك ال آِو 
ْ َخۡجَؽَٗة ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هیشم هبلکث و ٤ك٪ ٌؿو يبىؾ.  ٜا ثُ ؾٍّ َُ ُٜۡم ُٜٖٗح وَ ًَ ۡٓ ُٛ ثَۡخ َرۡجَْ ؾٍّ ََ

ُٜ٘ن  وَ  ٜاْ َُمۡ ُ ُٙ  وََؽَٗع  ٩ ٱۡزُهِصؿَ َوًَةل ۡنُْٜب  وَ  ۥٓ َربٍّ َٔ ّنِ 
َ
ٓ  ٪ ٱَٗذُِصۡ خ َ٘ة ََٰب  َذَىَذۡع ـَ ثۡ

َ
ةٓءِ خ َٕ ِٕؿٖ  ٱلكٍّ َٛ ۡ٘ َّٔ ةٓءٖ  َٕ ِ ث

ۡؿَٗة  ٫ ۡرَض َووَضٍّ
َ
ٗاة ٱۡۡل ةٓءُ  ٱَۡلََق وَ  ُخُيٜ َٕ ۡ ۡمؿٖ ًَۡؽ ًُِؽَر  ٱل

َ
َٰٓ أ ُٙ  ٬لََعَ َْۡجَٰ َٰٖح َوُهُُسٖ  وََۡحَ ـَ

ّۡ َٰ َذاِت خَ  ٭لََعَ
َٕٖ ََكَن ُزىَِؿ  ََتۡؿِي ِ ّ آءا ل ـَ َ٘ة َص ِ ۡخُيج

َ
َِؿٖ  ٮثِأ ؽٍّ َّٔ  ِٖٔ  

ِۡ َٛ ٓ َءايَحا َذ ة َٛ ؽ دٍَّؿۡكَجَٰ ٌَ ۡيَه  ٯَوَّ َُ ََكَن  وَ
و ٔ کكؾيؿ بیجکف قآ يىضٔ ها بًؿه يىض، ٬ىم ٍاو،یا ال ًیپ» [28-3]ال٭٘ك:  ﴾َٰقَؾاِِب َوُُٗؾرِ 

 يىض که آيصا جا .اوث ٌؿه قايؿهٓ ؼكؾهًؿاو اویه الٔ و اوث یاىايهیؾ: و گ٩حًؿٓ ؿيؿیياه ًیؾقو٤گى
و  یاقی هكا په امؼىقؾه ٌکىث هىٕ پكوقؾگاقا:ٓ ؾاٌث و ٠كٔهٔ ؼىايؿ اؾی٨كه ب قا ؼىؾ پكوقؾگاق

. نیگٍىؾ هن ال یو ٨كاواي ماویق جًؿ آب با قا آو٘او یؾقها په ٓ.كیبگ ٍاویا ال هكا ايح٭امو ٔ ٨كها کک٘
 واقاو چٍ٘ه ىیله و ال ٓ.باقؾیه ٨كو اوث آب چه و هك ٌؿه بال ه٘ه آو٘او یؾقها یگىئ که یابگىيهٔ
 هن ؾق هاآبو ٓ اوث ٌؿه لیجبؿ چٍ٘ه به کپاقچهی ىیله ج٘ام یگىئ که یابگىيهٔ نیبكشىٌايؿ یاؾیل

 ٌؿه واؼحه یکٍح بك قا و يىض .بىؾ ٌؿه ه٭ؿقٓ و ِاؾق ؼؿا شايب الٔ که ی٨كهاي یاشكا یبكا ؽحًؿ،یآه
 پاؾاي یبكا کكؾ،یه ظكکث ها و هىاٜبث هكا٬بث جعث یکٍح ىیا .نیکكؾ وىاق ها،ػیو ه هاجؽحه ال
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 ها ٓ.بىؾ ٌؿه ک٩كاو او وشىؾ ي١٘ثو ٔ بىؾ يگٍحه ٫یو جّؿ بىؾ يٍؿه آوقؾه ٘اویا بؿو که یکى به ؾاؾو
-هلث اویه ؾقٔ ی٠بكج ؾقن ٠ًىاو بهٓ اوث هئهًاو و يصات کا٨كاو ٌؿو ٤ك٪ ايگكیب کهٔ قا ؾاوحاو ىیا

 یهاؾاٌحى و بكظفق هاؾاؾو نیو ب هى و ٠٭اب ٠فاب هىث؟ یاكيؿهیگ پًؿ چیه ایآ. نیگفاقؾ یبا٬ٓ ها
 .«ٓاوث؟ بىؾه ا٨ىايه ایو  اوث ؾاٌحه ثیوا١٬ ایإٓ ٔاوث؟ بىؾه چگىيه هى

با  2ی ج١اهل و يىٞ بكؼىقؾ ٬ىم هىحکبك ٠اؾاوحهماء به ايبیاء، يعىه های ِىقت ال ؾیگك -1
ات لٌث و ٬بیعی قا با ٩ِ الىبلم٠لیهباٌؿ که پیاهبك ؼؿا هىؾ هیالىبلم ٠لیهپیاهبكٌاو هىؾ 

الله ٠موشل که ؼكؾی و ؾقو٤گىیی و شًىو جىِی٧ ي٘ىؾيؿ، چًاوه٘چىو و٩اهث و کن
ِٜۡم ﴿ ٨كهایؿ: هی ٌَ َٰ اۚٗ ًَةَل َي ٜها ُٚ  ۡٓ ُٚ َػة

َ
ْ ِإَوََلَٰ َٗعٍه أ َ  ٱۡخُجُؽوا ٍٙ َدرۡيُهُ  ٱّللٍّ َٰ ٖۡ إَِؾ ِ ّٔ ة َُّسٓ  وَََل  ۥٓۚٗ َٔ

َ
أ

َٜن  ٌُ   ًَةَل  ڡَتذٍّ
ُ
َل َٕ ۡ َٖ  ٱل ِي ِِٔٙ  ٱَّلٍّ ٜۡ ًَ ِٖٔ ْ َٖ  ۦٓ َزَىُؿوا ِٔ  ٍَ َّ٘ ـُ حٖ ِإَوٍّٗة نَلَ َٚ ٍَ ِِف َقَىة َٰ ى  إٍِّٗة َََّنَ

َِٰؾبِيَ  َّۡؽ  ٬ىم یوى به ؿیجىظ به ؾ٠ىت یبكا قا يىض که گىيه ه٘اؤ» [88-٠81كا٦: ]األ ﴾ڢ ٱ
 ٠اؾ ٬ىم به هىؾ. نیکكؾ قوايه بىؾ آياو ال ؼىؾي که ٠اؾ ٬ىم یوى به هن قا هىؾٓ ن،ی٨كوحاؾ ؼىؾ

-یي٘ یمگاقیپكه ایآ. ؿیيؿاق یه١بىؾ او شمٓ ؿیبؿائ و ؿیبپكوح قا یؼؿإ هى ٬ىم یا: گ٩ث
و  قإواء ٓ.ؿ؟یؾاق اهاو ؾق و ٨ىاؾ ٌّك  ال قا ٍحىیؼى یکحاپكوحی با ؿیؼىاهیو ي٘ٔ ؿ؟یوقل

 قاه که اوث یؾ٠ىج چه ىیا آؼكٔ ن؛یؾايیه ابله قا ٌ٘ا ها: گ٩حًؿ او ٬ىم ٍهیک٩كپ اٌكا٦
-یه اویؾقو٤گى لهكه ال قا ٌ٘ا و هإٓ ؟یؼىايیه بؿاو قا ها که اوث میچ چه ىیو ا یاايؿاؼحه

 .«نیپًؿاق
  .1«بیًینهیای هىؾ، ها جى قا و٩یه ی١ًی کن ؼكؾ و اظ٫٘ »ی١ًی  

با ایى ج٘ىؽك و اوحهماء هىاشه گكؾیؿ که ٬ىهً قا به وىی جىظیؿ ؾ٠ىت  الىبلم٠لیهو لهايی هىؾ 
ها قا هكؾوؾ ؼىايؿه و قؾ ي٘ىؾ و یگايگی الله ٠موشل ؾق ٠باؾت قا بیاو ؾاٌث؛ ي٘ىؾ و ٌكک و ٠باؾت بث

قا ايکاق ي٘ىؾيؿ، ه٘چىو ج١صبی که ک٩اق ٬كیً هً ال ؾ٠ىت او ٌگ٩ث لؾه ٌؿه و آوؾق ه٭ابل ٬ى اها
َِ ﴿ ي٘ىؾيؿ: ؾق بكابك ؾ٠ىت قوىل ؼؿا  َصَك

َ
حَ  أ َٛ ِ ٌء ُقَضةب   ٱٓأۡلل َِٰظًؽاۖٞ إِنٍّ َفََٰؾا لَََشۡ ـَ ة  ٛا َٰ ]َ:  ﴾٥إَِؾ

 میچٓ ليؿیه که یظك٨ٔ ىیا وا١٬اً  اوث؟ ه١ح٭ؿ یواظؿ یؼؿا به او،یؼؿا ه٘ه ىیا یشا به او ایآ» [1

                                                           
ای هٍك٦ بك ؾقیا که ٬ىم ٠اؾ ا٠كابی بىؾيؿ که ؾق وكلهیى قیگىحاو اظ٭ا٦ ؾق ی٘ى، ؾق ٠٘او و ظٕكهىت، ؾق هًٙ٭ه -2
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 .2«اوث یٌگ٩ح
ی هىؾ بیاو بىؾ که جّىیكی ال آو ؾق وىقه الىبلم٠لیه٠اؾ ؾق بكابك پیاهبكٌاو هىؾ گیكی ٬ىم ایى هىٟٔ

ْ ﴿ گكؾیؿه و الله ٠موشل ٨كهىؾه اوث: ٜا ُ َ٘ة َقٖ  ًَةل ذِ َٛ ِ ُٖ ثَِذةرِِِكٓ َءال ۡ ََ ة  َٔ َ٘حٖ َو ِ َ٘ة ثِبَّي ة ِصۡبتَ َٔ ُٜه  ُٛ َٰ َي
ۡؤَِِٔ٘ي  ُٕ ِ ٍَ ث

َ ُٖ ل ۡ ََ ة  َٔ ٍَ َو ِ ل ٜۡ ُٜل إَِلٍّ  إِن ڕًَ ٌُ ٍَ جٍّ َٰ ى ٜٓءٖ   ٱۡخََتَ َ٘ة بُِك ذِ َٛ ِ  [11-11]هىؾ:  ﴾...َبۡكُظ َءال
ٓ یؼىايیه بؿاو قا ها که کًؿ ؾاللث یمیچ ِّعث بك کهٔ یااوقؾهیي ها یبكا یلیؾل جىٕ هىؾ یا: گ٩حًؿ»

و  ٓنییگىیي٘قا جكک  ًیؼى یه١بىؾها ٠باؾتو ٔ نیکًیي٘ قها قا ؼىؾ اویؼؿا جى وؽى ؼا٘ك به و ها
 ها اویؼؿا ال یکی که نیگىئیي٘ ىیا شم یمیچ ٓ.نیؾاقیي٘ باوق ثی٥٘بكیپ و بهٔ نیآوقیي٘ ٘اویا جى به

 ال قا و ها یاگٍىؾه لباو هاآو یبؿگىئ به که گاه بؿاو اوث، کكؾه اتىايهیو ؾٔ اوث قوايؿه جى به یببلئ
 .ٓ«یکًیه یوكائ اوهیو  یگىئیه اویهف که اوث ىیا. یاؾاٌحه بكظفق ٌاو٠باؾت

ايؿ، چكا که جى ال شًىو و ؾیىايگی کكؾه وث که بكؼی ال ه١بىؾاو ها جى قا ؾچاقا گ٘او ها ایى»ی١ًی 
 .1«ها ٠یبصىیی ي٘ىؾیکكؾه و ال آوها يهی ٠باؾت آو

آو اوث که الىبلم ٠لیهها به هىؾ هماءات و ج٘ىؽك آوو ال ش٘له اوح»گىیؿ: هی اهام ًٌ٭یٙی 
ُٜل إَِلٍّ  إِن﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی ٌُ ٍَ جٍّ َٰ ى ٜٓءٖ   ٱۡخََتَ َ٘ة بُِك ذِ َٛ ِ و ه٘چًیى ایًکه ٬ىهً  ﴾...َبۡكُظ َءال

ْ ﴿ به او گ٩حًؿ: ٜا ُ ٍَ  ًَةل ِ ل ٜۡ َ٘ة َقٖ ًَ ذِ َٛ ِ ُٖ ثَِذةرِِِكٓ َءال ۡ ََ ة  َٔ َ٘حٖ َو ِ َ٘ة ثِبَّي ة ِصۡبتَ َٔ ُٜه  ُٛ َٰ  .1...﴾...َي
ؼكؾی ٬ىهً، هى٠ٝه و پًؿی بىؾ که ؾق بكابك ایى و٩اهث و کن الىبلم٠لیهاها پاوػ پیاهبك ؼؿا، هىؾ 

ۡشُِٛؽ ﴿ لبكیم ال اٌک؛ په ٨كهىؾ: ها چٍن ها هكاوًاک و وكٌاق ال ؼى٦ ٌؿه وؾق اذك آو ٬لب
ُ
ٓ أ إِّنِ

 َ ْ وَ  ٱّللٍّ ُؽٓوا َٛ ة تُۡۡشُِكَٜن  ٱۡش ٍّٕ ّنِ ثَؿِٓيء  ّمِ
َ
ُؿوِن  ۖۦٞ ِٖٔ ُهوِِٗٙ  ږخ ـِ ٍّٓ ََل دُ٘ ة ُث ُِيُؽوِن ََجِيكا ]هىؾ:  ﴾ڗوَ

 هى کهٓ گ٩حاقم بكٔ ؿیؾه یگىاه هن و ٌ٘ا كمیگیه گىاه قا ؼؿا هى: گ٩ثٓ پاوؽً ؾق هىؾٔ» [11-11
 هكچه الٔ ؼؿا بصم .و بكکًاقمٓ والن ٌ٘ا کٌك ی٘اقیب و الٔ ماقیب ؿیپكوحیهٓ ؼؿا بصمٔ که یمهائیچ ال
ٓ و ؿیهکً یکىجاه اوث واؼحه جاوؾوث هكچه ال اوث ىیچً که ظال. ماقمیو ب ماویگك ؿیپكوحیه

 که جكونیه یه١بىؾهائ ال و يه ٌ٘ا ال يه هى. ٔؿیهؿه و ههلحن ؿیبپكؾال یشىئ چاقه و كيگیي به یه٘گ
پایؿ و هعا٨ٝث ؾ قا هیپكوقؾگاق هى ؾیى ؼىؾ قا و ؾووحاو ؼى .«ٓايؿآوقؾه وكم بك یببلئ ؿیبكیه گ٘او
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 ٓ.1/121ٔ هعاوى الحؤویل ي؛ وابى الصىل ،1/221ٓ: لاؾ ال٘ىیك ٔيگا و ؛1/838ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -1
 ٓ.1/281ٔىاء البیاو ٔأ -1
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 .2«گفاقؾ ٔایٟ ٌىؾ و هؿق قوؾي٘ایؿ و هكا٬ب و هىاٜب ٬ىايیى ؼىؾ اوث و ي٘یهی
با پیاهبك ؼؿا،  1اوحهماء به ايبیاء، يعىه بكؼىقؾ و يىٞ ج١اهل ٬ىم ذ٘ىؾ های ِىقت ال ؾیگك -1

ِإَوََلَٰ ﴿ ٨كهایؿ:ها قا ـکك ي٘ىؾه و هیباٌؿ. الله هح١ال ؾق ٬كآو کكین ؾاوحاو آوهی الىبلملیه٠
ِٜۡم  ٌَ َٰ ۚٗ ًَةَل َي ة ِعا ٓۡ َصَْٰ ُٚ َػة

َ
َٜه أ ُٕ ْ َث َ  ٱۡخجُُؽوا ٍٙ َدرۡيُهُ  ٱّللٍّ َٰ ٖۡ إَِؾ ِ ّٔ ة َُّسٓ  ًَۡؽ َصةَٓءدُۡسٓ ثَّحَِ٘ح   ۖۥٞ َٔ

 ِ ۖٞ َفَِٰؾه ۡٓ ّبُِس ِٖ رٍّ ِ َٗةًَُح  ۦّٔ ۡرِض  ٱّللٍّ
َ
ِۡ ِِفٓ أ ُز

ۡ
ة دَأ َٚ ۖٞ وََؾُرو ٓۡ َءايَحا ِۖٞ َُّس ة بِكُ  ٱّللٍّ َٚ ٜ كَّ َٕ  ٜٓءٖ َوََل َت

  ٓ َِل
َ
ٓۡ َقَؾاٌب أ ُػَؾُز

ۡ
ْ وَ  کَذَيأ ُؿٓوا َُ ٓۡ ُػَْ  ٱۡذ ٓۡ ِِف إِۡذ َصَكَُْس ُز

َ
ٍّٜأ ٖۢ َبۡكِؽ َٗعهٖ َوَب ِٔ َىةَٓء 

ۡرِض 
َ
ِ٘ۡعُذَٜن  ٱۡۡل ا َوَت ة ًُُطٜرا َٛ ِ ٜل ُٛ ِٖٔ ُق َجةَل َتذٍِّؼُؾوَن  ۖٞ وَ  ٱۡۡلِ ْ ُبيُٜداة ُؿٓوا َُ ِ َءاََلَٓء  ٱۡذ َوََل  ٱّللٍّ

ْ ِِف  ا ٜۡ ۡرِض َتۡكَس
َ
َٖ  ٱۡۡل ۡىِكِؽي  ًَةَل  ڪُٔ

ُ
َل َٕ ۡ َٖ  ٱل ِي ْ  ٱَّلٍّ وا َبُ ُۡ ِِٔٙ  ٱۡقَذ ٜۡ َٖ  ۦِٖٔ ًَ ِي ْ لَِّلٍّ ٜا  ٱۡقُذۡغكُِى

ّبِِٙ  ِٖ رٍّ ّٔ   ِ ۡؿَق َّٔ ة  ِعا نٍّ َصَْٰ
َ
َٜن أ ُٕ َتۡكَْ

َ
ٓۡ خ ُٛ ۡ٘ ِٔ  َٖ َٔ ٖۡ َءا َٕ ِ َِ ثِِٙ  ۚۦٗ ل رِۡق

ُ
ٓ أ ة َٕ ِ  إٍِّٗة ث

ْ ٜٓا ُ َُٜ٘ن  ۦًَةل ِٔ ُمۡؤ
َٖ ًَةَل  ګ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٓوا َبُ ُۡ ِ  ٱۡقَذ ِيٓ إٍِّٗة ث ُ٘ذٓ ثِِٙ  ٱَّلٍّ َٔ  لهكه الٔ» [18-٠11كا٦: ]األ ﴾ڬَؽَٰىُِؿوَن  ۦَءا

 ٍاویبؿ ِالط. نی٨كوحاؾ بىؾ آياو ال ؼىؾي که ذ٘ىؾ ٬ىم یوى به قا ِالطٓ هن یکی ٥٘بكاویپ
 ه١صمه کًیا هن. ؿیيؿاق یه١بىؾ او شمٓ که ؿیو بؿائ ؿیبپكوح قا یؼؿإ هى ٬ىم یا: گ٩ث
 ؼؿا ٌحك ىیآ آؤ و اوث آهؿه جاویبكا پكوقؾگاقجاو یوى الٓ هى ی٥٘بكیپ ِؿ٪ بكٔ یبمقگ

َّ  یها ویژگی بأ اوث  ی٠اؾ ٌحك کیو ٔ اوث آهؿه ٌ٘ا یبكا یاه١صمه ٠ًىاو به کهٓ ؼىؾ ؼا
 و بؿاو بچكؾ ؼىاوث کصا هك ىیله ؾق جا ؿیواگفاق ؼىؾ ظال به قاآو پهٓ. ىثیي یو ه١٘ىل

 ؿیباٌ ؾاٌحه اؾی و به .گكؾؾیه ؾچاقجاو یؾقؾياک ٠فابٓ ؿیبكواي یآلاق اگكٔ که ؿیهكواي یآلاق
ٓ و ٌام ظصال اویه ظصك،ٔ ىیوكله و ؾق اوث کكؾه ٠اؾ ٬ىم ًاویشايٍ قا ٌ٘ا ؼؿاويؿ که

ط یهاؾٌث با یًیوكله. ٔاوث ؿهیبؽٍ اوح٭كاق ّٙ  یهاکىهىحاو و با میو ظاِلؽ هى
 هاؼايه آو یهاکىه و ؾق ؿیبكا٨كال هاکاغ آو یهاؾٌث ؾقٓ ؿیجىايیه که یو هىح١ّؿ  هىحعکن

 قاه ٨ىاؾ جباهکاقايه ى،یله و ؾق ؿیباٌ ؾاٌحه اؾی به قا ؼؿا یهاي١٘ث په. ؿیو بىال ؿیبحكاٌ
 وا١٬اً  ایآ: گ٩حًؿ بىؾيؿ آوقؾه ٘اویا که یهىح٩١ٕاي به او ٬ىم هحکّبك یو قإوا اٌكا٦ .ؿیايؿالیه
ٓ و ؾاؾيؿ پاوػ هىح٩١ٕاؤ اوث؟ ؼؿا پكوقؾگاق شايب ال یا٨كوحاؾه ِالط که ؿیؾايیه

: گ٩حًؿٓ هىح٩١ٕاو بهٔ هىحکبكاو .نیؾاق ٘اویا اوث ا٨حهی ثیهؤهىق بؿاو او بؿايچه ها: گ٩حًؿ
                                                           

 ویؿ ٬ٙب.، ٨1/2300ٓي ٜبلل ال٭كآو ٔ: يگا -2
لیىحًؿ. بًگك: البؿایة  هی هًٙ٭ه العصك هیاو ظصال و جبىک ؾق ل ٠كب ٠اقبه بىؾيؿ کهای هٍهىق و ا٬ىم ذ٘ىؾ ٬بیله -1

 .يیا٬ىت الع٘ىٓ 1/111ه١صن البلؿاو ٔ؛ و ابى کریك، 2/211ٓة ٔوالًهای
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 .«نیيؿاق ٘اویا ؿ،یؾاق ٘اویا بؿاو ٌ٘ا بؿايچه ها یول
قا ال قوی ج٘ىؽك ای ال شايب ؼؿاوث؟ آوؾايیؿ که ِالط ٨كوحاؾهها گ٩حًؿ: آیا وا١٬ا هیایًکه آو»

ايىحًؿ ؾله قا به ؼىبی هیؤکه پیكواو ِالط ایى هىؾايىحًؿ ها ؼىؾ به ؼىبی هیو اوحهماء گ٩حًؿ، لیكا آو
گاهی کاهل ؾاٌحًؿ  .2...«و بؿاو آ

َِ ﴿ اها پاوػ ٬ىم ِالط به پیاهبكٌاو ایى بىؾ که گ٩حًؿ: ا َرۡج ّٜا َ٘ة َمؿُۡص َ٘خ ذِي َُ ُِط ًَۡؽ  ْ َيََٰصَْٰ ٜا ُ ًَةل
ة َحۡكُجُؽ َءاثَةُٓؤَٗة  َٔ ۡكُجَؽ  ن جٍّ

َ
ٓ أ َ٘ة َٰ ى َٛ ۡ٘ َت

َ
 إََِلِۡٙ ُمؿِيٖت َفََٰؾاۖٓٞ خ

ٓ ة دَۡؽُقَٜٗة ٍّٕ ٖ ّمِ ٍّ َ٘ة َِِّف َش  [81]هىؾ:  ﴾ڞِإَوجٍّ
-یه هاوپؿقاو که یمهائیچ پكوحً ال قا ها ایآ. یبىؾ ها ؿیاه هیها ىیا ال ًیپٕ ِالط یا: گ٩حًؿ»

 هاآو ٠باؾت به ؼىؾهاو ىیو ه٘چً اکاویي که یؾاقیه بال یبحاي ٠باؾت و الٔ ؟یکًیه یيه ؿيؿیپكوح
 گك٨حاق یبی٠ص ؿیو جكؾ ّک ٌ به یکًیه ؾ٠ىت بؿاو قا ها بؿايچه قاشٟ هآ ٕن؟یاگك٨حه و ال٩ث کكؾه ٠اؾت

 ج٭ّكب ؼؿا به ١اویو ٩ٌ بحاو یگكیايصیه و بؿوو ؿیپكوح یگايگی به قا ؼؿا که ٌىؾیه هگكٕ ٔنیاآهؿه
 .«ٓاوث كه٘کىی٤ ىیإ شىث؟

بىؾین که جى ايىاو بمقگىاقی هىحی، ی١ًی ٬بل ال ی١ًی ٬بل ال ایى اهیؿواق »گىیؿ: هی ٬ك٘بی 
ي٘ىؾ و ها ا٠بلو بیماقی هیٌاو ایكاؾ گك٨حه و ال آواؾ٠ایث بك يبىت؛ و گ٩حه ٌؿه: ِالط بك ه١بىؾاو

ها قا به وىی الله آو الىبلم٠لیهپه چىو ِالط  ٌاو قشىٞ کًؿ،٬ىهً اهیؿواق بىؾيؿ که وی به ؾیى
 .1«اهیؿ ها ال جى بكیؿه ٌؿ٠موشل ؾ٠ىت ؾاؾ، گ٩حًؿ: 

ق٨ث گ٘او ؾق هىقؾ جى جّىق ؼیك و ؼىبی هیو بؿیى جكجیب لباو آو هصكهاو گىیای ایى بىؾ که: بی
هًؿ های قٌؿ و بالًؿگی ؾق جى ي٘ایايگك بىؾ و بؿیى ؼا٘ك ها اهیؿواق بىؾین که به وبب جى بهكهو يٍايه

٘ایین و ؾق جؿابیك گىياگىو قاهً٘ا و شلىؾاق و ؾق اهىق هؽحل٧ با جى هٍىقت ي گكؾین و ال جى بهكه بكین
 .1باٌی، اها چىو به ایى ؾهاو گٍىؾی، اهیؿ ها ال جى بكیؿه ٌؿه و ؾايىحین که هیچ ؼیكی ؾق جى يیىث

و ال »گىیؿ: ها ال قوی اوحهماء و ج٘ىؽك بىؾ و هیؾاقؾ که ایى ا٬ىال آواهام ًٌ٭یٙی يیم بیاو هی
ْ ﴿ گ٩حًؿ:ایى بىؾ که هی الىبلم٠لیهها به ِالط حهماء و ج٘ىؽك آوش٘له او ُؿوا ٌَ ٖۡ  ٱنلٍّةًَحَ َذَك ْ َخ ا ٜۡ وََخذَ

ُِط  ْ َيََٰصَْٰ ٜا ُ ٓۡ َوًَةل ِٛ ِ ۡمؿِ َرّب
َ
َ٘ةأ ِ َٖ  ٱاۡت ِٔ َ٘خ  َُ ٓ إِن  ة دَكُِؽَٗة َٕ ِ ؿَۡقِْيَ ث ُٕ ۡ  قا ٌحك په» [٠11كا٦: ]األ ﴾ڭ ٱل

                                                           
 ویؿ ٬ٙب. ،2121ٓ-٨1/2121ي ٜبلل ال٭كآو ٔ: يگا و ي؛٬او٘ ؛1/131ٓهعاوى الحؤویل ٔ -2
 ،1/121ٓٔ هعاوى الحؤویل و ي؛ابى الصىل ،1/211ٓ: لاؾ ال٘ىیك ٔيگا و ي؛٬ك٘ب ،3/10ٓکام ال٭كآو ٔظالصاهٟ أل -1

 .ي٬او٘
 ٓ.1/121الکٍا٦ ٔ -1
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 لهكه الٓ یگىئیه قاوثٔ اگكٕ ِالط یا: و گ٩حًؿ ي٘ىؾيؿ یوكکٍ ؼىؾ پكوقؾگاق ٨كهاو و ال کكؾيؿ یپ
 .«ٕاوقیب ها وك بكٓ یجكوايیه آو ال قا ها که قا یو ٠فابٔ یؾهیه و٠ؿه ها به که قا آيچه ،ی٥٘بكايیپ

ا﴿ و يیم ایًکه گ٩حًؿ: ّٜا َ٘ة َمؿُۡص َ٘خ ذِي َُ ُِط ًَۡؽ  ٜاْ َيََٰصَْٰ ُ يیم ال قوی ج٘ىؽك و اوحهماء  [81]هىؾ:  ﴾ًَةل
 .2«بىؾ

َٖ ﴿ ٨كهایؿ:که الله ٠موشل هیو يیم او قا به وعك ٌؿه جىِی٧ ي٘ىؾيؿ، چًاو ِٔ َٗخ 
َ
ٓ أ ة َٕ ْ إِجٍّ ٜٓا ُ ًَةل

 َٖ ؿِي َكعٍّ ُٕ ۡ و  شاؾوٌؿگاو لهكه ال جى: گ٩حًؿٓ و ؾاؾيؿ پاوػ ِالط به ذ٘ىؾ ٬ىمٔ» [211]ال١ٍكاء:  ﴾١٥٣ ٱل
 .«ٓیکًیه یوكائاوهیو  یگىئ ٍاویپك ىیچً که اوث ىیا. ٔو به یهىح ىايگاویؾ

َٖ ﴿ ویل و ج٩ىیك ؾق ه١ًایؤاهل ج ؿِي َكعٍّ ُٕ ۡ وعك ٌؿه؛ و  «نیادسحور»ی١ًی »گىیًؿ: هی ﴾١٥٣ ٱل
 1هؽلى٬اتال  «من ادخؾوؿغ»باًٌؿ. و گ٩حه ٌؿه ه٭ّىؾ ال آو بك ایى ؾیؿگاه هی ةهصاهؿ و ٬حاؾ

جك ؾق ایى لهیًه، وأطجك و و ؾیؿگاه قوٌى»گىیؿ: په ال ـکك ایى ؾو ؾیؿگاه هی باٌؿ. ابى کریك  هی
ها ال ایى وؽى آو بىؾ که: جى ؾق ایى ؾ٠ىت و آو گىیًؿ: ه٭ّىؾباٌؿ که هیهی ةؾیؿگاه هصاهؿ و ٬حاؾ

په جى ای ِالط ال لهكه کىايی هىحی که  .1«گىیی، ال لهكه شاؾوٌؿگاو و ؾیىايگاو هىحیآيچه هی
-ؾايًؿ چه هیؾهًؿ و یاوه وكائی کكؾه و ي٘یٌىؾ و ٠٭ل ؼىؾ قا ال ؾوث هیٌاو شاؾو هیؼكؾهای

ها کىی شم ؾیىايه یا شاؾو ٌؿه به وىی الله ٠موشل و یگايگی او ؾق ٠باؾت گىیًؿٕ ايگاق ؾق يمؾ آو
 .1ؾهؿؾ٠ىت ي٘ی

ة﴿ ٓ ثِِٙ  ٍّٔ ُٛ َ ِؾثاة  ۦل ََ ٜلَُٜن إَِلٍّ  ٌُ ۚٗ إِن َح ۡٓ ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو
َ
ٖۡ أ حا ََتُۡؿُج ِٔ َٕ ِ ُبَۡت ََك ََ  ٗۚ ۡٓ ِٛ ِ ٖم َوََل ٓأِلثَةٓن

ْۡ ٖۡ ِق ِٔ
 گىيه چیه آو الٓ و ًؿیگىیي٘ ؾايً یقو ال قا یمیچ ىیچًٔ ٌاوپؿقاو و يه ٍاویا يه» [1]الکه٧:  ﴾٥
گ  و ا٨حكاء ؾقو٢ شم آياوٕٕ ؿیآیه كوویب ٌاویهاؾهاو ال یبمقگٓ و کوظٍحًأ وؽى چه. يؿاقيؿ یهاآ
 .«ًؿیگىیي٘

اهالی  ،الىبلم٠لیهبكؼىقؾ و يىٞ ج١اهل ٬ىم لىٖ اوحهماء به ايبیاء، يعىه  های ِىقت ال ؾیگك -1

                                                           
 ٓ.288-1/281ٔىاء البیاو ٔأ -2
 و ي؛ابى الصىل ،8/213ٓلاؾ ال٘ىیك ٔ؛ ابى ٠ٙیة، 1/110ٓال٘عكق الىشیم ٔ ؛288ٓ-3/281: شاهٟ البیاو ٔيگا -1

 .ي٬ك٘ب ،21/11ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل
 ٓ.1/110ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -1
 ویؿ ٬ٙب.، ٨1/1821ٓي ٜبلل ال٭كآو ٔ: يگا -1
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باٌؿ. که ؾاوحاو آو ؾق ٬كآو کكین ـکك گكؾیؿه هی الىبلم٠لیهؼؿا لىٖ  با پیاهبك 2وؿوموكلهیى 
ة﴿ ٨كهایؿ:اوث. الله هح١ال هی ٍّٕ َ ٓۡ َذرٗۡعا َوًَةَل  َول ِٛ ِ ٓۡ َوَعةَق ث ِٛ ِ َء ث ة َِسٓ َ٘ة لُٜؼا َصةَٓءۡت رُُقُْ
ٌٜۡم َقِطيت   ُٙ  وََصةَٓءهُۥ ڭَفََٰؾا يَ ُٔ ٜۡ َُْٜن  ۥًَ َٕ ٜاَْحۡك ُِ ََكُٗ ِٖٔ َرۡج ؿَُقَٜن إََِلِۡٙ َو ۡٛ ّيِ ُح ًَةَل  ةِتى  َٔ ٱلكٍّ

ۖٞ وَ  ۡٓ ُؿ َُّس َٛ ۡؼ
َ
ٍّٖ أ ُٚ َ٘ةِِت  ُؤََلٓءِ َب ِٜۡم َهَٰٓ ٌَ َٰ ْ َي ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ ٓۡ  ٱّللٍّ ُِٔ٘س َّحَۡف 

َ
وِن ِِف َعۡيِِفٓ  خ ـُ َوََل َُتۡ

ِ  رٍِّشيؽ   ْ  ڮرَُص ٜا ُ ة ُٗؿِيُؽ  ًَةل َٔ  ُٓ ٍَ ََلَۡكَْ ٖۡ َظّيٖ ِإَوٍّٗ ِٔ  ٍَ ِ َ٘ةد ة نَلَة ِِف َب َٔ َخ  ٕۡ ۡؽ َقِْ
ٌَ  ﴾گَّ

 لىٖ ؾقآهؿيؿ، لىٖ ًیپ بهٓ یشىاياي ِىقت بهٔ ها ٨كوحاؾگاو که یهًگاه» [13-11]هىؾ: 
 جباهکاق ٬ىم بكابك ؾقٔ ٍاویا ال ؾ٨اٞ ٬ؿقت که و ؾايىث ؿیگكؾ ياقاظث آياو آهؿو ال اقیبى

 شىاياو ىیا وقوؾ الٔ لىٖ ٬ىم .اوث یو ؾقؾياک وؽث اقیبى قول اهكول: و گ٩ث يؿاقؾ قآ ؼىؾ
گاه بایل ٓ هنٔ آو ال ًیپٓ و بىؾيؿ گًاه به آلىؾهٔ که ی٬ىه. آهؿيؿ لىٖ یوى به ٌحاباوٓ و ٌؿيؿ آ

 ٌكهحاوٕ ٔهى ٬ىم یا: گ٩ث ٍاویبؿ لىٖ. ؾاؾيؿیه ايصامٓ ِلىاٖ چىؤ یپلٍح و لٌث ا٠٘ال
 جكيؿمهیپاکٓ ـکىق با ميیآه الٔ ٌ٘ا یو بكا هًًؿ ؾؼحكاو هاىیآ و ؿیببؽٍائ هى هه٘اياو بكٕ باؾ

و  ؼىاق هكا هه٘اياين هىقؾ و ؾق ؿیبحكو ؼؿا ال پهٓ ؾقآوقم ٌ٘ا ٠٭ؿ به قا آياو ظأكم هىٔ
 ا٨حهی ،یو قاهً٘ائ ابیقاه هكؾ ٌ٘ا اویه ؾق ایآٓ. ؿیهً٘ائ و جصاول یج١ّؿ  ٍاویو بؿٔ ؿیهکً قوىا

-یه میچ چه که یؾايیو ه ىثیي یالیي جى ؾؼحكاو به قا ها یؾايیه که جى: گ٩حًؿ ٌىؾ؟یي٘
 .«نیؼىاه

ُِ  وََصةٓءَ ﴿ ٨كهایؿ:و ؾق شایی ؾیگك هی ۡٚ
َ
َ٘حِ أ ِؽي َٕ ۡ وَن  ٱل ُؤََلٓءِ َعۡيِِف وَََل  ڣيَۡكذَۡبِۡشُ ًَةَل إِنٍّ َهَٰٓ

ْ  ڤَتۡىَغُعِٜن  ٜا ٌُ َ  َوٱتٍّ وِن  ٱّللٍّ ـُ ِٖ  ڥَوََل َُتۡ ٍَ َق َٛ ۡ٘ ٓۡ َج
َ َو ل
َ
ٜٓاْ أ ُ ِٕيَ ًَةل َ َّۡعَْٰ َ٘ةِِتٓ  ًَةَل  ڦ ٱ ُؤََلٓءِ َب َهَٰٓ

٘ذُ  َُ َٰكَِِْي إِن   ِىقت به قا ٨كٌحگاؤ ٌهك اهلٓ ؿیگكؾ ِبط که یهًگاهٔ» [12-81]العصك:  ﴾ڧٓۡ َػ
 کاق که ؿیجكو لىٖٔ .کكؾيؿ هایٌاؾٓ و ؾوؼحًؿ ٟ٘٘ چٍن ٍاویو بؿ ؿيؿیؾ یبائیل اقیبى هكؾاو

-ىثیياٌا کاق ايصام و با ؿیکً اءیظٔ هىحًؿ، هى هه٘اياو ًاویا: گ٩ثٓ ٍاویبؿ. بکًًؿ قا ؼىؾ ىثیياٌا

 پًاه و یؾاقهه٘اؤ ال قا جى ها هگك: گ٩حًؿ .ؿیهکً ؼىاق و هكا ؿیبحكو ؼؿا و ال .ؿیهىال قوىا هكآ جاو
 و به یؾاق بال نیکًیه گكاویؾ با که یکاق ال قا ها یيؿاق ظ٫ که نیو يگ٩حٔ نیيکكؾ یيه هكؾهاوٓ ؾاؾو

 ؾؼحكاؤ هاىیا: گ٩ث ٓ.ن؟یکًیه كوویب ؼىؾ اویه ال قا جى یکً ىیچً و اگك یبپكؾال ها و اقٌاؾ عثیيّ
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 قاه و ؾقٔ ؿیکً یکاق ؿیؼىاهیه اگك هىحًؿ، هى ؾؼحكاوٓ هًمله و به هكؾايًؿ با الؾواز آهاؾه ه٘ه ٌهك،
 .«ٓؿیبكؾاق گام ٌهىات و ا٩٘اء الؾواز

قو ؾق قوی پیاهبك ؼؿا،  که آٌکاقا و ٠لًا و ظحی ٘لکكؾ ٜال٘ايه اهل آو وكلهیى بىؾایى اؼبل٪ و ٠
ها قا به ؾیى و جىظیؿ و ها هب١ىخ کكؾه بىؾ جا آوکه الله ٠موشل او قا به وىی آو الىبلم٠لیهلىٖ 

ای اي ؾ٠ىت ؾاؾه و ال ٨اظٍه پاک گكؾايؿ، هكجکب چًیى ٠٘ل لٌث و ٬بیط و ًٌیٟ و ٨اظٍه یگايگی
٬ىم لىٖ آٌکاق اوث، ظحی لىٖ قو ؾق ايعكا٦ ٨ٙكت و کصی هًً ؾق ؾاوحاو »ٌؿيؿ. لیکى آٌکاق هی

ها ق٨حاق لٌث و پلٍث آياو شؿاوث و کژی هًً ایٍاو گىیؿ که ؾق هیاو ه٘ه ايىاوقو به ایٍاو هی
پیؿاوث و ؾق ایى ايعكا٦ لٌث و پلٍث کىی بك آياو وب٭ث يگك٨حه اوث و پیٍیًیاو ؾق ایى کژقاهه 

ِِٔٙ  َولًُٜؼة﴿ ايؿ.گام بك يؿاٌحه ٜۡ ٌَ دَُٜن  ۦٓ إِۡذ ًَةَل ِّ
ۡ
دَد
َ
َّۡػَِٰعَشحَ خ َٖ  ٱ ِ ّٔ َظٖؽ 

َ
ٖۡ أ ِٔ ة  َٛ ِ ُسٓ ث ٌَ ة َقَج َٔ

ِٕيَ  َ َّۡعَْٰ ٓۡ  ڰ ٱ دَُٜن  إٍُِّٗس
ۡ
ِٖ ُهوِن  ٱلؿَِّصةَل ََلَد ّٔ َٜةا  ۡٛ ى َش ِۡسِوَُٜن  ٱّجَِّكةٓءِ َّٔ ٜۡم   ًَ ۡٓ ُٗذ

َ
ِۡ أ ٠كا٦: ]األ ﴾ڱثَ

 که ؿیؾهیه ايصام قا یپلٍح و لٌث اقیبى کاق ایآ: گ٩ث ؼىؾ ٬ىم به و او نی٨كوحاؾ هن قا لىٖ» [10-12
 به لياو یشا به ٌ٘آ که اوث ٌگ٩ث یشأ ٕاوث؟ يٍؿه آو هكجکب ٌ٘ا ال ًیپ اویشهاي ال یکى

و  یقاي ٌهىت مهیايگ و بهٔ ؿیاٍهیجصاول پ هكؾهاو ٌ٘ا اِبلً ٕ ؿیمیآه یه آياو و با ؿیبالیه ؾل هكؾاو
 .«ٓؿیگفق یه ؾق ٨ٙكت هكل ال یهىاپكوح

ٌ٘اقؾ، اوكا٦ ؾق جصاول ال ی قوىایی آياو هیکٍؿ و هایهقا به قغ ٬ىم ؼىؾ هیاوكا٨ی که لىٖ آو
قا ق يیكو و جىايی اوث که ؼؿاويؿ آوی الهی اوث که هصىن ؾق ٨ٙكت والن اوث، اوكا٦ ؾبكياهه

اها آياو ؿگی ليؿگی اؾا کًًؿ. بالًبؿیٍاو ٠ٙا ٨كهىؾه اوث جا ؾق پكجى آو ي٭ً ؼىؾ قا ؾق اهحؿاؾ بٍكیث و 
 .2«کًًؿِك٦ هیبؽً شم هعل جىلیؿ يىل و ذ٘كهو ؾق  جل٧ کكؾهقا به پای هكلگی و بیهىؾگی آو

ها قا با آو هىاشه ي٘ىؾه و ؾق هىقؾ آو آو الىبلم٠لیهكاوحی پاوػ ٬ىم لىٖ به يؿای ٨ٙكت که لىٖ اها ب
ة﴿ ٨كهایؿ:ها قا بیاو ؾاٌحه و هیپاوػ آوها جفکك ؾاؾ، چه بىؾ؟ ؼؿاويؿ هح١ال بؿاو َٔ َٜاَب  َو ََكَن َص
 ِِٙٔ ٜۡ ُؿوَن  ۦٓ ًَ ٍّٛ َٗةس  َحَذَؽ

ُ
ٓۡ خ ُٛ ۖٞ إِجٍّ ۡٓ ِٖ ًَۡؿَيذُِس ّٔ  ٓ ُٚ ۡػؿُِصٜ

َ
ٜٓاْ أ ُ ن ًَةل

َ
ٓ أ  ٬ىم پاوػ» [٠11كا٦: ]األ ﴾ڲإَِلٍّ

 یمگاقیپكه و کپا هكؾهاو ًاویا آؼك. ؿیکً كوویب ؼىؾ اقیو ؾ ٌهك ال قا ًاویا: گ٩حًؿ که يبىؾ ىیا شم او
 .«ٕهىحًؿ

ها به ؼا٘ك پاکی ال ٨ىاظً و ا٨حؽاق به پلیؿی و پلٍحی ال قوی ج٘ىؽك ي٘ىؾو آو»اها ایى وؽى قا 
عاو پًؿٌاو ِال آيگاه کهکه ؼىؾ ؾق آو ٤ك٪ بىؾيؿ، بك لباو آوقؾيؿ، آيٙىق که ٨او٭او پىث و ٨كوهایه 
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 .2«قا ال ها ؾوق کًیؿ و ها قا ال ٌك ایى لاهؿهًً قاظث کًیؿگىیًؿ: ایى جاقک ؾيیا ها هیؾهًؿ، بؿاو
ة ُٗؿِيُؽ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی َٔ  ُٓ ٍَ ََلَۡكَْ ٖۡ َظّيٖ ِإَوٍّٗ ِٔ  ٍَ ِ َ٘ةد ة نَلَة ِِف َب َٔ َخ  ٕۡ ۡؽ َقِْ

ٌَ  ﴾گَّ
 .«نیؼىاهیه میچ چه که یؾايیو ه ىثیي یالیي جى ؾؼحكاو به قا ها یؾايیه که جى: گ٩حًؿ» [13]هىؾ: 

ْ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله ٠موشل هی ٜا ُ َٖ  ًَةل ِٔ  ٍّٖ َٜج ُُ ُُٜط ََلَ ٓۡ دَجَذِٙ َيَْٰ ۡؼؿَِصيَ َّهِٖ ٍّّ ُٕ ۡ ًَةَل إِّنِ  ١٦٧ ٱل
 َٖ ِ ّٔ ُِْسٓ  َٕ ةِّيَ َِّك ٌَ  ،یيکٍ ؾوثٓ وؽًاو ىیا الٔ اگكٕ لىٖ یا: گ٩حًؿ» [281-281]ال١ٍكاء:  ﴾١٦٨ ٱّۡ

 ٌ٘ا کاق ال هى: گ٩ثٓ و ؾاؾ پاوػ ٍاویبؿ لىٖٔ .بىؾ یؼىاهٓ ها اقیو ؾ ٌهك الٔ ٌؿگاو ؿیجب١ لهكه ال
 .«ٓؾاينیه و ياپىًؿي و لٌثٔ ؾاقم ي٩كت

ِِٔٙ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی ٜۡ َٜاَب ًَ ة ََكَن َص َٕ ٓۡ  ۦٓ َذ ُٛ ۖٞ إِجٍّ ۡٓ ِٖ ًَۡؿَيذُِس ّٔ ْ َءاَل لُٜٖط  ٜٓا ۡػؿُِص
َ
ْ أ ٜٓا ُ ن ًَةل

َ
ٓ أ إَِلٍّ

ُؿوَن  ٍّٛ َٗةس  َحَذَؽ
ُ
 كواویپٓ و لىٖ: ٔگ٩حًؿٓ گكیکؿی بهٔ که يبىؾ ىیا شم او ٬ىم پاوػ» [18]الً٘ل:  ﴾ژخ

 .«ٕهىحًؿ هایياپاک ال ماقیو ب پاکؿاهى یهكؾهاي آياو ؿ،یکً كوویب ؼىؾ اقیو ؾ ٌهك ال قا لىٖ
ٌاو اوث که و ال ش٘له اوحهماء ٬ىم لىٖ يىبث به او، ایى وؽًاو»گىیؿ: هی ٠بلهه ًٌ٭یٙی 

ِِٔٙ ﴿ کًؿ:ها ظکایث هیال آو الله هح١ال ٜۡ َٜاَب ًَ ة ََكَن َص َٕ ِٖ  ۦٓ َذ ّٔ ْ َءاَل لُٜٖط  ٜٓا ۡػؿُِص
َ
ْ أ ٜٓا ُ ن ًَةل

َ
ٓ أ إَِلٍّ

 ٞۖ ۡٓ َٖ ﴿ و ه٘چًیى ایًکه گ٩حًؿ: ﴾...ًَۡؿَيذُِس ِٔ  ٍّٖ َٜج ُُ ُُٜط ََلَ ٓۡ دَجذَِٙ َيَْٰ ٍّّ ۡؼؿَِصيَ َّهِٖ  ُٕ ۡ  .1﴾١٦٧ ٱل
وقلؾ بایؿ ال ؾق ٌهك و ؾیاقی پاکی و پكهیمگاقی هیٌگ٩حإ آیا کىی که »گىیؿ: هی  ویؿ ٬ٙب

آيصا بیكوو و قايؿه ٌىؾ، جا آلىؾگاو و ياپاکاو ؾق آو ب٘ايًؿ؟ٕ اها چه شای ٌگ٩ث اوث؟ هگك شاهلیث 
گكؾايؿ که پاکی و قايؿ و آواقه ي٘یکًؿ؟ هگك شاهلیث اهكولی کىايی قا ي٘یاهكولی چه کاقی هی

های شاهلیث ه١اِك بؿاو ٨كو ه لصًماقی يیًؿاليؿ و يگكؾايًؿ که شاه١هپاکؿاهًی وقليؿ و ؼىیٍحى قا ب
ؼىقيؿ و ایى کكؾاق لٌث و ق٨حاق پلٍث ؼىؾ قا پیٍك٨ث و ؾق هن ٌکىحى ٤ل قويؿ و ؾق آو ٤لٗ هیهی

يهًؿ. آیا شاهلیث اهكولی، پاکاو و پاکؿاهًاو قا ال لعاٚ و ليصیك ال ؾوث و پای لو و ٤یك لو يام هی
هایی که ها و ؾیؿگاهها و شهاو بیًیها، ؾاقائی و اهىال، ا٨کاق و ايؿیٍهها و بؿوها، شاوؼىقاکیاقلا٪ و 

ؾهًؿ؟ٕ هگك شاهلیث اهكولی چٍن ؾیؿو پاکاو و کًًؿ و هىقؾ پیگكؾ ٬كاق ي٘یؾاقيؿ، ج١٭یب ي٘ی
و شای بال  گىیؿپاکؿاهًاو قا يؿاقؾ؟ٕ آؼك شاهلیث اهكولی شم به آلىؾگاو و ياپاکاو ؼىي آهؿ ي٘ی

 .1«بؽٍؿ؟ٕ ایى ه٫ًٙ شاهلیث ؾق هك قول و قولگاقی اوثٕٕٕکًؿ و آوایً و آقاهً ي٘یي٘ی
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با اهل  الىبلم٠لیه٭یك و ؼىاق و وبک ٌ٘كؾو لىٖ یهىؾ يیم ؾق اوحهماء و جً٭ُ و اوحؽ٩ا٦ و جع
بى هع٘ؿ أؿيؿ؛ اهام ها ؾق ایى اهك وؽی٧ ه٘كاه ٌوؿوم هٍاقکث ي٘ىؾيؿ و ؼىؾ قا وهین ؾاٌحه و با آو

ـکك ي٘ىؾه اوث که « اؾ٠ای جىقات ؾق هىقؾ ه٘بىحكی لىٖ با ؾو ؾؼحكي»بى ظمم ٨ّلی جعث ٠ًىاو 
کىچکحك گ٩ث: پؿقهاو  به جك بمقگ لىٖ و ؾو ؾؼحكي ؾق ٤اق واکى ٌؿيؿ، په ؾؼحك»ؾق آو آهؿه اوث: 

ك هكؾی با ه٘ىكي وال اوث و ؾق قوی لهیى کىی يیىث که با ها ال قاهی که هپیكهكؾی کهى
کًؿ ٨ٔكزٓ ه٘ؽىابگی کًؿ. په بیا به ک٘ک هن پؿقهاو قا ٌكاب يىٌايؿه و با او ه٘بىحك ه٘بىحكی هی

 ٌؿه و ال او يىلی قا با٬ی بگفاقین. په هك ؾو با هن ؾق آو ٌب پؿقٌاو قا ٌكاب يىٌايؿه و ؾؼحك
٨ه٘یؿ. چىو ِبط گكؾیؿ، که لىٖ به ؼا٘ك هىحی چیمی ي٘یبا پؿقي ه٘بىحك ٌؿ. ؾقظالی جك بمقگ
ٌكاب او قا به کىچکحك گ٩ث: ؾیٍب با پؿقم ه٘بىحك ٌؿم، بیا به ک٘ک هن اهٍب يیم  جك بمقگ ؾؼحك

با٬ی بگفاقین. په آو ٌب يیم او قا ٌكاب  گىيه يىلی ال پؿقهاويىٌايؿه و جى يیم با او ه٘بىحك ٌى جا ایى
ؾؼحك لىٖ ال  گىيه ؾوؼبك بىؾ. و ایىلىٖ ال او بیکه يىٌايؿه و ؾؼحك کىچکحك با او ه٘بىحك ٌؿ ؾقظالی

 . وافعقاذ باهلل من ذفک 2...«پؿقٌاو ظاهله ٌؿيؿ
ؼكؾی و وبک ه٥می و ياؾايی و ابلهی و هفیاو و پكیٍايگىیی و یاوه وكائی وپه ابى ظمم بك ایى کن

-ایى ؾاوحاو يهایث بیوكهن کكؾو »گىیؿ: یهىؾ ؾق ظ٫ ایى پیاهبك بمقگىاق و وااله٭ام ج١لی٫ لؾه و هی

و جع٭یك الله ٠موشل و اظحكاهی  بی قوايؿ که ؾق اوحؽ٩ا٦ وای قا هیی لياؾ٬هٌكهی و هبال٥ه
چًیى ٠٘لکكؾهای ٨ٕیط و ٬بیعی ال گىیؿ: . جا آيصا که هیوقليؿپیاهبكايً، ال هیچ اهكی ؾقی٣ ي٘ی

 ؛باٌؿي٘ی يیم ى ؼیكی ؾق او باٌؿ٩ِات کىی که ک٘حكی ، ظحی الباٌؿها ي٘ی٩ِات ايبیاء و اؼبل٪ آو
ها که هیچ ٨ایؿه و پًؿ و ٠بكجی ؾق آو اواوی بی چًیى ؼكا٨ات٩ِات وگ هىلکايی اوث که ال بلکه 

 .1«وكعوذ باهلل من اخلذٓن کًًؿٌایٟ هیيیىث و با آو گ٘كاه ٌؿيؿ، 
٬ىم  1اهل هؿیى،ی بكؼىقؾ و يىٞ ج١اهل ايبیاء، يعىهج٘ىؽك و اوحهماء به  های ِىقت ال ؾیگك -1

                                                           
 ؛ وابى ال٭ین هك ؾو ال، 111 :، َيهؿایة العیاق؛ 111ٓ-111-٤1/111اذة الله٩او ٔا: ؛ يگا2/111ٓال٩ّل ٔ -2

 قظ٘ث الله الهًؿی.ال ٓ 2112-1/2110ٓ و 1/11ٔٓ و 2/21ٔاٜهاق الع٫ ٔ
 ٓ.111-2/111ال٩ّل ٔ -1
و آو ؾق ٬كآو کكین آهؿه اوث و يیم گ٩حه ٌؿه که آباٌؿ و ـکك  هی باٌؿ که ال ٤مه پؿیؿاق هی هؿیى وكلهیًی ؾق ٌام -1

باٌؿ و چه بىا بمقگحك ال آو باٌؿ و ؾق ایى ٌهك  هی بىکو به ايؿاله جآاوث هٍك٦ بك ؾقیای وكغ  و وو١ث  ٌهكی
ٓ، وه١صن 1/2102ه٘او چاهی اوث که هىوی ٠لیه الىبلم بكای چهاقپایاو ١ٌیب آب کٍیؿ. ه١صن ها اوح١صن ٔ

 ٓ.1/31البلؿاو ٔ
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 ًَةَل ﴿ ٨كهایؿ:ال هیباٌؿ. الله هح١با او هی الىبلم٠لیه١ٌیب 
ُ
َل َٕ ۡ َٖ  ٱل ِي ْ  ٱَّلٍّ وا َبُ ُۡ ِٖٔ  ٱۡقَذ

 ِِٙٔ ٜۡ ٍَ َيَُٰشَكۡيُت وَ  ۦًَ ٍّ٘ َٖ نَلُۡؼؿَِص ِي ۚٗ  ٱَّلٍّ َ٘ة ٍّْذِ ۡو ََلَُكُٜهنٍّ ِِف ِم
َ
ٓ أ َ٘ة ِ ِٖٔ ًَۡؿيَت  ٍَ َك َٔ  ْ ٜا ُ٘ َٔ  ﴾َءا

 ىیؾ که ؾايىحًؿیه آو ال باالجك قا ٍحىیؼى کهٔ بی١ٌ ٬ىم هحکّبك و وكاو اٌكا٦» [11 ٠كا٦:األ]
و  ٌهك ال ايؿآوقؾه ٘اویا جى با که قا یو کىاي جى ظح٘اً ٕ بی١ٌ یا: گ٩حًؿٓ بؿو كيؿ،یبپف قا ؼؿا
 .«ؿیؾقآئ ها ىیآئ به که ىیا هگك نیکً یه كوویب ؼىؾ یآباؾ

ی ک٩اق با پیاهبكي ١ٌیب و هىاشهه ال کی٩یثالله ٠موشل ؾق ایى آیه »گىیؿ: هی ابى کریك 
هًاو ه٘كاه او قا به جب١یؿ ال ئو ه الىبلم٠لیهؾهؿ که چگىيه ١ٌیب هًايی که ه٘كاه او بىؾيؿ، ؼبك هیهئ

و  جهؿیؿ ي٘ىؾيؿها بك آو بىؾيؿ، آو ٌاو و پفیك٨حى آيچهؾیى و آییىٌهك و یا اکكاه و اشباق به بالگٍث به 
 .2...«ؾه و هكاؾ و ه٭ّىؾ پیكوايً بىؾيؿایى ؼٙاب به ١ٌیِب پیاهبك بى

ها قا به جىظیؿ و یگايگی الله ٠موشل ؾق ٠باؾت و ٌكک آو الىبلم٠لیهآقی، په ال ایًکه ١ٌیب 
پاوػ ؾاؾيؿ.  الىبلم٠لیهگىيه به ١ٌیب وقلیؿو به ظ٫ وبعايه و ج١الی ؾ٠ىت ي٘ىؾ، هىحکبكاو ایى

های ؾايىث ج٘اهی بكياههای که هیؾ٠ىت ٬ىهً قا با ایى ٬ا٠ؿه آ٤ال ي٘ىؾ، ٬ا٠ؿه الىبلم٠لیه١ٌیب 
اِىل و اقکاو ق٨حاق و کكؾاق و اؼبل٪ و ه١اهبلت ال  گكؾؾ وليؿگی و اؤاٞ و اظىال آو، ال آو آ٤ال هی

ایًکه ایى اِل و ٬ا٠ؿه گكؾؾ هگك ها قاوث و ؾقوث ي٘یٌىؾ و ج٘اهی آوآو ه١ًٍب و بكگك٨حه هی
 .1اوحىاق و پایؿاق باٌؿ

ٌاو بىؾ که الله ، ایى وؽًاوالىبلم٠لیهها به ١ٌیب ش٘له اوحهماء آو ال»گىیؿ: هی اهام ًٌ٭یٙی 
ُٜل ِإَوٍّٗة ﴿ ٨كهایؿ:ها ظکایث ي٘ىؾه و هی٠موشل ال آو ٌُ ة َت ٍّٕ ا ّمِ سرِيا ََ  ُٙ ٌَ ة َجۡى َٔ َُٰشَكۡيُت  ٜاْ َي ُ ٍَ ًَةل َٰ ى َََّنَ

َ٘ة ثَِكـِيـٖ  َٗخ َقَْۡي
َ
ٓ أ ة َٔ ۖٞ َو ٍَ ٍَ لَؿَََجَۡجَٰ ُؽ ۡٚ ََل َر ٜۡ َ ۖٞ َول ة َ٘ة َعكِيىا ٕ بی١ٌ یا: گ٩حًؿ» [32]هىؾ:  ﴾ڻذِي

 ؾق قا ٌ٘ا و هآ ىثیي بؿهکاق وؽًايث به هاوو گىئ نی٨ه٘یي٘ یگىئیه که قا یمهائیچ ال یاقیبى
ٓ اظحكام ؼا٘ك بهٔ اگكٓ. نیؾايیي٘ گكاویؾ و ا٬ًاٞ ٍحىیؼى ال ؾ٨اٞ به و ٬اؾقٔ نیًیبیه ٧ی١ٔ ؼىؾ اویه
 یو اقلٌ ٬ؿق ها ًیپ ؾق و جى نیکكؾیه وًگباقاو قا جى هآ باًٌؿیه ها ىیآئ بك کهٔ يبىؾ جى کايؿ لهی٬ب

 قا آو و ٬ؿقت ٬ّىت ها بكابك و ؾق نیکً يٝك ِك٦ جى کٍحى و ال نیؾاق و هعحكم بمقگ قا جى جأ یيؿاق
 .1«ٓیکً ؾ٨اٞ ٍحىیؼى ال که یيؿاق

                                                           
 ٓ.1/112ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 ویؿ ٬ٙب. ،٨1/2121ٓي ٜبلل ال٭كآو ٔ: يگا -1
 گىیؿ: ی١ًی ها بىیاقی ال چیمهایی که هی ٓ آيصا که113-1/111ٔ هعاوى الحؤویل: يگا و ؛1/288ٓٔٔىاء البیاو أ -1



 113  های پیؾیى هایی اص اعحهضاء دس اهث فصل اول: صىست

ی ؾیگكی قا يیم ؾق اها په ال ایًکه ک٩اق هؿیى پیاهبكٌاو ١ٌیب قا جهؿیؿ ي٘ىؾيؿ، ٠بلوه بك آو ٌیىه
 َوًَةَل ﴿ پیً گك٨حًؿ، اها ایًباق يه با او، بلکه با پیكوايً و گ٩حًؿ:

ُ
َل َٕ ۡ َٖ  ٱل ِي ِِٔٙ  ٱَّلٍّ ٜۡ ًَ ِٖٔ ِٖ  ۦَزَىُؿواْ  ِ ه

َّ
 ۡٓ َجۡكُذ وَن  ٱتٍّ ا ٍَّّذَِِٰسُ ٓۡ إِذا  به ؼٙابٔ او ٬ىم کا٨ك و وكاو اٌكا٦» [٠30كا٦: ]األ ﴾ںُشَكۡيًجة إٍُِّٗس

 آباء که یًیآئ به ؿویگكو وبب به هنٔ ٌ٘ا ِىقت ىیا ؾق ؿیکً یكویپ بی١ٌ ال اگك: گ٩حًؿٓ ؼىؾ كواویپ
 .«ؿیگكؾیه ايکاقیلٓ و ؿیؾهیه ؾوث ال قا ؼىؾ و ذكوت ٌك٦ ايؿ،يبىؾه آو بك و اشؿاؾجاو
که هىحکبكاو به و٠یؿ و جهؿیؿ ١ٌیب و ٬ىهً قوی آوقؾيؿ، هیچ ظصث و بكهايی بكای با٘لی لهايی

که بك آو بىؾيؿ، يؿاٌحًؿ و چىو ٠اقی ال وبلض ظصث و بكهاو بىؾيؿ، به جهؿیؿ و و٠یؿ قوی آوقؾيؿ و 
پكؾاؼحًؿ؛ ؾق چًیى  الىبلم٠لیهیب پیكواو پیاهبك ؼؿا، ١ٌیب وپه ؾق ایى قاوحا به ٌکًصه و ج١ف

ٌاو قوی آوقؾه و ال او ؾگاق و ؼال٫ و ياِك و یاقی ؾهًؿههًاو ه٘كاه او به پكوقئهى١٬یحی، ١ٌیب و ه
َ٘ةًَِؽ ﴿ ها و کا٨كاو ي٘ىؾيؿ:٘لب یاقی و ؾاوقی هیاو آو ۡي ِ لََعَ  ٱۡذََتَ ِؾثًة إِۡن ُقۡؽَٗة ِِف مٍِّْذُِسٓ  ٱّللٍّ ََ

َ٘ة  َٰ ُ َبۡكَؽ إِۡذ ََنٍّى ن يََشةَٓء  ٱّللٍّ
َ
ٓ أ ةٓ إَِلٍّ َٛ ن جٍُّكَٜه ذِي

َ
ة يَُسُٜن نَلَةٓ أ َٔ ۚٗ َو ة َٛ ۡ٘ ِٔ ُ ٍء  ٱّللٍّ َ٘ة ُكٍّ ََشۡ ۚٗ وَِقَف َربَّ َ٘ة َربَّ

ۚٗ لََعَ  ة ًٕ ْۡ ِ ِق ۚٗ  ٱّللٍّ َ٘ة ۡ َّكٍّ َٜ َ٘ةدَ ِ  ٱۡذَذطۡ  َربٍّ َ٘ة ث ِٔ ٜۡ َ٘ة َوبَۡيَ ًَ َ٘ َٗخ َػرۡيُ  ٱۡۡلَيِّ ثَۡح
َ
َّۡػَٰذِِعيَ َوأ  [٠13كا٦: أل]ا ﴾ڹ ٱ

 ؾقو٢ ؼؿا به هىّل٘اً  اوث، ؿهیبؽٍ يصات آو ال قا ها ؼؿا که آو ال ب١ؿ ن،یؾقآئ ٌ٘ا ىیآئ به ها اگك»
 که ىیا هگك ن،یؾقآئ بؿاو که يىمؾ قا هآ. نیاؿهیياه یآو٘اي ىیآئ كواویپ قا ٍحىیؼى گما٦ و بهٔ نیا بىحه
 ها پكوقؾگاق ٠لنٓ. ؼىاوث يؽىاهؿ هن قا یمیچ ىیچً هكگم کهٔ بؽىاهؿ اوث ها پكوقؾگاق که ؼؿا
 هع٩ىٚ قا ها ٘اویا ؾاقؾ، هئهًاو به يىبث که یو هعّبح هكظ٘ث با و اؤ اوث گك٨حه بك ؾق قا میچ ه٘ه

 به ها و ٬ىم ها اویهٕ پكوقؾگاقآ. نیبًؿیه پٍث بؿو و هنٔ ؾاٌحه جىّکل ؼؿا بك جًها هآ لفا. ؿی٨كهایه
ث که یظ٭ٔ کى یؾاوق ظ٫ ًّ ل ىیهِّلع ِى یهِعّ٭  اویه یؾاوق ؾق جى و ِٙ  یشاق آو بك ى،یه٩ىؿ ِى یو هْب

گاه میچ ه٘ه بك که چكأ یؾاوقاي ِى یبهحك جى وٓ اوث  .«ٓیجىايائ میچ هك و بك آ
و الله ٠موشل ؾقو٤گىیاو و جکفیب کًًؿگاو قا  پیكولی ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال اوث و ؾاوقی و

ُٓ ﴿ ؾهؿ.هًاو قا يصات هیئهبلک ي٘ىؾه و ه ُٛ َػَؾۡت
َ
َِٕي  ٱلؿٍّۡصَىحُ وَأ ٓۡ َجَٰسِ ْ ِِف َهارِِٚ ٜا ۡضَجُع

َ
 ﴾ڻوَأ

 ؾق قا ٍاویآ هىحعکن یهاو ؼايه ٬ّكهأ یاللملهٓ یايگكیو ٥٘ یشىئمهیوح صهیيح ؾقٔ» [٠32كا٦: ]األ
 .«و هكؾيؿ ؿيؿیؼٍک ؼىؾ اقیو ؾ ٌهك و ؾقٓ ؿیکىب هن ؾق قا آياو و بك٪ پك لق٪ یو ليؿگٔ بكگك٨ث

َ٘ة ُشَكۡيجاة وَ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هیو  ۡمُؿَٗة ََنٍّۡي
َ
ة َصةَٓء أ ٍّٕ َ َٖ َول ِي ُٙ  ٱَّلٍّ َك َٔ  ْ ٜا ُ٘ َٔ ٍّ٘ة  ۥَءا ِ ّٔ ثِؿَۡۡحَحٖ 

                                                                                                                                                         
پفیكيؿ و  قا ي٘یآو ٨ه٘ین و ه٭ّىؾٌاو ایى بىؾ که ي٘ی گىیی، ه٘چىو جىظیؿ و ظكهث کاوحى ال ظ٭ى٪ هكؾم هی

 بك لباو آوقؾيؿ.... اه٘یث ٌ٘كؾو ایى اهك کًًؿ یا ایًکه ایى هٙلب قا ال قوی وبک و بی ي٘ی ٬بىل
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َػَؾِت 
َ
َٖ َوأ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ُٕ ۡيَعحُ َؿَْ َِٕي  ٱلطٍّ ٓۡ َجَٰسِ َٰؿِِٚ ٜاْ ِِف هَِي ۡضَجُع

َ
 ها ٨كهاو که یهًگاه» [31]هىؾ:  ﴾ھوَأ

ٓ کو هبل ٠فاب الٔ ؼىؾ ههك پكجى ؾق قا او ه٘كاهِ  و هئهًاِو  بی١ٌ ؿ،یقو ؾقٓ ىیهؿ ٬ىم کهبل بك یهبًٔ
و  کكؾيؿ یجه ٬الب آو اذك بكٔ و ا٨ثیؾق قا وح٘کاقاو ،ٓو للمله ِا٠٭ه کوظٍحًأ یو ِؿا نیؾاؾ يصات

 .«گٍحًؿ یشايیب یکالبؿها ؼىؾ و کاٌايه ؼايه ؾقٓ و ٌؿيؿ ىیله ي٭ً
به  الىبلم٠لیهؾ یهىؾ ؾق جىِی٧ ي٘ىؾو یىو٧ اوحهماء به ايبیاء، ٠٘لکك های ِىقت ال ؾیگك -8

گىیؿ:  هی باٌؿ. ابى ٬ین ي٭ائُ و ٠یىب و آيچه ٌایىحه و الی٫ ايبیاء و قوىالو يیىث، هی
ايؿ: او بًؿ ٌلىاق ؼىؾ و ه٘ىك ٠میم قا بال ي٘ىؾه و يىبث ؾاؾه الىبلم٠لیهیهىؾیاو به یىو٧ »

که ؾق ایى لعٙه  ٌىؾ، آهاؾه گكؾیؿبكای ه٘بىحكی با ه٘ىكي آهاؾه هیه٘چىو هكؾی که 
قا ؾیؿ که ايگٍث ؼىؾ قا ؾق ؾهاو  الىبلم٠لیهىو٧ ٌکا٨حه ٌؿ و پؿقي ی١٭ىب ؾیىاقی بكای ی

٨ٍاقؾ. اها با ایى ه٘ه ال شای ؼىؾ بكيؽاوث جا ایًکه شبكئیل يالل گٍث و گ٩ث: ای هی
که يمؾ ؼؿاويؿ هح١ال ال لهكه ايبیاء هىحی. باٌیٕٕٕ ؾقظالیؼىاهی ال لياکاقاو یىو٧، آیا هی

 په آيگاه بكؼاوث.

بؿیهی اوث که جكک ٨اظٍه با ؾیؿو چًیى جّىیكی، ؾیگك شای هیچگىيه هؿض و وحایٍی يؿاقؾ، 
اگك ؾق چًیى ٌكایٙی شبكئیل قا ببیًؿ، جكویؿه و پا به ٨كاق گفاٌحه و ٨اظٍه قا  جكیى هكؾم هنچكا که ٨او٫

 .2«ي٘ایؿهی قها
بكؼی ال ه٩ىكیى ایى »گىیؿ: ؾق ج١لی٫ بك وؽى پیٍیى ابى ٬ین هی  يٌیػ هع٘ؿ ظاهؿ ال٩٭

-ايؿ؛ٓ اها ه٘چًاو که هیقا باوق کكؾهال هكؾم با آو ٨كی٩حه ٌؿه ٔو آو ايؿ؛ و بىیاقی٬ّه قا ـکك ي٘ىؾه

باٌؿ. اها بكهاو یهىؾ يىبث به ايبیاء هیها و ياوماهای ها و ا٨حكاء و ؾقو٢ بىحىبیًی، ایى ؾاوحاو ال ؾًٌام
پكوقؾگاقي، ه٘او ای٘او و ؼى٦ و ظیای ال پكوقؾگاق شهايیاو بىؾ، پكوقؾگاقی که ک٘حكیى چیمی ؾق 

کًؿه ال ای٘او و ؼى٦ و آو٘او ها و لهیى بك او پىٌیؿه يیىث؛ و ایى ؼؿاويؿ هح١ال بىؾ که ٬لبً قا آ
ی اگك کىی ؾیگك اويؿ هح١ال ال یىو٧ ِؿی٫ بىؾ. اها بكاوحظیاء ي٘ىؾه بىؾ و ایى به ؼا٘ك ظ٩ا٘ث ؼؿ

ا٨حؿ و بؿاو ، ؾق چًیى ؼلىجی با ج٘اهی آو ٌكایٗ ٬كاق گیكؾ، ظح٘ا ؾق آو ٨اظٍه هیالىبلم٠لیهشم یىو٧ 
هك ايىايی ایى اهك قا به  ، لیكاايىاو هىل٘او ال چًیى ؼلىجی بكظفق باٌؿآیؿ، په بایىحی گك٨حاق هی
 .1«باٌؿيمؾ او ي٘ی ی که یىو٧ ال آو بكؼىقؾاق بىؾ،ه ٠ّ٘حؾايؿ کؼىبی هی
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و ؾق  2ها و ابا٘یل ؾق کحب ج٩ىیكها و ظیلهجكؾیؿی يیىث که قؼًه کكؾو و وقوؾ ایى بیهىؾه گىیی
، ه٘او کىايی که کحب آو٘ايی ؼىیً قا جعكی٧ باٌؿهای اهل کحاب هیهیاو هىل٘اياو، ال ؾویىه

ذك گٍحه و ؤها هحگىيه بكؼی ال قاویاو اوبلهی ال اوكائیلیات آوي٘ىؾيؿ. و ایىقا ؾگكگىو و بکلی آو ي٘ىؾه
ي٘ایؿ؛ قا قؾ هیها و اـهاو ولین آوقا يپفیك٨حه و ٠٭لها آوؾاؼحًؿ، اوكائیلیاجی که گىيها پكبه ي٭ل آو
 .1ها قا به ايبیاء يىبث ؾهًؿ یا ایًکه بًٍىيؿ و جّؿی٫ کًًؿىايی که آووای بك ک

ی اهل کحاب به ؾو پیاهبك ؼؿا، ؾاوؾ و اوحهماء به ايبیاء، ا٨حكا و ١ً٘ه های ِىقت گكال ؾی -1
به  -باًٌؿ که ليا لاؾه اوث گىیًؿ: آيؿو ال ٨كليؿاو ٨اقَ هیباٌؿ. آيصا که هیولی٘او هی

حی جّكیط ٌؿه اوثو  - گ٘او با٘ل اهل کحاب  .1بؿیى بهحاو و ا٨حكا ؾق باب اول ال ايصیل ه 
های يّاقی به پیاهبك ؼؿا ؾاوؾ قا به ٘ىق ؼبلِه ها و بهحاوگىیییاوه« اٜهاق الع٫»کحاب ِاظب 

 ي٘ایؿ:ؾق هٍث هىقؾ ـکك هی
که به يٙك ٌهىت به ليی بیگايه يگكیىحه اوث. ؾقظالی الىبلم٠لیهايؿ: ؾاوؾ ال٧ٓ به ؾقو٢ گ٩حه

هكآيکه به » «ؿؾبه تفقفا ؾؼد زكی هبا يففی امراة فقشإان ـل من یـطر »٨كهىؾه اوث:  الىبلم٠لیه٠یىی 
که ؾق باب پًصن ال  ه٘چًاو .«ليی ال قوی ٌهىت بًگكؾ، ؾقظ٭ی٭ث ؾق ٬لبً با آو لو ليا کكؾه اوث

 له جّكیط ٌؿه اوث.ؤايصیل هحی بؿیى هى
که بٓ او جًها به يگاه ٌهىت آلىؾ اکح٩ا يکكؾه و بلکه او قا ؼىاوحه و با او ليا کكؾه اوث، ؾقظالی

و ليا « »الجمو»باٌؿ و ؾق جىقات آهؿه اوث: ظكهث ليا ١ٙ٬ی بىؾه و ال اظکام ؾهگايه هٍهىق هی
 .«هکًیؿ

یى جك بمقگ ها، ایى ليا با لو ه٘ىایه بىؾه اوث و ایى يىٞ ليا الزٓ به ل٠ن و گ٘او با٘ل و ؾقو٢ آو
 ّكیط ٌؿه اوث.که ؾق اظکام ؾهگايه بؿاو جباٌؿ و گًاهی شؿاگايه اوث. چًاوايىاٞ آو هی

 ؾٓ ؾاوؾ، ظؿ ليا قا يه بك ؼىیٍحى و يه بك آو لو، شاقی يً٘ىؾ.

                                                           
گاهاو به ٠لن   چًیى ؾق کحب ج٩ىیك چیمهایی ال قوىل الله٘گىیؿ: و ههی ةجی٘یابى -2 ي٭ل ٌؿه اوث که ٠ال٘او و آ

حی ی١ك٦ بها الّؿ٪ الؽبك يؿاقيؿ. الٙك٪ ال  ؾايًؿ که ایى ا٬ىال ؾقو٢ بىؾه و هیچ يىبحی با قوىل اللهظؿید هی
باٌؿ، اها ؾقو٢ بىؾو اوكائیلیات هى باب اولی وأط و قوٌى ایى ال ظید اظاؾید يبىی هی ؛ و11: هى کفبه،َ

 اوث.
 .ي٬او٘ ،1/113ٓهعاوى الحؤویل ٔ: يگا -1
ال  ،1/2111ٓٔاٜهاق الع٫ ؛ ابى ال٭ینال  هك ؾو، 101 :، َيهؿایة العیاق و 111ٓ-٤1/111اذة الله٩او ٔا: يگا -1

 .يقظ٘ث الله الهًؿ
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اي ال هیاو وپاه ؼىاوحه و او قا اهك ي٘ىؾ جا به ؼايه قا که با او ليا کكؾه بىؾوٓ ؾاوؾ، اوقیا ه٘ىك ليی 
بؿو بكوؾ؛ و هؿ٦ و ٤كْ ؾاوؾ ال ایى اهك آو بىؾ که ٠یب ؼىؾ قا بپىٌايؿ و ظاهلگی ه٘ىك اوقیا 

ايه يكوؾ، قول هًىىب گكؾؾ. اها چىو اوقیا به ؼا٘ك ؾیايحً به ؼايه يك٨ث و وىگًؿ ؼىقؾه بىؾ که به ؼ
اي بكوؾ، لیکى او قا ؼىاوحه و بؿو ٌكاب يىٌايؿ جا ایًکه ؾق ظالث هىحی به ؼايه الىبلم٠لیهؾوم يیم ؾاوؾ 

 و هًمه اوث ؼؿاويؿ ٠میم و چیكه.... پاک ٨ث ؾق ایى ظالث هن وی به وبب ق٠ایث ؾیايحً به ؼايه يك
گىيه اوث و ی هكؾم ؾق جكک اهك شائم به ؼا٘ك ؾیايث و ج٭ىا ایىآقی، يمؾ اهل کحاب، ؾیايث جىؾه

 اوكائیل ؾق اقجکاب ٨ىاظً آيگىيهٕٕؾیايث ايبیاء بًی
هـٓ چىو ه٭ّىؾ ؾاوؾ با ٌكاب يىٌايؿو اوقیا و هىث ي٘ىؾو وی ظاِل يٍؿ، جّ٘ین به ٬حل وی 

ال و٩ك ؼكوز آهؿه  11ی ه٩حن ال ایى باب، باب ، په او قا با ٌٍ٘یك بًی ٠٘ىو کٍث. و ؾق آیهگك٨ث
 اوث که: يیکىکاق و ايىاو پاک قا يبایؿ کٍث.

او قا وكليً و يکىهً  الىبلم٠لیهه يکكؾ جا ایًکه ياذاِو يبی یٓ ؾاوؾ هحىشه ؼٙای ؼىؾ يٍؿه و جىب
 ي٘ىؾ.

ای که به وبب ليا هحىلؿ ٌؿه بىؾ، بك ؾاوؾ اببل٢ ك هكؾو بچهلٓ با ایًکه ظکن ؼؿاويؿی هبًی ب
حی وی ؾ٠ا ي٘ىؾه و قوله گك٨ث و بكای با٬ی هايؿو وی بك گكؾیؿ، بال هن ؾاوؾ بكای وبلهحی و جًؿقو

 .2«لهیى جبلي ي٘ىؾ
به ایى هن ها بىؾ. اها آو الىبلم٠لیهل کحاب بك پیاهبك ؼؿا، ؾاوؾ ها و ا٨حكاءات اهای ال ١ً٘هایى ي٘ىيه

ال  که به ؾو ي٘ىيه به پیاهبك ؼؿا ولی٘او يىبث ؾاؾيؿٌاو پًس ؼٙا قا بىًؿه يکكؾه و به ل٠ن با٘ل و کاـب
 کًین:ها اٌاقه هیآو

که ؾق وا٬ٟ  -ؾق پایاو ٠٘كي  الىبلم٠لیهیى ایى ا٨حكاءها آو بىؾ که گ٩حًؿ: ولی٘او جك بمقگ ال٧ٓ
قشن  الىبلم٠لیههكجؿ ٌؿ و شمای هكجؿ ؾق ٌكی١ث هىوی  - اوثهًگام جىشه و قوی آوقؾو به ؾقگاه ظ٫ 

 و لى ایًکه آو هكجؿ، پیاهبكی ِاظب ه١صمات گىياگىو باٌؿ. باٌؿهی
و ایى  بًا ي٘ىؾ 1ها ؾق کىه ٬ؿام اوقٌلینهای بمقگی بكای بثهه١ابؿ و ٠باؾجکؿ الىبلم٠لیهبٓ ولی٘او 

په ال هكگ  1وال 110ه١ابؿ با٬ی بىؾ جا ایًکه یىٌیاو بى آهًىو، پاؾٌاه یهىلا ؾق ٠هؿ ؼىؾ، بیً ال 
 کكؾ. ها قا يابىؾ ها قا ؾقهن ٌکىحه و بثولی٘او، آو
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ها ها و بلکه اهرال آوبكاوحی بك ها واشب اوث که ایى ؾاوحاو»گىیؿ: هی يٌیػ قظ٘ث الله الهًؿ
و ها بك ایى باوق و ا٠ح٭اؾین و ی٭یى کاهل باًٌؿ ا١٘ايه بگىیین که ؾقوث و ِعیط ي٘یقا ايکاق کًین و ٬

 .2«ؾاقین که ه٭ام يبىت ال اهرال ایى اهىق ٬بیط و ًٌیٟ بكی و بىیاق بىیاق ٨اِله ؾاقؾ
قا که ٌایىحه ٠ٝ٘ث و ه گىین: ال اهحی که به ه١بىؾ و پكوقؾگاق و اله ؼىؾ جىهیى ي٘ىؾه و آيچهی

يىبث ؾهؿ، ايحٝاقی شم ایى يیىث که به یاوه گىیی و ؾاوحاو وكایی و هفیاو و  ییىث، به وشبللً ي
اظحكاهی  بی ها قا هىقؾ جع٭یك و جىهیى وو آو بیعی به پیاهبكاو الهی قوی آوقيؿيىبث ؾاؾو چًیى ا١٨ال ٬

و ایى بهحاو و ًؿ. پكوقؾگاقا جى پاک و هًمهی ٌاو ٬كاق ؾهو ٠یبصىیی و اوحؽ٩ا٦ و جً٭ُ ه٭ام يبىت
  .1ا٨حكایی بمقگ اوث

َ٘ة َهاوُ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی ۡؽ َءادَۡح ٌَ ۖٞ َوًَةََل  ۥهَ َوَّ ة ٕا َٖ ِقْۡ ؽُ وَُقَْۡيَؿَٰ ٕۡ ِ  ٱۡۡلَ ِيّلِلٍّ َ٘ة  ٱَّلٍّ َْ وَغٍّ
ٖۡ ِقَجةهِهِ  ِ ّٔ سرِيٖ 

ََ  َٰ ۡؤِِٔ٘يَ لََعَ ُٕ ۡ  ٠ٙاءٓ یاهبلظٝه ٬ابلٔ ؾايً ٘اویو ول ؾاوؾ به ها» [21]الً٘ل:  ﴾ٯ ٱل
 بك قا ها که اوث وما قا ؼؿاويؿ و وپان ظ٘ؿ: گ٩حًؿٓ و آوقؾيؿ یشا به قا ؼؿا وپانٔ و آياو نیکكؾ
 .«ؿیبؽٍ یبكجك ؼىؾ هئهى بًؿگاو ال یاقیبى

ها ٠لن ٠ٙا کكؾه بىؾ، يیم ه٭ام يبىت هن بؿیٍاو ؾاؾه بىؾ. ؼؿاويؿ که ؼؿاويؿ هح١ال به آوو چًاو
ٓ إََِلَٰ ُٜٖٗح وَ ﴿ ٨كهایؿ:هح١ال هی َ٘ة وَۡظۡي

َ
ٓ أ ة َٕ ََ  ٍَ ٓ إََِلۡ َ٘ة وَۡظۡي

َ
ٓ أ ة ِ  َٖ  ۧٱنلٍّجِّيِ إِجٍّ ٖۢ َبۡكِؽه ٓ إََِلَٰٓ  ۚۦٗ ِٔ َ٘ة وَۡظۡي

َ
َوأ

َٜب وَ  ٌُ َِ ِإَوۡقَدََٰي َوَيۡك َٓ ِإَوۡقَؿَٰكِي ِي َٰٚ ۡقَجةِط إِثَۡس
َ
ۚٗ  ٱۡۡل َٖ َب َوُيٜنَُف َوَفَُٰؿوَن وَُقَْۡيَؿَٰ يَّٜ

َ
وَِقحَسَٰ َوخ

 َ٘ ا  ۥهَ َهاوُ  ةَوَءادَۡح  ه٘او ن،یکكؾ یوظٓ قا ١ثیو ٌك ٬كآو ٥٘بك،یپ یأ جى به ها» [281]الًىاء:  ﴾١٦٣َزُبٜرا
 اوعا٪، ن،یابكاه بهٓ که گىيهه٘اؤ و نیکكؾ یوظ او ال ب١ؿ ٥٘بكاویپ و يىض به جى ال ًیپ که گىيه

 ٘اویو ول هاقوو ىيه،ی ىب،یا ،یىی٠ ،ٓبىؾيؿ ؼؿا ٥٘بكاویپ آياو ال یبكؼ که اؤ يىاؾگاو ١٭ىب،ی
 .«نیؾاؾ لبىق ؾاوؾ و به نیکكؾ یوظ

ؿۡ وَ ﴿ ٨كهایؿ:هیالىبلم ٠لیهو ؾق هىقؾ ؾاوؾ  َُ يۡؽِ  َذا  ۥهَ َخۡجَؽَٗة َهاوُ  ٱۡذ
َ
ُٙ  ٱۡۡل اٌب  ۥٓ إٍِّٗ وٍّ

َ
و » [21]َ:  ﴾ٱأ

 و ه٘ه کاق ه٘ه ؾقٔ او وا١٬اً . قا و جىايا ٬ؿقجً٘ؿ ؾاوؾ ها بًؿهٓ ش٘له ال با،یٌک ٥٘بكاویپٔ اوقیب ؼا٘ك به
 .«بىؾ کاق جىبه یبىٓ و گٍثیه بال ؼؿا یوى به ظال

َ٘ة َبۡكَظ ﴿ ٨كهایؿ:و ه٘چًیى ؼؿاويؿ وبعاو هی ْۡ ۡؽ وَغٍّ ٌَ َ٘ة َهاوُ  َٖ  ۧٱنلٍّجِّيِ َوَّ َٰ َبۡكٖظ  َوَءادَۡح  ۥهَ لََعَ

                                                           
 ٓ.2/21ٔ ه٘او -2
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ا   ؾاوؾ بهٓ ش٘له الٔ و نیاؾاؾه یبكجك گكیؾ یبكؼ بك قا ٥٘بكاویپ ال یبكؼ ها» [11وكاء: ]اإل ﴾ڗَزُبٜرا
 ٬كآو میي جى به. نیاؾاؾه ٬كاق اءیايب یب١ٕ ال و باالجك ؿهیبؽٍ ا٨حؽاق بؿاو قا و اؤ نیاي٘ىؾه ٠ٙاء لبىق

 .«ٓنیاواؼحه ٥٘بكايثیپ ه٘ه و وكآهؿ و ؼاجن کكؾه اقه٥او
ُٖ َهاوُ َوَورَِث ﴿ ٨كهایؿ:هی الىبلم٠لیههح١ال ؾق ه٭ام وحایً ولی٘او و يیم ؼؿاويؿ  ۖٞ ُقَْۡيَؿَٰ َوًَةَل  ۥَه

ة  َٛ حَّ
َ
د ِ٘ؽَي  ٱنلٍّةُس َيَٰٓ َٔ َ٘ة  ٕۡ ِ ّْ رۡيِ ُق َٜ  ٱّؽٍّ ُٛ َ ٍء  إِنٍّ َفََٰؾا ل ِ ََشۡ

َ٘ة ِٖٔ ُكّ ودِح
ُ
ُِ َوأ جِيُ  ٱَّۡىۡغ ُٕ ۡ ]الً٘ل:  ﴾ٰ ٱل

 وؽى و يعىهٔ پكيؿگاو وؽىٓ کؾقٔ ها بهٕ هكؾم یا: و گ٩ث ٌؿ ؾاوؾٓ پؿقئ واقخ ٘اویول» [28
 ال که یووائل و ج٘امٔ مهایچ ه٘ه ال ها و به اوث ٌؿه آهىؼحهٓ بمقگىاق ؼؿاويؿ لهیوو به ها،آو با گ٩حى

 و ل٧ٙ لثی٨ٕ ىیا. اوث ٌؿه ؾاؾهٓ باٌؿ اللم یاله ظکىهث لیجٍک یبكا یو ه١ًى یهاؾ يٝك
 .«ٓنیبصىئ قا ؼؿا یقٔا ٨ؽك ىیا ٌکك و با نیبگىئ قاآو وپان اقیبى ؿیو بأ اوث یآٌکاق

اوُ ﴿ ٨كهایؿ:هی و يیم َ٘ة ِلَ ۡج َٚ َٓ  ۥهَ َوَو ۚٗ ِٗۡك َٖ َّۡكۡجؽُ ُقَْۡيَؿَٰ ُٙ  ٱ اٌب  ۥٓ إٍِّٗ وٍّ
َ
 به قا ٘اویول ها» [10]َ:  ﴾پأ

 .«بىؾ کاق جىبه او که چكا بىؾ، یؼىب اقیبى بًؿه او. نیکكؾ ٠ٙاء ؾاوؾ
که ؼؿاويؿ  ٠لیه٘االىبلمآقی ایى بىؾ ذًا و وحایً الله هح١ال بك ایى ؾو پیاهبك گكاهی، ؾاوؾ و ولی٘او 

وبعاو ؾق کبلم بمقگىاقي ـکك ي٘ىؾ. و ؾق وا٬ٟ آو بیايگك بٙبلو ل٠ن و گ٘او ؾقو٤یى اهل کحاب و بهحاو 
 باٌؿ. ها به ايبیاء و قوىالِو ؼؿاويؿ هًاو هیو ا٨حكا و ؾًٌام آو

گك٨ث، ؼؿاويؿ هح١ال ها قا ؾقبكها يالل گٍث و آوگىيه بىؾ جا ایًکه ل١ًث ؼؿاويؿ هح١ال بك آوو ایى
َٖ ﴿ ٨كهایؿ:هی َٖ ُّكِ ِي َٰ لَِكةِن َهاوُ  ٱَّلٍّ َِ لََعَ َٰٓءِي ٖۢ ثَِنٓ إِۡقَر ِٔ  ْ ِٖ وَِقحَس  ۥهَ َزَىُؿوا ة  ٱثۡ َٕ ِ ٍَ ث ِ َٰل ۚٗ َذ َٓ َمۡؿيَ

ْ َحۡكَذُؽوَن  ٜا ََكُٗ ْ وٍّ ٜا ْ َحۡىَكَُْٜن  ڮَقَط ٜا ة ََكُٗ َٔ ۚٗ َۡلِۡئَف  ٜهُ ؿٖ َذَكُْ
َُ ٘ َّٔ َن َقٖ  ٜۡ َٚ َ٘ة ْ ََل يَتَ ٜا  ﴾گََكُٗ

 بؿاو ىیا. ايؿٌؿه ىیو ي٩ك ل١ى نیهك پىك یىیو ٠ ؾاوؾ لباو بك لیاوكائیبً کا٨كاو» [13-11]ال٘ائؿة: 
 آياو .گفٌحًؿیه ظّؿ  الٓ و ٨ىاؾ ٜلن ؾقٔ و کكؾيؿیه یوكکٍٓ ؼؿا ٨كهاو الٔ ىوحهیپ آياو که بىؾ ؼا٘ك

 و کكؾيؿیي٘ یيه هایکاقلٌث ال قا گكیو ه٘ؿ ؿيؿیکٍیي٘ ؾوث ؾاؾيؿیه ايصام که یلٌح ا٠٘ال ال
 هن یو گكوه ٌؿيؿیه هًکكات هكجکب یاؾوحه که چكإ ٔکكؾيؿیه یبؿ چه کاق و. ؾاؾيؿیي٘ پًؿ

 .«ٓگٍحًؿیه هصكم ه٘ه لهیوو ىیو بؿ ي٘ىؾيؿیه وکىت
-هیالىبلم ٠لیهو ٨ك٠ىيیاو هىحکبك با هىوی  اوحهماء به ايبیاء، ق٨حاق ٨ك٠ىو های ِىقت ال ؾیگك -1

ة ﴿ ٨كهایؿ:. الله هح١ال هیؼىايؿيؿ 2و ؾقو٤گىباٌؿ که او قا واظك و هصًىو و کاـب  ٍّٕ وََْ
                                                           

 ؛281ٓ-2/282ٔ «الصىاب الّعیط»وكاو و بمقگاو ٬ىم ؾق ای ال ایى ا٨حكا بك هىوی ٠لیه الىبلم ال وىی بًگك به گىٌه -2
 باٌؿ. هی ، که هك ؾو کحاب ال ٌیػ االوبلم ابى جی٘یه212 :ال٩ك٬او، َ و
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ََٜسَٰ أَِب َّٔ  ٓ ُٚ َ٘ة َصةَٓء ِ َ٘ة ثَِفََٰؾا ِِفٓ َءاثَةٓن ۡك ِٕ ة َق َٔ ى َو ۡىََتا َّٔ  ِقۡعؿ  
ة َفََٰؾآ إَِلٍّ َٔ ٜاْ  ُ َ٘ة َبّيَِجَٰٖخ ًَةل َيَٰذِ

ِّيَ  وٍّ
َ
 آياو وكا٢ به ها ٬اٟ٘ و ؾالئل قوٌى اتیآ با یهىو که یهًگاه» [18]ال٭ُّ:  ﴾ڄ ٱۡۡل

 ٍاویبؿ قا ٠ّا و ٬لب ٕاءیب ؿی یهاو ه١صمه ؼؿا ٨كهاوو  کكؾ یه١ّك٨ قا ٍحىیو ؼىٔ ق٨ث
 ؾقو٢ به قا ؼىؾ و وؽىٔ ىثیي یابا٨حه هن و به ؾقو٢ یشاؾو شم یمیچ ىیا: گ٩حًؿٓ ي٘ىؾ

 ظال جا یو کىٔ باٌؿ بىؾه ها اکاویي اویه ؾق یمیچ ىیچً نیاؿهیيًٍ و هآ یياهیه ؼؿا ٨كهىؾه
 .«ٓباٌؿ کكؾه ؿیجىظ یو اّؾ٠ا یه١ّك٨ یکی قا ؼؿا

َ٘ة ُمََٜسَٰ أَِب﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ وبعاو هی ْۡ رَۡق
َ
ۡؽ أ ٌَ جٍِي َوَّ َّٔ  ٖٖ َطَٰ

ْۡ َ٘ة وَُق َن  ٷَيَٰذِ ٜۡ إََِلَٰ وِؿَۡق
اب   ؾٍّ ََ ْ َسَِٰعؿ   ٜا ُ ةل ٌَ َُٰؿوَن َذ َٖ َوَؼ  لیو ؾل ه١صمات با ه٘كاه قا یهىو ها» [11-11]ال٥ا٨ك:  ﴾ٸَوَفََٰؿَٰ

 .«اوث یؾقو٤گىئ شاؾوگك یهىو: گ٩حًؿ ٍاویا. و ٬اقوو و هاهاو ٨ك٠ىو یوى به .نی٨كوحاؾ قوٌى
جِٖي ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی َّٔ  ٖٖ َطَٰ

ْۡ َن بُِك ٜۡ ُٙ إََِلَٰ وِؿَۡق َْۡجَٰ رَۡق
َ
ِِ٘ٙ  چَوِِف ُمََٜسَٰٓ إِۡذ أ َۡ َٰ ثُِؿ َّلٍّ َٜ َوًَةَل  ۦَذَذ

ُٜ٘ن   ۡو َُمۡ
َ
. ؾاقؾ وشىؾ و ٠بكت پًؿ میي یهىوٓ یليؿگ ؾاوحاؤ ؾق» [13-11]الفاقیات:  ﴾ڇَسَِٰعٌؿ أ

 او .نی٨كوحاؾ ٨ك٠ىو یوى بهٓ بىؾ ٕایب ؿیو  ٠ّا که ه١صمات الٔ یآٌکاق یكویي به هصهم قا او که آيگاه
 او: و گ٩ث ٌؿ گكؾاویقو یهىوٓ به ٘اویا و ال ظ٫ امیپٔ ال ؼىؾٓ یو ايحٝاه یيٝاهٔ یكوهایي با ه٘كاه

 .«اوث ىايهیؾ ای شاؾوگك
َٙ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی يَّ

َ
ْ َيَٰٓد ٜا ُ ةِظؿُ َوًَةل َذُؽوَن  ٱۡهعُ  ٱلكٍّ ۡٛ ُٕ َ َ٘ة ل َِٛؽ ِقَ٘ؽَك إِجٍّ ة َق َٕ ِ ٍَ ث  ﴾ڑنَلَة َربٍّ

ٕ شاؾوگك یا: و گ٩حًؿٓ ؿيؿی٘لب کک٘ یهىو ال گك٨ث، ٨كا قا ٍاویا ایببل که یهًگاهٔ» [13]المؼك٦: 
 و قيس ؾقؾ ىیا ال قا ها جأ بؽىاو، کک٘ به اوث کكؾه جى با که ی٠هؿ به جىّول با ٘اویبكا قا ؼىؾ پكوقؾگاق

 .«گك٨ث نیؼىاه ًیپ قا ثیهؿا قاه هآ که باي و هٙ٘ئى بؽٍؿ یقهائ بثیو هّ و ببل
ُٙ ﴿ ٨كهایؿ که ٨ك٠ىو گ٩ث:و ؼؿاويؿ هح١ال هی ُٓ  ۥإٍِّٗ جرِيُُز َُ ِيَّ ُٓ  ٱَّلٍّ ُس َٕ ۖٞ َقٍّْ ۡعَؿ  ٱلّكِ

ٓۡ ِِف ُصُؾوِع  ٍُّ٘س َِّْج َض
ُ
ٖۡ ِػَؾَٰٖه َوَۡل ِ ّٔ رُۡصَُْسٓ 

َ
ٓۡ َوأ يِۡؽيَُس

َ
ٍّٖ خ َك َرّؽِ

ُ
ِِ وََل َشؽَّ  ٱنلٍّۡؼ

َ
َ٘ةٓ أ حَّ
َ
ٍّٖ خ ُٕ َوََلَۡكَْ

بۡ 
َ
-بی .اوث آهىؼحه یشاؾوگك ٌ٘ا به که یبمقگ. اوث ٌ٘ا بمقگ او هىّل٘اً » [12]٘ه:  ﴾ڧ َقَٰ َقَؾاثاة َوخ

 ؾاق به ؼكها ؾقؼحاو یهاٌاؼه ٨كال بك قا و ٌ٘ا کًنیه ٬ٟٙ گكیکؿی ٠که قا جاویپاها و هاؾوثگ٘او 
 و جكوؽث ٠فابًٓ یهىو یؼؿا ای هى: ؼؿا ؾو الٔ کی کؿام که ؾايىث ؿیؼىاهٓ و٬ث آو. ٔممیآویه
 .«اوث ؿاقجكیپا

ۡرِعُسٓ ﴿ ٨كهایؿ:و ؼؿاويؿ هح١ال هی
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ن َُيۡؿَِصةُزٓ 

َ
ْ إِۡن َفََٰزَِٰن ََّسَِٰعَسَِٰن يُؿِيَؽاِن أ ٜٓا ُ ًَةل
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 ُٓ ذُِس ٌَ َجة ثَِؽؿِي َٚ ة َويَۡؾ َٕ ۡسَلَٰ بِِكۡعؿِِٚ ُٕ ۡ : گ٩حًؿٓ گكیکؿی به یميیقا ال ب١ؿ شاؾوگكاؤ» [81]٘ه:  ﴾ڟ ٱل
 بهحك ىیو آئ کًًؿ كوویب جاوىیوكله ال ؼىؾ یشاؾو با قا ٌ٘ا ؼىاهًؿیه آياو. شاؾوگكيؿ ١ٙ٬اً  ي٩ك ؾو ىیا

 .«بكؾاقيؿ اویه ال قا ٌ٘ا و بكجك
جِي  ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی َّٔ ْ َفََٰؾا ِقۡعؿ   ٜا ُ ةا ًَةل ۡجُِصَ ُٔ َ٘ة  َُٰذ ٓۡ َءاَي ُٛ ة َصةَٓءۡت ٍّٕ  [21]الً٘ل:  ﴾٭وََْ

 شمٓ نیًیبیه ها که یمهائیچ ىیا: ٔگ٩حًؿ ي٘ىؾ، ٍاویبؿ آٌکاقا کاهبلً  قا ها ه١صمات که یهًگاه»
 .«ٕىثیي یو قوًٌ وأط یشاؾو

ها جًها بؿیى بىًؿه يکكؾه و بلکه به جکفیب هىوی و هاقوو قوی آوقؾيؿ. ؼؿاويؿ هح١ال اها آو
َػةهُ َفَُٰؿوَن أَِب﴿ ٨كهایؿ: هی

َ
َ٘ة ُمََٜسَٰ َوأ ْۡ رَۡق

َ
ٍّٓ أ جٍِي ُث َّٔ  ٖٖ َطَٰ

ْۡ َ٘ة وَُق يِْٙ  ڍَيَٰذِ َن َوَمََلِ ٜۡ  ۦإََِلَٰ وِؿَۡق
ْ وَ  وا َبُ ُۡ ة َٗعَِّي  ٱۡقَذ ًٔ ٜۡ ًَ ْ ٜا َٰجُِؽوَن  ڎَوََكُٗ ة نَلَة َع َٕ ُٛ ُم ٜۡ َ٘ة َوًَ ِٔۡسِْ  ِٖ ۡي ُٖ ِّبََۡشَ ِٔ ُٗۡؤ

َ
ْ خ ٜٓا ُ ةل ٌَ  ڏَذ

 َٖ ِٔ  ْ ٜا ة وَََكُٗ َٕ ُٚ ثُٜ ؾٍّ َُ ُِيَ وَ َْ ۡٛ ُٕ ۡ  با ه٘كاه قا هاقوو و بكاؾقي یهىو وپه» [11-11هًىو: ئ]ال٘ ﴾ڐ ٱل
 باٌؿٓ آياو ی٥٘بكیپ اذباتٔ ايگكیب که یوأع و ظّصثٓ ٌاوقوالث ِؿ٪ بك ؾاّل ٔ ىیو بكاه ه١صمات

 قا ٍاویا ؾ٠ىت که ؾايىحًؿ ىیا ال باالجك قا ؼىؾٔ آياو یول او،یو ٨ك٠ىي ٨ك٠ىو یوى به .نیکكؾ قوايه
و  ٨ك٠ىؤ .بىؾيؿ ىیب بمقگ و ؼىؾ ٘لبولٙه هكؾهاو اِىالً  ٍاویو ا ؿيؿیوقل جکّبكٓ و كيؿیبپف

 ٬ىم که ىیا و ظالٓ نیبؿاي ٥٘بكٌاویپ ؤ نیاوقیب ٘اویا ؼىؾهاو ه٘چىو ايىاو ؾو به ایآ: گ٩حًؿٓ اوی٨ك٠ىي
 بیجکف قا ؾو آو که بىؾ ىیا ٕو هىحًؿ؟ بىؾه ها و ؼؿهحگفاقاو پكوحًؿگاوٓ لیاوكائیبً ی١ًیٔ ؾو آو

 .«ؿيؿیگكؾ کهبلٓ و ٤ك٪ ایؾق ؾقٔ صهیيح و ؾق کكؾيؿ
ها قا ؼًؿیؿيؿ و آوهی الىبلم٠لیهكي به بكاهیى و ه١صمات هىوی هىحکب، ٨ك٠ىو و ٬ىم ٠بلوه بك ایى

َ٘ة ُمََٜسَٰ أَِب﴿ ٨كهایؿ:گك٨حًؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هیاوحهماء و ج٘ىؽك هیبه  ْۡ رَۡق
َ
ۡؽ أ ٌَ َن َوَّ ٜۡ َ٘ةٓ إََِلَٰ وِؿَۡق َيَٰذِ

يِْٙ  ةَل إِّنِ رَُقُٜل رَّبِ  ۦَوَمََلِ ٌَ ِٕيَ َذ َ ُٚٓ أَِب ڎ ٱَّۡعَْٰ ة َصةَٓء ٍّٕ َٜن وََْ ُُ ة يَۡغَع َٛ ۡ٘ ِ ّٔ  ٓ ُٚ ٓ إَِذا  َ٘ة  ﴾ڏَيَٰذِ
 یوى بهٓ بىؾ او ی٥٘بكیپ ثیظّ٭اي بك ؾاّل  کهٔ ؼىؾ ه١صمات با ه٘كاه قا یهىو ها» [11-18]المؼك٦: 

 که یهًگاه .اينیشهاي پكوقؾگاق ٨كوحاؾه هى: گ٩ثٓ ٍاویبؿ یهىو. ٔنیکكؾ قوايه ايًیو ؾقباق ٨ك٠ىو
 گك٨حًؿ هىؽكه به قا ًیو کاقها یو هىؤ ؿيؿیؼًؿ هابؿاو یه٘گ ياگهاو ي٘ىؾ، ٍاویبؿ قا ها ه١صمات

 .«ٓىثیي یو بكقو جؤّهل و ٬ابل يؿاقؾ قا یشّؿ  بكؼىقؾ اقلي او ؾ٠ىت که ب٩ه٘ايًؿ گكاویؾ به جا
با ؾالیل و ٨كهایؿ: چىو هىوی قا هؽا٘ب ٬كاق ؾاؾه و بؿو هی ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه، هع٘ؿ 

ها قا به جىظیؿ ؼؿاويؿی و بكاهیى ها بك ِؿ٪ وی، به وىی ٨ك٠ىو و ٨ك٠ىيیاو و ؾقباقیايً ق٨حه و آو
بكائث و بیماقی و ؾوقی ال ٠باؾت ه١بىؾاو با٘ل ؾ٠ىت ي٘ىؾ، ٨ك٠ىو و ٨ك٠ىيیاو و ٬ىهً که با چًیى 
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که ٬ىم جى ای بىؾ، ؼًؿیؿيؿ، چًاو هایی که هىوی به يمؾٌاو آهؿهای قوبكو ٌؿيؿ، به آیات و يٍايهِعًه
ٌاو آوقؾی، ج٘ىؽك ي٘ىؾه و ؼًؿیؿيؿ. و ؾق وا٬ٟ ایى هایی که بكایها و ٠بكتهع٘ؿ، به آیات و يٍايه

به ؼا٘ك اـیث و آلاقهایی که ال  جىلی ؼا٘كی بىؾ ال شايب ؼؿاويؿ هح١ال بكای پیاهبكي هع٘ؿ 
اويؿ هح١ال بىؾ هبًی بك هٍكک بىؾو ٬ىهً و ؾیؿ. و ؾقظ٭ی٭ث ؼبكی ال وىی ؼؿوىی ٬ىم ؼىؾ هی

های پیً ال ؼىؾ ه٘چىو اهث ،ها يیم ؾق ک٩ك وقلیؿو به ؼؿاويؿ وبعاو و جکفیب پیاهبكاوایًکه آو
قا به ِبك  ال ؾق ایى آیه، پیاهبكي هع٘ؿ باًٌؿ. و ؼؿاويؿ هح١ها هیبىؾه و بك قاه و قوي و هًهس آو

ي٘ایؿ و به ال١مم جٍىی٫ هیی پیاهبكاو اولىً، ه٘چىو ق٨حاق و ٌیىههای ٬ىهپیٍه کكؾو ؾق بكابك ؾًٌ٘ی
باٌؿ؛ ه٘چىو وًث هبلکث و يابىؾی هی ،ؾهؿ که ٠ا٬بث اهك ؾًٌ٘او و هؽال٩ايًپیاهبكي ؼبك هی

ها قا يیىث و يابىؾ کكؾه و پیاهبكاو ها بىؾيؿ و الله ٠موشل آوؼؿاويؿی ؾق هىقؾ هح٘كؾیًی که پیً ال آو
-٠لیههىوی که ؼؿاويؿ هح١ال ها پیكول گكؾايؿه و اهكي قا بلًؿ کكؾه اوث. چًاواو قا بك آوٌو پیكواو

 .2به او قا بك ٨ك٠ىو و ٨ك٠ىيیاو پیكولی بؽٍیؿ و ای٘او آوقيؿگاو الىبلم
ها و ه٫ًٙ ه٘یٍگی هىحکبكاو و ٨ك٠ىيیاو ؾق لهیى، ؾق هك لهاو آو اوث که الله اها ال ه٭ىله

 ًَةَل ﴿ ٨كهایؿ:هی ٠موشل ـکك ي٘ىؾه و
ُ
َل َٕ ۡ ٓ   ٱل َن إِنٍّ َفََٰؾا ََّسَِٰعٌؿ َقِْي ٜۡ ِٜۡم وِؿَۡق ن  ٳ٩ِٖٔ ًَ

َ
يُؿِيُؽ أ

ُمُؿوَن 
ۡ
ةذَا دَأ َٕ ۖٞ َذ ۡٓ ۡرِعُس

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ِۡ ِِف  ٴ٩َُيۡؿَِصُسٓ  رِۡق

َ
َػةهُ َوأ

َ
ٙۡ َوأ رِۡص

َ
ْ أ ٜٓا ُ ِٖ ًَةل ِ َؽآن َٕ

ۡ َٖ  ٱل  ٵ٩َحَِٰۡشِي
ِ َسَِٰعٍؿ َقِْ 

ِّ دَُٜك ثُِس
ۡ
ٓ بً٘ىؾ قا ؼؿا بمقگ يٍايه یهىو که یهًگاهٔ» [221-٠203كا٦: ]األ ﴾ٶ٩يٖم يَد

 یهاهك شاؾوگك ىیا وا١٬اً : گ٩حًؿٓ و ٌؿيؿ آوا هن ٨ك٠ىو با یچاپلىو و جّ٘ل٫ قاه الٔ ٨ك٠ىو ٬ىم اٌكا٦
ٓ اوث هّك کهٔ جاوىیوكله ال قا ٌ٘ا ؼىاهؿیه او ٓ.ىثیي یؼؿائ ه١صمه کًؿیه که یو کاقٕ ٔاوث

: گ٩حًؿٓ ٨ك٠ىو به وپهٔ ٓ.کكؾ؟ چه او ظ٫ ؾق ؿیبأ ؿ؟یؾهیه يٝك چه و ؿیٍیايؿیه چه. کًؿ كوویب
 بهٓ قا ؼىؾ اویلٍکك ال یکىائ و ًؿالیب كیجؤؼ به قآ هاقوؤ و بكاؾقي اوٓ کاق اویو شك هکى ٠صلهٔ

 قا هاهك شاؾوگكاو ه٘ه جا ٓ.ؾاقيؿ لیگى ًصایو بؿٔ کًًؿ شٟ٘ٓ قا هصّكب شاؾوگكاؤ جا ب٩كوث ٌهكها
 يؽىقؾ قا او گىل یکى گكیو ؾ واليؿ کىكهی قا او و کاق با٘ل قا یهىو یو شاؾؤ اوقيؿیبٓ جى ؼؿهث بهٔ

 .«ٓيكوؾ او ؾيبال و به
َ٘ة ثِِٙ ﴿ گ٩حًؿ:و ایًکه هی ِ د

ۡ
ة دَأ َٕ ۡٛ ْ َم ٜا ُ ۡؤَِِٔ٘ي  ۦَوًَةل ُٕ ِ ٍَ ث

َ ُٖ ل ۡ ََ ة  َٕ ة َذ َٛ ِ ِتَۡكَعَؿَٗة ث
ٖۡ َءايَحٖ ّّ ِٔ١٣٢﴾ 

 یيى٠ و هكٔ یاوقیب ه١صمه ها یبكا ايؿاله هك: گ٩حًؿٓ ياؾقوث ٍهیايؿ ىیا وبب به آياؤ» [٠211كا٦: ]األ

                                                           
 هعاوى الحؤویل و ؛ابى کریك، 1/238ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ يگا: و ي؛ابى شكیك الٙبك ،22/231ٟٓ البیاو ٔشاه -2
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 .«ٓنیگكویي٘ جى و بهٔ نیآوقیي٘ ٘اویا جى به ها ،یکً شاؾو بؿاو قا ها جآ یبً٘ائ ه١صمات ال
با ج٘ىؽك و اوحهماء و  آقی ایى ه٫ًٙ هىحکبكاو و ٨ك٠ىيیاو بىؾ که با ؾالیل آٌکاق و بكاهیى قوٌى

ًَةَل ﴿ ٨كهایؿ:که ؼؿاويؿ هح١ال هیيؿ، چًاوٌؿوب و ٌحن و ياوما و ؾًٌام و جهؿیؿ و و٠یؿ قوبكو هی
 ِٖ ِ ه
َۡؾَت َّ َٖ  ٱَتٍّ ِٔ  ٍَ ٍّ٘ ۡصَكَْ

َ
ة َدرۡيِي َۡل ًٛ َٰ ۡكُضٜجِيَ إَِؾ َٕ ۡ  بكآ٩ٌث وؽث ٨ك٠ىؤ» [13]ال١ٍكاء:  ﴾ٽ ٱل

 ليؿاو یها٥ىلهیب و ؾقٔ کكؾ ؼىاهن اویليؿاي لهكه ال قا جى ،یًیبكگم یپكوقؾگاق به هكا شم اگك: گ٩ثٓ و
  .«ٓؿیپىو یؼىاه گكاویؾ ه٘چىو

 َوًَةَل ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ وبعاو هی
ُ
َل َٕ ۡ ُٙ  ٱل َٔ ٜۡ دََؾُر ُمََٜسَٰ َوًَ

َ
َن خ ٜۡ ِٜۡم وِؿَۡق َِلُۡىِكُؽواْ ِِف  ۥِٖٔ ًَ

ۡرِض 
َ
ٓۡ َونَۡكذَۡحِ  ٱۡۡل ُٚ َ٘ةَٓء ۡب

َ
ُِ خ ِ ّذ ٌَ ُ٘ ۚٗ ًَةَل َق ٍَ َذ َٛ ِ ُِٛؿوَن  ۦَويََؾَرَك َوَءال َٰ ٓۡ َؼ ُٛ َٜۡر ٓۡ ِإَوٍّٗة وَ ُٚ  ﴾١٢٧نَِكةَٓء

 ؾق جا یوالیه و قها آلاؾ قا او كواویپ و یهىو ایآ: گ٩حًؿٓ بؿؤ ٨ك٠ىو ٬ىم اٌكا٦» [٠211كا٦: ]األ
 جى ه١بىؾاو به و يه جى به و يهٔ ًؿیگى کجك قا جى و ه١بىؾاو جىو  پكؾاليؿ ٨ىاؾ بهٓ آلاؾايه هّكٔ ىیوكله

 جأ نیؾاقیه يگاه ليؿه قا ٌاوو ؾؼحكاو کٍث نیؼىاه الؿوام ی٠ل قا آياو پىكاو: گ٩ثٓ. يًهًؿ؟ یو١٬
 آياو وك بك نیبؽىاه و هكچهٔ نیهىح هىّلٗ کاهبلً  ٍاویا بك و هآ گكؾيؿ ها گ٘اٌحگاو و هاکل٩ث

 .«ٓنیآوق یه
ؾق بكابك ایى و٠یؿ و جهؿیؿ ٨ك٠ىو و ٨ك٠ىيیاو هىحکبك  الىبلم٠لیهاوػ اهل ای٘او، پیكواو هىوی اها پ

ٍّ٘ة أَِب﴿ آو بىؾ که گ٩حًؿ: َٔ ۡن َءا
َ
ٓ أ ٓ إَِلٍّ ٍّ٘ة ِٔ ُٓ ة دٌَِ٘ َٔ ا َو َ٘ة َضۡبا ۡوؿِۡغ َقَْۡي

َ
ٓ أ ۚٗ َربٍَّ٘ة َ٘ة ة َصةَٓءۡت ٍّٕ َ َيَِٰخ َرّبَِ٘ة ل

َ٘ة  َٜذٍّ َِٕي َودَ  که ىثیي ىیا ؼا٘ك به شم ها به جى قوايؿو و آلاق ها بك جى كاؾیا» [٠218كا٦: ]األ ﴾١٢٦ُمۡكِْ
 و ٨كهاؤ نیا آوقؾه ٘اویا - اوث ؿهیقو ها به که یو٬ح - پكوقؾگاقهاو هح٭ى و ه١صمات قوٌى اتیآ به ها

 .«كاویب٘ هىل٘او قا ها و ٨كها هكظ٘ث ها به نی٠ٝ ِبكٕ پكوقؾگاقآ. نیاگ٩حه کیلبّ  قا ؼىؾ یؼؿا
به و٠ؿه و یاقی و ج٘کیى  بكابك ایى جهؿیؿ، هى١ٔی هٙ٘ئى ؾقالىبلم ٠لیه گیكی هىویو هىٟٔ

که پیكوايً قا جىِیه ي٘ىؾه و پًؿ و ايؿقل ؾاؾ جا ؾق بكابك ببل و هّیبث ِبك پیٍه پكوقؾگاقي بىؾ، چًاو
ِِٜۡٔٙ ﴿ کًًؿ: ٌَ ْ ًَةَل ُمََٜسَٰ ِّ ٜا ُ٘ ِ  ٱۡقذَكِي ِ ث ْۖٞ وَ  ٱّللٍّ ٓوا ۡرَض إِنٍّ  ٱۡضِبُ

َ
ِ  ٱۡۡل ٖۡ ِقَجةهِه ِٔ ٖ يََشةُٓء  َٔ ة  َٛ ِ يُٜرُِث  ۖۦٞ ّلِلٍّ

ِجَحُ وَ  َّۡعٌَٰ ذٌٍَِّي  ٱ ُٕ ْۡ ِ  ؿیکً یبائیو ٌک ؿیشىئ یاقی ؼؿا ال: گ٩ث ؼىؾ ٬ىم به یهىو» [٠211كا٦: ]األ ﴾١٢٨ل
 به قا ىیله ؼؿا گ٘اویبٓ و اوث ؼؿا هٙل٫ یو ٨كهايكوا ىثیي ًیب یياجىاي بًؿه ٨ك٠ىو که ؿیو بؿائ

ٓ شهاو و ؾاق كیگ ؾق ؿهیپىًؿ و کیئ و وكايصام بؽىاهؿ ؼىؾ که کًؿیه واگفاق ؼىؾ بًؿگاو ال یکىاي
 و ا٠حّام و اّج٩ا٪ اّجعاؾ لی٬ب ال. ؾاقيؿیه و اوباب وًى هكا٠ات که یکىاي آؤ اوث مگاقاویپكه آو ال
 .«ٌٓؿائؿ بكابك ؾق و ِبك ٠ؿل و ا٬اهث ظ٫ به
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-با آو هىاشه گكؾیؿ، جه٘ث الىبلم٠لیهو اوحهماء و ج٘ىؽكی که هىوی اها ال ؾیگك هىاقؾ اـیث و آلاق 

هایی بىؾ که بًی اوكائیل ؾق هىقؾ ایى پیاهبك الهی قوا ؾاٌحًؿ. ؾق ِعیعیى و ؾیگك کحب ظؿید آهؿه 
تِْيًا، إِنَّ »کًؿ که ٨كهىؾيؿ: قوایث هیال قوىل الله  هكیكة بىأاوث که  ـِ ُم٬ََس ََكَن رَُسًَل َضيِيًّا 

ال٬ُا/ ٤َا يَْفتَِْتُ ٪َ  َٜ ائِي٠َ َذ َ٘آَذاهُ ٦ْ٤َ آَذاهُ ٦ْ٤ِ ةَِِن إِْْسَ خِْطَياًء ٩ُ٨ْ٤ِ،  ـْ ٌء ا هِ ََشْ َ، الَ يَُؽى ٦ْ٤ِ ِسْْلِ َؼا ا١تََّفْتُّ
ْدَرةٌ 

ُ
ا أ ا ةََؽٌص َوإ٤َِّ هِ/ إ٤َِّ ا 1إاِلَّ ٦ْ٤ِ َخْيٍب ِِبِْْلِ ا َٛال٬ُا ل٬٥ََُِس، ََ٘غَلَ  َوإ٤َِّ ئ٩َُ ِم٥َّ ْن ُحَْبِ

َ
َراَد أ

َ
َ أ ٌَ٘ث، َوإِنَّ اّللَّ آ

ُعَؼَ٪ا،
ْ
ْرَت٠َ إََِل ثَِياة٩ِِ حِلَأ

َ
ََ٘ؽَغ أ ا  تََف٠َ، ٥َ٢ََّ٘ ْٕ َّ ثَِياة٩َُ لََعَ اَْلَشِؽ، ُث٣َّ ا َوإِنَّ اَْلَشَؽ  ي٤ً٬َْا وَْضَػهُ، ٬َََ٘ى

َعَؼ ُم٬ََس 
َ
َ٘أ َػا ةَِر٬ْب٩ِِ،  َْ ََ ٬ُل/ ذ٬َِِّْب َضَشُؽ، ذ٬َِِّْب َضَشُؽ، َضَّتَّ اْجَخ ُٜ ٠َ َح َٓ ََ٘ش ٢ََب اَْلَشَؽ،  ٌَ َهاهُ َو َْ  

 َٛ ٬ل٬َُن، َو ُٜ ا َح هُ ِم٥َّ
َ
ةْؽَأ

َ
، وَأ ُ َٚ اّللَّ ْضَف٦َ ٤َا َع٢َ

َ
ْؽيَا٧ًا أ ُْ ْوهُ 

َ
َ٘ؽَأ ائِي٠َ،  َعَؼ إََِل َمََلٍ ٦ْ٤ِ ةَِِن إِْْسَ

َ
اَم اَْلَشُؽ، َ٘أ

رْ ذ٬ََْب٩ُ ٢ََ٘ 
َ
ْو أ

َ
ب٩ِِ، ذََلَذًا أ ذَِؽ ََضْ

َ
ِ إِنَّ ةِاَْلَشِؽ جَلََػةًا ٦ْ٤ِ أ َهاهُ، ٬ََ٘اَّللَّ َٓ ِ ًبا ة َٚ ةِاَْلَشِؽ ََضْ ِٙ ٌَ ْو بَِف٩ُ، َو

َ
ا أ ًٓ َب

٬َُْٛلُ/  َٝ ِ ََ٘ؼل ة ﴿ ََخًْفا،  َٛ حَّ
َ
د َٖ َيَٰٓ ِي ََ  ٱَّلٍّ ٜاْ  ٜاْ ََل دَُسُٜٗ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي هُ  ٱَّلٍّ

َ
ُ َءاَذۡواْ ُمََٜسَٰ َذَبٍّأ ْۚٗ َوََكَن  ٱّللٍّ ٜا ُ ة ًَةل ٍّٕ ِم

ِ ِقَ٘ؽ  ة  ٱّللٍّ ٛا هكؾی ؼصالحی و اهل ظیا بىؾ و بىیاق بؿو  الىبلم٠لیههىوی » 1«[83ظماب: ]األ ﴾ڥوَِصي
ؿ، ای ال بًی اوكائیل که ؾق پی اـیث و آلاقي بىؾياٌث، لفا ٠ؿهؾؼىؾ قا ال ؾیؿ ؾیگكاو پىٌیؿه يگه هی

باٌؿ. یا گ٩حًؿ: ایى ه٘ه هؽ٩ی کاقی هىوی که کىی بؿيً قا يبیًؿ، ظح٘ا به ؼا٘ك ٠یبی ؾق بؿيً هی
مٓ و یا آ٨ث ؾیگكی. ولی ؼؿاويؿ هح١ال ؼىاوث جا او قا ال ایى اجهام جبكئه کًؿ. جا  پیىی ق  یا ٨ح٫ بیٕه ٔو 

                                                           
گىیؿ: االؾقة يى٠ی بی٘اقی ؾق ياظیه هی يباٌؿ. شىهكگىیؿ: ٔآؾقٓ با هؿ و ٨حط ؾال و جؽ٩ی٧ قاء هیابى ظصك هی -2

و  ؛٨2/180ٓحط الباقی ٔ های بمقگی باٌؿ.گىیًؿ که ؾاقای بیٕه هی گىیؿ: آؾق: به کىیباٌؿ. و يىوی هیبیٕه هی
 ي٤كیب يال٘ص٘ىٞ ال٥٘ید ٨ ؛ال٭ین ابى ،111ٓ-٤1/112اذة الله٩او ٔا: و يگا .21/211ٌٓكض ِعیط هىلن ٔ

 ذیك.ابى األ ،2/12ٓالًهایة ٔ و ي؛ا٩ِهاي ،11ٓ-2/11ال٭كآو والعؿید ٔ
ؾق يهایث ک٘ال  ال ش٘له ایًکه: پیاهبكاو چه ال يٝك اؼبل٪ و چه ال شهث ؼل٭ث ؛ؾق ایى ظؿید ٨ىائؿی يه٩حه اوث 

٭ث او قا آلقؾه اوث و با و ي٭ّی يىبث ؾهؿ ؾقظ٭ی باًٌؿ. و هكآيکه به ؼل٭ث پیاهبكی ال پیاهبكاو ٠یبايىايی هی
قوؾ و ؾق ایى لهیًه به ٠یىبی که جاقیػ يىیىاو به ب١ٕی ال ؼى٦ ک٩ك وقلیؿو ؾق هىقؾ ٨ا٠ل آو هی، ایى ٠٘ل

 ؾ.ٌىايؿ جىشه ي٘یي٘ىؾهپیاهبكاو يىبث ؾاؾه و ـکك 
ها قا ابك شاهبلو و هحع٘ل ٌؿو اـیث و آلاق آوو ال ؾیگك ٨ىائؿ يه٩حه ؾق ایى ظؿید آو اوث که ِبك پیاهبكاو ؾق بك 

ها ٠ا٬بث اهك قا ال آِو پیاهبكايً ٬كاق ؾاؾ. بًگك: ؾهؿ و ایًکه چگىيه ؼؿاويؿ هح١ال ؾق بكابك اـیث و آلاق آويٍاو هی
 ٓ.211-21/218ٓ و ٌكض ِعیط هىلن 8/101ٔٔي ٨حط الباق

کحاب ال٥ىل، باب هى  ؾقٓ، و 8/101ٓ، ٨حط ٬1101ٔن ٔبك ،11يبیاء، باب ظاؾید األأ، کحاب يبؽاقبه قوایث  -1
 يٓ. يىو113ٓ. و هىلن، کحاب ال٩ٕائل، باب ٨ٕل هىوی، بك٬ن 113ٔ-2/111ٓ، ٨حط ٤111ٔحىل ٠كیايا، بك٬ن ٔا
ٔ21/211.ٓ 
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و قوی وًگی گفاٌث جا آبحًی و ٤ىل ي٘ایؿ. چىو  هایً قا ؾقآوقؾایًکه قولی ؾق هعلی ؼلىت لبان
هایً قا قبىؾ؛ هىوی ٠ّایً قا ال ٤ىل کكؾو ٨اق٢ ٌؿ و ؾقِؿؾ لبان پىٌیؿو بكآهؿ، وًگ لبان

گ٩ث: ای وًگ، لباون، ای که ٠كیاو بىؾ، ٌكوٞ به ؾویؿو به ؾيبال وًگ ي٘ىؾ و هیبكؾاٌث و ؾقظالی
وكائیل قویؿ که او قا با بؿيی ٠كیاو و بىیاق لیبا و ٠اقی ال وًگ، لباون. جا ایًکه به گكوهی ال بًی ا

يؿاقؾٓ و ٔو بًی اوكائیل ؾايىحًؿ که او ٠یب ٜاهكی  ؾاؾيؿ، هٍاهؿه کكؾيؿهىاقؾی که بؿو يىبث هی
با لباوً قا بكؾاٌحه و پىٌیؿ و ٌكوٞ کكؾ به ٔكبه لؾو  الىبلم٠لیهوًگ ؾق آو هًگام ایىحاؾ و هىوی 

ها بك قوی وًگ ي٘ایاو ٌؿ، وه یا چهاق یا پًس ٔكبه آو ؾیؿه ه ؼؿا وىگًؿ اذك ٔكبهو ب به وًگ؛٠ّا 
هًاو، ه٘ايًؿ کىايی يباٌیؿ که ٔبا ئای ه»٨كهایؿ: وث ه١ًای ایى آیه که الله ٠موشل هیا ٌؿ. ایىهی

گ٩حًؿ جبكئه گ٩حى وؽًاو ياقوآ هىوی قا آلاق قوايؿيؿ ٔو قيصیؿه و آلقؾه کكؾيؿٓ و ؼؿا او قا ال آيچه هی
 .«ي٘ىؾ و او ؾق پیٍگاه ؼؿا گكاي٭ؿق و ِاظب هًملث بىؾ

-٠لیهه پیاهبك ؼؿا هاقوو اوحهماء و ج٘ىؽك به ايبیاء، اجهاهی بىؾ که هحىش های ِىقت ال ؾیگك -3

ها قا اهك ي٘ىؾ واؼحه و آو ای قا بكای بًی اوكائیلي٘ىؾيؿ و گ٩حًؿ: هاقوو بىؾ که گىواله الىبلم
 ي٘ىؾه و ؾق شلىی او بك٬ًّؿ. قا ٠باؾتجا آو

چًیى آهؿه اوث: چىو هكؾم ؾیؿيؿ ال و٩ك ؼكوز  11ؾق باب »گىیؿ: هی يٌیػ قظ٘ث الله هًؿ
و شٟ٘ ٌؿه و بؿو گ٩حًؿ: بكؼیم اله  الىبلم٠لیهؼیك ي٘ىؾ، گكؾ هاقوو ؤکىه ج که هىوی ؾق بالگٍحى ال

چكا که هىوی، آيکه ها قا ال وكلهیى هّك  ه١بىؾی بكای ها بىال که او قا ببیًین و ؾق شلىی ها باٌؿ،
ها ؾايین چه بك وك او آهؿه اوث. په هاقوو بؿاوپكاکًؿه ي٘ىؾ، ق٨حه و ال او ؼبكی ؾق ؾوث يیىث و ي٘ی

های لياو و ؾؼحكاو اوث، بكگیكیؿ و به يمؾ هى آوقیؿ؛ په هایی که ال شًه ٘بل بك گىيگ٩ث: گىٌىاقه
ها قا ال هكؾم گك٨ث و ال های ٘بل به يمؾ هاقوو آهؿيؿ؛ هاقوو آوىٌىاقهگىيه ٠٘ل ي٘ىؾه و با گهكؾم ایى

اوكائیلی که ال وكلهیى هّك پكاکًؿه ؼالُ ال ٘بل واؼث و گ٩ث: ای بًی ای، گىوالههاآو گىٌىاقه
و چىو کاق واؼث آو به پایاو قویؿ، هاقوو هکايی قا بكای ـبط و ای، ایى ٔگىوالهٓ ه١بىؾ جىوث. ٌؿه

ؾق شلىی آو جؿاقک ؾیؿ و يؿا ؾاؾه و گ٩ث: ٨كؾا بكای پكوقؾگاقهاو ٠یؿ اوث. په ٨كؾای آو قول  ٬كبايی
ای که واؼحه بىؾيؿ، ـبط ي٘ىؾيؿ و هكؾم شٍى گك٨حه و ال آجً بكپا ي٘ىؾه و ٬كبايی کكؾه و بكای گىواله

 .2«ق٬ّیؿيؿؼىقؾيؿ و هیآو ـبائط هی
ها قا بك ؼؿاويؿ هح١ال آو - بىؾ الىبلم٠لیهل کحاب بك پیاهبك ؼؿا هاقوو آقی، ایى ا٨حكاء و بهحاو اه
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اِل و اوان بىؾو ایى  اکًىو ؾق قاوحای ابٙال و اذبات بی - هصالاجی که هىحع٫ آيًؿ، گك٨حاق ي٘ایؿ
يگی ی گىواله و چگىپكؾالین که ؾق ٬كآو کكین ؾق ایى باقه واقؾ ٌؿه و ظاؾذهبهحاو و ا٨حكاء، به آیاجی هی

ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:ؾاقؾ، الله ٠موشل هیقا واؼث، بیاو هیقا و ایًکه چه کىی آوواؼحه ٌؿو آو ۡقَضَْ
َ
ةٓ أ َٔ َو

ََٜسَٰ  ُٕ ٍَ َيَٰ ِم ٜۡ ٍَ رَّبِ ََِّتَِۡضَٰ  ڳَقٖ ًَ زَؿِي وََقِضُْۡخ إََِلۡ
َ
َٰٓ خ ْوََلٓءِ لََعَ

ُ
ٓۡ أ ُٚ ٍّ٘ة  ڴًَةَل  ًَةَل وَإٍِّٗة ًَۡؽ َذَذ
 ُٓ ُٛ ٍّْ َع

َ
ٖۢ َبۡكِؽَك َوأ ِٔ  ٍَ َم ٜۡ ةِمؿِيَّ ًَ ِِٔٙ  ڵ ٱلكٍّ ٜۡ ِقىا  ۦوَؿََصَف ُمََٜسَٰٓ إََِلَٰ ًَ

َ
َٖ أ ٓۡ َمۡغَبَٰ َ ل

َ
ِٜۡم خ ٌَ َٰ ۚٗ ًَةَل َي ة

 ُٓ َذَؽةَل َقَْۡيُس
َ
ۚٗ أ ً٘ة ٓۡ وَۡقًؽا َظَك ٓۡ َربَُّس ؽُ يَكِۡؽُز ۡٛ َّۡك ِٖ  ٱ ّٔ ٓۡ َمَغت   ٍِّ َقَْۡيُس ن َيِ

َ
ٓۡ أ َرهتَّ

َ
ۡم أ
َ
أ

ِٜۡقِؽي  ٍّٔ ۡػَْۡىُذٓ 
َ
ٓۡ وَأ ّبُِس َ٘  ڶرٍّ ْۡ ِ ٍّ٘ة ُۡحّ ُِ َٰ َ٘ة َوَؾ ُِ ْۡ َٕ ِ ِٜۡقَؽَك ث َ٘ة َم ۡػَْۡى

َ
ٓ أ ة َٔ  ْ ٜا ُ ِٖ زِيَ٘حِ ًَةل ّٔ ا  ۡوَزارا

َ
ٓ أ ة

ٜۡمِ  ٌَ ّۡ َّۡق  ٱ
َ
ٍَ خ ِ َزَٰل َُ ة وَ َٛ َؾۡوَجَٰ ٌَ ةِمؿِيَّ َذ ُ  ڷ ٱلكٍّ ا لٍّ ٓۡ ِقۡضَلا َصَكؽا ُٛ َ ۡػَؿَج ل

َ
ْ َفََٰؾآ  ۥوَأ ٜا ُ ةل ٌَ َٜار  َذ ُػ

ُٙ ُمََٜسَٰ وَجَِسَ  ٓۡ ِإَوَؾَٰ ُس ُٛ َٰ َلا َوََل  ڸإَِؾ ٜۡ ًَ ۡٓ ِٛ  يَؿِۡصُف إََِلۡ
َلٍّ
َ
وَََل يََؿۡوَن خ

َ
ة  أ ا َوََل َجۡىكا ٓۡ َِضّا ُٛ َ ٍُ ل ِْ ٕۡ َح

 بك قا جى میچ چهٕ یهىو یا:ٓ نیگ٩ح بؿو. ؿیقواي ٘ىق کىه به قا ؼىؾ جكًیپ یهىؤ» [13-11]٘ه:  ﴾ڹ
 و بىؾه هى ؾيبال به آياو: گ٩ثٓ یهىؤ؟ یكیگ یٍیپ ؼىؾ ٬ىم بكٓ ٘ىق کىه به ؾقآهؿؤ که ؾاٌث آو
 جا کكؾم ٌحاب جىٓ یوظ و هعٕك ١اؾگاهیهٔ یوى به هىٕ پكوقؾگاقآ. قوًؿیه ؼؿهث به لوؾجك هكچهٔ
ٓ ويؿؼؿأ .یٌى ؼىًٌىؾٓ هى و ال بكواين بًؿگايث و به ا٨ثیؾق قا جى ىیو ٬ىاي اظکام لوؾجك هكچهٔ

ٓ اهؿيؿیبكي اهحعاو ٠هؿه ال و آياؤ نیکكؾ ًیآلهآ ًصایبؿٔ جىٓ ٌؿو قهىپاقٔ ال ب١ؿ قا جى ٬ىم ها: ٨كهىؾ
 به کو ايؿوهًا ىیؼٍ٘گ جىقات، ا٨ثیؾق ال په یهىو .کكؾ بؿق قاه و ال گ٘كاه قا ٍاویا «یواهك» و

 به یکىئیي و٠ؿه پكوقؾگاقجاو هگكٕ هى ٬ىم یا: گ٩ثٓ و کكؾ پكؼاي ٍاویبؿ. ٔبكگٍث ؼىؾ ٬ىم یوى
 واقخو  اوی٨ك٠ىي بك یكولیپ و و يصات یآو٘اي اظکام اویو ب جىقات يمول: ال اوث ٠باقت کهٔ يؿاؾ ٌ٘ا

 ؿهیايصاه ٘ىل به ٌ٘ا ال هى یشؿائ هّؿت ایآٓ. ؟یؼؿاويؿ و آهكلي و ه٩٥كت ٌؿو هّك ظکىهث
 هؽال٩ث هى و٠ؿه با که اوث ىیو ا ٌىؾ كجاویؾاهًگ پكوقؾگاقجاو ؼٍن که ؿیاؼىاوحه که ىیا ایٕ اوث؟

 جى و٠ؿه ال ؼىؾ اقیاؼح به ها: گ٩حًؿ ٓ.ؿیاق٨حه كاههیو ب ؿهیچیپ هى و قوي و قاه ىیآئ ال و وكٕ ٔؿ؟یاکكؾه
 به هاولياو جىّوٗ که ی٬بٙٔ هكؾهاوٓ ی٘بلئٔ ىقآالتیل ال یًیوًگ یباقها کىیو ل نیايکكؾه یچیوكپ

 و بىؾ ٌؿه ها باقٓ نیؾاٌح ه٘كاه و به بىؾ ٌؿه گك٨حه ؿی٠ قول ؾق هابؿاو یؼىؾآقائ شهث اهايث بهايه
 ال قا ها-آو هآ که بىؾ ىیا. گكؾؾیبك ي٘ یهىو که اوث ظكام ىقِ یو ل لق ىیا يعىوث: گ٩ث هی یواهكٔ

 قا یاگىواله هصّى٘ه وپه .ا٨کًؿ ؾوق ؼىؾ الٓ ؾاٌث ؼىؾ با آيچهٔ میي یو واهك نیايؿاؼح ؾوق ؼىؾ
 یِؿائ باؾ، ولي هًگام به آو، ؾق یهائوىقاغ هیج١ب ٠ّلث به کهٔ آوقؾ كوویبٓ آجً اویه الٔ هكؾم یبكا

 و او اوث یهىو و ه١بىؾ ٌ٘ا ه١بىؾ ىیا: گ٩حًؿٓ كوايًیپ و یواهك. ٔؾاٌث گىواله یِؿآ ه٘چىو
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 ىیأ که ًًؿیبیي٘ آياو ایآ ٓ.اوث ق٨حه ٘ىق کىه به آو ٘لب و ؾقٔ اوث کكؾه ٨كاهىيٓ قا یمیچ ىیچًٔ
 .«آوقؾ؟یي٘ ٨كاهن ٌاویبكا یو وىؾ گكؾايؿیي٘ ؾوق آياو ال یايیو ل ؾهؿیي٘ قا ٍاویا پاوػٓ گىواله
ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ: هاقوو ٬ىهً قا ال پكوحیؿو گىواله يهی ي٘ىؾ:ؼؿاويؿ هح١ال هیو  ُٛ َ ۡؽ ًَةَل ل ٌَ َوَّ

ة وُذِجُذٓ ثِِٙ  َٕ ِٜۡم إِجٍّ ٌَ َٰ ُِ َي ِٖٔ َرۡج ُٓ  ۖۦٞ َفَُٰؿوُن  ُٖ ِإَونٍّ َربٍُّس ۡمؿِي  ٱدٍّجُِكِٜن وَ  ٱلؿٍّۡظَؿَٰ
َ
ْ أ ٜٓا ِؼيُك

َ
]٘ه:  ﴾ںَوأ

 ال یهىو بكگٍحى الٔ جكًیپٓ بكؾ،یه بىك ٌاواویه ؾق یآٌىب ىیچً و٬ٞى هًگام به کهٔ هاقوو» [30
و  بمقگ و آلهىؤ ببل ؾچاق ٌ٘آ ْى یلّق  گىوالهٔ ىیا بإ هى ٬ىم یا: گ٩ث لیاوكائ یبً بهٓ ١اؾگاهیه

 اوث، ىیچً که اکًىوٓ. یگكیؾ میچ و يه که يهٔ اوث ههكباو ؼؿاويؿ ٌ٘ا پكوقؾگاق. ؿیاٌؿهٓ یوؽح
 .«ؿیي٘ائ ا٘ا٠ث هى ٨كهاو و ال ؿیکً یكویپ هى ال

َٰ ﴿ گماقاو گىواله به وی شىاب وك باال ؾاؾه و گ٩حًؿ:اها ٠باؾت ُِىَِي َظَّتٍّ َٰ َح َقَْۡيِٙ َع ٜاْ َّٖ جٍّۡبَ ُ ًَةل
َ٘ة ُمََٜسَٰ   به یهىو جا نیؾهیه اؾاهه گىواله ىیا پكوحً به ىوحهیپ ها: گ٩حًؿ» [32]٘ه:  ﴾ڻيَؿِۡصَف إََِلۡ

 .«گكؾؾ یبكه ها ًیپ
گىيه جىِی٧ ي٘ىؾه و ها قا ایىکه الله هح١ال آوچگىيه ال ٠باؾت کكؾو گىواله ؾوث کًٍؿ ؾقظالی

ُٓ ﴿ ٨كهایؿ:ها هیؾق هىقؾ آو ِٛ ِ  ِِف ًُُْٜب
ْ ٜا َۡشُِب

ُ
َ٘ة َوأ َ٘ة وََقَطۡي ِٕۡك ْ َق ٜا ُ َِ ًَةل ۚٗ  ٱّۡكِۡض ۡٓ ]الب٭كة:  ﴾ثُِسۡىؿِِٚ

. بىؾ يًٍىحه ٌاویهاؾل به ٘اویإ ٔنیکكؾ یيا٨كهاي:ٓ گ٩حًؿ ٠٘ل لباو بهٔ یول ن،یؿیًٌ: گ٩حًؿ» [31
 .«بىؾ ٌؿه یاقیآب گىوالهٓ هعّبثٔ با ک٩ك، اذك بك ٌاویهاؾلٓ كایل

و يیم ال اهك  ا ال هكگىيه ٠باؾجی بكای ٤یكالله... بكاوحی ؼؿاويؿ هح١ال ايبیاء ق»گىیؿ: هی ابى ظمم 
-... جا آيصا که هیث و قـیلحی هًمه و پاک ؾاٌحه اوث کكؾو به چًیى اهىقی و بلکه ال هك گًاه و ه١ّی

ها و وكاییکه ؾق هىقؾ هیچیک ال ایى ؾاوحاو گىیؿ: اها پاوػ ها ؾق بكابك ج٘اهی ایى هىاقؾ، آو اوث
ه ؾق ایى لهیًه و بؿیى قوي ي٭ل گكؾیؿه، ها، ي٭ل ه١حبك و کا٨ی وشىؾ يؿاٌحه و بلکه هك آيچگىیییاوه

ايؿ. اها ؼبكهای آظاؾ ؾقو٤یًی اوث که به ؾقو٢ و بهحاو و ا٨حكاء ال ؼىؾ گ٩حه و واؼحه و پكؾاؼحه ي٘ىؾه
ـکك ي٘ىؾین آو ِؿای گاو يبىؾ، بلکه جًها و  ی ِؿای گاو؛ بك اوان قوایحی که ال ابى ٠بان لهؤهى

ٌؿ و ای که ال لیىقآالت واؼحه بىؾيؿ، ؾاؼل ٌؿه و ال جه آو ؼاقز هیجًها ِؿای باؾ بىؾ که ؾق گىواله
وی ال ؾقوو آو بىؾه اوث، هكگم چًیى يیىث. و کكؾ، يه ایًکه ظ٭ی٭حا ِؿای گاچًاو ِؿایی جىلیؿ هی

وباهلل تعافی افتوؾققین. ـکك ي٘ىؾ اوث که ال ابى ٠بان  ایى جًها ؼبك هىقؾ ا٠ح٘اؾی
2. 

٨كهایؿ: اي، ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٬كآو کكین هیو وكايصام آو گىواله و واليؿهاها ؾق لهیًه ٠ا٬بث 
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ۡت ًَةَل وَ ﴿ هىوی ؼٙاب به واهكی گ٩ث: َٚ ٍَ ِِف  ٱۡذ َ ةِ وَإِنٍّ ل َٰٜ َي ٍَ  ٱۡۡلَ َ َٜل ََل ِمَكةَسۖٞ ِإَونٍّ ل ٌُ ن َت
َ
أ

 ُٙ ٍّّٖ َُتََْۡى ا  ِٜۡقؽا ؿۡ وَ  ۖۥٞ َم ـُ ٍَ  ٱٗ ِٛ َٰ ِيإََِلَٰٓ إَِؾ َْۡخ َقَْۡيِٙ  ٱَّلٍّ ُٙ  َؿ ٍّ٘ َُعّؿَِر ۖٞ نلٍّ ة ُٙ  ۥَٗعَِىا ٍّ٘ ٍّٓ نَلَجِكَى ِّٓ ِِف  ۥُث  ٱَۡلَ
ُٓ  ٩٧نَۡكًىة  ُس ُٛ َٰ ةٓ إَِؾ َٕ ُ إِجٍّ ِي ٱّللٍّ ة  ٱَّلٍّ ٕا ْۡ ٍء ِق ۚٗ وَِقَف ُكٍّ ََشۡ َٜ ُٚ  

َٙ إَِلٍّ َٰ  یهىؤ» [31-31]٘ه:  ﴾٩٨ََلٓ إَِؾ
: یبگىئ ىوحهیپ که ىیآ و. باؾ میگكو  یماقیبٔ اتبهكه ایؾي یليؿگ ؾقٓ. ها اویه الٔ بكو: گ٩ثٓ یواهك به
 كیياپف جؽّل٧ اتؾقباقه که اوث یهى٠ؿ جى یبكا آؼكت و ؾق ؿیيٍى کیو يمؾ ؿیيمي ؾوثٓ هى بهٔ

 ٠باؾجً به ىوحهیپ که قا ه١بىؾتٓ گىواله هن، کًیاهن. کكؾ يؽىاهؿ ٨كاهىي قاآو و ؼؿاويؿٔ اوث
 .نیپكاکً یو ه نیمیقیه ایؾق به قا ؼاکىحكي و وپه نیوىلاي یه قاآو چگىيه که ىیو بب بًگك یپكؾاؼحیه

 اوث گك٨حه ٨كا قا میچ ه٘ه او ؾايً. ىثیي او شم یه١بىؾ که یؼؿائ ه٘او اوث، الله جًها ٌ٘ا ه١بىؾ
 .«ٓاوث باؼبك بىؾ، و ؼىاهؿ و هىث اوث و آيچه بىؾه ًؿهیو آ و ظال گفٌحه و الٔ

هل کحاب با پیاهبك ؼؿا ی بكؼىقؾ و يىٞ ج١اهل ااوحهماء به ايبیاء، يعىه های ِىقت ال ؾیگك -20
ة ﴿ ٨كهایؿ:که بؿو گ٩حًؿ: واظك و ولؿ الميا. الله هح١ال هی باٌؿهی الىبلم٠لیه٠یىی  َٕ ِ وَج

ٓۡ َوُكۡىؿِِٚٓ أَِب ُٛ ٌَ ِيَثَٰ ّٔ  ِٓٛ ِغ ٌۡ ِ َيَِٰخ َج ُٓ  ٱّللٍّ ِٛ ۢنجَِيةٓءَ َوَرۡذِْ
َ
ۚٗ  ٱۡۡل َ٘ة ُمُْۡهۢ ٓۡ ًُُُْٜب ِٛ ِ ل ٜۡ ثَِنرۡيِ َظّيٖ َوًَ

ِۡ َؼَجَف  ُ ثَ َُٜ٘ن إَِلٍّ ًَِْيَلا  ٱّللٍّ ِٔ ٓۡ وَََل يُۡؤ ة ثُِسۡىؿِِٚ َٛ َٓ  ١٥٥َقَْۡي َٰ َمۡؿيَ ٓۡ لََعَ ِٛ ِ ل ٜۡ ٓۡ َوًَ َوبُِسۡىؿِِٚ
ة  ٕا ي ـِ ً٘ة َق َتَٰ ۡٛ  که ىیا ؼا٘ك بهٓ گك٨ث ؼٍن آياو بك ؼؿاويؿٔ» [218-211]الًىاء:  ﴾١٥٦ُب

 یگ٘كاه بكٔ و کٍحًؿ ياظ٫ به قا ٥٘بكاویپ و ؿيؿیوقل ک٩ك ؼؿا اتیآ و به ٌکىحًؿ قا ٌاو٘اویپ
 کهٔ اوثٓ یهائ پكؾه ؤ ٤بل٦ ؾق هاویؾلها: که گ٩حًؿٓ اوحهماء یقو و ال کكؾيؿ یپا٨ٍاق ؼىؾ

 بكٓ ايگاقٔ ک٩كٌاو وبب به ؼؿاويؿ بلکهٓ اوث ىیچً يه. يؿاقؾ قاه بؿاو یکى و ايؿقل پًؿ
 و .آوقيؿیي٘ ٘اویآ ٍاویا الٔ یايؿک گكوه شم که اوث ىیو ا اوث لؾه ههك ٌاویؾلها

 .«بىحًؿ نیهك بك که یبمقگ یو ا٨حكا ٌاوؿویوقل ک٩ك وبب بهٓ گك٨ث ؼٍن آياو بك ؼؿاويؿٔ
جه٘ث ليا لؾيؿ؛  ٠لیهاالىبلمها به هكین ی١ًی آو»کًؿ که گ٩ث: ي٭ل هی ال ابى ٠بان  ابى کریك 

باًٌؿ. و ٜاهك آیه يیم و ه٘چًیى وؿی، شىیبك و هع٘ؿ بى اوعا٪ و بىیاقی ؾیگك بك ه٘یى ؾیؿگاه هی
قا آهاز ا٨حكاء و بهحاو و ؾقو٢ ٬كاق ؾاؾيؿ، و  الىبلم٠لیهها هكین و ٨كليؿي ٠یىی که آوبیايگك آو اوث 

ها ٠بلوه بك و بكؼی ال آو یىی ظاهله ٌؿه اوثيا به ٨كليؿي ٠هكین قا ليی لياکاق ؼىايؿيؿ که ؾق اذك ل
های پی ؾق پی الله ٠موشل جا ٬یام ٬یاهث بك ىؾه اوث. په ل١ًثايؿ: و هكین ؾق ظال ظیٓ بایى گ٩حه
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 .2«ها باؾآو
 الىبلم٠لیهکكؾ و بك ایى باوق بىؾ که هىیط یهىؾ گ٘او هی »...گىیؿ: هی  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل

ها ؼبك که الله ٠موشل ال ا٠ح٭اؾ و باوق آوگ٩حًؿ: او ولؿ الميا اوث، چًاوواظكی ؾقو٤گى بىؾ، بلکه هی
ٓۡ َوُكۡىؿِِٚٓ أَِب﴿ ٨كهایؿ:ؾاؾه و هی ُٛ ٌَ ِيَثَٰ ّٔ ِغِٛٓ  ٌۡ ة َج َٕ ِ ِ َيَِٰخ وَج ُٓ  ٱّللٍّ ِٛ ۢنجَِيةٓءَ َوَرۡذِْ

َ
ٓۡ  ٱۡۡل لِِٛ ٜۡ ثَِنرۡيِ َظّيٖ َوًَ

ٗۚ ُْۡهۢ َ٘ة ُم ِۡ َؼَجَف  ًُُُْٜب ُ ثَ َُٜ٘ن إَِلٍّ ًَِْيَلا  ٱّللٍّ ِٔ ٓۡ وَََل يُۡؤ ة ثُِسۡىؿِِٚ َٛ َٰ  ١٥٥َقَْۡي ٓۡ لََعَ ِٛ ِ ل ٜۡ ٓۡ َوًَ َوبُِسۡىؿِِٚ
ة  ٕا ي ـِ ً٘ة َق َتَٰ ۡٛ َٓ ُب  .1﴾١٥٦َمۡؿَي

ؼٍن و ٤ٕب ٔیهىؾٓ به ٠یىی بى هكین يىبث بكاوحی ایى اهِث هىقؾ »گىیؿ: هی  و ابى ٬ین
 .1«و به هاؾقي ٨صىق و ٨عٍاء يىبث ؾاؾيؿ واظك و ولؿ الميا ؾاؾه

گ٩حًؿ: او آو بىؾ که هی الىبلم٠لیهها به هىیط، ٠یىی بى هكین آوها و اوحؽ٩ا٦ ظكهحیال ؾیگك بی
آهؿه اوث که: و ؾق  1ؾق باب اول ال ايصیل یىظًا»گىیؿ: هی ظمم  بىهع٘ؿ بىأگىو٩ًؿ ؼؿاوث. 

ؾق هىقؾ  گىو٩ًؿ ؼؿاوث. وپه ابى ظمم  قا ؾیؿ و گ٩ث: ایى الىبلم٠لیهقول ؾیگكی یعیی، هىیط 
... چه يیم ببل و هّیبث بمقگ ؾیگكی اوث  گىیؿ: ایىها هیو ياؾايی ها و هفیاو گىییایى یاوه وكایی

يهایث او قا  ؼىايؿه و ؾق -به گ٘او يّاقی  - کًؿکه کل٘ه الله قا ٨كليؿ الله و ه١بىؾی که ؼل٫ هی
هگك ال ایى شهث که الله ٌىؾ و هكگم گىو٩ًؿ به ؼؿاويؿ هح١ال يىبث ؾاؾه ي٘ی يؿيؿگىو٩ًؿ ؼؿا ؼىا

ٌىؾ که آو قا آ٨كیؿه و هالک و ِاظب اؼحیاق اووث. و بلکه گىو٩ًؿ به کىی يىبث ؾاؾه هی٠موشل آو
قا بكای ٌىؾ که آوقا بكای ؼىقؾو یا ٬كبايی و ـبط کكؾو ؾق اؼحیاق بگیكؾ، یا ایًکه به کىی يىبث ؾاؾه هی

قا با ظًا قيگ کكؾه و يگه ایًکه بكای بالی کكؾو ٨كليؿي آو اوح٩اؾه ي٘ىؾو بمقگ کكؾه و جكبیث ي٘ایؿ یا
گىیی و  يیال اوث؛ بكاوحی که ایى هفیاوپاک و هًمه و بی هاکه الله ٠موشل ال ج٘اهی ایىؾاقؾ، ؾقظالی

باٌؿ. ال هك گ٘كاهی  ـل هًعك٦ و ياؾاو هیكوهایگاو پىث و قؼكؾی و ياؾايی ال ٠٘ل ٨ وكائی و کن یاوه
  .1«بكینبه الله ٠موشل پًاه هی

گىین: ال اهحی که به الله ٠موشل يىبث ٠یب و ي٭ُ ؾاؾه و ظٕكت ظ٫ قا به اهىقی که ٌایىحه هی

                                                           
الصاهٟ  ؛ابى ٠ٙیة ،1/211ٓال٘عكق الىشیم ٔي؛ ٘بك ،1/110ٓ: شاهٟ البیاو ٔيگا و .2/111ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2

 .يویى٘ ،1/111ٓالؿقالً٘رىق ٔ و ؛8/1ٓو ٔآظکام ال٭كأل
 ٓ.222-2/220الصىاب الّعیط ٔ -1
 ٓ.٤1/111اذة الله٩او ٔا -1
 ٓ.1/283ل ٔ: ال٩ّيگا -1
 ٓ.1/211ٓ، و 212ٔال٩ّل ٔ/ -1
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کًًؿ، ايحٝاقی شم ایى هن يیىث که ال و وماواق ٠ٝ٘ث و شبلل و پاؾٌاهی او يیىث، جىِی٧ هی
ؾیؿگاه جرلیث »گىیؿ: هی و ياوما ٬كاق ؾهًؿ، ابى ٬ین ها قا هىقؾ ١٘ى ی کكؾه و آوپیاهبكايً ٠یبصىی

-و جًها بؿاو بىًؿه يکكؾيؿ، بلکه ه٘گی آو ها قا ٬ايٟ يکكؾها و لهیى، يّاقايیؾق هىقؾ پكوقؾگاق آو٘او

پًؿاٌحًؿٓ قا گك٨حه و او قا ؾق هیاو ؼىؾ، ٔکه او قا ؼؿا هی الىبلم٠لیه٪ يٝك ؾاٌحًؿ که یهىؾ، ٠یىی ها اج٩ا
 ايؿاؼحًؿچىبی که او قا با آو به ِلیب کٍیؿيؿ، آب ؾهاو بك او هی ظ٘ل ظال ؾق ي٘ىؾيؿ وؼىاق و ـلیل 

، وپه او قا به ِلیب کٍیؿه و با ابماق آهًیى شًگی ٔؾًٌهٓ به او ؾاؾيؿو او قا هىقؾ ٔكب و ٌحن ٬كاق هی
که ؾق اذك ظكاقت  ه٘او ظال جكک ي٘ىؾه و قها کكؾيؿ ت ٌؿ. و او قا ؾقلؾيؿ، جا ایًکه ٨ىٔكبه هی

ک ٌؿو ؼىيً، هىهایً به پىوحً چىبیؿ؛ وپه او قا ؾ٨ى کكؾيؿ و وه قول لیك ؼىقٌیؿ، با ؼٍ
-باٌؿ. چًاوؼاک بىؾ و په ال آو ال ٬بك با الهىجیث ؼىیً بكؼاوث. و ایى ؾیؿگاه ج٘اهی يّاقی هی

 .2«کًؿقا ايکاق ي٘یچیمی ال آوها، که هیچیک ال آو
ؼؿاويؿ ایٍاو قا ي٩كیى و ال قظ٘ث ؼىؾ ؾوق گكؾايؿ، چگىيه ال ظ٫ قوی بكجا٨حه و هًعك٦ 

اظحكام  الىبلم٠لیهآو اوث که به ٠یىی بى هكین  ٌاوگ٘او ،ایى ا٠ح٭اؾ و باوقؾاٌحى ٌىيؿ؛ اهحی که با  هی
ل گ٩حه ٌؿه: ؾٌ٘ى ٠ا٬ل بهحك اوث ال ؾووث ياؾاو؛ و که ؾق ايؿ؛ چًاوگفاٌحه و او قا به بمقگی وحىؾه ر  ه 

به ٬ّؿ و يیث ج١ٝین و جصلیل و جکكین و اظحكام هىیط، به هفهث »گىیؿ: هی که ابى ٬ین آياو چًاو
که ه٭ّىؾ و ٠یبصىیی و وكليً و ٠حاب و ؼىاق و ظ٭یك ٌ٘كؾو و اهايث به او قوی آوقؾيؿ. ؾقظالی

ها ؾق يمؾ هكؾم و ها، ؼكؾه گك٨حى بك یهىؾ و ه٩ًىق کكؾو آوو یاوه وكائی هاگىییها ال ایى گما٨هآو
ها قا بکلی ال يّكايیث و هىیط و ؾیًً ها اهثگىیی٠لیه آياو بىؾ، اها با ایى هفیاوبكايگیؽحى هكؾم بك 

 .1«هح٩ًك واؼحًؿ
٠یبصىیی ي٘ىؾه و ال ه٭ام او  الىبلم٠لیهباوقيؿ که هىل٘اياو ال هىیط يّاقی بك ایى  ،اها با ایى ه٘ه

-که الله ٠موشل ؾق ٬كآو کكین ؾق وىقهاي؛ چًاوی ؼؿا و ٨كوحاؾههايؿ: بًؿا که به او گ٩حهچك ؛ايؿکاوحه

 .1ی آل ٠٘كاو، يىاء، هائؿه و لؼك٦ بؿاو جّكیط ي٘ىؾه اوث

                                                           
ٓ 1/2122اٜهاق الع٫ ٔ ؛1/2011ٓالصىاب الّعیط ٔ ؛103 :، َي: هؿایة العیاقيگا و .٤1/130ٓاذة الله٩او ٔا -2

که او قا و آهؿه اوث: آياو او قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهما ٬كاق ؾاؾه ؾقظالیآکكؾه که ؾق آيصا که يُ ايصیل لى٬ا قا ي٭ل 
ؿ: ؼبك ؾه چه کىی جى قا پكویؿيلؾيؿ و ؾق ه٘یى ظال ال او هیلؾيؿ و او قا پىٌايیؿه و به ِىقجً ٔكبه هیٌبل٪ هی

 .«.ليؿ..هی
 ٓ.111و  ٤1/118اذة الله٩او ٔا -1
 [.13-11و لؼك٦:  11هائؿه:  ،212،211يىاء:  ،13بًگك: ]وىقه آل ٠٘كاو:  -1
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او هىیط، يّاقی، و ه٘چىو ایى ٬ىل، ؾیؿگاه ؾًٌ٘» گىیؿ:هی ةؾق قؾ ایى ا٨حكاء ؾق يىیً ابى ٬ین 
-٠بؿ و بًؿه هی الىبلم٠لیهگیكيؿ که چكا به ٠یىی که ال ها ایكاؾ هی باٌؿها هیه٘او ٠باؾجگماقاو ِلیب

ؿ: بًگك ًگىی.. جا آيصا که هیؾايًؿ .هی الىبلم٠لیهبه هىیط اظحكاهی  بی گىیین و ایى قا يهایث ٠یبصىیی و
به ٠٘لکكؾ يّاقی ؾق جبؿیل ي٘ىؾو جىظیؿ و یگايگی ؼؿاويؿ هح١ال به ٌكک و بكگمیؿو ک٩ك بك ای٘او؛ و 

ال اوباب هك يىٞ ٌكکی به ؼؿاويؿ يیم بًگك به جصكیؿ و ٠اقی ي٘ىؾو جىظیؿ جىوٗ قوىل الله 
قا ٠بؿ و بًؿه و ٨كوحاؾه  ؾق هىقؾ هىیط ٨كهىؾيؿ ٔو اوها ؾق هىقؾ آيچه قوىل اللهی آوقظ٘او. ه٭ىله

گىيه و آو ؾو قا باهن ه٭ایىه کى. ایى ٭ل و ٨ٙكت ولین بگماق و بكقوی کىؼؿا ؼىايؿيؿٓ قا ؾق جكالوی ٠
گًاه اوث به هكْ و بی٘اقی ها کىی قا که پاک و بیول اوث. آویک ال ها ٠یبصى و هحصاؾايی کؿامهی

بكاوحی ٠٘لکكؾی ٌگ٩ث ايگیم و و٬یعايه اوث. ه٘چىو کًًؿ، که ؼىؾ بؿاو هبحبل هىحًؿ، هحهن هی
-هیوث، هحهن کكؾه و وكليً ا ای که هكؾم قا به ٠یب و ایكاؾی که ؼىؾ هبحبل بؿاوايىاو قـل و ٨كوهایه

ی ٠یبصى و بلکه اهحی که بؿوو ٠لن و لياو و ایى ٨ك٬ه کًؿ، بكاوحی شای ج١صب اوث ال ایى بهحاو
 .2«کًؿه١ك٨ث اؾ٠ا هی

ىل ٨اوؿٌاو، ٠یب و ي٭ُ قا هحىشه ايبیاء کكؾه و اِ به ؼا٘ك ظ٘ایث اله ؾیايث ٬ىهی که بًگك ب
ها با و ؾق ظ٫ و ظ٭ى٪ آو .1«ؾهًؿها يىبث هیها قا بؿاوکًًؿ و ايىاٞ ٬بائط و لٌحیها قا هحهن هیآو

ها پاییى آوقؾو ه٭ام آو ها یا با٭ام بٍكی آوباال بكؾو و ٤لى ؾق ه٭ام و هًملث پیاهبكاو، ه٭اهی باالجك ال ه
، ل١ًث ؾاوؾ و ٠یىی بى هكین و به ؼا٘ك ا٨حكایی که بك ايبیاء بىحًؿه٭ام يبىت، ج١ؿی و جصاول ي٘ىؾيؿ ال 

َٖ ﴿ ٨كهایؿ:ها قا ٨كا گك٨ث؛ الله هح١ال هی، آوالىبلم٠لیه َٖ  ُّكِ ِي َٰ  ٱَّلٍّ َِ لََعَ َٰٓءِي ٖۢ ثَِنٓ إِۡقَر ِٔ  ْ َزَىُؿوا
ِٖ وَِقحَس  ۥهَ لَِكةِن َهاوُ  ْ َحۡكذَُؽوَن  ٱثۡ ٜا ََكُٗ ْ وٍّ ٜا ة َقَط َٕ ِ ٍَ ث ِ َٰل ۚٗ َذ َٓ -یبً کا٨كاو» [11]ال٘ائؿة:  ﴾ڮَمۡؿيَ

 الٔ ىوحهیپ آياو که بىؾ ؼا٘ك بؿاو ىیا. ايؿٌؿه ىیو ي٩ك ل١ى نیهك پىك یىیو ٠ ؾاوؾ لباو بك لیاوكائ
 .«گفٌحًؿیه ظّؿ  الٓ و ٨ىاؾ ٜلن ؾقٔ و کكؾيؿیه یوكکٍٓ ؼؿا ٨كهاو

                                                           
 .211-211 :الًىيیة، َ -2
 .يقظ٘ث الله الهًؿ ،1/2113ٓٔ: اٜهاق الع٫ يگا -1



 
 

 

 اسالم های ظهىرهختلف استهساء در اولیى قرو های صىرت فصل دوم:

 ٌاهل چهاق هبعد: 
 :ی اص اعحهضاء به الله هحقالهای صىست هبحث اول< 
 :اعحهضاء به دیى، اصىل و فشوؿ آوی اص های صىست هبحث دوم< 
 :ی اص اعحهضاء به سعىل اللههای صىست هبحث عىم< 
 :هًاوؤی اص اعحهضاء به صحابه و عایش ههای صىست هبحث چهاسم. 

    ی اش استهصاء به الله هتؼالهای صىزت هبحج اول:
 ٌاهل ؾو هٙلب:   
 :ی اص اعحهضاء هؾشکاو به خذاويذ هحقالهای صىست هغلب اول 
 به خذاويذ هحقال های هًحشفی اص اعحهضاء اهل بذفث و فشلههای صىست لب دوم:هغ 

  اص اعحهضاء هؾشکاو به خذاويذ هحقالی های صىست هغلب اول:
یى ظ٭ى٪ الله ٠موشل بك بًؿگايً آو اوث که او قا ج١ٝین و جك بمقگ چًايچه پیٍحك اٌاقه ي٘ىؾین، ال

و ایى اهك با اؼبلَ ؾق ؾیًؿاقی و هع٭٫ گكؾايؿو  ي٘ىؾه و او قا ؾووث ؾاٌحه باًٌؿ جصلیل و جکكین
گكؾؾ و ایى ه٘او اهكی اوث که پیاهبكاو با آو آهؿيؿ و کحب جىظیؿ و یگايگی ؼؿاويؿ وبعاو هیىك هی

به های کا٨كاو و ه١ايؿاو آو٘ايی به ؼا٘ك آو يالل گٍث و ٌٍ٘یكهای شهاؾ بكای آو کٍیؿه ٌؿ و گكؾو
ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:ؼا٘ك آو ٬ٟٙ گكؾیؿ. الله هح١ال هی ٌَ ِن  َوَّ

َ
حٖ رٍُّقًَٜل أ ٍّٔ

ُ
ِ أ
َ٘ة ِِف ُكّ ْ َبَكۡس َ  ٱۡخجُُؽوا  ٱّللٍّ

ْ وَ  ٜا َُٰنَٜتۖٞ  ٱۡصَذجُِج َؽى  ٱّطٍّ َٚ  ٖۡ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٕ ُ وَ ۡخ َقَْۡيِٙ  ٱّللٍّ ٌٍّ ٖۡ َظ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۚٗ َو َُح َْٰ َؾ ْ ِِف  ٱلغٍّ ۡرِض وَِكرُيوا
َ
 ٱۡۡل

ْ وَ  ُؿوا ـُ ِجَُح  ٱٗ ٌَٰ ۡيَه ََكَن َع بِيَ ََ ّؾِ َُ ُٕ ۡ  نیا٨كوحاؾه قا ی٥٘بكیپ یهّلح هك اویه به ها» [18]الًعل:  ﴾ڄ ٱل
 بحاو، ٙاو،یٌٔ ٘ا٤ىت و ال ؿیبپكوح قا ؼؿا کهٓ اوث بىؾه ىیا ٥٘بكاویپ ه٘ه ؾ٠ىت یو هعحىأ

ٓ. ؼىايؿيؿ ٨كا ظ٫ قاه به قا و هكؾهاو کكؾيؿ ؿیجىظ به ؾ٠ىت ٥٘بكاویپ. ٔؿیکً یؾوقٓ كهیو ٤ وح٘گكاو
 ثیهؿآ قاوث قاه به ٌؿيؿ، ؼؿا هكظ٘ث ىحهیٌا ،کیي کكؾاق اذك بك کهٔ قا هكؾهاو ال یگكوه ؼؿاويؿ

-ؾاهاو به یو وكگٍحگٔ ؿیگكؾ واشب آياو بك یگ٘كاهٓ ىثیياٌا کكؾاق اذك بكٔ ٍاویا ال یو گكوه ؾاؾ،

 قا گفٌحگاو آذاقٔ و ؿیکً گكؾي ىیله ؾقٓ ؿیبكو ؿ،یؿیو جكؾ ّک ٌ ؾق باقه ىیا ؾق اگكٔ پهٓ ؿیچىب ٌاو
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 کصا به ايؿکكؾه بیجکفٓ قا ؼؿا اتیآ کهٔ یکىاي کاق وكايصام که ؿیًیو بب ؿیبًگكٓ قولگاق ٩ِعه بك
 .2«ٓوثا آهؿه چه و لىٖ و ذ٘ىؾ ٠اؾ چىو یا٬ىاه وك و بكٔ اوث ؿهیکٍ

ها به ا٨کاق بٍكی هًعك٦ گٍحًؿ و ٠٭لهای والن، ال قاه و قوي و هًهس قبايی اها قولی که ٨ٙكت
و ال هىی و  ها قوی آوقؾيؿهلىخ گكؾیؿه و بؿاوو هىاقؾی که ٌیٙاو بكای گ٘كاهاو لیًث ؾاؾه بىؾ، 

ی١ًی ٌكک وقلیؿو به  ؛هىن و ؼىاهٍات و ج٘ایبلت ي٩ىايی پیكوی ي٘ىؾيؿ، ؾیگك به ؾیى شاهلیث
٘ىؾيؿ، ه٘او ٌكکی که هیچ گًاه و ه١ّیحی ؼؿاويؿ وبعاو، گكؾو يهاؾيؿ و ؾق بكابك آو وك ؼن ي

َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:ٌىؾ. ؼؿاويؿ هح١ال هیه٘چىو آو، هىشب اـیث و آلاق الله ٠موشل ي٘ی ِي يُۡؤذُوَن  ٱَّلٍّ
 َ ُٓ  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ُٛ َ٘ ُ ََّك ۡجَيةِِف  ٱّللٍّ ِ وَ  ٱلَّ ة  ٱٓأۡلِػَؿة ٘ا ِٛي ٓۡ َقَؾاثاة مَّ ُٛ

َ َقؽٍّ ل
َ
 که یکىاي» [11ظماب: ]األ ﴾ڙَوأ

 و آؼكت ایؾي ؾق قا آياو ؼؿاويؿ قوايًؿ،یه آلاقٓ ياقوا و وؽًاو و العاؾ ک٩ك بأ قا ٥٘بكيیپ و ؼؿا
 .«ًؿیبیه هیجه ٍاویا یبكا یاؼىاقکًًؿه و ٠فابٓ گكؾايؿیه بیيّیب ؼىؾ قظ٘ث و الٔ کًؿ یه ىیي٩ك

اوحهماء به الله هح١ال، ٌكک وقلیؿو به او ؾق الىهیث و قبىبیث و يیم  های ِىقت یىجك بمقگ بكاوحی
باٌؿ؛ لیكا ٌكک وقلیؿو به الله ٠موشل، هحٕ٘ى هی 1ٌكک وقلیؿو به ظ٫ وبعايه و ج١الی ؾق ظکً٘

باٌؿ؛ و ه٘یى ؾق ٬باظث و لٌحی و پلیؿی آو کا٨ی ؼال٫ هح١ال هی اوحهماء و جً٭ُ و کىچک و جع٭یك
قوؿ. ٌیػ آو، اـیث و آلاق هؽلى٪ ١ٔی٧ و ؾقهايؿه به ؼال٫ ٬ىی و ٤الب و چیكه هیاوث که به وبب 

ٌ٘اقيؿ و ؾق  و آو گ٘كاهاو، جىظیؿ و یگايگی الله ٠موشل قا وبک هی»گىیؿ: هی  ةوبلم ابى جی٘یاإل
ٌؿه و  گىيه بىؾ که چىو به جىظیؿ اهكپًؿاقيؿ و ایىه٘چىو هكؾگاو قا بمقگ هی ؛ؼىايؿو ٤یكالله ،ه٭ابل

که الله ٠موشل ٌ٘كؾيؿ، چًاوقا جع٭یك ي٘ىؾه و ظ٭یك و کىچک هیال ٌكک يهی ٌؿيؿ، قوىل الله 
ًوا ِإَوَذا﴿ ٨كهایؿ:ؾق هىقؾ هٍكکاو هی ـُ ُٚ ٍَ إَِلٍّ  ۡوَك إِن َحذٍِّؼُؾوَٗ

َ
 قا جى که یهًگاه» [12]ال٩ك٬او:  ﴾َرأ

 .«كيؿیگیه و ج٘ىؽكت اوحهماء به جًها ًًؿ،یبیه
ي٘ىؾ، او قا به ج٘ىؽك و به الله ٠موشل يهی هیها قا ال ٌكک وقلیؿو آوو چىو قوىل الله 

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:گك٨حًؿ؛ و يیم الله ٠موشل ؾق هىقؾ هٍكکاو هیاوحهماء هی ُٛ َٙ إَِلٍّ  إِجٍّ َٰ ٓۡ ََلٓ إَِؾ ُٛ َ َِ ل ٜٓاْ إَِذا رِي ََكُٗ
 ُ وَن  ٱّللٍّ ِبُ ُۡ ٜلُٜنَ  ڃيَۡكَذ ٌُ ُٜ٘نِۢ  َوَي ۡ َ٘ة لَِشةِقؿٖ ُمٍّ ذِ َٛ ِ  َءال

ْ ٜٓا ٍّ٘ة ََلَةرُِك ِ ن
َ
ِ  ڄأ ِۡ َصةَٓء ث َق  ٱۡۡلَيِّ ثَ وََضؽٍّ

                                                           
ؾ٠ىة الحىظیؿ،  ؛وٖإقيآ جع٭ی٫ األ11-11 :٨ٔحط ال٘صیؿ، َ بكای هبلظٝه آیات پیكاهىو ایى هىٔىٞ قشىٞ کًیؿ: -2

 هكان. ،11-11 :َ
های اوحهماء ؾق ٠ّك ظأك ؼىاهؿ ؾق وؽى ال ِىقت« ٌكک وقلیؿو ؾق اهك و ظکن الهی»ج٩ّیل ایى هبعد  -1

 آهؿ.
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ۡؿَقِْيَ  ُٕ ۡ  ىث،یي یه١بىؾ ؼؿا شم: ٌؿیه گ٩حه بؿاياو که یو٬حٓ که چكأ» [11-11]الّا٨ات:  ﴾څ ٱل
 یبكا ها ایآ: گ٩حًؿیو ه ٓ.كيؿیبپف قا یکحاپكوحی که ؿيؿیؾیه آو ال باالجك قا ٍحىیو ؼىٔ ي٘ىؾيؿیه یبمقگ

ىو ٌا٠ك او اّهأ ٕن؟یوال قها قا ًیؼى یه١بىؾها ،یاىايهیؾ یوكا چکاههٓ وؽىٔ ًّ ٓ و ىثیي و هص
ؿ ؾ٠ىت یهعحىا. ٔاوث کكؾه ٫یجّؿ قا ٥٘بكاویپ و آوقؾه قا ظ٫ بلکه ّ٘  ؾ٠ىت با آو یو ه٘اهًگ هع

 .«ٓاوث او گ٩حاق ِؿ٪ لیؾل اء،یايب
ْ ﴿ ٨كهایؿ:٠موشل هیو يیم الله  ٜٓا ۖٞ َوًَةَل  وََقِضُج ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ِ٘ؾر   َّٔ  ٓ ُٚ ن َصةَٓء

َ
َٰىُِؿونَ أ َفََٰؾا َسَِٰعؿ   ٱَّۡؽ

اٌب  ؾٍّ ََ٤  َِ َصَك
َ
حَ  أ َٛ ِ ٌء ُقَضةب   ٱٓأۡلل َِٰظًؽاۖٞ إِنٍّ َفََٰؾا لَََشۡ ـَ ة  ٛا َٰ  که ىیا ال ٌگ٩حًؿ ؾق» [1-1]َ:  ﴾٥إَِؾ

 یؾقو٤گىئ اقیبى شاؾوگك ى،یا: ًؿیگىیه و کا٨كاو اوث آهؿه ٌاویوى به ؼىؾٌاو ال یاؾهًؿه نیب
 میچٓ ليؿیه که یظك٨ٔ ىیا وا١٬اً  اوث؟ ه١ح٭ؿ یواظؿ یؼؿا به او،یؼؿا ه٘ه ىیا یشا به او ایآ .اوث
 .«اوث یٌگ٩ح

گىيه گىیؿ: ؾق ٘ىل جاقیػ، ه٘یٍه هٍكکاو ایىو په ال ایى آیات بىیاقی قا ـکك ي٘ىؾه و وپه هی
ها قا به شًىو و گ٘كاهی و و٩اهث جىِی٧ ؾايىحًؿ و آوؼكؾ هیپیاهبكاو ؼىؾ قا کنايؿ که بىؾه
ْ ﴿ که ٬ىم يىض به يىض و ٬ىم ٠اؾ به هىؾ گ٩حًؿ: کكؾيؿ، ه٘چًاو هی ٜٓا ُ َ٘ة نِلَۡكُجَؽ  ًَةل ِصۡبتَ

َ
َ أ  ۥوَۡظَؽهُ  ٱّللٍّ

ة ََكَن َحۡكُجُؽ َءاثَةُٓؤَٗة َٔ  ٣یجبل کاق ايؿق و ؾوثٔ یاآهؿه ها ًیپ به ایآ: گ٩حًؿ» [٠10كا٦: ]األ ﴾َوََٗؾَر 
حاي که یؾاق آو بك قا ها جآ یاٌؿه  نیبپكوح قا ؼؿا و جًها ايؿؿهیپكوح قا هاآو هاوپؿقاو که نیوال قها قا یب 

 «ٕو به؟
ها قا جکفیب و ايکاق ؾايىحًؿ و آوؼكؾ و و٩یه هیاهكی که به ؼا٘ك آو ايبیاء قا کنیى جك بمقگ و

-و٬حی کىی قا هیها ٌباهث ؾاقيؿ، بیًی کىايی قا که بؿاوو چًیى اوث که هی جىظیؿ بىؾ. ي٘ىؾيؿ، هی

ـات باقی و ایًکه ا بیًًؿ يىاو که به وىی جىظیؿ و یگايگی ظٕكت ظ٫ و اؼبلَ ؾق ؾیًؿاقی بكای 
اوحهماء  ؾهؿ، او قا هىقؾ ج٘ىؽك وو بایىحی جًها بك او جىکل کًؿ، ؾ٠ىت هی يبایؿ شم الله قا ٠باؾت کًؿ

بیًی که هىاشؿ ها قا هیو بلکه بىیاقی ال آو .ؾ يمؾ ایٍاو اوثىٌكک هىشو ایى به ؼا٘ك  ؾهًؿ ٬كاق هی
ج١ٙیل و ؼكاب بىؾه و پىٌٍی شم بیًی هىصؿی که بكای ي٘الهای پًصگايه بًا ٌؿه، قا ؼكاب کكؾه و هی
ؾق ه٭ابل هىصؿی قا که بك هكؾگاو بًا هاوث، اها ای ال هىا٨كؼايهگىیا هىا٨ك ؼايه ،ال وىی هكؾم يؿاقؾ

و ِبط و . 2«ايؿ، ؾق پىًٌ آو ال ايىاٞ ٘بل و ي٭كه و لیىقآالت و وًگ هكهك اوح٩اؾه ٌؿه اوثکكؾه

                                                           
وبلم چًاو بكؾاٌث ٌىؾ که وی به لیًث ؾاؾو هىاشؿ و جمییى آو با ٘بل و ي٭كه و وًگ ال ایى وؽى ٌیػ اإليبایؿ  -2

گكؾؾ. بلکه ه٭ّىؾ که ال وؽًاو وی چًیى جىه٘ی ایصاؾ هیکًؿ، آو هن به اؾ٠ای واؼحى آو، چًاوهكهك ؾ٠ىت هی
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 کًًؿ؛ آیا ایى ٠٘لکكؾ ایٍاو، چیمی شم اوحؽ٩ا٦ و ظ٭یكٌام به پیٍگاه آياو يفقهایی قا ج٭ؿین هی
 .2باٌؿ؟ج١ٝین و جکكین ٌكک هی ،ىلً و ؾق ه٭ابلاوحهماء به الله ٠موشل و آیات و قو ٌ٘كؾو و

.. بؿیهی اوث که ٌكک، جًها به ؼا٘ك ٬باظث ».گىیؿ: هی بابٙیى ؿالله بى ٠بؿالكظ٘ى أٌیػ ٠ب
چكا که هحٕ٘ى ؾًٌام و ياوما و اوحهماء به الله ٠موشل و ظ٭یك و وبک  ؛اي ظكام گكؾیؿه اوثـاجی

ك اون ٌكک به یو ایى ه٩اوؿ با ج٥ی باٌؿ.او به هؽلى٬یى هی ٌ٘كؾو ه٭ام ظ٫ وبعايه و ج١الی و جٍبیه
ال ایى ٬بیل، ال  ایو اواهی ٩ٌٔا٠ثٓ و ج١ٝین و اظحكام ِالعاوهای ؾیگكی ه٘چىو جىول و ج٩ٍٟ يام

که لياکاق، لياکاق له قا بپفیكؾ یا ایًکه ال آو ابا وقلؾ، چًاوهٍكک هٍكک اوث، چه ایى هىؤ قوؾ.بیى ي٘ی
... اها ث، چه بپفیكؾ یا ایًکه ايکاق کًؿ و قباؼىاق، قباؼىاق او بؽىاهؿ، یا ایًکه ال آو ابا وقلؾاوث، چه 

ؾیگك هٍكکاو هن هىحع٫  ،يه بك اوان ظ٭ی٭ث اهك باٌؿ، با ایى ؾیؿگاهو ایًکه هؿاق ظکن بك اواهی 
-ؾق شؿیؿ هی یى کیؿ و هکكهای ٌیٙاو چه ؾق ٬ؿین و چهجك بمقگ هفهث و يکىهً يیىحًؿ؛ و ایى ال

ها قا ك اواهی، آویگىيه با ج٥یو ایى ٨كليؿاو آؾم چًیى ٠٘ل ي٘ىؾه اوث که ال ؾیكبال جاکًىو ؾق بكابك باٌؿ
ها و یا به او٘ی ؾیگك ه٘چىو جىول یا به وىی ٌكک وقلیؿو ؾق ٬الب اظحكام به ِالعیى و ج١ٝین آو

  .1«ؼىايؿها ؾ٠ىت ؾاؾه و ٨كاهی٩ٌا٠ث و هايًؿ آو
بكین؛ بكاوحی که ٌكک وقلیؿو هؿایث یا٨حى، ال گ٘كاهی و گ٘كاه ٌؿو به الله ٠موشل پًاه هیپه ال 

گىيه ؼال٫ و ایى اوث به الله ٠موشل ؾق ٠باؾت و قبىبیث ظٕكت ظ٫، ج١ٝین و اظحكام يام گك٨حه
اي ؾق ٠باؾت و يیث، ؾق ٠ك٦ کىايی که هح١ال قا به ي٭ُ و ٠یب هحهن ي٘ىؾه و جىظیؿ و یگايگی

ٌاو ؾقهن قیؽحه و ال هن گىیؽحه و ال آو ٨ٙكت والن و پاک ؾیگك چیمی با٬ی ي٘ايؿه و هایٙكت٨
های ایٍاو به کلی ج٥یك کكؾه و ؾگكگىو ٌؿه، هىقؾ اوحهماء و ج٘ىؽك و بالیچه ٬كاق ه٩اهین و ؾیؿگاه

چیم ؾیگكی هن  ال ایى ي٭ُ و ٠یب و اوحهماء و وىءٜى به پكوقؾگاق شهايیاو، جك بمقگ گك٨حه اوث. آیا
 هىث؟ٕ

... و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که ٌكک، ٜلن و وحن ؾق ظ٫ قبىبیث و کاوحى ال »گىیؿ: هی ابى ٬ین 
 ٨كهایؿ:که الله ٠موشل هیه٭ام و ٠ٝ٘ث الىهیث و وىءٜى به پكوقؾگاق شهايیاو اوث. چًاو

                                                                                                                                                         
باٌؿ، جىشه ها جىوٗ ایٍاو هیکی و ج١ٝین آوی هٍكکاو به هٝاهك ٌكوبلم يٍاو ؾاؾو اهح٘ام و جىشه ویژهٌیػ اإل

 .اوثهای ؼؿاويؿ وبعاو ای که بىیاق بیٍحك و بمقگحك ال جىشه ایٍاو به ؼايهویژه
به ِىقت هح٩ك٪ و به ٤یك ال  110-118 :وح٥اذة، َجلؽیُ اإل؛ اِل ایى هٙلب ؾق 211ٓ-1/211الؿقق الىًیة ٔ -2

 اوث، گىیا ایٍاو آو قا با جّك٦ و اؼحّاق ال آيصا ي٭ل کكؾه اوث.ایى ویا٬ی که ؾق الؿقق آهؿه، ـکك ٌؿه 
 .ٓ شٟ٘: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون1/211الؿقق الىًیة ٔ -1
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َب ﴿ َجَٰىٌِِيَ  َوُيَكّؾِ ُٕ ۡ َجَٰىَِؼَِٰخ وَ  ٱل ُٕ ۡ ۡۡشِكِيَ وَ  ٱل ُٕ ۡ ُٕۡۡشَِؽَِٰخ وَ  ٱل ۡ ٓاِّٗيَ  ٱل ٍـّ ِ  ٱّ ِ ث ٍّٖ  ٱّللٍّ ى َؿ ٜۡءِ ٓۡ  ٱلكٍّ ِٛ َقَْۡي
ٜۡءِ  َهآنَِؿةُ  ُ وََمِغَت  ٱلكٍّ ا  ٱّللٍّ ۖٞ وََقةَٓءۡت َمِطريا َٓ ٍّ٘ َٛ ٓۡ َص ُٛ َ َقؽٍّ ل

َ
ٓۡ َوأ ُٛ َ٘ ٓۡ َوََّك ِٛ  و جا» [8]ال٩حط:  ﴾٦َقَْۡي

و  هایبؿ. بكيؿیه بؿ گ٘او ؼؿا به که کًؿ ٠فاب قا یهٍكک و لياو و هكؾاو هًا٫٨ و لياو هكؾاو که ىیا
و  گكؾؾیه ىیؼٍ٘گ ٍاویا بك و ؼؿاويؿٓ ليؿیه چًبكه آياو بك و ٨٭ٗٔ كؾیگیبكه ؾق قا ٍاویا جًها ببلها

و  اوث واؼحه آهاؾه ٍاویا یبكا قا و ؾولغٓ والؾیه هعكوم ؼىؾ قظ٘ث و الٔ کًؿیه ىیي٩ك قا آياو
 «ٕاوث یبؿ یيهائ گاهیشا چه ؾولغ

ىى ٜى ؾاٌحًؿ، آيچًاو که ظحی که به الله هح١ال ٌكک وقلیؿيؿ، ؾقظالی که اگك به ؼؿاويؿ هح١ال ظ 
پكوحیؿيؿ؛ و بك ایى اوان اوث که الله ٌایىحه و الی٫ جىظیؿ اووث، او قا به یگايگی و هىظؿايه هی

الله ٠موشل قا ؾاقؾ که هٍكکاو آيچًاو که ٌایىحه اوث، بیاو هی ٠2موشل ؾق وه هىٟٔ ال کحابً
که بكای او هرل و هايًؿ و ٌكیک ٬ائل ٌؿيؿ يًٍاؼحًؿ. بكاوحی چگىيه ؼؿاويؿ هح١ال قا ًٌاؼحًؿ ؾقظالی

جكویؿيؿ و به او اهیؿواق بىؾيؿ و بكایً ؼٕىٞ و ؼٍىٞ و آو ٌكیک قا ؾووث ؾاٌحه و ال او هی
-ها هیله هح١ال ؾق هىقؾ آوگمیؿيؿ؛ الکكؾيؿ و قٔایث او قا بكهیي٘ىؾيؿ و ال ؼًٍ٘ ٨كاق هی هی

َٖ ﴿ ٨كهایؿ: ِٔ ِٖٔ ُهوِن  ٱنلٍّةِس  َو ٖ َحذٍِّؼُؾ  َٔ ِ ُعّتِ  ٱّللٍّ
ََ  ۡٓ ُٛ ا ُيِجََّٜج َٗؽاها

َ
ِۖٞ أ  یبكؼ» [281]الب٭كة:  ﴾ٱّللٍّ

 .«ؾاقيؿیه ؾووث ؼؿا ه٘چىو قا و آياو ًًؿیگمیبك ه یهائگىيه ؼؿا ؼؿا، ال كی٤ که هىحًؿ هكؾم ال
ٌؿيؿ. و ایى هعبث و ج١ٝین، بكای الله ٠موشل هرل و هايًؿ و ٌكیک ٬ائل هیی١ًی ؾق ٠باؾت و 

ؾاؾيؿ؛ و ٌاو قا ؾق آو با الله ٠موشل یکىاو و هىاوی ٬كاق هیه٘او اهكی بىؾ که هٍكکاو ه١بىؾاو
ٌاو و ؼؿاويؿ ؼىاهًؿ ؾايىث که آو یکىايی و جىاوی که هیاو ه١بىؾاو - آيگاه که ؾق آجًٍؿ -بموؾی 
که ٌاو، ؾقظالی٬كاق ؾاؾه بىؾيؿ، گ٘كاهی و با٘ل بىؾه اوث؛ و بؿیى ؼا٘ك اوث که به ه١بىؾاوهح١ال 

ِ ﴿ گىیًؿ:ه٘كاه هن ؾق آجًٍؿ، هی جٍِي  دَٱّللٍّ َّٔ  ِٖ َٰ ٍّ٘ة َِِّف َعَؾ
َُ ِيُسٓ ثَِؿّبِ   ٩٧إِن  ّٜ ِٕيَ إِۡذ نَُك َ  ٱَّۡعَْٰ

 ه١بىؾاؤ ٌ٘ا ها که لهاو آو .نیابىؾه یآٌکاق یگ٘كاه ؾق ها وىگًؿ ؼؿا به» [31-31]ال١ٍكاء:  ﴾٩٨
 .«نیؾايىحیه بكابكٔؾق هعبث و ٠باؾت و ٘ا٠ثٓ  اویشهاي پكوقؾگاق با قآ ىیؾقو٤

ٌاو قا ؾق او٘اء و ٩ِات و ا١٨ال، با الله ٠موشل یکىاو اها بؿیهی اوث که آياو ه١بىؾاو
و ایى  ايؿها و لهیى قا ؼل٫ کكؾهآو٘اوگ٩حًؿ: که ه١بىؾاو با٘لی که بكگمیؿه بىؾيؿ، ؾايىحًؿ و ي٘ی ي٘ی

و بلکه  کكؾيؿها چًیى اؾ٠ایی ي٘یچًیى يبىؾه و آوگكؾايًؿ؛ هكگم هیكايًؿ و ليؿه هیها هىحًؿ که هیآو
ؾايىحًؿ. با الله ٠موشل یکىاو و بكابك هی ٌاو قا جًها ؾق هعبث و ج١ٝین و ٠باؾت کكؾو ایٍاو،ه١بىؾاو
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  .2ايؿگىيهبیًی که ایىاوبلم قا هیکه هٍكکاو هًحىب به چًاو
ؿيؿ و ظ٫ قا با با٘ل آهیؽحه و ٌگ٩ث آوق اوثٕ اهل ایى يىٞ ال ايىاٞ ٌكک، هكجکب ٠٘ل یهىؾ گكؾی

ؾايىحًؿ، آيگاه که ا٨حكا و بهحايی قا هحىشه هىظؿاو ؾايىحًؿ یا ي٘ی هی کهقا کح٘او ي٘ىؾيؿ، ؾقظالیآو
ها گ٩حًؿ: آياو به اولیاء و ِالعاو اظحكام و ؾق هىقؾ آو بىؾيؿ اکها ال آو بكی و پوا١٬ی ي٘ىؾيؿ که آو

ٌاو ها ٠یبصىیی کكؾه و ه٭ام و هًملثٌ٘اقيؿ و ال آوها قا جع٭یك کكؾه و کىچک هیيگفاٌحه و بلکه آو
ها بؿاو ؼا٘ك اوث که اهل ليیها و اجهامؾهًؿ؛ اها ج٘اهی ایى ؾقو٢ پكؾالیقا کىچک و ايؿک شلىه هی

جىظیؿ و هىظؿاو قاوحیى، ؾق بكابك اولیاء و ِالعاو، ه٘چىو اهل ٌكک و ٤لى، ق٨حاق يکكؾه و قوي و 
 ها قا ؾق باب اولیاء و ِالعاو ؾق پیً يگك٨حًؿ. ق٨حاق آو

شای بىی ٌگ٩حی اوث که هٍكکاو، اهل جىظیؿ و هىظؿاو قاوحیى »گىیؿ: هی ه٘چًیى ابى ٬ین 
-هٍایػ و ايبیاء و ِالعاو هحهن کكؾه و ایى ا٨حكا قا به ایٍاو يىبث هیقا به ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی ال 

و ِالعاو هن بًؿگايی هىحًؿ  ءگىیًؿ: آو اولیاؾهًؿ؛ اها گًاه آو هىظؿاو قاوحیى شم ایى يیىث که هی
هالک و ِاظب اؼحیاق ي٩ٟ و ٔكقی يیىحًؿ چه ؾق ليؿه  ٌاو هنکه يه جًها بكای ؾیگكاو، بلکه بكای ؼىؾ

ها قا پكوحیؿيؿ، ٩ٌا٠ث و هكگم بكای کىايی که آو و چه په ال هكگ و چه به هًگام ظٍك و يٍك؛بىؾو 
  .1.«کًًؿ..ي٘ی

باًٌؿ؟ کىايی که ه١ح٭ؿ به جىظیؿ بىؾه و یک ال ؾو گكوه وماواق ایى شكم بمقگ هی بكاوحی کؿام
هىلک و قاه و قوي ٠٘كو بى  گكؾايؿ یا کىايی کهه که الله ٠موشل اهك ي٘ىؾه، هع٭٫ هی٠باؾت قا آيگىي

ها قا پیكاهىو ک١به يّب ي٘ىؾ که اولیى کىی بىؾ که بث قا ؾق پیً گك٨حًؿ، ه٘ى 1ي بى ٠اهك ؼما٠يلع
 ك ؾاؾه و ؾگكگىو ي٘ىؾ.ییؿی قا که هلث ابكاهین بك آو بىؾيؿ، ج٥یو ٌكی١ث جىظ

ِالعاو، هحٕ٘ى اوحهماء  .. ال آيصا که ؼىايؿو هكؾگاو، ه٘چىو ايبیاء و».گىیؿ: هی  ابى جی٘یة
جك اوث که به اوحهماء کًًؿه الله باٌؿ، بكاوحی کؿاهیى گكوه ٌایىحهبه الله ٠موشل و آیات و قوىلً هی

-٠موشل و آیات و قوىلً يىبث ؾاؾه ٌىؾ؟ کىی که به ؼىايؿو هكؾگاو و اوح٥اذه و یاقی شىحى ال آو

باٌؿ، یا آيکه به الله هح١ال و آیات و قوىلً هی که ایى ؼىؾ هحٕ٘ى اوحهماء بهکًؿ، ؾقظالیها اهك هی

                                                           
 ٓ.21-1/28و بؿائٟ الح٩ىیك ٔ 1/211ٓالؿقق الىًیة ٔ ؛82ٓ-٤2/80اذة الله٩او ٔا -2
 ٓ.2/118لىالکیى ٔ: هؿاقز ايگا و .٤2/82ٓاذة الله٩او ٔا -1
ٓ آيصا 121-2/121ا٬حٕاء الّكاٖ ال٘ىح٭ین ٔ :بكای هٙال١ه اؼباق و جؤذیك ایى ٌؽّیث ؾق شمیكة ال١كب قشىٞ کًیؿ -1

ٓ قا ؾق هىقؾ وی ـکك ي٘ىؾه اوث و ه٘چًیى بًگك به: 1118ٔ ه ٌ٘اقهٓ، و هىلن ب1112ٔ ه ٌ٘اقهث بؽاقی بکه قوای
 ابى ال٭ین.  ،112ٓ-٤1/101اذة الله٩او ٔا
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ؼىايؿو الله ٠موشل به یگايگی و ٠ؿم ٌكیک ٬ائل ٌؿو بكای ظٕكت ظ٫، آيگىيه که ٨كوحاؾگاو الهی 
-ايؿ، ؾ٠ىت هیها ؾق هك آيچه با آو آهؿهپیاهبكاو و پیكوی ال آو بؿاو اهك ي٘ىؾيؿ و يیم به ا٘ا٠ث ال

 .2«ؾهؿ؟
و آو ه٘او  های والن، ال بؿیهیات اوثهای قاوث و ٠٭ليمؾ ٨ٙكت الئى وایجكؾیؿی يیىث پاوػ 

اهل ٌكک و هٍكکاو و کىايی هىحًؿ که ٤یكالله قا با الله هح١ال ؾق ج١ٝین و هعبث یکىاو ٬كاق ؾاؾه و 
ايؿ؛ هى ؾوو الله قا با الله ٠موشل ؾق قبىبیث و الىهیث و او٘اء و ٩ِات ظٕكت ظ٫ یکىاو ٬كاق ؾاؾه

ؽُ ﴿ ٨كهایؿ:ؿ هح١ال هیؼؿاوي ٕۡ ِ  ٱۡۡلَ ِيّلِلٍّ َٰتِ َػََْي  ٱَّلٍّ ـَ َؿَٰ ۡرَض وَ  ٱلكٍّ
َ
َِ  ٱۡۡل َُْؿَِٰخ وََصَك َـّ ۖٞ وَ  ٱّ َر ٍّٓ  ٱنلَّٜ ُث

 َٖ ِي ٓۡ َحۡكِؽلَُٜن  ٱَّلٍّ ِٛ ِ  قا ىیو له هاآو٘او که اوث وما قا یؼؿاويؿ ًیوحا» [2ي١ام: ]األ ﴾١َزَىُؿواْ ثَِؿّب
ِّ  و ظک٘ث یاژهیو وىؾ کی هك کهٔ اوث کكؾه صاؾیا قا یقوًٌائو  هایکیو جاق اوث ؿهیآ٨ك  ؾق یؼا

 وشىؾ هًکك که یکىاي و٧ِ، ىیا با یولٓ ًؿیؼؿا وشىؾ بك ی٬ا١٘ ىیو بكاه باهك و ؾالئل بكؾاقيؿ
 .«کًًؿیه ايبالٓ قا بحاو ؼىؾ ؿگاقیآ٨ك یبكأ ًٍؿیؼى پكوقؾگاق

بكای الله ٠موشل ٌكیک  ،ی١ًی ؾق ٠باؾت کكؾو ﴾١َحۡكِؽلَُٜن ﴿»گىیؿ: هی ابى شكیك ٘بكی 
پكوحیؿيؿ، هایی قا هیها و بحکؿهها و بثها و ؼؿاگىيهو به ه٘كاه الله ٠موشل، اله ؾاؾيؿ٬كاق هی
ها و لهیى و که هیچیک ال آو ه١بىؾاو با٘ل، ک٘حكیى ي٭ً و کىچکحكیى ٌكکحی ؾق ؼل٫ آو٘اوؾقظالی

اقلايی ؾاٌحه، يؿاٌحًؿ، بلکه ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ج٘اهی هىاقؾ یکحا و ها ظحی ؾق آيچه الله هح١ال بؿاو
ؾاؾيؿ. بكاوحی پاک و هًمه ؾق ٠باؾت کكؾو، ٤یك او قا با او ٌكیک ٬كاق هی ه٘حا بىؾه اوث، اها هٍكکاو بی

ل، ظصث و ؾالیل و بكاهیى قا بكای اوث ؼؿاويؿی که به ٌیىاجكیى اببل٢ و هؽحّكجكیى پًؿ و ايؿق
 .1با ٠٭ل بیًؿیًٍؿ و با ٨هن جؿبك ي٘ایًؿ، بیاو ي٘ىؾه اوث کىايی که

 ی اص اعحهضاء اهل بذفث و هىی يغبث به الله فضوجلهای صىست هغلب دوم:
که چگىيه ٬كآو قا به ج٘ىؽك  لعؿاو ِى٨یه و ؾیگكاو اٌاقه ي٘ىؾجىاو به وؽًاو هؾق ایى لهیًه هی -2

ٌؽُ هىقؾ »گىیؿ:  ؾق هىقؾ ه١ح٭ؿیى به وظؿت وشىؾ هی  ةوبلم ابى جی٘یايؿ؛ ٌیػ اإلگك٨حه
و آيکه آو قا  ٓ ٨ّىَ العکن ابى ٠كبی ؼىايؿه ٌؿا٘٘یًايی به هى گ٩ث: بك او ٔی١ًی جل٘ىايی

٠اق٨او اوث، په  ؼىايؿ ال کبلم اولیای الله وؼىايؿ، گ٘او ي٘ىؾ آيچه ؾق ٨ّىَ العکن هیهی
                                                           

 ٓ شٟ٘ ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.1/213: الؿقق الىًیة ٔ؛ و يگا111 :وح٥اذة، َجلؽیُ اإل -2
ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین  ؛1/1ٓلاؾ ال٘ىیك ٔ؛ 11ٓ-1/11ه١الن الحًمیل ٔ يگا: و ؛ٓ ٌاکك22/111شاهٟ البیاو ٔ -1

 ابى جی٘یة.، 11 :ال٩ك٬او، َ و ؛1/231ٓٔ
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ؼىايؿ، هؽال٧ ٬كآو اوث، په به جل٘ىايی گ٩ث: ایى یقا ؼىايؿ، ؾايىث آيچه هچىو ايؿکی ال آو
کبلم هؽال٧ ٬كآو اوث. جل٘ىايی گ٩ث: وكاوك ٬كآو ٌكک اوث و جىظیؿ جًها و جًها ؾق وؽًاو 

گكؾؾ که ِكاظحا هؽال٧ اهىق بؿیهی و گ٩ث: يمؾ ها ال ٘كی٫ ک٧ٍ اهىقی ذابث هیهاوث؛ و هی
 ه١٭ىل اوث. 
-ؾايؿ، هیکه ٬كآو قا وكاوك ٌكک هی وؽًاو العاؾی ایى ا٨حكا ليًؿهبك وبلم ؾق ج١لی٫ وپه ٌیػ اإل

و  باٌؿ؛ لیکى ٨ك٠ىو ال کىی يحكویؿهها ه٘او وؽى ٨ك٠ىو هیگىیؿ: ظ٭ی٭ث ؾیؿگاه وظؿت وشىؾی
ي٘ىؾ و ؼال٫ هح١ال قا ايکاق ي٘ىؾ، گكچه و ِكاظحا ؾیؿگاه ؼىؾ قا بیاو هی با اظؿی ق٨حاق هًا٨٭ايه يؿاٌث

ؾايىث که ؼىؾ يیم هؽلى٬ی بیً يیىث، اها ظب شاه و ه٭ام و ا٬كاق ؾاٌث و به ؼىبی هیؾق با٘ل بؿا
هآ ال ها ٔوظؿت وشىؾی... اها آواٌث که بك شعىؾ و ايکاق قوی آوقؾ ؾق لهیى و ٜلن، وی قا بك آو ؾ

و ال وىی  کًًؿقو به ِكاظث اٜهاق ايکاق ؼال٫ ي٘یشهحی با هىل٘اياو ق٨حاقی هًا٨٭ايه ؾاٌحه و ال ایى
قو يؿ و ؼال٫ ه٘او هؽلى٪ اوث؛ ال ایىابكيؿ بك ظ٫ و ظ٭ی٭ثؾیگك گ٘كاهايی هىحًؿ که گ٘او هی

باٌؿ، لیکى ٨ك٠ىو به ِكاظث به شعىؾ و ايکاق ؼال٫ هح١ال اٜهاق ٌاو ه٘او ؾیؿگاه ٨ك٠ىو هیؾیؿگاه
ايکاق و شعىؾ قا ؾق با٘ى پًهاو  ها یا شاهبلو گ٘كاه هىحًؿ و یا ایًکه هًا٨٭ايی که العاؾ وي٘ىؾ، اها آو

 .2«کكؾه و ؾق ٜاهك با هىل٘اياو هىا٨٭ث ؾاقيؿ
بكای ها ي٭ل  1اوحهماء به الله ٠موشل جىوٗ هلعؿاو، آو اوث که ال ابى ٠كبی های ِىقت ال ؾیگك -1

ٌؿه اوث که: وی ٠ا٫ٌ ليی لیبا ٌؿه بىؾ و ؼىاوحاق وی گكؾیؿ، لیكا به گ٘او وی، آو لو 
ج١الی الله ٠ى  -ی ليی لیبا و ؼىي ِىقت جصىن یا٨حه بىؾ و بىؾ که ؾق چهكهپكوقؾگاق شهايیا

و بك ایى گ٘او بىؾ که وی آو لو قا ؾووث يؿاقؾ هگك ال ایى شهث که وی لیباجكیى  -٬ىله ٠لىا کبیكا 
  .1...«باٌؿجصلیات ظ٭ی٭ی الهی هی

ا٨كاؾی  ؛ؾيؿا ایصاؾ ي٘ىقباٌؿ که ٤الیاو ِى٨یه آوایى ظ٭ی٭ث ظلىل ؼال٫ ؾق شىؿ هؽلى٪ هی
قوؿ که شم ها به ظؿی هیٌكهی و ياؾايی آوظیایی و بیجىل که بیایى هلعِؿ ليؿی٫ِ کیًه چىو

                                                           
 .211-212 :والبا٘ل، َال٩ك٬او بیى الع٫  -2
هصكی و٨ات یا٨ث.  811ظ٘ؿ ٘ائی ظاج٘ی هكوی هعی الؿیى بى ٠كبی که ؾق وال أهع٘ؿ بى ٠لی بى هع٘ؿ بى  -1

اال٠بلم  و ؛ابى ال١٘اؾ ،1/230ٌٓفقات الفهب ٔ ؛21/211ٓالبؿایة والًهایة ٔ ؛183ٓ-٠1/180حؿال ٔبًگك: هیماو اإل
هیماو  ي٨ يالّى٨ يکحاب ابى ٠كب»؛ و ؾق هىقؾ وی ٌیػ ٠بؿال٭اؾق وًؿی جع٭ی٭ی ؾق کحابً يلقکل ،8/112ٓٔ

 ؾاقؾ. «البعد والحع٭ی٫
 ، ؾ. ٠بؿالله ِابك.18-11 :، ؾقاوة ي٭ؿیة، َي: الىیؿ البؿويگا و .، ٠بؿالكظ٘ى الىکیل11 :الّى٨یة، َ يهفه ه -1
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ا٠ح٭اؾ و  ايؿ؛ و ایىشلىؾاق جّى٦ و پیً ٬كاوالو و بمقگاو العاؾ به ايحهای آو ؾوث يیا٨حه ٌ٭اوجً٘ؿاِو 
ؤل باٌؿ و ایى هًهس و قوي و آئیى آيهاوث. يىو بلکه ایى ٠یى ا٠ح٭اؾٌاو هی ها ؾوق يیىثباوق ال آو

 .الله ال١ا٨یة
اوحهماء به الله ٠موشل، اوحؽ٩ا٦ و ظ٭یك و کىچک ٌ٘كؾو ٬كآو کكین یا  های ِىقت ال ؾیگك -1

یکی ال کحب آو٘ايی که بك ايبیاء و قوىالو پیٍیى يالل گٍحه، ٬بل ال ایًکه جعكی٧ و جبؿیل ٌىيؿ، 
ظكهحی يىبث به ایى کحب آو٘ايی، ٠یبصىیی و جىهیى به باٌؿ؛ لیكا ؾقظ٭ی٭ث اهايث و بیهی

ها قا يالل ٨كهىؾه جا ایًکه ؾق لهیى و ؾق هیاو بًؿگايً هىقؾ ج١ٝین و جکكین و کىی اوث که آو
 جصلیل باًٌؿ.

ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی ٌَ ِ  َذ ٜاْ ث ثُ ؾٍّ
ٓۡ وَ  ٱۡۡلَيِّ ََ ُٚ ة َصةَٓء ٍّٕ َ ٜاْ ثِِٙ ل ة ََكُٗ َٔ ُؤاْ  ۢنَبَٰٓ

َ
ٓۡ أ ِٛ تِي

ۡ
َٜۡف يَأ  ۦَك

ُـِءوَن  ۡٛ  یمیچ آو اؼباق په کكؾيؿ، بیجکف قاآو ؿ،یقو بؿاياو ٬كآو که یهًگاه» [1ي١ام: ]األ ﴾٥يَۡكَذ
 .«ؿیگكؾ ؼىاهؿ كٌاویو ؾاهًگ آهؿ ؼىاهؿ ٌاووكا٢ به ايؿگك٨حه ايهىؽكه به که

ُِسٓ﴿ ٨كهایؿ:گك٨حًؿ. ه٘چىو ایًکه الله ٠موشل هیقا به اوحهماء هیی١ًی ٬كآيی که آو َّٰ ُٓ  َذ ٍُّٗس
َ
ثِد

 ۡٓ َۡؾُت ِ َءاَيَِٰخ  ٱَتٍّ ُٓ  ٱّللٍّ دُۡس ا وََمؿٍّ وا ـُ ةُ ُٚ َٰٜ َي ۚٗ  ٱۡۡلَ ۡجَية ٜۡمَ وَ  ٱلَّ ٓۡ يُۡكَذۡكَذُجَٜن  ٱَۡلَ ُٚ ة َوََل  َٛ ۡ٘ ِٔ ََل َُيۡؿَُصَٜن 
 به قا ؼؿا اتیآ ٌ٘ا که اوث ؼا٘ك بؿاوٓ کاو٩ًا وكيىٌث ىیبؿ جاوٌؿو گك٨حاقٔ» [11]الصاذیة:  ﴾ڃ

و  ٌىيؿیي٘ آوقؾه كوویب ؾولغ آجً ال آياو اهكول. اوث لؾه گىل قا ٌ٘ا ا،یؾي یو ليؿگ ؿیاگك٨حه ج٘ىؽك
 .«بٙلبًؿ یو ؼًٍىؾ کًًؿ ی٠فقؼىاه که ٌىؾیي٘ ؼىاوحه ٍاویا ال

و ایى  باٌؿبه ٠فاب ؾقؾياک هیها ؾق ؾيیا به ٌٍ٘یك و ؾق آؼكت اها ٬كآو کكین هٍح٘ل بك و٠یؿ آو
قا هىقؾ اوحهماء و ج٘ىؽك ٬كاق ؿ، اها ٬كآو قا جکفیب ي٘ىؾه و آوؼبكهایی اوث که بؿاو ؼبك ؾاؾه ٌؿي

ها قا جهؿیؿ ي٘ىؾ که آو ؼبكها ؾق هىقؾ ایٍاو به و٬ىٞ ؼىاهؿ پیىوث و ؾاؾيؿ، په ؼؿاويؿ هح١ال آو
ْ ثِِٙ ﴿ ؾ:ها ٨كهىؾاهًگیكٌاو ؼىاهؿ گكؾیؿ. په چىو بؿاو ٜا ة ََكُٗ ُـِءوَن  ۦَٔ ۡٛ ؾايىحًؿ که آو  ﴾٥يَۡكَذ

و يیم  گك٨حًؿهیؾايىحًؿ که ٬كآو قا به ج٘ىؽك و اوحهماء ها هیچكا که آو ؛اؼباق، اؼباق ٬كآو بىؾه اوث
 .2ؾاؾيؿها ٬كآو قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق هیًٌىيؿگاو ؾايىحًؿ که آو

آوالهای ظكام و ٤ًاء اوحهماء به ٬كآو، ٠٘لکكؾ کىايی اوث که به ًٌیؿو  های ِىقت ال ؾیگك -1
ؾق بكابك کبلم بٍكی ؾاقيؿ  یها چًاو ؼٍىٞ و آقاهٍو به هًگام ًٌیؿو آو ؾهًؿگىي ٨كا هی هفهىم

                                                           
و  ؛ؼالو ،1/33ٓویل ٔؤلباب الح ؛ابى ٠ٙیة ،1/181ٓل٘عكق الىشیم ٔ: ايگا و .ابى ٠اٌىقٓ، 1/218ىیك ٔالحعكیك والحً -2

 .ي٬او٘ ،1/118ٓهعاوى الحؤویل ٔ
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ی اوث که ايو هرال آو ه٘چىو کى»گىیؿ: هی  ةیات ٬كآو يؿاقيؿ. ابى جی٘یکه به هًگام ًٌیؿو آ
که به ؾقظالی ،ؿيقیمؿ، بىیاق ؼاٌٟ و ؼأٟ و ٨كوجى گٍحه و اٌک هیيًٌىابیات قا هیچىو آوال 

گىيه اوث که به و ایى ؾهؿؾوث ي٘ی یٍاوهًگام ًٌیؿو آیات ٬كآو، چًیى و چًاو ظاالجی به ا
هًگام ًٌیؿو آوال هٍكکاو و هبحؿ٠او، ؼاٌٟ و ٨كوجى گكؾیؿه و به هًگام ًٌیؿو وؽًاو هح٭یى و 

باًٌؿ. بلکه چىو آیات الهی قا بًٍىيؿ، و هؽلّاو، ٨كوجًی يکكؾه و ؼاٌٟ و ؼأٟ ي٘یِالعاو 
و کىی  ؾهًؿقا هىقؾ اوحهماء و ج٘ىؽك ٬كاق هیقا ياپىًؿ ؾايىحه و آوقوی گكؾايؿه و ًٌیؿو آوال آو 

الله گیكؾ، ج٘ىؽكی بیٍحك ال آيکه  ها ٬كاق هیکًؿ، آهاز ظ٘بلت و ج٘ىؽك آوکه آو قا جبلوت هی
ِ ﴿ ٨كهایؿ:هح١ال هی ث

َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦوََءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ  به ایآ: بگى» [81]الحىبة:  ﴾ڡَُ

 «ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا
گىي ؼبك و با وؽًايی پىچ و بیهىؾه بؿاو گىي ٨كاؾهًؿ، با ٬لىبی ٤ا٨ل و بیو اگك هن به ٬كآو 

ىق ٬لب بىؾه و واکحًؿ و کًًؿ، گىیا کكيؿ و کىقيؿ، اها چىو به ابیات و ا١ٌاق گىي ؾهًؿ، با ظٕ هی
 .2يىٌؿها جًٍه باٌؿ، آب ي٘یجا شایی که اگك ٌؽّی ؾق هیاو آوباٌؿ، ٌاو ظىاب ٌؿه هیظكکات

های جىاو به يگاٌحهها يىبث به ٬كآو کكین و به ج٘ىؽك گك٨حى آو، هیظكهحیها و بیال ؾیگك اهايث -1
به ٬ّؿ ؾیؿاق ٠بؿالىاظؿ بى ولی٘او  1ةابى هیاؾ» 1گىیؿ:ا که هیبىال٩كز ا٩ِهايی اٌاقه ي٘ىؾ، آيصأ

و اهیك هؿیًه بىؾ، واقؾ هؿیًه ٌؿ و ٌبی قا ؾق يمؾ او به ِبط قوايؿ. په بى ٠بؿال٘لک که ؾق آو لها
 ابى هیاؾة ليی قا به هى ه١ك٨ی کًیؿ.٠بؿالىاظؿ به یاقايً گ٩ث: جّ٘ین ؾاقم الؾواز کًن، بیىه 

کًن. ؼؿاويؿ کاق و باقت قا يیک گكؾايؿ ای اهیك. ٠بؿالىاظؿ بؿو گ٩ث: هى جى قا قاهً٘ایی هی
گ٩ث: ای پؿق ٌكظبیل ه٭ّىؾت کیىث؟ گ٩ث: ای اهیك، بكای ؾیؿاق جى واقؾ هؿیًه ٌؿم و وپه 

باٌؿ؛ به ؼؿا بهٍث و اهلً هی جكیى هکاو به آو و اهل آو،به هىصؿ ق٨حن، بكاوحی که ٌبیه
لؾم که بىی ٠ٙك هكؾی هكا به وىی ؼىؾ کٍايؿ. په ایىحاؾم و چىو يگاهن وىگًؿ ؾق آو ٬ؿم هی

اي هكا به ؼىؾ ه٥ٍىل کكؾ. په چٍن ال او بكيؿاٌحن جا ایًکه ٌكوٞ به وؽى بؿو ا٨حاؾ، لیبایی
ايصیل جؿقیه ٌؿه یا ایًکه ٬كآو ٌىؾ یا گ٩ث که گىیا لبىق جبلوت هیگ٩حى ي٘ىؾ، چًاو وؽى هی

                                                           
 ٓ شٟ٘: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.1/211: الؿقق الىًیة ٔيگا و ؛112 :وح٥اذة، َجلؽیُ اإل -2
که ایى ٠اؾت هعؿذاو ِاؾ٪ و اهايحؿاق ؾق ایى  کًؿهای ٔظؿذًی و اؼبكيیٓ ـکك هیال٩كز وًؿ ایى ٬ّه قا با واژه بىأ -1

هایً و ؾویىه چیًی بك ٠لیه اوبلم و اهل آو ال چًیى ال٩اٜی باٌؿ، اها او به ؼا٘ك جؿلیه و جكویس ؾقو٢اهث هی
  وث.ا کًؿ؛. بك او باؾ آيچه ال وىی ؼؿاويؿ وبعاو هىحع٫ آواوح٩اؾه هی

 ٓ.٤1/181ايی ٔ... األباٌؿو ال ١ٌكای ؾو ؾولث اهىی و ٠باوی هیکكؾه اوث  کكی که شاهلیث و اوبلم قا ؾقٌا٠ -1
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ًٌاؼحن، گ٘او بكؾم که او اهیك ؼىايؿ؛ ال او کًاقه گك٨حن جا ایًکه واکث ٌؿ؛ چىو اهیك قا ي٘یهی
ال کكؾم که او کیىث؟ به هى ا٘بلٞ ؾاؾيؿ که او ئاي ق٨ث، واوث. وپه ال هىصؿ به وىی ؼايه

ؾاقؾ که ه٘چىو يىقی بك قوىل الله  ال ٨كليؿاو ؾو ؼلی٩ه، ٠ر٘او و ٠لی اوث. و ؾؼحكی ال يىل
جاو هحىلؿ گكؾؾ، ال بهحكیى باٌؿ؛ په اگك جى با ؾؼحك او الؾواز کكؾه و ٨كليؿی ال هیاواي هیپیٍايی

بًؿگاو ؼىاهؿ ٌؿ و ـکك و یاؾ او ه٘ه شا قا ٨كا ؼىاهؿ گك٨ث. بكاوحی که آو هكؾ بهحكیى گمیًه بكای 
به پایاو قویؿ، ٠بؿالىاظؿ و کىايی  ةچىو وؽى ابى هیاؾ وِلث کكؾو و بكاؾق ؼىب ٬بیله اوثٕٕٕ

ي ٨ا٘٘ه که ه٘كاه وی بىؾيؿ، گ٩حًؿ: آو هكؾ، هع٘ؿ بى ٠بؿالله بى ٠٘كو بى ٠ر٘او اوث و هاؾق
 .1...2باٌؿهی ٘الب ؾؼحك ظىیى بى ٠لی بى ابی

٬كآو و ايصیل »چه بگىین و ال چه وؽى به هیاو آوقم؛ ال وبک ه٥می و ظ٭یك ٌ٘كؾو کحب آو٘ايی 
که ه٘چىو ایى اوحهماءکًًؿه کبلم الله ٠موشل قا به کبلم بٍكی جٍبیه  1هاجىوٗ ١ٌىبی« و لبىق

که ؾق ایى ؼبك ؾق ک٘ال کن ؼكؾی و ياؾايی، ای جع٭یكآهیم و ج٘ىؽك آهیم؛ چًاوهن به گىيهکًًؿ، آو هی
پكؾالی و ا٨حكاء بىحى وی  يی و ؾقو٢کًؿ که ؾق وا٬ٟ ؾاللث بك ؼىاقی و لبىای قا هٙكض هیلهؤچًیى هى

باٌؿ؛ یا ایًکه ال ١٘ى و ٠یبصىیی ایى ليؿی٫، ال و ؾق وا٬ٟ بكؼاوحه ال ا٨کاق و ا٠ح٭اؾ پلیؿ وی هی
ى ٩٠او و يىه ؼل٩ای اوبلم و اهكای هىل٘اياو و بلکه ٠یبصىیی وی ال يىه ؼلی٩ه وىم هىل٘اياو ٠ر٘او ب

هاو و کبلم گىيه ؾیىقا ؼیك يؿهؿ که ایى ةو ١ٌىبی وؽى بگىین. ؼؿاويؿ ١ٌىبی اهام ظىیى 
 .1گیكيؿپكوقؾگاقهاو قا به ج٘ىؽك و اوحهماء هی

گىیؿ:  هی 1اوحهماء به ٬كآو کكین، آو اوث که ا٩ِهايی په ال ـکك اوًاؾی های ِىقت ال ؾیگك -8
 پیاهی به ٠بؿال٘لک بى هكواو ٨كوحاؾه و ٠بؿال٘لک او قا اهیك ظصال ٬كاق ؾاؾ، په 8باو بى ٠ر٘اوأ

                                                           
 ٓ.111-3/111جهفیب الحهفیب ٔ؛ ٠1/131ٓحؿال ٔهیماو اإل ؛111ٓ-8/111: الىیك ٔبكای هٙال١ه ٌكض ظال او يگا -2
 .212 :، َي: الىی٧ الی٘اييگا و ي؛٩ِهايال٩كز اإل ىبأ ،2/111ٓٔ ي٤اياأل -1
هن ال ٘كی٫ ؾق پی بكجكی ؾاؾو ٤یك ٠كب بك ٠كب، آو واًٌؿ که ؾق وا٬ٟ ٠كب وحیم بىؾه بهكؾم هیای ال ، جیكهیة١ٌىب -1

ها و شًگ با اوبلم باًٌؿ و ؾق وا٬ٟ ؾق پی ليؿه کكؾو اؾیاو ؾیگك و يٍك آوها هیها و ج٘ؿو آوـم و يکىهً ٠كب
  باًٌؿ. ٔهحكشنٓ هی

 .211 :، َي: الىی٧ الی٘اييگا -1
ها ا٠ح٘اؾ ي٘ىؾه وؽى بك آو ي٤ايأآو ال قاویايی که ِاظب  ل٧ِ ئ، آيصا که ه11-11 :، َيىی٧ الی٘ايبًگك به: ال -1

يٝكاو و ايؿیًٍ٘ؿاو ایى ٠كِه و ٨ى ال ش٘له ٌاو ؾق جكالوی ِاظبگىیؿ؛ قاویايی که بمقگحكیى و بكجكیى هی
 باًٌؿ.هصكوظیى و ه١ٙىو ٠لیهن هی

-1/112و٨ات یا٨ث. الىیك ٔ هصكی 201باٌؿ که ؾق وال اهام ٨٭یه هی ٩٠او،هًیى ٠ر٘او بى ئهیكال٘أ پىكوی  -8
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اباو به وىی هؿیًه به قاه ا٨حاؾ جا ایًکه به يمؾیک آو قویؿ و اهل هؿیًه قا ؾق يمؾیکی ٌهك ؾیؿاق ي٘ىؾ 
ا که ٘ىیه هن ه٘كاه آياو بىؾ. چىو ٘ىیه او ق مقگاو هؿیًه به وىی او ؼاقز ٌؿيؿو اٌكا٦ و ب

ؾیؿ بؿو وبلم ي٘ىؾه و گ٩ث: ای اهیك، هى ؾق گفٌحه يفقی کكؾه بىؾم. اباو گ٩ث: چه يفقی؟ 
ٓ ببیًن، بكایث آوال ة الًبيگ٩ث: يفق کكؾه بىؾم که چىو جى قا به ٠ًىاو اهیك ایى وكلهیى ٔی١ًی هؿیً

 ؿ:٨كهایؼىايؿه و ؾق شلىی جى بك٬ّن. په اباو گ٩ث: به يفقت و٨ا کى. چكا که ؼؿاويؿ هی
ِ  يُٜوُٜنَ ﴿  .«کكؾيؿ یه و٨ا ؼىؾ يفق به» [1يىاو: ]اإل ﴾ٱنلٍّۡؾرِ ث

ی ؼىؾ قا به ه٘كاه ؾ٨ی که ؾاٌث، بیكوو آوقؾ و ٌكوٞ به آوال ؼىايؿو کكؾ؛ په ؾوحاو ظًا ٌؿه
گىیؿ: اباو چًاو ٌاؾ و وكهىث ٌؿه بىؾ که يمؾیک بىؾ پكوال کًؿٕٕ وپه بؿو گ٩ث: کا٨ی قاوی هی

قا جع٭یك ي٘ىؾه ٩ىیك آیات ٬كآو اهايث ي٘ىؾه و آوگىیؿ: ؾیؿی چگىيه به جا٠ٝ٘ی هی .2اوث ای ٘اون
-ها ؾق کحابو ال ٨هن بمقگاو ها ال کبلم الهی ٠یبصىیی ي٘ىؾه اوث؟ ایى ه٘او چیمی اوث که ١ٌىبی

 .1ايؿٌاو بؿاو پكؾاؼحههای ٌىمها و اؼباقٌاو و ي٭ٍه
ال ظؿید  یو بؽٍ کًؿٌك٠ی قا يا٬ُ و ؾم بكیؿه ـکك هیبیًی چگىيه ایى ١ٌىبی، يّىَ آیا ي٘ی

ای ؼىب و ِعیط گىيه آو ؼبك با٘ل قا شلىهباٌؿ، ـکك ي٘ىؾه و ایىکه هٙاب٫ هىی و هىن وی هیقا 
ْوِف »بؽٍؿ، آيصا که ظؿید قا قوایث کكؾه و به ه٘یى ايؿاله ک٩ایث کكؾه که: هی

َ
و با٬ی  «ة٨َِْؼرَِك... أ

ُٝ »٨كهىؾيؿ: ًؿ که قوىل الله کظؿید قا قوایث ي٘ی ِ َواَل ذِي٥َا اَل َح٢٥ِْ ِهَيِث اّللَّ ْٓ َ٘اَء جِلَْؼٍر ِِف ٤َ الَو
و يیم يفقی که ؾق هلکیث آؾهی ٬كاق  يا٨كهايی الله ٠موشل ؾق آو باٌؿ يفقی که ه١ّیث و» 1«اْب٦ُ آَدمَ 

 .«ٌىؾگیكؾ، بؿاو و٨ا ي٘یي٘ی
های ابى اوحهماء به ٬كآو و ٠یبصىیی و کاوحى ال ه٭ام و هًملث آو، یاوه گىیی های ِىقت ال ؾیگك -1

٠یبصىیی ها ال قوىل الله لی٧ ي٘ىؾه که ؾق بكؼی ال آوؤ؛ وی کحب هؽحل٩ی قا جاوث 1قاويؿی

                                                                                                                                                         
 ٓ.3/231البؿایة والًهایة ٔ و 13ٓ-2/11جهفیب الحهفیب ٔ؛ 111ٓ

 .288-281 :، َيالىی٧ الی٘اي ي؛ و يگا:ا٩ِهاي، 1/123ٓٔ ي٤اياأل -2
 .ي٠ٝ٘، ولیؿ األ281-288 :، َيالىی٧ الی٘اي -1
 ي ؾقٓ، و الباي1/801ٓ 1121ٔٔ ٍ٘اقههك به هى الى٨اء بالًفق، بئی٘او والًفوق، باب ها یکحاب اإل، به قوایث أبى ؾاوؾ -1

 .آو قا جّعیط کكؾه اوث 1111ٓٓ ق٬ن 1/811ٔؾاوؾ ٔ يبأِعیط وًى 
که ؾق  اوث باٌؿ؛ او یکی ال هٍهىقجكیى لياؾ٬ه و هلعؿاوهی يوعا٪ ه١كو٦ به ابى قاويؿاظ٘ؿ بى یعیی بى أوی  -1

ٓ، وؽى ال ابى قاويؿی و 8/33،201ٓ، والً٘حٝن 31ٔ-22/31. البؿایة والًهایة ٔو٨ات یا٨ثی هصك 131وال 
اهىق  «الؿاه٣»گىیؿ: وی ؾق کحاب چكاکه ابى شىلی ؾق هىقؾ وی جىٔیط ؾاؾه و هی ؛قوىایی های وی به هیاو آوقؾم
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 یى وجك بمقگ و 1اوث و ؾق بكؼی ؾیگك، ٌكی١ث اوبلهی قا لیك وىال بكؾه و ال آو ایكاؾ گك٨حه 2ىؾهي٘
قا ؾق قؾ ياهیؿه و آو« الؿاه٣»ث که آو قا جكیى و بؿجكیى کحابً، کحابی اوجكیى و هًعك٦ؼٙكياک

ی ٬كآيی، ٤الب و بك ٬كآو کكین يىٌحه اوث و گ٘او بكؾه با ایى کحاب، بك ظصس و بكاهیى و اؾله
ؾق ٌگ٩حن که وی چگىيه ليؿه هايؿه و ليؿگی »گىیؿ: هی گٍحه اوثٕٕٕ ابى ٠٭یل ظًبلی چیكه 

ی آو بك بكاهیى ٬كآو ٤الب و ي٘ىؾ به وویلهکه کحاب الؿاه٣ قا يىٌحه و گ٘او هیکكؾ، ؾقظالیهی
چیكه گٍحه و ٬كآو قا لیك وىال بكؾه اوث. و يیم کحاب المهكؾ قا يىٌث و ؾق آو ال پیاهبك گكاهی 

که  با وشىؾی. و آي٭ؿق ابله و کىؾو بىؾ که ٘ىؾ، اها با ایى ه٘ه کٍحه يٍؿٕ..٠یبصىیی ي اوبلم 
ًٌیؿ ج٘اهی بمقگاو ٠كب، ؾق بكابك ٬كآو ٌگ٩ث لؾه ٌؿه و ظیكاو هايؿيؿ و بلکه ٨ّیط لباياو هی

ؾق بكابك آو ٠اشم هايؿيؿ، اها با وشىؾ شهلی که يىبث به ل٥ث ؾاٌث، به جحبٟ و بكقوی ؾق ٬كآو 
  .1«٨ٕایط وی آٌکاق ٌؿ گىيه بىؾ که قوىا گٍحه وؼحه و ؾق پی آو بىؾ که بك آو چیكه ٌىؾ و ایىپكؾا

به ابى الوی یهىؾی پًاه بكؾ و ؾق اها ابى الكاويؿی ٨كاق کكؾه و  »...گىیؿ: هی بى کریك اظا٨ٗ 
 .1...«ياهیؿ، يىٌث« الؿاه٣ ال٭كآو»قا هؿجی که يمؾ او بىؾ، کحابی که آو

ي٘ىؾ، اها ؾق ایى ٠٘ك وال ٠٘ك  11و ؾق ج١لی٫ هع٭٫ ؾقیا٨حن که وی »گىیؿ: الى٨اء بى ٠٭یل هی بىأ
هایگی قویؿ، که ل١ًث ؼؿاويؿ بك او باؾ و قظ٘ث ايؿک به ٫٘٠ و ژق٨ای ؼىكاو و پىحی و لبىيی و ٨كو

 .1«ؼؿاويؿ ٌاهل ظال وی يگكؾؾ
گىیی و وؽًاو يٝكی ا٨کًؿم، شم هفیاو و یاوه« ؾالمهك»چىو ؾق کحابً »گىیؿ: ابى شىلی هی

لیباجك  يکرن بى ِی٩أيبىؾيؿ، ظحی که ؾق آو گ٩حه بىؾ: وؽًاو  که ظحی ٌبهه هن يؿیؿماوان  بی پىچ و
ٓ ﴿ و بهحك ال ة ٍَ  إِجٍّ ۡخَؽۡيَجَٰ

َ
زَؿَ أ ٜۡ َُ ـکك ي٘ىؾه اوان  بی و ه٘چىو ایى وؽًاو پىچ و باٌؿیه ﴾١ ٱّۡ

 .8«اوث
                                                                                                                                                         

های وی قا ـکك ای ال ک٩ك گىییط ؾاؾم جا گىٌهشیلكلؾ، لیکى هى جك هی هاک٩ك آهیمی قا ـکك ي٘ىؾه که ؾق اذك آو بؿو
ٌىؾ. ه ایى هلعؿ ؾق ؾایكه ک٩ك ؾايىحه ٌىؾ؛ و ال ؼىاقی و لبىيی به ؼؿاويؿ وبعاو پًاه بكؾه هیاکًن جا ایًکه شایگ

 ٓ.8/201الً٘حٝن ٔ
 ه٘چىو کحابی که جعث ٠ًىاو "المهكؾ" يگاٌحه اوث.. -2
 ه٘او کحاب پیٍیى. -1
 .يابى الصىل ،8/200ٓٔ هنجاقیػ ال٘لىک واأل يالً٘حٝن ٨ -1
 .يابى الصىل ،8/201ٓ: الً٘حٝن ٔيگا و ؛22/31ٓالبؿایة والًهایة ٔ -1
 ٓ.22/31ه٘او ٔ -1
 .يابى الصىل ،8/200ٓالً٘حٝن ٔ -8



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     180

  

ؾق کبلم پیٍیى ابى ٠٭یل وأط گكؾیؿ که ابى الكاويؿی جًها به ایى ٬ّؿ و يیث به جحبٟ ؾق ٬كآو قوی 
  .2قا وأط گكؾايؿه و به ل٠ن با٘ل ؼىؾ، جًا٬ٕات آوآوقؾ جا ایًکه ال آو ٠یبصىیی کكؾ

کىی که يمؾ وی ؾوایی شم کٍحى »گىیؿ: و ال ایى ٬بیل اوث آيصا که ؾق هىقؾ ؼؿاويؿ هح١ال هی
 ل؟کًؿ، په چه يیالی ؾاقؾ به ٨كوحاؾو کحاب و قوىجىلی بكؼىقؾ هیگىيه با کیًهيباٌؿ، با ؾٌ٘ى ایى

 ها و هىؽكگی و ٠یبصىیی وی، ابى شىلی ها و هكلگیو په ال ـکك ؼم٠باالت و یاوه گىیی
گىیؿ: ایى جًها وؽى کىی اوث که الله هح١ال قا يًٍاؼحه و يىبث به ظٕكت ظ٫، شاهل و ياؾاو هی

و ه جىلی جىِی٧ يٍؿه و کىی قا ٠فاب يکكؾه چكا که الله ٠موشل هیچگاه به يیالهًؿی و کیً ؛اوث
َٖ  رَُّقَلا ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی .1«کًؿ، هگك ایًکه او قا بین ؾاؾه باٌؿهصالات ي٘ی ِي بَّۡشِ َّٔ

ٍّ٘ةِس لََعَ  َٖ ِِلََلٍّ يَُسَٜن لِْ ِ٘ؾرِي ُٔ ِ َو ُۢة َبۡكَؽ  ٱّللٍّ ى ُظضٍّ ِِ ُ َوََكَن  ٱلؿَُّق ة  ٱّللٍّ ٕا ُِي ا َظ ـً ]الًىاء:  ﴾١٦٥َقـِي
 باًٌؿ ؾهًؿه نیبٓ ٠٭اب به قا کا٨كاؤ و قواو هژؾهٓ ذىاب به قا هئهًاؤ جا نی٨كوحاؾ قا ٥٘بكاویپ ها» [281

 به ی٥٘بكیپ اگك که ًؿیو يگىٔ ي٘ايؿ یبا٬ هكؾهاو یبكا ؼؿا بك یلیو ؾل ظّصث ٥٘بكاویپ آهؿو ال و ب١ؿ
 نیظک كهیچ و ؼؿآ. نیگك٨حیه ًیپ ؾق و ٠باؾت ٘ا٠ث و قاه نیآوقؾیه ٘اویا ،ی٨كوحاؾیه ها یوى

 .«ٓكؾیپفیه ايصام و ظک٘ث ٬ؿقت یقو ال ًیو کاقهأ اوث
َٰ َجۡجَكَر رَُقَٜلا ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله ٠موشل هی بَِي َظَّتٍّ َكّؾِ ُٔ ٍّ٘ة  َُ ة  َٔ  چیهٔ و ها» [21وكاء: ]اإل ﴾ٯَو

 .«نیوال قواوٓ و هب١ىخ آياو یبكأ ی٥٘بكیپ که ىیا هگك کكؾ، نیيؽىاه هصالاتٓ قا یو ٬ىه ٌؽُ
های آٌکاق او ایى کبلهً  و ال ٜلن و وحن»گىیؿ: ؾق هىقؾ ؼؿاويؿ هح١ال هی يالكاويؿ وپه ابى

ة﴿ گىیؿ:باٌؿ که هیهی َٚ ٓۡ ُصًُْٜها َدرۡيَ ُٛ َّۡجَٰ ٓ ثَؽٍّ ُٚ ة َِٗغَضۡخ ُصُُْٜه َٕ  که لهاو هك» [18]الًىاء:  ﴾َُكٍّ
گىيه و ایى .«نیؾهیه ٬كاق هاآو یشا به یگكیؾ یهاپىوث ٌىؾ، و وىؼحه اویبك آياوٓ بؿؤ یهاپىوث
 «کًؿٕاي قا يکكؾيؿ، ٠فاب هیهایی قا که ٠ّیاو و يا٨كهايیپىوث

ؾايؿ که پىوث، آلث ج١فیب اوث و هرال آو ه٘چىو چىب اوث که بكای اها ایى اظ٫٘ ي٘ی
ايؿ: ٌىؾ؛ و ٠ل٘ا گ٩حهٌىؾ که آو پىوث ٠فاب ؾاؾه هیوىلؾ و گ٩حه ي٘یپؽحگی چیمی ؾیگك هی

باًٌؿ که ؾوباقه والن های اول هیگكؾيؿ، ه٘او پىوثیی که بكای باق ؾوم بك بؿو ایصاؾ هیهاپىوث

                                                           
هایی ٌبیه ایى، ال اؾیب ؾيیای ٠كب، ٘ه ظىیى های اوحهماء ؾق ٠ّك ظأك، به ي٘ىيهبموؾی ؾق وؽى ال ِىقت -2

  اٌاقه ؼىاهین ي٘ىؾ.
 .يابى الصىل ،8/201ٓالً٘حٝن ٔ -1
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 .2«پىوؿگیكيؿ، ه٘چىو ؾوباقه ليؿه ٌؿو هكؾه، په ال ایًکه هییؿه و ؾق شای ؼىؾ ٬كاق هیگكؾ
ی١ًی شهن بى  ؛1ةاوحهماء و ج٘ىؽك به ٬كآو کكین، ٠٘لکكؾ قئیه شه٘ی های ِىقت ال ؾیگك -1

بى ي١ین بلؽی أابى ایىب گ٩ث که ًٌیؿم »کًؿ: قوایث هی  يکه اهام بؽاق، چًاواوث٩ِىاو 
گىیؿ: هكؾی ال اهل هكو ؾووث شهن بىؾ که په ال هؿجی با وی ٬ٟٙ قابٙه ي٘ىؾ و او قا جكک هی

گ٩ث. بؿو گ٩حه ٌؿ: چكا ال او قوی گكؾايؿه و قهایً ي٘ىؾی؟ په گ٩ث: هكجکب اهكی گكؾیؿ که 
 - قا ٨كاهىي کكؾه بىؾکه یعیی آو -ؼىايؿم ی ٨بلو و ٨بلو قا هیل آو يبىؾ. قولی آیهویؤاظح٘ال ج

په شهن گ٩ث: به هًگام گ٩حى ایى آیه، هع٘ؿ چ٭ؿق باهىي و لیكک بىؾه اوث، اها ایى وؽًً قا 
ُٖ ﴿ و چىو ایى آیه قا جبلوت ي٘ىؾ: ی ٘ه قا ؼىايؿویل کكؾم، وپه وىقهؤج َّۡكۡؿِش لََعَ  ٱلؿٍّۡظَؿَٰ  ٱ

ىَٰ  َٜ یا٨حن، ظح٘ا آو گ٩ث: به ؼؿا وىگًؿ، اگك قاهی بكای پاک کكؾو آو ال ٬كآو هی [1]٘ه:  ﴾٥ ٱۡقَذ
ی ٬ُّ قا ؼىايؿ، چىو به ویل کكؾم. په وىقهؤکكؾم. ایى وؽًً قا هن جقا ال هّع٧ پاک هی
ؾق  ی هىوی قاؾق ایى وىقه قویؿ، گ٩ث: ایى ؾیگك چیىث؟ ٬ّه الىبلم٠لیهايحهای ؾاوحاو هىوی 

قا ـکك ي٘ىؾه و بال هن به پایاو اج٘ام يكوايؿه و ؾق ایًصا يیم آوقا به شایی ال ٬كآو ـکك ي٘ىؾه و آو
 .1«قا لگؿهال ي٘ىؾاهایً ال ؼايه بیكوو ايؿاؼث و آويكوايؿه اوث. وپه هّع٧ قا با پ

 - شه٘ی هًعك٦ و گ٘كاهال وىی ایى  -ظكهحی آیا په ال ایى ٠٘لکكؾ ٬بیط و ًٌیٟ و گىحاؼی و بی
ک٩ك بىاض و آٌکاق ؾیگكی وشىؾ ؾاقؾ که ِاظبً قا به ایى ؾقشه بكوايؿ که ٬كآو قا به ٧١ٔ و ي٭ُ ؾق 

                                                           
هعاوى الحؤویل  ؛ؼالو ،2/130ٓویل ٔؤلباب الح ؛1/83ٓابى ٠ٙیة ٔ ،: ال٘عكق الىشیميگا و ؛8/201ٓٔ ه٘او -2

ویل جبؿیل پىوث که ؾق ایى آیه بؿاو اٌاقه ٌؿه، بك ؾو ؾیؿگاه ؤگىیؿ: ٠ل٘ا ؾق جهی ي ٬او٘ .ي٬او٘ ،1/131ٓٔ
های شؿیؿ  ها پىوثباٌؿ بؿیى گىيه که به شای آوايؿ که آو جبؿیلی ظ٭ی٭ی و هاؾی هیبكؼی گ٩حه -2باًٌؿ: هی

ايؿ؛ آو جبؿیل و٩ِی بكؼی يیم گ٩حه -1ٌىيؿ. های وىلايؿه ٌؿه، ال يٝك هاؾه هح٩اوجًؿ، ایصاؾ هیؾیگكی که با پىوث
گكؾيؿ، گكچه ال يٝك ها ایصاؾ هیؼحه ٌؿه به شای آوهای وىهایی هح٩اوت با پىوثی١ًی ٜاهكا پىوث ؛باٌؿهی

-ٌىؾ، ٩ِث آوباًٌؿ. جا ایًکه پیىوحه ١٘ن ٠فاب قا بچًٍؿ و جًها چیمی که جبؿیل هیها هیهاؾه، ؾ٬ی٭ا ٠یى آو

 هعاوى الحؤویل. يیىث چكا که ه١ًای جبؿیل ؾق آو ؛ها؛ اها ایى ؾیؿگاه ؾوق ال ِىاب اوثی اِلی آوهاوث يه هاؾه
  جك اوث.ٓ لفا ؾیؿگاه اول به ِىاب يمؾیکحك اوث، چكا که به ٜاهك آیه و ظ٭ی٭ث اهك يمؾیک111/1ٔ

باٌؿ که او٘اء و ٩ِات ؼؿاويؿ هح١ال قا ايکاق ي٘ىؾه و ال ٠٭ایؿ ای کبلهی هًحىب به شهن بى ٩ِىاو هیشه٘یه ٨ك٬ه -1
. يیىث ةای بكای اوبلم، ه٘چىو ٔكق شه٘ی٨ك٬هگىیؿ: ٔكق هیچ ها هیظ٘ؿ ؾق هىقؾ آوأبا٘لی بكؼىقؾاقيؿ، اهام 

 ی١لی.  يبأابى  ،11/2ٓٔ ة. ٘ب٭ات العًابلاوث  ها جًها با٘ل کكؾو ٬كآو و اظاؾید قوىل اللههؿ٦ آو
ٌیػ ٓ 2/28لحىظیؿ هى ِعیط البؽاقی ٔ: ٌكض کحاب ايگا ؛213-211 :١٨ال ال١باؾ ٔ٘ى ٠٭ائؿ الىل٧، َأؼل٫  -1

 ال٥ًی٘او.
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ای ال آو یا پكجاب کكؾو هّع٧ و لگؿهال کكؾو آو وا ؾاقؾ؟ آه ال اولىب هحهن کكؾه یا وی قا به هعى آیه
 لله.ٌ٭اوجی که ٠ا٬بث و وكايصام آو آجً اوث. وال١یاـ با

 ی اش استهصاء به دیى، اصىل و فسوع آوهای صىزت هبحج دوم:

 ٌاهل: پیٍگ٩حاق و وه هٙلب
 پیؾگفحاس: کاهل ؽذو دیى و جمام ؽذو يقمث 
 :ی اص اعحهضاء هؾشکاو به دیى الهیهای صىست هغلب اول 
 :ی اص اعحهضاء یهىد و يصاسی به دیى الهیهای صىست هغلب دوم 
 اء اهل هىی و بذفث به دیى الهیض هایی اص اعحه هغلب عىم: صىست 

 کاهل بىدو دیى و جکمیل ؽذو يقمث پیؾگفحاس:

هایی که ؼؿاويؿ هح١ال بك بًؿگايً اقلايی ؾاٌحه، جٍكیٟ ؾیى و آییى اوحىاق یى ي١٘ثجك بمقگ بكاوحی
ال اوث ؛ بكاوحی يیال بٍكیث به ؾیى و وظی بىیاق بیٍحك اوثها و هؿایث ایٍاو به قاه قاوث بكای آو

؛ يیال يیىثها بیبه ه٭حٕای بٍك بىؾيً ال آو يیال ایٍاو به آب و ٤فا و ؾقهاو و ؾیگك هىاقؾی که ايىاو
هى و چه کا٨كٌاو، يیکىکاق ئبكای لهیًیاو، چه ه و ؾیًی که الله ٠موشل بكای بًؿگايً با ب١رث هع٘ؿ 

ای آيکه ال آو ا٘ا٠ث ي٘ىؾه و بؿکاقٌاو، کاهل کكؾه و به اج٘ام قوايؿه اوث، و١اؾت و ؼىٌبؽحی قا بك
بؽٍؿ و هكآيکه قا که ال آو  و بؿاو ا٬كاق کكؾه و به اواهكي هلحمم گكؾیؿه، به اقه٥او آوقؾه و جع٭٫ هی

-ا٠كاْ ي٘ىؾه و ال اجباٞ و جىلین ؾق بكابك آو قوی گكؾايؿه و جکبك وقلؾ، به ٌ٭اوت و بؿبؽحی يایل هی

 کًؿ.
ٜۡمَ ﴿ ي١٘ث ؼبك ؾاؾه و ٨كهىؾه اوث: ؼؿاويؿ هح١ال ؾق کحابً ال ایى یبكاوح ٓۡ  ٱَۡلَ ُْۡخ َُّس َٕ ۡز

َ
أ

 ُٓ َِّت َورَِعيُخ َُّس َٕ ٓۡ ِٗۡك ُخ َقَْۡيُس ٕۡ َٕ ۡت
َ
ٓۡ َوخ َُ٘س َٓ هِي ۚٗ  ٱۡۡلِۡقَؾَٰ ة ٘ا  ىیؾٓ اظکامٔ اهكول» [1]ال٘ائؿة:  ﴾هِي

 بك قا ؼىؾ ي١٘ثٓ جاویهاگام ؾاٌحى و اوحىاق ٌ٘ا به ؿویبؽٍ ٠ّمت بأ و کكؾم کاهل جاویبكا قا ٌ٘ا
 .«ؿمیبكگم ٌ٘ا یبكا ؼؿاپىًؿ ىیآئ ٠ًىاو به قا و اوبلم ي٘ىؾم لیجک٘ ٌ٘ا

ؼؿاويؿ هح١ال پیاهبكي » گىیؿ:کًؿ که هیقوایث هی ابى شكیك ٘بكی با وًؿي ال ابى ٠بان 
گاه ي٘ىؾه که ای٘او قا بكایئو ه هع٘ؿ  ل آو و أا٨ه ٌاو کاهل کكؾه اوث، په به چیمی ٤یك اهًاو قا آ

قا ٨كوگفاق يکكؾه ه اج٘ام قوايؿه اوث و چیمی ال آوٌاو بقا بكایؾاؾه که آوو يیم ؼبك  بك آو يیالی يؿاقيؿ
گكؾؾ و بلکه بؿاو قأی گٍحه و هكگم ال آو و هیچگىيه ي٭ُ و کاوحی ؾق آو يبىؾه و هكگم يا٬ُ ي٘ی
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  .2«ٌىؾؼٍ٘گیى ي٘ی
باٌؿ که ؼؿاويؿ هح١ال های ؼؿاويؿی بك ایى اهث هییى ي١٘ثجك بمقگ ایى»گىیؿ: هی ابى کریك 

باٌؿ و يیم به پیاهبكی ها کاهل ي٘ىؾه و به ؾیى و آییى ؾیگكی ٤یك ال آو يیالهًؿ ي٘یٌاو قا بكای آوؾیى
يبیاء ٬كاق ؾاؾه قا ؼاجن األ  ٤یك ال پیاهبكٌاو يیالی يؿاقيؿ و بك ایى اوان اوث که الله ٠موشل، هع٘ؿ

قا به وىی شى و ايه ٨كوحاؾه اوث، لفا ظبللی يیىث هگك آيچه ؼؿاويؿ هح١ال ظبلل کكؾه اوث و او 
و ظكاهی يیىث هگك آيچه الله ٠موشل ظكام ي٘ىؾه اوث و ؾیى و آییًی يیىث هگك آيچه الله ٠موشل 

آو  ای ؾقجٍكیٟ ي٘ىؾه اوث. و هكآيچه بؿاو ؼبك ؾاؾه، ظ٫ و قاوث بىؾه و ک٘حكیى ؾقو٢ و ؼل٧ و٠ؿه
ۚٗ ﴿ ٨كهایؿ:که الله ٠موشل هیيیىث. چًاو ًاة وََقۡؽَلا ٍَ ِضۡؽ ِ ُخ َرّب َٕ ِ ۡخ ََك ٍّٕ  ٨كهاو» [221ي١ام: ]األ ﴾َوَت

 .«كؾیپفیه ايصام و ؾاؾگكايه ِاؾ٬ايه جى پكوقؾگاق
کاهل  ٌاوٌاو قا بكایکه ؾیىی١ًی: ِاؾ٪ ؾق اؼباق و ٠اؾل و ؾاؾگكايه ؾق اواهك و يىاهی؛ په لهايی

ٜۡمَ ﴿ ها ج٘ام ي٘ىؾ و بك ایى اوان اوث که ٨كهىؾ:ي١٘ث قا بك آو ي٘ىؾ، ٓۡ  ٱَۡلَ ٓۡ هِيَُ٘س ُْۡخ َُّس َٕ ۡز
َ
أ

 ُٓ َِّت َورَِعيُخ َُّس َٕ ٓۡ ِٗۡك ُخ َقَْۡيُس ٕۡ َٕ ۡت
َ
َٓ َوخ َٰ ۚٗ  ٱۡۡلِۡقَؾ ة ٘ا قا بكای ؼىؾ بكگمیؿه و ٌ٘ا يیم آو :ی١ًی؛ ﴾هِي

و بكجكیى  ؾووث ؾاٌحه و ال آو قأی گٍحهقا ٠موشل آوکه آو ؾیًی اوث که الله چكا  ؛بؿاو قأی باٌیؿ
 .1«هایً قا به ؼا٘ك آو ٨كو ٨كوحاؾه اوثجكیى کحابپیاهبكاو قا به ؼا٘ك آو هب١ىخ کكؾه و ٌكی٧

ه١ايی هؽحل٩ی بكای اک٘ال ؾیى و کاهل ٌؿو آو و ه٭ّىؾ و هكاؾ ال آو ـکك  اللهقظ٘هن٠ل٘ا 
 ايؿ: ي٘ىؾه

ها و ٨كْ  هكاؾ ال آو، پیكول گكؾايؿو ایى آییى کاهل و ٌاهل بك ه٘ه آییىه٭ّىؾ و  ايؿ:بكؼی گ٩حه
 .1باٌؿها هییى ٨كائٓ و ظبلل و ظكامجك بمقگ ٌؿو

َٜ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ِيٓ ُٚ َِ رَُقَٜلُ  ٱَّلٍّ رَۡق
َ
ِ  ۥأ َؽىَٰ ث ُٛ ۡ ِٖ  ٱل َِٛؿهُ  ٱۡۡلَيِّ َوهِي ـۡ ِٖ لََعَ  ۥَِلُ  ۦَُكِِّٙ  ٱّلِي

ؿِهَ  ََ  ٜۡ َ ۡۡشُِكٜنَ َول ُٕ ۡ  و قهً٘ىؾ ثیهؿا با ه٘كاه قا ؼىؾ ٥٘بكیپ که اوث الله» [3]ال٧ّ:  ﴾٩ ٱل
 گكؾايؿ، كهیچ گكیؾ یهاىیآئ ه٘ه بك قا ىیآئ ىیا جا اوث ٨كوحاؾهٓ اوبلمٔ ىیقاوح ىیو آئٓ یآو٘ائ

پیكول و ه١ًای ج٘ام ٌؿو ي١٘ث، »گىیؿ: هی ييؿلىأ ةابى ٠ٙی .«باًٌؿ يؿاٌحه ؾووث هٍكکاو هكچًؿ
و اظىال و  ىايگكی و وك و واهاو یا٨حى اؤاٌٞؿو و ٨كاگیكی اوبلم و يىق ٠٭ایؿ و کاهل ٌؿو ؾیى و ج

                                                           
 .يویى٘ ،1/118ٓ: الؿقالً٘رىق ٔيگا ؛22011ٓٔ ، ٌ٘اقه:1/123ٓالبیاو ٔشاهٟ  -2
 .ي٠بلهة هع٘ؿ الًٍ٭یٙ، 22-3 :: ٤ایة الً٘حهی، َيگا ؛ و10ٓ-1/23ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -1
 ابى ٠ٙیة. ،1/211ٓال٘عكق الىشیم ٔ -1
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ؾق قظ٘ث الله ؾیگك هىاقؾی اوث که اهىق ایى اهث ظ٭گكا و ظًی٧ قا بكای وقوؾ به بهٍث و شاوؾايگی 
 .2...«اٌؿبهای ؼؿاويؿ هح١ال هیکًؿ. و ج٘اهی ایى هىاقؾ ال ي١٘ث ٠موشل، جًٙین هی

ای ؾق کحاب ٌ٘اوث هًیى، آیهئهیكال٘آهؿه و بؿو گ٩ث: ای أ و هكؾی یهىؾی يمؾ ٠٘ك بى ؼٙاب 
قا ٠یؿ گك٨حه و شٍى بك پا گٍث، قول يمول آوکه چىو بك ها یهىؾیاو يالل هی ؼىايیؿقا هیو آو

ٜۡمَ ﴿ گ٩ث: کؿاهیى آیه؟ گ٩ث: کكؾین. ٠٘ك  هی ٓۡ  ٱَۡلَ ُخ َقَْۡيُس ٕۡ َٕ ۡت
َ
ٓۡ َوخ َُ٘س ٓۡ هِي ُْۡخ َُّس َٕ ۡز

َ
أ

 ُٓ َِّت َورَِعيُخ َُّس َٕ َٓ ِٗۡك َٰ ۚٗ  ٱۡۡلِۡقَؾ ة ٘ا گ٩ث: هى قولی قا که ایى آیه يالل ٌؿه و يیم هکايی  . ٠٘ك ﴾هِي
 .1ش١٘ه يالل گٍثؾاين. و آو ؾق ٠ك٨ه ؾق قول يالل ٌؿ، هیکه ایى آیه بك قوىل الله 

یامن ]باب افزیادة اإل... اها اگك گ٩حه ٌىؾ، ؾاللث ایى ٬ّه بك ایى باب »گىیؿ: بى ظصك هیاظا٨ٛ 

ي٘ایؿ که يمول آیه ؾق ٠ك٨ه ؾق ؾهن: ال ایى شهث که ایى ؾاوحاو بیاو هیچیىث؟ پاوػ هی و كؼصاكه[
اوث. ک٘ال ٌكی١ث و اقکاو آو بىؾه به هًگام اج٘ام و ا  الىؾاٞ و ؾق پایاو ؾوقاو ب١رث قوىل الله ةظص

 .1«٠لنأوالله 
اها بكای بیاو بمقگی و ٠ٝ٘ث ؾیًی که الله ٠موشل بكای ها ال هیاو وایك اؾیاو بؿاو قأی ٌؿه و 

ٜۡمَ ﴿ ی هائؿهی وىقهوبلهث آو ال هك ٠یب و ي٭ّی، ه٘یى ج٩ىیك کىجاه و هؽحّكی که ؾق هىقؾ آیه  ٱَۡلَ
 ِ ٗ ۡٓ ُخ َقَْۡيُس ٕۡ َٕ ۡت

َ
ٓۡ َوخ َُ٘س ٓۡ هِي ُْۡخ َُّس َٕ ۡز

َ
ُٓ أ َِّت َورَِعيُخ َُّس َٕ َٓ ۡك َٰ ۚٗ  ٱۡۡلِۡقَؾ ة ٘ا بیاو گكؾیؿ،  ﴾هِي

 کًؿ.ک٩ایث هی

                                                           
 .ي٬ك٘ب ،8/11ٓظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أل؛ و يگا1/211ٓال٘عكق الىشیم ٔ -2
، باب ظصة يال٥٘ال ؾقو  ؛2/213ٓٓ، ٨حط 11ٔٔ ٌ٘اقه:٭ّايه، يی٘او وی٘او، باب لیاؾة اإلاإل ؾق به قوایث بؽاقي -1

ٜۡمَ ﴿ ج٩ىیك وىقة ال٘ائؿة، باب ؾق و ؛1211ٓٔ ٌ٘اقه:الىؾاٞ،  ٓۡ  ٱَۡلَ َُ٘س ٓۡ هِي ُْۡخ َُّس َٕ ۡز
َ
 ؾق و ؛1110ٓٔ ٌ٘اقه:، ﴾أ

ٌ٘اقه: ، ، ؾق ابحؿای آوالح٩ىیك ؾقهىلن  و ؛8110ٓٔ ، ٌ٘اقه:باب یى ظؿید٠حّام بالکحاب والىًة، اولاإل
 ٓ.21/180ٔ يٓ، يىو1021ٔ

 «وبلهیةالٍكی١ة اإل يالربات والٍ٘ىل ٨»ؾق کحابً  ی؛ ٌیػ ٠ابؿ و٩یاييى ظصك ال١ى٭بلياب ،2/210ٓٔ ي٨حط الباق -1
ه٘چىو اهام ٌا٘بی و ابى جی٘یة های هح٩اوجی قا که ه٩ىكاو و ؾیگك ٠ل٘ا ٓ ج٘اهی ا٬ىال و ؾیؿگاه218-211 :َٔ

که  قا ايؿ، آوقؾه اوث و ه٘چًیى بكؼی ال ا٬ىال هكشىظیپیكاهىو ه١ًای اک٘ال ؾیى ؾق آیه وىقه هائؿه ـکك کكؾه
ايؿ: اک٘ال ؾیى ه٘او الش٘له ایًکه بكؼی ؾق ج٩ىیك اک٘ال ؾیى گ٩حه ؛پیكاهىو ج٩ىیك ایى آیه ـکك ٌؿه يیم آوقؾه اوث

يیم   يٌیػ ال٩٘ىكیى ابى شكیك ٘بكکه ایى ؾیؿگاه چًاو ،باٌؿٍكکاو ال بیث الله العكام هیاج٘ام ظس و جب١یؿ ه
های ه٩یؿ و وىؾهًؿی ؾق هىقؾ ایى ؾیؿگاه بیاو ؾاٌحه که هكکه پاوػ يباٌؿ؛ و ؾق ایى کحاب ٌیػ ٠ابؿ و٩یايهی

 ؼىاهاو ظّىل ٨ائؿه اوث بایىحی بؿاو هكاش١ه ي٘ایؿ.
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كگمیؿه و اؼحیاق ها بهل کى چگىيه الله ٠موشل ؾیًی قا که بكای آوؤبًگك و ج»گىیؿ: هی ابى ٬ین 
و ایى ؾق وا٬ٟ  به ج٘ام و ک٘ال جىِی٧ ي٘ىؾه اوث ها اقلايی ؾاٌحهو ي١٘حی قا که بؿاو ي٘ىؾه و پىًؿیؿه

ؼبك ال آو ؾاقؾ که ؾق ایى ؾیى، به هیچ وشه ي٭ُ و ٠یب و ؼلل و یا چیمی که ؼاقز ال ٠ؿل و ظک٘ث 
باٌؿ؛ و  و ٠لن باٌؿ، قاه يؿاٌحه و وشىؾ يؿاقؾ. و بلکه ؾق ظىى و شبللث و ٬ؿق و هًملحً کاهل هی

و هكگم په ال ا٠ٙای به  وثاجىِی٧ ي١٘ث به ج٘ام و ک٘ال، ظکایث ال آو ؾاقؾ که ه٘یٍه و هىح٘ك 
  .گكؾؾ، بلکه آو ي١٘ث بكای ه٘یٍه ؾق ؾيیا و آؼكت ؼىاهؿ بىؾها، ال ایٍاو ولب ي٘یوآ

و يیم ؾق  هل کى.ؤال به ي١٘ث و ؾیى بًگك و جی لیبای ه٭كوو ٌؿو ٩ِث ج٘ام و ک٘و يیم ؾق شلىه
کًًؿ؛ ؾاقيؿ و بؿاو ٠٘ل هیهیها هىحًؿ که ؾیى قا بكپا آو لیكاها؛ يىبث ؾاؾه ٌؿو ؾیى به ايىاو

ؾاق و ِاظب اؼحیاق ٠هؿهچكاکه او ولی و  ؛ه٘چًیى به يىبث ؾاؾه ٌؿو ي١٘ث به الله ٠موشل ؾ٬ث کى
ها قا به هكؾهاو هؿیه ؾاؾه و ِاي١ام کكؾه و ؾق وا٬ٟ آو ي١٘ث او بىؾه و ايىاوه آوآو بىؾه و اووث ک

 .2«باًٌؿ.ی آو هیپفیكيؿه
٬كاق گك٨حى آو جىوٗ کىايی که  اوحای ظ٩ٛ ؾیى و هىشىؾیث آو ؾق بكابك بالیچهؼؿاويؿ هح١ال ؾق ق

 که یکی ال ایى ظؿوؾ، ظؿ اقجؿاؾ اوث گیكيؿ، ظؿوؾی جٍكیٟ ي٘ىؾه اوثقا به اوحهماء و ج٘ىؽك هیآو
های ٨٭هی هفاهب هٍهىق و ٤یك هٍهىق يیىث هگك ایًکه ؾق ٔ٘ى کحاب که ؾق وا٬ٟ هیچ یک ال کحاب

ها ؾق ایى لهیًه به ظؿید ابى ی آوپكؾاؼحه اوث و ٠٘ؿه« باب ظکن هكجؿ»بابی جعث ٠ًىاو  ظؿوؾ، به
َل  ٦٤َْ »٨كهىؾيؿ: کًؿ که قوىل الله کًًؿ که قوایث هیاوحًاؾ هی ٠بان  هك » 1«َ٘اْرخ٬ُ٢ُهُ  ِدي٩٨َُ  ةَػَّ

و ال ش٘له اهىقی که ٌكی١ث اوبلهی به ؼا٘ك ظ٩ٛ « آيکه ؾیًً قا ٔاوبلمٓ ج٥ییك ؾاؾ، او قا بکٍیؿ.
 باٌؿ.  ایى ؾیى، ٠بلوه بك ظکن کٍحه ٌؿو هكجؿ بؿاو جىشه ي٘ىؾه، اظکام هح١ل٫ به اهل ـهه هی

یى شًایات ؾق جك بمقگ ها، ٌاقٞ، ٬حل قا کی٩كاها ؾق هیاو کی٩كها و هصالات»گىیؿ: هی ابى ٬ین 
... شًایاجی ه٘چىو شًایث يىبث به ؾیى هايًؿ ٠یبصىیی ال آو و اقجؿاؾ ال آو؛ و ایى يٝك گك٨حه اوث 

باٌؿ که که هی ی هك آوباٌؿ و ایى ظکن ؾق وا٬ٟ بال ؾاقيؿهشًایث ٔاقجؿاؾٓ وماواقجك به ظکن ٬حل هی
های بىیاقی به ؾيبال ؾاقؾ و چكا که ب٭ای هكجؿ ؾق هیاو هىل٘اياو، ه٩ىؿه ؛٬ّؿ شًایث بك ٠لیه ؾیى ؾاقؾ

هیچ ؼیك و هّلعحی که اهیؿ به ب٭ای وی ؾق هیاو هىل٘اياو قا به ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ، وشىؾ يؿاقؾ؛ 
-اي هعبىن هايؿه و لباو ؼىیً به ؾهاو هیبًابكایى چىو هكجؿ با ظکن ٬حل قوبكو ٌىؾ، ٌك و ه٩ىؿه

                                                           
 ابى ال٭ین.هك ؾو يىٌحه ، 1-1 :وبلهیة، َ: اشح٘اٞ الصیىي اإليگا و ؛121 :َه٩حاض ؾاقالى١اؾة،  -2
اوححابة  ؾقو  ؛8/211ٓٓ، ٨حط 1021ٔٔ ٌ٘اقه:الصهاؾ و الىیك، باب الی١فب ب١فاب الله،  ؾق يبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.21/113ٔٓ، ٨حط 8311ٔ ٌ٘اقه:ال٘كجؿیى وال١٘ايؿیى و٬حالهن، باب ظکن ال٘كجؿ وال٘كجؿة واوححابحهن، 
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ث و ؼىاقی و ظ٭اقت قا ؼىاهؿ چٍیؿ و با ایى اـیث و آلاق وی شلىگیكی ٌؿه و ١٘ن ـالل گیكؾ و ال
و جًها ؾق ایًّىقت اوث که  پكؾالؾوشىؾ، اظکام الله ٠موشل و قوىلً بك وی شاقی بىؾه و شمیه هی

 .2«گكؾايؿها ي٘یها ؾق هیاو هىل٘اياو، ٔكقی قا هحىشه آوب٭ای آو
یى ه٭اِؿ ٌكی١ث، ظ٘ایث و ظ٩اٜث ال ؾیى و هىشىؾیث آو و يیم كج بمقگ و بؿیهی اوث که ال 

قو به باٌؿ؛ ال ایىاظحكاهی يىبث بؿاو هیظ٩ٛ و ظ٘ایث ال آو ؾق بكابك ٠یبصىیی و جع٭یك و بی
« ٠٭ایؿ و اظکام آو»هؽحل٧ اوحهماء و ج٘ىؽك به ؾیى، اِىل و یا ٨كوٞ آو،  های ِىقت هایی ال ي٘ىيه

باٌؿ به ي٘ی 1چكا که ؾق هیاو ٠ل٘ای هع٭٫ ج٩اوجی هیاو اِىل و ٨كوٞ و ٠٭ایؿ و اظکام آو ؛پكؾالین هی
ٖۡ ِقِ٘ؽ ﴿ ها ؼؿاويؿ هح١ال اوث:ه با ؾق يٝك ؾاٌحى ایى هٙلب که هّؿق ج٘اهی آوویژ ِ ّٔ ِۡ ُكّ   ًُ ِٞۖ  ﴾ٱّللٍّ

 .«اوث ؼؿا یوى ال ه٘ه: بگى» [11]الًىاء: 

 هؾشکاو به دیى الله فضوجلی اص اعحهضاء های صىست هغلب اول:
اٌاقه ي٘ىؾ که به جکفیب و جىاو به ٠٘لکكؾ ک٩اق ٬كیً ؾق هىاشهه با قوىل الله ؾق ایى لهیًه هی

٠ًاؾ قوی آوقؾيؿ و ایًچًیى ؾق بكابك ٠٭یؿه و باوق جىظیؿی ایىحاؾه و ا٠ح٭اؾ ؾوباقه بك ايگیؽحه ٌؿو و 
 ًؿ.ي١٘ث و ٠فاب اؼكوی قا به ج٘ىؽك و اوحهماء گك٨ح

ْ ﴿ ؾاقؾ، گ٩حًؿ:که ٬كآو کكین بیاو هیی ؾوباقه بكايگیؽحه ٌؿو، چًاواها ؾق لهیًه ٜٓا ُ إِۡن ِِهَ إَِلٍّ  َوًَةل
َ٘ة  ۡجيَةَظَيةُت ۡجُكٜثَِي  ٱلَّ َٕ ِ ُٖ ث ۡ

ََ ة  َٔ  یليؿگ ىیه٘ جًها یليؿگ: ًؿیگىیه و آياو» [13ي١ام: ]األ ﴾ٽَو
 .«ٕٓىثیي اویه ؾق یو بهٍح و ؾولغ اهثیو ٬ٔ نیٌىیي٘ ؽحهیبكايگ هكگم و ها اوث ها یایؾي

ْ ﴿ ٨كهایؿ:و ؼؿاويؿ هح١ال هی ٜا ُٕ ًَۡك
َ
ِ  َوأ ِ ث ٓۡ ََل َحۡجَكُر  ٱّللٍّ ِٛ ِ َٰ٘ يَۡؿ

َ
َؽ خ ۡٛ ُ َص ُٜتۚٗ  ٱّللٍّ ُٕ ٖ َح َٔ...﴾  

  .«گكؾايؿیي٘ ليؿه كؾیهیه که قا یکى هكگم ؼؿاويؿ که کًًؿیه اؾی وىگًؿ ؼؿا به هئّکؿايه» [11]الًعل: 
ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ هح١ال هی يَكُِؽُز

َ
ٍُّٗسٓ  خ

َ
ة خ ًٕ ٓۡ دَُؿاثاة وَِقَظَٰ ٓۡ َوُكُ٘ذ ٓۡ إَِذا ِٔذَّ ٍُّٗس

َ
خ

ۡؿَُصَٜن  َٜقُؽوَن  ڃُمَّ ة دُ َٕ ِ ةَت ل َٛ ۡي َٚ ةَت  َٛ ۡي َ٘ة  إِنۡ  ڄَٚ ۡجَيةِِهَ إَِلٍّ َظَيةُت ُٖ  ٱلَّ ۡ ََ ة  َٔ َۡية َو ََ ُٜت َو ُٕ َج
                                                           

 .يٌا٘ب ،20ٓ-1/1: ال٘ىا٨٭ات ٔ؛ و يگاابى ال٭ین ،1/38ٓى ٔا٠بلم ال٘ى١٬ی -2
ابى ٬ین ي. ، هع٘ؿ ال٘ىِل131-113 :، و 208َ :هؽحّك الّىا٫٠، َ ؛ و، ابى جی٘یة208 :: ال٩ك٬او، َيگا -1

بىیاقی قا ـکك ي٘ىؾه و به  هایقا ـکك ي٘ىؾه، وپه ج٩اوتآو ؤ٩اوت هیاو اِىل و ٨كوٞ و هًٍاِل ایى ج٩كی٫ و ج 
ؾاقؾ. و يیم ٌیػ ج٩اوت قا بك ؾیى اوبلم و هًهس ول٧ ِالط اهث بیاو هی پكؾالؾ و اذك ایىها هیآو لاي٭ؿ و ابٙ

له پكؾاؼحه و اقجباٖ هیاو ٠٭یؿه و ٌكی١ث ؾق ؤ، بؿیى هى13-3 :َ «ظىل جٙبی٫ الٍكی١ة»هع٘ؿ ٬ٙب ؾق کحاب 
  به ٨اقوی جكش٘ه ٌؿه اوث.هحكشنٓ« پیكاهىو جٙبی٫ ٌكی١ث»ٔایى کحاب با ٠ًىاو  .ؾاقؾؾیى الله هح١ال قا بیاو هی
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ۡجُكٜثَِي  َٕ ِ  و اوحؽىاو کو ؼا ؿیهكؾ که یهًگاه ؾهؿیه و٠ؿه ٌ٘ا به او ایآ» [11-11هًىو: ئ]ال٘ ﴾څث
 قا یؿیو شاو ىیيى اتیو ظٕ ٔؿ؟یٌىیه آوقؾه ؾق بهٓ گىقها و ال ؿیگكؾیه ليؿه گكیؾ باقٔ ٌ٘ا ؿ،یٌؿ

 هعال ؾاقؾ، يام میقوحاؼ و بكپاٌؿو ؾوباقه یليؿگ کهٔ ٌىؾیه ؾاؾه و٠ؿه ٌ٘ا به آيچه ٕٓ.ؿ؟یکًیه آ٤ال
 يؿاقؾ وشىؾ شهاو ىیا اتیظ شم یاجیظ ٓ.ٌىؾیي٘ و هكگمٔ اوث ؾوق ؾوقِ ٓ ٠٭ل و ال اوث و ياه٘کى

 ال پهٔ هكگم و ها نیکًیه یو ليؿگٓ نیكیگیه قا آياو یشا یگكیؾ و گكوهٔ نیكیهیهٓ ها ال یگكوهٔ که
 .«نیٌىیي٘ ؽحهیبكايگٓ هكگ

َٓ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ؼؿاويؿ وبعاو هی َٖ  زََخ ِي ٍّٓ  ٱَّلٍّ  ثََلَٰ َوَرّّبِ ََلُۡجَكُُثٍّ ُث
ِۡ ًُ ْٗۚ ٜا ٍّّٖ ُحۡجَكُس ن 

َ
ْ أ َزَىُؿٓوا

ٍَ لََعَ  ِ َٰل ۚٗ َوَذ ۡٓ ُْۡذ ِٕ ة َق َٕ ِ ِ ََلُجَجٍُّؤنٍّ ث و  ليؿه هكگم که پًؿاقيؿیه کا٨كاو» [1]الح٥ابى:  ﴾٧يَِكري   ٱّللٍّ
 ؽحهیو بكايگ ليؿهٕ وىگًؿ پكوقؾگاقم به ؿ،یپًؿاقیه که ىثیي ىیچً: بگىٕ ؿیگكؾ يؽىاهًؿ ؽحهیبكايگ
و  واؾه ؼؿا یبكا کاق ىیو ا. کكؾ ؼىاهًؿ ؼبكجاو با ؿیاکكؾهیه که یمهائیچ آو ال و وپه ٌؿ ؿیؼىاه
 .«اوث آواو

اها هٍكکاو ي١٘ث و ٠فاب اؼكوی قا يیم جکفیب ي٘ىؾه و بؿاو ک٩ك وقلیؿيؿ و ایى ک٩ك وقلیؿو و 
که ؾق آیات پیٍیى بؿاو اٌاقه گكؾیؿ. و  باٌؿؾوباقه بكايگیؽحه ٌؿو هی ٌاو ؾاؼل ؾق ايکاق کكؾِو جکفیب

َ٘ة﴿ ؼؿاويؿ هح١ال ؼبك ؾاؾه که هٍكکاو گ٩حًؿ: َة ًِؽٍّ ِ نلٍّ َ٘ة َقّضِ ْ َربٍّ ٜا ُ ِٜۡم  2َوًَةل َِ يَ  ﴾ٰ ٱۡۡلَِكةبِ َرۡج
 و کحاب و ظىاب میقوحاؼ قول ال ًیپ قا هآ ٠فابٔ وهنٕ پكوقؾگاقا: ًؿیگىیهٓ کًاو هىؽكه کا٨كاؤ»
 .«بكواو ها بهٓ اهثی٬ٔ

ا به ج٘ىؽك و اوحهماء گك٨حه و قوی و ي١٘ث ه٘یٍگی و ٠فاب ٌؿیؿ آوگىيه ٬یاهث و ظىابكو ایى 
 قا کىچک و ظ٭یك ٌ٘كؾيؿ. آو

يیا قا ؾق ؾگىیؿ، په آوی١ًی پكوقؾگاقا، اگك اهك چًاو اوث که هع٘ؿ هی»... گىیؿ: هی ٬ك٘بی 
 .1.«گ٩حًؿ.. جًها ال قوی اوحهماء و ج٘ىؽك هیو ج٘اهی ایى وؽًاو قا  ها يٍاو بؿه؛ ٬بل ال ٬یاهث به
ها ایى ؾقؼىاوث قا ال قوی هكلگی و هىؽكگی و به هك ظال، آو»... گىیؿ: هی ابى شىلی 

 .1«اوحهماء، ؾق قاوحای جکفیب ٬یاهث ؾاٌحًؿ
                                                           

... و اِل ٬ٗ، چیمی اوث که ال پهًا بكیؿه  ه٘او ِعی٩ه و يبٍحه و کحاب اوث« ٬ٗ»گىیؿ: هی يقا٤ب ا٩ِهاي -2
باٌؿ. ج٭ىین ٌؿه، هی. و ٬ٗ، وهن و بهكه و يّیبی که اوث چیمی اوث که ال ؾقالا بكیؿه ٌؿه« ٬ؿ»که ٌؿه، چًاو

 ، و ه٭ّىؾ ال آو ؾق ایًصا ٠فاب اوث.818 :ه٩كؾات ال٩اٚ ال٭كآو، َ
 ٓ.21/210ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
 ٓ.220-1/203لاؾال٘ىیك ٔ -1
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ؾايىحى بكايگیؽحه ٌؿو ؾوباقه بك لباو ایى وؽى قا ال قوی اوحهماء و ب١یؿ »گىیؿ: هی ابى کریك 
 .2«آوقؾيؿ

ؾق  يالعىیى ابكاهین بى ٠٘ك الب٭ا٠ بىأگكؾؾ که جك هیجك و وأطی ک٩اق قوٌىو آيصا ایى ه٭ىله
ها و های هیاو آوال آيصا که هٍكکاو با ؾقؼىاوث ٠فاب ؾق ج٘اهی لهاو»گىیؿ: ج٩ىیك ایى آیه هی

ؿبل »ء ؾاٌحًؿ، ظك٦ شك ٔقا ال ١٨ل ٬ًٔٙآٓ ظف٦ کكؾه و گ٩حًؿ: ٬یاهث ٬ّؿ هبال٥ه کكؾو ؾق اوحهما

 ٬كاق ؾاؾيؿی لهايی هیاو ؼىؾ و ٬یاهث قا ٜك٦ لهايی ایى اوحهماء گىيه ج٘اهی ٨اِلهو ایى «وم احلسابی
ها ؾق و ایى ؾاللث بك ا٤كا٪ آو ؾايىحًؿ.و بلکه پیً ا٨حاؾو ٠فاب قا اظىاو و يیکىکاقی به ؼىؾ هی

اٜهاق ي٘ىؾيؿ که ؼىؾ بیايگك پیكوی ٌؿیؿ « ٬ٗ»ی ؾاقؾ؛ و ایى ؾقؼىاوث قا با به کاق بكؾو واژهاوحهماء 
گىیا که  باٌؿ ...هن بؿوو هیچ ؾلیل و بكهايی هیٌاو، آوها ال هىی و هىن و ؼىاهٍات ي٩ىايیآو

ٌک و جكؾیؿی ؾق  و هیچ اٌؿقا لوؾجك بگكؾاو که ١ٙ٬ی ب: ٠فابی قا پیً بیًؿال و هى٠ؿ آوهٍكکاو گ٩حًؿ
و هبلک کًًؿه بىؾه و هیاو ؾووحاو ٨اِله  بكوؿو ِؿایً ؾق يهایث ٌؿت و ظؿت به گىي  اٌؿآو يب
-بكاوحی که آو اهكی اوث که هكگم چیمی ال آو به ها ي٘یو ؾق هك قولگاقی ؼبكي بىؾه اوث؛  لؾايؿا

بك ها قظن ي٘ىؾ و ي٭٘ث قا  ا پیاهبك قظ٘ث گكاهی ؾاٌحه وقوؿ؛ پاک اوث پكوقؾگاق ِبىقی که ها قا ب
هاو قا هًعّك یبكای ها به ج١صیل يیًؿاؼحه و ٬لىب ها قا بكای پفیكي ؾ٠ىجً پفیك٨ث و ٠مم و اقاؾه

 .1...«ؾق ؾوقجكیى ي٭ٙه ال آو ٬كاق ؾاٌثبؿاو ي٘ىؾ په ال ایًکه 
وق و ب١یؿ قا ؾلهی قا به ج٘ىؽك گك٨حه و و٬ٞى آواها الله ٠موشل ظال و ؤٟ هٍكکايی که ٠فاب ا

ها قا گك٨حًؿ، آوقا به ج٘ىؽك و اوحهماء هیکكؾيؿ و آوؾاقؾ که ؼبك آيچه جکفیب هیؾايىحًؿ، بیاو هیهی
که  های پیٍیى قا ؾق بك گك٨ث، با وشىؾیها و يىلکه گفٌحگاو ایٍاو ؾق اهثؾق بكؼىاهؿ گك٨ث، چًاو

ها ؾق لهیى، بىیاق آو ی٨كليؿاو و ولٙه ه و بلکه اهىال وها بىیاق بیٍحك ال ٧١ٔ ایًها بىؾ٬ؿقت آو
ؽۡ ﴿ ایؿ:٨كهالله هح١ال هی .1ها بىؾه اوثایى بیٍحك ال ٌَ ِ  َذ ْ ث ٜا ثُ ؾٍّ

ٓۡ  ٱۡۡلَيِّ ََ ِٛ تِي
ۡ
ٓۡ وََكَٜۡف يَأ ُٚ ة َصةَٓء ٍّٕ َ ل

ٜاْ ثِِٙ  ة ََكُٗ َٔ ُؤاْ  ۢنَبَٰٓ
َ
ُـِءوَن  ۦأ ۡٛ  کكؾيؿ، بیجکف قاآو ؿ،یقو بؿاياو ٬كآو که یهًگاه» [1ي١ام: ]األ ﴾٥يَۡكَذ

 بهٓ و اوث ٌؿه گىٌمؾ ٍاویبؿ آؼكت و هصالات ایؾي هکا٨ات به قاشٟ ٬كآو ؾقٔ که یمیچ آو اؼباق په
 .«ؿیگكؾ ؼىاهؿ كٌاویو ؾاهًگ آهؿ ؼىاهؿ ٌاووكا٢ به ايؿگك٨حه ايهىؽكه

                                                           
 ٓ.1/11ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 ٓ.8/181يٝن الؿقق ٔ -1
 ٓ.21-٠1/21٘ؿة الح٩ىیك ٔ؛ 1/233ٓج٩ىیك ابى کریك ٔ -1
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گك٨حًؿ، به و اؼباق آيچه قا که به ج٘ىؽك هی»گىیؿ: هی  يه ٠بؿالكظ٘ى بى ياِك الى١ؿ٠بله
ي٘ایؿ.  ها قا قوٌى هیآياو ؼىاهؿ قویؿ و ؾق ؼىاهًؿ یا٨ث که آو ظ٫ اوث و ؼؿاويؿ ؾقو٢ و ا٨حكای آو

گك٨حًؿ، په چىو ٬یاهث ٨كا قوؿ به جکفیب کًًؿگاو آياو قوحاؼیم و بهٍث و شهًن قا به ج٘ىؽك هی
ِ ﴿ ٌىؾ:گ٩حه هی ثُٜنَ  ٱٍَِّّّت  ٱنلٍّةرُ َفَِٰؾه ة دَُسّؾِ َٛ ِ ُ٘ذٓ ث

قا ایى شهً٘ی اوث که آو [21 ]الٙىق: ﴾ٮَُ
 .2«کكؾیؿهیجکفیب 

 هحقالی اص اعحهضاء یهىد و يصاسی به دیى الله های صىست هغلب دوم:
ایى اهك ٬بیط و ؼٙیك یهىؾ و يّاقی يیم ال اوحهماء و ج٘ىؽك ؾیى الهی ؾقی٣ يىقلیؿه و ؼىؾ قا ؾق 

الله ٠موشل اٌاقه ي٘ىؾ که اولیى يىل جىاو به ٠یبصىیی یهىؾ ال ؾیى که ال ایى ؾوحه هی وهین ي٘ىؾيؿ
 ٨كهایؿ:ها هیؾق هىقؾ آو 11ی اوبلم با آو هىاشه گكؾیؿيؿ. ؼؿاويؿ هح١ال ؾق وىقه آل ٠٘كاو آیه

ِِ  َوًَةَّخ﴿ ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ةٓنَِىح   َُِتَٰتِ ؼٍّ ِ  ٱّۡ  ث

ْ ٜا ُ٘ ِٔ ِيٓ َءا ٗـَِل لََعَ  ٱَّلٍّ
ُ
َٖ أ ِي َٙ  ٱَّلٍّ ْ وَۡص ٜا ُ٘ َٔ ةرِ َءا َٛ ْ وَ  ٱنلٍّ  ٱۡزُىُؿٓوا

ٓۡ يَؿِۡصُكَٜن  ۥَءاِػَؿهُ  ُٛ ٍّْ  هىل٘اياو بك بؿايچه: گ٩حًؿٓ ؼىؾ ٍاویه٘ک بهٔ کحاب اهل ال یش١٘» ﴾ڨََّك
 یكویپ ٬كآو الٔ ؿیٌا جا ؿ،یٌى کا٨ك بؿاو قول اویپا و ؾق ؿیاوقیب ٘اویا قول آ٤ال ؾق اوث، ٌؿه يالل

  .«بكگكؾيؿٓ آو و ال يکًًؿ
ی آو ای بىؾ که به وویله٠٘لکكؾ اهل کحاب، هکك و ظیله و ؾویىه ایى»گىیؿ: هی ابى کریك 

ٌاو ایى بىؾ که ی٘او ٌبهه ایصاؾ کًًؿ و آو هکك و ظیله و يیكيگجّ٘ین ؾاٌحًؿ، ؾق ؾیى هكؾم ١ٔی٧ اإل
گىيه ي٘ال ِبط قا به ه٘كاه هیاو ؼىؾ هٍىقت ي٘ىؾيؿ که ؾق ابحؿای قول اٜهاق ای٘او کًًؿ و ایى

كؾيؿ، جا ایًکه هكؾهاو شاهل و ٌاو بال گا آوقؾيؿ، اها چىو قول به پایاو قویؿ، ال ؾیىهىل٘اياو به ش
ٌاو آو بىؾه که به ٠یب و ي٭ّی ؾق ؾیى هىل٘اياو ا٘بلٞ ها به ؾیىؼكؾ بگىیًؿ: وبب بالگٍث آوکن

ٓۡ يَؿِۡصُكَٜن ﴿ و بؿیى ؼا٘ك اوث که گ٩حًؿ: ايؿ یا٨حه ُٛ ٍّْ  .1﴾ڨََّك
اها بكؼی ال اهل ٠لن بك ایى باوقيؿ که آيچه یهىؾیاو با یکؿیگك به ای٘او آوقؾو بؿاو ؾق ابحؿای قول 

و آيچه با آو ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال آهؿه و  بىجًقا ؾق ي جىا٫٨ ي٘ىؾيؿ، آو بىؾ که پیاهبك گكاهی اوبلم 
ح٭اؾ و الحمام و هعبحی ؾق هن ٜاهكا و بؿوو ک٘حكیى ا٠اٜهاق ایًکه آو ظ٫ اوث، جّؿی٫ ي٘ایًؿ، آو

با٘ى، و بلکه اٜهاقی ه٘كاه با ک٩ك وقلیؿو بؿاو و ا٠ح٭اؾی هبًی بك ؾقو٤گى بىؾو پیاهبك ٔو ال١یاـ باللهٓ 
                                                           

 ٓ.1/211لکكین الكظ٘ى ٔجیىیك ا -2
 1/281ٓالىًة ٔوال٭كآو  ٨يالیهىؾ  ؛ و٬ٙبویؿ  ،٨2/121ٓي ٜبلل ال٭كآو ٔ: يگا و ؛2/111ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -1

 ؾیب ِالط.أهع٘ؿ 
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 .2ؾق يبىت و قوالحی که اؾ٠ا ي٘ىؾه و ایًکه گ٩حه: با ؾیى ظ٫ ال وىی ؼؿاويؿ آهؿه اوث
بىؾ که یهىؾیاو ؾق بكابك ؾیى ظ٫ و ؾق ای ال اوحهماء و ج٘ىؽكهای ٠٘لی ج٘اهی ایى هىاقؾ گىٌه

گك٨حًؿ، ٠بلوه بك و جكؾیؿ ؾق آو و جبلي ؾق قاوحای بال ؾاٌحى هكؾم ال آو، به کاق هی کقاوحای ایصاؾ ٌ
 پكؾاؼحًؿ.ایًکه با لباو و اٌاقه و ٠یبصىیی و هىاقؾی ال ایى ٬بیل، به اوحهماء و ج٘ىؽك ؾیى هی

ؾ به ؾیى الهی و ٌكی١ث ه٭ؿوً آو بىؾ که ؾق ه٘او هؽحل٧ اوحهماء یهى های ِىقت ال ؾیگك
ا به ج٘ىؽك ها قآو قا بالیچه ٬كاق ؾاؾه و آوٜهىق و آ٤ال ؾ٠ىت اوبلم، اظکام الهی هىشىؾ ؾق جىقات و ٬ك

ك ؾاؾه و به کلی ؾگكگىو یبا آو آهؿه بىؾ، ج٥ی الىبلم٠لیهىيه يّىَ جىقاجی قا که هىوی گگك٨حًؿ. و ایىهی
گىیؿ: لو و هكؾ یهىؾی که هكجکب ليا ٌؿه قوایث اوث که هی ي٘ىؾيؿ. ال ٠بؿالله بى ٠٘ك 

ق٨حًؿ جا ایًکه یهىؾ آهؿه و قوىل الله آوقؾه ٌؿيؿ. په قوىل الله بىؾيؿ، به يمؾ قوىل الله 
 جىقات چیىث؟ گ٩حًؿ: ظکن کىی که ليا کكؾه ؾق «َزََن؟ ٦٤َْ  لََعَ  اتل٬َّْرَاةِ  ِِف  ََتُِػونَ  ٤َا»٨كهىؾيؿ: 

ٌاو قا قوبكوی هن ٬كاق هایچكؼايین و چهكهها قا گكؾاگكؾ ٌهك هیٌاو قا ویاه کكؾه و آوهای ِىقت
ح٬ُا»٨كهىؾيؿ: ؾهین. قوىل الله  ي٘ی

ْ
٨ُْخ٣ْ  إِنْ  ةِاتل٬ََّْراةِ  َ٘أ گىییؿ، ایى ظکن اگك قاوث هی «َناِدرِيَ  ُٞ
ی قشن قویؿيؿ جا ایًکه به آیه آوقؾه و ٌكوٞ به ؼىايؿو آو کكؾيؿقا ؾق جىقات يٍاو ؾهیؿ؟ په جىقات قا 

ؼىايؿ. په قا هیب١ؿ آوی قشن گفاٌحه بىؾ و ٬بل و ؼىايؿ، ؾوث ؼىؾ قا بك آیهقا هیشىايی که آو و
قا بكؾاق. په چىو ؾوحً قا بكؾاٌث، ؾق بىؾ، گ٩ث: ؾوحث ٠بؿالله بى وبلم که ه٘كاه قوىل الله 

به قشن آيؿو لياکاق اهك ي٘ىؾيؿ که قشن ٌؿيؿ. ٠بؿالله بى   ی قشن بىؾ. په قوىل اللهـیل آو آیه
ؾو ٌكکث ؾاٌحن، په ؾیؿم هكؾی که ؾق ظال گىیؿ: هى ال کىايی بىؾم که ؾق قشن آوهی ٠٘ك 

 .1«کكؾلو هعا٨ٝث هی وًگىاق ٌؿو بىؾ، با شاو ؼىؾ ال بكؼىقؾ وًگ به آو
های ؼىؾ ٬كاق ؾاؾه و آیات قا به ایى یهىؾیايی بىؾيؿ که آیات الله ٠موشل قا بالیچه هىی و هىن

کیؿ و کكؾيؿ که قوىل الله کكؾيؿ و گ٘او هیگك٨حًؿ و با اظکام جىقات و ٬كآو، بالی هیج٘ىؽك هی
قوین، بكاوحی که او با قؼّث و پیاهبك هی گ٩حًؿ: به يمؾ ایىؾايؿ، په هیٌاو قا ي٘یهکك و اوحهماء

                                                           
ؾیب أهع٘ؿ  1/20ٓٓ 282ٔ-1/213الىًة ٔوال٭كآو  يالیهىؾ ٨ ؛ٌٔاکكٓ ي٘بك ،101ٓ-8/108: شاهٟ البیاو ٔيگا -2

 ِالط.
ِ ﴿ الح٩ىیك، باب: ؾق يبؽاقبه قوایث  -1  ث

ْ ٜا دُ
ۡ
ِۡ وَد َٰحِ ًُ َرى ٜۡ ٓ وَ  ٱَلٍّ ة َٚ ٓۡ َصَِٰؽرَِي  ٱدُْٜۡ ُ٘ذ َُ ٓ، ٨حط 1118ٔ ٌ٘اقه ﴾ڽإِن 

ٓ، ٨حط 8110ٔ ٌ٘اقههام، لی اإلاـا ليىا و ق١٨ىا اظّائهن اهل الفهة و أظکام أالعؿوؾ، باب  ؾق ٓ، و1/11ٔ
 ٓ و112-22/110ٔ يٓ، يىو2833ٔ ٌ٘اقهالميی،  يهل الفهة ٨أالعؿوؾ، باب قشن الیهىؾ  ؾق هىلن و ؛21/211ٓٔ

 .ال اووثل٩ٛ 
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و آو ظک٘ی ٤یك ال ظکن  -هاو ٨حىا ؾاؾ هایجؽ٩ی٧ هب١ىخ گكؾیؿه اوث. په اگك هٙاب٫ هیل و ؼىاوحه
ٌاو به کًین؛ اها ایى هؿ٦ و ؾویىهبؿاو ج٘ىک شىحه و ؾق يمؾ ؼؿاويؿ بؿاو اوحًاؾ هی - قشن بىؾ

ٌاو پكؾه بكؾاٌث و ؼؿاويؿ كي وظی ي٘ىؾ و ال هکك و ظیلهوكايصام يكویؿ و ؼؿاويؿ هح١ال بك پیاهب
ها قا وأط و قوٌى گكؾايیؿ. و هح١ال با يمول وظی، بالیچه ٬كاق ؾاؾو ظکن الله و ٌكی١حً جىوٗ آو

ها و یا قوی گكؾايؿو ال ایٍاو، هؽیك ٬كاق ؾاؾ. الله هح١ال قا ؾق بیى ظکن ي٘ىؾو هیاو آوقوىل الله 
َُٰكٜنَ ﴿ ٨كهایؿ:هی ۡعِخى وَإِن َصةُٓءوَك وَ  َقؿٍّ َُٜن لِْكَّ َْٰ ؽٍّ

َ
ِؾِب أ َُ ْۡ ِ ۖٞ  ٱۡظُسٓل ۡٓ ُٛ ۡ٘ ۡقؿِۡض َخ

َ
ۡو أ
َ
ٓۡ أ ُٛ َ٘ ثَۡح

وَك َشۡي  ٓۡ وََْٖ يََُضَّ ُٛ ۡ٘ َخ وَ  ٔا ِإَون ُتۡكؿِۡض َخ ٕۡ َُ ۖٞ ِإَوۡن َظ ِ  ٱۡظُسٓة ٓ ث ُٛ َ٘ َ إِنٍّ  ٱٌِّۡۡكِػى ثَۡح ُيِتَّ  ٱّللٍّ
ِكِؽيَ  ٌۡ ُٕ ۡ ُٓ ُيَ  َوَكۡيَه  ڊ ٱل ُٚ ٍَ وَِقَ٘ؽ َٜٗ ُٕ ِ َٰحُ ُّ َرى ٜۡ ُٓ  ٱَلٍّ ة ُظۡس َٛ ِ ذِي ۚٗ  ٱّللٍّ ٍَ ِ َٰل ٖۢ َبۡكِؽ َذ ِٔ َن  ٜۡ ٍّّ َٜ ٍّٓ َحَذ ُث

 ِ ٍَ ث ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ةٓ أ َٔ ِِٔ٘يَ َو ۡؤ ُٕ ۡ  هال اقیو بى كيؿیپفیو ه ًٌىيؿیه قا ؾقو٢ یبى آياو» [11-11]ال٘ائؿة:  ﴾ڋ ٱل
 ٍاویا ال ای کى یؾاوق ٌاواویه ؾقٓ ؼىاوحًؿ جى ال یؾاوقو ٔ آهؿيؿ جى يمؾ ٍاویا اگك. ؼىقيؿیه قا ظكام

 یايیل چیه ،یبگكؾاي یقو آياو ال اگكٓ که و هحكن باي يؿاٌحه آياو یؾاوق به یکاقٔ و بگكؾاو یقو
 گ٘اویبٓ که چكا. ٔکى یؾاوق ؾاؾگكايه ،یکكؾ یؾاوق ٌاواویه ؾق اگك یول. بكوايًؿ جى به جىايًؿیي٘

و  ؾاقيؿ جىقات کهیؾقظال ؼىايًؿ،یه یؾاوق به قا جى چگىيه ٌگ٩حا .ؾاقؾیه ؾووث قا ؾاؾگكاو ؼؿاويؿ
 و کًًؿیه پٍث ،یؾاوق ال پهٓ یوايگهٔ اوث؟ آهؿهٓ یقوًٌ به ليا ؾقباقه ژهیو بهٔ آو ؾق ؼؿا ظکن

 ؼىاوث با هىا٫٨ ؾايًؿ،یه ٌاوکحاب ظکن با هىا٫٨ هكچًؿ قاآو که چكإ ٔگكؾايًؿیه یقوٓ جى ظکن الٔ
 .«ٓؾاقيؿیي٘ باوق قا و ظ٫ٔ ىحًؿیي هئهى و آياوٕٓ ابًؿییي٘ ٌاوؾل

یهىؾیاو هؿ٠ی ای٘او و ٠٘ل به جىقات بىؾيؿ که بك ي٭ٓ ایى اؾ٠ای بمقگ، ؾالیل ا٬اهه گكؾیؿ؛ 
آیؿ که اظکام جىقات قا بیهىؾه و ٠بد و ٤یكاؼبل٬ی ؾايىحه و بكاوحی کصا ال چًیى ٠٘لکكؾی ای٘او بكهی

ى جكجیب ال ؾیى الله ٠موشل ها قوی آوقؾه و بؿیگىيه ال آو قوی گكؾايؿه و به آقاء بٍكی و ٬ىايیى آوایى
 .2کًًؿجٍكیٟ ي٘ىؾه اوث، ٠یبصىیی هیالّبلة والىبلم ٠لیه٘اقا بك هىوی و هع٘ؿ که آو

قا جكک  ها ٠٘ل ٔبه ٌكی١ث الهی٠ٓلث ایى اهك آو بىؾ که آو»گىیؿ: هی و ه٘ايٙىق که ابى کریك 
ظالث لٌث و پلیؿی ؾاٌحه باًٌؿ و ٠اقی ال ٬لىبی والن و ٨ٙكجی ي٘ىؾيؿ و ایى وبب ٌؿ جا چًیى 

 .1«هىح٭ین و ا٠٘الی اوحىاق باًٌؿ
اي ویاه که چهكه ایگىیؿ: یهىؾیگكؾؾ که هیجك هیؤىض ایى اهك با قوایث بكاء بى ٠الب قوٌى
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ها قا ٨كاؼىايؿه و ٨كهىؾيؿ: آوگفٌث، په قوىل الله ٌؿه و ٌبل٪ ؼىقؾه بىؾ، بك قوىل الله 
َؼا» َٟ جاو ٔجىقاتٓ ایًچًیى اوث؟ ٔکه آیا ظؿ لياکاق ؾق کحاب «َِٞخاةُِس٣ْ؟ ِِف  الؾَّاِِن  َضػَّ  ََتُِػونَ  َ٪

یکی ال ٠ل٘ای ایٍاو گىيه اوث. په قوىل الله قویً ویاه ٌؿه و ٌبل٪ لؾه ٌىؾ.ٓ گ٩حًؿ: بله ایى
نُْلُػكَ »ه و بؿو ٨كهىؾيؿ: قا ٨كاؼىايؿ

َ
ِي ةِاهللِ  أ ٧َْؾَل  اذلَّ

َ
َؼا ُم٬ََس، لََعَ  اتل٬ََّْراةَ  أ َٟ ٪َ

َ
 ِِف  الؾَّاِِن  َضػَّ  ََتُِػونَ  أ

ؾهن، آیا ظؿ لياکاق ؾق جى قا به پكوقؾگاقی که جىقات قا بك هىوی يالل ٨كهىؾ، وىگًؿ هی «َِٞخاةُِس٣ْ 
ؾاؾی، جى قا ال آو باؼبك ك هكا به ؼؿا وىگًؿ ي٘یو اگ جاو چًیى اوث؟ آو هكؾ گ٩ث: ؼیك؛کحاب

کكؾم، ظؿ لياکاق ؾق جىقات، قشن اوث. لیکى چىو لياکاقی ؾق هیاو بمقگاو و اٌكا٦ ها ا٨مایً  ي٘ی
کكؾین یا٨حین که هكجکب ليا گكؾیؿه، ظؿ قشن قا ؾق هىقؾ وی اشكا ي٘ییا٨ث، چىو کىی ال اٌكا٦ قا هی

یا٨حین که هكجکب ليا ٌؿه اوث، ظؿ قشن چىو ال هكؾم ١ٔی٧ کىی قا هیي٘ىؾین. اها و وی قا قها هی
قا بك اٌكا٦ و بمقگاو و ١ٔی٩او ا٬اهه کًین، ؼىؾ گ٩حین: بیایین بك ظؿی که آو کكؾین. باقا بك او ا٬اهه هی

اج٩ا٪ کًین، په به اج٩ا٪ هن، ظؿ ليا قا قوی ویاه کكؾو و ٌبل٪ به شای قشن ٬كاق ؾاؾین. وپه قوىل 
لُ  إِِِن  ال٣٫ُ٢َّ »٨كهىؾيؿ: لله ا وَّ

َ
ْضَيا ٦٤َْ  أ

َ
ْمَؽكَ  أ

َ
٤َاح٬ُهُ  إِذْ  أ

َ
ی هىحن که اهك جى قا پكوقؾگاقا هى اولیى کى «أ

به قشن آو یهىؾی اهك قا جكک ي٘ىؾيؿ و ال هیاو بكؾاٌحًؿ، اظیا ي٘ىؾم. په قوىل الله په ایًکه آو
 .2«ي٘ىؾ که قشن ٌؿ

ی ياچیم و کىؾکايه، ايؿاله ؼٍن و ی یهىؾیاو ظحی ال چًیى وویلهؾهاوح٩ا»گىیؿ: هی ویؿ ٬ٙب 
و ايعٙاٖ ق٨حاقٌاو قا  اؾبی و ياپاکی ابماق و وویله کاقگىيه که بیؾاقؾ، ه٘اوقا قوٌى هیکیًه ایٍاو 

 .1«قوايؿهی
 ظ٭ی٭ثو ايؿقلی بكای ایى اهث بىؾه و ؾقؾق وا٬ٟ ایى ٬ُّ ٬كآيی و قهً٘ىؾ يبىی، ٠بكت و پًؿ 

هٍؿاقی ؾق بكظفقبىؾو ال ظكکث ؾق هىیك یهىؾ ؾق جعكی٧ و جبؿیل و بالیچه ٬كاق ؾاؾو اظکام ٌكی١ث 
یی ؾق اهث اوبلهی قاه و قوي ه٥ٕىب ٠لیهن قا ؾق پیً گك٨حًؿ که ها گكوه باٌؿ، اها با ایى ه٘ههی

 ٬ىه اال بالله. و الباٌؿ. و الظىل های پیٍیى هیوبب آو وًث قبايی و ج٭لیؿ بكؼی ال هىل٘اياو ال اهث
ـاو و ٬یام ي٘ىؾو اوحهماء به ؾیى هی های ِىقت ال ؾیگك جىاو به ٠٘لکكؾ یهىؾیاو به هًگام ًٌیؿو ا

ای که ها به هًگام وصؿه ي٘ىؾو هىل٘اياو اٌاقه ي٘ىؾ. به گىيههىل٘اياو بكای ي٘ال و يیم يىٞ بكؼىقؾ آو
ـاو هیئچىو ه گ٩حًؿ: ایىحاؾيؿ ايگاق ، یهىؾیاو هیکكؾيؿل ٬یام هیی ي٘اؾاؾ و هىل٘اياو بكای ا٬اههـو ا
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ق٨حًؿ، ال قوی اوحهماء و هىؽكگی که يایىحاؾيؿ. و چىو هىل٘اياو قکٞى کكؾه و به وصؿه هی
ـاو هی هی -قا ال هیچهای پیٍیى، آوگ٩حًؿ: جى چیمی قا بؿ٠ث يهاؾی که ؾق اهثؼًؿیؿيؿ و ؾق هىقؾ ا

يًٍیؿه بىؾین، ال کصا چًیى ٨كیاؾی ه٘چىو ٨كیاؾ اال٢، آوقؾی؟ چه ِىت لٌحی اوث و چه اهك  که
ـاو هیئکه هياهًصاق و ٬بیعی اوث. و گ٩حه ٌؿه: لهايی ها ؾق هیاو ؼىؾ ؾاؾ، آوـو بكای ي٘ال ا

ـاو و ي٘ال قا شاهل ؾاؼًؿیؿيؿ و ال قوی ج٘ىؽك و جع٭یك با چٍن اٌاقه هی هی يىحه و با کكؾيؿ و اهل ا
کكؾيؿ. و يیم گ٩حه ی بؿاو، ي٩كت ایصاؾ هیچًیى ٠٘لکكؾی ؾق هیاو هكؾم يىبث به ي٘ال و ؾ٠ىت ؾهًؿه

ی قا به هًملهی به وىی آوه: یهىؾیاو به ؼا٘ك شهلی که يىبث به هًملث ي٘ال ؾاٌحًؿ، يؿا ؾهًؿهٌؿ
 و ایى ه٘او .2ه ایى آیه يالل ٌؿپكؾالؾ؛ پی ي٘ال، به بالی و ٌىؼی هیؾايىحًؿ که با ا٬اههکىی هی

ٓۡ إََِل  ِإَوَذا﴿ ٨كهایؿ:کبلم الله ٠موشل اوث که هی ةِ َٗةَهۡحُذ َٰٜ َْ ة ٱلطٍّ َٚ َُؾو ٓۡ  ٱَتٍّ ُٛ جٍّ
َ
ٍَ ثِد ِ َٰل ۚٗ َذ ة ا َوَّكِجا وا ـُ ُٚ

ٜۡم  َلٍّ َحۡكٌَُِْٜن  ـاؤ که یهًگاه آياو» [11]ال٘ائؿة:  ﴾ښًَ  ؿ،یؼىايیه ي٘ال بهٓ قا و هكؾهاو ؿیگىئیه ا
 ىیآ. کًًؿیه و ج٘ىؽكي ؼًؿيؿیه و بؿاؤ ؾهًؿیه ٬كاق ايچهیو بال كيؿیگیه اوحهماء باؾ به قا ي٘ال

-یي٘ بال ثیهؿا ال قا و ٔبللثٔ هىحًؿ ی١ٍىقیو ب ي٩هن کىاِو  ٍاویا که اوث ؼا٘ك بؿاو کاقٌاو
  .«ٓکًًؿیي٘ کؾق قا ي٘ال و ظک٘ث و هؿ٦ ًٌاوًؿ

و ایى به ؼا٘ك  کًؿ١ٌىق جىِی٧ هیها قا به ا٨كاؾی ي٩هن و بیؼؿاويؿ هح١ال آوگىيه اوث که و ایى
-ٌؿ، وشىؾ يؿاقؾ؛ و ایًکه آوجع٭یك آياو اوث، چه که ؾق ا٠بلو بكای ي٘ال، چیمی که هىشب اوحهماء با

 ٌاوهایها و ايؿیٍه٠٭ل يی و ظ٘ا٬ثؼكؾی و ياؾااوحهماء ٬كاق ؾاؾيؿ، به ؼا٘ك کن بقا هىشها آو
 .1باٌؿ هی

ٌاو بكای الله ی٘او، کىايی که شاو و ٬لىبای ١ٔی٧ اإلله ال ٠ؿهؤاها ؾق ٤موه ظًیى، ایى هى
گىیؿ: کًؿ که هیهی قوایث ةبى هعفوقأال ظ٘ؿ با وًؿي وشل ؼالُ يٍؿه بىؾ، وك لؾ. اهام أ٠م

گٍحًؿ، په هیی ظًیى بال ال ه١كکهه٘كاه گكوهی به وىی قاه ظًیى ؼاقز ٌؿین که قوىل الله 
ـاو ؾاؾ که ها يیم ِؿای ایٍاويمؾ  ـو قوىل الله ئؾق هیايه قاه ها قا ؾیؿيؿ. هقوىل الله  بكای ي٘ال ا

ـو، ٨كیاؾ کٍیؿه و ٌكوٞ به ئکه جکیه لؾه بىؾین و په ال ًٌیؿو ِؿای هـو قا ًٌیؿین ؾقظالیئه
و کىی قا به وىی ها ٨كوحاؾيؿ جا به  ِؿای ها قا ًٌیؿيؿج٘ىؽك و اوحهماء آو کكؾین که قوىل الله 
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يُُّس٣ُ »٨كهىؾيؿ: ظأك ٌىین. وپه قوىل الله  ایٍاويمؾ 
َ
ِي أ ُج  اذلَّ ْٓ ٥ِ ؟ َٛػِ  َن٬ْح٩َُ  ـَ َّ َٙ  «اْرَت

قا ًٌیؿم؟ په ج٘اهی کىايی که ه٘كاه هى بىؾيؿ، به ؿ کكؾه و آوکؿاهیک ال ٌ٘ا بىؾ که ِؿایً قا بلً
يمؾ ؼىیً  ها قا ٨كوحاؾ و هكا ی آوه٘هوىی هى اٌاقه ي٘ىؾيؿ که ؾقوث هن گ٩حًؿ. په قوىل الله 

ـاو بؿه. پ يمؾ هى  ه ؾق ظالی بكؼاوحن که هیچ چیمیيگه ؾاٌث. په به هى گ٩ث: بكؼیم و بكای ي٘ال ا
بكؼاوحه و قوىل  او اهك ي٘ىؾ، ياپىًؿجك يبىؾ. په ؾق شلىی قوىل اللهو آيچه هكا بؿال قوىل الله 

ـاو قا به هى آهىؼث الله  ـاو ؾاؾو ج٘ام ٌؿ هكا ٨كاؼىايؿه و بىحهکل٘ات ا ای که ؾق ... په ال ایًکه ا
 بىأپیٍايی ٌاو قا بك ؾوثگىیؿ: وپه قوىل الله آو ه٭ؿاقی ي٭كه بىؾ، به هى بؽٍیؿ. قاوی هی

اي کٍیؿ و وپه ؾوباقه بك ؾوحايً کٍیؿ و په ال آو ؾوحً قا بك قا ؾوباقه بك چهكهيهاؾ و آو ةهعفوق
ُ  ةَاَركَ »قویؿ. وپه ٨كهىؾيؿ:  ةهعفوق بىأبه يا٦ پهلىیً کٍیؿ جا ایًکه ؾوث قوىل الله  اّللَّ

ـاو ؾاؾو ؾق هکه ٬كاق ؾه. ئهكا هى ،ؼؿاويؿ هح١ال ؾق جى بكکث يهؿ. په گ٩حن: یا قوىل الله «کَيذِ  ول ا
َٝ ة٩ِ َٛػْ »٨كهىؾيؿ: په قوىل الله  َمْؽحُ

َ
گىيه ج٘اهی کكاهث و ي٩كت و کًن. و ایىجى قا بؿاو اهك هی «أ

٬كاق ؾاٌحن، ال بیى ق٨ث و به شای آو هعبث قوىل الله ياپىًؿی که ؾق ؾل يىبث به قوىل الله 
 .2..«.گك٨ث

ای بىؾ که یهىؾ و يّاقی و هٍكکاو و هًا٨٭او ؾق بكابك ؾیى ها ًؿهو ایى ٠٘لکكؾ لٌث و قوىا کً
چكا  ؛ها، يهی واقؾ ٌؿه اوثگكؾیؿيؿ و به ه٘یى ؼا٘ك بىؾ که ؾق هىقؾ به ؾووحی گك٨حى آوهكجکب هی

ة﴿ ٨كهایؿ:گیكيؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هیکه ؾیى ها قا هىؽكه کكؾه و به بالی هی َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ْ ََل  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ َٔ َءا

 ْ َٖ َتذٍِّؼُؾوا ِي ْ  ٱَّلٍّ َُؾوا َٖ  ٱَتٍّ ِ ّٔ ة  ا َوَّكِجا وا ـُ ُٚ  ۡٓ َُ٘س َٖ هِي ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ودُ
ُ
َُِتََٰت أ ٓۡ وَ  ٱّۡ ةرَ ِٖٔ َرۡجُِْس ىٍّ ُُ  ٱّۡ

ۚٗ وَ  ۡوَِلَةَٓء
َ
ْ أ ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ َِِٔ٘ي  ٱّللٍّ ۡؤ َّٔ ُ٘ذٓ  َُ  لو ا کحاب اهل ال قا یکىايٕ هئهًاو یا» [11]ال٘ائؿة:  ﴾ڙإِن 

 و ؾًٌ٘اؤ ؿیبحكو ؼؿا ال. كيؿیگیه یبال و به کًًؿیه هىؽكه قا ٌ٘ا ىیؾ که ؿیكیيگ یؾووح به کا٨كاو

                                                           
آو قا  2/188ٓٓ 232ٔٔ ٌ٘اقهـاو، األ يالحكشیط ٨ يبىاب الّبلة، باب ها شاء ٨؛ جكهفي ؾق أ102ٓ-1/100ال٘ىًؿ ٔ -2

 ٌ٘اقه: ـاو،باب کی٧ األ ،کحاب الّبلة ؾقؾاوؾ  بىو أ اوث. ِعیط یظؿیرقوایث کكؾه و ؾق هىقؾ آو گ٩حه اوث: 
ٓ و ابى 131-2/131ٓ 2138ٔٔ ٌ٘اقه:ـاو، ـاو، باب کی٧ األکحاب األ ؾق يالًىائ ؛2/110-111ٓٓ 100-101ٔٔ

 ٓ.2/211ٓ 831ٔٔ ٌ٘اقهـاو، األ يابىاب هىا٬یث الّبلة، باب الحكشیٟ ٨ ؾق ةهاش
 ،113ٓٔ هٌ٘اقـاو، ، کحاب الّبلة، باب ٩ِة األاِل ظؿید يمؾ هىلن اوث که به ِىقت هؽحّك ـکك کكؾه اوث 

ِعیط  ٓ و282،281ٔ ي: ِعیط وًى الحكهفایى ظؿید قا ٌیػ البايي ِعیط ؾايىحه اوث، يگآ، 111ٔ ييىو
 ٓ.112ِعیط وًى ابى هاشة ٔ و 821ٓٔ يِعیط وًى الًىائ ٓ و111-111،111ؾاوؾ ٔ يبأوًى 
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 .«ؿیهىحٓ یوا١٬ ىیقاوحٔ هئهًاو اگكٓ ؿیيؿاي ؼىؾ اقیو  ؾووث قا ؼىؾ ىیآئ
ج٘اهی کىايی قا که چًیى ٠٘لکكؾ لٌث و »گىیؿ: هی که اهام ٌىکايی  و ایى ظکن ه٘چًاو

ها وك ليؿ، چه ال هٍكکاو باًٌؿ یا اهل کحاب یا اهل بؿ٠حی که هًحىب به اوبلهًؿ، ؾق بك ال آوای ليًؿه
 .2...«گیكؾهی

شای ک٘حكیى جكؾیؿی يیىث که هك آيکه، چه هٍكکاو یا اهل کحاب یا هًا٨٭او و یا هك کىی که 
إَِذا ٬ُ٧ِدَي »ىؾيؿ: هح٧ّ به چًیى ٩ِاجی باٌؿ، بیٍحكیى وهن قا ؾق ایى قهً٘ىؾ يبىی ؾاقيؿ که ٨كه

ْرَت٠َ، َضَّتَّ 
َ
َََٛض اجلَِػاَء أ َ٘إَِذا  ِذي٦َ، 

ْ
َّ اتلَّأ اُن، َوَلُ َُضَاٌط، َضَّتَّ الَ يَْف٥َ ٍَ ْي ْدةََؽ اللَّ

َ
ِ أ َلَة  إَِذا ذ٬َُِب ل٢ِهَّ

َؽ َبْيَ ال٥َؽْ  ٍِ ْرَت٠َ، َضَّتَّ ََيْ
َ
َََٛض اتلَّْر٬ِيَب أ ْدةََؽ، َضَّتَّ إَِذا 

َ
َلَةِ أ ْؽ ةِالهَّ ُٞ َؼا، اْذ َٞ ْؽ  ُٞ ٬ُل/ اْذ ُٜ ِف٩ِ، َح ْٙ ءِ َوَج

٠َّ الؽَُّس٠ُ الَ يَْػرِي َز٣ْ َنَّلَّ  َِ ُؽ َضَّتَّ َح ُٞ َؼا، ل٥َِا ل٣َْ يَُس٦ْ يَْؼ ـاو ؾاؾه  هًگاهی» 1«َٞ که بكای ي٘ال ا
ـاو بك هیکًؿ، هیکه باؾ ؼاقز هیٌىؾ، ٌیٙاو ؾقظالیهی ؾ جا گكؾؾوؾ جا ِؿای اـاو قا يًٍىؾ و ب١ؿ ال ا

قوؿ. آيگاه بالگٍحه جا  کًؿ جا ایًکه ا٬اهه ي٘ال به پایاو هیٌىؾ و بال ٨كاق هیایًکه بكای ي٘ال ا٬اهه گ٩حه هی
... قا به یاؾ آوق. و چیمهایی قا که له ؤله و ٨بلو هىؤگىیؿ: ٨بلو هىي٘ال گماقاو قا ؾچاق ووىوه کًؿ و هی

ؾايؿ چ٭ؿق والؾ که ي٘ی چًاو بك او ٔي٘ال گماقٓ هٍحبه هی و اهك قا کًؿؾق ؼیال يیىحًؿ، به او یاؾآوقی هی
 .«ال ي٘الي قا ؼىايؿه اوث

 ضاء اهل بذفث به دیى الله هحقالی اص اعحههای صىست هغلب عىم:
يچه اهام ـهبی ال قئیه ه١حمله جىاو به آاوحهماء به ؾیى جىوٗ اهل بؿ٠ث، هی های ِىقت ال -2

 بىأگىیؿ: ٌاهؿ بىؾم که ٠٘كو بى ٠بیؿ به يمؾ واِل ال٥مال هی ة٠ىاي بىأـکك ي٘ىؾه، اٌاقه کكؾ؛ 
و بؿو ؼٙیب و بمقگ ه١حمله بىؾ. په ٠٘ك ةظفی٩ بىأکه ٔواِل بى ٠ٙآ آهؿ ؾقظالی ةظفی٩

؛ په وی ٌكوٞ به وؽى گ٩حى ي٘ىؾ و وپه واکث ٌؿ. ٠٘كو ةظفی٩ بىگ٩ث: وؽى بگى ای أ
گ٩ث، بهحك ال ایى ال پیاهبكاو وؽى هی ای ال ٨كٌحگاو یا پیاهبكیگ٩ث: ببیًیؿ اگك ٨كٌحه

 .1«يبىؾٕٕٕ

                                                           
 ٓ.٨1/11حط ال٭ؿیك ٔ -2
ایى ظؿید ؾق هىأٟ ؾیگكی ال ٓ 1/202ٓ ٨حط 801ٔٔ ٌ٘اقه:ـیى، ؤـاو، باب ٨ٕل الحکحاب األ ؾق يبؽاقبه قوایث  -1

ـاو وهكب الٍیٙاو کحاب الّبلة، باب ٨ٕل األ ؾقهىلن ؛ و 1111ٓ، 2111، 1112، 2111ٔ ایى کحاب آهؿه اوث
 ٓ.111-1/111ٔ ييىو ،113/23ٓٔ ٌ٘اقههى و٘ا٠ه، 

 ٓ.٠1/111حؿال ٔهیماو اإل -1
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پیٍگاو و بمقگاو ایٍاو، ال چًیى وؽًايی چه ٬ّؿ و يیحی ؾاقيؿ؟ آیا به ؾيبال بكاوحی ه١حمله و ا٠حمال
آيًؿ جا هكؾم قا بؿیى قوي ٬ايٟ کًًؿ که وؽًاو ائ٘ه و بمقگاو ایٍاو با کبلم ٨كٌحگاو و ايبیاء یکىاو 

ای اوث که وظی قا ال آو٘او به وىی پیاهبكاو و قوىالو آوقؾه و و ٨كٌحگاو، ٨كٌحهاوث. بكاوحی ال هیا
ٌاو ؿو ؼل٭ثها ال ب  ها به جىبیط و جهلیل ٔالاله االالله گ٩حىٓ و ـکك ه٥ٍىلًؿ و بكؼی ال آوبكؼی ال آو

  .2ؾاقيؿ جا ایًکه ٬یاهث بكپا گكؾؾؾق وصؿه و قکى٠ًؿ و وك ال آو بكي٘ی
ی ه٭كب و پیاهبك هكول بهحك ال وؽًاو بگىیؿ: اهکاو يؿاقؾ هیچ ٨كٌحه ٠بیؿ ٬ّؿ ؾاقؾآیا ٠٘كو بى 

گىيه ٬ّؿ جع٭یك و وبک ٌ٘كؾو و اوحهماء و ٠یبصىیی ال ايبیاء و ٨كٌحگاو واِل بى ٠ٙا بگىیؿ. و ایى
کًؿ، اگك  ی ايبیاء و ٨كٌحگاو ١ً٘ه لؾه و ٠یبصىیی هیقا ؾاٌحه و ایًچًیى ؾق ٠٭ایؿ هىل٘اياو ؾق لهیًه

 .ٓ باهللإؿوة ٓحول وٓچًیى يباٌؿ په ایى
اوحهماء و ج٘ىؽك به ؾیى الله ٠موشل، ٠٘لکكؾ اهل و٘اٞ و ظٕىق ال  های ِىقت ال ؾیگك -1

ـاو قا بًٍىيؿ، هی باٌؿِى٨یه هی گىیًؿ: آيچه ها ؾق که چىو ؾق هكاوِن ظٕىق باًٌؿ و ِؿای ا
 آو هىحین، بهحك ال ي٘ال اوث.

ها کىايی هىحًؿ که چىو ؾق هكاون و٘اٞ ؼىیً باًٌؿ و ... و ال آو»گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی
ـاو بگىیؿ، هیئه ؼىايًؿ. و هىحین بهحك ال آيچه ها قا به وىی آو ٨كا هی ظالث و اهكی: ها ؾق ىیًؿگـو ا

-بكگٍحهگىیًؿ: ها ؾق هعٕك ٔؼؿآ هىحین، په اگك بكای ي٘ال بكؼیمین به وىی ؾق ها هیبكؼی ال آو

گىیًؿ. ال ي٘ىؾيؿ که گ٩حن: ؾقو٢ هیئها، ؾق هىقؾ وؽًاو آو ٌیىغ گ٘كاه، ال هى واین. و بكؼی ال آو
ق قظ٘ث الهی ایىحاؾه اوث. بكاوحی که بؿ٠ث و گ٘كاهی آو ها ؾق هعٕك ٌیٙاو هىحًؿ که ؾق ه٭ابل ؾ 
  .1«باٌؿباٌؿ که ج٩ّیل آو ؾق هى١ٔی ؾیگك هیها ؾق اذك ظٕىق ٌیٙاو هیآو

ال٩كز  بىأاوحهماء به ٠٭ایؿ و باوقهای هىل٘اياو، ؼم٠ببلجی اوث که  های ِىقت ال ؾیگك -1
وعا٪ ال پؿقي ال بكؼی ال اهل اگىیؿ: ظىیى بى ظ٘اؾ ال ظ٘اؾ بى ا٩ِهايی ـکك ي٘ىؾه و هی

که ه٘كاه ٬ىم ؼاقز ٌؿ، با ِؿای بلًؿ ٌكوٞ هؿیًه به هى ؼبك ؾاؾه که گ٩حًؿ: ٤كیٓ ؾقظالی
ای بىؾ که او قا ها پىك بچهها کكؾه و هىشب ٌاؾهايی ٬ىم گكؾیؿ. ه٘كاه آوؼىايی بكای آوبه آوال 

با آو پىك بچه وؽى بگىیؿ  ،ها ؼىاوث جا وا٠حی قا ؾق ؼلىتبه ٌگ٩ث آوقؾه بىؾ، په ال آو
ای پًهاو اي قا پفیك٨حًؿ. په ه٘كاه آو پىك بچه ق٨ث جا ایًکه پٍث ِؽكهکه ٬ىم ؼىاوحه

ىو کاق ؼىؾ قا ايصام ؾاؾ، پىك بچه و ٤كیٓ به وىی ٬ىم قوی آوقؾيؿ که ٤كیٓ ٌؿيؿ په چ
                                                           

 .يبی ال١م الع٩ًأابى  ،،102-133 :: ٌكض ال١٭یؿة الٙعاویة، َيگا -2
 يیا٨حن. جلؽیُ االوح٥اذة قا ؾق اها ٠لی ق٤ن شىحصى آوٓ شٟ٘: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون، 1/211الؿقق الىًیة ٔ -1
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کىبیؿ و ایى کاق قا چًؿیى باق جکكاق کكؾ. په بؿو ها قا به ِؽكه هیؾو وًگ قا بكؾاٌحه و آو
٬یاهث بك هى و آو ِؽكه آهؿه  کًی؟ گ٩ث: گىیا که قولگ٩حًؿ: ای ٤كیٓ، چكا ایًچًیى هی

و ٠لیه ها ٌهاؾت  کًؿؾق کًاقي ايصام ؾاؾین، ٨اي هیقا که ها و آيچه و آو ِؽكه، قال  اوث
ؾاق آو ِؽكه ؾق آو قول قا ؼؿٌهؾهؿ، په با ایى کاق ٬ّؿ آو ؾاٌحن جا ٌهاؾت و گىاهی هی
 .2کًن

ای قا به گىيه يالًب ةآقی، هؿ٦ و ٤كْ ا٩ِهايی ال ایى ؼبك ؾقو٤یى شم آو يبىؾه که شاه١ه هؿیً
يٍاو ؾهؿ که ؾق آو هكْ لىاٖ هًحٍك بىؾه اوث، ٠بلوه بك ایًکه ؾق ایى ؼبك ٠٭ایؿ ه١ك٨ی کكؾه و 

گیكؾ. و بلکه ؾق ایى ؼبك ١ً٘ه و لٙ٘ه به آیات ؾق هىقؾ قول ٬یاهث به ج٘ىؽك و اوحهماء هی قا هىل٘اياو
بًی بك ٬كآيی و اظاؾید يبىی اوث که اٌاقه به قول ٬یاهث ؾاقؾ، قولی که لهیى ال ج٘اهی اؼباق ؼىؾ ه

 إَِذا﴿ ٨كهایؿ:ؾهؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هیايؿ، ؼبك هیه١اِی و گًاهايی که بًؿگاو بك آو هكجکب ٌؿه
ۡرُض ُزلۡـَِِّخ 

َ
ة  ٱۡۡل َٛ َ ال ـَ ۡ ۡػؿََصِخ  ١زِل

َ
ۡرُض َوأ

َ
ة  ٱۡۡل َٛ َ ةل ٌَ ۡث

َ
ُٖ َوًَةَل  ٢خ نَسَٰ ة  ٱۡۡلِ َٛ َ ة ل ُث  ٣َٔ هِٖؾ ُُتَّؽِ َٔ ٜۡ يَ

ة  َٚ ۡػَجةَر
َ
 هن الٔ ىیو له .ٌىؾیه ايؿاؼحه ؾق لكله به وؽث ىیله که یهًگاه» [1-2]الململة:  ﴾٤أ
و ٔ ايؿالؾیه كوویب قا ؼىؾ یو باقها ها یًیوًگٓ و ه٘ه هاو هكؾه هاًهیو ؾ٨ یؾقوي یها و گؿاله ٌکا٨ؿ یه

 اهثی٬ وكآ٤ال کهٔ قول آو ؾق اوث؟ ٌؿه چه قا ىیله: ؿیگىیه و ايىاو ٓ.ؿیآیه ؾق یگكیؾ گىيه به
 آو بك یمهائیچ چه که گ٩ث ؼىاهؿ ظال ای ٬ال لباو و بهٔ کًؿیه بالگى قا ؼىؾ یؼبكها ىیلهٓ اوث

 .«ٓاوث گفٌحه
ة ﴿ ایى آیهگىیؿ: قوىل الله قوایث اوث که هی ةهكیك بىأو ال  َٚ ۡػَجةَر

َ
ُث أ هِٖؾ ُُتَّؽِ َٔ ٜۡ  ﴾٤يَ

حَْػُرونَ »قا جبلوت ي٘ىؾه و ٨كهىؾيؿ: 
َ
ْعَتاُرَ٪ا؟ ٤َا أ

َ
ؾايیؿ اؼباق لهیى چیىث؟ گ٩حًؿ: الله آیا هی «أ

ْعَتاَرَ٪ا َ٘إِنَّ »٨كهىؾيؿ: ٠موشل و قوىلً ؾاياجكيؿ. قوىل الله 
َ
نْ  أ

َ
وْ  َخْتػٍ  ُُكِ  لََعَ  تَْل٫َػَ  أ

َ
٤َثٍ  أ

َ
 ة٥َِا أ

 ٠َ٥ِ ٫ْؽَِ٪ا لََعَ  َْ نْ  َُ
َ
٬َل  أ ُٜ ٠َ٥ِ / َت َؼا َْ َؼا ي٬َْمَ  َوَكَؼا َٞ ْعَتاُرَ٪ا َذ٫َِؼهِ / َٛاَل  َوَكَؼا، َٞ

َ
ه٭ّىؾ ال اؼباق » 1«أ

                                                           
 .ي٠ٝ٘أ ،111 :، َيالىی٧ الی٘اي ؛ و يگا:1/183ٓٔ ي٤اياأل -2
إَِذا ﴿ وهى وىقة»کحاب الح٩ىیك ال٭كآو، باب  ؾق يجكهف؛ 1113ٓٔ ، ٌ٘اقه:1/113ٓال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أ به قوایث -1

ۡرُض ُزلۡـَِِّخ 
َ
ٓ، والل٩ٛ لهى الًىائی ٨ی کحاب الح٩ىیك، ٠ًؿ ج٩ىیك وىقة الململة 1111ٔ ٌ٘اقهٓ، 1/128« ٔ﴾ٱۡۡل

 لیى العؿید که ولی٘او يبأِالط یعیی بى  بىآو ه٘گی ذ٭ه هىحًؿ به شم أ قشال ٓ، و22831ٔ ٌ٘اقهٓ 8/110ٔ
 ؾقو ابى ظباو  ٌىؾ؛٬ىی يیىث، ظؿید او يىٌحه هی: گىیؿؾق هىقؾ او هی ظاجن بىأ ؛132 :َج٭كیب،  اوث.

 ،ايؿال او قوایث کكؾه یيىائ و یجكهف ؾاوؾ و بىأ وؾق أؾب ال٩٘كؾ  بؽاقی ال او یاؾ کكؾه اوث. 1/801ٓالر٭ات ٔ
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گىیؿ:  که هیؾهؿ. چًاو، گىاهی هیلهیى آو اوث که بك ا٠٘الی که هك هكؾ و ليی بك قوی آو ايصام ؾاؾه
٨كهىؾيؿ: ایى اوث ؼبك ؾاؾو ٨بلو و ٨بلو ٠٘ل قا ؾق ٨بلو و ٨بلو قول ايصام ؾاؾه اوث. قوىل الله 

 .«لهیى
اها ایى ج٘ىؽك و جع٭یك و جىهیى به قوحاؼیم  و ب١یؿ ؾايىحى آو، که ا٩ِهايِی ؾقو٤گى و کفاب بؿاو 

 گىیؿ:٘یب هحًبی واقؾ ٌؿه اوث، آيصا که هی بىأاٌاقه ي٘ىؾه، يیم ؾق ١ٌك 
 فاااااااذة افصااااااافباء كؼااااااادا   كتااااااارأأ

 

 دااااااا وظاااااادوه ماااااان فاااااابن و اااااار 
 

 حقاااااااة  اااااام مااااااوت  اااااام بعااااااث
 

 م ظؿاااااااروأحااااااادیث خراؾاااااااة یاااااااا  
 

ايؿ، قا ؾق آؼكت و٠ؿه ؾاؾهٔك قا به ؼا٘ك ٌیك و ٌكابی که آوآیا لفت ٌكاب وكغ قيگ آهاؾه و ظا»
م أجكک کكؾه و قها کًن. ليؿگی و هكگ و وپه بكايگیؽحه ٌؿو ؾوباقه، وؽى ؼكا٨ی و گما٨ه اوث ای 

 .«٠٘كو
يهكهای ٌیك و  ي١٘حی که ؾق آو ،باٌؿبكاوحی ایى ج٘ىؽك و اوحهماء ي٘ىؾو ي١٘ث بمقگ بهٍث هی

که ٬كآو کكین ال آو ؼبك ؾاؾه اوث. و شای ج١صب اوث ال ٌكاب ؼىٌگىاق بكای يىًٌؿگاو اوث، چًاو
ها ال ابیات و و چٍن پىٌی آو٘یب هحًبی  بىأکه ٠یبصىیی بكؼی ال  يبى ٠بؿال١میم شكشاي ي٬أی ٠ل

ًبی ؾاقؾ، او قا به ج١صب ی به وبب ابیاجی که ؾاللث بك ٧١ٔ ٠٭یؿه و ٨ىاؾ قوي ؾیًؿاقی هحهًك و
 گىیؿ:هایی قا ال ایى يٞى ابیات وی ـکك کكؾه و هیواؾاٌحه اوث. وپه هرال

 یسصااااااػن ماااااان ؾؿاااااای رصااااااػات
 

 حؾااااای مااااان افتوحقااااادأهااااان ؾقاااااه  
 

 .2«جك اوثهکؿ که آو ؾق ؾهاو هى ال جىظیؿ گىاقاجك و ٌیكیىه١ٍى٪ هىٓ آب قا ال ؾهاو هى هی»ٔ
باٌؿ؛ بكاوحی جك ال جىظیؿ هیکًؿ، ٌىؼی هیاو ؾو ه١ٍى٪ ٌیكیىهیگىيه وی ٔهحًبیٓ جّىق و ایى

کؿاهیى ليؿ٬ه و ال٩اٚ ک٩كآهیمی ه٘چىو ایى وؽًاو اوث که با آو جىظیؿی که اِل و اوان ؾیى و 
کًؿ، هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء کلیؿ ؾ٠ىت ايبیاء بىؾه و ؼؿاويؿ هح١ال بؿوو آو هیچ ٠٘لی قا ٬بىل ي٘ی

گىيه ٠یبصىیی ٌؿه و بالیچه ٬كاق گیكؾ؛ ج٘اهی ایى هىاقؾ ؾق يمؾ ٬أی شكشايی ایى ٬كاق گیكؾ و ال آو
 پىٌی ال ه٭ام و هًملث اؾبی وی قا به ؾيبال يؿاقؾ؟ٕٕبات ٠یبصىیی و وكليً هحًبی و چٍنهىش

                                                                                                                                                         
 :، َقا ظىى ؾايىحه اوثي ظؿید او ١ٔی٧ وًى الحكهف ؾق يلبايأ٠بلهة  ،111ٓ-12/111جهفیب الک٘ال ٔ

111. 
ه٘چًیى ، هىشىؾ اوث 2/121ٓؾیىاو ال٘حًبی ٔ ایى بیث ؾق، یشكشاي، 11-11 :الىوا٘ة بیى ال٘حًبی وؼّىِه، َ -2

 .13-11 :الصى، َ ٯ: ؾیىاو ؾیيگا، اوث الصى ٯؾی هًىىب به ؾیىاو
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ي٘ال و ا٩ِهايی يىبث به اوحهماء به ؾیى و جع٭یك و اهايث بؿاو، ج٘ىؽك  های ِىقت ال ؾیگك -1
ایٍاو ٨كْ ي٘ىؾه  قا بكهىل٘اياو بىؾه و ؼؿاويؿ هح١ال آویى ٠باؾات جك بمقگ الکه اوث ظصی 

 . اوث
قوایث  2يالعىیى هؿائً بىأظ٘اؾ گ٩حه اوث: پؿقم قوایث کكؾه که »گىیؿ: هی يال٩كز ا٩ِهاي بىأ

ماق که او ؾق هك قول و ٌب هق٨حن، ؾقظالی 1يوائب هؽموهى بأکكؾه و گ٩حه که ه١بؿ گ٩حه اوث: به يمؾ 
های ابى وكیس چیمی ؼىايؿ، په چىو هكا ؾیؿ ي٘الي قا کىجاه ي٘ىؾ و گ٩ث: ال وكوؾهقک١ث ي٘ال هی

 گىیؿ: ایى ١ٌك ابى وكیس قا بكایً ؼىايؿم:ؾق ؼا٘ك ؾاقی؟ ه١بؿ هی
  .«گ٩ثًٌاوؿ، اگك وؽى هیو ؼايه آو لياو قا هی ل ق٨حى به بیث ال١حی٫ هؿ٨ی ؾاقيؿآو لياو ا»

آوال بؽىاو. په ٌكوٞ به آوال ؼىايی کكؾم، وپه بكؼاوث جا ي٘ال بؽىايؿ، په  په به هى گ٩ث:
ي٘ال قا ٘ىاليی کكؾه و په ال آو بكای ًٌیؿو آوال هى ي٘الي قا کىجاه ي٘ىؾ. وپه گ٩ث: ال ا١ٌاق وكوق 

 آوق و ٤٘گیى و ايؿوهًاک وی چه ؾق ؼا٘ك ؾاقی؟ په ایى ١ٌك ابى وكیس قا ؼىايؿم:
  .«ىو يیالهًؿ ٌىین، ٌب قا يؽىابیؿه یا ٌحك بىحه ٌؿه با٬ی ب٘ايؿباکی يؿاقم که چ» 

وپه به هى گ٩ث: آوال بؽىاو. په بكای وی آوال ؼىايؿم. وپه ي٘ال گماقؾ و ي٘الي قا به ؼا٘ك 
ه٘چىو قهی »های ق٬ُ آهیم وی چه ؾق ؼا٘ك ؾاقی؟ گ٩حن: آوال هى کىجاه ي٘ىؾ و گ٩ث: ال وكوؾه

های ظس، قولهایی که ٨حًه ايگیمجك بكای ِاظباو هىی و هىن باٌؿ، بو ه٘چىو ٌ ایش٘كات هًٝكه
 .«يؿیؿین

 .1«په وی گ٩ث: ه٘ايٙىق که جى هىحی؛ بایىحی به ؼا٘ك ایى ابیات ؾو قک١ث ي٘ال ؾق ظكم بؽىاين
که  باٌؿ ال٩كز هی بىأ ىیی و ج٘ىؽك به ؾیى و اهل آو اوث که ؾویىهبكاوحی ایى ؼبك، وكاوك ٠یبص

ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:ها هیال هیاو آو  جىاو به هىاقؾ 
وائب ي٭ل ى بأؾه که ایى ٬ّه قا ال ه١بؿ ال ال٧ٓ وی ابىالعىیى هؿائًی قا ؾق وًؿ ایى ؼبك ـکك ي٘ى

 ظ٘ؿ أؿائًی که ال ٌیىغ اهام ه٘چىو ه ٭ه و هىقؾ ا٘٘یًاو و ا٠ح٘اؾیکًؿ. بكاوحی چگىيه اهام ذهی
کًؿ، بكاوحی که ایى جؿلیىی آٌکاق وائب ي٭ل هیى بأوا٬ٗ قا ال هكؾی هصهىل ه٘چىو اوث، ایى ؼبك 

 .اوثال٩كز  بىأال وىی 

                                                           
باٌؿ. بًگك به: اهام اهل الىًة والص٘ا٠ة هیظ٘ؿ أوی ال ا٨كاؾ هىقؾ ا٘٘یًاو و به اِٙبلض ال ذ٭ات و ال ٌیىغ اهام  -2

 ٓ.1/103جهفیب الحهفیب ٔ
 گىیؿ: وی هصهىل اوث.ٓ هی1/111ؾق هىقؾ وی ؾق ال٘یماو ٔ يـهب -1
 ٓ.2/111ٔ ي٤اياأل -1
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و و هًملث آو ؤبٓ ایى ؼبك، ظاوی وبک ٌ٘كؾو ي٘ال و اوحؽ٩ا٦ آو و بالیچه ٬كاق ؾاؾو ٌ
ؾ و ي٘الي قا وائب ٠ابؿٕٕ بىیاق ي٘الگماق بى بىأباٌؿ. آيصا که ا٩ِهايِی ؾقو٤گى، جّىق ي٘ىؾه  هی

و به ؼا٘ك ًٌیؿو ٤ًا و آوال، ي٘الي قا کىجاه کكؾه و به ؼا٘ك ًٌیؿو ابیاجی، ؾو قک١ث  کكؾهی٘ىاليی 
ٌاو ًٌیؿه ي٘ال ؾق ظكم ؼىايؿه اوث. بكاوحی، آیا چًیى اوحهماء و ج٘ىؽكی ال هصىویاو و ٠باؾجگماقاو

 باٌؿ. حک ظكهث بؿاو هیٌؿه اوث؟ یا ایًکه آو ؼؿ٠ه و يیكيگی بك ٠لیه ؾیى اوبلم و ه
ی ظس وؽى به هیاو آهؿه اوث و اٌاقه ؾاقؾ که زٓ ؾق ایى ؾاوحاو، با گىٌه و کًایه ؾق هىقؾ ٨كیٕه

ی لياو، ؾوحؽىي های هًی، هکاو و لهايی بكای کىايی اوث که به وویلههای ظس و به ویژه ٌبٌب
و  «وٓ ـؾقال احلج اؾتن ذا»که گ٩ث:  له ؾق ایى بیث ١ٌك وأط و آٌکاق اوثؤو ایى هى ٌىيؿ٨حًه هی

ى بأهایی ٨حًه ايگیمجك يؿیؿم. که ظحی با ایى بیث ١ٌك، با٠د گكؾیؿ جا  های ظس، ٌبه٘چىو ٌب
وائب به ؼا٘ك آو جبكکا ؾو قک١ث ي٘ال بؽىايؿ. وبعاو الله، آیا هىون ظس که وكاوك جىظیؿ و ٠باؾت و 

ا٨حًؿ،  ؾاليی که با لياو به ٨حًه هیعل اشح٘اٞ هكیٌٓکكگماقی و وظؿت و اجعاؾ هىل٘اياو اوث، به ه
 جبؿیل گكؾیؿه اوث؟

پیً ال ایى و په ال ایى ایى ؼیال و جّىق ا٩ِهايی و ؼم٠ببلجی اوث که قوایث ي٘ىؾه اوث. 
  .2«٨كهاو ال آو ؼؿاوث

ی ل بؿ٠ث ؾق لهیًهوا و بمقگاو اهإىاقؾی اوث که ال قاوحهماء به ؾیى، ه های ِىقت ال ؾیگك -1
٠٘لکكؾ جىاو به جع٭یك و اوحؽ٩ا٦ ي٘ال و ي٘الگماقاو ي٭ل گكؾیؿه اوث. که ال ایى ؾوحه هی

قوی آوقؾم که او قا  ةگىیؿ: وپه به ذ٘اههی ةبى هع٘ؿ بى ٬حیبأ اٌاقه ي٘ىؾ. 1ٌكنهة بى أا٘ذ
و  گیكؾقا به ج٘ىؽك و اوحهماء هییى یا٨حن که ال اوبلم ٠یبصىیی ي٘ىؾه و آو٨كؾی هكجؿ ال ؾ

آوقؾ که آيکه الله ٠موشل قا بًٍاوؿ و به ظٕكت ظ٫ ای٘او ؾاٌحه باٌؿ، ىاقؾی بك لباو هیه
گىیؿ؛ ال ش٘له هىاقؾی که ال وی ذابث گٍحه و هٍهىق اوث، آو اوث که چىو یهكگم چًاو ي٘

وی هكؾهی قا هٍاهؿه کكؾ که ؾق قول ش١٘ه، ال جكن ٨ىت ٌؿو ي٘ال با ٌحاب به وىی هىصؿ 
... وپه گ٩ث: بًگك ایى هكؾ ٠كبی با ىؾ گ٩ث: به آو گاواو و ؼكاو بًگك ؾووث ؼايؿ، به قوايه

 .1«بىؾهكؾم چه کكؾه اوث؟ که ه٭ّىؾي ال آو هكؾ ٠كبی، قوىل الله 

                                                           
 ٠ٝ٘ی.ولیؿ األ ،111-111 :، َي: الىی٧ الی٘اييگا -2
هصكی و٨ات ي٘ىؾه اوث و ٨ك٬ه  121بىؾه که ؾق وال  ةه١حمل ةوی ال ائ٘ ،يبّك يٌكن ي٘یكأ ىب ةه١یى ذ٘اه بىأ -1

 .يلقکل ،202ٓ-1/200اال٠بلم ٔ و ؛111ٓ-٠2/112حؿال ٔباٌؿ. بًگك به: هیماو اإلالر٘اهیة به وی هًحىب هی
؛ و يه٩ّٙی الىبا٠، 212 :وبلهی، َ: الىًة وهکايحها هى الحٍكیٟ اإليگا و ؛18 :ویل هؽحل٧ العؿید، َؤج -1
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باٌؿ، لیكا قوایث گكؾیؿه، ١٘ى و ؼكؾه گیكی ال اوبلم و اهل آو هی ةبكاوحی وؽًايی که ال ذ٘اه
یى جك بمقگ که ي٘ال القويؿ، به ج٘ىؽك گك٨حه اوث. ؾقظالیآو هی وی ي٘ال و کىايی قا که بكای بكپایی

يیم گیكی ال قوىل الله باٌؿ. ه٘چًیى ؾق وؽًاو وی ٠یبصىیی و ؼكؾه٠باؾات هىل٘اياو هی
ها قا با و٧ِ هكؾ ٠كبی جىِی٧ ي٘ىؾه اوث. آيصا که گ٩ث: باٌؿ، لیكا ؼاجن پیاهبكاو و بهحكیى آو هی

اها ایى ؼكؾه گیكی و ٠یبصىیی وی جًها ال قوی ظىؿ و  «با هكؾم چه کكؾه اوث؟بًگك، ایى هكؾ ٠كبی »
ای باٌؿ؛ ظال آيکه ایى بؽً کىچکی ال ؼٍن و کیًهای که يىبث به اهل اوبلم ؾاقؾ، هیظ٭ؿ و کیًه

ال  جك بمقگ ٌاو يه٩حه اوث، بىیاقهایکًًؿ و بكاوحی آيچه ؾق ویًههاق هیٜاوث که اهل بؿ٠ث و ي٩ا٪ ا
 باٌؿ.ایى هی

ؼكؾاو و ياؾاياو ؾق ی بكؼىقؾ و يىٞ ج١اهل بكؼی کناوحهماء به ؾیى، يعىه های ِىقت ال ؾیگك -8
ها بك ؾالیل کحاب و وًث يبىی اوحىاق اوث و ایى باٌؿ که هبًای آوای هی٬بال کحب ٨٭هی

یکی ال  -کًًؿ. و ال ایى ؾوحه اوث آيچه اهام ال٭اقی کحب ٌك٠ی قا وبک ٌ٘كؾه و جع٭یك هی
ظکایث ٌؿه ٨٭یهی »گىیؿ: ظکایث ي٘ىؾه و هی« ال٘عیٗ»ؾق کحاب  - ٠ل٘ای ظ٩ًی هفهب

ات قا ؾاق گ٩ث: اّقه٨ث، چىو بؿاو ه٥اله بالگٍث، ؾکاوای ٨كاهىي ي٘ىؾه و قکحابً قا ؾق ه٥اله
اق ؾام شا هايؿه اوث. ؾکاوؾق ایًصا ٨كاهىي ي٘ىؾی. آو ٨٭یه گ٩ث: ؾق يمؾ جى کحابن و يه اقه

کًیؿ. یا ایًکه گ٩ث: بكؾ و ٌ٘ا با کحاب گكؾو هكؾم قا ٬ٟٙ هیگ٩ث: يصاق با اقه چىب قا هی
 يمؾ اهام ال٩ٕلي؛ ؾاقهای ؾکاوگكؾايیؿ. په آو ٨٭یه ال گ٩حهٌ٘ا با کحاب ظ٫ِ هكؾم قا ٔایٟ هی

وبک  ؾاق ؾوحىق ؾاؾ، لیكا وی باهع٘ؿ بى ٨ٕل ٌکایث ي٘ىؾ که اهام به کٍحى ؾکاوی١ًی ٌیػ 
 .2«ٌ٘كؾو و جع٭یك کحاب ٨٭ه ٔکه بكگك٨حه ال ؾالیل ٬كآو و قهً٘ىؾ يبىی اوثٓ کا٨ك گكؾیؿه بىؾ

باٌؿ که وكاوك ٬ال الله ج١الی و ٬ال الكوىل گىین: ایى وؽًاو، اوحهماء به ٠لن ٌك٠ی هیهی
ای و ٬كیًه باٌؿ؛ په هك آيکه چًیى وؽًی ال وی ِاؾق گكؾؾباًٌؿ، یا ایًکه ؾق آو ظکن ٌك٠ی هی هی

وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، ظکن وی  هبًی بك ایًکه ٬ّؿ وی ال آو وؽى، اوحهماء و ج٘ىؽك ٠لن ٌك٠ی بىؾه،
 چًیى اوث.يیم 

                                                                                                                                                         
ای قا به هًگام هٍاهؿه ٘ىا٦ ک١به جىوٗ هكؾم بیاو ؾاٌحه و بى ی٭ٙیى يیم چًیى ه٭ىله ييام ٠لليؿی٫ ؾیگكی به 

گىیؿ: چه بىیاق ٌبیه گاوايی هىحًؿ که ؾق ؼكهًگاه ه٥ٍىل ؼكهى کكؾو هىحًؿ. بًگك به: جاقیػ الٙبكی  هی
 .ي٠ا٧٘ ٌکك ،281 :و الميؿ٬ة والمياؾ٬ة، َ ؛هصكی 283ٓ ؾق اج٩ا٬ات وال 1/131ٔ

، هّىق ٠ى يىؽة الٍیػ ال٘عؿخ، ظ٘اؾ بى هع٘ؿ االيّاقی قظ٘ه الله و اشمل له 81-81 :ٌكض ال٩اٚ الک٩ك، َ -2
 ال٘رىبة.
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گكؾؾ و هك آيکه ل هكبىٖ به آو جىهیى کًؿ، کا٨ك هیئهك آيکه به ٌكی١ث یا هىا»گىیؿ: هی ٬اقی 
ای اوث که لیكا ایى ؼًؿیؿو ٬كیًه .2«گكؾؾکًؿ، بؽًؿؾ، کا٨ك هیٔال قوی ج٘ىؽكٓ به کىی که جی٘ن هی

ذابث گٍحه اوث، ال  با يُ ِعیط و ِكیط ال ه١ّىم  ؾاللث بك اوحهماء به ظکن ٌك٠ی ؾاقؾ که
 .1باٌؿ و آو ک٩ك اوث. وال١یاـ باللهقو هىحع٫ ظکن ٌك٠ی هیایى

 ی اش استهصاء به زسىل اللههای صىزت هبحج سىم:
 ٌاهل: پیٍگ٩حاق و چهاق هٙلب 

 عًحی همیؾگی    ،پیؾگفحاس: اعحهضاء به پیاهبشاو 
 :ی اص اعحهضاء هؾشکاو به سعىل اللههای صىست هغلب اول  
 :ی اص اعحهضاء یهىد و يصاسی به سعىل اللههای صىست هغلب دوم 
 :ی اص اعحهضاء هًافماو به سعىل اللههای صىست هغلب عىم 
 :یخ ایى اهث ی اص اعحهضاء به سعىل اللههای صىست هغلب چهاسم  دس عىل جاس

یىپیؾگفحاس: اعحهضاء ب  ه پیاهبشاو، عًحی همیؾگی و دیش
ق کىيی و ٌك٠ی الهی بك آو ق٨حه اوث که هیچگاه ايىاو ؿ  ها بؿوو قوىل و پیاهبك يباًٌؿ بكاوحی ٬ 

٭ى٬ی قا و ظ .1ها ٬كاق ؾاؾه اوثی هیاو ؼىؾ و آوها قا واوٙهها پیاهبكايی قا ٨كوحاؾه و آوپه به وىی آو
ه٘چىو ج١ٝین و هعبث و اؾب و اظحكام يىبث به ایٍاو؛ که  ؛ها بك بًؿگاو ه٭كق ي٘ىؾه اوثبكای آو

باًٌؿ که ک٘حكیى ٌک و ج٘اهی ایى ظ٭ى٪ ؾق يمؾ ش٘هىق هىل٘اياو ال بؿیهیات و ٔكوقیات هی
اِل و اوان اؾب و اظحكام به قوىل الله »گىیؿ: هی ها يیىث. ابى ٬ین ؾق وشىب آوجكؾیؿی 

ؾهؿ و ٠باقت اوث ال کاهبل جىلین ٌؿو ؾق بكابك او، اي٭یاؾ و الحمام به اواهكي و پفیك٨حى آيچه ؼبك هی
ياهًؿ با آو ؾق ٬بىل کكؾو و جّؿی٫ آو بؿوق ال ایًکه ؼیاالت با٘ل و جىه٘اجی قا که ه١٭ىالت هی

ؾق هىقؾ آو ٌک و جكؾیؿی ؾاٌحه باًٌؿ یا ایًکه آقاء و يٝكات و ج٩کكات و ج١اقْ ٬كاق ؾاؾه یا ایًکه 
                                                           

 .81 :ٌكض ال٩اٚ الک٩ك، َ -2
ك ی ه١یى و ؾیگؾق باب وىم، ظکن اوحهماء و ا٬ىام اوحهماءکًًؿگاو و ج٩ّیل هحكجب ٌؿو ظکن ؾق ظ٫ اوحهماءکًًؿه -1

 و ٌاءالله. اله ؼىاهؿ آهؿ. ؤاظکام هكبىٖ به ایى هى
له پكؾاؼحه اوث که ؤهىح٭بل بؿیى هى« بیى الع٫ والؽل٫ة الىاوٙ»ای جعث ٠ًىاو ؾق قواله ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل 1-

-اقت و ٠ًایث ٌیػ هع٘ؿ ش٘یل لیًى هیٝها با يهای هؽحل٩ی به يٍك قویؿه اوث که یکی ال ایى چاپؾق چاپ

  باٌؿ.
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 ؾهًؿ.های ؾیگكاو قا بك قهً٘ىؾهای او جكشیط ايؿیٍه
که بایىحی پكوقؾگاقی که او قا به وىی هكؾهاو ٨كوحاؾه، به یگايگی ٠باؾت گكؾیؿه و  بًابكایى آيچًاو

ؾاٌحه و ايابث و جىکل قا جًها هؽحُ ؼؿاويؿ یکحا  پكوحً ٌؿه و جًها بًؿه ؾق بكابك او ؼٕىٞ و ؼٍىٞ
قا ؾق جعکین و ؾاوقی و جىلین و اي٭یاؾ و الحمام به اواهكي و ٬كاق ؾهؿ، ه٘چًاو بایىحی قوىل الله 

 یکحا بؿايؿ ٔو کىی قا با او ؾق ایى هىاقؾ ٌكیک ٬كاق يؿهؿٓ. كهايبكؾاقی، ال هیاو هؽلى٬ات٨
یابؿ؛ جىظیؿ هكول ٔکىی که ها ال ٠فاب الهی يصات ي٘یبا آو ایى ؾو جىظیؿی اوث که ايىاو شم

بًابكایى يبایىحی ٬ٕاوت و ؾاوقی به يمؾ پیاهبك قا ٨كوحاؾهٓ و جىظیؿ هحاب١ث و پیكوی ال قوىل و پیاهبك؛ 
ج٩ًیف اواهك و جّؿی٫  يبایؿبلکه  ،او قأی ٌىؾ شمکىی او بكؾه ٌؿه و به ظکن  ؾیگك هؽلى٬ات، ٤یك

ي٘ایؿ و بك ٬ىل و ؾیؿگاه ٌیػ و یا اهام و یا کىی که ال او پیكوی هی ،ؼبكي قا هًىٖ بك ٠كٔه کكؾو آو
 .2«ؾهؿپًؿاقؾ، ٬كاق کًؿ و یا هك آيکه او قا بمقگ هیهفهب او قا ؾيبال هی
بهحكیى و لیباجكیى  اوح١٘ال  ظ٭ی٭ث اؾب و اظحكام به قوىل الله»گىیؿ: هی ه٘چًیى ابى ٬ین 

و ایى اؼبل٪ و ق٨حاق واال بایىحی  باٌؿهی - ؾیگك ايبیاء و قوىالو -و وایك بكاؾقايً  1اؼبل٪ ؾق بكابك او
ای ؾاقيؿ و بك هك لیكا هكیک ال ایى وه، ؾق بكابك او وٜی٩ه 1با ٬لب و لباو و ا٠ٕا و شىاقض ي٘ىؾ پیؿا کًؿ

-واشب هیٝین و اظحكام و جصلیل و جکكین قوىل الله ها هحاب١ث و پیكوی و هعبث و ج١یک ال آو

 .1باٌؿ
اها گاهی ایى اهك ؾق يمؾ بكؼی ال هىل٘اياو و ٤یكهىل٘اياو ١ٔی٧ گٍحه و ایى هیماو و ه١یاق هؽحل 

قوايؿ که ج١ٝین و جى٬یك ها قا به شایی هیها هًعك٦ گكؾیؿه و بؿیى جكجیب آوٌؿه و ایى ه٩هىم ؾق يمؾ آو
ىيی گیكيؿ و ایى بك اوان و ٘ب٫ ج٭ؿیك ک  ها واشب اوث، به ج٘ىؽك و اوحهماء هیبك آو و اظحكاهی که

ؽِ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. الله هح١ال هیؼؿاويؿ وبعاو هی ٌَ ـِئَ  َوَّ ۡٛ ِ  ٱۡقُذ ٍَ وََعةَق ث ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ َٖ ثِؿُُق ِي  ٱَّلٍّ
ْ ثِِٙ  ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ُـِءوَن  ۦَقِؼُؿواْ  ۡٛ  جى ال ًیپ ی٥٘بكايیپ گ٘اویب» [122 يبیاء:األ، 20ي١ام: ]األ ﴾٪يَۡكَذ

 کًًؿگاو هىؽكه ايؿ،کكؾهیه هىؽكه وبب بؿاو قا ٥٘بكاویپ که یمیچ و ه٘او ايؿگك٨حه ٬كاق اوحهماء هىقؾ
 .«ٓاوث ٌؿه كٌاویؾاهًگ ايؿٌ٘كؾه ايچهیبال که یو ٠فابٔ اوث گك٨حه ٨كا قا

                                                           
 .په ال آو و 102َ : ٌكض ال١٭یؿة الٙعاویة، قا باکى آو بًگك و ه٭اقيه و ؛1/111ٓهؿاقز الىالکیى ٔ -2
 ٓ.1/112ه٘او ٔ -1
 .118-111 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1
٬ىلی گايه اؾب ٬ٔلبی و ، آيصا که ايىاٞ وه111-213 :َ« ؾیب هٟ الكوىلؤالح»: قوالة الٍیػ: ظىى يىق ظىى يگا -1

 ؾاقؾ.و ٠٘لیٓ قا بیاو هی
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کكؾيؿ و ؾق وا٬ٟ ؾق بكابك کىايی اوث که او قا جکفیب هیایى آیه جىلی ؼا٘كی بكای قوىل الله 
  .2باٌؿهًاو هیئبكای او و ه ی يّكت و پیكولی و ٠ا٬بث و وكايصام يیکى ؾق ؾيیا و آؼكتو٠ؿه

ْ ﴿ ی:٧ٙ٠ بك ش٘له»گىیؿ: و ایى آیه ه٘چًاو که ٘اهك بى ٠اٌىق هی ٜا ُ ٗـَِل َقَْۡيِٙ  َوًَةل
ُ
ََلٓ أ ٜۡ َ ل

 ٞۖ  ٍ باٌؿ که ؼبك ال آو ؾاقؾ که  هی .«ؿیایب او ًیپ به یا٨كٌحه اگك ٌؿیه چه: ًؿیگىیه» [1ي١ام: ]األ ﴾َمَْ
ٌاو کكؾيؿ. و ؾق ٌكکهای گىياگىيی اوح٩اؾه هیها و ٌیىهها ؾق لصبالی و ٠ًاؾ وقلیؿو ال قويآو

ؾق هىیك هح٩ًك ای ای که ال ک٘حكیى وویلهوقلیؿيؿ، به گىيهبىیاق وكوؽث بىؾه و بك آو اِكاق هی
قا به کاق ، هگك ایًکه بؿاو جىول شىحه و آووقلیؿيؿواؼحى هكؾم ال پفیكي ؾ٠ىت اوبلم ؾقی٣ ي٘ی

 گك٨حًؿ.هی
ها ال ایى وؽًاو، هن گىیؿ: ه٭ّىؾ و هؿ٦ و ٤كْ آووپه هًاوبث هیاو ؾو آیه قا بیاو کكؾه و هی

له قا هٙكض يکكؾيؿ هگك ایًکه ؤها ایى هىآوج١صیم ٠ٔاشم و ياجىاو واؼحى ٓ و هن اوحهماء بىؾ؛ چكا که 
ؽِ ﴿ ... و ایًکه ؼؿاويؿ هح١ال ٨كهىؾيؿ: باٌؿی٭یى ؾاٌحًؿ که چًیى اهكی اهکاو پفیك ي٘ی ٌَ ـِئَ  َوَّ ۡٛ  ٱۡقذُ

 ٍَ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ی١ًی جى قا  ؛«اشتفزئوا بک»ای ه٭ؿق ؾاللث ؾاقؾ و ج٭ؿیك آو چًیى اوث: بك ش٘له ﴾ثِؿُُق
ايؿ، لیكا ایًکه کًًؿ و ١ٙ٬ا پیاهبكاو پیً ال جى هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق گك٨حهيیم ج٘ىؽك و اوحهماء هی

ٍَ ﴿ ٨كهىؾ: ِٖ َرۡجِْ ؾهًؿ وگكيه ؼىؾ بیايگك آو اوث که ه٘چًیى جى قا هىقؾ اوحهماء و ج٘ىؽك ٬كاق هی ﴾ّٔ
له ه١لىم و ؤلیكا ایى هى ،باٌؿبىؾيؿ، ي٘یالله  ای ؾق جىِی٧ ایًکه پیاهبكايی پیً ال قوىل٨ایؿه

 بؿیهی اوث. 
ه٘چًیى ؾق آیه ال ایًکه اوحهماءکًًؿگاو چه کىايی هىحًؿ، ـکكی به هیاو يیاهؿه اوث و ١٨ل به 

ـِئَ ﴿ ِىقت هصهىل ۡٛ چكا که ؾق ایى ه٭ام، ه٭ّىؾ ج١ییى اوحهماءکًًؿگاو  ؛ـکك گكؾیؿه اوث ﴾ٱۡقُذ
 .1اوثؾقپی بىؾو و ه٘یٍگی بىؾو آو جكجیب اذك اوحهماء و هحىالی و پیو هكاؾ ؿ، بلکه ه٭ّىؾ باٌ ي٘ی

ْ ثِِٙ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی ٜا ِٖ رٍُّقٍٜل إَِلٍّ ََكُٗ ّٔ  ِٓٛ تِي
ۡ
ة يَأ َٔ ُـِءوَن  ۦَو ۡٛ ٍَ  ٫يَۡكَذ ِ َزَٰل ََ

 ُٙ ُُ ۡضؿِِٔيَ ِِف ًُُِْٜب  ۥنَۡكُْ ُٕ ۡ َُٜ٘ن ثِِٙ  ٬ ٱل ِٔ ٍُّ٘ح  ۦََل يُۡؤ ِّيَ َوًَۡؽ َػَْۡخ ُق وٍّ
َ
 [21-22]العصك:  ﴾٭ ٱۡۡل

 کًیا هن که گىيه ه٘اؤ کكؾيؿیه هىؽكه قا او که ىیا هگك آهؿ یي٘ ٍاویا ًیپ به یا٨كوحاؾه چیه»
 ظ٫ و الٔ نیگكؾايیه ؾاؼل بمهکاقاو یهاؾل به قا ٬كآو گىيهىیا ها ٓ.ؾاقيؿیه هىؽكه قا جى اویگكابا٘ل

                                                           
 ظ٘ؿ ٌاکك.أ ،٠1/201ٓ٘ؿة الح٩ىیك ٔ ؛ابى کریك ،1/102ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 اؼحّاق.ه ٓ ب211-1/218الحعكیك والحًىیك ٔ -1
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گاهايیه قا آياو  ٤ى٘ه ٌهىات ؾق چىؤ آوقيؿیي٘ ٘اویا بؿاو آياو ٓ.ٌىؾ ظّصث اج٘ام ٌاویبكا جا ن،یآ
 .«اوث بىؾه ىیا بك هن ىیٍیپ ا٬ىام ىهیو ٌٓ ظّ٭گكا يه ًؿیگكاو با٘ل وقيؿ
ها ی١ًی هیچ پیاهبكی يبىؾه که ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال به وىی ؾوحه» گىیؿ:هی  يش٩١ك ٘بك بىأ

ها قا به جىظیؿ و یگايگی الله هح١ال و ٨كهايبكؾاقی و ا٘ا٠ث های پیٍیى قوايه ٌؿه و آوو اهث ها گكوه و
ْ ثِِٙ ﴿ ال او ؾ٠ىت ؾاؾه اوث ٜا ُـِءوَن  ۦإَِلٍّ ََكُٗ ۡٛ هگك ایًکه ال قوی وكکٍی و يا٨كهايی ال  ﴾٫يَۡكَذ

ؾ، به ج٘ىؽك و اوحهماء ها ٨كوحاؾه بىی آوای قا که ؼؿاويؿ هح١ال به وىؼؿاويؿ وبعاو، ٨كوحاؾه
 .2«گك٨حًؿ

ؾیگكی آیات  و 1ها ه٘یى آیات بىؾبؿیى ه١ًا ؾق ؾو شای ٬كآو کكین اٌاقه گكؾیؿه اوث که یکی ال آو
ٜۡ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. آيصا که ؼؿاويؿ هح١ال هیی ١ٌكاء هیال وىقه [231-102] َ َٰ َبۡكِظ  َول ُٙ لََعَ َّۡجَٰ ٍـّ َٗ

ِٕيَ  ۡقَض
َ
هُ  ١٩٨ ٱۡۡل

َ
َؿأ ٌَ ٜاْ ثِِٙ  ۥَذ ة ََكُٗ ٍّٔ  ِٓٛ َِِٔ٘ي  ۦَقَْۡي ٍَ  ١٩٩ُمۡؤ ِ َزَٰل ُٙ ِِف ًُُِْٜب  ََ َجَٰ ُۡ ۡضؿِِٔيَ َقَْ ُٕ ۡ  ٪١٩ ٱل

َُٜ٘ن ثِِٙ  ََل  ِٔ َٰ يََؿُواْ  ۦيُۡؤ َٓ  ٱَّۡكَؾاَب َظَّتٍّ َِل
َ
و  نیکكؾیه يالل ها٠كب كی٤ ال یکی بك قا ٬كآو اگك» ﴾١٩٫ ٱۡۡل

 ىیا ها .آوقؾيؿیي٘ ٘اویا آو بهٓ بایو ل طیو ِع ایو گى قوا کاهبلً  گىيه بهٔ ؼىايؿیه آياو یبكا قا ٬كآو او
 بمهکاقاو یهاؾل بهٓ ؼىؾٌاو ال ی٨كؾ جىّوٗ و آواو، واؾه ىهیٌ و به و قوا ایگى یايیب بأ قا ٬كآو گىيه
 یهاؾل وبب به ٍاو،یا ن اّهای٨ه٘ايیه ٍاویبؿ قاآو و ا٠صال و ببل٤ث و ٨ّاظثٔ نیگكؾايیه واقؾ

 ؾاؾه نیب بؿاو که قا یؿیٌؿ و هصالاتٔ قا کؾقؾيا ٠فاب جا آوقيؿ،یي٘ ٘اویا بؿاوٓ ؾاقيؿ که ی٘اقیب
 .«ٓىثیي و وىؾهًؿ ك٨حهیپف ٍاویا ٘اویا گكیؾ که ؿهی٨ا چه اّها. ًًٔؿیبیهٓ بىؾيؿ ٌؿه

ٌكک ؾق ٬لىب جکفیب کًًؿگاو چًاو قوىغ ي٘ىؾه که يػ ؾق وىقاغ »گىیؿ: هی ابى ٠بان 
 .«گكؾؾؾاؼل هیوىلو 
که گ٘كاهی و ٔبللث قا ؾق ٬لىب کىايی که پیٍحك پیاهبكاو  ی١ًی ه٘چًاو»گىیؿ: وعا٪ هیا بىأو 

ؾاؾيؿ، واقؾ کكؾین، ه٘چًاو ٔبللث و گ٘كاهی قا ؾق ٬لىب هصكهاو و هٍكکاو قا هىقؾ اوحهماء ٬كاق هی
 .1«واقؾ ي٘ىؾین

ُٙ ﴿ ؾق ١٨ل« ه»و ؾق ج٩ىیك ٔ٘یك  ُُ  ايؿ:کكؾه اؼحبل٦ ﴾ۥنَۡكُْ
 ٌاو کكؾین؛ گىیؿ: ی١ًی ٌكک قا واقؾ ٬لىبهی ابى ٠بان 

                                                           
 .ي٘بك ،1/131ٓشاهٟ البیاو ٔ -2
 ی ظصك ؾاقؾ.وىقه 21-22اٌاقه  به آیات  -1
 ؼالو. ،10ٓ-1/13ویل ٔؤ: لباب الحيگا -1
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ی١ًی ٔبللث و گ٘كاهی قا  ؛گىیًؿ: هكشٟ ٔ٘یك، ٔبللث و گ٘كاهی اوثو لشاز و ؾیگكاو هی
 کًین.ٌاو هیواقؾ ٬لىب

ٌاو گىیؿ: ه٭ّىؾ ال آو اوحهماء اوث. ٔی١ًی اوحهماء و ج٘ىؽك ي٘ىؾو قا واقؾ ٬لىبو قبیٟ هی
  .کًینٓ هی

  .2«گىیؿ: ه٭ّىؾ ال آو جکفیب اوث هی و ٨كاء
گكؾؾ و آو ایًکه: ج٘اهی ایى ا٬ىال به یک چیم بال هی»گىیؿ: په ال ـکك ایى ا٬ىال هی ابى ٬ین 

ٌؿيؿ؛ و آیه ؼبك ال آو ؾاقؾ که الله ها ج٘اهی ایى ا١٨ال، جکفیب و اوحهماء و ٌكک قا هكجکب هیآو
ؾق هىقؾ ایى ا٬ىال چیم ؾیگكی  - ابى ٬ین -ٌاو واقؾ کكؾه اوث، اها يٝك هى ها قا ؾق ٬لىب٠موشل آو

ه٘او ٔ٘یك به کاق ق٨حه ٌؿه ؾق  ﴾يُۡؤُِٜٔ٘نَ  ََل ﴿ و آو ایًکه ٜاهك آیه بیايگك آو اوث که ٔ٘یك ١٨ل اوث
ُٙ ﴿ ١٨ل َجَٰ ُۡ جکفیب ها به ٌكک و باٌؿ؛ بكاوان ایى ؾیؿگاه ؾیگك ِعیط يیىث گ٩حه ٌىؾ: آوهی ﴾َقَْ

باٌؿ، و اوحهماء ای٘او يؿاٌحًؿ؛ و ؾقوا٬ٟ بك ٘ب٫ ایى ؾیؿگاه هیچیک ال ا٬ىالی که گفٌث، ِعیط ي٘ی
که هكشٟ ٔ٘یك ؾق هك یک ال ؾو ١٨ل، هح٩اوت ـکك ٌىؾ، اها ٜاهك آیه بیايگك یکىاو بىؾو هگك لهايی

ؾيؿ، ه٘او چیمی اوث که آوقو بؿیى جكجیب آيچه بؿاو ای٘او ي٘ی 1باٌؿ٘یك ؾق هك ؾو ١٨ل هیهكشٟ ٔ
 و آو ه٘او ٬كآو اوث. ٌاو واقؾ ٌؿه اوثؾق ٬لىب

قا ايکاق که آوظالیٌاو، ؾقِىقت ه١ًای واقؾ ٌؿو ٬كآو ؾق ٬لىباها اگك گ٩حه ٌىؾ: ؾق ایى
کكؾيؿ، چیىث؟ گ٩حه ٌؿه: ٬كآو با چًیى ظالحی واقؾ ٌؿه؛ ی١ًی ٬كآو قا با وشىؾ ای٘او يؿاٌحى  هی

که ؾق ٌاو واقؾ ٌؿه، چًاوکكؾيؿ، ؾق ٬لىبقا جکفیب هیکه آوظالیکكؾین، لفا ؾقٌاو ببؿاو، واقؾ ٬لى
-... اها اگك گ٩حه ٌىؾ: په ه١ًای ؾاؼل ٌؿو ٬كآو ؾق ٬لىبهًاو با جّؿی٫ آو واقؾ ٌؿه اوث ئه٬لىب 

الهی بك که بؿاو ای٘او يیاوقؾيؿ، چیىث؟ ؾق پاوػ گ٩حه ٌؿه: جا ایًکه بؿیى جكجیب ظصث ٌاو ؾقظالی
قا که آو ظ٫ اوث اها با وشىؾ ایى آوٌاو ؾاؼل ٌؿ و ؾايىحًؿ ها ا٬اهه گكؾؾ، په ٬كآو ؾق ٬لبآو

هًاو واقؾ ئکه ؾق ٬لىب هٌاو واقؾ ٌؿه جکفیب ي٘ىؾيؿ؛ اها ایى بؿاو ه١ًا يیىث که ٬كآو چًاو ؾق ٬لىب
ؾق  آوپه ال واقؾ ٌؿو كآو هىشىؾ ؾق جکفیب ٬و ک٩ك  قا جّؿی٫ ي٘ىؾه و بؿاو قأی ٌؿيؿ.ٌؿه و آو

اوث ال ایًکه ٬كآو قا ٬بل ال واقؾ ٌؿو آو ؾق  جك مقگب ، بىیاق٬كآوٌاو و پی بكؾو به ظ٭ايیث ٬لىب
... بكاوحی آيکه ظ٫ قا په ال ًٌاؼث آو جکفیب گىيه بؿاو ک٩ك وقليؿ ٌاو جکفیب ي٘ىؾه و ایى٬لىب

هل کى که بكؼاوحه ال ٨٭ه ؤق ایى ؾیؿگاه جؿ؛ ؾکًؿ بؿجك ال کىی اوث که ظ٫ قا يًٍاؼحه جکفیب کً
                                                           

 .يابى الصىل ،1/111ٓلاؾ ال٘ىیك ٔ ؛ و يگا:ابى ال٭ین الصىلیة ،211ٓ-٩ٌ211اء ال١لیل ٔ -2
 ابى ٠ٙیة. ،1/111ٓ: ال٘عكق الىشیم ٔيگا -1
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 .2«واهلل ادوؾق فؾصوابج٩ىیك اوث. 
ها و ه١ايؿاو و هؽال٩او اکًىو ؾايىحی که اوحهماء به پیاهبكاو، ال ا٬ىال و ا٠٘ال جکفیب کًًؿگاو آو

کكؾيؿ قا هىؽكه هی که ٠٘لکكؾ ک٩اق ٬كیً ؾق هکه چًیى بىؾ و قوىل ؼؿا  ٌاو اوث، ه٘چًاوؾیى
و گاهی با ٠٘ل و  گاه با گ٩حاق ال ٘كی٫ ١ٌك و هصى ؾاؾيؿ،به ٌؿت او قا هىقؾ اـیث و آلاق ٬كاق هیو 

 کكؾيؿ، ایٍاو قا ؾق بكگیكؾ.قا هىؽكه هیو ایى با٠د گكؾیؿ جا ٠فابی که آوق٨حاق؛ 
 به  ؾق هبعد آیًؿه ؾق قاوحای جعفیك و هٍؿاق و بین ؾاؾو ال ؼٙك و٬ىٞ ؾق اوحهماء به قوىل الله

 .1ینپكؾالهی ی ال اوحهماء به قوىل ؼؿا های ِىقت
ال قوی ٌىؼی و وكگكم ٌؿو با  - وافعقاذ باهلل من ذفک -و ١ٙ٬ا آو ا٬ىال ک٩كآهیم و ٌكک ايؿوؾ قا 

ـکك ي٘ىؾو و قوایث »گىیؿ: وبلم به ي٭ل ال ٬أی ٠یاْ هیام. ٌیػ اإلـکك يکكؾه  آبكوی قوىل الله
به بؿی یاؾ  ایٍاوقوا ؾاٌحه و ال هایی که ک٩اق و هٍكکیى بك قوىل الله ظكهحیها و بیکكؾو اهايث

 .1«ایم يیىث هگك به ؾلیل ٤كْ و هؿ٨ی ٌك٠ی و هباضي٘ىؾيؿ، بكای هیچکه ش
-كؾه اوث، ـکك ي٘ىؾو بكؼی ال ؼكؾهي٭ل ک ٠یاْ  ة ال ٬أييچه ابى جی٘یبًابكایى بك اوان آ

، اگك ؾق قاوحای ؾ٨اٞ ي٘ىؾو ال آبكوی ٌكی٧ قوىل  قوىل الله های ک٩اق و هٍكکاو يىبث بهگیكی
ث که ٌكی١ث و قؾ ي٘ىؾو آو ؼم٠ببلت باٌؿ، يه جًها شایم و بلکه ال ش٘له اهؿا٦ ق٨ی١ی اوالله 

 باٌؿ.و بلکه با ٬ىا٠ؿ و اِىل ؾیى و ه٭اِؿ ٌكی١ث هىا٫٨ هی بؿاو جٍىی٫ ي٘ىؾه

 به سعىل الله ی اص اعحهضاء هؾشکاوهای صىست هغلب اول:
به پیاهبكی هب١ىخ گكؾیؿ، ال ه٘او بؿو ب١رث با اـیث و آلاقها و اوحهماء و آيگاه که قوىل الله 

که با لباو او قا چًاو ،ى ظ٘بلت با ٬ىل و ١٨ل بىؾو ای هحًى٠ی ال وىی ک٩اق هکه هىاشه ٌؿج٘ىؽكهای 
قا ٌکىحًؿ و ؾق قول اظؿ، ِىقجً قا واظك و ٌا٠ك و کاهى و هصًىو ؼىايؿيؿ و ؾق ٠٘ل، ؾيؿاو هباقک 

که ؾق وصؿه بىؾ، لهؿاو ٌحك قا بك پٍحً هن ؾقظالحیؾق هکه بىؾ آولؼ٘ی کكؾيؿ و چىو قوىل الله 
                                                           

 .211-211 :٩ٌاء ال١لیل، َ -2
هیر٘ی ايؿ. آو هًٟ کكؾه های اوحهماء و ج٘ىؽك ک٩اق و هٍكکاو هؽال٩ث کكؾه و الِىقت با ي٭ل بكؼی ال اهل ٠لن -1

ؼكؾه گیكی و  گىیؿ: هكآيکه هّكا٠ی ال بیحی که ؾق آو ال قوىل الله ٠بیؿ بى ٬اون بى وبلم هی بىأگىیؿ: هی
و آيچه ؾق آو به قوىل الله ؿؼىاي گكؾؾ؛ و بك جعكین قوایث و کحابث و٠یبصىیی گكؾیؿه، ظ٩ٛ کًؿ، کا٨ك هی

  .118: َ ،وبلمايؿ. اال٠بلم ب٭ىاٟ٘ اإلاهايث ٌؿه، اش٘اٞ کكؾه
 جی٘یة. هك ؾو ال ابىٓ 201-11/201هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ ؛1/111ٓال٩حاوی الکبكی ٔ -1
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َٖ إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی .2يهاؾيؿ ِي َ يُۡؤُذوَن  ٱَّلٍّ ُٓ  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ُٛ َ٘ ُ ََّك ۡجَيةِِف  ٱّللٍّ ِ وَ  ٱلَّ  ٱٓأۡلِػَؿة
ة  ٘ا ِٛي ٓۡ َقَؾاثاة مَّ ُٛ

َ َقؽٍّ ل
َ
 و وؽًاو و العاؾ ک٩ك بأ قا ٥٘بكيیپ و ؼؿا که یکىاي» [11ظماب: ]األ ﴾ڙَوأ

 بیيّ یب ؼىؾ قظ٘ث و الٔ کًؿیه ىیي٩ك و آؼكت ایؾي ؾق قا آياو ؼؿاويؿ قوايًؿ،یه آلاقٓ ياقوا
 .1«ًؿیبیه هیجه ٍاویا یبكا یاؼىاقکًًؿه و ٠فابٓ گكؾايؿ یه

ؾاقؾ: هٍكکاو هکه به ج٘ىؽك و بیاو هی 11-12ی ٨ك٬او، آیات که ٬كآو کكین ؾق وىقه ه٘چًاو
ًوا ﴿ ٨كهایؿ:پكؾاؼحًؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هیهیاوحهماء قوىل الله  ـُ ُٚ ٍَ إَِلٍّ  ۡوَك إِن َحذٍِّؼُؾوَٗ

َ
ِإَوَذا َرأ

َفََٰؾا 
َ
ِيأ ُ َبَكَر  ٱَّلٍّ ۚٗ  ډرَُقًَٜل  ٱّللٍّ ة َٛ َٗة َقَْۡي ن َضَبۡ

َ
ََلٓ أ ٜۡ َ َ٘ة ل ذِ َٛ ِ ٖۡ َءال َ٘ة َخ َّْ  که یهًگاه» ﴾إِن ََكَه ََلُِغ

 ىیا:ٓ ًؿیگىیه یبكؼ به یبكؼ کًاو یو ٌىؼٔ كيؿیگیه و ج٘ىؽكت اوحهماء به جًها ًًؿ،یبیه قا جى
 و به نیکً یكویپ او ال و کبكاء ٠٭بلء ها جإ ٔاوث؟ ٨كوحاؾه ٥٘بكیپ ٠ًىاو به قا او ؼؿا که یکى آو اوث

 که قوؾیه آو نیب ن،یيکً ؼىؾ اویؼؿآ پكوحًٔ بك یؿاقیپا و اوح٭اهث ها اگك ٕٓ.ن؟ی٩حیب قاه ؾيبالً
و ٔ کًؿ هًّك٦ هاویه١بىؾها ال قا هآ ًیؼى ظّصث و ٬ّىت اویب ظىى و با والؾ گ٘كاه قا ها هكؾ ىیأ

 .«گكؾايؿٓ هاوهًعك٦ صهیيح و ؾق ؿیي٘ا لیهح٘ا یکحاپكوحی یوى به
٨كهایؿ: چىو آو هٍكکايی هی ؼؿاويؿ هح١ال به پیاهبكي هع٘ؿ»گىیؿ: هی  يش٩١ك ٘بك بىأ

ًوا﴿ ٌاو قا بكایث بالگى ي٘ىؾم، جى قا ببیًًؿ،که ؾاوحاو ـُ ُٚ ٍَ إَِلٍّ  جًها جى قا به هىؽكه گك٨حه  ﴾إِن َحذٍِّؼُؾوَٗ
َفََٰؾا ﴿ گىیًؿ:و با هىؽكگی هی کًًؿو ج٘ىؽكت هی

َ
ِيأ ُ َبَكَر  ٱَّلٍّ آیا ایى کىی اوث  ﴾ډرَُقًَٜل  ٱّللٍّ

 .1«اوثکه ؼؿاويؿ ال هیاو ؼل٭ً، به ٠ًىاو پیاهبك به وىی ها ٨كوحاؾه 
بكاوان ؾیؿگاهی که بیايگك آو اوث که ایى آیه ؾق هىقؾ   - شهل ؼّىِا بىأک٩اق ٬كیً ٠٘ىها و 

ها ؾق هیاو آوال ایى شهث که بؿیى ٬ًا٠ث و باوق و ا٠ح٭اؾ قویؿه باًٌؿ که قوىل الله  -1او يالل ٌؿه
ایى اهىق  ، او قا به1ٌاو هل٭ب به اهیى بىؾکه او ؾق هیاواوث، ؾقظالیاظحكاهی  بی یى جع٭یك وهىحع٫ ا

                                                           
 ابى هٍام. ،2/113ٓالىیكة الًبىیة ٔي؛ب٥ى ،1/111ٓه١الن الحًمیل ٔ ي؛٬ك٘ب ،21/211ٓظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا -2
 ٓ.110-8/123ٔ يو ابى الصىل ؛1/111ٓپیكاهىو ایى آیه  ٔبًگك به جىٔیعات ابى کریك  -1
؛ ابى کریك ،1/122ٓج٩ىیك ال٭كآو الکكین ٔ ؛ابى ٠ٙیة ،1/122ٓ: ال٘عكق الىشیم ٔيگا و ي؛٘بك ،3/131ٓشاهٟ البیاو ٔ -1

 .ي٬او٘ ،111ٓ-1/111هعاوى الحؤویل ٔ
 ٓ.21/11ظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا -1
های هؽحل٧ و هحًىٞ به شًگ و ؾًٌ٘ی با او بكؼاوحًؿ، چه هٍكکاو و اهل لهیى ؾق هیؿاو »...گىیؿ: هی ابى ٬ین  -1

ها ظحی ؾق قولی ال قولها ٌاهؿ جًها یک ؾقو٢ کىچک یا بمقگ ال او يبىؾيؿ که هیچیک ال آوچه اهل کحاب؛ ؾقظالی
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پكؾالی و و٢کكؾيؿ، بلکه ٠لث چیم ؾیگكی بىؾ و آو ایًکه ٠ًاؾ و لصبالی و وكکٍی و ؾقجىِی٧ ي٘ی
گىيه ال قوی ج٘ىؽك و اوحهماء ؾاٌث جا ایىبالؾاٌحى ال قاه ؼؿا جىوٗ بمقگاو و اٌكا٦، آياو قا واهی

َفََٰؾا ﴿ قا جىِی٧ کًًؿ:قوىل الله 
َ
ِيأ ُ َبَكَر  ٱَّلٍّ و ایى وؽًاو قا با وشىؾ جىلین »؛ ﴾ډرَُقًَٜل  ٱّللٍّ

و ایى يهایث ايکاق و  به لباو آوقؾيؿ  ؾقوحی قوىل اللهبىؾو و ا٬كاق ؾاٌحى به اهیى بىؾو و قاوحی و 
و ه٭ّىؾٌاو ال چًیى وؽًايی آو بىؾ که اؾ٠ای قوالث ال وىی قوىل  باٌؿ.شعىؾ و اوز اوحهماء هی

 .2«او شایم يیىثباوقکكؾيی يبىؾه و ا٠ح٭اؾ و باوق بؿالله 
٬ات با ٠الن اهل هکه ؾق هبلجىاو به ٠٘لکكؾ هی  اوحهماء به قوىل الله های ِىقت ال ؾیگك -1

پی٘او ٌؿو با بمقگاو هکه ٌك٦ بكای هناٌاقه ي٘ىؾ، آيگاه که ک١ب بى أ ٌك٦،أیهىؾ، ک١ب بى 
 ش٩١ك با وًؿي ال ابى ٠بان  بىأبك ٔؿ ؾ٠ىت جىظیؿی شؿیؿ و ِاظب آو به هکه آهؿ. 

