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 کثیرًا الطاهرین االئمه و املهدیین و سلم تسلیمًا

 

 گفتار پ٘ص
اهك ؼؿاويؿ هح١ال ؾق لهیى بك ایى ٬كاق گك٨ث که ؼلی٩ه و شايٍیًی بكای ؼىؾ ؾق لهیى 

ه قوض بلًؿ ايىايی ؾق او يهاؾه ای که اولیى ايىايی ک به گىيه >و ؾق بیى اهالی آو ٬كاق ؾهؿ
 همكاه پیاهبكی باًٌؿ که با وظی ؾق اقجباٖ اوث. ها آوايى ۀالهی بىؾ جا هم ۀٌؿ همى ؼلی٩

ی پاک و ؼالّی ال ومث ها واالهی ؾق لهیى با٠د ٌؿ جا همىاقه ايى ۀایى اهك و اقاؾ
که جاقیػ، بیً ال ِؿ  جا شایی >ؼؿاويؿ ايحؽاب ٌىيؿ جا اهك هؿایث هكؾم قا بك ٠هؿه بگیكيؿ

ؾيبال  اوث. ال وىی ؾیگك ـات ايىايی به ه١ك٨ی کكؾهالهی قا به هكؾم  ٨كوحاؾۀهماق 
اقا هك قاهی  ،بؽًلفت های ي٩ىايّی ب١ٕی ؼىاوحه هىاهای  یبكای ٌیًٙث و أق

اوث. ال ایى هیاو کىايی به ؾيبال ي٩ه اهاقه و ٌیا٘یى ؼاقشی  به ؼؿهث گك٨حهي٩ىايی 
ؼل٩ای ِاؾ٪ ٬كاق ؾهًؿ جا بحىايًؿ  الهی و یايبیا گاهکكؾيؿ جا ؼىؾ قا ؾق شای و١ی ٨كاواو

ه وكکً ؼىؾ قا ؾق ي٩ٓ  ،ال ایى قاه وقیاوث ؾيیایی و اؼكوی هكؾم قا به ؾوث آوقيؿ 
ا کًًؿ. به همی٘لبی و قیاوثٌهكت و ظصس  پای ايبیا به ى وبب ٌاهؿین که پا٘لبی أق

قا گمكاه  ها آوالهی، هؿ٠یاو ؾقو٤یًی يیم وشىؾ ؾاٌحًؿ و بىیاقی ال هكؾم قا ٨كی٩حه و 
 ايؿ.واؼحه

جك ایًکه کاق قا بلکه ههن ،ٌؿجًها با٠د گمكاهی هكؾم هی وشىؾ ایى هؿ٠یاو ؾقو٤یى يه
الهی ؾق لهاو ٜهىق و ب١رحٍاو  یکكؾ. همیٍه ايبیابكای هؿ٠یاو ِاؾ٪ بىیاق وؽث هی

او قا ال ب ا ایى هٍکل هىاشه بىؾيؿ که چگىيه هكؾم قا هحىشه ِؿ٪ کالهٍاو کًًؿ و اهٌك
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٬ىايیى جام و اؾله و  ،الهی و هؿ٠یاو ِاؾ٪ ی. اگكچه ايبیاواليؿهؿ٠یاو ؾقو٤یى شؿا 
اها جكن ال وشىؾ هؿ٠یاو  ،کكؾؾاٌحًؿ که ظصث قا بك همگاو جمام هیبا ؼىؾ کاهلی 

ؾاقی آياو به هؿق قوؾ،  ٌؿ جا لظمات ؾیىکه هًصك هی ها آوؾقو٤یى و جكن ال ؾام 
ال  >ؾاٌث ها قا بىحه يگه هیا قا کك و چٍنهها قا ؼاهىي و گىيـهًٍاو قا بىحه و ٠٭ل

گى و کفاب،  ؾقو٢ :ٌؿيؿالهی همیٍه با کلماجی هٍابه یکؿیگك هىاشه هی یایى قو ايبیا
 و ... . لؾه، ٘الب قیاوثهصًىو و ؾیىايه، واظك، کاهى، شى

ؾق  ووشىؾ ایى جكن ؾق هئهًیى اهكی ٘بی١ی اوث جا ظىاوٍاو قا بیٍحك شمٟ کًًؿ 
جبؿیل به یک  با٠د ٌىؾاها ایى جكن يبایؿ > ؾام ایى ٌیاؾاو يی٩حًؿ و ؾیًٍاو قا جباه يکًًؿ

کالم ؾیگكاو و  باقۀايىاو کىق و کك ٌىيؿ که هیچ ظك٨ی قا يًٍىيؿ و بكقوی يکًًؿ و ؾق 
ل ه٩ًّايه يکًًؿ. چىو شهًن ؾق ؾو ومث ایى قاه وشىؾ ؾاقؾ و ٌؽُ يبایؿ هؿ٠یاو، ج١٭

جىشه به هؿ٠یاو ِاؾ٪   ايکاق و ٠ؿم ۀگىيه اوث که يحیص چه بىا ایى > و٘ك٦ بام بی٩حؿال آو
والؾ های الهی هیؾٌمًايی بكای ظصث ها آوبلکه ال  ،کًؿيه جًها ؾیًٍاو قا ظ٩ٛ يمی

پیاهبك قا با  کًًؿ> يىّض اهبكاو قا بكیؿه و ٬ّؿ ٬كبث هیکه با يؿای الله اکبك وك پی
او آلاق ؾاؾه و ابكاهین ؼلیل قا واقؾ آجً هی کًًؿ، ٌبیه ٠یىی قا به ِلیب جمىؽٌك

قا  ٌ٭اوت، ٨كليؿ قوىل ؼؿا ؼیميؿ و ؾق يهایّث کٍیؿه و با پیاهبك ؼاجن به شًگ بك هی
 .کًًؿياهًؿ و وكي قا بك يیمه هیؼاقشی هی

هن ؼىب ؾ٬ث  بیث اهلالهی و ؾیى هبیى اوالم و هکحب  یؾق ویكه ايبیااگك 
های الهی به ظصث بیًین که بیٍحك و١ی و جىايٍاو بك ایى بىؾه اوث که هباؾاکًین هی

 بپكؾاليؿ: ها آویا به جمىؽك  ایماو يیاوقيؿ



 وِیث ؾق والیث ................................................................................................... 8

-  ّجیّهٓن ّهٓى َقُوىٍل ّاالَّ کاُيىا ب
ٓ
ا٨ىىن بك ایى ٕ 1ّه َیٓىَحٓهّمُإَو یا َظٓىَكًة ٠ََلی آل١ّباّؾ ها َیؤ

 .ٔکكؾيؿ هگك ایًکه او قا اوحهما هی ،بًؿگاو که هیچ پیاهبكی بكای هؿایث آياو يیاهؿ
- ّة َقُشِل َیٓى١َی ًَ ا آلَمّؿی َّ ٓ

٬
َ
ّب١ُىٓا َهى الَّ َیىئلکن   َو َشاَء ّهٓى أ ّب١ُىٓا آلُمٓكَوّلیى اجَّ اَل َیَ٭ٓىّم اجَّ

َ
٬

ٓشًكا َو ُهن 
َ
ٓهَحُؿوَو أ قویؿ، گ٩ث: ای ٬ىم ال ؾوقجكیى ي٭ٙه ٌهك با ٌحاب ٨كاو هكؾی ٕ 2هُّ

ؼىاهًؿ  هىٖ ال ٨كوحاؾگاو ٕؼؿأ پیكوی کًیؿ. ال کىايی پیكوی کًیؿ که ال ٌما همؾی يمی
 .ٔايؿ یا٨حه و ؼىؾ هؿایث

- ٓىيي َّ ُهٓن ٠َ َب١ُىا َهٓى َلٓن َیّمٓؾُه هاُلُه وَ   ٬اَل ُيىِض َقبِّ ّايَّ يىض گ٩ث: ٕ 3َوَلُؿُه ّاالَّ َؼىاقاً  َو اجَّ
کكؾيؿ و ال کىايی پیكوی يمىؾيؿ که اهىال و ٨كليؿايٍاو  يا٨كهايیهكا  ها آوپكوقؾگاقاٖ 

 .ٔيی٩موؾه اوث ها آوچیمی شم لیايکاقی بك 

ات، ٠ا٬اليه به يٝك يمی قوؿ که ايىاو هئهى بكای ؼالِی ال با ایى اوِا٦ و و٩اٌق
و١ی کًؿ  بؿوو بكقوییا  هی به کالم ظ٫ هؿ٠یاو ِاؾ٪ يکًؿجىشگى،  ؾام ٌیاؾاو ؾقو٢

شى اللم اوث ؾق اقلي ٠فقی بكای ٠ؿم ایماو ؼىؾ بحكاٌؿ. بك هئهى ظ٫ با ٌبهات بی
ُْ ه١حبك ۀ اظىال ؼىؾ قا آهاؾ ۀهم کالم ظ٫ کًؿ و هك لهايی که ظصث الهی با ؾلیل و ي

 و آوقؾ و ظ٭ی٭ث وصؿه بك آؾمٜاهك ٌؿ کالهً قا ه٩ًّايه بكقوی کًؿ و به او ایما
ؼىؾ اهك بكایً  به يه ایًکه به ؾیى ٬بلی و هىقوذی ؼىؾ چًگ ليؿ جا ؼىؾ والؾ>قا هع٭٫ 

هًٙ٭ی ٌؿه ؾچاق ُؾگن و ق٨حاق هح١ّبايه ٤یك ِىقت ایى ٌؽُ وأط ٌىؾ. ؾق ٤یك ایى
 اوث.

ِاؾ٪ ؾوق وىی کالم ظ٫ ايبیا و هؿ٠یاو  و آيچه ؾق ایى بیى بیٍحك هكؾم قا ال ومث
٠لما  ىیاوث که ال و یاقٌل ها و ٌبهاجی وىث و بیجكوايؿ، ؼٙابهقا هی ها آوکًؿ و هی
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ه هیؾیى بك هكؾم بی هؿ٠یاوو  ای که اهك قا چًاو گىيهبه >ٌىؾيىا و شاهل و ٤ا٨ل ٠ٔك
هؿ٠ی هصبىق ٌىيؿ ال آياو ج٭لیؿ کىقکىقايه کًًؿ و ظ٭ی٭ث  جکفیب یاکًؿ که ؾق جؤییؿ هی

 آو وؽًاو و ٧١ٔ آو ٌبهات بك هكؾم پىٌیؿه بمايؿ. ٠لمی

کًًؿ که قهایی ال آو ، ٠لمای ؾیى چًاو شایگاهی بیى هكؾم پیؿا هیاو٬اتؾق ٤الب 
 ای گىيه ها ؾق هىاشهه با هؿ٠یاو به آوهای ال١مل بكایٍاو وؽث اوث و ؾق يحیصه، ٠که

الهی  ۀٜهىق ظصث ؼؿا و ؼلی٩البحه همیٍه با > کًؿوث که ؼٙكی آو شایگاه قا جهؿیؿ يا
های هحماؾی  جمام و١ی و جالي والچىو ٠لما هصبىقيؿ  >ا٨حؿایى شایگاه به ؼٙك هی

ه١ّىم الهی واگفاق کًًؿ.  ۀی قا به ؼلی٩ى اهىق ؾیًی و ؾيی ۀؼىیً قا ياؾیؿه ايگاقيؿ و هم
ٌىؾ هی های لیاؾی قا هحعملٌؽّی ؾق لبان ؾیى و ظىله لظمات وال او٬اتگاهی 

ال پایاو ٠مك ؼىیً قا بك کكوی ٨٭اهث و هكش١یث جکیه  یايؿک ه ٌایؿ بحىايؿ چًؿ والک
کكؾه که بكای ؾاؾه اوث و گماو هیها او ؼىؾ قا ٨كیب هیایى وال ۀبميؿ و البحه ؾق هم

 کًؿ:ؼؿا ؼالّايه جالي هی

 ً٠َٓماال
َ
ٓؼَىّكیَى أ

َ
ُئُکن ّبآْل بِّ ًَ ٓل َهٓل ُي

ُ
لَّ َو١ٓی ٬ َٔ ّفیَى  ٓيَیا َو ُهٓن الَّ هن ٨ّی الَعیىّة الؿُّ

١ ًٓ ُِ ىَو  ًُ يهن یعّى
َ
آیا ٌما قا ال لیايکاقجكیى هكؾم ؾق ا٠مالٍاو ؼبك  بگىٕ  1اً یعَىُبىَو أ

و ؼىؾ گماو  ؾق ليؿگی ؾيیا جباه و گن ٌؿه اوثکىايی هىحًؿ که و١یٍاو  ها آوؾهین؟ 
 .ٔؾهًؿ کًًؿ که کاق يیکی ايصام هی هی

٬لبً اليه کكؾه اوث که گاهی ؼىؾي يیم ؼىؾي قا ٘لبکاق ٌیٙاو چًاو ؾقوو 
هكؾهی  ها آوجك ال  بیچاقه > وٌىؾکًؿ که قاه ظ٫ با او ًٌاؼحه هیؾايؿ و گماو هیؼؿا هی

٤ا٨ل ال ایًکه  >ايؿواگفاق کكؾه ها آوو اهك ؾیى و ؾيیایٍاو قا به  ها جکیه آوهىحًؿ که بك 

                                                      
 .104و  103که٧، . 1
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ؾاٌحه باٌؿ و بكایً ویًه بميؿ، ؼؿا يیم او قا ٬بىل ؼؿا قا ٬بىل  که هكکهگىيه يیىث  ایى
 ؾاٌحه باٌؿ.

هىائل ههؿوی و هؿ٠یاو اهك ههؿویث يیم به ٠یاو  باقۀایى يکحه و ایى قهميی ؾق 
هٍهىؾ اوث. اگك ؾق ه٭ؿهات کحبی که جىوٗ هحؽّّیى ههؿویث ؾق هىاشهه با هؿ٠یاو 

ابحؿای کالهٍاو قا با ایى  ها آوبیًیؿ که هی ،ههؿویث يىٌحه ٌؿه اوث ؾ٬ث ؾاٌحه باٌیؿ
ايؿ که هؿ٠یاو ؾقو٤یى ٨كاوايی وشىؾ ؾاقيؿ و هباؾا به ؾاهٍاو بی٩حیؿ و هىئله ٌكوٞ کكؾه

هكاش١ه کًًؿ. وپه چًؿ يمىيه  ها آوبك هكؾم اوث که ال ٠لما ج٭لیؿ کًًؿ و ؾق اهىق ؾیى به 
و و او قا بحكوايًؿ  واليؿکًًؿ جا ؼىايًؿه قا کاهاًل با ؼىؾ همكاه ال هؿ٠یاو کفاب قا ـکك هی

ایى هؿ٠ی  ٭لیؿ کىقکىقايه کالهٍاو قا ؾق قؾبؿوو ؾ٬ث کا٨ی و ٠المايه و بلکه با ج هایثؾق ي
بىؾو آو  بفاال ِاؾ٪ یا ک های ٌؽُ هؿ٠ی ٨ٕاق٢جا شایی که کالم و يىٌحه >ؿيبپفیك 

که آو قا شمو ٠لىم ٔاْله بؿايؿ و جىشه به آو قا ظكام بل ،جًها بكقوی يکًؿ هؿ٠یٔ قا يه
 ٌك٠ی جل٭ی کًؿ.

و٭ن آو  و هئهًیى بایؿ هحىشه ایى يکحه باًٌؿ که بكقوی کالم هؿ٠ی و ا٘الٞ ال ِعث
بك همگاو واشب اوث ؾق ايحٝاق  و ؿ شایم يیىثیج٭لیؿ ؾق ٠٭ا لیكا >بك همه اللم اوث

گاهی ظصث هى٠ىؾ باًٌؿ و ؾق هًگام ٜهىقي او ق  ایماو به او ا بپفیكيؿ و با ٠لن و آ
به ؾ٬ث هىائل همگاو ٔكوقی اوث جا ؾق ایى  ه٭ؿهه واشب يیم بكال باب  بًابكایى >بیاوقيؿ

ظكهث قشىٞ به ٠لىم ٔاله اوث. ٠لىم یا کحب  ۀجع٭ی٫ و بكقوی کًًؿ. ایى شؿای ال هىئل
ٌىؾ و ؾق  ظاِل هیجع٭ی٫، ٠لن به گمكاهی آو ٔاله کحبی هىحًؿ که په ال بكقوی و 

اها اگك هك > ؾق پی قشىٞ ؾچاق اٌحباهی ٌىینهباؾا اؾاهه يبایؿ به ایى کحب هكاش١ه کكؾ جا 
٬بلی قا به ایى بهايه کًاق بميین ؾیگك قاهی بكای ٠لن به  ۀهًحٝكه و ؼال٦ ٠٭یؿ باوق ٤یك

الهی و ظصس ه١ّىم وشىؾ يؽىاهؿ ؾاٌث و هكؾم ال ایى باب ؾیگك جىشهی  یؾ٠ىت ايبیا
 کًًؿ:به کالم ظ٫ هؿ٠یاو ِاؾ٪ يمی
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 ٓظ
َ
ّب١ُىَو أ ّفیَى َیٓىَحّم١ُىَو آلَ٭ٓىَل ٨ََیحَّ ٓك ٠َّباؾ الَّ ٍِّ ّفیَى َهَؿ ٨ََب ٓوَلئَٯ الَّ

ُ
ُه أ ًَ ٓوَلئَٯ اَى

ُ
ُه َو أ ُهُن اللَّ

ٓلَباب
َ
ٓوُلىٓا آْل

ُ
ًٌىيؿ و  هماو کىايی که وؽًاو قا هی >په بًؿگاو هكا بٍاقت ؾهٕ  1ُهٓن أ

 ها آوآياو کىايی هىحًؿ که ؼؿا هؿایحٍاو کكؾه، و  .کًًؿ پیكوی هی ها آوال يیکىجكیى 
 .ٔيؿا ؼكؾهًؿاو

اها هیچ قبٙی به ؾ٠ىت ظ٫ ايبیا و ظصس  >وشىؾ هؿ٠یاو کفاب اهكی ٘بی١ی اوث
او قا ؾق بیى همیى  >الهی يؿاقؾ بلکه جاقیػ يٍاو ؾاؾه اوث که هؿ٠یاو ِاؾ٪، اهٌك

ه هی به بیاو ؾیگك ایًکه، هؿ٠یاو ِاؾ٪ الهی ِبك  >کكؾيؿهؿ٠یاو کفاب بك هكؾم ٠ٔك
ای بكوؿ که اهکاو کكؾيؿ جا لهايی بكوؿ که هؿ٠ی کفابی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ یا بكههيمی

ای وشىؾ يؿاقؾ. هىاهای ي٩ىايی و چًیى بكههٜهىق هؿ٠ی کفاب ؾق آو يباٌؿ که البحه 
ؾق  ٜهىق هىحًؿ و بلکه ایى ٜهىق ۀٌیٙايی ايىاو ؾق هك لهاو و با ٨كهايؿهی ابلیه آهاؾ

 >الهی ؾق آو و٠ؿه ؾاؾه ٌؿه اوث بیٍحك يیم ؼىاهؿ بىؾ یهایی که اهك ٜهىق ايبیابكهه
قوی و جع٭ی٫ ها ؾق اهك په، ال يگاه ٠لمی و هًٙ٭ی، وشىؾ هؿ٠یاو کفاب يبایؿ هايٟ بك 

 ۀٌؿ ها ؾيبال گن ایى ۀبلکه ايىاو هًحٝك و هٙیٟ ؾق هیاو هم >های الهی ٌىؾظصث
هٕمىو  ؾوحً ال ؾاهى وی کىجاه باٌؿ. ایىگكؾؾ جا هباؾا ٜهىق کكؾه باٌؿ و ؼىیً هی

 هماو ؾ٠اهایی اوث که ِبط و ٌام بك لباو ؾاٌحین:

اقّ ٕ َّ ٓي
َ
ي ّهٓى أ ًّ ُهنَّ آش١َٓل یَى اللَّ ابِّ ٠َٓىاّيّه َو الفَّ

َ
هُ   ّه َو أ ًٓ اّء َظَىاّئّصّه َو   ٠َ َٕ َ

َو آلُمَىاّق٠ّیَى ّاَلٓیّه ٨ّي ٬
اّبّ٭یَى ّاَلی ّاَقاَؾّجه ُه َو الىَّ ًٓ ههؿیٔ هؿا١٨او ٕپكوقؾگاقا هكا ال ايّاق و یاوقاو و ٕ 2ٔ آلُمَعاّهیَى ٠َ

گیكيؿ و پٍحیباو وی هىحًؿ و ؾق  ٬كاق بؿه و ال کىايی که ؾق ايصام ظىائصً وك٠ث هی
 .ٔگیكيؿ اقاؾت به وی ال ؾیگكاو وب٭ث هی
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او  االهك کًؿ که چه بىا ِاظبایى ٨٭كات ٌكی٧ اٌاقه هی ؾق و٬ث ٜهىٌق
وا٬ٟ ٌىيؿ و يیال اوث بكای یاقی وی و ایًکه شمو اقاؾجمًؿاو و ايّاق آو ظٕكت  بی٤ك 

ک به آو ظٕكت و ايصام ظىائصً باٌین و ایًکه ال ؾیگكاو بكای ایماو به وی و کم
يه ایًکه با ؼیالی ؼىي و آوىؾه  يّیبماو ٌىؾ>وب٭ث بگیكین، ؾ٠ا کًین جا جى٨ی٫ الهی 

او به  ؾیگكی که بیً ال هك لهاواکًىو هنبه ليؿگی ؼىیً بپكؾالین و  بىی ٜهىٌق
با هٍحی ٌبهه و وئال با ظصث ؼؿا هىاشه ٌىین و او  قوؿهٍام هًحٝكاو و هٍحا٬او هی

 قا جکفیب و جمىؽك کًین و جاقیػ هكؾهاو ٠ّك ٜهىق ايبیا قا جکكاق کًین.

کًؿ کىايی که ؾق هؽال٩ث با ؾ٠ىت هباقک  په ٠٭ل و ه٫ًٙ و ايّا٦ ظکن هی 
کك ٌىيؿ که ٨كیبی بپكهیميؿ و ایى يکحه قا يیم هحفکًًؿ، ال ٠ىامیمايی ٕٞٔ ٬لن ٨كوایی هی

و ظصس  م هؿ٠یاو ؾقو٤یًی که وشىؾ ؾاٌحه یا ؾاقيؿ، هؿ٠یاو ِاؾ٪ و ايبیاؾق کًاق جما
هكؾم ه١ك٨ی کكؾيؿ و البحه با جمىؽك و ايکاق  هيیم ؼىؾ قا ب ها آوالهی يیم وشىؾ ؾاٌحًؿ و 

 ايگٍحاو ۀايؿال  که ٌایؿ جًها بهـ ی که بیٍحك ال هؿ٠یاو کفاب ٘ىق  به >هىاشه ٌؿيؿ ها آو
هىحًؿ که با اون و قون  یهؿ٠یاو ِاؾ٬ ـ به یاؾ ؾاٌحه باٌین ها آوؾوث اون و قومی ال 

البٍك جا يىض و ابكاهین و هىوی و ٠یىی و ١ٌیب و  آًٌا هىحین> ال آؾم ابى ها آوو جاقیػ 
و  و ... و جا پیاهبك ؼاجن  ب و یىو٧ِالط و لىٖ و الیان و ٌید و یعیی و ی١٭ى

ُ ِكیط ٬كآو هىقؾ اها به ي ،ایى بمقگىاقاو آهؿيؿ ۀال يىل ایٍاو. هم  بمقگىاق ۀائم
 ٬كاق گك٨حًؿ. جمىؽك و اوحهما

 ًّ چیم که هؿایحً قا هؿیىو ویؿ يا ۀقو جالٌی اوث ال یک بًؿ کحاب پی
هعمؿ  ۀيىٌح ،وصیت در اهاهتاوث. ایى يىٌحه ؾق پاوػ به کحاب  العىىاظمؿ

 ٌهبالیاو به يگاقي ؾقآهؿه اوث.

٠لمی ٌهبالیاو، ؾق ؾٌمًی و لصاشّث ٤یكهًٙ٭ی و ٤یك آ٬ای  ،کحاب ۀيىیىًؿ ۀب٭وا
کكؾو  بك کىايی که با ؾ٠ىت یمايی آًٌایی ؾاقيؿ پًهاو يیىث. هك ال چًؿگاهی با پیؿا

ایصاؾ هیاهى کكؾه و ٬ّؿ  ،ؼىبی ٨کك و ؾ٬ث ه٩ًّايه يکكؾه اوث اٌکالی که قوی آو به
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 هب ،کاقیبا يؿاين هىائل٤ا٨ل ال ایًکه ؾق بىیاقی ال  >ؾاقؾ قا ؼؿٌه بك ؾ٠ىت هباقک یمايی
 کًؿ.اِل هبايی ٌی١ه لٙمه واقؾ هی

ا٬ىام وِیث و چگىيگی و  ۀآ٬ای ٌهبالیاو ؾق ایى کحاب و١ی کكؾه اوث با اقائ
به وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی  العىى  شایگاه آو ؾق اهك اهاهث، اوحؿالل ویؿ اظمؿ

٬ؿم با کلماجً همكاه ٌىم و اٌحباهات و ياؾقوحی  به يمىؾم جا ٬ؿمقا با٘ل کًؿ. بًؿه جالي 
ایى کحاب و ه٭ایىه با يٝكات شًاب  ۀيٝكاجً قا جبییى کًن. ؼىايًؿگاو په ال هٙال١

ٌهبالیاو هحىشه اوز اٌحباهات ایى ٌؽُ ؼىاهًؿ ٌؿ و ؼىاهًؿ ؾايىث که چگىيه 
ًًؿ که بك ؾ٠ىت یمايی اٌکاالجی همکى اوث ا٨كاؾ لیاؾی ال ایى ٘كی٫ و يؿايىحه گماو ک

 واقؾ اوث.

 کتاب ٔاضکاالتٖ در هقذه
، وِیث با جىشه به قوایات ائمه;يىیىؿ: وی ؾق ابحؿای کحاب ؼىیً ؾق ه٭ؿهه هی

باٌؿ... همچًیى وِیث هىقؾ اوح٩اؾه ؾق اذبات های اذبات اهاهث هییکی ال قاه قوىل ؼؿا
 :.قوایات ج٭ىین ٌؿه اوثاهاهث به ؾو ٬ىن هکحىب و آٌکاق ؾق 

ؾهؿ یک اٌکال اواوی وشىؾ اِلی هٙالب کحابً قا جٍکیل هی ۀؾق ایى کالم که پای
هحى٧٬ بك : ال٧;> ی١ًی اذبات :ؾوق;يام   اِٙالظی وشىؾ ؾاقؾ به ،ؾاقؾ. ؾق ٠لن ه٫ًٙ

بىؾّو اوحؿاللی که ؾق  ال٧ هحى٧٬ اوث. با٘ل ؾق ظالی که اذبات ب بك ؼىؾّ  ،اوث: ب;
ؾق يگاه يىیىًؿه، آيچه با٠د ٌؿه جا وِیث قوىل پیً آیؿ وأط اوث.  :وقؾ;آو 
-اوث. هگك هی ٌىؾ، قوایات و کالم ؼىّؾ ائمه هىشب اذبات اهاهث ائمه ؼؿا

 ٌىؾ بكای اذبات اهاهث کىی به کالم ؼىؾي اوحًاؾ کكؾ؟

ؼا٘ك قوایات  ، بهبك اهاهث و ؼال٨ث ائمه ؾاللّث وِیث قوىل ؼؿا
 ۀظکن ٠٭ل بك٬كاق اوث. ٠٭ل و ٠ك٦ و ویك  بلکه ایى ؾاللث ٘بی١حًا به >يیىث  بیث اهل

ؾیگكی وِیث کكؾ و او قا  ٌؽُگىیؿ که اگك کىی ؼىؾي بك شايٍیًی ٠٭ال هی
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ظصث اوث و کالهً جمام و  وؽ٠ًًًىاو شايٍیى و وِی ؼىیً ه١ك٨ی کكؾ   به
ات اهاهث ؼىیً به وِیث بكای اذب ؾق يحیصه اگك اهیكالمئهًیى ٠لی >پفیك٨حًی اوث

ؼا٘ك  بلکه به ،اوث چىو ٠لی يه به ؼا٘ك ایى اوث که ،اوحًاؾ کًؿ قوىل ؼؿا
پیاهبك بك یک اوحؿاللی ٠٭لی و هًٙ٭ی اوث که ؾق يمؾ همه ه٭بىل اوث و آو ایًکه 

همچًیى ؼىیً بك همه ه٭ؿم اوث و کالهً ٌك٠ًا يا٨ف و ه٭بىل اوث.  یايحؽاب وِ
هًگام و٨اجٍاو يیم ؾاللث  اذبات ٌىؾ، کالم ایٍاو به ٠لی و٬حی اهاهث و ؼال٨ث

ؾق هًگام و٨اجٍاو به جماهی  جمام بك اهاهث و ؼال٨ث ٌؽُ ب١ؿی ؾاقؾ. پیاهبك اکكم
وِیث و اٌاقه کكؾيؿ و اهاهاو يیم یکی په ال ؾیگكی ٘ب٫ همیى ٠هؿ  و ائمه اوِیا

یاو، وِی و شايٍیى اهام ٬بل قا اها هكؾم و ٌی١ >کكؾيؿوِیث هی یو وِیث بك اهاّم ب١ؿ 
گاه هیال ٘كی٫ وِیث اهام ٬بل هی ٌؿيؿ که ؾق وِیث قوىل ًٌاؼحًؿ و ال ایى ٘كی٫ آ

 کىی ـکك ٌؿه اوث: يام چه ؼؿا

ّه ; َبا ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
اَل َوّم١ُٓث أ

َ
١َّد ٬ ٌٓ َ

 َجَكٓوَو   َیُ٭ىُل  ٠َٓمّكو ٓبّى آْل
َ
َي   أ ِّ ي ّاَلی   آلُمى ِّ ا ُیى ًَّ ّه

ّه  َهٓى  ُه ٠َٓهِؿ ّهٓى َقُوىّل اللَّ ًَّ ّه َو َلّک ی یَ  ُیّكیُؿ اَل َو اللَّ اّظّبهَقُشِل ٨ََكُشِل َظحَّ َِ َحّهَي ّاَلی  ًٓ:.  1 
کًیؿ آیا گماو هی;٨كهىؾ: ًٌیؿم که هی گىیؿ که ال اهام ِاؾ٪٠مكو بى ا١ٌد هی

گىيه  به ؼؿا ایىکًؿ؟ ٬ىن وِیث هی ای ال ها به هكکىی که بؽىاهؿکًًؿه که وِیث
وث که به هكؾی و وپه هكؾ ؾیگك وِیث کى ایى ٘ب٫ وِیحی ال قوىل ؼؿایول >يیىث

 :ٌىؾ جا به ِاظبً هًحهی ٌىؾ.هی

هك های اذبات اهاهث قا وِیّث هکحىب و هؽحىّم به هُ ؾق اؾاهه یکی ال قاه يىیىًؿه
آوماو بكای اذبات ٌؿه ال ٤لٗ اوث. وِیّث هؽحىّم يالل يیم وؽىکًؿ که ایى ه١ك٨ی هی

چىو هكؾم ایى وِیث قا يؿیؿه بىؾيؿ و ًٌاؼحی يىبث به آو  >ؼال٨ث اهاهی اوح٩اؾه يٍؿ
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٦ بایؿ  >باٌؿ يؿاٌحًؿ جا بؽىاهؿ ؾلیلی بكای اذبات اهاهی ال ائمه به بیاو ؾیگك، ُه١كِّ
٦ باٌؿاشلی و قوٌى ی١ًی اگك بؽىاهین اهّك هصهىلی قا جىوٗ چیم ؾیگكی  >جك ال ُه١كَّ

جك ال آو ه١لىم و هٍؽُ کًین بایؿ ال چیمی اوح٩اؾه کًین که ظؿا٬ل، ه٩هىهً قوٌى
به هكؾم و٩اقي يکكؾيؿ که بكای ًٌاؼث گاه  هیچ پیاهبك اکكم اهك هصهىل باٌؿ.

گ بلکه ایى وِیث ِك٨اً  >هكاش١ه کًًؿ هكهُ  به شايٍیًايً به وِیث وك اهی ؼىّؾ بكای آ
٘ىق که ؾق قوایات به آو اٌاقه  هماو >قولگاق ؼىؾي بىؾه اوث اهام ال وٜای٧ و اظىال

هكها قا گٍىؾه و يىبث به ظىاؾخ ٌؿه اوث و هك اهاهی ؾق لهاو ؼىیً یکی ال ایى هُ 
کالم ال ـکك ب١ٕی ال  ۀا٘الها بكای شلىگیكی ال  > وٌؿه اوثقولگاق ؼىیً هٙلٟ هی

 کًین.ؾق کحاب هىقؾ بعد آهؿه اوث ؼىؾؾاقی هی ی کهقوایاج

ایى  باقۀجىاو به ِكاظث ؾق ؼىاهؿ آهؿ، يمی اؾاههکه ؾق  هماو ٘ىقشؿای ال ایى، 
ات به وِیحی لیكا جىٔیّط ایى وِیث ؾق قوای> وِیث و هاهیث و چیىحی آو وؽى گ٩ث

به آو کاقوال  ُههكهایی ال ٘ال که آجًٌؿه ال ومث شبكئیل و آوماو، و هؽحىم به يالل
کًین يباٌؿ و ایى کلمات اٌاقه ه١ًای آيچه ها ال ٜاهك ایى کلمات اؼف هی ٌایؿ بهيیىث، 

گاه بىؾيؿ.   بیث اهلو  و کًایه به ه١ايی هلکىجی و ؼاَ ؾاقؾ که ؼىؾ پیاهبك ال آو آ
قال پیاهبك بىؾه و ؾق لهاو يمول ایى وِیث، ٌاهؿ  گىیی شًاب ٌهبالیاو همكاه و هن

 ٖايؿ جا با ؾوث ؼىیً آو قا لمه کًؿها قا به او ؾاؾهال ٩٬ل ٩٬لیث آو بىؾه اوث و هاهی
ی ا  يهکكؾو کاق ٠ا٬ال گ٩حى و اشحهاؾ ایى وِیث آومايی وؽى باقۀبا ِكاظث ؾق  گىيه ایى

 قوؿ.به يٝك يمی

 ًّ قو ایى اوث که يىیىًؿه يحىايىحه ج٩اوت  یکی ؾیگك ال اٌکاالت اواوی کحاّب پی
واب٫ په ال لهاو ٨حكت و بیى اذبات  ۀٌىؾ بیى اذبات ؼال٨ث، جىوٗ وِیّث ؼلی٬٩ائل 

واب٫ اها بؿوو ٨اِله و ٨حكت لهايی. ایى ال آو شهث  ۀؼال٨ث، جىوٗ وِیث ؼلی٩
ؾق  ِؿؾ ي٭ؿ ؾیؿگاه ویؿ اظمؿالعىىؾاقؾ که يىیىًؿه ؾق ایى کحاب ؾق  اهمیث

یکی په ال  حؿالل ائمهاها ِعبث ال او >اوث اوحؿالل به وِیث قوىل ؼؿا
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يىیىًؿه به هؽا٘ب ال٭ا  > بًابكایى،کًؿؾیگكی به وِیث و و٩اقّي هىح٭ین اهام ٬بل هی
ؾق اذبات  ؼىاوحه به هماو قاه و قوٌی که ائمه اظمؿالعىىکًؿ که ویؿ هی

قا : اهاهثوِیث ؾق ; ٠ًىاوکحاب ؼىیً  بكایايؿ هحىول ٌىؾ. لفا ؼىیً ٘ی کكؾه
شایگاه وِیث ؾق به بؿوو ایًکه  ،ال اذباّت اهاهّث ؾوالؾه اهام کكؾه اوث و ِعبث بكگمیؿه

-گىيه به الهی په ال لهاو ٨حكت اٌاقه کًؿ. پیاهبك اکكم یاذبات وِایث و قوالث ايبیا

گىيه اوحًاؾ ؾق اوحؿالل  کًؿ که ایىگفٌحه اوحؿالل و اوحًاؾ هی یای بك وِیث ايبیا
کؿام يیال به ٌكض و جبییى ؾو هح٩اوت اوث و هك  قاه ایىٌىؾ و ؾیؿه يمی اهاهث ائمه

ُْ ؾقوث اوث که ؼال٨ث و وِایث جماهی ظصث ؾاقؾ. ای شؿاگايه های الهی جىوٗ ي
اؼحال٨ی بیى جماهی  باقهٌىؾ و ؾق ایى جٍؽیّی و وِیث ؼل٩ای واب٫ هع٭٫ هی

ُْ و وِیث >های الهی يیىثظصث اقؾ که اگك کمی ج٩اوت وشىؾ ؾ اها ؾق چگىيگی ایى ي
 لفا >ؼىبی ؾق يٝك يگیكین همکى اوث به ؼٙا قوین و ٌبهاجی بیهىؾه هٙكض کًین آو قا به

قاه  ؾقباقۀشًاب ٌهبالیاو بكای ا٬ًاٞ هؽا٘ب و ؾوقی هع٭٭یى ال کالم ظ٫ یمايی 
های الهی په ال لهاو ٨حكت، ؾ٠ىت یمايی و اظحصاز ویؿ ًٌاؼث ظصث

کكؾه اوث. ایى ؾق  جٍبیه به اظحصاز ائمهقا  به وِیث پیاهبك اظمؿالعىى
ؾايؿ که قاه ًٌاؼّث يبىّت ٌید يبی جىوٗ وِیّث ظٕكت ظالی اوث که هك ٠ا٬لی هی

که  ؾايؿآؾم با قاه ًٌاؼّث ظٕكت يىض به وِیث ظٕكت آؾم هح٩اوت اوث. هك ٠ا٬لی هی
ت قاه هح٩اوجی با اوحؿالل ظٕك  یىٌٟ بى يىو ؾق اوحؿالل به وِیث ظٕكت هىوی

ٌم١ىو  ؾايؿ کههك ايىاو ه٩ًّی هی ٘ی کكؾه اوث. به وِیث هىوی ٠یىی
 ٘ی کكؾه اوث: وحؿالل به وِیث ٠یىیؾق ا قاهی هح٩اوت ال ظٕكت هعمؿ

ّه ; ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
ُٟ ٓبُى  ٠َٓى أ ٌَ ی ُیى َِ ٓو

َ
َٟ ٓبّى ُيىٍو َو أ ٌَ ی ُهىَوی ٞ ّاَلی ُیى َِ ٓو

َ
اَل: أ

َ
٬

َه َج١َاَلی َلُه آلّؽَیَكُة یَ  َّ ّاَلی َوَلّؿّه َو اَل ّاَلی َوَلّؿ ُهىَوی ّاوَّ اللَّ ٓؽَحاُق ُيىٍو ّاَلی َوَلّؿ َهاُقوَو َو َلٓن ُیى
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َك ُهىَوی َو  ٍَّ اُء َو َب ٍَ ٓى َی اُء ّهمَّ ٍَ ُه ٠َمَّ  َهٓى َی ٓو َب١ََد اللَّ
َ
ا أ ُٟ ّبآلَمّىیّط ٞ ٨ََلمَّ ٌَ َو َشلَّ ُیى

ٓظَمُؿ ّهٓى ُوٓلّؿ ّآوَما٠ّیَل  آلَمّىیَط 
َ
ّجي ّهٓى َب١ّٓؿي َيّبيٌّ آوُمُه أ

ٓ
ُه َوٓى٦َ َیؤ اَل آلَمّىیُط َلُهٓن ّايَّ

َ
٬

:.1 ٪اهام ِاؾ :هىوی;٨كهىؾ  به یىٌٟ بى يىو وِیث کكؾ و یىٌٟ بى
و يیم به پىك هاقوو وِیث کكؾ و او به پىك ؼىؾي و پىك هىوی بى ٠مكاو وِیث يى

کًؿ. که قا که بؽىاهؿ ايحؽاب هیالی اؼحیاق ایى اهك قا ؾاقؾ و هك ؼؿاويؿ ج١ لیكا >يکكؾ
بٍاقت ؾاؾيؿ. په لهايی که ؼؿاويؿ هىیط قا  همچًیى هىوی و یىٌٟ به هىیط

اؾ و وِیث کكؾٔ په ال هى پیاهبكی ؼىاهؿ هب١ىخ کكؾ، هىیط به هكؾم گ٩ث ٕبٍاقت ؾ
 :.آهؿ که ياهً اظمؿ اوث ال ٨كليؿاو اوما٠یل

ِىقت  ؼىیً قا بهبال٨ّل  آقی، پیاهبكاو الهی ٤یك ال ایًکه وِی و شايٍیّى 
ها و گك٨حًؿ، بٍاقتکكؾيؿ و يىبث به وِی ؼىیً ٌاهؿايی هیى هیهىح٭ین ج١یی

جا ال ایى  کكؾؼىاهؿ ٜهىق گفاٌحًؿ که ؾق آیًؿه جىِی٩اجی يیم بكای پیاهبكی با٬ی هی
قا وِی  ٌٕیدٔ اللهة٘كی٫ بحىايؿ ظ٭ايیث ؼىیً قا اذبات کًؿ. ظٕكت آؾم ٨كليؿي هب

وِیث، به آهؿو يىض بٍاقت ؾاؾ و اوِا٨ً قا  ؼىؾ ٬كاق ؾاؾ و به او وِیث کكؾ و ؾق ٔمّى 
ًىاو وِی ب١ؿ ال ؼىؾي ٠ هحفکك ٌؿ. همچًیى يىض به ٨كليؿي وام وِیث کكؾ و او قا به

ؾق هًگام و٨اجً  ايحؽاب کكؾ و ؾق ٠یى ظال ال آهؿو هىؾ ؼبك ؾاؾ. ظٕكت یىو٧
ؾهؿ. کًؿ و ؾق ٔمى آو به آهؿو هىوی بى ٠مكاو بٍاقت هیبه ببكل بى الوی وِیث هی

، یىٌٟ بى يىو قا وِی و شايٍیى ؼىیً ٬كاق ؾاؾ و ؾق ٔمى ایى ظٕكت هىوی
، ٌم١ىو بى ظمىو قا ظٕكت هىیط > واقت ؾاؾبٍ وِیث به آهؿو هىیط

به شا گفاٌث و  وِی و شايٍیى ؼىیً ٬كاق ؾاؾ و ؾق ٔمى آو يّىِی بكای هعمؿ
قا وِی ؼىیً ٬كاق ؾاؾ و ؾق ٔمى آو به  ، ٠لیهعمؿ > وال آهؿو ایٍاو ؼبك ؾاؾ

                                                      
 .293َ ،1کا٨ی، ز. 1
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جا ههن اوث بٍاقت ؾاؾ و اوِا٨ً قا هحفکك ٌؿ. آيچه بكای یک هؿ٠ی  آهؿو ههؿی
ؼىؾي قا ال هؿ٠یاو ؾقو٤یى  وبحىايؿ اؾ٠ای ؼال٨ث و والیث الهی ؼىیً قا اذبات کًؿ 

٠باقت  به> هايؿهای گفٌحه با٬ی هیشؿا کًؿ همیى يّىَ و اٌاقاجی اوث که ال ظصث
ؾیگك ٬بل ال آيکه بؽىاهین ال هؿ٠ی اهك والیث ٘لب ا٠صال کًین بایؿ ال او بپكوین و 

-گفٌحه اذبات کًؿ؟ آیا ظصث یاؾ٠ایً قا ال ٘كی٫ يّىَ ايبیا جىايؿبؽىاهین که آیا هی

ؼّىِیات ایٍاو اٌاقه  ٌؿه جىوٗ آو هؿ٠ی و به اون و اؾ٠ا های الهی به ٌؽّیّث 
 ،اقت يؿاؾه باًٌؿیا ؼیك؟ اگك شىاب ه٩ًی باٌؿ و چًیى شایگاه و ٌؽّیحی قا بٍ ايؿ کكؾه

 ن و بیماقی.جىه بك ؾقو٢ و ٨كیب بىحه ٌؿه اوث یا بكیا ال اوان له ئهى

این جا په ال ؾق ایى قواله جالي يمىؾه;يىیىؿ: لفا يىیىًؿه ؾق ايحهای ه٭ؿهه ؼىیً هی
کؿام ال ا٬ىام وِیث هکحىب و جعلیل ه١ًای وِیث، اذبات يمایین که گماقي ٌیػ ٘ىوی هیچ

 :.یا آٌکاق يبىؾه اوث

اوث  ي٭ل کكؾه ٌیػ ٘ىوی ال وِیث ٌب و٨ات پیاهبكقا  جا آيچهکكؾه او جالي 
و  ٕهؽحىم به ههكی که ال آوماو يالل ٌؿه اوثٔ های هکحىبالب یکی ال وِیث٬ؾق 

و و١ی  ،ؾق يٝك گك٨حه آٌکاق ٬كاق ؾهؿ> ؾو ٌکل وِیحی که او بكای اذبات اهاهث ائمه
ال ایى ؾو ظالث  قا به وِیث پیاهبك اظمؿالعىىویؿ  کكؾه اوث جا اوحؿالل

او بؿوو ایًکه ه٩هىم وا١٬ی وِیث آٌکاق قا ب٩همؿ، اوحؿالل یمايیىو قا ال  ؼاقز بؿايؿ.
يیم : الم٩ّٙی;المللی  جك ایًکه هىئىلیى پژوهٍگاه بیى٠صیبشؿا ؾايىحه اوث.  اهكایى 

های الهی ال هؿ٠یاو ٘كض ایٍاو ؾق ه١یاقهای جٍؽیُ ظصث بايؿايىحه و ي٩همیؿه 
 ٖگك ٌىؾً کىق ؾ کايؿ جا کىقی ٠ّا ؾقو٤یى هىا٨٭ث کكؾه

جک کلمات و شمالّت اٌحباه يىیىًؿه  ِؿؾ ي٭ؿ جک اللم به ـکك اوث که ها ؾق ایًصا ؾق
هؽّىًِا ؾق ٬ىمحی که به ي٭ؿ  قا بلکه و١ی کكؾین هباظد اِلی و اواوی >يیىحین

لفا وکىت ها ؾق بىیاقی ال هٙالب و کلمات > ؾ٠ىت یمايی اقجباٖ ؾاقؾ هح١كْ ٌىین
 ث و والهث کلمات او يیىث.ه١ًای ِع ایٍاو به
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و  که ال آوماو يالل ٌؿه اوثکًؿ هیيىیىًؿه، بعد قا واقؾ وِیث هؽحىم به ههك 
ؾق  ٜاهكًا ظٕكت ههؿی;گىیؿ: هی 24 ۀؾهؿ. او ؾق ٩ِعجىٔیعاجی هیآو  ؾقباقۀ

يیم  هىقؾی ؾقيمایؿ و آو ٬كائث هیلهاو ٜهىق همیى هکحىب قا ؾق اؼحیاق گك٨حه و هىاقؾی قا ال 
 :.ٌىؾبكای اظحصاز، آو قا به ٨كؾی يٍاو ؾاؾه و ال ایى ٘كی٫ وی هؿایث هی

ای، هماو بكای هؿایث ٠ؿه کًؿ اهام ههؿیآیا شًاب ٌهبالیاو گماو هی
به ظ٭ايیحً  ها آوؾهؿ جا آوقؾه و به هكؾم يٍاو هی وِیّث هؽحىم و هکحىب قا ال لیك ٬با ؾق

که به اؾ٠ای ایى هؿ٠ی ٌک ؾاقيؿ و هًىل باوق يؿاقيؿ ٕبكيؿ؟ چگىيه آو ٠ؿه و شما٠ث بپی 
ٔ هٙمئى ٌىيؿ که ایى بكگه و يىٌحه هماو که ایى ٌؽُ هماو ههؿی هى٠ىؾ اوث

به یاؾگاق هايؿه اوث؟ چگىيه ایى يىٌحه بك ظ٭ايیث اهام  بیث اهلوِیحی اوث که ال 
بكای اذبات ظ٭ايیث ؼىیً ایى  ه١ّىهیى ۀکؿام یک ال ائم ؾاللث ؾاقؾ؟ ههؿی

ه کكؾه اوث که اهام ههؿی باٌؿ؟ اگك ایى  ها آو ؾوهیّى  وِیث قا به هكؾم ٠ٔك
ظٕكت بكای اذبات آوپه چكا  ،قا ؾاقؾ وِیث، ٬ابلیث اذبات و اشكا بكای اهام ههؿی

 ؾهؿ؟ظ٭ايیث ؼىیً آو قا جًها به یک ي٩ك يٍاو هی

قوایّث هفکىق که ؾق پاوق٬ی کحاب يیم آوقؾه ٌؿه اوث کًن که ؾق ؾق پاوػ ٠ْك هی
٘ىق کلی وؽى ال وِیث  بهبلکه  >ِكاظث ِعبث ال وِیث هؽحىم به ُههك يیىث به

ٌاهؿی ؾاقی؟ و اهام  کًؿ آیا ال وِیث قوىل ؼؿاوث که وائلی وئال هیقوىل ؼؿا
و  وئالاوث. ایى  همكاه هى وِیحی ال قوىل ؼؿا ،ؾهؿ که بلهؾق شىاب پاوػ هی

هؿ٠ی  کًًؿ و آو ایًکهشىاب ؾق قوایث اٌاقه به هماو چیمی ؾاقؾ که یمايیىو بیاو هی
ی ال قوىل ؼؿا ّْ ُْ  ِاؾ٪ و ههؿی بایؿ ي ٘ب٫  هؽّىَؾاٌحه باٌؿ که ایى ي

هّؿا٪ ایى  اظمؿالعىىوث. ؾق يحیصه ویؿ وِیث قوىل ؼؿا ،ب١ٕی ال قوایات
بك هكؾم  ٠یاو ؾقو٤یى ههؿویث با وِیث قوىل ؼؿاقوایث اوث که بك ؼال٦ جمام هؿ

 ُْ وشه جمایم ایٍاو ال هؿ٠یاو ؾقو٤یى ههؿویث  ،اظحصاز کكؾه اوث و همیى وِیث و ي
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٘ىق که وائل ؾق ایى قوایث ال هؿ٠ی اهك ههؿویث ٘لب وِیحی ال قوىل  ٕهماو اوث
ُْ ٬ائن ؾاقؾٔ.هی ؼؿا  کًؿ که ایى اٌاقه به ي

کًؿ که ایى وِیث هکحىب و هؽحىم به ُههك ا٠حكا٦ هی 26 ۀشًاب ٌهبالیاو ؾق ٩ِع
گاه بكای اذبات اهك والیث  هیچ ؼىقؾ و ائمهبه ؾقؾ اظحصاز ؾق اذبات اهك اهاهث يمی

که ایى وِیث به ؾوث  ٨ثق چىو بین آو هی >ؼىؾٌاو آو قا به کىی يٍاو يؿاؾيؿ
ب١ؿ  ۀکه ؾق قوایث ٩ِع٘ىق  هماو >واق٬او و يااهالو ال ظکىهث و وال٘یى شىق بكوؿ

 هاؾی و والض هاؾی قوىل ؼؿا ؾقوحی که وِیّث  آقی به بؿاو اٌاقه کكؾه اوث.
جىايؿ قاه ؼىبی بكای اذبات اهاهث و ٠الهحی بكای ایٍاو باٌؿ. وِیث و والظی که يمی

ق٨حى و  بیى اگك ٬ابل ًٌاوایی بىؾ ٬ابل ال هن ٬ابلیث ًٌاوایی و ا٘میًاو يؿاقؾ و هن
 >بىؾ هیؾوحٍاو ال ٠الهث اهاهث ؼالی  ِىقت ائمه وك٬ث بىؾ و ؾق آو ؾلؾیؿو و

که ؾق ي٭لی واقؾ ٌؿه اوث که ٠بؿالملک هكواو ٬ّؿ ؾاٌث جا والض قوىل  هماو ٘ىق
  1.به لوق بگیكؾ قا ال اهام وصاؾ ؼؿا

آیؿ که يىیىًؿه چكا ِعبث ال وِیث هؽحىم آومايی کكؾه اکًىو ایى وئال پیً هی
او بىیاقی ال اوقا٪ ایى کحاب قا  ا آو قا شمو ؾالئل اذبات اهاهث ٌمكؾه اوث؟و چك  اوث؟

به جىٔیط ایى وِیث پكؾاؼحه جا ٌایؿ بحىايؿ اذبات کًؿ که وِیّث آٌکاق که ؾلیل ظ٭ايیث 
ٌؿه  اوث ٘ب٫ هك آيچه ؾق وِیث هؽحىم به ههك يالل ٌؿه اوث، يىٌحه و ذبث ائمه

ٌیػ ٘ىوی ه١حبك  ي٭لوالؾه اهام آهؿه اوث په ؾق وِیث آومايی يام ؾ اوث و چىو
 يیىث.

٬ؿق باال و هٍهىؾ  بىؾو اهؿا٦ وی ؾق کحاب آو أٙكاب کلمات يىیىًؿه و ياهٍؽُ
اوث که او ؾوالؾه ٩ِعه ال کحاب کىچکً قا اؼحّاَ ؾاؾه اوث به ایى وئال که لهاو 

                                                      
 .232الکبكی، َ الهؿایة. 1
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ِعبث لیاؾ ِك٨ًا يمول وِیث هؽحىم به ُههك کی بىؾه اوث؟ او با ٘كض هبايی قشالی و 
ؼىبی ؾق  ایى هىئله به ۀبؿوو ایًکه يحیص >٨هن لهاو يمول وِیث هؽحىم اوثِؿؾ  ؾق

جىايایی ؼىیً ؾق شمٟ قوایات قا يٍاو ؾاؾه و بعد ياؾق ايحها يیم  اي هٍهىؾ باٌؿ. يىٌحه
 جىايؿ هؿ٦ يىیىًؿه قا  به ِىقجی که ؼىايًؿه يمی >لهاو يمول قا بؿوو يحیصه قها کكؾه اوث

 ؾقک کًؿ.

 ضذُ اس آسواى هحتَإ ٍص٘ت ًاسل
یکی ال ٠٭ایؿ  ٠ًىاو بهآيچه ؾق جماهی هًابٟ ـکك گكؾیؿه و ;يىیىؿ:  هی 40 ۀؾق ٩ِع

ؾق  عمؿاوِیای ظٕكت ه ٠ًىاو بهگايه  ٌی١ه پفیك٨حًی اوث ایى که يام ائمه ؾوالؾه
يٍؿه اوث. ایى ایى هکحىب ـکك ٌؿه و شم ؾوالؾه ؼاجن و ِعی٩ه، ِعی٩ه و ؼاجمی يالل 

ؾق ٠ؿؾ ؾوالؾه بىؾه و يام هیچ ٨كؾ  ای بك ايعّاق اوِیای ظٕكت هعمؿ ههن ٬كیًه
 :.گايه ٬كاق يگك٨حه اوث ؾیگكی ؾق کًاق ائمه ؾوالؾه

های هح١ؿؾ ال يؿ و ؾوقهاهکًن ال کىايی که ٠مكی قا ؾق ظىله ٠لمیه گفقايؿ ج١صب هی
ايؿ ٘ىق ؾیگكی اوح٩اؾه ال آيچه آهىلي ؾیؿهاها به و٬ث  ايؿ، وپكی کكؾهه٫ًٙ و اِىل قا 

 لهايی که ِعبث ال ايعّاق ائمه ٖايؿایى ؾقون قا آهىلي يؿیؿه اگىی >کًًؿبكؼىقؾ هی
بایؿ ؾلیلی بك ايعّاق اقائه ؾاؾ. ِك٦ ایًکه ؾق قوایاجی يام  ،ٌىؾؾق ؾوالؾه ه١ّىم هی

هایی ه١ّىم په ال ه١ًای ٠ؿم وشىؾ ظصحی یا ظصث  ؾوالؾه اهام ـکك ٌؿه اوث به
 ؾوالؾه اهام يیىث.

ال  ٌؿه هكبىٖ به وِیث يالل گىيه اوث: چىو ؾق قوایاّت  اوحؿالل آ٬ای ٌهبالیاو ایى
 ،آوماو يام ؾوالؾه اهام ـکك ٌؿه اوث و ایًکه ؾق آيصا وؽى ال وشىؾ ؾوالؾه ُههك اوث

های ال ظصث ٠ًىاو وِی و ظصحی په اگك ٬كاق باٌؿ کىايی ٤یك ال ایى ؾوالؾه ي٩ك به
ٌؿ و ال آوماو ـکك هی ٌؿه بایؿ ياهٍاو ؾق وِیث يالل ،باًٌؿ الهی شايٍیى پیاهبك

ؾیگكی به ٤یك ال واوًا اٌؽاَ په ا ،چىو ؾق قوایات قویؿه ایى اواهی ي٭ل يٍؿه اوث
 ؾوالؾه ي٩ك وشىؾ يؿاقيؿ و يؽىاهًؿ آهؿ.
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ه١ًای  ـکك ؾوالؾه ي٩ك به ل ایى اوث کهاٌحباه وهىی یا ٠مؿی يىیىًؿه ؾق ایى اوحؿال
اذبات ٌیء ي٩ی ها٠ؿاه ;گىیؿ: اِٙالظی اوث که هی ،ي٩ی ٤یك ایٍاو يیىث. ؾق ه٫ًٙ

. به اِٙالض ه١كو٦ ه١ًای ي٩ی ٤یك ال ؼىؾ يیىث ای به اذبات هىئله، ی١ًی :کًؿيمی
 >جىاو ال اذبات ِؿ به اذبات يىؾ قویؿ ی١ًی هی >ؾیگكی، چى ِؿ آیؿ يىؾ هن پیً هاوث

ايؿ که ؾوالؾه جىاو ِؿ قا اذبات کكؾ. ؾق يحیصه اگك ؾق قوایاجی ـکك کكؾها ال اذبات يىؾ يمیاه
ه١ًای ایى يؽىاهؿ بىؾ که ههكهای ؾیگكی به يام  به ،ههك به يام ؾوالؾه اهام وشىؾ ؾاقؾ

 ال آوماو وشىؾ يؿاقؾ. ٌؿه ؾق اِّل وِیث يالل های ؾیگكظصث

ال آوماو و  ٌؿه بكؾه ایى اوث که بیى اِّل وِیّث ياللای که يىیىًؿه به کاق ه٥الٙه
کًًؿ ج٩اوت ٬ائل يٍؿه اوث. ؾقوث اوث قا هی ٌؿه قوایاجی که ي٭ل هٕمىو وِیث يالل

ایى   اها به ،وشىؾ ؾاقؾ ٌؿه ؾق اِّل وِیّث يالل اوِیا و شايٍیًاو پیاهبك ۀکه يام هم
گىیًؿ وؽى هی ٌؿه ث ياللـوِی هٕمىّو  ؾقباقۀ  يیىث که و٬حی پیاهبك و ائمه ه١ًا
ؾوالؾه ههك و ؾوالؾه اهام  ؾقباقۀ . اگك ایٍاو كؾه باًٌؿؾق آو اوث بیاو کقا آيچه  ۀهم

و ايکاق ههؿییى په ال ؾوالؾه اهام  ه١ًای قؾ ايؿ بهوؽى گ٩حه ال شايٍیًاو پیاهبك
 به قوایث لیك ؾ٬ث کًیؿ: يیىث.

ث ال آوماو وِی;ي٭ل کكؾه که آو ظٕكت ٨كهىؾ:  ه١اـ بى کریك ال اهام ِاؾ٪
بك ث هكی شم وِیهُ  به وك ۀُههك يالل ٌؿ و هیچ ياه به وك ۀِىقت يىٌح به بك قوىل ؼؿا
وث ایى وِیث جى ؾق هیاو اهث جى ،ؿشبكئیل گ٩ث: ای هعمپه  >يالل يٍؿآو ظٕكت 

شىاب ؾاؾ: بیحن؟  پكویؿ: ای شبكئیل کؿام اهل په قوىل ؼؿا >بیحث قاشٟ به اهل
او پیً ؼ بك آو  > وت جى پیً ال ابكاهین باٌؿؿا و ٨كليؿاو او جا واقخ ٠لن يبىبمقگىاٌق

 .ل قا گٍىؾ و آيچه بؿاو هؤهىق بىؾ ايصام ؾاؾُههك او  چًؿیى ُههك بىؾ، په ٠لی وِیث
وپه  .ُههك ؾوم قا گٍىؾ و آيچه بؿاو هؤهىق بىؾ ايصام ؾاؾ په ال او ظىى

، و ا٨ث که پیکاق کى و بکً و کٍحه ٌىٍىؾ و ؾق آو چًیى یگههك وىم قا  ظىیى
اهؿ بىؾ بكای آياو شم به همكاهی جى ٌهاؾجی يؽى  >همكاه با گكوهی بكای ٌهاؾت به ؾقآی
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قؾ کكؾ و  وپه آو قا به ٠لی بى العىیى .په آو ظٕكت چًاو کكؾ .ق يٍؿهٕٔه٭ؿ
چًیى یا٨ث که وك به لیك ههك چهاقم قا گٍىؾ و ؾق آو   بى العىیى ؾق گفٌث و ٠لی

بى ٠لی  هعمؿوپه آو قا به  اوث> ٠لن ؾق ظصاب ق٨حه ۀلیكا چهك ، ا٨کى و ؼاهىي باي
 کكؾ و ؾق گفٌث، و او ؼاجن پًصن قا گٍىؾ و ؾق آو یا٨ث که کحاب ؼؿای ج١الی قا  قؾ

خ ایى ٠لن گكؾاو و به واليؿگی اهث ج٩ىیك و پؿق ؼىؾ قا جّؿی٫ کى و ٨كليؿ ؼىؾ قا واق 
او يیم چًیى  .قا ؾق ظال يگكايی و ایمًی بگى و شم ال ؼؿا ال هیچ که يحكن كؾال و ظ٫پ

ه١اـ بى کریك گىیؿ: هى به او ٠ْك  :کكؾ، وپه آو قا به کىی که په ال او بىؾ وپكؾ.
جى قا با ایى وؽى چه کاق؟ ٤یك ال ایى که ;کكؾم: و اکًىو جى همايی؟ آو ظٕكت ٨كهىؾ: 

جا آيصا که آو ظٕكت ؾوالؾه يام  :ال هى بالگى کًی. بله، هى هماين.بكوی ای ه١اـ و آو قا 
مكؾ و وپه وکىت ٨كهىؾ، هى پكویؿم کىی؟ آو ظٕكت  ب١ؿ ال آو چه :قا بكای هى بٌك

َك آومًا ُذنَّ َوَکَث ٨َُ٭ٓلُث  ::.بكای جى همیى کا٨ی اوث;٨كهىؾ:  ٍَ ٓي ٠َ ًَ َؾ ٠ََليَّ آذ ی ٠َؿَّ ٕ...َظحَّ
 ٨َٔ.1َ٭اَل َظٓىُبٯُذنَّ َهٓى 

ه١اـ يٝكهاو اوث ؼىاهین قویؿ> با ایًکه ظٕكت بكای  ؾق ایى قوایث ؾ٬ی٭ًا به آيچه هؿ
چه کىايی  ها آوکًؿ که په ال بال وئال هیاو  بیاو کكؾه اوث،ؾوالؾه يام قا بى کریك 

چًیى بكؾاٌث  ؾهؿ که ه١اـ بى کریك همچىو آ٬ای ٌهبالیاو ایىهىحًؿ؟ ایى يٍاو هی
اهام ؾق پاوػ  ٖه١ًای ايعّاق شايٍیًاو پیاهبك ؾق ایى ج١ؿاؾ اوث که ؾوالؾه اون به هؾيکك 

ی١ًی آيچه هكؾم اکًىو بایؿ بؿايًؿ يام  >چًیى ٨كهىؾيؿ که بكای جى همیى ه٭ؿاق کا٨ی اوث
که اگك چًیى بىؾ  >يه ال ایى شهث که يام ؾیگكی وشىؾ يؿاقؾ >ایى ؾوالؾه ي٩ك اوث و به
يٝیك ایًکه ب٩كهایؿ ٌؽُ ؾیگكی وشىؾ يؿاقؾ. ٠لث ایى  >کكؾبا ٠باقات ؾیگكی بیاو هی

 ههؿییى قا ؾق هىأٟ لیاؾی ال بیايات و کحب ايّاق اهام ههؿی ؾقباقۀکاقی پًهاو
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-که يبایؿ هکكقًا ٨اي هی هبىؾ بیث اهلهٙكض کكؾین که اهك ههؿییى ال اوكاق الهی و 

 ٌؿ.

اها ایًصا يىیىًؿه  >يؿاقؾ ه٩هىم ،ِكاظث گ٩حه ٌؿه اوث که ٠ؿؾ کحب اِىلی بهؾق 
ٜاهك ؾقوث و هًٙ٭ی شلىه ؾهؿ. او اگك جًها یک  ایى هبايی قا ياؾیؿه گك٨حه جا کالهً قا به

کكؾ. هكظىم ه٩ٝك ؾق کحاب اِىلی هكظىم ه٩ٝك قا ؼىايؿه بىؾ اهكول چًیى اظحصاشی يمی
 يىیىؿ:ؼىیً هی الفقه اصىلکحاب 

ٌکی يیىث که هعؿوؾ واؼحى هىٔىٞ به یٯ ٠ؿؾ ؼاَ، ؾاللث بك ايح٩اء ظکن ؾق 
ؾاللث بك ایى : وه قول ال هك هاه قا قوله بگیك; کًؿ و لفا اگك گ٩حه ٌىؾ ١ؿاؾ يمی٤یك آو ج

ایام  ۀلفا با ؾلیلی که ؾاْل بك اوحعباب قول کًؿ که قوله ٤یك وه قول، اوحعباب يؿاقؾ و  يمی
ی يؿاقؾ کكؾو ٠ؿؾ  وشىب باٌؿ و هٍؽُ آقی، اگك ظکن، هرالً  .ؾیگك هاه باٌؿ، ج١أق

کًؿ که بیً ال آو ٠ؿؾ، واشب  بكای بیاو ظؿ ا٠الی واشب باٌؿ، بالٌبهه ؾاللث هی
ا ایى ؾاللث ال کًؿ و اه ل هاه قهٕاو قا واشب هیوی قو  ۀهرل ؾاللث ؾلیلی که قول  >يیىث

ین ؼىؾ ه٩هىم یيه ال شهث اِل جعؿیؿ ٠ؿؾی، جا ایًکه بگىشهث ؼّىِیث هىقؾ اوث 
اکرك وی قول اوث، ه٩هىم ؾاقؾ يه ايؿ قوله واشب ظؿ اوث ٕچىو گ٩حه٠ؿؾ، ؾاقای ه٩هىم 

 په ظ٫ ایى اوث که جعؿیؿ ٠ؿؾی، ه٩هىم يؿاقؾ. >ایًکه ي٩ه ٠ؿؾ، ه٩هىم ؾاٌحه باٌؿٔ

ه١ًای  ایى به ،بىؾ پیاهبك ، اگك ؾق قوایاجی ِعبث ال ؾوالؾه ي٩ك ال شايٍیًاوآقی
ی با قوایات هح١ؿؾ و هحىاجك ههؿییى يؿاقؾ.   بًابكایىايعّاق ؾق ایى ج١ؿاؾ يیىث و ج١أق

ؾيبال ٨هن قوایات هح١ؿؾ  گك٨حى ه٩هىم ال ٠ؿؾ ؾوالؾه، به شای شًاب ٌهبالیاو بهحك بىؾ به
ىوی ي٭ل کكؾه اوث ٬ائن باٌؿ جا بحىايؿ ب٩همؿ که قوایّث وِیحی که ٌیػ ٘ ۀههؿییى و ـقی

ی با قوایات وِیث يالل  ال آوماو يؿاقؾ. ٌؿه ج١أق

هًٙ٭ی به ك ٠ؿؾ ؾوالؾه و ال٭ای ؾقو٢ و ٤یكکًًؿ که با اِكاق باهرال يىیىًؿه گماو هی
جٍیٟ  لؾه اهام، ؼؿهث بمقگی به هفهب ظ٫ؾق ؾوا ايعّاق اوِیای پیاهبك ؾقباقۀهكؾم 
پیً ال ی اوث که ا يه اِك٨ًا یک لصاشث کىؾکايه و هح١ّبکاق  ٤ا٨ل ال ایًکه ایى >ايؿکكؾه
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کًًؿ که اگك پكوث وشىؾ ؾاٌحه اوث. ایى شما٠ث گماو هیظحی ؾق هكؾم بثآو يیم 
آیؿ و هفهب آوماو به لهیى هی ج١ؿاؾ اوِیای پیاهبك ال ؾوالؾه به ویمؾه و بیٍحك بكوؿ

هى٬ٟ ههؿییى و  صا و بهه با اذبات بگىيه يیىث و بلک بیًؿ. اِاًل ایىاذًا٠ٍكی لٙمه هی ظ٫
ٌىین و با ایماو به ههؿی اول، ال ٌكک ؾق ٠باؾت و ایماو که کاق ابلیه اوث ؼاقز هی

 گىیین که ها ال آجً و او ال ؼاک اوث.کًین و يمیؾوحىق ؼؿاويؿ بك آؾم وصؿه هی

چهاق  . لیؿیه که جًها بهگىیؿ هحیًی هی وؽىای ال لیؿیه ٌیػ ِؿو٪ ؾق پاوػ ٌبهه
گىیًؿ ایى اٌکال بك اهاهیه واقؾ اهاهی هی اهام ا٠ح٭اؾ ؾاقيؿ، ؾق ّاٌکال به هفهب ؾوالؾه

ال ظصث جا ٬یاهث گىیًؿ لهیى و ال ٘ك٨ی هی ،اوث که ٬ائل به ؾوالؾه اهام هىحًؿ و به
او ال ؾيیا ق٨حًؿ و جًها یک ي٩ك با٬ی  >ؼالی يیىث ؾق ظالی که ال ایى ؾوالؾه اهام، یالؾه ي٩ٌك

 گىیؿ:هی ها آوجىايؿ ظصث جا قول ٬یاهث باٌؿٔ. ٌیػ ِؿو٪ ؾق پاوػ هايؿه اوث ٕکه يمی

اذًا ٠ٍك و الرايي ٠ٍك هى الفي یمأل اْلْق ٬ىٙا و  ٨ی٭ال لهن او ٠ؿؾ اْلئمة ;
ـلٯ ٠ؿال ذن یکىو ب١ؿه ها یف کكه هى کىو اهام ب١ؿه أو ٬یام ال٭یاهة و لىًا هىح١بؿیى ٨ي 

ك َب١َؿه ٍَ ؾق شىاب اٌکال  1.:اال باإل٬كاق باذًي ٠ٍك اهاها و ا٠ح٭اؾ کىو ها یفکكه الرايي ٠َ
هماو  ها آو ّى اوث که ؾوالؾهمی ي٩كؾوالؾه   ٌىؾ که ج١ؿاؾ ائمهٕلیؿیهٔ گ٩حه هی ها آو

چه ؼىؾٌاو ؼىاهؿ کكؾ و وپه ب١ؿ ال ایٍاو هك و ٠ؿل پك کىی اوث که لهیى قا ال ٬ىٗ 
و ها ؾق  .یا ایًکه ٬یاهث بكپا ٌىؾ ؿ بىؾب٩كهایًؿ ؼىاهؿ بىؾ> ایًکه اهاهی ب١ؿ ال ایٍاو ؼىاه

هگك ایًکه به ؾوالؾه ي٩ك ا٬كاق کًین و به هك آيچه اهام ؾوالؾهن  ،ایى لهیًه جکلی٩ی يؿاقین
او   ال ؼىؾٌاو ب٩كهایًؿ ا٠ح٭اؾ ؾاٌحه باٌین. ظىاؾخ ب١ؿ ؾقباقۀؾق لهاو ٜهىٌق

ؾیگكی ب١ؿ ال اهام لهاو  ۀایًکه آیا ائم ؾقباقۀبیًیؿ که ٌیػ ِؿو٪ ؤىض هی به
ؾهؿ و ایى هیظىاله و آو قا به لهاو ٜهىق و آیًؿه  گىیؿ ١ٙ٬ی يمی وؽى ،ؼىاهًؿ بىؾ یا يه
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٧ هىحین به ایًکه ١٨اًل به ؾايؿ و جؤکیؿ هیقا هؽال٧ با هفهب اهاهیه يمی کًؿ که ها هکلَّ
يیم ه١ح٭ؿ  ها آوؾوالؾه ي٩ك ا٬كاق کًین و ب١ؿًا اگك هٍؽُ ٌؿ کىاو ؾیگكی يیم هىحًؿ به 

 کًؿ:هیاوحًاؾ به ؾو قوایث  وؽًًباٌین. ٌیػ ِؿو٪ بكای ایى 

ٓلُث ّل١َّليٍّ ; .1
ُ
اَل: ٬

َ
ّه ٓبّى آلَعاّقّخ ٬ ّهیَك ا ٠َٓى ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ٓؼّبٓكّيي ّبَما َیُکىُو ّهَى َیا أ

َ
یَى أ ًّ ٓلُمٓئّه

ٓي  ٌَ ّلَٯ  ـَ اَل َیا آبَى آلَعاّقّخ 
َ
اّئّمُکٓن ٬

َ
ٓظَؿاّخ َب١َٓؿ ٬

َ
ٓکُكهُ  آْل ـّ ّه   ّاَلٓیّه   َهٓىُکىِل   ِء    َو ّاوَّ َقُوىَل اللَّ

ٓؼّبَك ّبّه ّاالَّ آلَعَىَى َو آلُعَىٓیَى 
ُ
ٓو اَل أ

َ
گىیؿ به ٠لی الله بى ظاقخ هی ٠بؿ ٠َ:.1ّهَؿ ّاَليَّ أ
 گاه کًیؿ. اهام ٠لی  ،هًیىئالم ٠ْك کكؾم یا اهیك هكا ال ظىاؾخ ب١ؿ ال ٬ائمحاو آ
  :ای پىك ظاقخ، ایى هٙلب، چیمی اوث که ـکكي به ؼىّؾ ;ؾق شىاب ٨كهىؾيؿ

ایى هٙلب به  ؾقباقۀال هى ٠هؿ گك٨ث که  ٬ائن هىکىل ٌؿه اوث و همايا قوىل ؼؿا
 :.کىی چیمی يگىین هگك به ظىى و ظىیى 

یَى ; .2 ًّ ّهیّك آلُمٓئّه
َ
اّل ٓبّى َوٓبَكَة ٠َٓى أ مَّ ًَّ اّل َو َیُ٭ىُل   ٨ّي ٠َّى ال شَّ ٓهَك الؿَّ

َ
َظّؿیٍد َیٓفُکُك ٨ّیّه أ

ُه ٠َّهَؿ ّاَليَّ َظبّ  ا َیُکىُو َب١َٓؿ َهَفا ٨َّبيَّ ي ٠َمَّ ُلىيِّ
َ
ٓؼّبَك ّبّه ٤َٓیَك  یّبي ٨ّي آّؼّكّه اَل َجٓىؤ

ُ
ٓو اَل أ

َ
أ

ؾشال  ؾقباقۀکه ؾق آو ی ؾق ظؿیرـ   ٠لی اهیكالمئهًیىال بى وبكه ال يمْ  2:... ٠ّٓحَكّجي
ال هى ;٨كهىؾ:  کالهً ايحهایؾق  قوایث کكؾه اوث که اهام ٠لی  ـ گ٩ثوؽى هی

ال هى ٠هؿ گك٨ث که  ،پیاهبك ،ؾووث و بكاؾقم لیكا >ظىاؾخ ب١ؿ ال آو وئال يکًیؿ ؾقباقۀ
گاه يکًن هگك ٠حكجن قا.  :کىی قا ال آو آ

گىیؿ که ٌما با ایى شالب ایًصاوث که ٌیػ ِؿو٪ ؾق اؾاهه، ؼٙاب به لیؿیه هی
کًیؿ؟ اگك بگىییؿ کاق هی اهام واقؾ ٌؿه اوث چه ؾوالؾه ؾقباقۀهمه قوایث ال پیاهبك که 
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گىیًؿ  ظؿید ٤ؿیك هی ؾقباقۀايی قا که په چگىيه کالم کى ،ها قا ي٩كهىؾه اوث پیاهبك ایى
 کًیؿ؟پیاهبك ي٩كهىؾ قؾ هی

ههؿییى و  ؾقباقۀگىیین که قوایات هح١ؿؾ ؾق ایًصا يیم ها به ٌما هؽا٘بیى ٠میم هی
ها  ي٩كهىؾيؿ؟ اگك ایى بیث اهلکًیؿ؟ آیا ظؿید وِیث قا ٬ائن قا چگىيه ايکاق هی ۀـقی

په چكا بیى ؼىؾجاو و کىايی هرل لیؿیه و وا٩٬یه ج٩اوت  ،کًیؿقاظحی ايکاق هی قا به
 ٬ائلیؿ؟

الهؿی يیم ؾ٬ی٭ًا پا ؾق شای ٌیػ ِؿو٪ گفاٌحه و وشىؾ ائمه ب١ؿ ال  ویؿ هكجٕی ٠لن
ؾايؿ و اگك لهايی هٍؽُ قا ايکاق يکكؾه اوث و ایى اهك قا هعحمل هی اهام لهاو

> لیكا اهاهیه يیىث ۀٌی١ ۀل ٠٭یؿؾیگكی يیم وشىؾ ؾاقيؿ، ؾلیل بك ابٙا ۀٌىؾ که ائم
ها  بىؾو ها ی١ًی ا٬كاق و اذبات ایى ؾوالؾه بمقگىاق، يه ایًکه بگىیین ب١ؿ ال ایى  اهاهی ؾوالؾه

 کىايی يیىحًؿ:

ايا ال ي٭ٟٙ ٠لی هّاؾ٨ة ؼكوز ِاظب المهاو هعمؿ بى العىى ٠لیه الىالم لوال ;
، وال یصىل ؼلى المهاو ب١ؿه هى اْلئمة، الحکلی٧، بل یصىل أو یب٭ی ال١الن ب١ؿه لهايا کریكا

ـ ویصىل أو یکىو ب١ؿه ٠ؿة أئمة ی٭ىهىو بع٩ٛ ا لک ٨ي لؿیى وهّالط اهله، ولیه یٕكيا 
ها ولکًاه هى ٘ك٪ اإلهاهة، ْلو الفی کل٩ًا ایاه وج١بؿيا هًه أو ي١لن اهاهة هئالء االذًي 

یؽكشًا هفا ال٭ىل هى الحىمي ٠ٍك، ويبیًه بیايا ٌا٨یا، اـ هى هىٟٔ الؽال٦ والعاشة، وال 
باالذًي ٠ٍكیة، ْلو هفا اْلون ٠ًؿيا یٙل٫ ٠لی هى یربث اهاهة اذًي ٠ٍك اهاها، و٬ؿ 

ها ; 1:.أذبحًا يعى، وال هىا٫٨ لًا ٨ي هفا الَمفهب، ٨َاي٩ََكؾيا َيعُى ّبهفا االون ؾوَو ٤َیّكيا
بلکه شایم  >ه ٌىؾجکلی٧ بكؾاٌح هام لهاو هعمؿ بى العىىی٭یى يؿاقین که با هكگ ا

ِىقت شایم يیىث  اوث که ٠اَلن ب١ؿ ال ایٍاو لهاو لیاؾی با٬ی باٌؿ و ال ٘ك٨ی ؾق ایى
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ج١ؿاؾ ؾیگكی ال  لهیى ال اهام ب١ؿ ال ایٍاو ؼالی باٌؿ، و شایم اوث ب١ؿ ال اهام لهاو
ایى ظك٦  > وائمه و پیٍىایاو وشىؾ ؾاٌحه باًٌؿ که بكای ظ٩ٛ ؾیى و هّالط آو ٬یام کًًؿ

ها هکل٧ و هح١بؿ به ایى هىحین که به  لیكا >و ٠٭یؿه، هؽال٧ با هىلک اهاهیه يیىث
جبییى کكؾین و ایًکه همیى يکحه  ٠لن و ایماو ؾاٌحه باٌین که ایى قا کاهالً  ،ؾوالؾه اهام

 ۀئما ایًکه ب١ؿ ال ایٍاو هىٟٔ اؼحال٦ با ؾیگك هفاهب اوث.ی١ًی اذبات ؾوالؾه اهام 
ؾوالؾه  ۀایى اون ٌٕی١ چكاکه >کًؿبىؾو ؼاقز يمیاهاهی ًٌؿ ها قا ال ؾوالؾهؾیگكی با

کًًؿ که ها اذبات ٌىؾ که اهاهث ؾوالؾه اهام قا اذبات هیاهاهیٔ بك کىايی ا٘ال٪ هی
کؿاهٍاو ج١ؿاؾی   ؾق ظالی که ؾیگك هفاهب با ها ؾق ایى ٠٭یؿه هىا٫٨ يیىحًؿ و هك >کكؾین

 :کًًؿ.وا٬ٗ هی ال ایى ائمه قا ال اهاهث

ِكاظث ایى  ٌىؾ. او بهجك و لیباجك ال ایى کالم ویؿ هكجٕی یا٨ث يمیکالهی ِكیط
اها آيچه ١٨اًل بك ها وٜی٩ه اوث  >ؾیگكی همکى اوث باًٌؿ ۀؾهؿ که ائماظحمال قا هی

ؾق ایى  ایى اوث که به اهاهّث ؾوالؾه ي٩ك ه١ح٭ؿ باٌین. په بك کىايی که بك ظّك ائمه
ؾهًؿ اللم اوث ال ایى بمقگاو یاؾ شا ال ؼىؾ يٍاو هیىان هىحًؿ و ٤یكت بیج١ؿاؾ ظ

ُْ ؼىؾ و بیبگیكيؿ و بی يایىحًؿ و اگك اهكوله  و وِیث قوىل ؼؿا شهث ؾق ه٭ابل ي
بك  اظمؿالعىىهٍؽُ ٌؿه و ویؿ  قهم و قال ایى شكیاو و وِیث قوىل ؼؿا

 های واهی يباٌین.ؾيبال بهايه آو اظحصاز کكؾه اوث، به او ایماو بیاوقین و 

 لَح حضزت فاطوِ

کًؿ که ه٩اؾ ایى لىض ؾق اذبات جّكیط هی اٌاقه به لىض ٨ا٘مهبا يىیىًؿه ؾق اؾاهه 
 ،چه ٬ّؿ ؾاقؾ بیى ایى لىض و وِیث هؽحىم ج٩اوت ٬ائل ٌىؾگايه اوث. او اگك ؾوالؾه ۀائم

همچىو وِیّث هؽحىم بكای اذبات  آو جؤکیؿ ؾاقؾ ایى اوث که ایى لىض يیم بكاها آيچه بال 
 ؾوالؾه اهام اوث و به.

