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 پیشگفتار 

٘ـ.(  757)ِزٛفبي ٘ـ.( ٚ ّبگوكُ اثٓ اٌميُ  708اى ىِبْ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رب ىِبْ اثٓ ريّيٗ )ِزٛفبي 

اي ثٗ ٔبَ ؽوِذ ٍبفزٓ  گنّذ كه ؽبٌي وٗ ٍَِّبٔبْ كه اِٛه ّوػي فٛك، َِؤٌٗ ثيِ اى ٘فذ ٚ ٔيُ لوْ ِي

 ّٕبفزٕل رب ايٓ وٗ اثٓ ريّيٗ فزٛاي ػلَ عٛاى ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجو ها ٕبكه ووك. لجو ٚ ٚعٛة أٙلاَ آْ ها ّٔي

رٛاْ آٔٙب ها َِغل  اهٔل وٗ ٍبفزٓ ِْب٘ل ثو لجٛه ِْوٚع ٔيَذ ٚ ّٔيي اٍالَ ارفبق ٔظو ك اٚ اػالَ ووك: ))ائّٗ

 (7لواه كاك ٚ ّٔبى كه آٔٙب عبيي ٔيَذ...(()

 ثؼل اى اٚ اثٓ ليُ اٌغٛىيٗ اػالَ ووك: 

أل، ٚاعت اٍذ ٚ كه ٕٛهد للهد، ثبلي گناّزٓ آٔٙب ؽزي ثواي يه  ))فواة ووكْ ِْب٘لي وٗ ثو لجٛه ايغبك ّلٖ

 (2َذ.(( )هٚى ُ٘ عبيي ٔي

 ٘ـ.( ظٙٛه ووك. اٚ  7206ثؼل اى آٔٙب دمحم ثٓ ػجلاٌٛ٘بة )ِزٛفبي 

 گيوي ٚ فْٛٔذ ها ثٗ ِن٘جي فمٙي وٗ ثو اٍبً رىفيو ٚ ِزُٙ  ٍقذ

ّلٔل، ٚ ؽزي وَبٔي  ٍبفزٓ ثٗ ّون ثٛك ِجّلي ووك. اٚ رّبَ وَبٔي ها كه ٔظو اٚ ِورىت يىي اى ػٛاًِ رىفيو ِي

 كأَذ! كأَذ ٚ رٖبؽت اِٛاي ٚ مهيٗ آٔٙب ها عبيي ِي ِقبٌفذ ِيٛهىيلٔل، ِٙلٚهاٌلَ ِي وٗ ثب اٚ كه رىفيو ِزّٙبْ

رويٓ ػٛاًِ ّيٛع افىبه ٚي ثٛكٖ اٍذ;  پيوٚي ؽبوُ كهػيٗ، دمحم ثٓ ٍؼٛك اى افىبه دمحم ثٓ ػجلاٌٛا٘بة يىي اى ُِٙ

 فولٗ عليل ّل.آٚهي ثبكيٗ ْٔيٕبْ ٚ ؽٍّٗ ثٗ اٛواف، ثبػش پيوٚي آٔٙب اى  ىيوا ٚي ثب عّغ

اى آْ ىِبْ ربوْٕٛ َِبٌٗ ايغبك ِْب٘ل ثو لجٛه ثٗ يىي اى َِبئً ِٛهك افزالف رجليً ّلٖ اٍذ ٚ ٚ٘بثيْٛ 

وٕٕل ٚ ثبػش فلّٗ كاه ّلْ  رويٓ ثوفٛهك٘ب ها ثب ٍبيو ٍَِّبٔبْ كاهٔل ٚ آٔٙب ها ثٗ وفو ٚ ّون ِزُٙ ِي ّٕيغ

 ّٛٔل. ٚؽلد ٍَِّبٔبْ ِي

پوكاىيُ رب ثٗ ؽميمذ  بٍيذ ايٓ َِبٌٗ، كه ايٓ رؾميك ثٗ ثوهٍي آْ اى عٙبد ِقزٍف ِيثب ػٕبيذ ثٗ اّ٘يذ ٚ ؽَ

 پي ثجويُ ٚ ٘لف ِب آْ اٍذ وٗ ثب ؽً افزالف ثٗ ٚؽلد ٘و چٗ ثيْزو ثوٍيُ.
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 وٕٕل ٚ ثوفي اى آٔٙب ػجبهرٕل اى: وٕيُ وٗ ِب ها ثب ٔظو لوآْ إّٓب ِي ثب ِواعؼٗ ثٗ لوآْ وويُ، آيبري ها ِْب٘لٖ ِي

بَػَخ  . فلاي ِزؼبي ِي7 ََّ َّْ اٌ أَ َٚ ِ َؽكٌّ  َْٚػَل اَّللَّ  َّْ ٛا أَ ُّ ُْ ٌِيَْؼٍَ ِٙ ََٚوَنٌَِه أَْػَضْؤَب َػٍَْي ُْ فوِبيل: } ُٙ َٕ َْ ثَْي َٕبَىُػٛ ب إِْم يََز َٙ ََل َهْيَت فِي

َٕزَّ  ٌَ ُْ ِ٘ وِ ِْ َٓ َغٍَُجٛا َػٍَي أَ ُْ َلبَي اٌَِّني ِٙ ُُ ثِ ُْ أَْػٍَ ُٙ يَبًٔب هَّثُّ ْٕ ُِٙ ُث ُٕٛا َػٍَْي ُْ َفَمبٌُٛا اْث ُ٘ َو ِْ ِغًلا))أَ َْ َِّ  ُِٙ َّْ َػٍَْي  (7ِقَن

ي آٔٙب  ي فلا هاٍذ اٍذ ٚ كه ليبِذ ّىي ٔيَذ. آهي كهثبهٖ لٖايٓ چٕيٓ ِوكَ ها ثو آٔٙب ٚالف ووكيُ رب ثلإٔل ٚػ

رو اٍذ. ٌٚي آٔٙب وٗ  ثب يىليگو ِٕبلْٗ ووكٔل ٚ گفزٕل ))ثٕبيي ثو هٚي آٔٙب ثَبىيل((. پوٚهكگبهّبْ ثٗ آٔٙب آگبٖ

 ٍبىيُ((. َِئٌٛيذ وبهّبْ ها كه كٍذ كاّزٕل، گفزٕل: ))ػجبكرگب٘ي ثو كهگبٖ آٔٙب ِي

اي اى آٔٙب  وٕل ٚلزي ِوكَ ثٗ إؾبة وٙف كٍذ يبفزٕل، ػلٖ إؾبة وٙف اّبهٖ كاهك ٚ ثيبْ ِيايٓ آيٗ ثٗ لٖٗ 

 وٕيُ. اي كيگو گفزٕل: ثٍىٗ َِغلي ها ثو هٚي آٔٙب ثٕب ِي گفزٕل: ٍبفزّبٔي ثو هٚي آٔٙب ثَبىيُ ٚ ػلٖ

ْ اٍذ. آيٗ، ٘و كٚ ٔظو ها وٕل وٗ لٛي اٚي ِوثٛٛ ثٗ ِْووبْ ٚ لٛي كَٚ ِوثٛٛ ثٗ فلاپوٍزب ٍيبق آيٗ كَلٌذ ِي

ووك ٚ ػلَ ثيبْ،  ثبيَذ وٗ آْ ها ثيبْ ِي ثلْٚ ٔفي ٘يچ ولاَ ِطوػ ووكٖ اٍذ ٚ اگو يىي اى ٔظواد ثبًٛ ثٛك، ِي

اي ثيبْ ووكٖ اٍذ وٗ ِلػ اى آْ فّٙيلٖ  وٕل. ثٍىٗ آيٗ، لٛي فلاپوٍزبْ ها ثٗ گٛٔٗ ثو لجٛي ٘و كٚ لٛي كَلٌذ ِي

ثبّل; ىيوا فلاپوٍزبْ ثب  بثٍٗ ثيٓ لٛي آٔٙب ٚ لٛي ِْووبْ اٍذ وٗ ّ٘واٖ ثب رْىيه ِيّٛك ٚ ايٓ ثٗ لويٕٗ ِم ِي

وٕيُ، ثٍىٗ َِغلي ها ثو هٚي آٔٙب  ّبْ ثٛك، گفزٕل: ِب ثٗ ٍبفزّبْ اوزفب ّٔي لبٛؼيزي وٗ ٔبّي اى ايّبْ كهٚٔي