ٌك٦ واقؾ هکه ٌؿ، ٬كیً بؿو گ٩حًؿ: جى ٠الن و أچىو ک١ب بى »گىیؿ: قوایث کكؾه که هی
ؼیك و بكکث قا يؿیؿی که ٬ىهً گ٩حًؿ: آیا ایى ابحك و بیبمقگ اهل هؿیًه هىحی؟ گ٩ث: آقی، 

                                                                                                                                                         
گ٩حن: ای ؾایی، آیا ام بىؾ، شهل که ؾایی بىأگىیؿ: به هی ةجا ایًکه به ؼا٘ك آو ال او ؼكؾه گیكی کًًؿ؛ هىىق بى هؽكه

شهل گ٩ث: ای ؼىاهكلاؾه، به ؼؿا  بىأکكؾیؿ؟ ا به ؾقو٢ و کفب هحهن هی٬بل ال ایًکه هع٘ؿ پیاهً قا بالگى کًؿ، او ق
ٌؿ و چىو هىهای ویاه وكي و٩یؿ گٍث، چًاو که شىاو بىؾ، ؾق هیاو ها اهیى ؼىايؿه هیوىگًؿ، هع٘ؿ ؾقظالی

کًیؿ؟ په گ٩ث: ای ؼىاهكلاؾه، ها بك وك ٌك٦ و ، په چكا ال او پیكوی ي٘یيبىؾ که ؾقو٢ بگىیؿ. گ٩حن: ای ؾایی
و آب ؾاؾيؿ و ها آب ؾاؾین و  ها ٤فا ؾاؾيؿ و ها ٤فا ؾاؾینه آوبمقگی با بًی هاٌن يماٞ ي٘ىؾه و اؼحبل٦ کكؾین، پ

: پیاهبكؼؿا ال هیاو هاوث، ها گ٩حًؿاشاقه ؾاؾيؿ و اشاقه ؾاؾین، په چىو ج٭كیبا با یکؿگك هىاوی و یکىاو بىؾین، آو
 211: ٨هام َای شم ايکاق قوالث و پیاهبكی وی يؿاٌحینٓ شبلء األله قوبكو ٌىین ٔلفا چاقهؤپه چگىيه با ایى هى

و بًگك به جىِی٧ ظال ک٩اق ٬كیً جىوٗ ٠٘كو بى  ي؛ب٭ا٠ ،112ٓ-1/110اوب اآلیات والىىق ٔجً ييٝن الؿقق ٨ -2
کكؾيؿ، ال قوی هىؽكگی به بیث الله العكام قا ٘ىا٦ هی که قوىل الله  اهیال١اَ که چگىيه ک٩اق ٬كیً هًگ

٤َا أ» ها ٨كهىؾ:ؾق بكابك آياو ایىحاؾه و بؿاو کكؾيؿ جا ایًکه قوىل الله اٌاقه هی ایٍاو
َ
َْشَ َُٛؽيٍْق، أ ْٓ ٬َن يَا ٤َ ُٓ تَْف٥َ

ِْٙس ِي َج ةْصِ  َواذلَّ ْػ ِسْئُخُس٣ْ ةِاذلَّ َٜ ًٌىیؿ، وىگًؿ به کىی که شاين ؾق ؾوث اووث هكگ ای ٬كیٍیاو آیا هی» «بَِيِػهِ، ١َ
 اوًاؾ ِعیطه ٓ ب1/131ال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أ ؛ابى هٍام ،130ٓ-2/113الىیكة الًبىیة ٔ .«امقا بكایحاو به اقه٥او آوقؾه

 ؾق ي اوثقبؽا اِل ایى قوایث يمؾ، و ابى اوعا٪ با جعؿید ٔظؿذًيٓ آو قا ي٭ل کكؾه اوث قوایث کكؾه اوث
يّاق، کحاب هًا٬ب األ ؾق ٓ و11-٨1/18حط ٔ ،1811ٓٔ ٌ٘اقهٔلى کًث هحؽفا ؼلیبلٓ  باب ،کحاب ٨ٕائل الّعابة

ج٩ىیك  ، هًگامکحاب الح٩ىیك ؾقٓ. و ٨1/101حط ٔ ،1118ٓٔ ٌ٘اقهِعابه هى الٍ٘كکیى ب٘کة، أباب ها ل٭ی الًبی و 
اظ٘ؿ آو قا قوایث کكؾه : گ٩حه اوث 8/28ٓال٘صٟ٘ ٔ ؾق يهیر٘ ؛٨1/128ٓحط ٔ ،1121ٓٔ ٌ٘اقههًیى، ئوىقة ال٘
و : گىیؿهی و. باًٌؿهی قشال الّعیط آو، قشال ؾیگك و ؛ًٌٔیؿوٓ کكؾه اوث و٘اٞجّكیط به ابى اوعا٪ اوث و 

 ؾق ِعیط بؽٍی ال آو آهؿه اوث.
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 .2...«کًًؿ، او ال ها بكجك اوثگ٘او هی
که په ال وی ٨كليؿی ال او با٬ی  يام و يٍاو جىِی٧ ي٘ىؾيؿقا ابحك و بیگىيه قوىل الله و ایى

هايؿ و اؼباق وی هً٭ٟٙ گكؾیؿه و هیچ یاق و یاوق و کىی ٘ايؿه و چىو ال ؾيیا قوؾ اذكی ال او با٬ی ي٘یي
قا هىقؾ اوحهماء و ج٘ىؽك ٬كاق گىيه قوىل الله باٌؿ. و ایىکه ايح٭ام ؼىيً قا بگیكؾ، بكای وی ي٘ی

 ؾاؾيؿ. 
 ٠فاب الهی بكآياو باؾ، ٠فابی که هىحع٫ آيًؿ. 

پكوحاو و ی کىذك قا ؾق بیاو ٥٘یاو و جصاول و ج١ؿی بثبىؾ که ؼؿاويؿ هح١ال وىقهو بؿیى وبب 
ؾویىه چیًی و هٍاوقه یهىؾیاو بك ٠لیه اهل جىظیؿ و هىظؿاو قاوحیى و بلکه بك ٠لیه ویؿ و آ٬ای ٨كليؿاو 

 يالل ٨كهىؾ. له آؾم، هع٘ؿ بى ٠بؿال
ٓ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ة ٍَ  إِجٍّ ۡخَؽۡيَجَٰ

َ
َُ أ ّۡ زَؿَ ٱ ٍَ وَ  ١ ٜۡ ِ ِ لَِؿّب

ِّ َؿۡ وََط َۡ َٜ  ٢ ٱ ُٚ  ٍَ ۡبََتُ إِنٍّ َشةَِٗب
َ
 ٱۡۡل

و  ظ٫ ىیو ؾ يبّىت کهٔ نیاکكؾه ٠ٙاء قا ی٨كاواي ثیيها یب یو ؼىب كیؼ جى به ها» [1-2]الکىذك:  ﴾٣
 یبكا جًها اوث ىیچً که ظال ٓ.ؾاقؾ ه٘كاه به قا شهاو ؾو و١اؾت که اوث یمیچ آو و هك ثیهؿا

 و يٍاو يامیو ب و بكکث كیؼیب جى جىل ًهیک ؾٌ٘ى ،ّک ٌ بؿوو .بکى یو ٬كباي بؽىاو ي٘ال ؼىؾ پكوقؾگاق
 .«بىؾ ؼىاهؿ

 ایٍاوی بكؼىقؾ اهل ٘ائ٧ با يىٞ ج١اهل و يعىه  اوحهماء به قوىل الله های ِىقت ال ؾیگك -1
وكلهیًی که اهث ییؿ و ؤبا هؿ٦ ٘لب یاقی و يّكت و ج. آيگاه که قوىل الله اوث

ها ها ق٨ث، اها پاوػ آوهىل٘او و ؾولث اوبلهی ؾق آو ا٬اهه گكؾیؿه و بك پا گكؾؾ، به وىی آو
ء گك٨حه و ها بىؾ؛ په او قا به ج٘ىؽك و اوحهمابؿجكیى پاوػ  ی قوىل اللهبه ایى ؼىاوحه

او قا آهاز ؾًٌام و  یىقي بكؾه و  پیاهبك ؼكؾاو و وبک ه٥ماو ایٍاو به اظ٘٭او و ياؾاياو و کن
قوىل يىبث به اظحكاهی  بی گىيه به جع٭یك وياوما ٬كاق ؾاؾه و به وىیً وًگ پكجاب کكؾيؿ و ایى

ٌاو که با آو به وىی حؽ٩ا٦ ه٭ام و هًملث قوالث و يبىتؾو و اوو وبک و ؼىاق ٌ٘ك  الله 
 .1«آهؿه بىؾيؿ، قوی آوقؾيؿ

                                                           
: الّاقم آو قا قوایث کكؾه اوث؛ يگا 1/108ٓالؿق الً٘رىق ٔ؛ و ویى٘ي ؾق 181ٓ-1/188ٌاکكٓ ٔ -3118ٔ ٌ٘اقه -2

 .10 :ال٘ىلىل، َ
 :٨٭ه الىیكة، َي؛ و ِالع ،111ٓ-1/111وبل الهؿی والكٌاؾ ٔ؛ ابى هٍام ،110ٓ، 2/123: الىیكة الًبىیة ٔيگا -1

 .ييؿو ،211-218 :الىیكة الًبىیة، َ ي؛ و٤مال ،211-218
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ها، با آو هىاشه گكؾیؿ، ک٩ك وقلیؿو آياو به هبل٬ات با آوؾق اها بؿجكیى ٠٘لکكؾی که قوىل الله 
قا ها ال ؾ٠ىجً بىؾ؛ ؾق هیاو کىايی که قوىل الله و ا٠كاْ و قوی گكؾايیؿو آوقوىل الله 

وا و بمقگاو ذ٭ی٧ بىؾيؿ که وكوقی و إؾاؾيؿ، وه ي٩ك ال ققا هىقؾ اوحهماء ٬كاق هی ایٍاوهىؽكه کكؾه و 
بیب، ٨كليؿاو ٠٘كو بى ٠٘یك ها: ٠بؿ یالیل، هى١ىؾ و ظها قویؿه بىؾ؛ و آوٌاو بؿاوویاؾت ؾق هیاو ٬ىم

گ٩ث: اگك ؼؿاويؿ جى قا بكگمیؿه باٌؿ، پكؾه ؼايه ک١به قا پاقه ها به قوىل الله که یکی ال آو بىؾيؿ
ىهی که ؼىاهن کكؾ. ؾوهی گ٩ث: آیا ؼؿاويؿ ٤یك ال جى کىی قا پیؿا يکكؾ که او قا هب١ىخ کًؿ؟ و و

و و ه٭ام ؤگىین. اگك جى پیاهبك باٌی، ٌها بىؾ، گ٩ث: به ؼؿا وىگًؿ هكگم با جى وؽى ي٘یجكیى آو٠ا٬ل
و اگك بك ؼؿا ؾقو٢ بىحه باٌی، هًاوب يیىث با جى وث که بؽىاهن با جى وؽى گىین اجى ٨كاجك ال آو 

 .2وؽى گىین
َفََٰؾا ﴿ ايؿالؾ که گ٩حًؿ:بكاوحی پاوػ اول و ؾوم آياو ها قا به یاؾ ک٩اق هکه هی

َ
ِيأ ُ َبَكَر  ٱَّلٍّ  ٱّللٍّ

  2.﴾ډرَُقًَٜل 
گیكی ج٘اهی ک٩اق و هٍكکاو ؾق جع٭یك و وبک ٌ٘كؾو کىی که بكاوحی ؾق ٘ىل جاقیػ، هىٟٔ

ایى اوان  ؼؿاويؿ هح١ال او قا به ٠ًىاو قظ٘ث بكای شهايیاو هب١ىخ کكؾه، یکىاو بىؾه اوث. و بك
ال ي٘ىؾ: آیا قولی بؿجك ال قول اظؿ بك جى گفٌحه اوث؟ ئووىل الله ال ق اوث که چىو ٠ایٍه 

َتِث، إِْذ »٨كهىؾيؿ: قوىل الله  َٜ َٓ ِٜيُج ٣ْ٫ُ٨ْ٤ِ ي٬ََْم ا١ َكػَّ ٤َا ١َ
َ
ِٜيُج، َوََكَن أ ِٝ ٤َا ١َ ٬َِْٛم ِٜيُج ٦ْ٤ِ  ْػ ١َ َٜ َ١

ِِس لََعَ اة٦ِْ َخْتِػ يَاحِل٠َ ة٦ِْ َخْتِػ ُّكٍَل،  ْٙ َؽْىُج َج ٧َا َم٬٥ُ٫ٌْم َْ
َ
ُج وَأ ْٜ َ٢ ٍَ َرْدُت، َ٘اْج

َ
٣َْ٢َ٘ َُيِْتِِن إََِل ٤َا أ

ِس 
ْ
ُج َرأ ْٓ ََ٘ؽَذ ا١ِِب  َٓ ْؽِن اثلَّ َٜ

ِ ٧َا ة
َ
ْٚ إاِلَّ وَأ ِٙ َخ ـْ َ

٣َْ٢َ٘ أ های لیاؾی ال وىی ٬ىهث وؽحی» 1..«.لََعَ وَْسِِه، 
ی١ًی  ؛ؿم، قول ٠٭به بىؾها با آو هىاشه گكؾیقا هحع٘ل ٌؿم، اها ٌؿیؿجكیى هٍکلی که ال وىی آو

قا يپفیك٨ث، ٤٘گیى ٌؿم و الیل بى ٠بؿ کبلل ٠كٔه ي٘ىؾم، آوام قا به ابى ٠بؿ یهًگاهی که ؼىاوحه
گاه به وىیی که چهكه که به ؼىؾ آهؿم، ؾیؿم که ؾق ٬كو  ام به آو ٘ك٦ بىؾ، بكاه ا٨حاؾم. هًگاهیياؼىؾآ

 .«الر١الب هىحن. وكم قا بلًؿ کكؾم...
                                                           

ابى  ،2/111ٓ: هؿاقز الىالکیى ٔيگا و ي.ِالع ،1/111ٌٓاؾ ٔوبل الهؿی والك؛ ابى هٍام ،2/123ٓالىیكة الًبىیة ٔ -2
 ال٭ین.

 که ؼؿاويؿ او قا به ٠ًىاو پیاهبك ٨كوحاؾه اوث؟ٕ یآیا ایى اوث کى -1
ؼكی ٩٤ك له ها ظؿاه٘ا األا ٨ىا٨٭ثالى٘اء  يوال٘بلئکة ٨ «آهیى»ظؿکن أـا ٬ال ابؿء الؽل٫، باب  به قوایث بؽاقي ؾق -1

ْیِه کحاب الصهاؾ والىیك، باب  ؾقهىلن  ؛٨8/180ٓحط ٔ ،1112ٓٔ ٌ٘اقهج٭ؿم هى ـيبه،  ل  ه  ٠  ی اللَّ لَّ  ِ ِبيُّ  ًَّ ِ٭ي  ال ا ل  ه 
ا٨ِِ٭یى    ً  ٘ اْل كِِکیى  و  ٍْ  ٘ ی اْل ـ  ن  ِهْى أ  لَّ و   ٓ.131-21/138ٔ ييىو ،2131ٓٔ ٌ٘اقه ،و 
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ال ٬ىهً ؾق هکه و يیم ال ذ٭ی٧ِ اهل ٘ائ٧ ٬ىال و ا١٨ال اوحهماءآهیمی که قوىل الله اها ج٘اهی ا
با آو هىاشه گكؾیؿ، ه٘گی به ج٭ؿیك ؼؿاويؿ هح١ال بىؾ و ؾق ج٘اهی ایى ظاالت، الله ٠موشل بك ایى 

 ی اوح١ٕا٦اظا٘ه ؾاٌث و ایى هكظله وولن٠لیهاللهِلیو ِاظب آو  - ؾ٠ىت جىظیؿ -ؾ٠ىت شؿیؿ 
جا ایًکه  ابحبلءها و آلهایٍات الهی بىؾيؿ ای که اهل ای٘او ؾق ه١كْ ايىاٞ اهحعايات و بىؾ، هكظله

ای های الهی، ه٭ؿههو ؾق وا٬ٟ ج٘اهی ایى ابحبلء و آلهایً ٌاو وكوؽحايه و ٬ؿقجً٘ؿايه باٌؿبالگٍث
بك لهیى بىؾ، ه٘او ی ج٘کیى و ٬ؿقت یا٨حى اهل اوبلم و ای٘او ؾق شهث آهاؾگی یا٨حى بكای هكظله

ها به ها قا ال جاقیکیکىايی که ایى قوالث شاویؿاو قا بكای شهايیاو ظ٘ل ؼىاهًؿ ي٘ىؾ جا ایًکه آو
 وىی يىق و قوًٌایی ؼاقز کًًؿ.

 به سعىل اللهی اص اعحهضاء یهىد و يصاسی های صىست هغلب دوم:
٨كهاو الهی به هؿیًه به قوىل الله ، په ال ایًکه ؾ٠ىت يبىی ؾق ؾوقاو هکی به پایاو قویؿ

ییؿ و يّكت و یاقی ايّاق هىاشه ٌؿيؿ، اها ؾق هؿیًه هن ؤو ؾق آيصا با اوح٭بال و ج هصكت ي٘ىؾيؿ
ٌکًی و ؾاٌحًؿ و ؾق هؿیًه هن ؾوث ال کاقظٕىق  2ی یهىؾیاو و هًا٨٭اواوحهماءکًًؿگاو ؾق ؾو شبهه
 ج٘ىؽك و اوحهماء بكيؿاٌحًؿ.

 مغخش یهىد و يصاسی:اها اعحهضاء و ج
اوحهماء و ج٘ىؽك یهىؾیاو، ه٘او ه٥ٕىب ٠لیهن که هىقؾ ؼٍن و  های ِىقت ال ش٘له -2

ـکك  1ی ی هصاؾله آیهجىاو به هىقؾی که ؼؿاويؿ هح١ال ال آياو ؾق وىقه٤ٕب الهی هىحًؿ، هی
ٍَ ثِِٙ ...﴿ ٨كهایؿ:ي٘ىؾه، اٌاقه کكؾ. ؼؿاويؿ هح١ال هی ِ ٓۡ ُيَّي

َ ة ل َٕ ِ َٜۡك ث ُ ِإَوذَا َصةُٓءوَك َظيٍّ  ٱّللٍّ
 ٜۡ َ ٓۡ ل ِٛ ُٗىِك

َ
ٜلَُٜن ِِفٓ أ ٌُ َ٘ة  ََل َوَي ُب ُ ُحَكّؾِ ۖٞ وَجِئَۡف  ٱّللٍّ ة َٛ َج ٜۡ ُٓ يَۡطَْ ٍّ٘ َٛ ٓۡ َص ُٛ ۚٗ َظۡكُج ُٜل ٌُ ة َج َٕ ِ ث

ِطريُ  َٕ ۡ  قا جى ؼؿا که ًؿیگىیه وبلم قا جى یابگىيه ًؿیآیه جى ًیپ به که یو هًگاه» ﴾٨ ٱل
ٓ ؾايؿیه و ؼؿا اوث بؿ ها ا٠٘ال اگك: ًٔؿیگىیه ؼىؾ به ؾل ؾق. اوث يگ٩حه وبلم بؿايگىيه

 به یالیو ئ اوث ٍاویا بىًؿه ؾولغٕ ؾهؿ؟یي٘ ٩كیک هاویهاگ٩حه ؼا٘ك به قا ها چكا په
 و یوكايصاه بؿ چه و وىؼث ؼىاهًؿ آو آجً و با ٌؿ ؼىاهًؿ آو ؾاؼلٓ. ىثیي گكیؾ هصالات

ایٍاو ؼٙاب به   ی با قوىل اللهها ؾق هىاشههو وبلهی که آو« ٕاوث یگاهیشا بؿ چه
گىيه وبلم گ٩حى، که ه٭ّىؾٌاو ال ایى« الىام ٠لیک»گ٩حًؿ: آو بىؾ که هی آوقؾيؿ، بك لباو هی

                                                           
 ؾق هبعد ب١ؿی بعد اوحهماء هًا٨٭او ؼىاهؿ آهؿ. -2
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إَِذا إِنَّ احْل٬٫ََُد »٨كهىؾيؿ: که قوىل الله  کكؾه قوایث ٠بؿالله بى ٠٘ك  هكگ بك جى بىؾ.
٬لُ  ُٜ َ٘إِج٥ََّا َح َضُػُ٪٣ْ 

َ
٢َْيُس٣ْ أ َْ  ٣ََّ٢ ٢َْيُس٣ْ  /ـَ َْ اُم  ٬ل٬ُا ؛الفَّ ُٜ ٢َْيُس٣ْ  /َذ َْ چىو یهىؾ به یکی » 2«َو

گىیؿ: الىام ٠لیکن ٔهكگ بك ٌ٘آ په ٌ٘ا ٔؾق پاوػ ویٓ بگىییؿ: و بك ال ٌ٘ا وبلم کًؿ، هی
گىیؿ: قوایث ي٘ىؾه که هی جك ال ایى ظؿید، ظؿیری اوث که ٠ایٍه و ِكیط .«ٌ٘ا باؾ

به  هكگ بك ٌ٘ا باؾ. په ٠ایٍه  «افسام ظؾقؽم»گ٩حًؿ: آهؿه و هییهىؾ يمؾ قوىل الله 
وام ٔهكگٓ بك ٌ٘ا باؾ و ل١ى و  «َظَؾقُْؽمْ  اهللهُ َوَؽِضَ   اهللهُ، َوَفَعـَُؽمُ  َظَؾْقُؽْم،»ایٍاو گ٩ث: 
، »٨كهىؾيؿ: قوىل الله  .ؼؿاويؿ بك ٌ٘ا باؾ ي٩كیى و ؼٍن ِٚ

ْ٘ ِٝ ةِالِؽ ٢َْي َْ َم٫ًَْل يَا ََعئَِلُث، 
ْطَق  ُٙ َٗ وَا١ ٨ْ ُٓ ؼىیی و  آقام بگیك ای ٠ایٍه، يكهً يٍاو بؿه و ال ؾقٌث» «َوإِيَّاِك َوا١

گ٩ث: آیا يًٍیؿی که آياو چه گ٩حًؿ؟ قوىل الله  . ٠ایٍه «ياوماگىیی پكهیم کى
َول٣َْ تَْف٥َِِع ٤َا ٢ُُْٛج؟»٨كهىؾيؿ: 

َ
َ٘يُْفَخَشاُب ِِل ذِي٣ْ٫ِ، َوالَ يُْفَخَشاُب ل٣ْ٫َُ ِِفّ  أ ٢َْي٣ْ٫ِ،  َْ  «َرَدْدُت 

ایٍاو بالگكؾايؿم. ؾ٠ای هى ؾق هىقؾ  آیا يًٍیؿی که هى چه گ٩حن؟ ٔآيچه به هى گ٩حه بىؾيؿٓ بك»
 .1«ٌىؾٌىؾ و ؾ٠ای ایٍاو ؾق هىقؾ هى پفیك٨حه ي٘یایٍاو پفیك٨حه هی

ؾاؾ بىؾ، ؼؿاويؿ به ها ههلث ي٘یگ٩حًؿ: اگك هع٘ؿ پیاهبك هیها هیو آو ...»گىیؿ: هی يابى ال١كب
له شاهل بىؾيؿ که ؼؿاويؿ هح١ال بىیاق ؤها بؿیى هىکه آوکه او قا ؾًٌام ؾاؾه و جع٭یكي کًین؛ ؾقظالی

کًؿ چه ؾهؿ، وكی١ا و ٨ىقا هصالات ي٘ی ظٕكت ظ٫ ؾًٌام اق و ظلین اوث و کىی که ظحی بهبكؾب
قو الله ٠موشل ایى آیه قا يالل ٨كهىؾه و با آو پكؾه ال ... ال ایىىی که پیاهبكي قا ؾًٌام ؾهؿ به ک قوؿ

                                                           
کحاب الىیك، باب  ؾق ييىائ ؛1/111ٓٓ 1108ٔٔ ٌ٘اقهالىبلم ٠لی اهل الفهة،  يؾب، باب ٨األ ؾقؾاوؾ  بىأ به قوایث -2

: ٌیػ ألبايي آو قا ِعیط ؾايىحه اوث، يگا ٓ، و1/211ٓ 2801ٔٔ ٌ٘اقه ،هل الکحابأالحىلین ٠لی  يهاشاء ٨
و ] ايؿ:یى قوایث کكؾهگىیؿ: اکرك هعؿذیى ایًچًهی يؼٙاب ،...1111ٔ ٌ٘اقهٓ 1/311ؾاوؾ ٔ يبأِعیط وًى 

لیکن[ قوایث کكؾه اوث و ایى ٠و به ِىقت ]« واو»قا بؿوو آو ةايؿ، اها و٩یاو بى ٠ییًقا ـکك ي٘ىؾه« واو»٠لیکن[ و 
و با  ٩حًؿ، ٠یًا به ؼىؾٌاو بالهی گكؾؾگ هی قا کهه لیكا چىو واو ظف٦ ٌىؾ، آيچ ،باٌؿ هی جك و ٬ىل ِىابِعیط

 گكؾيؿ. چكا که واو ظك٦ ٧ٙ٠ شٟ٘ هیاو ؾو چیم هی ها، هىقؾ آو ؼٙاب و آيچه گ٩حًؿ، وا٬ٟبىؾو واو هٍحكکا با آو
 ٓ.1/111ٔ -ال٘ٙبىٞ بهاهً وًى ابی ؾاوؾ-ه١الن الىًی باٌؿ. هی

ٓ، و 181-20/188ٓ، ٨حط 8010ٔٔ ٌ٘اقه، هح٩عٍاً  وال ٨اظٍاً  يؾب، باب لن یکى الًبکحاب األ ي،بؽاقبه قوایث  -1
 و .22/101ٓٓ، ٨حط 8102ٔٔ ٌ٘اقه ،«الیهىؾ وال یىحصاب لهن ٨یًا يالؿ٠ىات، باب ٬ىل الًبی: یىحصاب لًا ٨ ؾق

 ٓ.11183ٓ الی 11182ٔجعث االق٬ام هى ٔ ت ٨ی هفا ال١ً٘ییاالكوا، ي٘بك، 21ٓ-21/21: شاهٟ البیاو ٔيگا
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 .2ای بكای پیاهبكي بىؾٌاو ي٘ىؾ. و ؾقوا٬ٟ ایى ه١صمهاوكاق و با٘ى آياو بكؾاٌحه و قوىای
ٌاو قا آوقؾيؿ، هکك و ظیله و يیكيگآقی یهىؾیاو چًاو بىؾيؿ که ظحی ؾق کل٘اجی که بك لباو هی

بىؾيؿ، اِٙبلظات ه١كو٦ هیاو و چىو به يمؾ قوىل الله  کكؾيؿپًهاو ي٘ىؾه و ال آو ؾقی٣ ي٘ی
بكؾيؿ، لیکى ؾق ٤یك شایگاه ؼىؾ؛ و ج٘اهی ایى هىاقؾ جًها ال قوی اوحهماء و جع٭یك هىل٘اياو قا به کاق هی

ِؼُب٨َا ل٬َْاَل » گ٩حًؿ:بىؾ و ؾق هیاو ؼىؾ هیو جىهیى به ه٭ام يبىت و قوىل الله  َٓ ُ  ُح ٬لُ  ة٥َِا اّللَّ ُٜ و  «َج
و بىؾ، ظح٘ا ؼؿاويؿ به ؼا٘ك جع٭یك و جىهیى ه٭ّىؾٌاو ال ایى وؽى آو بىؾ که اگك هع٘ؿ پیاهبك هی

  .1ؾاؾؼىاق و ـلیل ٌ٘كؾو او، ها قا ٠فاب هی
َٓ »گىیؿ: هی ي٬او٘ ُبـَا فَْو ی١ًی ٔاگك او پیاهبك اوث، په چكا ؼؿاويؿ ها قا به  ؛«َكُؼوُل  باَِم  اهللهُ ُیَعذِّ

کًؿٓ و جعیث و وبلم ؾاؾو به او ٠ٔفاب ي٘یهاو بك ـم و يکىهً وی یا جعكی٧ ي٘ىؾو ؼا٘كٓ يصىای
  .1گ٩حًؿایى وؽى قا ال قوی هىؽكگی و اوحهماء هی

ها قا ؾق بكؼىاهؿ آوکكؾيؿ ؼىاهًؿ ؾیؿ و اي هیاؼباق آيچه هىؽكهگىيه اوث که آو یهىؾیاو، و ایى
 گك٨ث.

هىاقؾی اوث که ؾق ٬كآو کكین ـکك ٌؿه   اوحهماء یهىؾ به قوىل الله های ِىقت ال ؾیگك -1
ة﴿ ٨كهایؿ:اوث. آيصا که ؼؿاويؿ هح١ال هی َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ُ َ٘ة َوًُٜل ْ َرَِٰق ٜا ُ ٜل ٌُ ْ ََل َت ٜا ُ٘ َٔ َءا

ۡؿَٗة ـُ ْۗۡ وَ  ٱٗ ٜا ُك َٕ َٖ قَ  ٱۡق َٰىِؿِي َْۡؽ ِ ٓ  َول َِل
َ
ٕ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [201]الب٭كة:  ﴾ٮ٩َؾاٌب أ

 ٬كآو اتیآ ا٨ثیو ؾق ظ٩ٛ یبكا ؼىؾ، ٍحكیب و جىّشه هكا٠ات یج٭أا ٥٘بكیپ ال که یهًگاهٔ
َ٘ة﴿ :ؿیهگىئٓ ؿیکًیه  به قا یگكیؾ یه١ً هن یهاواژه بلکهٕ یبپا قا و ها کى ح٘اویق٠ا: ٔ﴾َرَِٰق

 به میآه و ؾًٌام لٌث ه٩هىم و ؾق کًًؿ وىء اوح٩اؾه آو ال يحىايًؿ هٍكکاو و اویهىؾی جا ؿیبك کاق
ۡؿَٗة﴿ :ؿیو بگىئٓ ببكيؿ کاقي ـُ  و ؼىب. کى هاوثیق٠ا يگك، ها ؾق ايؿال، يٝك ها بكٔ ﴾ٱٗ

 هٍكکاو یو بكا ؿیو بًٍى ؿیؾه ٨كا گىيٓ ؿیگىیو ه ؼىايؿیه ٨كو ٌ٘ا بك ٥٘بكیبؿايچه پ
 .«اوث یؾقؾياک ٠فابٓ ٍاویا چىو یاهکًًؿ ٍؽًؿیقٔ

َٖ ﴿ ٨كهایؿ:و ؾق شایی ؾیگك هی ِ ّٔ َٖ ِي ْ ُيَّؿِوَُٜن  ٱَّلٍّ ةُهوا َٚ َٓ ََّۡكِ َٜاِعكِِٙ  ٱ ٍّٔ َ٘ة  ۦَقٖ  ِٕۡك ٜلَُٜن َق ٌُ َويَ
                                                           

ابى  ،1/111ٓال٘عكق الىشیم ٔي؛ و ٬ك٘ب ،21/213ٓظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا و .1/2111ٓظکام ال٭كآو ٔأ: يگا -2
 ٠ٙیة.

 ؼالو. ،1/180ٓویل .... ٔؤ: لباب الحيگا -1
 .ي٬او٘ ،1/10ٓهعاوى الحؤویل ٔ -1
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َ٘ة وَ  فۡ وََقَطۡي َٕ ة ِِف  ٱۡق ٘ا ٓۡ َوَؼۡك ِٛ ِ لِۡكجَذ
َ
َ٘ة ََلٍّۢا ثِد ٖف َوَرَِٰق َٕ ى َدرۡيَ ُمۡك ِٖ ٓۡ  ٱّلِي ُٛ جٍّ

َ
ٜۡ خ َ َ٘ة َول َؼۡك

َ
َ٘ة َوأ ۡك ِٕ ٜاْ َق ُ ًَةل

فۡ وَ  َٕ ۡؿَٗ وَ  ٱۡق ـُ ُٓ ٱٗ ُٛ َ٘ ٍَّّك ََٜم َوَؾَِٰسٖ  ًۡ
َ
ٓۡ َوأ ُٛ ٍّ ا ل ُ ة َََّكَن َػرۡيا َُٜ٘ن إَِلٍّ ًَِْيَلا  ٱّللٍّ ِٔ ٓۡ وَََل يُۡؤ  ﴾ڎثُِسۡىؿِِٚ

 یاِل یه١اي ال قا و کبلمٔ گكؾايًؿیه هًعك٦ ؼىؾ یشاها ال قا وؽًاو اویهىؾی ال یبكؼ» [18]الًىاء: 
 و به قا جى وؽىٔ نیؿیًٌ: ًؿیگىیو هٓ کًًؿیه ِعبث پهلى چًؿ و چًؿگىيه و و واقويه ؾاقيؿیه ؾوق به

ٓ شم یيًٍى و کاي ياقوا وؽًاؤ بًٍىٕٓ نی٩موؾیي اوی٠ّ و شمٔ نیيبكؾ و ٨كهاوٕٓ نیيگك٨ح کاق
 چىپاو ی١ًی ًا،یقا٠ قا٠ًِا،: یشا بهو ٔ ؾاؾيؿیه چیپ قا لباوٓ یولٔ یبپا قا ها:ٓ گ٩حًؿیهٔ و. قا یؿيیياًٌ
 بهٔ آياو اگك یولٕٓ قوىل ىیو ي٩كٔ بىؾ ىیؾ ٍؽًؿیقٓ هؿ٨ٍاؤ وٓ ...گ٩حًؿیه با،یيال: ی١ًی قا٠ًًِا، ای ها،
و  بًٍىٓ قا ها وؽًاؤ و نیکكؾ و ا٘ا٠ث نیؿیًٌ: گ٩حًؿیهٓ بایيال یو کاقها ياقوا وؽًاو ه٘ه ىیا یشا
و  جكؾقوثٓ و والگاقجك ثیوا١٬ بأ و بىؾ ٍاویا و ِبلض ي٩ٟ بهٓ نیکً کؾق قا ظ٭ائ٫ جأ بؿه ههلث ها به
 ٨كهىؾه و هعكوم هٙكوؾ ؼىؾ قظ٘ث و الٔ اوث ي٘ىؾه ىیي٩ك ک٩كٌاو وبب به قا آياو ؼؿاويؿ کىیل

 .«ًٓؿیگىیي٘ کیلبّ  قا ظ٫ یو ؾا٠ٔ آوقيؿیي٘ ٘اویا یايؿک ٌ٘اق شم و لفآ اوث
ًؿ، که ل١ًث ؼؿاويؿ بك آياو گ٩حج٘ىؽك و اوحهماء و وكگكهی و ٌىؼی هیو ایى وؽًاو قا ال قوی 

َ٘ة﴿ ی... و با گ٩حى کل٘هباؾ  کكؾيؿ که ه٭ّىؾٌاو آو اوث ایى جىهن قا ؾق ـهى ًٌىيؿه ایصاؾ هی ﴾َرَِٰق
که ه٭ّىؾ ظ٭ی٭ی ایٍاو ال به کاقبكؾو آو، ه١ًای که ها قا هكا٠ات کى و به ها گىي ٨كا ؾه، ؾقظالی

 گىيه و با ایى جك٨ًؿ به قوىل اللهو ایى ؼكؾی و ياؾايی بىؾهح٧ّ ي٘ىؾو پیاهبك به کن «ةظوكافر»
 .2ؾاؾيؿًٌام هیؾ

قیٍؽًؿ و هىؽكه کكؾو قوىل الله  «َوَراِظـَا ُمْسَؿعٍ  َؽْرَ  َواْشَؿعْ »لفا ه٭ّىؾ ال ایًکه گ٩حًؿ: 
وؽى گىیؿ: ایى باٌؿ. ابى لیؿ هیهی بىؾيؿ،جىوٗ یهىؾی که ؾق لهاو هصكت پیكاهىو قوىل الله 

و ال قوی ؾًٌام و ... که به ؼا٘ك اـیث و آلاق قوايؿو به قوىل الله ی١ًی یهىؾیاو بىؾ  ؛اهل کحاب

                                                           
-1/211الحعكیك والحًىیك ٔ ي؛ب٭ا٠ ،1/181ٓ: يٝن الؿقق ٔيگا و ؛ابى کریك ،181ٓ-٩2/181ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔج -2

ی قا٠ًا گىیؿ: کل٘هباٌؿ. قا٤ب ا٩ِهايی هیهی« ةالك٠ىي»گك٨حه ٌؿه ال « قا٠ًا»ی ابى ٠اٌىق؛ و اِل کل٘ه ،211ٓ
که به ه١ًای اظ٫٘ و کىل  باٌؿاق٠ى و اهكاة ق٠ًاء اوث، هیق٠ى و  –که اوً٘  «رظن افرجل یعن رظـا»ی ال واژه

که  ايعكا٦ ال ٠٭ل اوثبه ؼا٘ك کژی و ٠لث ياهیؿو به ایى و٧ِ  باٌؿ.هی -ی١ًی هكؾ و لو اظ٘٭ی هىحًؿ - ٌؿ
 :جٍبیهی به ٔق٠ىٓ ی١ًی جی٣ کىه اوث که ٤البا هح٘ایل و شلى آهؿه و ٤یكهىح٭ین اوث. ه٩كؾات ال٩اٚ ال٭كآو َ

  .يا٩ِهاي ،111
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  .2گ٩حًؿهیاوحهماء به قوىل الله 
 ای بىؾ که یهىؾیاو الآو کل٘ه»گىیؿ: قا ي٭ل ي٘ىؾه هی« قا٠ًا»كیى، ا٬ىال ٠ل٘ا ؾق ه١ًای ٌیػ ال٩٘ى

و ابى شكیس قوایث  ةؾق ایى قاوحا ال ابى ٠بان و ٬حاؾ قا و وپه قوایاجیگ٩حًؿ قوی اوحهماء و ؾًٌام هی
 .1«کًؿهی

هىحع٫ ٠فاب اها اگك پكویؿه ٌىؾ: اگك یهىؾ به ؼا٘ك قیٍؽًؿ ؾیى و هىؽكه کكؾو قوىل الله 
اقجؿاؾ ِكیط و   ی١ًی اوحهماء و قیٍؽًؿ ؾیى و قوىل الله ؛هن به ایى ؾلیل که ایى اهك ؼٙیك، آواوث

قوایث يٍؿه که ایى ٠٭ىبث و کی٩ك و ایى ظکن قا هىحع٫ ک٩ك بىاض اوث، په چكا ال قوىل الله 
 ال چیىث؟ئآياو بؿايًؿ؟ پاوػ ایى و

 ال ال چًؿ وشه اوث:ئپاوػ ایى و
م بىؾه اوث؛ ه٘او ظاالجی و قیٍؽًؿهای یهىؾیاو، ؾق ظالث ٧١ٔ اوبل ی ایى ج٘ىؽكه٘ه -2

هًاو، اـیث و آلاقهای هحًٞى و هح١ؿؾی ال اهل پیاهبكي و هئ ؾهؿ کهکه ؼؿاويؿ هح١ال ؼبك هی
و ٌکیبایی ها قا ؾق چًیى ظاالجی به ِبك کحاب و هٍكکاو هحع٘ل گكؾیؿيؿ و ؼؿاويؿ هح١ال آو

 ...و ج٭ىا اهك ي٘ىؾه بىؾ
و ؾیگك ایى  اي قا ببؽٍؿ و ال وی ؾقگفقؾؾًٌام ؾهًؿهبىؾ که ایى ظ٫ جًها ال آِو قوىل الله  -1

ببؽٍؿ و بكاظحی ال کًاق آو قا ی به قوىل الله ظ٫ ال آِو اهث يیىث که ؾًٌام ؾهًؿه
 ...بگفقؾ

پكؾاؼحًؿ ایى ج٘ىؽك و هیؾق هىاقؾی که یهىؾ به قیٍؽًؿ ؾیى و هىؽكه کكؾو قوىل الله  -1
و آٌکاق يبىؾه، بلکه با يى٠ی ایهام و پىٌیؿگی ه٘كاه اوحهماء ؾق ٬الب ال٩اٚ و ا٠٘الی ِكیط 

ٌاو ؾق لعى و یا ایًکه گاهی ي٩ا٪ ؾقويی گ٩حًؿ: الىام ٠لیکن.که ؾق وبلم کكؾو هیبىؾ چًاو
کكؾيؿ که ؾق پی چكا که آياو ؾق وؽى گ٩حى چًاو واي٘ىؾ هی ؛گٍثٌاو آٌکاق هیوؽى گ٩حى

... ها قا ي٘ایؿقا بًٍىؾ و هكا٠ات آوٌاو یاهبك کبلمباًٌؿ جا پهیال ي٘ىؾو ال قوىل الله وئ
کكؾيؿ، کبلم قا پیچ و جاب ؾاؾه و لباو قا پیچ گ٩حًؿ و ؾهاو بال هیاها ه٘یى که وؽى هی

ٌاو ال ایى ٠٘ل، اوحهماء و ؾًٌام و قیٍؽًؿ ؾیى بىؾ و چه بىا که ؾاؾيؿ و ٬ّؿ و يیث هی
کكؾيؿ، ایًها يیم پیاهبك قا که آياو پیاهبك قا ؼٙاب هیبكؼی ال هىل٘اياو به ج٭لیؿ ال یهىؾ، چًاو

                                                           
 ؾیب الّالط.أهع٘ؿ  ،2/200ٓال٭كآو والىًة ٔ ي: الیهىؾ ٨يگا و .ٓ ٌاکك111-1/111شاهٟ البیاو ٔ -2
جیىیك الکكین  ي؛ب٥ى ،2/111ٓه١الن الحًمیل ٔ ؛ٓ ٌاکك118-1/111ٓ ٌاکك، و 181ٔ-1/180: شاهٟ البیاو ٔيگا -1

 ابى جی٘یة.، به ب١ؿ 118 :الّاقم ال٘ىلىل، َ و ي؛ابى و١ؿ ،1/11ٓالكظ٘ى ٔ
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له يهی ٌؿيؿ؛ و اگك اوحهماء و ؤؾاؾيؿ. جا ایًکه ال ٘كی٫ وظی ال ایى هىهؽا٘ب ٬كاق هی
بىؾ، هكگم هىل٘اياو آو لعى و وؽًاو آياو ها وأط و آٌکاقا و ؼالی ال ایهام هیقیٍؽًؿ آو

 .2...ها يهی ٌىيؿ٘ال آوبكؾيؿ، جا ایًکه ال اوح١ قا به کاق ي٘ی
ة﴿ ٨كهایؿ:وبلم، ایى کبلم الله ٠موشل اوث که هیاها يهی اٌاقه ٌؿه ؾق کبلم ٌیػ اإل َٛ حَّ

َ
 َيَٰٓد

 َٖ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ُ َ٘ة َوًُٜل ٜاْ َرَِٰق ُ ٜل ٌُ ٜاْ ََل َت ُ٘ َٔ ۡؿَٗةَءا ـُ ْۗۡ وَ  ٱٗ ٜا ُك َٕ ٓ   ٱۡق َِل
َ
َٖ َقَؾاٌب أ َٰىِؿِي َْۡؽ ِ  .1[201]الب٭كة:  ﴾ٮ٩َول

 له و يکحه يه٩حه اوث: ؤؾق ایى آیه ؾو هى»گىیؿ: هی ي ٠بؿالله ٬ك٘ب بىأ
ها اٌاقه به جً٭یُ و ایى آیه بك آو ؾاللث ؾاقؾ که بایىحی ال ال٩اٚ هعح٘ل و ؾوپهلى که ؾق آوٓ 2

 و و هًملث، يه٩حه اوث، پكهیم ي٘ىؾ. ؤ٠یبصىیی و کاوحى ال ٌ
ظ٘ؿ بى أو آو هفهب هالکی و اِعابً و  ؾاللث ؾاقؾ. 1ج٘ىک به وؿ ـقائٟ بعدو يیم آیه به ٓ 1

... اها ؾلیل ال ؿ باٌؿ. و بك ایى اِل ٔوؿ ـقائٟٓ کحاب و وًث يیم ؾاللث ؾاقيظًبل ؾق قوایحی ال او هی
ة﴿ ٨كهایؿ:کحاب ایى آیه اوث که ؼؿاويؿ هح١ال هی َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي َ٘ة ٱَّلٍّ ْ َرَِٰق ٜا ُ ٜل ٌُ ْ ََل َت ٜا ُ٘ َٔ ه و وش ﴾...َءا

َ٘ة﴿ آو اوث که یهىؾ ایى واژه ةؾاللث ایى آیه بك هٍكو٠یث وؿ ـقی١ و  بكؾيؿقا به کاق هی ﴾َرَِٰق
بىؾ و چىو الله ٠موشل ه٭ّىؾٌاو ال به کاق بكؾو آو، ه١ًای لٌث آو و ؾًٌام به قوىل الله 

چكا که آو کل٘ه، وویله و  قا ال اوح١٘ال ایى ل٩ٛ يهی ي٘ىؾ؛ؾايىث، هىل٘اياو له قا هیؤظ٭ی٭ث ایى هى
 .1«بىؾ ای به وىی ؾًٌام ؾاؾوـقی١ه

                                                           
 باؼحّاق ٌؿیؿ. 111-118 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
ظ٩ٛ و ؾقیا٨ث آیات  یهكا٠ات و جىّشه بیٍحك ؼىؾ، بكا یکه ال پی٥٘بك ج٭أا یایؿٕ ٔهًگاهکه ای٘او آوقؾه یکىاي یا -1

ا»کًیؿٓ هگىئیؿ: ی٬كآو ه  ً ا٠ِ قا به کاق بكیؿ جا یهىؾیاو  یؾیگك یهن ه١ً یهإ بلکه واژهیٔق٠ایح٘او کى و ها قا بپا«: ق 
ا: »و هٍكکاو يحىايًؿ ال آو وىء اوح٩اؾه کًًؿ و ؾق ه٩هىم لٌث و ؾًٌام آهیم به کاقي ببكيؿٓ و بگىئیؿ ْكي   ٝ ي ٔبك ها « أ 

گىیؿٓ گىي ٨كا ؾهیؿ و یؼىايؿ و هیيٝك ايؿال، ؾق ها يگك، ق٠ایح٘او کى. و ؼىب بؿايچه پی٥٘بك بك ٌ٘ا ٨كو ه
 اوث. یچىو ایٍاوٓ ٠فاب ؾقؾياک یاهٍكکاو ٔقیٍؽًؿ کًًؿه یبًٍىیؿ و بكا

٠باقت اوث ال آو اهكی که ـاجا هباض و ٤یك هً٘ىٞ بىؾه، اها ال اقجکاب  ةقی١ـگىیؿ: هی ةؾق ج١كی٧ ـقی١  ي٬ك٘ب -1
ؾق ال٘ىا٨٭ات  ي. و ٌا٘بي٬ك٘ب ،1/10ٓٔ ظکام ال٭كآوقوؾ. الصاهٟ أل هی آو ؼى٦ و جكن و٬ىٞ ؾق اهك هً٘ىٞ

و  .ٌىؾ هی که هًصك به ه٩ىؿه اوث ، جىول شىحى به هّلعحیةگىیؿ: ظ٭ی٭ث ـقی١ هی ةقی١ـٓ ؾق ج١كی٧ 1/233ٔ
ی واظؿی قا أ، قـکك ي٘ىؾه و ال هیاو ایى ؼبل٦ قاؾق لهیًه ج٘ىک به وؿ ـقائٟ  ةو ٌا١٨ی ةهالکی هىشىؾ هیاو اؼحبل٦

ی ٓ: په قوٌى گكؾیؿ که بك ا٠حباق ٬ا٠ؿه102-1/100گىیؿ: ٔ هی ؾق ایى لهیًه ال هالکیه و ٌا١٨یه اوحؽكاز ي٘ىؾه و
  ٓ.102-1/231٭ات ٨ٔ: ال٘ىايگاؼبل٦ ؾق اهكی ؾیگك اوث. وؿـقائٟ، به ٘ىق کلی اج٩ا٪ يٝك وشىؾ ؾاقؾ و 

کًؿ،  ؾاللث هی «وؿ ـقائٟ»که بك ایى اِل بمقگ  قا ؾیگكی ٓ؛ ٠بلوه بك ایى هرال12-1/10ٔظکام ال٭كآو ألالصاهٟ  -1
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ایى جًها بؽٍی ال ظ٭ؿ و کیًه و ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی یهىؾیايی بىؾ که ؾق بؿو ٜهىق اوبلم و ؾق ٠هؿ 
اوبلم قا با آو هىاشه ي٘ىؾيؿ، اها ایى جًها یهىؾ يبىؾ که ؾق ایى ٠كِه ١٨الیث ؾاٌث، بلکه   قوىل الله

و بكاوحی که ٬لىب و  ك ؼٙیك وهین ٌؿه و هٍاقکث ؾاٌحًؿها ؾق ایى اهاق يًٍىحه و با آويّاقی يیم بیک
که ال ایى ؾوحه اوث شًگ ایٍاو با اوبلم و  ای بىیاقی هٍابه به یکؿیگك بىؾيؿهٌاو ال شًبها٠٘ال

 .ؾًٌ٘ی وقلیؿو با هىل٘اياو و ج٘ىؽك ي٘ىؾو قوىل الله 
يعىه بكؼىقؾ کىكی و واکًً وی ؾق بكابك ؾ٠ىت   الله اوحهماء به قوىل های ِىقت ال ؾیگك -1

٨كوحاؾه هایی به وىی پاؾٌاهاو هًا٫٘ و يىاظی هؽحل٧ ياههيبىی بىؾ. آيگاه که قوىل الله 
که هیچیک اوبلم » .2و کىكی و ٬یّك ال ایى پاؾٌاهاو بىؾيؿ ها قا به وىی اوبلم ٨كاؼىايؿو آو

اي اي قا گكاهی ؾاٌث و بؿیى جكجیب پاؾٌاهیپیاهبك و ٨كوحاؾهی يیاوقؾيؿ، اها ٬یّك قوم ياهه
اي ؾق هیاو ٨كليؿايً با٬ی که ظحی گ٩حه ٌؿه جا به اهكول پاؾٌاهیذابث و اوحىاق هايؿ، چًاو

قا گىيه قوىل الله قا پاقه کكؾه و ایىی قوىل الله اها ؾق ه٭ابل، کىكی ياهه .1هايؿه اوث
اي قا اق ؾاؾ. لفا ؼؿاويؿ وبعاو په ال ايؿکی او قا کٍث و پاؾٌاهیهىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬ك

که ؾیگك ک٘حكیى و کىچکحكیى پاؾٌاهی بكای کىكاییاو ي٘ىؾ، چًاوبکلی پاقه پاقه و جکه جکه 
 ٨كهایؿ:جع٭ی٫ کبلم الله ٠موشل اوث که هی - ؾايؿؼؿاويؿ هح١ال بهحك هی -با٬ی ي٘ايؿ و ایى 

﴿ َٜ ُٚ  ٍَ ۡبََتُ إِنٍّ َشةَِٗب
َ
و  و بكکث كیؼ یب جى جىل ًهیک ؾٌ٘ى ،ّک ٌ بؿوو» [1]الکىذك:  ﴾٣ ٱۡۡل

 .«بىؾ ؼىاهؿ و يٍاو يام یب
، ؼؿاويؿ هح١ال او قا به کلی قیٍه کى ي٘ىؾه ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی وقلؾبكاوحی هكآيکه با قوىل الله 

                                                                                                                                                         
 ـکك ي٘ىؾه اوث.

ٓ، ٨حط 1111ٔ ٌ٘اقه، کحاب الًبي ِلی الله ٠لیه وولن الی کىكی و٬یّك، باب يکحاب ال٥٘ال ؾق يبؽاقبه قوایث  -2
ٌ٘اقه لی الله ٠موشل، الی هلىک الک٩اق، یؿ٠ىهن ا يکحاب الصهاؾ والىیك، باب کحب الًب ؾقهىلن ٓ؛ 1/111ٔ
٠بلم الىائلیى ا» ؾق کحاب يهع٘ؿ بى ٘ىلىو الؿهٍ٭ هىقغ يگاه کى به آيچه و ؛111ٓ-21/111ٔ يٓ، يىو2111ٔ

 .10-81 :، َيىٌحه اوث« ٠ى کحب ویؿ ال٘كولیى
 يگىیؿ: و ظکایث ٌؿه که پاؾٌاه ٤كبیاو ؾق ؾولث هًّىق، ٬بلووو الّالعهصكی هی ٬311ىٙبليی هحى٨ای وال  -1

ؾاؾيؿ، ها قا ؾق آو ٬كاق هیبكای وی٧ الؿیى ٬لس ًِؿو٬ی ال ٘بل قا بیكوو آوقؾ و ال هیاو آو ٬ل٘ؿايی ال ٘بل که يىٌحه
به اکرك ظكو٨ً ال بیى ق٨حه بىؾيؿ؛ په گ٩ث: ایى ياهه پیاهبكجاو  ای قا ؼاقز ي٘ىؾ کهبیكوو آوقؾ و ال هیاو آو ياهه

این و پؿقاو ها به ها جىِیه ي٘ىؾه و و٩اقي قا ال لهاو وی جا کًىو به اقخ بكؾهوآباٌؿ که پیىوحه وىی شؿم ٬یّك هی
کًین. اقٌاؾ هعا٨ٝث هیکه ایى ياهه ؾق هیاو ها باٌؿ پاؾٌاهی ؾق هیاو ها ؼىاهؿ بىؾ لفا ها ال آو  کكؾيؿ که هاؾاهی

 .  ييؿو ،113 :َ ،: الىیكة الًبىیةيگا و ؛2/12ٓٔ يالىاق
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 .2...کًؿگفاقؾ و او قا هعى و ياپؿیؿ هیو اذكی ال او با٬ی ي٘ی
ِ ﴿ ٨كهایؿ:هّؿا٪ کبلم الله ٠موشل اوث که هیو ایى  َٖ وََعةَق ث ِي ْ ثِِٙ  ٱَّلٍّ ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ  ۦَقِؼُؿواْ 

ُـِءوَن  ۡٛ  ايؿ،کكؾهیه هىؽكه وبب بؿاو قا ٥٘بكاویپ که یمیچ و ه٘او» [12يبیاء: األ ،20 ي١ام:]األ ﴾٪يَۡكَذ
 .«ٓاوث ٌؿه كٌاویؾاهًگ ايؿٌ٘كؾه ايچهیبال که یو ٠فابٔ اوث گك٨حه ٨كا قا کًًؿگاو هىؽكه

ها يالل گٍث. و ایى وًث الهی ؾق ی١ًی کی٩ك و ٠٭ىبث اوحهماء و قیٍؽًؿ به پیاهبكاو ؼؿا، بك آو
ؾاقيؿ و با ه٘او کىايی که ال قاه ؼؿا بال هی باٌؿ،و ؾًٌ٘اِو جکفیب کًًؿه پیاهبكايً هیبكابك ؾًٌ٘ايً 

-اولیایی که بك اوان ظ٫ و ٠ؿالث ٬ٕاوت و ؾاؾگكی هی شًگًؿ،اولیا و ؾووحاو ؼؿاويؿ وبعاو هی

 کًًؿ.
٠٘لکكؾ کىايی اوث که ال ؾیى اوبلم بالگٍحه و   اوحهماء به قوىل الله های ِىقت ال ؾیگك -1

بىؾ که اوبلم آوقؾه و  1گىیؿ: هكؾی يّكايیث ي٘ىؾه و هیيه بى هالک قوایأٌىيؿ. هكجؿ هی
يىٌث، وپه چیمهایی قا هیؾق ؼؿهث قوىل الله و ی ب٭كه و آل ٠٘كاو قا ؼىايؿه وىقه

ؾايؿ. وكايصام يىٌحن، ي٘یگ٩ث: هع٘ؿ چیمی شم آيچه هى بكایً هیؾوباقه يّكايی ٌؿ و هی
كؾ و او قا ؾ٨ى کكؾيؿ. ِبط قول ب١ؿ لهیى او قا بیكوو ايؿاؼحه بىؾ؛ يّكايی ها گ٩حًؿ: ایى وی ه 

ها بكگٍحه بىؾ، او قا يبً ٬بك کكؾه و ل ؾیى آوکاق هع٘ؿ و یاقاو اووث. چىو ایى ؾووث ها ا
جكی بكایً ظ٩ك ي٘ىؾيؿ. ٔو وی قا بكای باق ؾوم ؾ٨ى کكؾيؿٓ اها ايؿ. لفا ٬بك ٠٘ی٫بیكوو ايؿاؼحه

بال هن ِبط قول ب١ؿ، لهیى او قا بیكوو ايؿاؼحه بىؾ. ؾوباقه گ٩حًؿ: ایى کاق هع٘ؿ و یاقاو 
ايؿ. وكايصام بىؾ، او قا يبً ٬بك کكؾه و بیكوو ايؿاؼحهٌاو بكگٍحه اووث چىو ؾووث ها ال ؾیى

جىايىحًؿ ٬بكي قا ٠٘ی٫ کكؾيؿ، اها بالهن قول ب١ؿ لهیى او قا بیكوو ايؿاؼحه بىؾ. جا آيصا که هی
 .1هكؾم يیىث، لفا وی قا به ظال ؼىؾ قها ي٘ىؾيؿ ؾق يهایث هحىشه ٌؿيؿ که ایى کاق

... و ؾقو٢ بىؾ و ؼكؾه گیكی ال قوىل الله  ی، قیٍؽًؿو ایى ٠٘لکكؾ و: »گىیؿهی  ةابى جی٘ی
ؾاٌث، ٠بلوه بك ک٩ك و ا٨حكایی بىؾ که آو ٌؽُ به ؼا٘ك ٌک و جكؾیؿی که ؾق يبىت قوىل الله 

                                                           
 .ييؿو ،102-100 :: الىیكة الًبىیة، َ. و يگا، ابى جی٘یة211 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
با ظؿیری  که...« ىقه ب٭كه و آل ٠٘كاو قا ؼىايؿه ويصاق بىؾه که وکه هكؾی ال ها، ال بًی»آهؿه اوث ؾق قوایث هىلن  -2

يه بى أ٬ىم قاوی ظؿید  -ی بًی يصاقکه آو هكؾ ال ٬بیلهچكا  ؛باٌؿکه اهام بؽاقی قوایث کكؾه ؾق ج١اقْ ي٘ی
  يه يیم ؾق شاهلیث بك ؾیى يّكايیث بىؾه اوث.أبىؾه و  - هالک

 ؾقهىلن  و ؛8/111ٓٓ، ٨حط 1821ٔٔ ٌ٘اقهوبلم، اإل يکحاب الً٘ا٬ب، باب ٠بلهات الًبىة ٨ ؾق يبؽاقبه قوایث  -1
 ٓ.211-21/212ٔ يٓ، يىو1112ٔ ٌ٘اقهظکاههن، أکحاب ٩ِات الً٘ا٨٭یى و
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 ... لفا الله ٠م باٌؿکه آو يیم ال ايىاٞ وب و ؾًٌام هی و اقجؿاؾ ال ؾیى، هكجکب گكؾیؿ ایٍاووقلیؿو به 
كؾو آو ٌؽُ وشل پیاهبكي قا يّكت و ؾ٨ى ٌؿو وی، با بیكوو ايؿاؼحى وی  و یاقی ي٘ىؾه و په ال ه 

ی ؾقو٤گى بىؾو و کفاب بىؾو وی ؾق آيچه به قوىل الله له قا يٍايهؤال ٬بك، او قا قوىا ي٘ىؾ و ایى هى
  .2ؾاؾيىبث ؾاؾه بىؾ، ٬كاق 

ؾاؾه بىؾ که هع٘ؿ چیمی شم آيچه بىحه و يىبث و يیم وی با ایى ا٨حكاء و ؾقو٤ی که به قوىل الله 
 قا ؾاٌث.ؾايؿ، ٬ّؿ اوحهماء و ج٘ىؽك قوىل الله هى بكای او يىٌحن ي٘ی

  اص اعحهضاء هًافماو به سعىل اللهی های صىست هغلب عىم:
و هًا٨٭او يیم ؾق ایى ٠كِه ه٘چىو اهل کحاب و هٍكکاو و ک٩اق به قیٍؽًؿ ي٘ىؾو قوىل الله 

که ٬كآو يالل ٌؿه ؾیؿيؿ، ؾقظالیها ي٘یای شؿا با٨حه ال آوو ؼىؾ قا جا٨حه ؾاٌحًؿاهل و ٠یالً ١٨الیث 
 هٍؿاق ؾاؾه بىؾ. بىؾ و ؾق هىقؾ اـیث و آلاق ؾاؾو قوىل الله 

َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:که الله ٠موشل هیچًاو ِي َ يُۡؤُذوَن  ٱَّلٍّ ُٓ  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ُٛ َ٘ ُ ََّك ۡجَيةِِف  ٱّللٍّ ِ وَ  ٱلَّ  ٱٓأۡلِػَؿة
ة  ٘ا ِٛي ٓۡ َقَؾاثاة مَّ ُٛ

َ َقؽٍّ ل
َ
 و وؽًاو و العاؾ ک٩ك بأ قا ٥٘بكيیپ و ؼؿا که یکىاي» [11ظماب: ]األ ﴾ڙَوأ

-یه بیيّ یب ؼىؾ قظ٘ث و الٔ کًؿیه ىیي٩ك و آؼكت ایؾي ؾق قا آياو ؼؿاويؿ قوايًؿ، یه آلاقٓ ياقوا
 .«ًؿیبیه هیجه ٍاویا یبكا یاؼىاقکًًؿه و ٠فابٓ گكؾايؿ

آلاقيؿ، چه با کاقهایی که قا هیؾهؿ که قوىل الله قويؿ ٬كآيی به جهؿیؿ و بین کىايی اؾاهه هی»
ي٘ایًؿ. قويؿ ٬كآو کاقی قا که چًیى کًًؿ و چه با کاقهایی که هحىشه اهل و ٠یالً هیهحىشه ؼىؾي هی

پفیكؾ، قاه اول ج٘صیؿ و ايصام هی ... ایى اهك ال ؾو قاه٨كهایؿ کًًؿ، لٌث و پلٍث ٬ل٘ؿاؾ هیکىايی هی
ی١ًی واکًاو  ؛٨كٌحگاو و بیاو هکايث و هًملث او ؾق يمؾ پكوقؾگاقي و ؾق هیاوج١كی٧ ال قوىل الله 

و آلاق قوايؿو به ؼؿای ، اـیث  و قاه ؾوم بیاو ایًکه اـیث و آلاق قوايؿو به قوىل الله شهاو باال
اويؿ هح١ال ؾق ؾيیا و آؼكت هعكوم کكؾو او ال قظ٘ث ؼؿ و کی٩ك اـیث و آلاق قوايًؿه، وبعاو اوث

 ؾق پكجى ایى ج١كی٧ و ج٘صیؿ و ...ه هًاوب با کاق لٌث و پلٍث اووث و ٠فاب و ٠٭ابی اوث ک اوث
قوايًؿ، لٌث و پلٍث و ي٩كیى ٌؿه و پلیؿ شلىه هیالهی، اـیث و آلاقی که هكؾهاو به قوىل الله 

اـیث و آلاق  ،وث که ایى اهكا ا٨مایؿ، ایىو پلٍحی کاق بیً ال ايؿاله هی ... و آيچه بك لٌحیآیؿ گك هی

                                                           
 ابى جی٘یة. ،211 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
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 .2...«ال وىی بًؿگاو و آ٨كیؿگاو اووث قوايؿو به ؼؿاويؿ وبعاو
ها ؾق ٤موه جىاو به ٠٘لکكؾ آوهی  اوحهماء هًا٨٭او به قوىل الله های ِىقت اها ال -2

هّٙل٫ ؼاقز ٌؿيؿ؛ ٠اؾت ی بًی٤موهبكای  هّٙل٫ اٌاقه ي٘ىؾ. آيگاه که قوىل ؼؿا  بًی
ٌاو ٬ك٠ه ايؿاؼحه و بؿیى جكجیب ها، هیاو ه٘ىكاوآو بىؾ که ؾق شًگ ه٘یٍگی قوىل ؼؿا 

. ؾق ایى ٤موه، ٬ك٠ه به يام ٌؿؾق آو شًگ ه٘كاه هی قوىل الله هًیى با ئیکی ال اههات ال٘
گكؾيبًؿي قا  ٠ایٍه ؾؼحك ِؿی٫ اکبك ؾق آهؿ؛ چىو ٤موه به پایاو قویؿ، ٠ایٍه ِؿی٭ه 

ال او ؾاٌحه  گن کكؾ، په به شىحصىی آو پكؾاؼحه و لٍکك هىل٘اياو بؿوو ایًکه ا٘بل٠ی
ایًکه ٠ایٍه  و ال او جا يمؾیکی ٜهك ا٘بل٠ی يؿاٌحًؿ، جا باًٌؿ، قاه ؼىؾ قا ؾق پیً گك٨حًؿ

ٌؿ که هكکه ؾق  بى ه١ٙل آهؿ. و ایى اهك با٠دوىاق بك ٌحك، ه٘كاه ٩ِىاو  ِؿی٭ه 
چیمی بگىیؿ و او قا به ٩ِىاو بى ه١ٙل هحهن  هىقؾ ٠ِكْ و آبكوی ٠ایٍه ِؿی٭ه 

ٌایٟ ی قوىل الله ي٘ىؾيؿ. و کىی که بكای اولیى باق ایى جه٘ث ياقوا قا ؾق هىقؾ ؼايىاؾه
ولىل. ٔکه ل١ًث ؼؿا و ٨كٌحگاو و ج٘اهی  يبأ  يبىؾ شم قئیه هًا٨٭او ٠بؿالله بى ي٘ىؾ، کىی 

له ؾق هیاو هكؾم ايحٍاق یا٨ث و ج٭كیبا بیً ال یک ؤهكؾهاو بك او و پیكوايً باؾ.ٓ و چىو ایى هى
هٍىقت ي٘ىؾه و  1با بكؼی ال اِعاب و یاقاو بمقگىاقي هاه وظی يالل يٍؿ، قوىل ؼؿا 

ِؼُرِِن ٦ْ٤ِ رَُس٠ٍ ... »ه و ؼٙاب به هكؾم ٨كهىؾيؿ: وپه به هًبك ق٨ح ْٓ َْشَ ال٥ُْْف٥ِِ٢َي؛ ٦ْ٤َ َح ْٓ يَا ٤َ
ُؽوا رَُسًَل ٤َا َٞ ْػ َذ َٜ ْ٪ِِل إالَّ َعْْيًا، َو١َ

َ
٥ِْ٢ج ٦ْ٤ِ أ َْ ِ ٤َا  ٬ََ٘اَّلَلَّ ْ٪٠ِ ةَيِِْت؟ 

َ
َذاهُ ِِف أ

َ
ِِن أ َٖ  َْٛػ ة٢ََ

٢َْي٩ِ إالَّ َعْْيًا َو٤َا  َْ ٥ِْ٢ج  ْ٪ِِل إالَّ ٤َِِع َْ
َ
چه کىی ؾق هىقؾ هكؾی که » 1«... ََكَن يَْػُع٠ُ لََعَ أ

ؾايؿ؟ ٔاگك او قا ام با٠د اـیث و آلاقم ٌؿه اوث، هكا ه١فوق هیبا جه٘ث لؾو به ؼايىاؾه
ؼیك و يیکی چیم ام بصم ي٘ایؿ.ٓ وىگًؿ به ؼؿا که هى ال ؼايىاؾههصالات کًن، هكا وكليً ي٘ی

گىیًؿ، يیم و ه٘چًیى ؾق هىقؾ هكؾی ٩ِٔىاو بى ه١ٙلٓ که ال او وؽى هی ؾیگكی وكا٢ يؿاقم
 .«آهؿام هیؾاين و ٨٭ٗ ه٘كاه هى به ؼايهبه شم ؼیك و يیکی، چیم ؾیگكی ي٘ی

                                                           
 ٓ.110-8/123لاؾ ال٘ىیك ٔ و ؛1/111ٓل٭كآو ال١ٝین ٔ: ج٩ىیك ايگا و ؛ویؿ ٬ٙب ،٨1/1113ٓي ٜبلل ال٭كآو ٔ -2
؛ ٓ يُ ظؿید ٠ائٍة101-٩1/101حط ٔ: اليگا بى لیؿ قٔی الله ٠ًه٘ا؛ ههو اوا٘الب  یبأبى  یال ش٘له ٠ل -1

 ابى هٍام. ،1/102ٓوالىیكة الًبىیة ٔ ؛11-11 :الّاقم ال٘ىلىل، َ
 ؛103ٓ-1/108ٓ، ٨حط 1110ٌٔٔ٘اقه:  ،«هًىو...ئـ و١٘ح٘ىه ٜى ال٘الىال »کحاب الح٩ىیك، باب  ي،بؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.223-201-21ٔ يٓ، يىو1110ٔ ٌ٘اقه ،٨ک، و ٬بىل الحىبة ال٭اـ٦ظؿید اإل يالحىبة، باب ٨هىلن کحاب  و
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ْ٪ِِل »آهؿه اوث:  ةو ؾق قوایث هٍام بى ٠كو
َ
َب٬٨ُا أ

َ
٧َاٍس أ

ُ
َّ ِِف أ ِكُْيوا لََعَ

َ
ی١ًی، ؾق هىقؾ هكؾهايی  «أ

ى  »ام ٠یبصىیی ي٘ىؾه یا آيها قا هحهن ي٘ىؾيؿ، هٍىقت ؾهیؿ. و که ال ؼايىاؾه با ؾو ٨حعه به ه١ًای « االب 
ؾق هىقؾ ٬ىهی که به  «٪ِلأ٬ٛم يفت٬ن  ِف»... و ؾق قوایث ٤ىايی آهؿه اوث: باٌؿ جه٘ث هی

 .2ؾهًؿ، يٝك ؾهیؿام، ؾًٌام هی ؼايىاؾه
 به ؼٙا ق٨حًؿ: گىيه ؾو گكوه ال هكؾم ؾق هىقؾ ٠ِكْ و آبكوی ٠ایٍه ِؿی٭ه و ایى

 . ةال٧ٓ کىايی که ال اهل ؼیك و ِبلض بىؾه و ال ِعابه بىؾيؿ، ه٘چىو ظىاو و هىٙط و ظً٘
ح١ال بك او باؾ، که ال شايب ؼؿاويؿ ه -ولىل بىؾيؿ  يبأبٓ و گكوه ؾوم هًا٨٭ايی ه٘چىو ابى 

 . -وثهكآيچه هىحع٫ آو ا
و اهرال وی که  يبأ٬ّؿ و يیث ابى »گىیؿ: بیاو ي٘ىؾه و هی  ةهیاو ؾو گكوه قا ابى جی٘ی اها ج٩اوت

لباو ؾقال ي٘ىؾيؿ، ٠یبصىیی و قیٍؽًؿ و ؼكؾه گیكی و  و و هًملث ٠ایٍه ِؿی٭ه ؤؾق هىقؾ ٌ
ٓ او قا کٍحین. بك بىؾ. و بك ایى اوان بىؾ که گ٩حًؿ: ٔبا ایى وؽًاويىبث يًگ و ٠اق به قوىل الله 
که چًیى ٬ّؿ و يیحی يؿاٌحه و يیم وؽًی قا که بك چًیى يیث وىءی  ةؼبل٦ ظىاو و هىٙط و ظً٘

و يه ٤یك  يبأجًها ؾق هىقؾ ابى و بؿیى ؼا٘ك بىؾ که قوىل الله  لث ؾاٌحه باٌؿ، بك لباو يیاوقؾيؿ.ؾال
ون و ؼمقز أآو هكؾم قا هؽا٘ب ٬كاق ؾاؾيؿ که يمؾیک بىؾ هیاو  و به ؼا٘ك او، ٘لب ه١فوقیث ي٘ىؾيؿ

 .1«شًگ بك پا گكؾؾ
، آیاجی ال ٬كآو يالل ٨كهىؾ که جا قول ی ِؿی٭هو و هًملث ٠ایٍهؤپه الله ٠موشل ؾق ٌ

ال جه٘حی که قا  ی ِؿی٭ه گىيه ؼؿاويؿ وبعاو ِكاظحا بكائث ٠ایٍهو ایى ٌىيؿ٬یاهث جبلوت هی
که ؾق آو بكای اهث هىل٘او ؾقن ذابث ٬ؿم بىؾو ؾق  ٩ا٪ بؿو لؾه بىؾيؿ، بیاو ٨كهىؾيؿاهل ا٨ک و ي

اگك اهل ا٨ک با چهاق ٌاهؿ  چهاق ٌاهؿ و گىاه ا٬اهه گكؾؾ وباٌؿ، جا ایًکه چًیى ظاالجی يه٩حه هی
َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:باًٌؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هیظأك يٍىيؿ، ١ٙ٬ا کاـب و ؾقو٤گى هی ِي ِ َصةٓءُ  ٱَّلٍّ ٍِ و ث وۡ  ٱۡۡلِ

 ِ
ۚٗ ُِّكّ ۡٓ َٜ َػرۡي  ٍُّّس ُٚ  ِۡ ٓ  ثَ ا ٍُّّس ٜهُ ََشّا ۚٗ ََل َُتَۡكُج ۡٓ ُِ٘س ّٔ ة  ٱۡمؿِي  ُقۡطَجح   ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِ َٖ  ٱۡزتََكَت ّٔ ِٔ

ى  ِٓ زۡ ِيوَ  ٱۡۡلِ َٰ َِۡبَهُ  ٱَّلٍّ َّلٍّ َٜ ٓۡ َلُ  ۥدَ ُٛ ۡ٘ ٓ   ۥِٔ ي ـِ ََلٓ  ٫َقَؾاٌب َق ٜۡ ٍّّ  ٍّٖ ٜهُ َؿ ُٕ ۡكُذ ِٕ ُٜ٘نَ إِۡذ َق ۡؤِٔ ُٕ ۡ  ٱل
َِٔجَُٰخ وَ  ۡؤ ُٕ ۡ جِي   ٱل َّٔ   ٍ ْ َفََٰؾآ إِوۡ ٜا ُ ا َوًَةل ٓۡ َػرۡيا ِٛ ُٗىِك

َ
 بمقگ جه٘ث ىیا که یکىاي» [21-22]الًىق:  ﴾٬ثِأ

 ؿیهبك گ٘او اّها هىحًؿ، ٌ٘ا ؼىؾ ال یگكوه ايؿ،کكؾه و وكهن پكؾاؼحهٓ ىیال٘ئهً امّ  ٠ائٍه، ؾقباقهٔ قا
                                                           

 .ييىو ،21/221ٓ: ٌكض ِعیط هىلن ٔيگا و .ابى ظصك ،1/111ٓٔ ي٨حط الباق -2
 .11-11 :، َه٘او: و يگا ؛211-218 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
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: که چكا. اوث آو ؾق ٌ٘ا كیو ؼٔ اوث ؼىب جاویبكا هىؤله ىیا بلکه اوث، بؿ جاویبكا ظاؾذه ىیا که
-یه ؿایهى قا ؿگاویقيصؿ و ٠ٝ٘ث ؿایپ قا گًاهاویب و کكاهث شؿا هؽلُ هئهًاو ال کىقؾل هًا٨٭او

 به کیهك ايؿ،لؾه یگًاه ىیچً به ؾوث که یآياي. آوقؾ یه ؼىؾ به قا لىض واؾه هىل٘اياو ال یبكؼ کًؿ،
 به آياو ال کؿام هكٓ و ؾاٌث ؼىاهؿ آو و هصالات ثیهىئول ال قا ؼىؾ وهن اّجهام، ىیا ؾق ٌكکث ايؿاله

 ال ی٘ی٠ٝ بؽًٓ و بىؾه جى٘ئه ىیا ؾق آياو وكؾوحهٔ که یو کى ؿیآیه گك٨حاق اوث کكؾه که یکاق گًاه
-یه قا جه٘ث ىیا که یهًگاه چكا .ؾاقؾ یًیوًگ و هصالات بمقگ ٠فاب اوث، ؾاٌحه ٠هؿه به قاآو
 قآ یپاک و یپاکؿاهً ؤ بىؾو ٯیي گ٘او ؼىؾ به يىبث هئهى و لياو هكؾاو ىثیبایي٘ ؿ،یؿیًٌ

 «اوث؟ یو قوًٌ آٌکاق بمقگ جه٘ث ىیا: ًؿیو يگى ًٍؿیًؿیي
ی وا١٬ی ؾویىه ؼؿاويؿ هح١ال پكؾه ال چهكهله، ؤبكاوحی ؾق ایى وا١٬ه، ؼیك بىیاقی بىؾ و با ایى هى

ی گكاهی و ؼايىاؾهچیًاو و ظیله گكايی بكؾاٌث که ؾق پی ٔكبه لؾو به اوبلم و ٌؽُ قوىل الله 
و پؿق و  گىيه بىؾ که ؼؿاويؿ وبعاو ظ٭ی٭ث ٠بىؾیث و بًؿگی ٠ایٍه ِؿی٭ه بىؾيؿ و ایى ایٍاو

 .2...ها ج٘ام ي٘ىؾ٘حً قا بك آوهاؾقي قا قوٌى گكؾايیؿه و ي١
ؾق  يبأی ٠بؿالله بى جىاو به ه٭ىلهيیم هی اوحهماء هًا٨٭او به قوىل ؼؿا های ِىقت ال ؾیگك -1

که ٌیػ اٌاقه ي٘ىؾ. چًاو - ٌىؾهّٙل٫ يیم ياهیؿه هیی بًیکه ٤موه - 1ی هكیىی٤ٟموه
بىؾ، گ٩ث: ای  يبأ... په ٌؽّی ال هًا٨٭او که ابى »کًؿ: قوایث هی ةال٩٘ىكیى ال ٬حاؾ

؛ -ی١ًی ايّاق-کًیؿ پی٘او ؼىؾ قا یاقی ي٘یای ٨كليؿاو ؼمقز، آیا ؾووث و هنون، أ٨كليؿاو 
وپه گ٩ث: به ؼؿا وىگًؿ، ؾاوحاو ها و ؾاوحاو هع٘ؿ شم ظکایث ه٘او ٔكب ال٘رلی يیىث 

... و اؾاهه ؾاؾ و گ٩ث: و٬حی به هؿیًه بالگكؾین، جى قا بؽىقؾ ايؿ: وگث قا ٨كبه کى جا که گ٩حه
کكؾ و آيگاه قو به ا٘كا٨یايً  1...کًًؿ قا ال هؿیًه بیكوو هیو، ؼىاقاو و پىحاو ٠میماو و بمقگىاقا

ها قا ؾق وكلهیى ؼىؾ شا ؼىؾجاو بك وك ؼىؾ ؾقآوقؾیؿ، ایى گ٩ث: ایى ه٘او ببلیی اوث که
کكؾیؿ، به ٌهك ها ک٘ک ي٘یها ج٭ىین ي٘ىؾیؿ؛ به ؼؿا وىگًؿ اگك به آوجاو قا با آوو اهىال ؾاؾیؿ
 .1ق٨حًؿؾیگكی هی و ؾیاق

                                                           
 ویؿ ٬ٙب. ،1/1100ٓ٭كآو ٨ٔي ٜبلل ال و ؛ابى ال٭ین ،1/181ٓ: لاؾ ال١٘اؾ ٔيگا -2
باٌؿ. لاؾ ال١٘اؾ ی یک قول قاه هیای ال هؿیًهٓ به ٨اِلهکه هیاو آو و ال٩كٞ ٔهًٙ٭ه ةآو آبی اوث ال آِو ؼما٠ -1

ٔ1/118.ٓ 
 ابى ٠ٙیة. ،1/121ٓالىشیم ٔ: هعكق يگا و ؛11211ٓٔ ، ٌ٘اقه:201ٓ-21/208شاهٟ البیاو ٔ -1
 ىقی.پهباقک، 112-113 :: الكظی٫ ال٘ؽحىم، َ؛ و يگاابى کریك ،1/211ٓالبؿایة والًهایة ٔ -1
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آوقؾ، لیؿ بى بك لباو هیایى وؽًاو جىهیى آهیم قا ؾق ظ٫ قوىل الله  يبأای که ابى ؾق هیاو ٠ؿه
ای کن وى و وال بىؾ و قئیه هًا٨٭او ال ظٕىق وی که ؾق آو لهاو پىك بچه يیم ظٕىق ؾاٌث ق٬ن أ

گاه ي٘ىؾ که ابى  أبيقا ال آيچه ابى ا٘بلٞ بىؾ؛ په لیؿ، قوىل الله  بی ؼىقؾ  وىگًؿ هی يبأگ٩حه بىؾ، آ
ی هًا٨٭ىو قا ؾق جّؿی٫ لیؿ و جکفیب ٠بؿالله ل آیات وىقهکه آو وؽًاو قا يگ٩حه اوث. په الله ٠موش

 .2يالل ٨كهىؾ يبأبى 
که ال هًا٨٭او ؾق هىیك  اوث اوحهماء و ج٘ىؽك هًا٨٭او، ق٨حاق و ٠٘لکكؾی های ِىقت ال ؾیگك -1

 .جبىک وكلؾ
ا٘بلٞ یا٨حًؿ که قوم ؾق ظال آهاؾگی بكای شًگ با هىل٘اياو اوث، به ال ایًکه قوىل الله په 

وىی جبىک ظكکث ي٘ىؾيؿ و هىل٘اياو ال يٝك ج١ؿاؾ و وال و بكگ شًگی آهاؾه ٌؿيؿ؛ و ؾق ایى ٤موه 
ؾق که قوىل الله که گكوهی ال آياو، ؾقظالی او ؾق هیاو هىل٘اياو ظٕىق ؾاٌحًؿای ال هًا٨٭٠ؿه

کًیؿ، شًگ با ظال ظكکث به وىی جبىک بىؾيؿ، اٌاقه کكؾه و بكؼی به بكؼی ؾیگك گ٩حًؿ: آیا گ٘او هی
ا یکؿیگك اوث؟ به ؼؿا وىگًؿ، ظح٘ا ٨كؾا ال شبلؾ و٩یؿ پىوحاو ٔقوهیاوٓ ه٘چىو شًگ ا٠كاب ب

 .1ٌىینٌٓىین ٔا٠ؿام هیها آویماو هیقیى٘او
ایٍاو، ه٘او و اِعاب گكاهی گیكی ال قوىل الله و ٠یبصىیی و ؼكؾهٌاو، جً٭ُ و ایى وؽى

ٌاو ي٘ایايگك ٌؿه و بك هایی هًا٨٭او بك چهكهگىيه ظ٭ؿ و کیًهباٌؿ. و ایىوبیل الله هی هصاهؿاو ٨ي
 کكؾيؿ.گىیی هیٌاو شاقی گكؾیؿه و یاوهلباو

ؾق ظال ؼٙبه  آو بىؾ که چىو قوىل ؼؿا   اوحهماء به قوىل الله های ِىقت ال ؾیگك -1
ال قا ئو ؾوباقه ایى وايؿ ه٘ىایگاين گك٨حه ٌؿهچكا ؼىايؿو بىؾيؿ، هكؾی بكؼاوحه و گ٩ث: 

کًًؿ که جى گكؾايؿ. وپه گ٩ث: هكؾم گ٘او هیهیال او قوی و هك باق قوىل الله  جکكاق ي٘ىؾ
گكؾی. په قوىل اللهکب آو هیال ج١ؿی به ظ٭ى٪ ؾیگكاو يهی کكؾه و ؼىؾ ؾق ؼلىت هكج

٢َْيُس٣ْ َع٬ُّ٢ا َلُ َخ٦ْ ِسْيَا٩ِ٧ِ »٨كهىؾيؿ:  َْ َِلَّ َو٤َا ُ٪٬َ  َٓ َٝ إ٩َُّ٧ِ ١َ ِ ٠ُ َذل َٓ ْذ
َ
٨ُْج أ ُٞ  اگك هى» «١َِِئْ 

                                                           
ٜنَ إَِذا َصةَٓءَك ﴿ کحاب الح٩ىیك، ج٩ىیك وىقة الً٘ا٨٭یى، باب ٬ىله ج١الی: اِل ظؿید قا بؽاقي ؾق -2 ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ ، ٨حط ﴾...ٱل

 ٌ٘اقه: ،آو اوثیى ظؿیری که ؾق ظکاههن، اولأکحاب ٩ِات الً٘ا٨٭یى و ؾقهىلن  و قوایث کكؾه اوث؛ 1/121ٓٔ
 ٓ.218-21/211ٔ يٓ، يىو1111ٔ

ٓ و 1/111وبل الهؿی والكٌاؾ ٔ ؾقِالعی  و آهؿه اوث؛ 1/118ٓالؿق الً٘رىق ٔ چًايچه ؾق ة،ابى هكؾوی به قوایث -1
كة ی آو ذ١لبة بى ظا٘ب بىؾه اوث. بًگك به: الىیباٌؿ و گ٩حه ٌؿه گىیًؿهی ایى وؽى هؽٍی بى ؼ٘یك هیگىیًؿه

 ابى هٍام. ،111ٓ-1/111الًبىیة ٔ
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 .2«هكجکب چًیى ٠٘لی گكؾم، گًاه آو بك ؼىؾ هى اوث و يه بك ٌ٘ا؛ ه٘ىایگايً قا آلاؾ کًیؿ
گكچه آو ٌؽُ ایى ؾًٌام و »گىیؿ: کًؿ، هیایى ظؿید قا قوایث هی  ةپه ال ایًکه ابى جی٘ی

کًؿ، اها ٬ّؿ و يیث وی ال ي٭ل و هٙكض ي٘ىؾو آو، ؼكؾه گیكی و ٠یبصىیی و ياوما قا ال ؾیگكاو ي٭ل هی
و ایى ؼىؾ ال  ا ي٭ل کكؾه و قؾ ي٘ىؾه و هكؾوؾ بؽىايؿ.قبىؾ، يه ایًکه ِك٨ا آوآلاق و اـیث قوىل الله 

و قیٍؽًؿ ه٘چًیى ایى ؼم٠ببلت آو گىحاغ، اوحهماء به قوىل الله  و .1باٌؿاٞ وب و ؾًٌام هیايى
 .اوثؾق هیاو هىل٘اياو گیكی ال ٠ؿالث و ؾاؾگكی قوىل الله ي٘ىؾو و ؼكؾه

یخ ایى اهثی اص اعحهضاء به سعىل اللههای صىست هغلب چهاسم:  دس عىل جاس
 یى قولهایؾق ه٘او اولهؽحل٧ اوحهماء به قوىل الله  های ِىقت هایی الپه ال ایًکه به ي٘ىيه

... يٝكی ا٨کًؿین، اکًىو و و یهىؾیاو و يّاقی و هًا٨٭او و ٜهىق اوبلم جىوٗ ؾًٌ٘او اوبلم، هٍكکا
که البحه  ايؿ، قویؿینيىٌحهو اهرال وی ؾق هىقؾ قوىل الله  يؾق ؼبلل جاقیػ به آيچه ابى الكاويؿ

ظال به  الله ٠موشل و ٬كآو کكین پكؾاؼحین.ای ال ج٘ىؽكها و قیٍؽًؿهای وی يىبث به هپیٍحك به گىٌ
ها و ؼم٠ببلت و اقاشی٧ وی ؾق هىقؾ پیاهبك ها و هفیاو گىییها و ؾاوحاو وكاییگىییای ال یاوهگىٌه

يىٌحه و ؾق آو ال قوىل الله « لهكؾ»کًین؛ وی ؾق ایى لهیًه کحابی با ٠ًىاو اٌاقه هی گكاهی اوبلم 
و به اهايث و جع٭یك ه٭ام و هًملث  اوث و يبىجً قا با٘ل ؾايىحه گیكی کكؾه٠یبصىیی ي٘ىؾه و ؼكؾه

کفب ایٍاو ایكاؾ گك٨حه و به  شای کحابً بك پیاهبك گكاهی اوبلم  21و ؾق  اوث پكؾاؼحهقوىل الله 
ی و ؾیگك هىاقؾ يًگیى و ٌكم آوق و ؼ٩ث باقی که ایى کفاب ا٨حكا ليًؿه .1و ؾقو٢ يىبث ؾاؾه اوث

 پكؾال ـکك کكؾه اوث.ؾقو٢
هایی هىؽكه و اهايث آهیم و ایى قاويؿی ؼىاق و ـلیلٓ ظکایات و ؾاوحاو گىیؿ: ٔوهی ابى کریك 

                                                           
الؿیى و  يالعبه ٨ ي٬ٕیة، باب ٨کحاب األؾق  ،ؾاوؾ بىأ ایى ظؿید قاابى جی٘یة.  ،112 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -2

 ه ٌ٘اقهالحه٘ة، ب يالعبه ٨الؿیات، باب  ؾق يجكهف و جؽكیس کكؾه اوث؛ 1/11ٓٓ 1812ٔٔ ه ٌ٘اقه٤یكه، ب
 ؾقظ٘ؿ أ و ؛1/111ٓٓ 1181ٔٔ ه ٌ٘اقهالحه٘ة، ب ي٬ٟٙ الىاق٪، باب العبه ٨ ؾق يالًىائ و ؛1/10ٓٓ 2121ٔٔ

ابى جی٘یة و آيچه ال ابى جی٘یة ي٭ل کكؾم يمیک به ل٩ٛ أظ٘ؿ اوث. ٓ. 10012و ٔ 10013ٓٔ ه ٌ٘اقهب ،1/1ٓال٘ىًؿ ٔ
 ه ٌ٘اقه:ب ،1/831ٓؾاوؾ ٔ يبأِعیط وًى  ؾقلبايی اوًاؾ ایى ظؿید قا ظىى ؾايىحه اوث؛ أ 112 :الّاقم، َ ؾق

ٔ1011.ٓ 
 .112 :َ ،ه٘او -1
ؾ ا٨حكاها ؾق ق وی هٙالبی قا که أبى ٠لی شبائی ه١حملی، يابى الصىل ،8/202ٓهن ٔجاقیػ ال٘لىک واأل ي: الً٘حٝن ٨يگا -1

 ابى کریك. ،31ٓ-22/31ٔ البؿایة والًهایة ويىٌحه، ي٭ل کكؾه اوث.  ی ابى الكاويؿیو ليؿ٬ه
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ها قا ؼىؾ وی يىبث ؾاؾه که بكؼی ال آو اوث يىبث ؾاؾهک٩كآهیم و پك ال گًاهاو کبیكه به قوىل الله 
و اوان  بی هایها، ؾاوحاوباٌؿ و بكؼی ال آوها جىوٗ وی ذابث هیو ِعث واؼث و ش١ل آو
قاهاو و هن هىلکاو وی، ؾق ٬الب وی ؾق ک٩ك و ج٘ىؽك و اهايث و هن ک٩كآهیمی اوث که هً٘ى٠او

ايؿ. و ليؿ٬ه، واؼحه و پكؾاؼحه کكؾه و بؿو يىبث ؾاؾههایی پك ال ک٩ك و هایی ج٘ىؽك آهیم با ٬لبؾاوحاو
و ؾیى و بكاوحی ه٘چىو ایى اٌؽاَ که اؾ٠ای اوبلم ي٘ىؾه و ؾقظ٭ی٭ث هًا٫٨ بىؾه و قوىل الله 

باًٌؿ ها هّؿا٪ کبلم الله ٠موشل هیو ؾق وا٬ٟ آو گیكيؿ، بىیاقيؿ.کحابً قا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ هی
ِ قَ  َوَّهِٖ﴿ ٨كهایؿ:که هی ث

َ
ِۡ أ ٍّ٘ة ََنُُٜض َوََْٗۡكُتۚٗ ًُ َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ

َ
ِ د ٓۡ  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ُ٘ذ َُ

ُـِءوَن  ۡٛ ۚٗ  ََل  ڡتَۡكَذ ۡٓ ُِس ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘  ؾقباقهٔ آياو ال اگك» [88-81 ]الحىبة: ﴾...َتۡكَذِؾُروا
 و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوثٓ ياهًصاقٌاو یو کكؾاقها ياقوا وؽًاو

 یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیآ و ؼؿا به ایآ: بگى. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبالٓ گكیه٘ؿ با
 .2«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟

جىاو به ٠٘لکكؾ اهل و قهً٘ىؾهای گكايبهای يبىی، هیاوحهماء به قوىل الله  های ِىقت ؾیگكال 
جىاو به اذكی که ال ٠٘كو بى ... اٌاقه ي٘ىؾ که ال ایى هیاو هیث ال ٬بیل ق٨ٓ پیٍگاو و ه١حمله و بؿ٠

ًٌیؿم که ٠٘كو بى ٠بیؿ گىیؿ: هی 1ه١اـ بى ه١اـ»گىیؿ: ؾ. اهام ـهبی هیقوایث ٌؿه، اٌاقه کك ٠1بیؿ
٠ً٘ أًٌیؿم که قا ـکك ي٘ىؾه و گ٩ث: اگك هی 1 ظؿید قوىل الله - که یکی ال بمقگاو ه١حمله بىؾ -

ایى وؽى قا ًٌیؿم که قوىل الله گىیی. و اگك هیگ٩حن: ؾقو٢ هیگىیؿ، بؿو هیایى ظؿید قا هی
گ٩حن: گىیؿ هیًٌیؿم ؼؿاويؿ ایى وؽى قا هیي٘ىؾمٕ و اگك هیقا قؾ کكؾه و ايکاق هیگىیؿ: ظح٘ا آوهی

 .1«ایبك ایى اهك ال ها هیرا٪ و پی٘او يگك٨حه
جىاو به آيچه اهام ـهبی ؾق ایى لهیًه ي٭ل ي٘ىؾه، اٌاقه اوحهماء اهل بؿ٠ث، هی های ِىقت ال ؾیگك

                                                           
 ٓ.22/31ٔالبؿایة والًهایة  -2
هصكی و يیم  ٠211٘كو بى ٠بیؿ بى ابى٠ر٘او بّكی ه١حملی ٬ؿقی با وشىؾ لهؿ و پاقوایی وی؛ ؾق قاه هکه ؾق وال  -1

 ٓ کبله٘ا للفهبی.208-8/201ٓ، والىیك 110ٔ-1/111هصكی هكؾ. هیماو اال٠حؿال ٔ 211گ٩حه ٌؿه ؾق وال 
هصكی و٨ات یا٨ث. جكش٘حه ٨ی  238باٌؿ که ؾق وال ٭ات هیوی یکی ال ائ٘ه هىقؾ ا٘٘یًاو هىل٘اياو و ؾق لهكه ذ -1

 ٓ للعا٨ٛ الؽٙیب الب٥ؿاؾی.21/212جاقیػ ب٥ؿاؾ ٔ
ٓ، وهىلن ٨ی ال٭ؿق اوی ظؿید ٨یه، بك٬ن 22/118ٓ، ٨حط 8131ٔقواه البؽاقی ٨ی ال٭ؿق، اول ظؿید ٨یه، بك٬ن ٔ -1

 ٓ.110-28/113ٓ، يىوی 1811ٔٔ
 ٓ کبله٘ا للفهبی.201-8/201والىیك ٔٓ، 1/111هیماو اال٠حؿال ٔ -1
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كَّ لاؾ ال١ابؿ ي٭ل ي٘ىؾه که گ٩ث:  قا قوایث  الكٌیؿ ظؿید قوىل الله  ةه١اوی بىأکكؾ. آيصا که ال ؼ 
که هكؾی ٌكی٧ گ٩ث: ؾق  «ىؾو هك یک ال ؾو پیاهبك به ؾلیلیاظحصاز ي٘» 2«َوُم٬ََس  آَدمُ  اْضَخزَّ »ي٘ىؾ: 

کصا آؾم، هىوی قا هبل٬ات ي٘ىؾه؟ٕ په قٌیؿ ؼٍ٘گیى ٌؿه و گ٩ث: ومای جى ٌٍ٘یك اوث؛ جى 
هكؾم پیىوحه او قا به آقاهً ؾ٠ىت  قویكی، ال ایىگایكاؾ هیليؿی٭ی هىحی که به ظؿید قوىل الله 

هًیى، وی ؾچاق ؼٙا و اٌحباه ٌؿه و ال قوی ي٩ه٘ی چًیى وؽًايی ئال٘ هیكأگ٩حًؿ: ای ي٘ىؾيؿ و هی هی
  .1«آقام ٌؿ ةه١اوی بىأقا بك لباو آوقؾه اوث، جا ایًکه 

ٌاو ٜاهك گكؾیؿه ؾق وؽًاوؾاللث ایى ؾو قوایث بك آيچه اهل بؿ٠ث ؾق ویًه پًهاو ي٘ىؾه و گاهی 
گیكيؿ و ایًکه گاهی ظؿیرً ، ٠یبصىیی ي٘ىؾه و او قا به ج٘ىؽك هیگىيه ال پیاهبك گكاهی اوبلمو ایى

گیكيؿ، ٜاهك و آٌکاق اوث؛ ظؿیری که ؾوهیى هّؿق جٍكیٟ ؾق ٌكی١ث قا قؾ کكؾه و بؿاو ؼكؾه هی
ة﴿ ٨كهایؿ:هىقؾ آو هی باٌؿ، ظؿیری که ؼؿاويؿ هح١ال ؾقپكوقؾگاق شهايیاو هی َٔ ِٖ  َو َٜىَٰٓ يَِ٘ؽُي َق َٛ ۡ  ٱل

َٜ إَِلٍّ وَِۡح  يَُِٜحَٰ  ٣ ُٚ  که یمیچٔ آو .ؿیگىیي٘ وؽى و هىن هىا یقو و ال» [1-1]الًصن:  ﴾٤إِۡن 
 و یوظٓ بؿو ؼؿا یوى الٔ که ىثیي یاهیپ و یوظ شمٓ اوث يهاؾه اویه ؾق ٌ٘ا و با اوث آوقؾه ؼىؾ با
 .«گكؾؾیه امیپ

ؾق ه٭ام باالیی ٬كاق  1ق٨ٓ پیٍگاو که ؾق ج٘ىؽك و اوحهماء و قیٍؽًؿ و جع٭یك و کفب و بهحاو اها
جىاو که ال ایى ؾوحه هی ايؿؾاقيؿ، ؾق ج٘ىؽك و اوحهماء ظؿید يبىی کىجاهی يکكؾه و بؿاو اهح٘ام ؾاٌحه

به آيچه یکی ال بمقگاو ظؿید ایٍاو قوایث کكؾه اٌاقه ي٘ىؾ؛ که ال شابك بى لیؿ قوایث ي٘ىؾه که گ٩ث: 
ها قا بالگى ٠بؿالله آهؿه و گ٩حن: ٨ؿایث ٌىم، پؿقت ه٩حاؾ ظؿید بكاین گ٩ث که هیچیک ال آو بىأيمؾ 

ام قا کًؿ و ویًهؾوٌن وًگیًی هی ها بكولیث آوئها قا پًهاو کًن. اها هىيکكؾم و هكا اهك ي٘ىؾ جا آو
له وؽث آهؿه اوث، ؤ٠بؿالله گ٩ث: ای شابك، چىو بك جى ایى هى بىأکًیؿ؟ په ٨ٍاقؾ، چه اهك هی هی

ای ایصاؾ کكؾه و وكت قا ؾق آو ٨كو بكؾه و بگى: هع٘ؿ بى ٠لی په به بیاباو یا ٬بكوحاو بكو و چاه و ظ٩كه
پىٌايؿ. شابك قا پك کى، بكاوحی لهیى اؼباق جى قا هی چًیى و چًاو به هى گ٩حه اوث و وپه چاه

                                                           
ال٭ؿق، باب  ؾقهىلن  و ؛22/121ٓٓ، ٨حط 8821ٔٔ ه ٌ٘اقهال٭ؿق، باب جعاز آؾم و هىوی، ب ؾق يبؽاقبه قوایث  -2

 ٓ.28/113ٔ يٓ، يىو1811ٔ ه ٌ٘اقهظصاز آؾم و هىوی ٠لیه٘ا الىبلم، ب
 .ي٨ىى ،١1/212ٓك٨ة والحاقیػ ٔال٘ و ؛ؼٙیب ،1ٓ-21/1: جاقیػ ب٥ؿاؾ ٔيگا و ي؛ـهب ،٠3/111ٓبلم الًببلء ٔأویك  -1
ايؿ که و ابى ٬ین جّكیط کكؾه ةابى جی٘ی بكاوحی ؛11 :٧، َیالً٘اق الً٘ ؛11 :لع٫ والبا٘ل، َ: ال٩ك٬او بیى ايگا -1

 .باًٌؿهی ج١الی الله آ٨كیؿگاوؾقو٤گىجكیى  وپیٍگاق٨ٓ
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بكاوحی ایى  .2«گىيه ٠٘ل ي٘ىؾم و يگكايی که ؾق ابحؿای اهك ؾاٌحن، بك٘ك٦ گكؾیؿگىیؿ: په ایى هی
ها ؾق ظؿید، ج٘اها ٤یى و ش١لی و واؼحگی ال ایى ٠الن ؾيیای ق٨ٓ و بلکه ظصث آوؾاوحاو ؾقو

و ال آيصا که  باٌؿؼبكيا هیأي٭ل آو به وىی ها ال ٘كی٫ ظؿذًا و  ج٘ىؽك و اوحهماء به ظؿید و کی٩یث
ی آو ظؿید هىقؾ قیٍؽًؿ ٬كاق گك٨حه، ؾقظ٭ی٭ث ایى قیٍؽًؿ و جع٭یك به ِاظب ظؿید و گىیًؿه

 گكؾؾ. ، بال هیوالىبلمةالّبل٠لیه
کًًؿگاو  ای اوث که اهث اوبلهی ال وىی ش١ل٨حًه  اوحهماء به قوىل الله های ِىقت ال ؾیگك

که ؾق ؼبلل آو اظاؾید بىیاقی قا واؼحه و ش١ل ي٘ىؾه و به قوىل الله  ظؿید با آو هىاشه گكؾیؿ
و اظاؾیری قا ؾق ؾیى هىل٘اياو ؾاؼل ي٘ىؾيؿ که ال اولىبی کاهبل ال هن گىیؽحه و لٌث و  يىبث ؾاؾيؿ

قا به ؾید قوىل الله گىيه اظاو ایى گكؾیؿياهًصاق بكؼىقؾاق بىؾه و هىشب ي٩كت ال ٠باؾت هی
 ایٍاوگیكی و ٠یبصىیی ي٘ىؾه و به قیٍؽًؿ ؼكؾه الىبلموةالّبل٠لیهگك٨حه و ال ویؿ ٨كليؿاو آؾم ج٘ىؽك 

 ادـارادـقف يف»ی اظاؾید ِعیط و ١ٔی٧ با ٠ًىاو کحابی ؾق لهیًه پكؾاؼحًؿ؛ اهام ابى ٬ین 

... ها به اِىل و ٬ىا٠ؿی کلی اٌاقه »گىیؿ: به قٌحه جعكیك ؾق آوقؾه و ؾق آو هی «افصحقح وافضعقف
 ٌىؾ که ٠باقجًؿ ال: ها ظؿید هىٔىٞ ًٌاؼحه هیی آوکًین که به وویلههی

کًؿه ال چًیى گما٨ه ال٧ٓ ٌبیه هایی باٌؿ که هكگم قوىل الله وكاییها و یاوهگىییچىو قوایحی آ
و ش١لی اوث و ایى ؾوحه اظاؾید بىیاق  ٌىؾ که آو ظؿید واؼحگیها قا هن ي٩كهىؾيؿ، ؾايىحه هیآو

ی ٘یبه ی کل٘هيىبث ؾاؾه ٌؿه، ؾق لهیًهکه ؾق ظؿید ؾقو٤یًی که به قوىل الله باًٌؿ. چًاوهی
آ٨كیًؿ که ای هیالله آهؿه اوث که: هك آيکه الاله االالله بگىیؿ، الله هح١ال ال آو کل٘ه پكيؿهالاله اال

اي ٘لب ه٩٥كت و لبايً ه٩حاؾ هماق يىٞ ل٥ث بىؾه که بكای گىیًؿه ه٩حاؾ هماق لباو ؾاٌحه و بك هك
ٌىؾ که ؾق هك و هك آيکه چًیى و چًاو کًؿ، ؾق بهٍث بؿو ه٩حاؾ هماق ٌهك ؾاؾه هی کًًؿ.بؽًٍ هی

 .ٌؿ و ؾق هك ٬ّك ه٩حاؾ هماق ظىقباٌهك ه٩حاؾ هماق ٬ّك هی
های  ث شا٠بلو ایى گما٨ه گىییگىیؿ: ظالؾق جىٔیط ایى ظؿید ٔش١لیٓ هی وپه ابى ٬ین 

بكؾ و یا ال ؾو ظالث ؼاقز يیىث؛ یا ایًکه وی ؾق يهایث شهل و ظ٘ا٬ث به وك هیاوان  بی پىچ و
٬ّؿ ٠یبصىیی ها به قوىل الله ها و يىبث ؾاؾو آوایًکه ليؿی٭ی ال لياؾ٬ه اوث که با ایى یاوه وكائی

 قا ؾاقؾ.و کاوحى ال ه٭ام و هًملث قوىل الله 
بىؾ، ظح٘ا اگك بكيس هكؾی هی»بٓ لٌحی و ياهًصاقی و هىؽكه بىؾو آو ظؿید؛ ه٘چىو ظؿید: 

                                                           
 .11 :، َ"هاهیةو ی١ك٨ه ال٘ىلن ٠ى ٠٭ائؿ اإلأ"ها یصب  به ي٭ل ال، يکلیً، 211 :قؤة الکا٨ی، َ -2
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 و ایى وؽًی پىچ و .«ٌىؾقا بؽىقؾ هگك ایًکه ویك هیای يیىث که آوو هیچ گكوًه و بكؾباق بىؾِبىق 
ء باٌؿ ... و یا وؿ که ال وؽًاو ویؿااليبیاآوقيؿ، چه ققا بك لباو ي٘یبىؾه که ظحی ٠٭بل هن آواوان  بی

ؼكون قا ؾًٌام يؿهیؿ، چكا که آو ؾووث هى اوث، »ايؿ که:  قا ش١ل ي٘ىؾه و واؼحهایى ظؿید که آو
ك و گىٌحً قا و اگك ٨كليؿاو آؾم هی ؾايىحًؿ که ؾق ِىت او چه هىث، با پكؾاؼحى ٘بل، پ 

 ....«ؼكیؿيؿ هی
های ؾیگك ه٘چىو ٨ٕل و قو٤ىبكجكی قو٤ى گل ب٩ًٍه يىبث به »و ال ایى ؾوحه اوث ظؿید: 

و ؾیگك اظاؾیری که ؾق ٨ٕل ايىاٞ وبمیصات و ي٘ک و ايىاٞ  .2«هاوثبكجكی اهل بیث بك وایك ايىاو
و ه٘یى ايؿاله که ؼٙك  ها ؾق ایًصا يیىث.به ـکك ج٘اهی آوکه يیالی  ايؿها گ٩حهها و يىٌیؿيیاکیؼىق

کًؿ؛ ها هٍؿاق ؾاؾه ٌىؾ، ک٩ایث هیؾق هىقؾ آو پكؾالاو قوٌى گكؾیؿه و٠٘لکكؾ آو شا٠بلو و ؾقو٢
 با چًیى ال٩اٜی يؿاقيؿ.پكؾالايی که هیچ پكوایی ال ؾقو٢ بىحى و قیٍؽًؿ ي٘ىؾو قوىل الله ؾقو٢

پكؾالايی که ؼم٠ببلت واؼحه و جىوٗ شا٠بلو و ؾقو٢اوحهماء به قوىل الله  های ِىقت ال ؾیگك
ؾهًؿ، ؤٟ و ش١ل اظاؾیری يىبث هیاظاؾید به قوىل الله پكؾاؼحه اـهاو ٨اوؿٌاو قا ؾق ٬الب 

و لٌث و ٬بیط شلىه ؾاؾو آو و جع٭یك کكاهث  ها ٨اوؿ و جباه و يابىؾ کكؾو ؾیىهؿ٦ ال ایصاؾ آو اوث که
ها، پاییى آوقؾو و يمول ٠٭یؿه و و ؾق وا٬ٟ هؿ٦ ال ش١ل آو يمؾ ٠٭بل و قو٩ًٌکكاو، بىؾه اوث؛ ؾیى ؾق

گىيه ابماق ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ هلعؿاو ٬كاق ؼكؾی و ياؾايی بىؾه اوث جا ایًکه ایىی کنهكجبهباوق هكؾم به 
 و بیٍحك اوث. جك بمقگ گیكيؿ. و ؼٙك و شكم ایى يىٞ، ال يىٞ پیٍیى بىیاق

 جىاو به قوایات ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:ال ایى ؾوحه اظاؾید هىٔىٞ و واؼحگی هی
بك ٌحكی ؼاکىحكی قيگ وىاق اوث، ٨كوؾ آهؿه و با وىاقاو که پكوقؾگاق ها ؾق ٌب ٠ك٨ه، ؾقظالی»

  .1«گیكؾها قا ؾق آ٤ىي هیها ه١اي٭ه کكؾه و آوو پیاؾه
  .1«اي آ٨كیؿؼؿاويؿ ٨كٌحگاو قا ال هىهای وا٠ؿ و ویًه»گىیؿ: و ایى ظؿید که هی

  .2«ق٨حًؿبكاوحی که چٍ٘او ؼؿاويؿ به ؾقؾ آهؿه و ٨كٌحگاو به ٠یاؾت ؼؿاويؿ »و ایى ظؿید: 

                                                           
 باؼحّاق ٌؿیؿ. 11-10 :الً٘اق الً٘ی٧، َ -2
ـهبی : و ؾق هىقؾ آو گ٩حه اوث آو قا با ل٩ٝی ٤یك ال ایى ل٩ٛ ـکك کكؾه اوث.، يکحاي ،2/211ٓ: جًمیه الٍكی١ة ٔيگا -1

که آو قا با ایى ل٩ٛ قوایث ٓ 1/111: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا و. اوًاؾه ٜل٘ات واؼكشه االهىالی بصهل :گ٩حه اوث
و يیم ظکن به ش١لی بىؾو و ؤٟ آو ؾاؾه ٓ، 1/211ٔ و ؾق هىقؾ آو گ٩حه اوث: ؾقو٢ بىحه ٌؿه اوث کكؾه اوث

 اوث.
 يیا٨حن.قا آو با وشىؾ بعد و بكقوی ٨كاواو اها -1
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ؼىاوث ؼىؾ قا بیا٨كیًؿ، اوب قا ؼل٫ ي٘ىؾ و او قا آيگاه که ؼؿاويؿ هی»گىیؿ: و ایى ظؿید که هی
  .1«به ظكکث ؾقآوقؾ که ٠ك٪ ي٘ىؾ و ؼىؾ قا ال آو ؼل٫ ي٘ىؾ

 .1.1«چىو ؼؿاويؿ ظكو٦ قا آ٨كیؿ، ظك٦ باء وصؿ کكؾه و ظك٦ ال٧ ایىحاؾ»و ایى ظؿید که: 
قا به ها قوىل الله ی آوهایی که به وویلهپكؾالیها و ؾقو٢گىییو گما٨هها گىییو ؾیگك یاوه

ظیایی ؤٟ اظاؾیری که ال ظ٭اقت و پىحی و بیيىبث ؾاؾيؿ؛ ها قا به قوىل الله ج٘ىؽك گك٨حه و آو
ىیؿ: گهی ةها قا بك لباو يیاوقؾيؿ. ابى جی٘یآواي ظکایث ؾاقيؿ؛ اظاؾیری که هكگم قوىل الله کًًؿه

 ؛باٌؿهی ٠یى اوحهماء و ج٘ىؽك و جع٭یك پیاهبك گكاهی اوبلم   ٠٘ؿا ؾقو٢ بىحى به قوىل الله»
يىبث های واؼحگی قا ؾق ٬الب ظؿید به قوىل الله پكؾالايی که چًاو ؾاوحاوچكا که ؾقو٢

ها ؾوحىق آو به اهىقی اهك ي٘ىؾه که ؾقظ٭ی٭ث به هیچیک الايؿ که قوىل الله ؾهًؿ، گ٘او بكؾه هی
ؼكؾی ؾاؾو کنها قا يیم شایم يؿايىحه اوث. و ایى ٠٘لکكؾ ایٍاو، يىبث ويؿاؾه اوث و بلکه اهك به آ

باٌؿ که ال چیمهای با٘ل و هی  پیاهبكبىؾه و یا اجهاهی ؾق ظ٫ ٔوال١یاـ باللهٓ به قوىل الله 
... باٌؿ که ک٩ك ِكیط اوث هیه و ایى يىبث کفب و ؾقو٢ به قوىل الل ای ؼبك ؾاؾه اوث.٨ایؿه بی

جىاو گ٩ث: هكآيکه ِكاظحا به الله ٠موشل ؾقو٢ بًؿؾ، ؾقظ٭ی٭ث با اقاؾه و ال قوی به ٘ىق ؼبلِه هی
باٌؿ و ایى هٙلب بك کىی پىٌیؿه يیىث و ایى بؿجكیى ظال هی ؼؿاويؿ هح١ال قا جکفیب ي٘ىؾه ٠٘ؿ،

، او قا واشب اوث، ؾقو٢ بًؿؾ، ؾقظ٭ی٭ث با ایى کاق که هكکه بكآيکه ج١ٝین و جصلیل و جکكین وی بك او
 -اها هكآيکه  1...ٌ٘كؾه و بؿو اهايث قوا ؾاٌحه اوثجع٭یك ي٘ىؾه و ه٭ام و هًملث او قا کىچک و ظ٭یك 

                                                                                                                                                         
 يیا٨حن.آو قا  با وشىؾ بعد و بكقوی ٨كاواو اها -2
ٓ اولیى ظؿید ؾق کحاب الحىظیؿ، و ایى ظؿید هىٔىٞ و 2/211ٔ «جًمیه الٍكی١ة ال٘ك٨ى٠ة....»بًگك ایى ظؿید قا ؾق  -1

ها به باٌؿ. و چه بىا که ه٘چىو ایى اظاؾید ؾقو٤یى هًصك بؿاو ٌؿه که بكؼی ال ايىاوش١لی و واؼحگی هی
 ٓ.1/111الله٩او ٤ٔاذة اوقيؿ. بًگك به: آ٠باؾت اوب به شای الله هح١ال قوی 

 يیا٨حن.آو قا  با وشىؾ بعد و بكقوی ٨كاواو اها -1
، ٌیػ 213 :ل٘ىلىل، َ: الّاقم او يگا ي.ه٩ّٙی الىبا٠ ،11-11 :، َيالحٍكیٟ االوبله يالىًة وهکايحها ٨ -1

ابىؾ پكؾاليؿ، ٨اوؿ کكؾو و يؾهؿ که هؿ٦ شا٠بلو ظؿید و کىايی که به ؤٟ اظاؾید هیجىٔیط هی وبلم اإل
 که هلعؿاو ٬ّؿ يابىؾی و ٨اوؿ کكؾو ؾیى قا ال ؼاقز ؾاقيؿ.چًاو ،باٌؿکكؾو ؾیى ال ؾاؼل هی

اوباب ؾقو٢ بىحى  وبلم ؛ ٌیػ اإل111، 211، 211 :، َه٘او: يگا و .212-210 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
يّكت و یاقی هفاهب  -1الله هح١ال. ؾق اذك ليؿ٬ه و العاؾ ؾق ؾیى  -2کًؿ: قا چًیى ـکك هی  ٠٘ؿی به قوىل الله

، جىوٗ  ها به قوىل اللهجك٤یب و جكهیب ٔجٍىی٫ و جكوايؿوٓ با ؤٟ اظاؾید و يىبث ؾاؾو آو -1اهل بؿ٠ث. 
 -1ا٤كاْ و اهؿا٦ ؾيیىی، ؾق قاوحای کىب کاالی ياچیم ؾيیا.  -1کًًؿ ایى ٠٘ل شایم اوث. کىايی که گ٘او هی



 122  های ؽهىس اعالم های هخحلف اعحهضاء دس اولیى لشو فصل دوم: صىست

چیمی بك لباو آوقؾ  - کًًؿ قا قؾ هیپكؾالاو و شا٠بلو یا اهل بؿ٠حی که ظؿید قوىل الله ال آو ؾقو٢
ظ٭ی٭ث ؼؿاويؿ  ؾق آو باٌؿ، با چًیى ٠٘لکكؾی ؾقکه ؾق وا٬ٟ وب و ؾًٌام و جع٭یك قوىل الله 

هح١ال و قوىلً قا آلقؾه و هىقؾ اـیث و آلاق ٬كاق ؾاؾه اوث؛ و هبلک و ه١یاق آيچه که ؾًٌام و ياوما و 
ـاجا اـیث و آلاق جع٭یك جل٭ی هی -ؾیگكاو قا به ؾيبال ؾاٌحه و هكؾم با ًٌیؿو آوٌىؾ، آو ٠باقاجی اوث که 

ها قا يؿاٌحه باٌؿ؛ آیا يًٍیؿی وؽى کىايی قا که ٌىيؿ، گكچه گىیًؿه ٬ّؿ اـیث و آلاق آوها، اـیث هی
 ها ٨كهىؾ:گ٩حًؿ: ها جًها ال قوی ٌىؼی و وكگكهی ایى وؽًاو قا گ٩حین. اها الله ٠موشل ؾق پاوػ آوهی
﴿ ... ِ ث

َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ۚٗ  ََل  ڡَُ ۡٓ ُِس  ﴾َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘

 ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى» [88-81]الحىبة: 
 .«ؿیا ٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت

یا اهكی ال ٌىؾ و ؾق ایى ظالث ظؿید قوىل الله ل کىی اوث که بىیاق ؼٍ٘گیى هیاو ایى هر
ؾ اها وی بؿاو ل١ًث ٌىگكؾؾ و بؿاو ٨كاؼىايؿه هیهایً بك وی ٠كٔه هیاواهكي و یا وًحی ال وًث

بكاوحی چًیى کىايی هّؿا٪  2...ال ؼىؾ يٍاو ؾهؿ قا لٌث و ٬بیط ؾايىحه و چًیى ق٨حاقی٨كوحاؾه و آو
َْۡيۡعَؾرِ ﴿ ٨كهایؿ:هی باًٌؿ کهه٘او کبلم ؼؿاويؿ هح١ال هی َٖ وَ ِي ِ  ٱَّلٍّ ۡمؿِه

َ
ٖۡ أ ٓۡ  ۦٓ َُيَةُِّىَٜن َخ ُٛ ن دُِطيَج

َ
أ

 ٌٓ َِل
َ
ٓۡ َقَؾاٌب أ ُٛ ۡو يُِطيَج

َ
ٌَ٘ح أ  ىیا ال ؿیبا کًًؿ،یه هؽال٩ث او ٨كهاو با که آياو» [81]الًىق:  ﴾ڟوِۡذ
 یؾقؾياک ٠فاب که ىیا ای گكؾؾ، كٌاویبايگیگكٓ وقليؿیه که یايی٠ّ بكابك ؾقٔ یببلئ که بحكوًؿ

 .«ٓیاؼكو یهاٌکًصه گكیو ؾ و ؾولغ یىیؾي هّائب گكیو ؾ و للمله ی٬عٙ ال ٠نأٔ ٌىؾ ؾچاقٌاو
کًًؿ، ال ک٩ك و هیوكپیچی ي٘ىؾه و با آو هؽال٩ث که ال اواهك قوىل الله  ال آيصا که کىايی»

ايؿ، ایى ؼىؾ بك آو ؾاللث ؾاقؾ که هؽال٩ث با ٨كاهیى و اواهك ٌكک یا ٠فاب ؾقؾياک بكظفق ؾاٌحه ٌؿه
و ایى بؿیهی اوث که آيچه هًصك به  گكؾؾ.هًصك به و٬ىٞ ؾق ک٩ك یا ٠فاب ؾقؾياک هی  قوىل الله

و ا٨حاؾو وی ؾق ک٩ك، به ؾلیل  ثٌىؾ، هصكؾ ه١ّیث و يا٨كهايی اوا٨حاؾو وی ؾق ٠فاب ؾقؾياک هی
قا ه٭كوو به هؽال٩ث با اواهكي ي٘ىؾه اوث، باٌؿ که آوکًًؿه هی اوحؽ٩ا٦ و کىچک ٌ٘كؾو اهك

ه٘چىو ٠٘لکكؾ ابلیه. بكاوحی چىو ظال کىی که ایًچًیى ٠٘لکكؾی ؾاٌحه باٌؿ، چًیى باٌؿ، ظال و 
کاوحه ؾه و ال ه٭ام و هًملث قوىل الله ؤٟ آيکه ٠٘لکكؾی بؿجك ال ایى ؾاقؾ، ه٘چىو آيکه ؾًٌام ؾا

                                                                                                                                                         
  ٓ.11-21/18ی چًیى اظاؾیری. هص٘ىٞ ال٩حاویٔظب قیاوث و کىب آو به وویله

 البى جی٘یة. 111الّاقم ال٘ىلىل، َ  -2
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 .2ؿ، چگىيه ؼىاهؿ بىؾ؟کًهی هحىشه آيعٕكت  ؼكؾه گیكی ي٘ىؾه و ٠یب و ایكاؾو 
ی اهام ابى پكؾاؼحه ٌؿ، ه٭ىلهاوحهماء به قوىل الله  های ِىقت ؾق پایاو ایى هبعد که ؾق آو به

 ی جعفیك ال ج٘ىؽك به قوىل اللهکه ؾق لهیًهٌىم، آيصا قا یاؾآوق هی - ی وًثال ائ٘ه - ي٠کبك ةبٙ
بكاؾقاين، ایى »گىیؿ: هی ؾق باب اجباٞ و پیكوی ال وًث قوىل ؼؿا  په ال ـکك کبلم ِؿی٫ 

ِؿی٫ اکبك اوث که چًاو بك ؼىیٍحى هكاواو اوث که هباؾا ؾق چیمی ال اهىق با اهك پیاهبكي هؽال٩ث 
ؾق ایى ؾوقاو بًگك که چگىيه پیاهبكٌاو و اواهكي قا هىقؾ  کكؾه باٌؿ؛ اها اکًىو ؾق ظال و ؤٟ هكؾم

گیكيؿ. ٔال الله ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾاؾه و آٌکاقا به هؽال٩ث با آو بكؼاوحه و وًحً قا به ج٘ىؽك هی
 .1يصات ال ٠٘ل لٌث و ياپىًؿ قا ؼىاوحاقین٠ٓموشل ٠ّ٘ث ال ل٥مي و 

گىیؿ، ؾوقايی که به ٠ّك ؾق هىقؾ هكؾهاو ٬كو چهاقم هصكی هی ةای اوث که اهام ابى بٙایى ه٭ىله
ؾق ایى ؾوقاو، ؾق  ةو ٜهىق اوبلم و ٬ىت و ٬ؿقجً يمؾیکحك بىؾ، بكاوحی اگك ابى بٙو لهاو قوىل الله 

و ايىاٞ بهحاو و ؾقو٢ و کفب و  بكین، ظٕىق ؾاٌث٬كو چهاقؾهن هصكی، ٬كيی که ؾق آو به وك هی
ی پكوقؾگاق شهايیاو قا های به ؾیى اوبلم و ٨كوحاؾهها و اوحهماءو هكلگی ها و ج٘ىؽكا٨حكاء و یاوه گىیی

 .ٓ باهللإؿوة حول وٓوٓگ٩ث. ؾیؿ، آيگاه چگىيه وؽى هیهی

 هًاوؤو سایس ه ی اش استهصاء به صحابه های صىزت هبحج چهازم:
 ٌاهل: ه٭ؿهه و چهاق هٙلب  

  اصحاب و یاساو پیاهبش گشاهی اعالمهمذهه: يهی اص دؽًام دادو به 
 :ی اص اعحهضاء هؾشکاو به صحابه سضی الله فًهنهای صىست هغلب اول 
 :سضی الله فًهن ی اص اعحهضاء یهىدیاو به صحابههای صىست هغلب دوم 
 :سضی الله فًهن ی اص اعحهضاء هًافماو به صحابههای صىست هغلب عىم 
  هًاوؤبذفث به صحابه و عایش هی اص اعحهضاء اهل های صىست چهاسم:هغلب 

 ًام دادو به اصحاب زضی الله ػًهنهمدهه: يهی اش سب و دش
 ٍاو با جع٭یك و وبک و ؼىاق ٌ٘كؾوهًاو و قیٍؽًؿ ي٘ىؾو ایئؼؿاويؿ هح١ال ال ج٘ىؽك و اوحهماء ه

که ؾق وا٬ٟ ؾق بكاؾقی ای٘ايی ؼلل ایصاؾ کكؾه و هًصك به ظ٭ؿ و کیًه و ب٥ٓ و ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی هیاو 

                                                           
 ابى جی٘یة. ،82 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
 ٓ جع٭ی٫: قٔا يى١او.٠2/118ى ٌكی١ة ال٩ك٬ة الًاشیة.... ٔ اإلباية -1
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ة﴿ ٨كهایؿ:گكؾؾ، يهی ي٘ىؾه اوث. ؼؿاويؿ هح١ال هیهىل٘اياو هی َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٜۡم   ٱَّلٍّ ٜاْ ََل يَۡكَؼۡؿ ًَ ُ٘ َٔ َءا

 ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ْ َػرۡيا ٜا ن يَُسُٜٗ
َ
ٍم َقَسَٰٓ أ ٜۡ ًَ ِٖ ۖٞ َوََل  ّٔ ٍّٖ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٍّٖ َػرۡيا ن يَُس

َ
ِٖ نَِّكةٍٓء َقَسَٰٓ أ ّٔ َوََل نَِكةٓء  

 ِ  ث
ْ وا ـُ َ٘ةثَ ٓۡ َوََل َت ُٗىَكُس

َ
ْ أ ٓوا ـُ ِٕ ْۡ َّۡؼَِٰت  دَ

َ
ى َبۡكَؽ  ٱُّۡىُكُٜق ُٓ ٱِِلقۡ ثِۡئَف  ٱۡۡل ِٖ يَؿَٰ ٓۡ َحذُۡت  ٱۡۡلِ ٍّّ  ٖ َٔ َو

 ُٓ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ٜنَ وَأ ُٕ ِ َْٰ  ٌ٘ا هكؾاو ال یگكوه ؿیيبإ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [22]العصكات:  ﴾٫ ٱّظٍّ

 کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ لياو یلياي ؿیو يبا باًٌؿ ًاویا ال بهحك آياو ؿیٌا کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ گكوه
 قا گكیکؿیو  ؿیيؿه ٬كاق یبصىئی٠ و هىقؾ ؿیيمي ١ً٘ه قا گكیو ه٘ؿ باًٌؿ. ؼىبحك ًاویا ال آياو بىا چه كایل
 وؽًاو آوقؾو، ٘اویا ال ب١ؿ اوث، بؿ چهٓ هىل٘او یبكا. ٔؿیو هًاه ؿیهؽىاي و ياپىًؿ لٌث ال٭اب با

 لباو و بك گ٩حىٓ ؼىايؿو بؿ ال٭اب و به کكؾو یبصىئیو ٠ لؾو و ١ً٘ه ج٘ىؽك بك ؾاّل ٔ آلىؾ و گًاه ياگىاق
 وؽًاو و بأ وح٘گكيؿ ٍاویا يکًًؿ، و جىبه بكيؿاقيؿ ؾوثٓ یو ا٬ىال یا٠٘ال ىیچً الٔ که یکىايٕ قايؿو

-یه ٜلن گكاویؾ به م،یآه ىیو جىه لٌث ال٭اب به هكؾم گكؾايؿو و هل٭ب هایكیگؼكؾه و با ٍؿاقیي
  .«ٓکًًؿ

ة﴿ :٠ًىاو ، بابی قا بايب، ؾق ِعیط بؽاقؾاهام بؽاقی ؾق کحاب األ َٛ حَّ
َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ْ ََل  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ َٔ َءا

مٍ  ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ ٜۡم   -کًؿ که هیقا قوایث هی ةي٘ىؾه و ؾق ایى باب ظؿید ٠بؿالله بى له١ ـکك ﴾...يَۡكَؼۡؿ ًَ

گكؾؾ، بؽًؿيؿ، هًٟ ي٘ىؾه ه کىی بك باؾی که ال ؾیگكی ؼاقز هیال ایًک قوىل ؼؿا »گىیؿ: 
 .2...«اوث

ِف ﴿ یو ؾق جىٔیط و ج٩ىیك وىقه ٕۡ ة  َوٱلشٍّ َٛ َٰ کًؿ که قوایث هی ةال ٠بؿالله بى له١ ﴾١وَُعَعى
ٌاو ؾق هىقؾ ... و وپه ؾقباقه ؼًؿیؿوؼىايؿ ًٌیؿه اوث که ؼٙبه هیی ال قوىل الله و»گىیؿ: هی

ُٝ  ل٣َِ »ٌىؾ، ايؿقلٌاو ؾاؾه و ٨كهىؾ: باؾی که ال ايىاو ؼاقز هی َضُػُز٣ْ  يَْيَط
َ
ا أ ٠ُ؟ ِم٥َّ َٓ ْٙ چكا » «َح

 اوحهماء و ج٘ىؽكلفا ال »گىیؿ: هی  بى ظصك ظا٨ٛ .1«کًؿآيچه ؼىؾ هیؼًؿؾ به یکی ال ٌ٘ا هی
و لى ایًکه ٨ی  ا به ؾيبال ؾاقؾ، يهی گكؾیؿه اوثؾیگكی که ؾق وا٬ٟ جع٭یك و ؼىاق و وبک ٌ٘كؾو وی ق

 هك ال ؾیگكی بهحك باٌؿ.ي٩ه األ
 ِِبَْفبِ »٨كهىؾيؿ: کًؿ که قوىل الله قوایث هی ةهكیك بىأو اهام هىلن ؾق ظؿید هك٨ى٠ی ال 

                                                           
 ٓ.20/111ٓ، ٨حط 8011ٔٔ ه ٌ٘اقهب -2
هلها، باب الًاق یؿؼلها الصباقوو، والصًة أکحاب الصًة و٩ِة ي١ی٘ها و ؾقهىلن  و ؛1/111ٓٓ، ٨حط 1311ٔٔ ه ٌ٘اقهب -1

 ٓ.21/231ٔ يٓ، يىو1111ٔ ه ٌ٘اقهیؿؼلها ال٩١ٕاء، ب
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ِ  ٦٤َِ  اْمؽِئٍ  نْ  الْشَّ
َ
ِٜؽَ  أ َعاهُ  َُيْ

َ
بكای ٌك بىؾو ايىاو ه٘یى کا٨ی اوث که بكاؾق هىل٘او » 2...«ال٥ُْْف٣ِ٢َ  أ

 .1«ؼىیً قا ظ٭یك و کىچک ٌ٘اقؾ
ؾق ایى ظؿید ال ؼًؿیؿو ايىاو به باؾی »گىیؿ: هی ةؾق ٌكض ظؿید ٠بؿالله بى له١  ياهام يىو

که ايىاو  چًیى ٌكایٙی ٌایىحه اوثکه ال ؾیگكی ؼاقز ٌؿه و ًٌیؿه ٌؿه، يهی ٌؿه اوث، بلکه ؾق 
ؼیالی لؾه و وؽًً قا اؾاهه ؾهؿ و بؿايچه ه٥ٍىل بىؾه، ه٥ٍىل باٌؿ، گىیا که ؼىؾ قا به يًٍیؿو و بی

گىيه شلىه ؾهؿ که اِبل چیمی جىشهی ي٘ىؾه و ایىبایىحی بی و بلکه ه آو يٍؿهچیمی قا يًٍیؿه و هحىش
 .1«باٌؿت هیقا يًٍیؿه اوث و ایى ال ظىى اؾب و ه١اٌك

.... ٦٤َِ  اْمؽِئٍ  ِِبَْفبِ » ةهكیك بىأ٘یب ؾق ٌكض ظؿید  بىأ ِ ی١ًی ال هیاو ٌك و »گىیؿ: هی «الْشَّ
 .1«ٌ٘اقؾها و قـائل اؼبل٬ی، بكای ايىاو ه٘یى کا٨ی اوث که بكاؾق هىل٘ايً قا ظ٭یك و کىچک بؿی

کىچک ٌ٘كؾو هكؾم و يهی ال  ه٘چًیى ؾق وًث و قهً٘ىؾ يبىی يیم به ي٩كت و ايمشاق ال جع٭یك و
َٝ / َٛاَل  ٦٤َْ »٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله  ةهكیك بىأایى ٠٘ل، اٌاقه ٌؿه اوث؛ ال  َ٢٪َ 

٣٫ُْ  َذ٬٫َُ  اجلَّاُس، ُٟ َ٢٪ْ
َ
جك اوث ؼىؾ ال ه٘ه هبلک ٌىيؿهگ٘او بی هكآيکه بگىیؿ: هكؾم هبلک ٌؿيؿ،» 1«أ

ْ٪٣٫َُٟ٢ْ  َذ٬٫َُ »٨كهىؾيؿ: و ؾق ایًکه قوىل الله « - ٟ بؿجكی ٬كاق ؾاقؾؼىؾي ؾق ؤ -
َ
ؾو قوایث  «أ

که ؾق ایًّىقت ١٨ل هأی بىؾه و ه١ًا  ]اهَؾَؽفم[باٌؿ ی١ًی وشىؾ ؾاقؾ: قوایث اول با ٨حعه هی
که  ]اهؾُؽفم[باٌؿ ی١ًی و قوایث ؾوم با ٔ٘ه هی ايؿ.ايؿ که هبلک ٌؿهایًچًیى اوث که آياو کىايی

باًٌؿ. اهام يىوی په جك هیؾق ایًّىقت ا١٨ل ج٩ٕیل بىؾه و ه١ًا چًیى اوث که آياو يیم هبلک ٌىيؿه
ايی گىیؿ: ٠ل٘ا اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ، لهال ـکك ایى ؾو قوایث به ي٭ل ال ظ٘یؿی ؾق شٟ٘ بیى ِعیعیى، هی

و ؼىؾ بكجك بیًی و  قا ال قوی جع٭یك و کىچک و ؼىاق ٌ٘كؾو هكؾمایى وؽى هفهىم اوث که ٌؽُ آو
قا جمکیه  گىيه اظىال هكؾم قا لٌث و ٬بیط ؾايىحه ٔو ؼىؾو ایى ا٨ٕل ؾايىحى ؼىؾ بك ؾیگكاو بگىیؿ

 ؾايؿ.وی ِوك ؼؿاويؿ هح١ال ؾق هىقؾ ؼل٭ً قا ي٘ی ي٘ایؿٓ چكا که
                                                           

 يٓ، يىو1181ٔ ه ٌ٘اقهظح٭اقه وؾهه و٠كٔه وهاله، باالبك والّلة، باب جعكین الٝلن ال٘ىلن وؼفله و ؾق -2
ٔ28/118.ٓ 

 ٓ.20/113ٔ ي٨حط الباق -1
 ٓ.21/231ِعیط هىلن ٌٔكض  -1
 ٓ.111-28/118: ٌكض ِعیط هىلن ٔيگا و ؛٠1/118ٓىو ال١٘بىؾ ٔ -1
-28/122ٔ يٓ، يىو1811ٔ ه ٌ٘اقهب ،«هلک الًان»کحاب البك والّلة، باب الًهی ٠ى ٬ىل  ؾقهىلن  به قوایث -1
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حی ايؿ: اها اگك کىی ایى وؽى قا ال قوی ظمو و ايؿوه، به ؼا٘ك ؾیؿو ي٭ُ و کاوو يیم ٠ل٘ا گ٩حه
که ؼىؾ و هكؾم ؾق اهك ؾیى ؾاقيؿ، بگىیؿ، اٌکال يؿاقؾ، ه٘چىو ایًکه بگىیؿ: ال اهث هع٘ؿ شم ایى 

ىايًؿ. و اهام هالک ایًچًیى ج٩ىیك ي٘ىؾه و هكؾم ال ؼها ي٘ال قا با هن با ش٘ا٠ث هیوكا٢ يؿاقم که آو
 .2ایٍاو پیكوی ي٘ىؾيؿ

گىیؿ: ه١ًای ظؿید چًیى هی  ياو ؼٙابولی٘ بىأ»گىیؿ: و اهام ب٥ىی ؾق ٌكض ایى ظؿید هی
گىیؿ:  کًؿ و هیٌاو قا ـکك هیهایاوث که پیىوحه ٌؽّی ال هكؾم ٠یبصىیی ي٘ىؾه و ٠یب و ي٭ُ

آوقؾ؛ و چىو کىی چًیى ايؿ. و ه٘چىو ایى وؽًاو قا بك لباو هیهكؾم ٨اوؿ ٌؿه و هبلک ٌؿه
چكا  ؛باٌؿؾه و بىیاق يمؾیکحك به هبلکث هی٠٘لکكؾی ؾاٌحه باٌؿ، ؼىؾ ال بؿجكیى اظىال بكؼىقؾاق بى

که گًاه ٠یبصىیی و جع٭یك و ؼىاق ٌ٘كؾو ؾیگكاو به وىی وی وكالیك بىؾه و چه بىا چًیى ظالحی او قا 
گىيه و ایى باالجك ال ؾیگكاو ببیًؿ و بؿايؿ و ؼىؾبیًی کكؾه و ایى با٠د گكؾؾ جا ؼىؾ قا بكجك وؾچاق ٠صب 

 .1«٨كاهن آوقؾه و هبلک گكؾؾؼىؾ اوباب هبلکث ؼىیً قا 
په ال ایى اهام ب٥ىی وؽى اهام هالک قا که پیٍحك ؾق وؽًاو اهام يىوی بؿاو اٌاقه گكؾیؿ، ـکك 

ی ٠لن و ؾايً ٬ؿم ٨كو يهاؾيؿ، ؾق ه١ًای ؾق ٠كِه ٠ل٘ایی که په ال اهام هالک  ي٘ایؿ و ج٘اهیهی
 ايؿ.ایى ظؿید ایى ج٩ّیل قا ـکك ي٘ىؾه

هًاو با شىحصى و جصىه ؾق ٠یىب و ٤یبث کكؾو ال ئو يیم ؾق وًث يبىی ال ج٘ىؽك و اوحهماء ه  
 ایٍاو، يهی گكؾیؿه اوث.

َْشَ ٦ْ٤َ آ٦َ٤َ ة٢َِِفا٩ِِ٧، َول٣َْ يَْػُع٠ِ »٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله  يول٘أ ةبكلى بأال  ْٓ يَا ٤َ
َخاة٬ُا  ْٖ ٢ََْٛت٩ُ، اَل َت ي٥َاُن  ٬َْرح٩َُ، اْْلِ َْ  ُ ُّ اّللَّ ٬َْراح٣ْ٫ِِ يَتَّتِ َْ  َّ َت َ٘إ٩َُّ٧ِ ٦ِ٤َ اتَّ ٬َْراح٣ْ٫ِِ،  َْ ٬ا  ُٓ ال٥ُْْف٥ِِ٢َي، َواَل حَتَّتِ

َيْط٩ُ ِِف ةَيْخ٩ِِ  ْٙ ٬َْرح٩َُ َح َْ  ُ ِّ اّللَّ او جاها ای٘او واقؾ ٬لب ایؿای گكوهی که با لباو ای٘او آوقؾه» 1«َو٦ْ٤َ يَتَّتِ
های ؾیگكاو قا ٌاو قا شىحصى يکًیؿ، بكاوحی کىی که ٠یبو ٠یىب او قا يکًیؿيٍؿه، ٤یبث هىل٘اي

هایً قا بكهبل کًؿ، او قا هایً قا بكهبل ؼىاهؿ کكؾ و هكآيکه ؼؿاويؿ ٠یبشىحصى کًؿ، ؼؿاويؿ ٠یب
 .«گكؾايؿاي ؼىاق و قوىا هیؾق هیاو ؼايه

                                                           
 ٓ.121-28/121ٌكض ِعیط هىلن ٔ -2
 ٓ.21/211ٌكض الىًة ٔ -1
ه ذ٭ آو : قشالگىیؿي هیهیر٘ ؛231ٓ-1/231ٓ،1110ٔٔ ٌ٘اقهال٥یبة،  يؾب، باب ٨کحاب األ ؾقؾ ؾاو بىأ به قوایث -1

 ؾقلبايی ٌیػ األ ٓ و1/211ٔ ظا٨ٛ ٠كا٬ي ؾق جؽكیس االظیاء اوًاؾ آو قا يیکى ؾايىحه اوثٓ،1/11، ال٘صٟ٘ ٔهىحًؿ
 .آو قا جّعیط کكؾه اوث 1/311ٓٓ،1011ٔٔ ، ٌ٘اقهبی ؾاوؾأِعیط وًى 
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هى ٔوا١٬یٓ ئهای هًا٫٨ و يه هل يٍايهایى ظؿید بك آو ؾاللث ؾاقؾ که ٤یبث کكؾو ال هىل٘او یکی ا
که ظؿید ظاوی ابكال ايمشاق و ي٩كت ال هحک و قوىایی ٠یىب هىل٘اياو و شىحصى  باٌؿ. ه٘چًاوهی

باٌؿ؛ اها ٠٭ىبث و ها هیها ؾق هیاو هكؾم ؾق قاوحای جع٭یك و کىچک ٌ٘كؾو آوو آٌکاق ي٘ىؾو آو
ا٨حؿ و ایى ٠٘لکكؾ ؼیك هیؤحه و گاهی جا آؼكت به جکی٩ك چًیى ٠٘لی، گاهی ِاظبً قا ؾق ؾيیا ٨كاگك٨

قگی يبىؾه هگك ایًکه ؾق آو ذبث گٍحه اوث، ذبث کىچک و بمچیم وی و ٠٭ىبث آو، ؾق کحابی که هیچ 
 .2گكؾیؿه اوث

بكاوحی اولیى و وماواقجكیى کىايی که ؾق ایى يهِی ٠اِم واقؾ ٌؿه ؾق کحاب و وًث هبًی بك ٠ؿم 
جكیى ها وماواقجكیى و ٌایىحهباًٌؿ. بكاوحی آوهی اياو، ؾاؼلًؿ، ِعابه ی هىل٘جع٭یك و ٠یبصىی

ها واشبی ؾیًی و ال اؼبل٪ اوبلهی و ؾق وا٬ٟ جکكین و اظحكام آو باًٌؿ.هىل٘اياو به جًمیه ال ي٭ائُ هی
ه کبلم الله ٠موشل، باٌؿ. بلکه بك هك ايىاو ه١ح٭ؿی واشب اوث جا ؾق قاوحای جع٭٫ بؽٍیؿو بهی

و و هًملث واالی ایٍاو قا ؾق هیاو هكؾم ٌایٟ ؤا ؾق هیاو هكؾم جكویس ؾاؾه و ٌبه آو بمقگىاقاو ق اظحكام
َٖ  ﴿ ٨كهایؿ:یؼؿاويؿ هح١ال ه ،1گكؾايؿ ِي َ٘ة  َوٱَّلٍّ ٜلَُٜن َربٍّ ٌُ ٓۡ َح ٖۢ َبۡكِؽِٚ ِٔ َ٘ة  ٱۡمىِؿۡ َصةُٓءو  ِ َٰٗ ـَ نَلَة َوِۡلِۡػ
 َٖ ِي ِ  ٱَّلٍّ َٜٗة ث ٌُ ِٖ َقجَ يَؿَٰ ْ وَ  ٱۡۡلِ ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َِّّّلٍّ  

ا
َ٘ة ِمَّل ِ  ِِف ًُُْٜب

ِۡ  ال په که یکىاي» [20]العٍك:  ﴾ََل ََتَۡك
 ها بك آوقؾو ٘اویا ؾق که قا ها و بكاؾقاو قا هإ پكوقؾگاقا: ًؿیگىیه ًؿ،یآیه ایؾي به و ايّاق ىیههاشك

 .«هؿه یشا هاویؾلها ؾق هئهًاو به يىبث یاًهیو ک. اهكلیب ايؿگك٨حه یٍیپ
... ایى ٬ىم ٔاِعاب »گىیؿ: ق هیاو ِعابه قغ ؾاؾ، هیپه ال ـکك اج٩ا٬اجی که ؾ اهام ـهبی 

ها ی آيچه ال آوکه ؾق وا٬ٟ پىٌايًؿه ل بىیاق يیک و واالیی بكؼىقؾاقيؿٓ ال وىاب٫ و ا٠٘ا قوىل الله
-ها وك لؾه هیل آوی آيچه اها شهاؾ و ٠باؾجی اوث که هعؿوؾ کًًؿهؿ؛ و ؾق وىاب٫ آوباٌوكلؾه هی

ها اؾ٠ای ٠ّ٘ث ها ٤لى کكؾه و بكای آوباٌؿ؛ و ها ال ش٘له کىايی يیىحین که ؾق هىقؾ ظحی یکی ال آو
ها بكجكیى هكؾهاو، باًٌؿ و په ال آوبىبکك و ٠٘ك بكجكیى ا٨كاؾ اهث هیأگىیین، کًین، اها ٬ا١٘ايه هی

و اهل بؿق  ًیى و ؾؼحكاو پیاهبكهاو هع٘ؿ هئال٘ی هبٍكه و ظ٘مه و ش٩١ك و ه١اـ و لیؿ و اههات ٠ٍكه
 بىأها بكجكیى هكؾهاو باًٌؿ. و په ال آوها ؾق هكاجب هؽحل٩ی هییک ال ایىکه هك هىحًؿ، با وشىؾی

باًٌؿ، ه٘او کىايی که به يُ آیه ؾقؾاء و ول٘او ٨اقوی و ابى ٠٘ك و وایك اهل بی١ث الكٔىاو هی
                                                           

 الٙیب. ىبأ ،21/111ٓ: ٠ىو ال١٘بىؾ ٔيگا -2
قٔی الله ٠ًهن،  ٨٭ؿ بىب قظ٘ه الله لفلک ب٭ىله: باب ش٘اٞ ٨ٕائل الّعابةٓ 1/2111ٔ ياللکائ ،: ٌكض الىًةيگا -1

و ه١ك٨ة ٨ٕائل الّعابة هى الىًة؛ و وا٪ ٨یه آذاقا ٠ى ٌ٭ی٫ بى ٠بؿالله و هىكو٪ و ٘اوون و أ يویا٪ ها قوی ٨
 ٤یكهن.هالک بى ايه و 
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ه٘چىو ؼالؿ  ؛ها ٠٘ىم ههاشكیى و ايّاقها قأی گٍحه و په ال آوؼؿاويؿ هح١ال ال آو ٨2حط یوىقه
ها وایك . و په ال آوباًٌؿهی ظأك ؾق ِعًهو ایى هكؾاو   و ٠بؿالله بى ٠٘كبى ولیؿ و ٠بان 

ظس ایٍاوشهاؾ کكؾه و یا با کىايی که ه٘كاه قوىل الله  هايًؿ،  ِعابه و یاقاو بمقگىاق قوىل الله
ها و ج٘اهی لياو باًٌؿ؛ که الله ٠موشل ال ج٘اهی آوًٌیؿيؿ، هیي٘ىؾه و یا ظؿیری ال قوىل الله 

و وایك لياو  يهاٌ٘ يم هايأم ال٩ٕل و أِعابی که هصكت ي٘ىؾيؿ و ال ايّاق بىؾيؿ، ه٘چىو 
ق ٌاو ؾهایباپیٍگاو و اهل بؿ٠ث ؾق کحؼًٍىؾی ي٘ىؾ. اها آيچه ق٨ٓ ، ا٠بلو قٔایث ويِعاب

-چكا که اکرك و بیٍحك آيها ي٭ل ؛ايؿ، بؿاو جىشهی يٍؿه و ک٘حكیى ا٠حباقی يؿاقيؿهىقؾ ِعابه ـکك ي٘ىؾه

ـیب و ؾق وا٬ٟ ؼّلث و ؼىی آو اوثهای با٘ل و ؾقو٢ و ا٨حكا و بهحاو  ها قوایث ي٘ىؾو ابا٘یل و اکا
ؾق کىی که و بكاوحی  باٌؿ؛و هىايیؿ ـکك گكؾیؿه، هی یا قؾ ي٘ىؾو آيچه ؾق ِعیعیى و کحب ظؿید

  .1آیؿبه هىي هی چه و٬ث به هىحی اوث
به يٝك هى، ایًکه آياو به هكْ ؾًٌام ؾاؾو به اِعاب و یاقاو قوىل الله »گىیؿ: هی اهام ٌا١٨ی 

که ؼؿاويؿ هح١ال په ال اي٭ٙاٞ ا٠٘ال ِعابه، بك ذىاب و اشك  هبحبل گٍحًؿ، بؿیى ؼا٘ك اوث
 .1«ِعابه بی٩مایؿ

ها باؾ ایى ٨ٕل و اظىاو و شاقی بىؾو ذىاب، په ال اي٭ٙاٞ ٠٘ل و ايح٭ال ایٍاو به گىاقای آوپه 
 وكای هايؿگاقی و اوح٭كاق. 

کًؿ، آيصا که به ٬ّاَ ٜالن ؾق قول ٬یاهث ؾق بكابك هٝلىم اٌاقه هی  گىيه گىیا اهام ٌا١٨یو ایى
قوؿ و په  های ٜالن به پایاو هیجا ایًکه يیکیٌىؾ های ٜالن بكؾاٌحه ٌؿه و به هٝلىم ؾاؾه هیال يیکی

 ةهكیك بىأبالله؛ ال وال١یاـ ٌىؾ.ال ایى، ال گًاهاو هٝلىم بكؾاٌحه ٌؿه و بك ؾوي ٜالن يهاؾه هی
٢ُِؿ؟ ٦٤َِ  حَْػُرونَ  َ٪٠ْ »٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله  ْٙ  اهللِ، َرُشوَل  َیا ؾِقـَا، ادُْْػؾُِس : َؿاُفوا «ال٥ُْ

                                                           
ۡؽ رَِِضَ ﴿ ٨كهایؿ:که ؼؿاويؿ هح١ال هی اآيص ،باٌؿّىؾ آیه هصؿهن ال ایى وىقه هی٭ه -2 ٌَ ٍّّ ۞ ُ ِٖ  ٱّللٍّ ۡؤِِٔ٘يَ َق ُٕ ۡ إِۡذ  ٱل

ٍَ َُتَۡخ  َضَؿةِ ُحَجةيُِكَٜٗ َل  ٱلشٍّ ـَ ٗ
َ
ٓۡ وَأ ِٛ ِ ٜب

ة ِِف ًُُْ َٔ  َٓ َ٘حَ َذَكِْ ُِي ة  ٱلكٍّ ة ًَؿِيجا ٓۡ َذۡذعا ُٛ َثََٰج
َ
ٓۡ َوأ ِٛ ؼؿاويؿ ال هئهًاو » ﴾ٲَقَْۡي

ٌاو ٔال ؾايىث آيچه قا که ؾق ؾقوو ؾلهاي یگكؾیؿ ه٘او ؾم که ؾق لیك ؾقؼث با جى بی١ث کكؾيؿ. ؼؿا ه یقأ
قا  یيمؾیک ٨حط و ٌاو ؾاؾبه ؾلهاي یبه اوبلمٓ يه٩حه بىؾ، لفا ا٘٘یًاو ؼا٘ك یو٨اؾاق اؼبلَ و ای٘او و ِؿا٬ث و

و کىايی که ؾق ایى بی١ث ظٕىق ؾاٌحًؿهماق و پايّؿ ي٩ك بىؾيؿ «. ٌاو کكؾآؼكتٓ پاؾاي یٔگفٌحه ال ي١٘ث وكهؿ
 ابى ال٭ین. ،1/111ٓث. بًگك به: لاؾ ال١٘اؾ ٔکه ؾق ِعیعیى ـکك ٌؿه اوچًاو

 ٓ.٠20/31بلم الًببلء ٔأویك  -1
 ٌیػ: ٠بؿاللٙی٧ بى ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى آل الٍیػ.، 10 :الكؾ ٠لی الِّعا٦، َ يجعا٦ ٨: اإلبه ي٭ل ال -1
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َٓ  َفهُ  ِدْرَهمَ  َٓ  َمنْ  ٢َِؿ  إِنَّ » :َؿاَل . َمَتاعَ  َو ْٙ ِِت  ٦٤ِْ  ال٥ُْ َّ٤
ُ
ِِت  ٦٤َْ  أ

ْ
َيا٤َثِ  ي٬َْمَ  يَأ ِٜ  َوَزََكٍة، َوَنََلةٍ  ةِِهَيامٍ  ا١ْ

ِِت 
ْ
ْؽَض  َكَخ٣َ  َٛػْ  َويَأ ََٛؼَف  َ٪َؼا، ِْ َك٠َ  َ٪َؼا، َو

َ
ُػ، َ٪َؼا، ٤َاَل  وَأ َٓ ْٜ مُّ  َذُي ُٜ  ٦٤ِْ  َوَ٪َؼا َضَف٨َاح٩ِِ، ٦٤ِْ  َ٪َؼا َذَي

نْ  َرْت٠َ  َضَف٨َاح٩ُُ  ٨ََِ٘يْج  َ٘إِنْ  َضَف٨َاح٩ِِ،
َ
ِضَ  أ ْٜ ٢َْي٩ِ  ٤َا َح ايَا، ٦٤َِ  َْ ٍَ َ ِعؼَ  اخلْ

ُ
ايَاُ٪٣ْ  ٦٤ِْ  أ ٍَ ؽَِضْج  َع ٍُ  َذ

٢َْي٩ِ، ِؽحَ  ُث٣َّ  َْ ؾق ؾايیؿ چه کىی ه٩له و وقٌکىحه اوث؟ گ٩حًؿ: یا قوىل الله، آیا هی» 2«اجلَّارِ  ِِف  ٌُ
٨كهىؾيؿ: ؾق هیاو ه آو اوث که ؾقهن و کاالیی يؿاٌحه باٌؿ. قوىل الله هیاو ها ه٩له و وقٌکىح

که آیؿ ؾقظالیو وقٌکىحه آو اوث که ؾق قول ٬یاهث با قوله و ي٘ال و لکات هی كاهث هى ه٩له و ٨٭ی
کی قا ؼىقؾه اوث، په یکی قا ؾًٌام ؾاؾه و به آبكوی او ج١كْ ي٘ىؾه و ؾیگكی قا جه٘ث لؾه و هال آو ی

ها هایً بؿاویک ال آياو ال او ٬ّاَ گك٨حه ٌؿه و ال ظىًات و يیکیٌىؾ و ؾق بكابك هكوی يٍايؿه هی
ٌىؾ، ال هایً ٬بل ال پكؾاؼث آيچه ؾق بكابك ؼٙایً بك گكؾو اووث، ج٘ام ٌىؾ؛ اگك يیکیؾاؾه هی

و وپه ؼىؾي به  ٌىؾلویًٓ ايؿاؼحه هیها بكؾاٌحه ٌؿه و ؾق ٔجكاهای آوها و بؿیگًاهاو و ل٥مي
  .«ٌىؾآجً ا٨کًؿه هی
ؤٟ وی  بكاوحی ه٩له و وقٌکىحه ظ٭ی٭ی ه٘او کىی اوث که ظال و»گىیؿ: هی اهام يىوی 

ها ی وا١٬ی و هبلکث وی ١ٙ٬ی بىؾه و يیکیو چًیى ٌؽّی هبلک ٌؿه ؾق ایى ظؿید جىِی٧ گكؾیؿ
هایً ج٘ام ٌىؾ، ال گًاهاو و و چىو يیکی ٌىؾگك٨حه هیهای وی و ظىًات وی به ؼا٘ك بؿهکاقی

-ٌىؾ. و ایى ٌىؾ و وپه به آجً ايؿاؼحه هیهای ٘لبکاقاو بكؾاٌحه ٌؿه و بك ؾوي او گفاقؾه هیبؿی

قویؿه و و و ؼىكاو و بؿبؽحی و هبلکث و ا٨بلن و وقٌکىحگی وی به ايحهای ؼىؾ گىيه ٔكق و لیا
  .1«ٌىؾکاهل هی

هًاو، به شای ایًکه بكای آياو ٘لب ه٩٥كت و بؽًٍ کًًؿ، ئؿگاو به ِعابه و هاها ؾًٌام ؾهً
 ة ايؿ. ابى جی٘یها قوی آوقؾهايؿ، به هحک ظكهث و ٠كْ و آبكوی آوکه بؿاو اهك ٌؿهچًاو

قا به ؾيبال ؾاقؾ، لفا ؼؿاويؿ هح١ال ال هعبث ؾاٌحى با چیمی، کكاهث و بیماقی ال ٔؿ آو»گىیؿ:  هی
هاوث و يیم ال ب٥ٓ و ٠ؿاوت و م ؾاؾو به ِعابه که ٔؿ ٘لب ه٩٥كت و بؽًٍ بكای آووب و ؾًٌا

باٌؿ. و ایى ه١ًای وؽى ها که ٔؿ ٘هاقت و پاکی اوث، ياقأی و ياؼًٍىؾ هیکیًه يىبث به آو
آياو به  - اوثبى لبیك  ةه٭ّىؾٌاو ٠كو -ام، ای ؼىاهك لاؾه»٨كهایؿ: اوث که هی ٠ایٍه ِؿی٭ه 

                                                           
ظ٘ؿ أ ؛111ٓ-28/111ٔ يٓ، يىو1112ٔ ٌ٘اقهکحاب البك والّلة واآلؾاب، باب جعكین الٝلن،  ؾق هىلن به قوایث -2

کحاب ٩ِة ال٭یاهة والك٬ائ٫ والىقٞ، باب ها  ؾق يجكهف و و ل٩ٛ ال اووث؛ٓ 1013ٔ ٌ٘اقه ،1/108ٓال٘ىًؿ ٔ ؾق
 ٓ.110-1/113ٓ 1121ٔٔ ٌ٘اقهو العىاب وال٭ّاَ، ؤی ٌشاء ٨

 ٓ.28/111ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1
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-ها قا ؾًٌام ؾاؾه و بؿاوايؿ، اها آواهك ٌؿه٘لب ه٩٥كت و بؽًٍ بكای اِعاب و یاقاو قوىل الله 

  .2.1«گىیًؿهیها ياوما 
باٌؿ، وگكيه و ایى ؼىؾ يٍايه و ٠بلهث ٌ٭اوت و بؿبؽحی بًؿه و ا٠ح٭اؾ و باوق کس و ياؾقوث وی هی

ها بك قا ؾووث ؾاٌحه و به ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت با آوله بىؾيؿ، اِعاب قوىل الاگك ال اهل اوبلم هی
 آوقؾيؿ. ها قوی ي٘یيؽاوحه و با ؾًٌام و اوحهماء و قیٍؽًؿ و جع٭یك، به لباو ؾقالی ؾق ظ٫ آو

، ال ه٭ام واال و هًملث  بكاوحی اهل وًث و ش٘ا٠ث ؾق ٬بال اِعاب و یاقاو گكاهی قوىل الله
اوث که چىو بؿو گ٩حه ٌؿ:  - یى ٠ل٘ای هالکیهجك بمقگ یکی ال -باالیی بكؼىقؾاقيؿ؛ ایى وعًىو 

آو پكوقؾگاقی اوث که ظب هى  ی١٭ىب بى هٕاق جى قا ؾووث يؿاقؾ. ؾق پاوػ گ٩ث: ظ٘ؿ و وحایً ال
 .1قا ؾق یک ٬لب شٟ٘ يکكؾه اوث  بىبکك و ٠٘كأی و ب٥ٓ و کیًه

َٖ ﴿ :ی ؾق ا٠٘ال ٬لىبال ایى ؾووحی و هعبث وقلی، ظح اوث جك بمقگ بكاوحی چه چیمی ِ ّٔ 
ِِٔ٘يَ  ۡؤ ُٕ ۡ ْ  ٱل ُؽوا َٛ َٰ ة َع َٔ  ْ ٜا َ رَِصةل  َضَؽًُ ُٙ  ٱّللٍّ َۡج ََ ٖ ًَََضَٰ  ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٕ ِٙ  وَ ة  ۥَقَْۡي َٔ ۖٞ َو ُؿ ـِ ٖ يَجَذ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ َو

ْ َتۡجِؽيَلا  ٜا ُ ل  ی٘ايیپ ؾق ايؿبىؾه قاوث ؼؿا با که هىحًؿ یهكؾاي هئهًاو اویه ؾق» [11ظماب: ]األ ﴾ٷثَؽٍّ
 ؾق میي یو بكؼٓ ايؿؿهیوكکٍ ٌهاؾت و ٌكبثٔ ايؿبكؾه بىك قا ؼىؾ ٘اویپ یبكؼ. ايؿبىحه او با که

و  كییج٥ گىيه چیه آياوٓ. کكؾ ؼىاهًؿ نیجىل ىیآ٨ك شاو به قا و شاو گكؾؾیه ٫یق٨ ٫یجى٨ یک جأ ايحٝاقيؿ
 .«ٓايؿيکكؾه ؿایپ ؼىؾ کاق ؾق یو جململ ايعكا٦ ىیو ک٘حكٔ ايؿيؿاؾه ؼىؾ ٘اویپ و ٠هؿ ؾق یلیجبؿ

، بكؼبل٦ يُ ِكیط ٬كآو و  بًابكایى ؾًٌام و ياوماگىیی به اِعاب و یاقاو گكاهی قوىل الله
ها و لٌث و ياپىًؿ ؾايىحى قهً٘ىؾ يبىی و اقٌاؾات ول٧ ِالط اهث و ا٠ح٭اؾ ِعیط ؾق هىقؾ آو

 و١یؿ ؼؿقی  بىأیؿه اوث. ال ها و و٠یؿ ٌؿیؿی اوث که ؾق ایى هىقؾ ـکك گكؾقیٍؽًؿ و جع٭یك آو
ُضٍػ َذَ٪ًتا ٤َا »٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله 

ُ
َٚ ٤ِْر٠َ أ َٙ ْج

َ
َضَػُز٣ْ أ

َ
نَّ أ

َ
ْنَطاِِب، ٬َْ٢َ٘ أ

َ
الَ تَُفت٬ُّا أ

 ُ٩ َٙ َضِػِ٪٣ْ، َوالَ ٧َِهي
َ
َٔ ٤ُػَّ أ کىه ی اِعاب و یاقاو هكا ؾًٌام يؿهیؿ، لیكا اگك یکی ال ٌ٘ا به ايؿاله» 1«ة٢ََ

                                                           
 ٓ.181-21/181ٔ يٓ، يىو1011ٔ ٌ٘اقه، ؾق ه٭ؿهه آوکحاب الح٩ىیك،  ؾقهىلن  به قوایث -2
 .118 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 .ي٠یاْ الیعّب ي٬أ ،2/828ٓجكجیب ال٘ؿاقک ٔ -1
 ؛1/11ٓٓ، ٨حط 1811ٔٔ ٌ٘اقه لى کًث هحؽفا ؼلیبل.... يکحاب ٨ٕائل الّعابة، باب ٬ىل الًب ؾق يبؽاقبه قوایث  -1

 يٓ، يىو1112، 1110ٔ ٌ٘اقهکحاب ٨ٕائل الّعابة، باب جعكین وب الّعابة قٔی الله ٠ًهن،  ؾقهىلن 
ٔ28/118-111.ٓ 
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 .«کًؿ کًًؿ، بكابكی ي٘یکه اِعاب هى اي٩ا٪ هی 2ؿیاظؿ، ٘بل اي٩ا٪ کًؿ با یک یا ي٧ّ ه  
قا ؾقک ي٘ىؾه و ؼٙاب .. يهی ٌؿو کىايی که قوىل الله ».گىیؿ: هی ظا٨ٛ بى ظصك 

ه ايؿ، بهىح٭ین ایى ظؿید ٬كاق گك٨حًؿ، ال ؾًٌام ؾاؾو کىايی که ؾق ای٘او آوقؾو ال ایٍاو وب٭ث گك٨حه
 کىايی قا به ؾيبال ؾاقؾ که پیاهبك قا ؾقک يکكؾه و هىقؾ ؼٙاب هىح٭ین پیاهبك گكاهی  ٘كی٫ اولی هًٟ

 .1«باًٌؿيهی ال ؾًٌام ؾاؾو به هىل٘ايايی که پیٍحك ال ایٍاو بىؾيؿ، هیها يیم ٌاهل و ایى يبىؾيؿ
گىیؿ: هی  يباٌؿ. اهام يىوبًابكایى ؾًٌام ؾاؾو ِعابه ال گًاهاو کبیكه و بلکه بؿجكیى گًاهاو هی

کًؿ که آو ِعابه باٌؿ. و ج٩اوجی ي٘یبؿاو که ؾًٌام ؾاؾو ِعابه ظكام بىؾه و ال بؿجكیى هعكهات هی»
ها بك ها ؾق شًگ؛ چكا که آوايؿها به ؾوق بىؾهیا ایًکه ال ٨حًه ايؿها ٌؿهکه گك٨حاق ٨حًه اًٌؿبال کىايی 

گىیؿ: و ؾًٌام ؾاؾو هكیک ال هی ي... ٬أبكؼىقؾاق بىؾيؿ ویل ؤکكؾه و ال ج اشحهاؾ ؼىیً ٠٘ل
. و هفهب ها و هفهب ش٘هىق آو اوث که چًیى ٌؽّی ج١میك اوثیى گًاهاو جك بمقگ ِعابه، ال

 .1«ٌىؾايؿ، کٍحه هیٌىؾ و بكؼی ال هالکیه گ٩حهٌؿه و کٍحه ي٘ی

 ء هؾشکاو به صحابه سضی الله فًهنی اص اعحهضاهای صىست هغلب اول:
ی ال های ِىقت په ال پكؾاؼحى به يّىَ وظی ؾق يهی و جعفیك ال ؾًٌام ؾاؾو به ِعابه، اکًىو به

 پكؾالین:هًاو هیئاوحهماء و ج٘ىؽك به ِعابه و وایك ه
هًاو ٨٭یك و ١ٔی٩ی ه٘چىو ببلل و ئق٨حاق و ٠٘لکكؾ بمقگاو و اٌكا٦ ک٩اق ٬كیً ؾق بكابك ه -2

 ؼباب و ِهیب:
بًٍىيؿ و پیكوی کًًؿٕٕ ٌكٖ  ایٍاوبًٍیًًؿ و ال وحًؿ با قوىل الله ؼىاچىو بمقگاو ٬كیً هی

آو هىل٘اياو ٨٭یك و ١ٔی٧ قا ٘كؾ کكؾه و قها کًؿ. هىلن ؾق گفاٌحًؿ که بایىحی قوىل الله 
گىیؿ: ها ًٌ ي٩ك با و٬اَ قوایث ي٘ىؾه که هی يبأِعیعً ال ه٭ؿاؾ بى ٌكیط ال پؿقي ال و١ؿ بى 

گ٩حًؿ: ایًاو قا ال ؼىؾ ؾوق کى جا بك ها ؾلیك يٍىيؿ؛ هى هٍكکاو به قوىل الله بىؾین، قوىل الله 
هایٍاو قا به ؼا٘ك يؿاقم. ٔبا ی هفیل و ببلل و ؾو ي٩ك ؾیگك که يامو هكؾی ال ٬بیله بىؾم و ابى هى١ىؾ 

 گ٩ثآيچه ؼؿاويؿ هح١ال ؼىاوث وا٬ٟ گكؾیؿ و با ؼىؾ وؽًی ایى پیًٍهاؾ ک٩اقٓ ؾق ؾل قوىل الله 

                                                           
 ايؿ.پكی ؾو ک٧ ؾوث ؾايىحه قا به ايؿالهای اوث که بكؼی آوهؿ پی٘ايه -2
 ٓ.1/11ٔ ي٨حط الباق -1
ٓ، و ج٩ّیل اظکام وب و ؾًٌام ؾق وؽى ال ظکن اوحهماء و ا٬ىام اوحهماء 111-28/118ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1

 کًًؿگاو ؾق باب وىم ؼىاهؿ آهؿ.
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َٖ َوََل َتۡؽُؿهِ ﴿ که الله ٠موشل ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ: ِي ِ  ٱَّلٍّ ٓ ث ُٛ يُؿِيُؽوَن  ٱَّۡكَِشِّ وَ  ٱَّۡنَؽوَٰةِ يَۡؽُقَٜن َربٍّ
 ُٙ َٛ و ٔ ؼىايًؿ یه اؾی٨ك به قا یؼؿا و ٌاهگاهاو وعكگاهاو که هكاوٓ ؼىؾ ًیپ الٔ قا یکىاي» 2﴾ۖۥٞ وَۡص

-جا آيصا که هی .«اوث اوٓ ثیقٔا جًهأ هًٝىقٌاوٓ و ه٥ٍىلًؿ ؼؿا پكوحً و ٠باؾت به و٬ث ه٘ه

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ: ُٚ ءٖ َذَذۡؽُؿَه ِٖ ََشۡ ّٔ  ِٓٛ ٍَ َقَْۡي ِ ٖۡ ِظَكةث ِٔ ة  َٔ ءٖ َو ِٖ ََشۡ ّٔ  ِٓٛ ِ ٖۡ ِظَكةث ِٔ ٍَ ة َقَْۡي َٔ

 َٖ َٜن ِٔ ُُ ِٕيَ َذَذ ِ َْٰ ٍّ٘ة ڔ ٱّظٍّ ٍَ َذَذ ِ ٍّٖ  َوَكَزَٰل َٔ ُؤََلٓءِ  َهَٰٓ
َ
ْ أ ٜٓا ُ ٜل ٌُ َ ٓ ثَِجۡكٖظ َّلِ ُٛ ُ َبۡكَغ ٖۢ  ٱّللٍّ ِ ّٔ  ِٓٛ َقَْۡي

َّۡحَف 
َ
ۗۡ خ ٓ َ٘ة ُ ثَۡحِ٘ ِ  ٱّللٍّ َٓ ث ۡقَْ

َ
َٖ ثِأ ُِؿِي َٰ  ظىاب و يه اوث جى بك ٍاویا ظىاب يه» [11-11ي١ام: ]األ ﴾ڕ ٱّشٍّ

 ظك٦ بهٔ اگكٓ. اوث ًیؾقو چه ٌاه چه اوث، ًیؼى ٠٘ل گكو ؾق و هكکهٔ اوث آياو بك جى
 ىیا .بىؾ یؼىاه وح٘گكاو لهكه ال ،یبكاي قا آياوٓ ؼىؾ و ال یؾه گىي هئهًاو گىيهىیا ؾقباقه هٍكکاو

ث جىايگكاو، بك بؿاو و ؾؼىل ىیؾ كيیپف ؾق هىحً٘ؿاو گك٨حى یٍیپ بأ ىیچً ًّ  بىؾه یو واق یشاق ها و
 هحکّبكاو،ٔ جا نیاآلهىؾهٓ كيؿی٨٭ جًگؿوحاو کهٔ گكیؾ یبكؼ بآ هحکّبكيؿ ذكوجً٘ؿاو کهٔ قا یبكؼٓ و اوث

 ي١٘ث ا٠ٙاء و با اوث ؿهیبكگمٔ ها اویه ال ؼؿاويؿ که ًؿیکىاي ه٘او ًاویا ایآ: ًؿیبگىٓ ج٘ىؽكکًاو
ث ٍاویا بكٓ ٘اویا ًّ  وكکً کا٨كاو ىیا جأ ًٌاوؿیي٘ بهحك قا وپاوگماقاو ؼؿاويؿ ایآ اوث؟ يهاؾه ه

 «؟ٓه٥كوق
گ٩حًؿ: آیا ایًايًؿ کىايی که ؼؿاويؿ ال هیاو ها ؾق هىقؾ هىح٩١ٕاو و ٨٭كا هی و هحکبكاو و هىحکبكاو

ؾق هىصؿی که ؾق قوایث ابى اوعا٪ آهؿه اوث: چىو قوىل الله ها هًث يهاؾه اوث؛ چًاوبك آو
ظل٭ه ی ٨٭كا بىؾيؿ، گكؾاگكؾ قوىل الله يٍىث و اِعاب و یاقاو هىح٧١ٕ و کىايی که ال لهكه

هیه بى هعكخ و ِهیب و هىل٘ايايی أیىاق هىلی ٩ِىاو بى  ةبى٨کیهأ٘چىو ؼباب و ٠٘اق و لؾيؿ، ههی
که گ٩حًؿ: چًاوپكؾاؼحًؿ و بكؼی به بكؼی ؾیگك هیها هیال ایى ؾوحه؛ ٬كیً به ج٘ىؽك و اوحهماء آو

ها ها بك آوبیًیؿ، ایًايًؿ اِعاب و یاقايً؛ آیا ایًايًؿ که ؼؿاويؿ با هؿایث به وىی ظ٫، ال هیاو هی
بىؾ، ایًاو ؾق پفیك٨حى هًث يهاؾه اوثٕٕ بكاوحی اگك آيچه هع٘ؿ با آو آهؿه ٔوظیٓ چیم ؼیك و ؼىبی هی

 .1..گك٨حًؿ.آو، ال ها وب٭ث ي٘ی

                                                           
 يٓ، يىو1121و٬اَ قٔی الله ٠ًه، ظؿید ٔ يبأ٨ٕل و١ؿ بى  يکحاب ٨ٕائل الّعابة، باب ٨ ؾقهىلن  به قوایث -2

٠بؿالله بى هى١ىؾ و ؾق آو آهؿه اوث که ه٘كاه وی ؼباب و ِهیب و  الٓ 2/111ال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أ و ؛21/238ٓٔ
که کكؾون ال ٤یك  هىحًؿ ظ٘ؿ قشال ِعیطأقشال  ٓ: و1/12ٔ و هیر٘ي ؾق ال٘صٟ٘ گ٩حه اوثببلل و ٠٘اق بىؾيؿ. 

 ذ٭ة اوث.
 ٓ.1/11ٔالبؿایة والًهایة  و ؛ابى هٍامٓ 2/131الىیكة الًبىیة ٔ -1
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که يمؾ پیاهبك، ِهیب گىیؿ: ؾقظالیکًؿ که هیقوایث هی و ٘بكی با وًؿ ِعیط ال ابى هى١ىؾ 
گفق ياو ١ٔی٧ و ٨٭یك بىؾيؿ، بمقگاو ٬كیً ال کًاق قوىل الله و ٠٘اق و ببلل و ؼباب و ؾیگك هىل٘ا

ای؟ ها قأی ٌؿه و ک٩ایث ي٘ىؾهها گ٩حًؿ: ای هع٘ؿ، آیا ال هیاو ٬ىهث به ایىي٘ىؾه و با ؾیؿو آو
ها قا ال ها هًث يهاؾه اوث؟ٕ آیا ها ال ایًاو پیكوی کًین؟ٕ آوایًايًؿ کىايی که ؼؿاويؿ ال هیاو ها بك آو

َوََل ﴿ ؾوق کكؾه و ٘كؾٌاو کى، ٌایؿ اگك چًیى کًی، ال جى پیكوی کًینٕ په ایى آیه يالل گٍث:ؼىؾ 
َٖ َتۡؽُؿهِ  ِي ِ  ٱَّلٍّ ٓ ث ُٛ ُٙ  ٱَّۡكَِشِّ وَ  ٱَّۡنَؽوَٰةِ يَۡؽُقَٜن َربٍّ َٛ  ًیپ الٔ قا یکىاي» [11ي١ام: ]األ ﴾ۖۥٞ يُؿِيُؽوَن وَۡص

 پكوحً و ٠باؾت به و٬ث و ه٘هٔ ؼىايًؿیه اؾی٨ك به قا یؼؿا و ٌاهگاهاو وعكگاهاو که هكاوٓ ؼىؾ
 .2«اوث اوٓ ثیقٔا جًهأ هًٝىقٌاوٓ و ه٥ٍىلًؿ ؼؿا

و ياجىاو که ؾقظ٭ی٭ث پیكواو  هًاو ٨٭یك و ١ٔی٧ئگىيه بىؾ که هو ایى»گىیؿ: هی اهام ابى ٬ین 
و ایى با٠د گكؾیؿ که  وا و بمقگاو ٬ىم بىؾيؿإً٘ؿاو و ققاوحیى پیاهبك بىؾيؿ، وبب ابحبل و آلهایً ذكوج

ٜۡ ََكَن ﴿ ها اهحًاٞ وقليؿ و بگىیًؿ:ها په ال پی بكؾو به ِؿ٪ و قاوحی پیاهبكاو، ال ای٘او آوقؾو بؿاوآو َ ل
ٓ إََِلِۡٙى  َٜٗة ٌُ ة َقجَ ٍّٔ ا   آياو هكگم بىؾ، یؼىب میچٓ اوث اوبلم بكياهه که ٬كآؤ اگك» [22ظ٭ا٦: ]األ ﴾َػرۡيا

 .«گك٨حًؿیي٘ یٍیپ ها ال آو به ؿویقو یبكا
ٍَ وَ ﴿ گ٩حًؿ:الىبلم ٠لیهقی، ه٘یًاو بىؾيؿ که به يىض آ َ ُٖ ل ُٗۡؤِٔ

َ
ْ خ ٜٓا ُ ٍَ ًَةل َجَك ۡرَذلُٜنَ  ٱتٍّ

َ
 ﴾ٵ٩ ٱۡۡل

و  ىیجكپىث کهیؾقظال ن،یاوقیب ٘اویا ٌ٘ا بهٓ و يصباء اٌكا٦ٔ ها ایآ: گ٩حًؿ» [222]ال١ٍكاء: 
 وك یب یهٍح با و وااله٭ام، ذكوجً٘ؿ ا٨كاؾ یؾاق ايحٝاق چگىيهٕ ٔايؿ؟کكؾه یكویپ جى ال ا٨كاؾ ىیجك اقلي یب
 .«ٌٕٓىيؿ؟ ىیو هًٍ٘ ه٘كاه پا و گً٘ام، و

ٍّٖ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی َٔ ُؤََلٓءِ  َهَٰٓ
َ
ٜٓاْ أ ُ ٜل ٌُ َ ٓ ثَِجۡكٖظ َّلِ ُٛ ٍّ٘ة َبۡكَغ ٍَ َذَذ ِ َٰل ُ َوَكَز ٖۢ  ٱّللٍّ ِ ّٔ  ِٓٛ َقَْۡي

 ۡۗ ٓ َ٘ة  جىايگكاو، بك بؿاو و ؾؼىل ىیؾ كيیپف ؾق هىحً٘ؿاو گك٨حى یٍیپ بأ ىیچً ىیا» [11ي١ام: ]األ ﴾ثَۡحِ٘
ث ًّ  جًگؿوحاو کهٔ گكیؾ یبكؼ بآ هحکّبكيؿ ذكوجً٘ؿاو کهٔ قا یبكؼٓ و اوث بىؾه یو واق یشاق ها و

 ها اویه ال ؼؿاويؿ که ًؿیکىاي ه٘او ًاویا ایآ: ًؿیبگىٓ ج٘ىؽكکًاو هحکّبكاو،ٔ جا نیاآلهىؾهٓ كيؿی٨٭
ث ٍاویا بكٓ ٘اویا ي١٘ث ا٠ٙاء و با اوث ؿهیبكگمٔ ًّ  «اوث؟ يهاؾه ه

                                                           
 :وباب الًمول، َي؛ أواظؿ، 112-123 :وباب يمول ال٭كآو، َأ: . و يگا111ٓ-22/111شاهٟ البیاو، ٌاکك ٔ -2

 باًٌؿ. ٬او٘ی په ال ي٘ی ؛ ؾق باب اوباب يمول ایى آیات قوایات بىیاقی ـکك گكؾیؿه که ذابثيویى٘، 281، 280
ها به آوجىاو ٘ىؾین قوایاجی که يه ِعیط بىؾه و يه هیگىیؿ: شم آيچه ـکك يهی يظ٘ؿ و ٘بكأقوایث هىلن و  ـکك

 ٓ.1/112ویل ٔؤوى الحاهعايؿ. ا٘٘یًاو ي٘ىؾ، قوایث ٌؿه
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ؾیؿيؿ که ؾق ای٘او آوقؾو و هحاب١ث و وا و بمقگاو ٬ىم، ٨٭كاء و ١ٔی٩او  ٬ىم قا هیإگىيه چىو قو ایى
ها قا ؾق بكگك٨حه و ال ایًکه ها وب٭ث شىحه و پیٍی گك٨حًؿ، ج١ّب شاهلی آوپیكوی ال پیاهبك، ال آو

گ٩حًؿ: اوبلم بیاوقم جا ایًکه هى و ها بكابك و یکىاو ٌىيؿ، ؼىؾؾاقی ي٘ىؾه و هیيؿ و با آواوبلم بیاوق
 .2«هاو یکىاو و بكابك باٌؿٓ؟ایى پىث و ٨كوهایه ؾق یک ظؿ و ايؿاله باٌین ٔو ظ٫ و ظ٭ى٪

هٍحا٪ وای ٬ىم، بىیاق إو قبك اوبلم آوقؾو بمقگاو گكؾايؿ که قوىل الله له قوٌى هیؤاها ایى هى
ها و واقؾ ٌؿو آياو به ؾیى اوبلم، وایك ٬كیً و ٬كیٍیاو ال که با اوبلم آوقؾو آو و ٠بل٬ً٘ؿ بىؾيؿ، چه

جّ٘ین و بك ایى اوان بىؾ که قوىل الله  آوقؾيؿ.آياو اوبلم هی ه و به پیكوی الایٍاو پیكوی ي٘ىؾ
ال قوی ق٤بحی که ؾق هؿایث آياو و و با ؼىؾ،  .1ی هٍكکاو ٬كیً قا بكآوقؾه واليؿگك٨حًؿ جا ؼىاوحه

که ال وىی ؼؿاويؿ وبعاو هىقؾ ٠حاب و  ؾاٌحًؿ، ؾق ایى لهیًه ايؿیٍیؿيؿ ٌاو ال آجً شهًنيصات
َٖ َوََل َتۡؽُؿهِ ﴿ وكليً و يهی ال ج٩ًیف آو جّ٘ین، ٬كاق گك٨حًؿ: ِي ِ  ٱَّلٍّ ٓ ث ُٛ ِ يَۡؽُقَٜن َربٍّ َّۡنَؽوَٰة  ٱَّۡكَِشِّ وَ  ٱ

 ُٙ َٛ  .﴾ۖۥٞ يُؿِيُؽوَن وَۡص
ی١ًی کىايی قا که به ایى ٩ِات هح٩ًّؿ، ال ؼىؾ ؾوق هگكؾاو، بلکه آياو قا »گىیؿ: اهام ابى کریك هی

قالاو و هعكهاو و ؾووحاو ِ٘ی٘ی ؼىؾ ٬كاق ؾه، ه٘چىو ایًکه ؼؿاويؿ هح١ال يٍیًاو و هنهن
َف  َوٱۡضِبۡ ﴿ ٨كهایؿ: هی َٔ  ٍَ َٖ َجۡىَك ِي ِ  ٱَّلٍّ ٓ ث ُٛ َّۡنَؽوَٰةِ يَۡؽُقَٜن َربٍّ َّۡكَِشِّ وَ  ٱ ُٙ  ٱ َٛ َوََل َتۡكُؽ  ۖۥٞ يُؿِيُؽوَن وَۡص

ََ٘ح  ٓۡ دُؿِيُؽ زِي ُٛ ۡ٘ َ٘ةَك َخ ةِ َخۡي َٰٜ ۖٞ  ٱۡۡلَيَ ۡجَية ُٙ  ٱلَّ َْۡج َ٘ة ًَ ْۡ ۡدَى
َ
ٖۡ أ َٔ ؿَِٗة وَ  ۥَوََل دُِؽۡف 

َۡ ُٙ َوََكنَ  ٱتٍَّجفَ َقٖ ذِ َٰ ى َٜ َٚ 
ۡمُؿهُ 
َ
ة  ۥأ و  پكوحًؿیه قا ؼىؾ یؼؿا و ٌاهگاهاو ِبعگاهاو که باي یکىاي با» [11]الکه٧:  ﴾ټوُُؿؼا

و  ذكوجً٘ؿاو یوى بهٔ ٍاویا ال چٍ٘ايث و ٘لبًؿیه قا او ـاتٓ یقٔا و جًهأ ؼىايًؿیه اؾی٨ك به
 ایؾي ؼا٘ك بهٔ که هبك ٨كهاو یکى و ال بكيگكؾؾ. یىیؾي اتیظ ًثیل شىحى یبكآ هىحکبك ٬ؿقجً٘ؿاو

 ؤ اوث گٍحه قواو ؼىؾ یآقلو ؾيبال به و او نیاواؼحه ٤ا٨ل ؼىؾ اؾی ال قا او ؾلٓ یپكوح و آقلو یؾووح
 .1«اوث بىؾه ٗیو ج٩ك ا٨كآٖ ه٘هٔ و باقي و کاقٓ اوث گ٩حه کجك قا ؼؿاويؿ ٨كهاو ىوحهیپ

ال با وًؿي  ةجىاو به آيچه اهام ابى هاشاوحهماء هٍكکاو به ِعابه يیم هی های ِىقت ال ؾیگك -1

                                                           
 ٓ.٤1/282اذة الله٩او ٔا -2
آو جّ٘ین قا اشكایی ي٘ىؾه و ٨٭كا و هىح٩١ٕیى قا ٘كؾ   بك ایى باوقيؿ که قوىل الله يبكؼی ال ه٩ىكیى ه٘چىو قال -1

قا وأط و ن که پیٍحك بیاو گكؾیؿ، ابٙال آوکه قوایث هىلباٌؿ، چًاوي٘ىؾيؿ؛ که البحه ایى يٝكیه و ؾیؿگاه با٘ل هی
 . ي٬او٘ ،112/1ٓهعاوى الحؤویل ٔ: يگاگكؾايؿ. قوٌى هی

 ٓ.1/121ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -1
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بكؼی ال هٍكکاو هىؽكه کًاو بؿو گ٩حًؿ: »گىیؿ: آيصا که هی کكؾ.ول٘او قوایث ي٘ىؾه، اٌاقه 
گىیؿ: آهىلؾ. قاوی هیبیًین که ؾووث ٌ٘ا، ه٘ه چیم ظحی هىحكاض ق٨حى قا به ٌ٘ا هیهی

ها قا اهك ي٘ىؾه جا به هًگام ٬ٕای ظاشث، قو به ٬بله يکكؾه و با ؾوث  ،ول٘او گ٩ث: بله
ها، وه وًگ اکح٩ا يکًین و يبایىحی که هیاو آو وًگقاوح٘او اوحًصاء يميین و به ک٘حك ال 

 .2«اوحؽىاو و هؿ٨ىٞ ظیىايی باٌؿ
ی اوحهماء هٍكکاو به ِعابه، گ٩حگىیی اوث که هیاو قوحن و ٨كوحاؾه های ِىقت ال ؾیگك -1

قوحن »گىیؿ: و٬اَ قؾ و بؿل ٌؿ و آو ؾق ظاٌیه شًگ ٬اؾویه بىؾ. ابى کریك هی يبأو١ؿ بى 
و قوحن گ٩ث: هیچ جا به ظال ه٘چىو وؽًاو  يؿوای ٬ىم ؼىیً گكؾ آهؿإو قبه ه٘كاه بمقگاو 

جك ؾیؿه بىؾیؿ؟ په گ٩حًؿ: پًاه بك ؼؿا ال ایًکه به ایى هكؾ، وؽًايی اوحىاق و هعکن و پىًؿیؿه
اي قا های کهًهایى هكؾ گكایً یابی و ؾیى ؼىؾ قا به ؼا٘ك ایى وگ قها کًی. آیا لبان

ی بك ٌ٘ا، بك لبان هًگكیؿ، بلکه به ٨کك و وؽى و ق٨حاق يگاه يؿیؿی؟ په قوحن گ٩ث: وا
ؾهؿ و ٨٭ٗ ال ٌكا٨ث و يىب ؾ٨اٞ کًیؿ. بكاوحی ٠كب به لبان و ؼىقؾ و ؼىقاکً اه٘یث ي٘ی

 .1«کًؿهی
قا ظ٭یك و ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾيؿ، وببً  ةبى ١ٌب ةی و١ؿ، ه٥یكهصلىاو قوحن، ٨كوحاؾهاها ایًکه هن

گىيه و بؿیى ؼا٘ك او قا هىقؾ ؾًٌام و ياوما ٬كاق ؾاؾه و گ٩حًؿ: پًاه بك ؼؿا ال ىؾ و ایىب كةکهًگی لبان ه٥ی
 اي قا يؿیؿی.های کهًهایًکه به ایى هكؾ گكایً یابی و ؾیى ؼىؾ قا به ؼا٘ك ایى وگ قها کًی، آیا لبان

وقی ؼىؾ قا که هبًای ٬ٕاوت و ؾا هیماو شاهلیث ؾق هك لهايی ه٘یى اوثبكاوحی هبلک و ه١یاق و 
پكوحی باٌؿ. اها ایًکه ؾق ای آو هٝاهك بك ٌكک و وذًیث و بثبیًًؿ و لى ایًکه هبًهٝاهك پىث ؾيیىی هی

-٬ؿق و هًملث هكؾم، ج٭ىا اِل و اوان ٬كاق گیكؾ، اهكی اوث که شم ؾق هیاو اهل اوبلم و ای٘او ي٘ی

ٓۡ ِقَ٘ؽ ﴿ ٨كهایؿ:یابین. ؼؿاويؿ هح١ال هی ُس َٔ ۡزَؿ
َ
ِ إِنٍّ أ ۚٗ  ٱّللٍّ ۡٓ َُٰس ى ٌَ ۡت

َ
 گ٘او یب» [21]العصكات:  ﴾خ

 .«اوث ٌ٘ا ىیجكیهح٭ ؼؿا يمؾ ؾق ٌ٘ا ىیجكیگكاه
ؽُ  اَل  اهللَ  إِنَّ »٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله  ةهكیك بىأال  يو ؾق وًث يبى ُِ  إََِل  َح٨ْ

ْسَفاِدُز٣ْ،
َ
ؽُ  َو١َِس٦ْ  ُن٬َرُِك٣ْ، إََِل  َواَل  أ ُِ َكارَ  «٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ  إََِل  َح٨ْ

َ
٩ِِٓ  وَأ ِ َناة

َ
ِ  إََِل  ةِأ و ؾق قوایحی  «َنْػرِه

                                                           
: ِعیط وًى ابى . و يگا2/81ٓٓ 110ٔٔ ٌ٘اقه وحًصاء بالعصاقة والًهی ٠ى الكوخ .الكهة،لٙهاقة، باب اإلکحاب ا ؾق -2

الٙهاقة، باب کكاهة اوح٭بال ال٭بلة،  ؾقؾاوؾ  ىبأ يمؾ آوو  ؛«ِعیط»: و ؾق هىقؾ آو گ٩حه اوث، يلبايأ ،2/11ٓٔ ةهاش
 ـکك يکكؾه اوث.باٌؿ که ل٩ٛ اوحهماء قا ؾق آو هی 21ٓ-2/21ٓ 1ٔٔ ٌ٘اقه
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ؽُ  اَل  اهللَ  إِنَّ »آهؿه اوث:  ُِ ْم٬َا١ُِس٣ْ، ُن٬َرُِك٣ْ  إََِل  َح٨ْ
َ
ؽُ  َو١َِس٦ْ  وَأ ُِ ْخ٥َا١ُِس٣ْ  ٬ُ٢ُٛبُِس٣ْ  إََِل  َح٨ْ

َ
 2«وَأ

-يگكؾ؛ قاوی هی جاو هیو بلکه به ٬لىب کًؿحاو يگاه ي٘یهای ِىقت ها وبكاوحی الله ٠موشل به شىن»

ٌاو اٌاقه ي٘ىؾيؿ. و ؾق قوایحی آهؿه اوث: با ايگٍحاو ؼىیً به وىی ویًهگىیؿ: و قوىل الله 
 .«يگكؾ جاو هیکًؿ و بلکه به ٬لىب و ا٠٘الجاو يگاه ي٘یها و اهىالؼؿاويؿ هح١ال به ِىقت

 سضی الله فًهنضاء یهىد به صحابه ی اص اعحههای صىست هغلب دوم:
ؼؿاويؿ  کكؾيؿآو بىؾ که یهىؾیاو گ٘او هیاوحهماء یهىؾ به اِعاب قوىل الله  های ِىقت ال

که ایى ا٨حكا و ؾقو٤ی ها هباض گكؾايیؿه اوث؛ ؾقظالیقا بكای آو - ی١ًی هىل٘اياو -هح١ال اهىال اهییى 
لهیًه وؽى گ٩حه و ال ل٠ن و گ٘او با٘ل آو هعٓ بىؾ که بك الله هح١ال بىحه بىؾيؿ. و ٬كآو کكین ؾق ایى 

ِِ ﴿ ٨كهایؿ:یهىؾیاو پكؾه بكؾاٌحه و هی ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِٔ َُِتَٰتِ َو ِ  ٱّۡ ُٙ ثٌَِِ٘ؽةرٖ يَُؤّهِه ۡ٘ َٔ

ۡ
ٖۡ إِن دَأ ٓ  ۦٓ َٔ ُٛ ۡ٘ ِٔ ٍَ َو إََِلۡ

 ِ َ٘ةرٖ َلٍّ يَُؤّهِه ُٙ ثِِؽي ۡ٘ َٔ
ۡ
ٖۡ إِن دَأ ۗۡ  ۦٓ ٍّٔ ة ٕا ِ َخ َقَْۡيِٙ ًَةٓن ۡٔ ة ُه َٔ  

ٍَ إَِلٍّ َ٘ة ِِف  إََِلۡ ْ َّحَۡف َقَْۡي ٜا ُ ٓۡ ًَةل ُٛ جٍّ
َ
ٍَ ثِد ِ َٰل َذ

ِّيِ  ّٔ
ُ
ٜلَُٜن لََعَ  ِ  َقبِي َٖ  ۧٱۡۡل ٌُ ِ َويَ ِؾَب  ٱّللٍّ َُ ّۡ َٜن  ٱ ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ ى  ګَو ِ  ثََلَٰ ِؽه ۡٛ ۡوَِفَٰ ثَِك

َ
ٖۡ أ َ وَإِنٍّ  ٱتٍَّقَٰ وَ  ۦَٔ  ٱّللٍّ

ذٌٍِّيَ ُيِتَّ  ُٕ ۡ  به ی٨كاواي یؾاقائ اگك که هىحًؿ یکىاي ابکح اهل اویه و ؾق» [18-11]آل ٠٘كاو:  ﴾ڬ ٱل
 به یًاقیؾ اگك که هىحًؿ یکىاي آياو اویه و ؾق. ؾهًؿیه بالپه جى به قاآو ،یبىپاق ٍاویبؿ اهايث قون
 ىحاؾهیا وكٌاو یباال ىوحهیپ که آو هگك ؾهًؿ،یي٘ بالپه جى به قاآو ،یبىپاق ٍاویبؿ اهايث قون
و  يبىؾه هىئولٓ هىؾی كی٤ ی١ًیٔ هایاهّ  بكابك ؾق ها: ًؿیگىیه ٍاویا که اوث ؼا٘ك بؿاو ىیا. یباٌ

 ىیأ ٍاویا که آو و ظالٓ ىثیي ؼؿا ظکن یمیچ ىیچً ؤ بًؿيؿیه ؾقو٢ ؼؿا و بكٕ نیيؿاق یبالؼىاوح
 ثیو قٔا هعّبثٔ ؿیي٘ا ٍهیپ یمگاقیپكه و کًؿ و٨ا ؼىؾ ٘اویپ و ٠هؿ به که یکىٕ یآق .ؾايًؿیهٓ قا

 .«ؾاقؾیه ؾووث قا مگاقاویپكه ؼؿاويؿ كایلٓ اوث آوقؾه ٨كاچًگ قا ؼؿا
ٍَ ﴿»گىیؿ: هی ةابى ٠ٙی ِ َٰل ها اهايث قا ؾق یک ؾیًاق و یا بیٍحك ؾق ایى آیه اٌاقه به آو ؾاقؾ که آو ﴾َذ

ْ ﴿ ... و ٔ٘یك ؾقکكؾيؿ ال آو يپكؾاؼحه و اهايث قا اؾا ي٘ی ٜا ُ گكؾؾ که اوكائیل بال هیبه گكوهی ال بًی ﴾ًَةل
ٌاو ؾق هك باًٌؿ که اهىالپكوحايی هیهای ٤یك یهىؾ، بثها و هلثگ٩حًؿ: ها اهل کحاب بىؾه و ٠كب هی

ها يؽىاهؿ و ا٠حكاْ و بالؼىاوحی بك ها ؾق بكابك اهىال آو که بكای ها ه٭ؿق باٌؿ، ظبلل اوث لهاو
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 .2.«بىؾ..
گ٩حًؿ: ؾق ايکاق کًًؿ، آو بىؾ که هی ی١ًی آيچه هىشب گكؾیؿ جا ظ٫ قا»گىیؿ: هی و ابى کریك 

قا بكای ها يؽىاهؿ بىؾ، بكاوحی که ؼؿاويؿ آوها، گًاهی بك ها هاو، ؾق ؼىقؾو اهىال اهییى ی١ًی ٠كبؾیى
-گىیؿ: ؼؿاويؿ هح١ال هی... جا آيصا که ؾق قؾ ایى ه٭ىله و بیاو کفب و ا٨حكای آياو هیظبلل کكؾه اوث 

ٜلَُٜن لََعَ ﴿ ٨كهایؿ: ٌُ ِ  َوَي ِؾَب  ٱّللٍّ َُ َٜن  ٱّۡ ُٕ ٓۡ َحۡكَْ ُٚ ی١ًی ایى ه٭ىله قا ؼىؾ واؼحه و پكؾاؼحه  ﴾ګَو
بللث و گ٘كاهی قا هكجکب گكؾیؿيؿ؛ بكاوحی که ؼؿاويؿ هح١ال ؼىقؾو اهىال ؾیگكاو قا ٔکكؾه و ایى 

 .1«باًٌؿؾقو٤گى هیها ٬ىهی ا٨حكا ليًؿه و بهحاو ليًؿه و هگك به ظ٫، بك آياو ظكام گكؾايیؿه بىؾ، لیکى آو
که اهل کحاب گ٩حًؿ: لهايی»گىیؿ: قوایث ي٘ىؾه که هی ظاجن با وًؿي ال و١یؿ بى شبیك يبأابى 

َؼَب »٨كهىؾيؿ: ها هىئىل يبىؾه و بالؼىاوحی يؿاقین؛ قوىل الله ها ؾق بكابك اهی َػاءُ  َٞ ْْ َ
ِ  أ  ٦٤ِْ  ٤َا اّللَّ

ءٍ  َاِ٪٢ِيَّثِ  ِِف  ََكنَ  ََشْ
ْ
٤َا٧َثَ  إاِلَّ  َ٪اَتْيِ  ََٛػَمَّ  ََتَْج  وَُ٪٬َ  إاِلَّ  اجل

َ
٫َا اَْل اةٌ  َ٘إِجَّ اِسؽِ  ا١َْْبِ  إََِل  ُمَؤدَّ َٙ  1«وَا١ْ

ایى ؾو  لیكايؿ، هیچ چیمی ؾق ؾوقاو شاهلیث يبىؾه هگك ایًکه ؾق ؾًٌ٘او ؼؿاويؿ هح١ال ؾقو٢ گ٩حه»
 .«ٌىؾه هیپای هى ا٨حاؾه اوث، هگك اهايث که به ٌؽُ ِالط و ٨اشك بكگكؾايؿ

ها بكای ها آو ل ٌؿ: ها بك اهل ـهه گفق ي٘ىؾه ووىا و ؾق اذكی آهؿه اوث که چىو ال ابى ٠بان 
ـبط هی هك٢ و گىییؿ؟ گ٩ث: هی ث: ٌ٘ا ؾق بكابك ایى ٠٘ل آياو چهگ٩ کًًؿ. ابى ٠بانگىو٩ًؿ 

قَِّغ َشبِقال»گىیین:  هی ُمِّ ْٕ ها هىئىل يبىؾه و بالؼىاوحی يؿاقین. ابى ها ؾق بكابك اهی «َفْقَس َظَؾْقـَا يِف ا
 .1«باٌؿ هگك با قٔایث ؼىؾٌاوٌاو ظبلل ي٘یها شمیه پكؾاؼث کًًؿ، اهىالگ٩ث: چىو آو ٠بان 

 هًاوؤهًافماو به صحابه و عایش ه ی اص اعحهضاءهای صىست هغلب عىم:
٠٘لکكؾ و يٞى ج١اهل هًا٨٭او ؾق بكؼىقؾ با جىاو به هًاو هیئه اوحهماء و ج٘ىؽك های ِىقت ال ؾیگك

ِعابه اٌاقه ي٘ىؾ، آيگاه که ِعابه قا با اٜهاق اوبلم و هىا٨٭ث ؾق ٠٭ایؿ و اجباٞ و پیكوی و ا٘ا٠ث و 
چكا که ؾقظ٭ی٭ث، گكچه به ایى اهىق اٜهاق ؾاٌحًؿ،  ؛گك٨حًؿيّكت اهل ای٘او، به ج٘ىؽك و اوحهماء هی

                                                           
 ٓ.113-2/111ال٘عكق الىشیم ٔ -2
 ٓ.2/180ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -1
ٓ البى کریك، 2/180ٓ، وج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین 1183ٔٓ بك٬ن 8/111ٔٓ وشاهٟ البیاو 1/811ٔٔج٩ىیك ابى ابی ظاجن  -1

ٓ و٠ماه ل١بؿ بى ظ٘یؿ. ٬ال اظ٘ؿ ٌاکك: هى ظؿید هك٨ىٞ، ولکًه هكول، الو و١یؿ بى شبیك 1/11والؿق الً٘رىق ٔ
 ٓ ٌاکك.1ٓ هاهً ق٬ن 8/111ٔجاب١ی، واوًاؾه الیه اوًاؾ شیؿ. شاهٟ البیاو ٔ

 ٓ لل١ًّايی.8/32ل٧ًّ٘ ٔا -1



 111  های ؽهىس اعالم های هخحلف اعحهضاء دس اولیى لشو فصل دوم: صىست

ٌاو يٍؿه بىؾ. ؼؿاويؿ هح١ال كآهیم ؼىؾ با٬ی بىؾيؿ و ای٘او واقؾ ٬لباها بك ا٠ح٭اؾات و باوقهای ک٩
ْ  ِإَوَذا﴿ ٨كهایؿ: هی ٜا ٌُ َّ َٖ ِي ة  ٱَّلٍّ َٕ ٓۡ إِجٍّ َكُس َٔ ْ إٍِّٗة  ٜٓا ُ ٓۡ ًَةل ِٛ  إََِلَٰ َشَحَِٰؽيِ٘

ْ ا ٜۡ ٍّ٘ة ِإَوذَا َػَْ َٔ ْ َءا ٜٓا ُ ْ ًَةل ٜا ُ٘ َٔ َءا
ُـِءوَن  ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ  هن ها: ًؿیگىیه گكؾيؿ،یه قوبكو هئهًاو بآ هًا٨٭اؤ که یو٬ح» [21]الب٭كة:  ﴾ٮََ

 نیٌ٘ائ با ها: ًؿیگىیه ًًؿ،یيٍیه ؼلىت به ؼىؾ ٩ِث ٙاویٌ یقإوا با که یو هًگاه. نیاآوقؾه ٘اویا
 .«نییي٘ایه هىؽكهٓ قا هئهًاؤ و

ها که آو ؾهؿؾق ایى آیه ؼؿاويؿ هح١ال ؼبك هی»گىیؿ: ؾق ج٩ىیك ایى آیه هی  يش٩١ك ٘بك بىأ
جًها با لباو و يه ٬لبا  - اي قا جّؿی٫ ي٘ىؾه بىؾيؿهًايی که الله هح١ال و کحاب و ٨كوحاؾهئبه ه -ٔهًا٨٭اوٓ 

ؾايین گ٩حًؿ: ای٘او آوقؾین و هع٘ؿ قا جّؿی٫ ي٘ىؾین و آيچه با آو ٔوظیٓ آهؿه قا قاوث و ؾقوث هیهی
ؾاٌحى هال هّىو ی ٨كیب و ظیله و هّىو هايؿو و و بؿاو ای٘او آوقؾین؛ اها ج٘اهی ایى وؽًاو قا ال قو

و وكکٍاو و ٌكوقاو و پلیؿاو و وایك هٍكکاو  کیٍاوگ٩حًؿ. اها چىو با هنٌاو هیو ؼىو و ٨كليؿاو
اي کا٨ك بىؾيؿ ها به الله ٠موشل و کحاب و ٨كوحاؾهآو ٌؿيؿ، ه٘ايايی که هايًؿؼلىت کكؾه و یکصا هی

جىايؿ هك آو هح٘كؾ و ها بىؾيؿ و پیٍحك بؿاو اٌاقه ي٘ىؾین که ٌیٙاو هیآوکه ؾق وا٬ٟ ه٘یًاو ٌیا٘یى  -
ٓۡ ﴿ گ٩حًؿ:ها هیبؿاو – ای باٌؿ ٔو بك وی ا٘بل٪ گكؾؾ٥٘ٓیاو کًًؿه َكُس َٔ ها بك ؾیى ٌ٘ایین و ؾق  ﴾إٍِّٗة 

ٌ٘ا هىحین يه کًین. و ها ؾووحاو وا١٬ی و ظ٭ی٭ی جاو هؽال٩ث کًؿ، ٌ٘ا قا یاقی هیبكابك هكآيکه با ؾیى
ُـِءوَن ﴿ ؾووحاو و یاقاو و اِعاب هع٘ؿ. ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ ََ ة  َٕ ا جًها ٔبا ایى ٠٘لکكؾ ؼىؾٓ الله و ه ﴾ٮإِجٍّ

 .2«گیكینکحاب و ٨كوحاؾه و اِعاب و یاقايً قا به باؾ ج٘ىؽك و اوحهماء هی
اْ إََِلَٰ َشَحَٰ ﴿ وپه با وًؿي ال هصاهؿ ؾق هىقؾ ایى کبلم الهی: ٜۡ ٓۡ ِإَوَذا َػَْ ِٛ کًؿ که قوایث هی ﴾ِؽيِ٘

 .1کكؾيؿٌاو ال ک٩اق ؼلىت هیکه هًا٨٭او با ؾووحاوگ٩ث: ی١ًی لهايی
ٓۡ ﴿ اها ؾق هىقؾ ِٛ  ه٭ّىؾ و هكاؾ ال آو چه کىايی هىحًؿ، وه ؾیؿگاه وشىؾ ؾاقؾ: و ایًکه ﴾َشَحَِٰؽيِ٘

ه ابى ٠بان، ابى هى١ىؾ و وای هًا٨٭او ؾق ک٩ك بىؾيؿ؛ و ایى ؾیؿگاإها، قايؿ که آوال٧ٓ بكؼی گ٩حه 
 باٌؿ.هی يظىى و وؿ

 باٌؿ.ٌاو هیو هصاهؿ بك ایى باوقيؿ که ه٭ّىؾ ال ٌیا٘یى بكاؾقاو هٍكک ةبىال١الیأبٓ  
 .1گىیاو هىحًؿهًاو و ٤یبگىیًؿ: ه٭ّىؾ کاهی يزٓ و ٔعاک و کلب 

                                                           
 ٓ.2/281شاهٟ البیاو ٔ -2
 ٓ.2/281ه٘او ٔ -1
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 گ٩حًؿ:یهىؾیاو که هیوای ؼىیً یا هٍكکاو یا إی هًا٨٭او به قؾق بیاو ه١ًای ایى ه٭ىله ةابى ٠ٙی
ُـِءوَن ﴿ ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ ََ ة  َٕ ی١ًی آيايی قا که ٔهىل٘اياوٓ با اٜهاق ای٘او ٨كیب ؾاؾه و »گىیؿ: هی ﴾ٮإِجٍّ

ها قا ؼىاق و ـلیل و ياؾاو گىيه و با ایى قوي هىقؾ اوحهماء و ج٘ىؽك ٬كاق ؾاؾه و آوليین، ایى گىل هی
 .2«ٌ٘اقین هی

ُـِءوَن ﴿ یى کبلم ؼؿاويؿ وبعاو:ٌیػ ال٩٘ىكیى ؾق ه١ًای ا ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ ََ ة  َٕ  ي٭ل اش٘اٞ  ﴾ٮإِجٍّ
 باٌؿ.کًین، هیها قا هىؽكه هیکًؿ که ه١ًای آو، ها آوهی

کیٍاو ؼىؾ ال هًا٨٭او و هٍكکاو چًیى اوث که: چىو هًا٨٭او با هن و ه١ًای ایى وؽى هًا٨٭او»
بك آو ا٠ح٭اؾ و باوقی هىحین که ٌ٘ا يیم بك آو هىحیؿ، گ٩حًؿ: ها يیم ٌؿيؿ، هیؼلىت ي٘ىؾه و یکصا هی

ها، های ؼىؾ بؿاوی١ًی جکفیب هع٘ؿ و آيچه آوقؾه اوث و ؾًٌ٘ی با او و پیكوايً؛ و ها با گ٩حه
 گىیین:ها هیاِعاب و یاقاو هع٘ؿ قا به ج٘ىؽك گك٨حه و ال قوی هىؽكگی به هًگام هبل٬ات با آو

﴿ ِ ٍّ٘ة ث َٔ ِ َءا ِ  ٱّللٍّ  .1﴾ٱٓأۡلِػؿِ  ٜۡمِ ٱَۡلَ َوب
ها قا ها ؾووحی کكؾه و آواها اگك ايؿکی ؾق يىٞ ؼٙاب هًا٨٭او با کىايی که ٜاهكا و باً٘ا با آو

کكؾيؿ ها اٜهاق ؾووحی هیجًها ٜاهكا با آوکه ها با کىايی ؾاٌحًؿ و يیم ؾق ؼٙاب آوؾووث هی
و آٌکاق  و بكاوحی که ج٩اوت وأطؾو ؼىاهین ؾیؿ هل کًین، ج٩اوت لیاؾی هیاو ایىؤٔهىل٘اياوٓ، ج

ی ١٨لیه و هًاو قا با ش٘لهئبكاوحی هًا٨٭او، ه»گىیؿ: له پكؾاؼحه و هیؤبؿیى هى اوث. اهام ابى ٬ین 
کیؿ ؾاقؾ، هؽا٘ب هٍؿؾه که يٍاو ال جؤ« او»ه ه٘كاه ی او٘یه بقا با ش٘له کیٍاو ؼىؾٌیا٘یى و هن

ٍّ٘ةَءا﴿ هًاوئؾاؾيؿ؛ په ؾق ؼٙاب به ه٬كاق هی إٍِّٗة ﴿ کیٍاو ؼىؾو ؾق ؼٙاب به بكاؾقاو و هن ﴾َٔ
 ۡٓ َكُس بات ؼىیً بك ا٠ح٭اؾ ؼٙاب به هن گ٩حًؿ؛ چكا که ؾقهی ﴾َٔ کیٍاو ؼىؾ، ٬ّؿ آو ؾاٌحًؿ که ال ذ 

ها هىقؾ ٬بىل يمؾ آوک٩ك آهیم و ؾوقی ال هكگىيه جّؿی٫ و ق٤بحی به ظ٫ ؼبك ؾهًؿ و ایى اهكی بىؾ که ؾق 
گ٩حًؿ و اٜهاق ای٘او هًاو هیئبه ه قا که آيچه ،ٌاو، قایس بىؾ؛ اها ؾق ه٭ابلٍاو و بكاؾقاوکیو ؾق هیاو هن

و ؼىب  آوقؾيؿهًاو، بك لباو هیئال قوی جکل٧ و ٨كیب و چاپلىوی و ؾق قاوحای گىل لؾو ه کكؾيؿ،هی
کاقکكؾی که ایى ؼبل٦ هًاو بگىیًؿ، بكئوؽًايی قا به ه کیؿی چًیىؤؾايىحًؿ که اگك با ال٩اٜی جهی

و  كی و يه باً٘ی يؿاقؾ.هًاو شم قواشی ٜاهئٌاو ؾاقؾ، ؾق بكابك هکیٍاوال٩اٚ جاکیؿی ؾق ؼٙاب به هن
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کؿی که ؾق بكابك ؾووحاو ئها قا واؾاقؾ جا ه٘چىو ؼٙاب هها، ٠اهلی ٬ىی که آو٠بلوه بك ایى ؾق ٠٭ایؿ آو
کیٍاو وؽى ٌؿو با هن، وشىؾ يؿاٌث؛ و ؾق هنگیكيؿ، ؾق بكابك هىل٘اياو به کاق بكيؿ ؼىؾ به کاق هی

 گ٩حًؿ:و هی ل قوی هىؽكگی و قیٍؽًؿ بىؾه اوثايؿ، اهًاو گ٩حهئکكؾيؿ که آيچه به هؼىؾ جّكیط هی
ُـِءوَن ﴿ ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ ََ ة  َٕ  .﴾ٮإِجٍّ

و ال ایى  ٌىؾ.های ؾ٬ی٫ و لٙی٩ی اوث که ؾق لباو ٠كبی شم ؾق ٬كآو کكین یا٨ث ي٘یایى يکحه
له قا بؿاو و ؾیگك ؤباٌؿ؛ په ایى هىهای ؾ٬ی٫ و باقیک ؾق ٬كآو کكین ؾق آیات هؽحل٧ ٨كاواو هی يکحه

 .2«هىاقؾ قا به ٠ًىاو قاهً٘ا بك آو ٬یان کى
ٓۡ ﴿ ؾاؾيؿهىل٘اياو قا ٨كیب هی به گ٘او ؼىیً با اٜهاق ای٘او،هًا٨٭او » اْ إََِلَٰ َشَحَِٰؽيِِ٘ٛ ٜۡ

ِإَوَذا َػَْ
ٜٓاْ إٍِّٗة  ُ ٓۡ ًَةل َكُس گ٩حًؿ: ها با ٌ٘ایین و ال ؾيؿ، هیکكوای ٌیٙاو ٩ِث ؼىؾ ؼلىت هیإو چىو با ق ﴾َٔ

و ؾق ایى قاوحا جًها به اؼباق ا٘٘یًاو بؽً به ٌیا٘یى این؛ آيچه بك آو بىؾین، قوی يگكؾايؿه و ج٥یك يکكؾه
ؾه و ه٘چًاو با ایٍاو ها بىی آوهبًی بك ایًکه ه٘چًاو بك ٠٭یؿه اکح٩ا يکكؾيؿ، اؼباقی وای ؼىیًإو ق

ؾق پی  ،هاو با شاوىوی ال آو هىحًؿپی٘او هن ایٍاوو اِعاب و یاقاو گكاهی بك ٠لیه قوىل الله 
های پًهايی ايىاٞ اـیث و آلاقهای هؽ٩ی و هکك و ظیله اشكایها و ٨كِحی هًاوب بكای ا٬ؿام ٠لیه آو

، بلکه وبب اٜهاق ي٘ىؾو ای٘او ؾق هبل٬ات باًٌؿهیکیٍاو ؼىؾ هىا٫٨ و یکىى هىحًؿ و ک٘اکاو با هن
ها ال چًیى ٠٘لکكؾی بالیچه ٬كاق ؾاؾو هىل٘اياو با لباو و هىؽكه هًاو قا بیاو ي٘ىؾيؿ که ٬ّؿ آوئبا ه

ُـِءوَن ﴿ گ٩حًؿ:ها و ٨كیب ایٍاو بىؾه اوث، آيصا که هیکكؾو آو ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ ََ ة  َٕ گىيه و ایى ﴾ٮإِجٍّ
آوقؾيؿ؛ په ها يیم  ه ٌ٘اق هیه ي٘ىؾه و آياو قا اظ٫٘ و ياؾاو و ؼىاق و ظ٭یك بقا هىؽك پیكواو هع٘ؿ 

 .1«باٌینها بك آياو هیها قا به بالیچه گك٨حه و هًحٝك يمول ببلها و هّیبثآو
ها  های بمقگ هًا٨٭او که يمؾیک اوث ؾق اذك آو کىهبكاوحی آیا اهكوله هىل٘اياو ؾق لهیًه هکك و ظیله

های پًهايی آياو بك ايؿیًٍؿ جا ایًکه ال ي٩ا٪ و هًا٨٭او و هکك و ظیلهٌىيؿ، جؿبك کكؾه و هی ال شای بكکًؿه
های آياو بكظفق بىؾه و ؾًٌ٘ی و ها و اهايثاظحكاهیظ٫ و ؼیك و ِبلض و قیٍؽًؿها و بی٠لیه اهل 

 ظکایث کًًؿ؟هًاو ئٌاو قا قوایث کكؾه و ال ؼىٌعالی و ٌاؾهايی آياو ؾق بكابك هحٕكق ٌؿو هکیًه
ٖ ََكَن َلُ  إِنٍّ ﴿ َٕ ِ ٍَ ََّلِۡكَؿىَٰ ل ِ َٰل َّۡق  ۥِِف َذ

َ
ۡو خ
َ
ٌْۡت أ فَ ًَ ٕۡ ِٛيؽ   ٱلكٍّ َٜ َش ُٚ  ىیا ؾق یكاوحب» [11]٪:  ﴾څَو
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گاهٔ یؾل که آو یبكا اوث یبمقگ و ايؿقل بايؿاقیبٓ اهكٔ  ٨كا گىي ٬لب ظٕىق با ای باٌؿ، ؾاٌحهٓ آ
 .«ؾاقؾ

ی جبىک بك لباو آوقؾه اوحهماء هًا٨٭او، وؽًی اوث که یکی ال هًا٨٭او ؾق ٤موه های ِىقت ال ؾیگك
ال لیؿ  .«جك و ؾقو٤گىجك و جكوىجك ؾق بكابك ؾٌ٘ى يؿیؿمه٘چىو ایى ٬اقیاو ٬كآو، ٌکن گًؿه»و گ٩ث: 

ن ی جبىک به ٠ى٦ بى هالک گ٩ث: ال ایى ٬اقیاو ها، ٌک٨كؾی ال هًا٨٭او ؾق ٤موه ولن قوایث اوث:أبى 
و اِعاب گكاهی جك و ؾقو٤گىجك و جكوىجك ؾق بكابك ؾٌ٘ى يیىث. ٔکه ه٭ّىؾي قوىل الله گًؿه

گىیی؛ و ١ٙ٬ا جى ال هًا٨٭ايیٕ ظح٘ا قوىل که ٬اقی ٬كآو بىؾيؿ.ٓ په ٠ى٦ گ٩ث: ؾقو٢ هی ایٍاو بىؾ
گاه هیالله  له قا ؤهى قوايه ٌؿ جا ؼبك ایىن. په ٠ى٦ به وىی قوىل الله کًقا ال ایى وؽى آ

الله  گىیؿ: ٠بؿگماقي ؾهؿ؛ اها ؾقیا٨ث که ٬كآو پیً ال ؼبك او، ؾق ایى لهیًه يالل ٌؿه اوث؛ لیؿ هی
ها کٍیؿه آویماو ي٘ىؾه و قوی وًگگ٩ث: آو هًا٫٨ قا ؾیؿم که ؼىؾ قا به ٌحك قوىل الله  بى ٠٘ك 

لباو آوقؾین. په قوىل الله  گ٩ث: ها جًها ال قوی ٌىؼی و وكگكهی ایى وؽًاو قا بكٌؿ و هیهی
ِ ﴿ بؿو ٨كهىؾيؿ: ث

َ
ِ أ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ  و او اتیو آ ؼؿا به ایآ» [81]الحىبة:  ﴾ڡَُ

و ؤؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٌپه  .2«و چیمی بك ایى أا٨ه يً٘ىؾيؿ« ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ
 ایى آیات قا يالل ٨كهىؾ: - ک٩كآهیم بك لباو آوقؾه و په ال ای٘او آوقؾو کا٨ك گٍثکه وؽًاو  -ایى هكؾ 

ِ  َوَّهِٖ﴿ ث
َ
ِۡ أ َْۡكُتۚٗ ًُ ٍّ٘ة ََنُُٜض َوَٗ َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ

َ
ِ َقد ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ َُ

ٓۡ  ََل  ڡ ُٛ جٍّ
َ
ۡب َؼةٓنَِىَۢة ثِد ٓۡ ُجَكّؾِ ُِ٘س ّٔ ۚٗ إِن جٍّۡكُه َقٖ َؼةٓنَِىحٖ  ۡٓ ُِس ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘ َتۡكَذِؾُروا

َِٔي   ُُمۡؿِ
ْ ٜا ٓ ياهًصاقٌاو یو کكؾاقها ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك» [88-81]الحىبة:  ﴾ڢََكُٗ

. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبالٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه هىؽكه و ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوث
ٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى
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جهفیب الحهفیب  که ؾقکه هىلن جًها ؾق اظاؾیری که به ٠ًىاو ٌاهؿ آوقؾه، ال او ي٭ل کكؾه اوث، ه٘چًاوو١ؿ 
باقه ؾق ٓ و هع٘ىؾ ٌاکك28328، 28321، 28322ٔ ٌ٘اقهٓ ٌاکك، 21/111الح٩ىیك ٔ ي ؾق٘بكآهؿه اوث؛  22/11ٓٔ

جهفیب الحهفیب  که ؾقاوث، چًاو : هٍام بى و١ؿ هؽحل٧ ٨یهگىینهی، وثا وًاؾ: ِعیط اإلگىیؿآو هی
ال  که ٘بكیٌىؾ، چًاوؾاقؾ، ج٭ىیث هیآهؿه اوث، په ایى اذك با وشىؾ ٌىاهؿی که بكای آو وشىؾ  22/11-11ٓٔ

قم الّاؾق ظ٘ؿ بى جی٘یة أوبلم ٌیػ اإلو گكوهی ال اهل ٠لن ال ش٘له  ابى ٠٘ك و هع٘ؿ بى ک١ب آوقؾه اوث
ٌیػ  و 823 :جیىیك ال١میم الع٘یؿ َ ؾق، ٌیػ ولی٘او بى ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب 11 :ال٘ىلىل َ

 .ايؿبؿاو جىشه ي٘ىؾه و ٤یكه 110 :٨حط ال٘صیؿ َ ؾق٠بؿالكظ٘ى بى ظىى 
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 هصّؿؾ جىبه وبب بهٔ قا ٌ٘ا ال یبكؼ هن اگك. ؿیا ٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاه
و  هايؿگاقيؿ ؼىؾ و ي٩ا٪ ک٩ك بكٔ آياو كایل. نیبؽٍیي٘ قا گكیؾ یبكؼ ن،یببؽٍٓ ىحهیٌا یکاقها و ايصام

 .2«ؾهًؿیه اؾاهه ؼىؾ یبمهکاق بهٓ و هئهًاو ٥٘بكیپ ظ٫ ؾق
و ٠ل٘ای اِعاب و یاقاو گكاهی ایٍاو ٠یبصىیی ي٘ىؾه و ؼبك اها چىو آياو ال قوىل الله »

ياؾقوث پًؿاٌحًؿ، ؼؿاويؿ هح١ال ؼبك ؾاؾ که آياو بؿیى وبب  اه٘یث وؾق ایى هىقؾ قا بیقوىل الله 
باٌؿ. په چگىيه اوث ظال و ؤٟ آيکه وؽًايی بؿجك کا٨ك گٍحًؿ و آيچه گ٩حًؿ اوحهماء و ج٘ىؽك هی

 آوقؾ؟ ال ایى بك لباو هی
 ،بىؾ ها ا٬اهه يگكؾیؿ، چىو ؾق آو لهاو به شهاؾ با هًا٨٭او اهك يٍؿهاها جًها بؿیى وبب ظؿ بك آو

ـیث و آلاقهای آياو قا ياؾیؿه گك٨حه و قها کًًؿؤبلکه هىل٘اياو ه و ؾلیل ؾیگك آيکه ایى ظ٫  .هىق بىؾيؿ جا ا
کًؿ و يیم هىشب اـیث و گیكی هیکه ال ایٍاو ٠یبصىیی کكؾه و ؼكؾهقا  بىؾ که کىیال آِو قوىل الله 

 .1«کًؿٓگكؾؾ، ببؽٍؿ ٔیا ایًکه هصالات هی ایٍاوآلاق 
ها قا به قیٍؽًؿ که ال ِعابه ٠یبصىیی ي٘ىؾه و آول ٠ل٘ا بك ایى باوقيؿ که ای٘او کىیبكؼی ا  اها

ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ ﴿ ؾهؿ:ها ؼبك هیکه آیه هن ال ای٘او آو م ای٘او کىايی که ه٘كاه او بىؾيؿگك٨ث و يی
 ٗۚ ۡٓ ُِس و با٬ی بىؾو آو ؾق با٘ى بىؾه ای٘او ٜاهكی ال ٬بیل ي٫ٙ لبايی ه٭كوو به ک٩ك ؾق با٘ى  ﴾إِيَؿَٰ٘

... ؾیؿگاه کىايی که ؾق هىقؾ چًیى »گىیؿ: هی  ةهل ؾاقؾ. ابى جی٘یؤی بىی جاوث. اها ایى ؾیؿگاه شا
گىیًؿ: آياو که هؽا٘ب ایى آیه بىؾيؿ ٔال هًا٨٭ايی بىؾيؿ کهٓ په ال اٜهاق ای٘او با لباو، با یآیاجی ه

باٌؿ؛ چكا که اٜهاق ای٘او به لباو ؾاٌحًؿ، کا٨ك ٌؿيؿ، ِعیط ي٘یوشىؾ ک٩كی که ؾق ٬لىب ؼىؾ پًهاو 
ٌىؾ: په ال ای٘او گكؾؾ و ؾقچًیى ظالحی گ٩حه ي٘یبا وشىؾ ک٩ك ٬لبی، ک٩ك بىؾه و بؿاو ای٘او ا٘بل٪ ي٘ی

-ها پیىوحه کا٨ك بىؾيؿ و هیچگاه ای٘او يیاوقؾه بىؾيؿ که ل٩ٛ ای٘او بك آوچكا که آو ؛جاو کا٨ك ٌؿیؿآوقؾو

ها ا٘بل٪ گكؾؾ؛ و اگك ه١ًا چًاو ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ که: ٌ٘ا په ال ایًکه اٜهاق ای٘او کكؾیؿ، اٜهاق 
که هّؿا٪ آیات هًا٨٭یى ؾق يٝك گك٨حه ٌىيؿٓ بایىحی گ٩ث: آياو ٔهًا٨٭اوٓ ک٩ك  ک٩ك ي٘ىؾیؿ ٔؾق ِىقجی

بلکه ه١ًای آیه ال ایى گىيه بىؾيؿ؛ کكؾيؿ و پیىوحه ایىؼىیً قا شم ؾق يمؾ ؼىاَ ؼىیً اٜهاق ي٘ی
ها يالل گٍحه و ي٩ا٪ ای ؾق هىقؾ آو٬كاق اوث که چىو هؽا٘بیى آیه، ي٩ا٪ وقلیؿيؿ و جكویؿيؿ که وىقه

                                                           
يىبث  ، قئیه هًا٨٭او،يبأ، که ایى ٬ىل قا به ٠بؿالله بى يواظؿ، 118-111 :وباب يمول ال٭كآو، َأبًگك:  -2

ٌث. بًگك: ال٘عكق الىشیم ؾق ٤موه جبىک ظٕىق يؿا يبأچكا که ٠بؿالله بى  ؛ؾهؿ؛ و ایى يىبث ِعیط يیىث هی
 ٓ.811جیىیك ال١میم الع٘یؿ ٔ و ي؛ویى٘ ،231-231 :وباب الًمول، َ؛ أابى ٠ٙیة ،1/11ٓٔ
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ٌاو کا٨ك ٌؿيؿ و ٌاو قا آٌکاق ي٘ایؿ و کل٘ات اوحهماء قا بك لباو آوقؾيؿ، په ال ای٘او آوقؾو٬لبی
کًؿ و بك وحه و ال ه٘او ابحؿا هًا٫٨ بىؾيؿ، ؾاللث ي٘یها پیىبك ایًکه آو ،ال٩اٜی که ؾق آیه ـکك گكؾیؿه

ٓۡ  ََل ﴿ ایى اوان بىؾ که گ٩حه ٌؿ: ُِ٘س ّٔ ۚٗ إِن جٍّۡكُه َقٖ َؼةٓنَِىحٖ  ۡٓ ُِس َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘
َِٔي   ُُمۡؿِ

ْ ٜا ٓۡ ََكُٗ ُٛ جٍّ
َ
ۡب َؼةٓنَِىَۢة ثِد پیٍحك گفٌث بك آو ؾاللث گىیؿ: آيچه . جا آيصا که هی.. ﴾ڢُجَكّؾِ

ًِ ؼىؾ گ٘او آو هن يؿاٌحًؿ که با بك لباو آوقؾو چًاو ال٩اٜی هكجکب ک٩ك گٍحًؿ، بلکه ؾاقؾ که آو ها پی
گىيه بىؾ که با يمول آیه، جبییى گكؾیؿ که اوحهماء باٌؿ و ایىه چًاو ال٩اٜی ک٩ك ي٘یٌاو ایى بىؾ کگ٘او

گكؾؾ. و بً با اقجکاب آو، په ال ای٘او آوقؾو کا٨ك هیبه الله و آیات و قوىلً ک٩كی اوث که ِاظ
ی٘او و ١ٔی٧ اإل  یٔو ؾق وا٬ٟ هىل٘اياي ای٘او ١ٔی٩ی بكؼىقؾاق بىؾيؿ ها الایى بك آو ؾاللث ؾاقؾ که آو

ٌاو ؾايىحًؿ، ٌؿيؿ، لیکى گ٘اويه ال هًا٨٭او بىؾيؿٓ که هكجکب ایى ١٨ل ظكام که ظكام بىؾيً قا هی
ی ای٘او ؼاقز هن ک٩كی که با اقجکاب آو کا٨ك ٌؿه و ال ؾایكه٠٘لی ک٩ك اوث، آو ایى يبىؾ که چًیى

ٌىيؿ و آياو به شىال بك لباو آوقؾو چًیى کل٘اجی ه١ح٭ؿ يبىؾيؿ؛ ه٘چًیى بىیاقی ال ول٧ ِالط اهث 
ؾ قا به ا بیًا بىؾه و ؼىهايؿ: آوٌاو ـکك گكؾیؿ، گ٩حهی ب٭كه هرالؾق ٩ِث هًا٨٭ايی که ؾق ابحؿای وىقه

 .2...«و ای٘او آوقؾيؿ و وپه کا٨ك ٌؿيؿ کىقی لؾيؿ و ًٌاؼحًؿ و ايکاق کكؾيؿ
قا هىقؾ اوحهماء و جع٭یك و اهايث ٬كاق با ایى جىٔیط قوٌى گكؾیؿ، هكؾی که اِعاب قوىل الله 

ی وبیل بكای شهاؾ ٨ال ای٘او ٔو لى ایًکه ای٘ايی ١ٔی٧ٓ بكؼىقؾاق بىؾ که ه٘كاه قوىل الله  ،ؾاؾه بىؾ
الله به وىی جبىک ؼاقز ٌؿه بىؾ اها چىو ل٩ٝی ؾال بك ک٩ك وقلیؿو و اقجؿاؾ، بك لباو آوقؾ، ل٩ٝی که 

پفیك يبىؾ، ؼؿاويؿ هح١ال بك ک٩ك وی و کىايی که بىؾ و هكگم شٟ٘ آو و ای٘او اهکاوی ای٘او ي٭ٓ کًًؿه
ؽٍی بى ظ٘یك فیكها قا يپی آوؾق ایى وؽًايً با او هىا٫٨ بىؾيؿ ظکن ي٘ىؾ و جىبه ٨ث هگك ؾق هىقؾ ه 

باٌؿ؛ آيصا که ؼؿاويؿ هح١ال که هّؿا٪ ایى ٬ى٘ث ال آیاجی که ؾق ایى لهیًه يالل گٍث هی ٠ًهاللهقٔی
ٓۡ  1إِن جٍّۡكُه َقٖ َؼةٓنَِىحٖ ﴿ ٨كهىؾيؿ: ُِ٘س ؽٍی جىبه ي٘ىؾ و ؾق قول ی٘اهه ٌهیؿ ٌؿ و و ه   ﴾...ّٔ

 .1«٠موشل ال او ؼًٍىؾ و قأی باؾ و بك او قظن ي٘ایؿ هیچکه ال هکاو وی ا٘بل٠ی يیا٨ث؛ الله

                                                           
 .111-111 :و ٨حط ال٘صیؿ، َ ؛823-821 :جیىیك ال١میم الع٘یؿ، َ :. و يگا111ٓ-1/111هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -2
و البحه شایم اوث که یک ي٩ك هن ٘ائ٩ه ياهیؿه ٌىؾ و به  باٌؿو گكوه هی الٙائ٩ه ؾق ل٥ث ؾق اِل به ه١ًای ش٘ا٠ث -1

هعاوى  و ي؛ابى الصىل ،1/188ٓ. بًگك: لاؾ ال٘ىیك ٔاوثکاق ق٨حى شٟ٘ بكای یک ي٩ك ؾق لباو ٠كبی ه١كو٦ 
 .ي٬او٘ ،1/281ٓالحؤویل ٔ

 :و ٨حط ال٘صیؿ، َ 823 :جیىیك ال١میم الع٘یؿ، َ؛ ٓ شٟ٘: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون201-1/201الؿقق الىًیة ٔ يگا: -1
111. 



 111  های ؽهىس اعالم های هخحلف اعحهضاء دس اولیى لشو فصل دوم: صىست

 هًاوؤاهل بذفث به صحابه و عایش هی اص اعحهضاء های صىست هغلب چهاسم:
اوحهماء و ج٘ىؽك اهل ٠لن و ؾیى، جًها ویژگی هًعّك به ٨كؾ یهىؾ و هٍكکاو يبىؾه اوث، بلکه اهل 

جىاو به هىاقؾ ـیل ايؿ؛ که ال ایى ٬بیل هیؾاٌحهها هٍاقکث ؾاٌحه و ه٘کاقی بؿ٠ث يیم ؾق ایى اهك با آو
 اٌاقه ي٘ىؾ:

 : كقیٍؽًؿ گك٨حى ٌیؽیى ابىبکك و ٠٘به  -2
-کبك قا ـکك ي٘ىؾه و هیأ، اوحهماء و ج٘ىؽك ق٨ٓ پیٍگاو به ِؿی٫  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل

ً قا بال آوقؾيؿ و وپه ٌک٘ها یکی ایى اوث که هٍکی پك ال قو٤ى هیهای آوال ظ٘ا٬ث»گىیؿ: 
گىیًؿ: ایى کاق هرل ٌٍ٘یك لؾو به ٠٘ك و يىًٌؿ و هیکكؾه جا قو٤ى ال آو بیكوو بكیمؾ و آو قو٤ى قا هی

ايؿ، ابىبکك و يىٌیؿو ؼىو اووث. و یا ایًکه ؾو اال٤ی قا که به کاق چكؼايؿو وًگ آویاب گ٘اٌحه ٌؿه
ايؿ؛ ابىبکك و ٠٘ك قا ٌکًصه کكؾه کًًؿ کهؾهًؿ و گ٘او هیياهًؿ و وپه آيؿو قا ٌکًصه هی٠٘ك هی

يىیىًؿ و ظحی یکی ال والیاو بك پاهای ها اواهی ابىبکك و ٠٘ك قا بك ک٧ پاهایٍاو هیگاهی بكؼی ال آو
گ٩ث: هى ابىبکك و ليؿ و هیلؾ با ایى جّىق که ابىبکك و ٠٘ك قا ٌبل٪ هییکی ال ایى ا٨كاؾ ٌبل٪ هی

ؾهن که هك ؾو قا ا٠ؿام ي٘این. و بكؼی ال آياو چًايًؿ ٭ؿق اؾاهه هیلينٕ و ایى کاق قا آي٠٘ك قا ٌبل٪ هی
کًًؿ و بكؼی ال آياو چىو وگً قا گفاقيؿ و آيؿو قا ل١ًث هیکه اون وگً قا ابىبکك و ٠٘ك هی

کیك، با چًیى ٌؽّی بكؼىقؾ کكؾه و او قا هىقؾ ٔكب و ٌحن ٬كاق ؾاؾه  ياهگفاقی کًؿ و بؿو گ٩حه ٌىؾ: ب 
 .2«کًیگن قا به اون اِعاب آجً ياهگفاقی هیگىیؿ: وو هی

وبلم ال قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك ق٨ٓ پیٍگاو به ؾو یاق گكاي٭ؿق و با و٨ای قوىل ٌبیه آيچه ٌیػ اإل
... و ال ش٘له »گىیؿ: يیم ـکك ي٘ىؾه و هی اٌاقه ي٘ىؾ، اهام هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب  ، بؿاوالله

ِعابه و به ویژه ؼل٩ای ذبلذه ٔابىبکك و ٠٘ك و  وث که وب و ؾًٌام ؾاؾوا های آياو ایىظ٘ا٬ث
ظىل قوایث يمؾ ایٍاو ه١حبك اوث ال هكؾی ال پیكواو هٍام األ ؾايًؿ. ؾق کحبی که٠ر٘اوٓ قا واشب هی

 بىأبى ٠بؿالله ش٩١ك بى هع٘ؿ بىؾم که ٨كؾی ؼیاٖ ال پیكواو أکًًؿ که هٍام گ٩ث: قولی به يمؾ هی
، یکی ال ایى ؾو لبان  ؾق ؾوث ؾاٌث و گ٩ث: ای ٨كليؿ قوىل الله که ؾو لبان٠بؿالله آهؿ ؾقظالی

قا چًاو ؾوؼحن که با هك ؾوؼث و وىلو لؾيی، یک الله اکبك گ٩حن و ؾیگكی قا چًاو ؾوؼحن که با هك 
کكؾم. وپه يفق کكؾم که هك کؿام ال ایًؿو قا که ؾوؼث و وىلو لؾيی، ابىبکك و ٠٘ك قا ل١ًث هی

ؼىاهی ؾاقی، بكگیك و آيکه ي٘یقا که ؾووث هیؼؿا به جى هؿیه ؾهن. په آو ؼا٘ك ؾووث ؾاقی، به

                                                           
 ٓ.10-2/13هًهاز الىًة الًبىیة ٔ -2
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بكگكؾاو. په ش٩١ك ِاؾ٪ گ٩ث: آو پیكاهًی قا ؾووث ؾاقم که با ل١ى و ي٩كیى ابىبکك و ٠٘ك به اج٘ام 
 قویؿه اوث و آو لباوی قا که با ـکك الله اکبك به پایاو قوايؿی يمؾ ؼىؾ يگه ؾاق.

و اهرال ایى ج٘ىؽكها و  -ؾق بیاو ایى ؾقو٢ و بهحاو بمقگ  بؿالىهاب بى ٠ وپه اهام هع٘ؿ
-ها و هّؿقهایپیٍگاو و ظصثکه ؾق کحب ق٨ٓ  قیٍؽًؿها به اِعاب و یاقاو گكاهی قوىل الله

گىیؿ: بًگك به ایى ؾقو٤گىیاو ٨او٫ که چه هىاقؾ لٌث و پلٍث و هی - يیىث ٌاو، ٬ابل ٌ٘اقي
ها وك يمؾه و هكجکب ؾهًؿ، هىاقؾی که هكگم ال آويىبث هیپلیؿی به اهل بیث و ؼايؿاو قوىل الله 

ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:ها يٍؿه و به کلی ال آو بكی و بیماقيؿ، ؼؿاويؿ هح١ال هیک٘حكیى آو ِ حا  َوَكَزَٰل ٍّٔ
ُ
ٓۡ أ َْۡجَُٰس َصَك

َؽآَء لََعَ  َٛ ْ ُش ٜا ُٜٗ ُُ َ ة َّلِ  ؾق يهٔ نیاکكؾه یقو ايهیه هّلث قا ٌ٘اگ٘او بی و» [211 ]الب٭كة: ﴾ٱنلٍّةِس وََقؽا
 .«ؿیباٌ هكؾم بك یگىاهاي جا.ٓ ؿیًٌاویه یلیو ج١ٙ ٗیج٩ك آو ؾق و يه ؿیوقلیه یو ٤لى ا٨كاٖ ىیؾ

ة﴿ قو و هّؿا٪، اهث هیايه بكاوحی اگك اِعاب و یاقاو گكاهی قوىل الله حا وََقؽا ٍّٔ
ُ
يبىؾيؿ،  ﴾أ

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ؟ و ؼؿاويؿ هح١ال هیها هیپه ه٭ّىؾ و هكاؾ ال ایى آیه چه کىايی ٤یك ال آو ُ٘ذ َُ

ٍّ٘ةِس  ۡػؿَِصۡخ لِْ
ُ
ٍح أ ٍّٔ
ُ
ؿ كواویپ یأ ٌ٘ا» [220]آل ٠٘كاو:  ﴾َػرۡيَ أ ّ٘  وىؾ به که ؿیهىح یاّهح ىیبهحكٓ هع
 .«ؿیاٌؿه ؿهیآ٨ك هاايىاو

ها ه٭ّىؾ و ها يبىؾيؿ په چه کىايی ٤یك ال آوبهحكیى آوبكاوحی اگك اِعاب و یاقاو قوىل الله 
أی گٍحه و ها قٌىيؿ که ؼؿاويؿ وبعاو ال آو... بكاوحی چگىيه کىايی ؾًٌام ؾاؾه هیباًٌؿ؟ هكاؾ هی

بكاوحی هك آيکه آياو قا ؾًٌام ؾهؿ، به ِكاظث با اهك ؼؿاويؿی که ؾوحىق  ها قا بكگمیؿه اوث ...آو
ها قا هىقؾ اظحكام و اکكام ٬كاق ؾهین، هؽال٩ث ي٘ىؾه و هك آيکه ا٠ح٭اؾ و باوقی وىء ؾق هىقؾ ٨كهىؾه جا آو

ؿ ها یا اکركیث و بیٍحكٌاو ؾاٌحه باٌؿ، ؾقظ٭ی٭ث بك الله ٠موشل ؾقو٢ بىحه اوث و ؼؿاويج٘اهی آو
ی کبلم الله ها ؼبك ؾاؾه، جکفیب ي٘ىؾه اوث و جکفیب کًًؿهوبعاو قا ؾق ک٘االت و ٨ٕایلی که ال آو

٥َاَء »٨كهىؾيؿ: باٌؿ. قوىل الله ٠موشل کا٨ك هی ََت الفَّ
َ
َ٘إَِذا َذَ٪َتِج اجلُُّش٬ُم أ ٥َاءِ،  ٨َ٤ٌَث ل٢ِفَّ

َ
اجلُُّش٬ُم أ

ْنَطاِِب 
َ
٨َ٤ٌَث َِل

َ
٧َا أ

َ
ُػ، وَأ َْ َ٘إَِذا ٤َا ح٬ُ ِِت،  َّ٤

ُ
٨َ٤ٌَث َِل

َ
ْنَطاِِب أ

َ
ُػوَن، وَأ َْ ْنَطاِِب ٤َا ي٬ُ

َ
ََت أ

َ
َ٘إَِذا َذَ٪ْتُج أ  ،

ُػونَ  َْ ِِت ٤َا ي٬ُ َّ٤
ُ
ََت أ

َ
ْنَطاِِب أ

َ
وحاقگاو ظا٨ٛ و وبب اهًیث آو٘او هىحًؿ و هكگاه ال بیى » 2«َذَ٪َب أ

و وپك اِعابن هىحن و هكگاه ال هیاو و هى ظا٨ٛ  ه بؿاو و٠ؿه ؾاؾه ٌؿه، ؼىاهؿ آهؿقويؿ بك آو٘او آيچ

                                                           
ی اکحاب ٨ٕائل الّعابة، باب  ؾقهىلن  به قوایث -2 لَّ  ِ ِبيِّ  ًَّ اء  ال ٭  وَّ ب  اِو أ  ی  اِبِه ب  ع  ِْ اء  أ  ٭  ب  اِبِه و  ع  ِْ  

او  أِل ه  ن  أ  لَّ و  ْیِه و  ل  ه  ٠  للَّ
ةِ  هَّ او  ِلؤْل  ه   ٓ.121-28/128ٔ يٓ، يىو1112ٔ ٌ٘اقه، أ 
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ى ظا٨ٛ و وپكی بكای اهث هایی که به آياو ؾاؾه ٌؿه، بك آياو ؼىاهؿ آهؿ و اِعاب هآياو قوم، و٠ؿه
 .2«و هكگاه ال هیاو اهث هى بكويؿ، آيچه به اهحن و٠ؿه ؾاؾه ٌؿه، بك آو ؼىاهؿ آهؿ هى هىحًؿ

 »ايؿ: ٠ل٘ا ؾق ه١ًای ایى ظؿید گ٩حه
َ
به یک ه١ًا  «مانإ»و  «منإ»به ٨حط ه٘مه و هین و  «٨َ٤َثٌ اَل

٤َِِّت ٤َا »٨كهىؾيؿ: باًٌؿ. و ایًکه قوىل الله هی
ُ
ََت أ

َ
ْنَطاِِب أ

َ
َ٘إَِذا َذَ٪َب أ ِِت،  َّ٤

ُ
٨َ٤ٌَث َِل

َ
ْنَطاِِب أ

َ
وَأ

ُػونَ  َْ کكؾه و  ها و هىائل يىپیؿایی ؾق ؾیى ٜهىقبؿیى ه١ًاوث که با ال هیاو ق٨حى ِعابه، بؿ٠ث «ي٬ُ
یابًؿ و اظحكام و ي٘ىؾه و قوم و ؾیگكاو بك آيها ٤لبه هی ها ؾق آو وك بكآوقؾه و ٌاغ ٌیٙاو ؾق آو ٘لى٨ٞحًه

 .1...«ٌىؾ و ظكهث هکه و هؿیًه کًاق گفاٌحه هی
ؾق  ةبى جی٘یوبلم اجىاو به آيچه ٌیػ اإلاوحهماء و ج٘ىؽك ِعابه هی های ِىقت ال ؾیگك -1

ايؿ، اٌاقه ي٘ىؾ، ی ِؿی٭ه ٨كليؿ ِؿی٫ قوا ؾاٌحهپیٍگاو به ٠ایٍه٠یبصىیی و اهايث ق٨ٓ
-وث که ظیىايی یا چیمی قا به شای ٌؽّیثا های آياو ایىو ال ظ٘ا٬ث»گىیؿ: آيصا که هی

هایی قا ال ایى ٘كی٫ بالوالی ؾهًؿ و یا ِعًهها قا ٌکًصه هیهای ه٩ًىق ؼىؾ گفاٌحه و آو
به ؼا٘ك هٍهىق بىؾو ٠ایٍه ِؿی٭ه  -ه ٤البا وكغ قيگ اوث ای کهربل گىو٩ًؿ هاؾه ؛کًًؿهی

قا هىقؾ اـیث و آلاق هىهایً و کاقهایی ال ایى ٬بیل آوآوقيؿ و با کًؿو هی -1به ظ٘یكاء 
 .1«باٌؿی ٠٭ىبث و هصالات ٠ایٍه هیکًًؿ که ایى به هًملهؾهًؿ و گ٘او هی ٬كاق هی

اقأی هىل٘اياو قوايه ٌؿه و ج٘اهی کىايی قا که با  اگك وپاه قوم به وىی»گىیؿ: ظىَ هیبى األأ
ها ها بكؼىقؾ کًؿ، بکٍؿ و به يمؾیکی کى٨ه قویؿه و ؾق ایى هًگام ٌؽّی با ٌٍ٘یك به وىی آوآو

ا قا به شایی که بىؾيؿ، بالگكؾايؿ، اها ؾق ظالحی الله هها ؾقگیك ٌىؾ و بؿیى جكجیب آویىقي آوقؾه و با آو

                                                           
 .21-21 :قوالة الكؾ ٠لی الكا٨ٕة، َ -2
 .ياهام الًىو ،121ٓ-28/128ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1
٥َُْْيَاءِ » ؾق ایى ه١ًی ظؿیری با ایى هٕ٘ىو قوایث ٌؿه که -1 ٦ِ اْلْ َْ َؽ ِدي٨ُِس٣ْ  ٍْ جاو يی٘ی ال ؾیى» «يِٓن َعيل٩ ،ُعُؼوا َك

ال کحب ًٌاون و ؾق هیچیک اوًاؾی قا بكای آو ي٘ی»گىیؿ: ابى ظصك هی .«ی١ًی ٠ایٍه بگیكیؿ ء؛قا ال ایى ظ٘یكا
ال ئو ـهبی و يقوایث ال ظا٨ٛ هم ىؾق هىقؾ ای :کًؿو ابى کریك ـکك هی...« قا يؿیؿم آو اذیكظؿید شم ؾق الًهایة ابى 

باٌؿ که گىیؿ: ایى قوایث ال اظاؾید واهی هیهی يًٌاؼحًؿ. و ـهبها ایى قوایث قا ي٘یي٘ىؾه که هیچیک ال آو
 و ؛221 :الؿقق الً٘حركة، َي؛ وؽاو ،112 :اوًاؾی بكای آو ًٌاؼحه يٍؿه اوث. بًگك: ال٘٭اِؿ العىًة، َ

گىیؿ: هىٔىٞ و واؼحگی اوث. اقواء ٌیػ البايی ؾق هىقؾ ایى قوایث هی و، ي٠صلىي ،2/113ٓء ٔک٧ٍ الؽ٩ا
 ؾهؿ.به ابى ال٭ین ؾق هًاق الً٘ی٧ يىبث هیقا آو ٓ و2/20ال٥لیل ٔ

 ٓ.2/13هًهاز الىًة الًبىیة ٔ -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     118

  

ؿ که ؾق ٬لبً کیًه و کؿوقجی يىبث به بكؼی ال اِعاب هع٘ؿ باٌؿ، گ٘او ٠موشل قا هبل٬ات کً
 .2«کًن که آو هصاهؿت وی بؿو وىؾی قوايؿ٘یي

اظحكاهی  بی ٠یبصىیی کكؾه و يىبث به او با کىايی که ال ٠ایٍه ِؿی٭ه  بكاوحی ِعابه 
قا ؾًٌام ؾاؾ که  ي٘ىؾيؿ؛ باقی هكؾی بكؼاوحه و ٠ایٍه ِؿی٭ه کكؾيؿ، به ٌؿت بكؼىقؾ هیهی

و بؿو  کًؿ٠٘اق بى یاوك ال ؾیگكاو وب٭ث شىحه و بكؼاوحه و او قا به وگی جٍبیه ي٘ىؾ که پاقن هی
ؾوحىق ؾاؾ جا بًٍیًؿ و ؾ٠ا ي٘ىؾ که ؼؿاويؿ جى قا ؼیك يؿهؿ و او قا جىبیػ ي٘ىؾه و گ٩ث: جى کیىحی که 

ؾق ؾيیا و آؼكت ه٘ىك قوىل الله  ه ؾهی؟ به ؼؿا وىگًؿ ٠ایٍقا ؾًٌام هیؾووحؿاق قوىل الله 
 .1«باٌؿهی

٬بعه  - يال٩كز ا٩ِهاي بىأهای جىاو به گىحاؼیهی اوحهماء به ِعابه  های ِىقت ال ؾیگك -1
و ؼل٩ای په ال او  ٘الب يبأابى  يی قاٌؿ، ٠لی بمقگىاق و ؼلی٩هؾق هىقؾ ِعابه -الله

 يبأ٠٘ك بى »گىیؿ:  قیٍؽًؿ گك٨حه اوث. آيصا که هیها قا به ج٘ىؽك و اٌاقه ي٘ىؾ که چگىيه آو
-ای قا وكوؾ و بیث اول آو قا ایى... که ؾق هؿض وی ٬ّیؿهکًیمی الی٫ و کاقآهؿ ؾاٌث  ةقبی١

 گىيه آ٤ال ي٘ىؾ:
 ضااااااال فقؾاااااای وتعـاااااااكی افطاااااارب

 

 واظساكاااااای ضااااااول هاااااام ووصاااااا  
 

که ايؿوه ؾوقی جى هكا بی٘اق کكؾه  ؾهؿ، يمؾ هى بیاٌبن ٘ىاليی گٍث و ؼىٌی با جى هكا قيس هی»
 .«اوث

ه گ٩حه اوث: ولیؿ بى یمیؿ ایى قا بكاین قوایث کكؾه اوث، پ يوعا٪ هىِلاکًؿ که وپه ـکك هی
ٔکه ؾق  ةقبی١ يبأی ٠٘ك بى ها قا قؾ ي٘ىؾ هگك ٬ّیؿهی آوکه ه٘ه بكای وی ظؿوؾ هماق ٬ّیؿه وكوؾم

ؼىاهن جا بك جى ای ظ٘اؾ، ال جى ه٘چىو ایى ٬ّیؿه هیهؿض کًیمي ؼىايؿه بىؾٓ وپه ولیؿ گ٩ث: وای 
... وپه به ؾيبال وی ا٨حاؾه قا ٘بل٪ ؾاؾه بىؾ  که ه٘ىكي... ؾقظالیقا بكای ه٘ىكم ب٩كوحن ایًکه آو

 يببى أايؿ: ٠٘ك گىیؿ: و گكوهی ال ش٘له ظكهّی و لبیكی و ؾیگكاو بكاین قوایث کكؾهوعا٪ هیابىؾ. 
٠حی٫ بؿو گ٩ث: هكؾم ال لهاو کٍحه ٌؿو  يبأ٠حی٫ ؼىايؿ. په ابى  يبأایى ٬ّیؿه قا بكای ابى  ةقبی١

                                                           
 .يه٭ؿو ،11-12 :ِعاب، ٠َى وب األ يالًه -2
و ؾق هىقؾ آو گ٩حه ٓ 1/881ٓ 1111ٔٔ ٌ٘اقه، کحاب الً٘ا٬ب، باب ٨ٕل ٠ائٍة قٔی الله ٠ًها، یجكهفبه قوایث  -1

ث؛ اها اگك ایى قوایث کكؾه او یوعا٪ الىبی١ا ىبأ الو٩یاو  یوًؿ جكهف ؾق و اوث؛ : ظؿید ظىى ِعیطاوث
اگك و٩یاو بى ٠ییًة باٌؿ، ب١ؿ باٌؿ، اها باٌؿ، و٘اٞ و ًٌیؿو او ٬ؿین و ٬بل ال اؼحبلٖ وی هی و٩یاو، و٩یاو ذىقی

 ٓ آهؿه اوث.1/11که ؾق الحهفیب ٔال اؼحبلٖ آو قا ًٌیؿه اوث، چًاو
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ای بىؾيؿ که ٬یاؾت و قهبكی وی ه٘چىو جى باٌؿ که اهىقٌاو قا جؿبیك ي٘ایؿ، اها ٠ر٘او به ؾيبال ؼلی٩ه
 .2«يیا٨حًؿ

چًیى اهايث و  - ثظ٘ؿ بى ظًبل اوأکه ال ٌیىغ اهام  - 1ةبكاوحی آیا کىی ه٘چىو ابى کًاو
و ؼل٩ای په ال او جا لهاو ولیؿ بى  ٘الب يبأابى  يی قاٌؿ ٠ليىبث به ؼلی٩هظكهحی  بی جع٭یك و

کًؿ؟ آيچًاو که ایى ا٩ِهايی کفاب جّىق ي٘ىؾه و چًیى کل٘ات لٌث و یمیؿ، قوا ؾاٌحه و قوایث هی
ها قا ؾق و٧ِ پاؾٌاهاو هصىوی وآ کًؿپلٍحی قا به کاق بكؾه اوث، کل٘اجی که ؼىؾ ا٩ِهايی ٌكم هی

كؾه و ها قا ؾق هیاو ٨كليؿاو هىل٘یى، آٌکاقا به کاق بو ٨اقن و قوم به کاق بكؾ، اها با گىحاؼی ج٘ام آو
 .1«بكؾال هیئٌاو قا اهايث ي٘ىؾه و لیك وو ؼل٩ای ةؾاق ي٘ىؾه و ائٌ٘او قا شكیعهکكاهث

ام ه١حملیج٘ىؽك و اوحهماء ِعابه، ؼكؾه های ِىقت ال ؾیگك -1 ّٝ ال  1گیكی و ٠یبصىیی ي 
باٌؿ. ابى ی ٌکا٨حه ٌؿو هاه هیی ظاؾذهشلیل ال٭ؿق، ٠بؿالله بى هى١ىؾ ؾق لهیًهِعابی 

گىیؿ: هاه ٝام ال ٠بؿالله بى هى١ىؾ ؼكؾه گیكی ي٘ىؾه و گ٩ث: او هیوپه ي  »گىیؿ: هی ة٬حیب
ؾق ایى لهیًه جکفیب ي٘ىؾ. اها  قا قا ؾیؿه اوث. و وپه ابى هى١ىؾ به ؾو يین ٌؿه و او آو

و بلکه آو  يبىؾ ؾقظ٭ی٭ث ایى وؽًاو وی، ؼكؾه گیكی و ٠یبصىیی و جکفیب ابى هى١ىؾ 
 ٨كهایؿ:چكا که ؼؿاويؿ هح١ال هی ؛ٜلن و وح٘ی ؾق ظ٫ ٠لن يبىی و جکفیب ٬كآو کكین بىؾ

بَخِ ﴿ ةَقحُ  ٱۡرََتَ ؿُ  ٱنَشيٍّ وَ  ٱلكٍّ َٕ ٌَ ّۡ  .«ؿیگكؾ پاقه ؾو هاه و ٌؿ کیيمؾ اهثی٬» [2]ال٭٘ك:  ﴾١ ٱ
و ه٭ّىؾ يٝام هن ه٘یى بىؾ، په هاه ؾق  هاه ٌکا٨حه يٍؿه بىؾ  بكاوحی اگك ؾق لهاو قوىل الله

ی په ال ، په ه١ًای ایى کبلم الله ٠موشل که ؾق آیهج٭ىین ؼىاهؿ ٌؿ؛ اها با ایى ٨كْآیًؿه به ؾو يین 
 آیؿ، چیىث؟آو هی
ِّٕؿ  ِإَون يََؿۡواْ َءايَحا ﴿ ۡكَذ َّٔ ٜاْ ِقۡعؿ   ُ ٜل ٌُ ْ َويَ ٜا  قا یبمقگ ه١صمه هٍكکاو و اگك» [1]ال٭٘ك:  ﴾٢ُحۡكؿُِع

                                                           
 ٓ.211-2/211ٔ ي٤اياأل -2
و ایى ل٭ب  اوث ةوؿی ه١كو٦ به ابى کًاوبى لهیك األ ةبى ٠بؿالله بى ؼلی٩ ٠لیؿاألب٠وی هع٘ؿ بى ٠بؿالله بى  -1

 ٓ.3/111یا٨ث. بًگك: جهفیب الحهفیب ٔ هصكی و٨ات 103وی ؾق وال . باٌؿپؿقي هی
 .ي٠ٝ٘ولیؿ األ 213-211 :: الىی٧ الی٘ايی، َيگا -1
که ؾق ٠لىم ٨لى٩ه ههاقت ؾاٌحه و ٨ك٬ه  اوث ةه١حمل ةوعا٪ يٝام ال ائ٘ا بىأ، يالبّك يهاي ىوی ابكاهین بى ویاق ب -1

 ،212 :هصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: ال٩ك٪ بیى ال٩ك٪، َ 112يٝاهیه ال ٨ك٪ ه١حمله هًحىب به اووث. وی ؾق وال 
ٓ 111، 211 ،281، 211، 11، 10، 1/11ال٘لل والًعل ٔ يال٩ّل ٨ ي؛ٌهكوحايٓ 2/81ال٘لل والًعل ٔ ي؛ب٥ؿاؾ

 .يقکللٓ 2/11اال٠بلم ٔ و ؛ابى ظمم
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 یؿاقیو ياپا گفقا یشاؾو: ًؿیگىیو هٓ آوقيؿیي٘ ٘اویا و بؿاؤ گكؾيؿیه گكؾاویقو آو ال ًًؿیبب
 .«اوث

و گ٩حًؿ: ایى وعكی  آیا ایى آیه ؼىؾ ؾلیلی بك آو يیىث که ٬ىم و گكوهی ٌکا٨حه ٌؿو هاه قا ؾیؿه
که ؾق هىقؾ ؾیگك  باٌؿ. ه٘چًاوهای وی هیای ال ظیلهگفقا و ياپایؿاق ال وعكهای وی و يیم ظیله

 .2«گ٩حًؿهی، ایًچًیى  های يبىت قوىل اللهه١صمات و يٍايه
 یی ال ِعابأؼكؾاو اهل قبه ِعابه، ؼكؾه گیكی بكؼی ال کن اوحهماء های ِىقت ال ؾیگك -1

ها ؾق هصلىی ؾق هىصؿ »گىیؿ: هی ٘یب  بىباٌؿ. ٬أی أهیبىهكیكه أ  قوىل الله
وىال ي٘ىؾه و ؾلیل ؼىاوث،  1ی هّكاةلهؤو ال هى شاهٟ هًّىق بىؾین که شىايی ؼكاوايی آهؿ

آو شىاو که ظ٩ًی هفهب  -ؾق ایى لهیًه اوحؿالل گكؾیؿ. په  ةهكیك بىأجا ایًکه به ظؿید 
ه٭بىل يیىث؛ هًىل وؽًً ج٘ام يٍؿه بىؾ که هاق بمقگی ال ة هكیك بىأ: ظؿید گ٩ث 1- بىؾ

و٭٧ هىصؿ بك وكي ا٨حاؾ، په هكؾم بؿاو ظ٘له بكؾيؿ و آو شىاو ٨كاق کكؾه و آو هاق وی قا 
ؾيبال ي٘ىؾ. په بؿو گ٩حه ٌؿ: جىبه کى، جىبه کى، که گ٩ث: جىبه ي٘ىؾم. په هاق پًهاو گٍحه و 

 .1«یؿه يٍؿاذكی ال آو ؾ
ام هكجکب ایى ٠٘لکكؾ لٌث و پلٍث  هىؽكه کكؾو و قیٍؽًؿ ي٘ىؾو ِعابه، آيچًاوبكاوحی  ّٝ که ي 

                                                           
 ظىى ٠بؿالع٘یؿ. ي٠ل، 213 :: ال١٭بليیىو ... َيگا و ؛12-10 :ویل هؽحل٧ العؿید، َؤج -2
وث که ٌیك ظیىاو يگاه ؾاٌحه ٌؿه و ؾق پىحاو شٟ٘ ٌؿه باٌؿ و ظیىاو بكای چًؿ ا گىیؿ: هّكاة آوهی ياهام بؽاق -1

الَ »٨كهىؾيؿ:   گىیؿ: قوىل اللهقا قوایث کكؾه که هی ةهكیك بىأقول ؾوٌیؿه يٍؿه باٌؿ؛ و ؾق ایى لهیًه ظؿید 
ْن َُيَْخ٢َِت٫َا/ إِْن َكا

َ
َػ أ ْٓ َؽْي٦ِ َب َِ ْْيِ اجلَّ

ُػ َ٘إ٩َُّ٧ِ ِِبَ ْٓ ٣َ٨َ، َذ٦ِ٥َ اْبَخاَخ٫َا َب َٖ وا اِْلة٠َِ َوا١ َ٪ا َوَناَع حََُصُّ ، َوإِْن َكاَء َردَّ َٝ ْمَف
َ
َء أ

كیب ؾاؾو هٍحكیٓ ؾق پىحايً ـؼیكه يکًیؿ ٔجا ایًکه گ٘او يکًؿ که آو ظیىاو ٌیك ٌحك و گىو٩ًؿ قا ٔب٭ّؿ ٨ «َت٥ْؽٍ 
قا بپفیكؾ یا به ِاظبً وٌیؿ، ب١ؿ ال آو هؽحاق اوث که آوبىیاق ٌیكؾه اوثٓ و هك کىی چًیى ظیىايی قا ؼكیؿ و ؾ

کحاب البیىٞ، باب  ؾق يبؽاقبه قوایث بؿهؿ.  بالگكؾايؿ و یک ِاٞ ؼكها ٔؾق ه٭ابل ٌیكی که ؾوٌیؿه اوثٓ به او
البیىٞ، باب  ؾقهىلن  ؛ و111ٓ-1/111ٓ، ٨حط 1211ٔٔ ٌ٘اقهبل والب٭ك وال٥ًن.... و ال یع٩ل اإلأللبائٟ  يالًه

 يٓ، يىو2121ٔ ٌ٘اقه، ةؼیه، و وىهه ٠لی وىهه و جعكین الًصً و جعكین الحّكیأجعكین بیٟ الكشل ٠لی بیٟ 
ٔ20/128.ٓ 

 ٓ.2ٔ ظاٌیهٓ 1/823الىیك ٔ جباٖ با ظؿید أبى هكیكة قشىٞ کًیؿ به:بكای هٍاهؿه هىٟٔ اظًا٦ ؾق اق -1
ٓ که ؾق آو وؽًايی 113-1/111، و بًگك: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٬ٔال الفهبی: اوًاؾه٘ا ائ٘ةٓ ٠1/823بلم الًببلء ٔأویك  -1

ایى ظاؾذه ؾق آؼك وؽى ٌیػ  بیاو گكؾیؿه اوث و ،ؼكؾه گیكی ي٘ىؾه ة هكیك بىأاقلًٌ٘ؿ ؾق قؾ بك کىی که ال 
 .113-111 :وبلم ؾق ایى لهیًه ـکك ٌؿه اوث. َاإل
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ؾاٌث، بهحاو و ؾقو٢ و ياومایی بمقگ  ةهكیك بىأگٍحه و آو شىاو ؾق بكابك  ؾق قابٙه با ابى هى١ىؾ 
-هیها باٌؿ که ٠٭ىبحً ؾق ؾيیا ؾاهًگیك آوهی گیكی آٌکاق به اِعاب هع٘ؿ ؼكؾه و ٠یبصىیی و

و   ةهكیك بىأی ٠٘لکكؾ لٌث ؼىؾ ؾق بكابك قاوی اوبلم و ظا٨ٛ اوبلم، که آو شىاو ذ٘كهگكؾؾ. چًاو
ِ ﴿ ٨كهایؿ:هىؽكه ي٘ىؾو او قا ؾیؿ؛ ؼؿاويؿ هح١ال هی َٖ وََعةَق ث ِي ْ ثِِٙ  ٱَّلٍّ ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ  ْ  ۦَقِؼُؿوا

ُـِءوَن  ۡٛ  ايؿ، کكؾه یه هىؽكه وبب بؿاو قا ٥٘بكاویپ که یمیچ و ه٘او» [12يبیاء: األ ،20ي١ام: ]األ ﴾٪يَۡكَذ
 .«ٓاوث ٌؿه كٌاویؾاهًگ ايؿٌ٘كؾه ايچهیبال که یو ٠فابٔ اوث گك٨حه ٨كا قا کًًؿگاو هىؽكه

ها قا ؼلی٩ه ههؿی به ٠بؿالله بى ه١ّب گ٩ث: يٝك جى ؾق هىقؾ آيکه ال ِعابه ٠یبصىیی کكؾه و آو
ال  یگىیؿ: گ٩حن: چًیى ٌؽّچیىث؟ ٠بؿالله بى ه١ّب هیؾهؿ، هىقؾ يکىهً و وكليً ٬كاق هی

جىايىحًؿ و جىايایی آو يؿاٌحًؿ که ِكاظحا به يکىهً و يىبث بؿ ؾاؾو ها چىو ي٘یلياؾ٬ه اوث؛ لیكا آو
گیكی و يکىهً ِعابه پكؾاؼحًؿ؛ گىیا با ایى لفا به ٠یبصىیی و ؼكؾهقوی آوقيؿ، به قوىل الله 

 .2حاو و یاقاو بؿی ؾاٌحه اوثؾوو  ؾاقيؿ که قوىل الله٠٘ل ؼىؾ چًاو اٜهاق 
جىاو به آيچه اهام ـهبی ال ذىقی قوایث اوحهماء و ج٘ىؽك ِعابه يیم هی های ِىقت ال ؾیگك -8

گىیؿ: هی يالعٕكه ةًٌیؿم که ٠بؿالله بى ول٘»گىیؿ: ي٘ىؾه اٌاقه کكؾ، آيصا که ذىقی هی
يمؾ هى ؾق هىقؾ بًؿ ٘لعه و لبیك و ٠ر٘او ؾق  گ٩ث: اگك ٠لی وًٌیؿم که ٠٘كو بى ٠بیؿ هی
 .1«پفیك٨حنٌاو قا ي٘یؾاؾيؿ، ٌهاؾت و گىاهیک٩ٍی ٌهاؾت و گىاهی هی

-ليؿ، آیا بؿیىی ِعابه، بًؿ ک٩ً قا هرال هیبكاوحی چكا ایى ؾقو٤گىی کفاب و يکىهً کًًؿه

-بكاوحی ایى ؾقو٢ و ياومای آو به ٌیؽیى قا يؿاقؾ؛ظكهحی  بی ٬ّؿ اوحهماء و قیٍؽًؿ و اهايث و جكجیب

 ول ؼىاهًؿ بىؾ، ه٘او قولی که ا٬ىام وئال ؼىاهًؿ ٌؿ و هىئها يىٌحه ٌؿه و ؾق قول ٬یاهث ال آو و
 ٌىيؿ؛ بكاوحی ایًايًؿ ه٘او کىايی که په ال قوىل اللهقايؿه هییی ال ظىْ قوىل الله ها گكوه

 ج٥ییك یا٨حًؿ.
 و قیٍؽًؿ و ؼكؾه گیكی وبه اِعاب قوىل الله اوحهماء و ج٘ىؽك  های ِىقت ال ؾیگك -1

که کًؿ ـکك هیال کىايی   ي٠بؿالله ٬ك٘ب بىأآيچه اهام جىاو به ها، هیيىبث بؿاوظكهحی  بی
گیكی په بایىحی ال ؼكؾه»... گىیؿ: ، اٌاقه ي٘ىؾ، آيصا که هیؾايًؿه١ىـجیى قا شمء ٬كآو ي٘ی

                                                           
 :ِعاب، َالًهی ٠ى وب األ ؛ وؼٙیب ،211ٓ-20/211: جاقیػ ب٥ؿاؾ ٔ. و يگاابى ظصك ،111ٓج١صیل ال١٩ً٘ة ٔ -2

 .يه٭ؿو، 11
 ٓ.٠1/111حؿال ٔهیماو اإل -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     110

  

ي٘ىؾ و يبایؿ ه٘چىو کىايی ٠٘ل ي٘ىؾ که ؾیى قا به  ها بكظفق بىؾه و ؼىؾؾاقییک ال آوبك هك
و  گىیًؿ: ه١ىـجیى شمء ٬كآو يیىثگیكی کكؾه و هیًؿ گك٨حه و ال آو ٠یبصىیی و ؼكؾهقیٍؽ

که ذابث کًؿ ه١ىـجیى واقؾ يٍؿه  2بى ٠اهك ة٘كی٫ ٠٭بشم ال هیچ ظؿیری ال قوىل الله 
بىؾه و هیچکىی با او ؾق ایى هىقؾ  كؾی ١ٔی٧بى ٠اهك ٨ ةو ٠٭ب باٌؿ.شمئی ال ٬كآو هی

و اوان  بی ٌىؾ. اها ایى وؽى، پىچ وهىا٨٭ث يکكؾه اوث، بًابكایى به قوایث وی جىشهی ي٘ی
قا ال کحاب و وًث بیاو ي٘ىؾین. و يیم بك که ؾالیل هكؾوؾ بىؾو آو باٌؿ، ه٘چًاوهكؾوؾ هی

بى ٠اهك ال ش٘له کىايی اوث  ةبباٌؿ و ٠٭ايؿ، با٘ل هیاوان آيچه ِعابه بكای ها ي٭ل ي٘ىؾه
ی ه٩٥كت و ها و٠ؿهها قا وحایً ي٘ىؾه و ال ایٍاو به يیکی یاؾ کكؾه و بؿاوکه الله ٠موشل آو

قو هكآيکه به او یا یکی ال ِعابه يىبث کفب و ؾقو٢ آهكلي و اشك ٠ٝین ؾاؾه اوث. ال ایى
و ١ً٘ه ليًؿه به قوىل الله ی ٬كآوباٌؿ و با٘ل ؾايًؿهؾهؿ، بكاوحی که ال ٌكی١ث ؼاقز هی

اظحكاهی  بی باٌؿ، لفا هكگاه یکی ال ِعابه قا جکفیب کًؿ، ؾقظ٭ی٭ث او قا ؾًٌام ؾاؾه و بؿوهی
کكؾه اوث، چكا که هیچ ٠اق و يًگ و ٠یبی په ال ک٩ك وقلیؿو به ؼؿاويؿ هح١ال، باالجك ال 

ا که به اِعاب و ل١ًث ي٘ىؾيؿ کىايی قکفب و ؾقو٢ يیىث. و ؾقظ٭ی٭ث قوىل الله 
که ؾق وا٬ٟ کىچکحكی  -ها قو کىی که کىچکحكیى آویاقايً ؾًٌام ؾاؾه و ياوما گىیًؿ؛ ال ایى

قا ؾقو٤گى بؿايؿ، ؾاؼل ؾق ل١ًث الله ٠موشل، ه٘او ل١ًحی که قوىل  - ها يیىثهیاو آو
ا ؾًٌام قو هكآيکه یکی ال اِعاب و یاقاو قوىل الله  باٌؿ.ال آو ؼبك ؾاؾيؿ، هیالله

 .1ها بؿ گ٩حه و ؼكؾه گیكی کًؿ، هٍ٘ىل آو ل١ًث ؼىاهؿ بىؾیا ال آوؾهؿ 
هًاو، ؼم٠ببلت ا٩ِهايی ؾق هىقؾ ٠ل٘ای ئيىبث به هظكهحی  بی اهايث و های ِىقت ال ؾیگك -1

 2و ابى شكیس 1قباض يبأى وكیس يٍىحه بىؾ که ٠ٙاء بى اب»گىیؿ: باٌؿ، آيصا که هیجاب١یى هی
                                                           

گ٩حه  ٠اهك، و بىأ: ٌىؾگ٩حه هی ٠٘كو، و بىأ: ٌىؾگ٩حه هی ظ٘اؾ، و بىأ: ٌىؾگ٩حه هی ٠به، و بىأ ایٍاو اهام و ٬اقی، -2
-1/181، الىیك ٔو٨ات یا٨ث هـ 11 باٌؿ. ایٍاو ؾق والهی ِعابی قوىل ؼؿا  ،يوؿ الّ٘كاأل بىأ: ٌىؾهی

ات هٙاب٫ با ٬ىل ِعیط ایٍاو ؾق ابحؿای ؼبل٨ث ه١اویة و٨: گ٩حه اوث 1/110ِٓابة ٔاإل ؾقظا٨ٛ  ي؛ـهب ،183ٓ
 ٓ.11-1/11وؿ ال٥ابة ٔأ: یا٨ث. و يگا

ایى ٌبهه قا که ابى هى١ىؾ  ، ٬ك٘بی 12 :هؽحل٧ العؿید، َ ویلؤٓ، و بًگك: ج28/238ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
ه١ىـجیى قا ؾق هّع٧ ؼىؾ واقؾ يکكؾه بىؾ بیاو ي٘ىؾه اوث و ایى بؿاو ؼا٘ك بىؾ که ابى هى١ىؾ گ٘او ؾاٌث که 

 باٌؿ.های ٬كآو ي٘یه١ىـجیى ال ش٘له اؾ٠یه بىؾه و ال وىقه
كی و٨ات یا٨ث. بًگك: الىیك هص 221باٌؿ که ؾق وال هی يهع٘ؿ ال٘ک بىأ ٤بلم آلاؾ ٌؿهولن ال٭كٌی أاون وی  -1

 ٓ.211-1/211جهفیب الحهفیب ٔ ٓ و1/11-11ٔ
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و ٌكٖ کكؾ  ها ١ٌك و آوال بؽىايؿجا بكای آو ال کًاقي گفٌحًؿ، په آياو قا به ٘بل٪ وىگًؿ ؾاؾ
قا جكک ل ٤ًا و آوال ؼىايی يهی کًًؿ، آوها په ال ًٌیؿو آوال ؼىايی وی، او قا اکه چىو آو

بیهىي ؾو ایىحاؾه و ابى وكیس ٌكوٞ به آوال ؼىايی ي٘ىؾ که ؾق اذك آو ابى شكیس ي٘ایؿ، په آو
 .1ق٬ّیؿٌؿ و ٠ٙاء بكؼاوحه و هی

ت و گىحاؼی ال ایى ؾقو٤گىی کفاب اوث که به ٠ل٘ایی ه٘چىو ٠ٙاء و أبكاوحی ایى ؾیگك چه شك
و ؾقؼیال  بًؿؾهایی هیها بؿگىیی ي٘ىؾه و بك اوبلم و هىل٘یى چًیى ؾقو٢ابى شكیس ؾقو٢ بىحه و ال آو

ها ؾق اذك آوالؼىايی و ٤ًا ال عؿخ شلیل ال٭ؿق، یکی ال آوؼىؾ، جّىق ي٘ىؾه که ؾو ٠الن بمقگىاق و ؾو ه
 ٌؿت ؼىٌعالی و ٌاهايی به ق٬ُ آهؿه و ؾیگكی بك اذك آو هؿهىي گٍحه اوث.

هایی اوث که ایى گما٨ه گىی ٌیاؾ ؾق کحابً ها و ؾقو٢ها و هفیاوگىییای ال یاوهجاله ایى گىٌه
و ِعابه و ؼل٩ای اوبلم و اهكای آو، ال قوی قیٍؽًؿ ؾیى   بك ٠ل٘ا و اهل بیث قوىل الله« ٤ايیاأل»

 هًاو يىبث ؾاؾه و کحابً قا بك ایى اوان گكؾآوقی ي٘ىؾه اوث. ئو به ؼا٘ك پیكوی ال قاهی ٤یك ال قاه ه
اوحهماء اهل بؿ٠ث يیم آيچه اهام ـهبی ال ٠٘كو بى ٠بیؿ ي٭ل ي٘ىؾه  های ِىقت ال ؾیگك -3

ای لهؤ٠٘كو بى ٠بیؿ ؾق هىقؾ هىال ك بى يٕك گ٩ث: قولی ٠٘»گىیؿ: باٌؿ، آيصا که هی هی
قا بیاو ي٘ىؾ. گ٩حن: اِعاب ها ایًچًیى که هى هن آيصا بىؾم و پاوػ آوال ٌؿ ؾقظالیئو

گىیًؿ. په گ٩ث: اِعاب جى کیىحًؿ؟ گ٩حن: ایىب و یىيه و ابى ٠ىو و الحی٘ی؛ گ٩ث:  ي٘ی
 .1«گايی بیً يیىحًؿگىیی، هكؾهايی پلیؿ و يصه و هكؾجى هیآياو که 

ابى ٠لیه گ٩ث: یىٟ بكاین قوایث کكؾه و گ٩ث: »گىیؿ: کًؿ که هیه٘چًیى ـهبی ال وی ي٭ل هی
ًٌىیؿ وؽًاو ظىى و ابى ویكیى که قولی واِل وؽى گ٩ث، په ٠٘كو بى ٠بیؿ گ٩ث: آیا ي٘ی

 .1«ايؿٌىؾ، بی ٨ایؿهای که به هًگام ظیٓ بیكوو ايؿاؼحه هیه٘چىو پاقچه
هًاو، اهل ظؿید و وًث، جه٘ث و ا٨حكاهایی اوث که ئاوحهماء به ه های ِىقت گكال ؾی -20

و ؾیگك ال٭اب  ةو هصى٘ ةؾهًؿ و آيها قا به ظٍىیها يىبث هیٌاو ؾق هك لهاو به آوؾًٌ٘او

                                                                                                                                                         
 210باٌؿ، وی ؾق وال ال٘کی هی ؼالؿ بىأالىلیؿ و  بىأ ٤بلم آلاؾ ٌؿههىی أبى ٠بؿال١میم بى شكیس وی ٠بؿال٘لک  -2

-8/111ٔ جهفیب الحهفیب ٓ و118-8/111: الىیك ٔيگاهصكی و٨ات یا٨ث.  212هصكی و يیم گ٩حه ٌؿه ؾق وال 
111.ٓ 

 .110-111 :، َي: الىی٧ الی٘اييگا و ؛2/128ٓٔ ي٤اياأل -1
 ٓ.٠1/111حؿال ٔهیماو اإل -1
 ٓ.1/111ه٘او ٔ -1
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-هی کًًؿ. ٌیػ االوبلم لٌث و پلٍث و بؿوق ال ٠٭ایؿ و باوقهای اوبلهی جىِی٧ هی

وؽًايی قا بك لباو آوقؾ، ٠٘كو بى ٠بیؿ بىؾ و او بىؾ که گ٩ث: اولیى کىی که چًیى »گىیؿ: 
بكؾيؿ، قا به کاق هیل ایى ل٩ٛ ؾق اِٙبلض کىايی که آو٠بؿالله بى ٠٘ك ظٍىی بىؾ. و ه٭ّىؾ ا

که ق٨ٓ پیٍگاو ال هفهب اهل وًث چًاو ٠٘ىم هكؾم بىؾ که بك ؾیؿگاهی هح٫٩ ال٭ىل بىؾيؿ،
 .2...«کًًؿبه هفهب ش٘هىق ج١بیك هی

 ؾق ؾوقاو ؼىیً به هرل آيچه ٠٘كو بى ٠بیؿ بى باب، ابى ٠٘ك و بكاوحی که اهام ابى ٬ین 
بكاوحی که »... گىیؿ:  هی  يگكؾیؿ؛ وی ؾق و٧ِ اهام هكوقا بؿاو ل٭ب هفهىم جىِی٧ ي٘ىؾ، هبحبل 

و ایى ال ٠اؾات لٌث آياو  باٌؿ.بؿو يىبث ؾاؾيؿ، بكی هی ةاو ال جٍبیه و ج٘ریلی که ؾًٌ٘ايً، شه٘ی
ها قا ياِبی و که ق٨ٓ پیٍگاو، آو کًًؿ، ه٘چًاوگىيه هحهن هیاوث که اهل ظؿید و وًث قا ایى

  «ؼىايًؿ.، هیةو ظٍىی ها قا يىابثآو ةه١حمل
گىیؿ: و  گماق با ؾًٌ٘او ِعابه قا ـکك ي٘ىؾه و هیهیاو آو ؾًٌ٘او بؿ٠ث یقابٙه وپه ابى ٬ین 

ها يیم قوىل چكا که آو ؛ايؿیى اجهام ليی به اهل ظؿید و وًث قا ال ؾًٌ٘او اوبلم به اقخ بكؾهها يیم اآو
-ي٘ىؾيؿ که ؾیى شؿیؿی قا ایصاؾ کكؾهٌاو قا به ال ؾیى بكگٍحگاو جىِی٧ هیو اِعاب گكاهی الله

وًث قویؿه ٌاو به ؾًٌ٘او اهل ظؿید و و اِعاب گكاهیايؿ و ایى هیكاخ ال ؾًٌ٘او قوىل الله 
يهًؿ؛ ؼؿاويؿ ٌا١٨ی قا پاک و هباقک گكؾايؿ، ها هیگىيه اهل با٘ل ال٭ابی هفهىم و يکىهیؿه بك آوکه ایى

 آيصا که او قا يىبث ق٨ٓ ؾاؾيؿ و وی ؾق پاوػ ٨كهىؾ:
 ن ـاااااان رؾضاااااا حااااا  آل حمؿااااادإ

 

 راؾيض ِنأؾؾقشفد افثؼالن:  
 

اوث، په بایىحی شى و ايه ٌهاؾت و قا٨ٕی گكی اهل بیث قوىل الله  اگك ؾووث ؾاٌحى»
  .«گىاهی ؾهًؿ که هى قا٨ٕی هىحن

 قأی باٌؿ، آيصا که گ٩ث: ةال١بان بى جی٘ی بىأو ؼؿاويؿ ال ٌیػ ها 
 ن ـاااان كصااابا حااا  صاااح  حمؿااادإ

 

 كاصاااااااابی ِنأؾؾقشاااااااافد افااااااااثؼالن:  
 

 گكی اوث، په بایىحی شى و ايه ٌهاؾت و گىاهیياِبی اگك ؾووث ؾاٌحى اِعاب هع٘ؿ »
  .«ؾهًؿ که هى ياِبی هىحن
 -کًؿگىيه با ل٩ٛ وىهیى ي٩ك ال ؼىیً یاؾ هیبا جىأٟ ایى اهام ابى ٬ین  -و ؼؿاويؿ وىهیى ي٩ك 

                                                           
ٓ ؾق ایى هًبٟ به ج٩ّیل ؾق هىقؾ ایى اجهام و 218-1/211: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا ٓ، و112-1/110هًهاز الىًة ٔ -2

 اوث. ا٨حكای بمقگ بك اهل وًث و ش٘ا٠ث پكؾاؼحه ٌؿه
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 گىیؿ:قا ببؽٍؿ، آيصا که هی
 كی ـاااان امساااقام  باااوت صااااػاتهلؾااا

 

 ویااال مػاااسیلو تاـزهیاااافا ظااان ـااال ت 
 

 ؾااااااااان باحااااااااؿد اهلل رب  ااااااااسم
 

 1حمضااا وا ـااالهؾؿاااوا صااافودا و اماااأل 
 

به جصىین ج١بیك  ،ویل ؾقو٤یىؤشبلله ال هك جت ٩ِات الله ٠موشل و جًمیه ظ٫ شلاگك ذبى»
ٌىؾ، په ؼؿاويؿ قا ٌکك و وپان که ال هصى٘ه هىحین. بیاییؿ بك ایى ٌهاؾت و گىاهی ؾهیؿ و ه٘ه  هی

 .«شا قا پك کًیؿ
ل٭ابی بك ٠لیه اهل ظؿید و وًث ؾق قؾ بك کىايی که ال چًیى ا« ةالًىيی»ی ؾق ٬ّیؿه و ابى ٬ین 

و ؾق بیاو ایًکه چه کىی به ایى ال٭اب وماواقجك اوث، اهل ظؿید و وًث یا اهل  کًًؿاوح٩اؾه هی
 وكایؿ:گىيه هیبؿ٠ث و گ٘كاهی، ایى

 ومااان افعجائااا  ؿاااوهلم دااان اؿتااادی
 

  ااااار ومااااان ؿااااارآني مااااان أباااااافوح 
 

 افوجاااود یعـاااون حشاااوا يف ةحشاااوی
 

 كساااااااانأماااااااة اإل يوؾاضاؾااااااااة ؾاااااااا 
 

کًًؿ، ظٍىیه گىیًؿ: کىايی که به وظی، ظؿید يبىی و ٬كآو ا٬حؿا هیال ٠صایب اوث که هی»
 باًٌؿ که ؾق هیاو بٍكیث أا٨ی هىحًؿ.  هی

 گىیؿ: هی جا آيصا که
 ن ـاااان افؽااااتاب وشااااـةإیااااا ؿااااوم 

 

 افاؿاااااختار حاااااشوا ؾاصااااافدوا ببقااااان 
 

 كاااااااا باحاؿااااااد افافااااااـا حشاویااااااةأ
 

 جاااااحد و ٓـاتاؿاااااانصااااارال باااااال  
 

 تاادرون مااان شااؿت صاااقوخؽم هباااذا
 

 زمااااانشاااام ؾاااااي اداااااا  مااااان إاإل 
 

 شااااؿی باااه ابااان ظبقاااد ظباااداهلل ذا 
 

 ضااااااارد افشاااااقطان ةاباااااان اخلاؾقاػاااااا 
 

 ؾور اااتؿوا ظؿاارا ـااام ور ااوا فعبااداهلل
 

 ن یاااساااتااااااااااااااوی آر ااااااااااااااااااانأ 
 

 شاااموفاااای بافااااذا اإلأتاااادرون ماااان 
 

 حاوافاااااه باااااوزانأوهاااااو ماـااشااااا   
 

 ماانذهااانوراق و إماان ؿااد حشااا إ
 

 بااااادع ماخاافاااااف ماوجااااا  افاااااؼرآن 
 

 2یااؿاااااااااانأئااؿاااااااااة اإلشااؾااااااااام واإل  ٓ اهاال احلاادیث يهاااذا هااو احلشااو

                                                           
 ٓ.11-1/11هؿاقز الىالکیى ٔ -2
 .201-201 :، َه٘او: يگا و .201-202 :الًىيیة، َ -1
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ای ٬ىم، اگك پیكوی ال ٬كآو و وًث يبىی ظٍىی گكی اوث، په گىاهی ؾهیؿ که به ٌکك ؼؿاويؿ »
 کًین. له قا ايکاق و کح٘او ي٘یؤى هىهح١ال ها ظٍىیه بىؾه و ای

جاو قا بك ایى يام ياهیؿ؟ ایى ابى ٠بیؿ بىؾ که ٠بؿالله ٨كليؿ ؾايیؿ چه کىی ؾق گفٌحه ٌیػآیا هی
 ياهیؿ. ةقا که ٌیٙاو ال او ٨كاقی بىؾ ظٍىی ی قاٌؿ ٠٘ك بى ؼٙاب ؼلی٩ه

که آيها اجباٞ ال ٬كآو و وًث قا ال  له قا ال ٠٘كو بى ٠بیؿ به اقخ بكؾیؿ ه٘چًاوؤٌ٘ا يیم ایى هى
 به اقخ بكؾيؿ. بكاوحی کصا ایى ؾو اقخ یکىاو و بكابكيؿ؟ ٠بؿالله بى ٠٘ك 

 ؾايیؿ چه کىی به ایى اون وماواقجك اوث و ایى اون هًاوب اظىال اووث؟هی
هؽال٧ با ٬كآو ي٘ىؾه اوث، ایًچًیى ٌؽّی ظٍىی  های بؿ٠ث ها و اـهاو قا پك الکىی که وق٪

 .«باًٌؿباٌؿ يه اهل ظؿید که ائ٘ه اوبلم و ای٘او هییه
 گىیؿ:هی ؾق شایی ؾیگك اهام ابى ٬ین  و

 هااال احلااادیث و صاااا اأیاااا مبغضاااا 
 

 افشاااااااقطان ةبؼااااااا بعؼاااااااد وٓیاااااااأ 
 

 كاصاااااارأ ااااام لو ماااااا ظاؾاؿااااات بأ
 

 یاااااااااامن وافؼااااااااارآندیااااااااان اهلل واإل 
 

 كصاااار افرشاااولأن لومااااا ظؾؿااات باااأ
 

 وٓكؽاااااااااارانهاااااااااام باالصااااااااااک  
 

ؾايی که جاو باؾ. آیا ي٘یی اهل ظؿید، به ؾووحی گك٨حى ٌیٙاو هباقکای ؾٌ٘ى و ؾًٌام ؾهًؿه»
ؾايی که شای ک٘حكیى ٌک و جكؾیؿی اهل ظؿید، ايّاق و یاقاو ؾیى الله و ای٘او و ٬كآيًؿ؛ آیا ي٘ی

 .«باًٌؿهیها یاقاو و يّكت ؾهًؿگاو قوىل الله يیىث که آو
 گىیؿ:که هیجا آيصا 
 ن خااااازرج دیـاااااهلومااظؾاااااؿت بااااأ

 

 باااااادا بؽاااااال زمااااااانأوس هاااااام وإ 
 

 ذ خاافػاااااااو  فؼاااااااوفهإمااذكااااااابفم 
 

 جااااال ؿاااااول ؾاااااالنِ ماااااا خاااااافػوه ٕ 
 

 تشاافد فااو واؾؼااو  وخااافػوه ــاات
 

 یااااااااامناإل وفااااااااوأاكافاااااااام حاؼااااااااا  
 

ها چیىث که به آو هاوث، بىؾيؿ. گًاهون و ؼمقز بك ؾیى او که بكای ه٘ه لهاوأؾايی که آیا ي٘ی»
ها به ؼا٘ك ٬ىل ٨بلو و ٨بلو با جى هؽال٩ث کًًؿ؛ و بؿاو که آوؼا٘ك قهً٘ىؾ يبىی با جى هؽال٩ث هی

هًاو وا١٬ی ئها ال هؾهی که آوايؿ. اها اگك با جى هىا٨٭ث کكؾه و با پیاهبك هؽال٩ث کًًؿ، گىاهی هیيکكؾه
 .«هىحًؿ

 صقاااااااخفاااااای إإفاؿااااااا تاحااااااقزتم 
 

 فااااای ادبعاااااوث باااااافؼرآنإواكحاااااازوا  
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 فااااااقه دون ـاااااال مؼافاااااةإحاساااااابوا 
 

 و ؿاائااااااااال و ماؽاااااااااانأو حاافاااااااااة أ 
 

 وفااای افتػااارق كسااابةأكتسااااب إهاااذا 
 

 رباااااااع ماعاؾوماااااااة افتبقااااااانأمااااااان  
 

 فااایإكتسااابوا إؾؾاااذا ؽضااابتم حقاااـام 
 

 حساااااانخاااااز افرشاااااول بـسااااابة اإل 
 

 فؼااااب مااااؾااااوضعتؿوا هلااام مااان إ
 

 1افعااااااادوان تساااااااتؼبحون و ذا مااااااان 
 

و ال کىی که با ٬كآو هب١ىخ  ایؿقوی آوقؾه و پیىوحهٔگ٘كاهٓ و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که به ٌیىغ »
باٌؿ یا  ی آو قوىل اللهایؿ. بؿوو هیچگىيه ه٭ىله یا ظالث یا وؽًی که گىیًؿهٌؿه، قوی گكؾايیؿه

ج٩ك٬ه ا٨کًايی اوث  ایى ايحىاِب  و ؾهًؿچیمهایی قا يىبث هیباٌؿ، به قوىل الله و پیاهبك ؤؾق ٌ
ؾهًؿ و بك ایى اوان اوث که چىو اهل ظؿید يىبث اظىاو به ؼبك قوىل هایی هیکه ایًچًیى يىبث

های لٌث و ال قوی ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت، ايىاٞ ل٭ب ٌىیؿؾهًؿ، ٌ٘ا ياقاظث و ؼٍ٘گیى هیهیالله 
 .«کًیؿها هیو ٬بیط هحىشه آو

ها و ال٭اب ؾقؾآوق و قيس آوقی قا ها و ياوماگىییها و بؿلبايیایى ولىله ؾًٌام بكاوحی ابى ٬ین 
ها قا ال ٌیىغ و پیٍیًیاو ؼىؾ ال ؾوقاو جاب١یى به اقخ بكؾه و یک به یک بكای که هبحؿ٠یى لهايً آو

یکؿیگك ایى اقخ قا بكشای گفاٌحه بىؾيؿ و اهل وًث و ش٘ا٠ث قا با ال٭اب هؽحل٩ی جىِی٧ 
و گاهی به يىابث  ةو گاهی هصى٘ ةکه گاهی اهل وًث و ش٘ا٠ث قا ظٍىیيؿ، ؾقک ي٘ىؾ؛ چًاوکكؾ هی

ٓۡ ﴿ ها به ؼا٘ك وكکٍی و ج١ؿی و ال قوی ظىاؾت بىؾ:ی ایىو ه٘ه کكؾيؿجىِی٧ هی ُٛ ۡ٘ ِٔ ٜاْ  ُٕ ٌَ ة َج َٔ َو
 ِ ْ ث ٜا ُ٘ ِٔ ن يُۡؤ

َ
ٓ أ ِ إَِلٍّ َكـِيـِ  ٱّللٍّ

ّۡ ِٕيؽِ  ٱ  بك یو شكه یبیو ٠ یكاؾیا چیه گكاو ٌکًصه» [1]البكوز:  ﴾٨ ٱۡۡلَ
 .«ٕٕؾاٌحًؿ ٘اویا ،یٍیوحا هكگىيه ىحهیو ٌا كهیچ و ٬اؾق ؼؿاويؿ به ٍاویا که ىیا شم ؿيؿیؾ یي٘ هئهًاو

ها ي٘ىؾيؿ، آو بىؾ که بؿاوال ؾیگك اوِا٨ی که اهل بؿ٠ث، اهل ظؿید و وًث قا بؿاو هحهن هی
و ایى بؿاو ؼا٘ك بىؾ که اهل بؿ٠ث بك ایى گ٘او بىؾيؿ که اهل ظؿید ال ایى  ؾاؾيؿيىبث ؼىاقز هی

کًًؿ، ه٘چىو ؼىاقشی ٜىاهك ٬كآو و اظاؾید يبىی قا اجؽاـ هی ،شهث که ؾق بعد يّىَ ٩ِات
گىيه بك ٠لیه باًٌؿ که جًها ٜاهك يّىِی قا که ؾق هىقؾ ظکن و ظک٘یث بىؾ، اجؽاـ ي٘ىؾه و ایىهی

ؼكوز ي٘ىؾيؿ. اها ؾق وا٬ٟ ایى يى٠ی جلبیه ال وىی اهل بؿ٠ث  ٘الب ي بى أبيی قاٌؿ ٠لؼلی٩ه
ّىَ ظک٘یث قا با يىٞ ج١اهل اهل وًث ؾق بكابك يّىَ باٌؿ که ٠٘لکكؾ ؼىاقز ؾق ج١اهل با يهی
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 .2«ايؿ٩ِات، آهیؽحه و اهك قا هلبه ي٘ىؾه
 گىیؿ:هی ابى ٬ین 

  ااام ؿاااافوا دااانوماااان افعاجاائاااا  أ
 

 بااأ ااااااااااار وافااؼاااااااااارآن ؿاااااااااد دان 
 

 كافاااامإكاااتم بااااذا ماثاااال اخلااااوارج أ
 

 خاااااذوا افظااااااواهر مااهتااااادوا دعاااااانأ 
 

 ت هااذا وصااػفمبفااافأ فاای ذاؾااكظااار إ
 

 یااااااامنفاقاااااااه صاقعاااااااة اإلإكساباااااااوا  
 

 شااؾوا ظؾاای شااـن افرشااول وحازباااه
 

 شااااقػغ، شااااقف یااااد و شااااقف فسااااان 
 

 فاایخرجااوا ظؾااقفم مثاال مااا خاارج إ
 

 وافعاااااادوان يؿاباؾاااااافم باااااافبغماااااان  
 

 واهلل مااااا ـاااااان افاخااااوارج هاؽااااذا
 

 ئاؿاااااااة افطاغاااااااقانأوهااااااام افباغااااااااة  
 

گىیًؿ: ٌ٘ا ٌىيؿ، هیال ٠صایب اوث که آياو به کىايی که به ٬كآو و قهً٘ىؾ يبىی يمؾیک هی»
 ؾايًؿ.بؿیى ؼا٘ك ه٘چىو ؼىاقز هىحیؿ که ٜىاهك يّىَ قا گك٨حه و ه١ايی قا ي٘ی

 ؾهًؿ. بًگك به ایى ؾقو٢ و ا٨حكایی که پیكواو و قهكواو ای٘او قا بؿاو يىبث هی
 ايؿ، ٌٍ٘یك ؾوث و ٌٍ٘یك لباو. و پیكوايً ؾو ٌٍ٘یك کٍیؿهبك ٠لیه وًث قوىل الله 

 ايؿ. و قاه جصاول و ج١ؿی پیٍیًیاو ؼىؾ قا ؾق بكابك اهل ظؿید و وًث ؾق پیً گك٨حه
ايؿ، با ایًکه آيها یا٤یاو و هحصاولاو و وكکكؾگاو ج١ؿی و ى يبىؾهًچًیبه ؼؿا وىگًؿ که ؼىاقز ای

 .1«٥٘یاو بىؾيؿ

 ی اش استهصاء دز ػصس حاضسهای صىزت فصل سىم:
 ٌاهل چهاق بعد:    

 :ی اص اعحهضاء به الله هحقال         های صىست هبحث اول 
 :ی اص اعحهضاء به سعىل اللههای صىست هبحث دوم            
 :ی اص اعحهضاء به دیىهای صىست هبحث عىم 
 :هًاوؤی اص اعحهضاء به صحابه و عایش ههای صىست هبحث چهاسم 

                                                           
ؾق ایى کحاب ٬ا٠ؿه هه٘ی ال ٬ىا٠ؿ هكبىٖ به   ةابى جی٘یة. ابى جی٘ی ،11-83 :ؾق ایى لهیًه بًگك به: الحؿهیكیة، َ -2

بیاو ؾاٌحه و وپه « اهك يّىَ هكاؾ اوث یا ایًکه ٜاهك يّىَ هكاؾ و ه٭ّىؾ يیىثآیا ٜ»ی١ًی  ؛يّىَ ٩ِات
 ؾاقؾ. هی الله بیاوًه بك اوان هًهس و قوي ول٧ قظ٘هنهایی قا ؾق ایى لهیبه ج٩ّیل ایى هٙلب پكؾاؼحه و هرال
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 ی اص اعحهضاء به الله هحقالهای صىست هبحث اول:
ی ٜهىق اوبلم و هؽحل٧ اوحهماء به الله هح١ال ؾق ٬كوو اولیه های ِىقت ؾق ٨ّل گفٌحه ؾق باب

کاو و ک٩اق يىبث به ؼؿاويؿ وبعاو با ٌكک وقلیؿو، پكؾاؼحین و هایی ال اوحؽ٩ا٦ و جً٭ُ هٍكگىٌه
ها به شای الله ؼىايؿو هكؾگاو و یاقی شىحى ال آوبه ٨كیاؾ ؾق ٔ٘ى ایى هبعد، ال ٌكک ٬بىق و 

-٠موشل یا ه٘كاه ظٕكت ظ٫ وؽى گ٩حین؛ ؾق ایًصا يیم به هىاقؾی ال ایى ٬بیل ؾق ٠ّك ظأك هی

ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:کًین که ال ايىاٞ هؽحل٧ آو هیقا بكقوی هیپكؾالین و لوایای هؽحل٧ آو  جىاو به اهىق 
و ٬بىقی که ؾق ا٬ّی ي٭اٖ شهاو اوبلم هًحٍك گٍحه و  هأكیطها و ال ایى ٬بیل اوث باقگاه -2

ها ها و ا٠حکا٦ ؾق شىاقٌاو ه٥ٍىل بىؾه و بلکه ؾق قاوحای قٔایث آوهكؾهايی به ٘ىا٦ آو
گىيه به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ ؼؿاويؿ وبعاو ه٥ٍىلًؿ؛ شىیًؿ و ایى٭كب هیها جيفق کكؾه و بؿاو

قا اب٭ا ي٘ىؾه و ؾق وا٬ٟ با ایى ٠٘لکكؾ ؼىؾ، قوي شاهبلو و ؾًٌ٘او الله هح١ال و قوىل الله 
ال ایى که قوىل الله کًًؿ، ؾقظالیقا ليؿه يگه ؾاٌحه و ال آو پاوؿاقی و هعا٨ٝث هیو آو

گىیًؿ: آيگاه که قوىل قوایث اوث که هی و ابى ٠بان  ٠ایٍه  ٌكک يهی ي٘ىؾيؿ؛ ال
ؾچاق بی٘اقی ٌؿيؿ که ؾق اذك آو و٨ات یا٨حًؿ، شاهه ٔپحىٓی ؼىیً قا بك چهكه الله 

ِ لََعَ » قا بكؾاٌث و ٨كهىؾ:پىٌیؿه ٌؿ، آواي کاهبل کٍیؿ و هًگاهی که چهكه هی ٨َُث اّللَّ ْٓ َ١
٧ْبَِيائ٣ْ٫ِِ َمَفاِسػَ احَل٬٫ُِد َواجلََّهاَرى، 

َ
َُؼوا ُرُت٬َر أ ٬ا« اَّتَّ ُٓ ؼؿاويؿ یهىؾ و » 2«ُُيَِؼُر ٤َا َن٨َ
گىیؿ: ه٭ّىؾ قوىل ؼؿا قاوی هی .«ٌاو قا هىصؿ کكؾيؿيّاقی قا ل١ًث کًؿ که ٬بىق پیاهبكاو

 .«آو بىؾ که ها قا ال ايصام چًیى ا٠٘الی بكظفق ؾاقيؿ 
های ٤كبث اوبلم آو و ال ؾیگك يٍايه»گىیؿ: ى ظؿید هیٌیػ ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى په ال ـکك ای

قا ل١ًث ي٘ىؾيؿ، جا ایًکه هٍؿاقی باٌؿ ی آو٨ا٠ل و ايصام ؾهًؿهاوث که ٠٘لی قا که قوىل الله 
های ِالط و يیک اهث بكظفق باًٌؿ و هكجکب و ايىاو ایٍاوبكای اهحً که ال چًیى ٠٘لکكؾی ؾق ٬بال 

ی ج٭كب قا وویلهوی آوقؾه و هكجکب آو گكؾیؿه و آوؼكیى ایى اهث، بؿاو قؤهح آو يگكؾيؿ، اها بىیاقی ال
یى هًکكات و جك بمقگ شىحى به ؼؿاويؿ وبعاو جل٭ی کكؾه و بؿاو ه١ح٭ؿيؿ، ظال آيکه ایى ٠٘ل ال

ؾايًؿ که چًیى ٠٘لی ؾًٌ٘ی با الله ٠موشل و قوىل الله کًًؿ و ي٘یگًاهاو اوث؛ و اظىان ي٘ی
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 .2«باٌؿهی
کبك أؾق ایى لهیًه وؽًاو اقلًٌ٘ؿی ایكاؾ ٨كهىؾه اوث، آيصا که ؾق ج٭ىین ٌكک به  اهام ابى ٬ین 

کبك چًاو أ٥ِك؛ ٌكک أکبك و ٌكک أٌىؾ: ٌكک اها ٌكک به ؾو ؾوحه ج٭ىین هی»گىیؿ: ٥ِك هیأو 
هایی قا  گىيهبؽٍؿ و آو ٠باقت اوث ال ایًکه ايىاو ؼؿا قا شم با جىبه ي٘یاوث که ؼؿاويؿ هح١ال آو

اجؽاـ ي٘ىؾه و آياو قا آيچًاو ؾووث ؾاٌحه باٌؿ که الله ٠موشل قا ؾووث ؾاقؾ، بلکه اکرك و بیٍحك 
ايؿ، ه١بىؾاو با٘ل ؼىؾ قا هایی قا به ه٘كاه ؼؿاويؿ وبعاو ه١بىؾ ؼىؾ ٬كاق ؾاؾهکىايی که ؼؿاگىيه

ٌاو ه٘چىو هٍایػ، ؼؿایاو ال ه١بىؾاو و ٌؽّی اگكو  بیٍحك ال الله ٠موشل ؾووث ؾاقيؿ بىیاق
ای که اگك کىی ال ٌىيؿ، به گىيهها قا کىچک شلىه ؾهؿ، بىیاق ؼٍ٘گیى هی٠یبصىیی کكؾه و ه٭ام آو

ى ٌىيؿ؛ و بكاوحی که ایؼؿاويؿ هح١ال ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی ي٘ایؿ، آيچًاو ياقاظث و ؼٍ٘گیى ي٘ی
 .1«هىحینؿه ي٘ىؾه و ٌاهؿ هاله قا به قوًٌی و آٌکاقا هٍؤهى

هایی قا با الله ٠موشل یکىاو و بكابك لفا هٍكکاو و اهل ٌكک، ه٘او کىايی که ؼؿاگىيه
ها به گیكيؿ که آوها ٠یب و ایكاؾ هیٌ٘اقيؿ، ال اهل جىظیؿ و هىظؿاو قاوحیى ٠یبصىیی ي٘ىؾه و ال آو هی

يٝك يؿاٌحه و ها قا ؾق آو ي٘ىؾه و ٬ؿق و هًملثاظحكاهی  بی ايؿ،های ِالط و يیکی که ٨ىت کكؾهايىاو
های ِالط و گیكيؿ و به ل٠ن و گ٘او هٍكکاو، اهل جىظیؿ ظ٫ ايىاوکن هیکىچک و ياچیم و ؾوث

١بىؾ یگايه و گىيه هیاو ٌكک وقلیؿو به هو ایى»گىیؿ: هی کًًؿ. ابى ٬ین ايؿ اؾا ي٘یيیکی قا که هكؾه
 و يىبث ؾاؾو هىظؿاو قاوحیى به اهايث وو ؾًٌ٘ی وقلیؿو با اهل جىظیؿ  ج٥ییك و جبؿیل ؾیًً

ووحاو که ؼىؾ ه٭ام و هًملث واالی ؼال٫ یکحا و ؾايؿ، ؾقظالیيىبث به هكؾگاو، شٟ٘ ي٘ىؾهاظحكاهی  بی
ها ها قا يکىهً کكؾه و هبلهث ي٘ىؾه و با آوقا پاییى آوقؾه و بلکه آو باقی ج١الی، ه٘او هىظؿاو قاوحیى

ها و وقليؿ، ؼكؾه گك٨حه و ٔبا آوال آياو که به الله ٠موشل ٌكک هیوقليؿ؛ هىظؿايی که ؾًٌ٘ی هی
بكيؿ که کىايی قا که به شای الله ٠موشل یا چكا که آو هٍكکاو گ٘او هی ؛کًًؿٌٓاو هباقله هیٌكک

ها ایٍاو ٌاو قأی بىؾه و بلکه آوايؿ، ال ایى ا٠٘اله٘كاه ظٕكت ظ٫ وبعايه و ج١الی ٌكیک واؼحه
ها ؾق هك لهاو و هکايی ؾًٌ٘او پیاهبك  ايؿ. بكاوحی ه٘یىٌكک وقلیؿو و ٠٘لکكؾی اهك ي٘ىؾه قا به چًیى

ايؿ؛ ٌاو هلع٫ گكؾیؿهها و ٌكکها قا اوحصابث ي٘ىؾه و به آوو چه بىیاق کىايی که ؾ٠ىت آو ايؿبىؾه
ُ٘ۡبِن وَ ... ﴿ ؾقوؾ ؼؿاويؿ وبعاو بك ؼلیلً ابكاهین، آيصا که ٨كهىؾ: ۡكُجَؽ  َوَبِنٍّ  ٱۡص ن جٍّ

َ
َ٘ةمَ أ ۡض

َ
 ڃ ٱۡۡل

 َٖ ِ ّٔ ا  سرِيا ََ  َٖ ْۡ ۡعَْ
َ
ٍّٖ أ ُٛ  ؾوق هابث پكوحً ال قا و ٨كليؿاين و هكا» [18-11بكاهین: ا] ﴾...ٱنلٍّةِس  َرّبِ إِجٍّ
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 .2«ايؿواؼحه گ٘كاه قا هكؾم ال یاقیبى هابث ىیإ پكوقؾگاقا .ؾاقيگاه
ای ال اهىقی اوث که اهام که چکیؿه -بى ظىى ی ٌیػ ٠بؿاللٙی٧ بى ٠بؿالكظ٘ى و ؾق قواله

و يؿو هكؾگاو، ه٘چىو ايبیاء و ِالعاپه ال آيکه ؼىا»گىیؿ: هی - ؼىايؿيؿؾ٠ىت به وىی آو ٨كا هی
باٌؿ، بكاوحی کؿاهیى گكوه وماواقجك به هّؿا٪ هحٕ٘ى اوحهماء به الله هح١ال و آیات و قوىلً هی

ها که به ؼىايؿو هكؾگاو و یاقی و هؿؾ شىحى ال آو باٌؿ، آيايیهیاوحهماء به آیات الله هح١ال و قوىلً 
باٌؿ، یا کىايی که جًها که ایى ؼىؾ اوحهماء به الله هح١ال و آیات و قوىلً هی ؼىايًؿ، با وشىؾی٨كا هی

و جًها به وىی ٨كاؼىايؿو الله ٠موشل به یگايگی و ٠ؿم ٌكیک ٬ائل ٌؿو بكای ظٕكت ظ٫، اهك کكؾه 
ايؿ و ا٘ا٠ث و ي٘ىؾه و به وىی آو ٨كا ؼىايؿه که ج٘اهی پیاهبكاو بؿاو اهك ؾهًؿ، چًاویو ؾ٠ىت ه

 .1«باٌؿ؟پیكوی ال پیاهبك، ؾق هك آيچه با آو آهؿه واشب هی
ٌ٘كؾه و ؼىايؿو ٤یك  و وبک بكاوحی آو گ٘كاهاو، جىظیؿ و یگايگی ظٕكت ظ٫ قا ظ٭یك و کىچک

قو چىو به جىظیؿ اهك ٌؿه و ال ٌكک يهی ٌىيؿ، ظ٫ قا ؿ، ال ایىپًؿاقيالله ه٘چىو هكؾگاو قا بمقگ هی
ٍَ ﴿ ؾهؿ:که الله ٠موشل ال هٍكکاو ؼبك هیٌ٘اقيؿ، چًاوؼىاق و وبک هی ۡوَك إِن َحذٍِّؼُؾوَٗ

َ
ِإَوَذا َرأ

ًوا ـُ ُٚ گىيه و ایى .«كيؿیگیه و ج٘ىؽكت اوحهماء به جًها ًًؿ،یبیه قا جى که یهًگاه» [12]ال٩ك٬او:  ﴾إَِلٍّ 
ؾاٌث، او قا به ج٘ىؽك و ها قا ال ٌكک وقلیؿو به ظٕكت ظ٫ يهی کكؾه و بال هیآوچىو قوىل الله 

 .1«گك٨حًؿهیقیٍؽًؿ 
ؾهًؿ، بىیاق ؼأٟ و و بىیاقی ال آو گ٘كاهاو چًايًؿ که ؾق ٠باؾاجی که بكای ٤یك الله ايصام هی

ؾهًؿ که هكگم به هًگام ٠باؾت الله ٠موشل، چًاو هی٨كوجى بىؾه و چًاو جىأٟ و جفللی ال ؼىؾ يٍاو 
 .1باٌؿبیًی؛ و ایى ال جلبیه ٌیٙاو بك ٬بكپكوحاو هیجىأٟ و ٨كوجًی و ؼىاقی قا ال آياو ي٘ی

 يبأبى  يکه اهكوله ؾق باقگاه ٠ل . ه٘چًاو»..گىیؿ: هی ٠بؿالىهابٌیػ ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى 
و با  له هىحینؤايؿ، ٌاهؿ ایى هىاشؿی که بك ٬بىق واؼحه ٌؿهها و هىو ؾیگك ٔكایط و باقگاه ٘الب

قیميؿ، اها ه٘یى ق٨حاق قا بیًین که چگىيه ؾق يمؾ ٬بىق ؼاٌٟ و ؼأٟ و آقام بىؾه و اٌک هیچٍن وك هی

                                                           
 ٓ.1/213ٓ و 2/11ٔ: الؿقق الىًیة ٔيگا و .2/118ٓز الىالکیى ٔهؿاق -2
: ٌبیه به ه٘یى کبلم قا ال ٌیػ اإلوبلم ـکك ي٘ىؾین. يگآ، شٟ٘: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون، 2/101الؿقق الىًیة ٔ -1

 .111 :االوح٥اذة، َ
 ٓ.2/101ٔ ه٘او -1
ٌیػ:  ی ؾکحكیهقوال ها قشىٞ کًیؿ به:های ٠ل٘ا بك ٔؿ آوجبليها و ها و ٠٭ایؿ آوبكای هٙال١ه ؾق اقجباٖ با ٬بىقی -1

 .«بٙال ٠٭ائؿ ال٭بىقیةا يشهىؾ ال١ل٘اء الع٩ًیة ٨»٠ًىاو ا ٥٨ايی، باأل يٌ٘ه الؿیى الىل٩
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ها بكای ي٘ال ؾق پیٍگاه ظٕكت ظ٫ بیًی؛ بلکه چىو یکی ال آوها ؾق هىاشؿ هیک٘حك و ک٘حك ال آو
ها کىايی قوايؿ؛ و ال هیاو آوليؿ، با وك٠ث ي٘ال قا به پایاو هیبل٤ی که يىک هیبایىحؿ، ه٘چىو ک

کًًؿ، اها چىو بؿو گ٩حه ٌىؾ به ؼاک و ٬بك ٨بلو یا ٨بلو هىحًؿ که به ؾقو٢ به الله ٠موشل وىگًؿ یاؾ هی
ه ٨بلو که و ٨بلو گىيوقلؾ و ایىوىگًؿ یاؾ کى، ال ایًکه به ؾقو٢ بؿاو ؼاک و ٬بك وىگًؿ یاؾ کًؿ، ابا هی

بكاوحی  - لیه قاش١ىوايا ايا لله وا -باٌؿ. ال الله ٠موشل هی جك بمقگ ؼاک و ٬بك و ٨بلو ٌیػ ؾق يمؾ وی
-که آو ٨حًه و هّیبحی ٨كاگیك گكؾیؿه و ؾق ٬لىب و گىي وث؛ به الله وىگًؿا ال ایى جك بمقگ چه هّیبحی

 .2..«ها ٌؿه اوث.کكؾه و هىشب کكی آو ها ي٩ىـ
ی ٠باؾت ؾق ؾوقاو ؼىیً با هكؾهی هىاشه گكؾیؿ که هبحبل به ٨حًه ٠بؿالىهابو يیم اهام هع٘ؿ بى 

ٌاو گىي و به ٌبهات بمقگاو يٍىحًؿهای آياو به ا٠حکا٦ هیو ؾق شىاق ٔكیط و باقگاه هكؾگاو بىؾيؿ
ین قا هؽا٘کكؾيؿ؛ ال ایىها ؾ٨اٞ هی٨كا ؾاؾه و ال آو ع  ب ٬كاق ؾاؾه و او قا ال پیكوِی قو ٌیػ، ٠بؿالله بى و 

په چىو الله ٠موشل جى قا با ٨كليؿاو هىیه اهحعاو اهل ٌكک و هٍكکاو بكظفق ؾاٌحه و بؿو گ٩ث: 
ها ه٭ؿق کكؾه بىؾ که بك جى جلبیه کًًؿ و بك اهل وٌن ه٭ؿق ي٘ىؾه بىؾ که جىظیؿ قا ي٘ىؾه و آلهىؾ و بكآو
ؿ بؿ٠ث بىؾه و ال ؼكاواو ؼاقز ٌؿه و بؿیى جكجیب ؾیى ها گ٘او بكؾيؿ که جىظیبه هىؽكه گیكيؿ و آو

ها يپفیك٨حه و ٌاو قا ال آوالله هح١ال و قوىلً قا ؾًٌام و ياوما گ٩حًؿ، ایى شهل و گ٘كاهی و گًاه بمقگاو
 .1...«باٌؿؾقیا٨ث هکى و ی٭یى بؿاو که وؽًن ال باب جىلی ؼا٘ك و یاقی ؾاؾو ي٩ه هی

اوث که ٠صله ي٘ىؾه و به هعٓ ًٌیؿو ٬ىل یا ١٨لی ال وىی  و ایى ظالث بىیاقی ال شاهبلو
کًًؿ و یا ایًکه آو قا قؾ هیپفیكيؿ یا ایًکه به وك٠ث آو٠ال٘ی، وكی١ا آو ٬ىل یا ١٨ل قا ٬بىل ي٘ىؾه و هی

باٌؿ و يیم قوي و ي٘یکه ایى قوي، قوي و هؿایث قوىل الله کًًؿ، ؾقظالیقا هؿض یا ـم هی
يی و بكقوی و جع٭ی٫، جا ؤيبىؾه اوث. بلکه ؾق چًیى هىاقؾی ِبك و جل الله ی اِعاب قوىٌیىه

 باٌؿ. قوٌى ٌؿو ظ٫ با ؾلیل، واشب هی

                                                           
 ٓ.1/213ٔ. و يگا: 1/218ٓٔالؿقق الىًیة  -2
گك٨حًؿ قوبكو ه ج٘ىؽك و اوحهماء هیٓ؛ و ٌیػ قظ٘ه الله با ؾًٌ٘ی بىیاقی ال هٍكکايی که جىظیؿ قا ب1/11ٔ ه٘او -1

ظ٘ؿ بى یعیی أگىیؿ: و ه٘چًیى ظ٘ؿ بى یعیی اٌاقه ي٘ىؾ. ٌیػ ؾق هىقؾ وی هیأجىاو به ٌؿ که ال ش٘له آياو هی
... اهكی ٜاهك و آٌکاق بىؾه و ب١یؿ اوث که ؼبك وی به جى ىظیؿ الىهیث و اوحهماء اهل ٠اقْ اي با جکه ؾًٌ٘ی

ی ٠بؿاللٙی٧ قواله ٓ. و ؾق ایى لهیًه ٌیػ ٠بؿال١میم1/81ٓ، وبًگك به: 1/31ٔلىًیة ٔيكویؿه باٌؿ. الؿقق ا
يگاٌحه اوث که ؾق آو به اؾ٠اهای ؾًٌ٘او  «ؾ٠اوی الً٘اوئیى لؿ٠ىة الٍیػ هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب»٠ًىاو  هىح٭لی با

 الله پكؾاؼحه اوث.کیى و اهل بؿ٠ث ؾق لهاو ٌیػ قظ٘هٌیػ ال ش٘له هٍك
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ٌىؾ، هك آيکه ه١بىؾی به شای الله ٠موشل یا ه٘كاه ظ٫ وبعايه و بك ایى اوان اوث که ؾايىحه هی
و کبلم الله ٠موشل ؾق  حهقا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ گك٨ و ج١الی اجؽاـ ي٘ایؿ، ؾقظ٭ی٭ث ظٕكت ظ٫

ِ ﴿ ٨كهایؿ:کًؿ که هیهىقؾ وی ِؿ٪ هی ث
َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ]الحىبة:  ﴾ڡَُ

 «ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى» [81
اوحهماء و ج٘ىؽك به الله ٠موشل ؾق ایى ؾوقاو، ؤٟ ٬ىايیى و ٬ايىيگفاقی  های ِىقت ال ؾیگك -1

و٩ايه اهكوله اهث اوبلهی بؿاو ؾچاق گكؾیؿه اوث؛ ٬ىايیًی که شایگمیى ؤکه هح باٌؿبٍكی هی
َٓ ﴿ ٨كهایؿ:ايؿ، ه٘او ٌكی١حی که الله ٠موشل ؾق هىقؾ آو هیٌكی١ث الهی گٍحه وَُعۡس

َ
أ

ِِْٛيٍّحِ  َخَٰ
ّۡ َٖ  ٱ ِٔ  ُٖ ۡظَك

َ
ٖۡ أ َٔ ِ َحۡجُنَٜنۚٗ َو ًَُِٜٜ٘ن  ٱّللٍّ مٖ يُ ٜۡ ٌَ ِ ة ّّ ٕا ُۡ  آؤ ایآ» [10]ال٘ائؿة:  ﴾ڒُظ

 یایشىٓ و کًًؿیه یچیوكپ اوث کكؾه يالل ؼؿا آيچه ٘ب٫ بك جى ظکن كيیپف ال ٨او٭او
 ؼؿا ال بهحك ه١ح٭ؿ ا٨كاؾ یبكا یکى چه ایآ هىحًؿ؟ٓ و هىن یهى ال یيأٌ ثیشاهل ظکن
 .«کًؿ؟یه ظکن

ها، ؼكؾه بكاوحی کًاق لؾو ٌكی١ث الهی ال ظکن و ظاک٘یث و ظبلل کكؾو ٬ىايیى بٍكی به شای آو
گیكی و ٠یبصىیی ال الله ٠موشل و يىبث ؾاؾو ي٭ُ و کاوحی به ٌكی١ث قبايی و هعکن و اوحىاق 

 باٌؿ. ظٕكت ظ٫ وبعايه و ج١الی هی
« و١ٔی و بٍكی»ا٠حباق ؾاؾو به چیمی ال ٬ىايیى »گىیؿ: هی  ٌیػ بمقگىاق، هع٘ؿ بى ابكاهین

اي و لى ایًکه بىیاق ايؿک باٌؿ، ؾق وا٬ٟ ٠ؿم قٔایث به ظکن الله هح١ال و ٨كوحاؾهبكای ظکن ي٘ىؾو، و
اي و ٠ؿم ک٩ایث بؿاو بكای ظل يماٞ و قویؿو يىبث ؾاؾو ي٭ُ و کاوحی به ظکن ؼؿاويؿ و ٨كوحاؾه

باٌؿ و ؾق وا٬ٟ پفیك٨حى کاهل بىؾو ٬ىايیى ٔبٍكی و و١ٔی به شای یبه ظ٫ و ظ٭ى٪ به ِاظبً، ه
و ایى ا٠ح٭اؾ و باوقی  باٌؿ.ها بكای ظل هٍکبلت هكؾم هی٬ىايیى الهیٓ بكای ظکن کكؾو و ک٩ایث به آو

و اهكی بمقگ و ؼٙیك بىؾه و ال اهىق  گكؾايؿکلی ال ؾیى ؼاقز هی ک٩كآهیم اوث که ِاظبً قا به
 .2«یىثاشحهاؾی ي

هك آيکه بك ایى ا٠ح٭اؾ و باوق باٌؿ »گىیؿ: و ٌیػ ٠بلهه ٠بؿالله بى شبكیى ؾق بیاو يىا٬ٓ اوبلم هی
که بكای کىی ٔهك آيکه باٌؿٓ جٍكیٟ و ٬ايىيگفاقی و ؤٟ اظکاهی که ٌكی١ث الهی قا ج٥یك ؾهؿ، 

های ٌك٠ی ه٘چىو ها و هصالاتشایم اوث، ه٘چىو ؤٟ اظکاهی که ليا و قبا قا هباض ؾايىحه و کی٩ك
٬حل ٬اجل و ٬ٟٙ ؾوث ؾلؾ قا با٘ل ؾايىحه و يیم لکات قا هكؾوؾ و ه٭ؿاق اقخ و هیكاخ قا ج٥یك ؾهؿ، یا 

                                                           
 ٓ.21/112قوائل ٔ ٨حاوی و -2
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ایًکه يى٠ی ال ايىاٞ ٠باؾات قا با٘ل بؿايؿ، چًیى ٠٘لکكؾی، ظکن و ٬ٕاوت قا به وىی ٤یكٌكی١ث 
له یا هايًؿ آو ه١ح٭ؿ باٌؿ ؾقظ٭ی٭ث ؤىو هكآيکه به ایى ه باٌؿ.يمل الله هیأالهی بكؾو و ظکن ب٥یك ها 

به ٌكی١ث پكوقؾگاق شهايیاو ا٠حكاْ ي٘ىؾه و گ٘او بكؾه که ٌكی١ث ظ٫ وبعايه و ج١الی يا٬ُ و یا 
و ایى يهایث ؼكؾه  باٌؿ.و بهحك ال ظکن الله ٠موشل هیياهًاوب بىؾه و یا ایًکه ظکن ٤یكالله بكجك 

 .2«ٌىؾجىظیؿ ؼالُ ٔؾق یک ٬لبٓ شٟ٘ ي٘یکه هكگم ه٘كاه  اوثگیكی و جً٭ُ و ٠یبصىیی 
باٌؿ که هی 1اوحهماء به الله ٠موشل ؾق ٠ّك ظأك، ٠٘لکكؾ ظؿاذیىو های ِىقت ال ؾیگك -1

هی بؿاو هبحبل گكؾیؿه اوث، بكاوحی کاق آياو به شایی قویؿه که ِكاظحا پكوقؾگاق اهث اوبل
اوث که ؾق « البیاجي»هاقکىی ؛ ایى ٌا٠ك ٠كا٬ی گیكيؿشهايیاو قا به ج٘ىؽك و اوحهماء هی

 گىیؿ:ؾیىايً ؾق هىقؾ ؼؿاويؿ وبعاو هی
 تبقعااااااااه افقفااااااااود  ماااااااادیـتياهلل يف

 

 د ضریااااااااادي مؼااااااااامااااااااادیـت اهلل يف 
 

 ن یااؽااااااااااااااونأاراده افااغاااااااااااااازاة 
 

 جاقااااااارا صااظااااااارا ؿاااااااوادأفافااااااام  
 

 خیااادع ؾااای ؿقثااااره اداااذهه  افعباااااد
 

 صاقاااااااااا  باافاجااااااااااـونأفاؽاـااااااااااه  
 

کًًؿ، الله ؾق ٌهك هى اوث که آواقه و هى اوث که یهىؾ او قا ؼكیؿ و ٨كوي هیالله ؾق ٌهك »
لق  ژولیؿه و ٨كاقی و قايؿه ٌؿه اوث. شًگصىیاو ٬ّؿ ؾاقيؿ که او قا ٌا٠ك و ٨كهايؿه ؼىؾ کًًؿ. با گیحاقِ 

 .1«اوثايؿوؾي بًؿگاو قا ٨كیب ؾاؾه اوث. لیکى به شًىو ؾچاق ٌؿه 
ٍَ َرّبِ ﴿ ِ َٖ َرّب ٍـّةِ ُقۡجَدَٰ ّۡكِ ة يَِطُىَٜن  ٱ ٍّٕ ٌٓ لََعَ  ١٨٠َخ َٰ ۡؿَقِْيَ وََقَؾ ُٕ ۡ  [212-210]الّا٨ات:  ﴾١٨١ ٱل

ٓ هن و وك با٨ًؿیه هن به ؼؿا ؾقباقه هٍكکاؤ که یهائ ٧یجىِ ال جى ؼؿاويؿگاق اوث و هًّمه کپا»
 «٥ٕ٘بكاویپ بك ؾقوؾ .و ٬ؿقت ٠ّمت ؼؿاويؿگاق کًًؿ، یه

ايؿ؛ بكاوحی ظال و ؤٟ به لهاو بك الله ٠موشل پیؿا کكؾه جی که اهل ایىأچه ٠صیب اوث شك
و و شلیل، او ؤپكوقؾگاق ٠ٝین الٍشایی قویؿه که الله ٠موشل، پكوقؾگاقی که بك ٠كي اوح٭كاق ؾاقؾ، 

ِٕۡسِِْٙ ﴿ که ؾق کحابً ال ؼىیً ؼبك ؾاؾه و ٨كهىؾه اوث: ََ َٜ  ۦَّۡحَف  ُٚ ۖٞ َو ء  ِٕيفُ ََشۡ  ﴾٫ ٱۡۡلَِطريُ  ٱلكٍّ
به گ٘او با٘ل وی، که الله ٠موشل ال آو بكجك و  - ایى اله و ه١بىؾ بك ظ٫ ؾق ٌهك ایى ٌا٠ك [22ی: ]الٍىق

                                                           
 ٓ.282-2/280ٔ «الکًم الر٘یى»قوالة الٍهاؾجاو ههًاها وهاجىحلمهه کل هًه٘ا، ٔ٘ى  -2
های آو و قيگ هًهصی ٨کكی که ؾق وقای اؾبیات ؼىؾ قا پًهاو ي٘ىؾه و و١ی ؾق ج٥ییك ؾاؾو ظیات اوبلهی و اقلي -1

 ٤كبی ؾاؾو بؿاو ؾاقؾ.
 .31 :وبلم، َهیماو اإل يالعؿاذة ٨ :به ي٭ل ال، 118 :کل٘ات ال ج٘ىت، َ -1
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باٌؿ؛ بكاوحی گىيه ؼىاق و ظ٭یك ؾق ه١كْ ؼكیؿ و ٨كوي هیاقلي و ياچیم و ایى بی - باالجك اوث
هؽلى٪ اوثٓ اهرال ایى هلعؿ، ال هلعؿاو ِى٨یه هؿ٠ی وظؿت وشىؾ ٔکىايی که ه١ح٭ؿيؿ ؼال٫ ٠یى 

ال٩اقْ و ابى  و بكاوحی که ؾق العاؾ گىی وب٭ث قا ال ابى ٠كبی و ابى ايؿپا قا ٨كاجك گفاٌحه و ٨كاجك ق٨حه
... قبىؾه اوث چكا که آياو اؾ٠ا ؾاٌحًؿ که هكآيچه ؾق ٠الن وشىؾ اوث، ه٘او الله و  يوب١یى و جل٘ىاي

ٍبیه ي٘ىؾه اوث که ؾق ه١كْ ؼكیؿ و ٨كوي اوث، اها ایى کفاب هلعؿ، الله هح١ال قا به ظیىاياجی ج
 باًٌؿ.هی

بكین، اوحهماء و ج٘ىؽك به الله ٠موشل ؾق ٠ّكی که ؾق آو به وك هی های ِىقت ال ؾیگك -1
« ال٘صحٟ٘»هًحٍك کكؾه اوث که ؾق هصله « کىیث جای٘م»ی کىیحی هٙلبی اوث که قولياهه

ی کىیث جای٘م هكجکب شكم بمقگی ی هًحٍكه جىوٗ کىیث جای٘م آهؿه اوث که: قولياههه٭ىله
م کاقیکاجىقی وكٌاق ال ج٘ىؽك و اوحهماء ال 21/1/2331بك ٔؿ ٠٭یؿه ٌؿه اوث، آيصا که ؾق 

ه جّىیك کٍیؿه و ـات الهی هًحٍك کكؾه اوث؛ و آيصا که ِىقجی لٌث و ٬بیط ال الله ٠موشل ب
 .2ؾاؾیال هیای جلىیمیىيی ٌكکث ؾاؾه و بك اوان آو اهحآو جّىیك قا ؾق هىاب٭ه

ة َحۡىََتِي ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی َٕ ِؾَب إِجٍّ َُ َٖ  ٱّۡ ِي َُٜ٘ن أَِب ٱَّلٍّ ِۖٞ َيَِٰخ ََل يُۡؤِٔ ُٓ  ٱّللٍّ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
َوأ

َِٰؾثُٜنَ  َّۡؽ  ٘اویا ؼؿا اتیآ به که بًؿيؿیه ؾقو٢ٓ ؼؿا لباو بكٔ یکىاي و جًها جًها» [201]الًعل:  ﴾ٯ٩ ٱ
ؿ يهٔ هىحًؿ یوا١٬ اویؾقو٤گى آياو ٭ثیو ؾقظ٭. باًٌؿ يؿاٌحه ّ٘  ؼؿا ال یکىاي ىیچً که چكا. ىیاه هع

 .«ٓقايًؿیه ؾقو٢ لباو بك بؿايًؿ، هّلعث و٬ث و هك يؿاقيؿ یباک او و هصالات
 باٌؿ.هیالعىًی الله ٠موشل، ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ او٘اءاوحهماء به  های ِىقت ال ؾیگك -1

و٘ائی هىحًؿ که ؾق ٬كآو کكین یاؾ أجكیى که ال ٌكی٧ «مقاهلل، افرمحن، افرح» او٘ائی ه٘چىو
های لياو العىًی ؾق قاوحای لیًث بؽٍیؿو به قوپىيآيصا که هحل هیلحىو ال او٘اء ايؿ.ٌؿه

ها ؾق شلىی چٍ٘او و ايٝاق هكؾم ؾق ايص٘ى ٨او٭ه و آقایً کكؾه، بكای ٠كٔه کكؾو ايىاٞ لبان
هٙلبی قا هًحٍك ي٘ىؾه که ؾق آو « ال٘صحٟ٘»ی هصلهو بؿیى ؼا٘ك  اؾه ي٘ىؾيؿهًك و اؾب اوح٩

هآ ظحی ال آهؿه اوث: ای ايص٘ى هًك و اؾب، آیا ٔبكای لیًث بؽٍیؿو به هصاله و لبان
 ... . کًیؿالعىًی اوح٩اؾه هیاو٘اء

ی ظ٫ وبعايه و ج١الی جكیى آيچه ؾق هّع٧ ٌكی٧ واقؾ ٌؿه، او٘اء شبللهبكاوحی ه٭ؿن
های لياو ٨او٭ی گىيه ابماق لیبایی بؽٍی لبانباٌؿ؛ اها ایىهی الكظ٘ى و الكظینچىو اواهی الله، ه٘
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و يیم قا هایی چًیى لبانظیایی ؾق هحل هیلحىو گىيه ٨او٭ايه و با ک٘ال بیگكؾیؿه که آقایً ي٘ىؾه و ایى
 کًًؿ.بك هكؾم ٠كٔه هی ايؿ،٨ى٭ی که ؼىؾ هكجکب گكؾیؿه

گفاقین که ک٘حكیى ٤یكجی يىبث به الله اهايث قا به کىايی وا هیلیکى ها ؾق ایًصا پاوػ ایى 
قا ا بك شاهه لياو آوال ؼىايی که آوهکه به او٘اء الله هح١ال با ي٭ً بىحه ٌؿو آو ٠موشل ؾاقيؿ، هًگاهی

گىیین: شایم يیىث که اظؿی ؾق هىقؾ ایى ٠٘لکكؾ ؾ؛ و به ٤یكجً٘ؿاو هیٌىپىًٌؿ، هحک ظكهث هیهی
 ؛ث ٠فق آوقؾه و بگىیؿ: ایى ٠٘ل هٍکلی يؿاقؾ و آو جًها ٠كٔه کكؾو ايىاٞ لبان اوثلٌث و پلٍ

ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:چكا که الله ٠موشل ؾق ایى لهیًه هی ٍّ٘ة ََنُُٜض َوََْٗۡكُتۚٗ ًُ َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ
َ
َوَّهِٖ َقد

 ِ ث
َ
ِ أ ُـِءونَ  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ٘ذُ و  ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك» [81]الحىبه:  ﴾ڡ َُ

ٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوثٓ ياهًصاقٌاو یکكؾاقها
 «ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبال

پیٍك٨حه ؾوحاوقؾهای ١ًِحی و ٠ل٘ی ؼىیً قا بكای شهايیاو به ي٘ایً های هحك٬ی و بكاوحی اهث
هن ؾق لهايی کًینٕٕ آوهای هحًىٞ قا به هكؾم ٠كٔه هیگفاقيؿ و ها ؾق ایًصا ؾق هحل هیلحىو، لبانهی

ايؿ؛ بكاوحی ها با ها به وكلهیى هىل٘اياو ا٥٨ايىحاو یىقي بكؾهچًیى ٠٘لکكؾی ال ها وك لؾه که قون
ای هىؽكه و هٕعک ال وا١٬یث لٌحی که بكؼی ؾق آو لکكؾ يابؽكؾايه و اظ٘٭ايه، جّىیك و شلىهایى ٠٘

ك٦ يٝك ال جع٭یك و اهايحی که ؾق ایى ٠٘لکكؾ ؾاقین، ِی شهايی ٠كٔه هیبكيؿ، به شاه١هبه وك هی
 .2باٌؿلٌث و پلٍث به او٘اء الله و آیاجً هی

ج٘ىؽك ي٘ىؾو ٬كآو کكین که کبلم الله ٠موشل بىؾه  اوحهماء به الله هح١ال، های ِىقت ال ؾیگك -8
قا به هىؽكه و باٌؿ؛ که بكؼی ال اهل بؿ٠ث آوگكؾؾ، هیو ال اووث و به وىی او بال هی

ها ... و ه٘چىو ایى، آو اوث که چىو یکی ال آو»گىیؿ: هی  ةايؿ. ابى جی٘یقیٍؽًؿ گك٨حه
-ها ؼٍىٞ و ؼٕٞى و ٨كوجًی به ؼكز ؾاؾه و هیابیات و ا١ٌاقی قا بًٍىؾ، آيچًاو ؾق بكابك آو

گىيه اوث که به و ایى الله ٠موشل چًاو ظاالجی قا يؿاقؾکه به هًگام ًٌیؿو ٬كآو و آیات  گكیؿ
های هًگام گىي ٨كا ؾاؾو به اهل بؿ٠ث و هٍكکاو، ؼاٌٟ و ٨كوجى بىؾه و چىو به ايىاو

ها ؼبكی يیىث و بلکه چىو ل آوهؽلُ و هح٭ی گىي ٨كا ؾهؿ، ؼٍىٞ و ٨كوجًی يؿاٌحه و ا
ه ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ آو قا ياپىًؿ ؾايىحه و با بًٍىؾ، ال آو قوی گكؾايؿه و آوآیات الله ٠موشل ق

پكؾالؾ؛ و بكاوحی که چًیى اٌؽاِی بیٍحكیى وهن قا ؾق ایى کًؿ، هیقا جبلوت هیو کىی که آو
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ِ ﴿ ٨كهایؿ:کبلم الله ٠موشل ؾاقا هىحًؿ که هی ث
َ
ِ أ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ َُ

 .2«[81]الحىبه:  ﴾ڡ
ٌىؾ، بلکه اهل ایى ؾوقاو پا قا هایی ال ایى ٬بیل به کركت هٍاهؿه هیبكاوحی ؾق ؾوقاو ها يیم ي٘ىيه

٬اقی قا ايؿ؛ یکی ال ٠ل٘ای ها بكاین ج١كی٧ کكؾ که ؾق هّك ـکك ي٘ىؾه، گفاٌحه ة٨كاجك ال آيچه ابى جی٘ی
... جبلوت ي٘ىؾه و کاق به شایی ا ؾق گكؾه٘ایی ه٘چىو شٍى جىلؿ و ؾقیا٨حه که ؾق ظالث هىحی ٬كآو ق

قویؿه که بكؼاوحه و ؾق اذك ٌكب ؼ٘ك ٌكوٞ به ق٬ّیؿو کكؾه اوث. بكاوحی آیا چًیى ٠٘لکكؾی شم 
ک٘حكیى  ىقؾ کىی کههکه ٠ل٘ا ؾق ؾقظالیج٘ىؽك به ٬كآو کكین و کبلم الله ٠موشل چیم ؾیگكی اوث؟ 

ايؿ ؾاٌحه جّكیط، هگٍحىیاق ک٘حك ال آيچه ایى ٬اقی هكجکب ، بيىبث به ٬كآو کكین هكجکب ٌىؾ اهايحی
ايؿ: اگك ٌؽّی ٬كآو قا و ال ش٘له هک٩كات آو اوث که گ٩حه»گىیؿ: گكؾؾ؛ هیح٘ی هیکه وی کا٨ك هی

  .1«گكؾؾ... کا٨ك هیًؿ به ه٘كاه ؾ٦ و هايًؿ آو جبلوت ک
یاؾ الله ٠موشل و  وث ؾ٦ لؾو و هايًؿ آو به هًگام ـکك وا و هايًؿ ایى»گىیؿ: ٌیػ ٠لی ٬اقی هیو 

 .1«و يیم ؾوث لؾو به هًگام ـکك و یاؾ ؼؿاويؿ هح١ال ال ایى ٬بیل اوث ي١ث ه٩ّٙی 
گكؾؾ، اگك ٬ّؿ اوحهماء ؾاٌحه اها ایًکه گ٩ث: کىی که به ه٘كاه جبلوت ٬كآو، ؾ٦ بميؿ، کا٨ك هی

و ه٘چًیى اگك به هًگام ـکك و یاؾ ؼؿاويؿ هح١ال به ٬ّؿ  گكؾؾٌؿ، ؼبل٨ی ؾق آو يیىث که کا٨ك هیبا
 اوحهماء ؾوث لؾه و ؾ٦ بميؿ، ؾق ک٩كي ٌکی يیىث.

. ؾق ٨حاوی اوثاوحهماء به ٬كآو کكین ؾق ایى ؾوقاو، پاقه کكؾو ٬كآو کكین  های ِىقت ال ؾیگك -1
٧ ٌكی٧ قا گك٨حه و ٩ِعاجً قا یکی په ال العكام ؾق هىقؾ ظکن آيکه هّع٠ل٘ای بلؿ

و ٌؽُ ؾیگكی که ؾق کًاق اووث  ؾايؿ آو هّع٧ اوثکه هیکًؿ، ؾقظالیؾیگكی پاقه هی
اوث. و يیم ؾق هىقؾ ظکن آيکه ویگاقي قا با هّع٧ ؼاهىي  گىیؿ: که آو هّع٧بؿو هی

 ايؿ:بیاو ؾاٌحه ؾو وئالؾق پاوػ به ایى  1کًؿ، وىال ٌؿه که هیئث ٨حىاهی
 فسالم ظؾی رشوفه وآفه وصحبه ...وا ةاحلؿد هلل وافصال

و اهايث به کحاب الله ظكهحی  بی ايؿ، چكا که آوو ب١ؿ: هك ؾوی آيها با چًیى ٠٘لکكؾی کا٨ك ٌؿه
. و هك ؾوی آيها ظکن اوحهماء کًًؿگاو به ؾیى قا ؾاقيؿ و ؾلیل آو کبلم الله ٠موشل اوث اوث٠موشل 
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ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:که هی ًُ ِ ث
َ
ِ أ َٰذِِٙ  ٱّللٍّ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَي ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ  ڡَُ ََل َتۡكَذِؾُروا

 ٗۚ ۡٓ ُِس  ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى» ﴾إِيَؿَٰ٘
وبا هلل افتوؾقق وصؾی  .«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت

 .2«اهلل ظؾی كبقـا حمؿد وظؾی آفه وصحبه و شؾم
های ویً٘ایی به يام بكؼی اوحهماء به ٬كآو کكین، ياهگفاقی بكؼی ال ٨یلن های ِىقت ال ؾیگك -1

که ٌؽّی ؾق ایى لهیًه ال هیئث ا٨حاء باٌؿ. چًاوال آیات ٬كآو، ال قوی ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ هی
های ویً٘ایی به يام بكؼی ال آیات ٬كآيی گىیؿ: ظکن ياهگفاقی بكؼی ٨یلنکكؾه و هیال إوى

ٍَ َۡلِ ﴿ ه٘چىو: ِٕۡؿَضةهِ إِنٍّ َربٍّ ۡ ِ ﴿ ،[21]ال٩صك:  ﴾ٮ ٱل ِٖ َوب يۡ َِٰلَ ـَ ۚٗ  ٱّۡ ً٘ة  و [11]االوكاء:  ﴾إِۡظَسَٰ
ِِ وَ ﴿ ۡ  چیىث؟  [1]الٕعی:  ﴾٢إَِذا َقََجَٰ  ٱَلٍّ

 ل چًیى بیاو ؾاٌحه اوث:  ائهیئث ٨حىا ؾق پاوػ به ایى و
های و ب١ؿ: ياهگفاقی ٨یلن ...ة وافسالم ظؾی رشوفه وآفه وصحبه احلؿد هلل وحده وافصال

ظكهحی به ٬كآو و  چكا که ایى اهك يى٠ی اهايث و بی يیىث؛شایم  ً٘ایی به يام بكؼی ال آیات ٬كآيیوی
 .1«باٌؿجلبیه هی

و اوحهماء و قیٍؽًؿی آٌکاقا به کبلم الله ظكهحی  بی گىین: ایًچًیى ياهگفاقی، اهايث وهی
باٌؿ و ؾق ها ي٘یای ؾق آؼكت بكای آوو ؾق وا٬ٟ ٠٘لکكؾ کىايی اوث که ک٘حكیى بهكه اوث٠موشل 

های ؾیًايی اوث که ؾق وكلهیىله ال وىی وکىالقها و الئیکاو و بیؤقیمی ایى هىوا٬ٟ ٘كض و پی
و  ايؿجبلی٥اجی ؾوث یا٨حه و لهام اهىق قا ؾق ایى ٠كِه به ؾوث گك٨حههای ٨كهًگی و اوبلهی بك ١٨الیث

های پلیؿ و و٘ىم ههلک ؼىؾ قا ؾق هیاو هىل٘اياو هًحٍك واؼحه و پكوقؾگاق ال ایى ٘كی٫ ا٨کاق و ايؿیٍه
   ايؿ.شهايیاو و کبلهً قا بالیچه ؾوث ؼىؾ ٬كاق ؾاؾه

اوحهماء به ٬كآو کكین، وؽًايی اوث که بمقگ و ههحك اؾبیات شهاو ٠كب،  های ِىقت ال ؾیگك -3
٠یب  گیكی ويگاٌحه و ال ٬كآو کكین ؼكؾه 1«يال١ٍكالصاهل»ؾکحك ٘ه ظىیىٕٕ ؾق کحابً 
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قا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ گك٨حه و ايىاٞ ک٩ك و ليؿ٬ه، ه٘چىو آيچه ال ابى و آو اوث شىیی ي٘ىؾه
ه پیٍحك ؾق ٨ّل ؾوم ـکك ي٘ىؾین، ؾق ایى کحاب به قٌحه جعكیك ؾق کفاب و ا٨حكا ليًؿ يالكاويؿ

جىاو بؿیى هىقؾ اٌاقه ي٘ىؾ که وی بك ایى باوق اوث که آوقؾه اوث. ال ش٘له ج٘ىؽكات وی هی
  .2...کًؿيىؽه ال ٬كآو کكین بكابكی هی 10ابى هالک ؾق يمؾ وی با  ةل٩یأای ال کحاب يىؽه

های کًؿ که ٬كآو کكین ؾق ؼبك ؾاؾو ال اهث٠كب ؾق کحابً اٌاقه هیيیم ایى ههحك و بمقگ اؾبیات 
ؾاقؾ: جىقات بكای ها ال ابكاهین و باٌؿ و بیاو هیپیٍیى، هّؿق و هًب١ی هىذ٫ و ٬ابل ا٘٘یًاو ي٘ی

گىیؿ، لیکى واقؾ ٌؿو ایى ؾو اون ؾق وؽى هیگىیؿ و يیم ٬كآو بكای ها ال آو ؾو او٘ا٠یل وؽى هی
يٝك ال اذبات ٬ّه و ؾاوحايی که ال شىؾ جاقیؽی آو ؾو کا٨ی يیىث، ِك٦بكای اذبات و جىقات و ٬كآو،

 .1کًؿهصكت او٘ا٠یل بى ابكاهین به هکه ؼبك ؾاؾه و بكای ها بالگى هی
ا٠حباق بىؾهٕٕ و به  ؾق يٝك ٘ه ظىیى، وا٬ٗ و بی الىبلموالّبلة٠لیهی هصكت او٘ا٠یل گىيه وا١٬هو ایى

قا هؿا٦ و ا٤كاْ ویاوی و ا٬حّاؾی آوکه به ؼا٘ك ا اوثگ٘او وی واؼحه و پكؾاؼحه ـهى ٬كیً 
ها گىيه یهىؾ قا ٨كی٩حه و ٬لىب آوقا جّؿی٫ ي٘ىؾه جا ایى که ایىايؿ و ٬كآو يیم آوایصاؾ کكؾه و ٌایٟ ي٘ىؾه

 ىب گكؾايؿ.قا به ؾوث آوقؾه و ٠كب قا به اِل و ه٭ام واالیی هًى
ؾق  . ویباٌؿی ـهى ا٨كاؾ هیای واؼحهی بًای ک١به ا٨ىايهکًؿ که وا١٬هپكؾال گ٘او هیو ایى ؾقو٢

... ه٘چًیى هاي١ی بكای ٬كیً يیىث که ایى ا٨ىايه قا بپفیكيؿ که بیايگك »گىیؿ: کحابً ؾق ایى لهیًه هی
و پك وأط اوث که ایى ؾاوحاو يیم با آهؿو ... ؿ ايآو اوث که ک١به قا او٘ا٠یل و ابكاهین جؤویه ي٘ىؾه

قا به بكؾاقی ي٘ىؾ و هكؾم هکه يیم آوم ال آو به ٠ًىاو وبب ؾیًی بهكهاوبلم پا به ٠كِه ٜهىق يهاؾ و اوبل
قو جاقیػ ل٥ث و اؾب به هًگام ه١ك٨ی ؼا٘ك اوباب ؾیًی و اهؿا٦ و ا٤كاْ ویاوی پفیك٨حًؿ؛ ال ایى

 .1«ای بؿاو يؿاٌحه باٌؿاه٘یث يؿاؾه و اٌاقهجىايىث بؿاو ل٥ث ٨ّیط هی
گیكی ال ٬كآو کكین چه هًٝىقی ؾاقؾ و هؿ٦ و ؼكؾهظىیى ال ایى ه٘ه ٠یبصىیی و  بكاوحی ٘ه

یى هًبٟ و هّؿق بكای ًٌاؼث ليؿگی شاهلیث و ج٘ىؽك و اوحهماء جك بمقگ ٤كْ وی ال جىِی٧ آو به
ها ال هّؿق که اهکاو ؾقیا٨ث آوهایی ىث؟ ٬ّهچیبه کحاب الله و ٬ُّ ذابث و اوحىاق و هعکن آو 

ی ب٭كه بؿاو ی بًای ک١به قا که ؾق وىقهها قا جکفیب ي٘ىؾه و وا١٬ه، اها وی آووشىؾ يؿاقؾو هًب١ی ؾیگك 
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  .کًؿاٌاقه گكؾیؿه جکفیب ي٘ىؾه و بلکه ٬بل ال آو، هصكت او٘ا٠یل به هکه قا ايکاق هی
هىقیث ؤکًؿ؟ آیا وی هؼىاهؿ و چه هؿ٨ی قا ؾيبال هیها چه هیگىییبكاوحی ال ایى ؼم٠ببلت و یاوه

های یهىؾ و يّاقی قا ؾق ٠الن اوبلهی بك ٠هؿه يؿاقؾ؟ آيگاه که ؾق ٨كايىه اواهك ها و ؾویىهج٩ًیف جى٘ئه
 یهىؾ و يّاقی قا ٨كا گك٨ث؟ٕ

ٌىؾ که هیبكاوحی ؾوث یهىؾ ؾق ایى کحاب بكای ه٘گاو آٌکاق و ي٘ایاو اوث و به ؤىض ؾیؿه 
های آياو جصاول کكؾه و های یهىؾ قا بكآوقؾه ي٘ىؾه و بلکه ال ؼىاوحهچگىيه وی ؾق ایى کحاب، ؼىاوحه

٨كاجك ق٨حه اوث جا آيصا که وكکٍی و ٥٘یاو وی قا به شایی قوايؿه که ؾق بكابك ٘بلب و ؾايً 
باٌؿ که ٬ابلیث ي٭ؿ بی ؾیگك هی٬كآو هن هايًؿ هك کحا»گىیؿ: ها هیهای اؾبیات ایىحاؾه و به آو آهىؼحه

گیكيؿ، ٬كآو يیم هىقؾ ي٭ؿ و بكقوی و و اللم اوث آو چًاو که ؾیگك کحب هىقؾ ي٭ؿ و بكقوی ٬كاق هی ؾاقؾ
ها ی ٌ٘ا يهاؾه اوث که ٬ؿاوحی قا که آوولیث قا بك ٠هؿهق گیكؾ؟ و ایى ٠لن اوث که ایى هىئي٭اؾی ٬كا

قا کحابی ٠اؾی ٌاو بكؾاقیؿ و آوبا ي٭ؿ و بكقوی آو، ال هیاو کًًؿ،ٔهىل٘اياوٓ ؾق هىقؾ آو جّىق هی
ه٘چىو ؾیگك کحب شلىه ؾهیؿ و وؽى و يٝك ؼىؾ قا ؾق هىقؾ آو هٙكض کًیؿ و بلکه بك هك یک ال ٌ٘ا 

و ایكاؾات ل٩ٝی و ه١ًىی و ٨کكی قا که ال آو  بپكؾالؾواشب اوث که به ي٭ؿ و ي٭اؾی شمئی ال ایى کحاب 
  .2«آیؿ، بیاو ؾاقؾهی گك٨حه و به يٝكي

ی هّك قا جعكیک ي٘ىؾه و ی بمقگ و ههحك اؾبیات ٠كب بىؾٕ که شاه١های ال العاؾ و ليؿ٬هایى گىٌه
ؼىايؿ؛ اها ایى اوحهماء و قیٍؽًؿ آٌکاق وی به الله ٠م وشل، با ا٠حكاْ به و٘ث و وىی العاؾ ٨كا هی

وىی ولاقت کٍىق هیئحی به هًٝىق ؼىايؿو که ال ی هّك قوبكو گٍث چًاوو ي٩كت و ايمشاق شاه١ه
که آو هیئث په ال بكقوی کحاب يام بكؾه، بیاو  ه٭كق گكؾیؿ« يؾب الصاهلاأل ي٨»ى کحاب ٘ه ظىی

های ایى کحاب قا هىقؾ هٙال١ه و بكقوی ٬كاق ؾاؾه و به هىاقؾ بىیاقی ؾاٌحًؿ: هیئث ج١ییى ٌؿه، ٨ّل
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ی ٌیػ ٠ابؿ و٩یايی. و ؾق ِعی٩ة ال٩حط آهؿه اوث که ٘ه ظىیى اولىب ٓ يگاٌحه12 :کحاب ال٘ىحٍك٬ىو َٔ
ي٘ىؾ و آو ی اؾبیات اهبل و ؾیکحه هی٬كآيی قا به ؾو بؽً ج٭ىین ي٘ىؾه و ایى ج٭ىین قا به ؾايٍصىیايً ؾق ؾايٍکؿه

ه ؾق ایى اولىب جهؿیؿ و و٠یؿ و ٌکًصه و جصاول و ٌىؾ کایى که: بؽً هح٩١ى آو که هكبىٖ به هعیٗ هکه هی
ٖت َودَتٍّ  َتجٍّۡخ ﴿ ... ه٘چىو٤ٕب و ؾًٌام ظاکن اوث  گیكی و ؼٍن ووؽث َٛ َ ِِب ل

َ
ٓ أ و ؾیگك آیاجی که ال  ﴾١يََؽا

باٌؿ. و بؽً ؾیگك آو که هكبىٖ به ؾوقايی اوث که پیاهبك به هؿیًه هصكت ي٘ىؾ و به های شىاهٟ هًعٗ هیویژگی
ٌاو بىؾ و بؿیى ای که ؾق هؿیًه یهىؾیايی بىؾيؿ که جىقات ؾق هیاوؼا٘ك ج٥ییك هعیٗ، اولىب ج٥ییك ي٘ىؾ. به گىيه

های ٨كهًگ و قوًٌایی ي٘ایاو و آٌکاق ها يكم و اهیؿ بؽً و والن گكؾیؿ و به ؼا٘ك آو يٍايهؼا٘ك اولىب و ٌیىه
 ٓ. 211 :ال٭كآيیىو َٔبه ي٭ل ال ٓ 8/818گكؾیؿ. ِعی٩ةال٩حط ٔ
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٨حه و به کكاهحً جىهیى کكؾه و ال اِىل و ٨كوٞ آو ؼكؾه گكؾوث یا٨حًؿ که با ؾیى اوبلم ؾق جًا٬ٓ بىؾه 
 قا ؼؿٌه ؾاق ي٘ىؾه اوث. و آو

های ا٠ح٭اؾی قا که وی ؾق اـهاو ها و ایكاؾات يىیىًؿه و جٍىیًگیكیوپه ایى هیئث، ؼكؾه
هىٔىٞ  که ؾق ایًصا ها به آو چه هكبىٖ به ٌ٘اقؾکًؿ، یک به یک بك هیؼىايًؿگاو ایصاؾ ي٘ىؾه و ال٭ا هی

 پكؾالین:هىقؾ بعد هاوث، هی
هًمه  هلث ابكاهین بیاو ؾاٌحه، ی شى و ِع٧ ابكاهین ووی ؾق ایى کحاب با آيچه ؾق هىقؾ وىقه -2

ؾاق ي٘ىؾه و ال ایى جًمیه هايث بؿاو جىوٗ هىل٘اياو قا ؼؿٌهظكهحی و اؾايىحى ٬كآو ال بی
 ؼكؾه گك٨حه اوث. 