آو ایًکه  ؾق ایًصا کاق کمی با آيچه ؾق قوایات وِیث هؽحىم ـکك ٌؿ هح٩اوت اوث و
ال وِی و شايٍیى  ؾوالؾهي٭ل ٌؿه اوث که ؾاللث ؾاقؾ بك  قوایاجی ال لىض ٨ا٘مه
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بىؾو اوِیای ٌؽُؾوالؾها اِكاق آ٬ای ٌهبالیاو بك . ایى ب٨كليؿاو ظٕكت ٨ا٘مه
ه١ًای  پیاهبك والگاقی يؿاقؾ. او اِكاق ؾاٌث که بگىیؿ ؾوالؾه، ه٩هىم ؾاقؾ و ؾق يحیصه به

ه١ًای ظّك  به ،هؽحىم ايعّاق ؾق ایى ج١ؿاؾ اوث و ها گ٩حین که ـکك ؾوالؾه يام ؾق وِیّث 
لىض  ايؿ. اکًىو با جىشه به ایًکه ؾقيیىث و يىبث به اوِیای ؾیگك وکىت کكؾه

آوقؾه ٌؿه اوث، يٝك ها که هٙاب٫ با ٬ىا٠ؿ  ایٍاويام ؾوالؾه ي٩ك ال ٨كليؿاو  ٨ا٘مه
 ٌىؾ:جؤییؿ هی اوثهًٙ٭ی و اِىلی هن 

ّبي َش٩َ١ٍٓك ;
َ
َمَة  ٠َٓى أ ّ٘ اَل: َؾَؼٓلُث ٠ََلی ٨َا

َ
اّقيِّ ٬ َّ ٓي

َ
ّه آْل َو  ٠َٓى َشاّبّك ٓبّى ٠َٓبّؿ اللَّ

َك آّؼُكُهُن آلَ٭اّئُن  ٍَ ٓي ٠َ ًَ َیاّء ّهٓى ُوٓلّؿَها ١َ٨ََؿٓؾُت آذ ِّ ٓو
َ
ٓوَماُء آْل

َ
َذاَلَذِة  َبٓیَى َیَؿٓیَها َلٓىِض ٨ّیّه أ

ُهٓن  ًٓ ُهٓن ٠َّليٌّ  هعمؿّه ًٓ کًؿ ال شابك بى ٠بؿالله ايّاقی ي٭ل هی اهام با٬ك 1.:َو َذاَلَذِة ّه
واقؾ ٌؿم و ؾق ه٭ابلً لىظی بىؾ که يام اوِیا ال ٨كليؿاو  بك ظٕكت ٨ا٘مه;که گ٩ث: 

٬ائن بىؾ> وه يام ال آو ؾوالؾه  ها آو ؾوالؾه اون بىؾ که آؼكیّى  >٨ا٘مه ؾق آو بىؾ. ٌمكؾم
 :٠لی بىؾ. ،هعمؿ و وه يام ،يام

ال ٨كليؿاو  کًؿ که ؾق لىض ٨ا٘مه اواهی اوِیاؾق ایى قوایث شابك بى ٠بؿالله ي٭ل هی
ؾاؼل ؾق ایى اواهی  المئهًیى ٠لیی١ًی اهیك > ؾيؿىؾ که ؾوالؾه ي٩ك بىب ٨ا٘مه
ال ٨كليؿاو ٠لی و ٨ا٘مه ـکك ٌؿه بىؾ که ؾوالؾه ي٩ك  ؾق ایى لىض اون اوِیا لیكا >يبىؾيؿ

که ظ٭ی٭ّث  ای ٠ؿهٌىؾ ویمؾه ي٩ك. هی بىؾيؿ و ؾق يحیصه با اظحىاب ؼىؾ اهام ٠لی
ایى قوایث قا هحىشه يٍؿيؿ ؾق جىشیه آو گ٩حًؿ که هًٝىق ال ؾوالؾه ي٩ك ٌاهل ؼىؾ اهام 

. ایى جىشیه ياؾقوث اوث و ه اوثٌىؾ و شابك ال باب ج٥لیب چًیى گ٩حهن هی ٠لی
ی ِاظبه;ج٩ىیك  ٠لمابه اِٙالض  کًًؿ که ؼىؾ ی١ًی ج٩ىیكی هی >اوث :بما ال یٔك
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. ٠لث ياؾقوحّی ایى جىشیه ه اوثيیىث و چًیى ٬ّؿی يؿاٌح ِاظب وؽى قأی به آو
ی١ًی اگك اهام  >:٠لی بىؾ ،هعمؿ و وه يام ،وه يام; گىیؿایى اوث که ؾق اؾاهه هی

ها يىبث همیى يا٨همی:. ٠لی بىؾ ،چهاق يام;گ٩ث قا هعاوبه کكؾه بىؾ بایؿ هی ٠لی
ِؿؾ ج٥ییك هحى ال  ؾق ای ؿه٠با٠د ٌؿ که  به ظ٭ی٭ث ؾوالؾه وِی ال ٨كليؿاو ٨ا٘مه

 آهؿه اوث. که ٌكض ه٩ّل آو ؾق کحب ايّاق اهام ههؿی ،وه به چهاق بكآیًؿ

 به قوایث لىض ٨ا٘مه ،قوایاجی که ؾاللث بك ویمؾه وِی ال اوِیای پیاهبك ؾاقؾ
باقه واقؾ ٌؿه اوث که ؼال٦ ايعّاق ؾق ایى بلکه قوایات ؾیگكی يیم ؾق >ٌىؾهًعّك يمی

 باقه ایى کًین و چىو شًاب ٌهبالیاو ؾقيمىيه قا ي٭ل هی وهؾوالؾه وِی اوث که ها 
 کًین:وؽى يگ٩حًؿ ها يیم بیٍحك ِعبث يمی

َبا َش٩َ١ٍٓك ;
َ
اَل َوّم١ُٓث أ

َ
ُة ّهٓى آّل  ٠َٓى ُلَقاَقَة ٬ ّئمَّ

َ
َك آْل ٍَ ا ٠َ ًَ ُهٓن ُکلُّ  هعمؿَیُ٭ىُل ااّلٓذ

ّه  ِخ ّهٓى ُوٓلّؿ َقُوىّل اللَّ ّه  َو ُوٓلّؿ ٠َّليٍّ  ُهَعؿَّ ُهَما  َو ٠َّليٌّ  ٨ََكُوىُل اللَّ
ؾوالؾه اهام ال ؼايؿاو ;٨كهىؾ: ًٌیؿم که هی لقاقه گ٩ث ال اهام با٬ك 1: .آلَىاّلَؿاو

 و ٨كليؿاو ٠لی الله هىحًؿ که همگی هعْؿخ و ال ٨كليؿاو قوىل هعمؿ
 :یًؿ.ها آوهىحًؿ و قوىل الله و ٠لی ؾو پؿق 

 ؾق شای ؾیگكی آهؿه اوث:

ّبي َش٩َ١ٍٓك ;
َ
ّبي آلَصاُقوّؾ ٠َٓى أ

َ
ّه  ٠َٓى أ اَل َقُوىُل اللَّ

َ
اَل ٬

َ
٬  َك ّهٓى ٍَ ٓي ٠َ ًَ ي َو آذ ّايِّ

ٓو َجّىیَػ 
َ
َْ أ ٓق

َ
ُه آْل ٓوَجَؿ اللَّ

َ
ا أ ًَ ٓوَجاَؾَها َو ّشَباَلَها ّب

َ
ي أ ًّ ّْ َی١ٓ ٓق

َ
ٓيَث َیا ٠َّليُّ ّلقُّ آْل

َ
ٓهّلَها ُوٓلّؿي َو أ

َ
 ّبؤ

 ًٓ ٓهّلَها َو َلٓن ُی
َ
ُْ ّبؤ ٓق

َ
َك ّهٓى ُوٓلّؿي َواَؼّث آْل ٍَ ا ٠َ ًَ َهَب ااّلٓذ ـَ ا  ـَ ُكوا٨َّب ال  اهام با٬ك 2.:َٝ

 ،٠لیای همايا هى و ؾوالؾه ي٩ك ال ٨كليؿاين و جى ; ي٭ل کكؾيؿ که ٨كهىؾ: قوىل ؼؿا
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ها لهیى قا  ۀواوٙ که ؼؿاويؿ به نهای لهیًی ها و کىه ی١ًی هیػ ن>ؾاقاو لهیى هىحی يگه
ال ؾيیا بكويؿ لهیى ؾاقؾ جا اهلً قا ؾق ؼىؾ ٨كو يبكؾ. لهايی که ؾوالؾه ي٩ك ال ٨كليؿاين يگه هی

 :اهلً قا ٨كو ؼىاهؿ بكؾ.ال٨اِله ب

 ؾق پاوػ یک یهىؾی ٨كهىؾيؿ: المئهًیى ٠لی اهیك

یَى ; ًّ ّهیُك آلُمٓئّه
َ
َها َو  ٨ََ٭اَل َلُه أ ّة َيّبیِّ یَّ قِّ ـُ َك ّاَهاهًا ُهًؿی ّهٓى  ٍَ ٓي ٠َ ًَ ّة آذ هَّ

ُ
ّاوَّ ّلَهّفّه آْل

ي ًِّ ال هى  ها آوث، ؾوالؾه اهاّم هؿایث ال ٨كليؿاو پیاهبك اوث که بكای ایى اه;  1.:ُهٓن ّه
 :هىحًؿ.

ٔ ؼىاهًؿ آهؿ ٕيه اهام ٠لی ٘ب٫ ایى قوایث يیم ؾوالؾه وِی ال ٨كليؿاو پیاهبك
ؾق يحیصه با اظحىاب ؼىؾ اهام  >ال هى هىحًؿ ها آوگىیؿ که هی ها آو ؾقباقۀکه اهام 

ات ویمؾه ي٩ك اوث. البحه بال ؾق ايحها به ایى ؾق ایى ؾوحه ال قوای ج١ؿاؾ اوِیا ٠لی
ًای ه١ ی١ًی به >کًن که ظحی ٠ؿؾ ویمؾه يیم ؾق ایى قوایات، ه٩هىم يؿاقؾيکحه جؤکیؿ هی

هى٧ٜ بىؾيؿ ِكاظحًا ال ؾوالؾه اهام  يیىث. بلکه ائمه ايکاق ج١ؿاؾ بیٍحكی ال اوِیا
يىبث  جاآو لهاو بىؾ هكؾم ؾق  ۀوٜی٠٩ًىاو ؾوالؾه اهاّم آٌکاق جبلی٣ کًًؿ> ج١ؿاؾی که  به

گاهی یابًؿ ؾوالؾه ههؿی ال  يیمالی وؽًاو ؼىیً ال وِی ویمؾهن و  هاها ؾق الب >به آو آ
و  بكؾيؿ جا به و٬حً ي٠ُلًی يام هی ِىقت وْكی و ٤یك به ٨كليؿاو اهام لهاو

بك اوان  ؼىؾ قا ،بحىايًؿ بك ؼال٦ هؿ٠یاو ؾقو٤یى وباٌؿ  ها آوای بكای ياههه١ك٨ی
 قوایات اذبات کًًؿ.

کكؾه که ٤یك قوایاّت وِیث هؽحىم آومايی، چًیى بكؾاٌث  شًاب ٌهبالیاو ال ٜاهكّ 
 >کكؾ ؾق ظالی که ؾ٬ی٭ًا بایؿ بال١که ٠مل هی >ؾیگكی وشىؾ يؿاقؾ ال ؾوالؾه اهام، وِی
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ظحمًا کكؾ که  ههؿییى واقؾ ٌؿه اوث چًیى بكؾاٌث هی ؾقباقۀی١ًی ال قوایات هح١ؿؾی که 
ال آوماو وشىؾ ؾاقؾ و وؽى ال ؾوالؾه اهام  ٌؿه يام ایى ههؿییى يیم ؾق اِّل وِیث يالل

ِؿؾ ايکاق و  ِك٨ًا ؾق شهث اذبات و ًٌاؼث ایٍاو واقؾ ٌؿه اوث و ؾقؾق وِیث هؽحىم 
 يیىث. قّؾْ ؾیگك اوِیا

 ٍص٘ت آضکار

ای ؾیگك گىيه;گىیؿ: ٌىؾ و هیىن ؾیگكی ال وِیث هیيىیىًؿه ؾق بعد ب١ؿی واقؾ ٬ّ 
ؾق قوایات وِیث هکحىب و ٩ٌاهی به  و ؾیگك ائمه ٌؿه ال ظٕكت هعمؿوِیث ي٭ل

ٌؿه ال اهام ب١ؿ ال ؼىؾ اوث که ایى وِیث ؾق يىٞ هکحىب آو بكگك٨حه ال وِیث هکحىب يالل
کًؿ، اها ؾاقای ههك و ؼّىِیات ٜاهكی آو هکحىب آوماو اوث و جؽٙی ال هعحىای آو يمی

 :.يیىث

اهاهث و  ؾقباقۀٌی١ه ;کًؿ: ؾقوحی اٌاقه هی ۀهمچًیى ؾق پاوق٬ی به قوایث و يکح
لب اوث که شم ؼؿای هح١ال کىی ظ٫ ايحؽاب يؿاقؾ و ظحی ٙوِایث ٬ائل به ایى ه

 ًؿ ال ؼىؾ ٨كؾی قا شایگمیى کًًؿ:جىاييیم يمی بیث اهل

ّه َش٩َ١َٓك ٓبَى ; َبا ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
اَل: َوّم١ُٓث أ

َ
١َّد ٬ ٌٓ َ

َیُ٭ىُل َو َيٓعُى   هعمؿ٠َٓى ٠َٓمّكو ٓبّى آْل
ٓهَك 

َ
وَّ َهَفا آْل

َ
ُکٓن َجَكٓوَو أ اَل َل١َلَّ

َ
ا َو ٬ ًَ َبَل ٠ََلٓی

ٓ
٬
َ
ّكیَى َقُشاًل ٨َؤ ٍٓ َؿُه ٨ّي آلَبٓیّث َيٓعِى ّهٓى ٠ّ ًٓ ٨ّي  ٠ّ

َهاَهّة ّاَلی ا ّه اإٓلّ ّه َيَمَل ٠ََلی َقُوىّل اللَّ ُه َل١َٓهِؿ ّهَى اللَّ ّه ّايَّ اُء َو اللَّ ٍَ ١ُُه َظٓیُد َی َٕ ا َی ًَّ ُشّل ّه  لكَّ
اّظّبَها َِ َحّهَي ّاَلی  ًٓ ی َج ٓیَى َقُشٍل ٨ََكُشٍل َظحَّ ٠مكو بى ا١ٌد گىیؿ: ًٌیؿم 1:.ّاَلی ّقَشاٍل ُهَىمَّ

ظؿوؾ بیىث هكؾ ؾق ؼايه يمؾ او  ؾق ظالی که ها > گ٩ث وؽى هی که اهام ِاؾ٪
 ؾق اهاهث به اؼحیاق اهكکه ایى ٌایؿ به يٝك ٌما چًیى بیایؿ ;قو به ها کكؾه ٨كهىؾ:  ،بىؾین

ایى ٘ىق ]ؼؿا ٬ىن که  به >وپاقؾ ؽىاهؿ هیبکه هكؾی ال ها ؼايؿاو اوث که به هك 
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به هكؾايی که  ؿاآهؿه ال شايب ؼؿاويؿ بك قوىل ؼ آو ٬كاق و پیمايی اوث ٨كوؾ [بلکه >يیىث
 :.په ال ؾیگكی ياهٍاو بكؾه ٌؿه اوث جا به ِاظب آو هًحهی ٌىؾ کیهك 

به  > ایًکه وِیث پیاهبكکكؾه اوثيىیىًؿه به يکات ؾقوحی اٌاقه و ا٠حكا٦ 
٘ب٫ ٠هؿ و ؾوحىقی اوث که ال ومث ؼؿا  ،به اهام ب١ؿ یک ال ائمهو هك  ،شايٍیًً

آو همچًیى ایى وِیث ٘ب٫ هماو وِیّث هؽحىّم آومايی اوث و ال  >يالل ٌؿه اوث
ایى اوث ٔ 58َٕگىیؿ وؽى هی اي هؾقباق اها آيچه ؾق ـهى ؾاقؾ و ب١ؿًا > کًؿی يمیجؽٙ

و ال ٘ك٨ی وِیّث  که ؾق يحیصه چىو ؾق وِیث هؽحىم جًها يام ؾوالؾه اهام بكؾه ٌؿه اوث
الشكم قوایاجی يٝیك قوایحی که ٌیػ  ،حىم باٌؿآٌکاق به اهام ب١ؿ بایؿ بك اوان وِیّث هؽ

٠باقت هًٙ٭ی، او  کًؿ ا٠حباقی يؿاقؾ. بهي٭ل هی ٘ىوی ال وِیث ٌب و٨ات پیاهبك
 ٬ّؿ ؾاقؾ چًیى اوحؿالل کًؿ:

. ٥ِٕكیٔ :ؾق وِیّث هؽحىم به ههك آومايی، جًها يام ؾوالؾه ي٩ك بكؾه ٌؿه اوث;
ٍیى ب١ؿی ٘ب٫ همیى وِیّث هؽحىّم آومايی وِیّث آٌکاق پیاهبك و ائمه به اهام و شاي

په ؾق وِیّث آٌکاق جًها يام ؾوالؾه ي٩ك بایؿ بكؾه  >ٕکبكیٔ :کًؿاوث و ال آو جؽٙی يمی
ها و قوایات که ٌاهل ٤یك ال ایى ؾوالؾه يام باٌؿ ال ا٠حباق وا٬ٗ ٌىؾ و هك آيچه ال ي٭ل

 :.ٕيحیصهٔ :ال شمله قوایث ٌیػ ٘ىوی >اوث

اِّل وِیث  ،ؾق ٥ِكای ٬یان: وِیث هؽحىم;ٌهبالیاو ال  اگك هًٝىق شًاب
ِك٦ ـکك  به ٬باًل گ٩حین لیكا >ِىقت ایى ٬ٕیه با٘ل و ياؾقوث اوث هؽحىم باٌؿ، ؾق ایى

جىاو يحیصه گك٨ث که اِّل وِیّث يمی ،وِیث هؽحىم ؾقباقۀؾوالؾه يام ؾق اؼباّق واِله 
ِك٨ًا  و ائمه بلکه پیاهبك >ال٤یك ؾوالؾه اهام يالل ٌؿه اوث و ؾقباقۀهؽحىم، جًها 

اگك  > ووکىت کكؾيؿ اوِیا ۀِؿؾ بیاو ؾوالؾه اهام ؾق وِیث بىؾيؿ و يىبث به ب٭ی ؾق
ؾق ٥ِكای ٬یان، قوایاجی اوث که هٕمىو وِیث قا : وِیث هؽحىم;هًٝىق يىیىًؿه ال 

ال ق هًٝى لیكاِىقت اٌکال ٬یان ؾق ٠ؿم جکكاق ظْؿ ووٗ اوث.  ؾق ایى ،کًؿي٭ل هی
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اها  >کًؿؾق ٥ِكای ٬یان، قوایاجی اوث که هٕمىو وِیث قا ي٭ل هی: وِیث هؽحىم;
 اوث. ٌؿه يالل ؾق کبكای ٬یان، اِّل وِیث هؽحىّم : وِیث هؽحىم;هًٝىق ال 

 ِىقت ؾقوث و هًٙ٭ی اوحًباٖ و اوحؿالل کكؾ ایى اوث که بگىیین: آيچه بایؿ به

همچًیى > ال ؾوالؾه اهام وِیث کكؾيؿپیاهبك ؾق ٌب و٨اجً به ؾوالؾه ههؿی په ;
٥ِٕكیٔ. وِیث پیاهبك و  :جّكیط کكؾيؿ به وشىؾ ایى اوِیاؾق قوایات هح١ؿؾ يیم  ائمه

ائمه یکی په ال ؾیگكی ٘ب٫ ٠هؿ و وِیحی اوث که ال آوماو يالل ٌؿه اوث و با هن 
ِیث په، يام ههؿییى يیم همچىو ؾوالؾه اهام ؾق ٠هؿ و و >ٕکبكیٔ :ج٥ایك يؿاقيؿ

 :.ٕيحیصهٔ :ٌؿه ال آوماو وشىؾ ؾاقؾ يالل

که ؾق  قا شای ایًکه قوایات هح١ؿؾ و هحىاجكی ؾق يحیصه بكای اهرال آ٬ای ٌهبالیاو، به
اللم و ٔكوقی اوث که  ٬ائن واقؾ ٌؿه اوث ال ا٠حباق وا٬ٗ کًًؿ ۀٌؤو ههؿییى و ـقی

او  ؾقباقۀ و قوایات ائمه وِیث ٌب و٨ات پیاهبك ههؿییى قا بپفیكيؿ و باالی وٌك
بگفاقيؿ و ال ایى ٘كی٫ يحیصه بگیكيؿ که ؾق اِّل وِیث هؽحىم به ُههك يیم يام ههؿییى 

ؿؾؾق آو قوایات  اها ائمه >وشىؾ ؾاٌحه اوث ايؿ و يىبث به ا٨ٍای ایى وْك يبىؾه ؾِق
 ايؿ.وکىت کكؾه ها آو

 ٍ رٍس ًگارش آى ص٘ت هکتَب ٍ آضکار پ٘اهثزآخزٗي ٍ
وِیث هؽحىم به ههك که ال آوماو يالل ٌؿه اوث  ؾقباقۀيىیىًؿه په ال جىٔیعاجً 

 ٌؿ و ال ٘ك٨ی ائمهيٍاو ؾاؾه يمیو په ال بیاو ایى يکحه که ایى وِیث به هكؾم 
کكؾيؿ و ایًکه ایى وِیث هًٙب٫ با بكای اظحصاز بك هكؾم به وِیث آٌکاق اوحًاؾ هی

که  ٌىؾ که وِیّث آٌکاق ظٕكت هعمؿاوث واقؾ ایى بعد هیوِیث هؽحىم بىؾه 
 ِىقت هکحىب ؾق آهؿه اوث چه بىؾه و چه هعحىایی ؾاٌحه اوث؟ به

 يىیىؿ:او هی
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باٌؿ و ؾق هًابٟ کهى ـکك گكؾیؿه اوث هکحىبی اوث ٬بىل هی آيچه ؾق هیاو ٌی١یاو هىقؾ; 
و وه جى ال ِعابی  بیث اهلؾق بكابك  ٠مك ٌكی٧ ظٕكت هعمؿ ۀًٌبکه آؼكیى پًس

 :.بمقگ ی١ًی شًاب ولماو، ابىـق و ه٭ؿاؾ هکحىب گكؾیؿه اوث

ؾق چه قولی بىؾه  ،هًصك به و٨اجٍاو هًگام بیماقّی  به ایًکه وِیث پیاهبك ؾقباقۀ
بىؾه اوث یا  پًصًٍبهاوث ؾق آیًؿه بعد ؼىاهین کكؾ> ایًکه آیا ٘ب٫ اؾ٠ای يىیىًؿه ؾق 

 ی١ًی ٌب ؾوًٌبه؟ ٌب و٨ات پیاهبك

وث؟ وی کًیؿ کصاایى وِیحی که اؾ٠ا هی اها ؼىب اوث ال آ٬ای ٌهبالیاو بپكوین
په بك ایٍاو اللم اوث که > هؿ٠ی اوث که ؾق هًابٟ کهّى ٌی١ه ایى هکحىب وشىؾ ؾاقؾ

ؾ٬ی٭ًا  پًصًٍبهؾق قول  ایى وِیث هکحىب قا اقائه ؾهؿ جا همگاو بؿايین که پیاهبك اکكم
مًؿ هیچه ٨كهىؾه  -اوث و هحّى وِیث ایٍاو چه بىؾه اوث؟ ایى وئال ال آيصایی اقٌل

ؾق لهاو ٜهىقي به ایى وِیث گكه ؼىقؾه  ٌىؾ که ٘ب٫ قوایاجی، ًٌاوایی ٬ائن
 اهام با٬ك کًؿ. بكای يمىيهه١ك٨ی هی ؼىؾي قا با وِیث پیاهبك اوث و ٬ائن

 :٨كهایؿبه شابك ش٩١ی هی

یبای١ىيه بیى الكکى و ـ  هى ه١ه الرالذمائة و ب١ٕة ٠ٍك...ذن یؽكز هى هکة هى و ;
و قایحه و والظه و ولیكه ه١ه، ٨یًاؾي المًاؾي بمکة باومه و   الله  الم٭ام، و ه١ه ٠هؿ يبي

ظحی یىم١ه أهل اْلْق کلهن اومه اون يبي، ها أٌکل ٠لیکن ٨لن  ـأهكه هى الىماء
ال٩ًه المکیة هى ولؿ العىیى، ٨بو  و قایحه و والظه و   الله  ٠هؿ يبيیٍکل ٠لیکن 

أٌکل ٠لیکن هفا ٨ال یٍکل ٠لیکن الّىت هى الىماء باومه و أهكه و ایاٮ و ٌفاـ هى 
آل هعمؿ، ٨بو آلل هعمؿ و ٠لي قایة و ل٥یكهن قایات، ٨المم اْلْق و ال جحبٟ هًهن قشال 

وپه او ; 1:. ظه...قایحه و والو   الله  ظحی جكی قشال هى ولؿ العىیى، ه١ه ٠هؿ يبي ـأبؿا

                                                      
 .65، 1َ ج٩ىیك ٠یاٌی، ز. 1



 وِیث ؾق والیث ................................................................................................. 36

بیى قکى و ه٭ام با او بی١ث کكؾيؿ، ال هکه ؼكوز  وو همكاهايً که ویّؿ و ايؿی هىحًؿ 
 ًولیكي يیم همكاه و وثث و پكچن و والض قوىل ؼؿا با اوؾق ظالی که وِی ،کًًؿهی

اهل لهیى  ۀؾهؿ جا ایًکه هموث. په هًاؾی ال آوماو به يام او و اهك او يؿا هیا
بكای ٌما هٍکل  [ؾق قاه ًٌاؼث او] اومً اون پیاهبكی اوث. هك آيچه ًٌىيؿ. هی

وِیث و پكچن و والض قوىل ؼؿا بك ٌما هٍکل يٍىؾ و ي٩ه لکیه ال ٨كليؿاو ، ٌىؾ
به اون و اهك او بك ٌما هٍکل  اگك ایى بك ٌما هٍکل ٌىؾ، ِؿای آومايیظىیى. 

  هعمؿ که آل  هعمؿ اؤ ال آلکاق  ٨ٕكیب ؾاقم ال ٌفاـ ٌما قا بكظفق هیيؽىاهؿ بىؾ. 
ها. په ؾق لهیى ذابث باي و  پكچن ؾیگكاو که  ظالی ؾق ،یک پكچن ؾاقيؿ [جًها]  و ٠لی

قا ببیًی که همكاه او ٠هؿ  یک ال آياو پیكوی يکى جا هكؾی ال ٨كليؿاو ظىیى ال هیچ
 :... و پكچن و والظً اوث. پیاهبك ؼؿا 

کًؿ و ایى قا ٜهىقي به چه وِیحی ال پیاهبك اوحؿالل هیبایؿ بؿايین که ٬ائن ؾق لهاو 
کًؿ؟ وِیث پیاهبك چكا کًین که ٬ائن چگىيه به وِیث پیاهبك اوحًاؾ و اظحصاز هی ؾقک

بایؿ همكاه ٬ائن باٌؿ و ایى وِیث چه ؼّىِیحی بایؿ ؾاٌحه باٌؿ جا ظصث بك هكؾم جمام 
گىیؿ ایى هماو  هیه به هكؾم کا٤فی همكاه ٬ائن اوث ک جىاو گ٩ث جکهٌىؾ؟ آیا هی

 وِیث پیاهبك اوث؟ ایى چگىيه اوحؿاللی اوث؟

به  و ٬بل ال اظحصاز ٬ائنؾق ابحؿا آيچه ٔكوقی و بؿیهی اوث ایى اوث که 
 ، بایؿ وِیث پیاهبك ؾق يمؾ هكؾم و ٌی١یاو ظأك باٌؿ و وپه ٬ائنوِیث پیاهبك

بایؿ  اوث که وِیّث هکحىّب پیاهبكبه آيچه ؾق يمؾ هكؾم اوث اوحًاؾ کًؿ. په بؿیهی 
البحه يه به ایى ه١ًا که ؼىّؾ آو کا٤فی که اهام  >ؾق يمؾ هكؾم و هىلماياو هىشىؾ باٌؿ

پیاهبك بایؿ  ۀٌؿبلکه هًٝىق ٠یّى هحى و کلماّت وِیث >به ؾوث ؼىیً يىٌحًؿ ٠لی
هکحىب  که آ٬ای ٌهبالیاو هن گ٩حًؿ وِیث هماو ٘ىق >ؾق کحب ه١حبك ها هىشىؾ باٌؿ

ؾق هًابٟ کهى هىشىؾ اوث. اکًىو اللم اوث که وی ایى وِیث هکحىب قا  پًصًٍبه



 37  ................................................ و قول يگاقي آو اهبكیهکحىب و آٌکاق پ ثیوِ ىیآؼك 

 

ه کًؿ جا همگاو بؿايین و بًٍاوین که پیاهبك اهال کكؾ و  چه چیم قا بك ٠لی ٠ٔك
 چیىث؟ هعحىای آو

 دٍ رٍاٗت اس کتاب سل٘ن تي ق٘س ّاللٖ در تاب ٍص٘ت پ٘اهثز
ؾوحكوی  وِیث پیاهبك ۀٌؿكی به هحّى اهالءکه ؾیگبلکه هیچ ،جًها يىیىًؿه يه

هىشىؾ اوث هماو قوایث ٌیػ ٘ىوی  يؿاقؾ و جًها هحًی که ال وِیث هکحىب پیاهبك
بك ؾوالؾه اهام و ؾوالؾه ههؿی وِیث کكؾيؿ. آيچه اهرال ٘ب٫ آو  اوث که پیاهبك اکكم

ايؿ جا ال کكؾه آ٬ای ٌهبالیاو بؿاو هحىول ٌؿيؿ و جمام جىاو ؼىیً قا قوی آو هحمكکم
 کتاب ضلین بى قیص هاللیؾو قوایث ال  ،قهگفق آو بحىايًؿ با ؾ٠ىت یمايی هؽال٩ث کًًؿ

ؿؾاوث. ایى ؾو قوایث ِك٨ًا   قوىل ؼؿا چیمی اوث که ال آو ؽٍیّاؼباق کلی ب ؾِق
يیىث. شًاب ٌهبالیاو با  به ٠لی پیاهبك ۀٌؿو هكگم هحّى اهال ايؿکكؾه اهال
ؿؾجًها  قوایث يهؾو ایى  ؾاؾو٬كاق ویم اؾوح ؾ٠ىت یمايی اوث بلکه ال اوان  هؼؿٌه ب ؾِق

ؾلیل که يام جًها به ایى  >٬ّؿ ؾاقؾ جا وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی قا ال ا٠حباق وا٬ٗ کًؿ
 ٬ائن ؾق آو ـکك و به ایٍاو وِیث ٌؿه اوث. ۀهباقک ههؿییى ال ـقی

ؼٙاب  قوایحی ال اهیكالمئهًیى ٠لی ،یکی ال ؾو قوایحی که وی بؿاو اوحًاؾ کكؾه
 به ٘لعه اوث:

ّه ; ّهٓؿَت َقُوىَل اللَّ ٌَ ٓؿ 
َ
 َلٓىَث ٬

َ
ٓلَعُة أ َ٘ لُّ   ّظیَى َؾ٠َا ّبآلَکّح٧ّ  َیا  ّٕ ّلَیٓکُحَب ٨ّیَها َها اَل َج

 ّٕ ّه َیٓهُصُك ٥َ٨َ اَل ّاوَّ َيّبيَّ اللَّ
َ
اّظُبَٯ َها ٬ َِ ُة َو اَل َجٓؽَحّل٧ُ ٨ََ٭اَل  هَّ

ُ
ّه آْل ُذنَّ َجَكَکَها  َب َقُوىُل اللَّ

ّه  ٓؼَبَكّيي ]ّبَفّلَٯ َقُوىُل اللَّ
َ
ا َؼَكٓشُحٓن أ ُکٓن َلمَّ اَل ٨َّبيَّ

َ
اَٮ ٬ ـَ ّهٓؿُت  ٌَ ٓؿ 

َ
اَل َبَلی ٬

َ
٬  ّفي َو[ ّبالَّ

وَّ 
َ
ٓؼَبَكُه َشٓبَكاّئیُل أ

َ
ُة ٨َؤ َهَؿ ٠ََلٓیَها آل١َاهَّ ٍٓ ٓو َی

َ
ٓو َیٓکُحَب ٨ّیَها َو أ

َ
َقاَؾ أ

َ
ٓؿ ٠َّلَن ّهَى  أ

َ
َه ٠َمَّ َو َشلَّ ٬ اللَّ

ٓو َیٓکُحَب ٨ّي آلَکّح٧ّ 
َ
َقاَؾ أ

َ
ٓهَلی ٠ََليَّ َها أ

َ
ّعی٩ٍَة ٨َؤ َّ َة ُذنَّ َؾ٠َا ّب

َ
ّة ااّلٓؼّحاَل٦َ َو آل٩ُٓك٬ هَّ

ُ
َهَؿ   آْل ٌٓ َ

َو أ
قٍّ َو آلّمٓ٭َؿاَؾ َو َومَّ  ـَ َبا

َ
ٍٗ َوٓلَماَو َو أ ّلَٯ َذاَلَذَة َقٓه ـَ َهَك ٠ََلی 

َ
ّفیَى أ ّة آلُهَؿی الَّ ّئمَّ

َ
ی َهٓى َیُکىُو ّهٓى أ

َلُهٓن  وَّ
َ
اّيي أ ا٠َّحّهٓن ّاَلی َیٓىّم آلّ٭َیاَهّة ٨ََىمَّ َٙ ُه ّب ٓؾَيی ّبَیّؿّه ّاَلی  اللَّ

َ
ي ]َهَفا َو أ ًّ [ آلَعَىّى ُذنَّ  ُذنَّ آب

ي الٓ  ًّ ي َهَفا َی١ٓ ًّ ٓيَث َیا ّهٓ٭َؿاؾ ٨ََ٭اُهىا آلُعَىٓیّى ُذنَّ ّجٓى١ًَة ّهٓى ُوٓلّؿ آب
َ
قٍّ َو أ ـَ َبا

َ
ُعَىٓیى َکَفّلَٯ َکاَو َیا أ
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ّه  َهُؿ ّبَفّلَٯ ٠ََلی َقُوىّل اللَّ ٍٓ اُلىا َي
َ
ای ; به ٘لعه ٨كهىؾ: اهیكالمئهًیى ٠لی  .:1َو ٬

اوحؽىايی بكای يىٌحىٔ  هًگاهی که کح٧ ٕجکهظأك يبىؾی  ٘لعه، آیا يمؾ پیاهبك
ق٨ی٫ جى ؼىاوث جا ؾق آو چیمی بًىیىؿ که اهث گمكاه يٍىيؿ و اؼحال٦ يکًًؿ؟ و ؾق آيصا 

ٖ ظٕكت هن ٤ٕب کكؾ و گىیؿ ٠ٕمكٔ آو وؽًً قا گ٩ث که پیاهبك ؼؿا هفیاو هی
و٬حی ;٘لعه گ٩ث: آقی، ؾق ایى هىٔىٞ ظأك بىؾم. ٨كهىؾ:  :يىٌحى آو قا قها کكؾ؟

ؼىاوث ؾق کح٧ چه  به هى ؼبك ؾاؾ که هی بیكوو ق٨حیؿ، ظٕكت یاهبكٌما ال هعٕك پ
شل  و بًىیىؿ و ٠مىم هكؾم قا بك آو ٌاهؿ بگیكؾ، و شبكئیل به او ؼبك ؾاؾ که ؼؿاويؿ ٠م

ؼىاوث ؾق کح٧  ای ؼىاوث و آيچه هی ؾايؿ. وپه وق٬ه ایى اهث قا هی ۀاؼحال٦ و ج٩ك٬
و ؾق آو  >ـق و ه٭ؿاؾآو ٌاهؿ گك٨ث: ولماو و ابىقا بك بًىیىؿ بك هى اهال يمىؾ و وه ي٩ك 

 ّل يام بكؾ> او  ،يمىؾهاهك به ا٘ا٠ث آياو وق٬ه، اهاهاو هؿایث قا که ؼؿاويؿ جا قول ٬یاهث 
 ـيمؾیٯ کكؾ و ظٕكت ؾوث ؼىؾ قا به اهام ظىىـ  هكا يام بكؾ و وپه ایى پىكم ها آو

ای ابىـق و  ٔ. هام ظىیى ی١ًی إ  وپه ظىیى و وپه يه ي٩ك ال ٨كليؿاو ایى پىكم
 الایى هٙلب ]بیاو[ : ها بك ابىـق و ه٭ؿاؾ بكؼاوحًؿ و گ٩حًؿ :آیا چًیى يبىؾ؟ ای ه٭ؿاؾ

 ؾهین. ٌهاؾت هی پیاهبك

کًؿ جا ال آو يحیصه بگیكؾ که های آیًؿه ـکك هیيىیىًؿه، قوایث ؾوم قا ؾق بؽً
يىٌحه ٌؿه اوث و ؾق يحیصه قوایث  پًصًٍبهؾق هماو قول  هکحىب پیاهبك وِیث

هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی که اٌاقه به کحابّث ایى وِیث ؾق ٌب و٨ات ی١ًی ٌب ؾوًٌبه ؾاقؾ 
کًین جا پاوػ کاهل قا ؾق همیى ٬ىمث ظصث يیىث. ها قوایث ؾوم قا يیم ؾق ایًصا ي٭ل هی

 به او ؾاؾه باٌین:
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اَل: َوّم١ُٓث َوٓلَماَو ;
َ
ٓیٍه، ٬

َ
اَلُم  ٠َٓى ُوَلٓیّن ٓبّى ٬ اَل ـ  َیُ٭ىُل َوّم١ُٓث ٠َّلْیًا ٠ََلٓیّه الىَّ

َ
َب١َٓؿ َها ٬

َٟ آلَکّح٧َ  ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه َو َؾ٨َ ی اللَّ لَّ َِ ّه  َب َقُوىُل اللَّ ّٕ اَل َو ٤َ
َ
ُشُل َها ٬ ّلَٯ الكَّ ُل َقُوىَل ـ ـَ

َ
اَل َيٓىؤ

َ
: أ

ٓو َیٓکُحَب ٨ّي آلکَ 
َ
َقاَؾ أ

َ
ّفي َکاَو أ ّه ٠َّى الَّ اّو اللَّ ًَ َظِؿ َو َلٓن َیٓؽَحّل٧ٓ آذ

َ
لَّ أ ّٕ ا َلٓى َکَحَبُه َلٓن َی ّح٧ّ ّهمَّ

َمُة َو آلَعَىُى َو آلُعَىٓیُى ٠ََلٓیّهُن  ّ٘ اَم َهٓى ٨ّي آلَبٓیّث َو َبّ٭َي ٠َّليٌّ َو ٨َا
َ
ا ٬ ـَ ی ّا ٨ََىَکثُّ َظحَّ

ا  ًَ َهٓب ـَ اَلُم َو  ُبىالىَّ
َ
اّظّبي أ َِ َيا َو 

َ
قٍّ َو َيُ٭ىُم أ اَلُم: آشّلُىىا ـَ ا ٠َّليٌّ ٠ََلٓیّه الىَّ ًَ اَل َل

َ
َقاَؾ  .آلّمٓ٭َؿاُؾ، ٬

َ
٨َؤ

ی اللَّ  لَّ َِ ّه  ُه َقُوىُل اللَّ
َ
، ٨َآبَحَؿأ ُٟ ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه َو َيٓعُى َيٓىَم ی اللَّ لَّ َِ ّه  َل َقُوىَل اللَّ

َ
ٓو َیٓىؤ

َ
ُه ٠ََلٓیّه َو أ

ٓؼَبكَ ;آّلّه ٨ََ٭اَل: 
َ
ٓبُل ٨َؤ

َ
َجاّيي َشٓبَكّئیُل ٬

َ
ّه أ اَل ٠َُؿوُّ اللَّ

َ
َها َوّم١َٓث َها ٬

َ
ّؼي، أ

َ
ُه َواّهّكيُّ َهّفّه َیا أ يَّ

َ
ّيي أ

ّحي ّهٓى َب١ّٓؿي هَّ
ُ
َة َو ااّلٓؼّحاَل٦َ ٠ََلی أ

َ
ی آل٩ُٓك٬ َٕ َ

ٓؿ ٬
َ
َه ٬ وَّ اللَّ

َ
اّظَبُه ٠ّٓصُلَها، َو أ َِ وَّ 

َ
ّة َو أ هَّ

ُ
، آْل

ٓکُحَبُه ٨ّي آلَکّح٧ّ َلَٯ، َو 
َ
ٓو أ

َ
َقٓؾُت أ

َ
ّفي أ ّلَٯ آلّکَحاَب الَّ ـَ ٓکُحَب 

َ
ٓو أ

َ
َهَكّيي أ

َ
اَلَذَة  ٨َؤ ّهَؿ َهُئاَلّء الرَّ ٌٓ ُ

أ
ّعی٩ٍَة  َّ ُٞ ّلي ّب َجی ّبَها ٠ََلٓیّه، آؾ

َ
ّة آلُهَؿاّة ّهٓى َب١ّٓؿّه َقُشاًل َقُشاًل َو  .٨َؤ ّئمَّ

َ
ٓوَماَء آْل

َ
ٓهَلی ٠ََلٓیّه أ

َ
٨َؤ

ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه  ی اللَّ لَّ َِ اَل 
َ
ُه ّبَیّؿّه. َو ٬ ُّٙ اَلُم َیُؽ ّؼي َو َوّلیّكي َو ٠َّليٌّ ٠ََلٓیّه الىَّ

َ
وَّ أ

َ
ّهُؿُکٓن أ ٌٓ ُ

ي أ : ّايِّ
اّلٍب، ُذنَّ آلَعَىُى ُذنَّ آلُعَىٓیُى ُذنَّ ّهٓى َب١ّٓؿّهٓن ّجٓى١َ  َ٘ ّبي 

َ
ّحي ٠َّليُّ ٓبُى أ هَّ

ُ
ِة َواّقّذي َو َؼّلی٩َّحي ٨ّي أ

ُهٓن ٤َٓیَك َقُشَلٓیّى ٠َّليٍّ  ًٓ ٛٓ ّه ٓظ٩َ
َ
َحَبَه اآلَٓؼُكوَو ّهٓى هعمؿَو  ّهٓى ُوٓلّؿ آلُعَىٓیّى. ُذنَّ َلٓن أ ٌٓ ، ُذنَّ ا

وَّ اللَّ 
َ
٩ََة آلَمٓهّؿيِّ َو ٠َٓؿَلُه َو ٠ََمَلُه َو أ ِّ ي َوّم١ُٓث  يِّ

َ
اَلُم، ٤َٓیَك أ ّة ٠ََلٓیّهُن الىَّ ّئمَّ

َ
ٓوَماّء آْل

َ
 أ

ُ َ
َه َیٓمأل

ٓلمًا َو َشٓىقاً  ُٜ َْ ٠َٓؿاًل َکَما ُهّلَئٓث  ٓق
َ
ًَّ  .ّبّه آْل اَل ال

َ
ٓو ُذنَّ ٬

َ
َقٓؾُت أ

َ
ي أ ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه: ّايِّ ی اللَّ لَّ َِ ّبيُّ 

ّهَؿُهٓن ٠ََلیٓ  ٌٓ ُ
ُه ٠ََلٓیّهٓن َو أ

َ
َكأ

ٓ
٬
َ
َة ٨َؤ ٓؾ٠َُى آل١َاهَّ

َ
ٓؼُكَز ّبّه ّاَلی آلَمٓىّصّؿ ُذنَّ أ

َ
ٓکُحَب َهَفا ُذنَّ أ

َ
ُه أ َبی اللَّ

َ
ّه. ٨َؤ

َقاؾَ 
َ
ی َها أ َٕ َ

اَل ُوَلٓیِن: .َو ٬
َ
َبا٨َلَ  ُذنَّ ٬

َ
َذاّيي. ُذنَّ َلّ٭یُث ّ٭یُث أ قٍّ َو آلّمٓ٭َؿاَؾ ٨ّي ّاَهاَقّة ٠ُٓرَماَو ٨ََعؿَّ ـَ

َذاّيي ّبّه ّوْكًا َها لَ  اَلُم ٨ََعؿَّ اَلُم ّبآلُکى٨َّة َو آلَعَىَى َو آلُعَىٓیَى ٠ََلٓیّهَما الىَّ اُؾوا َو اَل ٠َّلْیًا ٠ََلٓیّه الىَّ
ُ٭ىَو  ّٙ

ًٓ َما َی يَّ
َ
ىا َکؤ ُّ گىیؿ: ال ولماو ًٌیؿم که  ولین بى ٬یه هی 1.:ّبّلَىاٍو َواّظؿ َيَ٭

: کح٧;٤ٕبًاٮ ٌؿ و  گ٩ث: ب١ؿ ال آيکه آو هكؾ ٠ٕمكٔ آو وؽى قا گ٩ث و پیاهبك هی
يپكوین چه هٙلبی  آیا ال پیاهبك;ؿم که ٨كهىؾ: ًٌی المئهًیى قا قها کكؾ، ال اهیك

                                                      
 .877، 2َکحاب ولین بى ٬یه هاللی، ز. 1
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ٌؿ و ؾو ي٩ك هن  اظؿی گمكاه يمی يىٌث ؼىاوث ؾق کح٧ بًىیىؿ که اگك آو قا هی هی
هى وکىت کكؾم جا کىايی که ؾق ؼايه بىؾيؿ بكؼاوحًؿ و ٨٭ٗ  :؟کكؾيؿ اؼحال٦ يمی

با٬ی هايؿيؿ. هى و ؾو ق٨ی٭ن ابىـق و ه٭ؿاؾ  اهیكالمئهًیى و ٨ا٘مه و ظىى و ظىیى 
ؼىاوث ال  ظٕكت هی :.بًٍیًیؿ;به ها ٨كهىؾ:  هن ؼىاوحین بكؼیمین که ٠لی

بكاؾقم، ;ابحؿا ٨كهىؾ:  ولی ؼىؾ پیاهبك >ًٌیؿین وئال کًؿ و ها هن هی پیاهبك
ه هى ؼبك ؾاؾ که يمؾ هى آهؿ و ب ،يًٍیؿی ؾٌمى ؼؿا چه گ٩ث؟ٖ شبكئیل کمی ٬بل ال ایى

ك٬ه و اؼحال٦ قا آو اوث و ؼؿاويؿ ج٩ ۀبکكٔ گىوالاو واهكی ایى اهث اوث و ق٨ی٭ً ٕابى
ای قا که  بًىیىن آو يىٌحه شبكئیل به هى ؾوحىق ؾاؾ حن يىٌحه اوث. لفاب١ؿ ال هى بك اه

 :ای بیاوقیؿ. ؼىاوحن ؾق کح٧ بًىیىن و ایى وه ي٩ك قا بك آو ٌاهؿ بگیكم. بكاین وق٬ه هی
یکی  کًًؿه ب١ؿ ال ؼىؾ قا یکی يام اهاهاو هؿایث ای آوقؾيؿ. پیاهبك كای ظٕكت وق٬هب

هى ٌما قا ;یى ٨كهىؾ: همچً .يىٌث به ؾوث ؼىیً هی ٨كهىؾ و ٠لی هی اهال
٘الب اوث و   حن ٠لی بى ابیام ؾق اه یكم و واقذن و ؼلی٩هگیكم که بكاؾقم و ول  ٌاهؿ هی

ٕولماو گ٩ث:ٔ  .ايؿ ظىیى و ب١ؿ ال آياو يه ي٩ك ال ٨كليؿاو ظىیى په ال آووپه ظىى و 
به  ائمه  ۀبه یاؾم يمايؿ و ؾق يام ب٭ی: ٠لی;و : هعمؿ;ال يام اهاهاو شم ؾو ي٩ك به يام 

اي قا ًٌیؿم و ایًکه ؼؿاويؿ به  ولی جىِی٧ ههؿی و ٠ؿالث او و بكياهه >اٌحباه ا٨حاؾم
وپه  .کًؿ هماو گىيه که ال ٜلن و شىق پك ٌؿه باٌؿ ؾوث او لهیى قا پك ال ٠ؿل و ؾاؾ هی

هى ؼىاوحن جا ایى قا بًىیىن، وپه آو قا به هىصؿ ببكم و ٠مىم هكؾم ;٨كهىؾ:   پیاهبك
ولی ؼؿاويؿ يؽىاوث و  >٠ىت کًن و آو قا بكایٍاو بؽىاين و آياو قا بك آو ٌاهؿ بگیكمقا ؾ

ـق و ه٭ؿاؾ ىیؿ: ؾق لهاو ظکىهث ٠رماو با ابىگ ولین هی .:آيچه اقاؾه کكؾه بىؾ ه٭ؿق يمىؾ
المئهًیى و اهام ظىى و وپه اهیك  .همیى هٙلب قا بكاین ي٭ل کكؾيؿ  هال٬ات کكؾم، و آياو

وْكی همیى هٙلب قا بكاین ي٭ل  ٘ىق بهقا ؾق کى٨ه هال٬ات کكؾم. آياو هن  اهام ظىیى 
 گ٩حًؿ. لباو وؽى هی کگىیی با ی >لیاؾی يکكؾيؿ و کكؾيؿ و هیچ کن

ایى هکحىب ؾق هماو قول ;گىیؿ: هی 54 ۀيىیىًؿه با جىشه به ایى ؾو قوایث ؾق ٩ِع
گاقي گكؾیؿه ي هعمؿٌؿو هكؾم ال يمؾ ظٕكت و بال٨اِله ب١ؿ ال ؼاقز پًصًٍبه
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ٌؿه ؾق يگاقي هکحىب ؾق قول هحى ـکك;يىیىؿ: هی 93و  92 همچًیى ؾق ٩ِعات :.اوث
ای اوث که جكؾیؿی بكای هك گىيه ِكاظث ؾاقؾ... ِكاظث ال٩اٚ قوایث اول و ؾوم به پًصًٍبه

 .:گفاقؾايىاو ه٩ًّی با٬ی يمی

 کًن:٠ْك هی ،نیا بهحك بگىین جىه ،ؾق پاوػ به ایى ٌبهه

و ؾ٠ىت هباقک یمايی  اظمؿالعىىایى ؾو قوایث ال شمله هئیؿات اؾ٠ای ویؿ  -
ی با قوایث وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی يؿاقؾ اوث. ایى ؾو قوایث يه بلکه  ،جًها ج١أق

ؾق لعٝات  کكؾو قوىل ؼؿاای ال ٬كائى ؾق اذبات وِیث٠ًىاو ٌاهؿ و ٬كیًه به
ِىقت کلی و  ٌؿه قا به ِك٨ًا ب١ٕی ال هٕاهیى وِیّث اهال و ايحهایی ٠مك ٌكی٧ اوث

ؿؾؾهؿ و ٔمًی ؼبك هی  يیىث. ي٭ّل ٠یى کلمات قوىل ؼؿا ؾِق
یا ه٭ؿاؾ و ابىـق و  یا اهام ظىى و ظىیى  ٠لث ایًکه اهیكالمئهًیى ٠لی -

ؿؾولماو و ظحی ولین بى ٬یه  ایى بك يیاهؿيؿ جا ؾق آو لهاو، ٠یّى هحى و کلماّت  ؾِق
بىؾو کلمات و  قا قوایث کًًؿ جا ؾیگكاو ال آو هٙلٟ ٌىيؿ، وْكی قوىل ؼؿا ۀٌؿ هالا

ا٨ٍای آو يبىؾيؿ. ٌاهؿ ایى اؾ٠ا، ايحهای  بهشمئیات ایى وِیث بىؾه اوث و آياو هصال 
 :همیى قوایث ؾوم اوث

اَلُم ّبآلُکى٨َّة َو آلَعَىَى َو ;  - َذاّيي ّبّه ُذنَّ َلّ٭یُث ٠َّلْیًا ٠ََلٓیّه الىَّ اَلُم ٨ََعؿَّ آلُعَىٓیَى ٠ََلٓیّهَما الىَّ
ُ٭ىَو ّبّلَىاٍو َواّظؿ ّٙ

ًٓ َما َی يَّ
َ
ىا َکؤ ُّ هحى  گىیؿ ظىًیى ولین هی .:ّوْكًا َها َلاُؾوا َو اَل َيَ٭

ايىاو ٠ا٬ل و ه٧ًّ  بًابكایىوْكی بكاین گ٩حًؿ.  ٘ىق بهاها  ،کاوث و وِیث قا بؿوو کن
ؿؾآو بكهه ال لهاو ؾق  ٨همؿ که ائمههی  ا٨ٍای هحى و شمئیاّت وِیث پیاهبك ؾِق

ؾق ه٭ابل ٘لعه ِك٨ًا ٨كهىؾيؿ که پیاهبك به هى و یالؾه ٨كليؿم  يبىؾيؿ. اهام ٠لی
قوىل ؼؿا اٌاقه کًًؿ. همچًیى  ۀٌؿ بؿوو ایًکه به اِّل کلمات اهال >وِیث کكؾيؿ

پیاهبك بىؾه اوث و ایًکه به ٤یك ال  ي٩كهىؾيؿ که وِیث به هى و یالؾه ٨كليؿم، جماّم وِیث
 ایى ؾوالؾه ي٩ك، يام ؾیگكی ؾق وِیث ـکك يٍؿه اوث.
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٬ّؿ ؾاٌحًؿ جماهی اهاهاو هؿایث جا قول ٬یاهث  ، پیاهبكپیٍیى٘ب٫ هك ؾو قوایث  -
ّة آلُهَؿی ;. ؾق قوایث اول آهؿه اوث: قا ؾق آو وِیث ـکك کًًؿ ّئمَّ

َ
ی َهٓى َیُکىُو ّهٓى أ َومَّ

ا٠َّحّهٓن ّاَلی َیٓىّم آلّ٭َیاَهّة. َٙ ُه ّب َهَك اللَّ
َ
ّفیَى أ ٓهَلی ٠ََلٓیّه ;همچًیى ؾق قوایث ؾوم آهؿه اوث:  :الَّ

َ
٨َؤ

ُه ّبَیّؿّه. ُّٙ اَلُم َیُؽ ّة آلُهَؿاّة ّهٓى َب١ّٓؿّه َقُشاًل َقُشاًل َو ٠َّليٌّ ٠ََلٓیّه الىَّ ّئمَّ
َ
ٓوَماَء آْل

َ
لفا آيچه  :أ

جا قول ٬یاهث  ٬كاق اوث جىاو يحیصه گك٨ث ایى اوث که هكکهی٭یًی هی ِىقت ١ٙ٬ی و به
ؾ، بایؿ گكؾا٘ا٠حٍاو بك هكؾم واشب  و باٌؿ ٠ًىاو اهام و پیٍىایی ال پیٍىایاو هؿایث به

هىشىؾ باٌؿ. ظال اگك شًاب ٌهبالیاو همايًؿ ب١ٕی  ياهً ؾق وِیث هکحىب پیاهبك
 هعمؿ ِاؾ٪ ِؿقٌهیؿ ویؿ هعمؿ و  هعمؿ با٬ك ِؿقویؿ ال ٠لما هايًؿ ٌهیؿ 

بایؿ بؿايؿ که ياهٍاو بایؿ ؾق وِیث  ،اهاهث و ؼال٨ث ههؿییى قا ٬بىل ؾاٌحه باٌؿ
اها اکًىو که کمك به هؽال٩ث با ههؿییى بىحه اوث ال > ـکك ٌؿه باٌؿ هکحىب پیاهبك

که  واقؾ ٌؿه اوث بیث اهلٌؽّیحی ؾق قوایات  ٠ًىاو بهکًین که یمايی او وئال هی
ایى ی١ًی ِاظب پكچن يیم بایؿ اهام و پیٍىای هؿایث باٌؿ جا  >پكچمً پكچن هؿایث اوث

 ؾقباقۀ همچًیى ٘ب٫ قوایث اهام با٬ك >بحىاو گ٩ث پكچمً پكچن هؿایث اوث
ٌؿو ايىاو اوث  که هؽال٩ث با او هىاوی با شهًمی یمايی، او ٌؽّیث ه١ّىهی اوث

ه ؼّىِیات ؼل٩ای الهی اوث. ؾق يحیصه ٘ب٫ ؾايًؿ که ایى ال شملو ٌی١یاو ؼىب هی
هىشىؾ باٌؿ و  ؾق وِیث هکحىب پیاهبك ایى ؾو قوایث ظحمًا بایؿ يام هباقک یمايی

اگك هىشىؾ يباٌؿ ظصحی ؾق ؾوث هكؾم اوث که به یمايی يپیىيؿيؿ و ال او ا٘ا٠ث يکًًؿ و 
. ؾق يحیصه اگك يؿايًؿ اهام هاؾی و هؿایث ،اهام ِاؾ٪ و اهام با٬ك  کالم او قا بك ؼال٦

ؾوالؾه ي٩كيؿ و يام ؾیگكی  ٨٭ٗ پیاهبك یالیاو بؽىاهؿ اِكاق کًؿ که اوِیاشًاب ٌهب
٬ائن قا  ۀجًها بایؿ قوایات هح١ؿؾ ههؿییى و ـقی ؾق وِیث هکحىب پیاهبك واقؾ يٍؿه اوث، يه

بلکه ياچاق بایؿ ٌؽّیث یمايی و پكچن هؿایحً قا يیم  ،ال ٬اهىن قوایات ٌی١ه ظف٦ کًؿ
های قوایات ههؿوی، ؼیالً قا قاظث کكؾه و شای ظل گكه ظف٦ کًؿ و با ایى کاق به

 کًؿ.هىئله قا پاک هی ِىقت



 43  ................................................ و قول يگاقي آو اهبكیهکحىب و آٌکاق پ ثیوِ ىیآؼك 

 

پیاهبك که  یگىیؿ هى ال اواهی اوِیاؾق قوایث ؾوم چًیى آهؿه اوث که ولماو هی -
اها  >امقا ؼلٗ کكؾه اوِیا ۀیاؾم هايؿه اوث و يام ب٭ی اهال ٌؿ جًها ؾو يام هعمؿ و ٠لی به

ُهٓن ٤َٓیَك َقُشَلٓیّى ٠َّليٍّ َو ; :جىِی٧ ههؿی و ٠ؿالحً ؾق یاؾم هايؿه اوث ًٓ ٛٓ ّه ٓظ٩َ
َ
ُذنَّ َلٓن أ

ي َوّم١ٓ هعمؿ يِّ
َ
اَلُم، ٤َٓیَك أ ّة ٠ََلٓیّهُن الىَّ ّئمَّ

َ
ٓوَماّء آْل

َ
َحَبَه اآلَٓؼُكوَو ّهٓى أ ٌٓ ٩ََة آلَمٓهّؿيِّ ، ُذنَّ ا ِّ ُث 

ٓلمًا َو َشٓىقاً  ُٜ َْ ٠َٓؿاًل َکَما ُهّلَئٓث  ٓق
َ
 ّبّه آْل

ُ َ
َه َیٓمأل وَّ اللَّ

َ
با جىشه به ایى يکحه  .:َو ٠َٓؿَلُه َو ٠ََمَلُه َو أ

اٌاقه کكؾه اوث. ایى ؾق ظالی  وِیحً به ههؿی و اوِا٨ً ؾق ٨همین که پیاهبكهی
ال اهاهث و   ،بىحهوك ِىقت  ههؿی يیاهؿه و ِك٨ًا به اوث که ؾق ایى ؾو قوایث ياهی ال

ٌؿه اوث. ؾق يحیصه ايىاو ٠ا٬ل و  ِعبث و یالؾه ٨كليؿي شايٍیًی اهام ٠لی
ؿؾؾق ایى ؾو قوایث  ٌىؾ که اهام ٠لیه٧ًّ هحىشه هی  یبیاو جمام اوِیا ؾِق

يبىؾيؿ و ِك٨ًا بكای اظحصاز به اهاهحً ؾق ه٭ابل ٘لعه، ایى يکحه قا هحفکك  پیاهبك
ٌىيؿ که پیاهبك به ایٍاو وِیث کكؾه اوث و ابىـق و ه٭ؿاؾ و ولماو بك آو ٌاهؿ هی

 بىؾيؿ.

 ٗا ضة ٍفات؟ پٌجطٌثِدر  ًگارش ٍص٘ت پ٘اهثز
ایى ، يىٌحه ٌؿه پًصًٍبهؾق قول  و اها پاوػ ایى ٌبهه که وِیث هکحىب پیاهبك -

يؿاقؾ و اؾ٠ای آ٬ای  پًصًٍبهوشه ِكاظحی ؾق کحابث قول  هیچ اوث که ایى ؾو قوایث به
. با جىشه به ِعیط يیىثقوایث اوث  ای جّكیّط ٌهبالیاو هبًی بك ایًکه چًیى يکحه

جًها هحّى  جىٔیعات ٬بلی که ٠كْ کكؾم، بكای ؼىايًؿه قوٌى ٌؿ که ایى ؾو قوایث يه
آو  ٬ّؿ بیاو شمئیاّت  بلکه ال اوان، اهیكالمئهًیى ٠لی ،ث يیىحًؿوِی ۀٌؿاهال

وا١٬ه و هکحىب قا يؿاقيؿ. ال شمله ایى شمئیات، لهاو کحابّث ایى وِیث اوث> آیا بال٨اِله 
ؾق قول و لهاو ؾیگكی هع٭٫  ؾوم و ؾیگك اِعاب اج٩ا٪ ا٨حاؾه یا ایًکه ۀپه ال ؼكوز ؼلی٩

ؿؾ ٌؿه اوث؟ اهام ٠لی ایى يکحه به هؽا٘بً يبىؾه اوث که ایى وِیث  بیاو ؾِق
مًؿ و ههن  ٠لی ؾ٬ی٭ًا ؾق چه وا٠ث و قولی هع٭٫ ٌؿه اوث. آيچه بكای اهام اقٌل

 >په ال آو هاشكا، بؿوو بیاو وِیث ؼىیً ال ؾيیا يك٨حًؿ ایى اوث که پیاهبك ،بىؾه
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کًؿ هیو ٨كليؿايً وِیث کكؾيؿ. کلماجی که يىیىًؿه گماو  بلکه به اهام ٠لی
 بىؾو وِیث په ال ؼكوز اِعاب ؾاقؾ ال ٬كاق لیك اوث: ِكاظث ؾق ٨ىقی
ّه ; :ؾق قوایث اول ٓؼَبَكّيي ]ّبَفّلَٯ َقُوىُل اللَّ

َ
ا َؼَكٓشُحٓن أ ُکٓن َلمَّ ٓو  ٨َّبيَّ

َ
َقاَؾ أ

َ
ّفي أ َو[ ّبالَّ
ٓؿ ٠َّلَن ّهَى 

َ
َه ٠َمَّ َو َشلَّ ٬ وَّ اللَّ

َ
ٓؼَبَكُه َشٓبَكاّئیُل أ

َ
ُة ٨َؤ َهَؿ ٠ََلٓیَها آل١َاهَّ ٍٓ ٓو َی

َ
ّة َیٓکُحَب ٨ّیَها َو أ هَّ

ُ
 آْل

ٓو یَ 
َ
َقاَؾ أ

َ
ٓهَلی ٠ََليَّ َها أ

َ
ّعی٩ٍَة ٨َؤ َّ َة ُذنَّ َؾ٠َا ّب

َ
ؾق ایى قوایث  .:ٓکُحَب ٨ّي آلَکّح٧ّ ااّلٓؼّحاَل٦َ َو آل٩ُٓك٬

كا به آيچه اقاؾه ال کًاق پیاهبك ق٨حیؿ، پیاهبك هگىیؿ و٬حی ٌما به ٘لعه هی اهام ٠لی
 کكؾ. اهالآيچه ٬ّؿ ؾاٌث بًىیىؿ بك هى  وکكؾه بىؾ ؼبك ؾاؾ... وپه ٘لب ِعی٩ه کكؾ 

وِیث  یاهال یٍاو بىؾه اوث، ٤یك ال ؼىؾّ به آيچه ٬ّؿ کحابث اؼبكؾاؾو قوىل ؼؿا 
به  و ؾیگك په ال ؼكوز اِعاب، پیاهبكاوث. به بیا و يىٌحى جىوٗ اهام ٠لی

 که اها ِكاظث يؿاقؾ >چیمی ٬ّؿ وِیث ؾاٌث چه ؾقباقۀکه ؼبك ؾاؾه  اهام ٠لی
يیم، ...: ةذن ؾ٠ا بّعی٩;. ٠باقت ه باٌؿکكؾ وِیث قا اهال په ال ؼكوز اِعاب،

ث و جكجیب بك آو ؾاللث ؾاقؾ جًها ب١ؿیْ  :ذْن ;بلکه آيچه کلمه  >يؿاقؾ یثِكاظث ؾق ٨ىق 
: ٦;با : ذْن ;ٌىین که ج٩اوت کلمه کىجاهی به کحب يعىی هحىشه هی ۀاوث. جًها با هكاش١

اگك چه ج١٭یب ؾق هك اهكی  بىؾو ؾاقؾ هن وك ؾاللث بك ج١٭یب و پٍّث : ٦;ؾق ایى اوث که 
بك جكجیب اها با جكاؼی و  ؾاقؾ ؾاللث: ذْن ;ٌىؾ، و ظىب آو ٌیء ؾق يٝك گك٨حه هی به

جًها ِكاظث ؾق  يه...: ةذْن ؾ٠ا بّعی٩; ۀؾق شمل کالم اهام ٠لی بًابكایى 1ههلث.
په > ؾاقؾبلکه ؾاللث بك ٨اِله و ههلث ؾق ؼبك ٬بل و ایى ؼبك  ،بىؾو اهك يؿاقؾ ٨ىقی

بلکه آيچه ١ٙ٬ی اوث جًها  >بىؾو ؾاقؾ ِكاظث ؾق ٨ىقی: ذْن ;جىاو اؾ٠ا کكؾ که کلمه يمی
. اگك با کمی ؾ٬ث و ه٩ًّايه به ٠باقت بًگكین ؼىاهین یا٨ث که اهام ث اوثجكجیب و ب١ؿیْ 

ایى ج٩ىیك و :. ذْن ؾ٠ا بّعی٩ه...;٨كهىؾيؿ ...: ة٨ؿ٠ا بّعی٩;شای  ٠مؿًا به ٠لی
ام ؾايین اهٌىؾ که هیال آيصایی ج٭ىیث هی هىثجىٔیط که هىا٫٨ با ٬ىا٠ؿ يعىی يیم 
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ؿؾ ٠لی  >وِیث په ال ؼكوز اِعاب يبىؾيؿ یبیاو وا٠ث و لهاو ؾ٬ی٫ اهال ؾِق
يؿاقؾ و ٨ك٬ی  ای بكای اوحؿالل اهام بك اهاهث و وِایح٨ًایؿه ،وا٠ث ؾ٬ی٫ آو لیكا

ایى کاق قا ايصام ؾاؾه باٌؿ یا ؾق ٌب و٨اجً. اگك  پًصًٍبهؾق قول  کًؿ که پیاهبكيمی
چىو کىايی  >یى وِیث اگك با جؤؼیك هع٭٫ ٌىؾ بهحك اوثؾايؿ که اچه ايىاو ٠ا٬ل هی

 اجهام هفیاو قا بك پیاهبك هٙكض کكؾه بىؾيؿ جا ال اوان کالم پیاهبك قا ال ا٠حباق وا٬ٗ کًًؿ.
اَلُم ; :اها قوایث ؾوم اَل ـ  َوٓلَماَو َیُ٭ىُل َوّم١ُٓث ٠َّلْیًا ٠ََلٓیّه الىَّ

َ
ُشُل َها ٬ ّلَٯ الكَّ ـَ اَل 

َ
َب١َٓؿ َها ٬

َٟ آلَکّح٧َ  ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه َو َؾ٨َ ی اللَّ لَّ َِ ّه  َب َقُوىُل اللَّ ّٕ ّفي َکاَو ـ َو ٤َ ّه ٠َّى الَّ ُل َقُوىَل اللَّ
َ
اَل َيٓىؤ

َ
: أ

ی اّ  اّو ٨ََىَکثُّ َظحَّ ًَ َظِؿ َو َلٓن َیٓؽَحّل٧ٓ آذ
َ
لَّ أ ّٕ ا َلٓى َکَحَبُه َلٓن َی ٓو َیٓکُحَب ٨ّي آلَکّح٧ّ ّهمَّ

َ
َقاَؾ أ

َ
اَم أ

َ
ا ٬ ـَ

يَ 
َ
ا َيُ٭ىُم أ ًَ َهٓب ـَ اَلُم َو  َمُة َو آلَعَىُى َو آلُعَىٓیُى ٠ََلٓیّهُن الىَّ ّ٘ ا َو َهٓى ٨ّي آلَبٓیّث َو َبّ٭َي ٠َّليٌّ َو ٨َا

اَلُم: آشّلُىىا ا ٠َّليٌّ ٠ََلٓیّه الىَّ ًَ اَل َل
َ
قٍّ َو آلّمٓ٭َؿاُؾ، ٬ ـَ ُبى

َ
اّظّبي أ ؾق ایى قوایث يیم جًها یک  .:َِ

اوث و بكؼال٦ اؾ٠ای آ٬ای ٌهبالیاو هیچ ِكاظحی ؾق کاق يیىث.  هىشب ٌبههباقت ٠
بىؾو ایى  ای به ٨ىقیيیم ؾاللث بك جكجیب و ب١ؿْیث ؾاقؾ و هیچ اٌاقه: ب١ؿ ها ٬ال...;٠باقت 

بلکه ال  ،بىؾو لهاو يؿاقؾ جًها ؾاللحی بك ٨ىقی ؾوم يؿاقؾ. يه ۀاهك ب١ؿ ال کالم ؼلی٩
> وثبه هاشكا پیٍیى،جی ؾق کالم گىیًؿه ِك٨ًا ؾق شهث اقجباٖ کالم چًیى ٠باقا اوان 

هٙلبی ًٌیؿم که ایى هٙلب ؾق اقجباٖ با  ؼىاهؿ بگىیؿ ال اهام ٠لیی١ًی ولماو هی
ٌىؾ و چًیى اقجبا٘ی ؾق کلمات قولهكه لیاؾ اوح٩اؾه هی آو هاشكای کفایی اوث. ایى

ؿؾگىیًؿه  ؾق اقجباٖ با آو هاشكا و وا١٬ه اوث. ایى اوث که هؽا٘ب ب٩همؿ کالهً  ؾِق
ٌىؾ. ؾ٬ث ؾق بكایماو قوٌى هی ؤىض به يکحه ایىاگك ؾق ٠باقت قوایث يیم ؾ٬ث کًین 

گىیؿ که اهام وث. ؾق اؾاهه، ولماو هیيیم هئیؿ ایى جىٔیط و ج٩ىیك ها ٠باقات ب١ؿی
.. آيچه ٬ّؿ ؾاٌث وِیث کًؿ. ؾقباقۀبه هى گ٩ث که آیا ال پیاهبك وئال يکًین  ٠لی

که که ؾق ؼايه بىؾ ؼاقز ٌؿ... . ٘ب٫ اؾ٠ای آ٬ای په هى واکث هايؿم جا ایًکه هك 
گىيه جّىق ٌىؾ: ابحؿا پیاهبك ٘لب ِعی٩ه کكؾ جا وِیث  ٌهبالیاو، ایى ٠باقات بایؿ ایى

حی به لباو قايؿ. وپه پیاهبك ؼٍمگیى و ياقاظث ٌؿ و  ۀکًؿ. وپه ؼلی٩ ؾوم کالم ٌل
ؾوحىق اؼكاز همه قا ؾاؾ. وپه و ٬بل ال ایًکه ؾیگكاو کالم پیاهبك قا ا٘ا٠ث کًًؿ و ال 
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يکًین که ٬ّؿ  وئال ال پیاهبك آیا به ولماو گ٩ث ؼايه ؼاقز ٌىيؿ، اهام ٠لی
ؼاقز ٌؿيؿ  جؿقیس بهچیمی بًىیىؿ؟ وپه ولماو وکىت کكؾ. وپه هكؾم  ؾاٌث چه

 . جا...
ث ؼلی٩ آیا ٠ا٬اليه و هًٙ٭ی اوث که ٌؿو قوىل  ؾوم و ٤ٕبًاک ۀپه ال کالم ٌل

ؾق آو ووٗ و بال٨اِله ٬ّؿ  اهام ٠لی ـؾهؿجا شایی که ؾوحىق اؼكاز هیـ  ؼؿا
ؾاٌحه باٌؿ جا ال هكاّؾ قوىل ؼؿا بپكوؿ و جاله کىايی هرل ولماو قا يیم ؾ٠ىت کًؿ که 

هكؾم ؾوحىق اؼكاز پیاهبك قا ياؾیؿه بگیكيؿ؟ ایى ؾق ظالی اوث که ٘ب٫ ایى قوایث هًىل 
كام ؾق ايّا٦ و اؼال٪ و اظح ه بكای هىالیماو اهام ٠لیؼاقز يٍؿيؿ. اگك جًها یک ـق 

ٌؿو  هن همكاه با ياقاظحی و ٤ٕبًاک يٝك بگیكین ؼىاهین گ٩ث ی٭یًًا اهام ٠لی
ؿؾياقاظث و ٠ّبايی ٌؿيؿ و هكگم ؾق آو بعبىظه و ياقاظحی پیاهبك  پیاهبك -بك يمی ؾِق

ٌؿین که بال٨اِله په ال آیًؿ که ال پیاهبك وئال کًًؿ. ظحی اگك ها هن بىؾین هحىشه هی
کًًؿ، ِالض يیىث ال پیاهبك یاؾ هی پًصًٍبهکه ال آو به هّیبث قول آو هاشكای ؾقؾياک 

ايؿ چه ٨کكی کكؾه اهام ٠لی ؾقباقۀؾاين آ٬ای ٌهبالیاو و اهرال او وئال کًین. يمی
ال ولماو ؼىاوث جا بمايؿ و ال پیاهبك وئال  گىیًؿ اهام ٠لیی٭یى هی و ٬ٟٙ ٘ىق بهکه 

 کًًؿ.
قوایث ٌیػ ٘ىوی ِكاظث ؾق که ایى يکحه يیم بایؿ ؾق يٝك گك٨حه ٌىؾ  ،ؾق ٘ك٦ ؾیگك
اوث. آیا ٠ا٬اليه اوث که بكای  پیاهبك ۀٌؿ ٠یّى کلمات اهال يیمو  لهاو کحابث ؾاقؾ

هباقله با قوایحی که جًها هحّى قوایث وِیث اوث و همچًیى ؾق ـکك لهاو وِیث، ِكاظث 
ه هیچ ِكاظحی ؾق لهاو کحابث وِیث يؿاقؾ؟ هحمىک ٌىین کپیٍیى ؾاقؾ، به ؾو قوایث 

کًؿ؟ اللم اوث به او گىٌمؾ کًن که ایى قوي آ٬ای ٌهبالیاو چگىيه ٨کك و اوحؿالل هی
اوث. قوایث  بیث اهلجٍیٟ و قوایات  ۀبه پیکك  ای او ٔكبه ۀاوحؿالل و اشحهاؾ هحىهماي

بلکه  >ؾه باٌؿال شیب ؼىؾ بیكوو آوق  اظمؿالعىىٌیػ ٘ىوی قوایحی يیىث که ویؿ 
و  بیث اهلال ؾقیای ٠لىم  ئیویًه ي٭ل ٌؿه اوث و شم به اوث که ویًه بیث اهلکالم 
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ات ایٍاو اوث که بایؿ با اظحیاٖ  چه بكوؿ به ایًکه بكای  >وؽى گ٩ث اي هؾقباق و٩اٌق
 .پًاه بكؾکكؾيً به هك قوي ٤لٙی  وا٬ٗ

ؾق هباظرات  ها آوايؿ، به ٠م٫ ؼیايث با ایى قوٌی که اهرال يىیىًؿه ؾق پیً گك٨حه
بكین> قوایث ٌیػ ٘ىوی قا که ِكاظث ؾق لهاو هی٠لمی و ک٧ٍ ظ٭ای٫ ههؿوی پی 

گیكؾ و با هماق ؾلیل ؾاقؾ ياؾیؿه هی کحابث و همچًیى ِكاظث ؾق اِّل کلمات پیاهبك
ؿؾ٤لٗ  ِكاظث  هِكیط، ب اها با اوحًاؾ به ؾو قوایث هبهن و ٤یك >هؽال٩ث با آو اوث ؾِق

 هع٭٫ و جًها به يام ؾوالؾه اهام ذبث ٌؿه اوث. پًصًٍبهگىیؿ که وِیث ؾق قول هی

 ع٘اىکارگ٘زٕ ٍص٘ت در ضٌاخت هذ چگًَگٖ تِ

 يىیىؿ:شایگاه وِیث ؾق ًٌاؼث هؿ٠یاو هی ؾقباقۀيىیىًؿه 

-های ـکك ٌؿه ؾق ٬ىمث ٬بل به ؾوث آوقؾین وِیحی ؾاقای ا٠حباق هیبا جىشه به قوایث;

 باٌؿ که:

 ال٧ٔ ٬ٟٙ به وِیث و ٠ؿم ش١ل آو ؾاٌحه باٌین.