 أل. لاي ِزؼبي ها لجٛي كاّزٗأل ٚ ّٔبى ٚ پوٍِ ف ك٘ل وٗ آٔٙب فلإّبً ثٛكٖ وٕيُ. ايٓ ٍقٓ ْٔبْ ِي ثٕب ِي

ِغًلا); يؼٕي فلا ها كه آٔغب پوٍزِ ِي فقوهاىي كه رفَيو فٛك ِي َْ َِّ  ُِٙ َّْ َػٍَْي َٕزَِّقَن وٕيُ ٚ آصبه إؾبة  ٔٛيَل: }ٌَ

 ( 2وٕيُ.) وٙف ها ثٗ ٚاٍطٗ ايٓ َِغل ؽفع ِي

وٕل ٚ گفزٗ ّلٖ اٍذ وٗ آٔٙب اى  ئٛيَل: پيْٕٙبك ثٕبي َِغل، ثو ٍَِّبْ ثٛكْ ايٓ افواك كَلٌذ ِ ّٛوبٔي ِي

 ثبّل. رو ِي أل، اِب لٛي اٚي ٕؾيؼ أل وٗ ثو كيگواْ ٍَِٜ ّلٖ اٛوافيبْ پبكّبٖ ثٛكٖ

وٕل وٗ ٚلزي عويبْ إؾبة وٙف آّىبه ّل، ِِٕٛبْ ثب رالُ ٚ وِّٛ  ٔٛيَل: ايٓ لٛي كَلٌذ ِي ىعبعي ِي

 (3غبٌت ّلٔل، ىيوا َِبعل ِقٖٛٓ ِِٕٛبْ اٍذ.)

أل وٗ ِٛهك ػٕبيذ ٚ ِلػ لوآْ ٚالغ  اي اى ٕبٌؾبْ ثٗ ِمبَ ٚ عبيگب٘ي كٍذ يبفزٗ ثيٕيُ وٗ ػلٖ ب ِيكه ايٕغ

 أل ٚ كه ٔزيغٗ ٍبفزٓ َِغل ثو لجٛه آٔٙب ٚ ّٔبى فٛألْ كه وٕبه آٔٙب ِٛهك ػٕبيذ ٚالغ ّلٖ اٍذ. ّلٖ

 ّىي ٔيَذ وٗ ّؤْ ٚ ِمبَ پيبِجواْ ٚ ائّٗ ثبَلرو اى عٛأبْ إؾبة 



ثبّل ٚ ٕ٘گبِي وٗ ثٕبي َِغل ٚ البِٗ ّٔبى كه وٕبه لجٛه آٔٙب عبيي ثبّل، ثٗ ٛويك اٌٚي ثواي أجيب ٚ ائّٗ  يوٙف ِ

 عبيي اٍذ.

 فوِبيل: . فلاي ِزؼبي ِي2

ٌُْمٍُٛةِ)) َٛي ا ِِٓ رَْم ب  َٙ ِ َفئَِّٔ َؼبئَِو اَّللَّ َّ  ُْ َِٓ ُيَؼظِّ َٚ  (; 4}َمٌَِه 

 ٘ب اٍذ. اى پو٘ييگبهي كي ّ٘چٕيٓ ثيهگ كاّزٓ ّؼبئو اٌٙي ثٗ هاٍزي

 اثزلا ثبيل ايٓ كٚ ٍؤاي پبٍـ كاكٖ ّٛك:

 اٌف( ِؼٕب ٚ ِفَٙٛ ّؼبئو چيَذ؟

 ة( آيب لجٛه أجيب ٚ اٌٚيب اى ّؼبئو َ٘زٕل ٚ آيب اؽزواَ ثٗ آٔٙب ٚ ٍبفزٓ ِمجوٖ ثو آٔٙب اى ّؼبئو اٍذ؟

 اِو اٚي:

٘بي  فوِبيل: ))ّؼبئو، عبيگبٖ كه ِغّغ اٌجيبْ ِيكهثبهٖ اِو اٚي ثبيل گفذ: ّؼبئو عّغ ّؼيوٖ اٍذ. ّيـ ٛجوٍي 

٘بي فبٕي َ٘زٕل وٗ فلاٚٔل آٔٙب ها ِؾً ػجبكد لواه كاكٖ اٍذ. ٘و  ٚيژٖ ثواي اػّبي َ٘زٕل ٚ ّؼبئوهللا، عبيگبٖ

٘بي  ّٛك. كه ايٓ ٕٛهد ّؼبئوهللا، عبيگبٖ عبيگب٘ي وٗ ِؾً فبٓ ػجبكري ثبّل، ِْؼو آْ ػجبكد ٔبِيلٖ ِي

 ( 5رٛأل ِٛلف، َِؼي يب ِٕؾو ثبّل.((.) زٕل وٗ ِيػجبكد فلا َ٘

 فوِبيل:  لوآْ وويُ كه ٍٗ عبي كيگو ايٓ وٍّٗ ها ثٗ وبه ثوكٖ اٍذ. ثواي ِضبي كه ٍٛهٖ ثموٖ ِي

َؼآئِوِ اَّلّلِ)) َّ  ِِٓ ََٚح  ْو َّ ٌْ ا َٚ ََّٖفب  َّْ اٌ  ( 6}إِ

 ّؼبئو اٌٙي اّبهٖ ووكٖ اٍذ.  ّ٘بٔب ٕفب ٚ ِوٖٚ اى ّؼبئو اٌٙي َ٘زٕل. كه ايٓ آيٗ ثٗ كٚ ِٖلاق اى

 فوِبيل:  وٕل ٚ ِي كه ٍٛهٖ ؽظ ثٗ ِٖلاق كيگوي اّبهٖ ِي

((ِ َؼبئِوِ اَّللَّ َّ  ِِّٓ ب ٌَُىُ  َ٘ َٕب ٍْ َْ َعَؼ ٌُْجْل َٚا {7 ;) 

 ٚ لوثبٔي ها اى ّؼبئو اٌٙي ثواي ّّب لواه كاكيُ. 

 فوِبيل:  ٚ كه ٍٛهٖ ِبئلٖ ِي

ُْٕٛا َلَ  َِ َٓ آ ب اٌَِّني َٙ ٌَْمآلئَِل...))}يَب أَيُّ ََٚلَ ا ْلَي  َٙ ٌْ ََٚلَ ا  ََ ٌَْؾَوا َو ا ْٙ َّْ ََٚلَ اٌ َؼآئَِو اَّلّلِ  َّ ْٛا 
ُّ
 (; 8ُرِؾٍ



ْٔبْ ها  كاه ٚ ثي ايل، ّؼبئو اٌٙي ها ؽالي ّْٔبهيل ٚ ؽوِذ ِبٖ ؽواَ، لوثبٔي ْٔبْ اي وَبٔي وٗ ايّبْ آٚهكٖ

 ٔگبٖ كاهيل.

پوكاىك  ثيبْ ٍٗ ِٖلاق اى ّؼبئو اٌٙي وٗ ِورجٜ ثب ؽظ َ٘زٕل ِيّٛك لوآْ وويُ كه كٚ آيٗ ثٗ  چٕبٔىٗ ِالؽظٗ ِي

 وٕل ٚ كه آيٗ كيگو ثٗ رؼظيُ ٚ ثيهگلاّذ  ٚ كه آيٗ كيگو اى ٍجه ّّوكْ آٔٙب ٔٙي ِي

 ك٘ل. آٔٙب كٍزٛه ِي

ووكٖ اگو چٗ ايٓ آيبد كهثبهٖ ؽظ ٚاهك ّلٖ اٍذ، اِب ِفَٙٛ فبٕي ها ِطوػ ٔىوكٖ اٍذ، ثٍىٗ ِفَٙٛ ػبِي ها ثيبْ 

اٍذ وٗ ثو ِٖبكيك ِزؼلكي كَلٌذ كاهك ٚ آيبد ِنوٛه ثٗ ثوفي اى ِٖبكيمي وٗ ثب ؽظ اهرجبٛ كاهك، اّبهٖ ووكٖ اٍذ 

 ّٛك. ايٓ كٌيً ثو ؽٖو ِٖبكيك ّؼبئو كه ايٓ ِٛاهك ٔيَذ، ثٍىٗ ِؼٕبئي ػبَ اى آْ فّٙيلٖ ِي