ال وىی  ایٍاوی گكاهی و ؼايىاؾه و قوىل اللههًمه ؾايىحى و هبكا بىؾ ه٘چًیى وی ال -1
-ن گك٨حى ه٭ام و هًملث آوکكاهی و اهايث و کىچک ٌ٘كؾو و ؾوثاظح هىل٘اياو ال هكگىيه بی

 .2اوثگیكی ي٘ىؾه و ایكاؾ گك٨حه ها، ؼكؾه
الله ای آو اوث که ایى کبلم گىین: بكاوحی ومای چًیى ايىاو گىحاغ و ؾقو٢ پكؾال و ا٨حكا ليًؿههی

ْ ﴿ ٠موشل بك وی جٙبی٫ ؾاؾه ٌىؾ: ُؤا ة َصَزَٰٓ َٕ َٖ إِجٍّ ِي َ ُيَةرُِبَٜن  ٱَّلٍّ َن ِِف  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ٜۡ ۡرِض َويَۡكَك
َ
 ٱۡۡل

 َٖ ِٔ اْ  ٜۡ ۡو يَُ٘ى
َ
ٖۡ ِػَؾٍَٰه أ ِ ّٔ  ٓ ُٛ رُۡصُْ

َ
ٓۡ َوأ ِٛ يِۡؽي

َ
َف خ ؽٍّ ٌَ ۡو ُت

َ
ٜٓاْ أ ٍُّْج ۡو يَُط

َ
ٜٓاْ أ ذٍُّْ ٌَ ن ُح

َ
ۡرِضى وََكةًها أ

َ
ٓۡ  ٱۡۡل ُٛ َ ٍَ ل ِ َٰل َذ

ي  ِِف  ـۡ جۡ ِػ ٓۡ ِِف ٱلَّ ُٛ َ ۖٞ َول ٌٓ  ٱٓأۡلِػَؿةِ َية ي ـِ  ظکىهث بكٔ که یکىاي ٩كیک» [11]ال٘ائؿة:  ﴾ځَقَؾاٌب َق
 یقو و ؾق شًگًؿیه ٥٘بكيیپ و ؼؿا بآ لهیوو ىیو بؿ جاليؿیه ١ثیٌك اظکام و بك ٌىقيؿیه یاوبله

 شهث ؾق آياو یپا و ؾوث ای ٌىيؿ، لؾه ؾاق به  ای ٌىيؿ، کٍحه که اوث ىیا ليًؿ،یه ٨ىاؾ به ؾوث ىیله
 آياو یقوىائ ىیا. ٌىيؿ یليؿاي ایو  گكؾيؿ ؿیجب١ یشائ به یشائ ال که ىیا ایو  ٌىؾ ؿهیبك گكیکؿی ٠که

 .«اوث یبمقگ هصالات آؼكت ؾق ٍاویا یو بكا اوث ایؾي ؾق
جىاو به جع٭ی٫ یکی ال ؾايٍصىیاو هّكی اوحهماء به ٬كآو کكین، هی های ِىقت ال ؾیگك  -20

اموید  صوات ادد يفأ دراشة يف»بؽً ل٥ث ٠كبی ؾق ؾايٍگاه اوکًؿقیه، جعث ٠ًىاو 

هىل٘اياو بك يُ واظؿی ال  ٬كآو کكین اج٩ا٪  اٌاقه کكؾ که ؾق ایى جع٭ی٫ گ٘او بكؾه «افؼرآِن
ايؿ، جًها ٌبیه یک اج٩ا٪ ي٘ىؾهايؿ و به گ٘او وی ؾق ایى لهیًه هك آيچه هىل٘اياو بؿاو يکكؾه

باٌؿ ٔيه ٠یى آوٓ. و به ج١بیك وی هىل٘اياو به هًگام جکكاق ٬كآو و١ی بك آو يُ واظؿ هی
گىيه ایى ؾايٍصى ؾق پی جك به یک يُ واظؿ اوث اج٩ا٪ ي٘ایًؿ. و ایىايؿ که بك آيچه ٌبیهؾاٌحه
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شلىه ؾاؾه و چًاو يٍاو  ىيله جى٬ی٧ ؾق ٬كائث ٬كآو قا جؽكیب ي٘ىؾه و هٍؤآو اوث که هى
 .2ؾهؿ که ایى ٬ا٠ؿه با وا١٬یث جاقیؽی یا بعد ل٥ىی ه٘ؽىايی يؿاقؾ

پك وأط اوث که »گىیؿ: های وی پكؾه بكؾاٌحه و هیگىییاها ؾکحك هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى ال ایى یاوه
پكؾاليؿ ؾت هیکه هىل٘اياو با آو به ٠با اوثی جى٬ی٧، ي٩ی جىاجك ٬كآو و يیم ي٩ی يُ ٬كآيی ي٩ی ٬ا٠ؿه

و ال آو با ج٘اهی اوباب ظ٩اٜث کكؾه و ظ٫ و ظ٭ى٬ً قا ق٠ایث ي٘ىؾه و بك جًٝین آو به ِىقت کحابی 
ای ی آو چاقهگىیؿ: و يىیىًؿهيصا که هیجا آ ...ي٘ایًؿؾق ظؿ اوحايؿاقؾهای ؼٗ ٠ر٘ايی هكا٬بث هی

وی بىؾه یا جه٘ث و ا٨حكاهای وی قا  يؿاقؾ شم ایى که ال آيچه يگاٌحه ؾق بكابك کىايی که ٌاهؿ هًا٬ٍه
و ایى اوحؽ٩ا٦ و وبک ٌ٘كؾو ؾیى و پؽً ؼم٠ببلجی اوث که ی٭یى هكؾم با آو  ؿ، ؾ٨اٞ کًؿ.ًؼىايهی

 .1...«گكؾؾ هحململ هی
ی لبًايی قولياهه هٙلبی اٌاقه کكؾ کهجىاو به اوحهماء به ٬كآو کكین هی های ِىقت ال ؾیگك -22

-گىٌه ـکك کكؾه اوث، آيصا که ،ٌؿهًحٍك  11/1/2131جاقیػ  ای که ؾقؾق ٌ٘اقه« الٍهاب»

 ،ی لبًايی قا که ؾق یکی ال هًاوباتوالو بلًؿ پایهئهایی ال وؽًاو ؼٙكياک یکی ال هى
ـاجی و بیؿاقی و هىٌیاقی هلی بیاو ؾاٌحه، هٙكض ي٘ىؾه اوث  وؽًاو وی  کهپیكاهىو ج٘ؿو 

ـیل هی  باٌؿ: ٌاهل هىاقؾ 
  .1گیكی ال ٬كآو و جىِی٧ آو به جًا٬ٓقیٍؽًؿ و ؼكؾه -
و ؾق وؽًاو وی آهؿه اوث که ٬كآو به ؼكا٨اجی ه٘چىو ٠ّای هىوی و ؾاوحاو اهل که٧  -

 پكؾاؼحه اوث.
گىیؿ: ؾق ٬كآو باٌؿ، آو اوث که هیپكؾال گ٘او بكؾه ؾق آو جًا٬ٓ هیال ش٘له هىاقؾی که ایى ؾقو٢ 

ٍّّٖ يُِطيبََ٘ةٓ ﴿ :پفیكؾ و آو جًا٬ٓ هیاو ایى ؾو آیه اوثقا ي٘یشىؾ ؾاقؾ که هكگم ٠٭ل آوجًا٬ٕی و  ًُِ
َذَت  ََ ة  َٔ ُ إَِلٍّ  َ إِنٍّ ﴿و  [12]الحىبة:  ﴾نَلَة ٱّللٍّ ۗۡ  ٱّللٍّ ۡٓ ِٛ ُٗىِك

َ
ة ثِأ َٔ واْ  ُ َٰ ُحَنرّيِ ٍم َظَّتٍّ ٜۡ ٌَ ِ ة ث َٔ  ُ ]الك٠ؿ:  ﴾ََل ُحَنرّيِ

                                                           
 .113-111 :ظّىيًا ههؿؾة هى ؾاؼلها، َ -2
 .181-113 :َ ،ه٘او -1
قا ٠ًىاو ي٘ىؾه و ل هىحٍك٬او به يام شىلؿ يیىهك آوول لبًايی گ٘او بكؾه، ه٘او چیمی اوث که یکی ائآيچه ایى هى -1

٠اقی ال  ث که بحىاو ؾق ٬كآو یک هًهس وا٠ح٭اؾ و باوق واظؿ و یکىاو و هحصايه وگ٩حه اوث: بىیاق ؾٌىاق او
ها هن بكای ها هٙكض يکكؾه، هگك هىاقؾی ٠٘ىهی که ؾق آو قا و بلکه ٬كآو ه١اق٦ ؾیًی آيچًاو هه٘ی .جًا٬ٕات یا٨ث

 لیؿ. بىأ٘ؿ ، اظ23: ؾبیة، َالكوایات األ يوبلم ٨یابین. الهصىم ٠لی اإلگاهی ج١الین هحًا٬ٓ هی
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22]2. 
ایى  بكاوحی»گىیؿ: گیك ال ٬كآو هیو ؼكؾه پكؾالبال په ال ـکك وؽى ایى ؾقو٢ٌیػ ٠بؿ ال١میم بى 

ايؿالؾ، چكا که وك ٌاق ال ک٩ك ِكیط قا بؽىايؿ یا بًٍىؾ به جكن و هكان هیه٭ىله، هك هىل٘ايی قا که آو
های ؾولث بىؾه که هن ال وىی بلًؿ پایه، آو ت یا٨حى بك الله ٠موشل و قوىل اللهأو گىحاؼی و شك
ای و یا  قوؾ آو اوث که چىو چًیى ه٭ىلهکه جّىقی که ؾق هىقؾ وی هیکًؿ، ؾقظالیهحىشه اوبلم هی
ؾ٨اٞ  اي هع٘ؿ قا ال کىی بًٍىؾ بایىحی ال ؾیًً و کحاب پكوقؾگاقي و ٨كوحاؾهظحی ک٘حك ال آو

ة ََل َتۡكَم ﴿ ٨كهایؿ:کًؿ، لیکى اهك چًاو گٍحه که الله ٠موشل هی َٛ ثَۡصَٰؿُ وَإِجٍّ
َ
َوَؾَِٰسٖ َتۡكَم  ٱۡۡل

ُُْٜب ٱّۡ  ٍَِّّّت  ٌُ ُؽورِ ِِف  ٱ  ىیا و بلکه گكؾيؿیه کىق که ىحًؿیي ها چٍن ىیا که چكا» [18]العس:  ﴾ڎ ٱلطَّ
 .«ٌىيؿیه ًایياب که هىحًؿ هاًهیو ؾقوو یهاؾل

َٗخ ﴿
َ
ٍَ أ ۚٗ إٍِّٗ ٍَ رَۡۡحًَح ٗ ُ ِٖٔ لٍّ ۡت نَلَة  َٚ َ٘ة َو َؽيۡتَ َٚ َ٘ة َبۡكَؽ إِۡذ  َ٘ة ََل دُـِۡغ ًَُُْٜب ةُب َربٍّ ٍّٚ َٜ ۡ  ﴾٨ ٱل

 ثیهؿا ظبلوتٔ قا ها که آو ال ب١ؿ هگكؾاو هًعك٦ٓ ظ٫ قاه الٔ قا ها یهاؾلٕ پكوقؾگاقا» [٠1٘كاو:  ]آل
 گ٘اویب. کى ٠ٙاء ها به یقظ٘ح ؼىؾ شايب و ال یاهي٘ىؾ قهً٘ىؾٓ ٭ثیظ٭ یوى و به چٍايؿه

 .1«جى یجىئ ٍگكیبؽٍا
ول ؾولحی ٨كوحاؾه و وی قا ؾق به آو هىئ 1ایياهه - که ؼؿاويؿ او قا جى٨ی٫ ؾهؿ  -و يیم ٌیػ بى بال 

ؿ و ؾق ي٭ٓ آيچه ، جىبه کًبه ؼا٘ك آيچه بك لباو آوقؾه به او ؾوحىق ؾاؾ جا هىقؾ الله ٠موشل جفکك ؾاؾ و
بؿیى  قا ؾق ووایل اقجباٖ ش١٘ی هًحٍك والؾ جا ایى کهاو ؾاٌحه به ِكاظث وؽى گىیؿ و آوپیٍحك بی

 ٠موشل و ؾیًً قوا ؾاٌحه،جكجیب شكم بمقگی قا که هكجکب گكؾیؿه و اوحهماء و ج٘ىؽكی که به الله 
 بپىٌايؿ و شبكاو ي٘ایؿ؛

﴿ ِ ث
َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦوََءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ۚٗ  ڡَُ ۡٓ ُِس  ﴾ََل َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘

 ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یٌىؼ و یبال جىاو هی ٥٘بكيیپ و او اتیآ و ؼؿا به ایآ: بگى» [88-81]الحىبة: 
  .«ؿیا ٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت

وبب يمول ایى آیه هٍهىق و ه١كو٦ اوث؛ بكاوحی آیا وبب يمول آیه، ه٭اقو با وؽى آيچه ایى ١ً٘ه 
ک٘حكیى ج٩اوجی  ،باٌؿ؟ باق ؼؿایاؾق ظ٫ الله ٠موشل و ؾیى و قوىلً قوا ؾاٌحه ي٘ی ی ٠یبصىليًؿه

                                                           
 ٌیػ ابى بال. ،2/11ٓٞ ٨حاوی وه٭االت هحًى٠ة ٔ: هص٘ىيگا -2
 ٓ.11-2/11ه٘او ٔ -1
 ٓ.13-2/11بًگك به ایى ياهه ؾق هّؿق پیٍیى ٔ -1
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باٌؿٓ و ایى ؾو ا٨حكا ال ای که ایى ٌؽُ بیاو ؾاٌحه و آيچه وبب يمول آیه هیهیاو ایى ؾو ه٭ىله ٔه٭ىله
 باٌؿ.وىی آو ؾو ؾوحه ي٘ی

و، دس فصتش هایی اص اعتحهضاء و جمغتخش دیتى، اصتىل و فتشوؿ آصىست دوم:هبحث 
 حاضش 

های ٜهىق اوبلم و آيچه هكبىٖ به کاهل بىؾو اوحهماء به ؾیى ؾق اولیى وال های ِىقت پیٍحك به
بكای بًؿگايً بؿاو  بىؾ، پكؾاؼحین و بیاو ي٘ىؾین که ایى ؾیى ه٘او ؾیًی اوث که الله ٠موشل ؾیى

١ٝین ١ٌائك و اِل و اوان و و ظ٩اٜث ال آو ؾق بكابك قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك و اهايث بؿاو و ج قأی گٍحه
باٌؿ. بكؼبل٦ ه١ايؿیى و کیًه جىلايی که ؾیى الله ٠موشل قا به هباؾی و اظکام و ٠٭ائؿ آو واشب هی

که الله ٠موشل کًًؿ؛ چًاوهیظكهحی  بی قیٍؽًؿ گك٨حه و بالیچه ؾوث ؼىؾ ٬كاق ؾاؾه و بؿاو اهايث و
ة ﴿ ٨كهایؿ:له قا ؾق کحابً یاؾ آوق ٌؿه و هیؤایى هى َٛ حَّ

َ
د َٖ َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلٍّ ْ ََل َتذٍِّؼُؾوا ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ْ  ٱَّلٍّ َُؾوا  ٱَتٍّ

 َٖ ِ ّٔ ة  ا َوَّكِجا وا ـُ ُٚ  ۡٓ َُ٘س َٖ هِي ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ودُ
ُ
َُِتََٰت أ ّۡ ٓۡ وَ  ٱ ةرَ ِٖٔ َرۡجُِْس ىٍّ ُُ ۚٗ وَ  ٱّۡ ۡوَِلَةَٓء

َ
ْ أ ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ ٘ذُٓ  ٱّللٍّ َُ إِن 

َِِٔ٘ي  ۡؤ  ٌ٘ا ىیؾ که ؿیكیيگ یؾووح به کا٨كاو و ال کحاب اهل ال یکىايٕ هئهًاو یا» [11]ال٘ائؿة:  ﴾ڙَّٔ
ٓ ؿیيؿاي ؼىؾ اقیو  ؾووث قا ؼىؾ ىیآئ و ؾًٌ٘اؤ ؿیبحكو ؼؿا ال. كيؿیگیه یبال و به کًًؿیه هىؽكه قا

 .«ؿیهىحٓ یوا١٬ ىیقاوحٔ هئهًاو اگك
 پكؾالین:به ؾیى ؾق ٠ّك ظأك هی هایی ال اوحهماءاها ؾق ایى هبعد به ي٘ىيه

گكایاو ه١اِك اٌاقه ي٘ىؾ که بك ایى باوقيؿ که جىاو به ا٠ح٭اؾ و باوق پلیؿ ٠٭لال ایى ؾوحه هی -2
اهكوله ؾیگك ؾیى ِبلظیث ایصاؾ وظؿت هیاو هىل٘اياو قا يؿاقؾ؛ و يیم ه١ح٭ؿيؿ که ؾیى ال 

بىیاق  ج٥ییك و ؾگكگىيی ظیات بٍكی ال لهايی»گىیؿ: باٌؿ. ٘ه ظىیى هیاهكاْ اشح٘ا٠ی هی
ؾوق بؿیى و٘ث و وى ق٨حه اوث که وظؿت ؾیى و وظؿت ل٥ث ِبلظیث ایى اهك که اوان 

ًىاو ٌحه و يیم ِبلظیث ایى اهك قا يؿاقيؿ که به ٠وظؿت و یکپاقچگی ویاوی ٬كاق گیكيؿ يؿا
 .2«ها ٬كاق ؾاؾه ٌىيؿچىب اِلی جٍکیل ؾولثبًیه و چهاق
 .1...«باًٌؿ وه هكْ ال اهكاْ اشح٘ا٠ی هی ،لیؿؾیى و ل٥ث و ج٭ا»گىیؿ: هی يو هع٘ؿ الى١ؿاي

 پىًؿیؿه و کاهل ي٘ىؾه قا بكای هاموشل بكای ها بؿاو قأی ٌؿه و آوبكاوحی اگك ؾیًی که الله ٠
، هكٔی ال اهكاْ اشح٘ا٠ی اوث قا بهحكیى ي١٘حی ٬كاق ؾاؾه که بك بًؿگايً اقلايی ؾاٌحهو بلکه آو اوث

                                                           
 هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى.، 212 :: ظّىيًا ههؿؾة هى ؾاؼلها، َبه ي٭ل ال -2
 .2111ٌ٘اقه  -قولياهه الكیأة -1
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قیٍه کى کكؾو و يابىؾی آو ال بیػ و بى واشب اوث، په به قاوحی چه  - يياکه به گ٘او و١ؿ -باٌؿ 
حه اوث، ه٘چىو ک٘ىيیىحی و بایؿ گ٩حه ٌىؾ ؾق هىقؾ اهكاْ ٨کكی که ؾق شىاهٟ هىل٘اياو ايحٍاق یا٨

ث به ؾوث هن ؾاؾه و ٨كليؿاو ؾاقی و وکىالقی و الئیکی و ٠٭ل گكایی کبلهی، که ؾووكهایه
 ل ٠الن اوبلم قبىؾه اوث.قا ؾق بىیاقی ا اويهىل٘ا

ال اواجیؿ هىحٍك٪ ؼىؾ  ای اوث که ؾايً آهىلچكا که ؾق وا٬ٟ ه٭ىله ؛ج١صبی ال ایى وؽًاو يیىث
ؾیايث هع٘ؿی شفاهی »گىیؿ: هی - هىحٍك٪ ٨كايىىی -ؾه اوث، ه٘چًاو که کی٘ىو ؾقیا٨ث کك

ها قا ال پای ؾق آوقؾه و آو ؾم آوقؾه واوث که ؾق هیاو هكؾم هًحٍك گكؾیؿه اوث که یىقٌی وؽث بك هك
کًؿ و ؾق وا٬ٟ شًىيی گ٘كاه کًًؿه ی ايىايی قا ٨لس هیبلکه آو هكٔی هىلًاک و جكوًاک بىؾه که شاه١ه

 .2...«کٍايؿ ج٩اوجی هیىحی و قؼىت و بیاوث که ايىاو قا به و٘ث و وىی جًبلی و ٧١ٔ و و
 یؾق ٬الب ؾاوحاي 1ی الكیاْقولياهه جىاو به آيچهاوحهماء به ؾیى يیم هی های ِىقت ال ؾیگك -1

ق»٠ًىاو  اب اشح٘ا٠ی ؿ  گىیؿ:  اٌاقه کكؾ؛ آيصا که هی ة ابكاهین هًحٍك ي٘ىؾبه ٬لن ٬٘اٌ« ٬ىىة ال٭ 
ها ؾق ایى ليؿگی ال ظ٭ى٬ی بكؼىقؾاق يیىحین و ظ٭ى٬ی بكای ها يیىث، ها ٠٘كی ؾاٌحه و »

ق با آو بالی هی ؿ  قا باٌؿ، جا ایى که آوبالیچه ؾوث ج٭ؿیك هیکًؿ و ؾق وا٬ٟ ظیاجی ؾاقین که ٬ 
هاو بالی ها و لبؽًؿهایقوین و گاهی ج٭ؿیك با اٌکبه پایاو قوايؿه و به ٠الن ؾیگك هی

 .«کًؿ هی
ی ٬ؿقت الیمال الهی اوث، يىبث لهى که ٩ِث ي٭ُ اوث، ؾق ایى ه٭ىله به ج٭ؿیكی که ؾق ظیٙه

آِو الله ٠موشل بىؾه و هكگىيه بؽىاهؿ اهىق هكؾهاو قا ق٬ن ؾاؾه ٌؿه اوث؛ ه٘او ج٭ؿیكی که ه٘ه آو، ال 
باٌؿ و ای که اهكي قا بال گكؾايؿ ي٘یای بكای ظکً٘ و يیم هیچ بال گكؾايًؿهلؾه و هیچ ج١٭یب کًًؿه

ُٓ ﴿ ج٘اهی آو بك اوان ظک٘ث و ٠ؿل اووث: ُ إِنٍّ َربٍُّس ِي ٱّللٍّ َٰتِ َػََْي  ٱَّلٍّ ـَ َؿَٰ ۡرَض وَ  ٱلكٍّ
َ
ِِف  ٱۡۡل

ٍّٓ ِقذٍّ  يٍّةٖم ُث
َ
َٜىَٰ حِ خ َّۡكۡؿِش  لََعَ  ٱۡقَذ َِ ُحۡنَِش  ٱ ۡ ةرَ  ٱَلٍّ َٛ ُٙ  ٱنلٍّ َف َظسِحساة وَ  ۥَحۡؽُُْج ٕۡ ؿَ وَ  ٱلشٍّ َٕ ٌَ ٜمَ وَ  ٱّۡ  ٱنلَُّض

 ِ ۡمؿِه
َ
َسَٰتِۢ ثِأ ََل َلُ  ۦٓۗۡ ُمَكؼٍّ

َ
ۗۡ وَ  ٱۡۡلَْۡيُ خ ۡمُؿ

َ
ُ َتَجةَرَك  ٱۡۡل ِٕيَ رَبَّ  ٱّللٍّ َ َْٰ هكؾمٓ ٔای » [٠11كا٦: ]األ ﴾ږ ٱَّۡع

ها و لهیى قا ؾق ًٌ قول آ٨كیؿ، وپه بك ٠كي هىح٭ك ٌؿ،  گ٘او پكوقؾگاق ٌ٘ا الله اوث که آو٘او بی
گاو ٔقا آ٨كیؿٓ که هىؽك قوؾ، و ؼىقٌیؿ و هاه و وحاق هی پىٌايؿ که ٌحاباو ؾق پی آو ٌب قا به قول هی

گاه باٌیؿ که آ٨كیًً و ٨كهايكوایی ال آِو او اوث، پ ك بكکث ٔو به ٤ایث بمقگٓ اوث ٨كهاو او هىحًؿ، آ
                                                           

ؾقاوات ٨ی  ؛شبلل ال١الن، 82-80 :هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى و ٬اؾة ال٥كب ی٭ىلىو، َٓ 2/113جصاهات الىً٘یة ٔاإل -2
 ، هع٘ؿ لیى ال١ابؿیى. و قؾ بك ایى ٌبهه کی٘ىو ؾق ایى قواله يیم ؼىاهؿ آهؿ.211 :الىیكة الًبىیة، َ

 هـ. 21/3/2102ؾق جاقیػ  1111ٌ٘اقه  -1
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 .«الله که پكوقؾگاق شهايیاو اوث
ایى ه٭ىله »گىیؿ: ؾق هىقؾ آيچه ایى قولياهه هًحٍك ي٘ىؾه هی اللهظ٩ٝه ٌیػ ٠بلهه ٠بؿ ال١میم بى بال

باٌؿ و کًؿ و لهاو بیهىؾه ي٘یچكا که ٬ؿق بالی ي٘ی ؛هًا٨ی ک٘ال جىظیؿ و ک٘ال ای٘او به ٬ؿق اوث
آيچه ؾق ایى ؾيیا شاقی بىؾه و ؾق شكیاو اوث، بك اوان ج٭ؿیك و ٠لن الهی اوث و ایى الله بلکه هك 

١اؾت و ٌ٭اوت قا بك ظىب آيچه ظک٘حً ٠موشل اوث که ؾق ٌب و قول جّك٦ ي٘ىؾه و اووث که و
و گاهی ایى ظک٘ث ال ؾیؿگاه هكؾم پىٌیؿه و هؽ٩ی و پًهاو  کًؿ، ه٭ؿق ٨كهىؾه اوث.ا٬حٕا هی

 .2...«اوثٌاو ٬اِك ال اؾقاک آو ظک٘ث الهی ٌاو هعؿوؾ و ٠٭لچكا که ٠لن ؛باٌؿ هی
٨كهىؾيؿ که الله ٠موشل کًؿ که قوىل الله قوایث هی ةهكیك بىأبا وًؿي ال  يبؽاق

ْهَر، آَدمَ  َبـُو َیُس   »٨كهایؿ:  هی ْهُر، َوَأَكا افده ْقُل  بَِقِدي افده «َوافـهَفارُ  افؾه
-٨كليؿاو آؾم به لهايه ؾًٌام هی» 1

و ؾق قوایث  .«ؾوث هى اوث ؾهًؿ، ظال آيکه لهايه هًن، ٔلهايه به ج٭ؿیك هى اوثٓ ٌب و قول به
ْهَر، َیُس    آَدَم، اْبنُ  ُیْمِذیـِي»آهؿه اوث که:  أظ٘ؿ ال أبى هكیكة ْهُر، َوَأَكا افده َْمُر، بَِقِدي افده ْٕ ْقَل  ُأَؿؾُِّ   ا  افؾه

«َوافـهَفارَ 
ی ؾهؿ، ظال آيکه لهايه هًن. گكؾايًؿهؾهؿ، چىو لهايه قا ؾًٌام هی٨كليؿ آؾم هكا آلاق هی» 1

 .«ٌب و قول هىحن
چًیى  ـکك ي٘ىؾه، ةهكیك بىأال  يا٨ٛ بى ظصك ؾق ٨حط الباقکه ظ و ؾق بكؼی ٘ك٪ ظؿید، ه٘چًاو

ْهرِ  َخْقبَةَ  َیا: َیُؼوُل  آَدمَ  اْبنُ  ُیْمِذیـِي: َوَجله  َظزه  اهللُ َؿاَل »آهؿه اوث:  «افده
٨كهایؿ:  ؼؿاويؿ هح١ال هی» 1

ِؿ ٌايه لهايه. ؾهًؿ که هی٨كليؿاو آؾم هكا آلاق هی ؼیبة الؿهك يى٠ی ؾًٌام ؾاؾو به لهايه  -گىیًؿ: ال ب 
 .-باٌؿهی

ؾاؾو به بك کىی پىٌیؿه يیىث که ؾًٌام ؾاؾو به چیمی، ؾقوا٬ٟ ؾًٌام »گىیؿ: هی ةظ٘ميبأابى 
يیم هك آيکه اج٩ا٬ات و ظىاؾذی قا که ؾق  قو هك آيکه ٌب و قول قا ؾًٌام ؾهؿ و. ال ایىاوثی آو واليؿه

هكؾم بىیاق ؾهؿ، ؾًٌام ؾهؿ، اهك بمقگ و ؼٙیكی قا هكجکب گكؾیؿه و ایى ؾق هیاو ٌب و قول قغ هی
 جك بمقگ ؾق وا٬ٟ يهی ال اهكکًؿ که يهی ال وب و ؾًٌام ؾاؾو لهايه، وپه اٌاقه هی .1«ٌایٟ اوث

                                                           
 ٓ.211-2/212هص٘ىٞ ٨حاوی و ه٭االت ٔ -2
ؾب و ٤یكها، باب ل٩اٚ هى األکحاب األ ؾقهىلن ؛ 20/110ٓٓ، ٨حط 8212ٔٔ ٌ٘اقهؾب، باب ال جىبىا الؿهك، کحاب األ -1

 ٓ.21/1ٔ يٓ، يىو1118ٌٔ٘اقه ٠ى وب الؿهك،  يالًه
 ٓ.1/123ال٘ىًؿ ٔ -1
 ٓ.20/110ٔ ي٨حط الباق -1
 ابى ظصك. ،20/112ٓٔ ي٨حط الباق -1
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-جك ٔهك آيچه ک٘حك ال لهايه اوثٓ هیٔؾًٌام ؾاؾو لهايهٓ ؾق قاوحای يهی ال ؾًٌام ؾاؾو اهك کىچک

به يهی ال ؾًٌام ؾاؾو به هك چیمی و يه جًها لهايه ؾاقؾ هگك آيکه ٌكٞ بؿاو اشاله ؾاؾه  . و ایى اٌاقهباٌؿ
 .2چكا که ٠لث واظؿ اوث ؛اوث

٬ىم ٠كب چًاو »ؾاقؾ آو اوث که: بیاو هی ی که اهام يىو ایى ظؿید ه٘چًاو اها وبب وقوؾ
ؾ ٌؿو هکايی یا اجبل٦ هالی و یا ها ه٘چىو ٨ىت ٌؽّی یا يابىبىؾيؿ که به هًگام ظىاؾخ و هّیبث

-یو ال ایى ٬بیل ؾیگك ال٩اٚ وب و ؾًٌام قا به کاق ه «فدهر یا خقبة»گ٩حًؿ: ... لهايه قا ؾًٌام ؾاؾه و هی
ْ٪َؽ، تَُفت٬ُّا اَل »٨كهىؾيؿ: بكؾيؿ. په قوىل الله  ْ٪ؽُ  ُ٪٬َ  اهللَ  َ٘إِنَّ  اَلَّ لهايه قا ؾًٌام يؿهیؿ، به » «اَلَّ

ها و ی ایى هّیبثی١ًی ٨ا٠ل و ٨كوؾ آوقيؿه« ليؿ.ٓقاوحی که الله ٠موشل لهايه اوث. ٔلهايه قا ق٬ن هی
ا ؾًٌام ؾهیؿ، آو وب و ؾًٌام به ؼؿاويؿ وبعاو بال قخ قا ؾًٌام يؿهیؿ که چىو ٨ا٠ل آويىالل و ظىاؾ

 باٌؿ.ها هیی آولیكا ایى الله ٠موشل اوث که ٨ا٠ل و يالل کًًؿه ،گكؾؾهی
ه٘او لهاو اوث که ؼىؾ ٠٘لی يؿاقؾ بلکه آو يیم هؽلى٬ی ه٘چىو وایك هؽلى٬ات « الؿهك»اها 

ْ٪ؽُ  ُ٪٬َ  اهللَ  َ٘إِنَّ »٨كهىؾيؿ: الهی اوث و ه١ًای ایى که قوىل الله  آو اوث که ٨ا٠ل يىالل و ٨كوؾ  «اَلَّ
 .1«٠لنأباٌؿ. والله ی ظىاؾخ و قؼؿاؾها و ؼال٫ کائًات الله ٠موشل هیآوقيؿه

باب من »، ؾق کحاب الحىظیؿ بابی قا جعث ٠ًىاو ى قاوحا اهام هصؿؾ هع٘ؿ بى ٠بؿالىهابو ؾق ای

ـکك ي٘ىؾه « هؿ، ؾقظ٭ی٭ث الله ٠موشل قا آلقؾههكآيکه لهايه قا ؾًٌام ؾ» «اهلل یش  افدهر ؾؼد آذ
 به ٌكض ـیلقا کًؿ. و هىائلی قوایث هی جك بیاو گكؾیؿ،ه پیًقا ک ةهكیك بىأظؿید  ،اوث و ؾق آو

 :ي٘ایؿال آو اوحًباٖ هی
 يهی ال ؾًٌام ؾاؾو لهايه؛ 2ٓ
 ث و آلاق قوايؿو به ؼؿاويؿ هح١ال؛ؾًٌام ؾاؾو به لهايه، به اـی ج١بیك ال 1ٓ
لى ایًکه ٌؽّی يیث ٬لبی ؾًٌام ؾاؾو به لهايه قا يؿاٌحه باٌؿ، اها گاهی با ایى ٠٘لکكؾ و  1ٓ

 گكؾؾ.ی به لهايه هعىىب هیؾًٌام ؾهًؿه
به هك ظال، يىیىًؿه ایى ؾاوحاو به ؼٙا ق٨حه اوث که ٬ىىت و »گىیؿ: هی اللهظ٩ٝهٌیػ بى بال 

ق يیىث که  ؛ؾاؾه اوثوؽحی و جًؿی قا ؾق ٠ًىاو ؾاوحايً به لهايه يىبث  ؿ  چكا که ؾق وا٬ٟ ایى ٬ 
هحّك٦ ؾق اهىق اوث، بلکه ایى جًها الله ٠موشل اوث که بك اوان ظک٘ث واالی ؼىیً اهىق 

                                                           
 ابى ظصك. ،20/111ٓٔ ي٨حط الباق -2
 ٓ.21/8ِعیط هىلن ٔ ٌكض -1
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ٌىؾ، بلکه الله هؽحل٧ و اٌیاء قا ه٭ؿق ي٘ىؾه اوث. و الله ٠موشل به ٬ىىت و وًگؿلی و٧ِ ي٘ی
باٌؿ. چًاو که جك ال هاؾق به ٨كليؿي هیههكباوو بلکه  بث به بًؿگايً قظین و ههكباو اوث٠موشل يى

ُ »ؾق ظؿید ِعیط واقؾ ٌؿه  رَْض٣ُ  ّلَلَّ
َ
َِٓتاِدهِ  أ ِ الله هح١ال بك بًؿگايً ال ایى ٔهاؾقٓ » 2«ة٬َََِلَِ٪ا َ٪ِؼهِ  ٦٤ِْ  ة

های ؼىیً باٌین جا بًابكایى واشب اوث که هكا٬ب ل٥مي ٬لن .«جك اوثيىبث به ٨كليؿي ههكباو
گىيه اواهك الله ٠موشل و قوىلً قا شاهه ٠٘ل هایی به يگاقي ؾق يیاهؿه و ایىؾاوحاوایًکه چًیى 

پىٌايؿه و جىظیؿ و یگايگی الله ٠موشل قا ؾق ؼىیٍحى ج٭ىیث ي٘ىؾه و به وك ظؿ ک٘ال بكوايین و ال 
 .1...«ا هًا٨ی ک٘ال آو اوث، ؾوقی شىیینآيچه هًا٨ی آو و ی

٬ّة »هایی اوث که ؾق گىییبه ٠٭ایؿ هىل٘اياو، یاوه اوحهماء و ج٘ىؽك های ِىقت ال ؾیگك -1
ی ٬ٕا و ٬ؿق قا به ج٘ىؽك و که ؾق آو يىیىًؿه ٠٭یؿه جؤلی٧ ٠لی شاقم واقؾ ٌؿه« یؿقٌ ة٤اؾ

 قیٍؽًؿ گك٨حه و به پكوقؾگاق آو٘او و لهیى اهايث ي٘ىؾه اوث.
ج٘ىؽك ببلیی که بك ؾیگكی ٬ه٭هه ٬ؿق قا ًٌیؿم که ؾق ٌاؾی و »گىیؿ: يىیىًؿه ؾق ایى ؾاوحاو هی

 .1«قویؿه بىؾ، ٨كو ق٨حه بىؾ
يه ای ه٘ىك ؾلیكم، هیچ چیمی ؾق لهیى یا آو٘او يیىث که هیاو هى و جى هايٟ و »گىیؿ: و يیم هی

 .1«ظائل گكؾؾ
ی ٬ؿق هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء وا٬ٟ گكؾیؿه، ؾق لهاو شًگ ٨كايىه بك ایى ؾاوحاو که ؾق آو ٠٭یؿه

و بلکه ؾق آو ؾق ٬ؿقت  ىقؾ جىهیى و ؾًٌام ٬كاق ؾاؾهبا اولىبی ؼاَ اقکاو ای٘او قا ه٠لیه هّك بىؾ که 
کًؿ و ای٘او به ٬ؿق قا هىقؾ ج٘ىؽك و ؼؿاويؿ هح١ال، پكوقؾگاق آو٘او و لهیى ایصاؾ ٌک و جكؾیؿ هی

هايی هن ؾق لؾهؿ آوای کكیه و لٌث ال هىل٘او هحؿیى شلىه هیؾهؿ و چهكهقیٍؽًؿ و اهايث ٬كاق هی
که به ؼا٘ك ا٠ح٭اؾ و باوق به ٬ؿق، ؾق بكابك ايگلیه و ق٨حاق و ٠٘لکكؾٌاو هىقؾ وحایً وا٬ٟ گكؾیؿه و 

 .1ي٘ایؿی٧ هیها قا ٌكی٧ و ٌك٨اء جىِايگلیه آو
ذیك ؤها ؾق بكابك ٠٭ایؿ هىل٘اياو، جچیًیويه شلىه ؾاؾو ٬ٕایا و ایى ؾویىهجكؾیؿی يیىث که ایى واق

                                                           
هىلن، کحاب  ؛20/110ٓٓ، 1333ٔٔ ٌ٘اقهؾب، باب قظ٘ة الىلؿ وج٭بیله و ه١اي٭حه، ، کحاب األيبؽاقبه قوایث  -2

ه  الحىبة، باب  ب   ٕ ْث ٤  ٭  ب  ا و  ه  يَّ أ  ی و  ال   ١ ِه ج  ِة اللَّ  ٘ ْظ ِة ق   ٓ.21/11ٓ، 1111ٔٔ ٌ٘اقه، ٨ِي ِو١ 
 .211ٓ-2/211هص٘ىٞ ٨حاوی و ه٭االت ٔ -1
 وق٨ا٬ه. يش٘ال ٠بؿ الهاؾ، 11 :هًاهس الل٥ة ال١كبیة، َ يم جٕلیل ٨أ: جٙىیك به ي٭ل ال، 31 :الكٌیؿ، َ ةاؾ٬ ة٬ّ -1
 .211 :ه٘او، َ -1
 الً٘اهس الؿقاویة". ي٨ يٓ، ٔ٘ى ولىلة "ال٥مو ال٩کك12م جٕلیل .... ٔأجٙىیك  -1
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های جؿقیه اوث که ؾايً لیكا ایى بكياهه و قوي ،هىل٘اياو، ؾؼحك و پىك، ؾاقؾبىمایی بك ٨كليؿاو 
ي٘ایؿ و اگك ؾايً آهىلاو ؾق اي جكبیث هیآهىلاو قا بك اوان هٕ٘ىو ٨کكی و ٠٭یؿجی و ق٨حاقی

ها ای بىىی آوؾقواله ی اوبلهی قا ٨كا گك٨حه و چًیىبه ؾیى اوبلم و ٠٭یؿهظكهحی  بی هؿاقن اهايث و
-گكؾؾ، بكاوحی آیا ؾیگك اؼبل٬ی بكای شىاياو با٬ی ؼىاهًؿ هايؿ و بكاوحی ؾیگك کؿاهیى هايٟ ؾیًی آوبال 

 ؾاقؾ.ها قا ال و٬ىٞ ؾق ٨اظٍه و قـایل اؼبل٬ی بال هی
 متااااای یبؾااااای افبـقاااااان یوماااااا  اماااااه

 

 ذا ــاااااات تبـقااااااه وؽاااااار  هیاااااادمإ 
 

قا ؼكاب و آووالی و ؾیگكی هیقا که جى آوقوؿ، لهايیچه و٬ث واؼث واؼح٘او به پایاو هی»
 .«کًؿویكاو هی

ؾق « ةالى٘ى الّ٘كی»ی چه قولياههجىاو به آياوحهماء به ٠٭یؿه يیم هی های ِىقت ال ؾیگك -1
که  هًحٍك کكؾه اٌاقه ي٘ىؾ «ظذاب افؼز ظؾی رشائط ؾقدیو»م جعث ٠ًىاو 1/21/2311جاقیػ 

قا، وايؿو هكؾم ال آوؾق آو ٠فاب ٬بك و اظىال هىلًاک قول ٬یاهث قا به ج٘ىؽك گك٨حه و جك
ی اشح٘ا٠ی ؼٙكياکی بكای يىل ه١اِك جل٭ی کكؾه و بیاو ؾاٌحه که جكوايؿو ال ٠فاب ٬بك ٬ٕیه

ای ياهًصاق و ياهبلئن اوث که هًصك به ی آیات ٬كآيی و اظاؾید ِعیط يبىی، وویلهبىویله
ی پكؾاؼحى و گىي ٨كا ؾاؾو به گكؾؾ که ؾق وا٬ٟ يحیصههای ٠ّبی و قوايی و ؾقويی هیاقیبی٘

 باٌؿٕٕٕهای جكوًاکی هیچًیى ِعًه
و جًها اکح٩ا کكؾو به  جكهیب و بین ؾاؾو های ِىقت به ؾوقی شىحى ال« ال٘ىل٘یى»ی و يیم قولياهه

 .2ؼىايؿه اوثها و ج١الین آو ٨كالحمام به آهىلهم به وىی اوبلم و اجك٤یب و جٍىی٫، ؾق قاوحای ؾ٠ىت هكؾ
و ١ً٘ه و « الى٘ى الّ٘كیة»ؾق قؾ بك ا٨حكاء قولياهه « ال٘صحٟ٘»ی اها ٠ؿياو ليکی ؾق هصله

ای قا که لهؤاها هى»گىیؿ: قیٍؽًؿ وی به ٠٭ایؿ هىّلن و ١ٙ٬ی هىل٘اياو به ٌیىایی پاوػ ؾاؾه و هی
 گىیین:ا٬ٍه ٬كاق ؾاؾه و هیقولياهه الى٘ى بؿاو پكؾاؼحه هىقؾ هً

ی جكوًاک و هىلًاک ٬یاهث و ٠فاب ٬بك و آجً ال٧ٓ اللم اوث ؾق ابحؿا بیاو ؾاقین که ِعًه
 ها واشب اوث.باٌؿ که بك هك هىل٘ايی ؾايىحى و جّؿی٫ آوشهًن، ال ٠٭ایؿ هىّلن ؾق ؾیى هی

                                                           
؛ لیكا جًها ا٠ح٘اؾ ي٘ىؾو به يّىَ و٠یؿ اوثجكؾیؿی يیىث که ایى هًهس و قوي ؾق يمؾ اهل اوبلم هكؾوؾ  -2

هًهس « الحك٤یب»ؾهًؿ ٔالحكهیبٓ هًهس ؼىاقز و يیم ٨٭ٗ ا٠ح٘اؾ ي٘ىؾو و جکیه بكيّىِی که و٠ؿه و بٍاقت هی
چكا که  ؛ث که اهل وًث و ش٘ا٠ث بكآيًؿوا باًٌؿ. و ظ٫ ه٘اوها با٘ل و هكؾوؾ هی. و هك ؾوی ایىاوثهكشئه 

گىيه ًؿ و ایىکًه یک ايؿاله و با هن جىشه هیها بآو یهیاو يّىَ و٠ؿ و و٠یؿ شٟ٘ ي٘ىؾه و ؾق یک لهاو به هك ؾو
 باًٌؿ.قو هیاوث که اهث ووٗ و هیايه
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ی هىلًاک قول ٬یاهث اوث هًٝكهبٓ بكاوحی ٬كآو وكٌاق ال آیات جكهیب ٔبین ؾاؾوٓ و ـکك آجً و 
هىلًاک قول ٬یاهث واقؾ ٌؿه ، ـکك ج٩ّیلی هًاٜك  که ؾق اظاؾید بىیاقی ال قوىل الله ه٘چًاو

ى ي٘ایؿ .. لفا اگك ایى قولياهه هعحكمٕٕ جّ٘ین بك آو ؾاقؾ که ایى يّىَ و آیات و اظاؾید قا ل٥اوث .
 .. چًیى ٠٘لکكؾی يؽىاهًؿ ؾاٌث .كگم ... اها هىل٘اياو هو و هًملث آو اوث ؤایى ٌ

جكیى ٬ىا٠ؿ ؾ٠ىت به وىی الله ٠موشل، هلحمم بىؾو به اولىب جك٤یب و جكهیب ٔبین زٓ ال واؾه
 باٌؿ.ؾاؾو و جٍىی٫ ي٘ىؾوٓ هی

 .2اوثو ایى يیم هىا٫٨ با يٝام جكبیحی شؿیؿ 
٘ىؾه و ؾق وا٬ٟ ی جك٤یب و جكهیب ليؿگی ييٝك ال ایًکه هىل٘او ؾائ٘ا ؾق هیاو ؾو شفبهِك٦

ۖٞ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ که هیهّؿا٪ کبلم الله ٠موشل هی ة جا َٚ َ٘ة رََمجاة َوَر  و ؿیبا اه و» [30يبیاء: ]األ ﴾يَۡؽُقَٜج
 .«ؼىايؿيؿیه اؾی٨ك به قا ها نیب

گىیین: بكاوحی اگك ٌ٘ا وا١٬ا يگكاو ایصاؾ هٍکبلت ٠ّبی و قوايی والو ایى قولياهه هیئؾٓ به هى
ها قا پك های جكوًاک و وظٍحًاکی که ؼايهؾقويی يىل شؿیؿ هىحیؿ، په چكا به ٨یلنهای و بی٘اقی

هایی که جصاول و والؾ و به ٨یلنهای شًىی که اؼبل٪ قا هؿ٦ گك٨حه و يابىؾ و جباه هیکكؾه و يیم به ٨یلن
حه و ؾق آهىليؿ، جىشهی يؿاٌهاو هیج١ؿی و شكم و شًایث و ٬حل و هّك٦ هىاؾ هؽؿق قا به ٨كليؿاو

گكییؿ و اظىان ياقاظحی ىل شؿیؿ هی... چكا بك يآوقیؿ ها وؽًی به هیاو ي٘یهىقؾ ؼٙك و ٔكق آو
که ؼىؾ با ايحٍاق جّاویك قيگاقيگ لؽث و ٠كیاو ؾق هٙبى٠ات ؼىؾ، ؾق اهك ايعكا٦ و کًیؿ ؾقظالیهی

 .1کًیؿ؟ٕٕگىيه هحًا٬ٓ ٠٘ل هیها وهین هىحیؿ؟ٕ بكاوحی چكا ایىوجباهی آ
ُ وَ ﴿ پكؾالؾها هیو ؾیگك هىاقؾی که يىیىًؿه ؾق ؾ٨اٞ ال ؾیى اوبلم و ؾًٌ٘ی با ؾًٌ٘او ؾیى بؿاو  ٱّللٍّ

 ِ ۡمؿِه
َ
َٰٓ أ ۡزَثَ  ۦََغٌِّت لََعَ

َ
ٍّٖ أ َٜن  ٱنلٍّةِس َوَؾَِٰس ُٕ و  كهیچ ؼىؾ کاق بك ؼؿا» [12]یىو٧:  ﴾ٵََل َحۡكَْ

 .«ؾايًؿیي٘ٓ قا كيیجؿب و ل٧ٙ ظک٘ث یایؼ٩أ هكؾم ٍحكیب یول اوث، هىّلٗ
جىاو اوحهماء و ج٘ىؽك به ٠٭یؿه و باوق ذىاب و ٠٭اب، بهٍث و شهًن، هی های ِىقت ال ؾیگك -1

ی ا٠ح٭اؾ ذىاب و ٠٭اب بیاو ؾاٌحه که ایى ايؿیٍه به آيچه هع٘ىؾ هع٘ؿ الؽٕیكی ؾق لهیًه
یهی اوث که هك بؿ»گىیؿ: های اشح٘ا٠ی قا به ؾيبال ؾاقؾ، اٌاقه ي٘ىؾ، آيصا که هی٨ىاؾ اقلي

                                                           
گك٨حه باٌؿ، لیكا یى هًهس قا ال اوبلم چه بىا که اباٌؿ و بلکه يٝام جكبیحی شؿیؿ ؾق ایى قاوحا با هًهس اوبلم هىا٫٨ هی -2

 باٌؿ.ال يٝك لهايی اوبلم پیً ال آو هی
 هـ. 2101ول ، قبیٟ األ813ی هصلة ال٘صحٟ٘، ٌ٘اقه -1
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هایی ها، اشك و همؾ و ذىاب و کی٩ك و هصالاتها و بؿیؾیايحی ؾق بكابك ظىًات و ویئات، يیکی
ها ه٭كق ي٘ىؾه اوث و بؿیى جكجیب اوث که بكؼی ال هئهًاو بكای کىب هك چه بیٍحك ال يیکی

ؾيبال يؿاٌحه باٌؿ ی اشح٘ا٠ی به اايؿ، ٨ایؿهو لى ایًکه ا٠٘الی قا که ايصام ؾاؾه کًًؿجبلي هی
-ٌىؾ ه٘چًاو که بعكاوها هیی ذىاب و ٠٭اب هًصك به ج٥ییك و جبؿیل اقلي... بكاوحی ايؿیٍه

که ؾق ظالث اول، ایى شاه١ه اوث  گكؾؾهای هالی هیهای ا٬حّاؾی هًصك به اؼبلل ؾق اقلي
ی ذىاب  ايؿیٍه ... بًابكایىگكؾؾ بیًؿ و ؾق ظالث ؾوم ایى ؾولث اوث که هحٕكق هیکه لیاو هی

.. و هى ه١ح٭ؿم که قوض ٠٘ل کكؾه اوث . ها گكوه ی ؾق جىشیه ا٨كاؾ وو ٠٭اب ه٘چىو وببی ٬ى
 .2«اوث ؾیى ال ایى يٞى جصاقت ؾوق و بكی

قا ایًچًیى و٧ِ کًؿ و آوی ذىاب و ٠٭اب به ٠ًىاو یک ايؿیٍه یاؾ هیاها ایًکه يىیىًؿه ال ٠٭یؿه
؛ لیكا ذىاب و ٠٭اب اهكی اوث اوثؾاؾو ظ٭ای٫ و هّٙلعات ٠ل٘ی  ي٘ایؿ، ؾق وا٬ٟ واقويه شلىههی

ايؿ و ال ایى شهث واشبی ال و پیاهبكاو ؾق هىقؾ آو وؽى گ٩حه حب آو٘ايی با آو يالل گكؾیؿه اوثکه ک
کًؿ که گىیا ال ٘كی٫ ای یاؾ هیباٌؿ، يه آيگىيه که يىیىًؿه ال آو به ٠ًىاو ايؿیٍهوىی ظٕكت ظ٫ هی

هى بٍك اوث، بلکه ذىاب و ٠٭اب ىوٗ ٠٭ل ایصاؾ گكؾیؿه و واؼحه و پكؾاؼحه ـج٩کك بٍكی ج
ها و اؼبل٪ ها قا به باالجكیى اقليؿ که آوًباٌظ٭ی٭ث ال ٠٭ایؿ قاوػ و هىّلن ؾق هیاو هىل٘اياو هیؾق

ایًچًیى  اشح٘ا٠ی قهً٘ىؾ واؼحه و ایٍاو قا ال ا٠٘ال لٌث ٜاهكی و باً٘ی به ؾوق ؾاٌحه اوث. لیکى
-ٌاو کىق گٍحه اوث، آيصا که هیو بّیكت ها چٍن باًٌؿ کهموشل هیىايی هّؿا٪ کبلم الله ٠ک

ٓۡ يَِكرُيواْ ِِف ﴿ ٨كهایؿ: وََْ
َ
ۡرِض أ

َ
ة ََل  ٱۡۡل َٛ ۖٞ وَإِجٍّ ة َٛ ِ ُكَٜن ث َٕ ۡو َءاَذان  يَۡك

َ
ةٓ أ َٛ ِ ٓۡ ًُُْٜب  َحۡكٌَُِْٜن ث ُٛ

َ َٜن ل ُُ َذذَ
ثَۡصَٰؿُ َتۡكَم 

َ
ُُْٜب َوَؾَِٰسٖ َتۡكَم  ٱۡۡل ٌُ ّۡ ٍَِّّّت  ٱ ُؽورِ ِِف  ٱ و  كیو به ىیله ؾق ایآ» [18]العس:  ﴾ڎ ٱلطَّ

 هن به یهائؾلٓ وح٘گكاو یهاکاغ یهاكايهیو و هٍاهؿه گفٌحگاو آذاق ؿویؾ الٔ جا ايؿيپكؾاؼحه و٩ك
 که باًٌؿ ؾاٌحه ییهاو گىي کًًؿ ٨هنٓ وک ؾق ظ٫ ؾ٠ىت ٬بال ؾق قا ؼىؾ ٩هیؤٜ هابؿاو که قوايًؿ

 کىق که ىحًؿیي ها چٍن ىیا که چكا بًٍىيؿ؟ٓ قا ؼؿاويؿ و ٨كهاو وشؿاو یو يؿا شّباقاو اؼباقٔ هابؿاو
 .«ٌىيؿیه ًایياب که هىحًؿ هاًهیو ؾقوو یهاؾل ىیا و بلکه گكؾيؿ،یه

 1«يباءاأل» یقولياهه چیمی اوث کهماء به ٠٭یؿه و باوق قول ٬یاهث، اوحه های ِىقت ال ؾیگك -8
ای به جّىیك کٍیؿه و های يی٘ه ٠كیاو قا ؾق ؾاؼل بٍکهآيصا که ايىاو اوث، هًحٍك ي٘ىؾه

                                                           
 1: ز يگا .باٌؿو ایى یک قای و ؾیؿگاه ویاوی هیم، 2311 والهبك اوؾ 11، 218ال١ؿؾ  21وبى٠یة ز الىیاوة األ -2

 .211-211 :َ «ال٭كآيیىو» ي٭ل البه م، 2313/هایى/22، ٠288ؿؾ 
 م. 2310وپحاهبك  1ؾق جاقیػ  ٩ِ21عه  2811ٌ٘اقه  -1
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باالی آو جّىیك با ؼٗ ؾقٌث يىٌحه اوث: ؾق بٍکه واقؾ ٌىیؿ؛ و ؾق پاییى جّىیك يیم ه٘یى 
ش٘له قا يىٌحه و په ال آو ایى ٠باقت قا ـکك ي٘ىؾه اوث که: ایى ق٬ابث ٠٘ىهی و ؾلپفیك و 

 .2اوث، آو هايًؿ قول ظٍك اوثلفت بؽً 
ای که ی ایى هٙلب ال ـکك قول ظٍك و جٍبیه جصٟ٘ آو ٨او٭او ؾق بٍکهبكاوحی ه٭ّىؾ يىیىًؿه

ظیایی او قا به ایى ظؿ ٌكهی و بیول بمقگ، قول ٬یاهث چیىث؟ آیا بیايؿ، به آو قؼىؾ ؾق آو ق٨حه
گك٨حه اوث و ایًچًیى جصٟ٘ ظكهحی  بی و قوايؿه که الله ٠موشل و قول ٬یاهث قا ایًچًیى به قیٍؽًؿ

ای ٌىيؿ و هك لو ظاهلهکًؿ که يىلاؾاو ؾق آو پیك هیا٨كاؾی پىث و ٨كوهایه قا به قولی جٍبیه هی
ای ٔوىؾهًؿ ٌؿو ٠ؿه «تغابن»کًؿ؛ قولی که الله ٠موشل ؾق کحابً ال آو با اون ٨كليؿي قا و٭ٗ هی

ی آو بكابك با پًصاه هماق وال اوث؛ بكاوحی ؾق آو قول چه لهو ايؿا کًؿو لیايً٘ؿ ٌؿو گكوهیٓ یاؾ هی
 پاوؽی ؼىاهؿ ؾاٌث؟

... ي٘ال و اظکام آو هايًؿ ٘هاقت و  اوحهماء به ١ٌائك ؾیى ه٘چىو های ِىقت ال ؾیگك -1
ـاکك و  الؿیى ابى  يو هع 1يالى١ىؾ شاقظ بىأ٠٘لکكؾ ٤الیاو ِى٨یه ه٘چىو ٌیػ جاز الؿیى 

به ١ٌائك ؾیى و اِىلً اهايث ي٘ىؾه و ال بكپا ؾاٌحى ي٘ال قوی بك  باٌؿ. آيصا کههی ٠1كبی
گكؾؾ؛ جابیؿه و ایى گ٘او قا ؾق هیاو هكؾم ایصاؾ ي٘ىؾيؿ که جکالی٧ ؾیًی ال هك واِلی وا٬ٗ هی

 .اوثهای آياو به ١ٌائك ؾیى ای ال اهايثگكؾؾ جًها ي٘ىيهو آيچه ـکك هی
ـاکك -١ٌائك ؾیى ها ؾق قاوحای اهايث به بكؼی ال آو -ای ٠٘ل هیبه گىيه - ه٘چىو جاز الؿیى 

گك٨حًؿٓ ظحی که ٔو ؤىیی ؾیگك ؾق ایى ه٩ث قول ي٘ی بكؾيؿکكؾيؿ که ه٩ث قول با یک ؤى به وك هی
ؾق ابحؿای قهٕاو  يلصاقظبى الى١ىؾ اأؾق اواؼك ٠٘كي ایى ه٭ؿاق قولها به یالؾه قول قویؿ، بلکه ٌیػ 

الؿیى ابى  يهع و 1کكؾ هگك په ال گفٌث ًٌ قول ال ٠یؿ؛ى قا جصؿیؿ ي٘یگك٨ث و ایى ؤؤى هی
 .1بكؾكبی وه هاه با یک ؤى به وك هی٠

باٌؿ و بلکه وكپیچی ال اواهك الله بكاوحی ایى ٠٘لکكؾ جصاول و ج١ؿی ؾق ظؿوؾ الله ٠موشل هی
ٖ َحۡكِص ﴿ ٨كهىؾيؿ:گىیؿ: اها ایًکه الله ٠موشل هی  ة. ابى جی٘یاوث٠موشل و قوىلً  َٔ َ َو  ٱّللٍّ

                                                           
 هـ. 2100ٌىال  1، 1، َ 138ال٘صحٟ٘، ٌ٘اقه  ةهصل -2
 ـکك کكؾم، به ٌكض ظال ایى ؾو ٌؽُ ؾوث يیا٨حن.ٓ 1/213الٙب٭ات الکبكی ٔشم هٙلبی که ال  -1
 جك ٌكض ظال وی جىٔیط ؾاؾه ٌؿ.پیً -1
 .ي١ٌكاي ،221ٓ-1/221الٙب٭ات الکبكی ٔ -1
 ، ؾ. ٠بؿالله ِابك.11 :ؾقاوة ي٭ؿیة، َ يالىیؿ البؿو -1
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ة َوَلُ  ۥَوَيَذَكؽٍّ ُظُؽوَههُ  ۥَورَُقَٜلُ  َٛ ا ذِي ُٙ َٗةًرا َخَِٰلا ْۡ ِٛي   ۥيُۡؽِػ  که و آو» [21]الًىاء:  ﴾ٮَقَؾاب  مَّ
 نی٠ٝٔ آجً به قا او ؼؿاويؿ ؾقگفقؾ، ؼؿآ ىی٬ىائ یهكلها و ال کًؿ یيا٨كهاي ٥٘بكيیپ ؼؿا و ال که

 .«اوث یاؼىاقکًًؿه ٠فاب قا اوٓ آو ال ٠بلوهٔ و هايؿیه آو ؾق شاوؾايه که گكؾايؿیه واقؾٓ ؾولغ
و ياچیم ٌ٘كؾه اه٘یث  ها قا بیؾق هىقؾ کىی اوث که ٨كائٓ قا ايکاق ي٘ىؾه و آو - ٠لنأوالله  -ایى 

 .2«آوقؾ که ٠فاب بكای او آهاؾه ٌؿه اوثو به یاؾ ي٘ی
که  ؾاقؾبیاو هیی ٬كآيی قا ؾق ایى لهیًه کًؿ که اؾلهآو ـکك هیوبلم ایى وؽى قا په ال و ٌیػ اإل

ؾق ٬كآو کكین شم ؾق ظ٫ ک٩اق واقؾ يٍؿه اوث و کىايی که ؾیى قا بالیچه و اوباب « ٠فاب ههیى»
ٍّٖ ﴿ ٨كهایؿ:چكا که الله ٠موشل هی ؛باًٌؿؾهًؿ ال ایى ٬بیل هیوكگكهی ٬كاق هی ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ

َ
َوَّهِٖ َقد

ِ إِ  ث
َ
ِۡ أ َْۡكُتۚٗ ًُ ٍّ٘ة ََنُُٜض َوَٗ َُ ة  َٕ ِ جٍّ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ْ ًَۡؽ  ڡَُ ََل َتۡكَذِؾُروا

ْ ُُمۡؿَِِٔي  ٜا ٓۡ ََكُٗ ُٛ جٍّ
َ
ۡب َؼةٓنَِىَۢة ثِد ٓۡ ُجَكّؾِ ُِ٘س ّٔ ۚٗ إِن جٍّۡكُه َقٖ َؼةٓنَِىحٖ  ۡٓ ُِس  ﴾ڢَزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘

: ًؿیگىیه ،یکً بالؼىاوثٓ ياهًصاقٌاو یو کكؾاقها ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك» [88-81لحىبة: ]ا
 و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبالٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾٔ
 په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٕ ٔکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ

ٓ ىحهیٌا یکاقها و ايصام هصّؿؾ جىبه وبب بهٔ قا ٌ٘ا ال یبكؼ هن اگك. ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال
ٓ و هئهًاو ٥٘بكیپ ظ٫ و ؾق هايؿگاقيؿ ؼىؾ و ي٩ا٪ ک٩ك بكٔ آياو كایل. نیبؽٍیي٘ قا گكیؾ یبكؼ ن،یببؽٍ

 .«ؾهًؿیه اؾاهه ؼىؾ یبمهکاق به
های واال ه٭ام و اظکام ٠اؾاليه آو، هىؽكه اوحهماء به ؾیى و ج١الین و آهىله های ِىقت ال ؾیگك -1

ظکن »ايؿ، چًیى آهؿه اوث: باٌؿ. ؾق وئالی که ال هیئث ا٨حاء پكویؿهکكؾو ظصاب ٌك٠ی هی
کًؿ که پىًٌ و ظصاب ٌك٠ی ؾاقؾ و بلکه ظصاب ٌك٠ی قا به آيکه کىی قا هىؽكه هی

و ایى  ای هحعكک اوثگىیؿ: آو ؼی٘هکًؿ، یا ایًکه هیجىِی٧ هی٩٠كیث و شى جٍبیه و 
و يیم ظکن ؾیگك ال٩اٚ اوحهماء آهیم و  باٌؿوالو ؾق وؽًكايی ٠٘ىهی هیئجىِی٧ یکی ال هى

 ج٘ىؽك آهیم چیىث؟
ايؿ: هك آيکه هكؾ یا لو هىل٘ايی قا به ؼا٘ك ؾق پاوػ به ایى وئال چًیى بیاو ؾاٌحه 1ٌیىغ اقشً٘ؿ

٩اوجی . و جاوث لحمام و پایبًؿی به ٌكی١ث اوبلهی هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿ، کا٨كج٘ىک، ا

                                                           
 .11 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
 که ٠باقجًؿ ال: ٌیػ ٠بؿال١میم بى بال، ٌیػ ٠بؿالكلا٪ ٩٠ی٧ و ٌیػ ٠بؿالله بى ١٬ىؾ و ٌیػ ٠بؿالله بى ٤ؿیاو. -1
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کًؿ که آو ج٘ىک به ٌكی١ث ؾق ٬الب ق٠ایث ظصاب ٌك٠ی جىوٗ لو هىل٘او باٌؿ یا ایًکه ؾق ي٘ی
ی جبىک هكؾی گىیؿ: ؾق ٤موهاوث که هی ٬البی ؾیگك باٌؿ. و ؾلیل آو قوایث ٠بؿ الله بى ٠٘ك 

جك و ؾقو٤گىجك و جكوىجك ؾق بكابك ؾق ش١٘ی يٍىحه بىؾ، گ٩ث: ه٘چىو ایى ٬اقیاو ٬كآو ٌکن گًؿهکه 
قا ال ایى و جى ال هًا٨٭او هىحی، ظح٘ا قوىل الله  یؿم. په هكؾی بؿو گ٩ث: ؾقو٢ گ٩حیؾٌ٘ى يؿ

بى لله اقویؿ، ٬كآو يالل گٍث. ٠بؿله به قوىل الله ؤوالم. په چىو ؼبك ایى هىله هٙلٟ هیؤهى
آویماو گىیؿ: ؾیؿم آيکه ایى وؽًاو قا بك لباو آوقؾه بىؾ، ؼىؾ قا بك ٌحك قوىل الله هی ٠٘ك

، ها جًها ال قوی  گ٩ث: یا قوىل اللهکه هیٌؿ ؾقظالیها کٍیؿه هیکكؾه و پاهایً قوی وًگ
ِ ﴿ ؾق پاوػ به وی ٨كهىؾ:ٌىؼی و وكگكهی ایًچًیى گ٩حین. اها قوىل الله  ث

َ
ِ أ  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ

ُـِءوَن  ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ٓۡ  ڡَُ ُِ٘س ّٔ ۚٗ إِن جٍّۡكُه َقٖ َؼةٓنَِىحٖ  ۡٓ ُِس ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘ ََل َتۡكَذِؾُروا
َِٔي   ُُمۡؿِ

ْ ٜا ٓۡ ََكُٗ ُٛ جٍّ
َ
ۡب َؼةٓنَِىَۢة ثِد آو ٌؽُ به هئهًاو قا  ، اوحهماءالله گىيه قوىلو ایى ﴾ڢُجَكّؾِ

 .2«اوحهماء و ج٘ىؽك به الله ٠موشل و آیات و قوىلً جل٭ی ي٘ىؾيؿ
ها به ج٘ىؽك ؾیى و اوحهماء و قیٍؽًؿ ظصاب ٌك٠ی و و ال ایى ؾوحه اوث ٨ؽك ٨كوٌی  الئیک

و »گىیؿ: هیى هیأظ٘ؿ أها به يام ظىیى های اوبلم؛ یکی ال ایى الئیکؼكؾه گیكی ال آؾاب و آهىله
باٌؿ ه هًىقه بىؾه اوث و هحًاوب ٬اهكه ؾق ٬كو بیىحن ي٘یچًیى ظصاب، هًاوب ؾوقاو هؿيی و هؿیًه٘

.»..1. 
هیى وأط و آٌکاق اوث؛ وی ظصاب أظ٘ؿ أج٘ىؽك و قیٍؽًؿ ؾیى، ؾق وؽًاو ظىیى  اوحهماء و

جك٬ی  ی هؿیًه بىؾه و بلکه ؾق ٠ّك پیٍك٨ث وکًؿ که جًها هًاوب شاه١هٌك٠ی قا چًاو جىِی٧ هی
ای ابحؿائی و بؿوی ی هؿیًه، شاه١هباٌؿ و ایى بؿاو ه١ًاوث که شاه١هی ٬اهكه هًاوب ي٘یبكای شاه١ه

-ها و اقليبا آو آهؿه و ج١الین و آهىلهبىؾه اوث و يیم وؽى وی بؿیى ه١ًاوث که ؾیًی که هع٘ؿ 

اولیه اوبلم، جٙبی٫ یا٨حه اوث، بكای  ه و وایك ٌهكهای هىل٘اياو ؾق ٠ّكهایهای آو که ؾق هؿیًه هًىق
گىیؿ: ٬كو بیىحن ؾیگك ِبلظیث يؿاقؾ؛ ٌیػ ٠بؿال١میم بى بال په ال ـکك بكؼی ال يىا٬ٓ اوبلم هی

ايؿ، بكجك ال ٌكی١ث اوبلم و و ٬ىايیًی که هكؾم ه٭كق ي٘ىؾه ایى ا٠ح٭اؾ و باوق باٌؿ که يٝامو هك آيکه بك »
ها شایم اوث و لى ایًکه ه١ح٭ؿ باٌؿ که ٬ٕاوت و ؾاوقی به وىی آوكؾو ب، یا ایًکه اوثیا هىاوی با آو 

وبلهی بهحك و بكجك اوث، یا ایًکه بك ایى باوق باٌؿ که يٝام اوبلهی ِبلظیث ظکن ي٘ىؾو به ٌكی١ث ا

                                                           
 ٓ.21-٨1/21حاوی اللصًة الؿائ٘ة ٔ -2
 ظىى ٠بؿالع٘یؿ. ي، ٠ل88 :ال١٭بليیىو.... َ به ي٭ل ال -1
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ؾق  ی. چًیى ٌؽّآو وبب پكاکًؿگی هىل٘اياو اوث ..جٙبی٫ یا٨حى ؾق ٬كو بیىحن قا يؿاقؾ، یا ایًکه 
 .1«ؾاؼل اوث 2يا٬ٓ چهاقم

چًؿی پیً ؾق یکی ال شىاهٟ پیكاهىو ها يیم اج٩ا٬ی قغ ؾاؾ که وكاوك اوحهماء به ظصاب ٌك٠ی بىؾ، 
باق  هى ٨كْ کكؾه اوث؛ اها ایىئقا بك لياو هی ال ٨كائٓ اوث که الله ٠موشل آواظصابی که ٨كیٕه

ی هؿ٠ی ؾهىکكاوی، ؾق ها گكوه الایى اوحهماء ال يىٞ ٠٘لی آو بىؾ. ؾو ؾايٍصىی ؾؼحك وابىحه به یکی 
ؾايٍگاه کىیث با پىًٌ و ظصاب ٌك٠ی و ي٭اب و ؾوحکً و به ِىقت ياًٌان واقؾ ؾايٍکؿه 

که جىشه ؾیگك جصاقت ٌؿيؿ و با ِؿای بلًؿ و با ظالحی هیصايی ٌكوٞ به وؽى گ٩حى ي٘ىؾيؿ، چًاو
ؾاؾيؿ و بلکه به ؾیگكاو يٍاو هیؾايٍصىیاو قا به ؼىؾ شلب کًًؿ و ٠بلوه بك ایى وا٪ پاهای ؼىؾ قا 

ٌاو قا ؾق ه١كْ ؾیؿ ه٘گاو ٬كاق ؾاؾه بىؾيؿ؛ و ایى ٠٘لکكؾ لٌث و ًٌیٟ قا ؾق بكابك ؾیگك ا٠ٕای بؿو
های ؾايٍگاه ظصاب ؼىؾ قا بكؾاٌحه و ؾايٍصىیاو ؾیگك هكجکب گكؾیؿيؿ. وپه ؾق یکی ال اجا٪

ٌكم و ظیایی ؼاقز ٌؿيؿ، جا بؿیى ِىقت  ىکه ٌلىاق هكؾايه پىٌیؿه بىؾيؿ، بؿوو ک٘حكی ؾقظالحی
 .1اوحهماء و قیٍؽًؿ ؼىؾ به ظصاب ٌك٠ی و اوبلهی قا جک٘یل کكؾه باًٌؿ

کًٍؿ؟ های آو ؾوث ي٘یبكاوحی ؾًٌ٘او اوبلم هیچگاه ال قیٍؽًؿ ؾیى و ج٘ىؽك آؾاب و آهىله
های وىی بكياههپه چىو ٔؾًٌ٘او اوبلمٓ ها قا ال ٬ُّ به »گىیؿ: ؾکحك هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى هی

ًٌىین که هحىشه ليؿگی قووحایی و ؾؼحكايی ٠٘لی با اواهی هؽحل٧ هًح٭ل کًًؿ، وئاالجی قا هی
ايؿ و به ای ال ٌهك به ؾوق ال هكگىيه ٫ٍ٠ وقلی و ههك وقلی ٌٔیٙايیٓ قٌؿ ي٘ىؾهکًًؿ که ؾق گىٌه هی

ی بی٘اقی ظیاء قا په ال الاله االت پیٍك٨ث و جك٬ی لو هّكیئؾهًؿ که پاوػ به ایى وها ا٘٘یًاو هی
 .1«ه ال ٬ؿین ؾاهًگیك هكؾهاو بىؾه، به ؾيبال ؾاقؾک

ی جبلي ؾًٌ٘او اوبلم ال ش٘له بؿاو اٌاقه ؾاقؾ، ؾق وا٬ٟ ذ٘كه آيچه ؾکحك هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى 
و  الهگىيه و ال ایى ٘كی٫ ظیاء قا بی٘اقی ه١ك٨ی کًًؿ که هكؾم ال ال، جا ایىاوثها و ٤كب گكایاو الئیک

                                                           
يا٬ٓ چهاقم ال يىا٬ٓ اوبلم ٠باقت اوث ال ایًکه: هك آيکه بك ایى ا٠ح٭اؾ و باوق باٌؿ که هؿایث و قوي ؾیگكاو  -2

باٌؿ، باٌؿ یا ایًکه ظکن ؾیگكاو بهحك ال ظکن قوىل الله هیجك ال هؿایث و قوي و قهً٘ىؾهای قوىل الله هیکاهل
ؾهًؿ، چًیى ٌؽّی کا٨ك اوث. ه٘چىو کىايی که ظکن ٘ىا٤یث قا بك ظکن الله ٠موشل و قوىلً جكشیط هی

ٓ شٟ٘ ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون، 1/13ٓ، وايٝك ٠ى يىا٬ٓ االوبلم الؿقق الىًیة 2/218ٔهص٘ىٞ ٨حاوی وه٭االت ٔ
 ٓ.11-2/13وهص٘ى٠ة الحىظیؿٔ

 ٓ.211-2/218هص٘ىٞ ٨حاوی وه٭االت ٔ -1
 هـ. 2101/قشب/21، 821هصله ال٘صحٟ٘، ٌ٘اقه  -1
 .12ظّىيًا ههؿؾة هى ؾاؼلها، َ  -1
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ِِت  الَ  اَْلَياءُ »٨كهایؿ: ؾق هىقؾ آو هی ٌىيؿ، ظیائی که قوىل الله يابىؾی آو ؼىٌعال هی
ْ
 إاِلَّ  يَأ

 .«آوقؾظیاء چیمی شم ؼىبی به اقه٥او ي٘ی» 2«ِِبَْْيٍ 
ها و و٘یًاقهایی ه٘چىو بلکه ظال و ؤٟ ؾًٌ٘او اوبلم به شایی قویؿه اوث که ک٩ًكايه

ظكهحی و اهايث به ج١الین ٠ًىاو آلاؾی لو و ؾ٨اٞ ال آو بكگماق ي٘ىؾه و ؾق آو به بیک٩ًكايه بکیى با 
ْ َُٜٗر  ُٔ َِلُۡؽِف  يُؿِيُؽونَ ﴿ گىيهپكؾالؾ. و ایىاوبلم ؾق ظ٫ لو هی ِ ٜا ٓۡ وَ  ٱّللٍّ ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو

َ
ُ ثِأ ِ  ٱّللٍّ َّٓ ُٜٗرِه ذِ ٜۡ  ۦُٔ َ َول

ؿِهَ  َٰىُِؿونَ ََ  یول گكؾايًؿ، ؼاهىي ٌاویهاؾهاو با قا ؼؿآ ىیآئٔ يىق ؼىاهًؿیه» [1]ال٧ّ:  ﴾٨ ٱَّۡؽ
 .«باًٌؿ يؿاٌحه ؾووث کا٨كاو که هكچًؿ گكؾايؿ،یه کاهل قا ؼىؾٓ ىیآئٔ يىق ؼؿا

باٌؿ که و اهايث به وًث قیً هیظكهحی  بی اوحهماء به ؾیى و ١ٌائك آو، های ِىقت ال ؾیگك -3
يىٌحه اوث، اٌاقه ي٘ىؾ.  1«الىیاوة»ی قولياههظ٘ؿ شاقالله ؾق أجىاو به آيچه ؾق ایى قاوحا هی

گىیؿ: چكا ال و هی هآو یکی قیًٍ ه٘چىو بم اوث که هكا هحى٧٬ ي٘ىؾ»گىیؿ: آيصا که هی
 .«گىییؿ٠ل٘ای ؾیى وؽى هی

بكاوحی ایى جٍبیه ال وىی ایى ا٨حكاگك، ج٘ىؽك و اوحهماء به وًث يبىی و آؾاب ٌك٠ی و يیم کىچک  
 ٨كهایؿ:باٌؿ. الله هح١ال هیچه الله ٠موشل با آو ايىاو قا گكاهی ؾاٌحه، هیاقلي ٌ٘كؾو آي و بی

ٓۡ ِِف ﴿ ُٛ َ٘ة ثَِنٓ َءاَهَم وََۡحََْۡجَٰ ۡٔ ؿٍّ ََ ۡؽ  ٌَ ِ َوَّ َبّ
ّۡ َٖ  ٱۡۡلَۡعؿِ وَ  ٱ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ًَۡجَٰ ّيَِبَِٰخ َوَرَز سرِيٖ  ٱّؽٍّ ََ  َٰ ٓۡ لََعَ ُٛ َْۡجَٰ َووَغٍّ

َ٘ة َتۡىِغيَلا  ٌۡ ٖۡ َػَْ ٍّٕ  ایو ؾق یؼٍک ؾق قا و آياو نیاؾاٌحه یگكاه قا ماؾگاویآؾه ها» [10كاء: و]اإل ﴾ڦّمِ
 یاقیبى و بك نیاي٘ىؾه ٌاویقول و ؼىٌ٘مه مهیپاک یمهایچ و ال نیاکكؾه ظ٘لٓ گىياگىو یهاهكکب بكٔ

 .«نیاؾاؾه ٌاویبكجك کاهبلً  ؼىؾ ؿگاویآ٨ك ال
الله ٠موشل هكؾاو قا با قیً و لياو قا با  گ٩حه ٌؿه: ... و»گىیؿ: ؾق ج٩ىیك ایى آیه هی  ي٬ك٘ب

 .1«ا٠ٙای گیىىاو گكاهی ؾاٌحه اوث
هىقؾ  ،ی قیً گفاٌحىؾق لهیًه و بكاوحی که بكؼی ال ٠ل٘ا به ؼا٘ك ج٘ىک به وًث قوىل الله 

                                                           
 ٓ.111-20/111ٓ، ٨حط 8221ٔٔ ٌ٘اقهؾب، باب العیاء، ، کحاب األيبؽاقبه قوایث  -2
 م.11/22/2332به جاقیػ  -1
ؾیؿگاه ِعیط و ٬ابل ا٠ح٘اؾ  گىیؿ: اهآ و په ال ـکك ا٬ىال هح١ؿؾ ؾق ایى لهیًه هی20/230ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1

باٌؿ و با ٠٭ل اوث که الله ٠موشل اوان ٠٭ل اوث که اوان جکلی٧ هی آو اوث که ج٩ٕیل و بكجكی جًها بك
بیاو  ٨ي ياهام الٍا٘ب ،11ٓ-1/11ِىل الٍكی١ة ٔأ ي: ال٘ىا٨٭ات ٨يگا .. وٌىؾ .ؼحه ٌؿه و کبلهً ٨ه٘یؿه هیًٌا

 و ال١٭ل هى هًاٖ الحکلی٧.أ
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ٔهحى٨ای  يجىاو به آيچه بكای ٌیػ هعؿخ ٠بؿالله ال٥ميىها هیابحبل و آلهایً ٬كاق گك٨حًؿ که ال هیاو آو
ی بكؼی ال هىائل ٨ك٠ی هـٓ قغ ؾاؾ، اٌاقه کكؾ؛ آيگاه که با ٠ل٘ای ٠ّك ؼىیً ؾق لهیًه2131وال 

هؽال٩ث ي٘ىؾ و ایى وبب ٌؿ جا اهیك کابل او قا ٨كا ؼىايؿه و وی قا واؾاق کًؿ جا ؾق آو هىاقؾ با وایك ٠ل٘ا 
اهیك که جىايایی هؽال٩ث با ٠ل٘ا  ی گكؾؾ، لیکى او ال ٬بىل ایى پیًٍهاؾ ابا وقلیؿه وأهىا٨٭ث کكؾه و هن ق

ىقجً قا ویاه کكؾه و وی قا بك اال٤ی وىاق کًًؿ و ؾق ٌهك قا يؿاٌث، اهك ي٘ىؾ جا قیًٍ قا بميًؿ و ِ
 .2به وكلهیى هًؿ ههاشكت کًؿ يالله ال٥ميىًؿ؛ و ایى با٠د گكؾیؿ جا ٌیػ ٠بؿبچكؼاي
اوحهماء و ج٘ىؽك به ؾیى و ٌكائٟ آو، ج٘ىؽك و اوحهماء بكؼی ال  های ِىقت ال ؾیگك  -20

ها قا بكای باٌؿ. ظؿوؾی که الله ٠موشل آويىیىًؿگاو ه١اِك يىبث به ظؿوؾ ٌك٠ی هی
ها قا ال ج١ؿی و جصاول ؾق ظؿوؾ و ظؿ و هكلهایی که ج١ییى ي٘ىؾه بًؿگايً ه٭كق ؾاٌحه که آو

 ؾاقؾ.بال هی
قا ٬ّاَ ؾق ظؿ وك٬ث بیاو ؾاٌحه و آوهیى ؾق بعد أظ٘ؿ أبه آيچه ظىیى جىاو ال ایى ؾوحه هی

ج٘ىک »گىیؿ: آيصا که هی .بؿوی و هكبىٖ به ؾوقاو باؾیه يٍیًاو ؼىايؿه، اٌاقه کكؾ ١ث و ٬ايىيیٌكی
کا٨ی اوث که ه٘چىو ٬ٙب ي٘ایی ها قا به  - و يه الحمام به اظکام پكاکًؿه و هٍؽّی - 1به قوض اوبلم

ی کًىيی بایىحی کی٩ك و هصالاجی ٤یك ال ٠٭ىبحی که بكای ث هؿایث و قهً٘ىو کًؿٕ و شاه١هقاو وىی قاه
ی بؿوی ه٭كق گكؾیؿه، ج١ییى ي٘ایؿ و ه٘چًیى بایىحی ؾق هىقؾ ظصاب که ؾق شكم وك٬ث ؾق شاه١ه

 1ؾاٌحهقا ه٭كق به ٠ًىاو هصالات وك٬ث که ٬كآو آو هؿیًه ٨كْ گكؾیؿه جصؿیؿ يٝك ي٘ىؾ. لفا ٬ٟٙ ؾوث

                                                           
 «يعكا٨ات ال١٭ؿیة وال١ل٘یة ...اإل»: به ي٭ل ال، يالعىً ي٠بؿالع ،1/1ٓك وبهصة ال٘ىاهٟ والًىاٜك ٔالؽىا٘ يمهة -2

 .يبى بؽیث المهكاي يٌیػ: ٠ل، 100 :َ
ها ٔي٘اؾ و و٩ايه ؾق هیاو کىايی که بك آوؤباٌؿ که هحگكایاو هیای ال وىی الئیکاو و ٠٭لم ؾویىهواژه قوض اوبل -1

جىاو ؾق کحب قا هیایى اهك و ٠لث ياؾقوحی آو ظ٭ی٭ِث  ٌىؾ، قؼًه کكؾه اوث. کهبلهیٓ ا٘بل٪ هیو٘بل ظكکث او
: يگا، جؤلی٧: ٠بؿال٘صیؿ ِبط، 111-113 :وبلم بیى الصهل والص٘ىؾ، َـیل شىحصى کكؾ: ظ٭ائ٫ اإل

 . 2 ظاٌیه 88 :٠٭بليیىو... َ
ةرُِق ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی -1 ةرًَِحُ وَ  َوٱلكٍّ ْ وَ  ٱلكٍّ ٜٓا َٖ  ٱۡرَؽُك ِ ّٔ ََٰلا  َكَجة ََٗؽ ََ ة  َٕ ِ آَءۢ ث ـَ ة َص َٕ ُٛ يِۡؽَح

َ
ِۗۡ خ ُ وَ  ٱّللٍّ ٓ   ٱّللٍّ ُِي ـٌ َظ  ﴾چَقـِي

و  ٬ٟٙ کًیؿ یهصالات اله کايؿ به ٠ًىاو یؾوث هكؾ ؾلؾ و لو ؾلؾ قا به کی٩ك ٠٘لي که ايصام ؾاؾه» [11]ال٘ائؿة: 
ؤٟ  ی٠٭ىبث هًاوب یهك شًایح یىیًٓ ظکین اوث ٔو بكاؼ یگفاقؼؿاويؿ ٔبك کاق ؼىؾٓ چیكه و ٔؾق ٬ايىو

ؾق کحاب العؿوؾ بابی قا با ٠ًىاو ایى آیه ـکك ي٘ىؾه اوث و ؾق ایى  يو اهام بؽاق .«کًؿ جا هايٟ پؽً آو گكؾؾٓ یه
ُّ احلَُػ ِِف »ؾاقؾ ال ش٘له ایًکه: بیاو هی لهیًه ال ٠ایٍه ِؿی٭ه ـکك ٌؿه باب قوایاجی قا که ؾق ایى ٍَ ْٜ ِّ ِدي٨َاٍر ُت  ُرُب

ًػا ِْ ٓ، اها ایى وًث يبىی اوث که ٨21/33حط ٔ .«ٌىؾؾق یک چهاقم ؾیًاق و بیٍحك ال آو ؾوث ٬ٟٙ هی» «ََ٘ها
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 .2«ی ٬ؿقٕٕٕباٌؿ، ه٘چىو ٠٭یؿهيٍیًاو هیو هكبىٖ به ؾوقاو باؾیهٌكی١حی بؿوی 
يمول ظؿ، با قوض ٬كآو که ٬ّاَ قا به ٠ًىاو ظ٩ٛ ظیات بٍكی و »گىیؿ: هی يالله ال١بلیلو ٠بؿ

آوقؾ ای قا بىشىؾ هیباٌؿ و اشكای ایى ظؿوؾ، شاه١هی اهًیث ٠٘ىهی ٬كاق ؾاؾه اوث، هىا٫٨ ي٘یاٌا٠ه
که یکی ؾوحً کًًؿ، چًاوهحًاوب ؾق آو ليؿگی هیهای لٌث و ياای ال هكؾهاو با ٬یا٨هکه هص٘ى٠ه

٬ٟٙ ٌؿه و ؾیگكی پایً ٬ٟٙ گكؾیؿه و آو یکی گىًٌ بكیؿه ٌؿه و یکی چًٍ٘ کىق ٌؿه یا ایًکه 
 .1«اي بكیؿه ٌؿه اوث بیًی

ت پیؿا أشبلله شكاهل و ٌاهل ظ٫ شل٠موشل و ٌكی١ث کبكاوحی چه گىحاؼايه و و٬یعايه بك الله 
قوًؿ؛ اها بكاوحی چىو ايؿ؛ ٌكی١حی که ج٘ام بٍكیث جعث ظکن آو به و١اؾت و ؼىٌبؽحی هیکكؾه

هآ ١ٔی٧ ج٘ىؽك و اوحهماء هىؽكه کًًؿگاو ٬كاق گیكؾ، شايب ج١ٝین آو ٔؾق هیاو ايىاو هؿ٦ِ 
کًًؿ و پیىوحه ؾق پی قا ؾيبال هیی آوکه ؾًٌ٘او اوبلم ؾق هك هکاي گكؾؾ و ایى ه٘او هؿ٨ی اوث هی

های اوبلهی و ج١الین و آهىلهای ؾویىه چیًی و بؿ شلىه ؾاؾو ظؿوؾ ٌك٠ی به ٘ىق ؼاَ و اقلي
 باًٌؿ.ٌك٠ی به ٘ىق ٠ام هی

که  كا ليًؿه بك الله ٠موشل و ٌكی١حًچكا که ایى ؾو ا٨ح ؛آًٌا يیىثاها چًیى وؽًايی بكای ها يا
ها و ها و ؾویىهها و جه٘ثکًًؿ، ؾق وا٬ٟ اواجیؿی ؾاقيؿ که ایى ؾقو٢ پكؾالییچًیى هىاقؾی قا ـکك ه

اها ٬ايىو هصالات ؾق اوبلم ه٘چًاو »گىیؿ: گیكيؿ؛ بكوکل٘او هىحٍك٪ هیها ٨كا هیقیٍؽًؿها قا ال آو
پكوحی هىحىای بؿوی ؼىؾ پا٨ٍاقی کكؾه و جًها ظکایث ال جك٬ی ايؿکی يىبث به ه٩اهین ٬ىايیى بثبك 

 .1ؾاقؾپیٍیى 
ايؿالؾ که ظؿ وك٬ث قا به ج٘ىؽك گك٨حه و ایى وؽى وی ها قا به یاؾ ١ٌك بكؼی ال لياؾ٬ه هی

 گىیؿ: هی
 رباااااع دیـاااااار ماااااا باهلاااااا ؿطعااااات يف  یاااد بخؿاااس مئاااغ ظساااجد ودیااات

                                                                                                                                                         
ه٭ؿاقی که بایؿ ال ؾوث ٬ٟٙ ٌىؾ بیاو ؾاٌحه اوث و يیم ٠ل٘ا ؾق ٬ٟٙ ؾوث ؾلؾ با اوحًباٖ ال اؾله ٌك٠ی ٌكو٘ی قا 

 ،ٓو ب١ؿ ال آو 8/201ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ ألي؛ ابى ال١كب ،821ٓ-1/801ٔظکام ال٭كآو أايؿ؛ بًگك: ه٭كق ؾاٌحه
الله ؾق باب ظؿ بىلیؿ؛ ابى ٬ین قظ٘هأٌیػ ؾکحك: بکك  ،111-112 :العؿوؾ والح١میكات ٠ًؿ ابى ال٭ین، َ ي؛٬ك٘ب

به ؼىبی به ایى  وػ ؾاؾه واپ ،ؿین و چه په ال آو هٙكض ٌؿهوك٬ث هباظری قا هٙكض ي٘ىؾه و ٌبهاجی قا که چه ؾق ٬
 له پكؾاؼحه اوث.ؤهى

 ٠لی ظىى ٠بؿالع٘یؿ. ،88 :ال١٭بليیىو، َ -2
 هع٘ؿ ظاهؿ الًاِك. 12 :، َ؛ و يگا: ه٘او111 :ال١ّكايیىو، َ به ي٭ل ال، 13-10 :یى الؽٙا، َأ -1
 هع٘ؿ لیى ال١ابؿیى. 211 :الىیكة الًبىیة، َ ي: ؾقاوات ٨يگا و ؛بكوکل٘او ،11 :وبلهیة، َجاقیػ ال١ٍىب اإل -1



 111  های ؽهىس اعالم های هخحلف اعحهضاء دس اولیى لشو فصل دوم: صىست
  

 ٓ افسؽااااوت فااااهإتـااااؿض مااااا فااااـا 
 

 وكااااااستجر بااااااؿوٓكا مااااان افعااااااار 
 

ٌىؾ. ایى جًا٬ٓ ؾیًاق اوث با ؾلؾیؿو یک چهاقم ؾیًاق ٬ٟٙ هی ی آو پايّؿچكا ؾوحی که ؾیه»
 .2«بكینای يؿاقین و ال ایى يًگ به ؼؿای ؼىیً پًاه هیاوث و ها شم وکىت چاقه

ايؿ: چىو ؾوث اهیى بكؼی ال ٨٭ها ایى ا٠حكاْ قا پاوػ ؾاؾه و گ٩حه»گىیؿ: لیؿ هی بىأٌیػ بکك 
اقلي اوث. و ٌا٠ك ؾیگكی ؾق ق و پىث و بیکًؿ ؼىا اوث، اقلًٌ٘ؿ و گكايبهاوث و چىو ؼیايث

پاوػ آو گ٩حه اوث: ؾوحی که ؾیه آو پايّؿ ؾیًاق ٘بلوث ولی بكای یک چهاقم ؾیًاق ٘بل ٬ٟٙ 
اوث و ایى  قا اقلًٌ٘ؿ و گكايبها واؼحهآو و ظ٘ایث ال ظ٩ٛ ؼىو اوث که آوگكؾؾ، ایى ظ٘ایث ال  هی

 .1«اقلي کكؾه اوث، ظک٘ث و ٨لى٩ه اظکام ؼؿاويؿ قا ببیًیؿقا اقلاو و بیؼیايث هالی اوث که آو
ی ؾوث، چىو شًایث بك آو وا٬ٟ گكؾؾ و يّاب و ال ایى پاوػ بكای هك ه٩ًّی ج٩اوت هیاو ؾیه
باٌؿ؛ و ؾق گكؾؾ که آو ٠یى ظک٘ث و ٠ؿالث هی٬ٟٙ ؾوث چىو شًایحی هكجکب گكؾؾ، وأط هی

م ـکك باٌؿ. اها ایى ا٠حكاْ قا بكؼی ال ٠ل٘ا يیكؾم هیوا٬ٟ هحٕ٘ى ظ٩اٜث ال شاو هكؾم و اهىال ه
  .1ايؿؾق پاوػ به ایى ا٠حكاْ بیاو ؾاٌحه ـکك يکكؾه لیکى آيچه قا که ابى ٬ین  1ايؿي٘ىؾه

باٌؿ. و ج٩اوت بمقگی اوث که هیاو ایى ؾو شًایث هیپكوأط اوث که هبًای ایى ا٠حكاْ ي٩ه٘یؿ
٩ی كی ایى»گىیؿ: هی 1ِول   ١ ١ٌك قا با ا٠ح٭اؾ به ه١ًای آو گ٩حه باٌؿ، آجً شایگاه وی بىؾه و ؾق  اگك ه 

 .8«باٌؿاوبلم يّیبی بكای او ي٘ی
بكابك ظؿوؾی ه٘چىو قشن و  ؾق وؽى ال جٍكی١ات و ٬ىايیى و١ٔی ؾق ي اهام هع٘ؿ ًٌ٭یٙ

                                                           
هصكی  113ظ٘ؿ بى ٠بؿالله، که ؾق وال أ، ي٠بلء ه١ك أبىٓ بیث اول قا به 21/200ٔ يؾق ٨حط الباق ابى ظصك  -2

 ؾهؿ.ٓ هك ؾو بیث قا به وی يىبث هی101-2/101ؾهؿ و ؾق لىاو ال٘یماو ٔهبلک ٌؿ، يىبث هی
 111ٓ ال شىاب ٬أی ٠بؿالىهاب بى ٠لی بى يّك هالکی، هحى٨ای وال 21/200ٔ يبًگك بیث ؾوم قا ؾق ٨حط الباق -1

 .يی لقکلٓ يگاٌحه٠1/211بلم ٔی قا ؾق األو هصكی، بًگك: جكش٘ه
 لیؿ. بىأ، بکك 113-111 :: العؿوؾ والح١میكات.. َيگا -1
ی ؾیًاق ٘بل ؾوث ٬ٟٙ ٌؿه و ؾیه گىیؿ: اها ؾق ایى که به ؼا٘ك یک چهاقمؾق پاوػ به ایى ا٠حكاْ هی ابى ٬ین  -1

باٌؿ. و ؾق وا٬ٟ ایى ؾو ظکن، ؾوقايؿیٍی ؾق ها هیآو پايّؿ ؾیًاق ٘بل ه٭كق گكؾیؿه، ال بمقگحكیى هّالط و ظک٘ث
ای که ٬ٟٙ آو به وبب ؾلؾی یک چهاقم ؾیًاق ٘بل به ؼا٘ك ظ٩ٛ اهىال و ایًکه باًٌؿ. به گىيههىقؾ اهىال و ا٠ٕا هی

 ٓ.٠1/81بلم ال٘ى١٬یى ٔاباٌؿ. ؾیًاق ٘بل ه٭كق گكؾیؿه، به ؼا٘ك ظ٩اٜث و ِیايث آو هیی آو پايّؿ ؾیه
٩أ٘اهك  بىأ -1 ٓ 128-٠2/121بلم ٔهصكی. بًگك: األ 118ا٩ِهايی، ظا٨ٛ و هعؿخ، هحى٨ای  ةظ٘ؿ بى هع٘ؿ بى ِول 

 لقکلی.
 لیؿ. بىأ، بکك 113-111 :العؿوؾ والح١میكات.. َ -8
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ٌكی١ث  اها ٬أی و ؾاوق ٬كاق ؾاؾو و جعکین يٝام و ٬ىايیى و١ٔی هؽال٧ با»گىیؿ: ... هی٬ٟٙ و 
باٌؿ. ه٘چًاو که اؾ٠ای ها و لهیى هیها و لهیى، ک٩ك وقلیؿو به ؼال٫ و آ٨كیؿگاق آو٘اوؼال٫ آو٘او

... و يیم باٌؿ  د هیكاخ، ک٩ك وقلیؿو به ؼؿاويؿ هح١ال هیی بكجكی هكؾ بك لو ؾق بعايّا٨ی ؾق لهیًهبی
هكگم شایم يیىث چًیى  ... هبًی بك ایًکهگكی ظؿوؾی ه٘چىو قشن و ٬ٟٙ ؾوث و اؾ٠ای وظٍی

 .2«باٌؿها ا٬اهه گكؾؾ، ک٩ك وقلیؿو به الله هح١ال هیهایی بك ايىاوظؿوؾ و هصالات
جعفیك و بیاو هىاقؾ  ماء و ج٘ىؽك به ؾیى بىؾ که ال بابهؽحل٧ اوحه های ِىقت ای الایى جًها گىٌه

ها بك ظفق بىؾه هك هىل٘ايی ال آو ها پكؾاؼحین، جا٭ؿاقی ال آوبا٘ل و ا٨حكاهایی که هحٕ٘ى آو بىؾ، به ه
ؾق ٠ّك  ی ال اوحهماء به قوىل الله های ِىقت و بکلی ال آيها پكهیم ي٘ایؿ؛ اها ؾق بعد آیًؿه به

 پكؾالین.ظأك هی

 دس فصش حاضش ی اص اعحهضاء به سعىل اللههای صىست هبحث عىم:
های ٜهىق اوبلم اولیى وال ؾق ی ال اوحهماء به قوىل الله های ِىقت پیٍحك ؾق ٨ّل ؾوم به

که باٌؿ، ؾقظالیهی پكؾاؼحین و بیاو ي٘ىؾین که چًیى ٠٘لکكؾی وىء اؾب يىبث به قوىل الله 
واشب اوث. اکًىو  ج١ٝین و بمقگؿاٌث و جصلیل و جکكین و اظحكام و جّؿی٫ و ای٘او به قوىل الله 

ك ظأك، ال وىی کىايی که ک٘حكیى ؾق ٠ّ ی ال اوحهماء به قوىل الله های ِىقت ؾق ایى ٨ّل به
 پكؾالین.ٌاو بالگكؾيؿ، هیها ؾق آؼكت يیىث هگك ایًکه جىبه کًًؿ و به ؾیىبهكه و يّیبی بكای آو

 يهای هع٘ؿ العكبگىییؾق ٠ّك ظأك، یاوه اوحهماء به قوىل الله  های ِىقت یکی ال -2
٪ ؾق ٠كا« ال٘كیؿ»ياهیؿه و ؾق شًٍىاقه « ال٩٘كؾات»قا ای که وكوؾه و آوباٌؿ که ؾق ٬ّیؿههی

هصكی هًحٍك  11/1/2108ؾق جاقیػ  111قا ؾق ٌ٘اقه آو« الی٘اهة»و قولياهه  اوث ؼىايؿه
گٍحه اوث و ٌب  هاو يیىث و يابىؾ گٍحه و ٤ك٪ ؾق جاقیکیوكلهیى»گىیؿ: کكؾه اوث، هی

های قا پىٌايؿه و ٠اؾتو ایى هاٌ٘ی اوث که با هىصؿي آو قا ٨كاگك٨حها٘كا٦ و اکًا٦ آو
گىیؿ: لياو يیم ال لهاو يمول ايؿ و ٌهكها هٙیٟ او ٌؿيؿ؛ جا آيصا که هیوی، ٠باؾت ٬كاق گك٨حه

و ٜهىق قووكی و ه٭١ًه ٔظصاب اوبلهیٓ به ٘ىق یکىاو ؾق ه١كْ ؼكیؿ و ٨كوي « جبث»
 .1«ٌىيؿ٬كاق گك٨حه و باقها و باقها ؼكیؿ و ٨كوي هی

                                                           
 ٓ الًاِك.182، 12ٔ :: ال١ّكايیىو بیى هما٠ن الحصؿیؿ وهیاؾیى الح٥كیب، َيگا و ؛1/31ٓٔأىاء البیاو  -2
، 10-83 :وبلم، َهیماو اإل ي: العؿاذة ٨يگا و ؛، ٠بؿالكظ٘ى بى ٠بؿالله الصبكیى82-80 :ِبلض، َقوالة اإل -1

 .يٌیػ ٠ىْ ال٭كي
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ی ایى هاٌ٘ی که ال او يام بكؾی که ٌهكها هٙیٟ او ٌؿيؿ، کیىث؟ آیا او ، بكاوحيای هع٘ؿ العكب
َٜ ﴿ يیىث که با هؿایث و ؾیى ظ٫ آهؿ؛ ه٘او قوىل الله  ِيٓ  ُٚ َِ رَُقَٜلُ  ٱَّلٍّ رَۡق

َ
ِ  ۥأ َؽىَٰ ث ُٛ ۡ ِٖ  ٱل َوهِي

َِٛؿهُ  ٱۡۡلَيِّ  ـۡ ِٖ لََعَ  ۥَِلُ ؿِهَ  ۦَُكِِّٙ  ٱّلِي ََ  ٜۡ َ ۡۡشُِكٜنَ َول ُٕ ۡ  قا ؼىؾ ٥٘بكیپ که اوث ؼؿا» [3]ال٧ّ:  ﴾٩ ٱل
 یهاىیآئ ه٘ه بك قا ىیآئ ىیا جا اوث ٨كوحاؾهٓ اوبلمٔ ىیقاوح ىیو آئٓ یآو٘ائ و قهً٘ىؾ ثیهؿا با ه٘كاه

  .«باًٌؿ يؿاٌحه ؾووث هٍكکاو هكچًؿ گكؾايؿ، كهیچ گكیؾ
هیچگىيه با٘لی ال باًٌؿ؟ یا ایًکه آو وظی اوث که آیا پیاهی قا که آوقؾه، ٠اؾات او و ٬ىهً هی

گكؾؾ و ٨كو٨كوحاؾه ؼؿاويؿ وبعاو اوث که با ظک٘ث و وحىؾه هیچ شهحی و يٝكی هحىشه آو ي٘ی
 2اوث.

يىقی  ج٘ام لهیى و ؾیاق اوبلم قا جاقیکی ٨كاگك٨حه یا ایًکه قوىل الله  آیا با ب١رث قوىل الله 
با آو آهؿه وبب آو جاقیکی گٍحه  اوث که ال وىی الله هح١ال آهؿه اوث؟ آیا ؾیًی که قوىل الله 

 اوث؟ٕٕ 
، ظصاب ٌك٠ی قا يیم هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾاؾه و ال  اها وی ٠بلوه بك ج٘ىؽك به قوىل الله

چكاکه آو  -يالل گٍث و ؾق لهیى اوح٭كاق یا٨ث « جبث»ی آو ؾقی٣ يکكؾه و ه١ح٭ؿ اوث که چىو وىقه
به ٠ًىاو ٌىقٌی و آٌىبگكی که بك ٠لیه ج٭الیؿ و ٠اؾاجی که  لهب بىأم ش٘یل ه٘ىك أال  -ال ٬كآو اوث 

و « جبث»، لو کاالیی اوث که ال لهاو يمول يگىيه ؾق يٝك ظكبهع٘ؿ با آو آهؿه بىؾ، ج١بیك ي٘ىؾ؛ و ایى
ِِ ﴿ ٌىؾ جا ایًکه به ٨كوي قویؿه و ٨كوؼحه ٌىؾ.ٜهىق قووكی ٔظصابٓ ؼكیؿه هی ًُ ْ ُـِءٓوا ۡٛ إِنٍّ  ٱۡقَذ

 َ ة َُتَۡؾُروَن ُُمۡ  ٱّللٍّ ٍّٔ  ؼؿاويؿ گ٘اویب ؿ،یکً هىؽكه ؿیؼىاهیه ايؿاله هك: بگى» [81]الحىبة:  ﴾ڠؿِج  
و الله هح١ال  .«والؾیه ؿایو هى آٌکاقٓ ؿیکىٌیه ؾاٌحًً پًهاو و ؾقٔ ؿیؾاق نیب آو ال که قا آيچه

ؽِ ﴿ ٨كهایؿ: هی ٌَ ـِئَ  َوَّ ۡٛ ۡيَه ََكَن  ٱۡقُذ َُ ۖٞ وَ ۡٓ ُٛ َػۡؾُت
َ
ٍّٓ أ ْ ُث َٖ َزَىُؿوا ِي ۡمَْۡيُخ لَِّلٍّ

َ
ٍَ وَأ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ثِؿُُق

ةِب  ٌَ  هباي ىی٤٘گ کًًؿ،یه اوحهماء قا اوبلم ىیو آئ جى کا٨كاو، اگكٕ ٥٘بكیپ یأ» [11]الك٠ؿ:  ﴾ڀِق
 و امؾاؾه ههلث یهّؿج قآ کًًؿه اوحهماءٔ کا٨كاو و هى ايؿٌؿه اوحهماء جى ال ًیپ ی٥٘بكايیپ گ٘اویبٓ که

 ظ٫ ؾقٔ هى ٠فاب ؿیبا ایآ. امواؼحهٓ ؼىؾ ؿیٌؿ و ٠فاب ٬هكٔ گك٨حاق قا ٍاویا وپهٓ امگفاٌحه آلاؾٔ
 جا ؿیبًگك قا شّباقاو و آذاق اقیو ؾ و ٌهك ؿیبؽىاي قا گفٌحگاو ػیجاقٕ ٔباٌؿ؟ بىؾه چگىيهٓ ٍاویا

                                                           
١
ـٌ ) - َذةٌب َقـِي ُِ

َّ ُٙ تِيِٙ اْۡلَة (ډ)ِإَوٍّٗ
ْ
ُِيٍم َۡحِيؽٍ ََل يَأ ْٖ َظ ِٔ  ٌِ ْٖ َػْْىِِٙ َتَْنِي ِٔ ْٖ َبْيِ يََؽيِْٙ َوََل  ِٔ  ُِ ]٨ّلث:  (ِؼ

 [11و  12
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 «ٓ.ؿیبؿاي
، ایى ٌؽُ و اهرال وی قا ؾق بك ؼىاهؿ گك٨ث،  اوحهماء به قوىل اللهبكاوحی ٠٭ىبث ج٘ىؽك و 

ها قا ؾق بك ها چًیى بكؼىقؾی گكؾیؿه و ٠فاب آوه٘چًاو که با اوبل٦ و پیٍیًیاو و گفٌحگاو آو
 گك٨ث.

« ال٘صحٟ٘»ی کىیحی ، ؼبكی اوث که ؾق هصله اوحهماء به قوىل الله های ِىقت ال ؾیگك -1
هًحٍك « ٨یلن هع٘ؿ قوىل الله»هصكی جعث ٠ًىاو  3/1/2111اقیػ ؾق ج 281ی ؾق ٌ٘اقه

ویه ٌكکحی ؤگكؾیؿ که ؼبك هفکىق هحٕ٘ى آو بىؾ که ؾق ؼبلل قولهای گفٌحه، ٬كاقؾاؾ ج
ها ٠كبی بكای جىلیؿ ٨یلن ویً٘ایی آو اهٕا ٌؿه و به اج٘ام قویؿه اوث و بیاو ؾاٌحه که هًك پیٍه

باًٌؿ و هؿت ٨یلن وه وا٠ث کىیث و ه٥كب و بعكیى هی های لیبی وو بالیگكاو آو ال ؾولث
ی ایى ٨یلن ىؾ و اِل و اوان و ٨یلً٘اههٌاوث و با بیىث لباو ال ش٘له لباو ٠كبی هًحٍك هی

 .2...«ییؿ ي٘ىؾيؿؤقا ج٠لی آولهك و هصله ٌی١ی األکه األبك اوان ؾاوحايی اوث 
و و هًملث قوىل الله ؤو کاوحى ال ٌ بكاوحی کاقگكؾايی چًیى ٨یل٘ی اوحهماء آٌکاق به قوىل الله 

باٌؿ. اها ایًکه هصله ا٠لی ٌی١ی بؿیى ؾاوحاو و ایى ٠٘ل ا٬كاق ؾاٌحه، شای ج١صب يیىث، هی 
 ايؿ.قا جاییؿ کكؾهله ا٬كاق ي٘ىؾه و آوؤکه بؿیى هى لیکى ج١صب ال ؾیگكاو اوث

ؾق « ال٘ىاء»ی کاقیکاجىقی اوث که قولياهه اوحهماء به قوىل الله  های ِىقت كال ؾیگ -1
هك٢ ؾق ا٘كا٨ً هىحًؿ، هًحٍك ي٘ىؾه اوث و ایًچًیى به قوىل  ٬3اهكه ؾق ٬الب ؼكووی که 

ة﴿ ٨كهایؿ:و ٌكی١ث اوبلهی اهايث ي٘ىؾه اوث. ؼؿاويؿ هح١ال هی الله  َٕ َحۡىََتِي  إِجٍّ
ِؾَب  َُ ّۡ َٖ  ٱ ِي َُٜ٘ن أَِب ٱَّلٍّ ِٔ ِۖٞ َيَِٰخ ََل يُۡؤ ُٓ  ٱّللٍّ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
َِٰؾثُٜنَ َوأ و  جًها» [201]الًعل:  ﴾ٯ٩ ٱَّۡؽ

 ٭ثیو ؾقظ٭. باًٌؿ يؿاٌحه ٘اویا ؼؿا اتیآ به که بًؿيؿیه ؾقو٢ٓ ؼؿا لباو بكٔ یکىاي جًها
ؿ يهٔ هىحًؿ یوا١٬ اویؾقو٤گى آياو ّ٘  یباک او هصالاتو  ؼؿا ال یکىاي ىیچً که چكا. ىیاه هع

 .«ٓقايًؿیه ؾقو٢ لباو بك بؿايًؿ، هّلعث و٬ث و هك يؿاقيؿ
ت یا٨حى بك ه٭ام و هًملث و شایگاه ق٨یٟ و واالی أ... شك»گىیؿ: ٠بلهه ٌیػ ٠بؿال١میم بى بال هی

بؿیى گىيه که او قا ه٘چىو ظیىاو و ؼكووی به جّىیك  هاو هع٘ؿ بى ٠بؿالله ویؿ و وكوق و اهام
و ٨كوحاؾه ؿ، ک٩كی بىاض و العاؾی آٌکاق و اوحهماء ِكیط به ه٭ام ویؿ و وكوق اولیى و آؼكیى ايکٍیؿه

له هیچیک ال هىل٘اياو ک٘حكیى ؤ. و ؾق ایى هىاوثه٘حای بٍكیث يٝیك و بیقب ال١ال٘یى و قهبك بی

                                                           
 الٍیػ ٠بؿال١میم بى بال. ،112ٓ-2/121هص٘ىٞ ٨حاوی وه٭االت هحًى٠ة ٔ -2
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هك ٌک و جكؾیؿی يؿاقيؿ. بكاوحی ایى ٠٘ل یىقٌی اوث که هك هىل٘ايی قا ٤٘گیى ي٘ىؾه و ٬لب 
ا٬كاق ي٘ایؿ، وماواق و  آو بىؾه و بؿاو قأی باٌؿ و آوقؾ؛ و بكاوحی هك آيکه هىببهًی قا به ؾقؾ هیئه

هىحع٫ ل١ًث و ٠اق و يًگ و شاوؾايگی ؾق آجً و ؼٍن و ٤ٕب پكوقؾگاق ٠میم و شباق و ؼكوز ال 
الله اوث که ک٩ك هكکىی باٌؿ؛ و ایى کحاب ؾایكه اوبلم و ای٘او و وقوؾ به ؾيیای ٌكک و ک٩ك و ي٩ا٪ هی

یا چیمی ال کحاب و ٌكی١حً قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿ، ا٠بلو ؾاٌحه و بؿاو  که قوىل الله 
ِ ...﴿ جّكیط ي٘ىؾه اوث: ث

َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ْ ًَۡؽ  ََل  ڡَُ َتۡكَذِؾُروا

ِسُ  ۚٗ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘ و  یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى» [88-81]الحىبة:  ﴾...ٓۡ
 کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یٌىؼ
 .«ؿیاٌؿه

کحابً ایى آیه يّی ِكیط و بكهاو ٬اٟ٘ و آٌکاقی اوث بك ک٩ك هكآيکه الله ٠موشل یا ٨كوحاؾه یا 
 .2...«ا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿق

٬اهكه ؾق قاوحای قؾ ایى بهحاو بمقگ به ٬لن قئیه جعكیكیه آو ٌیػ « وبلمِىت اإل»ی اها قولياهه
ؿ هح١ال او ؼ٘یه، بك ایى ٠٘ل ًٌیٟ و ٬بیط ا٠حكاْ ي٘ىؾه و با آو بكؼىقؾ ي٘ىؾ که ؼؿاوي ةهع٘ؿ ٠ٙی

 .٨1كهایؿو گ٩حى وؽى ظ٫ شما و پاؾاي يیکى ٠ًایث  ال آبكوی قوىل الله  قا به ؼا٘ك ؾ٨اٞ
« الٍهاب»ی جىاو به آيچه قولياهههی اوحهماء و ج٘ىؽك به قوىل الله  های ِىقت ال ؾیگك -1

والو ی هًحٍك ي٘ىؾه و ا٬ىال یکی ال هىئهصك 11/1/2131ای که ؾق جاقیػ ايی ؾق ٌ٘اقهلبً
ايىايی  قوىل الله، هع٘ؿ »آهؿه اوث:  که ؾق آو کًؿ، اٌاقه ي٘ىؾهی قا ـکك 1بلًؿ پایه لبًايی

کكؾ و به ؼكا٨ات قایس و ٌایٟ آو لهاو گىي واؾه ؾل بىؾ که بىیاق به ِعكاهای ٠كبی و٩ك هی
 .1..«اوث.ؾاؾ و آو ؼكا٨ات قا ؾق ٬كآو ي٭ل کكؾه ٨كا هی

و پیاهبك قظ٘ث قا ایًچًیى به ج٘ىؽك  پكؾاِل کاـِب ٜالن که پیاهبك گكاهی اوبلم بكاوحی ایى ؾقو٢
و اوحهماء گك٨حه، هىحع٫ و وماواق آو اوث که ؾق ؾيیا یا آؼكت ؾچاق ٠فاب ؾقؾياکی گكؾؾ؛ ؼؿاويؿ 

                                                           
 ٓ.181-8/111هص٘ىٞ ٨حاوی و ه٭االت ٔ -2
 ٓ.118-8/111بًگك: ه٘او ٔ -1
والو آهىلي و پكوقي ئـاجی و هىٌیاقی هلی و بیؿاقی ٬ىهی، ؾق ؼٙاب به هىهىٔىٞ بعد وی ؾق لهیًه ٨كهًگ  -1

هایی ال اوحهماء به الله هح١ال ٔهبعد اولٓ به بؽٍی ال وؽًايً اٌاقه لبًاو بىؾه اوث که پیٍحك ؾق هبعد ِىقت
 گكؾیؿ.

 ابى بال. ،11ٓ-2/11هص٘ىٞ ٨حاوی و ه٭االت ٔ -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     111

  

ؽِ ﴿ ٨كهایؿ:هح١ال هی ٌَ ـِئَ  َوَّ ۡٛ َٖ َزَىؿُ  ٱۡقُذ ي ِ ۡمَْۡيُخ لَِّلٍّ
َ
ٍَ وَأ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ۡيَه ثِؿُُق َُ ۖٞ وَ ۡٓ ُٛ َػۡؾُت

َ
ٍّٓ أ واْ ُث

ةِب  ٌَ  ىی٤٘گ کًًؿ،یه اوحهماء قا اوبلم ىیو آئ جى کا٨كاو، اگكٕ ٥٘بكیپ یأ» [11]الك٠ؿ:  ﴾ڀََكَن ِق
 ههلث یهّؿج قآ کًًؿه اوحهماءٔ کا٨كاو و هى ايؿ ٌؿه اوحهماء جى ال ًیپ ی٥٘بكايیپ گ٘اویبٓ که هباي

 هى ٠فاب ؿیبا ایآ. امواؼحهٓ ؼىؾ ؿیٌؿ و ٠فاب ٬هكٔ گك٨حاق قا ٍاویا وپهٓ امگفاٌحه آلاؾٔ و امؾاؾه
 جا ؿیبًگك قا شّباقاو و آذاق اقیو ؾ و ٌهك ؿیبؽىاي قا گفٌحگاو ػیجاقٕ ٔباٌؿ؟ بىؾه چگىيهٓ ٍاویا ظ٫ ؾقٔ

 .«ٓؿیبؿاي
ة﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی َٕ ِؾَب َحۡىََتِي  إِجٍّ َُ ّۡ َٖ  ٱ ِي َُٜ٘ن أَِب ٱَّلٍّ ِٔ ِۖٞ َيَِٰخ ََل يُۡؤ ُٓ  ٱّللٍّ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
َوأ

َِٰؾثُٜنَ  َّۡؽ  ٘اویا ؼؿا اتیآ به که بًؿيؿیه ؾقو٢ٓ ؼؿا لباو بكٔ یکىاي و جًها جًها» [201]الًعل:  ﴾ٯ٩ ٱ
ؿ يهٔ هىحًؿ یوا١٬ اویؾقو٤گى آياو ٭ثیو ؾقظ٭. باًٌؿ يؿاٌحه ّ٘  ؼؿا ال یکىاي ىیچً که چكا ؛ىیاه هع

 .«ٓقايًؿیه ؾقو٢ لباو بك بؿايًؿ، هّلعث و٬ث و هك يؿاقيؿ یباک او هصالاتو 
٠لی هاهً »های ٘ه ظىیى ؾق کحابً يگاٌحه اوحهماء به قوىل الله  های ِىقت ال ؾیگك -1

ال١ٍك »ای يىٌث که به ؼا٘ك يٍك کحابً قا په ال ه١كکهباٌؿ، کحابی که آوهی« الىیكة
گىيه به گ٘او گىيه ذابث کًؿ هًىل بك ؾیى اوبلم اوث و ایىکه ایىبه پا گكؾیؿ، جا ایً« الصاهلی

 لی٧ ي٘ىؾ.ؤج ؼىؾ، کحابی قا ؾق ویكت قوىل الله 
ها و جاقیػ یىياو و قوم ي٘ىؾه و آياو قا چًاو یا٨ث که جاقیؽی وكٌاق ال ٘ه ظىیى يٝكی ؾق ايؿیٍه

ؾهًؿ، ها ق٤بث بىیاقی ال ؼىؾ يٍاو هیا٨ىايه و اوٙىقه ؾاقيؿ و هكؾم يىبث به ٨كاگیكی ایى ا٨ىايه
باًٌؿ، لفا وی ؾق قاوحای که ایى يىٞ ٠لن ؾق هیاو ا٠كاب قواز يؿاٌحه و ال آو بكؼىقؾاق ي٘یؾقظالی

٠لی هاهً »ها بىؾ، ٬یام ي٘ىؾ و ایى کحاب ی ٠كبشبكاو ایى يیال که به ل٠ن و گ٘او وی گٍ٘ؿه
ها يیم ؾق اؾبیات ٠كبی با جىشه به ٬ىت ؼاِی که ؾق آو » گىیؿ:که ؾق آو هی لی٧ ي٘ىؾؤقا ج« الىیكة

هایی قا ایصاؾ کًین و های یىيايی و قوهی، چًاو ؾاوحاوها و اوٙىقهجىايین به ج٭لیؿ ال ا٨ىايهاوث، هی
جىايین ال اؼباق ٠كب ؾوقاو گىيه اوباب لفت و ؼىٌی هكؾم قا ٨كاهن کًین؛ و ؾق ایى قاوحا هیایى

ای که ... و بىیاق ايؿک اوث ویكهاق بیٍحك يىٌحه يٍؿه، بهكه شىیین ها که یک بشاهلیث و وؽًاو آو
 .2«ه٘چىو ایى ویكه و به ٌیىه آو باٌؿ

لی٧ ایى ؤ٬ّؿ يؿاقم جا با ج»گىیؿ: ه٘چًیى ؾق جىٔیط ق٠ایث اهايث ٠ل٘ی و جىأٟ ؼىیًٕٕ هی

                                                           
-201 :ال١٘اِك، َ يوبله: ال٩کك اإل. و يگا، هع٘ؿ لیى ال١ابؿیى113-111 :ؾقاوات ٨ی الىیكة الًبىیة، َ -2
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های ایى کحاب ي٘ىؾم، يىٌحى ٬ّهؾاقم که چىو جّ٘ین به کحاب ؼىايًؿگاو قا ٨كیب ؾهن، لفا بیاو هی
لی٧ و جًّی٧ آو يگك٨حن، ؤی ٬بلی جّ٘ین به جآيچًاو که بایؿ و ٌایؿ ؾق آو يیًؿیٍیؿه و ٠٘ؿا و با بكياهه

لی٧ و جًّی٧ ایًچًیى اوث. اها آيچه به یکباقه هكا بك آو ؾاٌث جا ؾق ایى ؤل٩او ؾق جئآيچًاو که ٌیىه ه
ؾیؿم، آو بىؾ که های آو ي٘یؾايىحن و ؼىؾ قا ؾق ظؿ و ايؿالهياپىًؿ هیقا ى آولهیًه کحابی بًىیىن و ه

ن ال آو لبكیم ٌؿ و ٬لبن ؾگكگىو گكؾیؿ و لباين بؿاو وؽى قا هٙال١ه ي٘ىؾم که ؾقوي ویكت قوىل الله 
 .2«ها قا يگاٌحنگىيه بىؾ که ایى ٨ّلگ٩ث؛ و ایى

کؿاهیى  ،ىٞ ویكت پیاهبك ؼاجن هٙال١ه ي٘ىؾهؾاين که آو کحابی قا که وی ؾق هىٔؾق ٌگ٩حن و ي٘ی
 210ٔهحى٨ای  ةی ابى اوعا٪ قا ؼىايؿه اوث؟ یا ایًکه ه٥الی هىوی بى ٠٭بکحاب اوث؟ آیا ویكه

هصكیٓ که یکی ال هعؿذاو ذ٭ه و هىقؾ ا٘٘یًاو ال ٌاگكؾاو اهام لهكی اوث، ؼىايؿه اوث؟ یا ایًکه 
ذك ٌؿه ؤايؿ، ؼىايؿه و ال آو هحها ؾق ٠الن اوبلم يگاٌحهآو ای قا که هىحٍك٬او و ٌاگكؾاو٘ه ظىیى ویكه

و په ال آو ؾگكگىو و ؾقويً ال آو لبكیم و ٬لً٘ ؾق اذك آو به ظكکث ؾقآهؿه اوث. اها ظ٭ی٭ث آو 
اوث که ١٨الیث ٨كهًگی ٘ه ظىیى بكگك٨حه ال ٨كهًگ و ج٘ؿو ٤كب و وكٌاق ال ٌک و جكؾیؿ ؾق هىقؾ 

٘او هى آو اوث که ؾقوو وی وكٌاق ال ظ٭ؿ و کیًه و ٬لبً بك ٔؿ ویكه و و گ»باٌؿ. ظحی اوبلم هی
کًؿه ال ؾویىه و هحک ظكهث قآهؿه و ایى ٨ّلِاظب آو بىؾ و لبايً ؾق ایى قاوحا به ظكکث ؾ های آ

 .1«وكائی پكؾاؼحه اوثگىیی و یاوهقا يىًصیؿه بك لباو آوقؾه و به هفیاو
و ؼىؾ  اظاؾید و ؼكا٨ات و اؼباقی قا ـکك ي٘ىؾه« الىیكة٠لی هاهً »٘ه ظىیى ؾق ایى کحاب 

ها بك ؼىؾ آواو گك٨حه و ؾق قوایث ه٘چًیى ؾووث ؾاقم هكؾم بؿايًؿ که هى ؾق بیاو ؾاوحاو»گىیؿ: هی
 .1«های ؼیالی آلاؾايه ٠٘ل ي٘ىؾماؼباق و اؼحكاٞ ظؿید و ایصاؾ ؾاوحاو

قا کی٘ىو ياهیؿه و های وی، هكؾی اوث که آوپكؾالیهای واؼحه و پكؾاؼحه ؼیالال ش٘له ٌؽّیث
کی٘ىو بك هاقی بمقگ و ه٩ث وك ؾ٠ا ي٘ىؾ که ؾق »گىیؿ: بؿو ه١صمات و ؼىاق٪ ٠اؾت يىبث ؾاؾه و هی

كؾ. و کىؾک کىق و بؿظالی ؾیؿ که بكای وی ؾ٠ا ي٘ىؾه و آو کىؾک ؼكؾوال بیًا گٍحه و  ه٘او لعٝه ه 
-گىیؿ: هكؾم او قا ٌبايه ؾق ؼايهؾیگك هٍکلی يؿاٌث. وی هیکه ؤاٞ و اظىال وی بهبىؾ یا٨ث چًاوا

-... و هكؾم ال ایى ؼىاق٪ ٠اؾت ؾق قووحاها وؽى گ٩حه و ایىباٌؿ ای بؿوو چكا٢ ؾیؿيؿ، که قوٌى هی

... و اؼیكا  گىيه بىیاقی بؿو ای٘او آوقؾيؿ و چىو هٍهىق گٍحه و اهكي آٌکاق گكؾیؿ، ال قووحا ٨كاق کكؾ

                                                           
 ٠لی هاهً الىیكة. -2
 .110 :ؾقاوات ٨ی الىیكة الًبىیة، َ -1
 .111 :ه٘او، َ -1
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که  قا ؾقؼىاوث ي٘ىؾکه وی ال ؼؿاويؿ هح١ال يابىؾی آوکكؾيؿ يؽلی قا ٠باؾت هیاهل ٌهكی ؾقؼث 
 .2«قا ال قیٍه ؾقآوقؾ باؾی ٘ى٨ايی به ولیؿو گك٨ث و آو يؽل

باٌؿ، لیكا پكؾال، ویكه جًها بكای ج٩كیط و وكگكهی و و٬ث گفقايی هیؾق يٝك و ؾیؿگاه ایى ؾقو٢
پفیكؾ. بكاوحی ٘ه ظىیى چیم قا ي٘یيبىؾه و هًهس ِعیط آووشه ذابث اؼباقی که ي٭ل ي٘ىؾه، به هیچ 

ای که ال آو ٠٭یؿه و ٠باؾت قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿ، ویكهؾیگكی شم ویكت يبىی يیا٨حه که آو
ها چیمی يبىؾه که ظكَ و ٟ٘٘ وی بكای ٌىؾ. آیا ؾق اؼباق ٨كا٠ًه و آذاق آوو اؼبل٪ و ق٨حاق اؼف هی

اوحهماء قا ویكاب گكؾايؿ؟ آیا ؾق آذاق و اؼباق ج٘ؿو یىياو و قوم يمؾ ٌیىغ هىحٍك٪ وی چیمی ج٘ىؽك و 
يبىؾه که جًٍگی وی بكای ج٘ىؽك و اوحهماء قا ٨كويٍايؿ؟ٕ یا ایًکه ظ٭ؿ و کیًه وی يىبث به اوبلم و 

قا بالیچه ٬كاق  له ی قوىل الگیكی و ٠یبصىیی ال آو و قیٍؽًؿ پیاهبكي او قا بك آو ؾاٌحه جا ویكهؼكؾه
ِ ﴿ ٨كهایؿ:ؾهؿ؟ٕ ؼؿاويؿ هح١ال هی ث

َ
ِۡ أ َْۡكُتۚٗ ًُ ٍّ٘ة ََنُُٜض َوَٗ َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ

َ
ِ َوَّهِٖ َقد  ٱّللٍّ

ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ  یو کكؾاقها ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك» [81]الحىبة:  ﴾ڡَُ
و  یبالٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوثٓ قٌاوياهًصا

 « ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى. نیکكؾیه یٌىؼ
ؾق ؾاوحاو « يصیب هع٩ىٚ»جّىیكی اوث که  اوحهماء به قوىل الله  های ِىقت ال ؾیگك -8

ؾق ٠ّك و ؾوقاو ؼىیً يٍاو ؾاؾه و به  ذیك قوىل الله ؤال ليؿگی و ج« ظاقجًااوالؾ »العاؾی 
هیبلؾی ؾق ٬ىن اؾب و هًك ؾقیا٨ث ي٘ىؾٕٕ وی ؾق ایى  2311ؼا٘ك آو شایمه يىبل قا ؾق وال 

هىؾ ؾق ٬بیله و که ٬ىم یلهايی»گىیؿ: پكؾاؼحه و هی کحاب به اوحهماء و ج٘ىؽك قوىل الله 
ی ؼىؾ و ه٘چًیى پیكواو ٠یىی بى هكین، يّاقی ؾق ٬بیله و ٘ای٩ه بؽً هؽّىَ به ؼىؾ

ی ٬كیً قٌؿ ي٘ىؾ؛ او ٤بلهی یحین بىؾ که ی١ًی ٬بیله ؛ای بىیاق ٨٭یكلیىحًؿ، ٬اون ؾق ٬بیلههی
٨كوؼث، او قا به وكپكوحی گك٨ث و ٬اون با ٘الب که ٨٭یك بىؾه و ویب لهیًی هی بىأ٠٘ىیً 

ؼؿاويؿ هح١ال اوثٓ و آؾم و هىوی و ٠یىی بمقگ ٌؿ و به ظکایات شببلوی ٔکه ه٭ّىؾي 
ًؿاو پكؾاؼث و بىیاق به ؾیؿو وپه به چىپايی گىو٩جصاقت ه٘كاه ٠٘ىیً ه٥ٍىل گٍحه و 

  .1...«ق٨ثبى يى٨ل هی وق٬ة
بى يى٨ل ه١ك٨ی کًؿ،  ةقا وق٬ ل٧ با ي٭ل ایى ؾاوحاو ؼىاوحه اوث اوحاؾ و ه١لن قوىل الله ئه

                                                           
 هع٘ؿ لیى ال١ابؿیى. ،111 :الىیكة الًبىیة، َ يؾقاوات ٨ ؛ٓ ٘ه ظىیى202-٠3122لی هاهً الىیكة ٔ -2
 لیؿ. بىأظ٘ؿ أ، 11 :ؾبیة، َالكوایات األ يالهصىم ٠لی االوبلم ٨ -1
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بى يى٨ل يك٨حًؿ  ةبه ؾیؿاق وق٬ چكاکه قوىل الله  ؛فب و ؾقو٢ و ا٨حكایی بیً يیىثکه ایى کؾقظالی
ال اؼباق و اظکام و ٠٭ایؿ  هگك په ال ایًکه ؾق ٤اق ظكاء به ایٍاو وظی ٌؿ و آيگاه بىؾ که قوىل الله 

آؼكیى پیاهبكايً ها قا به ها ال وىی الله هح١ال بىؾه که آوو اهىق ٤یبی ؼبك ؾاؾ که ؾق وا٬ٟ ج٘اهی آو
با ظکایات شببلوی و اؾهن ٔآؾمٓ  پكؾال، قوىل الله که به گ٘او ایى ؾقو٢وظی ي٘ىؾه اوث. ؾقظالی

٠ٔیىیٓ بمقگ ٌؿ. اها ایى کفب و ا٨حكایی بیً يبىؾه و ؾقو٢ بىؾو آو بكای  ةو شبل ٔهىویٓ و ق٨ا٠
؛ لیکى هىز و اوثاق و بؿیهی هكآيکه ال ٠٭لی والن و ٨ٙكجی هىح٭ین بكؼىقؾاق باٌؿ، قوٌى و آٌک

٠لیه اوبلم  چًیى ٌٍ٘یكی بكکٍیؿهٌؿه پكؾال قا ؾق بك گك٨حه و با٠د ٘ى٨او العاؾ، اهرال ایى ؾقو٢
ة َحۡىََتِي ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی بكآوقؾ. َٕ ِؾَب إِجٍّ َُ َٖ  ٱّۡ ِي َُٜ٘ن أَِب ٱَّلٍّ ِٔ ِۖٞ َيَِٰخ ََل يُۡؤ ٍَ  ٱّللٍّ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
َوأ

 ُٓ َِٰؾثُ ُٚ َّۡؽ  ؼؿا اتیآ به که بًؿيؿیه ؾقو٢ٓ ؼؿا لباو بكٔ یکىاي و جًها جًها» [201]الًعل:  ﴾ٯ٩ ٜنَ ٱ
ؿ يهٔ هىحًؿ یوا١٬ اویؾقو٤گى آياو ٭ثیو ؾقظ٭. باًٌؿ يؿاٌحه ٘اویا ّ٘  یکىاي ىیچً که چكا ؛ىیاه هع

 .«ٓقايًؿیه ؾقو٢ لباو بك بؿايًؿ، هّلعث و٬ث و هك يؿاقيؿ یباک او و هصالات ؼؿا ال
ی ، آيچه يىیىًؿهایٍاوو جع٭یك ه٭ام و هًملث  به قوىل الله  اوحهماء های ِىقت ال ؾیگك -1

« اآلیات الٍیٙايیة»هیبلؾی به ٠ًىاو  2313ی١ًی ول٘او قٌؿی ؾق ابحؿای وال  ؛ِلهًؿی األ
قا  ایٍاوقا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾاؾه و  باٌؿ؛ که ؾق آو قوىل الله هًحٍك ي٘ىؾ، هی

-هی باٌؿ و ه٭ّىؾي ال ههاويؿ قوىل الله ياهیؿه که به ه١ًای ؾشال و کفاب هی 2يؿههاو

ای ٨اقوی لباو ههاويؿ ٬كآو قا بك يىیىًؿه»گىیؿ: پكؾال هیباٌؿ؛ و ٠بلوه بك آو ایى کفاب ؾقو٢
هیاو کكؾٕٕٕ و ههاويؿ ایى ٬ابلیث قا يؿاٌث جا قا بك او الهام هیکكؾ، آيگاه که ٌیٙاو آواهبل هی

کًؿ ي٘ىؾ، ج٩اوت بگفاقؾ. وپه ـکك هیکًؿ و آيچه به کاجب اهبل هیآيچه ٌیٙاو بؿو وظی هی
ي٘ىؾ و چىو ههاويؿ کكؾ، جعكی٧ هیقا که ههاويؿ بؿو اهبل هیه که آو کاجب ٨اقوی لباو، آيچ

َ إِنٍّ ﴿ بؿو ٓ   ٱّللٍّ ِٕيٌف َقِْي َ إِنٍّ ﴿ کكؾ، ویاهبل هی ﴾١٨١َق ُِ  ٱّللٍّ ٌٓ َظ ٓ  َقِْي يىٌث.  هی ﴾ټي
ال ایى ؾوث  جك بمقگ کكؾ و کاجب به جعكی٧و ههاويؿ ایى جعكی٧ یا اؼحّاق قا هبلظٝه ي٘ی

  .1«يىٌحن گىیؿ: هى یهىؾ هیي٘ىؾ، کاجب هیلؾ و چىو ههاويؿ بؿو يّاقی اهبل هیهی

                                                           
و ؾق ٬كوو ووٙی ال وىی يّاقی و جبٍیكیاو بك پیاهبكهاو اوث  ایى واژه ؾق ل٥ث الجیى و اوپايیایی به ه١ًای ٌیٙاو -2

، و ه١ًای آو ؾق ل٥ث ة، ٠بلء ؼكو11٨ :، َيشكائن ول٘او قٌؿ يوبلم ٨إلٌؿ. بًگك: ظکن ا هی هع٘ؿ ا٘بل٪
 لیؿ. بىأظ٘ؿ أ، 228 :ؾبیة، َالكوایات األ يوبلم ٨. بًگك: الهصىم ٠لی اإلاوث ايگلیىی وگ

-228 :ؾبیة، َالكوایات األ يوبلم ٨: الهصىم ٠لی اإليگا و ة؛، ٠بلء ؼكو٨يشكائن ول٘او قٌؿ يوبلم ٨ظکن اإل -1
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 ای ول٘او قٌؿی، آیا ٬كآو وظی ٌیٙايی اوث یا ایًکه وظی الله هح١ال اوث؟ الله هح١ال
ِٓ ﴿ ٨كهایؿ: هی َٜىَٰ  َوٱنلٍّۡض َٚ َٜىَٰ  ١إَِذا  ة َم َٔ ٓۡ َو ٍِّ َضةِظُجُس ة َع ة ٢َٔ َٔ ِٖ  َو ىَٰٓ يَِ٘ؽُي َق َٜ َٛ ۡ إِۡن  ٣ ٱل

َٜ إَِلٍّ وَِۡح  يَُِٜحَٰ   ٌ٘ا اقی ٕکًؿیه ٤كوب ؾاقؾ که لهاو آو ؾق وحاقه به وىگًؿ» [1-2]الًصن:  ﴾٤ُٚ
و  هىا یقو و ال .اوث يك٨حه کژقاهه و به اوث ؿهیيپىئ ؼٙا و قاه اوث يٍؿه و هًعك٦ گ٘كاهٓ هع٘ؿٔ

 و یوظ شمٓ اوث يهاؾه اویه ؾق ٌ٘ا و با اوث آوقؾه ؼىؾ با که یمیچٔ آو .ؿیگىیي٘ وؽى هىن
 .«گكؾؾیه امیپ و یوظٓ بؿو ؼؿا یوى الٔ که ىثیي یاهیپ

ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:ه هح١ال هیلو يیم ال ِ مٍّ  َوَكَزَٰل
ُ
ُِ٘ؾَر أ ة َّلِ ٍَ ًُۡؿَءاًٗة َقَؿبِّيا َ٘ةٓ إََِلۡ وَۡظۡي

َ
َؿىَٰ أ ٌُ ّۡ ة  ٱ َٛ َ ل ٜۡ ٖۡ َظ َٔ َو

َٜۡم  فِ َودُِ٘ؾَر يَ ٕۡ ٍّ٘حِ ََل َرۡيَت ذِيِٙى وَؿِيي  ِِف  ٱۡۡلَ كِريِ َووَؿِيي  ِِف  ٱۡۡلَ  ىیچًىیا» [1]الٍىقی:  ﴾٧ ٱلكٍّ
 قاآو و بك و ؾوق هّکه اهل جا نیکًیه یوظ جى به اوث ی٠كب لباو به که قا یبمقگىاق ٬كآوٓ ایو گى قوٌىٔ
و  ّک ٌ کهٓ اهثی٬ٔ ییآ گكؾهن قول الٓ قا هكؾهاو ه٘هٔ و یبحكوايٓ ؾولغ و ٠فاب ؼؿا ؼٍن الٔ

 بىك بهٍث ؾق یگكوهٓ ىحًؿیي ًیب گكوه ؾو هكؾهاو قول، آو ؾق. ٔیؾه نیب ىثیي آو و٬ىٞ ؾق یؿیجكؾ
  .«ؾولغ آجً ؾق یاو ؾوحه بكيؿیه

ی ٠٘ل بپىٌايؿ، ال بهٍحیاو های آو شاههبكاوحی هك آيکه به ایى ٬كآو ای٘او آوقؾه و به ج١الین و آهىله
قا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ گیكؾ و گ٘او بكؾ که آو وظی ٌیٙايی ٌؿ و هك آيکه بؿاو ک٩ك وقلؾ و آوباهی

َووَؿِيي  ... ﴿ باٌؿ:هیباٌؿ و آو بؿ شایگاهی اوث و هّؿا٪ ایى آیه اوث، شمای وی آجً شهًن هی
كرِيِ ِِف  ٌىؾ، ال ایى ا٠ح٭اؾ و باوق هگك آيکه جىبه کًؿ و ؾق هؿجی که ؾق آو و٬ث جىبه پفیك٨حه هی ﴾٧ ٱلكٍّ

 بال گكؾؾ. 
« ٠بلء ظاهؿ»های ول٘او قٌؿی، ها قا به یاؾ وؽًاو ؾقو٤گى و کفاب ؾیگك گىییایى ا٨حكا و یاوه

ج٘اهی  به ؾًٌ٘ی با الله هح١ال بكؼاوحه اوث، آيصا که« ٠٭ل قشل يهىا٨ة ٨»ايؿالؾ که ؾق ؾاوحاو هی
اوبلم قا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ گك٨حه اوث؛ آيصا که ؾق هىقؾ کحب آو٘ايی و ال  اؾیاو آو٘ايی و به ویژه

باٌؿ که اِعاب های بٍكی هیها، جًها بكؾاٌثها و بكياههها و اببل٢آو قوالث»گىیؿ: ش٘له ٬كآو هی
ها ايؿ که آو قا هًحٍك ي٘ىؾه و چًاو اؾ٠ا ي٘ىؾه و شلىه ؾاؾهها بؿاو ای٘او آوقؾه و وپه آوآو وو ٘ك٨ؿاقا

که هیچ ظ٭ی٭ث  اوثای ا٨حكأی ی پیاهبك با ؼؿا، قابٙهباٌؿ؟ بك ایى اوان قابٙهال وىی ؼؿاويؿ هی
  .2«کًؿقا ج٭ىیث يکكؾه و ال آو ظ٘ایث ي٘یو بكهايی آو

                                                                                                                                                         
 های اوحهماء ؾق ٬كوو اولیه بیاو گكؾیؿ.لیؿ. و پیٍحك ٌبیه ایى يىٞ اوحهماء ؾق وؽى ال ِىقت بىأظ٘ؿ أ، 221

 لیؿ.. بىأظ٘ؿ أ، 213-211 :ؾبیة، َالكوایات األ يوبلم ٨: الهصىم ٠لی اإلبه ي٭ل ال، 8 :َ -2
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های ال های اؾبی، ؾق وا٬ٟ ي٭ٍههایی بك ٠لیه اوبلم ؾق پىًٌ ؾاوحاویىقياها چًیى ظ٘بلت و 
و  ٌاو ه٘چىو ول٘او قٌؿیای اوث که جىوٗ ؾًٌ٘او اوبلم و بكاؾقاو هًا٫٨قیمی ٌؿهپیً بكياهه

قیمی ٌؿه اوث؛ و اهك ایٍاو چًاو اوث که الله هح١ال ؾق هىقؾ ٠بلء ظاهؿ و بىیاقی ؾیگك ٘كض
ُٛٓ﴿ ٨كهایؿ:هیپیٍیًیاو ایٍاو  ۡ٘ ِٔ ُٜل  َو ٌُ ٖ َح ََل ِِف  ٱاَۡؾنٍّٔ

َ
ى خ ٓ َ٘حِ َّلِ َوََل َتۡىذِّنِ ّۡىِۡذ َٓ  ٱ ٍّ٘ َٛ ْۗۡ ِإَونٍّ َص ٜا ُؽ ٌَ َق

 ِ ِعيَؽُۢة ث ُٕ
َ َٖ ل َٰىِؿِي َّۡؽ  با شهاؾ ؾق جأ بؿه اشاله ها به: ًؿیگىیه هًا٨٭او ال یب١ٕ» [13]الحىبة:  ﴾ڑ ٱ

 بأ ٍاویا کًیا هنٕ هاو. هىالٓ یقوه اویهاهكو ش٘الٔ و ٨ىاؾ ٨حًه ؾچاق قا و هآ نیيکً ٌكکث اویقوه
ٓ اهثی٬ قول و ؾق ايؿٌؿه و گًاه ثیه١ّ ؾچاقٔ و ايؿا٨حاؾه و ٨ىاؾ ٨حًه ؼىؾِ  بهٓ ؼؿا ٨كهاو هؽال٩ث

 .«كؾیگیه ٨كا قآ ٍاویا چىؤ کا٨كاو ؾولغ، آجً
ظؿید يبىی و ٠یبصىیی و ایكاؾ ج٘ىؽك ي٘ىؾو  اوحهماء به قوىل الله  های ِىقت ال ؾیگك -1

و ؾق وا٬ٟ ایكاؾ گك٨حى و ٠یبصىیی ال وًث يبىی با جکیه بك ٜى و گ٘او و »باٌؿ؛ گك٨حى ال آو هی
ی و هىی و هىن و أکه ابلیه با جکیه بك ق ه٘چًاو اوث،ها ایصاؾ بؿ٠ث أهىی و هىن، هبؿ

 .2«٠یبصىیی ي٘ىؾؼىاهٍات ي٩ىايی ؼىیً ال اهك الله هح١ال قوی گكؾايؿه و ال آو 
کًؿ، گ٩حه ٌىؾ که ٨بلو ظؿید ؾق ای بكای او يبىؾه و ظؿید قا قؾ هیکه بهكهاها چىو به کىی 

ها با و٬اظث و گىحاؼی ج٘ام ؾق هىقؾ ی ال آوقا لیك پایث بیًؿالٕٕ و یکگىیؿ: آوِعیط هىلن اوث، هی
ؾهنٕٕ جكشیط هی الله  کا٨ك قا بك وؽى قوىلگىیؿ: هى جٍؽیُ و جصىیم پمٌک هی 1ظؿید هگه
گىیؿ: هكگاه ظؿید با ٠٭ل ؾق ج١اقْ بىؾ، آو ظؿید قا قؾ کى؛ په بؿو گ٩حه ٌؿ: گكچه و ؾیگكی هی

  .1«بؽاقی باٌؿ؟ گ٩ث: گكچه ؾق ِعیط بؽاقی باٌؿ، اقلي و اظحكاهی يؿاقؾٕٕ ؾق ِعیط
-ؽك و اوحهماء هیپیاهبك اوبلم و وًث ِعیط و ذابحً قا به ج٘ى ،ایًچًیى ایى ج٘ىؽك کًًؿگاو

ها ی پیاهبكي قا و٠یؿ ؾاؾه و با ایى ظال به آوايؿ که اوحهماء کًًؿهگیكيؿ، آیا کبلم الله هح١ال قا يًٍیؿه
ؽِ ﴿ ٨كهایؿ:آوقؾ، آيصا که الله هح١ال هیها هیاي قا بك آوههلث ؾاؾه و وپه ٠فاب ه٭حؿقايه ٌَ  َوَّ

ـِئَ  ۡٛ ةِب  ٱۡقُذ ٌَ ۡيَه ََكَن ِق َُ ۖٞ وَ ۡٓ ُٛ َػۡؾُت
َ
ٍّٓ أ َٖ َزَىُؿواْ ُث ي ِ ۡمَْۡيُخ لَِّلٍّ

َ
ٍَ وَأ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ]الك٠ؿ:  ﴾ڀثِؿُُق

                                                           
 ابى جی٘یة. ،1/110ٓهص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -2
٥ِْف٩ُ َُك٩َُّ، ُث٣َّ »٨كهىؾيؿ:   ل اللهو ایى ظؿید ٠باقت اوث ال ایًکه قوى -1 ْٖ َضِػُز٣ْ، ٢ََْ٘ي

َ
ةَاُب ِِف إ٧َِاءِ أ َّ اذلُّ إَِذا َوَر

اًء َوِِف اْلَعِؽ َداءً  َٙ َضِػ َس٨َاَضْي٩ِ ِك
َ
ؽَْض٩ُ، َ٘إِنَّ ِِف أ ٍْ قا بٙىق کاهل ق ٜك٦ ٔآبٓ یکي ال ٌ٘ا ا٨حاؾ، آواگك هگه ؾ» «حِلَ

 به قوایث .«وشىؾ ؾاقؾ ی، بی٘اقیهایً، ٩ٌا و ؾق ؾیگكال بال یلیكا ؾق یک ،بیًؿالؾؾق آو، ٤ى٘ه ؾهؿ. وپه، بیكوو 
 ٓ.182-20/180ٓ، ٨حط 1111ٔٔ ٌ٘اقهياء، اإل يـا و٬ٟ الفباب ٨االٙب، باب  بکحا ؾق يبؽاق

 .ي٠بؿ ال٘٭ّىؾ الىعیباي، 11-11 :ج١ٝین الىًة.. َ -1
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 ی٥٘بكايیپ گ٘اویبٓ که هباي ىی٤٘گ کًًؿ،یه اوحهماء قا اوبلم ىیو آئ جى کا٨كاو، اگكٕ ٥٘بكیپ یأ» [11
 وپهٓ امگفاٌحه آلاؾٔ و امؾاؾه ههلث یهّؿج قآ کًًؿه اوحهماءٔ کا٨كاو و هى ايؿٌؿه اوحهماء جى ال ًیپ
 بىؾه چگىيهٓ ٍاویا ظ٫ ؾقٔ هى ٠فاب ؿیبا ایآ. امواؼحهٓ ؼىؾ ؿیٌؿ و ٠فاب ٬هكٔ گك٨حاق قا ٍاویا

 .«ٓؿیبؿاي جا ؿیبًگك قا شّباقاو و آذاق اقیو ؾ و ٌهك ؿیبؽىاي قا گفٌحگاو ػیجاقٕ ٔباٌؿ؟
اوث  ، اهكیوالىبلمالّبلة٠لیهیك و کىچک ٌ٘كؾو آو و ِاظبً و جع٭ اها قؾ وًث و ظؿید يبىی

قا بًا اٌا٠كه و ؾیگكاو، اِل و اوان آو های کبلهی ه٘چىو ه١حمله وکه ٨ك٬ه ای ٘ىاليیبا پیٍیًه
يهاؾيؿ، آيصا که اِىل ٨اوؿی قا ؾق چیًً و گمیًً اظاؾید ِعیط ه٭كق ؾاٌحًؿ، ه٘چىو ایًکه 

چكا که ٠٭ل اوان  ؛ؾاقین٭ل با یکؿیگك ؾق ج١اقْ ٬كاق گیكيؿ، ٠٭ل قا ه٭ؿم هیچىو ٠٭ل و ي»گ٩حًؿ: 
«درء افتعارض افعؼل وافـؼل»ؾق کحابً  وبلم ابى جی٘یةاها ٌیػ اإل .«باٌؿ٬بىل و پفیك٨حى ي٭ل هی

به  2
ؾ قی ٨اوؿ جا به اهكول ؾوحاویمی بكای ي٭ٓ ایى ٬ا٠ؿه هحکل٘یى پكؾاؼحه اوث؛ اها پیىوحه ایى ٬ا٠ؿه

ي٘ىؾو وظی ٬كاق گك٨حه اوث و بك ایى اوان اوث که ؾق وؽًاو بكؼی ال ه١اِكیى کل٘اجی ٌبیه آيچه 
ائ٘ه ٨٭ه اوبلهی، اظکام قا بك و٫٨ اشحهاؾی »گىیؿ: یابین؛ ایى ٤مالی اوث که هیايؿ، هیهح٭ؿهیى گ٩حه

٠ح٘اؾ ي٘ىؾه و چىو ؾق هیاو قوایات ايؿ که ؾق ایى قاوحا ابحؿا به ٬كآو ای وویٟ و ٨كاغ ه٭كق ي٘ىؾهبا ؾایكه
پفیك٨حًؿ وگكيه ٬كآو وماواقجك به اجباٞ و قا هییا٨حًؿ، آویمی ه٘اهًگ با ٬كآو هیهحكاکن و ايباٌحه چ

 .1«باٌؿپیكوی هی
گىیًؿ: کحاب و وًحی که و ال اهىق بالؾاقيؿه آو اوث که ا٨كاؾی هی»گىیؿ: و ؾکحك ظىى جكابی هی

چكاکه بایىحی ٠ل٘ا و ٨٭ها بكؼاوحه  ؛٨ی اوث؛ اها ایى جىه٘ی ٌایٟ و قایس اوثی ها کايمؾ هاوث، بكا
 .1«باٌینو ٠مم قا شمم کًًؿ که ها يیالهًؿ ٨٭هی شؿیؿ بكای وا٬ٟ شؿیؿ هی

له آيصا ؤایى وؽًاو وی به قوًٌی ظکایث ال هًهس ٠٭بليی و بؿوق ال يّىَ وظی ؾاقؾ و ایى هى
قا ا٠حباق اللم اوث جا بؿاو بالگكؾین و آو ب وا هّؿقی که بك ها واشاه»گىیؿ: گكؾؾ که هیجك هیقوٌى

                                                           
قا ه٭كق ؾاٌحه و ٠٘ىم هحکل٘او ال آو پیكوی ي٘ىؾيؿ، بلکه بىؾ که قالی آوای ٬ا٠ؿهٓ و ؾق آو اٌاقه ؾاقؾ که آو 2/1-8ٔ -2

 ايؿ.، پیً ال او بؿاو ج٘ىک شىحهيبکك با٬بلي بىأ يو ٬أ يشىیً يال١٘ال بىأو  يظاهؿ ٤مال بىأا٨كاؾی ه٘چىو 
 ،213-211٭بليیىو.. خ ال١: يگا و ؛، ش٘ال ولٙاو18 :، َيلهة العىاق الؿیًأ: به ي٭ل ال، 21 :الىًة الًبىیة، َ -1

 هع٘ؿ هٟ هاؾة ظىاق»های وی قشىٞ ٌىؾ به کحاب ؾق هىقؾ ٤مالی و ا٨کاق و ايؿیٍه ظىى ٠بؿالع٘یؿ. ي٠ل
جىوٗ ٌیػ « گ٩حگىیی آقام با ٌیػ هع٘ؿ ٤مالی»يىٌحه ؾکحك ول٘او بى ٨هؿ ال١ىؾة؛ ایى کحاب با ٠ًىاو « ال٥مالي

 ٔهحكشن٠ٓلی ؾهىاقی به ٨اقوی جكش٘ه ٌؿه اوث. 
 ظىى. ي٠ل، 81 :ال١٭بليیىو.. َ به ي٭ل ال، 11 :، َيوبلهجصؿیؿ ال٩کك اإل -1
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-ها به شایی قویؿهبلکه بكؼی ال آو 2...«و اوان جل٭ی کًین، ه٘او ٠٭ل اوث بؽٍیؿه و به ٠ًىاو اِل

ظ٘ؿ أی که ه١یى و هٍؽُ ي٘ىؾه، يؿاقيؿ. هع٘ؿ هایايؿ که ه١ح٭ؿيؿ بٍك يیالی به الله هح١ال و بكياهه
بكاوحی ؾیگك بٍكیث يیال به کىی يؿاقؾ که به اون »گىیؿ: هی« وبلهیال١ؿل اإل»الله ؾق کحابً ؼل٧ 

بٍكیث ؾیگك به وى قٌؿ قویؿه اوث و و٬ث آو قویؿه جا  آو٘او، قهبكی او قا ؾق لهیى بك٠هؿه گیكؾ؛
 .1«اهىق ؼىیً قا ؼىؾ واهاو بؽٍؿ

 چكاکه ؛ال ولٙه يبىت آلاؾ ي٘ىؾه اوث بكاوحی اوبلم ٠٭ل بٍكی قا»گىیؿ: و ؾق شایی ؾیگك هی
 .1«قا ا٠بلو ي٘ىؾه اوثپایاو يبىت و قهایی بٍكیث ال آو

و پیىوحگی ١٘ى و ج٘ىؽك وًث ِعیط يبىی جا به اهكول ؾاقؾ،  ؾهایی که ـکك ٌؿ، ؼبك ال اهحؿاي٭ل
باًٌؿ و اهی هیپكؾالی پیىوحه ظاهل پكچن بؿ٠ث و گ٘كو بؿاو اٌاقه ؾاقؾ که اهل با٘ل و ا٨حكا و ؾقو٢

باٌؿ، ه٘او کىايی که به پیكوی ال قاهی ٤یك ی هحکل٘یى هیایى بك اوان ج٭لیؿ ال پیٍیًیاو ؼىؾ، ائ٘ه
ايؿ؛ بكاوحی ایى هًاو قوی آوقؾه و هىائل ا٠ح٭اؾی قا ال ٘كی٭ی ٤یك ال قوي پیاهبكاو ه٭كق ؾاٌحهئال قاه ه

َٖٔ﴿ بؿ که ٨كهىؾيؿ:یاکبلم الله هح١ال ؾق هىقؾ ایًاو و آياو هّؿا٪ هی ة  ٱلؿٍُّقَٜل يَُشةًِِي  َو َٔ ٖۢ َبۡكِؽ  ِٔ
َ َلُ  َؽىَٰ دَبَيٍّ ُٛ ۡ ِِ  ٱل ِِٔ٘يَ َويَتٍّجِۡف َدرۡيَ َقبِي ۡؤ ُٕ ۡ ِ  ٱل ّلِ َٜ َٰ َوُٗۡطِِْٙ  ۦُٗ َّلٍّ َٜ ة دَ ۖٞ وََقةَٓءۡت َمِطرًيا  ۦَٔ َٓ ٍّ٘ َٛ  ﴾ٹ٩َص

ٓ او یبكا ٔبللث قاه الٔ ثیهؿآ قاهٔ که آو ال ب١ؿ کًؿ، یؾًٌ٘ايگ ٥٘بكیپ با که یکى» [221]الًىاء: 
 یهًحه ؾولغ بهٔ که یشهح ه٘او به قا او كؾ،یگ ًیپ ؾق هئهًاو قاه شمٓ یقاهٔ و اوث ٌؿه قوٌى

 به قا ٍاویا که نیي٘ائیه ه٘ؿم یکا٨كاي ه٘او و بأ نیگكؾايیه قهً٘ىؾ اوث ؾاٌحه ؾووحًٓ و ٌىؾ یه
 یگاهیشا بؿ چه و ؾولغ نیوىلايیه آو و با نیگكؾايیه ؾاؼل ؾولؼً و بهٓ اوث گك٨حه یؾووح
 .«ٕاوث

 هًاو دس فصش حاضشؤی اص اعحهضاء به صحابه و ههای صىست هبحث چهاسم:
های ٜهىق اوبلم وؽى گ٩حین و ؾق هًاو ؾق اولیى والئپیٍحك ؾق لهیًه اوحهماء و ج٘ىؽك ِعابه و ه

ي٘ىؾین و يیم ا٬ىال اهل ٠لن ال هعؿذیى و هًاو قا ـکك ی ٌك٠ی يهی ال هىؽكه کكؾو هئاؾلهآيصا 
باٌؿ. لیکى ؾق ایى هبعد به ها ي٘یکه ؾق ایًصا يیالی به جکكاق آو كیى قا ؾق ایى لهیًه بیاو ؾاٌحینه٩ى
ٌىؾ، بلکه هًاو، جًها به ج٘ىؽك لبايی ؼبلِه ي٘یئپكؾالین و آو ایًکه هىؽكه کكؾو های ههن هیيکحه

                                                           
 .18ه٘او، َ -2
 ، ٠لی ظىى ٠بؿالع٘یؿ.81ي٭بل ٠ى ال١٭بليیىو.. َ  -1
 .81، ي٭بل ٠ى ال١٭بليیىو، َ 11االوه ال٭كآيیة للح٭ؿم، َ  -1
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آ٨ث یالؾهن: »... گىیؿ: هی  يظاهؿ ٤مال بىأگكؾؾ. اٌاقه يیم هع٭٫ هیج٘ىؽك با ٠٘ل و ای٘ا و 
ة﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. الله هح١ال هی هی ج٘ىؽك و اوحهماء؛ و ایى ٠٘ل يیم ظكام َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ْ ََل  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ َٔ َءا

ٓۡ َوََل نَِكةٓء   ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ْ َػرۡيا ٜا ن يَُسُٜٗ
َ
ٍم َقَسَٰٓ أ ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ ٜۡم   ا  يَۡكَؼۡؿ ًَ ٍّٖ َػرۡيا ن يَُس

َ
ِٖ نَِّكةٍٓء َقَسَٰٓ أ ّٔ

 ٞۖ ٍّٖ ُٛ ۡ٘ ِ  قا یگكیؾ گكوه ٌ٘ا هكؾاو ال یگكوه ؿیيبإ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [22]العصكات:  ﴾...ّٔ
 آياو بىا چه كایل کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ لياو یلياي ؿیو يبا باًٌؿ ًاویا ال بهحك آياو ؿیٌا کًًؿ، اوحهماء

  .«باًٌؿ ؼىبحك ًاویا ال
و ه١ًای ج٘ىؽك، ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾو و جع٭یك و اٌاقه کكؾو به ٠یب و ي٭ُ ؾیگكی بك وشهی که 

. و و ١٨ل و گاهی با ای٘ا و اٌاقه اوث باٌؿ که گاهی ایى ٠٘لکكؾ با ٬ىلؾیگكاو قا به ؼًؿه آوقؾ هی
باٌؿ که بك کىچک ٌ٘كؾو وی هیهكشٟ ایى اهك جع٭یك کكؾو ؾیگكی و ؼًؿیؿو بك او و ؼىاق و لبىو و 

ۖٞ ﴿ ٨كهایؿ:له ؼؿاويؿ هح١ال اٌاقه ي٘ىؾه و هیؤایى هى ٍّٖ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٍّٖ َػرۡيا ن يَُس
َ
 ال آياو بىا چه» ﴾َقَسَٰٓ أ

 ی١ًی ایًکه يبایؿ ؾیگكی قا ظ٭یك و کىچک ٌ٘كؾ، ٌایؿ که وی بهحك ال او باٌؿ. ؛«باًٌؿ ؼىبحك ًاویا
که با چًیى ٠٘لکكؾی ياقاظث و اـیث ٌىؾ، اها آيکه ؼىیٍحى قا ظكام اوث  یى جًها ؾق ظ٫ کىیو ا

ؾق ه١كْ ج٘ىؽك ٬كاق ؾاؾه و ال ایًکه ؾیگكی او قا هىقؾ ج٘ىؽك ٬كاق ؾهؿ، ؼىٌعال بىؾه ٔو ياقاظث 
... و جًها کىچک و ؼىاق ٌ٘كؾو  اوثٌىؾٓ، ایى يىٞ ج٘ىؽك ؾق ظ٫ وی ال ٬بیل هماض و ٌىؼی ي٘ی

ـیث و آلاق هیآيچه که با آو، هىؽكه  چكا که ؾق آو جع٭یك و اهايث و ؼىاق و  ؛باٌؿبیًؿ، ظكام هیٌىيؿه ا
یى ِىقت اوث که چىو وؽى گ٩حى ٌؽُ يابؽكؾايه باٌؿ یا . و ایى گاهی بؿاوثلبىو ٌ٘كؾو 

ایًکه ال يٝ٘ی بكؼىقؾاق يباٌؿ بؿاو ؼًؿیؿه ٌىؾ یا ایًکه بك ا١٨ال وی، چىو هٍىي و ؾقهن و بكهن 
اي که بك ؾوث ؼٗ وی و یا آيچه واؼحه اوث، ؼًؿیؿه ٌىؾ یا ایًکه به چهكهؿه ٌىؾ. چًاوباٌؿ، ؼًؿی

یا ٠یبی که ؾق ا٠ٕای بؿيً وشىؾ ؾاقؾ، ؼًؿیؿه ٌىؾ؛ ؼًؿیؿو به ؼا٘ك ج٘اهی ایى هىاقؾ ؾق ج٘ىؽكی 
 .2«باٌؿکه ال آو يهی ٌؿه، ؾاؼل بىؾه و شمئی ال آو هی

هًاو په ال ایٍاو ئی ال اوحهماء به ِعابه و ههای ِىقت و هاپه ال ایى جىٔیط، اکًىو به ي٘ىيه
 پكؾالین:هی

بى هع٘ؿ ال٘ٙٞى  يجىاو به هىاقؾی که ٌؽّی به يام ٠لهی های اوحهماء به ِعابه ال ي٘ىيه -2
. کًؿ، اٌاقه ي٘ىؾبكاهین ال بكؼی ق٨ٓ پیٍگاو ي٭ل هیاالی ال ٌیػ هع٘ؿ بى ؾق ٬الب وئ

بیاو ات به ؾوحن قویؿ، ؾق آو ... ياهه»گىیؿ: ؾق پاوػ به وی هی ٌیػ هع٘ؿ بى ابكاهین 
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کٍیؿه  هًیى ٠٘ك بى ؼٙاب ئهیك ال٘أپیكاهىو ٌ٘ا، جّىیكی ال  ؾاٌحی که بكؼی ال قوا٨ٓ
و لبان ٨اؼكی بك او پىٌايؿه و قیً و  کًًؿیٍاو ؾقوث هیای کاهل ال او ؾق وا٬ٟ هصى٘ه

قا به ج٘ىؽك ه و ؾق هصاله و گكؾه٘ایی ؼىؾ آوبك او پىٌايؿو ؾاهًی  گفاقيؿهیای بك آو ٠٘اهه
 10کًًؿ و ٠بلوه بك ایى شىايی ق٬ًّؿ و او قا ل١ًث هیو ؾق پیكاهىو آو هی گیكيؿهیو اوحهماء 

ال ئ... و وؾهًؿ قا ه٘چىو لياو ٬كاق هیقا به ٠٭ؿ آو ِىقجک ؾقآوقؾه و آوواله قا آوقؾه و او 
 ها واشب اوث؟ ی چه ظک٘ی ؾق ظ٫ آوکكؾه بىؾی که ال يٝك ٌك٠

ها قا بكای کىايی بىؾيؿ که الله ٠موشل آو گىیؿ: اِعاب قوىل الله وپه ٌیػ پاوػ ؾاؾه و هی
بكگمیؿ؛ آياو کىايی بىؾيؿ که به بهحكیى وشه ه٘کى ه٘كاه قوىل  هًٍ٘یًی و ؾووحی با قوىل الله 

قا یاقی و يّكت   پیاهبك ٬یام ي٘ىؾه و به او ای٘او آوقؾه و ه٘كاهً هصكت و شهاؾ ي٘ىؾيؿ و  الله 
 بىأکكؾه و ؾق ایى قاه بهحكیى آيچه ؾاٌحًؿ، ال ؼىو و هال و ٨كليؿاو و و٘ى ؼىیً، ٨ؿای او ي٘ىؾيؿ. 

-هی  الله ها بك اِعاب قوىلو هصىم آو لٌث و ٬بیط و و٬یعايه قوا٨ٓ ؾق هىقؾ ایى ٠٘لکكؾ ةلق٠

، ی٭یى بؿاو که کًؿگیكی هی٠یبصىیی و ؼكؾه گىیؿ: هكگاه ؾیؿی که ٌؽّی ال اِعاب قوىل الله 
ظ٫ اوث و آيچه با آو  و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که ٬كآو ظ٫ بىؾه و قوىل الله  آو ٌؽُ ليؿی٫ اوث

لفا هكآيکه ٬ّؿ جصكیط  ؾيؿ،اقؾ قا شم ِعابه به ها اببل٢ يکكباٌؿ و ج٘اهی ایى هىآهؿه ٔوظیٓ ظ٫ هی
 .2«ی ابٙال ٬كآو و وًث ي٘ىؾه اوثؾاٌحه باٌؿ، ؾقظ٭ی٭ث اقاؾهگیكی ال آياو قا و ؼكؾه

کًؿ، په وؽى ؾق گیكی هیبكاوحی چىو ایى ظکن کىی باٌؿ که ال وایك ِعابه ٠یبصىیی و ؼكؾه
، بكجكیى ِعابه و بمقگىاقجكیى ایٍاو په ال ِؿی٫ اکبك هًیى ٠٘ك بى ؼٙابئال٘ هیكأهىقؾ آيکه 

... و ٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿ، چیىث؟ گىيه هىقؾ جبه اش٘اٞ اهث و ؾالیل و بكاهیى ٬اٟ٘، قا ایى 
ها آو ق٨ٓ پیٍگاو با اقجکاب چًاو ق٨حاقی، شكاین بمقگ و ًٌی١ی قا هكجکب گكؾیؿيؿ که ال هیاو آو

ـیل اهی  ٌاقه ي٘ىؾ:جىاو به هىاقؾ 
 ها؛ال٧ٓ اوحهماء به بمقگاو ِعابه و وب و ؾًٌام و ل١ى آو

؛ اوثکه ٨ا٠ل آو هل١ىو یى گًاهاو اوث، چًاوجك بمقگ بٓ کٍیؿو جّىیك، لیكا جّىیك کٍیؿو ال
ی ايىايی وی يکٍیؿه و بلکه او قا ه٘چىو ظیىايی به جّىیك کٍیؿه و ؾاهى ٠بلوه بك ایًکه او قا به چهكه

ؿ هح١ال آياو قا گىيه ج٘ىؽك و اوحهماء ؼىؾ قا به يهایث آو بكوايًؿ؛ ؼؿاويايؿ جا ایًکه ایىايؿهبك او پىٌ
... و ایى ق٨حاق لٌث و و٬یعايه آياو، ؾاللث بك ؼباذث و پلیؿی و ٌؿت ٠ؿاوت و قوی گكؾايؿ لٌث
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ؾ٨اٞ ال اِعاب و ها  با اوبلم و هىل٘یى ؾاقؾ، لفا بك هىل٘اياو واشب اوث ٤یكجً٘ؿايه ؾق ؾًٌ٘ی آو
پیٍگاو ياؾاو، ِاؾ٬ايه و ؼالّايه به ؼا٘ك الله بكؼاوحه و با آو ق٨ٓ یاقاو گكاهی قوىل الله 

٠موشل بكؼىقؾی ٬ا١٘ايه ؾاٌحه باًٌؿ. و آياو قا با ٬ؿقت و هیبث، هعاک٘ه ي٘ىؾه و به ؾاؾگاه ٠ؿل و 
ی أو ایى بكظىب ق ىٞ ٬حل باٌؿ یا ٤یك آو.ها کی٩كی ٬ا١٘ايه ه٭كق گكؾايًؿ، چه ال ي٬ىٗ بؽىايًؿ و بك آو

 .2...«اوثك٠ی و يٝك ظاکن و بك اوان هّلعث ٌ
ال  اهام هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب ، هٙلبی اوث کهِعابه اوحهماء و ج٘ىؽك به های ِىقت ال ؾیگك -1

های آياو، اهايث و جع٭یك اواهی ِعابه و ال ظ٘ا٬ث»گىیؿ: ق٨ٓ پیٍگاو ي٭ل ي٘ىؾه، آيصا که هی
قوایات هبًی بك  که به ِىقت هحىاجك ال قوىل الله ی هبٍكه؛ ؾقظالی. به ویژه اواهی ٠ٍكهاوث

له ؤو يیم الله ٠موشل ؾق شای شای کحابً بؿیى هى ها واقؾ ٌؿهجصلیل و اظحكام آووشىب ج١ٝین و 
ؾق يمؾ  ها به ِعابه، ؼىاق و لبىيی و جع٭یك ه٭ام و هًملث ِعابهاٌاقه ي٘ىؾه اوث؛ و ال اهايث آو

آیؿ و هك آيکه ال ایٍاو به چیمی ه١ح٭ؿ باٌؿ که اهايث ِعابه قا به ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ، ایٍاو اللم هی
و  بمقگؿاٌث ِعابه، جکفیب ي٘ىؾه اوثقا ؾق بیاو وشىب اظحكام و ج١ٝین و  ؾقظ٭ی٭ث قوىل الله 

گكؾؾ. شای  کًؿ، کا٨ك هی ذابث گٍحه، جکفیب ایٍاوقا ؾق آيچه به ٘ىق ٬ٟٙ ال  هكآيکه قوىل الله 
-که اون وگوقليؿ، ؾقظالیج١صب اوث که آياو ال ياهگفاقی ٨كليؿاو ؼىؾ به يام ِعابه اشحًاب هی

٨بلو، کلب ٨بلوٓ بكاوحی چ٭ؿق ال ِىاب و ؾقوحی گفاقيؿ، ٔه٘چىو کلب ها قا بك ٨كليؿاو ؼىؾ هی
 .1«ايؿبؿوقيؿ و چ٭ؿق به اهل گ٘كاهی و ٠فاب ٌبیه

 ی بمقگىاقال ِعاب 1ةبىقیأهای هع٘ىؾ گیكیاوحهماء به ِعابه، ؼكؾه های قتِى ال ؾیگك -1
باٌؿ. آيصا که به ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾو و جع٭یك ٌؽّیث وی هی  ةهكیك بىأ قوىل الله 

 پكؾاؼحه و او قا به ٠ؿم اؼبلَ ؾق اوبلهً و ٠ؿم ِؿا٬ث ؾق قوایث ظؿید ال قوىل الله 
... بكاوحی گىاهی هیه و... هحهن ي٘ىؾه اوث أووحی و پیكوی کكؾو ال بًی و ٌکن پكوحی و هال ؾ

                                                           
 ٓ.110-٨2/111حاوی و قوائل ٔ -2
 .11-18 :الكؾ ٠لی الكا٨ٕة، َ يقوالة ٨ -1
ياجىاو هايؿ و ؾايٍگاه قا قها ي٘ىؾ؛ و په ، ال جعّیل وال ؾوم ؾايٍگاه ياکام و ةقی بىأگىیؿ: هی يٌیػ ه٩ّٙی وبا٠ -1

ها قا به ؼا٘ك ج١لین و ٨كاگیكی ؾیى و ي٘ىؾ و آولهك ج١كْ هیال آو ؾق هىیك ؾايٍگاه ایىحاؾه و به ؾايٍصىیاو األ
... ایى ق٨حاق وی قا ٠ل٘ا و  ٌ٘كؾٌاو هییل کن ؼكؾی و ياؾايیها قا ؾلٌكائٟ آو به ج٘ىؽك گك٨حه و ایى ٠٘ل آو

ًٌاؼحًؿ و ال يمؾیک ٌاهؿ يىٞ ليؿگی وی بىؾيؿ. الىًة و هکايحها هى الحٍكیٟ قا هی ةقی بىأايؿ که ی ي٭ل ي٘ىؾهاؾیباي
  .188: ، َيوبلهاإل
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به  ةبىهكیكأجك ال هك کىی اوث که ؾق ظ٫ اؾب، ياوماگىجك و بیةبىقیأؾهن که هی
ياوماگىیی و اهايث پكؾاؼحه اوث، ظحی که وی ال ه١حمله و ق٨ٓ پیٍگاو و هىحٍك٬او ؾق 

ی ياهی٘ىو و لٌث و ؼىؾ ؾلیل بك ٌک و جكؾیؿ و ٠٭یؿهباٌؿ. و ایى ٬ؿین و شؿیؿ، بؿجك هی
ها و ها و اهايثپكؾالیباٌؿ. و الله ٠موشل کی٩ك ا٨حكاها و ؾقو٢ؼباذث يیث و با٘ى وی هی

ها و جعكی٧ و جبؿیل و واقويه شلىه ؾاؾو ظ٭ای٫ جىوٗ وی قا بؿو يٍاو ؼىاهؿ ؾاؾ. و ظكهحی بی
ی ا٠٘الً گكؾؾ، ؾق ياههبه وىی الله ٠موشل بال هی هایى ا٠٘ال ياٌایىث و ياقوا قا قولی ک

  .2...«ؼىاهؿ یا٨ث
ؼكؾه گیكی ي٘ىؾه و  ةهكیك بىأؾق شاهای هؽحل٧ ال  «ضواء ظؾی افسـة ادحؿدیةأ»و ؾق کحابً 

ؼىقؾ  ٌىؾٓ و يیم او قا به ایًکه به هیچ ؾقؾی ي٘یهاؾه هی٤ٔفایی که با ٌیك جكي آ ةاو قا به ٌیػ الٕ٘یك
  .1اقلٌی و ؼىاقی و لبىيی و ظ٭اقت جىِی٧ ي٘ىؾه اوثآیؿ و او قا به بیهیچ کاق ي٘یو به 
کكؾيؿ. ال قا به قیٍؽًؿ گك٨حه و او قا هىؽكه هی هكیكة بىأگىیؿ: ٔهكؾهاو لهاو ویٓ هی ةقی بىأ

 بىأ، يمؾ وقلیؿکه لباوی بك جى ؾاٌث که بك آو جکبك هیؾقظالی ٬1كیًقا٨ٟ قوایث اوث که هكؾی ال  بىأ
ای، آیا ؾق هىقؾ اظاؾید بىیاقی قوایث کكؾه ، جى ال قوىل الله ةهكیك بىأآهؿه و گ٩ث: ای  ةهكیك

ال٭اون ًٌیؿم که  بىأگ٩ث: ال   ةهكیكى بأای؟ په چیمی ًٌیؿه ایى لبان هى، ال قوىل الله 
که  وقلیؿ٨ؽك کكؾه و جکبك هیهای پیً ال ٌ٘ا بىؾ که بك لباوی که پىٌیؿه بىؾ، ٨كهىؾ: هكؾی ؾق اهث

به الله وىگًؿ،  .1قوؾل ٬یاهث به ه٘او ِىقت ؾق لهیى ٨كو هیؼؿاويؿ او قا ؾق لهیى ٨كو بكؾ و وی جا قو
ؾهؿ.ٓ وپه  ایى ؼبك قا به ابى کریك يىبث هی ةقی بىأو باٌؿ. ٔ ؾاين ٌایؿ که آو هكؾ ال ٬ىم یا گكوه جىي٘ی

آیؿ که هؿ٦ و ٤كْ وی ال ایى چًاو بكهی ةهكیك بىأآو هكؾ ال  پكوً ٌیىهگىیؿ: ال هی ةقی بىأ
به او يگ٩ث:  ، لیكابىؾه اوث  ةهكیك بىأ بلکه ٬ّؿ وی ج٘ىؽك و قیٍؽًؿال، ٘كض پكوً يبىؾ و ئو

و بلکه گ٩ث: جى اظاؾید بىیاقی ال قوىل  قا ال ظ٩ٛ ؾاٌحه و ؾق ظا٨ٝه ؾاقی جى اظاؾید قوىل الله 
 ةهكیك بىأو يیم ویا٪ قوایث بك آو ؾاللث ؾاقؾ که ٬ّؿ وی ج٘ىؽك و اوحهماء  ای.قوایث کكؾه الله 

                                                           
 هع٘ؿ ظاهؿ الًاِك. ،213 :: ال١ّكايیىو، َيگا ؛ و110 :، َيوبلهالىًة و هکايحها هى الحٍكیٟ اإل -2
 .211 :ال٭كآيیىو، َ -1
کًؿ که اون آو هكؾ ال ٘بكی ي٭ل هی« الّا٨ات»ی ؾق وىقه« هبه٘ات ال٭كآو»گىیؿ:... وهیلی ؾق  هی ابى ظصك -1

  ٓ.111/20ٔ يبىؾ که یکی ال ا٠كاب ٨اقن بىؾ. ٨حط الباق« ال٘یمو»
 ؾقهىلن  و ؛20/183ٓٓ، ٨حط 1130ٔٔ ٌ٘اقهباب هى شك ذىبه هى الؽیبلء،  اللبان والمیًة، ؾق يبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.103-21/101ٔ يٓ، يىو1011ٔ ٌ٘اقه٠صابه بریابه، ا، هٟ يالٍ٘ يوالمیًة، باب جعكین الحبؽحك ٨ اللبان
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 .2بىؾه اوث
و  ؾق ؾوقاو ؼىؾ هىؽكه ةهكیك بىأ ؾهؿچًاو شلىه هیکه  ي٭ل ایى ؼبك، با ةقی بىأیىث جكؾیؿی ي

به کاق  ةقی بىأؾوث هكؾهاو بىؾه، ؾق ظ٫ وی ٜلن و وحن قوا ؾاٌحه اوث. و ایى ال ش٘بلجی که  هٕعکه
گك٨حًؿ. و گىیؿ: هكؾهاو لهاو وی، قوایحً قا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ هیٌىؾ؛ آيصا که هیبكؾه، ؾايىحه هی

کًؿ. اها ؼبكی که بكؾ که ؾاللث بك ا٨كاؾ لیاؾی هیقا به کاق هی «ـاكوا یتفؽؿون» گىيه ل٩ٛ شٟ٘ایى
 ...«ان رجال من ؿریش»چكا که ؾق قوایث آهؿه اوث:  ؛کًؿقا جکفیب هی ةقی بىأقوایث ي٘ىؾه، ٠باقت 

ؿ، چگىيه بایؿ هیاو و جًها ایى ٌؽُ اوث يه گكوه و ا٨كاؾ لیاؾی؛ لفا بایىحی پكوی هكؾی ال ٬كیً؛
قا به کاق بكؾه و هیاو ل٩ٝی که ؾق قوایث به کاق ق٨حه « کايىا»گیِك ؾقو٤پكؾال که ل٩ٛ شٟ٘ وؽى ایى ؼكؾه

بكآیؿ. اها  ةقی بىأی ٠ل٘اییٕٕ ه٘چىو کًؿ، شٟ٘ ي٘ىؾ؟ هگك ایى اهك ال ٠هؿهلث هیو جًها بك یک ٨كؾ ؾال
 ی اول بىؾ.ایى يکحه
ی ؾوم آو اوث که اوحهماء و قیٍؽًؿ ٌؽّی هكله و الابالی يىبث به ٠ل٘ا، چه آو ٠الن ال يکحه

و ایى بك ي٭ُ و هیاو ِعابه باٌؿ یا ایًکه ال ِعابه يباٌؿ، اهكی ٠صیب و ٤كیب و ٤یك٠اؾی يیىث 
چكا که ايبیاء و قوىالو يیم با قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك هؽال٩او  ؛کًؿٌىؾ، ؾاللث ي٘ی٠یب آيکه اوحهماء هی

 جكیى و بمقگىاقجكیى هؽلى٬ات الله ٠موشل بىؾيؿ؛ ها ٌكی٧که آوؼىیً هىاشه گكؾیؿيؿ، ؾقظالی
گاو ؾلیلی بك جع٭یك و قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك هىؽكه کًًؿ جىٔیط، بكاوحی چگىيه ه٘کى اوث با ایى

 ؼىاقی و لبىيی هىؽكه ٌىيؿگاو باٌؿ. وبعايک هفا بهحاو ٠ٝین.
ی وىم آو اوث که: ؾق بكؼی قوایات آهؿه اوث که الله ٠موشل به ؼا٘ك بمقگؿاٌث و اها يکحه

الی پكویؿه بىؾ، ايح٭ام گك٨ث. آو شىاو به ئ، ال شىايی که چًیى و ةهكیك بىأجکكین و ؾ٨اٞ ال 
ق٨ث؟ وپه با ؾوحً جکبكٓ قاه هی گ٩ث: آیا شىايی که لهیى او قا ؾق بكگك٨ث، ایًچًیى ٔباهىؽكگی 

ای لؾه و پایً ل٥میؿ و هعکن به لهیى ؼىقؾه و يمؾیک بىؾ ؾق اذك آو ٠ٕىی ال بؿيً بٍکًؿ. ٔكبه
ٍَ ﴿ گ٩ث:ة هكیك بىأپه  َىۡيَجَٰ ََ َٖ إٍِّٗة  ـِءِي ۡٛ ۡكَذ ُٕ ۡ و  و هکك ؿیکٔ لا قا جى ها» [31]العصك:  ﴾ڿ ٱل

 .1«نیؾاقیه و هع٩ىٚ هّىو کًًؿگاو اوحهماءٓ و آلاق ثیاـ

                                                           
، ه٩ّٙی 112 :، َيوبله: الىًة وهکايحها هى الحٍكیٟ اإلبه ي٭ل ال، 282 :ٔىاء ٠لی الىًة ال٘ع٘ؿیة، َأ -2

 .يالىبا٠
ٓ، 111ٔ ٌ٘اقهظؿید ٨لن ی١ٝ٘ه، ولن یى٬كه،  يال٘٭ؿهة، باب ج١صیل ٠٭ىبة هى بل٥ه ٠ى الًب ؾق يؾاقهبه قوایث  -1

ٔ2/211.ٓ 
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، ال  ةهكیك بىأؾاٌث و جکكین و ایى ظاؾذه ؾق وا٬ٟ ايح٭اهی ال وىی الله ٠موشل ؾق قاوحای گكاهی
 .2ؾآو شىاو هكله و الابالی بى

بى ٠بؿالله أقا که اهام ظا٨ٛ ه گكؾیؿه، آيچ  ةهكیك بىأهایی که ال گیكیوؽى ال ؼكؾه اها ؾق پایاِو 
هـٓ ي٭ل ي٘ىؾه، ـکك  122ٔهحى٨ای وال  ةابى ؼمی٘ ةئ٘هـٓ ال اهام األ 101العاکن ٔهحى٨ای وال 

ي٘ایین؛ آيصا که ؾق ظ٫ آيکه بك قاوی اوبلم ١ً٘ه لؾه و ال او ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی ي٘ىؾه و گىیا که  هی
ايؿ به بؿگىیی پكؾاؼحهة هكیك بىأکىايی ؾق هىقؾ  جًها»گىیؿ: کًؿ، هیال اهل ایى لهاو ظکایث هی

ٌاو قا ٤ل٧ ي٘ىؾه و بؿیى که جّ٘ین بك هكؾوؾ ؼىايؿو اؼباقي ؾاٌحه و ؾق وا٬ٟ الله ٠موشل ٬لىب
ـیل ؼاقز ي٘یها گكوه ها ال٨هً٘ؿ. ٔو آووبب ه١ايی اؼباق قا ي٘ی   :باًٌؿٓی 

باٌؿ که اؼباقي قا ؾی ال ج١ٙیل کًًؿگاو شه٘ی هیوكایی پكؾاؼحه، ٨كکه ؾق هىقؾ او به یاوهیا کىی
و بؿیى وبب به ؾًٌام و ياوماگىیی وی قوی  اوث ها قا بك ؼبل٦ هفهب ک٩كی ؼىیً یا٨حهًٌیؿه و آو

ي٘ایًؿ و بؿیى جكجیب ؾق پی آوقؾه و او قا به آيچه الله ٠موشل وی قا ال آو پاک و هًمه ؾاٌحه، هحهن هی
 باًٌؿ. ه اؼباق وی ٬ابل اظحصاز و اوحًاؾ ي٘یآيًؿ جا چًاو شلىه ؾهًؿ ک

بك کٍیؿو ٌٍ٘یك  به یاوه گىیی قوی آوقؾه ال ش٘له ؼىاقشی اوث که ه١ح٭ؿ ایٍاویا آيکه ؾق هىقؾ 
ال  ةهكیك بىأبىؾه و ا٘ا٠ث ال ؼلی٩ه و اهام هىل٘یى قا باوق يؿاقؾ و چىو اؼباق  بك اهث هع٘ؿ 

ای بكای ؾ٨ٟ و چاقه و ظیله یابؿبك ؼبل٦ هفهب گ٘كاه ؼىیً هی ها قاًٌىؾ و آوقا هی قوىل الله 
 کًؿ.هی ةهكیك بىأاؼباقي با ظصث و بكهاو يؿاقؾ، ٌكوٞ به ؼكؾه گیكی و ٠یبصىیی ال 

قی  ؿ  ... و چىو اؼباقی قا  ايؿباٌؿ که ال اوبلم و اهل آو ٨اِله گك٨حههایی هییا ایًکه وی ال ٬ 
                                                           

جّك٦، و ٠ل٘ایی ؾق ا٠حكاْ به ا٨حكائات و ؾقو٢ ا ب 111-112 :، َيوبله: الىًة وهکايحها هى الحٍكیٟ اإليگا -2
ؾق  یايؿ؛ ال ش٘له ٌیػ ٠بؿالكظ٘ى ه١ل٘بیاو ؾاٌحه، ؾوث به ٬لن بكؾه و پاوػ وی قا یةق بىأهای ها و جه٘ثپكؾالی
وٌیػ هع٘ؿ بى ٠بؿالكلا٪ بى ظ٘مة ؾق « وادجازؾةـتاب افسـة من افزفل وافتضؾقل  كوار افؽاصػة دا يفإ»کحابً 
به ایى هىاله « هریرة بأدؾاع ظن »ؾق کحابً  ةو ٌیػ ٠بؿال١ً٘ن ِال« مام افسـة ادحؿدیةإبی ریة أطؾامت »کحابً 
ه ایى بايؿ، لی٧ ٌؿهؤايؿ. و البحه ؾق کحب ؾیگكی که به ٘ىق کلی ؾق لهیًه ؾ٨اٞ ال وًث يبىی و يا٬لیى آو جپكؾاؼحه

هایی با ٠ًاویى ـیل به ٨اقوی جكش٘ه کحاب ]ؾق هىقؾ ِعابی شلیل ال٭ؿق أبى هكیكة  له پكؾاؼحه ٌؿه اوث.ؤهى
 – ةهریر بوأدفقل و برهان در تزئه » - ال١می ٠بؿال١ً٘نيىٌحه « ةهریر بوأمـاؿ   از پرتویی»ٌؿه اوث: 

 بى ٠بؿاللهيىٌحه  ٓالبهحاو هى - ٠ًهاللهقٔي – هكیكة أبي جبكئة ٨ي البكهاؤ کحاب یجكش٘ه« از هبتان -ظـه اهللر 

 و مهراه ةهریر بوأ» -ؾولة  يىٌحه هع٘ؿ ٠لی« ابوهریره صاگرد مؽت  پقامز» - الًاِك ٠لی بى ٠بؿال١میم

 . هحكشن[ولی٘او بى ظاقخ ؾکحكيىٌحه « پقامز دوشتدار
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بیًؿ که و ؾق ه٭ابل هی ی اذبات ٬ؿق قوایث ي٘ىؾهؾق لهیًه ال قوىل الله  ةهكیك بىأبیًؿ که  هی
-بكوايؿ، چًاو واي٘ىؾ هی ک٩كآهیم و هٍكکايه ؼىؾ قا به اذبات یظصحی ؾق ؾوث يؿاقؾ جا ِعث ه٭ىله

 . یىثها شایم يِبلظیث اظحصاز قا يؿاٌحه و اظحصاز بؿاو ةهكیك بىأکًؿ که اؼباق 
ؼىاهؿ ٨٭ه قا ال ٤یك هّؿق اِلی آو ٔظؿیدٓ ٨كا گیكؾ، شاهلی اوث که هیهی آيکه ال وی ؼكؾه یا

قا بك اوان ج٭لیؿ و يه قا بكؼبل٦ هفهب ؼىیً که آو ةهكیك بىأگك٨حه و شىحصى کًؿ و چىو اؼباق 
یابؿ، ٌكوٞ به یاوه وكایی ؾق هىقؾ وی ي٘ىؾه و بلکه اؼباقی قا که وی هی ،با ظصث و بكهاو بكگمیؿه

وؾ ؼىايؿه و چىو اؼباقي هىا٫٨ با هفهب وی باٌؿ، ؾق بكابك ٦ هفهبً قوایث ي٘ىؾه، هكؾبكؼبل
 .2...«کًؿها اوحًاؾ و اظحصاز هیهؽال٩یًً بؿاو

ؾق کحابً  ييّاقآيچه ٠بؿالىاظؿ األ اوحهماء به ِعابه ٠باقت اوث ال های ِىقت ال ؾیگك -1
 بىأ»گىیؿ: وی ؾق ایى کحاب هی. ي٘ایؿهیـکك  «ضواء ظؾی خطوط حم  افدین افعریضةأ»

، کىايی بىؾيؿ که  و ٠٘كو بى ٠اَو ٠كوة بى لبیك و و٘كة بى شًؿب  ةهكیك
باًٌؿ. و ؾق یى ؾقو٢ پكؾالاو هیجك بمقگ ايؿ و الاظاؾید بىیاقی قا ؤٟ کكؾه و ش١ل ي٘ىؾه

و ک٩ك و ي٩ا٬ً ٌكم و ظیا و وكوؽث بك شهل یای بگىیؿ: او بیچاقههىقؾ و٘كة بى شًؿب هی
گىیؿ: او ولؿ الميا و گماقاو ه١اویه بىؾ. و ؾق هىقؾ ٠٘كو بى ٠اَ هیی قیؽحى ؼىو کاقو جًٍه

٬كآِو  گىیؿ: او کفاب و ؾقو٤گى و قاویهی ي١ٌكأبى هىوی أهلعؿی کا٨ك بىؾ. و ؾق هىقؾ 
صاض بىؾ که جّ٘ین ؾاٌث آهیؽحه کًؿ ؾاٌث با ٬كآو وصاض به ٠ًىاو ٬كآو بیاو هی قا جا آيچه و 

گىیؿ: ٠كوة ال ؾوث ؾاؾه بىؾ. و يیم هی 1صًؿلو ایى په ال آو بىؾ که ٠٭ل و ؾیًً قا ؾق ؾوهة ال
يىبث  بى لبیك ال ؾقو٤گىجكیى قاویاو و ال کىايی بىؾ که بیٍحكیى ظؿید قا به قوىل الله 

 .1«ؾاؾه و ش١ل کكؾه بىؾيؿ
قا به ؾقو٤گىیی و کفب و  پیٍه پلیؿ که چگىيه اِعاب قوىل الله ت ایى ق٨ٓأبًگك به شك

ش١ل اظاؾید و ک٩ك و العاؾ و ي٩ا٪ و ؾیگك ال٭اب لٌث و ياپىًؿی که بكؼاوحه ال ؼباذث و پلیؿی 

                                                           
 ٓ.1/111ال٘ىحؿقک ٔ -2
ول ٔو يیم گ٩حه ٌؿه ؾق قبیٟ کًؿ که ؾق هاه قبیٟ األاٌاقه هی «ؾوهة الصًؿل»ی هىؽكه کًًؿه به ٤موه ایى ا٨حكا ليًؿه -1

ابى  ،18ٓ-1/11البؿایة والًهایة ٔ و ؛ابى هٍام ،1/121ٓ. بًگك: الىیكة الًبىیة ٔؼكٓ ؾق وال پًصن هصكی قغ ؾاؾاآل
 کریك.

ك: ٠لی بى هع٘ؿ بى ياِك ، ٬ىن الؿقاوة، جع٭ی٫ ؾکحيي١ین االِبهاي ىبأ ،11 :ؾ ٠لی الكا٨ٕة، َهاهة والكاإل -1
 .يال٩٭یه
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ها که ج٘اهی ایىکًؿ؛ ؾقظالیی ؾقويی و ايعكا٦ ؾق ا٠ح٭اؾ اوث، هحهن هیي٩ىن و ظ٭ؿ و کیًه
ِعابه ه٭كق ؾاٌحه و يیم بكؼبل٦ آيچه ٠ل٘ای هىل٘او ؾق ٠٭ایؿٌاو يىبث بكؼبل٦ آيچه ٬كآو ؾق ظ٫ 

 باٌؿ.ايؿ، هیها بًیاؾ يهاؾهبه آو
بكاوحی الله ٠موشل ه٭ام و هًملث اِعاب قوىلً قا ال هك يٞى »گىیؿ: هی يابى ظباو البىح

بؿگىی ٠یبصىیی  هكو يیم اقلي و هکايث ایٍاو قا ال  گیكی و ياومایی هًمه ؾاٌحه٠یبصىیی و ؼكؾه
... ٌىؾ  ها ا٬حؿا هیوايی ٬كاق ؾاؾه که بكای قاهیابی به آها قا ه٘چىو وحاقگآوبلکه و  هّىو ؾاٌحه اوث.

ی و ؼكؾه گیكی ال آياو ؾايؿ که ٠یبصىیؾق آو بًگكؾ، هی و هك آيکه به ٬كآو و و٧ِ یاقاو قوىل الله 
 ها بهحكیى هكؾهاو په ال قوىل الله ه آوچكا ک ؛و بلکه ٔؿ ای٘او و ٠یى ي٩ا٪ اوث ظبلل يبىؾه

 .2«بىؾيؿ
جىوٗ  يبىـق ٩٤اقأی بمقگىاق، ، ج٘ىؽك ِعاباوحهماء به ِعابه  های ِىقت ال ؾیگك -1

ٔهًك پیٍه هٍهىق « ٠اؾل اهام»قا به   يبىـق ٩٤اقأاٌؿ. آيصا که وی بهی يهع٘ؿ الى١ؿي
... جًها قاه  اوث يبىـق ٩٤اقأ٠اؾل اهام، ه٘چىو »گىیؿ: كم و ظیآ  جٍبیه ي٘ىؾه و هیٌ بی
  .1«گكؾؾ ... و به جًهایی ؾق ٬یاهث هب١ىخ هیق٨ث ... و جًها ٨ىت کكؾ هی

ٌكم و با هًك پیٍه ٨او٫ و بی يىـق ٩٤اقبأی لهؿ و پاقوایی ه٘چىو ال ائ٘هی اهاهی بكاوحی ه٭ایىه
اظحكاهی  بی و وحى ال ه٭ام و هًملث و شایگاه ویو کا بىـق أاهام، اهايث به ظیایی ه٘چىو ٠اؾل 

ی جبىک باٌؿ؛ کىی که ؾق ٨ٕیلث و بمقگىاقی وی، ظؿید ٠بؿالله بى هى١ىؾ ؾق ٤موهيىبث به او هی
و وی ال وپاه شؿا گٍث و  بىـق ال اؾاهه ؾاؾو قاه بالهايؿأ... په چىو ٌحك »گىیؿ: واقؾ گٍحه که هی

قوؾ، ال ٌحك پیاؾه ٌؿه و باق ؼىؾ قا بك ؾوي يهاؾه و پیاؾه به ؾيبال ي٘ی چًاو ؾیؿ که ٌحكي ؾیگك پیً
بكای اوحكاظث ؾق  ها به وىی جبىک بىؾٓ چىو قوىل الله قوايه گٍث ٔو هىیك آو وپاه قوىل الله 

بیًن ، هكؾی قا هی هکايی ٨كوؾ آهؿيؿ، یکی ال هىل٘اياو به پٍث وپاه يگكیىحه و گ٩ث: یا قوىل الله
بىـق باٌؿ. په چىو ٬ىم أو ٌاءالله که ا٨كهىؾيؿ:  پیاؾه ٔبه وىی هآ ؾق قاه اوث. په قوىل الله که 

بىـق اوث. په لله، وىگًؿ به الله ٠موشل که او أبه ؼىبی يگكیىحه و ؾ٬ث ي٘ىؾيؿ، گ٩حًؿ: یا قوىل ا
ُ  رَِض٣َ »٨كهىؾيؿ:  قوىل الله  ةَا اّللَّ

َ
ُد  وَْضَػهُ، َوي٬٥َُُت  وَْضَػهُ، َح٥ِْش  َذرٍّ  أ َٓ الله » «وَْضَػهُ.... َويُْت

 .1...«گكؾؾهیهیكؾ و جًها هب١ىخ بىـق قا قظ٘ث کًؿ که به جًهایی قاه ق٨حه و به جًهایی هیأ٠موشل 
                                                           

 هع٘ؿ الًاِك. ،81-81 :: ال١ّكايیىو، َ. و يگاکیى هى ال٘عؿذیى، هع٘ؿ بى ظباوال٩١ٕاء وال٘حكو -2
 .1101صلة الّ٘ىق، ٠ؿؾ ه -1
و آو قا جّعیط کكؾه اوث و ـهبی با او هىا٫٨ اوث، اها ؾق هىقؾ آو گ٩حه 11ٓ-1/11ال٘ىحؿقک ٔ ؾقظاکن  به قوایث -1
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هـٓ ؾق ٬الب ١ٌكی هى٧٬ ؼىؾ ؾق بكابك آيکه 212بكاوحی چه لیبا ٠بؿالله بى هباقک ٔهحى٨ای وال 
کًؿ، بیاو ها ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی هیؾًٌام و ياوما گ٩حه و ال آو ه به اِعاب و یاقاو قوىل الل

 گىیؿ:ي٘ىؾه و ؾق وا٬ٟ بؿیى جكجیب ا٠ح٭اؾ اهل وًث و ش٘ا٠ث قا بیاو ؾاٌحه اوث، آيصا که هی
 إِن امااااارؤ فاااااقس يف دیـاااااي فغاااااامزه

 

 شاااالم ضعاكااااافاااغ وفسااات ظؾااای اإل 
 

 ؾااااال أشاااا  أبااااا بؽاااار وٓ ظؿاااارا
 

 اهلل ظثامكااااااااوفااااااان أشااااااا  معااااااااذ  
 

 صااااتؿهأابااااان ظاااام رشاااااول اهلل  وٓ
 

 ـػاكاااااأفاااابس حتاااات افااااسب أحتااااای  
 

 افرشاااااول وٓ يوٓافااااازبر حاااااوار
 

 1أهاااادي فطؾحااااة صااااتام ظااااز أوهاكااااا 
 

هى ايىايی هىحن که ؾق ؾیى هى بؿگىیی و ٠یبصىیی وشىؾ يؿاقؾ و ههكباو و يكهؽى هىحن و ؾق »
ا به هیچیک ال ِعابه، ه٘چىو ابىبکك و ٠٘ك و ٠ر٘او و پىك اوبلم ؾًٌام ؾهًؿه و ياوماگى يیىحن. لف

بكم. جا ایًکه ین. و ال ایى ٠٘ل لٌث به الله ٠موشل پًاه هیگى، ؾًٌام و ياوما ي٘ی٠٘ىی قوىل الله
قیای پیاهبك، لبیك و ٘لعه قا ؾًٌام يؿاؾه و اقز هكگن ٨كا قوؿ و ؾق ٬بك ٬كاق گیكم. و يیم ؾووث با و٨ا و بی

 .«ٌ٘اقمها قا ؼىاق و لبىو و کىچک و وبک ي٘یهًملث آوو 
«صحابافـفی ظن ش  إ»و ه٭ؿوی ؾق 

 ا٨مایؿ:هی 1
 شاااالم فاااقس فـاااافؽااان ظؾااای مؾاااة اإل

 

 اشاااااام شااااااواها بااااااذا  اهلل شاااااااّمكا 
 

 ن اجلامظاااااة حبااااال اهلل ؾاظتصاااااؿواإ
 

 ؾا اااااا افعاااااروة افاااااو ؼی دااااان داكاااااا 
 

اوث که الله هح١ال بك ها يهاؾه اوث. بكاوحی که قیى٘او لیکى ها بك هلث اوبلم بىؾه و ایى او٘ی »
الىذ٭ی و ه٘او ؾوحاویم  ةالهی ش٘ا٠ث اوث، په به آو چًگ لؾه و به ش٘ا٠ث هلع٫ ٌىیؿ و آو ٠كو

 .«هعکن و ياگىىحًی اوث بكای آيکه که بؿايؿ
 گىیؿ:هـٓ هی 111ٔهحى٨ای وال  يو يّك بى هًّىق الً٘یك

 وُوفادهااااااحااااا  ظؾاااااقا وافباااااتول أ
 

 جحااااد افشااااقخغ حااااق افتؼاااادمأ وٓ 
 

 ذیِماااان كاااااال ظثاااااامن بااااإ أبااااارأو
 

 مااااان وٓء اباااان مؾجاااام أتاااازأـاؿاااااا  
 

                                                                                                                                                         
: لاؾ ؛ و يگا1/1ٓ.... البؿایة والًهایة ٔاوث: ؾق آو اقوال وشىؾ ؾاقؾ و ابى کریك گ٩حه اوث: اوًاؾ آو ظىى اوث

 ال٭ین.ابى  ،111ٓ-1/111ال١٘اؾ ٔ
 .يـهب ،121ٓ-1/121الىیك ٔ -2
1- َ: 210-212. 
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 هااال احلااادیث فصااادؿفمي أویعجبـااا
 

 1ؾعاااااهلم وافااااتؽؾمأ افاااادهر يف يمااااد 
 

کًن. و ال آيکه با ٠لی و لهكا و ٨كليؿايً قا ؾووث ؾاقم و ظ٫ ج٭ؿم و پیٍحالی ٌیؽیى قا ايکاق ي٘ی»
که ال ؾووحی وقلیؿو با ابى هلصن  قا هىقؾ اـیث و آلاق ٬كاق ؾهؿ، بیماقم؛ ه٘چًاو ياوماگىیی، ٠ر٘او 

ٌاو ؾق ه٘ه و٬ث هكا ٌگ٩ث لؾه کكؾه بیماق و هح٩ًكم. و ِؿ٪ و ِؿا٬ث اهل ظؿید ؾق ا١٨ال و ا٬ىال
 .«اوث

ٌ٭اوت و بؿبؽحی ايىاو و هعكوم هايؿو وی ال ؾيیا و آؼكت، ب٥ٓ و  هایيٍايهبكاوحی یکی ال 
 گىیؿ: و الهی  ةباٌؿ. ابى جی٘یها هیکیًه و ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی ؾاٌحى با ِعابه و ٠یبصىیی ال آو

جىلی و ؾًٌ٘ايگی يىبث به لب آو اوث که ؾق ٬لب ايىاو، کیًههای ٬ها و ؼباذثیى پلیؿیجك بمقگ
و بك ایى اوان اوث که الله  له په ال ايبیاء وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ.اؾات اولیای الهًاو و وئبهحكیى ه

َ٘ة ﴿ گىیًؿ:که هی ٠موشل په ال آو اولیای بمقگ، کىی ؾیگك قا ؾق هال ٨یء وهین يؿايىحه هگك آياو َربٍّ
َ٘ة  ٱۡمىِؿۡ  ِ َٰٗ ـَ َٖ نَلَة َوِۡلِۡػ ِي ِ  ٱَّلٍّ َٜٗة ث ٌُ ِٖ َقجَ يَؿَٰ ٍَ  ٱۡۡلِ ٓ إٍِّٗ ْ َربٍَّ٘ة ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َِّّّلٍّ  

ا
َ٘ة ِمَّل ِ  ِِف ًُُْٜب

ِۡ َوََل ََتَۡك
 ٌٓ  ايؿگك٨حه یٍیپ ها بك آوقؾو ٘اویا ؾق که قا ها و بكاؾقاو قا هإ پكوقؾگاقا» [20]العٍك:  ﴾٪رَُءوف  رٍِّظي

 ی٨كاواي و قظ٘ث ٨ثأق یؾاقا جىٕ پكوقؾگاقا هؿه، یشا هاویؾلها ؾق هئهًاو به يىبث یاًهیو ک. اهكلیب
 .1«یهىح

های هع٘ؿ لاهؿ کىذكی جىاو به اهايثاوحهماء و ج٘ىؽك ي٘ىؾو ٠ل٘ا، هی های ِىقت ال ؾیگك -1
گیكی و اهايث به ٠ل٘ای ول٧ ؾ که به بؿگىیی و ٠یبصىیی و ؼكؾههـٓ اٌاقه ي٘ى2112ٔهحى٨ای 

٠بلهث اهل بؿ٠ث، : »قا آيصا که گ٩ث يظاجن قال بىأًؿ پكؾاؼحه اوث. ؼؿاويؿ قظ٘ث ک
  .1«اوثبؿگىیی کكؾو ال اهل ظؿید 

ـیل ، هیهىلک يىبث به اهام ابى ٬ین  های ایى ا١ٌكِی ِى٨یال ش٘له بؿگىیی جىاو به هىاقؾ 
او قا هحهن به ک٩ك و  «ابن افؼقم ةتبدید افظالم ادخقم من كوكق»اٌاقه ي٘ىؾ، آيصا که ؾق کحابً هىوىم به 

-قو، هبحؿٞ، بیکًًؿه، هًعك٦، کس گ٘كاه و گ٘كاه»ؿ: کًليؿ٬ه ي٘ىؾه و او قا با چًیى ال٩اٜی جىِی٧ هی

ؼكؾ، شاهل، ؼاقشی ٔال ؼىاقز بىؾوٓ، بم، اال٢، هل١ىو، اب، ظٍىی، پلیؿ، کىؾو، ياؾاو، کنظیا، کف
قا به کىی جٍبیه ي٘ىؾه که ؾق ؾًٌ٘ی بك ٠لیه اوبلم و يیم او  قی، به ؾوق ال ؾیى و ٠٭ل؛بكاؾق یهىؾ و يّا

                                                           
 .يـهب ،12/121ٓالىیك ٔ -2
 ٓ.2/11هًهاز الىًة الًبىیة ٔ -1
 لیؿ. بىأ، بکك بى ٠بؿالله 28 :هة، ٠َل٘اء األ يهل الىًة هى الى٬ی١ة ٨أ: بكاءة به ي٭ل ال -1
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ای گىیؿ: وی به ؾقشهباٌؿ. و هیو هىل٘اياو، هیچ ليؿی٫ و هلعؿ و بؿگىی ٌكی١ث، ه٘چىو وی ي٘ی
هًی شایم يیىث که ال ک٩ك و ئشایم يیىث و بكای هیچ ه اوگم وکىت ؾق بكابك ال ک٩ك قویؿه که هك

 .2«او آواو گیكؾ قا بكبللث وی چٍن پىٌی کكؾه و آؤ
بىؾ يمؾ ایى ؾقو٤پكؾال ا٨حكاگك که ایًچًیى ؾق   ه٭ام و هًملث اهام ابى ٬ین آقی ایى بهكه و يّیب

قا که هىحع٫ آو اوث، ه بؿاو پكؾاؼحه اوث. الله ٠موشل آيچ« جبؿیؿ الٝبلم»شاهای هؽحل٧ کحابً 
-هی و جباه کكؾه اوث. ابى هباقک يّیبً گكؾايؿ. بكاوحی ایًچًیى به ؾوث ؼىؾ، آؼكجً قا يابىؾ 

و  قوؾ و هكآيکه اهكاهكآيکه ٠ل٘ا قا ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾه و جع٭یك ي٘ایؿ، آؼكجً ال بیى هی»گىیؿ: 
قوؾ و هك آيکه بكاؾقاو هىل٘ايً قا ظ٭یك و پاؾٌاهاو قا جع٭یك ي٘ىؾه و ؼىاق ٌ٘اقؾ، ؾيیایً ال بیى هی

  .1«قوؾهیاي ال بیى ي٘كؾیکىچک ٌ٘اقؾ، هكوت و شىا
قاه و قوي اوحاؾ قا ؾق پیً گك٨حه و ؾق بؿگىیی ال  1يکىذك ة٤ؿ بىألاهؿ ٠بؿال٩حاض  بىأو ٌاگكؾ وی، 

 ٠ل٘ا و پكچ٘ؿاقاو ؾیى و وًث، پا ؾق شای پای اوحاؾ ؼىیً يهاؾه اوث.
ا٪ اوث که بىیاقی ال اهل ٠لن او قا هّؿ ةيه، ٠الن اهل هؿیًه و اهام ؾاقالصهكأایى اهام هالک بى 

کًؿ که  قوایث هی ةهكیك بىأؾايًؿ. آيصا که ، هیقوایث کكؾه ال قوىل الله  ةهكیك بىأظؿیری که 
٣٢ْ ٦٤ أ ٢ٌب ا٣٢ٓ١، َ٘ل َيػون َعملاً  الة٠ ِفإكتاد أحلرضب٦ اجلاس »٨كهىؾيؿ:  قوىل الله 
-ویك و و٩ك هی ليًؿ ٔو بهلوؾی هكؾم ؾق شىحصىی ٠لن بك پهلىهای ٌحكاو هی به» 1«ثَعل٣ املػي٨

 .«یابًؿپكؾاليؿٓ و ٠ال٘ی قا ؾاياجك ال ٠الن هؿیًه ي٘ی
کًؿ. ٌیػ ؾکحك بکك بى قا ظكام لاؾه جىِی٧ هی ةبیًین که کىذكی بؿبؽث، اهام ؾاقالهصك هی اها

هٍهىق  ... وی ؾق هصلىی ؾق ٌهك پیاهبك ؾق ظٕىق بكؼی ال ٠ل٘ا و ٬اقیاو»گىیؿ: لیؿ هی بىأبؿالله ٠
  .1«گ٩حه اوث: او ظكام لاؾه اوث آو، ؾق ظ٫ اهام هالک 

                                                           
ها کىذكی به اهام ابى ٬ین ظ٘له کكؾه، که ؾق آو «جبؿیؿ الٝبلم»٩ِعاجی ال  ٌ٘اقه، ؾق آو 21-21 :هّؿق پیٍیى، َ -2

 لیؿ. بىأ، بکك 201 :ـکك ٌؿه اوث. و بًگك: جعكی٧ الًّىَ، َ
 .يـهب ،1/101ٓالىیك ٔ -1
 لیؿ. بىأٌیػ بکك  ،221 :بًگك: جعكی٧ الًّىَ، َ -1
ٓ، 1810ٔ ٌ٘اقه:٠الن ال٘ؿیًة،  يال١لن، باب ها شاء ٨ ؾق يجكهف؛ 1333ٓٔ ، ٌ٘اقه:1/100ٓظ٘ؿ ٔأ به قوایث -1

و آو قا جّعیط ٓ 2/281العاکن ٔ و .باٌؿهی ظؿید ابى ٠ییًة آو ظؿید ظىى و: و ؾق هىقؾ آو گ٩حه اوثٓ، 1/18ٔ
ايؿ، ابى و ال ٠ل٘ایی که هّؿا٪ ایى ظؿید قا اهام هالک ؾايىحه کكؾه اوث و ـهبي ؾق الحلؽیُ با او هىا٫٨ اوث .

 ٓ آهؿه اوث.11-1/18ؾق الىیك ٔباٌؿ چًايکه ٠ییًة هی
ِاظب  ي، که ؾق آو ٠یبصىیی ال اهام بؽاق228 :، و بًگك: جعكی٧ الًّىَ، 10َ :... َهل الىًة أبكاءة  -1
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اق آو٘او و به الله وىگًؿ، ایى جًها ٠٘لکكؾ کىی اوث که ال هكگىيه اؾب و ظیایی ؾق بكابك پكوقؾگ
 .2...«باٌؿو بكاوحی که بؿجكیى جىٌه بكای آؼكت، ؾًٌ٘ی با بًؿگاو ؼؿا هی لهیى ٠اقی و بؿوق اوث.

وبلم ؾق هىقؾ ی ٌیػ اإلل بؿ٠ث ؾق بكابك ظؿید و اهل آو، ها قا به یاؾ ٨كهىؾهاها هىٟٔ ایى اه
و ٌؽُ ذ٭ه و هىقؾ »گىیؿ: ؛ آيصا که هیايؿالؾکًًؿ، هیکىايی که ال اهل ظؿید ٠یبصىیی هی

ی هٍهؿ العىیى ولیث وكپكوحی هؿقوهئی هحکل٘یى هىا٘٘یًايی بكاین قوایث ي٘ىؾ که بكؼی ال ائ٘ه
ٌیػ االیکی، که بؿو  يها هكؾی بىؾ به يام ٌ٘ه الؿیى االِبهايك ٠هؿه گك٨حًؿ؛ ؾق هیاو آوؾق هّك قا ب

قا جبلوت ي٘ىؾ، يحىايىث « بىن الله الكظ٘ى الكظین»٬ى٘حی ال هّع٧ ٌكی٧ قا ؾاؾيؿ؛ په چىو 
 قا بؽىايؿ، جا ایًکه بؿو گ٩حه ٌؿ: ال٧، الم، هین، ِاؾ. « الُ٘»

که اهل ظؿید قا به  و ٠ؿالث هعىقٕٕ جا بكایث قوٌى گكؾؾ کىايیبًگك ؾق اهك ایى ظکىهث ٠اؾل 
هایی ٌاو قوی گكؾايًؿ، چگىيه ايىاوگیكی کكؾه و ال هفهبها ٠یبصىیی و ؼكؾهگك٨حه و ال آو قیٍؽًؿ

و٬حی ؼبك  :که ظ٘ؿ ؼبك قویؿاىؾ که چىو به اهام ایى اوان بباًٌؿ. و بك شاهل و ليؿی٫ و هًا٫٨ هی
ظ٘ؿ اها ٬ىم بؿی هىحًؿ؛ اهام ها گ٩حه اوث: آووی ؾق هىقؾ آو قویؿه، ةاهل ظؿید ؾق هکه به ابى ٬حیل

او ليؿی٫ اوث، ليؿی٫ اوث، ليؿی٫ اوث و په ال آو واقؾ  بكؼاوحه و لباوً قا جکايی ؾاؾه و ٨كهىؾ:
ؾايىث و ال  به اهل ظؿید قا هیيىبث  ةظ٘ؿ یىقي و جهاشن ابى ٬حیلأاي ٌؿ. و بكاوحی که اهام ؼايه

گاه بىؾ.   آو آ
با آو  هن بؿیى ؼا٘ك که ایٍاو ال آيچه قوىل الله اها ٠یبصىیی ي٘ىؾو هًا٨٭او ال ٠ل٘ا، آو

کًًؿ، اهكی جاله و شؿیؿ يیىث و بلکه ٬ؿهث آو به ؾوقاو هًا٨٭ايی که ؾق لهاو قوىل ايؿ، پیكوی هی آهؿه
 .1...«اوثگىيه بىؾه ًگام پیىوحه ایىبىؾيؿ، بالگٍحه و ال آو ه الله 

چًیى اهل بؿ٠حی قا ؼاقز ال ش٘ا٠ث و قاه ظ٫ و هًهس که چگىيه  ظ٘ؿ أو بًگك به وؽى اهام 
باٌؿ ایى هفاهب اهل ٠لن و اِعاب ظؿید و اهل وًث هی»گىیؿ: يبىی ؼىايؿه اوث، آيصا که هی

جا به اهكول بؿاو ا٬حؿا ي٘ىؾه  که بؿاو ج٘ىک شىحه و بؿاو ًٌاؼحه ٌؿه و ال ٠هؿ اِعاب قوىل الله 
... قا بك آو هفهب یا٨حن؛ و هك آيکه با چیمی و بىیاقی ال ٠ل٘ای ظصال و ٌام و  ايؿو ال آو پیكوی کكؾه

بؿگىیی کًؿ، وی هبحؿ٠ی ؼاقز گیكؾ و ٠یبصىیی ي٘ىؾه و ال ایى هفاهب هؽال٩ث وقلؾ یا ال آو ؼكؾه 

                                                                                                                                                         
 يیم ـکك ٌؿه اوث. يِعیط بؽاق

 .10-13 :ه٘او، َ -2
 ٓ.81-1/38هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -1
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 .2«باٌؿال ش٘ا٠ث اهل ظ٫ و بؿوق ال هًهس يبىی و قاه ظ٫ هی
ظ٘ؿ ؾق هىقؾ ٠٘ك بى أآيچه ؾکحك ي١٘او  ٠باقت اوث الاوحهماء به ٠ل٘ا  های ِىقت ال ؾیگك -8

گىیؿ: ٠٘ك بى ٠بؿال١میم و هالک بى آيصا که هی اوث، ٠بؿال١میم و هالک بى ايه ـکك ي٘ىؾه
آو بىؾ که  کكؾيؿ،ايؿ و ؾلیل ایًکه ؾق هؿیًه گفقاو ليؿگی هیهكه آوال ؼىاياو ـکك ٌؿهيه ؾق لأ

 .1ؼىاوحًؿ هیاو هًك ٔآوالؼىايیٓ و ؾیى اقجباٖ ٠٘ی٫ و ياگىىحًی بك٬كاق واليؿ هی
ذیك گك٨حه اوث، ؤذك بىؾه و ال آو جؤهح يال٩كز ا٩ِهاي بىی أيىٌحه« ي٤اياأل»ایى ؾکحكٕٕ ال کحاب 

باٌؿ که ؾق واقويه شلىه ؾاؾو ها و جى٘ئه گكاو و جعكی٧ کًاو هیچیىى ؾویىهیجك بمقگ بىال٩كشی که الأ
ها بكؼاوحه ال ، یؿ ٘ىالیی ؾاقؾ و ج٘اهی ایىیٍؽًؿ و ٠یبصىیی ال ٠ل٘اء و اهكاجاقیػ اهث اوبلهی و ق
ی هؿیًه قا چًاو ه و شاه١هکه ایى ؾقو٤پكؾال ؼىیٍحى قا ال آو ویكاب ي٘ىؾ باٌؿج٩کك ٔؿ ٠كبی وی هی

ِِ ﴿ ايؿ،هحاذك ال آو بىؾه که ظحی ٠ل٘اء و اهكاؾهؿ که وكاوك ٤ًا و آوالؼىايی بىؾه اوث چًاوشلىه هی ًُ
 ْ ُـِءٓوا ۡٛ َ إِنٍّ  ٱۡقَذ ة َُتَۡؾُروَن  ٱّللٍّ ٍّٔ -یب ؿ،یکً هىؽكه ؿیؼىاهیه ايؿاله هك: بگى» [81]الحىبة:  ﴾ڠُُمۡؿِج  

و  .«والؾیه ؿایو هى آٌکاقٓ ؿیکىٌیه ؾاٌحًً پًهاو و ؾقٔ ؿیؾاق نیب آو ال که قا آيچه ؼؿاويؿ گ٘او
هًً ئی ظ٫ بك با٘ل و ٬ؿقت ؾاؾو الله ٠موشل بك بًؿگاو هآو ٜهىق و پیكولی ؾیى و اهلً و ٤لبه

ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. الله ٠موشل هی هی ٌَ َ٘ة ِِف  َوَّ َذۡب بُٜرِ ََ ٍـّ ٖۢ َبۡكِؽ  ٱل ؿِ ِٔ
َۡ نٍّ  ٱَّّلِ

َ
ۡرَض أ

َ
ة ِقَجةهَِي  ٱۡۡل َٛ يَؿُِث

ُِعٜنَ  َْٰ گ٘او بی که نیايىٌحهٓ ىیٍیپ اءیايبٔ کحب ج٘ام ؾق ٬كآو، بك ٠بلوه ها» [201يبیاء: ]األ ﴾ٯ٩ ٱّصٍّ
 .«ٓگك٨ث ؼىاهًؿ ؾوث به قاو آؤ بكؾ ؼىاهًؿ اقخ به ها ىحهیٌا بًؿگاو قا ىیلهٓ یقو وكاوكٔ

٠بؿالكظ٘ى ؾق  أواهةهای ؾکحك گىییجىاو به یاوهاوحهماء به ٠ل٘ا، هی های ِىقت ال ؾیگك -1
 گىیؿ:٬الب ١ٌكی که وكوؾه، اٌاقه ي٘ىؾ. آيصا که هی

 اةٍ مّقاااأوذبحااات ضاااارق حتاااات باااااب 
 

 ظؽرمااااة  ظااااذ إخشااااابوصااااؾبت  
 

 وضعـاات مسااؾم حتاات رـاان صااحقحه
 

 ـااااااّل مراجااااااع افػااااااارابوصااااااـؼت  
 

 افااادجؾتغ مراـباااياؽارؿاااات حتااات 
 

 3ـاااااّل ؿصاااااائد افساااااّقاِب ورمااااااقت  
 

و هىلن قا ؾق شىاق  و ٠کكهه قا به چىب به ِلیب کٍیؿمی اهیه وك بكیؿم ٘اق٪ قا لیك ؾقواله»

                                                           
 ی١لی. ىبأ ي٬أ ،2/11ٓ٘ب٭ات العًابلة ٔ -2
 .11ن، ٠ؿؾ هصلة کل الًا -1
 شبكیى.، 81 :ِبلض، َ: قوالة اإل؛ و يگا832هصلة الی٘اهة، ٠ؿؾ  -1
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ام قا ٤ك٪ ي٘ىؾم و ِعیعً با يیمه لؾم و ٨اقابی قا به ؾاق آویؽحن. ؾق لیك ؾو قوؾ ؾشله و ٨كات وىاقی
  .«ها و ا١ٌاق قا وكوؾمج٘اهی ٬ّیؿه

ه لؾو اهام ها و يیمچًیى جىِی٩ی هبًی بك وك بكیؿو ٘اق٪ و ِلیب کٍیؿو ٠کكهه بك چىببكاوحی 
اقاو و ... جع٭یك و اهايث و اوحؽ٩ا٦ ٠ل٘ایی اوث که ؾق وا٬ٟ پكچ٘ؿهىلن ؾق شىاق ِعیعً و 

 ٘ای کبلم٠ل٘ای وًث و ٠ل به هكؾم اببل٢ ي٘ىؾيؿ؛ و بًگك چگىيه ایى ٌا٠ك قاظاهبلو ایى ؾیى بىؾه و آو
و ایى آهیؽحگی ؼىؾ ؾاللث وأط و  و ٨لى٩ه ه٘چىو ٨اقابی قا با یکؿیگك ـکك ي٘ىؾه و آهیؽحه اوث

آٌکاقی بك آو ؾاقؾ که ایى ٌا٠ك به ج٘اهی کىايی که ؾق گفٌحه بىؾيؿ، چه ظ٫ یا با٘ل، هصىم بكؾه و 
و ؾا٠یاو  که اوان ٠٘لکكؾ بمقگاو يىگكایی اؾبیات ه١اِك ٌاو ج٩اوجی ٬ائل يیىث، ه٘چًاوهیاو

کًًؿ و اظحكاهی بكایً ٬ائل يیىحًؿ؛ باٌؿ که هكآيکه قا که ؾق گفٌحه بىؾه، قؾ هیجصؿؾگكایی ایًچًیى هی
ُٓ ﴿ باٌؿ:ها هیاها ایى الله ٠موشل اوث که ظىابكن آو َٖ وََقَيۡكَْ ِي ُِْجَٜن  ٱَّلٍّ ٌَ َْٖت يَ٘ ٌَ ٘ ُٔ يٍّ 

َ
ٜٓاْ أ ُٕ َؿَْ

 ٌاوو وكيىٌث کصا به ٌاوبالگٍث که ؾايىث ؼىاهًؿ کًًؿیه وحن که یو کىاي» [111]ال١ٍكاء:  ﴾٢٢٧
 «ٕٕاوث چگىيه
وىات ٠ل٘ی، ج١بیكاجی اوث که هع٘ؿ ٠بؿه ؾق بكابك ئاوحهماء به ٠لن و ه های ِىقت ال ؾیگك -1

لهك به کاق بكؾه اوث؛ و آو وه ل٩ٛ و ج١بیك: اِٙبل، بكؼی ال ؼىاَ ؼىیً ؾق هىقؾ األ
که  ي٠بلوه بك چًیى ج١بیكاجی وی ؾق پاوػ به ٌیػ هع٘ؿ البعیكباٌؿ. هؽكوبه و بی٘اقوحاو هی

لهك ؾايً آهىؼحی؛ گ٩ث: اگك چیمی ال ٠لن ِعیط و ؾقوحی که بؿو گ٩ث: جى يیم ؼىؾ ال األ
قا بؿوث يیاوقؾم هگك په ال ایًکه ؾق ٘ىل ؾه وال، یاؾآوق ٌؿی، ؾق وشىؾ هى باٌؿ، آو

گك٨حه و ج١لین ؾیؿه بىؾم، ال ـهى و ه٥م ؼىؾ بیكوو ها ؼى لهك بؿاوقا که ؾق األ یهایپلیؿی
 .2«ؼىاوحن هى٫٨ به يٝا٨ث ـهى ؼىیً يٍؿمکه جاکًىو آيچًاو که هی بٙىقیي٘ىؾم؛ 

که ؾق آو  ای اوثو ٠ل٘ای آو و يیم ٠لىم ٌك٠ی لهكآقی، ایى ؾیؿگاه هع٘ؿ ٠بؿه ؾق هىقؾ األ
گكؾؾ. و با چًیى ج٩کكی بىؾ که با آو بالهی ك٠لىهی که به ٬كآو کكین و ج٩ىی ٌىؾ، به ویژهجؿقیه هی

مٓ با وی ج٘ان  2131ؾق وال ٔ يالؽؿیى ٕ به پاؼاوث و ؾق ٠هؿ ٠بان الراييلهكٕی اِبلض األايؿیٍه
گىيه ٌؿ که ٠بان الرايی و ایى ؾگكگىيی ؾق آو به قایميی پكؾاؼث لهك و ایصاؾ ج٥یك وگك٨حه و ؾق هىقؾ األ

ؾاؾ که ا٠ٕای آو ال هیاو ٠ل٘ای بمقگ « ةؾاقهصله اإل»ی وی، ؾوحىق به ایصاؾ هاذیك پفیكی ال ایؿهؤبا ج
ها قا هىح٭ی٘ا ايحّاب ٌىيؿ، شم هع٘ؿ ٠بؿه و ٠بؿالکكین ول٘او که ظکىهث آوو هٍهىق ايحؽاب هی

                                                           
 ، ٤الی الحىبة.11 :ال١٘اِك، َ يوبلهال٩کك اإل -2
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قا  هاها ي٭ٍی يؿاٌحه و يیم ظ٫ شایگمیًی ا٨كاؾی به شای آولهك و هصله ؾق ايحؽاب آوي٘ىؾ و ٌیػ األ
 .2ٌحًؿيؿا

ها ٠٘ل ثىها و هاقکىیو ٤كب گكایی، ه٘چىو الئیک 1آقی ایًچًیى ؾا٠یاو و ؾ٠ىجگكاو ج٥كیب
 ها قا یاقی قوايؿيؿ.ا٘بلٞ آو ي٘ىؾه و ؾق ایى قاوحا هىل٘اياو ٤ا٨ل و بی
های لٌث و ليًؿه و ياهًصاقی بىؾ که اگك يیالی ٔكوقی به آيچه ؾق ایى هبعد ـکك گكؾیؿ، ي٘ىيه

ٌؿ. اها ؾق ها به هیاو آوقؾه ي٘یها يبىؾ، هكگم ؾق ایى بعد، ک٘حكیى وؽًی ال آویاؾآوقی آوـکك و 
 هبعد آیًؿه به ظکن اوحهماء و ا٬ىام اوحهماءکًًؿگاو ؼىاهین پكؾاؼث.

                                                           
 .11 :بًگك به هّؿق پیٍیى، َ -2
که ه٭ّىؾ ایٍاو ج٥ییك ؼل٫ و ؼىی ٠كب و هىل٘اياو و ٠٘ىم هٍك٪ لهیًاو بك اوان ج٘ؿو ٤كبی و ٨كهًگ ٤كبی  -1

باٌؿ.... و ایى و جبلي ایٍاو ؾق شهث ایصاؾ قوابٗ ؾووحايه و ِ٘ی٘ايه و ج٩اهن هیاو اال٢ و وىاقي هی باٌؿهی
های ایى يىٞ به بًؿگی گك٨حى و بمقگاو و ههحكاو ایى اهك آو قا جىو١ه و جعىل و جکاهل و بًای اهكی اوث که ؾالل

جصؿیؿ ال٩کك ؛ ، هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى221 :ؼىايًؿ.... بًگك: ظّىيًا ههؿؾة هى ؾاؼلها، َشاه١ه ال يى هی
 ش٘ال ولٙاو. هك ؾو يىٌحه ، 13-13 :يعكا٦: ٨ّل الحصؿیؿ والحبؿیؿ، َشفوق اإل ؛ و11 :، َيوبلهاإل



 
 

 

 باب سوم:

 حکم استهزاء و اقسام استهزاءکنندگان
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    فصل اول: حکن استهساء

 ٌاهل ؾو هبعد: 
 ل و پیاهبشاو و دیى اعالم       هبحث اول: حکن اعحهضاء به الله فضوج 

 ٌاهل پیٍگ٩حاق و پًس هٙلب:   
 پیؾگفحاس: همذهات< 
 ین  >هغلب اول: دالیلی اص لشآو کش
 هغلب دوم: دالیلی اص عًث يبىی< 
 هغلب عىم: يمل اجماؿ علف صالح< 
 یحات فمها و فلما  >هغلب چهاسم: جصش
 ها.سد بش آو هغلب پًجن: ؽبهات و 
 یؾخًذ يمىدو صحابه و عایش ه هبحث دوم: حکن اعحهضاء  هًاوؤو س

 ٌاهل وه هٙلب: 
 هغلب اول: حکن اعحهضاء به صحابه< 
 هغلب دوم: حکن اعحهضاء به اههات المىهًیى<  
 هًاوؤهغلب عىم: حکن اعحهضاء به فلما و عایش ه. 

 هبحج اول: حکن استهصاء به الله ػص وجل و پیاهبساو و دیى اسالم

 پیؾگفحاس: همذهات کلی: 
ال واقؾ ٌؿو به هبعد ظکن اوحهماء به الله ٠موشل و ؾیًی که بكای بًؿگايً جٍكیٟ ي٘ىؾه و  ٬بل

و بكقوی ج٩ّیلی اظکام  والىبلمالّبلة٠لیهنه ظکن اوحهماء به پیاهبكاو و يیم پكؾاؼحى ب ؿاو قأی گٍحهب
 اوحهماءکًًؿگاو، اللم اوث به ه٭ؿهاجی ؾق ایى لهیًه پكؾاؼحه ٌؿه و جىشه گكؾؾ:

 ی اول: همذهه
جىايؿ ؾق ٬الب ا٠ح٭اؾ یا ي٫ٙ هیايؿ که ک٩ك ايىاٞ هؽحل٩ی ؾاقؾ که ٨٭ها ؾق ا٬ىال ؼىیً ـکك ي٘ىؾه
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حؿای باب ظکن هكجؿ آهؿه اوث: ؾق اب« الكوْ ال٘كبٟ»ؾق کحاب  .2ٌک یا ٠٘ل یا يیث باٌؿلبايی یا 
و لى ایًکه ه٘یم باٌؿ یا ایًکه ال  . ٔهكجؿ کىی اوثٓ که په ال اوبلم آوقؾو، به اؼحیاق کا٨ك گكؾؾ»..

قوی ٌىؼی و هىؽكگی کبلم ک٩ك قا بك لباو آوقؾه یا ا٠ح٭اؾی ک٩كی ؾاٌحه باٌؿ یا ایًکه وبب کا٨ك 
اها اظح٘ال کا٨ك ٌؿو به وبب  .1«ٌؿو وی ٌک و جكؾیؿ ٔؾق ٔكوقیات ؾیىٓ یا ٠٘ل ک٩كآهیم باٌؿ

ٌىؾ و جًها لیکى اوحهماء ؾق يیث ٜاهك ي٘ی»گىیؿ: هی ي. اهام بیصىقاوثيیث ؾق هبعد اوحهماء ب١یؿ 
و يیم ٌک و جكؾیؿ ؾاٌحى ؾق هىقؾ آ٨كیؿگاق یا پیاهبكاو یا  1...«كؾؾگبك ٬ىل و ٠٘ل اوث که ٜاهك هی

٬ابل جّىق يیىث اها اوحهماء به ؾیى  يیث، اوحهماء به ؾیى ؾق و ؛ال١یاـ باللهباٌؿ، و٩ك و اقجؿاؾ هیؾیى، ک
 .اوثهكی وأط و آٌکاق ، ابا ٬ىل و ٠٘ل

قظ٘ث ؼؿاويؿ بك جى باؾ، بؿاو که ؾیى الله ٠موشل »گىیؿ: هی اهام هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب 
٠باقت اوث ال ا٠ح٭اؾ ٬لبی و ظب و ب٥ٓ و ي٫ٙ لبايی و جكک ي٘ىؾو آيچه بك لباو آوقؾيً ک٩ك اوث و 

یک ال ایى وه چىو ِاظب هك و ايصام ؾاؾو اقکاو اوبلم با ا٠ٕا و شىاقض و جكک ا١٨الی که ک٩ك اوث.
ها قا هؽحل گكؾايیؿه و قها کًؿ، کا٨ك ٌؿه و آو ٓ یکی البی، ي٫ٙ لبايی، ٠٘ل ا٠ٕا و شىاقضا٠ح٭اؾ ٬لٔ

  .1«گكؾؾهكجؿ هی
باٌؿ ای هیی کل٘هپه چىو ک٩ك قا هع٭٫ گكؾايیؿ و آو گاهی به وویله»گىیؿ: و ؾق شایی ؾیگك هی

اي بؿاو ا٠ح٭اؾی يؿاٌحه باٌؿ و گاهی با ايصام ٠٘لی ایًکه گىیًؿه ٌىؾ و لىکه بك لباو آوقؾه هی
و گاهی به ؼا٘ك ظب و ب٥ٕی که ؾق ٬لب اوث،  ک٩كآهیم قا بك لباو يیاوقؾه باٌؿباٌؿ، گكچه وؽى  هی

 .1...«و ٠٘ل ک٩كآهیمی قا هكجکب يگكؾؾ گكؾؾ گكچه ک٩كی قا بك لباو يیاوقؾههع٭٫ هی
گكؾؾ و  کا٨ك هیآوقؾ، ای که بك لباو هیی ايىاو هىل٘او با کل٘هاوث که گاه آو ه٭ّىؾ ٌیػ 

بالله  ـليؿ و گاهی با ا٠ح٭اؾ ک٩كآهیمی که ؾق ٬لب ؾاقؾ، وال١یاوك هی گاهی با ٠٘ل ک٩كآهیمی که ال او
 ج١الی.

                                                           
هًٝىهة ي؛ ٌیػ ٠بؿالله الؽلی٩، 111 :اقٌاؾ ال٘ىحكٌؿیى، َ ي؛العًبل ي، هك180٠ :َ: ؾلیل الٙالب، يگا -2

 يهام الٍا٠١٨لی هفهب اإل يال٩٭ه الً٘هص؛ 1/111ٓؼیاق ٔک٩ایة األ ؛ؾةٌعا ،112ٓ-1/110ٔ يالفهب الً٘صل
ٔ1/201-201.ٓ 

هام هع٘ؿ بى ٓ هى قوائل اإل201و  1/11: الؿقق الىًیة ٔيگا و ؛1/133ٓالكوْ ال٘كبٟ هٟ ظاٌیة ابى ٬اون ٔ -1
 ٠بؿالىهاب.

 ٓ.٠1/181لی ابى ال٭اون ٔ يظاٌیة البیصىق -1
 ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.ٓ شٟ٘: 1/11الؿقق الىًیة ٔ -1
 ٓ شٟ٘: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.1/202هّؿق پیٍیى ٔ -1



 103  اعحهضاءفصل اول: حکن 

 همذهه دوم: 
ى٠ی ؛ ياوثآیؿ، ؾاقای ايىا٠ی ؾق ٌكی١ث ه٭ؿن اوبلهی، آيچه به وبب آو ک٩ك وقلیؿو اللم هی

هح١ل٫ به الله ٠موشل و يى٠ی ال آو هكبىٖ به ٬كآو و وایك کحب يالل ٌؿه بىؾه و يى٠ی هح١ل٫ به 
ایى  .2اوثو وایك ايبیاء و ٨كٌحگاو و ٠ل٘ا بىؾه و يى٠ی ؾیگك هكبىٖ به اظکام  پیاهبكهاو هع٘ؿ 

«افؼرآن تبقغ ادحارم ادذـورة يف»له قا اهام ؾ٠ىت ال کحاب ؤهى
ـیل باب  1 افؽػر ومؼصود »ؾق 

ي٭ل ي٘ىؾه اوث. بك ایى اوان هك آيکه با اؼحیاق و ج٘ایل، ٠٘لی قا هكجکب گكؾؾ یا کبلهی قا بك  «افعؾامء
لباو آوقؾ که ؾق آو ١٘ى و قیٍؽًؿ و ٠یبصىیی ال الله ٠موشل یا پیاهبكاو یا ٨كٌحگاو بىؾه یا ایًکه ؾق آو 

ی آو، هكجکب ٠٘لی یا ٬ىلی ٭ث ٨ا٠ل یا گىیًؿهشمئی ال ؾیى به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ گك٨حه ٌىؾ، ؾقظ٭ی
 گكؾیؿه که ک٩ك و اقجؿاؾ ال ؾیى اوبلم قا به ؾيبال ؾاقؾ.

 همذهه عىم: 
ٌىؾ، ای ال آو ای٘او ياهیؿه هیهای هح١ؿؾی ؾاقؾ و هك ١ٌبهِل بىؾه که ١ٌبهای٘او ؾاقای یک ا

ٌىؾ. ی آو ک٩ك ياهیؿه هی١ٌبهك ه های هح١ؿؾی ؾاقؾ وو ١ٌبهه٘چًیى ک٩ك يیم ؾاقای یک اِل بىؾه 
 ةکه و٠یؿی آيچًاو یىث،ای٘او، هًح٩ی ٌؿو اِل ای٘او ي هایی ايح٩اء بكؼی ال ١ٌبهلیکى اللهه

ٓ گكؾؾ، اِل ای٘او به کلی های ای٘او که ي٭١ٌبهیک ال  ایى باوقيؿ که هك ه٘چىو ؼىاقز و ه١حمله بك
های ک٩ك ؾق هىل٘او، وشىؾ اِل ک٩ك و هًح٩ی بىؾو که ال وشىؾ بكؼی ال ١ٌبه گكؾؾ. ه٘چًاوي٭ٓ هی

که بكؼی ال ظالیهى اوث ؾقئه ،بلکه گاهی ايىاوآیؿ. اوث، اللم ي٘ی اِل ای٘او که هحٕاؾ آو
گكؾؾ و کا٨ك ي٘ی های ک٩ك،آو ١ٌبه باٌؿ که ؾق ایًّىقت به ؼا٘كهای ک٩ك يیم ؾق وی هی ١ٌبه
ایى  با و ثهای ای٘او قا ؾاقاوکه بكؼی ال ١ٌبهظالیؾق اوثکا٨ك  ،که گاهی ايىاو چًاوباٌؿ، ه٘ ي٘ی

١باٌؿ. اههى ي٘یئظال ه  ٌ ها يا٬ٓ اِل ای٘او آو که بكؼی الچًاوًؿ با یکؿیگك هح٩اوج هابها ایى 
اِل ای٘او ها، اِل و اوان ک٩ك هع٭٫ گكؾیؿه و به کلی شایگمیى وا٬ٟ با اقجکاب آو ؾق باًٌؿ و هی
ل ها، اِوشىؾ آو با ها ایًچًیى يیىحًؿ واها بكؼی ال ١ٌبه ؛اوثى اوحهماء گكؾؾ و هرال آو ه٘یهی

 گكؾؾ.ای٘او ي٭ٓ يگكؾیؿه و يابىؾ ي٘ی
 ؾو ٬ىن ٬ىلی و ١٨لی بك ک٩كهای  يیم ١ٌبه باًٌؿ: ٬ىلی و ٠٘لی؛ وهیؾو ٬ىن  های ای٘او بك١ٌبه

                                                           
ال٩حاوی  ؛831ٓ-2/830يهك ٔ: هصٟ٘ األيگا ؛ وٓ شٟ٘: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون1/223ٓ و 121ٔ-2/128الؿقق الىًیة ٔ -2

 ٓ.113-1/182الحاجاقؼايیة ٔ
 . اها ٠لی ق٤ن شىحصىی بىیاق بؿاو ؾوث يیا٨حن.، چًايکه ؾق الؿقق الىًیة آهؿه اوثةی یکی ال ٠ل٘ای ظ٩ًیيگاٌحه -1
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 ای٬ىلی، ١ٌبه های ای٘اِو هیاو ١ٌبهگىیؿ: ؾق په ال ـکك ایى اِل هی  باًٌؿ. ابى ٬ین٠ٔ٘لیٓ هی
ای ١ٌبهای٘او،  های ١٨لِی گكؾؾ و ه٘چًیى ؾق هیاو ١ٌبها لوال آو، ای٘او به کلی لایل هیباٌؿ که ب هی
باًٌؿ. ًیى هیچهای ٬ىلی و ١٨لی ک٩ك يیم ایًگكؾؾ؛ و ١ٌبها لوال آو، ای٘او به کلی لایل هیباٌؿ که بهی

ک٩ك  هایای ال ١ٌبهآو ١ٌبه ٌىؾ وکا٨ك هیی ک٩ك، قؾو اؼحیاقی کل٘هلباو آو که با بك په ه٘چًاو
ک٩ك و ٠٘ل بؿاو، ه٘چىو وصؿه کكؾو بك بث و اهايث های ای ال ١ٌبهاوث، ه٘چًاو با اقجکاب ١ٌبه

 .2...«ٌىؾ و ایى یک اِل اوثبه هّع٧، کا٨ك هی

  همذهه چهاسم:

ايؿ، ٬ىل ک٩كآهیم و ٠اهل آو، ج٩اوت ٬ائل ٌؿه ی جک٩یك، هیاو ٠٘ل یالهؤاهل وًث و ش٘ا٠ث ؾق هى
کًًؿ هگك په ال ایًکه ج٘اهی ٌكوٖ ٔجک٩یكٓ ؾق وی هع٭٫ گكؾیؿه و و ٌؽُ ه١یًی قا جک٩یك ي٘ی

 هىايٟ آو ؾق ظ٫ وی هًح٩ی گكؾؾ.
-ظ٭ی٭ث اهك ؾق ایى لهیًه آو اوث که گاهی ٬ىلی که بك لباو شاقی هی»گىیؿ: هی ابى جی٘یه 

باٌؿ، لفا به ٘ىق هٙل٫ ٔو يه ه١یى و هٍؽُٓ بك اوان آو ٬ىل به جک٩یك ِاظبً ظکن گكؾؾ، ک٩ك هی
ٌؽُ به ک٩ك گكؾؾ. لیکى ٌىؾ: هك آيکه ٨بلو ٬ىل قا بگىیؿ، کا٨ك هیٌىؾ بؿیى گىيه که گ٩حه هیهی

گكؾؾ، ٌىؾ جا ایًکه ظصحی که جاقک آو کا٨ك هیظکن ي٘ی ،ی ک٩كآهیم قا بك لباو آوقؾهه١یًی که آو کل٘ه
 .1..«ا٬اهه گكؾؾ.بك وی 

هًاو که ؾق ٘لب و شىحصىی ظ٫ و ظ٭ی٭ث اشحهاؾ کكؾه و ئال ه که گىیؿ: اها هكپه ال ایى هی
 بؽٍؿ، هكٓ وی قا هیبكؼاوحه ال اشحهاؾٔؾق ایى اشحهاؾ ؼىؾ به ؼٙا قوؾ، ؼؿاويؿ هح١ال ایى ؼٙای 

که یا ٠٘لی؛ ایى ؾیؿگاهی اوث  که اشحهاؾ وی ؾق هىائل يٝكی بىؾه آيکه باٌؿ؛ و یکىاو اوث
... لیکى ه٭ّىؾ آو اوث که هفاهب باًٌؿ هی ی اوبلم بك آوو ش٘هىق ائ٘ه اِعاب قوىل الله 

 .1«باٌؿی ه١یى و هٍؽُ آو هیائ٘ه، هبًی بك ج٩ّیل هیاو يىٞ ٬ىل یا ٠٘ل و ٠اهل و گىیًؿه
آيچه که  هیاو ٌؽُ ه١یى و :آو ایًکه باًٌؿ وآو هی ی هع٭٫ بكایى ؾیؿگاهی اوث که ائ٘ه و

ظ٫ ٌؽُ ه١یى  ؾق بك ایى هبًا که ذبىت ک٩ك ،ه١یى اوث و وی هكجکب گكؾیؿه و ٤یك هىشب ک٩ك
                                                           

« ي٘ال و ظکن جاقک آو»ابى ال٭ین. ایى کحاب به لباو ٨اقوی با ٠ًىاو  11-11 :کحاب الّبلة و ظکن جاقکها، َ -2
 جكش٘ه ٌؿه اوث. ٔهحكشنٓ

ه٩حی الؿیاق  ،٨2/211ٓحاوی وقوائل ٔ ، وي٬او٘ ،1/112ٓهعاوى الحؤویل ٔ: . و يگا11/111ٓهص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -1
 الى١ىؾیة الٍیػ: هع٘ؿ بى ابكاهین.

 .ي٬او٘ ،1/111ٓهعاوى الحؤویل ٔ: يگا و ؛111ٓ-11/111ٔ ه٘او -1



 122  اعحهضاءفصل اول: حکن 

٘لبؿ، ج٩اوت ٬ائل و ایى ٌكوٖ و هىاي١ی قا هی باٌؿ٘چىو ذبىت و٠یؿ ؾق آؼكت بكای وی هیه
 .2ايؿ ٌؿه

 همذهه پًجن: 
ظح٘ا بایىحی ؾق آو اوحًاؾ به يُ ِكیط و وأط  باٌؿ کهی جک٩یك ال ش٘له هىائل ٌك٠ی هی٬ٕیه

اها اگك »گىیؿ:  هی ى ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى و بكهايی ٬اٟ٘ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. ٌیػ ٠بؿالٙی٧ ب
به يُ و بكهايی ال کحاب الله و  هىحًؿکًؿ، جک٩یك ي٘ىؾو وی کی ال ا٨كاؾ ایى اهث قا جک٩یك هیی کهکىی

ه٘چىو ٌكک وقلیؿو به الله  ،ض و آٌکاقی ال ؾیگكی ؾیؿه اوثکه ک٩ك بىاظالیؾقوًث يبىی باٌؿ، 
و  ثكايً یا جکفیب کكؾو آياو یا کكاه٠موشل و ٠باؾت ٤یكالله و اوحهماء به الله ٠موشل یا آیات یا پیاهب

هًهس و ؾیى ظ٭ی که الله ٠موشل يالل ٨كهىؾه یا ايکاق ظ٫ یا ٩ِات ظ٫ ياقٔایحی ال هؿایث و بكياهه و 
کًًؿ بك ها؛ ؾق ایًّىقت جک٩یكکًًؿه و اهرال وی که چًیى ا٨كاؾی قا جک٩یك هیهايًؿ ایىشبلله و شل

ايؿ. باًٌؿ و ؾق ایى ٠٘لکكؾ ؼىؾ ال الله ٠موشل و قوىلً ا٘ا٠ث کكؾهِىاب بىؾه و ؾاقای اشك هی
ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی ٌَ ِن  َوَّ

َ
حٖ رٍُّقًَٜل أ ٍّٔ

ُ
ِ أ
َ٘ة ِِف ُكّ ْ َبَكۡس َ  ٱۡخُجُؽوا ْ وَ  ٱّللٍّ ٜا َُٰنَٜتۖٞ  ٱۡصَذجُِج  ٱّطٍّ

َؽى  َٚ  ٖۡ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٕ ُ وَ ۡخ َقَْۡيِٙ  ٱّللٍّ ٌٍّ ٖۡ َظ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۚٗ َو َُح َْٰ َؾ ْ ِِف  ٱلغٍّ ۡرِض وَِكرُيوا
َ
ْ وَ  ٱۡۡل ُؿوا ـُ ۡيَه ََكَن  ٱٗ ََ

َِجُح  ٌَٰ بِيَ َع ّؾِ َُ ُٕ ۡ  ه٘ه ؾ٠ىت یو هعحىأ نیا٨كوحاؾه قا ی٥٘بكیپ یهّلح هك اویه به ها» [18]الًعل:  ﴾ڄ ٱل
. ؿیکً یؾوقٓ كهیو ٤ وح٘گكاو بحاو، ٙاو،یٌٔ ٘ا٤ىت و ال ؿیبپكوح قا ؼؿا کهٓ اوث بىؾه ىیا ٥٘بكاویپ
 کهٔ قا هكؾهاو ال یگكوه ؼؿاويؿٓ. ؼىايؿيؿ ٨كا ظ٫ قاه به قا و هكؾهاو کكؾيؿ ؿیجىظ به ؾ٠ىت ٥٘بكاویپٔ

 اذك بكٔ ٍاویا ال یو گكوه ؾاؾ ثیهؿآ قاوث قاه به ٌؿيؿ، ؼؿا هكظ٘ث ىحهیٌا ٯ،یي کكؾاق اذك بك
 باقه ىیا ؾق اگكٔ پهٓ ؿیچىب ؾاهايٍاو به یو وكگٍحگٔ ؿیگكؾ واشب آياو بك یگ٘كاهٓ ىثیياٌا کكؾاق

 ؿیًیو بب ؿیبًگكٓ قولگاق ٩ِعه بك قا گفٌحگاو آذاقٔ و ؿیکً گكؾي ىیله ؾقٓ ؿیبكو ؿ،یؿیو جكؾ ٌّٯ  ؾق
 چىو یا٬ىاه وك و بكٔ اوث ؿهیکٍ کصا به ايؿکكؾه بیجکفٓ قا ؼؿا اتیآ کهٔ یکىاي کاق وكايصام که

 .«ٓاوث آهؿه چه و لىٖ و ذ٘ىؾ ٠اؾ
های اوبلم یى اقکاو و پایهجك بمقگ ها، الووبب جكک ایى اِىل و ٠ؿم ای٘او به آ و جک٩یك کكؾو به

 .1...ؾايؿ قا به ؼىبی هیؿ، آوؾیى اوبلم ؾاٌحه باٌ ی ؾقه١ك٨ث و ًٌاؼح باٌؿ که هك آيکه ک٘حكیى هی
هايؿ آو اوث که بؿايین: هك آيکه الله په ال ـکك و یاؾآوقی ه٭ؿهات پًصگايه، آيچه با٬ی هی

                                                           
 ٓ.1/110: هًهاز الىًة ٔيگا -2
 .12-10 :الكؾ ٠لی الّعا٦، َ يجعا٦ ٨اإل -1
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٠موشل یا پیاهبكايً یا ٨كٌحگاو یا ایًکه شمئی ال ؾیى اوبلم قا با اؼحیاق و قٔایث ؼا٘ك به قیٍؽًؿ و 
و بك وی  و قوی گكؾايؿه و هكجؿ ٌؿه اوثل آاوحهماء گیكؾ، ؾقظ٭ی٭ث به ؾیى اوبلم ک٩ك وقلیؿه و ا

گكؾؾ که ؾالیل آو ال کحاب و وًث و اش٘اٞ ول٧ اهث و کبلم ٨٭ها ؼىاهؿ آهؿ. هصالات ٬حل واشب هی
هًؿ ٌؿو ال ؾالیل ٬كآو و وًث ِعیط يبىی، بایىحی هًهس و قوي اها به ؼا٘ك اوح٩اؾه کكؾو و بهكه

ٌؿيؿ و ؾق چگىيه با يّىَ ٌكی١ث الهی هىاشه هیقاوؽاو و ذابث ٬ؿهاو ؾق ٠لن قا بًٍاوین که 
ها با يّىَ ٌك٠ی هىشب گكؾیؿ جا به قاه قاوث و هىح٭ین و قوي و هىلک و يحیصه يىٞ ج١اهل آو

ها به يیکی جب١یث ي٘ىؾيؿ، هؿایث و جاب١یى و کىايی که ال آو هًهس اِعاب بمقگىاق قوىل الله 
باٌؿ: بؿاو که به کاق ق٨حى اؾله بك اظکام بك ؾو يىٞ هی»گىیؿ: هی  يوعا٪ ٌا٘بابى أٌىيؿ. اهام 

ؼف و هًبٟ ٬كاق ؾاؾه ٌؿه و به ؾیؿ يیال، بؿاو يگكیىحه ٌىؾ جا ؾق وا٬ٟ ظکن ؤیکی آيکه ؾلیل ٌٔك٠یٓ ه
ی ه٩كوْ بك آو ٠كٔه گكؾؾ و ظکن هكبىٖ به آو بك لهؤگىيه هىهىقؾ يٝك ال آو ا٬حبان گكؾؾ و ایى

٬ؿهاو ؾق ٠لن، هىی و هىن و گىیؿ: و قاوؽاو و ذابث... جا آيصا که هییل، بؿاو ج١ل٫ گیكؾ اوان ؾل
و بك ایى اوان  ؼىـ ال اؾله ه٭ؿم ؾاقيؿؤاظکام ه ها قا بكها و ؼىاهٍات ي٩ىايی يؿاقيؿ که آو گكایً

ٍّ٘ة ثِِٙ ﴿ گىیًؿ: اوث که هی َٔ ۗۡ  ۦَءا َ٘ة ِ ٖۡ ِقِ٘ؽ َرّب ِ ّٔ  
 ه٘ه ن،یؾاق ٘اویا هاآو ه٘ه به ها» [1]آل ٠٘كاو:  ﴾ُكّ 

َ٘ة﴿ گىیًؿ:و يیم هی .«اوث ها یؼؿا یوى ال َ٘ة َربٍّ َؽيۡتَ َٚ َ٘ة َبۡكَؽ إِۡذ   [1]آل ٠٘كاو:  ﴾ََل دُـِۡغ ًَُُْٜب
 و به چٍايؿه ثیهؿا ظبلوتٔ قا ها که آو ال ب١ؿ هگكؾاو هًعك٦ٓ ظ٫ قاه الٔ قا ها یهاؾلٕ پكوقؾگاقا»

 .«یاي٘ىؾه قهً٘ىؾٓ ٭ثیظ٭ یوى
قواو هكجکب گكؾیؿيؿ ؾق پیٍگاه الله ذابث ٬ؿهاو ال آيچه هًعك٨او و کسگىيه قاوؽاو و و ایى

و ؼىاهٍات ي٩ىايی  ًاو ؾلیل قا بك هىی و هىن و ج٘ایبلتگىيه ایشىیًؿ و ایى٠موشل بكائث هی
جا ایًکه  چكا که ٌكی١ث آهؿه اوث ؛ؾهًؿ و ایى اِل ٌكی١ث اوثؼىیً ظاکن کكؾه و جكشیط هی

ی الله هکل٧ قا ال پیكوی هىی و هىن و ؼىاهٍات ؾقويی و ي٩ىايی ؼاقز گكؾايؿ جا ایًکه بًؿه
 .٠2.2موشل گكؾؾ

                                                           
ؾاؾو و ِعه گفاٌحى بك هؿ٦ و ؼفی ؾق قاوحای ج٭ىیث و بكجكی ؤاها وشه ؾوم آو اوث که: به اؾله به ؾیؿ هًبٟ و ه -2

يگك و واؾه گىيه هك وٙعیای که هىقؾ بعد و بكقوی اوث، يگكیىحه ٌىؾ. جا ایًکه بؿیىلهؤ٤كْ ؼىیً ؾق هى
هن بؿوو ایًکه ٬ّؿ ٌاقٞ قا ؾق يٝك گیكؾ، بلکه لىظی هىا٨٭ث هؿ٦ و ٤كْ ؼىیً با ؾلیل قا ي٘ایاو گكؾايؿ، آو

ی ؼىیً جًها آو اوث که ؾلیل قا هىا٫٨ و هٙاب٫ با هؿ٦ و ٤كْ و ؼىاوحهه٭ّىؾ وی ال چًیى ج١اهلی با يّىَ 
ها ؾق ... و ه٭ّىؾ آوباٌؿی ٌك٠ی هیان اظکام ال اؾلهشلىه ؾهؿ؛ و ایى قوي، قوي هًعك٨او و کس قواو ؾق ا٬حب

حًه بك اوان بلکه هؿ٦ و ٤كْ ایٍاو ال چًیى ج١اهلی با يّىَ جًها بكپایی ٨ یىثوا٬ٟ ا٬حبان اظکام ال اؾله ي
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و بؽً  ی ٌك٠ی بىؾ.٬ؿهاو ؾق ٠لن، ؾق ج١اهل با يّىَ و اؾلهایى بؽٍی ال هًهس قاوؽاو و ذابث
-ؾق ایى لهیًه ـکك ي٘ىؾه و هی  اللٙی٧ بى ٠بؿالكظ٘ى آل ٌیػؾیگك آو، ه٘او اوث که ٌیػ ٠بؿ

کًًؿ، آيچه الله آو اوث که آياو گ٘او هی ،ها گٍحهال ش٘له اوبابی که هايٟ ٨هن ٬كآو جىوٗ آو»گىیؿ: 
ها قا بؿاو جىِی٧ کكؾه اوث، ٠موشل ال هٍكکاو ظکایث ي٘ىؾه و يیم آيچه بك آياو ظکن ي٘ىؾه و آو

ها گفٌحه و به وك قویؿه اوث و آو هكؾهايی ٠ّك آوجًها هؽحُ آو هٍكکاو و ٬ىهی بىؾه که ؾوقاو و 
و ؾق وا٬ٟ آو ظکن و آو و٧ِ، ٌاهل  و واقذی ال ؼىؾ به شای يگفاٌحًؿ. ايؿبىؾيؿ که هً٭كْ گٍحه

ايؿ که ایى آیه ؾق آياو ایى وؽى قا ال بكؼی ال ه٩ىكاو ًٌیؿهال گكؾؾ و چه بىا که بكؼی ظال ایًاو ي٘ی
گىيه ایى ها؛ و ایىالل گٍحه و ایى آیه ؾق هىقؾ يّاقی و ایى آیه ؾق هىقؾ ِابئیپكوحاو يها و بثهىقؾ بث

باٌؿ و ظک٘ی که ؾق هىقؾ بىؾه و هی ها گكوه بكيؿ که آو آیات جًها هؽحُ ه٘او ٬ىم وياؾاياو گ٘او هی
٨هن ٬كآو و  یى اوباب و هىايٟ هیاو بًؿه وجك بمقگ گیكؾ؛ و ایى الها قا ؾق بك ي٘یـکك گكؾیؿه، آو واآي

 .1چكا که ؾق يمؾ ش٘هىق ٠ل٘ا، ٠٘ىهیث ل٩ٛ ه١حبك اوث يه ؼّىِیث وبب ؛؛1باٌؿوًث هی
 پكؾالین.ًؿه و اقجؿاؾ وی ال ؾیى اوبلم هیی ٬كآيی و يبىی هبًی بك ک٩ك ؾًٌام ؾهاکًىو به اؾله

   هبًی بش کفش دؽًام دهًذه و اسجذاد وی ی کحاب و عًثهغلب اول: ادله

 لشآيی:دالیل 
ٜنَ  َيَۡؾرُ ﴿ ٨كهایؿ:ؼؿاويؿ هح١ال هی دلیل اول: ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ ة ِِف  ٱل َٕ ِ ٓ ث ُٛ ٓۡ ُقَٜرة  دُجَّجُِب ِٛ َل َقَْۡي ن ُتََنٍّ

َ
أ

 ِِ ًُ ٗۚ ۡٓ ِٛ ِ ْ ًُُْٜب ُـِءٓوا ۡٛ َ إِنٍّ  ٱۡقَذ ة َُتَۡؾُروَن  ٱّللٍّ ٍّٔ ٍّ٘ة ََنُُٜض  َوَّهِٖ ڠُُمۡؿِج   َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ
َ
َقد

 ِ ث
َ
ِۡ أ َْۡكُتۚٗ ًُ ِ َوَٗ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦوََءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ  ََل  ڡَُ َتۡكَذِؾُروا

 ٗۚ ۡٓ ُِس  كيؿیگیه هىؽكه به ؼىؾ اویه ؾق قا او ٥٘بكیپ و اتیو آ ؼؿأ هًا٨٭او» [88-81]الحىبة:  ﴾...إِيَؿَٰ٘

                                                                                                                                                         
چكاکه اؾله و يّىَ ٌك٠ی، پایه و اوان اهؿا٦ و ا٤كاْ  ؛باٌؿهىی و هىن و ؼىاهٍات ي٩ىايی ؼىیً هی
ي٘ایؿ. و ـکك اؾله هىشب جب١یث و پیكوی ؾیگكاو ال اهؿا٦ و ا٤كاْ ایٍاو قا ج٭ىیث ي٘ىؾه و ؾق يمؾ ه٘گی ه١حبك هی

... و ؾقظ٭ی٭ث  گكؾؾٌاو هیقوی و ايعكا٦ها ؾق کسكای آویل و يّىَ، ظصحی بگىيه آو ؾالگكؾؾ و ایىایٍاو هی
ؾهًؿ، جا ایًکه ؾق وا٬ٟ ی ٌك٠ی بكجكی ؾاؾه و جكشیط هی٩ىايی ؼىیً قا بك اؾلهيها هىی و هىن و ؼىاهٍات آو

 ٓ.11-1/11ها باٌؿ. ال٘ىا٨٭ات ٔاؾله، جابٟ و پیكو هىی و ؼىاهٍات آو
 ٓ.11-1/11ال٘ىا٨٭ات ٔ -2
 .80-13 :الٙالب والصلیه....َجع٩ة  -1
 ابى جی٘یة. ،13 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1
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 ؾل ؾقٓ که هنٔ قا آيچهٓ ًؿیگىیه آيچه ال و ٠بلوهٔ ٌىؾ يالل ٍاویا بك ّٔؿ  یاوىقه که جكوًؿیهٓ و
 ؼؿاويؿ گ٘اویب ؿ،یکً هىؽكه ؿیؼىاهیه ايؿاله هك: بگى. والؾ و آٌکاقي اوقؾیب ٌاویقو به ؾاقيؿ
 ؾقباقهٔ آياو ال اگك .والؾیه ؿایو هى آٌکاقٓ ؿیکىٌ یه ؾاٌحًً پًهاو و ؾقٔ ؿیؾاق نیب آو ال که قا آيچه

 و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوثٓ ياهًصاقٌاو یو کكؾاقها ياقوا وؽًاو
 یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبالٓ گكیه٘ؿ با

 .«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٕ ٔکكؾ؟
باٌؿ که ایى اوحهماء ایى آیات يُ ِكیعی ؾق هبعد اوحهماء به الله ٠موشل و آیات و قوىلً هی

 چه شؿی یا ال قوی ٌىؼی ال قوىل الله که... و يیم ایى آیه بك آو ؾاللث ؾاقؾ که هك اوثک٩ك 

 .2ٌىؾبکاهؿ، کا٨ك هی ایٍاوو و هًملث ؤکكؾه و ال ٌ گیكی٠یبصىیی و ؼكؾه

ؾق وبب يمول ایى آیه، قوایاجی ؾق هىقؾ ٤موه جبىک واقؾ ٌؿه که بیايگك آو اوث که بكؼی ال کىايی 
ال ایى »ؾق ایى ٤موه ٌكکث ؾاٌحًؿ، کل٘اجی ک٩كآهیم بك لباو آوقؾه و گ٩حًؿ:   که ه٘كاه قوىل الله

و يیم ال باب جع٭یك  .1«و ؾقو٤گىجك و جكوىجك ؾق قویاقویی با ؾٌ٘ى يؿیؿین جك٬اقیاو ٬كآو، ٌکن گًؿه
ها قا های قوهیکًؿ و ٬ل١هایى ٌؽُ اوث که ٬ّكهای ٌام قا ٨حط هی»گ٩حًؿ:   ؾق هىقؾ قوىل الله

ها ه٘چىو شًگ ا٠كاب با بكیؿ شًگیؿو با قوهیآیا گ٘او هی»یا ایًکه گ٩حًؿ: « ؟آوقؾٕبه جّك٦ ؾق هی
 .1«باٌؿیکؿیگك هی

آيچه آياو بك لباو آوقؾيؿ، ال ؾو ظالث ؼاقز يیىث، یا ایًکه کاهبل »گىیؿ: بىبکك بى ال١كبی هیأ
شؿی و يه ال قوی ٌىؼی ایى وؽًاو قا بك لباو آوقؾيؿ، یا ایًکه ال قوی ٌىؼی و وكگكهی چًیى گ٩حًؿ، 

. و ؾق ایى لهیًه باٌؿک٩ك هی ٌىؼی کكؾو با ک٩ك،که ؾق هك ؾو ِىقت ایى ٠٘لکكؾ، ک٩ك اوث و 
 و همل و ٌىؼی و هىؽكگی ٠صیى با ظ٫ و ٠لن ٠صیى بابكاوحی که جع٭ی٫ . یىثؼبل٨ی هیاو اهث ي
 .1«باٌؿشهالث و با٘ل هی

 ایٍاوو ٠ل٘ای اِعاب و یاقاو گكاهی   گیكی و ٠یبصىیی ال قوىل اللهپه چىو آياو به ؼكؾه

                                                           
 ٓ.201-1/201البى جی٘یة، والؿقق الىًیة ٔ 11-11ايٝك: الّاقم ال٘ىلىل، َ  -2
ٓ ٌاکك، و ابى ابی ظاجن، 28328، 28321، 28322ٓ بك٬ن 111ٔ-21/111ابى شكیك الٙبكی ٨ی الح٩ىیك ٔ أؼكشه -1

ٓ و هى ِعیط االوًاؾ، ٬اله هع٘ىؾ ٌاکك ٨ی ج١لی٭ه 118-1/111كؾویه، ک٘ا ٨ی الؿق الً٘رىق ٔوابىالٍیػ وابى ه
 ٠لی الٙبكی.

 للىیى٘ی. 231-231، للىاظؿی واوباب الًمول، َ 118-111ايٝك: اوباب يمول ال٭كآو، َ  -1
 ٓ لل٭ك٘بی.1/211ٓ، والصاهٟ الظکام ال٭كآو 1/318ٔاظکام ال٭كآو البى ال١كبی ٔ -1
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اه٘یث ٌ٘كؾيؿ، قا بیًؿه ؾاؾه بىؾيؿ، اهايث کكؾه و آوؾق هىقؾ آی  و به اؼباقی که قوىل الله پكؾاؼحًؿ
ها بؿیى وبب کا٨ك ٌؿيؿ، گكچه ال قوی ٌىؼی و وكگكهی ایًچًیى الله ٠موشل ؼبك ؾاؾيؿ که آو

ٌىؾ، په چگىيه اوث گ٩حًؿ؛ و چىو آيکه ال قوی ٌىؼی ایًچًیى وؽًايی بك لباو آوقؾ، کا٨ك هی
 هن يه ال قوی ٌىؼی و بلکه کاهبل شؿی بك لباو آوقؾ؟ قا آوکه بؿجك ال آوکه چًیى وؽًاو و بلظکن آي

ها شاقی يٍؿ، ؾلیلً آو بىؾ که ؾق آو هًگام هًىل به شهاؾ با هًا٨٭او اهك اها ایًکه چكا ظؿ بك آو
ؾلیل  هىق بىؾيؿ که اـیث و آلاق آياو قا ياؾیؿه گك٨حه و بؿاو اه٘یحی يؿهًؿ. وهؤ يٍؿه بىؾ، بلکه هىل٘اياو

٠یبصىیی کكؾه و آلقؾيؿ،  ایٍاوبىؾ که آيايی قا که ال  ؾیگك آو اوث که ایى ظ٫ ال آو قوىل الله 
 .2ها بكؼىقؾ ي٘ایؿٓببؽٍؿ و ٩٠ى کًؿ ٔیا ایًکه با آو

ؾق هىقؾ ایى آیه و کىايی که ال٩اٚ ک٩ك قا بك لباو آوقؾيؿ، بكؼی بك ایى باوقيؿ که: آياو ال هًا٨٭ايی 
ال اٜهاق لبايی ای٘او، با وشىؾ ک٩كی که ؾق ٬لىب ؼىیً پًهاو ؾاٌحًؿ، با چًیى بىؾيؿ که په 

باٌؿ. قوؿ و ِعیط ي٘ی٠٘لکكؾی کا٨ك ٌؿيؿ. اها ایى ؾیؿگاه که آياو ال هًا٨٭او بىؾيؿ، ب١یؿ به يٝك هی
ِىقت ایىگكؾؾ و ؾق چكا که اٜهاق ای٘او به لباو با وشىؾ ک٩ك ٬لبی، ک٩ك بىؾه و بؿاو ای٘او ا٘بل٪ ي٘ی

ۚٗ ﴿ ٌىؾ:گ٩حه ي٘ی ۡٓ ُِس ها پیىوحه چكا که آو .«کا٨ك ٌؿیؿ ای٘او آوقؾوپه ال » ﴾ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘
ها ا٘بل٪ گكؾؾ؛ و اگك و ال ه٘او ابحؿای اهك کا٨ك بىؾيؿ و هیچگاه ای٘او يیاوقؾه بىؾيؿ که ل٩ٛ ای٘او بك آو

اٜهاق ک٩ك ي٘ىؾیؿ، بال هن ًکه اٜهاق ای٘او کكؾیؿ، ه١ًا چًاو ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ که: ٌ٘ا په ال ای
کكؾيؿ و پیىوحه ها پیىوحه ک٩ك ؼىیً قا شم ؾق يمؾ ؼىاَ ؼىیً اٜهاق ي٘یچكا که آو ِعیط يیىث؛

ايؿ؛ بلکه جىشیه ِعیط آیه چًیى اوث که چىو هؽا٘بیى آیه ي٩ا٪ وقلیؿيؿ و جكویؿيؿ که گىيه بىؾهایى
ٌاو قا آٌکاق ي٘ایؿ و کل٘ات اوحهماء آهیم قا بك لباو گٍحه و ي٩ا٪ ٬لبیها يالل ای ؾق هىقؾ آووىقه

ٌاو کا٨ك ٌؿيؿ. ٠بلوه بك ایى، ال٩اٜی که ؾق آیه ـکك گكؾیؿه بك ایًکه پیىوحه آوقؾيؿ، په ال ای٘او آوقؾو
 .1...کًؿايؿ، ؾاللث ي٘یو هیچگاه وا١٬ا هىل٘او يبىؾه ايؿها هًا٫٨ بىؾهآو

 ال٩اٜی که ؾق آیه ـکك ٌؿه»ؿ: گىیهی ةکبلم ابى جی٘ی ٠بؿالله آل ٌیػ، په ال ـکك ٌیػ ولی٘او بى
ٌاو ایى بىؾ که به لباو ايؿ، بلکه گ٘اوکكؾيؿ که هكجکب ک٩ك گٍحهبك آو ؾاللث ؾاقيؿ که آياو گ٘او ي٘ی

ماء به باٌؿ. وپه الله ٠موشل جبییى ي٘ىؾه و وأط گكؾايیؿ که اوحهآوقؾو چًاو وؽًايی، ک٩ك ي٘ی
ٌىؾ. و يیم  آیات الهی و پیاهبكي، ک٩كی اوث که ِاظبً با اقجکاب آو، په ال ای٘او آوقؾو، کا٨ك هی

ؾايىحًؿ ایى ها ال ای٘او ١ٔی٩ی بكؼىقؾاق بىؾيؿ و با ایًکه هیایى آیه بك آو ؾاللث ؾاقؾ که آو
                                                           

 البى جی٘یة. 13الّاقم ال٘ىلىل، َ  -2
 ٓ.1/111، و٨حط ال٘صیؿ 821ٔٓ البى جی٘یة، وايٝك: جیىیك ال١میم الع٘یؿ، َ 1/111هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -1
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ک٩كی که با  هنؿ، آوکكؾيؿ که ک٩ك با٠ٌ٘لکكؾٌاو ظكام اوث، هكجکب آو گكؾیؿيؿ، لیکى گ٘او ي٘ی
قا ظكام و يه ک٩ك او وؽًايی ه١ح٭ؿ يبىؾيؿ ٔبلکه آوها به شىال چًو آو اقجکاب آو کا٨ك ٌىيؿ.

 .2«پًؿاٌحًؿٓ هی
 دلیل دوم: 

َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل هی ِي َ يُۡؤُذوَن  ٱَّلٍّ ُٓ  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ُٛ َ٘ ُ ََّك ۡجَيةِِف  ٱّللٍّ َقؽٍّ  ٱٓأۡلِػَؿةِ وَ  ٱلَّ
َ
َوأ

ة  ٘ا ِٛي ٓۡ َقَؾاثاة مَّ ُٛ
َ َٖ  ڙل ِي ِِٔ٘يَ يُۡؤُذوَن  َوٱَّلٍّ ۡؤ ُٕ ۡ َِٔجَٰخِ وَ  ٱل ۡؤ ُٕ ۡ ة  ٱل َٔ ْ ثَِنرۡيِ  ٜا ِؽ  ٱۡزتََكُج ٌَ ْ َذ ٜا ُْ َٕ  ٱۡظَذ

ة  ٘ا جِح َّٔ ة  ٕا ة ِإَوزۡ ٘ا َتَٰ ۡٛ  و وؽًاو و العاؾ ک٩ك بأ قا ٥٘بكيیپ و ؼؿا که یکىاي» [11-11ظماب: ]األ ﴾ښُب
 بیيّ یب ؼىؾ قظ٘ث و الٔ کًؿیه ىیي٩ك و آؼكت ایؾي ؾق قا آياو ؼؿاويؿ قوايًؿ،یه آلاقٓ ياقوا

 ىیا بؿوو - قا هىئه و لياو هكؾاو که یکىاي .ًؿیبیه هیجه ٍاویا یبكا یاؼىاقکًًؿه و ٠فابٓ گكؾايؿ یه
 یآٌکاق و گًاه یلٌح ؾقو٢ هكجکب قوايًؿ،یه آلاق - باًٌؿ ؾاٌحه یو گًاه باًٌؿ کكؾه یکاق که

 .«ايؿ ٌؿه
ؾهؿ، هحٕ٘ى اي قا به يى٠ی هىقؾ اـیث و آلاق ٬كاق هیایى آیه بكای آيکه الله ٠موشل و ٨كوحاؾه

 یکی ال اوباب اـیث و آلاق و بلکه ال ،؛ و ؾق وا٬ٟ اوحهماء و ج٘ىؽك و قیٍؽًؿاوثو٠یؿی ٌؿیؿ 
که ل١ًث الله ٠موشل ؾق ؾيیا و  آو اوث ،باٌؿ. و و٠یؿی که بكای آو ه٭كق گكؾیؿهها هییى آوجك بمقگ

باٌؿ. و ٠فاب ههیى و ؼىاق کًًؿه ؾق آؼكت ؾاهًگیك وی بىؾه و ٠فاب ؼىاق کًًؿه ؾق ايحٝاق وی هی
 .٬1كآو کكین جًها ؾق ظ٫ ک٩اق به کاق ق٨حه اوث

و اـیث و آلاق الله  هًاوئاو اـیث و آلاق قوايؿو به هؼؿاويؿ وبعاو هی»گىیؿ: هی  ي٬ك٘ب
و اـیث و آلاق  اي قا ک٩كو ٨كوحاؾه ق و اـیث ؼىؾکه آلا٠موشل و قوىلً ج٩اوت ٬ائل ٌؿه اوث، چًاو

 .1«هًاو قا ال گًاهاو کبیكه بكٌ٘كؾه اوثئه
ـیث و آلاق ؼىؾ و ٨كوحاؾه ـیث و آلاق هآيصا که ؼؿاويؿ هح١ال ا هًاو قا ه٭یؿ ئاي قا هٙل٫ ـکك ي٘ىؾه و ا

ـیث و آلاق قوايؿو به الله ٠موشل و ٨كوحاؾه؛ اٌحه اوثبیاو ؾ اي یک وشه بیٍحك يؿاقؾ و آو ایًکه چكا که ا

                                                           
 ٓ.211-2/211: ٨حاوی و قوائل و٘اظة الٍیػ هع٘ؿ بى ابكاهین ٔ؛ و يگا823-821 :جیىیك ال١میم الع٘یؿ، َ -2
جًها ؾق  که ٠فاب ههیى ؾق ٬كآو کكینقا له ؤی ایى هىوبلم ؾق ایى کحاب اؾلهیػ اإل، 11ٌ :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1

که ٠فاب ٠ٝین هن ؾق هىقؾ ک٩اق و هن ؾق هىقؾ ٤یك ک٩اق به کاق ؾقظالی ؛ي٘ایؿـکك هی ،ظ٫ ک٩اق واقؾ ٌؿه اوث
 ال ه٘یى کحاب. 101-101 :ق٨حه اوث. و بًگك به ٩ِعه

الّاقم  و ؛٠یاْ ي٬أ، 1/311ٓا بح١كی٧ ظ٭ى٪ ال٩ّٙ٘ی ٔ: ال٩ٍ؛ و يگا21/211ٓٔظکام ال٭كآو الصاهٟ أل -1
 ابى جی٘یة. ،18 :ال٘ىلىل، َ
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 .2باٌؿ هى گاهی به ظ٫ و گاهی به ياظ٫ هیاها اـیث و آلقؾو هكؾاو و لياو هئ، اوثبه ياظ٫ 
 دلیل عىم: 

ٍّٓ ََل ََيُِؽواْ  وَََل ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل هی ٓۡ ُث ُٛ َ٘ ة َشَضَؿ ثَۡح َٕ َٜك ذِي ُٕ ِ ُّ َٰ ُيَ َُٜ٘ن َظَّتٍّ ِٔ ٍَ ََل يُۡؤ ِ َوَرّب
ة  ٕا ٜاْ تَۡكِْي ُٕ ِ ّْ ة ًََغۡيَخ َويَُك ٍّٕ ة ّمِ ٓۡ َظؿَصا ِٛ ُٗىِك

َ
 که وىگًؿ پكوقؾگاقت بهٕ يه اّها،» [81]الًىاء:  ﴾ڡِِفٓ أ
 ؾق یهبلل و وپه يٙلبًؿ یؾاوق به ؼىؾ یها ؾقگیكی و اؼحبل٨ات ؾق قا جى جا ًؿیآیي٘ بٍ٘اق هىئه آياو
 .«باًٌؿٓ جى ٬ٕاوتٔ نیجىل و کاهبلً  يؿاٌحه جى یؾاوق ال ؼىؾ ؾل

گكؾؾ هگك ؾق ایى آیه ؼؿاويؿ هح١ال وىگًؿ یاؾ ي٘ىؾه که هىل٘او به و٧ِ ای٘او جىِی٧ ي٘ی
 که وه ٌٖك قا ؾق ؼىیٍحى هع٭٫ گكؾايؿ:لهايی

َٜك ﴿ -2 ُٕ ِ ُّ َٰ ُيَ ٓۡ َظَّتٍّ ُٛ َ٘ ة َشَضَؿ ثَحۡ َٕ و ایى ؼىؾ بك آو ؾاللث ؾاقؾ که هك آيکه به ظکن قوىل  ﴾ذِي
 .یىثهى يئقأی يباٌؿ، ه  الله

ة ًََغۡيَخ ﴿ -1 ٍّٕ ة ّمِ ٓۡ َظؿَصا ِٛ ُٗىِك
َ
ٍّٓ ََل ََيُِؽواْ ِِفٓ أ باٌؿ، و ایى ٌٖك ای٘او، يه٩حه ؾق با٘ى هی ﴾ُث

که ؾق ؾهؿ ؾقظالیؾ٠اوی ؼىؾ ؾاوق ٬كاق هیقا ؾق   چه که گاهی ايىاو ؾق ٜاهك، قوىل الله
با٘ى به ایى ؾاوقی قأی يیىث؛ لفا الله ٠موشل بیاو ٨كهىؾيؿ که بكای ظّىل ای٘او بایىحی 

 وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ.   قٔایث ٬لبی ال ؾاوقی و ٬ٕاوت قوىل الله

ة ﴿ -1 ٕا ٜاْ تَۡكِْي ُٕ ِ ّْ ؾايؿ که ظکن ا هیو ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که گاهی ايىاو هىل٘او ٬لب ﴾ڡَويَُك
، اها با ایى ظال ال پفیك٨حى آو ج٘كؾ ي٘ىؾه و اوثالله ٠موشل و قوىلً ظ٫ و قاوث و ؾقوث 

کًؿ؛ لفا الله ٠موشل ؾق ایى کًؿ یا ایًکه ؾق پفیك٨حى و ٬بىل کكؾو آو جى٧٬ هیوكپیچی هی
هكی ؾق بیاو، ٨كهىؾيؿ که بكای ظّىل ای٘او، ظّىل ایى ی٭یى ؾق ٬لب و ه٘چًیى جىلین ٜا

 .اوثبكابك آو اللم و ٔكوقی 
ة ًََغۡيَخ ﴿ و ایًکه الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ: ٍّٕ ة ّمِ ٓۡ َظؿَصا ِٛ ُٗىِك

َ
ٍّٓ ََل ََيُِؽواْ ِِفٓ أ ه٭ّىؾ و هكاؾ ال  ﴾ُث

ة ﴿ باٌؿ و ایًکه ٨كهىؾيؿ:آو اي٭یاؾ و الحمام ؾق با٘ى هی ٕا ْ تَۡكِْي ٜا ُٕ ِ ّْ ه٭ّىؾ ال آو اي٭یاؾ و  ﴾ڡَويَُك
 .1اوثالحمام ؾق ٜاهك 

و اقاؾه   ... ال آيصا که به هصكؾ ا٠كاْ و قوی گكؾايی ال ظکن قوىل الله»گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی

                                                           
 ٓ.21/211هّؿق پیٍیى ٔ -2
 .ي٬او٘ ،1/118ٓهعاوى الحؤویل ٔ: يگا -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     121

  

كؾو ؾاوقی و ٬ّاوت و جعاکن به يمؾ کىی ٤یك ال قوىل الله ، ي٩ا٪ ٌؽُ ذابث ٌؿه و  ي٘ىؾو بكای ب 
ٔو ه٭كوو به ٠٘ل يگكؾیؿهٓ و چه بىا  باٌؿایى جًها جكک هعٓ هی کهگكؾؾ، ؾقظالیای٘او وی لایل هی

که وبب آو ا٨مويی و ٬ىت ٌهىت وی بىؾه، په چگىيه اوث ظکن آيکه به ٠یبصىیی و ایكاؾ گك٨حى و 
ه٘چىو اوحهماء به الله ٠موشل و پیاهبكاو و ؾیى؛ بكاوحی آيکه  2«آوقؾ؟وب و ؾًٌام و هايًؿ آو قوی هی

 وی وك ليؿ، ال باب اولی ؾق ي٩ا٪ ا٠ح٭اؾی و اقجؿاؾ ال اوبلم ا٨حاؾه اوث.  چًیى ٠٘لکكؾی ال

 دلیل چهاسم:
ة ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل هی َٛ حَّ

َ
د َٖ َيَٰٓ ِي ِٜۡت  ٱَّلٍّ َق َض ٜۡ ٓۡ وَ َٰدَُس ـَ ۡض

َ
ْ أ ٜٓا ْ ََل دَۡؿَذُك ٜا ُ٘ َٔ َوََل  ٱنلٍِِّإِّ َءا

ْ َلُ  ُؿوا َٛ ِ  ۥََتۡ لِ ث ٜۡ ٌَ ّۡ ٓۡ ََل تَۡشُكُؿوَن  ٱ ُٗذ
َ
ٓۡ َوأ ُُس ۡقَؿَْٰ

َ
ن َُتَۡجَػ أ

َ
ٓۡ ِۡلَۡكٍظ أ ؿِ َبۡكِغُس ۡٛ َض

ََ٢﴾ 
 که و ه٘چًاو ؿیهکً بلًؿجك ٥٘بكیپ یِؿا ال قا ؼىؾ یِؿإ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [1]العصكات: 

 .«يٍىؾ ٟیو ٔا اشكیب جاوا٠٘ال ياؾايىحه جا ؿ،یهگىئ وؽى بلًؿ آوال به او با ؿ،یگىئیه وؽى گكیکؿی با
ْ ُهَٗعَٓء ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله ٠موشل هی ٜا ۚٗ ًَۡؽ  ٱلؿٍُّقٜلِ َلٍّ ََتَۡكُْ ة ُؽَٗعٓءِ َبۡكِغُسٓ َبۡكغا ََ  ۡٓ َُ٘س ثَۡح

 ُٓ ُ َحۡكَْ َٖ  ٱّللٍّ ِي َيۡعَؾرِ  ٱَّلٍّ
ْۡ اۚٗ وَ َٜاذا ِ ٓۡ ل ُِٔ٘س ٍَُّْْٜن  َٖ يَتََك ِي ِ  ٱَّلٍّ ۡمؿِه

َ
ٖۡ أ ۡو  ۦٓ َُيَةُِّىَٜن َخ

َ
ٌَ٘ح أ ٓۡ وِۡذ ُٛ ن دُِطيَج

َ
أ

 ٌٓ َِل
َ
ٓۡ َقَؾاٌب أ ُٛ و  اشح٘اٞ یبكأ ًیؼى اویه ؾق قا ٥٘بكیپ ؾ٠ىتٕٓ هئهًاو یأ» [81]الًىق:  ﴾ڟيُِطيَج

 ٨كهاو ٨كهايً که چكأ ؿیاوقیي بٍ٘اق ؼىؾ ال یبكؼ ال یبكؼ ؾ٠ىت ه٘ىاوٓ ههّن  یکاقها ؾق ٌكکث
گاه ؼؿاويؿٓ. اوث پكوقؾگاق ؾ٠ىت و ؾ٠ىجً ؼؿا -یه قا ٍحىیؼى ٌ٘ا اویه ؾق که اوث یکىاي ال آ

 يپكوؿ ٍاویا میو گك ايّكا٦ و ال ًؿیيب قا آياو ٥٘بكیپ جأ ؾاقيؿیه پًهاو قا ؼىؾ گكاویؾ وك پٍث و ؾلؾيؿ
 ؾقٔ یببلئ که بحكوًؿ ىیا ال ؿیبا کًًؿ،یه هؽال٩ث او ٨كهاو با که آياوٓ. يکًؿ ظىالث بؿاياو یو کاق
 ال ا٠نٔ ٌىؾ ؾچاقٌاو یؾقؾياک ٠فاب که ىیا ای گكؾؾ، كٌاویبايگیگكٓ وقليؿ یه که یايی٠ّ بكابك
 .«ٓیاؼكو یهاٌکًصه گكیو ؾ و ؾولغ یىیؾي هّائب گكیو ؾ و للمله ی٬عٙ

وؽى و  باٌؿ ای که ٨كاجك ال ِىت قوىل الله باالبكؾو ِؿا به گىيه»گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی
قوؾ که ِاظبً به هىشب آو کا٨ك ٌىؾ ، ال ش٘له اهىقی اوث که جكن آو هیبا ایٍاوبه آوال بلًؿ گ٩حى 

ؾايؿ هكجکب چًاو ٠٘لی گٍحه که کا٨ك ٌؿو وی قا به ؾيبال ؾاقؾ؛ و ایًچًیى که ؼىؾ ي٘یهن ؾقظالیآو
گكؾؾ؛ پكوأط اوث که ایى ظکن بؿاو ؼا٘ك اوث که ج١ٝین و ٠٘ل وی ظبٗ و جباه و يابىؾ هی

که باالبكؾو  و ال آيصایی اوث واشب  ل و جکكین و اظحكام و جٍكی٧ قوىل اللهبمقگؿاٌث و جصلی
باال بكؾه، قا به ؾيبال ؾاقؾ گكچه آيکه ِؿایً قا  يىبث به قوىل الله ظكهحی  بی ِؿا، اـیث و آلاق و
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 ، گكچهایٍاويىبث به ظكهحی  بی و که اـیث ي٘ىؾو قوىل الله  و ال آيصایی ٬ّؿ و هؿ٨ً ایى يباٌؿ
  ِاظبً ال چًیى ٠٘لکكؾی ٬ّؿ و يیث چًیى اهكی قا يؿاٌحه اوث، وىء اؾب يىبث به قوىل الله

که ٠٘ؿا و ٬ّؿا ِىقت گیكؾ، به ظكهحی  بی باٌؿ، په بكاوحی اـیث و آلاق و جع٭یك وبىؾه و ک٩ك هی
 .2«باٌؿ٘كی٫ اولی ک٩ك ٔو هىشب ؼكوز ِاظبً ال ؾیىٓ هی

که باالبكؾو ِؿا گىیین: ال آيصا حؿالل، ها يیم به ٘ىق ؼبلِه هیه٘چًیى با جىشه به يٞى ایى او
ـیث و آلاق پیاهبك و بی، آواوثی ا٠٘ال گاهی ظابٗ و يابىؾکًًؿه اظحكاهی يىبث به  هن به ایى ؾلیل که ا

با٘ل   و ایى ٠٘ل ک٩ك اوث، به ٘كی٫ اولی اوحهماء و ج٘ىؽك ي٘ىؾو قوىل الله قا به ؾيبال ؾاقؾ ایٍاو
چكا که اـیث و آلاقی که ؾق اوحهماء و ج٘ىؽك اوث، بىیاق بیٍحك ال  اوث؛ی ا٠٘ال کًًؿه و ویكاو کًًؿه

 .اوثو آو يیم ک٩ك  باٌؿاـیث و آلاقی اوث که ؾق باالبكؾو ِؿا هی

گكؾيؿ، هگك به و ال ش٘له اِىل اهل وًث و ش٘ا٠ث آو اوث که ج٘اهی ا٠٘ال يابىؾ و با٘ل ي٘ی
ىل یا ١٨لی که ک٩ك و اقجؿاؾ ال ؾیى اوبلم قا به ؾيبال ؾاقؾ؛ آقی گاهی بكؼی ال ا٠٘ال به وبب ا٠ح٭اؾ یا ٬

ة ﴿ ٨كهایؿ:که الله ٠موشل هیٌىيؿ، چًاويابىؾ و با٘ل هی ،ای که با آو ه٘كاه گٍحهؼا٘ك ه٩ىؿه َٛ حَّ
َ
د َيَٰٓ

 َٖ ِي ِ  ٱَّلٍّ َٰذُِسٓ ث ْ َضَؽَؼ ٜا ْ ََل ُتۡجِؽُْ ٜا ُ٘ َٔ ِّٖ َءا َٕ ۡ َذىَٰ وَ  ٱل
َ
ٕ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [181]الب٭كة:  ﴾ٱۡۡل

ث با قا ؼىؾ یهاو بؽًٍ بفل ًّ  .«ؿیيىال و جباه پىچ و آلاق، ه
گىيه اوث که الله ٠موشل ؾق کحابً، ج٘اهی ا٠٘ال قا يابىؾ و با٘ل يؽىايؿه اوث هگك به وبب و ایى

  .1ک٩ك
ش٘له هىاقؾی اوث که ای٘او قا به کلی ي٭ٓ ي٘ىؾه و و اوحهماء به الله ٠موشل و پیاهبكاو و ؾیًً ال 

 کًؿ.ج٘اهی ا٠٘ال قا يابىؾ و ویكاو هی
 دلیل پًجن: 

َيۡعَؾرِ ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل هی
ْۡ َٖ وَ ِي ِ  ٱَّلٍّ ۡمؿِه

َ
ٖۡ أ ٓۡ  ۦٓ َُيَةُِّىَٜن َخ ُٛ ۡو يُِطيَج

َ
ٓۡ وِۡذٌَ٘ح أ ُٛ ن دُِطيَج

َ
أ

 ٌٓ َِل
َ
 ؾقٔ یببلئ که بحكوًؿ ىیا ال ؿیبا کًًؿ،یه هؽال٩ث او ٨كهاو با که آياو» [81]الًىق:  ﴾ڟَقَؾاٌب أ

 ی٬عٙ ال ا٠نٔ ٌىؾ ؾچاقٌاو یؾقؾياک ٠فاب ًکهیا ای گكؾؾ، كٌاویبايگیگكٓ وقليؿیه که یايی٠ّ بكابك
 .«ٓیاؼكو یهاٌکًصه گكیو ؾ و ؾولغ یىیؾي هّائب گكیو ؾ و للمله

ٔؾق پٍث ؾیگكی ؼىؾ قا پًهاو ي٘ىؾو، پًاه بكؾوٓ و ه٭ّىؾ ال ٨حًه ؾق ایى آیه، ک٩ك و ٌكک و لىاـ 
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َ٘ح  ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل هی .2باٌؿهی َٰ ََل دَُسَٜن وِۡذ ٓۡ َظَّتٍّ ُٚ َٰذُِْٜ  کاقیپ آياو و با» [231]الب٭كة:  ﴾َوَؼ
 .«ي٘ايؿ یبا٬ یا٨حًه جا ؿیکً

َ٘حُ وَ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله ٠موشل هی ّۡىِۡذ َٖ  ٱ ۡزَبُ ِٔ
َ
ِِ  أ ۡذ ٌَ

ّۡ  و بؿجك کٍحى ال ٨حًه و» [121]الب٭كة:  ﴾ٱ
 .«اوث جك بمقگ

وكپیچی ي٘ىؾه و با اهك او  که ال ٨كهاو قوىل الله  باجىشه به ایى آیه، آياو»گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی
و ایى ؼىؾ بك آو  اب ؾقؾياک بك ظفق باًٌؿ و بحكوًؿ؛هؽال٩ث کًًؿ، بایىحی ال ک٩ك و ٌكک یا ٠ف

گكؾؾ و  هًصك به و٬ىٞ ؾق ک٩ك یا ٠فاب ؾقؾياک هی ؾاللث ؾاقؾ که هؽال٩ث با اهك و ؾوحىق قوىل الله 
و آيچه هًصك به و٬ىٞ وی  ، ه١ّیث بىؾهگكؾؾپك وأط اوث که آيچه هًصك به و٬ىٞ وی ؾق ٠فاب هی

١ٔیث . ظال واوث گكؾؾ، اوحؽ٩ا٦ و وبک و کىچک و ظ٭یك ٌ٘كؾو اهك قوىل الله ؾق ک٩ك هی
-هی گیك و هايًؿ آو، که بىیاق بؿجك ال هؽال٩ث کًًؿه با اهك قوىل اللهؾًٌام ؾهًؿه و ٠یبصى و ؼكؾه

  .1«بىؾ؟باٌؿ، چگىيه ؼىاهؿ 
و ایًکه ایى ٠٘ل  ى و پیاهبكاوبه الله ٠موشل و ؾی آقی اهك ایًچًیى اوث و يیم بك ک٩ك بىؾو اوحهماء

ی جبىک يالل گٍث، ؾق ایى ی جىبه که ؾق ٤موهی وىقهباٌؿ. و آیهاقجؿاؾ ال ؾیى اوبلم اوث، اش٘اٞ هی
وبلم ابى اإلکه ٌیػ  ی ٬كآيی ٬كاق ؾاؾم، لیکى ه٘چًاوقا ؾق ابحؿای ـکك اؾلهکًؿ که آولهیًه ک٩ایث هی

باًٌؿ، بیايگك ٤لٝث ک٩ك ؾًٌام ؾهًؿه و ٠ٝ٘ث و بمقگی چىو ؾالیل هح١ؿؾ »گىیؿ: هی  ةجی٘ی
 .1«باًٌؿ٠٭ىبث وی هی

 دلیل ؽؾن: 
ُؤاْ ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل هی ة َصَزَٰٓ َٕ َٖ إِجٍّ ِي َ ُيَةرُِبَٜن  ٱَّلٍّ َن ِِف  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ٜۡ ۡرِض َويَۡكَك

َ
وََكةًها  ٱۡۡل

فَ  ؽٍّ ٌَ ۡو ُت
َ
ٜٓاْ أ ٍُّْج ۡو يَُط

َ
ٜٓاْ أ ذٍُّْ ٌَ ن ُح

َ
َٖ  أ ِٔ اْ  ٜۡ ۡو يَُ٘ى

َ
ٖۡ ِػَؾٍَٰه أ ِ ّٔ  ٓ ُٛ رُۡصُْ

َ
ٓۡ َوأ ِٛ يِۡؽي

َ
ۡرِضى خ

َ
ي   ٱۡۡل ـۡ ٓۡ ِػ ُٛ َ ٍَ ل ِ َٰل َذ

جۡ ِِف  ٓۡ ِِف ٱلَّ ُٛ َ ۖٞ َول ِ َية ٌٓ  ٱٓأۡلِػَؿة ي ـِ َٖ إَِلٍّ  ځَقَؾاٌب َق ِي ۖٞ وَ  ٱَّلٍّ ۡٓ ِٛ ِؽُرواْ َقَْۡي ٌۡ ن َت
َ
ِِ أ ِٖٔ َرۡج ٜاْ  ْ دَةثُ ٜٓا ُٕ  ٱۡقَْ

نٍّ 
َ
َ أ ٓ  َدُىٜر  رٍّ  ٱّللٍّ  و بك ٌىقيؿیه یاوبله ظکىهث بكٔ که یکىاي ٩كیک» [11-11]ال٘ائؿة:  ﴾ڂِظي

 ٨ىاؾ به ؾوث ىیله یقو و ؾق شًگًؿیه ٥٘بكيیپ و ؼؿا بآ لهیوو ىیو بؿ جاليؿیه ١ثیٌك اظکام
 گكیکؿی ٠که شهث ؾق آياو یپا و ؾوث ای ٌىيؿ، لؾه ؾاق به  ای ٌىيؿ، کٍحه که اوث ىیا ليًؿ،یه
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و  اوث ایؾي ؾق آياو یقوىائ ىیا. ٌىيؿ یليؿاي ایو  گكؾيؿ ؿیجب١ یشائ به یشائ ال ًکهیا ایو  ٌىؾ ؿهیبك
 .«اوث یبمقگ هصالات آؼكت ؾق ٍاویا یبكا

ی الله ٠موشل و پیاهبكاو و ؾیًً، ال ش٘له کىايی اوحهماء کًًؿه»گىیؿ: هی ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل
اوث که به شًگ با الله ٠موشل و قوىلً بكؼاوحه و و١ی ؾق ایصاؾ ٨ىاؾ ؾق لهیى ؾاقؾ و یکىاو اوث 

و ه٘او ظکن اوث که وی هىل٘او باٌؿ یا ه١اهؿ؛ و هك آيکه ٠٘لکكؾ وی چًیى باٌؿ، ظکً٘ ٬حل 
 .2«قوىلً بكؼاوحه اوثکىی قا ؾاقؾ که به شًگ با الله ٠موشل و 

بًابكایى اوحهماءکًًؿه، ال ؾیى بؿگىیی و ٠یبصىیی ي٘ىؾه و به شًگ با الله ٠موشل و قوىلً 
و هك آيکه الله  .اوثبكؼاوحه و و١ی ؾق ٨ىاؾ ؾق لهیى ؾاٌحه و ؾق وا٬ٟ ؾٌ٘ى الله ٠موشل و قوىلً 

و بكؼاوحه اوث؛ اهام بؽاقی ؾق ی با آيا٠موشل و قوىلً قا ؾٌ٘ى بگیكؾ، ؾق وا٬ٟ به شًگ و هعاقبه
َ  إِنَّ » ٨كهىؾيؿ:  کًؿ که قوىل اللهقوایث هی  ةهكیك بىأِعیعً ال   َوحِلًّا ِِل  ََعَدى ٦٤َْ / َٛاَل  اّللَّ

ػْ  َٜ الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ: هك آيکه با ؾووحاو هى ؾًٌ٘ی وقلؾ، هى با او ا٠بلو » 1«ةِاَْلْؽِب  آَذْجُخ٩ُ  َذ
 .«ي٘اینشًگ هی

آيکه با یکی ال اولیا و ؾووحاو الله ٠موشل به ؾًٌ٘ی بكؼیمؾ، الله هح١ال با وی ا٠بلو په چىو 
شًگ ي٘ىؾه اوث، په چگىيه اوث و١ٔیث آيکه با بهحكیى ؾووحاو الله ٠موشل به ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت 

ی بكؼاوحه اوث، بكاوحی که الله ٠موشل با وی بكؼىقؾی بىیاق ٌؿیؿجك ؼىاهؿ ي٘ىؾ. و چىو هعاقبه
گیكی ال ؾیى باٌؿ، به ٘كی٫ ًٌ٘ی با پیاهبك و ٠یبصىیی و ؼكؾهبا الله ٠موشل به ؼا٘ك ٠ؿاوت و ؾوی 

ی پیاهبك، ؾق باٌؿ. و بؿیى جكجیب ذابث گٍث که ؾًٌام ؾهًؿههی اولی وی ؾق شًگ با قوىل الله
ی پكوقؾگاق ی ؾیى و هىؽكه کًًؿهباٌؿ و ه٘چًیى اوحهماء کًًؿهشًگ با الله ٠موشل و قوىلً هی

 .1اوثشهايیاو، يیم ؾق شًگ با الله ٠موشل و قوىلً 

و ظصث قوالیه ٠ٔلن ٌك٠یٓ ال شهث ذبىت و ؾاللث بك  ك آيکه ال وی چًیى ٠٘لکكؾی وكليؿو ه
و به کلی ال ؾیى اوبلم ؼاقز گٍحه و  يا٬ٕی ال يىا٬ٓ اوبلم گكؾیؿهوی ا٬اهه گكؾؾ، ؾقظ٭ی٭ث هكجکب 

ی اِل ٠٘لکكؾ وی ٔاوحهماءٓ با اِل ای٘او ؾق جًا٬ٓ بىؾه و ي٭ٓ کًًؿه چكا که ایى ؛هكجؿ ٌؿه اوث
 .اوثای٘او 

                                                           
 .110 :بًگك: الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
 ٓ.22/111ٓ، ٨حط 8101ٔٔ ٌ٘اقهکحاب الك٬ا٪، باب الحىأٟ،  -1
 .111 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1
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 2وی و اسجذاد هغلب دوم: دالیلی اص عًث يبىی هبًی بش کفش اعحهضاءکًًذه

 دلیل اول: 
. کًیم وی به قوایث اوث، هكؾی يابیًا بىؾ که کًیمی ؾاٌحه و ال وی ؾو ٨كليؿ ؾاٌث ال ابى ٠بان 

 کٍیؿ وي٘ىؾ، اها کًیم ال آو ؾوث ي٘یهی آو هكؾ وی قا ال ایى ٠٘ل يهی و ؾاؾؾًٌام هی قوىل الله 
و ؼكؾه گیكی  وی به ؾًٌام ؾاؾو قوىل الله  یک ٌب کهگىیؿ: هی آو اِكاق ؾاٌث. ابى ٠بان  بك

کكؾ جا ایًکه او آو جکیه  بك ٌکن کًیم گفاٌحه و بك پكؾاؼث، آو هكؾ يابیًا ؼًصكي قا بكؾاٌحه و ایٍاوال 
. چىو ؾق آيصا بىؾ آ٤ٍحه به ؼىو گٍث آيچه هك قا کٍث و ؾق ایى هًگام ٩٘لی ال وی هحىلؿ ٌؿ. و

هكؾم قا شٟ٘ ي٘ىؾه و  ـکك گكؾیؿ. په قوىل الله   ؼؿاله بكای قوىل ؤِبط ٨كا قویؿ، ایى هى
نُْلػُ » ٨كهىؾيؿ:

َ
َ  أ ٠َ  رَُسًَل  اّللَّ َٓ ٠َ  ٤َا َذ َٓ ٢َْي٩ِ  ِِل  َذ َْ   ٚ ه و آو لو آيکه چًیى ٠٘لی ايصام ؾاؾ» «َٛامَ  إاِلَّ  َض

 .«ؾهن که هى بك او ظ٭ی ؾاقم که ال هى ا٘ا٠ث کًؿ و ؾ٠ىجن قا اشابث ي٘ایؿقا کٍحه اوث، وىگًؿ هی
ظكکث ي٘ىؾ، جا ایًکه ؾق شلىی قوىل  په آو هكؾ يابیًا بكؼاوحه و ال هیاو هكؾم به وىی قوىل الله 

ث: یا قوىل الله، هى ِاظب آو کًیم هىحن، وی ٌ٘ا قا ؾًٌام ؾاؾه و ال ٌ٘ا يٍىث. په گ٩ الله 
 ي٘ىؾ، او قا ال ایى ٠٘ل يهی ي٘ىؾم که ال آو ؾوث يکٍیؿ و او قا هًٟ کكؾم، اها ؾوث بك٠یبصىیی هی

ؾوباقه به ؾًٌام بىیاق او قا ؾووث ؾاٌحن، چىو ٌبی  يؿاٌث و ال وی ؾو پىك ه٘چىو ؾو گىهك ؾاٌحن و
و ٠یبصىیی ٌ٘ا پكؾاؼث، ؼًصكم قا بك ٌکً٘ يهاؾه و بك آو جکیه ي٘ىؾم جا ایًکه او قا کٍحن. په  گىیی

اَل »٨كهىؾيؿ:  قوىل الله 
َ
نَّ  اْك٫َُػوا أ

َ
ىاه باٌیؿ که ؼىو آو کًیم هؿق بؿايیؿ و گ» «َ٪َػرٌ  َدَم٫َا أ

 .1«اوث
 ی قوىل اللهؾًٌام ؾهًؿهید بیايگك آو اوث که ایى ظؿ»گىیؿ: ؾق ه١الن الىًى هی ابی ؼٙ

                                                           
ابى  ،111-111 :بلى٢ ال٘كام، َ ؛111ٓ-8/111ٔ يٌكض المقکٍ ؛ابى ٌؿاؾ ،13ٓ-1/11ظکام ٔ: ؾالئل األيگا -2

-1/811ة ٔالكؤة الًؿی ي؛ٌىکاي ،1/111ٓالىیل الصكاق ٔ؛ ابى الًصاق ،111ٓ-1/112ولی الًهی ٔأه١ىية  ؛ظصك
، 101-101 :ؾلة الٍك٠یة، َأالً٘حؽب هى  و ؛بىام ،1/181ٓظکام ٔجىٔیط األ ؛ِؿی٫ ظىى ؼاو ،810ٓ

 ظ٘ؿ بى ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.أ
، کحاب ييىائ ؛113ٓ-1/111ٓ، 1182ٔٔ ٌ٘اقه:ؾاوؾ، کحاب العؿوؾ، باب العکن ٨ی٘ى وب الًبی،  بىأ به قوایث -1

وًاؾ ٠لی ٌكٖ : ِعیط اإلگ٩حه اوث ٓ و1/131ظاکن ٔ ؛1111ٓٔ ٌ٘اقه، يب العکن ٨ی٘ى وب الًبال٘عاقبة، با
گ٩حه  و ؛111 :، َآو قا ـکك کكؾه اوث بلى٢ ال٘كام ؾقظا٨ٛ  و ـهبي يیم با او هىا٫٨ اوث، وهىلن و لن یؽكشاه، 

ؾاوؾ  يبأ: ِعیط وًى يگا، جّعیط کكؾه اوثي آو قا لبايأ٠بلهة  ، وقاویاو آو ذ٭ه هىحًؿؾاوؾ و  بىأ به قوایث: اوث
 ٓ.111-1/111ٔ يِعیط وًى الًىائ ٓ و1/111ٔ
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-، اقجؿاؾ ال ؾیى هیبه قوىل الله باٌؿ. و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که ؾًٌام ؾاؾو، ههؿوقالؿم هی

 .2«ىب ٬حل وی اؼحبل٨ی ؾاٌحه باٌؿًٌاون که ؾق وشاٌؿ. و هیچیک ال هىل٘اياو قا ي٘یب
 دلیل دوم: 

٠یبصىیی ي٘ىؾه  ایٍاوؾًٌام ؾاؾه و ال  گىیؿ: ليی یهىؾی به قوىل الله هی ٘الب يبأبى  ي٠ل
و قا هؿق ؼىو آو ل الله  قوىلوی قا ؼ٩ه کكؾه و او قا کٍث و  و ؼكؾه گیكی کكؾ، په هكؾی

 .1ؾايىحًؿ
 ی اوثو ؾلیل  الله  شىال ٬حل چًیى ليی به ؼا٘ك ؾًٌام ؾاؾو به قوىل اوث بك یّایى ظؿید ي

. آو لو ال ش٘له کىايی هىل٘او، لهايی که ؾًٌام ؾهًؿ و لوبك ٬حل هكؾ ـهی و به ٘كی٫ اولی ٬حل هكؾ 
واقؾ هؿیًه ٌؿيؿ، با ج٘اهی  و چىو قوىل الله  ًه با وی والي ٌؿه و ؾق اهاو بىؾبىؾ که ؾق هؿی

و ایى ؾق يمؾ اهل ٠لن  ها ه٭كق ي٩كهىؾيؿای بكای آویههؿیًه بىؾيؿ، پی٘او بىحه و شم یهىؾیايی که ؾق
 .1...باٌؿٌاو هیجىاجك ؾق هیاوی هٍكوٞ و به هًمله

ٌایؿ که آو هكؾ، آو لو قا ؼ٩ه  و و ظؿید ٬بل ال آو یک ظؿید باًٌؿ اظح٘ال ؾاقؾ، ایى ظؿید
یا ایًکه کی٩یث کٍحه ٌؿو آو لو ؾق یکی ال ؾو قوایث  کكؾه و با ؼًصكي ٌکن وی قا ٌکا٨حه اوث،

 .1باٌؿهع٩ىٚ ي٘ی
 دلیل عىم: 

 کًؿ که قوىل اللهقوایث هی باٌؿ. شابك بى ٠بؿالله یهىؾی هی ٌك٦أ وا١٬ه کٍحه ٌؿو ک١ب بى
ْٓبِ  ٦٤َْ »٨كهىؾيؿ:   َٟ ِ ِف، ة٦ِْ  ١ َْشَ

َ
َ  آَذى َٛػْ  َ٘إ٩َّ٧ُِ  اَل ٬َلُ.... اّللَّ ـُ ٌك٦ قا أکیىث که ک١ب بى » 1«َوَر

                                                           
٠ىو ال١٘بىؾ  و ؛ابى ٌؿاؾ ،1/11ٓظکام ٔؾالئل األ؛ و يگا: 1/111ٓبی ؾاوؾ ٔأه١الن الىًى ال٘ٙبىٞ بهاهً وًى  -2

ٔ21/28-21.ٓ 
 ؾق يبیه٭؛ 110ٓ-1/113ٓ، 1181ٔٔ ٌ٘اقهؾاوؾ، کحاب العؿوؾ، باب العکن ٨ی٘ى وب الكوىل،  بىأ به قوایث -1

 ه٠بله ؛88-81 :، َؾايىحه اوث شیؿاوًاؾ آو قا  الّاقم ال٘ىلىلٌیػ اإلوبلم ؾق  ٓ، و3/100الىًى الکبكی ٔ
ايؿ و اوًاؾ آو بك ٌكٖ ٌیؽیى ِعیط اوث و ایى ظؿید قا أبى ؾاوؾ و ال او بیه٭ی جؽكیس کكؾه :گ٩حه اوث یلبايأ

 ٓ.1/32.، اقواء ال٥لیل ٔ.باٌؿبك ایى ظؿید هید ابى ٠بان ٌاهؿی ظؿی
 .11-88 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 .11 :هّؿق پیٍیى، َ -1
، يکحاب ال٥٘ال ٓ و8/211ٓ، ٨حط 1012ٔٔ ٌ٘اقهالعكب،  ي، کحاب الصهاؾ والىیك، باب الکفب ٨يبؽاقبه قوایث  -1

هىلن، کحاب الصهاؾ والىیك، باب ٬حل ک١ب  و ؛132ٓ-1/130ٓ، ٨حط 1011ٔٔ ٌ٘اقهٌك٦، باب ٬حل ک١ب بى األ
 ٓ.101-21/101ٔ يٓ، يىو2102ٔ ٌ٘اقهٌك٦ ٘ا٤ىت الیهىؾ، بى األ
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  ....«قوىلً قا آلقؾه اوثبه ومای ا٠٘الً بكوايؿ؟ بكاوحی که او الله و 
 ایٍاوو اِعاب بمقگىاق  هؿه اوث که وی به بؿگىیی ال قوىل الله آٌك٦ أؾق ؾاوحاو ک١ب بى 

قؾ اـیث هًاو قا هىئو بؿیى جكجیب ه وكوؾهًاو، ١ٌكهای ياقوا و لٌحی هیئه ه٥ٍىل بىؾ و ؾق هىقؾ لياو
، هع٘ؿ بى اللهبمقگىاق قوىل  یکه ِعاب هك ي٘ىؾبه کٍحى وی ا ؾاؾ. لفا قوىل الله و آلاق ٬كاق هی

ٌاو کٍث. اها ال ش٘له ی وی بك ٠لیه پیاهبك و اِعابوی قا به ؼا٘ك کیؿ و هکكهای پیىوحه 2ةل٘هى
 1جىاو به هىاقؾ ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:کیؿ و هکكهای وی هی

هكؾگاو و کٍحه ٌؿگاو ٬كیً ١ٌك جعكیک ٬كیً بك ٠لیه پیاهبك و ِعابه، بكای قاوحای ؾق  -2
 گكیىث.گ٩ث و هیهی

قا ها آو و قوايؿها قا ؾق ایى اهك به جىا٫٨ يٝك هیي٘ىؾ و آویً قا به شًگ با پیاهبك جٍىی٫ هی٬ك -1
 ؾ.کكیاقی هی بك شًگ با قوىل الله

 ٌاو بكجك ال ؾیى هع٘ؿ اوث.گ٩ث: ؾیىبه آياو هیؾ، کكچىو ٬كیً قا ؾق هکه هبل٬ات هی -1
 الله ٠موشل و قوىلً و ا٠بلو به ؼا٘ك هیچیک ال ایى اهىق، شم اـیث و آلاق  اها قوىل الله 

چىو وی ٔک١ب بى »گىیؿ: هی ة. ابى جی٘یؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت با پیاهبك و ِعابه، ؾوحىق به ٬حل وی يؿاؾ
ؾ، اها چىو وی اهك يکك هىل٘اياو قا به کٍحى به هؿیًه بالگٍث، قوىل الله  ٓ به هکه ق٨ث وٌك٦أ

ؾق وا٬ٟ ظک٘ی  و ؛ٌاو قویؿ، هىل٘اياو قا به کٍحى وی جٍىی٫ ي٘ىؾيؿهای وی به وٟ٘ هباقکبؿگىیی
ٌىؾ که ایى ال وی وكلؾ؛ و ال ایى ؾايىحه هی بىؾ که یهایگكؾیؿ، وبب آو بؿگىیی که بكای وی ِاؾق

اٌحه ه ال بالگٍث ال هکه، ي٭ٓ ٠هؿ و پی٘او و ٬حل وی قا به ؾيبال ؾبؿگىیی و اـیث و آلاق وی پ
  .1«اوث

ـیث و آلاق قوايؿو به الله ٠موشل و  و»گىیؿ: و ه٘چًیى هی ایى ظؿید بك آو ؾاللث ؾاقؾ که ا
ایى ٠لحی ٠بلوه بك  باٌؿ. وآيکه هكجکب چًیى ٠٘لی گكؾؾ، هی هكبه کٍحى قوىلً، ٠لحی بكای جٍىی٫ 

چكا که ـکك  ؛ٌٓىؾ.هن کٍحه هی بؿیى ه١ًا که اگك جىبه هن کًؿ، بالٔ. اوثجؿاؾ وی بؿیى وبب ک٩ك و اق

                                                           
بى هصؿ٠ة بى ظاقذة بى العاقخ بى الؽمقز بى  يبى ٠بؿالله هع٘ؿ بى هىل٘ة بى ؼالؿ بى ٠ؿأ٠بؿالكظ٘ى او  بىأ -2

ٌكکث   الله هن به ؾوحىق قوىلجبىک آو ؛ وی ؾق ج٘اهی يبكؾها شم ٤موهاوث وویيّاقی األ٠٘كو بى ٠ى٦ األ
هصكی و٨ات یا٨ث.  11و یا  18هصكی و يیم گ٩حه ٌؿه ؾق وال  11ؾ و ؾق وال کكگیكی ؾاٌث و ال ٨حًه کًاقه

 ابى ظصك. ،13ٓ-8/11ِابة ٔاإل؛ و ذیكابى األ ،221ٓ-1/221ة ٔوؿ ال٥ابي؛ أ٬ك٘ب ،1/111ٓوحی١اب ٔاإل
 البى جی٘یة. 11ٓ البى ظصك، والّاقم ال٘ىلىل، َ ٨1/131حط الباقی ٔ بًگك به ایى کیؿ و هکكها ؾق: -1
 ٓ لل٭أی ٠یاْ.1/313، وايٝك: ال٩ٍا 13ٔالّاقم ال٘ىلىل، َ  -1
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٬ل..إ٘»په ال ِؿوق ظکن با ظك٦ ٨اء  ٓاـیث و آلاقٔو٧ِ  اوث که  ؾلیل بك آو .«٩٧ آذی اهلل و ـر
هىشب  . و اـیث و آلاق قوايؿو به قوىل الله اوثيیم ٠لحی ؾیگك ؾق کٍحه ٌؿو وی اـیث و آلاقٓ آو ٔ

  .2«قا يیم به ؾيبال ؾاقؾ٘او بىؾه و اقجؿاؾ ٬حل و يیم هىشب ي٭ٓ ٠هؿ و پی
ایى وا١٬ه قا ـکك ي٘ىؾه و ال ایى ظؿید به وشىب ٬حل ؾًٌام ؾهًؿه  «ٌكا٦األ»و ابى هًفق ؾق 

 .1کًؿاوحؿالل هی
 دلیل چهاسم: 

که ؾق آو آهؿه اوث:  باٌؿی ا٨ک هیؾق وا١٬ه  أم ال٘ىهًیى ٠ایٍةؾلیل چهاقم ظؿید ٘ىاليی 
ْ٪٠ِ » بك هًبك ٨كهىؾيؿ:  قوىل الله

َ
َذاهُ ِِف أ

َ
ِِن أ َٖ َْٛػ ة٢ََ ِؼُرِِن ٦ْ٤ِ رَُس٠ٍ  ْٓ َْشَ ال٥ُْف٥ِِ٢َي ٦ْ٤َ َح ْٓ يَا ٤َ

٢َْي٩ِ إاِلَّ َعْْيًا، َو٤َا  ؟ةَيِِْت  َْ ٥ِْ٢ُج  َْ ُؽوا رَُسًَل ٤َا  َٞ ْػ َذ َٜ ْ٪ِِل إاِلَّ َعْْيًا، َو١َ
َ
٥ِْ٢ُج لََعَ أ َْ ِ ٤َا  ََكَن ٬ََ٘اَّللَّ

ْ٪ِِل إاِلَّ 
َ
ای گكوه هىل٘اياو، چه کىی ؾق هىقؾ هكؾی که با جه٘ث لؾو به » 1..«. ٤َِِع يَْػُع٠ُ لََعَ أ

کًؿ؟ٓ  ؾايؿ؟ ٔاگك او قا هصالات ي٘این هكا وكليً ي٘یییث و آلاقم ٌؿه، هكا ه١فوق هـام با٠د اؼايىاؾه
و ه٘چًیى ؾق هىقؾ هكؾی  ؼیك و يیکی چیم ؾیگكی وكا٢ يؿاقمام بصم وىگًؿ به ؼؿا که هى ال ؼايىاؾه

ؾاين و ٨٭ٗ ه٘كاه گىیًؿ، يیم بصم ؼیك و يیکی چیم ؾیگكی ي٘ی٩ِٔىاو بى ه١ٙلٓ که ال او وؽى هی
 ...«آهؿ.ام هیهى به ؼايه

کًؿ، ٬ىل گیكی هی٠یبصىیی و ؼكؾه  ی ا٨ک بك ٬حل آيکه ال قوىل اللهاها وشه اوحؿالل به وا١٬ه
ؾاين، اگك آو که گ٩ث: یا قوىل الله هى جى قا ؾق هىقؾ او ه١فوق هیو١ؿ بى ه١اـ ؾق ظؿید ا٨ک اوث 

ليین و اگك ال بكاؾقاو ؼمقشی هاوث، ٌ٘ا ؾوحىق ؾهیؿ جا ها ی اون اوث، ها گكؾيً قا هیهكؾ ال ٬بیله
ایى وؽًاو و١ؿ قا ايکاق يکكؾ، ایى ؼىؾ بك   قوىل الله ال آو شایی کهؾوحىق ٌ٘ا قا اشكا ي٘ایین. و 

 اوث.آوقؾ، گكؾو لؾيً واشب  ٨كاهنقا   لث ؾاقؾ که هك آيکه هىشبات اـیث و آلاق قوىل اللهآو ؾال

و ؤی ا٨ک ؾق ٌلهؤکه وؽًايی قا ؾق هى 1ةو ظً٘ 1و ظىاو و هىٙط يبأاها ج٩اوت هیاو ٠بؿالله بى 

                                                           
 .13-11 :بًگك َ ، و108 :ه٘او، َ -2
1- ٔ1/280.ٓ 
 پیٍحك جؽكیس ایى ظؿید گفٌث. -1
که ـکك آو ؾق ؾاوحاو ا٨ک ، يالبؿق يال٘هاشك يل٘ٙلبة بى ٠باؾ بى ال٘ٙلب بى ٠بؿ هًا٦ بى ٬ّّی، اذذاأهىٙط بى  -1

: و٨ات یا٨حه اوث. يگا 11ؾق ٩ِیى ظٕىق ؾاٌحه و ؾق وال : گ٩حه ٌؿه و هـ و٨ات یا٨ث.11ؾق وال ، آهؿه اوث
 ٓ.8/11ِابة ٔاإل ٓ و2/18ؼباق هى ٤بك ٔأ يال١بك ٨ و 211ٓ-2/211الىیك ٔ ؛18ٓ-1/11وحی١اب ٔاإل

باٌؿ. وی ه٘ىك هی م ال٘ىهًیى أؼىاهك لیًب وؿ بى ؼمی٘ة، وی أوؿیة، ال بًی األ ظً٘ة بًث شعً بى قیاب -1
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با آيچه بك لباو آوقؾ ٬ّؿ ٠یبصىیی ال  يبأبك لباو آوقؾيؿ، آو اوث که ابى   ةيیى ٠ایٍئم ال٘أ
و ه٭ّىؾي آو بىؾ که يًگ و ٠اق قا هحىشه ه٭ام ٌاهػ  قا ؾاٌث ایٍاوگیكی ال و ؼكؾه قوىل الله 
بکاهؿ و بؿیى ؼا٘ك بىؾ که   پیاهبك و و هًملث و شایگاه و هکايث ؤگىيه ال ٌو ایى کًؿ  قوىل الله

ها چًیى چكا که آو ؛گكؾیؿ ة٨حاقی که با ظىاو و هىٙط و ظً٘کٍین، بكؼبل٦ قِعابه گ٩حًؿ: او قا هی
 .2...ال آيچه بك لباو آوقؾيؿ، يؿاٌحًؿای ٬ّؿ و اقاؾه

 دلیل پًجن: 
ها ٝك ؾاٌحه و يمؾ آوکه اهل ٠لن بك آو اج٩ا٪ ي باٌؿهی 1وكض يبأآوقؾو ٠بؿالله بى ی اوبلم وا١٬ه
گىیؿ: قول ٨حط هکه، به ج٘اهی اهل هکه قوایث اوث که هی اَ و٬ يبأ. ال و١ؿ بى اوثهٍهىق 

 أبي ... اها ابى وكض يیم بىؾ يبأها ابى هیاو آو که ؾق ها قا يام بكؾيؿلو اهاو ؾاؾيؿ و آو 1هكؾ و  1 شم
هكؾم قا بكای  پًاه گك٨حه بىؾ، چىو قوىل الله ٔکه بكاؾق قٔائی او بىؾٓ وكض يمؾ ٠ر٘او بى ٩٠او 

 آهؿه و ؾق شلىی قوىل الله  ه٘كاه وی يمؾ قوىل الله  ٠ر٘او بى ٩٠او  ،٨كاؼىايؿيؿبی١ث 
كٌاو قا بلًؿ و گ٩ث: یا قوىل الله، با ٠بؿالله بی١ث کًیؿ. په قوىل الله  ایىحاؾيؿ، په ٠ر٘او 

ق وىم ؾق هك باق ال بی١ث وی ِك٦ يٝك کكؾيؿ، اها په ال با و ه و وه باق به وىی وی يگاه کكؾيؿکكؾ
٬ُم » ٌاو قوی آوقؾه و ٨كهىؾيؿ:بی١حً قا پفیك٨حًؿ و وپه به اِعاب ُٜ ٤َا ََكَن ذِيُس٣ْ رَُس٠ٌ َرِكيٌػ َح

َ
أ

ُخ٩ُ٢ُ  ْٜ خ٩ِِ َذَي َٓ ُج يَِػي َخ٦ْ َبْي ْٙ َٙ َٞ آیا ؾق هیاو ٌ٘ا هكؾی قٌیؿ و قاه یا٨حه يیىث » «؟إََِل َ٪َؼا َضْيُد َرآِِن 
ِعابه گ٩حًؿ: یا قوىل الله « کًن، بكؼاوحه و او قا بکٍؿ؟ؾاقی هیکه ؾیؿ ال بی١ث با وی ؼىؾ جا و٬حی

جاو به وىی ها اٌاقه ٍ٘اوقؾ؟ چكا با چگفو چه ؾق ؾقوو ٌ٘ا هی ىقجاو چیىثؾايىحین که هًٝي٘ی

                                                                                                                                                         
ظؿ ه١ّب کٍحه ٌؿ، ٘لعة بى ٠بیؿالله با وی الؾواز کكؾ که ال وی هع٘ؿ و أه١ّب بى ٠٘یك بىؾ و چىو ؾق قول 

 ؛111ٓ-1/111اب ٔوحی١اإل؛ 1/232ٓبًگك: ٘ب٭ات ابى و١ؿ ٔ . وی ؾق وال ٔ    ٓ و٨ات یا٨ث.٠٘كاو هحىلؿ ٌؿيؿ
ٓ؛ هیچیک ال 181-21/181جهفیب الحهفیب ٔ ؛13ٓ-1/11ِابة ٔاإل ؛1/121ٓالىیك ٔ ؛12ٓ-1/83وؿ ال٥ابة ٔأ

 ايؿ.ایى هّاؾق جاقیػ و٨ات وی قا ـکك يکكؾه
 ٓ.211-218ٔ ال٘ىلىل ّاقمال -2
باٌؿ. وی بكاؾق وپاه و يىب وی ٬كٌی ٠اهكی هی وكض بى ظاقخ، اهیك و ٨كهايؿه يبأبى یعیی ٠بؿالله بى و١ؿ بى أ -1

و اظاؾیری قا قوایث کكؾه اوث. وی کاجب پیاهبك بىؾ،  بىؾه ی پیاهبكقٔائی ٠ر٘او بى ٩٠او بىؾ. او ال ش٘له ِعابه
 ةاها هكجؿ ٌؿه و به ٬كیً هلع٫ گكؾیؿ، وپه ؾق ایام ٨حط هکه اوبلم آوقؾ و اوبلهً يیکى گٍث. وی ؾق قهل

بًگك:  وال ٠٘ك ؾاٌث. 11یا  18هصكی و٨ات یا٨ث و گ٩حه ٌؿه  13ق ي٘ال ِبط بىؾ ؾق وال که ؾ ؾقظالی
 ٓ.38-1/31ِابة ٔاإل و 11ٓ-1/11الىیك ٔ ؛182ٓ-1/113وؿ ال٥ابة ٔأ ؛11ٓ-1/10وحی١اب ٔاإل
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نْ  جِلَِبٍّ  يَنَْتِِغ  اَل  إ٩َّ٧ُِ » ٨كهىؾيؿ: په قوىل الله  يکكؾیؿ؟
َ
ْخُيِ  َعائ٨َِثُ  َلُ  حَُس٬نَ  أ

َ
بك هیچ » «اَْل

 .2«پیاهبكی ٌایىحه يیىث که بكای وی يگاه ؼائًايه و هؽ٩یايه باٌؿ
پكؾالی و ا٨حكا و ایى ظؿید بك آو ؾاللث ؾاقؾ که ومای آيکه به ؾقو٢»گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی

باٌؿ، گكچه ال ک٩كی که یو ؼىيً هباض ه قوی آوقؾ، ٬حل بىؾه گیكی ال قوىل الله ٠یبصىیی و ؼكؾه
 قوىل الله بىؾ، جىبه کًؿ. و اگك ٬حل وی ظكام هی ي٘ىؾه، وقلیؿه و اجهاهی که هحىشه قوىل الله 

آیا به  «ت بـذر قهل وؾ»گ٩حًؿ: و به آو هكؾ ٔیکی ال ايّاقٓ ي٘ی گ٩حًؿقا که ٨كهىؾيؿ، ي٘یه آيچ
-که پیٍحك ـکك آو گفٌث، ک٩ایث هی و٬اَ يبأبى  ؾق ایى لهیًه ظؿید و١ؿ و 1؟کًیيفقت و٨ا ي٘ی

که چىو ؾیؿ ال آیا ؾق هیاو ٌ٘ا ٨كؾی قٌیؿ و قاه یا٨حه يیىث »٨كهىؾيؿ:  کًؿ که ؾق آو قوىل الله 
قا بؿاو ؼا٘ك ٨كهىؾيؿ که ؼىو آيکه ال  ایى و «بکٍؿ؟ قا کًن، بكؼاوحه و اوبی١ث با وی ؼىؾؾاقی هی

-هی پیاهبك و هًملث و هکايث واالی گىيه ال ه٭ام و ایى کًؿگیكی هی٠یبصىیی و ؼكؾه وىل الله ق

به شای ج١ٝین  قوىل اللهکكؾو به ظكهحی  بی چكا که وی با چًیى ٠٘لکكؾی، با اوث؛کاهؿ، ظبلل 
 ، ال ؾیى اوبلم بالگٍحه و هكجؿ ٌؿه اوث. و بمقگؿاٌث قوىل الله

گكؾؾ که اوحهماء به ؾیى و وأط هیبكای ها  آٌکاقابا جىشه به ویا٪ آیات ٬كآيی و اظاؾید يبىی، 
موشل و قوىلً، ؾق ظ٫ آيکه ٌكوٖ ه٘چىو ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ الله ٠ ؛وثا آيچه ال هلع٭ات آو

و آٌکاق و اقجؿاؾ ِكیط ال ؾیى ٓ ؾق ظ٫ وی کاهل گٍحه و هىايٟ آو ال وی هًح٩ی گكؾؾ، ک٩ك بىاض ٔجک٩یك
و اؼىاهؿ آهؿ.  «ا٬ىام اوحهماءکًًؿگاو»ؾوم ٨ّل  ؾق ى بابله ؾق ایؤکه ج٭كیك ایى هى باٌؿ. ه٘چًاوهی

 ٌاءالله.
 دلیل ؽؾن: 

ؾق ظالی واقؾ هکه ٌؿيؿ که  ه کًؿ: ؾق قول ٨حط هکه، قوىل اللقوایث هی ه بى هالک يأ
-و گ٩ث: ابى ؼٙل ؼىؾي قا ؾق پكؾه ؼىؾ بك وك ؾاٌحًؿ، چىو کبله قا ال وك بكؾاٌحًؿ، هكؾی آهؿکبله

                                                           
 ؾق ٓ، و211-1/211ٓ، 1811ٔٔ ٌ٘اقهوبلم، ویك والی١كْ ٠لیه اإلؾاوؾ، کحاب الصهاؾ، باب ٬حل األ بىأ به قوایث -2

، باب العکن «جعكین الؿم»کحاب ال٘عاقبة  ؾق ييىائ ؛1/111ٓٓ، 1113ٔٔ ٌ٘اقهباب العکن ٨ی٘ى اقجؿ،  ،العؿوؾ
ؾاوؾ  يبأ: ِعیط وًى يگا، ي آو قا جّعیط کكؾه اوثلبايٌیػ األ ٓ،1/101ٓ، 1110ٔٔ ٌ٘اقهال٘كجؿ،  ي٨
 ٓ.111-1/111ٓ و 1/120-122ٔٔ

الٙب٭ات  ی که ابى و١ؿ ؾقظؿیر بؽٍی اوث ال «هبل و٨یث بًفقک» ایى ٬ىل، و 121 :ل٘ىلىل، َالّاقم ا -1
اوث که ١ٔی٧  بى لیؿ بى شؿ٠او ي٠ل ؾق آو ، وبه ِىقت هكول آوقؾه اوثو١یؿ بى ال٘ىیب  الٓ 1/201ٔ

 .838 :: الح٭كیب، َيگا اوث،
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ؾق  . ٔوقا بکً او «اْرُخ٩ْ٢ُ »٨كهىؾيؿ:  . قوىل الله حه اوث. ٔبؿاو پًاه بكؾه اوثٓویؽهای ک١به آ
ؾق  اللهؾايؿ، قوىل و ؼؿاويؿ بهحك هی ؿ: به گ٘او هاگىیٓ هالک هی«اٛخ٬٢ه»قوایث هىلن آهؿه اوث 

 .2قول هعكم يبىؾه اوثایى 
٠بلوه بك ایًکه ال اوبلم ، وی گكؾیؿه بىؾابى ؼٙل ال ش٘له کىايی بىؾ که شكائن هح٩اوجی قا هكجکب 

٠یبصىیی و  بالگٍحه و هكجؿ ٌؿه بىؾ، هىل٘ايی قا که ؼؿهحکاق وی بىؾ، کٍث و يیم ال قوىل الله 
 ىیی قوىل الله ؾاٌث که ؾق بؿگ یؾاؾ و لو آوالؼىايقا ؾًٌام هی ایٍاوؿگىیی کكؾه و گیكی و بؼكؾه

 .1ؼىايؿیو هىل٘اياو ١ٌك ه
 - ٬حل ي٩ه، اقجؿاؾ یا بؿگىیی و ؾًٌام -ال ایًصاوث که کؿاهیک ال ایى اوباب وه گايه اها وئ

كام و بیث ال١حی٫ که وی ؾق وكلهیى ظكم و بیث الله العظالیهن ؾقث کٍحه ٌؿو ابى ؼٙل بىؾ؟ آو٠ل
 های ک١به آویماو کكؾه بىؾ؟ ؼىؾ قا به پكؾه

 ؼٙل به ؼا٘ك ٬حل .. ابى.»گىیؿ: و ي٘ىؾه و هیال قا بیائوػ ایى وپا  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل
قا کٍحه و وپه چكا که باالجكیى ظک٘ی که به کىی که ؾیگكی  ؛ي٩ىی که هكجکب گٍحه بىؾ، کٍحه يٍؿ

ی ؼما٠ه بىؾه و و ه٭حىل ال ٬بیله ٬ّاَ کٍحه ٌىؾ.وث که بك اوان ا گیكؾ، آوهكجؿ ٌؿه، ج١ل٫ هی
-بایىحی به اولیای ه٭حىل وپكؾه هیبىؾ، ل وی بك اوان ٬ّاَ هیو اگك ٬ح ؿ.اولیای ؾم يیم وشىؾ ؾاٌحً

گك٨حًؿ؛ و يیم به هصكؾ قا بؽٍیؿه یا ایًکه ؾیه هی که یا او گك٨حًؿها ؾق هىقؾ وی جّ٘ین هیٌؿ و آو
و  ٌىؾ ىو ؼىؾ بؽىاهؿ، بؿو ٨كِث ؾاؾه هیٌىؾ و چهی ةچكا که هكجؿ اوححاب ؛ٍؿه اوثاقجؿاؾ کٍحه ي

ؼىاوث و  گىيه اهاو هیبؿاو پًاه بكؾ و ایىگكؾؾ؛ و ابى ؼٙل به ؼايه ک١به ٨كاق کكؾه و هبلظٝه وی هی
ؼىؾ قا جىلین ي٘ىؾه و شًگ قا جكک کكؾه و وبلض ؼىیً قا ايؿاؼث، جا ایًکه ؾق هىقؾ وی جّ٘ین گك٨حه 

گاهی ال ج٘اهی ایى هىاقؾ، ٌؿه و ق٠ایث ظال وی گكؾؾ. اها قوىل الله  ی اهك به کٍحى و په ال آ
ٌؿ،  ؿاؾ، ایًچًیى اهك به کٍحى وی ي٘یکه ؾق بكؼىقؾ با آيکه هكجؿ ٌؿه بىؾ، به هصكؾ اقجظالیي٘ىؾيؿ ؾق

ؾق ٬حل وی جًها به ؼا٘ك ؾًٌام   گكؾؾ که ایى ٤لٝثقو ذابث هیایًچًیى يبىؾ؛ ال ایى و وًث ؾق هىقؾ وی
ی باٌؿ، اها به هًمله گكچه هكجؿ هی ه قوىل الله ی بپیاهبك بىؾه اوث؛ و ؾًٌام ؾهًؿه و بؿگىیی

٬بل ال ٓ بلکه ٌىؾه کًؿ، ظکن ٬حل ال وی بكؾاٌحه هیو چىو جىبٔ ٌىؾ ةهكجؿی يیىث که ال وی اوححاب
ال جىبه کكؾو يیم  ایى ؼىؾ ؾلیل بك شىال ٬حل وی په ا٨حؿ وؼیك ي٘یؤٌىؾ و ٬حل وی به جکٍحه هی ةاوححاب

                                                           
ٓ، ٨حط 1118ٔ ٌ٘اقه، الله ٠لیه وولن الكایة یىم ال٩حطأیى قکم الًبي ِلی ، باب ي، کحاب ال٥٘اليبؽاقبه قوایث  -2

 ٓ.210-3/213ٔ يٓ، يىو2111ٔ ٌ٘اقهظكام، اهىلن، کحاب العس، باب شىال ؾؼىل هکة ب٥یك  و ؛1/803ٓٔ
 .212، 211-211 :الّاقم ال٘ىلىل، َ و ؛3/210ٓ: ٌكض ِعیط هىلن ٔيگا -1
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 .2«باٌؿهی
ايؿ که  وحًاؾ کكؾه و بیاو ؾاٌحهگكوهی ال ٨٭ها به ؾاوحاو ابى ؼٙل ا»گىیؿ: هی  ةجی٘یپه ابى و

لى ایًکه په ال هكجؿ ٌؿو با چًیى  ؾًٌام و ياوما گىیؿ و ال هىل٘اياو که به قوىل الله  یکهك
قا ٬حل ٬كاق  ه و ظؿ ؾًٌام ؾاؾو به قوىل اللٔ ٌىؾ.اوبلم آوقؾ، بك اوان ظؿ کٍحه هی ٠٘لکكؾی،

ايؿ: ابى ؼٙل ال اهل ظكب بىؾه و بؿیى ؼا٘ك ك ایى ؾیؿگاه ا٠حكاْ کكؾه و گ٩حهاها بكؼی ب .ٓايؿؾاؾه
ویكت، هكجؿ بىؾ و کٍحى وی به  ِن لوث که وی به اج٩ا٪ اهل ٠ا کٍحه ٌؿه اوث. اها ؾیؿگاه ِىاب آو

ال ایى  ح٘ی ٌؿه بىؾ؛ وکه ؼىؾ قا جىلین کكؾه و ه٘چىو اویك گٍحه بىؾ، ظ با وشىؾی ةبؿوو اوححاب
ٌىؾ کٍحه هی ةاوما گىیؿ، بؿوو اوححابؾًٌام و ي هكجؿ ٌؿه و به قوىل الله که ٌىؾ که هكؾايىحه هی

 بكؼبل٦ آيکه ٨٭ٗ هكجؿ گٍحه اوث.
ؾق قول ٨حط هکه ج٘اهی هعاقبیى قا اهاو  کًؿ که قوىل الله ییؿ هیؤله جؤیؿگاه قا يیم ایى هىو ایى ؾ

و ابى ؼٙل ال ش٘له هعاقبیًی بىؾ که چًیى  ن ؼاِی ٌؿه بىؾيؿکه هكجکب شكائ ؾاؾيؿ هگك کىايی
ٌىؾ که وی به هصكؾ ک٩ك و هعاقبه کٍحه يٍؿ. و ال ایى ؾايىحه هی .بىؾ ٠بلو ٌؿهبىؾه و ؼىيً هؿق ا

 .1«ٔبلکه به ؼا٘ك ؾًٌام و ياوماگىیی کٍحه ٌؿٓ
ال ایى ی هٙلب ؾق ایى لهیًه جىاو گ٩ث: ؼبلِههی با جىشه به ؾالیلی که ال وًث يبىی ـکك گكؾیؿ،

باٌؿ،  كؾ ایًکه وی کا٨ك و ٤یك ه١اهؿ هیبه ٬حل و کٍحى ؾًٌام ؾهًؿه، به هص که قوىل الله ٬كاق اوث 
و ياوماگىیی هىحلمم  ؾًٌام که ؼىؾِ  اهك يکكؾيؿ، بلکه ظکن ٬حل وی به ؼا٘ك ؾًٌام ؾاؾو، با وشىؾی

-و ج٩اوجی ي٘ی اوثو ایى ٔؾًٌام ؾاؾوٓ ؼىؾ هىشب ٬حل  .باٌؿ، بىؾه اوثک٩ك و ٠ؿاوت و هعاقبه هی

 .1کًؿ که ؾًٌام ؾهًؿه ؾق چه هکايی باٌؿ
٠یبصىیی  لیکى گ٩حه ٌؿه: جى بیاو ؾاٌحی که ؾًٌام ؾهًؿه و اوحهماءکًًؿه و آيکه ال قوىل الله 

قا بؽٍیؿ و  وكض يبأ٠بؿالله بى  که قوىل الله ظالیؾق باٌؿ،، هكجؿ بىؾه و کٍحى وی واشب هیًؿک
گیكی کكؾه بىؾ، با وی بك اوبلم بی١ث ي٘ىؾيؿ. و ٠یبصىیی و ؼكؾه با ایًکه ؾًٌام ؾاؾه و ال قوىل الله 

 ال چیىث؟ئا٬اهه يکكؾيؿ؛ پاوػ ایى و ،يبأی ا٨ک، ٠بؿالله بى ی وا١٬هکًًؿهه٘چًیى ظؿ قا بك ٌایٟ 
 باٌؿ:ال ال چًؿ وشه هیئپاوػ ایى و

                                                           
 .212 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
 .218 :هّؿق پیٍیى، َ -1
 .218 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1
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ی ؼىیً قا ببؽٍؿ یا ٬ّاَ کًؿ و باٌؿ که ؾًٌام ؾهًؿههی ایى ظ٫ جًها ال آِو قوىل الله  -2
بؽٍؿ و کىی قا که قا هیکه چىو بؽىاهؿ آو اوث ٠باقجی ایى ظ٫ هعٓ قوىل الله به

کًؿ، اؼفه ي٘یئهگٍحه،  ایٍاوگكؾیؿه و هكجکب وىء اؾب يىبث به  ایٍاوهىشب اـیث و آلاق 
گ٩حه بىؾ: ج٭ىای ؼؿا  ایٍاوقا که به  ةـی الؽىیّك وكض قا بؽٍیؿيؿ و يیم يبأ که ابى ه٘چًاو

 جه٘ث لؾه بىؾ، بؽٍیؿيؿ. که به ٠ایٍه ِؿی٭ه  يبأو يیم ابى  2پیٍه کىقا 
٬لىب ایٍاو کكؾيؿ، به ؼا٘ك شفب هیظكهحی  بی ایٍاوايی قا که به کى گاهی قوىل الله  -1

ىیًؿ: هع٘ؿ اِعاب و یاقايً بؿاو ؼا٘ك که هكؾم يگ يیم بؽٍیؿيؿ وبكای پفیكي اوبلم، هی
 .کكؾيؿٓي٘ىؾيؿ، قها هیهیظكهحی  بی ؾق وپاه اوبلم قا کهبكؼی ال هًا٨٭او کٍؿ ٔقا هی

-ها ايح٭ام هیبؽٍیؿ یا ال آوکكؾيؿ، هیٜلن هی ایٍاوکىايی قا که به  ایًکه قوىل الله  -1

ی جىبه بىیاق بیٍحك ٩٠ى بىؾ. شم ایًکه ٬بل ال يمول وىقه گك٨ث، ه٘گی جابٟ هّلعث
و به  كکكؾو، يىػ گكؾیؿی بكائث، ظکن بؽٍیؿو و ٩٠ى و ِبؾيؿ اها په ال يمول وىقهکك هی

 .1ها اهك گكؾیؿشهاؾ با ک٩اق و هًا٨٭یى و ٤لٝث به ؼكز ؾاؾو ؾق بكابك آو
  دلیل هفحن:

قا بکٍن؟ په  ؾًٌام ؾاؾ، گ٩حن: آیا او بىبکك ِؿی٫ أ کًؿ که: هكؾی بهقوایث هی يول٘ة أابى بكل
 .1باٌؿي٘ی ٫ بكای اظؿی په ال قوىل الله به ٌؿت هكا هًٟ ي٘ىؾ و گ٩ث: ایى ظ

به ٠ًىاو  بىبکك أی اؼحیاقات ی١ًی ؾق ظىله»گىیؿ: بى ظًبل ؾق ه١ًای ایى ظؿید هی ظ٘ؿأاهام 
٠ًىاو  قا يکٍؿ هگك به ؼا٘ك وه اهكی که قوىل الله  کههیچ وث کها جًها ایى ،ی هىل٘یىؼلی٩ه

                                                           
اۚٗ  ِإَوََلَٰ ﴿ اؼكز ظؿیره البؽاقی، کحاب اظاؾید االيبیاء، باب ٬ىله ج١الی: -2 ٜها ُٚ  ۡٓ ُٚ َػة

َ
ٓ، ٨حط 1111بك٬ن ٔ ﴾َٗعٍه أ

حُ  َتۡكُؿجُ ﴿ ٓ، و ٨ی الحىظیؿ، باب ٬ىله ج١الی:8/111-111ٔ َُ هِ َلَٰٓ َٕ
ۡ وحُ وَ  ٱل ٓ، 21/118ٓ، ٨حط 1111ٔبك٬ن ٔ ﴾إََِلِۡٙ  ٱلؿَّ

 ٓ.281-1.288ٓ، يىوی 2081ٔهىلن، ٨ی المکاة، باب ـکك الؽىاقز و٩ِاجهن، بك٬ن ٔ
ی ظؿ بك ، آيصا که ؾالیل ٠ؿم ا٬اهه113-118ٓ و ه٘یى هًبٟ َ 111، 111، 118، 280بًگك: الّاقم ال٘ىلىل ٔ -1

ّىؾٌاو ال ایى وؽى ؾ٠ای هكگ ٨كوحاؾو به گ٩حًؿ: الىام ٠لیک، و ه٭یهىؾی که ؾق ؼٙاب به قوىل اله هی
 کًؿ.آيعٕكت بىؾ، قا ـکك هی

ٓ، والًىائی، کحاب 112-1/110ٓ، 1181ٔابىؾاوؾ، ٨ی العؿوؾ، باب العکن ٨ی٘ى وب الًبی، بك٬٘ن ٔ أؼكشه -1
ٓ، وهى 2/21ٓ، واظ٘ؿ ٨ی ال٘ىًؿ 1/101ٔٓ، 1110ٔ-1111ال٘عاقبة، باب العکن ٨ی٘ى ٌحن الًبی، بك٬ن ٔ

ٓ کبله٘ا للٍیػ 111-1/111ٓ و ِعیط وًى الًىائی 111ٔ-1/111، ايٝك: ِعیط وًى ابی ؾاوؾ ِٔعیط
 االلبايی.
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په ال  که کىی» 2«ك ي٩هو ٬حل ي٩ه ب٥ی ب١ؿ اظّاو یاو لي ک٩ك ب١ؿ ای٘او»ؾاٌحًؿ و آو ٠باقجًؿ ال: 
آيکه کىی قا کٍحه که ؾیگكی قا بیو کىی ؾواز کكؾه و هكجکب ليا گكؾو آيکه الؾ ای٘او آوقؾو کا٨ك گٍحه

 .1ه ٌىؾکٍح ایٍاوی باٌؿ که ؾًٌام ؾهًؿههی ایى ظ٫ جًها ال آِو قوىل الله  و .«باٌؿ، بکٍؿ
ؾًٌام ؾهؿ و ؾهاو به ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی و ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ  ی١ًی هك آيکه به قوىل الله 

٤یك ال  کهباٌؿ و هكهی ایى ظ٫ جًها ال آِو قوىل الله  چكا که ؛ٌىؾکٍحه هیبگٍایؿ،  قوىل الله 
اظؿی وشىؾ يؿاقؾ که  ایى ظ٫ بكای اٌىؾ و ًًٌٔ٘ام ؾاؾه و ج٘ىؽك کًؿ، کٍحه ي٘یقا ؾ الله  قوىل

 قا ببؽٍؿ. ی قوىل الله ؾًٌام ؾهًؿه
 گیكی وو ٠یبصىیی و ؼكؾه ی ظکن ؾًٌام ؾاؾو به قوىل الله ای که ؾق لهیًهگىین: اؾلههی

ال وًث يبىی بیاو گكؾیؿ، جًها ؾق هىقؾ کىايی بىؾ که چًیى هى١ٔی ؾق بكابك  ایٍاويىبث به ظكهحی  بی
ؾاقيؿ، بكاوحی ظکن آيکه به ؾًٌام ؾاؾو الله ٠موشل و یا ؾیى اوبلم قوی آوقؾه،  پیاهبك گكاهی اوبلم 

 چگىيه اوث؟ 
 ٌىؾ. ال به ٘كی٫ اولی ؾايىحه هیئایى و، پاوػ ن ٬یانبك اوا
٬یان به ؾًٌام ؾاؾو  هبًایکه به الله ٠موشل ؾًٌام و ياوما و ياقوا گىیؿ، بك اها آي»گىیؿ: هی يلقکٍ

  .1«گیكؾهی٘كی٫ اولی چًیى ظک٘ی بؿو ج١ل٫ ، به  به قوىل الله
و آيچه »گىیؿ: بىؾ، هی به قوىل الله  و ٬أی ٠یاْ په ال ـکك آيچه هكبىٖ به ظکن ؾًٌام ؾاؾو

  .1«باٌؿظ٫ الله ٠موشل چًاو هی ؿ، يیم ؾقؾًٌام ؾاؾو به پیاهبك گ٩حه ٌ ؾق ایى هبعد ؾق باب
 بك اوان ؾالیلی که ؾق لهیًه ظکن آيکه به قوىل الله »گىیؿ: و ٌیػ هع٘ؿ ِؿی٫ ؼاو هی

 ؾًٌام ؾهؿ، ـکك گكؾیؿ و ظکن آو ذابث گٍث، به ٘كی٫ اولی آيکه به الله ٠موشل ؾًٌام و ياقوا، قوا
ایًکه به ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی ال آو بپكؾالؾ، کا٨ك  یا و قا ؾًٌام ؾهؿ حابً یا ؾیى اوبلمؾاقؾ یا ایًکه ک

 .1«و هك آيکه چًیى ٠٘لی هكجکب گكؾؾ، يیالی به بكهاو آوقؾو بكای ظکن وی يیىث ٌىؾهی
که ؾیى قا هىقؾ اوحهماء کىی :ه٭كق گكؾیؿ کهچًاو ال ؼبلل يّىَ ٬كآو و اظاؾید ِعیط يبىی 

گكؾؾ و ایى و بؿیى شهث ال ؾیى اوبلم ؼاقز هیؾهؿ، کا٨كی اوث که هكجکب ک٩ك اکبك ٌؿه ٬كاق هی
                                                           

 پیٍحك جؽكیس آو گفٌث. -2
 ٓ للؽٙابی..112-1/110ه١الن الىًى ال٘ٙبىٞ بهاهً وًى ابی ؾاوؾ ٔ -1
 ٓ.8/111ٌكض المقکٍی ٔ -1
 ٓ.1/2038ال٩ٍا ٔ -1
 ٓ.1/810الكؤة الًؿیة ٔ -1
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با وًؿي  يبؽاقؾيبال ؾاقؾ که ؾق اظاؾید ِعیط بؿاو اٌاقه گكؾیؿه اوث. اهام ه ٠٘ل اقجؿاؾ وی قا ب
گ٩ث: ؿ، وی قوی چىو ایى ؼبك به ابى ٠بان  ؛٬ىهی قا وىلايیؿ  يکًؿ که ٠لقوایث هی ةال ٠کكه

َؼاِب » ٨كهىؾيؿ: چكا که قوىل الله  ؛وىلايؿمها قا ي٘یبىؾم، آوهی ياگك هى به شای ٠ل َٓ ِ ِؼة٬ُا ة َٓ الَ ُت
 ِ  کٍحن که قوىل الله ای هیها قا به گىيهو بلکه آو .«آجًٓ ٠فاب يکًیؿبا ٠فاب الله ٠موشل ٔ» «اّللَّ

َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ » ٨كهىؾيؿ: َل ِدي٩ُ٨َ   .2«بکٍیؿهك آيکه ؾیًً قا ج٥ییك ؾاؾ، او قا » «٦ْ٤َ ةَػَّ
قا به ٌىؼی و بالی و ج٘ىؽك گیكؾ، ؾیى و ١ٌائك آو کهکه پیٍحك ج٭كیك آو گفٌث که هك ه٘چًاو

 باٌؿ. م بك اوان ایى قوایث کٍحه ٌؿو هیهكجؿ بىؾه و ظکً٘ ؾق ٌكی١ث اوبل
ج٥ییك ؾهؿ، کٍحه  که ؾیًً قاهكکه ایى ظؿید بك آو ؾاللث ؾاقؾ »گىیؿ: ابى ٌؿاؾ هی

 .1..«ٌىؾ. هی
َّ  ٦٤َْ » ذابث اوث که ٨كهىؾيؿ: ال قوىل الله »گىیؿ: و ابى الً٘فق هی  َواَل  َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ، ِدي٩ِ٨ِ  َخ٦ْ  رََس

ِؼة٬ُا َٓ َؼاِب  ُت َٓ ِ ِ  ة هك آيکه ال ؾیًً ٔاوبلمٓ بالگٍث په او قا بکٍیؿ و با ٠فاب الله ٠موشل » «اّللَّ
  .1«يکًیؿٔآجًٓ کىی قا هصالات 

 ايؿ که قوىل الله ال ٠بؿالله بى هى١ىؾ قوایث کكؾه و ال ایى ٬بیل اوث ظؿیری که ٌیؽاو
ِ، إاِلَّ ةِإِْضَػى ذََلٍَث » ٨كهىؾيؿ: ٬ُل اّللَّ ـُ ِِن َر

َ
ُ وَأ ْن الَ إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
/ الَ َُي٠ُِّ َدُم اْمؽٍِئ ُمْف٣ٍِ٢، يَْل٫َُػ أ

ِؿ، َوا ْٙ ُؿ ةِاجلَّ ْٙ ثِ  ٩ي٨ِ َِلِ ارُِق ٙثلَِّيُب الؾَّاِِن، َواملاجلَّ َْ ؼىو ايىاو هىل٘ايی که گىاهی » 1«اتلَّارُِك ل٢َِْش٥َا
ٌىؾ هگك به ؼا٘ك ی او هىحن، ظبلل ي٘یؾهؿ ه١بىؾ بك ظ٭ی شم الله ٠موشل يیىث و هى ٨كوحاؾههی

و آيکه ال ؾیًً شؿا ٌؿه و  الؾواز کكؾه و هكجکب ليا گكؾیؿه وه چیم: ؾق بكابك کٍحى ؾیگكی، آيکه
 .«ش٘ا٠ث هىل٘اياو قا جكک گ٩حه اوث

باٌؿ که ؾیى کا٨كی هكجؿ ٌؿه ال اوبلم هی ی بهکه اوحهماءکًًؿهایى ظؿید يیم بك آو ؾاللث ؾاقؾ 
ی قاٌؿ، ٠ر٘او بى او قا جكک گ٩حه اوث. و يیم ؼلی٩هؾیًً، اوبلم قا جكک گ٩حه و ش٘ا٠ث هىل٘اي

                                                           
کحاب اوححابة ال٘كجؿیى  ؾق و ؛8/211ٓٓ، ٨حط 1021ٔٔ ٌ٘اقهکحاب الصهاؾ والىیك، باب الی١فب ب١فاب الله،  -2

 ٓ.21/113ٓ، ٨حط 8311ٔٔ ٌ٘اقهوال١٘ايؿیى و٬حلهن، باب ظکن ال٘كجؿ وال٘كجؿة واوححابحهن، 
 ٓ.1/11ظکام ٔؾالئل األ -1
 ٓ.1/211هل ال١لن ٔأاالٌكا٦ ٠لی هفاهب  -1
نٍّ ﴿ ، کحاب الؿیات، باب ٬ىله ج١الی:يبؽاقیث به قوا -1

َ
ِ  ٱنلٍّۡىَف أ  و ؛21/103ٓٓ، ٨حط 8111ٔٔ ٌ٘اقه ﴾...ٱنلٍّۡىِف ث

 ٓ.211-22/218ٔ يٓ، يىو2818ٔ ٌ٘اقهال٭ىاهة، باب ها یباض به ؾم ال٘ىلن،  ؾقهىلن 
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به ایى ظؿید ٬یام کكؾيؿ  هایی که ؾق ؾوقاو وی بك ٠لیه ظکىهث اوبلهیٌىقٌی ابكبكؾق  ٩٠او
هًیى ئم ال٘أه٘چىو ظؿیری که ال  ؛اوحؿالل ي٘ىؾيؿ. و ایى ظؿید با ال٩اٚ ؾیگكی يیم قوایث ٌؿه اوث

«شالمهإو ـػر بعد أ» قوایث گكؾیؿه و ؾق آو آهؿه اوث که:  ة٠ایٍ
یا ایًکه په ال اوبلم » 2

  .«آوقؾيً کا٨ك ٌىؾ
ىؾيؿ: آياو هكا به کٍحى ٨كه ٓپایی ٨حًه به هًگام بكٔآهؿه اوث که:  يیم ؾق قوایث اهام ٠ر٘او  و

گ٩حًؿ: چكا  په اهام ٠ر٘او کًؿ. وحین: الله ٠موشل ٌ٘ا قا ک٩ایث هیها گ٩وکًًؿ. ها به آجهؿیؿ هی
/ إاِلَّ ةِإِْضَػى ذََلٍَث  اْمؽٍِئ ُمْف٣ِ٢ٍ الَ َُي٠ُِّ َدُم » ًٌیؿم که ٨كهىؾيؿ: کٍیؿ؟ هى ال قوىل الله هكا هی

ؼىو هیچ هىل٘ايی ظبلل يیىث هگك به ؼا٘ك وه چیم که ٠باقجًؿ ال: » 1«ـَل٩٤....إرس٠ زٙؽ ةٓػ 
 ...«په ال اوبلم آوقؾيً، کا٨ك گكؾؾ. هكؾی که

ارُِق » ٨كهىؾيؿ: گىیؿ: ایًکه قوىل الله هی  ياهام يىو َٙ ثِ  َواتلَّارُِك َِلِي٩ِِ٨ ال٥ُْ َْ ٠ام بىؾه  «ل٢َِْش٥َا
چىو به  و گیكؾؿاؾ بكگٍحه و هكجؿ ٌؿه، ؾقبكهیقا که ال ؾیى اوبلم با هك يى٠ی ال ايىاٞ اقجو هكکىی 

 .1«باٌؿاوبلم باليگكؾؾ، کٍحى وی واشب هی
ش٘ا٠ث و گكوه  که ؾق ظؿید واقؾ ٌؿه، «اَمَظةاجْلَ »ه٭ّىؾ ال »گىیؿ: هی ظا٨ٛ بى ظصك 

 «اَمَظةاجلَْ »با اقجؿاؾ جكک گ٩حه اوث؛ و و٧ِ ها قا ی١ًی ال هىل٘اياو شؿا ٌؿه یا آو ؛باٌؿهىل٘اياو هی
هایی که ؾق ظؿید ـکك گكؾیؿ، به گكيه ؼّلثو یىث٩ِحی هىح٭ل ي باٌؿ و٩ِث جاقک یا ه٩اق٪، هی

 .1«قویؿچهاق ؼّلث هی
وىی ی٘ى ٨كوحاؾه و وی قا به او  که قوىل الله   ي١ٌكأهىوی  بىأو ال ایى ٬بیل اوث ظؿید 

هىوی بالٍحی قا بكای جکیه ؾاؾو وی آهاؾه  بىأيمؾ وی ق٨ث،  بى شبل ؾاق اهىق ی٘ى بىؾ؛ چىو ه١اـ٠هؿه
ىؾ، په گ٩ث: چكا وی ؾق بًؿ ؾق ایى هًگام ه١اـ هكؾی قا ؾق بًؿ هٍاهؿه ي٘ بًٍیى؛ي٘ىؾ و بؿو گ٩ث: 

. وپه گ٩ث: بًٍیى. په یهىؾی گٍحه اوثهىوی گ٩ث: وی یهىؾی بىؾ که اوبلم آوقؾه و و بىاوث؟ أ
ً وت و ؾاوقی الله ٠موشل و قوىليٍیًن جا ایًکه وی کٍحه ٌىؾ. و وه باق گ٩ث: ٬ٕاه١اـ گ٩ث: ي٘ی

                                                           
 ٓ.1110ٔ ٌ٘اقهٓ، کحاب ال٘عاقبة، باب ها یعل به ؾم ال٘ىلن، 1/123الىًى الکبكی ٔ ؾقيىائی به قوایث  -2
 .گ٩حه اوث 21/120ٓال٩حط ٔ ؾق ظا٨ٛ چًايکهوًؿ ِعیط ا ٓ، ب1/123ٓ، 1111ٔٔ ي، ٌ٘اقهيىائبه قوایث  -1
 ٓ.22/211ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1
 ٓ.21/120ٔ ي٨حط الباق -1
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 .2هىوی اهك ي٘ىؾ و آيکه هكجؿ ٌؿه بىؾ، کٍحه ٌؿ بىکىی که هكجؿ ٌؿهٓ چًیى اوث؛ په أ ٔؾق هىقؾ
قوایث کكؾه، آهؿه اوث که ٬بل ال  ي١ٌكأهىوی  بىأؾاوؾ با وًؿ ِعیط ال  بىأو ؾق قوایحی که اهام 

 .1ٌؿه بىؾ ةایًکه آو یهىؾی کٍحه ٌىؾ، اوححاب
 ی ؾیى:اها وشه ؾاللث ظؿید بك ظکن اوحهماءکًًؿه

ك ؾاؾو ؾیى یال ؾیى اوبلم و ج٥یکه پیٍحك گفٌث، اوحهماء و ج٘ىؽك ؾیى، اقجؿاؾ ِكیط  ه٘چًاو
ِ ... ﴿ گفٌث، آيصا که الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ: ی جىبههن ؾق وىقهباٌؿ. و ؾلیل آو هی ث

َ
ِۡ أ ًُ ِ  ٱّللٍّ

ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ۚٗ  ڡَُ ۡٓ ُِس  به ایآ: بگى» ﴾...ََل َتۡكذَِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘
 ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یٌىؼ و یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیآ و ؼؿا
 .«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً

ؼىؾ بالگٍحه بىؾ، به  گفٌحهؾق ایى ظؿید، آو یهىؾی که اوبلم آوقؾه و وپه ال ؾیى اوبلم به ؾیى 
بى شبل بك اوان ٬ٕاوت و ؾاوقی و اهك  په ه١اـ یك ؾاؾ.یِىقت ؾیًً قا ال اوبلم به یهىؾیث ج٥ایى

٬حل بىؾ. و بك ایى اوان بىؾ که ه١اـ ال  ،قوىلً ؾق هىقؾ وی ظکن ي٘ىؾ و آو ظکنالله ٠موشل و 
ای که پیً ال آو، يً٘ىؾ و بلکه به اوححابه ةاوححابهكکبً پیاؾه يٍؿ جا ایًکه آو یهىؾی کٍحه ٌؿ و ال وی 

 ال وی ي٘ىؾه بىؾ، اکح٩ا کكؾ. ي١ٌكأهىوی  بىأ
، به ي٭ل اش٘اٞ لول٧ ؾق هبعد اوحؿالؤىض هًهس ی کحاب و وًث، ؾق قاوحای په ال بیاو اؾله

  ؛پكؾالینول٧ ِالط اهث هی

 ی دیىهغلب عىم: يمل اجماؿ علف صالح هبًی بش کفش و اسجذاد اعحهضاءکًًذه
 ،1هفهب ٠٘ىم اهل ٠لن، کىايی که بك ایى ا٠ح٭اؾ و باوقيؿ که ای٘او ٠باقت اوث ال ٬ىل و ٠٘ل

 باٌؿ.ک٩ك و اقجؿاؾ ال اوبلم هی ،ی ؾیىباٌؿ که ظکن اوحهماءکًًؿهه٘یى هی
                                                           

 ٌ٘اقه وال١٘ايؿیى و٬حالهن، باب ظکن ال٘كجؿ وال٘كجؿة واوححابحهن، ىال٘كجؿیوححابة ا، کحاب يبؽاقبه قوایث  -2
 يٓ، يىو2811ٔ ٌ٘اقههاقة والعكَ ٠لیها، ٠ى ٘لب اإل يهاقة، باب الًهاإل ؾقهىلن ؛ و 21/110ٓٓ، ٨حط 8311ٔٔ
ٔ21/113-110.ٓ 

ؾاوؾ  يبأ: ِعیط وًى يگا و ؛1/111ٓٓ، 1111ٔٔ ٌ٘اقهقجؿ، اؿوؾ، باب العکن ٨ی٘ى عؾاوؾ، کحاب ال يبأوًى  -1
 .يلبايأ ،1882ٓٔ ٌ٘اقه ،1/111ٓٔ

باٌؿ. بًگك به ي٭ل اش٘اٞ ول٧ ؾق و ایى هفهب ِعابه قٔىاو الله ٠لیهن بىؾه و بك آو اش٘اٞ اهل ٬كوو ه٩ٕله هی -1
، 122-1/101ال٩حاوی ٔ هص٘ىٞ ي؛اللکائ ،ٓبه ب١ؿ 1/111ٔ ٌكض أِىل ا٠ح٭اؾ أهل الىًة والص٘ا٠ةباب ای٘او به: 

 .ييىو ،2/101ٌٓكض ِعیط هىلن ٔ و يب٥ى ،2/13ٌٓكض الىًة ٔ؛ ابى جی٘یة ،111ٓ، 112
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هىل٘اياو اش٘اٞ ؾاقيؿ که هك آيکه »گىیؿ: یکی ال ٠ل٘ای اهث اوبلهی هی 1ةاهام اوعا٪ بى قاهىی
الله ٠موشل یا پیاهبكي قا ؾًٌام ؾهؿ، یا ایًکه اهكی ال اهىقی قا که الله ٠موشل يالل ٨كهىؾه، قؾ کًؿ یا 

باٌؿ، گكچه به ج٘اهی آيچه الله ٠موشل قا بکٍؿ، بؿیى ؼا٘ك، کا٨ك هی ایًکه پیاهبكی ال پیاهبكاو الهی
 .1«يالل کكؾه، ا٬كاق ؾاٌحه باٌؿ

ؾًٌام و ياوما  ... ٠٘ىم اهل ٠لن بك وشىب ٬حل آيکه به قوىل الله »گىیؿ: هی 1اهام ابى هًفق
و کىايی که ال  1وعا٪و ا 1ظ٘ؿو أ 8يو ٌا١٨ 1و لید بى و١ؿ 1ٯو ایى ٬ىل هال يؿاگىیؿ، اش٘اٞ کكؾه

 .3«باٌؿايؿ، هیها پیكوی کكؾهآو
ؾًٌام و ياوما  ايؿ که ظکن آيکه به قوىل الله .. و يیم اش٘اٞ ي٘ىؾه».گىیؿ: ه٘چًیى ابى هًفق هی

 .20«باٌؿگىیؿ، ٬حل هی
یؿ گكؾايؿ، بؿاو، هك آيکه به قوىل ؿاويؿ هح١ال هى و جى قا هى٫٨ و هئؼ»گىیؿ: ٠یاْ هی يو ٬أ

یا  و یا ایًکه ٠یب و ي٭ّی قا هحىشه قوىل الله٠یبصىیی کًؿ  ایٍاوؾًٌام ؾهؿ یا ایًکه ال  لله ا
بً یا ؾیًً یا ؼّلحی ال ؼّلث ى  ج١كْ کًؿ یا ایًکه ال  هایً گكؾايؿ، یا ایًکه به قوىل الله ي 

و و ه٭ام و ؤایًکه ال ٌقا به چیمی جٍبیه کًؿ، یا  ایٍاوو ؾًٌام و ياوما، ظكهحی  بی واظحكاهی  بی قوی
اقلي شلىه ؾهؿ، یا ایًکه ال آو چٍن قا کىچک ٌ٘كؾه و کنکاوحه و آو  پیاهبكهًملث و هکايث 

                                                           
هصكی و٨ات  111العا٨ٛ، وی ؾق وال  يذن الًیىابىق يال٘كول يهؽلؿ العًٝل ىبكاهین باوعا٪ بى ای١٭ىب  بىأ -2

٘ب٭ات الٍا١٨یة  و 2/203ٓات العًابلة ٔ٘ب٭ و 111ٓ-2/111ال١بك ٔ و ٓبه ب١ؿ 22/111یا٨ث. بًگك: الىیك ٔ
 ٓ.1/13ٌفقات الفهب ٔ و 1/11-31ٓٔ

 ٓ. 1/211: الؿقق الىًیة ٔيگا ؛ و121ٓ، 3ٔ :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
که ؾق وال  باٌؿه، هه٘او هکه هییهًفق يیٍابىقی ٨٭ ىبكاهین بابىبکك هع٘ؿ بى أوبلم ٌیػ اإل ةوی اهام ظا٨ٛ ٠بله -1

-1/111جفکكة الع٩اٚ ٔ ؛112ٓ-٠1/110حؿال ٔهیماو اإل؛ 131ٓ-1/130یا٨ث. بًگك: الىیك ٔهصكی و٨ات  121
 ٓ.به ب١ؿ 1/221٘ب٭ات الٍا١٨یة الکبكی ٔ و 111ٓ

 ٠یاْ. ي٬أ ،311ٓ-1/311ال٩ٍا ٔ: يگا -1
 ابى ظمم. ،22/121ٓ: ال٘علی ٔيگا -1
 .يؼٙاب ،113ٓ-1/111ؾاوؾ ٔ يبأ: ه١الن الىًى ال٘ٙبىٞ بهاهً يگا -8
 ٓ.2131-1/2132ظ٘ؿ بكوایة ابًه ٠بؿالله ٔأهام : هىائل اإليگا -1
 ابى جی٘یة. ،121ٓ، 3ٔ :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1
 ابى الً٘فق. ،٬1/111ًٓاٞ ٔاإل -3

 ٓ.1/280هل ال١لن ٔأاالٌكا٦ ٠لی هفاهب  و 211 :ش٘اٞ، َاإل -20
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ی به یک ال ایى اهىق، ؾًٌام ؾهًؿههحىشه ظکً٘ گكؾايؿ، با اقجکاب هكپىٌی کًؿ و ٠یب و ي٭ّی قا 
... و ه٘چًیى باٌؿ هی الله ی به قوىلگكؾؾ و ظکً٘ ظکن ؾًٌام ؾهًؿههعىىب هی قوىل الله 

آقلوی ٔكق و لیاو و هحٕكق  ایٍاوقا ل١ى کًؿ یا ایًکه ٠لیه او ؾ٠ا کًؿ یا ایًکه بكای   پیاهبك هك آيکه 
 قوىل الله ٌؿو ؾاٌحه باٌؿ، یا ایًکه ال قوی هفهث و يکىهً، اهكی قا که ه٭ام و شایگاه واالی 

با کل٘اجی لٌث و ٬بیط و ال   پیاهبك يىبث ؾهؿ، یا ایًکه با ه٭ام واالی  ایٍاووماواق آو يیىث، به 
هایی ها و وؽحیپكؾالی و ا٨حكا، بالی و ٌىؼی کًؿ یا ایًکه به ؼا٘ك هٍ٭ث٘كی٫ ايکاق ٌكی١ث و ؾقو٢

بپكؾالؾ، یا ایًکه به  ایٍاوايؿ، به ٠یبصىیی ال ٌاو هحع٘ل ٌؿه ؾق ایام ظیات هباقک که قوىل الله 
بال کًؿ؛ ؾق هىقؾ ج٘اهی  ؾاقؾ، ؾهاو به جع٭یك پیاهبك ؾؼا٘ك ٠ىاقْ بٍكی که ؾق هك ايىايی وشى

اش٘اٞ ؾاقيؿ ٔکه هك آيکه هكجکب  ال ؾوقاو ِعابه جا به اهكولی ٨حىی هىاقؾی که ـکك ٌؿ، ٠ل٘ا و ائ٘ه
  .2گكؾؾٓیکی ال ایى اهىق گكؾؾ، کا٨ك ٌؿه و ال ؾیى اوبلم ؼاقز هی

يی که به ؾًٌام و اهث اوبلهی بك ٬حل و کٍحى هىل٘ا»گىیؿ: هی ٠یاْ  يه٘چًیى ٬أ
ايؿ. و ه٘چًیى ال وىی بىیاقی اش٘اٞ قوی آوقؾه، اش٘اٞ ي٘ىؾه  پیاهبكگیكی ال ٠یبصىیی و ؼكؾه

  .1«هبًی بك ٬حل و جک٩یك چًیى ٌؽّی ظکایث ٌؿه اوث
ًٌاون که ؾق وشىب ٬حل چًیى قا ي٘ی... هیچیک ال هىل٘اياو »گىیؿ: هی 1يولی٘او ؼٙاب بىأو 

 .1«ٌؽّی اؼحبل٦ ؾاٌحه باٌؿ
،  ايؿ که ؾًٌام ؾهًؿه و ٠یبصىی ال قوىل الله٠ل٘ا اش٘اٞ کكؾه»گىیؿ: هی 1و هع٘ؿ بى وعًىو

و ظکن وی ؾق يمؾ اهث، ٬حل اوث. و هك  باٌؿکا٨ك بىؾه و و٠یؿ و ٠فاب الله ٠موشل هحىشه وی هی
 .8«گكؾؾٌؽّی ٌک و جكؾیؿ ؾاٌحه باٌؿ، ؼىؾ يیم کا٨ك هی آيکه ؾق ک٩ك و ٠فاب چًیى

                                                           
 .118الّاقم ال٘ىلىل، َ  و 311ٓ-1/311ال٩ٍا ٔ -2
 .3 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
ىح ىبكاهین بابى ، ظ٘ؿ بى هع٘ؿ يهام ال١بلهة، العا٨ٛ الل٥ىاإل -1 هصكی ؾق  111؛ وی ؾق وال يالؽٙاب يؼٙاب الب 

ىث و ٌفقات الفهب  و 1/102ٓالًصىم الماهكة ٔ ؛1/211ٓال١بك ٔ؛ ٨21/11ٓات یا٨ث. بًگك: الىیك ٌٔهك ب 
ٔ1/211-211.ٓ 

 ٓ.1/111ؾاوؾ ٔ يبأه١الن الىًى ال٘ٙبىٞ بهاهً وًى  -1
و٨ات یا٨ث. بًگك: ال١بك  يهصك 181، ه٩حی ٬یكواو؛ وی ؾق وال يهالک ي٠بؿالله هع٘ؿ بى وعًىو ه٥كب بىأاهام  -1

 الة.عک قٔا ٠٘ك ،1/121ٓل٩یى ٔئه١صن ال٘ ؛1/210ٌٓفقات الفهب ٔ ؛22/11ٓالبؿایة والًهایة ٔ ؛2/112ٓٔ
ٓ يگاٌحه ج٭ی الؿیى 1/111و بًگك: ک٩ایة االؼیاق ٔ ؛121ٓ، 3ٔ :الّاقم ال٘ىلىل، َ ؛311ٓ-1/311ٔال٩ٍا  -8

 کًؿ.که بك ک٩ك ؾًٌام ؾهًؿه، اش٘اٞ قا ي٭ل هی ا، آيصيالعًّ
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یا کًؿ، ظكهحی  بی هكکه به ٬كآو یا هّع٧ یا چیمی ال آو ،بؿاو»گىیؿ: هی و ٬أی ٠یاْ 
ا ققا هًکك ٌىؾ، یا ایًکه آوای ال آو، یا ایًکه جًها ظك٨ی ال آو یا آیهايکاق ي٘ایؿؾًٌام ؾهؿ یا ها که به آوایً

قا ؾقو٢ بپًؿاقؾ و جکفیب کًؿ یا ایًکه ظکن یا ؼبكی قا که بؿاو جّكیط یا ایًکه چیمی ال آوجکفیب کًؿ 
 قا که ٬كآو ي٩ی کكؾهه کكؾه، جکفیب ي٘ىؾه و ؾقو٢ پًؿاقؾ، یا ایًکه ٠ال٘ايه ٔو يه ال قوی شهلٓ آيچ

ؿ به ؼىؾ قاه ؾهؿ، ؾق یا ایًکه ؾق چیمی ال آو ٌک و جكؾی ي٩ی کًؿ قا که اذبات ي٘ىؾه،ه یا آيچ اذبات کًؿ
 .2...«باٌؿيمؾ اهل ٠لن به اش٘اٞ چًیى ٌؽّی کا٨ك هی

باٌؿ، آيصا هی ةوبلم ابى جی٘یو ال ش٘له کىايی که ؾق ایى باب، اش٘اٞ قا ي٭ل کكؾه اوث، ٌیػ اإل
، لیكا وی اوثاگك ؾًٌام ؾهًؿه به الله ٠موشل هىل٘او باٌؿ، به اش٘اٞ ٬حل وی واشب »گىیؿ: که هی

چكا که کا٨ك پكوقؾگاق  ؛باٌؿچًیى ٠٘لکكؾی کا٨ك گٍحه و هكجؿ ٌؿه اوث و ظال وی بؿجك ال کا٨ك هیبا 
پًؿاقؾ و ه١ح٭ؿ اوث که ؾیى با٘لی که بك آو اوث اوحهماء به الله هح١ال قا ج١ٝین کكؾه و بمقگ هی

 .1«باٌؿ٠موشل و ؾًٌام و ياوماگىیی به ظ٫ شل شبلله ي٘ی
له ا٠حباقی يؿاٌحه و هعلی ال ا٠كاب يؿاقؾ که ؤکه پیٍحك ـکك گكؾیؿ، ایى هىاها ؾق هكیک ال هىاقؾی 

ال ؾايىحه یا جًها قا ظبلل هیظكهث آو ه١ح٭ؿ بىؾه یا ایًکه آو بهآیا آيکه هكجکب اوحهماء و ؾًٌام گكؾیؿه، 
ه ٠موشل ؾًٌام ؾاؾو الل»گىیؿ: وبلم هیقا بك لباو آوقؾه اوث. ٌیػ اإلقوی ٩٤لث و پكیٍاو ظالی آو

کًؿ، ؾًٌام قا به ؾيبال ؾاقؾ و ٨ك٬ی ي٘یی آو، ک٩ك ٜاهكی و باً٘ی گىیًؿه یا ؾًٌام ؾاؾو قوىل الله
ؾهًؿه ه١ح٭ؿ به ظكام بىؾو ایى اهك یا ظبلل بىؾيً باٌؿ، یا ایًکه ال قوی ٩٤لث و وكؾقگ٘ی لب به 

ىايی که بك ایى ا٠ح٭اؾ و باٌؿ، کچًیى و٬اظحی گٍىؾه اوث؛ ایى هفهب ٨٭ها و وایك اهل وًث هی
 .1«باوقيؿ که ای٘او ٠باقت اوث ال ٬ىل و ٠٘ل

ؼكیى، ال ش٘له کىايی که ؾق ایى لهیًه اش٘اٞ قا ي٭ل ي٘ىؾه اوث، اهام ٠بؿال١میم بى ؤاها ال هیاو هح
کًین هگك آيکه و ها کىی قا جک٩یك ي٘ی»گىیؿ: باٌؿ، آيصا که هیهی اللهقظ٘ه٘ابى و١ىؾ اهام هع٘ؿ 

قا ؾیى ؼىاقز و ياوماگىیی بؿاو قوی آوقؾه و آوجىظیؿ قا ًٌاؼحه و به هؽال٩ث با آو بكؼاوحه و به ؾًٌام 
-که الله ٠موشل هی ... یا ایًکه ؾیى یا ٬كآو قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿ. ه٘چًاوياهیؿه اوث 

ِ ... ﴿ ٨كهایؿ: ث
َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦِٜلِ َورَقُ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ  ڡَُ ََل َتۡكذَِؾُروا

 ٗۚ ۡٓ ُِس  ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى» [88-81]الحىبة:  ﴾...إِيَؿَٰ٘
                                                           

 .81هاهیة، َ و ی١ك٨ه ال٘ىلن ٠ى ٠٭ائؿ اإلأ: ها یصب يگاو ؛1/2202ٓال٩ٍا ٔ -2
 .111 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 .121 :پیٍیى، َهّؿق  -1
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  .«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٔ
باٌؿ و يیم اوحهماء به به اش٘اٞ، اوحهماء به ؾیى ک٩كی هىح٭ل هی»گىیًؿ: ٠ل٘ا ؾق هىقؾ ایى آیه هی

؛ و ايىاٞ هؽحل٩ی که ؾق ایى لهیًه ـکك ي٘ىؾین و بیاو ؾاٌحین که ها اوث ک٩كی هىح٭ل قوىل الله 
ها اش٘اٞ ك ک٩ك ٨ا٠ل آوب أقب١ةکًین، ج٘اهی ٠ل٘ای هفاهب ها گكؾيؿ، جک٩یك هیکىايی قا که هكجکب آو

ايؿ. ولله له پكؾاؼحهباٌؿ که بؿیى هىؤو ؾیگكاو هی أقب١ةايؿ. و ایى کحب اهل ٠لن ال هفاهب کكؾه
 .2..«.ةالع٘ؿ والً٘

.. ها اظؿی ال ».گىیؿ: ی اهیك و١ىؾ بى ٠بؿال١میم بى اهام هع٘ؿ بى و١ىؾ آهؿه که هیو ؾق ياهه
ؾايین و بلکه جًها بك اوان آيچه الله ٠موشل و قوىلً ی کا٨ك ي٘یاهل ٬بله قا به ؼا٘ك گًاهاو و ه١اِ

ايؿ و ٠ل٘ای اهث هع٘ؿی که ؾق وا٬ٟ هّؿا٪ لىاو ِؿ٪ ؾق هیاو اهحًؿ، بك آو بؿاو جّكیط ؾاٌحه
کًین، ه٘چىو ٌكک وقلیؿو با ٠باؾت ي٘ىؾو ٤یك که ٨بلو اهك ک٩ك اوث، جک٩یك هی ايؿاش٘اٞ ي٘ىؾه

جىلی و فق و ٬كبايی و ـبط کكؾو بكای ٤یكالله و ه٘چىو ب٥ٓ و کیًهو ؾ٠ا کكؾو و يالله، ال ٬بیل ؼىايؿو 
 .1«٠ؿاوت با ؾیى و اهل آو و ج٘ىؽك و اوحهماء آو

٘او بى ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى و ال ؾیگك ٠ل٘ایی که ؾق ایى لهیًه اش٘اٞ قا ي٭ل ي٘ىؾه اوث، ٌیػ ولی
ک٩ك کىی که هكجکب چیمی ال ایى اهىق گكؾؾ، اش٘اٞ  ٠ل٘ا بك»گىیؿ: باٌؿ، آيصا که هیهی ٠بؿالىهاب

گكؾؾ اي و یا به ؾیًً اوحهماء وقلؾ، کا٨ك هیايؿ؛ په هك آيکه به الله ٠موشل یا کحابً یا ٨كوحاؾهي٘ىؾه
له اش٘اٞ ؤو لى ایًکه ال قوی ٌىؼی هكجکب آو گكؾیؿه و ه٭ّىؾي ظ٭ی٭ث اوحهماء يباٌؿ. و بك ایى هى

 .1«باٌؿهی
باٌؿ، آيصا که ل٘ایی که ؾق ایى لهیًه اش٘اٞ قا ي٭ل ي٘ىؾه، اهام ٠بؿال١میم بى بال هیال ؾیگك ٠

یى ايىاٞ جك بمقگ . به اش٘اٞ اهل ٠لن، ؾًٌام ؾاؾو ؾیى و الله ٠موشل، هكیک ال آيؿو، ال»..گىیؿ:  هی
 .1...«باًٌؿک٩ك هی

به ـکك يّىَ و جّكیعات  - باٌؿکه بىیاق هن هی -اها په ال ي٭ل اش٘اٞ ٠ل٘ا ؾق ایى لهیًه 
گىيه به ج٘ام و ک٘ال پكؾالین، جا ایًکه ایىيٝكاو اهث اوبلهی هیو ؾیگك ِاظب ةقب١أ٨٭های هفاهب 

                                                           
 ٓ.218-2/211الؿقق الىًیة ٔ -2
باٌؿ که ؾ٠ىجگكاو ؾ٠ىت ول٩ی ؾق ٓ و ایى ه٭ىله اهام و اهیك ؾق پاوػ به بهحاو اهل با٘ل هی2/128هّؿق پیٍیى ٔ -1

 ٕٕکًًؿؼىايؿيؿ که اهث قا جک٩یك هیيصؿ قا ؼىاقشی هی
 .821 :جیىیك ال١میم الع٘یؿ، َ -1
 ٓ.2/111ٔهص٘ىٞ ٨حاوی و ه٭االت  -1
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ی ظصث گكؾیؿه باٌؿ، جا له پكؾاؼحه و بیٍحكیى بهكه قا کىب کكؾه باٌین و به قوًٌی ا٬اههبؿیى هىؤ
يىبث يؿهؿ،  ةقب١أقا به ٠ال٘ی ال پیكواو هفاهب ٌاـی قا ؾوحاویم ٬كاق يؿاؾه و آوی و يٝك أایًکه کىی ق

شایی بكای جک٩یك آيکه ؾیى قا به اوحهماء و  له اؼحبل٨ی اوث، بًابكایىؤؿ، ایى هىو با ایى قوي يگىی
 باٌؿ.گیكؾ، ي٘یج٘ىؽك هی

یحات فمها و أهغلب چه  ةسبقأی هزاهب ئمهاسم: يصىؿ و جصش

یحات فلمای  -0  حًاف:أيصىؿ و جصش
ی آو يیىث، با آيچه ٌایىحهقا الله ٠موشل  هك گاه ٌؽّی»آهؿه اوث:  ة٨حاوای جاجاقؼايیؾق 

، یا قا به ج٘ىؽك گیكؾ ، یا ایًکه او٘ی ال او٘اء الله ٠موشل یا اهكی ال اواهك ؼؿای ج١الیکًؿجىِی٧ 
 .2«ٌىؾایًکه و٠ؿه یا و٠یؿي قا ايکاق کًؿ، چًیى ٌؽّی کا٨ك هی

ها که ؾق ٌكی١ث هك آيکه به ٬كآو یا هىصؿ یا هىاقؾی هايًؿ آو»هؿه اوث: ؾق یح٘یة ال٩حاوی يیم آ
با هؿ٦ وىگًؿ ؼىقؾو ٔبه  گكؾؾ. و هكکهکًؿ، کا٨ك هیظكهحی  بی ايؿ،هىقؾ اظحكام و ج١ٝین ٬كاق گك٨حه

 .«گكؾؾکًؿ، کا٨ك هیظكهحی  بی گىيه به ٬كآوشای ؾوثٓ پایً قا بك قوی هّع٧ ٬كاق ؾهؿ و ایى
که  باٌؿ٬یؿی اج٩ا٬ی و به ٠ًىاو هرال هی ،«با هؿ٦ وىگًؿ»ه٭یؿ کكؾو به ٬یِؿ بؿیهی اوث که  

ؼىايی؟ آیا ٬كائث و آیا ٬كآو ي٘ی اگك به ٌؽّی بگىیًؿ:»و ؾق شىاهك ال٩٭ه، آهؿه اوث:  .ه٩هىهی يؿاقؾ
يىبث به آو کكاهث ؾاقم، ام یا ایًکه کًی؟ و او ؾق پاوػ بگىیؿ: ال آو ویك ٌؿهجبلوت ٬كآو قا بیٍحك ي٘ی

... گیكی ي٘ایؿ یمی ال ٬كآو ٠یبصىیی کكؾه و ؼكؾهای ال کحاب الله قا ايکاق کًؿ و یا ایًکه به چیا ایًکه آیه
 .1«گكؾؾکا٨ك هی

هك آيکه ٬كائث ٬كآو قا بًٍىؾ و ال قوی اوحهماء و ج٘ىؽك بگىیؿ: چه »ه٘چًیى ؾق آو آهؿه اوث: 
ؿ و يیث وی ال ایى وؽى، اوحهماء و ج٘ىؽك ي٘ىؾو ٬كائث ٬كآو باٌؿ، ی ٠صیبیٕ اگك ٬ِّىت و ي٥٘ه

گكؾؾ، اها اگك ه٭ّىؾي ج٘ىؽك و اوحهماء ٬اقی آو به ؼا٘ك لیبا يبىؾو ِىجً یا اؾا يکكؾو کا٨ك هی
 .1«گكؾؾِعیط ال٩اٚ ٬كآو باٌؿ، کا٨ك ي٘ی

ال ٬كآو قا ٬كائث کًؿ،  ایهكآيکه ال قوی ٌىؼی و هىؽكگی آیه»آهؿه اوث:  ةو ؾق ٨حاوی الٝهیكی
ۥ﴿ ٨كهایؿ:ٓ: لیكا الله ٠موشل هیي٬اق يگىین ٠ٔبلهه ٠لگكؾؾ. هیکا٨ك هی ُٙ ِ   إٍِّٗ ل  وَۡط ٜۡ ٌَ ة  ٭َّ َٔ َو

                                                           
2- ٔ1/182.ٓ 
 ، لل٭اقی.213، وٌكض ال٩٭ه االکبك، َ 28-21ٌكض بؿق الكٌیؿ ٨ی ال٩اٚ الک٩ك، َ  -1
 لل٭اقی. 213ٌكض ال٩٭ه االکبك، َ  -1
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 ِ َٜ ث لِ ُٚ ـۡ َٛ ۡ  یو ٌىؼ يبىؾه گما٨ه اوث و وؽى یبؽٍ ّلهی٨ وؽى ٬كآو هىّل٘اً  [21-21]الٙاق٪:  ﴾ٮ ٱل
 .2..«.یىثي

م قا ؾًٌا گىیًؿ: هك آو هىل٘ايی که قوىل الله و یاقاو ها هی اِعاب»گىیؿ: هی 1اهام شّاَ
 .1«بگٍایؿ، با ایى ٠٘ل هكجؿ ٌؿه اوث ایٍاوگیكی ال ؾهؿ یا ؾهاو به ٠یبصىیی و ؼكؾه

و هك آيکه به بكؼی ال پیاهبكاو ا٬كاق يکكؾه و یا ایًکه ال یکی ال »آهؿه اوث:  و ؾق ٨حاوی جاجاقؼايیة
های پیاهبكاو قأی يباٌؿ، گیكی کًؿ یا ایًکه به وًحی ال وًث٠یبصىیی و ؼكؾه كاو به ؼا٘ك اهكیپیاهب

 .1«گكؾؾکا٨ك هی
های ايبیاء هىشب ک٩ك اوث، ؾق ِىقجی گىین: ایًکه بیاو ؾاٌث، ٠ؿم قٔایث به وًحی ال وًثهی

 های ٔكوقی و بؿیهی ؾق ؾیى باٌؿ که ؾق ایًّىقت ٠ؿم قٔایث بؿاو،اوث که آو وًث، ال وًث
ه٘یى ظکن قا به ؾيبال ؾاقؾ، اها اگك ال اهىقی پًهاو باٌؿ که چه بىا ؾلیل آو ؼ٩ی باٌؿ یا ایًکه ؾق يمؾ 

 ٌىؾ. ِىقت کا٨ك ي٘یؾق ایى ،1ايؿآو ٌؽُ ذابث يٍؿه و یا ؾیگك ٠فقهای ه١حبكی که ٠ل٘ا بكٌ٘كؾه
 به ايبیاء و ٨كٌحگاوهیر٘ی ال یکی ال ٠ل٘ای اظًا٦، جع٭ی٫ و بكقوی ایى ظکن قا ؾق هىقؾ آيکه 

و ایى ظکن ؾق هىقؾ کىايی اوث که ؾق هىقؾ ايبیاء و ٨كٌحگايی »کًؿ: کًؿ، چًیى ٠ًىاو هیظكهحی  بی
که ـکك ي٘ىؾین یا ایًکه بك یکی ال ٨كٌحگاو و پیاهبكايی که الله ٠موشل ؾق کحابً ـکك ي٘ىؾه یا ایًکه ؼبك 

ه٘چىو شبكئیل و  ؛٘اٞ ١ٙ٬ی به ها قویؿه اوثو هٍهىق و هح٫٩ ٠لیه و به اش 8آو به ِىقت هحىاجك

                                                           
 .213 :کبك، ٌَكض ال٩٭ه األ ؛21-21 :ل٩اٚ الک٩ك، َأ يٌكض بؿق الكٌیؿ ٨ -2
به ؼا٘ك اٌح٥ال وی به گچ کاقی و و٩یؿ کكؾو ؾیىاقها ه١كو٦ به شّاَ ٔایى يىبث  يالكال يظ٘ؿ بى ٠لأىبکك أب -1

٘ب٭ات الع٩ًیة  يالصىاهك الٕ٘یئة ٨ ؛211ٓ-1/211یا٨ث. بًگك: ال١بك ٔهصكی و٨ات  110باٌؿ.ٓ وی ؾق وال هی
و ٌفقات  ؛11-11 :، َيىًجكاشن الع٩ًیة هع٘ؿ اللک يال٩ىاکه البهیة ٨ ي؛الى٨اء ال٭كٌ يبأابى  ،2/110-111ٓٔ

 ٓ.1/12الفهب ٔ
 ٓ.1/101هؽحّك اؼحبل٦ ال٩٭هاء ٔ -1
 ٓ.1/111ال٩حاوی الحاجاقؼايیة ٔ -1
 وبلم ابى جی٘یة. ٠بلم، يگاٌحه ٌیػ اإلئ٘ة األأؾق ایى هىقؾ به ٠ًىاو هرال بًگك به کحاب: ق٨ٟ ال٘بلم ٠ى  -1
باٌؿ. و ؾق ایى لهیًه ه٭ىله کىايی که ٬ائل به که ؼبك ال يٝك وًؿ و هحى ِعیط و يیم ؼبك آظاؾ ایًچًیى اوث لهايی -8

ج٩اوت هیاو هحىاجك و آظاؾ ال شهث ٬بىل و قؾ آو هىحًؿ، ا٠حباقی يؿاقؾ؛ لیكا ایى ج٩اوت ال اِىل اهل بؿ٠ث ؾق 
باٌؿ و بلکه هًهس و قوي قاوؽیى ؾق ٠لن ٬بىل ي٘ىؾو و پفیك٨حى و جىلین ؾق بكابك قاوحای قؾ وًث قوىل الله هی

اهام ، 182-183 :باٌؿ و یکىاو اوث که آظاؾ باٌؿ یا يه. بًگك: الكوالة، َِاؾ٪ و ذ٭ه هیؼبك ٌؽُ 
ال١٭ائؿ  يالعؿید ظصة ب٩ًىه ٨ ي؛هع٘ؿ ال٘ىِل، 120-111 :هؽحّك الّىا٫٠ ال٘كولة، َ ي؛الٍا١٨
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هیکائیل و هالک و يگهباياو بهٍث و شهًن و لبايیه و ظاهلیى ٠كي که ؾق ٬كآو به ٠ًىاو ٨كٌحه ال آياو 
... اها ؿ ًبگٍایظكهحی  بی ها ـکك گكؾیؿه اوث، ؾهاو بهیاؾ ٌؿه اوث و ه٘چًیى پیاهبكايی که اواهی آو

ٌاو به ِىقت ه١یى و هٍؽُ ذابث يٍؿه و اش٘ا٠ی ؾق ایى لهیًه یا ٨كٌحه بىؾو یکىايی که پیاهبك
اظحكاهی  بی هاؾق ایًّىقت ظکن آيکه يىبث به ایى ،2باٌؿـکك يگكؾیؿه که وی ال ٨كٌحگاو یا ايبیاء هی

ها ذابث يٍؿه چكاکه آو ظكهث بكای ایى ؛باٌؿکًؿ، ه٘چىو ظکن کىايی که پیٍحك ـکك ي٘ىؾین، ي٘ی
 .1«ٌىؾها ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی ي٘ایؿ، ج١میك هیث، لیکى هك آيکه ال آواو

گیكی کًؿ، ای ال ٨كٌحگاو ٠یبصىیی و ؼكؾهو هك آيکه ال ٨كٌحه»آهؿه اوث:  ةو ؾق ٨حاوی جاجاقؼايی
  .1«اوثبه ٨كٌحه ک٩ك اظحكاهی  بی وظكهحی  بی گكؾؾ. وکا٨ك هی

ؿه اوث: هك آيکه ؾق هکايی هكج٩ٟ يٍىحه و ؾیگكاو و ؾق ال٘عیٗ آه»گىیؿ: هی 1ي٬اق يٌیػ ٠ل
ال کًًؿ و وپه هربل بالٍث به وىی وی پكجاب کًًؿ ئهىائل ٌٔك٠یٓ قا با هىؽكگی و اوحهماء ال وی و

 ها به ؼا٘كگىيه به وكگكهی و ؼىٌگفقايی و ؼًؿیؿو بپكؾاليؿ، با ایى ٠٘لکكؾ، ج٘اهی آوو ایى
 .1«ٌىيؿٌكی١ث کا٨ك هیو ؼىاق و ظ٭یك ٌ٘كؾو ظكهحی  بی

یحات فلما و فمهای هالکی -4  :ةيصىؿ و جصش
که ٠بلوه بك  اییايو يّك یهك یهىؾ»گىیؿ: هی 8و ابى ال٭اون -ة اهام ؾاقالهصك -يهأبى  ٯهال

ٌاو بىؾه و با شمیه ؾاؾو با وشىؾ که ایى ؾیى -يىبث ؾاؾو ه٘ىك و ٨كليؿ و ٌكیک به الله ٠موشل 
-و ؾًٌام و ياومایی شم ایىاظحكاهی  بی وظكهحی  بی ، به الله ٠موشل- باًٌؿاهاو هیا٠ح٭اؾ ایى اهىق ؾق 

                                                                                                                                                         
 لبايی.ٌیػ ال١بلهة األ ،81-11 :ظکام، َواأل

جك و ٬ىل جك و ِعیطالبحه ؾیؿگاه اول قوٌىه٘چىو ؼٕك که ؾق هىقؾ وی اؼحبل٦ اوث که پیاهبك اوث یا ولی، که  -2
ه ظکین بىؾه اوث که ؾیؿگاه ؾوم ؾق قاشط اوث، یا ل٭٘او که ؾق هىقؾ وی گ٩حه ٌؿه پیاهبك اوث و هن گ٩حه ٌؿه ک

 ٓ. ٔهحكشن1/111ٓٔ يال٭اق يهبل هكو ،جك اوث. قشىٞ ٌىؾ به ٌكض ال٩ٍاهىقؾ وی ِعیط
 .111 :وبلم، ٠َبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
1- ٔ1/113-130.ٓ 
باٌؿ؛ ٠ال٘ی که ؾق ايىاٞ ٠لىم هٍاقکث ؾاٌحه و ؾق ٔيىق الؿیىٓ هی يظ٩ً ي٬اق يوی ٠لی بى ولٙاو بى هع٘ؿ هكو -1

 ٠٘ك کعالة. ،1/118ٓل٩یى ٔئه١صن ال٘ و ي؛لقکل ،٠1/132ٓبلم ٔهصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: األ 2021وال 
 کبك..ٌكض ال٩٭ه األ -1
هّكی٧ الّالط العا٨ٛ العصة ال٩٭یه، بیىث وال ه٘كاه هالک بىؾ. وی ؾق  ي٠بؿالله ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون ٠ح٭ بىأ -8

 .11 :هصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: ٌصكة الًىق المکیة، َ 232وال 
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 .2«٠هؿ و پی٘او ؼىؾ قا ي٭ٓ کكؾه اوث با ایى کاقها گىیؿ، 
ؾًٌام  ال هىل٘اياو که به قوىل الله  کههك»کًؿ که گ٩ث: قوایث هی ٯو ابى ال٭اون ال هال

 .1«ٌىؾي٘ی ؾهؿ، کٍحه ٌؿه و اوححابة
هك آيکه الله ٠موشل قا ؾًٌام ؾهؿ، یا ایًکه به ٠یبصىیی و ؼكؾه »گىیؿ: ه٘چًیى ابى ال٭اون هیو 

ٌىؾ و ظکن وی شبلله بپكؾالؾ، کٍحه هیی ظ٫ شلگیكی و ؼىاق و ظ٭یك ٌ٘كؾو ه٭ام واال و بلًؿ هكجبه
 .1«باٌؿؾق يمؾ اهث کٍحه ٌؿو ه٘چىو ليؿی٫ هی

ٌىؾ و یا ایًکه ؾًٌام ؾهؿ، کٍحه هی ل٘اياو که به قوىل الله هكکه ال هى»گىیؿ: هی 1ةو ابى کًاي
ٌىؾ و اهام ؾق هیاو به ؾاق آویؽحى وی یا کٍحًً هؽیك ي٘ی ةٌىؾ و ال وی اوححابليؿه به ؾاق آویؽحه هی

 .1«باٌؿهی
ؾًٌام  کا٨ك، چىو به قوىل الله  و چه، چه هىل٘او کههك»گىیؿ: هی 8و ٠بؿالله بى ٠بؿالعکن

 .1«ٌىؾي٘ی ةکٍحه ٌؿه و اوححابؾهؿ، 
قا ؾًٌام ؾهؿ، چه هىل٘او باٌؿ  هك آيکه الله ٠موشل یا قوىل الله »گىیؿ: هی 1و ابى الصبلب

ٌىؾ. ؾق هىقؾ یهىؾ و يّكايی گ٩حه ٌؿه: اگك گ٩حًؿ: هى هىل٘اين، ال ي٘ی ةیا کا٨ك، کٍحه ٌؿه و اوححاب

                                                           
 شّاَ. ،101ٓ-1/101ّٔك اؼحبل٦ ال١ل٘اء : هؽحيگا و ي؛٬كا٨ ،21/21ٓالفؼیكة ٔ -2
 ٓ.311، 318-1/311ال٩ٍا ٔ -1
ب ٔ و ي؛٬كا٨ ،21/21ٓ: الفؼیكة ٔو يگا .1/318ٓال٩ٍا ٔ -1  .يلىيٍكیىأبى ال١بان ا ،1/111ٓال١٘یاق ال١٘كَّ
باٌؿ و کًاية ٤بلم آلاؾ ٌؿه ٠ر٘او بى ٩٠او اوث که یکی ال ٨٭های هؿیًه بىؾ بى ٠٘ك ٠ر٘او بى ٠یىی بى کًاية هیأوی  -1

هصكی و يیم گ٩حه ٌؿه ؾق  218ی ال وی يك٨حه اوث. او ؾق وال كو ؾق لهیًه ظؿید ـک ال هالک ٨كاگك٨ث٨٭ه قا که 
جاقیػ  بكای٠یاْ  ي٠یاْ؛ و ٬أ ي٬أ ،131ٓ-2/131گك: جكجیب ال٘ؿاقک ٔهصكی و٨ات یا٨ث. بً 211وال 
 هصكی قا بكگمیؿه اوث.  211وال  او، و٨ات

 ٓ.1/318ال٩ٍا ٔ -1
و ؾووث اهام هالک؛ وی ؾق وال  ، اهام و ٨٭یه و ه٩حی وكلهیى هّكی٘ى بى لیدأهع٘ؿ ٠بؿالله بى ٠بؿالعکن بى  بىأ -8

وٌصكة الًىق  1/11ٌٓفقات الفهب ٔ؛ 2/111ٓال١بك ٔ ؛111ٓ-20/110هصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: الىیك ٔ 121
 .13 :المکیة، َ

 ٓ.1/311ال٩ٍا ٔ -1
هصكی  111؛ وی ؾق وال يشبلب هّك ىٌؿه: ٠بؿالكظ٘ى بى ظىیى بى ظىى بال٭اون ٠بؿالله و يیم گ٩حه  بىأ -1

 :ٌصكة الًىق المکیة، َ و ؛1/31ٌٓفقات الفهب ٔ ؛1/211ٓالًصىم الماهكة ٔ ؛٨1/211ٓات یا٨ث. بًگك: ال١بك ٔو
31. 
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  .2«ٌىؾوی پفیك٨حه ٌؿه و کٍحه ي٘ی
 کحاب و وًث بیايگك آيًؿ که هكکه قوىل الله»کًؿ که گ٩ث: ي٭ل هی 1ْ ال ابى ٠حابو ٬أی ٠یا

لى ایًکه ايؿک اق ؾهؿ، چه به اٌاقه یا ِكیعا، وگیكی ٬ك٦ اـیث و آلاق یا ٠یبصىیی و ؼكؾهقا هؿ 
و  ؾًٌام و ياوما ها قا ال هّاؾی٫. و ؾق ایى باب ج٘اهی هىاقؾی که ٠ل٘ا آواوثباٌؿ، ٬حل وی واشب 

ها قا بك لباو آوقؾ، ٬حلً و هك آيکه چیمی ال آو باٌؿايؿ، ؾاؼل هیگیكی بكٌ٘كؾه٠یبصىیی و ؼكؾه
 .1«ؼك ؾق ایى لهیًه اؼحبل٨ی يؿاقيؿؤباٌؿ. و هیچیک ال ٠ل٘ای هح٭ؿم و هحواشب هی

، وؽى وی ؾق ایى که ؾق هٙلب پیٍیى اوث  1ي٠یاْ یعّب ي، ٬أةی هالکیال ؾیگك ائ٘ه
ی الله ٠موشل و پیاهبكاو و ؾیًً که اش٘اٞ ول٧ اهث قا بك ک٩ك و اقجؿاؾ اوحهماءکًًؿه ي٭ل گكؾیؿلهیًه 

ابىاب هح١ؿؾی قا ؾق ایى لهیًه ـکك  «افشػا بتعریف حؼوق ادصطػی»قا بیاو ؾاٌث؛ وی ؾق آؼك کحابً 
 ي٘ىؾه اوث.