بٔ ؾق هیاو هكؾم و ظؿا٬ل ؼىاَ و ٠الماو ؾیًی ٌهكت ؾاٌحه باٌؿ و ٠مىم ٌهكويؿاو 
 بؿايًؿ که به ٨الو ٨كؾ وِیث ٌؿه اوث...

 >ای قا بیاوقؾ و اؾ٠ا کًؿ که هماو وِیث هکحىب اوثٌؿهجىايؿ وِیث يىٌحهؾٔ هؿ٠ی يمی
ؾاٌحى وِیث  ؾاؾيی يیىث و جًها قاه ؾق اؼحیاق ؾاٌحى هؿ٠ی همكاه ث هکحىب اقائهچكا که وِی
 :.آٌکاق اوث

هكیماؾ به آ٬ای ٌهبالیاو بگىین که کلمات ِعیعی به اکًىو اللم اوث یک ؾوث
وگكيه او کصا  >ؾ٠ىت یمايی آهىؼحه اوث الؾاين ایى ه١اق٦ قا اگك چه هی >لباو قايؿه اوث

کًن که ایى کلمات ِعیط ؾ٬ی٭ًا وِیث ؾق اهاهث کصا؟ اها ٠كْ هی و ه١ك٨ث به شایگاه
ؾق قاوحای جؤییؿ ؾ٠ىت یمايی اوث يه هؽال٩ث با ؾ٠ىت هباقک. ٌما ؾق بًؿ ال٧ ا٠حكا٦ 

هگك ؾو  ،ایؿاقائه يؿاؾه ای اها ؼىؾجاو هیچ وِیث ١ٙ٬ی >ؾاقیؿ که وِیث بایؿ ١ٙ٬ی باٌؿ
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ی ال ِؿوق وِیث ِىقت ي٭ل به  ـکك ب١ٕی ال هٕاهیًً به و قوایث که ِك٨ًا گماٌق
که جىوٗ ٌیػ  ؾ٬ی٭ًا قوایث وِیث ٌب و٨ات پیاهبك ،هٕمىو بىؾه اوث. ؾق کًاق ایى

یمايیىو چىو هع٩ى٦ به ٬كائى ١ٙ٬ی اوث که  >الّؿوق اوث ٌىؾ ١ٙ٬ی٘ىوی ي٭ل هی
 .ايؿباقها آو قا هحفکك ٌؿه

یا الا٬ل ج١ؿاؾی ال ؼىاَ ال وِیث  اگك هًٝىق ٌما ایى اوث که هكؾم ؾق بًؿ ب يیم
گاه باًٌؿ ایى هن  وِیث ٌیػ ٘ىوی ِاؾ٪ اوث. به  ؾقباقۀِعیعی اوث که  وؽىآ

ایى ه١ًا که ایى قوایث قا ٌیػ ٘ىوی که ؼىؾ ال ٠لما و ؼىاَ ٌی١یاو اوث به ٘كی٫ 
بلکه ٜاهك  >پًهاو و هؽ٩ی يیىث ،ؼاِه ی١ًی ال ٌی١یاو ي٭ل کكؾه اوث. په ایى قوایث

وشىؾ  ب ه١حبك ٌی١یاوايیم ؾق کح کًىوآٌکاق اوث که ال ٘كی٫ ٌی١یاو ي٭ل ٌؿه و ا و 
به چه کىايی وِیث کكؾه اوث با هكاش١ه  پیاهبكکه بؽىاهؿ هٙلٟ ٌىؾ  ؾاقؾ. هكکه

گاهی یابؿبه ایى وِیث هی ها. ایى قا ال ایى شهث گ٩حن که بؿايیؿ ظحی بچه ،جىايؿ آ
ه١ًای وِیحی اوث که پًهاو و هؽ٩ی يباٌؿ و بلکه  هوِیث ٜاهكه و آٌکاق ؾق قوایات ب

ِىقت ایى وِیث  ٌهىؾی بك آو وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که به ِؿوقي ٌهاؾت ؾهًؿ. ؾق ایى
ها هن اگك هكؾم ٌهك و ظحی بچه ۀایى ؼاِیث و ویژگی قا ؼىاهؿ ؾاٌث که اگك هم

گاهی یابًؿ هی البؽىاهًؿ  ایى اهك ياهمکى  جىايًؿ و قاهی وشىؾ ؾاقؾ ووِی اهام ٬بل آ
ؾق قوایات هؽحل٧ به ایى ه١ًا يیىث که : آٌکاق :ٜاهكه; ۀلفا ج١بیك و ج٩ىیك کلم يیىث.
گاهی ؾاٌحه باًٌؿهكؾم ٌهك و ظحی بچه ۀهم ٔكوقجاً   >ها يىبث به وِیث اهام ٬بل آ

که ایى هىئله ؾق کالم ؼىؾجاو يیم آهؿه اوث و ا٠حكا٦ کكؾیؿ که ب١ؿ ال  هماو ٘ىق
-گ٩ث که اهاهث به هى هی ، هعمؿ ظ٩ًیه به اهام وصاؾظىیى ٌهاؾت اهام

ه١ًای  وِیث ٜاهك و آٌکاق به . په٩ِٕ20ٔعه  پؿقت وِیحی يکكؾه اوث لیكاقوؿ 
جىايؿ هكکه قا که ؼىاهاو ا٘الٞ وشىؾ هؿقک و ٌهىؾی اوث که ؾق و٬ث اظحیاشً هی

گاه کًؿ. ٘ب٫ همیى اهك، وِیث ٌیػ ٘ىوی یک وِی ث آٌکاق و ٜاهك بك وِیث باٌؿ آ
 >باٌؿ اظمؿالعىىگىيه يیىث که اؾ٠ایی بؿوو ؾلیل ال ٘ك٦ ویؿ  ی١ًی ایى >اوث

اها  ،وِیث کكؾه اوثبه هى و یالؾه ههؿی ال ٨كليؿاين  گىيه يیىث که بگىیؿ پیاهبك ایى
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هیچ ؾلیل ه١حبكی بك چًیى وِیحی وشىؾ يؿاٌحه باٌؿ. وشىؾ ایى قوایث ؾق کحاب ه١حبك 
ی با  الّؿوق بىؾيً اذبات ٌىؾ و هٕمىيً که ١ٙ٬ی هؽّىًِا لهايیٌی١یاو  ج١أق
بىؾو ایى وِیث اوث و  و آٌکاق يؿاٌحه باٌؿ ؾلیل بك ٜاهك بیث اهلقوایات 

به وِیث  به ههؿییى وِیث کكؾه اوث. جًها یک ٨ك٪ بیى اظحصاز ائمه پیاهبك
با  يؿ و آو ایًکه ائمههابا٬ی هی اهام ٬بل و اظحصاز ههؿی اول به وِیث پیاهبك

ؾق يحیصه هكؾم بكای ًٌاؼث ایًکه هراًل چه کىی ٠لی  >لهايی يؿاٌحًؿ ۀاهام ٬بل ٨اِل
؟ اها ؼیكجًها هىئله ایى بىؾ که آیا ٠لی، وِی اوث یا  >٘الب اوث هٍکل يؿاٌحًؿبى ابی

ث که هٍکل ؾق ایى او آیًؿی که په ال ٨حكت هییايبیا ۀؾق اظحصاز ههؿی اول و بلکه هم
-هراًل آیا هعمؿ بى ٠بؿالله هماو هعمؿی اوث که ؾق جىقات و ايصیل به او وِیث کكؾه

؟ ایى ؼیكاهكولی اوث یا  اظمؿالعىىهماو ویؿ  ايؿ؟ آیا اظمؿ ؾق وِیث پیاهبك
شایگاه وِیث ؾق ًٌاؼث هؿ٠یاو اوث که آ٬ای  ؾقباقۀهماو هعىق اِلی و اواوی 

هؿ٠یاو جًها به شایگاه  ؾق ؼّىَ ىائله ۀٌهبالیاو به آو يپكؾاؼحه اوث و با ؼلٗ هم
 گايه اٌاقه کكؾه اوث.ؾوالؾه ۀوِیث ؾق ًٌاؼث ائم

ؾق بًؿ ؾ يیم اگك هًٝىق يىیىًؿه ال وِیث هکحىب هماو وِیث هؽحىم آومايی باٌؿ 
بكای اذبات  ایى اوث په چكا ٬باًل گ٩حه اوث که اهام لهاو اها وئال >ؾقوث اوث

که آ٬ای ٌهبالیاو  وأط اوثٔ؟ 24کًؿ ٩ِٕعه ظ٭ايیحً ال ایى وِیث اوح٩اؾه هی
یکی  ؾايؿ که وِیث پیاهبكواقؾ ٌؿه اوث هی بیث اهل٘ب٫ قوایات لیاؾی که ال 

چه وِیحی اوث و چگىيه ؾايؿ ایى وِیث اها يمی >ههؿی هى٠ىؾ اوث های ه١ك٨یال قاه
ؾچاق وكؾقگمی و  ىائلبه ؾقؾ اذبات اهك ههؿی هى٠ىؾ ؼىاهؿ ؼىقؾ. ؾق يحیصه ؾق ب١ٕی ه

 ٌىؾ.بیايات هح١اْق هی

 گىیؿ:همچًیى ؾق بًؿهای ؾیگك هی

جىاو اؾ٠ای بیً ال وث به همیى ؾلیل يمیکحىب هًعّك ؾق يام ؾوالؾه اهام اؤ وِیث ه;
 ياهیؿ که بًابك هّلعحی ؾق وِیث هکحىب ـکك يگكؾیؿه اوث.آو يمىؾ و ؼىؾ قا اهاهی 
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 :.لٔ يبایؿ هحى وِیث با هبايی ٌی١ه و ؾیگك قوایات ؾق ج١اْق باٌؿ

که گ٩حیؿ هًعّك ؾق ؾوالؾه اهام اوث کاهاًل ٤لٗ و ياؾقوث اوث و ٬باًل ٌكظً ایى
یث ـکك يٍؿه بك هّالعی يام ؾق وِ جىاو اؾ٠ا کكؾ که بًااها ایًکه گ٩حیؿ يمی >گفٌث

بك  اظمؿالعىىبیًین ویؿ باٌؿ ایى ظك٦ کاهاًل ؾقوث و هًٙ٭ی اوث. لفا هی
ايؿ که ؾق وِیث هکحىب هؿ٠یاو، به اون و شایگاهی اوحًاؾ و اظحصاز کكؾه ۀؼال٦ هم

های اِلی ج٩اوت بیى هؿ٠ی ِاؾ٪ و کاـب ذبث و ٔبٗ اوث. یکی ال قاه پیاهبك
اها  ،الله و اؾ٠ایی ؾاقؾ ٠لی بهاء آیؿ به يام ظىیىىی هیی١ًی هراًل ک >ؾ٬ی٭ًا همیى اوث

ایى اون و شایگاه ال اوان ؾق ٬اهىن وِیث و قوایات ٌی١ه وشىؾ يؿاقؾ. و٬حی هعمؿ بى 
هىوی و ٠یىی  ۀٌؿ ؾاؾه ٌىؾ و هؿ٠ی اوث که هماو پیاهبك و٠ؿه٠بؿالله هب١ىخ هی

 ایى اون و شایگاه بٍاقتبه  په اللم اوث ال اوان اذبات کًؿ که آو پیاهبكاو ،اوث
 اظمؿالعىىاِلی ظ٭ايیث ویؿ  ۀؾاؾيؿ و بؿاو وِیث کكؾيؿ. ایى هماو ٌاؼّ

اؾ٠ا کكؾه  قا کًؿ. او اون و شایگاهیهؿ٠یاو ؾقو٤یى شؿا هی ۀاوث که ایٍاو قا ال هم
اوث که ؾق وِیث پیاهبك بؿاو اٌاقه و بٍاقت ؾاؾه ٌؿه و کىی ٬بل ال ایٍاو به آو 

 اوحؿالل يکكؾه بىؾ.

ی با هبايی ٌی١ه يؿاقؾ: ل;همچًیى ٘ب٫ بًؿ  بلکه > قوایث ٌیػ ٘ىوی هیچ ج١أق
واقؾ  ٬ائن ۀهٕمىو ایى وِیث با قوایات لیاؾی که ؾق ٌؤو و هًملث ههؿییى و ـقی

 ث هماهًگی ؾاقؾ.ٌؿه او

 يىیىؿ:هی 59ؾق ٩ِعه 

جىاو وِیث آٌکاق قا با و٩ك ٕهىا٨كت به هعل ليؿگی اهام يمی ؾق لهاو ٤یبث اهام;
 ها آوو هّاؾق ظؿیری ه١حبك  ال ایى قو اللم اوث که ال ٘كی٫ کالم ائمه >٬بلٔ به ؾوث آوقؾ

های ؾه و بكای ًٌاوایی گماقيشى يمایین که ایى اهك ؾق جىاو ا٨كاؾ ٠اؾی شاه١ه يبىوقا شىث
جاقیؽی ه١حبك و اظاؾید ِعیط و وِیث هٍهىق بایؿ به ٠لمای ؾیى و اهل ظؿید هكاش١ه يمایًؿ 
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جعلیل اؾ٠اهای یک هؿ٠ی بهكه گیكيؿ... ال ایى شهث ٠مىم هكؾم وٜی٩ه ؾاقيؿ  ؾقباقۀ ها آوو ال 
 .:جا با هكاش١ه به ٠الماو ظؿید و ٨٭ها هیاو ظ٫ و با٘ل ج٩اوت ٬ائل ٌىيؿ

يام ؾوالؾه اهام ذبث ٌؿه  جًها و جًها به ،ؾ که وِیثاگك آ٬ای ٌهبالیاو اِكاق ؾاق 
ث يؿاقین جا بؽىاهین بكای ٨هن وِیث و په ٠ماًل ؾق لهاو ٤یبث اظحیاشی به وِی ،اوث

جماهی ؾوالؾه ٩٬ل و  لیكاقوایات ؾق جعلیل اؾ٠اهای یک ٨كؾ به ٠لما و ٨٭ها هكاش١ه کًین. 
ؾوالؾه اهام با وِیث هکحىب پیاهبك و  ۀُههك ؾق وِیث هؽحىم گٍىؾه ٌؿه اوث و هم

بى العىى وِیث اهام ٬بل بك اهاهث ؼىؾ اظحصاز کكؾيؿ. آؼكیى ایٍاو اهام هعمؿ 
ايؿی وال پیً ٩٬ل ؼىیً قا گٍىؾه و با  و اوث که هماق ظٕكت ِاظب المهاو

هكؾم و ظصث بك همگاو ٌؿيؿ. ی٭یًًا آ٬ای ٌهبالیاو  ۀوِیث اهام ٬بل، اهام و ؼلی٩
جا به اکًىو ال وِیث ؼىیً بهكه يبكؾه باٌؿ. با جىشه به  ايحٝاق يؿاقيؿ که اهام لهاو
کؿام وِیث به ٠لما و ٨٭ها هكاش١ه کًًؿ؟ و اگك اؾ٠ای او ایى  ایى يکحه، هكؾم بكای ٨هن

ؾق لهاو ٜهىقي هیچ اظحیاشی به وِیث  ًٌاؼث اهام ههؿی ؾقباقۀاوث که 
يؿاقین به او ؼىاهین گ٩ث په قوایاجی که اٌاقه ؾاقيؿ ههؿی با وِیث قوىل  پیاهبك
هایی ال ایى قوایات قا وث؟ يمىيهکًؿ و وشه ًٌاوایی اووث به چه ه١ًااظحصاز هیؼؿا 

 ۀالی قوایات و اشحهاؾات هحىهماي ه٨کكايً ؾق الب٬باًل ـکك کكؾین. آ٬ای ٌهبالیاو و هن
بك اهك ههؿی هى٠ىؾ  ؾق ظ٭ی٭ث، وشه ؾاللث وِیث پیاهبكايؿ و ؼىؾٌاو وكؾقگن ٌؿه

 ؤىض ؼىؾي قا يٍاو به ها آوبه همیى ؾلیل أٙكاب ؾق کلمات و هبايی  >ؾايًؿقا يمی
که  ىحًؿؾايها هیهكؾم ظحی بچه ۀهم ؾق لهاو ائمه٬ائل اوث که ال ٘ك٨ی  ؾهؿ.هی

ٕاگك چه  يبىؾه اوثبه ٠لما و اهل ظؿید اظحیاشی وِی اهام ٬بل کیىث؟ و ٜاهكًا 
ای به جعیك ب١ٕی ال بمقگاو ٌی١ه ؾق جٍؽیُ اهاهث ؼىؾي ؾوباقه ؾق پاوق٬ی اٌاقه

گك ؾق لهاو ٤یبث، هكؾم قا ظىاله به ٠لما و ٨٭ها و ال ٘ك٦ ؾی >کًؿٔهی ب١ٕی ال ائمه
کًؿ و ال ٘ك٨ی ياؾاو ه١ك٨ی هی بیث اهلقا ؾق ٨هن کالم  ها آوؾهؿ و اهل ظؿید هی

جىاو به وِیث آٌکاقی ؾوث یا٨ث و ال ٘ك٨ی  ٬ائل اوث که ؾق لهاو ٤یبث اِاًل يمی
 ِیحً کًین.اواوًا اهاهی ؾق وِیث با٬ی يمايؿه اوث جا بؽىاهین ِعبث ال و
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اؾ٠ا  کًؿ که اگك کىی ؾق لهاو ٤یبث با اوحًاؾ به وِیث پیاهبكيىیىًؿه اٌاقه هی
به ایى ؾلیل که ها ال ٬بل به  >اوث، اؾ٠ایً اذبات يؽىاهؿ ٌؿ کًؿ که اهام ههؿی

گاهی ؾاقین ُّ هؿ٠ی هماو ههؿی  و ٌک ایى وِیث آ ها ؾق ایى اوث که آیا ایى ٌؽ
ؼىبی اٌاقه کكؾه اوث و  ۀگىین که به يکحهیؼّىَ ؾق ایى  ؟ؼیكٌؿه اوث یا وِیث

قا ال هؿ٠یاو ؾقو٤یى  اظمؿالعىىٌىؾ ویؿ ؾ٬ی٭ًا همیى اهك اوث که با٠د هی
ۀ ايؿی وال پیً به وِیث اظحصاز کكؾه و بكّگ ُهربح و هماق . اهام ههؿیؾهینجمییم 

، بؽىاهؿ با اظحصاز به وِیثؼىیً قا اوح٩اؾه کكؾه اوث و ه١ًایی يؿاقؾ که اهكوله کىی 
ای که وؽى ال ؾق پاوػ ٠ؿه اهام ههؿیه١ك٨ی کًؿ.  ؼىؾي قا اهام ههؿی

او اهام ظىى ٠ىکكی ؾقباقۀٌبهه   ایٍاو و اهاهث ایٍاو بىؾه اوث به وِیّث پؿٌق
 ٨كهایؿ:اظحصاز کكؾه و هی

َي ; ّٔ وَّ آلَما
َ
َهاّز آَباّئّه  ... َو أ ًٓ ی َو١ّیؿًا ٨َّ٭یؿًا ٠ََلی ّه َٕ ١ّٓل َو  َه ًَّ ١ّٓل ّبال ًَّ َظٓفَو ال

ا  ًَ ه  َو َهٓى   ُهَى َؼَل٩ُهُ   ُه َو ٠ّٓلُمُه َو َهٓى وِیح٨ّی ٬بلی جع٭ی٭ًا اهام گفٌحه و ; 1.: ... ُهَى َیُىؿُّ َهَىؿَّ
 ؿ ایٍاوبك هماو قوي پؿقاو بمقگىاقي و هايً [ی١ًی اهام ظىى ٠ىکكی]

شايٍیى و کىی که شای او قا پك  يیمو ٠ّلن او و  وِیثا اه> و١اؾجمًؿايه ال ؾيیا ق٨حه اوث
 ... .:کًؿ ؾق هیاو هاوث هی

قویؿو، به وِیّث پؿقي اهام ظىى  اهاهث په ال به بًابكایى اهام ههؿی
اظحصاز کكؾه و ال ٘كی٫ّ وِیث پؿقي ًٌاؼحه ٌؿه اوث، و ایى ی١ًی آو  ٠ىکكی

اظحصاز  و به وِیّث قوىل ؼؿا آیؿ هی٬ائمی که هٙاب٫ قوایات، ب١ؿ ال ؾوقاو ٤یبث 
ٌىؾ، ٌؽّی به شم اهام ًٌاؼحه هی کًؿ و ال ٘كی٫ّ وِیث قوىل ؼؿاهی

 اوث. ههؿی

                                                      
 .٤286یبث ٘ىوی، َ. 1
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ؾق ٠ّك ٜهىقي به  اهام ههؿیؿ گىیهیاها اٌحباه آ٬ای ٌهبالیاو ایى اوث که 
ٌىؾ جا ؼىؾي قا اذبات کًؿ. ال شمله ٠لن الهی هحىول هی٤یك ال وِیث اهىق ؾیگكی 

ؾق ظل شایگاه وِیث ؾق ًٌاؼث  اي ياجىايیيىیىًؿه ؾق ظل اوكاق لهاو ٜهىق و  ٠صم
ههؿی و ٬ائن ؾق لهاو ٜهىقي با٠د ٌؿه جا او ال وِیث بگفقؾ و به اهىق ؾیگكی هحىول 

ه هیٌ ٌىؾ اها ایى ؾلیل يمی ،کًؿىؾ. اگكچه ٠لن يیم ال شمله اهىقی اوث که ٬ائن ٠ٔك
شا بك ایى ٠٭یؿه که ال وِیث بگفقین. آيچه با٠د ٌؿه جا ـهى آياو به ٤لٗ قوؾ، ج١ّب بی

اولیى کىی ؼىاهؿ بىؾ که په ال ؾوقاو ٤یبث با هكؾم  اوث که ؼىّؾ اهام ههؿی
قا بكای هكؾم  اوگیكؾ و ایٍاو اوث که بایؿ ظ٭ايیحٍث هیٌىؾ و ال هكؾم بی١هىاشه هی

آیؿ جا په ال ؾوقاو ٤یبث و ومث هكؾم هی کىی که بهگىيه يیىث> آو اذبات کًؿ. ؼیك، ایى
ؾ٠ىت کًؿ هماو ههؿی اول ؾق وِیث و هماو  ومث اهام لهاو ظیكت، هكؾم قا به

اوث که ؾق قوایث یمايی گ٩حه ٌؿه اوث که او ٌما قا  همیى ؾلیلیمايی هى٠ىؾ اوث. به 
اوث  ومث اهام ههؿی کًًؿه به. ٠لث ایًکه یمايی ؾ٠ىتکًؿبه ِاظبحاو ؾ٠ىت هی

وث که ؾق کًؿ و يام اوهكؾم اظحصاز هیبا وِیث بك  ؾق ابحؿاهمیى يکحه اوث که او 
ث هگك ویؿ شا هايؿه اوث و هًىل کىی بك ایى يام اظحصاز يکكؾه او وِیث به

ٜهىّق ههؿی اول ٬بل ال ٜهىق اهام  ؾقباقۀاِلی و اواوی  ۀ. يکحاظمؿالعىى
 ۀجىاو ؾق همیى يکحه ؾايىث. لفا ؾق قوایات بىیاقی آهؿه اوث که ٌاؼّقا هی لهاو

اوث. هًٝىق ال ایى ٬ائن که با  اِلی ؾق ًٌاؼث و ه١ك٨ی ٬ائن، ٠هؿ و وِیث پیاهبك
ؾ هماو یمايی هى٠ىؾ و هماو ههؿی اول اوث. ال ایًصا ٌىًٌاؼحه هی وِیث پیاهبك

ٌىین که چكا ٘ب٫ ؾو قوایث کحاب ولین بى ٬یه، يام یمايی يیم هی يیمهحىشه ایى يکحه 
ـکك ٌؿه باٌؿ. په، اٌحباه آ٬ای ٌهبالیاو  اهام هؿایث ؾق وِیث پیاهبك ٠ًىاو بهبایؿ 

های الهی که په ال ًٌاؼث ظصثایى اوث که با يؿايىحّى شایگاه وِیث ؾق ه١ك٨ی و 
که په قا ی یآیًؿ، ال اوان، وِیث قا ظف٦ کكؾه و ًٌاؼث ايبیا و اوِیالهاو ٨حكت هی

ل٠ن او، هعمؿ بى ٠بؿالله بكای  کكؾه اوث. به ها آوآیًؿ هحى٧٬ بك ٠لن ال لهاو ٨حكت هی
ه کًؿ و اظحصاز به وِایای ايبیا گفٌحه به  یاذبات ؼىیً جًها بایؿ ٠لن ؼىؾي قا ٠ٔك
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-ؾاؾهؾايین آیا ایى هؿ٠ی هماو هعمؿ بى ٠بؿالله و٠ؿهچىو ها يمی >ؼىقؾؾقؾ ایٍاو يمی

 واقؾ ٌؿه اوث: ؾق ؼبكی ال اهام ِاؾ٪ ؼیكٖا ٌؿه اوث یٌؿه و وِیث

ی َؾ١ُ٨َىَها ّاَلی ; ُة ٨ّي ٠َاّلٍن َب١َٓؿ ٠َاّلٍن َظحَّ یَّ ِّ  همیٍه; ... :.1 هعمؿ... ٨ََلٓن َجَمّل آلَى
ُّ ؾايا و ٠اّلمی  ، ؾقگىيه بىؾه اوث که وِیث ایى یکی په ال ؾیگكی ٕظصث الهیٔ ٌؽ

 : .قوايؿيؿ بىؾه اوث جا ایًکه آو قا به هعمؿ

ؾیگكی که اللم اوث ال يىیىًؿه وئال کًین ایى اوث که هًٝىق او ال ٠لما و  ۀيکح
 اظمؿالعىىکىايی هىحًؿ که هكؾم بكای ٨هن اؾ٠ای یک هؿ٠ی هرل ویؿ  ٨٭ها چه
هكاش١ه کًًؿ؟ اگك هًٝىقي ٠لما و ٨٭هایی همچىو آ٬ای شىاؾی آهلی اوث  ها آوبایؿ به 

ِىجی ا٠حكا٦ ؾاٌحًؿ که ٠لمایی یک ٨ایل که بایؿ ٠كْ کًن ؼىؾ آ٬ای ٌهبالیاو ؾق 
چىو ا٘ال٠ی ال ایى  ،ؼىقيؿ ؾ٠ىت یمايی يمی ؾقباقۀهايًؿ ایٍاو به ؾقؾ وئال و شىاب 

ل چگىيه ال ٠لمایی که ه٥ٍىل اهىق ؼىیً هىحًؿ و ؼبكی ال اؼباق ؾ٠ىت يؿاقيؿ. ظا
هؿ٠یاو يؿاقيؿ وئال کًین؟ اگك هًٝىقي کىايی همچىو اوحاؾي آ٬ای ٘بىی اوث 

اها  ه،که گىیی ؼىؾي ال او ٌاکی بىؾه که چكا اوحاؾي با ایًکه باقها به او جفکك ؾاؾ
يه کىی که هًىل اؾ٠ای چگى ٖاؾ٠ای ویؿ ظىًی يؿاقؾ اظمؿالعىىکه  ههحىشه يٍؿ

جىايؿ بكای هی ٌىؾٌما هحىشه يمی ۀؾايؿ و با جفکك چًؿباق ؼىبی يمی ؾ٠ىت یمايی قا به
يٝك ؾاقؾ با اظحكام به ا هؿاگك آ٬ای ٌهبالیاو اهرال ؼىؾي ق  ٖهكؾم ج١ییى وكيىٌث کًؿ؟

ؾاقیؿ که هكؾم ؾق ًٌاؼث ؾ٠ىت  و ؼّىِیحی کًین که ٌما چه ویژگیاو ٠كْ هی
اها به  ،یمايی بایؿ به ٌما هكاش١ه کًًؿ؟ چكا به ٌما هكاش١ه کًًؿ و ظك٦ ٌما قا بپفیكيؿ

بىیاقی ال ٘الب ٨أل و قوظايیىو ٠المی که به ؾ٠ىت یمايی ایماو آوقؾيؿ هكاش١ه 
آیا ال ٌما  اوالم اوث؟ ۀٌؿيکًًؿ؟ ایى اوحؿالل ٌما ؾ٬ی٭ًا هبحًی بك کؿام اِل پفیك٨حه
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ل٠ن ٌما ٬ؿقت ٨هن قوایات و اؾ٠ای یک هؿ٠ی قا يؿاقيؿ ال ٌما  ج٭لیؿ کًًؿ؟ آیا هكؾم که به
جىاو اؾ٠ای ج٭لیؿ کكؾ؟ های الهی هیج٭لیؿ کًًؿ؟ آیا ؾق اهىق ا٠ح٭اؾی و ًٌاؼث ظصث

په هكؾهی که ؾق ٘ىل جاقیػ با ج٭لیؿ ال ٠لما و  ،اگك ایى اهك پفیك٨حه و ِعیط باٌؿ
ايؿ. ؾق لهاو الهی قا جکفیب و جمىؽك کكؾيؿ کاق ؾقوحی ايصام ؾاؾه یايبیا ،يٍاوبمقگا

هن ؼىؾ قا  ها آوؼىايیؿ الهی، هكؾم ٘ب٫ آيچه اهكول ٌما ؾق گىي هكؾم هی یٜهىق ايبیا
 یکكؾيؿ و په ال آو به جکفیب و جمىؽك ايبیاياؾاو ؾايىحه و به ٠لمایٍاو هكاش١ه هی

 :پكؾاؼحًؿ هیالهی 

بیالَ َو ٬ ىَيا الىَّ لُّ َٔ َ
١ًٓا واَؾَجًا َو ُکَبكاَءيا ٨َؤ َ٘ َ

ا أ ًا ّايَّ و گىیًؿ: پكوقؾگاقا، ها ال ٕ  1اُلىا َقبَّ
 ٔ.گمكاه کكؾيؿ [قاوث]ها قا ال قاه  ها آوو بمقگاو ؼىؾ ا٘ا٠ث کكؾین، په  آ٬ایاو

الهی قا جکفیب و جمىؽك کكؾيؿ و ی٭یًًا ایى  یهكؾم همیٍه ؾق ٘ىل جاقیػ، ايبیا
وگكيه هكؾم بؿوو  >جکفیّب ٠لما و بمقگايٍاو بىؾه اوث ۀهكؾم به پٍحىاي ۀجمىؽك ال ياظی

 ايکاق ٠لمایٍاو جىاو جمىؽك و ايکاق هؿ٠یاو ِاؾ٪ قا يؿاٌحًؿ:

 جیّهٓن ّهٓى َقُوىٍل ّاالَّ کاُيىا ّبّه
ٓ
ا٨ىىن بك ایى ٕ  2َیٓىَحٓهّمُإَو یا َظٓىَكًة ٠ََلی آل١ّباّؾ ها َیؤ

 .ٔکكؾيؿ بًؿگاو که هیچ پیاهبكی بكای هؿایث آياو يیاهؿ هگك ایًکه او قا هىؽكه هی

اهكول يیم کن يیىحًؿ کىايی که با جکیه به اهرال ٌما و ج٭لیؿ کىقکىقايه ال ٌما ؾق 
ا٘الٞ يؿ> کىايی که ا ٨ٕای ظ٭ی٭ی و هصالی به جمىؽك و ايکاق ؾ٠ىت یمايی ه٥ٍىل

های اهرال ؾقوحی ال ؾ٠ىت ظ٫ یمايی يؿاقيؿ و ظحی ا٘الٞ ؾقوحی ال کلمات و هؽال٩ث
ؼىٌی که هراًل کىی هرل آ٬ای ٌهبالیاو  کًًؿ با ایى ؾلاها هؽال٩ث هی >ٌما هن يؿاقيؿ
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بؿوو ایًکه بؿايؿ و ب٩همؿ که کلماجً  ،که ؾق ابٙال ؾ٠ىت یمايی کحاب يىٌحه هىث
 با٘ل و هكؾوؾ اوث.

 ّإ گذضتِ ٍص٘ت در ًقذ فزقِث٘ز تأ
هايًؿ هًّىقیه، ؼٙابیه، ه٥یكیه،  هايىیىًؿه ؾق اؾاهه با ـکك ج١ؿاؾی ال ٨ك٬ه

ؿؾها با اؾ٠ای وِیث اوما٠یلیه و ٨ٙعیه ٬ائل اوث که ایى ٨ك٬ه بىؾيؿ جا ؼىؾٌاو  ؾِق
جىايؿ هی ها آوها و اؾ٠ای وِیث قا اذبات کًًؿ. يىیىًؿه به گماو ؼىیً با ـکك ایى ٨ك٬ه

. او به هؽا٘ب، ایى ؼؿٌه واقؾ کًؿ به وِیث پیاهبك اظمؿالعىىبه اؾ٠ای ویؿ 
ها يیم بىؾه و اهك کًؿ که اؾ٠ای وِیث و جمىک به وِیث ؾق ؾیگك ٨ك٬ههی هٙلب قا ال٭ا

یی ؾاقؾ. ؾ٬ی٭ًا اای يیىث. ٤ا٨ل ال ایًکه جمام لظماجً ؾق اذبات ؾ٠ىت یمايی کاق جاله
ؾايىحًؿ ٠الهث ها ٠الهث ایى اوث که ال ٬ؿین، ٌی١یاو هیؾیگك ٨ك٬هاؾ٠ای وِیث ؾق 

جىايًؿ ظ٭ايیث یک هؿ٠ی، وِیث اوث و اگك ؾوحٍاو ال وِیث ؼالی باٌؿ يمی ۀو يٍاي
کًؿ و لبان ٠ا٨یث ها شؿا هیایى ٨ك٬ه ۀاها آيچه ؾ٠ىت یمايی قا ال هم> هكؾم قا ٬ايٟ کًًؿ

٠باقت  به >ذابث و هکحىب و ه٭بىل اوث به وِیّث اظحصاز  پىٌايؿ، جًً هیك و والهث ب
های با٘ل هكگم يحىايىحًؿ اؾ٠ای وِیث ؼىؾٌاو قا اذبات کًًؿ و اؾ٠ای ؾیگك ٨ك٬ه بهحك،

اها ها ؾق ؾ٠ىت یمايی ِك٨ًا با یک اؾ٠ا ٘ك٦  >اؾ٠ا با٬ی هايؿه اوث ۀؾق هكظل ها آو
اظحصاشی که شای > ث و یک اظحصاز به وِیث ٘ك٦ هىحینبلکه با یک ظ٭ی٭ >يیىحین

 ٌىؾ.ؾیگكی جؤییؿ هی بىیاقّ  هیچ ؼؿٌه بك آو يیىث و بلکه جىوٗ قوایاّت 

و اظحصاز او به وِیث ٌب و٨ات  اظمؿالعىىاگك ٬كاق باٌؿ ؾ٠ىت ویؿ 
ها و اظحصاشات ؾق ٘ىل جاقیػ به قوایات هح١ؿؾ ؾیگك، با ؾیگك ؾ٠ىت يیمو  پیاهبك

الهی و هؿ٠یاو ِاؾ٪ اوث جا به  یبه ؾ٠ىت ايبیا جكجك و ٌبیه ه٭ایىه ٌىؾ، بىا يمؾیک
ایى ؾ٠ىت  ۀایى اظحصاز و ٌباهث و همايًؿی ایى ؾ٠ىت و اؾل ۀهای با٘ل. يعىایى ٨ك٬ه
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ٌكض  الهی ؾق شای ؼىؾي ؾق کحب ايّاق اهام ههؿی یبا اظحصاز و ؾ٠ىت ايبیا
  1.ه اوثؾاؾه ٌؿ

 ىٍ تزرسٖ آ رٍاٗت ض٘خ طَسٖ اس ٍص٘ت ضة ٍفات پ٘اهثز

و کكؾه  ي٭ل، قوایحی اوث که ٌیػ ٘ىوی آو قا جًها هحّى هىشىؾ ال وِیث پیاهبك
با اوحًاؾ و  اظمؿالعىىبك ؾوالؾه اهام و ؾوالؾه ههؿی وِیث ٌؿه اوث. ویؿ 

 ههؿی اول ؾق ایى وِیث ؾايىحه اوث:اظحصاز به ایى وِیث ؼىؾ قا هّؿا٪ 

ّه آلُعَىٓیّى ٓبّى ٠َّليِّ ٓبّى ُو٩َٓیاَو آلَبَمٓو٨َّكّي ; ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
ٓؼَبَكَيا َشَما٠َِة ٠َٓى أ

َ
٠َٓى ٠َّليِّ ٓبّى   أ

ٓظَمَؿ ٓبّى 
َ
ّليِّ آل١َٓؿّل ٠َٓى ٠َّليِّ ٓبّى آلُعَىٓیّى ٠َٓى أ ِّ اٍو آلَمٓى ًَ ٓبّى آلَؽّلیّل ٠َٓى َش٩َ١ّٓك ٓبّى  هعمؿّو

ٓظَمَؿ الٓ 
َ
ّكّي أ ّٓ ّه َش٩َ١ّٓك ٓبّى   ّم ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ّبیّه ٠َٓى أ

َ
ّه آلَعَىّى ٓبّى ٠َّليٍّ ٠َٓى أ ٠َٓى  هعمؿ٠َٓى ٠َمِّ

اّت  ًَ ٩ّ ي الرَّ ـّ ّبیّه 
َ
ّبیّه آلَبا٬ّّك ٠َٓى أ

َ
ّهیّك   أ

َ
ّبیّه أ

َ
ّهیّؿ ٠َٓى أ ٍَّ ّکيِّ ال ّبیّه آلُعَىٓیّى المَّ

َ
ّؿ آل١َاّبّؿیَى ٠َٓى أ َویِّ

ّحي َکاَيٓث آلُمٓئ  ٓیَلّة الَّ ّه َ ٨ّي اللَّ اَل َقُوىُل اللَّ
َ
اَل: ٬

َ
یَى ٞ ٬ ًّ َبا آلَعَىّى   ٨ّیَها َو٨َاُجهُ   ّه

َ
ّل١َّليٍّ ٞ َیا أ

ّه َ   َقُوىُل اللَّ
َ َ
ٓهأل

َ
ّعی٩ًَة َو َؾَواًة ٨َؤ َِ ٓك  ّٕ ٓظ

َ
ّٟ ٨ََ٭اَل َیا وِیحأ ّٔ ی آيَحَهی ّاَلی َهَفا آلَمٓى ُه َظحَّ

ًَ ٠َّليُّ ّايَّ  ُل ااّلٓذ وَّ
َ
ٓيَث َیا ٠َّليُّ أ

َ
َك َهٓهّؿْیًا ٨َؤ ٍَ ا ٠َ ًَ َك ّاَهاهًا َو ّهٓى َب١ّٓؿّهٓن آذ ٍَ ا ٠َ ًَ ٓي ُه َوَیُکىُو َب١ّٓؿي آذ

ُه َج١َاَلی ٨ّي َوَماّئّه  اَٮ اللَّ َك ّاَهاهًا َومَّ ٍَ ٓکبَ   ٠َ
َ
ی٫َ آْل ؿِّ ِّّ یَى َو ال ًّ ّهیَك آلُمٓئّه

َ
ی َو أ َٕ َك َو ٠َّلْیًا آلُمٓكَج

ٓيَث 
َ
َظٍؿ ٤َٓیكَّٮ َیا ٠َّليُّ أ

َ
ٓوَماُء ّْل

َ
طُّ َهّفّه آْل ّّ ُهىَو َو آلَمٓهّؿيَّ ٨َاَل َج

ٓ
َن َو آلَمؤ َٝ ٠ٓ

َ
 آل٩َاُقوَ٪ آْل

لَّ  َ٘ ي ٤َؿًا َو َهٓى  ًّ َها َلّ٭َیٓح حَّ ّحّهٓن َو ٠ََلی ّيَىاّئي ٨ََمٓى َذبَّ ّهٓن َو َهیِّ ٓهّل َبٓیّحي َظیِّ
َ
ي ٠ََلی أ یِّ ِّ ٓ٭َحَها َو

َيا َبّكي
َ
َها َلٓن َجَكّيي ٨َؤ ًٓ ا   ِء ّه ـَ ّحي ّهٓى َب١ّٓؿي ٨َّب هَّ

ُ
ٓيَث َؼّلی٩َّحي ٠ََلی أ

َ
ّة آلّ٭َیاَهّة َو أ َِ َقَها ٨ّي ٠َٓك

َ
َو َلٓن أ

ىّل  ُِ َي آلَعَىّى آلَبكِّ آلَى ًّ ٓمَها ّاَلی آب َكٓجَٯ آلَى٨َاُة ٨ََىلِّ َٕ َكٓجُه آلَى٨َاةُ   َظ َٕ ا َظ ـَ ٓمَها ّاَلی  ٨َّب ٨َٓلُیَىلِّ
ّؿ ا ّه َویِّ ًّ ٓمَها ّاَلی آب َكٓجُه آلَى٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ َٕ ا َظ ـَ ّکيِّ آلَمٓ٭ُحىّل ٨َّب ّهیّؿ المَّ ٍَّ َي آلُعَىٓیّى ال ًّ ٓل١َاّبّؿیَى آب
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ّه  ًّ ٓمَها ّاَلی آب َكٓجُه آلَى٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ َٕ ا َظ ـَ اّت ٠َّليٍّ ٨َّب ًَ ٩ّ ي الرَّ َكٓجُه آلَى٨َاُة الٓ  هعمؿـّ َٕ ا َظ ـَ َبا٬ّّك ٨َّب
ّه ُهىَوی آلَکا ًّ ٓمَها ّاَلی آب َكٓجُه آلَى٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ َٕ ا َظ ـَ اّؾّ٪ ٨َّب َّّ ّه َش٩َ١ٍٓك ال ًّ ٓمَها ّاَلی آب ا ٨َٓلُیَىلِّ ـَ ّن ٨َّب ّٜ

ا َظ  ـَ ا ٨َّب َٔ ّه ٠َّليٍّ الكِّ ًّ ٓمَها ّاَلی آب َكٓجُه آلَى٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ َٕ ّه َظ ًّ ٓمَها ّاَلی آب َكٓجُه آلَى٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ  هعمؿَٕ
َكٓجُه آلَى  َٕ ا َظ ـَ ّط ٨َّب ِّ ا ًَّ ّه ٠َّليٍّ ال ًّ ٓمَها ّاَلی آب َكٓجُه آلَى٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ َٕ ا َظ ـَ ّ٭يِّ ٨َّب َ٭ّة الحَّ ٓمَها الرِّ ٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ

َكٓجهُ  َٕ ا َظ ـَ ّل ٨َّب ّٔ ّه آلَعَىّى آل٩َا ًّ ّه  ّاَلی آب ًّ ٓمَها ّاَلی آب ّٛ ّهٓى آّل  هعمؿآلَى٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ آلُمٓىَحٓع٩َ
َكٓجُه آلَى٨َاُةٔ  هعمؿ َٕ ا َظ ـَ َك َهٓهّؿْیًا ٨َّٕب ٍَ ا ٠َ ًَ َك ّاَهاهًا ُذنَّ َیُکىُو ّهٓى َب١ّٓؿّه آذ ٍَ ا ٠َ ًَ ٞ ٨ََفّلَٯ آذ

ّبیَى  ّل آلُمَ٭كَّ وَّ
َ
ّه أ ًّ ٓمَها ّاَلی آب ّه َو لَ   ٨َٓلُیَىلِّ ّبي َو ُهَى ٠َٓبُؿ اللَّ

َ
َواّهَي آوِن َکآوّمي َو آوّن أ

َ
ُه َذاَلَذُة أ

یى ًّ ُل آلُمٓئّه وَّ
َ
اّلُد آلَمٓهّؿيُّ ُهَى أ ٓظَمُؿ َو ااّلٓوُن الرَّ

َ
 ال پؿقي با٬ك ال اهام ِاؾ٪  1.:أ

ال پؿقي  ال پؿقي ظىیى لکی ٌهیؿ الر٩ًات ویؿال١ابؿیى ال پؿقي ـی
ق٨حًؿ به  یاکه ال ؾي یؾق ٌب قوىل ؼؿا;چًیى ي٭ل ٌؿه اوث:  اهیكالمئهًیى

قا  یحٍاووِ آهاؾه کى. ظٕكت یو ؾواج ی٩هاباالعىىٖ ِع ی٨كهىؾيؿ: ا ی٠ل
په ال هى ؾوالؾه اهام  ی،٠ل ی: ایؿقو یًصابه ا جااهال ٨كهىؾ  یكالمئهًیىبه اه

. یي٩ك ال ؾوالؾه اهام هىح یىاول :ی٠ل; یو جى ا >یؼىاهًؿ بىؾ و ب١ؿ ال آو ؾوالؾه ههؿ 
اکبك  ی٫هئهًاو و ِؿ یكو اه یهكجٕ یجى قا ؾق آومايً، ٠ل یوج١ال ؼؿاويؿ جباقک

ظ٫ و با٘ل ٨ك٪ گفاٌحه  یىجى، ب یلۀوو ٔ و ٨اقو٪ ا٠ٝن ٕبهیاهبكبمقگ پ کًًؿۀ ی٫ٕجّؿ
. یىثي یىحهشم جى ٌا یاظؿ  یبكا یاواه یىاوث و ا یؿهياه یٔ و هؤهىو و ههؿ ٌىؾ یه
 یوِ يیمو  ـ یٍاوا ۀچه ليؿه و چه هكؾـ  یهىح یحنب هى و وكپكوث اهل یجى وِ ی،٠ل یا

 ٬یاهث ی٨كؾا یگفاق  یبىؾ> په هكکؿام قا که ؾق ٠٭ؿ الؾواز هى با٬ یهى بك لياين ؼىاه
هكا يه او  یاهثو ؾق ٬ یماقمهى ال او ب یو هكکؿام قا که جى ٘ال٪ ؾه کًؿ یهكا هال٬ات ه

که  ی. لهايیبك اهحن هىح ام ی٩هو ؼل یى. جى په ال هى شايٍبیًن یو يه هى او قا ه بیًؿ یه
به ظ٫  یؿهو قو یکىکاقکه ي: ظىى;هكا به پىكم  یًیو شايٍ یثوِا یؿو٨ات جى ٨كاقو
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بىپاقؾ>  یؿپاک و ٌه :یىظى;آو قا به ٨كليؿم  یؿيما. لهاو و٨ات او که ٨كاقو یناوث جىل
 یکًًؿگاو و ِاظب ذ٩ًات ٕؾاقا آو قا به ٨كليؿي وكوق ٠باؾت یؿو٨ات او ٨كاقو که یو و٬ح

آو قا به ٨كليؿي  یؿو هكگاه لهاو و٨ات او قو یؿ>واگفاق يما :ی٠ل;٠باؾتٔ  های یًهپ
ِاؾ٪ : ش٩١ك;آو قا به پىكي  یؿکه و٨ات او قو لهايیکًؿ> و  ینبا٬ك جىل: هعمؿ;

و٨ات  یکاٜن واگفاق کًؿ> و و٬ح :یهىو;به ٨كليؿي  ؿیبىپاقؾ> و آيگاه که و٨ات او ٨كاقو
ا جىل :ی٠ل;به ٨كليؿي  یؿاو ٨كاقو آو قا به ٨كليؿي  یؿکه و٨ات او قو یکًؿ> و لهاي ینٔق

ياِط  :ی٠ل;آو قا به ٨كليؿي  قویؿکه و٨ات او ٨كا یبىپاقؾ> و لهاي یذ٭ه ج٭: هعمؿ;
 ی٨أل بىپاقؾ> و لهاي: ظىى;كي آو قا به پى یؿکه و٨ات او قو یو لهاي یؿ>واگفاق يما

اوث  هعمؿ ٌؿه ال آل که يگهؿاٌحه: هعمؿ;آو قا به ٨كليؿي  یؿکه و٨ات او ٨كاقو
لهاو و٨ات  که ٬حیؼىاهؿ بىؾ. په و یؾوالؾه ههؿ   ؾوالؾه اهام بىؾ و ب١ؿ ال آو یىبىپاقؾ. ا

اوث  یىه٭كبو[  ییى]ي٩ك ال ههؿ یىهكا[ به ٨كليؿي که اول یًیو شايٍ یث]وِا یؿاو قو
هرل يام پؿق هى اوث  یگكيياهً هايًؿ يام هى، يام ؾ یک >يمایؿ و او وه يام ؾاقؾ ینجىل

 :هئهًاو اوث. یّى ؼىاهؿ بىؾ> او اول یيام او ههؿ  یىاوث و وىه: اظمؿ;و آو ٠بؿالله و 

 رٍاٗت ٍص٘ت ٕسٌذ ادعإ ضعف

وًؿ قوایث ؼؿٌه واقؾ واق و وكیٟ بك يىیىًؿه ؾق ایى ٬ىمث و١ی کكؾه اوث جا ؼالِه
های ه٩ّلی به ایى هىئله یمايیىو پاوػ .والؾعث و ا٠حباق وا٬ٗ کًؿ و آو قا ال ِ

 «ايتصاراً للىصیه;و  «دفاعاً عى الىصیه; ،ب هىح٭لکحاؾو ٭یلی ؾق ال١ُ  ايؿ و ٌیػ ياٜن ؾاؾه
کا٨ی و شاهٟ اوث و  باقهؾلیل ایًکه پاوػ ايّاق ؾق ایى  بهاکًىو  .به ایى اهك پكؾاؼحه اوث

جىاو بعد و پاوػ ه٩ّل ایى ٌىؾ و ال ٘ك٨ی يمیوؽًی بهحك ال آو بك لباو قايؿه يمی
لفا  >هع٭٭او ٠میم قا به آو کحب اقشاٞ ؾهن ایًصا ب١یًه جکكاق کكؾ اللم اوث٠میماو قا ؾق 

یا بكای ؼىايًؿگاو و هع٭٭او ٠میم اللم اوث جا به آو کحب هكاش١ه کكؾه و ببیًًؿ که آ
اها بكای  اؾ٠ای ایى شما٠ث هبًی بك ٧١ٔ وًؿ قوایث وِیث ه٭بىل اوث یا ؼیك؟

کحب ايّاق اهام  ۀيمايؿو ایى ٬ىمث ال ٠كیٕه و بكای وى٪ هع٭٭یى به هٙال١ ؼالی
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ً عى الىصیهٌیػ ياٜن ال١٭یلی ؾق کحاب  ۀ، ه٭ؿهههؿی آوقم.  صا هیق ایًقا ؾ دفاعا
ك شایگاه وِیث ؾق ًٌاؼث ؼل٩ای الهی ال آؾم جا ٌیػ ياٜن په ال ـکك جؤکیؿاجی هبًی ب

ٌىؾ جا ؾوث هًح٭ل هی به و ایًکه ایى وِیث ؾوث باالؼُ وِیث قوىل ؼؿا ،ؼاجن
 گىیؿ:به ِاظبً بكوؿ، هی

، اهكول الله ها يىبث به وِیث قوىلایى جؤکیؿها و اهمیث ۀبكؼال٦ هم ...;
يؿاقيؿ آهؿه اوث جا ؾق  ً بیح اهلالله و  ٌؽّی ال کىايی که ظیایی ال قْؾ کالم قوىل

و ؾیگك ابا٘یلی که ؾق  ا٠حماؾ يیىث هىقؾ آو وِیث جٍکیک کًؿ که وًؿي ِعیط و
ىای ي٩ه و ج١ّب و ؾٌمًی بك ٔؿ هایی که شم هجٍکیک جّىق يیىث> ی ٬ابلؼل٭ث اله

 ، وببی يؿاقؾ.ظ٫

ؾق جٍکیک ؾق  هایٍاو، وًث و قوي ٠مك بى ؼٙاببا ایى وؽًاو و جٍکیک ها آو
آو وِیث قا بًىیىؿ ؼىاوث  لهايی که قوىل ؼؿا >هماو وِیث قا اظیا و جکكاق کكؾيؿ

گىيه يیىث و  هكگم ایى:. گىیؿکحاب ؼؿا ها قا به اوث و هعمؿ هفیاو هی; و ٠مك گ٩ث
 ۀگىيه ایى شما٠ث ؼىؾ قا ال یاقاّو و٭ی٩ گىیؿ. ایىایٍاو ال هىای ي٩ىً وؽى يمی

ٌىيؿ و آو ؼال٨ث آؼكالمهاو ٬كاق ؾاؾيؿ> کىايی که ؼىاهاو ٤ّب ؼال٨ث ال اهلً هی
همايا ٠مك بى  ؾايًؿ که پیكولی با ٤الب هكؾم باٌؿ. پهقا بكای ٌىقایی هىحع٫ هی

ؿؾ ؼٙاب و٬حی هحىشه ٌؿ که ایى وِیث، آقلوهایً قا ؾق ؼال٨ث ال بیى هی بكؾ، ؾِق
ّٖ ای ى وِیث به ؼؿاويؿ هح١ال جٍکیک و ٌبهه کًؿ. ؾق يحیصه بكآهؿ جا به اوحًاؾ و اقجبا

قا هحهن به هفیاو کكؾ جا ال ایى ٘كی٫ بحىايؿ اجّال و اقجباٖ وِیث قا به  قوىل ؼؿا
گىیؿ، جا ظصیث قا ال کالم ؼؿاويؿ ج١الی ٬ٟٙ کًؿ> ایًکه هعمؿ بؿوو هىٌیاقی وؽى هی

 بكؾاقؾ. قوىل ؼؿا

ىو ایى جًها قاهی بىؾ که بكای ولب ظصیث ال چ >٠مك به جٍکیک ؾق وًؿ پًاه بكؾ
ال قوی هىای  ؾايًؿ که قوىل ؼؿالیكا هكؾم هی >با٬ی هايؿه بىؾ وِیث قوىل ؼؿا

بًابكایى وؽى قوىل > گىیؿ و وؽًايً شم وظیی ال ومث ؼؿا يیىثي٩ىً وؽى يمی
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 ٌىؾ و يّٝك ٌؽّیومث ؼؿاويؿ هح١ال ِاؾق هیال  چكاکه >يا٨ف و ظصث اوث ؼؿا
يیىث. په ٠مك ؾق ِعّث اجّال ایى وِیث به ؼؿاويؿ هح١ال ؼؿٌه و  الله قوىل

گىيه که وأط اوث ٠مك ؾق ِعث وًؿ وِیث به ؼؿاويؿ هح١ال   هماو و ١ً٘ه واقؾ کكؾ
جٍکیک  جٍکیک کكؾ، اهكوله يیم اجباٞ و پیكوايً ؾق ِعث وًؿ وِیث به قوىل ؼؿا

ایى وِیث با هىاهای ي٩ىايی و  لیكا >کًًؿو وِیث ولب کًًؿ جا ظصیث قا ال آهی
 ؾيیایٍاو هؽال٩ث ؾاقؾ و ایى وًث الهی اوث و ج٥ییك و جبؿیلی بكای وًث الهی يیىث.

په بكای بىحى ؾهاو ایى شما٠ث ایى چًؿ وٙك قا يىٌحن جا ِعث وِیث قا اذبات 
ظؿید ظحی ؾق ٬ىا٠ّؿ  ،همچًیى اذبات کًن که ایى شما٠ث، شاهل و ياؾاو هىحًؿ> کًن

قا به آيچه  ها آوج٩ّیل ـکك کكؾم جا  هى ب١ٕی ال ٬ىا٠ؿ ؾقایه قا به که بؿاو ا٠حماؾ ؾاقيؿ.
 شهلٍاو ه٩حٕط ٌىيؿ. ۀواوٙ به و ال ایى ٘كی٫،کًن ؼىؾٌاو بؿاو هلمم هىحًؿ هلمم 

 هتي تَسط ض٘خ طَسٖ ردپذٗزش ٗا 

ث وً قوایاجی ال اهلبه  ٌیػ ٘ىوی ؾق بیاو و اذبات ؾوالؾه شايٍیى بكای پیاهبك
 گىیؿ:کًؿ و وپه بكای بیاو قوایاّت قویؿه ال ٌی١یاّو اهاهیه هیاوحًاؾ هی

ك٨ًا هًها; َ٘ ة ٨َؤکَرُك هى أو ُیعّی ٤یك أيا َيفُکك  ِْ اها ; 1.:٨ؤْها ها ُقّوي هى شهة الؽا
به ٌماقه اهاهیهٔ قوایث ٌؿه اوث بیٍحك ال ظْؿی اوث که  ۀآيچه ال ٘كی٫ ؼاِه ٌٕی١

 :کًین.اها ها ٬ىمحی ال آو قا ـکك هی آیؿ>

اهاهیه ۀ قا شمو آو قوایاّت هًحؽب ال ٌی١ وپه قوایّث وِیّث ٌب و٨ات پیاهبك 
 کًؿ.ـکك هی

                                                      
 .٤137یبث ٘ىوی، َ. 1



 وِیث ؾق والیث ................................................................................................. 62

اکًىو آ٬ای ٌهبالیاو هؿ٠ی اوث که ٌیػ ٘ىوی ایى قوایث قا يپفیك٨حه اوث و ه٩اؾ 
باقه  ایى که یمايیىو ؾق آو قا ٬بىل يؿاقؾ. او ایى بعد قا ال ایى شهث هٙكض کكؾه اوث

کًن که ایى يکحه قا جکكاق هی باليؿ ٌیػ ٘ىوی ایى قوایث قا پفیك٨حه اوث. ؾق ایًصا ا هگ٩ح
ؾقوحی ٨کك يکًؿ و ظحی کالم  باقه بهبؿوّو ج١٭ل يىیىًؿه با٠د ٌؿه اوث ؾق ایى ۀ٠صل

 ایى يیىث که ٌیػ اظمؿالعىىؾقوحی ؾقک يکًؿ. کالم ویؿ  به یمايیىو قا يیم
٘ىوی، ؾیؿگاه وِایّث ههؿییى قا ٬بىل ؾاقؾ و ؾق يحیصه قوایث وِیث قا بكای آو آوقؾه 

بلکه وؽى ؾق ایى اوث که شؿای ال ا٠ح٭اؾات ٌیػ ٘ىوی ؾق باب ؼل٩ای په ال  >باٌؿ
 ، آیا ایى قوایث هىقؾ ٬بىل ٌیػ وا٬ٟ ٌؿه اوث یا ؼیك؟اهام ههؿی

بلکه  >وِایث ههؿییى ه١ح٭ؿ بىؾه اوثيؿ که ٌیػ ٘ىوی به ا هگاه يگ٩ح یمايیىو هیچ
گىیًؿ و ؼىاهًؿ گ٩ث که ٌیػ ٘ىوی ایى قوایث قا ٬بىل ؾاٌحه اوث و بك و هی ايؿ هگ٩ح

ِعّث ِؿوق آو يٝك ؾاٌحه اوث. يىیىًؿه بكای اذبات ایًکه ٌیػ ٘ىوی به ؾوالؾه اهام 
که ٌیػ ٘ىوی  به ایى يحیصه بكوؿؾو ٠باقت ایٍاو قا آوقؾه و ؼىاوحه  ،ه١ح٭ؿ بىؾه اوث

وِیث قا. ؾق پاوػ ٠ْك ۀ ٨٭ٗ و ٨٭ٗ ه٩اؾ ؾوالؾه اهام ال وِیث قا ٬بىل ؾاقؾ يه اؾاه
 کًن:هی

اواًل يیال يیىث کلماجی ال ٌیػ ٘ىوی آوقؾه ٌىؾ جا بگىیین ایٍاو به ؾوالؾه اهام ه١ح٭ؿ 
ؾه وؽى ال ا٠ح٭اؾ ٌیػ ٘ىوی ؾق باب وِایث ههؿییى يبى لیكا> يه ویمؾه اهام ،بىؾه اوث

 .ايؿباقه يٝكی يؿاؾهایى و يیىث و یمايیىو ؾق

جىاو اؾ٠ا کكؾ که ٌیػ ٘ىوی جًها ٬ىمحی ال قوایث وِیث قا ٬بىل ؾاقؾ و ذايیًا يمی
ه٩اّؾ قوایث يیىث. وؽى ایى اوث که آیا ایى  قا ٬بىل يؿاقؾ. وؽى ال ا٠ح٭اؾ به٬ىمحی 

٘ىوی بكای اذبات ؾوالؾه ؟ اگك ٌیػ ؼیكقوایث ال ظٕكات ه١ّىهیى ِاؾق ٌؿه اوث یا 
ؾهؿ که به يٝك ایٍاو ایى قوایث ال ه١ّىهیى کًؿ يٍاو هیاهام به ایى قوایث اوحًاؾ هی

ِاؾق ٌؿه اوث. اگك ایى قوایث ِاؾق يٍؿه باٌؿ و ٌیػ ٘ىوی به هك ؾلیلی هرل وًؿ 
 قوایث، به آو يٝك يؿاٌحه باٌؿ، ِعیط يیىث که بكای اذبات ؾوالؾه اهام به ایى قوایث
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اوحًاؾ کًؿ. قوایث وِیث، ؾو قوایث يیىث که ِؿوق یکی قا بپفیكین و ؾیگكی قا ايکاق 
کًین. اگك  ث که یا بایؿ جماهً قا بپفیكین یا جماهً قا قؾبلکه یک قوایث کاهل او >کًین

هًٙ٭ی يیىث که ال بیى  ،ٌیػ ٘ىوی ؾق ِؿوق قوایث ال ه١ّىهیى ٌک ؾاٌحه باٌؿ
ال ایى  ،ٌماق ياهیؿه اوث بكای اذبات ؾوالؾه اهامقا بیقوایات هح١ؿؾی که ؼىؾي آو 

٠المی که بك  ٠ًىاو بهپه کاهاًل وأط و بؿیهی اوث که ٌیػ ٘ىوی  >قوایث اوح٩اؾه کًؿ
قشال و ظؿید جىلٗ ؾاقؾ ال بیى بىیاقی ال قوایات، ؾوث قوی ایى قوایث گفاٌحه و با 

آو قا ؾق  ،ههؿییى و اذبات ایٍاو واقؾ ٌؿه اوث ؾقباقۀؾايؿ ایى قوایث بیًؿ و هیایًکه هی
 کًؿ.ي٭ل هی گلچیًی ال قوایات قویؿه ال ٌی١یاو اهاهیه ٠ًىاو بهکحابً 

بك ِعث ِؿوق ایى قوایث ال ه١ّىهیى باوق ؾاقؾ که با چٍمی  ظؿی ٌیػ ٘ىوی به
جا کًؿ که با هؽال٩یى ٌی١ه ؾق ظال ه٭ابله اوث بال ؾق لهايی ال ایى ظؿید ِعبث هی

. هًٙ٭ی ایى بىؾ که اوث بحىايؿ اذبات کًؿ که پیاهبك بك ؾوالؾه اهام و٩اقي و وِیث کكؾه
کًؿ ؼىؾؾاقی ؾق ایى بیى ال بیاو قوایات هٍکىکی که باق أا٨ی بك بعد و هًاٜكه واقؾ هی

٘لب ایى ٠الهحی اوث جا کًؿ. بكای ايىاو ه٧ًّ و ظ٫اها ایٍاو آو قا ـکك هی >کًؿ
 ی بك ِعث ِؿوق آو يٝك ؾاقؾ.بؿايؿ ٌیػ ٘ىو

٬بىل ٌیػ ٘ىوی  ِعث ِؿوق ایى قوایث هىقؾ آیؿ که اگكظال ایى وئال پیً هی
جىاو په چكا ؼىؾي ه١ح٭ؿ به ؼال٨ث و شايٍیًی ههؿییى يیىث؟ ؾق شىاب هی ،اوث

 چًؿ اظحمال قا هٙكض کكؾ:

ؾق ٌكض و اول ایًکه ٌیػ ٘ىوی با ٬ٟٙ به ِؿوق ایى قوایث و ٬بىل جمام ه٩اؾ آو، 
ؾق هراًل ه١ح٭ؿ باٌؿ که ایٍاو هماو ؾوالؾه اهام  >ج٩ىیك ههؿییى يٝك هح٩اوجی ؾاٌحه باٌؿ

کًًؿگاو هكؾم به ، ٌی١یايی پاک ال ؾ٠ىتیا ایًکه هًٝىق ال ایٍاو لهاو قش١ث هىحًؿ
ٌایؿ  اوث، چه ياؾقوثایى اظحماالت اگك  های ه١ّىم الهی.باًٌؿ يه ظصث بیث اهل

 .والله ا٠لن >ؾق ـهى ٌیػ ٘ىوی بىؾه باٌؿها  ٌبیه ایى
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ٌایؿ ٌیػ ٘ىوی ؾق ج٩ىیك ههؿییى ؾق ایى قوایث و اهرال آو، وکىت  ؾوم ایًکه
ٌىؾ جًها ؿ. آيچه ؾق کالهٍاو ؾیؿه هیایٍاو يؿاٌحه باٌ ؾقباقۀك ١ٙ٬ی اؼحیاق کكؾه و يٝ

همیى ؾو  . ظحی ؾقؼاَ و ویژه اوث یاِكاق بك وشىؾ ؾوالؾه اهام با ٌؤو و شایگاه
جىشه اوث ايکاق ههؿییى په ال  ٌایاوآيچه  ،٠باقت که يىیىًؿه ال ایٍاو ي٭ل کكؾه

لیاؾ کكؾو بؿوو ؾلیل و هؿقک بك ج١ؿاؾ  و بلکه هؽال٩ث با کن >ؼال٨ث ؾوالؾه اهام يیىث
به اذبات وشىؾ و ٤یبث اهام  همیى شایگاه اوث. ایٍاو بیٍحك يٝكهمیى ائمه با 

 يٝك ؾاقؾ:هؿال اذبات ؾوالؾه اهام ؾو هؿ٦ قا  ؾق يحیصه> ؾاقؾ ههؿی

 :اول ایًکه اهام ؾوالؾهن وشىؾ ؾاقؾ و ٤ایب اوث 

ا   و هما یؿل ٠لی اهاهة ِاظّب المهاّو ابّى العىّى بّى ٠ليِّ بى; َٔ و  هعمّؿ بّى الكِّ
ها قواه الٙائ٩حاو المؽحل٩حاو و ال٩ك٬حاو المحبایًحاو ال١اهُة و اإلهاهیُة و أو  ِعّة ٤یبّحّه 

ـلٯ ٨کل هى ٬ال  ب١ؿ الًبي  اْلئمة  ك ال یمیؿوو و ال یً٭ّىو و اـا ذبث  ٍَ ا ٠َ ًَ اذ
٬ٟٙ ٠لی اْلئمة االذًي ٠ٍك الفیى يفهب الی اهاهحهن و ٠لی وشىؾ ابى العىى بفلٯ 
 المهاو ٨كليؿ  کًؿ بك اهاهث ِاظبچیمهایی که ؾاللث هیو ال ; :. و ِعة ٤یبحه

ا  ۀقوایاجی اوث که ؾو ٘ای٩ ،بىؾو ٤یبحًو ِعیط ظىى بى ٠لی بى هعمؿ بى ٔق
ايؿ، و ایًکه ائمه ب١ؿ ال پیاهبك ؾوالؾه ي٩ك اهاهیه قوایث کكؾه ۀوًث و ٌی١ هؽحل٧ ی١ًی اهل

کىی که ه١ح٭ؿ به ایى هكو٬ث ایى ذابث ٌؿ، هك  ٌىيؿ و يه لیاؾ. پههىحًؿ که يه کن هی
ای که ها ا٠ح٭اؾ به هماو ائمهؼىاهؿ کكؾ، ی٭یى هٙلب باٌؿ به اهاهث ؾوالؾه اهام 

ؼىاهؿ  ا٠ح٭اؾبه وشىؾ ٨كليؿ اهام ظىى ٠ىکكی و ِعث ٤یبحً  يیمو  ،اهاهحٍاو ؾاقین
 :ؾاٌث.

ؿي به ه٭ام اهام ویمؾهن و ؾوم ایًکه يگىیین اهام ؾوالؾهن ال ؾيیا ق٨حه اوث و ٨كلي
 :ال بیى ق٨حًؿاها  ،ای ؾاٌحًؿکه کىايی چًیى ٠٭یؿه هماو ٘ىق >قویؿه اوث

٨ؤها هى ٬ال او للؽل٧ ولؿا و او اْلئمة ذالذة ٠ٍك ٨٭ىلهن ی٩ىؿ بما ؾللًا ٠لیه هى ;
ث  أو اْلئمة  اذًا ٠ٍك ٨هفا ال٭ىل یصب ا٘كاظه ٠لی أو هفه ال٩ك٪ کلها ٬ؿ اي٭ٔك
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گىیؿ همايا بكای اهام هعمؿ  کىی که هیاها آو; 1.:و لن یب٫ ٬ائل ی٭ىل ب٭ىلهابعمؿ الله 
٬باًل  لیكا >په کالهٍاو با٘ل اوث ،و ائمه ویمؾه ي٩ك هىحًؿ بى العىى، پىكی اوث
ؼؿا  ،هابًا بك ایًکه ایى ٨ك٬ه >ٌىؾ ؾه ي٩كيؿ. په ایى يٝك بایؿ قؾاٌاقه کكؾین که ائمه ؾوال 

 :و کىی با٬ی يمايؿه که چًیى ٠٭یؿه و ؾیًی ؾاٌحه باٌؿ. ق٨حًؿقو ٌکك، همگی ال بیى 

یا هؽال٧ ؾق ه٭ابل  ِكاظث هى١ٔی هىا٫٨ که بكؼی ؾیگك ال ٠لما يیم به هماو ٘ىق
الهؿی که    ايؿ. بكای يمىيه ٌیػ ِؿو٪ و ویؿ هكجٕی ٠لنقوایات ههؿییى يگك٨حه

که ٬باًل ال ٬ىل ٌیػ  هماو ٘ىقشالب ایًصا ایى اوث که  کالهٍاو قا ٬باًل ـکك کكؾین.
ؾوالؾه ؼلی٩ه  ؾقباقۀٌىؾ که قوایات هح١ؿؾ پیاهبك قا چگىيه هی ،ِؿو٪ به لیؿیه ي٭ل کكؾین

ٌىؾ قوایات چگىيه هیگىین و اهام ايکاق کًین؟ اهكول يیم به اهرال آ٬ای ٌهبالیاو هی
ی که ٌیػ ٘ىوی بكای قوایاجبه اگك ٬ائن ايکاق ٌىؾ؟  ۀههؿییى و ـقی باقۀهح١ؿؾ پیاهبك ؾق 

اهكوله ج٩اوجی بیى آو قوایات و  بیًیؿ کهاذبات ؾوالؾه اهام آوقؾه اوث با ؾ٬ث بًگكیؿ هی
 پیاهبك یٌما ؾق شایگاه هؽال٩یى اوِیااهرال قوایات ههؿییى وشىؾ يؿاقؾ و اهكوله 

هؿییى ایؿ و ها ؾق شایگاه اهرال ٌیػ ٘ىوی جا بكای ٌما اذبات کًین که پیاهبك به هيٍىحه
آوقؾ که ٌیػ ٘ىوی بكای اذبات ؾوالؾه اهام هی یک قوایث هرالً > يیم وِیث کكؾه اوث

 ایى اوث:

ّه ; ّه ٓبَى ٠َُمَك َیُ٭ىُل َوّم١ُٓث َقُوىَل اللَّ ا   َیُ٭ىل ٨ََ٭اَل َوّم١ُٓث ٠َٓبَؿ اللَّ ًَ َیُکىُو َؼٓل٩ّي آذ
َك َؼّلی٩َة ٍَ په ال هى ;گ٩ث: ًٌیؿم که هی گىیؿ ال قوىل ؼؿا٠بؿالله بى ٠مك هی 2.:٠َ

 :ؾوالؾه ؼلی٩ه ؼىاهًؿ بىؾ.