  ي گٛيل وٗ ايٓ كٚ اى ّؼبئو هللا َ٘زٕل ٚ آيٗ ي ٕفب ٚ ِوٖٚ ِي آيٗ

هٍبٔل وٗ ّؼبئو ِفَٙٛ ػبِي اٍذ وٗ ايٕٙب ثؼٚي اى  گٛيل وٗ ايٓ ُ٘ اى ّؼبئو اٌٙي اٍذ، ّ٘يٓ ِي ثلْ ِي

ي رؼظيُ ّؼبئو، ثٗ ٛٛه وٍي رؼظيُ  ّٛك. ّ٘چٕيٓ آيٗ ِٖبكيك آْ َ٘زٕل ٚ ايٓ اى ))ِٓ(( رجؼيٚيٗ فّٙيلٖ ِي

َؼآئِوَ  َّ ْٛا 
ُّ
....). ّؼبئو ها فٛاٍزبه ّلٖ ٚ فوِٛكٖ اٍذ: }َلَ ُرِؾٍ  اَّلّلِ

٘بيي  ٔٛيَل: ))ّؼبئو عّغ ّؼيوٖ ٚ ثٗ ِؼٕبي ػالِذ اٍذ ٚ ّؼبئو هللا ّ٘بْ ػالِذ ػالِٗ ٛجبٛجبيي ِي

 (.9َ٘زٕل وٗ فلاٚٔل ثواي پوٍزِ فٛك آٔٙب ها ٖٔت ووكٖ اٍذ...(()

ِ فلا اي ثواي پوٍز ٘بي پوٍزِ فلا َ٘زٕل ٚ ٘و چييي وٗ ْٔبٔٗ ٔٛيَل: ))ّؼبئوهللا ْٔبٔٗ فقو هاىي ِي

٘ب ٚ  ٘بي ِٕبٍه آْ َ٘زٕل...ٚ اى عٍّٗ ِٖبكيك آْ ػٍُ ثبّل اى ّؼبئو اٌٙي اٍذ...ٚ ّؼبئو ؽظ، ْٔبٔٗ

ّٛٔل ٚ ّؼبئو، عّغ ّؼيوٖ اٍذ ٚ  ي آٔٙب كٚ ٛوف اى ُ٘ رْقئ كاكٖ ِي ٘بي عٕگ َ٘زٕل وٗ ثٗ ٍٚيٍٗ پوچُ

 (.70گناهي اٍذ گوفزٗ ّلٖ اٍذ...(() اى وٍّٗ اّؼبه وٗ ثٗ ِؼٕبي ْٔبٔٗ

ثبّل. اثٓ فبهً  گٛيٕل وٗ عّغ ّؼيوٖ ِي گٛيل: ))ّؼبئو عّغ اٍذ ٚ ثيْزو ػٍّبي ٌغذ ِي كه ِٛهك كيگو ِي

ثبّل، ٚ ِْؼوٖ ثٗ ِؼٕبي ْٔبٔٗ  ثبّل ٚ ّؼيوٖ ثو ٚىْ فؼيٍٗ ثٗ ِؼٕبي ِفؼٍٗ ِي گٛيل: ِفوك آْ ّؼبهٖ ِي ِي

گناهي ّلٖ يب ْٔبٔٗ ثواي چيي  وٗ ْٔبٔٗثبّل ٚ إّؼبه ّ٘بْ ْٔبٔٗ گناهي اٍذ ٚ ٘و چييي  گناهي ّلٖ ِي

ّٛك،  ٘بيي وٗ ثواي ؽظ آٚهكٖ ِي رٛأل ّؼيوٖ ٔبِيلٖ ّٛك. ثواي ّ٘يٓ لوثبٔي كيگوي ٚالغ ّلٖ اٍذ، ِي

ّٛك، ىيوا ْٔبٔٗ گناهي ّلٖ اٍذ ٚ ِفَواْ كه ايٓ وٗ ِٕظٛه اى ّؼبئو هللا چيَذ، ثب ُ٘  ّؼبئو ٔبِيلٖ ِي

 افزالف پيلا 

 ايٓ ِٛهك كٚ لٛي ٚعٛك كاهك:أل ٚ كه  ووكٖ

َؼآئَِو اَّلّلِ); يؼٕي اى ػًّ ثٗ ّؼبئو اٌٙي وٗ فلاٚٔل آْ ها ثو ثٕلگبْ فٛك ٚاعت  اٚي( فلاٚٔل وٗ ِي َّ ْٛا 
ُّ
فوِبيل: }َلَ رُِؾٍ

گيوك ٚ ثٗ  ووكٖ اٍذ، كٍذ ثو ٔلاهيل. ثو اٍبً ايٓ لٛي، ّؼبئو ِفَٙٛ ػبِي اٍذ وٗ رّبَ رىبٌيف ها كه ثو ِي

 گٛيل: ّؼبئوهللا، يؼٕي كيٓ هللا. فٛهك. ؽَٓ ّ٘يٓ ٔظو ها كاهك ٚ ِي ٕي رقٖئ ّٔيچيي ِؼي



 أل: كَٚ( ِٕظٛه اى آْ رىبٌيف فبٕي ثبّل ٚ ثواي ايٓ لٛي ٚعٛ٘ي ها موو ووكٖ

 اٌف( ِٕظٛه آْ اٍذ وٗ ٕيل٘بيي وٗ كه ؽبي اؽواَ ثو ّّب ؽواَ ّلٖ اٍذ ها ؽالي ّْٔبهيل....

كاّزٕل ٚ ّؼبئو ها رؼظيُ  آٚهكٔل، ٘لايبيي ها رمليُ ِي ْووبٔي وٗ ؽظ ثٗ عب ِيگٛيل: ِ ة( اثٓ ػجبً ِي

 ٘ب ها رغييو ثلٕ٘ل، اِب  آٚهكٔل، ٍَِّبٔبْ رّٖيُ گوفزٕل وٗ ايٓ ووكٔل ٚ لوثبٔي ثٗ عبي ِي ِي

 فلا ِزؼبي ٔبىي فوِٛك: ))َلرؾٍٛا ّؼبئوهللا((.

آٚهكٔل، ثواي  كأَزٕل ٚ ٍؼي ها ثٗ عبي ّٔي ّؼبئو ؽظ ّٔيي ػوة ٕفب ٚ ِوٖٚ ها اى  ٔٛيَل: ػبِٗ ٍَٛ( فواء ِي

 ّ٘يٓ فلاٚٔل ِزؼبي فوِٛك: ػٍّي اى ِٕبٍه ؽظ ها رون ٔىٕيل ٚ رّبَ آْ ها ثٗ ٛٛه وبًِ ثٗ عبي آٚهيل.

ّٛك وٗ لوثبٔي اٍذ.  ّٛك رب ِؼٍَٛ گناهي ِي أل: ّؼبئو ّ٘بْ لوثبٔي ٘ب اٍذ وٗ ْٔبٔٗ چٙبهَ( ثؼٚي گفزٗ

ِ) ايٓ لٛي ٙؼيف اٍذ،  گٛيل ٚ ثٗ ايٓ آيٗ اٍزلَلي ِي جيلٖ ِيايٓ ها اثٛػ َؼبئِوِ اَّللَّ َّ  ِِّٓ ب ٌَُىُ  َ٘ َٕب ٍْ َْ َعَؼ ُجْل ٌْ َٚا وٕل: }

وٕل ٚ َلىَ اٍذ وٗ ِؼطٛف ثب ِؼطٛف  وٕل ٚ ٍپٌ لوثبٔي ها ثلاْ ػطف ِي ىيوا فلاي ِزؼبي ّؼبئوهللا ها موو ِي

 (77ػٍيٗ ِغبيو ثبّل.(()

ٓ ّل وٗ رقٖئ كاكْ ّؼبئو ثٗ ِٛاهك ِؾلٚك ثب ٍيبق آيبد ّ٘بٕ٘گي ٔلاهك، ثٍىٗ ٍيبق آيبد ثٗ ايٓ روريت هّٚ

ي كيٓ ثبّل  وٕل وٗ ايٓ ٌفع، ِفَٙٛ ػبِي اٍذ وٗ لبثٍيذ أطجبق ثو ٘و چييي وٗ ثزٛأل ػالِذ ٚ ْٔبٔٗ ثيبْ ِي

 ها كاهك.