هـٓ ؾق  181ٔهحى٨ای  وقاو ؼىیً، یىو٧ بى ٠بؿالبك اها ظا٨ٛ ه٥كب لهیى و اهام هالکیه ؾق ؾ
قا ؾًٌام ؾاؾه و به  اي، هع٘ؿ هك آيکه الله ٠موشل یا ٨كوحاؾه»گىیؿ: ایى لهیًه جّكیط ي٘ىؾه و هی

کًؿ، اگك ال کىايی باٌؿ که ظكهحی  بی کًؿ یا ایًکه به یکی ال پیاهبكاو ؾًٌام ؾاؾه وظكهحی  بی هاوآ
و بكؼی بك ایى باوقيؿ که ایى ٠٘لکكؾ وی وبب  ٌىؾکٍحه هی ةي٘ایؿ، بؿوو اوححاباٜهاق اوبلم هی

ٌىؾ وگكيه به ؼا٘ك اقجؿاؾ ٌىؾ، اگك جىبه کكؾ ال او پفیك٨حه هیهی ةاقجؿاؾ وی ٌؿه، لفا ال وی اوححاب
باٌؿ. اها اگك ـهی به الله ٠موشل و قوىلً ؾًٌام ٌىؾ. اها ؾیؿگاه اول ؾق هفهب اقشط هیکٍحه هی

ٌىؾ هگك ایًکه اوبلم آوقؾه و هىل٘او ٌىؾ. و يیم گ٩حه ٌؿه: هكآيکه چه ؾاؾه و اهايث کًؿ، کٍحه هی
ٌىؾ و هك ؾًٌام ؾاؾه و اهايث کًؿ، کٍحه هی هىل٘او باٌؿ یا ـهی، ؾق هك ِىقت اگك به قوىل الله 

 .1«ايؿقوایث ي٘ىؾه ٯؾوی ایى ا٬ىال قا ابى ٠بؿالعکن و ؾیگكاو ال هال

                                                           
 ٓ.1/111الح٩كیٟ ٔ -2
 ٠111بلم؛ وی ؾق وال وبلم و ؼاج٘ة ال١ل٘اء األ٭یه، ظا٨ٛ، ٌیػ اإلبىهع٘ؿ ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى ٠حاب، اهام، ٨أ -1

 .210-213 :هصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: ٌصكة الًىق المکیة، َ
 ٓ.1/311ال٩ٍا ٔ -1
ٓ، وجبّكة العکام ٨ی اِىل اال٬ٕیة 21/11الی اؼك کحابٓ، والفؼیكة ٔ 1/318ال٩ٍا ٔ ي٘ك٨ا هى کبلهه ٨ يگا: -1

ٓ البى ٨كظىو ال٘الکی، واال٠بلم ب٭ىاٟ٘ 111-1/111ٞ بهاهً ٨حط ال١لی ال٘الک ٔوهًاهس االظکام ٔال٘ٙبى
 ، البى ظصك الهیح٘ی الٍا١٨ی.111االوبلم، َ 

 ٓ.2031-1/2032ٔ يهل ال٘ؿیًة ال٘الکأ٨٭ه  ي٨ يالکا٨ -1
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ؾًٌام ؾهؿ یا ایًکه ال  ... ؾق هىقؾ ٬حل آيکه به قوىل الله »گىیؿ: هی 2ابى قٌؿ الع٩یؿ يو ٬أ
-گكؾايؿ، ؼبل٨ی ي٘ی ای ي٭ُ و ٠یب و جع٭یك قا هحىشه قوىل الله ٠یبصىیی کكؾه و یا به گىيه ایٍاو

ٌىؾ هگك ایًکه ي٘ی ةکًؿ وی هىل٘او باٌؿ یا ـهی یا کا٨ك، ؾق هك ِىقت اوححابباٌؿ. و ج٩اوجی ي٘ی
ِىقت که ؾق ایى ىؾ، ٬بل ال کٍحه ٌؿو، اوبلم آوقؾٌ ةؿه و بؿوو ایًکه ال وی اوححابـهی هباؾقت وقلی

ٜاْ ُحۡنَىۡؿ  ًُِ﴿ ٨كهایؿ:ٌىؾ و ؾلیل آو کبلم الله ٠موشل اوث که هیکٍحه ي٘ی ُٛ َٖ َزَىُؿٓواْ إِن يَجَذ ِي َِّّّلٍّ

ٍُّ٘خ  ۡؽ َمَغۡخ ُق ٌَ ْ َذ ة ًَۡؽ َقََْه ِإَون َحُكُٜهوا ٍّٔ  ٓ ُٛ َ ِّيَ ل وٍّ
َ
ٔای پیاهبكٕٓ به  [11ي٩ال: ]األ ﴾چ ٱۡۡل

ٌىؾ، و  ٌاو آهكلیؿه هیهای اگك ٔال ک٩ك و ؾًٌ٘یٓ ؾوث بك ؾاقيؿ، گفٌحه»که کا٨ك ٌؿيؿ بگى:  کىايی
 گ٘او وًث ٔو قوي الله ؾقباقةلٓ پیٍیًیاو گفٌحه اوث ٔو اگك ٔبه ه٘او ا٠٘ال ؼىؾٓ بالگكؾيؿ، په بی

 .«ٌىؾٓ ها يیم اشكا هی ؾقباقةل آو
کًؿ و ؾًٌام و ٠یب و ي٭ّی قا ظكهحی  بی و ه٘چًیى ظکن آيکه به وایك پیاهبكاو چًیى اهايث و

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ. لیكا الله ٠موشل هیهحىشه آياو گكؾايؿ، چًیى هی ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ َظٖؽ 
َ
]الب٭كة:  ﴾ََل ُجَىّؿُِق َبۡيَ أ

 .1«نیايؿال یي٘ یشؿائ آياو ال کی چیه اویه» [2138
و هك آيکه به یکی ال پیاهبكاو یا ٨كٌحگايی که اهث ؾق هىقؾ »گىیؿ: هی 1يایى ه١ًا، ٠بلهه ٬كا٨و ؾق 

ايؿ که وی پیاهبك یا ٨كٌحه اوث، چًاو شىاقت کًؿ، ظکً٘ چًاو اوث که پیٍحك ـکك او اش٘اٞ کكؾه
ٌىؾ. ه٘چىو گكؾؾ، بلکه بك اوان آيچه بك لباو آوقؾه اؾب هیگكؾیؿ، وگكيه ظکً٘ به ٬حل هًحهی ي٘ی

ال٭كيیى  وٌاو به ١ٙ٬یث ذابث يٍؿه و يیم ؼٕك و ل٭٘او و ـکىی که به هاقوت و هاقوت که ٨كٌحه بىؾو
 .1...«کًؿاظحكاهی  بی ٌاو به ١ٙ٬یث ذابث يٍؿه اوث،که پیاهبك بىؾو 1و هكین و آویه و ؼالؿ بى وًاو

                                                           
ال١بك  بًگك:هصكی و٨ات یا٨ث.  313؛ وی ؾق وال يال٘الک يظ٘ؿ بى قٌؿ ال٭ك٘بأظ٘ؿ بى أالىلیؿ هع٘ؿ بى  بىأ -2

 .211-218 :ٌصكة الًىق المکیة، َ ؛1/110ٌٓفقات الفهب ٔ ؛8/211ٓالًصىم الماهكة ٔ ؛1/222ٓٔ
 ٓ.28/131البیاو والحعّیل ٔ -1
هل الحع٭ی٫؛ وی ال أهام ال١بلهة، ٠٘ؿة ، اإليهّك يالًّهاش يؾقیه ال٭كا٨اظ٘ؿ بى أال١بان  بىأٌهاب الؿیى  -1

 .213-211 :هصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: ٌصكة الًىق المکیة، َ 811باٌؿ که ؾق وال هی ةبمقگحكیى ٠ل٘ای هالکی
يبیاء ٠لیهن ها شاء ٨ی ؼالؿ بى وًاو، ؾق کحاب األ :ٓ ـیل باب121-1/121بًگك به اؼباق وی ؾق هصٟ٘ الموائؿ ٔ -1

ال ٬ىم ٠كب  وٓ پیاهبكیالّبلة والىبلم؛ آيصا که قوایات هؽحل٧ ظؿید ابى ٠بان هبًی بك ایًکه وی ٔؼالؿ بى وًا
 کًؿ.و ٬ىهً او قا کٍحًؿ، ي٭ل هی بىؾه که ١ٔی٧ بىؾ

 ٓ.21/10الفؼیكة ٔ -1
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ال٩اٚ یا ا٠٘ال ِكیط، یا ال٩اٚ و اقجؿاؾ با کا٨ك ٌؿو هىل٘ايی با »گىیؿ: هی 2وعا٪او ؼلیل بى 
 .1..«گیكؾ. ها، ِىقت هیکًؿ، ه٘چىو ايؿاؼحى هّع٧ ؾق پلیؿیا٠٘الی که ک٩ك وقلیؿو قا ا٬حٕا هی

ها ای ؾًٌام ؾاؾه یا ا٠حكاْ کًؿ یا ایًکه بك آوو هك آيکه به پیاهبك یا ٨كٌحه»گىیؿ: و ه٘چًیى هی
قا ظ٭یك و ًکه ال ه٭ام و هًملحً کاوحه و آوجه٘ث بًؿؾ یا ایها وه آل١ًث ٨كوحؿ، یا ٠یبصىیی ي٘ىؾه یا ب
ك ؾهؿ یا ایًکه ي٭ُ و ٠یبی قا هحىشه او کًؿ، گكچه ؾق بؿيً یا یؼىاق ٌ٘اقؾ، یا ایًکه ٩ِحً قا ج٥ی

٠٘لً یا لهؿ و پاقوایی و ج٭ىایً چٍن  ال هكجبه و ه٭ام واالی وی یا ٨مويیؼّلحً باٌؿ، یا ایًکه 
ها شایم يیىث، یا ایًکه ال قوی هفهث چیمی قا ًکه بؿو چیمی يىبث ؾهؿ که بك آوپىٌی ي٘ایؿ، یا ای

ها يیىث، ٔؾق هك یک ال ایى هىاقؾٓ ی ه٭ام و هًملث و هًّب واالی آوها يىبث ؾهؿ که ٌایىحهبه آو
 .1..«ایًکه کا٨كی باٌؿ که اوبلم آوقؾ.ٌىؾ هگك بك اوان ظؿ کٍحه هی ةبؿوو اوححاب

 ظکن و»گىیؿ: کًؿ، ـکك ي٘ىؾه و هیظكهحی  بی به الله ٠موشل ؾًٌام ؾاؾه و ا کهظکن کىی ق وپه
چًیى  ی هىل٘او ؾقی اوححابهو ؾق لهیًه به الله ٠موشل يیم چًیى اوثو اهايث ظكهحی  بی ؾًٌام و

بىبکك و ٠٘ك أکه بگىیؿ: ؾق ایى بی٘اقی چًاو ٠فاب کٍیؿم که اگك ظالحی اؼحبل٦ اوث. ه٘چىو کىی
 .1«کٍحن، هىحع٫ و هىحىشب چًیى ٠فابی يبىؾمهیقا 

یحات فلما و فمهای ؽافقیهيصى  -3  :ؿ و جصش
یا ؾیى  ی الله ٠موشل، هع٘ؿ ... هك آيکه ال کحاب الله، یا ٨كوحاؾه»گىیؿ: هی اهام ٌا١٨ی 

يً قا ... ؾقظ٭ی٭ث ٠هؿ ؼىیً قا ي٭ٓ کكؾه و ؼىها يیىث، یاؾ کًؿ ی آواوبلم با اوِا٨ی که ٌایىحه
  .1«ظبلل ٌ٘كؾه و ٠هؿ و پی٘او الله ٠موشل و قوىلً ال او بكؾاٌحه ٌؿه اوث

ی که با آیات الله ٠موشل ٌىؼی و ه٘چًیى ال اهام ٌا١٨ی ي٭ل ٌؿه که چىو ال ایٍاو ؾق هىقؾ کى

                                                           
٠بلم؛ وی ئ٘ة األأظؿ أهام اله٘ام ، اإلي، ه١كو٦ به الصًؿيهىوی ال٘الک ىوعا٪ باال٘ىؾة ؼلیل بى  بىأٔیاء الؿیى  -2

 .111 :و ٌصكة الًىق المکیة، َ ؛ابى ظصك ،٨1/18ٓث. بًگك: الؿقق الکاهًة ٔهصكی و٨ات یا 118ؾق وال 
 ؛البكکات الؿقؾیك ىبأ ،218ٓ-8/211: الٍكض ال٥ّیك ٔيگا و ي؛ًٌ٭یٙ ،1/111ٓؾلة ؼلیل ٔأهىاهب الصلیل هى  -1

ٌكض  و ؛٘ىا٪أبى ٠بؿ الله ال ،8/113ٓکلیل ٔالحاز واإل؛ ابى ٠ك٨ة ،٠1/102ٓلی الٍكض الکبیك ٔ يظاٌیة الؿوى٬
 ٠لیً. ،1/181ٓٔهًهس الصلیل 

ٓ 111-1/118ٔ يال٩ىاکه الؿواي؛ ؾقؾیك ،210ٓ-8/213: الٍكض ال٥ّیك ٔيگا و .111ٓ-1/111هىاهب الصلیل ٔ -1
 ابى ٠ك٨ة. ،120ٓ-1/103ٔ يظاٌیة الؿوى٬ و ي؛٩ًكاوال

 ٓ.1/111هّؿق پیٍیى ٔ -1
 شّاَ. ،1/101ٓهؽحّك اؼحبل٦ ال١ل٘اء ٔ -1
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به ایى کبلم الله ٠موشل اوحؿالل  و چًیى ٌؽّی کا٨ك اوث؛»ال ٌؿ، ؾق پاوػ ٨كهىؾ: ئکًؿ، وهی
ِ ﴿ ٨كهایؿ: هی کهي٘ىؾيؿ  ث

َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ  .2﴾...ڡَُ

یا شًگ با  ایٍاوو ال ایى ؾوحه اوث جکفیب پیاهبك یا يىبث ؾاؾو ؾقو٤گىیی به »گىیؿ: هیح٘ی هی
 . ایٍاويىبث به ظكهحی  بی او یا ؾًٌام ؾاؾو یا اوحؽ٩ا٦ و

گىیؿ: اگك ٌؽّی چًاو آقلو و گ٘ايی ؾاٌحه  هی ـکك ي٘ىؾه و 1ييچه ظلی٘ال ایى ٬بیل اوث آ و
یا ایًکه  ،بىؾهبك آو لهاو به شای آو پیاهبك هیبىؾ، او پیاهیباٌؿ که اگك وی ؾق لهاو یکی ال پیاهبكاو 

قوىل بىؾ، یا ایًکه بىؾ، او پیاهبك یا په ال ایٍاو هی هاو قوىل الله چًاو گ٘او بكؾ که اگك وی ؾق ل
وث ا گكؾؾ. و ٜاهك اهك بیايگك آویک ال ایى هىاقؾ کا٨ك هیؼا٘ك هكال يبىت بكؼىقؾاق يبىؾ، به  الله 

جکفیب و يىبث ؾاؾو ؾقو٢ به پیاهبك ولى  لیكا...  یىثله با لباو یا ٬لب يؤاو جً٘ای ایى هىکه ج٩اوجی هی
-و هحىشه ي٘ىؾو ي٭ُ و ٠یب بؿو هی٠ّ٘ث آو پیاهبك ال ؾقو٢  ایًکه ؾق اهكی ؾيیىی باٌؿ بیايگك ٠ؿم

 .1«باًٌؿو هك ؾوی ایى اهىق ک٩ك هی باٌؿ
 گكؾؾ و ا١٨الی که هىشب ک٩كا ا٬ىال و ا١٨ال ک٩كآهیم ظاِل هیاقجؿاؾ ب»گىیؿ: هی  يقا١٨

گكؾيؿ، آو ا١٨الی اوث که ال قوی ٠٘ؿ و اوحهماء و قیٍؽًؿ ِكیط به ؾیى، ايصام گیكيؿ، ِاظبً هی
... يیم اقجؿاؾ با بك ها و يصاوات و ؼىقٌیؿ و ايؿاؼحى هّع٧ ؾق پلیؿی کكؾو بك بث وه٘چىو وصؿه 

٠ًاؾ یا اوحهماء و کًؿ که آو بكؼاوحه ال ا٠ح٭اؾ یا گكؾؾ و ج٩اوجی ي٘یباو آوقؾو ا٬ىال ک٩كآهیم ظاِل هیل
یاهبكاو قا ؾًٌام ... یا ایًکه یکی ال پال ؾاقؾ.ٓ که ؾق هك ِىقت ک٩ك ِاظبً قا به ؾيبج٘ىؽك باٌؿ. ٔ

کًؿ، یا ایًکه ظكاهی قا ظبلل ٌ٘اقؾ، به اش٘اٞ کا٨ك هحی ظك بی ؾاؾه و هىقؾ اهايث ٬كاق ؾهؿ یا ایًکه بؿو
 .1...«گكؾؾهی

هایً ای ال و٠ؿه٠موشل یا اهكی ال اواهكي یا و٠ؿهو چىو او٘ی ال او٘اء الله »گىیؿ: وپه هی

                                                           
 ٘یة.ابى جی، 121 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
 101، ٨٭یه ٌا١٨یه ؾق ؾوقاو ؼىیً؛ وی ؾق وال ي٠بؿالله العىیى بى هع٘ؿ بى ظلین، البؽاق بىأهام الٍیػ اإل -1

 ٓ و100-22/133البؿایة والًهایة ٔ ،111ٓ-1/111٘ب٭ات الٍا١٨یة ٔ ؛1/101ٓهصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: ال١بك ٔ
 ٓ.281-1/281ٌفقات الفهب ٔ

 ٓ ال٘ٙبىٞ هٟ المواشك.1/111ٔوبلم ٠بلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
٨٭یه ٠بؿالله  ،٬1/111ٓبلئؿ الؽكائؿ ٔ ي؛بیٕاو ،1/312ٓ: ال٥ایة ال٭ّىی ٔيگا و .22/31ٓالٍكض الکبیك ٔ -1

 .يالعٕكه
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 .2«گكؾؾیٍؽًؿ ٬كاق ؾهؿ، کا٨ك هیا و٠یؿی ال و٠یؿهایً قا هىقؾ اوحهماء و قی
.. و ال ش٘له ا١٨الی که ک٩ك ِاظبً قا به ؾيبال ؾاقؾ، اوحهماء ِكیط و ». گىیؿ:هی  ياهام يىو

ی بكای بث یا ا و يصاوات و وصؿههايؿاؼحى هّع٧ ؾق پلیؿی ٠٘ؿی به ؾیى یا ايکاق آو، ه٘چىو
 .1«باٌؿؼىقٌیؿ هی
م الله ی کبل... هّع٧، اون هکحىب ٌؿه» گىیؿ:ظاٌیه لؾه و هیى کبلم اهام يىوی بك ای ٌكبیًی

ها بیًؿالؾ، بؿیى ؼا٘ك اوث که ایى ٠٘ل ؾق و ایًکه گ٩ث ؾق پلیؿی باٌؿ٠موشل ؾق هیاو ؾو شلؿ هی
و اهايث به ظكهحی  بی به کبلم،ظكهحی  بی باٌؿ وبه کبلم الله ٠موشل ِكیط هیظكهحی  بی اهايث و

ع٧ قا ؾاٌحه و و اهايث به هّظكهحی  بی ها يیم ظکنؾق پلیؿی اؼحى کحب ظؿیدو يیم ايؿ اوثهحکلن 
 «گكؾؾ.بؿاو هلع٫ هی ،ؾق ظکن
يیم ج١ل٫  هاايؿاؼحى اوقا٪ ٠لىم ٌك٠ی ؾق پلیؿی ، بكظکن اهايث به هّع٧»گىیؿ: هی 1يقویاي

 .1«باٌؿو ؾق ه٘او ظکن هی گك٨حه
اوقا٪ ٠لىم ٌك٠ی و به ظكهحی  بی هّع٧ اوث،به ظكهحی  بی ؿ: و ه٘چىوگىیو ه٘چًیى هی 

ايؿاؼحه  هاکه چىو ؾق پلیؿی او٘اء الله ٠موشل باٌؿکحب ظؿید و هك آو بكگی که ؾق آو او٘ی ال 
ال ٠لىم ٌك٠ی ٠بلوه بك ظؿید و ج٩ىیك و  يگكؾؾ. اها آیا ه٭ّىؾ قویايٌىؾ، هىشب ک٩ك ِاظبً هی

باٌؿ یا ایًکه ه٭ّىؾ وی ال ٠لىم ٌك٠ی جًها . هی..ها هن ه٘چىو ِك٦ و يعى و ٭ؿهات آو٨٭ه، ه
..ٓ؛ ٜاهكا کبلم وی هٙل٫ ه٘چىو ِك٦ و يعى و. و يه ٠لىم ه٭ؿهاجیٔ ظؿید و ج٩ىیك و ٨٭ه اوث؟

ای ال کحابی، گكؾؾ، گكچه بىیاق ب١یؿ اوث که ؾق بكگهبىؾه و گىیا ه٭ؿهات ایى ٠لىم قا يیم ٌاهل هی
 .1«او٘ی ال اواهی هىقؾ ج١ٝین يباٌؿ

به اوقا٪ ٌك٠ی و کحب ظؿید و ج٩ىیك و ٨٭ه قا به ظكهحی  بی ال آو شهث ظکن ييگىین: قویاهی
کبلم الله ٠موشل و کبلم ها يیم هٍح٘ل بك که آو گكؾايؿو اهايث به هّع٧ هلع٫ هیظكهحی  بی ظکن

جؿاؾ ال و اهايث به کبلم الله ٠موشل و قوىلً، ک٩ك و اقظكهحی  بی اوحؽ٩ا٦ وو باًٌؿ. قوىلً هی
                                                           

 ٓ.22/33هّؿق پیٍیى ٔ -2
 .113 :وبلم، ٠َبلم ب٭ىاٟ٘ اإل: اإليگا و ي.ؼٙیب الٍكبیً ،1/218ٓال٘عحاز ٔ يه٥ً -1
هصكی و٨ات یا٨ث.  110هام الکبیك، ال ٨٭های ٌا١٨یه که ؾق وال اإل يظ٘ؿ الٙبكأبى هع٘ؿ بى  ظ٘ؿأال١بان  بىأ -1

اال٠بلم  و ي؛وبک ،11ٓ-1/11٭ات الٍا١٨یة الکبكی ٔ٘ب؛ ابى الّبلض ،1/121ٓ٘ب٭ات ال٩٭هاء لٍا١٨یة ٔ بًگك:
ٔ2/121.ٓ 

 .ي٤٘كاو، 123 :: الىكاز الىهاز، َيگا و ي.ٌكبیً ،218ٓال٘عحاز ٔ يه٥ً -1
 ٓ.1/113ؼك کحاب المواشك ٔآوبلم ال٘ٙبىٞ ب٠بلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
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 ؾیى اوبلم قا به ؾيبال ؾاقؾ.
اقجؿاؾ، ٠باقت اوث ال جكک گ٩حى اوبلم یا با ايصام ٠٘لی »گىیؿ: هی  2ٌیػ لکكیا ايّاقی

ها ال ٠٘ؿی ه٘چىو وصؿه کكؾو بك بث و ايؿاؼحى هّع٧ یا هايًؿ آو ه٘چىو کحب ظؿید ؾق پلیؿی
ا ال قوی ٌىؼی و هىؽكگی یا ايکاق ٬لب و جع٭یك و اهايث؛ گكچه ایى ا٠٘ال قا ٬لباظحكاهی  بی قوی

 .1...«گكؾؾايصام ؾهؿ. اها اگك ؾق ؾاقالعكب بك بث وصؿه ي٘ىؾ، کا٨ك ي٘ی
ٓ بك بث وصؿه ي٘ىؾ اٌکالی و بؿوو قٔایث ٬لبیٔ گىین: اگك ؾق ؾاقالعكب ال قوی اکكاه و اشباقهی

بك بث وصؿه ي٘ىؾ،  بؿوو اکكاه و اشباقؼىاوحه ؼىؾ و ؾق آو يیىث، اها اگك ؾق ؾاقالعكب با اؼحیاق و با 
 گكؾؾ. و اوحؽ٩ا٦ ؾیى، کا٨ك هیظكهحی  بی به ؼا٘ك اهايث و

ؾاؾو یا ایًکه پیاهبكی قا ؾق باب يبىت یا ٤یك آو جکفیب کًؿ یا ایًکه با ؾًٌام »گىیؿ: و ه٘چًیى هی
  .1«ٌىؾها کا٨ك هیىو اهايث به پیاهبك یا وًحً ٌىؾ، با هكیک ال ایظكهحی  بی یا ٠٘لی ؾیگك هىشب

ؼكیى ها، هىائل ؾیگكی شم آيچه گفٌث، ؤی هحال کحب ائ٘ه ٓيىاقاألٔؾق »گىیؿ: هی  يهیر٘
-ٔ٘ى آيچه پیٍحك گفٌث، ؾايىحه هی ها قا يیم بیاو ؾاقین، گكچه ؾقـکك گكؾیؿه اوث که بایىحی آو

 و هاچىو ايؿاؼحى آو ؾق پلیؿیپلیؿ ه٘ ايؿاؼحى هّع٧ ؾق هکايی ىيؿ؛ و آو ایًکه ال ایى ٬بیل اوث:ٌ
 .1«گكؾؾ اظحكاهی کًؿ، کا٨ك هی ... هكآيکه به هّع٧ یا جىقات یا ايصیل یا لبىق، اهايث و بی

و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که کحبی که اهكوله ؾق ؾوث اهل کحاب اوث، ال ظ٫ ولى ایًکه ايؿک باٌؿ، 
قووث که ظکن و ال ایى .باٌؿهیه جعكی٩ات و جبؿیبلت اهل کحاب ؼالی و ٠اقی يیىث، گكچه به ه٘كا

 گیكؾ.ها ج١ل٫ هیوبه ٬كآو يیم به آاظحكاهی  بی اهايث و
قا ؼىاق و لبىو کًؿ و آوظكهحی  بی هكآيکه به اوبلم اهايث و :آهؿه اوث «اويًاؼبلَ ال»و ؾق 

باٌؿ و آو لهايی با ٠٘ل هیظكهحی  بی یىو گاهی اقا بك لباو يیاوقؾ. گكؾؾ، گكچه آوٌ٘اقؾ، کا٨ك هی
ؾاٌحه باٌؿ، اظحكاهی  بی اوث که آو ٠٘ل ؾاللحی ٜاهك و وأط و آٌکاق بك اوحؽ٩ا٦ و اهايث و

که ؾق ایًّىقت به ک٩ك وی ظکن  ع٧ قا ؾق پلیؿی و يصاوات بیًؿالؾهّ ،ه٘چىو ایًکه با اؼحیاق

                                                           
وبلم، ٬أی و ه٩ىكی ال ظ٩اٚ ظؿید یعیی: ٌیػ اإل بىأ يٌا١٨ يهّك ييّاقأظ٘ؿ بى لکكیا ألکكیا بى هع٘ؿ بى  -2

 .يلقکل ،٠1/18ٓبلم ٔهصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: األ 318باٌؿ که ؾق وال هی
 .يٓ وهبة المظیل8/211ؾلحه ٔأو يوبلهال٩٭ه اإل ؛1/211ٓ: ظاٌیة الص٘ل ٔيگا و .221ٓ-1/228ٔاوًی ال٘ٙالب  -1
 يؼبلَ الًاوا و ي؛لکىهصا ،1/230ٓلاؾ ال٘عحاز ٔ ي؛ٌكواي ،3/11ٓ: ظاٌیة الحع٩ة ٔيگا و .1/221ٓٔ ه٘او -1

ٔ1/211.ٓ 
 کحاب المواشك.ؼك آٓ ال٘ٙبىٞ ب1/112: ٔيگا و .1/118ٓوبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
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چكا که ٜاهك ٠٘ل وی، ايکاق  ؛قا ايکاق کًؿکًین گكچه وی ؾاٌحى ٬ّؿ و يیث اوحؽ٩ا٦ و اهايث  یه
 .2«کًؿي٘ىؾو وی قا جکفیب هی

هیم، اوحهماء ال ش٘له ا١٨ال ک٩كآ و»ٔگىیؿ: هی  يبك کبلم اهام يىو ٫ؾق ج١لی 1يٌ٘ه الؿیى قهل
ٓ یا باٌؿ، ه٘چىو ايؿاؼحى هّع٧ِكیط و ٠٘ؿی به ؾیىٓ یا ؾًٌ٘ی وقلیؿو با آو، ٔیا ايکاق آو هی

هایی ال ٬كآو ـکك گكؾیؿه و بلکه اوقا٬ی که ؾق آو اواهی هىقؾ اوقا٬ی که ؾق آو بؽً ه٘چىوهايًؿ آو 
، یا ظحی ايؿاؼحى ها و يصاواتؾق پلیؿی باٌؿ،هیٓ یا اظاؾید يبىی العىًیه٘چىو او٘اءٔج١ٝین 

ؾق ىاقؾ، چكا که ایى ه ؛باٌؿ و آب ؾهاو و بیًی و هًی، چًاو هیهای پاک و ٘اهك ه٘چىها ؾق پلیؿیآو
اوث که ايؿاؼحى ؾق  هل ؾیگك آوی ٬ابل جؤيکحه ؛اوثهايث و ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾو ؾیى ابك ؾاقيؿه 

باٌؿ. و ایى ا٘بل٪ ک٩ك هی يیمپلیؿی قا ل٘ه کًؿ، ها، ها ٌكٖ يیىث، بلکه چىو با ٬ى٘حی ال آوپلیؿی
ؾال بك اوحهماء ه١حبك اوث،  ایچىو گ٩حه ٌىؾ: ک٩ك بىؾو ایى ٠٘ل به ٠ًىاو ٬كیًهو  هل اوث.جؤ٬ابل 

 .1«باٌؿ٬ابل ا٠ح٘اؾ هی
ا یکی ال اوث، ج٘ىؽك ي٘ىؾو او٘ی ال او٘اء الله ٠موشل ی 1و ال ایى هىاقؾ»گىیؿ:  هی هیر٘ی

ها به الله ٠موشل ٜاهك و آٌکاق بىؾه و ... و ایى ؾق هىاقؾی اوث که يىبث آواواهك یا و٠ؿه یا و٠یؿي 
که آو اون ال او٘اء هٍحكک باٌؿ، بایىحی ٬ّؿ و يیث وی هىقؾ  ِىقجی بك اظؿی پىٌیؿه يیىث، اها ؾق

 .1«بكقوی و جع٭ی٫ ٬كاق گك٨حه و بك اوان ه٭ّىؾ و هكاؾ وی با او بكؼىقؾ ٌىؾ
گىیؿ: هاوث، هیو هىاقؾی که هؽّىَ آو ال ک٩اق ؾق ١ٌائك ؾق باب ج٭لیؿ  يه٘چًیى هیر٘

آيکه لبان هؽّىَ ک٩اق قا بك جى کًؿ،  اوث: هك ٓ آهؿهةٔیکی ال کحب ٌا١٨ی «يحّاقاإل»و ؾق »
، یا ایًکه ِلیب بك ویًه آویماو کًؿ، بپىٌؿلياقٓ قا ه لبان و ک٘كبًؿ هؽّىَ هىیعیاو ٔه٘چىو ایًک

                                                           
 .يلکىهص، ا230ٓ-1/213: لاؾ ال٘عحاز ٔيگا ٓ و1/211ٔ -2
، ه٩حی وكلهیى هّك ؾق ؾوقاو ؼىیً، وی يالٍا١٨ ييّاق، األيالّ٘ك ي، الً٘ىييقهل ةظ٘ؿ بى ظ٘مأهع٘ؿ بى  -1

 ٠٘ك کعالة. ،1/82ٓل٩یى ٔئو ه١صن ال٘ ي؛لقکل ،٠8/1ٓبلم ٔهصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: األ 2001ؾق وال 
ّ٘ؿ هىاهب ال و ي؛يّاق، أ221ٓ-1/228لب ٌكض قوْ الٙالب ٔ: اوًی ال٘ٙايگا و ؛1/138ٓيهایة ال٘عحاز ٔ -1

 .يظ٘ؿ ظصالأ ،1/131ٓٔ
ايؿ، اها بىیاقی ال هؿه اوث که ال هٍایػ ؼىؾ ي٭ل کكؾهآ ةایى هىائل ؾق کحب ٨حاوای ظ٩ًی گىیؿ: و اکركهیر٘ی هی -1

-ها هؽال٩ث هیحىق کاق ؼىیً ٬كاق ؾاؾيؿ، اکرك آو هىاقؾ قا ايکاق ي٘ىؾه و با آوکه اظحیاٖ قا ؾق ؾو ةؼكیى ظ٩ًیؤهح

 بىأاوان اِل  قا بكها ه١كو٦ به اشحهاؾ يبىؾيؿ و آووچكاکه آ یىث؛ها شایم يگىیًؿ ج٭لیؿ ي٘ىؾو ال آوکًًؿ و هی
 ٓ.1/111وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلايؿ. اإلظًی٩ه جؽكیس يکكؾه

 ٓ ال٘ٙبىٞ هٟ المواشك.181-1/111وبلم ٔاإل٠بلم ب٭ىاٟ٘ اإل -1
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به ک٩ك چًیى ٌؽّی جّكیط  ٌىؾ و بكؼی ال ٠ل٘اکا٨ك ي٘یهكجکب اهكی ظكام گكؾیؿه و با ایى ٠٘ل 
که چًاو کًؿؾاؾه ٌىؾ که وی ِلیب قا ج١ٝین هیکه بك ٠لیه وی گىاهی  هن ؾق ِىقجی... آوايؿ کكؾه

های ایٍاو بىیاق ق٨ث و آهؿ هكجکب گكؾؾ و به ٠باؾجگاه ىویؿه یا ج٭كب شىحى اهل ک٩ك بؿاو قا،بقا آو
ی با لیكا بالی کًًؿه اوث،و ایى ؾیؿگاه يیم اقشط  باٌؿهیِىقت اظح٘ال اقجؿاؾ وی که ؾق ایى کًؿ

ی آو اوث که ایى ا٠٘ال قا ال قوی ا٠ح٭اؾ و باوق ٬لبی ك اهك وی يٍاو ؾهًؿهٌىؾ. و ٜاها٨ك هیک ک٩ك،
 .2«ؾهؿايصام هی

یحات فلمای حًابلة -2  :يصىؿ و جصش
كليؿ ال پؿقم ؾق هىقؾ ٌؽّی پكویؿم که به ؾیگكی گ٩ث: ای ٨»گىیؿ: ظ٘ؿ هی٠بؿالله بى اهام أ

جى قا ؼل٫ کكؾه اوث، ٔؾًٌام ؾاؾٓ. پؿقم گ٩ث: ایًچًیى ٌؽّی هكجؿ ال  چًیى و چًاو، جى و کىی که
 .1«ليینليی؟ گ٩ث: آقی، گكؾيً قا هیباٌؿ. به پؿقم گ٩حن: گكؾيً قا هیاوبلم هی

ؾًٌام ؾهؿ، ٨كهىؾ: گكؾيً  ال پؿقم ًٌیؿم که ؾق هىقؾ آيکه به قوىل الله »گىیؿ: و ه٘چًیى هی
 .1«قا بمو

هك آيکه چیمی قا بك لباو آوقؾ و ؾق ا٠حكاْ به الله »کًؿ که گ٩ث: ظ٘ؿ قوایث هیأال اهام   1و ظًبل
ة ٠موشل ؾهاو گٍایؿ، چه هىل٘او باٌؿ یا کا٨ك، کٍحى وی واشب اوث. ایى هفهب اهل هؿیً

 .1«اوث
ؾًٌام  هك آيکه به قوىل الله »ظ٘ؿ ٨كهىؾ: أکًؿ که اهام ظ٘ؿ قوایث هیأو ه٘چًیى ظًبل ال اهام 

گیكی و ٠یبصىیی بپكؾالؾ، چه گكؾايؿ و به ؼكؾه یا ایًکه ٠یب و ي٭ّی قا هحىشه قوىل الله  ؾهؿ،
 .8«اوثهىل٘او باٌؿ یا کا٨ك، ظکً٘ ٬حل 

                                                           
 ٓ ال٘ٙبىٞ هٟ المواشك.1/130وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -2
 .121 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا و ؛2131ٓ-1/2132ظ٘ؿ بكوایة ابًه ٠بؿالله ٔأهام هىائل اإل -1
 ٓ.1/2131هّؿق پیٍیى ٔ -1
هصكی  111ظ٘ؿ و ٌاگكؾ وی، وی ؾق وال أام و پیٍىای ها ، پىك ٠٘ىی اهيالٍیباي ي٠ل بىأوعا٪ بى ظًبل، اابى  -1

-2/211٘ب٭ات العًابلة ٔ ؛1/281ٌٓفقات الفهب ٔ ؛2/131ٓال١بك ٔ ؛11ٓ-21/12یا٨ث. بًگك: الىیك ٔ و٨ات
 ی١لی. ىبأ ،211ٓ

 .111 :و ٤یكه، َأ هل ال٘لل، کحاب العؿوؾ، باب هى جکلن بٍیء هى ـکك الكب یكیؿ جکفیباً أظکام أ -1
 .118-111 :هّؿق پیٍیى، َ -8
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کًؿ ال  گكؾؾ و ج٩اوجی ي٘یهك آيکه الله ٠موشل قا ؾًٌام ؾهؿ، کا٨ك هی»گىیؿ: هی 2ة ابى ٬ؿاه
قا قوی ٌىؼی یا شؿی چًاو ٠٘لی ال وی وكليؿ؛ و ه٘چًیى هك آيکه الله ٠موشل یا پیاهبكايً یا کحبی 

 گكؾؾ. هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء و قیٍؽًؿ ٬كاق ؾهؿ، کا٨ك هی که يالل ٨كهىؾه
ْۡكَ  َوَّهِٖ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل هی ٍّ٘ة ََنُُٜض َوَٗ َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ

َ
ِ َقد ث

َ
ِۡ أ ِ ُتۚٗ ًُ  ۦوََءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ

ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ۚٗ إِن جٍّۡكُه َقٖ َؼةٓنَِىحٖ  ََل  ڡَُ ۡٓ ُِس ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘ َتۡكَذِؾُروا
ٜاْ ُُمۡؿَِِٔي  ٓۡ ََكُٗ ُٛ جٍّ

َ
ۡب َؼةٓنَِىَۢة ثِد ٓۡ ُجَكّؾِ ُِ٘س و  ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك» [88-81]الحىبة:  ﴾ڢّٔ

ٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوثٓ ياهًصاقٌاو یکكؾاقها
 با: بگىٔ ٕکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبال
 ال یبكؼ هن اگك. ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً

 بكٔ آياو كایل. نیبؽٍیي٘ قا گكیؾ یبكؼ ن،یببؽٍٓ ىحهیٌا یکاقها و ايصام هصّؿؾ جىبه وبب بهٔ قا ٌ٘ا
 .«ؾهًؿیه اؾاهه ؼىؾ یبمهکاق بهٓ و هئهًاو ٥٘بكیپ ظ٫ و ؾق هايؿگاقيؿ ؼىؾ و ي٩ا٪ ک٩ك

٘ىق و ٌایىحه اوث که جًها به اوبلم آوقؾو اوحهماءکًًؿه اکح٩ا يٍىؾ، جا ایًکه چًاو اؾب ٌىؾ که به 
-ؾًٌام ؾاؾه، اکح٩ا ي٘ی ی آيکه به قوىل الله و ال آيصا که ٨٭ٗ به جىبه کلی ال ایى ٠٘ل بالؾاٌحه ٌىؾ.

 .1«گكؾؾ اهايث ي٘ىؾه اوث، اکح٩ا ي٘یی آيکه به الله ٠موشل ؾًٌام ؾاؾه و ٌىؾ، به ٘كی٫ اولی جًها به جىبه
... هك آيکه به الله ٠موشل ٌكک وقلیؿه یا »گىیؿ: ؾق باب ظکن هكجؿ هی 1ةو هصؿالؿیى ابى جی٘ی

که يالل ٨كهىؾه یا بكؼی ال پیاهبكاو  قا هاییشبلله یا یکی ال ٩ِاجً یا بؽٍی ال کحابقبىبیث ظ٫ شل
 .1«گكؾؾها اهايث کًؿ، ١ٙ٬ا کا٨ك هیىلً قا ؾًٌام ؾاؾه و بؿاوقا ايکاق کًؿ، یا ایًکه الله ٠موشل یا قو

                                                           
بى ه٭ؿم بى  ةظ٘ؿ بى هع٘ؿ بى ٬ؿاهأهع٘ؿ ٠بؿالله بى  بىأوبلم هى٫٨ الؿیى ال٘صحهؿ ٌیػ اإل ةال١بله ةهام ال٭ؿواإل -2

-1/210ال١بك ٔ ؛211ٓ-11/281هصكی. بًگك: الىیك ٔ 810، هحى٨ای وال يالؿهٍ٭ يالص٘ا٠یل ييّك ال٘٭ؿو
 ٓ.1/211ـیل ٘ب٭ات العًابلة ٔ و 212ٓ

 ،8/113ٓولی الًهی ٔأهٙالب  ٓ و٤1/111ایة الً٘حهی ٔ؛ 20/221ٓ: الٍكض الکبیك ٔ. و يگا133ٓ-21/131ٔ يال٥ً٘ -1
 .يه٩ّٙی الكظیباي

هصكی؛ بًگك: ال١بك  811، هحى٨ای وال يالعًبل يال٭اون بى هع٘ؿ العكاي يبأالبكکات ٠بؿالىبلم بى ٠بؿالله بى  بىأ -1
 ٓ.1/111ٌفقات الفهب ٔ و 1/13ٓالًصىو الماهكة ٔ ؛21/218ٓالبؿایة والًهایة ٔ ؛1/183ٓٔ

 ؛، اهك٠ی العًبلی180 :ؾلیل الٙالب، َ و ي؛هكؾاو ،20/118ّٓا٦ ٔي: اإليگا و .1/281ٓال٩٭ه ٔ يال٘عكق ٨ -1
 .يبهىجال ،130ٓ، 111-1/118قاؾات ٌٔكض الً٘حهی اإل و ي؛ه٭ؿو ،110 :الحىٔیط، َ
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و يیم آيکه اقجؿاؾي جکكاق ٌىؾ یا به وبب  ٌىؾليؿی٫ ی١ًی هًا٫٨، کٍحه هی»گىیؿ: هی 2و ابى ه٩لط
ٌىؾ. و ظًبل ي٭ل ي٘ىؾه که وعك و واظكی یا ؾًٌام ؾاؾو الله ٠موشل یا قوىلً، ک٩ك وقلؾ، کٍحه هی

گیكی ي٘ایؿ و گ٩حه ٌؿه: گكچه با اٌاقه و ج١كیٓ باٌؿ، کٍحه ٠یبصىیی و ؼكؾه هك آيکه ال قوىل الله 
ؾق هىقؾ چیمی به الله ٠موشل  ًايچهکا٨ك، چ و چهچه هىل٘او  كکهٌىؾ. و ظًبل يیم ي٭ل ي٘ىؾه: ههی

 .1«اوث. و ایى هفهب اهل هؿیًه اوثا٠حكاْ کًؿ، ظکً٘ ٬حل 
هك آيکه به الله ٠موشل یا قوىلً یا پیاهبكی ال پیاهبكاو ؾًٌام »آهؿه اوث:  «الكوْ ال٘كبٟ»و ؾق 

گىیؿ: یا ایًکه ... جا آيصا که هیگكؾؾ ؾاؾه و اهايث کًؿ، یا ایًکه اؾ٠ای يبىت و پیاهبكی کًؿ، کا٨ك هی
اه٘یث  گكؾؾ، یا ایًکه ٬كآو قا بی چىو هكجکب ٬ىل یا ١٨لی ِكیط ؾق قاوحای اوحهماء و ج٘ىؽك به ؾیى

گكؾؾ. و آيکه اقلي شلىه ؾهؿ، یا ایًکه ظكهحً قا ياؾیؿه گیكؾ، کا٨ك هیو ؼىاق و ظ٭یك ٌ٘كؾه و کن
 .1«گكؾؾکًؿ، بؿیى وبب کا٨ك ي٘یظکایث هی ٨٭ٗ، ک٩كی قا که ًٌیؿه و ؼىؾ بؿاو ا٠ح٭اؾ يؿاقؾ

قا که الله ٠موشل ظ٩اٜث آو -ًکه ٬كآيی قا ... یا ای»گىیؿ: هی 1يو ٌیػ هع٘ؿ ه٩ّٙی الىیى٘
اه٘یث و ؼىاق و لبىو ٌ٘كؾه، یا ایًکه اؾ٠ای ياه٘گىيی ؾق آو یا ش١لی و واؼحگی  بی - بك٠هؿه گك٨حه

قا ؾاقؾ، یا ایًکه ظكهحً قا ياؾیؿه گك٨حه و  هرل آو بىؾو ٬كآو کًؿ، یا ایًکه اؾ٠ا کًؿ که جىايایی آوقؾو
وَََل ﴿ ٨كهایؿ:گكؾؾ. و ؾلیل آو کبلم الله ٠موشل اوث که هیپای٘ال گكؾايؿ، کا٨ك هی

َ
َحذََؽثٍُّؿوَن  أ

ۡؿَءاَنۚٗ  ٌُ ّۡ ٖۡ ِقِ٘ؽ َدرۡيِ  ٱ ِٔ ٜۡ ََكَن 
َ ِ َول ََٜصُؽواْ ذِيِٙ  ٱّللٍّ َ ةل َٰىا ا  ٱۡػذَِؾ سرِيا  ٬كآو ؾقباقه ایآ» [11]الًىاء:  ﴾ڲََ

 جى اهك یكویپ و ؼؿا ٘ا٠ث وشىب به جا کًًؿیي٘ یو واقو یبكقو قاآو نیو ه٩اه یو ه١ائ ًٍؿیايؿیي٘
 آو ال یبؽٍ که ىیو ا ؾاقؾ بك ؾق که یو اظکاه یه١اي ائحبل٦ وبب به کحاب ىیا که و بؿايًؿ ببكيؿ یپ

 آو ؾق بىؾ آهؿه كؼؿای٤ یوى ال و اگكٓ اوث؟ ٌؿه يالل ؼؿا یوى ال اوث، یگكیؾ بؽً ؿیهئ

                                                           
ال٘ام ال١الن ال١بلهة،  يذن الّالعی العًبل ي٠بؿالله هع٘ؿ بى ه٩لط بى هع٘ؿ بى ه٩كز ال٘٭ؿو بىأٌ٘ه الؿیى  -2

الؿقق الکاهًة  ؛21/111ٓهصكی. بًگك: البؿایة والًهایة ٔ ٠181بلم، هحى٨ای وال ئ٘ة األأظؿ أوبلم وٌیػ األ
 ٓ.8/233ٌفقات الفهب ٔ و 22/21ٓالًصىم الماهكة ٔ؛ 1/182-181ٓٔ

 ٓ.8/210ال٩كوٞ ٔ -1
ه١ىية  و ي؛العًبل يهع٘ؿ الى٩اقیً ،131ٓ-2/138يىاق ٔ: لىاهٟ األيگا و .101ٓ، 1/102ظاٌیة الكوْ ال٘كبٟ ٔ -1

 بّىام. ،1/108ٓيیل ال٘آقب ٔ و ؛ابى الًصاق ،1/111ٓولی الًهی ٔأ
های ؛ وی ؾق الكظیبة یکی ال والیث٨كٔی ،٨٭یه، ی، هٍهىق به ویى٘ي، العًبليالكظیباي ةه٩ّٙی بى و١ؿ بى ٠بؿ -1

 و ؛٠٘ك کعالة ،188ٓ-1/181ل٩یى ٔئهصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: ه١صن ال٘ 2111ؾه٫ٍ هحىلؿ ٌؿ و ؾق وال 
 .يلقکل ،٠1/111ٓبلم ٔاأل
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 .«کكؾيؿیه ؿایپ ی٨كاواي و اؼحبل٨ات جًا٬ٕات
ِٖ  ًُِ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله ٠موشل هی ِ ه

َكخِ ٍّّ َٕ نُف  ٱۡصَذ َّٖ وَ  ٱۡۡلِ ِِ َفََٰؾا  ٱۡۡلِ ۡس ِٕ ِ  ث
ْ ٜا دُ
ۡ
ن يَد

َ
َٰٓ أ لََعَ

ۡؿَءانِ  ٌُ ّۡ ِٕۡسِِْٙ  ٱ ِ دَُٜن ث
ۡ
ا  ۦََل يَد ٓۡ ِۡلَۡكٖظ َؿِٛريا ُٛ ٜۡ ََكَن َبۡكُغ َ  هكؾهاو ه٘ه اگك: بگى» [11وكاء: ]اإل ﴾ڸَول

 یو ه١اي ؾلكبا یهاىهیٌ ىیا بأ قا ٬كآو ىیا ه٘چىو که ىیا بك ٌىيؿ هّح٫٩ و ًؿیآ گكؾ اویپك یو ش٘لگ
و  باویپٍح ٍاویا ال یبكؼ هن هك چًؿ ؾهًؿ، و اقائه اوقيؿیب قاآو هايًؿ جىايًؿیي٘ اوقيؿ،یبٓ و بىاليؿ بایل

 ال و هكگم اوث ؿگاقیآ٨ك ؿاویشاو و ه١صمه ؼؿاويؿ کبلم ٬كآو که چكأ ٌىيؿ گكیؾ یبكؼ هؿؾکاق
 .2«ٓىثیي واؼحه یمیچ ىیچً ؿگاویآ٨ك هعؿوؾ ه١لىهات

... هك آيکه ٬كآو قا کىچک و ظ٭یك »ؾاقؾ: چىو ایى هٙلب قا بیاو هیه٘ يو يیم ابى ٠٭یل ظًبل
گیكی کًؿ یا ایًکه ؾق پی هؽال٩ث با آو باٌؿ، یا ایًکه اؾ٠ا کًؿ ه یا ال آو ٠یبصىیی ي٘ىؾه و ؼكؾهٌ٘كؾ

ٌاو قا قا بیاوقؾ، لیکى الله ٠موشل جىاياییجىايؿ ه٘چىو آووث، یا ایًکه هیکه آو واؼحگی و ش١لی ا
ـاجاگكؾؾ. بلکه وی ال ابالؾاٌحه اوث، کا٨ك هی ٠اشم و ياجىاو اوث و ایى ٠صم  یًکه هرل ٬كآو قا بیاوقؾ، 

 .1«باٌؿها هیی ايىاوو ياجىايی بكای ه٘ه
که بكای باًٌؿ، چًاو... ه٘چىو ٬كآو هیبىق و لاها کحب آو٘ايی پیٍیى، ه٘چىو جىقات و ايصیل و 

قا ل١ًث کًؿ، بلکه هك آيکه جىقات قا يیم ي٘ىؾه یا آوظكهحی  بی اظؿی شایم يیىث که به جىقات اهايث و
ٌىؾ، په اگك جىبه ي٘ىؾ که ؼىب، وگكيه کٍحه و ال وی اوححابه هی گكؾؾهىقؾ ل١ى ٬كاق ؾهؿ، کا٨ك هی

 .1...«ٌىؾهی
... هك آيکه به الله ٠موشل یا قوىلً »گىیؿ: هـٓ هی 331ٔهحى٨ای وال  يظصاو و ٌك٦ الؿیى

کًؿ، یا ایًکه الله ٠موشل یا کحب يالله یا پیاهبكايً قا هىقؾ اوحهماء و ج٘ىؽك ظكهحی  بی ؾًٌام ؾاؾه و
و اهايث ی ظكهح بی ٬كاق ؾهؿ یا ایًکه هكجکب ٬ىل یا ١٨لی ِكیط ؾق اوحهماء به ؾیى گكؾؾ، یا ایًکه ال وی

به ٬كآو ِاؾق گكؾؾ، یا ایًکه ؾق پی هؽالث با آو باٌؿ، یا ایًکه هؿ٠ی باٌؿ که ٬كآو واؼحگی و ش١لی 
ؾاق کًؿ یا ایًکه قا ؾاقؾ، یا ایًکه ظكهحً قا ؼؿٌها ایًکه وی جىايایی آوقؾو هرل آویا ياه٘گىو اوث، ی

هك آيکه »گىیؿ: و ه٘چًیى هی .1«گكؾؾهیاوبلم یا ٌهاؾجیى یا یکی ال ؾو ٌهاؾت قا ايکاق کًؿ، کا٨ك 

                                                           
 ابى الًصاق. ،1/118ٓولی الًهی ٔأ: ه١ىية يگا و ؛8/113ٓولی الًهی ٔأهٙالب  -2
 ٓ ال٘ٙبىٞ هٟ المواشك.1/130وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإليگا:  و .ابى ه٩لط ،283ٓ-8/281ال٩كوٞ ٔ -1
 ٓ.٬1/133ًاٞ ٔاإل و ؛8/111ٓولی الًهی ٔأهٙالب  -1
 و ي؛ِالط البلیه ،1/211ٓه١ك٨ة الؿلیل ٔ يالىلىبیل ٨ ؛ابى ه٩لط ،8/281ٓ: ال٩كوٞ ٔيگا و .٬1/131ًٓاٞ ٔاإل -1

 ٟ المواشك.ال٘ٙبىٞ ه به ب١ؿ،ٓ 1/113وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل
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 .2«گكؾؾو٠ؿه یا و٠یؿ الله ٠موشل قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿ، کا٨ك هی
 گىیؿ:اي هیؾق هًٝىهه يابى ٠بؿال٭ى

 فاااه ةو صاااػأوماااان جاحااااد اخلااااالق 
 

 وافااااابعض مااااان ـتااااا  اهلل ادوحااااادأ 
 

 و رشاوفااااااهأو شاباااااه أو افاارشااااال أ
 

 ـػاااار ـافتعؿااااادوفااااو ـااااان ذا ماااازح  
 

 فاااااااه ةومساتافاااااازیء باااااااهلل او آیاااااا
 

 دب وفااااو هاااادیـػااااره و أو افرشاااال أ 
 

 و ٬ال:أالی 
 وماان شاا  رب اخلؾااق او مرشااال فااه

 

 2وٓء احاتاااااام بغااااار تااااارددأؾؼتاااااال  
 

های يالله ال وىی ؼؿاويؿ یگايه و هك آيکه آ٨كیؿگاق هح١ال یا ٩ِحی ال ٩ِات او یا بكؼی ال کحاب»
کًؿ، یا ایًکه پیاهبكاو قا ايکاق ي٘ىؾه یا ؾًٌام ؾهؿ یا ایًکه قوىلً قا ايکاق ي٘ایؿ، گكچه ال قوی قا ايکاق 

گكؾؾ. اوحهماء باٌؿ و کا٨ك هیٌىؼی و هماض باٌؿ، ه٘چىو لهايی که ٠٘ؿا ایًچًیى کًؿ، ک٩ك هی
جىبه کكؾه و بالگكؾؾ. جا آيصا ایًکه ايً قا جک٩یك کكؾه و اؾب کى و لىی الله هح١ال یا آیات یا پیاهبكکًًؿه

٬كاق اظحكاهی  بی اي قا ؾًٌام ؾاؾه و هىقؾ اهايث وگىیؿ: و هك آيکه پكوقؾگاق شهايیاو یا ٨كوحاؾهکه هی
 .«باٌؿؾهؿ، بؿوو هیچ ٌک و جكؾیؿی، ٬حل وی ظح٘ی هی

 گىیؿ:ؾق ایى لهیًه هی ج١الیاللهقظ٘ه٠لیه٘او١ؿ بى ظ٘ؿ بى ٠حی٫  و ٌیػ 
 و رشوفااااااااه ـػااااااارأ و شااااااا  اهللأ

 

 فااااای شاااااؼرإن ماااااات ؽااااار تائااااا  إ 
 

 ن ؿال:أفی إ

 و رشاااااوفه ؿتااااالأمااااان شااااا  اهلل 
 

 ٓ تؼبؾااااااااان فاااااااااتوبة فاااااااااه كاااااااااؼل 
 

 ـاااااااذا  ماااااان ردتاااااااه تاااااااؽررت
 

 3باااال ؿتؾااااه بؽاااال حااااال ؿااااد  باااات 
 

گكؾؾ، ٬كاق ؾهؿ، کا٨ك هیاظحكاهی  بی هك آيکه الله ٠موشل یا قوىلً قا ؾًٌام ؾاؾه و هىقؾ اهايث و»
گىیؿ: هك آيکه اگك ؾق ظالی ب٘یكؾ که جىبه يکكؾه باٌؿ، شایگاه وی آجً شهًن اوث. جا آيصا که هیو 

ٌىؾ. ه٘چًیى آيکه اي هكگم پفیك٨حه ي٘یٌىؾ و جىبهاي قا ؾًٌام ؾهؿ، کٍحه هیالله ٠موشل یا ٨كوحاؾه
 .«باٌؿهی اي پفیك٨حه يٍؿه و ؾق هك ظال، ظکن وی کٍحه ٌؿواقجؿاؾ وی جکكاق گكؾؾ، جىبه

                                                           
 .يالعًبل يٌیػ یىو٧ هك٠ ،111ٓ-1/111ٔ ي: ٤ایة الً٘حهيگا و .٬1/131ًٓاٞ ٔاإل -2
 ٓ.113-٠1/111٭ؿ ال٩كائؿ وکًم ال٩ىائؿ ٔ -1
 .111 :يیل ال٘كام بًٝن هحى الماؾ، َ -1
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 گىیؿ:هی ةو هىوی ٌعاؾ
 ربااااااع یرتااااااد ماااااان ٓیسعااااااادأ يف

 

 شااااااالم حااااااآ یبعاااااادترـااااااه اإل يف 
 

 و بؼااااااـهأو بافػعاااااال أبافاااااااؼول 
 

 ظتؼاد افااااااااـد ؿااااااال بااااااااسـهناو باااااااا 
 

 و حمؿااااااااداأن صااااااااتم اخلافاااااااااق إ
 

 و یادظاااااااااای افااااااااااـبوة ؾؿبعااااااااااداأ 
 

 إفی ؿوفه:

 و  زیؼااااااااهأتؼاااااااذیره ادصااااااااحف 
 

 1تطبقؼاااااااهو أؽااااااار ادػاااااااروض أكو أ 
 

و آو با اقجکاب ٬ىل یا ١٨لی ک٩ك آهیم یا  گىیؿٌ٭اوجً٘ؿ با چهاق ٠٘ل هكجؿ ٌؿه و اوبلم قا جكک هی»
باٌؿ. یا ایًکه چىو آ٨كیؿگاق هح١ال یا هایی ه٘كاه الله ٠موشل هیٌكک وقلیؿو یا ا٠ح٭اؾ به ؼؿا گىيه

گىیؿ: و پاقه کكؾو هّع٧ یا آيصا که هیاي قا ؾًٌام ؾهؿ یا ایًکه اؾ٠ای يبىت کًؿ. جا هع٘ؿ ٨كوحاؾه
 .«باٌؿها یا ايکاق آيچه ٨كْ اوث، یا ايکاق جٙبی٫ آو ال ایى ٬بیل هیآلىؾه کكؾو آو به پلیؿی

یا ذىاب یا  ... هكآيکه به چیمی ال ؾیى قوىل الله »گىیؿ: هی اهام هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب 
ٌىؾ. و ؾلیل آو کبلم الله ٠موشل اوث که ی٠٭اب و هصالات آو، اوحهماء و ج٘ىؽك وقلؾ، کا٨ك ه

ِ ... ﴿ ٨كهایؿ: هی ث
َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ  ََل  ڡَُ

 ٗۚ ۡٓ ُِس   .1[88-81]الحىبة:  ﴾...إِيَؿَٰ٘
  .1«باٌؿؾیى، ک٩ك ِكیط هیقیٍؽًؿ ي٘ىؾو اوحهماء و ج٘ىؽك و »گىیؿ: و ه٘چًیى هی

که الله ٠موشل ؾق هىقؾ  کًین، ه٘چًاوی به ؾیى قا جک٩یك هیو ه٘چًیى اوحهماءکًًؿه»گىیؿ: و هی
ِ ... ﴿ بىؾ، چًاو ٨كهىؾ: ی جبىک ه٘كاه قوىل الله ِعابی که ؾق ٤موه ث

َ
ِۡ أ ًُ ِ  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ

ُـِءوَن  ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ۚٗ  ََل  ڡَُ ۡٓ ُِس ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘ ی ؾیگكی الله ٠موشل و ؾق آیه ﴾...َتۡكَذِؾُروا
ٓۡ ِِف  َوًَؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:هی َل َقَْۡيُس ٍـّ َُِتَٰتِ َٗ ٓۡ َءاَيَِٰخ  ٱّۡ ِٕۡكُذ ۡن إِذَا َق

َ
ِ أ ة  ٱّللٍّ َٛ ِ  ث

ُ
أ ـَ ۡٛ ة َويُۡكَذ َٛ ِ يُۡسَىُؿ ث

 ْ ٜا َٰ ََيُُٜع ٓۡ َظَّتٍّ ُٛ َك َٔ  ْ ُكُؽوا ٌۡ ِ  وَََل َت ۗۡ إِنٍّ  ۦٓ ِِف َظِؽيٍر َدرۡيِه ۡٓ ُٛ ِۡسُْ ّٔ ا  ٓۡ إِذا َ إٍُِّٗس ُِٔف  ٱّللٍّ َجَٰىٌِِيَ َصة ُٕ ۡ  ٱل
َٓ ََجِيًكة ٱوَ  ٍّ٘ َٛ َٖ ِِف َص َٰىِؿِي َؽ
 يالل ٌ٘ا بكٓ قا ظکن ىیا ٬كآو،ٔ کحاب ؾق ؼؿاويؿ» [210]الًىاء:  ﴾١٤٠ّۡ

                                                           
 ٓ.112-1/110ٔ يهًٝىهة الفهب الً٘صل -2
 ٓ.1/18الؿقق الىًیة ٔ -1
 ٓ.1/208الؿقق الىًیة ٔ -1
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 با ٌىؾ،یه گك٨حه چهیبال به ؼؿا اتیو آ ٌىؾیه ؿهیوقل ک٩ك ؼؿا اتیآ به ؿیؿیًٌ چىو که اوث کكؾه
 ؼىؾ يابهًصاق یو ٌىؼ ک٩ك ال و ؾوثٔ بپكؾاليؿ یگكیؾ وؽى به که آيگاه جا ؿیًیهًٍ یکىاي ىیچً

ٓ ؿیؾهیه ٨كا گىي آياو اوحهماء و به ؿیٌىیه ىیهًٍ٘ ٍاویا با کهٔ ِىقت ىیا ؾق گ٘اویبٓ. بكؾاقيؿ
 که ىثیي کٌٓ. گٍث ؿیؼىاه ٍاویا کیٌك ٬كآو به اوحهماء و ؾقٔ بىؾ ؿیؼىاه آياو هرل هن ٌ٘ا

 جا ؿیمیبپكه ٍاویا و هصالىه هؽالٙه ال پهٔ آوقؾ؛یه گكؾ ؾولغ ؾق یه٘گ قا و کا٨كاو هًا٨٭او ؼؿاويؿ
 .2«ٓؿیائیي گك٨حاق ؾولغ آجً به آياو ه٘كاه
و با وشىؾ ؤىض و قوًٌی يّىَ و جّكیعات ٨٭ها هبًی بك  ها په ال ي٭ل کبلم اهل ٠لن و ؾیىا

ی الله ٠موشل و قوىلً و ؾیى اوبلم و ایًکه ظکن وی، کٍحه ٌؿو و ٬حل به ؼا٘ك ک٩ك اوحهماءکًًؿه
ايؿ که چًیى ٌؽّی بك اوان ظؿ و يه ک٩ك و باٌؿ، بكؼی ال ٠ل٘ا بؿیى و٘ث و وى ق٨حهاقجؿاؾ هی

ؾیؿگاه هؽال٧ با يّىَ ِكیط ٬كآيی و اظاؾید ِعیط يبىی که پیٍحك ٌىؾ. اها ایى اقجؿاؾ کٍحه هی
آيصا که هكشئه »باٌؿ. ی اقشاء هیباٌؿ و بلکه ایى ؾیؿگاه بكؼاوحه ال يٝكیهها گفٌث، هیبیاو آو

ايؿ که ؾق ٬لِب آيکه ج٘ام ٠٘كي ظحی یک وصؿه هن بكای الله ٠موشل يکكؾه و گ٘او بكؾه و جّىق کكؾه
ی قوله يگك٨حه و ظحی که ِؾقه٘ی به ٠ًىاو لکات اهىالً يپكؾاؼحه و هیچگىيه يیحی بكای اؾاهكگم قولی قا 

و بلکه چه بىا به ؾًٌام ؾاؾو الله ٠موشل و قوىلً پكؾاؼحه و ٠٘ؿا  ظس بیث الله العكام يؿاٌحه اوث
ك یکی کكؾه اوث، ای٘او وشىؾ ؾاقؾ؛ و ظحی اگك وی قا به ؼا٘اظحكاهی  بی به هّع٧ ٌكی٧ اهايث و

ها ا٬كاق ؾاٌحه باٌؿ، ه٘چىو یک هىل٘او گًه کاق هكؾه گىیًؿ: اگك ٬لبا به آوال ایى اهىق بکٍین، هی
 ...ٌىؾاوث. و چىو ال جىبه کكؾو اهحًاٞ وقلؾ، بك اوان ظؿ و يه ک٩ك و اقجؿاؾ، کٍحه هی

ايؿ، لیكا ایًها ال ایى گفاٌحههای ؾوقاو ها، بىیاق بیٍحك ال ایى ٤لى و ا٨كاٖ کكؾه و پا قا ٨كاجك اها هكشئه
کًًؿ ٔيه ٜاهكا و يه باً٘ا او قا بك چًیى ٌؽّی به هیچیک ال اظکام ک٩ك ٜاهكی یا باً٘ی ظکن ي٘ی

ها ها بىؾيؿ، با اشكای اظکام ٜاهكی بك آوهایی که پیً ال ایىکه هكشئه کًًؿٓ ؾق ِىقجیجک٩یك ي٘ی
گ٩حًؿ: اگك چًیى ؾايىحًؿ و هیباً٘ی قا بكای وی شایمه هیکكؾيؿ، لیکى با ایى ظال ای٘او هؽال٩ث ي٘ی

و ایى ؾًٌام ؾلیل بك  له ٠موشل و قوىلً ؾًٌام ؾاؾه اوثٌؽّی قا بکٍین بؿاو ؼا٘ك اوث که به ال
گكؾايؿ، لیکى باٌؿ. و ایى ؾًٌام، جک٩یك و کٍحى وی قا بك اوان اظکام ؾيیا بك ها واشب هیک٩كي هی

هى بىؾه و ؾق يمؾ الله ٠موشل يصات ئا٬كاق ؾاٌحه باٌؿ، وی ه ِؿ٪ قوىل الله اگك ٬لبا و ؾق ٬لب به 
کًًؿ و باً٘ی کىايی که ـکك ي٘ىؾین، ظکن هی های ه١اِك به ای٘او ٜاهكی وباٌؿ. اها هكشئهیا٨حه هی

                                                           
 ٓ.1/201هّؿق پیٍیى ٔ -2
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 .2«ؾايًؿکًًؿ، وی قا هىحىشب و هىحع٫ ظؿ هن ي٘ی٠بلوه بك ایًکه او قا جک٩یك ي٘ی

 :اعحهضاء به دیى سا به ديبال داسداؽی که پًجن: الف غلبه
چكا که با کبلم و ال ٘كی٫ لباو اوث که ؼٙاب  ؛ای به ال٩اٚ ي٘ىؾه اوثاوبلم ٠ًایث و جىشه ویژه

٨هً٘ؿ. و بك ایى کًًؿ و ه٭ّىؾ و هكاؾ یکؿیگك قا ؾقک ي٘ىؾه و هیٌىؾ و هكؾم با آو ليؿگی هی٨ه٘یؿه هی
ة﴿ ايؿ:و قاوحی و ٠ؿالث ؾق گ٩حاق اهك ي٘ىؾه و ٨كهىؾهاوان اوث که الله ٠موشل به ِؿ٪  َٛ حَّ

َ
د  َيَٰٓ

 َٖ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ َٔ ْ َءا ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ َف  ٱّللٍّ َٔ  ْ ٜا َِٰؽرِيَ َوُكُٜٗ و  ؿیبحكو ؼؿا الٕ هئهًاو یا» [223]الحىبة:  ﴾١١٩ ٱّصٍّ
 .«ؿیباٌ قاوحاو با ه٘گام

ٓۡ وَ ﴿ و ه٘چًیى ٨كهىؾيؿ: ْ ِإَوذَا ًُْۡذُ ٜا ُ  یؾاؾگك ؿ،یگ٩ح یوؽً که یو هًگاه» [211ي١ام: ]األ ﴾ٱۡقِؽل
 .«ٓؿیيٍى هًعك٦ ظ٫ و الٔ ؿیکً

باٌؿ؛ و بلکه ایى کحاب و بكای ال٩اٚ، ج١كی٧ ه١یى و هٍؽّی که بؿاو ه٭یؿ و هعّىق باٌؿ، ي٘ی
ها وًث و اٌاقات ٨٭ها اوث که ؾق وا٬ٟ ج١یى کًًؿه ال٩اٚ ِعیط و ياؾقوث و هٍؿاق ؾق هىقؾ آو

گىيه اوث که ٨٭ها ؾق ابىاب هؽحل٩ی بىیژه ؾق باب ٬ف٦ و اقجؿاؾ، بؿیى ال٩اٚ یىباٌؿ و ا هی
ايؿ که لی٧ کكؾهؤی ال٩اٜی ه١یى و هٍؽُ جهایی قا ؾق لهیًهو بلکه بكؼی ال ٨٭ها کحاب .1ايؿ پكؾاؼحه

 جىاو به هىاقؾ ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:  ال آو ش٘له هی
 « هـ؛ 831هحى٨ای « ٍاه٠كب»ی يگاٌحه «فػاظ افؽػرأافـجاة من 
 هع٘ؿ بى ٬ٙب الؿیى؛  ی ابى ٠ليل٩اٚ الک٩ك يگاٌحهأای ؾق قواله 
 ي٬اق يبه ٌكض ٌیػ هبل ٠ل «فػاظ ادؽػرةٕا افبدر افرصقد يف»ی و قواله . 

ايؿ، و بلکه کحبی قا ؾق لهیًه به هبعد ال٩اٚ يیم پكؾاؼحه «أداب وافرؿاق»و يیم هعؿذیى ؾق ابىاب 
افصؿت »جىاو به کحاب که ال ایى هیاو هی ايؿی جعكیك ؾق آوقؾهگ٩حى به قٌحهوکىت و آؾاب وؽى 

ؾق ایى قاوحا کحبی  ي٠اِن و ویى٘ يبأالؿيیا، اٌاقه ي٘ىؾ. و يیم ابى  يبأی ابى يگاٌحه «وآداب افؾسان
ؾاٌحه و ی اهل ٠لن، ؾق ایى لهیًه وه٘ی وا٨ك و بمقگ اها بكؼی ال ائ٘ه .1ايؿی جعكیك ؾقآوقؾهبه قٌحه

                                                           
 بؽیث. ي، ٠ل211-218يعكا٨ات ال١٭ؿیة وال١ل٘یة .... خ اإل -2
 لیؿ. بىأٌیػ بکك بى ٠بؿالله ، 1 :الل٩ٝیة، َ يه١صن الً٘اه -1
کحاب الّ٘ث »ايؿ ؾق کحاب لی٧ ٌؿهؤای ال کحبی که ؾق باب لباو به ٘ىق هىح٭ل یا ؾق ٔ٘ى کحاب جبًگك به هص٘ى٠ه -1

هصكی؛ ٬ىن الؿقاوة الحی ٬ام بها الٍیػ: يصن ٠بؿالكظ٘ى  112الؿيیا هحى٨ای وال  يبأی ابى يگاٌحه« وآؾاب اللىاو
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جىاو به ها هیکه ال هیاو آو ايؿهع٭٭ايه و هىٌکا٨ايه و باقیک بیًايه و با ؾ٬ث کاهل بؿیى هبعد پكؾاؼحه
، اٌاقه اللهقظ٘هنٌاگكؾي ابى ٬ین و ابى ظصك  و ةوبلم ابى جی٘ی، ٌیػ اإليظ٩اٜی ه٘چىو اهام يىو

 .2ي٘ىؾ
، لیكا با ي٫ٙ ٌهاؾجیى، وقوؾ به اوبلم باٌؿاها اه٘یث ایى هبعد به ؼا٘ك اقجباٖ آو با لباو هی

ظاِل گكؾیؿه و با ي٫ٙ و بك لباو آوقؾو ٔؿ ٌهاؾجیى، و٬ىٞ ؾق يىا٬ُ اوبلم و ؼكوز ال آو ظاِل 
گىیؿ: ؾق اه٘یث ي٭ً لباو و بمقگی شكم آو هی  گكؾؾ. و بؿیى ؼا٘ك اوث که ه١اـ بى شبلهی

 .1«ٌىيؿبه آجً ايؿاؼحه هی - یا بیًی -، به ِىقت ايؿای که گ٩حهآیا هكؾم شم به ؼا٘ك وؽًاو بیهىؾه»
وىگًؿ به ؼؿاويؿی که ه١بىؾ بك ظ٭ی شم او يیىث، ايىاو ؾق »گىیؿ: هی  و ٠بؿالله بى هى١ىؾ

 .1«قوی لهیى به هیچ اهكی ه٘چىو ليؿايی کكؾو ؾقال هؿت لباو يیالهًؿ يیىث
یابؿ که ؾق آو يىبث به ایى هبعد، ؾقهیهل کًؿ، ؤبكاوحی هكآيکه ؾق کحاب الله ؾ٬ی٫ ٌؿه و ايؿکی ج

ای گكؾیؿه اوث جا ایًکه هىل٘او قا ال و٬ىٞ ؾق اوحهماء و ج٘ىؽك با ج٘اهی ايىاٞ و جىشه و ٠ًایث ویژه
ة﴿ ٨كهایؿ:هؽحل٧ آو، ظ٩ٛ ي٘ىؾه و بكظفق ؾاقؾ. الله ٠موشل هی های ِىقت اٌکال و َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي  ٱَّلٍّ

ْ َرَٰ  ٜا ُ ٜل ٌُ ْ ََل َت ٜا ُ٘ َٔ ْ َءا ٜا ُ َ٘ة َوًُٜل ۡؿَٗةِق ـُ ْۗۡ وَ  ٱٗ ٜا ُك َٕ ٕ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» [201]الب٭كة:  ﴾ٱۡق
ٓ ؿیکًیه ٬كآو اتیآ ا٨ثیو ؾق ظ٩ٛ یبكا ؼىؾ، ٍحكیب و جىّشه هكا٠ات یج٭أا ٥٘بكیپ ال که یهًگاهٔ

َ٘ة﴿ :ؿیهگىئ  جا ؿیبك کاق به قا یگكیؾ یه١ً هن یهاواژه بلکهٕ یبپا قا و ها کى هاوثیق٠ا: ٔ﴾َرَِٰق
و ٓ ببكيؿ کاقي به میآه و ؾًٌام لٌث ه٩هىم و ؾق کًًؿ وىءاوح٩اؾه آو ال يحىايًؿ و هٍكکاو اویهىؾی

                                                                                                                                                         

 .1 :ه١صن الً٘اهی، َ ، و211-212 :ؼل٧، َ
 لیؿ. بىأٌیػ بکك ، 1 :ه١صن الً٘اهی الل٩ٝیة، َ -2
 ٌ٘اقهظكهة الّبلة،  يشاء ٨ی٘او، باب ها اإل ؾق يجكهف؛ 11011ٓٔ ٌ٘اقه ،1/111ٓال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أ به قوایث -1

ٓۡ  َتَذَضةَِفَٰ ﴿ الح٩ىیك، ٠ًؿ ٬ىله ج١الی: ؾق يالًىائ و ؛: ظىى ِعیطو ؾق هىقؾ آو گ٩حه اوثٓ 1/21ٓ، 1828ٔٔ ُٛ ُُٜ٘ب ُص
 ِٖ َغةِصفِ َق َٕ ۡ ٓ، 1012ٔ ٌ٘اقهال٩حًة،  يال٩حى، باب ک٧ اللىاو ٨ ؾق ةابى هاش و ؛8/111ٓٓ، 22131ٔٔ ٌ٘اقه ﴾ٱل

ٔ1/111.ٓ 
باب ظ٩ٛ اللىاو و٨ٕل الّ٘ث،  الّن، ؾقالؿيیا  يبأابى ؛ 111ٓٔ ٌ٘اقه ،213ٓالمهؿ ٔ ؾقابى ال٘باقک  قوایثبه  -1

با اوايیؿی آو قا قوایث کكؾه اوث و قشال آو  ي٘بكاي :گ٩حه اوث 20/101ٓال٘صٟ٘ ٔو هیر٘ي ؾق ٓ، 28ٔ ٌ٘اقه
٠ى  يباب الًه «ه٭ؿهة ِعیط هىلن»بكای هٍاهؿه بؽٍی ال ا٬ىال ول٧ ؾق باب لباو يگا:  و ذ٭ات هىحًؿ.

، ؾ.ياِك 212و210 :ٓ، و وىقة العصكات ؾقاوة جعلیلیة وهىٔى٠یة، 232َ-2/211ٔ يالعؿید بکل ها وٟ٘، يىو
 بى ولی٘او ال١٘ك.
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ۡؿَٗة﴿ :ؿیبگىئ ـُ -یه ٨كو ٌ٘ا بك ٥٘بكیپ بؿايچه و ؼىب. کى هاوثیق٠ا يگك، ها ؾق ايؿال، يٝك ها بكٔ ﴾ٱٗ
 .«ؿیو بًٍى ؿیؾه ٨كا گىيٓ ؿیگىیو ه ؼىايؿ

باٌؿ، و اوح٩اؾه ي٘ىؾو ال آو ؾق وؽى گ٩حى هی« قا٠ًا»ی کكی٘ه بیايگك ٠ؿم اوح١٘ال کل٘هایى آیه 
٠ًِا»لباو قا چكؼايؿه و ایى کل٘ه قا   - که ل١ًث ؼؿا بك آياو باؾ -چكا که یهىؾ،  کكؾيؿ که ال جل٩ٛ هی« ق 

قا بك جل٩ٛ ياِعیط آو ؼكؾی بىؾ و ؾق ؼٙاب به قوىل الله به ه١ًای ياؾايی و بی« ةالك٠ىي» یهاؾه
ؼكؾی و ٠یب و لٌحی بىؾ؛ بؿیى ؼا٘ك اوث که ٘ىؾو پیاهبك به کنو ٬ّؿٌاو هح٧ّ ي آوقؾيؿلباو هی

َٖ ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل ؾق قاوحای ؤىض ؼباذث یهىؾ هی ِ ّٔ َٖ ِي ْ ُيَّؿِوَُٜن  ٱَّلٍّ ةُهوا َٚ َٓ ََّۡكِ َقٖ  ٱ
َٜاِعكِِٙ  َ٘  ۦٍّٔ َ٘ة وََقَطۡي ِٕۡك ٜلَُٜن َق ٌُ فۡ ة وَ َوَي َٕ ة ِِف  ٱۡق ٘ا ٓۡ َوَؼۡك ِٛ ِ لِۡكجَذ

َ
َ٘ة ََلٍّۢا ثِد ٖف َوَرَِٰق َٕ ى َدرۡيَ ُمۡك ِٖ  ٱّلِي

َؼۡكَ٘ة وَ 
َ
َ٘ة َوأ ۡك ِٕ ْ َق ٜا ُ ٓۡ ًَةل ُٛ جٍّ

َ
ٜۡ خ َ فۡ َول َٕ ۡؿَٗ وَ  ٱۡق ـُ ُٓ ٱٗ ُٛ َ٘ ٍَّّك ََٜم َوَؾَِٰسٖ  ًۡ

َ
ٓۡ َوأ ُٛ ٍّ ا ل ُ ة َََّكَن َػرۡيا  ٱّللٍّ

َُٜ٘ن إِ  ِٔ ٓۡ وَََل يُۡؤ  ؼىؾ یشاها ال قا وؽًاو اویهىؾی ال یبكؼ» [18]الًىاء:  ﴾ڎَلٍّ ًَِْيَلا ثُِسۡىؿِِٚ
 ِعبث پهلى چًؿ و چًؿگىيه و و واقويه ؾاقيؿیه ؾوق به یاِل یه١اي ال قا و کبلمٔ گكؾايًؿیه هًعك٦

ٕٓ نی٩موؾیي اوی٠ّ و شمٔ نیيبكؾ و ٨كهاوٕٓ نیيگك٨ح کاق و به قا جى وؽىٔ نیؿیًٌ: ًؿیگىیو هٓ کًًؿیه
 چیپ قا لباوٓ یولٔ یبپا قا ها:ٓ گ٩حًؿیهٔ و. قا یؿيیيآًٌ شم یيًٍى و کاي ياقوا وؽًاؤ بًٍى

ٓ ٌاوهؿ٦ٔ وٓ ...گ٩حًؿیه با،یيال: ی١ًی قا٠ًًِا، ای ها، چىپاو ی١ًی ًا،یقا٠ قا٠ًِا،: یشا و بهٔ ؾاؾيؿ یه
ٓ بایيال یو کاقها ياقوا وؽًاو ه٘ه ىیا یشا بهٔ آياو اگك یولٕٓ قوىل ىیو ي٩كٔ بىؾ ىیؾ ٍؽًؿیق
 بهٓ نیکً ؾقٮ قا ظ٭ائ٫ جأ بؿه ههلث ها و به بًٍىٓ قا ها وؽًاؤ و نیکكؾ و ا٘ا٠ث نیؿیًٌ: گ٩حًؿ یه

 ک٩كٌاو وبب به قا آياو ؼؿاويؿ کىیو ل جكؾقوثٓ و والگاقجك ثیوا١٬ بأ و بىؾ ٍاویا و ِبلض ي٩ٟ
 ٘اویا یايؿک ٌ٘اق شم و لفآ اوث ٨كهىؾه هعكومو  هٙكوؾ ؼىؾ قظ٘ث و الٔ اوث ي٘ىؾه ىیي٩ك
 .«ًٓؿیگىیي٘ کیلبّ  قا ظ٫ یو ؾا٠ٔ آوقيؿ یي٘

آهؿه  «ؾوز افـجاة»جىاو به آيچه ؾق اها ال ؾیگك ال٩اٚ ؾال بك ج٘ىؽك و اوحهماء به الله ٠موشل، هی

َٜ ﴿ اٌاقه کكؾ و آو ایًکه: هك آيکه به ؾیگكی بگىیؿ: ؾیگ با گ٩حى ُٚ  ِۡ ًُ ُ َظٌؽ  ٱّللٍّ
َ
شىٌیؿ و ٤فا  ﴾١أ

گكؾؾ، لیكا ٬ّؿ و يیث وی ال ایى ال٩اٚ، ج٘ىؽك به کبلم الله ٠موشل پؽحه ٌؿ، با ایى ال٩اٚ کا٨ك هی
 .2«جبكک شىحى و ؼىي يیحیبىؾه اوث يه 

ی ی اؼبلَ قا کًؿی یا ایًکه پىوث وىقههك آيکه بگىیؿ: پىوث وىقه»آهؿه اوث:  1ةو ؾق ٜهیكی
                                                           

 .10 :ل٩اٚ الک٩ك، َأ يٌكض بؿق الكٌیؿ ٨ -2
ظ٘ؿ، أبکك هع٘ؿ بى  يبألی٧ ٜهیك الؿیى ؤگىیؿ: ال٩حاوی الٝهیكیة جٓ هی1/2118ًىو ٔؾق ک٧ٍ الٝ ةظاشی ؼلی٩ -1
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ى، یا ی ی جًمیل قا جبلوت کكؾه و ی٭هایًکه بگىیؿ: بكای چه کىی چًیى هکكق وىقه اؼبلَ قا ِبک 
 گكؾؾ. ای؛ لفا هك آيکه چًیى ال٩اٜی قا بك لباو آوقؾ، کا٨ك هیی جًمیل قا گك٨حه وىقه

٭ه 2«ال٘عیٗ»و ه٘چًیى ؾق  ٍَ ﴿ یآهؿه اوث: یا ایًکه چىو بگىیؿ: ی  َ ۡح ل ٓۡ نَۡۡشَ َ ل
َ
ای، به قا گك٨حه ﴾خ

 گكؾؾ.٬ّؿ اوحهماء و يه هؿاوهث بك ٬كائث و جبلوت ؾق وؽحی و قاظحی، کا٨ك هیؼا٘ك 
ٍَ ﴿ جك الآهؿه اوث: یا ایًکه چىو بگىیؿ: ٬اهث ٨بليی کىجاه ةو ؾق ٜهیكی ۡخَؽۡيَجَٰ

َ
ٓ أ ة زَؿَ إِجٍّ ٜۡ َُ ّۡ  ٱ

ىؾ ٬كاق قا بالیچه ؾوث ؼالله ٠موشل اوحهماء وقلیؿه و آو گكؾؾ، لیكا وی به کبلماوث، کا٨ك هی ﴾١
ی قا ٔوىقهکًؿ، بگىیؿ: آوی یاویى قا جبلوت هیؾاؾه اوث؛ یا ایًکه چىو به آيکه ؾق کًاق بی٘اق وىقه

به ؼا٘ك اوحؽ٩ا٦ و وبک ٌ٘كؾو و جع٭یك کبلم الله  ،1یهٓ ـقه ـقه ؾق ؾهاو هیث و به ؼىقؾ وی بؿه
 .1«گكؾؾکا٨ك هی

ـکك ي٘ىؾه اٌاقه  ي٬اق يجىاو بؿايچه ٌیػ ٠له٘چًیى ال ؾیگك ال٩اٚ اوحهماء به الله ٠موشل، هی
ی١ًی  «و ُكزظاأوافـازظات َكزظا »آهؿه اوث: هكآيکه بگىیؿ: « ال٘عیٗ»و ؾق »گىیؿ: کكؾ، آيصا که هی

 .1«گكؾؾيم٠ا قا با ٔن يىو ؼىايؿه و ٬ّؿ وی ج٘ىؽك و اوحهماء باٌؿ، کا٨ك هی
اگك »٠بیؿ ـکك ي٘ىؾه که وی گ٩حه اوث:  ال ٠٘كو بى يو ال ایى ؾوحه ال٩اٚ اوث، آيچه اهام ـهب

 .1ؾق لىض هع٩ىٚ باٌؿ، ظصحی بكای الله بك بًؿگايً يیىث.« لهب يبأجبث یؿا »
الالله، په وی ؾق پاوػ بگىیؿ: چه چیمی ال اله اکه چىو ٌؽّی بگىیؿ: ال و ال ایى ٬بیل اوث

ی ٌؿه، گ٩حه ٌىؾ: هكجکب گًاه آیؿ جا بگىین: الاله االالله؛ یا ایًکه چىو به آيکهایى کل٘ات بكهی
و وی ال قوی وبک ٌ٘كؾو و اوحؽ٩ا٦ بگىیؿ: چكا ایى کاق قا بکًن، یا ایًکه بگىیؿ:  الله بگى؛ وح٩٥كأ

                                                                                                                                                         

 باٌؿ.هصكی هی ٬823أی و هعحىب ؾق بؽاقا و ظ٩ًی هفهب هحى٨ای وال 
بكهاو الؿیى  ةی ٌیػ اهام ٠بلهيگاٌحه يال٩٭ه ال١ً٘اي ي٨ يگىیؿ: ال٘عیٗ البكهايٓ هی1/2823ؾق ک٧ٍ الًٝىو ٔ -2

 828هحى٨ای  يظ٩ً يبؽاقة ئ٘ه ٠بؿال١میم بى ٠٘ك بى هالظ٘ؿ بى ِؿق الٍهیؿ بكهاو األأهع٘ىؾ بى جاز الؿیى 
 باٌؿ.هصكی هی

ٌیػ  ،211ٓ-2/210ًگك: اقواء ال٥لیل ٔی یه بك هیث ذابث يٍؿه اوث. بيُ ِعیعی هبًی بك ٬كائث وىقه -1
 لبايی.األ

 .يال٭اق يٌیػ ٠ل، 11 :َ و 12-10 :ٌكض بؿق الكٌیؿ، َ -1
  .131 :و بًگك: هؽحاق الّعاض، َ 11 :هّؿق پیٍیى، َ -1
 .ی اهام ـهبي اوثهك ؾو يگاٌحهٓ ٠1/118حؿال ٔهیماو اإل ؛8/201ٓالىیك ٔ -1
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  .2الله وح٩٥كکه بگىین أایى چه کل٘اجی هىحًؿ 
ی اؼبلَ و اوح٩٥اق و ٘لب آهكلي باٌؿ، ک٩ك اوحهماء به کل٘ه ،ؾق ایى يىٞ ال٩اٚ، اگك اقاؾه و يیث

ٌاو وأط و آٌکاق اوث و ؾق ٤یك ایًّىقت وىء اؾب ؾق بكابك الله ٠موشل و يى٠ی جکبك وقلیؿو بىؾو
 گكؾؾ.یى گًاهاو اوث، اها هًصك به ک٩ك ِاظبً ي٘یجك بمقگ که ال باٌؿهی

ٌؽّی به هًگام جىبیط یا جهلیل ٔالاله االالله گ٩حىٓ یا جکبیك یا  آو هًگام کهو ال ایى ؾوحه اوث 
ام یا ایًکه به هًگام ق یا ًٌیؿو هباظد ٠ل٘ی با ٠ّبايیث بگىیؿ: ایى کل٘ات قا بىیاق ًٌیؿهاوح٩٥ا

ؼىقؾو یا يىٌیؿو چیمی ظكام یا ًٌیؿو هىوی٭ی، بىن الله بگىیؿ و بگىیؿ: ایى ـکك الله اوث؟ یا ایًکه 
ـاو قا بًٍىؾ و بگىیؿ  .1..ث يؿاقم.قا ؾوو: ایى ِؿای اال٢ یا ِؿای ليگ اوث و هى آوچىو ِؿای ا

باٌؿ، لیكا له وأط و قوٌى هیک٩ك وقلیؿو ؾق ایى هىؤ»گىیؿ: ابى ظصك ؾق ج١لی٫ بك ایى کبلم هی
هن با ظالث ٠ّبايیث و ؼٍن، ِكاظحا یا يمؾیک به گىیؿ: ایى قا بىیاق ًٌیؿم، آوایًکه ٌؽّی هی

و جكؾیؿی يیىث  کًؿو وبک ٌ٘كؾو ـکك ؼؿاويؿ هح١ال هیظكهحی  بی ِكیط، ؾاللث بك اوحؽ٩ا٦ و
باٌؿ و که اوحؽ٩ا٦ و وبک و ظ٭یك ٌ٘كؾو ـکك، ال ایى شهث که ـکك ؼؿاويؿ هح١ال اوث، ک٩ك هی

و ظكهحی  بی وث که ٬ّؿ و يیث ویا ٌكٖ ک٩ك بىؾو گ٩حى بى٘له به هًگام اقجکاب اهك ظكام، ایى
 .1«اهايث و اوحؽ٩ا٦ بى٘له باٌؿ

ٌىؾ، : وىگًؿ ؼىقؾو جى و باؾی که ال ٌکن ؼاقز هیال ؾیگك ال٩اٚ ک٩ك آهیم آو اوث که بگىیؿ
گىیؿ: ایًکه ٌؽّی بگىیؿ: وىگًؿ ؼىقؾو جى و ؾق ج١لی٫ بك ایى ل٩ٛ هی یکىاو اوث. ابى ظصك 

که ه٭ّىؾ وی ال وىگًؿ، کىی باٌؿ  اوثٌىؾ، یکىاو اوث، لهايی ک٩ك باؾی که ال ٌکن ؼاقز هی
، اها اگك به اوث ال اواهی یا ٩ِحی ال ٩ِات الله ٠موشل و آو ٘بی١حا او٘ی ٌىؾکه بؿو وىگًؿ یاؾ هی

گكؾؾ. ٔو ؾق ایًّىقت چیمی ؾیگك ه٘چىو ٘بل٪ یا آلاؾ کكؾو بكؾه ٠ٔح٫ٓ وىگًؿ یاؾ کًؿ، کا٨ك ي٘ی
 .٠ح٫ٓ کا٨ك ٌؿو وی قا به ؾيبال يؿاقؾٓو چًیى وؽًی ؾق هىقؾ چًیى وىگًؿی ٔبه ٘بل٪ 

اال بالله، او بًٍىؾ ٘ك٦ ؾ٠ىای وی بگىیؿ: الظىل و ال٬ىة ال ؾیگك ال٩اٚ ک٩كآهیم آو اوث که چىو 
آیؿ، یا ایًکه ه٘چىو ایى ... ؾیگك چیىث. یا ایًکه بگىیؿ: ال ایى کل٘ات چه بكهیبگىیؿ: الظىل و ال

 گكؾؾ.ال٩اٚ قا بك لباو آوقؾ، کا٨ك هی
٠موشل و يىبث  گىین ٔهیح٘یٓ: گىیا وشه ک٩ك بىؾو ایى ال٩اٚ، اوحؽ٩ا٦ به ٬ىت و ٬ؿقت اللههی

                                                           
 «.المواشك ٠ى ا٬حكا٦ الکبائك»ؼك کحاب آ، ال٘ٙبىٞ بيابى ظصك الهیح٘ ،1/110ٓوبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -2
 ٓ.1/110ٔه٘او  -1
 ٓ.1/110ه٘او ٔ -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     181

  

ال بالله قا بؿايؿ، وأط اال٬ىة . و ایى بكای آيکه ه١ًای الظىل وباٌؿؾاؾو ٠صم و ياجىايی به الله هح١ال هی
ث که ه١ًای ایى کل٘ه ی ایى ال٩اٚ ک٩ك آهیم، یا ال آو ؾوحه کىايی اوباٌؿ. اها گىیًؿهو آٌکاق هی
که ؾق ایًّىقت ٌایىحه اوث هٙل٭ا به ک٩ك وی ظکن يٍىؾ، بلکه ه١ًای ایى  ؾايؿٓ قا ي٘یٔالظىل و...

گكؾؾ و ؾق ٤یك ایًّىقت کا٨ك کل٘ه بؿو ٨ه٘ايؿه ٌىؾ په اگك بؿايچه پیٍحك گ٩حه بىؾ بالگٍث، کا٨ك هی
 .2..«گكؾؾ.ي٘ی

٬ىة ، الظىل و الآهؿه اوث: چىو یکی ال ؾو ٘ك٦ ؾ٠ىا« ةٜهیكی»و ؾق »گىیؿ: هی ي٬اق يٌیػ ٠ل
آیؿ  ای يؿاٌحه و ال آو چیمی بكي٘یال بالله ٨ایؿهكی ؾق پاوػ بگىیؿ: الظىل وال٬ىة او ؾیگ ال بالله بگىیؿا

ؾق ج٘اهی ایى هىاقؾ  ٌىؾ که ؾق کاوه ؼكؾ گكؾؾ؛ٌىؾ، یا ایًکه بگىیؿ: الظىل يايی ي٘یو ياو و آب ي٘ی
باللهٓ به ٠لث اوحهماء و ج٘ىؽك کا٨ك ال ای الظىل و ال٬ىة ٔبه کل٘هظكهحی  بی به ؼا٘ك اوحؽ٩ا٦ و

  .1«گكؾؾهی
باٌؿ. و ه٘چىو ایى ال٩اٚ ک٩ك آهیم آو اوث و ایى ال ال٩اٜی که پیٍحك گفٌث وأط و قوٌى هی

که به هًگام جىبیط و ـکك الله ٠موشل، چًیى ال٩اٜی قا بك لباو آوقؾ و بگىیؿ: ایى اـکاق و جىبیعات 
ؾ که ؾق کاوه ؼكؾ گكؾؾ؛ که ؾق چًیى هىاقؾی به ؼا٘ك اهايث و ٌىکًؿ و ياو ي٘یٌکن قا ویك ي٘ی

 گكؾؾ.اوحؽ٩ا٦ و وبک ٌ٘كؾو يام الله ٠موشل، کا٨ك هی
اها ایًکه ؾق ایى هىاقؾ، ٠لث ک٩ك، اوحهماء و ج٘ىؽك بیاو گكؾیؿ، بىیاق ِعیط و به شا و ه٩یؿ و 

الله بایؿ گ٩ث؟ یا ایًکه بگىیؿ: جا باٌؿ، لیكا اگك ٌؽّی بگىیؿ: جا چه ايؿاله وبعاو ظائم اه٘یث هی
الی هٙكض کًؿ، به ئگىیی؟ اها ایى ال٩اٚ قا ؾق ٬الب اوح٩هام و به ِىقت وچه لهاو وبعاو الله هی

ٌىؾ. ٔاها اگك ه٘یى ال٩اٚ قا ال قوی ها به ٘ىل ايصاهؿ، کا٨ك ي٘یکه ه٭ؿاق وبعاو الله گ٩حىویژه لهايی
 .1...«گكؾؾٓهی اوحؽ٩ا٦ و ج٘ىؽك بك لباو آوقؾ، کا٨ك

و ال ال٩اٚ اوحهماء وقلیؿو به الله ٠موشل يیم آو اوث که ٌؽّی ؾق ابحؿای يىٌیؿو ٌكاب یا 
و ایى لهايی اوث که  .1گكؾؾکه ؾق ایًّىقت کا٨ك هی ؼىقؾو هال ظكام، بىن الله بگىیؿ اقجکاب ليا یا

که بك و ؾقظالی باٌؿوی ؾق ابحؿای اقجکاب اهكی که ظكام هعٓ بىؾه و ظكام بىؾو آو هح٫٩ ٠لیه هی
و و بلکه ظكام بىؾو آو ؾق ؾیى ال اهىق وأط و آٌکاق اوث، ه٘چى ظكام بىؾو آو وا٧٬ اوث

                                                           
 ٓ.1/110ٓ، و بًگك به ه٘او 1/111ٔه٘او ٔ -2
 .11 :ٌكض بؿقالكٌیؿ، َ -1
 .11 :ه٘او، َ -1
 .11 :ه٘او، َ -1
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 .2ب آو، چًیى بگىیؿال قوی اوحؽ٩ا٦ و وبک ٌ٘كؾو ـکك الله ٠موشل به هًگام اقجکا ٌكابؽىقی
یا ایًکه بگىیؿ: »گىیؿ: و ال ایى ؾوحه اوث آيچه هیح٘ی ال بكؼی ٠ل٘ای ظ٩ًیه ي٭ل ي٘ىؾه و هی

ی ٨ىاؾ و جباهی و بالیچه اوث، یا ایًکه به ظ٭ايیث کحاب الله ا٬كاق هّع٧ ٌكی٧، آلث و وویله
 .1...«الهی قا ايکاق کًؿ های شبكئیل اوث و وظیيکًؿ، یا ایًکه بگىیؿ: ٬كآو ظکایات و ؾاوحاو

ها چیمی شم وبک و ظ٭یك و کىچک ی آواها ایى ال٩اٚ آٌکاقا بیايگك آيًؿ که ٬ّؿ و يیث گىیًؿه
که ج١ٝین و جصلیل و اظحكام ٬كآو کكین باٌؿ، ؾقظالیبؿاو ي٘یظكهحی  بی ٌ٘كؾو ٬كآو کكین و اهايث و

 .اوثواشب و بلکه ال ٔكوقیات ؾیى 
کًؿ، با اوحهماء و ج٘ىؽك که ٬كآو قا جبلوت هیک٩ك آهیم آو اوث که به کىی ه ال٩اٚو ال ایى ؾوح

ِخ وَ ﴿ بگىیؿ: ةُق  ٱَۡلَىٍّ ِ  ٱلكٍّ ةقِ ث  .[13]ال٭یاهة:  ﴾ٽ ٱلكٍّ
ة ﴿ ای قا پك ال چیمی کًؿ، با ج٘ىؽك و اوحهماء بگىیؿ:یا ایًکه چىو کاوه ةرا َٚ ة هِ قا

ۡ
]الًباء:  ﴾ڂَوَكأ

11]. 
وَََكَٗۡخ ﴿ يىٌیؿو يىٌیؿيی ٨اق٢ گكؾؾ، به ج٘ىؽك و ال قوی اوحهماء بگىیؿ: یا ایًکه چىو ؾیگكی ال

اثًة   .[10]الًباء:  ﴾ٴَُسَ
و ﴿ یا ایًکه ال قوی اوحهماء و ج٘ىؽك به هًگام ولو کكؾو با پی٘ايه و کیل بگىیؿ:

َ
ٓۡ أ ُٚ ِإَوَذا ََكلُٜ

وَن  ٓۡ َُيِِۡسُ ُٚ َزُٜٗ  .[1]ال٩٩ٙ٘یى:  ﴾٣وٍّ
ی لهؤی قا کًاق هن ؾق یکصا شٟ٘ ببیًؿ، با اهايث و اوحؽ٩ا٦ و ظ٭یك ٌ٘كؾو هىایا ایًکه چىو ٠ؿه

ا ﴿ ها ؾق ٬یاهث، بگىیؿ:ظٍك ايىاو َظؽا
َ
ٓۡ أ ُٛ ۡ٘ ِٔ ٓۡ ُجَنةهِۡر  ٓۡ وََْ ُٛ َنَٰ  .[11]الکه٧:  ﴾ڏوََظَۡشۡ

ه٘چىو ایى ٬كاق بؿه، یا ایًکه « الٙاق٪»و « الى٘اء»ی ای به ايؿالهیا ایًکه بگىیؿ: ؾق هیاو ٨اِله
ال٩اٚ قا بك لباو آوقؾ؛ یا ایًکه چىو به وىی ي٘ال ؼىايؿه ٌىؾ، ال باب ج٘ىؽك بگىیؿ: هى به جًهایی 

ةَ إِنٍّ ﴿ ؼىاين و بگىیؿ:ي٘ال هی َٰٜ َْ ِٖ  ٱلطٍّ ََ٘ۡهَٰ َق ؿِ  وَ  ٱَّۡىۡعَشةٓءِ َت َُ ٘ ُٕ
ۡ  .1...﴾ٱل

ؼا٘ك اوح١٘ال ٬كآو ؾق ٤یك ال گكؾؾ و ایى به به ؼا٘ك بك لباو آوقؾو ج٘اهی ایى ال٩اٚ، کا٨ك هی
باٌؿ، بك ؼبل٦ اوح١٘ال و به کاقگیكی شایگاه ؼىؾ به ٬ّؿ اوحؽ٩ا٦ و جع٭یك و اهايث و ج٘ىؽك هی

اقگیكی ٬كآو و اوح١٘ال آو ؾق ٤یك ال شای ؼىؾي، بؿوو آو بؿوو ایى ٬ّؿ و يیث؛ لیکى ظكهث به ک
                                                           

 .13 :ه٘او، َ -2
 ٓ.1/183وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
 ٓ.1/183ٔ ه٘او -1
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 .2باٌؿ٬ّؿ اوحؽ٩ا٦ و ج٘ىؽك هن ب١یؿ ي٘ی
که ؾق آو اوحؽ٩ا٦ و کىچک ٌ٘كؾو ه٭ام و  و و هًملث قوىل الله ؤآهیم ؾق ٌاها ال٩اٚ ک٩ك 

 باٌؿ: يه٩حه هی پیاهبك هًملث و اهايث و ٠یبصىیی ال 
گىیؿ:  آيصا که هی ٘ىؾه، اٌاقه کكؾ.ي٭ل ي جىاو به آيچه هبل ٠لی ٬اقی ال ایى ؾوحه ال٩اٚ هی -2

ـکك گكؾؾ که  ایى ظؿید قوىل الله آهؿه اوث: هك آيکه يمؾ وی « ةالٝهیكی»ؾق ٨حاوای »
-و او بگىیؿ: ؼايه و هًبك قا هی 1«اجَل٨َّثِ  رِيَاِض  ٦٤ِْ  َرْوَىثٌ  َو٨ْ٤َِْبِي 1ةَيِِْت  َبْيَ  ٤َا»٨كهىؾيؿ: 

ل ایى يی اوث که ٬ّؿ وی اگكؾؾ؛ و ایى لهابیًن، کا٨ك هیها چیمی ي٘یبیًن، اها ؾق هیاو آو
واقؾ ٌؿه ای٘او  و ؾق وا٬ٟ به اهىق ٤یبی که ؾق اؼباق قوىل الله  وؽى، اوحهماء و ايکاق باٌؿ

 .1«يؿاٌحه باٌؿ
کًؿ، آو اوث که چىو ٌؽّی هی ال ؾیگك ال٩اٜی که ؾاللث بك اوحهماء به قوىل الله  -1

لیىیؿيؿ. ؾیگكی ٌاو قا هیٌؿيؿ، ايگٍحاوال ٤فا ؼىقؾو ٨اق٢ هی بگىیؿ: چىو قوىل الله 
 ،ٌىؾایى ٠٘ل ؼبل٦ اؾب اوث؛ با بك لباو آوقؾو ایى ش٘له کا٨ك هیؾق پاوػ وی بگىیؿ: 

 با ایى ال٩اٚ ؾق وا٬ٟ وًث لیىیؿو ايگٍحاو په ال ٨اق٢ ٌؿو ال ٤فا قا ايکاق ي٘ىؾه ولیكا 
 .1...«ؾقظ٭ی٭ث ال آو قوی گكؾايؿه اوث

 قوىل اللهاها ؾیؿگاه ِعیط آو اوث که چىو ایى ال٩اٚ قا ال قوی ظ٭یك و ؼىاق ٌ٘كؾو ٠٘لکكؾ 
بگىیؿ، کا٨ك  یا ایًکه ال قوی يىبث ؾاؾو ٠یب و ي٭ُ به قوىل الله ایٍاوو اوحهماء و ج٘ىؽك به 

                                                           
 ٓ با ايؿکی جّك1/183.٦بًگك: ه٘او ٔ -2
چكاکه ٬بك ؾق ؼايه وا٬ٟ ٌؿه  ؛٬بك جكش٘ه ٌؿه و ؾق هك ؾو ظؿید با ل٩ٛ البیث واقؾ ٌؿه اوث. و به گىیؿ: ..ظا٨ٛ هی -1

باٌؿ و هی« يبیح»گىیؿ: قوایث ِعیط با ل٩ٛ هی يو ؾق بكؼی ال ٘ك٪ ایى ظؿید به ل٩ٛ ال٭بك آهؿه اوث؛ ٬ك٘ب
ای که ؾق آو قوىل الله ؾق ؼايهكاکه چ ؛قوایث ٌؿه اوث یقوایث ٌؿه اوث و گىیا که به ه١ً «ي٬بك»يیم با ل٩ٛ 

 ٓ.1/11ٔ يي٘ىؾيؿ ؾ٨ى ٌؿيؿ. ٨حط الباقوکىيث هی
هىصؿ هکة وال٘ؿیًة، باب  ي، کحاب الّبلة ٨يبؽاقبه قوایث  .«های بهٍث اوثهیاو ؼايه و هًبك هى با٤ی ال با٢» -1

 ٌ٘اقه 21باب  ،ل٘ؿیًةکحاب ٨ٕائل ا ؾقٓ، و 1/11ٓ، ٨حط 2238ٔو  2231ٔ ٌ٘اقه٨ٕل ها بیى ال٭بك والً٘بك، 
 ٌ٘اقهکحاب العس، باب ها بیى ال٭بك والً٘بك، قؤة هى قیاْ الصًة،  ؾقٓ، وهىلن 1/223ٓ، ٨حط 2111ٔٔ
 ٓ.3/210ٔ يٓ، يىو2130ٔ

 .يهیح٘ ،1/110ٓوبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإل: اإليگا و ي؛ال٭اق ي، ٠ل1-8 :ٌكض بؿق الكٌیؿ، َ -1
 ٓ.1/181وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1



 181  اعحهضاءفصل اول: حکن 

 .2گیكؾهیٌىؾ، اها هىقؾ ج١میك ٌؿیؿ ٬كاق گكؾؾ، وگكيه کا٨ك ي٘یهی
گىیؿ: ک٩ك هیح٘ی هی ...وًث به چه اهىق لٌحی پكؾاؼحه اوث بگىیؿ:  کهایًال ایى ؾوحه اوث و 
 .1باًٌؿلیكا اوحهماء ِكیط به ؾیى هی اوث،یى ال٩اٚ وأط و آٌکاق بىؾو ا
ال ؾیگك ال٩اٚ ایًچًیى، آو اوث که چىو ٌؽّی به يمؾ ؾیگكی به ٩ٌا٠ث و هیايصیگكی  -1

هن بیایؿ جا ایًکه ٩ٌا٠ث و هیايصیگكی وی قا کًؿ،  بپكؾالؾ، وی بگىیؿ: اگك قوىل الله 
گكؾؾ. و ایى لهايی اوث که ایى وؽًاو قا ال قوی ا٨ك هیپفیكم. با ایى ال٩اٚ ک٩ٌا٠حً قا ي٘ی

بك لباو آوقؾ که ؾق ایًّىقت  وبک ٌ٘اقؾو و اوحؽ٩ا٦ به ه٭ام و هًملث واالی قوىل الله
به ظكهحی  بی کیؿ و يه اوحؽ٩ا٦ وؤٌىؾ، اها اگك ایى کل٘ات قا ال قوی جبه ک٩ك وی ظکن هی

  .1گكؾؾقؾ، کا٨ك ي٘یبك لباو آو  پیاهبك و و هًملث واالی ؤٌ
ؾاقای  بگىیؿ: قوىل الله ظكهحی  بی ه٘چًیى اگك ٌؽّی ال قوی اوحؽ٩ا٦ و اهايث و -1

هایی کهًه و ه٘یٍه گكوًه و بىیاق ٨كاهىي کاق بىؾيؿ و یا ایًکه چىو های بلًؿ و لبانياؼى
وث، وی ال هایث قا کىجاه کىٓ که وًث ابؿو گ٩حه ٌىؾ: وبیلث قا کىجاه کى ٔو یا ایًکه ياؼى

کؿو و وكکه قا  قوىل الله کًن یا ایًکه چىو گ٩حه ٌىؾ: قوی ايکاق بگىیؿ: ایى کاق قا ي٘ی
 1...بیًنها ي٘یای هیاو آوام، یا ایًکه بگىیؿ: قابٙهؾووث ؾاٌحًؿ، وی بگىیؿ: آيؿو قا يؿیؿه

 گكؾؾ. کا٨ك هی
ایًکه ک٩ك بىؾو بك لباو آوقؾو ایى .. ».گىیؿ: وپه هیح٘ی بكآيچه بیاو گكؾیؿ، ظاٌیه لؾه و هی

باٌؿ؛ و ؾق ٔ٘ى به کاق بكؾو ي٘ىؾ، بىیاق يیک و به شا هیظكهحی  بی ال٩اٚ قا ه٭یؿ به اوحؽ٩ا٦ و
ها ال قوی جًها یکی ال آواي ٌٖك يیىث بلکه بك لباو آوقؾو ج٘اهی ایى ال٩اٚ بكای کا٨ك ٌؿو گىیًؿه

 .1«گكؾؾٓكوز ِاظبً ال ؾیى هیاظحكاهی، ک٩ك بىؾه ٔو هىشب ؼاوحؽ٩ا٦ و بی
یىو٧ هن ظٕىق ؾاٌث،  ىأبکه ؾق هصله وی  هىوؤى اوث که چىو ؾق ٠هؿ ؼبل٨ث هچًیآقی 

 بىأقا ؾووث يؿاقم. ٬أی ا ؾووث ؾاٌحًؿ و هكؾی گ٩ث: هى آوکؿو ق وؽى ال آو ٌؿ که قوىل الله 
ـیل او پهى هییىو٧ اهك ي٘ىؾ جا ٌٍ٘یك و ٨كٌی ال پىوث که بكای گكؾو لؾو هعکىم  کكؾيؿ، ؾق 

                                                           
 ٓ.1/182ه٘او ٔ -2
 ٓ.1/111ه٘او ٔ -1
 ٓ للعصاوی.٬1/102ًاٞ ٔٓ، واإل1/110ِل: ٤ایة الً٘حهی ٔٓ، وايٝك األ8/111ولی الًهی ٔأهٙالب  -1
 ٓ.110-1/183وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
 ٓ.1/110ه٘او ٔ -1
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بیاوقيؿ، په آو هكؾ گ٩ث: ال ؼؿاويؿ هح١ال به ؼا٘ك آيچه بك لباو آوقؾم و ج٘اهی ال٩اٜی که هىشب 
ؾهن که ه١بىؾ بك ظ٭ی شم الله يیىث و کًن و گىاهی هیگكؾؾ، ٘لب ه٩٥كت و آهكلي هیک٩ك هی

 کكؾه و او قا يکًٍؿ. ی اووث. و ایى با٠د گكؾیؿ که وی قا قها هع٘ؿ بًؿه و ٨كوحاؾه
چكا  ؛بك لباو آوقؾظكهحی  بی ال قوی اوحؽ٩ا٦ وله آو اوث که وی آو وؽى قا ؤاها جىٔیط ایى هى

باٌؿ، اهكی ٤یك اؼحیاقی ٘بی١ی که ؾق وكٌث هك ايىايی يىبث به بكؼی ال چیمها هی که ٠ؿم هیل
ال قوی اوحؽ٩ا٦ و وبک و و چىو  .2یىثها هکل٧ يو ؾق ٬ىا٠ؿ ٌك٠ی ايىاو بك اوان آو باٌؿهی

قم، یا ایًکه قا ؾووث يؿاو ٘بٟ و هماز ؼىیً بگىیؿ: هى آو ظ٭یك ٌ٘كؾو يبىؾه و بلکه ال قوی وكٌث
و هايًؿ ایى وؽًاو، هكجکب اهك  ق اوثو یا ایًکه بگىیؿ: ٘بٟ هى با آو ياوالگا اٌحهایی بؿاو يؿاقم
 ظكاهی يٍؿه اوث.

ايؿ و آو ایًکه: چىو ٌؽّی به ٨٭ها بؿاو جّكیط کكؾهو ال ایى ؾوحه ال٩اٚ، هىقؾی اوث که  -1
م  قوىل الله ٌىؾ، باٌؿٓ بگىیؿ، اوححابه هیهی ایٍاو٠ٔیب و ي٭ّی ؾق ؾیى یا آبكوی  1م، ه 

لیكا با ایى ل٩ٛ، به ٠یبصىیی و کاوحى ال ه٭ام و  ،ٌىؾاگك جىبه کكؾ که ؼىب، وگكيه کٍحه هی
  .1اوثپكؾاؼحه  هًملث واالی قوىل الله 

ی يىبث ؾاؾو ٠یب و ؾق آيچه پیٍحك ـکك آو گفٌث، ٬ّؿ و اقاؾه»گىیؿ: هی  يابى ظصك هیح٘
و ایى اهك ه٘چًاو که پیٍحك  قؾو چًاو ل٩ٝی، وأط و آٌکاق اوثؾق بك لباو آو ي٭ُ به قوىل الله 

گكؾیؿه، ... و اظؿی به ؼا٘ك شهالث، ؾق هىقؾ ک٩كی که هكجکب باٌؿ بؿاو اٌاقه ي٘ىؾین، ک٩ك هی
ٔو ؾق ٌهكهای  که ٠٭ل وی والن و وبلهث باٌؿ باٌؿ و يیم به اؾ٠ای ل٥مي لبايی، هاؾاهیه١فوق ي٘ی

باٌؿ، هگك آيکه هىقؾ اکكاه وا٬ٟ گكؾیؿه و ال اوبلهی و ؾق هعیٗ ٠ل٘ی قٌؿ کكؾه باٌؿٓ ه١فوق ي٘ی
 .1«ای٘او بىؾه اوثکه ٬لبً هٙ٘ئى به ؿ، ؾقظالیقوی اشباق ایى ال٩اٚ قا بك لباو آوقؾه باٌ

 ايؿ:قويؿ بك وه گىيهبه کاق هی جىاو گ٩ث: ال٩اٜی که ؾق هىقؾ قوىل اللهاها به ٘ىق کلی هی
گ٩ث: ایى يىٞ ج٭ىین  باًٌؿ، ه٘چىو وؽى آو هكؾی که به قوىل الله ال٩اٜی که ک٩ك هی -2

 .1اوثو ؾق آو قٔایث ؼؿاويؿ ؾق يٝك گك٨حه يٍؿه  ه٠اؾاليه يبىؾ

                                                           
 .20-3 :ٌكض بؿقالكٌیؿ، َ -2
 ابى هًٝىق. ،21/801ٓ: لىاو ال١كب ٔيگا -1
 ٓ.1/111وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل ٓ و٠1/120لی الٍكض الکبیك ٔ يظاٌیة الؿوى٬: يگا -1
 ٓ.1/111وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
ٓ، 8311ٔ ٌ٘اقهلی٧، ؤ، کحاب اوححابة ال٘كجؿیى وال١٘ايؿیى و٬حالهن، باب هى جكک ٬حال الؽىاقز للحيبؽاقبه قوایث  -1
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باًٌؿ و ؼى٦ آو ، گًاه و ه١ّیث هیها ؾق هىقؾ قوىل اللهبك لباو آوقؾو آوال٩اٜی که  -1
ها ا٠٘ال ِاظبً يیىث و يابىؾ و جباه گكؾؾ. ه٘چىو باال بكؾو ِؿا بك قوؾ که به هىشب آوهی

ی کىايی که ؾق قول ظؿیبیه په ال ذبات و هكاش١ه و هايًؿ ِىت و ِؿای قوىل الله
ك ؾق ه٩اؾ ِلط ياههٓ قشىٞ ٔبه هًٝىق جصؿیؿ يٝ ایٍاوبك ِلط، به  ١ٙ٬یث قوىل الله 

ؾق قول بؿق، په ال ایًکه ظ٫ بكای   پیاهبكی کىايی که با و يیم ه٘چىو هصاؾله ي٘ىؾيؿ
قوٌى گكؾیؿه بىؾ، به شؿال پكؾاؼحًؿ؛ و ج٘اهی ایى هىاقؾ ؾق هؽال٩ث ي٘ىؾو با   قوىل الله 

 .2ًٌؿباؾاؼل هی اهك قوىل الله 
ها ی آو، یا به ؼا٘ك آوباًٌؿ و بلکه ِاظب و گىیًؿهی اول هیال٩اٜی که ٤یك ال ؾو ؾوحه -1

که که گ٩ث: چكا ؾقظالی گكؾؾ یا يه، ه٘چىو وؽى ٠٘ك هىقؾ ظ٘ؿ و وحایً وا٬ٟ هی
  .1.1بكین، ي٘ال قا کىجاه کًین؟وایً و اهًیث به وك هیجكوی وشىؾ يؿاقؾ و ؾق آ

بىؾ، چىو ؾق ال٩اٚ،  ها اوحهماء و ج٘ىؽك به قوىل اللهـکك ي٘ىؾم و ؾق آواها ال٩اٜی که پیٍحك 
 باًٌؿ.ِكیط بىؾه یا با ٬یؿ اوحؽ٩ا٦ ؾق بكؼی ال ال٩اٚ ه٘كاه باًٌؿ، شمء ؾوحه اول بىؾه و ک٩ك هی

ها اوحهماء و ج٘ىؽك به ٌكی١ث اوبلهی و ؾاوق و ٬أی ٬كاق ی ال٩اٜی که ؾق آواها ؾق لهیًه -8
يمؾ وی وؽى ال  ؾق ال٘عیٗ آهؿه اوث: هك آيکه» گىیؿ:هی ي٬اق يباٌؿ، ٌیػ ٠لهیؾاؾو آو 

و  ا ایًکه ِؿایی لٌث ال ؼىؾ ؾقآوقؾٌكی١ث قوؾ، په ٠٘ؿا یا به لوق آقو٢ ٔباؾ گلىٓ ليؿ، ی
ایى ال قوی ا٠حكاْ یا کكاهث و ياقٔایحی يىبث به ٌكی١ث ه٭ؿن باٌؿ و ٔبا جع٭یكٓ بگىیؿ: 

قٔایحی و چكا که ٌكی١ث ه٭ؿن قا به اهكی که هىقؾ يا ؛گكؾؾا٨ك هیایى ٌكی١ث اوث؟ ک
 .1«ياؼىٌایًؿی وكٌث و ٘بی١ث ايىاو اوث، جٍبیه ي٘ىؾه اوث

و ال ایى ؾوحه ال٩اٚ آو اوث که چىو ٘ك٦ ؾ٠ىای وی بؿو بگىیؿ: بك اوان ظکن الله  -1
بگىیؿ: ظکن ؾق  ًٌاون. یا ایًکهوی ؾق پاوػ بگىیؿ: ظک٘ی ي٘ی، کًن٠موشل بك جى ظکن هی

                                                                                                                                                         
 با وشىؾٓ، 1/281ٔ يٓ، يىو2081ٔ ٌ٘اقهالؽىاقز و٩ِاجهن، المکاة، باب ـکك  ؾقٓ، وهىلن ٨21/101ٔحط ٔ

 ٩ٛ.ل ؾقاؼحبل٦ 
َٖ وََْۡيۡعَؾرِ ﴿ ٨كهایؿ:اٌاقه به ایى کبلم الله هح١ال ؾاقؾ که هی -2 ِي ِ  ٱَّلٍّ ۡمؿِه

َ
ٖۡ أ ٓۡ  ۦٓ َُيَةُِّىَٜن َخ ُٛ ۡو يُِطيَج

َ
ٌَ٘ح أ ٓۡ وِۡذ ُٛ ن دُِطيَج

َ
أ

 ٌٓ َِل
َ
 .[81]الًىق:  ﴾ڟَقَؾاٌب أ

 ٓ.101-1/101ٔ يٓ، يىو818ٔ ٌ٘اقههىلن، کحاب ِبلة ال٘ىا٨ك و٬ّكها، باب ِبلة ال٘ىا٨ك و٬ّكها،  قوایثبه  -1
 ابى جی٘یة. ،101-108 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1
 .11 :ٌكض بؿقالكٌیؿ، َ -1
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 ایًصا کاقوال يیىث. 
ٓ ؾق هىقؾ ایى ال٩اٚ ـکك يظ٩ً ي٬اق يآيچه ٌٔیػ ٠ل»گىیؿ: ؾق ج١لی٫ بك ایى ال٩اٚ هی هیح٘ي

باٌؿ که ٓ لهايی ک٩ك هیة... ؾق يمؾ ها ٔی١ًی ٌا١٨یًٌاون وي٘ىؾه که چىو ٌؽّی بگىیؿ: ظک٘ی ي٘ی
 .2«٠موشل یا اوحؽ٩ا٦ و وبک ٌ٘كؾو آو باٌؿ ها اوحهماء و ج٘ىؽك به ظکن اللهی آو٬ّؿ گىیًؿه

و يیم ال٩اٜی قا که ؾق لهیًه ٌكی١ث و ٬أی و اظکام هفکىق ـکك »گىیؿ: و ؾق شایی ؾیگك هی
 .1«باٌؿها وأط و آٌکاق هیي٘ىؾه، چىو ال قوی اوحؽ٩ا٦ یا اوحهماء گ٩حه ٌىيؿ، ک٩ك بىؾو آو

و بیٍحكی قا ٌاهؿ هىحین که ال ؾهاو شاهبلو و گما٨ه  اها هن اکًىو و ؾق ایى ؾوقاو ال٩اٚ بىیاق بؿجك
آیؿ، ال٩اٜی که بىیاق بؿجك ال ال٩اٚ ک٩ك آهیمی اوث که ٨٭ها و ٠ل٘ای پیٍیى گىیاو ه١اِك بیكوو هی

ايؿ که چىو کىی ایًچًیى ال٩اٜی قا بك لباو آوقؾ واقؾ هیؿاو ک٩ك و اقجؿاؾ بؿاو اٌاقه ي٘ىؾه و بیاو ؾاٌحه
که بكؼی ال ها ال ظکن و اظکام ٌكی١ث اوبلم ٠یصىیی ي٘ىؾه اوث. چًاوبا جل٩ٛ آو گٍحه و ؾق وا٬ٟ

قا يىبث ای اوث که آوهاوث. و ایى ش٘لهگىیًؿ: ٌكی١ث ؾقیای جاقیکیه١اِكیى شاهل و ياؾاو هی
و بك ایى  بكيؿبه هك ظکن ٌك٠ی که هؽال٧ با هىی و هىن و ؼىاهٍات ي٩ىايی ایٍاو باٌؿ، به کاق هی

ها شاهه ٠٘ل بپىٌايؿ، ه٘چىو کىی و بؿاو هك آيکه ؾق اظکام ٌكی١ث ؾاؼل ٌىؾح٭اؾ و باوقيؿ که ا٠
 .1ق ؼٙكياکی گكؾیؿه اوثاوث که واقؾ ؾقیایی ٠٘ی٫ و جاقیک و بىیا

گىيه با به کاق بكؾو و ایى ٌكی١ث ه٘چىو هًؿی اوث؛گىیًؿ: و ال ایى ٬بیل ال٩اٚ آو اوث که هی
ؾاقيؿ؛ و ایى جٍبیه اٌاقه به آو ؾاقؾ که ٌكی١ث اوبلهی قا با کًایه بیاو هی چًیى ال٩اٜی ه٭ّىؾٌاو

ها قا یک ال آوهكؾم و هًاِب و شایگاه و ظكهث هكًٌاوؿ. و اؤاٞ و اظىال هكوت و شىاي٘كؾی ي٘ی
ٌاو اگك ؾق هًؿی هكوت و شىاي٘كؾی باٌؿ، آيگاه ؾق ٌكی١ث هن ٠ؿالث و ؾق يٝك يؿاقؾ. و به گ٘او

که شایم يیىث هكوت و شىاي٘كؾی قا ؛ ؾقظالی- تعافی اهلل ظام یؼوفون ظؾوا ـبرا -باٌؿ. هی ؾاؾگكی
ؾه و هعّىق ي٘ىؾ؛ ایًچًیى ٠٘لکكؾی، ٠٘لکكؾ یا به لباو و يژاؾی هًحىب کك 1ایؾق گكوهی یا هًٙ٭ه

باو یا وكلهیى باٌؿ که ا٠حباق و ه٭ام و هًملث و کكاهث و بمقگی قا ؾق قيگ پىوث یا لاهل شاهلیث هی
 ؾهًؿ.و به هیماو و ه١یاق ظ٫ ی١ًی ج٭ىا جىشهی يکكؾه و يؿاٌحه و بؿاو اه٘یحی ي٘ی ؾهًؿیا يژاؾ ٬كاق هی

ٓۡ ِقَ٘ؽ ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل هی ُس َٔ ۡزَؿ
َ
ِ إِنٍّ أ ۚٗ  ٱّللٍّ ۡٓ َُٰس ى ٌَ ۡت

َ
-یگكاه گ٘اویب» [21العصكات: [ ﴾خ

                                                           
 ٓ.181-1/181وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -2
 ٓ.1/111ه٘او ٔ -1
 .يك: هع٘ؿ بى و١یؿ ال٭عٙاي، ٌیػ ؾکح21-21 :الع٫، ٠َاؾات وال٩اٚ جؽال٧ ؾیى الله  -1
 .21-21 :ه٘او، َ -1
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ـیل ایى آیه هی ك یابى کر .«اوث ٌ٘ا ىیجكبا ج٭ىا ؼؿا يمؾ ؾق ٌ٘ا ىیجك ی١ًی يمؾ الله »گىیؿ:  ؾق 
و  ج٭ىا و پكهیمگاقی و يه اِل و يىبیکؿیگك،   ٠موشل ه١یاق ج٩أل و ج٩اوت و بكجكی ٌ٘ا يىبث به

 اوث.  ى لهیًه اظاؾید هح٩اوجی واقؾ ٌؿهؾق ای باٌؿ. و ال قوىل الله  يژاؾ هی
جكیى گ٩حه ٌؿ: گكاهی کًؿ که: به قوىل الله  قوایث هی ةهكیك بىي با وًؿي ال أاهام بؽاق

اُ٪٣ْ »٨كهىؾيؿ:  هكؾم چه کىايی هىحًؿ؟ قوىل الله  َٜ ْت
َ
ْكَؽُم٣ْ٫ُ أ

َ
ٌاو ها، با ج٭ىاجكیىجكیى آوگكاهی» «أ

ْكَؽُم »٨كهىؾيؿ:  ال يکكؾین. قوىل الله ئگ٩حًؿ: ای پیاهبك ؼؿا، ها ؾق ایى هىقؾ ال ٌ٘ا و .«باٌؿ هی
َ
َ٘أ

 ِ ِ، اة٦ِْ َع٢ِي٠ِ اّللَّ ِ، اة٦ِْ ٧َِبِ اّللَّ ُٗ ٧َِبُّ اّللَّ ـُ جكیى هكؾم، پیاهبك ؼؿا، بمقگحكیى و گكاهی» «اجلَّاِس ي٬ُ
گ٩حًؿ: ها ؾق آو هىقؾ يیم ال  .«باٌؿ یىو٧ ٨كليؿ پیاهبك ؼؿا ٔی١٭ىبٓ ٨كليؿ ؼلیل الله ٔابكاهینٓ هی

٦َْٓ »٨كهىؾيؿ:  ٌ٘ا يپكویؿین. قوىل الله  ل٬ُِِن  َذ
َ
َؽِب تَْفأ َٓ اِدِن ا١ َٓ په ال اِل و يىب ٠كب ال هى  «٤َ

َلَِم إَِذا »٨كهىؾيؿ:  پكویؿ؟ گ٩حًؿ: آقی، قوىل الله هی ـْ َِ٘غَياُرُز٣ْ ِِف اجَلاِ٪٢ِيَِّث ِعَياُرُز٣ْ ِِف اِْل

٬٫ُا ُٜ ك ًٌاؼث ؾیًی ؾق شاهلیث بهحكیى هكؾم بىؾيؿ، ؾق اوبلم يیم بهحكیى هكؾهًؿ، البحه اگ آياو که» «َذ
 .1«2ؾاٌحه باًٌؿ

و ال ایى ؾوحه ال٩اٚ اوث آيچه به هًگام ؼاقز ٌؿو ال ؾاؾگاه و هعک٘ه ٌك٠ی بك لباو آوقؾه و 
های گىیًؿ: ٬ايىو قا بك ها شاقی کًیؿ و کايىو قا قها کًیؿ. و ه٭ّىؾٌاو ال ٬ايىو، ٠ك٦ و ؾیؿگاه هی

و  باٌؿ ؾٌاو ال کايىو، ٜك٦ ل٤ال هیو ه٭ّى باٌؿ. ياهًؿ، هیقا هفهب ؼىیً هی٬بیله و آيچه آو
قا کايىو ياهیؿه و کبك و ٤كوق وقلیؿه و ل ظکن الله ٠موشل یاؾ ي٘ىؾه و آوگىيه با اٌاقه و کًایه اایى

 .1ياهًؿقا ٬ايىو هیؾاؾه و آو ه قا بك آو جكشیطیلگىحاؼی ي٘ىؾه و ظکن ٬ب
آوقيؿ، ٌؿیؿًا یاو به ؼا٘ك ال٩اٜی که بك لباو هیگىؼل٩اء و اهكا با بكؼی ال ایى گما٨ه اها بكؼی ال

ای قا بکٍؿ، هىو ال ٌؽّی ؾق هىقؾ ظکن کىی که لو با٨ًؿهؤکكؾيؿ؛ ؾق ؾوقاو ؼبل٨ث هبكؼىقؾ هی
ٌىؾ. چىو  ال ٌؿ، په وی ؾق پاوػ بؿو گ٩ث: ؾؼحك شىاو و لیبایی با ٬اجل آو هبللم گكؾايیؿه هیئو

ك ي٘ىؾ جا گكؾو پاوػ ؾهًؿه قا بميًؿ و گ٩ث: ایى ومای کىی اوث له ا٘بلٞ یا٨ث، اهؤؼلی٩ه ال ایى هى
که ظکن ٌكی١ث قا به ج٘ىؽك و اوحهماء و قیٍؽًؿ گیكؾ و اوحهماء و ج٘ىؽك به ظک٘ی ال اظکام 

                                                           
مۡ ﴿ يبیاء، باب، کحاب األيبؽاقبه قوایث  -2

َ
َٜب  أ ٌُ َؽآَء إِۡذ َظََضَ َحۡك َٛ ٓۡ ُش ُ٘ذ ُٜۡت َُ َٕ ۡ ٓ، ٨حط 1111ٔ ٌ٘اقه ﴾...ٱل

 ٓ.211-21/211ٔ يٓ، يىو1111ٔ ٌ٘اقههىلن، کحاب ال٩ٕائل، باب هى ٨ٕائل یىو٧ ٠لیه الىبلم، و ؛8/111ٓٔ
 ٓ.111-1/111ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -1
 .21-21 :٠اؾات وال٩اٚ جؽال٧ ؾیى الله الع٫، َ -1
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 .2باٌؿ ٌكی١ث ک٩ك هی
-گیكیو هىٟٔ ی ؾیگكی ال ٠٘لکكؾ اهكاهايیم ؾق ٌكض ال٩اٚ ک٩ك آهیم، ي٘ىيه  ي٬اق يٌیػ ٠ل

قظ٘حی و اهايث بؿاو و و هصالات ي٘ىؾو کىايی که به بیؾق قاوحای ج١ٝین ؾیى و ١ٌائك آ های آياو
 کًین.  که ؾق ایًصا به ه٘یى ايؿاله ک٩ایث هی کًؿ ايؿ، ـکك هیقوی آوقؾه

ايؿ که پكؾاؼحهيیم ها وه آ... ٩٤لث يىقلیؿه و بٚ ک٩ك آهیم ؾق باب ي٘ال و لکات و اها ٠ل٘ا ال ـکك ال٩ا
... و »گىیؿ:  ه اٌاقه کكؾ، آيصا که هیؾق ایى لهیًه ـکك ي٘ىؾ ي٬اق يجىاو بؿايچه ٌیػ ٠لش٘له هیال ایى 

... اگك به ٨او٭ی گ٩حه ٌىؾ، ي٘ال بگفاق جا ظبلوت ای٘او قا چٍیؿه و آهؿه اوث:  1ؾق شىاهك ال٩٭ه
گكؾؾ.  ن، کا٨ك هیگماقم جا ایًکه ظبلوت جكک ٔي٘الٓ قا بچٍ ؾقیابی، په وی ؾق پاوػ گىیؿ: ي٘ال ي٘ی

ا قا با هن هچكا که ؾقظ٭ی٭ث ظبلوت ه١ّیث و وكکٍی قا بك ظبلوت ٘ا٠ث جكشیط ؾاؾه و یا ایًکه آو
 .1..«هىاوی ٬كاق ؾاؾه اوث.

باٌؿ، به ِىاب  اها ایًکه وبب ک٩ك وی به کاق بكؾو ال٩اٚ اوحهماء و ج٘ىؽك آهیم يىبث به ي٘ال هی
لصىاهك آهؿه اوث: هك آيکه ٠٘ؿًا به وىیی ٤یك ال ٬بله ي٘ال و ؾق ٨حاوی ٥ِكی و ا»جك اوث. يمؾیک

اوث که وشه کا٨ك ٌؿو وی بك آو ظ٘ل گكؾؾ که چىو ه١ح٭ؿ به شىال گكؾؾ. ٌایىحه  بگفاقؾ، کا٨ك هی
ایى ٠٘ل باٌؿ یا ایًکه ال قوی ج٘ىؽك و اوحهماء ي٘ىؾو ي٘ال چًیى ٠٘لی قا هكجکب گكؾؾ، کا٨ك 

 .1«ٌىؾ هی
اه٘یث ٌ٘كؾو ي٘ال و يه قوی اوحؽ٩ا٦ و کىچک و ظ٭یك و بی هك آيکه ال»اوث: و ؾق یح٘یة آهؿه 

 .1«ٌىؾ قا جكک کًؿ، کا٨ك هیال قوی جًبلی، آو
و ال ایى ؾوحه ال٩اٚ ک٩ك آهیم ؾق باب ي٘ال، آو اوث که چىو بگىیؿ: چ٭ؿق بایىحی ایى ي٘الها قا 

ث. یا ایًکه بگىیؿ: بكاین هبللث آوق ٌؿه، به ام جًگ ٌؿه اوبؽىايین، بكاوحی که ال هؿاوهث بك آو ویًه
 .8«گكؾؾ کا٨ك هی ،ؼا٘ك ا٠حكاْ ي٘ىؾو به ٨كٔیث ک٘یث ي٘الها ؾق او٬ات هؽحل٧

ٜاهك ایى ال٩اٚ بیايگك ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی و اوحؽ٩ا٦ و ظ٭یك ٌ٘كؾو ایى ٨كیٕه، ی١ًی ي٘ال 
                                                           

 .11-11 :ٌكض بؿق الكٌیؿ، َ -2
٨كليؿ  يظ٩ً يی يٝام الؿیى .... بى بكهاو الؿیى هك٤یًايگىیؿ: شىاهك ال٩٭ه يگاٌحهٓ هی2/821ؾق ک٧ٍ الًٝىو ٔ -1

 باٌؿ.یة هیِاظب الهؿا
 ٓ.٠1/181بلم ٔ: اإليگا ، ويال٭اقي ٌیػ ٠ل، 12 :ٌكض بؿق الكٌیؿ، َ -1
 .11-11 :ه٘او، َ -1
 .11 :ه٘او، َ -1
 .11-11 :ه٘او، َ -8



 112  اعحهضاءفصل اول: حکن 

 قا ال باالی ه٩ث آو٘او بك بًؿگايً ٨كْ ي٘ىؾه اوث. ای که الله ٠موشل آوباٌؿ. ٨كیٕه هی
و ال ایى ؾوحه اوث که چىو بگىیؿ: چه کىی جىاو آو ؾاقؾ جا اواهك ٌٔكی١ثٓ قا شاهه ٠٘ل بپىٌايؿ، 

چكا که ایى ال٩اٚ بك آو ؾاللث ؾاقيؿ که وی بك ایى ا٠ح٭اؾ و  ؛گكؾؾ ها قا ايصام ؾهؿ، کا٨ك هییا ایًکه آو
که ؼؿاويؿ هح١ال هح١ال وی قا باالجك ال جىايایی و ٘ا٬ث هکل٧ ي٘ىؾه اوث. ؾقظالیباوق اوث که الله 

ُِّْه ﴿ ٨كهایؿ:هی ُ ََل يَُس ۚٗ  ٱّللٍّ ة َٛ  ايؿاله به شم که چیه به ؼؿاويؿ» ]118الب٭كة: [ ﴾َجۡىًكة إَِلٍّ وُۡقَك
قهٕاو ِبك کى؛ به ؛ یا ایًکه چىو بگىیؿ: ٔبكای ي٘ال گماقؾوٓ جا آهؿو «کًؿ.یي٘ ٧یجکل ًیجىايائ

گماقؾو ؾق قهٕاو بكای ج٘ام  ؼا٘ك ا٠ح٭اؾ به ٠ؿم ٨كٔیث ي٘ال ؾق ٤یك ال هاه قهٕاو یا ا٠ح٭اؾ ایًکه ي٘ال
 گكؾؾ.  کًؿ، کا٨ك هی وال ک٩ایث هی

ٌىيؿ که ٬اؾق به پایاو قوايؿو آو يباًٌؿ. و ایى بیايگك ٭بل واقؾ اهكی ي٘ییا ایًکه چىو بگىیؿ: ٠  
آیؿ که باٌؿ. ٔو ه٘چًیى ال آو چًیى بكهی الیٙا٪ ال وىی الله ٠موشل بك بًؿگايً هیا٠ح٭اؾ جکلی٧ ها 

باٌؿ و ایى ؼىؾ ؾق ظ٭یك و کىچک ٌ٘كؾو ي٘ال و  گىیا ي٘الگماقؾو ٠٘لکكؾ هصايیى و ؾیىايگاو هی
ٌىم، کا٨ك  یا ایًکه چىو ؾق هىقؾ ي٘ال بگىیؿ: هى واقؾ ببل و هّیبث ي٘ی .اوحؽ٩ا٦ آو کا٨ی اوثٓ

که ایى ه١ّیث و  چكا که وی ٘ا٠ث الله ٠موشل قا ببل و هّیبث ٌ٘كؾه اوث، ؾق ِىقجی ؛گكؾؾ هی
  .2«که ببل و هّیبث اوثوكکٍی اوث 

ؼىايی؟ و ال ؾیگك ال٩اٚ اوحهماء آهیم ؾق باب ي٘ال آو اوث که چىو به ٌؽُ گ٩حه ٌىؾ: ي٘ال ي٘ی
ًکه بگىیؿ: جا چه هؿت ایى ي٘ال قا بؽىاين، یا ام، یا ایوی بگىیؿ: هى ال ي٘ال یا ي٘الگماقؾو ویك ٌؿه

ؼىايًؿ یا ایًکه ي٘ال ؼىايؿو و يؽىايؿو یکی اوث، یا ایًکه ایًکه بگىیؿ: پیكلياو به شای ها ي٘ال هی
 .1«بگىیؿ: ي٘ال گماقؾم جا ایًکه ٬لبن جًگ ٌؿ

ه چىو و ایًک هل ؾاقؾؤال ایى ال٩اٚ شای بىی ج یککا٨ك ٌؿو ٌؽُ با هك»گىیؿ:  هیهیح٘ی 
یکىاو اوث، اگك ال قوی  گفاقيؿ، یا ایًکه ي٘ال ؼىايؿو و يؽىايؿو  بگىیؿ: پیكلياو به شای ها ي٘ال هی

و ٬ّؿ و يیث ٠ؿم وشىب ي٘ال قا ال آو ال٩اٚ يؿاٌحه  ها قا بك لباو يیاوقؾل بك وی، آو٠ؿم وشىب ي٘ا
ای ال گكؾؾ. وگكيه بكاوان آيچه پیٍحك گفٌث و بیاو گكؾیؿ که ايکاق ي٘ال یا ظحی وصؿه باٌؿ، کا٨ك ي٘ی

اها اگك ٬ّؿ و يیث وی ال جل٩ٛ ج٘اهی ال٩اٜی که پیٍحك بیاو گكؾیؿ،  .گكؾؾٓیآو ک٩ك اوث ٔکا٨ك ه
ِىقت اگك ٬ّؿ و يیث وی و ؾق ٤یك ایى .1گكؾؾ ٌ٘كؾو ؾیى باٌؿ، کا٨ك هیاوحؽ٩ا٦ و جع٭یك و وبک 

                                                           
 .18-11 :ه٘او، َ -2
 ٓ.1/181وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
 ٓ.1/181ه٘او ٔ -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     111

  

ها، بؿوو جع٭یك و اوحؽ٩ا٦ وًگیًی ٘ا٠ات و اٜهاق ٧١ٔ و ياجىايی ي٩ه ؼىیً ؾق به شا آوقؾو آو
 .2گكؾؾ باٌؿ، کا٨ك ي٘ی ها به آو

 اها الفاػ کفش آهیض هشبىط به اراو و اعحهضاء و جحمیش آو:
يّیباو و کىايی که ال بهكه و يّیبی ؾق آؼكت بكؼىقؾاق يیىحًؿ ال ٠٘لکكؾ بیکه ؾق وا٬ٟ شمئی 

ـاو یا جبلوت ٬كآو ال  هی باٌؿ. ال ایى ؾوحه ال٩اٚ آو اوث که چىو ٌؽّی به هًگام ًٌیؿو ِؿای ا
ـيی که ئگكؾؾ. یا ایًکه چىو به ه قوی اوحهماء و ج٘ىؽك بگىیؿ، چه ِىت ک٘یاب و يیکىییٕ کا٨ك هی

ـاو هی ـاو هیگىیؿ ال قوی اوحهماء و ج٘ى ا ـاِو وی بگىیؿ: ایى يا٬ُ کیىث که ا به  ،1گىیؿ ؽك به ا
ـاو کا٨ك هیظكهحی  بی ؼا٘ك اوحؽ٩ا٦ و  گكؾؾ.  و ظ٭یك ٌ٘كؾو ا

ـاو ه یچىو ٌؽّ»گىیؿ:  له پكؾاؼحه و هیؤهیح٘ی يیم بؿیى هى ـو قا بًٍىؾ و بگىیؿ: وی ؾقو٢ ئا
... اها ؾق کا٨ك ٌؿو گكؾؾ  هاوث، کا٨ك هین و هايًؿ ایىليگ و يا٬ى گىیؿ یا ایًکه بگىیؿ: آو ِؿای هی

به ٘ىق ِعیط قوایث ٌؿه که اظؿی ال  ةظًی٩ بىأايؿ: ال  گىیًؿه با چًیى ال٩اٜی ا٠حكاْ کكؾه و گ٩حه
و  ةظًی٩ بىأاها اوحًاؾ به ایى ٬ىل اهام  .1کًین هل ٬بله قا به ؼا٘ك اقجکاب گًاه و ه١ّیث جک٩یك ي٘یا

 ا٠حباقی اوث.  ؾوحاویم ٬كاق ؾاؾو آو بكای ایى ا٠حكاْ، ؾق يهایث بی
با کا٨ك ٌؿو کىی که   ةظًی٩ بىأکبلم »گىیؿ:  اْ هیؾق پاوػ به ایى ا٠حك په ال ایى هیح٘ی 

یکی  به ظكهحی  بی چكا که پیٍحك بیاو گكؾیؿ که اوحؽ٩ا٦ و ؛چًیى ال٩اٜی قا بك لباو آوقؾ، هًا٨ات يؿاقؾ
ها يیم ک٩ك هك الله ٠موشل یا ظ٭یك ٌ٘كؾو او٘ی ال اواهی ؼؿاويؿ هح١ال و او٘اء العىًی يمؾ آوال اوا

بلکه هفهب ها  های ویژه و هؽّىَ ایٍاو يبىؾه وال ا٬ىال و ؾیؿگاه  ةظًی٩ بىأباٌؿ. و ایى کبلم  هی
کًین، اها جک٩یك ؾق  يیم ه٘یى اوث که اظؿی ال اهل ٬بله قا به ؼا٘ك اقجکاب گًاه و ه١ّیث جک٩یك ي٘ی

، بلکه ال شهث اوحؽ٩ا٦ و جع٭یك اون الله ٠موشل که هحٕ٘ى ایًصا ال باب اقجکاب گًاه يیىث
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به  121هـٓ ؾق ٌكض الٙعاویة ٩ِعه  131ٔهحى٨ای  يال١م ظ٩ً يبأکه آو گًاه قا ظبلل يٍ٘اقؾ؛ وپه اهام ابى 
ایًکه هٙل٭ا بگىیًؿ: اظؿی قا با اقجکاب گًاه کا٨ك گىیؿ: و بؿیى جكجیب بىیاقی ال ائ٘ه ال ٌكض آو پكؾاؼحه و هی

که ؼىاقز چًیى کًین چًاوٌىؾ: با اقجکاب هك گًاهی جک٩یك ي٘یؾايین، ؼىؾؾاقی ي٘ىؾيؿ، بلکه چًیى گ٩حه هیي٘ی
ی باٌؿ و آيچه واشب اوث ي٩ی ٠٘ىم اوث که ي٭ٓ کًًؿهکكؾيؿ؛ و هیاو ي٩ی ٠ام و ي٩ی ٠٘ىم ج٩اوت هی ٠٘ل هی
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باٌؿ که ؾق ایى لهیًه هیچ یک ال هىل٘اياو  شبلله اوث، هیيىبث به ظ٫ شلظكهحی  بی اوحؽ٩ا٦ و
 .2«کًؿ ؾق جک٩یك چًیى ٌؽّی جى٧٬ ي٘ی

لایل و بی   ةظًی٩ بىأاهام  ٌؿه با اوحؿالل و اوحًاؾ به کبلم با ایى جىٔیط ا٠حكاْ و اٌکال واقؾ
چكا که اوحهماء ؼىؾ به جًهایی ؾق العا٪ ج٩کیك به هًگام جع٭٫ ٌكوٖ و ايح٩اٞ هىايٟ آو به  ؛ا٠حباق گكؾیؿ

 باٌؿ.  ٨ا٠لً کا٨ی هی

 اها الفاػ اعحهضاء آهیض دس باب صکات:
چكا  :گ٩حه ٌىؾ اگك به ٌؽُالصىاهك آهؿه اوث: و ؾق »گىیؿ:  ؾق ایى لهیًه هی ي٬اق يٌیػ ٠ل
گكؾؾ. و اگك به کىی که  ؾق پاوػ گىیؿ: چكا ایى ٤كاهث قا بپكؾالم، کا٨ك هی و اوؾهی؟  لکات ي٘ی

ؾهن،  بگىیؿ: لکاجً قا ي٘ی او وپكؾاؼث لکات بك وی واشب ٌؿه گ٩حه ٌىؾ: لکات اهىالث قا بپكؾال، 
باٌؿ که ؼىؾ يیم ـکك ي٘ىؾه و  یى لهیًه ٬ائل ٌؿو به ج٩ّیل هیگكؾؾ. اها ؾیؿگاه ِعیط ؾق ا کا٨ك هی

ؾهنٓ ال قوی قؾ ي٘ىؾو و هكؾوؾ ؼىايؿو ظکن  گىیؿ: و گ٩حه ٌؿه: اگك ایى ال٩اٚ قا ٔلکاجً قا ي٘ی هی
و کا٨ك ٌؿو وی به  .1ٌىؾ گكؾؾ، وگكيه کا٨ك ي٘ی لله ٠موشل و ايکاق و شعىؾ آو بك لباو آوقؾ، کا٨ك هیا

ٌىؾ که چىو ایى ال٩اٚ قا  ... بك آو ظ٘ل هیی ایى ٤كاهث قا بپكؾالم آوقؾو ایًکه چكا بایىح وبب بك لباو
ی لکات که ؾق وا٬ٟ وىهیى قکى ال اقکاو  ال قوی اوحهماء و اوحؽ٩ا٦ و اهايث و کىچک ٌ٘كؾو ٨كیٕه

  گكؾؾ. اوبلم اوث، بك لباو آوقؾ، کا٨ك هی

یضه اهش به   :هقشوف و يهی اص هًکشاها الفاػ جمغخش آهیض دس باب فش
ايؿ که ها ؾق بعد ال ا٬ىال و ا٠٘ال ک٩ك آهیم پكؾاؼحهٌاو به بكؼی ال آوؾق ه٩ًّات اللهقظ٘هن٠ل٘ا 

گىیؿ:  ؾق ایى لهیًه ـکك ي٘ىؾه، اٌاقه کكؾ. آيصا که هی ي٬اق يجىاو به ال٩اٜی که ٌیػ ٠لال آو ش٘له هی
آهؿه اوث: یا ایًکه چىو ؾق هىقؾ اهك به ه١كو٦ بگىیؿ: آو ٤ى٤ا و وك و ِؿا به پا  1«ةالؽبلِ»و ؾق »

 ، ٤ى٤ا و آٌىب بىؾو ؼىؾِ قوؾ. بؿیى ه١ًا که چىو ه٭ّىؾ و هكاؾ ویکكؾه اوث؛ ؼى٦ ک٩ك بك وی هی
 ی ایى ال٩اٚ ال بك قوؾ. اها چىو ه٭ّىؾ و هكاؾ گىیًؿهاهك به ه١كو٦ باٌؿ، ؼى٦ کا٨ك ٌؿو بك وی هی

گكؾؾ،  هایی باٌؿ که ؾق هىیك اهك به ه١كو٦ هحىشه ايىاو هیلباو آوقؾو چًیى ال٩اٜی، ببل و هٍ٭ث
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  .2باٌؿ ک٩ك هحىشه وی ي٘ی
کًی؟ په  به ؾیگكی بگىیؿ: چكا اهك به ه١كو٦ ي٘ی یو ال ایى ؾوحه ال٩اٚ آو اوث که چىو ٌؽّ

یى ٠٘ل واشب يیىث، یا ایًکه ال قوی وی ؾق پاوػ بگىیؿ: چكا ایى کاق قا بکًن؛ یا ایًکه بگىیؿ: ا
ايکاق بگىیؿ: ایى ٠٘ل ال٦ لؾو و قشم ؼىايؿو و هفیاو گىیی اوث. یا ایًکه بگىیؿ: چكا هى ٨ٕىلی و 

 .1«ؾؼالث کًن
بؿاو اٌاقه ؾاقؾ، آو اوث که:  ك به ه١كو٦ ه٘چًاو که هیح٘ی ی اه لهؤی ٬ابل جىشه ؾق هى يکحه

آوقؾ،  قا که ؾق هىقؾ آو بك لباو هیه گكؾؾ هگك لهايی که آيچ ي٘ی ٌؽُ با وؽى گ٩حى ؾق هىقؾ آو کا٨ك
که پیٍحك بیاو گكؾیؿ که هكکه به ظک٘ی ال اظکام ٌكی١ث  چًاوال قوی اوحهماء و ج٘ىؽك باٌؿ، ه٘

ٌىؾ. و شای ک٘حكیى ٌک و جكؾیؿی يیىث که اهك به ه١كو٦ و يهی ال  اوحهماء و ج٘ىؽك وقلؾ، کا٨ك هی
باٌؿ لفا چىو کىی ال قوی اوحهماء یا ج٘ىؽك چًیى ال٩اٜی قا ؾق هىقؾ آو بك  هی هًکك یک ظکن ٌك٠ی

ٌىؾ، اگك چه بگىیؿ که آو  گكؾؾ. اها اگك ال قوی اوحهماء و ج٘ىؽك يباٌؿ، کا٨ك ي٘ی لباو آوقؾ، کا٨ك هی
 .1«باٌؿ واشب يیىث، چكا که اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك ال ٔكوقیات ؾیى ي٘ی

ببیًؿ، بگىیؿ: و شهاؾ ال٩اٚ آو اوث که چىو هصاهؿیى قا ؾق هىیك ؼكوز بكای شًگ و ال ایى ؾوحه 
؛ ؾق بك لباو آوقؾو چًیى ال٩اٜی ؾق هىقؾ هصاهؿاو، ؼى٦ ک٩ك باًٌؿها به ؾيبال ؼىقاک بكيس هیآو

قوؾ. بؿیى ج٩ّیل که چىو ه٭ّىؾ و هكاؾ وی ال ایى ال٩اٚ هصكؾ اهايث کكؾو به هصاهؿاو ِاظبً هی
ی بیاو ؾاٌحى ٠ؿم ِعث و يیکى گكؾؾ اها اگك ایى ال٩اٚ قا ال قو ٌاو باٌؿ، کا٨ك هیا٘ك ٘ا٠ثبه ؼ

و يٝیك ایى ال٩اٚ، کل٘اجی  .1باًٌؿٌاو بك لباو آوقؾ، ؾق ایى ِىقت ایى ال٩اٚ ک٩ك ي٘یهایبىؾو يیث
آهؿ، آيصا که  ی جبىک ال ؾهاو بكؼی ال هىل٘اياو ؾق هىقؾ هصاهؿاو و ِعابه بیكوو بىؾ که ؾق ٤موه

و ؾق وا٬ٟ ایى کل٘ات ه٘چىو ایى « جك يؿیؿه بىؾین...ه٘چىو ایى ٬اقیاو ٬كآو، ٌکن گًؿه»گ٩حًؿ: 
یک ه١ًا بىؾه و یک ه٩هىم   باًٌؿ. و ایى ؾو ل٩ٛ هك ؾو بهها به ؾيبال ؼىقاک بكيس هیال٩اٚ اوث که: آو

ك و ج٘ىؽك و به ه١كو٦ و يهی ال هًکگیكی ال اهل شهاؾ و اهك قوايًؿ و آو ٠یبصىیی و ؼكؾهقا هی
 کًؿ.  و ه٘یى به ٠ًىاو اقجکاب گًاهی آٌکاق ک٩ایث هی باٌؿ ها هیقیٍؽًؿ آو

ها اوحهماء و ج٘ىؽك به اهك کًًؿگاو به ه١كو٦ و يهی کًًؿگاو ال هًکك و و ال ش٘له ال٩اٜی که ؾق آو
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ه١كو٦ و يهی ال هًکكی که هن اهك به باٌؿ، آو ٠٘لکكؾ ٌكی٧ و اقلًٌ٘ؿٌاو ؾق ٠ّك ظأك هی
کًؿ و ؾق وا٬ٟ هاي١ی ؾق بكابك يمول ٠فاب  وشىؾ اهث قا ال ٠فاب ٠٘ىهی الهی ؾق ایى ؾوقاو ظ٩ٛ هی

های اهك به باٌؿ، ال٩اٜی اوث که بكؼی ال يابؽكؾاو و ياؾاياو به هًگام ؾیؿو کاقگماقاو ک٘یحه الهی هی
قا به بك پا کكؾو آو با ش٘ا٠ث ؾق هىاشؿ به ه٘كاه  ه١كو٦ و يهی ال هًکك که به ي٘ال اهك کكؾه و هكؾم

ٔي٘ال بگماقیؿٓ يمؾ « ِلىا»گىیًؿ: ا٠ٕای ٌكکث  کًًؿ، بك لباو آوقؾه و هی ؾیگك هىل٘اياو جٍىی٫ هی
گىیًؿ: ٌكکث ِلىا آهؿيؿ؛ و ال٩اٚ اوحهماء آهیمی ال ایى ٬بیل که  ها هیٌ٘ا آهؿيؿ؛ یا ایًکه با ؾیؿو آو

ٌاو ؾق ایى ال٩اٚ، ؼىؾ کاقگماقاو ؾق باًٌؿ. اها اگك ؼٙابکه ال ش٘له گًاهاو کبیكه هییا ک٩كيؿ و یا ایً 
باًٌؿ، ی١ًی ؼىؾ اهك کًًؿگاو به ه١كو٦ و يهی کًًؿگاو ال هًکك، آو ال٩اٚ ک٩ك ي٘ی ؛ایى هیؿاو باٌؿ

كو٦ و يهی ال ی١ًی اهك به ه١ ؛اها اگك ه٭ّىؾٌاو ال آو ال٩اٚ ٠٘لی باٌؿ که ؾق قاوحای آو ٬یام کكؾيؿ
هًکك، ؾق ایى ِىقت ایى ال٩اٚ ک٩ك بىؾه و ال ش٘له ا٬ىالی ؼىاهًؿ بىؾ که ِاظبً قا به ک٩ك و اقجؿاؾ و 

یكی ال یکی ال ١ٌائك گاوحهماء به ؾیى و ٠یبصىیی و ؼكؾهلیكا ؾق ایى ِىقت  ،کٍايؿ ؼكوز ال اوبلم هی
و ه٘یى بكای ٬بط و لٌحی آو کا٨ی اوث. ال الله ٠موشل وبلهث هايؿو ال ایى اهىق قا  باٌؿ ؾیى هی

 ؼىاوحاقین. 

 :ها اعحهضاء به سوص لیاهثاها الفاؽی که دس آو
 باٌؿ: و هىاقؾ هكبىٖ به آو ه٘چىو ظٍك و بهٍث و شهًن و ذىاب و ٠٭اب هی

لهاو هعٍك ِبك کى، ؾق پاوػ بگىیؿ:  : جاگ٩حه ٌىؾٜال٘ی ال ایى ؾوحه ال٩اٚ آو اوث که چىو به  
که ک٩ك بىؾو ایى ال٩اٚ، اگك اقاؾه  «چه اج٩ا٬ی ٬كاق اوث ؾق هعٍك بی٩حؿ؟ ؾق هعٍك هگك چه ؼبك اوث؟
 .2و ٬ّؿ اوحؽ٩ا٦ و اهايث یا ايکاق ه١اؾ باٌؿ، وأط و آٌکاق اوث

كؾؾ. و ج٩ّیل آو ال گ جكون، کا٨ك هیو ال ایى ؾوحه ال٩اٚ آو اوث که چىو بگىیؿ: ال ٬یاهث ي٘ی
گكؾؾ. اها یایى ٬كاق اوث که اگك ٬ّؿ وی ال بك لباو آوقؾو ایى ال٩اٚ، اوحهماء و ج٘ىؽك باٌؿ، کا٨ك ه

٩٠ى و بؽًٍ و  یا ایًکه با ایى ال٩اٚ و١ی ؾق يٍاو ؾاؾو وو١ث قا بیاو ؾاٌحه اگك به ٘ىق هٙل٫ آو
 .1ٌىؾ ؾاٌحه باٌؿ، کا٨ك ي٘یی اهیؿواقی ؼىیٍحى  و ٬ىت و ايؿاله قظ٘ث ؼؿاويؿ قظ٘او
 هكا چه کاق اوث با»یك کىی که بگىیؿ: ٩کوبب جؾاقؾ که بیاو هیؾق شایی ؾیگك   و ابى ظصك هیح٘ی

 .1گكؾؾ و ؾق ٤یك ایى ِىقت کا٨ك ي٘ی اوث٬ّؿ اوحؽ٩ا٦ به ظٍك  ،«ظٍك
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ٌىؾ، آو اوث  هیی هكؾم قؾ و بؿل  ال ؾیگك ال٩اٜی که ؾق ایى باب، بىیاق ؾق هیاو يابؽكؾاو و جىؾه
 ؛ات قا ؾق ؾيیا بپكؾال، چىو ؾقهن و ؾیًاقی ؾق ٬یاهث يیىثکه: چىو ٘لبکاق به بؿهکاق بگىیؿ: بؿهی

... بؿهکاق ؾق پاوػ بگىیؿ: اهىال و ات قا بپكؾالی و ی١ًی آيصا ال ظىًات و ا٠٘ال يیکث بایىحی بؿهی
ها قا ؾق ٬یاهث ال هى ٘لب کى؛ ك، یا ایًکه آوها قا ؾق ٬یاهث ال هى بگیهای بیٍحكی به هى بؿه و آوؾقهن

ؾهن؛ که با بك لباو آوقؾو ایى  ها قا ؾق ٬یاهث به جى هییا ایًکه بگىیؿ: هال بیٍحكی به هى بؿه، ج٘اهی آو
ايکاق قول ٬یاهث یا ي٩ی جكن ال ٠٭ىبث یا اوحهماء گكؾؾ، لیكا ٜاهك ایى ال٩اٚ بیايگك  ال٩اٚ کا٨ك هی

هایً گك٨حه ٌؿه و به بؿهکاق ؾاؾه هبًی ذابث گٍحه که ال بؿهکاق ظىًات و يیکی آيچه ؾق وًث بك ایى
 .1باٌؿ هی ،2ٌىؾ هی

بگىیؿ: ه٭ؿاقی شى به هى ٬كْ بؿه، ؾق ٬بال آو ؾق قول ٬یاهث به جى گًؿم  و٬حیو ال ایى ٬بیل اوث 
ه چكا ک ؛گكؾؾ ٚ کا٨ك هیکًؿٓ با ایى ال٩ا ؾهن، یا ایًکه ٠که ایى ش٘له قا به کاق بكؾ. ٔج٩اوجی ي٘ی هی

 .1باٌؿ ایى ال٩اٚ ؾق اوحهماء به قول ٬یاهث ِكیط و آٌکاق هی
ٔو ؾوث ال  گماق و ٠ابؿی بگىیؿ: ک٘ی ِبك کىک٩ك آهیم آو اوث که چىو به ٠باؾتال ؾیگك ال٩اٚ 

٠باؾت بكؾاقٓ یا ایًکه بگىیؿ: ک٘ی بًٍیى و ؾوث ال ٠باؾت بكؾاق جا با ا٨مایً ٠باؾت ال بهٍث جصاول 
یا ایًکه باالی بهٍث ٬كاق يگیكی؛ با ایى ال٩اٚ به ؼا٘ك اوحهماء و ج٘ىؽك ي٘ىؾو ذىاب و پاؾاٌی  يکكؾه 

 .1گكؾؾ یکه الله ٠موشل بكای اهل ٘ا٠ث و جىظیؿ ؾق يٝك ؾاٌحه، کا٨ك ه
ال بكؼی يابؽكؾاو و شاهبلو ها قا و ال ایى ٬بیل اوث ال٩اٜی که ٠ل٘ا بؿاو اٌاقه کكؾه و ها يیم آو

گىیًؿ: ؾِق بهٍث قا بك ها يبًؿیؿ؛ یا  ًٌىین که ؾق ؼٙاب به اهل اوح٭اهث و ٘ا٠ث هیگىیی هیگما٨ه
 قوؾ ها به آو ؼىؾؾاقی کًیؿ. جكوین که چىو ؾق شلىی ؾِق بهٍث بایىحیؿ، ال وگىیًؿ: هی ایًکه هی

 ؛بكاوحی بك هك هىل٘ايی واشب اوث جا ال بك لباو آوقؾو چًیى ال٩اٜی ؼىؾؾاقی کكؾه و ؾوقی وقلؾ
گاهی ال يحیصهچكا که و٬ىٞ ؾق آو ها، هىشب ک٩ك و اقجؿاؾ و ی بك لباو آوقؾو آو ها با وشىؾ ٠لن و آ

ؼىاهین ها ه ٠موشل پًاه بكؾه و ال ظٕكت ظ٫ هیگكؾؾ؛ ال ایى اهىق به الل ؼكوز ِاظبً ال اوبلم هی
یک چٍن بكهن لؾو به   قا ال بك لباو آوقؾو ایى ال٩اٚ ؾق پًاه ؼىؾ هع٩ىٚ يگه ؾاٌحه ٔو ها قا به ايؿاله

 ظال ؼىؾهاو قها يکًؿٓ آهیى.

                                                           
٢ُِؿ » ؾاقؾ که قوىل الله ٨كهىؾيؿ: ةهكیك بىأاٌاقه به ظؿید  -2 ْٙ  که پیٍحك جؽكیس آو گفٌث. «...أحَْػُروَن ٦ِ٤َ ال٥ُْ
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آهؿم، وؽى ؾق پایاو اللم به ـکك اوث که چىو ؾق ایى لهیًه به ـکك ج٘اهی ال٩اٚ ایًچًیًی بكهی
وبلم ابى کٍیؿ لیکى به ه٘یى ايؿاله ک٩ایث ي٘ىؾه و به ي٭ل ال ٌیػ اإل بىیاق ٘ىاليی گٍحه و به ؾقالا هی

باٌؿ،  ي٘ی چًیًی ه٭ؿوق يبىؾه و ٬ابل ٌ٘اقيکل٘ات و ال٩اٚ ایً وؽى گ٩حى ال ج٘اهی»گىین:  هی ةجی٘ی
و ال٩اٜی قا که هكؾم ؾق  جىاو چًیى ٠ًىاو ي٘ىؾ که: هك آو کل٘ات و وؽًاوی هٙلب قا هی اها ؼبلِه

باًٌؿ. و ؾايًؿ، ه٘او کل٘ات و ال٩اٚ، وب و ؾًٌام و اهايث هی هیاو ؼىؾ، وب و ؾًٌام و اهايث هی
ایى ال٩اٚ و کل٘ات گاهی بك اوان اؼحبل٦ اظىال و اِٙبلظات و ٠اؾات و کی٩یث کبلم و ه٘چىو 

ٍحبه باٌؿ به ٌبیه و يٝیك آو هلع٫ باًٌؿ. و هك آو وؽى و ل٩ٝی که هایى اهىق، هؽحل٧ و هح٩اوت هی
 .2«٠لنأو الله وبعايه »گكؾؾ.  هی

 هغلب ؽؾن: ؽبهات و سدود
ی ظکن اوحهماء و ج٘ىؽك وقلیؿو به الله ٠موشل و پیاهبكاو و ؾیى اوبلم، ؾق ؼبلل  پیٍحك ؾق لهیًه

ک٩ك  ایى اهكوؽى ق٨ث و بیاو گكؾیؿ که الله قظ٘هن اش٘اٞ ول٧ اهث و کبلم ٨٭ها ی کحاب و وًث و اؾله
ی هؽال٧ با لیکى بایىحی ؾق يٝك ؾاٌث که ؾق ایى لهیًه آقاء و يٝكاج اوث،و اقجؿاؾ و ؼكوز ال ؾیى 

ای که پیٍحك ال کبلم الله ٠موشل و قوىلً و اِىل ٌكی١ث ه٭كق گكؾیؿ، اش٘اٞ هىل٘اياو و اؾله
باٌؿ که ؾق ایًصا  و ياؾق بكؼی ٨٭ها هی ٌاـو يٝكیات و آقاء  وباٌؿ و ایى ال ٌبهات کبلهی هىلکا هی
یٍحك پبا آيچه قا ها و يٞى هؽال٩ث آو وها پكؾاؼحه و با٘ل بىؾها قا ـکك ي٘ىؾه و به هًا٬ٍه و بكقوی آوآو

 پكؾالین: ها هیىو به ایى ٌبهات و قؾ بك آوـکك گكؾیؿ بیاو ؼىاهین ي٘ىؾ. اکً

  ی اول: ؽبهه

یا   اوث ال: ه١ك٨ث و ًٌاؼث قوىل اللهیى ا٠ح٭اؾ و باوقيؿ که ای٘او ٠باقت شه٘یه و هكشئه بك ا
با  قوىل الله  و قاوحی ؾهؿ؛ و بك ایى باوقيؿ که ه١ح٭ؿ بىؾو به ِؿ٪ ؾق آيچه ؼبك هی ایٍاوجّؿی٫ 

گىیؿ:  هی  ةوبلم ابى جی٘یو که ٌیػ اإلهًا٨اجی يؿاقؾ. ه٘چًا ایٍاووب و ؾًٌام و اوحهماء ي٘ىؾو 
 اوثی٘او هًی کاهل اإلئايؿ که گاهی ايىاو ٬لبا هؾايًؿ و گ٘او بكؾه ها ا٠٘ال ٬لب قا شمء ای٘او ي٘یآو»

و  وقلؾهیها و اولیای الله ٠موشل ؾًٌ٘ی که الله ٠موشل و قوىلً قا ؾًٌام ؾاؾه و با آوؾقظالی
هىاشؿ قا جؽكیب و ویكاو کكؾه و با  و کٍؿهیو ايبیاء قا  گیكؾهیؾًٌ٘او الله ٠موشل قا به ؾووحی 

کًؿ؛ و ؾق ٬بال هیهًاو بكؼىقؾ ئو با يهایث اهايث با ه ي٘ایؿهیيهایث اظحكام و اکكام با ک٩اق بكؼىقؾ 
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باًٌؿ که هًا٨اجی با ای٘ايی که ؾق گىیًؿ: ج٘اهی ایى ا٠٘ال ال ش٘له ه١اِی و گًاهاو هی ایى ا٠٘ال هی
که ؾق با٘ى يمؾ الله گكؾؾ ؾقظالی ى ا١٨ال و ا٬ىال ال وی ِاؾق هیباٌؿ، يؿاقؾ بلکه ای ٬لب ٌؽُ هی

گكؾؾ، لیكا  ها شاقی هیايؿ: و جًها ؾق ؾيیا بؿیى ؾلیل اظکام ک٩اق بك آو باٌؿ؛ و گ٩حه هى هیئ٠موشل ه
که بك اوان ا٬كاق و  ٌىؾ ه٘چًاو باًٌؿ، لفا بك اوان ٜاهك بك وی ظکن هیهای ک٩ك هیایى اهىق يٍايه

گكؾؾ، گكچه با٘ى بكؼبل٦ آو چه ا٬كاق ي٘ىؾه و بكؼبل٦ آيچه بؿاو ٌهاؾت ؾاؾه، باٌؿ  ظکن هیٌهىؾ 
ی کحاب و وًث و اش٘اٞ هبًی بك کا٨ك بىؾو چًیى کىايی که هكجکب چًیى ا٠٘ال و  ها اؾلهو چىو بك آو

ؿ: و ایى گىیً ا٬ىالی گكؾیؿه و بلکه ؾق ه١كْ ٠فاب ؼؿاويؿی ؾق آؼكت ٬كاق ؾاقؾ، اقائه گكؾؾ، هی
یا ٨ا٠ل آو ا٬ىال و ا٠٘ال؛ و  ٔا٬ىال و ا٠٘الٓ ؾلیلی اوث بك هًح٩ی بىؾو جّؿی٫ و ٠لن ال ٬لب گىیًؿه 

ها یک چیم بىؾه باٌؿ و ای٘او ؾق هًٝك آو ها یک چیم و جًها هعّىق ؾق شهل هیگىيه ک٩ك ؾق يمؾ آوایى
؛ و با ایى ظال، اوثا جکفیب و جّؿی٫ ٬لب باٌؿ یا ایًکه ک٩ك و ای٘او ؾق ؾیؿگاه آياو، جًه و آو ٠لن هی

يیم با یکؿیگك جًالٞ و اؼحبل٦ ؾاقيؿ که آیا جّؿی٫ ٬لب چیمی ٤یك ال ٠لن اوث یا ایًکه هك ؾو  ٌاوؼىؾ
  .2«یک چیميؿ؟
 باٌؿ:  یى ٌبهه ال چًؿ وشه هیااها قؾ بك 

لی ؾق گكچه اِل ای٘او جّؿی٫ ٬لب اوث، اها ایى جّؿی٫ ظح٘ا هىشب ایصاؾ ظالث و ٠٘ -2
ی  اللهه ایى اهكباٌؿ و  گكؾؾ و آو ج١ٝین پیاهبك و جصلیل و جکكین و هعبث او هی ٬لب هی
 .1..هًگام اظىان ؾقؾ یا ٨كاؼی ي١٘ث. ه٘چىو ؾقؾهًؿ ٌؿو یا لفت بكؾو به اوثجّؿی٫ 

آياو ٔشه٘یه و هكشئهٓ ؾق ؾو اِل »گىیؿ:  ؾق شایی ؾیگك ؾق قؾ و ابٙال ایى ٌبهه هی  ةابى جی٘ی
ايؿ ای٘او جًها هصكؾ جّؿی٫ و ٠لن اوث که ه٘كاه آو هیچگىيه ايؿ: اول آيکه گ٘او بكؾهاق اٌحباه ٌؿهؾچ

یى اٌحباهات جك بمقگ و ایى ال باٌؿ؛ و هعبث و ؼٍیحی ؾق ٬لب ي٘ی ٠٘ل و ظالث و ظكکث و اقاؾه
ات یا هًالل ها به ٠ًىاو اظىال و ه٭اهچكا که ا٠٘ال ٬لىب که بكؼی ال ِى٨یه ال آو اوث؛هكشئه 

کًًؿ، ا٠٘الی هىحًؿ که به  ؾیگك یاؾ هی  یا ه٭اهات ال١اق٨یى یا جعث ٠ًاویى و اواهی  لی اللهاالىائكیى 
باًٌؿ که الله ٠موشل و قوىلً ٨كْ  ٌىيؿ: یا ایًکه آو ا٠٘ال ال ش٘له ا٠٘الی هی ؾو ؾوحه ج٭ىین هی

باٌؿ،  ؿ، اها آيچه شمء ای٘او واشب هیباًٌ ايؿ که ؾق ایًّىقت آو ا٠٘ال شمء ای٘او واشب هی ي٘ىؾه

                                                           
گىیؿ: و ایى ؾیؿگاه گكچه ٨اوؿجكیى ؾیؿگاهی اوث که ؾق  هی ةٓ ابى جی٘ی111-111، 213-1/211ٞ ال٩حاوی ٔهص٘ى -2

ايؿ و ال هیاو ول٧ ِالط کىايی هىحًؿ، هىقؾ ای٘او اقائه ٌؿه، اها بىیاقی ال اهل کبلم و هكشئه بؿیى وى ق٨حه
 ٓ.1/213ايؿ. ه٘او ٔ به ایى ؾیؿگاه قا جک٩یك کكؾه... که ٬ائل ظ٘ؿ بى ظًبل و ابى ٠بیؿ و أاض، ه٘چىو وکیٟ بى شك
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 .2«هًی ال آو بكؼىقؾاق و همیى بؿاو باٌؿئبایىحی هك ه
باٌؿ و بلکه ای٘او ا٬كاق  گكچه ای٘او هحٕ٘ى جّؿی٫ ٬لب اوث اها جًها هصكؾ جّؿی٫ ٬لب ي٘ی -1

ٌىؾ،  گكؾؾ و ایى ؼبك اوث که جّؿی٫ هی هی  چكا که جّؿی٫ جًها به ؼبك بال ؤيیًه اوث؛و ٘٘
له ٠موشل ؼبك و اهك و کبلم ال باٌؿ. ال ایى شهث که اهك اوث، ي٘یاها جّؿی٫ اهك، جًها 

که ؼبك آو وماواق جّؿی٫ ؼبك ؾهًؿه و اهك آو وماواق اي٭یاؾ و الحمام و اوحىبلم و جىلین  باٌؿ هی
ب آو ؼٕٞى و اي٭ و و گكؾو يهاؾو بؿاو هیٌؿو ؾق بكابك آ یاؾ و باٌؿ و آو ٠٘ل ٬لب اوث که ل 

و اهك با اي٭یاؾ و الحمام بؿاو  .. په چىو ؼبك با جّؿی٫ ي٘ىؾو آو.باٌؿ  گكؾو يهاؾو بك اهك هی
اوث، ظاِل گكؾیؿه و يیًه و ا٬كاق ؤپفیك٨حه ٌىؾ، ؾقظ٭ی٭ث اِل ای٘او ؾق ٬لب که ه٘او ٘٘

گىيه باٌؿ، په وب و ؾًٌام، اهايث و وبک ٌ٘كؾو و اوحؽ٩ا٦ و چىو ایى ..ٌىؾ .هیىك هی
هعال اوث که ٬لب کىی ایى وشىؾ  باٌؿ. و با كام و ا٠ماق آو هیاک ،بىؾه و اي٭یاؾ و الحمام به اهك

هىقؾ اهايث یا  قا که ال اهكي پیكوی ي٘ىؾه و بكای او ؼٕٞى و ؼٍٞى کكؾه و جىلین اووث،
  .1...اوحؽ٩ا٦ ٬كاق ؾهؿ

ايؿ هك آيکه ٌكی١ث به کا٨ك بىؾو و شاویؿاو هايؿو وی ؾق آجً ظکن ي٘ىؾه،  آياو گ٘او بكؾه -1
که ؾق ٬لب وی چیمی ال ٠لن و جّؿی٫ يبىؾه اوث و ایى ؾیؿگاهی  شهث بىؾه جًها ال ایى

که ال ٨ٙكت ولی٘ی بكؼىقؾاق بىؾه و اوث  هایی٦ ظه و ٠٭ل و ٌكٞ و اش٘اٞ ايىاوبكؼبل
 .1باٌؿ يٝكاو و ٠ا٬بلو هیاش٘اٞ ش٘هىق ِاظبيیم بك ؼبل٦ 

ؾايین هك آيکه به الله ٠موشل و قوىلً با اؼحیاق و يه ال قوی اکكاه و اشباق ؾًٌام ؾهؿ و  هی -1
بلکه هك آيکه به اؼحیاق و يه ال قوی اکكاه و اشباق کل٘ات ک٩ك آهیم بك لباو آوقؾ و يیم هك آيکه 

باٌؿ  و باًً٘ا کا٨ك هی ىؽك و اوحهماء ٬كاق ؾهؿ، ٜاهكاً الله ٠موشل و آیات و قوىلً قا هىقؾ ج٘
هى به الله ٠موشل بىؾه و جًها ٜاهكًا کا٨ك ئه بگىیؿ: چًیى ٌؽّی گاهی ؾق با٘ى هو هك آيک

باٌؿ، ؾقظ٭ی٭ث وؽًی بك لباو آوقؾه که ٨ىاؾ آو به ٔكقوقت ال ؾیى وأط و آٌکاق  هی
٬كآو کكین ـکك ي٘ىؾه و به ک٩كٌاو ظکن که الله ٠موشل کل٘ات ک٩اق قا ؾق اوث. ؾقظالی

ي٘ىؾه و آياو قا هىحع٫ و٠یؿ و ٠فاب به هىشب آو ه١ك٨ی ي٘ىؾه اوث. و اگك ا٬ىال ک٩ك آهیم 
٭ك ؾق بیاو آو ؾچاق  ی ٌهاؾت ٌهىؾ بك ٠لیه آياو یا به هًمله آياو به هًمله ی ا٬كاقی بىؾ که ه 
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یؿ، یا ٌهاؾجی که اظح٘ال ِؿ٪ و کفب ؾق ی اهل و٠ ها قا ؾق لهكهاٌحباه ٌؿه، الله ٠موشل آو
ها قا شم به ٌكٖ ِؿ٪ ٌهاؾت ٠فاب ؾاؾ؛ بلکه ٌایىحه آو بىؾ که آو آو اوث، ٬كاق ي٘ی

ۡؽ َزَىَؿ ﴿ ٨كهایؿ:کكؾ. و ایى ه٘چىو آو اوث که الله ٠موشل هی ي٘ی ٌَ ٍّّ َٖ ِي ٜٓاْ إِنٍّ  ٱَّلٍّ ُ َ ًَةل  ٱّللٍّ
ََٰسحٖ    ؼؿا وه ال یکی ؼؿاويؿ: ًؿیگىیه که کا٨كيؿ یکىاي گ٘اویب» ]11ال٘ائؿة: [ ﴾...زَةُِّر زََؾ

ۡؽ َزَىَؿ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم ه٘چىو آيکه هی« ٕاوث ٌَ َّ َٖ ِي ْ إِنٍّ  ٱَّلٍّ ٜٓا ُ َ ًَةل َٜ  ٱّللٍّ ِكيطُ ُٚ َٕ ۡ ُٖ  ٱل  ٱۡب
 ٞۖ َٓ  کكؾه ظلىل یىی٠ ؾق ؼؿا: ًٔؿیگىیه که کا٨كيؿ یکىاي گ٘اویب» ]11ال٘ائؿة: [ ﴾...َمۡؿَي
 .2و اهرال ایى آیات .«اوث نیهك پىك طیهى ه٘او ؼؿآ و اوث

با ایى جىٔیط بٙبلو اؾ٠ا و جىهن شه٘یه و هكشئه هبًی بك ایًکه ه١ح٭ؿ بىؾو به ِؿ٪ پیاهبك هًا٨ی با 
اوحهماء و ج٘ىؽك و ؾًٌام ؾاؾو او يیىث، قوٌى و جبییى گكؾیؿ، ٠بلوه بك ایًکه هصكؾ جّىق ي٘ىؾو ایى 

چكا که ایى ٬ىم ال جعکین و ؾاوقی کحاب و وًث بك ؼىیٍحى ٬ىاًل و  ؛اوث هفهب، بكای بٙبليً کا٨ی
کًًؿ که به ٬كآو و آيچه ؼؿاويؿ هح١ال  ٠٘بًل قوی گكؾايؿه و به ؾيبال آو ؾق پی کىايی ظكکث هی

اجباٞ و  و ایى به ؼا٘ك  ايؿ. وا٬ٟ ٬كآو قا پٍث وك ايؿاؼحهپیاهبكايً قا با آو ٨كوحاؾه، ؾقو٢ بىحه و ؾق 
 .1باٌؿ كوی ال ٌیا٘یى هیپی

  ی دوم: ؽبهه

با وكپیچی و وكکٍی ؾق  ا٠ح٭اؾ وشىب ا٘ا٠ث ال قوىل الله که هكشئه و ش٘هیه بك ایى باوقيؿ 
آیؿ که ايىاو به کىی که به وشىب اظحكام و اکكام وی ه١ح٭ؿ بكابك او هًا٨اجی يؿاقؾ، لیكا گاهی پیً هی

و يیم گاهی  کًؿ ه وشىب آو ه١ح٭ؿ اوث، جكک هیقا که ب کًؿ، ه٘چًاو که گاهی ٠٘لی اوث، اهايث هی
 .1باٌؿ ؾهؿ که به وشىب جكک آو ه١ح٭ؿ هی ٠٘لی قا ايصام هی

 باٌؿ:  پاوػ ایى ٌبهه يیم ال چًؿ وشه هی
و بلکه با اؼحیاق جکلن ي٘ایؿ، هك آيکه به جکفیب و ايکاق و وایك ايىاٞ ک٩ك، بؿوو اکكاه و اشباق  -2

و هك آيکه  باٌؿ هى هیئکه چًیى کل٘اجی قا بك لباو آوقؾه ه با وشىؾ ایىؾايؿ  ٬ٟ شایم هیواؾق
 ایى ٠٘ل قا شایم بؿايؿ، ؾقظ٭ی٭ث قیى٘او اوبلم قا ال گكؾيً بیكوو آوقؾه اوث. 

اهل وًث و ش٘ا٠ث بك ایى ا٠ح٭اؾ و باوقيؿ که هك آيکه بؿوو ٠فق، لبايًا به ای٘او آوقؾو جکلن  -1
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قوايؿ و ٬ىل و بك لباو آوقؾو ه اوث، بؿو وىؾ و ي١٩ی ي٘یيکًؿ، ه١ك٨حی که ؾق ٬لبً يه٩ح
... و ای٘او ٠باقت اوث ال باٌؿ  ٬اؾق به جکلن آو اوث ٌٖك هیای٘او ؾق ِعث ای٘او آيکه 

ی اوبلم اوث، هگك کىی که به  ٬ىل و ٠٘ل؛ و ایى هفهب ِعابه و جاب١یى و ش٘هىق ائ٘ه
ی ک٩ك قا  و ه٘چًیى هك آيکه با اؼحیاق کل٘ه وی ا٠حباقی يؿاقؾ؛ هؽال٩ثکه بىؾه بؿ٠ث هًحىب 

 قا ي٭ٓ ي٘ىؾه اوث. ظ٭ی٭ث بك ٔؿ ای٘او وؽى گ٩حه و آوبك لباو آوقؾ، ؾق
گىیؿ: ای٘او جًها هصكؾ ه١ك٨ث ٬لبی بؿوو يیال به ي٫ٙ لبايی اوث، ؾقظ٭ی٭ث  آيکه هی -1

ال آو گ٩حه، يیالی به ٬ىل لبايی هىا٫٨ با آو يیىث. و ه٭ّىؾي  ىیؿ: ٔؾق ِعثٓ ای٘او،گ هی
باٌؿ:  چكا که ٬ىل بك ؾو ٬ىن هی ؛کًؿ قا با٘ل ي٘یکه ٬ىلی که هًا٨ی ای٘او اوث، آو ایى يیىث

٬ىلی که هىا٫٨ با آو ه١ك٨ث ٬لبی اوث و ٬ىلی که هؽال٧ با آو اوث. که ٬ىل هىا٫٨ با آو ٔؾق 
باٌؿ.  یِعث ای٘اوٓ ٌكٖ يیىث لیکى ٬ىل هؽال٧ با آو، ای٘او قا ي٩ی کكؾه و هًا٨ی آو ه

ی ک٩ك قا بؿوو ٠فق و ٠اهؿًا و با وشىؾ ٠الن بىؾو به ک٩ك بىؾو آو  بؿیى جكجیب چىو کىی کل٘ه
ٌ٘اقین که و ها ایى شىال قا ِعیط ي٘ی گكؾؾ ًً٘ا کا٨ك هیبك لباو آوقؾ، بؿیى ؼا٘ك ٜاهكًا و با

هى باٌؿ. و هك آيکه چًیى بگىیؿ: ئگ٩حه ٌؿ: چًیى ٌؽّی شایم اوث که ؾق با٘ى ه
ٖ َزَىَؿ ﴿ ٨كهایؿ: قظ٭ی٭ث ال قاه اوبلم ؼاقز ٌؿه و گ٘كاه گٍحه اوث. الله ٠موشل هیؾ َٔ

 ِ ِ ث ِِٙ  ٱّللٍّ ٖۢ َبۡكِؽ إِيَؿَٰ٘ ُٙ  ۦٓ ِٔ ُْۡج ۡزؿِهَ َوًَ
ُ
ٖۡ أ َٔ ِ  ۥإَِلٍّ  ۢ ث َّٖ ِ ه َٕ ۡؽ ُٔ ِٖ يَؿَٰ َح  ٱۡۡلِ ٖ ََشَ ٍّٔ َوَؾَِٰسٖ 

 ِ ُسۡىؿِ ث
ّۡ َٖ  ٱ ِ ّٔ ٓۡ َمَغت   ِٛ ا َذَكَْۡي ِ َضۡؽرا ٓ   ٱّللٍّ ي ـِ ٓۡ َقَؾاٌب َق ُٛ َ  یکىاي» ]208الًعل: [ ﴾٩َٰول
 اٜهاق به واؾاقٓ و اشباق ٨ٍاق جعثٔ که آياو بصم - ٌىيؿیه کا٨ك ٌاوآوقؾو ٘اویا ال په که

 ًهیو که یکىاي ىیچًٕ یآق - اوث ٘اویا بك ذابث ٌاویؾلها ظال ه٘او و ؾق گكؾيؿیه ک٩ك
 ،ٓكيؿیپفیه قا ک٩ك ؾوباقه ؼىؾ ؾلؽىاه و بهٔ ؾاقيؿیه گٍاؾه ک٩ك هصّؿؾ كيیپف یبكا قا ؼىؾ

 یبمقگ ٠فابٓ و ٩كیک آؼكت، ؾقٔ و ٌىؾیه كٌاویبايگیگكٓ ایؾي ؾقٔ ؼؿا میو ج جًؿ ؼٍن
 .«ؾاقيؿ

گاه چكا که ايىاو هیچ ؛باٌؿ ؾ ٬لب ي٘یپك وأط اوث که ؾق ایى آیه، ه٭ّىؾ ال ک٩ك جًها ا٠ح٭ا
و ال ایًصاوث که  اهكی هًح٩ی و هعال اوث. يٍؿه و اکكاه ٬لب يىبث به آو هىقؾ اکكاه و اشباق وا٬ٟ

که ؾق ایًّىقت ظکن بك وی  ی ک٩ك قا بك لباو آوقؾ ث که کل٘هٌىؾ، ه٭ّىؾ آیه کىی او ؾايىحه هی
 .2گكؾؾ شاقی گٍحه و ؾق يحیصه ٜاهكًا و باًً٘ا کا٨ك هی
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 ی عىم:  ؽبهه
ای که چًیى ؾًٌام ؾهًؿه و اوحهماء کًًؿهگىیًؿ: شم  وىم ٬ىل بكؼی ال ٨٭هاوث که هی ی ٌبهه

ی١لی  بىأ باٌؿ که ٬أی ی و ؾیؿگاهی ٌاـ و ياؾق هیأٌىؾ. و ایى ق ٠٘لکكؾی قا ظبلل بؿايؿ، کا٨ك ي٘ی
ی١لیٓ ال بكؼی ٨٭ها  بىأ٬أی ٔ»گىیؿ:  هی  که ابى جی٘یة کًؿ. ه٘چًاو قا ال ٨٭های ٠كا٪ ي٭ل هیآو

قا ٌىؾ و اگك آو ٠٘ل قا ظبلل ٌ٘اقؾ، کا٨ك هی ، چىو ایىالله ی قوىل ي٭ل ي٘ىؾه که ؾًٌام ؾهًؿه
 .2«گكؾؾ ی ِعابه کا٨ك ي٘ی ظبلل يؿايؿ، هكجکب ٨ى٫ ٌؿه و ه٘چىو ؾًٌام ؾهًؿه

و ه٘چىو ایى ؾیؿگاه ٌاـ و ياؾق قا ٬أی ٠یاْ ال ٨٭های ٠كا٪ ي٭ل ي٘ىؾه که به ؼلی٩ه و٬ث، 
  ٯاؾه بىؾ، به ٌبل٪ لؾو ٨حىا ؾاؾيؿ و هالؾًٌام ؾ  هاقوو الكٌیؿ ؾق هىقؾ هكؾی که به قوىل الله

هیك أقا بك هاقوو الكٌیؿ ايکاق ي٘ىؾ و بؿو گ٩ث: ای  ی قوىل الله  چًیى بكؼىقؾی با ؾًٌام ؾهًؿه
هًاو، ب٭ای اهث په ال ؾًٌام ؾاؾو پیاهبكي ؾیگك چه اقلٌی ؾاقؾ، بكاوحی هك آيکه به پیاهبكاو ؾًٌام ئه

 .1ٌىؾ قا ؾًٌام ؾهؿ، ٌبل٪ لؾه هی هك آيکه اِعاب قوىل الله ٌىؾ و  ؾهؿ، کٍحه هی
و ابى ظمم ؼبل٦ هىشىؾ ؾق باب ظکن ؾًٌام ؾهًؿه و اوحهماء کًًؿه قا ـکك ي٘ىؾه و وه ؾیؿگاه ؾق 

ؾاقؾ و آو ایًکه: بكؼی به ک٩ك و اقجؿاؾ چًاو ٌؽّی ه١ح٭ؿيؿ و بكؼی بك ایى باوقيؿ  ایى لهیًه بیاو هی
 ايؿ. ای ؾق ظکن وی جى٧٬ ي٘ىؾه و يٝكی يؿاؾهٌىؾ و ٠ؿه ل کا٨ك ي٘یکه وی با ایى ٠٘

و وایك اهل ظؿید هبًی بك ک٩ك و  ة و اوعا٪ بى قاهىیةقب١أی  ئ٘هأو په ال ـکك ایى ا٬ىال، اج٩ا٪ 
 .1باٌؿ کًؿ که ایى به ظ٘ؿ الله و جى٨ی٫ او، اش٘اٞ هی ي٭ل هیقا اقجؿاؾ  اوحهماء کًًؿه 

کًؿ هىقؾ ا٠ح٘اؾ و ا٘٘یًاو  ایًکه ابى ظمم ؼبل٦ قا ؾق ایى لهیًه ظکایث هی»گىیؿ:  هی  يهیح٘
چكا که ٔؾًٌام  ؛کًؿ که شمئی ال ایى ي٭ِل ؼبل٦ ال وىی وی باٌؿ یا ج٘اهی آو باٌؿ و ج٩اوجی ي٘ی ي٘ی

و گكوهی ال  ٌىؾ اي پفیك٨حه ي٘یٌىؾ و ؾق يمؾ بىیاقی ال ٠ل٘ا جىبه ؾهًؿه و اوحهماء کًًؿهٓ کٍحه هی
 .1...«اوثاش٘اٞ کكؾه  1بىبکك ٨اقوی ؾق ایى لهیًه اؾ٠ایأاِعاب ها يیم بك ایى باوقيؿ، بلکه ٌیػ 
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چكا که ؾق  ؛٘لبؿ هل بیٍحكی قا هیؤؾق ایى لهیًه ظکایث گكؾیؿه، ج ی١لی  بىأ يا آيچه ال ٬أاه
گىیؿ:  ؼبل٦ ایى ؾیؿگاه ال وی ي٭ل گكؾیؿه اوث، آيصا که هی« ال١٘ح٘ؿ»هىأٟ هؽحل٩ی ؾق کحاب 

کًؿ که ایى ؾًٌام قا  ٌىؾ و ج٩اوجی ي٘ی ؾًٌام ؾهؿ، کا٨ك هی هك آيکه به الله ٠موشل یا قوىل الله »
 با جىشه به ٜاهك ظکن ال ویؾاين،  ظبلل بؿايؿ یا ظكام؛ و اگك هن بگىیؿ: ؾًٌام ؾاؾو قا ظبلل ي٘ی

 .2...«اوثٌىؾ و هكجؿ  پفیك٨حه ي٘ی
با بیاو وبب ٜهىق ایى آقاء ٌاـ ؾق بكابك اش٘اٞ هىل٘اياو، ؤىض ایى  ة وبلم ابى جی٘یٌیػ اإل

ث بؿاو پكؾاؼحه ٌؿه و و ایى اهكی اوث که اللم او»گىیؿ:  اهك قا بیٍحك ي٘ىؾه اوث، آيصا که هی
و واشب اوث جا ؾايىحه ٌىؾ که ایى ؾیؿگاه که: ک٩ك ؾًٌام ؾهًؿه جًها به ؼا٘ك ظبلل  بكقوی گكؾؾ

.. و هك آيکه به ایى ؾیؿگاه ل٥مي آٌکاق و اٌحباهی بمقگ اوث . باٌؿ، ٌ٘كؾو ؾًٌام ال وىی وی هی
ال قوی آوقؾه اوث و ؾق وا٬ٟ ؾق ایى ل٥مي آٌکاق وا٬ٟ گكؾیؿه اوث، بؿاو وبب اوث که ایى ؾیؿگاه قا 

باًٌؿ، ؾقیا٨ث ي٘ىؾه و ؾق ج١كی٧ ٓ هیةهای ه١اِك ٔاٌا٠كؼك که ه٘او شه٘یهؤگكوهی ال هحکل٘یى هح
ای٘او ٠باقت اوث  :گ٩حًؿ که ؾق ج١كی٧ ای٘او هی ايؿ، آياوی ٬ؿین قوی آوقؾه ای٘او به هفهب شه٘یه

ی هیچگىيه ٠٘ل ال: جّؿی٭ی که ؾق ٬لب اوث و به، اگكچه ٬ىل لبايی با آو ه٭كوو يبىؾه و ه٭حٕا
  .1«٬لب و ا٠ٕاء و شىاقض يباٌؿ

به ٘ىق ؼبلِه به ؾیؿگاه کىايی که ؾًٌام ؾهًؿه قا شم ؾق ظالحی   ةپه ال ایى جىٔیط، ابى جی٘ی
کًًؿه ظبلل ٌ٘كؾو  و ؾق وا٬ٟ ؾق جک٩یك ؾًٌام ؾهًؿه و اوحهماء کًًؿ ٘یکه ؾًٌام قا ظبلل بؿايؿ، جک٩یك ي
 گكؾايؿ:  ٌاو قا هحململ هیؾايًؿ، پكؾاؼحه و ؾق ٬الب چهاق ؾلیل ؾیؿگاه هیایى ا٠٘ال ال وىی وی قا ٌكٖ 

ی اوحهماء کًًؿه  اگك ؾًٌام ؾهًؿه»ايؿ:  ها گ٩حهایى ظکایث و ي٭ل ال ٨٭ها هبًی بك ایًکه آو -2
واوی يؿاقؾ؛ اِل و ا «ٌىؾ گكؾؾ، وگكيه کا٨ك ي٘ی ا٨ك هیه١ح٭ؿ به ظبلل بىؾو ایى اهىق باٌؿ، ک

ايؿ، ي٭ل ي٘ىؾه  قا ال ٨٭ها ي٭ل کكؾهها يیم آوبكؼی کحب هحکل٘یى که آوقا ال جًها آو و بلکه ٬أی
ٌاو بك اوان ٜى و گ٘او ايؿ، ي٭ل له قا ال ٨٭ها ي٭ل کكؾهؤاوث. و هحکل٘یًی هن که ایى هى

-هی ايؿبكؼی هًحىبیى به ٨٭ه ًٌیؿهؼىیً و بك اوان اِىل ه٭كق ؼىؾ یا بك اوان آيچه ال 

... بكاوحی اظؿی جّىق هن ، ا٠حباقی يؿاقيؿو ٌاو ا٠حًایی يٍؿه ؾق وا٬ٟ به ا٬ىالکه باٌؿ 
هىائل ؼبل٨ی  ی قا ؾق لهكهشىؾ ؾاٌحه باٌؿ جا بؿیى جكجیب آوله ؼبل٦ وؤکًؿ که ؾق ایى هى ي٘ی

و هكگم اظؿی  اوثله، اٌحباهی ٨اظً ؤؾايىحى ایى هى یو بلکه ؼبل٨ و اشحهاؾی ٬كاق ؾهؿ.
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ی  ٔکه اگك ؾًٌام ؾهًؿه .2ایى ج٩ّیل قا ظکایث کًؿ ،یکی ال ٨٭ها، ائ٘ه ٨حىاجىايؿ ال ي٘ی
قا ظكام آوٌىؾ و ؾق ٤یك ایًّىقت چىو اوحهماء کًًؿه ؾًٌام ؾاؾيً قا ظبلل بؿايؿ، کا٨ك هی

 ٌىؾٓ.  بؿايؿ، کا٨ك ي٘ی
ه ه١ًای اگك ک٩ك جًها به ه١ًای اوحعبلل و ؾق وا٬ٟ ه١ًای آو هعّىق ؾق اوحعبلل باٌؿ، ایى ب -1

باٌؿ؛ و چىو ٌؽُ بك ایى ٠٭یؿه و باوق باٌؿ که آيچه  ه١ح٭ؿ بىؾو به ظبلل بىؾو ؾًٌام هی
و شای ک٘حكیى ٌک و  ٌىؾ کا٨ك هی ، به ؼا٘ك ایى ا٠ح٭اؾاوثالله ٠موشل ظكام ي٘ىؾه، ظبلل 

 ها ؾق ؾیى ه١لىم وجكؾیؿی يیىث که هك آيکه ه١ح٭ؿ به ظبلل بىؾو هعكهاجی باٌؿ که جعكین آو
ٌىؾ، لیکى ؾق ایى لهیًه ج٩اوجی  آٌکاق اوث، به ؼا٘ك ایى ا٠ح٭اؾ ٔظبلل بىؾو ظكامٓ کا٨ك هی

و  هاها و ٤یبث کكؾو ال آوهًاو به ليا و ؾقو٢ بىحى بك آوئهیاو ؾًٌام پیاهبك و هحهن کكؾو ه
ال  باٌؿ. لیكا هكکه ها ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال ؾايىحه ٌؿه، ي٘یآو ؾیگك هىاقؾی که ظكام بىؾو

گكؾؾ. ؾق  قوی ا٠ح٭اؾ بك ظبلل بىؾو ایى هىاقؾ، چیمی ال ایى ا٠٘ال قا ايصام ؾهؿ، کا٨ك هی
که شایم يیىث گ٩حه ٌىؾ: هك آيکه هىل٘ايی قا هحهن کًؿ یا ال او ٤یبث کًؿ، کا٨ك  ِىقجی

قا ظبلل ٌ٘اقؾ، ٔی١ًی جه٘ث لؾو یا ٤یبث ىؾ ال ایى وؽى آو باٌؿ که اگك آوٌىؾ. و ه٭ّ هی
 .1گكؾؾ قا ظبلل بؿايؿٓ کا٨ك هی کكؾو

ه٭كوو به ایى ا٠ح٭اؾ باٌؿ یا  کًؿ که ؾًٌام باٌؿ و ج٩اوجی ي٘ی ا٠ح٭اؾ ظبلل بىؾو ؾًٌام، ک٩ك هی -1
و وشىؾ و ٠ؿم ؾًٌام با وشىؾ ا٠ح٭اؾ ظبلل بىؾو، ؾق جک٩یك ِاظب آو ي٭ً و اذكی يؿاقؾ.  يه؛

ذك ئباٌؿ. و ایًکه ٠اهل ه و باوق وی هیذك ؾق جک٩یك وی ؾق ایى ِىقت ا٠ح٭اؾ ئبلکه جًها ٠اهل ه
 .1ايؿ ؾق جک٩یك ٌؽُ ا٠ح٭اؾ باٌؿ، بكؼبل٦ ؾیؿگاهی اوث که ٠ل٘ا بك آو اش٘اٞ کكؾه

ذك ؾق جک٩یك ٌؽُ جًها ا٠ح٭اؾ ظبلل بىؾو ؾًٌام باٌؿ ؾق ایًّىقت ؾق ئاگك وبب و ٠اهل ه -1
كؾو آو یا ال قوی ظبلل ٌ٘  قا ظبلل ؾايىحهلی هبًی بك ایًکه ؾًٌام ؾهًؿه آوؾًٌام ؾاؾو وی ؾلی

و بؿیى جكجیب واشب اوث که جک٩یك يٍىؾ به ویژه لهايی که بگىیؿ:  باٌؿ گ٩حه اوث یا يه، ي٘ی
قا ال قوی يابؽكؾی و ياؾايی و ال وك ؼٍن ى ؾًٌام ؾاؾو ظكام اوث و بلکه آوهى ه١ح٭ؿم که ای

 که هًا٨٭او گ٩حًؿ: ه٘چًاو گىیی بك لباو آوقؾم.ی یا ایًکه ال قوی ٌىؼی و بیهىؾهو ياقاظح
َْۡكُتۚٗ ﴿ ٍّ٘ة ََنُُٜض َوَٗ َُ ة  َٕ ٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾٔ» ]81الحىبة: [ ﴾إِجٍّ
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و ؾق ایًّىقت اگك گ٩حه ٌىؾ که چًیى اٌؽاِی ال لهكه ک٩اق  .«نیکكؾیه یو ٌىؼ یبال
ب و ٠اهل کا٨ك باٌؿ. و ؾق ِىقجی هن که ي٩ه ؾًٌام، وب يیىحًؿ، ٬ىلی بكؼبل٦ ٬كآو هی

باٌؿ  یك وی بؿوو ؾلیل و بكهاو هیو وی ال لهكه ک٩اق ٬كاق ؾاؾه ٌىؾ، جک٩ ٌؿو وی ٬كاق يگیكؾ
ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ ﴿ ٨كهایؿ:ی... و بك ایى اوان اوث که الله ٠موشل ه ََل َتۡكَذِؾُروا

 ٗۚ ۡٓ ُِس  په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٔ» ]88الحىبة: [ ﴾...إِيَؿَٰ٘
ٍّ٘ة ََنُُٜض ﴿ ها ؾق بكابك ایًکه گ٩حًؿ:و ؼٙاب به آو .«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال َُ ة  َٕ إِجٍّ

َْۡكُتۚٗ  گ٩حه يٍؿ که ؾق بك لباو آوقؾو ایى ٬ىل ؾقو٢ گ٩حیؿ ٔو يیث و ٬ّؿ ٌ٘ا چیم ؾیگكی  ﴾َوَٗ
ؾی که ٠فق اقها قا جکفیب يکكؾ، آيچًاو که ؾق وایك هىبىؾه اوثٓ و ؾق ایى ٠فق آوقؾو آو

ٌاو ال ک٩ك قاوحگى بىؾيؿ هىشب بكائث و ؾوقی ٌؿيؿ، ٠فقهایی که اگكآوقؾيؿ، جکفیب هی هی
ها با آو ٌىؼی و وكگكهی و ٨كوق٨حى ويؿ هح١ال ؾق ایى آیه بیاو ؾاٌحًؿ که آوگٍث بلکه ؼؿا هی

ؾق وؽًاو ياقوا ٔو يه ِك٨ا به ؼا٘ك ا٠ح٭اؾ و باوقٌاوٓ په ال ایًکه ای٘او آوقؾه بىؾيؿ، کا٨ك 
 .2«ٌؿيؿ

 ی چهاسم:  ؽبهه
باٌؿ که ه١ح٭ؿيؿ: هك آيکه بكؼی ال  های هكشئه هیو آو جىهن و گ٘او هٍكکاو و بكؼی ال ٨ك٬ه

ٌىؾ و بك  واشبات ؾیى قا ايصام ؾهؿ و لى ایًکه هكجکب ٠ٔ٘لی یا ٬ىلیٓ هًا٨ی با جىظیؿ گكؾؾ، کا٨ك ي٘ی
 ٌىؾ.  ایى باوقيؿ که هكکه ٌهاؾجیى قا بك لباو آوقؾ و لى ایًکه هكجکب هًا٬ٓ آو گكؾؾ، کا٨ك ي٘ی

ای هٙكض بؿاو ؾق بكابك آيچه ـکك ي٘ىؾین، آياو ٌبهه»گىیؿ:  هی  اهام هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب 
گىیًؿ: کىايی که  و آو ایًکه هی باٌؿ ها هیٌبهات واقؾه ال وىی آویى جك بمقگ کًًؿ که ؾق وا٬ٟ ال هی

قا  ؾاؾيؿ که ه١بىؾ بك ظ٭ی شم الله يیىث و قوىل الله  ها يالل گٍث، گىاهی ي٘ی٬كآو ؾق هیاو آو
ي٘ىؾيؿ و ٬كآو قا ؾقو٢ پًؿاٌحه و و يیم ؾوباقه بكايگیؽحه ٌؿو په ال هكگ قا ايکاق هی كؾيؿک هیجکفیب 

ؾهین که هیچ ه١بىؾ بك ظ٭ی شم الله  که ها گىاهی هیپًؿاٌحًؿ، ؾقظالیقا جکفیب کكؾه و وعك هیآو
١اؾ، ای٘او يیىث و هع٘ؿ ٨كوحاؾه اووث و يیم ٬كآو قا جّؿی٫ کكؾه و به بكايگیؽحه ٌؿو ؾوباقه و ه

ها، چگىيه ها قا ه٘چىو گیكین، ظال با ایى ج٩اوت ٨اظً هیاو ها و آو گماقین و قوله هی ؾاٌحه و ي٘ال هی
  .1ؾايیؿ؟ٓ ؾهیؿ ٔو ظکن هك ؾوی ها قا یکىاو هی آياو ٬كاق هی
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کًؿ، با بیاو اهىقی چًؿ به  ی هٙكض ٌؿه ال وىی آياو قا ـکك هی ایى ٌبهه په ال ایًکه ٌیػ 
 پكؾالؾ، په با ؾ٬ث به پاوػ ایى ٌبهه گىي ٨كا ؾه: هكؾوؾ بىؾو آو هی

قا جّؿی٫ و ؾق اهكی  ؾق هیاو ٠ل٘ا ؼبل٨ی وشىؾ يؿاقؾ که چىو ٌؽّی ؾق اهكی قوىل الله  -2
واقؾ ؾایكه اوبلم يٍؿه اوث و ایًچًیى اوث آيکه ؾیگك جکفیب کًؿ، کا٨ك بىؾه و ؾق وا٬ٟ هًىل 

قا ايکاق ي٘ىؾه اوث، ه٘چىو آيکه به جىظیؿ آو ای٘او آوقؾه و بؽً ؾیگك ال آوبه بؽٍی ال ٬ك
کًؿ، یا ایًکه به جىظیؿ و وشىب ي٘ال ا٬كاق ؾاٌحه، اها  ا٬كاق ي٘ىؾه اها وشىب ي٘ال قا ايکاق هی

به ي٘ایؿ یا ایًکه ها ا٬كاق کكؾه، اها قوله قا ايکاق هیهی ایىکًؿ یا ایًکه به ج٘ا لکات قا ايکاق هی
... و هك آيکه به ج٘اهی ایى هىاقؾ ا٬كاق کًؿ، کًؿ و  ؾاقؾ، اها ظس قا ايکاق هیا٬كاق  های ایى ه٘ه

باٌؿ.  اها ؾوباقه بكايگیؽحه ٌؿو قا ايکاق کًؿ، به اش٘اٞ کا٨ك بىؾه و ؼىو و هالً ظبلل هی
َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:موشل هیکه الله ٠ ه٘چًاو ِي ِ  ٱَّلٍّ ِ يَۡسُىُؿوَن ث ن  ۦَورُُقِِْٙ  ٱّللٍّ

َ
َوُيؿِيُؽوَن أ

ْ َبۡيَ  ٜا ِ ُحَىّؿًُِ ن َحذٍِّؼُؾواْ  ۦَورُُقِِْٙ  ٱّللٍّ
َ
ُٖ ثَِجۡكٖظ َوَٗۡسُىُؿ ثِجَۡكٖظ َوُيؿِيُؽوَن أ ِٔ ٜلَُٜن ُٗۡؤ ٌُ َويَ

ٍَ َقبِيًَل  ِ َٰل ٍَ  ١٥٠َبۡيَ َذ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ُٓ  أ ُٚ َٰ ة  ىُِؿونَ ٱَّۡؽ ٘ا ِٛي َٖ َقَؾاثاة مَّ َٰىِؿِي َؽ

ْۡ ِ ۡخَذۡؽَٗة ل
َ
ۚٗ َوأ ة ٌّا  ﴾١٥١َظ

 و ؼؿا اویه ؼىاهًؿیو ه يؿاقيؿ ٘اویا هبكايًایپ و ؼؿا به که یکىاي» ]212-210 ًىاء:ال[
و ٓ نیيؿاق ٘اویا ٥٘بكاویپ به یول ن،یؾاق ٘اویا ؼؿا به که ًؿیو بگىٔ ًؿاليؿیب یشؿائ ٥٘بكايًیپ
 اویه ؼىاهًؿ یو ه نیيؿاق ٘اویا گكیؾ یبكؼ و به نیؾاق ٘اویا ٥٘بكاویپ ال یبكؼ به که ًؿیگىیه

 وشىؾ ًیب قاه و ؾو ىثیي یا٨اِله ٘اویو ا ک٩ك اویه یولٔ ًًؿیبكگم یقاهٓ ٘اویو ا ک٩كٔ آو
 یاؼىاقکًًؿه ٠فاب کا٨كاو یبكا و ها کا٨كيؿ گ٘اویب یش٘لگ آياو ٓ.ىیؾ و قاه ک٩ك قاه: يؿاقؾ
  .«نیاآوقؾه ٨كاهن

و ایًچًیى الله ٠موشل ؾق کحابً، جّكیط ي٘ىؾه که هك آيکه به بؽٍی ای٘او آوقؾه و به بؽً ؾیگك 
 .2«گكؾايؿ گىيه ایى ٌبهه قا لایل و با٘ل هیو ایى باٌؿ ك وقلؾ، ال کا٨كاو ظ٭ی٭ی هیآو ک٩
که ؾق  ةظًی٩بًیبىؾيؿ که با  ٌىؾ: ایى اِعاب قوىل الله  به آياو ٌٔبهه ا٨کًاوٓ گ٩حه هی -1

ؾاؾيؿ که هیچ ه١بىؾ بك ظ٭ی شم  و گىاهی هی 1اوبلم آوقؾه بىؾيؿ ؾوقاو ظیات قوىل الله 
ـاو هی و بلکه ي٘ال هی ی اووث الله يیىث و هع٘ؿ ٨كوحاؾه ؾاؾيؿ، شًگیؿيؿ. په  گماقؾيؿ و ا

                                                           
 .11-10 :ه٘او، َ -2
لی الكؾة، ابی ٬بىل ال٩كائٓ، وها يىبىا أ، کحاب اوححابة ال٘كجؿیى وال١٘ايؿیى و٬حالهن، باب ٬حل هى يبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.21/111ٓ، ٨حط 8311ٔٔ ٌ٘اقه
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اوػ پیاهبك اوث. ؾق پ ةگ٩حًؿ: هىیل٘ ٓ هیةظًی٩يك ؾق پاوػ بگىیًؿ: چىو آياو ٔبًاگ
ای که بك لباو آوقؾيؿ و ؾق آو با کل٘ه ةظًی٩يى ه٘او پاوػ هٙلىب اوث. لیكا بًگىیین: ای هی

و ایًچًیى اوث ٔظکنٓ هكآيکه  ؾايىحًؿ، کا٨ك ٌؿيؿ. ً قا ِىاب هیو يبىج ة٠٘لکكؾ هىیل٘
که الله ٠موشل و ای٘او آوقؾيً ک٩ك وقلؾ، ه٘چىو آيی ک٩ك قا بك لباو آوقؾه و په ال  کل٘ه

 .2اهبكايً و ؾیى اوبلم قا به ج٘ىؽك و اوحهماء گیكؾپی
 ةکه به اوبلم بالگٍحه بىؾيؿ و ال هىیل٘ ةظًی٩ي، ب٭ایای بًؾق ؾوقاو ؼبل٨ث ٠ر٘او بى ٩٠او  -1

ي٘ىؾيؿ و به کفب و ؾقو٤گىیی وی ا٬كاق ي٘ىؾيؿ، بك ایٍاو گًاهی که پیٍحك به ا٠بلو بكائث 
هكجکب گكؾیؿه بىؾيؿ، گكاو آهؿ، لفا ؼايىاؾه و اهل ؼىیً قا با هؿ٦  ةؼا٘ك جّؿی٫ هىیل٘

گىيه شبكاو آيچه پیٍحك هكجکب گكؾیؿه بىؾيؿ، بكای شهاؾ ؾق قاه ؼؿا به هكلها بكؾيؿ، جا ٌایؿ ایى
هعى و يابىؾ کًًؿ ٔو ا٠٘ال هٍ٭ث باقی قا  - ها وك لؾه بىؾاقجؿاؾی که ال آو -ٌاو قا ایى ٠٘ل

هحع٘ل گكؾیؿيؿٓ په چىو ؾق کى٨ه ٨كوؾ آهؿيؿ ٔبه ؼا٘ك ٠باؾات لیاؾی که  ؾق ایى قاوحا
 يقا هىصؿ بًو٦ گٍث که ؾق آو هىصؿی بىؾ که آوها ه١كای به يام آوؾاؾيؿٓ هعله ايصام هی

ٍاء ال ای ال هىل٘اياو ؾق بیى ه٥كب و ٠ياهیؿيؿ. ٔپه ال گفٌث هؿت لهايیٓ ٠ؿههی ةظًی٩
 .بك ظ٫ بىؾ ةکه هىیل٘ بؿیى هٕ٘ىوها ًٌیؿيؿ کبلهی ال آو و ؿکًاق ایى هىصؿ گفق ي٘ىؾي

ًٌیؿه بىؾ، بك کىی ٨٭ٗ ه بىؾ و آيکه ایى کبلم قا يگ٩ح اهاؾق هىصؿ بىیاق بىؾ،  ایى ا٨كاؾ ج١ؿاؾ
ها ایى وؽى قا ايکاق يکكؾيؿٓ، قا به لباو آوقؾه بىؾ، ايکاق يکكؾ ٔو ؾق وا٬ٟ هیچیک ال آوکه آو

ها ؾوحكوی ؾاٌث، گكؾ قا که بؿاو اِعابیؿالله بى هى١ىؾ قویؿ، وی چىو ایى ؼبك به ٠ب
 ةها اوححابها قا بکًٍؿ گكچه جىبه کًًؿ، یا ایًکه ال آوها هٍىقت ي٘ىؾ که آیا آوآوقؾه و با آو

کكؾو ال  ةو بكؼی به اوححاب هٍىقت ؾاؾه ةها بؿوو اوححابکًًؿ؟ که بكؼی ال ِعابه به کٍحى آو
کٍحه ٌؿيؿ و  ةوو اوححابٌؿ و بكؼی بؿ ةها اوححابؾق پایاو ال بكؼی ال آو که ؿهٍىقت ؾاؾيآيها 

کًؿ، بًگك و بیًؿیً که چگىيه کٍحه ٌؿ؛ الله ٠موشل بك جى قظن  ةٌاو ابى الًىاظيیم ٠الن
، آيگاه که ال ک٩ك بكائث و ؾوقی شىحًؿ و به اوبلم بالگٍحًؿ، ا٠٘ال ِالط و يیک ةظًی٩بًی

قا هؽ٩ی کكؾه آو ةای که ؾق هؿض هىیل٘ها کل٘هو جً ايصام ؾاؾه و اٜهاق ي٘ىؾيؿقی قا هٍ٭ث با
قا ًٌیؿيؿ و با ایى وشىؾ اظؿی اٌحًؿ، لیکى بكؼی ال هىل٘اياو آوبىؾيؿ، ؾق هیاو ؼىؾ اٜهاق ؾ

ق ؾاٌحًؿ و که ؾق آو شٟ٘ ظٕى ها، چه آيکه آو کبلم قا بك لباو آوقؾه بىؾ و چه آياوؾق ک٩ك آو
ٌاو باقی ؾیگك او ؾق ایى لهیًه بىؾ که آیا جىبهٌؾيؿ و جًها اؼحبل٦کكؾيؿ، جى٧٬ يکكايکاق ي

                                                           
 ٓ.1/10: الؿقق الىًیة ٔيگا و .جّك٦ا ، ب11-11 :ک٧ٍ الٍبهات هٟ الح١لی٭ات، َ -2
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 .2ٌىؾ یا يه؟ پفیك٨حه هی
قا به ج٘ىؽك و اوحهماء گك٨حه و بلکه الله ٠موشل و اظکام آو و ٌكائٟ و ؾیى آيکه ظکن بكاوحی په

کًؿ،  با ٬ىل یا ١٨ل ج٩اوت ي٘ی گكؾؾ، چه پیاهبكايً قا هىؽكه کكؾه و ج٘اهی ایى ا٠٘ال قا هكجکب هی
آوقؾ و که ٌهاؾجیى قا بك لباو هی گىیؿ: وی هاؾاهی چیىث؟ آیا هیچ ٠ا٬لی ؾق هىقؾ چًیى ٌؽّی هی

ٓ  ﴿ ٌىؾ؟ ؾهؿ، بؿیى وبب کا٨ك ي٘ی بكؼی ال ٨كائٓ ؾیى قا ايصام هی ي ـِ ٌٖ َق َتَٰ ۡٛ ٍَ َفََٰؾا ُب َ٘ ُقۡجَدَٰ
ٰ﴾. 

ی ه٘ه 1با آجً وىلايیؿ ٘البي ابى أبيقا که ٠لٌىؾ: کىايی  هیها گ٩حه وه٘چًیى به آ -1
بىؾه و بلکه ال ِعابه کىب   يکكؾيؿ و بلکه ال اِعاب و یاقاو ٠ل اؾ٠ای اوبلم هی هاآو

ا٠ح٭اؾی ه٘چىو ا٠ح٭اؾی که ؾق هىقؾ  ٘الب ي ابى أبيبىؾيؿ، لیکى ؾق هىقؾ ٠ل٠لن کكؾه 
ایى وشىؾ چگىيه ِعابه بك ٬حل و ک٩كٌاو  ق٨ث، ؾاٌحًؿ. باها هیو اهرال آو 1یىو٧ و ٌ٘ىاو

... یا ایًکه کكؾيؿ؟  به هىل٘اياو قا جک٩یك هیٌاو آو اوث که ِعااش٘اٞ ي٘ىؾيؿ؟ آیا گ٘او
اوحهماء و ج٘ىؽك به ؾیى و ٌكائٟ آو ال ایى باب يبىؾه که هىشب ک٩ك ِاظبً گٍحه و ؼىو و 

 .1ٌ٘اقؾ؟هالً قا ظبلل هی
ٌىؾ: آياو  واليؿ، گ٩حه هیؾیى هىل٘اياو قا بك ایٍاو هٍحبه هیهایی که ا٨کى، به ٌبههبؿاو -1

و  ایی ه٥كب و هّك قا بك٠هؿه ؾاٌحًؿ٠بان ٨كهايكويکه ؾق ٠هؿ بً ٠5بیؿ بىؾيؿيی بً ٘ای٩ه
و اؾ٠ای  ی اووث الله يیىث و هع٘ؿ ٨كوحاؾهؾاؾيؿ که ه١بىؾ بكظ٭ی شم  ه٘گی گىاهی هی

که به هؽال٩ث با ؾاٌحًؿ، اها لهايی قا بك پا هی کكؾيؿ و ي٘ال ش١٘ه و ش٘ا٠ات اوبلم هی
ٌكی١ث ؾق اهىقی چًؿ، بك ؼبل٦ آيچه ها ٔهىل٘اياوٓ بك آو هىحین، بكؼاوحًؿ، ٠ل٘ا بك ک٩ك و 

و بایىحی هىل٘اياو با آياو بصًگًؿ  ٌاو، وكلهیى شًگ و ظكب اوثٌاو و ایًکه وكلهیى٬حل

                                                           
 ٓ.10، 12-1/10الؿقق الىًیة ٔ -2
اوححابة ال٘كجؿیى،  ؾق ٓ، و8/211ٓ، ٨حط 1021ٔٔ ٌ٘اقههاؾ، باب الی١فب ب١فاب الله، ، کحاب الصيبؽاق به قوایث -1

 ٓ.21/113ٓ، ٨حط 8311ٔٔ ٌ٘اقهباب ظکن ال٘كجؿ وال٘كجؿة، 
ها ا٠ح٭اؾات و باوقهای ایى ؾو ال آو ؾوحه اٌؽاِی بىؾيؿ که اهل يصؿ ه٘چىو بؿوی و ؾوى٬ی ؾق هّك يىبث به آو -1

 کكؾيؿ ها قا به شای الله ٠موشل ٠باؾت هیٌكک آهیمی ؾاٌحًؿ، ظحی که آو
 ٓ.11-1/12الؿقق الىًیة ٔ: يگا و ؛ابى ٠ری٘یى، 18-11 :ک٧ٍ الٍبهات هٟ الح١لی٭ات، َ -1
کًًؿ، ها چًايکه ؼىؾٌاو اؾ٠ا هیها و ؾیؿگاه ٠ل٘ا ؾق هىقؾ ایٍاو و ١٘ى ؾق يىب ٨ا٘٘ی آوبكای هٙال١ه اؼباق آو -1

 ٤یكه. و ؛ابى جی٘یة ،11/211ٓٓ و 1/281ٔ٘ىٞ ال٩حاوی ٔهص قشىٞ کًیؿ:
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 .2آلاؾ کًًؿ، اش٘اٞ ي٘ىؾيؿها جا ایًکه وكلهیى هىل٘اياو قا ال چًگال آو
٠بیؿ  يبأؾلیل ٌٍن قؼؿاؾی اوث که ؾق لهاو ِعابه به و٬ىٞ پیىوث و آو ؾاوحاو هؽحاق بى  -8

بىؾ؛ وی هكؾی يیکىکاق بىؾ که ؾق  ه١اِك ٠بؿالله بى ٠٘ك  باٌؿ که وی ال جاب١یى هی
قا کٍث و  ٠كا٪ ٜهىق کكؾه و به ؼىيؽىاهی ال اهام ظىیى و اهل بیحً بكؼاوحه و ابى لیاؾ

ها ٜلن کكؾه بىؾيؿ، به ؼىاهی اهل بیث ال وىی کىايی که بؿاواهىال لیاؾی به ؼا٘ك ؼىو
وىی وی وكالیك گكؾیؿ. په بك ٠كا٪ چیكه گٍث و ٌكایٟ اوبلم قا بك پا ؾاٌث و ٬أیايی ال 

هًّىب ي٘ىؾ و ؼىؾ يیم ال کىايی بىؾ که بك هكؾم ي٘ال ش١٘ه و  اِعاب ابى هى١ىؾ 
بكؾ بؿو وظی وی به آيصا کٍیؿ که گ٘او هیو ٠ا٬بث  گماقؾ، لیکى وكايصام هی٘ا٠ات ش

ٌىؾ و بؿیى وبب ٠بؿالله بى لبیك لٍکكی به وىی وی ٨كوحاؾ که وپاهً قا ؾق هن  هی
ٌکىث و او قا کٍحًؿ، لیكا وی کل٘اجی قا بك لباو آوقؾه بىؾ که هىشب ک٩ك و اقجؿاؾ وی و 

و ؾلیل آو قوایحی اوث که ؾق ِعیط بؽاقی ال قوىل  بىؾ.ىشب ٬حل و شًگیؿو با وی گٍحه ه
َ٘اْرخ٬ُ٢ُهُ »ذابث ٌؿه که ٨كهىؾيؿ:  الله  َل ِدي٩ُ٨َ  هك آيکه ؾیًً قا ج٥ییك ؾاؾ، او قا » «٦ْ٤َ ةَػَّ

 .1«بکٍیؿ
کكؾيؿ که  ايؿ، آياو قا جًها بؿیى وبب جک٩یك هیٌىؾ: اگك کىايی که پیٍحك بىؾه ها گ٩حه هیوبه آ -1

... شٟ٘ کكؾه و به ه٘گی ایى اؾ و و ٬كآو و ايکاق ه١ یاو ٌكک و جکفیب قوىل الله ها هآو
اهىق باوق ؾاٌحًؿ، ؾق ایى ِىقت په ه١ًای بابی که ٠ل٘ای هؽحل٧ ؾق هك هفهبی جعث 

ايؿ چیىث؟ و هكجؿ آو هىل٘ايی اوث که په ال اوبلم ٠ًىاو باب ظکن ال٘كجؿ ـکك ي٘ىؾه
ايؿ که ایى باب به ايىاٞ هح١ؿؾی ال هك يىٞ ک٩ك وقلیؿو پكؾاؼحه آوقؾو، کا٨ك ٌؿه باٌؿ؛ و ؾق

ايؿ، ک٩ك و اقجؿاؾ و ظبلل ٌؿو ؼىو و هال ِاظبً قا به ؾيبال یک ال هىاقؾی که بك ٌ٘كؾههك
ايؿ که هىشب ؾاقؾ، ظحی که ؾق ایى باب هىاقؾی بىیاق ٜكی٧ و ٜاهكًا کن اه٘یث قا ـکك ي٘ىؾه

-قا بؿوو ا٠ح٭اؾ و باوق ٬لبی بك لباو آوقؾ یا کل٘های که آوکل٘هگكؾيؿ، ه٘چىو  ک٩ك ٨ا٠لً هی

 .1ای که ال قوی ٌىؼی و وكگكهی بك لباو بیاوقؾ
و آو ایًکه  1کًًؿ ای ؾیگك هٙكض هیو هٍكکاو ٌبهه»گىیؿ:  هی اهام هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب

                                                           
 ٓ.11-1/11ؿقق الىًیة ٔ: اليگا و .ابى ٠ری٘یى، 11-18 :ک٧ٍ الٍبهات هٟ الح١لی٭ات، َ -2
 جّك٦.ا ٓ ب1/11الؿقق الىًیة ٔ -1
 ، ٠بؿاللٙی٧ آل الٍیػ.11-18 :الكؾ ٠لی الّعا٦، َ يجعا٦ ٨: اإل. يگا11-11 :ک٧ٍ الٍبهات، َ -1
 باٌؿ. ی پیٍیى و ؾلیل آو هی که ؾق وا٬ٟ ایى ٌبهه هىحًؿ ٌبهه -1
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ایى ٠٘لً قا  الالله گ٩حه بىؾ، کٍث، قوىل الله اله ابى لیؿ، کىی قا که ال ةواهأکه گىیًؿ: لهايی هی
ُ »بك وی ايکاق ي٘ىؾه و بؿو ٨كهىؾيؿ:  اّللَّ َٛاَل الَإَِلَ إاِلَّ َػ ٤َا  ْٓ َرَخ٢َْخ٩ُ َب

َ
الالله اله اآیا په ال ایًکه ال» 2«أ

  .«گ٩حه بىؾ، او قا کٍحی؟
ِمؽْ »٨كهىؾيؿ:  کًًؿ که قوىل الله  و ه٘چًیى ایى ظؿید قا هٙكض هی

ُ
َٛاح٠َِ اجلَّاَس َضَّتَّ أ

ُ
ْن أ

َ
ُت أ

 ُ ْن الَ إَِلَ إاِلَّ اّللَّ
َ
ام جا با هكؾم بصًگن جا ایًکه بگىیًؿ: هیچ ه١بىؾ بك ظ٭ی هىقیث یا٨حههؤ» 1«يَْل٫َُػوا أ

و يیم اظاؾید ؾیگكی قا که ؾق ایى هٕ٘ىو واقؾ ٌؿه و بیايگك ٠ؿم بكؼىقؾ با کىايی  .«شم الله يیىث
و هكاؾ و ه٭ّىؾ ایى گ٘كاهاو آو اوث که هك  کًًؿ؛ايؿ، ـکك هییبه قا بك لباو آوقؾهی ٘ هىحًؿ که کل٘ه

ٌىؾ و لى ایًکه هك آيچه بؽىاهؿ ايصام  ی ٘یبه قا بك لباو آوقؾ، هكگم کا٨ك يٍؿه و يیم کٍحه ي٘ی آيکه کل٘ه
 .1ؾاؾه و هكجکب گكؾؾ

م و آٌکاق اوث و آو ایًکه: قوىل ٌىؾ: پاوػ ایى ٌبهه ه١لى اها ؾق پاوػ به آو گ٘كاهاو گ٩حه هی
 و يیم اِعاب قوىل الله گ٩حًؿ؛ الالله هیاله که الابا یهىؾ شًگیؿه و آياو قا اویك ي٘ىؾ ؾقظالی الله 
و ي٘ال  ؾاؾيؿ و هع٘ؿ قوىل الله گىاهی هیالالله اله اکه آياو يیم به الشًگیؿيؿ، ؾقظالی ةظًی٩يبا بً
 .1ها قا وىلايیؿآو ٘الب يبي ابى أگماقؾيؿ و اؾ٠ای اوبلم ؾاٌحًؿ و ایًچًیى بىؾيؿ کىايی که ٠ل هی

هكؾی قا که اؾ٠ای اوبلم ي٘ىؾ، بؿیى گ٘او که وی ال قوی جكن ال  ةواهأبى لیؿ؛  ةواهأاها ظؿید 
اٜهاق اوبلم کًؿ، واشب اوث که چىو ايىايی ؼىو و هالً اؾ٠ای اوبلم ي٘ىؾه، به ٬حل قوايؿ، ؾقظالی

که ٠٘لکكؾی هؽال٧ با اوبلم ال وی وك ليؿ؛ و الله ٠موشل ؾق ایى جا ؾوث ال وی کٍیؿه ٌىؾ، جا لهايی
ة﴿ لهیًه ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ: َٛ حَّ

َ
َٖ  َيَٰٓد ِي ِِ  ٱَّلٍّ ٓۡ ِِف َقبِي ۡبُذ ٜٓاْ إَِذا َِضَ ُ٘ َٔ ِ َءا ْ  ٱّللٍّ ٜا ُ٘  یا» ]31الًىاء: [ ﴾َذَذبَيٍّ

 چه با کهٔ ؿیکً ٫یجع٭ ؿیق٨ح هىا٨كت به ؼؿا قاه ؾقٓ شهاؾ یبكأ که یهًگاهٕ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یايکى
و ایى آیه بك آو ؾاللث  هل کًیؿ.ؤایًکه کاهبًل بكقوی و ج ی١ًی جا« ٓکا٨ك ای هىل٘ايًؿ ایآ. ؿیشًگیه یکىاي

و اگك په ال آو، اهكی هؽال٧ با اوبلم ال  باٌؿ وی و بكقوی ظال وی واشب هی ؾاقؾ که ؾوث کٍیؿو ال

                                                           
ٓ، ٨حط 1183ٔ ٌ٘اقهلی العك٬ات هى شهیًة، اواهة بى لیؿ أ ي، باب ب١د الًبي، کحاب ال٥٘اليبؽاقبه قوایث  -2

-1/182ٔ يٓ، يىو38ٔ ٌ٘اقهالالله، اله او ٬ال: الأی٘او، باب جعكین ٬حل الکا٨ك ب١ؿ هىلن، کحاب اإل و ؛1/130ٓٔ
181.ٓ 

هىلن، کحاب ؛ 21/181ٓٓ، ٨حط 1111ٔٔ ٌ٘اقه ،٬حؿاء بىًة قوىل الله٠حّام، باب اإل، کحاب اإليبؽاقبه قوایث  -1
 ٓ.110-2/123ٔ يٓ، يىو12ٔ ٌ٘اقهالالله، اله اهك ب٭حال الًان ظحی ی٭ىلىا الی٘او، باب األاإل

 ابى ٠ری٘یى.، 11-11 :ک٧ٍ الٍبهات هٟ الح١لی٭ات، َ -1
 ج٩ّیل ایى اؾله پیٍحك ـکك گكؾیؿ. -1
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ْ ﴿ وی ِاؾق گٍث، به ؼا٘ك ایى کبلم الله ٠موشل که ٨كهىؾيؿ: ٜا ُ٘  ٌىؾ.  کٍحه هی ﴾َذَذبَيٍّ
ٌىؾ؛ ؾق ایى ِىقت ؾیگك  و اگك گ٩حه ٌىؾ: چىو کل٘اجی بك ؼبل٦ اوبلم گىیؿ، يیم کٍحه ي٘ی

ًای ظؿید ؾیگك و اهرال آو و ه١ ه١ًایی يؿاقؾو ظال و ؤٟ هىشىؾ، هل ي٘ىؾو جا قوٌى ٌؿؤبكقوی و ج
باٌؿ و آو ایًکه هكکه اٜهاق جىظیؿ و اوبلم ي٘ایؿ، ؾوث کٍیؿو و ؼىؾؾاقی ال بكؼىقؾ  چًیى هیيیم 

و ؾلیل ایى اهك آو  ا جىظیؿ و اوبلم ال وی ِاؾق گكؾؾ.باٌؿ، هگك ایًکه اهكی هحًا٬ٓ ب با وی واشب هی
َرَخ٢ْ »اوث که کىی که ٨كهىؾ: 

َ
ُ أ َػ ٤َا َٛاَل الَ إَِلَ إاِلَّ اّللَّ ْٓ ه٘او کىی اوث که ؾق هىقؾ ؼىاقز  «َخ٩ُ َب

َ٘إِنَّ »٨كهىؾيؿ:  َ٘اْرُخ٬ُ٢ُ٪٣ْ،  ِٜيُخ٬٥ُُ٪٣ْ  ْح٥َ٨َا ١َ
َ
ْسٌؽ ل٦ْ٥َِ َرَخ٣ْ٫َُ٢ ِف أ

َ
َيا٤َثِ ٨ْػ اهلل َرْخ٣ْ٫َُ٢ أ ِٜ هك » 2«ي٬ََْم ا١

ها، بكای آيکه آياو قا بکٍؿ، اشك و پاؾاٌی ه ؾق کٍحى آوها قا بکٍیؿ، چكا ککصا با آياو قوبكو ٌؿیؿ، آو
باٌؿ که هك ؾوی ایى  هی و ٔایى قوىل الله « ؾق قول ٬یاهث ؾق پیٍگاه الله ٠موشل يه٩حه اوث.

ی ٠٘ل پىٌايؿٓ و  ها ؾق شای ؼىؾ ٠٘ل ي٘ىؾ و شاههقهً٘ىؾها قا بیاو ؾاٌحًؿ و بایىحی به هك ؾوی آو
ؼىاقز بیاو ؾاٌحًؿ که ؼىاقز ال بیٍحكیى ٠باؾت و جىبیط و جهلیل ؾق هیاو هكؾم ایى قا ؾق ظالی ؾق هىقؾ 

-ٌ٘كؾيؿ و يیم آو که ظحی ِعابه ٠باؾات ؼىؾ قا ؾق بكابك آياو کىچک و ظ٭یك هیبكؼىقؾاق بىؾيؿ، چًاو

 که هؽال٩ث با ٌكی١ث ال آياو ٜاهك گكؾیؿ،ها ال ِعابه ٠لن آهىؼحه بىؾيؿ، اها با ایى ه٘ه، لهايی
 .1ٌاو ي١٩ی يؿاٌثها وىؾی يكوايؿه و بكایگ٩حى الاله االالله و کركت ٠باؾت و يیم اؾ٠ای اوبلم بؿاو

و بؿجك  جك بمقگ و»گىیؿ:  هی «رشح شتة مواضع من افسرة»ی  ؾق قواله اهام هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب
به جًها  ،که ک٘حكیى شمئی ال اوبلم ه٘كاه يؿاٌحًؿ قا باؾیه يٍیًايی ،آو اوث که به ِكاظث ،ال ایى

ؼا٘ك  ٌاو بهال اهل اوبلم ؾايىحه و به ظكام بىؾو ؼىو و اهىال گ٩حًؿ، الالله هیاله اك٦ ایًکه الِ
بلکه که ؼىؾ ٔباؾیه يٍیًاوٓ به جكک و قها ي٘ىؾو ج٘اهی اوبلم ا٬كاق ي٘ىؾيؿ و با ایى  اوبلم ظکن ي٘ىؾيؿ،
ٌاو قا که با ؾیى آياو اوبلم قا به ج٘ىؽك گك٨حه و ؾیى پؿقاو ؾايىحًؿ ا با ایًکه هیآو ٌیا٘یى ٠الن ي٘

ؾاؾيؿ، اها با ایى ه٘ه آو ٌیا٘یى شاهل ٠الن ي٘ا،  هؽال٧ بىؾ، بك آو بكجكی و جكشیط هی قوىل الله 
 ؛ها وكلؾل آويٍیًاو هىل٘او بىؾيؿ گكچه ج٘اهی ایى هىاقؾ اگىیًؿ: باؾیه و ؾق هىقؾ آياو هی ٨كیاؾ لؾه
 گ٩حًؿ. الالله هیاله اچكا که ال

                                                           
٬اهة العصة ٠لیهن، ا، کحاب اوححابة ال٘كجؿیى وال١٘ايؿیى و٬حالهن، باب ٬حل الؽىاقز وال٘لعؿیى ب١ؿ يبؽاقبه قوایث  -2
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ها يیم چكاکه آو ؛که یهىؾ يیم هىل٘او بىؾه و همیى به اوبلم بىؾيؿ آیؿچًاو اللم هی ایى ؾیؿگاهو ال 
جك ال ک٩ك یهىؾ که و٧ِ آو گفٌث چًؿیى بكابك ٤لیٛگ٩حًؿ، لیكا ک٩ك باؾیه يٍیًاو چًاوالالله هیاله اال

ولی هىل٘او أباٌؿ. ٔو اگك با چًاو ک٩كی، باؾیه يٍیًاو هىل٘او باًٌؿ، ؾیگك یهىؾ به ٘كی٫  هی
  .2«باٌؿٓ هی

په ال ـکك ا٬ىال و اِعاب ائ٘ه هـٓ  2111ٔهحى٨ای،  و ٌیػ ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب 
ؾق بیاو ا٬ىال و ا١٨ال ک٩ك آهیمی بىؾ ایى کل٘ات و ش٘بلت و ا٬ىال ٠ل٘ای هصحهؿیى » گىیؿ: اقب١ه، هی

ِىقت جل٩ٛ ٌهاؾجیى و هًحىب بىؾو ؾ و ؾق ایىگكؾ ؼاقز هیها ال ؾیى که هك هىل٘ايی با اقجکاب آو
وی به اوبلم و ٠٘ل ي٘ىؾو به بكؼی ال ٌكائٟ ؾیى، هايٟ جک٩یك و ٬حل و العا٪ وی به هكجؿیى 

 .1«گكؾؾ ي٘ی
ايعكا٦ بكؼی ال هًحىبیى به ٠لن، ؾق ؾوقاو ؼىیً و چه  په ال ایى، ٌیػ ٠بؿالله بى هع٘ؿ وبب

گىیؿ:  قا ـکك ي٘ىؾه و هیی اقشاء و ٨حىا ؾاؾو بك اوان آوها ال ٨حًهذیكپفیكی آوؤبىا ؾق ٠ّىق ؾیگك و ج
کًًؿ، آو اوث  ؾايًؿ و بلکه به اوبلم وی ظکن هی ٠لث آيکه بكؼی چًیى ٨حىا ؾاؾه و هكجؿ قا هكجؿ ي٘ی»

ًحىبیى به ٠لن و ٨٭ه ؾق ایى ؾوقاو، ؾق ایى لهیًه ؾچاق اٌحباهات و ؼٙاهای لٌث و که بكؼی ال ه
به ٨اظٍی گكؾیؿه و به هك ٌؽّیحی ال اهل ٠لن و ؾیى که به اقجؿاؾ هكجؿ ٨حىا ؾاؾه، ا٠حكاْ ي٘ىؾه و 

يیم  و ايکاق ک٘حكیى هىحًؿ ِعیعی ال کبلم الله و و ؾق ایى ا٠حكاْ هؽال٩ث ٌؿیؿ با او قوی آوقؾيؿ.
ٌاو بكای ايؿ هگك ایًکه جًها ؾلیلی ٠لن و ؾیى اقائه يؿاؾه ال قهً٘ىؾهای يبىی و بلکه ال ا٬ىال ائ٘ه

باٌؿ. ال شهل و هؽال٩ث ایى بىؾ که چًیى ٨حىاهایی بكؼبل٦ ٠اؾات و قوىم و ٠ل٘کكؾ پیٍیًیاو هی
ؾلیل اوث که هؽال٩ث با شىیین. و چًیى ٠٘لکكؾ ایٍاو بؿیى ؼىاقی و ج١ّب به الله ٠موشل پًاه هی

ها ٬كاق ی هؿایث یا٨حه اهث، شمئی ال وكٌث و ٨ٙكت آو ئ٘هأکحاب و وًث و ٠٘ل ول٧ ِالط اهث و 
و به ؾيبال ظب قیاوث و ٌهىات ؾيیا و ظكَ و ٟ٘٘ بكای ؾوحیابی به آيچه ؾق ؾوحاو هكؾهاو و  گك٨حه

 .1«.ايؿ٨او٭او ه١ايؿ اوث، ؼیم بك ؾاٌحه
هـٓ  2111جىٔیط ٌیػ ٠بؿالله بى ٠بؿالكظ٘ى ابابٙیى ه٩حی ؾیاق يصؿ ٔهحى٨ای له با ؤاها ایى هى 

گكؾايی اکرك ها ا٠كاْ و قوییى  هّیبثجك بمقگ و ال»گىیؿ:  گكؾؾ، آيصا که هی جك هیجك و وأطقوٌى
که کاق به شایی قویؿه که باٌؿ، چًاو ی ٠ٝین هی هل و ج٫٘١ ؾق ه١ًای ایى کل٘هؤو بیٍحك هكؾم ال ج

                                                           
 ٓ.1/11: الؿقق الىًیة ٔ. و يگا18ٓ-2/11هص٘ى٠ة الحىظیؿ ٔ -2
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ؼىاهؿ ايصام گ٩حه، چیمی هگى و لى ایًکه هكآيچه هی الاللها لهاالگىیًؿ: ؾق هىقؾ آيکه  ها هیبكؼی ال آو
... ظحی باٌؿ  ه ال شهث ي٩ی و اذبات آو هیؾهؿ؛ و ایى به ؼا٘ك ٠ؿم ه١ك٨ث و ًٌاؼث ه١ًای ایى کل٘

ك الله که ٌكک اکبك ی ٘یبه گكؾؾ، ه٘چىو ٠باؾت کكؾو ٤ی اگك ٌؽّی هكجکب يا٬ٕی ال يىا٬ُ کل٘ه
لیكا  ؛گىیؿ، لفا جک٩یك وی شایم يیىث هی الاللها لهاال ٌىؾ: وی ه هی٩حیى گًاهاو اوث، گجك بمقگ بىؾه و
 .2«آوقؾی جىظیؿ قا بك لباو هی کل٘ه

بكاوحی اگك ؾق لهیًه شًگ با آيکه »گىیؿ:  هـٓ هی 111و ٌیػ ظ٘ؿ بى ياِك بى هع٘ؿ ٔهحى٨ای 
قا جكک ي٘ىؾه و قها کًؿ، به ج٘اهی آیات و اظاؾید و ا٬ىال که بكؼی ال ظ٭ى٪ آولهايیگ٩حه،  الاللها لهاال

گكؾؾ چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهین به آیات و اظاؾید و ا٬ىال ٠ل٘ا  ٠ل٘ا بپكؾالین، بعد بىیاق ٘ىاليی هی
گیكؾ و با ایى ظال  قا جکفیب ي٘ىؾه و به اوحهماء هیی اوبلم قا ايکاق کكؾه و بلکه آوؾق هىقؾ آيکه ج٘اه

گىیؿ، ه٘چىو آو باؾیه يٍیًاو، بپكؾالین؛ اها آيچه ال کبلم الله و قهً٘ىؾهای يبىی و  هی الاللها لهاال
له ؤاش٘اٞ ِعابه و اش٘اٞ ٠ل٘ای په ال ایٍاو ؾق ایى باب ـکك ي٘ىؾین، بكای آيکه ه٩ًّايه با ایى هى

کًؿ، اها اگك آيچه ـکك ي٘ىؾین ه١ًای ؾیگكی ٤یك ال آيچه ها ٨ه٘یؿین و بؿاو  هی هىاشه گكؾؾ، ک٩ایث
اٌاقه ي٘ىؾین، ؾاقؾ، په آو ه١ايی و ه٩اهین قا ال کبلم الله و قهً٘ىؾهای يبىی و اقٌاؾات ِعابه و 

 .1«ا٬ىال ٠ل٘ا يیم بكای ها جبییى و قوٌى ي٘اییؿ
 هك آيکه با اؼحیاق و اقاؾه ؼىؾله جبییى گكؾیؿ که ؤى هىبا جىشه به جىٔیعاجی که پیٍحك بیاو گكؾیؿ، ای

واقؾ اوبلم ٌىؾ و به ٨كائٓ ؾیى شاهه ٠٘ل بپىٌايؿ و يیم بك آو اوح٭اهث و پایبًؿی وقلؾ، وپه ال وی 
آيچه هؽال٧ و ؾق جًا٬ٓ با ؾیى اوبلم اوث، ِاؾق گكؾیؿه و ي٘ایاو ٌىؾ، ه٘چىو ٌكک اکبك یا به 

که به شای  هاییٔكیطها و ها و ٘ىا٦ باقگاهؿؾشىیی و ک٘ک ؼىاوحى ال آو٨كیاؾ ؼىايؿو هكؾگاو و ه
و یا اوحهماء به ؾیى و ١ٌائك و ٌكائٟ آو، که ج١ٝین و اظحكام و  گیكيؿ ٠موشل هىقؾ پكوحً ٬كاق هی الله

ؾیًً ٔاوبلمٓ قا ج٥ییك ؾاؾه و یک ال ایى اهىق اوث، ؾقظ٭ی٭ث با اؼحیاق ي٘ىؾو هكها واشب جصلیل آو
-قا جبؿیل ي٘ىؾه و په ال ای٘او آوقؾو، کا٨ك ٌؿه اوث و ؾلیل آو هن کبلم الله ٠موشل اوث که هیآو

ۚٗ  ََل ﴿ ٨كهایؿ: ۡٓ ُِس  ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٔ» ﴾َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘
َل ِدي٩ُ٨َ »٨كهىؾيؿ:  و يیم ایًکه قوىل الله  .«ؿیا ٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ٦ْ٤َ ةَػَّ

ی  و با اقجکاب ایى ا٠٘ال، ؾیگك بك لباو آوقؾو کل٘ه .«هك آيکه ؾیًً قا ج٥ییك ؾاؾ، او قا بکٍیؿ» «َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ 
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جىظیؿ یا ٠٘ل ي٘ىؾو به با٬ی اقکاو ؾیى ه٘چىو ي٘ال و لکات و قوله و ظس به ِاظبً ي٩ٟ و وىؾی 
چكا که وی اِل و اوان ؾیى قا ي٭ٓ ي٘ىؾه اوث و آو جىظیؿی اوث که هؿاق قوحگاقی و  ؛ؿقوايي٘ی

 باٌؿ. بیچاقگی ؾق قول ٬یاهث هی وو١اؾجً٘ؿی و پیكولی یا ؼىاقت و بؿبؽحی 

 هًاوؤاستهصاء به صحابه و سایس ه هبحج دوم: حکن 

 ٌاهل وه هٙلب: 
 هغلب اول: حکن اعحهضاء به صحابه< 
  هًیىأههات المؤهغلب دوم: حکن اعحهضاء به<  
 هًاوؤهغلب عىم: حکن اعحهضاء به فلما و عایش ه.  

 جمقیىأهغلب اول: حکن اعحهضاء به صحابه سضی الله فًهن 

بمقگ و اهكی  ، شكهی ال اِعاب هع٘ؿ  گیكی و ٠یبصىییبكاوحی اوحهماء و ج٘ىؽك و ؼكؾه
ای که الله ٠موشل باٌؿ. ِعابه ایى اهث په ال پیاهبكي، هی ياگىاق و ج١ؿی و جصاول ؾق ظ٫ بهحكیًاو

ها ؾق اوبلم و ای٘او و هصكت و يّكت گىاهی ؾاؾه و به ٨ٕل و بكجكی و بمقگىاقی و پیٍی گك٨حى آو
ٜنَ ﴿ ٨كهایؿ: هی ٌُ َٰجِ لُٜنَ  َوٱّسٍّ وٍّ

َ
َٖ  ٱۡۡل ِٔ َٖ َفَِٰضؿِي ُٕ ۡ َٗطةرِ وَ  ٱل

َ
َٖ وَ  ٱۡۡل ِي ٓ ٱَّلٍّ ُٚ َجُكٜ ُ ٖٖ رٍِِّضَ بِإِۡظَسَٰ  ٱتٍّ  ٱّللٍّ
ة  َٛ َٰٖخ ََتۡؿِي َُتَۡذ ٓۡ َصجٍّ ُٛ َ َقؽٍّ ل

َ
ُٙ َوأ ۡ٘ ٜاْ َخ ٓۡ َورَُع ُٛ ۡ٘ َٗۡفَٰؿُ َخ

َ
ٍَ  ٱۡۡل ِ َٰل اۚٗ َذ ثَؽا

َ
ةٓ خ َٛ َٖ ذِي ي زُ َخَِٰلِ ٜۡ ي ٱَّۡى ـِ ُٓ ٱَّۡك

 ًیپ ؾق قا آياو قوي یکیي به که یو کىاي و ايّاق ههاشكاو ىیيؽىح ٍگاهاویپ» ]200الحىبة: [ ﴾٪٩
و  ؼىًٌىؾيؿ ؼؿا ال هن ٍاویو ا اوث ؼىًٌىؾ آياو ال ؼؿاويؿ ٘ىؾيؿ،یپ یؼىب به قا ٍاویا و قاه گك٨حًؿ

 یشاق هاقوؾؼايه آوٓ یهاو کاغ ؾقؼحاؤ كیل ؾق که اوث واؼحه آهاؾه قا بهٍث آياو یبكا ؼؿاويؿ
 .«وحكگ یو قوحگاق بمقگ یكولیپ اوث ىیا. هايًؿیه آيصا ؾق و شاوؾايه اوث

-ه٘ه ِعابه ٠اؾل بىؾيؿ؛ اولیا و ؾووحاو الله ٠موشل و بكگمیؿگاو ظ٫ شل»گىیؿ:  هی  ٘بي٬ك

ی ایى اهث  شبلله و بهحكیى هؽلى٬اجً په ال ايبیاء و قوىالو بىؾيؿ. ایى هفهب اهل وًث و ائ٘ه
ايؿ که ظال ِعابه گكؾؾ، بؿاو وى ق٨حه ها جىشهی ي٘یاه٘یث که بؿاوای ايؿک و کنباٌؿ. و ٠ؿه هی

ها بكقوی ِىقت پفیكؾ. و بكؼی باٌؿ، لفا اللم اوث جا ؾق هىقؾ ٠ؿالث آو ه٘چىو ظال ؾیگكاو هی
ها ٌاو ج٥ییك یا٨ث و ؾق هیاو آويؿ وپه ظال و ؤٟؾايؿ که ؾق ابحؿا ِعابه بك ٠ؿالث بىبؿیى وى ق٨حه

ؾ. اها ایى ها هىقؾ بعد و بكقوی ٬كاق گیكها و ؼىيكیمی ٜاهك گٍث، په بایىحی ٠ؿالث آوشًگ
... ال ش٘له و لبیك و  ةو ٘لع ي٘چىو ٠لٌاو هچكا که بهحكیى ِعابه و بمقگاو ؛باٌؿ ؾیؿگاه هكؾوؾ هی
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ها قا جمکیه ي٘ىؾه و ال ایٍاو ا٠بلو و آوها قا بیاو ؾاٌحه ه ٠موشل ذًا و وحایً آوکىايی هىحًؿ که الل
ی هبٍكه که به  به ویژه ٠ٍكه .٠ٙا ٨كهىؾی بهٍث  ها و٠ؿهها قا قأی ي٘ىؾ و بؿاوقٔایث ي٘ىؾ و آو

و الگى و ها اوىه ی بهٍث ؾاؾه ٌؿ؛ بكاوحی آو ها و٠ؿهوبه آ ٘ىق ١ٙ٬ی بك اوان اؼباق قوىل الله 
ها په ال ها و اهىقی قا که بك آو، بىیاقی ال ٨حًهپیاهبك که بك اوان اؼباق باًٌؿ، با ایى  ٬ؿوه هی

لیكا  ،گكؾؾ ها ي٘یام و ٨ٕل و بكجكی آویى هىشب و٭ىٖ هكجبه و ه٭ؾايىحًؿ و ا پیاهبكٌاو گفٌث، هی
 .2«یک بك اشحهاؾ ؼىؾ ٠٘ل ي٘ىؾيؿٓاهىق اشحهای بىؾ. ٔکه هكها گفٌث، ال آيچه بك آو

اؼباقی هبًی بك ک٘ال  به ٘ىق هحىاجك ال قوىل الله »گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب اهام هع٘ؿ بى 
ها ـکك یک ال آوؼل٩ای قاٌؿیى، قوایث گكؾیؿه اوث. و بكاوحی آيچه ؾق هؿض هك ِعابه و به ویژه

ها بك کفب و وچكا که يا٬بلو آو اؼباق، ا٬ىاهی هىحًؿ که ه٘پی٘ايی آ اوث؛گكؾیؿه هٍهىق و بلکه هحىاجك 
ٕل ها ه٩یؿ ٠لن ی٭یًی هبًی بك ک٘ال ِعابه و ٨قوایات آو ی اؼباق و و هص٘ى٠ه باٌؿ ؾقو٢، هعال هی

 .1«باٌؿ و بكجكی ؼل٩ای قاٌؿیى هی
و ایى ال هىائلی اوث که ؾق هىقؾ آو ؼبل٨ی ؾق هیاو اهل ٨٭ه و ٠لن ال »گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی

-ؾايین، بكاوحی ه٘گی آو و وائك اهل وًث و ش٘ا٠ث ي٘ی هاو جاب١یى يیکىی آو اِعاب قوىل الله 

و  ایٍاوها و قظ٘ث ٨كوحاؾو بك كت بكای آوها ِٔعابهٓ و ٘لب ه٩٥ها بك وشىب هؿض و وحایً آو
ها و ٠٭ىبث و ها و هىاالت با آوو ؾووث ؾاٌحى آو ها و ه١ح٭ؿ بىؾو به هعبثا٠بلو قٔایث ال آو

 .1«ها بگٍایؿ، اش٘اٞ ؾاقيؿهصالات آيکه ؾهاو به بؿی ؾق هىقؾ آو
ج٘ىؽك و اوحهماء وقلیؿه و ؾهاو به ٠یبصىیی و  ٠لیهنج١الیاللهقٔىاوها ظکن آيکه يىبث به ِعابه ا

یى کبائك گٍحه جك بمقگ ها بگٍایؿ، آو اوث که با ایى ٠٘ل، هكجکب گًاهی کبیكه الگیكی ال آوؼكؾه
ها ؾوث گكؾؾ، جا ایًکه ال ؾًٌام ؾاؾو و ٠یبصىیی ال آو ؾیب هیؤو ٨ا٠ل چًیى ٠٘لی ٌؿیؿًا ج اوث.

يه بىؾین که وؽى ال ٌؽّی ٌؿ که  ال أبى  ٯها يمؾ هال»گىیؿ:  یبى ٠كوة قوایث کكؾه و هأبكؾاقؾ؛ 

                                                           
 ٓ.28/231ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -2
اظاؾید گهكباق يبىی  له با ٠ًایث بهؤٌاو بؿیى هى، و اهل ظؿید ؾق ه٩ًّات21 :الكؾ ٠لی الكا٨ٕة، َ يقوالة ٨ -1

و ؾق وا٬ٟ هیچ کحابی ال کحب وحه و ؾیگك کحب ظؿید يیىث هگك ایًکه ؾق آو به هًا٬ب و ٨ٕایل ِعابه  .ايؿپكؾاؼحه
يّاق؛ و و کحاب هًا٬ب األ ة٨ٕائل الّعابٓ هٟ ال٩حط، کحاب 111 -1/1ٔ يپكؾاؼحه اوث. بًگك به: ِعیط بؽاق
ی اهام اهل  يگاٌحه ةل الّعابئايؿ. ه٘چىو ٨ٕای ٨ٕایل ِعابه پكؾاؼحه لهؤبلکه بكؼی ال ه٩ًّات جًها به هى

 ظ٘ؿ بى ظًبل.أ ة،والص٘ا٠ ةالىً
 .110 :ّاقم ال٘ىلىل، َال -1
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ؽ   ﴿ ایى آیه قا ٬كائث ي٘ىؾ: ٯکًؿ، په هال گیكی هی٠یبصىیی و ؼكؾه اِعاب قوىل الله  ٍّٕ َ  ُمَّ
ِۚٗ رٍُّقُٜل  َٖ وَ  ٱّللٍّ ِي ُٙ  ٱَّلٍّ َك اعَ ُحۡكِضُت  جا ایًکه به ایى ٬ى٘ث ال آیه قویؿ که ﴾...ۥٓ َٔ رٍّ َـّ ُٓ  ٱل ِٛ ِ َِلَنِيَؾ ث
 ۡۗ ةَر ىٍّ ُُ ّۡ ای يىبث به یکی ال اِعاب ال هكؾم که ؾق ٬لبً کیًه گ٩ث: هكیک ٯپه هال ]13ال٩حط: [ ﴾...ٱ

 .2«اوثث هّؿا٪ ایى آیه باٌؿ، ؾقظ٭ی٭ قوىل الله 
وؽى لیبایی گ٩حه و آیه قا ؾقوث و  ٯبكاوحی اهام هال»گىیؿ:  هی ٯپه ال ي٭ل کبلم اهام هال ي٬ك٘ب

ِعیط ج٩ىیك کكؾه اوث. هكکه ال یکی ال اِعاب ٠یبصىیی و بؿگىیی کًؿ، ٨كهىؾه ؼؿاويؿ، 
 .1«ا٘ل گكؾايیؿه اوثپكوقؾگاق شهايیاو قا قؾ کكؾه و ٌكایٟ هىل٘اياو قا ب

ه قوىل الله پیٍحك ؾیؿگاه وی ؾق هىقؾ آيکه بو  1باٌؿ هی  ٯؾیؿگاه هٍهىق ؾق هفهب هال و ایى
... و هك »گىیؿ:  به ِعابه ؾًٌام ؾهؿ، هی و ؾق ایى هبعد ؾق هىقؾ آيکه ؾًٌام ؾهؿ، ـکك گكؾیؿ 

  .1«ٌىؾآيکه به ِعابه ؾًٌام ؾهؿ، اؾب هی
که ؾق ب٥ٓ و ٠ؿاوت و کیًه جىلی با ٠ر٘او بى  ایهك ٌی١ه»گىیؿ:  هی 1بى ظبیب ٯو ٠بؿال٘ال

ها که ؾق ب٥ٓ و ال آو یکكو ه گكؾؾ او، ٤لى کًؿ، ٌؿیؿًا اؾب هیو ا٠بلو بكائث و بیماقی ال  ٩٠او 
هایی که به او بك ج١ؿاؾ ٌبل٪و  اوثبث و هصالات وی ٌؿیؿجك بىبکك و ٠٘ك بی٩مایؿ، ٠٭ىجىلی با أکیًه

ٌؽّی ٬حل يیىث، و ظکن چًیى  ٌىؾ جا ایًکه ب٘یكؾ.و به ليؿاو ايؿاؼحه هیٌىؾ، ا٨موؾه ٌؿه لؾه هی
 .8«ؾًٌام ؾهؿ هگك آيکه به قوىل الله 

ظ٘ؿ اوث که ه١ح٭ؿ اوث: بؿگى و ٠یبصىی ِعابه، ٌبل٪ ؼىقؾه و هصالاجی بكای وی أو ایى اهام 

                                                           
 ٓ.28/231ظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أل. و يگا-11 :ِعاب، ٠َى وب األ يالًه -2
 28/231ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
ؾق قوایحی که ال ایٍاو ـکك ٌؿه، با اوحؿالل به ایى آیه به  ٯاهام هال»گىیؿ:  یى آیه هیاهام ابى کریك ؾق ج٩ىیك ا -1

-آو گىیؿ: لیكا وقليؿ، ظکن ي٘ىؾه اوث؛ و هیحه و ؾًٌ٘ی هیجک٩یك کىايی که با ِعابه کیًه و ب٥ٓ و ٠ؿاوت ؾاٌ

ی ِعابه قا ؾاٌحه باٌؿ به اوحًاؾ ایى آیه، کا٨ك  و هك آيکه ب٥ٓ و ٠ؿاوت و کیًه کیًه و ب٥ٓ ِعابه قا ؾاقيؿ ها
 ی ٨حط. وىقه 13ی  ى کریك ـیل آیهبايؿ. ج٩ىیك اهىا٨٭ث کكؾه ٯباٌؿ. و گكوهی ال ٠ل٘ا با ایى قای اهام هال هی

باٌؿ بلکه ه٭ىله بك ا٘بل٪ و ٠٘ىهیث ؼىیً با٬ی ي٘ی، اها ایى 112 :الّاقم ال٘ىلىل، َ ؛1/2201ٓال٩ٍا ٔ -1
 ج٩ّیل آو ؾق آیًؿه ؼىاهؿ آهؿ.

... وی ٠الن به جاقیػ و اؾب بىؾ  بى هكواو، ٠الن ايؿله و ٨٭یه آو ؾق ٠ّك ؼىیًأ ي٬ك٘ب يابى ولی٘او با هاقوو ول٘ -1
 ٓ.٠1/211بلم ٔبًگك: األ هصكی و٨ات یا٨ث. 111وی ؾق وال  و ؾق ٨٭ه هالکیه ؾق قان ٨٭یهاو ٬كاق ؾاٌث.

 .111-112 :الّاقم ال٘ىلىل، َ و ؛1/2201ٓال٩ٍا ٔ -8
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کًؿ. و  ٌىؾ که ٠بكجی باٌؿ بكای وایكیى؛ و ؾق ٬حل و جک٩یك چًیى ٌؽّی جى٧٬ هیؾق يٝك گك٨حه هی
که ؾق پاوػ ٨كهىؾ:  ال گكؾیؿئؾهؿ، و ؾًٌام هی عاب قوىل الله يیم ال ایٍاو ؾق هىقؾ آيکه به اِ

ؾهین جا ایًکه ٠بكجی بكای  ؾیب ٬كاق هییکى به ٌؿت او قا هىقؾ جًبیه و جؤل ،بكؾاٌحه ٌؿه ظکن ٬حل ال وی
 .2«وایكیى گكؾؾ

ال ئؾًٌام ؾهؿ، و ال پؿقم ؾق هىقؾ کىی که به یکی ال اِعاب قوىل الله »گىیؿ:  ٠بؿالله هی
جًبیه و . په به ایٍاو گ٩حن: آیا ایى بایىحی جًبیه ٌؿه و ٌبل٪ بؽىقؾي٘ىؾم، ؾق پاوػ گ٩ث: ه١ح٭ؿم 

و گ٩ث:  ؼىقؾاها گ٩ث: ٌبل٪ هیقا ؾق شایی يیا٨حن، آوگ٩ث: ظؿ بىؾو  ٌبل٪ ظؿ چًیى کىی اوث؟
  .1«چًیى ٌؽّی بك اوبلم اوث

... بكای هیچکه شایم يیىث که چیمی ال »گىیؿ:  ال ایٍاو هی يوایث اِٙؽكظ٘ؿ ؾق قأو اهام 
و يیم بكای اظؿی شایم يیىث که به ؼا٘ك ٠یب و ي٭ّی  ها بپكؾالؾا قا ـکك ي٘ىؾه و بؿاوههای آوبؿی

یب و جًبیه و ؾؤگیكی کًؿ؛ و هك آيکه چًیى ٠٘ل کًؿ، جعابه بىؾه، ال او ٠یبصىیی و ؼكؾهکه ؾق یکی ال ِ
که ؾق بكابك چًیى ٠٘لکكؾی بؽٍیؿه ٌىؾ، بلکه هصالات و و شایم يیىث  هصالات وی واشب اوث
 ٌىؾ و اگك بك ٠٘لً اِكاقگكؾؾ که چىو جىبه کكؾ، ال وی پفیك٨حه هی هی ةجًبیه ٌؿه و ال وی اوححاب

گكؾؾ، جا ایًکه ب٘یكؾ یا جىبه کكؾه و  و بكای ه٘یٍه ؾق ليؿاو ظبه هی گكؾؾ وقلیؿ، هصالات وی جکكاق هی
  .1«لگكؾؾال ٠٘لکكؾ ؼىیً با

ها که آو ظ٘ؿ ال اهل ٠ل٘ی أو ایى ٔظکنٓ قا اهام »گىیؿ:  په ال ـکك ایى يّىَ هی ة ابى جی٘ی 
و و١یؿ بى  ؾیؿگاه قا ال ایٍاو و اوعا٪ و ظ٘یؿيو يیم کكهايی ایى  کًؿ. ظکایث هیقا ؾقک ي٘ىؾه، 

 .1«کًؿ هًّىق و ؾیگكاو ظکایث هی
قا ؾًٌام ؾهؿ، هصالات ٌؿه و   اِعاب قوىل الله هك آيکه »گىیؿ:  هی ةوعا٪ بى قاهىیاو 

                                                           
 .110 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
ال٘ىائل والكوائل ال٘كویة  و ؛110 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا و .1/2131ٓظ٘ؿ بكوایة ابًه ٠بؿالله ٔأهام هىائل اإل -1

که آیا ٨كهىؾيؿ: چًیى ٌؽّی قا  باٌؿ ظ٘ؿ هؽحل٧ هیأي٭ل ال اهام  ٓ، اها ایى1/181ال١٭یؿة ٔ يظ٘ؿ ٨أهام ٠ى اإل
و  ویلؤج هؿ يٝك باٌؿ،که جؽكیس اول، ؾق ِىقجی .ه گ٩حًؿ: چًیى ٌؽّی بك اوبلم اوثبیًن، یا ایًک بك اوبلم ي٘ی

ها، ه٩یؿ قؾ ٌكائٟ و ، یا ایًکه ١٘ى و ٠یبصىیی ال آوچًیى گ٩حه اوثیا ال قوی و٠یؿ  :آو ال ایى ٬كاق اوث که ج٩ىیك
له ال ایٍاو ؾو قوایث ؤؾق ایى هى ، یا ایًکهى ظک٘ی ؾاقؾیچً، یا ایًکه اگك ؾًٌام قا ظبلل بٍ٘اقؾ، اوثابٙال ؾیى 

 .111 :ي٭ل ٌؿه اوث؛ بًگك: الّاقم ال٘ىلىل، َ
 ٓ.8/111ولی الًهی ٔأ: هٙالب يگا و .110 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 .110 :ه٘او، َ -1
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 .2«گكؾؾ هیليؿايی 
ظكام اوث و ال بؿجكیى هعكهات  ؾاؾو ِعابه بؿاو که وب و ؾًٌام »گىیؿ:  هی  ياهام يىو

ها ای باٌؿ که ؾق ٨حًهٌىؾ، ال ش٘له ِعابهای که ؾًٌام ؾاؾه هیکًؿ ِعابه و ج٩اوجی ي٘ی باٌؿ. هی
هایی که قغ ؾاؾه، هصحهؿ ها ؾق شًگآو ی ها يبىؾه باٌؿ، لیكا ه٘هی آو ایًکه ؾق لهكهظٕىق ؾاٌحه یا 

اب ال ش٘له گًاهاو کبیكه گىیؿ: و ؾًٌام ؾاؾو یکی ال اِع ویل بىؾيؿ؛ ٬أی هیؤبىؾه و ؾاقای ج
كؼی و ب ٌىؾو هفهب ها و هفهب ش٘هىق آو اوث که چًیى ٌؽّی ج١میك ٌؿه و کٍحه ي٘ی باٌؿ هی
 .1«ٌىؾايؿ: چًیى ٌؽّی کٍحه هیالکیه گ٩حهال ه

اها هك آيکه به اوحهماء ِعابه و ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی ال آياو، ال قوی ظبلل ٌ٘كؾو ایى ٠٘ل 
 و هك آيکه ِعابه .1ٌىؾي٘یو اگك ایى ٠٘ل قا ظبلل يؿايؿ، ٨او٫ گكؾیؿه و کا٨ك  ٌىؾقوی آوقؾ کا٨ك هی

 ث و ه٘كاهی با قوىل الله ٌاو و ٨ٕل ِعبو به ؼا٘ك ِعابه بىؾو قا به باؾ ج٘ىؽك و اوحهماء گیكؾ
چكا که آو  ٌىؾ؛ ال آياو ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی ي٘ایؿ، ٌایىحه اوث که ٬ا١٘ايه به جک٩یك وی ظکن

باٌؿ که ؾق وا٬ٟ، ایكاؾ گك٨حى و  هی اوحؽ٩ا٦ و ظ٭یك ٌ٘كؾو ظ٫ ِعبث و ه٘كاهی با قوىل الله 
 .1ثاو ايح٭اؾ ال قوىل الله

باًٌؿ، هگك گكوهی ال ٨٭های  ایى ؾیؿگاهی اوث که ش٘هىق هع٭٭یى ال اهل ٠لن و ٨٭ه بك آو هی
و يیم به جک٩یك ق٨ٓ  به ٬حل آيکه به ِعابه ؾًٌام ؾهؿ اهل کى٨ه و بكؼی ؾیگك ال ٨٭ها که به ٘ىق ٬ٟٙ

ايؿ، ل ِعابه اوحًاؾ ي٘ىؾهای ال کحاب و وًث و آذاقی او ؾق ایى ؾیؿگاه به اؾله ايؿپیٍگاو ظکن ي٘ىؾه
ؾق ظؿوؾ هٍث  «افصارم ادسؾول ظؾی صاتم افرشول»ؾق کحاب اقلًٌ٘ؿي  وبلم که ٌیػ اإل
 جىاو به هىاقؾ ـیل اٌاقه ي٘ىؾ: ها هیی آو ها پكؾاؼحه اوث که ال ش٘له٩ِعه بؿاو

ؽ   ﴿ ٨كهایؿ: الله ٠موشل هی ٍّٕ َ ِۚٗ رٍُّقُٜل  ُمَّ َٖ وَ  ٱّللٍّ ِي ُٙ  ٱَّلٍّ َك آُء لََعَ  ۥٓ َٔ ِشؽٍّ
َ
ةرِ أ ىٍّ

ُُ ۖٞ  ٱّۡ ۡٓ ُٛ َ٘ جا  ﴾رَُۡحَةُٓء ثَۡح
ُٓ ﴿ ٨كهایؿ: ایًکه هی ِٛ ِ ۗۡ َِلَنِيَؾ ث ةَر ىٍّ ُُ ّۡ ی ِعابه قا  په هك آيکه ٤یٛ و ب٥ٓ و کیًه ]٩13حط: ال[ ﴾ٱ

و و شم کا٨ك با ک٩اق هٍاقکث يکكؾه  ٩اق هٍاقکث ي٘ىؾه و وهین ٌؿه اوثؾاٌحه باٌؿ، ؾق ایى اهك با ک

                                                           
 .112 :ه٘او، َ -2
بل٦ ؾق ٬حل و ج١میك حؼا ،لهؤٓ آيصا که ؾق ایى هى1/11ٔ يٓ، و بًگك: ٨حط الباق111-28/118ٌكض ِعیط هىلن ٔ -1

 هع٘ؿ ِؿی٫ ظىى ؼاو. ،812ٓ-1/810ٔة الًؿیة ٔکًؿ؛ والكوچًیى ٌؽّی قا ي٭ل هی
 .111 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 .يظصك الهیح٘ هك ؾو يگاٌحه ابىٓ 218-2/211الّىا٫٠ ال٘عك٬ة ٔ ؛111 :وبلم، ٠َبلم ب٭ىاٟ٘ اإل: اإليگا -1



 133  اعحهضاءفصل اول: حکن 

 .2ٌىؾ ٘یوهین ي
اوث، ال  و ال ایى ؾوحه اوث اظاؾیری که ؾق ِعیعیى و ؾیگك کحب ظؿید ؾق ایى لهیًه ـکك ٌؿه

٧َْهارِ، َوآيَُث »٨كهىؾيؿ:  قوایث اوث که قوىل الله يه أش٘له ایًکه: ال 
َ
آيَُث اِْلي٥َاِن ُضبُّ اَل

٧َْهارِ 
َ
ُو اَل ْٖ اِق ُب َٙ ب٥ٓ و کیًه جىلی با  ي٩ا٪ی  يّاق و يٍايهأای٘او، ؾووث ؾاٌحى  ی يٍايه» 1«اجلِ

ُِٖي٣ْ٫ُ إاِلَّ »و ؾق ل٩ٝی ؾیگك چًیى آهؿه اوث:  .«باٌؿ يّاق هیأ ٧َْهاُر الَ ُُيِت٣ْ٫ُُّ إاِلَّ ُمْؤ٦ٌ٤ِ، َوالَ ُحْت
َ
اَل

 ٌٚ و ؾیگك  .«ها کیًه و ؾًٌ٘ی يؿاقؾيّاق قا ؾووث يؿاقؾ و شم هًا٫٨ با آوأهى ئشم ايىاو ه» ....«٨َ٤ُاِ٘
 ايؿ. ظاؾیری که ؾق ایى باب واقؾ ٌؿها

ايؿ: په هك آيکه ِعابه قا ؾًٌام ؾهؿ، ؾقظ٭ی٭ث بك کیًه جىلی و لفا با اوحًاؾ به ایى ؾالیل گ٩حه
باٌؿ که به الله ٠موشل  آیؿ که وی هًا٨٭ی هی ها ا٨موؾه اوث و ال ایى چًاو اللم هی٠ؿاوت ؼىیً با آو

 .1و قول آؼكت ای٘او يؿاقؾ
گىین: ه٩هىم ا٬ىال ٠ل٘ایی که پیٍحك بیاو گكؾیؿ، آو اوث که ي٩ا٬ی که ؾق ظؿید آهؿه اوث، ؾق  هی

گكؾايؿٓ و ي٩ا٪ ٠٘لی هكاؾ و ه٭ّىؾ  باٌؿ ٔکه ِاظبً قا ال ؾیى ؼاقز هی ایى هىقؾ ي٩ا٪ ا٠ح٭اؾی هی
 گكؾؾ:  يیىث. چكا که ي٩ا٪ ؾق يمؾ هع٭٭یى اهل ٠لن به ؾو  يىٞ  ج٭ىین هی

قا ؾق ٬كآو کكین بك هًا٨٭او ىٞ ال ي٩ا٪ اوث که الله ٠موشل آو٭اؾی: و ایى ه٘او يي٩ا٪ ا٠ح -2
  .1ي٘ىؾيؿها واشب جكیى شای ؾولغ قا بك آوايکاق ي٘ىؾيؿ و به ؼا٘ك آو، پاییى

 ايؿ که ٠باقجًؿ ال: ٬ى٘ث ج٭ىین ي٘ىؾه ٠8ل٘ا ایى يىٞ ال ي٩ا٪ قا به 
 ؛اوث آوقؾه قوىل الله  یا جکفیب بؽٍی ال آيچه جکفیب قوىل الله 

؛یا ب٥ٓ و کیًه ؾاٌحى با قوىل الله 
 ؛آوقؾه ٔوظیٓ یا ب٥ٓ و کیًه ؾاٌحى يىبث به آيچه قوىل الله 

 ؛یا ٌاؾ و هىكوق ٌؿو ال ٌکىث ؾیى و پیاهبك
 اقاظحی ال وكا٨كالی ؾیى و پیاهبك.یا بیماقی و ي 

                                                           
 .111-112 :َ الّاقم ال٘ىلىل -2
 و ؛1/212ٓٓ، ٨حط 1111ٔو  1111ٔ ٌ٘اقهی٘او، يّاق هى اإليّاق، باب ظب األ، کحاب هًا٬ب األيبؽاقبه قوایث  -1

اِق ی٘او، باب هىلن، کحاب اإل  ّ ْي
 
بَّ اأْل وَّ ظ  ی أ  ل  ِلیِل ٠  ِهْن ِهْى الؿَّ ِٕ ٥ْ ب  اِجِه و  ه  بل   ٠ اِو و   ٘ ی ْن ِهْى اإْلِ ه  ًْ ه  ٠  ي  اللَّ ِٔ ِليٍّ ق   ٠ و 

اِ٪   ٩ ًِّ اِت ال ه  بل   ٓ.118-1/111ٔ يٓ، يىو11و  11ٔ ٌ٘اقه، ٠ 
 .111-111 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1
 ابى ال٭ین.، 13 :ظکام جاقکها، َأ: الّبلة ويگا -1
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باٌؿ و  جكیى شای ؾولغ هیکه ِاظب ایى ايىاٞ ٌٍگايه ال کىايی اوث که شایگاه وی ؾق پاییى 
باًٌؿ؛ ال ؾًٌ٘ی و ي٩ا٪ وقلیؿو به الله ٠موشل پًاه  و٩ل هى الًاق هیی اهل الؿقک األ لهكه ؾق وا٬ٟ ؾق

 .2نبكی هی
 باٌؿ که ٠باقجًؿ ال:  ی ٌاهل پًس يىٞ هی٘ل: ي٩ا٪ 1٠ي٩ا٪ ٠٘لی -1

  گىیؿ؛ ى گىیؿ، ؾقو٢ هیچىو وؽ
 آوقؾ؛ ٨عاٌی و ؾًٌام گىیی قوی هی چىو ؼّىهحی با ؾیگكی ؾاٌحه باٌؿ، به

 ٌکًؿ؛چىو ٠هؿ و پی٘او بًؿؾ، پی٘ايً قا هی 
 ؛کًؿ هكگاه اهايحی بؿو وپكؾه ٌىؾ، ؼیايث هی 
 کًؿ. چىو و٠ؿه ؾهؿ، ؼبل٦ و٠ؿه هی و 
 .1ه٘چًاو که ایى اهىق ؾق ِعیعیى ذابث ٌؿه اوث 

ی هٙلب ؾق ایى لهیًه ال ایى ٬كاق اوث که: هك آيکه به اوحهماء و ؾًٌام ؾاؾو ؼىیً به  اها ؼبلِه
قا ه٭كوو کًؿ یا ایًکه هؿ٠ی آو ٌىؾ که ٠لی پیاهبك  ٘الب ى أبياب يِعابه، اؾ٠ای ؼؿا بىؾو ٠ل

-اببل٢ ي٘ىؾه، ؾق ایى قا به قوىل اللهبه ٠لی ؾچاق اٌحباه گكؾیؿه و آو بىؾه و شبكئیل ؾق ايح٭ال قوالث

باٌؿ، بلکه شای هیچ ٌک و جكؾیؿی  ِىقت شای ک٘حكیى ٌک و جكؾیؿی ؾق ک٩ك چًیى ٌؽّی ي٘ی
ال آياو که بك ایى گ٘او  یکهايؿ. و ه٘چًیى هك ؾق ک٩ك آيکه ؾق جک٩یك چًیى ٌؽّی جى٧٬ کًؿ، ي٘ی

ویبلت باً٘ی ؤكؾ که بكای ٬كآو جباٌؿ که آیاجی ال ٬كآو بكؾاٌحه ٌؿه و کح٘او گكؾیؿه، یا ایًکه گ٘او ب
و يیم ال ایى ٬بیل ا٠ح٭اؾات و باوقها ؾاٌحه باٌؿ، چًیى  گكؾايؿ ا٠٘ال هٍكو٠ه قا وا٬ٗ هی باٌؿ که هی

شم  باٌؿ. و يیم هك آيکه گ٘او بكؾ که ِعابه په ال قوىل الله ی ک٩اق هی اٌؽاِی يیم ال لهكه
، یا ایًکه بك ایى باوقيؿ که ٠٘ىم ِعابه ٨او٫ بىؾيؿ یا قوًؿ هكجؿ ٌؿيؿج١ؿاؾ ايؿکی که به ؾه ي٩ك ي٘ی

ؾق ک٩ك  یایًکه بك ایى ا٠ح٭اؾ باٌؿ که ِعابه اوحع٭ا٪ ؾًٌام قا ؾاقيؿ، ؾق ایى ِىقت يیم ٌک و جكؾیؿ
چكا که ایى اهك جکفیب يّىَ هح١ؿؾ ٬كآو هبًی بك ا٠بلو قٔایث و هؿض و  ؛باٌؿ چًیى ٌؽّی ي٘ی

و ؾق  ى کحاب و وًث ک٩اق یا ٨ىا٪ بىؾيؿىو ایى ه٭ىله آو اوث که يا٬لی. و هٕ٘اوثها وحایً ال آو
ٓۡ ﴿ایى آیه:  باًٌؿ، يٝك آياو که ه١ح٭ؿ به ٨ى٫ ٠٘ىم ِعابه هی ُ٘ذ ٍّ٘ةِس  َُ ۡػؿَِصۡخ لِْ

ُ
ٍح أ ٍّٔ
ُ
آل [ ﴾َػرۡيَ أ

و اولیى کىايی که ؾق ایى  ؾهؿ آیه به بهحكیى اهث گىاهی هی باٌؿ، لیكا ٙب٫ بك ِعابه ي٘یهً ]٠220٘كاو: 
                                                           

 ٓ.1/11الؿقق الىًیة ٔ -2
 .13 :بلة، َالّ -1
 ٓ.1/11الؿقق الىًیة ٔ -1
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باًٌؿ، په چگىيه ه٘کى اوث که پیٍگاهاو ایى اهث، بؿجكیى اهث  ؼٙاب ؾاؼلًؿ، اهل اولیى ٬كو هی
ایى باوق و ا٠ح٭اؾ باٌؿ، ال ش٘له هىاقؾی اوث که به ٔكوقت ال  باًٌؿ، لفا ک٩ك چًیى ٌؽّی که بك

ٌاو به ٌكی١ث و ٌاو و اهحرال و الحمامیايثیا هك آيکه ِعابه قا به ؼا٘ك ؾ .2ٌىؾؾیى اوبلم ؾايىحه هی
 گكؾؾ.  يه به ؼا٘ك ؼىؾٌاو به ج٘ىؽك و اوحهماء گیكؾ، کا٨ك ٌؿه و ال ؾیى ؼاقز گكؾیؿه و هكجؿ هی

که ال ِعابه با ایى ا٠حباقات ٠یبصىیی و په ال ـکك ظاالت پیٍیى ؾق هىقؾ کىی   جی٘یةابى 
ها ٜاهك که چیمی ال ایى ا٬ىال ال آو وث که ٠٘ىم کىايیبك ایى اوان ا»گىیؿ:  ؼكؾه گیكی ي٘ایؿ، هی

فهب وا١٬ی و ٠٘ىم لياؾ٬ه، ه .گكؾؾ وٌى هیقبىؾو آيها ليؿی٫ یابی که په ال جع٭ی٫ هی چًاو ،گٍحه
ها يالل ی ؾقؾياک قا بك آوو ببلها گىيه اوث که الله ٠موشل هّیبثو ایى کًًؿ. ؼىیً قا پًهاو هی

ها آياو ؾق ليؿگی و هكگ به ِىقت ؼىک های ِىقت ىاه اوث کهو ي٭ل هحىاجك ؾق ایى لهیًه گ کًؿ هی
 .1«هىػ گكؾیؿه اوث

ی به ی که اوحهماء کًًؿههای ِىقت په ال ـکك بكؼی ال ظاالت و ٠بؿالىهاباهام هع٘ؿ بى 
ه ؾق يمؾ ك کىی کهى ه١ح٭ؿ به ک٩»گىیؿ:  گكؾؾ، هی ِىقت کا٨ك ٌؿه و ال ؾیى ؼاقز هیِعابه، ؾق آو

و يیم ه١ح٭ؿ به اوبلم آيکه ؾق يمؾ الله ٠موشل کا٨ك باٌؿ، يیىحن، بلکه بك ایى  الله ٠موشل هىل٘او باٌؿ
ىق ِعیط ه هح١ال کا٨ك باٌؿ، ه٘ى کا٨ك اوث؛ و ایًکه ال ٠ل٘ا به ٘لباوق و ا٠ح٭اؾم که هك آيکه ؾق يمؾ ال

ظ٘ل بك کىی اوث که بؿ٠حً هک٩كه يباٌؿ، چكا که  کًًؿ،ي٘یه قا جک٩یك لبها اهل ٬قوایث ٌؿه که آو
ه٘گی ٠ل٘ا بك جک٩یك آيکه بؿ٠حً ک٩ك آهیم و هک٩كه باٌؿ، هح٫٩ ال٭ىلًؿ و شای هیچ ٌک و جكؾیؿی 

باٌؿ و شهل ؾق چًیى  ه، ک٩ك هیبه ٘ىق ٬ٟٙ ذابث ٌؿ ایٍاوؾق آيچه ال  يیىث که جکفیب قوىل الله 
 .1«٠لنأ لهگكؾؾ، و ال هىاقؾی ٠فق هعىىب ي٘ی

  هًیى سضی الله فًهىؤههات المأبه  هغلب دوم: حکن اعحهضاء
پیٍحك ؾق لهیًه اظکام هكبىٖ به کىی که يىبث به ِعابه اوحهماء و ج٘ىؽك وقلؾ به ج٩ّیل وؽى 

-٠یبصىیی و ؼكؾه گ٩حین، اها ؾق ایى هبعد اظکام هكبىٖ به کىی که يىبث به ه٘ىكاو قوىل الله 

                                                           
، 231 :ه١یى العکام، َ ؛111ٓ-1/111ٔ ي: ٨حاوی الىبکيگا و ايؿک؛جّك٦ ا ، ب130 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2

 هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب.، 10-21 :الكؾ ٠لی الكا٨ٕة، َ يقوالة ٨ي؛ ٠بلء الؿیى الع٩ً
 .132-130 :ه٘او، َ -1
باٌؿ، ؾقظ٭ی٭ث ال ٌیػ ٠یىی ، و يىبث ایى کحاب به ٌیػ ذابث هی10-23 :َ قوالة ٨ی الكؾ ٠لی الكا٨ٕة، -1

ؼىاوحن جا ال پؿقٌاو ٌیػ ٠بؿالله الى١ؿی ظ٩ٝه الله ؾق هىقؾ ِعث يىبث ایى کحاب به اهام هع٘ؿ بى  يالى١ؿ
 ِعث يىبث ایى کحاب به اهام هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب بىؾ. ،ال ي٘ایؿ که پاوػ ٌیػ ٠بؿاللهئ٠بؿالىهاب و
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 پكؾالین:هايؿ که شؿاگايه به ایى هٙلب يیم هیگیكی ي٘ایؿ، با٬ی 
جه٘حی قا قوا ؾاقؾ که الله ٠موشل او   ةِؿی٭ هك آيکه به ٠ایٍة»گىیؿ:  هی بىی١لی أ ي٬أ

گكؾؾ و بىیاقی ال ٠ل٘اء اش٘اٞ قا  ؾاٌث، بؿوو هیچگىيه ؼبل٨ی هیاو اهل ٠لن، کا٨ك هی قا ال آو بكی 
 .2«ايؿئ٘ه به ایى ظکن جّكیط ي٘ىؾهأبىیاقی ال و يیم  ايؿله ظکایث کكؾهؤؾق ایى هى

قا ؾًٌام ؾهؿ، ٌبل٪  گىیؿ: هك آيکه ابىبکك  ًٌیؿم که هی ٯال هال»گىیؿ:  هٍام بى ٠٘اق هی
ٌىؾ. بؿو گ٩حه ٌؿ: چكا؟ گ٩ث: هك آيکه قا ؾًٌام ؾهؿ، کٍحه هی  هو هك آيکه ٠ایٍ ؼىقؾهی

 .1«اوثقا  هحهن کًؿ، ؾق ظ٭ی٭ث با ٬كآو هؽال٩ث ي٘ىؾه   ةِؿی٭ ة٠ایٍ
قا ؾق کحابً   ةِؿی٭ ةآو اوث که الله ٠موشل بكائث ٠ایٍ  ٯگىین: ه٭ّىؾ اهام هال هی

ُٓ ﴿ ٨كهایؿ: يالل ي٘ىؾه اوث، آيصا که هی ُس ـُ ُ يَكِ ِٕۡسِِْٙ  ٱّللٍّ ِ ْ ل ن َتُكُٜهوا
َ
ۡؤَِِٔ٘ي  ۦٓ أ َّٔ ُ٘ذٓ  َُ ثًَؽا إِن 

َ
خ

 جکكاق قا یکاق ىیچً هكگم يکًؿ ؿ،یهئهً اگك ًکهیا کًؿ،یه جاوعثیيّ ؼؿاويؿ» ]21الًىق: [ ﴾ٱ
 .«ؿیکً

و هك آيکه با ٬كآو  قظ٭ی٭ث با ٬كآو هؽال٩ث ي٘ىؾهؾًٌام ؾهًؿ، ؾ آيکه به ٠ایٍه ى هك یبًابكا
چكا که  ؛باٌؿ و ٬حل وی بك اوان اقجؿاؾ و هكجؿ ٌؿو وی بؿیى وبب هی ٌىؾ.هؽال٩ث کًؿ کٍحه هی

بكائث او قا ا٠بلو ي٘ىؾه  ،وی با ؾًٌام ؾاؾو، ٬كآو قا جکفیب ي٘ىؾه که به ِكاظث و ٨ّاظث ج٘ام
-گ٩حه ي ؾاٌحه اوث. اها اِعاب ٌا١٨اوث؛ و يیم ال بكگٍحى به ه٘چىو کاقی و جکكاق آو بك ظفق 

که اگك وایك  ٘چًاوٌىؾ، هقا ؾًٌام ؾهؿ، اؾب گكؾیؿه و جًبیه هی  ةی ِؿی٭ هك آيکه ٠ایٍه»ايؿ: 
٘ذُٓ ﴿ گكؾؾ و ؾق ایى که الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ: هًاو قا ؾًٌام ؾهؿ، اؾب گٍحه و جًبیه هیئه َُ إِن 

َِِٔ٘ي  ۡؤ ٓ ک٩ك اوث، وشىؾ يؿاقؾ. ةایًکه چًیى اهكی ٔؾًٌام ؾاؾو به ٠ایٍه ِؿی٭بك هبًی  ؾلیلی ﴾ٱَّٔ
٦٤َُ  يُْؤ٦ُ٤ِ ٦٤َ الَ  الَ »٨كهىؾيؿ:  و بلکه ایى يُ ه٘چىو آو اوث که قوىل الله

ْ
٩ُ  َسارُهُ  يَأ َٜ

ِ  1«ة٬ََاي
 ِؿی٭ه  و اگك ؾًٌام ؾاؾو به ٠ایٍه .«اي ال ٌك او ؾق اهاو يباٌؿهى يیىث آيکه ه٘ىایهئه»

 الَ »٨كهىؾ:  ولب ظ٭ی٭ث ای٘او قا به ؾيبال ؾاٌحه باٌؿ يیم ه٭ّىؾ ال ولب ای٘او ؾق ایًکه قوىل الله
                                                           

 ٓ.٬1/100ًاٞ ٔاإل و ؛118ٓ-8/111ولی الًهی ٔأ: هٙالب يگا و .ابى جی٘یة، 181 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
 ؛٠یاْ ي٬أ ،1/2203ٓال٩ٍا ٔي؛ ٬ك٘ب ،21/211ٓظکام ال٭كآو ٔشاهٟ أل ي؛ابى ال١كب ،1/2118ٓظکام ال٭كآو ٔأ -1

 ٓ.21/111ا٠بلء الىًى ٔ و ؛181 :الّاقم ال٘ىلىل، َ
هىلن، کحاب  و ؛20/111ٓٓ، ٨حط 8028ٔٔ ٌ٘اقههى شاقه بىائ٭ه، ئاذن هى ال یاؾب، باب ، کحاب األيبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.111-1/118ٔ يٓ، يىو11ٔ ٌ٘اقه یفاء الصاق،ای٘او، باب بیاو جعكین اإل
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باٌؿ ٔؾق ِىقجی که ایًچًیى يیىث و  ولب ظ٭ی٭ث ای٘او هی 2«ُمْؤ٦٤ٌِ  َوُ٪٬َ  يَْؾِِن  ِضيَ  الؾَّاِِن  يَْؾِِن 
 .1«باٌؿٓ بلکه ه٭ّىؾ ولب ک٘ال ای٘او و يه ظ٭ی٭ث آو هی

اهك آيچًاو که »ٌىؾ: ها گ٩حه هیوه آال ایى ٬كاق اوث که ب پاوػ ایى ؾیؿگاه اهام ٌا١٨ی اها 
که الله ٠موشل  قوا ؾاٌحًؿ باٌؿ؛ اهل ا٨ک، جه٘ث ٨اظٍه قا به ٠ایٍه ِؿی٭ه  گ٘او بكؾیؿ، ي٘ی

آو چیمی قا قوا ؾاقؾ که  قو هك آيکه به ٠ایٍه ِؿی٭ه ؾاٌحًؿ؛ ال ایى  ایٍاو قا ال آو ٠٘ل ًٌیٟ، بكی
و هك آيکه  باٌؿ ی الله ٠موشل هی ب کًًؿهکفیالله ٠موشل او قا ال آو بكی ؾاٌحه اوث، ؾقظ٭ی٭ث وی ج

باٌؿ. و ایى يیم ؾیؿگاه هی  ٯى جىشیه ؾیؿگاه اهام هال. ایاوثالله ٠موشل قا جکفیب کًؿ، کا٨ك 
٠موشل  ؾًٌاهی ٤یك ال آيچه الله بىیاقی ال ايؿیًٍ٘ؿاو اوث. اها اگك ٌؽّی به ٠ایٍه ِؿی٭ه 

 .1«اوثؾیب و جًبیه أای وی جا، قوا ؾاقؾ، ١ٙ٬ًا شماو قا ال آو بكی ؾاٌحه
قا به ٨اظٍه هحهن  ی ِؿی٭ه  بؿاو، هك آيکه ٠ایٍه»گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب اهام هع٘ؿ بى 

و وی په ال آو ٨اظٍه ؾق ٠ّ٘ث و  باٌؿ هی کًؿ، با وشىؾ ا٠ح٭اؾ به ایًکه او ه٘ىك قوىل الله
با٬ی هايؿه اوث، ؾق وا٬ٟ ؾقو٤ی آٌکاق بك لباو آوقؾه و گًاه بمقگی قا هكجکب  ه٘ىكی قوىل الله

ی ؼىؾ  که ؾق گ٩حهوىء ٜى ؾاٌحه اوث، ؾقظالیهًیى ئهيىبث به و  باٌؿ ىحع٫ ٠فاب هیگكؾیؿه و ه
اه٘یث اوث، ای کىچک و واؾه و بیلهكجکب اهكی گٍحه که گ٘او بكؾه، هىؤو يیم ه ؾقو٤گىوث.

و ؾق وا٬ٟ اهل بیث يبىت قا به اهكی وىء هحهن ي٘ىؾه اوث.  الله ٠موشل بىیاق بمقگ بىؾه يمؾ کهؾقظالی
و هك آيکه به ٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی  آیؿ اللم هی گیكی ال قوىل اللهو ال ایى اجهام، ٠یبصىیی و ؼكؾه

و هك آيکه  اوثگیكی ال الله ٠موشل پكؾاؼحه آوقؾ، گىیا که به ٠یبصىیی و ؼكؾهقوی  ال قوىل الله
ؾؾ. و چًیى گك ها گكؾايؿ، کا٨ك هیال الله ٠موشل و قوىلً ٠یبصىیی ي٘ىؾه و ٠یب و ي٭ّی قا هحىشه آو

های ٌیٙاو قا ؾق می اهل ای٘او ؼاقز گٍحه و پیكوی و اجباٞ ال گا ال ؾایكه ٌؽّی با چًیى ٠٘لکكؾی
ی کبلم الله ٠موشل اوث که  هو بلکه جکفیب کًًؿ باٌؿ پیً گك٨حه و ؾق ؾيیا و آؼكت هل١ىو هی

ّيَِبَُٰخ وَ ﴿ ٨كهىؾيؿ: ّيِبِيَ  ٱّؽٍّ و هك آيکه الله « پاکًؿ هكؾاو به هح١ّل٫ ،کپا و لياو» [18 الًىق:[ ﴾لِْؽٍّ
 گكؾؾ.  ٠موشل قا جکفیب کًؿ، کا٨ك هی

                                                           
ك٬ن ، کحاب العؿوؾ، باب الميا وٌكب الؽ٘ك، بيبؽاقبه قوایث ؛ «هى يیىثئلياکاق هًگام اقجکاب ٠٘ل ليا ه» -2

ٓ، 202و  200ٔ ٌ٘اقه....، يی٘او بال١٘اِی٘او، باب بیاو ي٭ّاو اإلهىلن، کحاب اإل و ؛21/13ٓٓ، ٨حط 8111ٔٔ
 ٓ.101-1/102ٔ ييىو

 .يابى ال١كب ،1/2118ٓظکام ال٭كآو ٔأ -1
 .ي٬ك٘ب ،21/211ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل؛ 1/2118ٓه٘او ٔ -1
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يبىؾه، یا با ایى ؾیؿگاه که  ه٘ىك قوىل الله  ٠ایٍه ِؿی٭ه  که يیم هك کىی با ایى پًؿاق و
کا٨ك  با٬ی ي٘ايؿه، آو اجهام قا قوا ؾاقؾ، ؾق ٠ّ٘ث و ه٘ىكی قوىل الله ، ؾیگكال آو ٨اظٍه په
هّؿا٪ ایى آیات بىؾه که  ی ِؿی٭ه  په اگك بگىیین: به ٘ىق ٬ٟٙ ذابث گٍحه که ٠ایٍه گكؾؾ.هی

م قا هحهن کًؿ، ٬بائعی که پیٍحك گفٌث، الل بك آيکه ٠ایٍه ِؿی٭ه  ،باٌؿ گىيه هن هیه٘یى
به آو ٠٘ل ًٌیٟ، به هكگىيه و هك  آیؿ. و ظاِل کبلم آو اوث که هحهن کكؾو ٠ایٍه ِؿی٭ه  هی

ال آيچه  ی ِؿی٭ه  ِىقجی که باٌؿ، هىشب جکفیب الله هح١ال ؾق اؼباقی که ؾق بكائث ٠ایٍه
 باٌؿ.  اجهام ليًؿگاو بؿو يىبث ؾاؾيؿ هی

اها هك آيکه اکًىو »گىیًؿ:  ؾق ایى لهیًه هیی ٠لن  يٝكاو ٠كِهاها بكؼی ال ايؿیًٍ٘ؿاو و ِاظب
گكؾؾ. و جًها به ٌبل٪ ؼىقؾو وی  قا هحهن به ٨اظٍه کًؿ، کا٨ك ٌؿه و هكجؿ هی ی ِؿی٭ه  ٠ایٍه

باٌؿ، لفا بك اوان اقجؿاؾ و به  آیه ال کحاب الله هی 21وی، جکفیب  چكا که ایى اجهام ؛ٌىؾاکح٩ا ي٘ی
ؾق ؾوقاو ؼىیً جًها بؿیى ؾلیل به ٌبل٪ لؾو اجهام  و قوىل الله  ٌىؾ.ظکن هكجؿ ٌؿو کٍحه هی

و  ؾق ایى لهیًه آیات يالل يٍؿه بىؾليًؿگاو یک باق یا ؾو باق اکح٩ا ي٘ىؾيؿ، چىو ؾق لهاو اجهام، هًىل 
 ليی هكجکب جکفیب ٬كآو يٍؿه بىؾيؿ، اها اکًىو هك آيکه به آو ٬ىل ًٌیٟ بالگكؾؾ، ٬كآوآياو با ایى اجهام

ُٓ ﴿ ايؿیٍین که ٨كهىؾيؿ: قا جکفیب ي٘ىؾه اوث. آیا ؾق ایى کبلم الله ٠موشل ي٘ی ُس ـُ ُ يَكِ ن  ٱّللٍّ
َ
أ

ِٕۡسِِْٙ  ِ ْ ل و « ؿیکً جکكاق قا یکاق ىیچً هكگم يکًؿ کًؿ،یه جاوعثیيّ ؼؿاويؿ» ]21الًىق: [ ﴾ۦٓ َتُكُٜهوا
 .2«باٌؿ بكای وی ي٘یباٌؿ و ظک٘ی شم ٌٍ٘یك و گكؾو لؾو  ی ٬كآو، کا٨ك هی جکفیب کًًؿه

 اها حکن کغی که دیگش اصواج هغهشات سا آهاج جمغخش و اعحهضاء لشاس دهذ:
 ؾق ایى لهیًه ؾو ؾیؿگاه وشىؾ ؾاقؾ: 

اوث که  ی الواز هٙهكات، ه٘چىو ظکن کىی بكؼی بك ایى باوقيؿ که ظکن ؾًٌام ؾهًؿه -2
 و ظکن آو پیٍحك بیاو گكؾیؿ.  ؾیگك ِعابه قا ؾًٌام ؾهؿ

هًیى قا هحهن به ٨اظٍه کًؿ، ظکن وی ئههات ال٘أؾیؿگاه ؾیگك آو اوث که: هك آيکه یکی ال  -1
چكا که ؾق ایى  ؛1اوثو ظکً٘ ٬حل  قا هحهن کًؿ ه٘چىو کىی اوث که ٠ایٍه ِؿی٭ه 

و ؾق وا٬ٟ جىهیى و  الله و هحىشه ي٘ىؾو ٠یب و ي٭ُ به قوىل ظكهحی  بی ليی، اهايث واجهام

                                                           
 .18-11 :، َةالكؾ ٠لی الكا٨ٕ يقوالة ٨ -2
 ابى جی٘یة.، 183 :الّاقم ال٘ىلىل، َ؛ و ٠یاْ ي٬أ ،1/2221ٓال٩ٍا ٔ -1
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بكاوحی آيکه ه٘ىك ٌؽّی قا ؾًٌام ؾاؾه و بؿو اهايث کًؿ،  .2باٌؿ هی للهؾًٌام به قوىل ا
 ؾقظ٭ی٭ث ؼىؾ آو ٌؽُ قا ؾًٌام ؾاؾه و بؿو جىهیى کكؾه اوث. 

یؿ:  په ال ـکك ایى ؾو ؾیؿگاه هی  ةابى جی٘ی و ؾیؿگاه ِعیط آو اوث که هك آيکه یکی ال »گى
و  .1«قا هحهن کكؾه اوث ٠ایٍه ِؿی٭ه هًیى قا هحهن ي٘ایؿ، ه٘چىو کىی اوث کهئههات ال٘أ

قا باٌؿ، آيصا که ایى ؾو ؾیؿگاه قا ـکك ي٘ىؾه و ایى ؾیؿگاه  ٠یاْ ؾق ال٩ٍا هی ایى هفهب ٬أي
 یک ال الواز هٙهكات، ه٘چىو هحهن ي٘ىؾو ٠ایٍه ِؿی٭ه ؾهؿ که هحهن کكؾو هك جكشیط هی

 .1باٌؿ هی
چًیى ؾق يٝك ؾاٌث که: هك آيکه یکی ال ه٘ىكاو قوىل له ؤجىاو ٔابٙه قا ؾق ایى هىگىین: هی هی

یا ؾیى  گیكی ال قوىل الله كاق ؾهؿ که ؾق آو ٠یبصىیی و ؼكؾهای هىقؾ اهايث ٬قا به گىيه الله 
قا به آو چیمی هحهن کًؿ که الله ٠موشل او قا ال آو بكی  اوبلم باٌؿ، ه٘چىو آيکه ٠ایٍه ِؿی٭ه 

ی کا٨ك و هكجؿ ٌؿه و به ؾیى اوبلم پٍث کكؾه اوث، اها کىی که ِىقت چًیى ٌؽّؾاٌث، ؾق ایى
و  گیكی ي٘ایؿ که ؾق آو اهايحی به قوىل الله ٠یبصىیی و ؼكؾه ای ال ه٘ىكاو قوىل الله به گىيه

ؾیى اوبلم يباٌؿ، ه٘چىو ایًکه هكؾم با یکؿیگك ؾقگیك ٌؿه و یکی ال ؾیگكی ؾق هىقؾ شىن و ٩ِات و 
ِىقت چًیى ٌؽّی با ایى ٠٘ل به ظؿ ک٩ك و ظکن ٬حل گیكؾ، ؾق ایى و ایكاؾ هیيىٞ ؼل٭ث وی ٠یب 

 ٠لن. أالله باٌؿ. و او لٌث و ٬بیط و بمقگ هیقوؿ، بلکه ایى ٠٘لکكؾ وی ظكام بىؾه و ال لهكه گًاهي٘ی
هًیى ؾًٌام ؾهؿ، ایى ئههات ال٘أو  په ال بیاو ظکن اوبلم ؾق هىقؾ آيکه به اِعاب قوىل الله 

ای باٌؿ یا ایًکه هكگم ایى گًاه وی جىبهای هیهايؿ که بؿايین: آیا بكای چًیى ٌؽّی جىبهه با٬ی هیلؤهى
 يؿاقؾ؟ 

الی که ال ایٍاو ؾق هىقؾ گكوهی ال هىل٘اياو که ئال قا ؾق پاوػ به وئپاوػ ایى و وبلم ٌیػ اإل
پكؾاليؿ و ؾق قاوحای شلب قٔایث کًًؿ و لکات هی گیكيؿ و ظس هی به ٌهاؾجیى ا٬كاق کكؾه و قوله هی

ی ؾهًؿ جک٩یك کكؾه و اهیؿی به جىبهکًًؿ، اها کىايی قا که به ِعابه ؾًٌام هی الله ٠موشل شهاؾ هی
ها چىو جىبه کًًؿ، يؿاقيؿ و ه١ح٭ؿيؿ کىی که بك ایى ٠٘ل اِكاق وقلؾ بكای ه٘یٍه ؾق هیچیک ال آو

                                                           
َٖ  إِنٍّ ﴿ ؛ آيصا که ؾق هىقؾ ایى کبلم الهی:11-11 :بًگك: الّاقم ال٘ىلىل، َ -2 ِي َ يُۡؤُذوَن  ٱَّلٍّ ُٓ  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ ُٛ َ٘ ُ ََّك  ٱّللٍّ

ۡجَيةِِف  پیاهبك ي٘ایؿ که اـیث و آلاق ه٘ىكاو قوىل الله اـیث و آلاق وؽى گ٩حه و بیاو هی [11ظماب: ]األ ﴾...ٱٓأۡلِػَؿةِ وَ  ٱلَّ
 باٌؿ.هی 

 .183 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 ٓ.1/2221ال٩ٍا ٔ -1
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ِی  ی ؾًٌام ؾهًؿه ایًکه بك ایى باوقيؿ که جىبه»ىیؿ: گ هايؿ، بیاو ؾاٌحه و ؾق پاوػ هیآجً ؾولغ هی
، اوثهايؿ، ؾیؿگاهی اٌحباه و ياؾقوث ٌىؾ و وی بكای ه٘یٍه ؾق ؾولغ با٬ی هیِعابه پفیك٨حه ي٘ی

باًٌؿ آو اوث  و ؾیگكاو بك آو هی ةقب١أی  ئ٘هأای ه٘چىو  بلکه ا٠ح٭اؾ و باوقی که ول٧ ِالط و ائ٘ه
و ظؿیری که ؾق ایى لهیًه  ٌىؾکه جىبه اهرال وی پفیك٨حه هی ٌىؾ ه٘چًاوه هیی قا٨ٕی پفیك٨ح که: جىبه

«ذك  ٓ یغػر صحابأش  »با ایى هٕ٘ىو قوایث ٌؿه که 
ا٘ل اوث که هیچ یک ال اهل ظؿیری ب 2

ل آو کىی اوث که جىبه يکكؾه ، ه٭ّىؾ او اگك بك ٨كْ هن ِعیط باٌؿ .1ايؿقا قوایث يکكؾه٠لن آو
گیكؾ. اها آيکه جىبه  ِىقت الله ٠موشل ظ٫ آو ِعابی که بؿو ؾًٌام ؾاؾه قا ال وی هیکه ؾق ایى باٌؿ

ِۡ َيَٰكَِجةهَِي ﴿ ي٘ىؾه، الله ٠موشل ؾق ظ٫ او ٨كهىؾه اوث: ًُ َٖ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ َُ٘ؽ ٌۡ ٓۡ ََل َت ِٛ ُٗىِك
َ
َٰٓ أ ْ لََعَ ٜا وُ ُۡسَ

َ
أ

ِۚٗ ِٖٔ رٍّۡۡحَحِ  َ إِنٍّ  ٱّللٍّ ُٙ  َُٜٗب ٱَّلَّ َحۡنىُِؿ  ٱّللٍّ ۚٗ إٍِّٗ َٜ  ۥََجِيًكة َّۡنُىٜرُ ُٚ ُٓ  ٱ  ؼؿا ٬ىل الٔ» ]11المهك: [ ﴾ڕ ٱلؿٍِّظي
 ؼؿا و هكظ٘ث ل٧ٙ الٕ ؿیاکكؾه هن یقواؾهیل یه١اِ ؾق که آياو یإ بًؿگاين یا: بگىٓ هكؾهاو به
 ههكباو به و آهكلگاق اقیبى او که چكا. آهكلؾیه قا گًاهاو ه٘ه ؼؿاويؿ ١ٙ٬اً . ؿیيگكؾ ؿیو يااه ىنیؤه

 .1«بؽٍؿ گًاهاو وی قا هی  ج٘اهی کًًؿه اوث که الله ٠موشل ؼبك ؾاؾه ى ؾق ظ٫ جىبهیو ا .«اوث
آياو که ال »ي٘ىؾه اوث:  و ِعابه قا به ؾو گكوه ج٭ىینؾًٌام ؾهًؿگا وبلم وپه ٌیػ اإل

به و باًٌؿ  ی ٜال٘او وحن پیٍه هی و کىايی که ال لهكه ٭ؿيؿ١حبىؾه و به شىال ایى ٠٘ل ه هبحؿ٠یِى گ٘كاه
 جعكین ایى ٠٘ل ا٬كاق ؾاقيؿ، ه٘چىو کىی که ؾیگكی قا ؾًٌام ؾاؾه و هحهن ي٘ىؾه و بؿو اهايث و

 .1«باٌؿ ها ِعیط هیی ال آو ايؿ، جىبههایی قا که بًؿگاو هكجکب گكؾیؿهو ٜلن ؾؾاق قوا هیظكهحی  بی
ًام ال ؾًٌام ؾاؾو به پیاهبكاو یا ؾٌ جك بمقگ ًٌام ؾاؾو به بكؼی ال ِعابهو ؾ»گىیؿ:  و ه٘چًیى هی

پیاهبكاو قا هؽ٩یايه و ؾق هیاو ؼىؾ  ؛ ی١ًی ه٘او کىايی کهو یهىؾ و يّاقی ؾاؾو به الله ٠موشل يیىث

                                                           
، آيصا که ي٠صلىي ،2/111ٓبًگك: ک٧ٍ الؽ٩ا ٔ« ٌىؾؾًٌام ؾاؾو به ِعابه هى گًاهی اوث که بؽٍیؿه ي٘ی» -2

 :ال٩ىائؿ ال٘ص٘ى٠ة، َ کًؿ. وهبًی بك ایًکه ایى ظؿید هىٔىٞ و ش١لی و ؾقو٢ اوث، ـکك هی ةی ابى جی٘یه٭ىله
 .يٌىکاي، 111

... و يیم ایى ظؿید ؾق هیچیک ال کحبی که ؾق يمؾ هىل٘اياو هىقؾ ا٠ح٘اؾ اوث يیاهؿه گىیؿ: و ؾق شایی ؾیگك هی -1
 ٓ.1/130باٌؿ. هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔاوث و بلکه هؽال٧ با ٬كآو هی

َ  إِنٍّ ﴿ هىقؾ وی ٨كهىؾه اوث: قؾ ٓ؛ اها کىی که جىبه يکًؿ الله هح١ال112-1/110ىٞ ال٩حاوی ٔ٘هص -1 ن  ٱّللٍّ
َ
ََل َحۡنىُِؿ أ

َك ثِِٙ  ۚٗ  ۦيُۡۡشَ ٖ يََشةُٓء َٕ ِ ٍَ ل ِ َٰل ة ُهوَن َذ َٔ  یبؽٍؿ، ول یبه ؼىؾ قا ي٘ کگ٘او ؼؿاويؿ ٔهكگمٓ ٌك یب» [11]الًىاء:  ﴾َوَيۡنىُِؿ 
 ٓ.132-1/130هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ« بؽٍؿ. یگًاهاو شم آو قا ال هكکه که ؼىؾ بؽىاهؿ ه

 ٓ.1/112ه٘او ٔ -1
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... و ٌىؾ ٌاو پفیك٨حه هیجىبه ي٘ىؾه و اوبلم بیاوقيؿ، به اج٩ا٪ هىل٘اياو جىبه ، چًايچهؾهًؿ ؾًٌام هی
یى گًاهاو اوثٓ ال کىی که ال آو جىبه ي٘ایؿ، جك بمقگ به اج٩ا٪ هىل٘اياو يیم، الله هح١ال ٌكک قا ٔکه ال

باٌؿ. ال ؾو وشه بؿاو پاوػ  ٌىؾ: ؾق آو يیم ظ٫ الًان هیبؽٍؿ؛ اها ایًکه ؾق هىقؾ ؾًٌام گ٩حه هی هی
 ؾاؾه ٌؿه اوث: 

ی  و يیم به جىبه گفاقؾ، اهك ي٘ىؾه اوث كاو ل٭ب هیگالله هح١ال به جىبه ي٘ىؾو ؾلؾ و آيکه بكای ؾی -2
ايؿ اهك کكؾه اوث گكچه ؾق اقجکاب ها هكجکب گًاهايی ال ایى ٬بیل ٌؿهکىايی که ه٘چىو آو

ةرُِق ﴿ ٨كهایؿ: آو گًاهاو ظ٭ى٬ی ال بًؿگاو ٔایٟ گكؾیؿه باٌؿ، ه٘چىو ایًکه هی  َوٱلكٍّ
ةرًَِحُ وَ  ْ وَ  ٱلكٍّ ٜٓا ة  ٱۡرَؽُك َٕ ُٛ يِۡؽَح

َ
َٖ خ ِ ّٔ ََٰلا  َكَجة ََٗؽ ََ ة  َٕ ِ آَءۢ ث ـَ ِۗۡ َص ُ وَ  ٱّللٍّ ٓ   ٱّللٍّ ُِي ـٌ َظ َٕٖ چَقـِي  َذ
 ِِٕٙ ْۡ ٖۢ َبۡكِؽ ُؿ ِٔ ۡضََْط وَإِنٍّ  ۦدَةَب 

َ
َ َوأ َ َحُذُٜب َقَْۡيِٙى إِنٍّ  ٱّللٍّ ٌٓ  ٱّللٍّ  ال٘ائؿة:[ ﴾ڇَدُىٜر  رٍِّظي

 یاله هصالات ٯی ٠ًىاو به ايؿؾاؾه ايصام که ی٠٘ل ٩كیک به قا ؾلؾ و لو ؾلؾ هكؾ ؾوث» ]11-13
 هك یو بكأ اوث نیظکٓ ًیؼى ی٬ايىيگفاق ؾقٔ و كهیچٓ ؼىؾ کاق بكٔ و ؼؿاويؿ ؿیکً ٬ٟٙ
 وحن اقجکاب ال په که یکى اّها ٓ.گكؾؾ آو پؽً هايٟ جا کًؿیه ؤٟ یهًاوب ٠٭ىبث یحیشًا

 ای هىكو٬ه اهىال ؾاؾو په و کىیي ا٠٘ال ايصام بأ و کًؿ جىبهٓ یؾلؾ الٔ و ٌىؾ ٘اویپٍٓ یؾلؾٔ
 به ؼؿاويؿ گ٘اویب كؾ،یپفیه قا او جىبه ؼؿاويؿ پكؾالؾ،ٓ ؼىؾ ظالٔ اِبلض بهٓ آيها ٘ثی٬

 .«اوث و ههكباو آهكليؿه
ة﴿ ٨كهایؿ: م هییو ي  َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٓۡ  ٱَّلٍّ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٜاْ َػرۡيا ن يَُسُٜٗ

َ
ٍم َقَسَٰٓ أ ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ ٜۡم   ٜاْ ََل يَۡكَؼۡؿ ًَ ُ٘ َٔ َءا

 ِ  ث
ْ وا ـُ َ٘ةثَ ٓۡ َوََل َت ُٗىَكُس

َ
ْ أ ٓوا ـُ ِٕ ْۡ ۖٞ َوََل دَ ٍّٖ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٍّٖ َػرۡيا ن يَُس

َ
ِٖ نَِّكةٍٓء َقَسَٰٓ أ ّٔ َّۡؼَِٰت  َوََل نَِكةٓء  

َ
 ٱۡۡل

ى ٱَبۡكَؽ  ٱُّۡىُكُٜق ُٓ ٱِِلقۡ ثِۡئَف  ِٖ يَؿَٰ ُٓ  ۡۡلِ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ٓۡ َحُذۡت وَأ ٍّّ  ٖ َٔ ٜنَ َو ُٕ ِ َْٰ  یا» ]22العصكات: [ ﴾٫ ٱّظٍّ

 ال بهحك آياو ؿیٌا کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ گكوه ٌ٘ا هكؾاو ال یگكوه ؿیيبإ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي
 گكیو ه٘ؿ باًٌؿ ؼىبحك ًاویا ال آياو بىا چه كایل کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ لياو یلياي ؿیو يبا باًٌؿ ًاویا

 یبكا. ٔؿیو هًاه ؿیهؽىاي و ياپىًؿ لٌث ال٭اب با قا گكیکؿیو  ؿیيؿه ٬كاق یبصىئی٠ و هىقؾ ؿیيمي ١ً٘ه قا
و  لؾو و ١ً٘ه ج٘ىؽك بك ؾاّل ٔ آلىؾ و گًاه ياگىاق وؽًاو آوقؾو، ٘اویا ال ب١ؿ اوث، بؿ چهٓ هىل٘او

ٓ یو ا٬ىال یا٠٘ال ىیچً الٔ که یکىايٕ قايؿو لباو و بك گ٩حىٓ ؼىايؿو بؿ ال٭اب و به کكؾو یبصىئی٠
 گكؾايؿو و هل٭ب هایكیگؼكؾه و با ٍؿاقیي وؽًاو و بأ وح٘گكيؿ ٍاویا يکًًؿ، و جىبه بك يؿاقيؿ ؾوث
 .«ٓکًًؿیه ٜلن گكاویؾ به م،یآه ىیو جىه لٌث ال٭اب به هكؾم
ای که به هٝلىم بؿی ي٘ىؾه به ه٘او ايؿاله يیم بؿو ال ایى جىبه آو اوث که ٜالن به ايؿاله و بؽٍی 
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 يیکی و اظىاو وقلؾ. 
ی ؼىؾ  باًٌؿ، لفا چىو قا٨ٕی ال کكؾه ویل هیؤٌىيؿ، ؾاقای جآياو که هكجکب چًیى ٠٘لی هی -1

ٌاو و بكای ها قا ؾووث بؿاقؾح٭ؿ گكؾیؿه و آوجىبه کًؿ و به ٨ٕل و ه٭ام و هًملث ِعابه ه١
یؿ، ؾقظ٭ی٭ث الله ٠موشل گًاهايً قا به يیکی و ظىًات جبؿیل ؾ٠ای ؼیك و ه٩٥كت ي٘ا

ها قا آهكلیؿه و به يیکی جبؿیل ، ؼؿاويؿ هح١ال آوکًؿ، ه٘چىو ؾیگك گًاهاو که با جىبه کكؾو هی
  .2ي٘ایؿهی

 هًاوؤضاء و جمغخش فلما و عایش ههغلب عىم: حکن اعحه
ی ايبیاء و ظاهلیى  ها وقذهبكؼىقؾاقيؿ، آو ایؾق ؾیى اوبلم ٠ل٘ا ال ه٭ام و هًملث و شایگاه ویژه

باًٌؿ،  ویل شاهبلو هیؤاو و ؾقو٤پكؾالی ؾقو٤گىیاو و جیوظی و ظاهیاو ٌكی١ث ؾق بكابك جعكی٧ ٤ال
ها وباٌؿ و بلکه اظحكام به آ اوبلهی هی لفا اظحكام گماقؾو به ایٍاو یک واشب ٌك٠ی و ال اؼبل٪ ق٨یٟ

: ٠الن، ال وًث اوثاظحكام گماقؾو به چهاق ي٩ك »گىیؿ:  هی باٌؿ؛ ٘اوون بى کیىاو  ًث هیال و
 .1«آيکه هىی و٩یؿ ؾق وك ؾاقؾ، پاؾٌاه و پؿق

ِ  إِْسََللِ  ٦٤ِْ  إِنَّ » ٨كهىؾيؿ: قوایث ٌؿه که قوىل الله ي١ٌكأبىهىوی أو يیم ال  َؽامَ  اّللَّ ْٞ
ِ  ِذي إ

يَْتثِ  ْؽآنِ  وََضاِم٠ِ  ال٥ُْْف٣ِِ٢، اللَّ ُٜ اِِل  َدْْيِ  ا١ْ َٖ َاِِف  ذِي٩ِ  ا١ْ
ْ
َؽامَ  َخ٩ُ٨ْ، وَاجل ْٞ

ِ انِ  ِذي َوإ ٍَ ْ٢ ًِ  الفُّ ِف ْٜ  1«ال٥ُْ
ؾاٌحى وه ٌؽُ اوث: هىل٘ايی که  بكاوحی ال جصلیل و ج١ٝین الله ٠موشل اظحكام گفاٌحى و گكاهی»

 هىی ؼىؾ قا ؾق قاه اوبلم وپیؿ کكؾه و آو ظا٨ٛ ٬كآيی که ؾق ٬كآو ٤لى يکكؾه ٔؾق ٠٘ل بؿاو و ظ٭ى٪
ؾیگك آو ؾچاق ٤لى يٍؿهٓ و يیم ال آو قوی گكؾاو يبىؾه ٔبا ٠ؿم جبلوت و ق٠ایث اظکام ٬كائث و بكقوی 

  .«ؾاٌحى ٬ؿقجً٘ؿ ؾاؾگك و ٠اؾل ه١ايی آو و ٠٘ل بؿاوٓ و گكاهی

ها ای يىبث به آوؾايىحًؿ و اظحكام ویژه بكاوحی ول٧ ِالط اهث، ٨ٕل و بمقگی اهل ٠لن قا هی
، ٠الن ایى اهث و ؾاؾيؿ؛ ابى ٠بان  ها يٍاو هیو ایى قا ٠٘بًل ؾق بكؼىقؾ و ج١اهل با آو ٬ائل بىؾيؿ

اوث که با وشىؾ ه٭ام ٠الی و ق٨ی١ی که ؾق هیاو ِعابه ؾاقؾ،  ه٩ىك ٬كآو و پىك ٠٘ىی قوىل الله

                                                           
 ٓ.131-1/132: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا و ؛213ٓ-1/211ال٩حاوی الکبكی ٔ -2
 .يب٥ى ،21/12ٌٓكض الىًة ٔ -1
ي آو قا يىو و يٓ، ـهب1/211ٓ، 1111ٔٔ ٌ٘اقهالحًمیل الًان هًاللهن،  يؾب، باب ٨ؾاوؾ، کحاب األ بىأ به قوایث -1

آهؿه  وٖإقيا١ٌیب األٌیػ ٓ 21/11جؽكیس ٌكض الىًة ٔ چًايکه ؾقابى ظصك،  و ي٠كا٬ ظا٨ٛ ، وايؿظىى ؾايىحه
 .آو قا ظىى ؾايىحه اوث 1/321ٓؾاوؾ ٔ يبأِعیط وًى ي يیم ؾق لبايأ٠بلهة  اوث.



 103  اعحهضاءفصل اول: حکن 

 .2کًین هی ق٨حاقهاو گ٩ث: ایًچًیى با بمقگاو و ٠ل٘ای قکاب وىاقی لیؿ بى ذابث ايّاقی قا گك٨حه و هی

ال ئبه ؼا٘ك و»گىیؿ:  ، به ٬ؿقی بىؾ که هی و اظحكام گفاقؾو ٠الن اهث، ٠بؿالله بى ٠بان
ال کكؾو بال ئو شم هیبث او هكا ال ایى و هًحٝك هايؿم ؾو والی کكؾو ال ظؿیری ال ٠٘ك بى ؼٙاب

 .1«يؿاٌث

گىیؿ:  ال اواجیؿي هیباٌؿ که به یکی  هی ظ٘ؿ بى ظًبل أل وًث و ش٘ا٠ث و ایى اهام اه
گیكین، جىأٟ و ٨كوجًی  این جا ؾق بكابك آيکه ال او ٠لن ٨كاهیيٍیًن شم ؾق شلىی جى، اهك ٌؿهي٘ی»

 .1«کًین
ی و١اؾجً٘ؿی و ؼیك ي٘ىؾه اوث، اها آيکه ال ایى ظال کىی اوث که ؼؿاويؿ هح١ال بكای وی اقاؾه

ی ال اهل ٠لن و جع٭یك و اهايث و ؼكؾه گیكی و هًاو هًعك٦ گٍحه و با قیٍؽًؿ و ٠یبصىیئقاه و قوي ه
بمقگ گٍحه که ؾق وا٬ٟ ؾلیل بك ٨ى٫ ِاظب  ها قاه گ٘كاهی قا ؾق پیً گیكؾ، هكجکب شكهی ج٘ىؽك آو

 باٌؿ.  آو و ٧١ٔ ؾیى و ٠٭لً هی
که ه٘گی  -ها ال ٠ل٘ای ول٧ ه٘او پیٍگاهاو و پیكواو په ال آو»گىیؿ:  هی  يعاواهام ٘

شم با  - ٜك بىؾيؿو يیم اهل ٨٭ه و ؾايً و ِاظبى ظ٩اٚ و قاویاو اظاؾید يبىی هىحًؿاهل ؼیك و ال 
 .1«و هك آيکه آياو قا به بؿی یاؾ کًؿ، بك قاه قاوث يیىث ٌىؾيیکی یاؾ ي٘ی

که ه٘گی ها قا بك آيچه  ؼىاهنهیبكاؾقم، ال الله ٠موشل »گىیؿ:  هی ؾهٍ٭ی و ابى ٠ىاکك  
ؾايیؿه و ه٘گی ها قا ال ش٘له کىايی ٬كاق ؾهؿ که ؼى٦ و ؼٍیث او قا هىقؾ قٔایث اووث هى٫٨ گك

هى٘ىم  هن اللهقظ٘یث کًین؛ بؿاو که گىٌث ٠ل٘ا ؾاٌحه و آيچًاو که ٌایىحه اووث، ج٭ىایً قا ق٠ا
پكؾاليؿ ه١لىم و گیكی ال ٠ل٘ا هیکه به ٠یبصىیی و ؼكؾه باٌؿ. و وًث ؼؿاويؿی ؾق هىقؾ آياو هی

ها ال آو که ؾق وا٬ٟ آو چكا که اهايث و ٠یبصىیی ٠ل٘ا ؛يؿگكؾا یًکه آياو قا قوىا هیآٌکاق اوث و آو ا
ها با گىاهی و هصىم آوقؾو به آبكوی آو بمقگ و گىحاؼی و شىاقجی ٠ٝین اوث.بكی باًٌؿ، اهكی 

                                                           
ابى ٠بؿالبك  ، وـهبي يیم با او هىا٫٨ اوث ، وآو قا جّعیط کكؾه اوث ٓ و1111ٔ ، ٌ٘اقه1/111ٓظاکن ٔبه قوایث  -2

 آو : .... قشالگ٩حه اوث 3/111ٓال٘صٟ٘ ٔ ؾق يهیر٘ وٓ، 111ٔ ٌ٘اقه ،2/121ٓشاهٟ بیاو ال١لن و٨ٕله ٔ ؾق
هايی  ال ٤یك باًٌؿ بههی قشال الّعیط و قا آوقؾه آ وًؿ ِعیطبا ٓ 1/132ِابة ٔاإل ؾق، ظا٨ٛ اوث ذ٭ة کهقلیى الكُّ

 .اوث
 ٓ.2/118ٔ «شاهٟ بیاو ال١لن و٨ٕله» ؾقابى ٠بؿالبك  به قوایث -1
 ، ابى ش٘ا٠ة.11-11 :: جفکكة الىاهٟ وال٘حکلن، َيگا -1
 .132 :ٌكض ال١٭یؿة الٙعاویة، َ -1
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ی و اؼحبل٦ ؾاٌحى با آيکه الله ٠موشل او قا بكا و بك ایٍاو، اهكی بىیاق وؼین اوثؾقو٢ و ا٨حكا لؾ
 .2«باٌؿ ايحٍاق ٠لن بكگمیؿه اوث، اؼبل٬ی هفهىم هی

٠ل٘ا قوی آوقؾه،  گیكی و قیٍؽًؿبا کىی که به ٠یبصىیی و ؼكؾه ج١الیاللهقظ٘هنو ول٧ ِالط 
چىو ٌؽّی قا ؾیؿی که ظ٘اؾ بى »گىیؿ:  ظ٘ؿ هیأایىحاؾيؿ، اهام بكؼىقؾ ي٘ىؾه و ؾق بكابك وی هی

گیكؾ، ؾق اوبلم چًیى ٌؽّی ٌک کى، لیكا ظ٘اؾ ال  قا قیٍؽًؿ ي٘ىؾه و ال وی ایكاؾ هی ةول٘
 .1«ٌؿیؿجكیى ا٨كاؾ ؾق بكابك اهل بؿ٠ث بىؾ

هىلی ابى  ةو ٠کكه ةچىو ٌؽّی قا ؾیؿی که ؾق هىقؾ ظ٘اؾ بى ول٘»گىیؿ: یعیی بى ه١یى هی
 .1«٠بان ؾهاو به بؿی گٍىؾ، په ؾق اوبلم وی جكؾیؿ کى

ق ؾاؾه و ال آو بك ظفق يىبث به ٠ل٘ا هٍؿاظكهحی  بی لط يیم ؾق لهیًه اوحؽ٩ا٦ و جع٭یك وول٧ ِا
اٌاقه ي٘ىؾ آيصا  ٮهًیى ؾق ظؿید، ٠بؿالله بى هباقئهیكال٘أجىاو به قهً٘ىؾ که ال ایى ؾوحه هی ايؿؾاٌحه

٬كاق ظكهحی  بی وکه: وه ي٩ك قا هىقؾ جع٭یك و اوحؽ٩ا٦ ظ٫ بك گكؾو هك ٠ا٬لی اوث ایى »گىیؿ:  که هی
و  قوؾظكهحی کًؿ، آؼكجً ال بیى هی، بكاؾقاو؛ به قاوحی هك آيکه يىبث به ٠ل٘ا بیيؿهؿ: ٠ل٘اء، اهكا

هك آيکه يىبث به بكاؾقاو ظكهحی کًؿ، ؾيیایً ال بیى ق٨حه و هك آيکه يىبث به اهكا و پاؾٌاهاو بی
 .1«ال بیى ق٨حه اوث ظكهحی و اهايث قوا ؾاقؾ، هكوت و شىاي٘كؾی ویيًٓ بیٔهىل٘ا

هن ؾق هىقؾی که ال آو گیكی ال آياو، آوا اوحهماء و ج٘ىؽك اهل ٠لن و ٨ٕل و ٠یبصىیی و ؼكؾهلف
که ؼىؾ ال آو گكؾؾ، ؾقظالی باًٌؿ، گًاه بمقگی اوث که گاهی هًصك به ک٩ك ِاظبً هی بكی و ؾوق هی

جك و  ه٘چىو ایى ٬اقیاو ٬كآو ٌکن گًؿه»گ٩ث:  ٮی جبى ا٘بلٞ اوث؛ یکی ال هىل٘اياو ؾق ٤موه بی
چىو وی ایى وؽى قا بك لباو آوقؾ، آیات  .1«ؾقو٤گىجك و جكوىجك به هًگام قویاقویی با ؾٌ٘ى يؿیؿم

ىايی که ه٘كاه او بىؾيؿ، يالل ٌؿ و به ؤىض بیاو ؾاٌث ٬كآو ؾق قاوحای جبییى شكم ایى ا٨حكا ليًؿه و ک

                                                           
 .13جبییى کفب ال٩٘حكی، َ  -2
 ٓ للفهبی.1/110الىیك ٔ -1
ٓ. اهام ـهبی قظ٘ه الله 1/12ٓ و 1/111ٔٓ لبللکائی، والىیك 1/121ٔٔ ٌكض أِىل ا٠ح٭اؾ أهل الىًة والص٘ا٠ة -1

گكؾؾ که کىی ال قوی هىی و هىن و به ٬ّؿ بی اقلي شلىه ؾاؾو و وبک گىیؿ: ایى وؽى ظ٘ل بك ایى ه١ًا هی هی
ی ٌ٘كؾو ه٭ام و هًملث ظ٘اؾ بى ول٘ه و ٠کكهه ؾق هىقؾ آيها ؾهاو به وؽى بگٍایؿ، ٔؾق هىقؾ ؾیى چًیى ٌؽّ

بایؿ جكؾیؿ ي٘ىؾٓ اها کىی که ال قوی ايّا٦ و ؾاؾگكی به ي٭ل آيچه ؾق شكض و ج١ؿیل آيها گ٩حه ٌؿه بپكؾالؾ، بك 
 ٓ.1/12باٌؿ. الىیك ِٔىاب هی

 ٓ للفهبی.21/112الىیك ٔ -1
 پیٍحك جؽكیس آو کفٌث. -1
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 باٌؿ، الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ: ىؽك ي٘ىؾو الله ٠موشل و آیات و قوىلً هیچًیى ا٬ىالی اوحهماء و ج٘که 
ِ  َوَّهِٖ﴿ ث

َ
ِۡ أ َْۡكُتۚٗ ًُ ٍّ٘ة ََنُُٜض َوَٗ َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ

َ
ِ َقد ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ َُ

ِسُ  ََل  ڡ ۚٗ َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘ و  ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك» ]88-81 الحىبة:[ ﴾...ٓۡ
ٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوثٓ ياهًصاقٌاو یکكؾاقها

 با: بگىٕ ٔکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبال
 .«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً

 و اِعاب گكاهی  گىيه الله ٠موشل ؾق ایى آیات جبییى ٨كهىؾيؿ که اوحهماء به قوىل اللهىیو ا
و ایى به ؼا٘ك بیاو ي٘ىؾو ؼٙك اوحهماء  باٌؿ ج٘ىؽك ي٘ىؾو الله ٠موشل هی ، ؾق وا٬ٟ اوحهماء وایٍاو

ظكهحی يىبث به ٠ل٘ا و يیم ال ٤یبث ؛ بًابكایى ال وبک ٌ٘كؾو و اوحؽ٩ا٦ و بیاوثي٘ىؾو ٠ل٘ا 
باٌؿ؛ ال  ٌاو ظفق ي٘ىؾه و پكهیم کى، بكاوحی که ایى ٠٘ل ظكام بىؾه و ال ش٘له گًاهاو کبیكه هیکكؾو

ِٖيَتُث؟» ٨كهىؾيؿ:  قوایث اوث که قوىل الله  ةهكیك بىأ حَْػُروَن ٤َا ا١ْ
َ
یؿ ٤یبث کكؾو ؾاي آیا هی» «أ

َعاَك ة٥َِا يَْسؽَهُ »٨كهىؾيؿ:   گ٩حًؿ: الله و قوىلً ؾاياجكيؿ. قوىل الله« چیىث؟
َ
ُؽَك أ ْٞ ٤یبث  » «ِذ

گىین  گ٩حه ٌؿ: اگك بكاؾقم ٠یبی قا که هى هی .«پىًؿؾای یاؾ کًی که ي٘یآو اوث که ال بكاؾقت به گىيه
ِػ اْدَخبَْخ٩ُ، َوإِْن ل٣َْ يَُس٦ْ ذِي٩ِ  إِْن ََكنَ » ٨كهىؾيؿ:  ؾاٌحه باٌؿ، چه؟ قوىل الله َٜ ٬ُل، َذ ُٜ ذِي٩ِ ٤َا َت

ْػ َب٫َخ٩َُّ  َٜ گىیی ؾق او يباٌؿ، بؿو  و اگك آيچه هی ایگىیی ؾق او باٌؿ، ٤یبحً قا کكؾه اگك آيچه هی» «َذ
 .2«ایجه٘ث لؾه

کًًؿ جا  هی ها ؾق ٤الب اوحهماء و ج٘ىؽك و وكگكهی ٤یبثو بكؼی ال آو»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی
ایًکه ؾیگكاو قا با اوحهماء و ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ و بالیچه گك٨حى و جع٭یك آيکه وی قا به ج٘ىؽك گك٨حه، 

 .1«بؽًؿايؿ
 ی وؽى ؾق ظکن اوحهماء ٠ل٘ا:  اها ؼبلِه

 باٌؿ:  اوحهماء ٠ل٘ا و هىؽكه ي٘ىؾو ٠ل٘ا بك ؾو ظالث هی
٠الن، ٠لن و ٨٭ه و ؾیًً و يه ؼىؾ آو یکی آيکه ٬ّؿ و يیث اوحهماء کًًؿه ال هىؽكه ي٘ىؾو  -2

٠الن بؿوق ال ٩ِاجی که ال ٌكی١ث قب ال١ال٘یى کىب ي٘ىؾه، باٌؿ که ؾق ایى ِىقت اوحهماء 
  .گكؾايؿٓ باٌؿ. ٔکه ِاظبً قا به کلی ال ؾیى ؼاقز هی وی، ک٩ك اکبك هی

                                                           
 ٓ.113-28/111ٔ يٓ، يىو1113ٔ ٌ٘اقههىلن، کحاب البك والّلة، باب جعكین ال٥یبة،  به قوایث -2
 ٓ.111-11/111هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -1
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یا اؼكوی، بؿوو هیچ وبب ؾيیىی  ... لیكا چىو يىبث به ٠ال٘ی »گىیؿ:  هی  ي٬اق يٌیػ ٠ل
جكؾیؿی ؾق ک٩ك  باٌؿ. و و ٠ؿاوت وی با ٠لن ٌكی١ث هیجىلی ه و ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی وقلؾ، په کیًهکیً

 .2«جىلی ؾاٌحه باٌؿؿ به آيکه با آو وك ٠ؿاوت و کیًه، چه بكویىثآيکه ٠لن ٌكی١ث قا ايکاق کًؿ ي
گىیؿ: هك آيکه ال  و هیؾق و٘ك٬ًؿ ي٭ل ي٘ىؾه  ي... و اوحاؾ يصن الؿیى کًؿ»گىیؿ:  و ه٘چًیى هی

و چىبی قا بكؾاٌحه و کىؾکاو قا با آو بميؿ،  ؼىیٍحى قا به ٠ال٘ی ٌبیه گكؾايؿ قوی ج٘ىؽك و اوحهماء،
ء به او و ٠لً٘ يیم باٌؿ که اوحهما گكؾؾ، بؿیى ه١ًا که ه١لن ٬كآو ال ش٘له ٠ل٘ای ٌكی١ث هی کا٨ك هی
و ج٘ىؽك به هکايی بلًؿ يٍىحه و با ؼًؿه  ی ٌكب ؼ٘ك ؾق ... و اگك ٌؽّی ؾق شلىهباٌؿ  ک٩ك هی

چكا که  ؛ٌىيؿگىيه ؼىؾ ؼًؿیؿه و ؾیگكاو يیم با او بؽًؿيؿ، ه٘گی کا٨ك هیو ایى اوحهمای وا٠ٛ بپكؾالؾ
 .1«باًٌؿ ی ٠ل٘ا و ؾق وا٬ٟ شايٍیى پیاهبكاو هی ؾهؿ، ال لهكه وا٠ٛ و آيکه پًؿ و ايؿقل هی

که کاقٌاو  ؾايین آياو ... ال ایًصا هی»گىیؿ:  وكلهیى وظی هیه٩حی واب٫ ٠بلهه هع٘ؿ بى ابكاهین، 
و آو  قوًؿاوحهماء و ج٘ىؽك وقلیؿو به اهل ؾیى و ؾیًؿاقاو اوث گاهی بؿیى وبب به وك ظؿ ک٩ك هی

گیكی ال وی قوؿ هگك ایًکه به ٠یبصىیی و ؼكؾهلهايی اوث که ؼبك هیچیک ال اهل ؼیك بؿو ي٘ی
یى اوان اوث که پؿق ٌیػ و بك ا ليؿ.ج٭كیبا شم ال هًا٫٨ وك ي٘ی و چًیى ٠٘لکكؾی پكؾالؾ هی

کًؿ که ؼى٦  اٌاقه هی« ٨حط ال٘صیؿ هىوىم به»اي بك کحاب الحىظیؿ ى بى ظىى ؾق ظاٌیه٠بؿالكظ٘
قوؾ چًیى ٌؽّی با چًیى ٠٘لکكؾی هكجؿ ٌىؾ، اها ؾق ایًکه با چًیى ٠٘لکكؾی هكجکب اهكی آو هی

ه هكجکب ي٩ا٪ آٌکاق گٍحه، اهكی وأط و آٌکاق اوث. اها هكاؾ کىی يیىث بمقگ و ؼٙیك گٍحه و بلک
که بیى او و بكؼی ال اهل ؼیك و ِبلض ؾًٌ٘ی و ؼّىهث ٌؽّی بىؾه ٔو بؿیى وبب به ج٘ىؽك و 

 .1باٌؿ ٠یبصىیی ال وی قوی آوقؾٓ و ایًچًیى ٠٘لکكؾی يیم ظكام هی
ؾق هىقؾ ه١ًای ایى ٬ىل ٨٭ها که: هك آيکه  هـٓ 2102ٔهحى٨ای وال  ال ٌیػ ٠بلهه ظ٘ؿ بى ٠حی٫ 

ه ٔای  با ِی٥ه وشه اوحهماء  :ٌؿ کهال ئٌىؾ، و٨٭یهکٓ کا٨ك هیی ج٥ّیك به ؾیگكی بگىیؿ: یا ٨٭یِّ
و آیا ایى اوحهماء ک٩كی اوث  که ه٘كاه ؾاقؾ؟ ؽُ اوث یا به ٠ل٘یچیىث؟ آیا ایى اوحهماء به ؼىؾ ٌ

 گكؾؾ؟  که هىشب ؼكوز ِاظبً ال ؾیى هی
ایى وؽى قا بیاو ؾاٌحه، ـکك گىیؿ: اللم اوث، ٨٭یهی ال ٨٭ها که  ٌیػ ظ٘ؿ بى ٠حی٫ ؾق پاوػ هی

هماء و ايؿ که هك آيکه به الله ٠موشل یا قوىلً یا کحابً یا ؾیًً اوحو بؿاو که ٠ل٘ا اش٘اٞ ي٘ىؾه کًی.

                                                           
 ٓ.2/202ٔ «٨حاوی ابى ٠ابؿیى»ال١٭ىؾ الؿقیة  و ي؛٬اق، 211 :کبك، َ: ال٩٭ه األيگا و .11 :ٌكض ال٩اٚ الک٩ك، َ -2
 ٠الن ابى ال١بلء الؿهلىی. ،1/103ٓال٩حاوی الحاجاقؼايیة ٔ و ؛211 :کبك، َ: ال٩٭ه األيگا و .11ٓ-11ه٘او ٔ -1
 .218-211 :٨حاوی و قوائل و٘اظة الٍیػ هع٘ؿ بى ابكاهین، َ -1
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ه، ی ج٥ّی ... اها ایًکه ٔبا ِی٥هگكؾؾ  ج٘ىؽك وقلؾ، کا٨ك هی و هايًؿ ایى  ٠ىیلن، هٙیىیٟكٓ بگىیؿ: ٨٭یِّ
ال٩اٚ قا بك لباو آوقؾ، اگك ه٭ّىؾ گىیًؿه، اوحهماء و ج٘ىؽك وقلیؿو يىبث به ٨٭ه یا ٠لن یا پایبًؿی و 

که ِاظبً قا ال ؾیى ؼاقز  ٨كهايبكؾاقی ال ٌكی١ث و الحمام بؿاو باٌؿ، ؾق ایى ِىقت ک٩كی اوث
ٌىؾ. اها ه ؼىب، وگكيه بكاوان اقجؿاؾ کٍحه هیٌؿه، په اگك جىبه ي٘ىؾه ک ةکه ال وی اوححاب کًؿ هی

 که ه٘كاه ؾاقؾ؛ په اگك ال ٬ّؿ و يیث گىیًؿه ایًکه گ٩حی: آیا ایى اوحهماء به ؼىؾ ٌؽُ اوث یا ٠ل٘ی
باٌؿٓ اها اگك  پكوی، که شای ج١صب اوث ٔچكا که هیچکه ال ٬ّؿ و يیث اٌؽاَ هٙلٟ ي٘ی هی

ی  و بیايگك آو اوث که هكاؾ و ه٭ّىؾ گىیًؿهایى وؽًاگىیین: ٜاهك  ال ال ٠لث ظکن اوث، په هیئو
که ؾق ایى ِىقت بك اوان آو بك وی ظکن  باٌؿ ؽُ هیها ٨٭ه یا ٠لن یا ٨كهايبكؾاقی و ٘ا٠ث ٌآو

ؽك گكؾؾ، اها ایى اهکاو يیم وشىؾ ؾاقؾ که هكاؾ و ه٭ّىؾ وی اوحهماء به ؼىؾ ٌؽُ و يه ج٘ى هی
یک ال ایى ؾو که ه٭ّىؾ وی باٌؿ، بك اوان آو ظکً٘ قا ك هبًای آو ا٠حباقات باٌؿ، په هكوقلیؿو ب

 .2«آهكلؾ ؾاقین، لیکى الله ٠موشل جىبه قا ال بًؿگايً پفیك٨حه و ویئات و گًاهاو قا هی بیاو هی
٠لن و اهل آو  و ال ایى ؾوحه اوث اوحهماء و ج٘ىؽك وقلیؿو به»گىیؿ:  ٌیػ ٠بلهه ِالط ٨ىلاو هی
و ایى  که ؾاقا بىؾه و ظاهل آيًؿ. ٠ل٘ی  ها به ؼا٘كيىبث به آوظكهحی  بی و ٠ؿم اظحكام ایٍاو یا اهايث و

 .1«باٌؿ، گكچه ٬ّؿ و يیث ٌؽُ ظ٭ی٭ث اوحهماء و ج٘ىؽك وقلیؿو يباٌؿ يیم ک٩ك هی
ی ٠فق به شهل  لهؤو هىالی ؾق ایى لهیًه ال هیئث ا٨حاء ٠ل٘ای بلؿالعكام هٙكض ٌؿه که ؾق آئيیم و

ی ؾًٌام ؾاؾو و اهايث به ؾیى ٠ًىاو گكؾیؿه که  لهؤؾق لهیًه اوحهماء به قیً یا لبان یا هىل٘اياو و هى
 باٌؿ یا يه؟  آیا ٠فق به شهل يیم ؾق ایى هىاقؾ هٙكض هی

ؾیى و ظكهحی به ... ؾًٌام و اهايث و بی»ايؿ: هیئث ٨حىا ؾق پاوػ به ایى وىال بیاو ؾاٌحه و گ٩حه
ها و يیم اوحهماء و هىؽكه کكؾو آيکه هح٘ىک و هلحمم به آو ء و ج٘ىؽك به شمئی ال ٬كآو و وًثاوحهما

هن بؿیى ؼا٘ك که به شمئی ال ٬كآو و وًث ه٘چىو گفاٌحى قیً و ظصاب یک لو باٌؿ آو هی
ه ک٩ك و اللم اوث ک باٌؿ ال هکل٧ ِاؾق گكؾؾ، ک٩ك هی هىل٘او ج٘ىک شىحه، اگك چًیى ٠٘لکكؾی

گاهی یا٨حى به ک٩ك بىؾو آو، بؿاو ؤبىؾو ایى ٠٘ل بكای وی جبییى گكؾؾ، اها اگك په ال جبییى هى له و آ
ٍّ٘ة ََنُُٜض  َوَّهِٖ﴿ ٨كهایؿ: باٌؿ. الله ٠موشل هی اِكاق وقلؾ، کا٨ك هی َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ

َ
َقد

 ِ ث
َ
ِۡ أ َْۡكُتۚٗ ًُ ِ َوَٗ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦوََءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ  ََل  ڡَُ َتۡكَذِؾُروا

                                                           
 ٓ.1/111الؿقق الىًیة ٔ -2
 .11-12االقٌاؾ الی ِعیط اال٠ح٭اؾ، َ  -1
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 ٗۚ ۡٓ ُِس  بالؼىاوثٓ ياهًصاقٌاو یو کكؾاقها ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك» ]88-81 الحىبة:[ ﴾...إِيَؿَٰ٘
 به ایآ: بگى. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبالٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً

 ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٕ ٔکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا
  .2«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً

گیكی ال اهل ٠لن به ؼا٘ك ؼىؾٌاو و اوث که اوحهماء و ٠یبصىیی و ؼكؾهاها ظالث ؾوم: آو  -1
که ؾق چًیى ظالحی، ایى اوحهماء و  ٌاو باٌؿو يه ٠لن و ٨٭ه و ؾیايثٌاو ؼّىِیات بٍكی

قوؿ، بلکه ال ش٘له هعكهات و گًاهايی اوث که الله ٠یبصىیی به وك ظؿ ک٩ك و ظکن ٬حل ي٘ی
َٖ ﴿ ٨كهایؿ: ٠موشل ؾق هىقؾ آو هی ِي ِِٔ٘يَ يُۡؤُذوَن  َوٱَّلٍّ ۡؤ ُٕ ۡ َِٔجَِٰخ وَ  ٱل ۡؤ ُٕ ۡ ة  ٱل َٔ ْ ثَِنرۡيِ  ٜا  ٱۡزتََكُج

ِؽ ذَ  ٌَ ْ ٜا ُْ َٕ ة  ٱۡظَذ ٘ا جِح َّٔ ة  ٕا ة ِإَوزۡ ٘ا َتَٰ ۡٛ  - قا هىئه و لياو هكؾاو که یکىاي» ]11ظماب: األ[ ﴾ښُب
و  یلٌح ؾقو٢ هكجکب قوايًؿ،یه آلاق - باًٌؿ ؾاٌحه یو گًاه باًٌؿ کكؾه یکاق که ىیا بؿوو

  .«ايؿ ٌؿه یآٌکاق گًاه
ِؽ ﴿ ٨كهىؾيؿ:ایًکه الله ٠موشل »گىیؿ:  اهام ابى شكیك هی ٌَ ْ َذ ٜا ُْ َٕ ة  ٱۡظَذ ٘ا جِح َّٔ ة  ٕا ة ِإَوزۡ ٘ا َتَٰ ۡٛ  ﴾ښُب

 .1«باٌؿ و بهحاو بؿجكیى ؾقو٢ هی ايؿی١ًی: با چًیى ٠٘لکكؾی هكجکب ؾقو٢ لٌث و ا٨حكایی ًٌیٟ گٍحه
هى، هن با ا١٨ال و هن با ا٬ىال لٌث و ئاـیث ي٘ىؾو هكؾاو و لياو ه»گىیؿ:  هی  يو اهام ٬ك٘ب

هًً و بؽًٍؿه و يیکىکاق؛ و باٌؿ. ه٘چىو بهحاو و ؾقو٢ بىحى و جکفیب ي٘ىؾو ايىاو يیک هی٬بیط 
َٖٔ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ که الله ٠موشل هی ی يىاء هی ی وىقه ه٘چىو آیه ایى آیه ۡو  َٔ يَۡسِكۡت َػِؽٓي  َو

َ
ًح أ

ٍّٓ يَۡؿِم ثِِٙ  ة ُث ٕا ِؽ  ٔا ثَؿِٓي  ۦإِزۡ ٌَ َِ ة َذ َٕ ة  ٱۡظَذ ٘ا جِح َّٔ ة  ٕا ة ِإَوزۡ ٘ا َتَٰ ۡٛ  ٌىؾ یل٥مٌ ؾچاق هكکه» ]221الًىاء: [ ﴾ٶ٩ُب
 .«اوث ٌؿه هكجکب یآٌکاق و گًاه بهحاو یقاوح به ؾهؿ، يىبث یگًاهیب به قاآو وپه بکًؿ، یگًاه ای

 ٨كهایؿ. که ؾق ایًصا يیم الله ٠موشل چًیى هی
ب و يژاؾ ى  ها، یا ٠ًىاو یا ظك٨ه و ٥ٌل ايىاو و يکىهً آو و يیم گ٩حه ٌؿه: ٠یب و ایكاؾ گك٨حى ال ي 

ٌىؾ، ال ش٘له هىاقؾ اـیث و آلاق ٌؽُ قا بًٍىؾ بك وی گكاو ج٘ام هیای که چىو آولهؤکكؾو هى
اق . و الله ٠موشل هیاو اـیث و آلاوثهى ظكام ئلیكا به ٘ىق کلی اـیث و آلاق قوايؿو به ه ،باٌؿ هی

و اولی قا ک٩ك و  هًاو ج٩اوت ٬ائل ٌؿهئقوايؿو به هـیث و آلاق و ا قوايؿو به الله ٠موشل و قوىلً

                                                           
 ٓ.21-٨1/21حاوی اللصًة الؿائ٘ة ٔ -2
 ٓ.20/112شاهٟ البیاو ٔ -1
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هًاو، هىشب ج١میك ؾًٌام ئی ه و بك ایى اوان اوث که ؾًٌام ؾاؾو جىؾه .2ؾوهی قا کبیكه ٬كاق ؾاؾه اوث
باٌؿ. و ج١میك و هصالات آيکه ٠ل٘ا و  ی آيکه بؿو ؾًٌام ؾاؾه ٌؿه هی ؾهًؿه بكظىب ظالث و ٠لى قجبه

ظكهحی يىبث به ال هصالات و ج١میِك اهايث و بی جك بمقگ ؾًٌام ؾاؾه و هىقؾ اهايث ٬كاق ؾهؿ،اهل ؾیى قا 
 .1ؾیگكاو اوث

واقؾ ٌؿه  ظكهث و قیؽحى آبكوی هىل٘او به ياظ٫، ؾق ظؿید شابك بى ٠بؿالله  و جعكین هحک
ْم٬َا١َُس٣ْ  ِد٤َاَءُز٣ْ  إِنَّ » ٨كهىؾيؿ:  اوث که قوىل الله

َ
َؽاَىُس٣ْ  وَأ ْْ َ

٢َْيُس٣ْ  وَأ ُطْؽ٤َثِ  َضؽَاٌم، َْ َٞ 
ُز٣ْ  ِِف  َ٪َؼا، ي٤ِ٬َُْس٣ْ  جاو بك ٌ٘ا ظكام ها و اهىال و آبكویه٘ايا ؼىو» 1.«َ٪َؼا.. َك٫ِْؽُك٣ْ  ِِف  َ٪َؼا، ةََْلِ

  .«اوث، هايًؿ ظكهث ایى قول و ایى هاه و ایى وكلهیى

بؿیى ؾلیل بك ظكهث قول و هاه و  ظكهث ؼىو و آبكو و هال،»گىیؿ:  هی ظا٨ٛ ابى ظصك 
وكلهیى جٍبیه گكؾیؿ، چىو هؽا٘بیى ایى قهً٘ىؾ، کىايی بىؾيؿ که هكگم ه١ح٭ؿ به هحک ظكهث آو 

ها هحک ظكهث کًؿ؛ و ایًکه گك٨حًؿ ال کىی که يىبث بؿاو هىاقؾ يبىؾه و بلکه به ٌؿت ٠یب و ایكاؾ هی
ها و جربیث آيچه پیٍحك ؾق یاؾآوقی ظكهث آوبه ؼا٘ك  ،ابحؿا به ظكهث ؼىو و هال و آبكو پكؾاؼث

باٌؿ جا ایًکه بؿیى وویله آيچه  ی ظكهث آو قول و هاه و وكلهیى ذابث گٍحه بىؾ، هی ٌاو ؾق لهیًهؾقوو
کیؿ ؾاقؾ، ٔی١ًی ظكهث ؼىو و هال و آبكوٓ قا بك آو بًا کكؾه و هىح٭ك ؤی ج٭كیك آو بك وبیل ج قا که اقاؾه

 .1«والؾ
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 فصل دوم: اقسام استهساء کًًذگاو 

ـیل:   ٌاهل هباظد 
 ی کافش )اصلی( هبحث اول: اعحهضاء کًًذه<  
 ی صيذیك )هًافك( هبحث دوم: اعحهضاء کًًذه< 
 ی هغلماو هبحث عىم: اعحهضاء کًًذه<  
 گیشی هغلماو دس بشابش آياوهىضـ کًًذگاو و ث چهاسم: حکن همًؾیًی با اعحهضاءهبح. 

  ی کافس هبحج اول: استهصاء کًًده

 ٌاهل ؾو هٙلب: 
 ی حشبی  هغلب اول: اعحهضاء کًًذه 
 ی هقاهذ یا رهی هغلب دوم: اعحهضاء کًًذه 

یتاصد، )اگش آيکه به اعحهضاء و جمغتخش دعتث هتی ی حشبی هغلب اول: اعحهضاءکًًذه
 کافش حشبی باؽذ(: 

و ظكبی هًىىب به اهل ظكب  .2باًٌؿ: یا اهل ظكب هىحًؿ و یا اهل ٠هؿ بك ؾو ؾوحه هی ک٩اق
ها، په ال ایًکه به شًگ با باٌؿ و آو ٠باقت اوث ال: کىايی که الله ٠موشل به شًگ و پیکاق با آو هی
 ها ؾق هکه اشاله يؿاؾيؿ، اهك ي٘ىؾيؿ؛ آو

ٓۡ َخ٘ۡ  ٱۡخُه وَ ﴿ ها ٨كهىؾيؿ:يىٞ ج١اهل با آو آيگاه که ؼؿاويؿ هح١ال به هىل٘اياو ؾق هکه، ؾق ُٛ 
  .«كیبگ ؿهیياؾ و ؾقگفق آياو ال په» ]21ال٘ائؿة: [ ﴾ٱۡضَىۡطۚٗ وَ 

ِ  ٱۡهَذفۡ ﴿ م ٨كهىؾيؿ:یو ي ٍَِّّّت ث ُٖ  ٱ ۡظَك
َ
 پاوػ ىهیٌ ىیو بهحك ٭هی٘ك ىیباجكیل با» ]٨11ّلث: [ ﴾ِِهَ أ

  .«بؿه
َطۡيِؽٍؿ ﴿ و ٨كهىؾيؿ: ُٕ ِ ِٛٓ ث ۡكَخ َقَْۡي

  .«یىحیي و هىّلٗ كهیچ آياو بك جى» ]11ة: یال٥اٌ[ ﴾ٶٍّّ

                                                           
 ابى ال٭ین. ،1/111ٓهل الفهة ٔأظکام أ: يگا -2
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 .2«و آیات ؾیگكی ال ایى ٬بیل که ؾق هکه يالل گٍث
و الله ٠موشل با يّكت و هؿؾ  ؾق هؿیًه هىح٭ك ٌؿيؿ چىو قوىل الله »گىیؿ:  هی ابى ٬ین 

و په ال ایًکه با یکؿیگك ؾق ٠ؿاوت و  ییؿ ي٘ىؾيؿؤقا ج ایٍاوهًاو و ايّاق، ئی ه ؼىیً به وویله
ٌاو ال٩ث و ٌاو ظاکن بىؾ، الله ٠موشل هیاو ٬لىبؾًٌ٘ايگی به وك بكؾه و کیًه و کیًه جىلی ؾق هیاو

و  ؿ به یاقی و ؾ٨اٞ ال او بكؼاوحًؿو یاوقاو ؾیى ؼؿا و گكؾاو اوبلم ال ویاه و و٩ی یکپاقچگی ایصاؾ ي٘ىؾ
او ٌبك هعبث پؿقاو و ه٘ىكاو كاق ؾاؾه و بؽٍیؿيؿ و هعبث او قا٬ شاو ؼىیً قا ؾق ؾ٨اٞ ال او وپك

٘او و ؾق یک ٧ِ ب ق وا٬ٟ او قا بك ؼىؾ جكشیط ؾاؾيؿ.و ؾ ه٭ؿم ؾاٌحًؿ ها ه آو٠كب و یهىؾیاو ال یک ک 
ها قا با ٌؿت و ظؿت ؾق اولىیث جىلی با آوؾًٌ٘ايگی و ٠ؿاوت و کیًه ظ٘له و یىقي آوقؾه و هىیك

ج١اهل و  ابحؿا ؾق يعىه ها ٨كیاؾ بكآوقؾيؿ، ؼؿاويؿ هح١ال ؾقق ؾاؾيؿ و ال هك وى بك آوکاقی ؼىؾ ٬كا
اهك ي٘ىؾيؿ، جا ایًکه ٌىکث و ٠مت هىل٘اياو ٬ىت گك٨ث و و گفٌث ها، به ِبك و ٩٠ى قویاقویی با آو

، اها ایى ؾاؾ ها اشالهوپاه اوبلم ج٭ىیث گكؾیؿه و اوحىاق گٍث؛ ؾق ایى هًگام الله ٠موشل به شًگ با آو
ذِنَ ﴿ و ٨كهىؾ: ها ٨كْ يکكؾاهك قا بك آو

ُ
ْۚٗ ِإَونٍّ  أ ٜا ُٕ ٓۡ ُؿِْ ُٛ جٍّ

َ
َٖ يَُؼََٰذَُْٜن ثِد ِي َ لَِّلٍّ ِؽيٌؿ  ٱّللٍّ ٌَ َّ ۡٓ َٰ َُٗۡصِِٚ لََعَ

 چكا گكؾؾ،یهٓ لیجع٘ٔ شًگ آياو به که ٌىؾیه ؾاؾه یکىاي بهٓ ؼىؾ ال ؾ٨اٞٔ اشاله» ]13العس: [ ﴾ڇ
 و ؼىو ايؿؿهیوقل یبائیٌک ٜال٘او ٜلن بكابك ؾق ی٘ىالي یهاهّؿت و آياؤ اوث ق٨حه وحن ٍاویبؿ که
  .1«کًؿ كولیپ قا ٍاویا که ىیا بك اوث جىايا و ؼؿاويؿٓ ايؿؼىقؾه ؾل

شًگًؿ و يه ک٩اقی که اها په ال ایى، الله ٠موشل شًگ و ٬حال قا جًها با ک٩اقی که با هىل٘اياو هی
ْ ﴿ بك هىل٘اياو ٨كْ ي٘ىؾه و ٨كهىؾ:شًگًؿ، با آياو ي٘ی ٜا َٰذُِْ ِِ  َوَؼ ِ ِِف َقبِي َٖ  ٱّللٍّ ِي ٓۡ َوََل  ٱَّلٍّ يَُؼَٰذَُُِْٜٗس
ْۚٗ إِنٍّ  َ َتۡكَذُؽٓوا َٖ ََل ُيِتَّ  ٱّللٍّ ۡكَذِؽي ُٕ ۡ  ٌ٘ا با که یکىاي با ؿیبصًگ ؼؿا قاه و ؾق» ]230الب٭كة: [ ﴾١٩٠ ٱل

 که یو لياي ؼبكاو یو ب گًاهاویو ب ؿیيکً یا٨كول شًگ ٌ٘ا. ٔؿیيکً یو ج١ّؿ  و جصاول. شًگًؿ یه
 كاویو قا کٍحماقها و هاو ؼايه ؿیيکٍ قا ؼىاهاوو اهاو ٘اقاویو ب كهكؾاویپ و و کىؾکاو شًگًؿ یي٘

 .«ؾاقؾیي٘ ؾووث قا جصاولگكاو ؼؿاويؿ كایلٓ. ؿیيىال
که ؾق ابحؿا بك هىل٘اياو شًگ و ٬حال با ج٘اهی هٍكکاو ٨كْ گكؾیؿ، ؾقظالی ،اها په ال ایى هكظله

 ی ب١ؿ به شًگ با آيايی شًگ با آياو بك هىل٘اياو ظكام بىؾه و وپه بؿاو اشاله ؾاؾه ٌؿيؿ و ؾق هكظله

                                                           
 .ي٬ك٘ب ،1/112ٓظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا -2
باٌؿ؛ اها ایى وىقه هکی هی ىايؿ که ایى اـو ؾق هکه بىؾه اوث و ایای چًاو پًؿاٌحهٓ اها ٠ؿه10-1/83لاؾ ال١٘اؾ ٔ -1

 .101يؿه اوث. بًگك: لاؾ ال١٘اؾ، ؾیؿگاه اٌحباه بىؾه و ابى ٬ین ؾق ًٌ وشه ایى ؾیؿگاه قا هكؾوؾ ؼىا
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هىق به شًگ با ج٘اهی ؤو په ال ایى هكظله، ه ها باًٌؿ، هاهىقیث یا٨حًؿگ با آوی شً که آ٤ال کًًؿه
 .2هٍكکاو گكؾیؿيؿ

باًٌؿ، ال ش٘له ایًکه الله ٠موشل  و ؾالیل ٬كآيی بك ایى هكظله ال شهاؾ اوبلهی بىیاق هی
ْ ... ﴿ ٨كهایؿ: هی ٜا َٰذُِْ ۡۡشِكِيَ َوَؼ ُٕ ۡ ٓاوٍّحا  ٱل ۚٗ وَ  ََ ٓاوٍّحا ََ  ۡٓ ة يَُؼَٰذَُُِْٜٗس َٕ ََ ْ ٜٓا ُٕ نٍّ  ٱۡقَْ

َ
َ أ َف  ٱّللٍّ ذٌٍِّيَ َٔ ُٕ ۡ  ٱل

 که ؿیو بؿاي شًگًؿیه ٌ٘ا با یش٘لگ آياو که گىيه ه٘او ؿیبصًگ هٍكکاو ه٘ه با» ]18الحىبة: [ ﴾ڄ
 .«اوث مگاقاویپكه با ؼؿآ یاقیو  ل٧ٙٔ

ْ ﴿ ٨كهایؿ:م هییو ي  ٜا َٰذُِْ َٖ  َؼ ِي ِ  ٱَّلٍّ َُٜ٘ن ث ِٔ ِ ََل يُۡؤ ِ  ٱّللٍّ ٜۡمِ َوََل ث ة َظؿٍَّم  ٱٓأۡلِػؿِ  ٱَۡلَ َٔ ُ َوََل ُيَّؿُِمَٜن   ٱّللٍّ
َٖ  ۥَورَُقُٜلُ  َُٜ٘ن هِي َٖ  ٱۡۡلَيِّ َوََل يَِؽي ِٔ َٖ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ودُ

ُ
َُِتََٰت أ ْ  ٱّۡ ٜا َٰ ُحۡكُؽ َيحَ َظَّتٍّ ـۡ ٓۡ  ٱۡۡلِ ُٚ َقٖ يَٖؽ َو

ٓ ؿیو با ؿیٌا که چًاؤ شما قول به و يه ؼؿا به يه که کحاب اهل ال یکىاي با» ]13الحىبة: [ ﴾ٽَصَٰنُِؿوَن 
ث ؾقٔ ايو ٨كوحاؾهٓ ٬كآو ؾقٔ ؼؿا که قا یمیچ و يه ؾاقيؿ ٘اویا ًّ  ؾايًؿیه ظكام ايؿکكؾه نیجعكٓ ؼىؾ و

ٓ که ىیا ایو  يهًؿیه گكؾو قا اوبلمٔ که یلهاي جا ؿیکً و کاقلاق کاقیپ كيؿ،یپف یه قا ظ٫ ىیآئ و يه
 یهفهب یها ثیا٬ل و ال اوث وكايه اتیهال يىٞ کی کهٔ پكؾاليؿیه قا هیشم ،یجىايائ ايؿاله به ؼا١ٔايه

  .«ٌٓىؾیه گك٨حه آياو و هال شاو ثیاهً ىیو جاه شهاؾ ؾق ٌكکث ال بىؾو ه١ا٦ ؼا٘ك به
ة﴿ و يیم ٨كهىؾيؿ: َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا َٰذُِْ ْ َؼ ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي َٖ  ٱَّلٍّ ِ ّٔ ةرِ يََُُْٜٗسٓ  ىٍّ

ُُ ٓۡ  ٱّۡ ْ ذِيُس َوَۡلَِضُؽوا
ۚٗ وَ  حا ـَ ْۡ ْ ِم ٜٓا ُٕ نٍّ  ٱۡقَْ

َ
َ أ َف  ٱّللٍّ ذٌٍِّيَ َٔ ُٕ ۡ  ٌ٘ا به که ؿیبصًگ یکا٨كاي بإ هئهًاو یا» ]211الحىبة: [ ﴾١٢٣ ٱل

 ؼؿاويؿ که ؿیو بؿاي. ًًؿیببٓ و ٌهاهث تأو شكٔ و ظّؿت ٌّؿت ٌ٘ا الٓ شًگ ؾقٔ که ؿیو با کحكيؿیيمؾ
  .«اوث مگاقاویپكه بآ و ل٩ًٙ یاقیٔ

ٓۡ ﴿ و يیم ٨كهىؾيؿ: ُٚ َٰذُِْٜ َٰ ََل دَُسَٜن وِۡذَ٘ح  َويَُسَٜن  َوَؼ ُٖ َظَّتٍّ ِۖٞ وَإِِن  ٱّلِي ْ ّلِلٍّ ا ٜۡ َٛ ََٰن  ٱَٗذ ـَ وَََل ُقۡؽ
ِٕيَ إَِلٍّ لََعَ  ِ َْٰ  باًٌؿ يؿاٌحه یكوئیو ئ ي٘ايؿ یبا٬ یا٨حًه جا ؿیکً کاقیپ آياو و با» ]231الب٭كة: [ ﴾١٩٣ ٱّظٍّ

 ؼؿا ال شم هًاوو هئٔ گكؾؾ ؼؿا آو الٓ ؼالّايهٔ ىیو ؾٓ بكگكؾايًؿ جاوىیؾ ال قا ٌ٘ا بحىايًؿ آو با که
 بكؾاٌحًؿ ؾوثٓ ؼىؾ ياؾقوث قوي الٔ اگك پهٓ. کًًؿ ىثیل ًیؼى ىیآئ ؾوحىق به و آلاؾايه يحكوًؿ

 بهٔ وح٘کاقاو بك شم کكؾو جصاولٓ و بكؾو ظ٘له كایل. ؿیبؿاق آياو ال ؾوث ك٨حًؿ،یپف قا و اوبلمٔ
 .«ىثیيٓ قوا ،کو ٌك ک٩ك وبب به ٍحىیؼى

ٓۡ ﴿ و يیم ٨كهىؾيؿ: ُٚ َٰذُِْٜ َ٘ح  َويَُسَٜن  َوَؼ َٰ ََل دَُسَٜن وِۡذ ُٖ َظَّتٍّ ُٙ  ٱّلِي ِۚٗ وَإِِن  ۥَُكَّ ْ ّلِلٍّ ا ٜۡ َٛ َ وَإِنٍّ  ٱَٗذ  ٱّللٍّ
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َُْٜن ثَِطري   َٕ ة َحۡك َٕ ِ  يؿاٌحه یكوئیو ئ ي٘ايؿ یبا٬ یا٨حًه جا ؿیکً کاقیپ آياو و با» ]13ي٩ال: األ[ ﴾ڇث
 ؼؿا ال شم هًاوئو هٔ گكؾؾ ؼؿا آو ال ؼالّايه ىیو ؾٓ بكگكؾايًؿ جاوىیؾ ال قا ٌ٘ا بحىايًؿ آو با که باًٌؿ

 بكؾاٌحًؿ ؾوثٓ ؼىؾ ياؾقوث قوي الٔ اگك پهٓ. کًًؿ ىثیل ًیؼى ىیآئ ؾوحىق به و آلاؾايه يحكوًؿ
 ٩كٌاویو کٔ کًًؿیه که قا یمهائیچ ًؿیبیه ؼؿآ که چكا ؿ،یبؿاق آياو ال ؾوث ك٨حًؿ،یپف قا و اوبلمٔ
 .2«ٓؾهؿیه

ه٭حٕای ایى آیات آو اوث که بك ک٩ك وقلیؿو کا٨ك ٔال وىی ظکىهث »گىیؿ:  هی ابى ٬ین 
ٌاو يُ ِكیط بیاو ؾاٌحه که چىو ی اهل کحاب و ک٩ك وقلیؿو گكؾؾ، لیکى ؾق لهیًه اوبلهیٓ ا٬كاق ي٘ی

گكؾؾ، اها ؾق بكؼىقؾ با ٠٘ىم ک٩اق  ها به ه٘یى ه٭ؿاق ک٩ایث هیؼا١ٔايه شمیه پكؾاؼحًؿ، ؾق هىقؾ آو
ه٘ه ؼاَ الله  ،که ؾیى و پكوحًن، جا ایًکًیشم اهل کحابٓ به يّىَ ؾال بك شًگ با آياو ٠٘ل هیٔ

 .1«ٔو اؾیاو با٘له ال هیاو ق٨حه و شم ؾیى اوبلم بكشای ي٘ايؿٓ گكؾؾ ٠موشل
اها ؼبل٨ی ؾق باب اواهك الله ٠موشل و اظاؾید و قهً٘ىؾهای يبىی که »گىیؿ: هی  ياهام ٌىکاي

هٍكکاو قا به  هبًی بك شًگ با هٍكکاو ذابث گٍحه و ایًکه قوىل الله به ٘ىق هحىاجك ال قوىل الله 
ي٘ىؾيؿ جا  ٨كوحاؾيؿ اهك هی ا که بكای شًگ با هٍكکاو هیؼىايؿيؿ و يیم هكکه قوىی وه اهك ٨كاهی

 .1«بحؿآ به آو وه اهك ٨كاؼىايًؿ، وشىؾ يؿاقؾٔا
ؾ، کك ای ج١ییى هیاهیكی قا بكای وپاه یا ؾوحه گىیؿ: چىو قوىل ؼؿا قوایث اوث که هی ةال بكیؿ

پیٍه کًؿ و با هىل٘ايايی که با او هىحًؿ به يیکی ق٨حاق کًؿ،  کكؾ که ج٭ىای الهی بؿو و٩اقي هی يؽىث
ُؾوا»٨كهىؾ:  آيگاه هی ْٕ ٣ِ  ا ـْ بِي٠ِ  ِِف  اهللِ  ةِا ؽَ  ٦٤َْ  َٛاح٬ُ٢ِا اهللِ، ـَ َٙ ُؾوا ةِاهللِ، َز ْٕ ٬ُّ٢ا، َواَل  ا ُٖ  َواَل  َت
ِػُروا، ْٖ خ٬ُ٢ُا َواَل  َت٥ُْر٬ُ٢ا، َواَل  َت ْٜ ِٜيَج  َوإَِذا َوحِلًػا، َت ُػوَّكَ  ١َ  ذَََلثِ  إََِل  َ٘اْدُخ٣٫ُْ  ال٥ُْْْشِكَِي، ٦٤َِ  َْ
وْ - ِعَهالٍ 

َ
حَّخُ  -ِعََللٍ  أ

َ
َساة٬ُكَ  ٤َا ٦٫َُّ َ٘أ

َ
َّٗ  ٣ْ٫ُ٨ْ٤ِ، َ٘اْرَت٠ْ  أ ََلِم، إََِل  اْدُخ٣٫ُْ  ُث٣َّ  َخ٣ْ٫ُ٨ْ، َوُك ـْ  َ٘إِنْ  اْْلِ

َساة٬َُك،
َ
َّٗ  ٣ْ٫ُ٨ْ٤ِ، َ٘اْرَت٠ْ  أ لِ  إََِل  اْدُخ٣٫ُْ  ُث٣َّ  َخ٣ْ٫ُ٨ْ، َوُك ْعِْبُْ٪٣ْ  ال٫َ٥ُْاِسِؽي٦َ، َدارِ  إََِل  َدارِِ٪٣ْ  ٦٤ِْ  اتلََّط٬ُّ

َ
 وَأ

 ْ٣٫ُ جَّ
َ
٬ُ٢ا إِنْ  أ َٓ َٝ  َذ ِ ٢َْي٣٫ِْ  ل٫َ٥ُْ٢ِاِسِؽي٦َ، ٤َا ٣٫َُ٢َْ٘  َذل َْ ة٬َْا َ٘إِنْ  ال٫َ٥ُْاِسِؽي٦َ، لََعَ  ٤َا َو

َ
نْ  أ

َ
ل٬ُا أ  ٫َ٨ْ٤ِا، َحَخَط٬َّ

                                                           
هع٘ؿ ِؿی٫ ٓ 1/812قؤة الًؿیة ٔي؛ هام الٍا١٨ا ،111ٓ-21/111م ٔاأل بكای ؾیؿو بؽٍی ال ایى اؾله قشىٞ کًیؿ: -2

 ظىى ؼاو.
ؾق هىقؾ آيها به ه٘یى »بیاو ؾاٌث که:  اللهٓ، اها ال ایًکه ابى ٬ین قظ٘ه121-1/122ٓ و 20ٔ-2/3اظکام اهل الفهة ٔ -1

و به؛ بلکه بك اوان وًث و  ٌىؾ که هّؿا٪ آو جًها اهل کحاب اوثچًاو بكؾاٌث ي٘ی« گكؾؾ ه٭ؿاق ک٩ایث هی
 ٓ.8-2/2ّؿق، ٔهباًٌؿ. بًگك به ه٘یى هصىویاو يیم ؾق اهل شمیه ؾاؼل هی ،اش٘اٞ

 ٓ هٟ الكؤة الًؿیة.1/812الؿقة البهیة ٔ -1
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ْعِْبُْ٪٣ْ 
َ
ج٣٫َُّْ  َ٘أ

َ
ؽَاِب  يَُس٬ُ٧٬نَ  أ ْْ َ

أ ٢َْي٣٫ِْ  ََيْؽِي ال٥ُْْف٥ِِ٢َي، َٞ ِي اهللِ  ُضْس٣ُ  َْ  ٥ُْؤ٨٤َِِي،الْ  لََعَ  ََيْؽِي اذلَّ
٨ِي٥َثِ  ِِف  ل٣٫َُْ  يَُس٬نُ  َواَل  َٖ ءِ  ا١ْ ءٌ  َوا١ََْفْ نْ  إاِلَّ  ََشْ

َ
َّ  َُيَاِ٪ُػوا أ ة٬َْا ُ٪٣ْ  َ٘إِنْ  ال٥ُْْف٥ِِ٢َي، ٤َ

َ
 ََ٘ف٣٫ُْ٢ُ  أ

ْؾيََث، ِ
ْ
َساة٬ُكَ  ُ٪٣ْ  َ٘إِنْ  اجل

َ
َّٗ  ٣ْ٫ُ٨ْ٤ِ، َ٘اْرَت٠ْ  أ ة٬َْا ُ٪٣ْ  َ٘إِنْ  َخ٣ْ٫ُ٨ْ، َوُك

َ
٦ِْٓ  أ َخ ـْ َٛاح٣ْ٫ُْ٢ِ... ةِاهللِ  َ٘ا به يام » 2«َو

و  کًیؿ و ال اهىال ٤ًاین يؿلؾیؿؼؿا و ؾق قاه ؼؿا بصًگیؿ، با کا٨كاو شًگ کًیؿ، به شًگ بكویؿ و شهاؾ 
و چىو با ؾٌ٘ى ؼىیً ال هٍكکیى  رله يکًیؿ و کىؾکاو قا يکٍیؿؼیايث ؾق ٤ًاین يکًیؿ و کىی قا ه  

ًیؿ، هكکؿام قا که پفیك٨حًؿ، ال آياو بپفیكیؿ و ال آياو ؾوث قوبكو ٌؿیؿ، آياو قا به وه اهك ؾ٠ىت ک
کٍیؿ. اول آياو قا به اوبلم ؾ٠ىت کًیؿ، چىو پفیك٨حًؿ ٌ٘ا يیم بپفیكیؿ و ال آياو ؾوث بكؾاقیؿ. وپه 
آياو قا ؾ٠ىت کًیؿ که ال وكلهیى ؼىیً به وكلهیى ههاشكاو ي٭ل هکاو کًًؿ و به آياو ؼبك ؾهیؿ که 

و هك  و باٌؿ، بكای آياو يیم ؼىاهؿ بىؾهرل ههاشكاو ؼىاهًؿ بىؾ. هك چیمی که بكای آيااگك چًیى کًًؿ 
آيچه بك آياو باٌؿ، بك آياو يیم ؼىاهؿ بىؾ. ٔظ٫ و ظ٭ى٬ی آياو ه٘چىو ظ٫ و ظ٭ى٪ ههاشكیى اوثٓ 
 اگك هصكت قا يپفیك٨حًؿ و اوبلم آوقؾيؿ به آياو ؼبك بؿه که ظال آياو هايًؿ ا٠كاب هىل٘او اوث.