                                                      
 .٤228یث ٘ىوی، َ. 1
 .٤130یبث ٘ىوی، َ. 2
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اکًىو ایى قوایث و چگىيگی ؾاللث آو بك اذبات ؾوالؾه شايٍیى و اهام په ال قوىل 
 ؾاقؾ:، چه ج٩اوجی با قوایث لیك و اوحؿالل یمايیىو بكای اذبات ههؿییىؼؿا

ا َب١َٓؿ آلَ٭اّئّن ٠ى االهام الّاؾ٪; ًَّ َك َهٓهّؿْیًا ّهٓى ُوٓلّؿ  : ّاوَّ ّه ٍَ ا ٠َ ًَ آذ
همايا ال ها ب١ؿ ال ٬ائن ؾوالؾه ههؿی ال ;: ٨كهىؾيؿ اهام ِاؾ٪  :.1آلُعَىٓیّى 

 :.اوث ٨كليؿاو ظىیى

 ٌاهلکه  المجتمع الفرعىيیِؿق ؾق کحاب  ال همیى قو ٌهیؿ ویؿ هعمؿ با٬ك
 کًؿ: ـکك هی ایٍاو اوثهای  ها و ک٩ًكايه وؽًكايی

قیٍه  ،که ؾق قأن آو ٜلن و وحن بىؾهقا لوؾی جمام اوباب ٨ىاؾ و ايعكا٦  بهههؿی ;
ه جمام ؾق کًؿ و ای بك پایۀ ٬ىٗ و ٠ؿالث بكپا هی َکى ؼىاهؿ کكؾ و شاه١ه  ظیات یها ٠ِك

آیًؿ که هكؾم قا ٘ب٫ آو  کًؿ. وپه ب١ؿ ال او ؾوالؾه ؼلی٩ه هی هی جكوین یهای قاه یبٍك 
 ايؿ، ویك بًیايگفاقی ٌؿه اهام ظصث بى العىىهًاهصی که جعث وكپكوحی 

ؿ و کمال  ؾاقی ایى ؾوالؾه ؼلی٩ه، شاه١ۀ ايىايی به ؾهًؿ و ؾق ؼالل ظکىهث هی وىی ٌق
 به یابؿ که یابؿ و ايىاو به ظؿ ا٠الیی ال ٠لن و ه١ك٨ث و اؼال٪ و بیًً ؾوث هی اقج٭ا هی

 یظ٭ی٭ واقذاو که اوث لهاو لا بكهه ایى ؾق يؿاقيؿ و ق٤بث و ؼؿاويؿ هیل شم یچیم هیچ
 که بىؾین يىٌحه ـکك ال ب١ؿ لبىق ؾق ٨كهىؾ: آو ؾقباقۀ ٌىيؿ که ؼؿاويؿ پؿیؿاق هی لهیى
َْ  :بكيؿ یاقخ ه به هى ِالط بًؿگاو قا لهیى ٓق

َ
وَّ آْل

َ
ٓکّك أ ُبىّق ّهى َب١ّٓؿ الفِّ ا ٨ّي المَّ ًَ َوَلَ٭ٓؿ َکَحٓب

اّلُعىَو  َّّ َ٭ٓىٍم ٠َاّبّؿیىَیّكُذَها ٠َّباّؾَي ال  :.2ّاوَّ ٨ّي َهَفا َلَباَل٤ًا لِّ

بك ذبىت ظکن  ظهىرالتاریخ ها بعد کحاب ٌهیؿ ویؿ هعمؿ هعمؿ ِاؾ٪ ِؿق يیم ؾق 
ال ـقیۀ  ههؿییى ىهثقوایات ظککًؿ و ب١ؿ ال ایٍاو اوحؿالل هی ـقیۀ اهام ههؿی

                                                      
 .166البّائك، َ هؽحّك. 1
 .175ال٩ك٠ىيي، َ المصحمٟ. 2
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ج١اْق بیى ایى ؾو  اها ها ال ٠ؿم> ؾهؿقا بك قوایات قش١ث قشعاو هی اهام ههؿی
او  گىیین> لیكا هاي١ی بیى ظکن ههؿییىؾوحه ال قوایات وؽى هی و آ٤ال  ب١ؿ ال پؿٌق

اول ههؿی  ؾق ؼّىٌَىؾ. او ؾاقی آؼكیى ههؿی، ؾیؿه يمی قش١ث ب١ؿ ال ظکىهث
ه هیٔ و ههؿییى یالؾه٨كليؿ اهام ههؿیٕ کًؿ گايه ب١ؿ ال ایٍاو کالهی ٘ىاليی ٠ٔك

 کًین:اؼحّاق ي٭ل هی هقا بی ال آو ئکه شم

ای ؾق ؼالل ٠مك  به ج١ییى ولی اهك یا ؼلی٩ه ... و ال ایًصاوث که اهام ههؿی;
ؼىیً چه بىا ؾق وال اؼیك، ا٬ؿام ؼىاهؿ کكؾ که او قئیه و ظاکن ؾولث ٠ؿل الهی ب١ؿ 

و ٠الوه بك آو، ایى ظاکن  اوثؾاقی اولیا و ِالعاو  ال ایٍاو و اولیى ظاکن ؾق ظکىهث
پكوقؾه و  به ا٠حباق ایًکه او ؾوثاوث>  جك و بكجك ال یالؾه ظاکن ب١ؿ ال ؼىؾول ٨ألا

ىال ؼىی و هًً و ا٬ و بكگك٨حه ال ُؼل٫و  ؾاهاو ؼىؾ ٌؽُ اهام ههؿیۀ یا٨ح پكوقي
 اول ظاکن الب١ؿ که  ظاکمی یالؾهبك ؼال٦  اوث> اهام ههؿیو ا١٨ال و اولىب جكبیحی 

به ظؿی که هّؿا٪  >ؾاقؾ گیكی با اهام ههؿی ج٩اوت چٍن ، اوبا ایى ظال. آیًؿ هی
گىیؿٔ ...  ؾق ليؿگايی ب١ؿ ال او ؼیكی يؽىاهؿ بىؾ... ٕجا آيصا که هیکه  ٌىؾ ایى کالم هی

٬بل ال و٨ات ؼىیً بك ٔكوقت ا٠اليات شهايی بك  که اهام ههؿی آقی ٌکی يیىث
ظکن اولیای ِالعیى ؾق اـهاو ٠مىم، جؤکیؿ و  ي٩ىـوشىب ا٘ا٠ث ال ؼلی٩ۀ ؼىیً و 

 >ث به ظؿی ال کمال و بیًً يكویؿه باٌؿهمکى اوث بٍكی لیكا> کًًؿ و٩اقي لیاؾ هی
جمْكؾ و وكپیچی  او٬اتا٘ا٠ث و ؾق بیٍحك  ای ؾق ه١ْك ٠ّیاو و ٠ؿم په چًیى شاه١ه

 1:ؼىاهؿ بىؾ.ال ؾوحىقات 

ِؿق، قوایات هكبىٖ به ههؿییى قا بك قوایات  اوپاقوایی همچىو ٌهیؿ اوایًکه ٠الم
 ؾقباقۀذابحی  ۀؿ يٍاو ال ایى ؾاقؾ که ٠٭یؿًؾه جكشیط هی  بیث اهلقش١ث و بالگٍث 
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قش١ث وشىؾ يؿاقؾ و ظ٭ی٭ث و شمئیات ایى هىئله پىٌیؿه اوث و بهحك اوث ٬ائل به 
اها ایى > کًًؿقوایاجی باٌین که ٘ب٫ ٠٭ل و ه٫ًٙ بكای ظٕكت شايٍیًايی قا ا٠الم هی

، اهكوله با ٠لن ظصث لهاو بؿیى ِىقت  >ظل ٌؿه اوث، اظمؿالعىىویؿ  ،ج١اْق
قش١ث په ال ههؿی ؾوالؾهن اوث يه  بیث اهلکه ایٍاو ٨كهىؾيؿ هًٝىق ال قش١ث 

. همچًیى هًٝىق يؿاقؾ به اهام هعمؿ بى العىى اٌاقه ،و قوایات قش١ث ،اهام لهاو
کًین ایى ؾيیای شىمايی که اکًىو ؾق آو ليؿگی هیبه  بیث اهلال قش١ث، بالگٍث 

بلکه بالگٍث به آوماو اول اوث> آومايی که ٌكوٞ اهحعاو ايىاو ؾق ٠الن ـق ؾق  >يیىث
ههؿی با پایاو ٠مك ؾيیا  ۀگىیًؿ ٨اِلال ایى شهث يیم با قوایاجی که هی > وآيصا بىؾه اوث

شمٟ بیى ایى قوایات ال ٠لىهی اوث که  شمٟ ؼىاهؿ بىؾ. ایى جىايایی و چهل قول اوث ٬ابل
 1.جىايؿ ؾاٌحه باٌؿجًها هؿ٠ی ِاؾ٪ و ظصث الهی هی

ال يگاه  شالب ایًصاوث که ٠٭یؿه به ههؿییى و شايٍیًايی بكای اهام لهاو
ؿ ٌی١ه به ایى قوایات و ایى ی٠٭ا ؾقباقۀو آياو  هؽال٩یى هفهب جٍیٟ يیم پًهاو يمايؿه اوث

 ویؿ بى ياّم  وًث و هؽال٧ ٌی١ه به ؿ. هراًل یکی ال يىیىًؿگاو اهل٠٭یؿه يیم اٌاقه کكؾي
ؾق ٬ىمحی ال  العبرات للمىت و القبر و الطکراتضکب ظىیى ال٩ْ١ايی ؾق کحابی به يام 

ههؿییى و  ۀپكؾالؾ. ؾق ایى بیى به ٠٭یؿل٠ن ؼىؾئ هی با٘ل ٌی١ه ٕبه یؿکحابً به ٠٭ا
و ؾیگك  ظحی وِیث ٌب و٨ات پیاهبكکًؿ و اٌاقه هی شايٍیًاو اهام لهاو

گیكؾ که ٌی١یاو چًیى کًؿ و ال ایى قوایات يحیصه هیقوایات ؾوالؾه ههؿی قا ـکك هی
 250ٔو  249َٕ  .ا٠ح٭اؾی ؾاقيؿ

ؾلیل  به ِك٨اً ايؿ، ٌی١ه گفاٌحهای که يام ؼىؾٌاو قا ؾاين چكا اهكوله ٠ؿهظال يمی
با ایًکه  >ليًؿه ایى قوایات و ایى ٠٭یؿه قا هیهم ۀال اوان، قیٍ ،هؽال٩ث با ؾ٠ىت یمايی
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جًها ؾق لباّو هؽال٩اّو ٌی١ه، بلکه ؾق لباو و ٬لن بمقگاّو ٠لمای ٌی١ه همچىو ٌهیؿ  يه
هعمؿ ِاؾ٪ ِؿق يیم ایى ٠٭یؿه ظحمی و ذابث اوث و ٠لمای بمقگی هعمؿ هعمؿ با٬ك و 

و چگىيگی آو قا   هحؾايىعحمل ای قا ههمچىو ٌیػ ِؿو٪ و ویؿ هكجٕی چًیى ٠٭یؿه
 يؿ.ا هبه لهاو ٜهىقي ظىاله ؾاؾ

 تَاتز رٍاٗت ٍص٘ت ض٘خ طَسٖ تَاتز ٗا عذم

کًؿ و آو ایًکه آیا اؾ٠ای یمايیىو ؾق باب جىاجك يىیىًؿه بعد ؾیگكی قا ٌكوٞ هی
ٌىؾ  کالم شًاب ٌهبالیاو ؾق ایى ؼالِه هیؿید وِیث ِعیط اوث یا ؼیك؟ ه١ًىی ظ

ال  اؼُ ها آوؾلیل  ؾق ظالی که >ظؿید وِیث هىحًؿه١ًىی که یمايیىو هؿ٠ی جىاجك 
جىايین اؾ٠ای جىاجك ظؿید وِیث قا ؾاٌحه باٌین که ٠باقت ؾیگك لهايی ها هی به> وثهؿ٠ا

ی١ًی  >هحىاجك يیىثآؼك ظؿیّد وِیث  ۀؾق ظالی که ٨٭ك  >جماّم ٨٭كات آو قوایث هحىاجك باٌؿ
 .اظمؿ اوث ،اول ایًکه يام ههؿی

 ؾلیل، به ایى قوایثیک  ؾقباقۀبایؿ ٠ْك کًن که هؿ٦ ال اذبات و اؾ٠ای جىاجك  ؾق ابحؿا
ؼىاه  >ٌىؾاوث که با٠د ٠لن و ٬ٟٙ به ِؿوق ظؿید هی اهىقیاوث که جىاجك ال شمله 

 ُْ ؾق يحیصه آيچه ـاجًا اهمیث ؾاقؾ  >ؼىاه هٕمىو آو قوایث باٌؿ، ٬ٟٙ به ِؿوق ل٩ٛ و ي
الّؿوق بىؾو  ال آيصا که اذبات ١ٙ٬ی بًابكایى٬ٟٙ به ِؿوق ظؿید اوث يه ؼىّؾ جىاجك. 

لفا ٌایىحه يیىث که هؽال٩یّى ها بكای اذبات  ،قوایث هًعّك ؾق اذبات جىاجك يیىث
جىاو به ِؿوق بلکه هی >الّؿوق بىؾو قوایث وِیث ال ها جًها جىاجكي قا هٙالبه کًًؿ ١ٙ٬ی

هراًل همكاه با ٬كائًی باٌؿ که ِؿوقي قا  >بؿوو ایًکه هحىاجك باٌؿ ،قوایحی ٬ٟٙ پیؿا کكؾ
بلکه هىا٫٨ با آو و وًث ٌكی٩ه و قوایات  ،جًها هؽال٧ با ٬كآو يیىث کًؿ و يهظحمی هی

 1.اوث ٨كاوايی
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يه ال ایى باب اوث که اذبات  ؾاقيؿ،اگك یمايیىو اؾ٠ای جىاجك ظؿید وِیث قا  بًابكایى
ؾلیل  بلکه ظؿید وِیث ٬بل ال آيکه هحىاجك باٌؿ به >ِؿوقي هًعّك ؾق ایى کاق اوث

الّؿوق اوث و یمايیىو هلمم به اذبات جىاجك ه١ًىی آو  همكاهی با ٬كائى لیاؾ ١ٙ٬ی
  1.يیىحًؿ

همچًیى بایؿ ٠ْك کًن که اؾ٠ای یمايیىو هبًی بك جىاجك هٕمىو ظؿید وِیث 
ث ؾوالؾه ی١ًی جىاجك اهاهث ؾوالؾه اهام و وِای >آو اوث اواوی و ههنياٜك به ؾو اهك 

، يه جمام ٨٭كات هفکىق ؾق قوایث. هراًل ؾق قوایث وِیث ههؿی په ال اهام ههؿی
٘ال٪ لياو  ؾقباقۀوِی پیاهبك ب١ؿ ال و٨اجً  ِعبث ال ایى ٌؿه اوث که اهام ٠لی

مىكاو پیاهبك قا ٘ال٪ ؾاؾه و پیىيؿ او با پیاهبك قا ؾق قول جىايًؿ هپیاهبك اوث و ایٍاو هی
ّحّهٓن َو ٠ََلی ّيَىاّئي ٨ََمٓى ; :٬یاهث ٬ٟٙ کًًؿ ّهٓن َو َهیِّ ٓهّل َبٓیّحي َظیِّ

َ
ي ٠ََلی أ یِّ ِّ ٓيَث َو

َ
َیا ٠َّليُّ أ

َيا َبّكي
َ
ٓ٭َحَها ٨َؤ لَّ َ٘ ي ٤َؿًا َو َهٓى  ًّ َها َلّ٭َیٓح حَّ َها َلٓن جَ  َذبَّ ًٓ ّة آلّ٭َیاَهة  َكّييِء ّه َِ َقَها ٨ّي ٠َٓك

َ
ظال  .:َو َلٓن أ

ايؿ که ایى ٨٭كه يیم هحىاجك اوث؟ آیا چًیى اؾ٠ایی ؾاٌحه و ؾاقيؿ؟ آیا یمايیىو شایی گ٩حه
لفا ایى اؾ٠ای يىیىًؿه هبًی بك ایًکه یمايیىو جؤکیؿ ؾاقيؿ که جمام ٨٭كات ظؿید  ؼیك،

ها و و هؿقک اوث و بًؿه ؾق شایی ال يىٌحه وؽًی بؿوو ؾلیل ،وِیث هحىاجك ه١ًىی اوث
ام. و يمایًؿگايٍاو چًیى چیمی قا هٍاهؿه يکكؾه اظمؿالعىىویؿ وؽًاو قومی 

ؾهؿ هىشىؾ اوث که يٍاو هی ایٍاولیاؾی ال بیايات  های بؽًایى ؾق ظالی اوث که 
آو اوث> جىاجك اهاهث  ههن، جىاجّك ؾو اِل هًٝىق ال اؾ٠ای جىاجك ه١ًىی ظؿید وِیث

 يىیىؿ:ال١٭یلی هی بكای يمىيه ٌیػ ياٜن ؾوالؾه اهام و وِایث ؾوالؾه ههؿی.

ٌىؾ: جّكیط بك اهاهاو  هٕمىو وِیث ه٭ؿن ؾو هىٔىٞ اِلی قا ٌاهل هی;
گايه. هحى و جّكیط بك ؾوالؾه اهام ال يٝك ٌی١ه با  گايه و جّكیط بك ههؿییى ؾوالؾه ؾوالؾه

                                                      
 :.ؾ٨ا٠ًا ٠ى الىِیه;و : الىِیه و الىِی اظمؿالعىى;ق.ک: . 1



 71  ..........................................آو یو بكقو اهبكیٌب و٨ات پ ثیال وِ ی٘ىو ػیٌ ثیقوا

 

وًث ذابث  ها يیم به جىاجك بكای اهل ها به جىاجك ذابث ٌؿه و ج١ؿاؾ آو ی آوـکك ج١ؿاؾ و اواه
 ٌؿه اوث.

و ایًکه آیا  اوث هايؿ جىاجك هحى و جّكیط بك ههؿییى په ال اهام ههؿی آيچه با٬ی هی
هحىاجك ه١ًىی هىحًؿ یا ؼیك؟ اگك يُ بك ههؿییى يیم هحىاجك باٌؿ هٕمىو یا ه١ًای 

بك ههؿییى  يُگايه و  بك اهاهاو ؾوالؾه يُوِیث ؾق هك ؾو ٬ّىمً هحىاجك ؼىاهؿ بىؾ> 
 گايه. ؾوالؾه

هحىاجك اوث و ؾق  قوایات و اؼباق ؾق يُ و اٌاقه به ههؿییى ال يىل اهام ههؿی
ج٩ّیل جىٔیط  به: چهل ظؿید ؾقباقۀ ههؿییى و ٨كليؿاو ٬ائن;ؼّىَ ؾق کحاب ایى 
 1:ام. ؾاؾه

ِكاظث ؾق ایًصا و ؾق شاهای ؾیگك به ایى يکحه اٌاقه کكؾه اوث  ال١٭یلی به ٌیػ ياٜن
که هًٝىق ال جىاجك هٕمىو وِیث، جىاجك اهك ههؿییى اوث که هىقؾ جٍکیک و اؼحال٦ بیى 

يام اظمؿ  جمام ٨٭كات ظؿید وِیث ال شملهو ِعبحی ال جىاجك  یمايیىو و هؽال٩یى اوث
بكای ظ٩ٛ شاو ٬ائن و  ايؿ. همچًیى ایى يکحه قا بایؿ ؾق يٝك گك٨ث که ائمهيکكؾه

ؿؾههؿی اول   هح١ؿؾ ايؿ و ایى ال بیى قوایاتبیاو ِكیط ياهً ؾق کلمات هح١ؿؾ يبىؾه ؾِق
 .اوث وأط

اکًىو و په ال بیاو ایى يکحه که هًٝىق یمايیىو ال جىاجك قوایث وِیث، جىاجك ؾو اِل 
آو و بیٍحك ياٜك به جىاجك اهك ههؿییى اوث ٕالبحه په ال آيکه ذابث کكؾيؿ قوایث  ههن

ای ظ٭یك يکحه ۀالّؿوق اوثٔ، بًؿ ِعث، ١ٙ٬ی ؾلیل همكاهی با ٬كائى هح١ؿؾّ  وِیث به
 >ٌایؿ ؼالی ال وشه يباٌؿکًن که ظمؿ بكای ههؿی اول بیاو هیقا ؾق باب جىاجك اون ا
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چه اظحیاشی بكای اذبات آو وشىؾ يؿاقؾ. بكای بیاو ایى يکحه ؾق ابحؿا اللم اوث اگك 
 ٌىؾ.هؽا٘ب بؿايؿ که جىاجك ؾق چه ِىقجی هع٭٫ هی

ههن ایى اوث که ال جکكاق یک قوایث ٬ٟٙ به ِؿوق آو  ،باب جىاجك یک قوایثؾق 
 ايؿٔ. ؾق ایىظاِل ٌىؾ ٕالبحه با ظ٩ٛ ٌكایٗ ؾیگكی که ؾق باب ٌكایٗ جىاجك ـکك کكؾه

٠باقت ؾیگك  به> جىاو ٬ىن ؼىقؾ که ٠ؿؾ ؼاِی ؾق جکكاق آو قوایث ؾؼالث ؾاقؾِىقت يمی
بایؿ بیً ال پًس  هراًل بگىیین ظحماً  جىاو ؾق ٌكایٗ جىاجك ؾق يٝك گك٨ث و٠ؿؾ ؼاِی قا يمی

 ،قوایحی با بیىث قوایث هن ٬ٟٙ به ِؿوق ظاِل يٍىؾ ؾقباقۀباق جکكاق ٌىؾ. همکى اوث 
٬ٟٙ به ِؿوق ظاِل ٌىؾ و هٕمىو آو  ،قوایث ؾیگكی ظحی با ؾو باق جکكاق ؾقباقۀاها 

کًؿ که ٬ٟٙ به ِؿوق ايؿلىی بك ایى يکحه اٌاقه هی ظمم هراًل ابى بًاهًؿ>قوایث قا هحىاجك 
  1.همکى اوث با کالم ظحی ؾو ي٩ك ظاِل ٌىؾ

ايؿ که ایى هىئله ظؿا٬ل و ظؿاکرك ج١ؿاؾ جکكاق قوایث چًیى گ٩حه ؾقباقۀ ایى ِىقتؾق 
 ،بىؾو ظال و اوِا٦ قاویاو ال ظید ِؿا٬ث و ٔابٗاول به ؾو ٠اهل اِلی بىحگی ؾاقؾ> 

هٕمىو ؼبك. هٕمىو ؼبك جؤذیك بىیاق بیٍحكی بك ج١ؿاؾ جکكاق قوایث ؾاقؾ جا جؤذیك  ؾومو 
بك ؾؼالث هىح٭ین ؾاقؾ به ٠باقت ؾیگك، هن اوِا٦ قاوی و هن هٕمىو ؼ 2 .ظال قاویاو

ؾق ایًکه با چًؿ باق جکكاق هٕمىو قوایث ٬ٟٙ به ِؿوق ظاِل ٌىؾ و ؾق ایى بیى جؤذیك 
 وِا٦ قاوی اوث.هٕمىو ؼبك بیٍحك ال جؤذیك ا

ؾلیل  ههن، ؾق يٝك بگیكیؿ که و٬حی قوایّث وِیث به ۀاکًىو با جىشه به ایى يکح
قوایات لیاؾی آو قا یاقی  يیمهمكاهی با ٬كائّى هح١ؿّؾ ِعّث ِؿوق، ١ٙ٬ی ٌؿه اوث و 

و  ـ  اول  ی١ًی اون ههؿیـ آؼّك ظؿید  ۀو په ال اذبات ِؿوق ٨٭ك  ایى ِىقتکًؿ، ؾق هی
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ـهى هؽا٘ب قا به ظ٭ی٭ث  ٌىؾ وهی یاقیهح١ؿؾی په ال آيکه ایى ٨٭كه جىوٗ قوایات 
 هحىاجك ؼىاهؿ ٌؿ. ،باق جکكاق ؾق قوایث ه١كو٦ ظفی٩هظحی با یک ،کًؿهیيمؾیک 

چه ِكاظحی ؾق اگك  >جىٔیط بیٍحك ایًکه، ؾق قوایات هح١ؿؾی يام اظمؿ واقؾ ٌؿه اوث
والاو که ؾق باب ٜهىق و لهیًهاها یک هع٭٫ لهايی >يؿاقؾایًکه يام ههؿی اول باٌؿ 

ٌؽّی ال  بكؾ که ٬بل ال ٜهىق اهام ههؿیپی هی کًؿٜهىق جع٭ی٫ هی
باٌؿ  کًؿ که اظحمال ایًکه او هماو ههؿی اولوال ٬یام هیلهیًه ٠ًىاو به بیث اهل

ُّ لهیًه ال ٘ك٨ی ؾق کًاق ؾه .لیاؾ اوث ال اهام وال ٬بل ها قوایحی که ؾق باب ٌؽ
ـهى هع٭٫  ایى ِىقتايؿ. ؾق وشىؾ ؾاقؾ قوایاجی يیم به اون اظمؿ اٌاقه کكؾه ههؿی

 ومث وِیث پیاهبك ياؼىاوحه به یاجك به ظ٭ی٭ث ؼىاهؿ ٌؿ و ؼىاوحه  به هكاجب يمؾیک
الّؿوق اوث و ذايیًا ٠الهث ه١ك٨ی ههؿی و ٬ائن اوث و  ؼىاهؿ ق٨ث که اواًل ١ٙ٬ی

 يام بكؾه ٌؿه اوث. اولیى هئهى به اهام ههؿی ٠ًىاو بههمچًیى ال اظمؿ ؾق آو 
 هراًل:

اَل:  ٠َّى آلَبا٬ّّك 
َ
َك ;٬ ٍَ ٓي ٠َ ًَ ٍة آذ َّٕ اَلَ٭اّو َلٓیَه ّبَفَهٍب َو اَل ٨ّ َّٙ مًا ّبال ًٓ ّه َج١َاَلی َک ّاوَّ ّللَّ
١َاُقُهٓن  ٌّ ٓل٩ًا ّبُؽَكاَواَو 

َ
ابٌّ ّهٓى بَ   أ ٌَ ٓظَمُؿ َیُ٭ىُؾُهٓن 

َ
ٓظَمُؿ أ

َ
ٓهَباَء ٠ََلٓیّه أ ٌَ ٍن ٠ََلی َب٥َٓلٍة  ٌّ ي َها ًّ

ا َوّم١ُٓحٓن ّبَفّلَٯ ٨ََىاّق٠ُىا ّاَلٓیّه َو َلٓى َظ  ـَ ُك ّاَلٓیّه ٠َاّبُك آل٩َُكاّت ٨َّب ُٝ ٓي
َ
ي أ يِّ

َ
اَبِة َظٓمَكاُء َکؤ َّ ٓبىًا ٠ََلی ٠ّ

ٓلّس  که يه ی گًصی اوث ؾق ٘ال٭او همايا بكای ؼؿای ج١ال;٨كهىؾ:  اهام با٬ك 1.:الرَّ
او اظمؿ اظمؿ اوث>  بلکه ؾوالؾه >وث و يه ي٭كه٘ال هماق هكؾ ؾق ؼكاواو اوث که ١ٌاٌق

بًؿی  کًؿ که پیٍايیقا قهبكی هی ها آوهاٌن، وىاق بك ٬ا٘كی وپیؿ قيگ  شىايی ال بًی
گفقؾ. په هك لهاو که يؿایً قا بیًن که ال ٨كات هیهمكاه ؾاقؾ. گىیی او قا هی ٬كهم به

 :ویًه ؼیم قوی بك٦. ظحی ،محً بٍحابیؿو ًٌیؿیؿ به
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هاٌن که ياهً اظمؿ اوث قهبكی ؾوالؾه هماق ٘ب٫ ایى قوایث شىايی ال واؾات بًی
های ؼؿا گًس ،ي٩ك ال کًىل ٘ال٭او قا بك ٠هؿه ؾاقؾ. ایى شما٠ث به قهبكی ایى ٌؽُ

 ،بٍحابًؿومث ایى هكؾ  ؾهؿ که بهبؿیى ِىقت که ؼؿاويؿ همه قا ٨كهاو هی >ياهیؿه ٌؿيؿ
ؾهؿ که  قوی بك٦ و یػ ظكکث کًًؿ. ایى يٍاو هی ك ؼیم ب  هصبىق باًٌؿ ویًه ظحی اگك

ؾق ظالی که قوایات لیاؾی ال  >اوث  ظكکث ایى هكؾ و جاب١یًً هىقؾ جؤییؿ ؼؿا و ائمه
. بكای هع٭٫ّ ه٧ًّ ایى اظحمال وشىؾ ؾاقؾ ايؿ گىيه ظكکث ٬بل ال ٬یام ٬ائن يهی کكؾههك 

ومحً  به;٠باقت باٌؿ.  ث ٌب و٨ات پیاهبكؾق وِی اظمؿ هماو اظمؿّ  که ٌایؿ ایى
ظكکث و ٬یام ههؿی و ٬ائن  ؾقباقۀؾق قوایات لیاؾی : ؼیم بك قوی بك٦ ویًه، ظحی بٍحابیؿ

 کًؿ.جك هی ـهى ايىاو قا به ظ٭ی٭ث يمؾیکاوح٩اؾه ٌؿه اوث و همیى يکحه 

 کًین:قوایث ؾیگكی قا ـکك هی

ّبي َش٩َ١ٍٓك ;
َ
ّه  هعمؿ٠َٓى أ ّبیّه ٠َٓى َشؿِّ

َ
اَل  ٓبّى ٠َّليٍّ آلَبا٬ّّك ٠َٓى أ

َ
ّهیُك   ٬

َ
اَل أ

َ
٬

یَى  ًّ َكِب   آلُمٓئّه ٍٓ ٓىّو ُه ُٓ اللَّ ٓبَی
َ
َهاّو أ َبّك َیٓؽُكُز َقُشِل ّهٓى ُوٓلّؿي ٨ّي آّؼّك المَّ ًٓ َو ُهَى ٠ََلی آلّم

ّى  ٓٙ ّکَبٓیّى ٠َكّ   ّبآلُعٓمَكّة ُهٓبَؿُض آلَب ًٓ اُي آلَم ٍَ یِن ُه ّٝ ُٓ آل٩َّؽَفٓیّى ٠َ اَهِة ٠ََلی   ی ٌَ اَهَحاّو  ٌَ ٓهّكّه  َٝ ّب
ّبيِّ   َلٓىّو ّشٓلّؿهّ  ًَّ اَهّة ال ٌَ ٓبّه  ٌّ اَهِة ٠ََلی  ٌَ ّفي  َو  ا الَّ هَّ

َ
َلُه آوَماّو آوِن َیٓؽ٩َی َو آوِن َی١ُٓلُى ٨َؤ

ّفي َی١ٓلُ  ا الَّ هَّ
َ
ٓظَمُؿ َو أ

َ
 :باالی هًبك ٨كهىؾ اهیكالمئهًیى ٠لی 1.:معمؿُى ٨َ َیٓؽ٩َی ٨َؤ

کًؿ که قيگً و٩یؿ هایل به وكغ اوث، ٌکمی  هكؾی ال ٨كليؿاين ؾق آؼكالمهاو ٬یام هی;
اوحؽىاو، بك پٍحً  هایً يكم شره اوث و ٌايه هایً ٠كیٓ اوث، بمقگ بمقگ ؾاقؾ، قاو

. ؾو اون ؾاقؾ: اومی قيگ پىوحً و ؼالی ٌبیه ؼال پیاهبك ؾو ؼال اوث، ؼالی به
 :.هؽ٩ی و اومی آٌکاق> اون هؽ٩ی، اظمؿ اوث و اون آٌکاق، هعمؿ
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کًؿ که یکی يام بكای ٬ائن هی بك قوی هًبك ِعبث ال ؾو ؾق ایى قوایث اهام ٠لی
هؽ٩ی و ؾیگكی آٌکاق اوث> اظمؿ و هعمؿ. ظال به يٝك ٌما هًٝىق  ها آوال 

او ایى اوث که اهام هعمؿ بى  ال ایى ؾو يام چیىث؟ آیا اهیكالمئهًیى هًٝىٌق
٘ىق باٌؿ چًؿ وئال پیً  هؽ٩ی اوث؟ اگك ایى ها آوؾو يام ؾاقؾ که یکی ال  العىى

 آیؿ:هی

هًٝىق ال اون هؽ٩ی بایؿ هماو اون ٠َلمی باٌؿ که بك قوی ٨كليؿ  ی٭یى به اوالً 
 >گفاقيؿ و ه١مىاًل ایى اون یک اون ؼىاهؿ بىؾ هی

 ؼىقؾ که اهام ٠لیبه چه ؾقؾی هی ذايیًا ؾاٌحى اون هؽ٩ی بكای اهام لهاو 
 چًیى آو قا جبییى کًؿ؟ بؽىاهؿ باالی هًبك ایى

 ایپه چكا ياهً قا باالی هًبك بك  ،اگك به هك ؾلیلی ایى اون بایؿ هؽ٩ی باٌؿ ذالراً 
 کًؿ؟هكؾم ٨اي هی

ؿؾایى قوایث قوٌى اوث که  ی١ًی > و و آٌکاق اوثبیاو ؾو ٌؽّیث پًها ؾِق
ًؿ که ؾق کهی بیث اهلِكیط اٌاقه به ؾو ٬ائن ال  ٤یك ٘ىق به ٠لی اهیكالمئهًیى

کًًؿ و یکی کًًؿ. البحه هك ؾوی ایى بمقگىاقاو یک هؿ٦ قا ؾيبال هیآؼكالمهاو ٬یام هی
و وث و یکی اهام لهاو و یکی هىال و ؾیگكی ٨كليؿ هىال  ٨كهايؿه و ؾیگكی ٨كهايبكؾاق اوث

 >ؾق بىیاقی ال هىاقؾ اٌاقه به هىْمی ؾاقؾ: اون;ایٍاو اوث.  ۀ٨كوحاؾ ؾیگكی وِی و
 ٌىؾ.ی١ًی هًٝىق ال آو، ؼىؾ ظ٭ی٭حی اوث که اون بك او گفاٌحه هی

جك  يمؾیکایى قوایث يیم ـهى هؽا٘ب قا به ظ٭ی٭ّث لهاو ٜهىق و شایگاه ههؿی اول 
ِك٦  ایى قوایث قا بهکًؿ هاجً و١ی هیٌب ۀچه شًاب ٌهبالیاو ؾق اؾاهاگك > ؼىاهؿ کكؾ

ظمل  جًها بك اهام لهاو ،یک هكؾ ِعبث ٌؿه اوث ؾقباقۀایًکه ؾق ابحؿای وؽى 
٬ّؿ  بیث اهلکًؿ که بؿايؿ اها بك ايىاو ه٧ًّ کمی جؿبك و جؤهل ک٩ایث هی ،کًؿ

گاه ٌىيؿ و ایٍاو يؿاٌحًؿ هكؾم به ال ابحؿا ٬ّؿ ؾاٌحًؿ  ِكاظث ال اظىال ههؿی اول آ
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 هكؾم گماو کًًؿ که ههؿی و ٬ائن جًها یک ي٩ك اوث و آو هن اهام هعمؿ بى العىى
کكؾيؿ جا به و٬حً به الی کلماجٍاو اٌاقاجی وْكی به ههؿی اول هی هاها ؾق الب >اوث

جىايىحًؿ بگىیًؿ که ال ابحؿا يمی المئهًیىؼىیً اظحصاز کًؿ. ؾق يحیصه اهیك  يّىَ
ٌؿه همیٍه ِعبث ال یک  هماهًگ ۀ٘ب٫ بكياه > وکًًؿالمهاو ؼكوز هی ؾق آؼكؾو هكؾ 

 کًؿ.کكؾيؿ و ظ٭ی٭حًا بكای ٠ا٬ل اٌاقجی ک٩ایث هی٬ائن هی ٠ًىاو بهي٩ك 

که به ـ گىيه قوایات قا کًاق قوایث وِیث پیاهبك بگفاقین  اکًىو و٬حی جماهی ایى
کكؾه اوث که يام هباقکً اظمؿ و  ؾوالؾه اهام و ههؿی اول قا بیاو ۀِكاظث يام هم

قا ؾق  قوین وكا٢ قوایث ههن ؾیگكی که ٌیػ ٘ىوی ؾو باق آوهی ـ ٠بؿالله و ههؿی اوث
 کحابً ـکك کكؾه اوث:

ّه ; اَل َوّم١ُٓث َقُوىَل اللَّ
َ
ُٟ َبٓیَى  ٠َٓى ُظَفٓی٩ََة بى الیماو ٬ ُه ُیَباَی َکَك آلَمٓهّؿيَّ ٨ََ٭اَل: ّايَّ ـَ َو 

ٓکّى  ٓوَماُإُه َذاَلَذُحَها  الكُّ
َ
ّه َو آلَمٓهّؿيُّ ٨ََهّفّه أ ٓظَمُؿ َو ٠َٓبُؿ اللَّ

َ
بى یماو  ةظفی٩ 1.:َو آلَمَ٭اّم آوُمُه أ

گ٩ث و ٨كهىؾ: ههؿی وؽى هی ؾقباقۀًٌیؿم ؾق ظالی که   گ٩ث که ال قوىل ؼؿا
ؾق ظالی که ياهً اظمؿ و ٠بؿالله و  ،ٌىؾه٭ام بی١ث هی و همايا با ههؿی ؾق بیى قکى;

 :ها وه يام ایٍاو اوث. ههؿی اوث، و ایى

 کكؾه اوثي٭ل بى یماو  ةٌیػ ٘ىوی ؾق ؾو شای کحاّب ٤یبحً ایى قوایث قا ال ظفی٩
که بیى قکى  قا ِكاظث ٬ائمی بىؾ. پیاهبك ؾق ایى قوایث به که ال ِاظباو وْك قوىل ؼؿا

گىيه ه١ك٨ی کكؾه که ههؿی اول قا ؾق وِیث ٌب و٨اجً ه١ك٨ی  آو ،گیكؾو ه٭ام بی١ث هی
ُّ وِیث قوىل ؼؿا ، ههؿی اول وه يام ؾاقؾ> اظمؿ و ٠بؿالله و کكؾه اوث. ٘ب٫ ي

٨كهایؿ که ههؿی اول هىئىل اؼّف بی١ث ؾق بیى قکى و ه٭ام ههؿی. ظال ؾق ایى قوایث هی
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قا آهاؾه  ها آوآیؿ جا ال هكؾم بی١ث بگیكؾ و ومث هكؾم هی بكای اولیى باق به اوث. کىی که
 اوث. اهام لهاو ۀوالؾ ههؿی اول اوث که وِی و ٨كوحاؾ

کًًؿ گىيه جىشیه هی ایى قوایث قا ایى ايؿ ل شاهالو که با ؾ٠ىت یمايی هؽال٧ب١ٕی ا
ؾیگكی يیم ؾاقؾ و ایى  های يام ٨همین اهام هعمؿ بى العىى که ال ایى قوایث هی

کًن که وِیث ٌب و٨ات ها ٠ْك هی اهام لهاو اوث. ؾق شىاب ایى ؾقباقۀقوایث 
ؿؾج٩ّیل  ، هصمل يیىث و بلکه بهپیاهبك ه١ك٨ی شايٍیًاو پیاهبك اوث و و٬حی  ؾِق

کًؿ ؾیگك ٌکی يؿاقین که ایى وه يام با ؾق آيصا ایى وه يام قا بكای ههؿی اول بیاو هی
 ؼاَ بكای ههؿی اول اوث. ایى ٠باقت

ؾلیل ٬كائى هح١ؿؾ، و  الّؿوق بىؾو قوایث وِیث به جىاو گ٩ث که ١ٙ٬یؾق يحیصه هی
وال ٬بل ال ٜهىق اهام ها قوایث هحىاجك ؾیگكی که ؾق باب وشىؾ لهیًه به کمک ؾه يیم

همچًیى وشىؾ قوایاجی که يام اظمؿ ؾق آو هىشىؾ  ٌىؾ> ذابث هی وشىؾ ؾاقؾ، ههؿی
و  يام ههؿی اول اوث و همیى جکكاق با٠د جىاجكۀ قوایّث هً٭ىّل ال ظفی٩ه، جکكاق ٨٭ك ، اوث
جىايؿ با آو به شْؿ يمی ،ٌىؾ و ی٭یًًا اگك کىی ایى قوي قا يپىًؿؾآؼك قوایث هی ۀ٨٭ك  ٬ٟٙ

 هؽال٩ث کًؿ.

 اون ههؿی اول ۀکًن که ها هلمم به اذبات جىاجك ٨٭ك بال ؾق ايحها ایى يکحه قا جکكاق هی
 کًؿ.ای که بیاو ٌؿ بكای اهل ايّا٦ ؾق جع٭٫ جىاجك ک٩ایث هیاگك چه يکحه >يیىحین

 چٌذ ًکتِ

ؾاؾو به که هكا يىبث به پاوػ ٠صیب يیم به لباو آوقؾه ۀيىیىًؿه ؾق ایى باب چًؿ يکح
-چىو ايحٝاقی بیً ال ایى ال شًاب ٌهبالیاو هی >هایً يااهیؿ کكؾه اوثاؾاهه ِعبث

 ق٨ث.

 او يىٌحه اوث: 
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با جىشه به ج١كی٧ قوایث هحىاجك، بٙالو اؾ٠ای اظمؿ اوما٠یل و شكیايً بك اهل ٠لن ; 
ای هیاو ٠لما بعد ٠لمی شؿی ٨كليؿ ؾاٌحى اهام ههؿی ؾقباقۀچكا که اواًل  >پىٌیؿه يیىث

ؾق ؾوقاو ايؿ که ایٍاو وشىؾ ؾاقؾ و ا٨كاؾی به ِكاظث ؾاقا بىؾو ٨كليؿ قا قؾ يمىؾه و اؾ٠ا کكؾه
قا به ؾوقاو په  يؿ بكای اهام ههؿیل کًًؿه بك وشىؾ ٨ك  ٤یبث ٨كليؿ يؿاقؾ و هحى اؾ٠یه ؾاللث

يیم ایى باٌؿ که ٨كليؿ ايؿ. په جًا٨ی يؿاقؾ که هكاؾ ال گماقي ٌیػ ٘ىوی ال ٜهىق ظمل يمىؾه
ه په ال ٜهىق ایٍاو هحىلؿ گكؾیؿه و په ال و٨ات ایٍاو ظکىهث قا به ٠هؿ ظٕكت ههؿی

ٌؿه ال ٌیػ ٘ىوی به جىلؿ ایى ٨كليؿ ٬بل ال ؾوقاو ٜهىق  به ٠باقت ؾیگك ؾق گماقي ي٭ل> گیكؾهی
اٌاقه يٍؿه اوث. ذايیًا گكوهک یمايی ٠كا٪ جالي ؾاقيؿ جا ایى گماقي قا ؾاقای جىاجك ه١ًىی 

 :. ...ؾايىحه و ال اٌکاالت وًؿی به ایى قوایث ٨كاق يمایًؿ

 کًن:ؾق پاوػ ٠ْك هی

به ، ؾق لهاو ٤یبث ؾاٌحى اهام ههؿی ٨كليؿ ؾقباقۀ٠لما يٝك  اؼحال٦ایًکه  ،اوالً 
ٝك ٠لما اگك همگی هؽال٧ با کًؿ. ييمیکمک ٌایايی ٌما ؾق قْؾ جىاجك ههؿییى 

چه بكوؿ که ٌىؾ> بال بایؿ بكقوی  ،ؾق لهاو ٤یبث بىؾ ؾاٌحى اهام ههؿی ٨كليؿ
 .هىا٨٭او و هؽال٩ايی ؾاقؾؼىؾجاو ه١حك٨یؿ که ایى اهك ؾق هك ؾو ٘ك٨ً 

ؾاٌحى اهام پًهاو ٌؿه شًابحاو چًاو پٍث ایى ج١ؿاؾ ال ٠لمای هؽال٧ّ ٨كليؿ ،ذايیاً 
 ٖاوث که گىیی ٌما ال اوكاق اهام ؾق لهاو ٤یبث و چگىيگی ليؿگی و الؾواشٍاو باؼبكیؿ

 ؾهیؿهی که ظٕكت بكای ٌما کاقت ؾ٠ىجی ب٩كوحؿ؟ چگىيه به ؼىؾ اشاله ؿآیا هًحٝكی
-بىؾو ٨كليؿ قا قؾ يمىؾه و اؾ٠ا کكؾه ِكاظث ؾاقا ا٨كاؾی به; بگىییؿ اهام لهاو ؾقباقۀ

؟ٖ ظحی اگك هیچ قوایحی هبًی بك ٨كليؿ ؾاٌحى :ايؿ که ایٍاو ؾق ؾوقاو ٤یبث ٨كليؿ يؿاقؾ
يبایؿ به ؼىؾ اشاله ؾهین که چًیى با ا٘میًاو بگىیین که  هنبال  ،ظٕكت هىشىؾ يبىؾ
 ،٠ؿم الىشؿاو ال یؿل ٠لی ٠ؿم الىشىؾ> يیا٨حى; :٬ىل ه١كو٦ ؾ. بهظٕكت ٨كليؿی يؿاق 

ؾاٌحى ظٕكت ؾاللث  بگىین که قوایات لیاؾی بك ٨كليؿ ظال چه :.ؾلیلی بك يبىؾو يیىث
 کًؿ.هی
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ٌیػ  ي٭لؾق  اها بگىیین بؿايینجىاو ؼىؾ قا هحؽُّ ؾق ههؿویث چٙىق هی ،ذالراً 
ؾق  ٬ٖبل ال ٜهىق يٍؿه اوث؟ اهام ههؿیای به جىلؿ ٨كليؿ ٘ىوی ال وِیث، اٌاقه

٨كهىؾيؿ که ههؿی اول، اولیى هئهى و اولیى ال ِكاظث  به ، پیاهبك اکكمقوایث وِیث
ؾق لهاو  ٌىؾ که اهام ههؿیاوث. چگىيه هی يمؾیکاو و ه٭كبیى به اهام ههؿی

هگك  ٖاولیى هئهى و ه٭كب به او باٌؿ؟ ،اها ههؿی اول ،ٜهىقي ٨كليؿی يؿاٌحه باٌؿ
جكیى ؾوقاو ٜهىق و ظکىهث و شًگ و ٬یام ب١ؿی ؾق ههن ٌىؾ که وِی و شايٍیّى هی

ال همیى قو ؾق قوایث  پؿقي ظٕىق يؿاٌحه باٌؿ و جعث جكبیث او ٬كاق يؿاٌحه باٌؿ؟
ِكاظث ٨كهىؾيؿ کىی که اهك اهام قا ؾق لهاو ٤یبحً به ٠هؿه ؼىاهؿ ؾاٌث ال  ؾیگكی به

 هىٟٔ اهام هٙلٟ اوث:

ال٠َّى 
َ
ّل ٓبّى ٠َُمَك ٬ َّٕ ّه   آلُم٩َ َبا ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ٓهّك ;  :َیُ٭ىُل  َوّم١ُٓث أ

َ
اّظّب َهَفا آْل َّ ّاوَّ ّل

َهَب  ـَ ُهٓن  ُٕ ّحَل َو َیُ٭ىَل َب١ٓ
ُ
ُهٓن ٬ ُٕ ُهٓن َهاَت َو َیُ٭ىَل َب١ٓ ُٕ ی َیُ٭ىَل َب١ٓ ىُل َظحَّ ُٙ ٤َٓیَبَحٓیّى ّآظَؿاُهَما َج

 
َ
ی اَل َیٓبَ٭ی ٠ََلی أ َظِؿ ّهٓى ُوٓلّؿّه َو اَل َظحَّ

َ
١ّّه أ ّٔ ُٟ ٠ََلی َهٓى ّل َّٙ َعاّبّه ّاالَّ َي٩َِك َیّىیِك اَل َی ِٓ َ

ٓهّكّه ّهٓى أ
ّفي  ٤َٓیّكّه ّاالَّ آلَمٓىَلی ٓهَكه  َیّلي  الَّ

َ
ًٌیؿم که  ه٩ٕل بى ٠مك گ٩ث که ال اهام ِاؾ٪ 1 .:أ

یکی ال آو ؾو ٤یبث ٘ىاليی همايا بكای ِاظب ایى اهك ؾو ٤یبث اوث که ; ٨كهىؾ:هی
گىیًؿ کٍحه ؾیگك هی یگىیًؿ که او ُهكؾه اوث و ب١ٕؼىاهؿ بىؾ جا ایًکه ب١ٕی ال هكؾم هی

گىیًؿ که ق٨حه اوث، جا ایًکه کىی ال یاقايً بك اهكي ؾیگكی هی یٌؿه اوث و ب١ٕ
هىٟٔ و  الکىی ال ٨كليؿايً و ٤یك آياو  ای ٬لیل. هیچهايؿ هگك ٠ؿهاوحىاق يمی
 :هٙلٟ يیىث هگك هىالیی که اهكي قا به ٠هؿه ؼىاهؿ گك٨ث.شایگاهً 

ؾق ایى قوایث چًؿ يکحه وشىؾ ؾاقؾ: اواًل ایًکه آو ظٕكت ؾق لهاو ٤یبث الؾواز کكؾه 
هىٟٔ و هعل ایٍاو هٙلٟ  الذايیًا ایًکه جًها یکی ال ایى ٨كليؿاو  >و ؾاقای ٨كليؿايی اوث

                                                      
 .٤162یبث ٘ىوی، َ. 1
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به ایى  >ؾق لهاو ٤یبحً ؼىاهؿ بىؾ اهام لهاو اهكّ  ؾاقّ ٠هؿه ،ذالرًا ایى ٨كليؿ >اوث
ٜهىق کًؿ، اهك والیحً قا بك ٠هؿه ؼىاهؿ  ه١ًا که ایى هىال ٬بل ال ایًکه اهام لهاو

یا : اهك;گك٨ث. ياؾايی پیؿا يٍىؾ جا بؽىاهؿ بكای جىشیه ایى قوایث ؾق ه١ايی کلمات 
ابحؿای قوایث ؾق  ِاؾ٪ اهامجّك٦ کًؿ. اهك هماو اوث که : یلی اهكه;یا  :هىلی;

> اهك ؾق اهاهاو ه١ّىم هماو والیث و ؼال٨ث بك هكؾم اوث و :ِاظب ایى اهك;٨كهىؾ 
ی١ًی ٬بل ال ٜهىق ال ٘ك٦ آو ظٕكت  ،کىی که ٠هؿه ؾاق ایى اهك ؾق لهاو ٤یبحً ٌىؾ

 وث. ی٭یًًا ایى هىال هماو یمايی اوث که هكؾم قا بهؾاقؾ و هىئىلیث اهك هكؾم با او اشاله
جىاو ؾو ٌؽُ کًؿ و ا٘ا٠ث ال او بك هكؾم واشب اوث و يمی٘ك٦ ِاظبٍاو ؾ٠ىت هی

 ایى هىال > واهك اهام و پیٍىای هكؾم باًٌؿ ؾاقّ ٠هؿهقا جّىق کكؾ که ٬بل ال ٜهىق، هك ؾو 
اولیى هئهى و ه٭كب به اهام  ،پیاهبك ۀهماو ههؿی اول ؾق وِیث اوث که ٘ب٫ گ٩ح

 اوث. ههؿی

ث کیؿ بك اذبات جىاجك قوایث وِیٌىؾ که بگىیین جؤ ياؾايی لهايی يمایاو هیقاب١ًا، اوز 
گىیی يىیىًؿه ٨كاهىي کكؾه اوث که قوایث ظحی اگك  ٖبكای ٨كاق ال اٌکاالت وًؿی اوث

به ؾقؾ اهىق ا٠ح٭اؾی يؽىقؾه و اهكی قا اذبات  ،باٌؿ اهبكْ هن ِعیط و ال اٌکاالت وًؿی 
اوث که گ٩حه ٌىؾ یمايیىو بكای ٨كاق ال اٌکاالت کًؿ. ؾق يحیصه بىیاق هٕعک يمی

ايؿ. ی٭یًًا اذبات جىاجك ؾق هك هىٔى٠ی ال قوایات، بىی وًؿی ؾوث به ؾاهى جىاجك ٌؿه
ياهمکى اوث جا ایًکه بؽىاهین قوایحی قا با يٝكات هؽحل٧  او٬اتجك و ؾق بىیاقی ال وؽث

الّؿوق ؾايىحى قوایّث  ق ١ٙ٬یقشالیىو ِعیط و هىذ٫ کًین. ؾق يحیصه، جؤکیؿ یمايیىو ؾ
بكای ایى اوث که قیگی ؾق ک٩ً يؿاقيؿ و ؾق  ،وِیث چه ال باب ٬كائى و چه ال باب جىاجك

ی يمی ٍْ جًها ال  ٬باًل ٠ْك کكؾین که یمايیىو يه ها شؿای ال همه ایى کًًؿ.ه١اهله ٤
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ؽى ج٩ّیل ؾق باب ِعث قوایث و بلکه به ،کًًؿٌؿه ٨كاق يمی اٌکاالت وًؿی هٙكض
  1.ايؿگ٩حه و آو قا اذبات کكؾه

 تَاتز رٍاٗت ٍص٘ت درتارٓدٗذگاُ ض٘خ طَسٖ 
ؾق ایى ٬ىمث  ،يىیىًؿه په ال آيکه اهىق ؼال٦ وا١٬ی قا به یمايیىو يىبث ؾاؾه اوث

گىیؿ که شكیاو یمايی هؿ٠ی اوث ٌیػ ٘ىوی قوایث يیم بؿوو اقائه هؿقک و هًب١ی هی
ؿؾوپه ؾق اؾاهه  >ؾايؿوِیث قا هحىاجك هی آیؿ جا بگىیؿ هًٝىق ٌیػ پاوػ بك هی ؾِق

 ٘ىوی ال ب١ٕی کلماجً چیىث و آو ایًکه اؼباق ؾق اهاهث ؾوالؾه اهام هحىاجك اوث.

هىٟٔ کًن که اِاًل یمايیىو چًیى ا٠ح٭اؾی يؿاٌحه و ؾق هیچ ؾق پاوػ ٠كْ هی
بلکه وؽى  >ايؿؾايؿ که ٌیػ ٘ىوی قوایث وِیث قا هحىاجك هیقومی چًیى يگ٩حه

یمايیىو ؾق ایى اوث که ٌیػ ٘ىوی قوایث وِیث قا ِعیط ؾايىحه و به آو يٝك ؾاٌحه 
-ها قوایث ؾق اذبات ؾوالؾه اهام به ایى قوایث يیم اٌاقه هیال بیى ؾه همیى ؾلیلاوث و به 

 کًؿ.

وث که شًاب ٌهبالیاو ؾق جىشیه ایًکه چكا ٌیػ ٘ىوی اها يکحه ٬ابل جؤهل ایًصا
 ۀایٍاو جالي ؾاقيؿ جا با اوح٩اؾه ال ایى ٠باقت که ائم;گىیؿ: وِیث قا آوقؾه اوث هی قوایث

کن و یا أا٨ه يمىؾ بٙالو ٠٭ایؿ قا  ها آوجىاو یکی ال باًٌؿ و يمیوالؾه ي٩ك هیه ؾٌی١
و  ها آوپكؾالؾ که وشه اٌحكاک اوما٠یلیه، لیؿیه و وا٩٬یه قا اذبات يمایؿ. لفا به بیاو قوایاجی هی

 .:ؾوالؾه ي٩ك هىحًؿ یى اوث که ائمه ب١ؿ ال ظٕكت هعمؿجىاجك ه١ًىی ؾق آياو ا

که بىؾو ایى کلمات يىیىًؿه به ایى ؾلیل اوث که ياؼىاوحه ا٠حكا٦ کكؾه  جؤهل  ٬ابل 
ها قوایث ؾیگك به ایى جىشه کكؾه ٌیػ ٘ىوی قوایث وِیث قا ٬بىل ؾاٌحه و ال بیى ؾه

                                                      
 ال١٭یلی. ق.ک: ؾ٨ا٠ًا ٠ى الىِیه و ايحّاقًا للىِیه، ياٜن. 1
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اهاهث ؾوالؾه اهام ال ایى قوایث يیم اوح٩اؾه کكؾه اوث و ؼىؾ  لیكا بكای اذبات جىاجك> اوث
يىبث به  اٌاقه کكؾيؿ کهيکحه  به ایىيىیىًؿه ؾق بیاو ٌكایٗ يا٬الو ؼبك ؾق اذبات جىاجك 

 بیاو کًًؿ.يه ایًکه ال قوی ٌک آو ؼبك قا کًًؿ ا٘میًاو ؾاٌحه باًٌؿ ؼبكی که ي٭ل هی
َٕ81ٔ 

 تعارض تا هثاًٖ ض٘عِ

ؾاؾو ج١اْق قوایث وِیث با هبايی ٌی١ه به ؾو ج١اْق  ؾق اؾاهه بكای يٍاويىیىًؿه 
و  ؾق لهاو اهام ههؿی کًؿ> ج١اْق با قش١ث ائمهل٠ن ؼىیً اٌاقه هی به

 .ج١اْق با ايعّاق ٠ؿؾ اوِیای ب١ؿ ال پیاهبك يیمپه ال و٨ات آو ظٕكت، و  ظکىهث

يىیىًؿه، هبايی و يٝكات ؼىؾي قا به کًن که اواًل ٌایىحه يیىث ؾق پاوػ ٠ْك هی
های ٌؽّی ؼىؾي قا هبايی ٌی١ه ه١ك٨ی ٌی١ه شا بميؿ. او ٠ال٬ه ۀٌؿيام هبايّی پفیك٨حه

 ٖکًؿ و ایى کاق اِاًل کاق ِعیط و هًٙ٭ی يیىثهی

يه  ،ؾق بعد قش١ث وشىؾ ؾاقؾ، اِل قش١ث اوث هبايی ٌی١ه ٠ًىاو بهذايیًا آيچه 
٠باقت ؾیگك، ٌی١ه ه١ح٭ؿ اوث قش١حی ِىقت ؼىاهؿ  به> ًچگىيگی آو و ٠لن به شمئیاج

اها ایًکه ایى قش١ث ؾ٬ی٭ًا چگىيه اوث  >باقه وشىؾ ؾاقؾگك٨ث و قوایات هحىاجك لیاؾی ؾق ایى
ِىقت هٍؽُ  گاه بهو ٬ىايیًً چگىيه اوث هیچ ٌىؾ و شمئیاتو چه لهايی هع٭٫ هی

 ۀاگك شًاب ٌهبالیاو جىِیآو يٝكات هؽحل٩ی ؾاقيؿ.  ؾقباقۀو ٠لما  و ه١لىهی يبىؾه اوث
ؾهؿ که چًیى با ِكاظث  گىًٌ کًؿ هكگم به ؼىؾ اشاله يمی ۀقا آویم اهام ِاؾ٪

و جكشیط آو بك قوایات ظکىهث ههؿییى قا ال هبايی ٌی١ه ه١ك٨ی  گىیؿقش١ث وؽى  ؾقباقۀ
 کًؿ:
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اّؾ ٓبّى ٠ُٓرَماَو، ٠َٓى ; َبا ٠َٓبؿّ ٠َٓى َظمَّ
َ
ٓلُث أ

َ
اَل: َوؤ

َ
ّه  ُلَقاَقَة ٬ اّم  اللَّ َٝ ُهىّق آل١ّ

ُ
  ٠َٓى َهّفّه آْل

هُ  اَل اللَّ
َ
ٓؿ ٬

َ
َواُيُه، َو ٬

َ
ُه َلٓن َیّصٓئ أ ًٓ ُلىَو ٠َ

َ
ّفي َجٓىؤ َباّهَها، ٨ََ٭اَل ّاوَّ َهَفا الَّ ٌٓ َ

ٓش١َّة َو أ ٠َمَّ َو  ّهَى الكَّ
ُبىا ّبما َلٓن ُیّعی  َشَل  ّویُلهُ َبٓل َکفَّ

ٓ
ّجّهٓن َجؤ

ٓ
ا َیؤ ىا ّب١ّٓلّمّه َو َلمَّ ُٙ 1.:2  لقاقه گ٩ث ال اهام

ایى ;. اهام ٨كهىؾ: اهىق بمقگی همچىو قش١ث و يٝایكي پكویؿم ؾقباقۀ ِاؾ٪
يكویؿه اوث و ؼؿاويؿ ٠موشل ٨كهىؾه اوث:  کًیؿ و٬حً ٨كاچیمی که ال آو وئال هی

گاهی بلکه چیمی قا جکفیب کكؾيؿ که ال آو ٕ يؿاٌحًؿ، و هًىل وا١٬یحً بك آياو قوٌى آ
 :.ٔيٍؿه اوث

بىؾه که به ها  ىائلیال شمله ه ٬ائن ۀوشىؾ قوایاّت هح١ؿّؾ ههؿییى و ائمه ال ـقی
ظحمی و ١ٙ٬ی وؽى  ٘ىق بهچگىيگی و لهاو قش١ث  ؾقباقۀایى اشاله قا يؿاؾه اوث جا 

 ٬ائن ۀال ـقی ۀهؿییى و ائمبگىیین. اللم اوث ؼا٘كيٍاو کًن که ظکىهث و ؼال٨ّث ه
. په ٠ا٬اليه يیىث ايؿ کكؾه قا يیم بیاوکه قش١ث بیاو ٌؿه ای هباقک هماو ائمه ؾق کالم

ؾیگك  ۀای قا هًکك ٌىین و بؿوو ٨کك به ؾوحکه بؿوو وشىؾ ؾلیل و ٠لث ِعیعی ؾوحه
که ٠لمای بمقگی همچىو ٌیػ ِؿو٪ و ویؿ  چًگ ليین. به همیى ؾلیل بىؾه اوث

ايؿ که قش١ث وؽى يگ٩حه و ایى اظحمال قا ؾاؾه ؾقباقۀِكاظث  الهؿی به هكجٕی ٠لن
به ظکىهث بكوًؿ. وشىؾ همیى قوایات با٠د  ای په ال اهام لهاوهمکى اوث ائمه

بك  ِؿق يیم به ظکىهث ههؿییى جّكیط کكؾه و ظکىهث ههؿییى قا ؾو ٌهیؿّ ٌؿه اوث که 
ٌؿ. ال  بیاو٬باًل ؾق همیى کحاب  هىائلایى  ۀکه ٌكض هم >ؾهًؿقوایات قش١ث جكشیط 

اوث،  هؿقکً ؾق ٨ٕای هصالی هىشىؾام و ٠لمای ١٨لی يیم آيچه ؼىؾم ؾیؿه و ًٌیؿه
-ِكاظث ویؿ کاٜن ظائكی ال ٠لمای ٬ن اوث که په ال ٬كائث وِیث پیاهبك اٌاقه هی

                                                      
 .39یىيه، . 1
 .108البّائك، َ هؽحّك. 2
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ی با قش١ث يؿاٌحه و کًؿ که ایى ؾوحه ال قوایات، ج١ هًٝىق ال قش١ث، همکى اوث أق
 بالگٍّث ائمه په ال ههؿّی ؾوالؾهن باٌؿ.

آيچه ؾق قوایاّت قش١ث هىشىؾ اوث، بالگٍث ائمه په ال ظکىهث ٬ائن اوث و 
وا٬ٟ  ي٩كهىؾيؿ که قش١ث ؾ٬ی٭ًا په ال و٨ات اهام هعمؿ بى العىى  بیث اهل
په ایى اظحمال کاهاًل ٠ا٬اليه  ،ههؿی و ٬ائن هىحًؿ ،ههؿییى ۀال آيصا که هم > وٌىؾ هی

ای ال يه ایًکه ؾوحه ،و هًٙ٭ی اوث که بیى قوایاّت هح١ؿّؾ ههؿییى و قش١ث شمٟ کًین
که پفیكي قوایاّت  هؽّىًِا لهايی >کًین ی ؾیگك قا ايکاق و قؾكین و ؾوحهقوایاّت قا بپفی

با هبايی ٌی١ه يىبث به اوحمكاق اهاهث جا  ٬ائن کاهاًل هًٙ٭ی اوث و ۀو ائمه ال ـقی ههؿییى
٬یاهث هماهًگی ؾاقؾ. ایى ال یک ٘ك٦ و ال ٘ك٨ی ؾیگك آيچه به ٠یاو ؾق قوایات قش١ث 

 بیث اهلٌىؾ وشىؾ اوكاق و قهىلی ؾق آو اوث که بك هع٭٫ پًهاو يیىث که ؾیؿه هی
ؿؾال ابحؿا  ّٟ په ال ٜهىق قا ايؿ و جىٔیط جىٔیط ؾ٬ی٫ ایى هاشكا و شمئیاجً يبىؾه ؾِق و٬ای

ايؿ و ایى ال قوایاجی يٝیك آيچه ٬باًل ؾق اوحؿالل ٌیػ ِؿو٪ ٠لیه به ؼىّؾ ٬ائن واگفاق کكؾه
 ٌىؾ.لیؿیه آوقؾین هٍؽُ هی

ی که يىیىًؿه به آو اٌاقه کكؾ، ايعّاق اوِیای پیاهبك ؾق ٠ؿؾ ؾوالؾه بىؾ  ؾیگك ج١أق
 بىؾو ایى اهك قا ذابث کكؾین. ایًکه ایى ِعبث و با٘ل اي هؾقباق  ٘ىق ه٩ّل به٬باًل که 

ٌؿ و وؽى ب١ٕی ال ٠لما قا آوقؾین و بهحكیى پاوػ به  هىئله هن ال هبايی ٌی١ه باٌؿ قؾ
ایًکه ها هى٧ٜ به ایماو و > الهؿی بیاو کكؾ آو يیم هماو اوث که ویؿ هكجٕی ٠لن

اهاهايی ؼىاهًؿ بىؾ  ا٠ح٭اؾ به ایى ؾوالؾه ي٩ك هىحین يه کمحك، و ایًکه آیا ب١ؿ ال ایٍاو
ٌىؾ. په ٠صیب اوث ال شًاب ٌهبالیاو که با ٠لن و یا يه به لهاو ؼىؾي واگفاق هی

گاهی ال يٝكات ٠لمای بمقگ ؿؾ اوث جا جىهمات و يٝكات ؼىؾي قا هبايی  ،آ بال ؾِق
لکه ال يٝك ٌك٠ی ب ،جًها ؾق بعد ٠لمی هكؾوؾ اوث ٌی١ه ه١ك٨ی کًؿ و ایى اهك ی٭یًًا يه

 ٨كیب اوث.ؾقو٢ و 
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ؾق  ٬بالً پاوؽً کًؿ که قا هٙكض هی پًصًٍبهؾق اؾاهه يیم بعد يگاقي وِیث ؾق 
 ٌؿ. بیاوج٩ّیل  به و لهاو يگاقي آو بعد وِیث هکحىب پیاهبك

 تعارض درًٍٖ هتي
ی یاٌاقه ه ای ؾق هحّى وِیّث پیاهبكيىیىًؿه به يکحه کًؿ جا بحىايؿ آو قا ج١أق

 . گىییواقؾ والؾ ؾیگكی به جًها وِیّث پیاهبك ۀ٘كی٫ ٔكبی ٬لمؿاؾ کًؿ و ال ایى شؿ 
 >ؿى وِیث قا به ؼؿا و وظی ٬ٟٙ کًؾ جا به هك يعىی که ٌؿه اجّال ایٌؿیؿی ؾاق  ۀ٠ال٬

و١ی کكؾ کلمات پیاهبك قا ال اجّال  یاو به پیاهبكؾوم با اجهام هف ۀکه ؼلی٩ هماو ٘ىق
ٌىؾ جا ٌایؿ وًگی باٌؿ ؾق ٕعک هیای هبه ؼؿا و وظی ٬ٟٙ کًؿ. ؾوث به ؾاهى ٌبهه

گىیؿ که ؾق ابحؿای ایى ومث ایى قوایّث هباقک پكت ٌىؾ. او هی به وها کًاق ؾیگك وًگ
اها ؾق ايحها به  >اوث قوایث گ٩حه ٌؿه که ههؿی ال اوِا٦ اؼحّاِی اهام ٠لی

ؾق يحیصه ایى ج١اْق ؾق هحى اوث و يٍاو ال ایى ؾاقؾ  >ههؿی اول هن ههؿی گ٩حه ٌؿه
 که کالم، کالّم وظی و پیاهبك يیىث:

ُه َج١َاَلی ٨ّي َوَماّئّه ; اَٮ اللَّ َك ّاَهاهًا َومَّ ٍَ ٓي ٠َ ًَ ُل ااّلٓذ وَّ
َ
ٓيَث َیا ٠َّليُّ أ

َ
ی َو   ...٨َؤ َٕ ٠َّلْیًا آلُمٓكَج

ٓکبَ 
َ
ی٫َ آْل ؿِّ ِّّ یَى َو ال ًّ ّهیَك آلُمٓئّه

َ
طُّ َهّفّه أ ّّ ُهىَو َو آلَمٓهّؿيَّ ٨َاَل َج

ٓ
َن َو آلَمؤ َٝ ٠ٓ

َ
َك َو آل٩َاُقوَ٪ آْل

َظٍؿ ٤َٓیكَّٮ...
َ
ٓوَماُء ّْل

َ
جى قا  یج١ال ی. ؼؿایلیى ال ؾوالؾه اهام هىحاو  ی،٠ل ای په جى; .: آْل

 یو هؤهىو و ههؿ  و اهیكالمئهًیى و ِؿی٫ اکبك و ٨اقو٪ ا٠ٝن یهكجٕ یؾق آومايً، ٠ل
 :٤یك جى ٌایىحه يیىث. یها بكا ياهیؿه و ایى يام

بىیاق  بعد و هباظرات ٠لمی و ههؿوی ؾاقؾ اؾ٠ایگىيه ٌبهات ال کىی که  بیاو ایى
 هکمکی بؾق قوایث،  ج١اْق الیًعل ٠ًىاو به ٌبهه. اگك ٬كاق باٌؿ ایى ٠صیب اوث

شای بىی ال ایى اٌکاالت و ٌبهات  بكای وی ،باٌؿ و ايکاق ایى وِیث يىیىًؿه ؾق قؾ
. شًاب ٌهبالیاو ٌایىحه بىؾ ؾق والؾ واقؾوشىؾ ؾاقؾ جا به ٬كآو و بىیاقی ال قوایات ٌی١ه 

ات ٜاهكی قا ج١ به ٌبهاتگىيه  ایى اْق ١ٙ٬ی ؾايىحه و ال آو بكای شای ایًکه ایى ج١أق
-ـهى ؼىؾ يگه هی وئال و ج١اْق ٜاهكی ؾق ٠ًىاو بهقا  ها قوایث کمک بگیكؾ، ایى قؾ
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و اگك يٍؿ هًحٝك اهام  پاوؽً ؾهؿؾاٌث جا ِك٨ًا وئال بمايؿ که اگك ٌؽّی پیؿا ٌؿ 
يه ایًکه وكیٟ آو قا اٌکال و ٌبهه و ج١اْق بًاهؿ و ال آو  وأعً والؾ،لهايً باٌؿ جا 

 آهؿه وه وشه وشىؾ ؾاقؾ: اواها بكای آيچه به ـهى > بیث اهلوًگی بىالؾ ٠لیه قوایث 

ایى اواهی ؾق آوماو و هلکىت، به  ،که ؾق ابحؿای ٨٭كه آهؿه هماو ٘ىقایًکه، اول 
٨كهىؾيؿ ؼؿاويؿ ؾق آومايً جى قا به ایى  ؾاقؾ. پیاهبكاؼحّاَ  ٘الب٠لی بى ابی

ی١ًی ؾق  >ها يیىثایى يام ۀگفاقی کكؾه و وپه ٨كهىؾيؿ کىی ٤یك جى ٌایىحها ياميام
 آوماو و هلکىت.

ایى  ۀ، ٠ؿم ٌایىحگی ٨كؾ ؾیگكی به هصمى٠که ه٭ّىؾ پیاهبك وشه ؾوم ایى اوث
همحالی که ؾق پیٍگاه ؼؿاويؿ و ؾق  ۀؾلیل ه٭ام و قجب به ی١ًی اهام ٠لی> ٩ِات اوث

 ۀهم گیاها ٌؽُ ؾیگكی ٌایىح >وثهاایى ٩ِات و ویژگی ۀهم ۀهلکىت ؾاقؾ ٌایىح
قا ه٭ّىؾ پیاهبك ایى يیىث که هراًل اهام ؾیگكی بًابكایى . ٘ىق کاهل قا يؿاقؾ بهایى ٩ِات 

ایى ٩ِات با هن  ۀهم ۀبلکه کىی ٌایىح >جىاو هكجٕی یا هؤهىو یا ههؿی ياهیؿيمی
واقؾ ٌؿه  ه٭ام و هًملث ؼاَ اهیكالمئهًیى ؾقباقۀقوایاجی که  ؼالليیىث و ایى ال 

 ٌىؾ.اوث ٨همیؿه و جؤییؿ هی

همکى اوث ه٭ّىؾ  وشىه واب٫ اوث ایًکه ۀمو اها وشه وىم که اهْن و اٜهك ال ه
ه١ّىهیى و  ۀکىی ٤یك ال ائمهك : ها يیىثل جى ٌایىحه ایى يامکىی ٤یك ا;پیاهبك ال 

 چكا >ها يیىثایى يام ۀه١ّىم ٌایىح ی ٤یكها اوی١ًی کىی ال ايى> ؼل٩ای ؼؿاويؿ باٌؿ
به اظحمال لیاؾ، ایى کلماّت همچًیى . و اوالؾ پاکً همگی يىق واظؿيؿ که اهام ٠لی

َّ ایى اوِا٦  بكای ایى بىؾه اوث که اهرال ابىبکك و  اهام ٠لی بهپیاهبك ؾق اؼحّا
٩ِاجی همچىو اهیكالمئهًیى و ِؿی٫ اکبك و ٨اقو٪  ها آولیكا جاب١یى > ٠مك قا ٌاهل يٍىؾ

با ایى بكای ه٭ابله  کًًؿ. ؾق يحیصه پیاهبك اکكمظمل کكؾه و هی ها آوا٠ٝن قا بك 
ي٩ا٬ٍاو قا ؾق شايٍیًی ظٕكت يمایً ؾاؾيؿ، ایى  پًصًٍبه٤اِبیى که ال هماو قول 

 ۀؾایك يمؾیکی به ؾايىحًؿ و اهرال ؼل٩ای ٤اِب قا ال  ٩ِات قا هح١ل٫ به اهام ٠لی
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ای ال ِعابه و ظحی همىكاو پیاهبك يیم ؾق هماو ظال اظحٕاق ٠ؿه ایى ٩ِات ؾوق کكؾيؿ.
جك ه١ك٨ی کًًؿ و ال  يمؾیک کكؾيؿ جا ابىبکك و ٠مك قا به پیاهبكهیو بیماقی پیاهبك و١ی 

-کكؾيؿ جا هكؾم ال ٠لی بى ابیهای ٌىهٍاو آهاؾه هیٌكایٗ قا بكای ي٭ٍه ،هماو لهاو

 ؾوق ٌؿه و به ایى ؾو ي٩ك يمؾیک ٌىيؿ: ٘الب

ّعیّط َو ; َّّ يُّ ٨ّي ال ًّ
ٓٙ ُ
اَق٬ َبّكيُّ ٨ّي آلَىاَلَیّة َو الؿَّ َّٙ اّئّل َو َشَما٠َِة ّهٓى ال َٕ ٓم١َاّييُّ ٨ّي آل٩َ الىَّ

ّبي 
َ
اّن َو أ ّه ٓبّى آل١َبَّ ی١َّة ٠َّى آلُعَىٓیّى ٓبّى ٠َّليِّ ٓبّى آلَعَىّى ٓبّى آلَعَىّى َو ٠َٓبّؿ اللَّ ٍِّ ّقَشاّل ال

 
َ
ّعیّط أ َّّ ُٛ ّلل ٩ٓ ّه ٓبّى آلَعاّقّخ َو اللَّ اَلٓث َو١ّیٍؿ آلُؽٓؿّقيِّ َو ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
َة ٬ ٍَ ّه َ   وَّ ٠َاّئ اَل َقُوىُل اللَّ

َ
٬

 َٔ َك ّاَلٓیّه ُذنَّ َو َٝ ًَ َبا َبٓکٍك ٨َ
َ
َكُه آلَمٓىُت آؾ٠ُىا ّلي َظّبیّبي ٨ََؿ٠َٓىُت َلُه أ َٕ ا َظ َٟ َو ُهَى ٨ّي َبٓیّحَها َلمَّ

َك  َٝ ا َي اَل آؾ٠ُىا ّلي َظّبیّبي ٨ََؿ٠َٓىا َلُه ٠َُمَك ٨ََلمَّ
َ
َوُه ُذنَّ ٬

ٓ
اَل آؾ٠ُىا ّلي َظّبیّبي ٨َُ٭ٓلُث َوٓیَلُکٓن َقأ

َ
ّاَلٓیّه ٬

ّفي َکاَو ٠ََلیٓ  ٓىَب الَّ ٨َٓكَز الرَّ
َ
ا َقآُه أ ّه َها ُیّكیُؿ ٤َٓیَكُه ٨ََلمَّ اّلٍب ٨ََى اللَّ َ٘ ّبي 

َ
ّه ُذنَّ اؾ٠ىا َلُه ٠َّليَّ ٓبى أ

َٓ َو َیُؿ  ّب
ُ
ی ٬ ُه َظحَّ ًُ

ّٕ ٓؾَؼَلُه ٨ّیّه َو َلٓن َیَمٓل َیٓؽَح
َ
پیاهبك ؾق  ي٭ل اوث که٠ایٍه ال  1.:ُه ٠ََلٓیّه أ

هى ابىبکك قا ِؿا  .:ظبیبن قا ِؿا کًیؿ;او بىؾه گ٩ث:  ۀهًگام بیماقی هكگً که ؾق ؼاي
ظبیبن قا ِؿا ;لؾم و پیاهبك يگاهی به او ايؿاؼث اها وكي قا بكگكؾايؿ. وپه گ٩ث: 

که پیاهبك به ٠مك يگاه کكؾ ٕؾق ایى هًگام، ؾیگكاؤ ٠مك قا ِؿا لؾيؿ. په و٬حی  .:کًیؿ
-ؾق ایى هًگام هى گ٩حن: وای بك ٌما، ٠لی بى ابی .:ظبیبن قا ِؿا کًیؿ;ٕؾوباقهٔ گ٩ث: 

 . ٘الب قا بكای او ِؿا کًیؿ که ٬ىن به ؼؿا، پیاهبك ٤یك ال او قا ٘لب يکكؾه اوث...

قوایات هن وشىؾ ؾاقؾ که ٘ب٫ : اهیكالمئهًیى;اگك بگىییؿ ؾق بیى ایى ٩ِات، ٩ِث 
ٌىؾ ؼىاهن گ٩ث که ایى ٩ِث با یک ؾلیل ؼاقشی بك ؾیگك ه١ّىهیى هن ا٘ال٪ يمی

ِك٦ وشىؾ ایى ٩ِث ؾق  جىاو بهپه يمی >ؾیگك، ال ا٘ال٬ً بك ؾیگك ائمه يهی ٌؿه اوث

                                                      
 .236، 1ٌَهك آٌىب، ز هًا٬ب ابى. 1



 وِیث ؾق والیث ................................................................................................. 88

٩ِث  ؾقباقۀهماو اوث که  کلماّت پیاهبكبیى ایى اوِا٦، بگىیین که هًٝىق ال ایى 
 ؾیگك گ٩حه ٌؿ. اهیكالمئهًیى ؾق قوایاّت 

استٌاد تِ ٍص٘ت ضة ٍفات قثل اس احتجاج س٘ذ  استٌاد ٗا عذم

 احوذالحسي
 ؾقباقۀگك٨حى ب١ٕی ال ظ٭ای٫ با ياؾیؿه ؾق ابحؿاؾق ایى ٬ىمث يىیىًؿه جالي کكؾه جا 

بىؾو قا ال وِیث پیاهبك   بىؾو و ظا٨ٛ ال گمكاهی آو و ٠حكت، ٠اِنث جىوٗ ٬ك هؿایث اه
يیم کىايی به ایى وِیث  اظمؿالعىىؾوق کًؿ و وپه با اؾ٠ای ایًکه ٬بل ال ویؿ 

 ايؿ ظك٦ ؼىؾ قا ِعیط و هًٙ٭ی شلىه ؾهؿ.اوحؿالل کكؾه

 تَدى ٍص٘ت  هعٌإ عاصن اس گوزاّٖ

٘ب٫ قوایات لیاؾی که ال ٘ك٪ ٌی١ه و وًی به ؾوث ها قویؿه اوث،  پیاهبك اکكم
لعٝات ايحهایی ٠مك هباقک و هًگام بیماقی ؼىیً قا به ٠اِن ال گمكاهی  وِیّث 

ث قا جا ابؿ ال و ایى ٔمايث قا به اهث ؼىؾ ؾاؾه اوث که ایى هکحىب، اهجىِی٧ يمىؾه 
ویؿ بى ٘اوون ال ٠لمای بمقگ ٌی١ه به پىكي  گمكاهی و ٔاللث يصات ؼىاهؿ ؾاؾ.