 اِو كَٚ:

ٕٛهد ثَيبهي اى اِٛه كيگو ٔيي اى ّؼبئو اٌٙي َ٘زٕل،  ثليٙي اٍذ وٗ اگو ٕفب ٚ ِوٖٚ اى ّؼبئو اٌٙي ثبّل كه ايٓ

٘بي كيٓ َ٘زٕل. ٚ ػبلالٔٗ ٔيَذ وٗ ِب اى لوآْ أزظبه كاّزٗ ثبّيُ وٗ رّبَ ِٖبكيك ايٓ  ىيوا اى ػالِبد ٚ ْٔبٔٗ

آْ رغبٚى ِفَٙٛ ها ثيبْ وٕل ٚ ثو ٘و ولاَ اٍُ ّؼبئو ها ثگناهك رب ثٗ يه اِو رٛليفي رجليً ّٛك وٗ ٔزٛأيُ اى ؽلٚك 

وٕيُ اگو چٗ كاهاي ِالن ِْزووي ثبّٕل، ثٍىٗ لوآْ وويُ ثٗ ِفَٙٛ ػبَ ّؼبئو اّبهٖ ووكٖ ٚ ثؼٚي اى ِٖبكيك آْ ها 

ثو ّّوكٖ اٍذ ٚ كٌيٍي اى لوآْ ثو ِؾلٚكيذ ٚ رٛليفي ثٛكْ ِٖبكيك آْ ٚعٛك ٔلاهك ٚ ايٓ ِفَٙٛ، لبثٍيذ ٕلق ثو 

 ٘و ِٖلالي ها كاهك.

٘ب ٚ هِٛى  ْ گفذ وٗ وؼجٗ، َِغل ٔجٛي ٚ فوٚع كيٓ اى لجيً ّٔبى، هٚىٖ، ؽظ، ىوبد ٚ ْٔبٔٗرٛا پٌ كه ايٓ ٕٛهد ِي

 كيٓ اى لجيً 

 أجيب ٚ هٍَٛلْ اٌٙي اى عٍّٗ ّؼبئو اٌٙي َ٘زٕل وٗ رؼظيُ آٔٙب ٚاعت 

 ٚ ٍجه ّّوكْ آٔٙب ِّٕٛع اٍذ.



٘بي اٌٙي اٍذ وٗ رؼظيُ آْ  ؼبئو ٚ ْٔبٔٗروكيلي كه ايٓ ٔيَذ وٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى ثيهگزويٓ ّ

٘بي كيٓ كاهي ثٗ ّّبه  ٚاعت اٍذ. ٚ افواكي وٗ كاهاي ِٛلؼيذ ٚ عبيگبٖ فبٕي كه كيٓ ثبّٕل ٚ يىي اى ْٔبٔٗ

 آيٕل، ثٗ آْ ؽٚود ٍِؾك ثٛكٖ ٚ رؼظيُ آٔٙب ٚاعت اٍذ.

ٗ ٚ آٌٗ كه ايٓ ٕٛهد ثٗ ىِبْ ٚ ِبكاِي وٗ رؼظيُ ثواي إً كيٓ ثبّل ٔٗ ثواي ّقٔ هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍي

گوكك ٚ رؼظيُ كه ىِبْ ؽيبد ٚ ثؼل اى ٚفبد آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِطٍٛة اٍذ. ٚ ّىي  ِؼيٕي ِؾلٚك ّٔي

ثبّل ٚ ثٗ ٕٛهرٙبي ِقزٍفي اى  كه ايٓ ٔيَذ وٗ رؼظيُ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى ثبهىرويٓ ِٖبكيك ّؼبئوهللا ِي

٘بي آيٕلٖ  ؼضذ ٚ ؽفع آصبه ربهيقي ٚ فوٕ٘گي ِوثٛٛ ثٗ آْ عٕبة ٚ رالُ ثواي إّٓب ووكْ ًَٔلجيً: عْٓ ِيالك ٚ ث

 ّٛك. ثب ايٓ آصبه اثواى ِي

هٍل وٗ ّويؼذ اٍالِي ثٗ ايٓ ٔىزٗ رٛعٗ كاّزٗ ٚ كه ثؼٚي اى اؽىبَ آْ ها ٌؾبظ ووكٖ اٍذ، ِبٕٔل  ثٗ ٔظو ِي

ِٛاهك ٚ ؽىُ ثٗ اٍزؾجبة ِٛول آْ كه ثيْزو ِٛاهك ٚ ؽىُ ثٗ ٍالَ ؽىُ ثٗ ٌيَٚ ٍٕٛاد ثو دمحم ٚ آي دمحم كه ثؼٚي اى 

ٚ رؾيذ ثو آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه آفويٓ فًٖ ّٔبى ٚ اٌياَ ِِٕٛيٓ ثٗ ِٛكد ٚ كٍٚزي فبٔلاْ آْ ؽٚود. 

الغ رؼظيُ ّٛك ٚ آْ رؼظيُ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٍذ. كه ٚ كه رّبَ ايٓ اؽىبَ ٘لف فبٕي ِْب٘لٖ ِي

 پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، رؼظيُ اٍالَ اٍذ ٚ ثٗ ِؼٕبي رؼظيُ يه ّقٔ ٔيَذ.

ثٕبثوايٓ ٍبفزٓ ثٕيبْ ِمجوٖ ي ّويف پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ائّٗ اٛٙبه ػٍيُٙ اٌَالَ اى ّؼبئو اٌٙي 

ؽيبد آْ ثيهگٛاهاْ ٚ ثؼل اى ٚفبرْبْ  اٍذ ٚ ٘لف اى ايٓ وبه، ثيهگلاّذ كيٓ ٚ هٍبٌذ اٍذ ٚ ايٓ ػٕٖو كه ىِبْ

ٚعٛك كاّزٗ اٍذ ٚ ؽزي كه ِٛهك ٍٕؾب ٚ اٌٚيبي اٌٙي چٕيٓ ثٛكٖ اٍذ. اى ايٓ هٚ ؽىُ رؼظيّي وٗ اى اٛالق آيٗ 

ِزجبكه اٍذ رٕٙب ثٗ ّقٔ ٔجي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ثٗ ىِبْ ؽيبد آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِؾلٚك 

 ؽٚود اى ثبهىرويٓ ِٖبكيك آْ َ٘زٕل.ّٛك، اگو چٗ آْ  ّٔي

 فوِبيل:  . فلاٚٔل ِي3

ٌُْمْوثَي)) َٛكََّح فِي ا َّ ٌْ ِٗ أَْعًوا إَِلَّ ا ُْ َػٍَْي ٌُُى ؤَ ٍْ  ( 72}ُلً َلَّ أَ

 فٛاُ٘. ثگٛ وٗ ٘يچ اعو ٚ ِيكي عي ِٛكد َٔجذ ثٗ فبٔلأُ اى ّّب ّٔي

 رو اى آْ اٍذ وٗ اؽزيبط ثٗ رٛٙيؼ كاّزٗ ثبّل. ايٓ  ايٓ آيٗ ٚاٙؼ

گٛيل وٗ ِؾجذ ثٗ فبٔلاْ هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو اِذ اٍالِي ٚاعت اٍذ، چٕبٔىٗ پوكافذ ِيك  آيٗ ِي

زٚبي ثٗ اعيو ٚاعت اٍذ. ايٓ ٚعٛة، ِطٍك اٍذ ٚ ثٗ ىِبْ، ِىبْ يب ويفيذ فبٕي ِميل ْٔلٖ اٍذ ٚ ثٕب ثٗ ال

ايٓ ٚعٛة، اثواى ِؾجذ كه ٘و ىِبْ، ِىبْ ٚ ثب ٘و ويفيذ ٚ ّىٍي َلىَ اٍذ. ّىي كه ايٓ ٔيَذ وٗ ايغبك ِمجوٖ ٚ 

اُ ِؾجزي ثٗ  اي وٗ اگو ّقٖي كه ٛٛي ىٔلگي رؼّيو آْ اى عٍّٗ ِٖبكيك ػوفي اثواى ِؾجذ اٍذ ثٗ گٛٔٗ

يٓ ِؾجذ ها ثليٓ ّىً اثواى وٕل، ىيوا ايٓ يىي اى ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ اظٙبه ٔىوكٖ اٍذ، ثو اٚ ٚاعت اٍذ وٗ ا اً٘

 ثيذ هٍٛي  ي ّقٔ ها كه ِٛهك ِؾجذ ثٗ اً٘ ِٖبكيمي اٍذ وٗ مِٗ

 وٕل. اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثويء ِي



 ثب ايٓ رٛٙيؼ هّٚٓ ّل وٗ ايغبك ِمجوٖ ٔٗ رٕٙب عبيي ٚ َِزؾت اٍذ، ثٍىٗ گب٘ي ٚاعت اٍذ.