گكؾؾ، هايًؿ ا٠كاب  گكؾؾ، ؾقباقه آياو يیم شاقی هی ها شاقی هیِٔعكايٍیًاوٓ و ظکن ؼؿا که ؾقباقه آو
يٍیى هىل٘او هىحًؿ که جا ؾق شهاؾ ٌكکث يکًًؿ ال ٤ًاین و اهىال ٨یء يّیبی يؿاقيؿ. په جا با یهباؾ

ك اوبلم قا ٌىؾ؛ اگي٘یهىل٘اياو ؾق شهاؾ ٌكکث يکًًؿ وهن و يّیبی ال ٤ًاین و ٨یء بؿاياو ؾاؾه 
ياو آوقؾو اهحًاٞ وقلیؿيؿ، ال آياو شمیه بؽىاهیؿ، چًايچه شمیه قا ٬بىل کكؾيؿ ال آ يپفیك٨حًؿ و ال اوبلم

ک٘ک  و اگك شمیه قا يیم قؾ کكؾيؿ و يپفیك٨حًؿ، په ال ؼؿاويؿ اوح١ايث و بپفیكیؿ و ال آياو ؾوث بکٍیؿ
  ..«بؽىاهیؿ و با آياو بصًگیؿ..

کا٨ك ظكبی يىبث به الله ٠موشل یا قوىلً یا و٬حی له قوٌى گكؾیؿ، په بؿاو که ؤهىچىو ایى 
گیكی و قیٍؽًؿ بال کًؿ، وقلیؿه و ؾهاو به ٠یبصىیی و ؼكؾهيىبث به ؾیى اوبلم، اوحهماء و ج٘ىؽك 

 ای اوث که ؾال بكو ؾلیل آو هن ٠٘ىم اؾله ایًکه اوبلم آوقؾه و هىل٘او ٌىؾ باٌؿ هگك ظکً٘ ٬حل هی
 ها بیاو گكؾیؿ. بؽٍی ال آو باٌؿ و پیٍحك ب ٬حل ک٩اق هیوشى

آو ک٩ك وقلیؿو هؽّىَ  ای شمبه ٌیىهکه ال یهىؾ و يّاقی  هكیک»گىیؿ:  هی  ٯاهام هال
گكؾؾ؛ ابى  ي٘ی ةظكهحی و ؾًٌام ٬كاق ؾهؿ، کٍحه ٌؿه و اوححابؼىؾ، الله ٠موشل قا آهاز اهايث و بی

 .1«هىل٘او ٌىؾ ا٨مایؿ: هگك آيکه ال٭اون هی
                                                           

ؾاب ال٥مو و٤یكها، آهكاء ٠لی الب١ىخ، ووِیحه ایاهن بألهام اهیك اإلؤهىلن، کحاب الصهاؾ والىیك، باب ج وایثبه ق -2
 ٓ.111-21/112ٓ، يىوی 2112ٔٔ ٌ٘اقه

 ابى ٌؿاؾ. ،13ٓ-1/11ظکام ٔ: ؾالئل األيگا و .٠یاْ ي٬أ ،1/2011ٓال٩ٍا ٔ -1
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ٜاْ  ًُِ﴿ ٨كهایؿ:ؾاقؾ که هی قا ایى کبلم الله ٠موشل ٠ًىاو هیو ؾلیل آو ُٛ ْ إِن يَجَذ َٖ َزَىُؿٓوا ِي َِّّّلٍّ
ٍُّ٘خ  ۡؽ َمَغۡخ ُق ٌَ ْ َذ ة ًَۡؽ َقََْه ِإَون َحُكُٜهوا ٍّٔ  ٓ ُٛ َ ِّيَ ُحۡنَىۡؿ ل وٍّ

َ
ٕٓ ٥٘بكیپ یأ» ]11ي٩ال: األ[ ﴾چ ٱۡۡل

 ٌاوا٠٘ال گفٌحه بكؾاقيؿ، ؾوثٓ و ٠ًاؾ ک٩ك الٔ اگكٓ و اوث بال ٍهیه٘ جىبه ؾقگاه: ٔبگى کا٨كاو به
 ؼؿا ٬ايىوٓ ميؿیبكؼ مجاویو وح شًگ و بهٔ بكگكؾيؿٓ ؼىؾ و ٔبلل ک٩ك بهٔ هن و اگك ٌىؾیه بؽٍىؾه

 هٍكکاو یوما ی١ًی. گكؾؾیه اشكا آياو ؾقباقه هن ٬ايىو و ه٘اؤ اوث گفٌحه هّؿيٝك ال اویًیٍیپ ؾقباقه
 .«ٌٓىيؿیه يابىؾ هن ٍاویو ا اوث یيابىؾ و هکّفباو و ه١ايؿاو

ای ٤یك ال ايؿ، به گىيهو هكیک ال کىايی که بك ٔاؾیايیٓ ٤یك ال اؾیاو آو٘ايی»گىیؿ:  ابى ال٭اون هی
باٌؿ  هىاقؾ اهايث آهیمی که ؾق کحاب الله ٠موشل ـکك گكؾیؿه و ؾق وا٬ٟ اهايث به الله ٠موشل هی

يىبث ؾاؾو ٨كليؿ و ه٘ىك و ٌكیک ٬ائل ٌؿوٓ به الله ٠موشل اهايث ي٘ىؾه و ؾًٌام ؾهؿ،  ٔه٘چىو
 .2«ٌىؾ، هگك آيکه اوبلم آوقؾکٍحه هی

ای شم وشهی که به ظٕكت ظ٫ ک٩ك هك آيکه الله هح١ال قا به گىيه»گىیؿ: هی 1لیؿ يبأو ابى 
 .1«ٌىؾ هگك آيکه اوبلم آوقؾهی ظكهحی و ؾًٌام ٬كاق ؾهؿ، کٍحهوقلیؿه ٌؿه، هىقؾ اهايث و بی

ؾًٌام ؾاؾه و اهايث کًؿ، یا ایًکه ٠یبصىیی ي٘ایؿ یا  هك آيکه به قوىل الله »گىیؿ:  و ابى قٌؿ هی
کًؿ، چه هىل٘او باٌؿ یا کا٨ك، کٍحه  پیاهبكگیكی ي٘ىؾه و ٠یب و ي٭ّی قا هحىشه ای ؼكؾهبه گىيه

 .1«ٌىؾي٘ی ةٌؿه و اوححاب
که شمئی ال ؾیى اوبلم قا به باؾ اوث که ه١ح٭ؿ به ٬حل کىی  اوثو اِعاب او  ٯایى هفهب هال

  ؛به ؼا٘ك اـیث و آلاق الله ٠موشل و قوىلً ،اوحهماء و ج٘ىؽك گیكؾ
 ظ٘ؿ؛أاها هفهب اهام 

ؾق ایى لهیًه بیاو ؾاٌحه، جّكیط ي٘ىؾه و به ٬حل کا٨ك ظكبی که با  ٯظ٘ؿ يیم بؿايچه اهام هالاهام أ
هكآيکه »گىیؿ:  ، ظکن ي٘ىؾه و هیگٍىؾهظكهحی يىبث به ؾیى ؾهاو به اهايث و بی ،ج٘ىؽك اوحهماء و

 چه هىل٘او باٌؿ یا کا٨ك، ؾهاو به وؽًايی بال کًؿ که ؾق آو يىبث به ـکك الله ٠موشل اهايث و

                                                           
 ٓ.1/2011ه٘او ٔ -2
کىچک، وی ؾق وال  ٯ، بؿو گ٩حه ٌؿه: هاليال٘الک يلیؿ، ال٭یكواي يبأ٠بؿالكظ٘ى ه١كو٦ به  ىهع٘ؿ ٠بؿالله ب بىأ -1

 و ي؛ٓ ـهب21-21/20الىیك ٔ و ؛٠یاْ ي٬أ ،111ٓ -1/131ك: جكجیب ال٘ؿاقک ٔهصكی و٨ات یا٨ث. بًگ 111
 ابى ال١٘اؾ.ٓ 1/212ٌفقات الفهب ٔ

 ٓ.1/2011ال٩ٍا ٔ -1
 ٓ.28/131البیاو والحعّیل ٔ -1
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 .2«اوثو ایى هفهب اهل هؿیًه  باٌؿ، ظکً٘ ٬حل اوث اظحكاهی  بی
ؾًٌام ؾاؾه و اهايث  به قوىل الله  و٬حیکا٨ك،  هىل٘او و چهکه، چه هك »گىیؿ: و ه٘چًیى هی

 .1«اوث حلگیكی و ٠یبصىیی ي٘ایؿ، ظکً٘ ٬ؼكؾه ایٍاوکًؿ یا ال 
شمیه، ؾًٌام ؾاؾو به ايبیاء یا ؾیى اوبلم قا ٌٖك کًؿ، آیا  گىین: اگك کا٨ك ظكبی با وشىؾ پكؾاؼث هی

 ٌىؾ یا يه؟ ایى ٌكٖ ال وی پفیك٨حه هی
چىو کا٨ك »گىیؿ:  بیاو ؾاٌحه و هی 1ی هالکیه ؾق ؾوقاو ؼىیً ئ٘هأال قا یکی ال ئیى وپاوػ به ا

ن و قیؽحى ؼىيً بكای پفیكیظكبی شمیه قا ؾق بكابك اٜهاق وب و ؾًٌام ؾاؾو ايبیاء بپكؾالؾ، ال وی ي٘ی
حل و ظکن ٬ ٌىؾو ه٘چًیى قیؽحى ؼىيً به ؼا٘ك ؾًٌام ٠اقٔی و ياگهايی ظبلل هی ها ظبلل اوث.

 .1«گكؾؾ به ؼا٘ك ؾًٌام ؾاؾو، با اوبلم آوقؾو وی ال او بكؾاٌحه ٌؿه و وا٬ٗ هی
ٓۡ ﴿ ی:ؾق لهیًه ایى قهً٘ىؾ اله ابى ٬ین  ُٚ َٰذُِْٜ َ٘ح  َوَيُسَٜن  َوَؼ َٰ ََل دَُسَٜن وِۡذ ُٖ َظَّتٍّ ِۖٞ  ٱّلِي  ﴾ّلِلٍّ

جا قا الله ٠موشل ؾق ایى آیه ظکن به شًگ و پیکاق و شهاؾ با ک٩اق و هٍكکاو »گىیؿ:  هی ]231الب٭كة: [
شم بك کىايی  و ؼبك ؾاؾه که جصاول کكؾو که ه٘او ٌكک اوث، بیاو ؾاٌحه اوثپایاو یا٨حى اوباب ٨حًه 

جصاول و آيکه ٠لًا ؾهاو به ؾًٌام و  و .قوا يیىث ايؿ،که به وبب ک٩ك و ٌكک به ؼىیٍحى وحن کكؾه
ؾهؿ، په ؾق  ؾاقؾ و به ایى ٠٘لکكؾ ًٌیٟ پایاو ي٘ی گٍایؿ و ؾوث ال آو بك ي٘ی ج١ؿی ٠لیه اوبلم هی
و  اوثو ٬حل وی با وشىؾ ٬ؿقت ظح٘ی  باٌؿ ٬حال و شهاؾ با وی واشب هی ِىقت ه٭ؿوق بىؾو،

حل و ٬حال و ٬ ٠باقت ال ایًچًیى ٌؽّی ٜالن بىؾه و هىحع٫ بكؼىقؾ و جصاولی اوث که آو جصاول که
له ؤباٌؿ. و ایى هى ًح٩ی هیشهاؾ اوث، ؾق هىقؾ آيکه ال چًیى ٠٘لی ؾوث کٍیؿه و بؿاو پایاو ؾهؿ، ه

 .1«باٌؿ بع٘ؿ الله ج١الی ؾق ٤ایث و يهایث ؤىض هی
 

                                                           
 ،1/131ٓهل الفهة ٔأظکام أ ؛، ابى جی٘یة113 :الّاقم ال٘ىلىل، َ ؛، ابى الؽبلل111 :هل ال٘لل، َأظکام أ -2

 .يو٩اقیً ،2/131ٓيىاق البهیة ٔلىاهٟ األ ؛ وابى ال٭ین
 ؼبلل. ،1/138ٓهل ال٘لل ٔأظکام أ و ؛ابى جی٘یة ،20 :الّاقم ال٘ىلىل، َ ؛118-111 :ه٘او، َ -1
ِل، األ ي، العّ٘ي٠بؿالىبلم بى ظبیب بى ظىاو بى هبلل بى بکاق بى قبی١ة بى ٠بؿالله الحًىؼو١یؿ  بىأوی  -1

الىیك  ؛818ٓ-2/111بًگك: جكجیب ال٘ؿاقک ٔباٌؿ.هصكی هی 110، هحى٨ای وال ي، هالکيال٭یكواي يال٥٘كب
 ٓ.2/110ال١بك ٔ و ؛21/81-83ٓٔ

 .ي٬كا٨ ،21/10ٓیكة ٔالفؼ -1
 ٓ.1/113هل الفهة ٔأظکام أ -1
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 ی هقاهذ یا رهی  هغلب دوم: اعحهضاء کًًذه
و اهل ٠هؿ يیم  ٌىيؿاهل ٠هؿ ج٭ىین هی ک٩اق به ؾو ؾوحه اهل ظكب و»ىیؿ: گ هی ابى ٬ین 

ی  ه٘ه ،ؾق اِل« و ال١هؿ ةالفه»... و ل٩ٛ و اهل اهاو  ة، اهل هؿيةاهل ـه باٌؿ:  ٌاهل وه گكوه هی
 «ال١٭ؿ»و  «ال١هؿ»ال شًه ل٩ٛ  «ةالفه»... چكاکه باٌؿ ه قا ؾق بك گك٨حه و ٌاهل هیایى وه گكو

اِل بؿیى ه١ًاوث که ایى ؾق ٠هؿ و ٠٭ؿ ی ٨بليی اوث، ؾق  ٌىؾ: ایى ؾق ـههباٌؿ و ایًکه گ٩حه هی هی
 .2«باٌؿ وی هی

هٍكکاو ؾق يٝك »گىیؿ:  کًؿ، آيصا که هی ییؿ هیؤج واقؾ ٌؿه ایى ج٭ىین بًؿی قا آيچه ال ابى ٠بان 
شًگیؿيؿ  هًاو هیئو ه ه هٍكکیى اهل ظكب که با قوىل الل :گىيه بىؾيؿ هًاو بك ؾوئو ه قوىل الله 

با  بىؾيؿ که قوىل الله  هٍكکاو اهل ٠هؿ و پی٘او ،ی ؾیگك و ؾوحه شًگیؿيؿهیبا آياو  و قوىل الله 
 .1«شًگیؿيؿي٘ی شًگیؿيؿ و آياو با قوىل اللهآياو ي٘ی

گیكی ال ه که به قیٍؽًؿ و ٠یبصىیی و ؼكؾهپه ال ج٭كیك ایى اِل، بؿاو هك آيکه ال اهل ٠هؿ و ـه
ؾقظ٭ی٭ث با چًیى ٠٘لی، ٠هؿ و پی٘ايً قا  1قوىلً بپكؾالؾؾیى اوبلم و ؾًٌام ؾاؾو به الله ٠موشل و 

                                                           
ال کىايی که  ًؿ، اهل ـهه: ٠باقجؾق اِٙبلض بىیاقی ال ٨٭ها»گىیؿ:  ٓ؛ لیکى ابى ٬ین هی111/ 1ٔ ةهل الفهأظکام أ -2

ايؿ که و ؾق وا٬ٟ آياو با هىل٘اياو ٠هؿ و پی٘او بىحه باًٌؿ ی هىیؿ هی و آياو ؾق هًٝك ٨٭ها ؾاقای ـهه .پكؾاليؿشمیه هی
چكا که ؾق وكلهیًی ا٬اهث ؾاقيؿ که اظکام الله ٠موشل و قوىلً شاقی  ؛شاقی باٌؿها ظکن الله و قوىلً بك آو

و ج٩اوجی  .ٌاو با٬ی ب٘ايًؿايؿ جا ایًکه ؾق وكلهیىچكا که ایًاو با هىل٘اياو ِلط کكؾه ة؛باٌؿ، بكؼبل٦ اهل هؿي هی
گكؾؾ،  ها شاقی ي٘یام اوبلم بك آوو ایًچًیى اظک .آو ِىقت گك٨حه باٌؿ شمهالی یا  یلط بك هبًایکًؿ که ایى ِ ي٘ی

ٌؿ، لیکى بك ایًاو اللم گكؾايیؿه ٌؿه که ال شًگ با هىل٘اياو که ؾق هىقؾ اهل ـهه اظکام اوبلم شاقی هیچًاو
هى: هىحاهى به ؤٌىيؿ؛ اها هىحؼىؾؾاقی ي٘ىؾه و بك ظفق باًٌؿ و ایًاو اهل ٠هؿ و اهل ِلط و اهل هؿيه ياهیؿه هی

آو به ٠ًىاو و٘ى ؾائ٘ی قا  ه به وكلهیى هىل٘اياو و٩ك کكؾه و ٬ّؿ ا٬اهث ؾائ٘ی و ايحؽابٌىؾ ککىی گ٩حه هی
و کىايی که ؼىاوحاق ق٨ٟ يیال ؼىیً،  كاو، جصاق، هىحصیكوو ٔپًاهًؿگاوٌٓىيؿ: و٩یٌاهل چهاق گكوه هی که يؿاقؾ

ٌىيؿ و ال آياو شمیه کٍحه ي٘یٌىيؿ، باًٌؿ؛ و ظکن ایًاو، آو اوث که هصكت ؾاؾه ي٘ی قت و ٤یكه هیاه٘چىو لی
 ابى ال٭ین.ٓ 118 -111/ 1ٔ ةفهالهل أظکام أٌىؾ. گك٨حه ي٘ی

 ٓ.3/111ٓ، ٨حط 1118ٔٔ ٌ٘اقهولن هى الٍ٘كکات، و٠ؿجهى، أ، کحاب الٙبل٪، باب يکاض هى يبؽاقبه قوایث  -1
اها ـهی، ؾق هىقؾ ـهی واشب اوث که هیاو هصكؾ ک٩ك وقلیؿو وی به قوىل الله و هیاو »گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی -1

چكا که ک٩ك وقلیؿو وی به قوىل الله، ٠هؿ و پی٘ايی قا که با وی بىحه  ؛ؾج٩اوت ٬ائل گكؾ ایٍاواؾو وی به ؾًٌام ؾ
چكا که ها با  ؛گكؾايؿ ه اهل ٠لنٓ هباض ي٘یکًؿ و يیم ؼىو ه١اهؿ قا به اج٩ا٪ ٔج٘اهی هفاهب و ائ٘ ٌؿه، ي٭ٓ ي٘ی

این اها ؾًٌام ؾاؾو وی به قوىل الله، ي٭ٓ ٠هؿ و پی٘او ال وىی وی و ٬حل وی قا به ؾيبال ها بك ه٘یى ِلط کكؾهآو
 .111 :ؾاقؾ. الّاقم ال٘ىلىل، َ
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و ـهه و هىئىلیث هىل٘اياو ال وی بكؾاٌحه  باٌؿ و ؼىو و هالً بكای هىل٘اياو ظبلل هی ي٭ٓ کكؾه
 ٌىؾ. هی

ای ؾق بكابك شمیه جًٝین کًؿ، ؽىاهؿ ِلعًاههچىو اهام هىل٘یى ب»گىیؿ:  هی اهام ٌا١٨ی 
ای که یا کحاب الله یا ؾیًً، به گىيه ال ٌ٘ا ٔاهل ـههٓ که ال هع٘ؿ یک هك :بایىحی ؾق آو ـکك ي٘ایؿ

ی الله ٠موشل و به  ؾ، ؾق وا٬ٟ با چًیى ٠٘لکكؾی، اهاو و ـههها يیىحًؿ، ـکكی بك لباو آوقی آو ٌایىحه
بؿو ؾاؾه  و اهايی که ٌىؾج٘اهی هىل٘اياو ال وی بكؾاٌحه هیهًیى و ئال٘ هیكأاهاو و ؾيبال آو ٠هؿ و ـهه 

های هًیى ظبلل اوث، ه٘چًاو که اهىال و ؼىوئال٘ هیكأو ؼىو و هالً بكای  گكؾؾ. ٭ٓ هیٌؿه، ي
 .2«باًٌؿ اهل ظكب بكای او ظبلل هی

الّاقم »ؾق  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل له ؾق کحاب و وًث ـکك ٌؿه کهؤی هكبىٖ به ایى هى اها اؾله
و ها  ايؿ.به ج٩ّیل بؿاو پكؾاؼحه« ةهل ـهأظکام أ»و به ؾيبال وی ٌاگكؾي اهام ابى ٬ین ؾق « ال٘ىلىل

 پكؾالین. ی ٬كآيی و يبىی و په ال آو به ـکك کبلم ٨٭ها ؾق ایى لهیًه هی ؾق ایًصا به بكؼی ال ایى اؾله

 دالیل لشآيی: 
 دلیل اول: 

يۡ  ﴿ ٨كهایؿ: الله ٠موشل هی ٌؽ ِقَ٘ؽ  َه ََ ۡٛ ۡۡشِكَِي َخ ُٕ ْۡ ِ ِ يَُسُٜن ل جا آيصا  ﴾...ۦٓ وَِقَ٘ؽ رَُقِٜلِ  ٱّللٍّ
َح  ِإَون﴿ ٨كهایؿ: که هی ٍّٕ ِ ن

َ
ْ أ ٜٓا ٓۡ وََؼَٰذُِْ ْ ِِف هِيُِ٘س ٜا ٓۡ َوَؼَكُ٘ ِؽِٚ ۡٛ ٖۢ َبۡكِؽ َخ ِ ّٔ  ٓ ُٛ َ٘ َٰ يَۡؿ

َ
ْ خ ٜٓا ُسۡىؿِ ٍَّٗسُس

 ٱّۡ
َٜن  ُٛ ٓۡ يَجَذ ُٛ ٍّْ ٓۡ ََّك ُٛ َ َٖ ل َٰ يَۡؿ

َ
ٓۡ ََلٓ خ ُٛ  قا ؼىؾ ٘اویپ باقها کهٔ یهٍكکاي یبكا چگىيه» [21-1الحىبة: [ ﴾٬إِجٍّ

 که قا یهائ٘اویپ ... و اگكٌىؾ؟  هی ٌ٘كؾه هعحكم ی٘ايیپ و ٠هؿ ٥٘بكيیپ و ؼؿا ًیپ ؾقٓ ايؿٌکىحه
و  ک٩ك وكؾوحگاو ًاویأ ؾاؾيؿ ٬كاق و ج٘ىؽك ١٘ى هىقؾ قا ٌ٘ا ىیو آئ ٌکىحًؿ ايؿي٘ىؾه و هئّکؿ ايؿبىحه

 ؿیٌا. يؿاقؾ یاقلٌ ىیک٘حك ٍاویا یها٘اویپ که چكا ؛ؿیبصًگ و ٔبلل ک٩ك وكؾوحگاو بآ و ٔبللًؿ
 .«بكؾاقيؿ ؾوثٓ و ٌىيؿ ٘اویپٍ ٌ٘ا، ٠٘ل و ٌّؿت ؼؿا جىبه ؾقگاه بال بىؾو پكجى ؾقٔ

و الی٫ آو يیىث بؿاو هًىىب گكؾؾ، یا  آو اوث که آيچه ٌایىحه ؾیى يبىؾه «افدین افطعن يف»و 
چكا که با  ؛ایًکه به آيچه شمئی ال ؾیى اوث با اوحؽ٩ا٦ و وبک ٌ٘كؾو و جع٭یك آو، ا٠حكاْ گكؾؾ

 .1ؾلیل ١ٙ٬ی ِعث اِىل آو و اوحىاقی و اوح٭اهث ٨كوٞ آو ذابث گٍحه اوث
ظكهحی يىبث به گیكی ال ؾیى یا اوحؽ٩ا٦ و بیىیی و ؼكؾهال ـهی یا ه١اهؿ، ٠یبصبًابكایى چىو 

                                                           
 ، البى جی٘یة.21الّاقم ال٘ىلىل، َ  -2
 ٓ لل٭ك٘بی.1/11هٟ الشکام ال٭كآو ٔٓ البى ال١كبی، والصا1/301اظکام ال٭كآو ٔ -1
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پكوقؾگاق شهايیاو و هحىشه ي٘ىؾو ٠یب و ي٭ُ به ايبیاء و قوىالو ِاؾق گكؾؾ، بك اوان ٬ىل هٍهىق ؾق 
ي٭ل يّىَ ؾق  که –باٌؿ  ظ٘ؿ هیأو ایى هفهب ٌا١٨ی و  ٠هؿي قا ي٭ٓ کكؾه اوث، ٯهفهب هال

چكا  ؛گكؾؾ بك ایى باوق اوث که با چًیى ٠٘لکكؾی، ٠هؿ وی ي٭ٓ ي٘ی ةظًی٩ بىأاها  - ائ٘ه ؼىاهؿ آهؿ
 باٌؿ.  ال آيچه هكجکب گكؾیؿه هی جك بمقگ که ک٩ك و ٌكکی که بك آو اوث، بىیاق

 ال اهل ـهه که به قوىل الله حك ٠ل٘ا بك ایى باوقيؿ که هكیکیٍباکرك و »گىیؿ:  هی  ي٬ك٘ب
ً یا و٩ًِ قا ظ٭یك و کىچک بٍ٘اقؾ و ایى یًکه ه٭ام و هًملحؾًٌام ؾهؿ یا ج١كْ و گىحاؼی کًؿ یا ا

 ک٩ك وقلیؿيؿ. ٔکه ؾ٠ىجً قا يپفیك٨حه و قوالحً قا ٬بىل يکكؾيؿٓ کٍحه ایٍاوای باٌؿ که به ب٥یك ال ٌیىه
او قا هىقؾ ظ٘بلت ؼىیً ٬كاق چكا که ها بك ایى ٔکه به پیاهبكهاو ایًچًیى گىحاؼی کكؾه و  ؛ٌىؾ هی

ها و پیكواو آو ة و ذىقيظًی٩ ىأبها ٠هؿ یا ـهه و اهاو يؿاؾین. اها وبك قوی او بگٍایًؿٓ به آؾهًؿ و ؾهاو 
 جك بمقگ چكا که ٌكکی که بك آو اوث بىیاق ؛ٌىؾال اهل کى٨ه بك ایى باوقيؿ که چًیى ٌؽّی کٍحه ي٘ی

ؾق بكابك چًیى ٠٘لی ی٫ اولی ٌىؾ، لفا به ٘كباٌؿ ٔاها ؾق بكابك آو کٍحه ي٘ی ال ایى ٠٘لکكؾ وی هی
 .2«ٌىؾٌىؾٓ لیکى اؾب و جًبیه گكؾیؿه و ج١میك هیي٘ی کٍحه

یكؾ، شًگ با وی بگ ١ً٘ه ؾیى قا به باؾ قیٍؽًؿ و ٠یبصىیی و اها هكکه»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی
ؼىو کىايی قا که به اـیث و   پیاهبكچكا که  ؛بىؾه اوث و ایى وًث قوىل الله ق گكؾیؿه اوثه٭ك

ؾايىحًؿ، گكچه ال ؾیگك  پكؾاؼحًؿ، هؿق هیالله ٠موشل و قوىلً و قیؽًٍؿ ؾیى و ١ً٘ه لؾو هیآلاق 
 .1«کٍیؿيؿ ٔک٩اقٓ ؾوث هی

 ی ک٩ك اوث قوی آوقؾ، یکی ال ائ٘هبه قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك ؾیى  بًابكایى چىو ـهی »گىیؿ:  وپه هی
َح ﴿ ٨كهایؿ: چكا که الله ٠موشل هی ؛باٌؿ که شًگ با وی واشب هی ٍّٕ ِ ن

َ
ْ أ ٜٓا ُسۡىؿِ وََؼَٰذُِْ

ّۡ  با» ﴾ٱ
چكا که وی با ها پی٘او  ؛باٌؿ و هیچ گىيه ٠هؿ و پی٘ايی بكای وی ي٘ی« ؿیبصًگ و ٔبلل ک٩ك وكؾوحگاو

و بؿیى جكجیب ذابث گٍث، هك آيکه به قیٍؽًؿ و  اق ٠یبصىیی و هؽال٩ث با ؾیى يکًؿبىحه که اٜه
ه٭حٕای ٠ؿم چًیى ٠٘لکكؾی  که با وی ٠هؿ و پی٘ايی بهه ال ایًهن پهاو قوی آوقؾ، آوج٘ىؽك ؾیى

و  ثباٌؿ که هیچ ٠هؿ و پی٘ايی بكای وی يیى ی ک٩ك هی ال ائ٘ه بىحه بىؾین، با چًیى ٠٘لکكؾی اهاهی 
 .1«باٌؿ بؿیى جكجیب ٬حل وی به يُ آیه واشب هی

                                                           
ظکام ؾالئل األ و ؛بی ؾاوؾأ، هٟ وًى يؼٙاب ،113ٓ-1/111: ه١الن الىًى ٔيگا و .1/11ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -2

 ابى ٌؿاؾ. ،1/11-13ٓٔ
 ابى ال٭ین.، ٓ 1/121هل الفهة ٔأظکام أ و ؛23 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 ٓ.1/121، و 23ٔ :ؾو هّؿق پیٍیى، َ -1
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ى باٌین وب و ؾًٌام ه... اگك ها هئ»گىیؿ:  قا بیاهكلؾ آيصا که هی و ؼؿاويؿ هح١ال اهام ابى ٬ین
جك ج٘ام هاو ٌؿیؿجك و گكاوهاو بىیاق بكایهای٠لًی به پكوقؾگاقهاو و کحابً و وىلايؿو هىاشؿ و ؼايه

هاو قا بؽٍیؿه قو بك ها واشب اوث که شاو و اهىالٌىؾ ال ایًکه ٠لًا به شًگ با ها بكؼیميؿ، ال ایىهی
هاو به چیمی اٜهاق يکًًؿ و ؾق پیً قوی باالجكیى کل٘ه باٌؿله، بكجكیى و ی ال و ٨ؿا کًین جا ایًکه کل٘ه

با ها ؾق ٠هؿ  2جكیى ؾو اهكکه ؾق آو اـیث و آلاق الله ٠موشل و قوىلً باٌؿ، بكاوحی اگك ؾق کن اه٘یث
ظكهحی ظكهحی قا ؾق پیً گیكيؿ، په چگىيه با وشىؾ بیو قاه بی پی٘او ؼىؾ قاوث و هىح٭ین يباًٌؿ و

 .1«ه ال اه٘یث بیٍحكی بكؼىقؾاق اوث، با ها قاوث و هىح٭ین ؼىاهًؿ بىؾ؟ٕيىبث به اهكی ک
 دلیل دوم: 

ْ بِإِۡػَؿاِج ﴿ ٨كهایؿ: الله ٠موشل هی ٜا َّٕ َٚ ٓۡ َو ُٛ َ٘ َٰ يَۡؿ
َ
ْ خ ٜٓا ة ٍَّٗسُس ٔا ٜۡ ََل دَُؼَٰذَُِْٜن ًَ

َ
ٓ  ٱلؿٍُّقٜلِ خ ُٚ َو
ۚٗ وَ  ۡٓ ُٛ َج ٜۡ ََتَۡش

َ
ى خ ٍة َل َمؿٍّ وٍّ

َ
ٓۡ أ ُ ثََؽُءوُك ظَ  ٱّللٍّ

َ
َِِٔ٘ي أ ۡؤ َّٔ ُ٘ذٓ  َُ ٜۡهُ إِن  ن ََتَۡش

َ
 با ایآ» ]21الحىبة: [ ﴾٭يَّ أ

 به نیجّ٘ٓ که بىؾيؿ ٍاویا میي ٬ببلً ٔ و ايؿٌکىحهٓ هکّكقاً ٔ قا ؼىؾ یها٘اویپ که ؿیشًگیي٘ یهكؾهاي
 به یج١ّؿ و  و جصاول و آلاق ثیاـٔ باق ىیيؽىحٓ که بىؾيؿ ٍاویا هنٔ و ايؿگك٨حهٓ هّکه الٔ ٥٘بكیپ اؼكاز

 که یِىقج ؾقٓ. ؿ؟یقویي٘ آياو شًگ و بهٔ ؿیجكویه ٍاویا ال ایآ ايؿ؟کكؾه آ٤ال قا ٌ٘آ و هال شاو
 و هىهًاؤ ؿیؾاق ٘اویا وا١٬اً  اگكٓ ؿیبهكاو او یيا٨كهاي ٩كیک و الٔ ؿیبحكو ؼؿا ال که اوث آو وماواقجك

 .«ٓؿیهىح ىیقاوح
قا هىشب  ها هبًی بك بیكوو کكؾو قوىل الله ؼؿاويؿ هح١ال جّ٘ین آو»گىیؿ:  هی ابى ٬ین 

قا به ه٘كاه ؾاٌث و پك وأط اوث که   چكا که ایى اهك اـیث قوىل الله ؛ها ٬كاق ؾاؾ٬حال و شًگ با آو
ال   پیاهبكوب و ؾًٌام، ٔبىیاقٓ بیٍحك ال اـیث و آلاقی اوث که هصكؾ بیكوو کكؾو  اـیث و آلاقِ 

ؾق وال ٨حط هکه، کىايی که  و بك ایى اوان بىؾ که قوىل الله  به ه٘كاه ؾاقؾ.ٌاو وكلهیًً بكای
 ایٍاوقا ال ٌهكي بیكوو کكؾه بىؾيؿ، بؽٍیؿه و ٩٠ى ي٘ىؾيؿ، اها آيايی قا که به ؾًٌام و اهايث به  ایٍاو

  ؾهاو به وب و ؾًٌام قوىل الله بًابكایى چىو ـهی  .1پكؾاؼحه بىؾيؿ، يبؽٍیؿه و هىقؾ ٩٠ى ٬كاق يؿاؾ
                                                           

گىیؿ، اها اهك اول ٠باقت اوث ال ٠هؿ ٌکًی با ٠٘لکكؾی ٤یك ال ١٘ى ؾق  اوث که ال آو وؽى هی  ایى اهك ؾوهی -2
ؾیى؛ و شای هیچ ٌک و جكؾیؿی يیىث که ایى يىٞ ٠هؿٌکًی، بىیاق اه٘یحً ال ٠هؿٌکًی با قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك 

 ؾیى، ک٘حك اوث.  
 ٓ.1/121هل الفهة ٔأظکام أ -1
وكض قا ؾق قول ٨حط هکه با ٩ٌا٠ث و هیايصیگكی  يبأگىيه يبىؾه اوث، بلکه قوىل الله ٠بؿالله بى به ٘ىق هٙل٫ ایى -1

 بىؾ. قوىل ؼؿا و ایى بؽٍیؿو ال ش٘له ظ٭ى٪ ؼاَ و ویژه  بؽٍیؿه و ٩٠ى ي٘ىؾيؿ  ٠ر٘او
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ال  جك بمقگ بال کًؿ، ؾقظ٭ی٭ث ٠هؿ و پی٘او ؼىیً قا ي٭ٓ کكؾه و هكجکب ٠٘لی گٍحه که بىیاق
گكؾیؿه اوث،   پیاهبكو هكجکب اـیث و آلاق  باٌؿ. ال ٌهكي هی  جّ٘ین بیكوو کكؾو قوىل الله

  .2«باٌؿ لفا شًگ با وی واشب هی
 عىم:  دلیل

ُٓ ﴿ ٨كهایؿ: الله ٠موشل هی ُٛ ۡب ٓۡ ُحَكّؾِ ُٚ َٰذُِْٜ ُ َؼ ٓۡ  ٱّللٍّ ٓۡ َقَْۡيِٛ ٓۡ َوَيُُ٘صُۡز ـِِٚ ٓۡ َوُيۡؼ يِۡؽيُس
َ
ثِد

ۡؤَِِٔ٘ي  َّٔ مٖ  ٜۡ ۗۡ َويَُذُٜب  ٮَويَۡشِه ُضُؽوَر ًَ ۡٓ ِٛ ِ ُ َوُيۡؾِٚۡت َدۡيَؾ ًُُْٜب ۗۡ وَ  ٱّللٍّ ٖ يََشةُٓء َٔ  َٰ ُ لََعَ ٌٓ  ٱّللٍّ َقِْي
 ٌٓ ُِي  کًؿ ٠فاب ٌ٘ا ؾوث با قا آياو ؼؿا جا ؿیبصًگ کا٨كاو آو بإٓ هئهًاو یأ» ]21-21 الحىبة:[ ﴾ٯَظ

 اهل یهاًهیوٓ کا٨كاو بك هىهًاو یكولیپ و ٨حط بأ و گكؾايؿ كولیپ ٍاویا بك قا و ٌ٘ا ؾاقؾ و ؼىاقٌاو
 آياو ؾقوو ال قا ک٩ّاق آلاقو  ثیاـ ًهیكیؾ و ؾقؾ يهؿ هكهن ٍاویا یلؼ٘ یهاؾل و بكٔ بؽٍؿ ٩ٌا قا ٘اویا

ٓ که بؿايًؿ ؿیبا ه٘ه. گكؾايؿ آو ىیگمیشا قا یكولیپ یو ٌاؾٔ بكؾاقؾ ٌاویؾلها ال قا ًهیو ک ٓ.ؿیبمؾا
 اوث يٍؿه كیؾ جا جىايًؿیه کا٨كاو و لفأ كؾیپفیهٓ بؿايؿ ايىحهیو ٌأ بؽىاهؿ قا هكکه جىبه ؼؿاويؿ

گاه ؼؿاويؿٓ. كيؿیبپف قا و اوبلم بكگكؾيؿ ؼؿا یوى و به بکًٍؿ ؾوث ک٩ك ال  و ؾق بًؿگاو و باق کاق الٔ آ
 .«اوث ٨كاواو ظک٘ث یؾاقآ های٬ايىيگفاق

ی ؾیى اهك کًًؿهیٍؽًؿ و ق ١ً٘ه ليًؿه الله ٠موشل ؾق ایى آیه، به شًگ و شهاؾ با ٠هؿٌکًاِو  
 له ًٌ هىقؾ قا هحكجب ي٘ىؾه اوث: ؤو بك ایى هى ي٘ىؾيؿ
 هًاوئبه ؾوث هها ٠فاب ي٘ىؾو آو 
 هاؼىاق کكؾو آو 
 هاآو هًاو بكئيّكت و یاقی و پیكول گكؾايیؿو ه 
 هًاوئهای های ویًه٩ٌ 
 ٌاوی ٬لىبال بیى ق٨حى کیًه 
  هًاو ئه پفیك٨حى جىبه ٤یكو 

 گكؾؾ.  و ج٭ؿیك ایًچًیى اوث که چىو با آياو بصًگیؿ، ایى اهىق ظاِل هی
حال با ٠هؿٌکًاو و ی ٬ِ يحیصه - باٌؿ اهىقی هٙلىب هیکه  -گايهٓ ٌٍو ال آيصا که ایى اهىق ٔ

آهؿو ایى اهىق که ا٬حٕای بؿوث لفا وبب  گیكيؿ،هیکه ؾیى قا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ باٌؿ هیکىايی 
ایى اهىق و ال آيصایی که  باٌؿ. بكای ٌاقٞ هٙلىب هی - که ه٘او ٬حال اوث -، اوث ایى اهىقکىب 
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٬حال و پیکاقی که وبب  وگكؾؾ، لفا ج١ٙیل ي٘ىؾ و هیىك هی  ؾیؿههٙلىب با ٬حال و پیکاق ظاِل گك
٠هؿٌکًی و قیٍؽًؿ و  که ه٘او آو اوثهن با وشىؾ ٜهىق آيچه ه٭حٕی باٌؿ، آو اهىق هی ایىکىب 

 باٌؿ.  شایم ي٘ی ،ٌىؾ که با وی شًگیؿه هیاوث ج٘ىؽك ؾیى ال وىی کىی 
که به هىشب پی٘او ٌکًی و قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك آياو بىشىؾ  و قيصی هًاو ال ؾقؾئی هلفا ٩ٌای ویًه

و   هًاو بؿیى وبب ایصاؾ گكؾیؿه، ه٭ّىؾ ٌاقٞ بىؾهئهای های که ؾق ویًهيیم ال بیى ق٨حى کیًه و  آهؿه
ؾًٌام ؾهؿ و  وىل الله به ق چىوال اهل ـهه  یکباٌؿ. و جكؾیؿی يیىث که هك ظّىل آو هٙلىب هی

 ،و آياو قا ؾقؾهًؿ ي٘ىؾه اوث  هًاو قا به ؼٍن آوقؾهئظ٭ی٭ث با ایى ٠٘ل، هؾقظكهحی کًؿ، اهايث و بی
هًاو و ئوث که ؾق اذك قیؽحى ؼىو بكؼی ال ه ا ال ؾقؾ و ؼٍ٘ی جك بمقگ یٍحك وبؾقؾ و ؼٍ٘ی که بىیاق 

٤ٕب به ؼا٘ك الله ٠موشل  و ایًچًیى ٠٘لی، ؼٍن و گكؾؾ. ٌاو ؾق وشىؾٌاو ایصاؾ هی٤ّب اهىال
هى وا١٬ی شم به ؼا٘ك الله ٠موشل و قوىلً، ئبلکه ه ؛يگیمؾ ا هی  و قوىلً قا بك  به ؼا٘ك اللهو ٤یكت 

ی هًاو و ال بیى ق٨حى ؼٍن و کیًهی هئًهله ٠موشل ٩ٌای ویال ؾؾ؛گك چًیى ؼٍ٘گیى و ٤ٕبًاک ي٘ی
  .2«گكؾؾ و ظاِل هی و ایى جًها با ٬حل ؾًٌام ؾهًؿه هیىك ٌؿه  ٌاو قا ؾووث ؾاقؾ٬لىب

ه هًىٖ ب «یحىب  »اوان ٬كائث ق٨ٟ  آيکه بؽىاهؿ، بك اها پفیك٨حى جىبه ال وىی الله ٠موشل ال هك
پفیك٨حه ٌؿو جىبه ال وىی وبب چكا که  ؛باٌؿ ی کكی٘ه ـکك گكؾیؿه ي٘یايصام اهكی ال اهىقی که ؾق آیه

جىبه قا ال هك آيکه باٌؿ، لیكا گاهی بؿوو ٬حال و پیکاق، الله ٠موشل  گ ي٘یالله ٠موشل، ٬حال و شً
 .1ؼىاوحه، پفیك٨حه اوث

 اها دالیل يبىی: 
  دلیل اول:

به ٠یبصىیی و  و  ؾًٌام ؾاؾه کًؿ که ليی یهىؾی بىؾ که به قوىل الله  قوایث هی  يال ٠ل ي١ٌب
 ، په قوىل الله بىؾ، په هكؾی آو لو قا ؼ٩ه کكؾ و او قا کٍث ؾهاو گٍاؾه ایٍاواهايث ي٘ىؾو به 

 .1ي٘ىؾيؿلو قا هؿق و با٘ل ا٠بلو  ؼىو آو
ؾ که ىهكؾی يابیًا ب :گىیؿ باٌؿ، آيصا که هی ٌاهؿی بك ایى قوایث هیيیم  و ظؿید ابى ٠بان 
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ؾهاو به ؾًٌام ؾاؾو و اهايث و آو کًیم يیم  .ال وی ٨كليؿی ؾاٌث ٔام ولؿٓ وِاظب کًیمی بىؾ 
ؾوث ال آو  ل ایى اهك يهی ي٘ىؾ، اها اوی قا او ِاظبًپه گٍىؾ،  ظكهحی يىبث به قوىل الله  بی
 کٍیؿ، ابى ٠بان ؾوث ي٘یال ٠٘ل ؼىؾ  کًیمؾاٌث اها و پیىوحه او قا ال ایى اهك بال هی ؛ؿاٌثيبك

ؾهاو گٍىؾ، آو هكؾ يابیًا با ٌٍ٘یك  اهايث به قوىل الله  آو لو به ؾًٌام و ٌبی چىوگىیؿ:  هی
اَل »٨كهىؾيؿ:  په قوىل الله  ،و او قا کٍث  جکیه ي٘ىؾهو بؿو   ٌکن وی گفاقؾه کىچکی که ؾاٌث بك

َ
أ

نَّ َدَم٫َا َ٪َػرٌ 
َ
گاه باٌیؿ و ٌاهؿ باٌیؿ که ؼىو آو کًیم هؿق هی» «اْك٫َُػوا أ  .2«باٌؿ آ

ظ٘ؿ بك آو و کبلم اهام أ باٌؿ جك اهکاو وشىؾ ؾاقؾ که ایى ٬ّه ِعیطایى »گىیؿ:  هی ة ابى جی٘ی
چىو  ،ظ٘ؿ گ٩حه ٌؿ: آیا ؾق هىقؾ ٬حل ـهیأکه چىو به اهام  ؾق قوایث ٠بؿالله آهؿه ؛کًؿ يیم ؾاللث هی

ظؿید  اوث ظ٘ؿ پاوػ ؾاؾ: بله، ال آو ش٘لهأی وشىؾ ؾاقؾ؟ اهام رؾیظاؾًٌام ؾهؿ، ا به قوىل الله
 .1«کٍثیًایی که آو لو قا بؿیى وبب آو ياب

و ؾلیل آو قوایث  ـهی و ه١اهؿ بىؾه اوث ،ه ؾاللحی وأط و آٌکاق بك آو ؾاقؾ که آو لووا١٬ایى 
ؼىيً قا هؿق و با٘ل ا٠بلو  چًیى قوىل الله و ه٘« ..ليی یهىؾی .»باٌؿ که یه  يال ٠ل ي١ٌب

و  و ایى جًها لهايی ؾقوث اوث که پیً ال آو، ؼىيً به ؼا٘ك ٬كاق ؾاؾ ٠هؿ و ـهه، ه١ّىم ؾاٌحًؿ.
 .1که بك ایى باوق اوث که آو لو هكجؿ بىؾه اوث 1يام ؼٙابی اههع٩ىٚ بىؾه اوث، بكؼبل٦ يٝكیه

 دلیل دوم: 
َْٛػ »٨كهىؾيؿ:  قوایث ي٘ىؾه که قوىل الله  بى ٠بؿالله  شابك ِف، َ٘إ٩َُّ٧ِ  َْشَ

َ
ِب ة٦ِْ اَل ْٓ َٟ ِ ٦ْ٤َ ١

 َ ٬َلُ  آَذى اّللَّ ـُ و  ٌك٦ قا به ومای ا٠٘الً بكوايؿ، بكاوحی که او الله أکیىث که ک١ب بى » 1«َوَر
 « لً قا آلقؾه اوث؟قوى

و ٠هؿ و  ٌىؾ ؾًٌام ؾهؿ، کٍحه هی گىیؿ: چىو ـهی به قوىل الله  هی يٌا١٨»گىیؿ:  هی يؼٙاب
 کًؿ.  ٌك٦ اظحصاز هیق ایى ؾیؿگاه به ؼبك ٬حل ک١ب بى أو ؾ .8«ٌىؾ او ال وی بكؾاٌحه هیها
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يمؾیکی ایٍاو اظؿی ال ؾق و يه  يه ؾق هعٕك قوىل الله ٓؾق هؿیًه»ٔگىیؿ:  هی ا١٨ی ٌم اها
و ايّاق يیم ؾق ابحؿای  پی٘او بىؾيؿاق هنيّو آياو يیم با ا ل کحاب شم یهىؾ اهل هؿیًه يبىؾيؿهٍكکاو اه

 و ایى با٠د گكؾیؿ که یهىؾ با قوىل الله  با یکؿیگك هحعؿ يبىؾيؿ. اوبلم جىوٗ قوىل الله  اببل٢
ؾاؾ که  ی بؿق قغا١٬هو  ا او قا ٜاهك يىاليؿ، جا ایًکه٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی ب و ٠٘بل و ظؿا٬ل لبايا والي کًؿ

گىيه و ایى قوی آوقؾيؿ  ٠لیه قوىل الله په ال آو به ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی وقلیؿو و جعكیک و جٍىی٫ بك
  .2«ها قوی آوقؾيؿبا آو به شًگ الله بىؾ که قوىل 

ال ایى کبلم  يو ه١لىم اوث که ه٭ّىؾ اهام ٌا١٨»گىیؿ:  هی يپه ال ي٭ل کبلم اهام ٌا١٨ ةابى جی٘ی
 .1«باٌؿ ٌك٦ هیأک١ب بى 

و ؾق آو لهاو  -ٌك٦ به ؼا٘ك ؾیؿاقی که به وبب آو به هکه ق٨ث، أوأط اوث که ک١ب بى  پك
و وپه به هؿیًه بالگٍث، يا٬ٓ   و ؾیى هٍكکاو قا بك ؾیى ؼاجن پیاهبكاو بكجكی ؾاؾه - ؾاق ظكب بىؾ هکه

ؼبك  جا ایًکه به قوىل الله ؾيؿ کكيبه ٬حل وی جٍىی٫   قوىل اللهو   ؼىايؿه يٍؿه هعاقب٠هؿ و يیم 
 و ظکن» .ٌك٦ به بؿگىیی و ياوما قوی آوقؾه اوث، لفا به ٬حل وی جٍىی٫ ي٘ىؾيؿأقویؿ ک١ب بى 

ٌؿ که بؿگىیی و ياوماگىیی وی که په ال  و ال ایًصا ؾايىحه باٌؿظاؾخ هكبىٖ به وبب ظاؾخ هی
بالگٍث ال هکه هكجکب گكؾیؿه بىؾ، هىشب ي٭ٓ ٠هؿ وی و ٬حلً گكؾیؿ؛ و چىو ایى هصالات و کی٩ك 

پكؾالؾ، په چگىيه اوث باٌؿ که شمیه ي٘ی و اهل هؿيه هی  کىی باٌؿ که ِلط و والي ي٘ىؾه
 .1«م هلحمم گكؾیؿه اوث؟و به اظکام اوبل هصالات و کی٩ك ـهی که شمیه پكؾاؼحه 

ؾق ایى  ةئ٘أی ٌك٠ی ؾق ایى لهیًه بىؾ، اکًىو به ظکایث هفاهب ، ي٭ل اؾلهپیٍحك گفٌثآيچه 
 ؛پكؾالینله هیؤهى

 : ة بىحًیفأهزهب اهام 
گكؾؾ و ـهی  ٠هؿ و اهاو با ؾًٌام ؾاؾو ي٭ٓ ي٘ی»گىیًؿ:  و اِعابً ؾق ایى لهیًه هی  ةبىظًی٩أاهام 

که ؾق  گكؾؾ، ه٘چًاو ٌىؾ، لیکى به ؼا٘ك اٜهاق ایى اهك ًٌیٟ، ج١میك هیبه ؼا٘ك ؾًٌام ؾاؾو کٍحه ي٘ی
 .1«گكؾيؿ ٌاو شایم يیىث، ج١میك هیها بكایکه اقجکاب آو یبكابك اٜهاق هًکكاج
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ال ٬ؿقت و ٌىکحی بكؼىقؾاق  که گكؾؾ اهل ـهه ي٭ٓ هی لهايی ٠هؿ و پی٘اویى باوقيؿ که لیکى بك ا
ای اظکام بك آيها و ال پكؾاؼحى شمیه قوی گكؾايًؿ و اهام اهکاو اشك ؾيؿ و ال ا٘ا٠ث اهام وك بال ليًؿبى

 .2قا يؿاٌحه باٌؿ
چىو  ،ً و هىاقؾی ال ایى ٬بیلو ال اِىل ایٍاو اوث که ؾًٌام ؾاؾو الله هح١ال و ٨كوحاؾه و کحاب»

و بك اهام اوث که ٨ا٠لً قا ج١میكا بکٍؿ؛ و قوایاجی که ال  باٌؿ کكاق گكؾؾ، کی٩ك آو ٬حل ي٘یجىوٗ ـهی ج
ها آوکًًؿ که ویل هیگكؾؾ، چًاو جؤ  هكجکب چًیى شكائ٘یکه ـکك ٌؿه  هبًی بك کٍحى کىی قوىل الله 

ايؿ. و بك ایى اوان اوث که کٍحى بك اوان ویاوث، ياهیؿه« ویاوةً ال٭حل »قا ال باب هّلعث بىؾه و آو
چه په ال  ايؿ، اگكؾهؿ، ٨حىا ؾاؾهؾًٌام هی ٌاو به ٬حل ـهی که بىیاق به قوىل الله اکرك اِعاب

 .1«گكؾؾ ٌاو بال هیو ایى به اِىل ٌىؾ ايؿ: بك اوان ویاوث، کٍحه هیو گ٩حه ؾوحگیك ٌؿو اوبلم آوقؾ.

 يظ سحمه الله: أبى  كم هالهزهب اها
ِٞ ک٩ك وقلیؿو  هكیک»گىیؿ:  هی  ٯاهام هال ال یهىؾ و يّاقی که اهايث و ؾًٌاهی ٤یك ال يى

...ٓ هحىشه ؼؿاويؿ هح١ال کًًؿ، با چًیى ه٘چىو يىبث ؾاؾو ٨كليؿ و ه٘ىك و ایٍاو به الله ٠موشل ٔ
ه٘ىك و ٨كليؿ و ٌكیک ٬ائل ٌؿو ٠٘لکكؾی ٠هؿ و پی٘ايً قا ي٭ٓ ي٘ىؾه اوث بكؼبل٦ يىبث ؾاؾو 

 .1«گكؾيؿ ٌاو اوث که ؾق بكابك پكؾاؼحى شمیه بك آو قها هیبكای ؼؿاويؿ هح١ال که ؾق وا٬ٟ ؾیى
و اهايث کًؿ،  ال اهل ـهه که به پیاهبكهاو یا یکی ال ايبیاء ؾًٌام ؾاؾه  هكیک»گىیؿ:  و ه٘چًیى هی

 .1«ٌىؾ هگك آيکه اوبلم آوقؾ کٍحه هی
کًؿ که چىو ـهی هكجکب  جّكیط هی ٯبه هىاقؾی ؾق هفهب هال« ةهل ـهأظکام أ»ن ؾق اهام ابى ٬ی

گكؾؾ و ال ایى ش٘له آو  و بؿیى جكجیب ؼىو و هالً ظبلل هی ؾ، ٠هؿ و پی٘ايً قا ي٭ٓ ي٘ىؾهها گكؾآو
ؾؾ گك و اهايث کًؿ، ٬حلً واشب هی ال ایٍاو به یکی ال ايبیاء ؾًٌام ؾاؾه  کهايؿ: و هك اوث که گ٩حه

 .1«هگك آيکه اوبلم آوقؾ
 ؛اها ـهی»گىیؿ:  هی  ي ٠یا٨ْی ؾق آو يیىث. ٬أای اوث که ؾق هفهب ؼبللهؤو ایى هى

ؾًٌام ؾهؿ، یا ایًکه ٬ؿق و هًملث و ه٭ام  و اٌاقه به قوىل الله   به کًایهیا چىو ـهی به ِكاظث 
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باٌؿ که بؿو وقلیؿه اوث   یو ایى ٤یك ال آو ک٩ك قا کىچک و ظ٭یك و وبک ٌ٘اقؾ  پیاهبكواالی 
يمؾ ها ؼبل٨ی ؾق ٬حل  ،..ٓ اگك اوبلم يیاوقؾ.و   و بؿو ای٘او يیاوقؾه  چىو ایًکه قوالحً قا يپفیك٨حهه٘ٔ

 وي٘ىؾه ث ياین که بك پیاهبكهاو اهاؿاؾهاهاو يبؿو و يبىحه ٠هؿ  ا ویچكا که ها ب ؛وی وشىؾ يؿاقؾ
 باٌؿ. ها ال اهل کى٨ه هیپیكواو آوو  ىقيذو   ةظًی٩ بىأو ٬ىل ٠٘ىم ٨٭ها شم   ؾیؿگاه و ایى ؛کًؿظكهحی  بی

ال ایى ٠٘ل وی  جك بمقگ چكا که ٌكکی که بك آو اوث، ؛ٌىؾ گىیًؿ: چًیى ٌؽّی کٍحه ي٘ی ها هیآو و
 .2«باٌؿ هی

 هزهب اهام ؽافقی سحمه الله جقالی: 
بیاو ؾاٌحه که ٠هؿ ـهی با قیٍؽًؿ و ٠یبصىیی ال ؾیى و اهام ٌا١٨ی ؾق ایى لهیًه جّكیط ي٘ىؾه و 
لً و ٠هؿ و اهاو ال وی بكؾاٌحه ٌؿه و ٬ح ي٭ٓ گكؾیؿه  ،ؾًٌام ؾاؾو و اهايث به الله ٠موشل و قوىلً

و اهاو بك اهل ـهه ه٭كق   په ال ـکك ٌكو٘ی که ؾق ٬كاقؾاؾ ـهه ٌىؾ. اهام ٌا١٨ی  واشب هی
ی ای که وماواق و ٌایىحهیا ؾیًً قا به گىيه و یا ٬كآو ٘ا که هع٘ؿ گىیؿ: و هكیک ال ٌ گكؾؾ، هی هی

هًیى و ج٘اهی هىل٘اياو ال ئهیك ال٘أو اهاو الهی و وپه اهاو   و ـکك ي٘ایؿ، ٠هؿ آو يیىث، و٧ِ ي٘ىؾه 
 هیكأو ؼىو و هالً بكای  قا که بؿو ؾاؾه ٌؿه ي٭ٓ کكؾه اوثگىيه اهايی ٌىؾ و ایى او بكؾاٌحه هی

 .1«باٌؿ ٌاو ظبلل هیکه اهىال اهل ظكب و ؼىو ًیى ظبلل اوث، ه٘چًاوهئال٘
اهاو ال وی و ٠هؿ و   ؾًٌام ؾهؿ، کٍحه ٌؿه ـهی چىو به قوىل الله »گىیؿ:  و ه٘چًیى هی

 .1«ٌىؾ بكؾاٌحه هی
 .1ي٘ایؿیم به هًگام ظکایث اش٘اٞ اهل ٠لن، ال ش٘له اهام ٌا١٨ی، بؿاو جّكیط هیق يبى هًفو ا

ؿی یاؾ کًؿ، ؾو که ال الله ٠موشل یا کحابً یا قوىلً به بؾق هىقؾ کىی اِعاب ٌا١٨ی اها 
  :ايؿوشه قا ـکك ي٘ىؾه

ها ٌكٖ ٌؿه آو بكؼی بك ایى باوقيؿ که به ٘ىق هٙل٫، چه جكک ایى ياوماگىیی و بؿگىیی بك -2
کٍحاق هىل٘اياو و  یو ایى به هًمله ؾؾگك ٠هؿ و پی٘ايً ي٭ٓ هی ،باٌؿ یا يه، با ؾًٌام و اهايث

 باٌؿ.  ها هیآو ال الحمام به شاقی بىؾو اظکام بك ؼىؾؾاقی
بكؼی ؾیگك ه١ح٭ؿيؿ که ؾًٌام و ياوماگىیی ه٘چىو ا١٨الی اوث که ٔكق و لیاو قا هحىشه  -1

                                                           
 ٓ.2012-1/2010ال٩ٍا ٔ -2
 ابى ال٭ین. ،1/101ٓالفهة ٔ هلأظکام أ و ؛ابى جی٘یة، 21 :الّاقم ال٘ىلىل، َ به ي٭ل ال -1
 ؾاوؾ. يبأ، هٟ وًى يؼٙاب ،1/113ٓه١الن الىًى ٔ -1
 ابى ال٭ین. ،1/101ٓلفهة ٔأهل أظکام أ ؛، ابى جی٘یة180 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا -1
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باٌؿ. و ؾق ایًچًیى اهىقی  ی با لو هىل٘او هیکٍحى هىل٘او و ليا ؿ و هٍابهکً هىل٘اياو هی
  باٌؿ. ؾو ؾیؿگاه هی

ها جكک ي٘ىؾو چًیى ٠٘لی به ٘ىق هٍؽُ و ه١یى ٌكٖ يٍؿه اوث، با ايصام آو ال آو ال٧ٓ اگك بك
ها ٌٖك آو ؾ، اها اگك به ٘ىق هٍؽُ جكک چًیى ٠٘لی بكىٌها، ٠هؿ و پی٘او ٌکىحه ي٘یوىی آو

 باٌؿ.  ، ؾق ي٭ٓ ٠هؿ و پی٘او بؿیى وبب ؾو وشه هیگكؾیؿه
وشىه قا جعث و بكؼی ال آياو هىحًؿ که ایى  گكؾؾ. اهاو ي٭ٓ ي٘ی، هٙل٭ا ٠هؿ و ٠٘لی بٓ با چًیى

 باٌؿ.  ها ال اِعاب ٌا١٨ی هیو ایى ؾیؿگاه ٠كا٬ی ي٘ایؿ٠ًىاو ا٬ىالی ـکك هی
صام آو يو ه٭ّىؾ ایٍاو ال اٌحكاٖ، ٌكٖ ي٭ٓ گكؾیؿو ٠هؿ با ا ؾايؿ: هكابیاو ؾاٌحه هااها ؼكاوايی

وشه قا ـکك   های هٕك وهیى اوان اوث که ؾق هىقؾ ایى ؼّلثا بك يه ٌكٖ جكک آو؛ و باٌؿ ٠٘ل هی
 ايؿ: ي٘ىؾه
 ٌىؾ.  با اقجکاب آو ي٭ٓ هی -2
 ٌىؾ.  ي٭ٓ ي٘ی -1
گكؾؾ  ٠هؿ و پی٘او، ي٭ٓ ٌؿو ٠هؿ با اقجکاب آو ٌكٖ گكؾیؿه باٌؿ، ٠هؿ ي٭ٓ هیاگك ؾق  -1

 .2«وگكيه، يه

 حمذ بى حًبل سحمه الله: أهزهب اهام 
و چیمی ؾق  گىیؿ: هك آيکه ٠هؿ و پی٘او قا ي٭ٓ ي٘ىؾه  ٠بؿالله هی بىأًٌیؿم که »گىیؿ:  ظًبل هی

باٌؿ. به ؼا٘ك ایى اوبلم ه٘چىو ایى ٔی١ًی ؾًٌام ؾاؾوٓ ایصاؾ کًؿ، ؾیؿگاه هى ؾق هىقؾ وی ٬حل هی
 .1«ايؿؾًٌام ؾاؾو ٠هؿ و اهاو ؾاؾه يٍؿه

که ظکً٘  ٌؿال ؾًٌام ؾاؾه بىؾ، وئ ه که به قوىل الله ظ٘ؿ ؾق هىقؾ هكؾی ال اهل ـهأاهام  ال و
آيکه چه هىل٘او باٌؿ یا  هك ؛ٌىؾ گكؾؾ، کٍحه هیا٬اهه وی   ٠لیه چیىث؟ ٨كهىؾ: چىو ؾلیل و بیًه بك

 .1ٌىؾ هیؾًٌام ؾهؿ کٍحه  به قوىل الله  چىوکا٨ك، 
٨كهىؾيؿ: چًیى  که ؾق پاوػ ال ٌؿئؾًٌام ؾهؿ، و و يیم ال ایٍاو ؾق هىقؾ کىی که به قوىل الله 
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 .2اوثو پی٘او ؼىیً قا ي٭ٓ ي٘ىؾه  و ٠هؿ ٌىؾ ٌؽّی کٍحه هی
ال ئؾًٌام ؾاؾه بىؾ، و و ؾق قوایحی آهؿه اوث که چىو ؾق هىقؾ هكؾی ال اهل ـهه که به قوىل الله 

  .1ٌىؾ هیؾًٌام ؾهؿ، کٍحه  چىو به قوىل الله  :ؾق پاوػ بیاو ؾاٌحًؿ ،گكؾیؿ
ایى ا٬ىال، يّی ؾق وشىب ٬حل  ج٘ام»گىیؿ:  ظ٘ؿ هیأه ال ـکك قوایات پیٍیى ال اهام پ ةابى جی٘ی
له ؤظ٘ؿ ؾق ایى هىأباٌؿ. و يمؾ اهام  و ایًکه با چًیى ٠٘لی ٠هؿي قا ي٭ٓ کكؾه، هی هؾًٌام ؾهًؿ

 و  هؿین و شؿیؿ، اٜهاق ؾاٌحظ٘ؿ ؾق ٬أم اِعاب و پیكواو اهام ایًچًیى يیم ٠٘ى و ؛اؼحبل٨ی وشىؾ يؿاقؾ
ی١لی و ابى ٠٭یل و ابى  بىأ ها ه٘چىو ٬أيآيکه بكؼی ال آو هگك .1ايؿله اؼحبل٦ يکكؾهؤؾق ایى هى

و هايًؿ آو، ؾو قوایث ي٭ل    وب و ؾًٌام ؾاؾو قوىل الله ی١ًی ؛لهؤ، ؾق ایى هىيؼٙاب و ظلىاي
... اها گكؾؾ  گكؾؾ و ؾیگكی آيکه ي٭ٓ ي٘ی و پی٘او ي٭ٓ هییکی آيکه با ایى ٠٘ل، ٠هؿ  :ايؿکكؾه

 .1گكؾؾ هیوث که با چًیى ٠٘لکكؾی ٠هؿ و پی٘او ي٭ٓ ا ه٘گی آياو ه١ح٭ؿيؿ که ؾیؿگاه هفهب آو
 ايؿٓ و وایكيی که ال اهام ؾو قوایث ي٭ل کكؾهها ٔی١ًی کىاوپه ج٘اهی آو»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی

ايؿ که  بیاو ؾاٌحه و  قا ـکك ي٘ىؾه ی وب و ؾًٌام به قوىل الله لهؤىظ٘ؿ، ؾق شایی ؾیگك هأاِعاب 
گ٩حه اوث: و ایى اظح٘ال وشىؾ  يٌىؾ. ظلىاي باٌؿ، کٍحه هی  ، گكچه ـهیپیاهبكی به ؾًٌام ؾهًؿه
 .1«باٌؿ، کٍحه يٍىؾ وىلً، اگك ـهی ی به الله ٠موشل و قم ؾهًؿهؾاقؾ که ؾًٌا

آيچه که ٔـهیٓ بك لباو آوقؾ و ؾق آو بؿگىیی و ٠یبصىیی ال  اها هك»گىیؿ:  العىیى هی بىي أو ٬أ
و وماواق آو   ای که ٌایىحهیا کحاب یا ؾیى یا قوىلً قا به گىيهو آو ایًکه الله ٠موشل  -اوبلم باٌؿ 

ظ٘ؿ أم له اهاؤو بؿیى هى ، ٠هؿ و پی٘ايً قا ي٭ٓ ي٘ىؾه اوث.با چًیى ٠٘لی - يیىحًؿ، جىِی٧ کًؿ
ها ٔی١ًی ابى ٠٭یل و ابى که آو ظ٘ؿ، آيچًاوأث ؾیگكی ؾق ایى لهیًه ال اهام و قوای  جّكیط ي٘ىؾه

 .8«باٌؿ ايؿ، ي٘ی...ٓ ـکك ي٘ىؾهالؽٙاب و 

 ی عخى: خالصه
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و  وأط و آٌکاق بىؾه  چكا که  ؛باٌؿ ظ٘ؿ واشب هیأا٬كاق به ٜاهك يّىَ و جّكیعات اهام 
هیچگىيه پىٌیؿگی ؾق ؾاللث آو بك ي٭ٓ ٌؿِو ٠هِؿ ـهِی ؾًٌام ؾهًؿه به الله ٠موشل و قوىلً و ؾیى 

 باٌؿ.  اوبلم ي٘ی

   :اگش اعحهضاء کًًذه اص هًافماو باؽذی صيذیك )هًافك( هبحث دوم: اعحهضاء کًًذه
و آو ٠باقت اوث ال کىی که ک٩ك ا٠ح٭اؾی ؼىیً قا  ياهًؿليؿی٫ ه٘او اوث که ٨٭ها او قا هًا٫٨ هی

 .2کًؿ و لبايا اٜهاق ای٘او هی  پًهاو کكؾه
٬ىهی هىحًؿ که اٜهاق »... گىیؿ:  هی که ابى ٬ین  باٌؿ و آياو ه٘چًاو شٟ٘ ليؿی٫، لياؾ٬ه هی

ا٘ى پًهاو و ک٩ك ؼىیً و ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی با الله و قوىلً قا ؾق ب  اوبلم و پیكوی ال پیاهبكاو کكؾه
ۡركِ ﴿ باٌؿ. جكیى هکاو ؾولغ هیو شایگاه ایٍاو پاییى ه٘او هًا٨٭ايًؿها آو ؾاقيؿ،هی ِِ  ٱلٍّ ۡقَى

َ
َٖ  ٱۡۡل ِٔ

 .1«﴾ٱنلٍّةرِ 
گیكی و ٠موشل و قوىلً و ٠یبصىیی و ؼكؾه ی هًا٫٨ به اوحهماء و ج٘ىؽك اللهياؾ٬هبًابكایى، چىو ل

و  ث با قوىل اللهبه ؼا٘ك ه٘كاهی و ِعب قیٍؽًؿ ؾیى اوبلم یا ٠یبصىیی ال اِعاب قوىل الله 
اجباٞ و پیكوی ٌكی١ث اوبلم و وًث آ٬ا و وكوق هكؾهاو، قوی آوقؾ، اگك چًیى اهىقی قا اٜهاق ؾاقيؿ، 

ٌاو ؾق ایى اهىق، ا٪باٌؿ، چكا که ي٩ ٌاو يمؾ هىل٘اياو و يیم ؾق ٌكی١ث قب ال١ال٘یى ٬حل هیظکن
 و وًث قوىل الله   و کحاب الله گكؾايؿ هیباٌؿ که ِاظبً قا ال ؾیى اوبلم ؼاقز  هی 1ؾیا٠ح٭اي٩ا٪ 

 بك آو ؾاللث ؾاقؾ. 

 : یاها دالیل لشآي
 دلیل اول: 

ِ ﴿ ٨كهایؿ: الله ٠موشل هی ِ َيُِْۡىَٜن ث َح  ٱّللٍّ َٕ ِ ْ ََك ٜا ُ ۡؽ ًَةل ٌَ ْ َوَّ ٜا ُ ة ًَةل ُسۡىؿِ َٔ
ّۡ ْ َبۡكَؽ  ٱ َوَكَىُؿوا

                                                           
الح١كی٩ات،  و ؛1/211ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل ؛ابى ظصكٓ 21/111ٔ ي٨حط الباق ؛180 :ال٘لل، َظکام أ: يگا -2

 .يشكشاي، 131 :َ
 .881 :٘كی٫ الهصكجیى، َ -1
کًؿ و ي٩ا٪ ٠٘لی که ٨كؾ قا ال ؾیى ؼاقز ؼاقز هی ىي٩ا٪ ا٠ح٭اؾی که ايىاو قا ال ؾی بًگك به ج٭ىین ي٩ا٪ به ؾو يىٞ -1

، يگاٌحه اهام ابى ٬ین و 13 :الّبلة وظکن جاقکها ٔجكش٘ه ٌؿه با ٠ًىاو ي٘ال و ظکن جاقک آوٓ َکًؿ، ؾق کحاب ي٘ی
 ٓ شٟ٘ ال١بلهة ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون.1/11يیم بًگك: الؿقق الىًیة ٔ
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 ُٓ ُٛ َٰ َ٘ى ۡد
َ
ۡن أ
َ
ٓ أ ٜٓاْ إَِلٍّ ُٕ ٌَ ة َج َٔ ْۚٗ َو ٜا ُ َ٘ةل ٓۡ َح َ ة ل َٕ ِ ٜاْ ث َّٕ َٚ ٓۡ َو ِٛ ِٕ َٰ ُ إِۡقَؾ ٍُ  ۚۦٗ ِٖٔ وَۡغِِْٙ  ۥَورَُقُٜلُ  ٱّللٍّ ٜاْ يَ وَإِن َحذُُٜب

 ُٓ ُٛ ۡب اْ ُحَكّؾِ ٜۡ ٍّّ َٜ ۖٞ ِإَون َحَذ ۡٓ ُٛ ٍّ ا ل ُ َػرۡيا ة ِِف  ٱّللٍّ ٕا َِل
َ
جۡ َقَؾاثًة أ ِى وَ  َيةٱلَّ ٓۡ ِِف  ٱٓأۡلِػَؿة ُٛ َ ة ل َٔ ۡرِض َو

َ
ٖ َوََل  ٱۡۡل ِٖٔ َوَِّلّ

 کهیؾقظال ايؿ،يگ٩حهٓ یاليًؿه وؽًاؤ که ؼىقيؿیه وىگًؿ ؼؿا به هًا٨٭او» ]11الحىبة: [ ﴾ڪَِٗطريٖ 
 که ايؿکكؾه یکاق ايصام و ٬ّؿ ايؿبكگٍحه ک٩ك به آوقؾو، ٘اویا ال په و ايؿگ٩حه میک٩ك آه وؽًاو ١ٙ٬ا
بىٮ شًگ ال هكاش١ه هًگام به ٥٘بكیپ کٍحى و آؤ ايؿؿهیيكو بؿاو  وك بك قا هًا٨٭او ىیا که یمیچٓ. بىؾ ج 

 ؼىؾ و کكم ٨ٕل به ٥٘بكيیپ و ؼؿا که ىیا هگك يؿاقؾ، وشىؾ ٌىؾ آياو گك٨حى ايح٭ام و وبب آوقؾ ؼٍن
و  ؼٍن هیها ؿیيبا هن ىیو أ ايؿگكؾايؿه الیي یبٓ اوث یليؿگ ؾق ٍاویا هؿ٦ که ٤ًائن ا٠ٙاء بأ قا آياو

 بىؾ ؼىاهؿ بهحك ٌاویبكا ىیآ و كؾیپفیه قا ٍاویا جىبه ؼؿاويؿٔ کًًؿ، جىبه آياو اگكٓ. ٌىؾ ٍاویا ايح٭ام
 وكاوك و ؾق ؾهؿیه ٩كیک یؾقؾياک اقیبى ٠فاب به و آؼكت ایؾي ؾق قا آياو ؼؿا بگكؾايًؿ، یقو و اگك

 .«ؾاٌث ؼىاهًؿ یاوقی و يه یؾووح يه ىیله یقو
َػُروْا َبْعَد إِْشاَلِمِفْم »...: گىیؿ هی  ياهام ب٥ى ـَ ؾَِؿَة اْفُؽْػِر َو ـَ ی١ًی په ال اٜهاق  ...«َوفََؼْد َؿاُفوْا 

بىؾه اوث. و  ی ک٩ك ؾًٌام ؾاؾو به قوىل اللهو گ٩حه ٌؿه: آو کل٘ه ای٘او و اوبلم، اٜهاق ک٩ك ي٘ىؾيؿ
بلن بىؾ که گ٩ث: اگك هع٘ؿ ِاؾ٪ باٌؿ، ها ال اال٢ بؿجكین. و ی ک٩ك يیم گ٩حه ٌؿه: کل٘ه آو ه٭ىله ش 
َجْعـَا َفئِن»ٌاو بىؾ که گ٩حًؿ: ی ک٩ك ایى وؽىيیم گ٩حه ٌؿه: کل٘ه ََظز   َفُقْخِرَجنه  ادَِْدیـَةِ  إَِػ  ره ْٕ  ِمـَْفا ا

.. ََذله ْٕ  و ؼىاق اٌؽاَ ٬ؿقت، و با٠ّمت ؾا٨كا ؿیبا ن،یبكگٍح ًهیهؿ بهٓ هّٙل٫یبً ٤موه الٔ اگك» .«ا
 .2«کًًؿ كوویب آيصا ال قا ياجىاو

با وشىؾ اؼحبل٦  -ی آو کل٘ه گكؾؾ که الله ٠موشل بك ک٩ك گىیًؿه ی کكی٘ه هبلظٝه هیؾق ایى آیه
و ایى ؼىؾ »ؾ هگك په ال اٜهاق آو ال وىی هًا٨٭او په ال اوبلم آوقؾيً ظکن يکك - ؾق وبب يمول آیه

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ: و ؾق ایى کبلم الله ٠موشل که هی باًٌؿبك آو اوث که هًا٨٭او کا٨ك هی یؾلیل ُٛ جٍّ
َ
ٍَ ثِد ِ َٰل َذ

 ْ ٍّٓ َزَىُؿوا ٜاْ ُث ُ٘ َٔ  و وپه ايؿآوقؾه ٘اویآ لباو با يؽىثٔ که اوث ؼا٘ك ایى بؿاو» ]1الً٘ا٨٭ىو: [ ﴾َءا
 .1باٌؿ ؾلیلی ٬اٟ٘ بك ایى هٙلب هی« ايؿٌؿه کا٨كٓ ؾل بأ

ْ ﴿ ی هًا٨٭ىو ی١ًی:ی وىقهؾق هىقؾ آیه  ي٬ك٘بو  ٍّٓ َزَىُؿوا ْ ُث ٜا ُ٘ َٔ ٓۡ َءا ُٛ جٍّ
َ
ٍَ ثِد ِ َٰل گىیؿ:  هی ﴾َذ

و په ال   ی١ًی: لبايا ا٬كاق کكؾه ؛ایى ا٠بلهی ال وىی الله ٠موشل اوث هبًی بك ایًکه هًا٫٨ کا٨ك اوث»

                                                           
 ٓ.1/121ه١الن الحًمیل ٔ -2
 .ي٬ك٘ب ،1/212ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
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 .2«وقليؿآو ٬لبا ک٩ك هی
ایى آیه ؾلیلی بك آو اوث که چىو هًا٫٨ جىبه يکًؿ، الله ٠موشل ؾق ؾيیا و »گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی

باٌؿ، اگك  و ٠فابی که الله ٠موشل ؾق ؾيیا به هًا٨٭او و٠ؿه ؾاؾه، ٬حل هی» .1«ؾهؿآؼكت او قا ٠فاب هی
 .1«کًًؿ ايؿ، اٜهاقو کیًه يىبث به اوبلم و اهلً، پًهاو ي٘ىؾه ٌاو ال ظ٭ؿ هایآيچه ؾق ویًه

 دلیل دوم: 
ُٛٓ﴿ ٨كهایؿ: الله ٠موشل هی ۡ٘ ِٔ ُٜل  َو ٌُ ٖ َح ى  ٱاَۡؾنٍّٔ ٓ ِۡ ﴿ ٨كهایؿ: جا آيصا که هی ﴾َّلِ َوََل َتۡىذِّنِ ًُ 

ٓ إِۡظَؽى  ٓ إَِلٍّ َ٘ة ِ ِۡ دََؿبٍُّطَٜن ث ُٓ  ٱۡۡلُۡكجََيۡيِ  َٚ ن يُِطيَجُس
َ
ٓۡ أ بٍُّص ثُِس ُٖ َجََتَ ۡ ََ ُ َو ٖۡ  ٱّللٍّ ِ ّٔ ثَِكَؾاٖب 

 ِ ّبُِطَٜن  ۦٓ ِقِ٘ؽه ََتَ َّٔ َكُسٓ  َٔ ْ إٍِّٗة  ٜٓا بٍُّط ۖٞ َذََتَ َ٘ة يِۡؽي
َ
ۡو ثِد

َ
 هًا٨٭او ال یب١ٕ» .[11-13]الحىبة:  ﴾ڔأ

 ش٘الٔ ٨ىاؾ و ٨حًه ؾچاق قا وهآ نیيکً ٌكکث اویقوه با شهاؾ ؾق جأ بؿه اشاله ها به: ًؿیگى هی
 ؾق ٘ثیو ٤ً یكولیپ ای: ٔؿیؾاق ايحٝاق یکیي ؾو ال یکی شم ها ؾقباقه ایآ: ... بگىهىال ٓ یقوه اویهاهكو

 ىیا ؾقٔ ؼؿاويؿ ای که نیهىح قاه به چٍن ٌ٘ا ؾقباقه ها یولٓ. آؼكت ؾق و بهٍث ٌهاؾت ایو  ایؾي
و  هفّلثٔ ها ؾوث بآ شهاو ىیا ؾقٔ ایو  والؾ گك٨حاقجاو ؼىؾ یوى ال ی٠فاب بهٓ شهاو آو ای شهاو
 ؾق ٌ٘ا با هن و ها ؿیباٌ ؼؿآ و ؼىاوث ٨كهاؤ قاه به چٍن ٌ٘ا پهٓ. والؾ بحاویيّ یؼىاق

 .«نیايحٝاق
ۖٞ ﴿ ايؿ: هكاؾ و ه٭ّىؾ الك بیاو ؾاٌحهیاهل ج٩ى َ٘ة يِۡؽي

َ
ۡو ثِد
َ
و  اگك ٬ّؿ و کیًه  ،1باٌؿ ٔظکنٓ ٬حل هی ﴾أ

و چیمی قا بك لباو آوقیؿ که هىشب ک٩ك و  ایؿ، اٜهاق ؾاقیؿجاو پًهاو کكؾه٠ؿاوت و ظىؿی که ؾق ٬لىب
 .1کٍحه ٌؿو با ٌٍ٘یك گكؾؾ

ٖۡ ﴿ ٨كهایؿ: و ال ش٘له هىاقؾی که بك ایى ٬ىل ؾاللث ؾاقؾ، يیم کبلم الله ٠موشل اوث که هی ٍّٕ  َومِ
 َٖ ِ ّٔ َُّسٓ  ٜۡ ۡقَؿاِب َظ

َ
ِِ  ٱۡۡل ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِٔ َٜنۖٞ َو ٌُ َجَٰىِ َ٘حِ ُٔ ِؽي َٕ ۡ ۚٗ  ٱنلَِّىةقِ َمَؿُهواْ لََعَ  ٱل ۡٓ ُٛ ُٕ ُٖ َجۡكَْ ۡ ََ  ٞۖ ۡٓ ُٛ ُٕ ََل َتۡكَْ

                                                           
 .يب٥ى ،1/111ٓٔ: ه١الن الحًمیل يگا و ؛21/12ٓه٘او ٔ -2
 .111 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 .ي٘بك ،111ٓ-8/111: شاهٟ البیاو ٔيگا -1
 ،1/100ٓه١الن الحًمیل ٔ و؛ 28121ٓٔ ٌ٘اقه ،٬حاؾة ٓ و28128ٔ ٌ٘اقه ،ابى ٠بان الٓ 8/113: شاهٟ البیاو ٔيگا -1

-يىبث هی هًفقابى  آو قا به ابى شكیط و الٓ 1/118الؿق الً٘رىق ٔ و ي؛ابى الصىل ،1/112ٓلاؾ ال٘ىیك ٔ و ي؛ب٥ى

 .ؾهؿ
 ابى جی٘یة.، 111 :الّاقم ال٘ىلىل، َ و ي؛ب٥ى ،1/100ٓ: ه١الن الحًمیل ٔيگا -1
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يٖم  ـِ ٍّٓ يَُؿهَّوَن إََِلَٰ َقَؾاٍب َق َتۡيِ ُث ؿٍّ ٍّٔ  ٓ ُٛ ُب َُ٘كّؾِ  ىیيٍ هیباؾ یها٠كب اویه ؾق» ]202الحىبة: [ ﴾٩٫َق
 ههاقت آو و ؾق ايؿکكؾه ي٩ا٪ ىیج٘ك که هىحًؿ یهًا٨٭اي ًه،یهؿ اهل ؼىؾ اویه و ؾق ٌ٘آ ٌهكٔ ا٘كا٦

 باق ؾوٓ ایؾي ىیه٘ ؾقٔ قا ٍاویا. نیًٌاویه قا آياو ها و بلکه یًٌاویي٘ قا ٍاویا جى. ايؿي٘ىؾه ؿایپ
-یه آياو ىیو ک و ؼٍن و ظىكت ؾقؾ هیها که جاوؾًٌ٘او بك ٌ٘ا یكولیپ با باق کیٔ: نیؾهیه ٌکًصه

 ٠فاب قوايهٓ آؼكت ؾقٔ وپهٓ. ٌاوي٩ا٪ ال یبكؾاق پكؾه لهیوو به ٍاویا قوىاکكؾو با ؾوم و باق گكؾؾ
 .«ًٓؿیآیه گك٨حاق ؾولغ و بهٔ گكؾيؿیه یبمقگ

َتۡيِ ﴿ و ؾق ج٩ىیك ایى کبلم الله ٠موشل: ؿٍّ ٍّٔ  ٓ ُٛ ُب َُ٘كّؾِ ا و ٠فاب ؾق بكلغ ـکك گكؾیؿه ٬حل ؾق ؾيی ﴾َق
  .2باٌؿ و يیم گ٩حه ٌؿه ه٭ّىؾ ٬حل ؾق ؾيیا و ٠فاب ؾق آؼكت هی اوث
جكیى ا٬ىال ؾق ایى لهیًه آو اوث که گ٩حه ٌىؾ: به يٝك هى ِعیط»گىیؿ:  هی  يش٩١ك ٘بك بىأ

٠فاب  ايؿ، ؾوباقو ؾق آو ههاقت یا٨حه الله ٠موشل ؾق ایى آیه ؼبك ؾاؾه: کىايی قا که ج٘كیى ي٩ا٪ ي٘ىؾه 
گاهی یابین آو ال ٩ِثی  وویله ؾيؿ جا به کًؿ، اها ؾلیلی ـکك يکك هی ائم اوث و ش آو ؾو ٠فاب ا٘بلٞ و آ

گاهی حك ال ٬ائلیى آوٍکه آو ؾو ٠فاب، یکی ال هىاقؾ لیك باٌؿ که پی ها ـکك ي٘ىؾین؛ اها يمؾ ها ٠لن و آ
 باٌؿ، وشىؾ يؿاقؾ، شم ایًکه ایى کبلم الله ٠موشل: ها ٬ىل ِىاب هیهبًی بك ایًکه یکی ال آو ؾیؿگاه

يٖم ﴿ ـِ ٍّٓ يَُؿهَّوَن إََِلَٰ َقَؾاٍب َق  بك آو ؾاللث ؾاقؾ که ٠فاب ؼبك ؾاؾه ٌؿه ؾق هك ؾو باق ٬بل ال ﴾٩٫ُث
... وپه آو هًا٨٭او په ال ؾ یکی ال آو ؾو ٠فاب ؾق ٬بك اوث که به اظح٘ال لیا باٌؿ ؾؼىل ؾق آجً هی

  .1باٌؿ و آو ٠فاب شهًن هی گكؾيؿ به وىی ٠فاب بمقگ قوايه هیآو ؾو باق ٠فاب گكؾیؿو، 
 دلیل عىم: 

ٓۡ يَجَذِٙ ﴿ ٨كهایؿ: الله ٠موشل هی ٍّّ ٜنَ ٍّّهِٖ  ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ َٖ وَ  ٱل ِي َؿض  وَ  ٱَّلٍّ ٍّٔ  ِٓٛ ِ ؿِۡصُىٜنَ ِِف ًُُْٜب ُٕ ۡ ِِف  ٱل
َ٘حِ  ِؽي َٕ ۡ ةٓ إَِلٍّ ًَِْيَلا  ٱل َٛ ٍَ ذِي ٍّٓ ََل َُيَةوُِروَٗ ٓۡ ُث ِٛ ِ ٍَ ث ٍّ٘ ُْۡكٜجَِيۖٞ  ڜنَلُۡنؿَِي ٜاْ  ٍّٔ ِػُؾواْ َوُرّذُِْ

ُ
ٜٓاْ أ ة زٌُُِى َٕ ۡحَ٘

َ
خ

ذِ  ٌۡ ٍّ٘حَ  ڝيَلا َت ِ  ُق َٖ ِِف  ٱّللٍّ ِي ٍّ٘حِ  ٱَّلٍّ ۖٞ َوَّٖ ََتَِؽ لُِك ُِ ِٖٔ َرۡج اْ  ٜۡ ِ َػَْ  [81-80]األظماب:  ﴾ڞَتۡجِؽيَلا  ٱّللٍّ
ٓ و کًًؿیه پؽً ىیؾقو٤ و اؼباقاوان  بی ١اتیٌأ ًهیهؿ ؾق که یو کىاي ؾالو ٘اقیو ب هًا٨٭او اگك»

 ٍاویا ّٔؿ  بك قا جى يکًٍؿ، ؾوث ؼىؾ کاق ال گكؾيؿ،یهٓ ٍاویا ىیؾ و جململ هىهًاؤ أٙكاب با٠د
و ٔ هايًؿیي٘ ًه،یهؿ ٌهك ؾق جى شىاق ؾق یايؿک هّؿت شم گاه آو ن،یگكؾايیه هىّلٗ آياو و بك نیٌىقايیه

                                                           
 ،1/211ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل ي؛ب٥ى ،1/111ٓه١الن الحًمیل ٔ ي؛٘بك ،111ٓ-8/111: شاهٟ البیاو ٔيگا -2

 ویى٘ی. ،1/111ٓالؿق الً٘رىق ٔ و ي؛٬ك٘ب
 ٓ.113-8/111شاهٟ البیاو ٔ -1
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 ؼؿا قظ٘ث الٔ و ٌؿگاو ىیي٩كٓ ٍاویا و٬ث آوٓ. ٌٔىيؿیه قايؿه آيصا ال اوبلم ٌىکث پكجى ؾق بلکه
 ىیا .ؿیقو ؼىاهًؿ ٬حل به یاپیپ و ٌؿ ؼىاهًؿ گك٨حه ٌىيؿ، ا٨حهی کصا هك. ٌؿگايًؿ قايؿهٓ و هعكوم

ث ًّ  یشاقٓ ايؿؾاٌحه یياهًصاق ق٨حاق ىیچً ؼىؾ اءیايب با که هن یو گفٌحگائ اویًیٍیپ هىقؾ ؾق ،یاله و
ث و ؾق اوث بىؾه ًّ  .«ؿیؾ یيؽىاه یؾگكگىي ؼؿا و

ْ ﴿ ايؿ؛و قايؿه ٌؿه  ها ٘كؾ ٌؿهآوالله ٠موشل ؾق هىقؾ هًا٨٭او ؼبك ؾاؾه که  ٜٓا ة زٌُُِى َٕ َ٘ ۡح
َ
ی١ًی هك ؛ ﴾خ

  .2ٌاو به الله ٠موشل پیاپی به ٬حل ؼىاهًؿ قویؿکصا که ؾیؿه ٌؿيؿ گك٨حه ٌؿه و به ؼا٘ك ک٩ك وقلیؿو
و بؿاو اهك گكؾیؿه  ها، اهكیه بىؾه باٌؿ، بؿیى ه١ًا که ظکن ٬حل ؾق هىقؾ آو و يیم ؾق آیه ه١ًای اهك هی

 .1اوث

ٍّ٘حَ ﴿ ایى کبلم الله ٠موشل:»گىیؿ:  هی  ي٬ك٘ب ِ  ُق بؿاو ه١ًاوث که وًث الله ٠موشل ؾق  ﴾ٱّللٍّ
وث ا ؾاقيؿ، آو و ي٩ا٪ ؼىیً قا اٜهاق هی یاليؿيبیاء به ٨حًه ايگیمی ؾوث هیهىقؾ کىايی که ؾق هىقؾ ا

 .1«يؿٌى و کٍحه هی  که گك٨حه ٌؿه

 اها دالیلی اص عًث يبىی
 ٜهاق وب و ؾًٌام و اوحهماء کًؿ:اهبًی بك شىال ٬حل ليؿی٫، چىو 

قوایث اوث که ؾق آو آهؿه اوث: وپه  ةبلح١ أبيی ظا٘ب بى ؾق هىقؾ ٬ّه  يؾق ِعیعیى ال ٠ل
هًاو ؼیايث کكؾه اوث، بگماقیؿ جا گكؾيً قا بمين. ئگ٩ث: بكاوحی که ظا٘ب بك الله ٠موشل و ه ٠٘ك 

ْ٪٠ِ ةَْػٍر؟ »وی ٨كهىؾيؿ:   ؾق پاوػ به په قوىل الله 
َ
َّ إََِل أ َ٢ ٌَّ َ ا ٠ََّٓ اّللَّ اَل/ ١َ َٜ ْ٪٠ِ ةَْػٍر؟ َذ

َ
١َيَْؿ ٦ْ٤ِ أ

َ
أ

ْؽُت ١َُس٣ْ  َٙ ْػ َد َٜ ْو/ َذ
َ
ْػ وََسَتْج ١َُس٣ُ اجَل٨َُّث، أ َٜ اَل/ اْخ٬ُ٢٥َا ٤َا ِكئْخ٣ُْ، َذ َٜ ال اهل « ظا٘ب»آیا او » ....«َذ

ها ٨كهىؾه اوث هك و ؾق هىقؾ آو  ؾايی؟ ؼؿاويؿ به اهل بؿق يٝك کكؾهجى چه هیبؿق يیىث؟ آو گاه ٨كهىؾ: 
ؾق ایى  .«ام... یا ایًکه ٨كهىؾيؿ: هى ٌ٘ا قا آهكلیؿهبکًیؿ که بهٍث بك ٌ٘ا واشب گكؾیؿ ؼىاهیؿ  چه هی

 .1«و قوىلً ؾاياجكيؿ  الله :وكالیك گكؾیؿ و گ٩ث هًگام اٌک ال چٍ٘او ٠٘ك 
 گ٩ث: یا قوىل الله بگفاقیؿ جا گكؾو ایى هًا٫٨ قا بمين.  آهؿه اوث: ٠٘كؾق قوایث هىلن 

                                                           
 ابى جی٘یة.، 118 :: الّاقم ال٘ىلىل، َي؛ و يگا٘بك ،20/111ٓشاهٟ البیاو ٔ -2
 .يابى الصىل ،8/111ٓلاؾ ال٘ىیك ٔ و ي؛ب٥ى ،1/111ٓ: ه١الن الحًمیل ٔيگا -1
 ٓ.21/213ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
هىلن، کحاب ٨ٕائل  و ؛1/111ٓٓ، ٨حط 1311ٔٔ ٌ٘اقه، باب ٨ٕل هى ٌهؿ بؿقا، ي، کحاب ال٥٘اليبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.113-28/111ٔ يٓ، يىو1131ٔ ٌ٘اقه، ةبلح١ يبأهل بؿق، و ٬ّة ظا٘ب بى أالّعابة، باب هى ٨ٕائل 
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ي٘ىؾو ال ة ایى قوایث بك آو ؾاللث ؾاقؾ که لؾو گكؾو هًا٫٨ بؿوو اوححاب»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی
قا ايکاق  ٠٘ك  گكؾو هًا٫٨ ال وىی ، ظبلل ٌ٘كؾو لؾِو قوىل الله لیكاباٌؿ.  وی، هٍكوٞ هی

یؿه ایًچًیى پاوػ ؾاؾيؿ که ظا٘ب ال هًا٨٭او يیىث و بلکه ال اهل بؿق اوث که بؽٍ کكؾيؿ، لیکىي
ی ؾق ي٩ا٪ بىؾو آو کًؿ که شای هیچ ٌک و جكؾیؿ یکه هًا٫٨ اٜهاق ي٩ا٬ ايؿ، بًابكایى ؾق ِىقجیٌؿه

 .2«اوثؽّی هباض الؿم يباٌؿ، چًاو ٌ
 دلیل دوم: 

ال   په قوىل الله»که ؾق آو آهؿه اوث: باٌؿ  ی ا٨ک هیؾق وا١٬ه  ِؿی٭ه  ظؿید ٠ایٍه
ُؼُرِِن ٦ْ٤ِ » که بك هًبك بىؾ، ٨كهىؾيؿ:و ؾقظالی ٌکایث ي٘ىؾ بى أبي٠بؿالله  ْٓ َْشَ ال٥ُْف٥ِِ٢َي ٦ْ٤َ َح ْٓ يَا ٤َ

َذاهُ ِِف 
َ
ِِن أ َٖ ْ٪٠ِ رَُس٠ٍ ة٢ََ

َ
ِ  ةَيِِْت، أ ٥ِْ٢ُج  ٤َا ٬ََ٘اَّللَّ ْ٪ِِل  لََعَ  َْ

َ
ػْ  َعْْيًا، إاِلَّ  أ َٜ ُؽوا َو١َ َٞ ٥ِْ٢ُج  ٤َا رَُسًَل  َذ َْ 

٢َْي٩ِ  ْ٪ِِل  لََعَ  يَْػُع٠ُ  ََكنَ  َو٤َا َعْْيًا، إاِلَّ  َْ
َ
ای هىل٘اياو، چه کىی ؾق هىقؾ هكؾی که با » «٤َِِع  إاِلَّ  أ

ؾايؿ؟ ٔاگك او قا هصالات کًن، ام، با٠د اـیث و آلاقم ٌؿه اوث، هكا ه١فوق هیجه٘ث لؾو به ؼايىاؾه
شم ؼیك و يیکی چیم ؾیگكی وكا٢ يؿاقم و ام وىگًؿ به ؼؿا که هى ال ؼايىاؾه ؿٓکًهكا وكليً ي٘ی

م ؼیك و يیکی چیم يیم به ش گىیًؿ، بى ه١ٙلٓ که ال او وؽى هی ه٘چًیى ؾق هىقؾ هكؾی ٩ِٔىاو
با ًٌیؿو ایى وؽًاو و١ؿ بى ه١اـ بكؼاوث و « آهؿ؛ام هیو جًها به ه٘كاه هى به ؼايه ؾاينؾیگكی ي٘ی

ليین و اگك ال ها گكؾيً قا هیباٌؿ  ون أی ؾاين؛ اگك آو هكؾ ال ٬بیلهجى قا ؾق هىقؾ او ه١فوق هی گ٩ث: هى
 .1«بكاؾقاو ؼمقشی هاوث، ٌ٘ا ؾوحىق ؾهیؿ جا ها ؾوحىق ٌ٘ا قا اشكا کًین

یکی ال آو ٨ىائؿ قا چًیى بیاو ال ایى ظؿید ٨ىائؿ بىیاقی قا اوحؽكاز ي٘ىؾه که  اهام ابى ظصك 
و١ؿ بى  لیكاٌىؾ،  گكؾؾ، کٍحه هی هىشب اـیث و آلاق قوىل الله  ی١٨لیا آيکه با ٬ىل  هك»ؾاقؾ: هی

 .1«يکكؾيؿقا ايکاق يیم آو هىل اللو قو له اٌاقه ي٘ىؾؤه١اـ به ٘ىق هٙل٫ به ایى هى
 دلیل عىم: 

که هكؾی ال ههاشكاو ال پٍث ٔبا ؾوث یا با  1ای بىؾینها ؾق ٤موه»گىیؿ:  هی شابك بى ٠بؿالله 
و هكؾ ههاشك  ی گ٩ث: ای ايّاق به ٨كیاؾم بكویؿای به یکی ال ايّاق لؾ. هكؾ ايّاقٌٍ٘یكٓ ٔكبه

                                                           
 .111 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
 پیٍحك جؽكیس آو گفٌث. -1
 ٓ.1/111ٔ ي٨حط الباق -1
: الًهایة ٨ی ٤كیب العؿید يگا و ي؛يىو ،28/111ٓباٌؿ. ٌكض ِعیط هىلن ًٔی هّٙل٫ هیو آو ٤موه هكیىیٟ یا ب -1
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گ٩ث: ای ههاشكیى به ٨كیاؾم بكویؿ. وپه الله ٠موشل ٨كیاؾؼىاهی ٘ك٨یى قا به پیاهبك ؼىؾ ًٌىايیؿ. 
ای به یکی ال اوث؟ گ٩حًؿ: هكؾی ال ههاشكیى ال پٍث ٔكبه چه ؼبك «٤ا ٪ؼا»٨كهىؾيؿ:  قوىل الله 

ايّاق لؾه اوث. په آو هكؾ ايّاقی گ٩ث: ای ايّاق به ٨كیاؾم قویؿ و يیم آو که ال ههاشكیى بىؾ، 
 گ٩ث: ای ههاشكاو به ٨كیاؾم قویؿ. 

٫َا ٨ْ٤ُت٨َِثٌ »٨كهىؾيؿ:  په قوىل الله  ٬َ٪ا َ٘إِجَّ ُْ بؿبى و هح٩١ى شاهلیث های ایى ٨كیاؾها، ٨كیاؾ» «َد
واقؾ هؿیًه ٌؿيؿ، ايّاق بیٍحك   گىیؿ: آيگاه که قوىل الله  هی شابك  .«قا جكک ي٘اییؿاوث، آو

ها ٔههاشكاوٓ کاق ؼىؾ قا گ٩ث: آو يبأبىؾيؿ، په ال آو ههاشكاو بیٍحك ٌؿيؿ. بؿیى هًگام ٠بؿالله بى 
کًؿ. ٠٘ك بى  کكؾيؿ، به ؼؿا وىگًؿ چىو به هؿیًه بالگكؾین، ٠میمجك، ـلیل و ؼىاقجك قا ال آيصا بیكوو هی

٩ُ، الَ »٨كهىؾيؿ:  گ٩ث: یا قوىل الله بگماقیؿ جا گكؾو ایى هًا٫٨ قا بمين. قوىل الله  ؼٙاب  ْْ َد
 ْٜ ًػا َح نَّ ُُم٥ََّ

َ
ُث اجلَّاُس أ ْنَطاة٩َُ َحَخَطػَّ

َ
او قا به ظالً واگفاق، جا هكؾم يگىیًؿ: هع٘ؿ یاقاو ؼىؾ قا » «خ٠ُُ أ

 .2«کٍؿهی
بىؾ، قوىل  و اگك ایًچًیى ي٘ی د بك شىال ٬حل هًا٫٨ ؾاللث ؾاقيؿایى اظاؾی»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی

ي٘ىؾيؿ و يیم ٠٘لکكؾ ٠٘ك بك آيکه بك ٬حل هًا٫٨ اشاله ؼىاوث ایى ؾقؼىاوث وی قا ايکاق هی الله 
ؼبك ؾاؾيؿ که ؼىو ا٨كاؾ به  کكؾيؿ؛ و قوىل الله وی ايکاق هی  هبًی بك کٍحى یکی ال هًا٨٭او قا بك 

باٌؿ و ٠لث ٠ّ٘ث ؼىو قا ي٩كت و ايمشاق و ؼٍن هًا٨٭یى يىبث  وبب اوبلم ه١ّىم و هع٩ىٚ هی
و ایًکه کىی بگىیؿ: چىو  کٍؿيً قا هیبه هىل٘اياو و یا ایًکه هكؾم بگىیًؿ: هع٘ؿ اِعاب و یاقا

که ه١ّىم کٍؿ، ـکك يکكؾيؿ، لیكا ؼىو لهايیها قا هیو آو هع٘ؿ پیكول گٍث، به اِعابً قوی آوقؾه 
اذكی بكای  و ج١ٙیل ظکن بك و٩ِی که ذیكی ؾق ٠ّ٘ث ؼىو ه١ّىم يؿاقؾ.ؤج ها ؾیگكگكؾؾ، ایى و٧ِ

 .1«باٌؿ شای و٩ِی که هًاٖ ظکن اوث، شایم ي٘ی و شایگمیى کكؾو آو به آو ؾق ٠ّ٘ث ؼىو يباٌؿ
که ظکن هًا٨٭ی که اٜهاق اوبلم هايؿ، آو اوث که: ال آيصا ای که په ال ایى با٬ی هیلهؤاها هى

و وماواق کٍحه ٌؿو اوث، په چكا   وی کا٨ك بىؾه  ؾاقؾ، آو اوث کهو ک٩ك قا ؾق با٘ى پًهاو هی  ي٘ىؾه
 ولىل و ؾیگك هًا٨٭او ا٬اهه يکكؾيؿ؟  يبألله بى ایى ظکن قا بك ٠بؿا قوىل الله 

 گىیؿ:  هی ة که ابى جی٘ی باٌؿ ه٘چًاو ال ال ؾو وشه هیئپاوػ ایى و

                                                           
ٜلُٜنَ ﴿ ، کحاب الح٩ىیك، بابيبؽاقبه قوایث  -2 ٌُ ٓ إََِل  َح َ٘ة ِؽيَ٘حِ َّهِٖ رٍَّصۡك َٕ ۡ  و ؛1/110ٓٓ، ٨حط 1301ٔٔ ٌ٘اقه ﴾...ٱل

 ٓ.111-28/111ٔ يٓ، يىو1111ٔ ٌ٘اقه ،و هٝلىهاً أ غ ٜال٘اً والّلة واآلؾاب، باب يّك األهىلن، کحاب البك 
 .181 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
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ها ذابث که ل٩ٛ ک٩ك قا بك لباو آوقؾيؿ، چًاو يبىؾه که ایى اهك با بیًه بك ٠لیه آو ٠٘ىم کىايی -2
آوقؾيؿ و یکی  او هیای که بك لبکل٘هکكؾيؿ؛ و ي٩ا٪ ایٍاو گاهی با گكؾؾ. بلکه اٜهاق اوبلم هی

که ؾق ایى ظالث هن  ٌؿ ي٘ىؾ ؾايىحه هیهًح٭ل هی ًٌیؿ و به قوىل الله قا هیهًاو آوئال ه
... جا آيصا ؼىقؾيؿ  وقؾيؿ یا ایًکه وىگًؿ ي٘یکكؾيؿ که چًاو وؽًی قا بك لباو يیا وىگًؿ یاؾ هی

ها با بىؾيؿ به ؼا٘ك ٠ؿم ٜهىق ک٩ك ال وىی آو که ال ک٩اق ها با وشىؾیگىیؿ: لفا ٬حل آو که هی
 .2«گكؾیؿ ظصث ٌك٠ی ٔو اذبات آوٓ، جكک هی

با  - کًًؿ و ک٩ك قا ؾق با٘ى پًهاو هی کىايی که اٜهاق اوبلم ي٘ىؾه  -و ظصث ٌك٠ی ؾق ظ٫ لياؾ٬ه 
ه٘او ٬حل وی که  و بؿیى جكجیب ظکن ٌك٠ی بك ٠لیه  ٨كاهن آهؿو و جع٭٫ یکی ال وه اهك ا٬اهه گكؾیؿه 

بًابكایى هكگاه ایى ٌكوٖ ؾق هىقؾ  ،1گكؾؾ و آو وه اهك ٠باقجًؿ ال: ٌهىؾ و بیًه و ا٬كاق ي٘ىؾواوث، ذابث هی
 ٌؽّی هع٭٫ گكؾیؿ، بك اهام واشب اوث که ظکن الله هح١ال قا که ه٘او ٬حل اوث بك وی ا٬اهه کًؿ. 

ای ال ٨ىاؾی که ؾق اذك ب٭ جك بمقگ ها ٨ىاؾیجكن آو ؾاٌحًؿ که ال کٍحه ٌؿو آو قوىل الله  -1
ُث اجلَّاُس »له قا هًگاهی که چًیى ٨كهىؾيؿ: ؤو ایى هى گكؾؾ بىشىؾ آیؿ آياو ایصاؾ هی الَ َحَخَطػَّ

ْنَطاة٩َُ 
َ
ُخ٠ُ أ ْٜ ًػا َح نَّ ُُم٥ََّ

َ
وشىؾ ؾاٌث که چىو   لهؤگىيه اظح٘ال ایى هىبیاو ؾاٌحًؿ و ایى 1«أ

ي٘ىؾٓ بكؼی ها ا٬اهه هیکٍث ٔو ظؿ الهی قا بك آوكٌاو هیها قا به ؼا٘ك ک٩آو قوىل الله 
كيؿ که قوىل الله  و  وقلی کٍحه  ها قا به ؼا٘ك ا٤كاْ و کیًهآو هكیٓ ؾالو گ٘او ب 

ها، ؾوحیابی به هلک و پاؾٌاهی بىؾه اوث و يیم ه٭ّىؾي ال یاقی گك٨حى و اوح١ايث ال آو
ی وقوؾ به اوبلم ؾاقؾ، جكن ال کٍحه ٌؿو با اقاؾهها، آيکه ق٨ث که با کٍحى آو جكن آو هی

وشىؾ اٜهاق اوبلم قا ؾاٌحه باٌؿ، ه٘چًاو که ا٨كاؾی ؾیگك ٔکه ه٘او هًا٨٭او باًٌؿٓ با وشىؾ 
اي یا ؾیگك هكؾهاو اٜهاق اوبلم کٍحه ٌؿيؿ؛ ه٘چًیى ال ایًکه کىی ؾوث به کٍحاق ٬بیله

و ؾق بك پا ٌؿو ٨حًه بؿیى وبب،  گكؾیؿ ًه هیكا که ایى اهك وبب ٨حچ ؛ٌؿيؿبميؿ، ؼٍ٘گیى هی
باٌؿ، آيصا که و١ؿ بى ه١اـ پیًٍهاؾ ٬حل وی قا ٠ًىاو  ولىل گىاه هی يبأی ٠بؿالله بى ٬ّه

                                                           
 .181-181 :ه٘او، َ -2
ال هصالات ي٘ىؾو هًا٨٭او ؼىؾؾاقی  گىیؿ: و قوىل الله هی  ٯ؛ هال111و  110 :ق پیٍیى، َبًگك به هّؿ -1

هن ٌهاؾت و گىاهی اهحً جبییى ي٘ایؿ که چىو بك ي٩ا٪ هًا٨٭یى گىاهی ؾاؾه يٍىؾ آوي٘ىؾ جا ایًکه ایًچًیى بكای 
ظکام آیؿ يبایىحی ظاکن بك اوان ٠لن ؼىیً ظکن ي٘ایؿ؛ الصاهٟ ألکىايی که با گىاهی آياو ظؿوؾ به اشكا ؾق هی

 .  111 :: الّاقم ال٘ىلىل، َيگا ي؛ و٬ك٘ب ،2/210ٓال٭كآو ٔ
 ؾق ِعیعیى که پیٍحك جؽكیس آو گفٌث.٬ى٘حی ال ظؿید شابك  -1
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ها قا ٨كاگك٨ث. جا ي٘ىؾ و هكؾهايی ِالط با وی هؽال٩ث ي٘ىؾيؿ و ظ٘یث و ٤یكت يژاؾی آو
 .1«2و آقام گك٨حًؿ ٘ىؾه ها قا به وکىت و آقاهً ؾ٠ىت يآو ایًکه قوىل الله 

ی ظؿ بك و ال ا٬اهه که هًا٫٨ ي٩ا٪ ؼىیً قا ٜاهك والؾبًابكایى آيصا »گىیؿ:  هی  ةو ابى جی٘ی
ٓۡ ﴿ ال ب٭ای وی و ٠ؿم اشكای ظؿ بك او، باٌؿ، به ایى آیه جك بمقگ ایوی، جكن ایصاؾ ٨حًه ُٛ َٰ ذَى

َ
 1﴾َوَهۡع أ

ای که اٌاقه به ياؾیؿه گك٨حى ٠اشم و ياجىاو باٌین، به آیه که چىو ال شهاؾ با ک٩اق کًین، ه٘چًاو ٠٘ل هی
کًین و چىو ٬ىت و ٌىکث و ٠مت ؼىیً قا بالیابین،  ٌاو ؾاقؾ، ٠٘ل هیو ؾقگفق ي٘ىؾو ال ا٠٘ال

ِِٛؽ ﴿ باٌین که ٨كهىؾيؿ:هؽا٘ب ایى کبلم الله ٠موشل هی ةرَ َجَٰ ىٍّ ُُ ّۡ َجَٰىٌِِيَ وَ  ٱ ُٕ ۡ  با» [11: الحىبة] ﴾ٱل
  .1«کى کاقیپ و شهاؾ ًا٨٭اووه کا٨كاو

و ؾق ظالث ٧١ٔ و ٬ِلث یاق و و هًا٨٭ا ج١اهل با ک٩اق و لياؾ٬ه  ی ههن و بمقگی ؾق يعىهایى ٬ا٠ؿه
 باٌؿ.  و يیم ؾق لهاو ٠مت و ج٘کیى یا٨حى هىظؿاو و اولیای الله ٠موشل هی  ياِك

 اها ظاِل و يحیصه ایى ؾو وشه: 
ی ظؿ ِىقت يگك٨ث و ؾلیل آو ٠ؿم ٜهىق ي٩ا٪ الهًا٨٭او ا٬اههبك هیچ یک  ؾق ٠هؿ پیاهبك اکكم 

گاهی یابًؿ یا به ؼا٘ك ٠ؿم اهکاو ا٬اهه ی ظؿ  بك اوان ظصث ٌك٠ی که ٠ام و ؼاَ به هىشب آو، آ
اوبلم و اقجؿاؾ بكؼی ؾیگك و اهکاو ٜهىق شًگ به به ؼا٘ك بكول يحایصی ال ش٘له ي٩كت ا٬ىاهی ال وقوؾ 

ٌاو جا به اهكول يیم ال ٨ىاؾ جكک ٬حل هًا٫٨ بیٍحك باٌؿ، بىؾ و ایى ؾو ه١ًا، ظکنای که ٨ىاؾ آو و ٨حًه
اِعاب و یاقايً   پیاهبك بین آو ؾاٌحًؿ که کىی گ٘او بكؾ که  باٌؿ، اها ایًکه قوىل الله  با٬ی هی

 .1اوثقوايؿ، اهكوله هًح٩ی  قا به ؼا٘ك ٤كٔی ه٘چىو ؾوحیابی به هلک و پاؾٌاهی به ٬حل هی

                                                           
پیٍحك ـکك و جؽكیس آو  وؾاقؾ که ؾق ِعیعیى ـکك ٌؿه اوث  ٯی ا٨هًیى ٠ایٍه ؾق وا١٬هئم ال٘أاٌاقه به ظؿید  -2

 گفٌث. 
؛ و وشه وىهی ؾق ایى ي٬ك٘ب ،210ٓ -2/213ظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا ؛ابى جی٘یه، 181 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1

باٌؿ و آو ایًکه الله ٠موشل اِعاب و یاقاو پیاهبكي قا ال ایًکه جىوٗ هًا٨٭او ٨اوؿ گكؾيؿ، یا ایًکه به  هی هىاله يیم
 ٌاو ٨اوؿ و جباه گكؾؾ، هىقؾ ظ٩اٜث ؼىیً ٬كاق ؾاؾه بىؾ، لفا با اب٭اء هًا٨٭او ؾق شاه١ه، ٔكقیها ؾیىوبب آو

ی هكؾم و هىل٘ايايی که ا٘بلٞ کا٨ی ٨اوؿ گكؾیؿو ٠ىام و جىؾه ه ها الچكا ک ؛چًیى يیىثهحىشه آياو يبىؾ، اها اهكوله 
 .ي٬ك٘ب ،2/210ٓظکام ال٭كآو، ٔال ؾیى ؼىیً يؿاقيؿ، ال وىی لياؾ٬ه ؾق اهاو يیىحین. الصاهٟ أل

 «به اـّیث وآلاقٌاو يؿاٌحه باي یوا٠حًائ[ »11]االظماب:  -1
 .181-188 :ه٘او، َ -1
 .181 :ه٘او، َ -1
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و هًا٨٭او ؾق کحاب و وًث و ٨هن ول٧ ِالط اهث بىؾ، اها  چه بیاو گكؾیؿ، هكبىٖ به ظکن لياؾ٬ه آي
ی هًا٨٭ی که اٜهاق ای٘او ؾاٌحه و ک٩ك هايؿ، آو اوث که آیا جىبهی هه٘ی که ؾق ایى لهیًه با٬ی هیهىاله

 باٌؿ؟  ای بكای وی ي٘یٌىؾ یا ایًکه جىبه ؾاقؾ، پفیك٨حه هیقا ؾق با٘ى پًهاو هی
 ايؿ: له بك ؾو ٬ىل اؼحبل٦ کكؾهؤ٠ل٘ا ؾق ایى هى

ٌىؾ و ایى  اي پفیك٨حه ي٘یو جىبه ٌىؾ کٍحه هی ةهًا٫٨ بؿوو اوححاب بكؼی بك ایى باوقيؿ که -2
و يیم یکی ال ؾو قوایث واقؾ ٌؿه ال اهام  يو ٌا١٨  ةبىظًی٩أ،  یکی ال ؾو ٬ىل اهام ٯهفهب هال

 .2اوثظ٘ؿ أ
اوث که اهكول ؾق ای بىؾ، ه٘او ليؿ٬ه ي٩ا٬ی که ؾق ٠هؿ قوىل الله »گىیؿ:  هی  ٯاهام هال
  .1ٌىؾ کٍحه هی ةی ليؿی٫ ٌهاؾت و گىاهی ؾاؾه ٌىؾ بؿوو اوححابو چىو به ليؿ٬ه باٌؿ هیاو ها هی

َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ »و يیم ؾق ٌكض ظؿید  َل ِدي٩ُ٨َ  ك هى ه١ًای الله هح١ال ؾاياجك اوث، به يٝ»گىیؿ:  هی «٦ْ٤َ ةَػَّ
و به ؾیًی ٤یك ال آو قوی آوقؾ،  چًیى اوث که: هك آيکه ال اوبلم ؼاقز گكؾیؿه  ایى ظؿید قوىل الله 

ٌىؾ و ؾق  ها ؾايىحه ي٘یی آوچكا که جىبه ٌىيؿ؛ ة ي٘یو اوححاب ها، کٍحه ٌؿه و اهرال آو ه٘چىو لياؾ٬ه 
کكؾيؿ و پیىوحه ک٩ك ؼىیً قا پًهاو هی هاو آو ًاؼحه ٌؿه ٔو ٬ابل جٍؽیُٓ يیىثٌاو ٌوا٬ٟ جىبه

قو ه١ح٭ؿ به و ٤یك٬ابل ا٠ح٘اؾ اوثٓ ال ایى  اي ا٠حباقی يؿاٌحهي٘ىؾيؿ، ٔلفا جىبهاٜهاق اوبلم هی
 .1«ٌىؾ ٌاو هبًی بك اٜهاق جىبه پفیك٨حه ي٘یباٌن و ٬ىلها ي٘یی آو اوححابه
و   ةبىظًی٩أو ایى هفهب اهام  ٌىؾ ی ليؿی٫ِ هًا٫٨ پفیك٨حه هیؾیؿگاه ؾیگك آو اوث که جىبه -1

ظ٘ؿ يیم ه٘یى أو يیم قوایث  ؾیگك ال اهام  ها قوایث گكؾیؿهؾو ٬ىلی که ال آوؾق یکی ال  يٌا١٨
  .1باٌؿ هی

اي اي بال گكؾؾ، جىبهو ال کكؾه چىو ليؿی٫ جىبه کًؿ»گىیؿ:  ی٫ هیؾق هىقؾ ليؿ ي اهام ٌا١٨

                                                           
 و ؛، ٔ٘ى ٠٭ائؿ الىل٧يؾاقه، 118-111 :الكؾ ٠لی الصه٘یة، َ ؛ؼبلل، 113 :هل ال٘لل، َأظکام أ: يگا -2

ٓ 21/183ٔ يال٥ً٘ و ي؛٬ك٘ب ،1/211ٓٓ و 2/210ٔظکام ال٭كآو ٔشاهٟ أل و ي؛ابى ال١كب ،1/313ٓظکام ال٭كآو ٔأ
 ابى ٬ؿاهة.

 .ي٬ك٘ب ،2/210ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
 ، ٔ٘ى ٠٭ائؿ الىل٧.يؾاقه، 181-180 :الكؾ ٠لی الصه٘یة، َ -1
 ؛ؾاقهی ٔ٘ى ٠٭ائؿ الىل٧، 118-111 :الكؾ ٠لی الصه٘یة، َ ؛ؼبلل، 181-180 :هل ال٘لل، َأظکام أ -1

 ،21/183ٓٔ يال٥ً٘ و ي؛٬ك٘ب ،1/211ٓٓ و 2/210ٔظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل ي؛ابى ال١كب ،1/313ٓظکام ال٭كآو ٔأ
 ابى ٬ؿاهة.
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  .2«ٌىؾ و کٍحه ي٘ی پفیك٨حه ٌؿه 
يؿ: گكؾؾ؟ ٨كهىؾ هی ةلی هبًی بك ایًکه آیا ال ليؿی٫ وه باق اوححابئاؾق پاوػ به و ظ٘ؿ أو اهام 

گىیؿ:  و ه٘چًیى هی .1ي٘ىؾيؿهی چًیى اوححابةال ليؿی٫  يگكؾؾ و ٠ر٘او و ٠ل هی ةبله، وه باق اوححاب
گكؾؾ؛ و چىو ال ایٍاو ؾق  هی ةايؿ، وه باق اوححابگكؾؾ، هكؾم ؾق هىقؾ وی اؼحبل٦ کكؾه هی ةليؿی٫ اوححاب
گىیؿ: هى  گكؾؾ؛ و هی هی پاوػ ٨كهىؾيؿ: بله ال وی اوححابة ال گكؾیؿ، ؾقئی ليؿی٫ وهىقؾ اوححابه

 .1«گكؾؾ هی ةو ؾیگكاو اوححاب  ه١ح٭ؿم که ال لياؾ٬ه
قا کبلم وو ؾلیل آ هًا٫٨ قا اؼحیاق کكؾه ی هبًی بك ٠ؿم پفیك٨حى جىبه ٯ٬ىل اهام هال يبىبکك ال١كبأاها 

َٖ إَِلٍّ ﴿ ٨كهایًؿ:ي٘ایؿ که هیالله ٠موشل ـکك هی ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ ْ َوبَحٍّ ٜا ۡضَُْع
َ
ْ َوأ ٜا  هگك» ]280الب٭كة: [ ﴾دَةثُ

و  ٥٘بكیپ اوِا٦ ال که قا آيچهٔ و بپكؾاليؿٓ ها٨ات و شبكاو ؼىؾ ظالٔ اِبلض و به کًًؿ جىبه که یکىاي
  .«واليؿ آٌکاقٓ کكؾيؿیه پًهاو و ؾايىحًؿیه ظ٭ائ٫ گكیو ؾ اوبلم

ی وی قا جبییى ي٘ایؿ، ای که قشٞى و جىبهای اوث که ال وی ٠بلهث و يٍايهو ٠٘لکكؾ ليؿی٫ به گىيه
ؾاٌحه اوث ٔو ایى قوي و ک٩ك ؼىیً قا پًهاو هی  وی پیىوحه اٜهاق ای٘او کكؾه گكؾؾ، لیكا  ٜاهك ي٘ی

بىؾه، چىو اٜهاق جىبه کًؿ، ؾق وا٬ٟ ٠٘لی  ه٘یٍگی وی بىؾه اوثٓ لفا چىو ایى هىٟٔ ه٘یٍگی وی
 .1کكؾه، اٜهاق يکكؾه اوثهح٩اوت يىبث به آيچه پیٍحك قوي وی بىؾه که اٜهاق اوبلم هی

ي پفیك٨حه اه٩هىم کبلم ؼك٬ی ایى اوث که چىو هكجؿ جىبه کًؿ، جىبه»گىیؿ:  هی  ةابى ٬ؿاه
کًؿ که  وی ال چه يى٠ی باٌؿ و ج٩اوجی ي٘ی کًؿ که ک٩ك وقلیؿو و ج٩اوجی ي٘ی ٌىؾ ٌىؾ و کٍحه ي٘ی هی

باٌؿ و يیم ایى ؾیؿگاه ال  و ایى هفهب ٌا١٨ی و ٠ًبكی هی ؾاقؾ یا يه؛هاو هیليؿی٭ی باٌؿ که ک٩كي قا پً
بىبکك أظ٘ؿ و اؼحیاق و جكشیط أو آو یکی ال ؾو قوایث واقؾه ال اهام   ٠لی و ابى هى١ىؾ قوایث گكؾیؿه

  .1«باٌؿ الؽبلل هی
باٌؿ، آيصا که ؾق  بیايگك ایى ٬ىل هی «ةافرد ظؾی اجلؿفق»ؾق کحابً  يو١یؿ ؾاقه ىأباه اهام و ؾیؿگ

و ؾق  ـکك ي٘ىؾه  «و اشتتاهبم من ـػرهمة قواجلؿفباب ؿتل افزكادؿة »آؼك کحاب، بابی قا جعث ٠ًىاو 
ؼىاهؿ آهؿ ـکك کكؾه با آجٍی که ي٭ل آو قا ها و وىلايؿو آو  ؾق ٬حل لياؾ٬ه  يابحؿای آو ظؿید ٠ل

                                                           
 .ي٬ك٘ب ،1/211ٓ٭كآو ٔظکام الالصاهٟ أل و؛ ، ٔ٘ى ٠٭ائؿ الىل٧يؾاقه، 111 :َ الكؾ ٠لی الصه٘یة، -2
 ٓ.2130-1/2113بًه ٠بؿالله ٔاظ٘ؿ بكوایة أهام هىائل اإل -1
 ؼبلل.، 181 :هل ال٘لل، َأظکام أ -1
 ابى ٬ؿاهة. ،21/183ٓٔ يال٥ً٘ ؛1/313ٓظکام ال٭كآو ٔأ: يگا -1
 .181-113 :َ «هل ال٘للأظکام أ» جكشیط و اؼحیاق ؼبلل، قشىٞ کًیؿ:بكای هٍاهؿه  ؛ و21/183ٓٔ يال٥ً٘ -1
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گىین:  و هى ه٘چىو اهام ٌا١٨ی هی»گىیؿ:  و هی  قا ي٭ل ي٘ىؾه يو ٌا١٨ ٯاوث، وپه هفهب هال
آيچه ؾق  كهو ٌاو قا وپكی ٬كاق ؾهًؿ ؾق بكابك کٍحه ٌؿو ٌىؾ، اگك وىگًؿهای ٜاهك لياؾ٬ه پفیك٨حه هی

َؾُ ﴿ که هًا٨٭اوه٘چًاو ٌىيؿ، با٘ى پًهاو ؾاقيؿ، کٍحه ي٘ی ْ ٱَتٍّ ٍّ٘حا  ٓوا ٓۡ ُص ُٛ َ٘ َٰ يَۡؿ
َ
 ]1الً٘ا٨٭ىو: [ ﴾خ

و  ٌؿ. ٌاو اهك ي٘یؾاؾيؿ و به کٍحىهال ؼىؾٓ ٬كاق هیٌاو قا وپكی ٔبكای ظ٩ٛ شاو و وىگًؿهای
  .1...«2باٌؿ ليؿی٫ ؾق يمؾ ها بؿجك ال هًا٫٨ هی

قا با آو ياهام بؽاق - باٌؿ له هیؤو يّی ؾق هى - که ؾاقهی بؿاو اٌاقه ي٘ىؾ  ياها ظؿید ٠ل
ؿ، چىو ؼبك ایى آياو قا وىلاي و ٠ليآوقؾيؿ   ييمؾ ٠ل کًؿ که: لياؾ٬ه قا قوایث هی ةهوًؿي ال ٠کك

آياو قا  بىؾم، به ؾلیل يهی قوىل الله هی يقویؿ، ٨كهىؾ: اگك هى به شای ٠ل وا١٬ه به ابى ٠بان 
ِؼة٬ُا الَ »وىلايؿم، آيصا که ٨كهىؾيؿ: ي٘ی َٓ َؼاِب  ُت َٓ ِ ِ  ة و بلکه  .«با ٠فاب ؼؿا ٔآجًٓ ٠فاب يکًیؿ» «اّللَّ

َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ »٨كهىؾيؿ:  چكا که قوىل الله  ؛کٍحنها قا هیآو َل ِدي٩ُ٨َ  هك آيکه ؾیًً قا ج٥ییك ؾاؾ، » «٦ْ٤َ ةَػَّ
 .1«او قا بکٍیؿ
وه باق   يؿ که ٠لکًیکی ال قوایات هكبىٖ به ایى ظؿید قا ـکك هی« ال٩حط»بى ظصك ؾق اظا٨ٛ 

  يبه ٠ل»گىیؿ:  بى ظصك هیاي٘ىؾ، اها آياو هك باق ال جىبه کكؾو وك بال لؾيؿ. ظا٨ٛ  ةال آياو اوححاب
  يگ٩حه ٌؿ: ؾق آيصا، گكوهی شلىی هىصؿ هىحًؿ که اؾ٠ا ؾاقيؿ جى پكوقؾگاقٌاو هىحی، په ٠ل

كوقؾگاق ها و ؼال٫ و قال٪ ها گىییؿ؟ گ٩حًؿ: جى پ ها گ٩ث: وای بك ٌ٘ا، چه هیآياو قا ٨كاؼىايؿ و بؿاو
 ؼىقم ه٘چًاو ای ه٘چىو ٌ٘ا هىحن که ٤فا هیگ٩ث: وای بك ٌ٘ا، هى ٨٭ٗ بًؿه  يهىحی. په ٠ل

يىٌیؿ. اگك ال الله ٠موشل ا٘ا٠ث کًن، يىٌن ه٘چًاو که ٌ٘ا آب هیؼىقیؿ و آب هی که ٌ٘ا ٤فا هی
جكون که هكا ٠فاب کًؿ. په يی کًن، هیو چىو او قا يا٨كها بؽٍؿو ٌاء الله به هى پاؾاٌی يیک هیا

ها ابا وقلیؿيؿ و ال ا٠ح٭اؾٌاو گىیؿ: اها آو ج٭ىای ؼؿا قا پیٍه کًیؿ و ال ایى گ٩حه ؼىؾ بالگكؾیؿ. قاوی هی
گ٩ث: وىگًؿ به   يٓ آهؿ و به اهام ٠ليؾوث بكيؿاٌحًؿ، ٨كؾای آو قول ؾوباقه آهؿيؿ، ٬ًبك ٔؼاؾم ٠ل

ها گ٩ث: بگى بیایًؿ؛ په آهؿيؿ و ه٘او ظك٦  يکًًؿ، ٠ل ا جکكاق هیٌاو قؼؿا آهؿيؿ و ه٘او ظك٦

                                                           
 يله ِاؾ٪ يیىث. بًگك: ٨حط الباقؤباٌؿ، هك ليؿی٭ی هًا٫٨ اوث و ٠که ایى هىهایی هیاو ليؿی٫ و هًا٫٨ هیج٩اوت -2

 .يظ٘ؿألا ،1/13ٓال٘ىائل والكوائل .... ٔ و ؛ابى ظصك ،21/111ٓٔ
 ٔ٘ى ٠٭ائؿ الىل٧. ،111 :الؿق ٠لی الصه٘یة، َ -1
ٓ، ٨حط 8311ٔ ٌ٘اقه ،کحاب اوححابة ال٘كجؿیى وال١٘ايؿیى و٬حالهن، باب ظکن ال٘كجؿ وال٘كجؿة واوححابحهن -1

ٔ21/113.ٓ 
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ؿ ٌ٘ا قا به هایی قا جكک يکًیگ٩ث: اگك چًیى ظك٦  يقول وىم که آهؿيؿ، ویؿيا ٠ل قؾ و بؿل ٌؿ.
ها بك وؽًاو و ا٠ح٭اؾٌاو اِكاق وقلیؿيؿ، ؾق يحیصه قواين. آو جكیى ٌکل به ٬حل هیبؿجكیى و ٨صیٟ

و هىصؿ کايالی قا ظ٩ك کكؾ و ؾق آو آجً ا٨كوؼث،   ها قا ؾوحگیك ي٘ىؾه و ؾق بیى ؼايهوآ يویؿيا ٠ل
جاو بال گكؾیؿ، اگك ؾوث بك يؿاٌحه و جىبه يکًیؿ ٌ٘ا قا ؾق ها گ٩ث: ال ایى وؽًاووپه ؼٙاب به آو

آجً ايؿاؼث ها قا ؾق آو  يها ال کكؾاق ؼىیً ؾوث بك يؿاٌحًؿ، لفا ٠لوىلاين. اها آوایى آجً هی
 و وىؼحًؿ. و ١ٌك لیك قا وكوؾ:

 مااااااار امااااااارا  یااااااات إأاكااااااای اذا ر
 

 و دظااوت ؿـاازا   يوؿاادت كااارأ، ا  مـؽاار 
 

آو اهك اهكی بىیاق هًکك اوث، آجٍن قا قوٌى کكؾم و ٬ًبك ٤ٔبلم ؼؿهحکاقٓ قا ِؿا هى و٬حی ؾیؿم »
 .2«لؾم

ؾق   ييمؾیکحك اوث. و ؾلیل آو ؼبك ٠لبه ِىاب  - ی١ًی پفیك٨حه ٌؿو جىبه ليؿی٫ -لفا ایى ٬ىل 
ـکك گكؾیؿ که  باٌؿ، هگك آيچه ال ابى ٠بان  ٌاو هیو اج٩ا٪ ِعابه بك ٬حل ج١اهل با لياؾ٬ه يىٞ 

و بیاو ؾاٌث که شم الله ٠موشل کىی ظ٫ يؿاقؾ که با   قا ايکاق ي٘ىؾه  يها جىوٗ ٠لکی٩یث ٬حل آو
 ٠فاب الهی ٔی١ًی آجًٓ ٠فاب کًؿ. 

ايؿ. و ؾق ایى هىقؾ به کبلم ی ليؿی٫ِ هًا٫٨، اؼبلَ قا ٌكٖ کكؾهبكای پفیك٨حى جىبه اللهقظ٘هنو ٠ل٘ا 
َجَٰىٌِِيَ إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ: ايؿ که هیالله ٠موشل اوحؿالل ي٘ىؾه ُٕ ۡ ۡركِ ِِف  ٱل ِِ  ٱلٍّ ۡقَى

َ
َٖ  ٱۡۡل َوَّٖ ََتَِؽ  ٱنلٍّةرِ ِٔ

ٓۡ َِٗطرًيا  ُٛ َ َٖ إَِلٍّ  ١٤٥ل ِي ْ وَ دَة ٱَّلٍّ ٜا ۡضَُْع
َ
ْ َوأ ٜا ْ ثُ ٜا ُٕ ِ  ٱۡخذََط ِ ث َف  ٱّللٍّ َٔ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ِ وَأ ٓۡ ّلِلٍّ ُٛ َ٘ ْ هِي ٜا ۡػَُْط

َ
َوأ

َِِٔ٘يۖٞ  ۡؤ ُٕ ۡ َٜۡف يُۡؤِت  ٱل ُ وََق ِِٔ٘يَ  ٱّللٍّ ۡؤ ُٕ ۡ ة  ٱل ٕا ي ـِ ۡصًؿا َق
َ
 ؾق هًا٨٭او گ٘اویب» ]218-211الًىاء: [ ﴾١٤٦أ

 اؾٌاوی٨ك به جأ ا٨ثی یيؽىاه آياو یبكا یاوقی هكگمو  هىحًؿ آو هکاو ىیجكىیپائ و ؾق ؾولغ ا٠٘ا٪
ٓ ؼىؾ اتیو ي ا٠٘الٔ اِبلض و به و بكگكؾيؿ کًًؿ جىبه کهٓ ٍاویا الٔ یکىاي هگك ٓ.بكهايؿ قا و آياو قوؿ

و  بپكوحًؿ قا او و ٨٭ٗ و ٨٭ٗٔ کًًؿ ؼؿا آو ال ؼالّايه قا ًیؼى ىیو آئ ٌىيؿ هحىّول ؼؿا و به بپكؾاليؿ
 ؼىاهًؿ قا هىهًاو پاؾاي ؤ بىؾ ؼىاهًؿ هىهًاو لهكه ال آياو پهٓ. ؾايًؿ و قال٪ و ؼال٫ ؼىايًؿ اؾی٨ك به

 .«ؾاؾ ؼىاهؿ بمقگ پاؾاي هىهًاو به و ؼؿاويؿٓ ؾاٌث
ٗ به ؼا٘ك الله هح١ال و ٨٭ ی ؼىیً اؼبلَ ؾاٌحه باٌؿال ي٩ا٪، ؾق جىبه بًابكایى چىو جىبه کًًؿه

اي ِاؾ٪ بىؾه اوث وگكيه و ٜاهك و باًً٘ قا اِبلض ي٘ایؿ و به ؾیى الهی چًگ ليؿ، ؾق جىبه جىبه کًؿ

                                                           
 .اوث ظىىایى وًؿ  : وگ٩حه اوث ٓ و21/111ٔ ي٨حط الباق -2
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 .2«باٌؿ ال جىبه کًًؿگاو ي٘ی
و  ، اها ال ظید اظکام آؼكت، اگك با ؼؿاويؿ هح١ال ِاؾ٪ بىؾه اوثایى ال ظید اظکام ؾيیىی 

گكؾؾ، بكاوحی که الله  يٟ هیقظن الكاظ٘یى هاأِؿا٬ث ؾاٌحه باٌؿ، په چه کىی هیاو او و قظ٘ث 
 ٠لن. أو الله  .1پفیكؾا يیم هیکبك قأی بًؿگايً ظحی ال ٌكک ٠موشل جىبه

 ی هسلماو هبحج سىم: استهصاء کًًده
 ٌاهل پًس هٙلب: 

 هغلب اول: اهکاو ولىؿ اعحهضاء اص عىی هغلماو<  
 غلماو>ی ههغلب دوم: کفش اعحهضاء کًًذه  
 <هغلب عىم: ؽشوط جکفیش هقیى 
 هغلب چهاسم: هىايـ جکفیش هقیى<  
 ی هغلماو. هغلب پًجن: لبىلیث جىبه اعحهضاء کًًذه 

   هکاو ولىؿ اعحهضاء اص عىی هغلماوهغلب اول: ا

اللم ؾیؿم جا ٬بل ال وقوؾ به بعد ج٩ّیلی اظکام هىل٘ايی که هكجکب اوحهماء گكؾؾ، به بكؼی ال 
ايؿ، و ؾق ٌكی١ث ال ٘كی٫ وظی ه٭ؿق گكؾیؿه ظ٫ و ظ٭ى٬ی که هك هىل٘او يىبث به ؾیگكی ؾاٌحه 

 ن: کًاٌاقه ي٘این. لفا ؾق ایى هصال به بكؼی ال ایى ظ٭ى٪ اٌاقه هی
ُّٚ ال٥ُْف٣ِِ٢ لََعَ ال٥ُْف٣ِِ٢ » ٨كهىؾيؿ:  قوایث اوث که قوىل الله  ةهكیك بىأؾق ِعیعیى ال  َض

َلَِم، وَِخَياَدةُ ال٥َِؽيِو،  ِؿ ََخٌْؿ/ َردُّ الفَّ ٌِ ا َٓ ٬َةِ، َوتَْل٥ِيُج ا١ ْْ ظ٫ » 1«َواِتَتاُع اجَل٨َائِِؾ، َوإَِساةَُث اَلَّ
هىل٘او بك هىل٘او پًس چیم اوث: شىاِب وبلم، ٠یاؾت کكؾو هكیٓ، جٍییٟ شًاله، پفیك٨حى ؾ٠ىت، 

 .«پاوػ گ٩حى به ٠ٙىه

 قوىل الله  چكا که ؛و ال ایى ظ٭ى٪ اوث، ؼىؾؾاقی و پكهیم ال ؾًٌام ؾاؾو و شًگ با هىل٘او

ؽٌ » ٨كهىؾيؿ: ْٙ َتاُب ال٥ُْف٣ِِ٢ ُُ٘ف٬ٌق، َوَِٛخاُلُ ُز ؾًٌام ؾاؾو به هىل٘او ٨ى٫ و شًگ با او ک٩ك » 1«ـِ
                                                           

 ال٭ین.ابى  ،2/181ٓهؿاقز الىالکیى ٔي؛ ٬ك٘ب، 1.111ٓظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا -2
 ابى جی٘یة. ،3/122ٓٓ و 1/111ٔال١٭ل والً٭ل ٔ: ؾقء الح١اقْ يگا -1
هىلن، کحاب الىبلم،  و ؛1/211ٓٓ، ٨حط 2110ٔٔ ٌ٘اقههك باجباٞ الصًائم، ، کحاب الصًائم، باب األيبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.131-21/131ٔ يٓ، يىو1281ٔ ٌ٘اقهباب هى ظ٫ ال٘ىلن لل٘ىلن قؾ الىبلم، 
ًهی ٠ى الىباب والل١ى، ، کحاب األيبؽاقبه قوایث  -1 ال٩حى،  ؾق ٓ، و20/113ٓ، ٨حط 8011ٔٔ ٌ٘اقهؾب، باب ها ی 
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 .کبكٓأ٥ِك اوث و يه ٔبؿیهی اوث که ایى يىٞ ک٩ك، ک٩ك أ .«باٌؿ هی

و ال ؾیگك ظ٭ى٪ هىل٘ايی، ؼىؾؾاقی و پكهیم ال کٍحى هىل٘او و يگه ؾاٌحى ظكهث ؼىو و هال و 
هكؾم قا هؽا٘ب ٬كاق  قوایث اوث که قوىل الله  ةبکكيبأباٌؿ، ؾق ِعیعیى ال  آبكوی هىل٘او هی

يُّ ي٬ٍَْم َ٪َؼا» و ٨كهىؾيؿ:  ؾاؾه
َ
الَ حَْػُروَن أ

َ
ث؟ گ٩حًؿ: ؼؿا و قوىل او ؾايیؿ که ایى چه قولی اوآیا هی «أ

ها گ٘او بكؾین که ایى قول قا به ياهی ٤یك ال يام آو ؼىاهؿ ياهیؿ. په  گىیؿ: ؾايًؿ. قاوی هیبهحك هی
١َيَْؿ بَِي٬ِْم اجلَّْطؽِ »٨كهىؾيؿ:   قوىل الله

َ
 ؟آیا اهكول قول يعك ٬ٔكبايی، ؾهن ـی العصهٓ يیىث «أ
ة اَْلَؽامِ »٨كهىؾيؿ:  وىل اللهگىيه اوث. قگ٩حین: بله یا قوىل الله ایى ١َيَْفْج ةِاْْلَْْلَ

َ
يُّ ةََْلٍ َ٪َؼا، أ

َ
 «أ

  گىيه اوث. قوىل اللهایى کؿام ٌهك اوث؟ آیا ٌهك ظكام ٔهکهٓ يیىث؟ گ٩حین: بله یا قوىل الله ایى

بَْلاَرُك٣ْ، »٨كهىؾيؿ: 
َ
ؽَاَىُس٣ْ، وَأ ْْ َ

ْم٬َا١َُس٣ْ، وَأ
َ
ُطْؽ٤َِث ي٤ِ٬َُْس٣ْ َ٘إِنَّ ِد٤َاَءُز٣ْ، وَأ َٞ ٢َْيُس٣ْ َضَؽاٌم،  َْ

ُج  ْٖ الَ َ٪٠ْ ة٢ََّ
َ
جاو و جاو و آبكویهای ٌ٘ا و اهىاله٘ايا ؼىو «؟َ٪َؼا، ِِف َك٫ِْؽُك٣ْ َ٪َؼا، ِِف ةََْلُِز٣ْ َ٪َؼا، أ

جاو هايًؿ ظكهث ه٘یى قول ؾق ه٘یى هاه ؾق ه٘یى ٌهك، بك ٌ٘ا ظكام اوث. آیا هى ٔپیام ؼؿا هایشاو
٩ُ ل٦ْ٥َِ »وايؿم. گ٩حین: آقی، ٨كهىؾيؿ: قآ ق ُٖ ٍٔ ُحَت٢ِ

َ٘إ٩َُّ٧ِ ُربَّ ٤َُت٢ِ ائَِب،  َٖ اِ٪ُػ ا١ ِٔ اللَّ ٢َُْ٘يَت٢ِ ال٣٫َُّ٢َّ اْك٫َْػ، 
ْوََع َلُ 

َ
باق الها بك ایى گىاه باي، په هك آيکه ظأك اوث ٔایى پیام قآ به کىی که ٤ایب اوث  «ُ٪٬َ أ

قوايؿ، هٙلب قا بهحك ؾقیابؿ؛ و  قوؿ، ال کىی که به او هی ٓ بؿو هیبكوايؿ. ٌایؿ آو که ایى ٔپیام
ٍْٓو »٨كهىؾيؿ:   پیاهبكایًچًیى بىؾ که  َٛاَب َب ُيُس٣ْ رِ ْٓ ارًا، يرَْضُِب َب َّٙ ُٞ ِػي  ْٓ ٬ا َب ُٓ په ال  «الَ حَؽِْس

 .2:هى، با لؾو گكؾو یکؿیگك به ک٩ك بال يگكؾیؿ

-ايؿ ـکك هیکه اهام هىلن قوایث کكؾه قا آيچًاو  په ال ایًکه ؼٙبه قوىل ؼؿا  ةابى جی٘ی

 ها و اهىال پكؾاؼحًؿ که بكی ظكهث ؼىولهؤبه هى په ال ایى، به ٘ىق ؼاَ»... گىیؿ:  هی ي٘ایؿ،
و چىو اوبلم آهؿ ج٘اهی ایى ا٠ح٭اؾات و باوقهای  .1«ٌؿ هی اوان ا٠ح٭اؾات شاهلیث هباض ٌ٘كؾه

٨كهىؾيؿ:   گكؾیؿ، با٘ل ا٠بلو ي٘ىؾ، قوىل الله او هیشاهلیث قا که بكؼی هًصك به کٍحى ؾیگك
اَل ....»

َ
ءٍ  ُُكُّ  أ ْمؽِ  ٦٤ِْ  ََشْ

َ
َاِ٪٢ِيَّثِ  أ

ْ
َاِ٪٢ِيَّثِ  َوِد٤َاءُ  َم٬ُْى٬ٌع، ََٛػَمَّ  ََتَْج  اجل

ْ
ٌث، اجل َْ َل  َوإِنَّ  َم٬ُْى٬ وَّ

َ
 َدمٍ  أ

                                                                                                                                                         

اًرا» باب ٬ىل الًبی: َّٙ ُٞ ِػي  ْٓ ٬ا َب ُٓ ی٘او، باب بیاو ٬ىل هىلن، کحاب اإل و ؛21/13ٓٓ، ٨حط 1018ٔٔ ٌ٘اقه «...اَل حَؽِْس
َتاُب ال٥ُْْف٣ِِ٢ ُُ٘ف٬ٌق، َوِٛخَ » الًبی: ؽٌ ـِ ْٙ  ٓ.121-1/121ٔ يٓ، يىو221ٔ ٌ٘اقه «اُلُ ُز

هىلن،  و ؛21/13ٓٓ، ٨حط 1011ٌٔٔ٘اقه ک٩اقا ....،  ي: ال جكش١ىا ب١ؿي، کحاب ال٩حى، باب ٬ىل الًبيبؽاقبه قوایث  -2
 ٓ.212-22/210ٔ يٓ، يىو2813ٔ ٌ٘اقههىال، ٠كاْ واألکحاب ال٭ىاهة، باب ج٥لیٛ جعكین الؿهاء واأل
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 ُّ َى
َ
ثَ  اة٦ِْ  َدمُ  ِد٤َائ٨َِا ٦٤ِْ  أ َٓ َارِِث، ة٦ِْ  َربِي

ْ
ًٓا ََكنَ  اْل ػٍ  ةَِِن  ِِف  ُمْفَْتِْى ْٓ َخ٢َْخ٩ُ  ـَ َٜ گاه » 2.«ُ٪َؼي٠ٌْ.. َذ آ

و  هكول لیك پاهای هى يهاؾه ٌؿه اوثباٌیؿ، هك آيچه هكبىٖ به شاهلیث اوث، بی ا٠حباق اوث و ال ا
اذك  یقا بآو که یؼىي اذك اوث. و يؽىحیىی و بی ٌؿه، هل٥ قیؽحه که ؾق شاهلّیثی هك ؼىيی بهاؼىو
بىؾ و "هفیل"  و١ؿ" ٌیك ؼىقؾهی"بً ؾق هیاو که ظاقخ" اوث بىة امٓ "قبی١کًن، ؼىو٠ٔ٘ىلاؾهیه ا٠بلم

  .«قوايؿيؿ ٬حل او قا به

ٌؿ، ظكام ا٠بلو و ال آيصا که اوبلم قیؽحى ؼىو ا٨كاؾ قا به ياظ٫، آيچًاو که ؾق شاهلیث ايصام هی
جىاو به  له ه٭كق ٨كهىؾيؿ که ال آو ش٘له هیؤالله ٠موشل ٌكائٟ و ٬ىايیى و ظؿوؾی قا ؾق ایى هى ي٘ىؾ،

ؾق ِعیعیى که ال ٠بؿالله بى هى١ىؾ قوایث گكؾیؿه، اٌاقه ي٘ىؾ آيصا که   قهً٘ىؾ قوىل الله
٬ُل اهللِ، إاِلَّ  اَل َُي٠ُِّ َدُم اْمؽِئٍ » ٨كهىؾيؿ: ـُ ِِن َر

َ
ْن اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل، وَأ

َ
/ ةِاِضػی ذَََلثُمْف٣ٍِ٢ يَْل٫َُػ أ

ِؿ، َواثلَِّيُب الؾَّاِِن،  ْٙ ُؿ ةِاجلَّ ْٙ ثِ وَ اجلَّ َْ ارُِق َِلِي٩ِِ٨ َاتلَّارُِك ل٢َِْش٥َا َٙ ؼىو ايىاو هىل٘ايی که گىاهی » 1«ال٥ُْ
گكؾؾ، هگك به هىشب  ی او هىحن، ظبلل ي٘یهؾهؿ هیچ ه١بىؾ بك ظ٭ی شم الله يیىث و هى ٨كوحاؾهی

وشىؾ الؾواز گكؾؾٓ و آيکه با  ؾق بكابك کٍحًً ٬ّٔاَ هی یکی ال ایى وه: آيکه ؾیگكی قا کٍحه اوث
  .«و ال ش٘ا٠ث هىل٘اياو شؿا ٌؿه اوث  و آيکه ؾیًً قا جكک کكؾه کكؾو هكجکب ليا گكؾؾ

ََل٩٤ِِ »و ؾق بكؼی ال ٘ك٪ ایى ظؿید آهؿه اوث:  ـْ ِ َػ إ ْٓ َؽ َب َٙ ْو َز
َ
یا ایًکه په ال اوبلم آوقؾو،  «أ

و ایى  .1یا ایًکه په ال اوبلم آوقؾو، هكجؿ گكؾؾ« اقجؿ ب١ؿ اوبلم»ه اوث: ٌىؾ. و ؾق قوایحی آهؿ کا٨ك 
ارُِق َِلِي٩ِِ٨ َاتلَّارُِك وَ »باٌؿ که ٨كهىؾيؿ:  هی  قوایات ٌىاهؿ و گىاهايی بك ایى قهً٘ىؾ قوىل الله َٙ ال٥ُْ

ثِ  َْ باٌؿ. و ایى ؾق  ل ؾیى هیؿ که جكک ي٘ىؾو ؾیى با اقجؿاؾ اکًًقا جبییى هیو ؾق وا٬ٟ ه١ًای آو «ل٢َِْش٥َا
بب اقجؿاؾ وی ال چه يى٠ی کًؿ که و و ج٩اوجی ي٘ی باٌؿ يکه ال اوبلم هكجؿ گكؾؾ، هیبكگیكيؿه هك آ

 .1«گكؾؾ، اگك به اوبلم بال يگكؾؾ گىيه ٬حل وی واشب هیو ایى باٌؿ. هی

و هع٘ؿ  االالله ی الاله ی ٘یبهکه گاهی هىل٘ايی که به کل٘ه ا ایى جىٔیط بكای ها آٌکاق گكؾیؿب
و ٜاهكًا و باًً٘ا بؿاو ه١ح٭ؿ بىؾه، په ال اوبلم  و ٨كائٓ اوبلم قا به شا آوقؾه   قوىل الله گىاهی ؾاؾه

و ایى لهايی اوث که هكجکب يا٬ٕی ال يىا٬ٓ ٬ىلی یا ١٨لی یا  گكؾؾ. و هكجؿ هی وقؾيً کا٨ك گٍحه آ
                                                           

 ٓ.1/112ٔ يٓ، يىو2121ٔ ٌ٘اقههىلن، کحاب العس، باب ظصة الًبی،  به قوایث -2
 پیٍحك جؽكیس آو گفٌث. -1
 ابى ظصك. ،21/120ٓٔ ي٨حط الباق -1
 ،22/211ٌٓكض ِعیط هىلن ٔ و ؛ابى ظصكٓ 21/120ٔ ي٨حط الباق ي؛اهام الٍا١٨ ،111ٓ-21/111م ٔ: األيگا -1

 .ييىو



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     111

  

  بكؼی ال هىل٘ايايی که ه٘كاه قوىل الله ا٠ح٭اؾی ای٘او گكؾؾ، ه٘چىو اوحهماء به ؾیى، آيچًاو که

ٌاو گىيه په ال ای٘او آوقؾوو ایى بك لباو آوقؾيؿ ی ک٩ك قاو کل٘ه  کكؾيؿ، هكجکب آو گٍحهشهاؾ هی
ال ایى ٬اقیاو »ی جبىک گ٩حًؿ: و کل٘ات ک٩ك آهیمی که بك لباو آوقؾيؿ آو بىؾ که ؾق ٤موه کا٨ك ٌؿيؿ.

په الله  .2«قو٤گىجك و جكوىجك به هًگام قویاقویی با ؾٌ٘ى يؿیؿینجك و ؾ٬كآو ِٔعابهٓ ٌکن گًؿه
ِۡ ﴿ ها ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ:و آوؤ٠موشل ؾق ٌ ٍّ٘ة ََنُُٜض َوََْٗۡكُتۚٗ ًُ َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ

َ
َوَّهِٖ َقد

 ِ ث
َ
ِ أ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ۚٗ  ڡَُ ۡٓ ُِس  الحىبة:[ ﴾...ََل َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘

 هكاؾ: ًٔؿیگىیه ،یکً بالؼىاوثٓ ياهًصاقٌاو یو کكؾاقها ياقوا وؽًاو ؾقباقهٔ آياو ال اگك»[ 81-88
 و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى. نیکكؾیه یو ٌىؼ یبالٓ گكیه٘ؿ با و بلکه يبىؾه و هىؽكه ١٘ى ها
 په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٕ ٔکكؾ؟ یو ٌىؼ یبال جىاویه ٥٘بكيیپ

 .«ؿیاٌؿه کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال
گىیًؿ: آياو که  ... ؾیؿگاه کىايی که ؾق هىقؾ ه٘چىو ایى آیات هی»گىیؿ: یه  ةی٘یابى ج

بىؾيؿ کهٓ په ال اٜهاق ای٘او به لباو، با وشىؾ ک٩كی که ؾق ٬لىب  هؽا٘ب ایى آیه بىؾيؿ: ٔال هًا٨٭او
  .1باٌؿ ؼىیً پًهاو ؾاٌحًؿ، کا٨ك ٌؿيؿ، ِعیط ي٘ی

گكؾؾ و گ٩حه  و ای٘او ا٘بل٪ ي٘یو به آ  با وشىؾ ک٩ك ٬لبی، ک٩ك بىؾهچكاکه اٜهاق ای٘او به لباو 
ىوحه کا٨ك بىؾيؿ و هیچگاه ای٘او يیاوقؾه ها پیچكا که آو ؛جاو کا٨ك ٌؿیؿٌىؾ، په ال ای٘او آوقؾو ي٘ی

ها ا٘بل٪ گكؾؾ. و اگك ه١ًا چًاو ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ که: ٌ٘ا په ال ایًکه بىؾيؿ که ل٩ٛ ای٘او بك آو
که هّؿا٪ آیات هًا٨٭یى ؾق يٝك گك٨حه ٌىيؿٓ آياو  اٜهاق ای٘او کكؾیؿ، اٜهاق ک٩ك ي٘ىؾیؿ ٔؾقِىقجی

گىيه بىؾيؿ؛ بلکه ه١ًای و پیىوحه ایى کكؾيؿؼىیً اٜهاق ي٘ی ٔهًا٨٭اوٓ ک٩ك ؼىیً قا شم يمؾ ؼىاَ
ها يالل ای ؾق هىقؾ آوآیه ال ایى ٬كاق اوث که چىو هؽا٘بیى آیه، ي٩ا٪ وقلیؿيؿ و جكویؿيؿ که وىقه

ٌاو کا٨ك و کل٘ات اوحهماء قا بك لباو آوقؾيؿ، په ال ای٘او آوقؾو ٌاو قا آٌکاق ي٘ایؿگٍحه و ي٩ا٪ ٬لبی
... جا آيصا که  کًؿ ايؿ، ؾاللث ي٘یها پیىوحه هًا٫٨ بىؾهبك ایًکه آو ال٩اٜی که ؾق آیه ـکك ٌؿه ؿ. وٌؿي
ًِ ؼىؾ گ٘او آو يؿاٌحًؿ که با بك لباو گىیؿ: لفا آيچه پیٍحك گفٌث بك آو ؾاللث ؾاقؾ که آو هی ها پی

گىيه و ایى ال٩اٜی ک٩ك يیىثبىؾ که چًاو ٌاو ایى آوقؾيؿ چًاو ال٩اٜی هكجکب ک٩ك گٍحًؿ، بلکه گ٘او
و آیات و قوىلً ک٩كی اوث که ِاظبً با اقجکاب   بىؾ که با يمول آیه، جبییى گكؾیؿ که اوحهماء به الله
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بك آو  ة ؾاقيؿ؛ و ایى وؽى ابى جی٘یو ایى ظال هًا٨٭او اوث که ٜاهكا ای٘او آوقؾه و ک٩ك قا ؾق با٘ى پًهاو هی -1

 ی٘او بىؾيؿ که هكجکب چًاو اهكی گٍحًؿ. ؾاللث ؾاقؾ که آياو ال هًا٨٭او يبىؾيؿ و ؾق وا٬ٟ هىل٘ايايی ١ٔی٧ اإل
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ا ال ای٘او ١ٔی٩ی بكؼىقؾاق هگكؾؾ و ایى آیه بك آو ؾاللث ؾاقؾ که آو آو، په ال ای٘او آوقؾو، کا٨ك هی
ٌاو ایى يبىؾ که چًیى ؾايىحًؿ، ٌؿيؿ، لیکى گ٘اويً قا هیو هكجکب ایى ١٨ل ظكام که ظكام بىؾ بىؾيؿ

وقؾيؿ چًیى کل٘اجی و آياو به شىال بك لباو آ که با اقجکاب آو کا٨ك ٌىيؿ.هن ک٩كی ٠٘لی ک٩ك اوث، آو
 .2..«ه١ح٭ؿ يبىؾيؿ.

ه١ح٭ؿ  بًابكایى ال آيصا که اهکاو و٬ىٞ اوحهماء و ؾًٌام و اهايث ال وىی هىل٘ايی که ٜاهكًا و باً٘اً 
ای لهؤباٌؿ، لفا ٌایىحه اوث که ظکن آو ؾق ٌكی١ث اوبلم ؾايىحه ٌىؾ. و ایى هى به اوبلم اوث، هی

 پكؾالین.اوث که ؾق هٙلب ؾوم بؿاو هی

   .هغلب دوم: حکن هغلمايی که اعحهضاء وسصد
و اهايث کًًؿه، هىل٘او باٌؿ، بؿوو  اگك ؾًٌام ؾهًؿه »گىیؿ:  هی  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل

باٌؿ. و  و ؾیگكاو هی  ةقب١أی ئ٘هأٌىؾ. و ایى هفهب  و کٍحه هی  هیچگىيه ؼبل٨ی ؾق ایى لهیًه، کا٨ك ٌؿه
 .1«... ـکك گكؾیؿو   ةىؾيؿ، ه٘چىو اوعا٪ بى قاهىیپیٍحك کىايی که ؾق ایى لهیًه اش٘اٞ قا ظکایث ي٘

ق ؾق کا٨ك و ظبلل الؿم بىؾو هىل٘ايی که به الله ٠موشل ؾًٌام ؾهؿ، ؾ»گىیؿ: هی ٠یاْ  ي٬أ
کًؿ که ؾق ایى لهیًه گ٩حه اوث: ي٭ل هی  ٯهال ... وپه الهیاو اهل ٠لن ؼبل٨ی وشىؾ يؿاقؾ 

  .1گكؾؾ ي٘ی ةهكیک ال هىل٘اياو که به الله ٠موشل ؾًٌام ؾاؾه ٔو اهايث کًؿٓ کٍحه ٌؿه و اوححاب
قا ؾًٌام یا یکی ال ايبیاء  هك آيکه چه هىل٘او باٌؿ یا کا٨ك، چىو قوىل الله »گىیؿ:  هی ٯو هال

 .1«گكؾؾ ي٘ی ةو اوححاب  ؾهؿ، کٍحه ٌؿه
ظ٘ؿ ؾق هىأٟ هح١ؿؾی بؿیى ظکن جّكیط ي٘ىؾه اوث؛ ال ش٘له آيچه ؼبلل به وًؿي ال أو اهام 

گ٩ث: هك آيکه چه هىل٘او باٌؿ یا کا٨ك، کل٘اجی ٠بؿالله  بىأًٌیؿم که »گىیؿ:  ظًبل قوایث کكؾه که هی
ظكهحی يىبث به الله ٠موشل باٌؿ، ظکً٘ ٬حل اوث؛ و ایى قا بك لباو آوقؾ که ؾق آو اهايث و بی

 .1«اوث ةهفهب اهل هؿیً
آيکه چه  هك»ايؿ: ظ٘ؿ جّكیط ي٘ىؾه و بیاو ؾاٌحهأه٘چًیى ؾق قوایث ظًبل آهؿه اوث که اهام 

ی قا هحىشه و اهايث کًؿ، یا ایًکه ٠یب و ي٭ّ  ؾًٌام ؾاؾه چىو به قوىل الله  ،ٌؿ یا کا٨كهىل٘او با
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 .2«باٌؿ ، ظکً٘ ٬حل هیگكؾايؿ ایٍاو
ین ال و ه٘گی قا ـکك کً  ؾیگكاو قا ؾيبال کكؾه ظ٘ؿ وأاها اگك بؽىاهین ؾق ایى لهیًه قوایات اهام 

« ظکن اوحهماء»آيچه ؾق ٨ّل اول ال ایى باب  ، لفاٌىین هی ؾوقه٭ّىؾ و هكاؾ ؼىیً ؾق ایى باب 
ٞ ول٧ و کحاب و وًث و اش٘ای چكا که ؾق آو ٨ّل، اؾله ؛ؿکً ؾق ایى لهیًه ک٩ایث هی ،بیاو گكؾیؿ

ی الله ٠موشل و ی بك ک٩ك و اقجؿاؾ اوحهماء کًًؿهٌاو، هبًو پیكاواو ة قب١ی هفاهب أيّىَ ٠ل٘ا ال ائ٘ه
 ام. ك ي٘ىؾهـک پیاهبكايً و ؾیى اوبلم قا

 هغلب عىم: ؽشوط جکفیش هقیى 
چىو بؽىاهین ایى ظکن وأط و هٍؽُ قا بك ا٨كاؾ ه١یى و هٍؽّی جٙبی٫ ؾهین، بایىحی ال 

یابین  به کلی قهایی 1ذیكپفیكی ال اظىاوات و ؾيبال کكؾو قوي اهل بؿ٠ثؤو ج  هىی و هىن و ٠ا٩٘ه
ؾق پیً  - اهل وًث و ش٘ا٠ث -كوی ي٘ىؾيؿ ها پیکه ال آو قا و کىايی بلکه هًهس ول٧ ِالط 

  .1باًٌؿٌاو هیجكیى هكؾهاو يىبث به هكؾم و با ج٭ىاجكیىها ههكباوچكا که آو گیكین؛
هی اظکام ج٭ىای بك ايىاو واشب اوث که ؾق ج٘ا»گىیؿ:  هی هه هع٘ؿ بى ِالط بى ٠ری٘یى ٠بل

و  له أبه ؾيبال هك چه وكی١حك ٨یّله ؾاؾو هىا و ها ٠٘ل يکكؾه والهی قا پیٍه کًؿ و ٠صىاليه يىبث به آ
و و اظىاوات، بؿو  ی جک٩یك که بكؼی بك اوان ٤یكت و ٠ا٩٘هلهؤِؿوق ظکن يباٌؿ، بىیژه ؾق هى

که اگك ٌؽّی ؾیگكی قا  کًًؿ، با وشىؾی قا بك ؾیگكاو ا٘بل٪ هیهل و بكقوی آوؤک٘حكیى ج٩کك و ج
قی بك و اظکام بىیا گكؾؾ ی آو بال هییى ج٩کیك به گىیًؿهجک٩یك کًؿ و وی هىحع٫ جک٩یك ٌؿو يباٌؿ، ا

... ه٘چًیى واشب اوث که جكن ال جک٩یك کىايی يؿاٌحه باٌین که الله گكؾؾ  جک٩یك اٌؽاَ هحكجب هی
ی ههن و ..ٓ، بلکه يکحهه٘چىو یهىؾ و يّاقی و هٍكکاو و .ايؿ، ٠ٔموشل و قوىلً آياو قا جک٩یك کكؾه

                                                           
ة يىاق البهیولىاهٟ األ ؛2131ٓ-1/2132ظ٘ؿ بكوایة ابًه ٠بؿالله ٔأهام : هىائل اإليگا و ؛111 :َهل ال٘لل، أظکام أ -2

 .يو٩اقیً ،2/131ٓٔ
باٌؿ؛ و اهل وًث و هی ةه٭ّىؾم ال اهل بؿ٠ث ؾق ایى لهیًه ال وىیی ؼىاقز و ه١حمله و ال وىیی ؾیگك هكشئ -1

٨حاوی وقوائل و٘اظة  و ؛1/118ٓث. بًگك: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔش٘ا٠ث قاه هیايه و ووٗ قا ؾق بیى ایى ؾو پی٘ىؾه او
ٌیػ: ٓ 111-101ٔ :هل الىًة والص٘ا٠ة، َأٔىابٗ الحک٩یك ٠ًؿ  و ؛2/11ٓال١بلهة هع٘ؿ بى ابكاهین آل الٍیػ ٔ

 ٌیػ بکك ،هل الىًةأؾقء ال٩حًة ٠ى  و ؛، و ووٙیة اهل الىًة والص٘ا٠ة بیى ال٩ك٪، ؾ. هع٘ؿ باکكیني٠بؿالله ال٭كي
 لیؿ. بىأ

 ابى جی٘یة.، 111-111 :" َي: بیاو هفا الصايب ٨ی "الكؾ ٠لی البکكيگا -1
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 .2«له آو اوث که هیاو ٌؽُ ه١یى و ٤یك ه١یى ج٩اوت ٬ائل ٌىینؤواشب ؾق ایى هى بلکه 
هك آيکه »گىیًؿ:  و بك ایى اوان اوث که هی وت ٬ائلًؿاهل وًث هیاو ٌؽُ ه١یى و ٤یكه١یى ج٩ا

 .«له ا٠ح٭اؾ ؾاٌحه باٌؿ، کا٨ك اوثؤقا هكجکب گكؾؾ، یا ایًکه به ٨بلو هى  چًاو بگىیؿ یا چًاو ٠ل٘ی
کًًؿ،  ًاو ٬ىل یا ١٨ل یا ا٠ح٭اؾی گكؾیؿه، به ٘ىق ه١یى و هٍؽُ ظکن ک٩ك ي٘یلیکى بك آيکه هكجکب چ

و ؾق وا٬ٟ په ال جع٭٫ ٌكوٖ و  و هىايٟ آو هًح٩ی گكؾؾ. ٫ گكؾیؿه که ٌكوٖ جک٩یك هع٭هگك لهايی
و ؾق ایى جک٩یك ي٘ىؾو با  کًًؿ ٌؽُ ه١یى و هىقؾ يٝك ظکن هیايح٩اء هىايٟ جک٩یك اوث که به ک٩ك 

 کًًؿ.  ٌكایٗ آو، ال الله ٠موشل و قوىلً ا٘ا٠ث هیٔىابٗ و 
یک ال هىل٘اياو شایم يیىث که هىل٘ايی ؾیگك قا جک٩یك کًؿ بكای هیچ»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی

ىاب بكای گكچه هكجکب ؼٙا و اٌحباه ٨ٔاظًٓ گكؾیؿه باٌؿ، جا ایًکه ظصث بك وی ا٬اهه گكؾؾ و قاه ِ
ٌىؾ و هك آيکه اوبلهً به ی٭یى به اذبات قویؿه باٌؿ، با ٌک و جكؾیؿ اوبلم ال وی  وی قوٌى و وأط

 .1«گكؾؾ ی ٌبهه، لایل ي٘یی ظصث و الالهٌىؾ، بلکه اوبلم وی شم په ال ا٬اهه بكؾاٌحه ي٘ی
ی ؾق ظ٫ ٌؽّی ه١یى هًح٩ی باٌؿ که گاه بكای جک٩یك، ٌكوٖ و هىاي١ی هی»گىیؿ:  ه٘چًیى هی

و هىايٟ  که ٌكوٖ جک٩یك جع٭٫ یا٨حه باٌؿ، هگك لهايی ك هٙل٫ هىحلمم جک٩یك ه١یى ي٘یو  جک٩ی .اوثه
ها ایى ي٘ایؿ، چكا که آوقوٌى هی ةئ٘أظ٘ؿ و ٠٘ىم أله قا ٠٘لکكؾ اهام ؤجک٩یك هًح٩ی باٌؿ و ایى هى

هؿ یا ٨بلو بكؾيؿ ٔال ٬بیل: هك آيکه ٨بلو ٬ىل قا بگىیؿ یا ٨بلو ٠٘ل قا ايصام ؾ٠٘ىهات قا به کاق هی
گكؾؾٓ اها ؾق بىیاقی ال هىاقؾ، کىايی قا که چًیى ال٩اٜی قا بك لباو  ا٠ح٭اؾ قا ؾاٌحه باٌؿ، کا٨ك هی

 .ةی١ًی شه٘ی .1«کكؾيؿآوقؾيؿ، به ٘ىق هٍؽُ و ه١یى جک٩یك ي٘ی هی
با ایى  اوثای ه١كو٦ لهؤی جک٩یك ه١یى، هىلهؤهى»گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب و اهام هع٘ؿ بى 

هك »که: چىو ک٩ك بىؾو بك لباو آوقؾو ٬ىلی بیاو گكؾیؿه باٌؿ و ؾق هىقؾ جل٩ٛ آو بیاو گكؾیؿه: جىٔیط 
قا بك لباو آوقؾ، به ک٩كي لیکى چىو ٌؽّی ه١یى آو« ٌىؾ لی قا بك لباو آوقؾ، کا٨ك هیآيکه چًاو ٬ى

 .1«گكؾؾ بك وی ا٬اهه گكؾؾ ٌىؾ جا ایًکه ظصحی که جاقک آو کا٨ك هی ظکن ي٘ی
ج٩اوت ٬ائل ٌؿو هیاو جک٩یك ه١یى و ٤یك ه١یى، ؾق هیاو اهل وًث و ش٘ا٠ث هبًی بك یک و ایى 
م ؾق ظ٫ گًهکاقاو و کا٨كاو، ذبىت آو ؾق ظ٫ باٌؿ و آو ایًکه: ال ذبىت و٠یؿ ٠ا ا٠ؿه هیاِل و ٬

                                                           
 ٓ.1/112ال٭ىل ال٩٘یؿ ٠لی کحاب الحىظیؿ ٔ -2
 ٓ.21/188هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔالکیبليیةٓ ٔ -1
 ٓ.11/281ٓ و 11/111ٔٓ و 111ٔ-21/111ه٘او، ٔ -1
 ٬اون.ٓ شٟ٘ ال١بلهة ٠بؿالكظ٘ى بى 1/111الؿقق الىًیة ٔ -1
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 آیؿ.اٌؽاَ و ا٨كاؾ ه١یى اللم ي٘ی
ٌىؾ، و  هی بك و٠یؿ ؾاؾه ي٘یلیکى بك ٠لیه ٌؽُ ه١یى، ٌهاؾت و گىا»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی 

  چكا که اهکاو آو وشىؾ ؾاقؾ که ؛ٌىؾ يیم به ؾولؼی بىؾو ٌؽُ ه١یًی ال اهل ٬بله گىاهی ؾاؾه ي٘ی
و٠یؿی ٔکه به ٘ىق ٠ام ؾق يّىَ ـکك گكؾیؿهٓ به ؼا٘ك هع٭٫ يگكؾیؿو ٌك٘ی یا ذبىت هاي١ی ٔال 

و یا  هكجکب گكؾیؿه، بؿو يكویؿه باٌؿ هو چه بىا که جعكین آيچ يٟ جک٩یكٓ بؿو هلع٫ يٍؿه باٌؿهىا
 .2«ایًکه ال ايصام ١٨ل ظكام، جىبه کكؾه باٌؿ

ايؿ که بایىحی هك ؾو هع٭٫ اها اهل ٠لن بكای ظکن ي٘ىؾو به ک٩ك هىل٘او ؾو ٌكٖ ٠ًىاو کكؾه
 گكؾيؿ: 

٠باقت به  هه گكؾؾ؛، ا٬اؾق ٌكی١ث الله هح١الآو ٬ىل یا ١٨ل یا ا٠ح٭اؾ  ک٩ك بىؾو ییکی آيکه اؾله -2
 .1که ٌؽُ هكجکب گكؾیؿه، ؾق ؾیى الله ٠موشل ذابث گكؾؾ اهكی بایىحی ک٩ك بىؾو ؾیگك،

ی١ًی اوحهماء ي٘ىؾو ؾیى جٙبی٫ ؾاؾه ٌىؾ، بك اوان  :اها چًايچه ایى ٌكٖ بك هىٔىٞ هىقؾ بعد
ج٘ىؽك ی ؾیى و به ؾيبال آو ؤىض ک٩ك و اقجؿاؾ اوحهماء کًًؿه  ی ١ٙ٬ی که پیٍحك ـکك ٌؿ، بهاؾله

ِۡ ﴿ گكؾؾ و اگك ؾق ایى لهیًه شم ایى کبلم الله ٠موشلی الله ٠موشل و پیاهبكايً قوٌى هیکًًؿه ًُ
 ِ ث
َ
ِ أ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦوََءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ۚٗ  ڡَُ ۡٓ ُِس ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘  ﴾...ََل َتۡكَذِؾُروا

ی ؾیى کا٨ی بىؾ، اها ؾالیل ٌك٠ی ؾق ایى لهیًه بىیاق وحهماء کًًؿهبىؾ، بكای اذبات ک٩ك و اقجؿاؾ ا ي٘ی
قا که ؾیى قا به ج٘ىؽك   ؼىو ا٬ىاهی قوايؿ. و قوىل الله  باًٌؿ که ١ٙ٬یث و جىاجك ایى ظکن قا هیهی

 ی قب ال١ال٘یى اوحهماء و ج٘ىؽك وقلیؿيؿ، هؿق ا٠بلو ي٘ىؾيؿ. و قیٍؽًؿ گك٨حًؿ و به ٨كوحاؾه
یا به ٠باقت ؾیگك: ايٙبا٪ ظکن بك  گكؾیؿه؛ ؾق ظ٫ هىل٘ايی که هكجکب ک٩ك ی ظصثا٬اهه -1

 .1گكؾؾٌؽُ ه١یى ال ایى شهث که ٌكوٖ جک٩یك ؾق ظ٫ وی هع٭٫ و هىايٟ آو هًح٩ی 
 باٌؿ.  ی آو يیالهًؿ جىٔیط بیٍحكی هیو ٔابٙه  ی ظصث ال ظید ه١ًا و اؾلهاها ا٬اهه 

 ی حجث:اها هقًای الاهه
با آو آهؿيؿ، به هكؾم؛ الله  و آو ٠باقت اوث ال: قویؿو ؾ٠ىت الله ٠موشل که قوىل الله 

ِِ ﴿ ٨كهایؿ: ٠موشل هی ًُ ٞۖ ۡزَبُ َشَفََٰؽةا
َ
ٍء أ يَّ ََشۡ

َ
ِۡ أ ًُ ٞۖ ُ وِِحَ إََِلٍّ َفََٰؾا  ٱّللٍّ

ُ
ۚٗ َوأ ۡٓ َُ٘س ِٛيُؽۢ ثَحِۡن َوبَۡح َش

                                                           
 ٠بلهة هع٘ؿ بى ٠ری٘یى. ،1/211ٓ: هص٘ىٞ ٨حاوی وقوائل ٔيگا و؛20/111ٓٓ و 11/111ٔهص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -2
 هع٘ؿ بى ٠ری٘یى. هك ؾو يگاٌحهٓ 211و  1/211هص٘ىٞ ٨حاوی وقوائل ٔ ٓ و1/112ال٭ىل ال٩٘یؿ ٔ -1
 یى.ابى ٠ری٘ ،211ٓو  1/218٘ىٞ ٨حاوی وقوائل ٔهص ٓ و1/112ال٭ىل ال٩٘یؿ ٔ -1
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ۡؿَءانُ  ٌُ ّۡ ِٗؾَرُكٓ ثِِٙ  ٱ
ُ
ٖۢ ثََْلَ  ۦِۡل َٔ  بك او جأ ىثیک یگىاه ،یگىاه ىیباالجك: بگى» ]23ي١ام: األ[ ﴾...َو

 ىیآ که اوث ىیا آو لیؾل ىیبهحكٕ ٔاوث گىاه و ٌ٘ا هى اویه ؼؿا: بگىٓ ؾهؿ؟ یگىاه هى يبّىت ِؿ٪
 .«ؾهن نیب بؿاو قوؿیه هابؿاو ٬كآو ىیا که قا یکىاي و ج٘ام ٌ٘ا جا اوث ٌؿه یوظ هى به ٬كآو

او و يمول کحب و بكاوحی ظصث الله هح١ال بك بًؿه با اقوال پیاهبك»گىیؿ: یه ن یاهام ابى ٬
ؿاو شاهل باٌؿ، ا٬اهه گكؾیؿه قا ٨كا گیكؾ یا يىبث بجىايایی او ؾق ؾقیا٨ث آو، چه آو و وی قویؿو آو به 

حه باٌؿ، و ال آو يهی کكؾه، ؾاٌ بًابكایى هك آيکه جىايایی ًٌاؼحى آيچه الله ٠موشل بؿاو اهك ي٘ىؾه  اوث.
و الله  ٭ی٭ث ظصث بك وی ا٬اهه گكؾیؿه اوثًاوؿ، ؾقظقا يٍؾق ٨كاگیكی آو کىجاهی وقلؾ و آو اها

کًؿ هگك په ال ا٬اهه ظصث بك وی؛ په چىو وی قا به ؼا٘ك گًاهً  ٠موشل اظؿی قا ٠فاب ي٘ی
  .2...«اوثهصالات کًؿ، ؾقظ٭ی٭ث به ؼا٘ك ظصحً بك ٜلن ي٘ىؾو وی، او قا هصالات کكؾه 

 ی ؽشفی هبًی بش ضشوست الاهه حجثاها ادله
 ی ظصث ه١فوق ؾايىحه: و ایًکه الله ٠موشل بًؿگايً قا ؾق ِىقت ٠ؿم ا٬اهه

َٰ َجۡجَكَر ﴿ ٨كهایؿ: ایى کبلم  الله ٠موشل اوث که هی ،ال ش٘له ؾالیل ٬كآيی بَِي َظَّتٍّ َكّؾِ ُٔ ٍّ٘ة  َُ ة  َٔ َو
 ی٥٘بكیپ ًکهیا هگك کكؾ، نیيؽىاه هصالاتٓ قا یو ٬ىه ٌؽُ چیهٔ و ها» ]21وكاء: اإل[ ﴾ٯرَُقَٜلا 

 .«نیوال قواوٓ و هب١ىخ آياو یبكأ
ٜاهك ایى آیه کكی٘ه بیايگك آو اوث که الله ٠موشل هیچ یک ال »گىیؿ:  هی  يٙی٠بلهه ًٌ٭

و بك ظفق   کًؿ هگك ایًکه پیاهبكی که آياو قا جكوايیؿه بًؿگايً قا يه ؾق ؾيیا و يه ؾق آؼكت ٠فاب ي٘ی
او وكپیچی و ال  گكؾايؿه او ٨كوحاؾه باٌؿ و آياو ال آو پیاهبك قویٌؾاؾه اوث، به وىی نؾاٌحه و آياو قا بی
و بؿیى جكجیب بك ک٩ك و ه١ّیث و يا٨كهايی ؼىیً په ال بین ؾاؾو و ٬ٟٙ ٠فق اوح٘كاق  و يا٨كهايی کًًؿ

 .1«وقليؿ
رَُّقَلا ﴿ ٨كهایؿ: ی ظصث آو اوث که الله ٠موشل هیو ال ؾیگك ؾالیِل هبًی بك ٔكوقت ا٬اهه

ٍّ٘ةِس لََعَ  َٖ ِِلََلٍّ يَُسَٜن لِْ ِ٘ؾرِي ُٔ َٖ َو ِي بَّۡشِ َّٔ ِ ُۢة َبۡكَؽ  ٱّللٍّ ى ُظضٍّ ِِ ُ َوََكَن  ٱلؿَُّق ة  ٱّللٍّ ٕا ُِي ا َظ ـً َقـِي
                                                           

بك ؼبل٦ هفهب ول٧  ةله ه١حملؤابى جی٘یه؛ ؾق ایى هى ،11/12ٓ: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا و ؛2/112ٓهؿاقز الىالکیى ٔ -2
گىيه و ایى باٌؿ بك اوان ٠٭ل بك وی ٬ائن هی وویله ٌكٞ بك بًؿه ا٬اهه يگكؾؾ، ِالط، بك ایى باوقيؿ که اگك ظصث به 

باٌؿ. بًگك: الصىاب بؿو يكویؿه اوث، به ؼا٘ك ٠٭ل ٬ائن هیظصث بك آيکه ظصث قوالیه ٔی١ًی ٠لن ٌك٠یٓ 
 ٓ.131-1/38الّعیط ٔ

 .يًٌ٭یٙ، 211-211 :ٔٙكاب ٠ى آیات الکحاب، َیهام اإلا: ؾ٨ٟ يگا و ؛1/113ٓأىاء البیاو ٔ -1
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 نیبٓ ٠٭اب به قا کا٨كاؤ و قواو هژؾهٓ ذىاب به قا هئهًاؤ جا نی٨كوحاؾ قا ٥٘بكاویپ ها» ]281الًىاء: [ ﴾١٦٥
 اگك که ًؿیو يگىٔ ي٘ايؿ یبا٬ هكؾهاو یبكا ؼؿا بك یلیو ؾل ظّصث ٥٘بكاویپ آهؿو ال ١ؿو ب باًٌؿ ؾهًؿه

 و ؼؿآ. نیگك٨حیه ًیپ ؾق و ٠باؾت ٘ا٠ث و قاه نیآوقؾیه ٘اویا ،ی٨كوحاؾیه ها یوى به ی٥٘بكیپ
 .«ٓكؾیپفیه ايصام و ظک٘ث ٬ؿقت یقو ال ًیو کاقهأ اوث نیظک كهیچ

ة ََكَن ﴿ ٨كهایؿ: هیو يیم الله ٠موشل  َٔ ُ َو ة  ٱّللٍّ ٍّٔ  ٓ ُٛ َ َ ل َٰ يُبَّيِ ٓۡ َظَّتٍّ ُٛ َٰ َؽى َٚ ۢا َبۡكَؽ إِۡذ  َٔ ٜۡ ًَ ٍِّ َِلُِغ
َٜنۚٗ إِنٍّ  ٌُ َ َحذٍّ ٌٓ  ٱّللٍّ ٍء َقِْي ِ ََشۡ

ِّ ٓ ؾاقؾ که یو ظک٘ح ٠ؿالث وبب بهٔ ؼؿاويؿ» ]221الحىبة: [ ﴾ٹ٩ثُِس
 ال یياٌ و ل٥مي اٌحباه بكابك و ؾقٔ والؾیي٘ گ٘كاه اوث ؿهیبؽٍ ثیهؿا که قا ی٬ىه و٬ث چیه

 هاآو ال ؿیبا که قا یمهائیچ کهیلهاي هگكٓ كؾیگیي٘ ٌاوو ٠فاب ٠٭اب به کًًؿ،یه که یاشحهاؾ
گاه ؼؿاويؿ گ٘اویب. کًؿ اویب آياو یبكآ ٥٘بكیپ جىّوٗ و اٌکال، ٌبهه یو بٔ و آٌکاق قوٌى ميؿیبپكه  آ

 .«اوث یمیچ هك ال
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ: هح١ال هیو يیم ؼؿاويؿ  ِْ ۡٛ ٍَ َِلُ ة ََكَن َربَّ َٔ َؿىَٰ َو ٌُ ّۡ ة ُمۡطُِْعَٜن  ٱ َٛ ُْ ۡٚ

َ
ْٖۡم َوأ ـُ ِ  ﴾١١٧ث

ثٔ» [221]هىؾ:  ًّ  کًؿ، كاویو وح٘گكايه قا هایو آباؾ ٌهكها که اوث يبىؾه ىیچً پكوقؾگاقتٓ و ٠اؾت و
و  ؼىؾ ظالٔ اِبلض ؾقِؿؾٓ و بىؾه ٨ٕائل به و هلحِمم ظ٫ به کهحّ٘ى ٔ آيصاها واکًاو کهیؾقظال

 .«باًٌؿ بك آهؿهٓ گكاویؾ
ی ٬كآيی آو اوث که الله ٠موشل ؾق آیات بىیاقی جّكیط ٨كهىؾيؿ: که اظؿی و ال ایى ؾوحه اؾله

جىاو ٌاو جىوٗ پیاهبكاو؛ که ال ایى ؾوحه آیات هیگكؾؾ، هگك په ال ٬ٟٙ ٠فق و بین ؾاؾو واقؾ آجً ي٘ی
َٖ ﴿ ي٘ىؾ که ٨كهىؾيؿ: به ایى کبلم الله ٠موشل اٌاقه ِٔ  ُ َيٍّ َٕ َّۡنۡيِؾ  دََسةُه َت ج   ٱ ٜۡ ة وَ َٛ ِّۡقَ ذِي

ُ
ٓ خ ة َٕ َُكٍّ

ٓۡ َِٗؾيؿ   دُِس
ۡ
ٓۡ يَأ َ ل

َ
ٓ خ ة َٛ َجُذ ـَ ٓۡ َػ ُٛ َ ل

َ
َل  ٨َقد ٍـّ ة َٗ َٔ َ٘ة  ْۡ َ٘ة َوًُ ۡب ؾٍّ َُ ْ ثََلَٰ ًَۡؽ َصةَٓءَٗة َِٗؾيؿ  وَ ٜا ُ ُ ًَةل ِٖٔ  ٱّللٍّ

ٓۡ إَِلٍّ ِِف َع  ُٗذ
َ
ٍء إِۡن أ جرِيٖ ََشۡ

ََ  ِٖ َٰ  اوث کیيمؾ ،ٍٓاویا بكٔ ؼٍن ٌّؿت ال ؾولغ» [3-1]ال٘لک:  ﴾٩َؾ
 ایآ: پكوًؿیه آياو ال ؾولؼباياو ٌىيؿ،یه ايؿاؼحه بؿاو یگكوه که لهاو هك. ٌىؾ پاقه پاقه و بحكکؿ

: ًؿیگىیه ٓ.بحكوايؿ؟ یو و١ٔ یقول ىیچً ال قا ٌ٘ا جأ اوث اهؿهیي ٌ٘ا اویه به یاؾهًؿه نیب ٥٘بكیپ
 وشه چیه به ؼؿاويؿ: نیو گ٩ح نیؿیياه ٌاویؾقو٤گى و ها آهؿيؿ ها اویه به یاؾهًؿه نیب ٥٘بكاویپٕ یآق
 .2«ؿیهىح یبمقگ یگ٘كاه ؾچاق و ٌ٘ا اوث ي٩كوحاؾهٓ یکى یبكا ،یوظ يام بهٔ قا یمیچ

 گىیؿ: قوىل الله  اوث که هی ةهكیك بىأله، ظؿید ؤو ال ش٘له ؾالیل يبىی ؾق ایى هى
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، ُث٣َّ َح٥ُ »٨كهىؾيؿ:  ، َواَل ٧ََْصَاِِن  ِث َح٬٫ُِدي  َّ٤
ُ
َضٌػ ٦ْ٤ِ َ٪ِؼهِ اَْل

َ
ُّ ِِب أ ٍػ بَِيِػهِ، اَل يَْف٥َ ُؿ ُُم٥ََّ ْٙ ِي َج ٬ُت َواذلَّ

ْنَطاِب اجلَّارِ 
َ
٢ُْج ة٩ِِ، إاِلَّ ََكَن ٦ْ٤ِ أ ـِ ْر

ُ
ِي أ وىگًؿ به کىی که شاو هع٘ؿ ؾق ؾوث » 2«َول٣َْ يُْؤ٦ْ٤ِ ةِاذلَّ

اووث، هك آيکه ؾق ایى اهث ٔاهث ؾ٠ىتٓ چه یهىؾی و چه هىیعی که ؼبك هب١ىخ ٌؿو هى بؿو 
 .«باٌؿام، ای٘او يیاوقؾه باٌؿ، ال ؾولؼیاو هیبكوؿ، وپه ب٘یكؾ و به آيچه با آو ٨كوحاؾه ٌؿه

الله ٠موشل جّكیط ي٘ىؾه که بین و هٍؿاق »گىیؿ:  په ال ـکك بؽٍی ال ایى اؾله، هی ابى ظمم  
جًها هحىشه آو کىی اوث که کبلم وظی بؿو قویؿه اوث، يه آيکه کبلم وظی بؿو يكویؿه باٌؿ و يیم الله 

کًؿ هگك ایًکه پیاهبكی ال وىی الله ٠موشل به يمؾ وی  ٠موشل بیاو ٨كهىؾيؿ که اظؿی قا ٠فاب ي٘ی
 .1«آهؿه ٔو پیام ؼؿاويؿ قا بؿو قوايؿه باٌؿٓ

اويؿ هح١ال ؾق هىقؾ آ٨كیؿگايً بك آو ق٨حه که اظؿی قا به وًث ؼؿ»گىیؿ:  هی  يو اهام ٌا٘ب
ها ا٬اهه و چىو ظصث الهی بك آو کًؿ. اؼفه ي٘یئ٨كوحاؾو پیاهبكاو هؼا٘ك هؽال٩ث ي٘ىؾو هگك په ال 

یک ال آو ؾو گكوه، آيکه بؽىاهؿ ک٩ك وقلؾ و بكای هك گكؾیؿ، په هك آيکه بؽىاهؿ ای٘او بیاوقؾ و هك
 .1«باٌؿ ؾق پیً گك٨حه هی پاؾاٌی هٙاب٫ با آيچه

کًؿ  کحاب و وًث بك آو ؾاللث ؾاقيؿ که الله ٠موشل اظؿی قا ٠فاب ي٘ی»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی
هگك په ال اببل٢ و قویؿو پیام ؼؿاويؿ هح١ال به وی؛ په هك آيکه پیام و وظی ؼؿاويؿی به ٘ىق کلی 

و هكآيکه پیام و وظی ؼؿاويؿ هح١ال به ٘ىق کلی و يه  ٌىؾٔو يه ج٩ّیلیٓ بؿو يكویؿه باٌؿ، ٠فاب ي٘ی
کًؿ هگك به ؼا٘ك ايکاق ظصث قوالیه ٠ٔلن ٌك٠یٓ که بك  ج٩ّیلی بؿو قویؿه باٌؿ، وی قا ٠فاب ي٘ی

  .1«وی ا٬اهه گكؾیؿه اوث
قا  ی جک٩یك؛ هى هك آيکه ؾیى قوىل الله لهؤاها هى»گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب اهام هع٘ؿ بى 

گاهی ؾق هىقؾ آو به ؾًٌام ؾاؾو آو و بالؾاٌحى هكؾم ال آو و ؾًٌ٘ی و   ًٌاؼحه په ال ًٌاؼث و آ
کًن؛ و ایى ه٘او کىی اوث که هى او قا جک٩یك  وقلیؿو با آيکه به آو قوی آوقؾ، بپكؾالؾ، جک٩یك هی

چًاو ج١اهلی با آو ؾاٌحه  کًن و اکرك اهث ایًچًیى يیىحًؿ، ٔکه په ال ًٌاؼث ؾیى قوىل الله هی
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 .2«باًٌؿ؛ٓ
کًین هگك آيکه ؾ٠ىت ها به وىی ظ٫، بؿو قویؿه  و ها کىی قا جک٩یك ي٘ی»گىیؿ:  و ه٘چًیى هی 

و با ایى   و ظصث ٌك٠ی بك وی ا٬اهه گكؾیؿه  باٌؿ و قاه ِىاب و ِعیط بكایً وأط و قوٌى ٌؿه
شًگین ها هی٘چىو اکرك کىايی که اهكوله با آوظال ال پفیك٨حى ظ٫ ال قوی ٠ًاؾ و جکبك قوی گكؾايؿ ه

هكجکب کبائك و  و ٠لًًا و آٌکاقا  و ال اؾای واشبات اهحًاٞ وقلیؿه و بك ٌكک وقلیؿو ؼىؾ اِكاق ؾاقيؿ
 .1..«گكؾيؿ. هعكهات هی

هایی که پیٍحك ال ٠ل٘ای قبايی ـکك گكؾیؿ، بكای ها آٌکاق گكؾیؿه بًابكایى ال ؼبلل اؾله ٌك٠ی و ي٭ل
ی ظصث ؾهؿ هگك په ال بین ؾاؾو و ا٬اههو قوٌى ٌؿ که الله ٠موشل اظؿی ال بًؿگايً قا ٠فاب ي٘ی 

 ال شهث ذبىت و ؾاللث. 

 ی حجثی الاههاها ضابغه
ها قا هىقؾ بعد و بكقوی ٬كاق ؾاؾه و آو جىاو ال ؼبلل ا٬ىال اهل ٠ل٘ی که بؿیى هىائل پكؾاؼحه قا هی

ايؿ که ال ايعكا٨ات ٠٭یؿجی بىیاقی بكؼىقؾاق بىؾه ای لیىحهاوبلهیو ؾق ؾوقاو ؼىیً ؾق شىاهٟ 
 و به ؾوث آوقؾ.  اوث، ًٌاؼث 

ی ال آيصا که ٌؽُ ه١یى و هىقؾ يٝك شم با ا٬اهه»گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب اهام هع٘ؿ بى 
ی ظصث ههاوی ؾق ایى ا٬  ٌىؾ، اها بؿیهی اوث که ایى بؿاو ه١ًا يیىث که ظصث بك وی جک٩یك ي٘ی

ها قا ٨ه٘یؿ و آو بىبکك ِؿی٫ أبایىحی کبلم الله ٠موشل و قوىلً قا چًاو ب٩ه٘ؿ و ؾقک کًؿ که 
و ٠اقی ال ٠فقی باٌؿ که به ؼا٘ك آو  وؿؾقک ي٘ىؾ، بلکه چىو کبلم ؼؿاويؿ هح١ال و قوىل بؿو ق

گكؾؾ ؾق  ه ظصث هیی ٬كآو ا٬اهوویله گكؾؾ ه٘چًاو که بك ج٘اهی ک٩اق به  کا٨ك هی ،ه١فوق ٬كاق گیكؾ
ٜهُ ﴿ ٨كهایؿ: هىالات ایًکه الله ٠موشل هی ُٛ ٌَ ن َحۡى

َ
ًٍّ٘ح أ ِز

َ
ٓۡ أ ِٛ ِ َٰ ًُُْٜب

َ٘ة لََعَ ْۡ  و» ]11ي١ام: األ[ ﴾وََصَك
 قا ٬كآو جا نیؾهیه ٬كاق یهائپىًٌ ٌاویؾلها بكٓ کًًؿیه یپا٨ٍاق ظ٫ با یشىئمهیوح ؾق چىؤ

َوآّبِ إِنٍّ ََشٍّ ﴿ و ایًکه ٨كهىؾيؿ: .«ي٩هً٘ؿ ِ ِقَ٘ؽ  ٱلٍّ َّٓ  ٱّللٍّ ُٓ  ٱلطَّ َٖ  ٱۡۡلُۡس ِي  ﴾ٶََل َحۡكٌَُِْٜن  ٱَّلٍّ
 .1«٨هً٘ؿیي٘ که هىحًؿ یو الل کك ا٨كاؾ ؼؿاويؿ، ٍگاهیپ ؾق هاايىاو ىیبؿجك گ٘اویب» [11ي٩ال: ]األ

باٌؿ، ٌیػ هع٘ؿ بى  ی ظصث و ٨هن ظصث ج٩اوت هیجكؾیؿی يیىث که ؾق ایى لهیًه هیاو ا٬اهه

                                                           
 ٓ.181-182و  2/18الؿقق الىًیة ٔ -2
 ٓ.182و  212-2/210ه٘او ٔ -1
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-له ٌک و جكؾیؿ ؾاقیؿ، ؾقظالیؤبىیاق شای ج١صب اوث که چگىيه ؾق ایى هى»گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب

ی اوث که جاله آيکه ظصث بك وی ا٬اهه يگكؾیؿه، کى .2ماهؾاؾله قا جىٔیط ؤکه باقها بكای ٌ٘ا ایى هى
وی  اقؾی که کكؾه یا ایًکه هىو يیم آو کىی اوث که ؾق ِعكایی ؾوق ليؿگی هی هىل٘او گكؾیؿه اوث

که ؾق چًیى هىاقؾی ٌؽُ  باٌؿ 1هكجکب آو گكؾیؿه ال هىائل ؼ٩ی و پًهاو ه٘چىو ِك٦ و ٧ٙ٠
ی ك گكؾیؿه باٌؿٓ جا ایًکه به ؼىبی ٨ه٘ايؿه ٌىؾ. اها ؾق لهیًهگكؾؾ ٔو لى ایًکه هكجکب ک٩ جک٩یك ي٘ی

گكؾايیؿه، ظصث ؼؿاويؿ ها قا ؾق ٬كآو وأط و قوٌى و اوحىاق و هعکن اِىل ؾیى که الله ٠موشل آو
باٌؿ، په هك آيکه ٬كآو بؿو قویؿه اوث ؾقظ٭ی٭ث ظصث بؿو قویؿه اوث، لیکى هح١ال ٬كآو هی

گفاقیؿ ٔو و ٨ك٪ ي٘ی ظصث و ٨هن ظصث ج٩اوت ٬ائل يٍؿه  ا٬اههاِل اٌکال ایًصاوث که ٌ٘ا هیاو 
بكاوحی اکرك ک٩اق و هًا٨٭او باٌؿٓ  ی ظصث و يه ٨هن ظصث هیله ههن اوث، ا٬اههؤآيچه ؾق ایى هى

ۡم ﴿ ٨كهایؿ: که الله ٠موشل هی ها ي٩ه٘یؿيؿ، ه٘چًاوی آو بك آوظصث الله ٠موشل قا با وشىؾ ا٬اهه
َ
أ

 ََ ٓۡ إَِلٍّ  ُٚ ۡو َحۡكٌَُِْٜنۚٗ إِۡن 
َ
ُكَٜن أ َٕ ٓۡ يَۡك ُٚ ۡزَثَ

َ
نٍّ أ
َ
ِٓ َُتَۡكُت أ َٰ َٗۡع

َ
َِّ َقبِيًَل  ٱۡۡل َع

َ
ٓۡ أ ُٚ  ِۡ ال٩ك٬او: [ ﴾ڌثَ

 و ج١ّ٭ل ج٩ّکك آياوٕ يهٕ ٨ٔهً٘ؿ؟یه ای ًٌىيؿیهٓ ؿیبا که چًاؤ آياو ٍحكیب که یبكیه گ٘او ایآ» ]11
  .«جكگ٘كاه و بلکه هىحًؿ اویچهاقپا ه٘چىو ٍاویآ. يؿاقيؿ

ها، چیمی ؾیگك اوث. و الله ٠موشل ی ظصث و قوايؿو آو چیمی، و ٨ه٘یؿو آو ال وىی آولفا ا٬اهه
  .1«و جک٩یك ي٘ىؾيؿ قا ي٩ه٘یؿيؿ، کا٨ك ؼىايؿه که آو ها، با وشىؾیوظصث ٌك٠ی به آها قا با قویؿو آو

گىیؿ:  ظصث و ٨هن ظصث هی ی ج٩اوت هیاو قویؿو و اببل٢ؾق لهیًه بٙیى  باأ٠بلهه ٠بؿالله 
و قویؿو  ها، په ال ب١رث قوىل الله هیچگىيه ٠فقی ؾق شهل يىبث به ایى اهىق و هايًؿ آو»

ها قا ي٩ه٘ؿ و ها و بیًات بؿو قویؿه اوث، گكچه آوبیًات الله ٠موشل به آيکه ایى ظصثها و ظصث
ها ا٬اهه باٌؿ؛ و با قویؿو ظصث الهی بك بًؿگايً و يه با ٨هن و ؾقک آو، ظصث بك آو ؾقک يکًؿ، ي٘ی

 ایى اوان اوث که الله لفا قویؿو ظصث چیمی و ٨هن و ؾقک آو چیمی ؾیگك اوث. و بك .گكؾؾ هی
ها قوايیؿيؿ ه١فوق به آو ٌاو په ال ایًکه ظصث و بیًاجً قا٠موشل ک٩اق قا به ؼا٘ك ٠ؿم ٨هن

                                                           
ٌاو جبییى يٍؿه و بكؼی ال هىائل بكای  ؾهؿ که ؾ٠ىجً قا اوحصابث ي٘ىؾهٌیػ ؾق ایى وؽى ا٨كاؾی قا ؼٙاب ٬كاق هی -2

 اوث.
گكؾؾ و شم او به ؾیگكی قوی  وویله آو لو هعبىب ه٘ىكي هی  بكيؿ بهباٌؿ که گ٘او هی ايىاٞ وعك هیایى يى٠ی ال  -1

 آوقؾ. ي٘ی
 ٓ.1/111: ٔيگا ٓ، و1/30الؿقق الىًیة ٔ -1
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   .2«کاق اوثو ایى اهكی وأط و آٌ يؿايىحًؿ.
لیکى اهىقی ؾق ٌكی١ث اوبلهی وشىؾ ؾاقيؿ که بكای اهل اوبلم ه١لىم و آٌکاق و ال ٔكوقیات و 

ها ... که ؾق ایى هىاقؾ، ؾق جک٩یك هًکك آوو  ىو جىظیؿ و وشىب ي٘ال و قوله باًٌؿ، ه٘چ بؿیهیات ؾیى هی
باٌؿ و ؾق ظ٫ چًیى ٌؽّی  گىيه جى٩٬ی ي٘یها قا وبک و ظ٭یك ٌ٘اقؾ، شای هیچیا کىی که آو

 باٌؿ.  ج١كی٧ و ًٌاوايؿو ظکن الله ٠موشل ٌٖك ي٘ی
باٌؿ با ایى جىٔیط  ای ه١كو٦ هیلهؤی جک٩یك ه١یى هىلهؤهى»گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاباهام هع٘ؿ بى 
و آو ٬ىل ال ش٘له هىاقؾی باٌؿ که ؾق هىقؾ آو  باو آوقؾو ٬ىلی بیاو گكؾیؿه باٌؿبك ل که چىو ک٩ك بىؾِو 

قا بك لباو آوقؾ، به ک٩ك ٌؽّی ه١یى آو چىو« ٌىؾ هكآيکه ٨بلو ٬ىل قا بگىیؿ، کا٨ك هی»گ٩حه ٌؿه: 
و ایى جًها هكبىٖ به  گكؾؾ، بك وی ا٬اهه گكؾؾ. کا٨ك هی جاقک آوٌىؾ، جا ایًکه ظصحی که  وی ظکن ي٘ی

وك ليؿ ها ال آو اگك چیمیها بك بكؼی ال هكؾم پىٌیؿه هايؿه اوث. اها هىائلی اوث که گاهی ؾلیل آو
ها ؾق ٌكی١ث ه١لىم و آٌکاق بىؾه یا ایًکه ال ؤىض و قوًٌی آو  کهباٌؿ هىاقؾی  که ؾق جٕاؾ با

و ظس و ... ايکاق ٬كآو و ؼؿای هح١ال  کاق وشىب ي٘ال و قوله اي ٔهايًؿ اولیات آو اوثٔكوقیات ؾیى و 
 .1«گكؾؾ اي جى٧٬ ي٘یؾق چًیى هىاقؾی ؾق ک٩ك گىیًؿه و ...ٓ

اها کىايی که ؾق جک٩یك ي٘ىؾو ٌؽّی ه١یى »گىیؿ:  هی هه هع٘ؿ بى ابكاهین آل ٌیػ و ٠بل
باٌؿ، جا ایًکه ظصث  گاهی ؾلیل آو هؽ٩ی و پًهاو هیکًًؿ، ایى جى٧٬ ؾق اهىقی اوث که  جى٧٬ هی

و  قوالیه ٠ٔلن ٌك٠یٓ ال ظید ذبىت و ؾاللث آو بك وی ا٬اهه گكؾؾ، په چىو ظصث با بیاو کا٨ی
کًؿ، یا قا ب٩ه٘ؿ و ؾقک ال پفیك٨حى آو وك بال ليؿٓ چه آؤو وی  ٌا٨ی بكای ٌؽّی جىٔیط ؾاؾه ٌؿ

گكؾؾ و بایىحی هحىشه  و ايکاق کًؿ، ؾق ج٘اهی ایى هىاقؾ، کا٨ك هی  ٘یؿهي٩ه٘یؿم، یا ایًکه ٨ه ایًکه بگىیؿ:
بىؾ که ک٩ك ج٘اهی ک٩اق ال يٞى ٠ًاؾ بىؾه اوث. اها ؾق هىائلی که به ٔكوقت و به ٘ىق ١ٙ٬ی ؾايىحه 

ایى ظال ٌؽّی با آو هؽال٩ث وقلؾ، ؾق  و با  قا به اقه٥او آوقؾهو آو ها آهؿه با آو ٌؿه که قوىل الله 
ٌىؾ، و چًیى  چًیى ظالحی، چًاو ٌؽّی به هصكؾ هؽال٩ث با چًاو اهىقی ١ٙ٬ی و قوٌى، کا٨ك هی

وث که آيکه به ا ؛ و ایى لهايی1اًٌؿ یا ٨كوٞاهىقی يیالی به ًٌاوايؿو و ج١كی٧ يؿاقيؿ، چه ال اِىل ب

                                                           
 ٓ.1/111: ٔيگا ٓ، و121و  1/120الؿقق الىًیة ٔ -2
 ٓ.121، 1/30ٓ، وايٝك: 1/111ٔالؿقق الىًیة ٔ -1
که هیاو اِىل و ٨كوٞ ؾق چًیى هىاقؾی  باٌؿ و هك آيکه ال ٨٭ها ٨كوٞ ي٘یوجی هیاو اِىل و ؾق ایًچًیى اهىقی ج٩ا -1

و اهرال آيها ال ؾیگك اهل بؿ٠ث هحاذك گكؾیؿه اوث. و ایى  ج٩اوت ٬ائل گكؾیؿه، ؾچاق اٌحباه ٌؿه اوث و ال ه١حمله 
جاب١یى و يه ال هیچ یک ال ائ٘ه اوبلم و و   ج٩اوت ٬ائل ٌؿو هى ظید جک٩یك و ٠ؿم جک٩یك به هىشب آو، يه ال ِعابه
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 .2«اٌؿهؽال٩ث با ایى اهىق بكؼاوحه، جاله هىل٘او يب
 ؾق ایى جىٔیط ٠بلهه هع٘ؿ بى ابكاهین اهىق هؽحل٩ی قا ؾق ؾو ٬ىن ٠ًىاو ي٘ىؾ: 

 باًٌؿ. و ؾق وا٬ٟ ال هىائل ؼ٩ی هی  ٌاو هؽ٩ی و پًهاو بىؾهاهىقی که گاهی ؾلیل -2

 ايؿ. با آو آهؿه اهىقی که ٔكوقجًا و به ٘ىق ١ٙ٬ی ؾايىحه ٌؿه که قوىل الله  -1

 ي٘ایؿ و آو ایًکه: ن وىم قا يیم ـکك هیو په ال ـکك ایى ؾو ٬ىن، ٬ى
به هیچ ٠ًىاو ٌؽُ جک٩یك  ؾق چًیى اهىقی باٌؿ. که ٤اهٓ و هبهن و پیچیؿه هیو اهىقی  -1

کًؿ که اهك هىقؾ يٝك  و ج٩اوجی ي٘ی ی ٌك٠ی بك وی ا٬اهه گكؾؾ.و لى په ال ایًکه اؾله ٌىؾ ي٘ی
 .٨1كوٞال اِىل باٌؿ یا 

«ـػر تار  افتوحقد مػقد ادستػقد يف»هًهس ول٩ی ؾق يصؿ، کحابی با ٠ًىاو  و اهام ؾ٠ىِت 
لی٧ ؤج 1

و هىايٟ  هع٭٫ گكؾؾ - قا جىٔیط ؾاؾمکه پیٍحك آو -و ؾق آو بیاو ؾاٌحه که چىو ٌكوٖ جک٩یك   ي٘ىؾه
ای شم جک٩یك ٌؽُ ه١یى هًح٩ی گكؾؾ، ؾیگك چاقه - که بیاو آو په ال ایى ؼىاهؿ آهؿ -جک٩یك 

 باٌؿ.  ي٘ی

 هغلب چهاسم: هىايـ جکفیش هقیى
ه٘چىو اوحهماء به الله ٠موشل و  ؛اها هىايٟ جک٩یك هىل٘ايی که هكجکب يا٬ٕی ال يىا٬ٓ اوبلم

ها گاهی آيکه با وشىؾ آو ايؿ وکكؾهپیاهبكايً و ؾیى اوبلم گكؾیؿه، ٠باقجًؿ ال هىاقؾی که اهل ٠لن ـکك 
ی ال ٬بیل شهل و ؼٙا و جىاو به هىاقؾکه ال آو ش٘له هی باٌؿ یهكجکب اهكی ک٩ك آهیم گكؾیؿه، ه١فوق ه

 ... اٌاقه ي٘ىؾ. و  اکكاه 
 پكؾالین: اکًىو به بعد ج٩ّیلی هك یک ال ایى ٠فقها یا هىايٟ، یکی په ال ؾیگكی هی

 جهل:  -0

                                                                                                                                                         
ٓ و 21/221باٌؿ. بًگك: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ هی ٠ل٘ای آو ؾايىحه يٍؿه اوث. و آو ج٩اوت گفاٌحًی با٘ل و هكؾوؾ

-113ٓ و هؽحّك الّىا٫٠ ال٘كولة، َ 31-1/11جی٘یة، وهًهاز الىًة ٔ¬ٓ البى111 -11/118ٓ و 23/122ٔٔ
 ، البى ال٭ین لل٘ىِلی.130

 ٓ.2/11حاوی وقوائل ٨ٔ -2
 ٠بلهة: ٠بؿاللٙی٧ بى ٠بؿالكظ٘ى آل الٍیػ.، 11 :الكؾ ٠لی الّعا٦، َ يجعا٦ ٨: اإليگا و ؛2/11ٓه٘او ٔ -1
ق ه٩یؿ ىیالی٩ی بمقگ و ههن و بجؤ؛ ایى کحاب 113-112 :ول، َل٩ات الٍیػ: ال٭ىن األئبًگك ایى کحاب قا ؾق ه -1

 بكؾ.وو١ث ا٘بلٞ ٌیػ و قوىغ وی ؾق ٠لن و ؾیى پی هیهل کًؿ به ؤباٌؿ و هك آيکه ؾق آو ج هی
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 هآآوباٌؿ ٔيه جًها ؾق یکی ال  ی ٠فق به شهل یکی ال هىائل ههن ؾق باب ٠٭ائؿ و اظکام هیلهؤهى
ی ٠فق به شهل قا ؾق لهؤايؿ هىذك ٌؿهؤها هحهای آوکه ال ؾیؿگاه چكا که اهل بؿ٠ث و بكؼی ال ٨٭ها

و ایى ج٩اوت ٬ائل ٌؿو هیاو  ايؿو ال ٠ًىاو کكؾو آو ؾق باب ٠٭ایؿ هًٟ کكؾه بؽً اظکام شایم  ؾايىحه 
ی١ًی ج٩اوت ٬ائل  ؛بؿاو ه١ح٭ؿيؿباٌؿ که ی ٠فق به شهل، هبًی بك اِلی هیاظکام و ٠٭ایؿ ؾق لهیًه
  .2ٌؿو هیاو اِىل و ٨كوٞ

ی ٠فق به شهل هن لهؤاها هفهب ول٧ ِالط ؾق ایى لهیًه آو اوث که ایٍاو بك ایى باوقيؿ که هى
ی ٠فق به شهل ؾق ظ٫ هك کىی ٬ابل لهؤباٌؿ. و هى ؾق ٠٭ایؿ و هن ؾق اظکام، به ٘ىق یکىاو شاقی هی

هؿاق و هعىق »گىیؿ:  باٌؿ که اهام هیح٘ی ؾق بیاو ایى ٌكٖ هی ٌك٘ی هیا٘بل٪ يیىث، بلکه ه٭یؿ به 
؛ آقی، باٌؿهی ٬كائى ظالی ٌؽُيه و  1هاظکن ي٘ىؾو بك ک٩ك، ٜىاهك و يه ؾق يٝك گك٨حى ٬ّؿ و يیث

ای ؾوق ال ؾوحكن باٌؿ اگك چًیى ٠فق آوقؾ که جاله هىل٘او بىؾه یا ؾق هًٙ٭ه هؿ٠ی شهل ه١فوق هی
... و يیم چىو ؾق هىقؾ آيچه ال وی ٜاهك گكؾیؿه، بكای ؾ٨ٟ ٬حل ال ؼىیً، اؾ٠ای ه اوث لیىح٠ل٘ا هی

 .1«باٌؿ وب٭ث لبايی کًؿ، ه١فوق هی

 له: أی هزهب علف صالح دس ایى هغاها ادله
و٩اقي ي٘ىؾ جا په ال  ايؼايىاؾهبه اوكائیل که ؾق هىقؾ هكؾی ال بًی  ةهكیك ىأبال٧ٓ ظؿید 

ا »٨كهىؾيؿ:  قوىل الله  کًؿ که قوایث هیبىىلايًؿ. آيصا او قا هكگ  َّ٥َ٢َ٘ ِف٩ِ  ْٙ ََكَن رَُس٠ٌ يُْْسُِف لََعَ َج
 ِ ٬ََ٘اَّللَّ وِِن ِِف الِؽيِص،  َط٬٨ُِِن، ُث٣َّ َذرُّ ٌْ ْضؽ٬ُِِِٛن، ُث٣َّ ا

َ
َ٘أ ٧َا ٤ُجُّ 

َ
َٛاَل ِْلَنِي٩ِ/ إَِذا أ ََٛػَر َضرَضَهُ ال٬ْ٥َُت   ١َِِئْ 

َّ َرِِّب  اَل/ اُْجَ لََعَ َٜ ْرَض َذ
َ
ُ اَل َمَؽ اّللَّ

َ
َ٘أ  ، َٝ ِ ٠َِٓ ة٩ِِ َذل ا ٤َاَت ُ٘ َّ٥َ٢َ٘ َضًػا، 

َ
ة٩َُ أ ؼَّ َْ َؼاةًا ٤َا  َْ ِؼَبِِن  َٓ ِِع ٤َا  حَلُ

 َٖ ، َذ َٝ َٛاَل/ يَا َرِب َعْليَخُ َج؟  ْٓ َٝ لََعَ ٤َا َن٨َ اَل/ ٤َا ََح٢ََ َٜ َٛائ٣ٌِ، َذ َ٘إَِذا ُ٪٬َ  ٢َْج،  َٓ َٙ ِٝ ٩ُ٨ْ٤ِ، َذ َؽ َلُ ذِي َٙ»1 

                                                           
و ٌاگكؾي   ةوبلم ابى جی٘یی ظصث؛ ؾق آيصا به کبلم ٌیػ اإلی ا٬اههی ٔابٙهلهؤبًگك به هٙلب پیٍیى پیكاهىو هى -2

قا ؾق ی کىايی که شاهل ابى ٬ین ؾق ي٭ٓ ایى اِل و ایى ج٩اوت گفاٌحى هیاو اِىل و ٨كوٞ، اٌاقه ي٘ىؾم. و به اؾله
ٓ ؾ. 118 -٠2/118ح٭اؾیة ٔی٘او اإلؾايًؿ، بًگك به: يىا٬ٓ اإلوق ي٘یله ٌكک ه١فؤهىائل اِىل ؾیى و بىیژه ؾق هى

 .يهع٘ؿ الىهیب
ٓ، ؾ. هع٘ؿ 101-2/102ٔ «٠ح٭اؾیةی٘او اإليىا٬ٓ اإل» بكای هٙال١ه ایى هبعد و ؾالیل آو قشىٞ کًیؿ به قواله -1

 .يٌیػ ٠بؿالله ال٭كي، 111-102 :ٔىابٗ الحک٩یك، َ و ؛الىهیبی
 ٓ هٟ المواشك.131-1/111وبلم ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
-ه ٌ٘اقهب ؾیگكهىأٟ  ؾق ٓ و8/131ٓ، ٨حط 1111ٔٔ ٌ٘اقهٓ، 11يبیاء، باب ٔظاؾید األأ، کحاب يبؽاقبه قوایث  -1

 ٌ٘اقهايها وب٭ث ٤ٕبه، أو١ة قظ٘ة الله ج١الی و  يهىلن، کحاب الحىبة، باب ٨ و ؛1101ٓو  8112ٔ های
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کكؾ. چىو هكگ وی ٨كا قویؿ به پىكايً گ٩ث: چىو قوی هیی بىؾ که ٔؾق اقجکاب گًاهٓ لیاؾههكؾ»
كؾم، هكا بىىلايیؿ و وپه شىؿم قا ؼكؾ کًیؿ و ؾق ه١كْ باؾ قها کًیؿ. به ؼؿا وىگًؿ اگك ؼؿاويؿ بك ه  

اوث؛ چىو وی و٨ات یا٨ث، ؾهؿ که اظؿی قا چًاو ٠فابی يؿاؾه  هى ؾوث یابؿ، هكا چًاو ٠فابی هی
با او چًاو که و٩اقي کكؾه بىؾ، ق٨حاق ي٘ىؾيؿ. په ال آو الله ٠موشل به لهیى ؾوحىق ؾاؾه و ٨كهىؾ: آيچه 
ال شىؿ آو هكؾ ؾق ؾقوو جىوث، شٟ٘ گكؾاو، په لهیى چًاو کكؾ و ياگاه وی ایىحاؾ؛ ؼؿاويؿ هح١ال 

و هكؾ گ٩ث: پكوقؾگاقا، جكن ال جى؛ په ؼؿاويؿ ٔبؿوٓ ٨كهىؾ: چه چیمی جى قا واؾاٌث که چًاو کًی؟ آ
  .«هح١ال او قا بؽٍیؿه و آهكلیؿ

که چىو په ال هكگ شىؿي قا چًاو که و٩اقي  آو هكؾ بك ایى گ٘او بىؾ»گىیؿ:  یه  جی٘یةابى 
و گ٘او آو ؾاٌث که چىو با  ح١ال ٬اؾق به ؾوحیابی به وی يیىثکكؾه بىؾ جکه جکه کًًؿ، ؾیگك ؼؿاويؿ ه

ی١ًی ايکاق ٬ؿقت ؼؿاويؿ  ؛و هكیک ال  ایى ؾو ايگیمؾ.وی چًاو کًًؿ، ؼؿاويؿ هح١ال او قا ؾوباقه بك ي٘ی
باٌؿ. لیکى وی با وشىؾ ای٘ايً به  هح١ال و ايکاق ه١اؾ شى٘ايی، گكچه شىن جکه جکه گكؾؾ، ک٩ك هی

ى٘ايی یا له ٔه١اؾ شؤو جكن و ؼٍیث او، بؿیى هى ج١الیوای٘ايً به اهك ظ٫ وبعايهالله ٠موشل و 
و ؾق ایى گ٘او ؼىیً گ٘كاه و ؼا٘ی بىؾ، لفا الله ٠موشل ٔبه ؼا٘ك ایى  ٬ؿقت ؼؿاويؿیٓ شاهل بىؾ

شهلٓ او قا بؽٍیؿه و آهكلیؿ؛ و ظؿید ؾق ظكَ آو ٌؽُ بك ؾوباقه بكايگیؽحه يٍؿو، به ؼا٘ك آيچه 
قوؾ آو اوث که وی و ک٘حكیى جّىقی که ؾق هىقؾ وی هی ٌؿبا گكؾیؿه بىؾ، ِكیط و وأط هیهكجکب 

که ظصث يبىی بك هًکكي ا٬اهه گكؾؾ و هبعد ه١اؾ ٌک و جكؾیؿ ؾاٌحه اوث و ایى ک٩ك اوث لهايی ؾق
  .2«ٌىؾٔبا ؾوث يکٍیؿو ال آو ا٠ح٭اؾٓ به ک٩ك وی ظکن هیایى وشىؾ  با

ی هٍحبه گكؾیؿه اوث، لفا ؾق هىقؾ آو له پیچیؿه و بك بكؼؤایى هى»گىیؿ:  هی ي و اهام ؼٙاب
که ؾوباقه بكايگیؽحه ٌؿو و ٬ؿقت ؼؿاويؿی گ٩حه ٌؿه: چگىيه وی هىقؾ ه٩٥كت ٬كاق گك٨حه ؾقظالی

 هبًی بك اظیای هكؾگاو قا هًکك بىؾ؟ 
و  هًکك بكايگیؽحه ٌؿو ؾوباقه يبىؾه و بلکه وی يىبث به ایى اهك شاهل بىؾپاوػ ایى اوث که وی 

ىؾ که چىو با شىؿي ایًچًیى کًًؿ، شىؿي ؾوباقه بال يؽىاهؿ گٍث و ٠فاب يؽىاهؿ گ٘ايً ایى ب
که با ا٠حكا٦ به ایًکه ایى ٠٘ل قا به ؼا٘ك جكن و ؼٍیث ال ؼؿاويؿ هح١ال ايصام ؾاؾه، ٌؿ، ؾقظالی

                                                                                                                                                         
 ٓ.21/11ٔ يٓ، يىو1118ٔ

ٓ و 11/111ٓ و 1/823ٔٓ و 1/112ٔٓ و 2/132ٔٓ، و بًگك به چًیى يّىِی ؾق ایى ه١ًا: 22/103ٔهص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -2
 ى جی٘یة.ب، ا18، َ يٓ، والكؾ ٠لی البکك11/102ٔ
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 .2«ای٘ايً قا ٜاهك ي٘ىؾ
اها هك آيکه ال قوی شهل یا »گىیؿ:  ؾق بعد ال ک٩ك شعىؾ و ايکاق شمئی ال ٌكائٟ هی ابى ٬ین 

ٌىؾ، ه٘چىو و ِاظبً بؿیى وبب کا٨ك ي٘ی باٌؿ ئی ال ٌكائٟ گكؾؾ، ه١فوق هیهًکك شم ،ویلؤج
اي قا اهك ي٘ىؾ جا ظؿیری که ؾق آو ٌؽّی ٬ؿقت یا٨حى الله ٠موشل بك وی قا ايکاق ي٘ىؾه و ؼايىاؾه

و به  اويؿ هح١ال او قا بؽٍیؿال هكگٓ او قا بىىلايًؿ و ؾق ه١كْ باؾ قها کًًؿ، اها با ایى وشىؾ ؼؿٔپه 
ی ٠لً٘ بىؾه و ٬ؿقت الله ٠موشل  ؼا٘ك شهلً وی قا آهكلیؿ، لیكا آيچه وی هكجکب گكؾیؿ، به ايؿاله

 .1«بك بالگكؾايؿو ؼىیً قا ال قوی ٠ًاؾ و جکفیب هًکك يٍؿ
ویبلت و جىشیهات ياؾقوث و با٘لی يیم ٠ًىاو گكؾیؿه اوث که ال ایى ؤد جاها ؾق هىقؾ ایى ظؿی

« ٔی٫ = وؽث گك٨حى»به ه١ًای  «َظَعه اهلل َفئِْن َؿَدَر »ویبلت و جىشیهات یکی آو اوث که: ؤؾوحه ج

ُٙ ﴿ ٨كهایؿ: گك٨حه ٌؿه اوث، ه٘چىو آو کبلم الله ٠موشل که هی ٖ ًُِؽَر َقَْۡيِٙ رِۡزًُ َٔ که به  1﴾ۥَو
 .1«باٌؿ ١ًای ٔی٫ هیه

 «َظَعه اهلل َفئِْن َؿَدَر »ای قا که آو هكؾ ؾق ایى ظؿید به کاق بكؾه ش٘له هكکه»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی
ی٫ ٔوؽث گك٨حىٓ ج  ٔ ی ٔظکن کكؾوٓ و   ٕ ویبلت و ه١ايی ؤویل کًؿ، ؾقظ٭ی٭ث ؾوقجكیى جؤبه ه١ًای ٬ 

آو هًعك٦ و ؾوق و واقويه واؼحه  یقا ال ه١ًای اِلقا بكگمیؿه و ايحؽاب کكؾه اوث. و ؾق وا٬ٟ، کبلم 
اوث. آو ٌؽُ آيگىيه که ؾق ظؿید ـکك گكؾیؿ، به وىلايؿو و جکه جکه کكؾيً اهك ي٘ىؾ، جا ایًکه 

و گ٩ث: چىو و٨ات یا٨حن، په هكا بىىلايیؿ، وپه  شىؿي شٟ٘ يٍؿه و بالگكؾايؿه يٍىؾؾوباقه اشمای 
ال آو ؾق ه١كْ باؾ ؾق ؾقیا قها کًیؿ، چكا که به ؼؿا وىگًؿ، اگك هكا ؼكؾ کكؾه و ـقه ـقه کًیؿ و په 

ی  ؾهؿ که اظؿی قا چًاو ٠فاب يؿاؾه اوث؛ و ش٘لهپكوقؾگاقم بك هى ؾوث یابؿ، هكا چًاو ٠فابی هی
ی اول، وبب  هی اول ـکك ي٘ىؾ که ایى ؾاللث بك آو ؾاقؾ که ش٘لبه ؾيبال ش٘له« ال٩اء»ؾوم قا با ظك٦ 

و  یًکه الله ٠موشل بك وی ؾوث يیابؿقو هكجکب گكؾیؿ جا او وی ایى ٠٘ل قا ال آو باٌؿ. یی ؾوم ه ش٘له
اگك وی با ايصام آو ٠٘ل به ٬ؿقت و ؾوث یا٨حى الله ٠موشل بك وی، ه٘چىو ٬ؿقت و ؾوحیابی الله 

كجکب که آو ٠٘ل قا ايصام يؿاؾه بىؾ، ا٬كاق ؾاٌث، ؾیگك ؾق ایًکه ایى ٠٘ل قا ه٠موشل بك وی لهايی
                                                           

 ابى ظصك. ،8/801ٓٔ ي٨حط الباق -2
 ٓ.113-2/111هؿاقز الىالکیى ٔ -1
 .«که جًگؿوث اوث یو کى[ »1]الٙبل٪:  -1
 ،21/10ٓو ٌكض ِعیط هىلن ٔ ؛٠یاْ ي٬أ ،2011ٓ-1/2011: ال٩ٍا ٔيگا و ؛ابى ظصك ،8/801ٓٔ ي٨حط الباق -1

 .ييىو
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ویل ي٘ىؾو آو ش٘له به ه١ًای وؽث گك٨حى و ظکن کكؾو ؤای يبىؾ؛ و ؾلیل ؾیگك ٔبك ایًکه جگٍث، ٨ایؿه
اٌحباه و ياؾقوث اوثٓ آو اوث که ؾوث یا٨حى و ٬ؿقت یا٨حى ؼؿاويؿ هح١ال و وؽث گك٨حى بك وی 

با ؾوث یا٨حى و که گ٘او وی آو بىؾ که جکه جکه ٌؿيً ه٥ایك باٌؿ، ؾقظالی هىا٫٨ با ج١فیب وی هی
باٌؿ. لفا گ٩ث: به ؼؿا وىگًؿ اگك الله ٠موشل بك هى ؾوث یابؿ، هكا  ویٙكه ٬ؿقت ؼؿاويؿی بك او هی

 .2«ل ؼل٭ً قا يؿاؾه اوثؾهؿ که اظؿی ا چًاو ٠فابی هی
ه١ًایی اوث که ظا٨ٛ ابى ظصك ویبلت ياؾقوحی که ؾق ه١ًای ایى ظؿید ـکك ٌؿه، ؤاها ال ؾیگك ج

جكیى ا٬ىال ؾق ایى لهیًه آو اوث که ِعیط»گىیؿ:  اؾه اوث، آيصا که هیؾه و جكشیط ؾقا ـکك ي٘ىآو 
که ی ؼى٦ بك وی گ٩حه اوث، چًاو لؾگی و ٤لبهثوی ایى کل٘ات قا ؾق ظالث ظیكت و ٌگ٩

ی  و ؾق هًگام گ٩حى آو، ٬ّؿ و اقاؾه ؾق وا٬ٟ ٠٭لً وك شایً يبىؾه اوث گىیؿ و ؾايىحه چه هی ي٘ی
لکه وی ؾق ظالحی ه٘چىو ٩٤لث و پكیٍايی و ظ٭ی٭ث ه١ًای آيچه بك لباو آوقؾه قا يؿاٌحه اوث، ب

گیصی و ٨كاهىٌی آو کل٘ات قا گ٩حه اوث و ایى ظاالجی هىحًؿ که ٌؽُ به ؼا٘ك آيچه ؾق ایى 
 .1«گكؾؾ اؼفه ي٘یئظاالت ال وی ِاؾق گٍحه، ه

 باٌؿ:  ال ؾو وشه هی ویِل اهام ابى ظصك ؤى جوػ ایاها پا
ىؾيؿ و آيچه ها چًاو وِیث و و٩اقي کكؾه بىؾ، وِیحً قا اشكا ي٘وکه به آ ال٧ٓ ٨كليؿاو وی، آياو

یث ال وِیث وی چیمی شم آيچه ول٧ ِالط ال وِ ،و به هًگام اشكای آو ؼىاوحه بىؾ، ٠٘لی کكؾيؿ
ًکه هكاؾ و ه٭ّىؾ وی ظ٭ی٭ث آو وِیث بؿوق ال هكگىيه و آو ای و و٩اقي وی ٨ه٘یؿيؿ، ي٩ه٘یؿيؿ
 پكیٍاو ظالی و گیصی بىؾه اوث. 

چكا که ؾق آو ؼؿاويؿ هح١ال آو  ؛باٌؿ بٓ ایى ظؿید بیايگك وو١ث قظ٘ث الله ٠موشل هی
و اگك چًاو جّىق گكؾؾ که آيچه وی بك لباو  آو شهل بمقگ، بؽٍیؿه و آهكلیؿيؿ ٌؽُ قا ٠لی ق٤ن

و هیچگىيه ١ٌىق و اؾقاکی بىؾه و ؾق آيچه گ٩حه ؾچاق ؼٙا و اٌحباه گكؾیؿه اوث، ؾیگك آوقؾه بىؾ بؿو
ه٩٥كت چًیى ٌؽّی ؾق چًیى ظالحی، چه همیحی ؼىاهؿ ؾاٌث، لیكا ؾق چًیى ظالحی جکلی٧ ال وی 

  يقؾ؛ و ایى ال ٨٭ه اهام لهكوا٬ٗ گكؾیؿه و اٌحباه و ؼٙایی که هكجکب گٍحه ؾیگك ا٠حباقی يؿا
کًؿ، چىو ایى ظؿید قا قوایث کكؾه و ؾق آو وو١ث قظ٘ث و ٨ٕل ؼؿاويؿ هح١ال قا بیاو هی اوث که

ای، واقؾ آجً ٌؿ. ٔایى ظؿید، کًؿ که به ؼا٘ك ليؿايی کكؾو گكبهپه ال آو ظؿید ليی قا قوایث هی

                                                           
 ، وها ب١ؿهآ.22/120هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -2
ایى لهیًه ـکك ٌؿه که البحه  ٓ لل٭أی ٠یاْ، و يیك جاویبلت ؾیگكی ؾق1/2011ٓ، وايٝك: ال٩ٍا ٨8/801ٔحط الباقی ٔ -1

 ٓ لل٭أی ٠یاْ.2011-1/2011جك اوث. بًگك: ال٩ٍا ٔال ؼايه ٠ًکبىت هن وىث
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کاهبًل گىیؿ: جا ایًکه ايىاو يه اهیؿواق کاهل و يه  باٌؿٓ وپه هی ظؿیری ال اظاؾید ؼى٦ و و٠یؿ هی
 .1«2باٌؿيااهیؿ 

ٙابی و ابى ویل ایى ظؿید، ؾیؿگاهی اوث که ؼؤبًابكایى ؾیؿگاه ِعیط و ٬ىل قاشط و ه١حبك ؾق ج
قا بكگمیؿه و اؼحیاق ي٘ىؾيؿ و آو ایًکه: ٠فق آو ٌؽُ به ؼا٘ك شهلً بىؾ، آو و ابى ٬ین  ةجی٘ی

ی١ًی ايکاق ٬ؿقت الله ٠موشل یا ٌک ي٘ىؾو ؾق ٬ؿقت  ؛وگكيه وی هكجکب اهكی ک٩ك آهیم گكؾیؿه بىؾ
؛ و ایى اهكی بىؾ که وی يىبث بؿاو شاهل والله ٠موشل هبًی بك بالگكؾايؿو وی په ال وىلايؿه ٌؿ

لفا ال »گىیؿ:  هی  ةأط و آٌکاق اوث. ابى جی٘یبىؾ، لیکى وشىؾ اِل ای٘او ؾق وی ؾق ظؿید و
و يیم به ایًکه الله ٠موشل  هى بىؾئقول آؼكت ای٘او ؾاٌحه و هل و آيصا که وی به ٘ىق کلی به الله ٠موش

و  ؾاٌث و ٠٘ل ِالط ايصام ؾاؾه بىؾ ٌاو ذىاب و ٠فاب ؾق يٝك ؾاقؾ، ای٘اوایها، بكپه ال هكگ ايىاو
با ایى ظال جكن آو ؾاٌث که الله ٠موشل به ؼا٘ك گًاهايً وی قا ٠فاب کًؿ، ؼؿاويؿ هح١ال به ؼا٘ك 

 ٠لن. أوالله  .1و قول ٬یاهث و ٠٘ل ِالعً او قا بؽٍیؿه و آهكلیؿظٕكت ظ٫  ای٘او وی به
٥َا يَْػُرُس وََْشُ »٨كهىؾيؿ:  کًؿ که قوىل الله بى ی٘او قوایث هی ةظفی٩ -1 َٞ ََلُم  ـْ يَْػُرُس اْْلِ

، َواَل َنَػٌَٛث، ٌٝ ؾَّ  اثل٬َِّْب، َضَّتَّ اَل يُْػَرى ٤َا ِنَياٌم، َواَل َنََلٌة، َواَل نُُف َْ  ِ ى لََعَ َِٞخاِب اّللَّ َو١َيُْْسَ
 َٓ تُِْي وَا١ْ َٟ ْيُظ ا١ْ ُٗ ٦َ٤ِ اجلَّاِس اللَّ ِ ٬َائ ٌَ ْرِض ٩ُ٨ْ٤ِ آيٌَث، َوَتْتََق 

َ
ُش٬ُز، وََس٠َّ ِِف حَل٢ٍَْث، َََ٘ل َحْتََق ِِف اَْل

 ُ ْدَرْك٨َا آةَاَء٧َا لََعَ َ٪ِؼهِ ا١ََْك٥َِِث، اَل إَِلَ إاِلَّ اّللَّ
َ
٬ل٬َُن/ أ ُٜ ٬ل٫َُاَح ُٜ اوبلم ه٘چىو ي٭ً و يگاق و » «، َذ٨َْط٦ُ َج

ؾايًؿ ي٘ال و قوله و ٬كبايی و ِؿ٬ه چیىث  ٌىؾ. جا ایًکه هكؾم ي٘یجاق و پىؾ پاقچه کهًه ٔو کن قيگٓ هی
هايؿ، جا لهیى ظحی یک آیه ال آو با٬ی ي٘ی و بك قوی ٌىؾها ٬كآو ال هیاو هكؾم بكؾاٌحه هیو ٌبی ال ٌب

له اال»ی  هاو کل٘هًٌیؿین که پؿقاو و هاؾقاوگىیًؿ: ها هی وهی ال پیكهكؾاو و پیكلياو هیآيصا که گك
ؾايًؿ  گ٩ث: چىو آياو ي٘ی ةبه ظفی٩ 1بى ل٨ك ةِل .«آوقینقا بك لباو هیگ٩حًؿ، ها يیم آو قا هی« الاللها

ال وی قوی  ةظفی٩ .قوايؿالالله به آياو وىؾی ي٘یله اي٘ال و قوله و ٬كبايی و ِؿ٬ه چیىث، په إل
ىم، وه باق گكؾايؿ، جا ایًکه ؾق باق و قوی هی ةال قا وه باق جکكاق ي٘ىؾ و هك باق ظفی٩ئایى و ةگكؾايؿ. ِل

                                                           
 ٓ للًىوی.21/11ايٝك: ٌكض ِعیط هىلن ٔ -2
 ٓ ؾ. هع٘ؿ الىهیبی.112-2/110يىا٬ٓ االی٘او اال٠ح٭اؾیة ٔ -1
 ٓ.٠ٔ2/111ح٭اؾیة ی٘او اإل: يىا٬ٓ اإليگا و ؛2/132ٓهص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -1
، ال بمقگاو جاب١یى، ذ٭ة شلیل، ؾق ظؿوؾ ه٩حاؾ والگی و٨ات یا٨ث. يبىبکك الکى٨أبىال١بلء یا أ، يِلة بى ل٨ك ال١بى -1

 ى ظصك.اب، 111 :بًگك: ج٭كیب الحهفیب، َ
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 .2«ؾهؿ الالله آياو قا ال آجً ؾولغ يصات هیة، الاله ا٨كهىؾ: ای ِل
هایی لیىحه و لهاوايؿ که ٔؾق ٘ىل جاقیػٓ ؾق هکاو و بىیاقی ال هكؾم»گىیؿ:  هی وبلم ٌیػ اإل

که ؤٟ قيگ ٌؿه اوث، چًاو، بىیاقی ال ٠لىم يبىی کهًه و کنکًًؿ که ؾق آو هکاو و لهاوليؿگی هی
قا که ؼؿاويؿ هح١ال پیاهبكي قا با آو هب١ىخ ه ای گكؾیؿه که ظحی یک ي٩ك با٬ی ي٘ايؿه جا آيچبه گىيه
کًًؿ ال  که ؾق آو اهاکى و الهًه ليؿگی هی ها بكوايؿ و چًیى کىايیوقا به آ - کحاب و ظک٘ث -ي٘ىؾه 

گاه بىؾه و ؾق ایى ها هب١ىخ ي٘ىؾه، بیبىیاقی ال اهىقی که الله ٠موشل پیاهبكي قا با آو ا٘بلٞ و ياآ
-ها بكوايؿ، لفا ؾق چًیى ظالحی چًاو ا٨كاؾی کا٨ك ي٘یو١ٔیث هن کىی آيصا يبىؾه که ایى اهىق قا بؿاو

ی اهل ٠لن اج٩ا٪ ي٘ىؾيؿ که هك آيکه ؾق وكلهیًی بؿوق ال اهل ٠لن  ائ٘ه ٌىيؿ؛ و بك ایى اوان اوث که
و ای٘او ليؿگی کًؿ و يیم جاله هىل٘او باٌؿ و لى ایًکه چیمی ال ایى اظکام آٌکاق و هحىاجك ٔي٘ال و قوله و 

با آو  هقا که قوىل الله ٌىؾ، جا ایًکه آيچ٬كبايی و ِؿ٬هٓ قا ايکاق ي٘ایؿ، بال هن به ک٩ك وی ظکن ي٘ی
ايؿ ٔوظی و پیام ؼؿاويؿیٓ قا ؾايىحه و بًٍاوًؿ؛ و بك ایى اوان اوث که ؾق ظؿید آهؿه اوث که آهؿه

ِِت »٨كهىؾيؿ:  قوىل الله 
ْ
ؽ٬ُِ٘نَ  اَل  َز٤َانٌ  اجلَّاِس  لََعَ  يَأ ْٓ لهايی بك  «َواَل.... ِنَيا٤ًا َواَل  َنََلةً  ذِي٩ِ  َح

  .1«ًٌاوًؿي٘ی... قا ای و يه قوله آو يه ي٘الی و يههكؾم ؼىاهؿ آهؿ که ؾق 
ٌاو کًًؿ، به ؼا٘ك شهللفا ؼؿاويؿ هح١ال چًیى اٌؽاِی قا که ؾق چًاو ٌكایٙی ليؿگی هی

هاؾجیى ها که ه٘او ي٫ٙ به ٌيىبث به ٨كائٓ ؾیى و هبايی و اِىل اواوی آو، با وشىؾ اِل ای٘او ؾق آو
ه ظصث الله ٠موشل و قوىلً ؾق هىاقؾی که و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث ک اوث، ه١فوق ٬كاق ؾاؾه اوث

گاهی و ا٘بل٠ی يؿاقيؿ، بك آووث به آيىب  ٠لن. أها ا٬اهه يگكؾیؿه اوث. والله ها شاهلًؿ و آ
ها ؾق قول ٨حط هکه اوبلم آو – که جاله هىل٘او ٌؿه بىؾینگىیؿ: ؾقظالی هی  1يلیروا٬ؿ  بىأ -1

گىیؿ: په ال کًاق ؾقؼحی  وا٬ؿ هی بىأبه وىی ظًیى ظكکث ي٘ىؾین.  ه٘كاه قوىل الله  - آوقؾيؿ
                                                           

العاکن، کحاب  و ؛131ٓ-1/132ٓ، 1031ٌٔٔ٘اقه ، کحاب ال٩حى، باب ـهاب ال٭كآو وال١لن، ةابى هاش به قوایث -2
اوث و ٔبؽاقي و هىلنٓ آو قا ٌكٖ هىلن  بكظؿید ِعیط ایى : گ٩حه اوث ٓ و1818ٔ ٌ٘اقهال٩حى وال٘بلظن، 

 ٌ٘اقهظاؾید الّعیعة، ولىلة األألبايي ؾق  ، وي يیم با ایٍاو هىا٫٨ اوثـهب، 111ٓ-1/111ٔايؿ جؽكیس يکكؾه
 .آو قا ِعیط ؾايىحه اوث 2/211ٓٓ، 11ٔٔ

 ٓ.22/101ٔهص٘ىٞ ال٩حاوی  -1
و  الک اوث و يیم گ٩حه ٌؿه: ابى ٠ى٦ايؿ: اون وی، ظاقخ بى هکه بكؼی گ٩حهايؿ، چًاوؾق اون وی اؼحبل٦ کكؾه -1

لید و قؾ و ؾق قول ٨حط و ظًیى پكچن بًیگىیؿ: ؾق اوایل اوبلم آوه٘چًیى گ٩حه ٌؿه: ٠ى٦ بى ظاقخ؛ ابى و١ؿ هی
وال وى  11هصكی و٨ات یا٨ث و بك اوان ٬ىل ِعیط  81ال کكؾ. وی ؾق ؤ٘كة و و١ؿ بى بکك قا ظ٘ل هی

 ابى ظصك.  هك ؾو يىٌحهٓ 21/111جهفیب الحهفیب ٔ و 112ٓ-1/110ِابة ٔؾاٌث. بًگك: اإل
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های که گكؾاگكؾ آو ا٬اهث کكؾه و وبلض ًؿ که ؾق يمؾٌاو هعحكم بىؾگفٌحین، ک٩اق ؾقؼث وؿقی ؾاٌح
ـات  کكؾيؿؼىیً قا بؿاو آویماو هی گ٩حًؿ. گ٩حین: یا قوىل الله، بكای ها هن ؾقؼحی  هی 2يىاٖأو به آو 

٠ًىاو ي٘ىؾین، ٨كهىؾيؿ:  له قا با قوىل الله ؤؾقؼحی ؾاقيؿ. چىو ایى هى ، آيچًاو که ایٍاوقا ج١ییى کى
« ُ ْكَْبُ  اّللَّ

َ
ِي َو٢ُُْٛخ٣ْ، أ ِِس  َواذلَّ ْٙ ٥َا بَِيِػهِ، َج ائِي٠َ  َب٬٨ُ َٛا١َْج  َٞ ٓۡ  ٱۡصَكِ﴿ /ل٬٥ََُِس  إِْْسَ ُٛ َ ة ل َٕ ََ ة  ٛا َٰ ٓ إَِؾ َة نلٍّ

َُْٜن  َٛ ٜۡم  ََتۡ ًَ ۡٓ ۚٗ ًَةَل إٍُِّٗس ح  َٛ ِ ُبَّ  ،[211: األ٠كا٦] ﴾١٣٨َءال َٞ َنَ  ١ََْتْ الله اکبك، » «َرْت٢َُس٣ْ  ََكنَ  ٦٤َْ  ـُ
-هىوی گ٩حًؿ، ٌ٘ا يیم گ٩حیؿ، بًی اوكائیل بهاين ؾق ؾوث اووث، آيچه قا که بًیوىگًؿ به آيکه ش

ه که آياو گىيهاو ؼؿا و ه١بىؾی بىال ٔجا به پكوحً آو بپكؾالینٓ ه٘اوای هىوی بكای: »اوكائیل گ٩حًؿ
 .«گكوه ياؾايی هىحیؿباًٌؿٕ هىویٓ گ٩ث: ٌ٘ا  ها ه٥ٍىل هیٔو به پكوحً آو ؾاقای ه١بىؾهایی هىحًؿ

 .1«١ٙ٬ًا ال قوي کىايی که پیً ال ٌ٘ا بىؾيؿ ٔیهىؾ و يّاقیٓ پیكوی ؼىاهیؿ کكؾ
 ؾق ایى ظؿید قوىل ؼؿا»گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب ٠بلهه ولی٘او بى ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى  

كای ا٬اهث يمؾ آو و ي٘ىؾيؿ ی١ًی ايحؽاب ؾقؼحی ب ؾهؿ که ؾقؼىاوحی که ال قوىل ؼؿا ؼبك هی
اوكائیل ال هىوی ٠لیه ىاو جبكک، ه٘چىو اهكی اوث که بًیٌاو بؿاو به ٠ًهایضوبلآویماو کكؾو 

ۚٗ  ٱۡصَكِ﴿ بلم ؾقؼىاوث ي٘ىؾيؿ و گ٩حًؿ:الى ح  َٛ ِ ٓۡ َءال ُٛ َ ة ل َٕ ََ ة  ٛا َٰ ٓ إَِؾ َة هاو ؼؿا و ای هىوی بكای; ﴾نلٍّ
ها ٔو به پكوحً آو ه که آياو ؾاقای ه١بىؾهایی هىحًؿگىيكوحً آو بپكؾالینٓ ه٘اوه١بىؾی بىال ٔجا به پ

 .1«باًٌؿٕ ه٥ٍىل هی
ها ٬كاق ؾهًؿ، جا بؿاو پًاه بكؾه ٤یك ال ؼؿاويؿ هح١ال بكای آوبًابكایى هك ؾو گكوه ؼىاوحًؿ جا ه١بىؾی 

قا  ءو ج٥ییك اون ظ٭ی٭ث ٌی به کاق بكؾيؿ، ولی هعحىا یکی اوث٩اوت و او قا بپكوحًؿ، گكچه ال٩اٜی هح
ـات ايىا٘ی ٬كاق ؾهؿ، يهی ؼىاوحًؿ جا بكای ی که ال قوىل الله اها اگك کىاي .1ؾهؿ ج٥ییك ي٘ی ٌاو 

ٌؿيؿ، لیکى په ال کكؾيؿ، ١ٙ٬ا کا٨ك هی قا اوحصابث ي٘یؾق ایى هىقؾ قا يپفیك٨حه و آو قوىل الله 
ها قا ال ایى اهك يهی ي٘ىؾيؿ، باق ؾیگك به ؾقؼىاوحی که پیٍحك کكؾه بىؾ، بال يگٍحه آو ایًکه قوىل الله 

                                                           
کكؾيؿ. بًگك: الًهایة کكؾيؿ و ؾق ا٘كا٦ آو ا٬اهث هیؼىیً قا بك آو آویماو هی اون ؾقؼحی اوث که هٍكکاو وبلض -2

 ذیك.ابى األ ،٤1/211ٓكیب العؿید ٔ ي٨
-1/121ٓ، 1210ٔٓ، والحكهفی٧ کحاب ال٩حى، باب ها شاء اجكکبى وىى هى کاو ٬بلکن، بك٬ن 1/111ٔاظ٘ؿ ٔ أؼكشه -1

ٓ، وابى ابی ٠اِن ٨ی 22/183ٓ، 10181ٔٓ، و٬ال: ظؿید ظىى ِعیط، و٠بؿالكلا٪ ٨ی ال٧ًّ٘ بك٬ن 121ٔ
 اؾه ظىى.ٓ والل٩ٛ له، و٬ال االلبايی: او11ًٓ 18ٔالىًة بك٬ن ٔ

 .211جیىیك ال١میم الع٘یؿ، َ  -1
 .٨213حط ال٘صیؿ، َ  -1



 112  فصل دوم: الغام اعحهضاءکًًذگاو

 .2و بك آو اِكاق يىقلیؿيؿٓ و بلکه به ؾقگاه ؼؿاويؿ هح١ال جىبه ي٘ىؾيؿٔ
.. لیکى ایى ؾاوحاو ایى هٙلب قا گىٌمؾ ».گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب هصؿؾ ٌیػ هع٘ؿ بى اهام 

هبحبل کًؿ و ه٩یؿ آو اوث که يه جًها ٨كؾ هىل٘او بلکه چه بىا ٌؽُ ٠الن به ايىاٞ هؽحل٩ی ال ٌكک هی
و  کًؿ.جك هیقا قوٌىاه٘یث آهىؼحى ٌكک و پكهیم ال آو و ایى ؼبك باٌؿ.گكؾؾ ولی ال وشىؾ آو بی هی

یى ايىاٞ جك بمقگ ام، الگىیؿ: جىظیؿ قا ؾقیا٨حه يیم ه٩یؿ آو اوث که ایى وؽى ٌؽُ شاهلی که هی
کبلم ک٩ك آهیمی قا  یهای ٌیٙاو اوث؛ و يیم ال ؾیگك ٨ىایؿ آو ایى اوث که چىو هىل٘ايشهل و ؾویىه

گاهی یابؿ و هٍؿاق ؾاؾه  ؾايؿ، اها چىو ؾق هىقؾ ک٩ك قا ي٘یکه ک٩ك بىؾو آوبك لباو آوقؾ، ؾقظالی بىؾو آ
اوكائیل و کىايی که ال که بًی ٌىؾ، ه٘چًاوی ؼىؾ جىبه کكؾه و بالگكؾؾ، کا٨ك ي٘ی ٌىؾ و ٨ىقًا ال گ٩حه

  .1«آو ؾقؼىاوث قا ي٘ىؾيؿ، چًیى کكؾيؿ قوىل الله 
یط ی ه١فوق بىؾو شاهل و هًٟ ال جک٩یك وی جّك ی ِعیط و ِكیط که ؾق لهیًه په ال ـکك اؾله

گكؾیؿ، يحیصه آو اوث که: هك آيکه ه٘چىو شاهل ؾق چًاو ٌكایٙی که پیٍحك ـکك ٌؿ باٌؿ، ه١فوق 
اوث و به ٘ىق ؼبلِه آو ٌكایٗ ٠باقجًؿ ال: ؾق وكلهیى بؿوق ال اوبلم ليؿگی کًؿ، یا جاله هىل٘او 

 ٌؿ. با باٌؿ یا ایًکه ؾق وكلهیًی ليؿگی کًؿ که ؾق آو ٌكک بىیاق بىؾه و جىظیؿ ٤كیب هی
کی اوث که الله ... و آو ال ش٘له ٌك»گىیؿ:  ؾق بعد ال بكؼی ال ايىاٞ ٌكک هی  ةابى جی٘ی 

ی شهل و ٬لث و ايؿک بىؾو ٠لن به  ايؿ، لیکى به وبب ٤لبه و ویٙكهقا ظكام کكؾه٠موشل و قوىلً آو
باٌؿ، جا  ؼكیى، به ؼا٘ك اقجکاب آو ٌٔكکٓ اهکاو جک٩یكٌاو ي٘یؤآذاق قوالث ؾق هیاو بىیاقی ال هح

ای که هؽال٩ث وقلیؿه، جبییى و با آو آهؿه ؾق لهیًه ایًکه بكای وی قهً٘ىؾهایی قا که قوىل الله 
 .1«ٌىؾقوٌى گكؾايیؿه 

ؾق و ال آيصا که ها کىايی قا که بحی بك باالی ٬بك ٠بؿال٭ا»گىیؿ:  هی ٠بؿالىهاب اهام هع٘ؿ بى 
ها ه٥ٍىلًؿ، به ؼا٘ك شهل و يبىؾ ها واؼحه و به ٠باؾت آوو اهرال آو يظ٘ؿ بؿوأيیم بحی قا بك باالی ٬بك 

گاه ي٘ایؿ، جک٩یك ي٘یکىی که آو کًین، په چگىيه ٔبه ها اجهام لؾه و  ها قا ٔال ایى ٌكک و ک٩ك وقلیؿوٓ آ
صكت يکكؾيؿ، ايؿ، اها چىو به وىی ها هؿهبًؿيؿ کهٓ کىايی قا که به الله ٠موشل ٌكک يىقلی ا٨حكا هی

                                                           
 .10ايٝك: ک٧ٍ الٍبهات بح١لی٫ الٍیػ ابى ٠ری٘یى، َ  -2
ه٭ىله آو هىل٘اياو ٌبیه به ٠٘ل بًی  ايؿبك کىايی اوث که گ٘او بكؾه. ایى کبلم ٌیػ قؾی 12 -10 :ه٘او، َ -1

، ؾ. 1 ظاٌیه 111 :٠ح٭اؾیة، َی٘او اإلکبك يیىث. بًگك: يىا٬ٓ اإلاوكائیل بىؾه، اها ه٘چىو آو ال هىاقؾ ٌكک ا
 .بيهع٘ؿ الىهی

 .ي، ؾ. هع٘ؿ الىهیب111 :٠ح٭اؾیة، َی٘او اإل: يىا٬ٓ اإلبه ي٭ل ال يالكؾ ٠لی البکك -1
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 .2«کًین؟ٕک٩یك هیج
-ايؿ، اها جک٩یك ي٘یؾق هىقؾ کىايی که ٌكک وقلیؿه ٠بؿالىهاب و ٌیػ ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى  

و ایى ٠ٔؿم جک٩یك آياوٓ به ؼا٘ك يبىؾ کىايی ؾق آو و٬ث اوث که با لباو و ٌٍ٘یك به »گىیؿ:  ٌىيؿ، هی
ها ا٬اهه يٍؿه و قاه قاوث و ؾقوث يیم و هىاقؾ ٌكک آهیم بپكؾاليؿ. لفا ظصث بك آوهباقله با آو هىائل 

 .1«ٌىيؿٓ ي٘یٌاو قوٌى و آٌکاق يگكؾیؿه اوث. ٔلفا با ايصام آو ا٠٘ال ؾق آو و٬ث جک٩یك بكای
اها ظ٭ی٭ث هبعد ٠فق به شهل ال ایى ٬كاق اوث که: ٠فق به شهل يىبث به اؼحبل٦ لهاو و هکاو و 

ؼاَ و يه بك ؾیگكاو ی ظصث بك ٌؽّی  که گاهی ا٬اههباٌؿ. چًاو هح٩اوت و هؽحل٧ هی اٌؽاَ،
و گاهی به هًٝىق ؤىض وًث و جبییى و آٌکاق گكؾايؿو قاه ِعیط و ؾقوث بك اهل  گیكؾ ِىقت هی

گكؾؾ. و ایًچًیى اوث ؾق  که چًیى ج١اهلی با ٌهكی ؾیگك ي٘یگكؾؾ، ؾقظالی ی ظصث هی ٌهكی، ا٬اهه
 های هؽحل٧. لهاو

اها په ال ـکك اؾله ؾق هبعد ٠فق به شهل و ق٨ٟ گًاه و بلکه جک٩یك ال آيکه به وبب شهل ه١فوق 
ؼكیى ؤباٌؿ، ؾق قاوحای جىٔیط بیٍحك ؾق ایى لهیًه به کبلم بكؼی ال اهل ٠لن ال هح٭ؿهیى و هح

 پكؾالین:  هی
ٌؿ که بكای اظؿی ایى گًصایً با بكای الله ٠موشل او٘اء و ٩ِاجی هی»گىیؿ:  هی  اهام ٌا١٨ي

ی ظصث بك وی، به هؽال٩ث با  ها قا قؾ و ايکاق ي٘ایؿ. و هك آيکه په ال ذبىت و ا٬اههوشىؾ يؿاقؾ که آو
چكا که ٠لن  ؛باٌؿ ی ظصث به ؼا٘ك شهلً ه١فوق هی ٌىؾ. اها ٬بل ال ا٬اههها اِكاق وقلؾ، کا٨ك هیآو

ك٦ ٬ابل ؾقک و اؾقاک يیىثايؿیٍی له ٔاو٘اء و ٩ِاتٓ با ٠٭ل وؤایى هى ِِ  .1«ؿو و ج٩کك 
یک ال ٘ا٠ات و ٠باؾات ای٘او ه٘چًاو که هك»گىیؿ:  هی  يال٘الک يبىبکك بى ال١كبأم اها 

ٌىيؿ. لیکى ؾق هك هىقؾ که بؿاو ل٩ٛ ک٩ك ٌىؾ، هكیک ال گًاهاو و ه١اِی يیم ک٩ك ياهیؿه هیياهیؿه هی
لیكا ؾق ایى  ،باٌؿ ِاظبً قا ال ال ؾیى ؼاقز کًؿ، ي٘یا٘بل٪ ٌىؾ، ه٭ّىؾ و هكاؾ ال آو ک٩كی که 

اهث، ٌؽُ شاهل و آيکه به ؼٙا هكجکب اهكی گٍحه و لى ایًکه آيچه هكجکب گكؾیؿه ک٩ك و ٌكک 
جا ایًکه به ٘ىق وأط و آٌکاق  اوثباٌؿ، چىو به ؼا٘ك شهل و ؼٙا ه١فوق  باٌؿ، هٍكک یا کا٨ك ي٘ی

هىقؾ اهكی که هكجکب گكؾیؿه و اهك بك وی هٍحبه ٌؿه و هىشب ٌىؾ، ؾق ظصحی که جاقک آو کا٨ك هی
هل و ج٩کك ؤقا بؿوو جاش٘اٞ ١ٙ٬ی بىؾه و هك هىل٘ايی آوٌؿه جا اهكی آٌکاق و وأط ؾق اوبلم که بك آو 

                                                           
 .22 :َ «٨حاوی وهىائل»ل٩ات الٍیػ، ال٭ىن الرالد ئه -2
 .111 :٠ح٭اؾیة، َی٘او اإليىا٬ٓ اإل به ي٭ل ال 11، 18 :الهؿیة الىًیة، َ -1
 ابى ظصك. ،21/121ٓٔ ي٨حط الباق -1
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و هیچکه ؾق ایى لهیًه  و ٌاء الله بیاو آو ؼىاهؿ آهؿ.اه یى گكؾؾ، کًٌاوؿ، ايکاق ي٘ایؿ بكایً جبیهی
 .2«ايؿهؽال٩ث يکكؾه شم اهل بؿ٠ث

.. ٔؾق کا٨ك ٌؿو ٌؽُٓ ظح٘ا بایىحی وی ».گىیؿ:  هی  يو ٌیػ هع٘ؿ ِؿی٫ ؼاو ٬ًىش
و ٬لب و ي٩ىً بؿاو آقام یابؿ. ٔؾق ایًّىقت اوث که وی کا٨ك  ىؾ قا بكای پفیكي ک٩ك گٍىؾهی ؼ ویًه

که ك ليؿ، به ویژه لهايیکه ال ٌؽُ و های ٠٭ایؿ ٌكک آهیمها و بؿبؽحیگكؾؾٓ اها آيچه ال هّیبث هی
و يیم ِؿوق ٠٘ل ک٩ك آهیمی که  .اوبلم شاهل باٌؿ، ا٠حباقی يؿاقؾ به هؽال٧ بىؾو آو هىاقؾ با هًهس

بك  و يیم ل٩ٝی که ؾاللث ؼكوز ال اوبلم به وىی ک٩ك يباٌؿ، ا٠حباقی يؿاقؾ. ال ايصاهً ٬ّؿ ٨ا٠ل آو
که ه١ح٭ؿ به ه١ًایً يباٌؿ، ا٠حباقی يؿاٌحه و ؾقظالیقا بك لباو آوقؾ ک٩ك ؾاٌحه باٌؿ و هىل٘ايی آو

 .1«گكؾؾٓ ه١حبك يیىث ٔو چیمی بك آو هحكجب ي٘ی
آیؿ که ایٍاو ٬ّؿ و يیث قا ؾق کا٨ك ٌؿو چًاو بك هی يال ایى جىٔیط ٌیػ هع٘ؿ ِؿی٫ ٬ًىش]

٬ّؿ و يیث و و به ٠باقت ؾیگك  ؾايؿ. ی که ال او وكلؾه، ه١حبك هیٌؽُ به وبب ٠٘ل یا ٬ىل ک٩ك آهیم
ؤله ؾق ایى ه٭ىله که و ایى هى ؾايؿ. قا ؾق کا٨ك ٌؿو ٌؽُ، ٌكٖ هیيه هصكؾ ٠٘ل یا ٬ىل ک٩ك آهیم 

ؼكوز ال اوبلم به وىی ک٩ك  آهیمی که ٬ّؿ ٨ا٠ل آو ال ايصاهًو يیم ِؿوق ٠٘ل ک٩ك »گىیؿ:  هی
که ٠ل٘ا به  اوثياؾقوحی  که ایى ؾیؿگاهباٌؿ. ؾقظالی قوٌى و آٌکاق هی ...«و يباٌؿ، ا٠حباقی يؿاقؾ 

يیم هكجکب ایى اٌحباه ٌؿه اوث   يي٘ایین. ٌیػ آلبايها قا ـکك هیبموؾی ا٬ىال آو وايؿ قؾ آو پكؾاؼحه
 پكؾاؼحه اوث.  يبه قؾ ایى ؾیؿگاه ٌیػ آلباي« وئلةاأل»که ٌیػ ٠بؿال١ً٘ن ؾق کحاب 

ؾاقؾ که الله ٠موشل  ٠ًىاو هی ٌیػ هع٘ؿ ِؿی٫ ؼاو، ایى جىٔیط قا ؾق بعد ال بؽٍی ال ایى آیه
ِ  َٖٔ﴿ ٨كهىؾيؿ: ِ َزَىَؿ ث ِِٙ  ٱّللٍّ ٖۢ َبۡكِؽ إِيَؿَٰ٘ ُٙ  ۦٓ ِٔ ُْۡج ۡزؿِهَ َوًَ

ُ
ٖۡ أ َٔ ِ  ۥإَِلٍّ  ۢ ث َّٖ ِ ه َٕ ۡؽ ُٔ ِٖ يَؿَٰ ٖ  ٱۡۡلِ ٍّٔ َوَؾَِٰسٖ 

 ِ َح ث ُسۡىؿِ ََشَ
ّۡ َٖ  ٱ ِ ّٔ ٓۡ َمَغت   ِٛ ا َذَكَْۡي ِ َضۡؽرا ٓ   ٱّللٍّ ي ـِ ٓۡ َقَؾاٌب َق ُٛ َ بؽً ال آیه آو  و 1﴾٩َٰول

                                                           
 چكا ؛باٌؿ« الّعیعیى يالًیكیى ٨»ؾق کحابً  ي، و ٌایؿ که ایى کبلم ابى ال١كبي٬او٘ ،1/113ٓهعاوى الحؤویل ٔ -2

ال آو و به ؾيب «باب ک٩كاو ال١ٍیك وک٩ك ؾوو ک٩ك» يکه وبا٪ وؽى ٬او٘ی پیكاهىو جبىیب ٔباب بًؿیٓ اهام بؽاق
باٌؿ. بًگك: ک٧ٍ الًٝىو هی «الًیكیى....» ياٌاقه بؿاو ؾاقؾ که ایى وؽى وی ؾق ٌكظً بك بؽاق يکبلم ابى ال١كب

٠٘ال ال١ل٘اء ٠لی ِعیط أب١٘ك٨ة شهىؾ و  ياجعا٦ ال٭اق و ؛هؽلى٦، 218 :ٓ، وٌصكة الًىق المکیة، 2/111َٔ
 .111 :، َيالبؽاق

 .811الكؤة الًؿیة، َ  -1
بصم آياو که ٔجعث ٨ٍاق و اشباقٓ واؾاق به اٜهاق  -ٌىيؿ یٌاو کا٨ك هکه په ال ای٘او آوقؾو یکىاي[ »208]الًعل:  -1

پفیكي  یکه ویًه ؼىؾ قا بكا یٕ چًیى کىايیآق -ٌاو ذابث بك ای٘او اوث گكؾيؿ و ؾق ه٘او ظال ؾلهايیک٩ك ه
پفیكيؿٓ، ؼٍن جًؿ و جیم ؼؿا ٔؾق ؾيیآ گكیبايگیكٌاو یك قا هؾاقيؿ ٔو به ؾلؽىاه ؼىؾ ؾوباقه ک٩یهصّؿؾ ک٩ك گٍاؾه ه
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ِ ﴿ ٨كهایؿ: ٠باقت اوث ال آيصا که ؼؿاويؿ هح١ال هی َح ث ٖ ََشَ ٍّٔ ُسۡىؿِ َوَؾَِٰسٖ 
ا ٱّۡ  ؛﴾َضۡؽرا

اها بایؿ ؾق يٝك ؾاٌث که ک٩ك ؾًٌام ؾهًؿه هحى٧٬ بك ٬ّؿ و يیث یا ظبلل ٌ٘كؾو ؾًٌام 
  :2باٌؿ ي٘ی

-قظ٘هن ٠بؿالىهابهع٘ؿ بى و ة ٠یاْ و ابى جی٘ی يپیٍحك ؾق ا٬ىال اهل ٠لن و به ویژه ؾق کبلم ٬أ

باٌؿ، گكچه با ؾًٌام ؾًٌام ؾهؿ، کا٨ك هی به الله هح١ال یا قوىلً که بیاو گكؾیؿ که هكش١٘یى أالله
ؾاؾو، ٬ّؿ و يیث ک٩ك وقلیؿو و کا٨ك ٌؿو قا يؿاٌحه باٌؿ. ظحی اگك آيچه ال وی ِاؾق ٌؿه، بك وبیل 

قا بك آو ؾاٌحه جا هكجکب چًیى ٠٘لی  او ،٤ٕبهمل و ٌىؼی و بؿوو ٬ّؿ و يیحی باٌؿ و یا ؼٍن و 
ؾ٬حی و وبک وكی و یا به هىشب اوباب ؾیگكی ه٘چىو ایى گكؾؾ و یا ایًکه ال قوی وهل ايگاقی و بی

 گكؾؾ. هىاقؾ هكجکب چًیى ا٬ىالی گٍحه باٌؿ، بال هن کا٨ك هی
ال هًحىبیى به ٠لن  بكؼی - ی١ًی ٌكٖ بىؾو ٬ّؿ و يیث ؾق جک٩یك ؾًٌام ؾهًؿه -له ؤو ؾق ایى هى

 ايؿ. ايؿ و ا٬ىال ٠ل٘ا ؾق ایى هىقؾ قا بك ٤یك وشه اِلی آو ظ٘ل کكؾهٌك٠ی ؾق ایى ؾوقاو وؽى گ٩حه
 باٌؿ:ها بك ؾو يىٞ هیله بایىحی ؾ٬ث ٌىؾ که ٬ّؿ و يیثؤؾق ایى هى

 ٬ّؿ و يیث ١٨ل یا ٬ىل -2
 ی آو٬ّؿ ظکن ١٨ل یا ٬ىل و يحیصه -1
باٌؿ؛ هرال يٞى اول آو اوث که ٌؽُ، ٬ّؿ و يیث ل٩ٝی ٩اوت هیهیاو ایى ؾو يىٞ ٬ّؿ و يیث ج 

ی آو به هىشب هٍؽُ قا ؾاٌحه باٌؿ که ل٩ٝی ؾیگك ال لباو وی بیكوو آیؿ؛ ؾق چًیى ظالحی گىیًؿه
ٌىؾ و ایى ه٘او يىٞ ؼٙایی اوث که هیچ هصالات و ٠٭ابی قا به ؾيبال اؼفه ي٘یئآيچه جل٩ٛ کكؾه، ه

کًؿ که ٌحكي با ج٘اهی قوایث ٌؿه که ال هكؾی ظکایث هی ظؿید قوىل الله يؿاقؾ. و ؾق ایى هىقؾ 
که آب و ٤فایً يیم ه٘كاه آو بىؾ. ِاظب ٌحك با  اوباب و اذاذیه و٩كي ؾق بیاباو گن ٌؿ، ؾقظالی

يااهیؿی به ايحٝاق هكگ ؾق لیك ؾقؼحی ؼىابیؿ و چىو بیؿاق ٌؿ، ٌحكي قا با آب و ٤فایی که ه٘كاه 
ؼىیً یا٨ث که ا٨ىاقي قا گك٨حه و وپه ٔال ٌؿت ٌاؾی و ؼىٌعالیٓ گ٩ث: پكوقؾگاقا ؾاٌث، يمؾ 

 »ؾق هىقؾ وی ٨كهىؾيؿ:  ی هى و هى پكوقؾگاق جى هىحن. قوىل الله جى بًؿه
َ
أ ٍَ ْع

َ
ةِ  ٦٤ِْ  أ َؽِح  ِكػَّ َٙ  «ا١ْ

 .1«گكؾیؿال ٌؿت ؼىٌعالی و ٌاؾهايی ؾچاق ؼٙا و اٌحباه »
ی جل٩ٛ ل٩ٝی قا ؾاٌحه باٌؿ، اها بؿوو ٬ّؿ و ج١٘ؿ و اقاؾه کهك ایى ظؿید بیايگك آو اوث که ه

                                                                                                                                                         
 .«ؾاقيؿ یو ٔؾق آؼكت، کی٩ك وٓ ٠فاب بمقگ ٌىؾیه

 . 118-101جالی٧ ٌیػ ٠بؿالعکین ظىاو، َ « الحبیاو ٨ی اهن ال٘ىائل الک٩ك واالی٘او»به ي٭ل ال کحاب  -2
 .ايؿک ؾق ال٩اٚؼحبل٦ ا ًى بااِعاب الى ؾیگكٓ و 1111ٓ و هىلن 8103ٔٔ يبؽاقبه قوایث  - 1
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گكؾؾ، بكؼبل٦ اؼفه يٍؿه و هعاوبه ي٘یئيیحی، ل٩ٝی ؾیگك بك لباو وی شاقی گكؾؾ، به ؼا٘ك آو ه
ی ٬ىل یا ٨ا٠ل ٠٘لی، ٬ّؿ و يیث جل٩ٛ آو ٬ىل یا ايصام آو ١٨ل قا ؾاٌحه و ٬ّؿ و يیث لهايی که گىیًؿه
 ی آو ٬ىل یا ١٨ل بىؾه قا يؿاٌحه باٌؿ. هاظکاهی که يحیص

ايؿ و ال ایى ٬بیل اوث آيچه هایی قا ؾق ابىاب ٨٭هی هح١ؿؾی ـکك ي٘ىؾهو ٠ل٘ا ؾق ایى لهیًه هرال
ايؿ ؾق چًیى که ه٘گی اج٩ا٪ کكؾه ايؿؾهؿ، بیاو ؾاٌحه٠ل٘ا ؾق ظکن کىی که به ٌىؼی ٘بل٪ هی

كؾه اوث گكچه ٬ّؿ و چكا که ٌؽُ ٬ّؿ جل٩ٛ ل٩ٛ ِكیط ٘بل٪ قا ک ؛ٌىؾظالحی ٘بل٪ وا٬ٟ هی
 .2قا که وا٬ٟ ٌؿو ٘بل٪ باٌؿ، يؿاٌحه باٌؿيیث يحیصه آو

ؼىاهؿ آهؿ که اگك هكؾی اون ه٘ىكي ٘اق٪ باٌؿ و ٬ّؿ ِؿا   او ٌاء الله ؾق کبلم ٬كا٨ي و
بگىیؿ یا ٘ال٫ ٔای ٘بل٪ ؾاؾه ٌؿهٓ  کكؾو وی قا ؾاٌحه باٌؿ و به ؼٙا و ال قوی اٌحباه وی قا يؿا ؾاؾه و

 گكؾؾ. ٘بل٪ وا٬ٟ ي٘ی
باٌؿ. و آيچه ؾق ایى يىٞ ال ٬ّؿ و يیث ه١حبك اوث، ه٘او ٬ّؿ و يیث ٬ىل یا ١٨ل ايصام ٌؿه هی

 باٌؿ. ایى به هىشب اظحكال و پكهیم ال ؼٙا و وب٭ث و ل٥مي لبايی هی
له ؤباٌؿ. و ؾق ایى هى١٨ل و ظکن آو ؾو هی ی ٬ىل یااها يىٞ ؾوم ال ايىاٞ ٬ّؿ و يیث، ٬ّؿ يحیصه

. هربل آيچه گ٩حه ٌؿه یا ايصام ٌؿه ال آو اوثج٩ّیلی ٘ىاليی بىؾه و ایى بك ظىب يىٞ ٬ىل یا ١٨ل 
ؾوحه اهىقی اوث که ؤىض و ؾاللث آو وأط و آٌکاق اوث یا ایًکه ؾاللث و ؤىض آو پًهاو و 

شهث ٠لن و شهل وی يىبث به ظکن ایى ا٬ىال و باٌؿ. و ه٘چًیى بك ظىب ظال ٌؽُ ال هؽ٩ی هی
کًؿ که آیا ٠لن ؾق آو قواز ؾاقؾ و باٌؿ. و ه٘چًیى هکايی که هکل٧ ؾق آو ليؿگی هیا١٨ال هح٩اوت هی

کًؿ که ٠لن ؾق آو ياؾق اهکاو ًٌاؼث آو بكای هکل٧ هیىك اوث یا ایًکه هکل٧ ؾق هکايی ليؿگی هی
یک ال هکل٩یى یل که ؾق ا٘بل٪ ظکن بك هكؿ؛ و هىاقؾی ال ایى ٬ببىؾه و جعّیل آو ياه٘کى و ؾٌىاق باٌ

 ذیك ؾاقؾ. ؤج
یا آيکه ٌكی١ث  ی به الله هح١ال یا قوىلًی ؾًٌام ؾهًؿهاها ؾق هىقؾ آيچه ال ایى هىاقؾ که ؾق هىئله

... یا »گىیؿ: هی ٠یاْ  يباٌؿ، ٬أکًؿ، ه١حبك هیقا وبک ٌ٘كؾه و ال آو ٠یبصىیی هیو اهل آو
کًؿ، اگكچه ظال  و ٠یب هحىشه قوىل الله  کبلهی ٬بیط و یا يى٠ی ؾًٌام و ي٭ُایًکه وؽى لٌث و 

ی ؾًٌام قا يؿاٌحه اوث ه٘چىو وی چًاو يٍاو ؾهؿ که ایى ٠٘ل وی ال قوی ٠٘ؿ يبىؾه و ٬ّؿ و اقاؾه
-کًصه یا ال قوی بیجعث ٌ یا گ٩ثهیبگىیؿ که يبایىحی چیمی  ایًکه شهالث وی قا بك آو ؾاٌحه جا 

ؾ٬حی و وبکىكی و ٠ؿم جىلٗ بك لباو و ؼىؾپىًؿی و جکبك و بؿلبايی و شىىق بىؾو ؾق کبلم، آو 
                                                           

 ٠الن الکحاب. چاپ: ،1/211کحاب الٙبل٪، ز  ي،ال٥ً٘ قشىٞ کًیؿ: - 2
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ی١ًی ٬حل بؿوو ؛ گ٩حه باٌؿ؛ ظکن چًیى ٌؽّی، ظکن ه٘او يىٞ اول کل٘ات قا ؾق ظ٫ قوىل الله 
 که پیٍحك گفٌث.  ٠یاْ ي باٌؿ ... جا آؼك کبلم ٬أهلی هیؤهیچ ؾقيگ و ج

ظ٘ؿ و أکه ه٘چىو  ةیکی ال ائ٘ - ةاهام اوعا٪ بى قاهىی»گىیؿ: هی  ةو ه٘چًیى ابى جی٘ی
-کا٨ك هی ايؿ که ؾًٌام ؾهًؿه و ياوماگىی به قوىل الله گىیؿ: ٠ل٘ا اش٘اٞ کكؾههی - اوث يٌا١٨

کا٨ك باٌؿ و ظکً٘ ؾق يمؾ ائ٘ه ٬حل اوث و هك آيکه ؾق ک٩كي ٌک و جكؾیؿی ؾاٌحه باٌؿ، ؼىؾ يیم 
 گكؾؾ و ایى کبلم يیم پیٍحك گفٌث. هی

ک٩ك آهیم ٌىؾ، اگك  هكجکب ٠٘لی ک٩ك آهیم یا ٬ىلی آيگاه که ،به هك ظال ایى ؾیؿگاه که به ک٩ك کا٨ك
باٌؿ که بیاو آو ی ِكیط هیٌىؾ، ؾیؿگاهی هؽال٧ با اؾلهقا يؿاٌحه باٌؿ، ظکن ي٘ی٬ّؿ و يیث آو

ايؿ: ک٩ك شم با ال بیى ق٨حى جّؿی٫ ٬لبی گ٩حه ةگكوهی ال هكشئ؛ ة اوثؼىاهؿ آهؿ. و ایى هفهب هكشئ
گكؾؾ هگك لهايی که يیث ٬لبی ک٩ك وقلیؿو و کا٨ك ٌؿو گكؾؾ و ايىاو به هیچ وشه کا٨ك ي٘یظاِل ي٘ی

 قوؾ. قا ؾاٌحه باٌؿ که ؾق ایًّىقت جّؿی٫ ٬لبی وی ال بیى هی
ؾايًؿ، هعّىق هی -جّؿی٫  -٠٘ل ٬لب ه٘ايٙىق که ای٘او قا جًها به  ةلفا ایى ٠ؿه ال هكشئ

 گكؾايًؿ. ه٘چًیى ک٩ك قا جًها و جًها به ٠٘ل ٬لب بال هی
ًٌاؼث ٬ّؿ و يیث هکل٧، ٬بل ال ظکن کكؾو بك وی ٌكٖ و  ها بكقویالجی قا که ؾق آو٠ل٘ا ظا

ال یک ه١ًا  بك بیٍحكايؿ. و ال ایى ٬بیل اوث ال٩اٜی که هعح٘ل بىؾه و باٌؿ، ـکك ي٘ىؾه و بیاو کكؾههی
گكؾؾ. ٌىؾ و ؼٙا و ل٥مي لبايی يیم بؿاو هلع٫ هیکه ؾق اِٙبلض ال٩اٚ کًایی ياهیؿه هی ؾاللث ؾاقيؿ

 گكؾؾ.لفا آيچه ؾق کبلم بكؼی ٠ل٘ا ؾق ایى باب واقؾ ٌؿه اوث، بك ایى ظاالت ظ٘ل هی
که ؾق ٘بل٪ ی يیحی ؾق باب ٬ا٠ؿه و ٔابٙه يبك ایى اوان اوث که ٬أی ٌهاب الؿیى ال٭كا٨ 

گىیؿ: بؿاو که به اش٘اٞ، يیث ؾق ال٩اٚ ِكیط ٌٖك باٌؿ، هیباٌؿ و آيچه ؾق آو ٌكٖ ي٘یٌكٖ هی
 باٌؿ باٌؿ و ؾق ٌكٖ بىؾو يیث ؾو ٬ىل هیو به اش٘اٞ، يیث به ٠ًىاو ٌك٘ی ؾق ال٩اٚ ِكیط ي٘ی اوث

جًا٬ٕی ؾق آو  ث، اهاـکك ٌؿه اوث که به ٜاهك هحًا٬ٓ اوؾق کحب ٨٭ها  آيچهی ؼبلِهاوث و ایى 
، اوثايؿ: يیث ؾق ال٩اٚ ِكیط ٌٖك و ج٩ّیل آو ال ایى ٬كاق اوث: آيصا که ٨٭ها گ٩حه يیىث.

قا که ٬ّؿ جل٩ٛ آو، جا ال ل٥مي لبايی، لهايیاوثی ٘بل٪ ه٭ّىؾٌاو ٬ّؿ هکل٧ ؾق جل٩ٛ ِی٥ه
٥مي لبايی ٌؿه و و ؾچاق ل ایًکه ٌؽّی اون ه٘ىكي ٘اق٪ باٌؿ يؿاٌحه باٌؿ، شؿا ٌىؾ، ه٘چىو

چكا که ٬ّؿ جل٩ٛ  ؛آیؿکه ؾق ایًّىقت چیمی بك وی اللم ي٘ی هًگام ِؿا لؾو وی بگىیؿ: یا ٘ال٫؛
 ل٩ٛ ٘بل٪ قا يؿاٌحه اوث. 

، ه٭ّىؾ و هكاؾ ایٍاو، ٬ّؿ و يیث یىثايؿ: يیث ؾق ال٩اٚ ِكیط ٌكٖ يو آيصا که ٨٭ها گ٩حه
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کاق ل٩ٛ ٘بل٪ قا ؾق هىقؾ ه٘ىك ؼىیً ٠٘ؿا به باٌؿ. ٔکه ٌؽُ اوح١٘ال ِی٥ه به ه١ًای ٘بل٪ هی
ایًّىقت ؾق و٬ىٞ ٘بل٪  قا يؿاٌحه باٌؿ، ٘بل٪ وا٬ٟ ٌؿه و يیث وی ؾقبكؾ و لى ایًکه ٬ّؿ ه١ًای آو

قا يؿاٌحه و ههن ٬ّؿ جل٩ٛ ٘بل٪ قا ؾاٌحه اها ٬ّؿ ه١ًای آو چكا که وی ٬ّؿ ل٩ٛ ؛باٌؿٌكٖ ي٘ی
 .باٌؿٓهی

ی ال٩اٚ کًایی باٌؿ و جًها ٌكٖ بىؾو يیث ویژهاش٘اٞ، يیث ٌكٖ ي٘ی بًابكایى ؾق ال٩اٚ ِكیط به
  .2یىثباٌؿ. اها ؾق هىقؾ ل٩ٛ ِكیط، يیث ٌكٖ يکه ه٭ّىؾ هکل٧ ال آو ه١ًای ٘بل٪ بىؾه ٔیا يهٓ هی

باٌؿ، ه٘ايٙىق که قوىل ها هیبكاوحی ٠٭ىؾ و جّك٨ات هٍكوٖ به يیث»گىیؿ: هی  ةجی٘یابى  
٥َا»ؿ: اي٨كهىؾه الله  ْخ٥َالُ  إِجَّ

َ
ها بىحگی ؾاقؾ. و ایى ٬ا٠ؿه ؾق بكاوحی که ا٠٘ال به يیث «ةِاجلِيَّاتِ  اَل

ج٭كیك گكؾیؿه اوث. و ه٭كق گكؾیؿه هك ل٩ٝی که بؿوو ٬ّؿ و  «بقان افدفقل ظؾی بطالن افتحؾقل»کحاب 
يیحی ال هکل٧، ال قوی وهى و ٨كاهىٌی و ل٥مي لبايی و ٠ؿم ٠٭ل، وكلؾه اوث، ظک٘ی بك آو هحكجب 

قا يؿاٌحه باٌؿ ه٘چىو ؾاٌحه باٌؿ و ٬ّؿ و يیث ه١ًای آوگكؾؾ. اها اگك ٬ّؿ و يیث جل٩ٛ ل٩ٛ قا ي٘ی
باٌؿ و ه٭ّىؾ ؾق آوقؾ، ؾق ایى هىقؾ ج٩ّیل و جىٔیط هیٝی قا بك لباو هیکىی که ال قوی ٌىؼی ل٩

 .1باٌؿی که هؽحُ ١٨ل اوث، هیایًصا ٬ّؿ و يیث ٠٭ل
ی ايٍاء ِی٥ه ٬ىل گىین ٠ٔبؿالعکین ظىاوٓ: ال آيچه پیٍحك گفٌث ِعث ج٩اوت ٬ّؿ و اقاؾههی
که پیٍحك بؿاو اٌاقه کكؾین، قوٌى و وأط  ؾگكؾی آيچه ال اظکام بك آو هحكجب هیو ٬ّؿ و اقاؾه یا ١٨ل

و ٬ّؿ و  اوث ی ايٍاء ِی٥هگكؾؾ که آيچه ه١حبك اوث، ه٘او ٬ّؿ و اقاؾهگكؾؾ و يیم قوٌى هیهی
ايؿ که ی ها هكبىٖ اوث، آو اوث که ٠ل٘ا بیاو ؾاٌحهلهؤی ظکن آو ا٠حباقی يؿاقؾ. اها آيچه به هىاقاؾه

ی ا١٨ال ک٩ك آهیم گكؾؾ، ؾق ظکن کكؾو بك ک٩ك وی، ایًکه ٬ّؿ و اقاؾههكکه هكجکب چیمی ال ا٬ىال یا 
باٌؿ، بلکه ظکن کكؾو بك وی به هىشب آيچه قا ؾاٌحه یا ه١ح٭ؿ به آيچه ايصام ؾاؾه بىؾه، ٌكٖ ي٘یآو

ی ٔک٩ك وقلیؿو و کا٨ك ٌؿوٓ قا يؿاٌحه باٌؿ یا باٌؿ، گكچه ٬ّؿ و اقاؾههكجکب گكؾیؿه، ِعیط هی
 يباٌؿ، به ٌك٘ی که آيچه گ٩حه یا ٠٘لی که ايصام ؾاؾه ِكیط و وأط بىؾه و هعح٘ل يباٌؿ.  ه١ح٭ؿ بؿاو
ال »گىیؿ: بكؾ، هیباالجك هی  قوىل الله ِؿایؾق بیاو ظکن کىی که ِؿایً قا ال   ةابى جی٘ی

ِعبث کكؾو،  و با آوال بلًؿ با ایٍاو قوىل الله ِؿایآيصا که ذابث گٍحه ال باال بكؾو ِؿا ؾق بكابك 
ا٠٘الً يابىؾ  ؾايؿ با ایى ٠٘لي٘ی ٨ا٠ل چًیى ٠٘لیکه باٌؿ، ؾقظالیجكن کا٨ك ٌؿو ِاظبً هی
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باٌؿ، په بؿیهی اوث که ها هیيابىؾی ا٠٘ال قا به ؾيبال ؾاٌحه و وبب يابىؾی آو گكؾؾ و ایى ٠٘لهی
و اظحكام و اکكام و بمقگؿاٌث و اشبلل قوىل الله  ، ٌایىحه اقز و هًملثباال بكؾو ِؿا ؾق هعٕك ایٍاو

  باٌؿ.ي٘ی 
ـیث و آلاق پیاهبك و جع٭یك و وبک ٌ٘كؾو اقز و هًملث  -هی ایٍاوو چىو بلًؿ کكؾو ِؿا ٌاهل ا

و ال آيصا که اـیث و آلاق و وبک ٌ٘كؾو  قا باال بكؾه، ه٭ّىؾي ایى يباٌؿ باٌؿ گكچه آيکه ِؿایً
ظاِل آو وىء اؾب به ایٍاو اوث و بؿوو ٬ّؿ و يیث ِاظبً، ک٩ك  ه٭ام و هًملث پیاهبك که

و وبک ٌ٘كؾو ه٭ام و هًملث   گكؾؾ، به ٘كی٫ اولی اـیث و آلاق قوايؿو به قوىل اللههعىىب هی
 .2«باٌؿهیایٍاو و جع٭یك ایٍاو ال قوی ٠٘ؿ، ک٩ك 

١٨لی ک٩ك آهیم گكؾؾ، به کلی هك آيکه هكجکب ٬ىل یا  به ٘ىق»گىیؿ: هی  ةه٘چًیى ابى جی٘ی
چكا که اظؿی  ؛، ٬ّؿ و يیث کا٨ك ٌؿو قا يؿاٌحه باٌؿگكؾؾ، گكچه با آو ٬ىل یا ١٨لهىشب آو کا٨ك هی

 .1«کًؿ هگك آيکه ؼؿا بؽىاهؿ٬ّؿ ک٩ك ي٘ی
بیاو ي٘ىؾ که هك آيکه هكجکب ٬ىل یا ١٨لی ک٩ك آهیم گكؾؾ، به هىشب  ة گىین: آيچه ابى جی٘یهی

ؾ، گكچه با اقجکاب آو ٬ىل یا ١٨ل، ٬ّؿ کا٨ك ٌؿو قا يؿاٌحه باٌؿ و يیم ا٠ح٭اؾ ٬لبی بؿاو گكؾآو کا٨ك هی
ی ؾًٌام و یا لهؤيؿاٌحه باٌؿ؛ ؾق ا٬ىال وی و ؾیگك ٠ل٘ا، بىیاق جکكاق گكؾیؿه اوث و ایى ٬ٕیه چه ؾق هى

ىاهؿ آهؿ. بلکه ائ٘ه و آو ؼو ٌاءالله بیااباٌؿ، ه٘ايٙىق که ی ک٩ك، یکىاو و ِاؾ٪ هیلهؤهٙل٭ا ؾق هى
باٌؿ گكچه ايؿ: هك آيکه هٙل٭ا به ٠٘لی ال ا٠٘ال اوبلم هلحمم يباٌؿ، کا٨ك هیجّكیط ي٘ىؾه اللهقظ٘هن

ای٘او ؾاٌحه باٌؿ و گكچه با ایى  به ج٘اهی آيچه الله هح١ال يالل ٨كهىؾه، ا٬كاق کكؾه و به قوىل الله 
گكؾؾ. و بؿیى و ؾق ایى هىاقؾ ظکن به ٠٘ل ٬لب بال ي٘ی ؿ و يیث کا٨ك ٌؿو قا يؿاٌحه باٌؿ٠٘لکكؾ ٬ّ

واقؾ ٌؿه  اللهقظ٘ه٘اظ٘ؿ بى ظًبل أو  ي٬ىل ظ٘یؿجّكیط کكؾه و ؾق  له يا٨ٟ ٤بلم ابى ٠٘ك ؤهى
 اوث.

کًؿ که ه١٭ل بى قوایث هی يظ٘ؿ بى ظًبل ال ه١٭ل بى ٠بیؿالله ال١بىأبا اوًاؾي ال   ةابى جی٘ی
کًین که ي٘ال ٨كْ گىیًؿ: ها ا٬كاق و ا٠حكا٦ هیها هیگ٩ث: آو ابى ٠٘ك ٠بیؿالله به يا٨ٟ ٤بلم 

يىٌین و ا٬كاق ؾاقین که يکاض با قا هیكا٦ ؾاقین که ٌكاب ظكام اوث و آوو ا٠ح گماقیناوث و ي٘ال ي٘ی
آوقین؛ په يا٨ٟ ؾوحً قا ؾق ؾوث وی گفاٌحه و قا به يکاض ؼىؾ ؾق هیها هاؾقاو ظكام اوث و آو
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 .2«هك آيکه چًیى ٠٘ل کًؿ، کا٨ك اوث گ٩ث:
گىیؿ: هٙلٟ بكای ها قوایث کكؾه و هی يگىیؿ: ظ٘یؿظًبل هی»گىیؿ: هی  ةه٘چًیى ابى جی٘ی

ها ٠٘ل ال آوگىیًؿ: هك آيکه به ي٘ال و لکات و قوله و ظس ا٬كاق کًؿ و به چیمی ٌؿم که بكؼی ال هكؾم هی
که یکی ال ایى هىاقؾ قا ايکاق يکكؾه  بله ي٘ال بگماقؾ جا ب٘یكؾ، هاؾاهیو یا ایًکه پٍث به ٬ يکًؿ جا ایًکه ب٘یكؾ

٭ك به ٨كائٓ و اوح٭بال ٬بله بىؾه، ه باٌؿ. هى هیئباٌؿ و ؾايىحه ٌىؾ که بؿايچه جكک کكؾه، ای٘او ؾاٌحه و ه 
باٌؿ. هىل٘یى هی یو ؾیؿگاه ٠ل٘ا په گ٩حن: ایى ک٩ك ِكیط اوث و بكؼبل٦ ٬كآو و وًث قوىل الله 

ِمُؿٓواْ إَِلٍّ َِلَۡكُجُؽواْ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی
ُ
ةٓ أ َٔ َ َو َٖ ُُمِِْۡطَي َلُ  ٱّللٍّ ٜاْ  ٱّلِي ُٕ ََ٘ىةَٓء َويٌُِي ةَ ُظ َٰٜ َْ ٜاْ  ٱلطٍّ َويُۡؤدُ

 ٗۚ ةَ َٰٜ ََ ٍـّ ُٖ  ٱل ٍَ هِي ِ َٰل حِ َوَذ َٕ ِ ّي ٌَ
ّۡ ٍاو ؾوحىق ؾاؾه يٍؿه اوث که یى بؿیکه شم ایؾقظال» [1]البیًة:  ﴾٥ ٱ

ؿ یي٘ال قا چًاو که با و ى ٔؼىؾٓ بؿايًؿی١ث او قا آئیجًها ٌك قا بپكوحًؿ و یايه ؼؿایظ٭گكا ؽلّايه وه
 .«به ى اوث ویاقلًٌ٘ؿ ا ى ویى قاوحیک٘الٓ بپكؾاليؿ. آئ لکات قا ٔبه ج٘ام و و بؽىايًؿ

به الله گىیؿ: هك آيکه ایى وؽى قا بگىیؿ، ؾقظ٭ی٭ث ٠بؿالله هی بىأًٌیؿم که »گىیؿ: ظًبل هی
با آو ال وىی  قا که قوىل الله ه قا که الله ٠موشل بؿاو اهك کكؾه و يیم آيچه هح١ال ک٩ك وقلیؿه و آيچ

 .1«اوثالله هح١ال آهؿه، جکفیب و هكؾوؾ ؼىايؿه 
ٌىؾ، بلکه اگك ٌؽّی ک٩ك جًها ؾق جکفیب ؼبلِه ي٘ی»گىیؿ: هی  ةو ه٘چًیى ابى جی٘ی

کًن و بلکه با جى شًگیؿه و و قاوحگى هىحی، لیکى ال جى جب١یث ي٘ی ؾاين که جى ِاؾ٪بگىیؿ: هى هی
 .اوث جك بمقگ کًن، ١ٙ٬ا ک٩كيب٥ٓ و کیًه جى قا ؾاقم و با جى هؽال٩ث هی

چكا که ؾايىحه ٌؿه  ؛ٌىؾبًابكایى چىو ک٩ك ؾق ه٭ابل ای٘او ٬كاق ؾاقؾ، جًها ؾق جکفیب ؼبلِه ي٘ی
که ای٘او، جًها جّؿی٫ يیىث؛ بلکه ه٘چًیى گاهی ک٩ك ال يىٞ جکفیب و گاهی هؽال٩ث و ؾًٌ٘ی و 

  .1«باٌؿهیاهحًاٞ وقلیؿو بؿوو جکفیب 
بگىیؿ: ها بؿوو هیچ ٌک و  اگك ٨كْ ٌىؾ که ٬ىهی به قوىل الله »گىیؿ: هی  ةو يیم ابى جی٘ی

کًین شم ایًکه ؾق آيچه بؿاو اهك ای٘او ؾاقین و با لباو به ٌهاؾجیى ا٬كاق هیجكؾیؿی ٬لبا بؿايچه آوقؾی، 
کًین و گیكین و ظس ي٘یکًین، لفا ي٘ال يگماقؾه و قوله ي٘یکًی، ال جى ا٘ا٠ث ي٘یکكؾه و ال آو يهی هی

به شا  کًین و به ٠هؿ و پی٘او و٨ا يکكؾه و ِله قظن قاکًین و اهايث قا اؾا ي٘یوؽًث قا جّؿی٫ ي٘ی
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کًین و ٌكاب يىٌیؿه و با هعاقم کًی، ٠٘ل ي٘یها اهك هیآوقین و به چیمی ال اهىق ؼیكی که بؿاوي٘ی
کٍین و  کًین و جا آيصا که ٬ؿقت ؾاٌحه باٌین، اِعاب و اهحث قا هیها ليا هیيکاض کكؾه و آٌکاقا با آو

 شًگین.ؾًٌ٘ايث ٠لیه جى هیکٍین و با کًین، بلکه ه٘چًیى جى قا هیٌاو قا ٤اقت هیاهىال
ی٘او هًايی کاهل اإلئها بگىیؿ: ٌ٘ا هبؿاو  قوؾ که قوىل اللههن هیآیا ؾق ایًّىقت جّىق آو

قوؾ که اظؿی ال ٌ٘ا واقؾ آجً هىحیؿ و ٌ٘ا ال اهل ٩ٌا٠ث هى ؾق قول ٬یاهث بىؾه و اهیؿ آو هی
گ٩ث: ٌ٘ا کا٨كجكیى هكؾم به ایٍاو هی ؾايؿ که قوىل الله بلکه هك هىل٘ايی به ٔكوقت هی يٍىؾ؟

 .2«لؾٌاو قا هیکكؾيؿ، گكؾوجىبه ي٘ی و اگك ال ایى اهىق ام، هىحیؿيىبث به آيچه با آو آهؿه
قوؾ که ٌؽّی ؾاقای ای٘او ٬ىی باٌؿ و و ٠اؾجا ایى جّىق ي٘ی»گىیؿ: هی  ةه٘چًیى ابى جی٘ی

و ولی ث پیاهبكي و آيچه با آو آهؿه قا ٨كْ کكؾه اوث به ایًکه الله هح١ال بك وی ي٘ال و الحمام به ٌكی١
هى باٌؿ؛ ١ٙ٬ا ئو با ایى وشىؾ ؾق با٘ى ه ی اهحًاٞ وقلؾ جا ایًکه کٍحه ٌىؾو و اهك وی قا به ي٘ال اهك کًؿ

ؾهن، ؾق چًیى  قا ايصام ي٘یبه وشىب ي٘ال ا٬كاق ؾاقم، اها آوباٌؿ. و اگك بگىیؿ که هى وی کا٨ك هی
ها بیًؿالؾ و کًؿ. ه٘ايٙىق که اگك هّع٧ قا ؾق پلیؿیوی ایى کبلهً قا جکفیب هیظالحی ٠٘لکكؾ 

ؾهن آيچه ؾق آو اوث، کبلم الله هح١ال اوث یا ایًکه پیاهبكی ال پیاهبكاو قا بکٍؿ و بگىیؿ: گىاهی هی
 ی الله هح١ال اوث و ه٘چىو ایى ا٠٘ال و ا١٨ال کهؾهن که وی قوىل و ٨كوحاؾهبگىیؿ: گىاهی هی

باًٌؿ. بًابكایى اگك با چًیى ظاالجی بگىیؿ: هى ای٘او ٬لبی ؾاقم؛ ١ٙ٬ا ٠٘لکكؾی هًا٨ی ای٘او ٬لب هی
 .1«باٌؿاي قا جکفیب کكؾه و ؾق وا٬ٟ کاـب و ؾقو٤گى هیليؿ، گ٩حهکه ال وی وك هی

ٍّٖ إِجٍّ  َوَّهِٖ﴿ ؾق هىقؾ ایى کبلم الله هح١ال ةه٘چًیى ابى جی٘ی ُّٜ ٌُ ٓۡ ََلَ ُٛ َۡلَ
َ
ٍّ٘ة ََنُُٜض َقد َُ ة  َٕ

َْۡكُت  ها ؼىؾ يیم ٬ّؿ ک٩ك وقلیؿو و واقؾ ٌؿو ؾق ایى آیه بك آو ؾاللث ؾاقؾ که آو»گىیؿ: هی ﴾...َوَٗ
که ایى آیه بیاو ٨كهىؾ که اوحهماء به  باٌؿٌاو ایى بىؾه که ایى ٠٘ل ک٩ك ي٘یک٩ك قا يؿاٌحًؿ، بلکه گ٘او

-ِاظبً قا په ال ای٘او آوقؾو، کا٨ك و ال ؾیى ؼاقز هیآیات و قوىلً، ک٩كی اوث که الله هح١ال و 

  .1«گكؾايؿ
َح ﴿ بًابكایى اگك گ٩حه ٌىؾ، الله هح١ال ٨كهىؾه»گىیؿ: هی  ةه٘چًیى ابى جی٘ی ٖ ََشَ ٍّٔ َوَؾَِٰسٖ 

 ِ ُسۡىؿِ ث
ّۡ ا ٱ چكا که هكکه بؿوو  اوث؛ؾق پاوػ گ٩حه ٌؿه: ایى بؽً آیه هىا٫٨ با ابحؿای آیه  ﴾َضۡؽرا
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باٌؿ. و اگك اي قا بكای ک٩ك گٍىؾه اوث وگكيه آؼك آیه، يا٬ٓ اول آیه هیاکكاه ک٩ك وقلؾ، ؾق وا٬ٟ ویًه
اي قا بكای ک٩ك، بؿوو اکكاه گٍىؾه اوث، جًها آیه ه٭ّىؾ ال کىی که ک٩ك وقلؾ، کىی باٌؿ که ویًه

اي قا بكای ک٩ك يگٍىؾه که ویًه هکكه ؾقِىقجی کكؾ، بلکه واشب بىؾ که هکكه و ٤یكهکكه قا اوحرًا ي٘ی
 اوث، اوحرًا ٌىيؿ.

اي قا بكای ک٩ك گٍىؾه اوث و ایى ک٩ك ی ک٩ك قا بك لباو آوقؾ، ؾق وا٬ٟ ویًهو اگك با اؼحیاق، کل٘ه 
ٜنَ  َيَۡؾرُ ﴿ ايؿ:ي٘ایؿ که ٨كهىؾهله کبلم الله هح١ال ؾاللث هیؤباٌؿ. و بك ایى هىهی ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ ن  ٱل

َ
َل أ ُتََنٍّ

 ِِ ًُ ٗۚ ۡٓ ِٛ ِ ة ِِف ًُُْٜب َٕ ِ ٓ ث ُٛ ٓۡ ُقَٜرة  دُجَّجُِب ِٛ ْ َقَْۡي ُـِءٓوا ۡٛ َ إِنٍّ  ٱۡقَذ ة َُتَۡؾُروَن  ٱّللٍّ ٍّٔ ٓۡ  َوَّهِٖ ڠُُمۡؿِج   ُٛ َۡلَ
َ
َقد

 ِ ث
َ
ِۡ أ َْۡكُتۚٗ ًُ ٍّ٘ة ََنُُٜض َوَٗ َُ ة  َٕ ٍّٖ إِجٍّ ُّٜ ٌُ ِ ََلَ ٓۡ تَۡكذَ  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ُ٘ذ ُـِءوَن َُ َتۡكَذِؾُرواْ  ََل  ڡٛۡ

ِٔيَ   ُُمۡؿِ
ْ ٜا ٓۡ ََكُٗ ُٛ جٍّ

َ
ۡب َؼةٓنَِىَۢة ثِد ٓۡ ُجَكّؾِ ُِ٘س ّٔ ۚٗ إِن جٍّۡكُه َقٖ َؼةٓنَِىحٖ  ۡٓ ُِس  ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘

كيؿ وٓ یگیاو ؼىؾ به هىؽكه هی٥٘بك او قا ؾق هیات و پیآ هًا٨٭او ٔؼؿا و» [88-81: ة]الحىب ﴾ڢ
ًؿٓ آيچه قا ٔهن کهٓ ؾق ؾل ؾاقيؿ یگىی٠بلوه ال آيچه ه ٍاو يالل ٌىؾ ٔویبكّٔؿ ا یاکه وىقه جكوًؿ یه

گ٘او ؼؿاويؿ آيچه قا که یؿ، بیؿ هىؽكه کًیؼىاه یآٌکاقي والؾ. بگى: هك ايؿاله ه اوقؾ ویٍاو بیبه قو
ال آياو ٔؾقباقه وؽًاو والؾ. اگك یؿا هیهى ؿٓ آٌکاق ویکىٌیؾق پًهاو ؾاٌحًً ه ؿ ٔوین ؾاقیال آو ب
بلکه با  هىؽكه يبىؾه و ًؿ: ٔهكاؾ ها ١٘ى ویگىی، هیياهًصاقٌاوٓ بالؼىاوث کً یکكؾاقها ياقوا و

کكؾ؟ٕ  یٌىؼ و یجىاو بالی٥٘بكي هیات او و پیآ ا به ؼؿا وین. بگى: آیکكؾیه یٌىؼ و یگكٓ بالیه٘ؿ
ؿ. اگك هن یا٘او آوقؾو، کا٨ك ٌؿهیپه ال اؿ. ٌ٘ا یيکً یهىؾهٓ ٠فقؼىاهیب یهاى ه١فقتیٔبگى: با چً

كا ین. لیبؽٍیگك قا ي٘یؾ ین، بكؼیىحهٓ ببؽٍیٌا یايصام کاقها ال ٌ٘ا قا ٔبه وبب جىبه هصّؿؾ و یبكؼ
 .«ؾهًؿیؼىؾ اؾاهه ه یهًاوٓ به بمهکاقىه ٥٘بك ویؾق ظ٫ پ ي٩ا٪ ؼىؾ هايؿگاقيؿ و آياو ٔبك ک٩ك و

ها ک٩ك قا بؿوو ا٠ح٭اؾ بؿاو و بلکه ال »که گ٩حًؿ:  که آياو با وشىؾیؾق ایى آیه الله هح١ال ؼبك ؾاؾه 
ٌاو کا٨ك ٌؿيؿ و الله هح١ال بیاو ؾاٌحه که وپه ال ای٘او آوقؾ« قوی ٌىؼی و وكگكهی بك لباو آوقؾین؛

اي قا باٌؿ و ایى ٠٘ل شم ال کىی که ویًهاوحهماء و ج٘ىؽك و به بالی گك٨حى آیات الله هح١ال، ک٩ك هی
بىؾ، ١ٙ٬ا وی قا ال به لباو آوقؾو ليؿ و اگك ای٘او ؾق ٬لبً هیكای چًیى کبلهی گٍىؾه اوث، وك ي٘یب

  .2«ؾاٌثبال هیایى کبلم 
ِ  َٖٔ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی»گىیؿ: هی  ةه٘چًیى ابى جی٘ی ِ َزَىَؿ ث ِِٙ  ٱّللٍّ ٖۢ َبۡكِؽ إِيَؿَٰ٘ إَِلٍّ  ۦٓ ِٔ
 ُٙ ُْۡج ۡزؿِهَ َوًَ

ُ
ٖۡ أ ِ  ۥَٔ ۢ ث َّٖ ِ ه َٕ ۡؽ ُٔ ِٖ يَؿَٰ ِ  ٱۡۡلِ َح ث ٖ ََشَ ٍّٔ ُسۡىؿِ َوَؾَِٰسٖ 

َٖ  ٱّۡ ِ ّٔ ٓۡ َمَغت   ِٛ ا َذَكَْۡي ِ َضۡؽرا  ٱّللٍّ
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  ٓ ي ـِ ٓۡ َقَؾاٌب َق ُٛ َ بصم آياو  -ٌىيؿ  یٌاو کا٨ك ه٘او آوقؾویکه په ال ا یکىاي» [208]الًعل:  ﴾٩َٰول
 - ٘او اوثیٌاو ذابث بك ایه٘او ظال ؾلها ؾق گكؾيؿ ویاشباقٓ واؾاق به اٜهاق ک٩ك ه که ٔجعث ٨ٍاق و

به ؾلؽىاه ؼىؾ ؾوباقه ک٩ك  ؾاقيؿ ٔویكي هصّؿؾ ک٩ك گٍاؾه هیپف یًه ؼىؾ قا بكایکه و یى کىايیٕ چًیآق
 ی٩ك وٓ ٠فاب بمقگیو ٔؾق آؼكت، ک ٌىؾیكٌاو هیگباویآ گكیم ؼؿا ٔؾق ؾيیج كيؿٓ، ؼٍن جًؿ ویپفیقا ه

 .«ؾاقيؿ
چكا که ايىاو ؾق هىقؾ ا٠ح٭اؾ  ؛باٌؿایًصا هكاؾ ال ک٩ك، جًها ا٠ح٭اؾ ٬لبی ي٘یپك وأط اوث که ؾق 
و ؾق ایًصا کىی که هىقؾ اکكاه وا٬ٟ ٌؿه، اوحرًا ٌؿه اوث و ه٭ّىؾ و  .گكؾؾ٬لبی هىقؾ اکكاه وا٬ٟ ي٘ی

ًا کكؾه چكا که آیه هکكه قا اوحر ؛ثیىهكاؾ ال آو، کىی که بگىیؿ و بؿايچه گ٩حه ا٠ح٭اؾ ؾاٌحه باٌؿ، ي
ٌىؾ و بلکه جًها و جًها بك ٬ىل اوث که هىقؾ اوث و هکكه هن بك ٬ىل و هن بك ٠٭یؿه، اکكاه و اشباق ي٘ی

 گكؾؾ.اکكاه وا٬ٟ هی
لفا ؾايىحه ٌؿ که هكاؾ ال آیه، کىی اوث که کل٘ه ک٩ك قا بك لباو آوقؾ که ؾق ایًّىقت ؼٍن و 

ٌىؾ هگك آيکه ىاهؿ بىؾ و بؿیى وبب کا٨ك هی٤ٕب الله هح١ال و ٠فاب بمقگ و ؾقؾياکی کی٩ك وی ؼ
کىايی که  چًايچه آو لیکىهىقؾ اکكاه وا٬ٟ ٌىؾ و ؾق ه٘او ظال ٬لبً هٙ٘ئى و وكٌاق ال ای٘او باٌؿ، 

 ؿ.ًباٌکا٨ك هی يیمؿ، ًقا بكای ک٩ك بگٍای ؼىؾ ، ویًهايؿهىقؾ اکكاه وا٬ٟ ٌؿه
ٌىؾ هگك آيکه ال قوی اکكاه، لب بؿاو بگٍایؿ هیی ک٩ك قا بك لباو آوقؾ، کا٨ك بًابكایى کىی که کل٘ه

ی ک٩ك قا شاقی کًؿ و ٬لبً ؾق ه٘او ظال هٙ٘ئى به ای٘او و وكٌاق ال آو باٌؿ. و و جًها با لباو کل٘ه
ۚٗ  ََل ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال ؾق ظ٫ هىؽكه کًًؿگاو هی ۡٓ ُِس الله هح١ال  ﴾َتۡكَذِؾُرواْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘

که به ِعث آو ه١ح٭ؿ  ها به وبب ٬ىلی که بك لباو آوقؾيؿ با وشىؾیؾق ایى آیه بیاو ٨كهىؾه که آو
 .2«باًٌؿيبىؾيؿ، شمو ک٩اق هی

ُٙ ﴿ ؾق ج٩ىیك ایى کبلم الله هح١ال  ةو ابى جی٘ی ٓۡ وَإٍِّٗ ُِ٘س ّٔ  ٓ ُٛ ٍّ ل َٜ ٖ َحَذ َٔ ۗۡ  ۥَو ۡٓ ُٛ ۡ٘ گىیؿ:  هی ﴾ِٔ
که ؾق ؿ که وبب يمول ایى آیه ٬ىهی بىؾيؿ که اٜهاق اوبلم ي٘ىؾيؿ ؾقظالیه٩ىكیى اج٩ا٪ يٝك ؾاقي»

ای که جكن ه٥لىب ٌؿو اهل اوبلم قا ؾاٌحًؿ و به ؼا٘ك جكوی که ؾق ٌاو هكْ بىؾ، به گىيه٬لب
ايؿ و هع٘ؿ کاـب، یهىؾ و يّاقی و ؾیگك ٌاو بىؾ و يه بك ایى ا٠ح٭اؾ که یهىؾ و يّاقی ِاؾ٪٬لىب

  .1«گك٨حًؿؾووحی هیا به ک٩اق ق
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گكؾؾ که ؾق ظکن کكؾو بك کىی که هكجکب ک٩ك گٍحه، گىین: ال آيچه پیٍحك گفٌث، قوٌى هیهی
ا٠ح٭اؾ ٬لبی وی يىبث به ک٩كی که وقلیؿه یا ایًکه ٬ّؿ و يیث کا٨ك ٌؿو قا با اقجکاب آو ک٩ك ؾاٌحه 

بؿوو اکكاه بك لباو آوقؾ، ؾق ی ک٩ك قا باٌؿ، ٌكٖ يیىث. و يیم وأط گكؾیؿ که هكگاه ٌؽّی کل٘ه
و ؾاللث ؾاقؾ که اي قا بكای پفیكي ک٩ك گٍىؾه اوث و ایى بك لباو آوقؾو ک٩ك بؿوو اکكاه، بك آوا٬ٟ ویًه

 قا ؾاٌحه اوث.وی ٬ّؿ و يیث آو
ه٘چًیى قوٌى گكؾیؿ که هك آيکه ٬ّؿ و يیث ٬لب قا ٌكٖ بؿايؿ، ؾالیلی ال کحاب و وًث که بك 

ث ؾاٌحه و بك آو ٌاهؿ و گىاه باٌؿ، وشىؾ يؿاقؾ. و ایى ؾقظالی اوث که ؾق ایى اي ؾاللایى ه٭ىله
ی شؿیؿی يیىث باٌؿ و ؾق وا٬ٟ ؾیؿگاه و يٝكیهه٩ًكؾ و جًها ي٘ی ة وبلم ابى جی٘یجًها ٌیػ اإلله ؤهى

-هیقا هٙكض کكؾه، جل٭ی گكؾؾ، آيٙىق که بكؼی ال هكؾم گ٘او وبلم آوه ٠ًىاو بؿ٠حی که ٌیػ اإلکه ب

 باًٌؿ.کًًؿ، بلکه ٠ل٘ای ؾیگك يیم با ایٍاو هىا٫٨ هی
ايؿ ال ؾو ظالث ؼاقز يیىث، یا ایًکه آو وؽًاو آيچه گ٩حه»گىیؿ: ابى ال١كبی ؾق ج٩ىیك آیه جىبه هی

ايؿ که ؾق هك ؾو ظالث ها گٍىؾهايؿ و یا ایًکه بؿوو ٌىؼی و با شؿیث لب بؿاوقا ال قوی ٌىؼی گ٩حه
و ؾق ایى  اقی کكؾو ک٩ك ال قوی ٌىؼی، ک٩ك بىؾهباٌؿ؛ بكاوحی که بك لباو شك هیٌاو ک٩ایى وؽًاو

باٌؿ؛ بكاوحی که جع٭ی٫ بكاؾق ٠لن و همل و ٌىؼی بكاؾق شهل و با٘ل له اؼحبل٨ی ؾق هیاو اهث ي٘یؤهى
 .2«اوث

ِۡ ُٗجَّجِبُُسٓ ﴿ ؾق ج٩ىیك ایى کبلم الله هح١ال  يٌیػ ال٩٘ىكیى ابى شكیك ٘بك َٚ  ِۡ ًُ
 ِ َٖ ث ۡػَِسِي

َ
ۡقَؿًََٰل  ٱۡۡل

َ
جكیى ؾالیل بك اٌحباه بىؾو ٬ىل کىايی اوث که ایى آیه ال ٬ىی»گىیؿ: هی ﴾...٭٩أ

ٌىؾ هگك ال آو شهث که په ال ٠لن به وظؿايیث الله کًًؿ اظؿی به الله هح١ال کا٨ك ي٘یگ٘او هی
 هح١ال، ٬ّؿ و يیث کا٨ك ٌؿو قا ؾاٌحه باٌؿ.

ٌاو قا ؾق ایى آیه قا بیاو ؾاٌحه و ال کىايی ؼبك ؾاؾه و ٩ِثله هح١ال آوچیمی اوث که الایى آوو 
کكؾيؿ بك که گ٘او هیٌاو ؾق ؾيیا ؾق گ٘كاهی بىؾه اوث، ؾقظالیچًاو بیاو ؾاٌحه که و١ی و جبلي

 ؾاؾيؿ، يیکىکاقيؿ. اوان آيچه ايصام هی
و اگك ٬ىل  و ک٩ك وقلیؿه و کا٨ك ٌؿيؿ.قؾگاقٌاايؿ که به آیات پكوها ؼبك ؾاؾه که آياو کىايیو ال آو

ؾايؿ ٔو ال قوی ٠٘ؿ و که هیٌىؾ هگك لهايیکًًؿ اظؿی به الله هح١ال کا٨ك ي٘یکىايی که گ٘او هی
ه آو ٬ىم به ؼا٘ك ٠٘لی که هكجکب ٌىؾٓ ؾقوث بىؾ، واشب بىؾ ک هی ٬ّؿ و يیث ک٩ك وقلیؿه و کا٨ك
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 - کكؾيؿ که با ایى ا٠٘ال شمو يیکىکاقايًؿایٍاو گ٘او هیها ؼبك ؾاؾه که و الله هح١ال ال آو -يؿ ؿٌ
باٌؿ چىو الله هح١ال ؾق ايؿ، هیها گ٩حهبل٦ آيچه آوبىؾيؿ. لیکى ٬ىل ِعیط بك ؼشىق هیؤیب و ههّ

و با٘ل و جباه  ٌاو يابىؾهىقؾ آو ٬ىم ؼبك ؾاؾه که ایٍاو به الله هح١ال ک٩ك وقلیؿه و کا٨ك ٌؿه و ا٠٘ال
  .2«باٌؿ هی

 - په ال ٌ٘كؾو اظاؾیری که ؾق هىقؾ ؼىاقز واقؾ ٌؿه -ابى شكیك »گىیؿ: هی و ابى ظصك 
گىیًؿ: هیچیک ال اهل ٬بله ال اوبلم ب١ؿ ال گىیؿ: ایى اظاؾید قؾ بك ؾیؿگاه کىايی اوث که هی هی

 ٌىؾ هگك با ٬ّؿ و يیث ؼكوز ال آو و ٠ال٘ايه؛ اوحع٭ا٪ ظکن آو ٔاوبلمٓ ؼاقز ي٘ی
َوي٥َُْؽ٬َُٛن ٦َ٤ِ »٨كهایؿ: اوث که هی باٌؿ و ؾلیل آو کبلم قوىل الله ایى ؾیؿگاه با٘ل هیبكاوحی 

ءٍ  ٬َن ٩ُ٨ْ٤ِ بَِشْ ُٜ َّ٢ َٓ ََلِم َواَل َحَخ ـْ  «ٌىيؿ و با آو هیچ اقجبا٘ی يؿاقيؿ.ال اوبلم ؼاقز هی» «اْْلِ
شب ؼٙا و بؿیهی اوث که ؼىاقز هكجکب ظبلل ٌ٘كؾو ؼىو هىل٘اياو يٍؿيؿ هگك به هى

 .1«ها وك لؾی ٬كآو بك وشهی که ه٭ّىؾ آیه يبىؾ، ال آوویل آیهؤاٌحباهی که به وبب ج
و ایى اظاؾید ؾلیلی بك آو اوث که ال هىل٘اياو کىايی هىحًؿ »گىیؿ: هی ه٘چًیى ابى ظصك 

قا ؾاٌحه  که بؿوو ٬ّؿ و يیث ؼكوز ال اوبلم و بؿوو ایًکه ٬ّؿ اؼحیاق کكؾو ؾیًی ؾق بكابك ؾیى اوبلم
  .1«ٌىيؿباًٌؿ، ال ؾیى ؼاقز هی

آوقؾ ی ک٩ك قا بك لباو هیؾق هىقؾ کىی که کل٘ه ج١الیاللهقظ٘ه ٠بؿالىهابوبلم هع٘ؿ بى و ٌیػ اإل
ؾايؿ اها ایًکه ٌؽّی ي٘ی»گىیؿ: گكؾؾ، هیؾايؿ که آو کل٘ه هىشب کا٨ك ٌؿو وی هیکه ي٘یؾقظالی

کًؿ که گكؾؾ، ایى ؾلیل ال کبلم الله هح١ال ؾق هىقؾ آو ک٩ایث هیکه آو کل٘ه هىشب کا٨ك ٌؿو وی هی
ْ ًَۡؽ َزَىۡؿدُٓ ََل ﴿ ٨كهایؿ:هی کكؾيؿ و ه١فقت ؼىاهی هی ها ال قوىل الله ؛ بكاوحی آو﴾َتۡكَذِؾُروا

گكؾؾ و شای ج١صب ٌاو ي٘یٌاو آو بىؾ که آو وؽًايی که بك لباو آوقؾيؿ، هىشب کا٨ك ٌؿوگ٘او
ًؿ که آو کل٘ات ک٩ك اوث و ؾايىحها چىو هیکًًؿ که آوی که ایى آیه قا بك ایى ظ٘ل هیاوث ال کىاي

 ًٌىيؿ: که ایى آیات قا هیقا بك لباو شاقی کكؾيؿ کا٨ك ٌؿيؿ؛ ؾقظالیبال آو
ً٘ۡكة ﴿ ٓۡ ُيِۡكَُٜ٘ن ُض ُٛ جٍّ

َ
ٓۡ َيَۡكُجَٜن خ ُٚ ى یکه به بهحك بكيؿیگ٘او هؼىؾ  و» [201 :]الکه٧ ﴾ٮ٩َو

 .«ٌىؾٓیٍاو هیآلىؾٌاو هىشب قوحگاق ک٠باؾت ٌك ٘ا٠ث و کًًؿ ٔویه کیوشه کاق ي
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﴿ ُٓ ُٛ ْ إِجٍّ َُؾوا َحَِٰؽيَ  ٱَتٍّ ِٖٔ ُهوِن  ٱلشٍّ ۡوَِلَةَٓء 
َ
ِ أ َذُؽوَن  ٱّللٍّ ۡٛ ٓ مَّ ُٛ جٍّ

َ
 [٠10كا٦: ]األ ﴾پَوَيۡعَكُجَٜن خ

 .«ايؿا٨حه پًؿاٌحهیٍحى قا قاه یؼى ايؿ وگك٨حه یوكوق و یى قا به ؾووحیا٘یٌؼؿاويؿ  یچكا که به شا»
﴿ ۡٓ ُٛ ِٖ  ِإَوجٍّ ٓۡ َق ُٛ وَج ِِ ََلَُطؽَّ بِي َذُؽوَن  ٱلكٍّ ۡٛ ٓ مَّ ُٛ جٍّ

َ
ى یى ایا٘یٌ» [11: ]المؼك٦ ﴾څَوَيۡعَكُجَٜن خ

ٍاو یکًًؿ ایگ٘او هًؿ کهٓ یآقایقا ؾق يٝكٌاو ه یگ٘كاه یاؾاقيؿ و ٔبه گىيهیه گكوه قا ال قاه ٔؼؿآ بال
 .«هىحًؿ ی٭یا٨حگاو ظ٭یث یهؿا

ها ال ک٩اق يبىؾيؿ؟ و شهل وأط و آٌکاق ؾق ایى هىائل به ؼا٘ك ٤كبث قوؾ که آوآیا ایى جّىق هی
 .2«ها ٬ابل ايکاق يیىثآو

ها قا بك هكآيکه با ال٩اٚ ک٩ك آهیم ٌىؼی کًؿ و ال قوی ٌىؼی آو»و ابى ٠ابؿیى ؾق ٌكض ٬ىل هاجى: 
اگكچه ه١ح٭ؿ به وبک ٌ٘كؾو و جع٭یك ؾیى يباٌؿ؛ و چًیى ک٩كی »گىیؿ: هی« گكؾؾلباو آوقؾ، هكجؿ هی

ك قا با اؼحیاق بك لباو شاقی کًؿ و ٬ّؿ و يیث ه١ًای ی ک٩ی١ًی هك آيکه کل٘ه اوث؛ه٘چىو ک٩ك ٠ًاؾ 
 .1«باٌؿگىيه هیقا يؿاٌحه باٌؿ، ایىآو

ی ک٩ك قا به ٘ىق هٙل٫ هؾق بعك آهؿه اوث: اگك ٌؽّی ٠٘ؿا کل٘»گىیؿ: ه٘چًیى ابى ٠ابؿیى هی
چكا که ک٩ك  ؛گكؾؾگىیًؿ: وی کا٨ك ي٘یبك لباو آوقؾ، لیکى ه١ح٭ؿ به آو يباٌؿ، بكؼی ال اِعاب ها هی

هح١ل٫ به ٔ٘یك و با٘ى اوث و ؾق چًیى ظالحی ٔ٘یك و با٘ى وی بك ک٩ك ه١ح٭ؿ يبىؾه اوث و بكؼی 
باٌؿ؛ چكا که ٌؽُ با ط، ه٘یى هیگكؾؾ و ؾق يمؾ هى ؾیؿگاه ِعیگىیًؿ: وی کا٨ك هیؾیگك هی

... جا آيصا که ه جع٭یك و جىهیى آو پكؾاؼحه اوث اقجکاب چًیى ٠٘لی، ؾیًً قا وبک ٌ٘كؾه و ب
ی ک٩ك قا ال قوی ٌىؼی و گىیؿ: ظاِل کبلم آو اوث که هك آيکه کل٘هگىیؿ: و ِاظب بعك هی هی

ق ایى هىقؾ، ا٠ح٭اؾ وی ا٠حباقی يؿاقؾ گكؾؾ و ؾوكگكهی و هماض بك لباو آوقؾ، ؾق يمؾ ه٘ه کا٨ك هی
ی ک٩ك قا به اشباق و اکكاه یا ؼٙا و اٌحباه ه٘ايٙىق که ؾق ؼايیه بؿاو جّكیط ٌؿه اوث. و هك آيکه کل٘ه

ٌىؾ و هك آيکه ٠اهؿايه و ٠ال٘ايه کل٘ه ک٩ك قا بك بك لباو شاقی کًؿ، ه٘گی ه١ح٭ؿيؿ که وی کا٨ك ي٘ی
که به ک٩ك بىؾو آو ی ک٩ك قا به اؼحیاق و ؾقظالیگكؾؾ. و هك آيکه کل٘هلباو آوقؾ، ؾق يمؾ ه٘ه کا٨ك هی

 .1«باٌؿشاهل اوث، بك لباو آوقؾ، ؾق ایى هىقؾ اؼحبل٦ هی
کا٨ك »گىیؿ: گىین: هك آيکه ؾق کبلم ابى ٠ابؿیى جؿبك کًؿ، وبب ظ٭ی٭ی ٬ىل کىی قا که هیهی

ؾايؿ و آو ایًکه هكشٟ ایى کبلم، ؼٙای ياٌی ال هی« گكؾؾ هگك کىی که ٬لبا به ک٩ك ه١ح٭ؿ باٌؿي٘ی
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باٌؿ، آيصا . و ایى ؾق ي٭ل ابى ٠ابؿیى ال ِاظب البعك وأط و قوٌى هیاوثج١كی٧ ياؾقوث ای٘او 
چكا که ک٩ك هح١ل٫ به ٔ٘یك و با٘ى  ؛گكؾؾگىیًؿ: وی کا٨ك ي٘یگىیؿ: بكؼی ال اِعاب ها هیکه هی

 وی با ک٩ك گكه يؽىقؾه اوث. باٌؿ و ؾق چًیى ظالحی ٔ٘یك و با٘ىهی
ايؿ: ای٘او ٠باقت اوث ال جّؿی٫ ٬لبی، ک٩ك قا يیم هعّىق ؾق ال بیى ق٨حى ها گ٩حهبكاوحی چىو آو
ايؿ، په ک٩ك قا به ٬لب و ٔ٘یك ايؿ و چىو جّؿی٫ قا هح١ل٫ به ٬لب و ٔ٘یك ؾايىحهآو جّؿی٫ ٬كاق ؾاؾه

 ايؿ.بالگكؾايؿه
ی ىايی که ا٠ح٭اؾ ٬لبی قا ؾق ظکن کكؾو بك ک٩ك ٨ا٠ل و یا گىیًؿهایى ؾقظالی اوث که بىیاقی ال ک

و ال ش٘له  باٌؿی ٬ىل هكشئه ؾق ج١كی٧ ای٘او هیله يحیصهؤؾايًؿ که ایى هىايؿ، ي٘یک٩ك ٌٖك ٬كاق ؾاؾه
-که آو ايؿ. و با وشىؾیٌاو آو اوث که ؾق ج١كی٧ ای٘او با هفهب ول٧ هؽال٩ث وقلیؿهؼٙا و اٌحباه

ی ايؿ، اها بك ک٩ك کىی که ال قوی ٌىؼی کل٘هؾق هى٘ای ای٘او ؾچاق ؼٙا و اٌحباه گكؾیؿه -ةهكشئ–ها 
ی آو به ک٩ك بىؾو آو کل٘ات ا٠ح٭اؾی يؿاٌحه باٌؿ و ايؿ، اگكچه گىیًؿهک٩ك قا بك لباو آوقؾ، ظکن کكؾه

اوث که هك گىیؿ: ظاِل کبلم آو باٌؿ، آيصا که هیایى ؾق کبلم ِاظب البعك وأط و قوٌى هی
گكؾؾ و ؾق ی ک٩ك قا ال قوی ٌىؼی و وكگكهی و هماض بك لباو شاقی کًؿ، ؾق يمؾ ه٘ه کا٨ك هیآيکه کل٘ه

 ایى هىقؾ، ا٠ح٭اؾ وی ا٠حباقی يؿاقؾ.
و با ایى وشىؾ بك ؾوقی شای بىی ج١صب اوث ال کىايی که ؾق ٠ّك ها ال اهل ٠لن ٌ٘كؾه ٌؿه 

که کبلم اهل ٠لن ال اهل وًث و ش٘ا٠ث ايؿ، ؾقظالیال هفهب ول٧ ِالط ا٨موؾه هفهب هكشئة
 ٌاو ٬كاق ؾاقؾ. ال الله هح١ال هؿایث قا ؼىاوحاقین.پیً قوی

و  ايبكاوحی کحاب الله هح١ال و وًث قوىل و ٨كوحاؾه»گىیؿ: هی  يٌیػ ظ٘ؿ بى ٠حی٫ الًصؿ
گكؾؾ و ؾق کا٨ك  كؾؾ، کا٨ك هیی ک٩ك قا بك لباو آوقؾ یا هكجکب آو گاش٘اٞ اهث هح٩٭ًؿ که هك آيکه کل٘ه

اي باٌؿ. اها هك آيکه ویًهباٌؿ و ؾق ایى باب شم هکكه اوحرًا ي٘یٌؿو وی، ٌكض ِؿق ٬لبی ٌكٖ ي٘ی
قا پىًؿیؿه و بؿاو قأی پفیك٨ى ک٩ك وو١ث ؾاؾه و ي٩ىً آو اي قا بكایقا بكای ک٩ك بگٍایؿ، ی١ًی ویًه

ی ک٩ك قا بك لباو شاقی باٌؿ گكچه کل٘ههی وىلًٌىؾ، چًیى ٌؽّی کا٨ك و ؾٌ٘ى الله هح١ال و ق
لث کحاب و وًث و يکكؾه باٌؿ و يیم با ا٠ٕا و شىاقض هكجکب آو يگكؾیؿه باٌؿ و ایى ظکن به ؾال

 .2«-کًؿوپه ؾه ؾلیل بك ِعث کبلهً ـکك هی -باٌؿ اش٘اٞ، ه١لىم و آٌکاق هی
باٌؿ که بیايگك و گىاه ِعث ک٩ك کىی گىین: ایى ا٬ىال اهل ٠لن و ٨ٕل ؾق ٠ّك جاب١یى هیهی

هن بؿوو جى٧٬ ظکن ک٩ك بك ٠٘ل ٬لب یا ا٠ح٭اؾ و یا ٬ّؿ و که با ٬ىل یا ١٨ل هكجکب ک٩ك گكؾؾ آو اوث
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 يیث هکل٧ يىبث به آيچه ال ک٩ك که هكجکب گكؾیؿه اوث.
ىهن آو ها جبك ایى اوان اوث که گ٩حین: ا٬ىالی که ؾق کبلم بكؼی ٠ل٘ا واقؾ ٌؿه و ؾق هىقؾ آو

قوؾ که با آيچه پیٍحك ـکك ي٘ىؾین، هؽال٧ باٌؿ، واشب اوث بك آو ظ٘ل گكؾؾ که ه٭ّىؾ و هكاؾ ال  هی
قا ؾاقؾ، یا ایًکه بك آو ظ٘ل عح٘ل بىؾه و اظح٘ال ک٩ك و ٤یك آوباٌؿ که هها ا٬ىال و ا١٨الی هیکبلم آو

ؿی ه٘چىو ل٥مي لبايی، ال گكؾؾ که ه٭ّىؾ ایٍاو ا٬ىال و ا١٨الی اوث که ؾق اذك ؼٙای ٤یك ٠٘
گكؾؾ و ایى ه٘چىو ؾاوحاو هكؾی اوث که ؾق ظؿید واقؾ ٌؿه و ؾق آو آهؿه که گ٩ث: هکل٧ ِاؾق هی

 پكوقؾگاقا جى بًؿه هى و هى پكوقؾگاق جى هىحن.
له، با ؤگىيه هیاو ا٬ىال ٠ل٘ا شٟ٘ ِىقت پفیكؾ جا ایًکه ا٬ىال ٠ل٘ا ؾق یک هىبًابكایى بایىحی ایى

 جّاؾم وا٬ٟ يٍؿه و بكؼی قا با بكؼی قؾ يکًین. یکؿیگك ؾق
قا ٤یك ال لهاو ها بىؾه که هكؾم آو و اظؿی يبایؿ گ٘ايً ایى باٌؿ که ایى ظکن هكبىٖ به لهايی

ايؿ و هًاٖ ایى ظکن ٤یك ال هًاٖ ها بىؾه و آو ظک٘ی اوث که ؾق گفق لهاو ج٥ییك کكؾه هٙكض کكؾه
 گىیًؿ.ٌاو ال ٠لن ايؿک اوث، چًیى هیب و بهكهاوث، آيٙىق که بكؼی ال کىايی که يّی

کًؿ؛ و ال ٠ل٘ای ه١اِك ٌیػ ابى بكاوحی ایى ظک٘ی ذابث اوث که با گفٌث لهاو هكگم ج٥ییك ي٘ی
گىیؿ: و اگك هکل٧، ٬ّؿ و يیث ٠٘ل ک٩ك آهیم قا له اٌاقه کكؾه و هیؤ٠ری٘یى ؾق ٨حاوایً بؿیى هى

گكؾؾ، ه٘چىو کىی که بك ک٩ك هىقؾ اکكاه وا٬ٟ وبب کا٨ك ي٘یيؿاٌحه باٌؿ و هكجکب آو گكؾؾ، بؿیى 
ٌىؾ و با ایى وشىؾ ٬لبً هٙ٘ئى به ای٘او باٌؿ و ه٘چىو کىی که ٨کكي بىحه ٌؿه و ال ٌؿت 

گىیؿ و هرال آو ِاظب ٌحكی اوث که ٌحكي قا ؾق بیاباو ؾايؿ چه هیؼىٌعالی و هايًؿ آو، ي٘ی
اهیؿی و بىؾ و په ال گن ٌؿو ٌحك، با يایه و آب و ٤فای وی بك آؾقظالی گن کكؾ که ج٘اهی اوباب و اذاذ

آویماو یا٨حه و  و به ايحٝاق هكگ ؾق لیك وایه ؾقؼحی ؼىابیؿ. چىو بیؿاق ٌؿ، ا٨ىاق ٌحكي قا به ؾقؼث
ی هى و هى پكوقؾگاق جى هىحن. و ال ٌؿت قا گك٨ث و ال ٌؿت ؼىٌعالی گ٩ث: پكوقؾگاقا، جى بًؿهآو

ا و اٌحباه و ل٥مي لبايی گكؾیؿ. لیکى هك آيکه ال قوی ٌىؼی و هماض هكجکب ٠٘ل ؼىٌعالی ؾچاق ؼٙ
چكا که ٬ّؿ و يیث ٠٘ل ک٩ك آهیم قا ؾاٌحه اوث، ه٘ايٙىق که  ؛گكؾؾیا ٬ىلی ک٩ك آهیم ٌىؾ، کا٨ك هی

 .2«ايؿله جّكیط کكؾهؤاهل ٠لن بؿیى هى
ز هبًی بك ٌكٖ بىؾو ٬ّؿ هکل٧ ؾق ای که لشاله، بكؼی ال هكؾم به ه٭ىلهؤبا وشىؾ ؤىض ایى هى

ی ِكیط هؽال٧ ی وی با اؾلهکه ه٭ىلهايؿ ؾقظالیظکن کكؾو ک٩ك بك وی، بیاو ؾاٌحه، اوحؿالل کكؾه
که ٨ا٠لً ٌىؾ هگك لهايیبك ک٩ك ٨ا٠ل ٠٘ل ک٩ك آهیم ظکن ي٘ی»وث که: ا باٌؿ و ٨عىای آو ایىهی
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ها پیٍحك بیاو گكؾیؿ و يیم با ی ِكیعی که ـکك آواها ایى ه٭ىله با اؾله .«قا ؾاٌحه باٌؿ٬ّؿ و يیث آو
باٌؿ، ٠بلوه بك ایًکه لشاز يیم ؾلیل آيچه ال ا٬ىال ٠ل٘ا که ٌبه اش٘اٞ بىؾه و ـکك ي٘ىؾین، هؽال٧ هی

 ِعیعی هبًی بك ا٠حباق آيچه بیاو ؾاٌحه، ا٬اهه يکكؾه اوث.
قا بیاو ؾاٌحه اوث و ابى الىلیك ی٘ايی بیاو ىکايی ٌبیه آو٬ك٘بی ي٭ل کكؾه و ٌی لشاز قا و ه٭ىله

 باٌؿ.ؾاٌحه که ایى ه٭ىله، ٠یى ٬ىل ه١حمله هی
ای ؾق ه٭ابل آيچه ال شٟ٘ کریكی ال ٠ل٘ای اهث و به هك ظال اظحصاز و اوحؿالل به چًیى ه٭ىله

ه٘چىو  گاه ایٍاو ه١ح٭ؿيؿو کىايی که به ؾیؿايؿ که به ٨٭های هكشئه هًحىبـکك ي٘ىؾین بلکه ال کىايی 
 باٌؿ.، ِعیط ي٘یابى ٠ابؿیى

گكؾؾ گكچه له آو اوث که: هك آيکه هكجکب ٬ىل یا ١٨لی ک٩ك آهیم گكؾؾ، کا٨ك هیؤؼبلِه ایى هى
يؿاٌحه  قا ٬ّؿ و يیث ٬لبی وی با اقجکاب آو ٬ىل یا ١٨ل کا٨ك ٌؿو يباٌؿ یا ایًکه ا٠ح٭اؾ ٬لبی به آو ک٩ك

باٌؿ. به ٌك٘ی که ٬ّؿ و يیث گ٩حى ٬ىل یا آو ١٨ل ک٩ك آهیمی که ال وی ِاؾق گٍحه قا ؾاٌحه باٌؿ و 
٬ىل و ١٨لی که ال وی ِاؾق گٍحه، ال ٬بیل ؼٙا و ل٥مي و وب٭ث لبايی که هکل٧ ٬ّؿ و يیث بیاو آو 

 ٠لن.أاٌؿ. والله ج١الی ب ةقا يؿاقؾ، يباٌؿ و يیم ٬ىل و ١٨ل ک٩ك آهیم بك ک٩ك بىؾيً ِكیط الؿالل
ايؿ که ؾًٌام ؾهًؿه به قا ال ایٍاو ي٭ل کكؾهو بكؼی آو -بىی١لی ـکك گكؾیؿه أ ياها آيچه ال ٬أ

 ةوبلم ابى جی٘یإلٌىؾ هگك ایًکه ایى ٠٘ل قا ظبلل بٍ٘اقؾ؛ ٌیػ اهىشب ؾًٌاهی که ؾاؾه، کا٨ك ي٘ی
ـکك ي٘ىؾه و بٙبلو ایى ٬ىل قا ٠بلوه بك ٠ؿم قا آو «افصارم ادسؾول ظؾی صاتم افرشول»ؾق کحابً  

ی١لی  بىأ يوبلم ال ٬أه، بیاو ؾاٌحه اوث. و يیم ٌیػ اإلی ًٌاؼحه ٌؿذبىت آو ال اظؿی ال ائ٘ه
 کًؿ.کبلهی ِكیط بك ؼبل٦ آيچه ال وی ـکك گكؾیؿه، ي٭ل هی

ام ؾهًؿه به قوىل گىیؿ: بكاوحی ؾًٌبىی١لی ي٭ل ٌؿه که هیأ يو ال ٬أ»گىیؿ: هی  ةابى جی٘ی 
 باٌؿ.قا ظبلل يؿايؿ، ٨او٫ هیباٌؿ و اگك آواگك ایى ٠٘ل قا ظبلل بٍ٘اقؾ، کا٨ك هی الله

هك به ي٩ه األ يگىیؿ: و واشب اوث هبلظٝه گكؾؾ که ایى ه٭ىله که ک٩ِك ؾًٌام ؾهًؿه ٨هی ةابى جی٘ی
 .اوثباٌؿ، ل٥مٌی هكؾوؾ و ؼٙا و اٌحباه بمقگی ؼا٘ك ظبلل ٌ٘كؾو ؾًٌام هی

بىی١لی قظن کًؿ که ؾق شایی ؾیگك هًا٬ٓ آيچه ؾق ایًصا گ٩حه، بیاو ؾاٌحه أ يالله هح١ال بك ٬أ
 .2«اوث

: آيکه هكجکب ک٩ك گكؾیؿه، اگك بكاوحی ایى ه٭ىله که»گىیؿ: هی  ةوبلم ابى جی٘یچًیى ٌیػ اإله٘
-باٌؿ که ال ٨٭ها يیم ظکایث گكؾیؿه، اِلی بكای آو ي٘یوگكيه کا٨ك ي٘ی قا ظبلل بٍ٘اقؾ، کا٨ك بىؾهآو

                                                           
 121الّاقم ال٘ىلىل،  -2



 113  فصل دوم: الغام اعحهضاءکًًذگاو

 ا آيصا که ابى جی٘یة کحب بكؼی هحکل٘یى ي٭ل کكؾه اوث ... ج باٌؿ و بلکه ایى ه٭ىله قا ٬أی ال
قا ال ٬بیل هىائل باٌؿ و بؿیى جكجیب آوله اؼحبل٦ هیؤگىیؿ: يبایؿ ٌؽّی گ٘او بكؾ که ؾق ایى هىهی

ی ٨حىا قا ال یکی ال ٨٭ها و ائ٘هجىايؿ آوو ایى ه٭ىله اٌحباهی اوث که هكگم اظؿی ي٘ی ٬كاق ؾهؿ.ؼبل٨ی 
 .2«با ایى ج٩ّیل ظکایث کًؿ

اي ک٩كی ٜاهكی بكاوحی ؾًٌام ؾاؾو به الله هح١ال و ٨كوحاؾه»گىیؿ: هی وبلم ه٘چًیى ٌیػ اإل
-ا ظبلل بىؾو آو باٌؿ یا ایًکه آوظكام بىؾو ی باٌؿ و یکىاو اوث که ؾًٌام ؾهًؿه ه١ح٭ؿ بهو باً٘ی هی

ی ایى ظاالت قا ال قوی اه٘ال و وىحی و وهل ايگاقی ؾق اهك ا٠ح٭اؾ بك لباو آوقؾه باٌؿ ٔکه ؾق ه٘ه
ؿ ای٘او ٠باقت باٌؿ، کىايی که ه١ح٭ؿيگكؾؾ.ٓ ایى هفهب ٨٭ها و وایك اهل وًث هی٨ا٠ل آو کا٨ك هی

گىیؿ: هك آيکه به الله هح١ال یا قوىل الله بىی١لی هیي أگىیؿ: ٬أکه هی... جا آيصا اوث ال ٬ىل و ٠٘ل 
گكؾؾ و یکىاو اوث که ؾًٌام قا ظبلل بؿايؿ یا ظكام. په اگك ؾًٌام ؾهًؿه ؾًٌام ؾهؿ، کا٨ك هی 

ٌىؾ و اي پفیك٨حه ي٘یؾاين؛ به هىشب ظکن بك اوان ٜاهك، ایى گ٩حهبگىیؿ: ایى ٠٘ل قا ظبلل ي٘ی
باٌؿ؛ چكا که ٤كْ و ؾهؿ، هیچكا که ٜاهك اهك، ؼبل٦ آيچه ال آو ؼبك هی ؛گكؾؾب هیهكجؿ هعىى

باٌؿ شم ایًکه وی ه١ح٭ؿ به ٠باؾت الله اي ي٘ی٨كوحاؾه هؿ٨ی بكای وی ؾق ؾًٌام ؾاؾو به الله هح١ال و
٬اجل و ؾلؾ و له هیاو ؤباٌؿ. ؾق ایى هىبا آو آهؿه، ي٘ی ايهح١ال يبىؾه و ه١ح٭ؿ به ِؿ٪ آيچه ٨كوحاؾه

ای که اگك ٬اجل و ؾلؾ و ٌاقب ؼ٘ك، په ال اقجکاب باٌؿ، به گىيهٌاقب ؼ٘ك و ؾًٌام ؾهًؿه ج٩اوت هی
ٌىؾ ٔاها آيکه ؾًٌام ؾايؿ، جّؿی٫ هیایى ا٠٘ال، ا٠حكا٦ کًؿ که هیچیک ال ایى ا٠٘ال قا ظبلل ي٘ی

 .1«1ٌىؾٓؾاؾه، گكچه بك ظكام بىؾو ؾًٌام ا٠حكا٦ کًؿ، جّؿی٫ ي٘ی

 خغا:  -4
ی ؼٙا و آيچه هكبىٖ به  لهؤی ٠فق به شهل و ج٩ّیبلت آو وؽى گ٩حین: اکًىو به هى پیٍحك ؾق لهیًه

 پكؾالین. آو اوث هی
و آو ٠باقت اوث ال ایًکه ٌؽّی ال ٠٘لکكؾ »گىیؿ:  ؾق ج١كی٧ ؼٙا هی ظا٨ٛ ابى قشب 

ی وی گكؾؾ.  ٤یك ال ٬ّؿ و اقاؾه ی اهكی قا ؾاٌحه باٌؿ اها ٠٘لً هّاؾ٦ با اهكی ؼىیً ٬ّؿ و اقاؾه
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ی کٍحى وی هّاؾ٦ با کٍحى هىل٘ايی  کًؿ اها اقاؾهه٘چىو ایًکه: ٌؽّی ٬ّؿ کٍحى کا٨كی هی
کًؿ اها جیكي بكؼبل٦ اقاؾه و ای ؾق شًگل جیكايؿالی هیگكؾؾ. ٔیا ه٘چىو ایًکه به ٬ّؿ ِیؿ پكيؿه هی

 .2«کٍؿ٬ّٓؿ وی به ايىايی بكؼىقؾ کكؾه و او قا هی
ای يؿاقؾ، ؼٙا، ٠باقت اوث ال آيچه ايىاو ؾق آو ٬ّؿ و اقاؾه»گىیؿ:  ؾق ج١كی٧ آو هی يشكشاي و

گكؾؾٓ ه٘چىو ایًکه ٌؽّی به گ٘او ٌکاق یا کٍحى ٌؽّی ظكبی  ٔاها ياؼىاوحه هكجکب هی
ي به کًؿ و جیكجیكايؿالی کًؿ، اها آيکه جیك بؿو اِابث کًؿ، هىل٘او باٌؿ، یا ایًکه به هؿ٨ی جیكايؿالی 

 .1...«ها ايىايی بكؼىقؾ کًؿ و هايًؿ ایى
و ؾق ؾیؿگاه ول٧ ِالط  باٌؿ که به ٠ىاقْ اهلیث هكبىٖ هیی ؼٙا ال ش٘له هىاقؾی اوث  لههىؤ

ی ٌك٠ی اوث که  قوؾ. و هبًای آو اؾلهچه ؾق ٠٭ایؿ و چه ؾق اظکام ال ش٘له هىايٟ جک٩یك به ٌ٘اق هی
بیاو ؾاٌحه که به وبب آو هك آيکه قا که ؾچاق ؼٙا یا ٨كاهىٌی الله ٠موشل ؾق کحابً بؿاو پكؾاؼحه و 

 کًؿ.  گكؾؾ، هىاؼفه ي٘ی
هیاو  - ی ٠فق به شهل بؿاو پكؾاؼحه ٌؿ لهؤه٘چًاو که پیٍحك ؾق هى -لیکى بكؼی ال اهل بؿ٠ث 

 ؼبل٦ ؾیؿگاه ول٧ ِالط وايؿ و ایى بكاِىل و ٨كوٞ ٠ٔ٭ایؿ و اظکامٓ ؾق ایى لهیًه ج٩اوت ٬ائل ٌؿه
ها ؾق ایى باٌؿ و ه٘گی آوو ؾیگكاو هی يو ؾاوؾ بى ٠ل يو ذىق يو ٌا١٨ ةظًی٩ بىأی ٨حىی ه٘چىو ائ٘ه

ايؿ که: هصحهؿ چه ؾق هىائل اِىلی ٔاِىل ؾیى هًٝىق اوثٓ و چه ؾق هىائل ٨كو٠ی لهیًه بیاو ؾاٌحه
ها ابى ظمم و ؾیگكاو ال آوباٌؿ. ه٘چًاو که ایى ٬ىل قا  ٔاظکامٓ ؾچاق ؼٙا و اٌحباه گكؾؾ، گًه کاق ي٘ی

... ٌهاؾت و گىاهی ؾاؾو اهل بؿ٠ث شم و  يو ٌا١٨ ةظًی٩ بىأاوان اوث که ؿ و بك ایى ًکًي٭ل هی
که ٌهاؾت و گىاهی کا٨ك ايؿ ؾقظالیها قا ِعیط ؾايىحهقا پفیك٨حه و ي٘الگماقؾو پٍث وك آو 1ةؼٙابی

 ٌىؾ. ؾه ي٘یها ي٘ال گماقبك هىل٘اياو پفیك٨حه يٍؿه و پٍث وك آو
یک ال ها هیچی ؾیى ه١كو٦ اوث که: آو ٘هو گ٩حًؿ: ایى ٬ىل و ؾیؿگاه ال ِعابه و جاب١یى و ائ

ايؿ، يه جک٩یك کكؾه و يه ٠٘لی ؾچاق ؼٙا و اٌحباه ٌؿه و چهای ٠ل٘ی لهؤهصحهؿیًی قا که چه ؾق هى
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٪ ٤بلة ٌی١ه هی٨ك٬ه ةوؿ، و ؼٙابیأ يشؿٞ هىلی بًوؿی األلیًب األ يبأالؽٙاب هع٘ؿ بى  يبأپیكواو  -1 باٌؿ ای ال ٨ِك 

 يبأکًؿ که قوض الهی ؾق وشىؾ اهام ش٩١ك ِاؾ٪ و په ال ایٍاو ؾق که به ٠٭یؿه ظلىل ٨كاؼىايؿه و گ٘او هی
باٌؿ. ج١الی الله ٠ى ٬ىلهن ٠لىا کبیكا. بًگك: هصكی هی 211الؽٙاب هحى٨ای وال  يبأالؽٙاب ظلىل ي٘ىؾه اوث. 

 ٌهكوحايی. ،121ٓ-2/120ال٘لل والًعل ٔي؛ و ب٥ؿاؾ، 111 :ال٩ك٪ بیى ال٩ك٪، َ



 132  فصل دوم: الغام اعحهضاءکًًذگاو

 ؾايىحًؿ.  کاق هن ي٘یها قا گًهیک ال آو٨او٫ ؾايىحه و بلکه هیچ
ی١ًی  ؛ايؿ: ج٩اوت ٬ائل ٌؿو هیاو هىائل اِىل و ٨كوٞ، ال ا٬ىال اهل بؿ٠ث، اهل کبلميیم گ٩حهو 
گىيه ایى ؾیؿگاه ؾق هیاو ا٬ىاهی که باٌؿ و ایى ها قا ٘ی کكؾه اوث، هیو هك آيکه قاه آو ةو ش٘هی ةه١حمل

قا يًٍاؼحه و ؾق آو  که ظ٭ی٭ث ایى ٬ىلايؿ، قوىغ کكؾه اوث. ؾقظالیؾق لهیًه اِىل ٨٭ه وؽى گ٩حه
 ايؿ. ج٫٘١ يکكؾه

که  باٌؿ ، بؿ٠حی يىٜهىق ؾق اوبلم هیو گ٩حًؿ: و ج٩اوت ٬ائل ٌؿو ؾق ایى لهیًه هیاو اِىل و ٨كوٞ
ای ائ٘ه اٌاقهکًؿ، بلکه اظؿی ال ول٧ ِالط و  هیچ ؾلیلی ال کحاب و وًث و اش٘اٞ بك آو ؾاللث ي٘ی

ال ایى گفٌحه، کىايی که به هىائل اِىل و هىائل ٨كوٞ ٬ائل  باٌؿ؛ و ٠٭بل با٘ل هی ايؿهن بؿاو يکكؾه
ها هیاو ایى ؾو يىٞ ج٩اوت ِعیعی که بحىاو بك اوان آو های ج٩اوت ها ٬ائلًؿ،ٌؿه و به ج٩اوت هیاو آو

 .2«باٌؿ ها با٘ل هیايؿ که ه٘گی آوايؿ بلکه وه یا چهاق ج٩اوت ٬ائل ٌؿه٬ائل گكؾیؿ، ـکك يکكؾه
ی ا٠حباق ه١فوق  ی کحاب و وًث که به ٘ىق کلی ؾق بكگیكيؿه ی١ًی ـکك اؾله ؛ؼىیً اکًىو به ه٭ّىؾ

 پكؾالین. باٌؿ، هی هبًای ؼٙا هیبك بىؾو 
ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی -2 ُٚ ًَۡكُػ ِقَ٘ؽ  ٱۡهُقٜ

َ
َٜ أ ُٚ  ۡٓ ِٛ ِ ِۚٗ ٓأِلثَةٓن ٓۡ  ٱّللٍّ ُٚ ْ َءاثَةَٓء ٜٓا ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ٍّّ وَإِن 

ٓۡ ِِف  ُُس َٰٗ ـَ ِٖ ٱلِّ وَإِۡػ دُٓ ثِِٙ  ي
ۡ
ۡػَؽد

َ
ٓ أ ة َٕ َ٘ةح  ذِي ٓۡ ُص ۚٗ َوَّحَۡف َقَْۡيُس ۡٓ ََِٰلُس ـَ َٔ ة  ۦَو ٍّٔ َوَؾَِٰسٖ 

ۚٗ َوََكَن  ۡٓ َؽۡت ًُُُْٜبُس ٍّٕ ُ َتَك ة  اَدُىٜرا  ٱّللٍّ ًٕ  ٌاوپؿقاو يام به قا آياو» ]1ظماب: األ[ ﴾٥رٍِّظي
 آياو ؿ،یيًٍاؼح قا ٍاویا پؿقاو هن اگك. اوث بٍ٘اق جك٠اؾاليه ؼؿا ًیپ ؾق کاق ىیا که ؿیبؽىاي

 گفٌحه، ٠اؾت اذك بك و هربلً ٔ ؿیکكؾ اٌحباه هىقؾ ىیا ؾق هكگاه. هىحًؿ ٌ٘ا اقاویو  یًیؾ بكاؾقاو
 جاوؾل که قا آيچه یول. ىثیي ٌ٘ا بك یگًاهٓ ؿیق٨ح ؼٙا و به ؿیا٨حاؾ ل٥مي به لىاو، وب٫ ای
 ىوحهیپ ظال، هك بهٓ. ؾاقؾ ٩كیک و اوث گًاه ؿ،یگىئ یه اقیو اؼح ٠٘ؿ یقو ال ی١ًیٔ ؼىاهؿیه

 قا و ٌ٘ا کٍؿیه هاو ل٥مي اٌحباهات بك ٩٠ى و ٬لنٔ و هىث بىؾه و ههكباو آهكلگاق ؼؿا
 .«ٓبؽٍؿ یه

ةٓ ﴿ و گ٩حه ٌؿه: ایى کبلم الله ٠موشل»گىیؿ:  هی ي ٬ك٘ب َٕ َ٘ةح  ذِي ٓۡ ُص َوَّحَۡف َقَْۡيُس
دُٓ
ۡ
ۡػَؽد

َ
که: ؾق آيچه ؾچاق ؼٙا و اٌحباه ٌؿیؿ، بك ٌ٘ا وث ا اوث؛ و  ه٭ّىؾ ال آو ایىهص٘ل  ﴾أ

 .1«ايؿگًاهی يیىث. و ٠ٙاء و بىیاقی ال ٠ل٘ا بك ایى ؾیؿگاه ٨حىا ؾاؾه

                                                           
 ٓ.111-11/118ٓ و 101ٔ-23/101ٓ و 218ٔ-21/211: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا ، و11ٓ-1/11هًهاز الىًة ٔ -2
 ٓ.21/12ظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
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ُ َوََكَن ﴿ ٨كهایؿ: . و بك ایى اوان اوث که الله ٠موشل په ال آو هی»..گىیؿ:  و ه٘چًیى هی  ٱّللٍّ
ة  اَدُىٜرا  ًٕ ٠٘ؿ اوث و ٔقظی٘آ ههكباو و قظین اوث، با ؿه و آهكلگاق ٩٤ٔىقآ بؽًٍ ی١ًی ﴾٥رٍِّظي

 .2«ًاه ؼٙا ٔال ِاظبًٓبكؾاٌحى گ
 ایى کبلم الله ٠موشل:  يگىیؿ: اهام بؽاق الحیى هی ابى»گىیؿ:  هی ظا٨ٛ ابى ظصك 

دُٓ﴿
ۡ
ۡػَؽد

َ
ةٓ أ َٕ َ٘ةح  ذِي ٓۡ ُص ؿ. و اها ؾیگكاو بك ؾايقا ؾق ٔاٌحباه ؾقٓ هك اهكی شاقی هی ﴾َوَّحَۡف َقَْۡيُس

 بگىیؿ:ای ؼاَ اوث و آو ایًکه چىو ٌؽّی به ؾیگكی لهؤیى باوقيؿ که آو ؼٙا، جًها هؽّىَ هىا
و اگك چًاو ؾق  ؛بؽٍؿٓ ٔؾق ایى ِىقت اوث که ؼؿاويؿ ایى ؼٙای وی قا هی ؛ و او پىكي يباٌؿپىكم

 ىثیـکك گكؾیؿ، يالل ٌؿه اوث، بالهن ایى هايٟ ال آو ي جكپیًآيچه  ٝك گك٨حه ٌىؾ که ایى آیه ؾق هىقؾي
که بك ٠٘ل به ٠٘ىم آو ؾق و٭ىٖ گًاه که به ٠٘ىهیث ٔه٩هىهیٓ که ؾق آو اوث، اوحؿالل يٍىؾ، ؾقظالی

  .1ايؿٔياٌی ال ؼٙآ اش٘اٞ کكؾه
ة ﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی -1 َٕ ََ ا  ٓ إِۡۡصا َ٘ة ِۡ َقَْۡي ِٕ َ٘ة َوََل َُتۡ ُٙ َربٍّ َْۡذ َٖ لََعَ  ۥَۡحَ ِي ۚٗ  ٱَّلٍّ َ٘ة  ﴾ِٖٔ َرۡجِْ

 و هىقؾٔ كیهگٓ بؿاؤ قا ها ن،یق٨ح ؼٙا به ای نیکكؾ ٨كاهىي ها اگكٕ پكوقؾگاقا» ]118الب٭كة: [
 هگفاق هآ ؾوئ بك قآ ؾٌىاق ٧یجکالٔ ىیوًگ باقٕ پكوقؾگاقا ،ٓهؿه ٬كاق و شى پكن و هئاؼفه

 .«یگفاٌح بىؾيؿ ها ال ًیپ که یکىايٓ ؾوئ بكٓ اویو ٥٘ گًاه ؼا٘ك بهٔ که چًاو آو
هًاو قا ؾق ایى آیه اوحصابث ي٘ىؾيؿ و ؾق ئقوایث ٌؿه که الله هح١ال ؾ٠ای ه ؾق ظؿید ابى ٠بان 
 .1ایًچًیى ي٘ىؾم. و ؾ٠ای ٌ٘ا قا پفیك٨حن« ٬ؿ ١٨لث»شل  ٨كهىؾيؿ: آو آهؿه اوث که الله ٠مو

ٌی ٤الب و ؼٙای بىیاقی ال ٠ل٘ا بك ایى باوقيؿ که ؾ٠ا ؾق ایى آیه هحىشه ٨كاهى»گىیؿ:  هی ابى ٠ٙیة
 .1«و ایى يیم ؾیؿگاه ِعیط يمؾ هى اوث باٌؿ بؿوو ٬ّؿ هی
و  ي٩ی ٠ىك و ظكز ؾق ج٘اهی اهىق ؾیىی آوايگیكی و  و ال ایًصا ٬ا٠ؿه»گىیؿ:  هی  ي٠بلهه و١ؿ

ٌىؾ. و  ی و اٌحباه ؾق ٠باؾات و ظ٭ى٪ ؼؿاويؿ هح١ال اوحًباٖ هیاؼفه به وبب ٨كاهىٌئی ٠ؿم ه ٬ا٠ؿه
گكؾؾ که ٨كاهىٌی یا اٌحباه ؾق هىقؾ ظ٭ى٪ هكؾم گًاه هعىىب يٍؿه و ٨كؾ  ه٘چًیى ال ایى آیه اوحًباٖ هی

کاق یا ٌىؾ، اها چًايچه بك اذك ؼٙا و يىیاو شاو و هال هكؾم جل٧ ٌىؾ، ٨كؾ ٨كاهىيبك آو يکىهً ي٘ی

                                                           
 ٓ.12-21/10ه٘او ٔ -2
 ٓ.22/113ٔ ي٨حط الباق -1
 ٓ.1/101ٔ يٓ، يىو100ٔ ٌ٘اقهال ها یٙا٪، اايه وبعايه وج١الی لن یکل٧ أی٘او، باب بیاو هىلن، کحاب اإلبه قوایث  -1
 ٓ.2/131ال٘عكق الىشیم ٔ -1



 131  فصل دوم: الغام اعحهضاءکًًذگاو

 گیكؾ و بایؿ ٠ىْ یا ؾیه آو ی اجبل٦ ياظ٫ ٬كاق هی ؾایكهچكا که ؾق  ؛قا شبكاو ي٘ایؿبایؿ آوؼٙاکاق 
 .2«گكؾؾ هیپكؾاؼث گكؾؾ. و ایى ٔشبكاو اجبل٦ ياظ٫ٓ ٌاهل هك وه ظالث ؼٙا و ٨كاهىٌی و ٠٘ؿ 

ها ه١فوق قو هىاقؾی قا که گاهی ٌؽُ ال ظید اظکام به ؼا٘ك ؼٙا و اٌحباه ؾق آوال ایى
 جىاو به وه ٬ىن ج٭ىین ي٘ىؾ: باٌؿ، هی هی

ه٘چىو: ٤كاهات و ؾیات و ي٘الهای ٨كْ  ؛ٌىؾها به اج٩ا٪ ظکن وا٬ٗ ي٘یال٧ٓ هىاقؾی که ؾق آو
 ٌؿه. 