 يىیىؿ:هی

ّعیَعٓیّهَما٨ّ  ٨َّبوَّ آلُبَؽاّقيَّ َو ُهىلن; َِ َهاَيِة ّهٓى ُقَواّة آلُمٓىّلّمیَى  1ي 
َ
ٓؿِ٪ َو أ ِّ َو ُکلَّ َهٓى َلُه 

َکُكوا ّباَل ّؼاَل٦ٍ  َٮ   ـَ وَّ َشؿَّ
َ
َؿ َو٨َاّجّه: ایُحىّيي ّبَؿَواٍة َو هعمؿأ ًٓ اَل ٠ّ

َ
ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه ٬ ی اللَّ لَّ َِ ًا 

ٓکُحٓب َلُکٓن ّکَحابًا اَل 
َ
اٍن أ َ٘ َبؿاً ٬ّٓك

َ
ىا َب١ّٓؿي أ لُّ ّٕ همايا بؽاقی و هىلن ؾق کحابٍاو و ; 2.:َج

بؿوو اؼحال٦ ـکك  ؾاق بىؾيؿ٘ىق هكکىی ال قاویاو هىلماو که ِاؾ٪ و اهايث همیى
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کا٤ف و ؾواجی بكاین بیاوقیؿ جا ؾق لهاو و٨اجً گ٩ث:  جى ظٕكت هعمؿ ايؿ که شؿکكؾه
 .:بكای ٌما چیمی بًىیىن که جا ابؿ گمكاه يٍىیؿ

ی بىؾه که پیاهبك ایى جًها هحى آو قا به ٠اِن ال گمكاهی جىِی٧ کكؾه  و و٩اٌق
اها  ،اوث. ؾق يحیصه ه١ًا يؿاقؾ که پیاهبك هحًی قا چًیى جىِی٧ کًؿ و آو قا ٔمايث کًؿ

ث ٌىؾ. البحه ٤یى ٬كاق بگیكؾ و با٠د گمكاهی اههؿ٠یاو ؾقو ۀهای آو هحى بحىايؿ ؾوث
ؾاللث بك هؿ٠ی ظ٭ی٭ی قا ؾق هىأٟ لیاؾی ال کحب ؾ٠ىت چگىيگی ایى ٠اِمیث و 

  1.هباقک یمايی جىٔیط ؾاؾین و ؾق ایًصا ٬ّؿ بیاو ه٩ّل آو يیىث

ٌؿه جىوٗ آ٬ای ٌهبالیاو اوث ایى اها آيچه هكجبٗ با ایى ٬ىمث ال اٌکاالت هٙكض
ایى يیىث که هؿ٠ی کفاب  ث وِیث پیاهبكگىیؿ ه١ًای ٠اِمیاوث که يىیىًؿه هی

جىايًؿ به وِیث پیاهبك اوحًاؾ کًًؿ و ال ٤یى هیقوىايؿ به آو اوحًاؾ کًؿ، بلکه هؿ٠یاو ؾيح
که ؾق قوایات لیاؾی، ال ٬كآو يیم ؾق کًاق  هماو ٘ىق >ایى ٘كی٫ با٠د گمكاهی هكؾم ٌىيؿ

اها بىیاقی جىوٗ آیات ٬كآو گمكاه ٌؿه و  ،ايؿ٠اِن ال گمكاهی یاؾ کكؾه ٠ًىاو به٠حكت 
ال ٠اِن و  هكاؾ ظٕكت هعمؿ;کٍايًؿ. او يىٌحه اوث: گمكاهی هی هكؾم قا به

 >ايؿای اؾ٠ا يؽىاهؿ کكؾ کما ایًکه هؿ٠یايی جاکًىو اؾ٠ا کكؾهيگهؿاقيؿه ایى يیىث که هؿ٠ی
ؼىاهن ؾق کح٧ بًىیىن، ٌما اهام په ال ؼىؾ قا بلکه هكاؾ ایى اوث که با جمىک به آيچه هی

 .:ًٌاویؿاو قا يیم هیًٌاوایی کكؾه و ائمه ب١ؿ ال 

. او قا به ؾام ايؿاؼثبكای پاوػ به ایى ٌبهه اللم اوث ال همیى کالّم هفکىّق يىیىًؿه 
جىاو اهام قا ًٌاوایی کكؾ. ؼىب ی١ًی با جمىک به وِیث هی ،او گ٩حه ه٭ّىؾ ال ٠اِن

که جمىک به آو ؾاؾ  هیبىؾ شًاب ٌهبالیاو ٌكض بیٍحكی ال ه١ًای ٠اِن و يگهؿاقيؿه 
 ٌىؾ؟کًؿ و با٠د گمكاهی يمیاهام ب١ؿ ال پیاهبك قا ه١ك٨ی هی ،ی١ًی چه؟ و چگىيه وِیث
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 ۀوشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و ال ایى ٘كی٫ ٠ؿ اوحًاؾ هؿ٠یاو ؾقو٤یى به وِیثقاهی بكای اگك 
بىؾيی اوث؟ و چگىيه به وِیث ؾیگك ایى چه ٠اِن ایى ِىقتؾق  ،لیاؾی گمكاه ٌىيؿ

ؼث هؿ٠ی ظ٭ی٭ی ٌىؾ و هن جمىکی يکًین که با٠د جمىک کًین که هن با٠د ًٌا
 گك٨حاقی ؾق ؾام هؿ٠یاو ؾقو٤یى ٌىؾ؟

آيچه هىْلن اوث ایى اوث که ایى وِیّث هکحىب جا ابؿ ٠اِن اوث. اکًىو اگك 
؟ ِك٦ وثباٌؿ، په ایى ٠اِمیث به چه ه١ًابىؾو ؾقوث ي ج٩ىیّك یمايیىو ال ٠اِن

ٌىؾ. ؾق يحیصه اگك ٬كاق ِمیث ه١ًا يمیکكؾو، ٠ا ایًکه بگىیین ٠اِمیث ی١ًی جمىک
ِاؾ٪ قا  بىؾ کىايی همايًؿ یمايیىو با جمىک و اوحًاؾ به وِیث، هؿ٠ی ظ٭ی٭ی و

په ؾیگك ه١ًای ِعیعی ال  ،ؿيومث هؿ٠ی ؾقو٤یى کٍیؿه ٌى يًٍاوًؿ و ال ٘ك٨ی به
 اهبكجّىق يیىث. ایى يکحه قا يیم ؾق يٝك بگیكیؿ که وِیث پی ٠اِن و يگهؿاقيؿه ٬ابل

که ؾق  هماو ٘ىقؾق يحیصه  >با٠د هؿایث و ٠اِمیث ال گمكاهی ٌىؾ ٬كاق اوث جا ابؿ
کًؿ، اللم قوایات هح١ؿؾی اٌاقه ٌؿه اوث که ایى وِیث، ٬ائن و ههؿی قا ه١ك٨ی هی

ؾق لهاو ٜهىق قا يیم ه١ك٨ی کًؿ و هكؾم با وشىؾ  بلکه ههؿی و ٬ائّن  جًها ائمه اوث يه
ای ؾق ًٌاؼث کًًؿهي٭ً کلیؿی و ج١ییى لفا وِیث پیاهبك >یابًؿآو ال گمكاهی يصات 

یا کىاو ؾیگكی به ؾقو٢ به آو  اظمؿالعىىههؿی و ٬ائن ؾاقؾ و اگك بگىیین ویؿ 
 ،يٍؿه اوث ابؿبا٠د ٠اِمیث ال گمكاهی جا  جًها وِیث يه ایى ِىقتايؿ ؾق اوحًاؾ کكؾه

٬ائن يؽىاهؿ ؾاٌث و ؾوث هؿ٠ی جؤذیكی ؾق ًٌاؼث ههؿی و  ؾیگك ،بلکه ال اوان
هكؾم به ٬ائن ؼىاهًؿ گ٩ث که ٬بل ال  لیكا >ظ٭ی٭ی ال اوحًاؾ به وِیث ؼالی ؼىاهؿ هايؿ

ايؿ گى بىؾه ايؿ و ؾقو٢به آو اوحؿالل کكؾه اظمؿالعىىٌما هن کىاو ؾیگكی همچىو 
 ي١ىـ بالله ج١الی.

عیعی ال ٬یؿ لفا هٍؽُ اوث شًاب ٌهبالیاو يحىايىحه اوث ه١ًای هٍؽُ و ِ
های هح١ؿؾ و هحىاجك واقؾ ٌؿه اوث که ؾق ظالی که ؾق ي٭ل >٠اِمیث وِیث اقائه ؾهؿ
ؾاٌحه که اهث قا جا ابؿ ال گمكاهی يصات ؾهؿ. لفا ایى ٬یؿ بك قا پیاهبك ٬ّؿ کحابث هکحىبی 
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ً قا کن شلى ؿؾ اوث اقٌل کیؿ ه ؾهؿ و ِك٨ًا وِیث قا جؤییؿ و جؤ ؼال٦ يىیىًؿه که ؾِق
ات ٬بلی پیاهبكهصؿؾی  جا شایی که  >بكؼىقؾاق اوث لیاؾیبؿايؿ، ال اقلي بىیاق  بك و٩اٌق

پیاهبك يیم  ۀآیؿ که بكای ِعاببه ؾوث هیيحیصه الؽمیه ایى  ةال ي٭ل قوایات هكجبٗ با قلی
 بكؼىقؾاق بىؾه اوث: ٨كاوايیایى ٬یؿ ال اهمیث 

َبّكيُّ َو ُهٓىّلِن َو ; َّٙ َة َو ال َّٙ اٍن آبُى ُب َٟ آبَى ٠َبَّ ُه َوّم يَّ
َ
ُٛ َلُه أ ٩ٓ َیُ٭ىُل َیٓىُم   آلُبَؽاّقيُّ َو اللَّ

ّه َوَش١ُُه  َحؿَّ ّبَكُوىّل اللَّ ٌٓ ی ٨ََ٭اَل ا َّ ی َبلَّ َؾٓه١ُُه آلَع آلَؽّمیّه َو َها َیٓىُم آلَؽّمیّه ُذنَّ َبَکی َظحَّ
ٓکُحٓب  َیٓىَم آلَؽّمیّه ٨ََ٭اَل آئُحىّيي ّبَؿَواٍة َو َکّح٧ٍ 

َ
اَل٠ُىا َو اَل   َلُکٓن   أ ًَ َبؿًا ٨ََح

َ
ىا َب١َٓؿُه أ لُّ ّٕ ّکَحابًا َلٓى َج

اُلىا ّاوَّ قَ 
َ
َبّكيِّ ٬ َّٙ ّه َو ٨ّي ّقَواَیّة ُهٓىّلٍن َو ال ِٞ ٨ََ٭اُلىا َهَصَك َقُوىُل اللَّ اُل ًَ َؿ َيّبيٍّ َج ًٓ َب٥ّي ٠ّ ًٓ ّه َی ُوىَل اللَّ

وپه گكیه کكؾ جا  ؟ٖپًصًٍبهو چیىث قول  پًصًٍبه گىیؿ: قول٠بان هی  ابى; 1.:َیٓهُصُك 
 >بك پیاهبك ٌؿت گك٨ث ، ؾقؾپًصًٍبهایًکه اٌک چٍمايً شاقی ٌؿ. په گ٩ث: ؾق قول 

په ٨كهىؾ: بكای هى کح٧ و هكکبی بیاوقیؿ جا بكای ٌما چیمی بًىیىن که ب١ؿ ال آو جا ابؿ 
لی که ٌایىحه يبىؾ پیً پیاهبك گمكاه يٍىیؿ. ؾق ایى هًگام هكؾم با هن جًالٞ کكؾيؿ ؾق ظا

 :. هفیاو گ٩ث... ای گ٩حًؿ قوىل ؼؿا. په ٠ؿهيماٞ کًًؿ

ای آیؿ، جًالٞ و ٌكوٞ ي٩ا٪ ٠ؿهکه ال ایى ي٭ل و اهرال ایى به ؾوث هی هماو ٘ىق
 ۀلهايی ٌكوٞ ٌؿ که پیاهبك ؾقؼىاوث ٬لن و کا٤ف کكؾ جا هکحىبی ٠اِن بًىیىؿ. ؾق يحیص

بكای ايّكا٦ ال ایى ٠مل، پیاهبك قا هحهن به هفیاو کكؾيؿ. با  هاچًیى ؾقؼىاوحی ب١ٕی
هایی وؽى ال شايٍیًی ٠لی بى ٬ىل شًاب ٌهبالیاو، پیاهبك ٬باًل يیم به هًاوبث ایًکه به

اها هیچ و٬ث ي٩كهىؾ که ٨الو شكیاو هايًؿ ٤ؿیك یا اهرال آو ٌما قا  ،٘الب کكؾه بىؾابی
ؾق ایًصا ٠اِن ال گمكاهی قا به ایى يىٌحه و په ال  اها >ؾهؿجا ابؿ ال گمكاهی يصات هی

ؾق يحیصه  >لعٝات ايحهایی ؾاقؾ کًؿ. ایى يٍاو ال اهمیث وِیّث ایى يىٌحه هىکىل هی
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هى٬ٟ ؾوث ؾق ؾوث ٌیٙاو گفاٌحًؿ و ٌكوٞ به جًالٞ و ي٩ا٪  ؾوم يیم به ۀاهرال ؼلی٩
 ٌؿه يىٌحه يٍىؾ. کكؾيؿ جا ایى هکحىّب ٔمايث

 ٠ًىاو بهایى اوث که ٬كآو يیم ؾق کًاق ٠حكت  ،ه١ًای ٠اِمیث با٬ی هايؿهاها آيچه ال 
٠ؿم اوحًاؾ هؿ٠یاو کفاب به آو ه١ًای  لی که ایى بهؾق ظا >اوث ٠اِن ه١ك٨ی ٌؿه

 يیىث:

ي َجاّقِٮ ; اُن ّايِّ ًَّ َها ال یُّ
َ
َ٭َلٓیّى   ٨ّیُکُن   َیا أ ٓهَل َبٓیّحي ٨َ   الرَّ

َ
ّه َو ٠ّٓحَكّجي أ ُکىا ّبّهَما َلٓى ّکَحاَب اللَّ َحَمىَّ

ی َیّكَؾا ٠ََليَّ آلَع  ا َظحَّ
َ
ُهَما َلٓى َی٩َٓحّك٬ يَّ

َ
ٓؼَبَكّيي َو ٠َّهَؿ ّاَليَّ أ

َ
ی٧َ آلَؽّبیَك أ ّٙ

ىا ٨َّبوَّ اللَّ لُّ ّٕ   1.:ٓىَْج
کحاب ؼؿا و ٠حكت و  >گفاقمبها قا ؾق بیى ٌما با٬ی هی ای هكؾم، همايا هى ؾو چیم گكاو;

جا گمكاه يٍىیؿ. په همايا ؼؿاويؿ لٙی٧ و ؼبیك به  شىییؿن. په به ایى ؾو جمىک بیح اهل
ٌىيؿ جا ایًکه ؾق کًاق ظىْ بك ؾو ال هن شؿا يمیهى ؼبك ؾاؾ و به هى و٩اقي کكؾ که آو

 :هى واقؾ ٌىيؿ.

جىوٗ  اللم اوث شًاب ٌهبالیاو ه١ًای ؾ٬ی٭ی ال ٠اِمیث و ٠ؿم گمكاهی هكؾم
کًًؿ بك وشه و هعمل هًاوبی قوایاجی که ؾاللث بك ٠اِمیث ٬كآو هی٬كآو اقائه ؾهؿ جا 

ه١ًای هٍؽّی قا اقائه يکكؾه  ،٠اِمیث وِیث ؾقباقۀکه  هماو ٘ىقظمل ٌىيؿ. او 
کًؿ. ؾق ظالی که کالم جىشهی ال ٠اِمیث ٬كآو اقائه يمی ؼىق  ؾقایًصا يیم ه١ًای  ،اوث

گمكاهی آياو بایؿ ه١ًای ؾقوث و  پیاهبك هبًی بك جمىک هكؾم به ٬كآو و وپه ٠ؿم
اوحًاؾ کًًؿ و  ها آوجىايًؿ به اگك بگىیین که هؿ٠یاو کفاب يیم هی٨ٕهمی ؾاٌحه باٌؿ  ٬ابل

٬كآو يیم چًیى ٨كهىؾ اها هؿ٠یاو  ؾقباقۀ. ایًکه او بگىیؿ پیاهبك ٔبا٠د گمكاهی هكؾم ٌىيؿ
چىو  >يیىث یاهبكه١ًای ج٩ىیك ؾقوث ال کالم پ به ،کًًؿکفاب به آو اوحًاؾ هی

همچًاو کالم پیاهبك بؿوو هعمل با٬ی هايؿه اوث> چگىيه ٬كآو با٠د هؿایث و ٠ؿم 
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ٌىؾ و چگىيه و چه لهايی با٠د گمكاهی ؼىاهؿ ٌؿ؟ ؼىّؾ ٬كآو يیم ؾاللث بك ٔاللث هی
-اوح٩اؾه کكؾه و با٠د ٨حًه هی ای با جمىک به هحٍابهات ال آیات، وىءایى ؾاقؾ که ٠ؿه

 ٌىيؿ:

 َؼُك ُهَحٍاّبهاِت
ُ
مُّ آلّکحاّب َو أ

ُ
ُه آیاِت ُهٓعَکماِت ُهىَّ أ ًٓ ٓيَمَل ٠ََلٓیَٯ آلّکحاَب ّه

َ
في أ   ُهَى الَّ

فیَى ٨ي ا الَّ هَّ
َ
ویَلهُ   ٨َؤ

ٓ
ویّلّه َو ها َی١َٓلُن َجؤ

ٓ
ّة َو آبّح٥اَء َجؤ ًَ ُه آبّح٥اَء آل٩ّٓح ًٓ ّب١ُىَو ها َجٍاَبَه ّه ُلىّبّهٓن َلٓی٣ِ ٨ََیحَّ

ُ
٬ 

ولُ 
ُ
ُك ّاالَّ أ کَّ ًا َو ها َیفَّ ّؿ َقبِّ ًٓ ا ّبّه ُکلٌّ ّهٓى ٠ّ ًَّ اّوُؽىَو ٨ّي آل١ّٓلّن َیُ٭ىُلىَو آَه ُه َو الكَّ ٓلباّب ّاالَّ اللَّ

َ
  1ىا آْل

 ها آواووث که ایى کحاب قا بك جى يالل کكؾ که بؽٍی ال آو کحاب، آیات هعکن اوث. ٕ
ات هحٍابه اوث. ولی کىايی که ؾق ٬لىبٍاو ايؿ، و بؽٍی ؾیگك آی اِل و اوان کحاب

ايگیمی و ٘لب ج٩ىیّك ]ياؾقوث و به جكؾیؿ ايؿاؼحى هكؾم و  ايعكا٦ اوث بكای ٨حًه
کًًؿ، و ظال آيکه ج٩ىیك وا١٬ی و ظ٭ی٭ی  [ ال آیات هحٍابهً پیكوی هی کكؾو آياو گمكاه

ایماو آوقؾین، همه ال گىیًؿ: ها به آو  هی .ؾايًؿ قا شم ؼؿا و قاوؽاو ؾق ٠لن يمی ها آو
 .ٌٔىيؿ ك يمییى ظ٭ی٭ث قا[ شم ِاظباو ؼكؾ هحفک]ا > ووىی پكوقؾگاق هاوث

بؿوو ج٩ىیّك  ،بىؾّو ٬كآوبىؾو و ٠اِنهاؾی ؾقباقۀقا جىاو کالم پیاهبك ؾق يحیصه يمی
اها بال با٠د  ،٬كآو يیم چًیى ٨كهىؾ ؾقباقۀهًاوب قها کًین و ِك٨ًا بگىیین که پیاهبك 

٠باقت بهحك ایًکه بكای  . بهگىیؿبلکه باالجك ال آو، ؼىؾ ٬كآو ؼال٨ً قا هی >هؿایث يٍؿ
کكؾو بك ه١ًای ٠اِمیث وِیث يبایؿ ؾلیل ي٭ّٕی ِك٦ بیاوقین که ٬كآو يیم  ؼؿٌه واقؾ

، و ٌىؾو هی ای ٌؿه اوثبه ایى و٧ِ هح٧ّ ٌؿه اوث اها با٠د ٨حًه و گمكاهی ٠ؿه
اِٙالض، شىاب  ه١ًای ٠اِمیث قا بؿوو وشه و ج٩ىیك هًاوبی قها کًین و بهؾق يحیصه 

 ظْلی يؿهین.
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ؾهین جا بؿايین ه١ًای اکًىو ها به شای يىیىًؿه به ایى وئال و ٌبهه، شىاب ظْلی هی
ؾقوّث هؿایث و ٠اِمیث ٬كآو چیىث؟ و آیا ایى ؾوحه ال قوایات با ج٩ىیك یمايیىو ال 

 ؾ؟٠اِمیث وِیث هًا٨ات ؾاق 

آوقؾ، بگىیؿ چیمی که پیاهبّك ؼؿا که کالهی قا بؿوو وظی الهی بك لباو يمیلهايی
ه١ًای ٔمايث ایٍاو يىبث به  ٌىيؿ ایى به٠اِن اوث و هكؾم با جمىک به آو گمكاه يمی

آو اهك اوث و اهکاو يؿاقؾ بگىیین کىی به آو اهك جمىک کكؾ و با٠د ٔاللث او ٌؿ. 
ها و هٍکالت و آلهایٍات به چیمی يبىّؾ پیاهبك و وشىؾ ايىاٞ ٨حًههكؾم اظحیاز ؾاقيؿ جا ؾق 

يه  ،بكؾو به آو ؼیالٍاو ال هؿایث و ٠ؿم ٔاللث قاظث باٌؿ پًاه ببكيؿ که ؾق ِىقت پًاه
بكؾو به آو  وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ و هكؾم ال پًاه ووباقه هماو چیم اظحمال ٔاللث ؾق آایًکه ؾ

هًٙ٭ی ؼىاهؿ بىؾ اگك آيچه بایؿ پًاّه هكؾم و کٍحی   ٤یك. ایى بىیاق بؿ و هٕٙكب باًٌؿ
ٌؿو هكؾم ٌىؾ و هكؾم ایى يگكايی قا ؾاٌحه باًٌؿ يصاّت آياو باٌؿ با٠د هالکث و ٤ك٪

ايؿ، ؼىؾي با٠د هالکث و ها وىاقي ٌؿهکه ایى کٍحی که ؾق ٘ى٨او ٨حًه
 ٌىؾ. ٌاو گمكاهی

ؾوم جىشه کًین  ۀث به وؽى ؼلی٩بكای ٨هن ه١ًای هؿایث و ٠اِمیث ٬كآو، بهحك او
چه گ٩ث و بكای شلىگیكی ال يىٌحى وِیث  ؾاؾّو هفیاو به پیاهبكکه وی ب١ؿ ال يىبث

 يٍؿو اْهث اوحؿالل کكؾ: به چه اهكی بكای هؿایث و گمكاه

ه ...; ا ّکَحاُب اللَّ ًَ َؿُکُن آلُ٭ٓكآُو َظٓىُب ًٓ ؾق يمؾ ٌما ٬كآو اوث و کحاب ؼؿا ها قا ; 1:... ٠ّ
 :به اوث.

ؾوم ال ایى اوحؿالل بكای ٨كیب هكؾم  ۀهای هح١ؿؾ واقؾ ٌؿه اوث که ؼلی٩بله ؾق ي٭ل
ؾق يحیصه  >کًؿث ک٩ایث هیاه يٍؿو ٬كآو بكای هؿایث و گمكاهاوح٩اؾه کكؾه اوث که 
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 ۀبا٠د گمكاهی ٬ا٘بایى وؽى ولی  >به ٬كآو پًاه بكؾيؿ اً په ال کًاقلؾو ٠حكت، ٜاهك 
هؿایث و  ۀهای هح١ؿؾی که ؾقباق ٌىین که چكا ؾق ي٭لصا هحىشه هیهىلمیى ٌؿ. ال ایً

٠اِمیث ٬كآو واقؾ ٌؿه اوث، ٬كآو همیٍه همكاه و ٬كیى ٠حكت بىؾه اوث و به جؤکیؿ 
- لى ی٩حك٬ا ظحی یكؾا ٠لْی العىْ> ایى;ٌىيؿ. ٠باقت ؾو هكگم ال هن شؿا يمی پیاهبك ایى

همیٍه ؾق کًاق : ظىْ کىذك بك هى واقؾ ٌىيؿ ٌىيؿ جا ایًکه ؾق کًاقؾو ال هن شؿا يمی
آهؿه اوث. ایى جؤکیّؿ پیاهبك بك ٠ؿم شؿایی ٬كآو ال : ايی جاقک ٨یکن الر٭لیى;قوایات 

 :کًؿ٬كآو ها قا ک٩ایث هی;ىیؿ: ؾوم يگۀ ٠حكت به ایى ؾلیل اوث که ب١ؿًا کىی هرل ؼلی٩
ظکن اال لله> ظکمی يیىث ال ; ياؾاو يگىیًؿ ای ٠ؿه یا ب١ؿ ال آو ؾق لهاو شًگ ٩ِیى

٘الب ٬كاق ؾهًؿ و ایٍاو قا و وپه ٬كآو قا ؾق ه٭ابل ٠حكت و ٠لی بى ابی: هگك ظکن ؼؿا
ای ياؾاو ؾق لهاو ٜهىق یمايی هى٠ىؾ يگىیًؿ که هصبىق به َظکمیث کًًؿ. و همچًیى ٠ؿه

هؿ٠یاو ؾقو٤یى ٬كاق  اوحًاؾ هىقؾ٠اِمیث ؾاؾيؿ اها بال  ۀ٬كآو هن و٠ؿ ؾقباقۀ پیاهبك
٬كآو  ؾقباقۀ٠باقت بهحك، ه٭ّىؾ و هًٝىق پیاهبك ال هؿایث ٬كآو و ٔمايحی که  گیكؾ. بههی

ی شؿاياپفیك اوث و آوؾاؾه ایى اوث که ٬كآيی با٠د هؿایث و ٠اِمیث  ٌٖك ايؿ با ٌ٘ك
ه يه ٬كآيی ک ،ه٩ىك و هبْیى آو باًٌؿ ؼىاهؿ ٌؿ که ال کالم ٠حكت ؼاقز ٌىؾ و ایٍاو

گىیؿ و يه ٬كآيی که بك وك يیمه کكؾيؿ جا هكؾم قا ال ٬كآّو يا٫٘ و ٬كآو ظ٭ی٭ی ؾوق ٠َُمك هی
 ؾ٬ث کًیؿ:ٌؿه  ي٭لال ابىـق ٩٤اقی  که کًًؿ. به قوایث لیك

ٓهَل َبیٓ ;
َ
ّه َو ٠ّٓحَكّجي أ َ٭َلٓیّى ّکَحاَب اللَّ ي َجاّقِٮ ٨ّیُکُن الرَّ َك ّايِّ ّٕ ّحي َوّم١ُٓحُه َیُ٭ىُل ّظیَى آظُح

َْ َکَهاَجٓیّى ـ ی َیّكَؾا ٠ََليَّ آلَعٓى ا َظحَّ
َ
ُهَما َلٓى َی٩َٓحّك٬ َٟ  ٨َّبيَّ َب١َٓیّه   َبٓیَى   َو َشَم ِٓ َعَحٓیّى   ّا ّهٓى َیَؿٓیّه   آلُمَىبِّ

ىُل َکَهاَجٓیّى 
ُ
٬
َ
اَل َو اَل أ

َ
ُهَماـ َو ٬ ًَ َكَيُهَما َو َواَوی َبٓی

َ
َب١َٓیّه اـ  َو ٬ ِٓ َكَو َبٓیَى ّا

َ
َعّة َو ٬ ی َو آلُمَىبِّ َٙ ٓلُىٓو

ی ًَ ّة ُيىٍض َهٓى  ـ ّهٓى َیّؿّه آلُیٓم ًَ اَل َو ّاوَّ َهَرَلُهَما ٨ّیُکٓن َهَرُل َو٩ّی
َ
ٓؼَكی أ

ُ
وَّ ّآظَؿاُهَما َجٓىّب٫ُ آْل

َ
ّْل

ؾق لهاو اظحٕاقي  هى ال پیاهبك گىیؿ هیبىـق ٩٤اقی ا 1.:َقّکَبَها َيَصا َو َهٓى َجَكَکَها ٤َّكَ٪ 
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گفاقم> کحاب ؼؿا و بها با٬ی هیهمايا هى ؾق بیى ٌما ؾو چیم گكاو; ٨كهىؾ:که هیًٌیؿم 
ٌىيؿ جا ایًکه ؾق کًاق ظىْ بك هى واقؾ  ؾو ال هن شؿا يمی ن. همايا آوبیح اهل٠حكت و 

هك ؾو ؾوث قا ؾق کًاق هن ٬كاق ؾاؾ و بیًٍاو جىاوی  ۀؾو ايگٍث وبابـ ؾو  هرل ایى >ٌىيؿ
 ـ ايگٍث وبابه و ووٙی ؾوث قاوث قا کًاق هن ٬كاق ؾاؾ ؾو ـ ىین هرل ایىگو يمی ـ ٬كاق ؾاؾ

گاه باٌیؿ که هرال ایى ها آویکی ال  لیكا ؾو ؾق بیى ٌما هرال  بك ؾیگكی ه٭ؿم اوث. آ
یابؿ و هك که آو قا جكک کًؿ ٤ك٪ کٍحی يىض اوث که هكکه وىاقي ٌىؾ يصات هی

 :ٌىؾ.هی

 >کًؿ که هؿایث و ٠اِمیث به هن وابىحه اوثجؤکیؿ هیؼىبی  پیاهبك به ،ؾق ایى قوایث
يه  ،ی١ًی ال هن شؿا يؽىاهًؿ ٌؿ و آو ؾو هرل ؾو ايگٍث وبابه با هن هىاوی هىحًؿ

ایًکه هرل ايگٍث وبابه و ايگٍث ووٗ یک ؾوث باٌؿ که یکی بك ؾیگكی ه٭ؿم اوث و 
جًهایی  ِمیث ٬كآو، بهؾهؿ که ه٭ّىؾ پیاهبك ال هؿایث و ٠ا. ایى يٍاو هیهىاوی يیىحًؿ

ايؿ و اگك ؾق قوایحی جًها به ؾو ؾق کًاق هن هىقؾ ٔمايث پیاهبك بىؾه يبىؾه و همیٍه ایى
هن ه١ك٨ی به ؾو قا وابىحه  هؿایث ٬كآو اٌاقه ٌؿه باٌؿ بایؿ ؾق کًاق ؾیگك قوایاجی که ایى

اجی اوث که يام ه٩ىك و هبْیى قوای ،ؾو ايؿ ه١ًا و ج٩ىیك ٌىؾ و قوایات شمٟ بیى ایىکكؾه
 كؾه اوث:جًهایی ـکك ک ٬كآو قا به

َبا َش٩َ١ٍٓك ;
َ
ٓلُث أ

َ
اَل: َوؤ

َ
ٓوَکا٦ّ ٬ اّم ٓبّى آلَعَکّن ٠َٓى َو١ٍٓؿ اإٓلّ ٍَ ٠َٓى  ٠َٓى ُیىُيَه ٠َٓى ّه

ّبيِّ  ًَّ ٓىّل ال
َ
٬  ي َجاّقِٮ َ٭َلٓیّى   ٨ّیُکُن   ّايِّ ُهَما َلٓى َی٩ٓ   الرَّ ُکىا ّبّهَما ٨َّبيَّ ی َیّكَؾا ٠ََليَّ ٨ََحَمىَّ ا َظحَّ

َ
َحّك٬

ّلیُل  ّه َو الؿَّ ُبى َش٩َ١ٍٓك اَل َیَماُل ّکَحاُب اللَّ
َ
اَل ٨ََ٭اَل أ

َ
٬ َْ ی َیّكَؾا ٠ََليَّ   آلَعٓى ا َیُؿلُّ ٠ََلٓیّه َظحَّ ًَّ ّه

 َْ  ایى کالم پیاهبك ؾقباقۀ ال اباش٩١ك اهام با٬ك گىیؿ هیو١ؿ اوکا٦  1.:آلَعٓى
ؾو جمىک  په به آو >گفاقم بها با٬ی هیؾق بیى ٌما ؾو چیم گكاوهمايا هى ;: پكویؿم
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اهام  .:ٌىيؿ جا ایًکه ؾق کًاق ظىْ بك هى واقؾ ٌىيؿؾو ال هن شؿا يمی همايا آو شىییؿ.
ال ها که بك ٬كآو قاهًمایی کًؿ همیٍه  گكیهؿایثکحاب ؼؿا و  [ی١ًی;] ٨كهىؾ: با٬ك

 :واقؾ ٌىيؿ.بك هى ٌىيؿ جا ایًکه ؾق کًاق ظىْ يؿ و ال هن شؿا يمیا با هن

 کًؿ و اهام با٬كؾو ال هن وئال هی ا٨حكا٪ ایى قاوی ؾق ایى قوایث يىبث به ٠ؿم
و ه١ًا ٌىؾ و  ج٩ىیك٬كآو بایؿ جىوٗ ٌؽّی ال ها گىیؿ که همیٍه ؾق شىابً چًیى هی

 ؾقباقۀکالهی  که بایؿ بگىیین اً ؾو اوث. په اواو ایى هماو ه١ًای ٠ؿم ا٨حكا٪ ایى
جا  ه١ً٭ؿ يٍؿه اوث  بیث اهلجًهایی و شؿای ال ٠حكت ال پیاهبك و  ٠اِمیث ٬كآو به

ايؿ که کیؿ کكؾهؤ ایى قوایات ج .بؽىاهین بگىیین که ه١ًای ایى ٠اِمیث و ٔمايث چیىث
 بیث اهلٌىؾ و ٠اِمیّث ٬كآو به ٌٖك قاهًمایی و جمىک به ٬كآو ال ٠حكت شؿا يمی

 ؾقباقۀه١ًای ٠اِمیث ٬كآو هماو اوث که  ؾقباقۀکالم  ایى ِىقتٌىؾ. ؾق هع٭٫ هی
ٌىؾ و کىی با جمىک به ی١ًی ایى ٬كآو ٠اِن اوث و با٠د هؿایث هی >وِیث گ٩حه ٌؿ

 جًهاییٔ گمكاه يؽىاهؿ ٌؿ و ایى اهك هىقؾ ٔمايث پیاهبك اوث. آو ٕيه به

هع٭٫ ٌؿه اوث چیمی شؿای وِیث پیاهبك و جؤکیؿ بك ٠اِمیث آو  ؾقباقۀلفا آيچه 
بكای هؿایث هكؾم  ی١ًی پیاهبك >٠اِمیث ٬كآو و ٠حكت گ٩حه ٌؿ يیىث ؾقباقۀال آيچه 

چه اگك  چًاو >ؾو قا ٔمايث کكؾيؿ شا گفاٌحًؿ و آو بهقا ؾو اهك ههن  يٍؿو آياو گمكاهو 
ها و ٌؿه اوث و ال گمكاهیٔمايث شىیؿجًهاییٔ جمىک  ؾو ٕهصمى٠ًا يه به کىی به ایى

به ؾل ؼىؾ قاه يؿهؿ. اکًىو په ال آيکه هكؾم ؾق هؿایث ؼىؾٌاو به بؿ ها يهكاوؿ و ٨حًه
ؾيبال  ؼاَ پیاهبك اوث بایؿ به بیث اهل٬كآيی ظىاله ٌؿيؿ که هبْیى و ه٩ىكي ٠حكت و 

چه کىايی هىحًؿ که با جمىک به  بیث اهلپاوػ ایى وئال ههن باًٌؿ که ایى ٠حكت و 
بكای يصات  یابًؿ؟ ؾق يحیصه اللم بىؾه اوث پیاهبك اکكميصات هیال گمكاهی  ها آو
ؼاَ ایٍاو که هماو ؼل٩ا و اوِیای ب١ؿ ال ایٍاو  بیث اهلث ؾق ًٌاؼث ٠حكت و اه

ؾیگكی به هكؾم هؿیه ؾهؿ جا کاق بك هكؾم جمام ٌىؾ و اگك کىی  ۀٌؿچیّم ٔمايث اوث،
يحهایی ایٍاو چًگ ليؿ. بكای ٨هن ای چًگ ليؿ، به وِیث اٌؿهبؽىاهؿ به اهك ٔمايث
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بهحك ایى يکحه بهحك اوث به قوایاجی که ؾق ـیل قوایات ذ٭لیى واقؾ ٌؿه اوث ؾ٬ث کًین که 
-ٌما ٌاهل لياو و همىكاو ٌما يیم هی بیث اهلکًًؿ آیا ایى ای ال پیاهبك وئال هی٠ؿه

 :؟ٌىؾ

;...  َْ ی َیّكَؾا ٠ََليَّ آلَعٓى ا َظحَّ
َ
ُهَما َلٓى َی٩َٓحّك٬ يَّ

َ
ٓؼَبَكّيي َو ٠َّهَؿ ّاَليَّ أ

َ
ی٧َ آلَؽّبیَك أ ّٙ

٨َّبوَّ اللَّ
ّب  َٕ ٓبُه آلُم٥ٓ ٌّ اّب َو ُهَى  َّٙ ٓهّل ٨ََ٭اَم ٠َُمُك ٓبُى آلَؽ

َ
 ُکلُّ أ

َ
ّه أ ٨ََ٭اَل اَل َو   َبٓیّحَٯ   ٨ََ٭اَل َیا َقُوىَل اللَّ

َیاّئي َلّکٓى  ِّ ٓو
َ
 ۀای ٠ّبايی گ٩ث: ای قوىل ؼؿا آیا هم... ٠مك بى ؼٙاب با چهكه; 1.:أ

اٌاقه به ؾوالؾه  ٕوپه ...هىو شايٍیًاو  بلکه اوِیا ،يه؟ په پیاهبك ٨كهىؾ: جى بیث اهل
 .:شايٍیى کكؾٔ

 همچًیى:

ّه َ; اَل َقُوىُل اللَّ
َ
اَل ٬

َ
ّبي ُهَكٓیَكة ٬

َ
٠َٓكّز ٠َٓى أ

َ
ي َجاّقِٮ   ٠َّى آْل َ٭َلٓیّى   ٨ّیُکُن   ّايِّ ّه   الرَّ ّکَحاَب اللَّ

ُكکُ  کِّ ـَ ٓهَل َبٓیّحي أُ
َ
اَلَلّة ُذنَّ أ َّٕ َب١َُه َکاَو ٠ََلی آلُهَؿی َو َهٓى َجَكَکُه َکاَو ٠ََلی ال َه ُن ال٠َمَّ َو َشلَّ َهّى اجَّ لَّ

اٍت  ٓهّل َبٓیّحي َذاَلَخ َهكَّ
َ
ٓلُبُه َو ٨ّي أ ُِ ٓهُل َبٓیّحّه 

َ
اَل اَل أ

َ
ٓهُل َبٓیّحّه ّيَىاُإُه ٬

َ
ّبي ُهَكٓیَكَة ٨ََمٓى أ

َ
٨َُ٭ٓلُث ّْل

ٓىّلّه 
َ
ُه ٨ّي ٬ َکَكُهُن اللَّ ـَ ّفیَى  َك الَّ ٍَ ا ٠َ ًَ ُة ااّلٓذ ّئمَّ

َ
َبُحُه َو ُهُن آْل َّ  2 .:٬َّیًة ٨ّي ٠َّ٭ّبّه َو َش١ََلها َکّلَمًة با  ٠َ

يؿ؟ همىكاو ایٍاو؟ گ٩ث: يه، ا پیاهبك چه کىايی بیث اهل.. به ابىهكیكه گ٩حن: .;
ؾق ؿ آياو قا گايه هىحًؿ که ؼؿاويائمه ؾوالؾه ها آويؿ و ا ً کىايی ال ِلب ایٍاوبیح اهل

 ٔ.قا کلمه شاویؿايی ؾق هیاو يىل او ٬كاق ؾاؾؼؿا آو ٕ :یاؾ کكؾایى کالهً 

ٌؿه بكای ای ٔمايثً قا هٍؽُ کًؿ و يىٌحهیيحیصه، پیاهبك بكای ایًکه اوِیاؾق 
شا بگفاقؾ که هكؾم جا ابؿ بحىايًؿ به آو چًگ ليًؿ و ال گمكاهی  به ها آوهكؾم ؾق ًٌاؼث 

يصات یابًؿ، ٘ب٫ ؾوحىق و وظی الهی بك ؼىؾ واشب ؾايىث جا ؾق لعٝات ايحهایی ٠مك 
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ث قا ؾق ًٌاؼث قا ٔمايث کًؿ و ایى وِیث، اه وؼىیً وِیث هکحىبی بًىیىؿ و آ
ٌؿه اوث کمک هماو اوِیایی که جمىک به آياو با٠د هؿایث و ٠ّمث ال ٔاللث هی

به ٬كآو و ٠حكجً  هكؾمٔمايث کكؾه اوث که اگك  ، پیاهبك اکكمؾیگك٠باقت  کًؿ. بههی
ىحًؿ؟ اگك هؿ٠ی ه کىايی یابًؿ. اها ٠حكت پیاهبك چهال گمكاهی يصات هی شىیًؿجمىک 

 ایى ِىقته١ك٨ی کًؿ چه؟ ؾق  ؾقو٤یًی پیؿا ٌىؾ و ؼىؾ قا ٠حكت و شايٍیى پیاهبك
پیاهبك و بكای ًٌاؼث هؿ٠ی ظ٭ی٭ی و ِاؾ٪ ال هؿ٠ی  بیث اهلبكای ًٌاؼث ٠حكت و 

ؿؾ بك ای هىحین و پیاهبكٌؿهؾقو٤یى يیالهًؿ هکحىّب ٔمايث آهؿيؿ  بكای ایى اهك ؾِق
ایى وِیث ه١یاق و هالک هؿ٠ی ظ٭ی٭ی و ٨اق٬ی بیى هؿ٠ی ِاؾ٪ و جا وِیث کًًؿ و 

 جًها بكای ًٌاؼث شايٍیّى بال٨ّل پیاهبك يه ،ٌؿهٔمايث ۀایى يىٌح .کفاب اوث
ههؿی و ٬ائن ایى  ؾقباقۀؼّىَ  هجمام شايٍیًاو پیاهبك ب ؾقباقۀبلکه جا ابؿ  ،کاقایی ؾاقؾ

یى وِیث اوحًاؾ کكؾه و با٠د گمكاهی جىايؿ به اث، بك٬كاق اوث و هؿ٠ی کفاب يمیاه
 شما٠حی ال هىلماياو ٌىؾ.

ایًکه همکى اوث کىی بگىیؿ هكؾم اظحیاشی به ایى > هايؿجًها یک يکحه با٬ی هی
 ٘الب شايٍیًی ٠لی بى ابی ؾقباقۀ گفٌحه پیاهبك های وِیث يؿاٌحه و و٩اقي

هؿایث و ٠اِمیث  ۀکه اللهلفا بكای ًٌاؼّث ٠حكجی  >کًؿؼن ک٩ایث هی وا١٬ه ٤ؿیك ايًؿه
چه بكوؿ ایًکه پیاهبك بؽىاهؿ آو قا  ،٬كآو بىؾه اوث اظحیاشی به ایى وِیث يبىؾه

ؼىیً ه١ك٨ی  یهٙل٫ آو قا هىشب ٠اِمیث ؾق ًٌاؼّث اوِیا ٘ىق بهٔمايث کكؾه و 
، همیى ه٭ؿاق ک٩ایث ؾق ه١ك٨ی اوِیا ِیّث قوىل ؼؿاکًؿ. بكای ٨هّن بهحك شایگاه و

ؼال٨ث و  ؾقباقۀبا ایًکه   جؤهل ٌىؾ. چكا پیاهبك پًصًٍبه ۀؾق شمئیاّت وا١٬کًؿ که هی
بال ؾق ایًصا جؤکیؿ ؾاٌحًؿ که ایى  ،٬باًل و٩اقي کكؾه بىؾ ٘البشايٍیًی ٠لی بى ابی

٤ؿیك و  ۀؼال٦ وا١٬ایى وِیث بك  و١ی ؾاٌحًؿ اهك قا ؾوباقه ايصام ؾهًؿ؟ چكا پیاهبك
ؼال٦ ٤ؿیك و اهرال ٤ؿیك، ٠اِن ایى وِیث قا بك  یاهبكاهرال آو، هکحىب ٌىؾ؟ چكا پ

اؼحّاَ به شايٍیى بال٨ّل ؼىؾ ٨٭ٗ کًؿ؟ و چكا ایى ٠اِمیث قا ال ٔاللث ه١ك٨ی هی
ؼال٦ ٤ؿیك و اهرال ابؿی ؾاقؾ؟ و چكا ٠مك بى ؼٙاب بك بلکه ِكاظث ؾق هؿایث  >ؾهؿيمی
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ؿؾآو   ؾايىحًؿ پیاهبكایًکه هكؾم همه هیآیؿ جا ایى هکحىب، يىٌحه يٍىؾ و با هی بك ؾِق
گىیؿ کحاب ؼؿا بكای هی هنقا به شايٍیًی ايحؽاب کكؾه اوث بال  ٠لی ،٤ؿیك ۀؾق وا١٬

شای  بكای ؾ٨اٞ ال ظ٭ايیث ؼىیً بهبىیاقی  هىأٟؾق  چكا اهام ٠لیها به اوث؟ 
ی يمىيه کًؿ؟ بكااٌاقه و اوحًاؾ هی اوحًاؾ به هاشكای ٤ؿیك به ؾاوحاو وِیث پیاهبك

کتاب ضلین ؾق هماو ظؿیری که شًاب ٌهبالیاو بكای قْؾ وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی ال 
بكای اذبات ظ٭ايیث ؼىیً ؾق  آوقؾه بىؾ چًیى آهؿه که اهام ٠لی بى قیص هاللی

با ایًکه ٘لعه ی٭یًًا به و٬ای١ی همچىو  >کًؿه٭ابل ٘لعه به وِیث ٌب و٨ات اوحًاؾ هی
 ٤ؿیك هٙلٟ بىؾه اوث:

ّه  َیا; ّهٓؿَت َقُوىَل اللَّ ٌَ ٓؿ 
َ
 َلٓىَث ٬

َ
ٓلَعُة أ َ٘

  لُّ   ّظیَى َؾ٠َا ّبآلَکّح٧ّ ّٕ ّلَیٓکُحَب ٨ّیَها َها اَل َج
ّه َ ُذنَّ َجكَ  َب َقُوىُل اللَّ ّٕ ّه َیٓهُصُك ٥َ٨َ اَل ّاوَّ َيّبيَّ اللَّ

َ
اّظُبَٯ َها ٬ َِ ُة َو اَل َجٓؽَحّل٧ُ ٨ََ٭اَل  هَّ

ُ
َکَها آْل

ا َؼَكٓشحُ  ُکٓن َلمَّ اَل ٨َّبيَّ
َ
اَٮ ٬ ـَ ّهٓؿُت  ٌَ ٓؿ 

َ
اَل َبَلی ٬

َ
ّه ٬ ٓؼَبَكّيي ]ّبَفّلَٯ َقُوىُل اللَّ

َ
ّفي  ٓن أ َو[ ّبالَّ

 
َ
َه ٠َمَّ َو َشلَّ ٬ وَّ اللَّ

َ
ٓؼَبَكُه َشٓبَكاّئیُل أ

َ
ُة ٨َؤ َهَؿ ٠ََلٓیَها آل١َاهَّ ٍٓ ٓو َی

َ
ٓو َیٓکُحَب ٨ّیَها َو أ

َ
َقاَؾ أ

َ
ٓؿ ٠َّلَن ّهَى أ

ّعی َّ َة ُذنَّ َؾ٠َا ّب
َ
ّة ااّلٓؼّحاَل٦َ َو آل٩ُٓك٬ هَّ

ُ
ٓو َیٓکُحَب ٨ّي آلَکّح٧ّ آْل

َ
َقاَؾ أ

َ
ٓهَلی ٠ََليَّ َها أ

َ
َهَؿ   ٩ٍَة ٨َؤ ٌٓ َ

َو أ
ّفیَى  ّة آلُهَؿی الَّ ّئمَّ

َ
ی َهٓى َیُکىُو ّهٓى أ قٍّ َو آلّمٓ٭َؿاَؾ َو َومَّ ـَ َبا

َ
ٍٗ َوٓلَماَو َو أ ّلَٯ َذاَلَذَة َقٓه ـَ َهَك ٠ََلی 

َ
 أ

ا٠َّحّهٓن ّاَلی َیٓىّم آلّ٭َیاَهّة  َٙ ُه ّب َلُهٓن  اللَّ وَّ
َ
اّيي أ ٓؾَيی ّبَیّؿّه ّاَلی  ٨ََىمَّ

َ
ي ]َهَفا َو أ ًّ [ آلَعَىّى ُذنَّ  ُذنَّ آب

ٓيَث َیا ّهٓ٭َؿاؾ ٨َ 
َ
قٍّ َو أ ـَ َبا

َ
ي آلُعَىٓیى َکَفّلَٯ َکاَو َیا أ ًّ ي َهَفا َی١ٓ ًّ َ٭اُهىا آلُعَىٓیّى ُذنَّ ّجٓى١ًَة ّهٓى ُوٓلّؿ آب

َهُؿ ّبَفّلَٯ ٠َ  ٍٓ اُلىا َي
َ
ّه َو ٬   :.1 َلی َقُوىّل اللَّ

کكؾ که ظٕكت به وِیث ک٩ایث يمی آیا هاشكای ٤ؿیك بكای ظ٭ايیث اهام ٠لی
بكای اذبات ایى وِیث به ٌهاؾت ولماو و  کًؿ؟ و چكا اهام ٠لیهیاٌاقه  پیاهبك
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گىیؿ که ِكاظث هی ؾق ایى ظؿید به ایٍاوکًؿ؟ و چكا ابىـق و ه٭ؿاؾ اوحًاؾ هی
 ؼىیً جا ٬یاهث قا ؾق آو ـکك کكؾه اوث؟ یوِیث يام جماهی اوِیا پیاهبك ؾق ایى

کًؿ و بك به هكگ، وِی ؼىیً قا ايحؽاب هی يمؾیککًًؿه ؾق لعٝات پایايی و وِیث
ی  >کًؿ جا ظصث بك همگاو جمام ٌىؾاو وِیث هی ؼىاه ٬بل ال آو يیم وِیث و و٩اٌق

 لیكا >اها آيچه ههن اوث ايحؽاب و وِیث لعٝات ايحهایی اوث >کكؾه باٌؿ یا يکكؾه باٌؿ
ه هی پیاهبكاوليؿگی لعٝات ايحهایی ؾق ها آؼكیى وظی ٌىؾ و ال ایى شهث بك آياو ٠ٔك

مًؿ اوث. و ال ٘ك٨ی قاه بهايه قا بك ايى بًؿؾ جا هباؾا ٌبهه ی پىث و هكیٓ هیها اواقٌل
گفٌحه اوث و اگك کىی ؾق  های اقيجك ال و٩پایايی ههن ۀکًًؿ که وِیث ؾق لعٝ

کًؿ. ایى ظصث قا جمام يمی ،گفٌحه های لعٝات پایايی ایى کاق قا يکكؾ گىیی و٩اقي
بیماقی پیاهبك که ٬ّؿ يىٌحى  ۀج٩کك ٌیٙايی بىؾ که با٠د ٌؿ ٠مك بى ؼٙاب ؾق لعٝ

اهمیث  ای هايٟ ایى کاق ٌىؾ. به قوایث لیك ؾ٬ث کًیؿ جا اوزؾاٌث با بیاو ٌبههقا وِیث 
 بكای ٌما هٍؽُ ٌىؾ: وِیث پیاهبك

اَل َو قوَي ;
َ
اٍن ٬ ِٞ ّهٓى َجٓمٍك   ٠ََلی  َؾَؼٓلُث   آبّى ٠َبَّ ا َِ ٓلّ٭َي َلُه 

ُ
ٓؿ أ

َ
ّل ّؼاَل٨َّحّه َو ٬ وَّ

َ
٠َُمَك ٨ّي أ

٩ٍَة ٨ََؿ٠َاّيي َّ ّكَب ا الی ٠ََلی َؼ ٌَ َجی ٠ََلٓیّه ُذنَّ 
َ
ی أ ُکُل َظحَّ

ٓ
َبَل َیؤ

ٓ
٬
َ
َکٓلُث َجٓمَكًة َواّظَؿًة َو أ

َ
ٓکّل ٨َؤ

َ
ْٓل

َؿهُ  ًٓ ٓیَى   ّهٓى َشكٍّ َکاَو ٠ّ
َ
اَل ّهٓى أ

َ
ّلَٯ ُذنَّ ٬ ـَ ُق  َه ُیَکكِّ ٫َ٩ّ َیٓعَمُؿ اللَّ َ٘ َو آوَحٓلَ٭ی ٠ََلی ّهٓك٨ََ٭ٍة َلُه َو 

لٓ 
ُ
ّه ٬ ٩َٓث ّشٓئَث َیا ٠َٓبَؿ اللَّ اَل َکٓی٧َ َؼلَّ

َ
ًّ  ابىُث ّهَى آلَمٓىّصّؿ ٬ ُحُه َی١ٓ ًٓ ًَ َٝ َٯ ٨َ ّه ٓبَى ٠َمِّ ي ٠َٓبَؿ اللَّ

ٓلُث َش٩َ١ٓك 
ُ
ٓهَل آلَبٓیّث ٬

َ
یَمُکٓن أ ّٝ ٓیُث ٠َ ًَ َما ٠َ ّلَٯ ّايَّ ـَ ٠ّٓى 

َ
اَل َلٓن أ

َ
ٓجَكاّبّه ٬

َ
َٟ أ ٩ُٓحُه َیٓل١َُب َه ٓلُث َؼلَّ

ُ
٬
٩ُٓحهُ   آلُ٭ٓكآَو اَلٍت َكّب ٠ََلی َيؽیَیٓمَحُط ّبآل٥َ  َؼلَّ

ُ
ّه ٠ََلٓیَٯ ّؾَهاُء هى ٨الو َو ُهَى َیٓ٭َكأ اَل َیا ٠َٓبَؿ اللَّ

َ
٬

یَها  ًّ ٓي  َهلآلُبٓؿّو ّآو َکَحٓمَح ٌَ وَّ  َبّ٭َي ٨ّي َي٩ّٓىّه 
َ
 َیٓم٠ُُن أ

َ
اَل أ

َ
ٓلُث َي١َٓن ٬

ُ
ٓهّك آلّؽاَل٨َّة ٬

َ
ِء ّهٓى أ

ّه َ  ٓلُث يَ  ٠لیهَقُوىَل اللَّ
ُ
٠ّیّه ٬ ا َیؿَّ ّبي ٠َمَّ

َ
ٓلُث أ

َ
ّلیُؿَٮ َوؤ

َ
َؿَ٪ ٨ََ٭اَل ٠َُمُك َلَ٭ٓؿ ١َ٨ٓن َو أ َِ َ٭اَل 

ٓؿ َکاَو َیّمی٣ُ 
َ
ُٟ ٠ُٓفقًا َو ٬ َٙ ًة َو اَل َیٓ٭ ٓىٍل اَل ُیٓرّبُث ُظصَّ

َ
ٓقِو ّهٓى ٬ ـَ ٓهّكّه 

َ
ّه ٨ّي أ ٨ّي  َکاَو ّهٓى َقُوىّل اللَّ



 وِیث ؾق والیث ............................................................................................... 102

َقاَؾ 
َ
حًا َها َو َلَ٭ٓؿ أ

ٓ
ٓهّكّه َو٬

َ
ًَ أ َض ّبآوّمّه ٨ََم كِّ َّ ٓو ُی

َ
ّه أ ّٔ ٩َا٬ًا َو ظیٙة ٨ّي َهَك ٌٓ ّلَٯ ّا ـَ ٠ََلی ١ُٓث ّهٓى 

َبؿا
َ
ًِ أ َكٓی

ُ
ُٟ ٠ََلٓیّه ٬ ّة اَل َجٓصَحّم یَّ ًّ ٓواَلّم اَل َو َقبِّ َهّفّه آلَب کًؿ که:  ٠بان قوایث هی ابى; 1  .:اإٓلّ

ؼكها ؾق پیً قوی او ٬كاق ٜك٦ ک ؾق اوایل ؼال٨ث ٠مك بك او واقؾ ٌؿم ؾق ظالی که ی
ؼكها ؼىقؾم و او هن ٌكوٞ به ؼىقؾو کكؾ جا  کؾاٌث. او هكا به ؼىقؾو ؾ٠ىت کكؾ و هى ی

بىؾ آب يىٌیؿ و بك بالًٍ جکیه ؾاؾ و ي ای که يمؾ كهایی يمايؿ و ال کىلهشایی که ؾیگك ؼ
قها  آیی؟ گ٩حن: ال هىصؿ. گ٩ث: پىك ٠مىیث قا چگىيه هٖ ال کصا هیالل گ٩ث: ای ٠بؿ

کكؾم  که بى ش٩١ك اوث. گ٩حن: او قا ؾق ظالی جك الل کكؾی؟ هى گماو کكؾم ه٭ّىؾ او ٠بؿ
کكؾ. گ٩ث: ه٭ّىؾ هى ایى يبىؾ. هًٝىقم بمقگ ٌما  هایً بالی هی وى و والکه با هن

ؾق ظالی که  ،ؾاؾ هایً قا با ؾلى آب هی اوث. گ٩حن: يؽل [٘الب ٠لی بى ابی]بیث  اهل
هٖ ؼىو ٌحكهای ٬كبايی بك گكؾو جى باؾ اگك پاوػ ای ٠بؿاللکكؾ. گ٩ث:  ٬كآو جالوت هی

گفقؾ؟ گ٩حن:  ایى پكوٍن قا کحماو کًی> آیا هًىل ؾق اهك ؼال٨ث چیمی ؾق ؼا٘ك او هی
ی ؾاقؾجّكیط پیاهبك به يام او کًؿ  آقی. گ٩ث: آیا گماو هی ّْ ؟ گ٩حن: آقی، کكؾه اوث و ي

٠مك گىیؿ.  و او گ٩ث که او ٠ٕلیٔ قاوث هییؿم پكو باقه ایى کًن که ال پؿقم ؾق هی و أا٨ه
کكؾ و آوقؾ که ظصث قا جمام يمی بك لباو هی [٠لی ؾقباقۀ]گ٩ث: پیاهبك گاهی وؽًايی 

ؼىاوث ؾق بىحك هكگ  ؾاقؾ و گاهی به ایى اهك جمایل ؾاٌث. او هی ٠فقی قا ال هیاو بك يمی
. وىلی و هكان بك اوالم شلىی او قا گك٨حن بكؾ، ولی هى ال باب ؾلِكاظحًا يام او قا ب

[ اشحماٞ  [ هكگم ٬كیً بك ایى اهك ]ؼال٨ث ٠لی وىگًؿ به ؼؿای ایى ؼايه ]ک١به
 :کكؾ. يمی

 کًؿ که جماهی آيچه پیاهبكؾ٬ث ؾق ایى ي٭ل ها قا به ایى يکحه اواوی هؿایث هی
کكؾه اوث و اللم بىؾ جا ؾق شايٍیًايً ٬بل ال وِیث ايصام ؾاؾ ک٩ایث اهك يمی ؾقباقۀ
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همچًیى ایى يىٌحه قا ٔمايث  >شا بگفاقؾ هکحىبی به ۀلعٝات ايحهایی ٠مك ؼىیً يىٌح
قا ؾاٌحه باًٌؿ که به آو چًگ ليًؿ و هؿ٠یاو  ٌؿهکًؿ جا هكؾم همیٍه اهكی ٔمايث

ؿؾ بكآهؿيؿ جا ایى واشب الهی قا ايصام ؾهًؿ و ظصث قا ِاؾ٪ قا بًٍاوًؿ. لفا پیاهبك ؾِق
اها ٌیٙاو هايٟ ایى کاق  >ؿيای قا ببًؿو قاه هكگىيه اؼحال٦ و ج٩ك٬ه کكؾهبك همگاو جمام 

ُْ و وِیث قا ظ٩ٛ و  >ؾوم با٠د ایى اؼحال٦ ٌؿ ۀؼلی٩ ٌؿ و ي٩اّ٪  اها ؼؿاويؿ ایى ي
به هؿایث قویؿه و هؿ٠یاو ظ٭ی٭ی  جا کىايی که ؼىاهاو هؿایث هىحًؿ ـؼیكه کكؾه اوث

 ا٘ا٠ث کًًؿ. ها آوقا ًٌاؼحه و ال 

ايصام ٌؿ ؾاوحاو  بكای وِایث اهام ٠لی ال شمله هىاقؾی که ؾق لهاو پیاهبك
المئهًیى اهیك  ٠ًىاو بهك کكؾيؿ که به ٠لی ای ؾق شمٟ اهه١كو٨ی اوث که پیاهبك بك ٠ؿه

که بك پیاهبك يالل ٌؿه بىؾ. و ال شمله ایى وظیی بىؾ  والم کًًؿ و ایى به ؾوحىق ؼؿا و
 1.بىؾيؿ اٌؽاَ ابىبکك و ٠مك

ب١ؿ ال هاشكای و٭ی٩ه، ُبَكیؿه که ؾق هؿیًه ظأك يبىؾ، په ال بالگٍث و ا٘الٞ ال 
 ايحؽاب ابىبکك چًیى گ٩ث:

ّقیٍط ; ـَ اّييِّ ٠َٓى  ًَ ّه ٓبّى َشَبَلَة آلّک َ٭٩ّيُّ ٠َٓى ٠َٓبّؿ اللَّ َماّليِّ ٠َّى ّآبَكاّهیُن الرَّ آلُمَعاّقّبيِّ ٠َّى الرُّ
اّؾّ٪  َّّ َجاُه ٨ّي َهٓصّلّىّه   ال

َ
َبا َبٓکٍك ٨َؤ

َ
اُن أ ًَّ َٟ ال ٓؿ َباَی

َ
اّم ٨ََ٭ّؿَم َو ٬ ٍَّ وَّ ُبَكٓیَؿَة َکاَو ٤َاّئبًا ّبال

َ
أ

 ًّ ا ٠ََلی ٠َّليٍّ ّبّبٓهَكّة آلُمٓئّه ًَ َبا َبٓکٍك َهٓل َيّىیَث َجٓىّلیَم
َ
اَل َیا ٨ََ٭اَل َیا أ

َ
ّه َو َقُوىّلّه ٬ یَى َواّشَبًة ّهَى اللَّ

َه ُیٓعّؿُخ  ّهٓؿَيا َو ّاوَّ اللَّ ٌَ َٯ ٤ّٓبَث َو  ٓهّل   ُبَكٓیَؿُة ّايَّ
َ
ُٟ ّْل ُه َج١َاَلی َیٓصَم ٓهّك َو َلٓن َیُکّى اللَّ

َ
ٓهَك َب١َٓؿ آْل

َ
آْل

َة َو آلُمٓلَٯ  ُبىَّ ًُّ همايا بكیؿه ؾق ٌام بىؾ و و٬حی ; :٨كهىؾيؿ اهام ِاؾ٪ 2.:َهَفا آلَبٓیّث ال
ٌؿ و به او گ٩ث: واقؾ به هؿیًه بالگٍث ال بی١ث هكؾم با ابىبکك هٙلٟ ٌؿ. په بك ابىبکك 

                                                      
 . و... 725، ٬2َیه هاللی، ز ق.ک: کحاب ولین بى. 1
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اهیكالمئهًیى والم کكؾین و ایى  ٠ًىاو بهآیا ٨كاهىي کكؾی که ها بك ٠لی  ،ای ابىبکك
ب یوالم ال ومث ؼؿا و قوىلً واشب ٌؿه بىؾ؟ ابىبکك ؾق شىاب گ٩ث: ای بكیؿه، جى ٤ا

بىؾی و ها ٌاهؿ و ظأك بىؾین و ایًکه ؼؿاويؿ اهكی قا ب١ؿ ال اهكی پؿیؿ آوقؾ ٕی١ًی ٬باًل 
ل ٠لی شؿا کكؾٔ و ؼؿاويؿ اهك بكای ٠لی بىؾ اها ب١ؿ ال آو هاشكا پیاهبك اهك قا ج٥ییك ؾاؾ و ا

 :ج١الی يبىت و هلک قا بكای اهل ایى ؼايه شمٟ يکكؾه اوث.

ٌىین که وِیث لعٝات ايحهایی ٠مك وؽى و وؽًاو ٌبیه به ایى هحىشه هی ال ایى
پیاهبك ال اقلي بىیاقی بكؼىقؾاق اوث و اگك هكؾم ٌایىحه ایى بىؾيؿ که ؾوحٍاو به 

-اؼحال٨ات يبىؾین. آو اؼحال٦ ال ٠ؿم ٌایىحگی ٠ؿهوِیث پیاهبك بكوؿ ؾیگك ٌاهؿ ایى 

ای ؾق آو لهاو ٌكوٞ ٌؿ و جا به اکًىو اؾاهه ؾاقؾ و اهكوله يیم کىايی به ِك٦ّ ه٭ابله با 
ؿؾ بكآهؿيؿ جا جًها هحى وِیث پیاهبك قا ال قیٍه وا٬ٗ کًًؿ.  ؾ٠ىت یمايی ؾِق

 استٌاد ض٘خِ٘ تِ ٍص٘ت هٌقَل ض٘خ طَسٖ؟
به وِیّث  اظمؿالعىىٌیؽیه يیم ٬بل ال ویؿ  ۀه ٘ای٩يىیىًؿه هؿ٠ی اوث ک

هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی اوحًاؾ کكؾه و ال ایى ٘كی٫ و١ی ؾاٌحًؿ ؼىؾٌاو قا اذبات و ٌیػ 
 ؾق وِیث ا٠الم کًًؿ. او يىٌحه اوث: اظمؿ اظىائی قا هماو اظمؿّ 

ؿ مهعبىؾو ٌیػ اظمؿ اظىائی جىوٗ اوح٩اؾه ال ایى ظؿید ؾق اذبات قکى قابٟ و ي٭یب; 
 :. ...باًٌؿؼاو کكهايی و هعمؿ با٬ك ٌكی٧ ٘با٘بائی که ال بمقگاو ٌیؽیه هیکكین

کًن اواًل، هىئله قکى قابٟ و اِّل چهاقم بىؾّو آو ؾق کًاق جىظیؿ، ؾق ابحؿا ٠ْك هی
يه ؼىّؾ  ،ایى اِل قا بًا يهاؾيؿ ها آوکكهايیه اوث و  ۀُّ ٌیؽییال ؼّا ،يبىت و اهاهث

هأ  ها و اظ٭ا٬یاالوالمةذ٭ ها،االوالمةآـقبایصايیه ٕظص ۀ. لفا ٌیؽیٌیػ اظمؿ اظىائی
 .ایى اِل قا ٬بىل يؿاقيؿ

ايؿ، وؽى گ٩حه اي هؾقباق ٌیػ اظمؿ اظىائی هٙكض اوث و ٠لما  ؾقباقۀذايیًا، آيچه 
که ؾق بىیاقی ال ایى  هماو ٘ىق >ؿ او ؾق باب هىائل يٝكی ؾیى بىؾه اوثیبیًً و ٠٭ا
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ايؿ و گكوهی ال ٠لمای ٌی١ه ال ٬ؿین ؾق بعد و يٝك و اؼحال٦ آقا بىؾههىائل، ٠لما 
ؿ ٨لى٩ی و ب١ٕی ؾیگك يگاه یؿ ٠ك٨ايی بىؾه و ب١ٕی ؾیگك پٍحیباو ٠٭ایپٍحیباو ٠٭ا

٘ىق ایى اؼحال٦ آقا وشىؾ ؾاٌحه اوث و ال ایى  ٜاهكی به آیات و قوایات ؾاٌحه و همیى
ًاواو و ٠لمای ٌی١ه پؿیؿ آهؿه ي٘كی٫ ٘ىای٧ يٝكی شؿیؿی ؾق بیى ِاظب ٝكاو و کاٌق

لیاؾی، ٨الو٩ه و ٠ك٨ای ياهؿاق ٌی١ه  ۀجا شایی که همیى اهكول ؾق ظىله ٠لمیه، ٠ؿ >اوث
ؾايًؿ و ؾق ه٭ابل ج١ؿاؾ لیاؾی هىحًؿ که ایى هىیك ال قا گمكاه هی ها آوقا جک٩یك کكؾه و 
 ٭ها ؾق لهاو ٤یبث اهام ٠ّكای والیث ٨٭یه و ٠٨ؿه ؾايًؿ.٬بىل هی ٨هن ؾیى قا ٬ابل

های ٨کكی و يٝكی ٌی١ه ؾق لهاو ٤یبث جكیى پایهقا ٬بىل ؾاٌحه و آو قا یکی ال اواوی
کًًؿ لیاؾی ال ٘الب و ٠لما ایى قا ٬بىل يؿاٌحه و با آو هؽال٩ث هی اها شما٠ث ،ؾايًؿهی

یؽیه هٙكض گفاق ٌبًیاو ٠ًىاو بهٌیػ اظمؿ اظىائی يیم ؾقوث اوث که اهكوله  و... .
 کًؿ، اي١ٍاباجی بىؾه کههای ايعكا٨ی ه١ك٨ی هیاها آيچه او قا ؾق واؾی قهبكی ٨ك٬ه ،اوث

ٌؽّیث  ؾقباقۀ. لفا بىیاقی ال ٠لما و هع٭٫ ٌؿه اوثب١ؿها ؾق بیى ٌاگكؾاو و جاب١یى ا
يٝك  ؿ او ا٠حكاْ و اؼحال٦یاو اظحیاٖ کكؾه و ِك٨ًا يىبث به ب١ٕی ال يٝكات و ٠٭ا

و ٌاگكؾي هعمؿ ج٭ی  تفطیر المیساوظىیى ٘با٘بایی ِاظب  ویؿ هعمؿؾاٌحًؿ. 
که او هؿ٠ی ؾقو٤یى بىؾه و يؿاقيؿ چًیى يٝكی ٌیػ اظمؿ اظىائی  ؾقباقۀهّباض یمؾی 

ؿ یِك٨ًا ؾق ب١ٕی هىائل يٝكی ٠٭اگىیًؿ  هیبلکه  >هکحب و ؾکايی به قاه ايؿاؼحه باٌؿ
 با٘لی ؾاٌحه اوث:

ٌاگكؾي  ی وئٌیػ اظمؿ اظىا ۀعٕك ٠الهه هّباض ؾقباق یکی ال اواجیؿ ه١اِك ال ه
حی پكوً هی قوؿ که ؼىؾ به يٝك هی;٨كهایًؿ:کًؿ. ایٍاو ؾق پاوػ هیویؿ کاٜن ٌق

لی به بیكاهه ق٨حه یگكچه ؾق بكؼی ال هىائل به ؾال  >ٌیػ، ٌؽّی لاهؿ و واقوحه بىؾه اوث
کلی وی ؾاقای  ٘ىق بهاوث. اها ٌؽّیث ویؿ کاٜن ؾ٬ی٭ًا هٍؽُ و وأط يیىث و 
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بال بىؾه و ؼاو کكهايی کىی اوث که ؾکاو ٌؽّیحی هبهن و هٍکىک اوث. و اها کكین
 1:.والی و أيا قشل گ٩حى ؾق ه٭ابل اکابك ٠لمای ٠ّك پكؾاؼحه اوث به ٨ك٬ه

ؾق ـکك يام  86ؼ ،غیعه در اضالمی ؾق کحاب یظىیى ٘با٘با لفا هكظىم ویؿ هعمؿ
 يىیىؿ:ٌی١ه هیج١ؿاؾی ال ٨ك٪ و اي١ٍابات 

اهاهی پیؿا ؾوالؾه ۀؼايیه که ؾق ؾو ٬كو اؼیك ؾق هیاو ٌی١ٌیؽیه و کكین ۀؾو ٘ای٩
ای ال هىائل يٝكی اوث يه ؾق ايؿ، يٝك به ایًکه اؼحال٨ٍاو با ؾیگكاو ؾق جىشیه پاقهٌؿه

 .ایناذبات و ي٩ی اِل هىائل، شؿایی ایٍاو قا اي١ٍاب يٍمكؾه

هث ٠كْ کكؾم که بؿايیؿ ؼىّؾ ٌیػ اظمؿ اظىائی، هؿ٠ی ایى ؾو ه٭ؿهه قا ال ایى ش
چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهؿ اؾ٠ای ؼىیً قا  ،اهك يیابث و والیث و اهراّل آو يبىؾه اوث

ی همچىو وِیث هً٭ىل ٌیػ ّْ ب١ؿها ؾق  قکى قابٟ ۀ٘ىوی کًؿ. اها هىئل هىحًؿ به ي
ؿؾ بىؾيؿ جا ٌیػ اظمؿ اظىائی قا قکى قابٟ ه١ك٨ی کًًؿ.  کكهايیه پؿیؿ آهؿ ۀ٘ای٩ و ؾِق

٠باقت ؾیگك، ٌیػ اظمؿ اظىائی ؼىؾي قا قکى قابٟ ه١ك٨ی يکكؾ جا بؽىاهؿ بكای اذبات  به
ی همچىو وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی اوح٩اؾه کًؿ ّْ لفا اؾ٠ای شًاب ٌهبالیاو > آو ال ي

ایى وِیث اظحصاز کكؾه و ال ، کىی به اظمؿالعىىهبًی بك ایًکه ٬بل ال ویؿ 
ی  ۀياظی ّْ ؿؾ بىؾه اوث بكای ؼىؾي ي هفکىق  ههؿی اول و اظمؿّ  ؾقباقۀایى وِیث ؾِق

٠باقت ؾیگك، اگك ب١ؿ ال ٌیػ اظمؿ اظىائی کىايی  به >ؾق آو بىالؾ، هكؾوؾ و با٘ل اوث
بیایًؿ که ؼىؾٌاو قا جابٟ و پیكو آو ٌؽُ ه١ك٨ی کًًؿ و وپه بؽىاهًؿ اِلی قا بك 

 ۀِىل ؾیى أا٨ه کًًؿ و ٌیػ اظمؿ قا هّؿا٪ آو بؿايًؿ و وپه بكای ِعث ٠٭یؿا
ه١ًای اوحًاؾ و اظحصاز ؼىّؾ ٌیػ اظمؿ اظىائی به  ؼىؾٌاو به وِیث اٌاقه کًًؿ، ایى به

                                                      
ي٭ل ال وایث پایگاه شاهٟ ٨ك٪ و اؾیاو و  ، به110اکبك با٬كی، َ ي٭ؿ و بكقوی آقای کالهی ٌیؽیه کكهاو، ٠لی. 1
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بلکه او ال اوان اؾ٠ایی ال والیث و يیابث و یا ههؿی اول بىؾو  >ظؿیّد وِیث يیىث
ُْ ؼىؾ ه١ك٨ی ؽىاهؿ به ظؿیّد وِیث اٌاقه بچه بكوؿ به ایًکه  ،يؿاٌحه اوث یا آو قا ي

با٬ك ٌكی٧ ٘با٘بایی په ال هكگ ٌیػ  ؼاو کكهايی و هعمؿ کكین . لفا کالم هعمؿکًؿ
اظمؿ اظىائی، ؾق باب اظحماالت ظؿید وِیث و ههؿییى و ه٭ّىؾ و هّؿا٪ ههؿی اول 

ُْ ا هیچ به ،ؾق آو ی بكای ٌیػ اظمؿ يؽىاهؿ بىؾ. لیكا ي ّْ ؾ٠ایی یک هؿ٠ی ؾق وشه ي
ٌىؾ. يّىَ و وِایای هىقؾ لهاو ظٕىق و ؾ٠ىت و اؾ٠ای ؼىؾي هٙكض و بكقوی هی

ه هی ٌؿه اوث جا ال اؾ٠ا و اظحصاز پیاهبكاو، ؾق لهاو ٜهىق و ب١رث و اؾ٠ای ایٍاو ٠ٔك
آو ٘كی٫ بحىايًؿ اؾ٠ای ؼىیً و ِعث کالم ؼىؾٌاو قا بك هكؾم اذبات کًًؿ و ه١ًایی 

ی ال ايبیا ظٕكت هعمؿ يؿاٌث که هرالً  ّْ  ،گفٌحه اقائه يؿهؿ یؾق لهاو ٜهىقي ي
بؽىاهًؿ بكای اذبات ظ٭ايیحً يّىِی اقائه ؾهًؿ. ایى ؾق ظالی اوث  بیث اهلاها ب١ؿها 

با٬ك ٌكی٧  ؼاو و هعمؿ کكین که اواًل ٌیػ اظمؿ اِاًل اؾ٠ایی يؿاٌحه، و ذايیًا کالّم هعمؿ
 اوث> که شًاب ٌهبالیاو هؿ٠ی ٌؿهيیىث  گىيه ٘با٘بایی ؾق باب ظؿید وِیث ایى

هٙكض کكؾيؿ و  اظحماالجی قا ؾق جٙبی٫ شكیاو ههؿییى با ٠٭ایؿ ؼىؾٌاو ها آوبلکه 
ِكاظث يگ٩حًؿ که هّؿا٪ ههؿی اول ؾق وِیث هماو ٌیػ اظمؿ اوث. ؾ٬ث ؾق  به

كای ه٭ابله با کًؿ جا بؿايین که وی بؾو، ؾوث شًاب ٌهبالیاو قا بكای ها قو هی کلمات ایى
کًؿ. ليؿ و ظ٭ی٭ث قا با ٤یكي هؽلىٖ هیؾ٠ىت یمايی به هك چیمی چًگ هی

 گىیؿ: په ال ـکك ظؿید وِیث هی ؼاو کكهايی کكین هعمؿ

جىاو ههؿی گ٩ث و ایٍاو بمقگاو ال ایى ظؿید ٌكی٧ بكآهؿ که بك ٌی١یاو يیم هی;
کًؿ و يیم ک٧ٍ هیيؿ  ا اهام  ؾوالؾهکًًؿگاو و ٤یك ال یا٨حگاو و هؿایثايؿ و هؿایثٌی١ه

٠ْك کكؾ: ای پىك  که ابىبّیك به ظٕكت ِاؾ٪ هكوی اوثاکمال ظؿیری ال 
گ٩ث که ب١ؿ ال ٬ائن ؾوالؾه ههؿی هىحًؿ؟ ٨كهىؾ: پؿقم ًٌیؿم پؿقت هی ،قوىل ؼؿا

هىحًؿ که ال ٌی١یاو ها و لکى ایٍاو ٬ىهی  >٨كهىؾ: ؾوالؾه ههؿی و يگ٩ث ؾوالؾه اهام
کًًؿ. هٕای٭ه يیىث که ایى بمقگاو ال قا به هىاالت ها و ه١ك٨ث ظ٫ ها ؾ٠ىت هی هكؾم

يىل  ،قوؾ که هكاؾچًاو که ظؿید واب٫ ؾاللث بك آو کكؾ و اظحمال هی >يىل اهام باًٌؿ
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بكای چىو اهام  >باٌؿ: هى و ٠لی پؿقاو ایى اهث هىحین;بلکه ال باب  ،ٜاهكی يباٌؿ
 1.:پؿق اوثٌی١یاو 

که ٌیػ اظمؿ اظىائی  يکكؾهؼاو ؾ٬ث کًیؿ. او اواًل اؾ٠ایی  کكین ّم هعمؿؾق ایى کال
ؿؾیک ٠الن ٌی١ی  ٠ًىاو بههماو ههؿی اول اوث و ذايیًا او  اوث ه١ًای ظؿید  ؾِق

لفا آيچه قا که ال ٜاهك ظؿید به ؾوث آهؿه  >ؾق آو قا ب٩همؿ هفکىق وِیث و ههؿییّى 
ال ;م يی قا ال ؾوالؾه اهام هىحًؿ و ایًکه آياوکًؿ> ایًکه ههؿییى ٤یك جکكاق هی ،اوث

کالم  ۀهىحًؿ. اها آيچه ؾق اؾاه کًًؿهیا٨حه و هؿایثًؿ و هؿایثکً ب هیٙاؼ :ٌی١یاو
ؿؾ يیىث ٌیػ اظمؿ یا ؼىؾي قا هّؿا٪ ؼىیً هی آوقؾ يٍاو ال ایى ؾاقؾ که او ؾِق

یك ظ٭ی٭ّی ایًکه ایى لیكا ؾق اؾاهه ؾق ج٩ى >وأّط ههؿییى بؿايؿ و به آو اظحصاز کًؿ
کًؿ. ؾچاق جكؾیؿ اوث و اظحماالت قا بیاو هی ،باًٌؿ یا يه ههؿییى ال يىل اهام لهاو

يیىحًؿ و هكگم  ال يىل اهام لهاو ؾايؿ ٌیػ اظمؿ و ؼىؾي هكگملفا او با ایًکه هی
گىیؿ که هٕای٭ه يیىث اگك ههؿییى قا ٘ب٫ ِكاظث هی به ،چًیى اؾ٠ایی يیم يؿاٌحًؿ

 بؿايین. وِیث ال يىل اهام لهاو ظؿید

کًین که اواًل ؼىؾ ٌیػ اظمؿ اظىائی اؾ٠ایی لفا ؾق شىاب آ٬ای ٌهبالیاو ٠كْ هی
 >گاه ؼىؾي به ظؿید وِیث بكای اذبات اهكی اوحًاؾ يکكؾه اوث ذايیًا هیچ> يؿاٌحه اوث

ه١ًای  جٙبی٫ ٌیػ اظمؿ بك ظؿید وِیث به ؾقباقۀؾق يحیصه اظحماالت ٌاگكؾايً 
ُْ و  ٠ًىاو بهگاه ظؿید وِیث قا  هیچ ها آوذالرًا  >اظحصاز به ظؿید وِیث يیىث ي

ؼاو  کكین قاب١ًا ایى کالّم هعمؿ >ؼىؾٌاو ه١ك٨ی و ا٠الم يکكؾيؿ ۀياههؿقک و ه١ك٨ی
 ؾاللث جمام و هٍؽّی بك آيچه يىیىًؿه بكؾاٌث کكؾه اوث يؿاقؾ.