ثْوي ّبيغ ثٛكٖ اٍذ ٚ ثواي اثواى ٚفبكاهي ٚ ِؾجذ ثٗ ٍَِٛبْ ٚ ه٘جواْ ايٓ هّٚي ثٛكٖ اٍذ وٗ ثيٓ عٛاِغ 

ووكٔل ٚ اى آْ ِؾبفظذ ٚ ٔگٙجبٔي ّٔٛكٖ ٚ كه وٕبه آْ ِواٍُ  ٘ب، ثو هٚي لجٛه آٔٙب ٙويؼ ايغبك ِي ٘ب ٚ أمالة فوٕ٘گ

 ّٔٛكٔل. ثيهگ ها ثو پب ِي

مجوٖ، ِٛهك پنيوُ لوآْ اٍذ ٚ چييي اى آيبد ٚ ثب ثوهٍي ايٓ آيبد ٍٗ گبٔٗ هّٚٓ ّل وٗ َِبٌٗ ثٕب ٚ ٍبفزٓ ِ

گيوك وٗ اى  وٕل ثب ايٓ ِالؽظٗ وٗ ايٓ آيبد ٍٗ گبٔٗ لجٛه اٌٚيب ٚ ثيهگبٔي ها كه ِي ّٛا٘ل لوآٔي آْ ها ٔم٘ ّٔي

 ّٛك. هٚٔل ٚ ّبًِ ٍبيو ِوكَ ّٔي ٘بي هٍبٌذ ثٗ ّّبه ِي ّٔبك٘بي كيٓ ٚ ْٔبٔٗ
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 بررسی موضوع در سایه ی سنت شریف نبوی -



٘بي ِقزٍفي كاهٔل، ٌٚي چييي  ّٛيُ وٗ كَلٌذ اي اى آصبه ِٛاعٗ ِي ثب ِواعؼٗ ثٗ ٍٕذ ّويف ٔجٛي، ثب ِغّٛػٗ

وٕيُ ٚ  ؽوِذ ايغبك ِمجوٖ ها ثب آْ اٍزٕجبٛ ووك. ِب كه ايٓ عب ثٗ ِْٙٛهرويٓ هٚايبد اّبهٖ ِيكه آْ ٔيَذ وٗ ثزٛاْ 

 ك٘يُ: ٍپٌ آٔٙب ها ِٛهك ٔمل ٚ ثوهٍي لواه ِي

اي ثٛكٔل  كه َِٕل اؽّل اى ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه رْييغ عٕبىٖ

رٛأل ثٗ ٍٛي ِليٕٗ ثوٚك ٚ ٘يچ ثزي ها ٔجيٕل ِگو ايٓ وٗ آْ ها ثْىٕل ٚ ٘يچ لجوي  ّّب ِي وٗ فوِٛكٔل: ولاَ يه اى

 ها ٔجيٕل ِگو ايٓ وٗ آْ ها ٕبف وٕل ٚ ٘يچ رٖٛيوي ها ٔجيٕل ِگو ايٓ وٗ آْ ها ِغُْٛ وٕل؟

ػٍيٗ اٌَالَ ِوكي گفذ: ِٓ اي هٍٛي فلا. اٚ ثٗ ٍٛي ِليٕٗ هفذ، اِب اى اً٘ ِليٕٗ روٍيل ٚ ثبىگْذ. پٌ ػٍي 

٘ب ها  هَٚ اي هٍٛي فلا. فوِٛك: ثوٚ. اٚ هفذ ٚ پٌ اى ثبىگْذ فوِٛك: اي هٍٛي فلا، رّبَ ثذ فوِٛك: ِٓ ِي

 (7ّىَزُ ٚ رّبَ لجو٘ب ها ٕبف ووكَ ٚ رّبَ رٖٛيو٘ب ها اى ثيٓ ثوكَ.)

رويٓ چييي وٗ  ُٙيبثل. ِ وَي وٗ ثب ٔظوي كليك ايٓ هٚايذ ها ثوهٍي وٕل، آْ ها اى عٙبد ِزؼلكي ِْىٛن ِي

آيل وٗ  ّٛك، ِْقٔ ٔجٛكْ ظوف ىِبٔي ٚ ِىبٔي هٚايذ اٍذ، ىيوا ثب ػمً عٛه كه ّٔي ثبػش رْىيه كه هٚايذ ِي

٘بي ِٛعٛك كه آٔغب  لجً اى ٘غود، پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّقٖي ها اى ِىٗ ثٗ ٍٛي ِليٕٗ ثفوٍزل رب ثذ

كاكٖ اٍذ وٗ كه  اٚٙبع ِىٗ ثٗ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اعبىٖ ّٔي ها ِٕٙلَ وٕل ٚ ايٓ كه ؽبٌي ثٛكٖ اٍذ وٗ

هٍبٔل وٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ  رْييغ عٕبىٖ ٍَِّبٔي وٗ اى كٔيب هفزٗ، ّووذ وٕل. ظب٘و هٚايذ ايٓ ها ِي

ٔت اٚ ثٗ ِليٕٗ ك٘ل رب اى عب آٌٗ اى عبيگبٖ ؽبوّي وٗ للهد ٍيبٍي وبفي كاهك، ثٗ يىي إؾبة فٛكُ كٍزٛه ِي

٘ب ها ِٕٙلَ ٚ لجو٘ب ها ثب فبن يىَبْ ٚ رٖٛيو٘ب ها ٔبثٛك ٍبىك. كٍزٛه ثٗ چٕيٓ وبه٘بيي، ِزٕبٍت ثب ايبِي  ثوٚك ٚ ثذ

اٍذ وٗ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِليٕٗ ٘غود ووكٖ ٚ كاهاي للهد ٍيبٍي وبفي ثبّل رب كٍزٛهارِ ٔبفن 

 ثيٕيُ وٗ ثب ىِبْ پٌ اى ٘غود أَغبَ ٔلاهك. هٚايذ رؤًِ ّٔبييُ، ِيٚ َلىَ اَلعوا ثبّل، اِب اگو كه 

٘بي ِليٕٗ پٌ اى اٍالَ آٚهكْ ِوكَ ِليٕٗ، ثبلي ِبٔلٖ ثبّٕل، كه  ثبيَذ وٗ ثذ ثو ٛجك ِمزٚبي ايٓ فجو، ِي

ود ٍيطوٖ ٘بي أًٚ ٚ فيهط كه ّ٘بْ اثزلا اٍالَ آٚهكٔل ٚ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پٌ اى ٘غ ؽبٌي وٗ لجيٍٗ

پوٍزي ٔجٛكٔل. كه ايٓ ٕٛهد ايٓ  ٘ب ُ٘ كٔجبي ثذ وبًِ ثو ِليٕٗ كاّذ، ِگو كه ِٛهك رؼلاكي اى ِٕبفميٓ وٗ ايٓ

ٍقٓ هاٚي وٗ فوٍزبكٖ اٚي هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى ِوكَ ِليٕٗ روٍيل ٚ ثبىگْذ ِؼٕب ٔلاهك! ثب ايٓ 

پوٍزي كاّزٗ ثبّٕل وٗ فوٍزبكٖ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ  ثذ ثبيَزي ِوكَ ِليٕٗ كٌجَزگي ّليلي ثٗ إٚبف، ِي

ٚ آٌٗ اى آٔٙب روٍيلٖ ٚ ثبىگْزٗ اٍذ ٚ آيب كه ربهيـ ّب٘لي ثو ايٓ ِطٍت ٚعٛك كاهك؟! اگو اٚٙبع ِليٕٗ چٕيٓ ثٛكٖ 

ك وٗ رٛاْ لجٛي وو ٘ب ثفوٍزل ٚ چگٛٔٗ ِي اٍذ، ِمزٚبي ػمً ايٓ ثٛكٖ اٍذ وٗ رؼلاك ثيْزوي ها ثواي أٙلاَ ثذ

رٛاْ ايٓ ها رٖليك ووك وٗ يه ٔفو ثٗ رٕٙبيي، ايٓ وبه  يه ٔفو ها ثواي أغبَ ايٓ اِو ُِٙ فوٍزبكٖ ثبّل؟! ٚ چگٛٔٗ ِي

آيل؟! ٚ اگو اً٘ ِليٕٗ، لجٛي ووكٔل  ثيهگ ٚ ُِٙ ها كه ِلد وٛرب٘ي أغبَ كاكٖ ثبّل، چٕبْ وٗ اى ظب٘و هٚايذ ثوِي

ؼيل اٍذ وٗ ثٗ ايٓ هاؽزي لجٛي ووكٖ ثبّٕل وٗ رٖٛيو٘بيْبْ ٔبثٛك ٚ ٘بيْبْ ِٕٙلَ ّٛك، ٌٚي ثَيبه ث وٗ ثذ

 لجو٘بي پلهأْبْ ثب فبن يىَبْ ّٛك.