ی  ه٘چىو ٬ّاَ و بك لباو آوقؾو کل٘ه ؛ٌىؾها وا٬ٗ هیظکن ؾق آو ،بٓ هىاقؾی که به اج٩ا٪
 باٌؿ.ٓ  ک٩ك ٔکه ه٭ّىؾ بعد ها هی

ای بك آيًؿ که ظکن وا٬ٗ و گكوهی ه١ح٭ؿ به و٭ىٖ ظکن و ٠ؿه هؽحل٧ ٨یه اوث.زٓ اهىقی که 
ه ؾق وىگًؿ ؼىیً وهىًا ٌىؾ. ه٘چىو: کىی که ال قوی ٨كاهىٌی ؾق قهٕاو چیمی بؽىقؾ، یا ایًکي٘ی

باٌؿ و ایى ٬ىن وىم ؾق ٨كوٞ  ها هیو اهىقی ال ایى ٬بیل که اظح٘ال ؼٙا و يىیاو ؾق آو ظايد گكؾؾ
   .1باٌؿ هی

 قوایث اوث که قوىل الله  ؾق ظؿید ِعیط ؾق باب ٠فق به شهل ال ابى ٠بان  -1
٢َْي٩ِ »٨كهىؾيؿ:  َْ ؽُِ٪٬ا  ْٟ ُخ ـْ ، َوا١نِْفَياَن، َو٤َا ا

َ
أ ٍَ َ ِِت اخلْ َّ٤

ُ
َّ َخ٦ْ أ َ َوَى الله هح١ال » 1«إِنَّ اّللَّ

ايصام ؾهًؿ،  هااهىقی قا که اهث هى ال قوی ؼٙا و ٨كاهىٌی و جعث ٨ٍاق و اشباق و اکك
  .«بؽٍیؿه اوث

یک ال ایى ؾو ٔؼٙا و ٨كاهىٌیٓ هك»گىیؿ:  ه١ًای ؼٙا و يىیاو هی بى قشب په ال ـکكاظا٨ٛ 
باًٌؿ، بؿیى ه١ًا که اهكی که ال قوی ؼٙا و ٨كاهىٌی ايصام ٌىؾ، گًاهی ؾق آو  بؽٍیؿه ٌؿه هی

... باٌؿ  هىٌی ايصام ٌؿه، ي٘یقوی ٨كايیىث، لیکى ٠ؿم گًاه هًا٨ی هحكجب ٌؿو ظکن بك اهكی که ال 
كآو، بایىحی هًی قا ال قوی ؼٙا و اٌحباهًا به ٬حل بكوايؿ، به يُ ٬ئگىیؿ: و اگك ٌؽّی ه جا آيصا که هی

                                                           
 ٓ.2/210جیىیك الکكین الكظ٘ى .... ٔ -2
 ابى قشب.ٓ 183-1/181شاهٟ ال١لىم والعکن ٔ ، وي٬ك٘ب ،1/111ٓظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا -1
 ٌ٘اقهابى ظباو،  و ؛2/111ٓٓ، 1011ٔٔ ٌ٘اقه، يبىاب الٙبل٪، باب ٘بل٪ ال٘کكه والًاوأ، ةابى هاش به قوایث -1

قشال  و ذ٭ات آو ، قشالي اوثبؽاقٌكٖ  بكِعیط  آو : اوًاؾهع٭٫ آو گ٩حه اوث ،28/101ٓٔ ٓ،1123ٔ
: گ٩حه اوث ٓ و1102ٔ ٌ٘اقه ،1/128ٓظاکن ٔ ي اوث؛بؽاق قشال که ال بٍك بى بکك هىحًؿ به شم الٍیؽیى
ـهبي هن با ایٍاو هىا٫٨ اوث و  ايؿ؛بك ٌكٖ ٌیؽیى ِعیط اوث اها آو ؾو ایى ظؿید قا جؽكیس يکكؾهظؿید 

 .آو قا ِعیط ؾايىحه اوث 2/211ٓاقواء ال٥لیل ٔألبايي ؾق 
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گ٘او که هال ؼىؾي و يیم اگك ال قوی ؼٙا و اٌحباه هال ؾیگكی قا جل٧ کًؿ به ایى  ک٩اقه و ؾیه بپكؾالؾ
آيکه ؾچاق ؼٙا و ٨كاهىٌی گكؾیؿه و  - ٠لنوالله أ -وأط اوث ... و پكقا شبكاو کًؿ اوث، بایىحی آو

ال قوی ؼٙا و ٨كاهىٌی هكجکب اهكی گٍحه، جًها گًاه آيچه هكجکب گكؾیؿه، به ؼا٘ك ؼٙا و ٨كاهىٌی 
کاق و آيکه ؾچاق ؼٙا و ٨كاهىي گكؾؾ ها بال هیچكا که اظحىاب گًاه، به ٬ّؿ و يیث ؛باٌؿ بؽٍیؿه هی

ىبث به آيچه جّاؾ٨ًا هكجکب گكؾیؿه يؿاٌحه اوث، لفا بك وی گًاهی ؾق آيچه ال ٌؿه، ٬ّؿ و يیحی ي
هكاؾ و ه٭ّىؾ ال ایى يّىَ ٠ؿم هحكجب ٌؿو باٌؿ. اها  قوی ؼٙا و ٨كاهىٌی هكجکب گكؾیؿه ي٘ی

 .2«ای اوث که اذباجا و ي٩یًا يیال به ؾلیل ؾیگك ؾاقؾلهؤباٌؿ و ایى هى اظکام به وبب ؼٙا و ٨كاهىٌی ي٘ی
بك آو ؾاللث ؾاقؾ که ظکن جک٩یك ال آيکه ال قوی ؼٙا و  ؾق وًث يبىی قوایحی ـکك گكؾیؿه که

گكؾؾ؛ ال  و ظکن جک٩یك بك چًیى ٌؽّی هحكجب ي٘ی بك لباو آوقؾه، بكؾاٌحه ٌؿه اوث. اٌحباهًا ک٩كی قا
َ٘ؽًَضا ةَِخ٬ْبَ »٨كهىؾيؿ:  قوایث اوث که قوىل الله  ٯيه بى هالأ َكػُّ 

َ
ُ أ ِث َخْتِػهِ ِضَي َحُخ٬ُب إحَِل٩ِْ، ّلَلَّ

يَِؿ ٤ِ 
َ
َ٘أ اة٩ُُ،  ا٩ُ٤ُ َوََشَ َٓ ٌَ ٢َْي٫َا  َْ ٢ََخْج ٩ُ٨ْ٤ِ َو َٙ َ٘اْج َََ٘لٍة،  ْرِض 

َ
َضِػُز٣ْ ََكَن لََعَ َراِض٢َخ٩ِِ ةِأ

َ
ََت ٦ْ٤ِ أ

َ
َ٘أ ٫َ٨ْا، 

يَِؿ ٦ْ٤ِ َراِض٢َخ٩ِِ، َذَتي٨َْا ُ٪٬َ 
َ
َْٛػ أ ٫َِ٢ا،  ُِ َّ ِِف  َش ٍَ َ٘اْى َعَؼ  َكَشَؽةً، 

َ
َ٘أ ٨َْػهُ،  ِْ َٛائ٥ًَِث  َٝ إَِذا ُ٪٬َ ة٫َِا،  ِ َؼل َٞ

َؽِح  َٙ ةِ ا١ْ  ٦ْ٤ِ ِكػَّ
َ
أ ٍَ ْع

َ
، أ َٝ ٧َا َربُّ

َ
٧َْج َخْتِػي وَأ

َ
َؽِح/ ال٣٫ُ٢َّ أ َٙ ةِ ا١ْ َٛاَل ٦ْ٤ِ ِكػَّ اِم٫َا، ُث٣َّ  ٍَ الله هح١ال » 1«ِِبِ

ل آيکه وىاق بك هكکب ؼىیً ؾق جك اوث اکًؿ، بىیاق ٌاؾهاواي هًگاهی که جىبه هیی بًؿه ال جىبه
و ياگاه هكکب وی که آب و ٤فایً بك آو اوث ال ؾوحً قها  اباو بی آب و ٠ل٧ ؾق ظال و٩ك اوثبی

یى ظالث جلػ و کٍؿ، ؾق ای ؾقؼحی ؾقال هی یىن لیك وایهؤگفاقؾ. په يااهیؿ و ه ٌؿه و پا به ٨كاق هی
و ال  گیكؾ قا هیبیًؿ، په ٔياباوقايهٓ ا٨ىاق آو یاؾه بك باالی وكي هىحهكکبً قا ای يىهیؿکًًؿه ياگهاو

 ىحن؛ و قوىل الله ی هى و هى قب جى ه گىیؿ: پكوقؾگاقا جى بًؿه ٌؿت ؼىٌعالی و ٌاؾهايی هی
  .«گىيه ال ٌؿت ؼىٌعالی ؾچاق ؼٙا و اٌحباه و ل٥مي لبايی گكؾیؿ٨كهىؾيؿ: ایى
ی٭یى به هبلکث و ال ایى ش٘له اوث ٬ىل آيکه هكکبً قا په ال يااهیؿی و »گىیؿ:  هی ابى ٬ین 

که ال ٌؿت ؼىٌعالی گ٩ث: پكوقؾگاقا جى بًؿه هى و هى قب جى هىحن؛  ؼىیً، ؾق شىاق ؼىؾ یا٨ث
َؽِح »٨كهىؾيؿ:  قوىل الله  َٙ ةِ ا١ْ  ٦ْ٤ِ ِكػَّ

َ
أ ٍَ ْع

َ
اه ٔو ال ٌؿت ؼىٌعالی و ٌاؾهايی ؾچاق ؼٙا و اٌحب «أ

ل٥مي لبايیٓ گكؾیؿ. و با بك لباو آوقؾو ایى کل٘ات، به ؼا٘ك ٠ؿم ٬ّؿ و يیث ٔبه لباو آوقؾو آو 
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ؿت ؼىٌعالی کیؿی بك ٌش٘له قا ؾق هىقؾ وی ٨كهىؾيؿ جا جؤایى  و قوىل الله  گكؾیؿکل٘اتٓ کا٨ك ي
 .2«و ٌاؾهايی باٌؿ که هىشب به اٌحباه ا٨حاؾو وی ؾق بیاو ایى کل٘ات ٌؿ

ها کا٨ك ی آو ؾق باب ظکن هكجؿ، ؾق وؽى ال اهىقی که ٨ا٠ل یا گىیًؿه ي ه٩ّٙی ویى٘ و ٌیػ
ال٩اٚ ک٩ك آهیم بك  ،و هك آيکه ؾق اذك ل٥مي و وب٭ث لبايی و بؿوو ٬ّؿ و يیحی»گىیؿ:  ٌىؾ، هیهی

... ی یا پكیٍاو ظالی و وكگكؾايی یا لبايً شاقی گكؾؾ، ه٘چىو آيکه ال ٌؿت ؼىٌعالی و ٌاؾهاي
٬ّؿ آو ؾاٌث که  آو ٌؽّی کهٌىؾ، ه٘چىو ل٩اٚ ک٩ك آهیمی بك لباو وی شاقی گكؾؾ، کا٨ك ي٘یا

ی جى هىحن؛ اها ؾچاق ؼٙا و اٌحباه ٌؿه و به اٌحباه گ٩ث: جى بًؿه  بگىیؿ: پكوقؾگاقا جى قب هى و هى بًؿه
َِفَ »ؾيؿ: قوایث ٌؿه که ٨كهى هى و هى قب جى هىحن. و ؾلیل آو ظؿیری اوث که ال قوىل الله  ُْ 

ِِت  َّ٤
ُ
ِ  َخ٦ْ  َل أ ٍَ َ ٔی١ًی آيچه ؾق اذك  بؽٍیؿه ٌؿه اوث بك اهث هى، ؼٙا و ٨كاهىٌی» 1«َوا١نِْفَيانِ  اخلْ

  .«ؼٙا و ٨كاهىٌی هكجکب گكؾيؿ، بؽٍیؿه ٌؿه اوثٓ
-ؾق ایى لهیًه به پایاو هی  وبلمیى قا با ه٭ىله ٌیػ اإلاها وؽى ال ایى هايٟ ال هىايٟ جک٩یك ه١

ايؿ و هن کىايی که بك ؼٙا هن کىايی هىحًؿ که بك ِىاب ؾق هیاو ِى٨یه،»گىیؿ:  آيصا که هیقواين، 
٪، اهل ِىاب و ؼٙا یا٨ث هیق٨حه قجك ها ؾق ایى لهیًه بمقگىاو آو ٌىؾ.ايؿ، ه٘چًاو که ؾق هیاو ؾیگك ٨ِك 

 ؛ اٌؿ هگك قوىل اللهب گىیؿ، ه١ّىم ي٘ی و اظؿی ؾق هك آيچه هی باًٌؿ ال ِعابه و جاب١یى ي٘ی
کًؿ که ؾائ٘ا بگىیین: ؾق چًیى هىائلی چىو هصحهؿی ال آقی اٌحباه ؾق چًیى هىائلی ایصاب هی

ٔو با ایى ظال ؾچاق ؼٙا  ویؿو به ظ٫ و شلب آو به کاق گیكؾهًاو ج٘ام جبلي ؼىیً قا ؾق قاه قئهیاو ه
ك يى٠ی کىجاهی و ج٭ّیك ؾق هىیك قویؿو و اگ بؽٍؿ. ٠موشل ؼٙا و اٌحباهً قا هی و اٌحباه گكؾؾٓ الله

... جا آيصا که کًؿ  ي٘یبه ظ٫ ال وی وكلؾه باٌؿ، آو گًاهی اوث که به ک٩ك قویؿو وی قا واشب 
گىیؿ: په هك آيکه ال ای٘او آوقيؿگاِو به الله ٠موشل و قوىلً و قول ٬یاهث و اهل ٠٘ل ِالط  هی

حباه گكؾؾ ظال وی بؿجك ال آو هكؾ يیىث ٔه٭ّىؾ باٌؿ و ؾق بكؼی ال هىائل ا٠ح٭اؾی ؾچاق ؼٙا و اٌ
كؾ او قا با آجً بىىلايًؿٓ که الله ٠موشل ؼٙا کىی اوث که ؼايىاؾه اي قا جىِیه ي٘ىؾ جا په ال ایًکه ه 

ی ؾیًً، ؾق اجباٞ و پیكوی ال ظ٫ ؾچاق ج٩كیٗ ٌؿه، به  و اٌحباهً قا بؽٍیؿ؛ یا ایًکه اگك وی به ايؿاله
کًؿ، اها جک٩یك ٌؽّی که ای٘او وی به ی٭یى ؾايىحه ٌؿه، به هصكؾ ٤لٗ و فاب هیه٘او ايؿاله او قا ٠

باٌؿ و ال آيصا که ٔؾق ظؿیری که ال  اٌحباهی که ال وی ؾق ایى لهیًه وكلؾه اوث، اهكی بىیاق بمقگ هی
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ْخ٩ِ٢ِ »قوایث ٌؿه:  قوىل الله  َٜ َٞ ٍؽ َذ٬َ٫ُ  ْٙ ٌؽّی ؾق ٬الب ٓ جک٩یك ه١یى «َو٦ْ٤َ َرََم ُمْؤ٨ً٤ِا ةُِس
ؾًٌام ؾاؾو ه٘چىو ٬حل و کٍحى وی ٬كاق ؾاؾه ٌؿه، په چگىيه اوث جک٩یك کكؾو وی به ؼا٘ك 

که ، ؾقظالیباٌؿ هك کا٨كی هباض هی٬حل چكا که  ؛باٌؿ هی جك بمقگ ا٠ح٭اؾی؟ بكاوحی که ایى ال ٬حل وی
به وىی بؿ٠ث به ؼا٘ك  كِ که گاهی ؾ٠ىجگباٌؿ، چًاو هك آيکه ٬حل وی هباض ٬كاق ؾاؾه ٌؿه، کا٨ك ي٘ی

که اهکاو آو وشىؾ ؾاقؾ که الله ٠موشل وی قا به ٌىؾ ؾقظالیٍحه هیگ٘كاه ي٘ىؾو هكؾم و بكپایی ٨ىاؾ ک
 .2«ؾق آؼكت هىقؾ ه٩٥كت و بؽًٍ ٬كاق ؾهؿ ،ؼا٘ك ای٘ايی که به ه٘كاه ؾاقؾ

 اکشاه:  -3
ها پیكوی ي٘ىؾيؿ، اکكاه قا به ٠ًىاو و اهل وًث و ش٘ا٠حی که ال آو ٠لیهنج١الیاللهقٔىاوول٧ ِالط 

ی ک٩ك، بؿوو ايٍكاض  و ال ایى شهث که اکكاه ؾق به لباو آوقؾو کل٘ه ايؿ.هاي١ی ال هىايٟ جک٩یك ـکك ي٘ىؾه
 ،اها ال شهث ا١٨ال باٌؿ؛ ، ؾق هیاو اهل ٠لن اش٘اٞ هیباٌؿ ِؿق ٔگٍىؾو ویًه بكای پفیكي ک٩كٓ هی

له اکكاه و يیم ا٠حباق آو به ٠ًىاو ٠فقی که هايٟ ال ؤال ک٩ك آهیم ؾق هىؾق هیاو اهل ٠لن، ؾق پفیك٨حى ا١٨
 ٌىؾ، اؼحبل٦ يٝك وشىؾ ؾاقؾ. جک٩یك ِاظبً هی

َزَىَؿ  َٖٔ﴿ ٨كهایؿ: باٌؿ که هی ی اکكاه، ایى کبلم ظ٫ وبعايه و ج١الی هی لهؤاها اِل و هبًا ؾق هى
 ِ ِ ث ِِٙ  ٱّللٍّ ٖۢ َبۡكِؽ إِيَؿَٰ٘ زۡ  ۦٓ ِٔ

ُ
ٖۡ أ َٔ ُٙ إَِلٍّ  ُْۡج ِ  ۥؿِهَ َوًَ ۢ ث َّٖ ِ ه َٕ ۡؽ ُٔ ِٖ يَؿَٰ ِ  ٱۡۡلِ َح ث ٖ ََشَ ٍّٔ ُسۡىؿِ َوَؾَِٰسٖ 

ّۡ  ٱ
 َٖ ِ ّٔ ٓۡ َمَغت   ِٛ ا َذَكَْۡي ِ َضۡؽرا ٓ   ٱّللٍّ ي ـِ ٓۡ َقَؾاٌب َق ُٛ َ  ٘اویا ال په که یکىاي» ]208الًعل: [ ﴾٩َٰول

 ه٘او و ؾق گكؾيؿیه ک٩ك اٜهاق به واؾاقٓ و اشباق ٨ٍاق جعثٔ که آياو بصم - ٌىيؿیه کا٨ك ٌاوآوقؾو
 ک٩ك هصّؿؾ كيیپف یبكا قا ؼىؾ ًهیو که یکىاي ىیچًٕ یآق - اوث ٘اویا بك ذابث ٌاویؾلها ظال

 كٌاویبايگیگكٓ ایؾي ؾقٔ ؼؿا میو ج جًؿ ؼٍن ،ٓكيؿیپفیه قا ک٩ك ؾوباقه ؼىؾ ؾلؽىاه و بهٔ ؾاقيؿیه گٍاؾه
 .«ؾاقيؿ یبمقگ ٠فابٓ و ٩كیک آؼكت، ؾقٔ و ٌىؾ یه

ؼبك ؾاؾه کىی که په ال ای٘او آوقؾو و ايؿیٍیؿو  ؼؿاويؿ هح١الؾق ایى آیه »گىیؿ: یه ك یابى کر
اي قا بكای پفیكي ک٩ك بگٍایؿ و بؿاو و قوٌى ٌؿو ظ٭ی٭ث بك  وی، به الله هح١ال ک٩ك وقلیؿه و ویًه

يی ال آو، بك او ٌاؾ و آوىؾه ؼا٘ك گكؾؾ، ؼؿاويؿ هح١ال به ؼا٘ك ٠لن وی به ای٘او و وپه قوی گكؾا
ها ليؿگی ؾيیا قا بك ليؿگی آو چكا که ؛ی بمقگ ؾق يٝك گك٨حه اوثٌاو ؾق آؼكت ٠فابؼٍن گك٨حه و بكای
ٌاو قا گىيه الله ٠موشل ٬لىبو ایى ؾيیا به هك يىٞ اقجؿاؾی چًگ لؾيؿايؿ و به ؼا٘ك آؼكت جكشیط ؾاؾه

هایی که گىيه ؾلو ایى ٌاو ههك لؾهایلکه بك ٬لبو ب ها قا بك ؾیى ظ٫ ذابث ٬ؿم يً٘ىؾوو آ هؿایث يکكؾ
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ها و ؾیؿگايً ها چیمی قا ؾقک کًًؿ و ب٩هً٘ؿ و بؿاياو ي٩ٟ و وىؾی بكوايؿ، يؿاٌحه و يیم بك گىيبا آو
ىيه يىبث به آيچه اقاؾه و گکًًؿ؛ و ایى يیال ي٘یها قا ال چیمی بیو آو بكيؿ ها وىؾی ي٘یههك لؾه و ال آو

ُٙ ﴿ ... اها ایًکه ؼؿاويؿ هح١ال ٨كهىؾ:ؼبكيؿ ؾاقيؿ، ٤ا٨ل و بیقا ٬ّؿ آو ُْۡج ۡزؿِهَ َوًَ
ُ
ٖۡ أ َٔ ۢ  ۥإَِلٍّ  َّٖ ِ ه َٕ ۡؽ ُٔ

 ِ ِٖ ث يَؿَٰ ی ک٩ك قا بك لباو آوقؾه و با ال٩اٜی که هٍكکیى به  اوحرًائی ؾق هىقؾ کىی اوث که لبايًا کل٘ه ﴾ٱۡۡلِ
و اـیث و آلاقهای  گىيه ٌکًصه٨٭ث کًؿ، جا ایًکه ایىهىا ؼىاهًؿ جا بك لباو آوقؾاشباق و اکكاه ال وی هی
و  گىیؿ، ابا وقلیؿه و بیماق اوث هیهن ؾق ِىقجی اوث که ٬لبً ال آيچه یؿ، آوآياو قا ال ؼىؾ ؾ٨ٟ ي٘ا

  .2«باٌؿ بلکه وكٌاق ال ای٘او به الله ٠موشل و قوىلً هی
هك آيکه ؾق ه١كْ اکكاه و اشباق ٬كاق  ايؿ کهي٘ىؾه اهل ٠لن اش٘اٞ»گىیؿ:  هی  ي٠بؿالله ٬ك٘ب بىأ

که ٬لبً ذابث بك ای٘او و هايؿگاق بك آو گیكؾ و بك ٬حل ؼىیً بیً٘اک باٌؿ، اگك ک٩ك وقلؾ، ؾقظالی
-ٌىؾ و بك وی ظکن ک٩ك ي٘یباٌؿ، ؾق ایى ِىقت گًاهی بك وی يیىث و ه٘ىكي ال وی شؿا ي٘ی

 .1«ٌىؾ
که  ج٭یه به هًگام اکكاه و اشباق بىؾی ک٩ك ال قوی  کل٘ه بك لباو آوقؾوی  لهؤب هكبىٖ به هىلایى هٙا

  .1باٌؿ و اهل ٠لن ؾق هىقؾ آو اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ ؾق آو اش٘اٞ هی

 ی افقال دس بحث اکشاه:  لهأاها هغ
 ؾق ایى لهیًه اهل ٠لن اؼحبل٦ يٝك ؾاٌحه و ؾو ؾیؿگاه ؾاقيؿ: 

باٌؿ.  هی ؼّث جًها هحىشه ا٬ىال و يه ا١٨الق ،ل٘ا بك ایى باوقيؿ که ؾق بعد اکكاه٠ال٧ٓ گكوهی ال 
به الله ٠موشل بكای آيکه هىقؾ اکكاه و اشباق ٔبه ک٩ك  اها ک٩ك وقلیؿو»گىیؿ:  هی  يبىبکك بى ال١كبأ

باٌؿ، اها به یک  شایم هی گىيه ؼبل٨ی هیاو اهل ٠لنوقلیؿو به ؼؿاويؿ هح١الٓ ٬كاق گك٨حه، بؿوو هیچ
هى باٌؿ ٔو ٬لبً قا بكای پفیك٨حى ئلباو آوقؾه و ٬لبً وكٌاق ال ای٘او و ه قا بكٌكٖ و آو ایًکه جًها آو
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کىی که بك ک٩ك وقلیؿو هىقؾ اکكاه و اشباق وا٬ٟ ٌىؾ و با ایى ظال کٍحه ٌؿو و ک٩ك  :ايؿؾهکكه٘چًیى ٠ل٘ا اش٘اٞ  و
يىقلیؿو قا جكشیط ؾهؿ اشك وی يكؾ ؼؿاويؿ هح١ال بیٍحك ال کىی اوث که ؾق ایى لهیًه قؼّث قا بكگمیؿه و لبايا و 

 ٓ.20/211ظکام ال٭كآو ٔيه ٬لبا بكای يصات ال کٍحه ٌؿو ک٩ك وقلؾ؛ الصاهٟ أل
و ه٘ىكي ال وی  گىیؿ: چًیى ٌؽّی ؾق ٜاهك کا٨ك اوث ؾق ایى لهیًه هع٘ؿ بى ظىى ٌؿت به ؼكز ؾاؾه و هی -1

اها ؾق هیاو ؼىؾ و ؼؿاويؿ هح١ال هىل٘او  ٌىؾ،بكيؿ و ٤ىل ؾاؾه ي٘ی قخ ي٘یگكؾؾ و هىل٘اياو ال او ا شؿا هی
 ابى ٬ؿاهة. ،131ٓ -21/131ٔ ي٬أی لاؾه و ال٥ً٘ ،3/118ٓ« ٔالحکل٘ة»ض ٨حط ال٭ؿیك باٌؿ. بًگك: ٌك هی
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بايً ه٘كاه و بايی او قا یاقی ؾهؿ و با لایؿٓ و اگك ٬لبً ؾق ک٩ك وقلیؿو لک٩ك و قاه یا٨حى  ک٩ك بؿاو يگٍ
ی ولٙه  ایكهو ؾ باٌؿ كای ي٩ىـ اکكاه ؾق با٘ى ي٘یچكا که قاهی ب ؛باٌؿ کاق و کا٨ك هیهىا٫٨ گكؾؾ، وی گًه

 کىی که هىقؾ اکكاه ٬كاق گك٨حهايؿ: اگك ؛ بلکه ٠ل٘ای هع٭٫ ها گ٩حهباٌؿ ی اکكاه جًها ٜاهك هی و ٤لبه
 2آوقؾ شم بك اوان جىقیهی وی شایم يیىث که آيچه قا بك لباو هی، بكاآهیم قا بك لباو آوقؾ ال٩اٚ ک٩ك

 .1«باٌؿ ک٩ك قا بك لباو يیاوقؾ، يیم کا٨ك هیباٌؿ و اگك ال جىقیه اوح٩اؾه يکًؿ و بك ایى اوان ال٩اٚ 
ی  اگك اکكاه ٌىيؿه، کل٘ه» :٠ل٘ای هالکیه ي٭ل ي٘ىؾه کهایى ؾیؿگاه اؼیك قا ال  يى ال١كباها ایًکه اب

باب ج٭یه و چكا که اؾله ؾق  ؛هل ؾاقؾؤشای ج «گكؾؾ ک٩ك قا با اوح٩اؾه ال جىقیه بك لباو يیاوقؾ، کا٨ك هی
باٌؿ لیکى اوحًبا٘ی  ايؿ، ي٘یؽّیّی که ٠ل٘ای هالکیه ـکك ي٘ىؾهو ؾلیلی بكای ج باًٌؿ اکكاه، ٠ام هی

یه وؽى گ٩حى، جىقیهٓ قاهی يؿاقؾ و هرال آو ایى اکكاه ؾق ه١اقیٓ ٔبا اٌاقه و کًاچكا که »يیکىوث. 
گىيه و ایى ؛ٌى، په وی بگىیؿ: بالبلهیگ٩حه ٌىؾ: به الله ٠موشل کا٨ك اوث که چىو به اکكاه ٌىيؿه 

لیکى اگك به هًگام اکكاه، ال ه١اقیٓ و جىقیه ؾق بك لباو آوقؾو کل٘ات ک٩ك  .1«قا بك آو بی٩مایؿ ءظك٦ یا
  قوؿ.آهیم اوح٩اؾه يکكؾ، کا٨ك يٍؿه و به وك ظؿ ک٩ك ي٘ی

و  باٌؿ ؾق ا٬ىال و ا١٨ال یکىاو هی ه١ح٭ؿيؿ که اکكاه - ش٘هىق ٠ل٘ا -بٓ اها گكوهی ال اهل ٠لن 
ه٘چىو  ؛ال ج٩اوجی يیىثؾاقؾ، هیاو اکكاه ؾق ا٬ىال و ا١٨ٌىيؿه ای٘او ؼىؾ قا کح٘او و پًهاو اگك اکكاه 

ٔکه  .1گماقؾو به وىیی ٤یك ال ٬بله، هىقؾ اکكاه وا٬ٟ گكؾؾ آيکه ٌؽّی بك وصؿه کكؾو به ٤یك الله یا ي٘ال
باو آوقؾه، با ق٠ایث ٌكایٗ ی ک٩ك قا ال قوی اکكاه بك ل که کل٘هاگك ال قوی اکكاه چًیى کًؿ ه٘چىو لهايی

 ٌىؾٓ. اکكاه، کا٨ك ي٘ی
بله بىؾ، په کىی که به ایى کاق ه ٌؿه: اگك آو بث ؾق هىیك ٬وصؿه کكؾو بك بث گ٩حی  لهؤاها ؾق هى

و اگك آو  باٌؿ وی وصؿه کكؾو بكای الله ٠موشل هؿ يٝك  ،کًؿ اها ؾق يیثوصؿه هی ،اکكاه و اشباق ٌؿه
 باٌؿ، په يبایىحی وصؿه کًؿ و لى ایًکه کٍحه ٌىؾ.  ٤یك ال ٬بله یبث ؾق هىیك

هىیك ٬بله ق هىیكی ٤یك ال آيکه اکكاه و اشباق ٌؿه، اگكچه آو بث ؾاها ؾیؿگاه ِعیط آو اوث که 
                                                           

قا بك ه١ًای يمؾیک ظ٘ل کًؿ و ؾو ه١ًا ؾاٌحه باٌؿ، هؽا٘ب آو که٠باقت اوث ال ایًکه هحکلن وؽًی بگىیؿ ة جىقی -2
 ةقوؾ. یا به ٠باقت ؾیگك جىقیهحکلن ه١ًای ؾوق قا هؿ يٝك ؾاٌحه باٌؿ و جىقیه یکی ال يکات ههن ببل٤ث به ٌ٘اق هی

 آو اوث که ايىاو ال وؽى ؼىؾ هًٝىقی ؾاٌحه باٌؿ که با ٜاهك کبلم هؽال٧ اوث. ٔهحكشنٓ
ابى ٓ 21/118ٔ ي٨حط الباق و ي؛٬ك٘ب ،211ٓ-20/210ظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا و ؛1/2211ٓكآو ٔظکام ال٭أ -1

 ابى ٠اٌىق. ،131ٓ-21/131والحعكیك الحًىیك ٔ ظصك،
 .ي٬ك٘ب ،20/211ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -1
 ابى ٠اٌىق. ،131ٓ-21/131ٔحًىیك ال الحعكیك و ؛ابى ظصك ،21/118ٓٔ يو بًگك: ٨حط الباق؛ 20/210ٓه٘او ٔ -1
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ًیى ٌكایٙی، بك هك آو وى ٤ٔیك ال ٬بلهٓ ؾق چگىیؿ: بهحك آو اوث که  هی ةابى ٠ٙی ؛کًؿبىؾ، وصؿه هی
ی بكای الله هح١ال باٌؿٓ و  و ا٠ح٭اؾي ال آو وصؿه، وصؿه وصؿه کًؿ و ٔيیثبكای الله ٠موشل که بىؾ، 

ؾق ي٘ال يا٨له، به ؼا٘ك هٍ٭ث پاییى  ،ایى وصؿه کكؾو بكای الله ٠موشل به وىیی ٤یك ال ٬بله، ؾق و٩ك
  ؛ؾق چًیى ٌكایٙی چگىيه ؼىاهؿ بىؾ ظالباٌؿ.  هیهؿو ال هكکب شایم آ

کبلهی که ؾو  وهك آ»ؿالل کًًؿ که گ٩حه اوث: اوح ى١ىؾ گكوهی بك ایى ٬ىل ابى ه اها اگك
 ایًچًیى اوحؿالل کًًؿ که ابىو  «نکًقا ال هى ؾوق کًؿ، بؿاو جکلن هیی پاؾٌاه جالیايهی  ٔكبه

 ... ا١٨ال وؽًی به هیاو يیاوقؾه اوث ٠ًىاو ي٘ىؾه و الجًها ٬ىل قا ؾق ایى لهیًه  هى١ىؾ
قوؾ که چكا که اظح٘ال آو هی ؛اٌؿب له ي٘یؤصث و ؾلیلی ؾق هىاها ایى اوحؿالل، ظبایىحی گ٩ث: 

 .2باٌؿی آو ؾاٌحه که ١٨ل هن ؾق ظکن ٬ىل هی ٬ىل قا به ٠ًىاو هرال ـکك ي٘ىؾه و اقاؾه ابى هى١ىؾ 

 ی هغلب دس ایى صهیًه:خالصه
و ٔابٙه آو ال ایى ٬كاق اوث که: آو اکكاهی  باٌؿ ک٩ك آهیم ه١حبك هی 1اکكاه ؾق باب ا٬ىال و ا١٨ال

ه١حبك اوث که ؾق آو قٔایث به ک٩ك هًح٩ی بىؾه و اکكاه ٌؿه هکل٧ و ؾق ايصام آيچه بؿاو اکكاه ٌؿه، 
ی وی ؾق آيچه بؿاو اشباق  و چًاو يباٌؿ که ٬ّؿ و اقاؾه با اؼحیاق ؼىؾ ٬ّؿ ايصام آو کًؿ هؽحاق باٌؿ و

 ٌؿه، به کلی هًح٩ی باٌؿ. 
هٓ هکل٧ هی و باٌؿ هگك ایًکه بك  باٌؿ و وی هکل٧ ي٘ی ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که اکكاه ٌؿه ٔهکك 

ايصام یا ٠ؿم ايصام آيچه بك آو اکكاه ٌؿه هؽحاق باٌؿ، اها اگك ٌؽُ هؽحاق يبىؾه و ایى اهکاو بكای وی 
ال ه٘او ابحؿا ؾق يباٌؿ، ؾق ایًّىقت هکل٧ يبىؾه و ٠٘لی که ال وی ٜاهكًا وكلؾه، ا٠حباقی يؿاقؾ و 

 باٌؿ.  اظکام ج٭یه ؾاؼل ي٘ی
بك ایى اوان بایىحی هیاو قٔایحی که ظ٭ی٭ث آقاهً ٬لب و گٍاؾگی و پفیكي آو اوث و هیاو 

یکىاو اوث که ٨ا٠ل آو ١٨ل ال آو  -ی ای٭اٞ ١٨لی اوث  اؼحیاقی که ظ٭ی٭ث آو هصكؾ ٬ّؿ و اقاؾه
باٌؿ، اها اؼحیاق و ٬ّؿ  ث به ک٩ك، هًاٖ جک٩یك هیچكا که قٔای ؛ج٩اوت ٬ائل ٌؿ - قأی باٌؿ یا يه

                                                           
 ابى ٠اٌىق. ،21/131ٓالحعكیك والحًىیك ٔ و ي؛٬ك٘ب ،20/210ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل ؛1/111ٓال٘عكق الىشیم ٔ -2
وعا٪ ٌیكالی ا بىأه٘چىو کٍحى ؾیگكی به ياظ٫؛ ٌیػ  باٌؿ، ًا هیرؾق هیاو ا١٨ال آيچه که ظكام ابؿی اوث، اوح -1

ُِ  هی هىق به اشحًاب و پكهیم ال ٬حل و ؾوق کكؾو آو ال ؤکكاه و اشباق ٌؿه بك ٬حل ؾیگكی، ها گىیؿ: بك ایًکه ٌؽ
کاق و هىقؾ اکكاه وا٬ٟ ٌؿه بکٍؿ، گًهو اگك وی کىی قا که بك ٬حل ا باٌؿ اش٘اٞ ه١ً٭ؿ ٌؿه اوث ٍحى هیؼىی
 .ي٬ك٘ب ،20/210ٓظکام ال٭كآو ٔو بًگك: الصاهٟ أل ؛21/118ٓٔ يباٌؿ. ٨حط الباق هی
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 .2باٌؿ ايصام آو ١٨ل، هًاٖ جکلی٧ هی

 اها دس افحباس اکشاه به فًىاو هايقی اص هىايـ جکفیش:
 ٨كهایؿ: کًًؿ، ال ش٘له آيکه الله ٠موشل هیاهل وًث و ش٘ا٠ث به ؾالیل ؾیگكی يیم اوحؿالل هی

َٖ إِنٍّ ﴿ ِي ُٓ  ٱَّلٍّ ُٛ َٰ َٜوٍّى َٕ دَ ۡ حُ ٱل َُ ِ ٍّ٘ة ُمۡكذَۡغَكىَِي ِِف  َلَٰٓه َُ  ْ ٜا ُ ۖٞ ًَةل ۡٓ ٘ذُ َُ  َٓ ْ ذِي ٜا ُ ٓۡ ًَةل ِٛ ُٗىِك
َ
ۡرِضى َؿةلِِمٓ أ

َ
 ٱۡۡل

ۡرُض 
َ
ٖۡ أ ٓۡ دَُس َ ل

َ
ٜٓاْ خ ُ ِ ًَةل ۖٞ وََقةَٓءۡت َمِطرًيا  ٱّللٍّ ُٓ ٍّ٘ َٛ ٓۡ َص ُٛ َٰ َوى

ۡ
أ َٔ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ۚٗ وَأ ة َٛ ةِصُؿواْ ذِي َٛ َِٰقَكحا َذُذ إَِلٍّ  ٩٧ـَ

ۡكَذۡغ  ُٕ ۡ َٖ  َكىِيَ ٱل َّۡرَٰنِ وَ  ٱّّجَِكةٓءِ وَ  ٱلؿَِّصةلِ ِٔ َذُؽوَن َقبِيَلا  ٱلِٜۡ ۡٛ  ٩٨ََل يَۡكَذِؽيُكَٜن ِظيَْحا َوََل َح
ٍَ َقَس  ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ُ وَأ ۚٗ َوََكَن  ٱّللٍّ ۡٓ ُٛ ۡ٘ َٜ َخ ن َحۡكُى

َ
ُ أ ا  ٱّللٍّ ا َدُىٜرا ًّٜ  یکىاي گ٘اویب» ]33-31الًىاء: [ ﴾٩٩َخُى

 وبب به که ًًؿیبیهٔ و قويؿیه ٌاووكا٢ بهٓ یليؿگ لعٝات ىیواپى ؾق قوض ٬بٓ یبكأ ٨كٌحگاو که
: ًؿیگىیه ٍاویبؿ ايؿ،کكؾه وحن ؼىؾ بكٓ ٘اویا ىیوكله به يکكؾو و هصكت ک٩كوحاو ؾق ک٩ّاق با هايؿو

 ها: ًؿیگىٓ ٠فقؼىاهاو ؿ؟یاٌؿه و بؿبؽث ؿیاهكؾه و جىٌه ىیؾیب ىیچً کًیا کهٔ ؿیابىؾه کصا
ٓ ٍاویبؿ ٨كٌحگاوٕ نیؿیيكو ىیؾ ؾوحىقات ايصام به ؿیبا که چًاو ؤ نیبىؾٓ ک٩كٔ ىیوكله ؾق یچاقگايیب

 گاهیشا ؿ؟یکً کىچٓ یگكیؾ یشا و به ؿیبًؿ و٩ك باق ؿیبحىائ آو ؾق جا يبىؾ ٟیوو ؼؿا ىیله هگك: ًؿیگى
 که یو کىؾکاي لياوو  هكؾاو ال یچاقگايیب هگك ٕیوكايصاه بؿ چه و یگاهیشا بؿ چه و اوث ؾولغ آياو
 چىؤ ؾقگفقؾ آياو ال ؼؿاويؿ که اوث ؿیاه په .ؾايًؿیي٘ یاچاقه و قاه ىثیي واؼحه آياو ال یکاق

 .«اوث و آهكليؿه ٩٠ى کًًؿه به و ؼؿاويؿٓ ايؿيؿاٌحه هصكت ٬ؿقت
ۡكَذۡغَكىِيَ وَ ﴿ م ایًکه الله ٠موشل ٨كهىؾه اوث:یو ي ُٕ ۡ َٖ  ٱل َٖ  ٱلَِّٜۡۡرَٰنِ وَ  ٱّّجَِكةٓءِ وَ  ٱلؿَِّصةلِ ِٔ ِي  ٱَّلٍّ

 ِ ٖۡ َفَِٰؾه ِٔ َ٘ة  ۡػؿِۡص
َ
ٓ أ َ٘ة ٜلَُٜن َربٍّ ٌُ ۡؿَيحِ َح ٌَ ِٓ  ٱّۡ ِ ةل ٍـّ ة وَ  ٱّ َٛ ُْ ۡٚ

َ
ٍَ َوَِلّاة وَ  ٱۡصَكِأ ٗ ُ ِٖٔ لٍّ َة  َ  ٱۡصَكِنلٍّ ِٖٔ  ةنلٍّ

ٍَ َِٗطرًيا  ٗ ُ و  ؾقهايؿه و کىؾکاو و لياو هكؾاوٓ يصاتٔ و ؼؿا قاه ؾق ؿیبا چكا» ]11الًىاء: [ ﴾ګلٍّ
 آو واکًاو که یاقیو ؾ ٌهك ىیا ال قا هإ پكوقؾگاقا: ًؿیگىیهٓ و آوقيؿیبك ه اؾی٨كٔ که ؿیيصًگ یاچاقهیب

 یگكثیو ظ٘ا وكپكوث ؼىؾ شايب و ال وال ؼاقزٓ ؾاقيؿیه قوا وحن چاقگاویب ها و بكٔ وح٘کاقيؿ
 .«ٓبكهايؿ ٜال٘او ؾوث و ال کًؿ یاقی قا ها جأ بؿه ٬كاق هاویبكا یاوقی ؼىؾ یوى و ال آوق ؿیپؿ ها یبكا

ؼؿاويؿ »گىیؿ:  به ایى ؾو آیه اوحؿالل ي٘ىؾه و به ؾيبال آو هی ؾق ِعیط ؼىؾ ي اهام بؽاق
جكک جىايًؿ ؼىیٍحى قا ال آيچه ؼؿاويؿ هح١ال به هح١ال هىح٩١ٕاو قا ه١فوق ؾاٌحه، ه٘او کىايی که ي٘ی

ه ٔ آو اهك ي٘ىؾه اوث، بال ؾاقيؿ قا يؿاقؾ جا ٓ شم هىح٩١ٕی يیىث که جىايایی آواکكاه و اشباق ٌؿهو هکك 

                                                           
 ابى جی٘یة. ،1/110ٓ: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا و ي؛ٌیػ ٠بؿالله ال٭كي، 111-118 :ٔىابٗ الحک٩یك....َ -2
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 .2«ؼىیٍحى قا ال آيچه بؿاو اهك ٌؿه ٔکه ايصام يؿهؿٓ بال ؾاقؾ
٠بیؿة بى هع٘ؿ بى  بىأله قوایحی اوث که ظاکن با وًؿي ال ؤو ال ؾیگك اؾله ـکك ٌؿه ؾق ایى هى

که ؾ: هٍكکاو ٠٘اق بى یاوك قا گك٨حًؿ و جا لهايیؾاق٠٘اق بى یاوك ال پؿقي ـکك ي٘ىؾه اوث که بیاو هی
يکكؾيؿ؛ په ال  یًقها او به ؼىبی و يیکی یاؾ يکكؾ،های آيؾًٌام يؿاؾ و ال ؼؿاگىيه به قوىل الله 

آهؿ،  که وی يمؾ قوىل الله ؾيؿ. هًگاهیؼىاوحًؿٓ او قا آلاؾ کكٍكکاو هیایًکه وی چًاو کكؾ ٔکه ه
بك جى چه گفٌث؟ ٠٘اق گ٩ث: ٌك یا قوىل الله؛ هكا قها  «َوَراَءَك؟ ٤َا»بؿو ٨كهىؾيؿ:  قوىل ؼؿا 

به  های آياو به يیکی یاؾ ي٘ىؾم. په قوىل الله يکكؾيؿ جا ایًکه به ٌ٘ا اهايث ي٘ىؾه و ال ؼؿاگىيه
َٗ »٠٘اق ٨كهىؾيؿ:  ْي ؟ ََتِػُ  َٞ َٝ ث: ٬لبن قا هٙ٘ئى ٬لبث قا ٔؾق آو هًگامٓ چگىيه یا٨حی؟ ٠٘اق گ٩ «٢ََْٛت

ُٓػْ  ََعُدوا إِنْ »و ذابث بك ای٘او یا٨حن. ٨كهىؾيؿ:  اگك ؾوباقه جى قا ٌکًصه ؾاؾيؿ، آو وؽًاو قا جکكاق  «َذ
 .1«کى

یا  ؾیى  ی ک٩ك یا ؾًٌام ؾاؾو قوىل الله  ؾاللث ایى ظؿید هبًی بك شىال بك لباو آوقؾو کل٘ه
ه، و که الله ٠موشل به هًگام اکكاه و اشباق، ک٩ك آيصا  باٌؿ. و ال أط و آٌکاق هیاوبلم بكای هکك 

کًؿ،  اؼفه ي٘یئبؽٍیؿه و به ؼا٘ك آو ه ِل ٌكی١ث اوثکه اقا شبلله وقلیؿو به ظٕكت ظ٫ شل
ايؿ که چىو ايىايی بك چیمی ال ٨كوٞ له قا يیم بك ٨كوٞ ٌكی١ث ظ٘ل ي٘ىؾه و بیاو ؾاٌحهؤ٠ل٘ا ایى هى

بك وی هحكجب  و ظک٘ی  گكؾؾ اؼفه ي٘یئكؾؾٓ به ؼا٘ك آو هٔو هكجکب آو گ ٌكی١ث اکكاه و اشباق ٌىؾ
 .1گكؾؾ ي٘ی

ىحی آو ٌكوٖ ايؿ که بكای ه١حبك بىؾو اکكاه ظح٘ا بایلیکى اهل ٠لن ٌكو٘ی بكای اکكاه ـکك ي٘ىؾه
 ي٘ایین:ها اٌاقه هیکه ـیبًل بؿاو هع٭٫ گكؾؾ

                                                           
 ابى ظصك. ،21/118ٓ، ٨حط ٔيِعیط البؽاق -2
ایى ظؿید به ٌكٖ : گ٩حه اوث ٓ و1/113ٓ، 1181ٔٔ ٌ٘اقهيعل،  یهج٩ىیك وىق ؾق، کحاب الح٩ىیكهىحؿقٮ ظاکن،  -1

آو ٓ 1/112يّب الكایة ٔ ؾق یلی١ليیم با ظاکن هىا٫٨ اوث؛  ايؿ، ـهبیاها آو قا جؽكیس يکكؾه ٌیؽیى ِعیط اوث
 -يهىًؿ» ؾقوعا٪ بى قاهىیة ا و «ال٧ًّ٘» ؾق٠بؿالكلا٪  و «العلیة» ؾقي١ین  بىأ و ،«ال١٘ك٨ة» ؾق یبیه٭قا به 

 .يىبث ؾاؾه اوث« هىًؿ ٠٘اق بى یاوك
ایى قوایات هكول : .... گىیؿي، هیالٙبك بكؼی ال هًابٟ و هّاؾق ال ش٘لهپه ال هًحىب ي٘ىؾو آو به ابى ظصك  

  ٓ.21/111ٔ ي؛ ٨حط الباقکًؿبكؼی، بكؼی ؾیگك قا ج٭ىیث هی
ٌكض ٨حط ال٭ؿیك  و ي؛٬ك٘ب ،20/223ٓظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا و ي؛ابى ال١كب ،2212ٓ-1/2210ظکام ال٭كآو ٔأ -1

 لاؾه. ي٬أ ،111ٓ-3/118ٔ «الحک٘لة»
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ه گكؾايیؿو آيچه بؿاو جهؿیؿ هیهکِكه ٔاکكاه و اشباق کًًؿهٓ ٬اؾق به هع٭٫  -2 کًؿ، باٌؿ و هکك 
 ٔاکكاه ٌىيؿهٓ ياجىاو ال ؾ٨ٟ آيچه بؿاو جهؿیؿ ٌؿه و لى با ٨كاق کكؾو باٌؿ. 

ه آو باٌؿ که چىو ال ايصام آيچه بؿاو اکكه ٌؿه وكبال ليؿ، جهؿیؿی که ؾق ظ٫  -1 ٜى ٤الب هکك 
 گكؾؾ.  وی ٌؿه، وا٬ٟ هی

ه بؿاو جهؿیؿ ٌؿه، ٨ىق -1 اگك ٨بلو کاق قا يکًی ٨كؾا  :ی باٌؿ، په چىو بؿو گ٩حه ٌىؾآيچه هکك 
ه به ظىاب ي٘یبك وك جى چًیى و چًاو هی آیؿ؛ و ال ایى ٨ىقی بىؾو، آوقم، ؾق ایى ِىقت هکك 

کًؿ، لهاو بىیاق يمؾیکی که ؾق آو جهؿیؿ ي٘ىؾه یا لهايی که ٠اؾجا هکِكه ؾق آو ؼبل٦ و٠ؿه ي٘ی
 باٌؿ.هىحرًی هی

ه  -1 ؾهؿ، ٜاهك  هکِكه ايصام هیی  ی که ؾاللث بك اؼحیاق وی ؾق آيچه به ؼىاوحهاهكال هکك 
 .2..يگكؾؾ.

ه بؿاو جهؿیؿ ٌؿه ال هکكه ٠لیه ٔآيچه بك ايصام آو اکكاه ٌؿهٓ ؼٙكياک -1  جك باٌؿ. آيچه هکك 
چكا که ؾق ایى هىقؾ ؾیگك ه١ًایی بكای اکكاه وشىؾ يؿاقؾ که شاو  ؛اکكاه بك ٬حل ي٩ه يباٌؿ -8

 با هبلک ي٘ىؾو شاو ؾیگكی يصات ؾهؿ.  ؼىیً قا
ه ٔاکكاه ٌىيؿهٓ ال ش٘له ا٨كاؾی که ؾق هیاو هكؾم پیٍىا و ه٭حؿا اوث، يباٌؿ.  -1  هکك 

ی ایى  وؽى ال ظکن اوحهماء و ا٬ىام اوحهماء کًًؿگاو به پایاو قویؿ، اها ؾق ؼاج٘ه ،با ایى جىٔیط
پكؾالین و ها، هیگیكی هىل٘او ؾق بكابك آوًٍیًی با اوحهماء کًًؿگاو و هىٟٔباب به وؽى ال ظکن ه٘

 و ٌاء الله ج١الی؛اگىیین.  ایى هٙلبی اوث که ؾق هبعد ب١ؿی ال آو وؽى هی

 دز بسابس آياو کًًدگاو و هىضغ یک هسلماوًشیًی با استهصاءهبحج سىم: حکن هم
 ب: لٌاهل ؾو هٙ

 يؾیًی با اعحهضاء کًًذگاوهغلب اول: حکن هن 
 هغلماو دس بشابش اعحهضاء کًًذگاو هغلب دوم: هىضـ 

 يؾیًی با اعحهضاء کًًذگاوکن هنهغلب اول: ح
له ؤپه ال ایًکه ؾق هىقؾ ظکن اوحهماء به ؾیى و ا٬ىام اوحهماء کًًؿگاو وؽى گ٩حین، آيچه ؾق ایى هى

يٍیًی با کىايی اوث که ؾق ٬الب اوحهماء و ج٘ىؽك ؾق آیات الله هايؿ، ظکن هصالىث و هنبا٬ی هی
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کًؿ  یاليؿ، و ج٩اوجی ي٘یظكهحی ؾق هىقؾ آو ؾوث هیو به هك با٘ل و اهايث و بی قويؿ٠موشل ٨كو هی
که ایى اوحهماء و ج٘ىؽك ال وىی ک٩اق یا هٍكکاو یا هًا٨٭او باٌؿ یا ظحی ال وىی هىل٘اياو ِاؾق 

١ٝین ي٘ىؾه و هىقؾ قا جه آیات ؼؿاويؿ ای٘او بیاوقؾ و آوبك هك هکل٩ی واشب اوث که ب»چكا که  ؛گكؾؾ
جکكین ٬كاق ؾهؿ و هؿ٦ يهایی ال يالل ٌؿو آیات ؼؿا ه٘یى اوث؛ و ایى چیمی اوث که ؼؿاويؿ 

هاوث. و ٔؿ هح١ال بًؿگاو قا به ؼا٘ك آو آ٨كیؿه اوث، په ٔؿ ای٘او به  آیات ؼؿا، ک٩ك وقلیؿو بؿاو
و بكای با٘ل کكؾو آیات ؼؿا و ج١ٝین، هىؽكه کكؾو و جىهیى و جع٭یك اوث. و هصاؾله کا٨كاو و هًا٨٭ا

ايؿ که گىيهگماقاو با اؼحبل٦ ايىا٠ی که ؾاقيؿ، ایىی بؿ٠ث یاقی کكؾو ک٩كٌاو ال ایى ه٭ىله اوث و ه٘ه
ٌاو به هرابه ی با٘ل ها به ٠٭یؿهو اوحؿالل آو کًًؿآیات ؼؿا قا به ج٘ىؽك گك٨حه و به آو اهايث هی

کًؿ و وكاوك ِؿا٬ث و قاوحی  بك ظ٫ ؾاللث ي٘ی جىهیى به آیات ؼؿاوث، لیكا آیات ؼؿا شم
 .2.«اوث..

ها کحاب الله و وًث قوىل که پیٍحك وؽى ال آو گفٌث، هكشٟ و هّؿق آو و ایى اظکام ه٘چًاو
ها قاه يؿاٌحه و ابهام و ؾقهن آهیؽحگی ؾق آو باًٌؿ که ه١ّىم بىؾه و به هیچ وشه با٘ل ؾق آو هی الله

ها جبلي و کىًٌ بىیاق به ؼكز شلىه ؾاؾو آواوان  بی ؾق قاوحای با٘ل وقاه يؿاقؾ گكچه اهل با٘ل 
 ؾهًؿ. 

ی ظکن هصالىث و هًٍ٘یًی با اوحهماء کًًؿگاو به ِكاظث جّكیط ؾاٌحه و  الله ٠موشل ؾق لهیًه
له قا جبییى و قوٌى گكؾايیؿه اوث ه٘چًاو که ؾق بىیاقی ال اظکام ًٌی ظکن ایى هىؤبه ؤىض و قو

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ: ایًچًیى ظکن قا به ِكاظث جّكیط ي٘ىؾه اوث. الله ٠موشل هیٌك٠ی  َل َقَْۡيُس ٍـّ َوًَۡؽ َٗ
َُِتَٰتِ ِِف  ّۡ ٓۡ َءاَيَِٰخ  ٱ ِٕۡكُذ ۡن إَِذا َق

َ
ِ أ ٜاْ  ٱّللٍّ َٰ ََيُُٜع ٓۡ َظَّتٍّ ُٛ َك َٔ ُكُؽواْ  ٌۡ ة وَََل َت َٛ ِ  ث

ُ
أ ـَ ۡٛ ة َويُۡكَذ َٛ ِ يُۡسَىُؿ ث

 ِ ۗۡ إِنٍّ إٍِّٗسُ  ۦٓ ِِف َظِؽيٍر َدرۡيِه ۡٓ ُٛ ِۡسُْ ّٔ ا  َ ٓۡ إِذا ُِٔف  ٱّللٍّ َجَٰىٌِِيَ َصة ُٕ ۡ َٓ ََجِيًكة ٱوَ  ٱل ٍّ٘ َٛ َٖ ِِف َص َٰىِؿِي َؽ
ّۡ١٤٠﴾ 

 اتیآ به ؿیؿیًٌ چىو که اوث کكؾه يالل ٌ٘ا بكٓ قا ظکن ىیا ٬كآو،ٔ کحاب ؾق ؼؿاويؿ» ]210الًىاء: [
 به که آيگاه جا ؿیًیهًٍ یکىاي ىیچً با ٌىؾ،یه گك٨حه چهیبال به ؼؿا اتیو آ ٌىؾیه ؿهیوقل ک٩ك ؼؿا

 با کهٔ ِىقت ىیا ؾق گ٘اویبٓ. بكؾاقيؿ ؼىؾ يابهًصاق یو ٌىؼ ک٩ك ال و ؾوثٔ بپكؾاليؿ یگكیؾ وؽى
 و ؾقٔ بىؾ ؿیؼىاه آياو هرل هن ٌ٘آ ؿیؾهیه ٨كا گىي آياو اوحهماء و به ؿیٌىیه ىیهًٍ٘ ٍاویا

 ؾق یه٘گ قا و کا٨كاو هًا٨٭او ؼؿاويؿ که ىثیي کٌٓ. گٍث ؿیؼىاه ٍاویا کیٌك ٬كآو به اوحهماء
 گك٨حاق ؾولغ آجً به آياو ه٘كاه جا ؿیمیبپكه ٍاویا و هصالىه هؽالٙه ال پهٔ آوقؾ؛یه گكؾ ؾولغ

                                                           
 .ي٠بلهة الى١ؿ ،1/31ٓیىیك الکكین الكظ٘ى.... ٔج -2
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 .«ٓؿیائیي
کًًؿگاوٓ به ی١ًی: اگك په ال قویؿو ظکن يهی ٔال هًٍ٘یًی با اوحهماء »گىیؿ: یه ك یابى کر 

و به يٍىحى ه٘كاه آياو ؾق هکايی که ؾق آو به الله ٠موشل ک٩ك وقلیؿه و اوحهماء  ٌ٘ا، هكجکب آو گكؾیؿ
و ٔبا ایى هًٍ٘یًیٓ به ایى  ٌىؾ، قأی ٌىیؿها ٠یبصىیی و ایكاؾ گك٨حه هیگكؾؾ و ال آو و ج٘ىؽك هی

کث ها ؾق آيچه هكجکب گكؾیؿيؿ، هٍاقکث شىحه و ٌك٠٘لکكؾٌاو ا٬كاق و ا٠حكا٦ کًیؿ، ؾقظ٭ی٭ث با آو
ۗۡ ﴿ و بك ایى اوان اوث که الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ: ایؿي٘ىؾه ۡٓ ُٛ ِۡسُْ ّٔ ا  ٓۡ إِذا ٌ٘ا يیم ؾق اقجکاب  ﴾إٍُِّٗس

  .2...«هىحیؿگًاه، ه٘چىو آياو 
ٓۡ ﴿ شل ؾق ایى آیه ٨كهىؾيؿ:وو ایًکه الله ٠م َل َقَْۡيُس ٍـّ  ىیا ٬كآو،ٔ کحاب ؾق ؼؿاويؿ» ﴾...َوًَۡؽ َٗ

 ی اي١ام ؾاقؾ که ؼؿاويؿ هح١ال ٨كهىؾيؿ: وىقه 81ی  اٌاقه به آیه ...«اوث کكؾه يالل ٌ٘ا بكٓ قا ظکن
يَۡخ  ِإَوَذا﴿

َ
َٖ َرخ ِي ِ  ٱَّلٍّ ْ ِِف َظِؽيٍر َدرۡيِه ٜا َٰ ََيُُٜع ٓۡ َظَّتٍّ ُٛ ۡ٘ ۡقؿِۡض َخ

َ
َ٘ة وَأ ة  ۚۦٗ ََيُُٜعَٜن ِِفٓ َءاَيَٰذِ ٍّٔ ِإَو

 ٍَ ٍّ٘ ُٖ يُجِكحَ ۡيَطَٰ ُكۡؽ َبۡكَؽ  ٱلشٍّ ٌۡ َؿىَٰ وَََل َت َۡ َف  ٱَّّلِ ٜۡمِ َٔ ٌَ ِٕيَ  ٱّۡ ِ َْٰ  به یکىاي یؿیؾ هكگاه» ﴾ڤ ٱّظٍّ
 و با کى جكٮ قا ٍاویا و هصلهٔ بگكؾاو یقو آياو ال پكؾاليؿ،یه هآ ی٬كآئ اتیآ ؾق و ١٘ى ج٘ىؽك

و ٔ بكؾ جى اؾی الٓ قا ی٨كهاي ىیچًٔ ٙاویٌ اگك. پكؾاليؿیه یگكیؾ وؽى به که گاه آو جآ ىیهًٍ آياو
 ٬ىم بآ و میبكؼ ٍاویا ًیپ ال ٨كهاو، کكؾو اؾیو ٔ آوقؾو ؼا٘ك به ال په ،ٓیکكؾ ٨كاهىي قا یاله ؾوحىق

 .1«ىیهًٍ وح٘کاق
ایى آیه به »گىیؿ:  ی يىاء هی وىقه 210ی  ؾق جىٔیط آیه  يش٩١ك الٙبك بىأیػ ال٩٘ىكیى ٌ

 و ٨ىا٪ که باًٌؿال هك يى٠ی ال هبحؿ٠ه  -ؤىض و قوًٌی بك يهی ال هصالىث و هًٍ٘یًی با اهل با٘ل 
 به هًگام ٨كوق٨حى آياو ؾق با٘ل ؼىیً ؾاللث ؾاقؾ.  -

ی هك  گىیًؿ: ه٭ّىؾ ال آیه، يهی ال هٍاهؿه، هیال هح٭ؿهیىو ؾق ج٩ىیك ایى آیه، گكوهی ال اهل ٠لن 
  .1«باٌؿ آو با٘لی به هًگام ٨كو ق٨حى اهل آو، ؾق آو هی

 و آو ظؿید هك٨ىٞ ابى ٠٘ك  باٌؿ ب هییؿ ایى هٙلئقؾ ٌؿه که هو ؾق وًث يبىی قوایحی وا

                                                           
 ٓ.181-2/182ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
ٔىاء أ و ي؛ٌىکاي ،٨2/118ٓحط ال٭ؿیك ٔ ي؛ابى الصىل ،1/111ٓلاؾ ال٘ىیك ٔي؛ ب٥ى ،2/132ٓ: ه١الن الحًمیل ٔيگا -1

 .يًٌ٭یٙ ،2/111ٓالبیاو ٔ
 ٓ.3/112شاهٟ البیاو.... ٔ -1
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ِخِر، َؾاَل َیْؼُعْد َظَذ َمائَِدٍة یُ »گىیؿ:  اوث که هی ْٔ اَن ُیْمِمُن بِاهللهِ َواْفَقْوِم ا ـَ ْؿرُ  دارَمْن  «َظَؾْقَفا اخْلَ
هك » 2

چكؼايؿه ای بًٍیًؿ که ؾق آو ٌكاب آيکه به الله ٠موشل و قول ٬یاهث ای٘او ؾاقؾ، په يبایىحی بك و٩كه
  .«ٌىؾهی

ايؿ، چىو کىی ... و بك ایى اوان اوث که ٠ل٘ا بیاو ؾاٌحه»گىیؿ:  هی  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل
ىق ؾق آو هه٘ايی بك به ولی٘ه و هیه٘ايی ؾ٠ىت ٌىؾ که ؾق آو هًکكاجی ه٘چىو ٌكاب و ِيی باٌؿ، ظٕ

ؾه و به ها ؾوحىق ؾاؾه اوث جا ؾق و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که الله ٠موشل ها قا اهك ي٘ى وی شایم يیىث.
ع٩لٓ ؾق ٔه ٘ایین، په چىو کىی با اؼحیاق ؼىؾظؿ جىاو و بكظىب اهکاو، هًکك و هًکكات قا ايکاق ي

قا ايکاق يکًؿ، ؾقظ٭ی٭ث با ایى کاق، ال ٨كهاو الله ٠موشل و قوىلً هًکك ظٕىق به هن قوايؿ و آو
الله  ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی با هًکك و يهی ال آو، يا٨كهايیی١ًی  ؛وكپیچی کكؾه و با جكک آيچه بؿاو اهك ٌؿه

و با اؼحیاق ؼىیً و بؿوو ٔكوقت ؾق  گىيه ق٨حاق ي٘ایؿو چىو ایى ٠موشل و قوىلً قا کكؾه اوث
ك ٌكاب ؼىاقی قا ايکاق يکًؿ، چًاو که الله ٠موشل هصاله ٌكاب ؼىاقی، ظٕىق به هن قوايؿ و هًک 

ٌاو ه اوث، ؾقظ٭ی٭ث با چًیى ق٨حاقی او يیم ٌكیک ٨ىا٪ ؾق ٨ى٫ؾاو قا به ايکاق ي٘ىؾو هًکك اهك ي٘ى
 .1«ٌىؾها هلع٫ گكؾايؿه هیوبىؾه و به آ

ا ﴿ اها ٠ل٘ا ؾق هىقؾ ه٘اذله و ٌباهث و ه٘ايًؿی که ؾق ایى کبلم الله ٠موشل به کاق ق٨حه ٓۡ إِذا إٍُِّٗس
 ۡۗ ۡٓ ُٛ ِۡسُْ -که آو ٌباهث ؾق ک٩ك اوث؛ و بكؼی گ٩حهکه بكؼی بك ایى باوقيؿ ا٬ىال هؽحل٩ی ؾاقيؿ چًاو ﴾ّٔ

 .1باٌؿها هیايؿ: ایى جٍبیه ؾق قٔایث به ظال آواو و يا٨كهايی اوث و بكؼی گ٩حهايؿ: جٍبیه ؾق ٠ّی
با اوحهماء کًًؿگاو ؾق ک٩ك  ًٍیِى آو اوث که ه٘ - ٠لنأوالله ج١الی  -آیؿ اها آيچه ال آیه بك هی

 ا وشىؾ چهاق ٌكٖ که ٠باقجًؿ ال: ٌؿ هگك بباوقلیؿو ه٘چىو اوحهماء کًًؿگاو ي٘ی
 ؛قٔایث 
 ؛٠ؿم ايکاق با وشىؾ ٬ؿقت 
 ؛٠ؿم جكک هصله با وشىؾ اهکاو آو 

                                                           
ٌكٖ  بك: گ٩حه اوث ٓ و112-1/110ٔ ٮال٘ىحؿق ؾقظاکن و  ؛218ٓٔ ٌ٘اقه ،2/18ٓال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أ به قوایث -2

 ٓ.1-1/8: اقواء ال٥لیل ٔألبايي آو قا ِعیط ؾايىحه اوث؛ يگا و ـهبي با او هىا٫٨ اوث؛و  ِعیط اوث هىلن
 ٓ.1/111ال٩حاوی الکبكی ٔ -1
 ي؛ٌىکاي ،٨2/111ٓحط ال٭ؿیك ٔ ي؛ابى الصىل ،113ٓ-1/111لاؾ ال٘ىیك ٔ  ي؛ب٥ى ،2/132ٓه١الن الحًمیل ٔ: يگا -1

 ٠بلهة ابى و١ؿی. ،1/31ٓجیىیك الکكین الكظ٘ى.... ٔو
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 ه  .هؽحاق باٌؿ و يه هکك 
ه٘كاه اوحهماء کًًؿگاو و ج٘ىؽك کًًؿگاو  ،بًابكایى هك آيکه با وشىؾ ؾاقا بىؾو ایى چهاق ٌكٖ

  يباٌؿ. اهام ب٥ىها هیىو آواوحهماء به آیات ه٘چبًٍیًؿ، او يیم ؾق ک٩ك وقلیؿو به آیات الهی و 
ۗۡ ﴿»...  گىیؿ: هی ۡٓ ُٛ ِۡسُْ ّٔ ا  ٓۡ إِذا که آياو ؾق ج٘ىؽك و ها بًٍیًیؿ ؾقظالیی١ًی چىو ٌ٘ا با آو ﴾إٍُِّٗس

ها قأی باٌیؿ، ؾق ایى ِىقت ايؿ و ٌ٘ا يیم ال ٠٘لکكؾ آواوحهماء ي٘ىؾو آیات ؼؿاويؿ هح١ال ٨كو ق٨حه
  .2«ی ک٩اق ؼىاهیؿ بىؾ ها ؾق لهكهآوٌ٘ا ه٘چىو 

ه١ًای آیه ال ایى ٬كاق اوث که: ای هًا٨٭او، ٌ٘ا يیم ؾق ک٩ك وقلیؿو »گىیؿ:  هی  ي٨ؽك قال
 کًؿ که هك آيکهگىیًؿ: و ایى بك آو ؾاللث هی باٌیؿ؛ اهل ٠لن هی ه٘چىو آو ٠ل٘ای یهىؾ ٔاظباقٓ هی

و با اهل آو هًکك، یکصا  بیًؿ قأی باٌؿ هًکكی که هی ه الو هك آيک گكؾؾ قأی به ک٩ك باٌؿ، کا٨ك هی
و ؾلیل آو ایى اوث که الله  باٌؿ ی هباٌك هیق گًاه به هًملهٌىؾ اگك چه هباٌكجًا ٔؼىؾ ٠اهلٓ يباٌؿ، ؾ

و ایى لهايی اوث که آيکه ؾق چًیى هصلىی  ٩ٛ هرل و هايًؿ قا ـکك ي٘ىؾه اوث.٠موشل ؾق ایى آیه، ل
ها، ؼٍ٘گیى بىؾه و جًها ال ًٍ٘یًی و شلىن قأی باٌؿ، اها اگك ال ٬ىل و وؽًاو آويٍیًؿ، به ایى ههی

ها ٌؿه، اهك ؾیگك ایًچًیى يیىث و بك ایى قوی ج٭یه و جكن ؾق آو هصله ٌكکث شىحه و هًٍ٘یى آو
يٍىحًؿ و با آيها ی ؾ٬ی٫، گ٩حین که هًا٨٭ايی که با یهىؾیاو هی اوان اوث که با جىشه به ایى يکحه

پكؾاؼحًؿ، ه٘چىو هی و به ٠یبصىیی و ایكاؾ گك٨حى ال ٬كآو و قوىل الله  ًٍیًی ؾاٌحًؿهصالىث و ه٘
آو یهىؾیاو، کا٨ك بىؾيؿ و هىل٘ايايی که ؾق هؿیًه بىؾيؿ، ؾق هکه هًٍ٘یى ک٩اق بىؾيؿ، ک٩اقی که ال ٬كآو 

و ج٩اوت ؾق هیاو ایى  با٬ی بىؾيؿ.ل٘اياوٓ بك ای٘او ؼىؾ ها ٔهىکكؾيؿ، اها آو٠یبصىیی و ؼكؾه گیكی هی
آوقؾيؿ، ؾو آو اوث که هًا٨٭او با یهىؾیاو ال وك اؼحیاق ٔو هٍحا٬ايهٓ به هًٍ٘یًی و هن هصلىی قوی هی

 .1«يٍىحًؿکه هىل٘اياو جًها به هًگام ٔكوقت و بلکه ال قوی ٔكوقت با ک٩اق هیؾقظالی
ؾاقؾ  حهماء کًًؿگاو و ج٘ىؽكکًًؿگاو قا بیاو هیایى آیه، که ؾق وا٬ٟ ظکن هًٍ٘یًی و يٍىحى با اواها 

، هگك آيچه ال کلبی ؾق ایى هىقؾ واقؾ ٌؿه که وی ه١ح٭ؿ له آیات هعکن اوث٘ؾق يمؾ ج٘اهی ٠ل٘ا، ال ش
ة لََعَ ﴿ ٨كهایؿ: اوث ایى آیه با ایى کبلم الله ٠موشل که هی َٔ َٖ َو ِي ِٖ  ٱَّلٍّ ّٔ  ِٓٛ ِ ٖۡ ِظَكةث ِٔ َٜن  ٌُ َحذٍّ

ءٖ   باٌؿ:  هكؾوؾ هی اها ایى ؾیؿگاه ال ؾو شهث باٌؿ،یههًىىغ  1﴾ََشۡ
                                                           

 ٓ.2/132ه١الن الحًمیل ٔ -2
 ٓ.11-22/12الح٩ىیكالکبیك ٔ -1
کًًؿٓ به ظىاب پكهیمگاقاو گك٨حه یه یال ظىاب آياو ٔکه ؾقباقه ٬كآو یاوه وكائ یک٘حكیى چیم[ »83]االي١ام:  -1

 .«ٌىؾ یي٘
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و ابى  يشكیك و ابى شىلایى ؾیؿگاه هؽال٧ با ؾیؿگاهی اوث که ٠٘ىم ه٩ىكیى ه٘چىو ابى  -2
 . بك آيًؿ. کریك و ..

ها قا به وقليؿ و آوایى ال ج٭ىا اوث که ال هصاله چًاو کىايی که به آیات الله ٠موشل ک٩ك هی -1
و ایى اهكی اوث هىا٫٨ با اِىل ٌكی١ث و  گیكيؿ، ؾوقی و اشحًاب گكؾؾ هیاء ج٘ىؽك و اوحهم

 .٬2ىا٠ؿ و اوان ؾیى
بكؼی ال هىل٘اياو ؾق هؿیًه ؾق »گىیؿ:  ؾق بیاو ظک٘ث جعكین ایى هًٍ٘یًی هی ویؿ ٬ٙب 

يٍىحًؿ، هًا٨٭او بمقگی که هًىل ِاظب ي٩ىـ و ؾاقای ٬ؿقت بىؾيؿ. بكياهه هصاله هًا٨٭او بمقگ هی
ها بیؿاق و پایؿاق کكؾ. ایى ظ٭ی٭ث که به چًیى هصالىی ق٨حى و ؾق بكابك ٬كآو آهؿ و ایى ظ٭ی٭ث قا ؾق ؾل

ی ٌکىث اوث. ٬كآو ؼىاوث هىل٘اياو قا ال  گفقؾ وکىت کكؾو، يؽىحیى هكظله آيچه ؾق آيصاها هی
ٍاو ٨كهاو ؾهؿ که به ؾاؾ که بؿی ایى يىٞ هصاله به ؾوق ؾاقؾ، ولی ٌكایٗ هىشىؾ ؾق آو لهاو اشاله ي٘ی

كيؿ؛ لفا بؿیٍاو  ى هصالىی ق٨ث و آهؿ يؿاٌحه باًٌؿ٘ىق کلی به چًی و ال چًیى شاهایی به کلی ِبب 
 ها ک٩كو یا بؿاو گیكيؿ ه آیات ؼؿا قا به ج٘ىؽك هیؾوحىق ؾاؾ که چًیى هصالىی قا جكک گىیًؿ، لهايی ک

و ٨كشام هكوًاکی ؾاقؾ، وكيىٌث و ٨كشام  و وكيىٌث بىیاق اوث. وقليؿ، اگك چًیى يکًًؿ، ي٩اِ٪  هی
َ إِنٍّ ﴿ هًا٨٭او و کا٨كاو: ُِٔف  ٱّللٍّ َجَٰىٌِِيَ َصة ُٕ ۡ َٓ ََجِيًكة ٱوَ  ٱل ٍّ٘ َٛ َٖ ِِف َص َٰىِؿِي . لیکى هعّىق .. ﴾١٤٠َّۡؽ

ٌىؾ یا اوحهماء و ج٘ىؽك ها به آیات الله ٠موشل ک٩ك وقلیؿه هیکكؾو يهی به هصالىی که ؾق آو
که گ٩حین، اٌاقه گكؾؾ، چًاو ی قوابٗ و اقجبا٘ات هىل٘اياو با چًیى هًا٨٭ايی ي٘ی و ٌاهل ه٘ه گكؾؾ هی

ی  که ه٘کى اوث ؾق هیاو ه٘هگفاٌحًؿ، لهايی قا پٍث وك هیلهايی ؾاقؾ که گكوه هىل٘اياو آو به ؤٟ
بايی ؾق بؿوث بكياهه ق ه٘چًیى اٌاقه ؾاقؾ به وكٌث ایىها جکكاق گكؾؾ. ی هعیٗ ها و ؾق ه٘هيىل

ها و ٌكائٗ و و٬ائٟ هىشىؾ ؾق ها و اظىانهكا٠ات جه يٍىث با گك٨حى لهام اهىق به گىيه آهىحه و آقام
و ايؿک ايؿک ؾگكگىيی  بكای جبؿیل شهاو وا٬ٟ و بك ؾوام ا٬ٟ، ه٘كاه با ظكکث گام به گام و هىح٘كشهاو و

 .1و يىوالی پؿیؿ آوقؾوٕ
کًًؿ که کىايی که بهكه ال ٠لن يبىی يؿاقيؿ، چًاو جّىق هیاها گاهی بكؼی ٨كیب ؼىقؾگاو و 

ؾیًی با آو اعحهضاء کًًذگاو اص باب جغاهح یا ایًکه اص سوی عقه صذس و ًهجالغث و هم
یشکی و هىؽیاسی هیدوسايذیؾی یا ایًکه اص باب آصادی بیاو اعث، یا ایًکه آو -سا حکمث و ص

جكیى هكاظل ٌکىث ي٩ىی و ياچیم و ٌیٙاو و ال ابحؿاییهای ها ووىوهکه ج٘اهی ایى، ؾقظالیياهًذ
                                                           

 ٌىکايی. ،٨2/111ٓحط ال٭ؿیك ٔ و ي؛٬ك٘ب ،1/181ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل :يگا -2
 ٓ.1/112ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو -1
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هًاو و هٍكکاو و اهل کحاب و هًا٨٭او ئاقلي شلىه ؾاؾو اِل والء و بكاء و يابىؾ کكؾو هايٟ هیاو هبی
اها ٤یكت يٍاو ؾاؾو بكای ؾ٨اٞ ال ؼؿاويؿ هح١ال و ظ٘ایث کكؾو ال ؾیى ؼؿا و ظ٩ٛ ظكهث »باٌؿ.  هی

قیمؾ حی که چًیى ٤یكت و ظ٘یحی وىث ٌىؾ، به ؾيبال آو هك وؿی ٨كو هیآیات ؼؿا، واشب اوث. و٬
قوؾ، آيگاه با يؽىحیى هىز ویبلب، گیاهاو ؼٍکیؿه و ١ٔی٧ قوییؿه جپؿ و کًاق هیو هك هاي١ی ٨كو هی

-ا٨حؿ. وپه ٨كوکً هیو به لهیى هی ؼىقؾباق اول به وحىو وکًؿقی هیٌىيؿ. ظ٘یث و ٤یكت، هی

هیكؾ. په هك آيکه ؾق هصلىی بًٍىؾ به آئیى او ج٘ىؽك و گكؾؾ، وكايصام هی هیکًؿ، ب١ؿ ؼاهىي 
قا جكک  ظأكاو ؾق هصلهو ٌىؾ، یا بایؿ به ؾ٨اٞ بكؼیمؾ و یا ایًکه هصله قا قها کًؿ اوحهماء هی

و گفقگاهی هیاو ای٘او و ک٩ك  ، ولی چٍن پىٌی و ؼاهىٌی، يؽىحیى هكظله ٌکىث اوث.بگىیؿ
  .2«گفقؾٕ و ال پل ي٩ا٪ هی اوث

پكؾالین، جا ایًکه ؾق ظکن هًٍ٘یًی با اوحهماء کًًؿگاو به هٙلب ؾوم هی پك ٌحابپه ال ایى بیاو 
گیكی هىل٘او ؾق ظالث ًاوین که هىٟٔهىٟٔ ايىاو هىل٘او ؾق بكابك اوحهماء کًًؿگاو قا بؿايین و بٍ
و ٌاء الله بؿاو اای اوث که لهؤایى هى٧١ٔ و يیم ؾق ظالث ج٘کیى و ٬ؿقت چگىيه بایؿ باٌؿ. 

 ؼىاهین پكؾاؼث.

 هغلماو دس بشابش اعحهضاء کًًذگاو  گیشیهغلب دوم: هىضـ
بكای ها  و پیاهبكي ی ج١اهل هىل٘او با اوحهماءکًًؿگاِو الله ٠موشل و آیات  گیكی و يعىههىٟٔ

به قوًٌی  ٙى ظیات قوىل اللهبیاو گكؾیؿه و يیم ؾق ایى لهیًه وًث ٠٘لی يبىی ال ب ؾق ٬كآو کكین
ی ج١اهل با جىشه به هکاو و لهاو  ؼىقٌیؿ ؾق ووٗ قول، واقؾ ٌؿه اوث، لیکى ایى هىٟٔ و يعىه

ی ج١اهل با اوحهماء  که ؾق ٠هؿ هکی و اوایل ؾوقاو هؿيی يعىههح٩اوت و هؽحل٧ بىؾه اوث. چًاو
په ال شًگ بؿق و جبىک، هح٩اوت و هؽحل٧  ی ج١اهل و يىٞ بكؼىقؾ با اوحهماء کًًؿگاوکًًؿگاو با يعىه

ها، ها و اوحهماء و ج٘ىؽك آوهىق بؿاو بىؾيؿ که ؾق بكابك آلاق و اـیثؤبىؾه اوث. ؾق هکه هىل٘اياو ه
ؾوث ال شًگ بؿاقيؿ و ؾوث يگه ؾاٌحه و ِبك پیٍه کًًؿ و جىشه ؼىیً قا به بك پا کكؾو ي٘ال و 

ٓۡ دََؿ إََِل ﴿ ٨كهایؿ: هیپكؾاؼحى لکات ه١ٙى٦ ؾاقيؿ. الله هح١ال  َ ل
َ
َٖ خ ِي ٓۡ  ٱَّلٍّ يِۡؽيَُس

َ
ْ خ ٜٓا ىَّ َُ  ۡٓ ُٛ َ َِ ل رِي

ٜاْ  ُٕ رِي
َ
ةَ َوأ َٰٜ َْ ٜاْ  ٱلطٍّ ةَ َوَءادُ َٰٜ ََ ٍـّ ؿ یأ یًیبیي٘ ایآ» ]11الًىاء: [ ﴾...ٱل ّ٘  یکىايٓ ال یکًیي٘ و ج١ّصب هع
 ٍاویبؿٓ چًؿ و هك ؾاؾيؿیه يٍاو ٠بل٬ه شًگ به يىبث ٌىؾ، ِاؾق شًگ اشاله که آو ال ًیپٔ که

 بؿق هال و لکات ؿیبكپاؾاق قا و ي٘ال ؿیبؿاق شًگ ال ؾوثٓ اوث؛ ؿهیيكو ٨كا شهاؾ و٬ث: ٌٔؿیه گ٩حه
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 ...«ؿ.یکً
ی ي٘ال و  هىق به ا٬اههؤهًاو ؾق ابحؿای اوبلم، آيگاه که ؾق هکه بىؾيؿ، هئه»گىیؿ: یه ك یابى کر

ؾو و قویؿگی به هىق به جىلی ؾاؤو يیم ه يبىؾيؿ يؿ گكچه ِاظب يّاب ٔلکاتٓپكؾاؼث لکات بىؾ
ها و ِبك ي٘ىؾو جا آو هىق به چٍن پىٌی و ؾق گفق کكؾو الؤو ؾق ٬بال هٍكکاو ه ٨٭كای ؼىیً بىؾيؿ

ٌؿيؿ جا ٌاو اهك هیو ال ایى ؤٟ بىیاق قيس بكؾه و ؾووث ؾاٌحًؿ که به شًگ با ؾًٌ٘او هؿجی بىؾيؿ.
که  اهل هح١ؿؾی ایى ٌكایٗ ٨كاهن يبىؾا بگیكيؿ، اها ؾق آو لهاو، به ؼا٘ك ٠ىهایًکه ايح٭ام ؼىیً قا ال آو

ـیل بؽٍی ال آو اوباب و ٠ىاهل هی  باًٌؿ:  هىاقؾ 
 ٌاو ايؿک بىؾ. ها ؾق آو لهاو يىبث به کركت و ٨مويی ؾًٌ٘اوال٧ٓ ج١ؿاؾ هىل٘او

لهیى بىؾ، لفا اهك  جكیى ي٭اٖکه ؾق وا٬ٟ ٌكی٧ ٌاو ی١ًی بلؿالعكام بىؾيؿبٓ هىل٘اياو ؾق وكلهیى
و بك ایى اوان بىؾ که به شهاؾ  ؾق آو اهكی ٌایىحه و وماواق يبىؾ.به شًگ و ٬حال ابحؿایی ٔو يه ؾ٨ا٠یٓ 

ها ٬كاق ؾاؾه ٌؿ و به یاقاو و ٬ؿقجی پیٍكو اهك يٍؿيؿ هگك ؾق هؿیًه، آيگاه که وكلهیًی ؾق اؼحیاق آو
 .2«ؾوث یا٨حًؿ
ی بكائث و ٬بل ال شًگ بؿق، هىل٘اياو  اها ٬بل ال يمول وىقه»گىیؿ:  هی  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل

ی  پىٌی ال يعىهو چٍن ا٠حًاییهٍكکاو و اهل کحاب و بی هىق به ِبك ي٘ىؾو ؾق بكابك اـیث و آلاقؤه
 ی جىبه، با کىايی که به اـیث و آلاق قوىل ها بىؾيؿ، اها په ال شًگ بؿق و ٬بل ال يمول وىقهبكؼىقؾ آو

ي٭ٍی يؿاٌحًؿ،  شًگیؿيؿ و ال کىايی که ؾق اـیث و آلاق قوىل الله پكؾاؼحه بىؾيؿ، هی الله 
ه٥ٍىل  ٌك٦ و کىايی که به اـیث و آلاق قوىل الله أکكؾيؿ، ه٘چًاو که با ک١ب بى ؼىؾؾاقی هی

حط هکه و با ٨ ی بؿق اوان ٠مت یا٨حى ؾیى بىؾ کهها قا کٍحًؿٓ. لفا ه١كبىؾيؿ، بكؼىقؾ ي٘ىؾيؿ ٔو آو
ها و ا٨حكاهای گىيه هىل٘اياو ٬بل ال بؿق آٌکاقا اـیث و آلاق و اهايثو ایى ٠مت ؾیى به ک٘ال ؼىؾ قویؿ.

ی بؿق جًها  و ب١ؿ ال ه١كکه ها بىؾيؿپیٍه کكؾو ؾق بكابك آو هىق به ِبكؤًٌیؿيؿ و با ایى وشىؾ هها قا هیآو
که ؾق ایى هیؿاو  گك٨حًؿ هىقؾ اـیث و آلاق ٬كاق هیبه ِىقت وكی و هؽ٩یايه ال وىی هًا٨٭او و ؾیگكاو، 

ك ها بىؾيؿ، اها ؾق جبىک به ٌؿت ٠٘ل و وؽث گك٨حى بك ک٩اق و هًا٨٭او اههىق به ِبك ؾق بكابك آوؤهن ه
ک٩اق و هًا٨٭او جىايایی اـیث و آلاق قوايؿو به هىل٘اياو قا  و په ال جبىک بىؾ که ؾیگك هیچ یک ال ٌؿيؿ

ایى ؾوقاو ال ؼٍن و ٠ؿاوت و يؿاٌحًؿ چه ؾق هصله ؼّىِی و چه ؾق هصاله ٠٘ىهی، بلکه ؾق 
ٔبه بؿگىیی و ؾايىحًؿ چىو ؾهاو  چكا که ؼىب هی ؛ق٨حًؿجىلی ؼىیً قيس بكؾه و ؾق آو ٨كو هیکیًه

ی بؿق بىؾ که  و ب١ؿ ال ه١كکه ٌىيؿ.٘ىؽك و قیٍؽًؿٓ بال کًًؿ، کٍحه هیگیكی و ج٠یب و ایكاؾ و ؼكؾه
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 .2«ٌك٦ ايصاهیؿها، به ٬حل ک١ب بى أوىل٘اياو و اـیث و آلاق قوايؿو به آگىحاؼی یهىؾ يىبث به ه
ی ج١اهل با ؾًٌ٘او اوبلم ؾق ظالث ٧١ٔ و ظالث ٬ىت، جًها  ی کلی ؾق يعىه اها ایى ٬ا٠ؿه

و ِؿق اوبلم يؿاقؾ بلکه آو ٬ابل جٙبی٫ ؾق هك آو لهايی اوث که بك اهث  اؼحّاَ به ٠هؿ يبىت
ايؿ؛ که ؾق چًیى ٌكایٙی ٌاو ٬ؿقت و يیكو یا٨حهاوبلهی، ٜكو٦ ـلث و ؼىاقی چیكه گكؾیؿه و ؾًٌ٘او

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ: به اشكای ایى کبلم الله ٠موشل که هی ُٛ َٰ ذَى
َ
و ؾوث کٍیؿو و ؾوث يگه ؾاٌحى ال  1﴾َوَهۡع أ

به ٠مت و ٌىکث و   آوقین، اها په ال آيکه اهث اوبلهیها و ِبك پیٍه کكؾو، قوی هیىقؾ با آوبكؼ
ِِؽ ﴿ گكؾؾ که: هکايث ؼىیً بالگٍث، به ایى کبلم الله ٠موشل بال هی ةرَ َجَٰٛ ىٍّ ُُ ّۡ َجَٰىٌِِيَ وَ  ٱ ُٕ ۡ  ﴾ٱل

 .«کى کاقیپ و شهاؾ و هًا٨٭او کا٨كاو با» ]11الحىبة: [
ی ١ٔی٩او و  هًاو ؾق وكلهیًی باٌؿ که ؾق آو ال لهكهئپه هك آيکه ال ه»گىیؿ: یه  ةی٘یابى ج

ی هىح٩١ٕاو اوث، په بایىحی  کًؿ که ؾق آو ال ش٘لههىح٩١ٕاو باٌؿ، یا ایًکه ؾق ؾوقايی ليؿگی هی
-ال کىايی که الله ٠موشل و قوىلً قا هی ا٠حًاییپىٌی و بیی ِبك و چٍن چًیى ٌكایٙی به آیه ؾق

ی ک٩ك،  ی ٬حال با ائ٘ه ٠٘ل ي٘ایؿ. اها ِاظباو ٬ىت و ٬ؿقت جًها به آیه - اهل کحاب و هٍكکاو - ؿآلاقي
ی ٬حال با اهل کحاب جا ایًکه  کًًؿ و يیم به آیهگیكيؿ، ٠٘ل هی ؿ هیکىايی که ؾیى قا به ج٘ىؽك و قیٍؽً

 .1«ي٘ایًؿؼىؾ ـلیبليه شمیه بپكؾاليؿ ٠٘ل هی
گیكيؿ، يهی گكؾیؿ، الله  هاو قا به ج٘ىؽك و بالیچه هیى کىايی که ؾیىؾق هؿیًه ال به ؾووحی گك٨ح

ة ﴿ ٨كهایؿ: هح١ال هی َٛ حَّ
َ
د َٖ َيَٰٓ ِي ٜاْ ََل َتذٍِّؼُؾواْ  ٱَّلٍّ ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ْ  ٱَّلٍّ َُؾوا َٖ  ٱَتٍّ ِ ّٔ ة  ا َوَّكِجا وا ـُ ُٚ  ۡٓ َُ٘س َٖ هِي ِي  ٱَّلٍّ

 ْ ٜا ودُ
ُ
َُِتََٰت أ ّۡ ٓۡ وَ  ٱ ةرَ ِٖٔ َرۡجُِْس ىٍّ ُُ ّۡ ۡوَِلَ  ٱ

َ
ۚٗ وَ أ ْ ةَٓء ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ َِِٔ٘ي  ٱّللٍّ ۡؤ َّٔ ُ٘ذٓ  َُ  یا» ]11ال٘ائؿة: [ ﴾ڙإِن 

 یبال و به کًًؿیه هىؽكه قا ٌ٘ا ىیؾ که ؿیكیيگ یؾووح به کا٨كاو و ال کحاب اهل ال قا یکىايٕ هئهًاو
ٓ یوا١٬ ىیقاوحٔ هًاوئه اگكٓ ؿیيؿاي ؼىؾ اقیو  ؾووث قا ؼىؾ ىیآئ و ؾًٌ٘اؤ ؿیبحكو ؼؿا ال. كيؿیگیه

 .«ؿیهىح
پی٘او ؼىؾ يگیكیؿ، ها قا یاق و ؾووث یا بكاؾق یا هنهًاو، آوئی١ًی ای ه» گىیؿ:یه ك یابى شك
کًًؿ، گكچه با ٌ٘ا اٜهاق ؾووحی و  ها ال هكگىيه ٌك و ٨ىاؾی ؾق ظ٫ ٌ٘ا کىجاهی ي٘یچكا که آو
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 .2«ِؿا٬ث و ههكوقلی کًًؿ
ةرَ وَ ﴿ و ؾق ایًکه الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ: ىٍّ ُُ ّۡ  باٌؿ:  ؾو ٬كائث هی ﴾ٱ

 «ِمن»که ٬كائث ش٘هىق اوث، اها ٬كائث ؾوم با کىكه با ج٭ؿیك  «افؽػارَ »٬كائث اول با يّب 
ارِ »باٌؿ، ی١ًی  هی  .1باٌؿ جك هیجك و قوٌى٠كاب و ه١ًی وأطا٬كائث ؾوم ؾق و  «و)من( اْفُؽػه

 .1يیم گ٩حه ٌؿه که ه٭ّىؾ هًا٨٭او اوثو  باٌؿ ل ک٩اق ؾق ایًصا، هٍكکاو هیو ه٭ّىؾ و هكاؾ ا
ایى آیه ال به ؾووحی گك٨حى و هىاالت با یهىؾ و هٍكکايی که ؾق هؿیًه »گىیؿ:  هی ٘اهك بى ٠اٌىق 

چكا که ؾق آو هًگام  ؛ای به يّاقی يٍؿه اوثبىؾيؿ، بك ظفق ؾاٌحه و هٍؿاق ؾاؾه اوث. و ؾق آو اٌاقه
هىیعیاو ؾق هؿیًه يبىؾيؿ که ؾیى قا بالیچه و ابماق قیٍؽًؿ ؼىؾ ٬كاق ؾهًؿ. و به شای ل٩ٛ یهىؾ، 

َٖ ﴿ ي٘ىؾه اوث:ـکك هىِىل و ِله قا  ِي ْ  ٱَّلٍّ َُؾوا ا َوَّكِجاة ٱَتٍّ وا ـُ ُٚ  ۡٓ لیكا ؾق ِله اٌاقه به  ﴾...هِيَُ٘س
 ٠لث و هىشب يهی ق٨حه اوث.

ٍايه و ٠ًىاو ٠٭ل و آو ي ای ايىاو و ٠٘لکكؾ ياٌی ال ٠٭یؿه؛ال ٠٭ایؿ و باوقه و ؾیى ٠باقت اوث
باٌؿ. بًابكایى کىی که ؾیى ايىايی قا  و پیٍكو آقلوهایً و ايگیمه و با٠د ا٠٘الً هی هحؿیى و قاهً٘ا

قت گیكؾ، ؾقظ٭ی٭ث آو هحؿیى قا به بالیچه و ج٘ىؽك گك٨حه و وی قا به چٍن ظ٭ا به بالیچه و ج٘ىؽك هی
یى چیم ؾق يمؾ وی قا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ گك٨حه اوث، په جك بمقگ چكا که ؛و اهايث يگكیىحه اوث

و کىی که ایًچًیى به ؾیگكی و  گیكؾ اولی به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ هی به ٘كی٫ قا که ک٘حك ال آو باٌؿآيچه 
الت، چكا که ٌكٖ هىا ؛باٌؿ ي٘ی با ایى ا٠حباق يگاه کكؾه و بًگكؾ، ٌایىحه و وماواق هىاالت و ؾووحی

باٌؿ.  و اوحهماء و اوحؽ٩ا٦ و کىچک و وبک ٌ٘كؾو، جع٭یك ي٘ىؾو هی جٍابه ؾق ج٩کك و ايؿیٍه اوث
 .1«اوثو ه٭حٕای هىؾت و ؾووحی، ج١ٝین ؾووث و هعبىب 

هًاو، ؾووث ئبًابكایى به هیچ ٠ًىاو شایم يیىث که اوحهماء کًًؿگاو به ؾیى الله ٠موشل، به شای ه
اللث ؾاقؾ که اوبلم ؾق يمؾ ایى ٠٘لکكؾ وی بك آو ؾ»یاوق گك٨حه ٌىيؿ، په هك آيکه چًیى کًؿ و یاق و 
آياو اوبلم قا هىقؾ  و بكایً ههن يیىث که م قا ؾوث کن و اقلاو پًؿاٌحه اوثاه٘یث بىؾه و اوبلوی بی

کا٨ك و  ٬كاق ؾهًؿ، ه٘او کىايی که ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال و پیاهبك گكاهی اوبلم  ١ً٘ه و ٠یبصىیی
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ای ال ايىايیث و شىاي٘كؾی يؿاقؾ. په چگىيه بك ؼىیٍحى ايؿ. چًیى ٨كؾی بهكهگ٘كاه ؼىايؿه ٌؿه
ها با٘ل هىحًؿ، اها به اؾ٠ای ؾاٌحى ؾیًی اقلًٌ٘ؿ و اوحىاق ؾاقیؿ، ؾیًی که ظ٫ اوث و ؾیگك ؾیى

که اوبلم قا به هىؽكه و بالی گك٨حه و ؾیى قا با ؾیؿه ظ٭اقت  های اظ٘٭یايىاوحی با شاهبلو و ؾوو
و ایى  ً٘ی با ک٩اق جٍىی٫ ٌؿه اوثٌىیؿ؟ ؾق ایى آیه ايىاو هىل٘او بك ؾٌيگكيؿ، قأی هیهی

 .2«هىٔىٞ کاهبًل وأط و قوٌى اوث
هح١ؿؾی قا ؾق پیً گك٨حًؿ که ال  های قاه ؾق ه٭ابله با ؾًٌام و اوحهماِء اوحهماء کًًؿگاو قوىل الله 

١ك ؾق ه٭ابله با آياو جىاو به بهكه بكؾو و به کاقگیكی ٌایى هیاو به ٠ًىاو هرال و يه بك وبیل ظّك، هی
های ههلک و و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که اه٘یث ١ٌك ک٘حك ال به کاقگیكی ؾیگك اولعه اٌاقه ي٘ىؾ.

ٌاو ١ٌكایی ال هیاو اِعاب و یاقاو گكاهی قو قوىل الله کًٍؿه ؾق بكابك ؾٌ٘ى يیىث، ال ایى
قو بكؼیميؿ و ایى ال آو های ؼىؾ به ظ٘ایث و ؾ٨اٞ ال ؾیى و قوىل الله بكگمیؿيؿ، جا ایًکه با وكوؾه

ـیث و آلاق قوايؿو و بالؾاٌحى ال ؤج»بىؾ که ١ٌك  ای که کبلم هًرىق قاه ؼؿا ؾاٌث به گىيهذیك بىمایی ؾق ا
ظىاو بى ذابث قا اهك  و يرك گىيه، ال چًاو جؤذیكی بكؼىقؾاق يبىؾ. و بك ایى اوان بىؾ که قوىل الله 

و » «٣٫ ٦٤ اجلت٠ي٧س٭ ٘أهل٬ »های آياو بپكؾالؾ و ٨كهىؾيؿ: ي٘ىؾيؿ جا ایًکه به هصى و بك ٌ٘كؾو لٌحی
های گىيه هصاء و بك ٌ٘كؾو لٌحیایىو  .«قيس آوقجك و ٠فاب آوقجك اوثها ال جیك آو ١ٌٔكٓ بكای آو

گٍث  ها ال اهىقی هیکه ؾق وا٬ٟ با٠د بالؾاٌحى آو ي٘ىؾذیك بىمایی هیؤها جی ١ٌك، بك آو آياو به وویله
آياو  جىايىحًؿؾاؾيؿ، ي٘ی که اگك چًؿیى بكابك آيچه با ١ٌك ٠ًىاو ؾاٌحًؿ، به ِىقت يرك آياو قا ؾًٌام هی

 .1«قا ال آو اهىق بالؾاقيؿ
ؾق کحاب  ي و ؾ٠ىت اوبلهی، اهام بؽاق ؾق ؾ٨اٞ ال ؾیى - و به ویژه هصاء -و ؾق اه٘یث ١ٌك 

: ال کًؿ ظؿید قا قوایث هی 1ـکك ي٘ىؾه اوث و ؾق آو  «باب هجاء ادؼـغ»ؾب، بابی با ٠ًىاو األ
َٛاَل/  -اْ٪ُش٣ْ٫ُ »به ظىاو ٨كهىؾيؿ:  گىیؿ: قوىل الله  که هی ش٘له ظؿید بكاء بى ٠الب  ْو 

َ
أ

َٝ  -َ٪اِس٣ْ٫ِ  َٓ ی اهك به  و ایى قا با ِی٥ه .«هٍكکاو قا هصى کى و شبكئیل ه٘كاه جىوث» 1«وَِسْْبِي٠ُ ٤َ
ُػِس ...»ظىاو ؾ٠ا ي٘ىؾه و ٨كهىؾيؿ:  ظىاو ٨كهىؾيؿ؛ و يیم بكای ُٜ يِْػهُ ةُِؽوِح ا١

َ
پكوقؾگاقا، » 1.«..ال٣٫َُّ٢َّ أ

                                                           
 ٓ لل١بلهة الى١ؿی.211-1/218جیىیك الکكین الكظ٘ى....ٔ -2
 ابى جی٘یة.، 11 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
 ٓ.20/181ٓ، ٨حط 8211ٔٔ ٌ٘اقه -1
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  .«ییؿ و يّكت ٨كهاؤبا قوض ال٭ؿن ٔشبكئیلٓ ج او قا
َ٘إ٩َُّ٧ِ »٨كهىؾيؿ:  قوایث ي٘ىؾه که قوىل الله  و هىلن با وًؿي ال ٠ایٍه  اْ٪ُش٬ا َُٛؽيًْلا، 

ٍٚ ةِاجلَّْت٠ِ  ٢َْي٫َا ٦ْ٤ِ َرْك َْ َكػُّ 
َ
ٌاو ها بكای٬كیً قا هصى کًیؿ، بكاوحی که آو ال جیكايؿالی به وىی آو» «أ

٨كهىؾيؿ:  ة٨كوحاؾيؿ و به ابى قواظ ةپه کىی قا به ؾيبال ابى قواظ .«جك اوثؾقؾآوقجك و وؽث
آياو قا هصى کى. په وی به هصى ٬كیً پكؾاؼث اها قأی کًًؿه يبىؾ. لفا به ؾيبال ک١ب بى  «ا٪ش٣٫»

ٍث، ی پیاهبك بك او واقؾ گ ٨كوحاؾيؿ و وپه به ؾيبال ظىاو بى ذابث ٨كوحاؾيؿ؛ په چىو ٨كوحاؾه ٯهال
قا ً قا بیكوو آوقؾه و آوظىاو گ٩ث: اکًىو به وىی ٌیكی که با ؾم ؼىیً ٔكبه لؾه و وپه لباي

گ٩ث: وىگًؿ به آيکه جى قا به ظ٫ هب١ىخ  ایؿ، په وی به قوىل الله ؾهؿ، ٨كوحاؾه ٌؿه ظكکث هی
کًًؿ. په ه پاقه هیکًن که پىوحی قا پاقپاٌاين و جکه جکه هیها قا ال هن هیکكؾه اوث، چًاو آبكوی آو

نَْفاة٫َِا، َوإِنَّ ِِل ذِي٣ْ٫ِ نََفًتا، َضَّتَّ »٨كهىؾيؿ:  قوىل الله 
َ
٣َُ٢ َُٛؽيٍْق ةِأ ْْ َ

ةَا ةَْسٍؽ أ
َ
َ٘إِنَّ أ َش٠ْ،  ْٓ اَل َت

َٝ نََفِب  َ و هى ؾق  باٌؿ های آو هیبىبکك ؾاياجكیى ٬كیً به يىبأٌحاب يکى، بكاوحی » «ي٢َُِغَم ل
په ظىاو يمؾ  .«بىبکك يىب هى قا به جى گىٌمؾ کكؾه و یاؾآوق ٌىؾأقؾاقم، جا ایًکه ٬كیً ال يىبی بكؼى

ث قا بكاین هحفکك ٌؿ، وىگًؿ به آيکه جى قا  بىبکك ِؿی٫ أ ب  ى  ق٨حه و بالگٍث و گ٩ث: یا قوىل الله، ي 
ث قآ ال آو ب  ى  ؼ٘یك شؿا  کًن ه٘چًاو که هى قا الها شؿا هیبه ظ٫ هب١ىخ کكؾه اوث، چًاو جى ٔو ي 

ُػِس »ًٌیؿم که به ظىاو ٨كهىؾيؿ:  گىیؿ: وپه ال قوىل الله  هی کًًؿ؛ ٠ایٍه  هی ُٜ إِنَّ ُروَح ا١ْ
٬ِلِ  ـُ ٦ِ اهللِ َوَر َْ که ال الله ٠موشل و قوىلً ؾ٨اٞ و بكاوحی هاؾاهی» «اَل يََؾاُل يَُؤِيُػَك، ٤َا ٧َاَْ٘طَج 

گىیؿ: ال قوىل الله هی و يیم ٠ایٍه  .«ي٘ایؿیؿ هییؤکًی، شبكئیل جى قا یاقی کكؾه و جظ٘ایث هی
ََ٘لََف َواْكَخََف »ًٌیؿم که ٨كهىؾيؿ:   اُن  گىيه هىشب ها قا هصى ي٘ىؾ و ایىظىاو آو» «َ٪َشاُ٪٣ْ َضفَّ

 .2«یا٨ثهًاو گكؾیؿ و ؼىؾ يیم ٩ٌا ئ٩ٌای ه
باٌؿ و  که ؾق اهاو يباًٌؿ، هی ایى ظؿید بیايگك شىال هصى ک٩اق، هاؾاهی»گىیؿ:  هی  ياهام يىو

ها و ایًکه هصى ي٘ىؾو آياو قا به هصى ي٘ىؾو آو گكؾؾ. اها اهك قوىل الله  ایى ٤یبث آياو هعىىب ي٘ی
ال ؾیگكی ؾقؼىاوث ي٘ىؾيؿ و به هصى اولی و ؾوهی قأی  ٌاو یکی پهال اِعاب و یاقاو گكاهی

باٌؿ و  هكاؾ ال آو آویب قوايؿو و ج١فیب ک٩اق هیيٍؿيؿ جا ایًکه ظىاو قا بؿاو اهك ي٘ىؾيؿ، ه٭ّىؾ و 
جك و ها گكاوو ایى هصى بك آو ه اوثها اهك ي٘ىؾالله ٠موشل به شهاؾ با ک٩اق و ٤لٝث يٍاو ؾاؾو بك آو

ها اهكی هًؿوب و هىحعب باٌؿ، لفا هصى ي٘ىؾو آو جك و قيس آوقجك ال جیكايؿالی به وىی آياو هیثوؽ
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و يیم  هاصىیی و جً٭یُ هىل٘اياو جىوٗ آوه هصى آياو ال اـیث و آلاق و ٠یبباٌؿ، ٠بلوه بك ایًک هی
 .2«کًؿٌاو با هصى ي٘ىؾو هىل٘اياو شلىگیكی هیپیكول ٌؿو

لیكا  ،باٌؿؾق ج١اقْ ي٘ی 1بؿاو اٌاقه ٌؿه و ایى با يهی ال ؾًٌام ؾاؾو ک٩اق که ؾق کبلم الله ٠موشل
ؾًٌام ؾاؾو ال وىی هىل٘اياو باٌؿ يه ایًکه ال پاوػ ؾاؾو آو يهی هحىشه لهايی اوث که ٌكوٞ و آ٤ال 

و ایى  .1ؾق قاوحای یاقی قوايؿو به ؾیى، ؾق ه٭ابل جصاول و ج١ؿی و ه٭ابله به هرل يهی ٌؿه اوث
ْم٬َا١ُِس٣ْ  ال٥ُْْْشِكِيَ  َساِ٪ُػوا»باٌؿ که ٨كهىؾيؿ:  هی ه٭حٕای اهك قوىل الله 

َ
ِفُس٣ْ  ةِأ ُٙ ْج

َ
 وَأ

لِْفنَخُِس٣ْ 
َ
 .«جاو با هٍكکاو شهاؾ کًیؿی اهىال و شاو و لباو به وویله» 1«وَأ

ی ج١اهل، قاوػ و اوحىاق ؾق بكابك اوحهماء  ذابث ٬ؿم بك ایى هىٟٔ و يعىه ،ه٘چًیى ول٧ ِالط
 جا شایی کهي٘ىؾيؿ، ظكکث  ... بك و٫٨ هًهس قوىل الله و هىؽكه کًًؿگاِو هٍكک و کا٨ك و کًًؿگاو 

٤یك ال يىٞ بكؼىقؾ با آيکه الله ٠موشل و ؾیى و قوىلً قا  -ی هل٘ىن یحٌاو به وا١٬كاوك ظیاتؾق و
ابى  ؼبك قویؿ که ٘الب ي بى أبيگىیؿ: به ٠ل هی  يؿیل گٍحه بىؾ. اهام اللکائجب - ؾًٌام ؾهؿ

-هیکًؿ؛ په وی قا ٨كاؼىايؿه و ٌٍ٘یك ؼىاوث؛ قاوی ٠یبصىیی هی  بىبکك و ٠٘كأوىؾ ال األ

٨كهىؾ: ؾق وكلهیًی که هى  گىیؿ: په جّ٘ین به کٍحى وی ي٘ىؾ و ؾق هىقؾ آو بعد ٌؿ؛ په ٠لی 
 .1«جك آو اوث که به هؿائىٓ جب١یؿ ي٘ىؾيؿ، په وی قا به ٌام ٔو ِعیطؾق آين، او قا وکىيث يؿهیؿ

 ة و ٠ؿيٝلشكیك بى ٠بؿالله و ظً»کًؿ که گ٩حه اوث: قوایث هی ةبا وًؿي ال ه٥یك يو يیم اللکائ
ؾهًؿ، ا٬اهث  ؾًٌام هی بى ظاجن ال کى٨ه به ٬ك٬یىا ق٨حه و گ٩حًؿ: ؾق وكلهیًی که اهلً به ٠ر٘او

 .8«کًین ي٘ی
چه بگىین ال ٠ّكی که بىیاقی ال هىل٘اياو ؾق آو به ؾووحی با ؾًٌ٘او الله ٠موشل و قوىلً، 

                                                           
 ٓ.28/112ٌكض ِعیط هىلن ٔ -2
ٜاْ  َوََل ﴿ -1 َٖ تَُكجَّ ِي ِٖٔ ُهوِن  ٱَّلٍّ ِ يَۡؽُقَٜن  ٜاْ  ٱّللٍّ َ وَحَُكجَّ هئهًاوٕٓ به ه١بىؾها و  یا»ٔ [201ي١ام: ]األ ﴾...َقۡؽَوۢا ثَِنرۡيِ ِقْٖۡم   ٱّللٍّ

 یپكوحًؿ ؾًٌام يؿهیؿ جا آياو ٔهباؾا ؼٍ٘گیى ٌىيؿ وٓ جصاولکاقايه و شاهبليه ؼؿایکه هٍكکاو بصم ؼؿا ه یهائ بث
 .«قا ؾًٌام ؾهًؿ...

 .ييىو ،28/112ٌٓٔكض ِعیط هىلن  و ؛ابى ظصك ،20/181ٓٔ ي: ٨حط الباقيگا -1
کحاب الصهاؾ، باب  ؾق ييىائ؛ 1/11ٓٓ، 1101ٔٔ ٌ٘اقهؾاوؾ، کحاب الصهاؾ، باب کكاهیة جكک ال٥مو،  بىأ به قوایث -1

، اوث ظؿید ِعیط و ه٘گی با ایى ل٩ٛ،ٓ 1/211ال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أ ؛1/8ٓٓ، 1101ٔٔ ٌ٘اقهوشىب الصهاؾ، 
 ٓ.2/131ٓ، 1030ٔٔ ٌ٘اقه ،ِعیط الصاهٟ ٓ و1/111: ٨یٓ ال٭ؿیك ٔيگا

 ٓ.1110و  1113ٔ ٌ٘اقه ،2181ٓو  1/2182ٔ ٠ح٭اؾ أهل الىًة والص٘ا٠ةاٌكض أِىل  -1
 ٓ.1112ٔ ٌ٘اقه ،1/2181ٓه٘او ٔ -8
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ٌاو قا ؾايىحه و ا٠یاؾ و هًاوباته٘چىو اوحهماء کًًؿگاو، بكؼاوحه و آياو قا ؾووحاو ِ٘ی٘ی ؼىیً 
ٌاو هٍكک و اهل کحاب و ههحكاو و بمقگاو العاؾ گىیًؿ و ؾق ایى لهیًه بكای ها جبكیک و جهًیث هیوبه آ

ها ال کًؿ. و ؾق وا٬ٟ هىاالت و ه١اؾاجی که اوان ؾیى و ا٠ح٭اؾ اوث ؾق ليؿگی آو و ليؿ٬ه ج٩اوجی ي٘ی
وً٘ی و  قا اٌحكاک ؾق و٘ى و هنبه کلی ـوب گٍحه و شای آويیىث، بلکه  ذیكی بكؼىقؾاقؤک٘حكیى ج

قا كاق گك٨حه اوث؛ یا ایًکه شای آووث که اِل و اوان قوابٗ ٬ا گكایی گك٨حه و ایىپكوحی و هلیو٘ى
ة ﴿ يىبی و یکی بىؾو يژاؾ گك٨حه اوث، بؿوو ایًکه ک٘حكیى جىشهی به هیماو ظ٫ گكؾؾ:ل٥حی و هنهن َٕ إِجٍّ

ُٜ٘ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ َٜة   نَ ٱل  ٨كهایؿ: م الله ٠موشل هییو ي .«گكيؿیه٘ؿ بكاؾقاو هًاوهئ ٨٭ٗ» ]20العصكات: [ ﴾إِۡػ
ُٜ٘نَ وَ ﴿ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ َِٔجَُٰخ وَ  ٱل ۡؤ ُٕ ۡ ۡوَِلَةُٓء َبۡكٖظى  ٱل

َ
ٓۡ أ ُٛ و  ؾووحاو یبكؼ هى،ئه و لياو هكؾاو» ]12الحىبة: [ ﴾َبۡكُغ

  .«گكيؿیؾ یبكؼ اوقاوی
هىٟٔ ِعابه ؾق بكابك ؾًٌ٘او الله و ؾیًً قا يًٍیؿيؿ؟ يًٍیؿيؿ که  ،آیا ایى ٨كیب ؼىقؾگاِو گ٘كاه

ئث شىث و ال او ؾ٠ىت ال پىكي بیماقی و بكا بىبکك ِؿی٫ أظؿ چه قغ ؾاؾ، چگىيه أؾق قول بؿق و 
 هًگاهی   ةو ظ٘م يبى هٍام قا کٍث و ٠لاي ٠اَ ؾایی و يیم ٠٘ك بى ؼٙاب  به شًگ ي٘ىؾ

ِ ﴿ قا کٍحًؿ الله ٠موشل ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ: ةقبی١ ٨كليؿاو ة و ٌیبةکه ٠حب َُٜ٘ن ث ِٔ ة يُۡؤ ٔا ٜۡ  ََتُِؽ ًَ
ِ َلٍّ  ٱّللٍّ

ٜۡمِ وَ  ٖۡ َظةٓهٍّ  ٱٓأۡلِػؿِ  ٱَۡلَ َٔ آهَّوَن  َٜ َ يُ ۡو  ۥَورَُقَٜلُ  ٱّللٍّ
َ
ٓۡ أ ُٛ ََٰج ـَ ۡو إِۡػ

َ
ٓۡ أ ُٚ َ٘ةَٓء ۡب

َ
ۡو خ
َ
ٓۡ أ ُٚ ْ َءاثَةَٓء ٜٓا ٜۡ ََكُٗ َ َول

 ُٓ ِٛ ِ َذَت ِِف ًُُْٜب
ََ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ۚٗ أ ۡٓ ُٛ َٖ َقِشرَيَت يَؿَٰ يٍّ  ٱۡۡلِ

َ
َٓوخ ُٚ ِٖٔ  َؽ َٰٖخ ََتۡؿِي  ٓۡ َصجٍّ ُٛ ۖٞ َويُۡؽِػُْ ُٙ ۡ٘ ِ ّٔ ثُِؿوٖح 

ة  َٛ َٗۡفَٰؿُ َُتۡذِ
َ
ۚٗ رَِِضَ  ٱۡۡل ة َٛ َٖ ذِي ُ َخَِٰلِي ـُۡب  ٱّللٍّ ٍَ ِظ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ۚٗ أ ُٙ ۡ٘ ْ َخ ٜا ٓۡ َورَُع ُٛ ۡ٘ ِۚٗ َخ ـَۡب  ٱّللٍّ ََلٓ إِنٍّ ِظ

َ
ِ خ  ٱّللٍّ

 ُٓ ۡىُِْعٜنَ ُٚ ُٕ ۡ  ؾاٌحه ٘اویا اهثی٬ و قول ؼؿا به که ا٨ثی یيؽىاه قا یهكؾهاي» ]11ال٘صاؾلة: [ ﴾٢ ٱل
 آياو که هكچًؿ باًٌؿ، ؿهیوقل یؾًٌ٘ ٥٘بكيیپ و ؼؿا با که كيؿیبگ یؾووح به قا یکىاي یول باًٌؿ،
 لؾه ٘اویا ق٬ن ٌاویهاؾل بك ؼؿا هىهًاو، که چكا. باًٌؿ ٍاویا لهیو ٬ب ٬ىم ایو  بكاؾقاو ای پىكاو ای پؿقاو
 یبهٍح یهابا٢ به قا ٍاویو ا اوث کكؾه ٌاوثیو ج٭ى اوث ؾاؾه ٌاویاقی ؼىؾ یقباي ي٩ؽه و با اوث
. هايًؿیه آيصا ؾق و شاوؾايه ثاو قواو قوؾباقها هاآوٓ و ؾقؼحاو هاکاغٔ كیل ال که گكؾايؿیه ؾاؼل

و  كولیپ ١ٙ٬اً  ؼؿا، ظمبٕ هاو. ؼؿایًؿ ظمب ًاویا. ؼىًٌىؾيؿ ؼؿا ال هن ٍاویو ا ؼىًٌىؾ آياو ال ؼؿا
 .2«اوث قوحگاق

                                                           
، 113-118 :الىالء والبكاء، َ و ي؛ویى٘، 112 :وباب الًمول، َأ ي؛واظؿ، 111 :وباب يمول ال٭كآو، َأ: يگا -2

 .يال٭عٙايٌیػ الؿکحىق هع٘ؿ بى و١یؿ 





 
 

 

 باب چهارم:

  کنندگاناستهزاء آثار

 ٌاهل وه ٨ّل: 
 فصل اول: اثش اعحهضاء بش اعحهضاء کًًذگاو<  
 وم: اثش اعحهضاء بش جاهقه اعالهی>فصل د 
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  فصل اول: اثر استهساء بر استهساءکًًذگاو

 ٌاهل ؾو هبعد: 
 هبحث اول: اسجذاد 
  ٌاهل چهاق هٙلب:

 <هغلب اول: هذس بىدو خىيؼ 
 هغلب دوم: باعل ؽذو فملؼ<  
 هغلب عىم: صوال هالکیحؼ<  
 اػهغلب چهاسم: حشام بىدو ربیحه.  

 هحبث دوم: دس هقشض خؾن و فزاب خذاويذ بىدو 
 ٌاهل ؾو هٙلب: 

  هغلب اول: دس ديیا 
  هغلب دوم: دس آخشت 

 هبحج اول: ازتداد

 بىدو خىيؼهغلب اول: هذس 

باٌؿٓ و  باٌؿ. ٔؼىيً ظبلل هی ايؿ که هكجؿ، کا٨ك و ظبلل الؿم هیاش٘اٞ ي٘ىؾه اللهقظ٘هن٠ل٘ا 
و هبًای ایى اش٘اٞ اِىل  .اوث - یهىؾ و يّاقی -جك و بؿجك ال ک٩ك وقلیؿو کا٨ك اِلی ک٩كي ٤لیٛ
 .2باٌؿ ی کحاب و وًث هیٌك٠ی و اؾله

هایی که به ٘ىق هصما به ؾالیل اظکام پكؾاؼحه و ؾق ایى ابو ایى ؾالیل ؾق کحب اهل ٠لن، چه کح
 1ايؿو چه آيچه ٨٭ها ؾق ج٘اهی هفاهب ؾق باب ظکن هكجؿ و اظکام آو ـکك ي٘ىؾه 1ايؿ لی٧ ٌؿهؤلهیًه ج

                                                           
 يوبلهال٩٭ه اإل و ؛ٌیػ البىامٓ 1/181کام ٔظجىٔیط األ ي؛واهكائ، 11 :ظکام ال٘كجؿ، َأ يش٘اٞ ٨: ي٭ل اإليگا -2

 .يلظیل ،8/211ٓؾلحه ٔأو
 ابى ظصك و.... ،ال٘كام ٢ى ٌؿاؾ، وبلىبا ،ظکامه٘چىو: ؾالئل األ -1
باٌؿ شم ها ٠ًىايی جعث کحاب ظکن ال٘كجؿ هیکحابیک ال هفاهب اوبلهی؛ و ؾق ه٘ه ایى بًگك: کحب ٨٭ه ؾق هك -1

ٌكض »وكؼىی و « ال٘بىىٖ»ايؿ. به ٠ًىاو هرال بًگك به کحب اظًا٦ که ظکن هكجؿ قا ؾق کحاب الىیك ٠ًىاو ؾاٌحه
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اقلًٌ٘ؿ قشىٞ کًی، اولیى ؾالیلی که ؾق   باٌؿ. و چىو به هكیک ال ایى هكاشٟ اوبلهی ٌؿه هیذبث 
َل »٨كهىؾيؿ:  ىیؿ: قوىل الله گ باٌؿ که هی هی ایى لهیًه ؼىاهی یا٨ث، ظؿید ابى ٠بان  ٦ْ٤َ ةَػَّ

َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ    .«هك آيکه ؾیًً ٔاوبلمٓ قا ج٥ییك ؾاؾ، په او قا بکٍیؿ» 2«ِدي٩ُ٨َ 
اَل َُي٠ُِّ َدُم اْمؽٍِئ ُمْف٣ٍِ٢ إاِلَّ ةِإِْضَػى ذَََلٍث/ »: ٨كهىؾيؿ یابی که قوىل اللهو يیم ایى ظؿید قا هی

َػ إِي٥َانٍ  ْٓ ٍؽ َب ْٙ ٩ك وقلیؿو ب١ؿ ؼىو هیچ هىل٘ايی ظبلل يیىث هگك به ؼا٘ك یکی ال ایى وه: ک» 1«ُز
 ....«ال ای٘او آوقؾو و 

ُمْف٣ٍِ٢ إاِلَّ ةِإِْضَػى اَل َُي٠ُِّ َدُم اْمؽٍِئ »: ایى قهً٘ىؾ قوىل الله»گىیؿ:  هی  ياهام ٌا١٨
ی ک٩كی اوث که اٌؿ، ه٭ّىؾ ال آو کل٘هب په ال ای٘او هیوقلیؿو ، ک٩ك هىقؾ که یکی ال آو وه «ذَََلٍث 

، ؼىو ِاظبً قا که اقجکاب ليا، په ال الؾواز گكؾؾ، ه٘چًاو هىشب ظبلل ٌؿو ؼىو ِاظبً هی
باٌؿ که ؼىيً قا ظبلل  هىاقؾی هی ی ک٩ك الا ایًکه ه٭ّىؾ آو اوث که آو کل٘هکًؿ، یظبلل هی

کًًؿ که ه١ًای ایى  الله و وًث يبىی بك آو ؾاللث هی و کحاب ؛گكؾايؿ، هگك ایًکه ِاظبً جىبه کًؿ هی
َػ إِي٥َانٍ »: قهً٘ىؾ قوىل الله ْٓ ٍؽ َب ْٙ قا لهايی ؼىو ِاظبً  ،ک٩ك وقلیؿو په ال ای٘او آوقؾو «ُز

 .1«پكؾالین ؾالیل ایى هىٔىٞ ؾق شای ؼىؾ هی به گكؾايؿ که ال ک٩ك جىبه يکًؿ؛ و ظبلل هی
 ظکن هكجؿ بىیاق»گىیؿ:  ی هیاو هكجؿ و کا٨ك اِلی پكؾاؼحه و هیٌا١٨ی به ه٭اقيهوپه اهام 

چكا که الله ٠موشل با ٌكک وقلیؿو په ال ای٘او  ؛ال کىی اوث که پیىوحه هٍكک بىؾه اوث جك بمقگ
گكؾايؿ، یه جباه و يابىؾؽُ ٬بل ال ٌكک وقلیؿو ايصام ؾاؾه، ا٠٘ال ِالعی قا که ٌ  آوقؾو، ج٘اهی

که ؼؿاويؿ هح١ال، با ای٘او آوقؾو آيکه پیىوحه هٍكک بىؾه ٔهیچگاه به اوبلم قوی يیاوقؾهٓ ظالیؾق
جبییى ٨كهىؾيؿ کىی که پیىوحه هٍكک بىؾه و  و قوىل الله  بؽٍایؿ. ا٠٘ال پیٍیى وی قا هی  ج٘اهی

ٌىؾ و به هكؾی که ؾق لهاو هٍكک بؽٍیؿه هی ،جك هكجکب گكؾیؿهکه پیً ٌكکی هك، ؾهوپه اوبلم آوق
َٗ ٦ْ٤ِ َعْْيٍ »ىؾيؿ: بىؾيً اهىق ؼیك و يیکی قا ايصام ؾاؾه بىؾ، ٨كه َ٢ ـَ ٥َْ٢َج لََعَ ٤َا  ـْ َ

بكکث ه٘او » «أ

                                                                                                                                                         
 ابى ه٘ام.« ٨حط ال٭ؿیك

 پیٍحك جؽكیس آو گفٌث. -2
 پیٍحك جؽكیس آو گفٌث. -1
 و ؛ؼبلل، 128-121 :هل ال٘لل، َأظکام أ: يگا و ي؛قا١٨ ،22/221ٓالٍكض الکبیك ٔ و ؛111ٓ-21/111م ٔاأل -1

 ابى الً٘فق. ،1/288ٓهل ال١لن ٔأاالٌكا٦ ٠لی هفاهب 



 812  فصل اول: اثش اعحهضاء بش اعحهضاءکًًذگاو

 .2«کاقهای يیک بىؾ که هٍك٦ به اوبلم ٌؿی
ؿ، اظکاهی که هكبىٖ به ؼىو و هال و ٨كليؿاو وی کًاظکام هكجؿ قا ـکك هی  ي٨و چىو اهام ٬كا

آهؿه اوث: اگك  1ٌىيؿ: ؾق الصىاهك یابحؿا اظکاهی که بك ؼىؾ وی ٔهكجؿٓ هحكجب ه»گىیؿ:  باٌؿ، هی هی
ت ی وی ٠باقباٌؿ. و جىبه جىبه يکًؿ، ؼىيً هؿق اوث، اها اگك جىبه کًؿ، ؼىيً هع٩ىٚ و ه١ّىم هی

ی ٔؿ آو و يٍاو ؾاؾو آيچه پیٍحك ال ٌكک بكول ؾاؾه اوث، بلکه بایىحاوث ال: قشٞى به اوبلم و ؾگكگى
َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ »٨كهایؿ:  ... و ؾلیل آو قهً٘ىؾ يبىی اوث که هیی١ًی ای٘او قا اٜهاق کًؿ  َل ِدي٩ُ٨َ  و يیم  «٦ْ٤َ ةَػَّ

ٍؽ »ایًکه ٨كهىؾيؿ:  ْٙ َػ إِي٥َانٍ اَل َُي٠ُِّ َدُم اْمؽٍِئ ُمْف٣ٍِ٢ إاِلَّ ةِإِْضَػى ذَََلٍث/ ُز ْٓ   .1....«َب
ایى ظکن هكؾی بىؾ که هكجؿ ٌؿه و ال ؾیى بال گكؾؾ، اها ظکن ليی که ال اوبلم بالگٍحه و هكجؿ گكؾؾ، 

ؾق ظکن  ة٩یباٌؿ. اها ظً ه٘چىو ظکن هكؾ هكجؿ هی - ظ٘ؿأو  هالکي و ٌا١٨ي -ؾق يمؾ ش٘هىق ٠ل٘ا 
قا ٌىؾ؛ و ؾلیل آو ی ٌؿه و کٍحه ي٘یؿ: ليؿايايليی که هكجؿ ٌؿه با ش٘هىق ٠ل٘ا هؽال٩ث کكؾه و گ٩حه

له ؾق باب ؤايؿ که ج٩ّیل ایى هى، ـکك ي٘ىؾهٌؿه يّىَ ٠اهی که ؾق يهی ال ٬حل لياو ؾق شًگ واقؾ
 .1گفٌث« ظکن اوحهماء»ی١ًی  ؛وىم

 هغلب دوم: يابىد ؽذو فمل هشجذ
اهل وًث و ش٘ا٠ث آو اوث که: ؾق هیاو گًاهاو، هیچ گًاهی شم  سیکی ال اِىل ذابث ؾق هًه

 و اقجؿاؾ ٔؿ»گىیؿ:  هی  ةبىؾ و جباه گكؾؾ. ابى جی٘یا٠٘ال ايىاو يا اقجؿاؾ يیىث که به وبب آو ج٘اهی 
کًؿ، جًها اقجؿاؾ ها قا هعى و يابىؾ هیو ال هیاو گًاهاو، گًاهی که ج٘اهی ظىًات و يیکی جىبه اوث

 .1«باٌؿ هی
و ؼاقز ٌؿو وی ال و هكجؿی که ؾق وی ٌكوٖ اقجؿاؾ هع٭٫ گكؾیؿه و هىايٟ آو هًح٩ی گكؾؾ، به ک٩ك 

٦ْ٤َ »٨كهىؾيؿ:  اوث که قوىل الله   و ؾلیل آو ظؿید ٠بؿالله بى ٠بان ٌىؾ ؾیى ظکن هی
َ٘اْرُخ٬ُ٢هُ  َل ِدي٩ُ٨َ   ؛«ةَػَّ

                                                           
 ايؿ و ؾق هٙلب ؾوم جؽكیس آو ؼىاهؿ آهؿ.و هىلن جؽكیس کكؾه يٓ و ایى ظؿید قا بؽاق1/111ه٘او ٔ -2
 باٌؿ.هی ةاظح٘اال ال کحب هالکی -1
 .ي٬كا٨ ،11ٓ-21/11الفؼیكة ٔ -1
ؾلحه أوبلهی وال٩٭ه اإل و ؛ابى اله٘ام ،«وها ب١ؿها 8/31« ٔض ٨حط ال٭ؿیكٌك» بكای هٙال١ه ٬ىل اظًا٦ قشىٞ کى به: -1

 .يٌیػ: وهبة المظیل ،8/211ٓٔ
 ابى ال٭ین. ،88 :: کحاب الّبلة، َيگا و ؛22/100ٓهص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -1
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که ٌؽُ کا٨ك و هٍكک گكؾؾ و یا اها اقجؿاؾ و بالگٍث ال اوبلم چًاو»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی 
ایًکه به اهل کحاب بپیىيؿؾ، چىو بك اقجؿاؾ ؼىیً ب٘یكؾ، به اج٩ا٪ ٠ل٘ا ٠٘لً ظبٗ و يابىؾ و با٘ل 

آیات  که ال ایى ؾوحه .2«له پكؾاؼحه اوثؤگكؾؾ. ه٘چًاو که ٬كآو کكین ؾق هىأٟ هح١ؿؾی بؿیى هى هی
 ـیل اٌاقه ي٘ىؾ:  جىاو به هىاقؾهی

ٓۡ َقٖ هِيِِ٘ٙ ﴿ ٨كهایؿ: الله ٠موشل هی ُِٔ٘س ٖ يَۡؿدَِؽۡه  َٔ ٍَ َظجَِؽۡخ  ۦَو ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
َٜ ََكوِؿ  وَأ ُٚ ۡخ َو ُٕ َذيَ

ٓۡ ِِف  ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ
َ
ۡجَيةأ ۡضَدَُٰت  ٱٓأۡلِػَؿةِ  وَ  ٱلَّ

َ
ٍَ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
وَن  ٱنلٍّةرِ  َوأ ة َخَِٰلُ َٛ ٓۡ ذِي  یول» ]121الب٭كة: [ ﴾٢١٧ُٚ

 بك و آؼكت ایؾي ؾق ٌاوا٠٘ال یکىاي ىیچً كؾ،یب٘ ک٩ك ظال و ؾق بكگكؾؾ ؼىؾ ىیآئ ال ٌ٘ا ال که یکى
 .«هايًؿیه ؿاویشاو آو و ؾق باًٌؿیهٓ ؾولغٔ آجً اقاوی ٍاویو ا قوؾیه باؾ

َٖ وَ ﴿ م ٨كهىؾيؿ:یو ي ِي ٜاْ أَِب ٱَّلٍّ ثُ ؾٍّ ةٓءِ ََ ٌَ َ٘ة َوِّ ٜاْ  ٱٓأۡلِػَؿةِ َيَٰذِ ة ََكُٗ َٔ ۡوَن إَِلٍّ  ـَ ِۡ َُيۡ َٚ  ٗۚ ۡٓ ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ
َ
َظجَِؽۡخ أ

َُْٜن  َٕ  بیجکف قا هآ یشهاي یؿيیو ؾ یآو٘اي یؼىايؿي کحابٔ اتیآ که یکىاي» ]٠211كا٦: األ[ ﴾١٤٧َحۡك
 ٘اویا آؼكتٓ و کحاب و ظىاب هكگ ال ب١ؿ ٌؿو ليؿه و به اهثی٬ ؾق ؼؿأ هبل٬ات و به ؾاقيؿ

 یکىاي ىیچً هگك. ٌىؾیه هىؾهیبٓ و و با٘ل قوؾیه بك باؾ ايؿؾاؾه ايصام که یکیئ ا٠٘ال آوقيؿ، یي٘
 «ٌىيؿ؟یه ؾاؾه پاؾايٓ ايؿؿهیوقل که یو ک٩ك یو ه١أِ ايؿکكؾه که یکاقهائ بكابك ؾق شم

ْ ...﴿ ًکه ٨كهىؾيؿ:یو ا ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ْ َۡلَجَِػ َخ ٜا ُك َۡشَ
َ
ٜۡ أ َ َُْٜن َول َٕ  ٌكٮ اگك» ]11ي١ام: األ[ ﴾ڸَحۡك

 به ٌاو٘ا٠ث و ؼكهى ٌؿیه ٔائٟ كٌاویؼ و ا٠٘الٔ ق٨ثیه هؿق کكؾيؿیه آيچه هك ؿيؿ،یوقل هی
 .«ٓوىؼثیه ٌكٮ آجً

ٍَ ِإَوََل ﴿ و ٨كهىؾيؿ: وِِحَ إََِلۡ
ُ
ۡؽ أ ٌَ َٖ َوَّ ِي ٍَ  ٱَّلٍّ ُْ َٕ ٍّٖ َخ ۡكَخ ََلَۡعَجَؽ َۡشَ

َ
ٖۡ أ ِ ٍَ َّه ِٖٔ َرۡجِْ

 َٖ ِٔ  ٍّٖ َٜج ُُ َٖ َوََلَ  که اوث ٌؿه یوظ جى ال ًیپ ٥٘بكاویپ ٯیکای و به جى به» ]81المهك: [ ﴾ڡ ٱَّۡذَِِٰسِي
  .«بىؾ یؼىاه ايکاقاویل و ال ٌىؾیه و يابىؾ چیهٓ و گكؾؾیه پاؾاي یو ب با٘لٔ کكؾاقت یوقل ٌكٮ اگك

 ؾیگك آیات ٬كآيی که ؾق ایى لهیًه واقؾ ٌؿه اوث.  و
 ٌؿو ا٠٘ال بك ؾو يىٞ اوث: يابىؾی ٠ام و ؼاَ.  يابىؾ»گىیؿ:  هی  اهام ابى ٬ین

گًاهاو با  و يیم يابىؾ ٌؿو ج٘اهی ها با اقجؿاؾاها يابىؾی ٠ام ٠باقت اوث ال: يابىؾ ٌؿو ج٘اهی يیکی
 جىبه. 

ها با بكؼی گًاهاو و بال١که؛ و يابىؾ ٌؿو ظىًات و يیکیو يابىؾی ؼاَ که ٠باقت اوث ال: 

                                                           
 ٓ.111-1/111هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -2
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گیكؾ که ؾاللث ٬كآو و وًث و آذاق و  ایى ظبٗ و يابىؾی شمئی بىؾه و جًها بكؼی ال ا٠٘ال قا ؾق بك هی
 ا٬ىال ائ٘ه بك آو، پیٍحك گفٌث. 

یک ال ای ال هكکًؿ، يیم ١ٌبهها ؾیگكی قا با٘ل و يابىؾ هییک ال آوو ال آيصا که ک٩ك و ای٘او، هك
که اگك آو ١ٌبه بمقگ باٌؿ به ؼا٘ك آو و یی ال ؾیگكی جؤذیك ؾاقؾ، چًاوهاها ؾق يابىؾی ١ٌبه یا ١ٌبهآو

 .2«گكؾؾ های لیاؾی ال ؾیگكی يابىؾ و با٘ل هیؾق ه٭ابلً ١ٌبه
٠٘الً ظبٗ و ا  به اج٩ا٪ ٠ل٘ا ج٘اهی - وال١یاـ بالله ج١الی -بًابكایى هك آيکه بك ک٩ك و اقجؿاؾ ب٘یكؾ 

باٌؿ، آو اوث که آیا به هصكؾ  ای که ؾق ایى لهیًه هىقؾ اؼحبل٦ ائ٘ه هیلهؤگكؾؾ، لیکى هى يابىؾ هی
گكؾؾ یا ایًکه ظبٗ و يابىؾی ٠٘ل هًىٖ بك هكؾو ٌؽُ بك ک٩ك و اقجؿاؾ  اقجؿاؾ ٌؽُ، ٠٘لً يابىؾ هی

 باٌؿ؟  هی
و  گكؾؾ ، ا٠٘ال وی به کلی يابىؾ هیؾ ٌؽُبك ایى باوقيؿ که به هصكؾ اقجؿا ةبىظًی٩أو  ٯاهام هال

گىیؿ: هیچ یک ال ا٠٘ال  هی يظ٘ؿ هبًی بك ه٘یى ٬ىل يیم واقؾ ٌؿه اوث؛ اها اهام ٌا١٨أقوایحی ال اهام 
گكؾؾ هگك آيکه ؾق ظالی ب٘یكؾ که کا٨ك و هكجؿ  کىی که هكجؿ ٌؿه به هصكؾ اقجؿاؾ وی، يابىؾ و با٘ل ي٘ی

له واقؾ ٌؿه، بك ه٘یى ٬ىل ؤق یکی ال ؾو قوایحی که ال ایٍاو ؾق ایى هىظ٘ؿ يیم ؾأبىؾه اوث. و اهام 
 .1«باًٌؿ هی

له ؾق ؼبل٨ی که ؾق هىقؾ هىل٘ايی که ظس ي٘ىؾه و وپه هكجؿ ٌؿه و په ال آو اوبلم ؤو ِىقت هى
په ال اوبلم آوقؾِو هصؿؾ، بك وی »گىیؿ:  ؾق ایى لهیًه هی ٯؾهؿ که اهام هالآوقؾه، ؼىؾ قا يٍاو هی

ال اقجؿاؾ، به شا آوقؾه با اقجؿاؾ وی ال بیى ق٨حه و  چكا که ظصی که پیً ؛س به شا آوقؾاللم اوث که ظ
چكا که ٔبا اوبلم آوقؾو  ؛ی ظس بك وی اللم يیىثگىیؿ: ا٠اؾه هی  يؾه ٌؿه اوث. اها اهام ٌا١٨يابى

 .1«ٔکه پیٍحك ؾق ظال اوبلم ايصام ؾاؾهٓ با٬ی اوثهصؿؾٓ ٠٘ل وی 
کىايی که ه١ح٭ؿ به يابىؾ ٌؿو ا٠٘ال به هصكؾ اقجؿاؾ هىحًؿ، به آیاجی که ؾق ایى لهیًه به ٘ىق هٙل٫ 

ايؿ، ه٘چىو آيکه الله ای به ٬یؿ هكؾو بك اقجؿاؾ يٍؿه اوث، اوحؿالل شىحهها اٌاقهواقؾ ٌؿه و ؾق آو

                                                           
 .88 :کحاب الّبلة، َ -2
 ي؛ابى ال١كب، 2/211ٓظکام ال٭كآو ٔأ ي؛ب٥ؿاؾ ،1/2180ٓال١٘ىية ٔ ؛ؼبلل، 111-118 :ظکام ال٘لل، َأ: يگا -1

ال٩حاوی  و ؛ابى جی٘یة ،22/100ٓٓ و 111ٔ-1/111وی ٔهص٘ىٞ ال٩حا ي؛٬ك٘ب ،1/11ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل
ٓ 1/212ٔ ظاٌیحه الص٘ل ، ويابى ظصك الهیح٘ٓ، 11-2/11ك ٠ى ا٬حكا٦ الکبائك ٔالمواش و ؛1/182ٓالحاجاقؼايیة ٔ

 .يٓ وظاٌیحه للصكؾاي1/113يام ٨ٔحط ال١بلم بٍكض هكٌؿ األ و ي؛ولی٘او الص٘یل
 .يكبابى ال١ ،2/211ٓظکام ال٭كآو ٔأ: يگا -1
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ٍَ ...﴿ ٨كهایؿ:٠موشل هی ُْ َٕ ٍّٖ َخ ۡكَخ ََلَۡعَجَؽ َۡشَ
َ
ٖۡ أ ِ  کكؾاقت یوقل کٌك اگك» ]81المهك: [ ﴾...َّه

 .«ٌىؾیه و يابىؾ چیهٓ و گكؾؾیه پاؾايیو ب با٘لٔ
َُْٜن ... ﴿ ٨كهایؿ:م ایًکه هییو ي َٕ ْ َحۡك ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ْ َۡلَجَِػ َخ ٜا ُك َۡشَ

َ
ٜۡ أ َ  اگك» ]11ي١ام: األ[ ﴾ڸَول

-٘ا٠ث و ؼكهى ٌؿیه ٔائٟ كٌاویؼ و ا٠٘الٔ ق٨ثیه هؿق کكؾيؿیه آيچه هك ؿيؿ،یوقل هی کٌك

قا هىقؾ ؼٙاب  ايؿ: ایى آیه قوىل الله ی وىقه لهك گ٩حهو ؾق هىقؾ آیه «ٓوىؼثیه کٌك آجً به ٌاو
هعال و  لیكا ٌك٠ًا اقجؿاؾ ال وىی قوىل الله  ،باٌؿ هی و ه٭ّىؾ ال آو اهث قوىل الله ٬كاق ؾاؾه

 ٤یكه٘کى اوث. 
و ایى هؽا٘ب ٬كاق  باٌؿ. هی گىیًؿ: بلکه ؼٙاب آیه قوىل الله  هی  ياها اِعاب اهام ٌا١٨

با وشىؾ هًملث و  ؾاقؾ که اگك قوىل الله  باٌؿ و ؾق وا٬ٟ بیاو هی ؾاؾو پیاهبك ال قوی ج٥لیٛ بك اهث هی
ه چگىيه ؼىاهؿ بىؾ ا٠٘ال ٌ٘ا اگك ٌىؾ، پ ٌكی٧ و واالیً ٌكک بىقلؾ، ٠٘لً يابىؾ هی شایگاه

 .2«ٌكک بىقلیؿ؟
ۡخ ﴿ ی وىقه ب٭كه که هكؾو بك اقجؿاؾ قا ـکك ي٘ىؾه:ؾق پاوػ به اوحؿالل به آیه ةاها ٠ل٘ای هالکی ُٕ َذَي

َٜ ََكوِؿ   ُٚ یًصا به ٠ًىاو ٌك٘ی ـکك ٌؿه، به ایى ؾلیل اوث که اها ایًکه هكؾو بك اقجؿاؾ ؾق ا»ايؿ: گ٩حه ﴾َو
بؿاو ه١ل٫ کكؾه اوث، بؿیى ه١ًا که هك آيکه کا٨ك  ،شاوؾايگی ؾق آجً قا به ٠ًىاو هصالات ؼلىؾ و

ايؿالؾ و هك آيکه ٌكک وقلؾ  ب٘یكؾ الله ٠موشل بك اوان ایى آیه او قا شاوؾايه و بكای ه٘یٍه ؾق آجً هی
-باٌؿ که ؾق بكگیكيؿه ؾو آیه هی ،گكؾؾ، بًابكایى ؾق وا٬ٟ ایى بك اوان آیات ؾیگكی ٠٘لً يابىؾ و جباه هی

ؼٙاب آو  ؾهىق باًٌؿ. و هك آو اهكی که قوىل الله  ی ؾو ه١ًای هح٩اوت و يیم  ؾو ظکن هؽحل٧ هی
 .1«ذابث گكؾؾ باٌؿ هگك آيچه که اؼحّاَ آو به قوىل الله  ٬كاق گك٨حًؿ، يیم هحىشه اهحً هی

لىؾ و شاوؾايگی ؾق آجً اوث و ايؿ که ٌكٖ ٨ىت ٌؿو هحىشه ؼبیاو ؾاٌحه ةاها ایًکه ٠ل٘ای هالکی
چكا که آیه جًها ظبٗ و يابىؾی ٠٘ل قا بك هكؾو بك  ىٖ به ظبٗ و يابىؾی ٠٘ل، شای جؤهل ؾاقؾ؛يه هكب

ٓۡ َقٖ هِيِِ٘ٙ ﴿ ٨كهایؿ: اقجؿاؾ ه٭یؿ کكؾه اوث، الله هح١ال هی ٖ يَۡؿدَِؽۡه ُِٔ٘س َٔ َٜ ََكوِؿ   ۦَو ُٚ ۡخ َو ُٕ َذَي
ۡقَؿَٰ 
َ
ٍَ َظجَِؽۡخ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ٓۡ ِِف وَأ ُٛ ۡجَيةُْ  ؼىؾ ىیآئ ال ٌ٘ا ال که یکى یول» ]121الب٭كة: [ ﴾ٱٓأۡلِػَؿةِ  وَ  ٱلَّ

 .«قوؾیه باؾ بك و آؼكت ایؾي ؾق ٌاوا٠٘ال یکىاي ىیچً كؾ،یب٘ ک٩ك ظال و ؾق بكگكؾؾ

                                                           
 .ي٬ك٘ب ،1/11ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل ي؛ابى ال١كب ،2/211ٓظکام ال٭كآو ٔأ: يگا -2
 .ي٬ك٘ب ،11ٓ-1/11ظکام ال٭كآو ٔ: الصاهٟ أليگا و ي؛ابى ال١كب ،2/211ٓظکام ال٭كآو ٔأ -1
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هكؾو  به ؼا٘ك اقجؿاؾ قا هٙل٫ و بؿوو ٬یؿ م ؼؿاويؿ هح١ال ؾق آیات ؾیگكی، ظبٗ و يابىؾی ٠٘لیو ي
ی اِىلی که بیايگك آو اوث که: بك آو، ـکك ي٘ىؾه اوث، لفا هع٭٭یى اهل ٠لن ؾق قاوحای ٠٘ل به ٬ا٠ؿه

. »..گىیؿ:  هی  ايؿ. هیح٘يآیات هٙل٫ قا بك آیات ه٭یؿ ظ٘ل ي٘ىؾه 2گكؾؾ هٙل٫ بك ه٭یؿ ظ٘ل هی
اول، به ؼا٘ك ایى ٬ىل الله  یبك اقجؿاؾ ؾق آیه ٌىؾ ٬یؿ هكؾِو  گكؾؾ و گ٩حه ي٘ی هٙل٫ بك ه٭یؿ ظ٘ل هی

ۡضَدَُٰت ﴿ هح١ال بىؾه:
َ
ٍَ أ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
وَن  ٱنلٍّةرِ  َوأ ة َخَِٰلُ َٛ ٓۡ ذِي گىیین: ایًکه آو ٔهكؾو  چكا که ها هی ﴾٢١٧ُٚ

قا ٬یؿی بكای ب١ؿ ال آو ؾق يٝك ٌؿ اهكی جع٭ی٭ی اوث اها ایًکه آوبا بك ک٩كٓ ٬یؿی ؾق يابىؾی ٠٘ل هی
 .1«گىیین ٌؿ، لفا ها اهك جع٭ی٭ی قا گك٨حه و هعح٘ل قا جكک هیبا بگیكین، اهكی هعح٘ل هی

ِ ﴿ ؾق ج٩ىیك ایى کبلم الله هح١ال: ي٠بلهه و١ؿ ٖ يَۡسُىۡؿ ث َٔ ِٖ َو يَؿَٰ ُٙ  ٱۡۡلِ ُْ َٕ ۡؽ َظجَِػ َخ ٌَ  ﴾ۥَذ
ی١ًی هك آيکه به الله ٠موشل و آيچه ای٘او آوقؾو بؿاو واشب اوث، ه٘چىو »گىیؿ:  یه ]1ال٘ائؿة: [

به ٌك٘ی که بك  ها کا٨ك ٌىؾ، بؿیى جكجیبپیاهبكاو یا شمئی ال ٌكائٟ، ک٩ك وقلیؿه و بؿاو کحب آو٘ايی و
ٖ يَۡؿدَِؽۡه ﴿ ٨كهایؿ: که الله ٠موشل هی ٌىؾ، ه٘چًاو ظبٗ و يابىؾ هی٠٘لً ک٩ك ؼىیً ب٘یكؾ،  َٔ َو
ٓۡ َقٖ هِيِِ٘ٙ  ٓۡ  ۦُِٔ٘س ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ

َ
ٍَ َظجَِؽۡخ أ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
َٜ ََكوِؿ  وَأ ُٚ ۡخ َو ُٕ ۡجَيةِِف  َذيَ ٍَ  ٱٓأۡلِػَؿةِ  وَ  ٱلَّ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
َوأ

ۡضَدَُٰت 
َ
وَن  ٱنلٍّةرِ  أ ة َخَِٰلُ َٛ ٓۡ ذِي ی کىايی ؼىاهؿ بىؾ که ؾق هىقؾ ی١ًی: و او ؾق آؼكت ال لهكه ﴾٢١٧ُٚ

  .1«ايؿٌاو ؾچاق لیاو ٌؿه و به ٌ٭اوت ه٘یٍگی گك٨حاق آهؿههایؼىؾ و اهىال و ؼايىاؾه
ؾق ایى  «افوابل افصق  من افؽؾم افطق »با آيچه اهام ابى ٬ین ؾق کحابً  له قاؤاها وؽى ال ایى هى

له قا ؾق ـهى ؾاٌحن و بىیاق ؤه٘ىاقه ایى هى»گىیؿ:  قواين، آيصا که هیلهیًه ـکك ي٘ىؾه، به پایاو هی
ظكیُ بىؾم جا به ٬ىل ِىاب ؾق آو ؾوث یابن، اها هیچکه قا يؿیؿم که به ٘ىق ٌا٨ی و کا٨ی ٔو ٬ايٟ 

والله  -آیؿ له پكؾاؼحه و ؾیؿگاه ِعیط قا اوحؽكاز ي٘ایؿ؛ اها آيچه ٔال اؾلهٓ بك هیؤکًًؿهٓ بؿیى هى
ها یکؿیگك قا ؾ٨ٟ ي٘ىؾه و ؾق بكابك یکؿیگك ها و بؿی آو اوث که ظىًات و ویئات، ؼىبی - ٠لنأج١الی 

                                                           
قؤة ؛ ابى الًصاق ،121ٓ-1/131ٌكض الکىکب الً٘یك ٔ بكای هٙال١ه ایى ٬ا٠ؿه يگا:« ال٘ٙل٫ یع٘ل ٠لی ال٘٭یؿ» -2

 ٠بؿالله بى ِالط ال٩ىلاو.ٌیػ ، 31-31 :ٌكض الىق٬ات، َ و ؛ابى ٬ؿاهة ،231ٓ-1/232الًاٜك ٔ
 .يقا١٨ ،22/211ٓ: الٍكض الکبیك ٔيگا و ؛181ٓ-1/188وبلم هٟ المواشك ٠ٔبلم ب٭ىاٟ٘ اإلاإل -1
له که آیا ظبٗ و يابىؾی ٠٘ل به هصكؾ اقجؿاؾ اوث یا ایًکه ؤٓ ؾق هىقؾ ایى هى221 -221/ 1جیىیك الکكین الكظ٘ى ٔ -1

که چًیى پاوػ ؾاؾيؿ: هكؾو  ال ي٘ىؾمئع٘ؿ بى ِالط ال١ری٘یى ول ٌیػ ههكؾو بك اقجؿاؾ و ک٩ك ؾق آو ٌكٖ اوث، ا
ی ب٭كه اوحؿالل ي٘ىؾيؿ، په به ایٍاو گ٩حن: ی وىقهو ؾق ایى لهیًه به آیه ؿاؾ ؾق ظبٗ و يابىؾی ٠٘ل ٌكٖ اوثبك اقج

ىيؿ که الله هح١ال ٌ ی ه٭یؿ ظ٘ل هیآیات هٙل٫ بك ایى آیه»ؾق ایى لهیًه آیات هٙل٫ واقؾ ٌؿه اوث، په ٨كهىؾ: 
ٓۡ َقٖ هِيِِ٘ٙ ﴿ ٨كهىؾيؿ: هی ُِٔ٘س ٖ يَۡؿدَِؽۡه  َٔ ٓۡ  ۦَو ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ

َ
ٍَ َظجَِؽۡخ أ ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
َٜ ََكوِؿ  وَأ ُٚ ۡخ َو ُٕ  .﴾...َذَي
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ال آِو اووث  و ظکن اوث لب بىؾه و بك ه٥لىب چیكه ٌؿهگیكؾ که ٤ا و ظکن به آو ج١ل٫ هی ٬كاق ؾاقيؿ
-قو چىو ظىًات و يیکیقوؿ که گىیا ه٥لىب اِبًل يبىؾه اوث، ال ایىبه يٝك هی ظحی که گاهی چًاو

و يیم  کًؿهای بىیاق وی، ویئات و گًاهايً قا هعى هیهای بًؿه ٤الب و چیكه باٌؿ، ظىًات و يیکی
باٌؿ  های بىیاقی هیاهاو، ظىًات و يیکیی وی ال گًی جىبه هك لهاو که ال گًاهاو جىبه کًؿ، يحیصه

ٌىؾ، په چىو بك جىبه  هایی که به وبب گًاهاو يابىؾ ٌؿه، ا٨موؾه هیکه قٌؿ یا٨حه و بك ظىًات و يیکی
گًاهايی که پیٍحك هكجکب  کكؾو ٠مم قا شمم ي٘ىؾه و ِاؾ٬ايه ال ِ٘ین ٬لب بؿاو قوی آوقؾ، ج٘اهی 

هی ی ال گًاه، ؾیگك گًاچكا که جىبه کًًؿه؛ ايؿِبًل وشىؾ يؿاٌحهٌىؾ که گىیا ا گكؾیؿه، چًاو يابىؾ هی
ؾق هىقؾ کاقهای يیک ؼىیً  په ال اوبلم آوقؾو، ال قوىل الله  بك او يیىث. ظکین بى ظمام 

ال ئبىؾو ايصام ؾاؾه بىؾ، و ی قظن و ا٠٘ال يیکی که ؾق لهاو هٍكکه٘چىو آلاؾ کكؾو ٤بلم و ِله
٥َْ٢َج لََعَ ٤َا »بؿو ٨كهىؾيؿ:  گكؾؾ؟ په قوىل الله ها ذىابی يّیب او هیکه آیا به ؼا٘ك آو ي٘ىؾ ـْ َ

أ
َٗ ٦ْ٤ِ َعْْيٍ  َ٢  .2«بكکث ه٘او کاقهای ؼیك بىؾ که هٍك٦ به اوبلم ٌؿی» «ـَ

ها قا که با ٌكک وقلیؿو با٘ل اها ا٬حٕای ایى ظؿید آو اوث که اوبلم ذىاب آو ظىًات و يیکی
هایی که پیٍحك ايصام و چىو ال ٌكک جىبه ي٘ىؾ، ذىاب ظىًات و يیکی ؿ، بؿو بالگكؾايؿٌ هیهعىىب 

ای ي٘ایؿ، ج٘اهی ی يّىض و ؼالّايه و ِاؾ٬ايهؾاؾه بىؾ، بؿو بالگكؾايؿه ٌؿ. لفا چىو بًؿه چًیى جىبه
ها قا ال بیى آوی هایی که پیً ال آو هكجکب گكؾیؿه، يابىؾ گكؾیؿه و ؾق وا٬ٟ جىبه وی ه٘هویئات و بؿی

له با هرالی بیٍحك ؤٌىؾ. و ایى هى هایی که پیً ال آو ايصام ؾاؾه، هیو هىشب بالگٍحى ذىاب يیکی بكؾهی
که جب کكؾو و  باًٌؿ ه٘چًاو های ٬لبی هیگكؾؾ و آو ایًکه: ویئات و گًاهاو ال بی٘اقی وأط هی

هكْ و بی٘اقی ؼىؾ به ٘ىق کاهل ٩ٌا هكیٓ چىو ال  های شى٘ايی هىحًؿ؛ؾقؾهًؿ ٌؿو، ال بی٘اقی
گكؾؾ و چه بىا که  وی بؿو بال هیبه ؾوث آوقؾ، ٬ىت و ٬ؿقت پیٍیى   یابؿ و وبلهحی ؼىؾ قا به ج٘اهی

یً ال پیً باٌؿ، ظحی که گىیا اِبًل ١ٔی٧ يگكؾیؿه اوث. ؾق وا٬ٟ ٬ىت و ٬ؿقت پیً ال بی٘اقی به ب
و ِعث و ٠ا٨یث و  باًٌؿی گًاهاو هیی به هًملهو هكْ و بی٘اق های ه٘او ظىًات و يیکیهًمله

ای هىحًؿ که به ؼا٘ك ٧١ٔ وبلهحی هكگم وبلهحی به هًمله جىبه؛ و ه٘چًاو که ال هیاو بی٘اقاو ٠ؿه
 ٌاو آيچًاوکه ِعث و وبلهحی یابًؿ و يیم کىايی هىحًؿِعث و وبلهحی ابحؿایی ؼىیً قا بال ي٘ی

گىيه بؿو به وبلهحی ها بؿیٍاو بالگٍحه و ایىاوباب و ٬ؿقت ؾ٨ٟ آوکه پیٍحك بىؾه، به ؼا٘ك اوحىاقی 
                                                           

ٓ وا٘كا٨ه 1/111ٓ، ٨حط 2118ٔٔ ٌ٘اقهولن، أالٍكک ذن  ي، کحاب المکاة، باب هى جّؿ٪ ٨يبؽاقبه قوایث  -2
 يٓ، يىو231ٔ ٌ٘اقهولن ب١ؿه، أـا ای٘او، باب بیاو ظکن ٠٘ل الکا٨ك هىلن، کحاب اإل ٓ، و1331، 1111، 1110ٔ
ٔ1/133.ٓ 
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ٌاو به ؼا٘ك ٬ىت اوباب ٠ا٨یث بك ای هىحًؿ که وبلهحیها ٠ؿهو ال هیاو آو گكؾؾ. ی ؼىؾ بال هیاولیه
گكؾؾ، ظحی که چه بىا  ها بال هیوعث و ٬ىت و يٍاٖ بىیاق بیٍحكی به آاوباب ٧١ٔ و بی٘اقی، با ِ

بی٘اقی وی وبب ٠ا٨یث و جًؿقوحی بیً ال پیً او گٍحه اوث، ه٘چًاو که ٌا٠ك  ایى هكْ و
 گىیؿ: هی

 فعاااااال ظتبااااااک حمؿااااااود ظواؿبااااااه
 

 جساااااام بافعؾااااالورباااااام صاااااحت إ 
 

هایی که به وبب بی٘اقی ٌایؿ که وكليً و هبلهث جى، ٠ىا٬ب ؼىبی ؾاٌحه باٌؿ، چه بىا بؿو»
 .2«ِعث ؼىؾ قا بالیا٨حًؿ

 هالکیث ویهغلب عىم: صایل ؽذو 
ال  باٌؿ. کیث هكجؿ يىبث به اهىالً هیگكؾؾ، هبعد هال ال ش٘له آذاق اقجؿاؾ که بك هكجؿ هحكجب هی

هًىل هالکیث وی ایى شهث که آیا با هكجؿ ٌؿو ٨كؾ، هالکیث وی يىبث به اهىالً لایل گكؾیؿه یا ایًکه 
 گكؾؾ؟  ی هالکیث وی يىبث به اهىالً به کلی لایل هیهای ِىقت و ؾق چه ِىقت یا با٬ی و پا بكشاوث

 بك آو اج٩ا٪ يٝك ؾاقيؿ و آو ایًکه:  ج١الیاللهقظ٘هن ةقب١أ ةئ٘أپكؾالین که  هی ؾق ایى لهیًه به هىائلی
ال اهل ٠لن قا که به ؼا٘ك ؾاقین، اش٘اٞ ؾاقيؿ که چىو هكجؿ ال  هكیک»گىیؿ:  هی ابى هًفق 

 .1ٌىؾ اوبلم بال گكؾؾ، اهىالً به وی بالگكؾايؿه هی اقجؿاؾي جىبه کكؾه و به
ال اهل ٠لن قا که ؾق ؼا٘ك ؾاقین، بك آو اش٘اٞ ؾاقيؿ که  هكیک»گىیؿ:  م ؾق شایی ؾیگك هیو يی

که کٍحه يٍىؾ یا ایًکه بك اقجؿاؾ  گكؾؾ البحه هاؾاهی هالکیث هكجؿ بك اهىالً با اقجؿاؾ وی لایل ي٘ی
ها الله بموؾی ؾق هىقؾ آوٌاءواایى هىائلی اوث که و  عكب هلع٫ يگكؾؾكؾ و یا به ؾاق الؼىیً ي٘ی

 .1«گىیین وؽى هی
ؾق هىقؾ  يو به ؼا٘ك اقجؿاؾي کٍحه يٍىؾ، اهام ٌا١٨ وبلم با٬ی ب٘ايؿاإل ٌؿه و ؾق ؾاق اها آيکه هكجؿ

ها ٨كليؿايی چىو هكؾی هكجؿ ٌؿه و با ایى ظال ؾق ٌهك بىؾه و ِاظب کًیمايی ٔکه ال آو»گىیؿ:  وی هی
                                                           

 .11-11 :الىابل الّیب، َ -2
 .يك: وهبة المظیلؾکح ،8/281ٓؾلحه ٔأو يوبله: ال٩٭ه اإليگا و ؛1/281ٓهل ال١لن ٔأٌكا٦ ٠لی هفاهب اإل -1
گىیًؿ: اهىالً جى٬ی٧ گكؾیؿه و ال جّك٦ ؾیؿگاه بىیاقی ال ائ٘ه که هیٓ؛ و ایى با 8/281ٓ، وبًگك: 1/281ٔه٘او ٔ -1

باٌؿ و هكآيکه ٬ائل به لوال گكؾؾ جا ایًکه ظال و ؤٟ وی قوٌى و جبییى گكؾؾ، ؾق ج١اقْ ي٘یؾق اهىالً هًٟ هی
٭١ٙی هالکیث ، ه٭ّىؾٌاو لوال و لایل گكؾیؿو هةو بكؼی ال ٌا١٨یة باٌؿ ه٘چىو ظ٩ًیهلکیث هكجؿ با اقجؿاؾ هی

-8/83ٌكض ٨حط ال٭ؿیك ٔ و ي؛قا١٨ ،22/211ٓ. بًگك: الٍكض الکبیك ٔباٌؿوی جا قوٌى ٌؿو ظال و ؤٟ وی هی
 ابى اله٘ام. ،10ٓ
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باٌؿ؛ و يیم ِاظب اهىال و ظیىايات و اهىالی ؾیگك باٌؿ،  ؾاقؾٓ و بكؾگاو و کًیماو هؿبك و هکحىب 
م ولؿ ألؿٓ و کًیمايی که ٤یك ال م وألً جى٬ی٧ گكؾیؿه و ال ه٘ؽىابگی با هاؾق ٨كليؿايً ٔااهى ج٘اهی 

گكؾؾ؛ و جى٬ی٧ اهىالً بؿیى ِىقت اوث که اهىالً يمؾ هكؾی ٠اؾل به اهايث گفاقؾه ؾاقؾ، هًٟ هی
  .2...«ٌىؾ ليی ٠اؾل به اهايث گفاقؾه هیٌىؾ، اها ليايی که وی ِاظب آياو اوث، به يمؾ  هی

باب »و بیاو ؾاٌحه:  ٠ًىاو ـکك ي٘ىؾهجعث ایى  بابی «هل ادؾلأحؽام أ»و اهام ؼبلل ؾق کحابً 
گكؾؾ جا ٠بؿالله قوایث ٌؿه که گ٩حه اوث: چىو ٌؽّی هكجؿ ٌىؾ، اهىالً جى٬ی٧ هیي بأآيچه ال 

  .«ایًکه و١ٔیث وی قوٌى و آٌکاق گكؾؾ
ال گكؾیؿ که ئي٘ایؿ که ال ایٍاو ؾق هىقؾ اهىال هكجؿ وظ٘ؿ ـکك هیأو ؾق ایى باب، قوایاجی قا ال اهام 

هل گكؾیؿه و ؤگكؾؾ و ؾق ظال و ؤٟ وی ج گىیًؿ اهىالً جى٬ی٧ هی پاوػ گ٩حًؿ: بكؼی ال هكؾم هی ؾق
گكؾؾ ٌایؿ که جىبه کًؿ و  گىیؿ: اهىال هكجؿ جى٬ی٧ هی و يیم هی که به اوبلم بالگكؾؾٌىؾ، ٌایؿ  ِبك هی

 .1«به اوبلم بالگكؾؾ
و ایى ٬ىل و  ٌىؾ هالکیث وی ظکن ي٘ی، به لوال به هصكؾ اقجؿاؾ ٌؽُ»گىیؿ:  هی و ابى ٬ؿاهه 

گىیؿ: هك آيکه ال اهل ٠لن قا که ؾق ؼا٘ك ؾاقین، بك ایى  باٌؿ. ابى هًفق هی ؾیؿگاه اکرك اهل ٠لن هی
  .1هىاله اش٘اٞ ؾاقيؿ

كؾ، با هكؾيً هلکیث وی لایل  بًابكایى چىو هكجؿ به ؼا٘ك اقجؿاؾي کٍحه ٌؿ یا ایًکه بك اقجؿاؾ ه 
 .1...«هايؿ ال اقجؿاؾ به اوبلم بالگكؾؾ، هالکیث وی بك اهىالً اب٭اء گكؾیؿه و با٬ی هیو اگك په  گكؾؾ هی

بىیىو٧ بك ایى باوقيؿ که هلکیث هكجؿ ال اهىالً لایل يٍؿه و يیم اهىالً أو هع٘ؿ بى ظىى و 
آوقؾٓ  هیهیكؾ یا ایًکه اوبلم گكؾؾ، جا ایًکه ظال و ؤٟ وی قوٌى گكؾؾ ٔکه آیا بك اقجؿاؾ هی جى٬ی٧ ي٘ی

ال ٌا١٨یه  يو هم .1باٌؿ جا ایًکه به ؼا٘ك اقجؿاؾ کٍحه ٌىؾ بلکه پیىوحه اهىالً جعث جّكت وی هی

                                                           
، 231 :اظکام ال٘كجؿ، َأ و ؛10-88 :ظکن ال٘كجؿ، َ ي؛قا١٨ ،22/211ٓ: الٍكض الکبیك ٔيگا و ؛21/108ٓم ٔاأل -2

 ، ؾ.شبك هع٘ىؾ.118 :ؿیى، َظکام الكؾة وال٘كجأ و ي؛واهكائ
 ابى ٬ؿاهة. ،111ٓ-21/111ٔ ي: ال٥ً٘يگا و ؛113 :َ -1
 ٓ.1/281هل ال١لن ٔأٌكا٦ ٠لی هفاهب اإل -1
، ؾ. 111-118 :ظکام الكؾة وال٘كجؿیى، َأ: يگا و .113ٓ-8/111ٔ يٌكض المقکٍ ؛ابى ٬ؿاهةٓ 21/111ٔ يال٥ً٘ -1

و  ةبىظًی٩أظ٘ؿ يیم هفهب اهام أو  ي، و ایى ؾیؿگاه اهام ٌا١٨يواهكائ، 231 :اظکام ال٘كجؿ، َ شبك هع٘ىؾ، و
 .ي٬كا٨ ،11ٓ-21/11الفؼیكة ٔ و ؛ابى اله٘ام ،10ٓ-8/83بًگك: ٌكض ٨حط ال٭ؿیك ٔباٌؿ. هالک هی

 ابى اله٘ام. ،10ٓ-8/83: ٌكض ٨حط ال٭ؿیك ٔيگا -1
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  .2باٌؿ يیم بك ایى ؾیؿگاه هی
ال ایى ؾیؿگاه  يو اهام يىو گكؾؾ هلکیث وی با اقجؿاؾ لایل هیال ٠ل٘ا بك ایى باوقيؿ که  گكوه وىهی 

وم آو اوث که با اقجؿاؾ ٌؽُ هلکیث وی ال اهىالً لایل و ؾیؿگاه ؾ»گىیؿ:  ظ٘ایث ي٘ىؾه و هی
 .1«باٌؿ... له هیؤگكؾؾ و ه٘یى ٬ىِل ِعیط ؾق هى هی

که بكؼی ه١ح٭ؿ به لوال هالکیث باٌؿ چًاو ه٘ايٙىق که بیاو گكؾیؿ، وه ؾیؿگاه ؾق ایى لهیًه هی
ه١ل٫ ؾايىحه و بكؼی به لوال ٌؽُ با اقجؿاؾ بىؾيؿ و بكؼی لوال هلکیحً قا به هكؾو بك اقجؿاؾ و ک٩ك 

ای که ظ٫ جّك٦ ؾق اهىالً ال ، ه١ح٭ؿ بىؾيؿ به گىيهاقجؿاؾ، لیکى لوال ه٭١ٙی هلکیث وی به هصكؾ
 ٌىؾ. چًیى ق٨حاق هیچًاو که با اهىال کىؾک ؼكؾوال گكؾؾ ه٘ وی وا٬ٗ ٌؿه و اهىال وی جى٬ی٧ هی

باٌؿ که به ؼا٘ك جكن ال ٘ىاليی  هایی هیبكؼاوحه ال ؾالیل و ٠لث ،اها هكیک ال ایى ا٬ىال وه گايه
باٌؿ،  ي٘ی له ؾق ایى هبعدگًصایً بىٗ ایى هىؤو ال ٘ك٨ی  ها ؼىؾؾاقی ي٘ىؾمـکك آوله ال ؤٌؿو هى

ؾاقین و آو ؾیؿگاه  له قا بیاو هیؾق هىؤ - وال١لن ٠ًؿ الله ج١الی -لیکى ؾق ایًصا ٬ىل و ؾیؿگاه قاشط 
باٌؿ هبًی بك ایًکه اهىال هكجؿ جى٬ی٧ ٌؿه جا ایًکه  ظ٘ؿ هیأو  يو ٌا١٨ ٯو هال ةبىظًی٩أ، ةقب١أی ئ٘هأ

ٌىؾ یا ایًکه  هیكؾ یا ایًکه به ؼا٘ك اقجؿاؾي کٍحه هیکه آیا بك اقجؿاؾ هی ی قوٌى گكؾؾظال و ؤٟ و
 .1پیىيؿيؿ به ؾاقالعكب هی

ی لهؤگكؾم جا ایًکه ؾق هىقؾ ؾو هى ي٘ىؾم، بال هیاکًىو به هبعری که ؾق ابحؿای ایى هٙلب بؿاو اٌاقه 
 ههن وؽى بگىین: 

 ال٧ٓ هلع٫ ٌؿو هكجؿ به ؾاقالعكب 
 بٓ هكؾو وی بك اقجؿاؾ یا کٍحه ٌؿو وی به ؼا٘ك اقجؿاؾ 

بیاو « االٌكا٦»ی اول ی١ًی هلع٫ ٌؿو هكجؿ به ؾاقالعكب، به آيچه ابى هًفق ؾق لهؤاها ؾق هىقؾ هى
کًین، آيصا که اکح٩ا هی «باب ذـر حلوق ادرتد بدار احلرب»یى ٠ًىاو ـکك ي٘ىؾه: ؾاٌحه و بابی جعث ا

که گكوهی ايؿ، چًاوو ؾق هىقؾ اهىال هكجؿی که به ؾاقالعكب هلع٫ گكؾیؿه اؼحبل٦ ي٘ىؾه»گىیؿ:  هی
اي وقذهايؿ: چىو هكجؿ کٍحه ٌىؾ یا ایًکه ؼىؾ بك اقجؿاؾ ب٘یكؾ، اهىال وی ال آِو هىل٘اياو و يه گ٩حه
ل ئوبلم کٍحه ٌىؾ، ٬اب٘یكؾ یا ؾق ؾاقالعكب یا ؾاقاإل وجی هیاو هكجؿی که ؼىؾباٌؿ و ؾق ایى لهیًه ج٩ا هی

                                                           
 ٓ للًىوی.21/28ايٝك: ال٘ص٘ىٞ ٔ -2
 ٓ للًىوی.21/28ه٘او ٔ -1
 ٓ ؾ.وهبة المظیلی.8/213، ؾ. شبك هع٘ىؾ، وال٩٭ه االوبلهی واؾلحه 113ٔ-118ايٝك: اظکام الكؾة وال٘كجؿیى، َ  -1
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  .2«باٌؿ هیي و ٌا١٨ ٯو ایى ؾیؿگاه هال ايؿيٍؿه
 يباٌؿ. و ذىق چىو به ؾاقالعكب بپیىيؿؾ، اهىالً ه٘چىو ؼىيً ٔظبللٓ هی»گىیؿ:  هی يولا٠أو 

گىیؿ: اهىالً  ه ؾاقالعكب بپیىيؿؾ، اهىالً ال آِو هىل٘اياو اوث. و ي١٘او هی... چىو بگىیؿ:  هی
گكؾؾ، بك اقجؿاؾ ؼىؾ  اي ج٭ىین هیهایی که الله ٠موشل ج١ییى ي٘ىؾه، هیاو وقذهبكاوان وهام و ٬ى٘ث

 .1«هكؾه باٌؿ یا ایًکه به ؾاقالعكب بپیىيؿؾ
كؾه و »گىیؿ:  و ظىى بّكی هی ه٘كاه ؾاقؾ، چىو به ؾوث آیؿ، ٤ًی٘ث اهىالی قا که با ؼىؾ ب 

 .1«باٌؿ اي هیباٌؿ، اها آيچه ال اهىالً که بك شای گفاٌحه اوث، ال آِو وقذه هی
 هكجؿی که به ؾاقالعكب پیىوحهآو اوث که ظکن اهىال  - ٠لنأوالله  -اها ؾیؿگاه قاشط ؾق ایى لهیًه 

وبلم با٬ی هايؿه اوث، لفا اهىالً و هًىل ي٘كؾه اوث، ه٘او ظکن اهىال هكجؿی اوث که ؾق ؾاقاإل
باٌؿ، جا ایًکه ِاظب اهىال هبلک ٌؿه یا ایًکه به اوبلم بالگكؾؾ، اها اهىالی  جعث جّك٦ ظاکن هی

باٌؿ؛ ابى  يً هباض هیکه وی به ه٘كاه ؾاقؾ، بكای هك آيکه ال هىل٘اياو که بك او ؾوث یابؿ، ه٘چىو ؼى
و اگك هكجؿ به ؾاقالعكب هلع٫ گكؾؾ، اهىالی که به ه٘كاه ؾاقؾ، بكای هك آو »گىیؿ:  هی  ٬ؿاهة

گكؾؾ. اها  که ؼىيً هباض هی ه٘چًاو  1«باٌؿ. هىل٘ايی که بك او ؾوث یابؿ، ه٘چىو ؼىيً هباض هی
ن و ظاکن بك اوا ها ذابث بىؾهلکیحً ؾق هىقؾ آوباٌؿ، ه وبلم هیاهبلک و اهىال وی که ؾق ؾاقاإل

ٌىيؿ.  گىیؿ: اهىالً به اقخ بكؾه هی هی ةبىظًی٩أکًؿ؛ و ؾايؿ، ؾق آو جّك٦ هی هّلعحی که ؼىؾ هی
ٌىيؿ، اها ؾلیل ها آو اوث که وی ٔهكجؿٓ ليؿه اوث،  که چىو ب٘یكؾ اهىال وی به اقخ بكؾه هی ه٘چًاو

به اقخ ق٨حى ٌىيؿ، ه٘چىو ظكبی اِلی؛ و ظبلل بىؾو ؼىيً هىشب  لفا اهىالً به اقخ بكؾه ي٘ی
باٌؿ، لیكا  و جًها اهىالی که به ه٘كاه ؾاقؾ، ظبلل هی باٌؿ چكا که وی ظكبی اِلی هی ؛ىؾٌ اهىالً ي٘ی
باٌؿ که ؾق ؾاقالعكب  و بؿیى جكیحب ٌبیه هال ظكبی هی ع٩ىٚ بىؾو آو لایل گٍحه اوث٠ّ٘ث و ه

ؿ ه٘چىو اهىال ظكبی که ؾق باٌ وبلم به شا هايؿه، هع٩ىٚ هیاوث، اها اهىالی که ال وی ؾق ؾاقاإل
 .1«باٌؿ وبلم بؿو به اهايث وپكؾه، هیوبلم یا آيکه اهىالً قا ؾق ؾاقاإلؾوث ٌكیک وی ؾق ؾاقاإل

ی ؾوم: و آو ایًکه چىو هكجؿ ب٘یكؾ یا ایًکه بك اوان ک٩ك و اقجؿاؾ کٍحه ٌىؾ، چه کىی ال لهؤاها هى

                                                           
 .ييىو ،21/23ٓال٘ص٘ىٞ ٔ و ي؛٬كا٨ ،11ٓ-21/11: الفؼیكة ٔيگا -2
 ابى اله٘ام. ،11ٓ-8/11: ٌكض ٨حط ال٭ؿیك ٔيگا -1
 ، ؾ. شبك هع٘ىؾ.111-111 :ال٘كجؿیى، َظکام الكؾة وأ و ؛ابى الً٘فق ،1/281ٓاالٌكا٦ ٔ -1
 .يوكؼى ،20/201ٓال٘بىىٖ ٔ و ؛ابى اله٘ام ،11ٓ-8/11: ٌكض ٨حط ال٭ؿیك ٔيگا -1
 ابى ٬ؿاهة. ،21/111ٓٔ يال٥ً٘ -1
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 بكؾ؟  او اقخ هی
ای که چىو هكجؿ بك باٌؿ؛ به گىيه و ؾیگكاو هی ةقب١أی هئ٘أله ؼبل٨ی هٍهىق هیاو ؤؾق ایى هى

اقجؿاؾي کٍحه ٌىؾ یا بك اقجؿاؾ ؼىیً ب٘یكؾ، ال اهىالی که بك شای گفاٌحه، ابحؿا ؾیىو وی پكؾاؼحه 
چكا  ؛گكؾؾ ٌؿه و شًایاجً شبكاو گٍحه و ي٩٭ه ه٘ىك و يمؾیکايً ال هالی که بك شا يهاؾه، پكؾاؼث هی

که ج١ٙیل ي٘ىؾو ایى ظ٭ى٪ به هیچ وشه شایم يیىث. و په ال آو اهىالی که ال وی با٬ی هايؿه ٨یء 
و يیم  1ةو ظًابل 1ةو ٌا١٨ی 2ةگكؾؾ. و ایى هفهب هالکی هعىىب ٌؿه و به بیث ال٘ال هىل٘اياو هلع٫ هی

 باٌؿ.  هی 1و ابى هًفق هفهب ابى ٠بان
وث که آيچه هكجؿ ؾق لهاو اوبلم ؼىیً کىب ي٘ىؾه و به ؾوث بك ایى باوق ا اها اهام ابىظًی٩ه 

باٌؿ و آيچه ؾق ظال اقجؿاؾي کىب ي٘ىؾه، شمء بیث ال٘ال  ی هىل٘ايً هیآوقؾه، ال آِو وقذه
 . اوثوعا٪ يیم ه٘او او  يو ؾیؿگاه ذىق .1باٌؿ هىل٘اياو هی

ی هىل٘ايً ؿ ال آِو وقذهاهىال هكج»ايؿ: گ٩حه - يبىیىو٧ و هع٘ؿ بى ظىى ٌیبايأ -و ِاظبیى 
 باًٌؿ.  و ٠٘ك بى ٠بؿال١میم يیم بك ایى ؾیؿگاه هی يولا٠أو  يو ٠ٙاء و ١ٌب و ابى هى١ىؾ  .8«باٌؿ هی

باٌؿ و ٬ىل  هی - ظ٘ؿأو  يو ٌا١٨ ٯهال -ؾیؿگاه ش٘هىق  - ٠لنأوالله ج١الی  -اها ؾیؿگاه قاشط 
گىیؿ، ه٘یى اوث. و وًث ِعیط يبىی ٌاهؿ و گىاه ؾقوحی  هی يکه ٬أ ِعیط ؾق هفهب ه٘چًاو

گىیؿ:  بى لیؿ اٌاقه ي٘ىؾ که هی ةواهجىاو به ظؿید أباٌؿ. که ال ش٘له اظاؾید يبىی هی ایى ؾیؿگاه هی
ل هىل٘او ال کا٨ك و کا٨ك ا» 1«الَ يَؽُِث ال٥ُْف٣ُِ٢ الاَکَِ٘ؽ َوالَ الاَکُِ٘ؽ ال٥ُْف٣ِ٢َ »٨كهىؾيؿ:  قوىل الله 

  .«بكؾ هىل٘او اقخ ي٘ی

                                                           
 ٓ البى قٌؿ الع٩یؿ.103-28/101: البیاو والحعّیل ٔيگا -2
 ٓ للٍیػ ولی٘او الص٘یلی.1/11ٔٓ للؽٙیب الٍكبیًی، وظاٌیة الص٘ل 11-1/11: ه٥ًی ال٘عحاز ٔيگا -1
 ٓ.8/111ٓ البى ٬ؿاهة، وٌكض المقکٍی 281ٔ-3/281: ال٥ً٘ی ٔيگا -1
 ، ؾ. شبك هع٘ىؾ.118 :ظکام الكؾة وال٘كجؿیى، َأ -1
ٓ 8/232ؾلحه ٔأوبلهی وال٩٭ه اإل ي؛وكؼى ،200ٓ-20ال٘بىىٖ ٔ؛ ابى اله٘ام ،12ٓ-٨8/10حط ال٭ؿیك ٔ : ٌكضيگا -1

ه٘چىو  هیًه ا٬ىال ؾیگكی يیم ـکك ٌؿه ، ؾ. شبك هع٘ىؾ؛ و ؾق ایى ل118 :كؾة وال٘كجؿیى، َظکام الأ و ي؛لظیل
گكؾؾ. و ه٘چىو ایى ی بكؼی ال ٠ل٘ا هبًی بك ایًکه هیكاخ وی به اهل ؾیًی که هكجؿ بؿاو پیىوحه هًح٭ل هیه٭ىله

 ها يیىث.ا٬ىال با٘ل بىؾه و هیچ ظصحی بكای آو
 بًگك: ه٘او. -8
 و؛ 21/12ٓٓ، ٨حط 8181ٔٔ ٌ٘اقه٨ك والالکا٨ك ال٘ىلن، ال٩كائٓ، باب الیكخ ال٘ىلن الکا ، کحابيبؽاق به قوایث -1

 ٓ.22/11ٔ يٓ، يىو2821ٔ یى ظؿید آو، ٌ٘اقههىلن، کحاب ال٩كائٓ، اول



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     811

  

یک ال اهل کحاب و گىیین: هك بك ایى اوان هی»گىیؿ:  په ال ـکك ایى ظؿید هی  ياهام ٌا١٨
ىؾ، هىل٘اياو ال پكوحاو که اوبلم آوقؾه و وپه با آو به هؽال٩ث بكؼاوحه و ال آو بالگٍحه و هكجؿ ٌبث

و ؾلیل آو قهً٘ىؾ يبىی و يهی الله ٠موشل ال ؾووحی هیاو هىل٘اياو و هٍكکیى  بكيؿ وی اقخ ي٘ی
 .2«باٌؿ هی

که قوایات هح١ؿؾی ال اِعاب و یاقاو اهام باٌؿ، چًاو هؽحل٧ هیظ٘ؿ أي٭ل ال اهام و ؾق ایى لهیًه 
و  باٌؿ ی هیاخ وی ال آِو ه٘ؿیًاو وکه بكؼی اٌاقه به آو ؾاقؾ که هیك ٘ؿ ال ایٍاو ـکك گكؾیؿه اوثظأ

باٌؿ و بكؼی ؾیگك ال قوایات بؿاو  ی هىل٘ايً هیبكؼی ؾیگك بیايگك آو اوث که اهىالً ال آِو وقذه
 .1اوثی١ًی بیث ال٘ال  ؛٠٘ىم هىل٘اياو جّكیط ؾاقيؿ که اهىال وی ال آِو 

ایث بى٠بؿالله قوأله قا ا٨كاؾ لیاؾی ال ؤایى هى»گىیؿ:  په ال ـکك ایى قوایات هی ىبکك ؼبلل بأ
ايؿ که هیكاخ وی ال آِو له قا قوایث کكؾه و بكؼی قوایث کكؾهؤکه بكؼی جى٧٬ ؾق ایى هىايؿ چًاوکكؾه

... و ه٘چًیى گكوهی ال ايؿ هىل٘اياو اوث و ؾیگك قوایاجی که ؾق ایى لهیًه ال ایٍاو قوایث کكؾه
باٌؿ. و ایى  ث ال٘ال هیظ٘ؿ ال ایٍاو ظکایث ي٘ىؾيؿ که هیكاخ وی ال آِو بیأاِعاب و یاقاو اهام 

جك اوث و يیم ذابث گٍحه که هیكاخ هكجؿ ال آِو بیث ال٘ال هىل٘اياو اوث. ظ٘ؿ ٌبیهأقوایث به ٬ىل اهام 
ظ٘ؿ ذابث ٌؿه أکه ال اهام  ی١ًی ٬ىل اؼیك ؛باٌن اه هیگىیؿ: هى يیم بك ایى ؾیؿگ بىبکك ؼبلل هیأ

 .1«اوث
و ؾیؿگاه »گىیؿ:  له هیؤظ٘ؿ ؾق ایى هىأپه ال ـکك اؼحبل٦ قوایات ال اهام   ةو ابى ٬ؿاه

و ؾلیل آو قهً٘ىؾ  بیث ال٘ال هىل٘اياو اوث هیكاخ وی ال آِو کكؾ هی که بیاو اوث هٍهىق، ؾیؿگاه اول
کا٨ك و کا٨ك ال هىل٘او ال » «يَؽُِث ال٥ُْف٣ُِ٢ الاَکَِ٘ؽ َوالَ الاَکُِ٘ؽ ال٥ُْف٣ِ٢َ  الَ »يبىی اوث که ٨كهىؾيؿ: 

ْ٪٠ُ ِم٢ََّخْيِ »و يیم ایًکه ٨كهىؾيؿ:  .«بكؾ هىل٘او اقخ ي٘ی
َ
اهل ؾو ؾیى و آییى هؽحل٧ ال » 1«اَل َحَخ٬َاَرُث أ

که ال کا٨ك اِلی اقخ بكؾ، چًاو و هكجؿ کا٨ك بىؾه و هىل٘او ال وی اقخ ي٘ی .«بكيؿ یکؿیگك اقخ ي٘ی
ا٬ٟ هايًؿ اهىالی اوث که ؾق ظال اقجؿاؾ ؼىؾ به ؾوث آوقؾه باٌؿ و ؾق و بكؾ. و هال وی هال هكجؿ هی ي٘ی

بكؾ و يیم  ها اقخ ي٘یچكا که او ال آو ؛اوث. و ایى اهکاو وشىؾ يؿاقؾ که بكای اهل ؾیًً ٬كاق ؾاؾه ٌىؾ

                                                           
 ٓ.1/113م ٔاأل -2
 ابى ٬ؿاهة. ،3/281ٓٔ يال٥ً٘ و ؛ؼبلل، 111-111 :هل ال٘لل، َأظکام أ: يگا -1
 .111 :ه٘او، َ -1
٠بلهه ألبايي ٓ، 113-1/111ٓ، 1322ٔٔ ٌ٘اقه ؾاوؾ، کحاب ال٩كائٓ، باب هل یكخ ال٘ىلن الکا٨ك، بىأ به قوایث -1

 ٓ.1/181ؾاوؾ ٔ يبأوًى  طیع: ِيگا: ظىى ِعیط. گ٩حه اوث
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ها باًٌؿ. و ظکن وی ؼبل٦ ظکن آو بكيؿ، ه٘چىو کىايی که بك اؾیاو ؾیگكی هی ها ال او اقخ ي٘یآو
و ـبیعه وی ؼىقؾه يٍؿه و اگك لو باٌؿ، يکاض وی  ٌىؾ بؿو ايح٭ال یابؿ، ا٬كاق ي٘ی لی که. و به اهىااوث

 . اوثو ال ایى ظید ٌبیه ظكبی و ـهی  یىثظبلل ي
ها قا به ٠ًىاو اقخ بكای هىل٘او اها اگك گ٩حه ٌىؾ: چىو اهىال وی قا ٨یء هعىىب کًیؿ، ؾق وا٬ٟ آو

گیكيؿ، بلکه به ٠ًىاو ٨یء ال آِو  هىل٘اياو آو اهىال قا به ٠ًىاو اقخ ي٘یگىیین:  ایؿ، ؾق پاوػ هی٬كاق ؾاؾه
 .2ٌىؾ... اگك واقذی ال ؼىؾ به شای يگفاقؾ، گك٨حه هی باٌؿ ه٘چًاو که اهىال ـهی  ها هیآو

 هغلب چهاسم: ربیحه هشجذ
ؼىقؾو آو شایم يیىث. يٝك ؾاقيؿ که ـبیعه هكجؿ ظكام بىؾه و اج٩ا٪ ٠لیهنج١الیاللهقظ٘هن ةقب١أی ئ٘هأ

 اهل کحاب -ٌىؾ، بكؼبل٦ کا٨ك اِلی  لیكا به ؾیًی که بؿاو ايح٭ال یا٨حه ٔو اوبلم قا جكک گ٩حهٓ ا٬كاق ي٘ی
َٖ َوَؼَكةُم ﴿ ٨كهایؿ: ، الله هح١ال هیاوثکه ؼىقؾو ـبیعه وی به يُ ِكیط ٬كآو شایم   - ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ودُ

ُ
أ

َُِتََٰت  ّۡ ٓۡ  ٱ ِّ  ٍُّّس  .«اوث ظبلل ٌ٘ا یبكا کحاب اهلک ؼىقآ و ـبائطٔ و» ]1ال٘ائؿة: [ ﴾ِظ
ی هكجؿ ظكام اوث، گكچه اقجؿاؾ وی با و ـبیعه»گىیؿ:  ؾق ٌكض ٬ىل ؼك٬ی هی  ةابى ٬ؿاه

 .1«باٌؿ ی هیأو اِعاب ق يو ٌا١٨ ٯبكگمیؿو ؾیى اهل کحاب باٌؿ؛ و ایى ؾیؿگاه هال
کًؿ که با بكگمیؿو چه و ج٩اوجی ي٘ی ٌىؾ هكجؿ، ؼىقؾه ي٘یی  ـبیعه»گىیؿ:  هی  ياهام ٌا١٨

و جًها ٔال هیاو اؾیاو ؾیگكٓ به ؼىقؾو ـبائط اهل کحاب که بك هايؿو  اوبلم، هكجؿ ٌؿه باٌؿ. ؾیًی ٤یك ال
 .1«ٌاو اشاله ؾاؾه ٌؿيؿ، اشاله ؾاؾه ٌؿه اوثبك ؾیى

ال اؾیاو آو٘ايی  بك ایى باوقيؿ که ؼىقؾو ـبیعه هكجؿی که با پیىوحى به یکی يولا٠أوعا٪ و ااها 
گىیؿ: اگك وی هحؿیى به ؾیى  وعا٪ هیاباٌؿ.  ٔه٘چىو یهىؾ و هىیعیثٓ هكجؿ ٌؿه اوث، شایم هی

ايؿ که گ٩حه اوحؿالل ي٘ىؾه  ي. و ؾق ایى ٬ىل به وؽى ٠لاوثاي ظبلل اهل کحاب گكؾؾ، ـبیعه
 باٌؿ.  اوث: هك آيکه ٬ىهی قا به ؾووحی گیكؾ، ال ه٘او ٬ىم هی

 : اوثیى اوحؿالل ال چًؿ وشه اها پاوػ ا

                                                           
 ٓ.3/281ٔ يال٥ً٘ -2
بیاو والحعّیل ي؛ اليىو ،3/83ٓال٘ص٘ىٞ ٔ؛ ابى اله٘ام ،8/11ٓ: ٌكض ٨حط ال٭ؿیك ٔيگا و ؛21/111ٓٔ يال٥ً٘ -1

، ؾ.شبك 121 :ظکام الكؾة وال٘كجؿیى، َأ و ي؛واهكائ، 113 :ظکام ال٘كجؿ، َ؛ أابى قٌؿ الع٩یؿ ،28/118ٓٔ
 هع٘ىؾ.

 ٓ.21/821م ٔاأل -1
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پكوث، ال٧ٓ هكجؿ کا٨ك بىؾه و بك ؾیًی که بكگمیؿه اشاله ؾاؾه يٍؿه، لفا ـبیعه وی ه٘چىو بث
 باٌؿ.  ظبلل ي٘ی

ای که با شمیه ها ؾقآیؿ، ذابث يٍؿه اوث، به گىيهبٓ بكای وی اظکام اهل کحاب، چىو به ؾیى آو
 . یىثو يکاض ليی که هكجؿ ٌؿه، ظبلل ي ٌىؾ بكؾگی گك٨حه ي٘ی ؾؾ و يیم بهگك ؾاؾو، بك ؾیى ؼىؾ قها ي٘ی

٨كهىؾ: او ال ه٘او ٬ىم اوث؛ هكاؾ و ه٭ّىؾ وی آو يبىؾه که هك آيکه ٬ىهی قا  زٓ اها ایًکه ٠لی 
ؼىؾ ه١ح٭ؿ به ظبلل بىؾو ـبائط   يچكا که ٠ل ؛ها قا ؾاقؾاظکام ظکن آو به ؾووحی گیكؾ، ؾق ج٘اهی 

ها واقؾ ٌؿه با ایى که يّاقی قا به ؾووحی گك٨حه و به ؾیى آو 2ٌاو يبىؾيیم يکاض لياوج٥لب و  ييّاقی بً
چًاو ا٠ح٭اؾ   يگكؾؾ که هكگم ٠ل بك آيچه بؿاو ِلط ي٘ىؾيؿ، قها ٌؿيؿ؛ ال ایى شا ه١لىم هی بىؾيؿ و

 .1و باوقی قا به ٘كی٫ اولی ؾق هىقؾ هكجؿیى يؿاٌحًؿ
و بیاو گكؾیؿ که و٬ىٞ ؾق اوحهماء به ؾیى،  به هبعد اقجؿاؾ بىؾهىائلی هكبىٖ آيچه پیٍحك ـکك ٌؿ، 

و بلکه وی قا  گكؾايؿ ا ال ؾایكه اوبلم ؼاقز هیذیك ؾاٌحه و ؾق وا٬ٟ وی قؤؾق کىی که هكجکب آو گٍحه، ج
و ایى لهايی اوث که ٌكوٖ اللم هع٭٫ و هىايٟ  کًؿها واقؾ هیی اقجؿاؾ و هكجؿیى و اظکام آوبه ؾایكه
گكؾؾ. اها اکح٩ا به آيچه پیٍحك گفٌث، بؿیى ه١ًا يیىث که ؾق ایى لهیًه هىائل ؾیگكی شم آيچه هًح٩ی 

 ايؿ، اکح٩ا ي٘ىؾین.باٌؿ لیکى ها ؾق ایًصا به باقلجكیى آيچه ٨٭ها ؾق ایى لهیًه ـکك ي٘ىؾه بیاو گكؾیؿ، ي٘ی

 باشد.  کًًده دز هؼسض خشن و غضب و ػراب الهی هیهبحج دوم: استهصاء
 ٌاهل ؾو هٙلب: 

  هغلب اول: فزاب وی دس ديیا 
 هغلب دوم: کیفش و فزاب و فمىبث اعحهضاء کًًذگاو دس آخشت 

   هغلب اول: فزاب وی دس ديیا

که ؼؿاويؿ هح١ال  اوث« شًگ هیاو ظ٫ و با٘ل»های الهی ؾق هىحی، وًث هؿا١٨ه یکی ال وًث
ََل َهۡذُف ﴿ ؾق کحاب گكاي٭ؿق و ٠میمي ال آو ؼبك ؾاؾه و ٨كهىؾه اوث: ٜۡ َ ِ َول ٓ ثَِجۡكٖظ  ٱنلٍّةَس  ٱّللٍّ ُٛ َبۡكَغ

ۡرُض ٍَّّىَكَؽِت 
َ
ٍّٖ  ٱۡۡل َ َوَؾَِٰس ٍِ لََعَ  ٱّللٍّ ِٕيَ ُذو وَۡغ َ َّۡعَْٰ  ال یبكؼ ؼؿاويؿ و اگك» ]112الب٭كة: [ ﴾٢٥١ ٱ
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 ل٧ٙ اویشهاي به يىبث ؼؿاويؿ یول كؾ،یگیه ٨كا قا ىیله ٨ىاؾ يکًؿ، ؾ٨ٟ گكیؾ یبكؼ لهیوو به قا هكؾم
ََل َهۡذُف ﴿ ٨كهایؿ:م الله ٠موشل هییو ي .«ؾاقؾ و اظىاو ٜۡ َ ِ َول ۡخ  ٱنلٍّةَس  ٱّللٍّ َٔ ّؽِ ُٛ ٍّ ٓ ثَِجۡكٖظ ل ُٛ َبۡكَغ

ة  َٛ ُؿ ذِي ََ َسَِٰضُؽ يُۡؾ َٔ َٰت  َو ـَ ُِٔف َوبَِيف  َوَضَْ َٰ ـَ ُٓ َض ِ  ٱۡق نٍّ  ٱّللٍّ اۗۡ َوََلَُُ٘صَ سرِيا ََ  ُ هُ  ٱّللٍّ ٖ يَُُ٘صُ َ إِنٍّ  ۥٓۚٗ َٔ  ٱّللٍّ
ـٌ  ِٜيٌّ َقـِي ٌَ  و بأ يکًؿ ؾ٨ٟ یب١ٕ لهیوو به قا هكؾم ال یب١ٕ ؼؿاويؿ اگك اِبلً » ]10العس: [ ﴾ڈَّ

 ؼ٩ه گلى ؾق قا ظ٫ یو ِؿا گكؾؾیه كیشاگه٘ه با٘ل ؿ،یيً٘ا یكیشلىگ ه٩ىؿاو ال هّلعاو ؾوث
و ٓ اویهىؾیٔ یهاو کًٍثٓ اویعیهىٔ یىاهایو کلٓ ایؾي و جاقکاو قاهباؤ یكهایؾٓ و٬ث و آو کًؿیه

 ؼؿاويؿ اّها. ٔگكؾؾیه كاویو و بیجؽك ٌىؾ،یه اؾی اقیبى ؼؿا هاآو ؾق کهٓ هىل٘اياؤ یهىصؿها
 که قا یکىاي ؾهؿیه یاقی ؼؿا هىلن ٘ىق و بهٓ کًؿیي٘ ٨كاهىي قا ؼىؾ پكوحً و هكاکم هّلط بًؿگاو

 ؾاقؾ که یياهعؿوؾ ٬ؿقت و بأ اوث كهیچ و كوهًؿیي ؼؿاويؿ. ؾهًؿ یاقی قا اوٓ و ه١ابؿ ىیآئ ال ؾ٨اٞ بأ
 یكیشلىگ ًیهاو٠ؿه جعّ٭٫ و ال کًؿ ؾقهايؿه قا او جىايؿیي٘ یمیچ وگكؾايؿ یه كولیپ قا ؼىؾ اقاوی

 .«ٓؿیي٘ا
و قا ؾق اؼحیاق ی هیاو ظ٫ و با٘ل، ابحؿا هیؿاهای الله ٠موشل آو اوث که ؾق ه١كکهو ال ظک٘ث

و آيگاه الله ٠موشل  باٌؿ ٠ا٬بث و ٨كشام يیکى ال آو هح٭یى و پكهیمکاقاو هی و په ال آو کا٨كاو ٬كاق ؾاؾه
هًاو قا به ج٘ىؽك و بالیچه ئاي قا بك اهل ک٩ك و ٠ًاؾ و اوحکباق و کىايی که ؾیى ه٠فاب ؾيیىی

ِؽ ﴿ ٨كهایؿ: ي٘ایؿ. الله هح١ال هیگك٨حًؿ، يالل هی هی ٌَ ـِئَ َوَّ ۡٛ ٍَ وَعَ  ٱۡقُذ ِٖ َرۡجِْ ّٔ  ِٖ ِ ثِؿُُق َٖ ةَق ث ِي  ٱَّلٍّ
ٜاْ ثِِٙ  ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ُـِءوَن  ۦَقِؼُؿواْ  ۡٛ  اوحهماء هىقؾ جى ال ًیپ ی٥٘بكايیپ گ٘اویب» ]20ي١ام: األ[ ﴾٪يَۡكذَ

 گك٨حه ٨كا قا کًًؿگاو هىؽكه ايؿ،کكؾهیه هىؽكه وبب بؿاو قا ٥٘بكاویپ که یمیچ و ه٘او ايؿگك٨حه ٬كاق
يالل گٍث که ها ی١ًی ٠فابی بك آو» .«ٓاوث ٌؿه كٌاویؾاهًگ ايؿٌ٘كؾه ايچهیبال که یو ٠فابٔ اوث

ء یعی٫ ظا٪ بالٍی»و  ٌاو بىؾ.و به پیاهبكاوو ایى شمای اوحهماء و ج٘ىؽك آيا به وبب آو هبلک ٌؿيؿ
ل ٔيالل ٌؿوٓ هی «ظی٭ًا و ظیى٬ًا و ظی٭اياً  م   .2«باٌؿ به ه١ًای ي 

ؿُ َوََل َيِيُي ﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی ُۡ َٕ ۡ ّيِئُ  ٱل ِِْٙ  ٱلكٍّ ۡٚ
َ
 یهایگكلهیو ظ» ]11ال٩ا٘ك: [ ﴾ۚۦٗ إَِلٍّ ثِأ

  .«گكؾؾیي٘ گكاولهیظ كیؾاهًگ شم لٌث
ی١ًی ٠ا٬بث  ؛هّؿق اوث «ها»باٌؿ، و گ٩حه ٌؿه:  هی «الفی»به ه١ًای: « ها کايىا»ؾق « ها»و 
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 .2يالل گٍثها ها قا ٨كاگك٨ث و بك آوٌاو آواوحهماء ي٘ىؾو
هایی که يا٨كهاياو ؼؿاويؿ هح١ال ؾق آیات ٬كآو کكین، ال کی٩كها و ٠فاب»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی

های پیٍیى ؾق ؾيیا بؿاو ؾچاق ٌؿيؿ، ؼبك ؾاؾه اوث، ه٘چىو ٬ىم يىض و ٠اؾ و ذ٘ىؾ و ٬ىم لىٖ و اهث
ايحٝاقٌاو اوث، ؼبك ؾاؾه اِعاب هؿیى و ٬ىم ٨ك٠ىو. و يیم ال ٠٭ىبث و هصالاجی که ؾق آؼكت ؾق 

های ٬كآو، بین ؾاؾو ال ٠٭ىبث و هصالاجی اوث و بك ایى اوان اوث که ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ٠٘ىم وىقه
ها ؾق آؼكت آهاؾه و ههیا گكؾیؿه اوث، که يا٨كهاياو ؾق ؾيیا، ؾچاق آو ٌؿيؿ و يیم ٠فابی قا که بكای آو

چكا که ٠فاب آؼكت  ؛ؿکًاب آؼكت قا ـکك هیی ٠فو گاهی ؾق یک وىقه، جًها و٠ؿه ي٘ایؿـکك هی
 .1«و ؾق وا٬ٟ ایى آؼكت اوث که وكای هايؿگاقی و اوح٭كاق اوث باٌؿ ال ٠فاب ؾيیا هی جك بمقگ بىیاق

يالل الىبلم ٠لیهجىاو به آيچه بك ٬ىم يىض ؼؿاويؿ هح١ال هی های ؾيیىِی و ٠فاب ال ش٘له ٠٭ىبث
ه ٬ىم ؼىیً قا به وىی جىظیؿ و ٠باؾت ؼالّايه الل الىبلم٠لیه، اٌاقه ي٘ىؾ: آيگاه که يىض گٍث

ها قوبكو ٌؿ، لفا الله با اوحهماء و ج٘ىؽك آو يؿاؾو بكای او ؾ٠ىت ي٘ىؾ وٌكیک ٬كاق  ٠موشل و
ٜاْ َخۡجَؽَٗة ﴿ ٨كهایؿ: ها قا با ٘ى٨او ٤ك٪ ي٘ىؾ، الله هح١ال هی٠موشل آو ثُ ؾٍّ َُ ُٜۡم ُٜٖٗح وَ ًَ ۡٓ ُٛ ثَۡخ َرۡجَْ ؾٍّ ََ

ُٜ٘ن  وَ  ٜاْ َُمۡ ُ ُٙ  ٩ ٱۡزُهِصؿَ َوًَةل ۡنُْٜب  وَ  ۥٓ وََؽَٗع َربٍّ َٔ ّنِ 
َ
ََٰب  ٪ ٱَٗذُِصۡ خ ـَ ثۡ

َ
َ٘ةٓ خ ةٓءِ َذَىَذۡع َٕ ِٕؿٖ  ٱلكٍّ َٛ ۡ٘ َّٔ ةٓءٖ  َٕ ِ ث

ۡؿَٗة  ٫ ۡرَض َووَضٍّ
َ
ٗاة وَ  ٱۡۡل ةٓءُ  ٱَۡلََق ُخُيٜ َٕ ۡ ۡمؿٖ ًَۡؽ ًُِؽَر  ٱل

َ
َٰٓ أ ّۡ  ٬لََعَ

َ
َٰ َذاِت خ ُٙ لََعَ َْۡجَٰ َٰٖح َوُهُُسٖ وََۡحَ  ٭ـَ

َٕٖ ََكَن ُزىَِؿ  ِ ّ آءا ل ـَ َ٘ة َص ِ ۡخُيج
َ
َِؿٖ  ٮََتۡؿِي ثِأ ؽٍّ َّٔ  ِٖٔ  

ِۡ َٛ ٓ َءايَحا َذ ة َٛ ؽ دٍَّؿۡكَجَٰ ٌَ ۡيَه ََكَن  ٯَوَّ َُ وَ
و ٔ کكؾيؿ بیجکف قآ يىضٔ ها بًؿه يىض، ٬ىم ٍاو،یا ال ًیپ» ]28-3ال٭٘ك: [ ﴾َٰقَؾاِِب َوُُٗؾرِ 

 يىض که آيصا جا .اوث ٌؿه قايؿهٓ ؼكؾهًؿاو اویه الٔ و اوث یاىايهیؾ: گ٩حًؿو ٓ ؿيؿیياه ًیؾقو٤گى
 و ک٘ٯ یاقی هكا په امؼىقؾه ٌکىث هىٕ پكوقؾگاقا:ٓ ؾاٌث و ٠كٔهٔ ؼىايؿ اؾیب٩ك قا ؼىؾ پكوقؾگاق

-هب. ٔنیگٍىؾ هن ال یو ٨كاواي ماویق جًؿ آب با قا آو٘او یؾقها په ٓ.كیبگ ٍاویا ال هكا و ايح٭امٔ ٨كها
 واقاو چٍ٘ه ىیله و ال ٓ.باقؾیه ٨كو اوث آب چه و هك ٌؿه بال ه٘ه آو٘او یؾقها یگىئ که یاگىيه

 هن ؾق هاو آبٓ اوث ٌؿه لیجبؿ چٍ٘ه به کپاقچهی ىیله ج٘ام یگىئ که یابگىيهٔ نیبكشىٌايؿ یاؾیل
 ٌؿه واؼحه یکٍح بك قا و يىض .بىؾ ٌؿه ه٭ؿقٓ و ِاؾق ؼؿا شايب الٔ که ی٨كهاي یاشكا یبكا ؽحًؿ،یآه
 پاؾاي یبكا کكؾ،یه ظكکث ها و هىاٜبث هكا٬بث جعث یکٍح ىیا .نیکكؾ وىاق ها،ػیو ه هاجؽحه ال

 ها ٓ.بىؾ ٌؿه ک٩كاو او وشىؾ و ي١٘ثٔ بىؾ يگٍحه ٫یو جّؿ بىؾ يٍؿه آوقؾه ٘اویا بؿو که یکى به ؾاؾو

                                                           
 ٓ.1/211: الحعكیك الحًىیك ٔيگا و ؛8/111ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل -2
 ٓ.11/213هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔالعىبةٓ ٔ -1



 811  فصل اول: اثش اعحهضاء بش اعحهضاءکًًذگاو

-هلث اویه ؾقٔ ی٠بكج ؾقن ٠ًىاو بهٓ اوث هئهًاو و يصات کا٨كاو ٌؿو ٤ك٪ ايگكیب کهٔ قا ؾاوحاو ىیا

-ؾاٌحى و بكظفق هاؾاؾو نیو ب هى و ٠٭اب ٠فاب ایآ هىث؟ یاكيؿهیگ پًؿ چیه ایآ. نیگفاقؾ یبا٬ٓ ها

 .«ٓاوث؟ بىؾه ا٨ىايه ایو  اوث ؾاٌحه ثیوا١٬ ایإٓ ٔاوث؟ بىؾه چگىيه هى یها
ْ ﴿ ٨كهایؿ: م ؾق شایی ؾیگك هییيو  ٜا ثُ ؾٍّ ََ ة  ٍّٕ ٍّ َٜۡم ُٜٖٗح ل َِ َوًَ ٍّ٘ةِس  ٱلؿَُّق ٓۡ لِْ ُٛ َْۡجَٰ ٓۡ وََصَك ُٛ ًَۡجَٰ ۡمَؿ

َ
أ

 ٞۖ  ٠بكت قا ٍاویو ا نیي٘ىؾ ٤ك٪ قا يىض و ٬ىمٓ نیکكؾ ىیچً میي یهىو ال ٬بلٔ» ]11ال٩ك٬او: [ ﴾َءايَحا
  .«کكؾيؿ بیجکف قا ٥٘بكاویپ که گاه بؿاو ن،یواؼح هكؾهاو
ُٙ ﴿ ٨كهایؿ: م هییو ي َك ٍّٔ  ٖ َٔ ُٙ َو َنَۡيَجَٰ

َ
ٍِ ِِف  ۥوَأ ْۡ ۡشُعٜنِ  ٱُّۡى َٕ ۡ َ٘ة َبۡكُؽ  ١١٩ ٱل ۡمَؿۡر

َ
ٍّٓ أ إِنٍّ  ١٢٠ ٱۡۡلَةرِيَ ُث

ۡؤَِِٔ٘ي  َّٔ  ٓ ُٚ ۡزَثُ
َ
ة ََكَن أ َٔ ۖٞ َو ٍَ ٓأَليَحا ِ َٰل  بىؾيؿ، او با که قا یو کىاي او ها» ]212-223ال١ٍكاء: [ ﴾١٢١ِِف َذ

 .نیؾاؾ يصاتٓ ًاویو ا آياو یهایالهًؿیو ي کو ؼىقا گىياگىو یهاىاویو ظ هاايىاو الٔ پك یکٍح ؾق
و  وحكگ ٠بكتٓ و کا٨كاو هىهًاو و وكيىٌث يىض وكگفٌثٔ ىیا ؾق گ٘اویب .نیکكؾ ٤ك٪ قا هیب٭ وپه

 ٠بكت ؾاوحاو ؿویًٌ وشىؾ بأ هكؾهاو ٍحكیو ب اوثٓ ٥٘بكاویپ و ِؿ٪ ؼؿا ٬ؿقت بكٔ یبمقگ لیؾل
 «.آوقيؿیي٘ ٘اویآ ٍاویا کاق و وكايصام گ٘كاهاو و ا٨حگاوی قاه مِ یايگ

 های په ال ؼىؾ ٌؿيؿ. گىيه ٬ىم يىض هرال و ٠بكجی بكای اهثىیو ا
های الله ٠موشل که بك اوحهماء کًًؿگاو ٨كوؾ آهؿ، ل١ًث و باؾی ها و ٠فابو ال ش٘له ٠٭ىبث

 ٨كهایؿ: هىؾ يالل گٍث. الله هح١ال هیباٌؿ که ٠فابی ؾقؾياک ؾق بكؾاٌث و بك ٠اؾ، ٬ىم پیاهبك ؼؿا  هی
ْ أَِب﴿ ۖٞ َصَعُؽوا ٍَ َٗعه  ْۡ ِ ُٙ َود ْ رُُقَْ ا ٜۡ ٓۡ وََقَط ِٛ ِ ْ وَ  ۥَيَِٰخ َرّب ٜٓا َجُك ِ َصجٍّةٍر َقِ٘يٖؽ  ٱتٍّ

ۡمَؿ ُكّ
َ
ْ ِِف  ڛأ ٜا دۡجُِك

ُ
َوخ

ۡجَيةَفَِٰؾهِ  َٜۡم  ٱلَّ َ٘حا َوَي حِ  َّۡك َٕ ا َزَىُؿواْ َربٍّ  ٱٌَِّۡحَٰ ََلٓ إِنٍّ َٗعها
َ
ٜٖد خ ُٚ ِٜۡم  َِّّكةهٖ ًَ ا  ََل ُبۡكؽا

َ
ۗۡ خ ۡٓ -13هىؾ:] ﴾ڜُٛ

ه آ٨ا٪ٔ یهاهیآ که بىؾيؿ ٠اؾ ٬ىم هن ىیا» [80  و ال کكؾيؿ كیو جک٩ ايکاق قا پكوقؾگاقٌاو و ؾالئلٓ و اي٩ 
 وكکً هك ؾوحىق و ال ي٘ىؾيؿ یوكکٍ ؼؿا ٥٘بكاویپٓ ه٘ه ٨كهاو ال اِل و ؾق هىؾ ؼؿا ٥٘بكیپٔ ٨كهاو

 و الٔ ٌؿيؿٓ ؼؿاويؿ قظ٘ث الٔ و ٘كؾٓ هكؾهاؤ ىیي٩ك ؾچاق ایؾي ىیا ؾق .کكؾيؿ یكویپ یاٍهیپ ٠ًاؾ
 گك٨حاق قظ٘ث ال و ٘كؾ ل١ًث به ٘ىق ىیه٘ٔ میي اهثی٬ قول و ؾقٓ هايؿ یو قوىائ یبؿياه ٍاویا پِه 

 یؼؿا به ٠اؾٓ ٬ىم که ؿیبؿايٕ اویشهاي یإ ٔهاوٓ. گكؾيؿیه و هكؾهاو و ٨كٌحگاو ؼؿا و ه٩ًىق ٌىيؿ یه
 ٘كؾ ىحهیٌأ هىؾ ٬ىم ٠اؾ،ٓ که ؿیبؿايٕ هكؾهاو یإ ٔهاو. ٌؿيؿ کا٨كٓ بؿو و يىبث اوقؾيؿیي ٘اویأ ؼىؾ

 «ٕباؾ و يابىؾ ىثیيٓ په ٌؿيؿ، هبلٮ و ؾقؼىق ؼؿا قظ٘ث ال
َ٘ة ﴿ قا ـکك ي٘ىؾه که گ٩حًؿ:الىبلم ٠لیهپاوػ ٠اؾ به پیاهبكٌاو هىؾ  و الله هح١ال َُ ِ و

ۡ
َ٘ة َِلَأ ِصۡبتَ

َ
ٜٓاْ أ ُ ًَةل

 َٖ ِٔ َ٘خ  َُ ة دَكُِؽَٗةٓ إِن  َٕ ِ َ٘ة ث ِ د
ۡ
َ٘ة وَأ ذِ َٛ ِ ٖۡ َءال َِٰؽرِيَ َخ ة  ٶ ٱّصٍّ َٕ ُٓ ًَةَل إِجٍّ ْۡ ّۡكِ ِ ِقَ٘ؽ  ٱ ةٓ  ٱّللٍّ ٍّٔ ُِّْنُسٓ  ثَ

ُ
َوخ
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ُْۡخ ثِِٙ  رِۡق
ُ
َُْٜن  ۦأ َٛ ة ََتۡ ٔا ٜۡ ًَ ۡٓ َُٰس َرى

َ
ٓ أ ُِّنِ ۡوهُ َٗع  ٷَوَؾَٰ

َ
ة َرأ ٍّٕ ْ َفََٰؾا وََْ ٜا ُ ٓۡ ًَةل ِٛ ِ ۡوهِيَذ

َ
َِ أ جِ ٌۡ ۡكَذ َّٔ ة  رِعا

ة  َٔ  َٜ ُٚ  ِۡ ۚٗ ثَ ِؽُؿَٗة ٕۡ ُْۡذَٓٗعرِض  مَّ ٓ   ۖۦٞ ثِِٙ  ٱۡقَذۡكَض َِل
َ
ة َقَؾاٌب أ َٛ ة  ٸرِيط  ذِي َٛ ِ ۡمؿِ َرّب

َ
ِۢ ثِأ ء ُِؿ ُكٍّ ََشۡ ّٔ دَُؽ

ٍَ ََنۡـِي  ِ َزَٰل
ََ  ٗۚ ۡٓ ُٛ ُ٘ ُِ َسَٰ َٔ ٜاْ ََل يَُؿىَٰٓ إَِلٍّ  ۡضَجُع

َ
ٌَ وَأ ّۡ ۡضؿِِٔيَ  ٜۡمَ ٱ ُٕ ۡ  ٠اؾ ٬ىمٔ» [11-11ظ٭ا٦: األ] ﴾ٹ ٱل

 ال اگكٕ ؟یبكگكؾاي هاواویؼؿا ال قا ها ؼىؾ، یهاؾقو٢ با که یاآهؿه جى ایآ: گ٩حًؿٓ ؾاؾيؿ و پاوػ بؿو
 ؾايؿیه ؼؿا جًها قا ىیا: گ٩ث هىؾ .اوقیب ها وك بك یجكوايیه آو و٬ىٞ ال قا ها که قا ی٠فاب ،یايیقاوحگى

 و قوايؿو قوالث اببل٢ هى ٩هیوٜ. ٔامٌؿه ٨كوحاؾه آو یبكا که قواينیه ٌ٘ا به قا یمیچ هى. و به
و  ؿیؾايیي٘ قا ٥٘بكاویپ ٩هیوٜ که چكأ ؿیهىح یياؾاي هكؾهاو ٌ٘ا که ًنیبیه کىیو لٓ اوث یآو٘اي امیپ

 ا٫٨ ؾق که ؿيؿیؾ قا یابك که یهًگاه ٓ.ؿیکكؾگاق یو ببل ٠فاب ؿویقو ٨كا لوؾ ؼىاوحاق که ىیا جكبی٠ص
 بك ابك ىیا: گ٩حًؿٓ و ٌؿيؿ ؼىٌعالٔ آوقؾیه قو ٍاویا یهاىیوكله یوى و به ٌىؾیه گىحكؾه آو٘او

 بٍحاب قاآو که اوث یمیچ ه٘او ىیا بلکهٓ. ىثیي ىیچً: گ٩ث ٍاویبؿ هىؾ. ٔباقايؿیه قا باقاو ها
 به قا میچ ه٘هٓ که اوث یجًؿباؾٕ ٔاوث آوقؾه ه٘كاه به یؾقؾياک ٠فاب که اوث یجًؿباؾ. ؿیؼىاوحیه

 کو هبل ؾقبكگك٨ث قا ٍاویا جًؿباؾ ،یچًؿ الٔ په. والؾیه و يابىؾ کىبؿیه ؾقهن پكوقؾگاقي ٨كهاو
 هكؾهاو واو ىیا هإ ؼىقؾیي٘ چٍن به یمیچ ٌاویهاؼايه شم که ؾقآهؿيؿ یاگىيه بهٓ و گٍحًؿ

 .«نیؾهیه ٩كیو ک وما قا بمهکاق
ُٓ ﴿ ٨كهایؿ: ٠موشل هیم الله یو ي ِٛ َ٘ة َقَْۡي

ْۡ رَۡق
َ
َٓ  ٱلّؿِيطَ َوِِف َٗعٍه إِۡذ أ ٍء  ډ ٱَّۡكٌِي ِٖٔ ََشۡ ة دََؾُر  َٔ

 ََ  ُٙ دَۡخ َقَْۡيِٙ إَِلٍّ َصَكَْۡذ
َ
ِٓ خ ِٔي  یو ٠بكج پًؿ میي ٠اؾ ٬ىم وكگفٌث ؾق» ]11-12الفاقیات: [ ﴾ڊ ٱلؿٍّ

 ولاو ٍاویا یوى بهٓ ؾاٌث ه٘كاه به قا ٍاویا یيابىؾو  هكگ کهٔ یو بكکح كیؼ یب جًؿباؾ که بؿايگاه. اوث
 و ؿهیپىو یهااوحؽىاو ه٘چىو که ىیا هگك گفاٌث،یي٘ ًیشا بك ؼىقؾیبك ه که یمیچ هك به .نیکكؾ

 .«کكؾیه ايٌؿه پىؾق
ۡيَه ََكَن َقَؾاِِب َوُُٗؾرِ ﴿ ٨كهایؿ: و الله ٠موشل هی

َُ ثَۡخ َٗعه  وَ ؾٍّ ة  ٲََ ٓۡ رِيعا ِٛ َ٘ة َقَْۡي
ْۡ رَۡق
َ
ةٓ أ إِجٍّ

ِّٕؿٖ  ۡكذَ َّٔ ٖۡف 
ََ ِٜۡم  ا ِِف يَ َۡصا كِؿٖ  ٱنلٍّةَس دََنُِع  ٳَۡصۡ

ٌَ ٘ َّٔ  ِٖ
ۡقَضةُز ََنۡ

َ
ٓۡ أ ُٛ جٍّ

َ
د ۡيَه ََكَن  ٴََ َُ وَ

و  ٠فاب ایآ. کكؾيؿ بیجکفٓ قا هىؾ ؼىؾ، ٥٘بكیپ هنٔ ٠اؾ ٬ىم» ]12-21ال٭٘ك: [ ﴾ٵَقَؾاِِب َوُُٗؾرِ 
 یو وكؾ کوظٍحًا جًؿباؾ ها ٕاوث؟ بىؾه یهًىال چه به هى یهاؾاٌحى و بكظفق هاؾاؾو نیو ب هى ٠٭اب

 که یباؾ .نیکكؾ و قواو ولاو آياو بك ؾاٌث، اؾاههٓ قول و هٍث ٌب ه٩ثٔ که یٌىه قول ٯی ؾق قا
 ٌؿه کًؿه شا ال که هىحًؿ یؼكهائ ؾقؼحاو یهاجًه یگىئ که یابگىيه ؾاٌث،یبكه ىیله ال قا هكؾهاو

 چه و به چگىيهٓ هؽال٩او ؾقباقهٔ هى یهاؾاٌحى و بكظفق هاؾاؾو نیو ب هى و ٠٭اب ٠فاب ایآ .باًٌؿ
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 «ٕاوث؟ بىؾه یهًىال
َۡصٍ َٗعتِيَحٖ ﴿ ٨كهایؿ: چًیى هیو ه٘ ْ ثِؿِيٖط َۡصۡ ٜا

ُُ ِْ ۡٚ
ُ
ة َٗعه  وَأ ٍّٔ

َ
ٓۡ َقۡجَف ََلَةٖل  ٦َوأ ِٛ ة َقَْۡي َٚ َؿ َقؼٍّ
ۖٞ َذََتَى  ة ٔا يٍّةٍم ُظُكٜ

َ
َِيَح خ ٜۡمَ َوزََؿَٰ٘ ٌَ ٍِ َػةوِيَحٖ  ٱّۡ

ۡقَضةُز ََنۡ
َ
ٓۡ أ ُٛ جٍّ

َ
د ََ ََعَٰ  ة َۡصۡ َٛ ٖۢ  ٧ذِي ِ ّٔ  ٓ ُٛ َ ِۡ دََؿىَٰ ل َٛ َذ

 يابىؾ یكايگكیو یو ِؿا وك پك و و وكکً وكؾ جًؿباؾ لهیوو به ٠اؾ و ٬ىم» ]1-8العا٬ة: [ ﴾٨ثَةرَِيحٖ 
 ؾقٓ یبىؾیه آيصا ؾق اگك. ٔگ٘اقؾ آياو بك یاپیپ قول و هٍث ٌب ه٩ث قا یجًؿباؾ ىیچً ؼؿاويؿ .ٌؿيؿ

 .ًؿیؼكها ؾقؼحاو یو جىؼال کپى یهاجًه و ايگاق ايؿا٨حاؾه ىیله یقو که یؿیؾیه قا هكؾهاو هّؿت ىیا
 .«باٌؿ هايؿه یشا بك ٍاویا ال که یًیبیه قا یکى ایآ

های په ال ؼىؾ گىيه آياو يیم ه٘چىو ؾیگك هىحکبكاِو اوحهماء کًًؿه، هرال و ٠بكجی بكای اهثو ایى
 ٌؿيؿ. 

هایی که اوحهماءکًًؿگاِو ج٘ىؽك پیٍه قا ؾق بكگك٨ث، ٠فابی بىؾ که بك ها و ٠فابو ال ؾیگك ٠٭ىبث
ها قا به وىی ٠باؾت ؼالّايه و آوالىبلم ٠لیهيالل گٍث. چىو ِالط  الىبلملیه٠ذ٘ىؾ، ٬ىم ِالط 

قا که به شای الله ٠موشل ٠باؾت ه و آيچ ایًکه ٌكیکی بكای او ٬كاق يؿهًؿ ی الله ٠موشل وهىظؿايه
ي٘ىؾيؿ، جكک گىیًؿ، ؾ٠ىت ي٘ىؾه و ٨كا ؼىايؿ، با وی با جکفیب و قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك کكؾو ه٭ابله  هی
ای ٬كاقؾاؾه بىؾ، وك ها به ٠ًىاو آیه و يٍايهو ٌحكی قا که الله ٠موشل بكای آو ىؾه و قوبكو ٌؿيؿي٘

 بكیؿيؿ. ؾق يحیصه الله ٠موشل با ِؿایی وهً٘اک آياو قا ٠فاب کكؾه و هصالات ي٘ىؾيؿ.
ُؿواْ ﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی ٌَ ٓۡ َوًَ  ٱنلٍّةًَحَ َذَك ِٛ ِ ۡمؿِ َرّب

َ
ٖۡ أ اْ َخ ٜۡ ُِط وََخَذ ْ َيََٰصَْٰ ٜا ُ َ٘ةةل ِ ة دَكُِؽَٗةٓ إِن  ٱاۡت َٕ ِ ث

 َٖ ِٔ َ٘خ  ۡؿَقِْيَ َُ ُٕ ۡ ُٓ  ڭ ٱل ُٛ َػَؾۡت
َ
َِٕي  ٱلؿٍّۡصَىحُ وَأ ٓۡ َجَٰسِ ْ ِِف َهارِِٚ ٜا ۡضَجُع

َ
ٓۡ َوًَةَل  ڮوَأ ُٛ ۡ٘ َٰ َخ َّلٍّ َٜ َذَذ

ٓۡ َوَؾَِٰسٖ َلٍّ  ٓۡ رَِقةََّح َرّّبِ َوََٗطۡعُخ َُّس ثَْۡۡنُذُس
َ
ۡؽ خ ٌَ ِٜۡم َّ ٌَ َٰ َِٰطِعيَ ُُتِجََّٜن  َي ٠كا٦: األ[ ﴾گ ٱّجٍّ

 اگكٕ ِالط یا: و گ٩حًؿ ي٘ىؾيؿ یوكکٍ ؼىؾ پكوقؾگاق ٨كهاو و ال کكؾيؿ یپ قا ٌحك په» ]11-13
 آو ال قا ها که قا یو ٠فابٔ یؾهیه و٠ؿه ها به که قا آيچه ،ی٥٘بكايیپ لهكه الٓ یگىئیه قاوثٔ
ٓ هىحعکن یهاو ؼايه ٬ّكهأ یاللملهٓ یايگكیو ٥٘ یشىئ مهیوح صهیيح ؾقٕ ٔاوقیب ها وك بكٓ یجكواي یه
و  ؿيؿیؼٍک ؼىؾ اقیو ؾ ٌهك و ؾقٓ ؿیکىب هن ؾق قا آياو و بك٪ پك لق٪ یو ليؿگٔ بكگك٨ث ؾق قا ٍاویا

 به قا پكوقؾگاقم امیپ هىٕ هى ٬ىم یا: و گ٩ث بكجا٨ث یقو آياو الٓ ايؿوه پك یؾل با ِالطٔ په .هكؾيؿ
 .«ؿیؾاقیي٘ ؾووث قا اویايؿقلگى ٌ٘ا یول ؾاؾم، پًؿ قا ٌ٘او  قوايؿم ٌ٘ا

َػَؾ ﴿ ٨كهایؿ:م الله هح١ال هییو ي
َ
َٖ َوأ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ُٕ ۡيَعحُ َؿَْ َِٕي  ٱلطٍّ ٓۡ َجَٰسِ َٰؿِِٚ ْ ِِف هَِي ٜا ۡضَجُع

َ
 ڣوَأ
َٜه  ُٕ َ ا ّّلِ ََل ُبۡكؽا

َ
ۗۡ خ ۡٓ ُٛ َٜهاْ َزَىُؿواْ َربٍّ ُٕ ََلٓ إِنٍّ َث

َ
ۗۡ خ ٓ ة َٛ اْ ذِي ٜۡ َ٘ ٓۡ َحۡن ٍّّ ن 

َ
أ  ؿیٌؿ یِؿا» ]81-81هىؾ: [ ﴾ڤََ
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و  ؼايه و ؾق بكگك٨ث ؾق قآ ذ٘ىؾ ٬ىمٔ وح٘کاق ا٨كاؾ ،ٓللمله کهكاوًا و اهىاز ِا٠٭ه کو وظٍحًأ
 یآباؾاي و ؾقٔ ايؿيبىؾه اقیؾ آو واکى هكگم یگىئ که چًاو آو .ا٨حاؾيؿ یقو و بك ؿيؿیؼٍک ؼىؾ کاٌايه

 یإ ٔهاو. کكؾيؿ ايکاق قا ؼىؾ ؿگاقیآ٨ك ذ٘ىؾ ٬ىمٕ هاوٕٓ. ِاظب یو ب یو ؼال كاویو. ايؿؿهیيکىٌ آيصا
 .«ٓهٙكوؾ ؼؿا قظ٘ث و الٔ ذ٘ىؾ ٬ىم باؾ يابىؾٕٓ هكؾهاو

ٓۡ وَ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هیو  ُٛ َؽيَۡجَٰ َٛ ُٜه َذ ُٕ ة َث ٍّٔ
َ
ْ َوأ ٜا َؽىَٰ لََعَ  ٱَّۡكَمَٰ  ٱۡقَذَعجَّ ُٛ ۡ ُح  ٱل ٌَ ٓۡ َصَٰكِ ُٛ َػَؾۡت

َ
وَأ

َّۡكَؾاِب  ٜنِ  ٱ ُٛ ۡ ٜاْ يَۡسِكُجَٜن  ٱل ة ََكُٗ َٕ ِ و ٔ نیکكؾ قهً٘ىؾ قا ٍاویا ها ذ٘ىؾ، ٬ىم و اّها» [21]٨ّلث:  ﴾ٱث
 طیجكشٓ یاله و قهً٘ىؾٔ ثیهؿا بك قآ یو گ٘كاهٔ یکىقؾل و آياوٓ نیي٘ىؾ ٍاویبؿ قا ٌك و قاه كیؼ قاه

 .«گك٨ث ٨كو قا ٍاویا یاؼىاقکًًؿه ٠فاب ِا٠٭ه کكؾيؿ،یه که یکاقهائ وبب به و لفا ؾاؾيؿ
ُٙ ﴿ ٨كهایؿ:و ه٘چًیى هی ٍّٗ

َ
ٍَ َٗعًها  ۥٓ َوخ َْ ۡٚ

َ
وََّلَٰ أ

ُ
ۡبَقَٰ  ڒ ٱۡۡل

َ
ةٓ خ َٕ َٜهاْ َذ ُٕ و » [12-10]الًصن:  ﴾ړَوَث

 یبا٬ چیه ٍاویا و ال کكؾ هبلک قا ذ٘ىؾ و ٬ىم .اوث کكؾه يابىؾ قا ىیيؽىح ٠اؾِ  که اوث او که ىیا
 .«يگفاٌث
َؿ ﴿ ٨كهایؿ:و هی ٌَ ٓۡ َذَذَكةَِطَٰ َذَك ُٛ ْ َضةِظَج َ٘ةَهۡوا ۡيَه ََكَن َقَؾاِِب َوُُٗؾرِ  ٽَذ

َُ َ٘ة  پوَ ْۡ رَۡق
َ
ٓ أ ة إِجٍّ

 ِٓ ِشي َٛ ََ  ْ ٜا َِٰظَؽةا وَََكُٗ ـَ ٓۡ َضۡيَعحا  ِٛ ؿِ َقَْۡي ـِ ۡعَذ ُٕ
ۡ  بى ٬ؿاقٔ ؼىؾ اقی ذ٘ىؾ، ٬ىم» [12-13]ال٭٘ك:  ﴾ٿ ٱل

 ایآ .کكؾ یپ قا و ٌحك ٌؿ بکاق ؾوث باکايهیب هن اوٓ. بکً قا ٌحك ىیا ایب کهٔ لؾيؿ ِؿا قآ وال٧
 یٌکل چه و بهٔ اوث بىؾه یهًىال چه به هى یهاؾاٌحى ظفق و بك هاؾاؾو نیو ب هى و ٠٭اب ٠فاب
 اهیگ ِىقت به یه٘گ ٍاویو ا نیؾاؾ وك کوهً٘ا یِؿا ٯی آياو بك ها ٕٓ.اوث؟ گك٨حه بك ؾق قا کا٨كاو
 .«کًؿیهآوقی  شٟ٘ آ٤ل ؾق اویچهاقپا ِاظب که ؾقآهؿيؿ یؼٍک

ةٓ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم هی َٛ َٰ ى َٜ ُٜه ثَِؽۡن ُٕ ثَۡخ َث ؾٍّ ة  ٱۢنَجَكَر إِذِ  ٫ََ َٛ َٰ ى ٌَ ۡش
َ
ٓۡ رَُقُٜل  ٬أ ُٛ َ ةَل ل ٌَ ِ َذ َٗةًََح  ٱّللٍّ

 ِ ة  ٱّللٍّ َٛ َحَٰ ٌۡ ٓۡ وَكَ  ٭وَُق ِٛ ٓ ثَِؾۢنجِ ُٛ ٓۡ َربَّ ِٛ َؽَم َقَْۡي ۡٔ ة وََؽ َٚ ُؿو ٌَ ٜهُ َذَك ثُ ؾٍّ َُ ة وَ َٛ َٰ ى ة  ٮٍّٜ َٛ َبَٰ ٌۡ َوََل ََيَةُف ُخ
و ٔ کكؾيؿ بیجکفٓ قا ِالط ٥٘بكٌاو،یپٔ ؼىؾ یو وكکٍ اوی٥٘ با ذ٘ىؾ ٬ىم» [21-22]الٍ٘ه:  ﴾ٯ

 هن گكاویؾ. بکًؿ یپ   قا ٌحك جأ و ق٨ث بكؼاوث ٍاویا ىیجكبؿبؽث که گاه آو ٓ.ؿيؿیياه ًیؾقو٤گى
 ٌحك به یکاق: گ٩ث ٍاویبؿٓ ِالطٔ ؼؿا ٨كوحاؾه ٓ.ٌؿيؿ بمهکاق او ه٘چىو و لفا يگك٨حًؿ قا او شلى
 ياؾقوث قا ؿيیو جهؿ نیو بٔ ؿيؿیياه ؾقو٤گى قا او .ؿیيؿاق بال آبً يىبث ال قا و او ؿیباٌ يؿاٌحه ؼؿا

 هبلٮ قا ٍاویو ا گك٨ث ؼٍن آياو بك گًاهٍاو وبب به ؼؿا په. و کٍحًؿ کكؾيؿ یپ قا و ٌحكٓ ٌ٘كؾيؿ
 .«جكوؿیي٘ کاقٌاو ٠ا٬بث ال و ؼؿا .واؼث ٌاوکىاوی ؼاٮ و با کكؾ

قا  الىبلم٠لیهًؿگاو قووحای وؿوم، ٬ىم لىٖ هایی که اوحهماء کًو ٠فاب هصالات ،و ال ش٘له ٠٭ىبث
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اي پكؾه به اقجکاب ٨اظٍه و جکفیب پیاهبك ؼؿا و ٨كوحاؾهكاظث و بیهایی که به ِؾق بك گك٨ث، ه٘او
ُِ ﴿ ٨كهایؿ:آياو يالل گٍث؛ ؼؿاويؿ هح١ال هیقوی آوقؾيؿ، ٠فابی اوث که بك  ُُٜط إٍِّٗة رُُق ْ َيَْٰ ٜا ُ ًَةل

 َٖ ِ ّٔ ٍَ ثٌِِۡؽٖف  ِْ ۡٚ
َ
ُۡسِ ثِأ

َ
ۖٞ وَأ ٍَ ْ إََِلۡ ٜٓا ٍَ َّٖ يَِطُْ ِ ِِ َرّب ۡ َظٌؽ إَِلٍّ  ٱَلٍّ

َ
ٓۡ أ ُِٔ٘س ۖٞ َوََل يَْۡذَىِۡخ  ٍَ دَ

َ
ُٙ  ٱۡمَؿخ  ۥإٍِّٗ

 ُٓ ُٚ ِٜۡقَؽ ۚٗ إِنٍّ َم ۡٓ ُٛ َضةَب
َ
ٓ أ ة َٔ ة  َٛ ۡجُطۚٗ ُمِطيُج َّحَۡف  ٱلطَّ

َ
ۡجطُ خ ؿِي ٱلطَّ ٌَ ِ َ٘ة  ڱ تٖ ث ْۡ ۡمُؿَٗة َصَك

َ
ة َصةَٓء أ ٍّٕ وََْ

ُ٘غٜٖد  ٍّٔ  ِٖ ي ِٖ ِقّضِ ّٔ ة ِظَضةَرةا  َٛ َؽۡؿَٗة َقَْۡي ۡٔ
َ
ة َوأ َٛ ة َقةوَِْ َٛ َِي َْٰ َٖ  ڲَع ِٔ ة ِِهَ  َٔ ۖٞ َو ٍَ ِ ًح ِقَ٘ؽ َرّب َٔ ٍّٜ َك َّٔ

ِٕيَ ٱ ِ َْٰ بلٞ ال ب١ؿ ٨كٌحگاؤ» [11-12]هىؾ:  ﴾ڳثَِجكِيٖؽ  ّظٍّ ّ٘  به بمهکاقاو، و اِكاق لىٖ یٍايیپك ال ا
و ٔ قوؿیي٘ جى به ٌاوؾوثٓ لٌحکاقاو ىیأ ن،یهىح پكوقؾگاقت ٨كوحاؾگاو هإ لىٖ یا: گ٩حًؿٓ لىٖ

 بکىچاو، ٌب ال یپاو ؾق قا ؼىؾ الیو ٠ اهلٓ. بكوايًؿ جى به یايیل ىیو ک٘حك ببل ىیکىچکحك جىايًؿیي٘
 هگكٓ يٍىؾ یبحیو هّ ٌك و ؾچاق ًؿیيب قا ٠فاب و هكان هىل جأ يًگكؾ قا ؼىؾ وك پٍث ٌ٘ا ال یو کى

ٓ کهبلٔ هى٠ؿ. ٌىؾیه گك٨حاق گكؾيؿیه گك٨حاق بؿاو آياو که یببلئ ه٘او و به هايؿیه او که جى ه٘ىك
-یه ٨كا لوؾجك هكچه و هحكن اوث یکیيمؾ هى٠ؿ یبلٔ ىث؟یي ٯیيمؾ ِبط ایآ. اوث ِبط ٍاویا

و  نیي٘ىؾ و قو كیل قآ اقیو ؾ ٌهكٔ آو ؿ،یقو ٨كآ لىٖ ٬ىم کهبل بك یهبًٔ ها ٨كهاو که یهًگاه ٓ.قوؿ
 قا میچ ه٘ه که یکىاي اقیو ؾ ٌهك بیجكج ىیبؿ. ٔنیکكؾ وًگباقاو یاپیپ و هحعّصك یهاِگل با قا آيصا

 .«ٓؿیگكؾ هؿ٨ىو وًگها كیل و ؾق ٌؿ واژگىيه بىؾيؿ، کكؾه واقويه
َٜن ﴿ ٨كهایؿ:و الله هح١ال هی ُٛ َٕ ٓۡ َحۡك َؿدِِٛ

ُۡ ٓۡ َِِّف َق ُٛ ُؿَك إِجٍّ ٕۡ ُٓ  ڨََّك ُٛ َػَؾۡت
َ
ۡيَعحُ وَأ ُمۡۡشِرَِي  ٱلطٍّ

ٍِ  ک ي ِٖ ِقّضِ ّٔ ٓۡ ِظَضةَرةا  ِٛ َؽۡؿَٗة َقَْۡي ۡٔ
َ
ة َوأ َٛ ة َقةوَِْ َٛ َِي َْٰ َ٘ة َع ْۡ  یأ» [11-11]العصك:  ﴾ڪوََضَك

 ٘لٞى هًگام به په .بىؾيؿ وكگكؾاو ؼىؾٓ و شهالث ٌهىتٔ یهىح ؾق آياوٕ وىگًؿ جى شاو بهٕٓ ٥٘بكیپ
ٓ و نیکكؾ و قو كیل قا آيصأ گاه آو .گك٨ث ٨كو قا ٍاویآ لكله ىیو له ِا٠٭ه کوظٍحًأ یِؿا آ٨حاب،

 وًگباقاو قا ٍاویا ٌؿه هحعّصك ِگل ال یهائوًگ و با نیگكؾايؿٓ باال قاآو ىیپائ ؤ ى،یپائ قاآو یباال
 .«نیي٘ىؾ

يصات ؾاؾ،  الىبلم٠لیهاو بىؾيؿ با اشابث ؾ٠ای لىٖ ًايی قا که ه٘كاه هئو ؼؿاويؿ هح١ال پیاهبكي و ه
َُْٜن ﴿ ؾوث به ؾ٠ا بكؾاٌحه و چًیى ؾ٠ا ي٘ىؾ: الىبلم٠لیهکه لىٖ  آيصا َٕ ة َحۡك ٍّٕ ِل ِم ۡٚ

َ
 ١٦٩َرّبِ ََنِِّن َوأ

 ُٙ َْ ۡٚ
َ
ُٙ َوأ ۡيَجَٰ َ٘ضٍّ َۡجَكَِي  ۥٓ َذ

َ
ا ِِف  ٪١٦أ َٖ إَِلٍّ َقُضٜزا َغَِٰبِي

ّۡ ۡؿَٗة  ١٦٫ ٱ ٍّٔ ٍّٓ َه َٖ ُث ِٛٓ  ١٦٬ ٱٓأۡلَػؿِي َؽۡؿَٗة َقَْۡي ۡٔ
َ
َوأ

َؽُؿ  َٔ اۖٞ وََكةَٓء  َؽؿا ٍّٔ َٖ َ٘ؾرِي ُٕ ۡ  ال هكا كواویپ و الیو ٠ و اهل هكإ پكوقؾگاقا» [211-283]ال١ٍكاء:  ﴾٭١٦ ٱل
 قا او كواویپ و ؼايؿاو یو ش٘لگ قا او ها ٕؾاق و هع٩ىٚ ؾوق بهٓ اوثٔ ٍاویا یکاقهآ وماواق که ی٠فابٔ
 او ه٘ىكٔ که قا یكليیپ هگك .نیؿیبؽٍ یقهائٓ بمهکاقاو کكؾاق ال یياٌ يابىؾکًًؿه یو ببل ٠فاب الٔ
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و ٔ نیکكؾ يابىؾ قا گكاویؾ ها وپه .ؿیگكؾ ٌؿگاو هبلک الٓ بمهکاقاو با یه٘کاق وبب و به بىؾ
 اّها نیباقايؿ قآ وًگٔ باقاو وكٌاو و بك ٓ.نیؿیکىب و ؾقهن ي٘ىؾه و قو كیل ٌهك با قا ٌهك اهل یش٘لگ

 و يابىؾ كاویو قا اقٌاویو ؾ ٌهك وؽث که یباقايٕ ٔگك٨ث ٨كو قا ٌؿگاو ؿیجهؿ گكوه ىیا که یبؿ باقاو چه
 .«ٓکكؾ

ِ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی ِِ َفَِٰؾه ۡٚ
َ
َٰٓ أ َنِلَُٜن لََعَ ُٔ ۡؿَيحِ إٍِّٗة  ٌَ َٖ  ٱّۡ ِ ّٔ ا  ـا ةٓءِ رِۡص َٕ ٜاْ  ٱلكٍّ ة ََكُٗ َٕ ِ ث

َٜن  ٌُ مٖ َحۡكٌَُِْٜن  ڂَحۡىُك ٜۡ ٌَ ِ َ٘حا ّّ ِ ٓ َءايََۢة ثَّح ة َٛ ۡ٘ ِٔ َ٘ة  ؽ دٍَّؿۡك ٌَ
 ىیا اهل بك ها» [11-11]ال١ًکبىت:  ﴾ڃَوَّ

 یايیي٘ا آذاق ٌهك آو ال ها .کكؾ نیؼىاه يالل و ٨صىقٌاو و ٨ى٫ یيا٨كهاي ؼا٘ك به آو٘او ال ی٠فاب ٌهك
 .«کًًؿیه ٠٘ل ؼكؾ یقو ال که باٌؿ یکىاي یبكا ی٠بكج ؾقن جا نیگفاٌح یبكشا قا

کًًؿگاو اهل هؿیى، ٬ىم ١ٌیب های الله هح١ال که ؾاهًگیك اوحهماء ها و ٠فابو ال ؾیگك ٠٭ىبث
ها يالل گٍحه و آياو قا ؾق بك گك٨ث و ؾق ؼايه و کاٌايه گكؾیؿ، ِؿای وهً٘اکی بىؾ که بك آو الىبلم٠لیه

ۡمُؿَٗة ﴿ ٨كهایؿ:شايی گٍحًؿ. ؼؿاويؿ هح١ال هیه کالبؿهای بیؼىؾ ؼٍکیؿيؿ و جبؿیل ب
َ
ة َصةَٓء أ ٍّٕ َ َول

َ٘ة ُشَكۡيجاة وَ  َٖ ََنٍّۡي ِي ُٙ  ٱَّلٍّ َك َٔ ٜاْ  ُ٘ َٔ ٍّ٘ة  ۥَءا ِ ّٔ َػَؾِت ثِؿَۡۡحَحٖ 
َ
َٖ َوأ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ُٕ ۡيَعحُ َؿَْ ٓۡ  ٱلطٍّ َٰؿِِٚ ٜاْ ِِف هَِي ۡضَجُع

َ
وَأ

َِٕي   هًاِو ئو ه بی١ٌ ؿ،یقو ؾقٓ ىیهؿ ٬ىم کهبل بك یهبًٔ ها ٨كهاو که یهًگاه» [31]هىؾ:  ﴾ھَجَٰسِ
 ،ٓو للمله ِا٠٭ه کوظٍحًأ یو ِؿا نیؾاؾ يصاتٓ کو هبل ٠فاب الٔ ؼىؾ ههك پكجى ؾق قا او ه٘كاهِ 

 ؼىؾ و کاٌايه ؼايه ؾقٓ و ٌؿيؿ ىیله و ي٭ً کكؾيؿ یجه ٬الب آو اذك بكٔ و ا٨ثیؾق قا وح٘کاقاو
 .«گٍحًؿ یشايیب یکالبؿها
ُٓ ﴿ ٨كهایؿ: ها هیم الله ٠موشل ؾق هىقؾ آویو ي ُٛ َػَؾۡت

َ
َِٕي  ٱلؿٍّۡصَىحُ وَأ ٓۡ َجَٰسِ ٜاْ ِِف َهارِِٚ ۡضَجُع

َ
 ڻوَأ

 َٖ ِي ۚٗ  ٱَّلٍّ ة َٛ ْ ذِي ا ٜۡ َ٘ ٓۡ َحۡن ٍّّ ن 
َ
أ ََ ة  ْ ُشَكۡيجا ٜا ثُ ؾٍّ ََ َٖ ِي ُٓ  ٱَّلٍّ ُٚ  ْ ٜا ْ ُشَكۡيجاة ََكُٗ ٜا ثُ ؾٍّ ََ َٖ ٠كا٦: األ[ ﴾ڼ ٱَّۡذَِِٰسِي

و ٔ بكگك٨ث ؾق قا ٍاویآ یهاو ؼايه ٬ّكهأ یاللملهٓ یايگكیو ٥٘ یشىئمهیوح صهیيح ؾقٔ» ]32-31
 قا بی١ٌ که یکىاي .و هكؾيؿ ؿيؿیؼٍک ؼىؾ اقیو ؾ ٌهك و ؾقٓ ؿیکىب ؾقهن قا آياو و بك٪ پك لق٪ یليؿگ
و  يبىؾه آيصا ؾق هكگم یگىئٓ که ؿیگكؾ كاویو اقٌاویو ؾ و ٌهك ٌؿيؿ يابىؾ چًاو آؤ کكؾيؿ بیجکف

 کًًؿ یكویپ بی١ٌ ال که آياو بكؾيؿیه و گ٘اؤ کكؾيؿ بیجکف قا بی١ٌ که یکىاي. ايؿؿهیيگم وکىيث
 .«ٌؿيؿ ايً٘ؿیلٓ و ؾاؾيؿ ؾوث ال قا و آؼكت ایؾي و١اؾت ؼىؾٌاو ٌىيؿ،یه ايکاقیل

ٌاو و گىيه وكايصام و ٨كشام ؾقؾياکی ؾاهًگیك ٜال٘او وحن پیٍه هحکبك گكؾیؿ، کىايی که ؾیىىیو ا
 گك٨حًؿ.  ٌاو قا به قیٍؽًؿ و ج٘ىؽك و بالیچه هیپیاهبك

کًًؿگاِو اوحهماء کًًؿه گكؾیؿ، ٠فابی اوث هایی که ؾاهًگیك جکفیب ها و ٠فابو ال ؾیگك ٠٭ىبث



 811  فصل اول: اثش اعحهضاء بش اعحهضاءکًًذگاو

ها قا جکفیب ي٘ىؾيؿ، الله ٠موشل آو الىبلم٠لیهکه پیاهبك ؼؿا هىوی  که بك بًی اوكائیل يالل ٌؿ، آيگاه
ها ٨كوؾ آهؿ، جىاو به ل١ًحی که بك آوها هیکه ال آو های بىیاقی گك٨حاق ي٘ىؾها و هصالاتقا به ٠فاب

َٖ ﴿ ٨كهایؿ: ل هیاٌاقه ي٘ىؾ. الله هح١ا َٖ ُّكِ ِي َٰ لَِكةِن َهاوُ  ٱَّلٍّ َِ لََعَ َٰٓءِي ٖۢ ثَِنٓ إِۡقَر ِٔ وَِقحَس  ۥهَ َزَىُؿواْ 
 ِٖ ٜاْ َحۡكَذُؽوَن  ٱثۡ ََكُٗ ٜاْ وٍّ ة َقَط َٕ ِ ٍَ ث ِ َٰل ۚٗ َذ َٓ ٜاْ  ڮَمۡؿَي ة ََكُٗ َٔ ۚٗ َۡلِۡئَف  ٜهُ ؿٖ َذَكُْ َُ ٘ َّٔ َن َقٖ  ٜۡ َٚ َ٘ة ٜاْ ََل يَتَ ََكُٗ

َن دَؿَ  گَحۡىَكَُْٜن  ٜۡ ٍّّ َٜ ٓۡ َحَذ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  سرِيا ََ َٖ ىَٰ  ِي ن َقِؼَػ  ٱَّلٍّ
َ
ٓۡ أ ُٛ ُٗىُك

َ
ٓۡ أ ُٛ َ ۡخ ل َٔ ة ًَؽٍّ َٔ ْۚٗ َۡلِۡئَف  َزَىُؿوا

 ُ ٓۡ َوِِف  ٱّللٍّ ِٛ َّۡكَؾابِ َقَْۡي وَن  ٱ ٓۡ َخَِٰلُ و  ؾاوؾ لباو بك لیاوكائیبً کا٨كاو» ]10-11ال٘ائؿة: [ ﴾ڰُٚ
 یوكکٍٓ ؼؿا ٨كهاو الٔ ىوحهیپ آياو که بىؾ ؼا٘ك بؿاو ىیا. ايؿٌؿه ىیو ي٩ك ل١ى نیهك پىك یىی٠
 ؾوث ؾاؾيؿیه ايصام که یلٌح ا٠٘ال ال آياو .گفٌحًؿ یه ظّؿ  الٓ و ٨ىاؾ ٜلن ؾقٔ و کكؾيؿ یه

ٕ کكؾيؿیه یبؿ کاق چه و. ؾاؾيؿیي٘ پًؿ و کكؾيؿیي٘ یيه هایکاقلٌث ال قا گكیو ه٘ؿ ؿيؿیکٍ یي٘
 هصكم ه٘ه لهیوو ىیو بؿ ي٘ىؾيؿیه وکىت هن یو گكوه ٌؿيؿیه هًکكات هكجکب یاؾوحه که چكأ
 اوبلم با يبكؾ یبكا هٍكکاو و بأ كيؿیپفیه یؾووح به قا کا٨كاو که یًیبیه قا آياو ال یاقیبى ٓ.گٍحًؿ یه

 یاجىٌهٕ ٨كوحًؿیهٓ آؼكت بهٔ ًیٍاپیپ ؼىؾ یبكا یبؿ جىٌه چهٓ لٌث کاق ىیا با. ٌىيؿیه ه٘ؿوث
 .«اوث هايؿوٓ ؾولغٔ ٠فاب ؾق و شاوؾايه ؼؿا ؼٍن هىشب که

ؾق  الىبلم٠لیهايی ل١ًث ٌؿيؿ؛ ؾق ٠هؿ هىوی بك هك لب»گىیؿ:  قوایث اوث که هی ل ابى ٠بان ا
صیل ل١ًث ٌؿيؿ و ؾق و ؾق ٠هؿ ٠یىی ؾق اي و ؾق ٠هؿ ؾاوؾ ؾق لبىق ل١ًث ٌؿيؿجىقات ل١ًث ٌؿيؿ 

 .2«ٌؿيؿؾق ٬كآو ل١ًث  ٠هؿ هع٘ؿ 
 ؾاق اوثل لعاٚ ک٩ك و ه١ّیث و ل١ًث، قیٍهاوكائیل اگكؾؾ که جاقیػ بًی و بؿیى هًىال قوٌى هی»

ايؿ، ؼىؾ پیاهبكاو وكايصام به ي٩كیى کكؾو و ؾوق ٌاو که بكای هؿایث و يصات ایٍاو قوايه ٌؿهو پیاهبكاو
ٌاو ٨كهایؿ و ال يؿ که ل١ًثاو با جٕكٞ ال ؼؿاويؿ ٘لبیؿه ايؿؾاٌحى ایٍاو ال قهً٘ىؾ ؼؿاويؿ پكؾاؼحه

ًیؿه اوث و پفیك٨حه اوث و بك ٌاو ي٘ایؿ. ؼؿاويؿ هح١ال يیم ؾ٠ای ایٍاو قا ٌقظ٘ث ؼىیً بی بهكه
 اوكائیل ؼٍن و ل١ًث يىٌحه اوث و اللم گكؾايؿه اوث. بًی

 آیؿ و هصىنگك هیهای باوق و ق٨حاق، به ٘ىق یکىاو شلىهو گًاه و بمه، ؾق ٌکل وكکٍی و ج١ؿی
گىيه که ؼؿاويؿ ... ه٘اول وكکٍی و ج١ؿی و گًاه و بمه اوث اوكائیل لبكیم اگكؾؾ. اِبل جاقیػ بًی هی

 هح١ال ؾق کحاب بمقگ ؼىؾ ٬كآو، ٌكض و بیاو ٨كهىؾه اوث. 
اوكائیل، کاقهای ٨كؾی و ٌؽّی يبىؾه اوث، بلکه به ج١ؿی و گًاه و بمه، ؾق شاه١ه بًیوكکٍی و 
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که ٬الب و وی٘ای پیکكه ش٘ا٠ث هكؾهاو گٍحه اوث و شاه١ه ؾق بكابك آو واکث ای ؾقآهؿه اوث گىيه
هايؿه اوث و ال ؾیؿو آو ؼاهىٌی گمیؿه اوث. و با يهی و کكاهث و ايمشاق، با آو ه٭ابله و هباقله يکكؾه 

 .2«اوث
٠٭ىبث ؾیگكی ؾاهًگیك  ٠بلوه بك ٠٭ىبث و هصالات ل١ًث و ٘كؾٌؿو ال قظ٘ث الله ٠موشل، يیم

ِۡ ﴿ ٨كهایؿ: هایی هىػ گكؾیؿيؿ. الله هح١ال هیو آو ایًکه به بىلیًگاو و ؼىک او گكؾیؿآي َٚ  ِۡ ًُ
سَُٜبًح ِقَ٘ؽ  َٔ  ٍَ ِ َٰل ِٖ َذ ّٔ  ٖ َّٗبِبُُسٓ بَِۡشّ

ُ
ِۚٗ خ ُٙ  ٱّللٍّ َ٘ ٍَّّك  ٖ َٔ ُ ُٓ  ٱّللٍّ ُٛ ۡ٘ ِٔ  َِ ٌَِّۡؿَهةَ وََمِغَت َقَْۡيِٙ وََصَك  ٱ
َ٘ةزِيؿَ وَ  َُٰنَٜتۚٗ وََخَجَؽ  ٱۡۡلَ آءِ  ٱّطٍّ َٜ َِّ َقٖ َق َع

َ
ََكجاة َوأ ٍّٔ ٍَ ََشّ   ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
ِِ أ بِي : بگى» ]80ال٘ائؿة: [ ﴾ڜ ٱلكٍّ

 ٍگاهیپ ؾقٓ ؿیكیگیه ؼكؾه ها بك که یمهائیچٔ آو ال یبؿجك پاؾاي که یمیچ ال کًن با ؼبك قا ٌ٘ا ایآ
 کكؾه ؾوق به ؼىؾ قظ٘ث و ال ىیي٩ك قا آياو ؼؿاويؿ که یکىايٓ ٌ٘ا اوث، ٌ٘ا کكؾاق ىیأ ؾاقؾ؟ ؼؿا

 و اوث واؼحه قا یهائکو ؼى ها٘ىویه آياو الٓ ٌاو٬لىب هىػ بأ و گك٨حه ؼٍن ٍاویا و بك اوث
 ٌاوو هًملث ثیهى١٬ٓ یگكیؾ هكکه الٔ آياو. ايؿؿهیپكوح قا ٙاویٌٓ که اوث ي٘ىؾه ؿاقیپؿ قا یکىائ

 .«و گ٘كاهحكيؿ جكهًعك٦ قاه یقاوحا و ال بؿجك
  .1هن، گك٨حاق ؼىاقی و لبىيی و جًگؿوحی و ـلث جا قول ٬یاهث گكؾیؿيؿى یو ٠بلوه بك ا

ُٓ ... ﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی ِٛ ٍّّحُ ُِضَِبۡخ َقَْۡي َ٘حُ وَ  ٱَّّلِ َُ ۡك َٕ ۡ َٖ  ٱل ِ ّٔ ِۗۡ َوبَةُٓءو ثَِنَغٖت  ٍَ  ٱّللٍّ ِ َٰل َذ
ٜاْ يَۡسُىُؿوَن أَِب ٓۡ ََكُٗ ُٛ جٍّ

َ
ِ َيَِٰخ ثِد ُذَُْٜن  ٱّللٍّ ٌۡ ٍَ  ٱۡۡلَّيِ  ثَِنرۡيِ  َٖ  ۧٱنلٍّجِّيِ َويَ ِ َٰل ٜاْ َحۡكَذُؽوَن  َذ ََكُٗ ٜاْ وٍّ ة َقَط َٕ ِ ث
 و ؾق ٌؿيؿ یو جًگؿوح یؼىاق گك٨حاقٓ یو وكکٍ یو وكهىح ٤كوق ىیا وبب بهٔ و» ]82الب٭كة: [ ﴾ڝ

 وبب بؿوو قا ٥٘بكاویپ و ٌؿيؿ باوق یب ؼؿا اتیآ به که بىؾ ٠ّلث بؿاو هن ىیا. ؿيؿیگكؾ ؼؿا ؼٍن ؼىق
 و ٤ك٪ گًاهاو جکكاق اذك بك اهبكاو،یپ و کٍحى اتیآ كیجک٩ٔ ىیا. کٍحًؿیه ظ٫ با هؽال٩ث مهیايگ به و جًها
 .«اليؿی ؾوث یو ج١ّؿ  جصاول و به کًًؿ یوكکٍٓ که بىؾ ؾاؾه شكات ٍاویبؿ که بىؾ یه١اِ ؾق ٌؿو

ی١ًی ایى ـلث و ؼىاقی و لبىيی و جًگؿوحی و ظبلل ٌؿو و شاقی »گىیؿ: یه قك یابى کر
ها ؾق بكابك پیكوی آوکه بك ایٍاو ٬كاق ؾاؾین، به وبب جکبك وقلیؿو  هابك آوگكؾیؿو ؼٍن و ٤ٕب 

ٌاو ی١ًی پیاهبكاو و پیكواو ؛و ک٩ك وقلیؿو به آیات الهی و اهايث ایٍاو به ظاهبلو ٌكٞ ي٘ىؾو ال ظ٫

                                                           
 ٓ.1/311ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو -2
ایث ٬ؿقت و ه به يهايؿ شم بكؼی ال ٠ّىق ه٘چىو ایى ٠ّك و ؾوقاو کگىيه بىؾهو به ٘ىق کلی ؾق ٘ىل جاقیػ ایى -1

 ه٠موشل یاقی قوايًؿه بىؾ باٌؿ. و الله و ایى به ؼا٘ك اهاو ؼؿاويؿ هح١ال و اهاو هكؾم هی ايؿولًٙث ؼىیً قویؿه
 ٌىؾ. جىکل هی و به او
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آياو قوی آوقؾيؿ که ایى ٠٘لکكؾٌاو هًصك به کٍحى ظكهحی  بی ای که چًاو به اهايث وبه گىيهباٌؿ هی
ها به آیات الله ٠موشل ال ایى يیىث، آو جك بمقگ و به ٬حل قوايؿو آياو گكؾیؿ؛ بكاوحی جکبك و ٤كوقی

ؾق ِعث آو  و بك ایى اوان اوث که ؾق ظؿیری که پیاهبكاو الهی قا به ياظ٫ کٍحًؿ ک٩ك وقلیؿيؿ و
ًُ اجلَّاِس »قوایث گكؾیؿه که ٨كهىؾيؿ:  باٌؿ، ال قوىل الله  اج٩ا٪ هی ، وََد٥ْ ِٚ َ ُؽ اْلْ ٍَ ِْْٟبُ َب کبك » 2«ا١ْ

و ؼىاق  و کىچک ی١ًی قؾ و ايکاق ظ٫ و ؼىاق و لبىو ؾیؿو هكؾم .«ی١ًی ايکاق ظ٫ و ياؾیؿه گك٨حى هكؾم
 ها. و بكجك ؾیؿو ال آو ها و يیم ؼىؾ قا بمقگٌ٘كؾو و ياؾیؿه گك٨حى آو

اوكائیل هكجکب ک٩ك وقلیؿو به آیات الهی و کٍحى ايبیاء گكؾیؿيؿ، و بك ایى اوان اوث که چىو بًی
و ؾق  ي٘ىؾ، ٠فابی که ظح٘ی و ١ٙ٬ی اوث ها قوايه ؾاٌحه و ظبللالله ٠موشل ٠فاب ؼىیً قا بك آو

و  يحٝاقٌاو اوثث و ؼىاقی که ؾق آؼكت ؾق اها پىٌايیؿ، ٠بلوه بك ـلؾيیا لبان ـلث و ؼىاقی قا بك آو
 .1...«و ؾق ؾيیا ایى کی٩كی اوث هًاوب و هىا٫٨ با ا٠٘ال ایٍا

ها قا ؾق بكگك٨ث، ٬ىىت ٬لىب و اوكائیل ٨كوؾ آهؿه و آوهایی که بك بًیها و ٠٭ىبثو ال ؾیگك ٠فاب 
قا ـکك ي٘ىؾه اوث، الله که الله ٠موشل ؾق کحاب هعکن و اوحىاقي آو باٌؿ ٌاو هیهایوؽحی ؾل
ۖٞ ُيَّؿِوَُٜن ﴿ ٨كهایؿ: هح١ال هی َِٰكَيحا ٓۡ َؼ ُٛ َ٘ة ًَُُْٜب ْۡ ٓۡ وََصَك ُٛ َٰ ٓۡ ََّكجٍّ ُٛ ٌَ ِيَثَٰ ّٔ  ِٓٛ ِغ ٌۡ ة َج َٕ ِ َٓ وَج ََّۡكِ َقٖ  ٱ
َٜاِعكِِٙ  ُِؿواْ ثِِٙ  ۦٍّٔ َّ ة ُذ ٍّٕ ة ّمِ ـّا ْ َظ ٜا ٓۡ  ۚۦٗ َونَُك ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ َ٘حٖ  ِ َٰ َػةٓن

ُِْف لََعَ اُل َتؽٍّ ـَ ۖٞ وَ  َوََل دَ ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ  ٱۡخُه إَِلٍّ ًَِْيَلا 
ٓۡ َخ٘ۡ  َ إِنٍّ  ٱۡضَىۡطۚٗ وَ  ُٛ ۡعِكجِيَ ُيِتَّ  ٱّللٍّ ُٕ ۡ  قا آياو ٍاو،یا یٌکً ٘اویپ وبب به اّها» ]21ال٘ائؿة: [ ﴾٭ ٱل
 و ايؿقل لیؾل که یاگىيه بهٔ نیي٘ىؾ وؽث قا ٌاویو ؾلها نیؾاٌح هعكوم ؼىؾ قظ٘ث و ال نیکكؾ ىیي٩ك

 ؾاؾه جفّکك ٍاویبؿٓ و بىؾ جىقات ؾقٔ آيچه ال ی٨كاواي و بؽً ٧یجعك قا وؽًاو آياوٓ. ا٨ثییي٘ قاه بؿاو
 یايحیؼ یجىايیه ٍهیه٘ٓ و جى ؾاقؾ وشىؾ ی٬ىه ىیچً ؾق هن هًىل ؿیپل یؼى ىیا. ٔکكؾيؿ جكٮ بىؾ، ٌؿه

 آياو ال پهٓ. ىحًؿیي ٍهیپ ايثیو ؼ ايؿآوقؾه ٘اویا جى به کهٔ ٍاویا ال یک٘ ٠ّؿه هگك ،یًیبب آياو الٓ جالهٔ
 .«ؾاقؾیه ؾووث قا کىکاقاویي ؼؿاويؿ که كیبگ ؿهیياؾٓ قا ٌاویهایو ؾوقوئ هایبؿوگالٔ و ؾقگفق

ايؿ. و گىيه ؾق ٘ىل جاقیػ ؾق ٔبللث و گ٘كاهی بىؾه.. و ایى».گىیؿ:  ؾکحك هع٘ؿ اؾیب ِالط هی
گىيه بىؾ که الله وكگكؾاو و ظیكاو بىؾيؿ. و ایىو٩٬ه و پیىوحه ؾق گ٘كاهی و ٥٘یاو و وكکٍی ؼىؾ  بی

ْ ﴿ - ها ال قظ٘حً بك آياو ٨كوؾ آوقؾ.٠موشل ٠فاب ؼىیً قا با ٘كؾ آو ٜا َ نَُك ۚٗ  ٱّللٍّ ۡٓ ُٛ و  - ﴾وَجَِكَي
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 .2«بىؾ اکرك و بیٍحك ایًاو يىبث به قوىل الله  ها ٠بلوه بك ؼیايث ؾائ٘ی و ه٘یٍگِی ایى ج٘اهی 
٨كوؾ آوقؾ، ه٘چىو: ل١ى « یهىؾ»اوكائیل ها قا بك بًیو هصالات ايىاٞ ٠فاب گىيه الله ٠موشلو ایى

و ايعكا٦ ال  ال قظ٘ث الهی و ؼىاقی و جًگؿوحی و ٬ىىت ٬لىب، ؼٍن ؼؿاويؿ هح١ال و ٘كؾ ٌؿو
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ: ٌاو ؾق ؾيیا و آؼكت. ه٘چًاو که الله ٠موشل هیهًهس الهی و يابىؾ ٌؿو ا٠٘ال ِ ه ْوَلَٰٓ

ُ
أ

ِي ٓۡ ِِف  َٖ ٱَّلٍّ ُٛ ُ ۡقَؿَْٰ
َ
ۡجَيةَظجَِؽۡخ أ ِ وَ  ٱلَّ َٖ  ٱٓأۡلِػَؿة َُِٰصِي ِٖ نٍّ ّٔ  ٓ ُٛ َ ة ل َٔ  یکىاي آياو» ]11آل ٠٘كاو: [ ﴾ٶَو

 ذ٘ك یو ب با٘ل باًٌؿ، ؾاٌحه هن یکیي کكؾاق و اگكٔ ٌؿه جباه و آؼكت ایؾي ؾق ٌاوا٠٘ال که هىحًؿ
 .«ٓؾهؿ يصات یاؼكو و ٠فاب یىیؾي اویل ال قا آياو جأ ىثیي یو هؿؾکاق اوقی قا ٍاویو آ بىؾ ؼىاهؿ

ٌاو ؾق هك ؾو وكا با٘ل گكؾیؿ، ا٠٘ال يیک و ج٘اهی ظىًات ی١ًی ج٘اهی »گىیؿ: یه  ي٬او٘
ل و ذًا و وحایً ایٍاو به ل١ى و ؼىاقی و قوىایی جبؿی ها جبؿیل به ـم و يکىهًهؿض آو 1اها ؾق ؾيیا

ك٨حه ٌاو به ٠ًىاو ٤ًی٘ث گها ٨كوؾ آهؿه و اهىالياؼىٌایًؿی بك آوگكؾؾ و ٬حل و بؿی و ياگىاقی و  هی
 .1«ٌىؾ ها هیها و ؼىاقی و لبىيی که ؾاهًگیك آوو ؾیگك ايىاٞ ـاللث گكؾيؿ ٌؿه و ؼىؾ اویك هی

هایی که بك اوحهماء کًًؿگاِو یهىؾ يالل گٍث، آو اوث که الله ٠موشل ها و ٠فابو ال ؾیگك ٠٭ىبث
ُٓ ﴿ ٨كهایؿ: ـکك ي٘ىؾه و هیؾق کحاب ٠میمي  ِٛ َ٘ة َقَْۡي

ْۡ رَۡق
َ
ٜوَةنَ وَأ َِ وَ  ٱۡۡلََؿاهَ وَ  ٱّؽَّ ٍّٕ ٌُ َىةهِعَ وَ  ٱّۡ  ٱلغٍّ

مَ وَ  َؾَٰٖخ وَ  ٱلٍّ َىطٍّ َّٔ ْ َءاَيَٰٖخ  وا َبُ ُۡ ۡؿَِِٔي  ٱۡقذَ ة ُمَّ ٔا ٜۡ ٜاْ ًَ ُٓ  ١٣٣َوََكُٗ ِٛ ة َوَرَف َقَْۡي ٍّٕ
َ ـُ َول ََُٕٜس  ٱلؿِّۡص ٜاْ َيَٰ ُ ًَةل

ٍّ٘ة  ٱۡهعُ  َشۡىَخ َخ ََ ة َقَِٛؽ ِقَ٘ؽَكۖٞ َّهِٖ  َٕ ِ ٍَ ث ـَ نَلَة َربٍّ َِ  ٱلؿِّۡص َٰٓءِي ٍَ ثَِنٓ إِۡقَر َك َٔ  ٍّٖ ٍَ َوََُّنِۡقَْ َ نَلُۡؤَُِٔنٍّ ل
١٣٤  ُٓ ُٛ ۡ٘ َ٘ة َخ َشۡى ََ ة  ٍّٕ ـَ وََْ ُسَٜن  ٱلؿِّۡص ُُ ٓۡ يَ٘ ُٚ ٜهُ إِذَا  ُِن َْٰ ٓ َب ُٚ  ٍِ َص

َ
َ٘ةوَ  ١٣٥إََِلَٰٓ أ ٕۡ ٌَ   ٱٗذَ

َ
ٓۡ وَأ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۡٓ ُٛ ًَۡجَٰ ۡمَؿ

ِّٓ ِِف  ْ أَِب ٱَۡلَ ٜا ثُ ؾٍّ ََ  ۡٓ ُٛ جٍّ
َ
ة َغَٰىَِِْي ثِد َٛ ۡ٘ ْ َخ ٜا َ٘ة َوََكُٗ  به لهاو هكٔ په» ]218 -٠211كا٦: األ[ ﴾١٣٦َيَٰذِ

 که نی٨كوحاؾ آياو بك و ؼىو ٬ىقبا٤ه ٌحه، هلػ، ل،یو:ٓ ش٘له و ال نیکكؾ ؾچاقٌاو یو يکبح بثیهّ
ل شؿاگايه کیهك ؾقباقه ًیٍاپیپ و او ؛یهىو ِؿ٪ بكٔ بىؾ یو قوًٌ شؿاگايه ه١صمه ٯیهك ّّ  و ه٩

 ؿيؿیؾ آو ال باالجك قا ٍحىیو ؼىٔ ؿيؿیوقل جکّبك آياو اّهآ بىؾ ؾاؾه ؼبك قا کیهك و و٬ىٞ بىؾ گ٩حه وؽى
 پًصگايه یها٠فاب الٔ ی٠فاب که لهاو هك .بىؾيؿ یگًاهکاق یهاايىاو که چكآ كيؿیبپف قا ظ٫ که

 ؼىؾ یؼؿا ها یبكإ یهىو یا: گ٩حًؿیهٓ آو جؤّلن یو ٨موي كیجاذ ٌّؿت الٔ ٌؿیه وا٬ٟ آياو بكٓ هفکىق
 و قوالث يبّىت ٠هؿ کهٔ کًؿ و٨ا اوث بىحه جى با که ی٠هؿ به که کى ؾقؼىاوث او و ال ؼىاو اؾی٨ك به قا

                                                           
 ٓ باؼحّاق.11-1/11ال٭كآو والىًة ٔ يالیهىؾ ٨ -2
 ؾق هبعد آیًؿه ٠٭ىبث و کی٩ك اوحهماء کًًؿگاو ؾق آؼكت ؼىاهؿ آهؿ. -1
 ٓ.1/11ٔ هعاوى الحؤویل -1
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-ؼىاوحه که گىيه ه٘اؤ و نیاوقیب ٘اویا جى به که نیؼىقیه وىگًؿ ،یبكؾاق ها ال قا ٠فاب اگكٓ. اوث

 اّها ٓ.ٌىيؿ ه٥ٍىل یپكوح گايهی به جا نیوالیه آلاؾ قا و آياؤ نی٨كوحیه جى ه٘كاه قا لیاوكائ یبًٓ یا
و  کكؾيؿیه یٌکً ٘اویپ ياگهاو ن،یؾاٌحیبكه آياو ال کكؾيؿ یه یوپك که یهّؿج جا قا ٠فاب که یهًگاه
 ؾق قا ٍاویا و لفا نیگك٨ح ايح٭ام آياو الٓ که ؿیقو بؿايصا کاق وكايصامٔ جا .ي٘ىؾيؿیه ي٭ٓ قا ؼىؾ وىگًؿ

ٓ به و ا٬كاق ٘اویأ و ال کكؾيؿیه بیجکف قا ها و ه١صمات اتیآ آياو که ىیا وبب به ن،یي٘ىؾ ٤ك٪ ایؾق
  .«ٓي٘ىؾيؿیه یجىّشهیب هاآو ظ٫ و ؾقٔ ٌؿيؿیه ٤ا٨ل آيها

ظمب الٍیٙاو، ٤ك٪ ٌؿو ٨ك٠ىو و اها وكايصام و ٨كشام هیاو ؾو ظمب، ظمب الكظ٘ى و 
َِ ﴿ ٨كهایؿ: وپیاهیايً بىؾ، الله هح١ال هی َٰٓءِي ۡزَٗة ثِبَِنٓ إِۡقَر َٜ ُُٜ٘ههُ  ٱۡۡلَۡعؿَ َوَجَٰ ُن وَُص ٜۡ ٓۡ وِؿَۡق ُٛ ۡتَجَك

َ
 ۥوَد

 ُٙ ۡهَرَك
َ
ٓ أ َٰٓ إِذَا ُٙ  ٱَّۡنَؿُق َبۡنياة وََقۡؽًواۖٞ َظَّتٍّ ٍّٗ

َ
ُ٘خ خ َٔ َٙ إَِلٍّ  ۥًَةَل َءا َٰ ِيٓ ََلٓ إَِؾ َ٘ۡخ ثِِٙ  ٱَّلٍّ َٔ َِ  ۦَءا َٰٓءِي ْ إِۡقَر ٜٓا ُ٘ َب

 َٖ ِٔ  ۠ َٗة
َ
كۡ َوخ ُٕ ۡ َِٕي ٱل َٖ  ںِْ ِٔ ُِ َوُكَ٘خ  َٖ َوًَۡؽ َقَطۡيَخ َرۡج َّٰۡٔـ َٖ َءٓا ۡىِكِؽي ُٕ ۡ ٜۡمَ وَ  ڻ ٱل ٍَ  ٱَۡلَ ي ُجَّ٘ضِ

 َٖ ِ ّٔ ا  سرِيا ََ ۚٗ ِإَونٍّ  ٍَ َءايَحا َْۡى ٖۡ َػ َٕ ِ َٜن ل ُُ ٍَ َِلَ ِ ٖۡ َءا ٱنلٍّةِس ثَِجَؽٗ َ٘ة ََّغَٰىَُِْٜن َخ -30ىيه: ی[ ﴾ڼَيَٰذِ
و  کكؾيؿ ؾيبال قا آياو ،یو ج١ّؿ  ٜلن یبكا ايً،یو لٍکك ٨ك٠ىو. نیؾاؾ ٠بىق ایؾق ال قا لیاوكائیبً» ]31
ٓ و بكگك٨ث ؾق قا ٍاویا وى هك ال و آب آهؿ هن به ایؾق گفقگاهٔ که بؿايصا جا ا٨حاؾيؿ، قاه ٍاویا یپ ؾق

 آو هگك يؿاقؾ وشىؾ یؼؿائ که ؾاقم ٘اویا: گ٩ثٓ که بىؾ هًگام ىیا ؾق. ٔؿیچیپ ؼىؾ ؾق قا ٨ك٠ىو ٤ك٬اب
 ایآ .هىحنٓ ؼؿا ٨كهاو ١اویو هٙٔ ٨كهايبكؾاقاو لهكه ال و هى ايؿآوقؾه ٘اویا بؿو لیاوكائیبً که یؼؿائ

 یؼؿا به یو قو ی٘ايیپٍ ؼىؾ کكؾه ال ىث،یي یك٨حًیپف و جىبه اوث ؿهیقو ٨كا هكگث کهٔ اکًىو
 اهىاز الٔ قا جى الٌه اهكول ها .یبىؾ جباهکاقاو لهكه و ال یکكؾیه یوكکٍ ٬ببلً  که آو و ظالٓ ؟یؾاق یه

 قا جى که نیؾاقیه لیگى یکىاي ًیپ و به نیقواي یه واظل به قاو آؤ نیقهايیهٓ هایهاه ىقيیو  ایؾق
 ال یاقیبى گ٘اویب. یباٌ ی٠بكج ؾقن ًؿگاویآ یو بكا ىحًؿیي ًصایا که یکىاي یبكا جآ ؾايىحًؿیه ؼؿا

 ؿیو با ؿیٌا که چًاو هاو بؿاؤ ؼبكيؿیو ب ٤ا٨ل هآ شهاو یؿيیو ؾ ٬كآو یؼىايؿئ اتیآ ال هكؾهاو
 .«ٓيگكيؿیي٘

ها و کی٩كهایی که الله ٠موشل بك اوحهماء کًًؿگاو يالل ٨كهىؾ ٠فابی بىؾ که بمقگاو ل ؾیگك ٠٭ىبثا
په ال ایًکه الله هح١ال ؾق قول بؿق آياو قا ؼىاق و لبىو با آو قوبكو ٌؿيؿ  - ک٩اق ٬كیً -و ائ٘ه ک٩ك 

قوایث اوث  ة٘لع ىبأ ال ٯيه بى هالأقا يّكت و یاقی ٨كهىؾ؛ ال  اي هع٘ؿ  ي٘ىؾ و بًؿه و ٨كوحاؾه
ؾوحىق ؾاؾيؿ جا ٔشىؿٓ بیىث و چهاق ي٩ك ال وكاو ٬كیً قا ؾق  گىیؿ: ؾق قول بؿق قوىل ؼؿا که هی
پیكول  ایى بىؾ که هكگاه بك ٬ىهی  های کری٧ و هح٩١ى بؿق بیًؿاليؿ. و ٠اؾت قوىل الله ال چاهیکی 
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هايؿ؛ لفا قول وىم شًگ بؿق، ؾوحىق ؾاؾ جا ٌحكي قا آهاؾه کًًؿ، ٌؿ، وه ٌب ؾق هیؿاو شًگ هی هی
کكؾین که بكای ايصام گىیًؿ: ها ٨کك هی وپه به قاه ا٨حاؾ و ِعابه به ؾيبالً به قاه ا٨حاؾيؿ، ِعابه هی

یک ال کٍحه و هكبه هىیكي اؾاهه ؾاؾ جا ایًکه کًاق آو چاه ایىحاؾ  قوؾ، ولی قوىل الله کاقی هی
ُز٣ْ »٨كهىؾ:  لؾ و هیٌؿگاو قا با يام و يام پؿقي ِؿا هی يَُْسُّ

َ
يَا َُ٘لَُن ْب٦َ َُ٘لٍَن، َويَا َُ٘لَُن ْب٦َ َُ٘لٍَن، أ

 َ ُخ٣ُ اّللَّ ْٓ ٌَ ٧َُّس٣ْ أَ
َ
٬َلُ  أ ـُ ا؟ ؟َوَر ًّٜ َػ َربُُّس٣ْ َض َْ ا، َذ٠ْ٫َ وََسْػُت٣ْ ٤َا َو ًّٜ َػ٧َا َرب٨َُّا َض َْ َْٛػ وََسْػ٧َا ٤َا َو  «َ٘إ٧َِّا 
کكؾیؿ؟ بكاوحی ها و ای ٨بلو بى ٨بلوٕ آیا بهحك يبىؾ که ال الله و قوىلً ا٘ا٠ث هی ای ٨بلو بى ٨بلو»

« یا ٌ٘ا هن به آيچه پكوؾقگاقجاو و٠ؿه ؾاؾه بىؾ قویؿیؿ؟بؿايچه پكوقؾگاقهاو و٠ؿه ؾاؾه بىؾ، قویؿین، آ
گىیی؟ قوىل الله  گ٩ث: ای قوىل ؼؿا، با اشىاؾی که قوض يؿاقيؿ وؽى هی گىیؿ: ٠٘ك  قاوی هی

٬ُُٛل ٣٫ُ٨ْ٤ِْ »٨كهىؾيؿ:  
َ
َّ ل٥َِا أ ٥َ ـْ َ

ْجُخ٣ْ ةِأ
َ
ٍػ بَِيِػهِ، ٤َا أ ُؿ ُُم٥ََّ ْٙ ِي َج ـاجی که شاو» «َواذلَّ  وىگًؿ به 

جىايًؿ ها ي٘یًىیؿ. ٔبا ایى ج٩اوت که آوٌ هع٘ؿ ؾق ؾقوث اووث، ٌ٘ا وؽًاو هكا بهحك ال آياو ي٘ی
 .«شىاب ؾهًؿٓ

ها قا ليؿه ي٘ىؾ جا ایًکه کبلم ٓ آوای بكای قوىل اللهگىیؿ: الله ٠موشل ٔبه ٠ًىاو ه١صمه هیة ٬حاؾ
و ایى به ؼا٘ك جىبیػ و وكليً و اهايث و ايح٭ام و ظىكت و يؿاهث  ها بًٍىايؿقا به آو قوىل الله 

 .2«كای ایٍاو بىؾب
 ... اها ؾاوحاو هبلکث و يابىؾ ٌؿو یک یک آو اوحهماء کًًؿگاو ه١كو٦»گىیؿ:  هی  ةابى جی٘ی

ك و ج٩ىیك ـکك ي٘ىؾيؿ اوث که  ه ٌؿه، گكوهی ال وكاو ٬كیً بىؾيؿها بك اوان آيچه گ٩حو آو و اهل ِوی 
ابى ٠بؿ ی٥ىخ و ظاقخ بى و  االوىاؾاو ابى هٙلبو ٠اَ بى وائل و  ةجىاو به ولیؿ بى ه٥یكها هیال آو

 .1«. اٌاقه ي٘ىؾ٬یه و ..
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ: و ایى جع٭ی٫ کبلم الله ٠موشل اوث که هی َىۡيَجَٰ ََ َٖ إٍِّٗة  ـِءِي ۡٛ ۡكَذ ُٕ ۡ  ]31العصك: [ ﴾ڿ ٱل

م ایًکه یو ي« .نیؾاقیه و هع٩ىٚ هّىو کًًؿگاو اوحهماءٓ آلاقو  ثیو اـ و هکك ؿیکٔ ال قا جى ها»
َٜ ﴿ ٨كهىؾيؿ: ُٚ  ٍَ ۡبََتُ إِنٍّ َشةَِٗب

َ
و  و بكکث كیؼ یب جى جىل ًهیک ؾٌ٘ى ،ّک ٌ بؿوو» ]1الکىذك: [ ﴾٣ ٱۡۡل

 .«بىؾ ؼىاهؿ و يٍاو يام یب

                                                           
هىلن، کحاب  و ؛112ٓ-1/110ٓ، ٨حط 1311ٔٔ ٌ٘اقهشهل، يبأ، باب ٬حل ي، کحاب ال٥٘اليبؽاقبه قوایث  -2

ِْ الصًة..، باب  ْك ه  ٠  ًْ ـِ ِه ىُّ  ١ الحَّ ْبِك و  اِب اْل٭  ف  اِت ٠  ِاْذب  ْیِه و  ل  اِق ٠  ًَّ ْو ال ِة أ  ًَّ ِث ِهْى اْلص  یِّ  ٘ ِؿ اْل ْ٭١  ٓ، 1111-1111ٔ ٌ٘اقه، ه 
 ٓ.121، 21ٔ ييىو

 ٓ.11-1/11: البؿایة والًهایة ٔيگا و ؛211 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
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بكؼیمؾ، الله ٠موشل يىل او قا  جىلی با قوىل الله هك آيکه به ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت و کیًهبًابكایى، »
، په اوث... و به ٬ىل ه١كو٦ گىٌث ٠ل٘اء هى٘ىم گفاقؾ  یو اذكی ال او با٬ی ي٘ گكؾايؿ هیهً٭ٟٙ 

 .2«الىبلم٠لیهنچگىيه اوث گىٌث ايبیاء 
ُ وَ ﴿ به هًگام وؽى ال ایى کبلم الله ٠موشل: اهام ابى ٬ین  َٖ  ٱّللٍّ ِٔ ٍَ ُٕ  1﴾ٱنلٍّةِس  َحۡكِط

 قا ؾق قول اظؿ ٌکىث، بك و٬اَ کىی بىؾ که ؾيؿاو قبا٠ی قوىل الله  يبأبى  ة٠حب»گىیؿ:  یه
کكؾو يىل وی ه١لىم گكؾیؿ گىیًؿ: با بكقوی و ؾيبال  هی باقی که قوایث ٌؿه، بكؼی ال ٠ل٘ااوان اؼ

یک ال يىل وی يبىؾه هگك ایًکه چىو به وى بلى٢ قویؿه اوث، ؾهايً بىی هح٩١ى و گًؿیؿه که هیچ
له ؤکه ایى هىٌؿه بىؾه اوث چًاوه و يیم گ٩حه ٌؿه ال ا٘كا٦ ٌکىحههای ذًایای وی ال قیٍؾاؾه و ؾيؿاو

 باٌؿ.  ٌاو ي٘ایاو بىؾ. و ؾق وا٬ٟ ایى ال يعىی پؿقاو بك پىكاو هیؾق چهكه
 و ؾیگك اـیث و آلاقهای ظىی و ه١ًىی که اها اهل ٠لن ؾق هىقؾ لهاو و٬ىٞ ایى اهك بك قوىل الله 

ايؿ: ایى اـیث و آلاقها ٬بل ال يمول که بكؼی گ٩حهايؿ. چًاوگكؾیؿ، اؼحبل٦ کكؾه هی هحىشه قوىل الله 
ُ وَ ﴿ ایى آیه: َٖ  ٱّللٍّ ِٔ  ٍَ ُٕ ايؿ: ٠ّ٘ث و ظ٩اٜحی که ؾق ایى آیه بىؾه اوث و بكؼی گ٩حه ﴾ٱنلٍّةِس  َحۡكِط

باٌؿ، يه ٠ّ٘ث و  كابك ٬حل هیؾق ب بؿاو و٠ؿه ؾاؾه ٌؿه، ٠ّ٘ث و ظ٩اٜث ال شاو قوىل الله 
ـیث و  ؾق بكابك ج٘اهی  ظ٩اٜث ال قوىل الله  اـیث و آلاقهای آياو، بلکه ؼؿاويؿ هح١ال ذىاب آو ا

قا چىو هىقؾ   قوىل الله گىيه بكای اهحً، ا٬حؿای يیکى به و ایى اقها قا بكای پیاهبكي با٬ی گفاٌثآل
ـیث و آلاق ؾیؿو، به اـیث و آلاقهایی که  اـیث و آلاق وا٬ٟ گكؾيؿ، به شا گفاٌث، جا ایًکه به هًگام ا

ا٬حؿا ي٘ىؾه و ِبك پیٍه کًًؿ و ٨كشام آلاق  هحع٘ل گكؾیؿيؿ، يگكیىحه و به قوىل الله  قوىل الله 
 .1«ٌؿبا هیؾهًؿگاو ٌ٭اوجً٘ؿ و بؿبؽث، ٠فاب ٌؿیؿ پكوقؾگاق هح١ال 

هایی که ؾق ِؿق اوبلم بك اوحهماء کًًؿگاِو وًث قوىل الله ها و ٠فابال ؾیگك کی٩كها و هصالات
با وًؿي ال   ي، آو اوث که اهام بؽاقها قا ؾق بكگك٨ث٨كوؾ آهؿه  و آو ایٍاوو بهحاو ليًؿگاو بك  

های ب٭كه و آل ٠٘كاو قا  هكؾی يّكايی بىؾ که اوبلم آوقؾه و وىقه»گىیؿ:  قوایث ي٘ىؾه که هی يه أ
يىٌث که په ال آو به يّكايیث بالگٍحه و يّكايی ٌؿ و په ال هی جبلوت ي٘ىؾ و بكای قوىل الله 

ا هیكايؿ و ؾايىث. په الله ٠موشل او ق يىٌحن، ي٘یگ٩ث: هع٘ؿ چیمی شم آيچه هى بكای او هی ایى هی

                                                           
 جی٘یة.ابى ، 211 :بًگك: ال٩ك٬او، َ و ؛211 :ه٘او، َ -2
 ؾاقؾ.یکا٨كاو و اـّیث و آلاقٓ هكؾهاو هع٩ىٚ ه ی[ و ؼؿاويؿ جى قا ال ٔؼٙكات اظح٘ال81]ال٘ائؿة:  -1
 اهام ابى ال٭ین، شٟ٘ یىكی الىیؿ هع٘ؿ. ،221ٓ-1/228بؿائٟ الح٩ىیك ٔ -1
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وی قا ؾ٨ى ي٘ىؾيؿ، چىو ِبط گكؾیؿ، ٔؾیؿيؿ کهٓ لهیى او قا به بیكوو ال ؼىؾ ايؿاؼحه و پكت کكؾه 
، چىو ؾووث ها ٔآو هكؾ يّكايیٓ ال اوثاوث. ٔبا ؾیؿو ایى ِعًهٓ گ٩حًؿ: ایى کاق هع٘ؿ و یاقايً 

لهیى قا ظ٩ك کكؾه و ایى باق  ها گكیؽث، ٬بكي قا يبً کكؾه و او قا قها ي٘ىؾيؿ. په باق ؾیگكهیاو آو
جك ي٘ىؾيؿ، اها چىو ِبط گكؾیؿ، بال ؾیؿيؿ که لهیى او قا بیكوو ايؿاؼحه اوث، په گ٩حًؿ: لهیى قا ٠٘ی٫

٬بكي قا يبً کكؾه و او قا چًیى  ها گكیؽث،چىو ؾووث ها ال هیاو آو ایى کاق هع٘ؿ و یاقايً اوث که
قا ٠٘ی٫ کكؾيؿ اها ظ٩ك کكؾه و جا آيصا که ؾق جىاو ؾاٌحًؿ، آوؾق بیكوو ال ٬بك قها ي٘ىؾيؿ؛ وپه لهیى قا 

گىيه ؾايىحًؿ و ایى ؾيؿ که لهیى بال هن او قا بیكوو ايؿاؼحه و پكت کكؾه اوثچىو ِبط ٌؿ هٍاهؿه کك
 .2«و او قا قها ي٘ىؾيؿ اق هكؾم يیىثکه ایى ک
َٗ  ةُْؽَدي٦ِْ، ِِف  يَتََتْغَْتُ  رَُس٠ٌ  ةَي٥َ٨َْا» ٨كهىؾيؿ: قوایث اوث که قوىل الله كیكه بىهأو ال   َعَف

 ُ ْرَض، ة٩ِِ  اّللَّ
َ
َيا٤َثِ  ي٬َْمِ  إََِل  ذِي٫َا َحَخَش٢َْش٠ُ  َذ٬٫َُ  اَْل ِٜ ٌؽّی با ؾو لباوً ٔالاق و قؾاءٓ هحکبكايه قاه » «ا١ْ

يی . په شىا«قوؾکه ؼؿاويؿ او قا ؾق لهیى ٨كو بكؾ، او جا قول ٬یاهث ه٘چًاو به لهیى ٨كو هی ق٨ثهی
، آیا آو شىايی که ةبىهكیكگ٩ث: ای أ ةبىهكیكأکه يام آو ٌؽُ قا بكؾ و لباوی ٔيىٓ بك جى ؾاٌث، به 

ای لؾ که ؾق اذك آو ل٥میؿه و بك لهیى ق٨ث؟ وپه با ؾوحً ٔكبهق٨ث، ایًچًیى قاه هی ؾق لهیى ٨كو
 وی ؾ٠ا ي٘ىؾه و گ٩ث:بك ٠لیه بىهكیكه أوپه  ای که يمؾیک بىؾ، اوحؽىايً بٍکًؿ.ؼىقؾ به گىيه

﴿ ٍَ َىۡيَجَٰ ََ َٖ إٍِّٗة  ـِءِي ۡٛ ۡكَذ ُٕ ۡ  کًًؿگاو اوحهماءٓ و آلاق ثیو اـ و هکك ؿیکٔ ال قا جى ها» ]31العصك: [ ﴾ڿ ٱل
 .1«نیؾاقیه و هع٩ىٚ هّىو

هایی که ؾاهًگیك ١ً٘ه ليًؿگاو و قیٍؽًؿکًًؿگاِو اِعاب و یاقاو بمقگىاق ال ؾیگك کی٩كها و ٠فاب
گكؾیؿ، آو بىؾ که الله ٠موشل بك چًیى ٌؽّی یکی ال چهاقپایاو قا هىلٗ  اوبلم  قوىل گكاهی 

ی لؾ که به هكؾ٬ؿم هی و٬اَ  يبأباقی و١ؿ بى »گىیؿ:  هی 1ؾ و او قا کٍث. ٠اهك بى و١ؿي٘ى
ؾاؾ، په و١ؿ بؿو گ٩ث: جى به کىايی  قا  ؾًٌام هی - ٠لیهناللهقٔىاو – و لبیك ةلعو ٘ يبكؼىقؾ که ٠ل

گفٌث، به الله هح١ال وىگًؿ که ظحً٘ا ال  ها گفٌث آيچهالله ٠موشل بك آو ؾهی که ال وىی ؾًٌام هی
آو هكؾ  کًن. پهؾاقی یا ایًکه ؾق پیٍگاه الله هح١ال بك ٠لیه جى ؾ٠ا هی ها ؾوث بك هیؾًٌام ؾاؾو آو

                                                           
 جؽكیس آو پیٍحك گفٌث. -2
هىلن، کحاب اللبان  و ؛20/183ٓٓ، ٨حط 1130ٔٔ ٌ٘اقه، کحاب اللبان، باب هى شك ذىبه ؼیبلء، يبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.21/101ٔ يٓ، يىو1011ٔ ٌ٘اقه، هٟ ا٠صابه بریابه، يالٍ٘ يبؽحك ٨والمیًة، باب جعكین الح
 :هصكی و٨ات یا٨ث. بًگك: ج٭كیب، َ 201ذ٭ة هى الرالرة، وی ؾق وال  ي،ال٘ؿي يبی و٬اَ المهكأ٠اهك بى و١ؿ بى  -1

111. 
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جكوايی، هگك جى پیاهبكی ٔکه هك ؾ٠ایی کًی هىحصاب گكؾؾٓ په و١ؿ گ٩ث: پكوقؾگاقا، گ٩ث: هكا هی
ها گفٌث آيچه گفٌث، په اهكول او قا گك٨حاق ؾهؿ که به اـو جى بك آو ایى هكؾ ا٬ىاهی قا ؾًٌام هی

ه و او قا قها ي٘ىؾيؿ که آو ٠فابث کى. په ٔال ؾ٠ای ویٓ هاؾه ٌحكی آهؿ و هكؾم قاه قا بك او بال گفاٌح
گىیؿ: هكؾم قا ؾیؿم  ؾ ٔكب و ٌحن ٬كاق ؾاؾ. ٠اهك بى و١ؿ هیٌحك، آو هكؾ قا پای٘ال ي٘ىؾ و وؽث هىق

 .2«وعا٪ الله ٠موشل ؾ٠ایث قا اوحصابث ي٘ىؾا بىأگ٩حًؿ: ای  که به ؾيبال و١ؿ ق٨حه و هی
ی بىؾيؿ که ؾیى الله ٠موشل و پیاهبك بیًین که کىاي چىو يٝكی ؾق ٘ىل جاقیػ ایى اهث بی٩کًین، هی

ٍن و ها ؾق شاه١ه با٠د بكايگیؽحه ٌؿو ؼو ایى هحک ظكهث گك٨حًؿ قا به ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ هی اوبلم
گٍث و هىشب جىكیٟ ؾق اشكا و ج٩ًیف ظکن  و يیم ٠٘ىم هكؾم هی ی١ًی ٠ل٘ا و اهكا ؛٤ٕب والیاو اهىق

هصكی کاقگماقاو اهك به  121ٍث. به ٠ًىاو هرال ؾق وال گ ها هیؾق هىقؾ آو - ی١ًی ٬حل -الله ٠موشل 
چكا که بك  ي ٌؿه بىؾ، پكؾاؼحًؿ؛ه١كو٦ و يهی ال هًکك به بكقوی اؾ٠اهایی که ؾق هىقؾ اظ٘ؿ الكوو

ظ٭یك و و ٠لیه وی به اهىق بمقگی گىاهی ؾاؾه بىؾيؿ، ه٘چىو جكک واشبات و ظبلل ٌ٘كؾو هعكهات 
و چىو ایى اهىق بك ٠لیه وی ذابث گٍث، ٬أی  ال کحاب و وًث؛و اهايث و ٠یبصىیی ؼىاق ٌ٘كؾو 

 .1ٌؿه و وپه کٍحه ٌؿهالکی به قیؽحه ٌؿو ؼىيً ظکن ي٘ىؾ، په ليؿايی 
و٘ا٠یل گ٩حه اال٩ٕل بى  بىأگكؾو هكؾی که بؿو ياِك بى  ،هصكی، ؾق ؾه٫ٍ 118ه٘چًیى ؾق وال 

ظكهحی وی يىبث به آیات الهی و بالی و بیٌؿ، لؾه ٌؿ. و وبب آو اقجؿاؾ و ک٩ك وقلیؿو و اهايث  هی
كآو بىؾ. و ؾق کٍحه ٌؿو وی، کكؾو و بالیچه ٬كاق ؾاؾو ؾیى اوبلم و جىهیى و ؼىاق ٌ٘كؾو يبىت و ٬

ٌاهؿ ج٩ًیف ایى ظکن بىؾه و ـکك  ىق ؾاٌحًؿ و ٠بلهه ابى کریك و کاقگماقاو ؾولث، ظٕ ٠ل٘ا و اهكا
و ـلث و ؼىاقی  حه و ؾق وا٬ٟ ٠مت اوبلم و اهل آويه٩ های بمقگیکًؿ که: ؾق ٬حل وی هّلعثهی

 .1لياؾ٬ه و اهل بؿ٠ث قا به ؾيبال و به ه٘كاه ؾاقؾ
ِٓ  111ه٘چًیى ؾق وال  ؾال بك ک٩ك و ليؿ٬ه  هصكی اؾ٠اهایی بك ٔؿ ظىى وکاکیًی هبًی بك ق٨

٠لیه وی گىاهی ؾاؾيؿ ای که کاقگماقاو اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك، به اهىق بىیاقی بك گكؾیؿ به گىيه
قا جک٩یك  1بىبکك و ٠٘كأي٘ىؾ. ال ش٘له ایًکه وی بهحكیى اهث په ال پیاهبكي که ؾاللث بك ک٩ك وی هی

                                                           
 ٓ، و1182ٔ ٌ٘اقهٓ، 2111-1/2111ٔ ي جؽكیس کكؾه اوثاللکائ ، ایى ٬ّه قا11 :اب، َِع٠ى وب األ يالًه -2

 .باًٌؿهی قشال الّعیطي آو قا قوایث کكؾه و قشال آو ٘بكاي گ٩حه اوث: 3/211ٓال٘صٟ٘ ٔ ؾق يهیر٘
 ظ٘ؿ الّائ٣.أ، ؾ. ظیؿق بى 111 :.. َيال١ّك ال٘٘لىک يالعىبة ٨ -1
 ٓ.8/11: ٌفقات الفهب ٔيگا و ؛111 :.. َيال١ّك ال٘٘لىک يالعىبة ٨ -1
ىبکك و ٠٘ك قا أبگىیؿ: هكگم يؿیؿم که جىبه يّیب یکی ال کىايی گكؾؾ که  ٘الب هیيبأابى  ي٠بؿالله بى ظىى بى ٠ل -1
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که به وىی ٠لی ٨كوحاؾه ٌؿه بىؾ، کكؾه و به گ٘ايً شبكئیل ؾق اببل٢ وظی ؾچاق اٌحباه ٌؿه و ؾقظالی
ظکن  - ٬حلً –ى اهىق، به هؿق بىؾو ؼىو وی اٌحباهًا به هع٘ؿ وظی کكؾه اوث. لفا ٬أی بك هبًای ای

ولی ه٘او وال، کٍحه األ يي٘ىؾ. لفا ؾق ِبعگاه قول ؾوًٌبه هٙاب٫ با بیىث و یک٘یى قول ال ش٘اؾ
 .2ٌؿه و ظکن بك وی شاقی گكؾیؿ

ه٘ايا قظ٘ث ؼؿاويؿ بك آيکه ؾیى اوبلم قا ج١ٝین ي٘ىؾه و بمقگ و ٠ٝین پًؿاقؾ و ؾق بكابك ٨او٭اِو 
 ها قا بگیكؾ. کًًؿه، به ؼا٘ك ظكهات الله ٠موشل ال ؼىؾ ٤یكت يٍاو ؾاؾه و شلىی آواوحهماء 

ی ظکن الله ٠موشل و ذبىت آو ؾق ظ٫ وی با اها ایى ؾق هىقؾ کىی اوث که هىل٘اياو ٬ؿقت ا٬اهه
ٌحه ىل٘اياو بك وی جىلٗ يؿاا٬كاق یا بیًه قا ؾاٌحه باًٌؿ، اها آيکه ال ؾوحكن هىل٘اياو ؼاقز بىؾه و ه

يح٭ام و ٬اؾق به ج٩ًیف ظکن ٬حل ؾق ظ٫ وی يباًٌؿ، ؾق ایًّىقت ایى الله ٠موشل اوث که ال او ا باًٌؿ
های الهی اوث که ال کىی که الله هح١ال و قوىلً قا ایى ال وًث»گىیؿ:  هی  یةگیكؾ. ابى جی٘ هی

گیكؾ و  هی هبكي ال او ايح٭امؼىؾ به ؼا٘ك پیاآلقؾه و هىل٘اياو ٬اؾق به اشكای ظکن ؾق هىقؾ وی يیىحًؿ، 
هایی ؾق ایى لهیًه ه٘چىو ؾاوحاو کاجب ؾقو٤گىیی که که پیٍحك به هرال کًؿ، ه٘چًاواو قا ک٩ایث هی

ۡقؿِۡض  وَٱۡضَؽعۡ ﴿ ٨كهایؿ: که ؼؿاويؿ هح١ال هی ـکك آو گفٌث، اٌاقه  ي٘ىؾین. و ه٘چًاو
َ
ة دُۡؤَمُؿ َوأ َٕ ِ ث

 ِٖ ۡۡشِكِيَ َق ُٕ ۡ ٍَ  ھ ٱل َىۡيَجَٰ ََ َٖ إٍِّٗة  ـِءِي ۡٛ ۡكَذ ُٕ ۡ  که قا آيچه کى اویب آٌکاقا په» ]31-31العصك: [ ﴾ڿ ٱل
-یه چه و ًؿیگىیه چه کهٔ هکى ا٠حًاء هٍكکاو و بهٓ اوث ظ٫ ؾ٠ىت کهٔ یٌىیه ؾاؾه ٨كهاو بؿاو
 .1«نیؾاق یه و هع٩ىٚ هّىو کًًؿگاو اوحهماءٓ و آلاق ثیو اـ و هکك ؿیکٔ ال قا جى ها ٓ.کًًؿ

ال هكلباياو ؾق هٍك٪ و ه٥كب وكلهیى اوبلهی ـکك   وبلمش٘له اوث آيچه ٌیػ اإل و ال ایى
هایی اوث که بىیاقی ال هىل٘اياو ٠اؾل و و يٝیك ایى اج٩ا٬ات، ؾاوحاو»گىیؿ:  کًؿ. آيصا که هیهی

و آو ؾق وا٬ٟ جصكبیاجی اوث که باقها و باقها  ايؿهىقؾ ا٘٘یًاو ال اهل ٨٭ه و ؾايایی بكای ها قوایث کكؾه
ايؿ، آيگاه که ؾق ٠ّك ها هىل٘اياو ؾق ها و ٌهكها و ؾق وىاظل ٌام بؿوث آوقؾهؾق هعاِكه ٬ل١ه

ايؿ: ها گاهی ٬ل١ه یا ٌهكی واظل ٌام، قوهیاو قا هعاِكه ي٘ىؾيؿ؛ ؾق یکی ال ایى قوایات آهؿه که گ٩حه
کكؾین، اها بال هن ٨حط آو بكای ها ه٘کى يبىؾ، ظحی که هعاِكه هی قا به هؿت یک هاه یا بیً ال آو

و  که اهل آو ٌهك یا ٬ل١ه وب و ؾًٌام ؾاؾو به قوىل الله  بىؾ ال ٨حط و پیكولی يااهیؿ ٌىینيمؾیک 
حط آو ج١صیل گكؾیؿ که ها ؾق ٨ و ایى با٠د هی گك٨حًؿ ق ظ٫ آبكویً قا ؾق پیً هیظكهحی ؾاهايث و بی

                                                                                                                                                         
 .10 :ِعاب، ٠َى وبب األ يؾاؾيؿ. الًه ؾًٌام هی

 .111 :، َيال١ّك ال٘٘لىک يالعىبة ٨ -2
 .211-212 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1



 811  فصل اول: اثش اعحهضاء بش اعحهضاءکًًذگاو

ؼیك ؤجیا يمؾیک به آو، هیىك ٌؿه و به  لهاو ؾق یک یا ؾو قوگىيه ٨حط آو بكایو ایى ه ؼكز ؾهینو جىكیٟ ب
ايؿ: ا٨حاؾ و گ٩حه ها به قاه هیو کٍحاق بمقگی ؾق هیاو آو گكؾیؿ هکاو به لوق هیىك هیو ٨حط آو  ا٨حاؾ ي٘ی

ايؿ، قوی آوقؾه قوىل الله  يىبث بهظكهحی  بی ها به اهايث وآو ًٌیؿین ظحی که هكیک ال ها چىو هی
ها پك ال ؼٍن و ٤ٕب بىؾ، گ٩حًؿ يىبث به آو هاو به ؼا٘ك آيچه ؾق ظ٫ پیاهبك هی٠بلوه بك ایًکه ٬لىب

 ي٘ىؾین. هباٌكجًا ؾق قاوحای ج١صیل و جىكیٟ ؾق ٨حط ا٬ؿام هی
قا بكای ها ـکك  و ال ایى قؼؿاؾها يیم بكؼی ال هىل٘اياو هىقؾ ا٘٘یًاو و ذ٭ه، ال اهل ه٥كب هىاقؾی

چًیى بىؾه اوث. و ایى وًث ؼؿاويؿی اوث که: ٌاو يىبث به يّاقی ايؿ که ق٨حاق و ج١اهلي٘ىؾه
ها قا بك ؾوحاو بًؿگاو کًؿ و گاهی ٠فاب آوگاهی ؾًٌ٘ايً قا با ٠فابی ال وىی ؼىؾ ٠فاب هی

 .2ؾهؿ هًً ٬كاق هیئه
 ييالل گٍث، آو اوث که ٘بكاي قوىل الله هایی که بك اوحهماء کًًؿگاِو ال ؾیگك کی٩كها و ٠فاب

ٓۡ إََِل  ِإَوذَا﴿ ؾق هىقؾ ایى کبلم الله ٠موشل: يبا وًؿي ال وؿ ةِ َٗةَهۡحذُ َٰٜ َْ ة ٱلطٍّ َٚ َُؾو ۚٗ  ٱَتٍّ ة ا َوَّكِجا وا ـُ ُٚ﴾ 
ـو يؿای ئًٌیؿ ه که چىو هی ؾق هؿیًه بىؾ يّكايیهكؾی »گىیؿ:  که هی آيصا 1قوایث ي٘ىؾه اوث

ها ؼاؾم وی گ٩ث: وىلايیؿه ٌىؾ، ؾقو٤گىٕ ٌبی ال ٌب ؾاؾ، هی قا وك هی «رشول اهللن حمؿدا أصفد أ»
ی آجً که آو ١ٌله اي ؾق ؼىاب بىؾيؿکه وی و ؼايىاؾه، ؾقظالیاي ٌؿای ال آجً واقؾ ؼايهبا ١ٌله

 .1«اي قا وىلايیؿبك لهیى ا٨حاؾ و او و ؼايىاؾه
گىیؿ:  که وی هی ـکك ي٘ىؾه اوث يال یعیی الىاهیا ال لکك ایى ٬بیل اوث آيچه ابى ٬ین  و ال

گفق کكؾه و به وك٠ث  ی بكؼی ال هعؿذیىهای بّكه به ٬ّؿ ق٨حى به ؼايهباقی ؾق بكؼی ال کىچه»
جاو قا ظیا بىؾ که ؾق هىقؾ ؾیًً هحهن بىؾ، په گ٩ث: پاهایو ه٘كاه ها ٌؽّی پكقو و بی ؼىؾ ا٨موؾین

و ایى وؽًاو قا ال قوی ج٘ىؽك و اوحهماء بك  ٌاو يٍکًؿ.جا ایًکه بالهای ٨كٌحگاو بكؾاقیؿ ال قوی بال
لباو آوقؾ؛ ٘ىلی يکٍیؿ که په ال ایى وؽى، ٬بل ال ایًکه ج٥ییك هکاو ؾهؿ، پاهایً ؾق شا ؼٍک ٌؿ 

 .1«و ا٨حاؾ

                                                           
 .211، 211 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -2
گیكيؿ و یؼىايیؿ، ي٘ال قا به باؾ اوحهماء هیگىئیؿ و هكؾهاو قآ به ي٘ال هیکه ٔاـاو ه یآياو هًگاه ]11ال٘ائؿة: [ -1

 کًًؿٓ.یؼًؿيؿ و ج٘ىؽكي هیؾهًؿ ٔو بؿاو هیاي ٬كاق هبالیچه
ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ؛ 8/212ٓظکام ال٭كآو ٔالصاهٟ أل ؛1/118ٓل٘ىیك ٔ: لاؾ ايگا و .ٓ ٌاکك20/111شاهٟ البیاو ٔ -1

 ٓ.٨1/18حط ال٭ؿیك ٔ و ؛1/221ٓٔ
 ٓ.2/88ه٩حاض ؾاقالى١اؾة ٔ -1
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ظ٘ؿ بى أو »گىیؿ:  بؿاو اٌاقه ي٘ىؾه و هی  وحه اوث، آيچه اهام ابى ٬ینو ه٘چًیى ال ایى ؾ
گىیؿ:  قوایث ي٘ىؾه و هی يگىیؿ: لکكیا بى ٠بؿالكظ٘ى البٙك هی« ةال٘صالى»ؾق کحابً  يال٘الکهكواو 

گىیؿ: ها يمؾ بكؼی ال هعؿذیى ؾق بّكه بىؾین و ؾق هىقؾ ظؿید قوىل  ظ٘ؿ بى ١ٌیب هیأًٌیؿم که 
ا١ِِب ا»که ٨كهىؾيؿ:  الله  ٍَ ِ ْس٨َِطَخ٫َا رًِىا ١

َ
ُّ أ ٣ْ٢ِِٓ َوإِنَّ ال٥َََْلئَِسَث تَلََي گ٩حین. ؾق ایى  وؽى هی 2«١ْ

په ٌكوٞ به اوحهماء و ج٘ىؽك ظؿید ي٘ىؾه و گ٩ث: به ؼؿا  ،هصله هكؾی ه١حملی ه٘كاه ها بىؾ
ؾاقم. په وی  ٨كٌحگاو ٬ؿم بكهیهای ها بك قوی بالکىبن و با آوهایی هیهاین هیػوىگًؿ ٨كؾا به ک٩ً

کله ؾق ياظیه پاهایً گكؾیؿ. ٔبی٘اقی چًیى ي٘ىؾ که هك ؾو پای وی ؼٍک گكؾیؿه و ؾچاق  بی٘اقی آ
 .1«کًؿٓ آیؿ و به جؿقیس ٠ٕى قا ؼىقؾه و يابىؾ هی ؼىقه که ؾق ٠ٕى بؿو پؿیؿ هی

ّكی »ؾاقؾ که:  ي٭ل ي٘ىؾه و بیاو هی و ال ایى ؾوحه اوث، آيچه ٠بلهه ابى کریك  هكؾی ال اهل ب 
و ٨ٕیلث آو  ٮظیا بىؾ؛ باقی يمؾ وی وؽى ال ِوىاٌكم و  گ٩حًؿ، وی بىیاق بی هی ةباوبلهه او أبىؾ که ب

کًن، په هىىاکی قا گك٨ث و ٌؿ که وی گ٩ث: به ؼؿا وىگًؿ، ال آو شم ؾق پٍحن ٔه٭١ؿٓ اوح٩اؾه ي٘ی
قا ؾق پٍث ؼىؾ ٨كو بكؾه و بیكوو آوقؾ؛ په ال ایًکه ایى ٠٘ل لٌث و ٬بیط قا هكجکب گكؾیؿ، په ال آو

ای که چهاق پا ؾاٌث و وكي هآ به ؾيیا آوقؾ، به گىيهای ال هىئگىيه يه هاه، ٨كليؿی با اوِا٦ شكـاو
ىؾ و ی یک وشب و ؾاقای چهاق ايگٍث ببه ايؿاله ؾيؿاو آٌکاق و ؾاقای ؾهی  1ه٘چىو وك هاهی بىؾ و 

چىو پٍث ؼكگىي بىؾ، چىو وی قا به ؾيیا آوقؾ، ایى ظیىاو وه ٨كیاؾ بلًؿ کٍیؿ که ؾؼحك آو پٍحً ه٘
و بكؼاوحه و وك آو ظیىاو قا ؼكؾ ي٘ىؾه و او قا کٍث. و آو ٌؽُ په ال به ؾيیا آوقؾو آو ظیىاو، ؾهكؾ 

 هاین قا جکه جکه ي٘ىؾ. گ٩ث: ایى ظیىاو هكا کٍث و قوؾه و هی قول ليؿه بىؾ و ؾق قول وىم هكؾ
ا آو ظیىاو قا هايؿ و بكؼی ال آوله بىؾهظیه و ؼٙبای آو هکاو ٌاهؿ ایى هىؤگكوهی ال اهالی آو يا

 .1«ليؿه و بكؼی په ال هكگً او قا ؾیؿه بىؾيؿ
 يو٘ا٠یل الحی٘أبى ٠بؿالله هع٘ؿ بى اال ؾیگك هىاقؾی که ؾق ایى لهیًه ـکك ٌؿه، ؾاوحايی اوث که 

ها ؼىايؿم که یکی ال اهل بؿ٠ث به هًگام ًٌیؿو ؾق بكؼی ال ظکایث»گىیؿ:  بیاو ؾاٌحه اوث. وی هی 
                                                           

 ٌ٘اقه ،1/103ٓوح٩٥اق..، ٔالؿ٠ىات، باب ٨ٕل الحىبة واإل ؾق يجكهف و ؛2121ٓٔ ٌ٘اقه ،1/131ٓظ٘ؿ ٔأ به قوایث -2
ال٘ىط ٠لی  يالٙهاقة، باب الحى٬یث ٨ ؾق ييىائ ، واوث ظىى ِعیط ظؿیدایى : گ٩حه اوث ٓ، و1111-1118ٔ

ابى  و ؛131ٓٔ ، ٌ٘اقه2/101ٓال٧ًّ٘ ٔ ؾق٠بؿالكلا٪  و ؛211ٓٔ ٌ٘اقهٓ 2/31الؽ٩یى لل٘٭ین وال٘ىا٨ك، ٔ
شاهٟ » ً بكجع٭ی٭ ؾقٌبال بىاألأ په ایى ظؿید ه٘چًايکه ،211ٓ-2/218شاهٟ بیاو ال١لن و٨ٕله ٔ ؾق٠بؿالبك 

 . باٌؿ، گ٩حه اوث: با هص٘ى٠ه ٘ك٪ ؼىؾ ِعیط هیابى ٠بؿالبكاذك  «یاو ال١لن و٨ٕلهب
 .218-211 :: بىحاو ال١اق٨یى، َيگا و ؛2/88ٓه٩حاض ؾاقالى١اؾة ٔ -1
 .يىوًاهام ال ،211 :: بىحاو ال١اق٨یى، َيگا و ؛21/181ٓالبؿایة والًهایة ٔ -1
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٧َاءِ َضَّتَّ »٨كهىؾيؿ:  ایى قهً٘ىؾ يبىی که ٥ِْؿ يََػهُ ِِف اْْلِ ْٖ َََ٘ل َح َضُػُز٣ْ ٦ْ٤ِ ٩ِ٤ِ٬َْ٧، 
َ
ََ أ َٜ تَْي ـْ إَِذا ا

ِف٫ََ٢ا ْٖ ْح٦َ ةَاحَْج يَُػهُ ، َح
َ
ؾاين ؾوحن کصا  ال قوی ج٘ىؽك و قیٍؽًؿ گ٩ث: هى ي٘ی 2«َ٘إ٩َُّ٧ِ اَل يَْػرِي أ

ه گكؾیؿ که ؾوحً قا جا آقيس ؾق ه٭١ؿ ٨كو بىؾه اوث، ؾق بىحكٕ ٔؾق قؼحؽىابٕٕٓ چىو ِبط ٌؿ، هحىش
 بكؾه اوث. 

يبىی و هىا١ٔی  هایظكهحی يىبث به اظاؾید و آهىلهگىیؿ: بایىحی ايىاو ال اهايث و بی هی يجی٘
 .1«که جى٧٬ اللم اوث بپكهیمؾ، بًگك که چگىيه يعىوث ٠٘ل وی، ؾاهًگیك وی ٌؿ

هایی بىؾ که الله ٠موشل ؾق ؾيیا بك اوحهماء ٠فابای ال ها و گىٌهآيچه پیٍحك بیاو گكؾیؿ، ي٘ىيه
باًٌؿ. و  هایی که ؾق آؼكت ؾق ايحٝاقٌاو اوث، بىیاق ٌؿیؿجك و بؿجك هیکًًؿگاو يالل ٨كهىؾ و ٠فاب

 ایى هىٔىٞ هىقؾ بعد ها ؾق هبعد آیًؿه ؼىاهؿ بىؾ. 

 فمىبث اعحهضاء کًًذگاو دس آخشت دوم: کیفش و فزاب و غلبه
٬كاق ؾاؾه اوث.  1الهی اوث که پاؾاي و شمای هك ٠٘لی قا ال شًه ه٘او ٠٘لهای ایى ال وًث

 باٌؿ که پاؾاي وی يیکى و ِالط هیکه هیچ ايىايی يیىث که ٠٘ل ِالعی قا ايصام ؾهؿ، هگك ایًچًاو
و يیم هیچ ايىايی يیىث که هكجکب ٠٘لی لٌث و ٬بیعی گكؾؾ، هگك ایًکه شما و پاؾاي وی ه٘چًاو 

َٕٖ﴿ ٨كهایؿ: باٌؿ. الله هح١ال هی ًؿ هیبؿ و ياؼىٌای ا يََؿهُ  َذ ٍة َػرۡيا ةَل َذرٍّ ٌَ ِۡ ِٔۡس َٕ ِۡ  ٧ ۥَحۡك َٕ ٖ َحۡك َٔ َو
ا يََؿهُ  ةٖ ََشّا ةَل َذرٍّ ٌَ  قاآو باٌؿ، کكؾه کىیي کاق ی٤باق ـّقه ايؿاله به هكکه په» ]1-1الململة: [ ﴾٨ ۥِٔۡس

 ؼىاهؿ قاآو باٌؿ، کكؾه بؿ کاق ی٤باق ـّقه ايؿاله به و هكکه ٓ.گك٨ث ؼىاهؿ قا پاؾاًٌ ؤ ؿیؾ ؼىاهؿ
  .«ٓؿیچٍ ؼىاهؿ قا ًیو ومأ ؿیؾ

ٖ َؼَِغَٰ ﴿ ٨كهایؿ: م هییو ي َٔ ة  ٍّٔ
َ
ةَ  َوَءازَؿَ  څوَأ َٰٜ َي ۡجَية ٱۡۡلَ َٓ وَإِنٍّ  چ ٱلَّ َوىَٰ ِِهَ  ٱۡۡلَِعي

ۡ
أ َٕ ۡ ة ڇ ٱل ٍّٔ

َ
 َوأ

ةَم َرّبِِٙ  ٌَ َٔ ٖۡ َػةَف  ِٖ  ٱنلٍّۡىَف َوَجََه  ۦَٔ ىَٰ َق َٜ َٛ ۡ ٍّ٘حَ  وَإِنٍّ  ڈ ٱل َوىَٰ ِِهَ  ٱۡۡلَ
ۡ
أ َٕ ۡ  ]12-11الًال٠ات: [ ﴾ډ ٱل

                                                           
ؾايؿ که ٔؾق  قا بٍىیؿ، چىو وی ي٘یً قا ؾاؼل ٜك٦ يکًؿ، جا ایًکه آوهكگاه یکی ال ٌ٘ا ال ؼىاب بیؿاق ٌؿ، ؾوح» -2

هىلن، کحاب الٙهاقة، باب کكاهة ٤٘ه ال٘حىٔیء و٤یكه یؿه  به قوایث .«ظالث ؼىابٓ ؾوحً کصا بىؾه اوث
 ٓ.1/211ٔ يٓ، يىو111ٔ ٌ٘اقهياء ٬بل ٤ىلها ذبلذا، الٍ٘کىک هى يصاوحها ٨ی اإل

 .يلی٧: ٠بؿال٘٭ّىؾ بى هع٘ؿ الىعیبايؤ، ج11-11 :: ج١ٝین الىًة، َيگا و ي.يىو، 218 :بىحاو ال١اق٨یى، َ -1
ل٧ ؾق ابحؿای ایى کحاب ئ؛ هيلی٧ ؾکحك ویؿ ظىیى ال٩١ايؤج« الصماء هى شًه ال١٘ل»به کحاب ؾق ایى هىٔىٞ بًگك  -1

هك لهايی پكؾاؼحه اوث و ایى  به بعد و بكقوی شمای جکفیب کًًؿگاِو اوحهماء کًًؿه، ه٘او ؾًٌ٘او پیاهبكاو ؾق
 باٌؿ.کحاب ؾق هىٔىٞ ؼىؾ بىیاق وىؾهًؿ هی
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 ؾاؾه طیجكشٓ آؼكت و بك باٌؿ ؿهیبكگمٔ قا ایؾي یباٌؿ و ليؿگ کكؾه یو وكکٍ اوی٥٘ که یکى آو اّها»
 ي٩هو  باٌؿ ؿهیجكو ؼىؾ پكوقؾگاق و ه٭ام شاه ال که که آو و اّها .اوثٓ اؤ گاهیشا ؾولغ ١ٙ٬اً  ،باٌؿ

 .«اوثٓ اؤ گاهیشا بهٍث ١ٙ٬اً  .باٌؿ بالؾاٌحه و هىن یهى ال قا
اوحهماءکًًؿگاو قا ال شًه  ی الله ٠موشل اوث که ؾق آؼكت کی٩كایى ال ج٭ؿیك کىيی و ٌك٠

-٠٘لکكؾی که ؾق ؾيیا ؾق بكابك اهل اوبلم ؾاٌحًؿ، ٬كاق ؾاؾه اوث لفا الله ٠موشل بكؼبل٦ ٬ّؿ و يیث

و کیؿ و  ؼىاقی و لبىيی ٬كاق ؼىاهًؿ گك٨ث و ؾق يهایث فاب و کی٩ك ٬كاق ؼىاهؿ ؾاؾهىقؾ ٠ها قا ٌاو آو
 ي٘ایؿ. هکكٌاو قا يابىؾ و هبلک هی

ؾق ه١كْ ج٘ىؽكی ال وىی پكوقؾگاق  اوحهماءکًًؿگاو و ج٘ىؽكپیٍگاو، گىيه ج٘اهی و ایى
 ٨كهایؿ: و ایى کی٩كی اوث هًاوب و هىا٫٨ با ا٠٘ال آياو، الله هح١ال هی شهايیاو ٬كاق ؼىاهًؿ گك٨ث

ْ  ِإَوَذا﴿ ٜا ٌُ َّ َٖ ِي ُٖ  ٱَّلٍّ ۡ ََ ة  َٕ ٓۡ إِجٍّ َكُس َٔ ْ إٍِّٗة  ٜٓا ُ ٓۡ ًَةل ِٛ  إََِلَٰ َشَحَِٰؽيِ٘
ْ ا ٜۡ ٍّ٘ة ِإَوَذا َػَْ َٔ ْ َءا ٜٓا ُ ْ ًَةل ٜا ُ٘ َٔ َءا

ُـِءوَن  ۡٛ  ٘اویا هن ها: ًؿیگىیه گكؾيؿ،یه قوبكو هئهًاو بآ وهًا٨٭أ که یو٬ح» ]21الب٭كة: [ ﴾ٮُمۡكَذ
 و نیٌ٘ائ با ها: ًؿیگىیه ًًؿ،یيٍیه ؼلىت به ؼىؾ ٩ِث ٙاویٌ یواإق با که یو هًگاه. نیاآوقؾه

 .«نیي٘ائیه هىؽكهٓ قا هًاوئهٔ
َٖ ﴿ ٨كهایؿ: و يیم هی ِي وَن  ٱَّلٍّ ـُ ِٕ ْۡ ِِّٜخيَ يَ ؽٍّ ُٕ ۡ َٖ  ٱل ِِٔ٘يَ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ َِٰخ ِِف  ٱل َؽَؼ َٖ وَ  ٱلطٍّ ِي ََل ََيُِؽوَن إَِلٍّ  ٱَّلٍّ

ٓۡ َقِؼَؿ  ُٛ ۡ٘ ِٔ ٓۡ وَحَۡكَؼُؿوَن  ُٚ َؽ ۡٛ ُ ُص ٌٓ  ٱّللٍّ َِل
َ
ٓۡ َقَؾاٌب أ ُٛ َ ٓۡ َول ُٛ ۡ٘ که ال  کىايی» ]13الحىبة: [ ﴾گِٔ

ايؿالةل  کًًؿ، و کىايی قا که شم به شىیی هی کًًؿه ٔو ٨كهايبكؾاقٓ ؾق ِؿ٬ات ٌٔاوٓ ٠یب هئهًاو ق٤بث
ها قا هىؽكه  کًًؿ، الله آو شىئی وٓ هىؽكه ٌاو هی یابًؿ، په ٠ٔیب یمٓ جىايایی ؼىؾ ٔچیمیٓ ي٘یٔياچ

 .«ها ٠فاب ؾقؾياکی اوث ، و بكای آوکًؿ هی
اهل ٠لن ؾق ٩ِث اوحهماء ي٘ىؾو هًا٨٭او »گىیؿ:  ی ب٭كه هیی وىقهكیك ٘بكی ؾق ج٩ىیك آیهابى ش

ه الله ٠موشل ؾق کبلهً بیاو ي٘ىؾيؿ که با هًا٨٭او چًاو ايؿ، ٩ِحی کجىوٗ الله ٠موشل اؼحبل٦ کكؾه
 ٌاو قا جىِی٧ ي٘ىؾ. هًا٨٭ايی که ٩ِث کًؿ،بكؼىقؾ هی

ها، ه٘او ايؿ: اوحهماء الله ٠موشل يىبث به آوله گ٩حهؤبكؼی ال اهل ٠لن ؾق جىٔیط ایى هى
اوث که الله ٠موشل ؾق کبلهً ؼبك ؾاؾه که با آياو ؾق قول ٬یاهث چًاو بكؼىقؾ  ی بكؼىقؾیيعىه

ٜۡمَ ﴿ ٨كهایؿ: ي٘ایؿ؛ آيصا که هیهی ُٜل  يَ ٌُ ٜنَ َح ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ َجَٰىَِؼَُٰخ وَ  ٱل ُٕ ۡ ُٜ٘اْ  ٱل َٔ َٖ َءا ي ِ ُؿوَٗةلَِّلٍّ ـُ ذَبِۡف  ٱٗ ٌۡ َج
 َِ ٓۡ رِي رُِك َّٜٗ ِٖٔ ْ ٓۡ وَ  ٱرِۡصُكٜا ْ َوَرآَءُز ُِٕكٜا ُ  ٱَۡلَ ٓ بُِكٜرٖ لٍّ ُٛ َُضَِب ثَحَۡ٘

اۖٞ وَ ُٙ  ۥُٜٗرا ذِيِٙ  ۥثَةُبۢ ثَةِؼُ٘
ُِؿهُ  ٱلؿٍّۡۡحَحُ  َّۡكَؾاُب  ِٖٔ ًِجَِِْٙ  ۥَوَظَٰٛ ٓۡ  ٭ ٱ ُٛ ٓۡ  ُحَ٘ةُهوَج ٍُّ٘س ُِ َٰ ْ ثََلَٰ َوَؾ ۖٞ ًَةلُٜا ۡٓ َكُس ٍّٔ ٓۡ َُٗسٖ  َ ل

َ
خ
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ٓۡ وَ  ٓۡ َودََؿبٍّۡطذُ ُٗىَكُس
َ
ٓۡ أ ٓۡ َذَذجذُ ُٓ  ٱۡردَبۡذُ دُۡس  وََمؿٍّ

َ
ةِنَّ ٱۡۡل ۡمُؿ  َٔ

َ
َٰ َصةَٓء أ ِ َظَّتٍّ ِ  ٱّللٍّ ِ وََمؿٍُّزٓ ث  ٱّللٍّ

 به ٌحاب با: ًٔؿیگى یه هىهًاو به هًا٫٨ و لياو هًا٫٨ هكؾاو یقول» ]21-21العؿیؿ: [ ﴾ٮ ٱَّۡنُؿورُ 
ٓ آو و ال بحابؿ ها بهٔ یپكجى و ٨كو٢ ٌ٘ا يىق ال جا ؿیب٘اي هًحٝكهاوٓ و ؿیيکً ظكکث بهٍث یوى

 ؾوث به یو يىقٓ ؿیبكو ایؾي به و هصّؿؾاً ٔ ؿیبكگكؾ ٠٭ب به: ٌىؾیه گ٩حه ٍاویبؿٕ نیکً اوح٩اؾه
 هىهًاو ٘ك٦ به کهٔ آو ؾاؼل. ؾاقؾ یؾق که ٌىؾیه لؾه آياو اویه یىاقیؾ ياگهاو ظال ىیا ؾقٕ ؿیاوقیب

 هًا٨٭او ٘ك٦ به کهٔ آو و ؼاقزٓ اوث یوكهؿ و ي١٘ث بهٍث کهٔ اوث قظ٘ث به قوٓ اوث
 ها هگك ؾاقيؿ،یه اؾی٨ك قا هىهًاو هًا٨٭او، ٓ.اوث یابؿ و ي٭٘ث ؾولغ کهٔ اوث ٠فاب به قوٓ اوث

 قاه به چٍن و ؿیکكؾ ببل گك٨حاق قا ٍحىیؼىٓ ي٩ا٪ بأ کىیو لٕ یبل: ًؿیگىیه ن؟یيبىؾ ٌ٘ا بآ ایؾي ؾقٔ
و  ٥٘بكیپ ؾ٠ىت ثیظ٭اي ؾقباقهٔ و ؿیهايؿٓ اوبلم ٌؿو ؿهیو بكچ هىل٘اياو یو يابىؾ ٥٘بكیپ هكگٔ

 که ىیا جا لؾ، گىل قا ٌ٘ا پًؿاقها و و آقلوها ؿیؿیوقل ؿیو جكؾ کٌٓ میو قوحاؼ ه١اؾ و وشىؾ ٬كآو
 ؼؿا ؾقباقه قا ٌ٘ا بکاق،ی٨كٓ اّهاقه و ي٩ه بؿکاقهٔ ٘ىیو اهك ؿیقو ؾقٓ هكگحاو بك ؾائكٔ ؼؿا ٨كهاو

  .«ؾاؾ بی٨ك
بكؼىقؾ با ک٩اق ؾق قول ٬یاهث ؼبك ؾاؾه و ی و و٧ِ آو چًاو اوث که ؼؿاويؿ هح١ال ؾق هىقؾ يعىه

َٖ َيَۡكََبٍّ  َوََل ﴿ ٨كهىؾه اوث: ِي ِل  ٱَّلٍّ ٕۡ ة ُج َٕ جٍّ
َ
ٓۡ ََِّيَۡهاُهٓواْ  َزَىُؿٓواْ خ ُٛ َ ِل ل ٕۡ ة ُج َٕ ۚٗ إِجٍّ ۡٓ ِٛ ُٗىِك

َ
ٓۡ َػرۡي  ّۡلِ ُٛ َ ل

ِٛي   ٓۡ َقَؾاب  مَّ ُٛ
َ ۖٞ َول ة ٕا  یؿاقیؼك قا و ک٩ك ؾاؾه قا ٘اویا که یًايیؾیو بٔ کا٨كاو» ]211آل ٠٘كاو: [ ﴾١٧٨إِزۡ

 و بك نیؾاقیه ایهه ٌاویبكا یىیؾي ق٨اه و ووائلٔ نیؾهیه ههلث ٍاویبؿ اگك که يبكيؿ گ٘اوٓ ايؿکكؾه
 و ًؿی٩مایب ؼىؾ گًاهاو بك جا نیؾهیه ٨كِث ٍاویبؿ ها بلکه اوث، آياو ِبلض بهٓ نیا٨مائیه ٠٘كٌاو

 .«اوث یاؼىاقکًًؿه ٠فاب آياو یبكآ گ٘اویب. ًؿیآ ؾچاق یؿیٌؿ ٠فاب به آؼكت ؾقٔ
اوث، بك ایى  ٌاو ؾق لهیًه اوحهماء ي٘ىؾو ک٩اق و هًا٨٭او ال وىی الله هح١ال ایىکىايی که ؾیؿگاه

ای اوث که الله هح١ال ال و هکك و ؼؿ٠ه هايًؿ آو، ه٘او اوحهماء و ج٘ىؽك چًیى بكؼىقؾ وباوقيؿ که 
 و٠ؿه ؾاؾه اوث. وىی ؼىؾ به هًا٨٭او و هٍكکاو

ها، ه٘او جىبیػ و وكليً و يکىهً ايؿ: اوحهماء ؼؿاويؿ هح١ال يىبث به آوؾیگك گ٩حه اها بكؼی
که گ٩حه  ايؿ. ه٘چًاوهایی اوث که هكجکب گٍحهها و ک٩ك وقلیؿوآياو به ؼا٘ك ه١اِی و يا٨كهايی

بی «ان ؾالكا فقفزاء مـه افقوم ویسخر مـه»ٌىؾ:  هی ػ و هبلهث و وكليً وی ال وىی و ه٭ّىؾ ال آو جى
... و گ٩حًؿ: و اوحهماء الله باٌؿ  ها هیو يابىؾی وی ؾق يمؾ آوباٌؿ. یا هكاؾ ال آو هبلک ٌؿو  هكؾم هی

شبلله ک٩ك وقلیؿيؿ، ال ایى ٬بیل اوث که یا ؾق ٬الب ٠موشل يىبث به هًا٨٭او و کىايی که به ظ٫ شل
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ها جا ایًکه به یکباقه و یا ؾق ٬الب ههلث ؾاؾو بؿاو باٌؿ و يابىؾی و هبلکث وی ؾق يمؾ هكؾم هی
ها و ها ي٘ایؿ، یا ؾق ٬الب جىبیػ و وكليً آوبیًًؿ، ٠فاب قا ؾاهًگیك آو که ؼىؾ قا ؾق اهاو هیؾقظالی

ايؿ: و ه١ًای هکك و ؼؿ٠ه و ج٘ىؽكی که ال وىی باٌؿ و گ٩حه کكؾيؿ، هیقهبكايی که ال آياو پیكوی هی
 باٌؿ.  گكؾؾ، يیم ال ایى ٬بیل هی هًگیك آياو هیؼؿاويؿ هح١ال ؾا

ؾیگك بك ایى باوقيؿ که ه١ًای آو ال ایى ٬كاق اوث که الله ٠موشل ال هًا٨٭او ؼبك ؾاؾه و بیاو  یو بكؼ
ًؿ: ها ه٘چًاو گ٩ح ها هیکكؾيؿ، بؿاوکیٍاو ؼىیً ؼلىت هیها با وكاو و هنؾاٌحه اوث که چىو آو

ها ؼىؾ آوقؾه، بك ؾیى ٌ٘ا هىحین. و هؿ٦ و هًٝىق ها ال آيچه به آو و آيچه با ؾق جکفیب هع٘ؿ 
جًها اوحهماء و  - ها گ٩حین: هع٘ؿ و آيچه قا با آو آهؿه اوث جّؿی٫ ي٘ىؾینایًکه بؿاو -اٜهاق ي٘ىؾین 

ها به چیمی اٜهاق ؾاٌحین که ؾق يمؾ ها با٘ل بىؾه و هیچ ج٘ىؽك آياو بىؾ. بؿیى ه١ًا که: ها ؾق يمؾ آو
 گىيه ظ٫ و هؿایث و قاوحی و ِعحی ؾق آو يیىث. 

باٌؿ و الله ٠موشل ؼبك  ايؿ: و ایى یکی ال ه١ايی اوحهماء هیکىايی که بك ایى ؾیؿگاه هىحًؿ، گ٩حه
ٓۡ ﴿ ؾاؾه اوث که ِٛ ِ ـُِئ ث ۡٛ ؼبل٦ اظکاهی که ؾق آؼكت ؾق بك ی١ًی ؾق ؾيیا بكای آياو اظکاهی  ﴾يَۡكَذ

آياو يیم ؾق اهك ؾیى ؾق بكابك قوىل  که ه٘چًاو .2ي٘ایايؿهیها وحٝاقٌاو اوث، هحكجب گكؾايؿه و به آاي
 .1«ي٘ىؾيؿهًاو بكؼبل٦ آيچه ؾق ؾل پًهاو ؾاٌحًؿ، اٜهاق ئو ه الله

ط و به ِىاب په ال ـکك آيچه گفٌث، اهام ابى شكیك ال هیاو ایى ا٬ىال ؾیؿگاهی قا که ِعی
ه١ًای اوحهماء ؾق کبلم ٠كب ٠باقت اوث ال »گىیؿ:  بیًؿ، اؼحیاق ي٘ىؾه و جكشیط ؾاؾه و هی يمؾیکحك هی

ایًکه: اوحهماء کًًؿه ؾق بكابك اوحهماء ٌىيؿه، ا٬ىال و ا١٨الی قا اٜهاق ي٘ایؿ که ٔاواًلٓ ایًچًیى قٔایث 
که ؾق با٘ى يىبث به ا٠بلو هىا٨٭ث ي٘ایؿ، ؾقظالی اوحهماء ٌىيؿه قا شلب ي٘ایؿ و ٔذايیًآ ٜاهكًا با وی

آيچه ؾق بكابك وی بك لباو آوقؾه و ايصام ؾاؾه اوث، ه١ح٭ؿ اوث که ٬ىل یا ٠٘ل بؿی قا هكجکب گكؾیؿه 
-اوث. و ه١ًای ِؼؿاٞ و ج٘ىؽك و هکك و اوحهماء آياو ال وىی الله ٠موشل يیم ال ایى ٬بیل اوث چًاو

ها با هىل٘اياو بكؼىقؾ ي٘ىؾيؿ، ي٘ایؿ که آوای بكؼىقؾ هیهًا٨٭او به گىيه که: الله ٠موشل ؾق ؾيیا با
بؿیى جكجیب که ؼؿاويؿ هح١ال به ؼا٘ك اٜهاق لبايی آياو هبًی بك ا٬كاق ؾاٌحى به الله ٠موشل و قوىلً و 

ّؿا٪ ها هها اظکام کىايی قا که اون اوبلم بك آوآيچه با آو ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال آهؿه اوث، بك آو

                                                           
هايؿ بؿیى ه١ًا که با جىشه به اٜهاق اوبلهٍاو و پًهاو ي٘ىؾو ک٩ك ؾق با٘ى، ؾق ؾيیا شاو و هالٍاو هع٩ىٚ هی -2

 بكؼبل٦ آؼكت که ٠فاب ؾق ايحٝاقٌاو اوث.
ٓ، وج٩ىیك ال٭كآو 18-2/11هفه اال٬ىال و٤یكها: لاؾ ال٘ىیك ٔ ٓ ٌاکك، وايٝك ٘ك٨ا هى101-2/102شاهٟ البیاو ٔ -1

 ٓ.1/222/221ٓ، وهص٘ىٞ ال٩حاوی 2/10ٔال١ٝین ٔ
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ٌ٘اقؾ،  گكؾؾ، هی ی کىايی که اوبلم هٍ٘ىل آياو هیها قا ؾق لهكهیابؿ، هحكجب ي٘ىؾه و ؾق وا٬ٟ آوهی
ايؿ. اها با ایى ظال ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ؾيیا اظکام قا ؾق با٘ى پًهاو ي٘ىؾه و ؾق آو ٨كوق٨حهگكچه شم آو

ی و جّ٘ین قاوػ و ٠٘لکكؾ يیکىیی که ٠بلوه بك ِؿا٬ث ٬لبايؿ ِاؾ٪ٌاو هىل٘ايايی که ؾق ا٬كاق لبايی
٠الن به  ج١الیووبعايهایًکه ظ٫ ي٘ایؿ، با ٌاو اوث، بك آياو يیم هحكجب هیبیايگك ِعث ای٘او

ؾق آيچه با لباو اؾ٠ای ِؿ٪ ؾق و هٙلٟ ال ا٠ح٭اؾ ؼبید و ٌک و جكؾیؿٌاو  هاؾقو٤گىیی و کفب آو
ها ؾق ؾيیا، هىشب آو گكؾیؿه جا گ٘او بكيؿ ويؿ هح١ال با آوباٌؿ. و ایى يىٞ ج١اهل ؼؿا ايؿ، هیقا ؾاٌحهآو

و چًاو ق٨حاقی که با  ايؿ، به ٌ٘اق قويؿها به ٌ٘اق ق٨حهؾق آؼكت يیم ؾق لهكه کىايی که ؾق ؾيیا شمو آو
که با ایى  -ٌاو ه٘چىو آياو گكؾؾ؛ اها ؼؿاويؿ هح١ال ها يیم چًاو ق٨حاق ٌىؾ و ٨كشامكؾؾ با ایىگ آياو هی

ها اظکام کىايی قا که ٔؾق ؾيیآ ها و اولیایً، بك آوؾيیا و بلکه ؾق آؼكت جا هًگام شؿایی ٩ِى٦ آو ؾق
ؾه کكؾه ها ٠فاب ؾقؾياک و وهً٘اکی قا آهابكای آو - ايؿ، هحكجب گكؾايؿه اوثها هلع٫ گٍحهبه آو

ها و اوث؛ جا ایًکه هیاو آوجكیى ؾًٌ٘ايً و بؿجكیى بًؿگايً، آهاؾه ي٘ىؾه اوث. ٠فابی که بكای ؾٌ٘ى
 گكؾايؿ.  ها قا به پاییى جكیى ٘ب٭ات شهًن، هلع٫ هیگىيه آوو ایى یم ٬ائل گكؾؾاولیایً ج٘ی

گكچه آو کی٩كی بك اوان  - یی بكؼىقؾپك وأط اوث که الله ٠موشل با چًیى ج١اهل و يعىه
که آياو با ایى - باٌؿ ايؿ هیقا یا٨حها٪ آويؿ و به وبب يا٨كهايی اوحع٭اٌاو و بكابك آيچه ايصام ؾاؾها١٨ال

ها هلع٫ ي٘ىؾ و يیم با کام اولیایً قا به آوؾًٌ٘او ظٕكت ظ٫ بىؾيؿ، اها با ایى ظال ؼؿاويؿ هح١ال اظ
ها و اولیایً ي٘ایؿ، جا ایًکه هیاو آوهًاو ظٍك هیئها قا ؾق آؼكت ه٘كاه هکه ؾقو٤گى بىؾيؿ، آوایى 

، ه٘او اوحهماء و ج٘ىؽك و ؼؿ٠ه و هکكی اوث که ؼؿاويؿ ی بكؼىقؾیى يعىهشؿایی ا٨کًؿ؛ ؾق وا٬ٟ ا
 ها یاؾ ي٘ىؾه اوث. هح١ال ال آو يىبث به آو

ای که پیٍحك جىِی٧ ي٘ىؾین، ظالحی شم آيچه گ٩حین اها اگك ه١ًای اوحهماء و وؽكیه و هکك و ؼؿ٠ه
یا ایًکه ؾق ظ٫ وی ٠ؿالث قا ق٠ایث باٌؿ، اوحهماء کًًؿه ؾق آو يىبث به اوحهماء ٌىيؿه ٜالن بىؾه 

 يکكؾه اوث؛
باٌؿ، آيگاه که ٩ِاجی که پیٍحك ؾق ه١ًای  اظىال آو هی  ... ؾق ج٘اهیبلکه ه٘یى ه١ًای اوحهماء و 

 .2«اوحهماء و هايًؿ آو ـکك ي٘ىؾین، یا٨ث ٌىيؿ
جك ؾق ؾیؿگاه ِعیطقا ٬ىال، بكگمیؿه و جكشیط ؾاؾه و آوکه ابى شكیك ال هیاو اگىین: ؾیؿگاهی  هی

و آيچه وی ـکك  ه ؾق هىقؾ هًا٨٭او يالل ٌؿه باٌؿج٩ىیك آیه ؾايىحه اوث، هبًی بك آو اوث که ایى آی
گىيه به وبب آو ؾق ؾيیا و ایى ايؿکی٩ك و ٠٭ىبث هًا٨٭یًی اوث که اٜهاق اوبلم کكؾه ي٘ىؾه، جًها ؾق
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جكیى ٘ب٭ات شهًن قا بكای يؿ و به وبب آو پاییىااهًیث قا به ؾوث آوقؾه و ک٩ك قا ؾق با٘ى پًهاو ي٘ىؾه
باٌؿ، ه٘چًاو که  ايؿ. و ٠فاب و کی٩كٌاو ؾق آؼكت ال شًه ٠٘لکكؾٌاو ؾق ؾيیا هیؼىؾ ـؼیكه کكؾه

ؾ، ی جعكین و ظؿیؿ ـکك ٌؿه اوث، اها ٠٭ىبث و کی٩ك کا٨كاو، قيگ و بىی ؾیگكی ؾاقی وىقهؾق آیه
 ل پیٍیى ـکك ي٘ىؾه اوث. ؾق ا٬ىا ه٘چًاو که اهام ابى شكیك 

و اها يىبث ج٘ىؽك ي٘ىؾو به الله ٠موشل، ال باب ه٭ابله به هرل »گىیؿ:  هی ظا٨ٛ ابى ظصك 
 .2«باٌؿ هی

و « ال٘کك»و ایًچًیى اوث اؾ٠ای کىايی که به هصال بىؾو ال٩اٜی چىو »گىیؿ:  هی  جی٘یةو ابى 
-ايؿ ه١ح٭ؿيؿ و گ٘او بكؾهىبث ؾاؾه و أا٨ه ٌؿهکه ؾق ٬كآو به الله ٠موشل ي« ةالىؽكی»و « وحهماءاإل»

اگك  که چًیى يیىث، بلکه هى٘یات ایى او٘اايؿ ؾقظالیهصالًا به کاق بكؾه ٌؿه ایى او٘ا  ايؿ که هى٘ی
باٌؿ، اها اگك ؾق ظ٫  ؾق ظ٫ وی هی ؾق ظ٫ کىی که هىحع٫ ٠٭ىبث و کی٩ك يیىث، ايصام گیكؾ، ٜل٘ی

اوث بك اوان ٠٭ىبث و کی٩ك هح٭ابل و ال شًه آيچه ؼىؾ هكجکب آيکه يىبث به ؾیگكی چًیى کكؾه 
ُٜقَهۖٞ ﴿ ٨كهایؿ: که الله هح١ال هی باٌؿ. ه٘چًاو گكؾیؿه، ِىقت گیكؾ، ٠ؿالث هی ٍَ َِۡؽَٗة َِلُ ِ َزَٰل ََ﴾ 

ا ﴿ ٨كهایؿ: ... و يیم  آيکه هی ]18ىو٧: ی[ ۡيؽا ََ ٓۡ يَِسيُؽوَن  ُٛ ا  ٯإِجٍّ ۡيؽا ََ ِزيُؽ 
َ
-21الٙاق٪: [ ﴾َٰوأ

28[ ... 
  .1...«اوث که اوحع٭ا٪ ایى اون قا ؾاقؾ ها ؾق وا٬ٟ ١٨ل و ٠٘لیاوحهماء يىبث به آو بًابكایى

اها ال ؾیگك هىاقؾ اوحهماء الله ٠موشل يىبث به هصكهاو و جکفیب کًًؿگاو ؾق قول ٬یاهث، آو اوث 
بؽٍؿ، وپه  ای٘او يىق هیهًاو و اهل ئؾهؿ ه٘چًاو که به هکه ؼؿاويؿ هح١ال يىقی قا به هًا٨٭او هی

گىيه و ایى گكؾايؿ ىؾه و يىقٌاو قا ؼاهىي هیای ؾیگك ق٨حاق ي٘گىيهيؿ هح١ال با اهل ي٩ا٪ و ليؿ٬ه بؼؿاو
کًؿ جا و اهل ای٘او قا ؾق يىقٌاو چًاو یاقی هی بیًًؿ هايًؿ که هیچ  ي٘یها و ٜل٘اجی با٬ی هیؾق جاقیکی

ُٜل ﴿ ٨كهایؿ: بهٍث بكوايؿ. ه٘چًاو که ؼؿاويؿ هح١ال هیایًکه آياو قا به اـو الله هح١ال به  ٌُ َٜۡم َح يَ
ٜنَ  ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ َجَٰىَِؼَُٰخ وَ  ٱل ُٕ ۡ ْ  ٱل ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا ِي ُؿوَٗةلَِّلٍّ ـُ َِ  ٱٗ ٓۡ رِي رُِك َّٜٗ ِٖٔ َذبِۡف  ٌۡ ْ َج ٜا ٓۡ  ٱرِۡصُك َوَرآَءُز

ْ وَ  ٜا ُِٕك ُ  ٱَۡلَ ٓ بُِكٜرٖ لٍّ ُٛ َ٘ اۖٞ وََُضَِب ثَۡح ُِٛؿهُ  ٱلؿٍّۡۡحَحُ ذِيِٙ  ۥُٙ ثَةُبۢ ثَةِؼُ٘  ۥُٜٗرا َّۡكَؾاُب  ِٖٔ ًَِجِِْٙ  ۥَوَظَٰ  ٭ ٱ
ٓۡ وَ  ٓۡ َودََؿبٍّۡطُذ ُٗىَكُس

َ
ٓۡ أ ٓۡ َذَذجُذ ٍُّ٘س ُِ َٰ ٜاْ ثََلَٰ َوَؾ ُ ۖٞ ًَةل ۡٓ َكُس ٍّٔ ٓۡ َُٗسٖ  َ ل

َ
ٓۡ خ ُٛ َ٘ةُهوَج ٓۡ ُح ُٓ  ٱۡردَۡبُذ دُۡس وََمؿٍّ
ةِنَّ  َٔ
َ
ۡمُؿ  ٱۡۡل

َ
َٰ َصةَٓء أ ِ َظَّتٍّ ِ  ٱّللٍّ ِ وََمؿٍُّزٓ ث َّۡنُؿورُ  ٱّللٍّ و  هًا٫٨ هكؾاو که یقول» ]21-21ؿ: یالعؿ[ ﴾ٮ ٱ
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 882  فصل اول: اثش اعحهضاء بش اعحهضاءکًًذگاو

 يىق ال جا ؿیب٘اي هًحٝكهاوٓ و ؿیيکً ظكکث بهٍث یوى به ٌحاب با: ًٔؿیگىیه هئهًاو به هًا٫٨ لياو
 و هصّؿؾاً ٔ ؿیبكگكؾ ٠٭ب به: ٌىؾیه گ٩حه ٍاویبؿٕ نیکً اوح٩اؾهٓ آو و ال بحابؿ ها بهٔ یپكجى و ٨كو٢ ٌ٘ا

. ؾاقؾ یؾق که ٌىؾیه لؾه آياو اویه یىاقیؾ ياگهاو ظال ىیا ؾقٕ ؿیاوقیب ؾوث به یو يىقٓ ؿیبكو ایؾي به
 و ؼاقزٓ اوث یوكهؿ و ي١٘ث بهٍث کهٔ اوث قظ٘ث به قوٓ اوث هئهًاو ٘ك٦ به کهٔ آو ؾاؼل

 قا هًاوئه هًا٨٭او، ٓ.اوث یابؿ و ي٭٘ث ؾولغ کهٔ اوث ٠فاب به قوٓ اوث هًا٨٭او ٘ك٦ به کهٔ آو
 ببل گك٨حاق قا ٍحىیؼىٓ ي٩ا٪ بأ کىیو لٕ یبل: ًؿیگىیه ن؟یيبىؾ ٌ٘ا بآ ایؾي ؾقٔ ها هگك ؾاقيؿ،یه اؾی٨ك

 ثیظ٭اي ؾقباقهٔ و ؿیهايؿٓ اوبلم ٌؿو ؿهیو بكچ هىل٘اياو یو يابىؾ ٥٘بكیپ هكگٔ قاه به چٍن و ؿیکكؾ
 گىل قا ٌ٘ا پًؿاقها و و آقلوها ؿیؿیوقل ؿیو جكؾ کٌٓ میو قوحاؼ ه١اؾ و وشىؾ و ٬كآو ٥٘بكیپ ؾ٠ىت

 قا ٌ٘ا بکاق،ی٨كٓ اّهاقه و ي٩ه بؿکاقهٔ ٘ىیو اهك ؿیقو ؾقٓ هكگحاو بك ؾائكٔ ؼؿا ٨كهاو که ىیا جا لؾ،
 .«ؾاؾ بی٨ك ؼؿا ؾقباقه

ٌىؾ، اها ؾیكی  ايؿ: ؾق قول ٬یاهث به هًا٫٨ يىقی ؾاؾه هیبىیاقی ال ول٧ ِالط بیاو ؾاٌحه
ـِي ﴿ ٨كهایؿ: گىيه اوث که الله ٠موشل هیگكؾؾ و ایى ؼاهىي هیگفقؾ که  ي٘ی

َٜۡم ََل َُيۡ ُ يَ  ٱنلٍِِّإٍّ  ٱّللٍّ
َٖ وَ  ِي كَ  ٱَّلٍّ َٔ  ْ ٜا ُ٘ َٔ ۖۥٞ َءا ٓۡ نَلَة َُٜٗرَٗة وَ  ُٙ ِٕ دۡ

َ
َ٘ةٓ خ ٜلَُٜن َربٍّ ٌُ ٓۡ َح ِٛ ِ َٰ٘ يَۡؿ

َ
ٓۡ َوبِد ِٛ يِۡؽي

َ
ٓۡ يَۡكَعَٰ َبۡيَ خ ُٚ ٓۖٞ  ٱۡمىِؿۡ ُُٜٗر نَلَة

ءٖ ًَِؽيؿ   ِ ََشۡ
َٰ ُكّ ٍَ لََعَ  یو کىاي ٥٘بكیپ ؼؿاويؿ که بىؾ ؼىاهؿ یقول ؾق کاق ىیا» ]1ن: یالحعك[ ﴾٨إٍِّٗ

 باال ؾقشات و به گكؾايؿیه واال قا ٍاویا بلکه. ٔايؿآوقؾه ٘اویا او با که ؾاقؾیي٘ و وبٯ ؼىاق قا
 ؾقٓ بهٍث شايب به قؤ ٌاوقاوث یو وى ًیٍاپیپ ٍاو،یآ ِالط و ٠٘ل ٘اویأ يىقٓ. قوايؿ یه

: ًؿیگىیهٓ و کًًؿیه ؼؿا ؾقگاه به قو ًًؿ،یبیه قا هًا٨٭او يىق ٌؿو ؼاهىي که یو٬ح. ٔاوث ظكکث
 یمیچ هك بك جى که چكا ،یببؽٍا قا و هآ نیبكو بهٍث به آو پكجى ؾق جأ گكؾاو کاهل قا ها يىقٕ پكوقؾگاقا

 .«یجىايائ به
گكؾؾ، ال الله ٠موشل  بیًًؿ که يىق هًا٨٭او ؼاهىي هی هًاو هیئچىو ه گىیًؿ: ه٩ىكیى هی

 ها قا به بهٍث بكوايؿ. ؼىاهًؿ که يىقٌاو قا کاهل گكؾايؿ و آو هی
یک ال هىل٘اياو يیىث هگك ایًکه قول ٬یاهث يىقی به وی ٠ٙا گىیؿ: هیچ هی ابى ٠بان 

بیًؿ يىق هًا٫٨ ؼاهىي گكؾیؿه، جكویؿه  ًکه هیو هىهى ال ای گكؾؾ ، اها هًا٫٨ يىقي ؼاهىي هیٌىؾ هی
ٓۡ نَلَة َُٜٗرَٗة﴿ گىیؿ: و بین او قا بكؾاٌحه و هی ِٕ دۡ

َ
َ٘ةٓ خ  .2«گكؾاو کاهل قا ها يىقٕ پكوقؾگاقا ﴾َربٍّ
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قوایث هىوی  بىأو   ، ابى هى١ىؾ ، شابك ةبىهكیكأو ظؿید ٘ىاليی که ؾق ِعیعیى ال 
ٌىؾ که هك  ه هیکه ؾق آو آهؿه اوث: ؾق قول ٬یاهث يؿا ؾاؾ باٌؿ هیگىاه  گكؾیؿه بك ؼبك ابى ٠بان 

کكؾه به ؾيبال ؼىقٌیؿ و کكؾه، بكوؾ. په آيکه ؼىقٌیؿ قا ٠باؾت هیهك آيچه ٠باؾت هی اهحی، به ؾيبال
پكوحیؿه به ؾيبال هاه و آيکه ٘ىا٤یث قا پكوحً ي٘ىؾه به ؾيبال ٘ىا٤یث ق٨حه و پٍث وك  آيکه هاه قا هی

هىحًؿ؛ آيگاه  هاکه هًا٨٭او ؾق هیاو آوهايؿ ؾقظالیکًًؿ. و وكايصام ایى اهث با٬ی هیظكکث هی هاآو
ًٌاوًؿ، جصلی یا٨حه ٩ِات و ِىقجی ٤یك ال آو ِىقجی که با آو ؼؿاويؿ هح١ال قا هی ؼؿاويؿ هح١ال ؾق

 بكین.  ل پًاه هیگىیًؿ: ال جى به الله هح١ا ها هی٨كهایؿ: هى پكوقؾگاق ٌ٘ا هىحن، ولی آو و هی
آیؿ، چىو پكوقؾگاقهاو آهؿ، ها او قا  کًینٓ جا پكوقؾگاقهاو هیایى شای هاوث ٔو ها ظكکث ي٘ی

و  آیؿًٌاوًؿ، جصلی یا٨حه و هی ًٌاوین. په الله ٠موشل ؾق ِىقجی که هىل٘اياو او قا هی هی
ها قا و ؼؿاويؿ آو او هىحیگىیًؿ: جى پكوقؾگاقه و هی٨كهایؿ: هى پكوقؾگاق ٌ٘ا هىحن، په هىل٘ايا هی

  .«ي٘ایؿ هی ؾ٠ىت
ای هىث جا او قا به ٌىؾ، آیا هیاو ٌ٘ا و پكوقؾگاقجاو يٍايه و ؾق قوایحی آهؿه اوث: په گ٩حه هی

ل وا٪ ؼىیً پكؾه گىیًؿ: بله آو يٍايه ایى اوث که پكوقؾگاق ها، ا ی آو بًٍاویؿ؟ هىل٘اياو هیوویله
-ی کىايی که ؾق ؾيیا به هیل و ق٤بث ؼىیً، ؼؿا قا وصؿه کكؾهو کلیه کًؿقا ٜاهك هیؾاقؾ و آو بك هی

کًًؿ. و ج٘اهی کىايی که ؾق ؾيیا ال قوی قیا و و وصؿه هی ه آياو اشاله وصؿه ؾاؾه ؼىاهؿ ٌؿايؿ، ب
ٌؿيی ای که ؼنٌاو قا به ِىقت جؽحهکكؾيؿ، الله ٠موشل پٍثؼىؾي٘ایی و جٝاهك و ي٩ا٪ وصؿه هی

چىو گىيه پٍث و ک٘كٌاو ه٘و ایى ا٨حًؿ. ىاهًؿ وصؿه کًًؿ بك پٍث هیکه هكگاه بؽ وقؾآ يیىث ؾق هی
ٌاو قا ال وصؿه هايؿ، په چىو ٔهىل٘اياوٓ وكهایظكکث و ٤یك ٬ابل اي١ٙا٦ٓ با٬ی هیٌاغ گاو ٔبی

و يىق هًا٨٭او ؼاهىي  یابًؿؾاقؾيؿ، يىق ؼىیً قا ؾق پیٍاپیً و ؾق و٘ث قاوث ؼىیً هی بك هی
 .2«ا يىقی ال ٌ٘ا بكگیكینگىیًؿ: ؾقيگی کًیؿ و بك ها يٝكی ج كؾؾ و هیگ هی

هًاو ئؿ که هًا٨٭او ه٘كاه هکًایى ظؿید بیاو هی»گىیؿ:  په ال ـکك ایى ظؿید هی  ةابى جی٘ی
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گكؾيؿ، ه٘چًاو که ؾق ؾيیا به ه٘كاه آياو بىؾيؿ، اها ؾق ایى هًگام ظ٭ی٭ث آٌکاق ٌؿه و  هعٍىق هی
چكا که ایٍاو ؾق  ؛کًًؿ و آياو ٔهًا٨٭اوٓ ٬اؾق به وصؿه کكؾو يیىحًؿوقؾگاقٌاو وصؿه هیهًاو بكای پكئه

ا و جٝاهك ؾق هیاو هكؾم ٌاو ال وصؿه ي٘ىؾو، قیؾيیا بكای الله ٠موشل وصؿه يکكؾيؿ، بلکه ٬ّؿ و يیث
قووث ایىو ال  اوث که ؾق ؾيیا ايصام گكؾیؿه اوث.٠٘لی  و پاؾاي ال شًه آؼكت شماو ؾق  بىؾه اوث

ی ای٘او واقؾ ٌؿه و چكا که ؾق ؾيیا ؾق ؾایكه ؛گكؾؾ ها يىقی ؾاؾه ٌؿه و وپه آو يىق ؼاهىي هیوکه به آ
 .2«وپه ال آو ؼاقز گكؾیؿيؿ

هایی که الله ٠موشل بكای اوحهماء کًًؿگايی که ؾ٠ىت پیاهبكاو قا و ال ؾیگك کی٩كها و ٠٭ىبث
 ٨كهایؿ: و کی٩كی اوث که ال آو ؾق ٬كآو ؼبك ؾاؾه و هیجکفیب ي٘ىؾيؿ، ؾق يٝك گك٨حه اوث، ٠٭ىبث 

ْ لََعَ ﴿ ٜا ٜۡ دََؿىَٰٓ إِۡذ ُوًُِى َ َب أَِب ٱنلٍّةرِ َول َ٘ة َُٗؿهَّ َوََل َُٗسّؾِ َۡيتَ َْٰ ْ َي ٜا ُ ةل ٌَ َٖ َذ ِٔ َ٘ة َوَُٗسَٜن  ِ َيَِٰخ َرّب
ِِٔ٘يَ  ۡؤ ُٕ ۡ َ  ٻ ٱل ۖٞ َول ُِ ِٖٔ َرۡج ٜاْ َُيُۡىَٜن  ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ َ ِۡ ثََؽا ل َِٰؾثَُٜن ثَ ٓۡ ََّؽ ُٛ ُٙ ِإَوجٍّ ۡ٘ ٜاْ َخ ُٛ ة ُج َٕ ِ ٜۡ ُرهَّواْ ََّكةُهواْ ل

ؿ یأ جى اگك» ]11-11ي١ام: األ[ ﴾ټ ّ٘  آجًٓ کًاق ؾقٔ قا ٍاویا که گاه بؿاو یکً هٍاهؿه قا آياوٕٓ هع
ن و هكانٔ ؾاقيؿیه يگاه ؾولغ ًّ و  یًیبیه قا یمیايگ وظٍث یهاهًٝكه اوث، بكؾاٌحه قا ٍاویا شه
 ٌىم، وكيىٌث ىیا ال يصات یبكإ ٔکاي یا: ًؿیگىیه آياوٕٓ یًٌى یه قا یمیايگ ٌگ٩ث یهاوؽى

 لهكه و ال نیکكؾیي٘ بیجکف قا پكوقؾگاقهاو اتیآٓ گكیؾ آيصا ؾقٔ و نیگٍحیبكه ایؾي بهٓ گكیؾ باق
ا، ىیا. ٔنیٌؿیه هًاوئه ًّ  شهاو، آو ؾق که اوث آو ؼا٘ك بهٔ بلکهٓ ىثیي ًیب یًیؾقو٤ یآقلو ج٘
 آياو یبكا ايؿ،کكؾهیه پًهاوٓ گكاویو ؾ ؼىؾ و ال ايؿؾاؾهیه ايصام ایؾي ىیا ؾقٔ ٬ببلً  که یکاقهائٓ ىبی٠

 ال که قويؿیه یمیچ ه٘او وكا٢ به ٌىيؿ، بكگكؾايؿهٓ ایؾي به هعال ٨كْ بهٔ هن اگك. اوث گٍحه آٌکاق
 .«ًؿیؾقو٤گىٓ ٘اویا و٠ؿه ؾقٔ ٍاویا. ايؿٌؿه یيه آو

ۖٞ ﴿ گىیًؿ: ه٭ّىؾ ال ایًکه الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ:یه٩ىكاو ه ُِ ِٖٔ َرۡج ْ َُيُۡىَٜن  ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ َ  ﴾ثََؽا ل
 باٌؿ:  چهاق اهك هی

 و ایى ؾیؿگاه ظىى اوث. ايؿ گك پًهاو ؾاٌحه و هؽ٩ی ي٘ىؾهال٧ٓ آيچه بكؼی ال بكؼی ؾی
قا هؽ٩ی و پًهاو وٌاو آبا لباوقا که پیٍحك ه ًؿ، آيچکًبٓ ا٠ٕا و شىاقض ایٍاو آٌکاق هی

 ؾاٌحًؿ و ایى ٬ىل ه٭اجل اوث.  هی
 گكؾؾ و ایى ٬ىل هبكؾ اوث.  ي٘ىؾيؿ، آٌکاق هیهؽ٩ی هی زٓ بكای ایٍاو شما و کی٩ك آيچه قا

و ایى ٬ىل لشاز  گكؾؾ كای پیكواو قوٌى و آٌکاق هیؾاٌحًؿ، ب وا پًهاو هیإؾٓ آيچه قا که ق
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 .2«باٌؿ هی
که بكؼی ال ایى ا٬ىال يىبث به  یك ؾق ه١ًای ایى آیه ـکك ي٘ىؾيؿبىؾ ال آيچه اهل ج٩ىای ایى ؼبلِه

بك ایى باوق اوث که  ًٌؿ. شم ایًکه اهام ابى ٬ین با جك هیا٬ىال ؾیگك، به ِىاب و ٬ىل ِعیط يمؾیک
ايؿ و به ؾيبال باٌؿ، ٌلى٢ ي٘ىؾه و ه٘ه٘ه کكؾه اکرك ه٩ىكیى پیكاهىو ه١ًای ایى آیه و آيچه ه٭ّىؾ آو هی

گكؾؾ آو اوث که: چىو  بك اوان آيچه ال آو بكؾاٌث هی - ٠لنوالله أ -اها ه١ًای آیه »گىیؿ:  آو هی
ٌىيؿ، جً٘ا  ؾايًؿ که واقؾ آو هی بیًًؿ و به ی٭یى هی قا به چٍن وك هیكابك آجً ٬كاق گك٨حه و آوهٍكکاو ؾق ب

الله ٠موشل و آیاجً ای٘او آوقؾه و پیاهبكايً قا جکفیب کًًؿ جا به ؾيیا بالگكؾايؿه ٌىيؿ، جا ایًکه به هی
و ؾق وا٬ٟ ای٘او ؾق  باٌؿ قيؿ، ي٘یؾهؿ اهك چًاو که جً٘ی ؾا يکًًؿ. اها ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه ؼبك هی

ٌاو ک٩ك و ٌكک و جکفیب ها شایی يؿاقؾ، بلکه ٘بی١ث و وكٌثؼل٫ و ؼى و ٘بی١ث و وكٌث آو
هعال، به ؾيیا بالگكؾايؿه ٌىيؿ، په ال بالگٍحى به ؾيیا ه٘چىو پیٍحك که ؾق  باٌؿ. و اگك هن بك ٨كْ هی

ها يیم ؾق که آو ؾٓ و يیم الله ٠موشل ؼبك ؾاؾهها قغ يؽىاهؿ ؾاباًٌؿ ٔو ج٥ییكی ؾق آو ايؿ، هیؾيیا بىؾه
 اًٌؿ. ب ي٘ایًؿ، ؾقو٤گى هیٌاو که چىو به ؾيیا بالگكؾيؿ ظح٘ا ای٘او آوقؾه و جّؿی٫ هیایى گ٘او

چىو ه٭ّىؾ و هكاؾ آیه قوٌى ٌؿ، ؾق وا٬ٟ ه١ًای آيچه بكای آياو آٌکاق گٍحه و يیم آيچه قا که 
ؾاقؾ جا بگىیًؿ: ای کاي به ؾيیا بالگٍحه و آیات  و يیم ایًکه چه چیمی آياو قا وا هی کكؾيؿهؽ٩ی هی

ايىحًؿ که ؾق ؾيیا بك ؾ هی هاو آو ایًکه آو گكؾؾ کكؾین، قوٌى و وأط هیپكوقؾگاقهاو قا جکفیب ي٘ی
ق ایى لهیًه و ؾ ايؿها اببل٢ ي٘ىؾيؿ، قاوحگى بىؾهو پیاهبكاو ؾق آيچه ال وىی الله ٠موشل بؿاو با٘ل بىؾيؿ

کكؾيؿ، بلکه قا پًهاو ؾاٌحه و ؾق هیاو ؼىؾ بؿاو اٜهاق ي٘یؾیؿيؿ، لیکى آو قا هع٭٫ هیی٭یى ؾاٌحه و آو
ؾاقؾ جا جً٘ای بالگٍث به ؾيیا و  هیکكؾيؿ، لفا آيچه آياو قا واىِیه هییکؿیگك قا به کح٘او آو و٩اقي و ج

قا ث به ِؿ٪ و قاوحی پیاهبكاو که آوای٘او آوقؾو کًًؿ، ه١ك٨ث و ًٌاؼث ظاِل ي٘ىؾو يىب
قا کح٘او کكؾه و هؽ٩ی ؾايىحًؿ و آو له قا به ؼىبی هیؤىها ایى هچكا که آو ؛باٌؿ ًٌاؼحًؿ، ي٘ی هی
گاهی که يىبث به با٘ل بىؾو ؼىیٍحى و ي٘ىؾيؿ هی بك ظ٫ بىؾو  و ؾق قول ٬یاهث بكای ایٍاو، ؾايایی و آ

قوًٌی و له قا به ؤگكؾؾ و ایى هى بىؾيؿ، ٜاهك ٌؿه و آٌکاق هی و کكؾهقا ؾق با٘ى پًهاپیاهبكاو ؾاٌحه و آو
قو چىو باقی ؾیگك به ؾيیا بیًًؿ، ال ایى کكؾيؿ، هیقا کح٘او ي٘ىؾه و هؽ٩ی هیبا چٍن وك په ال آيکه آو

ها ال گكؾيؿ؛ و آو ؾیگك به ک٩ك و جکفیب بال هی ؾهًؿ و باق ؼىؾ اشاله ای٘او آوقؾو ي٘ی بالگكؾيؿ، هكگم به
ٌىيؿ که آو ظ٫ بىؾه و ٌكک با٘ل اوث، بلکه جًها هیکًًؿ که ؾق ٬یاهث هحىشه قو جً٘ای ای٘او ي٘یایى
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  .2«بیًًؿ قا يؿاقيؿ هیچٍن وك ٠فابی قا که ٘ا٬ث جع٘ل آوا ب کًًؿ کهجً٘ای ای٘او هی شهث ال ایى
هًاو ئال ؾیگك کی٩كهایی که الله ٠موشل بكای اوحهماء کًًؿگايی ؾق يٝك گك٨حه اوث که به ه

ؾاؾيؿ، آو اوث که: ؼؿاويؿ هح١ال آياو قا به هايًؿ  ها قا هىقؾ ج٘ىؽك و اوحهماء ٬كاق هیؼًؿیؿيؿ و آو هی
ها قا هماق وال اوث، آو 10هًاو ؾق قولی که هؿت آو ئو ه ؾهؿ کی٩ك و ٠فاب هی ؾٌاو ؾق ؾيیا٠٘لکك

َٖ  إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ: ؾهًؿ؛ الله هح١ال هی هىقؾ ج٘ىؽك ٬كاق هی ِي َٖ  ٱَّلٍّ ِٔ ْ ٜا ْ ََكُٗ ٜا ۡصَؿُم
َ
َٖ أ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ُ٘ َٔ َءا

َٜن  ُُ وَن  ٽيَۡغَع ـُ ٓۡ َحَذَنةَم ِٛ ِ  ث
ْ وا ْ  ِإَوَذا پِإَوَذا َمؿَّ ٜٓا َُْج ٌَ ُٓ  ٱٗ ِٛ ِْ ۡٚ

َ
ْ إََِلَٰٓ أ ٜا َُْج ٌَ َِٛي  ٱٗ ُِ  ِإَوَذا ٿوَ

َن  ُؤََلٓءِ لََغٓاَّّٜ ْ إِنٍّ َهَٰٓ ٜٓا ُ ٓۡ ًَةل ُٚ ۡو
َ
َي  ڀَرأ ـِ ٓۡ َحَٰىِ ِٛ  َقَْۡي

ْ ٜا رِۡقُْ
ُ
ٓ أ ة َٔ ٜۡمَ  ځَو َٖ  وَٱَۡلَ ِي َٖ  ٱَّلٍّ ِٔ  ْ ٜا ُ٘ َٔ َءا

ةرِ  ىٍّ
ُُ ّۡ َٜن  ٱ ُُ ٍِ  لََعَ  ڂيَۡغَع ِ َرآن

َ
ؿُ  ٱۡۡل ـُ ِۡ زَُِّٜب  ڃوَن يَ٘ ةرُ َٚ ىٍّ ُُ ْ َحۡىَكَُْٜن  ٱّۡ ٜا ة ََكُٗ  ﴾ڄَٔ

و  .کكؾيؿیه ٍؽًؿیق قا ٍاویو ا ؿيؿیؼًؿیه هًاوئه بهٓ ایؾي ؾقٔ ىوحهیپ گًاهکاقاو» ]18-٩٩ٙ٘13یى: ال[
 هىقؾ قا آياو و ابكو، چٍن و و ؾوث وك اٌاقات با گفٌحًؿ،یه ٍاویا کًاق ال هًاوهئ که یهًگاه

 گٍحًؿ،یبكه ؼىؾ یها ؼايىاؾه اویه به گًاهکاقاو که یو هًگاه .ؾاؾيؿیه ٬كاق یبصىئیو ٠ ج٘ىؽك
 کاقها ىیا با ايگاقٕ کكؾيؿیه و ا٨حؽاق هباهات ٌاویو ج٘ىؽكها اوحهماءها و بهٔ گٍحًؿیه بال ٌاؾهايه

ّ٘  یكولیپ و ايؿکكؾه ی٘ی٠ٝ ٨حط -یهٓ و بالاق کىچه ؾقٔ قا هًاوهئ که یو هًگاه ٕٓايؿآوقؾه ٨كاچًگ یهه
 ؿویپائ و هًاوهئ یيگهباي یبكا بمهکاقاو که ىیا و ظال .ايؿو وكگٍحه گ٘كاه ١ٙ٬اً  ًاویا: گ٩حًؿیه ؿيؿ،یؾ

كؾه آياو بك یهًٙ٭ کؿام و هٙاب٫ یچه ظ٭ به پهٔ ايؿبىؾه يٍؿه ٨كوحاؾه کكؾاقٌاو و  ايؿگك٨حهیه ؼ 
 اهثی٬ یو شما وما قول کهٔ اهكول لفا ٕٓ.ايؿ؟کكؾهیه ٍاویا با یو وؽح ياشىاي٘كؾايه یبكؼىقؾها

 و ليًؿیه هیجکٓ یبهٍحٔ هصّلل یهاجؽث بك .کًًؿیه ٍؽًؿٌاویو ق ؼًؿيؿیه کا٨كاو به هًاوئهٓ اوث
 کا٨كاو به ایآ:ٓ ًؿیگىیه اویؾولؼ به ؼٙابٓ ٔکا٨كاو لاق ظال و به آيصا اقیبى یهاو ي١٘ث هایبائیل بهٔ

 «اوث؟ ٌؿه ؾاؾه ايؿ،کكؾهیه که یکاقهائ یو وما پاؾاي
ٌاو بًگك چگىيه الله ٠موشل ؾق ٬یاهث با آيچه ک٩اق ؾق ؾيیا ؾق هىقؾ ؾًٌ٘او»گىیؿ:  هی ابى ٬ین 

هًاو ال ئکًؿ؛ ؾق ؾيیا، چىو هگك٨حًؿ، با ٔؿ آو ه٭ابله هی ها قا به ج٘ىؽك و اوحهماء هیگ٩حًؿ و آو هی
ؾ ج٘ىؽك و ٠یبصىیی اٌاقات وك و ؾوث و چٍن و ابكو، هىق گفٌحًؿ، ک٩اق ایٍاو قا با کًاق ک٩اق هی

ٜۡمَ ﴿ ٨كهایؿ: ... و الله ٠موشل ؾق پاوػ هیؼًؿیؿيؿ  ؾاؾيؿ و به آياو هی ٬كاق هی َٖ  وَٱَۡلَ ِي َٖ  ٱَّلٍّ ِٔ  ْ ٜا ُ٘ َٔ َءا
ةرِ  ىٍّ
ُُ ّۡ َٜن  ٱ ُُ یا های آياو ؾق ؾيها و ج٘ىؽك و ؼًؿیؿوایى ؾق ه٭ابل اٌاقات و ٠یبصىییو  ﴾ڂيَۡغَع

                                                           
 .211 :٠ؿة الّابكیى وـؼیكة الٍاکكیى، َ -2
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 .2«باٌؿ هًاو هیئبه ه
ها ؾق قول ٬یاهث، ؾق هیاو جكؾیؿ، آو ٠٭ىبث و ٠فاب و کی٩ك وؼین و قوىایی بمقگی بكای آوبی

ي٘ىؾو ؾیگكی ؾق چكا که ه٭ّىؾ اوحهماء کًًؿه ال ایى ٠٘لً، ؼىاق و لبىو »باٌؿ  ج٘اهی هؽلى٬ات هی
-٠لیهنح١ال و ٨كٌحگاو و پیاهبكاو ه و ؾق ایى ٠فاب، ؼىاق ٌؿو وی ؾق پیٍگاه ؼؿاويؿ يمؾ هكؾم اوث

ات باٌؿ؛ په اگك ايؿکی ؾق ظىكت ؼىقؾيث و شًایث و ؼىاقی و لبىيی و يىهیؿی هی الىبلموة الّبل
اوحهماء شىحی به ؾوي ؼىاهی  ؾق قول ٬یاهث بیًؿیٍی، قولی که گًاهاو کىی قا که بؿو ج٘ىؽك و

ی ؼىاق و لبىو ي٘ىؾو  له جى قا ؾق لهیًهؤایى هىه ؾق ٌىی، آيگاه ايؿیٍ بكؾه هی و به وىی آجً کٍیؿ
 یالیٓ؛ والؾ. ٔو هكگم بؿاو ؾوث ي٘ی ؾووحث، هحعیك و هح١صب هی

چكا که جى ؾیگكی قا  ؛ؿیؿه ٌىؾو اگك جى يیم ظال ؼىیٍحى قا ؾق ٬یاهث بؿايی، وماواقجكی که به جى ؼً
ای ٬كاق ٍحى قا ؾق ه١كْ ِعًهکه با ایى ٠٘ل، ؼىیگیكی، ؾقظالی يمؾ ا٨كاؾ ايؿکی به ج٘ىؽك هی

یئات و گًاهاو آيکه او قا ؾهی که ؾق قول ٬یاهث ؾق شلىی شٟ٘ بمقگی ال هكؾم، ؾوحث قا بگیكيؿ و و هی
و ؾق ایى ظال جى قا اوحهماء  بكيؿي٘ىؾی بك ؾوٌث بگفاقيؿ، ه٘چىو اال٤ی که به وىی آجً هی هىؽكه

ؾه و ؾق قاوحای يّكت و یاقی الله ٠موشل يىبث ات ٌاؾی کك و ج٘ىؽك ي٘ىؾه و بكای ؼىاقی و لبىيی
 .1«یا٨حى وی بكای ايح٭ام ال جى، هىكت و ٌاؾهايی ي٘ایًؿبه آيکه او قا هىؽكه ي٘ىؾی بك ٠لیه جى و جىلٗ 

که به ١ً٘ه لؾو و  هًاو و آيايیئه ها و کی٩كهایی که الله ٠موشل بكای ج٘ىؽكکًًؿگاِو ال ؾیگك ٠٭ىبث
ؾق يٝك گك٨حه  -ها ال آو بكی و پاکًؿ که آوؾقظالی -پكؾاليؿ  هًاو هیئهقیٍؽًؿ ي٘ىؾو ٠یبصىیی و 

ها ال والؾ؛ و ایى ٠٭ىبث و ٠فاب آو ها قا بك پل شهًن هحى٧٬ هیاوث، آو اوث که: الله ٠موشل آو
ال پؿقي ال  يوؿ الصهًأؾاوؾ با وًؿي ال وهل بى ه١اـ بى  بىأباٌؿ.  باب يّكت و یاقی اولیائً هی

ُ َم٢اًَک »کًؿ که ٨كهىؾيؿ: قوایث هی له قوىل ال َد اّللَّ َٓ َراهُ َٛاَل/ َب
ُ
، أ ٍٚ ٦ْ٤َ َضََم ُمْؤ٨ً٤ِا ٦ْ٤ِ ٨َ٤ُاِ٘

 ُ ٍء يُِؽيُػ َكي٩ُ٨َْ ة٩ِِ، َضبََف٩ُ اّللَّ َيا٤َِث ٦ْ٤ِ ٧َارِ َس٣ََّ٨٫َ، َو٦ْ٤َ َرََم ُمْف٥ًِ٢ا بَِشْ ِٜ  لََعَ َُيِِْم َْل٩ُ٥َْ ي٬ََْم ا١ْ
ا َٛاَل ِسْْسِ  هًی ؾق بكابك هًا٨٭ی ظ٘ایث کًؿ، به گ٘اين که ئهك آيکه ال ه» 1«َس٣ََّ٨٫َ َضَّتَّ ََيُْؽَج ِم٥َّ

ي٘ایؿ جا ؾق قول ٬یاهث ال گىٌث وی ٔال شايًٓ ؾق هىق هیؤای قا هؼؿاويؿ هح١ال ٨كٌحه»٨كهىؾيؿ: 
ا آو ٬ّؿ ٠یبصىیی ال وی بكابك آجً شهًن ظ٩اٜث کًؿ. و هك آيکه هىل٘ايی قا به اهكی هحهن کًؿ که ب

                                                           
 ٓ.11-٤1/11اذة الله٩او ٔا -2
 .ايؿکجّك٦ ا ٓ ب1/210الؿیى ٔ اظیاء ٠لىم -1
 1/311ٓؾاوؾ ٔ يبأِعیط وًى  ؾق يلبايأ ٓ، و1/238ٓ، 1111ٔٔ ٌ٘اقهؾب، باب هى قؾ ٠ى هىلن ٤یبة، کحاب األ -1

 .اوث : ظؿید ظىىگ٩حه اوث
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ی١ًی  .«والؾ جا ایًکه ال آيچه گ٩حه، قهایی یابؿ قا ؾاٌحه باٌؿ، الله ٠موشل وی قا بك پل شهًن هحى٧٬ هی
جا ایًکه ال گًاه هىؽكه کكؾيً پاک گكؾؾ، چه با ا٠بلو قٔایث و ظبللیث آيکه او قا هىؽكه کكؾه یا با 

 .2هی که هكجکب گكؾیؿهی گًا ٩ٌا٠ث و یا هحع٘ل ٌؿو ٠فاب به ايؿاله
اها آيکه  هًاو پكؾاؼحه اوث.ئىؽك هگىین: ایى و٠یؿ هحىشه کىی اوث که جًها به ٠یبصىیی و ج٘ هی

يىبث به الله ٠موشل و آیات و یا پیاهبكايً ج٘ىؽك و اوحهماء وقلیؿه، چىو بؿوو جىبه ال ؾيیا قوؾ، 
 باٌؿ و چه بؿ شایگاهی اوث.  شایگاه وی آجً هی

ها و کی٩كهای الله ٠موشل بكای اوحهماءکًًؿگاو ؾق آؼكت، قوایحی اوث که اهام بثال ؾیگك ٠٭ى
ْتَػ حَلََخََك٣َُّ »که ٨كهىؾيؿ:  ي٭ل کكؾه اوث ال قوىل الله ةبىهكیكأبا وًؿي ال  يبؽاق َٓ إِنَّ ا١

 ُ ٩ُ اّللَّ ُٓ ِ، الَ ي٢ُِِْق ل٫ََا ةَااًل، يَْؽَذ ْتَػ حَلََخََك٣َُّ ةِالََك٥َِِث ٦ْ٤ِ ةِالََك٥َِِث ٦ْ٤ِ رِْى٬َاِن اّللَّ َٓ ة٫َِا َدرََساٍت، َوإِنَّ ا١
ِ، الَ ي٢ُِِْق ل٫ََا ةَااًل، َح٬٫ِْي ة٫َِا ِِف َس٣َّ٨٫ََ  ًِ اّللَّ َغ بًؿه وؽًی ؾق شهث قٔای ؼؿاويؿ هح١ال به » 1«ـَ

ؾقشاجً ی آو وؽى، به  آوقؾ، بؿوو ایًکه به آو ٨کك کًؿ، ولی ؼؿاويؿ هح١ال به وویلهلباو هی
آوقؾ، بؿوو ایًکه بؿاو ا٨مایؿ؛ ه٘چًیى بًؿه، وؽًی ؾق شهث ياؼًٍىؾی ؼؿاويؿ هح١ال بك لباو هی هی

  .«کًؿی آو وؽى ؾق شهًن و٭ىٖ هی جىشه کًؿ، ولی به وویله
و ه٭ّىؾ ال وؽًی که با گ٩حى آو ؾق شهًن و٭ىٖ »گىیؿ:  بى ظصك ؾق ٌكض ایى ظؿید هیاظا٨ٛ 

گىیؿ: ه٭ّىؾ ال آو، بك لباو آوقؾو ؾًٌام و هك آو بؿی اوث که ؾق  ى وهب هیکًؿ، آو اوث که: ابهی
گىیؿ: ه٘کى اوث  ٠یاْ هی يی ؾیى يباٌؿ؛ و ٬أ ی شعؿ و ايکاِق اهك ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ظىله ظیٙه

و اهکاو آو يیم هىث که ه٭ّىؾ ال آو،  ٌكهايه باٌؿکه آو کل٘ه، ال ٬بیل وؽًاو لٌث و و٬یعايه و بی
ٌكهی یا اهايث و اوحؽ٩ا٦ و ظیایی و بیحى با گىٌه و کًایه ؾق هىقؾ هىل٘ايی یا هك يىٞ بیوؽى گ٩

  .1«ه١ح٭ؿ يباٌؿ وبک ٌ٘كؾو يبىت و ٌكی١ث باٌؿ، گكچه بؿاو
ها ؾق قول ٬یاهث و آؼكت بیاو که پیٍحك ٨كشام اوحهماءکًًؿگاو و ٠ا٬بث و وكايصام آوال آيصا 

                                                           
 ٓ.٠21/111ىو ال١٘بىؾ ٔ -2
کحاب المهؿ والك٬ا٪، هىلن،  و ؛121ٓ-22/121ٓ، ٨حط 8111ٔ-8111ٔ ٌ٘اقهکحاب الك٬اب، باب ظ٩ٛ اللىاو،  -1

 ٓ.111-21/111ٔ يٓ، يىو1311ٔ ٌ٘اقهالًاق،  يبها ٨ يباب الحکلن بالکل٘ة یهى
جىاو به آيچه ابى ٠بؿالبك ـکك ٓ، ا٬ىال ؾیگكی يیم ؾق ه١ًای ایى ظؿید ـکك گكؾیؿه اوث که هی22/121ٔ ي٨حط الباق -1

کًؿ، ه٘او وؽًی ك لباو آوقؾو آو ؾق آجً و٭ىٖ هیای که ِاظب آو با بگىیؿ: کل٘ه ي٘ىؾه اٌاقه کكؾ، آيصا که هی
گىیؿ: آو وؽًی اوث که ؾق هىقؾ هىل٘ايی به  ال بك آو ا٨موؾه و هیگىیؿ؛ و ابى بٙ ؾ پاؾٌاه ٜالن هیاوث که ؾق يم

 گىيه وبب هبلکث وی گكؾؾ.ياظ٫ و یا ال قوی جه٘ث و بؿگىیی گ٩حه ٌىؾ و ایى
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 و ایى شما ث و بؿٌاو قا بكؾاٌث ؼىاهًؿ ي٘ىؾاي و شمای ا٠٘ال لٌکه ایٍاو پاؾ و قوٌى ٌؿگكؾیؿ، 
و ؾق ه١كْ ؼٍن ؼؿاويؿ هح١ال و  باٌؿ ايؿ، هیی هٙاب٫ و هًاوب با آيچه ؾق ؾيیا ايصام ؾاؾهو کی٩ك

جك و بؿجك و ٌ٭اوجً٘ؿجك ال ها هىحًؿ، بكاوحی چه کىی بؿبؽثهکك و اوحهماء ؼؿاويؿ هح١ال يىبث به آو
 ها و لهیى او قا هىقؾ اوحهماء ٬كاق ؾهؿٕ آو٘او که شباقِ آو کىی اوث 

ی يّىض ال ؾيیا ق٨حه و ب٘یكيؿ، هىقؾ ٠فاب الله  و بؿوو جىبه شكم ها با ایىو بیاو گكؾیؿ که چىو آو
یک ال ياو ٠ا٬ل اللم اوث که يىبث به هكقو بك ه٘ه هىل٘اٌىيؿ؛ ال ایى ٠موشل وا٬ٟ گٍحه و ٠فاب هی

گكؾؾ  ی ک٩ك هی ای که بكؼی او٬ات هًصك به جل٩ٛ کل٘هل٥ميؿه های قاه بىؾی وهىأٟ هبلکث و يا
ؾايؿ، بكظفق بىؾه و هكا٬ب باٌؿ، جا ایًکه يؿايىحه هًصك به و٭ىٖ ؼىیً ؾق آجً  که وی ي٘یؾقظالی

٬ىال و ا١٨ال و جّك٨ات ؼىیً شهًن يگكؾؾ. بًابكایى بك هك هىل٘ايی واشب اوث که هكا٬ب و هعا٨ٛ ا
ؾه و ال هًؿ ي٘ىؾه و ال ٨كوق٨حى ؾق با٘ل پكهیم کكهای ٌك٠ی، ٔابٙهها قا با ه١یاقها و هبلکآو و باٌؿ

ِ ﴿ ٨كهایؿ: ها هیش٘له کىايی باٌؿ که ؼؿاويؿ هح١ال ؾق هىقؾ آو واْ ث ۡنِٜ ِإَوَذا َمؿَّ
ٍّْ ة  ٱل ٔا واْ ََِؿا  ﴾ڨَمؿَّ

 ؾق ٌكکث الٔ بمقگىاقايه و بًٍىيؿ، ًًؿیبب قا یپىچ و وؽًاو اوهی یکاقها که یو هًگاه» ]11ال٩ك٬او: [
ی کىايی باٌؿ که  م ال لهكهیو ي .«گفقيؿیهٓ هاآو و ال کًًؿیه یكیگکًاقه یوكائاوهیو  یکاقهىؾهیب

َٖ ﴿ ؼىايًؿ: ایًچًیى الله جباقک و ج١الی قا هی ِي َ٘ة  َوٱَّلٍّ ٜلَُٜن َربٍّ ٌُ ۖٞ إِنٍّ  ٱۡۡصِۡف َح َٓ ٍّ٘ َٛ ٍّ٘ة َقَؾاَب َص َخ
ة  ًٔ ة ََكَن َمَؿا َٛ ة  ڡَقَؾاَب ٔا ة ٌَ ُٔ ا َو ّؿا ٌَ ة َقةَٓءۡت ُمۡكذَ َٛ  ىوحهیپ که ًؿیو کىاي» ]88-81ال٩ك٬او: [ ﴾ڢإِجٍّ

ٓ او ال ٌؿ که هكکه كیبايگیگكٔ آو ٠فاب که چكا ؛ؾاق ؾوق به ها ال قا ؾولغ ٠فابٕ پكوقؾگاقا: ًؿیگىیه
 .«اوث گاهیو شا ٬كاقگاه ىیبؿجك ؾولغ گ٘اویب ٓ.ٌىؾیه یو هبللم ابؿ و جأ گكؾؾیي٘ شؿا



 
 

 

 ی اسالهی  دوم: اثر استهساء بر جاهؼهفصل 

 ٌاهل: ه٭ؿهه و وه هٙلب 
 همذهه: فًاصش اعاعی جاهقه اعالهی<  
 ها و واسويه جلىه دادو حمایك ؽشفی و اخالق واالهغلب اول: يابىدی اسصػ<  
 هغلب دوم: يابىدی لذاعث دیى و هیبث و فؾمث آو دس يفىط<  
 ها.ها و دولثهغلب عىم: يابىدی اهث  

 ی اسالهی  جاهؼهاسی همدهه: ػًاصس اس

یقث  - جىحیذ;  :فذالث - اهش به هقشوف و يهی اص هًکش -ؽش
های هؽحل٧ و یابؿ اهث ها و هكؾهاو ؾق گفق جاقیػ بًگكؾ، هیهكآيکه ؾق جاقیػ اهثبكاوحی 

ها بك پایه و اوان ايؿ که بكؼی ال آوهح٩اوجی قا که بكپا گٍحه و هكؾهاو و يىل و يژاؾهایی که گكؾهن آهؿه
که چىو اوبلم  ايؿ، ه٘چىو اهپكا٘ىقی قوم و یىياو و ایكاو؛و ٠ًاِك و ٬ىا٠ؿ بٍكی و لهیًی بكپا گٍحه

ی١ًی  ؛آهؿ و ؾق هکه ٜهىق ي٘ىؾ و وپه ؾق هؿیًه اوح٭كاق یا٨ث، با ؾو اهپكا٘ىقی ال وه اهپكا٘ىقی
 ٨اقن و قوم، هن ٠ّك بىؾ.