 ؼاو ؾ٬ث کًیؿ: کكین با٬ك ٘با٘بایی په ال هعمؿ اکًىو به کالّم هعمؿ

                                                      
اؾ. 1  ي٭ل ال کحاب وِیث ؾق اهاهث. ، به224، 4َال١ىام، ز اٌق
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ايؿ که همیٍه ؾق ظٕىق آيچه ؾق آو ٌکی يیىث هكاؾ ال ؾوالؾه ههؿی ؾوالؾه ي٭یب;
يؿ و ايه آو ظٕكت به ایٍاو اوث و ایٍاو ههؿی هىحًؿ و ا گماقی ه٥ٍىلبه ؼؿهث

ٌؽُ ؾیگك قا  ،هاؾی ایٍاو اهام اوث و چىو یکی ال ایٍاو ٨ىت ٌىؾ و قظلث کًؿ
شای او و بؿل او ٬كاق ؾهؿ جا همیٍه ؾوالؾه ي٩ك ؾق  جك٬ی ؾهؿ و بهٌؤيه  ؼؿاويؿ ٠الن شل
که هكاؾ ال ؾوالؾه ههؿی ٤یك ال  قوؾگماقی ه٥ٍىل باًٌؿ. اظحمال هیظٕىق به ؼؿهث

المهاو ٨حًه و ٨ىاؾ ایى ؼل٫ هًکىن  گماق ؾق ظٕىق باًٌؿ و چىو ؾق آؼكؾوالؾه ؼؿهث
و قا٠ی ؾق ؼل٫ اوث ؾق آؼكالمهاو ٌىؾ ٌکىک ؾق جمایؿ اوث. آو شًاب چىلیاؾ هی

ایٍاو قا ب٩كوحؿ ؾق هیاو ؼل٫ ال بكای ق٨ٟ ٌکىک و ٌبهات و وؿ ذ٥ىق هىلمیى... په 
اظمؿ اوث،  ها آوایٍاو وه اون ؾاقؾ که یکی ال  جؿقیس بایؿ ٜاهك ٌىيؿ و ایًکه اوّل  به

ؾوق يیىث که جؿقیس بكول ؼىاهًؿ کكؾ و اول و ؾویمی ؾاقيؿ و  ٌاهؿ ایى هٙلب اوث که به
 1.:جؿقیس بیایًؿ ه٭اهه بىؾه و با٬ی ب١ؿ ال آو شًاب به الله اول ایٍاو هكظىم ٌیػ ا٠لی

با٬ك ٘با٘بایی ؾو اظحمال ؾق باب  آیؿ که اواًل هعمؿبا ؾ٬ث ؾق ایى وؽى به ؾوث هی
په، بیاّو اظحماالت ؾق ج٩ىیك ههؿییى يٍاو ال ایى ؾاقؾ که ایى  کًؿ> ٙكض هیههؿییى ه

چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهًؿ  ،ؾايًؿ که ههؿییى چه کىايی هىحًؿشما٠ث ؼىؾٌاو يمی
مؿ بك ههؿی اول يیم ذايیًا او ظحی ؾق جٙبی٫ ٌیػ اظ> هؿ٠ی باًٌؿ که ههؿییى هىحًؿ

 په ؾق ایًصا يیم  يه >ایؿ او باٌؿبلکه اظحمال ؾاؾه اوث ٌ >ِكاظث وؽى يگ٩حه اوث به
بلکه  >کكؾهاوح٩اؾه بكای اؾ٠ای ؼىیً ال آو  اً اواو يه ،گ٩حه اوثوؽًی ِكاظث  به

 اؾ٠ایی بكای ٌیػ اظمؿ کكؾه که ؼىؾي ال ؾيیا ق٨حه اوث.

ؾق يحیصه بایؿ گ٩ث که اواًل هىئله قکى قابٟ ؾق بیاو و اؾ٠ای ؼىّؾ ٌیػ اظمؿ يبىؾه 
بلکه ال هىائل  >های ٌیؽیه وشىؾ يؿاقؾذايیًا ظحی ؾق جماهی اي١ٍابات و ٨ك٬ه >اوث

                                                      
 ي٭ل ال کحاب وِیث ؾق اهاهث. با٬ك ٌكی٧ ٘با٘بایی، به مؿقوالۀ هیكلا هع. 1
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١ٙ٬ی و هىحًؿ به  ٘ىق بهکكهايیه بكای اذبات ایى قکى  ۀکكهايیه اوث. ذالرًا ٨ك٬ ۀٌؿ٠ًىاو
 . کًًؿ و...ظؿید وِیث اوحًاؾ يمی

 ّْ ی که پیاهبكاو و لفا ال شًاب ٌهبالیاو ؼىاهاين که ؾوباقه کالم یمايیىو قا ؾق باب ي
ؾهًؿ هٙال١ه کًؿ جا بؿايؿ که پیاهبكاو چگىيه به يّىَ و وِایای ؼل٩ای الهی اقائه هی

کكؾيؿ و ه١ًای ایى اوحًاؾ و چگىيگی اظحصاز به ایى يّىَ ؼل٩ای گفٌحه اوحًاؾ هی
ظؿید وِیث وؽى گ٩حه  ؾقباقۀِك٦ ایًکه کىی ؾق گفٌحه  چگىيه اوث؟ جا ؾق يحیصه به

به وِیث، اوحًاؾ و  ها آوههؿییى اظحماالجی قا بیاو کكؾه اوث، يگىیؿ  و ؾق ج٩ىیك
ظؿیّد وِیث ؾق ؾوحاو ٌی١یاو بىؾه اوث و ٠لمای ٌی١ه آو قا ؾیؿه و  ٖايؿاظحصاز کكؾه

یه ؾقباقۀايؿ و ب١یؿ يیىث که باقها ؼىايؿه هایی قا آو و وشىهی که ؾق آو هٙكض اوث ٨ٔك
اظحماالت  ؾقباقۀؾیگكاو  ال ٌی١یاو ال بمقگاو و ٠لما جاشما٠حی  . وؽّى کكؾه باًٌؿبیاو 

-ِك٦ ایًکه ؾوحه ه١ًای اوحًاؾ به ایى اظاؾید يیىث. لفا يبایؿ به ایى ؾوحه ال اظاؾید به

ه١ًای اوحًاؾ و اظحصاز  آو قا به ههؿییى هعحمل ؾايىحًؿ ؾقباقۀای ال ٌیؽیه وشىهی قا 
ای به ایى ین که ٬بل ال ٌما يیم ٠ؿهؼكؾه بگیك  اظمؿالعىىبگیكین و وپه بك ویؿ 

ُْ و ه١ك٨یوِیث اظحصاز کكؾه ياهه بكای هؿ٠ی ظ٭ی٭ی هٙكض اوث ايؿ. آيچه ؾق باب ي
ایى اوث که اواًل او اؾ٠ای ؼال٨ث و وِایث ؼىیً قا به آو يّىَ هىحًؿ والؾ و ذايیًا 

ُْ و اوكاق آو قا بك  يه ایًکه  >يمايؿ ی ؾق آو با٬یا هكؾم ظل و جبییى کًؿ جا گكه ایآو ي
، بیاو اظحماالت کًؿ. اگك به هًاٜك  ؾقباقۀؼىؾي  ُْ ا ۀج٩ىیك آو ي با ٠لمای  اهام ٔق

ؾ٬ث  گفٌحه بك يبىت ظٕكت هعمؿ یؾق باب يّىَ و وِایای ايبیا ایهىؾ و يّاق 
ؼىاهیؿ ؾیؿ که ایى يّىَ ؾق ؾوحاو و شلىی چٍماو آو بمقگاو بىؾه اوث و باقها  ،کًیؿ

یهآو قا ؼىايؿه اها به ج٩ّیل به آو  >ايؿج٩ىیكي هٙكض کكؾه ؾقباقۀهایی ايؿ و وشىه و ٨ٔك
گاهی يؿاٌحه جًها بكؼال٦  يه اظمؿالعىىايؿ. لفا ویؿ  يّىَ و شمئیاجً ٠لن و آ

بلکه ج٩ىیك ؾقوث و ِعیعی ال  ،کًؿٌیؽیه به وِیث پیاهبك اوحًاؾ و اظحصاز هی
ها قوایث ؾیگك ی ِعّث اؾ٠ای ؼىیً به ؾهؾهؿ و بكاههؿییى و شایگاه آياو اقائه هی

هؿ٠یاو  ۀؾق لهك کًؿ و وْك ههؿی و ٬ائن اول قا بال کكؾه و ال ایى ٘كی٫ ؼىؾ قا اٌاقه هی
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به  ها قوایث. همچًیى اون و اوِا٦ بىیاقی که ال بیى ؾهؾهؿِاؾ٪ و پاک ٬كاق هی
ؿ و ِك٨ًا یک اؾ٠ای ها هىحًآیؿ بك ایٍاو هًٙب٫ اوث و ایٍاو ؾاقای آو يٍايهؾوث هی

 ؼالی بؿوو ايٙبا٪ يیىث.

 استٌاد عل٘زضا پ٘غاى تِ ٍص٘ت هٌقَل ض٘خ طَسٖ؟
ا پی٥او ٬بل ال ویؿ  يىیىًؿه ؾق اؾاهه هؿ٠ی ٌؿه اوث که ٌؽّی به يام ٠لیٔك

به وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی اوحًاؾ کكؾه و ال آو ٘كی٫ و١ی ؾاٌحه  اظمؿالعىى
١ٙ٬ی ال وكگفٌث و اظىال ایى ٌؽُ ؾق ؾوث ها  ٘ىق بهجا ؼىؾي قا اذبات کًؿ. آيچه 

به اجهام ا٨ىاؾ  1387ؾق ٬ن ؾوحگیك و ؾق آـق وال  1385ىث ایى اوث که وی ؾق وال ه
ههؿوی ٌؿه و  ماتکه ایى ٌؽُ ال چه لهايی ؾچاق جىهاالْق ا٠ؿام ٌؿه اوث. ایً ٨ی

 ٘ىق بهاها آيچه  >اوث هٍؽُ يیىث کكؾهؾق بیى هكؾم ؾق شهث جبلی٣ اهك ؼىیً جالي 
ي وؽى گ٩ث ایى اوث که ایى ٌؽُ يبایؿ ٌكوٞ کاق و جبلی٣ و ا هؾقباق جىاو ی هیشؿ 

چیمی که ال يٝاقت  ي به یکی ؾو وال بكوؿ. آوا ١٨الیحً ؾق ٌهك ٬ن جا لهاو ؾوحگیكی
ال يگاه  هىائلوكا٢ ؾاقین ایى اوث که ایًگىيه  و پیگیكی يیكوهای ا٘ال٠اجی و اهًیحی

ٌىؾ. لفا ها گك٨حه هیگىيه اؾ٠اها و ١٨الیث وك٠ث شلىی ایى کًاق يك٨حه و به ها آوجیمبیى 
 ۀجىاو بكای ١٨الیث و اؾ٠اهای ایى ٌؽُ ؾق يٝك گك٨ث ؾهظؿاکرك اظحمال شؿی که هی

ٌكوٞ به ١٨الیث  1378ٌمىی اوث. با جىشه به ایًکه ؾ٠ىت هباقک یمايی ال وال  80
 اب اظمؿالعىىّت هباقک، همكاهی اؾ٠ای ویؿ ٠لًی کكؾه اوث و ال ابحؿای ؾ٠ى

ه ٌؿه و همه وِیث ٌب و٨ات پیاهبك ایى شكیاو قا به وِیث هً٭ىل  ،بك همگاو ٠ٔك
ا پی٥او قاه يیىث که بكؾاٌث په ؼیلی ب١یؿ و بی >ايؿٌیػ ٘ىوی گكه لؾه هایی که ٠لیٔك

ؿه باٌؿ. په ال ا٘الٞ وی ال ؾ٠ىت یمايی آ٤ال ٌ ،ال قوایات ههؿوی ؾاٌحه اوث
لهاو يگاقي ایى  بلکه ،يؿاقینؾوحكوی جًها به کحاب ایى ٌؽُ  هؽّىًِا که ها يه

کحاب يیم هٍؽُ يیىث و آ٬ای ٌهبالیاو يیم اٌاقه به لهاو يگاقي ایى کحاب يکكؾيؿ و 
يٍاو  ،ایى ٌؽُ ؾق ایى کحاب ۀکحاب و اؾ٠اهای هحىهماي ٠ؿم ـکك وی ال لهاو يگاقي

ه١ًای ایى يیىث  لهاو اؾ٠ای هىقؾ بعد ؾاقؾ. البحه ایى ظك٦ بهجٍکیک ؾق  ال اهكی ٬ابل
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ا پی٥او به وِیث پیاهبك اوحًاؾ کكؾه اوث بلکه ؾق اؾاهه ؼىاهین گ٩ث که اِاًل  >که ٠لیٔك
بلکه ِك٨ًا  ه اوث>و به آو اظحصاز يکكؾ هوِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی اٌاقه يؿاٌحاو به 

کًؿ که ٬بل با وِیث آًٌا باٌؿ گماو هیکه اگك کىی ال  اهكی قا به ؼىؾ يىبث ؾاؾه
 پی٥او به وِیث اٌاقه ؾاقؾ.

اکًىو بكوین وكا٢ هحى اؾ٠ایی شًاب ٌهبالیاو که هؿ٠ی اوث ایى هحى ال کحاب 
کًن  به وِیث اظحصاز کكؾه اوث. بكای ه٭ؿهه ٠كْ هی قؾ که ویپی٥او ؾاللث ؾا القائن

ا پی٥او هؿ٠ی بىؾه که ج١ؿاؾ ائمه بىؾه اوث و اهام لهاو هعمؿ بى  ي٩ك چهاقؾه ،که ٠لیٔك
کىی  و په ال اهام لهاو ٨حه و ٬بك او ؾق هىصؿ شمکكاو اوثال ؾيیا ق   العىى

ویؿ  ٠ًىاو به ؼىؾياکًىو ليؿه اوث اهام ویمؾهن اوث و با ٠ًىاو ویؿ ظىیًی که هن
يچه اوث و به همكاه ویؿ ظىیًی اظیاگك ؾیى هىحًؿ. ٘ب٫ آ اهام چهاقؾهن ،ظىًی

ايؿ ٕو گكيه ها ؾوحكوی به کحاب پی٥او گ٩حه ایى ٌؽُ های هيىٌح ؾق ؼّىَ هؽال٩او
ؾاين چكا جك ایًکه يمیو شالب شىاب ؾهین ها آويؿاقین جا بؽىاهین بك اوان هماو به 

شًاب ٌهبالیاو با ایًکه اوکى ٩ِعاجی ال کحاب پی٥او قا ؾق ايحهای کحابً آوقؾه اها 
 يىیىؿ:ٔ، وی ؾق کحابً هیبعد قا يیاوقؾه اوث؟ٖاوکى هماو هحىو هىقؾ 

باٌؿ: هعمؿ هرل اون باقه ٨كهىؾه اوث: بكای ههؿی ها وه اون هیایى ؾق قوىل ؼؿا;
باٌؿ، ی١ًی هى، اولیى کىی هى> اظمؿ و ٠بؿالله هرل اون پؿقم> ههؿی که او يؽىحیى هئهى هی

 :ؾه اوث.که به ویؿ ظىیًی و ٨ىت و ٬بك اهام ؾوالؾهن ایماو آوق 

 ؾق شای ؾیگك آوقؾه اوث:

ٌىؾ: ویؿ ظىیًی که هماو ٠بؿالله یا هصؿؾ ؾیى اوالم به ؾوث ؾو که ليؿه یا اظیا هیو ;
يؽىحیى هئهى به ٨ىت  باٌؿ. ویؿ ظىًی که ؼىؾم هىحن. ههؿی آل هعمؿ اظمؿ لهاو هی

 و هکاو ٬بك اهام ؾوالؾهن.

باٌؿ ب١ؿ ال ٠یىای هماو ویؿ ظىیًی هی... ؾق لهاو کًىيی ؼؿای ٠موشل اظمؿ قا که 
لهاو ی١ًی اهام ؾوالؾهن هب١ىخ کكؾه اوث...، لیكا به ٨كهایً ِكیط پی٥مبك که ٨كهىؾ: بكای 
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باٌؿ. ی١ًی اون ٜاهكی  ههؿی ها وه اون اوث: هعمؿ> اظمؿ> ههؿی که او يؽىحیى هئهى هی
. اظمؿ ب١ؿ ال باٌؿهی کكؾه لهاو ها اهام ؾوالؾهن هعمؿ اوث و هعمؿ هماو ٠یىای ٤یبث

هعمؿ يام بكؾه ٌؿه اوث، ی١ًی اظمؿ ب١ؿ ال هعمؿ هماو ویؿ ظىیًی یا اظمؿ ب١ؿ ال ٠یىی 
 :باٌؿ که ؼؿاويؿ ٠موشل ب١ؿ ال ٠یىی به آهؿو او بٍاقت ؾاؾه اوث.هی

ؾق ایى ؾو هحى هیچ يٍايی ال وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی کًن، ؾق پاوػ ٠ْك هی
چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهین بگىیین آیا پی٥او به وِیّث ٌیػ ٘ىوی اوحًاؾ  ،ٌىؾؾیؿه يمی

ُْ جٍؽیّی بكای  ٠باقت ؾیگك، لهايی ؟ بهؼیكکًؿ یا و اظحصاز هی که ها ِعبث ال ي
ُْ ؾ٬ی٭اً هؿ٠ی ِاؾ٪ هی ٌىؾ. لفا  با آؾقن و اوحًاؾ هعکن به آو هٙكض هی کًین، آو ي

بایؿ  ،ٌىؾُْ جٍؽیّی بكای ٬ائن و ههؿی هیي ٠ًىاو بهو٬حی ِعبث ال وِیث پیاهبك 
ُْ اواًل وِیث پیاهبك اوث و ذايیًا ایى وِیث ؾق کحاب هراًل ٤یبث ٌیػ  بگىیین که ایى ي

و قاب١ًا بكای اذبات هًّب الهی به آ٘ىوی وشىؾ ؾاقؾ و ذالرًا هحى وِیث ٠یًًا آوقؾه ٌىؾ و 
ُْ جٍؽیّی  ٠ًىاو بهوِیث  بكای اذبات یک ٩ِث  يه ایًکه ٌؽّی ،اوحًاؾ ٌىؾي

ا پی٥او ٔكوقی به آو ظؿید هحىول ٌىؾ ٤یك . ایى ؾق ظالی اوث که ؾق ایى ٠باقات ٠لیٔك
چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهؿ  ،يیاهؿه اوث ظحی بكای یک باق هن اومی ال وِیث پیاهبك

آو وِیث قا آؾقن بؿهؿ به وِیث ٌب و٨ات پیاهبك ؾق کحاب ٤یبث ٌیػ ٘ىوی. لفا 
ا پی٥او باق هن به ـهًً ؼٙىق يمی ه٧ًّ ظحی بكای یک ايىاو ٠ا٬ل و کًؿ که ٠لیٔك

ؿؾ هگك ایًکه هايًؿ شًاب  >اوث جا به وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی اوحًاؾ کًؿ ؾِق
ٌهبالیاو ؾق ابحؿا با ؾ٠ىت یمايی و اظحصاز ِاظبً به وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی آًٌا 

ث هفکىق ٌىؾ. ؽٍی ال وِیوپه ؾق اؾاهه هحىشه ٌباهث کالم پی٥او با ب ،ٌؿه باٌؿ
 ،ها ل٩یى وی ال شمله ٌهبالیاو و ظحیگاه چه جاب١یّى پی٥او و چه هؽا هیچ ؾیگك٠باقت  به

ا پی٥او به ایى يکحه يمی ؿؾقوین که وی ال ؾ٠ىت و اؾ٠ای ٠لیٔك اوث جا به وِیث  ؾِق
ایى يکحه قا ؾق پاوق٬ی ياؼىاوحه بیًین که ؼىّؾ آ٬ای ٌهبالیاو لفا هی .هفکىق اوحًاؾ کًؿ

ی١ًی  >گك٨حه ٌؿه اوث وِیث ايحهایی ۀال ٨٭ك  ،ؾهؿ که ایى جعلیّل پی٥اوجىٔیط هی
ایى ٌباهث  .ؼىؾي اـ٠او ؾاقؾ که ایى یک جعلیل اوث يه اوحًاؾ به اِل هحى وِیث
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با بؽٍی ال وِیث پیاهبك جًها ب١ؿ ال آًٌایی با ؾ٠ىت یمايی بك همگاو قوٌى  پی٥اوکالم 
ا پی٥او قبٗ و اقجبا٘ی با وِیث ٠اِن هى يٍاو هی ٌىؾ. لفا ایىهی ؾهؿ که اِاًل ٠لیٔك

چه بكوؿ که اؾ٠ایً  ،گاه هىح٭یمًا به آو ظحی آؾقن هن يؿاؾه اوث الٕالل يؿاقؾ و هیچ
 .قا بؿاو اوحًاؾ کًؿ

ای ال ه١اق٦ ههؿوی آیؿ جًها ایى اوث که او هصمى٠هآيچه ال ایى ؾو هحى به ؾوث هی
ؾهؿ که اِاًل ٠یى ىؼحه و وپه ال جّه ـهًً چیمی قا به پیاهبك يىبث هیقا ال اظاؾید آه

گىیؿ که پیاهبك ٨كهىؾه هىحًؿ هیشىؾ يؿاقؾ. او ؾق ایى قوایّث ٤یكایى هحى ؾق لهكه اظاؾید و
 ۀؾق ظالی که ٨٭ك  ،کًؿقا هعمؿ ـکك هی ها آواوث بكای ههؿی وه يام اوث و یکی ال 

اول اوث اِاًل اومی ال هعمؿ يبكؾه  وه ياّم ههؿّی  ؾقباقۀايحهایی ظؿید وِیث که 
ؿؾاوث. لفا ایى ٠الهحی اوث بك ایًکه پی٥او  ه١اق٦ ههؿوی  ۀاوث ال هصمى٠ ؾِق

و ال آيصا  اي قا به قوایث يىبث ؾهؿهای ـهًی و جىهمات ـهًیظؿیری قا بىالؾ جا ؾاٌحه
يام قا هن ؾق ظؿیّد ؼىاوحه جا ایى  ،، هعمؿ اوثؾايؿ يام اِلی اهام ههؿیکه هی

ال ظؿید وِیث  گك٨حه ِك٨ًا يٍئث ،واؼحگیؾهؿ. ایى ظؿید  یواؼحگی ؼىؾي شا
 جىايؿ ال ظؿید ه١كو٦ ظفی٩ه يیم يٍئث گك٨حه باٌؿ:بلکه هی يیىث>

ّه ; اَل َوّم١ُٓث َقُوىَل اللَّ
َ
ُٟ  ٠َٓى ُظَفٓی٩ََة بى الیماو ٬ ُه ُیَباَی َکَك آلَمٓهّؿيَّ ٨ََ٭اَل: ّايَّ ـَ َبٓیَى  َو 

ٓکّى  ٓوَماُإُه َذاَلَذُحَها  الكُّ
َ
ّه َو آلَمٓهّؿيُّ ٨ََهّفّه أ ٓظَمُؿ َو ٠َٓبُؿ اللَّ

َ
بى یماو  ةظفی٩ 1.:َو آلَمَ٭اّم آوُمُه أ
با ;٨كهىؾ:  ،گ٩ثههؿی وؽى هی ؾقباقۀؾق ظالی که  ،ًٌیؿم گ٩ث که ال قوىل ؼؿا

ها  ایى  ٠بؿالله و ههؿی اوث وٌىؾ. اومً اظمؿ،  ههؿی بیى قکى و ه٭ام بی١ث هی
 :.گايۀ اووث های وه يام

                                                      
 .470و ٤454یبث ٘ىوی، . 1
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که قوایات لیاؾی ال  هماو ٘ىقوگكيه  >به اقلي وِیث يؿاٌحه اوث یاو ی٭یًًا جىشه
٦ ٬ائن يام بكؾه ٠ًىاو بهوِیث  جًها  يه ، وکكؾبىؾو ظؿید جؤکیؿ هی ايؿ، او بك وِیثه١كِّ

چیمی وِیث کكؾه  يیاهؿه که پیاهبك به چهباق هن ؾق کالهً  بلکه ظحی یک ،جؤکیؿ يکكؾه
ُْ جٍؽیّی ٬ائن و ٠اِن ال گمكاهی اوث. لفا ال ياؾايی و ٠ًاؾ  و ایى وِیث هماو ي
ا پی٥او به وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی  يىیىًؿه اوث اگك بؽىاهؿ هؿ٠ی ٌىؾ که ٠لیٔك

 اوحًاؾ کكؾه اوث.

اولیى يام،  ٠ًىاو بهك هعمؿ گىیؿ پیاهبك ٨كهىؾ ههؿی وه يام ؾاقؾ و ب١ؿ ال ـکپی٥او هی
اظمؿ و ٠بؿالله اوث هرل اون پؿق هى. اواًل با اظحىاب هعمؿ، هصمى٠ه  گىیؿ يام ؾوٓم هی

ذايیًا يام پؿق پیاهبك اظمؿ يبىؾه اوث که او بؽىاهؿ اظمؿ و ٌىؾ يه وه جا و اواهی چهاقجا هی
اوحًاؾ به  ٩اهث و ٠ؿمایى ٠الهث ؾیگكی بك و٠بؿالله قا به اون پؿق پیاهبك يىبث ؾهؿ و 

 .ظؿید وِیث اوث

ؾاقؾ ایى اوث که يام پی٥او اظمؿ هی ٠یاو ايىاو قا به ج١صب وا همچًیى آيچه به
ا و کاهاًل  ٖايحهایی ظؿید وِیث اوحًاؾ کًؿ ۀيیىث جا بؽىاهؿ به ٨٭ك  بلکه يام او ٠لیٔك

 قبٗ به ظؿید وِیث اوث.بی

ٌىؾ وشىؾ یػ ٘ىوی ٨همیؿه هیال ظؿید وِیث هً٭ىل ٌ ؤىض همچًیى آيچه به
لفا اگك کىی بؽىاهؿ بگىیؿ پی٥او به وِیث هفکىق  اوث>ههؿییى  ٠ًىاو بهؾوالؾه ي٩ك 

بایؿ اذبات کًؿ که پی٥او ههؿییى قا باوق ؾاٌحه و ؼىؾي قا  ،اوحًاؾ و اظحصاز کكؾه اوث
ُّ ه کكؾه>اولیى ههؿییى ه١ك٨ی  ٠ًىاو به حىهن ؾق ظالی که ؾق کالم و اؾ٠ای ایى ٌؽ

چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهؿ بگىیؿ ایى ههؿییى ال ظؿید  يیىث،اِاًل ِعبحی ال ههؿییى 
ٌؿه اوث. ایى يیم ٠الهث ؾیگكی بك ایى يکحه اوث که پی٥او اِاًل   وِیث بكگك٨حه

ظؿید وِیث قا ي٭ل يکكؾه اوث جا بؽىاهؿ به آو اوحًاؾ کًؿ. لفا ا٠ح٭اؾ و اؾ٠ای پی٥او 
چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهؿ با آو ؼىؾي قا اذبات  ،وِیث يیىث هًٙب٫ بك ظؿید اً اواو
يام  ٌىؾ که چكا کىی پی٥او و ؾ٠ىت و اؾ٠ای او قا بهال ایًصا قوٌى هی بًابكایىکًؿ. 
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که اون ؾ٠ىت هباقک یمايی به لباو اها هك لهايی >ًٌاوؿوِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی يمی
٦ ایى ؾ٠ىت هباقک ًٌاوًؿ و ه١كِّ همه آو قا با وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی هی ،آیؿهی

و یمايیىو ؾق وكاوك ٠الن ایى وِیث قا ؾ٬ی٭ًا با آؾقوً هٙكض کكؾه  همیى وِیث اوث
 آًٌا کًًؿ. وِیث ٌب و٨ات پیاهبك باليًؿ جا همگاو قا و بك ؾق و ؾیىاق هی

اوحًاؾ  ٠ؿم ؾقباقۀال١٭یلی  و ٌیػ ياٜن اظمؿالعىىکالم ویؿ  ؾقباقۀو اها 
ُْ جٍؽیّیهؿ٠یاو ؾ بىیاق  باقه ایى بایؿ ٠كْ کًن که هٙلب ؾق قو٤یى به وِیث و ي

ؿؾؾاين چكا يىیىًؿه وأط اوث و يمی بمقگىاق به ي٩ٟ  اوث جا ال ٠باقات ایى ؾو ؾِق
ؾق ظالی که جماهی وؽًاو ایٍاو ؾق اذبات اؾ٠ای یمايیىو و قْؾ  >ؾؼىؾٌاو بهكه ببك 

 اوالم آوقؾهیؿ کحاب ٠٭اپاوق٬ی آيچه يىیىًؿه ال  ،های يىیىًؿه اوث. بكای يمىيهبكؾاٌث
 :اوثالعا٬ه  ۀوىق  46جا  44که ؾق بیاو ٌكض و جٙبی٫ آیات 

هى یؿ٠ی المًّب االلهی اها او یکىو هؿ٠یًا للًُ الحٍؽیّی المىِى٦ بايه ;
هع٫ و الیمکى او یکىو کاـبًا او هبٙاًل  ی٠اِن هى الٕالل لمى جمىک به ٨هفا المؿ٠

 أهك ٬ؿ الله ٨ىیکىو و اال لًُ ال بْؿ هى ظ٩ٝه هى اؾ٠اء الکاـبیى و المبٙلیىالو هفا ا
 وهفا الٕالل، هى ٠اِن بؤيه ٠ًه ٬ال هفا یٕلهن و ق٤ن أو یمکى بما بالحمىٯ الًان
و اها او یکىو هؿ٠یًا للمًّب االلهی و لکًه ٤یك هؿٞ  الله هى ِؿوقه یىحعیل کفب

 اها المؿ٠ی وهفا ،هى الٕالل لمى جمىک بهللًُ الحٍؽیّی المىِى٦ بايه ٠اِن 
 قبما وهفا اْلهىق، بب١ٓ لصهلهن المکل٩یى ب١ٓ ٠لی الٍبهة ب١ٓ ٨یه اؾ٠اإه یکىو أو

ايه ال  ق٤ن المهى، هى ب٩حكة اؾ٠ائه ب١ؿ کاو واو بال١باؾ قظمة ویهلکه اآلیة به الله یمٕي
 للبا٘ل ٘البا کاو آو  اال أظؿ به یٍحبه أٓو  یعحمل ال أيه واها یحب١ه، لمى ٠فق و ال ظصه
 و یص١ل کریكة و٩اهات هًه جّؿق هفا وهٟ بیًث، کما جٍؽیّي يُ بؿوو ٌؽّا ٨یحبٟ

 ٨حكة أههل قبما بل اآلیة، ٠لیه جٙب٫ أٓو  ؾاٞ ال وهفا للًان، و بیًاً  وأعا با٘له الله
 .:90ٔ... َٕ بى٩اهة البا٘ل یٙلبىو لمى یحكٮ ٨هى المهى، هى ٘ىیلة

 که هؿ٠ی هًّب و شایگاه الهی اوث: کىی;
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: ؾاقيؿه ال گمكاهی بكای هحمىک به آو يگه;هىِى٦ به  ـ یا هؿ٠ی يُ جٍؽیّّی 
چىو ایى > گى یا با٘ل باٌؿ اوث که ؾق ایى ِىقت، هؿ٠ی ظ٫ اوث و اهکاو يؿاقؾ ؾقو٢

وگكيه ؼؿاويؿ هكؾم قا اهك به جمىک  >يُ ١ٙ٬ًا ال اؾ٠ای کفاباو و هبٙالو هع٩ىٚ اوث
بالؾاقيؿه ال ; ٠ًىاو بهکًؿ و با ایى ظال ایى يُ قا  قا گمكاه هی ها آوبه چیمی کكؾه که 

 و٧ِ کكؾه و ایى ؾقو٤ی اوث که هعال اوث ال ؼؿاويؿ ِاؾق ٌىؾ.: گمكاهی

بالؾاقيؿه ال ;ـ یا هؿ٠ی هًّب الهی اوث، اها هؿ٠ی يُ جٍؽیّی هىِى٦ به 
ای اوث که بكای  گىيه يیىث، و ایى هؿ٠ی یا اؾ٠ایً به: بكای هحمىک به آو گمكاهی

همكاه ؾاقؾ.  ای ال اهىق، ٌبهات و اٌحباهاجی به وبب شهلٍاو به پاقه  ب١ٕی ال هکل٩او به
٬كآو قا ؾقباقه او اشكا کكؾه و ال باب قظمث به بًؿگاو يابىؾي کًؿ>  ۀچه بىا ؼؿاويؿ ایى آی

فقی بكای پیكواو او که ظصث و ٠ ؾق ظالی >ا٠الم اؾ٠ایً باٌؿهكچًؿ هؿجی ب١ؿ ال 
که ؼىؾي ٘الب با٘ل کىی قا ؾق ٌبهه بیًؿالؾ هگك ایً که او، اظحمال يؿاقؾيیىث، یا ایً

باٌؿ و ؾق يحیصه ال کىی بؿوو هیچ يُ جٍؽیّی ا٘ا٠ث کًؿ و با ایى ظال، 
 >والؾ بكای هكؾم آٌکاق هی ٌىؾ و ؼؿاويؿ، با٘ل او قا های لیاؾی ال او ِاؾق هی و٩اهث

بلکه چه بىا ؼؿاويؿ او قا لهايی  >ٌكی٩ه بك او هًٙب٫ ٌىؾ ۀاها هیچ ؾلیلی وشىؾ يؿاقؾ که آی
که با و٩اهث ؼىؾ ؾيبال با٘ل   ٌىؾ بكای کىايی ٘ىاليی ههلث بؿهؿ> په او قها هی
ی و ویاه. لين> وه ؾایكه وشىؾ ؾاقؾ: و٩یؿ، ؼاکىحك  هىحًؿ. بكای جىٔیط بیٍحك هرالی هی

ٌىؾ و ؾق  گىیی واقؾ آو يمی اوث و هیچ ؾقو٢ ٌؿه  ٌؿه و ظمایث و٩یؿ، ظ٩اٜث ۀؾایك 
يحیصه هكکه ؾاؼل آو ٌىؾ هؿ٠ی ِاؾ٪ اوث و بایؿ جّؿی٭ً کًین. آیات ٌكی٩ه: َوَلٓى 

ا ًَ ١ٓ َٙ ُه ّبآلَیّمیّى * ُذنَّ َلَ٭ ًٓ َؼٓفَيا ّه
َ
اّویّل * َْل

َ
٬
َ
َٓ آْل ا َب١ٓ ًَ َل ٠ََلٓی ُه آلَىّجیَى، بك ایى ؾایكه ١ٙ٬ًا  َجَ٭ىَّ ًٓ ّه

> په اوث گىیاو به آو ظ٩اٜث يٍؿه ؼاکىحكی، ؾق بكابك وقوؾ ؾقو٢ ۀهًٙب٫ اوث. ؾایك 
که ؾق آو بىؾ ا٠حماؾ کكؾ و جّؿی٭ً يمىؾ؟ٖ البحه همکى اوث   کىی جىاو بك هك آیا هی

قظمث الهی يىبث وبب  گى ظ٩اٜث ٌىؾ> آو هن ِك٨ًا به ب١ٕی او٬ات ال وقوؾ ا٨كاؾ ؾقو٢
 ۀکه ؾاؼل آو هىحًؿ يؿاقيؿ> په آی  که هیچ ٠فقی بكای ا٘ا٠ث ال کىايیایًبا  >به بًؿگاو

وىم،  ۀؾایك  ٌكی٩ه همکى اوث بك ایى ؾایكه هًٙب٫ باٌؿ، اها لموهًا يبایؿ بك آو ِؿ٪ کًؿ.
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بلکه اواوًا ایى ؾایكه  >ٌىؾ گىیاو به آو ظ٩اٜث يمی ویاه اوث و به هیچ وشه ال وقوؾ ؾقو٢
په هیچ ؾلیلی  >گىیاو اوث و قوٌى اوث که ایى ؾایكه بكای کفاباو اوث هح١ل٫ به ؾقو٢

گىیاو وشىؾ يؿاقؾ، يه ٬بل ال وقوؾٌاو و يه په ال  بكای ظمایث و ظ٩اٜث آو ال ؾقو٢
 :ایى ؾایكه يیىث. ،وقوؾٌاو. ؾق يحیصه شایگاه آیه ٌكی٩ه

ا پی٥او و اؾ٠ای او هكؾوؾ هی ؾق ایى ٠باقات ؾ٬ث کًیؿ که ؾق  ٌىؾ.چگىيه هحى ٠لیٔك
ا پی٥او، هؿ٠ی  ایى ٠باقت به ِكاظث ـکك ٌؿه اوث که همکى اوث کىی هايًؿ ٠لیٔك

ُْ جٍؽیّی، آو ،َهًّب الهی ٌىؾ ی که هىِى٦ به بالؾاقيؿگی ال  اها هؿ٠ی ي ّْ هن ي
ُْ هفکىق يٍؿهيٍؿه باٌؿ. لفا ایى ؾوحه ال ا٨كاؾ به ایى ؾلیل  اوث،گمكاهی  -که هؿ٠ی ي

گیكؾ. لفا قا ؾق اؾ٠ایٍاو يمی ها آوايؿ و ؼؿاويؿ شلىی هع٩ىٚ الهی ؼاقز ۀايؿ ال ؾایك 
آيچه ال اؾ٠ای پی٥او وشىؾ ؾاقؾ ایى اوث که او ؼىؾي قا اهام چهاقؾهن ه١ك٨ی کكؾه 

اها هؿ٠ی يُ جٍؽیّی ٠اِن ال گمكاهی  ،ی١ًی هؿ٠ی یک هًّب الهی بىؾه >اوث
ؾلیّل ظ٭ايیحن وِیّث ٠اِن ال گمكاهی که گاه بكای اذبات اؾ٠ایً يگ٩حه  هیچ يبىؾه و

 ظحی ؾق اذباتاي، و ي٭ّل ظؿیّد ؼىؾواؼحهپی٥او  جك ایًکه ایى ٠باقّت پیاهبك اوث. شالب
بلکه او بكای جؤییؿ ایى يکحه که او اولیى کىی اوث که  ،اؾ٠ای هًّّب الهی او يبىؾه اوث

گاهی ؾاقؾ ایى ٠باقت قا آوقؾه جا ٌایؿ ال ٬ىمث  به ٨ىت و ٬بك اهام لهاو او اولیى ;آ
به هؽا٘ب ؼىؾي ب٩همايؿ که چكا او اولیى ي٩كی اوث که به ٨ىت و ٬بك : هئهًیى اوث

گاهی ؾاقؾ؟ ی١ًی او اواو اهام لهاو ؿؾ اً آ ي با ایى ا اؾ٠ای هًّب الهی اذبات ؾِق
چه بكوؿ به ایًکه بؽىاهین بگىیین آیا او به ظؿیّد وِیث  ،ظؿیّد ؼىؾواؼحه يیىث

٠باقت  ؟ بهؼیكهً٭ىل ٌیػ ٘ىوی بكای اذبات اؾ٠ایً اوحًاؾ و اظحصاز کكؾه اوث یا 
٠ْك کكؾه بىؾم، ه٩هىم اوحًاؾ به يُ ایى اوث  وؽًنکه ؾق ابحؿای  هماو ٘ىقؾیگك 
قا يه ایًکه ٩ِث و ؼّىِیحی  ،بكای اذبات اؾ٠ای والیحً آو يُ قا ٌاهؿ بیاوقؾکه او 

ؾق آو ظؿید که يُ جٍؽیّی اوث بك ؼىؾ هًٙب٫ بؿايؿ و ِك٨ًا بكای جؤییّؿ ؼّىِیحی 
کًن که ایى و جؤکیؿ هی البحه بال جکكاق ال ؼّىِیات ٬ائن بؽىاهؿ آو ظؿید قا ـکك کًؿ.

وث يه قوایث ـهى اوجىهمات قوایّث ؼىؾواؼحه و هؽلىٖ  یک ،قوایحی که پی٥او ي٭ل کكؾه
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او ظحی بكای اؾ٠ای والیحً به همیى قوایّث  ،ایى اظىال ۀوِیث هفکىق. با هم
جّىیكی که ب١ٕی ال هؽال٩یى ال اوکى کحاب پی٥او ؾق ؾق کًؿ. ؼىؾواؼحه يیم اوحًاؾ يمی

 هىشىؾ اوث:ؾق ٨ٕای هصالی هًحٍك کكؾيؿ ایى ٠باقت بعد  ىقؾهماو ٬ىمّث ه

ی١ًی قولی که هى هلک : یىم ی٩ًػ ٨ی ِىق قولی که ي٩ؽه بؿهؿ ؾق ِىقت یا ِىق;
وىم ؼؿاويؿ ٠موشل ٕاوكا٨یل لهاؤ ال هكگ اهام ؾوالؾهن به ٌما هكؾم ؼبك ؾهن. هن 

وصؿه کكؾ هلک وىم ؼؿاويؿ ٠موشل اوكا٨یل بىؾ. و ؾق  اکًىو اول هلکی که به آؾم
، باٌن و هًٝىق ال آؾميؿ ٠موشل اوكا٨یل لهاو هیایى لهاو هى هلک وىم ؼؿاو

ی١ًی اول کىی که ایى ؾو اهام قا باٌؿ هیو ٬بك اهام ؾوالؾهن ویؿ ظىیًی
باٌؿ... باقه ٨كهىؾه اوث: بكای ههؿی ها وه اون هیاوث. قوىل ؼؿا ؾق ایى ٬بىل کكؾه

یؿ ظىیًی و که به و اولیى کىیهى،  ی١ًیباٌؿ ٕههؿی که او يؽىحیى هئهى هی -3
 :بك اهام ؾوالؾهن ایماو آوقؾه اوث.٨ىت و ٬

ا پی٥او ِك٨ًا بكای ایًکه به هؽا٘ب ب٩همايؿ که چكا او اولیى ي٩كی اوث  ی١ًی ٠لیٔك
ال جّه ـهًً ٩ِحی قا ال ههؿی ؾق  ،که به اهام ویمؾهن و ٨ىت اهام ؾوالؾهن ایماو ؾاقؾ

وپه ؾق اؾاهه  >ى ه١ك٨ی کكؾه اوثههؿی قا اولیى هئهًی قوایات یا٨حه اوث که پیاهبك
بؿوو ایًکه جىشهی به شایگاه  >بىؾيً قا ب٩همايؿکًؿ جا جًها همیى اولآو قا ـکك هی

 نيُ جٍؽیّی ؾاٌحه باٌؿ و بؿوو ایًکه بؽىاهؿ اؾ٠ای اهام چهاقؾه ٠ًىاو بهوِیث 
 بىؾيً قا بؿاو هىحًؿ کًؿ.

ال١٭یلی ؾق باب  و ٌیػ ياٜن اظمؿالعىىجًها ایكاؾی به کلمات ویؿ  يه بًابكایى
ؾق قْؾ و و ٤یك ایى کلمات،  بلکه ایى کلمات ایٍاو ،اوحًاؾ هؿ٠یاو به يّىَ وشىؾ يؿاقؾ

 های شًاب ٌهبالیاو ِكاظث و جىٔیط کاهل ؾاقؾ.ايکاق بكؾاٌث

به ، ؼؿاويؿ ال ایى وِیث هعا٨ٝث کكؾه یمايیىو هىشىؾ اوث که وؽًاوایًکه ؾق 
یا هؿ٠یاو کفاب  کًؿ یا ؾق هًٝك هكؾمایى وِیث قا ي٭ل يمیکه کىی ایى ه١ًا يیىث 

لباو ؼىاهؿ چكؼیؿ و  به ویًه و لباو به بلکه ایى يُ همچىو قوایاّت ؾیگك ویًه >يیىث
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اها اظؿی ال هؿ٠یاو کفاب بكای اذبات  >قوؿ ي٭ل ؼىاهؿ ٌؿ جا لهاو اؾ٠ای ِاظبً ٨كا
ا  ٠ًىاو به اؾ٠ایٍاو به ایى وِیث ُْ جٍؽیّی ؼىؾي اوحًاؾ يؽىاهؿ کكؾ. ٠لیٔك ي

بلکه کالهی قا به پیاهبك  >پی٥او يحىايىحه اوث ٠یّى هحى وِیث قا با آؾقوً ي٭ل کًؿ
ؾهؿ که ؾق ٬اهىن قوایات وشىؾ يؿاقؾ و جًها بؽٍی ال آو با ظؿید وِیث يىبث هی

ؾه ههؿی جٙاب٫ ؾاقؾ، و ظحی ا٠ح٭اؾاجً ؼال٦ هٕمىو ظؿیّد وِیث و وِایث ؾوال 
ی ال همیى هعا٨ٝث الهی و جؤییؿی بك همیى يکحه اوث که ؼؿاويؿ ال ا هيٍايها  ایى >اوث

وِیث قا  اظمؿالعىىهمچىو ویؿ يیم و گكيه او  >ایى يُ هعا٨ٝث کكؾه اوث
جّك٦ به هٕمىيً که وِایث ؾوالؾه ههؿی باٌؿ  و آوقؾ و بؿوو ؾؼل٠یًًا با آؾقوً هی

 کكؾ. يُ جٍؽیّی بكای اذبات اؾ٠ایً به آو اوحًاؾ هی ىاو٠ً بهبىؾ و وپه  هیه١ح٭ؿ 

ا پی٥او به ظؿید وِیث ٠ْك  ۀؼالِه ؾق پاوػ به ٌبه ٘ىق بهؾق ايحها  اوحًاؾ ٠لیٔك
جا ب١ؿ ال آو بؽىاهین بكقوی کًین که  هکًن که اِاًل وی ظؿید وِیث قا ي٭ل هن يکكؾهی

 ه،او ظؿید وِیث قا ي٭ل يکكؾ گىینو ٠لث ایًکه هی ٖال ي٭ل آو چه هؿ٨ی ؾاٌحه اوث
اواًل او يگ٩حه ایى ي٭ل، هماو وِیث پیاهبك ؾق کحاب ٤یبث ٘ىوی اوث. و که ایى اوث 

ؾق ظؿید وِیث آهؿه  لیكا >هحّى ظؿید وِیث يیىث ،ي٭ل کكؾه یمی قا هن کهچ ذايیًا آو
ی١ًی ههؿی  >٨كليؿي قا شايٍیًً ؼىاهؿ کكؾ که وه يام ؾاقؾ اوث که اهام لهاو

ؾق ظالی که پی٥او گ٩حه ههؿی ٕهٙل٭ًا چه اهام لهاو و چه ٤یك ایٍاؤ  >اول وه يام ؾاقؾ
ؾق ظالی که ؾق ظؿید وِیث  >کًؿهعمؿ قا اولیى يام ه١ك٨ی هی ،وه يام ؾاقؾ و ؾق اؾاهه
 . چًیى يیاهؿه اوث و...

 الحاقِ ٓسَر 44تا  44تزرسٖ آٗات 

ُْ جٍؽیّی ٠الهحی اوث که ؼؿاو آو  ۀواوٙ يؿ بكای هكؾم ٬كاق ؾاؾه اوث جا بهي
بحىايًؿ هؿ٠ی ِاؾ٪ قا بًٍاوًؿ په قوا يیىث که ایى ٠الهث با٠د گمكاهی ٌىؾ و هكؾم 

های الهی و ؾق کحب ه١حبك و ه٭ؿن به آهؿو په اگك ؾق وِایای ظصث >قا به بیكاهه ببكؾ
اوِا٦ بیایؿ و به ایى ايؿ و کىی با همیى اون و کىی با اون و اوِا٦ ؼاَ بٍاقت ؾاؾه
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و ايکاق ایٍاو قوا يیىث و ایى هماو قاه اِلی  اوثؼىؾي  يّىَ اظحصاز کًؿ ظحماً 
 بكای شؿایی و جمییم هؿ٠یاو کفاب ال هؿ٠ی ِاؾ٪ اوث.

جىايؿ به ایى يُ کًؿ که هؿ٠ی کفاب يمی٬كآو کكین يیم به ایى يکحه اٌاقه هی
ؾهؿ. ؼؿاويؿ ؾق ه٭ابل ک٩اق و کىايی که ایى کاق قا به او يمی ۀاظحصاز کًؿ و ؼؿاويؿ اشال 

 کًؿ:گىيه اوحؿالل هی ایى ؼىايؿيؿ گى هی به پیاهبك ایماو يیاوقؾيؿ و او قا ؾقو٢

 ُه َلَ٭ٓىُل َقُوىٍل َکّكیٍن * َو َها ُهَى ّبَ٭ٓىّل ُكوَو * ّايَّ ّّ ُكوَو * َو َها اَل ُجٓب ّّ ّىُن ّبَما ُجٓب
ٓ
٬
ُ
٨َاَل أ

ا ى قبِّ آل١َاَلّمیَى * َو لَ ٌَ ُكوَو * َجًّمیِل هِّ ا َجَفکَّ ّلیاًل هَّ
َ
ىَو * َو اَل ّبَ٭ٓىّل کَاّهٍى ٬ ًُ ا ُجٓئّه ّلیاًل هَّ

َ
ٓى ٠ٍّك ٬

ُه آلَىّجیَى  ًٓ ا ّه ًَ ١ٓ َٙ ُه ّبآلَیّمیّى * ُذنَّ َلَ٭ ًٓ اّویّل * ْلَؼٓفَيا ّه
َ
َٓ اْل٬ ا َب١ٓ ًَ َل ٠ََلٓی گًؿ یاؾ په وى ٕ  1َجَ٭ىَّ

ای بمقگىاق اوث، و  جكؾیؿ آو، گ٩حاق ٨كوحاؾه بی .بیًیؿ و آيچه يمی بیًیؿ کًن به آيچه هی یه
کاهى هن يیىث، آوقیؿ، و گ٩حاق  ولی شم ايؿکی ایماو يمی ،>آو، گ٩حاق یٯ ٌا٠ك يیىث

ٌؿه ال وىی پكوقؾگاق شهايیاو اوث. و اگك ]هعمؿ[  ٌىیؿ. يالل ك يمیولی شم ايؿکی هحفک
گك٨حین، وپه قگ ٬لبً قا  بىث، ها او قا به ٌؿت هی ؾقو٢ بك ها هی ها قا به گ٩حهای ال  پاقه

 .ٔکكؾین پاقه هی

ایماو يیاوقؾيؿ و  ؼؿاويؿ هح١ال ؾق ایى آیات ٌكی٩ه ؾق ه٭ابل کىايی که به هعمؿ
ؼٙاب بلکه ایٍاو قا هؿ٠ی کفاب و ٌا٠ك و یا کاهى  ،ؾايىحًؿؼؿا يمی ۀایٍاو قا ٨كوحاؾ

وث و ٬كآيً ال ومث ؼؿا يالل ٌؿه ؼؿا ۀکًؿ که او ٨كوحاؾچًیى اوحؿالل هی کكؾيؿ هی
ٌكی٩ه  ۀآی ؾق ،ؾهؿبه ایى ؾلیل که او ب١ٕی ال وؽًاو ؼاَ قا به ؼؿا يىبث هی >اوث

یا : ٬ىالً ;آهؿه اوث. ایى کلمه، ه١ك٨ه اوث و ؼؿاويؿ ي٩كهىؾ که : ب١ٓ اال٬اویل; ۀکلم
 ٌؿه اوث. ؼاَ و ًٌاؼحه بلکه ِعبث ال یک گ٩حاق: ا٬اویل;

                                                      
 .46جا  38ظا٬ه، . 1
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گىیؿ که هعمؿ به ها ايؿ که ؼؿاويؿ ؾق ایًصا چًیى هیب١ٕی ال ه٩ىكیى گماو کكؾه
کًؿ. ایى بكؾاٌث بًؿؾ و اگك هك ؾقو٤ی قا به ؼؿا ببًؿؾ ؼؿاويؿ به او قظن يمیؾقو٢ يمی

ك يه گ٩حاق يکكه و ه ،ٌؿه اوث اواًل ِعبث ال گ٩حاق ؼاَ و ًٌاؼحه لیكا >اٌحباه اوث
ؾق  ذايیًا ؼؿاويؿ ؾق شهث اوحؿالل بكای يبىت و ِؿ٪ و ظ٭ايیث هعمؿ >ؾقو٤یگ٩حاق 
بًؿؾ ها او ه١ًا يؿاقؾ بگىیؿ که او ِاؾ٪ اوث چىو اگك ؾقو٢ ب > ؾق يحیصهاوث ک٩اق ه٭ابل

ایى آیات ٌكی٩ه هبحًی بك یک اوحؿالل ٠٭لی و هًٙ٭ی اوث  بًابكایىگفاقین. قا ليؿه يمی
هئهًیى ذابث و هىْلن اوث. ظال ببیًین چه گ٩حاق و کالهی اوث که  که بكای ٤یك

بكای اذبات يبىجً بیاو کكؾه اوث و اظحمال جمىک به ایى گ٩حاق بكای هؿ٠ی  هعمؿ
-گیكین و قگ ٬لبً قا پاقه هیٌؿت هی  که ؼؿاويؿ ٨كهىؾ او قا به چًاو >کفاب وشىؾ يؿاقؾ

و يّىَ پیاهبكاو گفٌحه ال شمله هىوی کًین. ایى هماو اوحؿالل و اظحصاز به وِیث 
کًًؿه به ایى يّىَ  اظحصازؾايًؿ که ٨٭ٗ ِاظبً ؼىب هی ها آواوث و   و ٠یىی

 اوث.

 يىیىؿ:يىیىًؿه ؾق قْؾ ایى ج٩ىیك و جىٔیط هی

ای  ایى وؽى اظمؿ اوما٠یل بكگك٨حه ال اٌحباه ؾق جكشمه اوث. ایٍاو په ال ه٥الٙه; 
ؿؾآٌکاق  ؾق ظالی که ؾق آیه ٌكی٩ه هیچ ٠ًىاو و ٠باقجی به يام  >باٌؿاذبات اؾ٠ای ؼىؾ هی ؾِق

ای لؾه اوث. ؾق آیه ٬كآو ٠باقت ب١ٓ وِیث وشىؾ يؿاقؾ که ایٍاو ؾوث به چًیى جكشمه
وؽًاو ؾقو٤ی قا به ؼؿا يىبث   اال٬اویل به کاق ق٨حه و هكاؾ آو اوث که اگك ظٕكت هعمؿ

ه او قا ؼىاهؿ کٍث. ایى جهؿیؿ با جىشه به آیات ٬بل ه١ًای ؼىؾ قا بهحك ؾهؿ ؼؿای هح١ال بال٨اِل
ؾايىحه و وظیايی  ؾهؿ که هٍكکاو و ک٩اق آیات الهی قا ال شايب ؼىؾ ظٕكت هعمؿيٍاو هی

٨كهایؿ: اگك پی٥مبك کكؾيؿ. وپه ؼؿای هح١ال ایى وؽى قا قؾ کكؾه و هیقا ايکاق هی ها آوبىؾو 
ا ؼىاهین کٍث. همچًیى بایؿ جىشه ؾاٌث که آیه ياٜك به پیاهبكی اوث بؽىاهؿ چًیى کًؿ او ق 

که پیاهبكی او اذبات ٌؿه و ؼؿای هح١ال جمام همث ؼىؾ قا ؾق اذبات او به کاق بكؾه اوث و هكؾم 
، به همیى ؾلیل ؼؿای هح١ال او قا چًیى جهؿیؿ يمىؾه اوث. به جبٟ ه١صمات به او ایماو آوقؾيؿ

 :هؿ٠ی ؾقو٤یى و کىی که هًىل اؾ٠ایً ذابث يگكؾیؿه يؿاقؾ. ایى هٙلب اقجبا٘ی با
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آوق اوث ال يىیىًؿه که چًیى ج٩ىیك هحًا٬ٕی قا ؾق یک ٠صیب و بىیاق ٌگ٩ث
کًؿ که بكای ٨هن بهحك ایى آیه بایؿ جىشه يٍاو هیٖ او ؾق ابحؿا ؼا٘كه اوثجىٔیط اقائه ؾاؾ

 >الم پیاهبك جىوٗ هٍكکیى و ک٩اق اوثبىؾو ک ؾاٌحه باٌین که ایى آیه بكای ايکاق وظیايی
گىیؿ که ایى آیه ب١ؿ ال اذبات يبىت و ایماو هكؾم يالل ٌؿه جا گىیی ؼیالٍاو اها ؾق ايحها هی

وث. ال ليؿ و کالهً همگی ال ومث ؼؿامیؼىؾ ظك٨ی ي ۀقاظث باٌؿ که پیاهبك ال ياظی
ايی بؽىاهؿ ظك٨ی بميؿ کىی که بؿوو ٨کك و ج١٭ل و ِك٨ًا بكای هؽال٩ث با کالم ویؿ یم

قوؾ. او ؼىؾي هًىل ي٩همیؿه اوث که هؽا٘ب ؼؿا ؾق ایى آیه بیً ال ایى ايحٝاق يمی
آیا ؼؿاويؿ ؼٙاب به ک٩اق و هٍكکیى که ال اوان پیاهبك قا ٬بىل يؿاقيؿ  ٖهىحًؿکىايی  چه

بىؾو کالم  گىیؿ و ؾق اذبات يبىت و وظیايییؾايًؿ وؽى هو کالهً قا وظیايی يمی
هؽاّ٘ب آیه هئهًیًی هىحًؿ که به پیاهبك  یا ایًکهآوقؾ؟ اوحؿالل هی ظٕكت هعمؿ

ایماو آوقؾيؿ و يبىجً قا با ه١صمات ٬بىل کكؾيؿ؟ که البحه بال ؾق ایى ٬ىمث ایى وئال 
آیؿ که هؿ٦ اِلی ال بیاو ایى شمالت به هئهًیى چیىث؟ آیا هئهًیًی اواوی پیً هی

ؾاقيؿ که پیاهبك ال ؼىؾ کالهی قا به  یاهبك ایماو آوقؾيؿ، ٌکبىؾو پ که به يبىت و وظیايی
پیاهبك  ٠ًىاو بهلباو بكايؿ و به ؼؿا يىبث ؾهؿ؟ آیا اِاًل ه١٭ىل اوث که ؼؿاويؿ کىی قا 

ؼىؾ وؽًی بگىیؿ و به ؼؿا  ۀاها ایى اظحمال بكوؾ که آو ٌؽُ ال ياظی ،ايحؽاب کًؿ
 مالت ؼیال هئهًاو به پیاهبك قا قاظث کًؿ؟بؽىاهؿ با بیاو ایى ش ؼؿاويؿ ببًؿؾ؟ و وپه

کًؿ، ه١ًایی يؿاقؾ که به ايحؽاب ؼؿا ٌک ٌىؾ و هیکه ٠٭ل ولین ظکن  هماو ٘ىق
اها وؽًاو  ،پیاهبك ايحؽاب ٌىؾ ٠ًىاو به ٌؽّیکه  يیم هكؾوؾ اوثظحی ایى اظحمال 

٠٭ل ولیمی  کًىو،ا ابحؿای ؼل٭ث آؾم ج الکه ؾقو٤ی قا به ؼؿا ببًؿؾ. ال اوان ب١یؿ اوث 
ؾ و وپه ٌک کًؿ که ایى پیاهبك چًیى ظکن کًؿ که اول به پیاهبكّی یک پیاهبك ایماو آوقَ 

ایًکه وث یا ؼؿا ۀآیا جمام وؽًايً ال ياظی ،که ظ٭ايیحً با ه١صمات اذبات ٌؿه اوث
ؼكاب ال اوان کاق هٙكض باٌؿ، ای ؟ اگك چًیى اظحمال هىؽكهبًؿؾؾقو٢ هن به ؼؿا هی

ٌىؾ به وؽًاو پیاهبكاو ا٠حماؾ کكؾ و همیى با٠د ي٭ٓ ٤ْك ؾق ٬ث يمیاوث و هیچ و
که جهؿیؿ ؼؿاويؿ و بیاو ایى شمالت، کمکی ؾق ظل  به ایى ؾلیلب١رث ايبیا ؼىاهؿ ٌؿ. 



 وِیث ؾق والیث ............................................................................................... 124

ی١ًی اگك اظحمال بؿهین که پیاهبك وؽى ؾقو٤ی قا به ؼؿا ببًؿؾ په  >کًؿایى هٍکل يمی
یى آیه يیم ؼىؾي ج٭ْىل و بىحى ؾقو٢ باٌؿ. ایى اظحمال وك شایً با٬ی اوث که ظحی ا

گىیؿ. همیى با٠د ٌؿه جىاو کالم پیاهبك قا ٌاهؿ ایى بیاوقین که پیاهبك ؾقو٢ يمیپه يمی
جبٟ بىیاقی ال ه٩ىكیى ِك٨ًا کلماجی يىًصیؿه بك لبايً  اوث که شًاب ٌهبالیاو يیم به

كی ِعیط ال آیه به هكؾم اقائه ج٩ىیك آیه قا ٨همیؿه و ج٩ىی و ؾچاق جىهن ٌىؾ کهشاقی کًؿ 
کكؾ جا به و٬حً ظصث الهی جى٧٬ هی ىائلگىيه ه ؾق ظالی که بهحك بىؾ ؾق ایى >ؾاؾه اوث

 ایى آیات قا بكایً ج٩ىیك کًؿ.

ؾق  ها آوکًن که بىؾو ج٩ىیك ایى آیه بكای ه٩ىكیى، ٠كْ هیبكای ٨هّن بهحّك وؽث
 اؾ٠ای يبىت هعمؿ: اال٬اویل ب١ٓ;کًًؿ که هًٝىق ال آیه قا چًیى ه١ًا هی ابحؿا

ٌىيؿ که چگىيه ایى ظك٦، اوحؿاللی ؾق قو هی هاوث. وپه ؾق اؾاهه با ایى هٍکل قوب
؟ لیكا ایى هىْلن اوث ه٭ابل ک٩اق و هٍكکیى اوث بكای اذبات ظ٭ايیث ظٕكت هعمؿ

ٍاو قا که ؼؿاويؿ ؾق ه٭ابل ک٩اق و هٍكکیًی که يبىت و ظ٭ايیث ایٍاو قا ايکاق کكؾه و ای
چًیى  ؾهًؿ، يىبث هیبىؾو شًىو و ١ٌك و کاهىایٍاو هؿ٠ی کفاب ؾايىحه و به 

وؽًايی گ٩حه و اوحؿالل يمىؾه اوث ٕآیات ٬بل و اقجباٖ ایى آیات با هن ِكاظث ؾق ایى 
 >وثؼؿا ۀهعمؿ ٨كوحاؾ;يکحه ؾاقؾٔ. ظال ایى وؽى چگىيه ال پیاهبك ؾ٨اٞ ؼىاهؿ کكؾ؟ 

ای ال بىؾو ایى اوحؿالل با٠د ٌؿه اوث جا ٠ؿه با٘ل .:کٍحینیچىو اگك يبىؾ ها او قا ه
ؾق ایى  ج٩ىیكي کًًؿ. ٘ىق هصما بهه٩ىكیى اقجباٖ آیات ٬بل با ایى آیات قا ٬ٟٙ کكؾه و 

هؽا٘ب کالم ؼؿاويؿ  يیمو  ،هك وؽى ؾقو٢ و کفبی اوث اال٬اویل، هًٝىق ال ب١ٓهًگام 
او ذابث اوث و ایى شمالت قا ج١بؿًا ال پیاهبك که يبىت پیاهبك بكایٍ ؾايًؿهیقا هئهًیًی 

آیؿ که و٬حی هئهًیى ج١بؿًا که البحه و٬حی چًیى ٌؿ ایى اٌکال پیً هی> کًًؿ٬بىل هی
ال ابحؿا ٌبهه و اٌکالی ؾق پفیكي کالم پیاهبك و  ؾق يحیصه ،پفیكای کالم پیاهبك باًٌؿ

ه با٠د ٬ٟٙ اقجباٖ آیات ٬بل . ایى ج٩ىیك شؿای ال ایًکه اوثبىؾيً وشىؾ يؿاٌح وظیايی
بلکه ال اوان هعمل هًاوبی يؿاقؾ و گىیا ِك٨ًا جالٌی بكای جىشیه و ٨هن  ،ٌىؾو ب١ؿ هی

 آیه اوث جا ج٩ىیّك چًؿ شلؿی ٠لما و ه٩ىكیى بؿوو شای ؼالی يباٌؿ.
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 ٠باقتؾهؿ که اٌکال و يا٨همی ایى آ٬ایاو ال آيصایی ؼىؾي قا بیٍحك يٍاو هی
ؾق اِٙالض اهل اؾبیات، ه١ك٨ه  ٠باقتکًًؿ. ایى قا يکكه جكشمه هی: اال٬اویل ب١ٓ;

ِىقت يکكه جكشمه ٌىؾ. ایًکه بگىیین هًٝىق هك وؽى کفبی اوث  په يبایؿ به >اوث
هؽال٩ث ؾاقؾ. : ب١ٓ; ۀبىؾو و هن با کلم ِكاظث، هن با ه١ك٨ه ؾقوث يیىث و به

، ایى وؽًاو ایى ِىقتؾق  ٌؿه. ی١ًی ب١ٕی ال وؽًاو ؼاَ و ًٌاؼحه: اال٬اویل ب١ٓ;
٠یب ٌؿه هىحًؿ که اوحؿالل ؼؿاويؿ قا ؾق اذبات يبىت پیاهبك هعکن و بی ؼاَ و ًٌاؼحه

وث و کالهً ال آوماو يالل ؼؿا ۀمؿ ٨كوحاؾظٕكت هع گىیؿهیؼؿاويؿ  ی١ًیکًًؿ. هی
و همه ٬بىل ؾاقین که  ،به ایى ؾلیل که به وؽًاو ؼاِی جمىک کكؾه اوث ،ٌؿه اوث

ليین جىايؿ به ایى وؽًاو جمىک کًؿ چىو ها وكیٟ قگ ٬لبً قا هیکفاب يمیهؿ٠ی 
ث اوحؿالل و جمىک به ایى وؽًاو قا يمی ایى وؽًاو،  ؾهین. ی١ًی اِاًل به او ٨ِك

ُْ جٍؽیّی و بْیًه و  ايؿهای گفٌحه اقائه ؾاؾه ای اوث که پیاهبك ال کحّب ظصثهماو ي
ؼاِی به  ۀ٠ال٬ ،گكؾايؿه١صمات هی ۀبك ؾایك  قا اوبكؼال٦ شًاب ٌهبالیاو که يبىجٍ

 جىوٗ ا٠صال يؿاقؾ: اوه١صمات و اذبات يبىجٍ ۀاقائ

ُة ها ٨ّي ًَ ّجّهٓن َبیِّ
ٓ
 َو َلٓن َجؤ

َ
ّه أ جیًا ّبآَیٍة ّهٓى َقبِّ

ٓ
ُع٧ّ   َو ٬اُلىا َلٓى ال َیؤ ُّّ ولی  ال

ُ
گ٩حًؿ: ٕ  1 آْل

ای که ؾق  آوقؾ؟ٖ ٕبگى:ٔ هگك بْیًه يمیای ال وىی پكوقؾگاقي بكای ها  چكا ه١صمه;
 ٔ.يیاهؿ؟ ها آويؽىحیى بىؾه، بكای  [آومايی]های  کحاب

 آیؿ:چًؿ يکحه ال ایى آیه به ؾوث هی

يؿ ال ایٍاو بكای ِؿ٪ ؾایماو يیاوق  _ اول ایًکه کىايی که به ظٕكت هعمؿ
 کكؾيؿ.اؾ٠ایً ٘لب ه١صمه 
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ؾايؿ و شىاب هربث صا و هًٙ٭ی يمیقا ب ها آو_ ؾوم ایًکه ؼؿاويؿ ایى ؾقؼىاوث 
 ؾهؿ.يمی

ؾهؿ به چیمی با ٠ًىاو بْیًه قا ظىاله هی ها آو_ وىم ایًکه بكای ِؿ٪ اؾ٠ای پیاهبك، 
کًؿ و گىیؿ هگك بْیًه بكایحاو يیاهؿه اوث؟ٖ ایى ی١ًی بْیًه بكای ایى ؾ٠ىت ک٩ایث هیو هی

 کاق جمام اوث و اظحیاشی به ا٠صال يیىث.

هایی اوث ها و يىٌحهها و ِعی٩هچه اوث هكبىٖ به کحابایًکه ایى بْیًه هك  _ چهاقم
ؾيبال بْیًه بكای اذبات ؾ٠ىت پیاهبك  بهبایؿ  ها آوی١ًی ؾق  >شا هايؿه اوث که ال پیٍیًیاو به

 بىؾ.