پنيؤل ٚ اؽزيبط ثٗ  اي ػبٛفي ٚ ؽَبً اٍذ وٗ افواك ثٗ هاؽزي آْ ها ّٔي فواة ووكْ لجو پلهاْ ٚ ِبكهاْ، َِؤٌٗ

ٚ كه چٕيٓ اِوي، ثليٙي اٍذ وٗ كه اثزلا ٘ب آِبكٖ ّٛك  ٘ب ٚ لٍت وبه فوٕ٘گي َٛٛلٔي ِلد كاهك رب م٘ٓ

ّٛك وٗ فوٍزبكٖ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا  ٘بيي ٕٛهد ثگيوك. كه ؽبٌي وٗ اى ٍقٕبْ هاٚي چٕيٓ فّٙيلٖ ِي ِقبٌفذ



٘ب ها ٚيواْ ٚ رٖٛيو٘ب ها ٔبثٛك ٚ لجو٘ب ها ثب فبن يىَبْ ووك ٚ ثبىگْذ ٚ ٘يچ وٌ ثٗ  ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ِلد وٛرب٘ي ثذ

ٔىوك!! ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ پٌ اى ٘غود پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٘يچ ثزي كه ِليٕٗ ٚعٛك اٚ اػزواٗ 

ٔلاّزٗ اٍذ ٚ ثو فوٗ ٚعٛك، يه ٔفو رٛأبيي ِٕٙلَ ووكْ آٔٙب كه ػوٗ چٕل ٍبػذ ها ٔلاّزٗ اٍذ ٚ اِىبْ ٔلاهك 

 ّٛك.وٗ افواك ثٗ هاؽزي ثپنيؤل وٗ كه لجٛه پلهّبْ رٖوف ٚ ثب فبن يىَبْ 

 ي اٚي ٚ فٛككاهي ٚي اى أغبَ  اى ٍٛي كيگو روٍيلْ فوٍزبكٖ

ك٘ل وٗ كه ِمبثً فواة ووكْ لجو٘بي پلهأْبْ ٚاوِٕ ْٔبْ  ِؤِٛهيذ، ؽَبٍيذ ا٘بٌي ِليٕٗ ها ْٔبْ ِي

أل. ِمزٚبي لٚيٗ ايٓ اٍذ وٗ ايٓ ؽَبٍيذ ٚ ٚاوِٕ كه ِمبثً فوٍزبكٖ كَٚ ٔيي ٚعٛك كاّزٗ ثبّل ٚ  كاكٖ

ثب ٍقزي ٚ ِٛاعٗ ّلْ ثب اػزواٙبد ٚ ِْىالد ثٗ أغبَ ثوٍل ٚ ايٓ ؽبكصٗ كه ّ٘ٗ عب ِؼوٚف ٚ ِْٙٛه ِؤِٛهيذ 

ّٛك ٚ ِؾلصبْ ٚ ِٛهفبْ ثَيبهي آْ ها ٔمً وٕٕل، ٔٗ ايٕىٗ رٕٙب اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ آْ ها هٚايذ ووكٖ ثبّل، چٕبْ 

 وٗ كه ٍٕل آِلٖ اٍذ!

 ه ِٕبثغ اِبِيٗ ٔمً ّلٖ اٍذ، ثؾش فٛا٘يُ ووك.كه فٖٛي آيٕلٖ كهثبهٖ ؽليش ِْبثٙي وٗ ك

اُ ثٛك، ثٗ كٔجبي وبهي  ؽٚود ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ كه ايبَ ؽىِٛزِ كه وٛفٗ، اثٛاٌٙيبط اٍلي ها وٗ هئيٌ ّوٛٗ

 ّجيٗ ايٓ فوٍزبك.

 اؽّل ثٓ ؽٕجً گفزٗ اٍذ: 

ٍي ػٍيٗ اٌَالَ ثٗ ِٓ فوِٛك: رٛ ها ٚويغ، اى ٍفيبْ، اى ؽجيت، اى اثي ٚائً، اى اثٛاٌٙيبط اٍلي هٚايذ ووكٖ اٍذ: ػ

فوٍزُ وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِوا ثٗ ٍٛي آْ فوٍزبك ٚ ِؤِٛهيذ ايٓ اٍذ وٗ  ثواي ّ٘بْ وبهي ِي

 (2٘ب ها ٔبثٛك ٚ لجو٘ب ها ثب ىِيٓ يىَبْ گوكأي.) ٘ب ٚ ِغَّٗ رّضبي

ايٓ وبه ثٗ ٚي كه ٚالغ ٍپوكْ ايٓ وبه ثٗ لٛاي  اثٛاٌٙيبط هئيٌ ّوٛٗ اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ كه آْ ىِبْ ثٛك ٚ ٍپوكْ

 ٍَِؼ ثٛكٖ اٍذ ٚ ايٓ ثب اّ٘يذ ٚ ؽَبٍيذ ِؤِٛهيذ رٕبٍت كاّزٗ اٍذ.

ّٛك; ىيوا ايٓ هٚايذ ثو آْ هٚايذ  ٘بي ٚاهك ثو هٚايذ ٍبثك، ثو هٚايذ اثٛاٌٙيبط ُ٘ ٚاهك ِي ٛجيؼي اٍذ وٗ رْىيه

٘بي ٚاهك ّلٖ اى عٙبد ِزؼلك ٔپنيويُ، ٛجيؼي اٍذ وٗ  رْىيهاػزّبك كاّزٗ اٍذ ٚ اگو آْ هٚايذ ها ثٗ فبٛو 

هٚايذ اثٛاٌٙيبط ها وٗ ِجزٕي ثو هٚايذ اٌٚي اٍذ ٔپنيويُ; ىيوا اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ثيٓ ِؤِٛه ووكْ اثٛاٌٙيبط ثواي ايٓ 

ثولواه ووكٖ اٍذ ٚ وبه ُِٙ ٚ ثيٓ كٍزٛه پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٚي ثواي أغبَ چٕيٓ وبهي كه ِليٕٗ، هاثطٗ 

 ّٛك. ٘و رْىيىي وٗ ثو آْ ٚاهك ّٛك، ثو ايٓ ُ٘ ٚاهك ِي

ػالٖٚ ثو ايٓ، ٙؼف غيو لبثً اغّبٙي كه هٚايذ اثٛاٌٙيبط ٚعٛك كاهك ٚ آْ ايٓ اٍذ وٗ كٚ رٓ اى هاٚيبْ آْ كه ٍٍٍَٗ 

 ذ َ٘زٕل.ٍٕل كه ٔظو ػٍّبي هعبي اً٘ ٍٕذ ِزُٙ َ٘زٕل ٚ ايٓ كٚ، ٍفيبْ صٛهي ٚ ؽجيت ثٓ اثي صبث

 (3ّٔٛك.) ووك ٚ اى افواك ٙؼيف هٚايذ ِي م٘جي كهثبهٖ ٍفيبْ گفزٗ اٍذ: اٚ رلٌيٌ ِي



ٔٛيَل: ))اثٓ ِجبهن گفزٗ اٍذ: ٍفيبْ ؽليضي ها هٚايذ ووكٖ ثٛك. آْ ها پيِ ٚي ثوكَ وٗ  اُ ِي ٚ اثٓ ؽغو كهثبهٖ

( ٚ يؾيي ثٓ ٍؼيل ثٓ 4وٕيُ؟!) رٛ هٚايذ كه آْ رلٌيٌ ووكٖ ثٛك. ٚلزي وٗ ِوا كيل، فغبٌذ وْيل ٚ گفذ: آْ ها اى

ووك وٗ اى  گٛيل: صٛهي رالُ ِي فوٚؿ كه ّوػ ؽبي ٚي گفزٗ اٍذ: اثٛثىو گفزٗ اٍذ وٗ اى يؾيي ّٕيلَ وٗ ِي

 (5ِوك ٙؼيفي ثٗ ٔمً اى ِٓ هٚايذ وٕل، اِب ٔزٛأَذ.)