که ؾق گفق  ا ل٥ث یا وكلهیى بكپا گٍحه بىؾيؿها بك پایه و اوان قيگ یا شًه یگىيه اهثآقی ایى
ها ٌکل گك٨حه بىؾ، قو به لوال و ها بك اوان آوکه ایى اهث های لهیًیلهاو ایى ٠ًاِك و ه١یاق و هبلک

ُٙ ﴿ ٨كهایؿ: که الله ٠موشل هی يابىؾی و ٨كوىؾگی ي٘ىؾ، ه٘چًاو َ٘ َ٘ۡحَٰ َف ُب قٍّ
َ
ٖۡ أ َٰ َشَىة ُصُؿٍف  ۥٍّٔ لََعَ

ةرٖ وَ  ةرَ َٚ َٛ ۗۡ وَ  ۦثِِٙ  ٱۡج َٓ ٍّ٘ َٛ ُ ِِف َٗةرِ َص ِؽي  ٱّللٍّ ۡٛ ٜۡمَ ََل َح ٌَ ِٕيَ  ٱّۡ ِ َْٰ  ٌالىؾه که یکى» ]203الحىبة: [ ﴾ٳ٩ ٱّظٍّ
 ؾولغ آجً به قا اوٓ ؼىؾ ؽحىیق ٨كو با آو هكٔ و اوث يهاؾه اؾیبً یاؿهیجپ و ٨كو ٌکا٨حه پكجگاه لبه بك قاآو

 ثیهؿآ باٌؿ آو ؾق ٍاویا و ِبلض كیؼ که یمیچ بهٔ قا ٍهیپ وحن هكؾهاو ؼؿاويؿ ايؿالؾ؟یه ٨كو
 .«کًؿیي٘

یابؿ که بك پایه و اوان و ٬ىا٠ؿ و ٠ًاِك هعکن و اوحىاقی بكپا  جاقیػ هیهایی قا ؾق ٘ىل یم اهثو ي
که پیىوحه ٠ًاِك  بكپا گٍحًؿ والىبلم ةالّبل٠لیهناه١ی که بك ؾوحاو پیاهبكاو ايؿ، ه٘چىو شىگٍحه

ايؿ، های آو٘ايی که ال ٘كی٫ وظی ًٌاؼحه ٌؿههای قوالثاواوی ایى شىاهٟ بكگك٨حه ال ج١الین و آهىله
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ای که باٌؿ، هىح٭بًل ٬اؾق به جٍؽیُ و ها و جىاو و ٘ا٬ث بٍكی ؾق هك شاه١هچكا که ٠٭ل ؛ىؾه اوثب
باٌؿ و هكگم ٠٭ل ٬اِك بٍكی به ٘ىق هىح٭ل ٬اؾق به شلب  ٨كاهن ي٘ىؾو ج٘اهی هّالط ؼىیً ي٘ی

و ج١الین و  که به الله ٠موشل ای٘او آوقؾهی ؼىیً يؽىاهؿ بىؾ، هگك لهايی ه١٩ًث و ٨ائؿه بكای شاه١ه
و ؾق  ي٘ىؾه و با شاو و ؾل پفیكا باًٌؿ.ايؿ، اشابث  هایی قا که به ه٘كاه آوقؾههای پیاهبكاو و قوالثآهىله

گكؾؾ،  های ذابث و اوحىاق و ٠ًاِك ه١حبك ٌك٠ی بكپا هیایى هًگام اوث که ایى شاه١ه بك ٬ىا٠ؿ و پایه
ٖۡ ﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی َٕ َذ

َ
ُٙ  أ َ٘ َ٘ۡحَٰ َف ُب قٍّ

َ
َٖ  ۥأ ىَٰ ِٔ َٜ ٌۡ َٰ َت ِ لََعَ َف  ٱّللٍّ قٍّ

َ
ٖۡ أ ٍّٔ م 

َ
ٍَٰن َػرۡيٌ أ ـَ َورِۡع

 ُٙ َ٘ َ٘ۡحَٰ ةرٖ وَ  ۥُب َٚ َٰ َشَىة ُصُؿٍف 
ةرَ لََعَ َٛ ۗۡ  ۦثِِٙ  ٱۡج َٓ ٍّ٘ َٛ  بك قاآو ٌالىؾه که یکى ایآ» ]203الحىبة: [ ﴾ِِف َٗةرِ َص

 بهحكٓ کاقئ اوث، يهاؾه اؾیبًٓ اؤ یؼىًٌىؾٓ شلبٔ و ؼؿآ ٨كهاو هؽال٩ثٔ ال میپكه و ج٭ىا هیپا
 ؽحىیق ٨كو با آو هكٔ و اوث يهاؾه اؾیبً یاؿهیجپ و ٨كو ٌکا٨حه پكجگاه لبه بك قاآو ٌالىؾه که یکى ای اوث
 «ايؿالؾ؟یه ٨كو ؾولغ آجً به قا اوٓ ؼىؾ

بكپا گٍث،  -٠لیهنج١الیاللهقٔىاوی ِعابه  شاه١ه -و بك اوان ایى اِل ٠ٝین بىؾ که اولیى شاه١ه 
 گكؾؾ.  ای که ؾق پی و١اؾت ؾيیا و آؼكت اوث، بكپا هیو بك و٫٨ و هٙاب٫ با آو، هك آو شاه١ه

وؽى بگىیین، بایىحی پیً ال  ی اوبلهی اها ه٘یى که بؽىاهین ؾق هىقؾ اذك اوحهماء به ؾیى بك شاه١ه
باٌین، جا ایًکه قوٌى گكؾیؿه و جبییى ؾاٌحه   ی اوبلهی ای کىجاه پیكاهىو ٠ًاِك اواوی شاه١ه آو، اٌاقه

و وکىت اهث ؾق بكابك ایى شكم بمقگ،  ا وب و ؾًٌام و اوحهماء ي٘ىؾو آوگكؾؾ که ج١كْ به ؾیى ب
ٓۡ دََؿ إََِل ﴿ ٨كهایؿ: ؾهؿ. الله هح١ال هی ی اوبلهی قا ؾق ه١كْ  ٨ىاؾ و جباهی و يابىؾی ٬كاق هی شاه١ه َ ل

َ
خ

 َٖ ِي َخ  ٱَّلٍّ َٕ ٜاْ ِٗۡك ُ ل ِ ثَؽٍّ ٓۡ َهاَر  ٱّللٍّ ُٛ َم ٜۡ ٜاْ ًَ َّْ َظ
َ
ا َوأ َٜارِ ُزۡىؿا َٓ  ټ ٱۡۡلَ ٍّ٘ َٛ ۖٞ َوبِۡئَف  َص ة َٛ َج ٜۡ َؿارُ يَۡطَْ ٌَ  ﴾ٽ ٱّۡ

 ىیا یشا و بهٔ کكؾيؿ لیجبؿ ک٩ك بهٓ قاو آو يًٍاؼحًؿٔ قا ؼؿا ي١٘ث که یکىاي به بًگك» ]13-11ن: یبكها[
ؿ ب١رث ي١٘ث که ّ٘  و ٬ىمٓ ؿيؿیبكگم قا ک٩ك ًؿ،یگى وپان قاآو و ٌ٘اقيؿ ٘ثی٤ً قا اوبلم ىیو آئ هع

ن و آو .کٍايؿيؿ یو يابىؾ کهبل ىیوكله به قا ؼىؾ ًّ  آجً و به گكؾيؿیه آو واقؾ که اوث شه
 «ٕاوث یبؿ گاهیشا چه و وىليؿ، یه

 پكؾالین؛ ی هىل٘او هی شاه١ه ی اکًىو به هه٘حكیى ٠ًاِك جٍکیل ؾهًؿه

 فًصش: جىحیذ یىاول
به جىظیؿ ؾ٠ىت ي٘ىؾه و ٨كاؼىايؿيؿ و کحب آو٘ايی به ؼا٘ك آو  والىبلمةالّبل٠لیهنپیاهبكاو  ج٘اهی 

و هكؾم بك اوان آو به ؾو ؾوحه ج٭ىین  و بىؾ که ٌٍ٘یكهای شهاؾ کٍیؿه ٌؿيالل گٍث و ؾق قاه آ
گكؾیؿيؿ، گكوهی ؾق بهٍث و گكوهی ؾق شهًن؛ و هیچ يبی و قوىلی يبىؾه هگك ایًکه ٬ىهً قا به وىی 
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 ی الاله االالله  ؾ٠ىت ي٘ىؾيؿ.  ی١ًی کل٘ه ؛باٌؿ ی اؼبلَ که ؾق وا٬ٟ اوان جىظیؿ هی هکل٘
ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی ٌَ َّ  ِِٙٔ ٜۡ ًٜظة إََِلَٰ ًَ َ٘ة ُٗ ْۡ رَۡق

َ
ِٜۡم  ۦأ ٌَ َٰ ةَل َي ٌَ ْ َذ َ  ٱۡخُجُؽوا ٍٙ  ٱّللٍّ َٰ ٖۡ إَِؾ ِ ّٔ ة َُّسٓ  َٔ

 ال. ايؿؿهیشًگ ٥٘بكاویپ با و کا٨كاو ايؿبىؾه ظ٫ ؾًٌ٘او هٍكکاو، ىوحهیپٔ» ]٠13كا٦: األ[ ﴾ۥٓ َدرۡيُهُ 
 یا: گ٩ث ٍاویبؿ او. نی٨كوحاؾٓ بىؾ ٌؿه ؽحهیبكايگ ٌاواویه ؾق کهٔ ؼىؾ ٬ىم یوى به قا يىض هآ ش٘له

  .«ؿیبپكوح قا الله جًها په. ىثیي یه١بىؾ الله شم ٌ٘ا یبكإ هى ٬ىم
ِٜۡم ﴿ ٨كهایؿ: و يیم الله ٠موشل هی ٌَ َٰ اۚٗ ًَةَل َي ٜها ُٚ  ۡٓ ُٚ َػة

َ
ْ ِإَوََلَٰ َٗعٍه أ َ  ٱۡخُجُؽوا ٍٙ  ٱّللٍّ َٰ ٖۡ إَِؾ ِ ّٔ ة َُّسٓ  َٔ

 قا هىؾٓ نی٨كوحاؾ ؼىؾ ٬ىم یوى به ؿیجىظ به ؾ٠ىت یبكا قا يىض که گىيه ه٘اؤ» ]٠81كا٦: األ[ ﴾ۥٓۚٗ َدرۡيُهُ 
 قا یؼؿإ هى ٬ىم یا: گ٩ث ٠اؾ ٬ىم به هىؾ. نیکكؾ قوايه بىؾ آياو ال ؼىؾي که ٠اؾ ٬ىم یوى به هن

 .«ؿیيؿاق یه١بىؾ او شمٓ ؿیبؿائ و ؿیبپكوح
ِٜۡم  ِإَوََلَٰ ﴿ و ٨كهىؾيؿ: ٌَ َٰ ۚٗ ًَةَل َي ة ٓۡ ُشَكۡيجا ُٚ َػة

َ
َٖ أ ۡؽَح َٔ ْ َ  ٱۡخجُُؽوا ٍٙ َدرۡيُهُ  ٱّللٍّ َٰ ٖۡ إَِؾ ِ ّٔ ة َُّسٓ   ﴾ۖۥٞ َٔ

ٕ هى ٬ىم یا: گ٩ث ٍاویبؿ نی٨كوحاؾ بىؾ آياو ال ؼىؾ که ىیهؿ اهل یوى به هن قا بی١ٌ» ]٠11كا٦: األ[
 .«ؿیيؿاق یه١بىؾ او شم کهٓ ؿیو بؿائ ؿیبپكوح قا ؼؿا

ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ: و يیم ؼؿاويؿ هح١ال هی ٌَ ِن  َوَّ
َ
حٖ رٍُّقًَٜل أ ٍّٔ

ُ
ِ أ
َ٘ة ِِف ُكّ ْ َبَكۡس َ  ٱۡخُجُؽوا ْ وَ  ٱّللٍّ ٜا  ٱۡصَذجِجُ

َُٰنَٜتۖٞ   ٥٘بكاویپ ه٘ه ؾ٠ىت یو هعحىأ نیا٨كوحاؾه قا ی٥٘بكیپ یهّلح هك اویه به ها» ]18الًعل: [ ﴾ٱّطٍّ
 .«ؿیکً یؾوقٓ كهی٤ و كاووح٘گ بحاو، ٙاو،یٌٔ ٘ا٤ىت و ال ؿیبپكوح قا ؼؿا کهٓ اوث بىؾه ىیا

ه١ك٨ث و ًٌاؼث آو و ای٘او آوقؾو بؿاو واشب اوث، جىظیؿ  یکه بك هك ايىاي یى اهكیقو اولىیال ا
  .2باٌؿ هی

ه١اـ قا به وىی اهل ی٘ى  گىیؿ: چىو قوىل الله  و ؾلیل آو ظؿید ٠بؿالله بى ٠بان اوث که هی
ْن »٨كوحاؾ، بؿو ٨كهىؾيؿ: 

َ
٬ُ٪٣ْ إََِل أ ُْ َل ٤َا حَْػ وَّ

َ
٢ََْ٘يُس٦ْ أ َِٟخاِب،  ْ٪٠ِ ال

َ
َػُم لََعَ ٬ٍَْٛم ٦ْ٤ِ أ ْٜ َٝ َت إ٧َِّ

اََل  َٓ َ َت ها قا به وىی قوی؛ په بایىحی اولیى آيچه که آواهل کحاب هی جى يمؾ ٬ىهی ال» ....«ي٬َُِضُػوا اّللَّ
َ٘اْدُخ٣ْ٫ُ إََِل َك٫َاَدةِ »ؾق قوایث هىلن آهؿه اوث:  و .1«ؿکًی، جىظیؿ ؼؿاويؿ هح١ال باٌآو ؾ٠ىت هی

                                                           
ى اهكی که بك ايىاو واشب اوث، ا ٠٘ىم هحکل٘یى بك ایى باوقيؿ که اولیباٌؿ، اه ایى هفهب ول٧ ِالط اهث هی -2

ٌىؾ یا ه١ك٨ث و ًٌاؼث ٔيىبث به وشىؾ الله   جؤهلو یا ٌکی که هًصك به  جؤهلؾق هىحی یا ٬ّؿ و اقاؾه  جؤهل
یى هؿاقز الىالک ؛ابى جی٘یة ،110ٓ، 21-1، 1، 1/1٭ل و الً٭ل ٔباٌؿ. بًگك: ؾقء الح١اقْ ال١ هح١الٓ هی

 ابى ظصك.ٓ 188 -182/ 21ٔ ي٨حط الباق و ؛111ٓ -1/111ٔ
لی جىظیؿ الله جباقک وج١الی، اهحه أِلی الله ٠لیه وولن  يؾ٠اء الًب ي، کحاب الحىظیؿ، باب ها شاء ٨يبؽاقبه قوایث  -1
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٬ُل اهللِ  ـُ ِِن َر
َ
نَّ اَل إَِلَ إاِلَّ اهلُل وَأ

َ
ه١بىؾ بك ظ٭ی شم  ها قا به وىی گىاهی ؾاؾو به ایًکه هیچپه آو» ...«أ

و ه٘چًیى ؾق قوایث ؾیگكی که هىلن  .«ی او هىحن، ؾ٠ىت ي٘ىؾه و ٨كاؼىاو الله يیىث و هى ٨كوحاؾه
ِ »ـکك ي٘ىؾه اوث، ایًچًیى آهؿه اوث:  َتاَدةُ اّللَّ ِْ ٬ُ٪٣ْ إحَِل٩ِْ  ُْ َل ٤َا حَْػ وَّ

َ
په بایىحی » ....«٢ََْ٘يُس٦ْ أ

  .«اويؿ هح١ال ٨كاؼىايیؿابحؿا ایٍاو قا به وىی بًؿگی و ٠باؾت ؼؿ
. ه٭ّىؾ ال ٠باؾت، جىظیؿ و هكاؾ »..گىیؿ:  هی  بى ظصكااو ایى قوایات، ظا٨ٛ اها ؾق شٟ٘ هی

ؾ ال آو که ؾق ظؿید آهؿه اوث ه٭ّى« ٯـل»ی باٌؿ و اون اٌاقه ال جىظیؿ، ا٬كاق به ٌهاؾجیى هی
بؿیى ه١ًاوث که: چىو جىظیؿ الله  «چىو ؼؿاويؿ قا ًٌاؼحًؿ»: ٨كهىؾيؿ هایًک باٌؿ؛ وجىظیؿ هی

گىيه هیاو ج٘اهی ال٩اٚ هؽحل٩ی باٌؿ و ایى ٠موشل قا ؾايىحًؿ؛ و هكاؾ ال ه١ك٨ث، ا٬كاق و ٨كهايبكؾاقی هی
 .2«گكؾؾ. وبالله الحى٨ی٫ له واقؾ ٌؿه اوث، شٟ٘ هیؤکه ؾق هىقؾ یک هى

باٌؿ؛ اهام ابى ٬ین  يىٞ هی ك ؾوؼىايؿيؿ، ب و جىظیؿی که پیاهبكاو به وىی آو ؾ٠ىت ي٘ىؾه و ٨كا هی
که يٞى  گك که جىظیؿ اقاؾه و ٬ّؿ؛جىظیؿ بك ؾو يىٞ اوث: جىظیؿ ٠لن و ا٠ح٭اؾ و يٞى ؾی»گىیؿ:  هی 
ىٖ به اؼباق و چكا که يىٞ اول، هكب ؛ٌىؾ ياهیؿه هی جىظیؿ ٠ل٘ی و يٞى ؾوم، جىظیؿ ٬ّؿ و اقاؾه ،اول

 باٌؿ.  و اقاؾه هی و يىٞ ؾوم هكبىٖ به ٬ّؿ ه١ك٨ث و ًٌاؼث اوث
گىيه ؾق وا٬ٟ جىظیؿ و ایى ؛: جىظیؿ قبىبیث و جىظیؿ الىهیثاوثو ایى يىٞ ؾوم، ؼىؾ يیم بك ؾو يىٞ 

  .1«باٌؿ بك وه يىٞ هی
اها جىظیؿی که پیاهبكاو به »گىیؿ:  و ؾق شایی ؾیگك، په ال ـکك ه١ايی جىظیؿ ؾق يمؾ اهل بؿ٠ث، هی

باٌؿ: جىظیؿ ه١ك٨ث و  ىٞ هیحب آو٘ايی يالل گٍث، بك ؾو يوىی آو ؾ٠ىت ي٘ىؾه و بك اوان آو ک
  .1...«و و جىظیؿ ٬ّؿ و ٘لب  اذبات

                                                                                                                                                         

-13ٔ ٌ٘اقهوبلم، لی الٍهاؾجیى وٌكائٟ اإلای٘او، باب الؿ٠اء اب اإلهىلن، کح و ؛21/113ٓٓ، ٨حط 1111ٔٔ ٌ٘اقه
 ٓ.2/120ٔ يٓ، يىو12

 ٓ.21/181ٔ ي٨حط الباق -2
 ٓ.11-2/11هؿاقز الىالکیى ٔ -1
ج٭ىین   وه بك ایى يیم اهام ابى ٬ینابى ال٭ین، ٠بل، 11 :، َةوبلهیٓ، و بًگك: اشح٘اٞ الصیىي اإل1/113ه٘او ٔ -1

جًها قاه يصات بًؿه ال ٠فاب الله، چًگ  باٌؿ که گىیؿ: و آو ؾو يىٞ جىظیؿ هی ؾیگكی ؾق باب جىظیؿ ـکك ي٘ىؾه و هی
. و آو ؾو يىٞ جىظیؿ ٠باقجًؿ ال: جىظیؿ هكول ٨ٔكوحًؿهٓ و جىظیؿ هحاب١ث و پیكوی ال قوىل. بًگك: اوثها لؾو به آو

 111ٓ/ 1هؿاقز الىالکیى ٔ
یٓ و جىظیؿ ؼبك  باٌؿ: جىظیؿ قبىبیث و جىظیؿ او٘اء و ٩ِات ٠ٔل٘ی ی ٬ىل: جىظیؿ بك وه يىٞ هی اها ؼبلِه 
 ٠لن.ألىهیث ٬ّٔؿی ٘لبیٓ والله أ  
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الالله و هع٘ؿ قوىل الله، بكپا ٌؿه و اله ای ٌهاؾت ال اوان و پایه بك ی اوبلهی  لفا بایىحی شاه١ه
وث که ؾکحك ا اوان ایى ٠٭یؿه ِا٦ و پاک، ه٘او بك  ی اوبلهی ا٬اهه گكؾؾ. و ه١ًای بكپایی شاه١ه

اوان ایى ٠٭یؿه ِا٦ و  بك ی اوبلهی  بكپایی شاه١ه»گىیؿ:  بؿاو اٌاقه کكؾه و هی يیىو٧ ٬كٔاو
ؾق هىیك جربیث ٩ٌا٦، به ه١ًای بكپایی شاه١ه، بك اوان اظحكام به ایى ٠٭یؿه و ج٭ؿن آو و ٠٘ل ي٘ىؾو 

ابا٘یل  ها و ٌبهات ویاوه گىییو جكبیث ي٘ىؾو هىل٘اياو بك اوان آو و قؾ ي٘ىؾو  آو ؾق ٠٭ىل و ٬لىب
ها  و شلىه ؾاؾو ٨ٕائل و آذاق آو ؾق ظیات ٨كؾی و اشح٘ا٠ی آو ال ٘كی٫ ؾوحگاه ا٨حكاءليًؿگاو و گ٘كاهاو

و گفاقؾ، ه٘چىو هىاشؿ و هؿاقن  ذیك هیؤکه ؾق ظیات شاه١ه ج اوث و ابماقهای آهىلٌی و جىشیهی
٬بیل ١ٌك و اؾبیات ؾق ج٘اهی شهات و ٨ًىو آو ال  ك٨حىقولياهه و قاؾیى و جلىیمیىو و ... و به ؼؿهث گ

  .2«يرك و ٬ُّ ...
ای و شاه١ه ک٩ك و العاؾ و ليؿ٬ه هًحٍك باٌؿ ای يیىث که ؾق آوشاه١ه ی اوبلهی ، شاه١هؾق ه٭ابل

پكوث و  ای بثشاه١ه گىيه ي٭ٍی يؿاٌحه باٌؿ و یاای الئیک که ؾق آو ؾیى هیچشاه١ه هاؾی هعٓ یا
ؾاقی و وىویالیىن های وكهایهو بكؼاوححه ال ايؿیٍهای لیبكال شاه١ه يّكايی یا ایًکهیهىؾی و 

و  .ي٘ایؿی اوبلم، ظكکث هی ی جىظیؿ، ٠٭یؿه اوان ٠٭یؿه ای اوث که بكباٌؿ، بلکه آو شاه١ه ي٘ی
بك آو بكجكی و ٤لبه  یابؿ و هیچ ا٠ح٭اؾ و باوقیای اوث که بكجكی و ٤لبه هیی اوبلم، ٠٭یؿه ٠٭یؿه

ی  و چىو ٠٭یؿه که ؾق ظاٌیه ظیات ي٭ً ای٩ا ي٘ایؿپفیكؾ  ی اوبلهی، هكگم ي٘ی ... ٠٭یؿهيؽىاهؿ یا٨ث 
ا آو ؾق جماظن ٬كاق گیكؾ، يٝك و بكؾاٌث هكؾم قا به وىی الله و ايىاو و هىحی و ظیات هحىشه ؾیگكی ب

 .1والؾ هی

یقث سبايی  فًصش دوم: ؽش
البحه  -یى و هه٘حكیى هىائلی اوث که ؾق هىقؾ آو هیاو شاهلیث و اوبلم جك بمقگ ی جٍكیٟ ال لهؤهى

که ؾق شاهلیث، باٌؿ. چًاو شؿال و کٍ٘کً هی - په ال کٍ٘کً و ؾقگیكی هیاو ٌكک و جىظیؿ
-ها و هصاله جٍكیٟ، ه٘چًاوباٌؿ که ؾق ٬الب پاقل٘او ای ال ٠٭ىلی هیهّؿق جٍكیٟ ٠٭ل یا هص٘ى٠ه

گىیؿ:  کًؿ. ٌیػ هع٘ؿ ٬ٙب هیبكيؿ، ي٘ىؾ پیؿا هی شاهلی ال آو بؿیى ِىقت يام هیکه ؾق شىاهٟ 
... آو هن به ی، ظاکن ٬كاق ؾاؾه اوث گفاقی جٍكیٟ و ٬ايىو ؼىیً قا ؾق ٬ٕیهشاهلیث ه١اِك، ٠٭ل »

                                                           
و به به ٨اقوی جكش٘ه ٌؿه « ؾوقي٘ای شاه١ه اوبلهی»ٔایى کحاب با ٠ًىاو  .11-11 :هبلهط ال٘صحٟ٘ ال٘ىلن، َ -2

 اوث.ٓچاپ قویؿه 
 .11 :ه٘او، َ -1
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ایى شهث که ايىاو هكاظل آ٤الیى ٔظیاتٓ قا وپكی ي٘ىؾه و يیالی به وِایث و و٩اقي الله هح١ال 
گفاقی و٘اوی حل٧ گىحكي و جىو١ه و جکاهل یا٨حه و جٍكیٟ و ٬ايىوو به ایى ظصث که اهىق هؽ ؾيؿاق

و با پیٍك٨ث و جك٬ی و جکاهل و جىو١ه ه٘ؽىايی يؿاٌحه و ه٘ىى  اهؿ بىؾه و اي١ٙا٦ پفیك يبىؾهش
 .2«باٌؿ ي٘ی

گفاقی و ٬ايىوه١ًای شؿایی ؾیى ال ؾولث و ویاوث و جٍكیٟ اها وا١٬یث آو اوث که ٠ل٘ايیث به 
بك اوان آيچه الله ٠موشل يالل يکكؾه اوث، اهكی اوث که ؾق ٫٘٠ جكبیث و پكوقي ٨کكی اؼبل٬ی 

کًؿ، کیؿ هیؤقا بكول ؾاؾه و بك آو جاها ٠ل٘ايیحی که شاهلیث ه١اِك آو...  اقوپایی اِل و قیٍه ؾاقؾ
ی  گفاقی و ا٬اههجٍكیٟ و ٬ايىوهای ؾیى ؾق باب  لهؾقظ٭ی٭ث ؾوق ي٘ىؾو هك آو اذكی ال ج١الین و آهى

گىيه به ؤىض و ایى - گكچه به ِكاظث به ؾًٌ٘ی با ؾیى بكيؽاوحه اوث -باٌؿ  جٍكیٟ بؿوق ال ؾیى هی
که ٘ك٨یى قأی هىحًؿ،  و آٌکاقا به جعلیل قبا و هباض بىؾو ٨عٍا ٔليآ و ٠ؿم شكم ٌ٘كؾو آو هاؾاهی

 .1اواهك الله ٠موشلو و ؾیگك ٨كیاؾهای قيگاقيگ جعؿی ؾق بكابك الله  .1ؾاقؾ اٜهاق هی
 باٌؿ:  ت یا٨حى شاهلیث ه١اِك، ؾو اهك هیأی ایى شك اها يحیصه

ی جٍكیٟ و ٬ايىيگفاقی و هًال٠ه   لهؤل ؾق هىال٧ٓ ج٘كؾ و وكکٍی و جصاول يىبث به ظ٫ الله ٠موش
که ؾق ؼل٭ث و آ٨كیًً یکحا و  ی اهك، ه٘چًاو لهؤج١الی ؾق هىوبا یکحایی و یگايگی ظ٫ وبعايه

ََل َلُ ﴿ ٨كهایؿ: ه٘حاوث؛ الله ٠موشل هی بی
َ
ْۡيُ خ ۗۡ وَ  ٱۡۡلَ ۡمُؿ

َ
گاه» ]٠11كا٦: األ[ ﴾ٱۡۡل  او جًها که ؿیباٌ آ

 ی١ًی آ٨كیؿو ال آِو »گىیؿ:  هی ي٠بلهه ٠بؿالكظ٘ى بى ياِك الى١ؿ .«ؾهؿیه ٨كهاو او و جًها ًؿیآ٨ك یه
ٌاو قا او آ٨كیؿه اوث. و ٨كهاو ؾاؾو يیم ها و کاقهایی هؽلى٬ات باال و پاییى و ٩ِث اووث، لیكا ه٘ه

کىيی و ج٭ؿیكی  هحٕ٘ى اظکام« ؼل٫»پیاهبكاو اوث. په  ها و اقوالکه ٌاهل ٌكی١ث اووث ال آِو 
 .1«هحٕ٘ى اظکام ؾیًی، ٌك٠ی و شمایی ؼؿاويؿ هح١ال ؾق قول ٬یاهث اوث« اهك»و  اوث

گاه اوث. ؼؿاويؿی که  بٓ ج٘كؾ و وكکٍی و جصاول و ج١ؿی يىبث به ظکن ؼؿاويِؿ با ظک٘ث و آ

                                                           
هك باٌؿ و بكای شاهٟ و کاهل هیکًًؿ، بلکه ٌكی١ث الهی ذابث و ٌاهل و و ؾق ایى لهیًه گىحاؼايه ؾقو٤پكؾالی هی -2

ی ؾکحكای الٍیػ قواله« وبلهیةالٍكی١ة اإل يالربات والٍ٘ىل ٨». بًگك: کحاب اوثلهاو و هکايی هًاوب و ٌایىحه 
 .ي٠ابؿ و٩یاي

ال٭ايىو و٠بل٬حه ب٘باؾة  يظکن الميا ٨»های اوبلهیٕٕٕ ؾق کحاب بًگك به بكؼی ال ایى ٬ىايیى ؾق بكؼی ال وكلهیى -1
 .يی ٌیػ ٠ابؿ و٩یاييگاٌحه« ال٥كب ييىاو ٨٪ اإلظ٭ى

 .111-11 :ِك، َاظىال ال١الن ال١٘وبلهیة ألاقویة  -1
 ابى جی٘یة.ٓ 112-22/112: هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔيگا و .10ٓ-1/23جیىیك الکكین الكظ٘ى ٔ -1
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گاه بىؾه و آيچه قا که به هّلعث وی هی ض او قا ؾق بك باٌؿ و آيچه که ِبل ايىاو قا آ٨كیؿ و ال ؾقويً آ
کاهل ؾاقؾ و ال هك آو  ی اي، بك او اظا٘هو ؾق هك لهايی، چه گفٌحه و چه ظال و چه آیًؿه ؾايؿ. ؾاقؾ، هی

گاه اوث، آو هن يه جًها ؾق ظال ظأك، جٍكیٟ و ٬ايىيی که اهکاو ؾاقؾ به وىی وی ؾق شكیاو باٌؿ، آ
که ٠لن ايىاو بلکه ؾق آیًؿه، جا ایًکه الله هح١ال لهیى و کىايی قا که ؾق آو هىحًؿ، به اقخ بكؾ، ؾقظالی

 .2...« ٬اِك و ايؿک و هعؿوؾ اوث
ٌكی١ث قبايی، ؼؿاويؿ هح١ال بكای هك اهحی، قاه و قوٌی ه٭كق ي٘ىؾه اوث، الله  ی اها ؾق وایه

ٓۡ َِشۡقَ ﴿ ٨كهایؿ: هح١ال هی ُِٔ٘س َ٘ة  ْۡ ٖ َصَك
ۚٗ  حا ُِّكّ ة ةصا َٛ ۡ٘ ِٔ  یقاه ٌ٘ا ال یهّلح هك یبكا» ]11ال٘ائؿة: [ ﴾َو

ؾق ج٩ىیك ایى آیه، ال ابى ٠بان  .«نیاؾاؾه ٬كاقٓ اظکام اویب شهثٔ یاو بكياههٓ ظ٭ائ٫ به ؿویقو یبكأ
ۚٗ  حا َِشۡقَ ﴿ قوایث گكؾیؿه که ه٭ّىؾ ال  ةو ٬حاؾ  ة ةصا َٛ ۡ٘ ِٔ  .1باٌؿ و قوي هیقاه  ﴾َو

بؿیى ه١ًا که بكای هك ٬ىهی ال ٌ٘ا، قاهی به وىی ظ٫ که او »گىیؿ:  هی  و په ال آو ابى شكیك
 .1«قا قهبكی کًؿ و قوي وأط و قوًٌی که بؿاو ٠٘ل ي٘ایؿ، ٬كاق ؾاؾین

باٌؿ، اها ٌكائٟ ؾق هیاو  بًابكایى اِل و اوان ؾیِى ج٘اهی ايبیاء یکی بىؾه اوث و آو جىظیؿ هی
بؿیى هًٝىق آهؿ، جا ایًکه بًؿه قا ال پیكوی ال  ١ث اوبلهی و ٌكی های هؽحل٧ هح٩اوت بىؾه اوث.اهث

و  ی وا١٬ی الله ٠موشل باٌؿ یب بًؿهبؿیى جكج و ج٘ایبلت ي٩ىايی بكهايؿ وهىی و هىن و ؼىاهٍات 
ؾیى  ٘اهیی اوبلهی ظاکن اوث، ليؿگی ي٘ایؿ، جا ایًکه ج ی ٌكی١ث قبايی که بك ج٘اهی شاه١ه ؾق وایه

هؿ٦ ٌك٠ی ال ؤٟ ٌكی١ث، »گىیؿ:  هی  يام ٌا٘بباٌؿ؛ اه ج١الیوهوبعايو ٌكی١ث بكای ظ٫ 
ی الله  باٌؿ، جا ایًکه بؿیى جكجیب، با اؼحیاق بًؿه قهايیؿو هکل٧ ال پیكوی ي٘ىؾو ال هىی و هىن هی

له يّی ِكیط ؾال بك آو ؤو ؾلیل بك ایى هى باٌؿ ی الله هح١ال هی که اشباقًا بًؿه ٠موشل باٌؿ، ه٘چًاو
و جعث اهك و يهی او ؾاؼل گكؾيؿ؛  یًکه الله ٠موشل قا ٠باؾت ي٘ایًؿايؿ جا اآ٨كیؿه ٌؿه بًؿگاو هاوث ک

ة﴿ ٨كهایؿ: الله هح١ال هی َٔ ُخ  َو ٌۡ ٍّٖ َػَْ نَف وَ  ٱۡۡلِ ٓ  ژإَِلٍّ َِلَۡكُجُؽوِن  ٱۡۡلِ ة ةٓ  َٔ َٔ ِٖ ّرِۡزٖق َو ّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ رِيُؽ 
ُ
أ

ِٜن  ُٕ ن ُحۡؽكِ
َ
رِيُؽ أ

ُ
 .امؿهیا٨كیي ؼىؾ پكوحً یبكا شم قا هاو ايىاو هاشى هى» ]11-18الفاقیات: [ ﴾ڙأ

 .«ؾهًؿ کؼىقا هكا که ؼىاهنیه و يه کًنیه یو قول قل٪ گىيه چیه ؾقؼىاوث يه آياو ال هى
ؾیگك آیاجی که هٙل٭ا به ٠باؾت الله ٠موشل و يیم گاهی با ـکك ج٩اِیل آو بك وشه ٠٘ىم اهك و 

                                                           
 ، هع٘ؿ ٬ٙب.11 :ِك، َاظىال ال١الن ال١٘وبلهیة ألاقویة  -2
 .«ٌاکك»ابى شكیك ٓ 113-20/111البیاو ٔايٝك: شاهٟ  -1
 ٓ.20/111ه٘او ٔ -1
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و يیم  ىال به وىی الله ٠موشل قشٞى گكؾؾؼا٘ك اوث که ؾق ج٘اهی اظ ها بؿاوو ج٘اهی ایى ي٘ایًؿ هی
وث ه١ًای ٠باؾت ي٘ىؾو الله ا و ایى گكؾو يهاؾه ٌىؾ. ج١الیووبعايهی، به اظکام ظ٫ ؾق هك ظال

 .2«٠موشل
ٍّٓ ﴿ چًیى جىِی٧ ي٘ىؾه اوث:و الله ٠موشل ایى ٌكی١ث قا  َٖ  ُث ِ ّٔ َٰ ََشِيَكحٖ 

ٍَ لََعَ َْۡجَٰ مۡ َصَك
َ
 ؿِ ٱۡۡل

ةوَ  َٛ َٜآَء  ٱدٍّجِۡك ۡٚ
َ
َٖ َوََل دَتٍّجِۡف أ ِي َٜن  ٱَّلٍّ ُٕ  بكٓ و نیکكؾ هب١ىخٔ قا جى ها وپه» ]21: ةیالصاذ[ ﴾ٲََل َحۡكَْ

. نیؾاؾ ٬كاقٓ ؾاقؾ يام و اوبلم اوث بىؾه ىیٍیپ اءیايب و ه٘ه جى بكياهه که ؼؿأ ىیؾ ال یقوًٌ و قاه ىیآئ
و  هىا و الٓ اوث يصات و قاه یقوحگاق ىیآئ که چكأ بكو قوٌى قاه ىیو بؿ کى یكویپ ىیآئ ىیا ال په،

گاهٓ ظ٫ قاه و ال ؼبكيؿیب ؼؿا ىیؾ الٔ که هکى یكویپ یکىاي یهاهىن  .«يؿاقيؿ یآ
قو بك هك هىل٘ايی واشب اوث که ٌكی١ث قا ؾق ٠باؾات و ه١اهبلت و اؼبل٪ و ولىک و ال ایى

های ظیات ظاکن و ؾاوق ٬كاق ؾهؿ. الله ج٘اهی ٠كِه ظؿوؾ و ا٬حّاؾ و ویاوث و اقجبا٘ات و هًك و
ِۡ ﴿ ٨كهایؿ: هح١ال هی ِ رَّبِ  ًُ ةِِت ّلِلٍّ َٕ ِٕيَ إِنٍّ َضََلِِت َونُُكِِك َوَُمَۡيةَي َوَم َ َّۡعَْٰ ٍَ َلُ  ََل  ١٦٢ ٱ  ۖۥٞ ََشِي

ُل  وٍّ
َ
َٗة۠ أ
َ
ِمۡؿُت َوخ

ُ
ٍَ أ ِ َٰل ِٕيَ َوبَِز ۡكِْ ُٕ ۡ  هى و هكؾو ىحىیو ل و ٠باؾت لي٘ا: بگى» ]281-281ي١ام: األ[ ﴾١٦٣ ٱل

 ىیا یو کاقها کًنیه پكوحً قا ؼؿا جًها که اوث ىیو أ اوث اویشهاي پكوقؾگاق که اوث ؼؿا آِو  ال
 قاه ىیا و ؾق کىٌنیه ؼؿاويؿ قاه ؾق و شاو هال بفل و بك ايؿالمیه او ثیقٔا كیهى ؾق قا ؼىؾ شهاو

 و هى امٌؿه ؾاؾه ؾوحىق ىیه٘ و به ىثیي یکیٌك چیه قا ؼؿا ٓ.ٌىؾ ه٘اجن كهیـؼ اجنیظ جا كم،یهیه
 .«هىحنٓ ؼؿا یبكا هاايىاو ه٘ه اویه ؾق ٨كؾ ىیجكو هؽلُ ؼىؾ اهث اویه ؾقٔ هىل٘او ىیاّول

های ظیات بٍكی: ای٘ايی، ٠٭یؿجی، ٠باؾی، جٍكی١ی، اؼبل٬ی و ٨کكی و گىيه ج٘اهی ٠كِهو ایى
  .1الالله به وك بكؾاله ی الا ٨كهًگی، بایىحی ؾق لیك وایه

که هكگاه ال آو قوی گكؾايؿه ٌىؾ و ال ه٭حٕیات  باٌؿ قؾ، ال ه٭حٕیات ایى کل٘ه هیو ج٘اهی ایى هىا
گكؾؾ که ال هیچ وليی ؾق  قوض هیای بیآو وكپیچی و جؽل٧ ِىقت پفیكؾ، ؾق وا٬ٟ جبؿیل به کل٘ه

کكؾه و بك لباو آوقيؿ؛ و اذكی ؾق وا١٬یث قا جکكاق باٌؿ، گكچه ِؿها باق آو ىؾاق ي٘ی٬لىب هىل٘اياو بكؼ
 ی هىل٘اياو و اهث اوبلهی يؽىاهؿ ؾاٌث.  شاه١ه

 فًصش عىم: اهش به هقشوف و يهی اص هًکش
                                                           

 ٓ.283-1/281ال٘ىا٨٭ات ٔ -2
به لباو ٨اقوی يیم با ٠ًىاو  ی هع٘ؿ ٬ٙب. ٔایى کحابيگاٌحه« الالله ٠٭یؿة وٌكی١ة وهًهاز ظیاةاله اال»بًگك: کحاب  -1

 به چاپ قویؿه اوث. هحكشنٓ ض ليؿگی جكش٘ه ٌؿه والالله قواله اال»
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باٌؿ،  یکىی ایى اهث هباقک هیهای ياهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك یکی ال ه١یاقها و ٌاؼّه
به ه١كو٦ و يهی ال هًکك و گىاهی ؾاؾو بك که الله ٠موشل به ؼا٘ك ای٘او به ؼؿاويؿ هح١ال و اهك چكا

ٓۡ ﴿ ٨كهایؿ: های ؾیگك اوث که ایى اهث قا بیكوو آوقؾه اوث، الله هح١ال هی اهث ُ٘ذ ٍح  َُ ٍّٔ
ُ
َػرۡيَ أ

 ِ ُمُؿوَن ث
ۡ
ٍّ٘ةِس دَأ ۡػؿَِصۡخ لِْ

ُ
ۡكُؿوِف أ َٕ ۡ ِٖ  ٱل َن َق ٜۡ َٛ ۡ٘ ؿِ َوَت

َُ ٘ ُٕ ۡ ِ  ٱل َُٜ٘ن ث ِٔ ِۗۡ َودُۡؤ  ٌ٘ا» ]220آل ٠٘كاو: [ ﴾ٱّللٍّ
ؿ كواویپ یأ ّ٘ و  ه١كو٦ به اهكٓ که هاؾامٔ ؿیاٌؿه ؿهیآ٨ك هاايىاو وىؾ به که ؿیهىح یاّهح ىیبهحكٓ هع

 .«ؿیؾاق ٘اویا ؼؿا و به ؿیي٘ائیه هًکك ال یيه
ی بكپاؾاقيؿگاو اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك ها ویژگی م ٨بلض و قوحگاقی قا ال ؼّىِیات ویو ي

ح  يَۡؽُقَٜن إََِل  َوَۡلَُسٖ﴿ ٨كهایؿ: بكٌ٘كؾه و هی ٍّٔ
ُ
ٓۡ أ ُِ٘س ِ  ٱۡۡلَرۡيِ ّٔ ُمُؿوَن ث

ۡ
ۡكُؿوِف َوَيأ َٕ ۡ ِٖ  ٱل َن َق ٜۡ َٛ ۡ٘ َوَي

ى  ؿِ
َُ ٘ ُٕ ۡ ُٓ  ٱل ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ۡىُِْعٜنَ َوأ ُٕ ۡ  ثیجكبٔ که باًٌؿ یگكوه ٌ٘ا اویه ال ؿیبا» ]201آل ٠٘كاو: [ ﴾ٮ٩ ٱل

ث و ٬كآو ًًؿیبب قا اللم ًّ  به و اهك کًًؿ یکیي به ؾ٠ىتٓ قا و هكؾهاو اهىليؿیب قا ١ثیٌك و اظکام و و
 .«قوحگاقيؿ ؼىؾ و آياو ًؿیي٘ا هًکك ال یو يه ه١كو٦

ِي»٨كهىؾيؿ:  بى ی٘او قوایث ٌؿه که قوىل الله  ةؾق ظؿیری ال ظفی٩و  ِِس  َواذلَّ ْٙ ُمُؽنَّ  بَِيِػهِ  َج
ْ
 تَلَأ

ُؽوِف  ْٓ ٦ِ  َوتَل٬ُ٫َ٨َْنَّ  ةِال٥َ ؽِ  َْ َٟ وْ  ال٨ْ٥ُْ
َ
ُ  حَل٬ُِكَس٦َّ  أ نْ  اّللَّ

َ
َد  أ َٓ ٢َْيُس٣ْ  َحْت اةًا َْ َٜ ٩َ٧٬ُ  ُث٣َّ  ٩٨ْ٤ُِ  ِْ ُْ  ََ٘لَ  حَْػ

وىگًؿ به آيکه شاين ؾق ؾوث اووث، ٔیا که هكؾهاو قآ به کاقهای يیک ؾوحىق » 2«١َُس٣ْ  يُْفَخَشاُب 
٠فاب ؼىیً ؾاقیؿ، یا ایًکه ؼؿاويؿ هح١ال هكچه لوؾجك به  ؾهیؿ و ٔآياو قآ ال کاقهای لٌث بال هی هی

  .«ؼىايیؿ و به ٌ٘ا پاوػ يؽىاهؿ ؾاؾ و آيگاه او قا به ٨كیاؾ هی گك٨حاقجاو ؼىاهؿ ي٘ىؾ
ای اوث که ؾق آو ه١كو٦ چیكه و ٤الب و يیكوهًؿ و ٬ىی بىؾه و ؾولث ی اوبلهی شاه١ههلفا شاه١

باٌؿ، گكچه ایى  و ٨ؽك و هباهات بكای آو اوث و بكای اهلً، ٠مت و ج٘کیى و چیكگی و ٬ؿقت هی
يهی کًًؿگاو به هًکك و  شاه١ه ؼالی و ٠اقی ال هكگىيه ٌك و بؿی و اٌكاق و بؿکاقاو و بلکه ؼالی ال اهك

 باٌؿ.  ال ه١كو٦ ي٘ی
ی اوبلهی قا با ٩ِث اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك و  الله ٠موشل ؾق کبلم ؼىیً، اولیى شاه١ه

ُٜ٘نَ ﴿ ٨كهایؿ: ؾیگك ا٠٘ال ِالط و يیکى جىِی٧ ي٘ىؾه و هی ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ َِٔجَُٰخ وَ  َوٱل ۡؤ ُٕ ۡ ۡوَِلَةُٓء  ٱل
َ
ٓۡ أ ُٛ َبۡكُغ

 ِ ُمُؿوَن ث
ۡ
ۡكُؿوِف َبۡكٖظى يَأ َٕ ۡ ٘ۡ  ٱل ِٖ َوَي َن َق ٜۡ ؿِ َٛ

َُ ٘ ُٕ ۡ َٜن  ٱل ُٕ ةَ َوُيٌِي َٰٜ َْ ةَ َوُيۡؤدَُٜن  ٱلطٍّ َٰٜ ََ ٍـّ َ َوُيِؽيُكَٜن  ٱل  ٱّللٍّ

                                                           
 و ؛1/108ٓٓ، 1283ٔٔ ٌ٘اقه٠ى الً٘کك،  يهك بال١٘كو٦ والًهاأل ي، کحاب ال٩حى، باب ها شاء ٨يجكهف به قوایث -2

 .ظىى ؾايىحه اوث 1/111ٓٔ يِعیط وًى الحكهف ؾق يلبايٌیػ األایى ظؿید قا ٓ و 1/111ال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أ
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ُٓ  ۥٓۚٗ َورَُقَٜلُ  ُٛ ٍَ َقرَيَۡۡحُ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
ۗۡ أ ُ َ إِنٍّ  ٱّللٍّ ٓ  ٱّللٍّ ُِي ـٌ َظ  یبكؼ هى،ئه و لياو هكؾاو» ]12الحىبة: [ ﴾ڧ َقـِي

 چًاو قا و ي٘ال ؾاقيؿیه بال بؿ کاق و ال ؼىايًؿیه کیي کاق به قا گكیه٘ؿ. گكيؿیؾ یبكؼ اوقاویو  ؾووحاو
 که ًؿیکىاي ٍاویا. کًًؿیه ی٨كهايبكؾاق ٥٘بكيیپ و ؼؿا و ال پكؾاليؿیه قا و لکات گماقيؿیه ؿیبا که

 گما٦ به و ؼؿاويؿ اوث ؼؿا و٠ؿه ىیا. ٔگكؾايؿیه ؼىؾ قظ٘ث هٍ٘ىل قا ٍاویا یلوؾ به ؼؿاويؿ
 .«اوث نیو ظک جىايا ؼؿاويؿٓ که چكا. ىثیي ياجىاو هن بؿاو یو٨ا و ال ؾهؿیي٘ و٠ؿه

کًًؿ گىيه آياو ؾووحاو یکؿیگك که ه٘ؿیگك قا بك ایى اهىق و يه ٤یك آو، یاقی و يّكت هیىیو ا
 هى ٌؿه و هىحع٫ قظ٘ث و وحایً ؼؿاويؿی گكؾیؿيؿ. ئو بك ایى اوان اوث که ه ١ك٨ی ٌؿيؿ.ه

بك ج٘اهی شىاهٟ اوبلهی ه١اِك واشب اوث جا ؾق شهث جع٭٫ آو ؾق  بكاوحی ایى اهكی اوث که
بكؾ، جبلي و کىًٌ ي٘ایؿ، بك ؼبل٦ هىیكی که ؾق ج٥ییك ؾاؾو اؤاٞ و  وا١٬ی که ؾق آو به وك هی

هگك  -ای گٍحه که ه١كو٦ هًکك و هًکك ه١كو٦ گكؾیؿه اوث اي١کان ه٩اهین ؾق پیً گك٨حه و اهك به گىيه
که ؼؿاويؿ هح١ال ؾق جىِی٧ ظال هًا٨٭او  ه٘چًاو – يؿ هح١ال قظن ي٘ىؾه اوثؾق هىاقؾی که ؼؿاو

ٜنَ ﴿ ٨كهایؿ: هی ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ َجَٰىَِؼَُٰخ وَ  ٱل ُٕ ۡ ِ  ٱل ُمُؿوَن ث
ۡ
ٖۢ َبۡكٖظى يَأ ِ ّٔ  ٓ ُٛ ؿِ َبۡكُغ

َُ ٘ ُٕ ۡ ِٖ  ٱل َن َق ٜۡ َٛ ۡ٘ ۡكُؿوِف َوَي َٕ ۡ  ٱل
ٜاْ  ۚٗ نَُك ۡٓ ُٛ يِۡؽَح

َ
جُِغَٜن خ ٌۡ َ َوَي ۚٗ إِنٍّ  ٱّللٍّ ۡٓ ُٛ َجَٰىٌِِيَ وَجَِكَي ُٕ ۡ ُٓ  ٱل ٜنَ ُٚ ٌُ و  هًا٫٨ هكؾاو» ]81الحىبة: [ ﴾ڣ ٱَّۡػَِٰك

 کاق و ال ؼىايًؿیه ٨كا لٌث کاق به قا گكیه٘ؿ آياو. هىحًؿٓ ٬٘اي کیو ٔ گكوه کی ال ه٘ه هًا٫٨ لياو
 پكوحً و الٔ ايؿکكؾه ٨كاهىي قا ؼؿا. کًٍؿیه ؾوثٓ كیؼ قاه ؾق و بؽًٍ بفل الٔ و ؾاقيؿیه بال ؼىب

 ثیو هؿا ؿهیبك ٍاویا ال قا ؼىؾ و قظ٘ثٔ اوث کكؾه ٨كاهىي قا ٍاویا هن ؼؿا ،ٓايؿٌؿه گكؾاو یقو او
  .«هىحًؿٓ و گًاهکاق و وكکًٔ كیياپف ٨كهاو هًا٨٭او وا١٬اً ٓ. اوث ؾاٌحه ٣یؾق آياو ال قا ًیؼى

 وپه ٩ِث هٍحكک ه٘ه هًا٨٭او قا بیاو ي٘ىؾه و ٨كهىؾ:»... گىیؿ:  هی  ي٠بلهه و١ؿ
﴿ ِ ُمُؿوَن ث
ۡ
ؿِ يَأ

َُ ٘ ُٕ ۡ ِٖ ﴿ ؾهًؿ به کاق لٌث و هًکك که ک٩ك و ٨ى٫ و گًاه اوث ٨كهاو هی ﴾ٱل َن َق ٜۡ َٛ ۡ٘ َوَي
ۡكُؿوِف  َٕ ۡ هكؾم قا ال کاق ؼىب که ای٘او و اؼبل٪ ؼىب و ا٠٘ال ِالط و آؾاب يیکىوث، بال و  ﴾ٱل

 .2«ؾاقيؿ هی
که ال کاق يیک يهی و لهايی ؾهًؿ و٬حی که به کاق بؿ ؾوحىق هی... آياو »گىیؿ:  هی  و ویؿ ٬ٙب

ت ألیكا شك ؛ؾهًؿ ها قا پًهايکاقايه و ٠یبصىیايه ايصام هیو آو ؾاقيؿ ها قا کاهبًل يهاو هیؿ، آوکًًهی
و ؼىیٍحى قا کاهبل ؾق اهى و اهاو  ؿکه ای٘ى باًٌکًًؿ، آٌکاقا چًیى گىیًؿ و کًًؿ، هگك لهايیي٘ی

                                                           
 ٓ.1/211ٔ... جیىیك الکكین الكظ٘ى -2
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 .2«بؿايًؿ
که ج٘اهی ا٨كاؾ شاه١ه، چه ظک٘كاياو و چه ق٠یث، چه ٠ل٘ا و چه ٠٘ىم هكؾم، کاقگماقاو اها لهايی

کًًؿ، آيگاه ذ٘كات و يحایس هحكجب بك ایى ١ٌیكه ظکىهث و ٤یك آياو، اهك به ه١كو٦ ي٘ىؾه و ال هًکك يهی 
ها کىی ٬اؾق به ٌ٘اقي آوگكؾؾ، ذ٘كاجی که شم ؼؿاويؿ هح١ال  ٌاو ظاِل هیال ١ٌائك ؾیى بكای

و  ی اوبلهی د و پلیؿی ال وٙط شاه١هها، لوال و يابىؾی ؼبائیى آوجك بمقگ جكیى وکه ال ههن باٌؿ ي٘ی
 يیم ال ؾیگك ذ٘كاتو باٌؿ هی هی که ه٘ه قا ؾق بكگیكؾؾق اهاو هايؿو آو ال ٠فاب ؼؿاويؿی و کی٩ك ٠٘ى

ها و اوحصابث ؾ٠ای و ه٭كق ي٘ىؾو شمیه بك آو و پیكولی بك ؾًٌ٘او يوظؿت اوبله ال٩ث وآو اوث 
ی  شاه١ه -هًاو ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال و ؾیگك ذ٘كات و يحایصی که بكای اولیى شاه١ه اوبلهی ئه

ُ وََقَؽ ﴿ ٨كهایؿ: هع٭٫ گكؾیؿ، الله ٠موشل هی -٠ًهناللهقٔی  ِعابه َٖ  ٱّللٍّ ِي ٓۡ  ٱَّلٍّ ُِٔ٘س  ْ ٜا ُ٘ َٔ َءا
 ْ ٜا ُِْٕ َِدَٰخِ وََق َْٰ ٓۡ ِِف  ٱّصٍّ ُٛ ٍّ٘ ۡرِض َّحَۡكذَۡؼَِْى

َ
ة  ٱۡۡل َٕ َٖ  ٱۡقَذۡؼََْه ََ ِي ٓۡ  ٱَّلٍّ ُٛ َ َُِنٍّ ل ُّ َٕ ٓۡ َوََلُ ِٛ ِٖٔ َرۡجِْ

 ُٓ ُٛ َ٘ ِيهِي ۚٗ َحۡكجُُؽوَِٗن ََل  ٱۡردَََضَٰ  ٱَّلٍّ ة ٘ا ۡٔ
َ
ٓۡ أ ِٛ ِ و ٜۡ ٖۢ َبۡكِؽ َػ ِ ّٔ  ٓ ُٛ نَلٍّ ٓۡ َوََلَُجّؽِ ُٛ

َ ۚٗ  ٔا يُۡۡشُِكَٜن ِِب َشۡي ل الًىق: [ ﴾ة
 آياو که ؾهؿیه و٠ؿه ايؿ،ؾاؾه ايصام ىحهیٌا یو کاقها ايؿآوقؾه ٘اویا که ٌ٘ا ال یکىاي به ؼؿاويؿ» ]11

 ال په قاآو جأ کكؾ ؼىاهؿ ىیله ؾقٓ ٍاویا و ظکىهث ی٨كهايؿه و واقخ اویًیٍیپٔ ىیگمیشا ١ٙ٬اً  قا
 یهاهّلث هىئو ه ؾاؾگكٔ اویًیٍیپ که گىيه ه٘اوٓ گكؾايًؿ آباؾاو ؼىؾ و ؾاؾ ٠ؿل پكجى ؾق ٜال٘او، ٜلن

 کكؾهٓ ػیجاق و ؾقال ؾوق و ا٠ّاق اؾواق ؾقٔ ؼىؾ ال ٬بلٓ وح٘گك اویا٤یو  اوی٘ا٤ٔ ىیگمیشا قآ گفٌحه
 آياو یبكا که قا ٍاویآ يام اوبلمٔ ىیآئ ىیه٘چًٓ. اوث ؿهیبؽٍ بؿاياو قا و ٬ؿقت و ظکىهثٔ اوث

و  ثیاهً به قا آياو و هكان ؼى٦ میو ي واؼث ؼىاهؿ و بك٬كاق پابكشآ ىیله ؾقٔ ظح٘اً  پىًؿؾ، هی
 قا یمیچ و پكوحًؿیه هكآ جًها گكاو،یؾ ال و ؾلهكه ؾ٤ؿ٤ه بؿوو که چًاو آؤ والؾ،یه هبّؿل آقاهً
 .«گكؾايًؿیي٘ ايبالم

 چهاسم: فذل و فذالث فًصش 
قا یکی اوبلهی اوث ظحی که ٬كآو کكین آو ی اواوی ؾق شاه١هها و ٠ًاِك ٠ؿالث، یکی ال اقلي

َ٘ة ﴿ ٨كهایؿ: های آو٘ايی بكٌ٘كؾه اوث، ؼؿاويؿ هح١ال هیال اهؿا٦ ج٘اهی قوالث َ٘ة رُُقَْ ْۡ رَۡق
َ
ۡؽ أ ٌَ َّ

 ِ ُٓ  ٱۡۡلَّيَِجَِٰخ ث ُٛ َك َٔ نۡلَة  ـَ ٗ
َ
َُِتََٰت َوأ ََِٕيانَ وَ  ٱّۡ ۡ َٜم  ٱل ٌُ ِ  ٱنلٍّةُس َِلَ  ؼىؾ ٥٘بكاویپ ها» ]11العؿیؿ: [ ﴾ٱٌِّۡۡكِػ  ث

و  یآو٘ائ های کحاب آياو و با نیاکكؾه قوايهٓ هكؾم اویه بهٔ قوٌى و ه١صمات هح٭ى ؾالئل با ه٘كاه قا

                                                           
 ٓ.1/2811ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو -2
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 ؾاؾگكايهٓ ؼىؾ اویه ؾق آو بكابكٔ هكؾهاو جا نیاي٘ىؾه ياللٓ و ٠ؿالث ظ٫ یًٌاوائٔ ىیو هىالٓ ىی٬ىاي
 .«کًًؿ ق٨حاق

و يیم گ٩حه ٌؿه آو ٠باقت اوث ال  باٌؿ ٠ؿل هی «ادِْقَزانَ »ه٭ّىؾ و هكاؾ ال »گىیًؿ: یك هیاهل ج٩ى

ةٓءَ وَ ﴿ ٨كهایؿ: که ؼؿاويؿ هح١ال هی ه٘چًاو« و و١ًٔا ال٘یماو»ٌىؾ ی١ًی  چیمی که با آو ولو هی َٕ  ٱلكٍّ
ة َٛ ََِٕيانَ ﴿ ؤٟ»بؿیى ه١ًا که  ﴾َرَذَك ۡ َٜم  ٱل ٌُ ِ  ٱنلٍّةُس َِلَ ی١ًی جا ایًکه هكؾم ؾق هیاو ؼىیً « ﴾ٱٌِّۡۡكِػ  ث

 .2«اوان ٠ؿل، ق٨حاق ي٘ىؾه و ج١اهل ؾاٌحه باًٌؿ بك
َ٘ة﴿ ٨كهایؿ: ؼؿاويؿ هح١ال هی»گىیؿ:  هی  ي٠بلهه و١ؿ َ٘ة رُُقَْ ْۡ رَۡق

َ
ۡؽ أ ٌَ بكاوحی که ها  ﴾َّ

ؾو آيچه هایی اوث که بك قاوث و ظ٫ بىپیاهبكاو ؼىؾ قا با ؾالیل قوٌى ٨كوحاؾین و آو ؾالیل و يٍايه
ُٓ ﴿ کًؿ.ايؿ، ؾاللث هیپیاهبكاو آوقؾه ُٛ َك َٔ نۡلَة  ـَ ٗ

َ
َُِتََٰت َوأ ّۡ و ه٘كاه آياو کحاب قا ٨كوحاؾین؛ کحاب  ﴾ٱ

ٌىؾ که ؼؿاويؿ هح١ال بكای اقٌاؾ و هؿایث هكؾم و  هایی هیی کحاب اون شًه اوث و ٌاهل ه٘ه
و هیماو قا ٨كو ٨كوحاؾین. هیماو به ه١ًی ٠ؿالث  «ادِْقَزانَ »ٌاو يالل کكؾه اوث. کىب هًا٨ٟ ؾیًی و ؾيیىی

ايؿ، وكاوك ٠ؿالث اوث و اواهك و يىاهی آو ؾق ؾق گ٩حاقها و کكؾاقهاوث. ؾیًی که پیاهبكاو با ؼىؾ آوقؾه
 ه١اهبلت با هكؾم و ؾق اهىق شمایی و ٬ّاَ و ظؿوؾ و ٬ايىو اقخ و ٤یكه ؾاؾگكايه اوث. 

َٜم ﴿ ٌُ ِ  ٱنلٍّةُس َِلَ شكای آئیى الهی و ی١ًی جا هكؾم به ؼا٘ك ا ؛جا هكؾم به ٠ؿالث ق٨حاق کًًؿ ﴾ٱٌِّۡۡكِػ  ث
ٌ٘اق ؼىؾ ٠ؿالث قا اشكا کًًؿ. و ایى ؾلیلی اوث بك ایًکه پیاهبكاو ؾق اِل و اوان جعّیل هًا٨ٟ بی

ها و اظىال ٌكی١ث که اشكای ٠ؿالث اوث، هح٫٩ هىحًؿ، گكچه اشكای ٠ؿالث با جىشه به لهاو
 .1«هؽحل٩ی ؾاقؾ های ِىقت گىياگىو

و ال ؾالیل ٌ٘ىلیث ٠ؿل و ٠ؿالث ؾق وكاوك ظیات هىل٘او و ج٘اهی شاه١ه، وقوؾ آو ؾق کحاب 
  .1باٌؿ ها و اٌکال هحًىٞ هیهای گىياگىو و ِىقتهن ؾق هىأٟ هؽحل٧ و ؾق ٬البالله، آو

ة ﴿ ؿ:٨كهای هًاو هیئال ایى ؾوحه آیات، آو اوث که ؼؿاويؿ هح١ال ؼٙاب به ج٘اهی ه  َٛ حَّ
َ
د َٖ َيَٰٓ ِي  ٱَّلٍّ

                                                           
ابى  ،1/130ٓج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ و ي؛ابى الصىل ،1/211ٓلاؾ ال٘ىیك ٔ ي؛ب٥ى ،1/133ٓالحًمیل ٔ: ه١الن يگا -2

 کریك.
 ٓ.1/11جیىیك الکكین الكظ٘ى..ٔ -1
والؾ  هیو قا هحىشه هًائی ٠ؿل که با ؼٙاب ٠ام ج٘اهی ه های ؼؿاويؿ ؾق لهیًهیک يىٞ ال جىِیهـکك ؾق ایًصا جًها به  -1

-... ؾق ٬البىقؾ ه٘ىكاو و ٨كليؿاو و هیكاخ و و به ؾیگك هىاقؾی که به ٘ىق ویژه به ٠ؿل و ٠ؿالث ؾق ه اکح٩ا ي٘ىؾین

 ای يگكؾیؿ.ی کبلم اٌاقه های هؽحل٧ ـکك گكؾیؿه به ؼا٘ك ٠ؿم ا٘اله
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 ِ َِي ث َٰٔ ٍـّ ًَ 
ْ ٜا ُٜٗ َُ  ْ ٜا ُ٘ َٔ وِ  ٱٌِّۡۡكِػ َءا

َ
ٓۡ أ ُٗىِكُس

َ
َٰٓ أ ٜۡ لََعَ َ ِ َول َؽآَء ّلِلٍّ َٛ ِٖ ُش يۡ َِٰلَ ـَ ّۡ ًَۡؿبَِيۚٗ وَ  ٱ

َ
ٖۡ  ٱۡۡل إِن يَُس

ا وَ  ۡو وٌَِريا
َ
ُ َمِ٘يًّة أ ْ  ٱّللٍّ ٜا ۖٞ وَََل دَتٍّجُِك ة َٕ ِٛ ِ ۡوََّلَٰ ث

َ
ىَٰٓ أ َٜ َٛ ۡ ُ  ٱل ن َتۡكِؽل

َ
ْۚٗ أ ُٜ  ٜا ْۡ ْ ِإَون دَ ا ْ وَإِنٍّ  ۥٓ ٜا ۡو ُتۡكؿُِع

َ
َ أ ََكَن  ٱّللٍّ

ا  َُْٜن َػجرِيا َٕ ة َتۡك َٕ ِ  ا٬اهه و ؾق ؿیوال ٍهیپ یؾاؾگكٕ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي یا» ]211الًىاء: [ ﴾١٣٥ث
 که چًؿ هكٓ ؿیيکً یشايبؿاق وى و آو وى ىیا و الٔ ؿیؾه ٌهاؾت ؼؿا ؼا٘ك و به ؿیبکىٌ و ؾاؾ ٠ؿل

 ؾاؾه ٌهاؾت او اویل به که یکى اگك. باٌؿ بىؾه ٍاويؿاویو ؼى و هاؾق پؿق ای ؼىؾجاو اویل به ٌهاؾجحاو
ٓ يکًؿ هًّك٦ ظ٫ ٌهاؾت یاؾا ال قا ٌ٘ا يؿاق، به ٩ٌ٭ث ای ؾاقا، به ق٤بثٔ باٌؿ، يؿاق ای ؾاقا ٌىؾیه

گاه ؾو آو هّلعث به ؼؿاو ٔ اوث بهحك آياو یهكؾوٓ یقٔأ ال ؼؿاويؿٓ یقٔأ که چكا  ٌ٘ا ال جكآ
-یه با٘ل و بهٔ ؿیگكؾیه هًعك٦ٓ ظ٫ ال ؿیکً ىیچً اگكٔ که ؿیيکً یكویپ و هىن هىا ال پهٓ اوث

گاه ؿیکًیه آيچه ال ؼؿاويؿ ؿ،یبگكؾاي یقو آو ال ای ؿیچايیبپ ظ٫ ٌهاؾت یاؾا ال لباو و اگكٓ. ؿیا٨ح  آ
 .«ٓؾهؿیه قا بؿجاو ا٠٘ال پاؾا٨كه و ٯیي ا٠٘ال پاؾاي ؤ اوث

کًؿ جا ؾاؾگكی هًً قا اهك هیئؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه بًؿگاو ه»گىیؿ:  هی ٛ ابى کریك ظا٨
ی ٠ؿل به  و ؾق ٠ؿالث و ا٬اهه ٘ایًؿ و به ایى وى و آو وى يكويؿی١ًی ٠ؿل، ي ؛ی ٬ىٗ ي٘ىؾه و ا٬اهه

يًؿ و بلکه با یکؿیگك ه٘کاقی و ی ٠ؿل قوی يگكؾا هبلهث هبلهث کًًؿگاو اه٘یث يؿاؾه و ال ا٬اهه
 ٨كهایؿ: گىیؿ: الله ٠موشل هی ی آو بپكؾاليؿ. جا آيصا که هی ه٘یاقی ؾاٌحه و ؾق کًاق هن به اشكا و ا٬اهه

﴿ ْ ٜا ىَٰٓ وَََل دَتٍّجُِك َٜ َٛ ۡ ُ  ٱل ن َتۡكِؽل
َ
ْۚٗ أ ی١ًی: هىی و هىن و ؼىاهٍات و ج٘ایبلت ي٩ىايی و گًاه و  ﴾ٜا

قا به جكک و قهایی ٠ؿل و ٠ؿالث ؾق اهىقجاو  ؾًٌ٘ی هكؾم با ٌ٘ا، ٌ٘ا يا٨كهايی و ه١ّیث و ٠ؿاوت و
 .2«وا يؿاقؾ، بلکه ؾق هك ظال ٠ؿل و ٠ؿالث قا اللم گیكیؿ

ي٘ایؿ، ؼؿاويؿ هح١ال قا جاییؿ هیك ٌؿه بؿیى هىال جاکیؿ کكؾه و آوی هائؿه ـک ای که ؾق وىقهو آیه
ة﴿ ٨كهایؿ: هی َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ِ  ٱَّلٍّ َؽآَء ث َٛ ِ ُش َِي ّلِلٍّ َٰٔ ٍـّ ٜاْ ًَ ُٜٗ

َُ ٜاْ  ُ٘ َٔ ٌِّۡۡكِػ  َءا ٓۡ َشَن  ٱ ٍُّ٘س َٔ ٍم  َٔ َوََل ََيۡؿِ ٜۡ ةُن ًَ
 ْٗۚ ٜا ُ َلٍّ َتۡكِؽل

َ
َٰٓ خ ْ لََعَ ٜا ُ ۖٞ وَ  ٱۡقِؽل ىَٰ َٜ ٌۡ ًَۡؿُب لِْذٍّ

َ
َٜ أ ُٚ ْ ٜا ٌُ ۚٗ  ٱتٍّ َ َ إِنٍّ  ٱّللٍّ ُْٜنَ  ٱّللٍّ َٕ ة َتۡك َٕ ِ ؾق »ی١ًی:  1﴾٨ َػجرُِيۢ ث

يه  ا٘ى و با ج٘ام ٬ؿقت و يٍاٖ به ؾاؾگكی ٬یام کًیؿ. و ایى کاقجاو ٨٭ٗ بكای قٔای ؼؿا باٌؿ،ٜاهك و ب

                                                           
 ٓ.2/113ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ -2
 یؾًٌ٘ايگ و ؾهیؿ یگىاه یؾاؾگك یال قو هىاٜبث ؾاٌحه باٌیؿ و واشبات ؼؿا یهئهًاوٕ بك اؾا یا[ »1]ال٘ائؿة:  -1

 یٔبه ویژه با ؾًٌ٘اوٓ به پكهیمگاق یکًیؿ که ؾاؾگك یيکًیؿ. ؾاؾگك یٌ٘ا قا بك آو يؿاقؾ که ٔبا ایٍاوٓ ؾاؾگك ی٬ىه
گاه ال هك ال ؼٍن ؼؿآ اوث. ال ؼؿا بحكویؿ  یؾوق یجكیى قاه به ج٭ىا و بهحكیى وویله بكا جك ٔو کىجاه يمؾیٯ که ؼؿا آ
 .«ؾهیؿ یاوث که ايصام ه یآو چیم
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و ؾق کاق و گ٩حاقجاو قاه ا٨كاٖ و ج٩كیٗ  به ؼا٘ك هؿ٨ی ال اهؿا٦ ؾيیىی؛ و آهًگ ٠ؿالث قا ؾاٌحه باٌیؿ
 .2«قا ؾق پیً يگیكیؿ و ؾق هىقؾ ؾوق و يمؾیک و ؾووث و ؾٌ٘ى ؾاؾگكی پیٍه کًیؿ

که به ِىقت وا١٬ی  ی ٠ؿالث ؼؿاويؿی ای پاک ؾق وایهقی، يىل اول هىل٘اياو ؾق چًیى شاه١هآ
قا به اقخ ، ؼل٩ای قاٌؿیى و با٬ی ِعابه آوایٍاوو وپه ال  ي٘ىؾ پیؿا کكؾ ؾق ليؿگی ه٩ّٙی 

اوث به  ايؿ؛ ٌایىحهکكؾيؿ. اهكی که يه جًها ؾووحاو و بلکه ؾًٌ٘او بؿاو گىاهی ؾاؾهبكؾيؿ، ليؿگی هی
هن ؾق ِؿق اوبلم، آو - که هىاقؾ آو بىیاق لیاؾ اوثؾقظالی -های ٠ؿالث اوبلهی ای ال ي٘ىيهي٘ىيه

اوبلمٓ یهىؾ، اٌاقه  ی ٠ؿل هىل٘اياو ؾق هیاو هن، بلکه ؾق بكابك ؾًٌ٘او ِكیط و ٬ٔىن ؼىقؾه يه ا٬اهه
که ؼؿاويؿ گ٩حه اوث: لهايیکًؿ که قوایث هی ظ٘ؿ با وًؿي ال شابك بى ٠بؿالله ي٘ىؾ. اهام أ

هايؿگاقی اهل ؼیبك قا جربیث ي٘ىؾه و  هیىك ي٘ىؾ، قوىل الله  هح١ال ٨حط ؼیبك قا بكای قوىل الله 
ها ٨كوحاؾ جا هیماو قا به وىی آو ةو ٠بؿالله بى قواظ هیاو ؼىیً و اهل ؼیبك ج٭ىین ي٘ىؾؼیبك قا 

گ٩ث: ای یهىؾیاو، ٌ٘ا بؿجكیى هكؾهاو يمؾ هى ها بؿاو ةهعّىالت ؼیبك قا جؽ٘یى بميؿ، ابى قواظ
هىحیؿ، پیاهبكاو ؼؿا قا کٍحیؿ و بك ؼؿاويؿ هح١ال ؾقو٢ بىحیؿ، اها ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی هى با ٌ٘ا، هكا بك 

هماق وو٫ ؼكها جؽ٘یى لؾم،  10ؾاقؾ جا بك ٌ٘ا ٜلن و وحن قوا ؾاقم. هعّىالت ؼیبك قا ظؿوؾ  آو ي٘ی
كگیكیؿ ٔوهن ها قا بؿهیؿٓ و اگك ابا وقلیؿ ال آو هى اوث. ٔو ها وهن ٌ٘ا ؼىاهیؿ، ب ها قا هیپه اگك آو

ها و لهیى پا بكشاوث؛ ٘اوگىيه ٔو با ایى ٠ؿالث اوث کهٓ آوها گ٩حًؿ: ایىؾهینٓ وپه آو قا هی
 .1ها وهن ؼىؾ قا ال آو ؼاقز ي٘ىؾيؿهاوٓ قا گك٨حین و آوها و هعّىالتٔلهیى

هًؿ ٌؿه و ؾق ٬كوو ه٩ٕله و په ال آو بهكه  ی اوبلهیاِل بمقگ، شاه١هو ال ذ٘كات و يحایس ایى 
بكؼىقؾاق گكؾیؿيؿ؛ بكاوحی که الله ٠موشل به ؼا٘ك ٠ؿل و ٠ؿالث و ؾاؾگكی، ٠فابی قا که يمؾیک به 

ي٘ایؿ گكچه ایى ٠ؿل ال وىی ا٨كاؾی چًؿ باٌؿ؛ ٠بؿالكلا٪ بى باٌؿ، هیچ و ؾ٨ٟ هی ٨كوؾ آهؿو هی
-وپاهی ٔال هىل٘اياوٓ ال کًاق کٍحماق هكؾی ال اهل ـهه گفٌحًؿ که چهاقپایاو»کًؿ: یه٘ام قوایث ه

اي قا قها يکكؾه و ال ق٨حى آو به هیاو کٍحماق آو ٌاو قا ؾق آو قها ي٘ىؾيؿ، یکی ال آو وپاهیاو وىاقی
ت ؾاؾ و به يمؾ ایى ٌؽُ آهؿه و گ٩ث: ؼؿاويؿ به هىشب جى هكا يصا ـهی شلىگیكی ي٘ىؾ، په آو ـهی 

ت آيها قا يصات ؾاؾه و ال ٠فاب بكهايی ٔه١لىم يبىؾ چه ببلیی بك وك بىؾی که با ایى ٠٘لکكؾ اگك جى ي٘ی

                                                           
 .ي٠بلهة الى١ؿ ،1/211ٓجیىیك الکكین الكظ٘ى..ٔ -2
آو قا قوایث کكؾه اوث و قشال آو قشال الّعیط ظ٘ؿ أ: گ٩حه اوث 1/212ٓال٘صٟ٘ ٔ ؾق يهیر٘ ؛1/110ٓال٘ىًؿ ٔ -1

 باًٌؿ. هی
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 .2«ها بكؾاٌحه ٌؿی جى ٠فاب ال آو آهؿٓ لیکى به وویلهها هیآو
چًیى  با هاآیا ایى بؿاو ه١ًا يیىث که هىل٘اياو و به ؼّىَ اهل وًث و ش٘ا٠ث ال هیاو آو

ايؿ، ایى قا هايٟ ٨كوؾ و يمول ٠ا٬بث ٜلن و ا٨حكاء بك شىاهٟ ه١اِكٌاو گٍحه ثلاجٙبی٫ ٠ؿ و ی٠٘لکكؾ
چه بىا  گىیًؿ.ها وؽى هیکه با لباو آو گىین ٌاو هیگىین، بلکه به بكاؾقاو هىل٘او به اهل ـهه ي٘ی

 قوايًؿ. جك ال ؼىؾ هیظاهلیى ٨٭هی که ٨٭ه قا به ٨٭یه
ؾايىحه ٌؿه و يیم ٠ًاِك اِلی و اوان آو که   ی اوبلهی ىقؾ یک شاه١هاها ظال که يکاجی چًؿ ؾق ه

وبب پیىيؿ شاه١ه و  - ٠بلوه بك ؾیگك ٠ًاِك -بكای هك لهاو و هکايی ٌایىحه بىؾه و ِبلظیث ؾاٌحه و 
باٌؿ، قوٌى گكؾیؿ، اکًىو و٬ث آو  آو ؾق ٠یى وكبلًؿی و ٌکىه و ا٬حؿاق و ٠ٝ٘ث اقکاو هی ب٭ای

ی ها ویژگی ها وی اوبلهی که پیٍحك ايؿکی به ٠ًاِك و اقلي ؼی ال آذاق اوحهماء بك شاه١هقویؿه جا به بك
ی آو که ؼؿاويؿ هح١ال ها و ج٘اهی هىل٘اياو قا ال ٌك  آو اٌاقه گكؾیؿ، بپكؾالین؛ آذاق بؿ و يابىؾ کًًؿه

 ها ؾق پًاه ؼىیً هع٩ىٚ بؿاقؾ. آو

  دادو حمایك شسػی و اخالق واالىه جل وازويهها و هطلب اول: يابىدی ازشش
 ؾق ٠٭ایؿ 
  ٟؾق جٍكی 
 ؾق ٠باؾات و وًى 
 ؾق شهاؾ 
  ٪ؾق اؼبل 

ؾق پی جع٭٫ بؽٍیؿو  - هٍكکاو و اهل کحاب و هًا٨٭یى -ایى اهك ؼبیری اوث که ؾًٌ٘او اوبلم 
بلکه هك وقليؿ و ای ؾقی٣ ي٘ی٦ ٌىم، ال هك يیكيگ و هکك و ظیلهو ؾق قاه جع٭٫ ایى هؿ باًٌؿ بؿاو هی

و به ؾيبال  هایی ؾق قاوحای آو ؾق وك ؾاٌحهها و ؾویىهؿی قا به کاق گك٨حه و ي٭ٍهاقلًٌ٘و  چیم ياچیم
ا با وبلض و ٌٍ٘یك و يیمه ؾیى ق ؼا٘ك اوث که جىايایی يابىؾی ایى و ایى بؿاو باًٌؿ. ها هیجٙبی٫ آو

له قا ؤايؿ، ایى هىه ايؿاؼحه و ؾق آو ٨كو ق٨حههایی که با هىل٘اياو به قاايؿ و ؾق ٘ىل جاقیػ ؾق شًگيؿاٌحه
 ايؿ. جصكبه کكؾه
چیًی و به ؾویىه»گىيه ای ؾیگك بكای قویؿو به اهؿا٦ ٌىم ؼىؾ ايؿیٍیؿه و ایىقو چاقهال ایى

ايؿ. و ؾق ایى قاوحا ايىقهای يٝاهی و ویاوی قوی آوقؾهقیمی هاؾ ٌک و جكؾیؿ و يٍك ٌبهات و ٘كضایص
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آو بىؾه و ی اوبلهی که ؾق وا٬ٟ هىشىؾیث و کیاو شاه١ه بكگك٨حه ال بكؼاوحه ال ای٘او شاه١هی  ٠٭یؿه
های هؿم و ویكايی و ؾاؾه و بك آو ج٘كکم ي٘ىؾه و کلًگقا هؿ٦ ٬كاق  هبكپا گكؾیؿوشىؾي بك هبًای آو 

ه٘چًاو که  - ىحًؿؾاي ها هیو ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که آو ؛ايؿو جىهیى قا به وىی آو يٍايه ق٨حهجع٭یك 
و هكگم ایى اهث وىث  باٌؿ یى اهث جًها ال ه٘یى قاه هیقاه ٔكبه لؾو و ي٩ىـ به ا - ؾايًؿ اهكول هی

 اي هحململ ٌؿه و وىث گكؾؾ. که ٠٭یؿهكؾؾ هگك لهايیگ ي٘ی
و هكگم  اي ؾق هن ٌکىحه ٌىؾو ٠٭یؿه که قوض ای٘اوو هكگم ٌکىث يؽىاهؿ ؼىقؾ، هگك لهايی

ی ای٘او و جکیه  که اهث هح٘ىک به ؾوحگیكهظالییابًؿ، ؾقاهث، به ٤ًی٘حی ال آو ؾوث ي٘ی یىؾًٌ٘او ا
 .2«ببیًؿو جًها ٠مت قا ؾق آو باٌؿ آو  لؾه بؿاو و ؾق قاوحای قاه و قوي آو ؾق ظكکث و ظاهل پكچن

جبلي ٌاو، ج٘اهی گىيه ؾًٌ٘او اوبلم و ایى اهث، ؾق قاوحای جع٭٫ بؽٍیؿو به اهؿا٦ ٌىمو ایى»
ؼىؾ قا به کاق گك٨حه و پیىوحه ظ٘بلجی قا بك ٠لیه آو جكجیب ؾیؿه و ؾق قاوحای جعكی٧ و جؽكیب و 

قا به کاق گك٨حه و اوحؽؿام ای ث آو، هك وویله و ؾوحگاه و جصكبهذبات و واقويه شلىه ؾاؾو ٘بی١ بی
که شًگی بك ٠لیه هکايی ؾق هك و هكگاه و ها ه٘یٍه ها، آوو به ؾيبال ج٘اهی ایى ؾویىه .يؿا ي٘ىؾه

ی ال يو ؾق ایى قاوحا، جعكی٧ گكا ايؿو جاق و هاق وظٍیايه بىؾه و بكپا گٍحه، پیً ٬كاوالو شًگهىل٘ايا
ا ال هىأٟ آو جعكی٧ کكؾه و آيچه قا که الله ٠موشل ٠ل٘ای ایى ؾیى قا بك آو هىلٗ ي٘ىؾيؿ که کبلم ق
ذبات شلىه ؾاؾه و و بی ياچیمل جٍكیٟ ي٘ىؾه، وىث و ظكام ي٘ىؾه ظبلل کكؾه و آيچه قا که ؼؿاويؿ هح١ا

 .1«بكيؿ گىيه و بك ایى اوان باال هیهای ؾیى قا ایىقا هباقک ؾايىحه و پكچن ٨صىق و ٨عٍا
ؾايًؿ که ٬یام اوبلم و  ظ٫، هی ؾیِى  ها بؿیى ؼا٘ك اوث که ؾًٌ٘اِو ها و ؾویىهایى جبلي و ج٘ام

به ٠باقت و ؿ کًاي قا جهؿیؿ هیشىؾیث با٘ل و ٬ؿقت و ولٙه، هى٬ؿقت یا٨حى و ج٘کیى آو ؾق لهیى
اوان ٨ه٘ی که يىل  ای که ؼؿاويؿ هح١ال ؼىاوحه و بكگىيهه گٍحى ٌكی١ث الله ٠موشل بؾیگك ا٬اه

اهل ٌهىات و به ه١ًای هعكوهیث  ال آو ؾاٌحًؿ، ی١ًی اِعاب بمقگىاق قوىل الله  ؛اول اوبلم
اوث که جبلي و اوان ایى اِل  باٌؿ و بك ٌاو هیهای ٌهىايیبهكهو اهل ک٩ك و ي٩ا٪، ال  بهاتٌ

بلم و واقويه شلىه ؾاؾو ؾق قاوحای هؿم و ویكايی او - هٍكکاو و اهل کحاب و هًا٨٭او -ؾًٌ٘او   ج٘اهی
يابىؾ کكؾو اؼبل٪ واالی آو ه٘ىى گكؾیؿه و ه٘گی ؾوث به ؾوث هن ؾاؾه و ؾق یک ٧ِ  ظ٭ای٫ آو و

 گیكيؿ.  هىل٘اياو ٬كاق هی ؾق بكابك اوبلم و
بك آذاق ٌىم اوحهماء که بك شىايب  ،ای که ال پیً جؿبیك گكؾیؿهقویه ٘ب٫اکًىو به ؼا٘ك اج٘ام بعد 
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ؾیى ؾق  كاذكاجی که ببك و ؾق ایى هكظله به ٘ىق ویژه  كؾالینپ گفاقؾ، هی ذیك هیؤبىیاقی ال ظیات اهث ج
و اذك اوحهماء و اوحهماءکًًؿگاو قا  کًینفاقؾ، ج٘كکم هیگ ی... هو ٠٭ایؿ و ٌكائٟ و ٠باؾات و اؼبل٪  باب

  ؛ؾاقین ؾق هك بؽً به ج٩ّیل بیاو هی

 ی اول: دس فمایذ  لهأهغ
ؾق ابحؿای ایى قواله ؾق هىقؾ یکی ال اِىل هعکن و اوحىاق و هىل٘ات ایى ؾیى ظًی٧، ی١ًی ج١ٝین 

قا يالل ٨كهىؾه و بكایً ؾق يٝك شایگاه و هًملحی آوا چه و ایًکه الله ٠موشل ب ؾیى و جکكین و جصلیل آو
گك٨حه اوث، با ج٘اهی شىايب ٠٭یؿجی و ٌكی١حی و اؼبل٬ی آو، وؽى گ٩حین، لیکى ج٭ؿیك و ٠لن 
ؼؿاويؿی بك آو ق٨حه که ا٬ىاهی بك ٔؿ ایى ج١ٝین و جصلیل و جکكین ٬ؿ ٠لن ي٘ىؾه و ؾیى قا به هىؽكه و 

ها ه ٠یبصىیی و ایكاؾ ال آو بگٍایًؿ، به ویژه ؾق ٠٭ایؿی که هبًای آوبالیچه و قیٍؽًؿ گك٨حه و ؾهاو ب
ٓٓ  ﴿ ٨كهایؿ: باٌؿ، الله هح١ال ؾق هؿض بًؿگاو پكهیمگاقي هی ای٘او به ٤یب هی ٓ ٍَ  ١ ال ِ َٰل َُِتَُٰت  َذ ََل  ٱّۡ

ذٌٍَِّي  ُٕ ْۡ ِ ّّ ى  ؽا ُٚ َٖ  ٢َرۡيَتۛۡ ذِيِِٙۛ  ِي ِ  ٱَّلٍّ َُٜ٘ن ث ِٔ َّۡنۡيتِ يُۡؤ َٜن  ٱ ُٕ ةَ ٱلطٍّ َويٌُِي َٰٜ َٜن  َْ ٌُ ٓۡ يُ٘ىِ ُٛ ًَۡجَٰ ة َرَز ٍّٕ َوِم
 که یکىاي آو .اوث مگاقاویپكه یو قاهً٘ا ىثیي آو ؾق یگ٘اي چیه کحاب ىیالن، ا» ]1-2: ةب٭كال[ ﴾٣
 نیاواؼحه آياو بهكه آيچه و ال ؼىايًؿیه ىحهیٌا گىيه به قا و ي٘ال ؾاقيؿیه باوق ؿهیياؾ یایؾي به
 .«بؽًٍؿ یه

که ؾق وا٬ٟ اوان قوحگاقی و يصات ال آجً ؾق وكای آؼكت  -ی قبايی  ٠٭یؿهگىيه ایى ىیو ا
يّیب ها ؾق آؼكت يؽىاهؿ بىؾ، بیكای آويیم ال اوحهماء و ج٘ىؽك کىايی که بهكه و يّیبی ب - باٌؿ هی

های وظٍیايه و ی اوحهماء کًًؿگاو وا٬ٟ گكؾیؿه اوث؛ که ظ٘بلت و یىقي ي٘ايؿه و هىقؾ هص٘ه
ای که ؾق ؾوقاو ه١اِك به قاه ؾیًی و ج٘ؿو ٤كبی ؾق ٘ىل هىز العاؾ و ليؿ٬هه ؾا٠یاو بیياشىاي٘كؾاي
 باٌؿ. ای ال آو هیايؿ، ي٘ىيهگىيه جّ٘ین به هؿم و ویكايی ٠٭ایؿ هىل٘اياو گك٨حها٨حاؾه و ایى

ها پك ال گىیین، قولياهه ای که ال آو وؽى هیؾق ؾوقه»گىیؿ:  هی ؾکحك هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى  
اوث،  ی هعىىوات ه٭االجی اوث که هكؾم قا ؾق هىقؾ هك آيچه هكبىٖ به ٠الن هاوقاء و ؼاقز ال ؾایكه

ی ٠لن و ٠ل٘ايیث و به اون  و ج٘اهی ایى ه٭االت و ایى هىاقؾ، ؾق وایه گكؾايؿ ؾچاق ٌک و جكؾیؿ هی
ی ایى ١ٌاقها به يٍك  گىيه ؾق وایهباٌؿ. ٔو ایى آلاؾی ٨کك و ايؿیٍه و قهايؿو ال ٠بىؾیث و ج٭لیؿ هی

پكؾاليؿٓ وپه  ي٘ایؿ، هیچًیى ه٭االجی که ؾق وا٬ٟ ؾق ٠٭ایؿ هىل٘اياو به ویژه ٠ىام، ایصاؾ جٍکیک هی
آلاؾی  -« ظكیة ال٩کك»جعث ٠ًىاو « ةالهبلل الّ٘كی»ی  ؾکحك هع٘ؿ ظىیى آيچه قا که قئیه هصله

بكيؿ ال آلاؾی : آيگاه که هكؾم گ٘او هیگىیؿ ي٘ایؿ؛ آيصا که هیبه يگاقي ؾقآوقؾه ي٭ل هی -ايؿیٍه 
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چكا که ؾايىحه و ؾق بىیاقی هىاقؾ  ؛باًٌؿ بكيؿ، ؾق جىهن هی ايؿیٍه بكؼىقؾاقيؿ و ؾق آو به وك هی
گاهی و یا ي٩ه٘یؿه، هٙ و آو ٨كهايبكؾاقی و ا٘ا٠ث  باًٌؿ یٟ و جابٟ و ٨كهايبكؾاق هیيؿايىحه، با بیًً و آ

ات و يٝن و ٬ىايیًی ٬یىؾ هعیٗ و شاه١ه با هك آيچه ال ٠٭ایؿ و ٠اؾ قاذث،باٌؿ: ٬یىؾ و ال ٬یىؾ ذبلذه هی
... ج٘اهی ايبیاء و هّلعاو،  و ٬یىؾ ي٩ىی ال ٬بیل اهیال و ٠ىا٧٘ و ؾیگك هّالط آو که ؾق آو اوث

هًه و ايؿ. ج٘اهی ايبیاء ال ؾًٌ٘او ٬ؿی٘ی ا٨کاق کها ٔال ٬یؿ و بًؿهآ بىؾهی ايؿیٍه آلاؾايؿیً و آلاؾ کًًؿه
ها ال جع٭یك ٌؿو و های ؼىیً بىؾيؿ. اگك آوايؿ. ج٘اهی ايبیاء و هّلعاو ؾًٌ٘او ي٩هپىویؿه بىؾه

ٌاو آواو بىؾ ؾاؾيؿ، بىیاق بكای و به قاه و قوي هكؾم قٔایث هی جكویؿيؿوحن و آلاق ؾیؿو هكؾهاو هی
گىیؿ: ايؿیٍه و ج٩کكت قا آلاؾ  هی اي... و ؾق پایاو ه٭ىلهؾاؾيؿ  ا يکىهً يکكؾه و بٍاقت ي٘یها قکه آو

  .2«بكؾ، ال آو پیكوی کى گكؾاو و هك آيصا که جى قا هی
بكاوحی ایى يىیىًؿه ؾق اهكی بمقگ و ؼٙیك واقؾ گٍحه و آو ایًکه هیاو ايبیاء و هّلعاو ج٩اوجی ٬ائل 

ىل٘اياو ظاکن ها قا ؾق یک هكجبه ٬كاق ؾاؾه اوث و ؾیى و ٠٭ایؿ اوبلهی قا که ؾق هیاو هيٍؿه و آو
ها آلاؾ ي٘ىؾه و قهایی ؾايؿ که بایىحی جبلي کكؾه و و١ی کًًؿ جا ؼىیٍحى قا ال آو باٌؿ، ٬یىؾی هی هی

یابًؿ، وپه ؼىايًؿه قا چه بؿايؿ یا يؿايؿ به وىی ايکاق وظی و ٨كْ کكؾو ايبیاء ه٘چىو ايؿیًٍ٘ؿاو و 
که آيچه ايبیاء و قوىالو ال ٠٭ایؿ و ٌكائٟ  ؾاقؾ گىيه به ِىقت ًٔ٘ی بیاو هیکٍايؿ. و ایى٨بلو٩ه، هی

گىيه ٌكایٗ و اهکاو هؿم باٌؿ. و ایى ايؿ، اهكی ٬ابل ي٭ؿ و شكض و ج١ؿیل و یا ویكایً و جهفیب هیآوقؾه
و بكاوحی که ؾق ؾوقاو ها، چًیى  آوقيؿ.. به وشىؾ هیل٘اياو قا اهرال ایى يىیىًؿه و .و ویكايی ٠٭ایؿ هى

ها و و٩اقٌات آو٘ايی یا ؾو هىل٘اياو به ایًکه بٍكیث يیالی به جىِیهکك٬ايٟ  یكىهایی ؾق ه١٨الیث
و به گ٘او ؼىیً  گكؾؾ جكی يٍك هیهای آو٘ايی يؿاقؾ، بىیاق و ؾق وٙط گىحكؾههؿایث قوالث

 گىیًؿ که بٍكیث به وى قٌؿ ؼىیً ٔکه ج٘اهی هّالط و ه٩اوؿ ظیاجً قا بؿايؿٓ قویؿه اوث: هی
﴿ َٕ ِ ُبَۡت ََك ِؾثاة ََ ََ ٜلَُٜن إَِلٍّ  ٌُ ۚٗ إِن َح ۡٓ ِٛ ِ َٰٚ ـَ وۡ

َ
ٖۡ أ ِٔ ٓ و کوظٍحًأ وؽى چه» ]1الکه٧: [ ﴾٥حا ََتُۡؿُج 

 .«ًؿیگىیي٘ وا٨حكاء ؾقو٢ شم آياوٕٕ ؿیآیه كوویب ٌاویهاؾهاو ال یبمقگ
ای ؾیگك، آٌکاقا ای٘او هىل٘اياو به قول ٬یاهث و اهىقی که ؾق آو اوث، ه٘چىو بهٍحی ًؿهىیو يى

هًً آهاؾه کكؾه اوث، به باؾ ج٘ىؽك گك٨حه و ؾق قاوحای جع٭ی٫ ئقا بكای بًؿگاو هالله ٠موشل آو که
ی١ًی هؿم و ویكايی ایى ٠٭ایؿ ذابث و قاوػ و هعکن و اوحىاق،  ؛هؿ٦ و ٤كْ ؾلؽىاه ؼىیً

ؾيیىی ه٘حا ه٘یى ليؿگی که بهٍِث یکحا و بی هكؾم بك ا٠ح٭اؾ و باوق ها باًٌؿ اگك ج٘اهی»گىیؿ:  هی
اوث، بهٍحی که په ال آو ٨كؾون و بهٍث ؾیگكی يیىث، ج٘اهی ٬ىت و جىايایی و اوح١ؿاؾ ؼىیً قا 
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گیكيؿ، جا ایًکه به ه١ًای وا١٬ی کل٘ه به بهٍحی ظ٭ی٭ی جبؿیل گكؾؾ.  بكای هك چه بهحك ٌؿو آو به کاق هی
ایى  و ه١ح٭ؿيؿ که ايىاو ؾقها به بهٍث ؾیگكی که بكجك ال ایى ظیات ؾيیىی اوث، ای٘او ؾاقيؿ؛ اها آو

گىيه جک جک ا٨كاؾ قا به جع٭یك و ؼىاق ٌ٘كؾو ليؿگی ؾيیىی و و ایى لهیًه ٨ايی و يابىؾٌؿيی اوث
  .2«کًًؿ گىیا شهً٘ی اوث که ٬ابل جع٘ل يیىثجّىیكی لٌث و جكٌكوی ال آو جٍىی٫ هی

گ و ج٘ؿو ٤كبی وكاوك هایی که ؾق ایى لهیًه ال وىی ايؿیًٍ٘ؿايی که ٨كهًو ال بؿجكیى کحاب
ك اؾبیات ٠كبیٕٕ ٘ه ی بمقگ و ههح يگاٌحه «افشعر اجلاهؾی يف»وشىؾٌاو قا ٨كاگك٨حه يىٌحه ٌؿه، کحاب 

ی١ًی هؿم و ویكايی ٠٭ایؿ  ؛که ؾق وا٬ٟ ؾق قاوحای جع٭ی٫ ٤كْ ؾلؽىاه ؼىیً باٌؿ ظىیى هی
 ؛ که ؾق باب ؾوم به هًگام وؽى الها، يگاٌحه اوثهىل٘اياو و ابٙال وظی و ٌكائٟ و پیاهبكاو و قوالث

به جکكاق وؽى  ، لفا لموهی اوحهماء ؾق ٠ّك ظأك، ال آو وؽى گ٩حه و بؿاو اٌاقه ي٘ىؾین های ِىقت
 باٌؿ.  ها و ک٩كیاجی که ؾق آو ـکك گكؾیؿه ي٘یو قوىایی ال آو

اًِا٦ هؽحل٧ و  بیًؿ که هل کًؿ، هیؾوقاو يیم ايؿکی ؾق ایى لهیًه جؤ اها اگك هك هىل٘ايی ؾق ایى
ؼىیً که آو ؾوحىقات قا ال ؼىؾ  ؾق شای پای ٨كاهیى گفٌحگاو پای، پیىوحه هحًىٞ اوحهماء کًًؿگاو

ی اوبلم، به اقخ  ها ٠٭یؿهیى آوجك بمقگ ها و ال ش٘لهها، ؾق قاوحای هؿم و ویكايی اقليبكای ایى
 ايؿ. ايؿ، ٬ؿم يهاؾه و گام بكؾاٌحه گفاٌحه

باٌكجًا هكبىٖ یى هٍکبلت ها، هٍکل الله و آيچه ؾق ٘بی١ث هجك بمقگ و ال»گىیؿ:  هی 1اؾويیه
جی به أؾايین که چه چیمی بكای آيکه با ک٘حكیى ِكاظث و شك و ه٘گی ها هی باٌؿ. بؿاو اوث، هی

جكیى هٍکبلت ها یى و بكشىحهجك بمقگ ی آو بپكؾالؾ، ال پیً آهاؾه گكؾیؿه اوث. و ه٘چًیى ال ه١الصه
ها و آيچه بك شای هايؿه ها و آقهاوکه پیىوحه بك آو اِكاق گكؾیؿه و ظٕىق ؾاقؾ، هٍکل اقلي

  .1«باٌؿ هی
جك و پاک و هًمه ال آو اوث که یک هٍکل جل٭ی گكؾؾ، وال١یاـ بالله، الله ٠موشل بىیاق بلًؿهكجبه

یؿ ی هىز العاؾ ؾق وكلهیى اوبلم اوث هی که ایى گ٘كاه بؿبؽث که لاییؿهچًاو ؛ چكا که وشىؾ گى
او يیىث ؾق يمؾ ظؿاذیىو و ی شم ج١الی که ؾق وا٬ٟ ه١بىؾ بك ظ٫ بىؾه که ه١بىؾ بكظ٭والله جباقک

                                                           
 ٓ.1/131ه٘او ٔ -2
باٌؿ که هفهب يّیكیة قا جكک گ٩حه و به ظ٘ؿ و١یؿ هیأا يّیكی هفهب اوث که اون وی ٠لوی ٌا٠كی ي   -1

 :هیماو االوبلم، َ يياهیؿه ٌؿ. بًگك: العؿاذة ٨« اؾويیه»ییى ٭های ٨یًیبثک٘ىيیىحی قوی آوقؾ و به يام یکی ال 
31. 

 .200 :وبلم، َهیماو اإل يالعؿاذة ٨ -1



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     811

  

ای قاوػ و هعکن و گكؾؾ، اها يمؾ ها هىل٘اياو، آو ٠٭یؿه ؾیى، یک هٍکل هعىىب هیيىٜهىقاو بی
 ٨كهایؿ: به جىٔیط آو پكؾاؼحه و هیکه ٬كآو باٌؿ، ه٘چًاو ها هیای به اوحىاقی کىهاوحىاق، ٠٭یؿه

ِِف ﴿
َ
ٓۡ أ ُٛ ِ ۞ًَةَّۡخ رُُقُْ  وَةِؼؿِ  ٱّللٍّ

 ٍّ َٰتِ َش ـَ َؿَٰ ۡرِض  وَ  ٱلكٍّ
َ
 ٍاویبؿ ٌاو٥٘بكاویپ» ]20ن: یبكاها[ ﴾ٱۡۡل

ِؿل بؿوو ى،یو له هاآو٘او ًًؿهیآ٨ك ؼؿا، وشىؾ ؾقباقه هگك: گ٩حًؿ  یؿیو جكؾ ّک ٌ ى،یٍیپ و ي٘ىيه ه 
َٖ ﴿ ٨كهایؿ: يیم ؼؿاويؿ هح١ال هیو « اوث؟ اویه ؾق َٔ ّبِِٙ  ٱلؿٍُّقُٜل  َءا ِٖٔ رٍّ ٗـَِل إََِلِۡٙ 

ُ
ٓ أ ة َٕ ِ  ۦث

َُٜ٘نۚٗ وَ  ۡؤِٔ ُٕ ۡ ِ  ٱل َٖ ث َٔ ِ ُكٌّ َءا ذِِٙ  ٱّللٍّ َُ ِ ه َلَٰٓ َٔ  ؼؿا،ٔ ٨كوحاؾه» ]111الب٭كة: [ ﴾...ۦَورُُقِِْٙ  ۦَوُكذُجِِٙ  ۦَو
ؿ ّ٘  یآو٘اي قوالث ؾق یو ٌکّ ٔ اوث ٌؿه يالل او بك پكوقؾگاقي یوى ال بؿايچه اوث ه١ح٭ؿٓ هع

 و یو یها کحاب و او و ٨كٌحگاو ؼؿا به یه٘گ. ؾاقيؿ باوق بؿاوٓ میئ هًاوئو هٓ يؿاقؾ ؼىؾ
 .«ؾاقيؿ ٘اویا ٥٘بكايًیپ

ای اوث که ها يگاٌحه ٌؿه، ه٭ىلههایی که ؾق قاوحای هؿم و ویكايی اِىل و اقليو ال ؾیگك ه٭ىله
وماواق اوث و ؾق وا٬ٟ و٬ث آو قویؿه که »گىیؿ:  يىٌحه و هی «افقاممة»ی  یکی ال ظؿاذیىو، ؾق هصله

قؾای اِىل قا ال جى ؾق آوقؾه و کبله و٠ٛ و يّیعث قا ال وك بكؾاقین، جا ایًکه قاه قا بكای ٌا٠ك ؾق هىیك 
و جا ایًکه هؿت لهايی  جك ق٨حى و ي٩ىـ ؾق آو بال گفاقیناؼفه و بالشىیی جصكبیات و ي٭ٓ گفٌحه و ٨كائه

هایً، بگٍایین. و و هٙكض کكؾو پكوً ای شؿیؿگىي شاو ؼىیٍحى قا بكای ًٌیؿو و اظىان جصكبه
 .2«باٌؿ ایى جًها ظ٫ ٌا٠ك يیىث، بلکه ظ٫ ليؿگی ه١اِك ها، بك ها هی

 ؾیىحك یٍبچه که و١ی ؾق يابىؾی و ویكايی هك ، کىايیق لیك ١ٌاق آلاؾی بیاو بكای ١ٌكاگىيه ؾو ایى
چًیى  کًًؿ،ی جىظیؿ و ای٘او که ج٘اهی اهل اوبلم بك هبًای آو ؾیًؿاقی هی ال ش٘له ٠٭یؿه ؾاقيؿ،

ها و ها قا ؾق ٩ِعات قولياههگىيه هىل٘اياو ایى ا٬ىال و بىیاقی ؾیگك ال آوهٙالبی قا هًحٍك ي٘ىؾه و ایى
ها جكویس ای ویكايگك و هى٘ىم ؾق هیاو آوهؼىايًؿ و ؾايىحه و يؿايىحه ایى ا٨کاق و ايؿیٍههاو هیهصبلت

ٌاو هایٌاو يىبث به ؾیى و اقليپفیكيؿ و بؿیى جكجیب ج٘ىک و الحمام و پایبًؿیذیك هیؤیا٨حه و ال آو ج
وٓحول وٓؿوة هايؿ. قوؿ که ؾیگك چیمی ال آو با٬ی ي٘یای هیايؿک ايؿک ١ٔی٧ گكؾیؿه و به هكظله

 .ٓ باهلل واهلل ادستعانإ
و هن لباو ها  بكؼىقؾاقيؿ ه و ال اواهی اوبلهی بىؾ ها و اهرال ایٍاو ؾق وكلهیى اوبلهی ایًکه آو ال

او، پیكوی کكؾه و ی١ًی هىحٍك٬ ؛ها ال پیٍیًیاو ؼىؾچكا که آو ؛باًٌؿ، شای ج١صب و ٌگ٩حی يیىث هی
ها لؾه و ؾق آ٤ىي آو ها لايىی جل٘ف و ٌاگكؾیباًٌؿ و ؾق کبلن ؾقن آو ها هیقو آوؾق وا٬ٟ ؾيباله
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ای ال آياو جیىهاو اوث که ؾق هىقؾ ايؿ. که ي٘ىيهها ویكاب گٍحهو ال ا٨کاق آو ايؿبمقگ ٌؿه و قٌؿ یا٨حه
هؽحل٧، ؾچاق جعىل  هایوشهاو ؾق ؼبلل ٬ك»گىیؿ:  ٩حه و هیشهاو اوبلم و اوبلم و هىل٘یى وؽى گ

که وایه اوبلم ک٘اکاو ؾق شای ؼىؾ هايؿه و قظالیگكؾیؿه و ج٥ییك کكؾه و هحك٬ی و پیٍك٨حه ٌؿه اوث، ؾ
ؾه اوث، اها اگك ایى اهکاو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که هباؾی اوبلهی ه٘كاه و پا به پای ج٥ییك کكهیچ ظكکحی ي

و به شای اقجباٖ با ٠الن ؼیال که ؾق وا٬ٟ با  ؾهؿ، ج٥ییك و جعىل یابؿ او قغ هیو جعىالجی که ؾق ٘ىل له
٠ًکبىت ال و بلکه جاقهای  جىايؿ ٘ب٫ آو پیً قوؾالگاقی يؿاٌحه و ایى ج٥ییكات ي٘یایى ج٥ییك و جعىل و
ٓ ال هکه بك آو هحكاکن ٌؿه و ي٭ً بىحه اوث، به ج٥ییك و جعىل ٠لیهوبلههواللهِلىاتلهاو ٨كاق هع٘ؿ ٔ

ؼىاب بیؿاق قیا٨حه و ال وا١٬ی قا ؾ ه٘كاه با ج٥ییكات و جعىالت لهايی، قوی آوقؾ، آيگاه ٌك٪ ظ٭ی٭ِث 
ها ايىاو ال ایى ٠٭ایؿ کهًه باٌؿ؛ و ؾق ایى هًگام اوث که هیلیىو و ایى ؼىاب پكیٍاو ي٘ی ؼىاهؿ ٌؿ

و پىویؿه يصات یا٨حه و آلاؾ گكؾیؿه و هکايث و شایگاه ؼىیً ؾق هیاو ظكکات يىٜهىق قا ؼىاهًؿ 
 .2«یا٨ث

وایل هح١ؿؾی قا ؾق قاوحای هؿم و گىيه ؾًٌ٘او اوبلم، هٍكکاو و اهل کحاب و هًا٨٭او، وآقی ایى
گیكيؿ و ؾق ٬الب ج١لین و آهىلي ؾق هیاو هىل٘اياو ي٩ىـ کكؾه و  ویكايی که هؿ يٝكٌاو اوث به کاق هی

ليًؿ و يیم ال ٘كی٫ جبلی٥ات و های اوبلهی هیگىيه ؾوث به جؽكیب بمقگی ؾق بىیاقی ال وكلهیىایى
ها، ایى قوي گىی و ویكايی ٠٭ایؿ و واقويه شلىه ؾاؾو آو هٙبى٠ات ي٩ىـ کكؾه و ؾق وا٬ٟ ؾق قاوحای هؿم

هایی ؾقوو جهی گٍحه که ک٘حكیى ًٌاؼحی و هىشب جكبیث یا٨حى يىل های ؾیگك قبىؾهوب٭ث قا ال قوي
 پكوقايًؿ؛   قا هن ؾق وك ي٘یٌحه و بلکه اقاؾه و ٬ّؿ ًٌاؼث آوی اوبلهی يؿاال ٠٭یؿه

ی اوبلهی، واقؾ ٌؿو ال قاوحای هؿم و ویكايِی به ویژه ٠٭یؿههای آياو ؾق ه٘چًیى ال ؾیگك قوي
که ؾق وا٬ٟ با ایى قوي قوض ٬ىم گكایی و يژاؾپكوحی  اوثهىیك هًك و ٨كهًگ و اظیای هیكاخ گفٌحگاو 

های آو ی١ًی یى اقليجك بمقگ قا ؾق هیاو هكؾم ليؿه ي٘ىؾه و وظؿت اهث اوبلهی قا با هؿم و يابىؾی
ي٘ایًؿ. ه٘چًیى ال قاه ا٬حّاؾ واقؾ ٌؿه و قبا قا ؾق هیاو هىل٘اياو و اهل اوبلم كاو هیيابىؾ و وی ،٠٭یؿه

گىيه يٝام ا٬حّاؾ اوبلهی و ایى گك ابىاب ٌكی که بكوی اهث گٍىؾيؿقواز ؾاؾه و واقؾ ي٘ىؾيؿ و يیم ؾی
او هىل٘اياو و اهث هؽحل٧ ؾق هی های قاه گىيه با جك٨ًؿهای هح١ؿؾ و القا ویكاو و يابىؾ کكؾيؿ؛ آقی ایى

ْ َُٜٗر  ُٔ َِلُۡؽِف  يُؿِيُؽونَ ﴿ کًًؿ:اوبلهی ي٩ىـ کكؾه و اهؿا٦ ؼىیً قا ؾيبال کكؾه و هی ِ ٜا ٓۡ  ٱّللٍّ ِٛ ِ َٰٚ ـَ وۡ
َ
ثِأ

ُ وَ  ِ  ٱّللٍّ َّٓ ُٜٗرِه ذِ ؿِهَ  ۦُٔ ََ  ٜۡ َ َٰىُِؿونَ َول  ٌاویهاؾهاو با قا ؼؿآ ىیآئٔ يىق ؼىاهًؿیه» ]1ال٧ّ: [ ﴾٨ ٱَّۡؽ
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 يؿاٌحه ؾووث کا٨كاو که هكچًؿ گكؾايؿ،یه کاهل قا ؼىؾٓ ىیآئٔ يىق ؼؿا یول گكؾايًؿ، ؼاهىي
اي قا بلًؿ ؼىاهؿ ي٘ىؾ، لیکى ٠موشل ؾیًً قا به لوؾی پیكول ؼىاهؿ گكؾايؿ و کل٘هاها الله  .«باًٌؿ

َٜ ﴿ ٨كهایؿ: ؾايًؿ، الله هح١ال هی اکرك و بیٍحك هكؾم ي٘ی ِيٓ  ُٚ َِ رَُقَٜلُ  ٱَّلٍّ رَۡق
َ
ِ  ۥأ َؽىَٰ ث ُٛ ۡ ِٖ  ٱل  ٱۡۡلَيِّ َوهِي

َِٛؿهُ  ـۡ ِٖ لََعَ  ۥَِلُ ؿِهَ  ۦَُكِِّٙ  ٱّلِي ََ  ٜۡ َ ۡۡشُِكٜنَ َول ُٕ ۡ  ه٘كاه قا ؼىؾ ٥٘بكیپ که اوث ؼؿا» ]3ال٧ّ: [ ﴾٩ ٱل
 گكیؾ یهاىیآئ ه٘ه بك قا ىیآئ ىیا جا اوث ٨كوحاؾهٓ اوبلمٔ ىیقاوح ىیو آئٓ یآو٘ائ و قهً٘ىؾ ثیهؿا با
 .«باًٌؿ يؿاٌحه ؾووث هٍكکاو هكچًؿ گكؾايؿ، كهیچ

یـ یلهأهغ  دوم: دس جؾش
يابىؾی و ویكايی ٌكی١ث اوبلهی، آقلو و قویای ؾیكیًه و بمقگی اوث که ؾًٌ٘او اوبلم و اوحهماء 

ال ه٘او ٘لٞى ٨صك اوبلم ؾق قاوحای هع٭٫ گكؾايؿو آو  - هٍكکاو و اهل کحاب و هًا٨٭او -کًًؿگاو آو 
ؾق   ايؿ. لیکى اهث اوبلهیؾه٣ يکكای ؾق ایى لهیًه ٩٤لث يىقلیؿه و ؾقیؾویىه ؾق جبلي بىؾه و ال هیچ

 هایی که وپكی ٌؿه، به ؼا٘ك ای٘او و ج٘ىک به ؾیًً ٬ىی و ٬ؿقجً٘ؿ بىؾه اوث. ٘ىل ٬كو
و بؿیى جكجیب ؾًٌ٘ايی که ؾق پی ٔكبه لؾو و يابىؾی اهث اوبلهی و ٌكی١ث آو بىؾيؿ، يحىايىحًؿ 

قؾ ي٘ایًؿ، جا ایًکه ؾوقاو شهل و وكکٍی و وكپیچی و يا٨كهايی ؾق اواؼك ٠هؿ ؼبل٨ث ای بؿاو وأكبه
قی یهىؾ بك ؼبل٨ث ٠ر٘ايی ٨كا قویؿ و ک٘الیىو بك پایحؽث ؼبل٨ث چیكه ٌؿه و جىلٗ یا٨حًؿ و با ه٘کا

كی قا و به ؾيبال آو يیم بك ٌكی١ث قبايی ویٙكه یا٨حه و ٬ىايیى بٍ قا به ؾوث گك٨حًؿچیكه گٍحه و آو
 شایگمیى ٌكی١ث ؼؿاويؿی ي٘ىؾيؿ. 

ها، ای که هىحٍك٬او آوگىيهگكؾیؿه و ابكال ٌاؾهايی ي٘ىؾ، ب٤كب يیم ال ایى قؼؿاؾ بىیاق ؼىٌعال 
کكؾيؿ و ظکىهحی قا که بك اوان ٌكی١ث اوبلهی ظک٘كايی و جٍكیٟ و ٬ىايیى اوبلهی قا هىؽكه هی

بیًین که  هی»گىیؿ:  جىلٓ هیل٩كؾ و٘د ٔهىحٍك٪ کیًهياهیؿيؿ؛ وي٘ىؾ، ظکىهث ؾیًی ٨كهايكوایی هی
ل٫ ي٘ىيهؤهای جك٬ی ؾق هىیك باال بكؾو ٌجكکیه ؾق قاه پی٘ىؾو پله ای واال و شؿیؿ که ؾق و و هًملحً و ؼ 

گىيه اوبلم قا و ایى باٌؿ ها هیو يیم ال٥ای ج١الین آو ولٙه های ؾیى هن ؼبكی ال آو يیىثژق٨ای ولٙه
 .2«ي٭اب ال ؾیى ظ٫ و اوحىاقٕٕٕ کًاق لؾآلاؾ ي٘ىؾه و 

ی بكؼی ال ایى کا٨كاو اوث که ؾق پی يابىؾی و ویكايی ٌكائٟ آو٘ايی  ی گ٩حاق و ايؿیٍه ایى يعىه
ؾهًؿ،  های آو٘ايی قا هىقؾ اهايث و جع٭یك و ؼىاق و وبک ٌ٘كؾو ٬كاق هیبىؾه و ٌكایٟ و ج١الین و آهىله

ی ٤كب قا شایگمیى آو  های پك٨حًهج٩کكات هح٩١ى و ه٩ًىق و و٩كه ها وها ايؿیٍهو ؾق ٠ىْ به شای آو
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ي٘ایًؿ، جا قا ؾیى ظ٫ و اوحىاق جىِی٧ هیگىيه آوو ایى کًًؿي٘ىؾه و به ٠ًىاو ٠بلز و ؾقهاو ه١ك٨ی هی
ایًکه ج٘ىؽك ؼىیً به اهل اوبلم قا کاهل کكؾه و ؾیى ظ٫ قا واقويه شلىه ؾاؾه و بك هىل٘اياو و اهل 

ها ؾیى و ٌكی١حی قا »گىیؿ: ٌاو قا هٍحبه واليؿ. ه٩ّٙی ک٘ال آجاجىقک هیظ٭ی٭ث ؾیىاوبلم، 
ؼىاهین که ؾق آو  باٌؿ، بلکه ها ٌكی١ث و ٬ىايیى و ؾیًی قا هی «گ٩ث و گ٩حًؿ» ؼىاهین که ؾق آو ي٘ی

ىحی ی بایگىیؿ: بكاوحی که جٍكیٟ و ٬ايىيگفاقی ؾق هك اهح باٌؿ؛ و ه٘چًیى هی «گىیین گ٩حین و هی»
و بك ها يیم واشب اوث که ٬ىايیى و ٌكی١ث ظاکن بك ها، هٙاب٫ با اؤاٞ و  هٙاب٫ با آو ؾوقاو باٌؿ

 .2«هاو باٌؿ، يه بك اوان ه٩اهین و هباؾی يؽىحیى و ج٭لیؿ ال گفٌحگاواظىال لهاو
و  ا به ؾیىهی آو ؾیًايی اوث که ج٘كؾ و وكکٍی و هص٘هبكاوحی ایى ٌیىه و اولىب بىیاقی ال بی

و ایًچًیى هؿم و ویكايی ٌكی١ث قبايی، ؾهاو گٍىؾه گىيه ؾق قاوحای که ایى ٌكی١ث ًٌاؼحه ٌؿه اوث
ها قا ؾق پیً گك٨حه و ٌكی١ث ايؿ، جا به اهكول قاه و قوي آوها آهؿهاوث که ج٘اهی کىايی که په ال آو

ها بك آو ؼكیى آوؤايؿ، بلکه هحهآو گفٌحه، جىِی٧ ي٘ىؾ قبايی قا به ج٭الیؿ کهًه و ٨كوىؾه که ؾیگك لهاِو 
 ؛يیىثايؿ که ٌكی١ث اوبلم بكای جٙبی٫ یا٨حى ؾق ٬كو بیىحن، هًاوب و ٌایىحه يیم ا٨موؾه و بیاو ؾاٌحه

 ٠ّكچكا که بٍكیث ؾق ایى ٬كو به بیٍحكیى ؾايً و بیًً و پیٍك٨ث و جك٬ی ؼىؾ ؾوث یا٨حه اوث و 
 ی بؿوی بىؾه اوث.  اولیهِی جٙبی٫ ٌكی١ث ٨٭ٗ و ٨٭ٗ ه٘او ٬كوو ٌایىحه

های ویكايگك يىٜهىقی اوث که کًؿ، اهىاز العاؾ و ا٨کاق و ايؿیٍهاها آيچه اهك قا ال ایى هن بؿجك هی
ایى ٌكی١ث ه٭ؿن قا به ج٘ىؽك و اوحهماء گك٨حه و ؾق هىیك هؿم و ویكايی و يابىؾی آو ؾوث به کاق 

و  اهیؿي« ة٠٭بليیبلال»قا وجىاو آیا ایًکه هیوا٬ٟ ج٥ییك یا٨حه اوث »گىیؿ:  ايؿ، اؾويیه هیٌؿه
البل٠٭بليیه اي٭بلبی اوث ؾق بكابك ٬ىايیى ًٌاؼث ٠٭لی و هًٙ٭ی و ٌكی١ث، ال ایى شهث که ٌكی١ث 

کًؿ، ی١ًی بك بك با٘ى جاکیؿ هی - ؾق ه٭ابل -اظکاهی اوث ج٭لیؿی هكبىٖ به ٜاهك ... ایى اي٭بلب 
 .1«ظ٭ی٭ث ؾق ه٭ابل ٌكی١ث

ایصاؾ ي٘ىؾيؿ، « العؿاذة»ی ظؿاذیىو اوث که هفهبی به ٠ًىاو  یهٓ اولیى ه١لن و آهىليؿهایى ٔاؾوي
-های آوگىییباٌؿ، لیکى ایى یاوه ی ٌكی١ث ال ایى هفهب ویكايگك هی ها يّیب و بهكهگىییو ایى یاوه

هایی که هها ؾق قولياهآوق آو اوث که ایى یاوه وكاییٌاو شای ج١صب يؿاقؾ، اها ٌگ٩ثها و اهرال
گىيه اوث؟ جا ایًکه ایى هلعؿ و گكؾيؿ، بكاوحی چكا ایى هًحىب به وكلهیى اوبلهًؿ، هًحٍك هی

ها و جٍكی١ات ؼؿاويؿی وؽًايً، ي٘ىيه و الگىیی بكای شىاياو هىل٘او ؾق قاه هؿم و ویكايی اقلي
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 اوبلم بکاهًؿ؟ٕٕؾق يمؾ اهل   ها و ٌكی١ث اوبلهیگىيه ال هیبث و ج١ٝین اقلي٬كاق گیكؾ و ایى
ؾًٌ٘او ایى ٌكی١ث، اوحهماء کًًؿگاو و هىؽكه کًًؿگاو آو، ٌكی١ث ؼؿاويؿی قا به وظٍی گكی 

قا ی؛ ایى اجهام قا واقؾ ي٘ىؾه و آوبكيؿ، به ویژه ؾق لهیًه ظؿوؾ اوبله گىيه يام هیهحهن کكؾه و ال آو ایى
به ٠ًىاو هرال ؾق هىقؾ ظؿ وك٬ث و ؾايًؿ،  ی اوبلهی هی جًؿؼىیی و ؼٍىيث يىبث به ا٨كاؾ شاه١ه

ها اها ها ؾق پاوػ بؿاو .«گكی و ؼٍىيث اوثایى ظؿوؾ وظٍی»گىیًؿ:  لياکاقی که الؾواز ي٘ىؾه، هی
 گىیین: ها ٨كليؿاو اوبلم هىحین؛  هی

ها ٨كو هاو ؾق آوهایآهؿه ای٘او ؾاقین و با ٠٭ل اوال: ها به آيچه ؾق کحاب الله و وًث قوىل الله 
 گیكین.  ها قا با جىلین هٙل٫ ٨كا هیقوین، بلکه آوي٘ی

ؾهیؿ، ؼىؾ يیم بك ایى ذايیًا: ای کىايی که ایًچًیى ؾق ؾیى ها ١ً٘ه لؾه و ظ٭ای٫ قا واقويه شلىه هی
هایی ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ و ؾق ایى قاوحا به ٬ىايیًی که واؼحه و باوقیؿ که بایىحی بكای ایى شكائن، هصالات

گاهی يؿاقؾ، هكاش١ه هی اوث که يىبث به ه٘هپكؾاؼحه بٍكی   کًیؿ. ی اهىق ٠لن و آ
پًؿاقیؿ، ؼالی و  ها قا شىاه١ی هح٘ؿو و هحك٬ی هیذالرًا: آیا شىاه١ی که ٌ٘ا ال آو وؽى گ٩حه و آو

بیًیؿ که چگىيه ؾق ایى  بیًین و يیم ٌ٘ا هی باًٌؿ، ها هی گكی و ؼٍىيث هی٠اقی ال هك يىٞ وظٍی
ؾاقؾ، بك ؼبل٦ آيچه جى٬ٟ ؾاقیؿ شكاین بیً ال  ووائل شؿیؿی که پكؾه ال شكائن بك هی شىاهٟ ٠لی ق٤ن

 کًؿ. ای قا ؾيبال هیپیً ؾق ظال ٨مويی بىؾه و قويؿ ٨مایًؿه
٠ًایث  پفیكيؿ، ؼىؾ يیم به هصكهاو قا ي٘یو آو يهًؿ قاب١ًا: شىاه١ی که به ٌكی١ث الهی گكؾو ي٘ی

ها قا بی٘اقايی جل٭ی ي٘ىؾه که يیال به ه١الصه و ؾقهاو ؾاقيؿ، بیٍحك ال وو آ ها هىحًؿؾاٌحه و هحىشه آو
ها قا ؾق و وبب شكائن آو ي٘ىؾهها بكؼىقؾ گىيه با آوو ایى ال به کی٩ك و هصالات ؾاٌحه باًٌؿآيکه يی

باٌؿ لیکى بایؿ ؾق يٝك  بیًًؿ و ایى جا ظؿی ِعیط هی ٠ىاهل وقاذحی و هعیٙی و ٨ىاؾ اشح٘ا٠ی هی
چكا که هّلعث بی٘اق ؾق  ؛ٌث که بكؼی ال ا٠ٕای بی٘اق، گاهی يیال به ٬ٟٙ و ال قیٍه ؾقآهؿو ؾاقيؿؾا

اگك ٨كؾی هكجکب ٨ىاؾی گكؾیؿه  ایًچًیىو  .بؿيً وكایث يکًؿ وایكایى اوث، جا ایًکه بی٘اقی وی به 
 .2ٌىؾ ا٨كاؾ کٍحه هی وایكباٌؿ که به وبب آو هىحع٫ ٬حل باٌؿ، به ؼا٘ك ظ٘ایث و ظ٩اٜث ال 

ؾیًاو و اها هرال ؾیگك ؾق ایى لهیًه آو اوث که بىیاقی ال ِاظباو و ظاهبلو ا٨کاق هى٘ىم، بی
گىیًؿ: هیكاخ لو ه٘چىو هكؾ و بكابِك آو اوث و ؾق وا٬ٟ هیكاخ  يىٜهىقايی اوث که ؾهاو گٍاؾه و هی

١ً٘ه و ایكاؾ ال ایى ظکن ٌك٠ی و ٜلن ها یکىاو اوث؛ و ه٭ّىؾ و هكاؾٌاو ال ایى کبلم، هكؾوی آو
جهام ليی و هحهن ي٘ىؾو، و ؾق وا٬ٟ با ایى ا باٌؿ ق اوبلم ؾق ظ٫ لو هیپًؿاٌحى يىٞ ج٭ىین هیكاخ ؾ
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٘اياو که ؾق ها ؾق وشىؾ هىلی١ًی هؿم و ویكايی ایى ٌكی١ث و شایگمیًی ًٔ٘ی آو یاوه ه٭ّىؾٌاو
 كؾؾ. گ کًًؿ ظاِل هیوكائی هیقاوحای آو چًیى یاوه

اها ؾق پاوػ به ایى ١٘ى و ٠یبصىیی و ایكاؾ، به پاوؽی که اهام ًٌ٭یٙی ؾق ایى لهیًه بیاو ؾاٌحه 
ها ؾق ج٭ىین جكیى آوجكؾیؿی يیىث که اوحىاقجكیى ٌیىه و ٠اؾاليه»گىیؿ:  کًین، آيصا که هیاکح٩ا هی

جكی هكؾ بك لو ؾق هیكاخ گىيه که الله ٠موشل ـکك ي٘ىؾه، ج٩ٕیل و بكهیكاخ هیاو لو و هكؾ، ه٘او
َُٰمَٜن لََعَ  ٱلؿَِّصةُل ﴿ ٨كهایؿ: که الله ٠موشل بؿاو اٌاقه ي٘ىؾه و هیباٌؿ. ه٘چًاو هی ٍـّ ة  ٱّّجَِكةٓءِ ًَ َٕ ِ ث

 َِ ُ وَغٍّ ٓۡ  ٱّللٍّ ُٛ  يٝام یبكأ ؼؿاويؿ که ؼا٘ك بؿاو وكپكوحًؿ لياو بك هكؾاو» [11الًىاء: [ ﴾َبۡكَغ
 لثی٨ٕ یب١ٕ بك قا یب١ٕٓ و اوث ؿهیبؽٍ یهائیبكجك ٩ِات ال یبكؼ ؾق لياو بك قا هكؾاو اشح٘اٞ،

َٰ َبۡكٖظ ﴿ که ه٭ّىؾ ال .«اوث ؾاؾه ٓۡ لََعَ ُٛ باٌؿ و ایًکه  ؾق ایًصا ه٘او بكجكی هكؾاو بك لياو هی ﴾َبۡكَغ
ۗۡ ﴿ ٨كهایؿ: هی ٍّٖ َهرََصح  ِٛ  ؾق و ظ٩اٜث ثیق٠أ یبكجك لياو بك قا و هكؾاو» ]111الب٭كة: [ ﴾َولِْؿَِّصةِل َقَْۡي

 .«اوثٓ یؼايىاؾگ اهىق
و ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که آ٨كیًً هكؾاو به ِىقت کاهل و ه٘كاه با ٬ىت و ٬ؿقت ٘بی١ی و ٌك٦ و 

ایى اهكی اوث که بكای ش٘ال بىؾه و آ٨كیًً لياو با يى٠ی ي٭ُ و ٧١ٔ ٘بی١ی ه٘كاه بىؾه اوث و 
م وكکٍی که به لصبالی و يماٞ ؾق بكابك و ایى هىاله قا ج٭كیبًا ش ج٘اهی ٠٭بل هعىىن و آٌکاق اوث
 .2«ؿکًهعىىوات ٬ؿ ٠لن ي٘ىؾه، ايکاق ي٘ی

ـات الیمال الهی ٨كليؿ ؾؼحك يىبث ؾاؾيؿ، ایكاؾ گك٨حه و هی  ٨كهایؿ: الله ٠موشل ال هٍكکايی که به 
﴿ ُٓ َُّس
َ
ؿُ خ ََ َٗثَٰ َوَلُ  ٱَّلٍّ

ُ
ٍَ  ٵ ٱۡۡل ْۡ ِ ح  ِعََيىَٰٓ  د َٕ ا ًِۡك  باٌؿ ٌ٘ا هال پىك ایآ» [11-12]الًصن:  ﴾ٶإِذا

 ىیا ِىقت، ىیا ؾق ٕٓپىكايًؿ؟ ال جكاقلي کن ؾؼحكاو ٌ٘ا گ٘او به کهیؾقظالٕ ٔؼؿا؟ هال و ؾؼحك
چكا که لياو ؾق  ؛و ایى يىٞ ج٭ىین، ٔیمی ی١ًی يا٠اؾاليه اوث» .«اوث یاو وح٘گكايه ٜال٘ايه نیج٭ى

گىيه ایى يّیب يا٬ُ قا بكای ؼؿاويؿ ٬كاق ؾاؾو، جكيؿ و ایى٘بی١ث و وكٌث  ؼىیً ال هكؾاو يا٬ُ
که ؼؿاويؿ هح١ال ال آو بكجك و واالجك و هبكاوث و ٬كاق ؾاؾو يّیب کاهل بكای ؼىیٍحى، ج٭ىی٘ی 

کًؿ که ١ٔی٧ِ ... چىو ایى قا ؾايىحی، په بؿاو که ظک٘ث ٠٘ی٫ و ٨كاگیك ا٬حٕا هی باٌؿ يا٠اؾاليه هی
کًؿ که هكؾ هلمم به اي٩ا٪ بك ه٘ىكايً و و ایى ا٬حٕا هی باٌؿ  وىی ٬ىِی کاهل جعث ظ٘ایثيا٬ُ ال 

گاه و ظکین بك آو و ایى ها گكؾؾ٘اهی لىالم ليؿگی بكای آوههیا ي٘ىؾو ج گىيه ظک٘ث ؼؿاويِؿ ؼبیك و آ
چكا که  ؛بكيؿ ی هیكاخ، هكؾ بك لو جكشیط ؾاؾه ٌىؾ، گكچه هك ؾو به یک وبب اقخ هی لهؤق٨حه جا ؾق هى
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ها و بفل و بؽًٍ ؾق ٘ىل ليؿگی، ؾائ٘ا ٌاو بؿاوؾاؼث ي٩٭ه به ه٘ىكايً و بؽٍیؿو ههكیههكؾ با پك
  .«باٌؿ ؾق هكا٬بث و هعا٨ٝث آو ي٭ُ هی

گىیؿ: ؼؿاويؿ هى و جى قا ؾق آيچه ؾووث ؾاٌحه و بؿاو قأی اوث، هى٫٨ گكؾايؿ،  جا آيصا که هی
و اٌحباه بىؾه و هؽال٧ با ظه و ٠٭ل و وظی بؿاو که ایى ايؿیٍه ک٩ك آهیم و کا٨كايه که وكاوك ؼٙا 

ی١ًی هىاوی ٬كاق ؾاؾو لو و هكؾ ؾق ج٘اهی اظکام و  ؛باٌؿآو٘ايی و جٍكیٟ ؼؿاويؿ ؼال٫ و باقی هی
کًؿ که بك اظؿی شم آيکه ؼؿاويؿ هح١ال هیاؾیى، چًاو ٨ىاؾ و ؼللی ؾق يٝام اشح٘ا٠ی بٍكی ایصاؾ هی

ی یکىاو ٬كاق ؾاؾو لو و هكؾ ؾق  گىيه يحیصهو ایى .يیىثىٌیؿه بّیكجً قا ال او گك٨حه اوث، هؽ٩ی و پ
که ؾق آو ٔایٟ گكؾیؿو  باٌؿ و کاهً اقلي و هًملث وی هی ج٘اهی هىاقؾ، ؼكوز لو ه٘چىو هكؾ

 .2«باٌؿ هكوت و شىاي٘كؾی و ؾیى يیم هی

 عىم: دس فبادات و عًىی  لهأهغ
و ؾق وا٬ٟ ال  باًٌؿ الی٩ًک ؾیى اوبلم هی. شمء ٠باؾاجی ه٘چىو ي٘ال و قوله و لکات و ظس و ..

باٌؿ، الله هح١ال و ٠باؾات و ه١اهبلت ي٘ی ج٩اوجی هیاو جىظیؿ و ای٘اوظید هّؿق و هًبٟ ِؿوق، 
ٖۡ ِقِ٘ؽ ... ﴿ ٨كهایؿ: هی ِ ّٔ ِۡ ُكّ   ًُ ِٞۖ ُؤََلٓءِ  ٱّللٍّ ةِل َهَٰٓ َٕ ٜۡمِ َذ ٌَ ّۡ َٜن َظِؽيساة  ٱ ُٛ ٌَ  ﴾ڮََل يََسةُهوَن َحۡى

 و ه٫ًٙٔ ٨هً٘ؿیي٘ وؽى که اوث ٌؿه چه قا هكؾهاو ىیا. اوث ؼؿا یوى ال ه٘ه: بگى» ]11الًىاء: [
 .«ٌٓىؾ؟ یي٘ وكٌاو

َلَُم لََعَ ََخٍْؿ/ »٨كهىؾيؿ:  آهؿه اوث که قوىل الله  ؾق ظؿید ٠بؿالله بى ٠٘ك و  ـْ ةُِِنَ اِْل
َلَةِ،  َٛاِم الهَّ ِ ، َوإ ُ ْن الَ إَِلَ إاِلَّ اّللَّ

َ
ََكةِ، وَاَْلِز، َوَن٬ِْم َرَمَيانَ َك٫َاَدةِ أ اوبلم بك پًس پایه بًا » 1«َوإِيَخاءِ الؾَّ

 و بكپا کكؾو ي٘ال و پكؾاؼحى لکات ه هیچ ه١بىؾ به ظ٭ی شم الله يیىثگكؾیؿه اوث: گىاهی ؾاؾو به ایًک
َد َظَذ ...»باٌؿ و ؾق قوایث هىلن آهؿه اوث که  هی يایى ل٩ٛ بؽاق« ی قهٕاو و ظس و قوله َأْن ُیَوحه

  .«اوبلم بك پًس پایه بًا گكؾیؿه اوث: بك ایًکه ؼؿاويؿ به یگايگی پكوحیؿه ٌىؾ و...» .«..اهللُ
ها، و ج٘اهی ایى هىاقؾ و هص٘ىٞ آو باٌؿ ایٟ و ٠باؾات و ه١اهبلت ي٘یلفا ج٩اوجی هیاو ٠٭ایؿ و ٌك

باًٌؿ، ال ؾیكبال ؾق  ؾیى اوبلم هی ٌىؾ. لیکى ایى ٠باؾات که ؾق وا٬ٟ شمئی ال ؾیى اوبلم ياهیؿه هی
ٌاو  هساه١كْ ج٘ىؽك و اوحهماء و ٠یبصىیی و ایكاؾ و جع٭یك ؾًٌ٘او اوبلم، ٠لی ق٤ن اؼحبل٨ات هً

                                                           
 ٓ.111-1/112ه٘او ٔ -2
ی٘او، باب بیاو هىلن، کحاب اإل و ؛1/81ٓٓ، ٨حط 1ٔٔ ٌ٘اقهی٘ايکن، اکن إی٘او، باب ؾ٠ا، کحاب اإليبؽاقبه قوایث  -1

 ٓ.132-2/130ٔ يٓ، يىو23ٔ ٌ٘اقهوبلم وؾ٠ائ٘ه ال١ٝام، قکاو اإلأ



 831  ی اعالهی فصل دوم: اثش اعحهضاء بش جاهقه

ؽكیب و ای که اهل العاؾ و ليؿ٬ه په ال ایًکه ٠٭ایؿ اوبلهی قا ویكاو ي٘ىؾيؿ، به جبىؾه اوث؛ به گىيه
اٌاقه ي٘ىؾ که يه به هىاشؿ و يه به ي٘ال  2جىاو به ؾقولیاوؾ٬ه هیکه ال ایى ليا ویكايی ٠باؾات قوی آوقؾيؿ

و ؾق وا٬ٟ اگك جبلي بكؼی ال والیاو ؾولث ایىبی و  ها اه٘یث ٬ائل يیىحًؿه و بكای آواه٘یث يؿاؾ
یا٨حی؛ و ایى آيها بىؾيؿ ٔؾولث ایىبی و ٠ر٘ايیٓ ٌاو هىصؿی قا ي٘ی٠ر٘ايی يبىؾ، ج٭كیبًا ؾق قووحاهای

و بلکه  جؽكیب آو بك آهؿيؿها ٔؾقولیاوٓ به وك٠ث ؾق پی ؿی قا بًا يهاؾيؿ. و لیکى ایىکه هىاش
های ظیىايات و چهاقپایاو ؼىیً جبؿیل ي٘ىؾيؿ و ظحی کاق به شایی قویؿه بىؾ که هىاشؿ قا به اِٙبل

ـاو هی حًؿ: ٨كیاؾ يمو گ٩ ؾاؾ، بؿو هی اگك یکی ال هىل٘اياو به قووحای ایٍاو ق٨حه و به آو هىاشؿ ق٨حه و ا
 .1آوقین٠ٔك٠ك يکىٓ ٠ل٩ث قا هی

یابین که ٠باؾات ٌك٠ی قا به ج٘ىؽك گك٨حه و اهل العاؾ و ليؿ٬ه قا هی 1ی او٘ا٠یلیه ه٘چًیى ؾق ٨ك٬ه
ها به شایی قویؿ که به اباظث هعكهاجی ه٘چىو ؼىاهكاو و که ظال ١ٌكای آوکًًؿ، چًاوهىؽكه هی

 ايؿ. ه٘چىو ي٘ال و قوله و ظس و لکات قوی آوقؾهؾؼحكاو و ج١ٙیل ي٘ىؾو ٨كائٕی 
 گىیؿ: ؾق ١ٌكی هی 1بى ٨ٕل ي٠ل

 دال یاااااا هااااااذه وافعاااااابی يخااااااذ
 

 وؽااااااااـی هزاریاااااااک  ااااااام اضااااااارب 
 

 هاااااااااصم يباـاااااااا يتاوفاااااااای كباااااااا
 

 یعااااااااارب يبـااااااااا يوهاااااااااذا كبااااااااا 
 

 ماضااااااای رشظااااااة يفاؽااااااال كابااااااا
 

 يوهااااااااذی رشیعاااااااة هااااااااذا افـبااااااا 
 

 ؾااااروض افصااااالة يؾؼااااد حااااط ظـاااا
 

 افصااااااااااقام و  یتعااااااااااا وحاااااااااااط  
 

 اذا افااااااـاس صاااااؾوا ؾاااااال تـفيضااااا
 

 وارشب وان صاااااااااااااّوموا ؾؽاااااااااااااع 
 

وٓ زورة افؼز يف یثرِب        وٓتطؾبي افسعي ظـد افصػا
1 
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و ایى  هاٌن به ٠هؿه گك٨حه اوثىاو و ٌاؾی کى. او قا پیاهبك بًیای کًیم ؾ٦ قا بكؾاق و بمو و بؽ»

ایى پیاهبك اوث که  باٌؿ. هك پیاهبكی ال ٌكی١حی بكؼىقؾاق بىؾه و ایى ٌكی١ِث  پیاهبك ٨كليؿاو ٠كب هی
و چىو قوله  گفاقؾيؿ، جى ٬یام يکى٨كْ بىؾو ي٘ال و قوله قا ال هى بكؾاٌحه اوث، چىو هكؾم ي٘ال 

 .«ؾق یركب قا لیاقت هکى و و١ی ٩ِا و هكوه قا ايصام هؿه و ٬بك پیاهبكگك٨حًؿ، جى بؽىق و بًىي. 
ت أوث، بكاوحی ایى لياؾ٬ه بك ٨كائٓ شكا ... بكاوحی چه وؽًاو بؿیهای وی و ؾیگك یاوه وكائی

پیؿا کكؾه و به اوحهماء و جى٘ؽك آو پكؾاؼحه و ایًچًیى ؾق ظبلل شلىه ؾاؾو آو ؾق هیاو هكؾم و هؿم و 
لب هكؾم به ایى هفهب، ال ه٘او ابحؿا پكچن ذیك گفاٌحه و به ؼا٘ك شفب و شؤها جویكايی و يابىؾی آو

ها بكای شفب ِالعاو و يیکاو ی بكؼىقؾ آو کًًؿ. و ایى ٌیىهجٍیٟ و پیكوی ال اهل بیث قا بلًؿ هی
ای ؾیگك اجؽاـ ي٘ىؾه و آو ایًکه: پكوحی، ٌیىهباٌؿ، اها ؾق هىقؾ بمقگاو و ههحكاِو ٌهىت و ٌهىت هی

ظٍی ه٘چىو ليا و لىاٖ ظحی يىبث به يمؾیکاو ؾقشه یک، ٨كیب آياو قا با هباض کكؾو ٌكاب و ٨ىا
گىيه هك آيکه ٌهىِت اقجکاب ایى ه١اِی و گًاهاو قا ؾاٌحه باٌؿ، يه ال قوی ؾیايث و ؾهًؿ و ایى هی
 گكؾؾ.  ؾاقی و بلکه به ؼا٘ك هع٭٫ گكؾايؿو ٌهىت ؼىیً، به ایى هفهب قوی آوقؾه و جٍىی٫ هیؾیى

 گىیؿ: یى ٬ّیؿه هیبى ٨ٕل ؾق پایاو ا ي٠ل
 كػساااااااک ادعرشاااااااغ يوٓ ـعااااااا

 

 يجـباااااااأؿاااااااربغ ومااااااان مااااااان إ 
 

 ؾااااااؽقف حااااااؾؾت هلاااااذا افغریااااا 
 

 بوصاااااااااارت ماحاااااااااارمة فااااااااااأل 
 

 فقااااااااس افغااااااااراس داااااااان ربااااااااهأ
 

 افاااااااااااااازمن ادجاااااااااااااادب ورواه يف 
 

 ٓ ـاااااااامء افسؿاااااااااءإومااااااااااخلؿر 
 

 1حااااااالل ؾؼدشاااااات ماااااان مااااااذه  
 

يمؾیکاو ٔؾقشه یکٓ و بیگايگاو، هعكوم هکى. چگىيه بكای ؼىیٍحى قا ال لفت بكؾو و ٠كووی با »
ؾهؿ و ؾق لهاو ؼٍکی  ٍث شم بكای آيکه پكوقي هیبیگايه ظبلل بىؾه و بكای پؿقت ظكام هىحی. آیا ِک 

  .«باقؾ ظبلل يیىث و آیا ٌكاب ه٘چىو آبی که ال آو٘او هیؾهؿ، يیىث.  آب هی
هایی ال ایى ٬بیل ال اهل بؿ٠ث ـکك ى، ي٘ىيهاوحهماء به ؾی های ِىقت و ؾق باب اول ؾق هبعد

که وی چىو ؾیؿ هكؾم ؾق قول  ٌكن ي٭ل ي٘ىؾه، بیاو کكؾینأبى  ةال ذ٘ا٬ ةقا که ابى ٬حیبه گكؾیؿ و آيچ
کكؾيؿ به بكؼی ال یاقاو ؼىؾ گ٩ث: ش١٘ه به ؼا٘ك جكن ال ٨ىت ٌؿو ي٘ال ش١٘ه با ٌحاب ظكکث هی

ای ایى ٬كیٍی ایى ٠كبی ٔو ؾق يىؽه»ؼكها؛ وپه با ج١صب گ٩ث:  بًگكیؿ به ایى گاوها، بًگكیؿ به ایى
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 .2«اوث؟اوثٓ با هكؾم چه کاق کكؾه  آهؿه اوث که ه٭ّىؾ وی قوىل الله 
جكؾیؿی يیىث که ه٘چىو ایى وؽًاو پىث و ٨كوهایه ؾق ي٩ىن هىل٘اياو و بىیژه بك ٠ىام الًان و 

ایى ا٨حكاء ليًؿه، بك ٠لیه پیاهبك اوبلم ؾهاو گٍىؾه و به گىيه چىو اهرال و ایى گفاقؾی هكؾم اذك هیجىؾه
ج٘ىؽك و اوحهماء قوی آوقؾ، ایى اهك ايؿک ايؿک هًصك به جكک ایى ١ٌیكه ال ١ٌائك اوبلم ٔی١ًی ج١ٝین و 

آیًؿه بك هبًای  هایهباالجی يىبث به آو و يیم ٠ؿم جكبیث يىلاه٘یحی و بیٓ و بیجکكین قوىل الله
ذیك بىمایی ؾق ؤگكؾؾ، به ویژه ایى اهك جٌاو هیو واال بىؾو شایگاه و هًملث آو ؾق ي٩ىن یكهج١ٝین ایى ١ٌ

ها قا ٠ا٬بلو و و آو ی، يگاهی هبال٥ه آهیم ؾاقيؿچًیى اٌؽاِيٍیًی ؾاقؾ که به گیك و ٠ملثا٨كاؾ گىٌه
بؿاو و ليؿگی ؼىؾ قا  و ؾق ه٭ابل کىايی قا که ال وًث يبىی پیكوی ي٘ىؾه بیًًؿاهل ؼكؾ و ٠٭بليیث هی

کًًؿ های يؽىحیى ليؿگی هیؾايًؿ که هًىل ؾق لهاو، ظٍىیه و يّىَ گكایاو هكجص١ی هیایًؿهمیى ي٘
ها و ج٘اهی ایى هىاقؾ ؾویىه ها ؾاقيؿ.ىقؾ آوو چًیى جّىقی ؾق ه یچ ِوًؽیحی با وا٬ٟ ه١اِك يؿاقيؿو ه

کًؿ؛ و ال ها جبلي و کىًٌ هیجع٭ی٫ آوهای ٌىم و جعكی٩اجی اوث که اهل کبلم ؾق پی و ي٭ٍه
ها ال آيچه ؾق هحب١یى و پیكواو وًث يبىی ؼكؾه يگك٨حه و ٠یبصىیی و ایكاؾ يگك٨حًؿ هگك بؿیى وبب که آو

ها ها قا پفیك٨حه و بؿاوايؿ، پیكوی کكؾه و با ؾل و شاو آو٠ًىاو ي٘ىؾه کحاب الله آهؿه و قوىل الله 
های جؽكیب و هؿم و ویكايی و ج١ٙیل و جعكی٧ بك ٠لیه ها کلًگ٘چىو آوو ه ايؿی ٠٘ل پىٌیؿهشاهه

ً پكوؾقگاق شهايیاو قا یا٪ ذًا و وحگىيه بىؾيؿ که اوحع٭او ایى و ٌكی١ث الله ٠موشل بلًؿ يکكؾيؿ ؾیى
َٖ ﴿ یا٨حًؿ: ِ ِِٔ٘يَ  ّٔ ۡؤ ُٕ ۡ ْ  ٱل ُؽوا َٛ َٰ ة َع َٔ  ْ ٜا َ رَِصةل  َضَؽًُ ٖ  ٱّللٍّ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٕ ِٙ  وَ ُٙ َقَْۡي َۡج ََ ٖ  ۥًَََضَٰ  ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ َو

ٜاْ َتۡجِؽيَلا  ُ ل ة ثَؽٍّ َٔ ۖٞ َو ُؿ ـِ  ايؿبىؾه قاوث ؼؿا با که هىحًؿ یهكؾاي هًاوئه اویه ؾق» ]11ظماب: األ[ ﴾ٷيَجَذ
 میي یو بكؼٓ ايؿؿهیوكکٍ ٌهاؾت و ٌكبثٔ ايؿبكؾه بىك قا ؼىؾ ٘اویپ یبكؼ. ايؿبىحه او با که ی٘ايیپ ؾق
 كییج٥ گىيه چیه آياوٓ. کكؾ ؼىاهًؿ نیجىل ىیآ٨ك شاو به قا و شاو گكؾؾیه ٫یق٨ ٫یجى٨ یک جأ ايحٝاقيؿ ؾق

 .«ٓايؿيکكؾه ؿایپ ؼىؾ کاق ؾق یو جململ ايعكا٦ ىیو ک٘حكٔ ايؿيؿاؾه ؼىؾ ٘اویپ و ٠هؿ ؾق یلیو جبؿ
کًًؿ که پكوحی شؿیؿ جىِی٧ هیؾیًاو و ظؿاذیىو، ٠باؾات ٌك٠ی قا به بثبكاوحی بىیاقی ال بی

ی ه٘او هیچ وًؽیث و ه٘گىيی و هٙاب٭ث و ِبلظیحی بكای ٬كو بیىحن يؿاقيؿ، بلکه جًها ٌایىحه
و اوبال ٠ّىق بؿوی و ابحؿایی بىؾه اوث. ظحی که کاقٌاو به شایی قویؿه که لبان ٌك٠ی که ؾق آ

بالیچه ا٨کاق و يیم ؼىقؾو با ؾوث قاوث و ؾیگك وًى ذابث و ِعیط يبىی قا به ج٘ىؽك گك٨حه و  يیىث
... ال شىهك که ظاوی اِل و »گىیؿ: اي هیها ؾق وؽًكايیؾهًؿ، یکی ال آوپىث ؼىیً ٬كاق هی

                                                           
 .18 :ویل هؽحل٧ العؿید، َؤج -2



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     831

  

که  ًاوچ ؛ٌىيؿو ٤ك٪ هی ايؿ جا ایًکه ؾق ظىاٌی ٤ك٪ ٌىيؿباٌؿ، ؾوث کٍیؿهاوان و هباؾی هی
اهیث پىٌیؿو شلباب و ايؿ، ٤ك٪ ؾق چه چیمی؟ٕ ؾق جعكین یا کكو٩ايه جا به اهكول ؾق آو ٤ك٪ ٌؿهؤهح

وقت ٤فا ؼىقؾو با ؾوث قاوث و کكاهث اوح١٘ال ٬ا٫ٌ و و ٔك هاکىجاه بىؾو لبان جا باالی ٬ىلک
ث یا جعكین چًگال و چا٬ى و اوحعباب لیىیؿو ايگٍحاو و کكاهث يىٌیؿو آب به ِىقت ایىحاؾه و کكاه

پكؾاليؿ، ه٘چىو بعد شٍى یو ایى شؿای ال هىائل ؾیگكی اوث که بؿاو ه ٤فا ؼىقؾو بك قوی هیم؛
 .2«ٓ و جىول به اولیاء و ِالعیى٠لیهوبلههواللهِلىاتىلؿ گك٨حى بكای قوىل الله ٔج

های ذابث و ِعیط يبىی گكؾآوقؾه، ه٘چىو کىجاه بىؾو لبان جا باالی آيچه قا ایى وؽًكاو ال وًث
اوث و وًِث لیىیؿو ٠٘ل ٌیٙاو  - که ؼبل٦ ایى ٠٘ل -و ٤فا ؼىقؾو با ؾوث قاوث  ها٬ىلک

گىیؿ، هیچ ها وؽى هیکه وی چًاو ؾق هىقؾ آو ظّىل بكکث ؾق اول ٤فا یا آؼك آو، ايگٍحاو بكای
هك  باًٌؿ؛ بًابكایىهی های قوىل الله ها ال قهً٘ىؾها و هؿایثهىل٘ايی ک٘حكیى جكؾیؿی يؿاقؾ که آو

که ایى وؽًكاو ؾق  و اوحهماء وقلؾ ه٘چًاوها ج٘ىؽك گیكی ي٘ىؾه و بؿاوها ٠یبصىیی و ؼكؾهآيکه ال آو
ؼىايًؿ، به ايحٍاق آو پكؾاؼحه و چًیى ٠٘ل ي٘ىؾيؿ، قا هیىؾ و ایى قولياهه که ِؿها ي٩ك آووؽًكايی ؼ

ذیك ؤی اول جؾقظ٭ی٭ث ؾقو٢ و اجهام بمقگی قا بك ؼؿاويؿ هح١ال بىحه اوث؛ و ج٘اهی ایى هىاقؾ ؾق وهله
ها قا ؾق ٬لىب و ج٘ىک به آو گفاقيؿی ؾوم بك ایى وًى و آؾاب هیلهبىمایی بك اهل اوبلم و ؾق هكظ

-ها ؾق هىقؾ ایى وًى و آؾاب، ؾیگك هك آيکه بؿاوچكا که با ایى یاوه وكائی ؛گكؾايؿهىل٘اياو ١ٔی٧ هی

و با ایى ٌیىه اوث که  گیكؾ.ها ٬كاق هیی لباوی ٠٘ل بپىٌايؿ هٕعکهها ج٘ىک شىحه و شاهه
ؾًٌ٘او اوبلم به ویكايی و يابىؾی ٠باؾات و وًى و آؾاب ٌك٠ی ؾق هیاو هىل٘اياو و ال قیٍه بكکًؿو 

 یابًؿ. ی اوبلهی ؾوث هیها ال هیاو شاه١هآو

 ی چهاسم: دس جهاد لهأهغ
قا یکی ال ٠ل٘ا آوای که بكؼی ال گىيهگاه واالیی بكؼىقؾاق اوث، بشهاؾ ؾق اوبلم ال هکايث و شای

شهاؾ قکًی ال اقکاو »گىیؿ: هـٓ هی 2113ايؿ؛ ٌیػ هع٘ؿ بى ٠بؿاللٙی٧ ٔهحى٨ای اقکاو اوبلم ٌ٘كؾه
 و قوىل الله .1«اوبلم اوث که بؿوو آو، اوحىاقی بكای اوبلم و ٬ىاهی بكای ٌكائٟ آو يؽىاهؿ بىؾ

کًؿ که: ها ه٘كاه ى شبل قوایث هیی ق٨یٟ اوبلم بكٌ٘كؾيؿ، ظاکن با وًؿي ال ه١اـ بشهاؾ قا ٬له

                                                           
ٌیػ: ٠ىْ ، 11-11 :وبلم، َهیماو اإل ي: العؿاذة ٨به ي٭ل الهـ،  8/22/2108ٓ ٨ی 1118ِعی٩ة الیىم، ٠ؿؾ ٔ - 2

 .يال٭كي
 ٠بلهة ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون. :ٓ ش1/21ٟ٘الؿقق الىًیة ٔ -1
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ْمِؽ »به هى ٨كهىؾيؿ:  بىؾین که قوىل الله  ٮی جبىؾق ٤موه قوىل الله 
َ
ِس اَْل

ْ
َٝ ةِؽَأ حُ

ْ
ْجَتأ

َ
إِْن ِكْئَج أ

٨َا٩٤ِِ  ـَ گاه هین اهىق و وحىو اوبلم و ٬لهأاگك بؽىاهی جى قا ال ق» «وََخ٬٥ُِدهِ َوِذْرَوةِ  قاوی « ي٘این؛اي آ
ا َخ٬٥ُُدهُ »٨كهىؾيؿ:  گىیؿ: گ٩حن: بله یا قوىل الله، قوىل الله هی َّ٤

َ
ََلُم، وَأ ـْ َ٘اْْلِ ْمِؽ 

َ
ُس اَْل

ْ
ا َرأ َّ٤

َ
أ

٫َادُ  ِ
ْ
َ٘اجل ٨َا٩ِ٤ِ  ـَ ا ِذْرَوةُ  َّ٤

َ
ََلةُ، وَأ ی ق٨ی١ً شهاؾ ن اهىق، اوبلم اوث و وحىيً ي٘ال و ٬لهأاها ق» «َ٘الهَّ

 .2«اوث
ای ؾق کحاب الله و وًث يبىی ـکك گكؾیؿه ه، ٨ٕایل بىیاق و پكاکًؿهو ؾق باب شهاؾ ٨ی وبیل الل

 باٌؿ. ها ي٘یاوث که اکًىو شای بعد و بیاو ج٩ّیلی آو
چكا که با بیاو اهؿا٦  ؛لیکى ٌایىحه اوث جا ؾق ایى هبعد به اهؿا٦ شهاؾ ؾق اوبلم اٌاقه کًین

ىٟٔ ؾق ج١ٙیل ایى ٨كیٕه بكای ها قوٌى و شهاؾ، هىٟٔ گیكی اوحهماء کًًؿگاو ؾق ٬بال آو و اذك ایى ه
 گكؾؾ؛ اها اهؿا٦ شهاؾ: وأط هی

و بیكوو آوقؾو هكؾم ال ٠بىؾیث و بًؿگی  ا و جًها بكای ؼؿاويؿ هح١ال باٌؿها جًهبًؿگی ايىاو -2
بًؿگاو به وىی ٠بىؾیث و بًؿگی کكؾو بكای پكوقؾگاق بًؿگاو و يابىؾ ٌؿو ج٘اهی ٘ىا٤یث 

  .1ؾق لهیى قوی لهیى و کاهً ٨ىاؾ
آوقيؿ، جا هایی که بك وك هىل٘اياو هیها و ببل و هّیبثها و ٨حًهؾ٨ٟ اـیث و آلاق و ٌکًصه -1

و ایى اِل بمقگ قا ٬كآو کكین ه٭كق  .ٌاو ٨كاهن گكؾؾایًکه اهًیث شايی و هالی و ٠٭یؿجی بكای
َ٘حُ وَ ﴿ ٨كهایؿ: هی ؾاقؾ آيصا کههی ّۡىِۡذ َٖ  ٱ ِٔ َشؽَّ 

َ
ى أ ِِ ۡذ ٌَ

 بؿجك کٍحى ال ٨حًه» ]232الب٭كة: [﴾ٱّۡ
ی گىيه ٬كآو کكین، ج١ؿی و جصاول بك ٠٭یؿه و اـیث و آلاق به هىشب آو و ٌکًصهىیو ا .«اوث

قا بؿجك و ٌؿیؿجك ال ج١ؿی و جصاول بك ظ٫ ظیات هك ٌؽُ ه١ك٨ی اهل آو به ؼا٘ك آو
 .1ي٘ایؿ هی

ک٩اق، جا ایًکه يٝام اوبلهی ؾق پا ي٘ىؾو ؾولث اوبلهی و ظ٘ایث و ظ٩اٜث ال آو ال ٌك  بك -1
 .1قوؿگىيه ج٘اهی بٍكیث به و١اؾت هیو ایى ای ا٬اهه گكؾؾلهیى بؿوو هیچگىيه ه١اقٔه

و بىیاقی ال اهؿا٦ ؾیگك که ـکك يگكؾیؿ، ٤كب ِلیبی قا بك آو ؾاٌحه جا ؾق بكابك  بكاوحی ایى اهؿا٦
                                                           

 ٓ، و٬ال الفهبی ٨ی الحلؽیُ: ٠لی ٌكٖ البؽاقی وهىلن.1/18ٓ، 1101ٔکحاب الصهاؾ، بك٬ن ٔ -2
 ، للٍیػ الؿکحىق: ٠لی ال١لیايی.211-211هاؾ ٨ی يٍك الؿ٠ىة االوبلهیة.. َ اه٘یة الص -1
 .211-211ٓ واه٘یة الصهاؾ، َ 2/111ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو٘كی٫ الؿ٠ىة  -1
ٓ، 132-2/113ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو، وايٝك: ٘كی٫ الؿ٠ىة 211-211اه٘یة الصهاؾ ٨ی يٍك الؿ٠ىة االوبلهیة، َ  -1

 ٓ ؾ. هع٘ؿ ؼیك هیکل.112-2/111والصهاؾ وال٭حال ٨ی الىیاوة الٍك٠یة ٔ
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ی جبلي ؼىیً قا ؾق قاوحای هؿم و ویكايی و شهاؾ ایىحاؾه و به جعكی٧ و هباقله با آو قوی آوقؾ و ج٘اه
ی اوبلهی و قیٍه کى ي٘ىؾو و بكکًؿو آو ال هیاو هىل٘اياو به کاق اگك بحىايؿ ظف٦ آو ال هیاو شاه١ه

ؾايًؿ که ٬ىت هىل٘اياو ؾق اوبلم و ٬ىت و چكا که ؼىب هی ؛وقليؿگك٨حه و ال ک٘حكیى جبلٌی ؾقی٣ ي٘ی
ای باٌؿ. ا١ٌیا بىهاو ؾق ه٭الهی الله ؾق وكاوك لهیى هیی کل٘ه٬ؿقت اوبلم ؾق شهاؾ به ؼا٘ك ا٠بل

... و ال »گىیؿ: هًحٍك ي٘ىؾه هی« يوبلهال١الن اإل»ی ٓ که هصلهٔالحًّیكیة« ةالحبٍیكی»جعث ٠ًىاو 
 .2«باٌؿش٘له اوباب جكن و وظٍث ایى اوث که یکی ال اقکاو ایى ؾیى شهاؾ هی

ی بكای ویكايی و هؿم ایى ٨كیٕه که ؾق وا٬ٟ بك پا ؾاٌحى آو، ا٬اههبكاوحی ال ؾیكبال، ؾًٌ٘او اوبلم 
گىيه ٌبهاجی ای ؾقی٣ يىقلیؿيؿ و ایىؾیى اوث، به پا ؼىاوحه و ؾق ایى قاوحا ال ایصاؾ هكگىيه ٌبهه

 جىاو به ٌبهات ـیل اٌاقه ي٘ىؾ: ايؿ که به ٠ًىاو ي٘ىيه هیپیكاهىو آو ٌایٟ کكؾه
قا ؾلیل بك ٜلن و وحن و جعث ٨ٍاق ٬كاق ؾاؾو گیكی ال ٬ايىو شمیه که آوال٧ٓ ٠یبصىیی و ؼكؾه

 .1کًًؿهای هفهبیٓ ٠ًىاو هیٔا٬لیث
گاهی لؾه و چًاو اٜهاق  اها ؾق ایى ایكاؾ و ايح٭اؾ، ؼىؾ ٩٤لث وقلیؿه یا ایًکه ؼىؾ قا به ٩٤لث و ياآ

ايىيی ؾق ه٭ابل ب٭ای ک٩اق اهل کحاب و ؾايًؿ که اوبلم پكؾاؼث شمیه قا به ٠ًىاو ٬ؾاقيؿ که گىیا ي٘یهی
ها، هىل٘اياو قا و ؾق وا٬ٟ با ایى پكؾاؼث شمیه ال وىی آو ٌاو ه٭كق ي٘ىؾه اوثؾیگك ک٩اق بك ؾیى

-گیكؾ، ال آوهایی که بك ٠لیه وكلهیى اوبلهی ِىقت هیها ؾق شًگهکل٧ ي٘ىؾه جا بؿوو هٍاقکث آو

 -که اوبلم با ا٬لیات ؼىیً ىايیى بٍكی اهكولی چًاوها ؾ٨اٞ ي٘ایًؿ، بكاوحی کؿاهیى ٬ايىو ال ٬
 ي٘ایؿ. کًؿ، با ا٬لیات ؼىؾ چًیى ج١اهل ؾاٌحه و بكؼىقؾ هیبكؼىقؾ هی - ه٘چىو اهل ـهه

باٌؿ، ايؿ، واقويه شلىه ؾاؾو شهاؾ و جعكی٧ آو هیبٓ ال ؾیگك ٌبهاجی که ؾق ایى قاوحا هٙكض کكؾه
لوق و و واؾاق و اشباق ي٘ىؾو هؽال٩او به پفیك٨حى اوبلم، ايحٍاق  گىیًؿ: اوبلم با ٌٍ٘یك وآيصا که هی

که اهل ، يه چًاواوثگىيه اوبلم هًحٍك گكؾیؿ، جًها ؾلیلً ه٘او لوق و ٌٍ٘یك یا٨ث؛ و ایًکه ایى
ايؿ که ايحٍاق اوبلم به وبب اوحىاقی و ٬ىت اؾله و بكاهیى و کحاب هؿایحگك بىؾه اوث، اوبلم گ٘او بكؾه

 گىيه يبىؾه اوث. هكگم ایى
ی کحابی که ؾق قؾ هىائل و ٌبهاجی که قا ؾق ه٭ؿههله اٌاقه ي٘ىؾه و آوؤبؿیى هى ٠بلهه ابى ٬ین 

هىائلی چًؿ که »گىیؿ: ي٘ىؾيؿ، هىقؾ بكقوی ٬كاق ؾاؾه و هیی هكؾم هٙكض هیيّاقی بكای ٠ىام و جىؾه
به ؾوث ها قویؿه اوث که چىو آو  ايؿ،بكؼی ال ک٩اق هلعؿ بكای بكؼی ال هىل٘اياو هٙكض کكؾه

                                                           
 ، لصبلل ٠الن.٬11اؾة ال٥كب ی٭ىلىو.... َ  -2
 ، اظ٘ؿ ابىلیؿ.11-11ايٝك: الهصىم ٠لی االوبلم ٨ی الكوایات االؾبیة، َ  -1
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گاهی اللم بكؼىقؾاق يبىؾه جا با پاوػ ؾا و ؾق  ؾو به وی، ؼىیٍحى قا آقام گكؾايؿهىل٘او ال ٠لن کا٨ی و آ
وق ٌؿو به وىی گىيه گ٘او بكؾه که با ظ٘لهو ایى ؾی که بك او ٠اقْ گكؾیؿه، يیا٨حهوا٬ٟ ؾوایی بكای ؾق

کًؿ، بؿو ظ٘له وق ٌؿه و گ٩حه اوث: ایى پاوػ ٔهىائلی هؿاوا هیوی، ؾقؾ ؼىیً قا الحیام بؽٍیؿه و 
باٌؿٕ و ؾق ه٭ابل کا٨ك گ٩حه اوث: قاوث گ٩حًؿ ؾووحاو و یاقاو ها که ؾیى اوبلم که هٙكض ي٘ىؾیٓ هی

گىيه با ایى ايؿیٍه ٔاقب و هٕكوب جًها با ٌٍ٘یك و يه کحاب و ؾلیل و بكهاو، ايحٍاق یا٨حه اوث. و ایى
 .2«ؿه و ؾلیل و بكهاو و ظصث هیاو ٘الب و هٙلىب ٔایٟ گكؾیؿكؾیؿه و ال یکؿیگك شؿا ٌپكاکًؿه گ

های بیٍحك و بیٍحكی قا ٌاهؿ هىحین که بكین، کیؿ و هکكها و ؾویىهيیم ؾق ٠ّكی که به وك هی
 چگىيه ؾق قاوحای هؿم و ویكايی و واقويه شلىه ؾاؾو ظ٭ای٫ و جعكی٧ آو بكياهه قیمی ٌؿه و چگىيه بك

که ذیك ؼىیً قا ي٘ایاو کكؾه اوث چًاوؤايؿ، جهىل٘اياو به وبب جؽل٧ ٠٭یؿجی و ای٘ايی که ؾاٌحه
ی ووایل و ابماق ا٘بلٞ ؾق ٠كِه - ه٭ّىؾم واقويه شلىه ؾاؾو شهاؾ و هؿم و يابىؾی آو -ٌیىٞ ایى اهك 

ىؾ؛ و ؾق ؼبلل ایى ٌقوايی وهن بىمایی قا به ؼىؾ اؼحّاَ ؾاؾه و به وٟ٘ و يٝك ه٘گاو قوايیؿه هی
ووایل و ابماق ا٘بلٞ قوايی و جبلی٥اجی ؾق ببلؾ ٤كب، پیکاو اجهام قا به ؾقو٢ و ا٨حكا به وىی اوبلم يٍايه 

ها شهاؾ اوبلهی و هىل٘اياو قا جكویىث و ؼىيكیمايی ه١ك٨ی ي٘ىؾه هایی که ؾق آوگك٨حه و با پؽً ٨یلن
کًٍؿ؛ ایى بكیٙايیاوث باًٌؿ به جّىیك هیوق هیکه ٌٍ٘یك به ؾوث ؾق پی يٍك اوبلم با ٌٍ٘یك و ل

های هح٘اؾی ا٬ؿام به واؼث ٨یل٘ی جعث که با هؿ٦ ه٩ًىق ي٘ىؾو اوبلم ؾق يمؾ ٤كبیاو ؾق ٘ىل وال
ها شلىه ي٘ایؿ، به وه آي٘ىؾه جا ایًکه جّىیكی ؾگكگىو ال اوبلم و هىل٘اياو ب« وبلموی٧ اإل»٠ًىاو 

ٌاو، هكؾهايی ٠٭ب هايؿه و هكجصٟ و او قا به ؼا٘ك ج٘ىک به ؾیىویژه به ؾيبال آو اوث که هىل٘اي
هايؿگی ه١ك٨ی ایى ؾیى قا وكکٍی و اقجصاٞ و ٠٭بی ج٘ىک به وكکً يٍاو ؾهؿ. و ؾق وا٬ٟ يحیصه

 .1کًؿ
کًًؿ؛ کی٘ىو بلکه کاقٌاو به شایی قویؿه که اوبلم قا به شفام و ؼٙكی بكای بٍكیث جىِی٧ هی

اوبلم شفاهی اوث که هیاو هكؾم هًحٍك گكؾیؿه و »گىیؿ: هی «شالمبا وفوجقا اإل»هىحٍك٪ ؾق کحابً 
هىلًاک و جكوًاک ظ٘له و یىقي وؽحی بك آياو آوقؾه و بىیاقی قا ال پای ؾقآوقؾه اوث، بلکه آو هكٔی 

و  ج٩اوجی و ؾق وا٬ٟ شًىيی وكگكؾاو کًًؿه اوث که ايىاو قا به جًبلی و کىالث و بی و ٨لس کًًؿه اوث
آوقؾ جا ایًکه او قا به وىی ؼىيكیمی و و ال وىحی و جًبلی و کىالث وی قا ؾق ي٘ی کٍايؿق٤بحی هیبی

کٍايؿ و ٬بك هع٘ؿ ؾق وا٬ٟ هًبٟ بك٬ی اوث که ها و ٬بائط هیا٠حیاؾ به ایى ٠٘ل و اقجکاب ج٘اهی لٌحی
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 ٌىيؿ که پایايی يؿاقؾیىايگی هیگىيه ؾچاق چًاو شًىو و ؾو ایى کًؿشًىو قا ؾق وك هىل٘اياو اقوال هی
کًًؿ که با ٘بٟ والن ؾق جٕاؾ اوث، ه٘چىو ها پیكوی هیو به ٠اؾات و قوىهی ه١حاؾ گٍحه و ال آو

قظ٘ی و کكاهث و ج٩ًك ال گىٌث ؼىک و ٌكاب و هىوی٭ی؛ بكاوحی اوبلم آهؿه جا با ؼٍىيث و بی
ؿ: هى بك ایى باوقم که بایىحی یک پًصن گىی... جا آيصا که هیها بایىحؿ وًگؿلی، ؾق بكابك لفت

و يیم بایىحی ک١به ویكاو  های وؽث و ٘ا٬ث ٨كوا ي٘ىؾهىل٘اياو قا يابىؾ کكؾه و ب٭یه قا ه٥ٍىل به ٥ٌل
  .2ق ٬كاق ؾاؾه ٌىؾوشىؿي ؾق هىله لىگٍحه و جؽكیب ٌىؾ و ٬بك هع٘ؿ و 

قا که ال هًهس اوبلم ٨اِله بیًین ؾًٌ٘او اوبلم ظكکات و هًاهس هًعك٨ی و ال ایًصاوث که هی
يهًؿ، ايؿ، پایه گفاقی کكؾه و ؾق هیاو هىل٘اياو بًا هیگك٨حه و قاه و قوٌی ؾیگك بكای ؼىؾ اؼحیاق کكؾه

ه١كو٦ و هایی که جىشه به شهاؾ و اهك به ه٘چىو ِى٨یه و قا٨ٕه و بابیه و بهائیه و ٬اؾیايیه و ؾیگك ٨ك٬ه
گىيه ؾًٌ٘او اوبلم هیؿاو قا بكای ایى ظكکات و ایى ؾهًؿیث ي٘یاه٘ها ويهی ال هًکك يؿاٌحه و به آ

های اوبلهی، اهكوله که ؾق بىیاقی ال وكلهیى ه٘چًاو – ی اوبلهی بال گفاٌحهویكايگك ؾق هیاو شاه١ه
گىيه ايؿک ايؿک به ٨اوؿ کكؾو و جؽكیب آو ال جا ایى -قو هىحین های هًعك٦ و کسٌاهؿ ایى ٨ك٬ه
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 باٌؿ، ه٘چًاو که الله ٠موشل ؾق هىقؾ گفٌحگاو وی ٨كهىؾيؿ:جىلی و ظىاؾت و ٠ؿاوت وی هیبكؼاوحه ال کیًه
ِِ  َوهٍّ ﴿ ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ سرِي   َُِتَٰتِ ََ ِٛٓ ٱّۡ ُٗىِك

َ
ٖۡ ِقِ٘ؽ أ ِ ّٔ ا  ةًرا َظَكؽا ىٍّ َُ  ۡٓ ُِس ٖۢ َبۡكِؽ إِيَؿَٰ٘ ِ ّٔ ٜۡ يَُؿهَّوَُٗسٓ  َ  [23الب٭كة: ] ﴾...ل

که ؾق وشىؾٌاو قیٍه ؾوايؿه اوث، آقلو ؾاقيؿ اگك بٍىؾ ٌ٘ا قا ب١ؿ  یظىؿ و کقٌ یال اهل کحاب، ال قو یبىیاق»
ٖۡ  ٱۡۡلَۡنَغةٓءُ ًَۡؽ ثََؽِت ﴿ ٨كهایؿ: و يیم هی« که ؾاٌحیؿٕٓ یال پفیكي ای٘او بالگكؾايًؿ ٔبه شايب ک٩ك وبه ظال واب٭ ِٔ

 ٗۚ ۡزَبُ
َ
ٓۡ أ ُٚ ة َُتِِۡف ُضُؽوُر َٔ ٓۡ َو ِٛ ِ َٰٚ ـَ وۡ

َ
و آيچه ؾق ؾل ؾاقيؿ  ل ؾهاو آياو آٌکاق اوثا یؾًٌ٘ايگ» [221آل ٠٘كاو: ] ﴾أ

جىل، ايکاق وقلیؿه و ٠ًاؾ کكؾه و قاه ایى هىحٍك٪ کیًه یبكاوحٓ«. واليؿیکه ٜاهك ه یبمقگحك اوث. ٔال بؿوگالیهائ
گىيه اٜهاق يٝك، ؾق وا٬ٟ اِىل بعد ٠ل٘ی قا به و با ایى و ظ٭ای٫ قا واقويه شلىه ؾاؾه اوثلصبالی قا ؾق پیً گك٨حه 

و بكجكی ؾیى اوبلم و ج٘ؿو اوبلهی بك اقوپا و ایًکه اقوپا به يىق و قوًٌایی ؾوث يیا٨ث هگك ال  ؾیىاق کىبیؿه اوث
ج٘اهی که پیًٍیاو جى ؾق اقوپا و ؾق ٬كوو جاقیک ووٙی ؾق ٘كی٫ ٨كليؿاو هىل٘یى، قا ايکاق ي٘ىؾه اوث، ؾقظالی

لؾيؿ، جا ایًکه ؾق آو ؾوقاو ٨كليؿاو شاهل ه٥كب لهیى ا هیشهايؿگی به وك بكؾه و ؾقهای ظیات، ؾق اوز ٠٭ب٠كِه
ها ؾقن گك٨حه و ویكاب گٍحًؿ؛ ظال جى ای و ال ج٘ؿو آو ؿاو هىل٘یى ٠لن و اؾب آهىؼحًؿبه ايؿله آهؿه و ال ٨كلي

ج٘ىؽك گك٨حه قا به  والىبلمالّبلة٠لیهکًی و پیاهبك اوبلم جىل ؾیى اوبلم قا به شفام و شًىو جىِی٧ هیهىحٍك٪ کیًه
ی١ًی ٨كليؿاو هىل٘یى، کٍحه ٌؿه و با٬ی ه٥ٍىل به  ؛قايی که بایىحی یک پًصن اواجیؿ ٤كب کا٨كو چًاو ظکن هی

ٌٖ ﴿ ؼكؾی يیىث.های ٘ا٬ث ٨كوا گكؾيؿ، آیا ایى وؽًاو شهل و ظ٘ا٬ث و و٩اهث و کن٥ٌل َتَٰ ۡٛ ٍَ َفََٰؾا ُب َ٘ ُقۡجَدَٰ
  ٓ ي ـِ  .«اوثٕ یوبعاو اللهٕ ایى بهحاو بمقگ»  [28الًىق: ] ﴾َٰق
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ها و ٠ًاِك واالی اوبلهی ه٘چىو شهاؾ، کكؾو هىالیى و ه٩اهین آو و جعكی٧ اقليؾوقو و واقويه 
 .2ه٥ٍىل گكؾيؿ

های بیًین که ؾًٌ٘او اوبلم و به ؼّىَ هىحٍك٬او چگىيه به وىی شًبًاها ؾق ه٭ابل هی
هًکك اِبلظی ول٩ی که ایى ؾیى قا با  ج٘ام ٌ٘ىلیث آو ٨كاگك٨حه و پكچن شهاؾ و اهك به ه١كو٦ و يهی ال 

. ٌیػ ٠ابؿ ٠بؿالىهابه٘چىو ؾ٠ىت اهام هع٘ؿ بى  ؛کًًؿايؿ، هصىم آوقؾه و ظ٘له هیبكا٨كاٌحه
.. به ویژه بك ؾ٠ىت ٌیػ هع٘ؿ بى هىحٍك٬او به ٌؿت هصىم آوقؾيؿ، . بكاوحی»گىیؿ: هی يو٩یاي

و ایى به ؼا٘ك اهكی اوث که ایى ؾ٠ىت قا هح٘ایم ي٘ىؾه اوث و ایى هصىم وكوؽحايه به  ٠بؿالىهاب
باٌؿ، ؼا٘ك اظا٘ه و هىٌیاقی ایى ؾ٠ىت ؾق قاوحای ظ٩اٜث ال ایى ؾیى، بؿوو ج٥ییك و جبؿیل آو هی

چكا که جّى٦ و  ؛کًؿؾق ایى قاوحاوث که هفهب جّى٦ و يیم هفهب ٠٭بليیث قا به ٘ىق هٙل٫ قؾ هی
ٌاو و ها و به ا٨ىاق گك٨حى٭بليیث ؾق وا٬ٟ وحىقايی هىحًؿ که ج٩کك اوحٍكا٪ با وىاق ٌؿو بك آو٠

٥ییك ٠٭یؿه و ها به هك وىیی ال ٠الن اوبلهی، ؾق قاوحای قویؿو به اهؿا٨ً ؾق جظكکث ؾاؾو آو
 .1«گكؾيؿهًؿ هیها اوح٩اؾه ي٘ىؾه و بهكهٌكی١ث، ال آو

هایی به اون اوبلمٓ به جململ به ؼؿهث گك٨حى چًیى ظكکات و ايؿیٍهگىيه ؾًٌ٘او اوبلم ٔبا و ایى
ٌكایٟ اوبلم ؾق يٝك هىل٘اياو ؾوث یا٨حه و ؾق وا٬ٟ ال اه٘یث و هًملث ٌكایٟ اوبلم ؾق ؾیؿگاه 

ؾق اظاؾید بىیاقی بؿاو اٌاقه  ی شهاؾ که قوىل الله کاهؿ، به ویژه ٌكی١ث و ٨كیٕههىل٘اياو هی
گىيه کاقٌاو به شایی قویؿه که ك ٨ٕل آو آگاه ي٘ىؾه و بؿاو جٍىی٫ کكؾيؿ. و ایىي٘ىؾيؿ و اهث قا ب

ؾهًؿ و ؾق قاوحای جع٭ی٫ آو و ؾ٨ٟ ـلث و ؼىاقی ال هىل٘اياو به هىل٘ايايی قا که يؿای شهاؾ وك هی
ـیل وکًًؿ به بًیاؾگكایايی که ؾق پی اهؿا٦ و هّالط ؾيیىی هیی آو، جبلي هیوویله ی ایهباًٌؿ که ؾق 

و هكْ  ايؿو ؾیى قا ابماق قویؿو به اهؿا٦ ؾيیىی ؼىیً ٬كاق ؾاؾه ايؿؾیى ؼىؾ قا پىٌايؿه و گًصايؿه
ای بكای قویؿو به گىيه ؾیى و به ویژه شهاؾ قا وویلهکًًؿ و ایىها قا ؾق بكگك٨حه، جىِی٧ هیقیاوث آو

 باٌؿ.و ج٘اهی ایى اهىق به ؼا٘ك اوحبؿاؾ و چپاول و ٤اقت اهىال هی ايؿقايی ٬كاق ؾاؾه هًّب ظکن
ِؾثاة ﴿ ََ ٜلَُٜن إَِلٍّ  ٌُ ۚٗ إِن َح ۡٓ ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو

َ
ٖۡ أ حا ََتُۡؿُج ِٔ َٕ ِ ُبَۡت ََك ٓ و کوظٍحًأ وؽى چه» ]1الکه٧: [﴾٥ََ

 .«ًؿیگىیي٘ و ا٨حكا ؾقو٢ شم آياوٕٕ ؿیآیه كوویب ٌاویهاؾهاو ال یبمقگ
 گىیؿ:ؾق ١ٌكی هیظ٘ؿ هعكم أ
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 صااااااقبـا يذهااااااا  افعااااااا  افاااااااذ
 

 واتاااااای ظ ااااا افشاااااباب اداؾحقاااااادن 
 

 ن ظابادكاااااااااا رباـااااااااااأظاقاااااااااروكا 
 

 احلاؾظقاااااااان وحاػظااااااااـا ظفاااااااده يف 
 

 ظاادوهاااااااااا فاـاااااااااا رجاعاقاااااااااةأو
 

 مـقااااااااانمجاعاؾوهاااااااااا شاباااااااااة فؾاؿا 
 

 ذا ماااااااا شاجاااااااادواإفؾاؿصااااااااؾغ 
 

 مااان حاااادیث افسااااوء ماااا فؾصاااائؿغ 
 

 رشظاااااااتفم خاااااااالق يفكسااااااا  إ
 

 اكافااااااا ماااااان تارهااااااات اجلااماااااادین 
 

 ان كاؼااااااال دیااااااان یؼاااااااوفوا ؾتـااااااة
 

 م اااا بعااااض ادػساااادین هاجفااااا يف 
 

 ماااار ؾفااااال ماااان مصاااااؾحؾسااااد إ
 

 1ادااااااسؾؿغ صااااااؾحوه یاااااا صاااااابابأ 
 

ه گك٨حًؿ ک٠ّكی که ؾق آو پیك ٌؿین، گفٌث و اکًىو ٠ّك شىاياو آهؿه اوث. بك ها ایكاؾ هی»
ي٘ىؾین. و ایى پایبًؿی و و ٠هؿ و پی٘ايی قا که با او ؾاٌحین ظ٩ٛ هی کكؾینپكوقؾگاقهاو قا ٠باؾت هی

قا ؾًٌاهی بك ٠لیه هىل٘اياو ٬كاق ؾاؾيؿ. ؾًٌاهی بكای هاو قا اقجصاٞ ؼىايؿه و آوبه ؾیىهاو الحمام
ٌاو بكاوحی که اؼبل٪ ؾق ؾیى و آییى گك٨حًؿ.بكؾيؿ و کىايی که قوله هیي٘الگماقايی که وصؿه هی

گ٩حًؿ: آو ِی٧ گكؾؾ، هیی کاقهای پىچ و با٘ل ٬كاق گك٨حه اوث. چىو ؾیى جىهًىىغ گٍحه و ؾق لهكه
ّلعی اوث که آوبكؾيؿ؛ اهك و بكؼی ال ه٩ىؿاِو ؾق ٌهك بؿاو ظ٘له هی ٨حًه اوث قا وك جباه گٍحه، آیا ه 

 .«و واهاو بؽٍؿ ای شىاياو هىل٘او
ؾق پیً گك٨حًؿ، به اهؿا٨ی که به ؾيبال  - هىحٍك٬او و هًا٨٭او -با ایى ٌیىه که ؾًٌ٘او اوبلم  اها

و و هًملحً، ؤجع٭٫ آو بىؾيؿ، ه٘چىو بالؾاٌحى اهث ال ؾیى و هّؿق ٠مت و ٌىکث و بكجكی و ٠لى ٌ
و ؾوث ها و هباؾی و ٠ًاِك اِلی و اواوی آکه بىیاقی ال هىل٘اياو ال اقليؾوث یا٨حًؿ، چًاو

-و ایى بًیاؾگكایی و اقهاب جىِی٧ يٍىيؿ باًٌؿ که به اِىلی وکٍیؿه و بىیاق ظكیُ و هٍحا٪ آو هی

که اگك اهل اوبلم و هىل٘اياو بك ايؿ، ؾقظالیٌاو ؾوث کٍیؿهگىيه به ؼا٘ك جكن ال ایى ال٭اب، ال ؾیى
ج٘ىک شىیًؿ، هكگم کیؿ هًهس هىح٭ین و اوحىاق هبًی بك کحاب و وًث و هًهس ول٧ ِالط ایى اهث، 

چكا که آياو به هك ظال چًايًؿ که الله  ؛قوايًؿهای ؾًٌ٘او ٔكق ي٘یها و ؾویىهو هکكها و ظیله
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:ها هی٠موشل ؾق هىقؾ آو ٜهُ َوَّٖ دَۡؿَِضَٰ َق٘ ُٛ ۗۡ  ٱنلٍَّصََٰؿىَٰ َوََل  ٱَۡلَ ۡٓ ُٛ ٍَّْذ َٰ دَتٍّجَِف ِم   ﴾َظَّتٍّ

و  ٌؿه ٧یجعكٔ ىیآئ ال که ىیا هگك ٌؿ، يؽىاهًؿ ؼىًٌىؾ جى ال هكگم اویعیو هى اویهىؾی» ]210الب٭كة: [
ها ه٘یٍگی و ؾائ٘ی م شًگ و ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت آویو ي .«یکً یكویپ ٍاویآ ياؾقوث یهاؼىاوث
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ـَ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ، الله هح١ال هیهی ٓۡ إِِن  الُٜنَ َوََل يَ ٓۡ َقٖ هِيُِ٘س وُك َٰ يَُؿهَّ ٓۡ َظَّتٍّ يَُؼَٰذَُُِْٜٗس
 ْٗۚ ٜا  جاوىیآئ ال قا ٌ٘ا بحىايًؿ اگك جا ؿیشًگ ؼىاهًؿ ٌ٘ا با ىوحهیپٓ هٍكکاؤ» ]121: ةب٭كال[ ﴾ٱۡقَذَطَُٰك
 .«بكگكؾايًؿ

 پًجن: دس اخالق یلهأهغ
ی هیاو هىل٘او ی اؼبل٪، هعّىق و هعؿوؾ به قابٙهلهؤاهكوله بىیاقی ال هكؾم بك ایى باوقيؿ که هى

که اوبلم آهؿه و باٌؿ ؾقظالیی یک ايىاو با ايىايی ؾیگك هیو یا هعؿوؾ به قابٙه با بكاؾق هىل٘ايً
ؿ، بلکه هك آو باٌی اؼبل٪ جًها هعؿوؾ و هعّىق به ایى يىٞ ج١اهل ي٘یلهؤچًاو ه٭كق ؾاٌحه که هى

ىل٘او ی يىاهی بىؾه و یک هی ٠٘ل پىٌايؿه و يیم هك آو چیمی که ؾق ؾایكهقا شاههاهكی که هىل٘او آو
باٌؿ. و بؿیى ؼا٘ك اوث که الله ٠موشل ؾاؼل هی - اؼبل٪ –کٍؿ، ؾق ایى اِٙبلض ال آو ؾوث هی

يٖم ﴿ ٨كهایؿ:پیاهبكي قا وحىؾه و هی ـِ ٍَ ََّكَلَٰ ُػٍُْي َق  وحكگ یؼى یؾاقا جى» ]1ال٭لن: [ ﴾٤ِإَوٍّٗ
ی١ًی: و جى ای هع٘ؿ، بك »گىیؿ: یه ك یابى شك .«یهىحٓ ؿهیظ٘ و ا١٨ال ؿهیپىًؿ ٩ِات ی١ًیٔ

قا بؿو آهىؼحه اوث و آو اوبلم و و اؾب ٬كآو اوث که الله ٠موشل آواؾبی واال و بمقگ هىحی؛ و آ
 .2«باٌؿٌكایٟ آو هی

. و١ؿ بى هٍام گ٩ث: »..ؾق ظؿیری ٘ىاليی آهؿه اوث:  و ؾق ِعیط هىلن ال ٠ایٍه ِؿی٭ه 
گاه هی هًیى آیا هكا ال اؼبل٪ قوىل الله أم ال٘ئای  -٨كهىؾ: آیا ٬كآو ي٘ی کًیؿ؟ ٠ایٍه ِؿی٭ه آ

  .1«بىؾ٬كآو  ؼىاينٓ. ٨كهىؾ: بكاوحی که اؼبل٪ قوىل الله ؼىايی؟ گ٩حن: بله ٔهی
قا  ولنو٠لیهاللهِلی٪ واالیی که الله ٠موشل هع٘ؿ اها اؼبل: »گىیؿهی  ةوبلم ابى جی٘یئٌیػ ال

-ی ج٘اهی آيچه بؿاو اهك ي٘ىؾه هیبؿاو جىِی٧ ي٘ىؾيؿ، ه٘او ؾیى شاهٟ و ٌاهل اوث که ؾقبكگیكيؿه

و آو اؼبل٪ واال ه٘او ج٩ىیك ٬كآو بىؾ، ه٘چًاو که ٠ایٍه  ..باٌؿو ایى ؾیؿگاه هصاهؿ و ٤یك او هی باٌؿ
با ٘یب ي٩ه و  ىل اللهو ؾق وا٬ٟ ه٘او ظ٭ی٭ث ٬كآو بىؾ که قو .٨كهىؾ: اؼبل٪ پیاهبك ٬كآو بىؾ 

 .1«پىٌايیؿيؿی ٠٘ل قٔایث ؼا٘ك و ايٍكاض ِؿق بؿاو شاهه
-و بك ایى اوان اوث که ايىاو هىل٘او ایى ه١ًای شاهٟ ال اؼبل٪ قا ؾق ٠٭ایؿ ول٧ و ه٩ًّات

ها ٔول٧ ِالطٓ به ي٘ال جهصؿ و ٬یام ٌب و آو»گىیؿ: هی و٘ا٠یل ِابىيی ا بىأیابؿ، ٌاو هی
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و هىاکیى و یحی٘او و  و ١٘ام ؾاؾو و قظن ي٘ىؾو بك ٨٭كای قظن ؾق ظاالت هؽحل٧ و ا٨ٍای وبلم ِله
ها و اهك به ک و پىٌاک و الؾواز و جبلي ؾق ايصام ؼىبیاهح٘ام به اهىق هىل٘یى و ٩٠ی٧ بىؾو ؾق ؼىقا

يصام ٟ٘٘ ها و پكهیم ال ٌك ٠ا٬بث و وكاه١كو٦ و يهی ال هًکك و هباؾقت به ايصام ج٘اهی ؼىبی
 .2«کكؾيؿو يیم به ظ٫ و ظ٭ی٭ث و ِبك و٩اقي هی ي٘ىؾيؿو٩اقي کكؾه و جىِیه هی

ها ٔول٧ ِالطٓ ٠بلوه بك ایًکه و يیم آو»گىیؿ: هی «افعؼقدة افواشطقة»وبلم ؾق ايحهای و ٌیػ اإل
 ، به بكي٘ىؾيؿه١ح٭ؿ بك ایى اِىل و هبايی بىؾيؿ، بك اوان ٌكی١ث اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك هی

و  ؼّلث یا ٜالن و ٨اشك ه١ح٭ؿ بىؾيؿو پاؾٌاهاو يیکى  اؾ و ش١٘ه و ا٠یاؾ به ه٘كاه اهكاپایی ظس و شه
به ِبك ؾق هًگام وؽحی و ببل  کكؾيؿ.بك ي٘الهای واشب هعا٨ٝث ي٘ىؾه و با يّیعث اهث ؾیًؿاقی هی

به وىی  ي٘ىؾيؿ. هك هیو قٔایث به هًگام ٬ٕاوت ا ٌکك و وپاوگفاقی به هًگام قاظحی و هّیبث و
بىؾيؿ که  ؼىايؿيؿ و ه١ح٭ؿ به ه١ًای ایى قهً٘ىؾ قوىل الله يیکىجكیى اؼبل٪ و بهحكیى ا٠٘ال ٨كاهی

ْك٠ُ٥َ »٨كهىؾيؿ: 
َ
ْضَف٣٫ُ٨ُْ  إِي٥َا٧ًا ال٥ُْْؤ٨٤ِِيَ  أ

َ
ا أ ًٜ هًی اوث که يیکىجكیى ئجكیى ای٘او ال آِو هکاهل» 1«ُع٢ُ

قا ٬ٟٙ ي٘ىؾه و بؽًٍ به آيکه قظن با آيکه آو یو به وىی ِله .«و بهحكیى اؼبل٪ قا ؾاٌحه باٌؿ
به يیکی کكؾو به پؿق و هاؾق و  ي٘ىؾيؿ.هعكوهث گكؾايؿه و بؽٍیؿو به آيکه به جى ٜلن ي٘ىؾه جٍىی٫ هی

ی قظن و ه٘ىایگی يیکى و يیکی کكؾو به یحی٘او و هىاکیى و ؾق قاه هايؿگاو و ٩ٌ٭ث و ههكبايی ِله
 کكؾيؿ.و ال ٨ؽك و کبك و ٤كوق و ٜلن و وحن ي٘ىؾو به ظ٫ یا ياظ٫ بك هكؾم يهی هی کكؾيؿهی با بكؾه، اهك

گ٩حًؿ و هك آيچه ال ایى اهىق قا که هی کكؾيؿبه اؼبل٪ واال اهك ي٘ىؾه و ال اؼبل٪ پىث و ٨كوهایه يهی هی
 .1«بٟ و پیكو کحاب و وًث بىؾيؿؾاؾيؿ، ؾق آو هحیا ايصام هی

ؼكیى ایى اهث ١ٔی٧ گٍحه و ه٩هىهً ؤٌاهل و کاهل ال اؼبل٪ اوبلهی، ؾق يمؾ هحاها ایى ه١ًای 
هؽحل و يا٬ُ گكؾیؿه اوث و ایى ج٥ییك و ؾگكگىيی ؾق ه١ًا و ه٩هىم ٌاهل و کاهل اؼبل٪ اوبلهی، يمؾ 

  پىٌايًؿ.ی ٠٘ل هیاهل اوبلهی ِىقت گك٨حه که با ٌكائٟ آو ؾیًؿاقی کكؾه و به اواهك و يىاهی آو شاهه
کًًؿگايی که ؾًٌ٘او اوبلهًؿ، ؾق بكابك اؼبل٪ واالی اوبلهی، اوحهماء و گیكی اوحهماءاها هىٟٔ

که ٠الن اوبلهی به وىی ٤كب هحىشه گكؾیؿ، هصفوب ٨كهًگ و باٌؿ. ال لهايیج٘ىؽك آو بىؾه و هی
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که به ؼا٘ك  ای قویؿه بىؾج٘ؿو و پیٍك٨ث و جك٬ی آو گكؾیؿ، اها ؾق ٠كِه اؼبل٪ ه٘او ٤كب به ؾقشه
هكگم گ٩حگىیی قا که یکی ال ؾ٨اجك جكبیحی »گىیؿ: هی گكؾیؿ؛ ویؿ ٬ٙب آو بؿو ظىاؾت ي٘ی

ی آهكیکایی با هى ؾاٌث، ٨كاهىي ی شاه١هگكؾيؿ ؾق لهیًههؽّىَ کىايی که ال آهكیکا بال هی
كم و بك آو واقؾ اوث، گیيکكؾم، که گ٩حن: ایى شاه١ه ال همایایی بكؼىقؾاق اوث لیکى ایكاؾی که ال آو هی

قا ٠ًّكی ؾؼیل ؾق ی ال ظیات ؼىیً ي٩ی کكؾه و آوایى اوث که ایى شاه١ه ٠ًّك اؼبل٪ قا به کل
ياگهاو ال شا بكشىحه و هحکبكايه و ٨ؽىقايه گ٩ث: اگك  ،چىو ایى وؽى قا گ٩حن ؛ؾايؿ ظیات ؼىیً ي٘ی
 .2«گٍحینهیها بالگ٩حین بایىحی به ليؿگی کكؾو ؾق ؼی٘هال اؼبل٪ وؽى هی

٤كب با گىيه ا٬ىاهی ؾق هیاو ایى اهث هباؾقت وقلیؿه و ا٬ؿام به پفیك٨حى و ٨كاگك٨حى ج٘ؿو و ایى
و بؿیى جكجیب ٨كوپاٌی و ال هن گىیؽحگی اؼبل٪ و ليا و بؿاؼبل٬ی و ٨ى٫  ج٘اهی ؼیك و ٌك آو ي٘ىؾيؿ

٬ی و گاهی به اون قوايًٍاوی و و ٨ىاؾ و پلیؿی به هىل٘اياو ايح٭ال یا٨ث. گاهی به اون پیٍك٨ث و جك
 هٙال١ه و بكقوی قوايًٍاؼحی. 

ها ه٘چىو کىکائیى و و ؾق ه٭ابل ؾًٌ٘او اوبلم بیکاق يًٍىحه و به يٍك هىاؾ هؽؿق و جكویس آو
های و ایى هىاؾ ا٨یىيی و ویكايگك قا به وكلهیى كوئیى و ؾیگك هىاؾ هؽؿق پكؾاؼحًؿهٍح٭ات آو و هی

ویٙكه و جىلٗ  ،گىيه و با ایى ي٭ٍه و ؾویىهو ایى ایًکه شىاياو قا يابىؾ کًًؿؿ جا اوبلهی ِاؾق کكؾي
گكؾؾ. ؾکحك هیىك هیبكای ٤كب های آو ها و ٨كاوايییا٨حى بك ٠الن اوبلهی و ذكوت و ؾاقایی و ي١٘ث

اهكأی که به وىی شىن هكؾم  ها وایى بی٘اقی با وشىؾ ج٘ام»گىیؿ: هی هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى 
ها قا ايؿ که ٠٭ىل آوها و اهكأی وك بك آوقؾهايؿ ؾق وىی ؾیگك بی٘اقیٌؿه و یىقي آوقؾهوق ظ٘له

های جاله به و هك يىٞ ؼىقاک ٨كهًگی قا که يىل ايؿهؿ٦ ٬كاق ؾاؾه و یىقي ؼىؾ قا بك آو هح٘كکم ي٘ىؾه
هصبلت، ه٘چىو  گىيه جّاویك ٠كیاو ؾقکًؿ. و ایىايؿ آلىؾه و پلیؿ هیٜهىق قویؿه، ؾقیا٨ث ي٘ىؾه

آوق و ؾیؿه و به اون هًك، جّاویك هیصاوجك ال آو هًحٍك گكی الهبلل و هصبلجی هه٘حك و پاییىهصله
ؾهًؿ، یا ایًکه گاهی چًیى اؤا٠ی قا ؾق ٬الب ي٭اٌی ای قا ؾق ه١كْ ؾیؿ ه٘گاو ٬كاق هیشفب کًًؿه

ی ؾيیای قا وحاقهه یا ق٬اَ که آویكی ال یک هًكپیٍیا هصى٘ه والی، پیکكجكاٌی و گاهی ؾق ٬الب جّى
... و گاهی ایى جّاویك قا به ؾهًؿ ياهًؿ، ؾق ه١كْ ؾیؿ ه٘گاو ٬كاق هیویً٘ا ؾق ایى و آو ٌهك هی

قا ٨كٌحگاو جكیى اشىام یا آيچه که آوها یا آقاوحهها یا ویًهی هىاب٭اجی ؾق قاوحای لیباجكیى وا٪بهايه
ها و پىوحكهایی که ال ی آگهیق ٬الب و به بهايهو گاهی ؾ ؾاقيؿي٘ایاو هیياهًؿ، بكای ه٘گاو لیبایی هی
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های کاالهای جصاقجی و ی جبلی٣ یا قيگی ال قيگؾهؿ یا به بهايهؼبك هی 2های ویً٘ایییکی ال ي٭ً
  گكؾيؿ.هایی که هیچگاه پایايی يؿاقيؿ، هًحٍك هیؾیگك ٠فقها و بهايه

های ویً٘ایی قوايؿه ال هصبلت جصاول ي٘ىؾه و ؼىؾ قا به ٨یلناها ایى هكْ ٔو شفام ویكايگكٓ 
ی هًكهای لیبا ي٩ىـ ظکىهحی به اون هؿقوه آهىلٌیهای و به ایى هن اکح٩ا يکكؾه و ؾق کايىو اوث

ی ٜهىق يگفاٌحه اوث بلکه هایی پا به ٠كِهباق به ٌکل جّاویك یا هصى٘ه کكؾه اوث. لیکى ایى
-که هاؾقاو ٌىيؿ، آيچًاويی که ؾق بكابك شىاياو، لؽث و ٠كیاو ٜاهك هیباٌؿ، ؾؼحكاشى٘ی ليؿه هی

ٌكهی ج٘ام ؼىیٍحى قا به چپ و که با بی هن ؾق شلىی شىاياو بال٣ايؿ، آوها قا به ؾيیا آوقؾهٌاو آو
و بك ٌکن ا٨حاؾه یا بك  ي٘ایًؿقاوث و شلى و ٠٭ب هح٘ایل ي٘ىؾه و ؼىیٍحى قا ؾق يٝك ه٘گاو شلىه هی

ؾايًؿ، ؾقک کكؾه و ؾق هك ؼىابؿ، جا ایًکه ج٘اهی آيچه قا که شىاياو جاله به بلى٢ قویؿه ي٘ی ى هیپهل
ٌكهاو بؿبؽث و بیچاقه ٌكهی، ؾولث بكای ایى بیظیایی و بیو با ایى ه٘ه بی .گك باًٌؿ ظالحی يٝاقه

-قویؿه به شىؿٌاو، هیٌاو و ؼیكه کكؾو چٍ٘او شىاياو جاله به بلى٢ هالی قا ؾق بكابك ٨كوؼحى ظیای

 پكؾالؾ. 
های اؼبل٬ی ها و هکكهایی بك ٠لیه اقليهؽحل٧ آو شم ؾویىه های ِىقت آیا ج٘اهی ایى هىاقؾ با

واليؿ، هؿ٦ های آیًؿه قا هیکه ؾق وا٬ٟ ویكايی و يابىؾی هىشىؾیث شىايايی قا که يىل باًٌؿ؟هی
  .1ايؿگك٨حه

ؼىايًؿ، جا ایًکه ؾیًاو بؿاو ؾ٠ىت ؾاؾه و ٨كاهیلی٥اجی بیایى ه٘او چیمی بىؾ که ووایل و ابماق جب
ی اوبلهی ٬كاق گیكيؿ که ها و الگىهایی ؾق شاه١ههًكپیٍگاو و ق٬اِاو و آوال ؼىاياو لو و هكؾ، ي٘ىيه

های واالی اوبلهی ٬كاق هایی ؾق هیؿاو هؿم و ویكايی اؼبل٪ و اقليها ا٬حؿا ٌؿه و ؾق وا٬ٟ وحاقهبؿاو
 گیكيؿ. 

هصكیٓ هًحٍك  21ی ؾوم ٬كو ال ؾیگك هىاقؾ ایًچًیًی که ؾق ه٭ابل ؾیؿگاو هكؾم ؾق ایى لهاو ٔيی٘ه و
ی هفهب ٠كیايی و بكهًگی و ٜهىق آو هًحٍك ؾق لهیًه 1بللی الهباٌؿ که هصلهگكؾیؿ، هىاقؾی هی

  ي٘ىؾ.
ك کٍیؿه و ایى هصله هفهب بكهًگی و ٠كیايی قا به جّىی»گىیؿ: ؾکحك هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى هی

قا ؾق ه١كْ ؾیؿگاو ه٘گاو ٬كاق ؾاؾه ٕ آوٕها و همایای بهؿاٌحی و اؼبل٬یی و١اؾجً٘ؿ آوگىيه شاه١هایى

                                                           
 ٓ.1/111ٔ جصاهات الىً٘یة: اإلهگا ایى اوث ویً٘ا؛ -2
 ٓ.112-1/110جصاهات الىً٘یة ٔاإل -1
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 اوث. 
ای ال ظال و ؾهؿ: ایى چکیؿه و ؼبلِهی ٘ىاليی ؼىیً ؾق ایى لهیًه قا چًیى ؼاج٘ه هیو ه٭ىله

قو به  ها گكوه و گكچه ٘ك٨ؿاقاو ایى .بىؾهای ٠كیاِو اقوپا ؾق ایى ٠ّك و ؾوقاو و ش٘ا٠ث ها گكوه ؤٟ
آؾاب ايىايی و بٍكی قا به ٌؿت جهؿیؿ ي٘ىؾه  ،ا٨مایً اوث اها ها پیىوحه بك ایى ا٠ح٭اؾین که ایى بؿ٠ث

 گكؾؾ. و ؼٙك بمقگی بكای آو جل٭ی هی
٨ى٫ ییؿ ایى ؤای که اؼیكًا ـکك گكؾیؿ، ج٘اهًا ا٬ىال هصله ؾق ٠ؿم جو ایى کل٘ات و وؽًاو وه گايه

گكی و ؾقيؿه جكیى ؾقشات و وظٍیویكايگك و ِكیط بىؾ که به کلی ايىايیث قا يابىؾ کكؾه و به پاییى
 .2«قوايؿؼىیی هی

٨اوؿ کكؾو لو و  ،و یکی ال اهؿا٦ ٌىم ؾولث ِهیىيیىحِی یهىؾ ؾق وكلهیى اوبلهی ٨لىٙیى
ٌؽّی ال »آهؿه اوث:  «ؿادة افغرب یؼوفون»باٌؿ، آيصا که ؾق کحاب ی ايعكا٦ شًىی هیاٌا٠ه

قیمی های ِهیىيی، شىاياو ٠كب قا با ظ٘بلت بكياههکكؾ که والهاوظکایث هی يواکًاو ٩ٔة ال٥كب
ای که ظحی گىيهؼىايًؿ، بٌؿه و هًٝن به وىی اؼحبلٖ با ؾؼحكاو یهىؾی به ویژه ؾق واظل ؾقیا، ٨كا هی

های و ؾق ه٭ابل والهاو کًًؿؾ٠ىت هیؾؼحكاو یهىؾی ٠٘ؿًا شىاياو هىل٘او قا به ليای با ؼىیً 
وابىحه بىؾو به ظكکات  یکًًؿ، به بهايههای ياهًصاق قا قؾ هیِهیىيی ج٘اهی شىايايی قا که ایى ٨كاؼىاو

 کًًؿ. ٨ؿایی، هحهن هی
کًٍؿ، ؾق ٩ٔة ٤كبی هىائل شًىی قا به جّىیك هی های وکىی که جًهاو ٠بلوه بك ایى شم ٨یلن

های بمقگی بال ٌؿه که ؾق آو يىکكاو ٠كبی ٨لىٙیًی ؾق قاوحای جكویس چًیى کاقگاهو ه٘ ٌىؾواقؾ ي٘ی
ها ؾق قاوحای يابىؾی و کًًؿ؛ و ج٘اهی ایى جبلي١٨الیث هی قایگاوهن ج٭كیبًا ٨ى٫ و ٨صىق و ٨ىاؾ و آو

 پفیكؾ جا ایًکه هباؾا ایى شىاياو به ظكکات ه٭اوهث ؾقویكايی اؼبل٪ شىاياو هىل٘او ِىقت هی
 .1«وكلهیى ا٥ٌال ٌؿه اوبلهی ٨لىٙیى بپیىيؿيؿ

جكیى وبلظی هصكی، اهث اوبلهی با ؼٙكياک 21های ٬كو های اؼیك و به ویژه اولیى والو ؾق وال
کًؿ، هىاشه گكؾیؿ و آو چیمی شم هاهىاقه قا جهؿیؿ هیها و اؼبل٪ آوکه هىشىؾیث و ٠٭یؿه و اقلي

ای که ؾق ؾق ه٭اله «افعا  شالم يفاإل»ی کحاب يىیىًؿه« وذًىهالیم ق»گىيه اوث که باٌؿ و ایىي٘ی
وبلض وكی ٤كب بك ٔؿ اوبلم، وبلض جىپ و »يىیىؿ: چاپ گكؾیؿه هی« جای٘مالًّؿای »ی قولياهه
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 .2..«باٌؿ.يیىث، بلکه وبلض ٨ٕا و هاهىاقه هی جايک
چكا که ؾقظ٭ی٭ث ٨ٕای شهاو  ؛ی ایى يىیىًؿه بكای ه٘گاو هّؿا٪ یا٨حه اوثبكاوحی که ه٭ىله

 ای گٍحه اوث. ی هاهىاقهها ٌبکه٤كب جبؿیل به هیؿاو هىاب٭ه و ق٬ابث ؾق بؿاؼبل٬ی ؾق هیاو ؾه
وىه قوابٗ ئٌبکه ا٨مایً یا٨ث، بلکه قئیه ه 10ها به بیً ال ؾق ک٘حك ال ؾه وال ج١ؿاؾ ایى ٌبکه

 200هیبلؾی به  1000ج١ؿاؾ ٬بل ال وال  به ها بٍاقت ؾاؾه که ایى« ٠كبىات»ای شهاو ٠كب هاهىاقه
 ٌبکه ؼىاهؿ قویؿ. 

ك پٍث ای که بهای هاهىاقهو ؾق آهاقی که اؼیكًا ؾق هیئث ه٘کاقی کٍىقهای ؼلیس ؾق لهیًه ؾیً 
ها، ظؿوؾ یک هیلیىو و های اوبلهی يّب گكؾیؿه هًحٍك ٌؿه، ج١ؿاؾ ایى ؾیًهًالل ؾق وكلهیى بام

% ال واکًاو ؼلیس 10یؿه اوث و به ٠باقت ؾیگك ج٭كیبًا ظؿوؾ ویّؿ هماق ؾیً اقلیابی گكؾ
 بیًًًؿ. ای قا هیهای هاهىاقه ٌبکه

قا های آوها بیًًؿه ٌبکهباٌؿ که هیلیىوهماق ؾیً هی 100ؾهؿ ؾق هّك ظؿوؾ و آهاق يٍاو هی
ها بىیاق ها و آو ؾیًٌبکهباًٌؿ. بكاوحی اهكوله ایى ها هیيیال ال ؾیگك ٌبکه و بی .1«باًٌؿگك هیيٝاقه

ها و اؼبل٪ واال هصىم آوقؾه و هىشىؾیث ایى اهث قا با ک٘حكیى همیًه گٍحه و به ٌؿت به ٠٭ایؿ و اقلي
های ٠الن قا جًها با ٨ٍاق ؾاؾو کلیؿی ای ال ٌبکهی هك ٌبکهای که هٍاهؿهگىيهي٘ایًؿ، بجهؿیؿ هی

ی ايگیه و ال آو به ی ٨كايىه به ٌبکهاق ؾاؾو کلیؿی ال ٌبکهی هىل٘او با جًها ٨ٍو ببیًؿه ايؿهکكؾهیىك 
گىيه بؿوو هیچ ظؿ و هكلی و ایى کًؿی آهكیکا و ال آو به لبًاو ايح٭ال یا٨حه و ه٘گی قا قِؿ هیٌبکه

ی چًیى ؼؿهات و چًاو ها و اقائهي٘ایؿ. اها ج٘اهی ایى بفل و بؽًٍگىيه ٠٘ل هیباقها و باقها ایى
ه اهث ٬كآو و اهحی که ال ٨ٕائل بمقگ و بىیاقی بكؼىقؾاق اوث، يه ال قوی هعبث بؿیى جىهیبلجی ب

 باٌؿ. های قبايی آو هیاهث، بلکه ال قوی ٨ىاؾ اؼبل٬ً و واقويه شلىه ؾاؾو و جعكی٧ اقلي
اگك  باٌؿ،بكاوحی اهكوله اهث اوبلهی ؾق ؤٟ بؿی و بك وك ؾو قاهی و ؾق ه١كْ ؼٙك شؿی هی

قا ؾقيیابؿ؛ چكا که ؾقظ٭ی٭ث به شایی قویؿه اوث که ایى قهً٘ىؾ الله ٠موشل با قظ٘ث ؼىیً آو
٥َا حََػاََع »یابؿ که ٨كهىؾيؿ: يبىی بك آو هّؿا٪ هی َٞ  ٍٚ

ُ٘
ُ
َم٣ُ ٦ْ٤ِ ُُكِ أ

ُ
٢َْيُس٣ُ اَْل َْ ْن حََػاََع 

َ
ُٝ أ ي٬ُِك

خ٫َِا َٓ َْٛه َك٢َُث لََعَ 
َ
آوقيؿ، ه٘ايٙىق که ؾیگك به ٌ٘ا یىقي هی هایال ؾيیا اهثبه لوؾی ال هك گىٌه » «اَْل

ِعابه ٠كْ کكؾيؿ: ای قوىل ؼؿا، آیا به ؼا٘ك ايؿک  .«ٌىيؿوق هیی ٤فا ظ٘لهگكوًگاو به کاوه
رٌِْي، َو١َِس٦ْ حَُس٬ُ٧٬نَ »بىؾو ها ؾق آو قول اوث؟ ٨كهىؾيؿ:  َٞ ْجُخ٣ْ ي٤َ٬َْئٍِؼ 

َ
ْي٠ِ، حُنْ  أ َراءِ الفَّ ُٖ َٞ ُع ُدَراًء  ََتَ
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٠ُ ِِف ٬ُ٢ُٛبُِس٣ُ ال٬َْْ٪٦َ  َٓ ََيْ ُػِوُز٣ْ، َو َْ ٌ٘ا ؾق آو قول ج١ؿاؾجاو لیاؾ اوث ولی به » «ال٫َ٥َْاةَُث ٦ْ٤ِ ٬ُ٢ُِٛب 
جاو ال ٬لىب ؾًٌ٘او بكؾاٌحه ٌؿه و ؾق ٬لىب ٌ٘ا هايًؿ ک٧ قوی ویل هىحیؿ، ٘ىقی که جكن و هیبث

هى و وىحی چیىث ای قوىل ؼؿا؟ ٨كهىؾيؿ: ِعابه گ٩حًؿ: و .«وهى و وىحی به وشىؾ آهؿه اوث
ْجَيا َوَكَؽاِ٪َيُث ال٬ْ٥َْتِ »  .2«و ياپىًؿ ؾیؿو هكگ ظب ؾيیا» «ُضبُّ اَلُّ

ْ َُٜٗر  ُٔ يُؿِيُؽوَن َِلُۡؽِف ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ِ ٜا ٓۡ وَ  ٱّللٍّ ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو
َ
ُ ثِأ ِ  ٱّللٍّ َّٓ ُٜٗرِه ذِ ؿِهَ  ۦُٔ ََ  ٜۡ َ َول

َٰىُِؿونَ  َّۡؽ  ؼؿا یول گكؾايًؿ، ؼاهىي ٌاویهاؾهاو با قا ؼؿآ ىیآئٔ يىق ؼىاهًؿیه» ]1ال٧ّ: [ ﴾٨ ٱ
 .«باًٌؿ يؿاٌحه ؾووث کا٨كاو که هكچًؿ گكؾايؿ،یه کاهل قا ؼىؾٓ ىیآئٔ يىق

ؼىاهًؿ ظ٫ قا قؾ کًًؿ و يىق ؼؿا ٌاو هیهای پىچها با گ٩حهی١ًی ایى»گىیؿ: هی ي ٠بلهه و١ؿ
ؾايؿ ً اوث، به قوًٌی هییًایى وؽًاو ظ٭ی٭ث يؿاقؾ و کىی که ؾاقای بقا ؼاهىي ي٘ایًؿ، ظال آيکه 

ُ وَ ﴿ ها بك با٘ل هىحًؿ.که آو ِ  ٱّللٍّ َّٓ ُٜٗرِه ذِ ؿِهَ  ۦُٔ ََ  ٜۡ َ َٰىُِؿونَ َول َّۡؽ و ؼؿاويؿ یاقی کكؾو ؾیًً قا  ﴾٨ ٱ
ؼىاهؿ کكؾ و بك٠هؿه گك٨حه و ٔاهى آو اوث و يیم ظ٭ی که پیاهبكاو قا به ه٘كاه آو ٨كوحاؾه اوث، کاهل 

و چىو  .ها به اج٘ام ؼىاهؿ قوايؿ. هكچًؿ کا٨كاو ؾووث يؿاٌحه باًٌؿيىق ؼىیً قا ؾق ه٘ه وكلهیى
ها بكيؿ، اها بایؿ بؿايًؿ که آوهای ؼىؾ قا بكای ؼاهىي کكؾو آو به کاق هیی جىاياییؾووث يؿاقيؿ، ه٘ه

 ه٥لىب و ٌکىث ؼىقؾه ؼىاهًؿ بىؾ. 
يه کا٨كاو  اهاقا ؼاهىي ي٘ایؿ، کًؿ جا آوکه ؼىقٌیؿ قا با ؾهاو ٨ىت هیها هرال کىی اوث هرال آو 

ی ٌاو قویؿيؿ و يه ٠٭ل و ؼكؾٌاو ال ي٭ُ و ایكاؾ والن هايؿ. وپه وبب پیكولی و ٤لبهبه هؿ٦
َٜ ﴿ ظىی و ه١ًىی ؾیى اوبلم قا بیاو کكؾ و ٨كهىؾ: ِيٓ ُٚ َِ رَُقَٜلُ  ٱَّلٍّ رَۡق

َ
ِ  ۥأ َؽىَٰ ث ُٛ ۡ ِٖ  ٱل  ﴾ٱۡۡلَيِّ َوهِي

ی١ًی او پیاهبكي قا با هؿایث و ؾیى ظ٫ ٨كوحاؾ. ی١ًی با ٠لن ه٩یؿ و ٠٘ل ٌایىحه ٨كوحاؾ. با ٠لن و 
کًؿ و ايىاو قا به بهحكیى وؽًاو و ا٠٘ال و اؼبل٪ ؾايٍی که به وىی ؼؿا و به وكای بهٍث هؿایث هی

ِٖ ﴿ والؾ. و به وىی هًا٨ٟ ؾيیا و آؼكت قهً٘ىو هی ؾیًی که  ی١ًی ؛با ؾیى ظ٫ ٨كوحاؾ و ﴾ٱۡۡلَيِّ َوهِي
قا گكؾو يهاؾ و بك اوان آو پكوقؾگاق شهايیاو پكوحً ٌىؾ؛ ؾیًی که ظ٫ و ِؿ٪ بایؿ ٨كاهیى و يىاهی آو

ها و اقواض و های آو ٤فای ؾلٌىؾ بلکه ٨كهاواوث و ٠یبی ؾق آو يیىث و هیچ ؼللی بؿاو واقؾ ي٘ی
ال آو يهی کكؾه اوث با٠د ؾق اهاو هايؿو ال ٌك و ٨ىاؾ  هایه قاظحی شىن و جى اوث. و جكک کكؾو آيچه
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یى ؾلیل و بكهاو بك جك بمقگ ،ٌىؾ. په هؿایث و ؾیى ظ٭ی که پیاهبك به ه٘كاه آو هب١ىخ ٌؿههی
قاوحگىیی اووث و ایى ؾلیل اوث که جا شهاو با٬ی اوث، با٬ی و پایؿاق اوث و هكچًؿ ٠ا٬ل ؾق آو 

َِٛؿهُ ﴿ گكؾؾ.بیٍحك بیًؿیٍؿ بیًً او بیٍحك هی ـۡ ِٖ لََعَ  ۥَِلُ ی اؾیاو چیكه قا بك ه٘هجا آو ﴾ۦَُكِِّٙ  ٱّلِي
گكؾايؿ و اهل ایى ؾیى قا به ی ظصث و ؾلیل بك ه٘ه اؾیاو چیكه گكؾايؿ. ی١ًی جا ایى ؾیى قا به وویله

چیمی بكجك اوث و اهکاو يؿاقؾ  ی ٌٍ٘یك بك ؾیگكاو پیكول ي٘ایؿ. په ؾیى ؾق ه٘ه او٬ات چیكه ووویله
قا ايصام ؾهًؿ و ؾق پكجى يىق آو ظكکث کًًؿ و آو چیكه ٌىؾ. اها اهل ؾیى اگك آوقا ٌکىث ؾهؿ و بك آو

جىايؿ ها ي٘یبكای شلب هًا٨ٟ ؾیًی و ؾيیىی ؼىؾ ال قهً٘ىؾهای آو پیكوی ي٘ایًؿ، هیچکه ؾق ه٭ابل آو
ؾیى قا ٔایٟ کًًؿ و ٨٭ٗ به ایى اکح٩ا ی اؾیاو چیكه ؼىاهًؿ گٍث، اها هكگاه ها بك اهل ه٘هبایىحیؿ و آو

جىشهی آياو به ؾیى ای يؽىاهؿ ؾاٌث و بیٌاو ٨ایؿهي٘ایًؿ که هًحىب به ؾیى اوبلم باًٌؿ، ایى بكای
ٔاٞ و ظاالت هىل٘اياو ِؿق ها هىلٗ ٌىيؿ. و هكکه اواوبلم وبب ؼىاهؿ ٌؿ جا ؾًٌ٘او بك آو

 .2«ایى اهك پی ؼىاهؿ بكؾ قا بكقوی کًؿ به هاپه ال آواوبلم و هىل٘اياو 
ٌىؾ که ٬ىت و ٬ؿقت و ٠مت و اها هك آيکه ال ٨كليؿاو هىل٘یى ؾق ٠ّك ظأك به ایى ٬ايٟ ي٘ی 

له ؤٌاو اوث و به اوحٍهاؾ آیات ٬كآو و اظاؾید يبىی ؾق ایى هىٌىکث هىل٘اياو ؾق ج٘ىک به  ؾیى
اکًىو بكای »گىیؿ: ین، آيصا که هیگىیقا هی« هكهاؾ یىک باکحىل»ی کًؿ، په بؿو ه٭ىلهک٩ایث ي٘ی

هىل٘اياو باق ؾیگك ایى اهکاو وشىؾ ؾاقؾ که ج٘ؿو ؼىیً قا ؾق ٠الن با ه٘او وك٠حی که پیٍحك ؾق شهاو 
هًحٍك گكؾیؿ، ايحٍاق ؾهًؿ، به ایى ٌٖك که به اؼبل٬ی که ؾق ابحؿای ٜهىق ؼىیً بك آو بىؾيؿ، 

جىايایی ایىحاؾگی و ه٭اوهث ؾق بكابك قوض ج٘ؿو  ث وجهی اوحٙا٠چكا که ایى ٠الن ؾقوو ؛بالگكؾيؿ
 .1«هىل٘اياو قا يؿاقؾ

-ؾاين که بىیاقی ال هكؾم به هیچ ؾلیلی ٬ايٟ ي٘یهى هی»گىیؿ: هی  ؾکحك هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى

ها هحهن به هایی که ؾق يمؾ آويؿ هگك ایًکه آو ؾلیل به ٤كب هًىىب باٌؿ، لفا ا٬ىالی قا که قولياههٌى
 کًن: ـکك هی ،ايؿهای آو ي٭ل ٬ىل کكؾهو اقجصاٞ يبىؾه و ال ٠ل٘ای ٤كب و والهاو٠٭ب هايؿگی 

هؿیك هكکم هٙال١ات « بیحكین واقوکیى»ال اوحاؾ  1«لّ٘ؿقا»ی ال ایى ش٘له اوث ي٭ل ٬ىل قولياهه
کًؿ: یيگاٌحه اوث، آيصا که اٌاقه ه« الرىقة الصًىیة»ىاو ؾق ؾايٍگاه هاقواقؾ ؾق کحابی که اؼیكًا با ٠ً

ؾاقؾ که کًؿ؛ و بیاو هی واق هكز و هكز شًىی ظكکث هیی هّیبثآهكیکا به وك٠ث به وىی ٨اش١ه»
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که پیٍحك هًصك به و٭ىٖ اهپكاجىقی یىياو و  ایى هكز و هكز ابحؿا ؾاهًگیك ؼىؾي ؼىاهؿ ٌؿ ه٘چًاو
وظٍحًاکی ال ی اهىاز گىیؿ: ها ال هك وى ؾق هعاِكهاهپكا٘ىقی قوم گٍث. و ؾق ایى لهیًه هی

ای ال ليؿگی های واؼح٘او ٨كهًگ و ج٘ؿو و يیم هك ي٭ٙهیک ال اجا٪باٌین که هكشكیايات شًىی هی
و ایى بعكاو که ليؿگی هك هكؾ و لو آهكیکایی قا ؾوحؽىي ج٥ییك ٬كاق  هاو قا ٨كاگك٨حه اوث.اشح٘ا٠ی

کًؿ و ها يیم بایؿ ال قا جهؿیؿ هی ؾاؾه اوث، بیٍحك ال هك اي٭بلب و بعكاو ؾیگكی ؾق ایى ٠ّك، ليؿگی ها
 ها ٌؿه ٠بكت بگیكین. بعكايی که ؾاهًگیك آو

ی ؾق لهیًه كیکاکًگكه آه هّىبهؼىاهؿ بیٍحك ؾق ایى لهیًه ا٘بلٞ یابؿ، بایىحی به اها هك آيکه هی
باال بكؾو قا ي٭ل کكؾه اوث که اٌاقه به آو 2«الحعكیك»ی شىاياو ؾق آهكیکا قشٞى کًؿ. ج٭كیكی که هصله

های ها و ٨یلنها و ؾاوحاوهای هٍكوب ٨كوٌی و کحابيىبث هىاؾ هؽؿق ؾق هیاو شىاياو و ايحٍاق ؾکاو
 ها به ویژه ؾق وىاظل ٌك٬ی ؾاقؾ. اقهبشًىی و يیم ايحٍاق و ا٨مایً کا

ٍکل ی هؾق لهیًهکه پاقل٘او ايگلیه  هّىبهؼىاهؿ ؾق ایى لهیًه بیٍحك بؿايؿ، به و يیم هكآيکه هی
که ؾق پایاو په ال بعد و بكقوی به اباظث آو په  اهح١اق٦ جٍکیل ؾاؾيؿ، قشٞى ي٘ایؿقوابٗ شًىی ي

 .1«هًحٍك ي٘ىؾ« ؼباقاأل»له قا اؼیكا قولياهه ؤی ؾاؾيؿ. و ایى هىأوالگی ق 12ال 
ةوََْ ﴿ ٨كهایؿ:ها هحع٭٫ ؼىاهؿ ٌؿ، آيصا که هیگىيه اوث که کبلم الله ٠موشل ؾق هىقؾ آوو ایى ٍّٕ 

ُِؿواْ ثِِٙ  َّ ة ُذ َٔ  ْ ٜا ٓ َبۡنذَحا وَإَِذا  ۦنَُك ُٛ َػۡؾَنَٰ
َ
ٜٓاْ أ ودُ

ُ
ةٓ أ َٕ ِ ْ ث ٜا َٰٓ إَِذا وَؿُِظ ٍء َظَّتٍّ ِ ََشۡ

ََٰب ُكّ ـَ ثۡ
َ
ٓۡ خ ِٛ َ٘ة َقَْۡي َذذَۡع

ۡجُِْكَٜن  َّٔ  ٓ  ٌؿه و هّح١ٛ هحفّکك بؿاو که قا آيچه کكؾيؿ ٨كاهىي آياو که یهًگاه» ]11ي١ام: األ[  ﴾ڌُٚ
ٓ و ٌؿيؿ وق٤ى٘ه ي١٘ث ی٨كاؼ ؾق کاهبلً ٔ که آيگاه جا نیگٍىؾ ٌاویقو به قا میچ ه٘ه یؾقها بىؾيؿ

و  و وكهىث گك٨ث قا ٍاویا و ٬ؿقت ذكوت و باؾهٔ گٍحًؿ و هىكوق ٌاؾ ٌؿ، ؾاؾه ٍاویبؿ بؿايچه
 و آياوٓ نیکكؾ هبحبل ؼىؾ ٠فاب و بهٔ نیبگك٨ح قا ٍاویا ياگاه به هآ و کكؾيؿ یو ياٌکك ٌؿيؿ ه٥كوق

ُ وَ ﴿ م ایًکه ٨كهىؾيؿ:یو ي .«ٓيبكؾيؿ قاه يصات یوى و بهٔ هايؿيؿ كیو هحع ىنیؤه ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه
َ
َٰٓ أ  ۦََغٌِّت لََعَ

ۡزَثَ 
َ
ٍّٖ أ َٜن  ٱنلٍّةِس َوَؾَِٰس ُٕ  یول اوث، و هىّلٗ كهیچ ؼىؾ کاق بك ؼؿا» ]12ىو٧: ی[ ﴾ٵََل َحۡكَْ

 .«ؾايًؿیي٘ٓ قا كيیجؿب و ل٧ٙ ظک٘ث یایؼ٩أ هكؾم ٍحكیب

  هاداست و هیبت و ػظمت دیى دز للبهطلب دوم: هدم و ویسايی ل
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های آو٘ايی بكگمیؿه و با آو ؼاجن بكاوحی الله ٠موشل ایى ؾیى قا بؿیى ؾلیل به ٠ًىاو آؼكیى قوالث
 یی بكؼىقؾاقها ویژگی که البايی قا بهحكیى ٌكایٟ ٬كاق ؾاؾ قا ٨كوحاؾ و ایى ٌكی١ث ق  يبیاء هع٘ؿاأل

ای که ایى ؾیى و ٌكی١ث بكای هك لهاو و گىيهباٌؿ، بیک ال ٌكایٟ آو٘ايی پیٍیى ي٘یاوث که ؾق هیچ
-ال جىالو و ه٘گىيی و ٠ؿل و هیايهباٌؿ و هکايی ِبلظیث ؾاٌحه و ذابث و ٌاهل و کاهل و شاهٟ هی

و اوان ؾق قاوحای و ؾق وا٬ٟ ال اِل  .ٌىؾقوی بكؼىقؾاق اوث که ؾق ؾیگك ٌكایٟ هايًؿ آو یا٨ث ي٘ی
 ظ٩ٛ هّالط بًؿگاو ؾق ؾيیا و آؼكت ٬ائن گكؾیؿه اوث. 

پكوین: ه٘حا ٔيىل ِعابهٓ بًگكین، ٌگ٩ث لؾه ٌؿه و ال ؼىؾ هیبكاوحی چىو ؾق آو يىل بی
و  ؾیى و ا٘ا٠ث ال اواهك و يىاهی آوچگىيه ایى يىل به چًاو ه٭ام و هًملحی قویؿه و ؾق جٙبی٫ ایى 

 ها، الگى و ي٘ىيه گكؾیؿيؿ؟ و بؿاوی ٠٘ل پىٌايؿشاهه
ها ٠باقجًؿ ها چًاو الگى و ي٘ىيه گكؾیؿيؿ، اوباب هح١ؿؾی ؾاقؾ که لیباجكیى آوگىین، ایًکه آوهى هی

 ال: 
و به ٬كآو و وًث بىیاق شؿی ٌاو ِاؾ٪ بىؾيؿ و ؾق ٨كاگك٨حى و ٠٘ل ي٘ىؾآو يىل ؾق ای٘او -2

 يؿ. و يیم ؾق شهاؾ ٨ی وبیل الله ِاؾ٪ بىؾ بىؾيؿ
آیًؿ، ای قا که چىو ٠ٕىی ال آو به ؾقؾ آیؿ، وایك ا٠ٕا به ؾقؾ هیها ه١ًای اهث واظؿهآو -1

 هع٭٫ ي٘ىؾيؿ. 
ی اوبلهی و چه ؾق بكابك ها ٠ؿالث الهی و قبايی قا ؾق لهیى، چه ؾق هیاو ؼىؾ و ؾق شاه١هآو -1

 ؾًٌ٘او، هع٭٫ گكؾايؿيؿ. 
 .2ل پىٌايؿيؿی ٠٘الالله قا شاههاله اآو يىل، اؼبل٬یات ال -1

 چىو ج٘ام ایى هىاقؾ ؾق اولیى يىل اوبلم کاهل گكؾیؿ، ذ٘كات بىیاق و بمقگی قا به باق آوقؾ که ال
 ؛ها ایى بىؾ که ایى ؾیى ٠میم و چیكه و با ٠مت و ٌىکث و ٬ؿقت و ا٬حؿاق و اوحىاق گكؾیؿیى آوجك بمقگ

 ٌاو بىؾيؿ. ؾیى ؾق هیاو ؼىؾ و شاه١هی ایى ی ق٨یٟ و واال ؾق ا٬اههچكا که هىل٘اياو ؾق ایى ؾقشه
چاق ج٩كیٗ ٌؿيؿ، ؾًٌ٘او که اهل اوبلم ١ٔی٧ گٍحًؿ و ؾق ؾیى ظ٫ و قبايی ؼىؾ ؾلیکى لهايی

و ایى بؿاو ه١ًا يیىث که ؾق اولیى يىل اوبلم، کىايی ال  قا به ج٘ىؽك و اوحهماء گك٨حًؿاوبلم آو
قا هىؽكه کًًؿ، لیکى اوحهماء و وحهماء وقلیؿه و آوؿ که به ؾیى اهٍكکیى و هًا٨٭یى و اهل کحاب يبىؾي

لؾ، هىل٘اياو و و چىو ایى ٠٘ل ال آياو وك هی ه اکًىو ٌاهؿ آو هىحین، يبىؾهج٘ىؽك آياو به ِىقجی ک
ٌاو به وك٠ث واکًً يٍاو ؾاؾه و ظکن الله ٠موشل ؾق هىقؾ ظکام ؾق قاوحای يّكت و یاقی ؾیى
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 ي٘ىؾيؿ. و قا ا٬اهه هیاوحهماء کًًؿگاو و هىؽكه کًًؿگا
و  و٧ٓ ٬ؿاوث ؾیى و هیبث و ج١ٝین و جصلیل و جکكین و جى٬یك و اظحكام آوؤاها اهكوله ٔبا ک٘ال ج 

که ه٘گی واشباجی بك ٠هؿه  و يیم اظحكام و یاقی و ظ٘ایث ال قوىل الله  ج١ٝین و جصلیل الله ٠موشل
-ایى ٧١ٔ و ج١ٕی٧، به وبب جبلي و کىًٌ ؾًٌ٘او ؾیى  وهك هىل٘او اوث، ١ٔی٧ گٍحه 

وق هن بك ایى ؾیى هصىم آوقؾه و ظ٘لهباٌؿ که وظٍیايه و ؾق کًاق هی - هٍكکاو و اهل کحاب و هًا٨٭او
قا ك لباو آوقؾه و يٍؽىاق کكؾه و آوقا بؿاو ١ً٘ه لؾه و ؾائً٘ا بؿگىیی آوو ال آو ٠یبصىیی کكؾه و ب ٌؿيؿ

-ؾهًؿ. و چىو به ا٬ىال و ٠٘لکكؾ هىحٍك٬یى جىشه ؾاٌحه باٌین هیو اوحهماء ٬كاق هی ؾق ه١كْ ج٘ىؽك

-هی «شالموجفة اإل»ؾق کحابً « شب»ٍك٬ی به يام ىحها؛ هیابین که ه٘یى اوث هؿ٦ ٠٘ىهی آو

هىل٘اياو بؿوو ایًکه اکرك  - ذیكيؤبه ٬ؿق ج -آو اوث که  آهىلٌیی ؼالُ ایى ظكکث يحیصه»گىیؿ: 
ى ج٭كیبًا هؿ٦ هك ١٨الیث و ها هحىشه گكؾيؿ، ال ویٙكه و ولٙه ٬ؿقت ؾیى قها گكؾيؿ و ایآو و بیٍحك

 .2«باٌؿ.ای ؾق ؾقوو ٠الن اوبلهی هیشًبً و ظكکث بیگايه
و ؾق شایی ؾیگك ایى هؿ٦ قا با ؤىض بیٍحكی بیاو ؾاٌحه و بیً ال پیً ال آو پكؾه بكؾاٌحه و 

ی ؾیى ال ي٩ىن و بلکه به ؼا٘ك جع٭ی٫ ایى ویٙكه و ٬ؿقت و ولٙهؾوق کكؾو و ؾوق واؼحى »گىیؿ:  هی
حا بك اه٘یث ٬ىايیى و١ٔی و های اوحٍكا٪ شؿیؿ جبلي کكؾه و ؾق ایى قاوهك، هٙال١ات و بكقویا

 .1..«ايؿ.آو بك هىل٘اياو به شای ٌكی١ث و ٬ايىو ٬كآو، ج٘كکم ي٘ىؾه جٙبی٫
ها های آوکه بك جؽث های اوبلهیيی ؾق وكلهیىگىيه اوث که ووایل و ابماق ا٘بلٞ قواو ایى

ايؿ، ؾق ایى قاوحا ی١ًی هؿم و ویكايی ٬ؿاوث ؾیى و هیبث و ٠ٝ٘ث آو ؾق ٌاگكؾاو هىحٍك٬یى يٍىحه
« کىیث جای٘م»ی جىاو به کاقیکاجىق هىهًی که قولياههکه به ٠ًىاو ي٘ىيه هی کًًؿي٩ىن، جبلي هی

که ؾق آو  اٌاقه کكؾ - اوحهماء ؾق ٠ّك ظأك گفٌث های ِىقت که پیٍحك ـکك آو ؾق -هًحٍك ي٘ىؾ 
ی الهی قا ؾق ٬الب جّىیكی ؼٍ٘گیى و جكٌكوی ؾق بكابك جلىیمیىو ؾق یکی ال ـات ه٭ؿن و بلًؿهكجبه

 . ٓء افؽػار(م)وافعقاذ باهلل من هذا افؽػر اف یح من ه .1هىاب٭ات ٨كهًگی به جّىیك کٍیؿيؿ
لکكؾ لٌث و ٬بیط، هیبحی بكای ؼال٫ و هالک و هحّك٦ هٙل٫ ؾق ج٘اهی بكاوحی آیا په ال ایى ٠٘

گكايه، هايؿ؟ جكؾیؿی يیىث که ایى ٌیىه و اولىب هاکكايه و ظیلهاهىق هىحی، يمؾ بیًًؿگاو با٬ی هی
 گكؾايؿ. ٬ؿاوث ؾیى و ٠٭یؿه هىل٘او ؾق هىقؾ الله ٠موشل قا جؽكیب و ویكاو هی
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کًًؿ، آيگىيه که او٘اء ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ای ؾیگك يیم ؾيبال هیبه گىيهبیًین که ایى هؿ٦ قا و يیم هی
هایی ٌكم و ظیا ال او٘اء العىًی بكای لیًث لبانکه لياو ٨او٫ و بی ٌؿهحل هیلحىو به ج٘ىؽك گك٨حه 

-ها قا ؾق ه١كْ ؾیؿ ه٘گاو ٬كاق هیبا و٬اظث ج٘ام ؼىؾ و آو لبان 2اوح٩اؾه کكؾيؿ که ؾق ایى هحل

گىیًؿ، پاک و هًمه و بىیاق بكجك اوث؛ ؽكه کًًؿگاو هلعؿ هیبكاوحی الله هح١ال ال آيچه هىؾاؾيؿ؛ 
هايؿ؟ ها با٬ی هیبكاوحی په ال ایى اوحهماء و ج٘ىؽك يىبث به او٘اءالعىًی، آیا ٬ؿاوحی بكای آو

ِ ﴿ ٨كهایؿ:ها هیاو٘اء يیکىیی که الله ٠موشل ؾق کحابً ؾق هىقؾ آو ٓ  َوّلِلٍّ ة َٕ ۡق
َ
ٜهُ وَ  ٱۡۡلُۡكَنَٰ  ءُ ٱۡۡل  ٱۡهُق

 ْ ۖٞ َوَذُروا ة َٛ ِ َٖ ث ِي هِِٙ  ٱَّلٍّ ۡقَمَٰٓ
َ
ِْۡعُؽوَن ِِفٓ أ َُْٜن  ۚۦٗ يُ َٕ ْ َحۡك ٜا ة ََكُٗ َٔ ۡوَن  ـَ  ؼؿا» ]٠210كا٦: األ[ ﴾١٨٠َقُيۡض

 هًگام به په. ًؿیي٘ایه ؾاللث ٩ِات ىیو کاهلحك یه١اي ىیبهحك بك کهٔ اوث هايام ىیباجكیل یؾاقا
 و به ؿیو بؽىاي ؿیؾاق اؾی٨ك هايام بؿاو قا اوٓ وبعاو یؼؿا ال ًیؼى ظاشات ؾقؼىاوثو  ؼؿا ًیوحا

 يٝك ال که بكيؿیه کاق به یهائو واژهٔ اليؿییه ؾوث ٧یجعك به ؼؿا یهايام ؾق که ؿیبگىئ یکىاي کجك
 .«ؿیؾ ؼىاهًؿ قا ؼىؾ کاق ٩كیک آياو ،ٓاوث ؼؿا ٩ِات ای ـات یهًا٨ ،یه١ً ای ل٩ٛ
ای ال هىاقؾی بىؾ که ؾق ؼبلل ووایل و ابماق ا٘بلٞ قوايی و جبلی٥اجی با هؿ٦ هؿم و گىٌهى یا

ی هىل٘او ؾق هىقؾ الله ٠موشل و او٘اء يیکىیً هًحٍك گكؾیؿه، جؽكیب و ویكايی ٬ؿاوث ٠٭یؿه
 یکه ؾق قولياههقا يیم هؿ٦ ظ٘بلت ؼىیً ٬كاق ؾاؾيؿ، چًاو که آو ویكايگكاو قوىل الله  ه٘چًاو

ه هك٢ ؾق ا٘كا٦ او هی  کاقیکاجىقی قا ال پیاهبك ،٬اهكه« ال٘ىاء» باًٌؿ،  به ِىقت ؼكووی بمقگ که ي 
ایى ه٘او شًاب هع٘ؿ اوث که با »ی هّكی يىٌحًؿ: جّىیك با لهصه به جّىیك کٍیؿيؿ. و ؾق لیك آو

 .1«يه ي٩ك الؾواز کكؾه
يبیاء ؾق ٬لىب ى٬یك و اظحكام ؼاجن األبكاوحی په ال ایى اهايث، ؾیگك چه ايؿاله ال ج١ٝین و ج

ِ ...﴿ هايؿ:هىل٘اياو با٬ی هی ث
َ
ِۡ أ ًُ ِ ُـِءوَن  ۦَورَُقِٜلِ  ۦَوَءاَيَٰذِِٙ  ٱّللٍّ ۡٛ ٓۡ تَۡكَذ ُ٘ذ ْ ًَۡؽ  ََل  ڡَُ َتۡكَذِؾُروا

 ٗۚ ۡٓ ُِس و  یبال جىاویه ٥٘بكيیپ و او اتیو آ ؼؿا به ایآ: بگى» ]88-81الحىبة: [ ﴾...َزَىۡؿدُٓ َبۡكَؽ إِيَؿَٰ٘
 کا٨ك آوقؾو، ٘اویا ال په ٌ٘ا. ؿیيکً ی٠فقؼىاهٓ هىؾهیب یهاه١فقت ىیچً با: بگىٕ ٔکكؾ؟ یٌىؼ
 .«ؿیاٌؿه

هایی که الله ٠موشل ها قا گىيه ؾًٌ٘او اوبلم ؾق هىیك ؼٗ هٍی هىؽكه کًًؿگاو ؾیى و اقليو ایى
ؾیى و ل٥ث »گىیؿ: اوث که با ا٨حؽاق هی يها هٍك٦ گكؾايؿه، ظكکث ي٘ىؾيؿ؛ ایى هع٘ؿ الى١ؿيبؿاو
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ی کی٘ىيی هىحٍك٪ قا ؾق و چه بؿايؿ یا يؿايؿ ؾق وا٬ٟ ه٭ىله .2«ًؿباٌو ج٭الیؿ، وه هكْ اشح٘ا٠ی هی
ث که هیاو هكؾم بكاوحی که ؾیايث هع٘ؿی شفاهی او»گىیؿ: ٬البی ؾیگك جکكاق کكؾه، آيصا که هی

آوقؾه اوث، بلکه آو هكْ هىلًاک و جكوًاک و ٨لس ها یىقٌی وؽث و بؿاو هًحٍك گكؾیؿه اوث
و ایًچًیى ال٩اٚ ٌىم و جعكی٧  .1«ای اوث و ؾق وا٬ٟ شًىيی گ٘كاه کًًؿه و وظٍحًاک اوثکًًؿه

قوؿ هگك با هایی به يٍك ي٘یهایی ؾق چًیى قولياههئی و ویكايگكیوكاها و یاوهگكایايه و ؾقو٢ پكؾالی
-ها يىٌحه ٌؿه اوث، جا ایًکه ایىياو به ؼىايؿو آيچه ؾق ایى قولياهههؿ٦ به ظكَ و ولٟ ايؿاؼحى شىا

گىيه به هؿ٦ ؼىیً ی١ًی ج١ٕی٧ ای٘او و ؾیى ؾق ٬لىب شىاياو هىل٘او بكوًؿ و چىو شىاياو ٨اوؿ 
گٍحًؿ، ؾیگك اهیؿی به بالگٍث اهث به هصؿ و ٌك٦ و بمقگی و ٠مت و ا٬حؿاق و ٠ٝ٘ث و ٬ؿقت 

 باٌؿ. ؼىیً ي٘ی
ی قولياهه، هىقؾی اوث که ؾیى ؾق ٬لىب هكؾمووایل و ابماق هؿم و ویكايی ٬ؿاوث و هیبث  ال ؾیگك

«افوضن اد یة»
که ؾق آو ٠فاب ٬بك و  هًحٍك ي٘ىؾ،« ی ویً٘ا٠ٕٕفاب ٬بك بك پكؾه»جعث ٠ًىاو  1

-ي٩ىنقا هٍاهؿه ي٘ایًؿ، ایى اهك ٤یبی ؾق قول ٬یاهث قا به ج٘ىؽك گك٨حه که چىو هىل٘اياو آووظٍث 

گىيه جكن ایٍاو ال آو قول و اظىال آو، ج١ٕی٧ گٍحه و بك وكکٍی و جصاول ٌاو ١ٔی٧ گٍحه و ایى
 کًًؿ. ت پیؿا هیه الله ٠موشل ه٭ؿق ٨كهىؾه اوث، شكأيىبث به ظؿوؾ و هعكهاجی ک

بیًین که ؾق قاوحای هع٭٫ گكؾايؿو ایى ویكايگكی ا٨کًین، هیيٝكی ظؿاذیىو و چىو به اؾبیات 
که   - ها قا ليؿ٬ه آهىؼحه آيکه ؾیگك ظؿاذی -ؾلؽىاِه ؾًٌ٘او اوبلم ؾق جبلًٌؿ؛ ایى بمقگ ظؿاذیىو اوث 

ىان و ٠٘كو بى  بعد ي٘ىؾه و وبب جىشه ظؿاذیىو به ١ٌك  ةقبی١ يبأؾق هىقؾ اؾبیات ٬ؿین ال اهرال ابىي 
وث که ها قا هصفوب ١ٌك ظكهحی يىبث به ه٭ؿوات ه٘او اهكی ابی»گىیؿ: ها قا ـکك ي٘ىؾه و هیآو
گاه با هك آيچه با بال ٌؿو ٨کك و ٠٭ل هو ٠لث شفب ها ه٘یى هی ها ي٘ىؾآو ٭ابله کًؿ، باٌؿ؛ ها ياؼىؾآ

و ؾق وا٬ٟ ايىاو ظیىايی هح٘كؾ و یا٤ی  یى لاویه ٨ٙكجا هح٘كؾ و یا٤ی اوثشًگین، چكا که ايىاو ال اهی
 .1«اوث

ؿاذی ؾیگك ی١ًی ٠بؿالع٘یؿ شیؿ گىیؿ: گكی بعد کكؾه و هیهای ظؿاذیق لهیًه قیٍهيیم ؾ ةظ 
ی ١ٌك ٠كبی ه١اِك وكالیك گكؾیؿ و به آو قيگی ؾیگك بؽٍیؿ. به ؾقوحی ی جّى٦ ؾق گىحكهقوؾؼايه»
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و يالک هبلئکه و ِبلض  ي.. ؾق اؾويیه و وّیاب و بیاجو . يو ظبلز و ـوالًىو و ابى ٠كب يکه ي٩ك
هایی قا که ١ٌك ٠كبی شؿیؿ به ؼىؾ گك٨حه ايؿ. لفا اقليذیك گفاٌحهؤهٙك، ج يبؿالّبىق و هع٘ؿ ٩٠ی٠٩

 .2«باٌؿؾق وا٬ٟ هؿیىو هیكاخ جّى٦ هی
والؾ، قا يابىؾ و جباه هیاهی که چىو ؾق شىن وكایث کًؿ، آوبكاوحی په ال جىِی٧ ایى ؾیى به شف

ی پمٌکی ٠كِه هن يه با ووایلو جىِی٧ آو به هكٔی اشح٘ا٠ی که بایىحی قیٍه کى گكؾؾ، آو
-ی هًؿقن و ٨كوىؾه به ؾوث گك٨حههای هح١ؿؾی که ؾق شاه١هؾق ؼبلل هیؿاو ؾًٌ٘یه١اِك، بلکه با 

ؼىايًؿ، اها ها قا ٠ل٘ی هیال ٘كی٫ جبلی٥ات و گاهی ال قاه آهىلي و گاهی ال ٘كی٫ يٝكیاجی که آو ايؿ و
ها، ؾیگك ٠ٝ٘ث ی ایىآیا په ال ه٘ه باٌؿ؛ؾقظ٭ی٭ث يٝكیات ليؿ٬ه و العاؾ و ٨صىق و ٨ى٫ و ٨ىاؾ هی

 هايؿ؟ ی٘اوٓ با٬ی هی٬لىب هىل٘اياو ٔبه ویژه ١ٔی٧ اإل و هیبیحی ال ایى ؾیى ؾق
اها بكاوحی هكگاه ه٩ىؿاو لهیى ؾق قاوحای يابىؾ کكؾو ؾیى و ویكايی و هؿم هیبث و ٠ٝ٘ث و بمقگی 

جباقک و ج١الی هى٫٨ يٍؿه و يحىايىحًؿ به آو، چه ؾق ٬لىب یا ؾق وٙط شاه١ه، جبلي ي٘ىؾيؿ، به اـو الله 
نۡلَة ﴿ چكا که الله ٠موشل ٨كهىؾه اوث: ؛ه٭ّىؾ ؼىیً ؾوث یابًؿ ٍـّ َٗ ُٖ ۡ ََ ؿَ إٍِّٗة  َۡ  ۥِإَوٍّٗة َلُ  ٱَّّلِ

َٜن  ـُ  قول و جأ نیباٌیه آو پاوؿاق ها و ؼىؾِ  نیا٨كوحاؾه قا ٬كآو ؼىؾ ها» [3]العصك:  ﴾٩ََّدَٰىِ
و ال لىالم  .«ٓنیؾاقیه و هّىو هع٩ىٚ لهاو لیو جبؿ كییج٥ هكگىيه و ال ؾًٌ٘او ؾوحبكؾ ال قاآو میقوحاؼ

باٌؿ که الله ٠موشل ظ٩اٜث ه٘گی قا ها و اؼبل٪ آو هیظ٩ٛ ایى ؾیى، ظ٩ٛ ٠٭ایؿ و ٌكائٟ و اقلي
 بك ٠هؿه گك٨حه اوث. 
اهث اوبلم ظ٭ی٭ی اوث، قا بك پا ؾاٌحه که آو الم ظ٩ٛ ایى ؾیى، ظ٩ٛ اهحی که آوو ه٘چًیى ال لى

ُ وَ ﴿ باٌؿ:هی ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه
َ
َٰٓ أ ۡزَثَ  ۦََغٌِّت لََعَ

َ
ٍّٖ أ َٜن  ٱنلٍّةِس َوَؾَِٰس ُٕ  کاق بك ؼؿا» ]12ىو٧: ی[﴾ٵََل َحۡكَْ

    .«ؾايًؿیي٘ٓ قا كيیجؿب و ل٧ٙ ظک٘ث یایؼ٩أ هكؾم ٍحكیب یول اوث، و هىّلٗ كهیچ ؼىؾ

 ها ها و دولتهطلب سىم: يابىدی اهت
 هايابىؾی اهث -2
 هايابىؾی هلث -1

 ها: يابىدی اهث -0
های های اوحهماء ؾق اهثِىقت»و يیم ؾق ٨ّل اول آو « های اوحهماءِىقت»پیٍحك ؾق باب ؾوم 
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ؾق ایى لهیًه وؽى گ٩حین و ؾق ؼبلل آو جىٔیعات قوٌى گكؾیؿ که ایى گًاه بمقگ، اهكی « پیٍیى
 شم آيکه پكوقؾگاقت بك او قظن کكؾه -ٌاو قا جکفیب ي٘ىؾيؿ هایی که پیاهبكاوهٍحكک هیاو ج٘اهی اهث

 باٌؿ. هی -
ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ٌَ ٍَ ِِف ِشَيِف  َوَّ ِٖٔ َرۡجِْ َ٘ة  ْۡ رَۡق

َ
ِّيَ أ وٍّ

َ
ة ٪ ٱۡۡل َٔ ِٖ رٍُّقٍٜل إَِلٍّ  َو ّٔ  ِٓٛ تِي

ۡ
يَأ

ْ ثِِٙ  ٜا ُـِءوَن  ۦََكُٗ ۡٛ  یهاو ؾوحه ها گكوه اویه بهٓ قا ی٥٘بكايیپٔ جى ال ًیپ ها» ]22-20 العصك:[ ﴾٫يَۡكَذ
 ه٘اؤ کكؾيؿیه هىؽكه قا او که ىیا هگك آهؿیي٘ ٍاویا ًیپ به یا٨كوحاؾه چیه .نیا کكؾه قوايه ىیٍیپ

  .«ٓؾاقيؿیه هىؽكه قا جى اویگكابا٘ل کًیا هن که گىيه
ةً ﴿ م الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ:یو ي ى لََعَ  َيََٰعِۡسَ ّۡكَِجةهِ ٜاْ ثِِٙ  ٱ ِٖ رٍُّقٍٜل إَِلٍّ ََكُٗ ّٔ  ِٓٛ تِي

ۡ
ة يَأ ُـِءوَن  ۦَٔ ۡٛ يَۡكَذ

 هىؽكه قا او که ىیا هگك ؿیآیي٘ ٍاویا یوى به ی٥٘بكیپ چیهٕ قا بًؿگاو و او٩ا ٨ىىوا» ]10ه: ی[ ﴾پ
  .«كيؿیگیه اوحهماء باؾ و به کًًؿ یه

ٓۡ ﴿ ؿ:ی٨كهایو ه ٖ ِِف  َوَك ِِإّ
ٍّٗ ِٖٔ َ٘ة  ْۡ رَۡق

َ
ِّيَ أ وٍّ

َ
ة ٦ ٱۡۡل َٔ ْ ثِِٙ  َو ٜا ِِإٍّ إَِلٍّ ََكُٗ

ٍّٗ ِٖ ّٔ  ِٓٛ تِي
ۡ
 ۦيَأ

ُـِءوَن  ۡٛ  هآ ٬ببلً  باٌؿ؟ بی٠ص ؿیبا چكا ٌ٘ا یوى به ی٥٘بكیپ ٨كوحاؾؤ» ]1-8المؼك٦: [ ﴾٧يَۡكَذ
 ىیا هگك آهؿ،یي٘ آياو ًیپ به ی٥٘بكیپ چیه .نیاکكؾه قوايه ىیٍیپ یهاهّلث اویه به قا یاؾیل ٥٘بكاویپ

 .«ؾاؾيؿیه ٬كاق اوحهماء هىقؾ قا او که
و ؾق ٨ّل اول ال ایى باب، به کی٩كهای ؾيیىی که ؾاهًگیك آو اوحهماء کًًؿگاِو جکفیب کًًؿه گكؾیؿ، 

ها يیىث، هگك هىاقؾی که هكبىٖ به هىٔٞى هىقؾ بعد ها ؾق ایى اٌاقه ي٘ىؾم که يیالی به جکكاق آو
باٌؿ که ٠باقت اوث ال: ؾق ه١كْ يابىؾی اق اوحهماء بك شاه١ه هیباٌؿ و آو اذك بمقگی ال آذ٬ى٘ث هی

 های پیٍیى قغ ؾاؾه اوث. که ؾق ٘ىل جاقیػ بٍكیث بكای اهث ٬كاق گك٨حى آو؛ ه٘چًاو
های پیٍیى الله ٠موشل ال کی٩ك و ٠٭ىبحی که ؼٙاکاقاو اهث»گىیؿ: هی  ةوبلم ابى جی٘یٌیػ اإل

لىٖ و اِعاب هؿیى و ٬ىم ٨ك٠ىو قا ؾق ؾيیا بؿاو گك٨حاق ي٘ىؾ، ؼبك ؾاؾه ه٘چىو ٬ىم يىض و ٠اؾ و ذ٘ىؾ و 
هى آل ٨ك٠ىو ئو يیم ال کی٩كی که ؾق آؼكت ؾق ايحٝاقٌاو اوث، ؼبك ؾاؾه اوث. و بك ایى اوان بىؾ که ه

ِيٓ  َوًَةَل ﴿ گ٩ث: ِٜۡم  ٱَّلٍّ َِ يَ ِۡس ّٔ َػةُف َقَْۡيُسٓ 
َ
ٓ أ ِٜۡم إِّنِ ٌَ َٰ َٖ َي َٔ ـَاِب َءا ۡظ

َ
َِ  پ ٱۡۡل ِٜۡم ُٜٖٗح  ِٔۡس ِب ًَ

ۡ
َهأ

َٜه وَ  ُٕ َٖ وََٗعهٖ َوَث ِي ة  ٱَّلٍّ َٔ ۚٗ َو ۡٓ ٖۢ َبۡكِؽِٚ ِٔ ُ ْۡكَِجةهِ  ٱّللٍّ ِ ّّ ة  ٕا ْۡ ٜۡمِ  ٿيُؿِيُؽ ُؿ ٌَ َٰ َٜۡم  َوَي ٓۡ يَ َػةُف َقَْۡيُس
َ
ٓ أ إِّنِ

َ٘ةهِ  ٜۡمَ  ڀ ٱَلٍّ َٖ  يَ ِ ّٔ ة َُّسٓ  َٔ  َٖ ۡؽثِؿِي ُٔ ََّّٜن  َٜ ِ دُ ٖ  ٱّللٍّ َٔ ٖۡ َٗعِضٖم  َو ِٔ ِِ ُ يُۡغِْ ة َلُ  ٱّللٍّ َٕ ةهٖ  ۥَذ َٚ  ٖۡ ِٔ
 ؾق که بكوؿ ٌ٘ا به یببلئ ه٘او جكونیهٕ هى ٬ىم یا: گ٩ث ٘اویا با هكؾ آو» ]11-10ال٥ا٨ك: [ ﴾ځ
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 و ذ٘ىؾ و ٠اؾ يىض ٬ىم ٠اؾت ه٘چىو ی٠اؾج یوما ال .اوث ؿهیقو هاو ؾوحه ها گكوه به گفٌحه قولگاقاو
 وحن بًؿگاو به ؼىاهؿیي٘ ؼؿاويؿٓ. ٌىؾ كجاویبايگیگك که جكونیهٔ ايؿبىؾه آياو ال ب١ؿ که یو کىاي

 کهٔ لؾو ِؿا قول ال ٌ٘ا بكٕ هى ٬ىم یا ٓ.کًًؿ وحن گكیکؿی به هن بًؿگايً که پىًؿؾیو ي٘ٔ کًؿ
 ظ٩ٛ یبكأ ؼؿا شم یپًاه چیه اّها ؿ،یمیگكیو ه ؿیکًیه پٍث که یقول آو .جكونیهٓ اوث اهثی٬

و  قاهً٘ا چیه والؾ، گ٘كاهٓ و هًعك٦ بهٍث یقاوحا الٔ که قا یکى ؼؿا آؼك. ؿیيؿاقٓ ٠فاب ال ؼىؾ
 .«ؾاٌث يؽىاهؿ یقاهبك

ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:و الله ٠موشل هی ِ َزَٰل َّۡكَؾاُبۖٞ  ََ ۚٗ  ٱٓأۡلِػَؿةِ َوََّكَؾاُب  ٱ ۡزَبُ
َ
 ٠فاب» ]11ال٭لن: [ ﴾...أ

ٓ یىیؾي یها٠فاب ىیا الٔ جك بمقگ و جكوؽث آؼكت ٠فاب و ١ٙ٬اً  اوث گىيه ىیآ ؼؿا یىیؾئ
 .«اوث

يٖم ﴿ ؿ:ی٨كهایو ه ـِ ٍّٓ يَُؿهَّوَن إََِلَٰ َقَؾاٍب َق َتۡيِ ُث ؿٍّ ٍّٔ  ٓ ُٛ ُب َُ٘كّؾِ  ؾقٔ قا ٍاویا» ]202الحىبة: [ ﴾٩٫َق
و  و ظىكت ؾقؾ هیها که جاوؾًٌ٘او بك ٌ٘ا یكولیپ با باق کیٔ: نیؾهیه ٌکًصه باق ؾوٓ ایؾي ىیه٘

 ؾقٔ وپهٓ. ٌاوي٩ا٪ ال یبكؾاقپكؾه لهیوو به ٍاویا قوىاکكؾو با ؾوم و باق گكؾؾیه آياو ىیو ک ؼٍن
  .«ًٓؿیآیه گك٨حاق ؾولغ و بهٔ گكؾيؿیه یبمقگ ٠فاب قوايهٓ آؼكت

َٖ ﴿ و ٨كهىؾ: ِ ّٔ  ٓ ُٛ ٍّ٘ ٌَ ۡهَنَٰ  ٱَّۡكَؾابِ َونَلُِؾي
َ
َّۡكَؾاِب ُهوَن  ٱۡۡل ۡزَبِ  ٱ

َ
ٓۡ يَؿِۡصُكَٜن  ٱۡۡل ُٛ ٍّْ  ﴾ٵََّك

 ن،یچٍايیه ٍاویبؿٓ آؼكتٔ جك بمقگ ٠فاب ال ًیپ قآ ایؾئ جكکیيمؾ ٠فاب ١ٙ٬اً  ها» ]12 الىصؿة:[
 .« ..بكگكؾيؿٓ ؼؿا یوى و به بکًٍؿ ؾوث یو ه١اِ ک٩ك الٔ ؿیٌا

کی٩كی قا که گًهکاقاو و ؼٙاکاقاو ؾق  ،های ايفاق ٔبین ؾاؾوٓگىيه الله ٠موشل ؾق ٠٘ىم وىقهو ایى
ٌاو ههیا گكؾیؿه، ـکك ها قا ٠فاب ي٘ىؾ و يیم ٠فابی که ؾق آؼكت بكایؾيیا چٍیؿيؿ و ؼؿاويؿ هح١ال آو

و يیم ذىاب  جك بمقگ چكا که ٠فاب آؼكت ؛کًؿای جًها ٠فاب آؼكت قا ـکك هیي٘ایؿ و گاهی ؾق وىقههی
 .2«هايؿگاقی اوثو آو وكای شاوؾايگی و  جك بمقگ آو

ي٘ىؾ و به ها ها و کی٩كهایی که الله ٠موشل ؾاهًگیك بكؼی ال اهثهایی ال ٠٭ىبثاکًىو به ي٘ىيه
کًین؛ و ؼؿاويؿ هح١ال ایى ٠فاب يابىؾ کًًؿه قا که ؾیگك اذكی ال آياو ، اٌاقه هیکلی آياو قا يابىؾ کكؾ

هؿایث  کاوها ؼیكی يبىؾه و اهؾايىث ؾیگك ؾق آوبا٬ی يگفاقؾ، بؿیى ؾلیل به وىی آياو ٨كوحاؾ چىو هی
 ها يیىث؛ ٌاو ال وىی آویا٨حى و پفیك٨حى ؾ٠ىت پیاهبكاو
٨كوؾ آهؿ، آيگاه که با ؾ٠ىت پیاهبكٌاو يىض  الىبلم٠لیهابی که بك ٬ىم يىض اها ال ایى ؾوحه اوث، ٠ف

                                                           
 ٓ.11/213هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ -2



 112  ی اعالهی فصل دوم: اثش اعحهضاء بش جاهقه

َُ٘ف ﴿ ٨كهایؿ:هح١ال هیبا جکفیب و اوحهماء و ج٘ىؽِك آو قوبكو ٌؿه و ه٭ابله ي٘ىؾيؿ. الله  ٍَ َوَيۡط ْۡ ُّۡى  ٱ
 ِِٙٔ ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ  

 
ة َمؿٍّ َقَْۡيِٙ َمَل َٕ ۚٗ  ۦَوَُّكٍّ ُٙ ۡ٘ ِٔ . ٌؿ یکٍح واؼحى کاق ايؿق ؾوث يىض» ]11هىؾ: [ ﴾...َقِؼُؿواْ 

و  ؿيؿیؼًؿیو هٔ کكؾيؿیه هىؽكه قا او گفٌحًؿ،یه یو کًاق ال او ٬ىم اٌكا٦ ال یگكوه که لهاو هك
 کكؾه ٍهیپ قا یو يّصاق اوث گ٩حه کجك قا ی٥٘بكیپ. اوث لؾه وكي به. اوث ٌؿه ىايهیؾ: گ٩حًؿ یه

ها قا بؿاو قا به ؼا٘ك ب١یؿ و ٤یكه٘کى ؾايىحى و٬ىٞ ٠فاب و ٘ى٨ايی که آو الىبلمهی٠ليىض  ی١ًیٓ« ٕاوث
 .2«ي٘ىؾيؿو٠ؿه ؾاؾه بىؾ، ج٘ىؽك و اوحهماء هی

کىايی قا که ه٘كاه او ای٘او آوقؾه بىؾيؿ، يصات ؾاؾ، و ؼؿاويؿ هح١ال با قظ٘ث ؼىیً، پیاهبكي و 
چكا  ؛ها يىٌحه و ه٭كق ي٘ىؾو لوال و يابىؾی بكای آو ً و ؾًٌ٘او پیاهبكي قا هبلک ي٘ىؾو ؾًٌ٘او ؼىی

ها بكای واليؿگی و ٠٘اقت که ؾیگك اوحع٭ا٪ ب٭ای ؾق لهیى قا يؿاٌحًؿ و ؾیگك ٌایىحگی و ؼیكی ؾق آو
تِيِٙ َقَؾاب  ﴿ ٨كهایؿ:الله ٠موشل يبىؾ، الله هح١ال هیلهیى با ـکك و ٠باؾت 

ۡ
ٖ يَأ َٔ َٜن  ُٕ َٜۡف َتۡكَْ وََك

 ٌٓ ٌِي َّٔ َِّ َقَْۡيِٙ َقَؾاب   ـِيِٙ َويَِع
ۡمُؿَٗة َووَةَر  ڇَُيۡ

َ
َٰٓ إِذَا َصةَٓء أ َّٜ٘رُ َظَّتٍّ َ٘ة  ٱَلٍّ ْۡ ًُ ِۡ ٖ  ٱۡۡحِ

ِٖٔ ُكّ ة  َٛ ذِي
ٍَ إَِلٍّ  ٱزۡجَۡيِ َزوَۡصۡيِ  َْ ۡٚ

َ
ٖ َقَجَي َقَْۡيِٙ َوأ ُل َٔ ٜۡ ٌَ ّۡ ُٙ  ٱ َك َٔ  َٖ َٔ ةٓ َءا َٔ ۚٗ َو َٖ َٔ ٖۡ َءا َٔ ِ   ۥٓ َو هىؾ: [ ﴾ڈإَِلٍّ ًَِْي

و  یکى چه بهكهٓ ایؾي ؾقٔ و قوىاکًًؿه ؼىاقکًًؿه ٠فاب که ؾايىث ؿیؼىاه لوؾجك هكچه» [13-10
و  بىؾ ه٥ٍىل ؼىؾ کاق به يىض. ٔگكؾؾیه هكؾهاو ال کی کؿام كیبايگیگكٓ آؼكت ؾقٔ شاوؾاو ٌکًصه

 ال و آب ؿیقو ؾقٓ کا٨كاو کهبل بك یهبًٔ ها ٨كهاو که آيگاه جآ ؾاؾيؿ اؾاهه ؼىؾ ج٘ىؽك به هن کا٨كاو
و  يك ی٩ًِ هك ال کى یکٍح وىاق: نیگ٩حٓ يىض به. ؿیقو ثی٤ا به ها و ؼٍنٔ گك٨ث ؿویشىٌ ىیله

 یکیو  ه٘ىك کهٔ اوث ٌؿه ِاؾق ٬ببلً  آياو کهبل ٨كهاو که قا یکىاي هگك قا، ؼىؾ و ؼايؿاو قا یاهاؾه
 اوقؾهیي ٘اویا بؿو یايؿک ا٨كاؾ و شم. ايؿآوقؾه ٘اویا کهٓ بًٍاو آو ؾقٔ قا یو کىاي ،ٓاوث جى پىكاو ال

 .«بىؾيؿ
َ٘فِ وَ ﴿ ٨كهایؿ: هی و الله ٠موشل  ٍَ  ٱۡض ُّۡىْۡ َ٘ة َوََل دَُذَِٰؽۡجِن ِِف  ٱ َ٘ة َووَۡظيِ ِ ۡخيُج

َ
َٖ ثِأ ِي ٜٓاْ  ٱَّلٍّ ُٕ َؿَْ

ۡنَؿًَُٜن  َّٔ  ٓ ُٛ یٓ  و ٔاکًىوٓ به ؾیؿگاو ها و به وظی ها، کٍحی قا بىال، و ؾق ٔباقه» [11]هىؾ:  ﴾څإِجٍّ
 .«ؽى هگى، که آياو ٤ك٪ ٌؿيی هىحًؿکه وحن کكؾيؿ، با هى و کىايی

 ٨كهایؿ:و الله ٠موشل ؾق شایی ؾیگك ال کحابً، ج٩ّیبلت ایى ٤ك٪ ٌؿو قا بیاو ؾاٌحه و هی
ََٰب ﴿ ـَ ثۡ

َ
َ٘ةٓ خ ةٓءِ َذَىذَۡع َٕ ِٕؿٖ  ٱلكٍّ َٛ ۡ٘ َّٔ ةٓءٖ  َٕ ِ ۡؿَٗة  ٫ث ۡرَض َووَضٍّ

َ
ٗاة وَ  ٱۡۡل ةٓءُ  ٱَۡلََق ُخيُٜ َٕ ۡ ۡمؿٖ ًَۡؽ ًُِؽَر  ٱل

َ
َٰٓ أ  ٬لََعَ
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َٰٖح َوُهُُسٖ  ـَ
ّۡ َٰ َذاِت خَ ُٙ لََعَ َْۡجَٰ  یو ٨كاواي ماویق جًؿ آب با قا آو٘او یؾقها په» ]21-22ال٭٘ك: [ ﴾٭وََۡحَ

 و ال ٓ.باقؾیه ٨كو اوث آب چه و هك ٌؿه بال ه٘ه آو٘او یؾقها یگىئ که یابگىيه. ٔنیگٍىؾ هن ال
 ٌؿه لیجبؿ چٍ٘ه به کپاقچهی ىیله ج٘ام یگىئ که یابگىيهٔ نیبكشىٌايؿ یاؾیل واقاو چٍ٘ه ىیله

 قا و يىض .بىؾ ٌؿه ه٭ؿقٓ و ِاؾق ؼؿا شايب الٔ که ی٨كهاي یاشكا یبكا ؽحًؿ،یآه هن ؾق هاو آبٓ اوث
 .2«نیکكؾ وىاق ها،ػیو ه هاجؽحه ال ٌؿه واؼحه یکٍح بك

و با ه٘یى کی٩ك و ٠٭ىبث ٤ك٪ ٌؿو، الله ٠موشل پاؾٌاهی ٨ك٠ىو و ٬ىم هىحکبكي قا که ال ؾ٠ىت 
و ایى بؿاو  ابك آو جکبك وقلیؿيؿ، يابىؾ ي٘ىؾ.، قوی گكؾايؿه و ؾق بكالىبلم٠لیهپیاهبك ؼؿا، کلین الله هىوی 

ها ؾق با٘ل و جکفیب پیاهبكٌاو و اوحهماء و ج٘ىؽك او چًاو ٨كوق٨حه بىؾيؿ که ؾیگك بىؾ که آو ؼا٘ك
ها وىؾی يكوايؿ، لفا ؼؿاويؿ هح١ال اهكی ؼاق٪ ها و ؾالیل و بكاهیى بمقگ و چیكه کًًؿه بؿاوظصث

و ي٘ایاو ي٘ىؾ، اها  ها يٍاو ؾاؾهها قا وكگكؾاو و وكؾقگن، بؿاوقا ؼیكه ي٘ىؾه و ٠٭ل ها چٍن ال١اؾه که
قا قها يکكؾه و ال کٍیؿيؿ و آوها با ایى وشىؾ هن بك ٌیىه ؼىؾ پا٨ٍاقی ي٘ىؾه و ال آو ؾوث ي٘یآو

 .1گٍحًؿهای ؼىؾ بال ي٘یکكؾه
ها هكگم هؿایث به ی٭یى قویؿ که ؾیگك ؾق ٨ك٠ىو و ٬ىهً ؼیكی يبىؾه و آو الىبلم٠لیهو چىو هىوی 

و ایى به ؾلیل  ها ؼٍن و ٤ٕب الهی قا ؼىاوثای آوو ٬ىهً ؾ٠ا ي٘ىؾ و بك ؼىاهًؿ بك ٠لیه ویقا ي٘ی
جکبك وقلیؿو ٨ك٠ىو ال پیكوی ي٘ىؾو ال ظ٫ و بالؾاٌحى ال قاه ؼؿا و ٠ًاؾ و وكکٍی و ج٘كؾ و اِكاق وی 
بك با٘ل و لصبالی و ؾًٌ٘ی با بكهاو ١ٙ٬ی و ظ٫ و ظ٭ی٭حی بىؾ که هن ال يٝك ظىی و هن ه١ًىی 

 .1«اق و وأط گكؾیؿبكایً آٌک
هُ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی

َ
َن َوَمَل ٜۡ ٍَ َءاَتۡيَخ وِؿَۡق َ٘ةٓ إٍِّٗ ََٰلا ِِف  ۥَوًَةَل ُمََٜسَٰ َربٍّ ـَ ۡٔ

َ
ةِ زِيَ٘حا َوأ َٰٜ  ٱۡۡلَيَ

ۡجَية َ٘ة  ٱلَّ ۖٞ َربٍّ ٍَ ْ َقٖ َقبِيِْ ٜا َّْ َ٘ة َِلُِغ ِٕۡف َربٍّ ٓۡ وَ  ٱۡؼ ِٛ ِ َٰل ـَ ۡٔ
َ
َٰٓ أ َٰ  ٱۡشُؽهۡ لََعَ ْ َظَّتٍّ ٜا ُ٘ ِٔ ٓۡ وَََل يُۡؤ َٰ ًُُْٜبِِٛ

لََعَ
 ْ َٓ  ٱَّۡكَؾاَب يََؿُوا َِل

َ
ة وَ  ڸ ٱۡۡل َٕ دُُس َٜ ۡق ِصيجَخ هٍّ

ُ
ةًَةَل ًَۡؽ أ َٕ َِ  ٱۡقَذٌِي َٖ َوََل دَتٍّجَِكةّٓنِ َقبِي ِي ََل  ٱَّلٍّ

َٜن  ُٕ  ثی٤ا به یوهى با ٍاویا و آلاق ثیو اـ کا٨كاو یجىل ًهیک که یهًگاهٔ» ]13-11ىيه: ی[ ﴾ڹَحۡكَْ
و  ٨كليؿاو ی١ًی شهاو، و بهصثٔ ًثیل ایؾي ؾق اویو ٨ك٠ىي ٨ك٠ىو به جىٕ پكوقؾگاقا: گ٩ث یهىوٓ ؿیقو
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 به جى قاه الٓ قا بًؿگايثٔ که اوث ٌؿه ىیا آو و ٠ا٬بِث  یاؾاؾهٓ وكٌاقٔ یو ؾاقائٓ و ي١٘ث ٨كاواو ٬ؿقت
ٓ قا ٬ىىت بًؿٔ ٌاویهاؾل و بك گكؾاو يابىؾ قا ٌاواهىالٕ پكوقؾگاقا. کًًؿیه و گ٘كاهٍاو بكيؿیه ؾق

 و جىبه و٬ث آو کهٔ ًؿیآ گك٨حاقٓ ؾولغٔ کؾقؾيا ٠فاب به که گاه آو هگك اوقيؿیي ٘اویا جا کى، هعّکن
 قاه یقاوحا بك په ٌؿ، ك٨حهیپفٓ و هاقوو یهىؤ ٌ٘ا یؾ٠ا: ٨كهىؾ ؼؿا ٓ.يؿاقؾ یوىؾ گكیؾ ی٘ايیپٍ

 یكویپ یکىاي و بكياهه قاه و الٓ ؿیيهكاو هٍکبلت ايبىه و الٔ ؿیؾه ؼكز به و اوح٭اهث ؿیباٌ پابكشا
گاهًؿ که ؿیيکً  .«ياآ

که اوكائیل که ه٘كاه او ای٘او آوقؾه بىؾيؿ ؾقظالیو کىايی ال بًی الىبلم٠لیهوپه پیاهبك ؼؿا هىوی 
٠ل٘ا و ٠باؾت  اوكائیل وکه یىٌٟ ال بمقگاو بًی كاه او بىؾيؿبكاؾقايً هاقوو و یىٌٟ بى يىو هن ه٘

٠ًىاو پیاهبك په  ها بىؾ و ؼؿاويؿ هح١ال په ال هىوی و هاقوو بؿو وظی ي٘ىؾه و او قا بهگماقاو بمقگ آو
  .2ٌاو بىؾ، ال ٌهك ؼاقز گكؾیؿيؿهى آل ٨ك٠ىو ه٘كاهئکه ه... و ؾقظالیها بكگمیؿ ال آو

 ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی
َ
ۡن أ
َ
َ٘ةٓ إََِلَٰ ُمََٜسَٰٓ أ وَۡظۡي

َ
ذٍَّجُكَٜن َوأ َّٔ ُن  ڔُۡسِ ثِكَِجةهِٓي إٍُِّٗسٓ  ٜۡ َِ وِؿَۡق رَۡق

َ
وَأ

ِٖ ِِف  ِ َؽآن َٕ
ۡ َٖ  ٱل ح  ًَِْيَُْٜن  ڕَحَِٰۡشِي َٔ ذِ ُؤََلٓءِ لَِۡشۡ َٜن  ږإِنٍّ َهَٰٓ ـُ ِ ٓۡ نَلَة ََّنةٓن ُٛ ِٕيٌف  ڗِإَوجٍّ ِإَوٍّٗة َۡلَ

َٰٖخ وَُخُيٜٖن  ژَحَِٰؾُروَن  ِٖ َصجٍّ ّٔ  ٓ ُٛ ۡػؿَۡصَجَٰ
َ
ؿِيٖم وَ  ڙوَأ ََ ةٖم  ٌَ َٔ ُٜ٘زٖ َو ة ثَِنٓ  ښُك َٛ ۡوَرزَۡجَٰ

َ
ۖٞ َوأ ٍَ ِ َزَٰل ََ

 َِ َٰٓءِي ۡۡشِرَِي  ڛإِۡقَر َّٔ  ٓ ُٚ ۡتَجُكٜ
َ
ََٰٓءا  ڜوَد ة دََر ٍّٕ َكةنِ وََْ ٕۡ ۡؽَرُكَٜن  ٱۡۡلَ ُٕ َ ۡضَدَُٰت ُمََٜسَٰٓ إٍِّٗة ل

َ
 ڝًَةَل أ

 ِٖ ِؽي ۡٛ ِعَ َرّّبِ َقَي َٔ ۖٞ إِنٍّ 
ٓ َ٘  ڞًَةَل ّلََكٍّ وَۡظۡي

َ
ِن وَأ

َ
ۖٞ ّبَِكَطةَك  ٱِۡضِبةٓ إََِلَٰ ُمََٜسَٰٓ أ وَََكَن ُكَّ  ٱَٗىَْيَ وَ  ٱۡۡلَۡعَؿ

 ََ ٜۡهِ وِۡؿٖق  ِٓ  ٱّؽٍّ ي ـِ َّۡك ٍّٓ  ڟ ٱ َ٘ة َث ۡزَّۡى
َ
َٖ َوأ ُٙ  ڠ ٱٓأۡلَػؿِي َك ٍّٔ  ٖ َٔ َ٘ة ُمََٜسَٰ َو َنَۡي

َ
َۡجَكَِي  ۥٓ َوأ

َ
ٍّٓ  ڡأ ُث

َ٘ة  ۡمَؿۡر
َ
َٖ أ َِِٔ٘ي  ڢ ٱٓأۡلَػؿِي ۡؤ َّٔ  ٓ ُٚ ۡزَثُ

َ
ة ََكَن أ َٔ ۖٞ َو ٍَ ٓأَليَحا ِ َٰل َٜ  ڣإِنٍّ ِِف َذ ُٛ َ ٍَ ل ـُ ِإَونٍّ َربٍّ  ٱَّۡكـِي

 ُٓ  الٔ هكآ لیاوكائ یبً هىئهٔ بًؿگاو ٌبايه که نیکكؾ یوظ یهىو به ها» ]81-11ال١ٍكاء: [ ﴾ڤ ٱلؿٍِّظي
 ؾيبالحاو ٌ٘ا یكیؾوحگ یبكا اوی٨ك٠ىيو  و ٨ك٠ىؤ ؿیٌىیه بیج١٭ ظح٘اً  ٌ٘ا. بؿه کىچٓ هّك

 ىیوكله به کىچ ِؿؾ ؾق لیاوكائیو بً یهىو که ؿیقو ؾقباق به ؼبك شاوىواو جىّوٗٓ. ٔکًًؿ یه
ٓ. كيؿیبگ قا ٍاویا و شلىٔ کًًؿ شٟ٘ٓ كویئ جا ٨كوحاؾ ٌهكها بهٓ یهاهىقائ ٨ك٠ىو پهٓ هىحًؿ یگكیؾ
 ثیو ج٭ى و جصٟ٘ ٨كاق ٬ّؿ کهٔ ًهایا:ٓ ؿیبگىئ ٌهكها یاهال به: و گ٩ث ؾاؾ ؾوحىق هاهىقاو به ٨ك٠ىؤ

 و به گك٨حاق قا ٍاویا جاؼث ىیيؽىح با و هأ هىحًؿ یمیو ياچ کايؿ گكوهٓ ؾاقيؿ قا یگكیؾ یشا ؾق
ٓ کىیو ل ىثیي یيگكاي گىيه چیه یشا البّحه. ٔآوقيؿیه ؼٍن وك بك قا ها آياو ٓ.نیقوايیه و آلاق ٌکًصه
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-یبً و ٠ا٬بث ٌؿ بٍىؾ ىثیبایه آيچه وكايصامٓ. ًٔیو ؾوقايؿ ؿاقیو بٔ هعحاٖ نیهىح یگكوه ها
 ٍاویأ و .نیقايؿ كوویب واقهاچٍ٘ه و هابا٢ ال قا آياو و هآ ٌؿيؿ كولیپ اویو ٨ك٠ىي ٨ك٠ىو بك لیاوكائ

 هاو آوٓ گٍحًؿ كولیپ لیاوكائیبً که ٌؿٔ ىیچً ىیا ٓ.نیکكؾ ؾق بهٔ هصّلل یهاو کاغ هاگًس اویه الٓ قا
 آ٨حاب ٘لىٞ هًگام و به کكؾيؿ بیج١٭ قا لیاوكائیبًٓ اویو ٨ك٠ىي ٨ك٠ىو. ٔنیکكؾ لیاوكائیبً كاخیه قا

ٓ اوی٨ك٠ىي چًگال ؾقٔ ها: گ٩حًؿ یهىو اقاوی ؿيؿ،یؾ قا گكیکؿی گكوه ؾو هك که یهًگاه .ؿيؿیقو ٍاویبؿ
 به ١ٙ٬اً . ٔاوث هى با هى پكوقؾگاق. ىثیي ىیچً: گ٩ثٓ یهىوٓ. ٔنیٌىیه و هبلٮٔ نیگكؾیه گك٨حاق
 ی٠ّا که نیؾاؾ امیپ یهىو به آو ؾيبال به .کكؾ ؼىاهؿ قهً٘ىؾمٓ يصات قاه و به وپاقؾیي٘ ؾًٌ٘ن ؾوث

 ؿیگكؾ یبمقگ کىه ه٘چىو یبؽٍ و هك ٌکا٨ث هن ال ایؾقٓ لؾ ایؾق به قا ٠ّا یو٬ح. ٔبمو ایؾق به قا ؼىؾ
 ظكکث یاشاؾه ؾق لیاوكائیبً گايه ؾوالؾه اوباٖ ال یگكوه و هك ٌؿ ؿاقیپؿ آو ؾق ؼٍٯ قاه و ؾوالؾهٔ

 آو واقؾ قا اویو ٨ك٠ىي و ٨ك٠ىؤ نیگكؾايؿ کیيمؾٓ لیاوكائیو بً یهىو به میئ قا گكاویؾ آيصا و ؾق ٓ.کكؾ
 .نیکكؾ ٤ك٪ قا گكاویؾ وپه .نیؾاؾ يصات قا او ه٘كاهاو یو ش٘لگ یهىو ٓ.نیکكؾ گايهؾوالؾه های قاه

 چٍن که یکىاي یبكأ اوث یبمقگ ٠بكت ؾقنٓ کا٨كاو و ٤ك٪ هىهًاو يصات یهاشكأ ىیا ؾق گ٘اویب
گاه و ؾل بال  قا و هًٝىق هکحىب ػیجاق و اوقا٪ ًٍؿیًؿیب ه٥كوق شّباقاو وكگفٌث و ؾقباقه باًٌؿ ؾاٌحه آ
 به و شاؾوگكاو، هیآو ه٘چىو ٍاو،یا و ک٘حكٔ اوقؾيؿیي ٘اویا آياو اکرك یولٓ. ًًؿیو بب بؽىايًؿ ؾ٬ّث به

 .«اوث و ههكباو هعّبث و با و جىايا ٠ّمت با جى پكوقؾگاق گ٘اویب ٓ.ىوحًؿیپ هًاوئه شٟ٘
ۖٞ ﴿ ؾق ج٩ىیك ایًکه الله ٠موشل ٨كهىؾيؿ: ظا٨ٛ ابى کریك  ٍَ ٓأَليَحا ِ َٰل ی١ًی ؾق »گىیؿ: هی ﴾إِنٍّ ِِف َذ

ها قا ٤ك٪ يً٘ىؾ و ؾق ه٭ابل ج٘اهی ؾًٌ٘ايً قا آوایًکه الله ٠موشل ؾووحايً قا يصات ؾاؾ و اظؿی ال 
ی ٬ؿقت بی ظؿ و ای بمقگ و بكهاو ٬ا١٘ی ؾق لهیًهها يصات يیا٨ث، يٍايه٤ك٪ ي٘ىؾ و اظؿی ال آو

و٧ِ و ٠ٝین الله ٠موشل و ِؿا٬ث و قاوحی و ؾقوحی پیاهبكي ؾق ٌكی١ث هکكم و هًهس قاوث و 
 .2«باٌؿ، هیاوحىاقی که ال شايب پكوقؾگاقي آوقؾه اوث

 که ؾق وا٬ٟ با ٠٘ل ؼىیً ؼىؾ قا ٌ٭اوجً٘ؿ و بؿبؽث ي٘ىؾيؿ -گىيه ٌ٭اوجً٘ؿاو و بیچاقگاو و ایى
ها ؾق هایی که جىِی٧ آويابىؾی و هبلکث و يیىحی قا بك ب٭ای ؾق هّك جكشیط ؾاؾيؿ، آو وكلهیى -

ٓۡ ﴿ کحاب الله چًیى آهؿه اوث: َٰٖخ وَُخُيٜٖن  َز ِٖٔ َصجٍّ ٜاْ  ؿِيٖم  ٹدََؿُك ََ ةٖم  ٌَ َٔ حٖ  ٺَوُزُروٖع َو َٕ  َوَجۡك
َِٛي  ُِ َٰ ة َػ َٛ  ذِي

ْ ٜا  یشا به ؼىؾ ال یاؾیل یواقهاچٍ٘ه و هابا٢ چه» ]11-11الؿؼاو: [ ﴾ٻََكُٗ
 ٌاؾاو آو ؾق کهٓ یگكیؾٔ ٨كاواو یهاو ي١٘ث .قا یو گكايبهائ شالب یها و ا٬اهحگاه و کٍحماقها ٕگفاٌحًؿ
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 .«کكؾيؿیه یليؿگ و ي١٘ث يال و با
ها ها و چٍ٘هبكاوحی په ال اهل هّك چه کىايی ؾق آو وکىيث گمیؿيؿ؟ و ایى ه٭ام بمقگىاق و با٢

ة ﴿ ٨كهایؿ:به چه کىايی ٠ٙا گكؾیؿ؟ الله ٠موشل ؾق ایى لهیًه به ها ؼبك ؾاؾه و هی َٛ ۡوَرزَۡجَٰ
َ
ۖٞ َوأ ٍَ ِ َزَٰل ََ

 َٖ ة َءاَػؿِي ًٔ ٜۡ ة ټًَ َٕ ُٓ  َذ ِٛ ةٓءُ ثََسۡخ َقَْۡي َٕ ۡرُض وَ  ٱلكٍّ
َ
َٖ  ٱۡۡل ؿِي ـَ ٘ ُٔ  ْ ٜا ة ََكُٗ َٔ  ]13-11الؿؼاو: [ ﴾ٽَو

و  ىثیگك آياو بك آو٘او يه .نیؾاؾ یگكیؾ ٬ىم به قا هاي١٘ث ىیا ه٘ه و هآ آياو یهاشكأ بىؾ ىیچً ىیا»
 هاگفٌحه شبكاو و به کًًؿ و جىبه ب٘ايًؿ یِباظ چًؿ جأ ٌؿ ؾاؾه یههلح ٍاویبؿ و يه ىیله يه

 .«ٓبپكؾاليؿ
هایی ي٘ىؾ که ؾق بكابك قا ؾاهًگیك اهثىبث و کی٩ك الله ٠موشل بىؾ که آوال ٠فاب و ٠٭ یاى ي٘ىيهیا

اهك پكوقؾگاقٌاو قاه وكپیچی و وكکٍی و ج١ؿی قا ؾق پیً گك٨حًؿ و با پیاهبكاو، با جکفیب و ج٘ىؽك و 
ها قا گىيه بىؾ که الله ٠موشل آوو ایى جع٭یك قوبكو ٌؿيؿه و اوحهماء و ٠یبصىیی و قیٍؽًؿ و ١ً٘

 گك٨حاق ٠فاب و کی٩كی به واو گك٨حاق واؼحى و کی٩ك ؾاؾو ؼؿائی چیكه و پیكول و ٬ؿقجً٘ؿ، ي٘ىؾ. 
َػۡؾَٗة ثَِؾۢنجِِٙ  وَلُُكًّ ﴿ ٨كهایؿ: هی الله هح١ال

َ
ٖۡ  ۖۦٞ أ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ َ٘ة َقَْۡيِٙ َظةِضجاة َو ْۡ رَۡق

َ
ٖۡ أ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٕ وَ

 ُٙ َػَؾدۡ
َ
ۡيَعحُ أ َ٘ة ثِِٙ  ٱلطٍّ ٖۡ َػَكۡى ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ۡرَض َو

َ
ة ََكَن  ٱۡۡل َٔ ۚٗ َو َ٘ة ۡمَؿۡر

َ
ٖۡ أ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ ُ َو ٓۡ  ٱّللٍّ ُٛ َٕ ِْ ـۡ َِلَ

ٓۡ حَ  ُٛ ُٗىَك
َ
ْ أ ٜٓا ُٕٜنَ َوَؾَِٰسٖ ََكُٗ ِْ : نیگك٨ح ٌاوگًاهاو به قا هاىیا ال کیهك ها» ]10ال١ًکبىت: [ ﴾ڈ ـۡ

 میايگ ق٠بٔ یِؿا قا ٍاویا ال یو ب١ٕ نیکكؾ ظىاله مهیوًگك با ه٘كاه ٘ى٨او ٍاویا ال یب١ٕ یبكا
 آب ؾقٔ قا گكیؾ یو بكؼ نیبكؾ ٨كو ىیله به هن قا ٍاویا ال یو بكؼ گك٨ث ٨كآ هالكله ىیو له هاِا٠٭ه

و  و ٨ى٫ ک٩ك اقجکاب بأ ؼىؾٌاو و آياو اوث يکكؾه وحن ٍاویبؿ هكگم ؼؿاويؿ. نیکكؾ ٤ك٪ٓ ایؾق
 .«ٓؿيؿیچٍ و ؿيؿیؾ هن قاآو صهیو يحٔ کكؾيؿ وحن ٍحىیؼى بهٓ ٨صىق

 ها: يابىدی دولث -4
وشىؾ ؾاقؾ که « ةٌیؽىؼ»ه١ح٭ؿ اوث، وًحی به يام وًث  - ؾق بكقوی جاقیؽی ؼىؾ - 2ابى ؼلؿوو

ها به ِىقت ١ٔی٧ ایصاؾ ٌؿه ٌىيؿ و به يٝك وی ؾولثیکؿیگك هیها به ه٭حٕای آو شایگمیى ؾولث
یابًؿ، وپه و وپه ج٭ىیث گكؾیؿه و ٬ؿقجً٘ؿ ٌؿه و ؼىؾ قا پیؿا کكؾه و ٠ٝ٘ث و بمقگی و چیكگی هی

و پاؾٌاهی و ٬ؿقت و ولٙه و  گكؾؾقو به کهًگی و ٨كوىؾگی آوقؾه و ه٘چىو ايىاو پیك و ياجىاو هی
و هىقغ  ایؿ.گكگكؾؾ و قو به لوال و يابىؾی هیاؾه و ٬ؿقت و جىايً هحبلٌی هیاي قا ال ؾوث ؾچیكگی
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 .2ؿکًله قا ال ابى ؼلؿوو ي٭ل هیؤو ايؿیًٍ٘ؿ ايگلیىی ه١اِك، جىیًبی يیم ایى هى
 های شاهلی که بك اوان ٠ًاِكاها آيچه ابى ؼلؿوو ؾق ایى لهیًه ٠ًىاو ي٘ىؾه، يىبث به ؾولث

هایی که باٌؿ، اها ؾولثايؿ، ِعیط هی... ٌکل گك٨حه و بك پا گٍحهو لباو و بٍكی ه٘چىو يژاؾ و قيگ 
ها ج٘اهًا هح٩اوت ايؿ، اهك ؾق هىقؾ آوهای ٌك٠ِی قبايی ٌکل گك٨حه و بك پا گٍحهبك اوان ٠ًاِك و اقلي

الله باٌؿ و آو وًث قا ها وًحی ؾیگك و هح٩اوت با وًث ٌیؽىؼه شاقی هیو بك آو باٌؿو هؽحل٧ هی
ٓۡ ... ﴿ ٠موشل ؾق کحابً جىٔیط ؾاؾه و بیاو ي٘ىؾه اوث و آو ایًکه: ُك ة َدرۡيَ ًٔ ٜۡ اْ يَۡكتَۡجِؽۡل ًَ ٜۡ ٍّّ َٜ ِإَون َتَذ

ٍّٓ ََل يَسُ  ْ ُث ٜٓا َُسٓ  ُٜٗ َثَْٰ ۡٔ
َ
 ؿ،یبكجاب یقوٓ و ؿیکً یچیوكپ ؼؿا ٨كهاو الٔ ٌ٘ا اگك» ]11هع٘ؿ: [ ﴾چأ

 هكگم کهٓ وپاقؾیه یگكیؾ گكوه به قا ثیهىقؤه ىیو أ گكؾايؿیه ٌ٘ا ىیگمیشا قا یگكیؾ هكؾهاو
 ٨كهاو و ال کكؾ يؽىاهًؿ یؼىؾؾاق و هال شاو و بفل یو ٨ؿاکاق راقیا و الٔ بىؾ يؽىاهًؿ ٌ٘ا ه٘ىاو
 .«ٌٓؿ يؽىاهًؿ گكؾاویقو ؼؿاويؿ

باًٌؿ، هًعك٦ گٍحه ها ال ٬ىا٠ؿ و هبًاهای ِعیعی که بك اوان ؾیى و ٠٭یؿه هیاهكوله يیم ؾولث
گكؾايؿه و هكْ ق٨اه ٘لبی اوث، قویو ؾق وا٬ٟ ال ٬ىا٠ؿ و هبًاهای ِعیعی که بك اوان ؾیى و ٠٭یؿه 

ها قا ٨كا گك٨حه اوث. و بلکه ق٨اه ٘لباو بك ایى ها ي٩ىـ کكؾه و آوقايی ؾق آوو ؼىٌگفقايی و ٌهىت
٨ىاؾ ؾق لهیًی که الله  یو اهث قا با اٌا٠هگفقايی که ؾولث ايؿ، ق٨اه ٘لباو ؼىيها ؾوث یا٨حهؾولث

 بكيؿ. قا با ب١رث پیاهبكاو و يالل کكؾو کحب پاک ي٘ىؾه اوث، به وىی لوال و يابىؾی هی٠موشل آو
ٓ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ة  ِإَوَذا َٛ ة وََعيٍّ َقَْۡي َٛ ْ ذِي ٜا ٌُ ة َذَىَك َٛ َۡتَذِي ُٔ َمۡؿَٗة 

َ
ٍَ ًَۡؿَيًح أ ِْ ۡٛ ن جَّ

َ
ٓ أ َرۡهَٗة

َ
أ

ُل  ٜۡ ٌَ ّۡ ا  ٱ ة دَۡؽِٔريا َٛ ۡؿَنَٰ ٍّٔ و  ؾاقا ا٨كاؾ ن،یگكؾاي يابىؾ قا یاقیو ؾ ٌهك نیبؽىاه هكگاه» ]28وكاء: اإل[ ﴾ٰوََؽ
-یه و ٨صىق ٨ى٫ به اقیو ؾ ٌهك آو ؾق و آياو نیيگكؾایه كهیچ و وكؾاق قا آيصا قاوو ٌهىت ؼىٌگفقاو

 یو ١ٙ٬ واشب آيصا بكٓ ٠فاب و٬ٞىٔ ٨كهاو په ،ٓميؿیؼیبكه یاله ؾوحىقات با هؽال٩ث و بهٔ پكؾاليؿ
 .«ٓنیگكؾايیه کهبل قا و واکًائً نیکىبیه ؾقهن وؽث قا هکاو آو و آيگاه گكؾؾیه

و يابىؾی آو با  گكؾؾؾق ؾيیا يیىث و يابىؾ هی گىیؿ: هكچیمیهی ٬اٌايی »گىیؿ: هی ٬او٘ی 
که لوال و يابىؾی بؿو با ال بیى  باٌؿ؛ و ه٘چًاوقا ؾاقؾ، هیآهؿو ٌكایٙی که ا٬حٕای يابىؾی آو٨كاهن 

والؾ، يیم يابىؾی قا ال ب٭ا و ذباجً ؾوق هیباٌؿ که آوقوی و ظّىل ايعكا٨ی هیق٨حى ا٠حؿال و هیايه
ی هىح٭ی٘ی که ه٘او قاه الله ٠موشل و ه٘او ٌكی١ث اوث که ظا٨ٛ يٝام شاؾه ٌهكی با ايعكا٦ آو ال

 باٌؿ. لفا چىو لهاو هبلکث و يابىؾی ٌهكی ٨كا قوؿ، بایىحی که اوحع٭ا٪ هبلک ٌؿو قا هی اوث،

                                                           
 ٌیػ: هع٘ؿ ٬ٙب.، 221 :وا١٬ًا ال١٘اِك، َبًگك:  -2
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یابؿ که ٨ى٫ و ٨ىاؾ و ؼكوز ال ا٘ا٠ث الله ٠موشل ؾق آو قواز و لهايی ایى اوحع٭ا٪ قا هی ؾاٌحه باٌؿ
ی الله ٠موشل بك يابىؾی ٌهكی ج١ل٫ گیكؾ، ابحؿا ق٨اه ٘لباو و ؼىٌگفقاياو و ًابكایى چىو اقاؾهیابؿ. ب

گكؾايؿ که به ٨ى٫ و ٨ىاؾ و وكکٍی و جصاول و ج١ؿی قاياو آو ٌهك قا ٔكوقجًا وكؾاق و چیكه هیٌهىت
. و ایى به اهك الله ليًؿ که ٌایىحه يیىثآوقيؿ و به اهىقی ؾوث هیؾق بكابك ي١٘ث الله ٠موشل قوی هی

باٌؿ و ؾق ایى ٠موشل و ج٭ؿیك ؼؿاويؿی ؾق قاوحای ٌ٭اوت و بؿبؽحی اوث که هلمم ٠٘لکكؾٌاو هی
 .2«گكؾؾٌاو واشب هیهًگام اوث که هبلکث و يابىؾی

ؾق ٔ٘ى  -اوكائیل و ایى اهث يیم ؾق ٔ٘ى پكؾاؼحى به وقوؾ ٠لىم ه١ٙله ؾق بًی اهام ابى ٬ین 
و اهك ه٘چًاو ؾق ٠هؿ يبىت »گىیؿ: له پكؾاؼحه و هیؤبؿیى هى - هالوال و يابىؾی ؾولثٌ٘كؾو اوباب 

بك٬كاق  اي هىویهىوی کلین الله، بك هؿاق جىظیؿ و اذبات ٩ِات و وؽى گ٩حى ؼؿاويؿ هح١ال با بًؿه
ات ؾق اوكائیل واقؾ گٍث و ج١ٙیلی ٩ِو٨ات یا٨ث و ايعكا٨ات ؾق بًی الىبلم٠لیهبىؾ جا ایًکه هىوی 

ها قا بك يّىَ بك ٠٘ىم ٠٭ایؿ ه١ٙله قوی آوقؾه و آو الىبلم٠لیهو ؾًٌ٘او هىوی  ٌاو وكبكآوقؾهیاو
ٌاو قا يابىؾ کكؾه و ایٍاو قا ال جىقات ه٭ؿم ؾاٌحًؿ، بًابكایى الله ٠موشل کىايی قا که پاؾٌاهی

هىلٗ ي٘ىؾ، ه٘چًاو که ایى ها ٌاو قا به اواقت گك٨حًؿ، بك آوٌاو بیكوو قايؿه و ٨كليؿاووكلهیى
٠اؾت و وًث الله ٠موشل ؾق هىقؾ بًؿگايً، آيگاه که ال وظی قوی گكؾايؿه و کبلم هلعؿاو و ٨بلو٩ه 

که ؼؿاويؿ هح١ال يّاقی قا بك وكلهیى  باٌؿ. ه٘چًاوه١ٙله و ؾیگكاو قا شایگمیى وظی کًًؿ، هی
بؿاو ه٥ٍىل گٍحًؿ، هىلٗ ي٘ىؾ، ها ٠كب ٌاو ٨لى٩ه و ه٫ًٙ ٜهىق ي٘ىؾ وا٠كاب، آيگاه که ؾق وكلهیى

ها ها ق٠یث آوگىيه ٠كبٌاو چیكه و ٤الب گٍحًؿ و ایىای که يّاقی بك اکرك و بیٍحك وكلهیىگىيهب
ها ای جاجاق بك آوهٌؿيؿ. يیم چىو ایى ٨لى٩ه و ه٫ًٙ ؾق هٍك٪ لهیى ٜهىق ي٘ىؾ، وپاهیاو و گكؾاو

ها چیكه های هٍك٪ لهیى قا ویكاو و يابىؾ ي٘ىؾه و بك آووكلهیىای که اکرك و بیٍحك گىيههىلٗ گكؾیؿ، ب
 و ٤الب گٍحًؿ. 

که اهل ٠كا٪ به ٨بلو٩ه و ٠لىم ه٘چًیى ؾق اواؼك ویّؿهیى وال و اوایل چهاقِؿهیى وال، لهايی
ن و چًؿیى باق وپاه ؼلی٩ه قا ؾق ه ها چیكه و هىلٗ ٌؿيؿباً٘یه بك آوی هلعؿیى ه٥ٍىل گٍحًؿ، ٬كاهٙه

صاز ٤لبه یا٨حًؿٌ ٌاو ج١كْ ي٘ىؾه و ٠مت و ها با ٬حل و ٤اقت و اویك کكؾوؿاوو ب کىحًؿ و بك ظ 
و يىیىًؿگاو و اؾیباو و ؾیگكاو به هىا٨٭ث  ىث و بىیاقی ال وكًٌاواو ال ولقاؾق هن ٌک قا ٌاوٌىکث

 1ٌاو ؾق هّكٌاهیهای ه٥كب چیكه ٌؿيؿ و پاؾها بك وكلهیىها ؾق با٘ى هحهن ٌؿيؿ و ؾا٠یاو آوبا آو

                                                           
 ، ؾ. ٠بؿالکكین لیؿاو.211ٓ، وايٝك: الىًى االلهیة، َ 1/112ٔ هعاوى الحؤویل -2
باًٌؿ که به ؾقو٢ و ا٨حكاء ؼىیً قا ٨ا٘٘یىو ياهیؿه و اؾ٠ای آو قا ؾاٌحًؿ، و اگك بك ٨كْ هرال هن و آيها ٠بیؿیىو هی -1
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و بك ٌام و ظصال و ی٘ى و ه٥كب جىلٗ و ٤لبه یا٨حًؿ و  ها ٬اهكه ٌکل گك٨ثهىح٭ك گكؾیؿ. و ؾق لهاو آو
 .2ٌؿها بك هًبك ب٥ؿاؾ ؼٙبه ؼىايؿه هیبكای آو

 و ؾق ایى ه١ًا ؾق ١ٌك بكؼی ال هحکل٘یى چًیى آهؿه اوث:
 یـاااا مااان رجاااال ودوفااااةأؾااااؽم ؿاااد ر

 

 مرسااااااظغ وزافااااااواؾبااااااادوا  قعااااااا  
 

 وـاام ماان جبااال ؿااد ظؾاات رشؾاهتااا
 

 2رجااااااال ؾزافاااااوا واجلاااااابال جبااااااال 
 

های لیاؾی بىؾيؿ و چه کىه این که ه٘گی به وك٠ث يابىؾ ٌؿيؿهای لیاؾی قا ؾیؿههكؾاو و ؾولث» 
٬ی ها ؾق شای ؼىؾ باکه ایى هكؾاو ال بیى ق٨حًؿ و آو کىه ها ١ِىؾ کكؾيؿهای آوکه هكؾايی به بلًؿی

  .«هايؿيؿ
ٌاو کىكی گىيه بىؾ که الله ٠موشل ؾولث کىكاییاو قا به ؼا٘ك اوحهماء و ج٘ىؽك پاؾٌاهو ایى

کىكی و به وىی  قوىل الله »گىیؿ: هی ة ىث و يابىؾ ي٘ىؾ، ابى جی٘یيی يىبث به قوىل الله 
و يیم  قا گكاهی ؾاٌث ها اوبلم يیاوقؾيؿ، لیکى ٬یّك ياهه قوىل الله و هك ؾوی آو ٬یّك ياهه يىٌحًؿ

و بلکه گ٩حه ٌؿه: جا به اهكوله پاؾٌاهی  گىيه پاؾٌاهی وی ذابث هايؿو ایى قا اظحكام ي٘ىؾ قوىل الله 
 قا پاقه کكؾ و يىبث به قوىل الله  ی قوىل الله وی ؾق هیاو ٨كليؿايً با٬یىث، اها کىكی ياهه

هماء و ج٘ىؽك وقلیؿ، په الله ٠موشل په ال هؿت لهاو ايؿکی او قا يابىؾ کكؾه و هلک و اوح
ای که ؾیگك بكای کىكاییاو پاؾٌاهی با٬ی ي٘ايؿ، و گىيهلی پاقه پاقه و جکه جکه ي٘ىؾ، باي قا به کپاؾٌاهی

ُٚ ﴿ جع٭ی٫ کبلم الله ٠موشل اوث که ٨كهىؾيؿ: - ٠لنأوالله  -ایى   ٍَ ۡبََتُ َٜ إِنٍّ َشةَِٗب
َ
]الکىذك:  ﴾٣ ٱۡۡل

گىيه هكآيکه به و ایى .«بىؾ ؼىاهؿ و يٍاو يام یو ب و بكکث كیؼ یب جى جىلًهیک ؾٌ٘ى ،ّک ٌ بؿوو» [1
کًؿ  اي قا بك هیبكؼیمؾ، ١ٙ٬ا الله هح١ال يىلً قا بك ايؿاؼحه و ؾيباله ؾًٌ٘ی و ٠ؿاوت با قوىل الله 

 .1«گفاقؾشای ي٘یو وی قا قیٍه کى ي٘ىؾه و اذكی ال آو به 
ها به وبب اوحهماء و ج٘ىؽك به الله هح١ال و قوىلً و بًابكایى ایى اهك ی١ًی لوال و يابىؾی ؾولث

که به ؾیًً با٬ی ب٘ايؿ ؾقظالی لیكا ؾق اهحی که باٌؿ، ؾیى اوبلم، بكای ه٘گاو اهكی وأط و آٌکاق هی
، وبلم ابى جی٘یة وقاو ٌیػ اإلهىل٘اياو ؾق ؾ ظكهحی و اهايث ٌىؾ، ؾیگك هیچ ؼیكی يیىث؛بی

                                                                                                                                                         
 باٌؿ؟ی ک٩ك و ٔبللحی که هكجکب گٍحًؿ، هیچًیى بىؾيؿ، آیا ایى شىالی بكا

 ٓ.110-٤1/183اذة الله٩او ٔا -2
 .101 :ٌكض ال١٭یؿة الٙعاویة، َ -1
 .211 :الّاقم ال٘ىلىل، َ -1
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کكؾيؿ، یکؿیگك قا به پیكول ٌؿو بك ؾًٌ٘او های ؾًٌ٘او ایىحاؾگی و ه٭اوهث هیکه ٬ل١هؾقظالی
اظحكاهی ؾق هىقؾ ٌاو هحک ظكهث و بیها لهايی بىؾ که ال ؾًٌ٘اوؾاؾيؿ و ایى بٍاقتبٍاقت هی
ی١ًی اوحهماء و ج٘ىؽك و ٠یبصىیی و  -ؾايىحًؿ ایى اهك هی ًٌیؿيؿ، لیكا ایٍاوو آبكوی  قوىل الله 

ؾق ایى لهیًه ال اهل ٠لن  ها ؾاقؾ؛ ابى جی٘یة و ٬ل١ه ذیك بمقگ و بىمایی ؾق يابىؾی آو ٌهكهاجؤ - جع٭یك
ها با ًٌیؿو هحک ظكهث يىبث »ايؿ: يٝكاو ي٭ل ي٘ىؾه که بیاو ؾاٌحهو ؾايً و هحؽّّیى و ِاظب

ايؿ وكٌاق و لبكیم ال کیًه هاو به ؼا٘ك آيچه گ٩حهل وىی ؾًٌ٘او، با وشىؾی که ٬لىبا به قوىل الله 
 .2«ؾهینو ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی اوث، یکؿیگك قا به يمؾیک ٌؿو پیكولی بٍاقت هی

                                                           
و ه٥كبیاو قغ ؾاؾه  ووبلم ؾق هىقؾ هٍك٬یا، و ایى جصكبیاجی که ؾق ؾوقاو ٌیػ اإل211 :بًگك: الّاقم ال٘ىلىل، َ -2

 هىحًؿ که يمؾ هىل٘اياو هٍهىق بىؾه و به کركت اج٩ا٪ ا٨حاؾه اوث. اوث، ال ش٘له هىاقؾی 





 
 

 

 استهساء بر دػىت اسالهیثیر أت فصل سىم:

 ٌاهل: ه٭ؿهه و وه هٙلب
 همذهه: اهمیث دفىت به عىی الله هحقال و حکن آو<  
 ی باعلهغلب اول: پىؽايیذو حك بىعیله< 
  و گشدو يهادو بذاو ها اص پزیشفحىآوهغلب دوم: هحًفش عاخحى هشدم اص دیى و باص داؽحى< 
 هغلب عىم: هايقی دس هغیش دفىت اعالهی. 

 اهمیت دػىت به سىی الله هتؼال و حکن آوهمدهه: 
ؾ٠ىت به وىی الله هح١ال، ؾ٠ىت به وىی ای٘او آوقؾو به ظ٫ وبعايه و ج١الی و آيچه پیاهبكايً »

کًًؿ، ها ؾق آيچه اهك هیؾهًؿ و ٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال آوايؿ، با جّؿی٫ آيچه ال آو ؼبك هیبا آو آهؿه
ی قهٕاو و ٌهاؾجیى و بك پا کكؾو ي٘ال و پكؾاؼحى لکات و قوله باٌؿ؛ و ایى هحٕ٘ى ؾ٠ىت به وىیهی

ظس بیث الله و ؾ٠ىت به وىی ای٘او آوقؾو به الله هح١ال و ٨كٌحگاو و کحب آو٘ايی و پیاهبكاو و 
و ؾ٠ىت به ایًکه  بًؿه چًاو  آوقؾو به ٬ٕا و ٬ؿق، ؼیك و ٌك آوبكايگیؽحه ٌؿو په ال هكگ و ای٘او 

 .2«باٌؿبیًؿ، هیکًؿ که گىیا او قا هی پكوقؾگاقي قا ٠باؾت
لی الله و ج١لین و آهىلي آيچه بك هكؾم ٨كْ ٠یى اوث ه٘چىو جىظیؿ و ا٬كآو کكین به اهك ؾ٠ىت 

ای ؾاٌحه و اهىقی قا ي٘ال و قوله و لکات بك آيکه بك وی واشب گٍحه و ه٘چًیى ظس، ٠ًایث و جىشه ویژه
باٌؿ؛ په چىو اهث ؾق ب ي٘ىؾه که بك ٠٘ىم هكؾم واشب ي٘یشىیاو واشؾق ایى لهیًه بك ٠ل٘ا و ؾايً

قاوحای ایى واشب ٌك٠ی چه ال يٝك ٨كاگیكی و چه ال شهث آهىلي آو، به پا ؼیمؾ و اهث اوبلهی چه 
ی ٠٘ل واشب و جكک آو واشب اوث، بؿايؿ و بًٍاوؿ و بؿاو شاهه ه قا که ايصام آوهكؾ و چه لو، آيچ

-و چًاو هًىصن و یکپاقچه هی قوؿی اوبلهی به و١اؾت هیشاه١ه که بپىٌايؿ، ؾق ایى هًگام اوث

یابؿ، گكؾؾ که گىیا شىؿی واظؿ اوث و ؾق آو ؼیك و ِبلض آٌکاق گكؾیؿه و ٌك و ٨ىاؾ کاهً هی
ای که ؾق ٌهك پیاهبك بك پا گٍث، ی اوبلهی هیىك گكؾیؿ، شاه١هکه ایى اهك بكای اولیى شاه١ه ه٘چًاو

-و ؾق قاوحای هّالط آو ظكکث هیقا بك ٠هؿه ؾاٌحًؿ ، قهبكی آوپیاهبك قظ٘ث هع٘ؿ بى ٠بؿالله و 

هایی ها يىلی ِعابه بؿیى اهك پكؾاؼحًؿ و به ؾيبال آوو ب٭یه ؾيؿ و يیم ؼل٩ای په ال قوىل الله کك
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ؿ، چًیى ٠٘ل ه اهكول ظ٘ل ي٘ىؾيکه پكچن ٠لن و وًث قا ؾق ٘ىل جاقیػ ؾوق و ؾقال ایى اهث جا ب
قا قوایث ي٘ىؾيؿ که ال ی بىؾيؿ که يىلؾه جى ال ِعابه آوای هًّىقهؾيؿ؛ و هّؿا٪ ظؿید ٘ائ٩هکك

ثٌ  حَؾَالُ  اَل »٨كهایؿ: ش٘له ایى قوایات ایى قهً٘ىؾ يبىی اوث که هی َٙ ِ ائ ِِت  ٦٤ِْ  ٌَ َّ٤
ُ
اِ٪ِؽي٦َ  أ ، لََعَ  َُ ِٚ َ  اْلْ

ُ٪٣ْ  اَل  ِِتَ  َضَّتَّ  َعَؼل٣ْ٫َُ، ٦٤َْ  يرَُضُّ
ْ
ْمؽُ  يَأ

َ
َٝ  َوُ٪٣ْ  اهللِ  أ ِ َؼل پیىوحه گكوهی ال اهحن بك ظ٫ بىؾه و پیكول » 2«َٞ

-گىيه ؾق پی يابىؾی و هحٕكق ٌؿو آوها قا قها کًؿ ٔو ایىهىحًؿ، کىی که ال یاقیٍاو ؾوث کٍؿ و آو

  .«باًٌؿها بك ه٘یى ظال هیگكؾؾ و آوقوايؿ جا ایًکه ٬یاهث بك پا هیها ٔكقی ي٘یها گكؾؾٓ بؿاو
جا  - ٨ا٬ؿ آيًؿ بكؼىقؾاقيؿ ها گكوه ی ؼاِی که ؾیگكها ویژگی که ال -اها ظک٘ث ب٭ای ایى گكوه 

که اهك ٨كهىؾه ٠باؾت ٌىؾ هگك ال قول ٬یاهث بك لهیى، آو اوث که: اهکاو يؿاقؾ الله ٠موشل چًاو
ٌىؾ و ؾلیل آو قهً٘ىؾی و ایى ٠لن جًها ؾق ایى گكوه یا٨ث هی ی٫ ٠لن يبىی که به شای هايؿه اوث٘ك

ی هًّىقه ـکك گكؾیؿه اوث، آيصا که ؾق هىقؾ ٘ائ٩ه ال قوىل الله  ةاوث که ؾق قوایث ه١اوی
ِِت  ٦٤ِْ  يََؾالُ  الَ »٨كهىؾيؿ:  َّ٤

ُ
ثٌ  أ َّ٤

ُ
ْمؽِ  َٛائ٥َِثٌ  أ

َ
ِ، ةِأ ُ٪٣ْ  ٤َا اّللَّ َب٣٫ُْ  ٦٤َْ  يرَُضُّ ؼَّ ٣ْ٫ُ، ٦٤َْ  َوالَ  َٞ َٙ ِِتَ  َضَّتَّ  َعا١َ

ْ
 يَأ

ْمؽُ 
َ
ِ  أ َٝ  لََعَ  َوُ٪٣ْ  اّللَّ ِ ه٘ىاقه گكوهی ال اهث هى ٨كهاو الله هح١ال قا ٠اهل بىؾه و ؾیى ظ٫ قا بك پا » 1«َذل

ها ٔكقی وآايؿ، به ها بكؼاوحههؽال٩ث با آو ها قا جکفیب کكؾه و بهؾاقيؿ و جکفیب کىايی که آو هی
 .«ك ه٘او ظال هىحًؿها ه٘چًاو بقوؿ و آوقوايؿ جا ایًکه ٬یاهث ٨كا هی ي٘ی

بیًؿ که ؾق بىیاقی ال هل ي٘ایؿ، هیؤی هًّىقه ؾ٬ث ؾاٌحه و جبكاوحی هكآيکه ؾق اظاؾید ٘ائ٩ه
ی هًّىقه به شهاؾ ؾق قاه ؼؿا و ؾق بكؼی قوایات به بك پاؾاقيؿه بىؾو ؾیى ؼؿاويؿ و قوایات آو، ٘ائ٩ه

یى قوایات اٌاقه ٌؿه اوث که ؾاللث له به ؤىض ؾق اؤايؿ؛ و بؿیى هى٠اهل بىؾو بؿاو جىِی٧ ٌؿه
های لهايی بك ایى اهث ی هًّىقه و وشه ج٘ایم آو ؾاقؾ؛ بكاوحی که ؾوقهی ٘ائ٩هآٌکاقی بك ویژگی ویژه

وبیل الله ج١ٙیل گٍحه اوث که ایى گكوه به يٞى ؾیگكی ال ايىاٞ  يها شهاؾ ٨گفٌحه اوث که ؾق آو ؾوقه
شه ٌؿه و آو ال ٘كی٫ يٍك وًث و هباقله با بؿ٠ث و پكؾاؼحى ؾ٠ىت به وىی الله هح١ال و قوىلً هحى

ی شهاؾ و لهؤی اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك بىؾه اوث، اها ؾق کًاق ه٘گی ایى هىاقؾ ال هىبه وٜی٩ه
بپكؾالؾ، آيگاه جكؾیؿی يیىث که  که چىو اهث به واشب ؾ٠ىت ؾق ه٘ه هیاؾیىيؿ، بل٨ٕل آو ٤ا٨ل يٍؿ

                                                           
ِٚ » هاقة، باب ٬ىله:هىلن، کحاب اإل به قوایث -2 َ اِ٪ِؽي٦َ لََعَ اْلْ َُ ِِت  َّ٤

ُ
ٌث ٦ْ٤ِ أ َٙ ِ ائ ٌَ  يٓ، يىو2310بك٬ن ٔ «اَل حََؾاُل 

ٔ21/10.ٓ 
ة﴿ ، کحاب الحىظیؿ، باب ٬ىله ج١الی:يبؽاقبه قوایث  -1 َٕ ُٙ  إِجٍّ َرۡهَنَٰ

َ
ٓ أ ٍء إَِذا نُلَة لََِشۡ ٜۡ ٓ، ٨حط 1180ٔ ٌ٘اقه ﴾...ًَ

ا٪ِِؽي٦َ..»هاقة، باب ٬ىله: هىلن، کحاب اإل و؛ 21/112ٓٔ َُ ِِت  َّ٤
ُ
ٌث ٦ْ٤ِ أ َٙ ِ ائ ٌَ  ٓ.21/12ٔ يٓ، يىو2011بك٬ن ٔ «اَل حََؾاُل 
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وبیل الله یکی ال ایى  يو شهاؾ ٨ باٌؿهٟ، بالگٍحى اهث به ؾیًً هیهل و شای ایى ؾ٠ىِت ٌاذ٘كه
 .اوثهای ؾ٠ىت هیؿاو

ق هك لهايی بؿاو ههن و ظ٭ی٭حی آٌکاق اوث که اللم اوث هك ؾ٠ىجگكی ؾ یايکحه ایى هیاو اها ؾق
الله و يه به وىی ؾيیا و قا هؿ يٝك ٬كاق ؾهؿ و آو ایًکه: ؾ٠ىجگك بایىحی ؾ٠ىجگِك به وىی جىشه ؾاٌحه و آو

هصؿ و بمقگی و ٠مت ٬ىهً و يه ؾا٠ِی به وىی ج١ّبات شاهلی و ٤ًی٘ث و شاه و ه٭ام و پاؾٌاهی 
قوؿ و جًها  باٌؿ، بلکه ؾ٠ىجگكی به وىی الله، ؾق قاوحای قاهی باٌؿ که به اـو الله به ؼؿاويؿ هح١ال هی

ة﴿ كاؼىايؿ:و جًها هكؾم قا به وىی الله ٠موشل و يه چیم ؾیگكی ٨ َٛ حَّ
َ
د ا  ٱنلٍِِّإَّ  َيَٰٓ ِٛؽا ٍَ َشَٰ َجَٰ

ْۡ رَۡق
َ
ٓ أ ة إِجٍّ

ا  ا َوَِٗؾيؿا ا بَّۡشِ ُٔ ِ إََِل  َوَهاِخًية ڍَو ا  ۦبِإِۡذِِٗٙ  ٱّللٍّ ٘رِيا َّٔ ة  اصا  هإ ٥٘بكیپ یا» ]18-11ظماب: األ[ ﴾ڎَوُِسَ
 ٨كهاو ٘ب٫ ؼؿا یوى به کًًؿه ؾ٠ىت ٠ًىاو و به .نی٨كوحاؾ ؾهًؿه نیو ب قواو و هژؾه گىاه ٠ًىاو به قا جى

 .«جاباو چكا٢ ٠ًىاو و به الله
گىيه پىٌیؿگی چ. ؾ٠ىجی ؼالّايه که ؾق آو هی، ؾ٠ىت به وىی الله ٠موشل اوث ..ى ؾ٠ىتیبًابكا

و ابهاهی يیىث. ؾ٠ىت به وىی ؼؿاويؿ هح١ال يه ٬ىهیث و ٠ّبیث و ؾ٠ىت بكای وكلهیى و پكچن و يه 
ؼىاهؿ ال ایى ای هىی و هىن و جع٭ی٫ ٌهىت؛ بًابكایى هك آيکه هیهّلعث و ٤ًی٘ث و يه ؾق قاوح

قا ایؿ و هك آيکه ٤یك آوؾ٠ىت ؼالّايه و ِا٦ و پاک و ٩ٌا٦ پیكوی کًؿ، په بایىحی ال آو پیكوی ي٘
... و هك آيکه به ایى ؾ٠ىت به ؼا٘ك هع٭٫ ىاهؿ، ایى ؾ٠ىت قاوث و ؾقوث يیىث ؼبه ه٘كاه آو هی

و ج٘ایبلت ؼىیً و جصاقت ؾق بالاق ؾ٠ىت گكؾو يهاؾ، ؼىؾ ؼكیؿه ٌؿه و ٨كوؼحه ها گكؾايؿو ؼىاوحه
گكؾيؿ، ٬لىبی باًٌؿ، بكپا هی ها جًها با ٬لىبی که ؼالّايه هحىشه الله هح١ال هیٌىؾ. بكاوحی ؾ٠ىتهی

و  اًٌؿب ها هیو ٠اقی ال ج٘اهی ایى که هیچ شاه و ه٭ام و ي٩ٟ و وىؾ و کاال و هحا٠ی قا ؾق يٝك يؿاٌحه
ـات الیمال الهی هی  باًٌؿ.  بلکه جًها و جًها ؼىاوحاق قٔایث ؼؿاويؿی و هبل٬ات 

این قا به ؾوث ٨كاهىٌی وپكؾهبىیاقی ال ها آو بًابكایى واشب اوث که ال ایى ظ٭ی٭ث که ؾق وا٬ٟ
یؿاو و ؾق ه ٘او ؾ٠ىت و ه١كکه ه٘او ه١كکه اوث.٩٤لث يىقلین و آو ایًکه هكؾم ه٘او هكؾم و ؾ٠ىت ه

و  باٌؿ ظكَ و ٟ٘٘ و بؽل ؾق ؾقوو هیؾ٠ىت اولیى گام ٬بل ال هكچیمی شًگ با ٧١ٔ و ي٭ُ و 
ی با ٌك و با٘ل و ٔبللث و ٥٘یاو و وكکٍی ؾق وٙط ليؿگی و وا١٬ی که ؾق په ال آو شًگ و ه١كکه

 .2باٌؿ و بایىحی ؾق هك ؾو شًگ و ه١كکه ٨كو ق٨ث آو هىحین، هی
ؾ٠ىت الی الله و ایًکه اِبلض بٍكیث ؾق گكو بكپایی ؾ٠ىت و قاهً٘ایی ٌایؿ با ایى جىٔیط اه٘یث 
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باٌؿ چه ؾق ٬ىل و چه ؾق ٠٘ل و  ی پیاهبك هیویك کًًؿگاو به وىی الله ٠موشل بك ٘ب٫ هًهس و بكياهه
لی الله اای به ظکن ؾ٠ىت چه ؾق ا٠ح٭اؾ، قوٌى و وأط گكؾیؿه باٌؿ، اها اکًىو ٌایىحه اوث که اٌاقه

های ک٩ایه اوث که چىو آیا ؾ٠ىت بك ج٘اهی اهث ٨كْ ٠یى اوث، یا ایًکه ال ش٘له ٨كْ گكؾؾ که
 گكؾؾ؟ بكؼی بؿاو بپكؾاليؿ گًاه جكک آو ال ب٭یه اهث وا٬ٗ هی

 اها پاوػ: 
وبلم ابى اٌؿ؛ ٌیػ اإلب های ک٩ایه هیلی الله بك اهث واشب اوث، لیکى ال ش٘له ٨كْاؾ٠ىت 

ؾاؾو به قاه ؼؿاويؿ هح١ال با ظک٘ث و وؽًاو اوحىاق و بصا و ايؿقلهای و ؾ٠ىت »گىیؿ: هی  ةجی٘ی
هًاو واشب ه هىاقؾی اوث که الله ٠موشل بك هئی هكچه يیکىجك و بهحك، ال ش٘ليیکى و لیبا و به ٌیىه

  .2«ها ؼىاوحه ٌؿه اوثباٌؿ که ال آو ٬كاق ؾاؾه اوث. و ایى واشبی ک٩ایی هی
اشب اوث، لیکى ٨كْ ک٩ایی لی الله بك هك هىل٘ايی واؾ٠ىت »گىیؿ: و ؾق شایی ؾیگك هی

ی جىايایی و اوحٙا٠ات وی، ؾق ِىقجی که ٤یك او بؿیى اهك يپكؾالؾ، و بك هك ٌؽُ به ايؿاله باٌؿ هی
گىیؿ: قوٌى ی اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك قا ـکك کكؾه و په ال آو هیلهؤباٌؿ؛ وپه هى واشب هی

و وشىب آو  باٌؿ بك هكیک ال هىل٘اياو واشب هی - اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك -و گكؾیؿ که ایى ؾ
 .1«باٌؿ، يه ایًکه وشىب آو ال يىٞ ٨كْ ٠یى ه٘چىو ي٘ال اوث ال يىٞ ٨كْ ک٩ایی ه٘چىو شهاؾ هی

ه جىاو به کبلم الله هح١ال اٌاقها هیکه ال هیاو آو باًٌؿ ٠یٓ ؾق ایى لهیًه بىیاق هیاها ؾالیل ٌٔك
ح  يَۡؽُقَٜن إََِل  َوَۡلَُسٖ﴿ ٨كهایؿ:ي٘ىؾ که هی ٍّٔ

ُ
ٓۡ أ ُِ٘س ِ  ٱۡۡلرَۡيِ ّٔ ُمُؿوَن ث

ۡ
ۡكُؿوِف َوَيأ َٕ ۡ ِٖ  ٱل َن َق ٜۡ َٛ ۡ٘ َوَي

ى  ؿِ
َُ ٘ ُٕ ۡ ُٓ  ٱل ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ۡىُِْعٜنَ َوأ ُٕ ۡ  ثیجكبٔ که باًٌؿ یگكوه ٌ٘ا اویه ال ؿیبا» ]201آل ٠٘كاو: [ ﴾ٮ٩ ٱل

ثو  و ٬كآو ًًؿیبب قا اللم ًّ  به و اهك کًًؿ یکیي به ؾ٠ىتٓ قا و هكؾهاو اهىليؿیب قا ١ثیٌك و اظکام و
 .«قوحگاقيؿ ؼىؾ و آياو ًؿیي٘ا هًکك ال یو يه ه١كو٦
ِ  ٱۡهعُ  ﴿ ٨كهایؿ:م ال ایى ٬بیل اوث، آيصا که هییو ي ٍَ ث ِ ِِ َرّب حِ إََِلَٰ َقبِي َٕ ُۡ حِ وَ  ٱۡۡلِ ـَ ِٜۡق َٕ ۡ  ٱۡۡلََكَ٘حِ   ٱل

 ِ ٓ ث ُٛ
ۡ ٍَِّّّت َوَجَِٰؽل ۚٗ  ٱ ُٖ ۡظَك

َ
و  و بصا اوحىاق وؽًاو با قا هكؾهاوٕٓ ٥٘بكیپ یأ» ]211الًعل: [ ﴾...ِِهَ أ

 .«کى گ٩حگى و بهحك کىجكیي هكچه ىهیٌ به ٍاویا و با ٨كاؼىاو پكوقؾگاقت قاه به بایو ل کىیي یايؿقلها
ِۡ ﴿ ٨كهایؿ:م ایًکه ؼؿاويؿ هح١ال هییو ي ًُ  ِ ْ إََِل  ۦَفَِٰؾه ٜٓا ۡهُق

َ
ِۚٗ َقبِيِلٓ أ ِٖ  ٱّللٍّ َٔ  َو

۠ َٗة
َ
َٰ ثَِطرَيةٍ خ لََعَ

َجَكِن   گاه بآ قا هكؾهاؤ هى که اوث هى قاه ىیا: بگى» ]201ىو٧: ی[ ﴾ٱتٍّ -یه ؼؿا یوى به ًًیو ب یآ
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 .«ٓباًٌؿیه ىیچًٔ هن هى كواویپ و ؼىاين
ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى »گىیؿ: ؾق جىٔیط ایى يّىَ هی اللهظ٩ٝهبؿال١میم بى ٠بؿالله بى بال ػ ٠یٌ

جباٞ و پیكواو قوىل الله آیات بیاو هی ه٘او ؾ٠ىجگكاو به وىی ؼؿاويؿ هح١ال و ه٘او اهل  ؾاقؾ که ا 
بك و٫٨ قوي و هًهس و  ي٘ىؾوو ظكکث  بّیكجًؿ و بؿیهی اوث که ِاجباٞ و پیكوی ال قوىل الله 

ؽۡ ﴿ ٨كهایؿ:باٌؿ ه٘چًاو که الله ٠موشل هی یواشب ه  قوىل اللهی بكياهه ٌَ ٓۡ ِِف  ٍّّ ََكَن َُّس
ِ رَُقِٜل  ْ  ٱّللٍّ ٜا َٕٖ ََكَن يَؿُۡص ِ ّ َ٘ح  ل َٜةٌ َظَك ۡق

ُ
َ أ ٜۡمَ وَ  ٱّللٍّ َؿ  ٱٓأۡلِػؿَ  ٱَۡلَ ََ َ َوَذ ا  ٱّللٍّ سرِيا  ]12ظماب: األ[ ﴾ٵََ

 که یکىاي یبكا. اوث ٌ٘ا یبكا ؼؿا ٥٘بكیپٓ و کكؾاق و گ٩حاق پًؿاق ىهیٌٔ ؾق یبائیل یو الگى وكه٫ٍ»
و ٠ل٘ا  .«کًًؿ اؾی اقیبى قا یو ؼؿا باًٌؿ اهثی٬ یایو شى ؾاٌحه ؼؿا به ؿیاه:ٓ باًٌؿ یژگیو وه یؾاقأ

ىل به ؾ٠ىجًؿ، ٨كْ ها ؾا٠یاو ؾیى ه٥ٍلی الله يىبث به هًا٘٭ی که ؾق آواايؿ که ؾ٠ىت جّكیط کكؾه
باٌؿ و ایى ؾ٠ىت ٨كْ  و هك هًٙ٭ه و وكلهیًی يیالهًؿ ؾ٠ىت و ١٨الیث ؾ٠ىی هی باٌؿ ک٩ایه هی

ی ک٩ایث آو وكلهیى بؿاو قوی آوقيؿ، وشىب آو ال ؾیگكاو وا٬ٗ ک٩ایه اوث که چىو ا٨كاؾی به ايؿاله
باٌؿ و اگك اهل آو  کؿه و ٠٘لی ِالط و يیکى هیئو ؾ٠ىت ؾاؾو ؾق ظ٫ با٬ی ا٨كاؾ، وًث هگكؾؾ هی

ى یا اهل آو هًٙ٭ه به ٘ىق کلی اهك ؾ٠ىت قا جكک کكؾه و ال ا٬اهه آو ؾوث کًٍؿ، گًاه آو ه٘گی وكلهی
ها و بك هك ايىايی ؾ٠ىت ؾاؾو به وىی ؼؿاويؿ ی آوو ؾق چًیى ٌكایٙی ؾ٠ىت بك ه٘ه گیكؾقا ؾق بك هی

و ٠٘ىم ٌهكها و باٌؿ؛ اها ؾق لهیًه ؾ٠ىت ؾاؾ هح١ال بك ظىب جىايایی و اهکاياجی که ؾاقؾ، واشب هی
لی اها، واشب اوث که گكوهی بؿیى هًٝىق ایصاؾ ٌؿه و هًّىب گكؾيؿ، جا ایًکه اهك ؾ٠ىت وكلهیى

های ه٘کى اهك های الهی قا جبلی٣ ي٘ىؾه و با قويالله قا ؾق ا٘كا٦ و اکًا٦ شهاو بكپاؾاٌحه و قوالث
ها و هًا٫٘ ٠یايی قا به وىی وكلهیىؾ٠ىجگكاو و ؾا چكا که قوىل الله  ؛الله ٠موشل قا جبییى ي٘ایًؿ

ها قا به وىی ؼؿاويؿ هح١ال وا يىٌحه و آوإهایی قا به وىی هكؾم و پاؾٌاهاو و ق ٨كوحاؾ و ياههؾیگك هی
 .2«ؼىايؿهی ؾ٠ىت ي٘ىؾه و ٨كا

باٌؿ  های آو٘ايی هیهای قوالثو ایى بؿاو ؼا٘ك اوث که بٍكیث به ٌؿت يیالهًؿ ج١الین و آهىله
های و يیال بؿو به ج١الین و آهىله اوثو بكاوحی که يیال بٍك بؿاو، ال يیال وی به آب و ٤فا هن بیٍحك 

باٌؿ،  چكا که ج١الین اوبلم، قوض هىحی و يىق ظیات آو هی ؛باٌؿ اوبلم، بیٍحك ال يیال آو به قوض يیم هی
ؾ، ؾیگك چه ٌایىحگی و بكاليؿگی بكای آو با٬ی و بكاوحی اگك قوض و ظیات و يىق هىحی ه١ؿوم گكؾ
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  .2هايؿ؟ هی
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی ِ ة  َوَكَزَٰل َٔ َ٘خ دَۡؽرِي  َُ ة  َٔ  ٗۚ ۡمؿَِٗة

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ة  ٍَ ُروظا َ٘ةٓ إََِلۡ وَۡظۡي

َ
َُِتَُٰت أ َوََل  ٱّۡ

 ُٖ يَؿَٰ ِؽي ثِِٙ  ٱۡۡلِ ۡٛ ا جٍّ ُٙ ُٜٗرا َْۡجَٰ ٖۡ ِقَجةهِ  ۦَوَؾَِٰسٖ َصَك ِٔ ٍَّشةُٓء  ٖ ن ِؽٓي إََِلَٰ ِضَسَٰٖط َٔ ۡٛ ٍَ ََلَ ۚٗ ِإَوٍّٗ َٗة
ۡكَذٌِيٖم   ؾايىحيیي٘ جى .کكؾین یوظ جى به ؼىؾ ٨كهاو به قا ؼىؾ کبلم ه٘چًیى» ]11: یالٍىق[ ﴾ڔَّٔ

 هؿایث بؿاو بؽىاهین که قا هاوبًؿگاو ال هكیک جا واؼحین یيىق قاآو ها یول چیىث ای٘او و کحاب
 .«یي٘اییه قاه قاوث قاه به جى و کًین

وَ ﴿ ٨كهایؿ: هی میو ي
َ
َ٘ة َلُ  أ ْۡ ُٙ وََصَك ۡظَيۡيَجَٰ

َ
ۡيذاة وَأ َٔ ٖ ََكَن  َِش ثِِٙ  ۥَٔ ٕۡ ا َح ٖ  ٱنلٍّةِس ِِف  ۦُٜٗرا َٕ ََ

 ُٙ َسُْ َُْؿَِٰخ ِِف  ۥٍّٔ َـّ َُْٜن  ٱّ َٕ ْ َحۡك ٜا ة ََكُٗ َٔ  َٖ َٰىِؿِي َْۡؽ ِ َٖ ل ِ ٍَ ُزّي ِ َزَٰل
ََ  ٗۚ ة َٛ ۡ٘ ِ ّٔ ي١ام: األ[ ﴾١٢٢َّۡحَف ِِبَةرِٖج 

 پكجى ؾق ٘اویا ا٠ٙاء بأ قا او و ها اوث بىؾه یاهكؾهٓ ه٘چىو و ٔبلل ک٩ك وبب بهٔ که یکى ایآ» ]211
 ؤ قوؾیه قاه هكؾهاو اویه آو، پكجى ؾق که نیاؾاٌحه او قاه ٨كآ ٘اویا هًاقه الٔ یو يىق نیاکكؾه ليؿهٓ ٬كآو

 کاق ايصام ٬ؿقت قا او یپا و و ؾوث گ٩حاق جىاو قا او لباو ،یًٌىائ قا او گىي ،یقوًٌائ قا او چٍن
ل به که اوث یکى هايًؿٓ بؽٍؿ یه ر   ٜل٘حکؿه ايباٌحه یهاو جىؾهٔ اوث ق٨حه ٨كو هایکیجاق ؾق یگىئه 

 آو و الٓ اوث يهاؾه یبكشا او ال یجکايیو ب ٍهیايؿیو ب شاویب و ٌبط اوث ؿهیبل١ ؼىؾ ؾق قا او ک٩ك
و  ک٩ك اوث، آقاوحه ٘ايؿاقاویا ؾل ؾق قا ٘اویا ؼؿاويؿ کهٔ گىيه ه٘او ؿ؟یایب كوویب جىايؿیي٘ هایکیجاق

 .«اوث ٌؿه ؾاؾه شلىه بایل يٝكٌاو ؾق کا٨كاو ا٠٘الٓ و اوث كاوحهیپ ياباوقاو ؾل ؾق قا ٔبلل
های اوبلهی که به وىی ؼؿاويؿ هح١ال ؾ٠ىت ؾاؾه لی الله و ش٘ا٠ثابًابكایى بك ؾ٠ىجگكاو و ؾا٠یاو 

هكؾم قا به وىی آو ٨كاؼىايؿه و ؾ٠ىت  ؼىايًؿ، واشب اوث جا به وىی آيچه قوىل الله و ٨كاهی
٠٭ایؿ و ٌكائٟ و اؼبل٪ و آؾاب ی شىايب، ؾق باب ؾاؾيؿ، ؾ٠ىت کًًؿ، ؾ٠ىجی ٌاهل و کاهل ؾق ه٘ه هی
ىجاهی ها ٩٤لث وقلیؿه و ک... يه ایًکه به وىی ٨ٕایل ا٠٘ال ؾ٠ىت ؾاؾه و ال ؾ٠ىت ؾق وایك هیؿاوو 

ی ؾولث اوبلهی ؾ٠ىت کًًؿ و ال ؾ٠ىت ؾاؾو به وىی کًًؿ و يه ایًکه جًها به وىی ظاک٘یث و ا٬اهه
چكا که ه٭ّىؾ و هكاؾ ال  ؛ؾیگك ٨كائٓ ؾیى و به ویژه ؾ٠ىت ؾاؾو ؾق هیؿاو ای٘او و ا٠ح٭اؾ، ٩٤لث وقليؿ

ی ظصث بك ه ٠موشل و ا٬اههها جًها بكای اللؾ٠ىت، هؿایث و قاهً٘ایی هكؾم و به بًؿگی ؾقآوقؾو آو
 باٌؿ.  ی الهی ؾق لهیى هیی هًهس و بكياهههكؾم و يیم ا٬اهه

مقگىاقٌاو قا بكای ها هیىك پكوقؾگاقا، قاه ِالعاو و يیکىکاقاو، ايبیاء و ظىاقیىو و اِعاب و یاقاو ب
 ا ؾق وكای کكاهحث:هبه ه٘كاه آو ها هعٍىق بگكؾاو وو ؾق ـیل پكچن آوها ی آوو ها قا ؾق لهكه گكؾاو
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ذٌٍِّيَ  إِنٍّ ﴿ ُٕ ۡ ؿٖ  ٱل َٛ َٰٖخ َوَج ِۢ  ږِِف َصجٍّ َذِؽر
ٌۡ َّٔ  ٍٖ َكِؽ ِضۡؽٍق ِقَ٘ؽ َمِْي ٌۡ َٔ ؾق » ]11-11ال٭٘ك: [ ﴾ڗِِف 

 شٟ٘ بگكؾاو. « ها و کًاق شىیباقاو بهٍحی و ؾق هصله قاوحیى ؾق پیٍگاه بمقگ و جىايا و ه٭حؿقبا٢

 باطل دز گرشته و حال هطلب اول: پىشايیدو حك به وسیله 
ال ش٘له آذاق اوحهماء و ج٘ىؽك به ؾیى بك ؾ٠ىت اوبلهی، ؾق آهیؽحى ظ٫ و با٘ل و پىٌايؿو ظ٫ به 

ای که ظ٫ و با٘ل با یکؿیگك هؽلىٖ گٍحه و هىل٘اياو ؾچاق وكؾقگ٘ی گىيهباٌؿ، ب ی با٘ل هیوویله
ی ایى آهیؽحگی و پىٌیؿگی ه١ح٭ؿ يحیصه جىايًؿ هیاو ظ٫ و با٘ل ج٩اوت بگفاقيؿ، یا ایًکه ؾقٌؿه و ي٘ی

 باٌؿ.  با با٘ل هی جكیى ايىاٞ پىٌايیؿو ظ٫و ایى ٌؿیؿ گكؾيؿبه ظ٫ بىؾو با٘ل هی
باو ٠كبی قا ؾق لاؾ ال آو، بایىحی ابحؿا ه١ًای آوو ه٭ّىؾ و هك« لبه»اها به هًٝىق ًٌاؼحى ظ٭ی٭ِث 

به به ه١ًای هٍحبه »گىیؿ: هی بؿايین، ابى هًٝىق  مر یؾبسه فبس ظؾقه إ»باٌؿ و  گكؾیؿو اهك هیل 

قا جٍؽیُ ای که آوگىيهبك قوی پىٌیؿه و هٍحبه گكؾؾ، ب ٌىؾ که اهكلهايی گ٩حه هی «فسبا ؾافتبسن
باٌؿ. و يیم ال قوی هبال٥ه و چه بىا به هًٝىق جکریك با  ه٘چىو جؿلیه و جؽلیٗ هی« جلبه»و  يؿهؿ

  .2«آیؿجٍؿیؿ هی
باٌؿ که ؾق اهىق هًّى٠ی يیم به  پىٌیؿو چیمی هی «فبس» اِل و»گىیؿ: هی و قا٤ب ا٩ِهايی 

  .1«ی١ًی کاقي قا بك او پىٌیؿه ؾاٌحن «مرهأفبسُت ظؾقه »ٌىؾ: و گ٩حه هی قوؾکاق هی
ای که گىيهباٌؿ، ب ؾقآهیؽحى ظ٫ با با٘ل هیلبه ظ٫ با با٘ل به ه١ًای »گىیؿ: هی و ابى ٬ین 

 .1«باٌؿم و جٍؽیُ ي٘یظ٫ ال با٘ل ٬ابل ج٘ای
ای  گىيهباٌؿ ب ی ٩ِات هیو لبه آهیؽحى هیاو اهىق هحٍابه ؾق لهیًه»گىیؿ: و ٘اهك بى ٠اٌىق هی 

 .1«گكؾؾها ؾٌىاق هیکه جٍؽیُ هیاو آو
به ایى ه١ًا ی١ًی آهیؽحگی ظ٫ و با٘ل با  و ؾق ٬كآو کكین آیاجی ؾق ایى لهیًه واقؾ ٌؿه که اٌاقه

ْ  َوََل ﴿ ٨كهایؿ:یکؿیگك ؾاقيؿ، الله هح١ال هی ٜا ْۡبُِك ِ  ٱۡۡلَيٍّ دَ ِِ ث ْ  ٱَّۡبَِٰؽ ٜا ُٕ َٜن  ٱۡۡلَيٍّ َودَۡسذُ ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُٗذ
َ
َوأ

و . ؿیيکً پًهاو قا و ظ٫ ؿیمیاهیيٓ ؿیابا٨حه هن به قاآو ؼىؾجاو کهٔ با٘ل با قا و ظ٫» ]11الب٭كة: [ ﴾ڊ
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 .«ؿیؾايیه که آو ظال
َِ ﴿ ٨كهایؿ:و يیم الله هح١ال هی ۡٚ

َ
أ َُِتَٰتِ  َيَٰٓ ْۡبُِكَٜن  ٱّۡ َٓ دَ ِ ِ  ٱۡۡلَيٍّ ل ِِ ث َّۡبَِٰؽ َٜن  ٱ ُٕ  ٱۡۡلَيٍّ َودَۡسُذ

َٜن  ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُٗذ
َ
و  ؿیکًیه و کح٘ايً ؿیمیآهیه با٘ل با قا ظ٫ چكإ کحاب اهل یا» ]12آل ٠٘كاو: [ ﴾ڧَوأ

 .«ؿیؾايیه ٌ٘ا که آو ظال
به قاوحی هك آيکه ظ٫ قا با با٘ل »گىیؿ: ی ب٭كه هیی وىقهؾق ـیل آیه  ةی٘یوبلم ابى جػ اإلیٌ

قا يؿالؾ، بك وی اللم اوث ظ٭ی که آوگىيه ؾیگكاو قا به اٌحباه او ایى ؾقآهیمؾ و ظ٫ قا با با٘ل بپىٌايؿ
چكا که اگك آو ظ٫ قا بیاو ؾاقؾ، با٘لی که با آو ظ٫ قا پىٌايیؿه اوث، ال  ؛کح٘او ي٘ایؿ با٘ل شلىه ؾاؾه

 .2«قوؾبیى هی
به ظ٫»گىیؿ: هی و ابى ٬ین  به ظ٫ با با٘ل،  با با٘ل و کح٘او ظ٫ يهی ٌؿه اوث و ال ل  و ل 

ؾ. ٌىها با ؾیگكی پىٌايیؿه هییک ال آوای که هكگىيهباٌؿ ب ؾقآهیؽحى ظ٫ با با٘ل هی هؽلىٖ کكؾو و
که باًً٘ بك ؼبل٦ ٜاهكي  و به ه١ًای جؿلیه و ؼیايحی اوث يیم ال ایى ٬بیل اوث« جلبه»و 

و با  ؾهؿو ایًچًیى چىو ظ٫ با با٘ل پىٌايیؿه ٌىؾ، ٨ا٠ل آو، با٘ل قا به ِىقت ظ٫ شلىه هی باٌؿ. هی
یی ِعیط و ه١ًایی گىیؿ: ه١ًاباٌؿٓ وؽى هیل٩ٝی که ؾو ه١ًا قا ؾق بك ؾاٌحه ٔو ؾق وا٬ٟ ؾوپهلى هی

که هكاؾ وی قا ؾاقؾ، ؾقظالیی ه١ًای ِعیط آوپًؿاقؾ که گىیًؿه اقاؾهگىيه ًٌىيؿه چًاو هیبا٘ل؛ و ایى
 .1«باٌؿ و ایى ال ٬بیل اش٘ال ؾق ل٩ٛ هی اوثه١ًای با٘ل 

به ظ٫ با با٘ل»ی لهؤهل ؾق هىؤاها با ج و ٌهىات جىاو اوباب ایى ٠٘ل قا به ؾو ٨حًه ٌبهات هی« ل 
ی یى ٨حًه اوث و ٨حًهجك بمقگ ی ٌبهات که٨حًه ؾو يىٞ اوث: ٨حًه»گىیؿ: هی اقشاٞ ؾاؾ. ابى ٬ین 

یابؿ. ها ؾق ٌؽُ ٜهىق هیال آوو گاهی یکی  ٌىيؿکه  گاهی هك ؾو ٨حًه ؾق ايىاو شٟ٘ هی ٌهىات
ها ٨ىاؾ که بك ایىه لهايیباٌؿ، به ویژ ی ٌبهات ؾق اذك ٧١ٔ بّیكت و ؾايایی و ٬لث ٠لن هیاها ٨حًه

يیث و ٬ّؿ و ظّىل هىی و هىن ه٭كوو گكؾؾ که ؾق ایى ِىقت ٨حًه بىیاق بمقگ و هّیبث چًؿاو 
يیث وىء ؾاٌحه و هىی و ؼىاهی ؾق هىقؾ ٔبللث و گ٘كاهی آيکه ٬ّؿ و گكؾؾ. په هك چه هیبكابك هی

ال ٧١ٔ ؾايایی و بّیكت و  ایىهؿایث ؼؿاويؿی بك وی ظاکن و چیكه بىؾه و ٠بلوه بك  هىوً و يه
وی ٬لث ٠لن يىبث به آيچه ؼؿاويؿ هح١ال پیاهبكي قا با آو ٨كوحاؾه، بكؼىقؾاق اوث، بگى ٔبكاوحی که 

و ایى ه٘او  گكؾؾ... و وكايصام ایى ٨حًه، به ک٩ك و ي٩ا٪ هًصك هیباٌؿٓ  ؾق بؿجكیى ظالث ه٘کى هی
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ای که ج٘ام اهل بؿ٠ث، گىيهباٌؿ؛ ب ٌاو هیبؿ٠ث ی اهل بؿ٠ث بك ظىب هكاجبی هًا٨٭یى و ٨حًه٨حًه
ها هٍحبه گٍحه و ؾچاق ی ٌبهات بىؾه که به هىشب آو ظ٫ و با٘ل و هؿایث و گ٘كاهی بك آوال باب ٨حًه

 بؿ٠ث گٍحًؿ.
ی وىقه 83ی باٌؿ و الله ٠موشل ؾق آیه ی ٌهىات هیها، ٨حًهگىیؿ: اها يىٞ ؾوم ٨حًهجا آيصا که هی

َٖ ََ ﴿ ٨كهایؿ:ها قا ـکك ي٘ىؾه و هیایى ٨حًه ؾوی جىبه هك ِي ٍّٜةا  ٱَّلٍّ ًُ ۡٓ َشؽٍّ ُِٔ٘س
َ
ْ أ ٜٓا ٓۡ ََكُٗ ِٖٔ َرۡجُِْس

ا وَ  ۡوَؾَٰؽا
َ
ََٰلا َوأ ـَ ۡٔ

َ
ۡزَثَ أ

َ
ْ َوأ ٜا َذُك ٕۡ ٓۡ وَ  ٱۡقذَ ِٛ ِ ٌَٰ َذۡكُذِِٓبََؾ ٕۡ ة  ٱۡقَذ َٕ ََ  ۡٓ ُِس ذَفَ ِِبََؾٌَٰ ٕۡ َٖ  ٱۡقَذ ِي ِٖٔ  ٱَّلٍّ

ٓۡ وَ  ِٛ ِ ٌَٰ ََ َرۡجُِْسٓ ِِبََؾ  ۡٓ ِيُػۡغُذ ْۚٗ  ٱَّلٍّ ٜٓا  ال ٬بل که ؿیهىح یکىاي ه٘ايًؿٕ ٓ هًا٨٭او یا ٌ٘أ» ﴾...َػةُع
 آياوٓ. ؿيؿیپىئیي٘ ٨صىق و ٨ى٫ قاه شم و گك٨حًؿ هی وب٭ث گكیه٘ؿ بك ک٩ك و ي٩ا٪ ؾق ؤ ىحًؿیل هی ٌ٘ا

 گفقاو، شهاو ىیا ؾقٔ ؼىؾ ٬ى٘ث ال و بىؾيؿ بكؼىقؾاق یٍحكیب ٨كليؿاو و اهىال ال و كوهًؿجكیي ٌ٘ا ال
 یٌكهًؿگ و وپكؾيؿ گكاویؾ به قا ایؾي و هكؾيؿ ٠ا٬بثٔ و کكؾيؿ اوح٩اؾه یبىٓ گًاهاو و ياهٍكوٞ لفائف ال

-ق٨حه هاهىن و هىاها قاه به و ؿیاؿهیگم یؾوق ؼؿا اؾی و ج٭ىا ال ٍاویا ه٘چىو میي ٌ٘ا ًٯیا هن. بكؾيؿ

 ال ًیپ ا٨كاؾ که گىيه ه٘او ؿیابكؾه قا ؼىؾ بهكه هن ٌ٘آ هعّكهات ال و ؿیاا٨حاؾه ٌهىات گكؾاب به و ؿیا
 .«ق٨حًؿ ٨كو بؿاو آياو که ؿیاق٨حه ٨كوٓ هایلٌح و هایپلٍح الٔ یمیچ ه٘او به و بكؾيؿ قا ؼىؾ بهكه ٌ٘ا

به ه١ًای يّیب ه٭ؿق « الؽبل٪»هًؿ گكؾیؿ. و جاو ؾق ؾيیا و ٌهىات آو بهكهی١ًی ال يّیب و بهكه
ََ ﴿ ٨كهىؾ:باٌؿ. وپه  هی  ۡٓ ِيوَُػۡغُذ ْۚٗ  ٱَّلٍّ ٜٓا  و  باٌؿ ق٨حى و ؼىْ ؾق با٘ل هی و ایى ٨كو ﴾...َػةُع

 آو با٘ل ه٘او ٌبهات اوث. 
ي٘ایؿ و والؾ، اٌاقه هیگىيه ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیه به آيچه ٨ىاؾ ٬لىب و ابؿاو قا هیىك هیو ایى

چكا که  ؛باٌؿ گًاهاو و ٨كوق٨حى ؾق با٘ل هی های ياهٍكوٞ وهًؿی ال بهكه و يّیب ؼىؾ ال لفتآو بهكه
ای که گىيهباٌؿ. ب ِعیط هی ٨ىاؾ ؾیى یا با ا٠ح٭اؾ با٘ل و جکلن بؿاو و یا با ٠٘ل ي٘ىؾو بكؼبل٦ ٠لن

و ؾوهی، ايعكا٦ ؾق ا٠٘ال قا به ؾيبال  هاایصاؾ بؿ٠ث و هايًؿ آو - ا٠ح٭اؾ با٘ل و جکلن بؿاو - اولی
باٌؿ. و بك ایى اوان اوث  شهث ٌبهات و ؾوهی ٨ىاؾ ال وىی ٌهىات هیؾاقؾ. و يیم اولی، ٨ىاؾ ال 

ها بكظفق باٌیؿ: آيکه ال هىی و گ٩حًؿ: ال ؾو گكوه ال هكؾم بپكهیمیؿ و ؾق هىقؾ آوکه ول٧ ِالط هی
هىن و ؼىاهٍات و ج٘ایبلت ي٩ىايی ؼىیً پیكوی کكؾه و هىی و هىن وی او قا به ٨حًه ايؿاؼحه اوث 

ّیكت و ؾايایی وی قا کىق کكؾه و اهىال ؾيیىی بكؼىقؾاق بىؾه و ؾيیا و هال و اهىالً ب و آيکه ال هال
ای بكای هك چكا که ٨حًه آيؿو ٨حًه ؛ی ٠الن ٨اشك و ٠ابؿ شاهل بكظفق باٌیؿگ٩حًؿ: ال ٨حًهاوث؛ و يیم هی
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 .2«آو کىی اوث که پفیكي ٨حًه پفیكی قا ؾاقؾ

 حك  های آهیخحگی حك و باعل و پىؽیذوسوػ
جىاو به ٘ىق ؼبلِه ؾق وه هىقؾ ٠ًىاو ي٘ىؾ و به ی با٘ل قا هیهای پىٌیؿو ظ٫ بىویلهاها قوي
ها با هن ؾق گفٌحه و هایی ال پىٌیؿو ظ٫ با با٘ل و آهیؽحى آوها و هرالها با ـکك ي٘ىيههكیک ال آو

 پكؾالین که ٠باقجًؿ ال: ًؿ، هیباٌ ها اذكی ال آذاق اوحهماء به ؾ٠ىت اوبلهی هیظال، و ایًکه هكیک ال آو

 کحماو حك و پىؽیذو آو و اؽهاس باعل و افالو آو:  -0
ی اوث که ؼؿاويؿ ی باقل آو ٨ك٠ىيو ي٘ىيه ىؾ قا يٍاو ؾاؾهای پیٍیى ؼایى اهكی اوث که ؾق اهث

قا جکفیب ي٘ىؾه و به ج٘ىؽك  الىبلم٠لیهوىی او ٨كوحاؾ، اها وی هىوی قا به  الىبلم٠لیههح١ال هىوی 
به الىبلم ٠لیهها و بكاهیًی که هىوی و يٍايه ١ٌبؿه بالی و شاؾوگكی هحهن ي٘ىؾ و او قا به وعك و گك٨ث

که قا ؾاٌث ی ج٥ییك ؾاؾو ؾیايحی ها اقاؾهی آوه٘كاه ؾاٌث جؿلیه و جلبیه ؼىايؿ که هىوی به وویله
َٗة۠ ﴿ گ٩ث:ؾ، آيگاه که ٨ك٠ىو اؾ٠ای قبىبیث ؾاٌحه و هی٨ك٠ىو ؾق هیاو ٬ىم هىوی بفقي قا کاٌحه بى

َ
خ

 ُٓ َٰ َربَُّس لَۡعَ
َ
ُخ ﴿ ؾاٌث:و بیاو هی« ٕهىحن ٌ٘ا ه١بىؾ ىیواالجك هى» ]11الًال٠ات: [ ﴾ٸ ٱۡۡل ٕۡ ة َقِْ َٔ

ٍٙ َدرۡيِي َٰ ٖۡ إَِؾ ِ ّٔ گىيه و بك ىیو ا .«يؿاقم وكا٢ ٌ٘ا یبكا ؼىؾم شم یؼؿائ هى» ]11ال٭ُّ: [ ﴾َُّسٓ 
ٌ٘اقؾ، اؾ٠ای ؾقو٤یًی که ؾق اوان ایى اؾ٠ای ؾقو٤یى بىؾ که ٬ىم ؼىیً قا ؼىاق و لبىو و ظ٭یك هی

و هىوی قا ا٨حكا  ها جىلٗ ؾاٌحه و چیكه اوثی ٠النياهیؿ که بك ه٘هآو ؼىیٍحى قا پكوقؾگاق شهايیاو هی
قا ؾاٌث. الله هح١ال وجبؿیل ؾیى و ج٥ییك و ؾگكگىيی آ گىيه ٬ّؿياهیؿٕ و ایىليًؿه و ؾقو٤گى هی

ُٙ ﴿ ٨كهایؿ: هی ِۡ ُمََٜسَٰ َوَۡلَۡؽُع َربٍّ ۡرُذ
َ
ُن َذُروِنٓ أ ٜۡ ن  ۥٓۖٞ َوًَةَل وِؿَۡق

َ
ۡو أ
َ
ٓۡ أ َُ٘س َل هِي ن ُحَجّؽِ

َ
َػةُف أ

َ
ٓ أ إِّنِ

َِٛؿ ِِف  ـۡ ۡرِض ُح
َ
 هى ؿیبگفاق: گ٩ثٓ ؼىؾ و هٍاوقاو اویا٘كا٨ بهٔ ٨ك٠ىو» ]11ال٥ا٨ك: [ ﴾ٺ ٱَّۡىَكةهَ  ٱۡۡل

 جكونیه ىیا ال هى. ؼىايؿ اؾی٨ك بهٓ هى ؾوث ال ؼىؾ يصات یبكأ قا پكوقؾگاقي و او بکٍن قا یهىو
 .«والؾ پكاکًؿه و ؾهؿ گىحكي قا ٨ىاؾ ىیله ؾق که ىیا ای ؾهؿ، كییج٥ قا ٌ٘ا ىیآئ که

 ی کفاب قا الله ٠موشل بیاو ؾاٌحه و پكؾه ال اؾ٠ای ؾقو٤یًً بكؾاٌحهى ا٨حكا ليًؿهی٭ث ایاها ظ٭
ة وَ ﴿ ٨كهایؿ:اوث، آيصا که هی َٛ ِ  ث

ْ ٓ وََصَعُؽوا ة َٛ َ٘ۡذ ٌَ اۚٗ وَ  ٱۡقتَۡي ّٜا ة وَُقُْ ٕا ْۡ ٓۡ ُؿ ُٛ ُٗىُك
َ
ؿۡ أ ـُ ۡيَه ََكَن  ٱٗ ََ

َِجُح  ٌَٰ َٖ َع ۡىِكِؽي ُٕ ۡ  ؾل ؾق که چًؿ هك کكؾيؿ، ايکاق قا ه١صمات و هىحکبكايه وح٘گكايه» [21]الً٘ل:  ﴾ٮ ٱل
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 ٤ك٪ ایؾق ؾق هگكٔ ٌؿ؟ چگىيه جباهکاقاو و وكيىٌث وكايصام بًگك. ؾاٌحًؿ ًاویو ا٘٘ ىی٭ی هابؿاو
  .«ٓيگٍحًؿ؟ واِل ؾولغ و به يٍؿيؿ

ُٙ ﴿ و ایًکه ٨ك٠ىو گ٩ث: ِۡ ُمََٜسَٰ َوَۡلَۡؽُع َربٍّ ۡرُذ
َ
 الىبلمهی٠ل یك هىویاوحؽ٩ا٦ و جع٭ 2﴾ۥٓۖٞ ذَُروِنٓ أ

و ؾق وا٬ٟ به گ٘او ٨ك٠ىو، پكوقؾگاق هىوی ٬اؾق به  باٌؿ ال الله جباقک و ج١الی هی كاؾیو ا ییبصىیبا ٠
 باٌؿ.  يّكت و یاقی او و ظ٩اٜث و ظ٘ایث ال وی ؾق بكابك ٬حل ي٘ی

به کاق  الىبلم٠لیهك واؼحى هكؾم ال ؾ٠ىت هىوی اها ایى اولىب ج٩ًیكی که ٨ك٠ىو ؾق قاوحای هح٩ً
قا ؾق پیً ا٘ی ؾق وكاوك ٠الن آوووایل اقجب گك٨ث و ؾق قاوحای آو پیً ق٨ث، ه٘او اولىبی اوث که

ؾق وكاوك  1های ؾ٠ىی اوبلهیها و شًبًىتگىيه ؾ٠ايؿ و ایىؼىیً ٬كاق ؾاؾه ؾوحىق کاقگك٨حه و 
کًًؿ که ؾق پی هٙاهٟ و ها و بًیاؾگكایاو و جًؿقواو و ٤الیايی جىِی٧ هیشهاو اوبلم قا به اِىلی

اق هكْ ظب ٬ؿقت و قیاوث و ولٙه حه و ؾچاهحیالهای ؾيیىی بىؾه و ٬ّؿ قویؿو به قیاوث ؾاٌ
-او و الئیکؾیًؼىاهًؿ بك ٠لیه يٝام هىشىؾ، ؼكوز کًًؿ جا ایًکه ؾیى هكؾم ه٘او ؾیًی که بی گٍحه و هی

هیلی و کكاهث و به لوق و جًها ؾق ٬الب ١ٌائك ج١بؿی ؾق هیاو هكؾم بؿاو ها و وکىالقها ال قوی بی
ايؿ و ... که بؿاو ٠اؾت کكؾهاوی و اشح٘ا٠ی و اقجبا٘ی و اؾبی یايؿ و اؤاٞ ا٬حّاؾی و وقأی گٍحه

ی ایى ايؿ، جبؿیل ي٘ىؾه و ج٥ییك ؾهًؿ و ؾگكگىو واليؿ؛ و ه٘هی ليؿگی ؼىؾ ؾايىحهقا شمئی ال بكياههآو
باٌؿ و  لی الله هیاها به ؼا٘ك واقويه شلىه ؾاؾو جّىیك ؾ٠ىت اوبلهی و ؾا٠یاو اجهاهات و ؾقو٤پكؾالی

ها ال قوی اوحؽ٩ا٦ و جع٭یك ؾ٠ىت و ؾا٠یاو و يیم ال قوی ظىاؾجی که ؾًٌ٘او اوبلم يىبث ج٘اهی آو
ِِ ﴿ ٨كهایؿ:الله هح١ال هی .باٌؿ به ایى ؾیى هباقک ؾاقيؿ، هی ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ سرِي   ََ َُِتَٰتِ َوهٍّ  ٜۡ يَُؿهَّوَُٗسٓ  ٱّۡ َ ل

ٖۡ ِق٘ ِ ّٔ ا  ةًرا َظَكؽا ىٍّ َُ  ۡٓ ُِس ٖۢ َبۡكِؽ إِيَؿَٰ٘ ِ ّٔ ُٓ ُٛ َ َ ل ة دَبَيٍّ َٔ ٖۢ َبۡكِؽ  ِ ّٔ  ِٓٛ ُٗىِك
َ
ۖٞ ِؽ أ ْ وَ  ٱۡۡلَيَّ ٜا ْ وَ  ٱۡخُى ٜا  ٱۡضَىُع

ِِتَ 
ۡ
َٰ يَأ ُ َظَّتٍّ ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه

َ
َ إِنٍّ  ۦٓۗۡ ثِأ َٰ ُكِّ  ٱّللٍّ ءٖ ًَِؽيؿ   لََعَ  یقو ال کحاب، اهل ال یاقیبى» ]203الب٭كة: [ ﴾ٳ٩ََشۡ

 ٘اویا كيیپف ال ب١ؿ قا ٌ٘ا بٍىؾ اگك ؾاقيؿ آقلو اوث، ؾوايؿه ٍهیق وشىؾٌاو ؾق که یو ظىؿ کقٌ

                                                           
 يصات ؼىؾ ال ؾوث هىٓ به ٨كیاؾ ؼىايؿ. یقا بکٍن و او پكوقؾگاقي قا ٔبكا یبگفاقیؿ هى هىو -2
باٌؿ بلکه  لی الله قا بكا٨كاٌث، ؾلیلی بك آو يیىث که وی بك هًهس ول٩ی ِعیط هیاگىین: هكآيکه پكچن ؾ٠ىت هی -1

و کىايی ال ٘كی٫  کًًؿه وىی ؼؿاويؿ هح١ال ؾ٠ىت هیی٫ هفهب قا٨ٕه بؾق ایى هیؿاو کىايی هىحًؿ که ال ٘ك
هًهس و قوي ٠لن کبلم هفهىم و بكؼی ال ٘كی٫ جّى٦ و هفاهب ویكايگكی ه٘چىو او٘ا٠یلیه و يّیكیه و ؾقولیه و 

ا ؾ٠ىجگكاو یابؿ، اهها هّؿا٪ هیها هىحًؿ که ؾق وا٬ٟ جلبیه ظ٫ و با٘ل بك آوکًًؿ و ایى ها، ؾ٠ىت هیهايًؿ آو
-جىظیؿ و جصؿیؿ ِعیط، ال آهیؽحى ظ٫ و با٘ل ه٘چىو بكائث گكگ ال قیؽحى ؼىو یىو٧ ٠لیه الىبلم بكی هی

 باًٌؿ.