ى و اها ال يٝك اِٙالظی ه١مىالً  به  بْیًه ال ظید ل٥ث ی١ًی چیم قوٌى و وأط و هبیَّ
ال آو شهث که ٌاهؿ و هؿقک با٠د جبییى و ؤىض ٌبهه و  >ٌىؾا٘ال٪ هیٌاهؿ و گىاه 
گىیًؿ بْیًه با هؿ٠ی اوث ؾق ؾ٠اوی ظ٭ى٬ی ه١كو٦ اوث که هی بًابكایى >ٌىؾاؼحال٦ هی

اؾ٠ا و  ٌؽُ ؾیگكیؾق ؾاؾگاهی ٠لیه  ٌؽّیی١ًی اگك  >ؼىقؾو بكای ُهًکك و ٬ىن
 یا هؿقکی بیاوقؾ که اؾ٠ایً قا اذبات کًؿ. ؿی١ًی ٌاه >ٌکایحی ؾاقؾ او بایؿ بْیًه بیاوقؾ

ؾق ایى آیه ٌكی٩ه، ؼؿاويؿ بكای اذبات ؾ٠ىت پیاهبك، ؾق ٬بال ؾقؼىاوث ه١صمه، به آو 
های گفٌحگاو وشىؾ ؾاقؾ. ها و يىٌحهکًؿ که ؾق کحابهیاٌاقه ٌاهؿ و هؿقک و بْیًه 

هايؿه ال  های با٬یحهؾيبال يُ و هؿقکی ؾق يىٌ ی١ًی بكای اذبات يبىت ایٍاو بایؿ به
بلکه بایؿ  >ای يیىثها ی٭یًًا هك کحاب و يىٌحهها و يىٌحهباٌین و ایى کحاب پیٍیًیاو

ها و قوایات ه٭ؿوی اوث که ال ها و يىٌحههًٝىق، کحاب بًابكایى >باٌؿ ه١حبكا٠حماؾ و  ٬ابل
هايًؿ جىقات و ايصیل  ؼىاه کحاب ه٭ؿوی با٬ی هايؿه اوث>های گفٌحه پیاهبكاو و ظصث

ها و و ؾق کحاب ویًه ي٭ل به که اِعاب پیاهبكاو ویًه های ه١حبكی٬ىل یا ي٭ل بىؾه باٌؿ
 ايؿ.های هؽحل٧ ذبث و ٔبٗ کكؾهِعی٩ه
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همیى يکحه  ،آيچه ه٩ىكیى قا هصبىق کكؾه اوث آیه قا ال ٜاهكي بكگكؾايًؿ بًابكایى
په به ؼىؾ  >کًؿ٠ی کفابی قا هالک يمیؾايىحًؿ ؼؿاويؿ هك هؿهی ها آوبىؾه اوث که 

ؾق بكابك  اوحؿالل بك ظ٭ايیث ظٕكت هعمؿ ؾقباقۀاشاله ؾاؾيؿ آیه قا ال ٜاهكي که 
ک٩اق و هٍكکیى بىؾه اوث بكگكؾايًؿ و اقجباٖ آیات قا با هن ٬ٟٙ کًًؿ و وپه بگىیًؿ 

هك وؽًی : اال٬اویل ب١ٓ;بؿوو ایًکه جىشه کًًؿ هًٝىق ال  >هًٝىق چیم ؾیگكی اوث
ُْ جٍؽیّی اوث که ؼؿاويؿ آو قا  >يیىث  ٠ًىاو بهبلکه ایى ٬ىل و وؽّى ؼاَ هماو ي

 کًؿ. بْیًه و ٠الهحی بكای ه١ك٨ی ؼل٩ای ِاؾ٬ً ال ؾوحكن هؿ٠یاو کفاب ظ٩ٛ هی

کًؿ ایى آیه اؼحّاًِا هكبىٖ به يُ الهی بك ؼل٩ای قوایاجی وشىؾ ؾاقؾ که قوٌى هی
که ؼؿاويؿ بایؿ ال آو هعا٨ٝث کًؿ جا به ِاظب آو بكوؿ  الهی اوث. ایى يُ الهی اوث

چه ایى  >و ایى يُ الهی اوث که ال هك ؾؼالحی که قوی آو جؤذیك بگفاقؾ هع٩ىٚ اوث
ؾق  چه قوؿای باٌؿ که وِیث به او هیايح٭ال ایى وِیث به ؼلی٩ه ۀؾؼالث ؾق هكظل

ايح٭ال  ۀاها ظ٩ٛ يُ ؾق هكظل >کًؿای که آو قا اؾ٠ا هیهكظله یا هكاظل قویؿو به ؼلی٩ه
ال وىی ؼؿا به  هرل ايح٭ال وِیث به هعمؿ ،قوؿای که به او هیایى وِیث به ؼلی٩ه

اها  .اوث ال وىی ؼؿا به هعمؿ  ٠یىی یا ايح٭ال وِیث به ٠لی و ٨كليؿاو پاکً
کًؿ گاهی یک هكظله قا ٘ی ای که آو قا اؾ٠ا هیقویؿو به ؼلی٩ه ۀظ٩ٛ يُ ؾق هكظل

و گاهی ال هكاظل هح١ؿؾی  به اهام ٠لی الله هرل قوايؿو وِیث قوىل ،کًؿهی
يىبث به  ٕاظمؿٔ یا قویؿو وِیث ٠یىی هرل قویؿو به ههؿی اول ،کًؿ٠بىق هی

 1.ایى ظاالت و هكاظل بك٬كاق اوث ۀو ظ٩اٜث يُ الهی ؾق هم ،به هعمؿ ،هعمؿ

که هًٝىق ال ج٭ْىل ؾق آیه، يُ الهی به قوایث لیك ؾ٬ث کًیؿ که ِكاظث ؾق ایى يکحه ؾاقؾ 
 بكای ِاظباو ظ٭ی٭ی آو اوث:
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ّه ٠َمَّ َو َشلَّ  ٠ى هعمؿ بى ال٩ٕیل ٠ى ابىالعىى المأی ; ٓىّل اللَّ
َ
ٓلُحُه ٠َٓى ٬

َ
اَل: َوؤ

َ
٬

٨ٓىاّهّهٓن 
َ
ّه ّبؤ ٩ُّئا ُيىَق اللَّ ٓٙ ّهیّك ا 1 ُیّكیُؿوَو ّلُی

َ
٩ُّئىا َواَلَیَة أ ٓٙ اَل ُیّكیُؿوَو ّلُی

َ
یَى ٬ ًّ  ٓلُمٓئّه

٨َٓىاّهّهن
َ
ٓىُلهُ  ّبؤ

َ
ٓلُث ٬

ُ
اَل ٬

َ
ُه َلَ٭ٓىُل َقُوىٍل َکّكیٍن   ... ٬ ي َشٓبَكّئیَل ٠َّى   ّايَّ ًّ اَل َی١ٓ

َ
ّه ٨ّي َواَلَیّة  ٬ اللَّ

ٓلُث  ٠َّليٍّ 
ُ
اَل ٬

َ
ىَو   ٬ ًُ ّلیاًل ها ُجٓئّه

َ
ؿًا َکفَّ   َو ها ُهَى ّبَ٭ٓىّل ٌا٠ٍّك ٬ اُلىا ّاوَّ ُهَعمَّ

َ
اَل ٬

َ
اِب ٠ََلی ٬

ٓكآيًا ٨ََ٭اَل ّاوَّ َواَلَیَة ٠َّلٍي 
ُ
ُه ّبَفّلَٯ ٬ ٓيَمَل اللَّ

َ
ُه ّبَهَفا ٨ّي ٠َّليٍّ ٨َؤ َهَكُه اللَّ

َ
ّه َو َها أ ّمیِل   َقبِّ ًٓ ّهٓى َقبِّ   َج

ُه ّبآلَیّمیّى. ًٓ َؼٓفيا ّه
َ
٬اّویّل. َْل

َ
َٓ آْل ِؿ َب١ٓ َل ٠ََلٓیًا ُهَعمَّ هُ  آل١اَلّمیَى. َو َلٓى َجَ٭ىَّ ًٓ ١ًٓا ّه َٙ   ُذنَّ َلَ٭

ال وؽى ؼؿاويؿ ٠موشل ; کًؿ: قوایث هی العىى بى ٨ٕیل ال ابى هعمؿ   2.:آلَىّجیى
ؼىاهًؿ  هی;: ٨كهىؾ .:هایٍاو ؼاهىي کًًؿ ؼىاهًؿ يىق ؼؿا قا با ؾهاو هی;: پكویؿم

٠كْ کكؾم: و ؼؿا يىق ؼىؾ  .:هایٍاو ؼاهىي کًًؿ قا با ؾهاو والیث اهیكالمئهًیى
٠كْ کكؾم: وؽى  . .:کًؿ.. ؼؿا يىق اهاهث قا کاهل هی;: کًؿ. ٨كهىؾ کاهل هی قا

ُه َلَ٭ٓىُل َقُوىٍل َکّكیٍن : ؼؿاويؿ ی١ًی ;: ٨كهىؾ ٔ.ای کكین اوث ٬كآو وؽى ٨كوحاؾهٕ ّايَّ
َو : گىیؿ: ٠ْك کكؾم ٕقاویٔ هی .:شبكئیل، ال وىی ؼؿا، ؾق ؼّىَ والیث ٠لی

ىَو َها ُهَى ّبَ٭ٓىّل ٌا٠ٍّك  ًُ ا ُجٓئّه ّلیاًل هَّ
َ
٬ ٕ و ایى وؽى ٌا٠كی يیىث، ج١ؿاؾ کمی ایماو

بًؿؾ و ؼؿاويؿ او قا به ایى  هعمؿ به پكوقؾگاقي ؾقو٢ هی گ٩حًؿ:;: ٨كهىؾ ٔ.آوقيؿ هی
 .:همیى ؾلیل ؼؿاويؿ ٕایى آیه الٔ ٬كآو قا ٨كوحاؾ  هىٔىٞ ؾقباقۀ ٠لی اهك يکكؾه اوث> به

پكوقؾگاق شهايیاو اوث و اگك هعمؿ ب١ٕی ال ایى وؽًاو قا والیث ٠لی ال وىی ;: ٨كهىؾ
 .:ليین گیكین> وپه قگ ٬لبً قا هی ٬ؿقتٔ ال او هی به ها ببًؿؾ با ؾوث قاوث ٕو با

ُْ جٍؽیّّی  ظؿید همچًیى هع٩ىٚ به ؾوث  لیك اٌاقه به اهك و شایگاهی ؾاقؾ که ال ي
 يه اؾ٠ای هك اهك و شایگاه الهی: ،آیؿهی
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ّه َیُ٭ىُل ٠َّى ; َبا ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
اَل َوّم١ُٓث أ

َ
ّبیٍط ٬ َِ اّظّبّه   آلَىّلیّؿ ٓبّى  َِ ٠ّیّه ٤َٓیُك  ٓهَك اَل َیؿَّ

َ
ّاوَّ َهَفا آْل

هُ  ایى ;گ٩ث:  ًٌیؿم که هی ولیؿ بى ِبیط گ٩ث که ال اهام ِاؾ٪ 1 .:٠ُُمَكهُ   ّاالَّ َبَحَك اللَّ
حۀ ٠مكي قا ٬ٟٙ هی کًؿ، هگك اهك قا کىی ٤یك ال ِاظبً اؾ٠ا يمی  :.کًؿ ایًکه ؼؿا ٌق

ُْ جٍؽیّی هع٩ىٚ الهی بؿاو اٌاقه ٌؿه اوث، جًها  ی١ًی اهك و شایگاهی که ؾق ي
اؾ٠ا کًؿ و ؼؿاويؿ به ٤یك ال ِاظبً اشاله ایى اؾ٠ا قا آو قا جىايؿ ِاظّب آو اهك هی

ؾق ه٭ابل هك ای به هكؾم يؽىاهؿ ؾاؾ. ایى اهك، هك اهك و اؾ٠ایی يیىث و ؼؿاويؿ و٠ؿه
 هؿ٠ی کفابی يؿاؾه اوث.

ای اشحهاؾی و ؼال٦ ٜاهك ال قوایث جك ایًکه شًاب ٌهبالیاو ؼىؾي جكشمه٠صیب
جًها جىشهی به  . وی يهکًؿ هحهن هی٤لٗ قوایث  ۀکًؿ و ال ٘ك٨ی یمايیىو قا به جكشمهی
 ،کكؾه اوث ه١ًاه١ًای هٙل٫ اهاهث و والیث  ؾق قوایث يکكؾه و آو قا به: هفا االهك; ۀکلم

ه١ًای ي٭ُ و  و آو قا به واؼحهاي ؾوق قا يیم ال ه١ًای اِلی و ظ٭ی٭ی: بحك; ۀبلکه کلم
ِىقت هٙل٫ ي٩كهىؾ  اواًل به . ایى ؾق ظالی اوث که اهام ِاؾ٪گك٨حه اوثکىجاهی 
به آو اٌاقه کكؾ و ایى بال يٍاو ال یک اهّك ؼاَ و ه١هىؾ : هفا;بلکه با اون  ،هك اهكی

-ه١ًای ٬ٟٙ و بكیؿو اوث و ایى ال ِكیط کحب ل٥ث به ؾوث هی به: بحك; ۀذايیًا واژ >ؾاقؾ

 آیؿ:

 کكؾو اوث.بحك ٬ٟٙ 2.الَبٓحك ال٭ٟٙ -
... و َوٓی٧ِ  الٍي  َبَحٓكُت  - ُٞ باّجِك و َبُحىِق و   َء َبٓحكًا: ١ٙ٬حه ٬بل اإّلجمام. و االٓيبحاُق: االٓيّ٭ٙا

اٞ. و الباّجُك: الىی٧ُ  َّٙ اِق: ٬ . و ايبحاق ی١ًی آو ٌیء قا ٬بل ال اجمام ٬ٟٙ کكؾم  1 .ال٭اٟ٘ َبحَّ
 کًًؿه.کًًؿه. و باجك ی١ًی ٬ٟٙاي٭ٙاٞ. و ٌمٍیك باجك و بحىق و بحاق ی١ًی ٬ٙاٞ و ٬ٟٙ
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 2.َبٓحكًا ُه: آو قا بكیؿ ،َبَحَك  -

ها هًکك ایى يیىحین که ٘ب٫ قوایات، اؾ٠ای والیث ؾقو٤یى با٠د کىجاهی ٠مك 
ُْ ؼاِی هرل اؾ٠ای اهّك به ؾوث اهك ؾقٌىؾ که اها ایى ؾلیل يمی >ٌىؾ هی آهؿه ال ي

ه١ًای ایى اوث که  که البحه ایى به >ٍىؾيجٍؽیّی هالکث آيی و ٬ٟٙ ٠مك هع٭٫ 
ك٦ ایًکه ؾق ٠باقجی ه١ًایی ِّ  چًیى اؾ٠ایی قا يؽىاهؿ ؾاؾ. ظحی به ۀؼؿاويؿ ال ابحؿا اشال 

بال ایى ها قا هصال به ؼكوز کلمه ال ه١ًای  ،وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ :بحك;هصالی ال کلمه 
 کًؿ.اي يمیظ٭ی٭ی

یک هؿ٠ی بك کًن که ٌؿه ؾق آو ٠كْ هیبكای ٨هّن بهحك ایى ظؿید و اهّك اٌاقه
ظ٭ی٭ی و ِاؾ٪ اللم اوث بحىايؿ اواًل هؿ٠ی یک اهك و شایگاهی ٌىؾ که ؼل٩ای گفٌحه 

ذايیًا اون و ؼّىِیاّت آو  >ى اهكی قا ؾاؾه باًٌؿٜهىق چًی ۀبؿاو بٍاقت ؾاؾه و و٠ؿ
اگك  > بًابكایىهؿ٠ی با اون و ؼّىِیاّت هفکىق ؾق بیايات ؼل٩ای گفٌحه هًٙب٫ باٌؿ

آو اهك قا ال بیى قوایات و بیاياّت ؼل٩ا و کحب ه٭ؿن اذبات  که هؿ٠ی اهكی ٌؿکىی آهؿ و 
٪ اوث و قوا يیىث که او په هؿ٠ی ِاؾ ،کكؾ و وپه اون و اوِا٨ً با آو هًٙب٫ بىؾ

ایى اوث  ٌؿه،لفا آيچه ال هؿ٠یاو کفاب ؾق ٘ىل جاقیػ هٍاهؿه  >قا قشن به کفب کًین
ايؿ آو اهك و بٍاقّت آو اهك قا ؾق کالم ؼل٩ای ايؿ که يحىايىحهکه ال اوان هؿ٠ی اهكی ٌؿه

کً به ٜهىق پا  بیث اهلجىايین بیابین که پیاهبك اکكم و هراًل ها يمی >واب٫ اذبات کًًؿ
ا ۀاوث. آيچه ال هًاٜك  ...اهكی بٍاقت ؾاؾه باًٌؿ که هىقؾ اؾ٠ای بهائیث و  اهام ٔق

ا ،آیؿبه ؾوث هی ابا ٠لمای یهىؾ و يّاق  بك  ؾ٬ی٭ًا همیى يکحه اوث که اهام ٔق
کًؿ که ؾق کًؿ که اواًل اهك و شایگاهی قا اذبات هیهًاٜكه هی ها آواوان همیى يکحه با 
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گاهی يؿاٌحه اوث و ذايیًا ىقات و ايصیل هؽ٩ی بىؾه و کىی بهالی ج بهال  ج٩ّیل به آو آ
ٌىؾ که يام و ایى اهّك هؽ٩ی جىوٗ ٌؽّی به يام هعمؿ بى ٠بؿالله جبییى و اؾ٠ا هی

و به اِٙالض  ،با آو هؽال٩ث کىی په ؾیگك قوا يیىث >اوِا٨ً يیم با آو هًٙب٫ اوث
 :کًؿؾق هّؿا٪ ٌک 

 اتا علوإ َْٗد ٍ ًصار احتجاج اهام رضا

ا ؾقباقۀيىیىًؿه ؾق اؾاهه با بیاو جكاوٌات ـهًی ؼىیً  با ٠لمای  هًاٜكه اهام ٔق
يام اظحصاز به ٌک قا به یمايیىو يىبث ؾهؿ  ای به٬ا٠ؿه ، و١ی کكؾه اوث جاایهىؾ و يّاق 

ِكیّط  ؾق ایًصا يیم بكؼال٦ ،ج٭ْىل به بیكاهه ق٨حه اوث ۀج٩ىیك آی ؾقباقۀکه  هماو ٘ىقو 
ا َّ به هٕاهیّى قوایث، کالم اهام ٔق هايؿه ال جىقات و   شا قا ال اذبات يبىت جىوٗ يّى

ث شًاب ٌهبالیاو ؾق ٘كض ایى هىئله، بیًايه به يیکًؿ. با يگاهی ؼىي ايصیل هًعك٦
اۀ گیكم که وی ؾ٬ی٭ًا به کالم یمايیىو ؾق ج٩ىیك هًاٜك گىيه ؾق يٝك هی ایى  اهام ٔق

گاهی يیا٨حه کًن با بیايی لفا و١ی هی> اوحؿالل آو ظٕكت قا هحىشه يٍؿه اوث ۀو يعى آ
 ؾیگك به ٌكض ایى هًاٜكه و ؾاللث آو بك اؾ٠ای یمايیىو بپكؾالم.

های الهی و ظصث یباقها و به ؾ١٨ات ؾق کالم یمايیىو ذابث ٌؿه اوث که ايبیا
ُْ و ه١ك٨ی هایی ياهه بكای ظصثیو ایى يُ و ه١ك٨ يؿبكؼىقؾاق ياهه ؼؿاويؿ همگی ال ي

ؾیگك  ۀ٠باقت ؾیگك وِی هىح٭ین و بال٨ّّل ؼلی٩ آیًؿ و بهکه په ال لهاو ٨حكت هی
-هایً، ؾق وِایا و وؽًاو و بٍاقتگىيه اوث که بٍاقت ٜهىقي و ویژگی يیىحًؿ، ایى

جكی و با  کًن با بیاو ؼالِهالهی گفٌحه هىشىؾ اوث. هن اکًىو و١ی هی یهای ايبیا
ا٠ًایث به  ٠باقت  های ایى يُ چیىث؟ بهجبییى کًن که ویژگی هًاٜكات اهام ٔق

هایی بایؿ ؾاٌحه باٌؿ و ؾق کحب ه٭ؿن چگىيه اوث و چه ویژگیهىشىؾ  يّىَ ،ؾیگك
ُّ هؿ٠ی ِاؾ٪  ایًکه چگىيه کًؿ؟ آیا اهکاو اظحصاز هؿ٠ی کفاب به هیؾاللث بك ٌؽ

 ها هىث یا ؼیك؟ایى يّىَ و بٍاقت
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ِكاظث، اون و  الهی به یگىيه بكوؿ که اگك ايبیا ـهى بكؼی ایىهمکى اوث به 
په ایى قاه بكای جاب١یى ابلیه بال اوث جا ال ایى ٘كی٫  ،ايؿاوِا٦ آو ٌؽُ قا گ٩حه

بؽىاهًؿ ؼىؾ قا ٌبیه ایى اون و اوِا٦ ؾقآوقيؿ و به آو وِایا اظحصاز کًًؿ و ؼىؾ قا 
ُّ  ؾقباقۀ، و به ٠باقت ؾیگك ظك٦ ها ٌؿه ا٠الم کًًؿؾاؾههّؿا٪ آو پیاهبّك و٠ؿه ي

 وؽكه اوث. بلکه ٬ابل ،جًها جمام يیىث گفٌحه بكایٍاو يه یهايؿه ال ايبیا شا به
باٌؿ که ايٙبا٬ً بك کىی ٤یك ال  ای گىيه بهؾق پاوػ بایؿ بگىین که ایى يُ بایؿ 

و وِیث ؼىؾ باٌؿ جا ال ایى ٘كی٫ بحىايؿ با اظحصاز به ایى يُ ي پفیك هؿ٠ی ظ٭ی٭ی اهکاو
ُْ ؾق يٝك گك٨ث:یجىاو ؼّالفا هی >اب شؿا کًؿقا ال هؿ٠یاو کف  ّی قا بكای ایى ي

گىيه باٌؿ که هكؾم جا ٬بل ال ٜهىق هؿ٠ی  ایًکه همکى اوث ایى ؼّىِیث اول_ 
هى٠ىؾ  ۀؼلی٩ آو يُ و وِیث، ٠لن ج٩ّیلی به شمئیات و ؼّىِیاّت  ظ٭ی٭ی و ِاظّب 

ؾايًؿ که پیاهبك یا قوىلی ؼىاهؿ هی ی١ًی جا ٬بل ال ٜهىق ایٍاو هكؾم اشماالً  >يؿاٌحه باًٌؿ
-هی يؿ و ب١ٕی ؼّىِیات و هعل ٜهىقي قا اشماالً ا هبه آهؿيً بٍاقت ؾاؾ آهؿ و ايبیا

کًؿ ایى ٠لن اشمالی قا به ٠لن ج٩ّیلی جبؿیل که هؿ٠ی ِاؾ٪ ٜهىق هی اها لهايی >ؾايًؿ
همايًؿ  >به هن پیىوحه ٌؿه قا ايکاق کًًؿ جىايًؿ شمئیاجی کهمیی که آياو ي٘ىق  به >کًؿ هی
گیكؾ. آو کىايی که های یک پالل که به ؾوث کىی شم ِاظبً کًاق هن ٬كاق يمیجکه

-يّىِی که ال کحب ه٭ؿن اظحصاز هیًٌىيؿ و به به ايّا٦، کالم هؿ٠ی ِاؾ٪ قا هی

ؾق  يّىَ هىشىؾیابًؿ که کالهً ِعیط اوث و هًٙب٫ بك هیؾق ،کًًؿکًؿ يٝك هی
که  لهايی ايؿ. ظال جىشه ج٩ّیلی به آو يؿاٌحه به اگك چه جا >های ه٭ؿن اوثِعی٩ه

ٌىيؿ کًؿ جاله آياو هحىشه هیبك يّىَ جىقات و ايصیل اوحؿالل هی ظٕكت هعمؿ
بىؾه که اآلو گٍىؾه  هایی ؾق آو هحىوکه آو اون و اوِا٦ بك ایٍاو هًٙب٫ اوث و ّگكه

 ٌؿه اوث:
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 ُفي َیّصُؿوَيه يَّ الَّ هِّ
ُ
ّبيَّ آْل ًَّ ُوىَل ال ّب١ُىَو الكَّ فیَى َیحَّ ٓىقاّة َو   الَّ َؿُهٓن ٨ّي الحَّ ًٓ َهٓکُحىبًا ٠ّ

ٓيصیّل  پیكوی : اْهی;ٕؼؿأ، پیاهبك  ۀهىحًؿ که ال ٨كوحاؾ ها اوهم [هئهًیىٕ]  1اإٓلّ
 .ٔیابًؿ کًًؿ> پیاهبكی که او قا، ؾق جىقات و ايصیلی که يمؾٌاو اوث، هی هی

آلىؾ بیاو ٌؿه اوث که کىی شم ِاظب ای قهم گىيه ٠باقت ؾیگك ایى يّىَ به به
جىايؿ بك قهىل آو هٙلٟ باٌؿ و لى ایًکه شمو ٠لما و بمقگاو باٌؿ. اهام ظ٭ی٭ی آو يمی

ا ای که با شاذلی٫ يّكايی ٕقئیه اوا٩٬ه هىیعیٔ ؾق بّكه ؾاٌحه هًاٜكه ؾق ٔق
ای که ایى ٠الن گىيه به >کًؿقا اذبات هی اوث به ایى قوي، يبىت ظٕكت هعمؿ

هىیعی ال ایى يّىَ و ؼّىِیات ؾ٬ی٫ آو هٙلٟ يبىؾه اوث و چه بىا جّىق ٤لٙی ال 
 ب١ٕی هحىو ايصیل ؾاٌحه اوث:

; َٔ ّة  ا ُذنَّ ّاوَّ الكِّ ٓيّصیُل ٠ََلی ُيُبىَّ   هعمؿآلَح٩ََث ّاَلی آلَصاَذّلی٫ّ ٨ََ٭اَل َهٓل َؾلَّ اإٓلّ
ّلَٯ َها َشَعٓؿَياُه ٨ََ٭اَل  ـَ ٓيّصیُل ٠ََلی  اَل َلٓى َؾلَّ اإٓلّ

َ
٬  ّحي َلُکٓن ٨ّي ٓکَحّة الَّ ٓؼّبٓكّيي ٠َّى الىَّ

َ
أ

اَل الكِّ 
َ
ّهَكُه ٬ ٓٝ ٓو ُي

َ
ا أ ًَ ّه َج١َاَلی اَل َیُصىُل َل ٓوَماّء اللَّ

َ
اّلّد ٨ََ٭اَل آلَصاَذّلی٫ُ آوِن ّهٓى أ ٩ّٓك الرَّ ا الىِّ َٔ

  ٓقُجَٯ كَّ
َ
ُه آوُن   ٨َّبٓو ٬ يَّ

َ
كَّ ٠ّیَىی ّبّه َو  هعمؿأ

َ
٬
َ
ٓکُكُه َو أ ـّ ي ّآوَكاّئیَل بّ  َو  ًّ َك َب

ٍَّ ُه َب يَّ
َ
 ُجّ٭كُّ  معمؿأ

َ
أ

اَل 
َ
ٓشَعُؿُه ٬

َ
ٓيّصیَل َو اَل أ ُقؾُّ اإٓلّ

َ
ي اَل أ َكٓقُت ٨َّبيِّ

ٓ
٬
َ
اَل آلَصاَذّلی٫ُ ّآو ١َ٨َٓلَث أ

َ
ّکُكُه ٬ ًٓ ا  ّبّه َو اَل ُج َٔ الكِّ

  ٓکُك ـّ ّفي ٨ّیّه  اّلّد الَّ ٩ّٓك الرَّ اَقُة ٠ّیَىی بّ َو بّ  هعمؿ٨َُؽٓف ٠ََلی الىِّ اَل آلَصاَذّلی٫ُ  معمؿٍَ
َ
٬

ا  َٔ َبَل الكِّ
ٓ
٬
َ
ٓکَك  َهاّت ٨َؤ ـّ ی َبَل٣َ  ٓيّصیّل َظحَّ اّلَد ّهَى اإٓلّ ٩َٓك الرَّ ّلَٯ الىِّ ـَ ٨ََ٭اَل   هعمؿَیٓحُلى 

٩ُهُ  ِّ
َ
اَل اَل أ

َ
٩ُٓه ٬ ِّ اَل آلَصاَذّلی٫ُ 

َ
ى٦ُ ٬ ُِ ّبيُّ آلَمٓى ًَّ ُه ُهَى  َیا َشاَذّلی٫ُ َهٓى َهَفا ال ٩َُه اللَّ َِ ّاالَّ ّبَما َو

ُي  هِّ
ُ
ّبيُّ آْل ًَّ ا َو آلّکَىاّء ال َّ ّة َو آل١َ

َ
ا٬ ًَّ اّظُب ال ٓىقاّة َو   َِ َؿُهٓن ٨ّي الحَّ ًٓ ّفي َیّصُؿوَيُه َهٓکُحىبًا ٠ّ الَّ

َکّك َو ُیّعلُّ َلُهُن ا ًٓ هاُهٓن ٠َّى آلُم ًٓ ُهُكُهٓن ّبآلَم١ُٓكو٦ّ َو َی
ٓ
ٓيّصیّل َیؤ ُم ٠ََلٓیّهُن اإٓلّ باّت َو ُیَعكِّ یِّ َّٙ ل

ّحي کاَيٓث ٠ََلٓیّهٓن  ٤ٓالَل الَّ
َ
َكُهٓن َو آْل ِٓ ُهٓن ّا ًٓ ٠َ ُٟ َٕ ّؿ َو   آلَؽباّئَد َو َی َّ ٓ

٬
َ
ّكی٫ّ آْل َّٙ َیٓهّؿي ّاَلی ال
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َىّم 
ٓ
٬
َ
ّٖ آْل َكا ِّّ ٠َٓؿّل َو ال

َ
َهاّز آْل ًٓ ٓلُحَٯ َیا َشاَذّلی٫ُ ّبَع٫ِّ ٠ّیَىی ُقو  آلّم

َ
ّه َو َکّلَمّحّه َهٓل َجّصُؿ َوؤ ّض اللَّ

ٓيّص  ُه ّآو َشَعَؿ اإٓلّ يَّ
َ
َكَ٪ آلَصاَذّلی٫ُ َهّلْیًا َو ٠َّلَن أ ٓ٘ َ

ّبيِّ ٨َؤ ًَّ ٓيّصیّل ّلَهَفا ال ٩ََة ٨ّي اإٓلّ ِّّ یَل َک٩ََك َهّفّه ال
 ًَّ َکَك ٠ّیَىی َهَفا ال ـَ ٓؿ 

َ
ٓيّصیّل َو ٬ ٩َُة ٨ّي اإٓلّ ِّّ ُه ٨ََ٭اَل َي١َٓن َهّفّه ال يَّ

َ
اَقی أ َّ ًَّ َؿ ال ًٓ طَّ ٠ّ ّّ ّبيَّ َو َلٓن َی

اّظُبُکٓن  ا   َِ َٔ ٩َّة  ٨ََ٭اَل الكِّ ِّ َكٓقَت ّبَما ٨ّیّه ّهٓى 
ٓ
٬
َ
ٓيّصیّل َو أ ا َلٓن َجٓک٩ُٓك ّبُصُعىّؾ اإٓلّ ـَ ا ّا هَّ

َ
أ

ِّ   هعمؿ ٓکَك َو ـّ ٓکَكُه َو  ـّ وّشُؿَٮ 
ُ
ي أ اّيي ٨َّبيِّ ٩ّٓك الرَّ َمَة َو ٨َُؽٓف ٠ََليَّ ٨ّي الىِّ ّ٘ ّحّه ٨َا ًَ ٓکَك آب ـّ ّه َو  یِّ

ا ٞ ٠َاّلِن  َٔ وَّ الكِّ
َ
ّلَٯ ٠َّلَما أ ـَ ُن آلَصاُلىّت 

ٓ
َٟ آلَصاَذّلی٫ُ َو َقأ ا َوّم ٓکَك آلَعَىّى َو آلُعَىٓیّى ٨ََلمَّ ـّ

ُه َو  ا َقؾُّ ًَ ًُ َجی ّبَما اَل ُیٓمّک
َ
ٓؿ أ

َ
ّه ٬ ٓيّصیّل ٨ََ٭اال َو اللَّ ٓىَقاّة َو اإٓلّ ٓىَقاّة َو  ّبالحَّ اَل َؾ١ُ٨ُٓه ّاالَّ ّبُصُعىّؾ الحَّ

َك ّبّه ُهىَوی َو ٠ّیَىی َشّمی١ًا... ٍَّ ٓؿ َب
َ
ُبىّق َو ٬ ٓيّصیّل َو المَّ  1.: اإٓلّ

 اوثٔ: ٕجىٔیعات ؾاؼل پكايحم، ٌكضقوایث  ۀجكشم

ا; قو به شاذلی٫ ٕقئیه اوا٩٬ه هىیعیٔ کكؾه ٨كهىؾ: آیا ؾق  وپه اهام ٔق
ا  هعمؿايصیل، ؾلیلی بك پیاهبكی ظٕكت  ٨كهایؿ آیا هی هىث؟ ٕایًکه اهام ٔق

ی ال  وث که هعمؿبكای يبىت هعمؿ اوث به ایى ه١ًاؾلیلی ؾق ايصیل  ّْ بایؿ ؾلیل و ي
ی اوث که ها آو قا يُ ٤یكايصیل اقائه ؾهؿ و ایى ه ّْ واب٫  ۀىح٭ین ال ؼلی٩هماو ي

 ٔ.ياهین هی

٠ی يبىت هْؿ  کًین ٕی١ًی اوالً  شاذلی٫ گ٩ث: اگك چًیى چیمی باٌؿ، ها او قا ايکاق يمی
 ُْ اگك بیاوقؾ ؾیگك شای ايکاق يیىث و ظحی شای ٘لب  بیاوقؾ و ذايیاً  بایؿ ال ايصیل ؾلیل و ي

 ،صیل بك هعمؿ ؾاللث کًؿؾايین که اگك ايا٠صال ال او هن يیىث و ها اهل ايصیل ایى قا هی
گىیین که اگك ؾق بیّى کلمات و قوایات، . اهكوله يیم ها همیى قا هیوثؼؿا په او يبْی 
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آو قا ايکاق  ،وؽًی ال ههؿییى و ههؿی اول باٌؿ و به چًیى اهكی بٍاقت ؾاؾه باًٌؿ
 ٔ.ه١ًای ايکاق قوایات اوث کًین و اگك ايکاق کًین ایى بهيمی

ا  به هى بگى. ـ که ؾق ّو٩ك وىم ال کحاب ايصیل اوثـ  :وکیًه; ٨كهىؾ: ال اهام ٔق

بكای ها شایم يیىث ٕشاذلی٫ اٜهاق آو های ؼؿای هح١ال اوث که گ٩ث: ياهی ال يام
ی که ٘ىق  به >کكؾ و چًیى ه١ح٭ؿ بىؾ که آو وکیًه ؾق ّو٩ك وىم، يام ؼؿاوثگماو هی

اکًىو  بىؾ. ٌبیه ا٠ح٭اؾی که هنگىیی ؾق هفهب و ؾیًٍاو ظحی اٜهاق آو اون يیم شایم ي
گىیًؿ يام ظ٭ی٭ی ایٍاو ی١ًی ؾاقيؿ که هی يام هباقک اهام لهاو ؾقباقۀها ب١ٕی

 هعمؿ يبایؿ بكؾه ٌىؾٔ.

ا و یاؾ اووث و ٠یىای  هعمؿ٨كهىؾ: اگك بكای جى ذابث کًن که آو، اون  اهام ٔق
کًی؟ و  ؾاؾه اوث، ا٬كاق هیاوكائیل بٍاقت آو ا٬كاق کكؾه و آو قا بكای بًی پیاهبك، به

ؿؾ ا وؽىآیی؟ ٕایى  ايکاق آو بك يمی ؾِق ؾهؿ که شاذلی٫ با ایًکه يٍاو هی اهام ٔق
٠باقت ؾیگك يام هعمؿ  ق٨حه اوث. به ؼٙاله به ئاها ؾق ٨هن ایى هى ،٠الن به ايصیل اوث

که  ايؿ اذبات کًًؿجىايىحه اظمؿالعىى. اهكوله يیم ویؿ بكؾه ٌؿِكیط  ٤یك ٘ىق به
والی ؾق قوایات وشىؾ ؾاقؾ که او هماو یمايی و ههؿی اول اوث که ٌؽّیّث لهیًه

 ٔ.ايؿِكیط به آو اٌاقه کكؾه ِىقت ٤یك ياهً اظمؿ اوث و ؾق بىیاقی ال قوایات به

کًن و هًکك آو  يمی کًن> چىو هى ايصیل قا قؾْ  ا٬كاق هی ،شاذلی٫ گ٩ث: اگك چًیى کًی
کكؾ ؾق ايصیل چیمی باٌؿ که او يؿايؿ و ال ٘ك٨ی یک يمیٌىم ٕشاذلی٫ گماو  يیم يمی

ا ٠الن به يکحه ٤یك ای ال ايصیل باٌؿ که ال ؾیؿ او پًهاو هىیعی هرل ٠لی بى هىوی الٔك
کًًؿ که ٌؽّیحی ال که بىیاقی ال ٠لما و هكاشٟ اهكوله گماو يمی هماو ٘ىق >باٌؿ

 ،و به آهؿيً بٍاقت ؾاؾه باًٌؿ های ه١ّىم الهی ؾق بیى قوایات وشىؾ ؾاٌحه باٌؿظصث
 ٔ.ؼبك بىؾه باًٌؿال آو بی ها آواها 
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ـکك ٌؿه و  هعمؿکه ؾق آيصا يام  بیاوقّو٩ك وىم قا  بكای هىپه ظٕكت ٨كهىؾ: 
 بٍاقت ؾاؾه اوث. هعمؿ٠یىی به پیاهبك اکكم ظٕكت 

 شاذلی٫ گ٩ث: ایى هن و٩ك وىم.

وپه قو به  >قویؿ به يام پیاهبكظٕكت، و٩ك وىم ال ايصیل قا گك٨حه و ؼىايؿ، جا 
 شاذلی٫ يمىؾه، ٨كهىؾ: ایى پیاهبكی که ؾق ایًصا جىِی٧ ٌؿه اوث، کیىث؟

 شاذلی٫ گ٩ث: او قا جىِی٧ کى. 

کًن> او ِاظب  بلکه جىِی٧ ؼؿا قا ـکك هی >گىین ظٕكت ٨كهىؾ: چیمی ال ؼىؾ يمی
او ؾق جىقات و ايصیل يىٌحه ٌؿه،  ک، پیاهبك اْهی اوث که يام هباق اوثٌحك و ٠ّا و کىا 

-یيمایؿ. ْ٘یبات و پاک کًؿ و ظالل و ظكام ؼؿا قا بیاو هی اهك به ه١كو٦ و يهی ال هًکك هی
و  ؾاقؾ هی يمایؿ. جکالی٧ و گًاهاو وؽث قا بك ها قا ظكام هییها قا ظالل و ؼبائد و ياپاک

ٌىيؿ، ال بیى  ح٭ین هیليصیكهایی که هايٟ ال پیمىؾو قاه قوحگاقی و ٘كی٫ ٠ؿل و هى
آیا ؾق ايصیل ایى  ـکه قوض ؼؿا و کلمه او بىؾـ  بكؾ. ای شاذلی٫ٖ جى قا به ظ٫ ٠یىی هی

اها  ،ای؟ ٕی١ًی ایى اوِا٦ بىؾه و شاذلی٫ هن ؾیؿه بىؾ جىِی٩ات قا بكای ایى پیاهبك يؿیؿه
او هم >يبىؾ ٠لن ج٩ّیلی به آو يؿاٌث و هحىشه شمئیات و ايٙبا٬ً بك ظٕكت هعمؿ

که اهكوله يیم یمايیىو وشىؾ ههؿی اول و اون و اوِا٦ّ آو قا ال شیّب ؼىؾ بیكوو  ٘ىق
. وِیّث ٠اِن ايؿبمقگىاق ذابث کكؾه ۀبلکه وشىّؾ آو قا ال کحب ه١حبك و قوایات ائم >يیاوقؾيؿ

همكاه بىیاقی ال قوایات ؾیگك که ؾق جؤییؿ اؾ٠ای ویؿ  به ال گمكاهی پیاهبك
 ٔ.وثؾاقؾ ٌاهؿ ایى هؿ٠ا وشىؾ اظمؿالعىى

شاذلی٫ وكي قا پاییى ايؿاؼث و ؾايىث که اگك ايکاق کًؿ، کا٨ك ؼىاهؿ ٌؿ. ب١ؿ گ٩ث: 
که  هماو ٘ىقٕ يام ایى پیاهبك قا آوقؾه اوث آقی، ایى ٩ِات ؾق ايصیل هىث و ٠یىی

اظحیاٖ  ٬ائن با ۀايؿ که با قوایات ههؿییى و ـقیگفٌحه يیم بىیاقی ال ٠لما بىؾهؾق اهكوله و 
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ٌكض  >قا ايکاق کكؾه و ال ا٠حباق وا٬ٗ کًًؿ ها آو کهيؿ ا هايؿ و به ؼىؾ اشاله يؿاؾق٨حاق کكؾه
 .ب١ٕی ال ایى ا٬ىال ٬باًل گفٌثٔ

اهام ٨كهىؾ: اکًىو که ايکاق يکكؾی و به ایى هٙالب ا٬كاق يمىؾی، و٩ك ؾوم ايصیل قا 
ٔ و يام ؾؼحكي ٨ا٘مه و يیم بیاوق که ؾق آيصا يام آو پیاهبك و شايٍیًً ٠ٕلی

ـکك ٌؿه اوث ٕق٨حى به و٩ك ؾوم ی١ًی ایى يّىَ ؾق   ٨كليؿايً ظىى و ظىیى
که یمايیىو ؾق جؤییؿ وِیث  هماو ٘ىق. های پالل جکه همايًؿ >شاهای هح١ؿؾ ايصیل اوث

ايؿ جا کىی ؼیال يکًؿ که يام ال قوایات هح١ؿؾی ؾق کحب هؽحل٧ بهكه بكؾه پیاهبك
 ٔ.اهكي جًها ؾق وِیث هً٭ىل ٌیػ ٘ىوی اوثههؿی اول و 

 ٜاهكاً  .الصالىت ٠ٕالن یهىؾی که ؾق کًاق شاذلی٫ بىؾو٬حی شاذلی٫ و قأن
االصالىت به قئیه و هكشٟ یهىؾیاو گ٩حه هی قأن ال  ٌىؾٔ هٍاهؿه کكؾيؿ که اهام ٔق

ه ؾاٌحًؿ: ٬ىن به ؼؿاٖ چیمی ٨كهىؾیؿجك اوثهایٍاو ٠النبه کحابؼىؾٌاو  که  ، ٠ٔك
و ؾ٨ٟ آو بكای ها اهکاو يؿاقؾ، هگك ایًکه هًکك جىقات و ايصیل و لبىق بٍىین و همايا  قؾْ 

ا ... ٕی١ًی هن به او بٍاقت ؾاؾيؿ هىوی و ٠یىی شمی١اً   اکًىو با جىٔیعات اهام ٔق
چگىيه اون و اوِا٦ پیاهبك هى٠ىؾ قا  هحىشه ٌؿيؿ و ٨همیؿيؿ که ظٕكت ٠یىی

. اهكوله يیم هؽال٩یى ؾ٠ىت یمايی ایى قا ا ٬بل ال ایى جىشه يؿاٌحًؿبیاو کكؾه اوث و آياو ج
اّت ٜاهكی لیاؾی ؼىبی هی به ؾايًؿ که ؾق بیى قوایاّت ههؿوّی ٠ّك ٜهىق، اوكاق و ج١أق

با ج٩ىیك  اظمؿالعىىآو هٙلٟ يبىؾيؿ و ویؿ  الوشىؾ ؾاقؾ که جا ٬بل ال ؾ٠ىت یمايی 
، آو هصهىالت قا بل ال ٜهىق اهام لهاوؾ٬ی٫ اهك ههؿییى و ٜهىق ههؿی اول ٬

 .پایاو جكشمه .:ٔايؿ واؼحه وأطجبییى و 

 ُْ ّْ  ؾقباقۀ، همیى پیچیؿگی ي کًؿ يیم ؾق لهاو ٜهىقي به آو اوحًاؾ هی ی که ٬ائني
 وشىؾ ؾاقؾ:
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ّبي َش٩َ١ٓكٍ ;
َ
ٓلُث ّْل

ُ
اَل: ٬

َ
يِّ ٬ ًّ ٧ُ  ٠َٓى َهاّلٍٯ آلُصَه ّّ ا َي اّظَب   ّايَّ ٩َّة َهَفا   َِ ِّّ ٓهّك ّبال

َ
آْل

ّفي َیٓعحَ  ی َیُکىَو ُهَى الَّ َبؿًا َظحَّ
َ
ّلَٯ أ ـَ ّه اَل َیُکىُو  اّن ٨ََ٭اَل اَل َو اللَّ ًَّ َظِؿ ّهَى ال

َ
ّحي َلٓیَه ّبَها أ سُّ الَّ

ها  :٠كْ کكؾم هالک ُشَهًی گ٩ث که به اهام با٬ك 1: .٠ََلٓیُکٓن ّبَفّلَٯ َو َیٓؿ٠ُىُکٓن ّاَلٓیه
 :٨كهىؾ .ٌىؾ که چًاو جىِی٧ يمی کًین که هیچ اهك قا با ٩ِحی جىِی٧ هیِاظب ایى 

با آو بك ٌما اظحصاز کًؿ و ٌما قا  ي،يه، به ؼؿا وىگًؿ ایى هكگم يؽىاهؿ ٌؿ جا او ؼىؾ;
 :بؽىايؿ. به آو ٨كا

آيچه  ،اوالً  :کًؿایى قوایث يکات ؾ٬ی٫ و شالبی قا ؾق جؤییؿ آيچه گ٩حین بیاو هی
ايؿ ؼیلی قوٌى ايؿ و یاؾ گك٨حهال اون و اوِا٦ ٬ائن ال اهام ًٌیؿه با٬كاِعاب اهام 

جٕاؾ و  اً ٜاهك  هىائلیگىیی ٬ابل جٙبی٫ بك کىی يؽىاهؿ بىؾ و چه بىا ؾق  >و ِكیط يیىث
ؿؾ اهام با٬ك ذايیاً  >جًا٬ٕی ؾیؿه باًٌؿ آو  ۀآیًؿ که هٍکل و ٌبهایى بك يمی ؾِق

او قا ظىاله به آیًؿه  ذالراً > ؿ جا ال ایى هٍکل ؼاقز ٌىؾٌؽُ قا بپكوًؿ و شىابً قا بؿهً
همیى اون و  قاب١اً  >ٌىؾظل هی ؼىّؾ ٬ائنال و ٌبهه ؾق آیًؿه جىوٗ ی١ًی ایى وئ >ؾهؿهی

ای  ٌىؾ، يُ و بْیًهویًه ي٭ل هی به ًٌىيؿ و ویًههی اوِا٨ی که اآلو ال اهام با٬ك
کًؿ يه به  ها ؾ٠ىت هیقي هكؾم قا به همیىو ایٍاو ؾق لهاو ٜهى ؼىاهؿ بىؾ بكای ٬ائن،

ج٩ّیل ال اون و اوِا٦  هكؾم قا به االهك  ؾق يحیصه ؼىؾ ٬ائن و ِاظب >هرل ه١صمه
 کًؿ.٬ائن با ؼبك هی

ُّ پیاهبك اکكم یجىاو گ٩ث ٠لث اِلی ایًکه ايبیاهی اِالً  و  الهی و ٌؽ
٨كاواو  اي هؾقباق ؾاؾيؿ و ال ٜهىق هًصی و ههؿی ؾق آؼكالمهاو ؼبك هی همچًیى ائمه

ات  گ٩حًؿ،هی وؽى او با همیى و٩اٌق ایى بىؾه که ایٍاو بحىايًؿ ؾق لهاو ب١رث و ٜهىٌق
-ی ههؿی قا بایؿ ال ایى بیايات بهی١ًی هّؿا٪ وا١٬ی و ظ٭ی٭ >و وِایا ؼىؾ قا اذبات کًًؿ
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ا ه١صمات ؼىؾ قا ب گكيه اگك ٬كاق بىؾ ٬ائن و >های گفٌحه اذبات کكؾهايؿه ال ظصثشا
ٌؽّیث و ؼّىِیات ٜهىقي  ؾقباقۀهمه جىٔیط و جبییى  اذبات کًؿ يیالهًؿ ایى

 ٨همًؿ.يبىؾین. ایى يکحه قا ٠ا٬الو ؼىب هی

ُْ و بْیًه ؾقباقۀ کًؿ يیم همیى يکحه ال ٬كآو ای که ظٕكت يىض به آو اظحصاز هیي
آو و٩اقي و به يبىت و ب١رث يىض  ؾقباقۀ ی١ًی آيچه ظٕكت آؾم >بیاو ٌؿه اوث

 وِایا بك هكؾم لهاو ظٕكت يىض پىٌیؿه هايؿه بىؾ: که ایىوِیث کكؾه بىؾ و ایً

ُث ٠َلی ًٓ ٓیُحٓن ّآو ُک
َ
 َقأ

َ
ٓىّم أ

َ
ي َو آجايي  ٬اَل یا ٬ ٍة ّهٓى َقبِّ ًَ َیٓث   َبیِّ ّؿّه ١ُ٨َمِّ ًٓ    َقٓظَمًة ّهٓى ٠ّ

َ
٠ََلٓیُکٓن أ

ٓيُحٓن َلها کاّقُهىَو 
َ
ای ال پكوقؾگاقم ؾاٌحه  ای ٬ىم هى، اگك هى بْیًه;گ٩ث: ٕ  1ُيٓلّمُهُکُمىها َو أ

آیا بال هن ]باٌن، و ال يمؾ ؼىؾي قظمحی به هى ؾاؾه باٌؿ که بك ٌما هؽ٩ی هايؿه اوث 
جىايین ٌما قا به پفیكي ایى بْیًه هصبىق والین، با  ؟ٖ آیا ها هی[کًیؿ قوالث هكا ايکاق هی

 ٔ.ایًکه ٌما کكاهث ؾاقیؿ؟

ای آيايی که چٍن ؾل ؼىیً قا بال کًًؿ و با ٠٭ل ولین و ايّا٦ يٝك کًًؿ ایى آیه بك 
 ها ؾاقؾ.ها و وؽىظك٦

ُْ وهیى ؼؾ_  کاهل بك آو  ٘ىق بهبایؿ آو اون و اوِا٦ ایى اوث که  ّىِیث ي
ا٥ِك اوث بؽىاهؿ  که ياهً هرالً  ٨كؾیگىيه يباٌؿ که  ی١ًی ایى >ٌؽُ جٙبی٫ کًؿ

 ّْ ٠باقت  به >ايؿ که ياهً ٠یىی اوثبٍاقت ٜهىق کىی قا ؾاؾهی که اوحًاؾ کًؿ به ي
بیًین که کًؿ، هیؾیگك په ال آيکه هؿ٠ی ِاؾ٪، اوكاق قوایات و وِایای گفٌحه قا بال هی

                                                      
 .28هىؾ، . 1



 وِیث ؾق والیث ............................................................................................... 140

جٙبی٫ ؾاقؾ و  ،ؾق ه٭ام وا٬ٟ و ؼاقز يیم ؼّىِیات ایٍاو با آيچه ؾق يّىَ بیاو ٌؿه
 هماهًگ اوث.

 _ ُْ ُْ ههنٕایى ؼّىِیث  وىهیى ؼّىِیث ي ایى  ٔاوثجكیى ؼّىِیث ي
ُْ الهی که بكای اذبات هؿ٠ی ِاؾ٪ به اوث که شا   اهکاو اظحصاز هؿ٠ی کفاب به ي

ؼىاهؿ ال ایى ٘كی٫ هؿ٠ی وشىؾ يؿاقؾ. و٬حی ؼؿاويؿ ٬اؾق و ظکین هی ،گفاٌحه ٌؿه
ی بكایً بهِا ّْ جىاو جّىق کكؾ که قاه قا بكای په يمی ،شا بمايؿ ؾ٪ قا جؤییؿ کًؿ و ي

-و اگك ایى اظحمال وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ، کاق بكای ظصث ،٩ِحاو بال بگفاقؾکفابیى و ابلیه

یا به هکحىبات  ؾاقيؿ که به يىض ایماو يیاوقيؿ های الهی وؽث ؼىاهؿ ٌؿ و هكؾم ظ٫
اهمیث باًٌؿ. شاذلی٫ يّكايی ؾق هًاٜكه با اهام  بی هعمؿ ؾقباقۀايصیل و جىقات 

ا گفاقؾ. بال همیى قوي اوح٩اؾه کكؾ جا بحىايؿ قاه ٨كاقی بكای ؼىؾي با٬ی ؾ٬ی٭ًا  ٔق
ا جك پیًای که ٨٭كاجً قا ؾق هًاٜكه  ـکك کكؾین ؼىايؿیؿ و هٍاهؿه کكؾیؿ که اهام ٔق

به ٜهىق و ب١رث ٌؽّی با اون هعمؿ  ال ٘كی٫ ايصیل جىايىث اذبات کًؿ که ٠یىی
ای که گىيه به >بٍاقت ؾاؾه اوث ،ىؾو ؼّىِیات و اوِا٨ی که ظٕكت هعمؿ ؾاقا ب

ا قا ايکاق هی ايصیل قا گىیا  ،کكؾشاذلی٫ يحىايىث هًکك آو ٌىؾ و اگك اوحؿالل اهام ٔق
ای قا که به کًؿ جا بحىايؿ ال ایى ٘كی٫ و٠ؿهلفا ؾق ايحها اٌکالی هٙكض هی. کكؾه بىؾايکاق 

ا ا ؾاؾه بىؾ ٠ملی يکًؿ. او ؾق ابحؿا گ٩حه بىؾ اگك اهام ٔق بحىايؿ ال ٘كی٫  اهام ٔق
آوقؾ و اٌکالی ايصیل يبىت هعمؿ قا اذبات کًؿ هًکكي يؽىاهؿ ٌؿ. اها ؾق ايحها بهايه هی

که ال کصا ه١لىم ایى هعمؿ هماو هعمّؿ هى٠ىؾ ؾق ايصیل  ایى ِىقتبه  >کًؿ هٙكض هی
ا اون  ٨همیؿ و هحىشه ٌؿ که ٌؽّی به باٌؿ؟ ی١ًی شاذلی٫ ال ٘كی٫ ٠لن اهام ٔق

اها ال کصا ه١لىم ایى هماو باٌؿ؟  >هعمؿ و اوِا٦ هفکىق ؾق ايصیل ذبث و ٔبٗ اوث
 یا شای ؾیگكی ٬بالً  گكی باٌؿ که ؾق آیًؿه ؼىاهؿ آهؿهمکى اوث هًٝىقي هعمؿ ؾی

ٜهىق کكؾه باٌؿ. ؼالِه ایًکه ؾق هّؿا٪ ؼاقشی جٍکیک کكؾ و اٌکال قا هحىشه 
 جٙبی٫ّ هّؿا٪ کكؾ:
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ا ; َٔ وَّ الكِّ
َ
ّلَٯ ٠َّلَما أ ـَ ُن آلَصاُلىّت 

ٓ
َٟ آلَصاَذّلی٫ُ َو َقأ ا َوّم ٓىَقاّة َو  ٨ََلمَّ ٠َاّلِن ّبالحَّ

ٓىَقاّة َو اإٓلّ  ُه َو اَل َؾ١ُ٨ُٓه ّاالَّ ّبُصُعىّؾ الحَّ ا َقؾُّ ًَ ًُ َجی ّبَما اَل ُیٓمّک
َ
ٓؿ أ

َ
ّه ٬ ٓيّصیّل ٨ََ٭اال َو اللَّ ٓيّصیّل َو اإٓلّ

ُبى ُه المَّ يَّ
َ
ّة أ عَّ ِّّ َؿَيا ّبال ًٓ ٓق ٠ّ َك ّبّه ُهىَوی َو ٠ّیَىی َشّمی١ًا َو َلّکٓى َلٓن َیَحَ٭كَّ ٍَّ ٓؿ َب

َ
ا  هعمؿّق َو ٬ هَّ

َ
َهَفا ٨َؤ

ُه  هعمؿآوُمُه  يَّ
َ
ىَو أ اکُّ ٌَ ّجّه َو َيٓعُى  ُبىَّ ًُ ٓو ُيّ٭كَّ َلُکٓن ّب

َ
ا أ ًَ ٓو ٤َٓیُكههعمؿ ٨َاَل َیُصىُل َل

َ
و٬حی  .: ُکٓن أ

ا لی٫ و قأنشاذ جك ال هایٍاو ٠الن کحاب به الصالىت هٍاهؿه کكؾيؿ که اهام ٔق
ه ؾاٌحًؿ: ٬ىن به ؼؿاٖ چیمی ٨كهىؾیؿ که قؾ و ؾ٨ٟ آو بكای ها اوث ؼىؾٌاو ، ٠ٔك

اهکاو يؿاقؾ، هگك ایًکه هًکك جىقات و ايصیل و لبىق بٍىین و همايا هىوی و ٠یىی شمی١ًا 
ٝىق هماو هعمؿ ٌما ها به ٘كی٫ ِعیط ذابث يٍؿه که هًبكای . اها يؿا هبه او بٍاقت ؾاؾ

که ٌک  ؾق ظالی ،جىايین به يبىجً ا٬كاق کًین که ِك٨ًا ياهً هعمؿ اوث، ها يمیباٌؿ. ایً
 ؾاقین که آیا او ٕهعمؿ هى٠ىؾ ؾق جىقات و ايصیلٔ هماو هعمؿ ٌماوث؟

٭ی به يٝك اٌکالی که شاذلی٫ يّكايی هٙكض کكؾه اوث ؾق ٜاهك، اٌکال ؼىب و هًٙ
اها شىابی که اهام  >کًًؿهٙكض ظ٫ ؾاقيؿ چًیى اٌکالی ؾق جٙبی٫  ها آوقوؿ و گىیی هی
ا ٌىيؿ که شایی بكای ٌىؾ و هحىشه هیؾهؿ با٠د وکىجٍاو هیهی ها آوبه  ٔق

 ٘كض ایى ٌبهه وشىؾ يؿاقؾ:

ا ; َٔ ٯِّ ٨ََهٓل  ٨ََ٭اَل الكِّ ٍَّ هُ   َب١ََد   آظَحصصحن ّبال ٓبُل   اللَّ
َ
ٓو َب١ُٓؿ ّهٓى   ٬

َ
ا   ُوٓلّؿ آَؾَم   أ ًَ ّاَلی َیٓىّه

ٓي  هعمؿَهَفا َيّبْیًا آوُمُه  ٌَ ٓو َجّصُؿوَيُه ٨ّي 
َ
ّٟ  َ أ ُه ٠ََلی َشّمی ٓيَمَلَها اللَّ

َ
ّحي أ ٍء ّهَى آلُکُحّب الَّ

ٓيّبَیاّء ٤َٓیَك 
َ
ٓظَص هعمؿآْل

َ
ا .:ُمىا ٠َٓى َشَىاّبّه َيا ٨َؤ اظحصاز کكؾیؿٖ  با ٌک;٨كهىؾ:  اهام ٔق

آیا ؼؿاويؿ ٬بل یا ب١ؿ ال ظٕكت آؾم جا اهكول، پیاهبكی قا هب١ىخ کكؾه که ياهً هعمؿ 
٤یك ال پیاهبك ها هعمؿ قا  ،ايبیا يالل کكؾه ۀیک ال کحبی که ؼؿا بك هم باٌؿ؟ٖ یا ؾق هیچ

پیاهبكی با يام هعمؿ ٜهىق  ایؿ که هرالً ب ه٭ؿن ؾیؿهٕی١ًی آیا شایی ؾق کح :ایؿ؟ یا٨حه
ال شىاب  ها آوصا بىؾ که اؾ٠ای ایى قا ؾاٌحه اوث؟ٔ ؾق ایًکكؾه باٌؿ ٤یك ال هعمؿ ها که 

ا  ؾقهايؿيؿ. اهام ٔق
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ا به ٨كهایؿ که و٬حی جا گىيه هی ؾق شىاب اٌکال شاذلی٫ ایى ٠باقت ؾیگك اهام ٔق
 ،اوِا٦ هفکىق ؾق ايصیل يیاهؿه و ظحی اؾ٠ا يکكؾه اوثبه ظال کىی با اون هعمؿ و 

ها ؾوث به ي٭ؿ کىی ٌایىحه يیىث که بگىیین همکى اوث ب١ؿًا بیایؿ چىو به ٬ىل بالاقی
آیؿ و به ٠باقت ؾیگك کىی که بكای اولیى باق هی په وشه ايکاقي چیىث؟ به ،آهؿه اوث

بك ایى  ها آواوِا٦ هکحىب ؾق اون و  يیم کًؿ وًات کحب ه٭ؿن اظحصاز هیيّىَ و بیْ 
و ٌایىحه يیىث که ؾق هّؿا٪  اوثپه ظحمًا او ؼىؾي  ،هؿ٠ی ِاؾ٪ اوث

 >جىاو به هىای اؾ٠ای ٌؽُ ؾیگكی ؾق آیًؿه ایى قا قؾ کًینيمی لیكا >جكؾیؿ کًین و ٌک
وث. چىو هىبى٪ به اؾ٠ا >قؾ ؼىاهؿ ٌؿهن به ٘كی٫ اولی ؾوهی  ،چىو اگك اآلو قؾ ٌىؾ

ا ایًکه اهام شا و ٌک بییک  اً ی١ًی ایى ِك٨ ،٨كهایؿ با ٌک اظحصاز کكؾیهی ٔق
چىو جًها ؾق یک ِىقت  >ؾلیل اوث و هًٙ٭ی يیىث چًیى ٌکی ِىقت گیكؾبی

کىی با ایى اون و اوِا٦  که ٬بالً  اٌؿصا و هًٙ٭ی ببجىايىث  هیشاذلی٫  ۀٌبه و ٌک
٠باقت بهحك  الع٫ و االيّا٦ ٌک بصایی اوث و به ایى ِىقتکه ؾق  >هؿ٠ی ٌؿه باٌؿ

په ال اظحصاز یک هؿ٠ی به یک يُ، ؾیگك وؽى کىايی که په ال او به آو يُ 
بكای کىی ؼىاهؿ بىؾ که  ،و هالک ظ٭ايیث و ِؿ٪ ٬بىل يیىث کًًؿ ٬ابلاظحصاز هی

ُشهًی  ؾق همیى قوایث واب٫ که ال هالک هرالً  >بكای اولیى باق به آو يُ اظحصاز کًؿ
االهك به ایى  ؾهؿ که ؼىؾ ههؿی و ِاظبو٠ؿه هی بیًیؿ که اهام با٬كي٭ل کكؾین هی

جىايؿ بك ایى اون و کًؿ و ایى ی١ًی ٬بل ال او کىی يمیاظحصاز و ٌما قا ؾ٠ىت هی اوِا٦ٓ 
کالم اهام  چىوشًاب ٌهبالیاو  اوِا٦ اظحصاز کًؿ و قاه بكای هؿ٠ی کفاب بىحه اوث.

ا قا ای یمايیىو چًیى ٬ا٠ؿه ه اوثگماو کكؾ ه،ي٩همیؿقا ظحصاز به ٌک ا ؾقباقۀ ٔق
ُْ اوث و  ۀؾق ظالی که اواًل ایى یک ٬ا٠ؿ >ش١ل کكؾيؿ ٠٭لی و هًٙ٭ی ؾق اظحصاز به ي

ا ذايیًا اگك ٬كاق باٌؿ ایى ٬ا٠ؿه به ٌىؾ يىبث ؾاؾه هی يام کىی بؽىقؾ ی٭یًًا به اهام ٔق
 جا یمايیىو.

آو  ۀواوٙ ٠الهحی اوث که ؼؿاويؿ بكای هكؾم ٬كاق ؾاؾه اوث جا بهایى يُ و بْیًات 
په قوا يیىث که ایى ٠الهث با٠د گمكاهی ٌىؾ و  >بحىايًؿ هؿ٠ی ِاؾ٪ قا بًٍاوًؿ
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کحب ه١حبك و ه٭ؿن به  های الهی واگك وِایای ظصث بًابكایىهكؾم قا به بیكاهه ببكؾ. 
کىی با همیى اون و اوِا٦ بیایؿ و  ايؿ وآهؿو کىی با اون و اوِا٦ ؼاَ بٍاقت ؾاؾه

و ايکاق ایٍاو قوا يیىث و ایى هماو قاه  اوثؼىؾي  به ایى يّىَ اظحصاز کًؿ ظحماً 
 اِلی بكای شؿایی و جمییم هؿ٠یاو کفاب ال هؿ٠ی ِاؾ٪ اوث.

کًؿ که هؿ٠ی به ایى يکحه اٌاقه هی العا٬هۀ وىق  هٙكوظۀؾق آیات  ٬كآو کكین يیم
 ؾهؿ.ایى کاق قا به او يمی ۀیى يُ اظحصاز کًؿ و ؼؿاويؿ اشال جىايؿ به اکفاب يمی

ُْ و بْیًهٔ آو يُ و وِیث، هىِى٦ به  ال  بالؾاقيؿه_ قاب١ًا ٕچهاقهیى ؼّىِیث ي
ایى ياٌی ال شهل یا  ایى ِىقتؾق  ،ٌؿه اوث و اگك ؼال٦ آو هع٭٫ ٌىؾگمكاهی هی

ُْ و بْیًه٠ؿم ٬ؿقت ؼؿاويؿ بك ظ٩ٛ يُ اوث و ی٭یًًا ؼؿاويؿ بك ظ٩ ای که بكای ٛ ي
بیًین که پیاهبك ؾق لعٝات ايحهایی هی > بًابكایىوثظبً ٬كاق ؾاؾه اوث ٬اؾق و جىاياِا

شايٍیى و  ؾقباقۀ ـ ؼن ٤ؿیكوا١٬ۀ هايًؿ ـ بىیاقی  هىا٠ٟٔمك هباقک ؼىیً با ایًکه ؾق 
اها اِكاق ؾاقؾ وِیحی بًىیىؿ و آو وِیث قا هىِى٦ به  ،شايٍیًايً وؽى گ٩حه اوث

ال ٨كليؿايً که  هو ائم المئهًیى ٠لیکًؿ. آیا ٤یك ال اهیك بالؾاقيؿه ال گمكاهی هی
ی بكای ههؿی هى٠ىؾ ؾق آؼك ّْ المهاو و  ؾاقای يُ هىح٭ین یکی په ال ؾیگكی هىحًؿ، ي

و آیا ایى وِیّث ٠اِن ال  شا هايؿه اوث؟ به ؾق لهاو ٜهىقي ال ٘ك٦ پیاهبك اکكم
 گمكاهی قبٙی به ایى هاشكا ؾاقؾ؟

ُْ ال وىی ؼؿاويؿ هح١ال ایى اوث که وال ها ال ٜهىق ٌاهؿ بك ایى ٔمايث و ظ٩ٛ ي
به آو  اها کىی ٤یك ال ظٕكت هعمؿ ،های ایٍاو گفٌثهىوی و ٠یىی و بٍاقت

ا همیى ؾلیلاوحؿالل و اظحصاز يکكؾه اوث. به  کًىو آیا جا  ی٫ گ٩ثبه شاذل اهام ٔق
 یبؿايؿ؟ ی١ًی لهاي ها وكا٢ ؾاقیؿ که ؼىؾ قا هّؿا٪ ایى و٩اقيقا کىی ٤یك ال هعمّؿ ها 

 کىی يحىايىحه به ایى وِایا اظحصاز کًؿ. ٘ىاليی ال ب١رث ٠یىی گفٌحه اوث و

ا ۀهًاٜك  ۀاؾاه  :کًن ج٭ؿین هیجؤهل  ؾاٌحى يکات لیبا و ٬ابل ؾلیل قا به اهام ٔق
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جىايین ٬بىل کًین  هايؿيؿ و گ٩حًؿ: ها يمی الصالىتٔ ال شىاب بال ٕشاذلی٫ و قأن ها آو
ظىى و پىكي ٌٕماوث> چىو اگك به او و وِی او و ؾؼحك او و ؾو  هعمؿ، هعمؿکه ایى 

این. اهام ٨كهىؾ: جى ای  ٌؿه  اشباق هىلماو ظىیىٔ ٘ب٫ آيچه گ٩حی ا٬كاق کًین، به
قوؿ و ال چیمی  ها، ٔكقی به جى يمی ۀایماو بیاوق و ال ياظی شاذلی٫ٖ ؾق پًاه ؼؿا و پیاهبكي

کًن که ایى پیاهبك که ؼى٦ يؿاٌحه باي. شاذلی٫ گ٩ث: اکًىو که هكا پًاه ؾاؾی، ا٬كاق هی
ياهً هعمؿ اوث و وِی او که ياهً ٠لی اوث و ؾؼحكي که يام او ٨ا٘مه اوث و ؾو 

یل و لبىق آهؿه اوث. ظٕكت اي که ياهٍاو ظىى و ظىیى اوث ؾق جىقات، ايصيىه
یا  ل و لبىق ؾقوث و ال قوی ٠ؿل اوث٨كهىؾ: آیا آيچه گ٩حی و ا٬كاق کكؾی ال جىقات و ايصی

گىیؿ. ب١ؿ ال  ؾقو٢ و ال قوی لوق؟ گ٩ث: بلکه قاوث و ال قوی ٠ؿل اوث و ؼؿا شم ظ٫ يمی
، ٨كهىؾ: گىي الصالىت ٠ٕالن یهىؾیٔ کكؾه ایًکه اهام ال شاذلی٫ ا٬كاق گك٨ث، قو به قأن

الصالىت گ٩ث: بؽىاو، ؼؿا جى قا و  ؾ قا. قأنوالصالىتٖ ّو٩ك ٨الو ال لبىق ؾاو  کى ای قأن
ؿ. اهام ٌكوٞ کكؾ و ّو٩ك اول ال لبىق قا ؼىايؿ جا ایًکه به يام گكؾايَ  کپؿق و هاؾقت قا هباق 

آیا الصالىتٖ جى قا به ؼؿاٖ  قویؿ. ٨كهىؾ: ای قأن  ، ٠لی، ٨ا٘مه و ظىًیىهعمؿ
الصالىت گ٩ث:  ؾهن. قأن ؾ يیىث؟ و به جى يیم هرل شاذلی٫ پًاه هیوها ؾق لبىق ؾاو  ایى

ی که ا ايهها ؾق لبىق آهؿه اوث. ظٕكت ٨كهىؾ: جى قا به ظ٫ّ ؾه يٍ آقی، ٠یى هٙالب و يام
ؾهن آیا ایى پًس جى، ؾق  ؼؿاويؿ بك هىوی بى ٠مكاو ؾق جىقات يالل کكؾه اوث ٬ىن هی

ايؿ؟ گ٩ث: آقی، و کىی که هًکك آو ٌىؾ به ؼؿا و  و ٨ٕل جىِی٧ يٍؿهجىقات به ٠ؿل 
اوث. اهام قو به او کكؾ و ٨كهىؾ: ٨الو و٩ك ال جىقات قا بیاوق و ٌكوٞ  ٌؿهپیاهبكايً کا٨ك 

ب کكؾ. و٬حی ىايؿو و ٨ّاظث و بال٤ث ظٕكت، ج١صالصالىت ال ؼ کكؾ به ؼىايؿو. قأن
ها اظماؾ و ٨ٙین ؾؼحك  صالىت گ٩ث: آقی، ایىال قویؿ، قأن هعمؿاهام به يام ه٭ؿن 

، ٠لی، ٨ا٘مه، هعمؿٌىؾ:  او، و ایلیا و ٌْبك و ٌبیك هىحًؿ که ه١ًای آو به ٠كبی هی
الصالىت گ٩ث: به ؼؿا  ظىى و ظىیى. اهام آو شمء ال جىقات قا جا آؼك ؼىايؿ. وپه قأن

ام، يبىؾ  ىؾ پیؿا کكؾهؾاؾو قیاوحی که بك جمام یه ال ؾوث ٖ اگك ؼى٦ّ هعمؿای پىك ، ٬ىن
کكؾم. و ٬ىن به  آوقؾم و ؾوحىقات ٌما قا ا٘ا٠ث هی ٔ ایماو هیهعمؿبه اظماؾ ٕ
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کىی قا يؿیؿم بهحك ال  کًىو  ؾ يالل کكؾ، جاوؼؿایی که جىقات قا بك هىوی و لبىق قا بك ؾاو 
٩ىیك و به بهحكیى بیاو و ٨ّاظث و بال٤ث، آو قا ج جىقات و ايصیل و لبىق قا بؽىايؿ ٌما
 کًؿ.