اي ثٛكٖ اٍذ ٚ اٚ ٚاٍطٗ ها  رلٌيٌ آْ اٍذ وٗ ّقٖي اى وَي هٚايذ وٕل وٗ اٚ ها ٔليلٖ ٚ ثيٓ ايْبْ ٚاٍطٗ

 ؽنف وٕل.

 ػالٖٚ ثو ايٓ ٚي كه ّوػ ؽبي صٛهي ّٔٛزٗ اٍذ: 

اثٓ ِليٕي اى يؾيي ثٓ ٍؼيل ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ٍفيبْ، اثٛثىو ثٓ ؽفٔ ٚ ؽيبْ ثٓ ايبً ها ٘يچ گبٖ ٔليلٖ اٍذ ٚ 

 اى ٍؼيل ثٓ اثي ثوكٖ چييي ها ْٕٔيلٖ اٍذ((. 

يي ها ْٕٔيلٖ اٍذ ٚ اؽّل گفزٗ اٍذ: اى ٍٍّخ ثٓ وٙيً، ؽليش َِبئيٗ ٚ ثغٛي گفزٗ اٍذ: اى يييل هلبّي چي

)ثوكٖ آىاك ّلٖ( ها ْٕٔيلٖ اٍذ ٚ اى فبٌل ثٓ ٍٍّٗ ثٗ ٛٛه لطغ ْٕٔيلٖ ٚ اى اثٓ ػْٛ عي يه ؽليش چييي ها 

 (6ْٕٔيلٖ اٍذ.)

وٕل وٗ گٛيي  ٚايذ ِيوٕل وٗ صٛهي ِلٌٌِّ اٍذ ٚ اى افواكي ه اثٓ ؽغو وٗ اى ػٍّبي ثيهگ ػبِٗ اٍذ، رٖويؼ ِي

 ٘ب ها ِاللبد ٔىوكٖ ٚ چييي ها اى آٔبْ ْٕٔيلٖ اٍذ. آٔٙب ها كيلٖ اٍذ، كه ؽبٌي وٗ آْ

اُ گفزٗ وٗ اٚ ِلٌٌِّ ثٛكٖ اٍذ ٚ ػميٍي گفزٗ  اِب كه ِٛهك ؽجيت ثٓ صبثذ ليٌ ثٓ كيٕبه ثبيل گفذ: اثٓ ؽجبْ كهثبهٖ

ّٛك، ِگو ؽليضي وٗ اى  ٘بيِ اػزٕبيي ّٔي ٍذ: ثٗ ؽليشاٍذ: اثٓ ػْٛ اٚ ها ِزُٙ ووكٖ اٍذ. ٚ لطّبْ گفزٗ ا

( اثٓ ؽغو ُ٘ كه عبي كيگو ِي 7ػطب هٚايذ ووكٖ اٍذ. ٚ اثٓ فييّٗ كه ٕؾيؼ فٛك آٚهكٖ اٍذ: اٚ ِلٌٌِّ اٍذ.)

 ٘ـ اى كٔيب هفذ. 779ووك ٚ كه ٍبي  ٘ب ها ِوًٍ ٔمً ِي گٛيل اٚ ِلٌٌ ثٛك ٚ ثَيبهي اى ؽليش

اي وٗ ثٗ فٜ ِٕنهي اٍذ ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ: ؽجيت ثٓ صبثذ ؽليضي ها  ٓ عٛىي، اى َٔقٗٚ كه وزبة اٌّٛٙٛػبد اث

 اى اثي ثٓ وؼت ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ: عجوئيً ثٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گفزٗ اٍذ: 

كه رٛأَزُ ثٗ فٚبيً ػّوكٍذ ثيبثُ. ٚ  َْٔزُ، ّٔي اگو ثٗ ألاىٖ اي وٗ ٔٛػ كه ِيبْ لِِٛ ىيَذ كه وٕبه رٛ ِي

اكاِٗ گفذ اٍذ: اثٓ عٛىي ثٗ اٚ ايواك ٔگوفزٗ اٍذ، ِگو ثٗ فبٛو ػجلهللا ثٓ ػّبه أٍٍّي، ّيـ ؽجيت ثٓ اثي 

 (8صبثذ.)

٘بي هعبي ٚ كهايٗ كهثبهٖ ايٓ كٚ هاٚي آِلٖ اٍذ. ٚ اِب كه ِٛهك اثٛ ٚائً أٍلي،  ٘ب ِطبٌجي اٍذ وٗ كه وزبة ايٓ

ٔٛيَل: اى  ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ثٛك وٗ اى ٚي علا گْذ. اثٓ ؽغو ِي ٍٍّٗ وٛفي ثبيل گفذ: ٚي اى يبهاْ ثواكه اثٓ

كاهي، ػٍي يب ػضّبْ ها؟ عٛاة كاك: كه اثزلا ػٍي ها ثيْزو  اثٛٚائً ٍؤاي ّل وٗ ولاَ يه ها ثيْزو كٍٚذ ِي

 (9كاّزُ، ٌٚي ثؼلاً ػضّبٔي ّلَ.) كٍٚذ ِي



ٔٛيَل: اثٛ ٚائً  ىيبك ثٛكٖ اٍذ. اثٓ اثي اٌؾليل ِيثواي اصجبد ٙؼف ٚي ّ٘يٓ ثٌ وٗ اٚ اى وبهگياهاْ ػجيلهللا ثٓ 

 گفزٗ اٍذ: اثٓ ىيبك ِوا َِؤٚي ثيذ اٌّبي وٛفٗ لواه كاك.

٘ب ِطبٌجي ثٛك وٗ كهثبهٖ ٍٍٍَٗ ٍٕل هٚايذ ثيبْ ووكيُ ٚ اگو كهثبهٖ هاٚيبْ ؽليش، ِلػ ٚ صٕبيي ٚاهك ّلٖ، كه  ايٓ

اٍذ ٚ لبػلٖ ايٓ اٍذ وٗ ٕ٘گبَ رؼبهٗ ِلػ ٚ مَ، مَ ثو ِلػ ٘ب ٚ ايواكاري ٔيي ثو آٔٙب ٚاهك ّلٖ  ِمبثً، ِنِذ

 ّٛك. ّٛك ٚ ثٗ هٚايذ اٍزلَلي ّٔي ِملَ كاّزٗ ِي

٘بي ٕؾبػ  ّ٘چٕيٓ ثواي اصجبد ٙؼف ؽليش، ّ٘يٓ وبفي اٍذ وٗ اى هاٚي ايٓ ؽليش، يؼٕي اثٛاٌٙيبط كه رّبَ وزبة

رٛاْ ثٗ ؽليضي اؽزغبط ووك وٗ ّبًِ  چگٛٔٗ ِيٚ َِبٔيل، عي ّ٘يٓ يه ؽليش هٚايذ ْٔلٖ اٍذ! ثب ايٓ ؽبي 

 ثبّل؟! ِلٌَِّبْ ٚ ٙؼيفبْ ِي

وٕٕل، ٙوٚهد ٕبف ووكْ لجو٘ب اٍذ  ٚ ثليٓ ٔىزٗ ثبيل رٛعٗ كاّذ وٗ ٔٙبيذ چييي وٗ ايٓ كٚ هٚايذ ثو آْ كَلٌذ ِي

ٚهد يىَبْ ووكْ لجو٘ب وٕٕل. ٚ اگو ثگٛييُ وٗ ثٗ ٙو ٚ ثو ِّٕٛػيذ وبه گناّزٓ ٙويؼ ٚ ٕٕلٚلچٗ ثو لجو كَلٌذ ّٔي