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     111

  

 که یقاه یو ؾقوح اوبلمٔ ثیظّ٭اي که ىیا بإٓ ؿیؾاٌح که یواب٭ ظال و به ک٩ك شايب بهٔ بالگكؾايًؿ
 گفٌث په. اوث گٍحه قوٌى کاهبلً  ٌاویبكآ ٌاویآو٘اي های کحاب ؼىؾ یقو ال ؿ،یاؿهیبكگم
 هك بك ؼؿاويؿ گ٘اویبٓ. ؿیکً کاق چه بكابكٌاو ؾق کهٔ ؾهؿ ٨كهاو ؼؿا جا ؿیکً یپىٌچٍن و ؿیي٘ائ

 .«اوث جىايا یمیچ
ها قا به بؿجكیى لياو و ا٨حكالياو آوه٘او کىايی که ؾقو٢ پكؾالاو و اجهام ،وپه الله ٠موشل اهل ظ٫

گفاقؾ، با وشىؾ وب و ٌحن ذیك هیؤها جکه بىیاق هن ؾق آو جكیى ال٭اب جىِی٧ ي٘ىؾيؿاوِا٦ و لٌث
کًؿ ٌاو يىبث به اهل ظ٫ بىؾ، جىِیه ي٘ىؾه و قاهً٘ایی هیو ٠یبصىیی و اوحؽ٩ا٨ی که ؾق کبلم پیٍیى

باٌؿ،  ظ٫ هی ٌاو بكای که به ک٘ک و یاقی الله ٠موشل ال ووایل ذباتکه چٍن ؼىؾ قا به وىی جىٌه
ٜاْ ﴿ ٨كهایؿ:و هی هحىشه واليؿ ُٕ رِي

َ
ةَ َوأ َٰٜ َْ ٜاْ  ٱلطٍّ ۚٗ َوَءادُ ةَ َٰٜ ََ ٍـّ ٖۡ َػرۡيٖ ََتُِؽوهُ  ٱل ِ ّٔ ُٗىِكُسٓ 

َ
ٜاْ ِۡل ُم ّؽِ ٌَ ة ُت َٔ َو

ِۗۡ ِقَ٘ؽ  َ إِنٍّ  ٱّللٍّ َُْٜن ثَِطري   ٱّللٍّ َٕ ة َتۡك َٕ ِ و ٓ ؿیباٌ هايؿگاق جاویًیؾ ١ٌائك بك پهٔ» ]220الب٭كة: [ ﴾ٴ٩ث
 يمؾ ؾق قاآو ؿ،یب٩كوح ؼىؾ یبكا ٍحكیپ که یکیي کاق هكٓ ؿیبؿائ و ؿیبپكؾال قا و لکات ؿیبكپاؾاق قا ي٘ال
گاه ؿیکًیه هكچه به و ؼؿآ ؿیؾ ؿیؼىاه قاآو پاؾاي ؤ ا٨ثی ؿیؼىاه ؼؿا م اهل یو ي .«اوث ًایو ب آ

ٓۡ َشۡي ﴿ ٨كهایؿ: ظ٫ قا اقٌاؾ هی ُٚ ۡيُؽ ََ  ۡٓ ْ ََل يََُضَُّز ٜا ٌُ ْ َوَتذٍّ وا ۗۡ إِنٍّ  ًٔ ِإَون دَۡطِبُ َ ة َُْٜن  ٱّللٍّ َٕ ة َحۡك َٕ ِ ث
ٓ ٍاویا با یؾووح الٔ و ؿیکً یبكؾباقٓ و آلاقٌاو ثیاـ بكابك ؾقٔ و اگك» ]210آل ٠٘كاو: [ ﴾١٢٠ُُمِيػ  

 ىثیي یٌکّ ٓ چهٔ قوايؿ،یي٘ یايیل چیه ٌ٘ا به آياوٓ ؼائًايه یو ؾًٌ٘ايگٔ یگك لهیظ ؿ،یمیبپكه
 ً٘ايهیاهك یهاكيگیو ي ؼائًايه یهاي٭ٍه ؾ٨ٟ به و ٬اؾقٔ ؾاقؾ اظا٘ه ؾهًؿیه ايصام بؿايچه ؼؿاويؿ

 .«ٓاوث ٌ٘ا ال ٍاویا
گىيه اوث که ٠ا٬بث و وكايصام ایى ِبك ه٭كوو به ٠٘ل و جبلي و کىًٌ شؿی ؾق يٍك ٠لن ىیو ا

و ؾیى، به يّكت و یاقی و پیكولی ؾووحاو پكهیمگاق الله جباقک و ج١الی و ؼىكاو و ؼىاقی ؾًٌ٘او 
َذَت ﴿ ٨كهایؿ:ايصاهؿ. الله هح١ال هیؾقو٤پكؾال و ا٨حكاليًؿه هی ََ ُ ى إِنٍّ  ٱّللٍّ ۠ َورُُقِلٓ َٗة

َ
ۡمََِْبٍّ خ

َ
َ َۡل  ٱّللٍّ

ـ    كولیپ ١ٙ٬اً  ٥٘بكاينیپ و هى که اوث کكؾه ه٭ؿق ىیچً ؼؿاويؿ» ]12ال٘صاؾلة: [ ﴾ٵًَِٜيٌّ َقـِي
  .«اوث كهیچ كوهًِؿ یي ؼؿاويؿ گ٘اویب. نیگكؾ یه

ُ وَ ﴿ ٨كهایؿ:م هییو ي ِ  ٱّللٍّ ۡمؿِه
َ
َٰٓ أ ۡزَثَ  ۦََغٌِّت لََعَ

َ
ٍّٖ أ َٜن  ٱنلٍّةِس َوَؾَِٰس ُٕ  ]12ىو٧: ی[ ﴾ٵََل َحۡكَْ

ٓ قا كيیجؿب و ل٧ٙ ظک٘ث یایؼ٩أ هكؾم ٍحكیب یول اوث، و هىّلٗ كهیچ ؼىؾ کاق بك ؼؿا»
 .«ؾايًؿ یي٘

جىاو به ٠٘لکكؾ یهىؾیاو هؿیًه په ال های کح٘او ظ٫ و پىٌايیؿو و اؼ٩ای آو، هیال ؾیگك ي٘ىيه
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یهىؾیاو يمؾ قوىل »گىیؿ: قوایث اوث که هی هاشكای هصكت اٌاقه ي٘ىؾ. ال ٠بؿالله بى ٠٘كو 
ها بؿاو که قوىل الله  ايؿ؛ها هكجکب ليا گكؾیؿهآهؿه و بیاو ؾاٌحًؿ که هكؾ و ليی ال آو الله

ِن الؽَّْس٣ِ  ٤َا ََتُِػوَن ِِف اتل٬ََّْراةِ ِِف »٨كهىؾيؿ: 
ْ
یابیؿ؟ گ٩حًؿ: ؾق هىقؾ ظکن وًگىاق ؾق جىقات چه هی «َكأ

گىییؿ، ؾق ایى هىقؾ ؾق گ٩ث: ؾقو٢ هی ليین. ٠بؿالله بى وبلم کًین و ٌبل٪ هیآياو قا قوىا هی
جىقات ظکن قشن ٔوًگىاقٓ آهؿه اوث. آيگاه جىقات قا آوقؾيؿ و بال ي٘ىؾيؿ، وپه یکی ال آياو ؾوحً 

قا ؼىايؿ. ٠بؿالله بى وبلم به او گ٩ث: ؾوحث قا گفاٌث و آیات ها ٬بل و ها ب١ؿ آوی قشن قا بك آیه
گىیؿ ؾق جىقات ی قشن قا ؾیؿيؿ و گ٩حًؿ: ای هع٘ؿ، او قاوث هیبكؾاق، او ؾوحً قا بكؾاٌث، آيگاه آیه

٠بؿالله بى ٠٘كو  ؾو لو و هكؾ قشن ٌؿيؿ.ؾوحىق ؾاؾه و آو ی قشن وشىؾ ؾاقؾ. وكايصام قوىل الله آیه
کكؾ جا وًگ به او  ی قا هًگام وًگىاق ؾیؿم که ؼىؾ قا بك قوی لو یهىؾی ؼن هیؾهىگىیؿ: آو هكؾ یهی

  .2«بكؼىقؾ يکًؿ
گكی یهىؾ با ؤىض بیٍحكی که بیً ال پیً ال ؼیايث و يیكيگ و ظیله ؾق ِعیط هىلنله ؤو ایى هى

-گكؾیؿه اوث؛ ال بكاء بى ٠الب قوایث اوث که هیؾاقؾ، ـکك هیؾه بكٌاو ؾق کح٘او ظ٫ پكتأو شك

گفٌث، په قوىل  اي ویاه ٌؿه و ٌبل٪ ؼىقؾه بىؾ، ال شلىی قوىل اللهیهىؾی که چهكه»گىیؿ: 
َؼا ََتُِػوَن َضػَّ الؾَّاِِن ِِف َِٞخاةُِس٣ْ؟»ها قا ٨كاؼىايؿه و ٨كهىؾيؿ: آو الله َٟ آیا ظؿ لياکاق قا ؾق  «َ٪

یا٨حیؿ ٔکه ِىقجً قا ویاه ي٘ىؾه و او قا ٌبل٪ بميیؿ؛ٓ گ٩حًؿ: آقی په یکی ال ٠ل٘ای جاو ایًچًیى کحاب
َؼا ََتُِػوَن َضػَّ »ایٍاو قا ٨كاؼىايؿيؿ و بؿو ٨كهىؾيؿ:  َٟ ٪َ

َ
٧َْؾَل اتل٬ََّْراَة لََعَ ُم٬ََس، أ

َ
ِي أ نُْلُػَك ةِاهللِ اذلَّ

َ
أ

ؾهن، آیا ظؿ  هىوی جىقات قا يالل ٨كهىؾ، وىگًؿ هی جى قا به پكوقؾگاقی که بك «؟الؾَّاِِن ِِف َِٞخاةُِس٣ْ 
ؾاؾی، جى قا ال آو  گىيه هكا وىگًؿ ي٘یجاو ایًچًیى یا٨حیؿ؟ آو هكؾ گ٩ث: ؼیك و اگك ایىلياکاق قا ؾق کحاب

باٌؿ، لیکى چىو ایى ٠٘ل ؾق هیاو  واؼحن. بلکه ظؿ ليا ؾق جىقات، قشن و وًگىاق هیباؼبك ي٘ی
یا٨حین که هكجکب چًیى ٠٘لی گكؾیؿه، او قا ایً یا٨ث، اگك یکی ال اٌكا٦ قا هیاٌكا٦ و بمقگاو ها ا٨م

جك ال اٌكا٦ ی پاییىو اگك ١ٔی٧ و ياجىايی ال ٘ب٭ه کكؾینکكؾین و ظؿ قشن قا بك وی اشكا ي٘یقها هی
اج٩ا٪ يٝك بك ظک٘ی کكؾین؛ با ؼىؾ گ٩حین: بیاییؿ کب ليا گكؾیؿه، ظؿ قا بك وی ا٬اهه هییا٨حین که هكجهی

گىيه ویاه کكؾو چهكه و ٌبل٪ قا قا بك بمقگاو و اٌكا٦ و هن بك ١ٔی٩او ا٬اهه کًین و ایىکًین که هن آو
ْمَؽَك إِْذ »٨كهىؾيؿ:  شایگمیى قشن و وًگىاق ي٘ىؾین؛ وپه قوىل الله 

َ
ْضَيا أ

َ
ُل ٦ْ٤َ أ وَّ

َ
ال٣٫ُ٢َّ إِِِن أ

٤َاح٬ُهُ 
َ
قا پًهاو ها آوقشن لياکاقٓ په ال ایًکه آواهك جى قا ٔؾق باب  پكوقؾگاقا هى اولیى کىی هىحن که» «أ

                                                           
 ٓ.1811ِعیط البؽاقی، بك٬ن ٔ -2
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به قشن و وًگىاق آو هكؾ ؾوحىق ؾاؾه و وی قشن ٌؿ، په  په قوىل الله  .«کًؿي٘ىؾيؿ، ليؿه هی
ة ﴿ الله ٠موشل ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ: َٛ حَّ

َ
د ٍَ  ٱلؿٍُّقُٜل َيَٰٓ ٗ ـُ َٖ ََل َيۡ ِي ُسۡىؿِ يَُسَٰؿُِقَٜن ِِف  ٱَّلٍّ

ّۡ َٖ  ٱ ِٔ
 َٖ ِي َٖ  ٱَّلٍّ ِٔ ۛۡ َو ۡٓ ُٛ ِٖٔ ًُُُْٜب ٓۡ دُۡؤ َ ٓۡ َول ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو

َ
ٍّ٘ة ثِأ َٔ ٜٓاْ َءا ُ َٖ ًَةل ِي ٍم  ٱَّلٍّ ٜۡ ٌَ ِ َُٰكَٜن ّ ِؾِب َقؿٍّ َُ ْۡ ِ َُٰكَٜن ل ْۛۡ َقؿٍّ ةُهوا َٚ

دَُٜكۖٞ ُيَ 
ۡ
ٓۡ يَد َ َٖ ل َٓ  ّؿِوُٜنَ َءاَػؿِي ِ َٜاِعكِِٙ  ٱََّۡك ٖۢ َبۡكِؽ َم ٓۡ  ۖۦٞ ِٔ ٓۡ َفََٰؾا وَُؼُؾوهُ ِإَون ٍّّ ودِحُذ

ُ
ٜلَُٜن إِۡن أ ٌُ َح

ٜۡهُ وَ  ْۚٗ دُۡؤدَ  گكیکؿی بك ک٩ك ؾقٓ که یکا٨كاي کاقٔ يٍىؾ جى ايؿوه هیهإ ٥٘بكیپ یا» ]12ال٘ائؿة: [ ﴾ٱۡظَؾُروا
 ؾل ال یول ن،یهىح هىئه ًؿیگىیه لباو به کهٓ یاؼىقؾه گىل هًا٨٭او الٔ یکىاي. كيؿیگیه وب٭ث

 که یو کىايٓ يؿاقؾ یه٘ؽىاي ٌاوؾقوو با ٌاوكوویو ب کكؾاقٌاو با و گ٩حاقٌاؤ باًٌؿیي٘ هىئه
ظباق لیو ابا٘ بیو اکاـٔ ؾاقيؿیه ٨كا ؾقو٢ به گىي ىوحهیپ و ؾايًؿیه یهىؾی قا ٍحىیؼى  باوق قا ا 

ٓ و ظىؿ و ب٥ٓ و ٤كوق کبك وبب بهٔ که كيؿیپفیه قآ ؼىؾ الٔ یگكیؾ گكوهٓ اوهی و وؽًاو ًؿیي٘ا یه
 كواویپ و بهٔ کًًؿیه ٧یو جعك ؾوق به ؼىؾ یشاها ال قآ جىقات یآو٘ائ و وؽًاو ًؿیآیي٘ جى ًیپ به

ؿ جىّوٗ ن،یگىئ هی ها که قا یمهائیچٔ ىیا اگك: ًؿیگىیهٓ ؼىؾ ّ٘ و  ؿیكیبپف قاآو ٌؿ، گ٩حه ٌ٘ا بهٓ هع
 .«ؿ...یؾاق بكظفق قا ٍحىیؼىٓ یگكیؾ وؽى هكگىيه كيیپف الٔ يٍؿ گ٩حه ٌ٘ا به ىیچً اگك

گ٩حًؿ: به يمؾ هع٘ؿ بكویؿ، په اگك ٌ٘ا قا به ویاه ي٘ىؾو چهكه و ٌبل٪ اهك گىيه ٔیهىؾیاوٓ هیىیو ا
 ي٘ىؾ، ظکً٘ قا ٨كاگیكیؿ و اشكا ي٘اییؿ و اگك به قشن و وًگىاق ٨حىا ؾاؾ، ال او ؾوقی کًیؿ؛ 

َل ﴿ يالل ي٘ىؾ:په الله هح١ال ایى آیات قا ؾق هىقؾ ج٘اهی ک٩اق  ـَ ٗ
َ
ٓ أ ة َٕ ِ ٓۡ َيُۡسٓ ث ٍّّ ٖ َٔ ُ َو  ٱّللٍّ

 ُٓ ُٚ  ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
َٰىُِؿونَ وَأ َل ﴿ .... 2﴾ڌ ٱَّۡؽ ـَ ٗ

َ
ةٓ أ َٕ ِ ٓۡ َيُۡسٓ ث ٍّّ  ٖ َٔ ُ َو ُٓ  ٱّللٍّ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ٜنَ وَأ ُٕ ِ َْٰ  1﴾ڍ ٱّظٍّ

َل ﴿ .... ـَ ٗ
َ
ةٓ أ َٕ ِ ٓۡ َيُۡسٓ ث ٍّّ  ٖ َٔ ُ َو ُٓ  ٱّللٍّ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ٜنَ ٱَّۡػَٰ وَأ ٌُ  .1«1﴾ڏ ِك

 الىبلم٠لیهی قا که الله هح١ال بك هىوی ها، جًها بؿیى ؾلیل بىؾ که ؾیًچًیى ٠٘لکكؾی ال وىی آوو 
ٌ٘كؾيؿ و بلکه آيچًاو اظحكام و جصلیل و يالل ٨كهىؾه بىؾ با هؽ٩ی ؾاٌحى آو ظ٭یك و ؼىاق و کىچک هی

آوقيؿگاو ه٘كاه او بكای آو ؾیى ٬ائل بىؾيؿ، آياو ٬ائل و ای٘او الىبلم٠لیهجکكین و ج١ٝی٘ی که هىوی 
يبىؾيؿ. و بؿیى ؼا٘ك بىؾ که ظكهث ایى ؾیى قا با جبؿیل و اوحؽ٩ا٦ و ؼىاق و وبک ٌ٘كؾو و کح٘او 

 يىقی که ال وىی الله ٠موشل آهؿه بىؾ لیك پا گفاٌحًؿ و بؿاو هحک ظكهث ي٘ىؾيؿ. 

                                                           
 گ٘او کا٨كيؿ.اهرال او بي ظکن يکًؿ که ؼؿاويؿ يالل کكؾه اوث او و یو ٔبؿايیؿ کهٓ هكکه بكابك آو چیم -2
 اهرال او وح٘گك بٍ٘اقيؿ. که بؿايچه ؼؿاويؿ يالل کكؾه اوث ظکن يکًؿ او و یو کى -1
 که بؿايچه ؼؿاويؿ يالل کكؾه اوث ظکن يکًؿ، او و اهرال او هحّ٘كؾ ٔال ٌكی١ث ؼؿآ هىحًؿ. یو کى -1
 ٓ.111-22/112ٔ يٓ، يىو2100ٔ ٌ٘اقهالميی،  يهل الفهة ٨أالعؿوؾ، باب قشن الیهىؾ  ؾق -1
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قا  ؾيؿ، آو بىؾ که يبىت هع٘ؿ کكقا ؾيبال هیهؿیًه آو های کح٘او ظ٫ که یهىؾیاو ؾقال ؾیگك ي٘ىيه
های ٠ل٘ای یهىؾ آو بىؾ و ال ؾیگك جلبیه»گىیؿ: هی ًؿ؛ ٌیػ ٠بؿالكظ٘او الؿووكی ؾاٌحپًهاو هی

و با اوحًاؾ به اؼباق جىقات هبًی  واؼحًؿی هكؾم هٍحبه هیقا بك جىؾه که اهك يبىت و ب١رث قوىل الله 
قا کفاب و ؾقو٤گى و  ٔوال١یاـ باللهٓ قوىل الله  که به ؾقو٢ اؾ٠ای پیاهبكی ي٘ىؾيؿبك ٜهىق کىايی 

یکی ال ه٘او پیاهبكاو ؾقو٤یى ؼىايؿيؿ و يیم با اوحًاؾ به اوِا٦ ظىی ِعیعی که ؾق جىقات ؾق هىقؾ 
ی ؾق لهیًهًٌاوًؿ، ظ٭ی٭حی قا که ؾق جىقات  قا هی ٩ِاتها آو قوىلی ال يىل او٘ا٠یِل پیاهبك آهؿه و آو

و چًاو واي٘ىؾ کكؾيؿ که ـکك گكؾیؿه بىؾ، پًهاو ي٘ىؾه و کح٘او کكؾيؿ و گ٘او بكؾيؿ  ب١رث قوىل الله 
ال ش٘له پیاهبكاو ؾقو٤یًی اوث که اؾ٠ای پیاهبكی ي٘ىؾه اوث، ه٘او پیاهبكايی که ؾق جىقات هع٘ؿ 

ایى قوي ال بؿجكیى ايىاٞ جلبیه و  ها هٍؿاق ؾاؾه ٌؿه و بك ظفق ؾاٌحه اوث. وؾق هىقؾ پیكوی ال آو
َوََل ﴿ ٨كهایؿ: هی باٌؿ. و بك ایى اوان اوث که الله ٠موشل ها هیآهیؽحگی ظ٫ و با٘ل و ؼلٗ آو

ٜاْ  ْۡبُِك ِ  ٱۡۡلَيٍّ دَ ِِ ث َّۡبَِٰؽ ٜاْ  ٱ ُٕ َٜن  ٱۡۡلَيٍّ َودَۡسُذ ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُٗذ
َ
 ؼؿا شايب ال کهٔ قا و ظ٫» ]11الب٭كة: [ ﴾ڊَوأ

 آو ش٘له ال کهٔ قا و ظ٫ ؿیمیاهیيٓ ؿیابا٨حه هن به قا آو ؼىؾجاو کهٔ با٘ل بآ اوث ٌؿه ٨كوحاؾه ٨كو
ؿ ِؿ٪ ّ٘ ها گىيه آوو ایى .«ٓاوث قاوث او، ی٥٘بكیپٔ ؿیؾايیه که آو و ظال. ؿیيکً پًهاوٓ اوث هع

 ٌىؾ، کح٘او ي٘ىؾيؿ. ظ٫ قا ال ٘كی٫ ؼلٗ و آهیؽحگی که هىشب هٍحبه گكؾیؿو اهك و پىٌیؿو آو هی
قا بك هكؾم هٍحبه ي٘ىؾيؿ، بؿیى گىيه ٫ قا ال ٘كی٫ ي٩ا٪ پىٌايیؿه و آوها ٔیهىؾیاوٓ ظاها بكؼی ال آو

پیاهبكی  کى گ٘او بكؾيؿ که قوىل الله یل ا٬كاق ي٘ىؾيؿ ٜاهك به ای٘او آوقؾو به هع٘ؿ که ؾق 
به وىی  که بؿیى جكجیب ب١رث ٨كاگیك و ٨كوحاؾه ٌؿو قوىل الله ًباٌؿ جا ای هؽّىَ ٬ىم ٠كب هی

گىيه ب٩كیبًؿ و ال ٘ك٨ی هكؾم ها قا ایىی شهايیاو و ا٬ىام هؽحل٧ قا بك ٠٘ىم هكؾم هٍحبه واؼحه و آوه٘ه
-.. و ایىچاق جكؾیؿ يٍىيؿ .ـکك گكؾیؿه، ٌک يبكؾه و ؾ  به اؼباقی که ؾق جىقات ؾق هىقؾ ب١رث هع٘ؿ

ها ٨كوحاؾه ٌؿه پیاهبكی اوث که به وىی ؾیگكاو و يه آو اي٘ىؾ کكؾه و گ٘او بكؾيؿ که هع٘ؿ گىيه و
ی ؾیگك یهىؾ ؾق به وىی ج٘اهی شهايیاو ٨كوحاؾه ٌؿيؿ؛ و ایى ٌیىه که قوىل الله اوث، ؾقظالی

ؾق ایى  و .2«ؿآهیؽحى ظ٫ و با٘ل و پىٌايیؿو ظ٫ بىؾ جا ایًکه بؿیى جكجیب اهك قا بك هكؾم هٍحبه والي

                                                           
جًها به وىی ا٠كاب ٨كوحاؾه ٌؿه به  ٓ و ؾق هىقؾ ایى ا٨حكای یهىؾ که هع٘ؿ 203-1/201ذاق وال٩٘اهین ٔآلا٩ِىة  -2

.. هحىاجكًا ؾايىحه ٌؿه که قوىل الله هٍكکاو قا به گىیؿ: .ٓ هكاش١ه کى، آيصا که هی101 -1/101هص٘ىٞ ال٩حاوی ٔ
ؼىايؿيؿ و به ی٭یى و به کحاب قا يیم به ای٘او آوقؾو ٨كاهیؼىايؿيؿ و ه٘چًیى به هايًؿ آو اهل وىی ای٘او آوقؾو ٨كا هی

که با ي٘ىؾيؿ، چًاوکكؾيؿ، با اهل کحاب يیم شهاؾ هیِىقت هحىاجك ذابث ٌؿه که ه٘چًاو که با هٍكکاو شهاؾ هی
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باٌؿ،  هی ایٍاوو يىبث ؾاؾو کفب و ؾقو٢ به  ظكهحی به قوىل اللها٨حكای یهىؾ، اوحؽ٩ا٦ و بی
 يىبث وعك و کهايث ؾاؾيؿ.  ه٘چًاو که ک٩اق ٬كیً به قوىل الله

ی با٘ل ال وىی یهىؾ، آو اوث که های آهیؽحى ظ٫ و با٘ل و پىٌايیؿو ظ٫ به وویلهال ؾیگك ي٘ىيه
ِِ ﴿ ٨كهایؿ:ها ـکك ي٘ىؾه و هیؾق کحابً ؾق هىقؾ آو الله ٠موشل ۡٚ

َ
ٖۡ أ ِ ّٔ ةٓنَِىح   َُِتَٰتِ َوًَةَّخ ؼٍّ ّۡ  ٱ

 ِ  ث
ْ ٜا ُ٘ ِٔ ِيٓ َءا ٗـَِل لََعَ  ٱَّلٍّ

ُ
َٖ أ ِي َٙ  ٱَّلٍّ ْ وَۡص ٜا ُ٘ َٔ ةرِ َءا َٛ ْ وَ  ٱنلٍّ ٓۡ يَؿِۡصُكَٜن  ۥَءاِػَؿهُ  ٱۡزُىُؿٓوا ُٛ ٍّْ آل [ ﴾ڨََّك

 ؾق اوث، ٌؿه يالل هىل٘اياو بك بؿايچه: گ٩حًؿٓ ؼىؾ ٍاویه٘ک بهٔ کحاب اهل ال یش١٘» ]٠11٘كاو: 
ٓ آو و ال يکًًؿ یكویپ ٬كآو الٔ ؿیٌا جا ؿ،یٌى کا٨ك بؿاو قول اویپا و ؾق ؿیاوقیب ٘اویا قول آ٤ال

 .«بكگكؾيؿ
ی قب ال١ال٘یى و ظكهحی يىبث به ایى ؾیى و ٨كوحاؾهی ایى کاقها قا ال قوی اوحؽ٩ا٦ و بیو ه٘ه

ی٘او و کىايی قاوحای پىٌايیؿو ظ٫ و هٍحبه ي٘ىؾو آو بك هىل٘اياو و به ویژه هىل٘اياو ١ٔی٧ اإلؾق 
ؾهًؿ، ايصام ٌاو گىي ٨كا هیهایٌاو هكْ بىؾه و به اهل کحاب و ٌبهات و ؾویىهکه ؾق ٬لىب

 ؾاؾيؿ.  هی

 جلىه دادو باعل دس لالب حك، با وجىد کحماو حك و پًهاو داؽحى آو:  -4
گىیؿ: باٌؿ، ابى ٠اٌىق هی ی ظ٫ هیهای آهیؽحى ظ٫ با با٘ل، اٜهاق با٘ل ؾق چهكهؾیگك ي٘ىيهال 

 أباٌؿ. و ایى آهیؽحگی، ه٘او هبؿ ی ظ٫ و ؾق ٬الب آو هیآهیؽحى ظ٫ و با٘ل، جكویس با٘ل ؾق چهكه»
م ٬ّؿ و يیث ، ؾق هیاو هكؾو کىايی که ؾق پی ایى اهك هىحًؿ باٌؿ ی و العاؾ ؾق اهىق هٍهىق هیگ٘كاه

چكا که هكکه يیث ابٙال آو اهىق قا ؾاٌحه باٌؿ، به آهیؽحى  ؛ؾهًؿابٙال آو اهىق هٍهىق قا جكویس ي٘ی
 کًؿ،گىيه ؾق ـهى آيکه بؿیى باِ٘ل ؾق ٬الب ظ٫ شلىه ؾاؾه ٌؿه ٠٘ل هیپكؾالؾ جا ایىظ٫ و با٘ل هی

ٍَ ﴿ ٨كهایؿ:کًؿ. الله هح١ال هیایى جىهن قا ایصاؾ کًؿ که وی ؾق هىیك ظ٫ بىؾه و به ظ٫ ٠٘ل هی ِ َوَكَزَٰل
 َٖ ِ ّٔ سرِيٖ 

َُ ِّ َٖ ۡۡشِكِيَ َزيٍّ ُٕ ۡ ٜۡ َشةَٓء  ٱل َ ۖٞ َول ۡٓ ُٛ َ٘ ٓۡ هِي ِٛ  َقَْۡي
ْ ٜا ْۡبُِك ٓۡ َوَِلَ ُٚ ٓۡ ّرُِيُۡهو ُٚ ََكُٓؤ ٓۡ َُشَ ۡوَؾَِٰؽِٚ

َ
َِ أ َرۡذ

 ُ وَن  ٱّللٍّ ة َحۡىََتُ َٔ ٓۡ َو ُٚ ۖٞ وََؾۡر ٜهُ ة َذَكُْ  ؾقباقه که یياؾقوح یها گ٘او کهٔ گىيه ه٘او» ]211ي١ام: األ[ ﴾١٣٧َٔ

                                                                                                                                                         
قا به  ٌاوو اهل ؼیبك که ه٘گی یهىؾی بىؾيؿ، شهاؾ ي٘ىؾيؿ و ٨كليؿاو و لياو ه٬ٝكییك و بًیٕي٬یً٭اٞ و بًیبًی

ای که با يّاقی بك پا گٍحه بىؾ، ظٕىق ی جبىک، ؼىؾ ؾق ٤موهو يیم ؾق ٤موه ٌاو قا به ٤ًی٘ث گك٨حًؿاواقت و اهىال
... و يیم ؼل٩ای قاٌؿیى ایًچًیى ٠٘لکكؾی ؾق ٬بال اهل کحاب و هٍكکاو  هایی قا بؿیى هًٝىق ٨كوحاؾيؿكیهؾاٌحه و و

ها که آو ها ٌؿه باٌؿ ؾقظالیچگىيه ه٘کى اوث که چًیى بكؼىقؾی با آو با ایى ظال« ال ؼىؾ به شای گفاقؾيؿ...
 هؽا٘ب ایى ؾ٠ىت يبىؾيؿ؟
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 ال یاقیبى يٝك ؾق قا ٌاو٨كليؿاو کٍحى ٌاویهابثٓ که بىؾ کٍايؿه بؿايصا قا کاق ؾاٌحًؿ ٌاویهابث
 ليؿه قا ٌاوؾؼحكاو یاو ؾوحه کكؾيؿیه بحاو ی٬كباي قا ٌاو٨كليؿاو یاو ؾوحهٔ بىؾ ؾاؾه شلىه بایل هٍكکاو

 قا یپكوح گايهیو ٔ کًًؿ هٍحبه آياو بك قا ٍاویا ىیو آئ گكؾايًؿ کهبل قا آياو وكايصام جآ ي٘ىؾيؿیه بگىق
 ظال. ٔکكؾيؿیي٘ ىیچً آياو ؼىاوثیه ؼؿا اگكٓ. يًٍاوًؿ بال چاه ال قا و قاه ميؿیهایب یپكوح ؼكا٨ه با

و  ٠٭اب که چكأ بًؿيؿ ؾقو٢ٓ او و قوىل ؼؿا بكٔ آياو بگفاق پهٓ ؼىاهؿ یه ىیچً ؼؿا ثیهٍ که
گىيه آياو قا ؾچاق ایى جىهن واليؿ که ایى اهىق هىشب ٬كبث و ىیجا ا .«ٓاوث ٍاویا ايحٝاق ؾق ٠فاب

 .2«ٌىؾيمؾیکی به بحاو هی
و ه١ًای »گىیؿ: ی اي١ام که پیٍحك ـکك آو گفٌث، هیوىقه 211ی و ؾق شایی ؾیگك ؾق ج٩ىیك آیه

باجی ؾق ایى ٬حل هحّىق گكؾیؿيؿ جا ایًکه بؿاوها بكای جمییى ؾق ایًصا آو اوث که آو ك  ها هٍكکاو ٨ىائؿ و ٬ 
ها بیاو ؾاقيؿ که لياو هیچگىيه ي١٩ی بكای ٬بیله و بكای آو ٠اق ؾق هىقؾ لياو قا ال٭ا ي٘ایًؿٔكق يًگ و 

... و ٌبیه ایى ٌبهات و جلبیىات باٌؿ  ها بكای ٬بیله هن ي٘یوىی آويؿاٌحه و اهیؿ شلب ه١٩ًحی ال 
ٌاو ٌاو ٌایٟ و قایس بىؾ، ؾق هیاوگىيه ه١ايی و هىاقؾی ال شًه آيچه ؾق هیاوو ایى کكؾيؿهٙكض هی
ها ؾق بعد ٤یكت ؾق ه٭ابل يًگ و ٠اق چكاکه ٠كب ؛له هن ال ایى هىاقؾ بىؾؤکكؾيؿ؛ و ایى هىهٙكض هی

 .1«کكؾيؿبىیاق ا٨كاٖ هی
ْۡبُِكَٜن ﴿ ٨كهایؿ:و ایى ه٘چىو کبلم الله ٠موشل اوث که هی ة يَ ٍّٔ  ِٓٛ َ٘ة َقَْۡي  1﴾٩َولََْبَۡك

لث و ٌىيؿ که ٔبلبكيؿ و ؾچاق جىهن هی گكؾؾ و چًاو گ٘او هیایٍاو هٍحبه هی ٌاو بكی١ًی: ؾیى»
ها کًًؿ که ه٘او هكاؾ و ه٭ّىؾ الله ٠موشل ال آوو چًاو جّىق هی پًؿاقيؿ گ٘كاهی قا هؿایث هی

هن با ایى شىیًؿ، آوها ج٭كب هی٭كب شىحه و يیم به وىی بثباٌؿ؛ لفا به وىی ؼؿاويؿ هح١ال ج هی
و ؾق ایى لهیًه هیاو آيچه قٔایث الله ٠موشل  شىیًؿوىی ؼؿاويؿ هح١ال ج٭كب هی گ٘او که آياو يیم به

گفاقيؿ و چًاو ؾچاق وهن و گ٘او و ؾق آو اوث و آيچه قٔایث ؼؿاويؿ هح١ال ؾق آو يیىث، ٨ك٪ ي٘ی
... په او هّلعحی بكای ایٍاو يه٩حه اوث بكيؿ ؾق ليؿه به گىق کكؾو ؾؼحك او هیايؿ که گ٘ؼیال گٍحه

ۖٞ ﴿ ه١ًای ۡٓ ُٛ ٓۡ هِيَ٘ ِٛ  َقَْۡي
ْ ٜا ْۡبُِك ها ؾیًی ؾق هن قیؽحه و گك٨حه ٌؿه ال اًِا٦ آو اوث که آو ﴾َوَِلَ

که بؿیى  ی هكؾم ایصاؾ ي٘ىؾه و بؿ٠ث يهاؾيؿ و يیم گ٩حه ٌؿه: ه٭ّىؾ آو اوثهؽحل٧ با٘ل، بكای جىؾه
، ه٘او ؾیى ظًی٧ و الىبلم٠لیهآو بىؾيؿ، ی١ًی ؾیى او٘ا٠یل ؼىاوحًؿ جا ؾق ؾیًی که هكؾم بك جكجیب هی

                                                           
 ٓ.2/112الحعكیك والحًىیك ٔ -2
 ٓ للٙاهك بى ٠اٌىق.1/33ه٘او ٔ -1
 .«کكؾین که ٬ببًل ؾق آو بىؾيؿیه یو ایٍاو قا ؾچاق ه٘او اٌحباه[ »3]االي١ام:  -1
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و ؾق ایى قاوحا اهىق با٘لی قا ؾق  ٘او ي٘ىؾه و بك هكؾم هٍحبه واليؿقا کحظ٭گكایايه، ٌبهه واقؾ واؼحه و آو
آو بؿ٠ث يهاؾيؿ، جا ایًکه با ظ٫ آهیؽحه ٌؿه و اهك بك هكؾم پىٌیؿه هايؿه و ظ٫ قا ال با٘ل جٍؽیُ 

 .2«يؿهًؿ
های کح٘او ظ٫ جىوٗ یهىؾ و اٜهاق با٘ل ؾق چهكه ظ٫، آو اوث که اهام ٘بكی با ال ؾیگك ي٘ىيه

واقؾ یکی ال هؿاقن آهىلٌی یهىؾ  قوىل الله »ىیؿ: گقوایث ي٘ىؾه که هی وًؿي ال ابى ٠بان 
و ظاقخ بى لیؿ به  1ها قا به وىی الله ٠موشل ٨كاؼىايؿه و ؾ٠ىت ي٘ىؾيؿ؛ په ي١ین بى ٠٘كوٌؿه و آو

 «َوِدي٩ِ٨ إِةْؽَاِ٪ي٣َ  ِم٢َّثِ  لََعَ »گ٩حًؿ: ای هع٘ؿ، جى يیم بك کؿاهیى ؾیى هىحی؟ په ٨كهىؾيؿ:  قوىل الله 
ؾو به آو ؾو گ٩حًؿ: بكاوحی که ابكاهین یهىؾی بىؾٕ په قوىل اللههین و ؾیى او. په آوبك هلث ابكا

که آو هیاو ها و ٌ٘ا  په جىقات قا بیاوقیؿ» «َل اتل٬راة َ٘ ةي٨٨ا و ةي٨س٣إ٬ا ٥ّ ٢ُ ٫َ٘ »٨كهىؾيؿ: 
وقلیؿيؿ؛ په الله له ؾق آو اهحًاٞ ؤاها آو ؾو ال آوقؾو جىقات و بكقوی ایى هى .«٬ٕاوت ؼىاهؿ کكؾ

ٓۡ ﴿ ٠موشل ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ: َ ل
َ
َٖ دََؿ إََِل  خ ِي َٖ  ٱَّلٍّ ِ ّٔ ة  ْ َِٗطيجا ٜا ودُ

ُ
َُِتَٰتِ أ ّۡ َن إََِلَٰ ََِتَِٰت  ٱ ٜۡ يُۡؽَق

 ِ ۡكؿُِعَٜن  1ٱّللٍّ َّٔ  ٓ ُٚ ٓۡ َو ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ َٰ وَؿِيي  
َّلٍّ َٜ ٍّٓ َحَذ ٓۡ ُث ُٛ َ٘ َٓ ثَۡح گاه ایآ» ]11آل ٠٘كاو: [ ﴾ٷَِلَۡعُس  ال یآ

 کحاب یوى به ٍاویآ که یهًگاهٔ اوث ٌؿه ؾاؾهٓ یآو٘ائ کحاب ال یابهكه ٍاویبؿ که یکىاي الظ
 قا ؾ٠ىت آياو یول والؾ، شؿا با٘ل ال قا و ظ٫ٔ کًؿ یؾاوق ٌاواویه ؾق جا ٌىيؿیه ؾ٠ىتٓ ٬كآؤ ؼؿا

و  ظ٫ ال یکىاي ىیچً ٍهیه٘ٔ که آو و ظال کًًؿیه یچیوكپ ٍاویا ال یگكوه وپهٓ كيؿیپفیي٘
 .1«گكؾايًؿ یقوٓ ٭ثیظ٭

بكایً ٬ائل يبىؾيؿ، بلکه او قا به ؾیايث  قا بمقگ يپًؿاٌحه و اظحكاهی  الىبلم٠لیهآقی، یهىؾیاو ابكاهین 
ؾ ها ؼىچكا که آو ؛باٌؿ و ایى ؼىؾ آهیؽحى ظ٫ و با٘ل هی ؾاؾيؿی یهىؾیث يىبث هیجعكی٧ ٌؿه

                                                           
 ٓ لل٭او٘ی.1/111ٔ هعاوى الحؤویلٓ، بًگك: 1/2011ه٘او ٔ -2
و به « هع٘ىؾ ٌاکك»باٌؿ.  و گ٩حه ٌؿه: ي١ی٘او بى ٠٘كو.. و اؼحبل٦ ؾق لهیًه اواهی یهىؾیاو بىیاق و يیم هٍکل هی -1

 ٌاو ایًچًیى اوث.يٝك هى يیم ؾق ؾیى
اوث ه٭ّىؾ ال آو ؾق ایًصا  که ابى ٠بان ه١ح٭ؿايؿ چًاو ی کحاب الله، اؼحبل٦ يٝك ي٘ىؾهاهل ج٩ىیك ؾق هىقؾ واژه -1

 -8/111باٌؿ. ايٝك: شاهٟ البیاو ٔ باٌؿ؛ و ال ٬حاؾه و ابى شكیط قوایث ٌؿه که ه٭ّىؾ ال آو، ٬كآو هی جىقات هی
باٌؿ، جكشیط ؾاؾه  ٓ ٌاکك و اهام ابىش٩١ك ٘بكی ؾیؿگاه ابى ٠بان هبًی بك ایًکه هكاؾ و ه٭ّىؾ ال آو جىقات هی132

 اوث.  
ٓ 11-11، للىاظؿی، واوباب الًمول 201ٔٓ، ٌاکك، وايٝك: اوباب يمول ال٭كآو، َ 113-8/111ٔشاهٟ البیاو  -1

 للىیى٘ی.
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باٌؿ، لیکى ایى ظ٫ قا ؾق  پیاهبكی ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال هی الىبلم٠لیها٠حكا٦ ؾاٌحًؿ که ابكاهین 
ای که الله ی١ًی ه٘او ؾیى جعكی٧ ٌؿه و ؾگكگىو ٌؿه ؛ِىقت و ٬الب با٘لی که ؼىؾ بك آو بىؾيؿ

 الىبلم٠لیهق ي٘ىؾيؿ و ه٘یى که ابكاهین قا جٍكیٟ يکكؾه بىؾ، اٜهاآو الىبلم٠لیه٠موشل ؾق قوالث هىوی 
اهین و ؼلیل الله ابك يىبث ؾاؾيؿ، ؾق اوحهماء و جً٭ُ و ٠یبصىیی ال پیاهبك ؼؿا  قا به چًیى با٘لی

 کا٨ی اوث.  الىبلم٠لیه
ها و ایًکه ه٭ّىؾ آوالىبلم ٠لیهو ؾلیل بك ؾقو٤گىیی یهىؾ ؾق اؾ٠ایً هبًی بك یهىؾی بىؾو ابكاهین 

 21ی ٌ٘اقه 21ى ؾق اِعاض ای اوث که ؾق و٩ك جکىیلهؤال ایى اجهام، جلبیه و کح٘او ظ٫ بىؾ، هى
قا ٔوال١یاـ باللهٓ به ؾیىخ بىؾو هحهن کكؾه و  الىبلم٠لیهیهىؾیاو ؼلیل الله ابكاهین  آهؿه اوث و ؾق آو

ايؿ که ابكاهین ه٘ىكي قا به وىی ٨ك٠ىو ٨كوحاؾ جا ایًکه بؿیى جكجیب بؿو و بیاو ؾاٌحه ايؿيىبث ؾاؾه
 ٔكقی يكوؿ. 

ؾق گفٌحه و  -ظ٫ و با٘ل و اٜهاق و ي٘ایاو ي٘ىؾو با٘ل ؾق چهكه ظ٫ های آهیؽحى ال ؾیگك ي٘ىيه
ٌاو بك  های کبلهی و شًایثویل و ٨ك٬هؤٔ٘ى بكقوی هبعد ج اوث که اهام ابى ٬ین يکاجی  - ظال

اِل و اوان جؽكیب و ویكايی ؾیى و ؾيیا »گىیؿ: ي٘ایؿ، آيصا که هیها اٌاقه هیٌكی١ث ه٭ؿن، به آو
و بلکه هیچگىيه ؾاللث هبًی  ٌاو يبىؾه اوثکه هكاؾ الله ٠موشل و قوىلً ال کبلم ویلی اوثؤه٘او ج

ٌاو شم ها با پیاهبكاوباٌؿ؛ آیا بكاوحی وبب هؽال٩ث اهث ویلی بىؾه، ي٘یؤبك ایًکه هكاؾٌاو چًیى ج
 های کىچک و بمقگ ؾقویل يیىث که ٨حًهؤویل، چیم ؾیگكی بىؾه اوث؟ و آیا به وبب ه٘یى جؤه٘یى ج

ها شم ه٘یى و آیا ؾق ٨حًه .ايؿها ال ه٘یى قاه واقؾ اهث ٌؿهاهث بك پا گكؾیؿه اوث؟ بكاوحی که ٨حًه
 ویل چیم ؾیگكی وبب قیؽحه ٌؿو ؼىو هىل٘اياو بىؾه اوث؟ ؤج

چًیى آو هبًای ای که بك ليًؿ، بك ظىب ايگیمهویل هیؤگىیؿ: کىايی که ؾوث به ججا آيصا که هی
ؾهًؿ،  ی هح١ؿؾی قا جٍکیل هیها گكوه ٌاو اًِا٦ وو يیم بكظىب ا٨مایً و کاهً ٨هن و ؾقک کًًؿهی

ویل با٘ل ؤٌاو ٨اوؿ گٍحه، ؾق جها پیً ال ه٘ه کىايی که ٬ّؿ و يیث و ٨هنو ال هیاو ج٘اهی آو
ویلً ؤكا٦ جو به ه٘او ايؿاله که ٬ّؿ و يیحً بؿ بىؾه و ٨هن و ؾقکً کىجاه و ايؿک باٌؿ، ايع ايؿ٨كوق٨حه

ٌاو به ؼا٘ك پیكوی ال يى٠ی هىی و هىن و ؼىاهٍات ي٩ىايی ویلؤها جباٌؿ؛ بكؼی ال آو ٌؿیؿجك هی
ٌاو ویلؤباٌؿ؛ و بكؼی ؾیگك جًٌاوؿ، هیکه ظ٫ قا به ؼىبی هیای و بلکه ؾقظالیو بؿوو هیچ ٌبهه

ه هايؿه اوث؛ و ال هیاو ی پىٌیؿی ٠اقْ گكؾیؿه و ایًچًیى ظ٫ بك وکه بك و اوثای به ؼا٘ك ٌبهه
باٌؿ، هن ؾق اذك هىی و هىن ؾق ٬ّؿ و  ٌاو به ؼا٘ك هك ؾو اهك هیویل کكؾوؤها کىايی هىحًؿ که جآو

 ی ؾق ٠لن؛يیث و هن ٌبهه
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ؾق هىقؾ  «ةدفافؽشف ظن مـاهج إ»ؾق کحابً  يالىلیؿ بى قٌؿ هالک بىأگىیؿ: جا آيصا که هی 
گىیؿ: هرال پكؾالؾ، جا آيصا که هیله هیؤگ٩حه و به بكقوی ایى هىویل و شًایث آو بك ٌكی١ث وؽى ؤج

ویل ي٘ىؾه ه٘ايىث که ه٭ّىؾ ؤبكؾ که آيچه وی ج و گ٘او هی کًؿویل هیؤآيکه اهكی ؾق ٌكی١ث قا ج
قا بكای ٌكی١ث اوث، هرال کىی اوث که به وكا٢ ؾاقویی هكکب بكوؾ که پمٌک هاهك و لبكؾوث آو

یا بیٍحكٌاو جكکیب کكؾه و ؾق وا٬ٟ ؾاقویی هكکب اوث و هكؾی ال آو اوح٩اؾه ظ٩ٛ وبلهحی ج٘ام هكؾم 
ي٘ىؾه و ایى ؾوای ه٩یؿ و اقلًٌ٘ؿ به وبب هماز بؿ وی که ايؿک هكؾهايی ه٘چىو او هىحًؿ، با ٘بٟ وی 
والگاق يباٌؿ، په آو ٌؽُ با جىشه به اواهی ؾاقوهایی که ؾق جكکیب ایى ؾاقوی هكکب به کاق ق٨حه 

باٌؿ، بلکه ه٭ّىؾ ال آو ؾاقوی  ها ا٨حاؾه ي٘یبكؾ که آو ؾاقوی هكکب، آو ؾاقویی که بك وك لباوگ٘او 
ای ؾوق، ؾاقویی ؾیگك ٤یك هن بك اوان ٜى و گ٘او و اٌاقههكکب که جكکیبی ال ؾاقوهای ؾیگك اوث، آو

با جٍؽیُ  گىيهايؿ و ایىال آو ؾاقویی اوث که هكؾم با جىشه به جىِی٧ پمٌک هحؽُّ، ٨ه٘یؿه
ؼىؾ و ال پیً ؼىؾ ؾاقوی هكکبی قا که پمٌک هحؽُّ جصىیم کكؾه بىؾ، هًىىغ ي٘ىؾه و ؾاقویی قا که 

قویی اوث که به گ٘او وی ه٭ّىؾ پمٌک آو بىؾه، شایگمیى ي٘ایؿ و به هكؾم بگىیؿ: ایى ه٘او ؾا
ویل کًًؿه، ؤج ویل ایىؤو بؿیى جكجیب هكؾم ال ایى ؾوای هكکب بك اوان ج ه٭ّىؾ پمٌک بىؾه اوث

اوح٩اؾه کًًؿ و هماز بىیاقی ال هكؾم ٨اوؿ گٍحه و وبلهحی ؼىؾ قا ال ؾوث بؿهًؿ و يیم په ال وی 
کىايی ؾیگك آهؿه و به ٨ىاؾ و ٠ؿم ِعث و وبلهحی هماز هكؾم ؾق اذك اوح٩اؾه ال ایى ؾاقوی هكکب پی 

ی ایى بكؼی ال ؾاقوهای جكکیب ٌؿهها يیم ؾقِؿؾ ج٥ییك گىيه آوبكؾه و ؾق پی اِبلض آو بكآیًؿ و ایى
ؾاقوی هكکب بكآهؿه و ؾاقوهای ؾیگكی قا به شای ؾاقوهای پیٍیى که ؾق جكکیب ایى ؾاقو اوح٩اؾه ٌؿه، 

٘اقی پیٍیى، ؾاهًگیك بی٘اقی ٤یك ال بی چًیىو ایً گىيه جكکیب ؾیگكی قا ق٬ن ليًؿشایگمیى ي٘ایًؿ و ایى
اقم یکی په ال ؾیگكی آهؿه و ؾق ایى جكکیب ج٥ییك ایصاؾ ي٩ك وىم و چه بؿیى ِىقتو  هكؾهاو گكؾؾ

چىو ویل ؼىؾ ؾاقویی شؿیؿ قا بكای هكؾم جصىیم ي٘ایؿ؛ و ؤها بك اوان اشحهاؾ و جکكؾه و هكیک ال آو
وی هكکب ویبلت و جىشیهات ؼىؾ جكکیب ایى ؾاقؤلهايی بگفقؾ و هكیک ال هكؾم بك اوان جبؿیى جكجیب 

های هح١ؿؾ و هؽحل٩ی قا ج٥ییك ؾاؾه و جبؿیل ي٘ایؿ، بك اذك آو اهكاْ و بی٘اقیقا بك هن لؾه و جكکیب آو
ه ه١٩ًحی که ال جكکیب و ایصاؾ آو ؾاقوی گكؾؾ کای هیگىيهگكؾؾ، جا ایًکه ؤٟ بؾاهًگیك هكؾهاو هی

ٟ و ایى اوث ظال و ؤ قوؾ هكؾم لایل گٍحه و ال بیى هی هكکب، ه٭ّىؾ و هكاؾ بىؾ، ؾق ظ٫ بىیاقی ال
  .2«های شؿیؿ و يىٜهىق ؾق ایى ٌكی١ث با ایى ٌكی١ثو ق٨حاق ٨ك٬ه

ویل ؤايؿ که آيچه جویبلت و جىشیهاجی گ٘او بكؾهؤویل کًًؿگاو و ایًکه با چًیى جؤویِل جؤآقی ج
                                                           

 ٓ.111-1/110ا٠بلم ال٘ى١٬یى ٔ -2
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ظكهحی يىبث به ظ٫ و باٌؿ، اوحؽ٩ا٦ و بی ايؿ، ه٘او هكاؾ و ه٭ّىؾ الله ٠موشل و قوىلً هی کكؾه
ی هكؾ و ه٭ّىؾ و هكاؾ الله ٠موشل و قوىلً بىؾه اوث، ه٘چًاو که یهىؾیاو ؾق ٬ّهظ٭ی٭حی اوث که 

ی قشن ؾق ق٨حه و آیه لو یهىؾی که هكجکب ليا ٌؿه بىؾيؿ، چًیى ق٨حاقی ؾاٌحًؿ و يمؾ قوىل الله 
جىقات قا هؽ٩ی کكؾه و پًهاو ي٘ىؾيؿ و گ٘او بكؾيؿ که ظکن الله ٠موشل ؾق ایى لهیًه، ٌبل٪ لؾو و 

 باٌؿ.  ىقت ویاه کكؾو هیِ
ذك ٌؿيؿ ها هحؤهای کبلهی و هًاهس ٠٭لی و کىايی که ؾق ایى ؾوقاو ال آوآقی ظال و ؤٟ ٨ك٬ه

کًًؿ که ه٘او ه٭ّىؾ و که با٘ل قا بكای هكؾم ظ٫ شلىه ؾاؾه و چًاو واي٘ىؾ هیباٌؿ، چًاو گىيه هیایى
جلبیه، ظ٫ و ظ٭ی٭حی قا که ؾق هًهس ول٧ و باٌؿ. و ؾق ه٭ابل ال قاه  هكاؾ الله ٠موشل و قوىلً هی

کًًؿ و ؾق هىقؾ هًهس ول٧ ها ؾق ٨هن و ؾقک کحاب و وًث يه٩حه اوث، پًهاو کكؾه و کح٘او هیقوي آو
ها قا گىیًؿ: آو هًهصی ظٍىی یا هحعصك اوث؛ یا ایًکه آوها ؾق لهیًه کحاب و وًث هیو يىٞ ٨هن آو

ؾیًاو و که ؾق هىقؾ هًهس ول٧ چًاو ٜى و گ٘ايی ؾاقيؿ که ٠٘ىم بیياهًؿ، یا ایًگكاها و ظك٨یىو هیيُ
ايؿ، آيصا ها ه٘چىو آجاجىقک بؿاو اٌاقه کكؾهوکىالقها ؾق ٠ّك ظأك بك آو جکیه ؾاٌحه و پیًٍیاو آو

ؼىاهین که ؾق آو گ٩ث و گ٩حًؿ، باٌؿ بلکه ٌكی١ث و ها ٌكی١ث و ٬ايىيی قا ي٘ی»گىیؿ: که آجاجىقک هی
 .2«گىیین، باٌؿهیؼىاهین که ؾق آو گ٩حین و ا هی٬ايىيی ق

گكا ؾق ٠ّك ظأك بؿاو ج٘كکم کكؾه و ٠٭ل و ؾق وا٬ٟ ایى اهكی اوث که ؾ٠ىجگكاو ه١اِك و ٠٭ل
گىيه يحایس و ايؿ؛ و ایىهای ؼىؾ قا بك ٌكی١ث الله هح١ال ه٭ؿم ؾاٌحهؼكؾ ؼىیً و يیم هىی و هىن

های ؼىیً قا ؾق و ؾقظ٭ی٭ث ا٨کاق و ايؿیٍه ؾاقيؿؼىیً قا بك هكؾم ٠كٔه هی ذ٘كات ٨کك و ايؿیٍه
قايًؿ و ايؿ که بك اوان آو بك ؼىو و ياهىن و آبكوی هكؾم ظکن هیهیاو هكؾم ٌكی١ث و ٬ايىيی گكؾايؿه

که  12ٌاو چًاو اوث که ٌكی١ث قبايی ؾیگك بكای ٬كو بیىحن ِبلظیث يؿاقؾ، چه بكوؿ به ٬كو گ٘او
 قويؿ. ٔوال١یاـ باللهٓایى قولها هكؾم به اوح٭بال آو هیؾق 

هطلب دوم: هتًفس ساختى هسدم اش دیى حك و باشداشتى هرسدم اش گسویردو و گرسدو 
 يهادو بداو 

شمئی ال  - هٍكکیى و هًا٨٭یى -ها و جکفیب و اوحهماء هصكهاو جكاٌیبا هايٟ قویاقویی و هىاشهه
جا آؼكیِى پیاهبكاو الىبلم ٠لیهو ؾ٠ىجی که پیاهبكاو ال يىض ٌؿ، ه٘ابا ٘بی١ث و وكٌث ؾ٠ىت اوبلهی هی

و ٠ل٘ا ؾق هك لهاو و هکايی  که پیكواو و اِعاب و یاقاو ايبیابؿاو ٨كاؼىايؿيؿ؛ ه٘او ؾ٠ىجی  هع٘ؿ 
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َ٘ة ﴿ ٨كهایؿ:بؿاو ٨كاؼىايؿيؿ؛ الله ٠موشل ؾق کبلم ؼىیً ال ایى وكٌث ؼبك ؾاؾه و هی ْۡ ٍَ َصَك ِ َوَكَزَٰل
 َٖ ِ ّٔ ا  ِ َِِٗإٍّ َقُؽّوا

ۡضؿَِِٔيۗۡ ُِّكّ ُٕ ۡ ا  ٱل ةهِياة َوَِٗطريا َٚ  ٍَ ِ  یا جى کهٔ گىيه ىیا» ]12ال٩ك٬او: [ ﴾ٿَوَكَِفَٰ ثَِؿّب
 یٙیٌكا ىیچً ؾق ٥٘بكاویپ ه٘ه ،یاٌؿه قوبكو گكوه ىیا وكوؽحايه و ٠ؿاوت یكیهى١ٔگ بإ ٥٘بكیپ

و  پكؾاؼحه هباقله به او با کهٔ نیاواؼحه ؾٌ٘ى قا بمهکاقاو ال یگكوه ی٥٘بكیپ هك یبكآ و ايؿؾاٌحه ٬كاق
 اوقی و بؿوو جًها هن و جى اوث كولیپ ٍهیه٘ ظ٫ که بؿاو اّها. ايؿؿهیوقل هؽال٩ث و ؾ٠ىجً هکحب با
 جى یؼؿا که به ىیو ه٘ٓ ؾهؿیه ثیاقیو  کًؿیه یقاهً٘ائ آياو بك یكولیپ قاه به قا جى و ؼؿا یىحیي

ى ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ايگی، ابحبل و آلهایٍی ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال بكای پیاهبكاو و یو ا .«باٌؿ اوقیو  قاهً٘ا
ها يیم ه٘چىو ايؿ. و آوکه ٠لن يبىی قا به اقخ بكؾهباٌؿ هیی١ًی ٠ل٘ا و هّلعايی  ؛ٌاويیم پیكواو

با ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ايگی اهل با٘ل هىاشه گكؾیؿيؿ و بؿیى جكجیب هىقؾ اهحعاو و آلهایً ٬كاق گك٨حه و  ايبیا
و ظ٫ و اهل ظ٫، ال لهاو ؾًٌ٘ا»گىیؿ: هی  گیكيؿ؛ ٌیػ ٠بؿاللٙی٧ بى ٠بؿالكظ٘ى بى ظىىهی

گىيه بلهی ایىٌاو ؾق بكابك ؾ٠ىت اوجا بكپایی ٬یاهث، ظال و ؤٟ و يىٞ ق٨حاق و قوي الىبلم٠لیهيىض 
ه٘ايايی که هكؾم قا به وىی ؾیًی که  -هًً قا ئهای الله هح١ال اوث که بًؿگاو هو ال ظک٘ث اوث.

ؾهؿ که هك با وه گكوه ال هكؾم هىقؾ ابحبل و آلهایً ٬كاق هی - ؼىايًؿپیاهبكاو بؿاو ٨كاؼىايؿيؿ، ٨كا هی
 گكوهی ال پیكوايی بكؼىقؾاق اوث: 

که ظ٫ قا ًٌاؼحه و ال قوی ظىاؾت و ٜلن و ج١ؿی با آو ؾًٌ٘ی گكوه اول: کىايی هىحًؿ 
 . هىحًؿهًاو بىؾه و ئوقلیؿيؿ، ه٘چىو یهىؾیايی که ه٘یٍه ؾًٌ٘او پیاهبكاو و ه

-یاقی بكؼىقؾاقيؿ، ه٘او کىايی که ؾيیا و ٌهىاتىو بمقگايی هىحًؿ که ال اهىال ب واإگكوه ؾوم: ق

ها قا ال ٌهىات و ؼىاهٍات ي٩ىايی که با که ظ٫ و ظ٭ی٭ث آو ؾايًؿو چىو هی ها قا ٨كی٩حه اوثٌاو آو
 پفیكيؿ.  قا ي٘یکكؾه و بؿاو ا٠حًایی يؿاٌحه و آوؾاقؾ، به ؾ٠ىت ظ٫ جىشهی يايؿ، بال هیها ايه گك٨حهآو

ٌاو گكوه وىم: کىايی هىحًؿ که ؾق هعیٗ با٘ل قٌؿ و ي٘ى یا٨حه و بك قاه و قوٌی هىحًؿ که پؿقاو
که ؾق با٘ل ٤ك٪ ايؿ، ؾقظالیٌاو ایى اوث که پؿقاو و پیٍیًیاو آياو بك ظ٫ بىؾهو گ٘او یا٨حًؿقا بك آو 

 ًٌاوًؿ. ايؿ، ي٘یو ایًاو چیمی شم قاه و قوٌی که با آو قٌؿ یا٨حه ايؿبىؾه
جا بكپایی ٬یاهث  الىبلم٠لیهه٘او ؾًٌ٘او ظ٫ ال لهاو يىض ٌاو، و پیكواو ها گكوه آقی، ه٘ه ایى

 .2«اًٌؿ...ب هی
-های آو٘ايِی آوؾًٌ٘او پیاهبكاو، ه٘او جکفیب کًًؿگايی که قاه اوحهماء و ج٘ىؽك پیاهبكاو و آهىله 
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های ٌاو، قاه و قويها ال پیاهبكاو و پیكواوها قا ؾق پیً گك٨حًؿ، ؾق قاوحای هح٩ًك واؼحى ايىاو
اوث که ٬ىهً او قا به ٤ك٪  الىبلم٠لیهحًؿ، به ٠ًىاو هرال ایى يىض هؽحل٧ و هح٩اوجی قا ؾق پیً گك٨

 ًَةَل ﴿ کًًؿ:بىؾو ؾق گ٘كاهی آٌکاق جىِی٧ هی
ُ
َل َٕ ۡ ِِٜۡٔٙ  ٱل جِٖي  ۦٓ ِٖٔ ًَ َّٔ  ِٖ َٰ ٍَ ِِف َعَؾ َٰ ى ََنَ

 ﴾ڜإٍِّٗة َّ
 یو وكگٍحگ یگ٘كاه ؾقٓ و ظ٫ ال ؾوقٔ قا ٌ٘ا ها: گ٩حًؿ او ٬ىم یواإو ق اٌكا٦» ]٠80كا٦: األ[

ٍَ ﴿ گ٩حًؿ:الىبلم ٠لیه و ؾق هىقؾ پیكواو يىض .«نیًیب یه یآٌکاق َٰ ة ََٗؿى َٔ ٍَ َو َجَك َٖ إَِلٍّ  ٱتٍّ ِي َراذنُِلَة  ٱَّلٍّ
َ
ٓۡ أ ُٚ

يِ ثَةهَِي 
ۡ
أ ٓۡ َؽَِٰؾبَِي  ٱلؿٍّ َُّ٘س ـُ ِۡ َج ِٖٔ وَۡغِۢل ثَ َ٘ة  ٓۡ َقَْۡي ة ََٗؿىَٰ َُّس َٔ  نیًیبیه ها» ]11هىؾ: [ ﴾ٻَو

 ٌ٘ا. ٔاوث يکكؾه یكویپ جى الٓ و ؿهیيگكو جى بهٔ ها لىض واؾهو  ٨کك و کىجاه هی٨كوها ا٨كاؾ شم یکى که
  .«نیؾايیه جاواویؾقو٤گى و بلکه نیًیبیي٘ ؼىؾ ال بكجك قا ٌ٘آ و يه يىض يهٕ يىض كواویپ یا

ؼكؾی و ؾقو٤گىیی اوث که ٬ىهً او قا به و٩اهث و کن الىبلم٠لیههىؾ آقی، ایى پیاهبك ؼؿا 
 ًَةَل ﴿ ٨كهایؿ:هح١ال هیکًًؿ، الله جىِی٧ هی

ُ
َل َٕ ۡ َٖ  ٱل ِي ِِٔٙ  ٱَّلٍّ ٜۡ ًَ ِٖٔ  ْ ٍَ ِِف  ۦٓ َزَىُؿوا َٰ ى إٍِّٗة َََّنَ

 َٖ ِٔ ٍَ َّ٘ ـُ حٖ ِإَوٍّٗة نَلَ َٚ َِٰؾبِيَ َقَىة َّۡؽ  ٌ٘ا ها: گ٩حًؿ او ٬ىم ٍهیک٩كپ و اٌكا٦ واإق» ]٠88كا٦: األ[ ﴾ڢ ٱ
 بؿاو قا ها که اوث میچ چه ىیو ا یاايؿاؼحه قاه که اوث یؾ٠ىج چه ىیا آؼكٔ ن؛یؾايیه ابله قا
إِن ﴿ گ٩حًؿ:هی الىبلم٠لیهو يیم ؾق هىقؾ هىؾ  .«نیپًؿاقیه اویؾقو٤گى لهكه ال قا ٌ٘ا و هإٓ ؟یؼىاي یه

ُٜل إَِلٍّ  ٌُ ٍَ جٍّ َٰ ى ۡشُِٛؽ  ٱۡخََتَ
ُ
ٓ أ ٜٓءٖ  ًَةَل إِّنِ َ٘ة بُِك ذِ َٛ ِ َ َبۡكُظ َءال ْ وَ  ٱّللٍّ ُؽٓوا َٛ ة تُۡۡشُِكَٜن  ٱۡش ٍّٕ ّنِ ثَؿِٓيء  ّمِ

َ
 ﴾ږخ

 کكؾه اتىايهیو ؾٔ اوث قوايؿه جى به یببلئ ها اویؼؿا ال یکی که نیگىئ یي٘ ىیا شم یمیچ» ]11هىؾ: [
 که اوث ىیا. یاؾاٌحه بكظفق ٌاو٠باؾت ال قا و ها یاگٍىؾه لباو هاآو یبؿگىئ به که گاه بؿاو اوث،

 یگىاه هن و ٌ٘ا كمیگیه گىاه قا ؼؿا هى: گ٩ثٓ پاوؽً ؾق هىؾ. یکًیه یوكائاوهیو  یگىئیه اویهف
و ٓ والن ٌ٘ا ٌكک ی٘اقیب و الٔ ماقیب ؿیپكوحیهٓ ؼؿا بصمٔ که یمهائیچ ال هى کهٓ گ٩حاقم بكٔ ؿیؾه

 .«بكکًاقم
هًٝىق هع٭٫ ها و اجهاهاجی که آياو هحىشه پیاهبكاو ي٘ىؾيؿ، به ی ایى ا٨حكائات و ؾقو٤پكؾالیاها ه٘ه

ی و آو واقويه و لٌث و کكیه شلىه ؾاؾو چهكه ىؾ که آو هصكهاو به ؾيبالً بىؾيؿٌؿو هؿ٨ی بمقگ ب
باٌؿ، اها هكگم  و يیم بالؾاٌحى هكؾم ال پفیك٨حى ؾ٠ىجً هی ؼىايؿؾ٠ىجگكی که به وىی الله هح١ال ٨كا هی

َٖ إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ:قوايًؿ، الله هح١ال هیو هكگم بؿو ٔكقی ي٘ی ِي ِِ  ٱَّلٍّ واْ َقٖ َقبِي ِ َزَىُؿواْ وََضؽَّ  ٱّللٍّ
 ْ ٜا ًَّ ُٓ  ٱلؿٍُّقَٜل وََشٓا ُٛ َ َ ل ة دَبَيٍّ َٔ ٖۢ َبۡكِؽ  َؽىَٰ ِٔ ُٛ ۡ ْ  ٱل وا َ َّٖ يََُضَّ ٓۡ  ٔا َشۡي  ٱّللٍّ ُٛ َ ۡقَؿَْٰ

َ
 ﴾ڀة وََقُيۡعجُِػ أ

 ثیهؿا که آو بالو بؿي ؾاقيؿیباله ؼؿا قاه ال قا و هكؾهاو ٌىيؿ،یه کا٨ك که یکىاي» ]11هع٘ؿ: [
 به یايیل ىیک٘حك هكگم پكؾاليؿ،یه یو ؾًٌ٘ايگ هؽال٩ث به ٥٘بكیپ با گكؾؾیه و قوٌى ًٌاؼحه ٍاویبكا
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 .«گكؾايؿیه ىىؾیو ب با٘ل هن قا ٍاویآ کیئ یکاقها ؼؿا و بلکه قوايًؿیي٘ ؼؿا
ای بی٩کًین، ؾ٠ىجی که ؾق هکه و ؾق شاه١ه والىبلمالّبلة٠لیهو چىو يٝكی ؾق ؾ٠ىت ؼاجن پیاهبكاو 

 ها هىلٗ بىؾيؿ،ايی ال ٬كیً بك آولؾ و بمقگای ؾق آو هىز هیکه ج١ّبات ٬بیلهٜهىق ي٘ىؾ ای ٬بیله
وای هىحکبك با ج٘ام يیكو و جىاو ؼىیً با ؾ٠ىت شؿیؿ چه ؾق وٙط ا٨كاؾ هك إبیًین که آو بمقگاو و ق هی

و ٬كیً هكؾم قا ال ؾ٠ىت هع٘ؿ ب، بكؼىقؾ کكؾه و ؾق بكابك آو ایىحاؾيؿ ٬بیله یا ؾق وٙط ٠٘ىم ٬بایل ٠ك
-ؾاٌث؛ ٠كب پیكاهىو هکه بىؾيؿ، چه ا٠كابی که ؾق ٘ائ٧ ؾق هصاوقت هکه بىؾيؿ و چه ٠كببالهی 

ال١كب بىؾيؿ،  ةلیىحًؿ و ٠٘ىم ا٠كابی که ؾق شمیكهای ؾوقجكی ال هکه ؾق هؿیًه هیهایی که ؾق ٨اِله
و  کكؾيؿي٘ىؾيؿ و اؼباق ؾ٠ىت شؿیؿ قا ؾيبال هیقؼؿاؾهای شؿیؿ قا ؾيبال کكؾه و بكقوی هیاج٩ا٬ات و 

ٌاو به بكؼىقؾ و يعىه ج١اهل ٬ىم ؼىیً ؾق بكابك آو بىؾيؿ، په چىو ٬ىم ٞيیم هحىشه هى١ٔگیكی و يى
-قا هیها يیم ؾ٠ىت کكؾيؿ و آوها پیكوی هیآوقؾيؿ، ٠٘ىم ٠كب يیم ال آوؾ٠ىت شؿیؿ ای٘او هی

گاه ؛پفیك٨حًؿ گاه چكا که ٬ىم ٌؽُ يىبث به ؾ٠ىت شؿیؿ آ جك ال وی بىؾ و ایى ٬ىهً بىؾ که او قا آ
ای بكؼىقؾاق بىؾ؛ و ؾق وا٬ٟ ب ال شایگاه ویژه٠كي٘ىؾ. به ویژه ٬كیً که ؾق هیاو ٬بائل کكؾه و هٙلٟ هی

٠كب، ؾق پی بالؾاٌحى هكؾم و ی ٬بایل  هكکمیث ٬بایل ٠كب قا بك٠هؿه ؾاٌث، لفا ٬كیً پیً ال ه٘ه
 ها با ِاظب ایى ؾ٠ىت بىؾ. ٬بایل ٠كب ال پفیك٨حى ؾ٠ىت شؿیؿ و ه٘كاه ٌؿو آو

ايؿیٍی ٌؿيؿ و به بعد و بكقوی و چاقهوای ٬كیً گكؾاگكؾ یکؿیگك شٟ٘ هیإآقی، بمقگاو و ق
ٌهكهای هؽحل٩ی ؾق پكؾاؼحًؿ که ؾق هىقؾ ٬كآو چه بگىیًؿ و چگىيه با آو ؾق بكابك ا٠كابی که ال هی

کكؾيؿ جا وؽًاو ؼىیً قا ؾق هىقؾ ٬كآو و پیاهبك آهؿيؿ، ه٭ابله کًًؿ؛ و جبلي هیهىون ظس به هکه هی
و ؾق ایى قاوحا بىؾ که ک٩اق ٬كیً هًحٝك باؾیه يًٍیايی بىؾيؿ که به هکه  یکؿوث و یکپاقچه کًًؿ ؼؿا 

ها قا ؾق هىقؾ ؾ٠ىت شؿیؿی که ؾق گٍحه و آو آهؿيؿ و ٬بل ال وقوؾٌاو به هکه، بك وك قاهٍاو ٜاهكهی
به هکه آهؿ، په ٬كیً او قا ؾق  ي ؾاؾيؿ. قولی ٩٘یل بى ٠٘كو ؾووهکه ٜهىق کكؾه، هٍؿاق هی

-و پیىوحه ؾق ایى لهیًه با او وؽى هی ًؿهىقؾ ؾ٠ىت شؿیؿ هٍؿاق ؾاؾه و او قا ال پفیك٨حى آو بالؾاٌح

ی ٠ؿم گىي ؾاؾو به هع٘ؿ و ایًکه وی واهكی اوث که هیاو گ٩حًؿ جا ایًکه هٙالبی قا که ؾق قاوحا
ها قا ؾق ایى لهیًه جّؿی٫ ي٘ىؾ و ايؿالؾ، پفیك٨ث؛ و آوايىاو و پؿق و بكاؾق و ه٘ىكي شؿایی هی

يًٍىؾ، اها ج٭ؿیك  هایً يهاؾ جا چیمی ال ٬كآو قا ال هع٘ؿ قاوحگى پًؿاٌث، په چیمی ؾق گىي
  .2٘او واقؾ ٬لب ٩٘یل گكؾؾ و وی اوبلم آوقؾؼؿاويؿی بك آو ق٨حه بىؾ که ای

های جبلی٥اجی که ٬كیً بكای ا٠كابی که به ٬ّؿ بیث الله العكام آقی وی ٠لی ق٤ن ظ٘بلت و یىقي
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گكی ؾق ؾاؼل ، اوبلم آوقؾ. اها ایى ٬ىم جًها به ایى هکك و ظیلهيؿبىؾ به قاه ايؿاؼحهآهؿيؿ، به هکه هی
های ؼىؾ ٠لیه ؾ٠ىت و ِاظبً قا ؾق ؼاقز ال ظكم، آيگاه که و یىقيهکه اکح٩ا يکكؾيؿ، بلکه ظ٘بلت 

ها قا به وىی اوبلم و گىاهی ق٨ث و آوها هیبه بالاقهای ٠كب و اهاکى جصاقجی آو هع٘ؿ ه٩ّٙی 
گىیؿ: با قوایث اوث که هی 2يبى ٠باؾ الؿیل ةکكؾيؿ؛ ال قبی١ي٘ىؾ، ؾيبال هیؾاؾو به ظ٫ ؾ٠ىت هی

٫َا اجلَّاُس ٬ُٛل٬ُا اَل إَِلَ إاِلَّ »٨كهىؾ: ال٘صال ؾیؿم که هی يقا ؾق بالاق ـ الله چٍ٘او ؼىؾ قوىل  حُّ
َ
يَا أ

٢ُِط٬ا ْٙ ُ ُت که ؾقظالی« ای هكؾم، بگىییؿ هیچ ه١بىؾ بك ظ٭ی شم الله يیىث، جا قوحگاق ٌىیؿ.» «اّللَّ
گ٩ث: ال ؾیى بىؾ و هی هكؾی چٍن کس با ِىقجی قوٌى و ؾو گیىىی آویؽحه پٍث وك قوىل الله 

بكگٍحه و ؾقو٤گى اوث. په گ٩حن: ایى هكؾ چه کىی اوث؟ گ٩حًؿ: هع٘ؿ بى ٠بؿالله و او اؾ٠ای يبىت 
بى ٠باؾ گ٩حن: جى  ةلهب. به قبی١ بىکًؿ کیىث؟ گ٩حًؿ: ٠٘ىیً أکًؿ؛ و گ٩حن: آيکه او قا جکفیب هیهی

گاه ى ؾق آوؾق آو قول ؼكؾوال و کىچک بىؾی؟ گ٩ث: يه به ؼؿا وىگًؿ ه  .1«بىؾمقول ٠ا٬ل و آ
جىاو به کكؾيؿ، هیو ؾ٠ىجً هی ال ؾیگك اـیث و آلاقها و هىاي١ی که ٬كیً هحىشه قوىل الله 

ؾه وال هكؾم قا  قوىل الله »گىیؿ: ـکك ي٘ىؾه آيصا که هی که شابك بى ٠بؿالله اٌاقه کكؾ قوایحی 
-ها هیکكؾيؿ و به آوٌاو ؾق هًی شىحصى هیلو ٠کاٚ و يیم هًال ةٌاو ؾق هىون و هصًؾق هًالل

قوايؿ جا ایًکه پیام پكوقؾگاقم قا ام هیچه کىی هكا پًاه ؾاؾه و ال هى ظ٘ایث کكؾه و یاقی»٨كهىؾيؿ: 
یا٨ث که او قا یاقی کكؾه و ال او اها کىی قا ي٘ی« اببل٢ ي٘این و ؾق ٠ىْ بكای وی بهٍث بكیى باٌؿ؟

ك یا ی٘ى به وىی ؼىیٍاويؿاو ؼىیً ؾق هکه و٩ك هیظ٘ایث کًؿ؟ ظحی اگك هكؾی   ٕ ي٘ىؾ، ال ه 
گ٩حًؿ: ال ٤بلم ٬كیً بكظفق باي و ال او پكهیم کى که جى قا ي٩كیبؿ و به ٨حًه ٬ىهً به يمؾ او آهؿه و هی

ها قا به وىی الله هح١ال ؾ٠ىت ق٨ث و آوٌاو قاه هیکه ؾق هیاوؾقظالی گىيه قوىل الله يیًؿالؾ؛ و ایى
 .1«ؾاٌحًؿبكظفق هی ایٍاوکكؾيؿ و هكؾم قا ال ؾاؾ، با ايگٍث به وىیً اٌاقه هیهی

و ایًکه  ال آو یا ؾقوو هك ٬بیله و ؼاقز ال آوؾق ؼاقز چه بكاوحی ایى اج٩ا٬ات چه ؾق ؾاؼل هکه و 
پكؾاليؿ، آٌکاقا اٌاقه به ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی هیاو اهل بؿاو پكؾاؼحه و هی ییها گكوه گاهی ا٨كاؾی و گاه

                                                           
: يگا ؛وی ال اهل شاهلیث بىؾ که اوبلم آوقؾ و ؾق ؼبل٨ث ولیؿ و٨ات ي٘ىؾ ؛الؿبل بى بکك بى کًاية، هؿيی يبی ال -2

 ابى ظصك. ،132ٓ-1/130ِابة ٔاإل و ؛ابى ٠بؿالبك ،1/11ٓوحی١اب ٔاإل
بك ٌكٖ ٌیؽیى ظؿید  ایى: گ٩حه اوث ٓ و2/82ٔ ٮال٘ىحؿق ؾقظاکن  و ؛1/131ٓال٘ىًؿ ٔ ؾقظ٘ؿ أاهام به قوایث  -1

 .ـهبي يیم با او هىا٫٨ اوث و «قواجهن ٠ى آؼكهن ذ٭ات اذبات» و اوثِعیط 
ـهبي ؾق  وًاؾ، و: ِعیط اإلو ؾق هىقؾ آو گ٩حه اوثٓ 811-1/812، کحاب الحاقیػ ٔٮال٘ىحؿق ؾقظاکن  به قوایث -1

 الحلؽیُ با او هىا٫٨ اوث.
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بگىییؿ هیچ »٨كهىؾ: ها هیوه آب ای٘او و وكکٍاو و ٜال٘او و اهل ج١ؿی و جصاول ؾاقؾ؛ قوىل الله 
کفاب و  به قوىل الله  ،ها ؾق پاوػکه آوؾقظالی .«ه١بىؾ بك ظ٭ی شم الله يیىث جا قوحگاق ٌىیؿ

ي٘ىؾيؿ و ال قوی اوحهما آلىؾ هیٌاو قا ؼىواوح٭بال کكؾه و پاهای هباقک وایٍاؾشال گ٩حه و با وًگ ال 
که ایى اـیث و آلاقها ال قیؽحًؿ، به ویژه لهايیو ج٘ىؽك و ا٨كاٖ ؾق جکفیب، بك وك هباقک ؼاک هی

 ذیك آو ؾقجؤلؾ، ها وك هیشهل و اهرال آو بىألهب و  بىأه٘چىو   پیاهبك وىی يمؾیکاو و ؼىیٍاويؿاو 
ؾق ج٩ىیك  ، بىیاق بیٍحك بىؾ. ویؿ ٬ٙب بالؾاٌحى هكؾم ال پفیك٨حى ؾ٠ىت جىظیؿ و گكؾو يهاؾو بؿاو

َفََٰؾا ﴿ ایى کبلم الله ٠موشل
َ
ِيأ ُ َبَكَر  ٱَّلٍّ ایى گ٩حاق ج٘ىؽك آهیم و »گىیؿ: هی 2﴾ډرَُقًَٜل  ٱّللٍّ

گكؾیؿو به ایى اوث که ٌؽُ ٭حؿ ... آیا ایى کاق پلٍث ایٍاو ال قوی ٬ايٟ ٌؿو و ه١لٌحی اوث 
پیاهبك بمقگىاق هىحع٫ ایى ج٘ىؽك و اوحهماء اوث و آو چیمی قا که با ؼىؾ آوقؾه اوث وماواق ایى 
قیٍؽًؿ و ياقوا اوث ... هكگم، بلکه ایى اهك ي٭ٍه و ٘كض واؼحاق بمقگاو ٬كیً بىؾ که بؿیى وویله 

جىاو ؾق ذیك ایى ٬كآو بکاهًؿ، ٬كآيی که ي٘یؤو ال ج کكم أذیك ٌؽّیث بمقگ پیاهبك ؤؼىاوحًؿ ال جهی
ای ال ووایل هباقله با ؾ٠ىت بكابك آو ه٭اوهث کكؾ و ایىحاؾگی ي٘ىؾ. ایى ج٘ىؽك و اوحهماء وویله
کكؾ و آياو قا ال اوهام و ؼكا٨ات شؿیؿی بىؾ که ه٭اهات اشح٘ا٠ی و اؤاٞ ا٬حّاؾی ایٍاو قا جهؿیؿ هی

 .1«ي٘ىؾبهكه هیيّیب و بیگكؾیؿ بیها اوحىاق هیاٞ بك آوا٠ح٭اؾی که آو ه٭اهات و ایى اؤ
چیًی لؾيؿ، بلکه اهل کحاب اها ایى جًها هٍكکاو يبىؾيؿ که ؾق ایى لهیًه ؾوث به کاقٌکًی و ؾویىه

ها و بىیژه یهىؾیاو ؾق بالؾاٌحى هكؾم ال قاه ؼؿا، با هٍكکاو ؾوث ٌكاکث ؾاؾه و ؾق جى٘ئه چیًی با آو
ٌاو قا که ٨كليؿاو ًٌاؼحًؿ و ه٘چًاوگٍحًؿ، اهل کحابی که کحب آو٘ايی قا هیه٘كاه و ٌكیک 

یهىؾ قا کىق و کك ي٘ىؾه و ال پیكوی ال آؼكیى  ،ًٌاؼحًؿ، لکیى کبك و ظىؿقا هی ًٌاؼحًؿ، هع٘ؿ  هی
 بالؾاٌث؛  الىبلموالّبلة٠لیهپیام آو٘ايی و ِاظب آو 

پكوحاو و هٍكکاو و ک٩اق ٬كیً به ؾق ایى لهیًه با بث آقی ایى قهبكی ال قهبكاو یهىؾ اوث که
ٌك٦ به وىی ک٩اق ٬كیً أکًؿ که ک١ب بى قوایث هی ةبا وًؿي ال ٠کكه يپكؾالؾ؛ ٘بكهٍىقت هی

ؾاؾ و گ٩ث:  ها پیًٍهاؾ شًگ با قوىل الله جٍىی٫ ي٘ىؾه و بؿاو ها قا بك ٠لیه قوىل الله ق٨حه و آو
و ٔهع٘ؿٓ يیم ِاظب  كکاو ٬كیً گ٩حًؿ: ٌ٘ا اهل کحابیؿشًگین؛ په هٍها يیم ه٘كاه ٌ٘ا با او هی

بیًینٕ په اگك  کحاب اوثٕ و ها ؼىؾ قا ال ایًکه ایى پیًٍهاؾ ظیله و يیكيگی بك ٠لیه ها باٌؿ، ؾق اهاو ي٘ی
                                                           

کًین و به ؾيبالً قاه  یکه ؼؿا او قا به ٠ًىاو پی٥٘بك ٨كوحاؾه اوث؟ٕ ٔجا ها ٠٭بلء و کبكاء ال او پیكوی آو کى ایى اوث -2
 بی٩حین؟ٕٓ.
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ها ای٘او بیاوق، په ک١ب ؼىاهی ه٘كاه جى بك ٠لیه او ؼاقز ٌىین، بكای ایى ؾو بث وصؿه کى و بؿاوهی
جكین یا هع٘ؿ؟ ها بهحكیى ٌحكاو گىيه ٠٘ل ي٘ىؾ. وپه ک٩اق ٬كیً گ٩حًؿ: ها هؿایث یا٨حهٌك٦ ایىأبى 

قا ٬كبايی کكؾه و به شای آب با ٌیك ال هه٘اياو پفیكایی کكؾه و ِله قظن قا به شای آوقؾه و هه٘او قا 
ؾه و ال ٌهكي ؼاقز که هع٘ؿ ٬ٟٙ ؼىیٍاويؿی کكکًین ؾقظالیپفیكایی کكؾه و ٘ىا٦ بیث الله هی

ٓۡ دََؿ إََِل ﴿ جك و بهحكیؿ؛ په ایى آیه يالل گٍث:؛ ک١ب گ٩ث: بلکه ٌ٘ا هؿایث یا٨حهگٍحه اوث َ ل
َ
خ

 َٖ ِي َٖ  ٱَّلٍّ ِ ّٔ ة  ْ َِٗطيجا ٜا ودُ
ُ
َُِتَٰتِ أ ّۡ ِ  ٱ َُٜ٘ن ث ِٔ ۡجخِ يُۡؤ َُٰنٜتِ وَ  ٱۡۡلِ ُؤََلٓءِ  ٱّطٍّ ْ َهَٰٓ َٖ َزَىُؿوا ِي ٜلَُٜن لَِّلٍّ ٌُ َويَ

 َٖ ِٔ َؽىَٰ  ۡٚ
َ
َٖ أ ِي ْ َقبِيًَل  ٱَّلٍّ ٜا ُ٘ َٔ  ال یابهكه که یکىاي ال یىحیي ٌگ٩ث ؾق ایآ» [12]الًىاء:  ﴾ړَءا
و  الهی های کحاب ثیهؿا ال قا ٍحىیؼى چگىيهٔ اوث ؿهیقو ٍاویبؿٓ یآو٘ائ کحابٓ ؾائً

 ؾيبال بهو ٔ آوقيؿیه ٘اویا ٙاویو ٌ بحاو بهٓ و ايؿؾاٌحه ؾوق به وشؿاو یو يؿا و ٨ٙكت ؼكؾ یقاهً٘ائ
-یهٓ ًی٬كٔ کا٨كاو و ؾقباقهٓ پكؾاليؿیه با٘ل یه١بىؾها پكوحً و به ا٨حًؿ یه قاه و ؼكا٨ات اوهام

ؿ ٬بىل قا اوبلم کهٔ جكيؿا٨حهی و قاه جكبكظ٫ یىل٘ايايه ال ًاویا که ًؿیگى ّ٘ -ك٨حهیپف یٍىائیپ به قا و هع

 .2«ٕٓايؿ
بؿاو ه١ًاوث که الله ٠موشل یهىؾیايی قا که ... ایى قهً٘ىؾ الهی »گىیؿ: هی  يش٩١ك ٘بك بىأ
و ا٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال  بكای ٤یك الله یا ٠باؾت ٤یك اللهها ؾاؾه ٌؿه، به ج١ٝین وه آای ال کحاب ببهكه

و وكپیچی ال ٨كهاو ؼؿا و قوىلً جىِی٧ ي٘ىؾه اوث. بؿیى  قوىلً ها ؾق ک٩ك وقلیؿو به الله وآو
که به الله ٠موشل کا٨ك گٍحه و ک٩ك وقلیؿيؿ يىبث به اهل ای٘او، به ظ٫ و  ها گ٩حًؿ: کىايیگىيه که آو

جك ال ؾیِى جّؿی٫ کًًؿگاو جك و ِعیطظ٭ی٭ث وماواقجكيؿ و ؾیِى جکفیِب الله ٠موشل و قوىلً ٠اؾاليه
 .1«باٌؿ الله ٠موشل و قوىلً هی

به وىی  و ؾوث بكاوحی ٌكایٗ کًىيی اهث اوبلهی که ؾق وا٬ٟ ؾق ـلث و ٧١ٔ به وك بكؾه
-کًؿ که اؤاٞ و اظىال کًىيی اهث، يحیصهکیؿ هیؤله جؤکًؿ، بك ایى هىهای ٌك٪ و ٤كب ؾقال هی و٩كه

ی اوبلم اولیه ٬كووکه ؾق  ه٘چًاو –باٌؿ  های بمقگاو اهل کحاب هیی جبلي گىحكؾه و هکك و يیكيگ
اکًىو به  - ٠لیه اوبلم و هىل٘یى بىؾین ها بكهایی ال وىی آوها و جى٘ئهها و يیكيگٌاهؿ چًیى ؾویىه

های هح١ؿؾ و هؽحل٩ی ال ج٘ىؽك اهل کحاب و بالؾاٌحى اهث اوبلهی جىوٗ آياو ال پفیك٨حى ي٘ىيه
                                                           

-280 :وباب يمول ال٭كآو، َأو بًگك:  ي؛ویى٘ ،101ٓ-1/108الؿقالً٘رىق ٔ ؛ٓ ٌاکك181-1/181شاهٟ البیاو ٔ -2
 بىأالع٭ی٫ و هىـة بى ٬یه و  يبأبى  ةؼٙب و کًايأبى  يالع٭ی٫ و ظی يبأ، که ایى ٬ّه قا به يواظؿ ی، يگاٌحه282

 ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین. ٓ و1/101الؿقالً٘رىق ٔ و ؛121ٓ-1/121ؾهؿ. بًگك: الىیكة الًبىیة ٔيىبث هی ي٠٘اق وائل
 .«ٌاکك»ٓ 1/118شاهٟ البیاو ٔ -1
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جىاو به هیئث و ايص٘ى ٨كهًگی هی و پكوقي آهىلي بؽًبه ٠ًىاو هرال ؾق کًین، ؾ٠ىت ظ٫ اٌاقه هی
بك هیى و په ال وی ٘ه ظىیى أظ٘ؿ أقا وث آوهای ٠كب اٌاقه کكؾ که قیاٌىقای ه٘اهًگی ؾولث

ها های هؽحل٧ ه٘چىو پژوهً و وؽًكايیهای ؼىؾ ؾق ٠كِهایى هیئث به يٍك ١٨الیث .٠هؿه ؾاٌحًؿ
ها با ؼًٍىؾی و های آوگكا ال ١٨الیثهای هلیها پكؾاؼث؛ ٠كبی کحب و بكگماقی ک٩ًكايهو جكش٘ه

آیا هیچ ٠ا٬ل ه٧ًّ و »گىیؿ: هی ٘ىؾيؿ. ؾکحك هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى قٔایِث ؼا٘ك کاهل اوح٭بال ي
ه کًؿ که ٠كب هربل به وىی و٩اقت آهكیکا پًاه آوقؾ جا ایًکه و٩اقت آهكیکا آيچ٠اؾلی چًاو جّىق هی

ٌاو ها ؾق هىیك جع٭٫ يهٕث و پیٍك٨ث و جك٬یهاوث، بكایً بكگمیًؿ و بؿاوقا که به ي٩ٟ و وىؾ ٠كب
ها و جىىیه ها قا ؾق هىیك ٘كؾ یهىؾ و بمقگؿاٌث آوگىيه ٠كبوىؾهًؿ يٍاو ؾهؿ و ایىقاهکاق ه٩یؿ و 

ها و آهكیکا یاقی قوايؿ؛ اها های ي٩حی و پایاو ؾاؾو به ٬كاقؾاؾهای ٨ی٘ابیى ٠كبظىاب با ٌكکث
ؾاؾ و  های ٠كبی، چًیى ٠٘لکكؾی ال ؼىؾ يٍاوو٩ايه هیئث ٨كهًگی ٌىقای ه٘اهًگی ؾولثؤهح

ه ی جكش٘ه بهایی که و٩اقت آهكیکا ؾق لهیًهو بكؼی ال قاهکاقها و بكياهه یى اهك ؼٙیك گكؾیؿهكجکب ا
ها گىي به ٨كهاو یىيىکى ظكکث حه و هٙاب٫ آو ظكکث ي٘ىؾه و ؾق با٬ی بكياههها پیًٍهاؾ ي٘ىؾ، ٨كاگك٨وآ

  .2ي٘ىؾ
ی ٨كهًگی که ؾق آو آيصا که ؾق بىحه اوث، له ؼىؾ ایى هیئث ٨كهًگی ا٠حكا٦ ي٘ىؾهؤو بؿیى هى

ی ٨كهًگی په ال هىا٨٭ث اؾاقه»گىیؿ: ؾه هیکكهًحٍك  2318 -2318های های ؼىؾ قا ؾق وال١٨الیث
ی هه٘ی که ٬ىن ٨كهًگی و٩اقت آهكیکا جٍؽیُ ؾاؾه وىه، بك وكپكوحی يٍك کحب جكش٘ه ٌؿهئه

ها ا٬ؿام ي٘ىؾه اوث که هٍح٘ل بك ه٭االت آوی ٠كبی اوث اج٩ا٪ ي٘ىؾه و اکًىو ؾق قاوحای چاپ جكش٘ه
 .«باٌؿ ی آهكیکایی ٕٕٕٕٔٓ ای٘كوىو هیيىیىًؿه

های شهايی که ی ٨كهًگی با بكؼی ال هیئثاؾاقه»گىیؿ: ه٘چًیى ایى هیئث و ايص٘ى ٨كهًگی هی
ا ؾق ههایی قا که ایى هیئث و والهاوج٘ان بك٬كاق ي٘ىؾه و اواهی کحاب 1ؾق ایى لهیًه جؽُّ ؾاقيؿ

 .1«ايؿ، ٨كاگك٨حه اوثی ایى ١٨الیث جٍؽیُ ؾاؾه ؾایكه
ؿصة »ی ٠كبی ؾق ایى قاوحا ؾقیا٨ث ي٘ىؾه اوث، کحاب هایی که اؾاقه ٨كهًگی شاه١هال ش٘له کحاب

                                                           
 باٌؿ. ؾاق هىئىلیث پكوقي و آهىلي هی٠هؿههای والهاو هلل یکی ال ٌاؼه -2
ه٘چًاو که اکرك و  -ها ویٙكه ؾاقؾ باٌؿ که قژین ِهیىيیىحی ویكايگك بك آو ها، ه٘او یىيىکى هیه٭ّىؾ ال ایى هیئث -1
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ل٧ ؾو پیاهبك ال پیاهبكاو بمقگىاق الهی ئباٌؿ که ؾق ایى کحاب ه هی« لىل ؾیىقايث»ی يگاٌحه «احلضارة
و ه٘چًیى ای٘كوىو ؾق  قا به اوحهماء و ج٘ىؽك گك٨حه اوث ولنو٘ا٠لیهاللهِلیی١ًی ٠یىی و هع٘ؿ 

ها ها و آؾاب آو پكؾاؼحه اوث؛ آقی ج٘اهی ایىهؽحاقات ؼىؾ به جىهیى به ايبیاء و ؾیى اوبلم و اقلي
-وكائیها و یاوهباًٌؿ که ایى ؼاق و ؼاٌاک های ٠كبی هیٌاو ؾق وكلهیىهای یهىؾ و ٌاگكؾاو١٨الیث

ها قا کًًؿ جا ایًکه ال ایى قاه، هىل٘اياو قا ال قاه الله ٠موشل بال ؾاقيؿ و آوهای ٠بد و بیهىؾه قا ي٭ل هی
گىيه ؾق ها بكگمیؿه اوث و ایىای که ؼؿاويؿ هح١ال بكای آوهحىشه قاهی کًًؿ ٤یك ال هىیك و بكياهه

-ی آو شاه١هيؿ که اوان هك جكبیث بىؾه و يحیصهجبلًٌؿ جا هىل٘اياو قا ال هًهس اوحىاق و پایؿاقی بالؾاق

 باًٌؿ.  هایً هیی اوبلهی اوث که ؾق آو هىل٘اياو هح٘ىک به ٠٭یؿه و ٠باؾت و اؼبل٪ و اقلي
های ٠كبی بىؾ؛ اها های ؾولثی ٨كهًگی ٌىقای ه٘اهًگیای ال هىاقؾ هكبىٖ به اؾاقهایى گىٌه

احلؾؼة »٠٘لکكؾی ؾاٌحه و ؾق یکی ال يٍكیاجً با ٠ًىاو  کًگكه ج١لین و جكبیث ٠كبی يیم چًیى ق٨حاق و

اللم اوث که ؾیگك ج١لین و جكبیث ٠كبی به »آهؿه اوث:  «وفی فؾسبقة وظؾم افـػسافدراشقة افعربقة إ
ای که و٘ث و وى و ؼل٫ و ؼىی شؿیؿی ؾق قاوحای ایصاؾ ٌؽّیث ٠كبی شؿیؿ، ٠٘ل کًؿ، بگىيه

ه کى گكؾیؿه و ال بیػ و بى ٓ به کلی ال آو قیٍاوثلث ٠ر٘ايی قوىبات ٠ّك جكکی ٔکه ه٭ّىؾي ؾو
 ها ؼّىِیات وو ه٘چًیى ٠اقی ال هكگىيه بهكه بكؾاقی اوح١٘اقی گكؾؾ. و بلکه به شای آو ؾقآیؿ

ی يمؾیک گكایی ٠كبی ؾق آیًؿهها هلیی آوو به وویله هاوثجاله و شؿیؿی که هحٕاؾ با آوی ها ویژگی
ب اوث که کٍىقهای ٠كبی ؾق ٬البی یکپاقچه ؾق قاوحای شایگمیى گكؾؾ؛ بًابكایى واشگكؾؾ، هیىك هی

ا و واشب اوث که ؼىؾ ق عىل و ؾگكگىيی ای٘او ؾاٌحه باًٌؿپیٍك٨ث و جك٬ی ظكکث ي٘ىؾه و به ج٥ییك و ج
ول ئ، هىهایی که ؾق آیًؿه ؼىاهًؿ آهؿول بؿايًؿ و ؼىؾ قا ؾق بكابك يىلؾق بكابك آیًؿه و يه گفٌحه، هىئ

 .2...«ايؿیؿه ٌؿهوهای هكؾگايی که پىيه ؾق بكابك اوحؽىاوبؿايًؿ، 
ياهًؿ و ال های ج٭لیؿی هیقا آهىلهاوبلهی ؾق ؾیؿگاه آياو اوث که آوی جكبیث و ایى يّیب و بهكه

 ... وپه بهٌىؾ گىیؿ: کىؾک ال بالاق بكؾه ٨كوٌاو ؼكیؿه هیظكهحی وؽى گ٩حه و هیآو با جع٭یك و بی
هایی ايؿک وال با گفٌثگكؾؾ که په ال ایى جل٭یًات ؾ٬ی٫، هایی جل٭یى هی٬ل١ه آوقؾه ٌؿه و بؿو آهىله

١ح٭ؿ اوث او هالک کىی اوث که او قا ؼكیؿه و ای که ههىل٘ايی هح١ّب يىبث به اوبلهً و بكؾه
یى ه٘چىو قوي گىیؿ: بك ایى اوان اوث که قوي جل٭... جا آيصا که هی گكؾؾپكوقي ؾاؾه، ؼاقز هی

چكا که ایى قوي هًصك به ج١ّب ظیىايی ٠ا٩٘ی که هكگم بك هبًای ج٩کك و ايؿیٍه و  ؛جكبیحی بؿيام اوث

                                                           
 .800 :ال١ل٘ايیة، َ به ي٭ل ال هى الًٍكة، 11ج٘ك: ئهى کل٘ة ابىال٩حىض قٔىاو ٨ی ال٘ -2



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     180

  

  .2«گكؾؾ٬ًا٠ث يیىث، هی
: گىیؿ، آهؿه کهی جكبیث ؾیًی وؽى هیو ؾق ؼٙاب ٌؽُ ؾیگكی که ؾق ه٘یى ک٩ًكايه ؾق لهیًه

٘كی٫ الگى و ج١لین و اقٌاؾ و جك٤یب و جكهیب، اوحىاق ؾیى ابماق ج٩کك و ايؿیٍه اوث که شاه١ه قا ال 
چكا که گاهی اهؿا٦ پىچ و هكؾوؾی  ؛باٌؿ و جكبیث ؾیًی اٌحباه اوث و هبحًی بك ایى هىاقؾ هی والؾهی

گكؾيؿ و چه های ٤كیمی هیي٘ایؿ که ایى اهؿا٦ ابماق ٌكاقتقا ؾيبال کكؾه و ؾق هىیك آو ٠٘ل هی
و چه بىا که  کًًؿبكؾاقی هیبه ي٩ٟ ا٤كاْ ویاوی هّیبث باق ؼىیً بهكهبىیاقيؿ کىايی که ال ؾیى 

 ایى اقجباٖ هیاو ؾیى و ویاوث، هًصك به جهؿیؿی شؿی يىبث به قوابٗ ٬ىهی و هلی گكؾؾ. 
هایی ال١٘اق٦ ةهای آو٘ايی ایى يیىث که به ٠ًىاو ؾایكو بىیاقی ه١ح٭ؿيؿ که هؿ٦ و ٤كْ کحاب

گىيه به قاه ظل هًاوب ها به ؾيبال ظل هٍکبلت ٠ّك ؼىیً باٌؿ و ایىآوهى ؾق ئؿ که ايىاو هباًٌ
 .1«ها ؾوث یابًؿگیكی ال آوؾق هٍکل پؿیؿ آهؿه با الهام

ٌاو ؾق هایی بىؾ که اهل کحاب به ویژه یهىؾیاو و يىکكاوها و ؾویىهای ال هکك و يیكيگایى گىٌه
 ؛ايی١ًی هًا٨٭او، ؾق قاوحای بالؾاٌحى اهث اوبلم ال هّؿق ٠مت و ا٬حؿاق و هصؿ و بمقگی ؛اوبلم

ی گیكيؿ و ؾق ایى هىیك ال هك وویله و ابماقی که اهکايً باٌؿ، بك و٫٨ ٬ا٠ؿهی١ًی اوبلم به کاق هی
ؾقی٣ « ؾايؿگكکًؿ و ووایل قویؿو به هؿ٦ قا هباض و شایم هیهؿ٦ وویله قا جىشیه هی»ٌاو که ؼبید

 يبأٌك٦ و ابى أکه پیٍیًیاو و پیٍگاهاو ایٍاو ؾق گفٌحه، ه٘چىو ک١ب بى  وقليؿ، ه٘چًاوي٘ی
ؼٙب، چًیى ٠٘لکكؾ و ق٨حاقی ؾاٌحًؿ کىايی که الله ٠موشل ال هکك و يیكيگ و أبى  يالع٭ی٫ و ظی

َِ ... ﴿ ٌاو ها قا باؼبك واؼحه و ٨كهىؾه اوث:هایؾویىه ۡٚ
َ
أ َُِتَٰتِ َيَٰٓ ِِ  ٱّۡ وَن َقٖ َقبِي َٓ دَُطؽَّ ِ ل

 ِ ة  ٱّللٍّ َٔ ۗۡ َو َؽآُء َٛ ٓۡ ُش ُٗذ
َ
ة َوأ َٜصا ة ِق َٛ َٖ َتۡجُنَٜج َٔ ٖۡ َءا َٔ ُ َُْٜن  ٱّللٍّ َٕ ة َتۡك ٍّٕ ٍِ َخ  یا» ]33آل ٠٘كاو: [ ﴾٩٩ثَِغَٰىِ

 يٍاو کس قا قاه ىیا ؿیؼىاهیو ه ؿیؾاقیه بال ؼؿا قاه ال اوث، آوقؾه ٘اویا که قا یکى چكإ کحاب اهل
گاهٓ قاه ىیا یو ؾقوح یقاوح الٔ ٌ٘ا که آو و ظال ؿیؾه  ؤ ىثیي ؼبكیب ؿیکًیه آيچه ال و ؼؿا ؿ؟یآ

 .«ٓؾهؿیه قا ٌ٘ا پاؾاي
 هًاو ال قاه ؼؿا هٍؿاق ؾاؾه و ٨كهىؾه اوث:ئی بالؾاٌحى هها قا ؾق لهیًهو ه٘چًیى پیٍیًیاو آو

﴿ ِِ وَن َقٖ َقبِي ِٜقُؽوَن َودَُطؽَّ ِ ِضَسَٰٖط دُ
ِّ ْ ثُِس ُكُؽوا ٌۡ ِ َوََل َت َٖ ثِِٙ  ٱّللٍّ َٔ ٖۡ َءا ة ۦَٔ َٛ  ﴾...َوَتۡجُنَٜج

 قا ؼؿا به هًاوئه جا ؿیًیهًٍٓ ِالط و ٠٘ل ثیو هؿا ظ٫ به یهًحه یٔهاقاه وك بك ٌ٘ا» ]٠13كا٦: األ[
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 .«ٓؿیگكؾ هًعك٦ ه١ىّز  قاه به و ؼىؾٔ ؿیبً٘ائ کس قآ نیهىح٭ قاهٔ و آو ؿیبالؾاق الله قاه و ال ؿیبحكواي
ها ؾق هىیك بالؾاٌحى هكؾم ال قاه ؼؿا ؾق هیؿاو آهىلي و پكوقي بىؾ، اها ایى ى بؽٍی ال جبليیا

ی ؼبكی و ها جًها ؾق هیؿاو آهىلي و پكوقي قؼًه يکكؾه و بلکه ؾق هیاؾیى ؾیگكی ه٘چىو ٠كِهجبلي
های ؼبكی ٤كب ِلیبی ِهیىيی به جؿقیس ها و ؾوحگاهؾه اوث، بلکه قوايهای گىی وب٭ث قا قبىقوايه

ها قا قشال الؿیى يىبث به بالؾاٌحى هكؾم ال پفیك٨حى ؾ٠ىت و قوی آوقؾو به ؾا٠یاو و آيايی که کًیىه آو
چًیى هیؿاو ووی١ی  ياهًؿ، ال ایى ٘كی٫ ا٬ؿام ي٘ىؾه و ال هكگىيه جبلي و کىٌٍی ؾق ایى قاوحا و ؾقهی

ؾیًی و ی بیذیك گفاٌحه و ال هك وى با ظكبهؤهای ٠كبی جو بؿیى جكجیب ؾق وكلهیى ؾقی٣ يىقلیؿيؿ
گكایی بك ؾیى و ٠ل٘ای هىل٘یى یىقي آوقؾه و ظ٘له ي٘ىؾيؿ که هًصك به ج٘ىؽك ٠ل٘ا و جع٭یك الئیک

ها يی که الله ٠موشل ؾق هىقؾ آوو و هًملث ؾ٠ىت و ؾا٠یاو يمؾ هكؾم گكؾیؿ. ه٘او ؾ٠ىت و ؾا٠یاؤٌ
ٖ َهَٗعٓ إََِل ﴿ ٨كهایؿ: هی ٍّٕ َلا ّمِ ٜۡ ًَ ُٖ ۡظَك

َ
ٖۡ أ َٔ ِ َو َٖ  ٱّللٍّ ِٔ ة َوًَةَل إٍِِّٗن  ِعا َِ َصَْٰ ِٕ ِٕيَ وََق ۡكِْ ُٕ ۡ  ﴾ځ ٱل

 یو کاقها ؼىايؿیه ؼؿا یوى به قا هكؾهاو که اوث یکى گ٩حاق ال بهحك یکى چه گ٩حاق» ]٨11ّلث: [
 «هىحن؟ٓ الهی اواهك و هً٭اؾاؤ هىل٘اياو لهكه ال هى که ؾاقؾیه و ا٠بلم کًؿ یه ىحهیٌا

ٜهىق ي٘ىؾ که وكاوك ج٘ىؽك و « هىلییك»ی يگاٌحه« ٘ك٘ى٦»گىيه بىؾ که ؾق ٤كب ؾاوحاو ىیو ا
و ٌگ٩ث آيکه بموؾی ایى ؾاوحاو به لباو  و ؾا٠یاو و ؾ٠ىجگكاو ؾق ٤كب بىؾ اوحهماء به قشال الؿیى

و ؾق هیاو ؾايٍصىیاو، ؾق وٙىض هؽحل٧، ؾق  ی ولاقت ه١اق٦ هّك بكگكؾاو ٌؿهن با همیًه٠كبی آو
به جّىیك « الٍیػ هحلى٦»ی ي٘ایً جعث ٠ًىاو وكاوك هّك جىلیٟ گكؾیؿ و په ال آو ؾق ِعًه

ياهه ج٘اهی و١ی ؼىؾ قا بك آو ؾاٌحه جا يٍاو ؾهؿ، ا٨کاقی که ؾق ایى کٍیؿه ٌؿ که هع٭٫ ؾق ایى ي٘ایً
های ؼبكی و ٌىؾ، ؾوحىق کاق ؾوحگاهي٘ایًٍاهه ال ٌؽّیث ؾ٠ىجگك هٕعک به جّىیك کٍیؿه هی

گىيه بىؾ که ایى ای گكؾیؿه اوث، جا ال ایى ٘كی٫ و٘ىم ؼىؾ بك ٔؿ ؾا٠یاو قا هًحٍك واليؿ. و ایىقوايه
که يىیىًؿگاو هایی قا ذیك ؼىؾ قا بك يىیىًؿگاو هّكی گفاٌحه و په ال آو ي٘ایًٍاههؤي٘ایًٍاهه، ج

ی لی٧ گكؾیؿيؿ. ه٘چىو ي٘ایًٍاههؤًهس و ؾق ایى قاوحا جآوقيؿ، بك ایى هی جعكیك ؾقهیهّكی به قٌحه
های بىیاقی ؾیگك که با ایى و ي٘ایًٍاهه« الٍیػ ل١بىٖ»و « ظل٘ک یا ٌیػ ٠بلم»و « ةبعبها ٌىی»

 .2«اظحكاهی يىبث به ؾ٠ىجگكاو ٬لن ؼىقؾيؿوبک جىهیى آهیم و بی
ؾاوحاو ٘ك٘ى٦ پیكاهىو یکی ال اٌكا٦ و بمقگاو ٨كايىىی اوث که چىو ظال و ؤٟ بؿ یکی ال  اها

و به  کًؿوی و پًاهگاهی يؿاقؾ او قا به هًمل ؼىؾ ؾ٠ىت هیؤبیًؿ که هیچ ه قشال ؾیى ٔؾ٠ىجگكاوٓ قا هی
اي ال ا٨كاؾ ؼايىاؾهکًؿ که با یکی و ه٘ايگىيه با او ق٨حاق هی پكؾالؾاکكام و اظحكام و پفیكایی وی هی
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ايگیمی ه٥ٍىل به ؼىقؾو و يىٌیؿو و قاه ا٨حاؾو به ؾيبال لِو ؼايه کًؿ، لیکى به ٘كل ٌگ٩ثبكؼىقؾ هی
قوؿ که لِو ؼايه قا به وىی ؼىیٍحى ٨كاؼىايؿه و ال او گكؾؾ ظحی که کاقي به شایی هیو ؾیگك لياو هی

شىیی و ٌك٠ی يٍاو ؾاؾو ایى اهك ىجگك به چاقهکام ؼىاوث که آو لو اهحًاٞ وقلیؿه و ایًچًیى آو ؾ٠
ی ایى قوایث ... و ؾيبالهٌك٠ی آو ٠٘ل که اٌکالی يؿاقؾ، لؾ و ؾوث به جىشیه  بكای آو لو پكؾاؼث

و هؿ٦ ال پؽً ایى قوایث  باٌؿ ا٠یاو و ؾ٠ىجگكاو ؾق ٤كب هیلٌث و يابهًصاق که وكاوك ج٘ىؽك ؾ
، ؾق هیاو ٨كليؿاو هىل٘او، شم ج٘ىؽك ي٘ىؾو ٠ل٘ای های ؼبكی و ا٘بلٞ قوايیال ٘كی٫ ؾوحگاه

باٌؿ، جا ایًکه ال ایى ٘كی٫ اهؿا٦  لی الله و اهل و٠ٛ و اقٌاؾ چیم ؾیگكی ي٘یاهىل٘او و ؾ٠ىجگكاو 
ی١ًی بالؾاٌحى هكؾم ال پفیك٨حى ؾ٠ىت و قوی آوقؾو هكؾم به وىی ؾا٠یاو و  -ؾیًاو و الئیکاو بی

ی ؾ٠ىجگكاو و ایى اهؿا٦ قا با بؿ شلىه ؾاؾو و واقويه يٍاو ؾاؾو چهكه قا هحع٭٫ واليؿ. و - ؾ٠ىجگكاو
ی ٠ام و ؼاَ ٬كاق گك٨حى ؾا٠یاو گىيه هًصك به هٕعکهو ایى کًًؿها ؾيبال هیه آوليی اؼبل٬ی باجهام

ِ ﴿ گكؾيؿ:هی  ث
ْ ٜا ُ٘ ِٔ ن يُۡؤ

َ
ٓ أ ٓۡ إَِلٍّ ُٛ ۡ٘ ِٔ  ْ ٜا ُٕ ٌَ ة َج َٔ ِ َو َكـِيـِ  ٱّللٍّ

ّۡ ِٕيؽِ  ٱ  گكاو ٌکًصه» ]1البكوز: [ ﴾٨ ٱۡۡلَ
 ىحهیو ٌا كهیچ و ٬اؾق ؼؿاويؿ به ٍاویا ًکهیا شم ؿيؿیؾیي٘ هًاوئه بك یو شكه یبیو ٠ یكاؾیا چیه

ها و ا٨حكائات بؿیى ؼا٘ك اوث که چىو کىايی ليیى اجهامیا یو ج٘اه« ٕٕؾاٌحًؿ ٘اویا یٍیوحا هكگىيه
ايؿ، هح٭یاو و پاکیمگاو و اهل ٩٠ث و ظیا آلىؾه و بؿيام و قوىا گٍحه وىکه ؼىؾ ؾق ِگل ٨كو ق٨حه و ال هك 
ٌاو قا با جىظیؿ و اؼبلَ و ٜاهكٌاو قا با ٌك٦ و ظٍ٘ث و بمقگی و و کىايی قا که الله ٠موشل با٘ى

 جىايًؿ آقاهً ؼىؾ قابیًًؿ، ؾیگك ي٘ی ، هیهگكؾو يهاؾو به ظؿوؾ الله هح١ال پاک و پاکیمه و آقاوحه گكؾايؿ
ها ظ٩ٛ کكؾه و ؾق بكابك ایى ه٘ه پاکی و هًً و بمقگی و ٌك٦ و ٩٠ث و ظیا وکىت کكؾه و به ياچاق آو

ايؿ، ٨كو قا ؾق ِگل و الی و آلىؾگی که ؼىؾ ؾق آو جا گكؾو ٨كوق٨حه و وكاوك کری٧ و بؿيام و قوىا گكؾیؿه
الىبلم ٠لیهه٘او ٬ىم لىٖ  ل قووحای وؿوم،که اه ليًؿ ه٘چًاوها هیوهحهن ي٘ىؾو آبكؾه و ؾوث به 

ُؿوَن ﴿ چًیى کكؾه و گ٩حًؿ: ٍّٛ َٗةس  َحَذَؽ
ُ
ٓۡ خ ُٛ ۖٞ إِجٍّ ۡٓ ِٖ ًَۡؿيَذُِس ّٔ  ٓ ُٚ ۡػؿُِصٜ

َ
 ال قا ًاویا» ]٠11كا٦: األ[ ﴾ڲأ

 «ٕهىحًؿ یمگاقیپكه و کپا هكؾهاو ًاویا آؼك. ؿیکً كوویب ؼىؾ اقیو ؾ ٌهك
ی لهکه ایى ٬ٕیه جًها هكبىٖ به هىؤوث پكوأط ا« ٘ك٘ى٦»یا « الٍیػ هحلى٦»ال ؾاوحاو 

 ی ٌیػ هحلى٦ آيچًاولهو يیم جًها هكبىٖ و هًعّك به هىؤ کًؿ٦ آيچًاو که هىلییك ظکایث هی٘ك٘ى
ها ها و ظ٘بلت پیاپی و اهايثبلکه ه٭ّىؾ ال ایى یىقي .2باٌؿ ي٘یايؿ، که ٌاگكؾاو ٨كايىىیاو پًؿاٌحه

باًٌؿ، ه٘او کىايی  هی ظاهبلو ٠لن ٌك٠ی و واقذاو ايبیا بلهی وكاو اوها، ؾا٠یاو و ؾ٠ىجگاظحكاهیو بی

                                                           
 .10ه٘او، َ  -2
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ل٫ و اجباٞ و پیكوی ایٍاو ال هًهس و بكياهه و ظكکث ي٘ىؾو هكؾم بك  یی ؼؿاويؿکه ؼىاوحاق هؿایث ؼ 
های گكایی ؾق وكلهیىؾاقاو ٤كبله پكچنؤباًٌؿ؛ و ایى هى و٫٨ هًهس اوبلم ؾق ج٘اهی اهىق ليؿگی هی

کًؿ، لفا به ؼا٘ك ؾ٨ٟ ایى ؼٙك ال ؼىیٍحى، ٌاو قا جهؿیؿ هیلكله ؾقآوقؾه و هىشىؾیثاوبلهی قا به 
هیصاو لؾه و با ٌحاب به یىقي آوقؾو بك ٔؿ ؾا٠یاو و ؾ٠ىجگكاو و ؾ٠ىت ؾوث یالیؿيؿ. و ه٘چىو 

ي٘ایؿ، ٘كاظی که وكاوك اوِا٦ لٌث و ٬بیط قا هحىشه ؾا٠یاو و ؾ٠ىجگكاو هی« ٌیػ هحلى٦»ؾاوحاو 
اللم اوث »گىیؿ:  لیؿ ایى اوِا٦ لٌث و يابهًصاق قا بك ٌ٘كؾه و هی بىأؾيؿ. ؾکحك هع٘ؿ هع٘ؿ ي٘ى

چكا که بكٌ٘كؾو  ؛ـکك گكؾیؿه بكٌ٘كؾه ٌىؾ« ٘ك٘ى٦»یا « الٍیػ هحلى٦»که ٩ِاجی که ؾق ؾاوحاو 
های ؼبكی ک٘ک ؼىاهؿ ها ؾق وٙط ؾوحگاهایى ٩ِات ٬بیط و ًٌیٟ، ؾق قوىایی و پكؾه بكؾاٌحى ال آو

 ي٘ىؾ. اها ایى ٩ِات ٠باقجًؿ ال: 
 گك ه١ك٨ی ٌؿه اوث. ٌؽّی کبلهبكؾاق و ٌیاؾ و ظیله - ٌیػ هحلى٦ -٘ك٘ى٦  -2
 باٌؿ.  که هًکك اهىق لیبا هی -1
 و ٌؽّی ٨او٫ و ليؿی٫ اوث.  -1
 و ج٘ام و٬ث ه٥ٍىل ؼىقؾو و اقٔای ٌهىت اوث.  -1
 . پىث و ٨كوهایه و ظ٭یك و ياؾاو و کن ؼكؾ اوث -1
 کًؿ. و ؾیى قا به ج٘ىؽك گك٨حه و هىؽكه هی -8
 و ؾیى قا ابماقی بكای قویؿو به هّالط ؼىیً ٬كاق ؾاؾه اوث.  -1
 ..ه٭ؿن شًگیؿه و ال آو جكوی يؿاقؾ.و با هكؾم با وبلض ؾیى  -1

 کًؿ. و ؾیگك ٩ِات لٌث و يابهًصاقی که ؾق ایى قوایث بؿاو اٌاقه هی
الٍیػ  -« ٘ك٘ى٦»ی که ؾق ي٘ایًٍاهه اجی، آيچًاواها بكاوحی چىو یک ؾ٠ىجگك با چًیى ٩ِ

گكؾؾ و آو ایًکه با بكٌ٘كؾو چًیى الی ؾق ـهى هحّىق هیئآهؿه اوث، جىِی٧ گكؾؾ، و - هحلى٦
ای ؾق ٩ِات بكای یک ؾ٠ىجگك، آیا ؾیگك بكای وی ایى اهکاو وشىؾ ؾاقؾ که به ٠ًىاو وا٠ٛ و پًؿ ؾهًؿه

هكؾم بؿو اظحكام گفاقؾه و پًؿي قا ًٌیؿه و بؿاو ٠٘ل کًًؿ؟ ه٭ابل هكؾم ٜاهك ٌؿه و با ایى ظال 
ها بكؼىقؾاق جًها ٌیٙاو ال آووا١٬یث آو اوث که ؾ٠ىجگك ؾق ایى ؾاوحاو به ٩ِاجی هح٧ّ گكؾیؿه که 

و پك وأط اوث که ه٭ّىؾ ال چًیى ا٠٘الی، وىث و لكلاو ي٘ىؾو ؾ٠ىجگك ؾق ؾ٠ىجً و هح٩ًك  اوث.
لهك ٔو ج٘اهی بك األباٌؿ. لفا اکًىو بك ه٘گی ؾ٠ىجگكاو و ه٘چًیى  ً هیواؼحى هكؾم ال وی و ؾ٠ىج

های هىل٘او ؾق ج٘اهی هآ و يیم بك ظکىهث هّك و ج٘اهی ظکىهثوىات ٠ل٘ی و ؾايٍگاهئه
ای که ال وشؿايی بیؿاق بكؼىقؾاق اوث، اللم های ؼبكی و قوايهها و هك آيکه ؾق وٙط ؾوحگاهوكلهیى
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یکپاقچه گكؾیؿه و ؾق یک ٧ِ واظؿ ؾق بكابك ایى یىقي هیصاو لؾه و  اوث که ه٘گی یکؿوث و
ای آ٤ال گكؾیؿه، بایىحؿ جا ایًکه هعبىبیث و ی و قوايههای ؼبكهٍح١ل که بك ٔؿ ؾ٠ىجگكاو ؾق ؾوحگاه

  .2«قوؾ، بؿو بال گكؾؾٌاؾهايی و يىقی که ؾ٠ىجگك با آو ؾق هیاو هكؾم قاه هی
حای بالؾاٌحى هكؾم ال ؾ٠ىت اوبلهی و ؾ٠ىجگكاو به کاق گك٨حه ٌؿه، اها ال ؾیگك ابماقی که ؾق قاو

ٔگ٘كاه « الٕ٘للىو»ای به ٠ًىاو ؾق ٬ّیؿه« ظمیى ٠٘ك»باٌؿ. ه٘چىو آيچه ٌا٠ك هّكی  ١ٌك هی
، ةها ٌیػ ظا٨ٛ وبلهن آوى ١ٌك ٠ل٘ای وكلهیًً و ؾق قأکًًؿگاوٓ وكاییؿه و ه٭ّىؾ و هكاؾ وی ال ای

کىی که ؾق بكابك قئیه ش٘هىقی هّك ایىحاؾه و به ه٭ابله با باٌؿ،  هی 1بلهیقئیه ش١٘یث هؿایث او
به وىی  ةوی بكؼاوث و ال وی جٙبی٫ ٌكی١ث اوبلهی قا هٙالبه ي٘ىؾ. آيصا که ال هىصؿ يىق ؾق ٠باوی

بیکاق يًٍىحه و ؾوث قوی ؾوث  ةی هّكی ش٘هىقی ٬ّك قیاوث ش٘هىقی ظكکث ي٘ىؾ. په قولياهه
گىيه ال ظ٭ؿ و ها یىقي آوقؾ. و ایىقا ٠لیه ؾ٠ىجگكاو اوبلهی آ٤ال ي٘ىؾه و به آو يگفاٌث و ظ٘بلجی

های اوبلهی جىلی ؼىؾ يىبث به ؾ٠ىت اوبلهی و ٌكی١ث اوبلهی ج١بیك ي٘ىؾ، جا ایًکه وكلهیىکیًه
که ؾ٠ىجگكاو به وىی  ؿ، ه٘چًاوًهای ٨كايىىیاو جا ابؿ ليؿگی کًک٘اکاو بكاوان اؼبل٪ و بكياهه

 ای که وی وكاییؿه آهؿه اوث: ؼىاهًؿ، ؾق ٬ّیؿهب، چًیى هی٤ك
 بااااغ افضااااجقح و هوجااااه افغوؽااااااء

 

 دس افاحاؼاااااااود باـاااااااػسه افسااااااوداء 
 

 خػقااااااة ماااااره يفأومضاااااای یرتااااا  
 

 بطااااااءیاساعاااااای باخابااااااث دوكااااااام أ 
 

 و افتؼااااایأافصااااالح  يكاااااه داظاااالوـا
 

 ادیاااااه بااااارء افاااااداءأی يو ـاااااان ؾاااااا 
 

 حبااااه ظصااااته يوـاااان موشااای ؾااااا
 

 فاقاحاااااول باقااااان افاػاؼااااار وافػؼاااااراء 
 

 جاااااااج ظذوبااااااةوحیااااااول افقاااااام إ
 

 و یاغاؿااااار افاصاحاااااراء باؽااااال كااااامء 
 

 وـااااان شقااااادكا ادسااااقح شااااعی فاااااه
 

 بافاؿاعاجاااااازات افاغاااااار ذات مااااااساء 
 

 ن شقااااااادكا افـباااااای ادصطػااااااایأو أ
 

 ور اااااه حاؿااااال افارایاااااة افعاصاؿااااااءأ 
 

 شاقاؿااااااائه درـاااااات مااااااانأ يفؽـااااا
 

 وجاااااه افاؿاساقاااااح  وفاػاااااته افرؿطاااااء 
 

                                                           
 .12-10ه٘او، َ  -2
باٌؿ که ؾق ؼؿهث به اوبلم و ٬ٕایای هكبىٖ به آو، ؼؿهاجی ٌایاو  و جبلي  ظا٨ٛ وبلهه یکی ال ٠ل٘ای هّك هی -1

ام ؾق لهاو ؼىیً هٙكض ي٘ىؾ، بیً ال بیىث ٬ٕیه يیکى و بىیاقی ؾاٌحه اوث و ٬ٕایایی که وی بك ٔؿ ؾولث و يٝ
 بىؾ.
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 یاات افساام یؼطاار ماان ؾؿااهأوفؼاااد ر
 

 ـااذباااااااا و تاؾاػاقاؼااااااا  بااااااغر حقااااااء 
 

 افصابااااااح يوماضااااای یشااااؽک ؾااااا
 

 كجاااز وـاال رجاااءإافضااحی وبؽاال  ويف 
 

 رضاااااـاأ يویاؼاااااول ٓ حاااااریة ؾاااااا
 

 باغاقااااااار بااااااالء يٓؽاااااااارة تاارجااااااا 
 

 فؾشاااااریعة بقاااااـامؿاااااد راح یااااافتف 
 

 افاظاؾااااااامء يه تاؾاتااااااذ ؾااااااؤظاضاااااااأ 
 

 یاااااته بعااااد افضاجاقاااااج بحااكاااااةأور
 

 صاؾاااااة مااااان صاباااااقة و كاااااساء يؾاااااا 
 

 ؿااد طاال یاارؿص كشااوة ماان شااؽره
 

 یافاتاااااااز ماثااااااال افـاخاااااااؾة اهلاقاااااااػاء 
 

 شااااهلویااااادور حاااااول اجلاااااافسغ بؽ
 

 صاقاااااااؿة باؾافااااااااءي ماتاركاؿاااااااا  ؾااااااا 
 

 جبقـااااااه وفعـتااااااهؾبصاااااؼت ؾااااااوق 
 

 1وفاعاـاااات ـاااال تاصاااارال افااااجفالء 
 

 ی ویاه ؼىؾ ؾویىه چیؿ. جىلی با چهكهؾق هیاو هیاهى و وك و ِؿا، کیًه»
 ؾقيگ به ؼباذث پكؾاؼث. و چًاو جكجیب ؾیؿ که اهكي قا ؾق پًهايی پیً بكؾه و بی

 و چًاو شلىه ؾاؾ که گىیا ؾ٠ىجگكی هٙكض یا پكهیمگاقی اوث که ؾق ؾوحاو وی ٠بلز ؾقؾ اوث. 
 ی آو شؿایی ا٨کًؿ و هايٟ گكؾؾ. و گىیا که ٠ّای هىوی ؾق ؾوث اووث جا هیاو ٨٭ك و ٨٭كا به وویله

 و هیاو ؾقیایی ٌىق و گىاقا ظائل ٌؿه و ٨اِله ايؿاؼحه و ؾق ِعكا ًٌاوق گكؾیؿه اوث. 
 کًؿ.او قا با ه١صمات ه٘كاهی هی الىبلم٠لیهو گىیا که ویؿ و وكوق ها هىیط 

ظ٘ل پكچن اقلًٌ٘ؿ و گكايبها قا بكای او به اقخ گفاٌحه  و گىیا که ویؿ و وكوق ها قوىل الله 
 اوث. 

 بیًن.  ی او ِىقت هىیط ؾشال و هاقی قا هیلیکى هى ؾقچهكه
 چکؿ. كم و ظیایی ال ؾهايً هیکه ٬ٙكات ون ؾقو٢ و همؼك٦ بؿوو هیچ ٌ

 کًؿ. و جا شایی پیً ق٨حه که ؾق ِبط و ٜهك و هك آو اهیؿ و ٠٘لی ایصاؾ ٌک هی
 گىیؿ: ؾق وكلهیى ها آلاؾی يیىث و اهیؿ هیچ قوًٌایی بؿوو ببل و هّیبث ؾیؿو يیىث. و هی

 . ها به لفت بكؾو ه٥ٍىلًؿؾهؿ که اهل آو ؾق جاقیکیؾق ظالی يؿای ٌكی١ث وك هی
ای با کىؾکاو و لياو ه٥ٍىل ٨كوٌی ؾیؿم که ؾق گىٌه  هی یو په ال هیاهى و وك و ِؿا او قا ؾق ؾکه

 اوث. 

                                                           
 .12-10 :واب٫، َهّؿق  به ي٭ل ال، 8م، َ 11/1/2311جاقیػ ه شكیؿة الص٘هىقیة، ب -2
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 لكلؾ. ق٬ّؿ و ه٘چىو يؽل باقیکی هیو ؾق اذك هىحی هی
-ايؿ، هیؼكؾاو به ؾوق کىايی که يٍىحهؼىی کنبا ؼل٫ و ؼىايؿ که آوال هیؾقظالی  هی و با شام

 چكؼؿ. 
  .«اي ج٧ کكؾه و او قا ل١ًث ي٘ىؾم و هك آو جّك٦ شاهبليه قا ل١ًث کكؾمپیٍايیپه بك 

اوِا٦ ؾقؾآوقی که ؾق ایى ٬ّیؿه واقؾ ٌؿه، جًها هًعّك به ٠ال٘ی هٍؽُ یا ایًکه جًها  یبكاوح
باٌؿ، بلکه ایى ٬ّیؿه وكاوك جع٭یك و اوحهماِء  ٌهكی ه١یى ي٘ی  هعّىق به ؾ٠ىجگكاو اوبلهی

ؼىايًؿ. ی٫ هًهس الله ٠موشل ؾق لهیى ؾ٠ىت ؾاؾه و ٨كاهیم و ؾا٠یايی اوث که به جٙبؾ٠ىجگكاو اوبل
ؾ٠ىجً »که ٠باقجًؿ ال:  وِا٦ ٬بیعی جىِی٧ کكؾه اوثقا با ا 2وی ؾق ایى ٬ّیؿه ٌیػ ظا٨ٛ وبلهه

کًؿ و وی ٌبیه هىیط ؾشال و هاقی ؼالؿاق  قا چًاو ؾايىحه که به لوؾی ي٘ک قا ال آب ؾقیا شؿا هی
به وىی ٌكی١ث ٨كا  و ؾقظالی چکؿ چكا که وی کفاب و ؾقو٤گىوثاوث که ال ؾهايً ون هی

لياو و  ٨كوٌی با هی هایکهو به ؾ و ا٠٘ال لٌث و يابهًصاق ٤ك٪ اوث ؼىايؿ که ؼىؾ ؾق بؿاؼبل٬ی هی
چكؼؿ و هىحع٫ ل١ى و آب ؾهاو ق٬ّؿ و ؾق اذك هىحی به  ؾوق ؼىؾ هی و هی کًؿ ؾووحاو ق٨ث و آهؿ هی

 .«باٌؿ اي هی ايؿاؼحى بك چهكه
و  ؾ٠ىجگك اوبلهی، جًها یک چیم اوث پكوأط اوث که ه٭ّىؾ ال ـکك چًیى اوِا٨ی ؾق هىقؾ یک

و ه٘چًیى ه٭ّىؾ ال  الی الله؛ی هكؾم ال قوی آوقؾو به ؾ٠ىت و ؾا٠یاو  كهآو بالگكؾايؿو و بكگكؾايؿو چه
قا بك و یا ؾیگك ؾ٠ىجگكاو اوبلهی آو ةهچًیى اوِا٨ی هؿ٦ گك٨حى ؾیى و ؾ٠ىجی اوث که ٌیػ وبل

 ؾوي ؾاقيؿ. 
اها ایى ش٘بلت و کل٘ات لٌث و ٬بیط و يابهًصاق که وكاوك ج٘ىؽك و ١٘ى و ٠یب و ایكاؾ ال 

های ؼبكی و قاؾیىیی و جلىیمیىو و ویً٘ا و ٌىؾ بلکه به قوايه ها ؼبلِه ي٘یجًها ؾق ؾاوحاو٠ل٘اوث، 
های ... يیم کٍیؿه ٌؿه و گىحكي یا٨حه اوث. ظحی که ؾق والو قولياهه و ؾق ٬الب کاقیکاجىق و جئاجك 

ج٭كیبًا ؾق  ای گٍحه کهگىيهبل٪ ؾاقيؿ، يٍايه گك٨حه و اهك باؼیك کىايی قا که هعٕك الؾواز و ٘
های ؾیى اوبلم با٬ی های ٠كبی وشىؾ ؾاقيؿ، قيگ و بىیی ال هٝاهك و يٍايههعٕكهایی که ؾق وكلهیى

 ي٘ايؿه اوث. 

                                                           
هن به ؼا٘ك هؿ٨ی اوث که ؾيبال و آو به هیاو يیاوقؾه اوث ةظا٨ٛ وبله گكچه ؾق ایى ٬ّیؿه ِكاظحًا او٘ی ال - 2

ي٘ىؾ، ٬ايىيًا ليؿاو ؾق ايحٝاقي بىؾ، لیکى ایًچًیى ؾو پهلى وؽى گ٩حه جا  آو اٌاقه هی کكؾه و چىو به اون ٌیػ ؾق هی
ای اوث که اهكول به و٨ىق ٌاهؿ آو ایًکه هؿ٨ً قا بؿوو هیچ ظىاب په ؾاؾيی هع٭٫ گكؾايؿ. و ایى هکك و ظیله

 هىحین.
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های های گىياگىو و هحًىٞ و ي٘ىيهگىین: هیؿاو چًیى ج٘ىؽكات و اوحهماءات، با ٬الب اها هى هی
ؾاٌحه و ؾق ظیات هىل٘اياو چه ؾق ٤كب جً بالكؾهاو قا ال قاه ؼؿا و ؾ٠ىها ههؽحل٧ آو که به وویله آو

ايؿ، جًها ؾق بكابك ؾ٠ىت اوبلهی ٬كاق گك٨حه -شم آيکه پكوقؾگاق بؿو قظن کكؾه باٌؿ  -و چه ؾق ٌك٪ 
گكؾيؿ و ؾق  و ه٘گی به وىی الله ٠موشل بال هی قوؿ ایى ؾيیا بموؾی به پایاو هی باٌؿ و ه٘یى ؾيیا هی

وحهماءکًًؿگاو اوكا٦ آیًؿ و آيگاه ات ظ٫ اوث که ؾًٌ٘او گكؾهن هیقول ٬یاهث جًها ؾق پیٍگاه ظٕك
یابًؿ و ؾق ایى لهاو ايؿ، ظأك و آهاؾه ؾق شلىی ؼىؾ هیقو، آيچه کىب ي٘ىؾه و ايصام ؾاؾهکاق و لیاؾه

ٌاو چگىيه اوث؛ و ؾق ه٭ابل کىايی که ٌاو به کصا و وكيىٌثؾايًؿ که بالگٍثاوث که ٜال٘او هی
ؾايًؿ که الله ٠موشل بك يّكت و یاقی ایٍاو ٬اؾق و جىاياوث؛ الله ٠موشل هٝلىم وا٬ٟ ٌؿه هیؾق ؾيیا 

ماء ٌىيؿگاو اوث بیاو ی اوحهماء کًًؿگاو و اوحهاي یکی ال هًاٜك قول ٬یاهث قا که ویژهؾق کحاب چیكه
ٜرِ ٱلوَإِذَا ُٗىَِغ ِِف ﴿ ٨كهایؿ: قا به جّىیك کٍیؿه اوث، آيصا که هیي٘ىؾه و آو ٓۡ  طَّ ُٛ َ٘ نَكةَب ثَۡح

َ
وَََلٓ أ

هِٖؾ َوََل يَتََكةَٓءلَُٜن  َٔ ٜۡ ُٙ  ٩٫يَ ُ٘ َٰزِي ـَ َٔ َْۡخ  ٌُ َٕٖ َث ُٓ  ۥَذ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ۡىُِْعٜنَ وَأ ُٕ ۡ ُٙ  ٩٬ ٱل ُ٘ َٰزِي ـَ َٔ ۡخ  ٖۡ َػىٍّ َٔ  ۥَو

 ٍَ ِ ه ْوَلَٰٓ
ُ
َٖ وَأ ِي وَن  ٱَّلٍّ َٓ َخَِٰلُ ٍّ٘ َٛ ٓۡ ِِف َص ُٛ ُٗىَك

َ
ٓواْ أ َْۡىُط وُ  ٭٩َػِِسُ ُٓ دَ ُٛ َٚ ُِعَٜن  ٱنلٍّةرُ ُصٜ ة َؽَْٰ َٛ ٓۡ ذِي ُٚ َو

ثَُٜن  ٮ٩ ة دَُسّؾِ َٛ ِ ُ٘ذٓ ث ُُ ٓۡ وَ ٖۡ َءاَيََِّٰت ُتۡذَلَٰ َقَْۡيُس ٓۡ دَُس َ ل
َ
ُتَ٘ة  ٯ٩خ َٜ ٌۡ َ٘ة ِش َ٘ة َمََْجۡخ َقَْۡي ْ َربٍّ ٜا ُ ًَةل

َِّّي  ة َعٓا ٔا ٜۡ ٍّ٘ة ًَ ة وَإِۡن ُقۡؽَٗة وَإٍِّٗ  ٩َٰوُك َٛ ۡ٘ ِٔ َ٘ة  ۡػؿِۡص
َ
ٓ أ َ٘ة َٜن َربٍّ ُٕ ِ ْ  ُٔ ٱۡػَس ًَةَل  ٱ٩ة َظَْٰ ة َوََل  ٜا َٛ ذِي

ِٜن  ُٕ ِ ّْ ُٙ  ٲ٩دَُس ٍّ٘ة وَ  ۥإٍِّٗ َٔ ٓ َءا َ٘ة ٜلَُٜن َربٍّ ٌُ ٖۡ ِقَجةهِي َح ِ ّٔ َ٘ةنَلَة وَ  ٱۡمىِؿۡ ََكَن وَؿِيي   َٗخ َػرۡيُ  ٱرَۡۡحۡ
َ
َوأ

َِٰۡحِيَ  ٓۡ وَ  ٳ٩ ٱّسٍّ ُٚ ٜ ُٕ َۡؾُت ؿِي ٱَتٍّ َۡ ٓۡ ذِ نَكُٜۡز
َ
َٰٓ أ َٜن  ِقۡؼؿِيًّة َظَّتٍّ ُُ ٓۡ دَۡغَع ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ إِّنِ  ٴ٩َوُكُ٘ذٓ 

 ُٓ ُٛ ۡيُذ ـَ ٜۡمَ َص ُٓ  ٱَۡلَ ُٚ  ۡٓ ُٛ جٍّ
َ
ٓواْ خ ة َضَبُ َٕ ِ ونَ ث ـُ ِ َىةٓن

ٓ ؾوم باق یبكأ که یهًگاه» ]222-202هًىو: ئال٘[ ﴾ٵ٩ ٱّۡ
 ٍهیايؿ ؾق یهكکى که چكأ هايؿیي٘ آياو اویه ؾق یو يىبح یٍاويؿیؼى گىيه چیه ٌىؾ، ؿهیؾه ِىق ؾق

 ٌؽُ ٨بلو به ايحىاب گكیؾ شهاو ؾق كایلٔ پكوًؿیي٘ گكیه٘ؿ ال قول آو و ؾقٓ اوث ٍحىیؼى يصات
و  ا٠٘الٔ یهاؿهیوًص که یکىاي ٓ.مايًؿیگك گكیکؿی ال ه٘ه ؾم آو و ؾق ىثیي کاقگٍا لهیو ٬ب ٩هی٘ا ای

 ١ٙ٬اً  ًاویا ،ٓباٌؿ ؾاٌحه یو اقش ولو ؼؿا یجكالو و ؾقٔ ٌىؾ و اقلًٌ٘ؿ ىیوًگ ٍاو،یآ یىیؾي ا٬ىال
 ٠٘كٔ ًاویا باٌؿ، اقليیو ب کوب ٍاو،یآ یىیؾي و ا٬ىال ا٠٘الٔ یهاؿهیوًص که یو کىاي .قوحگاقيؿ

 ؾولغ آجً یها١ٌله .هايؿ ؼىاهًؿ شاوؾايه ؾولغ و ؾق ايؿي٘ىؾه ايً٘ؿیل قا ٍحىیؼىٓ و باؼحه قا ؼىؾ
-یه بىكٓ و ياالو ٍاویپك ؤ ؿهیکٍ هن ؾق چهكه آو، اویه ؾق و آياو كؾیگیه ٨كا قا ٍاویا های ِىقت

 ؾقو٢ قا هاآو و ٌ٘ا ٌؿیي٘ ؼىايؿه ٌ٘ا بك هى اتیآ هگك:ٓ ؿیگىیه ٍاویبؿ ؼٙاب ؼؿاويؿ. ٔبكيؿ
 كهیچ ها بكٓ بىؾ یه١اِ ايصام ال یياٌ کهٔ ها یبؿبؽحٕ پكوقؾگاقا: ًؿیگىیه پاوػ ؾق ٕؿ؟یؿیياهیه
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 به ى،یا ال ب١ؿٔ و اگك اوقیب كوویب ؾولغ آجً ال قا هإ پكوقؾگاقا .نیبىؾ یگ٘كاه هكؾهاو و ها بىؾ، گٍحه
 ؼؿاويؿٓ. ٔی٠فاب هكگىيه و هىحع٫ّ ٔ بىؾ نیؼىاه وح٘گك ها ن،یبكگٍحٓ گًاهاو و ايصام اویو ٠ّ ک٩ك

 ال یگكوهٓ ایؾي ؾق ؿ،یاکكؾه ٨كاهىي هگك. ٔؿیهگىئ وؽى هى و بإ آو ؾق ؿیبح٘كک: ؿیگىیهٓ ٍاویبؿ
 قظن ىیبهحك و جى ٨كها قظن ها و به ببؽً قا ها په ن،یاآوقؾه ٘اویإ پكوقؾگاقا: گ٩حًؿیه هى بًؿگاو

و  ـکك ٍاو،یا ج٘ىؽك به ٌؿو وكگكم که آيصا جا ؿ،یگك٨حیه ج٘ىؽك باؾ به قا ٍاویا ٌ٘ا .یهىح کًًؿگاو
 که یِبك ؼا٘ك به اهكول هى .و به بىؾ بؿاياو ؿویؼًؿ ٍهیه٘ و کاقجاو بىؾ بكؾه اؾجاوی ال هكا ٠باؾت

 و ؾقٔ امؾاؾه ٌاوپاؾاي ايؿ،ؾاؾه يٍاوٓ اوحهماء ه٘ه آو بكابك ؾقٔ که یو اوح٭اهح ی٘كؾیپا و ايؿکكؾه
 .«و قوحگاقايًؿ ؿگاویقو ه٭ّىؾ به و آياوٓ ام کكؾه ٌاوىیگمیشا بهٍث

ْ  ُٔ ٱۡػَس ًَةَل ...﴿ گىیؿ: ؾق ج٩ىیك ایى آیات هی  ي٠بلهه و١ؿ ِٜن  ٜا ُٕ ِ ة َوََل دَُسّْ َٛ ایى  ﴾ٲ٩ذِي
یى وؽًی اوث که هصكهاو ؾق باب يااهیؿ ٌؿو و وكليً و ـلث و جك بمقگ - پًاه بك ؼؿا -وؽى 

بیايگك ؼٍن پكوقؾگاق  و ایى وؽى ًىيؿ.ٌ یىن ٌؿو ال هك ؼیكی و هبحبل ٌؿو به هك ٌكی هیؤه
 جك ال ٠فاب شهًن اوث. ای وؽثو بكای آياو ٌکًصه ههكباو اوث

ٌاو قا که آياو قا به ٠فاب واِل گكؾايؿ و ال قظ٘ث ؼؿا هعكوم کكؾ، بیاو ي٘ىؾ و وپه آو ظالث
ُٙ ﴿ ٨كهىؾ: ٍّ٘ة وَ  ۥإٍِّٗ َٔ َ٘ةٓ َءا ٜلَُٜن َربٍّ ٌُ ٖۡ ِقَجةهِي َح ِ ّٔ َ٘ةنَلَة وَ  ٱۡمىِؿۡ ََكَن وَؿِيي   َٗخ َػرۡيُ  ٱرَۡۡحۡ

َ
َِٰۡحِيَ َوأ  ٱّسٍّ

گ٩حًؿ: پكوقؾگاقا، ای٘او آوقؾین په ها بیاهكل و به ها قظن ٨كها و جى كوهی ال بًؿگاو هى هیه٘ايا گ ﴾ٳ٩
بهحكیى قظن کًًؿگاو هىحی؛ په آياو هن ای٘او آوقؾه و هن ا٠٘ال ِالط ايصام ؾاؾه و هن ال 

ی٘او ها هبًی بك اپكوقؾگاقٌاو ٘لب آهكلي و قظ٘ث ي٘ىؾيؿ و به قبىبیث الهی و اظىاو ؼؿاويؿ بك آو
-آوقؾو و ؼبك ؾاؾو ال گىحكؾگی قظ٘ث و اظىاو ٨كاگیك وی هحىول ٌؿيؿ. و ایى بك ٨كوجًی و کكيً آو

ها وكوقاو و اٌكا٦ هكؾم بىؾيؿ و ي٘ایؿ. په ایى ها ؾاللث هیها بكای پكوقؾگاقٌاو و هكان و اهیؿ آو
ٓۡ وَ ﴿ ٌ٘ا ای کا٨كاو ٨كوهایه و کن ؼكؾٕ ُٚ ٜ ُٕ َۡؾُت ها قا ها قا به باؾ ج٘ىؽك گك٨حه و آوآو ﴾ِقۡؼؿِيًّة ٱَتٍّ

ٓۡ ﴿ جع٭یك کكؾیؿ و چًاو به ج٘ىؽك ایٍاو ه٥ٍىل ٌؿیؿ که ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ؿِي َوُكُ٘ذٓ 
َۡ ٓۡ ذِ نَكُٜۡز

َ
َٰٓ أ َظَّتٍّ

َٜن  ُُ و چیمی  و ـکك و ٠باؾت هكا ال یاؾجاو بكؾٌاها و به قیٍؽًؿ گك٨حىه٥ٍىل ٌؿو به آو ﴾ٴ٩دَۡغَع
هًاو بىؾ و ایى ٨كاهىٌی ئٌاو به هىؽكه کكؾو هٌؿ ه٥ٍىل ٌؿو ؾتـکك و ٠باکه هىشب ٨كاهىي ٌؿو 

یک ال ایى ؾو ظالث ٨ٔكاهىي کكؾو یاؾ ؼؿا و به ؾاقؾ. په هكآياو قا به اوحهماء و قیٍؽًؿ وا هی
ُٓ ﴿ و آیا شىاقجی باالجك ال ایى وشىؾ ؾاقؾ؟ کًؿ هًاوٓ ؾیگكی قا ج٭ىیث هیئج٘ىؽك گك٨حى ه ُٛ ۡيُذ ـَ إِّنِ َص

ٜۡمَ  ْ  ٱَۡلَ ٓوا ة َضَبُ َٕ ِ هى اهكول به ؼا٘ك ِبك و اوح٭اهحی که بك ٘ا٠ث هى و ؾق بكابك اـیث و آلاق ٌ٘ا  ﴾ث
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ُٓ ﴿ يٍاو ؾاؾيؿ، به آياو پاؾاي ؾاؾم. ُٚ  ۡٓ ُٛ جٍّ
َ
ونَ خ ـُ ِ َىةٓن

آياو بكؾباقی کكؾيؿ جا ایًکه به ایًصا  و ﴾ٵ٩ ٱّۡ
 .2«ؿ...قویؿيؿ و به ي١٘ث پایؿاق و يصات ال شهًن ؾوث یا٨حً

يگاقی و ؼبكيگاقی و قوايه های قولياههؾیًاو و الئیکاو، ه٘ايايی که بك کكویبه يٝك ٌ٘ا آیا بی
ها های اوح١٘اق بك ٔؿ اوبلم و ؾ٠ىجگكاو ای٘او قا ج٩ًیف کكؾه و آوها و ؾویىهؾ٬ث يٝك ي٭ٍهو با  يٍىحه

ؼىايًؿ و آٌىب و ٌك و ٨ىاؾ و ج٩ك٬ه هیگكا جىِی٧ کكؾه و ؾا٠یاِو ٨حًه و و اِىل 1قا اقهابی و جًؿقو
ها ٌاو بىؾه و ایًچًیى آوو و هًملثؤپی وبک و ظ٭یك شلىه ؾاؾو ١٨الیث ایى ؾ٠ىجگكاو و ٌگىيه ؾق ایى

هى الهی ؾيبال ئواق قا بك ٔؿ بًؿگاو هقا ؾق ايٝاق هكؾهاو و کىايی که ایى ظ٘بلت ٌىقیؿه و ؾیىايه
ايؿ ٔو با ایى ظال گیكيؿ، ایى ؾقن ٬كآو قا ٨كاگك٨حه و ؾقک کكؾه هیکًًؿ، به باؾ ج٘ىؽك و اوحهماء  هی

ٌاو ؾهًؿ؟ٓ اها ایى ق٨حاق لٌث و ليًؿهچًیى ق٨حاقی ؾق بكابك ؾ٠ىت اوبلم و ؾا٠یاو آو، ال ؼىؾ بكول هی
 باٌؿ.  های ٬كآيی و يبىی هیجًها ؾلیلً ي٩كت ایٍاو ال ٌكی١ث اوبلهی و ج١الین و آهىله

و هّیبحی که اهكوله بك اهل اوبلم ٘اقی گٍحه و وكالیك ٌؿه، بك اوان ج٭ؿیك اها چًیى ببل 
باٌؿ، جا ایًکه بؿیى وویله بًؿگايً قا بیالهایؿ جا هٍؽُ گكؾؾ که چه کىی بهحكیى  ؼؿاويؿی هی

ها قا ی ؾيیىی پاک گكؾايؿه و آو های ٨كوهایهٌاو قا ال بهكهگىيه ؾقووؾهؿ و جا ایىا٠٘ال قا ايصام هی
اها آيچه پیاهبكاو با ؼىؾ آوقؾيؿ، وبب و ؾلیل »گىیؿ:  هی ؼىؾ بگكؾايؿ. اهام ابى ٬ین  ؼالُ بكای

باٌؿ،  باٌؿ و هكگم ا٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال الله و قوىلً هّیبث و ببل ي٘ی ها ي٘یچیمی ال هّیبث
ؾق ؾيیا و آؼكت به بلکه ا٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال الله ٠موشل و قوىلً جًها و جًها ؼیك و ؼىبی قا 

ايؿ به وبب گًاهاو و  هًايی که به الله ٠موشل و قوىلً ای٘او آوقؾهئؾيبال ؾاقيؿ، لیکى گاهی ه
ها و هٍکبلجی ايؿ ؾچاق هّیبث هایی که ؾق هىیك ا٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال الله و قوىلً ؾاٌحهکىجاهی

هایی گكؾیؿيؿ؛ ها و هٍ٭ثوؽحی هًاو ؾق قول اظؿ و ظًیى ؾچاق هٍکبلت وئکه ه گكؾيؿ ه٘چًاو هی
بیًًؿ، وبب آو ای٘او هًاو ال وىی ک٩اق هیئها و ٔكقها و اـیث و آلاقهایی که هو ه٘چًیى وؽحی

                                                           
 ابى کریك. ،121ٓ-٩1/121ىیك ال٭كآو ال١ٝین ٔ: جيگآ، 1/231جیىیك الکكین الكظ٘ى.. ٔ -2
ها بكؼی ال گاهی ؾق هیاو هىل٘اياو کىايی هىحًؿ که ا٨کاق ٤الیايه و ا٨كا٘ی ؾاقيؿ ٔه٘چىو ؼىاقزٓ که ؾق هىقؾ آو -1

باًٌؿ، اها ش٘بلت ؾیىايه واقی که بك ٔؿ  کًؿ و به ؾقوحی هىحع٫ ایى ـم و يکىهً هی ایى ٩ِات ِؿ٪ پیؿا هی
گیكؾ،  ه٘گی ؾ٠ىجگكاو چه آيکه ِالط اوث و چه آيکه يابکاق قا ؾق بك هیهن گیكؾ، آو ؾا٠یاو الی الله ِىقت هی

ايؿ، کًًؿ که ؾق قاوحای اهىق ایى ؾیى به پا ؼاوحهبلکه بكؼی او٬ات ایى اجهاهات قا هحىشه هّلعاو و هصؿؾايی هی
ًؿ؛ و ایى اجهام کً هّلعاو و هصؿؾايی که بك ا٠ح٭اؾ ول٧ ِالط اهث بىؾه و بك و٫٨ هًهس ٬كآيی و يبىی ظكکث هی

ی اولیى و هه٘حكیى  گكؾؾ هگك با اهرال چًیى اٌؽاِی، ؾق لهكه ليی بك اوان ا٠ح٭اؾٌاو هبًی بك ایًکه ؾیى پیكول ي٘ی
 باٌؿ. ٌاو هیاهؿا٦
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و جًها بؿیى ؾلیل ایًچًیى هىقؾ  باٌؿ ٌاو هىشب ایى اهك هن ي٘یٌاو يبىؾه و بلکه هكگم ای٘اوآوقؾو
ها با٬ی هايؿه، بكکًؿه و ٘حكیى ٌك و بؿی هن که ؾق آوگیكيؿ جا ایًکه ه٘او ک اهحعاو و آلهایً ٬كاق هی

گىيه ه٘چىو ؼالُ ٌؿو ٘بل با آجً و لؾوؾه ٌؿو ٤ًِ آو، کاهبًل پاک و ِا٦ و ٘اهك گكؾيؿ و ایى
 ؼالُ و پاک گكؾيؿ. 

و ایى باٌؿ  ها هییی اوث که ه٭حٕی ٘بٟ و وكٌث آوها ویژگی ها وؾق ي٩ىن ٔهؽحل٧ٓ ؼّلث
باٌؿ، ؼالُ و پاک  هى قا ال آيچه شمئی ال هىشبات ٘بٟ و وكٌحً هیاوث که هئاهحعاو و آلهایٍی 

َص ﴿ ٨كهایؿ: که الله ٠موشل هی گكؾايؿ، ه٘چًاو هی ّعِ َٕ ُ  َوَِلُ َٖ  ٱّللٍّ ِي َعَي  ٱَّلٍّ ٕۡ ْ َوَي ٜا ُ٘ َٔ َٖ َءا َٰىِؿِي  ٱَّۡؽ
و  .«والؾ و جباه يابىؾ قا کا٨كاوو  گكؾايؿ و ؼالُ وكه قا هًاوئه ؼؿاويؿ ًکهیا و جا» ]212آل ٠٘كاو: [ ﴾١٤١
ُ َوَِلَۡبَذِلَ ﴿ ٨كهایؿ: هی ۚٗ وَ  ٱّللٍّ ۡٓ ة ِِف ًُُْٜبُِس َٔ َص  ّعِ َٕ ٓۡ َوَِلُ ة ِِف ُضُؽورُِك َٔ ُ ۢ ثَِؾاِت  ٱّللٍّ ُٓ ُؽورِ َقِْي  ٱلطَّ
 ؿیؾاق هاؾل ؾق که قا آيچه و جا ؿیالهایب ؿیؾاق هاًهیو ؾق که قا آيچه ؼؿاويؿ جا» ]211آل ٠٘كاو: [ ﴾١٥٤

گاه اوثٓ و قالها اوكاق الٔ هاًهیو ؾق بؿايچه و ؼؿاويؿ گكؾايؿ و وكه ؼالُ  .«اوث آ
ى ا٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی ال الله ٠موشل و قوىلً شم شلب ؼیك و ؼىبی به ؾيبال يؿاٌحه و یبًابكا

 .2..«قوىلً شم ٌك و بؿی ؾق پی يؿاقؾ. ه١ّیث و يا٨كهايی ؼؿاويؿ هح١ال و
... گ٘او ها ایى يیىث که ؾق ایى »گىیؿ:  هی - ه٩حی پیٍیى ٠كبىحاو -ابكاهین و ٌیػ هع٘ؿ بى 

ها ٔایٟ گكؾیؿو ؾیى چكا که وبب جىلٗ یا٨حى آو ؛باٌؿ ؾوقاو، اهکاو جىلٗ یا٨حى اهل ٌك و ٨ىاؾ ي٘ی
حی که ؼؿاويؿ هح١ال کىی قا باٌؿ، ظ گكيه ؾیى الله ٠موشل هع٩ىٚ هیو باٌؿ ٔؾق هیاو هىل٘اياوٓ هی

٘او ها ایى يیىث که بكؼی او٬ات اهل با٘ل بك ؾیى کًؿ. و گ قا بك پا ؾاقؾ، ظ٩اٜث و ظ٘ایث هیآو که
ٌاو، ؾق وا٬ٟ آلهایً و اهحعاو اهل ظ٫ و گكؾؾ، اها ایى چیكگی اهل با٘ل و جىلٗ یا٨حى چیكه ي٘ی

 .1«باٌؿ. ها و ٤كوق و ٨كی٩حه ٌؿو اهل با٘ل هیق١٨ث و باالق٨حى ؾقشات آو
 ابى ابكاهین وابى ٬ین  -ایى قهً٘ىؾهای الله ٠موشل و په ال آو يّایط ایى ؾو اهام بمقگىاق باٌؿ که 

ها و ايگیمه و با٠د و ٠اهل ٬ىت و يیكویی بكای کىايی باٌؿ که به ؼا٘ك اـیث و آلاقها و هّیبث -
کىايی که به  ه٘او -ها و هىؽكه ٌؿو و اوحهماِء اوحهماء کًًؿگاو به ؾیى و پیكوايً ها و هٍ٭ثوؽحی

لی الله ١ٔی٧ گٍحه یا ایًکه ؾوث ال ؾق هىیك ؾ٠ىت ا - اظکاهً هلحمم بىؾه و ٨كائًٕ قا به شا آوقؾه
باًٌؿ، په بایىحی که  الگىهای يیکىیی هی ايؿ. بكاوحی که بكای آياو، اِعاب هع٘ؿ ؾ٠ىت کٍیؿه

                                                           
 ٓ شٟ٘: یىكی الىیؿ.1/12: بؿائٟ الح٩ىیك ٔيگا و ؛111 :٩ٌاء ال١لیل، َ -2
 ٓ.٨2/100حاوی و قوائل ٔ -1
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٘ىؾه و با ايصام اواهك الله ٠موشل و قاه ِبك و ج٭ىا پیٍه کكؾه و ؾق بكابك اوحهماء ه١ايؿیِى ٨او٫ ِبك ي
چكا که ایى ؾو ِٔبك و ج٭ىیٓ په ال الله هح١ال ؾو  ؛اشحًاب ال يىاهی ظ٫ وبعايه و ج١الی ج٭ىا پیٍه کًؿ

باٌؿ و به ؼا٘ك اه٘یث ِبك و ج٭ىی اوث  هى ؾق چًیى ٌكایٙی هیئ٠اهل اِلی و اواوی ؾق ذبات ه
ة﴿ ٨كهایؿ: گكؾیؿه، آيصا که الله ٠موشل هیها و٩اقي ی آل ٠٘كاو بؿاو که ؾق آؼك وىقه َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي  ٱَّلٍّ

 ْ ٜا ُ٘ َٔ ْ َءا وا ْ وَ  ٱۡضِبُ ٜا ْ َوَضةثُِؿواْ َوَراثُِؽ ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ ٓۡ ُتۡىُِْعَٜن  ٱّللٍّ ٍُّْس  یکىاي یا» [100ل ٠٘كاو: آ] ﴾٪١٩ََّك
 و اوح٭اهثٓ ؾًٌ٘او ه٭ابل ؾقٔ و ؿیوقل ییبایٌکٓ ٘اتیو ياهبل ٌؿائؿ بكابك ؾقٕ ٔؿیاآوقؾه ٘اویا که
 ًکهیا جا ؿ،یمیبپكه ؼؿآ ؼٍنٔ و ال ؿیآوق ٠٘ل به هكا٬بثٓ ًیؼى ه٘لکث یهكلها الٔ و ؿیکً یؿاقیپا

 .«ؿیٌى قوحگاق
هًاو قا به ِبك کكؾو اهك ي٘ىؾه و آو ٠باقت اوث ال ظالحی که ِبك ئؾق ایى آیه ؼؿاويؿ هح١ال ه»

و  ال: ه٭اوهث کكؾو ؾق بكابك ٘ك٦ ؼّن ؾق هیؿاو ِبك؛ ت اوثقکًًؿه ؾق ؾقوو ؾاقؾ. و هّابكه ٠با
٘لبؿ، ه٘چىو هٍاج٘ه و و ایى ِی٥ه و٬ىٞ ِبك هیاو ؾو ي٩ك قا هی باٌؿ هّابكه بك ولو ه٩ا٠له هی

 هٕاقبه. 
کًؿ، اها  و هكابٙه ٠باقت اوث ال: ذبات ٬ؿم و هبللهث و ا٬اهه ِبك و هّابكه؛ گاهی بًؿه ِبك هی

وقلؾ. و کكؾه و گاهی ؾق ِبك پیٍه کكؾو ه٭اوهث کكؾه و بك آو هكا٬بث ي٘یؾق ِبك کكؾو ه٭اوهث ي
وقلؾ، اها بؿوو ٬ّؿ ج١بؿ با گاهی هن ِبك وقلیؿه و هن بك آو ه٭اوهث کكؾه و هن بك آو هكا٬بث هی

ق٠ایث ج٭ىا؛ لفا الله ٠موشل ؼبك ؾاؾه و بیاو ؾاٌحه که هبلک و ه١یاق ِعث ج٘اهی ایى هىاقؾ، ج٭ىای 
 ٨كهایؿ: قووث که الله ٠موشل هیباٌؿ. ال ایى ىؾه و ٨بلض و قوحگاقی هى٬ى٦ به ج٭ىی هیالهی ب

ْ وَ ﴿ ٜا ٌُ َ  ٱتٍّ ٓۡ ُتۡىُِْعٜنَ  ٱّللٍّ ٍُّْس  ؼؿآ و ؼٍن پكوقؾگاق با هؽال٩ثٔ و ال» [213]الب٭كة:  ﴾١٨٩ ََّك
ٓۡ ِإَون ﴿ كهایؿ:٨و الله ٠موشل هی 2...«ؿیگكؾ قوحگاق که باٌؿ ؿ،یمیبپكه ْ ََل يََُضَُّز ٜا ٌُ واْ َوَتذٍّ دَۡطِبُ

ٓۡ َشۡي  ُٚ ۡيُؽ ََ ًٔ  ۡۗ  با یؾووح الٔ و ؿیکً یبكؾباقٓ و آلاقٌاو ثیاـ بكابك ؾقٔ و اگك» [210ل ٠٘كاو: آ] ﴾...ة
 .«قوايؿیي٘ یايیل چیه ٌ٘ا به آياوٓ ؼائًايه یو ؾًٌ٘ايگٔ یگك لهیظ ؿ،یمیبپكهٓ ٍاویا

 اسالهیسىم: هايؼی دز هسیس دػىت هطلب 
با ه٩هىم ٌاهل و شاهٟ آو،  ی اوحهماء به ٠ًىاو هاي١ی ؾق هىیك ؾ٠ىت اوبلهی  لهؤوؽى گ٩حى ال هى

ه٘چًاو که ؾق هٙلب اول ال ایى ٨ّل بؿاو پكؾاؼحین پیً ال هك اهك ؾیگكی، پكؾاؼحى به اًِا٦ 
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کًًؿ و يیم  ٌی هیقا به ج١ىی٫ ايؿاؼحه و ؾق هىیك آو هايٟ جكا  ٘لبؿ که ؾ٠ىت اوبلهیهؽحل٩ی قا هی
 کًؿ؛ اها هه٘حكیى ایىقا ا٬حٕا هی 2های هؽحل٧ ایٍاو ؾق ایصاؾ ایى هىايٟپكؾاؼحى به اولىب و قوي

 ٠باقجًؿ ال:  ها گكوه

 هؾشکاو:  -0
ؾاٌحى و شلىگیكی ال و بال بكاوحی هٍكکاو ؾق قاوحای هايٟ ٌؿو ؾق هىیك ؾ٠ىت قوىل الله 

ـیل اٌاقه ي٘ىؾ: ها هیکاق بكؾيؿ که ال هیاو آوهای هح١ؿؾی قا به ايحٍاق آو، قوي  جىاو به هىاقؾ 
ْ ﴿ ٨كهایؿ: به وعك و شاؾوگكی؛ الله هح١ال هی ال٧ٓ هحهن کكؾو قوىل الله  ٜٓا ُٚٓ  وََقِضُج ن َصةَٓء

َ
أ

ۖٞ َوًَةَل  ۡٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ِ٘ؾر   َٰىُِؿونَ َّٔ َّۡؽ اٌب  ٱ ؾٍّ ََ  ال یاؾهًؿه نیب که ىیا ال ٌگ٩حًؿ ؾق» [1]َ:  ﴾٤َفََٰؾا َسَِٰعؿ  
٬ك٘بی اهام  .«اوث یؾقو٤گىئ اقیبى شاؾوگك ى،یا: ًؿیگىیه و کا٨كاو اوث آهؿه ٍاویوى به ؼىؾٌاو

ای ال شًه ؼىؾٌاو های شهل و ياؾايی آياو ایى بىؾ که ال ایًکه بین ؾهًؿه.. و ال يٍايه».گىیؿ:  هی 
ی١ًی  ؛گ٩حًؿ: او واظك اوث کا٨كاو هیگىيه بىؾ که ي٘ىؾيؿ و ایى به وىی ٌاو آهؿه، اٜهاق ج١صب هی

ؾهؿ؛ و گ٩حه ٌؿه: با وعكي هیاو پؿق و ی آو ٨كیب هی آوقؾ که هكؾم قا به وویلهکبلهی بك لباو هی
 .1«باٌؿ ايؿالؾ و ؾق اؾ٠ای يبىت کفاب و ؾقو٤گى هی٨كليؿ و هكؾ و ه٘ىكي شؿایی هی

یكی و بالؾاٌحى ال ايحٍاق ؾ٠ىت جكاٌی و شلىگای که هٍكکاو ؾق قاوحای هايٟبٓ ؾیگك ظكبه
ي٘ىؾيؿ که هىعىق بىؾه و شاؾو  قا چًاو جىِی٧ هی اوبلهی به کاق گك٨حًؿ، آو بىؾ که قوىل الله

ُٖ ﴿ ٨كهایؿ: ٌؿه اوث. الله هح١ال هی ۡ ُِٕكَٜن ثِِٙ  ٍَّ ة يَۡكَذ َٕ ِ ُٓ ث ۡقَْ
َ
َٜىَٰٓ  ۦٓ أ ٓۡ ََنۡ ُٚ ٍَ ِإَوۡذ  ُِٕكَٜن إََِلۡ إِۡذ يَۡكَذ

ُٜل  ٌُ ٜنَ  إِۡذ َح ُٕ ِ َْٰ ۡكُعًٜرا  ٱّظٍّ ٍّٔ  بهحكٓ یگكیؾ که هك الٔ ها» ]11وكاء: اإل[ ﴾ڏإِن دَتٍّجُِكَٜن إَِلٍّ رَُصَلا 
و  ًًؿیيٍیه وؽًايث یپا که یهًگاه ؾهًؿ،یه ٨كا گىي جى وؽًاو به یهًٝىق چه به آياو که نیؾايیه

-یهٓ گكیکؿی به یيهاي ٍه،یک٩كپٔ وح٘کاقاو که لهاو آو. کًًؿیه ِعبث یؾقگىٌ هن با که لهاو آو
 کهٔ ؿیکًیي٘ یكویپ یاٌؿه شاؾو هكؾ ال شمٓ ؿیکً یكویپ او ال ها ؿهی٠٭ هن ؾووحاو ٌ٘ا اگكٔ ًؿیگى

 .«ٓايؿواؼحه هؽحل قاو آو کكؾه قؼًه او و هىي ٠٭ل ؾق شاؾوگكاو
وا و بمقگاِو ک٩اق ىای قإقا ال يص ؾق ایى آیه الله هح١ال پیاهبكي هع٘ؿ »ؿ: یگىیه ك یابى کر
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ها ؾق ؾاقؾ که آوآهؿيؿ، ؼبك ؾاؾه و بیاو هیبه يمؾي هی ٬كیً آيگاه که بكای ًٌیؿو ٬كائث قوىل الله
گ٩حًؿ: او هكؾی شاؾو ٌؿه  هی وؽى گ٩حى پًهايی که ؾق هیاو ؼىیً ؾاٌحًؿ، ؾق هىقؾ قوىل الله

 .2«کًؿ ال آو شى ًٌیؿه اوث هی ... بكای او شًی اوث که به وىی او آهؿه و آيچه جبلوتاوث 
گى و هصًىو و کاهى و قا به ٌا٠ك و ؾقو٤ های هٍكکاو، ایى بىؾ که قوىل الله زٓ ال ؾیگك ظكبه

 ٨كهایؿ: و بك ایى اوان اوث که الله ٠موشل هی کكؾيؿهای پیٍیًیاو اوث، هحهن هیا٨ىايهایًکه ٬كآو، 
ؿۡ ﴿ ـُ ٍَ  ٱٗ َ ْ ل ٜا ُب ۡيَه َِضَ ََ َِ َثَٰ ۡٔ

َ
ْ وَََل يَۡكَذِؽيُكَٜن َقبِيَلا  ٱۡۡل ٜا َّْ ٕٓ ٥٘بكیپ یأ» ]3ال٩ك٬او: [ ﴾٩وََغ

 یو و٬ح ؾقو٤گى یو لهاي ىايهیؾ یو گاه ٌؿه شاؾو قا جى یو گاهٔ ليًؿیه هاهرل جى یبكا چگىيه ىیبب
 و هعاشات هباظرات ٭هیو ٘ك قاوث قاه ال لهیوو ىیو بؿ ياهًؿیه ٠كب كی٤ گايگاویب ؿهیؾ نیج١ل

 ؿایپ یقاهٓ ظّصث اویو ب ٭ثیظ٭ شاؾه یوى بهٔ جىايًؿیو ي٘ ٌىيؿیه و گ٘كاهٓ قويؿیه بؿق ؾقوث
 .«ٓؾاقيؿ یي٭ل لعٝه و هك ی٬ىل لهاو و هك ب٘ايًؿ هايؿگاق وؽى کی و بكٔ کًًؿ
کكؾيؿ، ؾق کبلم الله هح١ال ـکك گكؾیؿه، آيصا  قا به ٌا٠ك بىؾو جىِی٧ هی ًکه قوىل الله یم ایو ي 
ٜلُٜنَ ﴿ ٨كهایؿ: هیکه  ٌُ ُٜ٘نِۢ  َوَي ۡ َ٘ة لَِشةِقؿٖ ُمٍّ ذِ َٛ ِ ٜٓاْ َءال ٍّ٘ة ََلَةرُِك ِ ن

َ
 ها ایآ: گ٩حًؿیو ه» ]18الّا٨ات: [ ﴾ڄأ

: آیا ٠باؾت ؼؿایاو و ی١ًی« »ٕن؟یوال قها قا ًیؼى یه١بىؾها ،یاىايهیؾ یوكا چکاههٓ وؽىٔ یبكا
بىؾه، جكک  هاو قا به ؼا٘ك کبلم ایى ٌا٠ك ؾیىايه و هصًىو که ه٭ّىؾٌاو قوىل الله ه١بىؾاو پؿقاو

 .1«کًینکكؾه و قها 
ؼىايؿيؿ، يیم ؾق کبلم الله ٠موشل بؿاو اٌاقه گكؾیؿه قا هصًىو و ؾیىايه هی و ایًکه قوىل الله 

ُٙ ﴿ ٨كهایًؿ: آيصا که هی ٜلَُٜن إٍِّٗ ٌُ ُٜ٘ن   ۥَوَي ۡض َٕ َ   .«اوث ىايهیؾ ١ٙ٬اً  او: ًؿیگىیو ه» ]12ال٭لن: [ ﴾ړل
ؿاو هبحبل ٌؿه بىؾيؿ و ؾلیل های ٬كیً به ؼا٘ك ٌ٭اوجی که بوپه ١٨الیث»گىیؿ: یابى اوعا٪ ه

 آوقؾيؿ ؾاٌحًؿ، ٌؿت گك٨ثها که اوبلم هیو کىايی ال آو ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی بىؾ که با قوىل الله آو 
قا جکفیب  ایٍاو ي٘ىؾه و ایٍاو ؾهاو به بؿگىیی ؾق هىقؾ قوىل الله  و و٩هاء و يابؽكؾاو و ياؾاياِو 

 که قوىل اکكمکكؾه و هىقؾ اـیث و آلاق ٬كاق ؾاؾه و به ١ٌك و وعك و کهايث و شًىو هحهن کكؾيؿ ؾقظالی
که  ٌاو قا با وشىؾیو ٠یب ؾیى ؾاٌث قا پًهاو ي٘یموشل قا اٜهاق کكؾه و چیمی ال آواهك الله ٠ 

ٌاو کًاقه هایو ال بث ي٘ىؾ ٌحًؿ، بیاو کكؾه و آٌکاق هیياقاظث ٌؿه و يىبث به ایى اهك کكاهث ؾا هاآو
ي٘ىؾ، اها الله ٠موشل ایى اوِا٦ قا ال  ٌاو، ؼىؾٌاو قا يیم جكک هیو به ؼا٘ك ک٩ك وقلیؿو گك٨حه
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ِؿۡ ﴿ پیاهبكي ي٩ی کكؾه و ٨كهىؾ: َّ ٍُٜ٘ن  وََؾ ٖٖ َوََل َُمۡ ٍَ ثَِسةِٚ ِ ِخ َرّب َٕ َٗخ ثِِ٘ۡك
َ
ةٓ أ َٕ  ]13الٙىق: [ ﴾ٽَذ

  .2«ىايهیؾ و يه یبگىئی٤ يه پكوقؾگاقت و هكظ٘ث ل٧ٙ پكجى ؾق جى بؿه، و ايؿقل پًؿٓ ٬كآو به قا هكؾهاؤ»
ؾاٌحى م به ایى اجهاهات بىًؿه يکكؾه و هاي١ی ؾیگك ؾق هىیك ٠ؿم ايحٍاق ؾ٠ىت و بالیؾٓ هٍكکاو ي

و ایًباق ال قاه اوحهماء و ج٘ىؽك و هیاهى بكپا کكؾو به هًگام ًٌیؿو ٬كآو  هكؾم ال پفیكي آو جكاٌیؿيؿ
ٍَ  َوَيۡطَ٘فُ ﴿ ٨كهایؿ: هیالىبلم والّبلة٠لیهپیاهبكي يىض واقؾ ٌؿيؿ، الله هح١ال ؾق هىقؾ  ُّۡىْۡ ة َمؿٍّ  ٱ َٕ َوَُّكٍّ

 ِِٙٔ ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ  
 
ة تَۡكَؼُؿوَن َقِؼُؿواْ  ۦَقَْۡيِٙ َمَل َٕ ََ  ۡٓ ٍّ٘ة وَإٍِّٗة نَۡكَؼُؿ ُِٔ٘س ِٔ  ْ ۚٗ ًَةَل إِن تَۡكَؼُؿوا ُٙ ۡ٘  ﴾چِٔ

 یو کًاق ال او ٬ىم اٌكا٦ ال یگكوه که لهاو هك. ٌؿ یکٍح واؼحى کاق ايؿق ؾوث يىض» ]11هىؾ: [
. اوث لؾه وكي به. اوث ٌؿه ىايهیؾ: گ٩حًؿیو ه ؿيؿیؼًؿیو هٔ کكؾيؿیه هىؽكه قا او گفٌحًؿ،یه
 اگك: گ٩ث یهٓ و ؾاؾیه پاوػ ٍاویبؿ هن يىضٕ اوث کكؾه ٍهیپ قا یو يّصاق اوث گ٩حه کجك قا ی٥٘بكیپ

 امیپ ال ٌ٘ا یؼبكیب ال اهكول. ٔنیکًیه هىؽكه قا ٌ٘ا گىيه ه٘او هن ها ؿ،یکًیه هىؽكه قا ها ٌ٘ا
 .«ٓنیًیيٍیه ج٘ىؽكجاو به گكؾؾیه كجاویبايگیگك که یو ٠فاب ٌکًصه وبب به و ٨كؾا نیؼًؿیه یآو٘اي

َٖ  َوًَةَل ﴿ ٨كهایؿ: ؼبك ؾاؾه و هی و ال پیاهبكي هع٘ؿ  ِي ََٰؾا  ٱَّلٍّ ْ َِّف ٜا ُك َٕ ْ ََل تَۡك ۡؿَءانِ َزَىُؿوا ٌُ  ٱّۡ
ْ وَ  ا ٜۡ َّۡن ٓۡ َتۡنُِْجَٜن  ٱ ٍُّْس  ٨كا ٬كآو ىیا به گىي: ًؿیگى یهٓ گكیه٘ؿ بهٔ کا٨كاو» ]٨18ّلث: [ ﴾ٺذِيِٙ ََّك

 و هصال يًٍىيؿ قا ٬كآو هن هكؾهاو جأ ؿیکً و شًصال و شاق یوكائ اوهی آوٓ جبلوت هًگامٔ و ؾق ؿیيؿه
 .«ؿیگكؾ كولیپ ٌ٘آ و ٌىؾ گك٨حه ٍاویا ال آو نیه٩اه ؾقباقه ٍهیايؿ

ي٘ىؾيؿ که ال ٬كآو ا٘ا٠ث  ی١ًی کا٨كاو ؾق بیى ؼىؾ یکؿیگك قا جىِیه هی»گىیؿ: یه ك یابى کر
و چىو ٬كآو جبلوت گكؾیؿ، بؿاو گىي يؿهًؿ و ایى ٬ىل هصاهؿ  هلحمم يگكؾيؿکكؾه و به اواهك آو ي

ْ وَ ﴿ ٨كهایؿ که هٍكکاو گ٩حًؿ:باٌؿ. و ایًکه ؼؿاويؿ هح١ال هی هی ا ٜۡ َّۡن ی١ًی با ِىت لؾو و شك و  ﴾ذِيِٙ  ٱ
٬كآو قا  ؛ و چىو قوىل الله بعد و شؿال بك پا کكؾو به هًگام جبلوت ٬كآو جىوٗ قوىل الله

  .1«ها بىؾو ایى ٠٘لکكؾ آوؾاؾ کكؾيؿ ٬كیً چًیى واکًٍی ال ؼىؾ يٍاو هیجبلوت هی
باٌؿ که شم به آهیؽحه ٌؿو  هایی ٠اقی ال هكگىيه ظصث و ؾلیل هیها، قوياها ج٘ام ایى قوي

 ايصاهؿ. ِؿاها و وؽًاو لٌث و بیهىؾه و ؾق هن و بك هن ِعبث کكؾو ي٘ی
، آو بىؾ که جبلي ؾاٌحًؿ جا پیكواو ؾ٠ىت قا ال بؿاو هح٘ىک ٌؿيؿهایی که هٍكکاو وٓ ال ؾیگك ظكبه

ٌاو قا ؾق قول ؾاؾيؿ که گًاهاو و اٌحباهاتها و٠ؿه هیپیكوی ؾ٠ىت بال ؾاٌحه و ؾق ایى قاوحا به آو
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َٖ َوًَةَل ﴿ ٨كهایؿ: گیكيؿ، الله هح١ال هی ٬یاهث ٔاگك وشىؾ ؾاٌثٓ بك ٠هؿه هی ِي َٖ  ٱَّلٍّ ي ِ ْ لَِّلٍّ َزَىُؿوا
ٜاْ  ُ٘ َٔ ْ َءا ٜا ٓۡ  ٱدٍّجُِك ِۡ َػَطََٰحَُٰس ِٕ َ٘ة َونۡلَۡع و  قاه ال: ًؿیگىیه هًاوئه به کا٨كاو» ]21ال١ًکبىت: [ ﴾...َقبِيَْ

 ها قاآو ثیهىئول بىؾ، اویه ؾق یو کحاب و ظىاب میقوحاؼ و اگكٔ ؿیکً یكویپ ها ىیو آئ و هکحب قوي
کا٨كاو ایى وؽى قا »گىیؿ:  هی ؿ ٬ٙب یو« ٕنیكیگیه ٠هؿه به قا ٌ٘ا گًاهاو و ١ٙ٬اً ٓ نیكیپفیه

های هٍحكک و گ٩حًؿ، هبًی بك ایًکه آياو ؾیه گكی پیٍیى ؼىؾ هیبیًی ٬بیلهبا شهاو بكای ه٘گاهی 
گك٨حًؿ،  ها قا یکایک ٬بیله به ٠هؿه هیها و هىئىلیثو ؾیه های هٍحكک ؾق هیاو ٠ٍیكه ؾاٌحًؿهىئىلیث

بكؾيؿ که آياو کی٩ك ٌكک وقلیؿو و ايبال ؾقوث کكؾو بكای ؼؿاويؿ هح١ال ال وىی ؾیگكاو قا یگ٘او ه
-بیًی ٬بیلهجىايًؿ بك٠هؿه گیكيؿ. و ایٍاو قا ال ومای آو بكهايًؿ و ه١ا٦ ؾاقيؿ. گفٌحه ال ایى شهاوهی

و ٘ىق کلی به بالی گكی، ٬ّؿ هىؽكه کكؾو و قیٍؽًؿ قا يیم ؾاٌحًؿ و ؾاوحاو وما و شمای آؼكت قا به 
 :٨كهایؿ قا هكؾوؾ ؼىايؿه و هیها قؾ لؾه و آووكایی آواها ؼؿاويؿ شباق بك ایى یاوه .2«گك٨حًؿ ج٘ىؽك هی

ۖٞ َوَّحُۡس ﴿ ۡٓ ِٛ ِ ةل ٌَ ۡث
َ
َف خ ٍّٔ ةَلا  ٌَ ۡث

َ
ٓۡ َوخ ُٛ َ ةل ٌَ ۡث

َ
ٍّٖ خ ُِْٕ َٜۡم  َٔ َوََلَۡع ٍّٖ يَ حِ ُْ َٕ ٌَِّۡحَٰ وَن  ٱ ْ َحۡىََتُ ٜا ة ََكُٗ ٍّٕ  ﴾٭َخ

 بك ا٨موو قا یگكیؾ ىیوًگ یو باقها کًٍؿیه ؾوي بك قا ؼىؾ ىیوًگ یباقها آياو» ]21ال١ًکبىت: [
 باق ال ًکهیا بؿوو اوث، گكاویؾ یوالگ٘كاه هکا٨ات که کًٍؿیه ؾوي بكٔ ؼىؾٌاو ىیوًگ یباقها

 یو ؾقو٤هائ ا٨حكاها ؾقباقه ٍاویا ال اهثی٬ قول و ؾقٓ باٌؿ ٌؿه کاوحه یمیچ هن ٌؿگاو گ٘كاه گًاهاو
 .«ٌىؾیه ؿهیپكو با٨ًؿیه بهن که

ها و هها و ؾویىها و يیكيگهٍكکاو ؾق هباقله با ؾ٠ىت، کیؿ و هکك و ظیله یهاهـٓ ال ؾیگك قوي
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ: کٍیؿيؿ، الله هح١ال هی هی هایی بىؾ که بكای قوىل الله ي٭ٍه ِ ُؿ ث ُُ ٕۡ َٖ ِإَوۡذ َح ِي  ٱَّلٍّ

ْ َِلُۡثجُِذٜكَ  ُؿ  َزَىُؿوا ُُ ٕۡ ُؿوَن َوَي ُُ ٕۡ ۡو َُيۡؿُِصَٜكۚٗ َوَي
َ
ُذَُْٜك أ ٌۡ ۡو َح

َ
ۖٞ أ ُ ُ وَ  ٱّللٍّ َٖ َػرۡيُ  ٱّللٍّ ُِؿِي َؿَٰ

ّۡ  ﴾پ ٱ
 به قا جى که ؿيؿیکٍیه ي٭ٍه جى ؾقباقه کا٨كاو که قا یهًگاهٓ اوقیب ؼا٘ك بهٕ ٥٘بكیپ یأ» ]10ي٩ال: األ[

 ؿيؿیکٍیه و ي٭ٍه ؿيؿیٍیايؿیه چاقه آياو. کًًؿ كوویبٓ هّکه ٌهك الٔ ًکهیا ایو  بکًٍؿ ای ٩کًًؿیب ليؿاو
 یوال چاقه و كیجؿبٓ ٍاویا یو ببل ٌك ال جى يصات یبكا هنٔ و ؼؿآ بكوايًؿ و ببل ٌك جى به چگىيه کهٔ
 .«اوث وال چاقه ىیبهحك و ؼؿاويؿ کكؾیه

اٌاقه ؾاقؾ آيگاه که ؾوق هن شٟ٘  1ةوا و بمقگاو ٬كیً ؾق ؾاقالًؿوإى آیه به اشح٘اٞ و گكؾه٘ایی قیا

                                                           
 ٓ.1/1111ٔ ٨ي ٜبلل ال٭كآو -2
ٌاو و هکايی بكای هٍىقت بلض اهىق هیاو ٬كیً بًا کكؾه بىؾبى کبلب به هًٝىق اِ يهکايی بىؾ که ٬ّ ةالًؿو ؾاق -1
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ها گ٩حًؿ: او قا ليؿايی کكؾه و هعکن ببًؿیؿ. جّ٘ین بگیكيؿ، بكؼی ال آو ؿ جا ؾق هىقؾ قوىل ؼؿا ٌؿي
ی١ًی جى قا به ليؿاو بی٩کًًؿ و  ؛له اٌاقه ؾاقؾؤبؿیى هى ﴾َِلُۡثجُِذٜكَ ﴿ و ایى کبلم الله ٠موشل که ٨كهىؾيؿ:

و  قا ال هکه اؼكاز کًًؿ ایٍاوقا جب١یؿ کكؾه و  ك به آو ؾاٌحًؿ که قوىل الله ها يٝببًؿيؿ؛ و بكؼی ال آو
ۡو َُيۡؿُِصَٜكۚٗ ﴿ ه٘یى اوث ه١ًای کبلم الهی که ٨كهىؾيؿ:

َ
ای ها گ٩حًؿ: ال هك ٬بیله؛ و بكؼی ال آو﴾أ

٬بائل پكاکًؿه شىايی قا بكای کٍحى او جٍىی٫ کكؾه و بكگمیًًؿ جا ایًکه بؿیى جكجیب، ٬حلً ؾق هیاو ج٘اهی 
و ایى ه٘او کبلم الهی اوث که  ًؿ اؾ٠ای ؼىيؽىاهی و ايح٭ام کًًؿهاٌن يحىايگىيه ٬ىهً بًیگكؾؾ و ایى

ُذُْٜكَ ﴿ ؾق ایى آیه بؿاو اٌاقه گكؾیؿه اوث: ٌۡ ۡو َح
َ
  .2«﴾أ

  بكپیاههایی که آياو ؼىابً قا بكای ها و ؾویىهاها ؼؿاويؿ هح١ال پیاهبكي قا ال کیؿ و هکك و ظیله
اي اشاله هصكت ؾاؾ که ؾق هحىو ظؿید و کحب و به ٨كوحاؾه ه بىؾيؿ، يصات ؾاؾه و ظ٩اٜث ي٘ىؾؾیؿ

 له به ج٩ّیل پكؾاؼحه ٌؿه و اهكی آٌکاق و وأط اوث؛ؤویكت بؿیى هى
آقی ال ه٘او ابحؿای ٜهىق ؾ٠ىت ؾق هکه، پیىوحه و بؿوو ايؿک جى٩٬ی هٍكکاو بك ٔؿ ؾ٠ىت و  

های هٍكکاو بك ٔؿ ؾ٠ىت و ِاظب آو ِاظب آو ؾق جبلي بىؾه و هىحًؿ و اهكوله يیم ؾ٠ىت با جبلي
كکاو پیً های هٍو ا٨حكاءليی اتو اهكوله يیم هٍكکاو ه٘او اجهاه کًؿ شه بىؾه و ؾوث و پًصه يكم هیهىا

کًًؿ با ایى ج٩اوت که ایًباق ایى  ي٘ىؾيؿ، هٙكض هی ها هٙكض هیهایی که آوال ؼىؾ قا ؾق ه٘او ٬الب
ای که گىيهپكؾاليؿ، بها هیووایل هؿقو هًحٍك کكؾه و بؿاو ها قا با اوح٩اؾه الا٬ؿاهات و ؾقو٤پكؾالی

اقویی با ؾ٠ىت يٝكی بی٩کًؿ و يیم چىو کىی ؾق ایى ٠ّك و لهاو به ق٨حاق و ٠٘لکكؾ هٍكکاو ؾق قوی
یابؿ که هك ؾو ق٨حاق ال ای کًؿ، ؾقهیق٨حاق و ٠٘لکكؾ هٍكکاو پیٍیى قا هٙال١ه کكؾه و هیاو ایى ؾو ه٭ایىه

اْ ثِِٙ ﴿ گیكيؿ: یک هًبٟ وكچٍ٘ه هی ٜۡ َٜاَض دَ
َ
ٜۡم  َؼةُمَٜن  ۚۦٗ خ ًَ ۡٓ ُٚ  ِۡ  گكیه٘ؿ هگك» ]11الفاقیات: [ ﴾ڕثَ

 ٠٘ل وظؿت و ٠اهلٔ ًؿیايگكی٥٘ هكؾهاو آياو بلکه يه،ٕ ايؿ؟کكؾه و٩اقيٓ یوؽً ىیچً گ٩حى بهٔ قا
  .«ٓاوث ٌاویايگكی٥٘ دیؼب واظؿ هیقوظ ه٘او ٍاویا

و بك قاه  گمیؿ و ا٠كاْ ي٘ىؾ و قوی گكؾايؿ ى واشب اوث که ال کیؿ و هکكهای هٍكکاو ؾوقییبًابكا
ُ وَ ﴿ های بىیاقی آهاؾه ي٘ىؾ.ا و ياقاظحیهؾ٠ىت هكا٬بث و هىاٜبث ي٘ىؾه و ؼىیٍحى قا بكای وؽحی  ٱّللٍّ

 ِ ۡمؿِه
َ
َٰٓ أ ۡزَثَ  ۦََغٌِّت لََعَ

َ
ٍّٖ أ َٜن  ٱنلٍّةِس َوَؾَِٰس ُٕ و  كهیچ ؼىؾ کاق بك ؼؿا» ]12ىو٧: ی[ ﴾ٵََل َحۡكَْ

 .«ؾايًؿیي٘ٓ قا كيیجؿب و ل٧ٙ ظک٘ث یایؼ٩أ هكؾم ٍحكیب یول اوث، هىّلٗ
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 يصاسی( صًف دوم: اهل کحاب )یهىد و  -4
های آياو ؾق هىیك جكاٌیاؼیك ايؿاؼحى ايحٍاق اوبلم و هايٟهای یهىؾیاو ؾق به ج١ىی٫ و جابحؿا به قوي

 پكؾالین: ؾ٠ىت هی
ٌاو، اوبلم آوقؾو بكؼی ال ٠ل٘ای های آياو ؾق قاوحای ایى هؿ٦ ٌىم و يعهال٧ٓ یکی ال قوي

و ال »گىیؿ:  م و ؾیًً بىؾ. ابى اوعا٪ هییهىؾ ال قوی ي٩ا٪ و اوحهماء و ج٘ىؽك کكؾو پیاهبك اوبل
ش٘له ٠ل٘ای یهىؾ که هًا٨٭ايه به اوبلم پًاه آوقؾه و ه٘كاه هىل٘اياو واقؾ آو ٌؿه و اٜهاق اوبلم ي٘ىؾيؿ 

ًی٧ و ي١٘او بى او٨ی بى ٠٘كو و  که هًا٫٨ بىؾيؿ، ال ٬بیلهؾقظالی ی بى ٬یً٭اٞ ٠باقجًؿ ال: و١ؿ بى ظ 
ّیث، ه٘او که ؾق بالاق بًی٠ر٘او بى او٨ی و لیؿ بى  شًگیؿ؛ و لیؿ  ٬یً٭اٞ با ٠٘ك بى ؼٙاب اللُّ

بكؾ که  اؼباق آو٘او به وىی او گن ٌؿ، گ٩ث: هع٘ؿ گ٘او هی کىی بىؾ که چىو ٌحك قوىل الله 
... و ؼبك آيچه لیؿ بى اللّیث ایى ؾٌ٘ى ؼؿا گ٩حه بىؾ، ؾايؿ ٌحكي کصاوثٕ که ي٘یآیؿ، ؾقظالیهی

گاه ي٘ىؾ ... و الله هح١ال، پيالل ٌؿ  هبك قوىل الل  ... و قوىل الله یاهبكي قا ال هکاو ٌحك آ
گاه هیه ٨كهىؾيؿ: وىگًؿ به الله هى شم آيچ و ؼؿاويؿ  ؾايني٘ایؿ، ي٘ی قا که ؼؿاويؿ هح١ال هكا ال آو آ

گاه ي٘ىؾه اوث هح١ال و آو ؾق ٨بلو جًگه اوث که ا٨ىاقي بك ؾقؼث پیچیؿه ٌؿه و او  هكا ال هکاو ٌحك آ
ای قا ال ظكکث بالؾاٌحه اوث، په گكوهی ال هىل٘اياو به آيصا ق٨حه و ٌحك قا ؾق ه٘ايصا و به ه٘او گىيه

 .2«جىِی٧ کكؾه بىؾيؿ یا٨حًؿ که قوىل الله 
کاق بكؾيؿ، آو بىؾ که ٬ّؿ به هایی که یهىؾ ؾق به ج١ىی٫ ايؿاؼحى يٍك اوبلم به بٓ ال ؾیگك قوي

لىبا و ٠بؿالله بى أک١ب بى »گىیؿ:  قا ي٘ىؾيؿ؛ ابى اوعا٪ هی ٨حًه ايؿاؼحى قوىل الله   ِ وؿ و ابى 
ِىقیا و ٌان بى ٬یه به یکؿیگك گ٩حًؿ: بیاییؿ با هن يمؾ هع٘ؿ ق٨حه و ٌایؿ که او قا ؾق هىقؾ ؾیًً به 

-ق٨حه و گ٩حًؿ: ای هع٘ؿ، جى هی یکؿیگك يمؾ قوىل الله  ٨حًه ايؿالین، لیكا او هن بٍكی اوث؛ په با

ًین، یهىؾ ال جى پیكوی ؼىاهؿ و چىو ها ال جى پیكوی ک ل٘ا و اٌكا٦ و بمقگاو یهىؾ هىحینؾايی که ها ٠
هاو ؼّىهحی اوث، آیا ؾايی که هیاو ها و بكؼی ال ٬ىمو يیم هی کكؾ و یهىؾ با ها هؽال٩ث يؽىاهؿ کكؾ

قا ؾق هیاو ؼىؾ ظاکن و ؾاوق ٬كاق ؾهین و جى به ي٩ٟ ها ٬ٕاوت کًی و ؾق ه٭ابل، ها به جى  پفیكی که جىي٘ی
وقلیؿه و ؾوث قؾ بك ٌاو ابا ی ٌىم ال ایى ؼىاوحه ای٘او آوقؾه و جى قا جّؿی٫ کًین؟ اها قوىل الله 

 .1«ٌاو يهاؾيؿی ویًه
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، آو بىؾ که واقؾ اوبلم ٌؿه و وپه به های یهىؾ ؾق قاوحای شلىگیكی ال يٍك اوبلمزٓ ال ؾیگك ظكبه
ک٩ك ؼىیً بالگكؾيؿ. آيصا که گكوهی ال یهىؾیاو گكؾ هن آهؿه و گ٩حًؿ: بیاییؿ ِبعگاه بك آيچه بك 

ها کا٨ك ٌؿه و ک٩ك وقلین، جا هع٘ؿ يالل ٌؿه و اِعابً، ای٘او آوقین و چىو ٌب ٨كا قویؿ، بؿاو
ها هن ه٘چىو ها به ٨حًه ايؿاؼحه و هحململ کًین، ٌایؿ آو ٌاوگىيه هىل٘اياو قا ؾق هىقؾ ؾیىایًکه ایى

 ها يالل ٨كهىؾ:گىيه بىؾ که الله ٠موشل ایى آیات قا ؾق هىقؾ آو٠٘ل کكؾه و ال ؾیى هع٘ؿ بالگكؾيؿ؛ ایى
﴿ َِ ۡٚ

َ
أ َُِتَٰتِ  َيَٰٓ ْۡبُِكَٜن  ٱّۡ َٓ دَ ِ ِ  ٱۡۡلَيٍّ ل ِِ ث َّۡبَِٰؽ َٜن  ٱ ُٕ َٜن  ٱۡۡلَيٍّ َودَۡسُذ ُٕ ٓۡ َتۡكَْ ُٗذ

َ
ةٓنَِىح   َوًَةَّخ ڧَوأ ؼٍّ

 ِِ ۡٚ
َ
ٖۡ أ ِ َُِتَٰتِ ّٔ ِ  ٱّۡ  ث

ْ ٜا ُ٘ ِٔ ِيٓ َءا ٗـَِل لََعَ  ٱَّلٍّ
ُ
َٖ أ ِي َٙ  ٱَّلٍّ ْ وَۡص ٜا ُ٘ َٔ ةرِ َءا َٛ ْ وَ  ٱنلٍّ ٓۡ  ۥَءاِػَؿهُ  ٱۡزُىُؿٓوا ُٛ ٍّْ ََّك

و  ؿیکًیه و کح٘ايً ؿیمیآهیه با٘ل با قا ظ٫ چكإ کحاب اهل یا» ]11-12آل ٠٘كاو: [ ﴾ڨيَؿِۡصُكَٜن 
 کحاب اهل ال ی؟ ش١٘ٓىثیچ یکاق ىیچً بكابك ؾق ؼؿا و ٠فاب ٠٭اب کهٔ ؿیؾايیه ٌ٘ا که آو ظال

 اویپا و ؾق ؿیاوقیب ٘اویا قول آ٤ال ؾق اوث، ٌؿه يالل هىل٘اياو بك بؿايچه: گ٩حًؿٓ ؼىؾ ٍاویه٘ک بهٔ
 .2«بكگكؾيؿٓ آو و ال يکًًؿ یكویپ ٬كآو الٔ ؿیٌا جا ؿ،یٌى کا٨ك بؿاو قول

و ٬ّؿ و يیث یهىؾیاو ال چًیى ق٨حاقی، ٠یبصىیی و ایكاؾ و پاییى آوقؾو اقلي و هکايث و هًملث  
بكؾيؿ، بىؾ؛ اها ایى ؾیى و هحىشه واؼحى ؾیگكاو به ي٭ُ و ٠یبی که یهىؾیاو ؾق هىقؾ ایى ؾیى گ٘او هی

ُٓ ... ﴿ باٌؿ. ها هیالله ٠موشل ظىابكن آو َٖ وََقَيۡكَْ ِي ُِْجَٜن  ٱَّلٍّ ٌَ َْٖت يَ٘ ٌَ ٘ ُٔ يٍّ 
َ
ْ أ ٜٓا ُٕ  ﴾٢٢٧َؿَْ

 ٌاوو وكيىٌث کصا به ٌاوبالگٍث که ؾايىث ؼىاهًؿ کًًؿیه وحن که یو کىاي» ]111ال١ٍكاء: [
 .«ٕٕاوث چگىيه

لؾيؿ، الله هح١ال  ؾٓ یهىؾیاو يیم به ایى ه٭ؿاق اکح٩ا يکكؾه و ؾوث به ج٘ىؽك و اوحهماء قوىل الله 
ٍَ ثِِٙ ﴿ ٨كهایؿ: هی ِ ٓۡ ُيَّي

َ ة ل َٕ ِ َٜۡك ث ُ ِإَوَذا َصةُٓءوَك َظيٍّ ٜۡ  ٱّللٍّ َ ٓۡ ل ُٗىِكِٛ
َ
ٜلَُٜن ِِفٓ أ ٌُ َ٘ة  ََل َوَي ُب ُ ُحَكّؾِ ة  ٱّللٍّ َٕ ِ ث

ۖٞ وَجِۡئَف  ة َٛ َج ٜۡ ُٓ يَۡطَْ ٍّ٘ َٛ ٓۡ َص ُٛ ۚٗ َظۡكُج ُٜل ٌُ َِٕطريُ َج ۡ آیًؿ جى قا  که يمؾ جى هی و هًگاهی» ]1ال٘صاؾلة: [ ﴾٨ ٱل
گىیًؿ: چكا الله  و ؾق ؾل ؼىؾ هی آو جى قا جعیث و وبلم يگ٩حه اوث عیّحی گىیًؿ ٔبا کل٘اجیٓ که الله باج

ٌىيؿ، په  ها کا٨ی اوث، به آو واقؾ هی شهًن بكای آو کًؿ؟ گىیین ٠فاب ي٘ی ها قا به ٔکی٩كٓ آيچه هی
 .«ٔآوٓ بؿ ٔوكايصام وٓ شایگاهی اوث

ؾهؿ، ال قوی اوحهماء و هاو کی٩ك ي٘یهایها قا به ؼا٘ك گ٩حه گ٩حًؿ: په چكا ًکه با ؼىؾ هییو ا 
و  «افسام ظؾقک»گ٩حًؿ: ای ؾیگك وبلم کكؾه و هیگىيهقا ب ج٘ىؽك بىؾ، آيصا که قوىل الله 
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 بىؾ، ٔوال١یاـ باللهٓ  گىيه وبلم کكؾو، هكگ ٨كوحاؾو بك قوىل الله ه٭ّىؾٌاو ال ایى
ٜۡ ﴿ ...»گىیؿ:  هی   او٘ی٬ َ ُبَ٘ة  ََل ل ُ ُحَكّؾِ ۚٗ  ٱّللٍّ ُٜل ٌُ ة َج َٕ ِ ی١ًی: چكا ؼؿا ها قا به ؼا٘ك يصىاهای  ﴾ث

و ایى قا ال باب ج٘ىؽك و اوحهماء  کًؿ م کكؾو هكجکب ٌؿین، کی٩ك ي٘یهفهىم یا جعكی٩ی که ؾق اهك وبل
 .2«گ٩حًؿ هی

گ٩حًؿ:  هی ایٍاوای ؾیگك هىقؾ اوحهكاء و ج٘ىؽك ٬كاق ؾاؾه و به گىيهقا ب ه٘چًیى قوىل الله 
« قا٠ًا»آوقؾيؿ که ه٭ّىؾٌاو ال گ٩حى و ایًچًیى ایى جىهن قا ؾق هیاو هىل٘اياو به وشىؾ هی« قا٠ًا»

ها ال ایى کل٘ه، جًها ؾًٌام که ه٭ّىؾ آوباٌؿ، ؾقظالی ها هیبؿاو جىشه و گىي کكؾو قوىل الله 
ه١ًای ياؾايی ؾق يٝك  ی ق٠ىيه به ا ال هاؾهق« قا٠ًا»ی  چكا که آيها ؾق وا٬ٟ کل٘ه ؛بىؾ ؾاؾو به قوىل الله

 گ٩حًؿ. هی به قوىل الله  شهثقا ال ایى ؾاٌحه و آو
ای بىؾ که یهىؾ ال باب اوحهماء و ؾًٌام ؾق هىقؾ قوىل کل٘ه« قا٠ًا»آو »گىیؿ:  هی ابى شكیك 

 .1«بكؾيؿ به کاق هی الله 
ؼیك ايؿاؼحى و بالؾاقی و شلىگیكی ؤىی٫ و جهایی که يّاقی ؾق قاوحای به ج١ها و ؾویىهاها ال قوي

لىه قا واقويه ش ال يٍك ؾ٠ىت اوبلهی به کاق گك٨حًؿ، یکی آو بىؾ که جبلي ؾاٌحًؿ جا ٠٭یؿه اوبلهی 
، آيگاه که ٠ل٘ای یهىؾ و يّاقی اهل يصكاو يمؾ يقا٨ٟ ال٭كٜ بىأ.. و ».گىیؿ:  ؾهًؿ، ابى اوعا٪ هی

ي٘ىؾ، گ٩ث: ای هع٘ؿ،  ها قا به وىی اوبلم ؾ٠ىت هیآو الله گكؾ آهؿه بىؾيؿ و قوىل قوىل الله 
کًًؿ؟ و  ؼىاهی که جى قا ٠باؾت کًین، آيچًاو که يّاقی، ٠یىی بى هكین قا ٠باؾت هیآیا ال ها هی

ٌؿ، گ٩ث: یا ایًکه ای هع٘ؿ ٠باؾت ؼىیٍحى قا ال  هكؾی يّكايی ال اهل يصكاو که بؿو قئیه گ٩حه هی
 ؼىايی؟ یا ش٘بلت ٌبیه ایى گ٩ث. ىی آو ها قا ٨كا هیؼىاهی و به وها هی

بكم به ؼؿا ال ایًکه ٤یكالله قا ٠باؾت کًن یا ها ٨كهىؾيؿ: پًاه هیؾق پاوػ بؿاو په قوىل الله 
ایًکه به ٠باؾت ٤یكالله اهك کًن، هكگم الله ٠موشل ها قا بكای ایى اهك هب١ىخ يکكؾه و هكا بؿاو اهك يکكؾه 

 .1«اوث
ی  ا با ٠٭یؿهگىيه ه٭ّىؾ و هكاؾٌاو ال ج٘ام ایى هىاقؾ، آو بىؾ که ٠٭یؿه ِا٦ و پاک جىظیؿی قو ایى

قا ؼؿا  الىبلم٠لیهه يّاقی هبًی بك ایًکه ٠یىی ی جىظیؿی قا با ٠٭یؿ و ٠٭یؿه يّاقی ؾق هن آهیميؿ
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پًؿاٌحًؿ، یا ایًکه او قا الله یا ٨كليؿ الله ؼىايؿيؿ، هؽلىٖ گكؾايًؿ بكاوحی ؼؿاويؿ هح١ال ال آيچه آياو 
گىیًؿ، بىیاق به ؾوق و ال ايؿیٍه  هایی که ؾق ظ٫ او هیبا٨ًؿ و ال ياقوا و ٠یب و ي٭ُ ؾقباقه او به هن هی

ٌاو ی جىظیؿ و به ویژه ؼاجن پیاهبكاو يؿای اهی ال ائ٘هایٍاو ؼیلی واالجك و بكجك و باالجك اوث. و هكگم اه
 قا اوحصابث يکكؾه و بلکه ؾق بكابك آو ایىحاؾيؿ و با آو هؽال٩ث ي٘ىؾيؿ. 

 صًف عىم: هًافماو -3
چكا که  ؛باٌؿ ؼٙك ایى گكوه بك اهل اوبلم بىیاق بیٍحك ال ؾو گكوه پیٍیى ٔهٍكکاو و اهل کحابٓ هی

ها کًًؿ، اها ایى قا ا٠بلو هیآوبٓ ؾًٌ٘ی ؼىیً قا ِكاظحًا بیاو ؾاٌحه و ها ٔهٍكکاو و اهل کحاآو
قا پًهاو کكؾه و با ایى ظال ؾق هیاو هىل٘اياو ليؿگی کكؾه و ؾ با اوبلم و اهل آؤهًا٨٭اوٓ ؾًٌ٘ی ؼى
و چه بىا ؾق بكؼی ٨كائٓ و ٠باؾات ال هىل٘اياو وا١٬ی وب٭ث  به کاق بكؾهاؾبیات هىل٘اياو قا 

باٌؿ.  ٌاو ال یهىؾ و يّاقی هیٌاو ه٘كاه بمقگاو و ٌیا٘یىیًؿ، لیکى با ایى وشىؾ ٬لىبشى هی
ٜاْ  ِإَوَذا﴿ ٨كهایؿ: ها هیکه الله ٠موشل ال اولیى هًا٨٭او ؼبك ؾاؾه و ؾق هىقؾ آو ه٘چًاو ٌُ َّ َٖ ِي ٜاْ  ٱَّلٍّ ُ٘ َٔ َءا

ٓۡ ًَة ِٛ  إََِلَٰ َشَحَِٰؽيِ٘
ْ ا ٜۡ ٍّ٘ة ِإَوَذا َػَْ َٔ ْ َءا ٜٓا ُ ُـِءوَن ًَةل ۡٛ ُٖ ُمۡكَذ ۡ ََ ة  َٕ ٓۡ إِجٍّ َكُس َٔ ْ إٍِّٗة  ٜٓا ُ  ]21الب٭كة: [ ﴾ٮل

 با که یو هًگاه. نیاآوقؾه ٘اویا هن ها: ًؿیگىیه گكؾيؿ،یه قوبكو هًاوئه بآ هًا٨٭اؤ که یو٬ح»
 هىؽكهٓ قا هئهًاؤ و نیٌ٘ائ با ها: ًؿیگىیه ًًؿ،یيٍیه ؼلىت به ؼىؾ ٩ِث ٙاویٌ یواإق
 .«نیي٘ائ یه

ؾق هىیك ؾ٠ىت اوبلهی به  های ؼبید و پلیؿی که هًا٨٭او ؾق قاوحای ایصاؾ هايٟاها ال ش٘له قوي
جىاو به جه٘ث هًاو بىؾ. که ال ش٘له ایى آلاقها هیئو ه کاق گك٨حًؿ، اـیث و آلاق قوايؿو به قوىل الله 

ليؿ ِؿی٫ جه٘ث ٨اظٍه قا ٨ك اٌاقه ي٘ىؾ، آيصا که به ٠ایٍه ِؿی٭ه  يبأقئیه هًا٨٭او، ٠بؿالله بى 
-که هًصك به ایكاؾ ؼٙبهال ٤موه بًی هّٙل٫ بىؾ  و ایى اجهام به هًگام بالگٍث قوىل الله  قوا ؾاٌث

َْشَ  يَا»گٍث که ه٭ّىؾٌاو ال آو قئیه هًا٨٭او بىؾ و ٨كهىؾيؿ:  ای ال وىی قوىل الله  ْٓ ٤َ 
ْ٪ِِل  ال٥ُْف٥ِِ٢َي،

َ
َذاهُ ِِف أ

َ
ِِن أ َٖ ُؼُرِِن ٦ْ٤ِ رَُس٠ٍ ة٢ََ ْٓ َْٛػ  ؟٦ْ٤َ َح ْ٪ِِل إاِلَّ َعْْيًا، َو

َ
٥ِْ٢ُج لََعَ أ َْ ِ ٤َا  ٬ََ٘اَّللَّ

ْ٪ِِل إاِلَّ ٤َِِع 
َ
٢َْي٩ِ إاِلَّ َعْْيًا، َو٤َا ََكَن يَْػُع٠ُ لََعَ أ َْ ٥ِْ٢ُج  َْ ُؽوا رَُسًَل ٤َا  َٞ چه کىی ؾق هىقؾ » 2«....َذ

ؾايؿ؟ ٔاگك او قا ام با٠د اـیث و آلاقم ٌؿه اوث، هكا ه١فوق هیبا جه٘ث لؾو به ؼايىاؾههكؾی که 
ام بصم ؼیك و يیکی چیم ؾیگكی ي٘ایؿٓ وىگًؿ به ؼؿا که هى ال ؼايىاؾه هصالات ي٘این، هكا وكليً ي٘ی
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م ؼیك و گىیًؿ، يیم به ش وكا٢ يؿاقم و ه٘چًیى ؾق هىقؾ هكؾی ٥ِٔىاو بى ه١ٙلٓ که ال او وؽى هی
  .«آهؿام هیؾاين و ٨٭ٗ ه٘كاه هى به ؼايهيیکی چیم ؾیگكی ي٘ی

 - ی هكیىیٟ هن ياهیؿه ٌؿه که ٤موه -بی ؾق ه٘یى ٤موه و ال ایى ؾوحه آلاقهاوث، کل٘اجی که ابى ا  
بك لباو آوقؾه و گ٩ث: به ؼؿا وىگًؿ هرال ها و هع٘ؿ ه٘او ٔكب ال٘رل ٬ؿی٘ی  ؾق هىقؾ قوىل الله 

ايؿ: وگث قا ٨كبه وال جا ؼىؾت قا بؽىقؾٕ به ؼؿا وىگًؿ  ه٘یى که به هؿیًه بالگكؾین، گ٩حهاوث که 
ي قا ال آو بیكوو ؼىاهًؿ قايؿ. آيگاه قو به ا٘كا٨یايً کكؾه و گ٩ث: ایى کاقی اوث که ااٌكا٦ هؿیًه اوب

ا ایًاو ج٭ىین کكؾیؿ؛ به جاو قا بجاو کكؾیؿ و اهىالؼىؾجاو بك وك ؼىؾجاو آوقؾیؿٕ ایًاو قا واقؾ وكلهیى
ٌهك و یا ؾیاق ؾیگكی  ؾاٌحیؿ و ؾوث هىا٠ؿت به آياو يؿاؾه بىؾیؿ، بهؼؿا وىگًؿ، اگك ؾوث يگه هی

 .2..«ق٨حًؿ؟. هی
و  آقی، ایى اولىب و قوٌی بىؾ که هًا٨٭او ؾق قاوحای ١٘ى و ٠یبصىیی و بؿگىیی ال قوىل الله 

-اللهِلیاؼحى هكؾم ال ؾ٠ىت و ِاظب آو بىمایی ؾق هح٩ًك وذیك ؤپیكوايً به کاق گك٨حًؿ که ؾق وا٬ٟ ج

چكا که قوىل  ؛ؼیك ا٨حاؾو آو و لى ایًکه یک قول باٌؿ، ؾاٌثؤو به ج١ىی٫ ايؿاؼحى ؾ٠ىت و ج ولنو٠لیه
 کكؾ.  ؾق هیاو هكؾم ال شایگاه واالیی بكؼىقؾاق بىؾيؿ و اظؿی به ایٍاو اهايث ي٘ی الله 

ها بیًین که ؾًٌ٘او اوبلم آوها قا هیها و ؾقو٤پكؾالیها و بؿگىییى ٠یبصىییاها اهكوله يیم اهرال ای
کًًؿ و گاهی ؼىِؾ ؾ٠ىجگك و گاهی ٠ِكْ و آبكویً قا هؿ٦  قا هحىشه ؾا٠یاو و ؾ٠ىجگكاو اوبلهی هی

گىو ی هكؾم ویكاو و ؾگك گىيه ٬ّؿ آو ؾاقيؿ جا شایگاه و هًملث ؾ٠ىجگك قا ؾق هیاو جىؾهگیكيؿ و ایى هی
ؼىايؿ جىشه يکكؾه شلىه ؾهًؿ جا ؾیگك کىی به او گىي يؿاؾه و به يؿای ظ٫ که هكؾم قا به وىی آو ٨كا هی

گىيه ؾ٠ىت ؾق بكابك ایى هايٟ بك٘ك٦ يٍؿيی ٌکىث ؼىقؾه و بك لهیى ا٨حؿ. و پاوؽی بؿاو يؿهًؿ و ایى
ا که ال هىیك ؾ٠ىجً یىن گٍحه و ؾق قاه ؾ٠ىت ١ٔی٧ گكؾؾ و چه بىؤو ؾ٠ىجگك ال ؾ٠ىت ؼىیً ه

باٌؿ، اگك الله ٠موشل او قا هع٩ىٚ  ی ایى هىاقؾ جعث ٨ٍاق اوحهماء و ج٘ىؽك هی هًعك٦ گكؾؾ؛ و ه٘ه
ْ ََل ... ﴿ ٨كهایؿ: يؿاٌحه و ؼىؾ به وبلض ِبك هىلط يباٌؿ، الله هح١ال هی ٜا ٌُ ْ َوَتذٍّ وا ِإَون دَۡطِبُ

ٓۡ َشۡي  ُٚ ۡيُؽ ََ  ۡٓ ۗۡ إِنٍّ  ًٔ يََُضَُّز َ ة َُْٜن ُُمِيػ   ٱّللٍّ َٕ ة َحۡك َٕ ِ و  ثیاـ بكابك ؾقٔ و اگك» ]210آل ٠٘كاو: [ ﴾١٢٠ث
 ٌ٘ا به آياوٓ ؼائًايه یو ؾًٌ٘ايگٔ یگكلهیظ ؿ،یمیبپكهٓ ٍاویا با یؾووح الٔ و ؿیکً یبكؾباقٓ آلاقٌاو

 ؾ٨ٟ به و ٬اؾقٔ ؾاقؾ اظا٘ه ؾهًؿیه ايصام بؿايچه ؼؿاويؿ ىثیي یٌکّ ٓ چهٔ قوايؿ، یي٘ یايیل چیه
 .«ٓاوث ٌ٘ا ال ٍاویا ً٘ايهیاهك یهاكيگیو ي ؼائًايه یهاي٭ٍه
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جكاٌی ؾق هىیك ؾ٠ىت اوبلهی، ؼیك ايؿاؼحى و هايٟؤهای هًا٨٭او ؾق به ج١ىی٫ و جال ؾیگك قوي
له ؤباٌؿ. که الله ٠موشل بؿیى هى هًاو هیئها ؾق هیاو هی آو وىث کكؾو اقاؾه و يىهیؿ کكؾو و اٌا٠ه

ٍّٓ ﴿ ٨كهایؿ: هیاٌاقه کكؾه و  ٖۢ َبۡكِؽ  ُث ِ ّٔ َل َقَْۡيُسٓ  ـَ ٗ
َ
ِّٓ أ َّۡن ۖٞ  ٱ ۡٓ ُِ٘س ّٔ ة َحۡنََشَٰ َؼةٓنَِىحا  َ٘حا جََّكةقا َٔ

َ
أ

 ِ ََّٜ٘ن ث ـُ ٓۡ َح ُٛ ُٗىُك
َ
ٓۡ أ ُٛ ۡذ ٍّٕ َٚ

َ
ِ َوَؼةٓنَِىح  ًَۡؽ أ ٍّٖ  ٱۡۡلَيِّ َدرۡيَ  ٱّللٍّ ِِْٛيٍّحِ  َؿ َخَٰ

َٖ  ٱّۡ ِٔ َة  َِٚ نلٍّ ٜلَُٜن  ٌُ ۡمؿِ َح
َ
 ٱۡۡل

ِۡ إِ ِٖٔ ََشۡ  ۡمؿَ  نٍّ ءٖ  ًُ
َ
ُٙ  ٱۡۡل َٖ  ۥَُكٍّ ِٔ ٜۡ ََكَن نَلَة  َ ٜلَُٜن ل ٌُ ۖٞ َح ٍَ َ ة ََل ُحۡجُؽوَن ل ٍّٔ  ِٓٛ ُٗىِك

َ
ِۗۡ َُيُۡىَٜن ِِفٓ أ ّلِلٍّ

ۡمؿِ 
َ
ۗۡ  ٱۡۡل َ٘ة ُٛ َ٘ة َفَٰ ْۡ ِ ة ًُذ ٍّٔ ء    گىيه به یآقاهٍ و ايؿوه، ٤ن ىیا ؾيبال به وپه» ]211آل ٠٘كاو: [ ﴾...ََشۡ

 ؾق جًها یگكیؾ و گكوه گك٨ث ٨كا قا ٌ٘آ ىیقاوح هًاوئهٔ ال یگكوه که کكؾ كهیچ ٌ٘ا بك یوبک ؼىاب
ٓ ايکاق لیوب و بكٔ ؾاٌحًؿ ثیشاهل لهاو یپًؿاقها چىو یياؾقوح یپًؿاقها ؼؿا و ؾقباقه بىؾيؿ ؼىؾ بًؿ

: بگى ٌىؾ؟یه ها بیيّٓ بىؾ ؾاؾه و٠ؿه ها به ٥٘بكیپ که یو يّكج یكولیپٔ کاق ال یمیچ ایآ: گ٩حًؿیه
 ؼىؾ ؾل ؾقٓ وؽى ىیا گ٩حى ىیظ ؾق آياو. ٔاوث ؼؿا ؾوث ؾقٓ و ٌکىث یكولیپ ال ا٠نٔ کاقها ه٘ه

و ٔ بىؾ ها ؾوث به کاق اگك: ًؿیگىیهٓ ؼىؾ به. ٔواليؿیي٘ آٌکاق جى یبكا که ؾاقيؿیه پًهاو قا یمهائیچ
ؿ، و٠ؿه بكابك اگك: ای ّ٘  .«نیٌؿیي٘ کٍحه ًصایا ؾقٓ ن،یؾاٌح یكولیپ ال یوه٘ هع

َٖ ﴿ ٨كهایؿ: م الله ٠موشل هییو ي ِي ِۡ وَ  ٱَّلٍّ ًُ ْۡۗ ٜا ة ًُذُِْ َٔ َؼةُقَٜٗة 
َ
ٜۡ أ َ ْ ل ٓۡ َوَرَكُؽوا ِٛ ِ َٰٗ ـَ ْ ِۡلِۡػ ٜا

ُ ْ ًَةل  ٱۡهرَُءوا
 ُٓ ُٗىِكُس

َ
ٖۡ أ َٜۡت َخ َٕ ۡ ٓۡ َصَِٰؽرَِي  ٱل ُ٘ذ َُ ی١ًی اگك هٍىقت و وؽًاو ها هبًی بك هايؿو و » 2﴾١٦٨إِن 

 .1«ٌؿيؿ کكؾيؿ، ه٘كاه کىايی که کٍحه ٌؿيؿ، کٍحه ي٘ی ی٠ؿم ؼكوز بكای شًگ قا گىي ه
گكؾؾ،  جکكاق هی ولنو٠لیهاللهِلیق بكابك اولیى ؾ٠ىجگك اوبلم و ایى ق٨حاق هًا٨٭او ؾق شایی ؾیگك يیم ؾ

ُٜل ﴿ ٨كهایؿ: ی اظماب؛ الله هح١ال هی آو هن ؾق هى١٬یحی به ؾٌىاق، ٤موه ٌُ ٜنَ ِإَوۡذ َح ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ َٖ وَ  ٱل ِي  ٱَّلٍّ
ة وََقَؽَٗة  ٍّٔ َؿض   ٍّٔ  ِٓٛ ِ ُ ِِف ًُُْٜب ا  ۥٓ َورَُقُٜلُ  ٱّللٍّ َِ َحۡثَِب ََل  ٬إَِلٍّ ُمُؿورا ۡٚ

َ
أ ٓۡ َيَٰٓ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ةٓنَِىح   ِإَوۡذ ًَةَّخ ؼٍّ

ٓۡ وَ  ةَم َُّس ٌَ ُٔ ْٗۚ ٜا ُٓ  ٔۡ َويَۡكَت  ٱرِۡصُك ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ رَ  ٱنلٍِِّإٍّ ِؾُن وَؿِيي   ٜۡ َ٘ة َق ٜلَُٜن إِنٍّ ُبُيَٜت ٌُ َرةٍ  إِن َح ٜۡ ة ِِهَ ثَِك َٔ ة  َو
ا  -یهاؾل ؾق که و آياو هًا٨٭او که قا یلهايٓ ؿیآوق اؾی بهٔ و» ]21-21ظماب: األ[ ﴾٭يُؿِيُؽوَن إَِلٍّ وَِؿارا

 اؾی بهٔ و .ايؿيؿاؾه ها به ىیؾقو٤ یهاو٠ؿه شم ٥٘بكيیپ و ؼؿا: گ٩حًؿ یه بىؾٓ ي٩ا٪ٔ ی٘اقیب ٌاو

                                                           
کكؾيؿ ويىبثٓ به بكاؾقاو ؼىؾ گ٩حًؿ: اگك ال  یگیك هىحًؿ که يٍىحًؿ و ٔال شًگ کًاقه ی[ آياو کىاي281]آل ٠٘كاو:  -2

ٌؿيؿ. بگى: په هكگ قا ال ؼىؾ به ؾوق ؾاقیؿ اگك قاوث یًٌیؿيؿٓ کٍحه ي٘یکكؾيؿ ٔو ظك٦ ها قا هیها ا٘ا٠ث ه
 پكهیم و ظفق ال ؾوث ٬ٕا و ٬ؿق گكیؽثٓ.جىاو با یگىئیؿ ٔکه هیه
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 کًاقٔ ًصایإ ركبی اهل یا: گ٩حًؿٓ بىؾيؿ ٘اویاإل ٧یو ١ٔ هًا٫٨ کهٔ آياو ال یگكوه که قا یلهايٓ ؿیآوق
 هًالل بهٔ لفا ،ٓوالؾیه ايباقیل قا ه٘گاو کاقلاق، ؾق یىحاؾگیو أ ىثیي ٌ٘ا یهايؿگاق یشآ ؼًؿ٪

: و گ٩حًؿ ؼىاوحًؿٓ ؼىؾ یهاؼايه به بالگٍثٔ اشاله ٥٘بكیپ ال هن ٍاویا ال یاؾوحه. ؿیبكگكؾٓ ؼىؾ
 بؿوو کهیؾقظال .ٓنیبكگكؾ آيها ال یيگهباي یبكا ؿیو بأ اوث و يااوحىاق ِظ٩اٚ بؿوو ها یهاؼايه وا١٬اً 

  .«يبىؾٓ شًگ الٔ ٨كاق شم و هكاؾٌاو يبىؾ و يااوحىاق ظ٩اٚ
ای که ایًاو ؾق ٘ى٨او ٤ن و ايؿوه جکاو ؾهًؿه و پكیٍاو کًًؿه و ؾق ویبلب ٌؿت و ظؿت و وؽحی»

ؿا کكؾه بىؾيؿ، لیكا آياو ٌاو پیهایاقؾ، ٨كِث ؼىبی بكای پكؾه بكؾاٌحى ال ياپاکی ؾقوو٨ٍگلىها قا هی
و ٨كِحی هن ؾوث ؾاؾه بىؾ که به وىث کكؾو و  که کىی ایٍاو قا وكليً کًؿای٘ى ال ایى يبىؾيؿ 

 ٌكوٞ کًًؿ.  ی قوىل الله ی ؼؿا و و٠ؿه ی و٠ؿه ؼىاق گكؾايؿو و پؽً ٌک و جكؾیؿ ؾقباقه
گىیًؿ بگیكؾ و کی٩ك ؾهؿ؛  ایٍاو هٙ٘ئى بىؾيؿ که کىی يیىث که آياو قا ؾق بكابك چیمی که هی

ی  کكؾ. آياو با وشىؾ ه٘ه وا١٬یث هعیٗ هن ؾق ٜاهك جىهیى و جع٭یك و ؼىاق ؾاٌحى ایٍاو قا جّؿی٫ هی
و هكان  آهؿيؿ. چه جكنایى چیمها با ؼىؾ قاوث بىؾيؿ و اظىاوات و ا٨کاقٌاو هًٙ٭ی به ٌ٘اق هی

-ها و ؾقووی يالک آقاوحگی ٜاهكی و ؼىبی ي٘اؾیى ایٍاو قا کًاق لؾه و به ؾوق ا٨کًؿه بىؾ و ؾل پكؾه

-ای به ؼى٦ و هىل ايؿاؼحه بىؾ که ای٘او هحململ ایٍاو ؾق بكابكي پایؿاق و اوحىاق ي٘یگىيهقا ب ٌاوهای

حًؿ، آٌکاق گكؾیؿ و جٝاهك به اوبلم قا کكؾيؿ و بؿاو باوق ؾاٌ هايؿ. ایى بىؾ که هاهیث آيچه اظىان هی
 که بىؾيؿ ؼىیٍحى قا ي٘ىؾيؿ. هكا٠ات يکكؾيؿ و ؼىیٍحى قا يیکى و يیک قوي يٍاو يؿاؾيؿ، بلکه چًاو

ٌىيؿ.  ای یا٨ث هیه٘ىاو ه٘چىو هًا٨٭او و بىاو چًیى ٌای١ه پكاکًايی ؾق هیاو هك گكوه و ؾوحه
یكی بكاؾقاو و یاقاو ایًچًايی اوث که ؾیؿین. آياو هى١ٔگیكی ایٍاو ؾق وؽحی و هعًث ه٘او هى١ٔگ

 .2«هىحًؿٕ ها گكوه ها وی يىل های هکكقی ؾق هیاو ه٘هؾق ٘ىل جاقیػ ي٘ىيه
یک وىم وپاه ؾق هىقؾ ها ولىل ؾق قول اظؿ به هًگام بالگٍث با  يبأو يیم ها ال آيچه ٠بؿالله بى 

چىو وپاه اوبلم ک٘ی ال هؿیًه ٨اِله گك٨حه و به »گىیؿ:  باٌین، ابى اوعا٪ هی ٠ًىاو ؾاٌث، بكی هی
ولىل با یک وىم هكؾم ال وپاه اوبلم  يبأهى١ٔی به يام ٌىٖ ؾق بیى هؿیًه و اظؿ قویؿيؿ ٠بؿالله بى 

پیكوی ي٘ىؾه و پیًٍهاؾ او قا قؾ کكؾه و بؿاو جكجیب  شؿا گكؾیؿ و وی بهايه گك٨حه و گ٩ث: پیاهبك ال ؾیگكاو
گىيه با هىاؾاقاو ؾايین چكا بایؿ ؼىؾ قا به کٍحى ؾهین؟ و ایىای هكؾم، ي٘ی :اذك يؿاؾه اوث. و بیاو ؾاٌث

پیً گك٨ث. په ٠بؿالله بى ٠٘كو بى  و یاقاو هًا٫٨ ٩ِث هكؾؾ ؼىیً قاه بالگٍث به هؿیًه قا ؾق
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کًن که ٬ىم ؼىیً  كؾم به ٌ٘ا جىِیه هیگ٩ث: ای ه ها ق٨حه و هیبه ؾيبال آو ةول٘ ی بًی ال ٬بیله 2ظكام
گ٩حًؿ: اگك  ها ؾق پاوػ هیو پیاهبكجاو قا به هًگام قویاقویی با ؾٌ٘ى جكک يکكؾه و جًها هگفاقیؿ، اها آو

لیکى گ٘او  ٕٕگٍحینايصاهیؿ، بال ي٘یشًگیؿیؿ و کاقجاو به شًگ هیها هیؾايىحین که ٌ٘ا با آوهی
ها ال يّایط چىو آو»گىیؿ: ... ابى اوعا٪ هی کًین که شًگی ؾق هیاو باٌؿ و کاقلاقی قغ ؾهؿي٘ی

ها ابا وقلیؿيؿ و قاه ؼىیً قا اؾاهه ها قا ياؾیؿه گك٨حه و ال پفیكي آو٠بؿالله بى ظكام وكپیچی کكؾه و آو
ث: ؼؿا ؾوقجاو گكؾايؿ، ای ؾًٌ٘او ؼؿا، گ٩ که هیؿ ؾقظالیها ؾوث کٍیؾاؾيؿ، ٠بؿالله ال ج١٭یب آو

 .1«يیال ؼىاهؿ واؼثؼؿاويؿ پیاهبكي قا ال ٌ٘ا بی
َٓ ﴿ په الله ٠موشل ایى آیه قا يالل ٨كهىؾ: َٖ ٱَوَِلَۡكَْ ِي ِِ  َّلٍّ ٜاْ ِِف َقبِي

َٰذُِْ اْ َؼ ٜۡ َ ٓۡ َتَكةل ُٛ َ َِ ل ْۚٗ َورِي ٜا ٌُ َٗةَذ
ِ ٱ وِ  ّللٍّ

َ
ْۖٞ ٱأ ٜا ُٓ ًَِذةَلا ِلٍّ  ۡهَذُك ٜۡ َجۡكَْ َ ْ ل ٜا ُ ۗۡ ًَةل ۡٓ َجۡكَجَُٰس ٜلَُٜن  تٍّ ٌُ ى َح ِٖ َٰ يَؿ ٓۡ لَِۡلِ ُٛ ۡ٘ ِٔ َؿُب 

ًۡ
َ
هٍِؾ أ َٔ ٜۡ ُسۡىؿِ يَ

ْۡ ِ ٓۡ ل ُٚ

ۚٗ وَ  ۡٓ ِٛ ِ ة َّۡحَف ِِف ًُُْٜب ٍّٔ  ِٓٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو
َ
ُ ٱثِأ َٜن  ّللٍّ ُٕ ة يَۡسذُ َٕ ِ ُٓ ث ۡقَْ

َ
 که بىؾ ىیا یبكا میو ي» ]281آل ٠٘كاو: [ ﴾١٦٧أ

 ؾوثٔ ای ؿیبصًگ ؼؿا قاه ؾق ؿیائیب: ٌؿ گ٩حه ٍاویبؿ چىو که یهًا٨٭اي. گكؾايؿ ٜاهك قا ًا٨٭اوهٓ ي٩ا٪ٔ
 ٌ٘ا ال گ٘اویب ٌؿ، ؼىاهؿ وا٬ٟ یشًگ که نیؾايىحیه اگك: گ٩حًؿ ؿ،یبكلهٓ ؼىؾ الٔ ؾ٨اٞ یبكآ کن

 بىؾيؿ کحكیيمؾ ک٩ك بهٓ گ٩حًؿیه ىیچً کهٔ قول آو ؾق آياوٕٓ نیگفاٌحیي٘ جًها قا و ٌ٘أ نیکكؾیه یكویپ
ٓ ؼىايؿیي٘ هن با و کكؾاقٌاو و گ٩حاقٔ ىثیي ٌاوؾل ؾق که ًؿیگىیه یمیچ ؾهاو با ٍاویا. ٘اویا به جا

 .«ؾاقيؿیه پًهايً که اوث یمیچ بؿاو ؾاياجكٓ یگكیؾ هكکِه  الٔ و ؼؿاويؿ
و هایی اوث که ؾًٌ٘او اوبلم ال ک٩اق و قوي هایى وبلضجك بمقگ آقی، ج٘ىؽك و اوحهماء ال

و  ايؿ.و هىل٘اياو اجؽاـ ي٘ىؾه ... ؾق شًگ بك ٠لیه قوىل الله هٍكکیى و اهل کحاب و هًا٨٭او و 
ها به چكا که آو ؛باٌؿ يابىؾ کكؾو اوبلم ؾق وكلهیى اوبلهی هی ،ه٭ّىؾٌاو ال ایى اوحهماء و ج٘ىؽك

ذیك بىمایی ؾق ي٩ىن ؾاٌحه و هىشب ؤايؿ که ج٘ىؽك و اوحهماء جؼىبی ایى هىاله قا ؾقک ي٘ىؾه و ٨ه٘یؿه
گكؾؾ و بك ایى اوان  کاوحى ال ٌؤو و هًملث و ؼىاقی و کن اه٘یث گكؾیؿو اوبلم ؾق هیاو هكؾهاو هی

و يیم بك ٔؿ هىل٘اياو و  اوث که ایى اولىب قا به ٠ًىاو وبلظی بكای ؾًٌ٘ی با ؾ٠ىت و قوىل الله 
 .1يؿهًاو ايحؽاب ي٘ىؾئه

ذك ج٘ىؽك و اوحهماء؛ چكا که جکیه و ج٘كکم آو بك ٬ؿقت ئذیك بمقگ و بىما و يا٨ف و هؤآقی ایى اوث ج
                                                           

ًن بى ول٘ ة٠٘كو بى ظكام بى ذ١لب ى٠بؿالله ب -2 ؾق قول اظؿ  وباٌؿ شابك هی بىأکه کًیه وی  ييّاقأ ةبى ک١ب بى ٤ 
 .ي٬ك٘ب ،11ٓ-1/11وحی١اب ٌٔهیؿ ٌؿ. بًگك: اإل
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جكیى ٠ىاهلی اوث که و يیكوی ه١ًىی و ا٘٘یًاو ؼا٘ك و ا٠ح٘اؾ به ي٩ه اوث و ج٘ىؽك ال ٬ىی
چكا که  ؛کًؿ ا٘٘یًاو ؼا٘ك و ا٠ح٘اؾ به ي٩ه قا ال هن گىیؽحه و قوض ه١ًىیث قا ؾق ٌؽُ ج١ٕی٧ هی

ه ؾق هىقؾ آو ٨کك ؾاقؾ کٌىؾ که بؿاو جىشه کكؾه و وی قا واهی با٠د ایصاؾ جٍکیک ؾق ؾقوو کىی هی
ٌىؾ، بلکه و هصكؾ ج٩کك ؾق هىقؾ آو ج٘ىؽك، هىشب ایصاؾ يى٠ی وىحی ؾق وی هی کكؾه و بیًؿیٍؿ

ا٘ك و ا٠ح٘اؾ به ي٩ه ؿت جهؿیؿ کكؾه و ا٘٘یًاو ؼج٘ىؽك و اوحهماء هىشىؾیث ج٘ىؽك ٌىيؿه قا به ٌ
 .2گكؾايؿ وی قا به کلی ؾچاق جململ و ال هن گىیؽحگی هی

 - هل کًؿؤاها بكاوحی چىو ايىاو هىل٘او ايؿکی ؾق ووایل ؼبكی و ا٘بلٞ قوايی شهايی و ٠كبی ج
های هؽحل٧ و گىياگىو ؾق یابؿ که ایى ووایل ؼبكی با ٌیىهؾق هی -شم آيکه ؼؿاويؿ قظن کكؾه باٌؿ 

ايؿ و هىاقؾی قا به ها به اوحهماء و ج٘ىؽك قوی آوقؾهها و يىٌحهها و وكیالقیکاجىقها و ٨یلن٬الب کا
اوبلهی ه٘چىو ٨٭ها و  کًٍؿ که بیايگك اوحهماء و ج٘ىؽك يىبث به ؾا٠یاو و ؾ٠ىجگكاو جّىیك هی

ِؿ٬ات پكؾاؼحه و هًايی قا که هٍحا٬ايه بیً ال ايؿاله ؼیكات و ئگىيه هباًٌؿ و ایى .. هیهعؿذیى و .
و ؾق وا٬ٟ جًها به ج٘ىؽك ایى ٬ٍك ال  ؾهًؿؾهًؿ، هىقؾ ج٘ىؽك و ٠یبصىیی ٬كاق هی٠٘ل ؼیك ايصام هی

های ها و وًثهىل٘اياو بىًؿه يکكؾه و بلکه هكکىی قا که به قوي و هؿایث اوبلهی و ج١الین و آهىله
گیكيؿ؛ و ایى  و ٠یبصىیی و اوحهماء هی و قوي و هؿایحً هلحمم و پایبًؿ باٌؿ، به ج٘ىؽك قوىل الله 

های قا هًحٍك واؼحه و هًا٨٭او ؾق وكلهیىً٘او اوبلم ؾق ٤كب ِلیبی کا٨ك آواهكی اوث که ؾٌ
اوبلهی ؾق ایى اهك ال آياو پیكوی کكؾه و هح٘ىکیى و هلحمهیى به کحاب و وًث قا با ال٭ابی ه٘چىو 

و بك  ؾق ٤كب بىؾ« هااِىلی»يٍؤت ایى و٧ِ ی١ًی کًًؿ؛ اها  اِىلی و جًؿقو و بًیاؾگكا جىِی٧ هی
و په ال آو ایى اِٙبلض ال ٤كب به هىل٘اياو ايح٭ال یا٨ث،  گكؾیؿ ی يّكايی ا٘بل٪ هیها گكوه بكؼی ال

ی لهايی قا که ایى اِٙبلض ال ٤كب به و گكوهی ال هىل٘اياو بؿاو جىِی٧ گكؾیؿيؿ؛ و ٌایؿ بحىاو ؾوقه
چكا که ایى ؾوقاو پك ال  ؛م جؽ٘یى لؾ2311هـ، 2131بًا به ب١ؿ ال وال هىل٘اياو ايح٭ال یا٨ث ج٭كی

 ؾاق آو بىؾه و به وىی آو ٨كاکه اوبلم قا ا٠بلو ؾاٌحه و ٘بلیهقویؿاؾهای هًىىب به کىايی اوث 
های هؽحل٧ اوبلهی ؛ و اهىقی ال وىی والهاو-چٍن پىٌی ال ِؿا٬ث ایى اؾ٠اها -ؼىايؿيؿ  هی

و بك ایى اوان اوث که کاقًٌاواو ٤كب ؾق اهىق ؾ کكٟ هّالط ٤كب قا جهؿیؿ هیشلىه ي٘ىؾ که ؾق وا٬
ها و هكؾم ٤كب قا به ؼىؾ ه٥ٍىل ؼاوقهیايه ا٠حكا٦ ؾاٌحًؿ که ایى ظكکات اوبلهی جىشه ظکىهث

 .1«ها قوی ؾاؾکه ظكکات اقهابی بك ٔؿ ٤كبیيکكؾيؿ هگك لهايی

                                                           
 .131-131 :ه٘او، َ -2
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های اؼیك ا٘بل٪ ؾق وال»گىیؿ:  اهىق ؼاوقهیايهٓ هیؾکحك پاجكیک قایاو ٔکاقًٌان آهكیکایی ؾق 
ها ٌایٟ گكؾیؿه لی٩ات ویاوی و يیم ؾق قولياههها و جؤبىیاقی ال هكؾم ؾق ه٭االت و يىٌحه اون اِىلی بك

های آهكیکایی هىاقؾ هح١ؿؾی قا ؾق قولياهه ]هـ2100 -2102[م 2310و با پایاو یا٨حى وال  اوث
که ایى ؾوقه لهايی ٌاهؿ قٌؿ بیؿاقی  ٌ٘كؾه و هًحٍك ي٘ىؾيؿ. ه٘چًاوگكایی ؾیًی بكی اِىل لهكه

اوبلهی و ٜهىق هٝاهك اوبلهی ه٘چىو ظصاب و قیً و ؾ٠ىت به وىی جٙبی٫ ٌكی١ث اوبلهی بىؾ، 
و ج٘اهی ایى هىاقؾ، ٤كب قا ؾچاق يگكايی و أٙكاب ي٘ىؾه و هىشب گكؾیؿه جا بكؼی ال پژوهٍگكاو 

 .2«هكْ و بی٘اقی ٨كاگیك بؽىايًؿ ؿه ؾق ٤كب قا يى٠ی٤كبی، ایى ظالث بىشىؾ آه
قوی و جًؿقویٓ اها ٠بلوه بك اِٙبلض اِىلیه ٔاِىل گكاییٓ اِٙبلض ؾیگكی با ٠ًىاو جٙك٦ ٔلیاؾه

ی آ٤ال يٍك آو ؾق اوكائیل بىؾ، آيگاه که هىل٘اياو به ؾ٨اٞ ال ؼىیٍحى بكؼاوحه و  يیم ايحٍاق یا٨ث و ي٭ٙه
له قا آيچه ؾق بكقوی ؤم به ٠ًىاو هّؿق ٠مت و قاه پیكولی بالگٍحًؿ و ایى هىباق ؾیگك به وىی اوبل

هًحٍك گكؾیؿه، جاییؿ  «شالمقةظداء افقفود فؾحرـة اإل»هصكی جعث ٠ًىاو 2108اوًاؾ و هؿاقک وال 
 های یهىؾی هًحٍك گكؾیؿه و ال لباو گىیًؿگاوپكؾالؾ که ؾق قولياههکًؿ؛ آيصا که به ايحٍاق اهىقی هی هی

ها ؾوث به اوبلم ٬الب ه٭االت و یا اؼباق که ؾق آوقوؿ چه ؾق  اوكائیل به وٟ٘ و يٝك ؾیگكاو هی
گىيه اوبلم هكاوی و جكن ال جكوايًؿ و ایىهكاوی لؾه و هكؾم قا ال هح٘ىکیى به اوبلم به ٌؿت هی

و ج٘اهی هىل٘اياو قا با و٧ِ جًؿقو جىِی٧  گكؾايًؿ ؾق هیاو شاه١ه ه١ًکه هی هىل٘اياو قا
 .1«کًًؿ هی

که قول به قول ا٨مایً یا٨ث،  و ال ایى جكن به وشىؾ آهؿه بكؼاوحه ال قٌؿ و گىحكي ؾ٠ىت اوبلهی 
جىو١ه یا٨حه و ؾق  ،شًگ ٠كب بك ٔؿ یهىؾ»کًؿ:  قئیه ش٘هىق پیٍیى آهكیکا يیکىىو، چًیى ج١بیك هی

و ال وىیی ؾیگك  با یهىؾ هیاو اِىلگكایاو اوبلهی وىیی هًصك به يماٞ ل ؛ اؾو هیؿاو گىحكي یا٨حه اوث
گىیؿ: ؾق ٠الن اوبلهی  قو ٌؿه اوث. و ه٘چًیى هیهای ٠كبی هیايههىشب يماٞ هیاو اوكائیل و ؾولث

ال ه٥كب جا ايؿويمی، اِىلگكایی اوبلهی شای ک٘ىيیىحی قا گك٨حه اوث، به ایى ا٠حباق که اِىلگكایی 
قظن ٬كاق گك٨حه اوث. ای اواوی بكای ج٥ییك و جعىل پكؼاٌگك و یک ؾيؿه و وؽث و بیویلهاوبلهی و

                                                                                                                                                         
هًحٍك  11 :، 311َو ٌ٘اقه  10 :، 311َ، و يیم ؾق ٌ٘اقه 13 :، 313ٌَؿه و ؾق هصله ال٘صحٟ٘ ؾق ٌ٘اقه 

 ٌؿه اوث.
هایی ال اوحهماء ؾق ٠ّك ظأك ال ، ؾ. ٠بؿالكظ٘ى اللىیع٫، و بًگك به هبعد ِىقت211 :الؿیى..، َ يال٥لى ٨ -2

 ه٘یى قواله.
 .211 :ه٘او، َ -1
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گىیؿ: بك قوویه و آهكیکا اللم اوث جا به هًٝىق ه٘کاقی ؾق لهیًه يابىؾی اِىلگكایی  و ه٘چًیى هی
  .2«ی اشكا ؾقآوقيؿ قا به هكظلهه و آواوبلهی هیاو یکؿیگك ٠٭ؿ و پی٘او بىح

باٌؿ،  های ؾًٌ٘او اوبلم بك ٔؿ اوبلم و هىل٘اياو هیها و ؾویىهو هکكها و يیكيگآقی، ایى کیؿ 
های پیاپی ال وىی ؾًٌ٘او چگىيه اها بكاوحی ق٨حاق و ٠٘لکكؾ هىل٘اياو ؾق بكابك ایى ظ٘بلت و هص٘ه

 بایؿ باٌؿ؟ 
ىٌايًؿ، وهل ی ٠٘ل بپ ها شاههاها اهىقی که بك هىل٘اياو واشب اوث جا ؾق بكابك ایى ظ٘بلت بؿاو

 و آواو اوث، البحه بكای آيکه ؼؿاويؿ هح١ال بكایً آواو گكؾايؿ، که ٠باقجًؿ ال: 

 الف( باصگؾث صادلايه به عىی کحاب الله و عًث يبىی: 
ُ وََقَؽ ﴿ َٖ  ٱّللٍّ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ُِْٕ ٓۡ وََق ْ ُِٔ٘س ٜا ُ٘ َٔ َِدَِٰخ َءا َْٰ ٓۡ ِِف  ٱّصٍّ ُٛ ٍّ٘ ۡرِض َّحَۡكَذۡؼَِْى

َ
ة  ٱۡۡل َٕ ََ

َٖ  ٱۡقَذۡؼََْه  ِي ُٓ  ٱَّلٍّ ُٛ َ٘ ٓۡ هِي ُٛ َ َُِنٍّ ل ُّ َٕ ٓۡ َوََلُ ِٛ ِئِٖ َرۡجِْ ٓۡ  ٱۡردَََضَٰ  ٱَّلٍّ ٜۡوِِٛ ٖۢ َبۡكِؽ َػ ِ ّٔ  ٓ ُٛ نَلٍّ ٓۡ َوََلَُجّؽِ ُٛ
َ ل

ۚٗ َحۡكُجُؽوَِٗن ََل يُۡۡشُِكَٜن ِِب َشۡي  ة ٘ا ۡٔ
َ
ۚٗ  ٔا أ و  ايؿآوقؾه ٘اویا که ٌ٘ا ال یکىاي به ؼؿاويؿ»] 11الًىق: [ ﴾ة

و  ی٨كهايؿه و واقخ اویًیٍیپٔ ىیگمیشا ١ٙ٬اً  قا آياو که ؾهؿیه و٠ؿه ايؿ،ؾاؾه ايصام ىحهیٌا یاکاقه
 آباؾاو ؼىؾ و ؾاؾ ٠ؿل پكجى ؾق ٜال٘او، ٜلن ال په قاآو جأ کكؾ ؼىاهؿ ىیله ؾقٓ ٍاویا ظکىهث

 اویا٤یو  اوی٘ا٤ٔ ىیگمیشا قآ گفٌحه یهاهّلث هىئو ه ؾاؾگكٔ اویًیٍیپ که گىيه ه٘اوٓ گكؾايًؿ
 بؿاياو قا و ٬ؿقت و ظکىهثٔ اوث کكؾهٓ ػیجاق و ؾقال ؾوق و ا٠ّاق اؾواق ؾقٔ ؼىؾ ال ٬بلٓ وح٘گك

و  پابكشآ ىیله ؾقٔ ظح٘اً  پىًؿؾ،یه آياو یبكا که قا ٍاویآ يام اوبلمٔ ىیآئ ىیه٘چًٓ. اوث ؿهیبؽٍ
 بؿوو که چًاو آؤ والؾ،یه هبّؿل و آقاهً ثیاهً به قا آياو و هكان ؼى٦ میو ي واؼث ؼىاهؿ بك٬كاق

ٓ ىیقاوح و٠ؿهٔ ىیا ال ب١ؿ. گكؾايًؿیي٘ ايبالم قا یمیچ و پكوحًؿیه هكآ جًها گكاو،یؾ ال و ؾلهكه ؾ٤ؿ٤ه
 و هكجّؿاو و هحّ٘كؾاؤ بٍ٘اقيؿٓ و اوبلم ٘اویا ؾائكه الٔ ٌىيؿگاو كوویب کاهبلً  آياو ٌىيؿ، کا٨ك که یکىاي

 .«ٓباًٌؿیه ی٭یظ٭

 هل فمیكأب( ج
آيچه ؾق کحاب الله و وًث يبىی ؾق باب ج٘ىؽك و اوحهماء واقؾ گٍحه و اوحًباٖ هًهس ٬كآو  هىقؾؾق 

ٌاو و ًٌاؼث و ؾقک يىٞ ق٨حاق قوىل ؾق يىٞ هىاشهه و قویاقویی هىؽكه کًًؿگاو با پیاهبكاو و پیكواو
 ٌاو ؾق بكابك ایى اولىب؛ و ایى ؾق اهك ب١ؿی ي٘ایاو اوث. و اِعاب و یاقاو الله 

                                                           
 .10 :، َيال٭ؿن بیى الى٠ؿ الع٫ والى٠ؿ ال٩٘حك -2
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 ج( آساعحه ؽذو به صبش
چكا که ِبك  ؛یى يیكویی اوث که ه٘کى اوث ايىاو بؿاو هح٧ّ گكؾؾجك بمقگ آقی، ِبك ي٘ىؾو

بٟ و هّؿقي، يیكوی ای٘او و آو هً باٌؿ یكوی اظح٘ال و ٬ىت اقاؾه هیهحٕ٘ى جعکن و جىلٗ بك ي
گكؾؾ، لیکى  گىيه اوث که ؾ٨اٞ کكؾو و ٬كبايی ؾاؾو و هٍ٭ث قا به شاو ؼكیؿو هیىك هیو ایى باٌؿ هی

و  باٌؿ های قوظی و ه١ًىی هی٨ؿایی به ؼا٘ك ٠٭یؿه و ای٘او يیالهًؿ ايگیمهؾ٨اٞ و ایراق و شاو
ٌاو با اوبلم و هىل٘یى و های ؾًٌ٘او ؾق شًگایًصاوث که ي٭ً ٬كآو کكین ؾق هىاشهه با قوي

های گىياگىو ؾًٌ٘او، قوٌى گكؾیؿه و قوي و یاقی آو ال هكکم هىل٘اياو ؾق هىاشهه با اولىب ظ٘ایث
 ؾقؼٍؿ.و به قوًٌایی هی

جكیى و يیكوهًؿجكیى وبلض ه١ًىی اوث که بایىحی هىل٘اياو ؾق هىاشهه با آقی، ٬كآو کكین ٬ىی 
که ج٘ىؽكکًًؿگاو  ه٘چًاو شًگ و يبكؾ هىلًاک ؼىیً با ؾًٌ٘او، بؿاو چًگ لؾه و هح٘ىک گكؾيؿ،

و هىل٘اياو به وبب ج٘ىؽك و اوحهمایی که هكجکب گكؾیؿيؿ، با اهىقی  و اوحهماء کًًؿگاِو قوىل الله 
ال ج٘ىؽك و اوحهمائٍاو هىاشه گكؾیؿيؿ و ایى يّكت و یاقی ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال  جك بمقگ ٌؿیؿجك و

اکكم و ؼىاقی و لبىيی ٌؤو و هًملث هىؽكه  و جىلی ؼا٘ك پیاهبك ؾق قاوحای ؾ٨اٞ ال قوىل الله 
َيَۡؾُر ﴿ ٨كهایؿ: که الله ٠موشل هی کًًؿگاو و ج٘ىؽكٌاو و يیم ک٧ٍ اظىال ایٍاو بىؾ، ه٘چًاو

ٜنَ  ٌُ َجَٰىِ ُٕ ۡ ِِ  ٱل ًُ ٗۚ ۡٓ ة ِِف ًُُْٜبِِٛ َٕ ِ ٓ ث ُٛ ٓۡ ُقَٜرة  دُجَّجُِب ِٛ َل َقَْۡي ن ُتََنٍّ
َ
ْ أ ُـِءٓوا ۡٛ َ إِنٍّ  ٱۡقَذ ة  ُُمۡؿِج   ٱّللٍّ ٍّٔ

ٓ و كيؿیگیه هىؽكه به ؼىؾ اویه ؾق قا او ٥٘بكیپ و اتیو آ ؼؿأ هًا٨٭او» ]81الحىبة: [ ﴾ڠَُتَۡؾُروَن 
 ؾاقيؿ ؾل ؾقٓ که هنٔ قا آيچهٓ ًؿیگىیه آيچه ال و ٠بلوهٔ ٌىؾ يالل ٍاویا بك ّٔؿ  یاوىقه که جكوًؿیه

 که قا آيچه ؼؿاويؿ گ٘اویب ؿ،یکً هىؽكه ؿیؼىاهیه ايؿاله هك: بگى. والؾ و آٌکاقي اوقؾیب ٍاویقو به
 .«والؾیه ؿایو هى آٌکاقٓ ؿیکىٌیه ؾاٌحًً پًهاو و ؾقٔ ؿیؾاق نیب آو ال

َٖ ﴿ ٨كهایؿ: م هییو ي ِي وَن  ٱَّلٍّ ـُ ِٕ ْۡ ِِّٜخيَ يَ ؽٍّ ُٕ ۡ َٖ  ٱل ِِٔ٘يَ ِٔ ۡؤ ُٕ ۡ َِٰخ ِِف  ٱل َؽَؼ َٖ وَ  ٱلطٍّ ِي ََل ََيُِؽوَن إَِلٍّ  ٱَّلٍّ
ٓۡ َقِؼَؿ  ُٛ ۡ٘ ِٔ ٓۡ وَحَۡكَؼُؿوَن  ُٚ َؽ ۡٛ ُ ُص ٌٓ  ٱّللٍّ َِل

َ
ٓۡ َقَؾاٌب أ ُٛ َ ٓۡ َول ُٛ ۡ٘  هًاوئه که یکىاي» ]13الحىبة: [﴾گِٔ

 بأ که قآ یكی٨٭ٔ هًاوئو ه پكؾاليؿیه و ِؿ٬ات كاتیؼ به ايؿاله ال ًیب هٍحا٬ايه که قآ یذكوجً٘ؿٔ
 قا ٍاویا ؼؿاويؿ ؾهًؿ،یه ٬كاق ج٘ىؽك هىقؾ اليؿ،ییه ؾوث یهؽحّك یهاکک٘ بهٓ یجًگؿوح وشىؾ

 یؾقؾياک اقیبى و ٠فاب ؾهؿیه ٬كاق ج٘ىؽك هىقؾٓ هكؾم ًیپ ؾق ٌاویهایپلٍح و هایقوىائ ک٧ٍ بأ
 .«ؾاٌث ؼىاهًؿ
ؽۡ ﴿ ؿ:ی٨كهایو ه ٌَ ِ  َذ ْ ث ٜا ثُ ؾٍّ

ْ ثِِٙ  ٱۡۡلَيِّ ََ ٜا ة ََكُٗ َٔ  ْ ُؤا ۢنَبَٰٓ
َ
ٓۡ أ ِٛ تِي

ۡ
ٓۡ وََكَٜۡف يَأ ُٚ ة َصةَٓء ٍّٕ َ ُـِءوَن  ۦل ۡٛ يَۡكَذ
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 ٬كآو ؾقٔ که یمیچ آو اؼباق په کكؾيؿ، بیجکف قاآو ؿ،یقو بؿاياو ٬كآو که یهًگاه» ]1ي١ام: ألا[﴾٥
 ٌاووكا٢ به ايؿگك٨حه ايهىؽكه بهٓ و اوث ٌؿه گىٌمؾ ٍاویبؿ آؼكت و هصالات ایؾي هکا٨ات به قاشٟ

 .«ؿیگكؾ ؼىاهؿ كٌاویو ؾاهًگ آهؿ ؼىاهؿ
ة﴿ و ٨كهىؾه اوث: َٛ حَّ

َ
د َٖ  َيَٰٓ ِي ٓۡ  ٱَّلٍّ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ْ َػرۡيا ٜا ن يَُسُٜٗ

َ
ٍم َقَسَٰٓ أ ٜۡ ًَ ِٖ ّٔ ٜۡم   ْ ََل يَۡكَؼۡؿ ًَ ٜا ُ٘ َٔ َءا

 ِٕ ْۡ ۖٞ َوََل دَ ٍّٖ ُٛ ۡ٘ ِ ّٔ ا  ٍّٖ َػرۡيا ن يَُس
َ
ِٖ نَِّكةٍٓء َقَسَٰٓ أ ّٔ ِ َوََل نَِكةٓء    ث

ْ وا ـُ َ٘ةثَ ٓۡ َوََل َت ُٗىَكُس
َ
ْ أ ٓوا َّۡؼَِٰت  ـُ

َ
 ٱۡۡل

ُّۡىُكُٜق ُٓ ٱِِلقۡ ثِۡئَف  ى َبۡكَؽ  ٱ ِٖ يَؿَٰ ُٓ  ٱۡۡلِ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه
ُ
ٓۡ َحُذۡت وَأ ٍّّ ٖ َٔ ٜنَ َو ُٕ ِ َْٰ  یا» ]22العصكات: [  ﴾٫ ٱّظٍّ

 ال بهحك آياو ؿیٌا کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ گكوه ٌ٘ا هكؾاو ال یگكوه ؿیيبإ ؿیاآوقؾه ٘اویا که یکىاي
 گكیو ه٘ؿ باًٌؿ ؼىبحك ًاویا ال آياو بىا چه كایل کًًؿ، اوحهماء قا یگكیؾ لياو یلياي ؿیو يبا باًٌؿ ًاویا

 یبكا. ٔؿیو هًاه ؿیهؽىاي و ياپىًؿ لٌث ال٭اب با قا گكیکؿیو  ؿیيؿه ٬كاق یبصىئی٠ و هىقؾ ؿیيمي ١ً٘ه قا
و  لؾو و ١ً٘ه ج٘ىؽك بك ؾاّل ٔ آلىؾ و گًاه ياگىاق وؽًاو آوقؾو، ٘اویا ال ب١ؿ اوث، بؿ چهٓ هىل٘او

ٓ یو ا٬ىال یا٠٘ال ىیچً الٔ که یکىايٕ قايؿو لباو و بك گ٩حىٓ ؼىايؿو بؿ ال٭اب و به کكؾو یبصىئی٠
 گكؾايؿو و هل٭ب هایكیگ ؼكؾه و با ٍؿاقیي وؽًاو و بأ وح٘گكيؿ ٍاویا يکًًؿ، و جىبه بكيؿاقيؿ ؾوث
 ٠لن.أوالله  .«ٓکًًؿیه ٜلن گكاویؾ به م،یآه ىیو جىه لٌث ال٭اب به هكؾم





 
 

 

 خاتمه: 

های ؾايٍگاهی که ؾق بك و٫٨ ٠اؾت هع٭٭او و پژوهٍگكاو و يیم هٙاب٫ اِىل بعد و بكقوی قواله
گكؾؾ، بًؿه يیم ؾق پایاو ابىاب ایى بعد و يحایس هىٔىٞ هىقؾ بعد اٌاقه هی جكیىپایاو قواله به ههن

ب١ؿ ال ظ٘ؿ و وحایً الله هح١ال، به هه٘حكیى يحایس هىٔىٞ هىقؾ بعد پكؾاؼحه و پیًٍهاؾاجی قا هٙكض 
 ي٘ىؾم. 

 الف( ههمتسیى يتایج: 
ای که چىو ٌؽّی گىيهباٌؿ، ب هی« ثج١ٝین و هعب» ؾیى اوبلم هبًی بك ؾو اِل بمقگ ی١ًی -2

هكجکب اوحهماء به ؾیى و ١ٌائك و ٌكائٟ آو گكؾؾ، ؾق وا٬ٟ ایى ؾو اِل ال پایه و اوان ؾق يمؾ 
چكا که به ٘ىق ٬ٟٙ اوحهماء یکی ال يىا٬ٓ هعبث و ج١ٝین  ؛وی يابىؾ گٍحه و با٘ل ٌؿه اوث

حؿاق ایى اِىل ی الله ٠موشل و آیات و قوىلً و ؾیى اوبلم ؾوو باٌؿ و اگك اوحهماء کًًؿه هی
بىؾ و ج١ٝین پكوقؾگاق شهايیاو يمؾ وی ال شایگاهی بكؼىقؾاق بىؾ، هكگم هكجکب ایى بمقگ هی

 گكؾیؿ.  باٌؿ، ي٘ی ها هیجكیى آواهك ؼٙیك که ؾق وا٬ٟ یکی ال يىا٬ٓ اوبلم و بلکه ال ؼٙكياک
باٌؿ، گاهی  یو با٠د آو ه  گكؾؾ و ؾق وا٬ٟ ايگیمه آيچه هًصك به اوحهماء و ج٘ىؽك ؾیى هی -1

بكؼاوحه ال اهىق ؾقويی ه٘چىو ظ٭ؿ و ظىؿ و کیًه و ي٩ا٪ و شهل و ٧١ٔ ای٘او و ٠٭ل و 
باٌؿ ه٘چىو ج٭لیؿ ظب هال بىؾه و گاهی ايگیمه و با٠د اقجکاب آو اهىقی بیكويی هی

های پیٍیى و ايعكا٦ ٠٭یؿجی ؾق ظیات اهث اوبلهی و ٧١ٔ هكاکم و هعا٨ل ٠ل٘ا و  اهث
گفاقی ت یا٨حى ٬ايىيگفاقايی که به شای الله ٠موشل ؾوث به جٍكیٟ و ٬ايىوأهعحىبیى و شك

 ايؿ.لؾه و ظؿوؾ ٌك٠ی ال ش٘له ظؿ اقجؿاؾ يىبث به اوحهماء کًًؿگاو و هكجؿیى قا ج١ٙیل کكؾه
قؼًه کكؾه   ایى يا٬ٓ ال يىا٬ٓ ای٘او و اوبلم، اهكی يیىث که به جالگی ؾق هیاو اهث اوبلهی -1

ظ٭ی اوث که پیاهبكاو با آو آهؿيؿ و ال ٠هؿ اٌؿ، بلکه اهكی ٬ؿی٘ی به ٬ؿهث و به وشىؾ آهؿه ب
يیم  الىبلموالّبلة٠لیهنو وپه هىوی و ٠یىی و هع٘ؿ  بىؾه و ؾق ٠هؿ ابكاهین الىبلم٠لیهيىض 

 که الله ٠موشل لهیى قا به اقخ بكؾ و ايىايی بك آو باٌؿ، وشىؾ ؾاقؾ. و جا لهايی بىؾه اوث
باٌؿ، الله هح١ال  ؾیى و پیاهبكاو، اهكی هٍحكک ؾق هیاو ج٘اهی ؾًٌ٘او پیاهبكاو هیاوحهماء به  -1

ةً ﴿ ٨كهایؿ: هی ى لََعَ  َيََٰعِۡسَ ّۡكِجَةهِ ْ ثِِٙ  ٱ ٜا ِٖ رٍُّقٍٜل إَِلٍّ ََكُٗ ّٔ  ِٓٛ تِي
ۡ
ة يَأ ُـِءوَن  ۦَٔ ۡٛ   ﴾پيَۡكَذ
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 قا او ًکهیا هگك ؿیآیي٘ ٍاویا یوى به ی٥٘بكیپ چیهٕ قا بًؿگاو و او٩ا ٨ىىوا» ]10ه: ی[
 .«كيؿیگیه اوحهماء باؾ و به کًًؿیه هىؽكه

ؽۡ ﴿ ؿ:ی٨كهایو ه  ٌَ ٍَ ِِف ِشَيِف  َوَّ ِٖٔ َرۡجِْ َ٘ة  ْۡ رَۡق
َ
ِّيَ أ وٍّ

َ
ة ٪ ٱۡۡل َٔ ٜاْ  َو ِٖ رٍُّقٍٜل إَِلٍّ ََكُٗ ّٔ  ِٓٛ تِي

ۡ
يَأ

ُـِءوَن  ۦثِِٙ  ۡٛ  ىیٍیپ یهاو ؾوحه ها گكوه اویه بهٓ قا ی٥٘بكايیپٔ جى ال ًیپ ها» ]22-20العصك: [﴾٫يَۡكَذ
 که گىيه ه٘اؤ کكؾيؿیه هىؽكه قا او ًکهیا هگك آهؿیي٘ ٍاویا ًیپ به یا٨كوحاؾه چیه .نیا کكؾه قوايه

 .«ٓؾاقيؿیه هىؽكه قا جى اویبا٘لگكا کًیا هن
ٓۡ ﴿ ؿ:ی٨كهایو ه  ٖ ِِف  َوَك ِِإّ

ٍّٗ ِٖٔ َ٘ة  ْۡ رَۡق
َ
ِّيَ أ وٍّ

َ
ة ٦ ٱۡۡل َٔ ْ ثِِٙ  َو ٜا ِِإٍّ إَِلٍّ ََكُٗ

ٍّٗ ِٖ ّٔ  ِٓٛ تِي
ۡ
 ۦيَأ

ُـِءوَن  ۡٛ  چیه .نیاکكؾه قوايه ىیٍیپ یهاهّلث اویه به قا یاؾیل ٥٘بكاویپ ها» ]1-8المؼك٦: [ ﴾٧يَۡكَذ
 .«ؾاؾيؿیه ٬كاق اوحهماء هىقؾ قا او که ىیا هگك آهؿ،یي٘ آياو ًیپ به ی٥٘بكیپ

ها بكگمیؿگاو الله ٠موشل ال هیاو آ٨كیؿگايً که آوؾقظالیال آيصا که هیچ یک ال پیاهبكاو  -1
های ایصاؾ هايٟ ؾق هىیك ؾ٠ىت ظ٫ و شلىگیكی ال آو بىؾيؿ ال ایى اولىب ج٩ًیكی که ال قوي

و بلکه  ها ال ٠ل٘ا و هصؿؾیى و هّلعیى؛آو اوث والن ي٘ايؿيؿ، په چگىيه اوث ظال پیكواو
ها با چًیى اهكی ی ه٘گی آو ؾقظ٭ی٭ث هىاشههچگىيه ؼىاهؿ بىؾ ظال ٠٘ىم اهل اوبلم؛ 

جا آيگاه که ؼؿاويؿ  قوؿ هی الىبلم٠لیهباٌؿ وًحی که ٬ؿهث آو به ٠هؿ يىض ل هیوًحی ال ؾیك با
ٍَ ﴿ ٨كهایؿ: هح١ال بؽىاهؿ؛ الله هح١ال هی َٰ ة ََٗؿى َٔ ٍَ َو َجَك َٖ إَِلٍّ  ٱتٍّ ِي َراذنُِلَة ثَةهَِي  ٱَّلٍّ

َ
ٓۡ أ ُٚ

يِ 
ۡ
أ ٓۡ َؽَِٰؾبَِي  ٱلؿٍّ َُّ٘س ـُ ِۡ َج ِٖٔ وَۡغِۢل ثَ َ٘ة  ٓۡ َقَْۡي ة ََٗؿىَٰ َُّس َٔ  نیًیبیه ها» ]11هىؾ: [﴾ٻَو
 يکكؾه یكویپ جى الٓ و ؿهیيگكو جى بهٔ ها لىض و واؾه ٨کك و کىجاه هی٨كوها ا٨كاؾ شم یکى که

 جاواویؾقو٤گى و بلکه نیبییي٘ ؼىؾ ال بكجك قا ٌ٘آ و يه يىض يهٕ يىض كواویپ یا ٌ٘ا. ٔاوث
 .«نیؾايیه

قا ؾق لهاو ٨حكت پیاهبكاو  ى پیاهبكاو، هع٘ؿ بى ٠بؿالله که الله ٠موشل آؼكی هًگاهی -8
ی١ًی هٍكکاو و اهل کحاب و هًا٨٭او  ؛هب١ىخ ي٘ىؾ، با اوحهماء و ج٘ىؽك ؾًٌ٘او پیاهبكاو

قویاقو گكؾیؿيؿ که ؾق لهاو قوىل الله  ، پیكوايً با گكوه چهاقهی ایٍاوهىاشه ٌؿ، اها په ال 
پیٍگاو و ش٘هیه و ِى٨یه ه٘چىو ق٨ٓ ،باًٌؿ ل بؿ٠ث هیهاو اها ه٘آوو  يؿاٌحًؿوشىؾ  
 .و ..

باٌؿ و ؾالیل  اوحهماء به الله ٠موشل و ؾیى و پیاهبكايً، اقجؿاؾ ِكیط و ک٩ك بىاض و آٌکاق هی -1
ا٬ىال ول٧ ِالط ایى اهث، ال ِعابه و جاب١یى و اهل وًث و  آو کحاب و وًث يبىی و



 131  خاجمه

 باٌؿ.  ها پیكوی کكؾه و ه١ح٭ؿيؿ که ای٘او ٠باقت اوث ال ٬ىل و ٠٘ل، هیکه ال آو یش٘ا٠ح
... که بك ایى باوقيؿ که ای٘او هصكؾ اهل بؿ٠ث ه٘چىو هكشئه و ش٘هیه و وؽًاو و ا٬ىال  -1

يکاق اوث و هىاقؾ ؾیگك ٔهك چه که باٌؿٓ ک٩ك ه١ك٨ث یا جّؿی٫ بىؾه و ک٩ك ٨٭ٗ شعىؾ و ا
ی آياو ٔاهل بؿ٠ثٓ با  و به گ٩حه کًًؿ، ا٠حباقی يؿاقؾ ی ک٩ك ي٘ی هيبىؾه و ِاظبً قا واقؾ ؾایك

چًیى ج١كی٩ی ال ای٘او و ک٩ك، ؾیگك هٝاهك ٌكک ه٘چىو ٠باؾت هكؾگاو و ٘ىا٦ کكؾو 
، يه ک٩ك اوث و يه ؾیى و قوىل اللهها و يیم اوحهماء به ٬بىقٌاو و ج٭ؿین ٬كبايی بكای آو

باًٌؿ. ج١الی الله ٠ى  ی ا٠٘ال و يه ا٬ىال هی چكا که به گ٘او ایٍاو ایى اهىق ال لهكه ؛اقجؿاؾ
٬ىلهن ٠لىا کبیكا؛ و به قاوحی که ؾیى الله ٠موشل و پیاهبكايً ال ایى ا٠ح٭اؾات با٘ل پاک و هًمه 

 اوث.
کًًؿ، ه٘او هًهصی اوث که  وًث يبىی بك آو ؾاللث هیای که کحاب الله و هًهس ظ٫ و هیايه -3

اهل وًث و ش٘ا٠ث ؾق ج٘اهی ابىاب ا٠ح٭اؾی ٠٘ىهًا و ؾق آيچه هكبىٖ به هىائل ک٩ك و ای٘او 
که الله ٠موشل  ها اهث ووٗ و هیايه هىحًؿ، ه٘چًاوو آو باًٌؿ بك آو هی اوث ؼّىِا،

ٍَ ﴿ ٨كهایؿ: هی ِ حا وَ  َوَكَزَٰل ٍّٔ
ُ
ٓۡ أ َْۡجَُٰس َؽآَء لََعَ َصَك َٛ ٜاْ ُش ُٜٗ ُُ َ ة َّلِ  ٱلؿٍُّقُٜل َوَيُسَٜن  ٱنلٍّةِس َقؽا

اۗۡ  ٓۡ َشِٛيؽا  ىیؾ ؾق يهٔ نیاکكؾه یقو ايهیه هّلث قا ٌ٘ا گ٘اویو ب» [211]الب٭كة:  ﴾...َقَْۡيُس
 و ؿیباٌ هكؾم بك یگىاهاي جا ٓ.ؿیًٌاویه یلیو ج١ٙ ٗیج٩ك آو ؾق يه و ؿیوقلیه یو ٤لى ا٨كاٖ

 .«باٌؿ گىاه ٌ٘ا بكٓ میئ ٥٘بكیپ
لفا اهل وًث و ش٘ا٠ث ؾق هیاو هكشئه و ش٘هیه ال شهحی و ؾق هیاو و٠یؿیه و ؼىاقز و ه١حمله ال 

 باٌؿ. وىیی ؾیگك اهث ووٗ و هیايه هی
اوحهماء کًًؿه  ٨٭ٗ... هبًی بك ایًکه بكؼی ال ٨٭های ٠كا٪ و ابى ظمم و  ا٬ىال ٌاـ و ياؾقی که ال -20

ی و يٝكی أا٠حباقی يؿاقؾ و ایى ق ،ٌىؾ ؿايؿ، کا٨ك هیبای که ایى ا٠٘ال قا ظبلل و ؾًٌام ؾهًؿه
ؼك ؾق هیاو ؤو وؽًی اوث که ال ٘كی٫ هحکل٘او هح باٌؿ ؾق و بؿوق ال اش٘اٞ ٠ل٘ا هیٌاـ و يا

هن په ال جبییى ظ٫ بیًًؿ، آو٨٭ها واقؾ ٌؿه اوث. بًابكایى يبایؿ کىايی که ایى ا٬ىال ٌاـ قا هی
له ال ش٘له ؤیل هعکن و آٌکاق و ي٭ل اش٘اٞ ٠ل٘ا ؾق هىقؾ آو، گ٘او بكيؿ که ایى هىبا ؾال

 باٌؿ.  هىائل ؼبل٨ی هیاو ٠ل٘ا هی
بپكؾالؾ، ظکن وی با ظکن کىی  قوىل الله  هك آيکه به ٠یبصىیی و بؿگىیی اِعاب گكاهی  -22

که ٌبل٪ ؼىقؾه و و ظکن وی ٬حل يبىؾه و بل باٌؿ ا به ج٘ىؽك گیكؾ، هح٩اوت هیکه پیاهبكاو ق
 ی قوىل الله  ٌىؾ جا ایًکه ال ؾًٌام ؾاؾو و اوحهماء ِعابه بكای هؿجی ٘ىاليی ليؿايی هی
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ؾوث کٍیؿه و ال ایى ٠٘ل ٬بیط و ًٌیٟ ؾوث بكؾاقؾ، هگك ایًکه اوحهماء و ٠یبصىیی وی ال 
ظکً٘ که ؾق ایى ِىقت ایى اوحهماء و ٠یبصىیی ک٩ك بىؾه و  ٌاو باٌؿِعابه به ؼا٘ك ؾیى

و يیم  .قا به ج٘ىؽك و ٠یبصىیی گیكؾ که ٌیؽیى ابىبکك و ٠٘ك باٌؿ به ویژه لهايی ٬حل هی
هًیى ئم ال٘أقا ال آو بكی ؾاٌحًؿ، هحىشه  اگك جه٘حی قا که الله ٠موشل ٠ایٍه ِؿی٭ه 

هًیى گكؾايؿ، ایى ٠٘ل وی ک٩ك ئههات ال٘أو  و یا هكیک ال ه٘ىكاو قوىل الله  ٠ایٍه 
یک ال ه٘ىكاو قوىل هك ظکً٘ ٬حل اوث و بك اوان ٬ىل قاشط وب و ؾًٌام ؾاؾو بهبىؾه و 

چكا که ؾق ؾًٌام ؾاؾو ؛ اٌؿب هی ی ِؿی٭ه  ه٘چىو وب و ؾًٌام ؾاؾو به ٠ایٍه الله
 باٌؿ هی ، هحىشه ي٘ىؾو ٠یب و ٠اق و يًگ به قوىل الله یک ال ه٘ىكاو قوىل اللهبه هك

هكؾی قا ؾًٌام ؾهؿ ؾقظ٭ی٭ث ؼىؾ آو ٌؽُ قا ؾًٌام ؾاؾه  و بكاوحی که اگك ٌؽّی ه٘ىك
 اوث. 

ی هك هىل٘او اوث که ؾق ظؿوؾ الله ٠موشل جى٧٬ ي٘ىؾه و به هًگام هحک ظكهث  ٌایىحه  -21
و ه٘یى اوث قاه ؼبلِی ال وکىت ؾق بكابك  الله ٠موشل ؼٍ٘گیى و ياقاظث گكؾؾهعاقم 

باًٌؿ شؿای ال ایًکه يبایىحی يىبث به هًکكات  هیها يىا٬ٓ اوبلم یى آوجك بمقگ هًکكاجی که
های اهل هًکك بپكؾالؾ و ایى ؾق قاوحای ٠٘ل قأی بىؾه و به هٍاقکث ؾق هصاله و گكؾه٘ایی

ٓۡ ِِف  َوًَؽۡ ﴿ ٨كهایؿ: به کبلم الله ٠موشل اوث که هی َل َقَْۡيُس ٍـّ َُِتَٰتِ َٗ ّۡ ٓۡ  ٱ ِٕۡكُذ ۡن إَِذا َق
َ
أ

ِ َءاَيَِٰخ  ْ ِِف َظِؽيٍر  ٱّللٍّ ٜا َٰ ََيُُٜع ٓۡ َظَّتٍّ ُٛ َك َٔ  ْ ُكُؽوا ٌۡ ة وَََل َت َٛ ِ  ث
ُ
أ ـَ ۡٛ ة َويُۡكَذ َٛ ِ يُۡسَىُؿ ث

 ِ  چىو که اوث کكؾه يالل ٌ٘ا بكٓ قا ظکن ىیا ٬كآو،ٔ کحاب ؾق ؼؿاويؿ» ]210الًىاء: [﴾ۦٓ َدرۡيِه
 یکىاي ىیچً با ٌىؾ،یه گك٨حه چهیبال به ؼؿا اتیو آ ٌىؾیه ؿهیوقل ک٩ك ؼؿا اتیآ به ؿیؿیًٌ

ٓ. بكؾاقيؿ ؼىؾ يابهًصاق یو ٌىؼ ک٩ك ال و ؾوثٔ بپكؾاليؿ یگكیؾ وؽى به که گاهآو جا ؿیًیهًٍ
ٓ ؿیؾهیه ٨كا گىي آياو اوحهماء و به ؿیٌىیه ىیهًٍ٘ ٍاویا با کهٔ ِىقت ىیا ؾق گ٘اویب

 ىثیي کٌٓ. گٍث ؿیؼىاه ٍاویا کیٌك ٬كآو به اوحهماء و ؾقٔ بىؾ ؿیؼىاه آياو هرل هن ٌ٘ا
 ٍاویا و هصالىه هؽالٙه ال پهٔ آوقؾ؛یه گكؾ ؾولغ ؾق یه٘گ قا و کا٨كاو هًا٨٭او ؼؿاويؿ که

 .«ٓؿیائیي گك٨حاق ؾولغ آجً به آياو ه٘كاه جا ؿیمیبپكه
هكاظل ٌکىث ي٩ىی و يااهیؿی و و ؾق وا٬ٟ هؽال٩ث با ایى اقٌاؾ و هؿایث قبايی اولیى هكظله ال 

 باٌؿ.  هی جك بمقگ آذاقی که ؾق پی ؼىاهؿ ؾاٌث، بىیاقيٍیًی بىؾه و ٠٭ب
 گیكی هىل٘اياو ؾق بكابك اوحهماء کًًؿگاو ال ؾو ظالث ؼاقز يیىث: هىٟٔ  -21



 131  خاجمه

که ؾق ایى ظالث ِبك  ٧ و ٬لث یاق و یاوق و يیكو هىحًؿال٧ٓ یا ایًکه هىل٘اياو ؾق ظالث ١ٔ
یث ي٩ه و اهث بك اوان ٨ٕایل و کاهل کكؾو ی ي٘ال و جكب ي٘ىؾو بك اـیث و آلاق و ٠ؿم واکًً و ا٬اهه

ها جا ایًکه اهث بك ؾیًً بالگٍحه و ایى اهکاو بكای اهث ٨كاهن گكؾؾ جا باقی ؾیگك ؾق لهیى پكچن آو
ی  گىيه کل٘هو ایى قا بك اوحهماء کًًؿگاو ا٬اهه کًؿشهاؾ ٨ی وبیل الله قا بكا٨كاٌحه و ظکن الله ٠موشل 

 باٌؿ.  ی الله ٠موشل باال ٬كاق گیكؾ، واشب هی ها پاییى و کل٘هآو
ها واشب بٓ اها ؾق ظالحی که اهل اوبلم ؾاقای يیكو و ٬ىت و ٬ؿقت و ج٘کیى بىؾيؿ، اهكی که بك آو

 ٨كهایؿ: باٌؿ و ایى ؾق قاوحای کبلم الله ٠موشل اوث که هی اوث شهاؾ با کا٨كاو و هًا٨٭او هی
ة﴿ َٛ حَّ

َ
د ِِٛؽ  ِِإَّ ٱنلٍّ  َيَٰٓ ةرَ َجَٰ ىٍّ ُُ َجَٰىٌِِيَ وَ  ٱّۡ ُٕ ۡ ۖٞ َوبِۡئَف  ٱۡمُْۡؾ وَ  ٱل ُٓ ٍّ٘ َٛ ٓۡ َص ُٛ َٰ َوى

ۡ
أ َٔ ۚٗ َو ۡٓ ِٛ ِطريُ َقَْۡي َٕ ۡ  ٱل

 ؾوق به و ي٩ا٪ ک٩ك ال قا ٍاویا جأ کى کاقیپ و شهاؾ و هًا٨٭او کا٨كاو بإ ٥٘بكیپ یا» ]3ن: یالحعك[﴾٩
ٓ آؼكت و ؾق اوث ٍاویا یکًىي هصالات ىیا. باي ؼٍى ٍاویا بأ و كیبگ وؽث آياو و بكٓ یؾاق
 .«ٕاوث یگاهیشا لٌث چه و وكيىٌث بؿ چه و اوث ؾولغ ٌاوگاهیشا

ٌاو ؼٍ٘گیى كت يٍاو ؾاؾه و به هًگام اهايث به ؾیىیا و ؾووحايً ٤یالله هح١ال يىبث به اول  -21
ايح٭ام گاهی به گیكؾ و ایى  ٌىيؿ، ايح٭ام هی ٌؿه و ال کىايی که چًیى ا٠٘الی قا هكجکب هی

اي قا ی آياو ؾًٌ٘او اوحهماء کًًؿهباٌؿ که  بىویله هًً هیئی وكبالاو و بًؿگاو ه وویله
های ؾیگكی بك ج٘ىؽك کًؿ و گاهی الله ٠موشل کی٩ك و ٠فاب ؼىیً قا ؾق ٬الب ٠فاب هی

ًؿه های ویكايگك و يابىؾه کًهای هبلک کًًؿه و هّیبثکًؿ، ه٘چىو بی٘اقی کًًؿگاو يالل هی
ۚٗ ﴿ و آ٨ات ٨كاگیك و گكیم ياپفیك َٜ ُٚ  

ٍَ إَِلٍّ ِ ُٓ ُصَُٜ٘ه َرّب
ة َحۡكَْ َٔ  یلٍکكها» ]12ال٘ؿذك: [ ﴾َو

 ها ههیا گكؾیؿه، بىیاقو ٠فابی که ؾق آؼكت بكای آو« ؾايؿیي٘ یکى او شم قا پكوقؾگاقت
 باٌؿ.  هی جك بمقگ

که ؾًٌ٘او ایى اهث پیاؾه و  یابؿهك آيکه هن اکًىو يٝكی ؾق ظال ایى اهث بی٩کًؿ، ؾق هی  -21
وىاقه و ال هك بلًؿی و اقج٩ا٠ی بكای يابىؾی و واقؾ کكؾو ٔكبه ؼبلِی به وىی آو وكالیك 

ای که ؾق هصاالت هؽحل٧ ویاوی یا ٌؿه و ؾق قاوحای ایى ٠ؿاوت و ؾًٌ٘ی ال هك آو وویله
ؾاٌحًؿ، ؾقی٣ اشح٘ا٠ی یا ٨كهًگی یا آهىلٌی و یا ؾق هیؿاو ا٘بلٞ قوايی و هًك ؾق ؾوث 

يىقلیؿيؿ و ج٘اهی ایًها جًها بؿیى ؼا٘ك اوث که يىق الله ٠موشل قا ؼاهىي گكؾايیؿه و قوض 
 شهاؾ ؾق قاه ؼؿا قا ال هیاو هىل٘اياو قیٍه کى کًًؿ و بك ایى ؾیى بكجكی یا٨حه و چیكه ٌىيؿ،

ْ َُٜٗر  ُٔ َِلُۡؽِف  يُؿِيُؽونَ ﴿ ِ ٜا ٓۡ وَ  ٱّللٍّ ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو
َ
ُ ثِأ َّٓ  ٱّللٍّ ذِ ُٔ  ِ ؿِهَ  ۦُٜٗرِه ََ  ٜۡ َ َٰىُِؿونَ َول ال٧ّ: [﴾٨ ٱَّۡؽ

 قا ؼىؾٓ ىیآئٔ يىق ؼؿا یول گكؾايًؿ، ؼاهىي ٌاویؾهايها با قا ؼؿآ ىیآئٔ يىق ؼىاهًؿ یه» ]1
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 .«باًٌؿ يؿاٌحه ؾووث کا٨كاو که هكچًؿ گكؾايؿ،یه کاهل
به لباو ها وؽى  کیٍاو و کىايی کهال هیاو هن - یهىؾ و يّاقی و هٍكکاو -ؾًٌ٘او اوبلم   -28

های ها ویل العاؾ و هىزی آو کًًؿ جا ایًکه به وویله گىیًؿ، ا٬ىاهی قا بكگمیؿه و گمیًً هی هی
های اوبلهی وكالیك کًًؿ، ه٘چىو ٘ه ظىیى و يصیب هع٩ىٚ ؾیًی قا ؾق وكلهیىليؿ٬ه و بی

ىؾه و به اوحؽؿام گىيه آياو قا گمیًً ي٘و ٠بلء ظاهؿ و ٠لی ٠بؿالكلا٪ و بىیاقی ؾیگك؛ و ایى
قا يابىؾ کكؾه و ویكاو کًًؿ و ٌكائٟ و   ها و ٠٭ایؿ اوبلهیآوقيؿ جا اقليا٨کاق ٌىم ؼىیً ؾق هی

قا واقويه شلىه ؾاؾه و اؼبل٪ يیک و ٨أبليه قا ٨اوؿ گكؾايًؿ و چه بىا که ؾق بىیاقی ك آو١ٌائ
یا ظكیث و آلاؾی و هىاوات و  ؾ قا به اون ٠لن یا هلیث یا قوايًٍاویاقال او٬ات ج٘اهی ایى هى

 ٱۡۡلَۡنَغةٓءُ ًَۡؽ ثََؽِت ﴿ گكؾايًؿ. بكابكی و ؾق ـیل ؾیگك ١ٌاقهای قيگاقيگ ايصام ؾاؾه و يا٨ف هی
 ٗۚ ۡزَبُ

َ
ٓۡ أ ُٚ ة َُتِِۡف ُضُؽوُر َٔ ٓۡ َو ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو

َ
ٖۡ أ  آٌکاق آياو ؾهاو ال یؾًٌ٘ايگ» ]221آل ٠٘كاو: [﴾ِٔ
 .«اوث جك بمقگ ؾاقيؿ ؾل ؾق و آيچه اوث

قا هع٭٫ گكؾايیؿيؿ، هؿم ًًؿگاو ؾيبال کكؾه و جا ظؿوؾی آوهه٘حكیى هؿ٨ی قا که اوحهماء ک -21
باٌؿ، به  ٬ؿاوث ؾیى و هیبث و ٠ٝ٘ث و بمقگی آو ؾق ي٩ىن بىیاقی ال ٨كليؿاو اوبلم هی

باٌؿ و با ایى ٘كل  ها اوبلم هیای که گكوهی ال آياو ه١ح٭ؿيؿ که وبب ٠ؿم پیٍك٨ث آوگىيه
هیاؾیى ٠ل٘ی و ١ًِحی و  اق ٌکىث ي٩ىی ٌؿه و ؾق بكابك پیٍك٨ث و جك٬ی ٤كب ؾقج٩کك ؾچ

.. ؾچاق وكٌکىحگی ٌؿيؿ و گ٘او بكؾيؿ که اقوپا جًها لهايی به ایى پیٍك٨ث و جك٬ی شًگی و .
قا کًاق گفاٌحه و ال وٙط ليؿگی ؼىؾ های آوها و اقليؾوث یا٨ث که ؾیى و ج١الین و آهىله

ِؾثاة ﴿ بیكوو ي٘ىؾ. ََ ٜلَُٜن إَِلٍّ  ٌُ ۚٗ إِن َح ۡٓ ِٛ ِ َٰٚ ـَ ۡو
َ
ٖۡ أ ِٔ حا ََتُۡؿُج  َٕ ِ ُبَۡت ََك  چه» ]1الکه٧: [﴾٥ََ

 .«ًؿیگى یي٘ و ا٨حكاء ؾقو٢ شم آياوٕٕ ؿیآیه كوویب ٌاویهاؾهاو ال یبمقگٓ و کوظٍحًأ وؽى
ی  يحیصه ٌایىحه و وماواق يیىث که ؾ٠ىت اوبلهی ؾق بكابك ایى آذاق يابهًصاق و پكیٍاو که  -21

ج٘ىؽك و اوحهماء به ؾیى اوث، وك جىلین ٨كوؾ آوقؾ، بلکه ٌایىحه اوث ایى بكؼىقؾهای 
ی ِعث قاه و وبلهث و ؾقوحی  ياهًصاق و بؿيام و هكؾوِؾ ؾًٌ٘او ؾیى ظ٫ قا ٠بلهث و يٍايه

 یا٨ث، ظح٘ا بهحكیى ؼل٫، قوىل اللههًهس جل٭ی کًؿ؛ بكاوحی اگك کىی ال ایى اهك يصات هی
ىؾ، لیکى او هن چًاو ق٨حاقهای لٌث و ٬بیط و يابهًصاق و يیم اـیث و آلاقهای بىیاقی ال بهی

جکفیب کًًؿگاو اوحهماء کًًؿه ؾق هکه و ٘ائ٧ و هؿیًه ؾیؿ جا ایًکه آو اـیث و آلاق و 
ؽِ ﴿ جىلی ؼا٘كی بكای پیكوايً باٌؿ.  پیاهبكج٘ىؽكها، په ال  ٌَ ـِئَ  َوَّ ۡٛ ِٖ  ٱۡقُذ ّٔ  ِٖ ثِؿُُق
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ِ َرجۡ  ٍَ وََعةَق ث ِْ َٖ ِي ْ ثِِٙ  ٱَّلٍّ ٜا ة ََكُٗ ٍّٔ  ٓ ُٛ ۡ٘ ِٔ  ْ ُـِءوَن  ۦَقِؼُؿوا ۡٛ  ]12يبیاء: األ ،20ي١ام:األ[ ﴾٪يَۡكَذ
 بؿاو قا ٥٘بكاویپ که یمیچ و ه٘او ايؿگك٨حه ٬كاق اوحهماء هىقؾ جى ال ًیپ ی٥٘بكايیپ گ٘اویب»

 ايؿٌ٘كؾه ايچهیبال که ی٠فابو ٔ اوث گك٨حه ٨كا قا کًًؿگاو هىؽكه ايؿ،کكؾهیه هىؽكه وبب
 .«ٓاوث ٌؿه كٌاویؾاهًگ

 ها و پیؾًهادات: ب( جىصیه
به ج١ٝین و اظحكام و  - به شای ج٘ىؽك و اوحهماء -اهكوله بك اهث اوبلهی واشب اوث جا  -2

و ٌكی١ث بال گكؾؾ جا ایًکه به قٔایث الله  جصلیل و جکكین الله هح١ال و ٬كآو و قوىل الله 
 ٠موشل ؾوث یا٨حه و کكاهث و ٠مجً بؿو بالگكؾؾ. 

و ه٘چًیى بك اهث اللم اوث جا به شای ایى ا٠ح٭اؾ با٘ل که وبب ٠٭ب هايؿگی هىل٘اياو  -1
ج٘ىک به ؾیًٍاو اوث، به ؾیى اوبلم، ٠٭یؿه و ٌكی١حً با ٬ىل و ٠٘ل و ؾق ج٘اهی هیاؾیى 

ی الله ٠موشل بك ایى اهث هبًی بك ج٘کیى ؾق  و ٨كؾی، بال گكؾؾ جا ایًکه و٠ؿهظیات اشح٘ا٠ی 
 وََقؽَ ﴿ ٨كهایؿ: لهیى هع٭٫ گكؾیؿه و ـلث و ؼىاقی و لبىيی ال آو بكؾاٌحه ٌىؾ. الله هح١ال هی

 ُ َٖ  ٱّللٍّ ِي ْ  ٱَّلٍّ ٜا ُِْٕ ٓۡ وََق ُِٔ٘س  ْ ٜا ُ٘ َٔ َِدَِٰخ َءا َْٰ ٓۡ ِِف  ٱّصٍّ ُٛ ٍّ٘ ۡرِض َّحَۡكَذۡؼَِْى
َ
ة  ٱۡۡل َٕ  ٱۡقَذۡؼََْه ََ

 َٖ ِي ُٓ  ٱَّلٍّ ُٛ َ٘ ٓۡ هِي ُٛ َ َُِنٍّ ل ُّ َٕ ٓۡ َوََلُ ِٛ ِئِٖ َرۡجِْ ٓۡ  ٱۡردَََضَٰ  ٱَّلٍّ ِٛ ِ و ٜۡ ٖۢ َبۡكِؽ َػ ِ ّٔ  ٓ ُٛ نَلٍّ ٓۡ َوََلَُجّؽِ ُٛ
َ ل

ۚٗ َحۡكُجُؽوَِٗن ََل يُۡۡشُِكَٜن ِِب َشۡي  ة ٘ا ۡٔ
َ
ُٓ  ٔا أ ُٚ  ٍَ ِ ْوَلَٰٓه

ُ
ٍَ وَأ ِ َٰل ٖ َزَىَؿ َبۡكَؽ َذ َٔ ۚٗ َو ٜنَ  ة ٌُ  ٱَّۡػَِٰك

 ايؿ،ؾاؾه ايصام ىحهیٌا یو کاقها ايؿآوقؾه ٘اویا که ٌ٘ا ال یکىاي به ؼؿاويؿ» ]11الًىق: [﴾ڗ
 ؾقٓ ٍاویا و ظکىهث ی٨كهايؿه و واقخ اویًیٍیپٔ ىیگمیشا ١ٙ٬اً  قا آياو که ؾهؿیه و٠ؿه

 گىيه ه٘اوٓ گكؾايًؿ آباؾ ؼىؾ و ؾاؾ ٠ؿل پكجى ؾق ٜال٘او، ٜلن ال په قاآو جأ کكؾ ؼىاهؿ ىیله
 ال ٬بلٓ وح٘گك اویا٤یو  اوی٘ا٤ٔ ىیگمیشا قآ گفٌحه یهاهّلث هىئو ه ؾاؾگكٔ اویًیٍیپ که

 ؿهیبؽٍ بؿاياو قا و ٬ؿقت و ظکىهثٔ اوث کكؾهٓ ػیجاق و ؾقال ؾوق و ا٠ّاق اؾواق ؾقٔ ؼىؾ
و  پابكشآ ىیله ؾقٔ ظح٘اً  پىًؿؾ،یه آياو یبكا که قا ٍاویآ يام اوبلمٔ ىیآئ ىیه٘چًٓ. اوث
 چًاو آؤ والؾ،یه هبّؿل و آقاهً ثیاهً به قا آياو و هكان ؼى٦ میو ي واؼث ؼىاهؿ بك٬كاق

 ال ب١ؿ. گكؾايًؿیي٘ ايبالم قا یمیچ و پكوحًؿیه هكآ جًها گكاو،یؾ ال و ؾلهكه ؾ٤ؿ٤ه بؿوو که
ٓ و اوبلم ٘اویا ؾائكه الٔ ٌىيؿگاو كوویب کاهبلً  آياو ٌىيؿ، کا٨ك که یکىايٓ ىیقاوح و٠ؿهٔ ىیا

 .«ٓباًٌؿیه ی٭یظ٭ و هكجّؿاو و هحّ٘كؾاؤ بٍ٘اقيؿ
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و اهل بیث و با٬ی اِعاب و یاقاو  و يیم بك اهث اللم و واشب اوث که ظكهث قوىل الله  -1
و يیم ظكهث وًث و هؿایحً قا ظ٩ٛ ي٘ىؾه و وًث و  هًاوئو هگكاهی و ه٘ىكايً، هاؾقا

و  ها گكوه هؿایث و قهً٘ىؾهای يبىی قا بك آقاء و يٝكات اٌؽاَ و ج١ّبات هفهبی و اظماب و
٨ك٪ هؽحل٧ جكشیط ؾاؾه و ه٭ؿم ؾاقيؿ، جا ایًکه اهث ظ٭ی٭حا اهحی واظؿ و یکپاقچه گكؾؾ و ایى 

 اهك بك الله ٠موشل وؽث و ؾٌىاق يیىث. 
بیاو  - ی ٠لن پژوهاو ٠كِهها ؾايٍصىیاو و ؾايًو به ؾيبال آو -ل٘ای وًث و ش٘ا٠ث بك ٠ -1

ظ٫ و ؾ٠ىت به وىی الله ٠موشل ؾق ج٘اهی هیاؾیى و با هك گكوه و ٘ب٭ات هؽحل٩ی که ؾق 
ی جىظیؿ و  لهؤها واشب اوث که بك هىباٌؿ، بك آو شىاهٟ اوبلهی وشىؾ ؾاقيؿ، واشب هی

ا٠ح٭اؾی ِعیط و جبییى ٔؿ جىظیؿ، ی١ًی ٌكک با ج٘اهی ايىاٞ و  اه٘یث آو و يٍك ه٩اهین
ی ٠باؾت  کًؿ که آو ٌكک ؾق لهیًه و ٨ك٬ی ي٘ی ها و اٌکال هؽحل٧ آو ج٘كکم کًًؿ.ِىقت

گىيه گفاقی باٌؿ، جا ایًکه ایىباٌؿ یا ایًکه ؾق باب ا٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی و جٍكیٟ و ٬ايىو
 هع٭٫ گكؾؾ.  ٠بىؾیث کاهل جًها بكای الله ٠موشل

و ایى با ه٭ؿم  باٌؿ اهی ا٬ّی ي٭اٖ ٠الن واشب هیوظؿت ٩ِى٦ اهل وًث و ش٘ا٠ث ؾق ج٘ -1
که ج٩اوت و  باٌؿ، ه٘چًاو ؾاٌحى وظؿت ج٘اهی ٩ِى٦ اهث بك اوان هًهس ول٧ ِالط هی

های پك ذ٘ك ؾ٠ىی و ٠ل٘ی بكای يٍك ایى ٠٭یؿه، ه٘گام ی قوي ه٘یاقی و ه٘کاقی ؾق لهیًه
باٌؿ، واشب اوث و ایى با  ها هیاؼحبل٨ات ٨٭هی که گًصایً اؼحبل٦ ؾق آو با پكهیم ال

باٌؿ؛ و ایى وظؿت هكا٠ات آؾاب اؼحبل٦ ه٘چًاو که هیاو ول٧ ِالط اهث ظاکن بىؾ، هی
ی اًِا٦ هؽحل٧ اوحهماء کًًؿگاو ؾق بكابك ٩ِى٦ بؿاو ؼا٘ك اوث که هصىم و ظ٘له

کًؿ، بًابكایى اهكی که بك اهث اوبلهی  ل هیای واظؿ و یکؿوث ٠٘هىل٘اياو ه٘چىو شبهه
ه گكؾیؿو ؾق اهك شهاؾ و يه پكاکًؿگی و جٍحث بكای قویاقویی و بالؾاٌحى چواشب اوث یکپاق

 باٌؿ.  ایى ؾٌ٘ى هٍحكک هی
بك ؾ٠ىت اوبلهی ؾق ایى ؾوقاو و ؾق ایى بیؿاقی هباقک اللم اوث جا جبلي و کىًٌ ؼىیً قا  -8

قا به وىی ٠ل٘ای قبايی ه١ٙى٦ ؾاٌحه و ؾق قوىا کكؾو قاه و ؾوچًؿاو ي٘ىؾه و جىشه ؼىیً 
ت پیؿا کكؾه و أقوي هصكهاو و ايکاق هًکكات و اقلیابی هك آيکه يىبث به ؾیى الله ٠موشل شك

به ج٘ىؽك و اوحهماء قوی آوقؾه و يىبث به ظكهات با اٌا٠ه و جكویس ٨عٍاء ؾق ؼبلل قوايه و 
های ا یکؿیگك ه٘کاقی ي٘ىؾه و بؿیى جكجیب با قويت یا٨حه، بأای شكهای هاهىاقهٌبکه

ها ؾاقيؿ، بكی ولیحی که ؾق ٬بال آوئها قا هىقؾ يّیعث ٬كاق ؾهًؿ جا ایًکه هن ال هىئهٍكوٞ آو
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 ی ظصث کكؾه باًٌؿ.  ٌؿه و هن ا٬اهه
ای که ؾق اوبلم اظیای قوالث هىصؿ و بالگكؾايؿو هىاشؿ به هصؿ و ٌك٦ و ٠مت و وٜی٩ه -1

و٠ٛ و اقٌاؾ و ج١لین جىوٗ ٠ل٘ا  هایهای که ي٘الها ؾق هىاشؿ بكپا گكؾیؿه و ظل٭ىيهگؾاقيؿ؛ ب
و ؾ٠ىجگكاو و هّلعاو ٌكوٞ به کاق ي٘ایؿ جا ایًکه بؿیى جكجیب ٠لن کحاب و وًث هًحٍك 
گكؾیؿه و آيکه ٤ا٨ل و وكگكؾاو اوث، هحفکك ٌؿه و پًؿ گك٨حه و شاهل ج١لین ؾیؿه و آهىلي 

ها پاک و ٘اهك ٌؿه و اؼبل٪ گىيه ؾلًهکاق هى٠ٝه و پًؿ و ايؿقل گكؾؾ و ایىببیًؿ و ٠اِی و گ
واال گكؾیؿه و هكؾم قو به وىی ٘ا٠ث و ٨كهايبكؾاقی آوقؾه و اهث به هصؿ و ٌك٦ و بمقگی و 

َ إِنٍّ ﴿ ٨كهایؿ: ٠مت ؼىیً بالگكؾؾ، الله هح١ال هی ة  ٱّللٍّ َٔ  ْ وا ُ َٰ ُحَنرّيِ ٍم َظَّتٍّ ٜۡ ٌَ ِ ة ث َٔ  ُ ََل ُحَنرّيِ
 ۡۗ ۡٓ ِٛ ُٗىِك

َ
 ال قا ٍاویو أ ؾهؿیي٘ كییج٥ قا یو هّلح ٬ىم چیه و ؤٟ ظال ؼؿاويؿ» ]22الك٠ؿ: [﴾ثِأ

و  ... و یوكوق به یيىکك ال ٠ّمت، به ـّلث ال ،یؾايائ به یياؾاي ال ،یؼىٌبؽح به یبؿبؽح
 .«ؾهًؿ كییج٥ قا ؼىؾ اظىال آياو ًکهیا هگكٓ کٍايؿ یي٘ بال١که

جىل ؾق ج٘اهی های اوحهماء کًًؿگاو کیًهها و ظ٘بلت و یىقيو ایى ههن با ه٭اوهث ؾق بكابك هص٘ه
 گكؾؾ.  هیاؾیى هیىك هی

ها، ٌایىحه اوث جا هحؽّّیى اهل وًث و ش٘ا٠ث ؾق اهىق ٌك٠ی به ویژه ؾق ؾايٍگاه -1
 ؛ق قاوحای بیاو اًِا٦ اوحهماءکًًؿگاوای ؾهای جؽّّی و ٨ٍكؾههٙال١ات و پژوهً

های باً٘ی و ِى٨یه و ٠٭ل گكایاو، ه٘او کىايی ؾیًاو و الئیکاو و ظؿاذیىو و ٨ك٬هه٘چىو بی
که با الله ٠موشل و قوىلً به شًگ بكؼاوحه و ؾیى و پكوقؾگاق شهايیاو قا به ج٘ىؽك و 

قا ههیا واليؿ، جا ایًکه با آيها بكؼىقؾ کكؾه و با شهاؾ ايؿ، جكجیب ؾیؿه و ٌكایٗ آو قیٍؽًؿ گك٨حه
ؾق بكابك آيها ال ؾیى الله ٠موشل ؾ٨اٞ کكؾه و ال ؾًٌ٘او الله ٠موشل ا٠بلو بیماقی کكؾه  لىايی

َ٘ح  َوَيُسَٜن ﴿ ها به ؾًٌ٘ی بكؼیميؿ.و با آو َٰ ََل دَُسَٜن وِۡذ ُٖ َظَّتٍّ ُٙ  ٱّلِي ِۚٗ  ۥَُكَّ ي٩ال: األ[﴾ّلِلٍّ
و ٓ بكگكؾايًؿ جاوىیؾ ال قا ٌ٘ا بحىايًؿ آو با که باًٌؿ يؿاٌحه یكوئیو ئ ي٘ايؿ یبا٬ یا٨حًه جا» ]13

 .«گكؾؾالله  آو ال ؼالّايه ىیؾ
  عغ.أظؾم وصؾی اهلل وشؾم ظؾی كبقـا حمؿد وآفه وصحبه أواهلل تعافی 

 پایاو جشجمه
 49/04/94دوؽًبه 

 30/43عافث 
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اوًی ال٘ٙالب ٌكض قؤة الٙالب، لل٭أی ابی یعیی لکكیا االيّاقی الٍا١٨ی، ت:  -10

 م.2311 -هـ 2101هـ، ٖ: ؾاقالکحاب االوبلهی، ال٭اهكة، االولی، 318
االٌكا٦ ٠لی هفاهب اهل ال١لن، جالی٧: االهام ابىبکك هع٘ؿ بى ابكاهین ابن الً٘فق  -12

هـ، ٬ؿم له وؼكز اظاؾیره ٠بؿالله ٠٘ك الباقوؾی، الًاٌك: 103ٍا١٨ی، ت: الًیىابىقی ال
 هکحبة ه٩ّٙی اظ٘ؿ البال، هکة ال٘کكهة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

االِابة ٨ی ج٘ییم الّعابة، جالی٧: االهام العا٨ٛ اظ٘ؿ بى ٠لی بى ظصك ال١ى٭بليی، ت:  -11
یػ: ٠لی هع٘ؿ ه١ىْ، ٖ: هـ٧ ؾقاوة وجع٭ی٫ الٍیػ: ٠اؾل اظ٘ؿ ٠بؿال٘ىشىؾ، وال111ٍ

 م.2331 -هـ 2121ؾاقالکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 
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 م.2311 -هـ 2101
بى ٘ىلىو الؿهٍ٭ی، ت ا٠بلم الىائلیى ٠ى کحب ویؿ ال٘كولیى، جالی٧: االهام هع٘ؿ  -11

 م.2311 -هـ 2101هـ، جع٭ی٫: هع٘ؿ االقياووٖ، ٖ: هىوىة الكوالة، بیكوت، الرايیة، 311
ا٠بلم الىًة الًٍ٘ىقة ال٠ح٭اؾ الٙائ٩ة الًاشیة الًّ٘ىقة، جالی٧ الٍیػ ال١بلهة: ظا٨ٛ بى  -11

اؾی هـ، جؽكیس و ج١لی٫: ه٩ّٙی ابىالًّك الٍلبی٧ هکحبة الىى2111اظ٘ؿ العک٘ی، ت: 
 م.2311 -هـ 2101للحىلیٟ، ٖ: االولی، 

جالی٧: ؼیك الؿیى المقکلی، ٖ: ؾاقال١لن  «٬اهىن جكاشن لل١كب وال٘ىحٍك٬یى»اال٠بلم  -13
 م.2313لل٘بلییى،  بیكوج٧ الراهًة، 

ا٠بلم ال٘ى١٬یى ٠ى قب ال١ال٘یى، جالی٧ ال١بلهة: ٌ٘ه الؿیى ابی ٠بؿالله هع٘ؿ بى ابی بکك  -10
هـ، جع٭ی٫: هع٘ؿ هعی الؿیى ٠بؿالع٘یؿ، ٖ: ال٘کحبة 112ىلیة، ت: ال١٘كو٦ بابى ٬ین الص

 م.2311 -هـ 2101ال١ّكیة٦ بیكوت، 
هـ، جع٭ی٫ هع٘ؿ ظاهؿ 112ا٤اذة الله٩او هى هّایؿ الٍیٙاو، جالی٧: االهام بى ال٭ین، ت:  -12

 ال٩٭ی، ٖ: ؾاقال٩کك، بؿوو ه١لىهات اؼكی.
هـ، ٖ: ؾاقال٘حب الّ٘كیة، ٩118هايی، ت اال٤ايی، جالی٧ ابی ال٩كز ٠لی بى العىیى االِ -11

 م.2311ال٭اهكة، 
اا٬حٕاء الّكاٖ ال٘ىح٭ین ل٘ؽال٩ة اِعاب الصعین، جالی٧: ٌیػ االوبلم اظ٘ؿ ابى جی٘یة،  -11

هـ، جع٭ی٫: ؾ. ياِك بى ٠بؿالکكین ال١٭ل، ٖ: هکحبة الكٌؿ، الكیاْ، الرايیة، 111ت: 
 م.2332 -هـ 2122

هـ، جع٭ی٫: ؾ. ٠بؿالله بى 121بى ابكاهین بى الً٘فق، ت اال٬ًاٞ، لبلهام ابىبکك هع٘ؿ  -11
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 هـ.٠2101بؿال١میم الصبكیى، ٖ: هٙابٟ ال٩كؾون، الكیاْ، االولی، 
اال٬ًاٞ ٨ی ٨٭ه االهام اظ٘ؿ بى ظًبل، جالی٧: ابی الًصا ٌك٦ الؿیى هىوی العصاوی  -11

: ؾاقالبال، هـ، جّعیط وج١لی٫: ٠بؿاللٙی٧ هع٘ؿ هىوی الىبکی، الًاٌك381ال٘٭ؿوی، ت: 
 وؾاقال١٘ك٨ة، بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

هـ، جع٭ی٫: ؾ. اظ٘ؿ بؿقالؿیى 101االم، جالی٧ االهام هع٘ؿ بى اؾقیه الٍا١٨ی، ت  -18
 م.2338 -هـ 2128ظىىو، ٖ: ؾاق٬حیبة، االولی، 

االيعكا٨ات ال١٭ؿیة وال١ل٘یة، ٨ی ال٭كيیى الرالد ٠ٍك والكابٟ ٠ٍكالهصكییى وآذاقها ٨ی ظیاة  -11
 االهة، جالی٧: ٠لی بى بؽیث المهكايی، الًاٌك: ؾاقالكوالة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

االيّا٦ ٨ی ه١ك٨ة الكاشط يث الؽبل٦ ٠لی هفهب االهام ال٘بصل اظ٘ؿ بى ظًبل، جالی٧:  -11
ٌیػ االوبلم ال١بلهة ال٩٭یه ال٘ع٭٫: ٠بلء الؿیى ابی العىى ٠لی ولی٘او ال٘كؾاوی العًبلی، 

٘ؿ ظاهؿ ال٩٭ی، ٖ: االولی، هکحبة الىًة ال٘ع٘ؿیة، ال٭اهكة، هـ، جع٭ی٫ هع111ت: 
 م.2311 -هـ 2111

 -ب-
ٖ: ؾاق ابى  –شٟ٘ یىكی الىیؿ هع٘ؿ  –بؿائٟ الح٩ىیك الصاهٟ لح٩ىیك االهام ابى ال٭ین الصىلیة  -13

 م.2331 -هـ 2121الصىلی، االولی، 
هـ، وذ٭ه الٍیػ ٠لی هع٘ؿ 111البؿایة والًهایة، ابی ال٩ؿاء العا٨ٛ ابى کریك الؿهٍ٭ی، ت  -10

 -هـ 2121ه١ىْ، والٍیػ ٠اؾل اظ٘ؿ ٠بؿال٘ىشىؾ، ٖ: ؾاقالکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 
 م.2331

بكاءة اهل الىًة هى الى٬ی١ة ٨ی ٠ل٘اء االهة، جالی٧: الٍیػ بکك بى ٠بؿالله ابىلیؿ، ٖ: االولی،  -12
 م.2311 -هـ 2101

ا٨ٛ اظ٘ؿ بى ٠لی بى ظصك ال١ى٭بليی، ت: بلى٢ ال٘كام هى اؾلة االظکام، جالی٧: الع -11
 -هـ 2103هـ، ٘بٟ ب١ًایة: هع٘ؿ ظاهؿ ال٩٭ی، ٖ: هىوىة الکحب الر٭ا٨یة، االولی، 111

 م.2313
البیاو والحعّیل والٍكض والحىشیه والح١لیل ٨ی هىائل ال٘ىحؽكشیة، جالی٧: ال١بلهة ابىالىلیؿ  -11

لًاٌك: ؾاقال٥كب االوبلهی، بیكوت، هـ، جع٭ی٫: ؾ. هع٘ؿ ظصی، ا110بى قٌؿ ال٭ك٘بی، ت: 
 م.2311 -هـ 2101
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 -ت  -
الحاز واالکلیل ل٘ؽحّك ؼلیل، جالی٧: ال١بلهة ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى یىو٧ ال١یؿوی الٍهیك  -11

ا٧٬ ت  ىَّ  ٘  هـ.131بال
 جاز ال١كون. -11
هـ، ؾقاوة وجع٭ی٫: 181جاقیػ ب٥ؿاؾ، البی بکك اظ٘ؿ بى ٠لی الؽٙیب الب٥ؿاؾی، ت:  -18

 م.2331 -هـ ٠2121بؿال٭اؾق ٠ٙا، ؾاقالکحب ال١ل٘یة، بیكوت، ٖ: االولی، ه٩ّٙی 
 جاقیػ ال١ٍىب االوبلهیة، لبكوکل٘او. -11
هـ، ؾاقالکحاب ال١كبی، 118جاویل هؽحل٧ العؿید، جالی٧: االهام ابى ٬حیبة الؿیًىقی، ت  -11

 بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.
ال٘ٙبىٞ بهاهً ٨حط ال١لی ال٘الک، جبّكة العکام ٨ی اِىل اال٬ٕیة وهًاهس االظکام،  -13

 -هـ 2108م، الٙب١ة االولی، 2131 -هـ 133لل٭أی بكهاو الؿیى بى ٨كظىو ال٘الکی، ت: 
 ال٭اهكة. –م، الًاٌك: هکحبة الکلیات االلهكیة 2318

جبییى الکفب ال٩٘حكی ٨ی٘ا يىب الی االهام العىى اال١ٌكی، جالی٧: ابی ال٭اون ٠لی بى  -10
هـ، وؾاقال٩کك 2133ه ابى ٠ىاکك الؿهٍ٭ی، ٖ: ؾاقال٩کك، ؾه٫ٍ، الرايیة، العىى بى هبة الل
 ال١٘اِك، بیكوت..

االجصاهات الىً٘یة ٨ی االؾب ال١٘اِك، جالی٧ الؿکحىق: هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى، الًاٌك: هىوىة  -12
 م.2318 -هـ 2101الكوالة، بیكوت، ٖ: الراهًة، 

: ؾاقالى٘ى، الكیاْ، ٖ: االولی، جصؿیؿ ال٩کك االوبلهی، جالی٧: ش٘ال ولٙاو، الًاٌك -11
 هـ.2121

جعفیك ال٘ىل٘یى ٠ى الىؽكیٛ واالوحهماء بالؿیى، جالی٧ الٍیػ: ٠بؿالله بى شاق الله الصاق  -11
 الله، الًاٌك: ؾاقالر٭ة، هکة ال٘کكهة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

والؿاق الحعكیك والحًىیك، جالی٧ ال١بلهة الٍیػ: هع٘ؿ الٙاهك ٠اٌىق، ٖ: الؿاق الحىيىیة،  -11
 الص٘اهیكیة اللیبیة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

جعكی٧ الًّىَ هى هآؼف اهل االهىاء ٨ی االوحؿالل، جالی٧: الٍیػ بکك بى ٠بؿالله  -11
 هـ.2121ابىلیؿ، الًاٌك: ؾاقال١اِ٘ة، الكیاْ، ٖ: االولی، 

جع٩ة الٙالب والصلیه ٨ی ک٧ٍ ٌبه ؾاوؾ بى شكشیه، جالی٧ الٍیػ ال١بلهة: ٠بؿاللٙی٧  -18
هـ، جع٭ی٫: ٠بؿالىبلم بى بكشه آل ٠2131بؿالكظ٘ى بى ظىى آل الٍیػ، ت: بى 
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 م.2311 -هـ ٠2101بؿالکكین، ٖ: االولی، 
الحؿهیكیة جع٭ی٫ االذبات لبلو٘اء وال٩ّات وظ٭ی٭ٛ الصٟ٘ بیى ال٭ؿق والٍكٞ، جالی٧: ٌیػ  -11

ىی، ٖ: هـ، جع٭ی٫: هع٘ؿ بى ٠ىؾة الى111١االوبلم اظ٘ؿ بى ٠بؿالعلین بى جی٘یة، ت: 
 م.2311 -هـ 2101االولی، 

جفکكة الىاهٟ والحکلن ٨ی اؾب ال١الن وال٘ح١ل٧٘ جالی٧: الٍیػ بؿقالؿیى بى ش٘ا٠ة الکًايی،  -11
 هـ، ٖ: ؾاقالکحب ال١ل٘یة، بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی. 111ت: 

جكجیب ال٘ؿاقک وج٭كیب ال٘ىالک ل١٘ك٨ة ا٠بلم هفهب هالک، جالی٧: ابی ال٩ٕل ٠یاْ بى  -13
هـ، جع٭ی٫ الؿکحىق: اظ٘ؿ بکیك هع٘ىؾ، ٖ: هکحبة  111بى ٠یاْ الیعّبی، ت:  هىوی

 العیاة، بیكوت، وؾاق هکحبة ال٩کك، ٘كابلى٧ لیبیا، بؿوو ه١لىهات اؼكی.
ظىل جٙبی٫ الٍكی١ة، جالی٧ الٍیػ هع٘ؿ ٬ٙب، ٖ: هکحبة الىًة، الؿاق الىل٩یة لًٍك ال١لن،  -80

 م.2332 -هـ 2122ال٭اهكة، االولی، 
یل ال١٩ً٘ة بموائؿ قشال االئ٘ة االقب١ة، جالی٧: ابی ال٩ٕل اظ٘ؿ بى ٠لی بى ظصك ج١ص -82

 هـ، ؾاقالکحب ال١كبی٧ بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.111ال١ى٭بليی، ت 
هـ، جع٭ی٫: ابكاهین االبیاقی، 128الح١كی٩ات، جالی٧: ٠لی بى هع٘ؿ بى ٠لی الصكشايی، ت:  -81

 م.2331 -هـ 2121 ٖ: ؾاقالکحاب ال١كبی، بیكوت، الرايیة،
 ج١ٝین الىًة، ٠بؿال٘٭ّىؾ الىعیبايی. -81
جیىیك ال١میم الع٘یؿ ٨ی ٌكض کحاب الحىظیؿ، جالی٧ الٍیػ: ولی٘او بى ٠بؿالله بى هع٘ؿ بى  -81

 م.2311 -هـ 2101هـ، ٖ: ال٘کحب االوبلهی، الىاب١ة، ٠2111بؿالىهاب، ت: 
هـ، 111ى کریك الؿهٍ٭ی، ت: ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین، جالی٧ االهام ابی ال٩ؿاء العا٨ٛ اب -81

 م.2311 -هـ 2101جؽكیس: ظىیى ابكاهین لهكاو، ٖ: ؾاقال٩کك، بیكوت، 
ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین، لبلهام العا٨ٛ ٠بؿالكظ٘ى بى هع٘ؿ بى اؾقیه الكالی ابى ابی ظاجن،  -88

هـ، جع٭ی٫: او١ؿ هع٘ؿ الٙیب، هکحبة يماق ه٩ّٙی البال، هکة ال٘کكهة، ٖ: 111ت: 
 م.2331 -هـ 2121االولی، 

الح٩ىیك الکبیك، جالی٧: ال٩ؽك الكالی، الًاٌك: ؾاقالکحب ال١ل٘یة، ٘هكاو، ٖ: الرايیة، بؿوو  -81
 ه١لىهات اؼكی.

هـ، جع٭ی٫: ابی 111ج٭كیب الحهفیب، جالی٧: العا٨ٛ اظ٘ؿ بى ظصك ال١ى٭بليی، ت:  -81
 هـ.2128االٌبال ٥ِیك اظ٘ؿ ٌا٧٤ الباکىحايی، ٖ: ؾاقال١اِ٘ة، الكیاْ، االولی، 
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جلبیه هكؾوؾ، جالی٧ الىیػ: ِالط بى ٠بؿالله بى ظ٘یؿ، هکحبة الً٘اقة، هکة ال٘کكهة، ٖ:  -83
 م.2332 -هـ 2121االولی، 

جًمیه الٍكی١ة ال٘ك٨ى٠ة ٠ى االظاؾید الًٍی١ة ال٘ىٔى٠ة، جالی٧: ابی العىى ٠لی بى هع٘ؿ  -10
ه هع٘ؿ الّؿی٫، ٖ: هـ، جع٭ی٫: ٠بؿالىهاب ٠بؿاللٙی٧، و٠بؿالل381بى ٠كا٪ الکًايی، ت: 

 م.2312 -هـ 2102ؾاقالکحب ال١ل٘یة، بیكوت، الرايیة، 
جهفیب الحهفیب، لبلهام العا٨ٛ ٌهاب الؿیى ابی ال٩ٕل اظ٘ؿ بى ٠لی بى ظصك ال١ى٭بليی،  -12

 -هـ 2121هـ، جع٭ی٫: ه٩ّٙی ٠بؿال٭اؾق ٠ٙا، ٖ: ؾاقالکحب ال١ل٘یة، بیكوت، 111ت: 
 م.2331

ال، جالی٧: العا٨ٛ ال٘ح٭ى ش٘ال الؿیى ابی العصاز یىو٧ جهفیب الک٘ال ٨ی او٘اء الكش -11
هـ 2101هـ، جع٭ی٫ الؿکحىق: بٍاق ٠ىاؾ ه١كو٦، ٖ: هىوىة الكوالة، الرايیة، 111ال٘می، ت: 

 م.2311 -
هـ، جع٭ی٫: هع٘ؿ 110جهفیب الل٥ة، جالی٧: ابی هًّىق هع٘ؿ بى اظ٘ؿ االلهكی، ت:  -11

كوو، ال٘ىوىة الّ٘كیة ال١اهة للحالی٧ وااليباء ٠بؿال١ً٘ن ؼ٩اشی، وهع٘ىؾ ٨كز ال١٭ؿة وآؼ
 م.2381 -هـ 2111والًٍك، هٟ ؾاق ال٭ىهیة ال١كبیة للٙبا٠ة، 

جىٔیط االظکام هى بلى٢ ال٘كام، جالی٧ الٍیػ: ٠بؿالله بى ٠بؿالكظ٘ى البىام، الًاٌك: هکحبة  -11
 م.2331 -هـ 2121وهٙب١ة الًهٕة العؿیرة، هکة ال٘کكهة، ٖ: الرايیة، 

 الحىٔیط، لل٘٭ؿوی. -11
جیىیك الکكین الكظ٘ى ٨ی ج٩ىیك کبلم الً٘او، جالی٧ ال١بلهة: ٠بؿالكظ٘ى بى ياِك الى١ؿی،  -18

هـ، بؿوو ه١لىهات 2131ٖ: هىوىة هکة ال٘کكهة، جىلیٟ الصاه١ة االوبلهیة بال٘ؿیًة الًبىیة، 
 اؼكی.

 -ث-
ايی، ٖ: هکحبة الً٘اق، هکة الربات والٍ٘ىل ٨ی الٍكی١ة االوبلهیة، جالی٧ الٍیػ: ٠ابؿ الى٩ی -11

 م.2311 -هـ 2101ال٘کكهة، االولی، 

  -ج-
شاهٟ بیاو ال١لن و٨ٕله، جالی٧: ابی ٠٘ك یىو٧ بى ٠بؿالبك، جع٭ی٫: ابی االٌبال المهكی،  -11

 م.2331 -هـ 2121ٖ: ؾاق ابى الصىلی، الؿهام، االولی، 



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     101

  

هـ، 120شكیك الٙبكی، ت:  شاهٟ البیاو ٠ى جاویل ال٭كآو، جالی٧: االهام ابی ش٩١ك هع٘ؿ بى -13
جع٭ی٫: هع٘ىؾ هع٘ؿ ٌاکك، هكاش١ة: اظ٘ؿ هع٘ؿ ٌاکك، ٖ: ؾاقال١٘اق٦ بّ٘ك، الرايیة، 

 بؿوو ه١لىهات اؼكی.
هـ، 120شاهٟ البیاو ٨ی جاویل ال٭كآو، جالی٧: االهام ابی ش٩١ك هع٘ؿ بى شكیك الٙبكی، ت:  -10

 م.2331 -هـ 2121ٖ: ؾاقالکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 
اهٟ ال١لىم والعکن ٨ی ٌكض ؼ٘ىیى ظؿیرا هى شىاهٟ الکلن، جالی٧: االهام العا٨ٛ ابی ش -12

هـ، جع٭ی٫: ١ٌیب االقياووٖ، 131ال٩كز ٠بؿالكظ٘ى بن قشب الب٥ؿاؾی العًبلی، ت: 
 م.2332 -هـ 2122وابكاهین باشه، ٖ: هىوىة الكوالة، بیكوت، االولی، 

بؿالله هع٘ؿ بى اظ٘ؿ االيّاقی ال٭ك٘بی، ت: الصاهٟ الظکام ال٭كآو، جالی٧: االهام ابى٠ -11
 م.2331 -هـ 2121هـ، ٖ: ؾاقالکحب ال١ل٘یة، بیكوت، 812

ش٘هكة ا١ٌاق ال١كب ٨ی الصاهلیة واالوبلم، جالی٧: ابی لیؿ هع٘ؿ بى ابی الؽٙاب ال٭كٌی،  -11
 م.2318 -هـ 2108الًاٌك ؾاقال٭لن، ؾه٫ٍ، ٖ: االولی، 

ة "قوالة ؾکحىقاه"، جالی٧: الؿکحىق هع٘ؿ ؼیك هیکل، ؾاق الصهاؾ وال٭حال ٨ی الىیاوة الٍك٠ی -11
 م.2331 -هـ 2121البیاق٪، بیكوت، ٖ: االولی، 

هـ، 111الصىاب الّعیط ل٘ى بؿل ؾیى ال٘ىیط، جالی٧: ٌیػ االوبلم اظ٘ؿ بى جی٘یة، ت:  -11
جع٭ی٫: ؾ. ٠لی بى ظىى بى ياِك، ؾ. ٠بؿال١میم ال١ىکك، و ؾ. ظ٘ؿ الع٘ؿاو، ٖ: 

 هـ.2121، الكیاْ، االولی، ؾاقال١اِ٘ة
الصىاهك الٕ٘یئة ٨ی ٘ب٭ات الع٩ًیة، جالی٧: هعی الؿیى ابی هع٘ؿ ٠بؿال٭اؾق بى هع٘ؿ  -18

هـ 2121هـ، جع٭ی٫: ؾ. ٠بؿال٩حاض هع٘ؿ العلى، ٖ: هصك، الرايیة، 111ال٭كٌی الع٩ًی، ت: 
 م.2331 -

 -ح-
 اٌك: ؾاق ال٩کك.ظاٌیة البیصىقی ٠لی بى ال٭اون، للٍیػ: ابكاهین البیصىقی، الً -11
 ظاٌیة الحع٩ة، للٍكوايی، ظاٌیة الحع٩ة لل١بلهة ٠بؿالع٘یؿ الٍكوايی. -11
ظاٌیة الص٘ل، للٍیػ: ولی٘او بى ٠٘ك بى هًّىق ال١صیلی االلهكی، ال١٘كو٦ بالص٘ل،  -13

 هـ، الًاٌك: ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی.2101ت: 
 ظاٌیة الؿوى٬ی، البى ٠ك٨ة. -30
ل٘ىحً٭ٟ، شٟ٘ الٍیػ: ٠بؿالكظ٘ى بى هع٘ؿ ابى ٬اون ظاٌیة الكوْ ال٘كبٟ، ٌكض لاؾ ا -32
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 هـ، بؿوو ه١لىهات اؼكی.2101هـ، ٖ: الرالرة، 2131الًصؿی، ت: 
م، 2311 -هـ 2101العؿاذة ٨ی هیماو االوبلم، جالی٧: الٍیػ ٠ىْ ال٭كيی، الًاٌك: هصك،  -31

 بؿوو ه١لىهات اؼكی.
ق بکك ابىلیؿ، الًاٌك: ؾاق ال١اِ٘ة، العؿوؾ والح١میكات ٠ًؿ ابى ال٭ین، جالی٧: الٍیػ الؿکحى -31

 هـ.2121الكیاْ، ٖ: الرايیة، 
العؿید ظصةة ب٩ًىه ٨ی ال١٭ائؿ واالظکام، جالی٧: ال١بلهة هع٘ؿ ياِك الؿیى االلبايی، ٖ:  -31

 هـ.2100الؿاق الىل٩یة، الکىیث، الرالرة، 
اظ٘ؿ الّا٨ط،  العىبة ٨ی ال١ّك ال٘٘لىکی ووا١٬ًا ال١٘اِك "ؾقاوة جعلیلیة ي٭ؿیة" ؾ. ظیؿق -31

 م.2331 -هـ 2121ؾاق اال٠بلم الؿولی، ال٭اهكة، ٖ: االولی، 
ظّىيًا ههؿؾة هى ؾاؼلها، جالی٧: ؾ. هع٘ؿ هع٘ؿ ظىیى، الًاٌك: ؾاق الكیاو، هکة  -38

 م.2331 -هـ 2121ال٘کكهة، ٖ: الرايیة ٠ٍك، 
 ات اؼكی.ظکن االوبلم ٨ی شكائن ول٘او قٌؿی، جالی٧: ؾ. ٠بلء الؿیى ؼكو٨ة، بؿوو ه١لىه -31

 -خ-
هـ 2101ؼّائُ الحّىق االوبلهی وه٭ىهاجه، جالی٧: ویؿ ٬ٙب، ؾاقالٍكو٪، ٖ: ال١اٌكة،  -31

 م.2311 -

 -د-
الؿقق الىًیة ٨ی االشىبة الًصؿیةة، شٟ٘: ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون ال١اِ٘ی الًصؿی، ٖ: باهك  -33

 م.2381 -هـ 2111ال٘لک ٨یّل قظ٘ه الله ٨ی هٙب١ة العکىهة، هکة ال٘کكهة، الرايیة، 
ؾقاوات ٨ی الىیكة الًبىیة، جالی٧: هع٘ؿ وكوق يای٧ لیى ال١ابؿیى، الًاٌك: ؾاق  -200

 م.2311 -هـ 2101االق٬ن، ٖ: الرايیة، 
الؿقق الکاهًة ٨ی ا٠یاو ال٘ئة الراهًة، جالی٧: العا٨ٛ اظ٘ؿ بى ٠لی بى ظصك  -202

 هـ، بؿوو ه١لىهات اؼكی.111ال١ى٭بليی، ت: 
لٍ٘حهكة، جالی٧: االهام شبلل الؿیى ٠بؿالكظ٘ى الؿقق الً٘حركة ٨ی االظاؾید ا -201

هـ، جع٭ی٫: هع٘ؿ ل٩ٙی الّبا٢، ٖ: هکحبة الىقا٪، الكیاْ، االولی، 322الىیى٘ی، ت: 
 م.2331 -هـ 2121

الؿق الً٘رىق ٨ی الح٩ىیك بال٘اذىق، جالی٧: االهام شبلل الؿیى ٠بؿالكظ٘ى بى ابی  -201
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 م.2330 -هـ 2122، بیكوت، االولی، هـ، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة322بکك الىیى٘ی، ت: 
هـ، 2110الؿقة البهیة ٨ی ال٘ىائل ال٩٭هیة، جالی٧: هع٘ؿ بى ٠لی الٍىکايی، ت:  -201

ل٘ع٘ؿ ِؿی٫ ظىى ؼاو، ٖ: هکحبة الکىذك، الكیاْ، الكاب١ة،  «الكؤة الًؿیة»ال٘ٙبىٞ هٟ 
 م.2338 -هـ 2128

و اؼبل٪ الؿ٠اة، ب٭لن و٘اظة الٍیػ ٠بؿال١میم  -وبعايه وج١الی-الؿ٠ىة الی الله  -201
 م.2318 -هـ 2108بى ٠بؿالله بى بال، هکحبة ال١٘اق٦، الكیاْ، 

ؾ٠ىة الحىظیؿ اِىلها، االؾواق الحی هكت بها، هٍاهیك ؾ٠اجها، جالی٧: ؾ. هع٘ؿ  -208
 ؼلیل هكان، ٖ: هکحبة الّعابة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

اب، جالی٧: ال١بلهة الٍیػ هع٘ؿ االهیى ؾ٨ٟ االیهام االٔٙكاب ٠ى آیات الکح -201
 هـ، ٖ: هکحبة ابى جی٘یة، ال٭اهكة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.2131الصکًی الًٍ٭یٙی، ت: 

ؾالئل االظکام هى اظاؾید الكوىل ٠لیه الىبلم، جالی٧: بهاء الؿیى ابی ال٘عاوى  -201
ٌیؽايی  هـ، جع٭ی٫: ال٘هكی و811یىو٧ بى قا٨ٟ بى ٌؿاؾ العلبی الٍا١٨ی ال٘٭كة، ت: 

 م.2331 -هـ 2121واالیىبی، ٖ: ؾاق ٬حیبة، االولی، 
هـ، 2011ؾلیل الٙالب لًیل ال٘ٙالب، للٍیػ: يك٠ی بى یىو٧ العًبلی، ت:  -203

 م.2311 -هـ 2101جع٭ی٫: ٠بؿالله ٠٘ك الباقوؾی، ٖ: هىوىة الکحب الر٭ا٨یة، االولی، 
هـ، 118ى ج٘ین، ت: ؾیىاو ؾیک الصى، جالی٧: ٠بؿالىبلم بى ق٤باو بى ٠بؿالىبلم ب -220

 هـ.2121جع٭ی٫: ايٙىاو هعىى ال٭ىال، الًاٌك: ؾاق الکاجب ال١كبی، ٖ: االولی، 

 -ذ-
هـ، جع٭ی٫: هع٘ؿ بىؼبمة، 811الفؼیكة، لبلهام ٌهاب الؿیى اظ٘ؿ بى اؾقیه ال٭كا٨ی، ت:  -222

 م.2331ٖ:ؾاق الك٠ب االوبلهی، 

 -ز-
٘باقک٩ىقی، الصاه١ة الكظی٫ ال٘ؽحىم، جالی٧: ٨ٕیلة الٍیػ ٩ِی الكظ٘ى ال -221

 م.2331 -هـ 2121الىل٩یة، الهًؿ، ٖ: هکحبة ال٘ىیؿ، الكیاْ، 
هـ، ٖ: ؾاق ا٘له، 111الكؾ ٠لی البکكی، جالی٧: ٌیػ االوبلم ابى جی٘یة، ت:  -221

 م.2331 -هـ 2121الكیاْ، 
هـ، ٔ٘ى "٠٭ائؿ 110الؿق ٠لی الصه٘یة، جالی٧: االهام ابی و١یؿ الؿاقهی، ت:  -221
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واهی الًٍاق و ٠٘اؾ ش١٘ی الٙالبی، ٖ: هًٍاة ال١٘اق٦، االوکًؿقیة،  الىل٧" شٟ٘: ٠لی
 م.2312

هـ، جع٭ی٫ و 101الكوالة، جالی٧: االهام ال٘ٙلبی هع٘ؿ بى اؾقیه الٍا١٨ی، ت:  -221
 م.2313 -هـ 2133ٌكض: اظ٘ؿ هع٘ؿ ٌاکك، ٖ: هکحبة ؾاق الحكاخ، ال٭اهكة، الرايیة، 

بى ٠بؿالله الصبكیى، هٙبىٞ  قوالة االِبلض، جالی٧ الٍیػ: ٠بؿالكظ٘ى -228
 بال٘اکًحىي.

قوالة الكؾ ٠لی الكا٨ٕة، جالی٧ الٍیػ االهام: هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب٧ جع٭ی٫: ؾ.  -221
 ياِك بى و١یؿ الكٌیؿ، الًاٌك: ؾاق ٘یبة، الكیاْ، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

هـ، 111ق٨ٟ ال٘بلم ٠ى ائ٘ة اال٠بلم، جالی٧: ٌیػ االوبلم اظ٘ؿ بى جی٘یة، ت:  -221
 م.2311 -هـ 2101لهیك الٍاویً، ٖ: ال٘کحب االوبلهی، بیكوت، الرايیة،  جع٭ی٫:

هـ، جع٭ی٫ 112قؤة ال٘عبیى ويمهة الٍ٘حا٬یى، جالی٧ االهام ابى ال٭ین، ت:  -223
 م.2311 -هـ 2101وؾقاوة ؾ. الىیؿ الص٘یلی، ٖ: ؾاق الکحب ال١كبی، بیكوت، الرايیة، 

هع٘ؿ ِؿی٫ ظىى ؼاو ال٭ًىشی الكؤة الًؿیة ٌكض الؿقة البهیة، جالی٧:  -210
البؽاقی، جع٭ی٫: هع٘ؿ ِبعی ظىى ظبل٪، ٖ: هکحبة الکىذك، الكیاْ، وؾاق الهصكة، 

 م.2332 -هـ ١ًِ2122اء، االولی، 
قویة اوبلهیة الظىال ال١الن ال١٘اِك، للٍیػ هع٘ؿ ٬ٙب، ؾاق الى٘ى للًٍك،  -212

 م.2332 -هـ 2122الكیاْ، ٖ: االولی، 

 -ش-
الً٘هاز، لل١بلهة الٍیػ ٠بؿالله بى الٍیػ ظىى العىى لاؾ ال٘عحاز بٍكض  -211

الکىهصی، ا٠حًی به: الٍیػ ٠بؿالله بى ابكاهین االيّاقی، ٘بٟ ٠لی ي٩٭ة الٍىوو الؿیًیة بؿولة 
 ٬ٙك، ٖ: االولی.

لاؾ ال٘ىیك ٨ی ٠لن الح٩ىیك، جالی٧: االهام ابی ال٩كز ٠بؿالكظ٘ى بى الصىلی، ت:  -211
 م.2311 -هـ 2101بیكوت، الكاب١ة، هـ، ٖ: ال٘کحب االوبلهی، 131

لاؾ ال١٘اؾ ٨ی هؿی ؼیك ال١باؾ، البى ٬ین الصىلیة، جع٭ی٫: ١ٌیب االقياووٖ و  -211
٠بؿال٭اؾق االقياووٖ، هىوىة الكوالة، بیكوت، وهکحبة الً٘اق االوبلهیة، الکىیث، ٖ: الكاب١ة 

 م.2318 -هـ ٠2101ٍك، 
ؾاق ال٩کك، االقؾو، ٠٘او، بؿوو  الميؿ٬ة والمياؾ٬ة، جالی٧: ٠ا٧٘ ٌکكی ابى ٠ىْ، -211
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 ه١لىهات اؼكی.

 -ض-
وبل الهؿی والكٌاؾ ٨ی ویكة ؼیك ال١باؾ، جالی٧: االهام هع٘ؿ بى یىو٧ الّالعی  -218

هـ، جع٭ی٫ الٍیػ ٠اؾل اظ٘ؿ ٠بؿ ال٘ىشىؾ، والٍیػ ٠لی هع٘ؿ ه١ىْ، 311الٍاهی، ت: 
 م.2331 -هـ 2121ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 

الىهاز ٠لی هحى الً٘هاز، ل٘ع٘ؿ المهكی ال٥٘كاوی، ٖ: هکحبة البابی  الىكاز -211
 م.2311 -هـ 2111العلبی و اوالؾه، هّك، 

الىلىبیل ٨ی ه١ك٨ة الؿلیل "ظاٌیة ٠لی لاؾ ال٘ىحً٭ٟ"، جالی٧ الٍیػ: ِالط ابكاهین  -211
 م.2318 -هـ 2101البلیهی، الًاٌك: هکحبة ال١٘اق٦، الكیاْ، ٖ: الكاب١ة، 

ظاؾید الّعیعة، جالی٧ الٍیػ ال٘عؿخ: هع٘ؿ ياِك الؿیى االلبايی، ولىلة اال -213
 ٖ: ال٘کحب االوبلهی، بیكوت، هکحبة ال١٘اق٦، الكیاْ.

الىًة وهکايحها ٨ی الحٍكیٟ االوبلهی، جالی٧ الٍیػ: ه٩ّٙی الىبا٠ی، ٖ:  -210
 م.2311 -هـ 2101ال٘کحب االوبلهی، بیكوت، الكاب١ة، 

٘عؿخ:  ابی بکك اظ٘ؿ بى العىیى بى ٠لی الىًى الکبكی٧ جالی٧ االهام ال -212
هـ، الًاٌك: ؾاق ِاؾق، بیكوت، ٖ: االولی، ب٘ٙب١ة هصله ؾائكة ال١٘اق٦ 111البیه٭ی، ت: 

 هـ.2111بالهًؿ، 
الىًى الکبكی، جالی٧: االهام ابی ٠بؿالكظ٘ى اظ٘ؿ بى ١ٌیب الًىائی، جع٭ی٫: ؾ.  -211

الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی،  ٠بؿال٩٥اق ولی٘او البًؿاقی وویؿ کىكوی ظىى، ٖ: ؾاق
 م.2332 -هـ 2122

الىًى الکبكی، لبلهام ال٘عؿذیى العا٨ٛ الصلیل ابی بکك اظ٘ؿ بى العىیى بى ٠لی  -211
 هـ.2111هـ، الًاٌك: ؾائكة ال١٘اق٦ ال١ر٘ايیة، الهًؿ، ٖ: االولی، 111البیه٭ی، ت: 

الفهبی، ت:  ویك ا٠بلم الًببلء، لبلهام ٌ٘ه الؿیى هع٘ؿ بى اظ٘ؿ بى ٠ر٘او -211
هـ، جع٭ی٫ الؿکحىق: بٍاق ٠ىاؾ ه١كو٦ والؿکحىق هعی هبلل الىكظاو، ٖ: هىوىة 111

 م.2331 -هـ 2121الكوالة، بیكوت، الحاو١ة، 
الىیكة الًبىیة البى هٍام، جع٭ی٫: ه٩ّٙی الى٭ا وابكاهین االبیاقی و٠بؿ الع٩یٛ  -211

 ٌلبی، ٖ: هىوىة ٠لىم ال٭كآو.
٨ی  «ال٥مو ال٩کكی»جالی٧: ؾ. ٠بؿالله ِابك، ٔ٘ى  الىیؿ البؿوی، ؾقاوة ي٭ؿیة، -218
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 م.2332الً٘اهس الؿقاویة، ٖ: ؾاق الى٨اء، هّك، 
الىی٧ الی٘ايی ٨ی يعك اال٩ِهايی ِاظب اال٤ايی، جالی٧: ولیؿ اال٠ٝ٘ی، ٖ: ؾاق  -211

 م.2311 -هـ 21011الى٨اء، هّك، االولی، 
ع٘ؿ بى ٠لی الٍىکايی، الىیل الصكاق هحؿ٫٬ ٠لی ظؿائ٫ االلهاق، جالی٧ ال١بلهة ه -211

هـ، جع٭ی٫: هع٘ىؾ ابكاهین لایؿ، الًاٌك: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، ٖ: االولی، 2211ت: 
 م.2311 -هـ 2101

 -ش-
ٌصكة الًىق المکیة ٨ی ٘ب٭ات ال٘الکیة، جالی٧ الٍیػ: هع٘ؿ بى هع٘ؿ هؽلى٦،  -213

 ٖ:  ؾاق ال٩کك، بؿوو ه١لىهات اؼكی.
البی ال٩بلض ٠بؿالعی بى ال١٘اؾ العًبلی، ت:  ٌفقات الفهب ٨ی اؼباق هى ـهب، -210

 هـ، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.2013
ٌكض اِىل ا٠ح٭اؾ اهل الىًة والص٘ا٠ة، جالی٧: ابی ال٭اون هبة الله بى العىى بى  -212

هـ، جع٭ی٫: ؾ. اظ٘ؿ و١ؿ ظ٘ؿاو، ٖ: ؾاق ٘یبة، الكیاْ، 121هًّىق الٙبكی االلکائی، ت: 
 وو ه١لىهات اؼكی.بؿ

ٌكض بؿق الكٌیؿؾ ٨ی ال٩اٚ الک٩ك، جالی٧ الٍیػ ال١بلهة: ٠لی ولٙاو ال٭اقی،  -211
 هّىق ٠ى هکحبة الٍیػ ال٘عؿخ: ظ٘اؾ االيّاقی قظ٘ه الله ج١الی.

ٌكض المقکٍی ٠لی هؽحّك الؽك٬ی، ٌ٘ه الؿیى هع٘ؿ بى ٠بؿالله المقکٍی  -211
٠بؿالله بى ٠بؿالكظ٘ى الصبكیى، هکحبة هـ، جع٭ی٫ الٍیػ: 111الّ٘كی العًبلی، ت: 

 م.2332 -هـ 2121ال١بیکاو، االولی، 
هـ، 128ٌكض الىًة، جالی٧: االهام ال٘عؿخ العىیى بى هى١ىؾ الب٥ىی، ت:  -211

هـ 2101جع٭ی٫: ١ٌیب االقياووٖ، وهع٘ؿ لهیك الٍاویً، ٖ: ال٘کحب االوبلهی، بیكوت، 
 م.2311 -

لؿیى ابی لکكیا یعیی بى ٌك٦ الًىوی ٌكض ِعیط هىلن، جالی٧ االهام: هعی ا -211
 -هـ 2101هـ، قاش١ة الٍیػ: ؼلیل ال٘یه، ٖ: ؾاق ال٭لن، بیكوت، االولی، 818الٍا١٨ی، ت: 

 م.2311
الٍكض ال٥ّیك ٠لی ا٬كب ال٘ىالک الی هفهب االهام هالک، لل١بلهة ابی البكکات  -218

 هع٘ؿ الؿقؾیك، الًًًاٌك: هٙب١ة ٠یىی البابی العلبی وٌكکاه.
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هـ، 131ال١٭یؿة الٙعاویة، ل١لی بى ٠لی بى هع٘ؿ بى ابی ال١م الع٩ًی، ت: ٌكض  -211
 -هـ 2101جؽكیس ال١بلهة: هع٘ؿ ياِك الؿیى االلبايی، ٖ: ال٘کحب االوبلهی٧ الراهًة، 

 م.2311
هـ، 2133ٌكض ال٩٭ه االکبك، جالی٧: ال٘بل ٠لی بى ولٙاو بى هع٘ؿ ال٭اقی، ت:  -211

 وو ه١لىهات اؼكی.ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، بؿ
ٌكض هًحهی االقاؾات، للٍیػ ال١بلهة: هًّىق بى یىيه بى اؾقیه البهىجی، ت:  -213

 هـ، الًاٌك: ؾاق ال٩کك.2012
ٌكض هًط الصلیل ٠لی هؽحّك ال١بلهة ؼلیل، جالی٧ الٍیػ: هع٘ؿ ٠لیً، الًاٌك:  -210

 هکحبٛ الًصاض، ٘كابله، لیبیا، بؿوو ه١لىهات اؼكی.
 ال١ٍك الصاهلی، ٘ه ظىیى. -212
ال٩ٍا بح١كی٧ ظ٭ى٪ ال٩ّٙ٘ی، جالی٧: ال٭أی ابی ال٩ٕل ٠یاْ بى هىوی بى  -211

هـ، جع٭ی٫: ٠لی بى هع٘ؿ البصاوی، ٖ: ؾاق الکحاب ال١كبی، ٠111یاْ الیعّبی، ت: 
 م.2311 -هـ 2101بیكوت، 

٩ٌاء ال١لیل ٨ی هىائل ال٭ٕاء وال٭ؿق والح١لیل، جالی٧ االهام ابى ٬ین الصىلیة، ت:  -211
 العىايی ظىى ٠بؿالله، ٖ: هکحبة ؾاق الحكاخ، ال٭اهكة، بؿوو ٠بلوات اؼكی.هـ، يعكیك 112

 -ص-
الّاقم ال٘ىلىل ٠لی ٌاجن الكوىل، جالی٧: ٌیػ االوبلم اظ٘ؿ بى جی٘یة، ت:  -211

هـ، جع٭ی٫ وج١لی٫: ٠ّام ٨اقن العكوحايی، وجؽكیصس هع٘ؿ ابكاهین الم٤لی، ٖ: 111
 م.2331 هـ 2121٦ال٘کحب االوبلهی، بیكوت، االولی، 

ِعیط ابى ظباو، ٖ: هکحب الحكبیة ال١كبی لؿول الؽلیس ال١كبی، ال٘کحب  -211
 م.2311 -هـ 2101االوبلهی، الرالرة، 

ِعیط وًى ابی ؾاوؾ، للٍیػ ال١بلهة: هع٘ؿ ياِك الؿیى االلبايی، ٖ: هکحب  -218
 م.2313 -هـ 2103الحكبیة ال١كبی لؿول الؽلیس، الكیاْ، االولی، 

لبلهام الٍیػ: هع٘ؿ ياِك الؿیى االلبايی، ٖ: هکحب الحكبیة ِعیط وًى الًىائی،  -211
 م.2311 -هـ 2103ال١كبی لؿول الؽلیس، االولی، 

٩ِىة االذاق وال٩٘اهین هى ج٩ىیك ال٭كآو ال١ٝین، جالی٧ الٍیػ: ٠بؿالكظ٘ى بى  -211
 م.2312 -هـ 2102هع٘ؿ الؿووكی، ٖ: هکحبة ؾاقاالق٬ن، الکىیث، االولی، 
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 -ض-
کیى هى ال٘عؿذیى، جالی٧ االهام: هع٘ؿ بى ظباو، جع٭ی٫: هع٘ؿ ال٩١ٕاء ال٘حكو -213

 ابكاهین لایؿ، جىلیٟ ؾاق البال للًٍك والحىلیٟ.
ٔىابٗ الحک٩یك ٠ًؿ اهل الىًة والص٘ا٠ة، جالی٧: ٠بؿالله بى هع٘ؿ ال٭كيی، ٖ:  -280

 م.2331 -هـ 2121هىوىة الكوالة، بیكوت، االولی، 

 -ط-
بی العىیى هع٘ؿ بى ابی ی١لی هٟ الفیل ٘ب٭ات العًابلة، جالی٧: ال٭أی ا -282

 للعا٨ٛ ابى قشب العًبلی، الًاٌك: ؾاق ال١٘ك٨ة، بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.
٘ب٭ات الٍا١٨یة الکبكی، جالی٧: جاز الؿیى ابی يّك ٠بؿالىهاب بى ٠لی الىبکی،  -281

اخ ، جع٭ی٫: ٠بؿال٩حاض هع٘ؿ العلى، و هع٘ىؾ هع٘ؿ الًٙاظی، ٖ: ؾاق اظیاء الحك112ت: 
 ال١كبی، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

جالی٧: ٠بؿالىهاب  «بلىائط االيىاق ٨ی ٘ب٭ات االؼیاق»الٙب٭ات الکبكی ال٘ى٘اة  -281
بى اظ٘ؿ بى ٠لی االيّاقی الٍا١٨ی الّ٘كی، االٌك: ؾاق الصیل، بیكوت، ٖ: االولی، 

 م.2311 -هـ 21011
لبّكی الٙب٭ات الکبكی، جالی٧: االهام هع٘ؿ بى و١ؿ بى هًیٟ الهاٌ٘ی ا -281

هـ، ؾقاوة وجع٭ی٫: هع٘ؿ ٠بؿال٭اؾق ٠ٙا، ٖ: ؾاق الکحب 110ال١٘كو٦ بابى و١ؿ، ت: 
 م.2330 -هـ 2120ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 

الٙك٪ الحی ی١لن بها ِؿ٪ الؽبك هى کفبه، جالی٧: ٌیػ االوبلم اظ٘ؿ بى  -281
ٖ: هکحبة الىًة، هـ، جع٭ی٫ الٍیػ: ٠بؿالله بى هع٘ؿ ال٥ًی٘او، ٠111بؿالعلین بى جی٘یة، ت: 

 ؾهًهىق، وؾاق ال٩ًىو، شؿة، بؿوو جاقیػ الٙب١ة.
هـ، ٔبٗ و 112٘كی٫ الهصكجیى و باب الى١اؾجیى، جالی٧: االهام ابى ال٭ین، ت:  -288

 م.2311 -هـ 2103ج١لی٫: ٠٘ك بى هع٘ىؾ ابى٠٘ك، ٖ: ؾاق ابى ال٭ین، الؿهام، االولی، 

 -ع-
هـ، 111ٌ٘ه الؿیى الفهبی، ت:  ال١بك ٨ی ؼبك هى ٤بك، جالی٧ االهام العا٨ٛ: -281

جع٭ی٫: ابىهاشك هع٘ؿ الى١یؿ ل٤لىل، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، بؿوو ه١لىهات ٠ى 
 الٙب١ة.



 دیى، احکام و آثاس آواعحهضاء به     128

  

٠٭ائؿ الىل٧ لبلئ٘ة: اظ٘ؿ بى ظًبل و البؽاقی و ابى ٬حیبة و الؿاقهی، شٟ٘ ٠لی  -281
 م.2312واهی الًٍاق و٠٘اق الٙالبی، الًاٌك: ال١٘اق٦ باالوکًؿقیة، 

ال٩كائؿ وکًم ال٩ىائؿ، يٝن ٌ٘ه الؿیى ابی ٠بؿالله هع٘ؿ بى ٠بؿال٭ىی  ٠٭ؿ -283
هـ، الًاٌك: ال٘کحب االوبلهی للٙبا٠ة والًٍك، ؾه٫ٍ، ٖ: االولی، 833ال٘٭ؿوی، ت: 

 م.2381 -هـ 2111
ال١٭بليیىو ا٨كاض ال١٘حملة ال١ّكیىو، جالی٧: ٠لی بى ظىى بى ٠لی العلبی  -210

 م.2331 -هـ 2121االذكیة، ال٘ؿیًة الً٘ىقة، ٖ: االولی، االذكی، الًاٌك: هکحبة ال٥كباء 
ال١٭ىؾ الؿقیة ٨ی جً٭یط ال٩حاوی العاهؿیة، جالی٧ الٍیػ: هع٘ؿ اهیى الٍهیك بابى  -212

 هـ، الًاٌك: ؾاق ال١٘ك٨ة، بیكوت، لبًاو، ٖ: الرايیة.٠2111ابؿیى، ت: 
ػ: ٠بؿالله بى ١٠٭یؿة ال٘ىظؿیى والكؾ ٠لی الٕبلل وال٘بحؿ٠یى، شٟ٘ و جكجیب الٍی -211

و١ؿی ال٥اهؿی ال١بؿلی، ج٭ؿین و٘اظة الٍیػ ٠بؿال١میم بى بال، ٖ: هکحبة الٙك٨یى، الٙائ٧، 
 م.2332 -هـ 2122االولی، 

 م.٠2381لی هاهً الىیكة، جالی٧: ٘ه ظىیى، الًاٌك: ؾاق ال١٘اق٦، هّك،  -211
٠٘ؿة الح٩ىیك ٠ى العا٨ٛ ابى کریك، اؼحّاق وجع٭ی٫ اظ٘ؿ هع٘ؿ ٌاکك، بؿوو  -211

 ه١لىهات اؼكی.
٠ىو ال١٘بىؾ ٌكض وًى ابی ؾاوؾ، جالی٧ ال١بلهة: ابی الٙیب هع٘ؿ ٌ٘ه الع٫  -211

ال١ٝین اباؾی هٟ ٌكض العا٨ٛ ابى ٬ین الصىلیة، ٔبٗ و جع٭ی٫: ٠بؿالكظ٘ى هع٘ؿ ٠ر٘او، 
 ٖ: ؾاق ال٩کك، بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

 -ؽ-
هـ، الًاٌك: ؾاق 811ال٥ایة ال٭ّىی، لل٭أی ٠بؿالله بى ٠٘ك البیٕاوی، ت:  -218

 ِاؾق، الؿهام.
٤ایة الً٘حهی ٨ی الصٟ٘ بیى اال٬ًاٞ والً٘حهی، جالی٧: ال٩٭یه ال١بلهة الٍیػ هك٠ی  -211

هـ، الًاٌك: ال٘ىوىة الى١ؿیة بالكیاْ، ٖ: الرايیة، بؿوو 2011بى یىو٧ العًبلی، ت: 
 ه١لىهات اؼكی.

 -ف-
ّاقی االيؿلىی الؿهلىی ال٩حاوی الحاجاقؼايیة، لل١بلهة ٠الن ابى ال١بلء االي -211
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هـ، جع٭ی٫ ال٭أی وصاؾ ظىیى، ٖ: ؾاق ال٭كآو وال١لىم االوبلهیة، بؿوو 118الهًؿی، ت: 
 ه١لىهات اؼكی.

٨حاوی الىبکی، جالی٧: االهام ابی العىى ج٭ی الؿیى ٠لی بى ٠بؿالکا٨ی الىبکی،  -213
 هـ.2111هـ، ٖ: هکحبة ال٭ؿن، ال٭اهكة، 118ت: 

ه بى ظ٘یؿ قظ٘ه الله، شٟ٘: ٠٘ك بى هع٘ؿ بى ٨حاوی و٘حعة الٍیػ ٠بؿالل -210
 هـ.٠2121بؿالكظ٘ى ال٭اون، ؾاقال٭اون للًٍك، الكیاْ، ٖ: االولی، 

هـ، جع٭ی٫: هع٘ؿ 111ال٩اوی الکبكی٧ لبلهام ٌیػ االوبلم اظ٘ؿ بى جی٘یة، ت:  -212
كاخ، ٠بؿال٭اؾق ٠ٙا، وه٩ّٙی ٠بؿال٭اؾق ٠ٙا، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، و ؾاق الكیاو للح

 م.2311 -هـ 2101ال٭اهكة، االولی، 
٨حاوی اللصًة الؿائ٘ة للبعىخ واال٨حاء، شٟ٘ و جكجیب: الٍیػ اظ٘ؿ بى ٠بؿالكلا٪  -211

الؿویً هى هٙبى٠ات الكئاوة ال١اهة الؾاقات البعىخ ال١ل٘یة هٟ ؾاق اولی الًهی، ٖ: االولی، 
 هـ.2122

ٍیػ، شٟ٘ و جكجیب وجع٭ی٫: ٨حاوی و قوائل و٘اظة ال١بلهة هع٘ؿ بى ابكاهین آل ال -211
 هـ.2133هع٘ؿ بى ٠بؿالكظ٘ى بى ٬اون، ٖ: ب٘ٙب١ة العکىهة ب٘کة ال٘کكهة، 

٨حط الباقی، بٍكض ِعیط االهام البؽاقی، جالی٧: العا٨ٛ اظ٘ؿ بى ٠لی بن ظصك  -211
 م.2311 -هـ 2103هـ، ٖ: ؾاق الكیاو للحكاخ، ال٭اهكة، الرايیة، 111ال١ى٭بليی، ت: 

هكٌؿ االيام، جالی٧: هع٘ؿ ٠بؿالله الصكؾايی، الًاٌك: ؾاق  ٨حط ال١بلهة بٍكض -211
 م.2311 -هـ 2101الىبلم، ٖ: الرالرة، 

٨حط ال٭ؿیك، جالی٧ االهام: ک٘ال الؿیى هع٘ؿ بى ٠بؿالىاظؿ الىیىاوی ال١٘كقو٦  -218
هـ، ج١لی٫ وجؽكیس الٍیػ ٠بؿالكلا٪ ٤الب ال٘هؿی، هٟ 812بابى اله٘ام الع٩ًی، ت: 

 م.2331 -هـ 2121لاؾه، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، "الحک٘لة" ل٭أی 
٨حط ال٘صیؿ ٌكض کحاب الحىظیؿ، جالی٧ الٍیػ: ٠بؿالكظ٘ى بى ظىى آل الٍیػ،  -211

هـ، جع٭ی٫: ٠بؿال٭اؾق االقيىوٖ، ٖ: هکحبة ال٘ىیؿ، الى١ىؾیة، وهکحبة ؾاق البیاو، 2111ت: 
 م.2331 -هـ 2121وىقیا، الرالرة، 

الع٫ والبا٘ل، جالی٧ االهام: ٌیػ االوبلم اظ٘ؿ ابى جی٘یة، ت: ال٩ك٬او بیى  -211
هـ، جّعیط وهكاش١ة الٍیػ: ؼلیل ال٘یه، ٖ: ؾاق ال٭لن، بیكوت، بؿوو ه١لىهات 111

 اؼكی.
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هـ، 113ال٩ك٪ بیى ال٩ِك٪، جالی٧: ٠بؿال٭اؾق بى ٘اهك بى هع٘ؿ الب٥ؿاؾی، ت:  -213
 ال١٘ك٨ة، بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.جع٭ی٫: هع٘ؿ هعی الؿیى ٠بؿالع٘یؿ، ٖ: ؾاق 

ل ٨ی ال٘لل واالهىاء والًعل، االهام ابی هع٘ؿ ٠لی بى اظ٘ؿ ال١٘كو٦ بابى  -230  ّ ال٩ِ
هـ، جع٭ی٫: ؾ. هع٘ؿ ابكاهین يّك، و ؾ. ٠بؿالكظ٘ى ٠٘یكة، ٖ: ؾاق 118ظمم الٝاهكی، ت: 

 م.2311 -هـ ٠2101کاٚ، شؿة، االولی، 
. وهبة المظیلی، الًاٌك: ؾاق ال٩کك، ٖ: االولی، ال٩٭ه االوبلهی واؾلحه، جالی٧: ؾ -232

 م.2311 -هـ 2101
ال٩٭ه الً٘هصی ٠لی هفهب االهام الٍا١٨ی، جالی٧: ؾ. ه٩ّٙی الِؽى و ؾ. ه٩ّٙی  -231

 م.2331 -هـ 2121الب٥ا و ٠لی الٍكیصی، الًاٌك: ؾاق ال٭لن، ؾه٫ٍ، ٖ: الرايیة، 
ی الحىبة، الًاٌك: ؾاق ال٭لن، ال٩کك االوبلهی ال١٘اِك، ؾقاوة وج٭ىین، جالی٧: ٤ال -231

 م.2311بیكوت، ٖ: الرايیة، 
ال٩ىاکه البهیة ٨ی جكاشن الع٩ًیة، جالی٧: ابی العىًات هع٘ؿ بى ٠بؿالعی لکًىی  -231

الهًؿی هٟ الح١لی٭ات الىًیة ٠لی ٨ىائؿ البهیة للکًىی ي٩ىه، ٖ: ؾاق ال١٘ك٨ة، بیكوت، بؿوو 
 ه١لىهات اؼكی.

هـ، 2110بى ٤ًین ال٩ًكاوی ال٘الکی االلهكی، ت:  ال٩ىاکه الؿوايی، للٍیػ: اظ٘ؿ -231
 م.2311 -هـ 2111الًاٌك: هکحبة وهٙب١ة ه٩ّٙی البابی العلبی بّ٘ك، ٖ: الرالرة، 

٨ی ٜبلل ال٭كآو، جالی٧: االوحاـ ویؿ ٬ٙب، ٖ: ؾاق الٍكو٪، ال٭اهكة، الؽاهىة  -238
 م.2311 -هـ ٠2101ٍك، 

ؾاق ال١٘اق٦، هّك، ٖ: الكاب١ة ٨ی االؾب الصاهلی، جالی٧: ٘ه ظىیى، الًاٌك:  -231
 ٠ٍكة.

 -ق-
ال٭اهىن ال٘عیٗ، جالی٧: ال١بلهة الل٥ىی هصؿ الؿیى هع٘ؿ بى ی١٭ىب ال٩یكول  -231

 م.2332 -هـ 2121هـ، الًاٌك: ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی، بیكوت، ٖ: االولی، 121آباؾی، ت: 
: هکحبة ال٭كآيیىو وٌبهاجهن ظىل الىًة، جالی٧: ؼاؾم ظىیى الهی بؽً، الًاٌك -233

 م.2313 -هـ 2103الّؿی٫، الٙائ٧، ٖ: االولی، 
٬بلئؿ الؽكائؿ وؼكائؿ ال٩ىائؿ، لل٩٭یه: ٠بؿالله بى هع٘ؿ با٬ٍیك العٕكهی الٍا١٨ی،  -100

 م.2330 -هـ 2120هـ، هىوىة ٠لىم ال٭كآو، بیكوت، االولی، 311ت: 
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یى، ال٭ىل ال٩٘یؿ ٠لی کحاب الحىظیؿ، ٌكض ٨ٕیلة الٍیػ: هع٘ؿ بى ِالط ال١ری٘ -102
 هـ.2121الًاٌك: ؾاق ال١اِ٘ة، الكیاْ، ٖ: االولی، 

 -ک-
الکا٨ی ٨ی هفهب اهل ال٘ؿیًة ال٘الکی، جالی٧: العا٨ٛ ابی ٠٘ك یىو٧ بى  -101

هـ، جع٭ی٫: ؾ. هع٘ؿ هع٘ؿ اظیؿ ولؿ هاؾیک ال٘كوجايی، ٖ: هکحبة الكیاْ ٠181بؿالبك، ت: 
 م.2311 -هـ 2131العؿیرة، الكیاْ، 

هـ، 212ٌیػ االوبلم ٠بؿالله بى ال٘باقک ال٘كلوی، ت: کحاب المهؿ، جالی٧:  -101
 جع٭ی٫: ظبیب الكظ٘ى اال٠ٝ٘ی، ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

کحاب الٍكی١ة، جالی٧: االهام ال٘عؿخ ابی بکك بى العىیى اآلشكی، ؾقاوة  -101
، الكیاْ، ٖ: وجع٭ی٫ الؿکحىق ٠بؿالله بى ٠٘ك بى ولی٘او الؿهیصی، الًاٌك: ؾاق الى٘ى

 م.2331 -هـ 2121االولی، 
هـ، جع٭ی٫ 112کحاب الّبلة و ظکن جاقکها، جالی٧: االهام ابى ٬ین الصىلیة، ت:  -101

 م.2311 -هـ 2101جیىیك ل٠یحك، ٖ: ال٘کحب االوبلهی، بیكوت، الرايیة، 
کحاب ال٩كوٞ، لبلهام: ٌ٘ه الؿیى ال٘٭ؿوی ابی ٠بؿالله هع٘ؿ بى ه٩لػ، ت:  -108

 م.2380 -هـ 2113: ؾاق هّك للٙبا٠ة، ٖ: الرايیة، هـ، الًاٌك181
کحاب الک٩ایة ٨ی ٠لن الكوایة، جًّی٧: االهام، العا٨ٛ ابی بکك اظ٘ؿ بى ٠لی بى  -101

هـ، الًاٌك: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، 181ذابث ال١٘كو٦ بالؽٙیب الب٥ؿاؾی، ت: 
 م.2311 -هـ 2103

 ، ؾاق ال١٘ك٨ة، بیكوت، لبًاو.کحاب ال٘بىىٖ، لٍ٘ه الؿیى الىكؼىی، ٖ: الرايیة -101
کحاب هىاهب الّ٘ؿ ٨ی ظل ال٩اٚ المیؿ، جالی٧: الٍیػ اظ٘ؿ بى ظصالی  -103

 ال٩ًٍی، الًاٌك: ٬ىن الٍئىو الؿیًیة بؿولة ٬ٙك، بؿوو ه١لىهات اؼكی.
ک٧ٍ الؽ٩اء و همیل االلبان ٠ًا اٌحهك هى االظاؾید ٠لی الىًة الًان، جالی٧:  -120

هـ، جّعیط وج١لی٫: اظ٘ؿ ال٭بلي، ٖ: 2281ىيی، ت: الٍیػ او٘ا٠یل بى هع٘ؿ ال١صل
 م.2311 -هـ 2101هىوىة الكوالة، الؽاهىة، 

هـ، هٟ 2108ک٧ٍ الٍبهات، جالی٧: ٌیػ االوبلم هع٘ؿ بى ٠بؿالىهاب، ت:  -122
هـ 2128الح١لی٭ات ل٩ٕیلة الٍیػ هع٘ؿ بى ِالط ال١ری٘یى، ٖ: ؾاق ال١٘الی، بیكوت، االولی، 

 م.2331 -
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ن اواهی الکحب وال٩ًىو، جالی٧: ال١بلهة ه٩ّٙی بى ٠بؿالله ک٧ٍ الًٝىو ٠ -121
هـ، ؾاق الکحب ال١ل٘یة، 2021ال٭ىًٙٙی الكوهی الع٩ًی ال١٘كو٦ بعاشی ؼلی٩ة، ت: 

 م.2331 -هـ 2121بیكوت، 
الکٍا٦ ٠ى ظ٭ائ٫ ٤ىاهٓ الحًمیل و٠یىو اال٬اویل ٨ی وشىه الحاویل، جالی٧  -121

هـ، جع٭ی٫: الٍیػ ٠اؾل 111بى ٠٘ك المهؽٍكی، ت: ال١بلهة: شاق الله ابی ال٭اون هع٘ىؾ 
اظ٘ؿ ٠بؿال٘ىشىؾ، والٍیػ ٠لی هع٘ؿ ه١ىْ، الًاٌك: هکحبة ال١بیکاو، الكیاْ، ٖ: االولی، 

 م.2331 -هـ 2121
ک٩ایة االؼباق ٨ی ظل ٤ایة االؼحّاق، لبلهام: ج٭ی الؿیى ابی بکك بى هع٘ؿ  -121

 ٘بٟ ٠لی ي٩٭ة الٍئىو الؿیًیة بؿولة ٬ٙك. العىیًی العّیبی الؿهٍ٭ی الٍا١٨ی، ٖ: الرالرة،
الک٩ایة ٨ی ٠لن الكوایة، للؽٙیب، الًاٌك: ؾاق الحكاخ، ٖ: الرايیة، بؿوو ه١لىهات  -121

 اؼكی.

 -ل-
لباب الحاویل ٨ی ه١ايی الحًمیل، جالی٧: ٠بلء الؿیى بى هع٘ؿ بى ابكاهین الب٥ؿاؾی  -128

٠لی ٌاهیى، ٖ: ؾاق الکحب هـ، ٔبٙه وِععه ٠بؿالىبلم هع٘ؿ 111الٍهیك بالؽالو، ت: 
 م.2331 -هـ 22121ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 

لىاو ال١كب، جالی٧: ال١بلهة ابی ال٩ٕل ش٘ال الؿیى هع٘ؿ بى هکكم ابى هًٝىق  -121
 م.2331 -هـ 2121اال٨كی٭ی الّ٘كی، ٖ: ؾاق ال٩کك و ؾاق ِاؾق، بیكوت، الرالرة، 

ى هع٘ؿ بى ٠لی بى اظ٘ؿ لىاو ال٘یماو، لبلهام: ٌهاب الؿیى اظ٘ؿ بى ٠لی ب -121
هـ، الًاٌك: ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی، بیكوت، لبًاو، 111الٍهیك بـ: ابى ظصك ال١ى٭بليی، ت: 

 م.2331 -هـ 2128ٖ: االولی، 
لىاهٟ الًىاق، لل١بلهة: هع٘ؿ الى٩اقیًی العًبلی، ٖ: ال٘کحب االوبلهی، الرالرة،  -123

 م.2332 -هـ 2122

 -م-
، جالی٧: اظ٘ؿ بى ٠بؿال١میم ٨ا٨ٓى ٠٭ائؿ الكها یصب او ی١ك٨ه ال٘ىلن ٠ -110

 م.23331 -هـ 2121الع٘ؿاو، ٖ: هکحبة وهبة، ال٭اهكة، االولی، 
هحى ال٭ّیؿة الًىيیة ال٘ی٘یة، جالی٧ ال١بلهة: ٌ٘ه الؿیى ابی ٠بؿالله هع٘ؿ بى ابی  -112



 112  هًابـ

 م.2318 -هـ  2101هـ، هکحبة ابى جی٘یة، ال٭اهكة، 112بکك بى ٬ین الصىلیة، ت: 
الموائؿ وهًبٟ ال٩ىائؿ، جالی٧: العا٨ٛ يىق الؿیى بى ٠لی بى ابی بکك هصٟ٘  -111

هـ، بحعكیك الؽا٨ٝیى الصلیلیى ال١كا٬ی و ابى ظصك، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، 101الهیر٘ی، ت: 
 بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

هـ، شٟ٘ الٍیػ: ٠بؿالكظ٘ى 111هص٘ىٞ ٨حاوی ٌیػ االوبلم اظ٘ؿ بى جی٘یة، و:  -111
 م.2332 -هـ ٬2121اون الًصؿی، ٖ: ؾاق ٠الن الکحب، الكیاْ،  بى هع٘ؿ بى

هص٘ىٞ ٨حاوی و ه٭االت هحًى٠ة، لى٘اظة الٍیػ ٠بؿال١میم بى ٠بؿالله بى بال،  -111
 الًاٌك: هکحبة ابى جی٘یة، ال٭اهكة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

هص٘ى٠ة الحىظیؿ، بٍیك هع٘ؿ ٠یىو، قاش١ة الٍیػ ٠بؿال٭اؾق االقياووٖ، ٖ: هکحبة  -111
 م.2331 -هـ 2121اق البیاو، ؾه٫ٍ، وهکحبة ال٘ىیؿ، الكیاْ، ؾ
هـ، جع٭ی٫: 2111هعاوى الحاویل، جالی٧: هع٘ؿ ش٘ال الؿیى ال٭او٘ی، ت:  -118

 م.2331 -هـ 2121هع٘ؿ ٨ىاؾ ٠بؿالبا٬ی، ٖ: ؾاق اظیاء الحكاخ ال١كبی، بیكوت، االولی، 
لٍیػ االهام هصؿ ال٘عكق ٨حی ال٩٭ه ٠لی هفهب االهام اظ٘ؿ بى ظًبل، جالی٧: ا -111

 م.2310 -هـ 2183هـ، ٖ: هکحبة الىًة ال٘ع٘ؿیة، 811الؿیى ابی البكکات ابى جی٘یة، ت: 
ال٘عكق الىشیم ٨ی ج٩ىیك الکحاب ال١میم، جالی٧: ال٭أی ابی هع٘ؿ ٠بؿالع٫ بى  -111

هـ، جع٭ی٫ ٠بؿالىبلم بى ٠بؿالٍا٨ی هع٘ؿ، ٖ: ؾاق ٤118الب بى ٠ٙیة االيؿلىی، ت: 
 م.2331 -هـ 2121، بیكوت، االولی، الکحب ال١ل٘یة

هـ، 118ال٘علی، جالی٧: االهام ابی هع٘ؿ ٠لی بى اظ٘ؿ بى و١یؿ بى ظمم، ت:  -113
 جع٭ی٫ اظ٘ؿ هع٘ؿ ٌاکك، ٖ: ؾاق الحكاخ، ال٭اهكة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

هـ، ٖ: 888هؽحاق الّعاض، جالی٧: هع٘ؿ بى ابی بکك بى ٠بؿال٭اؾق الكالی، ت:  -110
 م.2312 -هـ 2102بیكوت،  ؾاق الکحاب ال١كبی،

هؽحّك اؼحبل٦ ال١ل٘اء، لبلهام ابی بکك اظ٘ؿ بى ٠لی الصّاَ الكالی، ت:  -112
 -هـ 2128هـ، جع٭ی٫: ؾ. ٠بؿالله يفیك اظ٘ؿ، ٖ: ؾاق البٍائك االوبلهیة، االولی، 110

 م.2331
هؽحّك الّىا٫٠ ال٘كولة ٠لی ٤مو الصه٘یة وال١٘ٙلة، جالی٧: االهام ابى ٬ین  -111

اؼحّكه الٍیػ ال٩أل هع٘ؿ بى ال٘ىِلی، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، الصىلیة، 
 م.2311 -هـ 2101
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هؿاقز الىالکیى بیى هًالل "ایاک ي١بؿ وایاک يىح١یى"، جالی٧ االهام: ابى ٬ین  -111
هـ، جع٭ی٫ هع٘ؿ ظاهؿ ال٩٭ی، ٖ: هکحبة الىًة ال٘ع٘ؿیة، جىلیٟ: هکحبة 112الصىلیة، ت: 

 ٭اهكة، بؿوو ه١لىهات اؼكی.ابى جی٘یة، ال
هىائل االهام اظ٘ؿ بكوایة ابًه ٠بؿالله، جع٭ی٫ وؾقاوة ؾ. ٠لی بى ولی٘او ال٘هًا،  -111

 م.2318 -هـ 2108ٖ: هکحبة الؿاق، ال٘ؿیًة الً٘ىقة، االولی، 
ال٘ىائل والكوائل ال٘كویة ٠ى االهام اظ٘ؿ ٨ی ال١٭یؿة، جالی٧: ٠بؿالله بى ول٘او  -111

 م.2332 -هـ 2121، الكیاْ، االولی، االظ٘ؿی، ٖ: ؾاق ٘یبة
ال٘ىحؿقک ٠لی الّعیعیى، جالی٧: العا٨ٛ ابی ٠بؿالله هع٘ؿ بى ٠بؿالله العاکن  -118

 م.2330 -هـ 2122هـ، ٖ: ؾاق الکحب  ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 101الًیىابىقی، ت: 
ال٘ىحٍم٬ىو وهى جاب١هن وهى٩٬هن هى ذبات الٍكی١ة وٌ٘ىلها، ؾقاوة وجٙبی٫،  -111

الٍیػ: ٠ابؿ بى هع٘ؿ الى٩یايی، الًاٌك: هکحبة الً٘اقة، هکة ال٘کكهة، ٖ: االولی،  جالی٧
 م.2311 -هـ 2101

هـ، ق٬ن اظاؾیره: هع٘ؿ ٠بؿالىبلم 112هىًؿ االهام اظ٘ؿ بى ظًبل، ت:  -111
 م.2331 -هـ ٠2121بؿالٍا٨ی، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 

کك ٠بؿالكلا٪ بن ه٘ام ال١ًّايی، جع٭ی٫: ال٧ًّ٘، جالی٧: العا٨ٛ الکبیك ابی ب -113
 م.2311 -هـ 2101ظبیب الكظ٘ى اال٠ٝ٘ی، ٖ: ال٘کحب االوبلهی، بیكوت، الرايیة، 

هٙالب اولی الًهی، جالی٧: ال٩٭یه ال١بلهة الٍیػ ه٩ّٙی الىیى٘ی الكظیبايی، ٖ:  -110
 م.2382 -هـ 2110م، الًاٌك: بیكوت، 2331 -هـ 2121الرايیة، 

جالی٧: االهام ابی هع٘ؿ العىیى بى هى١ىؾ الب٥ىی الٍا١٨ی، ت: ه١الن الحًمیل،  -112
هـ، جع٭ی٫: ؼالؿ ٠بؿالكظ٘ى ال١ک، و هكواو وىاق، ٖ: ؾاق ال١٘ك٨ة، بیكوت، الرايیة، 128

 م.2311 -هـ 2101
هـ، 111ه١الن الىًى، جالی٧: االهام ظ٘ؿ بى هع٘ؿ بى ابكاهین الؽٙابی، ت:  -111

ؾ وج١لی٫: ٠مت ٠بیؿالله الؿ٠ان و٠اؾل الىیؿ، ٖ: ؾاق ال٘ٙبىٞ بهاهً وًى ابی ؾاوؾ، ا٠ؿا
 م.2383 -هـ 2111العؿید، بیكوت، االولی، 

ه١صن البلؿاو، جالی٧: یا٬ىت الع٘ىی، جع٭ی٫: همیؿ ٠بؿال١میم الصًؿی، ٖ: ؾاق  -111
 الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، بؿوو ه١لىهات اؼكی.

ه بى ٠بؿال١میم البکكی ه١صن ها اوح١صن هى او٘اء الببلؾ وال٘ىأٟ، جالی٧: ٠بؿالل -111



 111  هًابـ

 م.2311 -هـ 2101االيؿلىی، جع٭ی٫: ه٩ّٙی الى٭ا، ٖ: ؾاق ٠الن الکحب، بیكوت، الرالرة، 
هـ، 131ه١صن ه٭اییه الل٥ة، جالی٧: ابی العىیى اظ٘ؿ بى ٨اقن بى لکكیا، ت:  -111

 هـ، ال٭اهكة.2138جع٭ی٫ ٠بؿالىبلم هاقوو، ؾاق اظیاء الکحب ال١كبیة، ٖ: االولی، 
٘ىل٩یى، جالی٧: ٠٘ك قٔا کعالة، ٖ: هىوىة الكوالة، بیكوت، االولی، ه١صن ال -118

 م.2331 -هـ 2121
هـ، قوایة 111ال١٘ك٨ة والحاقیػ، جالی٧: ابی یىو٧ ی١٭ىب بى و٩یاو البىىی، ت:  -111

٠بؿالله بى ش٩١ك بى قوحىیة، جع٭ی٫: ؾ. اکكم ٔیاء ال١٘كی، هىوىة الكوالة، ٖ: الرايیة، 
 م.2312 -هـ 2102

اولی الًهی ٌكض الً٘حهی "هًحهی االقاؾات" جالی٧: ج٭ی الؿیى هع٘ؿ بى ه١ىية  -111
هـ، جع٭ی٫: ؾ. 311اظ٘ؿ بى ٠بؿال١میم بى ٠لی ال٩حىظی العًبلی الٍهیك بابى الًصاق، ت: 

 م.2338 -هـ ٠2128بؿال٘لک بى ٠بؿالله بى ؾ٠یً، ٖ: ؾاق ؼٕك، بیكوت، االولی، 
الک بى ايه، جالی٧: ال٭أی ٠بؿالىهاب ال١٘ىية ٠لی هفهب ٠الن ال٘ؿیًة االهام ه -113

هـ، جع٭ی٫: ؾ. ظ٘یً ٠بؿالع٫، الًاٌك: هکحبة يماق ه٩ّٙی البال، هکة 111الب٥ؿاؾی، ت: 
 م.2331 -هـ 2121ال٘کكهة، ٖ: االولی، 

هـ، الًاٌك:  ؾاق 321ال١٘یاق ال١٘كب، لبلهام اظ٘ؿ بى یعیی الىيٍكیىی، ت:  -110
 ت اؼكی.ال٥كب االوبلهی، بیكوت، بؿوو ه١لىها

ه١یى العکام ٨ی٘ا جكؾؾ بیى الؽّ٘یى هى االظکام، ل١بلء الؿیى الٙكابلىی  -112
 هـ.2131الع٩ًی، ٖ: العلبی، بّ٘ك، 

ال٥ً٘ی، جالی٧: هى٫٨ الؿیى ابی هع٘ؿ ٠بؿالله بى ٬ؿاهة ال٘٭ؿوی العًبلی، ت:  -111
هصك،  هـ، جع٭ی٫: ؾ. ٠بؿالله بى ٠بؿال٘عىى الحكکی، و ؾ. ٠بؿال٩حاض هع٘ؿ العلى، ٖ:810

 م.2318 -هـ 2108هّك، االولی، 
ه٥ًی ال٘عحاز الی ه١ك٨ة ه١ايی ال٩اٚ الً٘هاز، جالی٧: الؽٙیب هع٘ؿ الٍكبیًی،  -111

 م.2311 -هـ 2111الًاٌك: هٙب١ة االوح٭اهة بال٭اهكة، 
ه٩اهین یًب٥ی او جّعط، للٍیػ هع٘ؿ ٬ٙب، ؾاق الٍكو٪، ال٭اهكة، ٖ: الىاب٭ة،  -111

 م.2331 -هـ 2121
لى١اؾة و هًٍىق والیة ال١لن واالقاؾة، لبلهام ال١بلهة ابى ٬ین الصىلیة، ه٩حاض ؾاق ا -111

 م.2331 -هـ 2121هـ، ٖ: ؾاق الکحب ال١ل٘یة، بیكوت، االولی، 112ت: 
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هـ، جع٭ی٫: ٩ِىايى 111ه٩كؾات ال٩اٚ ال٭كآو، جالی٧: الكا٤ب اال٩ِهايی، ت:  -118
 م.2331 -هـ 2121ت، االولی، ٠ؿياو ؾاووؾی، ٖ: ؾاق ال٭لن، ؾه٫ٍ، والؿاق الٍاهیة، بیكو

ال٘٭اِؿ العىًة ٨ی بیاو کریك هى االظاؾید الٍ٘حهكة ٠لی االلىًة، جالی٧: ال١بلهة  -111
هـ، ؾقاوة وجع٭ی٫: هع٘ؿ ٠ر٘او الؽٍب، 311الٍیػ هع٘ؿ بى ٠بؿالكظ٘ى الىؽاوی، ت: 

 م.2311 -هـ 2101ٖ: ؾاق الکحاب ال١كبی، االولی، 
یى، جالی٧: االهام ابی العىى ٠لی بى ه٭االت االوبلهییى واؼحبل٦ الّ٘ل -111

هـ، ٠ًی بحّعیعه: هل٘ىت ویحك، الًاٌك: ؾاق اظیاء الحكاخ 111او٘ا٠یل اال١ٌكی، ت: 
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