ا با ٠لمای هىیعی و یهىؾی ي٭ل کكؾین هكبىٖ بىؾه  آيچه ال هًاٜكه اهام ٔق
او و بكای پاوػ به اوث به هًاٜكه ای که ایٍاو ؾق بّكه ب١ؿ ال ٌهاؾت پؿق بمقگىاٌق

ا ؾیگكی  ۀهًاٜك  ب١ٕی ٌبهات هًکكیى والیث ایٍاو ايصام ؾاؾه بىؾيؿ. اها اهام ٔق
ٌاو ؾق هكو و ؾق هصلىی که هؤهىو جٍکیل ؾاؾه بىؾ ايصام يیم ب١ؿها ؾق لهاو والیح١هؿی

٠لمای یهىؾ  ها آوال شمله  >که بىیاقی ال هحکلمیى و اهل ٠لن و يٝك ظٕىق ؾاٌحًؿ ؾاؾيؿ
بكای کىايی که ؼىاهاو قاه ًٌاؼث و  پیٍیىبىؾيؿ. ایى هًاٜكه يیم هرل هًاٜكه  او يّاق 

مًؿی اوث ،الهی هىحًؿ یبیاه١ك٨ی اي ؾلیل  . بهبىیاق شفاب و ظاوی يکات اقٌل
اها به ٨٭كاجی ال آو  >کالم آو قا ـکك يکكؾم ۀشهث ٠ؿم ا٘ال بىؾو ایى هًاٜكه و به ٘ىاليی

ُْ و بْیًه ٠كْ کكؾم: ؾقباقۀباٌؿ يىبث به آيچه  ای ؾوباقهکًن جا جؤییؿ اٌاقه هی  ي

اَل آلَصاّذّلی٫ُ هَ ;
َ
ّة ٠ّیَىی ا َجُ٭ىُل ٬ َيا  ٨ّي ُيُبىَّ

َ
ا ٞ أ َٔ اَل الكِّ

َ
ٓیئًا ٬ ٌَ ُهَما  ًٓ ّکُك ّه ًٓ َو ّکَحاّبّه َهٓل ُج

ةّ  ُبىَّ ًُ ىَو َو َکا٨ِّك ّب كَّ ّبّه آلَعَىاّقیُّ
َ
٬
َ
َحُه َو أ هَّ

ُ
َك ّبّه أ ٍَّ ّة ٠ّیَىی َو ّکَحاّبّه َو َها َب ُبىَّ ًُ ُکلِّ ٠ّیًىی َلٓن ُیّ٭كَّ  ُهّ٭كٌّ ّب

ّة  ُبىَّ ًُ َحه عمؿهّب هَّ
ُ
ٓك ّبّه أ ٍِّ ا 1.: َ َو ّبّکَحاّبّه َو َلٓن ُیَب  ؾقباقۀگ٩ث  شاذلی٫ به اهام ٔق

کًی؟ اهام یی؟ آیا ال ایى ؾو، چیمی قا ايکاق هیگىیپی٥مبكی ٠یىی و کحابً چه ه
ا ٨كهىؾ هى ا٬كاق ؾاقم به پی٥مبكی ٠یىی و کحابً و آيچه اهحً قا به آو بٍاقت  ٔق

 ی که به پی٥مبكی هعمؿیايؿ و کا٨كم به پی٥مبكی ٠یىا آو ا٬كاق کكؾه ؾاؾه و ظىاقیىو به
 اوث.  و به کحابً ا٬كاق يکكؾه و اهحً قا به او بٍاقت يؿاؾه

                                                      
 .420جىظیؿ ِؿو٪، َ. 1
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ا جىاو يحیصه گك٨ث که بٍاقت و وِیث به ٜهىق و يبىت هی ال ایى کالم اهام ٔق
كيه وشهی بكای جک٩یك به ایى گو  ه اوث>اللم و ٔكوقی بىؾ بك ٠یىی هعمؿ

 يبىؾ. وشه ٔكوقت بٍاقت و وِیث به هعمؿ ـکكؾيمیوِیث اگك به هعمؿ ـ ٠یىی 
ؾق هًگام ٜهىقي بایؿ بكای اذبات اؾ٠ای ؼىیً ال  ایى اوث که ظٕكت هعمؿ

 ٌاهؿ و گىاه بیاوقؾ. ايصیل و کالم ٠یىی

ا  ٨كهىؾيؿ: همچًیى ؾق اؾاهه، اهام ٔق

آیا ايصیل به ایى هٙلب اٌاقه کكؾه اوث که یىظًا گ٩ث:  ،ؾهنیپه جى قا ٬ىن ه
په هى  وث>هىیط هكا ؼبك ؾاؾ به ؾیى هعمؿ ٠كبی و هكا به او بٍاقت ؾاؾ که ب١ؿ ال او

ظىاقیىو قا به او بٍاقت ؾاؾم و ایٍاو به آو ظٕكت ایماو آوقؾيؿ؟ شاذلی٫ گ٩ث یىظًا ایى 
اها بیاو يکكؾه که  ،ي بٍاقت ؾاؾها ییث و وِب قا ـکك کكؾه و به پی٥مبكی هكؾی و به اهل

 قا بكای ها يام يبكؾه جا ها ایٍاو قا بًٍاوین. ها آوو  ؼىاهؿ بىؾایى ؾق چه لهاو 

 ،ًٌاوین ً قا يمیبیح اهلگىیؿ ها هعمؿ و ایًکه شاذلی٫ ؾق ه٭ابل بٍاقت ٠یىی هی
به ج٩ّیل هحىشه شمئیات  ها آواٌاقه و جؤییؿی اوث بكای آيچه ٬باًل ـکك کكؾین که 

 هگك با ٜهىق ؼىؾ هؿ٠ی و بیايات ایٍاو. ،يبىؾيؿ

ّك اآلَٓیاّت  ُذنَّ آلَح٩ََث ; ٍٓ ٓلَٯ ّبآل١َ
َ
ٓوؤ

َ
ّبٓل ٠ََليَّ أ

ٓ
٬
َ
ّن آلَصاُلىّت ٨ََ٭اَل َیا َیُهىّؾيُّ أ

ٓ
ّاَلی َقأ

ٓيّمَلٓث ٠ََلی ُهىَوی ٓبّى ٠ّٓمَكاَو 
ُ
ّحي أ ىٓ  الَّ  َهٓل َجّصُؿ ٨ّي الحَّ

َ
ا  هعمؿَقاّة َهٓکُحىبًا َيَبؤ ـَ ّحّه ّا هَّ

ُ
َو أ

بَّ ّشْؿًا ّشْؿًا َجٓىّبیعًا َشّؿیؿًا ٨ّي آلکَ  ُعىَو الكَّ ُٞ َقاّکّب آلَب١ّیّك ُیَىبِّ ٓجَبا
َ
ّؼیَكُة أ

َ
ُة آْل هَّ

ُ
اّئّه َشاَءّت آْل ًَ

ى ّآوَكاّئیَل ّاَلٓیّهٓن َو ّاَلی َهّلّکّهٓن  ًُ َحّ٭ُمىَو آلُصُؿّؾ ٨َٓلُی٩ّٓك٢ٓ َب ًٓ ٓیّؿیّهٓن ُوُیى٨ًا َی
َ
ُلىُبُهٓن ٨َّبوَّ ّبؤ

ُ
َمّئىَّ ٬ ٓٙ ّلَح

ُن آلَصاُلىّت يَ 
ٓ
اَل َقأ

َ
ٓىَقاّة َهٓکُحىِب ٬ ّْ َهَکَفا ُهَى ٨ّي الحَّ ٓق

َ
اّق آْل َٙ ٓ

٬
َ
َهّن آلَکا٨َّكّة ٨ّي أ

ُ
١َٓن ّبَها ّهَى آْل

اَل ّلٓلَصاّذّلی٫ّ یَ 
َ
ّصُؿُه َکَفّلَٯ ُذنَّ ٬ ًَ ا َل ٠ّٓك٨ُُه َظٓك٨ًا َظٓك٨ًا ّايَّ

َ
اَل أ

َ
١َٓیا ٬ ٌَ َكاّييُّ َکٓی٧َ ٠ّٓلُمَٯ ّبّکَحاّب  ّٓ ا َي

ا  َٔ اَل الكِّ
َ
٬  ىَقَة َقاّکّب آلّعَماّق اَلّبىًا ُِ ٓیُث 

َ
ي َقأ ٓىّم ّايِّ

َ
 َج١ّٓك٨َاّو َهَفا ّهٓى َکاَلّهّه َیا ٬

َ
َلُهَما أ
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ٓیُث َقاّکَب آلَب١ّیكّ 
َ
ىّق َو َقأ ًُّ ا  َشاَلّبیَب ال َٔ اَل الكِّ

َ
١َٓیا ٬ ٌَ ّلَٯ  ـَ اَل 

َ
ٓؿ ٬

َ
ٓىّء آلَ٭َمّك ٨ََ٭اال ٬ َٔ ٓىُإُه ّهٓرُل  َٔ

ي ٓىَل ٠ّیَىی ّايِّ
َ
ٓيّصیّل ٬ َكاّييُّ َهٓل َج١ّٓك٦ُ ٨ّي اإٓلّ ّٓ ا   ٞ َیا َي َٙ ّلی

ٓ
ُکٓن َو آل٩َاّق٬ ي َو َقبِّ اّهِب ّاَلی َقبِّ ـَ

َهُؿ ّلي ّبآلَع٫ِّ َکَم  ٍٓ ّفي َی ٓي َشاٍء ُهَى الَّ ٌَ ُك َلُکٓن ُکلَّ  ّفي ُی٩َىِّ ّهٓؿُت َلُه َو ُهَى الَّ ٌَ ّفي  ا  ٍء َو ُهَى الَّ
ا ٨ّي  ٓیئًا ّهمَّ ٌَ َکٓكَت  ـَ ّفي َیٓکّىُك ٠َُمىَؾ آلُک٩ّٓك ٨ََ٭اَل آلَصاّذّلی٫ُ َها  َهّن َو ُهَى الَّ

ُ
اّئَط آْل َٕ ُیٓبّؿي ٨َ

وَو ّبّه ٨ََ٭ا ٓيّصیّل ّاالَّ َو َيٓعُى ُهّ٭كُّ اَل َي١َٓن...اإٓلّ
َ
ٓيّصیّل َذاّبحًا َیا َشاّذّلی٫ُ ٬  َجّصُؿ َهَفا ٨ّي اإٓلّ

َ
 .: َل أ

ا ای یهىؾی  :و گ٩ثقو کكؾ  ،قئیه یهىؾیاو ،الصالىت ومث قأن به وپه اهام ٔق
آیا  >ی که بك هىوی بى ٠مكاو يالل ٌؿا ايهؾهن به ؾه يٍبه هى جىشه کى، جى قا ٬ىن هی

یابی به ایى ِىقت که آهؿه ٌؿه هی جىقات، هکحىب و ذبثو اهحً قا ؾق  ؼبك هعمؿ
که پیرواو کطی هطتًد که بر غتر ضىار اضت،  اه اوِت پایايی بیاید همزهايی که اه;اوث: 

های تازه؛ باید که  تطبیحی تازه و يى در کًیطه ؛کًًدصىرت جدی تطبیح هی پروردگار را به
زیرا در  ؛های ایػاو آرام گیرد اه بريد تا دلپً ها آوو به پادغاه  ها آوبًی اضرائیل به 

های کافر که در اطراف  آو از اهت ۀواضط های ایػاو غمػیرهایی اضت که به دضت
؟ به ایى ِىقت ؾق جىقات هکحىب اوث آیا ایى هٙلب: گیريديد ايتقام هیا زهیى
ای  :٨كهىؾیابین. ب١ؿ ال آو به شاذلی٫  یچًیى ه آقی ها آو قا ایى :الصالىت گ٩ث قأن

ًٌاون.  ظك٦ هی به چگىيه اوث؟ گ٩ث آو قا ظك٦ کحاب ١ٌیايّكايی، ؾايً جى به 
درضتی که هى  ای قىم به;ًٌاویؿ که  ظٕكت به هك ؾو ٨كهىؾ: آیا ایى قا ال کالم ١ٌیا هی

ظ ا ی، و غترضىار را دیدم که روغًضىار را دیدم که پىغیده به رداهای يىر بىدصىرت االغ
ا:ه بىدچىو روغًی ها  :قو به شاذلی٫ ٨كهىؾ ؟ گ٩حًؿ ١ٌیا ایى قا گ٩حه اوث. اهام ٔق

ضىی  درضتی که هى به به;ًٌاوی که ٨كهىؾ:  آیا ؾق ايصیل کالم ٠یىی قا هی ،ای يّكايی
و  آید( هیپیاهبر اکرم ضریايیفارقلیطا )يام روم، و  پروردگار غما و پروردگار خىیع هی

هى از برایع گىاهی چًاو که  ؛دهدیحق گىاهی ه ضت که از برای هى بها او هماو
ضت که ا کًد و او هماویچیسی را از برای غما تفطیر و بیاو هکه هر  ضت آوام و او داده
 :.غکًد ضت که ضتىو کفر را هیا يماید و او هماو یها را آغکار ه های اهت ییرضىا
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هگك آيکه ها به آو ا٬كاق  ،ؼبكی قا ـکك يکكؾی ال آيچه ؾق ايصیل اوث :شاذلی٫ گ٩ث
  آقی. :یابی؟ گ٩ثیای شاذلی٫ آیا ایى قا ؾق ايصیل ذابث ه :کًین. ظٕكت ٨كهىؾ هی

ا و  پكوؿ که چگىيه ؾ٠ىت هعمؿهی ؾق اؾاهه، ٠الن یهىؾی ال اهام ٔق
 کًی: يبىجً قا اذبات هی

َة ; ٓیَى ُجٓرّبُث ُيُبىَّ
َ
ُن آلَصاُلىّت ّهٓى أ

ٓ
ا هعمؿ٨ََ٭اَل َقأ َٔ اَل الكِّ

َ
٬  ّجّه ُبىَّ ًُ ّهَؿ ّب ٌَ

  ُهىَوی
ٓقْ

َ
ّه ٠َمَّ َو َشلَّ ٨ّي آْل الصالىت  نأق .: ٓبُى ٠ّٓمَكاَو َو ٠ّیَىی آبُى َهٓكَیَن َو َؾاُوُؾ َؼّلی٩َُة اللَّ

ایقا ال کصا ذابث ه پی٥مبكی هعمؿ :گ٩ث هىوی بى ٠مكاو و  :٨كهىؾ کًی؟ اهام ٔق
، به يبىجً گىاهی اوثؾق لهیى شل  و ؼؿای ٠مۀ لی٩ؾ که ؼو٠یىی بى هكین و ؾاو 

 ايؿ. ؾاؾه

ا با  گىیؿ يبىت هعمؿؾق ه٭ابل ٠الن یهىؾی يمی شالب اوث که اهام ٔق
 یکًؿ که ايبیاچًیى ه١ك٨ی هی بلکه اذبات يبىت پیاهبك قا ایى >ٌىؾه١صمه اذبات هی

ایى ؾق ظالی اوث که ايؿ. شا گفاٌحه بكای او به ؾاؾه و يّىِیگفٌحه به او بٍاقت 
ؾايًؿ و چًیى ايحٝاق ؾاٌحًؿ که قا ؾق ه١صماجً هی یهىؾیاو اذبات يبىت هىوی

ا >يیم با ه١صمه اذبات و ه١ك٨ی ٌىؾ هعمؿ اذبات يبىت پیاهبك قا ؾق  اها اهام ٔق
ه١ًای ايکاق ه١صمات ظٕكت  ؾايؿ. البحه ایى بههايؿه ال ؼل٩ای واب٫ هیشايّىَ به

باقها ؾق بعد ه١صمات پیاهبكاو و شایگاه آو ؾق جؤییؿ يبىت ایٍاو يیىث و  هعمؿ
 اؼباق اظمؿالعىىکه اهكوله يیم ال ویؿ  هماو ٘ىق بیاو ٌؿه اوث> کالم یمايیىو

اٌؿه اوثبیاو لیاؾی ال ه١صمات و کكاهات ایٍاو   . په ایى کالم اهام ٔق
ِؿ٪ اؾ٠ای یک هؿ٠ی یک هالک اِلی بكای پاوػ به ایى وئال که ؾلیل  ٠ًىاو بهـ 

بایؿ ٌاهؿ یا ٌؿ، ؼال٨ث الهی  ی هؿ٠یکى ی١ًی هك >گىٌماو باٌؿ ۀآویمبایؿ  ـ چیىث
ا ٬بلی ؾق بّكه يیم به ایى قاه ۀ ؾق هًاٜك  ٌاهؿايی ال ؼل٩ای واب٫ اقائه ؾهؿ و اهام ٔق

هماو قوي قا و قوي بكای اذبات ِؿ٪ اؾ٠ای یک هؿ٠ی اٌاقه کكؾه بىؾ و ایًصا ؾوباقه 
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بكؼال٦ شًاب ٌهبالیاو که ايحٝاق ؾاقؾ ؼل٩ای الهی ظ٭ايیحٍاو قا با ه١صمه  .بكؾ کاق هی به
 ٖپىًؿيؿهی٨کكايً  وی و هنهن ه١صماجی که آو ،اذبات کًًؿ

ا واب٫ قا  یایى يُ و ٌهاؾت ايبیا اها ؼىب اوث ؾ٬ث کًین و ببیًین که اهام ٔق
گىین ال ایى شهث که کىی گماو يکًؿ یایى قا ه. کًؿچگىيه بكای ٠الن یهىؾی اذبات هی

و٬حی ِعبث ال يُ و وِیث هىوی و ٠یىی و ايبیای گفٌحه هٙكض اوث همیٍه 
هراًل بگىیؿ ؾق وال  ای کاهاًل هٍؽُ و ِكیط ـگىيه ؼىاهؿ بىؾ که ؾق ؼٗ و ٩ِعه ایى

٨الو، ٌؽّی با اون ٨الو ظحی هراًل به هماو اون ٠كبی و اون ِكیط پؿق و هاؾق و 
ـ با بیايی کاهاًل وأط و ٌیىا و بؿوو  اي و ؾیگك ؼّىِیات والگی جىلؿي و چًؿهعل 

ٌىؾ  بىؾو يُ با٠د هی گىيه ِكاظث و ٨اي او٬ات ایى بلکه گاهی ٌبهه بیاو ٌىؾ>
ایى يّىَ  ٬ؿق به چًؿگاهی ؼىؾ قا ٌبیه آو کًًؿ و آو ال هؿ٠یاو کفاب و هًا٫٨ هك

کاقي به وؽكه قوؿ  هیو٬حی يىبث هؿ٠ی ظ٭ی٭ی بؿیى جكجیب لىخ ٌىؾ و که  کًًؿاوحًاؾ 
هایی کًؿ و بكای ایى هعا٨ٝث قاهاي هعا٨ٝث هیٌىؾ. ؼؿاويؿ ال يُ و بْیًه هیگك٨حه 

ِكیط و قهمآلىؾ به الهی با وؽًايی ٤یك  یايبیا او٬ات كؼیال شمله ایًکه ؾق ب >وشىؾ ؾاقؾ
 پكؾاليؿ:آو هی

ا :الصالىت به ظٕكت گ٩ث نقأ  ٬ىل هىوی بى ٠مكاو قا ذابث کى. اهام ٔق
اوكائیل قا وِیث يمىؾ و به ایٍاو  ؾايی هىوی بى ٠مكاو، بًییآیا ه ،ای یهىؾی :٨كهىؾ

کًید و از او   پص او را تصدیق ؛زود باغد که غما را پیغمبری از برادراو غما بیاید;٨كهىؾ 
ًٌاوی؟ یك ال ٨كليؿاو اوما٠یل هیاوكائیل بكاؾقايی قا ٤ ؟ آیا ال بكای بًی:اطاعت کًید

 که بیى آو قا البحه اگك ؼىیٍاويؿی اوكائیل ٕی١٭ىب يبیٔ قا با اوما٠یل بًٍاوی و يىبحی
ایى ال ٬ىل هىوی اوث و  :الصالىت گ٩ث نقأبؿايی.  بك٬كاق اوث ؾو ال ٘ك٦ ابكاهین

ایيم قؾها  آیا ٌما قا ال بكاؾقاو اوكائیل، پی٥مبكی ٕی١ًی کىی  :٨كهىؾ کًین. اهام ٔق
الصالىت گ٩ث: يه. اهام  نقأ آهؿه اوث؟ که هؿ٠ی يبىت اوثٔ ٤یك ال هعمؿ
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ا لیکى ؾووث   و >٨كهىؾ: آیا ایى هٙلب ؾق يمؾ ٌما پفیك٨حه يیىث؟ گ٩ث آقی ٔق
ا یه کًی یا ايکاق هآیا ایى ق  :٨كهىؾ ؾاقم ایى قا ال جىقات بكاین جّعیط کًی. اهام ٔق

يىر از کىه طىر ضیًا آهد و از کىه ضاعیر برای هردم روغى غد ;گىیؿ یکه جىقات به ٌما ه
ًٌاون اها  یایى وؽًاو قا ه :گ٩ث الصالىت نقأ ؟:و از کىه فاراو بر ها آغکار گردید

اؼیكج٩ىیك و جىٔیط آو قا  ٬ىل او که  ؾهن. هى بكای جى جىٔیط هی :٨كهىؾ . اهام ٔق
ج١الی اوث که بك باالی کىه ٘ىق  و کهماو وظی ؼؿای جباق : آهد از جايب طىر ضیًا يىر;

: از کىه ضاعیر برای هردم روغى غد;ویًا آو قا بك هىوی ٨كوؾ آوقؾ و اها ٬ىل او که 
وىی ٠یىی بى هكین وظی ٨كهىؾ و او بك باالی  شل به و هماو کىهی اوث که ؼؿای ٠م

های هکه  آو کىهی اوث ال کىه: ىه فاراو بر ها آغکار گردیداز ک;و اها ٬ىل او که  >آو بىؾ
 که جى و اِعابث ال او هماو ٘ىق و ١ٌیای يبیقول قاه اوث.  ککه هیاو آو و هکه ی

؛ دو ضىاری را دیدم که زهیى برای ایػاو روغى غد;که کًیؿ، گ٩حه اوحؾق جىقات ي٭ل هی
وىاق کیىث و ٌحكوىاق ، په اال٢:غتریکی از آو دو ضىار بر االغ ضىار بىد و دیگری بر 

په هكا  >ًٌاون وىاق و ٌحكوىاقٔ قا يمی هى ایٍاو ٕاال٢ :الصالىت گ٩ث کیىث؟ قان
گاه کى. ظٕكت ٨كهىؾ: اها اال٢ هعمؿ. آیا ایى قا ال جىقات  ،٠یىی اوث و ٌحكوىاق ،وىاقآ

ایایى قا ايکاق يم ،کًی؟ گ٩ث: يهیايکاق ه آیا ظی٭ى٪  :٨كهىؾ کًن. ب١ؿ ال آو اهام ٔق
 :ًٌاون. ظٕكت ٨كهىؾ هى به او ٠اق٨ن و او قا هی .آقی :ًٌاوی؟ گ٩ث قا هی يبی

خدا بیاو را از کىه فاراو آورد و ;ليؿ که ي ظك٦ هیا هؾقباق گ٩حه و کحاب ٌما  ظی٭ى٪
چًاو که در  ،بريدیاز تطبیح احمد و اهتع پر غد و لػکرظ در دریا حمله ه ها اوآضم

و : آورد المقدش ها را کتاب تازه هی بريد و بعد از خرابی و ویرايی بیت یبیاباو حمله ه
 ًٌاوی و به ایى ایماو ؾاقی؟ آیا ایى قا هی  ه٭ّىؾي ال ایى کحاب، ٬كآو اوث.

ایظی٭ى٪ ایى قا گ٩حه و ها ٬ىل او قا ايکاق يم :الصالىت گ٩ث نقأ  کًین. اهام ٔق
بار خدایا هبعىث کى ;ؼىايی که یؾق لبىقي گ٩حه و جى آو قا ه وؾو ظٕكت ؾا :٨كهىؾ

ال ًٌاوی که ب١ؿ  هی٤یك ال هعمؿ په آیا جى پی٥مبكی قا :. ضًت را بعد از فترت ۀبرپاکًًد
ؾ اوث و ها ایى قا وایى کالم ؾاو  :الصالىت گ٩ث نقأ ؟٨حكت، وًث قا بك پا کكؾه باٌؿ
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ظٕكت ٠یىی بىؾ و  ،ؾ ال ایى کلماتوهًٝىق ؾاو اها  >کًین ًٌاوین و ايکاقي يمی هی
ا ؾقوحی که ٠یىی با  به ٨ٖكهىؾ: اٌحباه کكؾی قولگاق او هماو ٨حكت اوث. اهام ٔق

وىی ؼىؾ بلًؿ کكؾ و   جا آيکه ؼؿا او قا به >وًث هؽال٩ث يکكؾ و با وًث جىقات هىا٫٨ بىؾ
آید و او فارقلیطا بعد از او هیرود و يیکىکار هی پطر زو;ؾق ايصیل يىٌحه ٌؿه اوث که 

ضازد و یگردايد و تکالیف غاقه را آضاو هیه کضت که بارهای گراو را ضبا هماو
دهد چًاو که هى یکًد و از برای هى گىاهی هیچیسی را از برای غما تفطیر و بیاو ههر 

 .:آورد یویل هأام و او غما را ت ها آورده ام و هى برای غما هثال از برایع گىاهی داده
آقی  :الصالىت گ٩ث ؟ قانایماو ؾاقیکه ؾق ايصیل اوث آیا به ایى يىٌحه  :ظٕكت ٨كهىؾ
 . ... کًنیایى قا ايکاق يم

َّ  ٌىؾ يحیصه گك٨ث که اوالً قاظحی هی ال ایى ٨٭كات به هايؿه ال جىقات و لبىق شابه يّى
جا شایی که قئیه و هكشٟ ٠لمای هىیعی و  >و ايصیل، ج٩ىیكي بك همگاو وأط يیىث

ؾايًؿ و چه بىا  کًًؿ ٨٭كاجی ؾق کحب ه٭ؿن اوث که ج٩ىیكي قا يمییهىؾی ا٠حكا٦ هی
ُّ ؼلی٩ ۀ٠هؿ ج٩ىیك ایى کلمات و ایى يّىَ به ذايیاً  >بكؾاٌث ٤لٗ ؾاٌحه باًٌؿ  ۀٌؽ

گكيه قاه بكای  و >البحه اگك ه٧ًّ باًٌؿ >ی که ٬ابل قؾ يیىث٘ىق  به >٫ و ِاؾ٪ اوثالظّ 
هك هًا٨٭ی همیٍه وشىؾ ؾاقؾ و کىی که بؽىاهؿ لیك باق والیث ظصث ؼؿا يكوؾ به ۀ ٌبه

اای چًگ هیهك ٌبهه و ؾویىه  ليؿ. همچًیى بىیاق وأط اوث که اهام ٔق
آوقؾ و با هماو ِعبحی ال ه١صمه به هیاو يمی چگىيه بكای اذبات يبىت هعمؿ

اصیل کاق قا یکىكه هیهای جىقات و اييّىَ و بٍاقت  کًؿ. ایى هًاٜكات اهام ٔق
ها هىلماياو هؽّىًِا ٠لمای ظىله که بیاهىلین قاه ه١ك٨ی و  ۀؾقوی اوث بكای هم

وكا٢ ٠لما و ظىلویاو هن   بهو اگك آلًٌاؼث هؿ٠ی ِاؾ٪ چیىث؟ ؾق ظالی که همیى ا
په ؾیگك چه  >کًًؿبال وؽى ال ا٠صال هی ايیم همچىو ٠لمای یهىؾ و يّاق  ها آوبكویؿ 

 ٖؾقؼىاوث ه١صمه يکًًؿ هعمؿ ايحٝاقی ال هكؾم ٠اؾی ؾاقیؿ که ال یمايی آل
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جىاو يحیصه گك٨ث که چكا ؾق بیى جماهی هىٔى٠ات هؽحل٩ی که ال همیى شا يیم هی
ايؿ، قوایات ههؿویث و آيچه هكبىٖ به وؽى گ٩حه ها آوال  پیاهبك اکكم و ائمه هؿی 

به  >جك اوثجك و گًگٜهىق و ٬یام ایٍاو اوث ال همه پیچیؿهههؿی هى٠ىؾ و چگىيگی 
که که ٠مك ؼىیً قا ِك٦ قوایات ههؿویث جىاو گ٩ث ظحی آوی٭یى هی ٌکلی که به

هؿلی ت ياجىاو اوث و ظحی ٬اؾق يیىث وئاال کكؾه اوث يیم ال پاوػ به بىیاقی ال 
قوایات ۀ مٟ با همش ٜهىق هًصی هى٠ىؾ اقائه ؾهؿ که ٬ابل ۀهٍؽُ و شاه١ی ال يعى

جىاو ؾق همیى يکحه ؾايىث که هحىيی پیچیؿه و باٌؿ. ٠لث اِلی ایى پیچیؿگی قا هی
ً یبكای ؼى٨ّل آو بحىايؿ ؾلیل و ظصحی  و وؽث وشىؾ ؾاقؾ جا ؼىؾ ههؿی هى٠ىؾ با ظل

ؾق ٬بال پیچیؿگی ایى اهك، پاوؽی به هالک  بیًین که اهام با٬كهی بًابكایى >اقائه کًؿ
 کًؿ:واگفاق هی ؾهؿ و ج٩ىیك آو قا به ؼىؾ ٬ائنيمیشهًی 

ّبي َش٩َ١ٍٓك ;
َ
ٓلُث ّْل

ُ
اَل: ٬

َ
يِّ ٬ ًّ ٧ُ  ٠َٓى َهاّلٍٯ آلُصَه ّّ ا َي اّظَب   ّايَّ ٩َّة   َِ ِّّ ٓهّك ّبال

َ
َهَفا آْل

َبؿًا َظ 
َ
ّلَٯ أ ـَ ّه اَل َیُکىُو  اّن ٨ََ٭اَل اَل َو اللَّ ًَّ َظِؿ ّهَى ال

َ
ّحي َلٓیَه ّبَها أ ّفي َیٓعَحسُّ الَّ ی َیُکىَو ُهَى الَّ حَّ

ها  :کكؾم٠كْ  هالک شهًی گ٩ث که به اهام با٬ك 1.: ٠ََلٓیُکٓن ّبَفّلَٯ َو َیٓؿ٠ُىُکٓن ّاَلٓیه
 :٨كهىؾ .ٌىؾ که چًاو جىِی٧ يمی کًین که هیچ ِاظب ایى اهك قا با ٩ِحی جىِی٧ هی

با آو بك ٌما اظحصاز کًؿ و ٌما قا  ي،يه، به ؼؿا وىگًؿ ایى هكگم يؽىاهؿ ٌؿ جا او ؼىؾ;
 :بؽىايؿ. به آو ٨كا

 ؟ٍاسطِ ٗا هستق٘ن اهام هْذٕ هْذٕ اٍل، فزسًذ تا
ٌیػ ٘ىوی، ٨كليؿ  ي٭لٌىؾ که ههؿی اول ٘ب٫ يىیىًؿه ؾق اؾاهه واقؾ ایى بعد هی

اوث. او ؾق اذبات ایى ظك٨ً وؽًاو بىیاق وؽی٩ی  اهام لهاو ۀواوٙهىح٭ین و بی
 ق٨ث.گاه ال او ايحٝاق يمی ؿ که ٘كض و بیاو ایى وؽًاو هیچکًهٙكض هی
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 او يىٌحه اوث:

آیؿ و هىقؾی ؼال٦ وشىؾ يؿاٌحه، آيچه ؾق وًث الهی با جىشه به آیات و قوایات به ؾوث هی;
اوث. ؾق هیچ هىقؾی يؿاقین که ایى ؼال٨ث به  ا٠ٙای اهاهث به ٨كليؿاو بؿوو واوٙه ائمه 

 ايؿ:يىه یا ؾیگك ٨كليؿاو با واوٙه ا٠ٙا گكؾؾ. ایى ههن قا ؾق قوایات چًیى جفکك ؾاؾه

َْ َلٓى  ٓق
َ
َبا َظٓمَمَة ّاوَّ آْل

َ
اَل: َیا أ

َ
اَل ٬

َ
ّبي َش٩َ١ٍٓك ٞ ٬

َ
ّبیّه ٠َٓى أ

َ
ّبي َظٓمَمَة ٠َٓى أ

َ
 َجٓؽُلَى ٠َّى آلُعَىٓیّى ٓبّى أ

ىا َو َلٓى ُیٓؽّكَز  ُّ ٓؿ َيَ٭
َ
اَل ٬

َ
ىا ٬ ُّ ٓؿ َلاُؾوا َو ّآو َيَ٭

َ
اَل ٬

َ
اُن ٬ ًَّ ا ٠َاّلِن ّآو َلاَؾ ال ًَّ ّلَٯ ّاالَّ َو ٨ّیَها ّه ـَ ُه  اللَّ

ی َیَكی ٨ّي ُوٓلّؿّه َهٓى  با٬ك ابىظممه ال اهام ٔ> ...228، 1َالؿیى، ز ٕکمال  ٠ّٓلَمه  ّهٓرَلهُ   َی١َٓلُن   آل١َاّلَن َظحَّ
 ؾق لهیى پیىوحه ٠اّلمی ال ها وشىؾ ؾاقؾ که اگك هكؾم  ،کًؿ که ٨كهىؾ: ای اباظممهقوایث هی

چیمی بی٩مایًؿ بگىیؿ ا٨موؾيؿ و اگك جعكی٧ کًًؿ و کن يمایًؿ بگىیؿ کاوحًؿ و ؼؿاويؿ آو ٠اّلن قا 
 .ال ؾيیا يبكؾ جا آيکه ؾق ٨كليؿايً کىی قا ببیًؿ که هايًؿ او بؿايؿ

کًؿ که ماقي ٌیػ ٘ىوی يیم به جب١یث ال ایى وًث الهی ؾق جماهی هىاقؾ اٌاقه هیؾق ایى گ
، ابى المباٌك و :ابى;قوؿ و هكاؾ ال واوٙه او به اهاهث هیؾق لهاو و٨ات اهام ٬بلی، ٨كليؿ بی

که وًث الهی چًیى اوث و جؽل٧ ؾق وًث ه١ًا يؿاقؾ و واوٙه اوث. لفا با جىشه به ایى٨كليؿ بی
ؾهؿ، اهکاو يؿاقؾ هكاؾ ال ٨كليؿ اهام ههؿی های هحى يیم همیى يکحه قا جفکك هی٠باقت ویا٪ و
 .٨كليؿی باواوٙه یا هماو يىه ایٍاو ٬كاق گیكؾ: 

بؿاو اٌاقه ٌؿه  ن که وًث الهی هماو اوث که ؾق آیات هؽحل٧کًهی اٌاقهؾق ابحؿا 
 ث:کًؿ که وًث الهی ٬ابل ج٥ییك و جبؿیل يیىاوث و جؤکیؿ هی

 ّه َة اللَّ ًَّ حي  ُو ّه َجٓبؿیالً   الَّ ّة اللَّ ًَّ ٓبُل َو َلٓى َجّصَؿ ّلُى
َ
ٓؿ َؼَلٓث ّهٓى ٬

َ
٬ 1 ًٕث الهی اوث ایى و

 .ٔ ث الهی ج٥ییك و جبؿیلی يؽىاهی یا٨ثحه يیم بىؾه اوث و هكگم بكای وًکه ؾق گفٌ

 کًن:اکًىو ٠ْك هی
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که اللم و ٔكوقی اوث اهاهث و  هیا٨حاواًل، شًاب ٌهبالیاو ال کصا به ایى يکحه ؾوث 
گىيه بىؾه  ایى ك٦ ایًکه ؾق ٤الب ائمهِّ   واوٙه بكوؿ؟ٖ آیا بهؼال٨ث ظحمًا به ٨كليّؿ بی

قا ال هن بؿیى ِىقت که آو جىاو يحیصه گك٨ث که ایى یک اهك ٔكوقی اوث؟ آواوث هی
ؼىاهؿ و ٭ل هیبىؾّو اهكی ؼىؾي ؾلیل هىحبىؾو و وًث ٖ ٔكوقیهای الهی بؿايؿوًث

 بىؾو اهكی قا يحیصه گك٨ث. جىاو وًثچًؿ يمىيه يمی ۀِك٨ًا با هٍاهؿ

ج٥ییك کكؾه اوث و اهاهث به  اهام ظىى ؾقباقۀذايیًا ایى چگىيه وًحی اوث که 
٠الهث ایى يیىث که ؾق پیٍگاه پكوقؾگاق  اهك،٨كليؿي يكویؿه اوث؟ آیا جؽل٧ ؾق ایى 

همکى اوث ؼال٨ث و وِایث ال پؿقی به ٨كليؿ هىح٭یمً يكوؿ؟ اِاًل چه ٔكوقت 
هىح٭ین بكوؿ؟ ؾق ليؿگی  ال پؿق به ٨كليؿ الهی ؼال٨ث٠٭لی و ي٭لی وشىؾ ؾاقؾ که ظحمًا 

ین يكویؿه ؼال٨ث و وِایث به ٨كليؿ هىح٭ ،كات چًیى اج٩ا٪ ا٨حاؾهک الهی که به یايبیا
ُّ پیاهبك اکكم ٠مى و ؾاهاؾي هًح٭ل کكؾه و  يیم وِایحً قا به پىك اوث و ظحی ٌؽ

٨كليؿ  ٘البٔكوقت و وًحی ؾق يمؾ ؼؿاويؿ هح١ال وشىؾ يؿاٌحه اوث که ٠لی بى ابی
 باٌؿ: قوىل ؼؿا

ّه ; ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
َٟ ٓبّى ُيىٍو َو  ٠َٓى أ ٌَ ی ُهىَوی ٞ ّاَلی ُیى َِ ٓو

َ
اَل: أ

َ
ُٟ ٓبُى ُيىٍو ٬ ٌَ ی ُیى َِ ٓو

َ
أ

َه َج١َاَلی َلُه آلّؽَیَكُة َیٓؽَحا َّ ّاَلی َوَلّؿّه َو اَل ّاَلی َوَلّؿ ُهىَوی ّاوَّ اللَّ ُق َهٓى ّاَلی َوَلّؿ َهاُقوَو َو َلٓن ُیى
ُٟ ّبآلَمّىیّط  ٌَ َك ُهىَوی َو ُیى ٍَّ اُء َو َب ٍَ ٓى َی اُء ّهمَّ ٍَ هُ  َی ٓو َب١ََد اللَّ

َ
ا أ ٠َمَّ َو َشلَّ آلَمّىیَط  ٨ََلمَّ

  ٓظَمُؿ ّهٓى ُوٓلّؿ ّآوَما٠ّیَل
َ
ّجي ّهٓى َب١ّٓؿي َيّبيٌّ آوُمُه أ

ٓ
ُه َوٓى٦َ َیؤ اَل آلَمّىیُط َلُهٓن ّايَّ

َ
٬
:.1 ٪اهام ِاؾ  :هىوی;٨كهىؾ  به یىٌٟ بى يىو وِیث کكؾ و یىٌٟ بى

هىوی بى ٠مكاو وِیث يىو يیم به پىك هاقوو وِیث کكؾ و او به پىك ؼىؾي و پىك 
کًؿ. که قا که بؽىاهؿ ايحؽاب هیالی اؼحیاق ایى اهك قا ؾاقؾ و هك ؼؿاويؿ ج١ لیكا >يکكؾ
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بٍاقت ؾاؾيؿ. په لهايی که ؼؿاويؿ هىیط قا  همچًیى هىوی و یىٌٟ به هىیط 
ال هب١ىخ کكؾ، هىیط به هكؾم گ٩ث ٕبٍاقت ؾاؾ و وِیث کكؾٔ په ال هى پیاهبكی 

 :ؼىاهؿ آهؿ که ياهً اظمؿ اوث. ٨كليؿاو اوما٠یل

پكوین ظال اگك اؾ٠ای شًاب ٌهبالیاو هًعّك ؾق اهاهث ؾوالؾه اهام اوث ال او هی 
گىيه  اواًل چكا و با چه ؾلیلی ایى اهك قا ؾق ایى هصمى٠ه هًعّك کكؾه اوث؟ ذايیًا اگك ایى

ّث  ،ؾهؿاوث چكا ایى اهك قا به ههؿییى يىبث هی ًْ  ؾقباقۀاو جًها  اؾ٠ایی ؾق ظالی که و
 ؾوالؾه اهام هٙكض اوث؟

به آو ٌاهؿ آوقؾه يیم اِاًل ؾاللحی  ي٭ل ال ابىظممه ال اهام با٬ك قوایحی که به ذالراً 
واوٙه يیىث و جًها ٨كليؿاو بی: ُولؿ> ٨كليؿاو; ۀهًٝىق ال کلم لیكا >بك هؿ٠ای وی يؿاقؾ

ها ا٘ال٪ ؾق لباو قوایات به ٨كليؿاو باواوٙه و يىه يیمو٨ىق ؾق لباو ٠كبی و  ایى کلمه به
٬ؿق لیاؾ اوث که ظحی  ٬ائن و ههؿی آو به پیاهبك کالما٘ال٪ ایى کلمه ؾق  ٌىؾ.هی

: قشل هى ُولؿی; ٠ًىاو بهو پیاهبك ؾق قوایات هح١ؿؾی ال ههؿی  يیالی به ي٭ل آو يیىث
 ۀواوٙی يیم بایؿ ال ٨كليؿاو بیکًؿ که ههؿ یاؾ کكؾه اوث. آیا شًاب ٌهبالیاو گماو هی

 باٌؿ؟ پیاهبك

 ؾقباقۀ: ابى;قاب١ًا چگىيه شًاب ٌهبالیاو به ؼىؾ اشاله ؾاؾه اوث بگىیؿ هًٝىق ال 
 ٠ًىاو بهؾیگك ائمه، ؾق قوایث وِیث،  ؾقباقۀچىو  ،المباٌك اوث ههؿی اول، ابى

اول ی١ًی اهام  ۀؾق ؾو ٨٭ك : ابى; ۀٖ ایى ؾق ظالی اوث کلمالمباٌك اوح٩اؾه ٌؿه اوث؟ ابى
 ،ِكاظث ٨كهىؾ ای ٠لی ه١ًای ٨كليؿ باواوٙه اوث و پیاهبك به به ظىى و اهام ظىیى 

اگك هى٬ٟ و٨ات ظىى ٌؿ ایى اهك قا به  يیماهك قا به ٨كليؿم ظىى واگفاق کى و  لهاو و٨اجث
ٓم ; :٨كليؿم ظىیى واگفاق کًؿ َكٓجَٯ آلَى٨َاُة ٨ََىلِّ َٕ ا َظ ـَ ىّل ٨َّب ُِ َي آلَعَىّى آلَبكِّ آلَى ًّ ا   َها ّاَلی آب ـَ ٨َّب

ّکيِّ آلَمٓ٭ُحىّل  ّهیّؿ المَّ ٍَّ َي آلُعَىٓیّى ال ًّ ٓمَها ّاَلی آب َكٓجُه آلَى٨َاُة ٨َٓلُیَىلِّ َٕ به يٝكم شًاب  .:َظ
بگیكین لؾه اوث. ظحی اگك ٨كْ  ؼىابیا ؼىؾ قا به اوث  ؼىابیا باقه  ایى ٌهبالیاو ؾق

که بگىیین هىشهی اوث  آیا ایى ؾلیل بىؾه اوث،واوٙه ٨كليؿ بی بهائمه  ۀهم ؾقوِیث 
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٨كليؿ  ؾق ـ يیم ظحماً که ی٭یًًا ؾاقای ٌكایٗ ؼاِی ؼىاهؿ بىؾـ  اهام ههؿی ؼّىَ ؾق
هایی که یک بیًین ٌؽّی با جمام ویژگیکه هی؟ هؽّىًِا لهايیؼىاهؿ بىؾهىح٭ین 

اها ٨كليؿ ، ِیّث ٠اِن ال گمكاهی اوحًاؾ کكؾهو به وهؿ٠ی ِاؾ٪ بایؿ ؾاٌحه باٌؿ آهؿه 
چىو هعحمل اوث  ،وث بگىیین جى هّؿا٪ ههؿی اول يیىحیآیا قوا >باواوٙه اوث

 واوٙه باٌؿ؟ٖهًٝىق پیاهبك ٨كليؿ بی

 کًؿ ویؿ ذابث به ؼیال ؼىؾي ایى وؽًاو ایًکه وی بال بكای ایًکه ۀجك ال هموؽی٧
 اظمؿالعىى ۀيبىؾو ٘ای٩ به ویؿ ،يیىث هؿیال ٨كليؿاو اهام ه اظمؿالعىى

ؾق  >ايؿکًؿ و ایًکه ب١ٕی ال ا٬ىام ایٍاو ال اؾ٠ای وِایث ایٍاو بكائث شىحهاوحًاؾ هی
ايؿ که شؿ چهاقم ایٍاو هٍؽُ ايؿ و گ٩حهظالی که یمايیىو به ایى ٌبهه باقها پاوػ ؾاؾه

يه ایًکه شموی  ،ايؿ کكؾه کًاق ایى ٘ای٩ه و ٬بیله ليؿگی هی يیىث و اشؿاؾ ایٍاو ِك٨ًا ؾق
 باًٌؿ.بىؾه ال ایى ٬بیله 

٨كليؿ اوما٠یل ٨كليؿ ِالط ٨كليؿ ظىیى ٨كليؿ ولماو اوث.  اظمؿالعىىویؿ 
ؾايىحه يمی اظمؿالعىىپؿق ولماو ياه١لىم بىؾه و کىی ال ؼايىاؾه و ٬بیله ویؿ 

الًىب  ایٍاو ه٭ٙىٞ بًابكایى >ٌىؾه کصا هحّل هیٌاو ب١ؿ ال ولماو بٍاو و ٌصكهيىل
٬كاق  که ایٍاو جعث جكبیث اهام لهاو جا لهايی >اوث و اِلٍاو ياه١لىم بىؾه اوث

 ٌىؾ که پؿق ولماو، ؼىؾ اهام ههؿیآهىلؾ و هحىشه هیگیكؾ و ال آو ظٕكت هیهی
 ٠ًىاو بهی١ًی اگك ههؿی اول  >ههؿی اول هٙكض ٌىؾ ؾقباقۀ. همیى يکحه يیم بایؿ اوث

ومث  بؽىاهؿ ٬بل ال ٜهىق پؿقي به پؿقي اهام لهاوۀ ٬ائن اول و وِی و ٨كوحاؾ
هكؾم يبایؿ  ياگمیكپه  ،ٜهىق پؿقي قا ٨كاهن کًؿ ۀبی١ث بگیكؾ و لهیً ها آوهكؾم بیایؿ و ال 

هاو ٤یبث چىو ؾق ل >جا ٬بل ال اؾ٠ا و ٜهىق ههؿی اول ال يىل و يىبً هٙلٟ بىؾه باًٌؿ
ایٍاو و لهاو الؾواز و ج١ؿاؾ همىكاو و ٨كليؿاو  ۀکىی ال ایٍاو و ؼايىاؾ اهام لهاو

بگىیین ههؿی اول ال ؾوالؾه ههؿی ٬بل ال ٜهىق که يؿاقؾ  ییپه ه١ًا >ایٍاو هٙلٟ يیىث
 که او ٨كليؿ اهام لهاو ًؿؾاياها هكؾم ال ٬بل هی ،آیؿومث هكؾم هی به اهام لهاو
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الًىب بىؾو  گكؾؾ. لفا ؾق قوایحی به ایى ه٭ٙىٞ و يىبً به آو ظٕكت بك هیاوث و يىل 
 ههؿی اول اٌاقه ٌؿه اوث:

اَل ٠لی ;
َ
٬ ّبَها َو َذَبَحث ٓٙ ُ

اَهٓث ٠ََلی ٬
َ
ا ٬ ـَ َعُى ٨َّب ٓٙ ٠ََلی َوا٬َّها َب١ََد   اَل ُبؿَّ ّهٓى َقًظی َج

ُلهُ  ِٓ َ
ی٩ًا َؼاّهاًل أ ًّ ُه ٠ََلٓیَها ٠َٓبؿًا ٠َ َعاُب   اللَّ ِٓ َ

١ُىُقُهٓن أ ٌُ ّىیَلُة  َّٙ َعاُبُه ال ِٓ َ
ُك َه١َُه أ ّٓ ًَّ َیُکىُو ال

َباّل  ِٓ   الىِّ َ
ی به بياگمیك بایؿ آویا;:٨كهىؾيؿ اهام ٠لی 1.:َعاُب َقاَیاٍت ُوىؾٍ ُوىِؾ ّذَیاُبُهٓن أ

ؼؿاويؿ  ،اي اوحىاق گكؾیؿ پا ٌؿ و بك پایهگكؾي ؾق آیؿ و ُؼكؾ کًؿ و چىو بك هعىقي بك 
يىبً ياه١لىم اوث. پیكولی با اووث،  و کًؿ که اِلای وؽث و شؿی قا هب١ىخ هی بًؿه

ها ق ٌٕایؿ اٌاقه به ٌی١یاو ؾاقؾ که بك ؼال٦ وهابیؾا یاقايً ؾاقای هىهای بلًؿ و وبیل
هایٍاو ؾق  شاهه کًًؿٔ و ویاهليًؿ و هىهایٍاو قا آيچًاو کىجاه يمیوبیل ؼىؾ قا ال جه يمی

 :های ویاه هىحًؿ. ِاظباو پكچن و بك

ویؿ  ،اظمؿالعىىوث که کىی بگىیؿ ای بی اوان و بی ه١ًاایى ٌبهه ؾق يحیصه،
 >ؿی وشىؾ يؿاٌحه و يؿاقؾکكؾه اوث ویی که ؾق آو ليؿگی هیایا ؾق ٬ىم و ٬بیله يبىؾه
په ظحمًا ال يىل یکی ؾیگك ال  ،ؿ بىؾو ایٍاو ؾق يمؾ هكؾم ه١لىم بىؾاگك وی چىو
ٌاو بكای هكؾم ياههواؾاجی که ٌصكهلیكا  >بىؾهی ٤یك ال اهام لهاو ائمه

ؾق يحیصه اگك کىی ٨كليؿ اهام > ؿيیىحً هٍؽُ اوث ال ٨كليؿاو اهام لهاو
 .يیىثؿ ه١كو٦ باٌؿ ی٭یًًا ؾق بیى هكؾم به وی لهاو

 تزرسٖ رٍاٗتِ تفس٘ز ع٘اضٖ
ؿؾيىیىًؿه ؾق اؾاهه با ـکك ظؿیری ال ج٩ىیك ٠یاٌی  اوث جا ال ایى ٘كی٫ بحىايؿ بك  ؾِق

 گمكاهی ؼؿٌه واقؾ کًؿ: بىؾو وِیث ال٠اِن
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یبای١ىيه بیى الكکى و ـ  الرالذمائة و ب١ٕة ٠ٍك...ذن یؽكز هى هکة هى و هى ه١ه ;
و قایحه و والظه و ولیكه ه١ه، ٨یًاؾي المًاؾي بمکة باومه و   الله  ه١ه ٠هؿ يبيالم٭ام، و 

٨لن ظحی یىم١ه أهل اْلْق کلهن اومه اون يبي، ها أٌکل ٠لیکن  ـأهكه هى الىماء
المکیة هى ولؿ العىیى، ٨بو و قایحه و والظه و ال٩ًه    الله  یٍکل ٠لیکن ٠هؿ يبي

أٌکل ٠لیکن هفا ٨ال یٍکل ٠لیکن الّىت هى الىماء باومه و أهكه و ایاٮ و ٌفاـ هى 
آل هعمؿ، ٨بو آلل هعمؿ و ٠لي قایة و ل٥یكهن قایات، ٨المم اْلْق و ال جحبٟ هًهن قشال 

وپه او ; 1:. و قایحه و والظه...  الله  ه١ه ٠هؿ يبيظحی جكی قشال هى ولؿ العىیى،  ـأبؿا
بیى قکى و ه٭ام با او بی١ث کكؾيؿ، ال هکه ؼكوز  وو همكاهايً که ویّؿ و ايؿی هىحًؿ 

 ًؾق ظالی که وِیث و پكچن و والض قوىل ؼؿا با اووث و ولیكي يیم همكاه ،کًًؿهی
اهل لهیى  ۀؾهؿ جا ایًکه هماوث. په هًاؾی ال آوماو به يام او و اهك او يؿا هی

بكای ٌما هٍکل  [ؾق قاه ًٌاؼث او] ون پیاهبكی اوث. هك آيچهًٌىيؿ. اومً ا هی
وِیث و پكچن و والض قوىل ؼؿا بك ٌما هٍکل يٍىؾ و ي٩ه لکیه ال ٨كليؿاو ، ٌىؾ

به اون و اهك او بك ٌما هٍکل  اگك ایى بك ٌما هٍکل ٌىؾ، ِؿای آومايیظىیى. 
  هعمؿ که آل  هعمؿ کاقاؤ ال آل ٨ٕكیب ؾاقم ال ٌفاـ ٌما قا بكظفق هیيؽىاهؿ بىؾ. 

ها. په ؾق لهیى ذابث باي و  پكچن ؾیگكاو که  ظالی ؾق ،یک پكچن ؾاقيؿ [جًها]  و ٠لی
قا ببیًی که همكاه او ٠هؿ  یک ال آياو پیكوی يکى جا هكؾی ال ٨كليؿاو ظىیى ال هیچ

 :... و پكچن و والظً اوث. پیاهبك ؼؿا 

٨بو أٌکل ٠لیکن هفا ٨ال یٍکل ٠لیکن الّىت هى ; ۀ٨٭ك ؼىاهؿ ال يىیىًؿه هی
بكؾاٌث کًؿ که همکى اوث وِیث هىقؾ ؼؿٌه و اٌکال  گىيه ایى: الىماء باومه و أهكه

و اگك یمايیىو چًیى  کكؾ٠اِن ال گمكاهی جل٭ی  ٠ًىاو بهقا  آوجىاو په يمی ،٬كاق بگیكؾ
 ٖا٘الٞ يیىثچیمی شم ٨كیب ا٨كاؾ بی اؾ٠ایی ؾاقيؿ،
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بىؾو وِیث ال گمكاهی يؿاقؾ> یى ؾق ظالی اوث که ایى قوایث هیچ هًا٨اجی با ٠اِنا
هًا٨اجی يؿاقؾ با ایًکه  ،ٌىؾایًکه قوایث وِیث ؾق ًٌاؼث ههؿی با٠د گمكاهی يمی

ايؿ ال جؤییؿات ؾیگكی همچىو ِؿای آومايی ای که گمكاه يٍؿهبكای ا٘میًاو ٬لب ٠ؿه
٩اؾه ٌىؾ. ؾق ایى قوایث ي٩كهىؾه اوث که همکى اوث که هماو قإیا و هکا٩ٌه اوث اوح

 >ؾیگكی شمٟ ٌىؾ های يٍايهای قا گمكاه کًؿ و ظحمًا بایؿ کًاق ٠ؿه وِیث قوىل ؼؿا
ؼال٦ بكؾاٌث شًاب ٌهبالیاو ِعبث ال ایى اوث که وِیث قوىل ك ِكاظث و ب بلکه به

ك٦ هیؼؿا اٌکاالت و جكؾیؿات قا  اگك ایى وِیث ؾق کىايی  گىیؿوالؾ. ؾق اؾاهه هیب٘ك
ؾیگكی که همكاه ٬ائن های  يٍايهجىايؿ به کاهل يٍؿه باٌؿ ؾق اؾاهه هی ۀبا٠د ق٨ٟ ٌبه

ٌىؾ. ایى ظك٦ ؾ٬ی٭ًا لؾه هی ویيام  بهکه هايًؿ يؿای آومايی  >وشىؾ ؾاقؾ چًگ بميؿ
باقها بك آو  اظمؿالعىىگىیًؿ و ویؿ ايؿ و هیهماو چیمی اوث که یمايیىو گ٩حه

ُْ هىح٭ین ؼؿاويؿ جؤ  ال ٘كی٫ قإیا به  ـ که ج٩ىیك يؿای آومايی اوثـ کیؿ کكؾه اوث که ي
ی اوث که ال ؼل٩ای ؾوث هكؾم هی ّْ ُْ و ٌهاؾت الهی همكاه و ٬كیى با ي قوؿ و ایى ي
ی اوث که بكای  . ؾق يحیصه وِیث قوىل ؼؿاؾهؿواب٫ اقائه هی ّْ هماو ي

اگك به هك ؾلیلی يحىايىث ؼىؾي قا با ایى  کًؿ وی ٠ا٬ل و ه٧ًّ ک٩ایث هیها اوايى
ؾیگكی همچىو ٠لن و پكچن و يؿای آومايی  های يٍايهجىايؿ ال هی ،وِیث قأی کًؿ

 کمک بگیكؾ.

َّ  الً ؼىقؾ> او ههن به چٍن هی ۀؾق ایى قوایث چًؿ يکح هىشىؾ ؾق  و٬حی ٨همیؿین يّى
ایى  ياگمیكپه  ،های واب٫ هماو ؾلیل اِلی اذبات هؿ٠ی ِاؾ٪ اوثکالم ظصث

ُْ و بْیً ٌؿه اوثوِیحی که ؾق ایى قوایث به آو اٌاقه  ؾیگك ٠باقت  به >٬ائن باٌؿ ۀبایؿ ي
که اٌاقه به ٠لن و پكچن ٬ائن ؾاقؾ، وِیث و ٠هؿ  ایًکه ؾق کًاق والض و پكچن پیاهبك

ىث که ههایی ٌىؾ و ؾق آو وِیث، ویژگی٬ائن هٙكض هی ۀيُ و بْیً ٠ًىاو به پیاهبك
ُْ هلکىجی و قإیای ِاؾ٬ه  ؾقباقۀ یمايیىوکه  هماو ٘ىقذايیًا  >يُ ٬باًل گ٩حین قباقۀؾ ي

ُْ هکحىب هی ايؿؾاؾهاقائه جىٔیعات ٨كاوايی  آیؿ و هكؾم ؾق که ایى قإیا به کمک ي
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 ٌىؾهیبیًًؿ، ؾق ایى قوایث يیم به ایى قإیا اٌاقه ظ٭ايیث هؿ٠ی ِاؾ٪ قإیای هحىاجك هی
يؿای  ایى ِىقتؾق  ،یث و يُ ٬ائن بال ؾچاق ٌبهه و ظیكت باٌؿکه اگك کىی با وِ

 کًؿ. ق٨ٟقا  ٌبههبیًًؿ بایؿ آومايی و قإیاهای هحىاجكی که هكؾم هی

اوث  جا چه ظؿایى يکات قا کًاق هن بگفاق و ببیى که اهمیث وِیث پیاهبك  ۀظال، هم
اوح٩اؾه و ٌهاؾت ٬كاق هىقؾ  جک ائمه و جک هًیىالمئاذبات اهیك  الو ایى وِیث 

٬ائن و لهاو ٜهىقي. ال ٘ك٨ی پیاهبك ایى وِیث ؼىیً قا هىِى٦ به  ؾقباقۀگك٨حه جا هی
کًؿ. و ال ٘ك٨ی هیچ هحى وِیحی ال پیاهبك ؾق جمام کحب ٌی١ه و ال گمكاهی هی بالؾاقيؿه

هگك همیى هحى هىشىؾ ؾق کحاب ٤یبث ٌیػ ٘ىوی. ال ایى شهث  ،ٌىؾوًی یا٨ث يمی
اهبك قا ايکاق يکًین و ؿ که جًها يُ هىشىؾ ال وِیث پیکًایى ٬كائى به ها کمک هی جمام

ی با قوایات ها يؿاقؾ يٝك اوث که يهؿایى هماو يُ هبؿايین  بلکه با اِىّل  ،جًها ج١أق
هرال وِیث پیاهبك هىِى٦ بىؾه  >ؼىايی ؾاقؾ هن ٌؿه ال ؾاوحاو وِیث پیاهبك ًٌاؼحه

ای به شايٍیًاو اهام په ظحمًا اٌاقه >ٌىؾث با٠د يصات و هؿایث هیبه ایًکه جا قول ٬یاه
اهكوله ها با اظحصاز و اوحًاؾ ویؿ  ایى ِىقتؾق  ؾوالؾهن ؼىاهؿ ؾاٌث.

که هْح٧ّ ٌؿه اوث به این  هىاشه ٌؿهبه جًها هحى وِیث پیاهبك  اظمؿالعىى
ىمایی ؾق ج١ییى ٬ائن ؾق ٠ّك ٜهىق ؾاقؾ. گمكاهی و ی٭یًًا ایى هحى، ي٭ً ببالؾاقيؿگی ال 

ؾوث  بالیچۀظال آیا قواوث بگىیین هحًی که ٬كاق بىؾ اْهث قا ال گمكاهی يصات ؾهؿ اهكول 
یک هؿ٠ی کفاب ٌؿه اوث؟ آیا قواوث بگىیین هحًی که ٬كاق بىؾ ههؿی با آو همكاه ٌىؾ 

 وث؟ؾوث هؿ٠ی کفاب ٌؿه ا بالیچۀو ؼىؾي قا با آو ه١ك٨ی کًؿ اهكوله 

 سخي پاٗاًٖ ًَٗسٌذُ
ؾهؿ وی ؾق یؤىض يٍاو ه کًؿ که بهيىیىًؿه ؾو يکحه قا ؾق ايحهای کحابً بیاو هی

ومث وِیث پیاهبك و  ليؿ جا جیكهای بیٍحكی قا بهچیمی چًگ هیايحهای کلماجً به هك 
که  قايؿ بك لباو هیاول ظك٦ ٠صیبی  ۀؾ٠ىت هباقک یمايی پكت کكؾه باٌؿ. او ؾق يکح

ُْ جىوٗ هؿ٠ی ِاؾ٪ قا ي٩همیؿه اوث و  ۀؾهؿ وؽى یمايیىو ؾق باب اقائ يٍاو هی ي
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کًؿ جا ؾق آؼكالمهاو به ها کمک هی ایًکه چگىيه وِیّث ٠اِن ال گمكاهی پیاهبك
هؿ٠ی ظ٫ قا جٍؽیُ ؾهین و چكا ؾق قوایث ج٩ىیك ٠یاٌی وه باق جکكاق ٌؿه که همكاه 

 ٌىؾ.چًیى ٠هؿی ال قوىل ؼؿا ًٌاؼحه هی٬ائن، وِیث پیاهبك اوث و او با 

 ،٠٭لی ِىقت گیكؾ ۀٌؿگىیؿ چىو وِیث بایؿ به اهك يیک و ه١كو٦ و ًٌاؼحهاو هی
 اظمؿالعىىکًؿ و ال آيصا که گى وِیث يمی وىاؾ و ؾقو٢په ی٭یًًا پیاهبك به ٌؽّی بی

و  یوىاؾبیٖ البحه او بكای اذبات په هّؿا٪ ههؿی اول ؾق وِیث يیىث ،گىيه اوث ایى
ؾهؿ  ، هؽا٘بیى و هع٭٭یى قا به کحب ؾیگكی اقشاٞ هیاظمؿالعىىویؿ  ییگى ؾقو٢
ی ؾاقؾ  اظمؿالعىىل٠ن ؼىؾي جىايىحه ؾق آو کحب اذبات کًؿ  که به یا وؽًاو هح١أق

. البحه یمايیىو پاوػ جىهمات وی ؾق کحب ؾیگك قا باقها کًؿایًکه قوایات قا ج٭ٙیٟ هی
ايؿ. همچًیى، اؾايی ایٍاو يىبث به هىائل قا بك همگاو جبییى کكؾهايؿ و شهل و يؾاؾه

ايىاو ٠الن و باوىاؾی اوث بك بىیاقی ال هؽال٩یى هن  اظمؿالعىىایًکه ویؿ 
 هؽ٩ی يمايؿه اوث.

ُْ و وِیث   ؾق يٝك ؾاٌحه باٌؿ که ایى يُ و بایؿ اها شًاب ٌهبالیاو ؾق باب اقائه ي
 کًؿ و لهايی کههّؿا٪ ظ٭ی٭ی ظصث الهی قاهًمایی هی ومث وِیث اوث که ها قا به

ّٟ ٠اِن به ایى يُ، گاه کكؾ، بایؿ  جب ؾیگك  او همايًؿ بابىؾيً ها قا ال هؿ٠ی ظ٭ی٭ی آ
کًین  گماو، يه ایًکه به ایى يکحه جىشه يؿاٌحه باٌین و کًینهای الهی ق٨حاق ظصث

اجی قا به ظصث ؼؿا يىبث جىايین ها هیها و شهلؼىؾهاو با ٠٭لی هىبى٪ به بؿ٠ث ج١أق
های په ظصث ،وثگى و ؾقو٢ وىاؾل٠ن هى ایى ٌؽُ ياؾاو و بی ؾهین و ب١ؿ بگىیین به

و ها  وىاؾی ها و بییاؾهاو يكوؾ که همیى ياؾايی ٖکًًؿگفٌحه به او وِیث يمی
ُْ و  ؾاؾيؿالهی يیم يىبث هی یقا به ايبیاها ؾقو٤گىبىؾو و ال ایى ٘كی٫ جىشهی به ي

 کكؾيؿ:ٌؿه يمی بْیًاّت اقائه
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 ٓىّهّه ها َيكاَٮ
َ
فیَى َک٩َُكوا ّهٓى ٬  الَّ

ُ َ
كًا ّهٓرَلًا َو ها َيكاَٮ   ٨َ٭اَل آلَمأل ٍَ فیَى ُهٓن   ّاالَّ َب َب١ََٯ ّاالَّ الَّ اجَّ

ّي َو ها َيكی
ٓ
أ ُلًا باّؾَي الكَّ ـّ قا

َ
بیَى   أ ـّ ُکٓن کا ًُّ ُٝ ٍل َبٓل َي ٕٓ اٌكا٦ کا٨ك ٕ  1َلُکٓن ٠ََلٓیًا ّهٓى ٨َ

بیًینٖ و کىايی قا  ها جى قا شم بٍكی همچىو ؼىؾهاو يمی;گ٩حًؿ:  [ؾق پاوػ او]٬ىهً 
کًین> و بكای ٌما  لىض، هٍاهؿه يمی ايؿ، شم گكوهی اقاـل واؾه که ال جى پیكوی کكؾه

 .ٔ کًین گى جّىق هی بیًین> بلکه ٌما قا ؾقو٢ ٨ٕیلحی يىبث به ؼىؾ يمی

کًؿ که همیى ليؿ و بیاو هیای ال ٠لما چًگ هیم ٠ؿهبه کال هصؿؾاً ؾق ايحها 
آو ٠لما ایى ظؿید قا ٌاـ  بك ظؿید وِیث گك٨حه اوث با٠د ٌؿهاٌکاالت هح١ؿؾی که 

ه٩ّاًل بیاو و  ،که پیكاهىو آو ٌؿه اوثقا و ياؾق بًاهًؿ. ها چىو ٬باًل يٝك ٠لما و بعری 
کًن که اواًل آيچه کحه قا کىجاه ٠كْ هیاها ؾو ي کًین> ال جکكاق آو پكهیم هیبكقوی کكؾین 

ای قوایات ههؿییى قا ٌاـ بؿايًؿ اِل ج١اْق ٜاهكی اوث که با قوایات با٠د ٌؿ جا ٠ؿه
ل٠ن  يه آيچه ال اٌکاالجی که شًاب ٌهبالیاو به ،قش١ث یا ؾولث ايحهایی ٬ائن بك٬كاق اوث

ای ال ٠لما ِك٨ًا يٝك ؾايىحى ٠ؿه ذايیًا ٌاـ >ؼىیً بك ظؿید وِیث واقؾ ؾايىحه اوث
قوايؿ. ایى ٌؽّی ؼىؾٌاو اوث و ایى ٔكقی به ظ٭ی٭حی که اهكول ذابث ٌؿه اوث يمی

ِكاظث اهك ههؿییى قا بك قوایات قش١ث  ای ال ٠لما و بمقگاو بهؾق ظالی اوث که ٠ؿه
 ايؿ که ٬باًل اهكي گفٌث.جكشیط ؾاؾه

 سخي پاٗاًٖ
هباقک یمايی اللم اوث هكؾم با ـهًی بكای قویؿو به ظ٭ی٭ث و ؾقک ظ٭ايیث ؾ٠ىت 

جع٭ی٫ کًًؿ. کىايی که  باقه ایى والن و بؿوو جٍىیً يىبث به اهك هؿ٠یاو ؾقو٤یى، ؾق
-ل٠ن ؼىؾٌاو بكای ؾ٨اٞ ال ؼؿاويؿ و ؾیًً با ایى قوي به هؽال٩ث با ؾ٠ىت یمايی هی به

بعد و  ۀه اللهپكؾاليؿ و با جكوايؿو هكؾم ال هؿ٠یاو ؾقو٤یى، ـهًٍاو قا ال والهحی ک
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ظؿا٬ل ه٩ىؿه و ٔكق ایى  ليًؿ.بمقگی به هئهًیى هی ۀ، لٙمکًًؿؾ٬ث اوث ؼاقز هی
 ؾیگكقا با هؿ٠ی ِاؾ٪ يیم ؾق پیً ؼىاهًؿ گك٨ث. به بیاو  قوالقوي ایى اوث که همیى 

ایًکه اگك اهكول و١ی کًین و هكؾم قا يیم به ایى قوي ٠اؾت بؿهین که ؾق ه٭ابله با ؾ٠ىت 
شهه با اول ظالث ٨كاق به ؼىؾ بگیكيؿ، همیى اهك و جاکحیک قا ؾق هىا ۀؾق وهلهؿ٠یاو، 

٤كیب هايؿه وبب همیى قوي  يیم به ههؿی هى٠ىؾ يیم هكجکب ؼىاهًؿ ٌؿ و هؿ٠ی ِاؾ٪
 اوث: ٌؿهاٌاقه ایى هىئله به ؾق قوایات يیم  .و ايکاق ؼىاهؿ ٌؿ

يَّ ;
َ
ّه أ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
یٍك ٠َٓى أ ّّ ّبي َب

َ
اَل ٠َٓى أ

َ
ٓيَکَكهُ   ُه ٬

َ
اُن   َلٓى َؼَكَز آلَ٭اّئُن َلَ٭ٓؿ أ ًَّ ُٟ ّاَلٓیّهٓن   ال َیٓكّش

ُه ّهی َؼَف اللَّ
َ
٭ًا ٨َاَل َیٓلَبُد ٠ََلٓیّه ّاالَّ ُکلُّ ُهٓئّهٍى أ اْبًا ُهَى٨َّ لٌَ وَّ

َ
قِّ آْل ُه ٨ّي الفَّ

َ
بّیك ال ابى  1.:َرا٬

ٜهىق کًؿ، هكؾم او قا ايکاق چىو ٬ائن ; :قوایث کكؾه که ٨كهىؾ ظٕكت ِاؾ٪
گكؾؾ و شم کىايی که ؼؿاويؿ یِىقت شىاو هى٨٭ی به وىی هكؾم بكههلیكا او ب >کًًؿ هی

 :هايؿ. یبك ا٠ح٭اؾي به او با٬ی يم ؾق ٠الن ـق ال آياو پیماو گك٨حه کىی

 ؾق قوایث ؾیگكی چًیى واقؾ ٌؿه اوث:

ٓهٍك ;
َ
اَن ّاَلی أ ًَّ اَم َؾ٠َا ال

َ
ا ٬ ـَ ا ّا ًَ اّئَم

َ
اَل: ّاوَّ ٬

َ
ُه ٬ يَّ

َ
ّبي َش٩َ١ٍٓك أ

َ
یٍك ٠َٓى َکاّهٍل ٠َٓى أ ّّ ّبي َب

َ
٠َٓى أ

ّه  ىَبی  َشّؿیٍؿ َکَما َؾ٠َا ّاَلٓیّه َقُوىُل اللَّ ُٙ ٨َ 
َ
 ٤َّكیبًا َو َوَی١ُىُؾ ٤َّكیبًا َکَما َبَؿأ

َ
ٓواَلَم َبَؿأ َو ّاوَّ اإٓلّ

٬ائن ها ;قوایث کكؾه که آو ظٕكت ٨كهىؾ:  بّیك ال کاهل ال اهام با٬كابى 2.:٥َُكَباءّ ّللٓ 
 گىيه که قوىل ؼؿا هماو >اهك شؿیؿی ؾ٠ىت ؼىاهؿ يمىؾ چىو ٬یام کًؿ هكؾم قا به
 :گكؾؾ و ؼىٌا به ظال ٤كیباو. هیبال يیم یبايه آ٤ال ٌؿ و ٤كیبايهؾ٠ىت ٨كهىؾ، و اوالم ٤ك 

، ٌی١یاو و هًحٝكاو آو ايکاق و ایى ٤كبث و جًهایی ٬ائنیک پای ذابث ایى 
اگك بؽىاهین ؼىؾهاو قا ال  .هاوث ۀبیًی شاهاليبكجك ظٕكت هىحًؿ و ایى ال واؾگی و ؼىؾ
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پیكول یا ایًکه ؼىؾ قا ال ٬بل  ظٕكت ؾق لهاو ٜهىقي ه١ا٦ بؿاقیناهحعاو ایماو به 
 بؿايین:

ّبي آلَصاُقوؾّ ;
َ
َبا آلَصاُقوّؾ، ٠َٓى أ

َ
اَل: َیا أ

َ
اّئُمُکٓن؟ ٬

َ
ٓلُحُه، َهَحی َیُ٭ىُم ٬

َ
اَل: َوؤ

َ
ّبي َش٩َ١ٍٓك، ٬

َ
، ٠َٓى أ

ا ّبآلَع٫ِّ َب١َٓؿ  ًَ اّئُم
َ
ٓهَل َلَهاّيّه، َیُ٭ىُم ٬

َ
ٓهَل َلَهاّيّه؟ ٨ََ٭اَل: َو َلٓى ُجٓؿّقَٮ أ

َ
  ّاَیاٍن  اَل ُجٓؿقُّکىَو. ٨َُ٭ٓلُث: أ

ی١َّة، َیٓؿ   ّهَى  ٍِّ َظؿال
َ
اَن َذاَلذًا ٨َاَل ُیّصیُبُه أ ًَّ ٬ائن  پكویؿ شاقوؾ ال اهام با٬ك ابی 1.:٠ُى ال

 :کًی.ؾقک يمی [او و لهاو ٬یاهً قا]جى  ،شاقوؾ ای ابی;کًؿ؟ ٨كهىؾ: ٌما کی ٬یام هی
کًی. هكؾم لهايً قا يیم ؾقک يمی;؟ ٨كهىؾ: [کًنقا يیم ؾقک يمی]گ٩حن: هكؾم لهايً 

ٌىؾ. هكؾم قا وه باق ؾ٠ىت یىن هیکًؿ ب١ؿ ال ایًکه ال ٌی١ه هؤ٬یام هیظ٫  ٬ائن ها به
 :ؾهؿ.کًؿ اها کىی شىابً قا يمیهی

 ؾايًؿ،هًحٝك آو ظٕكت هیو  ،ٌایؿ کىايی که اهكوله ؼىؾ قا ٌی١ه و ؾق قاه ظ٫
هفکىق ٌک و  ۀو ؾق ؾاللث قوایات بك يکح گىيه قوایات قا ظمل بك وشىه ؾیگكی کًًؿ ایى

يه يیالی به  ـکه کن هن يیىحًؿـ اها بكای پفیكي ایى قوایث و اهرال آو  >کًًؿ ایصاؾٌبهه 
ؼٍؽاي گفاٌحًً. آيچه ال ٬كآو و  به بكقوی وًؿی ظؿید ؾاقین و يه ؾ٬ث ؾق هحى و هْحه

 ۀایى اوث که هم ،آیؿبه ؾوث هی بیث اهلال ه١اق٦  گك٨حه قوایات هح١ؿؾ و ٠٭ّل يٍئث
ج٥ییك الهی هبًی بك اهحعاو و آلهایً بًؿگاو، ٌكکث ؾاقيؿ و ال ایى  ٬ابل ؾق وًث ٤یك هكؾم

جك ؼىاهؿ بىؾ. کىايی که ؾق اهحعاو ٌی١یاو و هؿ٠یاو ايحٝاق بىی وؽث هیاو، اهحعاو
و يیالی به اهحعااهكوله  ها آوکمحك هىقؾ جىشه هىحًؿ. اهكوله ٌؿيؿ  هكؾوؾظصس گفٌحه 

ؿی يؿاٌحه لیكاآيچًايی يؿاقيؿ،  اها ٌی١یاو و ٬ائلیى به ؾوالؾه اهام و ٬ائلیى به  >ايؿٌق
، ها آوال بیى  اهحعاو شؿیؿی ٬كاق بگیكيؿ جا ؾق ه١كْ ٤یبث اهام و ٜهىق ایٍاو بایؿ

 که ٠یاقي کمحك و ياؼالُ اوث شؿا ٌىؾ: آو
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 ا َو ُهٓن اَل ًَّ و َیُ٭ىُلىٓا َءاَه
َ
و ُیحكُکىٓا أ

َ
اُن أ ًَّ  َظّىَب ال

َ
ٓبّلّهٓن أ

َ
ّفیَى ّهى ٬ ا الَّ ًَّ ىَو َو َلَ٭ٓؿ ٨ََح ًُ  ُی٩َٓح

ّبیَى  ـّ ىٓا َو َلَی١َٓلَمىَّ آلَکا
ُ
َؿ٬ َِ ّفیَى  ُه الَّ هكؾم گماو کكؾيؿ همیى که بگىیًؿ  آیإ ٨َ 1َلَی١َٓلَمىَّ اللَّ

ٌىيؿ و آلهایً يؽىاهًؿ ٌؿ؟ٖ ها کىايی قا که پیً  به ظال ؼىؾ قها هی :ایماو آوقؾین;
کىايی که  ۀبایؿ ٠لن ؼؿا ؾقباق  [.کًین ها قا يیم اهحعاو هی و ایى]بىؾيؿ آلهىؾین  ال آياو

 ٔ.گىیًؿ جع٭٫ یابؿ ىايی که ؾقو٢ هیگىیًؿ و ک قاوث هی

ۀ ؾايؿ که هىئلؼىب هی ،کىی که ايؿک جىق٬ی ؾق کحب قوایات ههؿوی کكؾه باٌؿ
 یکیؿ ؤ شمو هىائل ج بیى ٌی١یاو و اِعاب ائمه اهحعاو و ٤كبال و جمییم هؽّىِاً 

 بىؾه اوث و ؾق ایى باب قوایات ٠صیبی ال آو بمقگىاقاو به ها قویؿه اوث: بیث اهل

اَل ;
َ
ُه ٬ يَّ

َ
ّبي َش٩َ١ٍٓك أ

َ
ی١ََة آّل  ٠َٓى أ ٌّ ىَّ َیا  ُّ َُ آلُکٓعّل ٨ّي آل١َٓیّى  هعمؿَلُحَمعَّ َو ّاوَّ   َجٓمّعی

ّه َو اَل َی١َٓلُن َهَحی َیٓؽُكز ًّ َٟ آلُکٓعُل ٨ّي ٠َٓی اّظَب آل١َٓیّى َیٓؿّقي َهَحی َیَ٭ ال اهام  2.:هًها  َِ
-جمعیُ و شؿاوالی هی ظحماً  ،هعمؿ ای ٌی١یاو آل;قویؿه اوث که ٨كهىؾ:  با٬ك

ُّ وكهه ؾق چٍ ۀبه گىي >ٌىیؿ ؾايؿ  هالؿ هین> همايا کىی که وكهه بك چٍن هیجمعی
 :ٌىؾ. ؾايؿ چه لهايی ال چٍن ؼاقز هیاها يمی ،چه لهايی وكهه بك چٍن قیؽحه ٌؿ

ٌىین که چه لهايی ٘ىل کًین هحىشه يمیی١ًی لهايی که ال وكهه اوح٩اؾه هی 
کن و کن ،ؾق قولهای هحىالیهايؿ و چىو وكهه ؾق چٍن هی >کٍؿ جا ال چٍن پاک ٌىؾ هی

گىيه  ای که هحىشه ج٥ییك يؽىاهین ٌؿ و ایىبه گىيه >ٌىؾايؿک ال چٍن پاک هی ايؿک
والیث  ۀشؿاوالی و جمییمی بیى ٌی١یاو هع٭٫ ؼىاهؿ ٌؿ که ج١ؿاؾ ايؿکی ؾق ؾایك 

کًًؿ همچًاو ؾق ٌؿگاو گماو هی اها ایى شؿاٌؿگاو و ٤كبال >ظٕكت با٬ی ؼىاهًؿ هايؿ
 قاه هىح٭ین هىحًؿ:
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ا;
َ
ّبي آلَعَىّى ٠َٓى ّآبَكاّهیَن ٓبّى ّهاَلٍل ٬

َ
ٓلُث ّْل

ُ
ٓهّك  َل: ٬

َ
ّبي ٠ََلی َهَفا آْل

َ
ُش١ّٓلُث ٨َّؿاَٮ َهاَت أ

ٓي  ٍَ ُهىُت َو اَل ُجٓؽّبُكّيي ّب
َ
ٓؿ َجَكی أ

َ
یَى َها ٬ ًّ ٓؿ َبَل٥ُٓث ّهَى الىِّ

َ
ٓيَث َج١َٓصُل  َو ٬

َ
َبا ّآوَعاَ٪ أ

َ
ٍء ٨ََ٭اَل َیا أ

 ًِّ ٓؿ َکّبَك ّو
َ
٠َٓصُل َو ٬

َ
٠َٓصُل َو َها ّلي اَل أ

َ
ّه أ ٓؿ َجَكی ٨َُ٭ٓلُث ّاي َو اللَّ

َ
ىِّ َها ٬ َيا ّهَى الىِّ

َ
ي َو َبَل٥ُٓث أ

کُ  ًٓ ی اَل َیٓبَ٭ی ّه ىا َو َظحَّ ُّ ُموا َو ُجَمعَّ ی ُجَمیَّ ّلَٯ َظحَّ ـَ َبا ّآوَعاَ٪ َها َیُکىُو 
َ
ّه َیا أ َها َو اللَّ

َ
ٓن ّاالَّ ٨ََ٭اَل أ

هُ ا َك َک٩َّ َّ١ َِ لُّ ُذنَّ 
َ
٬
َ
االعى بیاگىیؿ: به  ابكاهین بى هالل 1.:ْٓل ٠كْ کكؾم:  ى اهام ٔق

ٜهىق ٬ائن و هًصیٔ ال ؾيیا ق٨ث و هى يیم به اهك ٕپؿقم بك ا٠ح٭اؾ به ایى  ،گكؾم  ٨ؿایث
ای ;ؾهی؟ ٨كهىؾ:  هیكم و جى ؼبكی به هى يمی هى هی .بیًی ام که هی والی قویؿه و وْى 

ا کًن و چك  به ؼؿا ٬ىن ٌحاب هی ،٠ْك کكؾم: بلی :کًی؟ اوعا٪ جى يیم ٌحاب هی ابا
ام که  وال بؿاو پایه قویؿه و ٕوْى هى باال ق٨حه ؤ هى ال وْى  يبایؿ ٌحاب کًن ؾق ظالی که

ؿیگك کآو اهك وا٬ٟ يؽىاهؿ ٌؿ جا ایًکه ال ی ،اوعا٪ ای ابا;: ٨كهىؾ .بیًی ؼىؾ هی
وپه ] .جا ایًکه با٬ی يمايؿ ال ٌما شم ج١ؿاؾی بىیاق کن >ٌىیؿوالی  کًٌاؼحه و پا  بال

 :.[ؿقو ٌؿؤ بكگكؾاي و لیك ۀيٍاي ٕبه ک٧ ؾوث ؼىؾ قا

ا جمییم و ٤كبال هحىشه اِعاب  ؾقباقۀؼٙابً قا  ؾق ایى قوایث يیم اهام ٔق
 بیث اهله هًحٝك ٜهىق ٬ائن ها ی١ًی همیى ٌما ال اِعاب ها ک >کًؿؼىؾ هیۀ اهاهی

ٌی١یاو ٨حًه و اهحعاو ٬كاق بگیكیؿ که ٌىیؿ و ؾق ه١ْك والی  بایؿ چًاو پاک ،هىحیؿ
په اهكوله  >کًًؿو ٜهىق ایى اهك قا ظىاله به ایى اهحعاو و ٨حًه هی ،وا١٬ی هٍؽُ ٌىيؿ

 ایى اهحعاو ٬كاق بگیكین جا اهك هع٭٫ ٌىؾ. ؾق بىجۀایى ها ٌی١یاو هىحین که بایؿ 

اجی که با همه ا وماواق يیىث که با جكن ال  ،ايؿکكؾه بیث اهلیى اوِا٦ و و٩اٌق
قاظحی ال کًاق ایى هىئله و هىائل  وشىؾ هؿ٠یاو ؾقو٤یى و بؿوو بكقوی ٠لمی به

ىق یا اٌکاالت ٜاهكی اهكی ٘بی١ی ؾق ٜه ًی گفق کكؾ. وشىؾ ٌبهه یا ٌبهاتچًی ایى
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پاوػ  ایى اوث که آیا ایى ٌبهات بی کكؾجىشه بؿاو اها آيچه بایؿ  >اوث هًصی و ٬ائن
 ؾقباقۀ بیث اهلآیا ٘ب٫ ه١اق٦  ايؿ؟ؾقوحی ٘كض ٌؿه ایى ٌبهات به آیا اِالً  ايؿ؟هايؿه

این؟ یا ایًکه ٘ب٫ هىاهای پیً ق٨حه هؽّىًِا ٬ائن ،یهای الهقاه ًٌاؼث ظصث
 این؟هکكؾ ه٭ابلهؾقآوقؾی با ایى ؾ٠ىت ي٩ىايی و قاه هى

 ۀايحٝاق ؾاٌحه باٌین هىئلای که بایؿ بؿاو جىشه ٠می٫ ؾاٌث ایى اوث که يبایؿ يکحه
 ۀکًًؿ هم ٌبهه باٌؿ. هكؾم جّىق هی٩ٌا٦ و بی های الهی کاهالً ه١ك٨ی و ًٌاؼث ظصث

ای که ايحٝاق ؾاقيؿ ؾق گىيه به >ایى هاشكاوث ها ؾق پّه ها و بؿیو ؼىبی ها اواهحع
چه هىث ؾق ا٘ا٠ث گىيه قيس و لظمحی يٍىيؿ و هك های الهی ؾچاق هیچهىاشهه با ظصث

ایى جّىق ٤لٙی اوث> اِل همه  >ا٘ا٠ث ال ٨كاهیى ایٍاو په ال ایماو اوث یا ٠ؿم
ایى  باقه، ایى اهحعاو ؾق ۀهای الهی اوث. اللهؾق ایى ؾيیا، ایماو به ظصث ها اواهحع

بىؾو اهك  ياکِاؾ٪ با٬ی بمايؿ و ایى ی١ًی ٌبههاوث که قاهی بكای ايکاق و قؾ هؿ٠ی 
ٌىؾ که قاه ظ٭ی٭ی بكای ًٌاؼث ق ایى هیاو هٍؽُ هیالهی. البحه ؾ یؾ٠ىت ايبیا

ی که ظصث جمام ٌىؾ چیىث و ج٩اوت اواوی بیى هؿ٠ی ِاؾ٪ و کفاب کؿام ٘ىق  به
 اوث.

ای بكای ؾق ايحها ال ؼؿاويؿ هح١ال ؼىاوحاقم ایى يىٌحه قا ال هى بپفیكؾ و آو قا وویله
پكچن هؿایث یمايی قاهًمایی ای ال هئهًیى ٬كاق ؾهؿ و جماهی هع٭٭او قا به هؿایث ٠ؿه

 کًؿ. والىالم ٠لی هى اجبٟ الهؿی

 

 

 