وٕٕل، ايٓ چييي اٍذ وٗ ثب ٍيوٖ ٍَِّبٔبْ اى ٕله اٍالَ ربوْٕٛ ِٕبفبد كاهك ٚ رٕٙب اثٓ  ثب ٍطؼ ىِيٓ كَلٌذ ِي

أل ٚ ِنا٘ت چٙبهگبٔٗ ػبِٗ لبيً ثٗ  ريّيٗ ٚ پيوٚأِ كه لوْ ْ٘زُ ٘غوي ٚ ثؼل اى آْ لبئً ثٗ ٙوٚهد ايٓ وبه ّلٖ

 (70كإٔل.) آٚهكْ لجو ثٗ ألاىٖ يه ٚعت اى ٍطؼ ىِيٓ ها َِزؾت ِي ايٓ ٙوٚهد ٔيَزٕل، ثٍىٗ ثبَل

ِطبٌت موو ّلٖ، الزٚب كاهك وٗ ثو فوٗ لجٛي ٍٕل كٚ هٚايذ ِنوٛه، كه كَلٌذ آٔٙب رْىيه وٕيُ ٚ رَٛيٗ ها ثٗ ِؼٕبي 

ي هٚي لجو ها ثٗ َِبٚي ووكْ لجو ثب ٍطؼ ىِيٓ ٔگيويُ، ثٍىٗ آْ ها ثٗ ِؼٕبي رَطيؼ كه ِمبثً رَٕيُ ثگيويُ، يؼٕ

 ٕٛهد پْذ ِب٘ي ٚ ثو آِلٖ كهٍذ ٔىٕٕل، ثٍىٗ هٚي لجو ها َِطؼ ّٔبيٕل، اى ايٓ هٚ لوٛجي كه 

هٍبٔل ٚ  أل وٗ ظب٘و هٚايذ، ِٕغ رَٕيُ ٚ ثبَل آٚهكْ لجو ها ِي ي ؽليش آٚهكٖ اٍذ: ))ػٍّبي ِب گفزٗ ؽبّيٗ

ايُ، ِملاهي اٍذ وٗ اى رَٕيُ ثبَلرو ثبّل ٚ اَل لجو،  ٖأل: آٔچٗ وٗ ِؤِٛه ثٗ اى ثيٓ ثوكْ آْ ّل عّٙٛه ػٍّب گفزٗ

ّٛك رب ّٕبفزٗ ّٛك ٚ ِٛهك اؽزواَ لواه گيوك ٚ لجو پيبِجو ِب ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ  ِملاهي اى ٍطؼ ىِيٓ ثبَلرو آٚهكٖ ِي

د آكَ اي وٗ كه وٕبهُ َ٘زٕل ثٗ ّ٘يٓ ٕٛهد اٍذ، چٕبْ وٗ ِبٌه كه ِٛٛؤ آٚهكٖ اٍذ ٚ لجو ؽٚو آٌٗ ٚ كٚ فٍيفٗ

 (77ثٗ ّ٘يٓ ٕٛهد اٍذ، چٕبْ وٗ كاهلطٕي هٚايذ ووكٖ اٍذ((.)

پٌ ثب فوٗ ٕؾذ ؽليش ٚ صجٛد ِٕزَت ثٛكْ ايٓ كٚ هٚايذ ثٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، ثبيل آْ ها ثٗ ٕٛهد 

ٚ آٌٗ ربوْٕٛ رؼبهٗ ِٕبٍجي رؤٚيً ّٔبييُ رب ثب ٍيوٖ لطؼي ٍَِّبٔبْ كه ِليٕٗ اى ىِبْ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ 

 ٔلاّزٗ ثبّل.

 ٚ اگو ٚاعت ثبّل وٗ ٛجك اكػبي ٍٍفيٗ، لجو٘ب ها ثب ٍطؼ ىِيٓ 

ثبّل وٗ ثبيَزي  ّٛك، لجو پيبِجو ٚ كٚ فٍيفٗ ِي ٘ب صبثذ ِي يىَبْ ٍبىيُ، اٌٚيٓ لجو٘بيي وٗ ٚعٛة كه ِٛهك آْ

ثٙزويٓ ِؼٕبيي اٍذ وٗ ثَيبهي اى  ِٕٙلَ ّلٖ ٚ ثب فبن يىَبْ ّٛٔل! ٚ ٕبف ووكْ هٚي لجو يب ّ٘بْ رَطيؼ،

 أل. ِنا٘ت اهثؼٗ آْ ها ثوگييلٖ ٚ ِٕبٍت كأَزٗ



هٚيُ وٗ كه آٔٙب پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى ايغبك ٘و  ٘بيي ِي ثؼل اى ِٕبلْٗ كه ايٓ كٚ هٚايذ، ٍواؽ هٚايذ

كاكْ ثٗ ؽوِذ ايغبك ثٕب ٚ ٚعٛة ِٕٙلَ ٘ب ثٗ ّ٘يٓ هٚايبد ثواي فزٛا  ٔٛع ثٕبيي هٚي لجٛه ٔٙي ووكٖ اٍذ ٚ ٚ٘بثي

 أل. أل، اٍزٕبك ووكٖ ٘بيي وٗ هٚي لجو٘ب ٍبفزٗ ّلٖ ووكْ ٍبفزّبْ

وبهي ّٛك يب ثبَلي آْ َْٔزٗ ّٛك يب  كه ايٓ هٚايبد آِلٖ اٍذ وٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى ايٕىٗ لجو گچ

 ٍبفزّبٔي ثواي آْ ايغبك ّٛك، ِٕغ ووكٔل.

( ٚ ِّْٚٛ آْ ٔيي اى اثٍٛؼيل ُفلهي ٚ اَ ٍٍّٗ 72ثب إٍبك٘ب ٚ ِزْٛ ِقزٍف اى عبثو هٚايذ ّلٖ اٍذ.)ايٓ ؽليش 

 (73هٚايذ ّلٖ اٍذ.)

گٛيٕل وٗ ٔٙي،  ثؼل اى ثؾش كه ٍٕل ٚ ِزٓ ايٓ ؽليش، َلىَ اٍذ رٛعٙي ثٗ لٛاػل إٌٛي ثْٛك. ػٍّبي إٛي ِي

ّزٗ ثبّل وٗ آْ ها اى رؾويُ ِٕٖوف وٕل، ؽًّ ثو ووا٘ذ اي فبٓ ٚعٛك كا ؽميمذ كه رؾويُ كاهك ٚ اگو لويٕٗ

٘ب ها اى رؾويُ  اي آْ وٕل، ِگو ايٓ وٗ لويٕٗ ٘ب ثو رؾويُ كَلٌذ ِي ّٛك. اگو ِب ثبّيُ ٚ ايٓ هٚايبد، ظب٘و آْ ِي

ٚ وٕل ٚ آْ ػًّ ٕؾبثٗ  اي كاهيُ وٗ هٚايذ ها اى ظب٘و فٛك ِٕٖوف ِي ِٕٖوف وٕل. كه ايٓ عب ُ٘ لويٕٗ فبهعيٗ

آٚهٔل ٚ ٘يچ  ٍيوٖ لطؼي ٍَِّبٔبْ اى ٕله اٍالَ ربوْٕٛ اٍذ وٗ لجو ها ثٗ ألاىٖ يه ٚعت اى ٍطؼ ىِيٓ ثبَلرو ِي

 ّلٖ اٍذ رب ايٓ وٗ اثٓ ريّيٗ كه لوْ ْ٘زُ ايٓ ٍيوٖ ٍَِّبٔبْ ها أىبه ووك. وٌ ِٕىو ٚ ِبٔغ ايٓ وبه ّٔي

كٖ ثٛك ٚ اٚ وٗ كه پي آْ ثٛك وٗ اى ٕؾبثٗ ٚ ٍيوٖ ٍٍف كه ٕٛهري وٗ ٘يچ وٌ لجً اى ٚي اى ايٓ وبه عٍٛگيوي ٔىو

ثبيَذ كه ايٓ َِؤٌٗ ُ٘ اى ٕؾبثٗ ٚ ربثؼبْ پيوٚي وٕل ٚ ٍبفزٓ لجو ها رؾويُ ٔىٕل. ٚ اگو ثٗ رّبَ  پيوٚي وٕل، ِي

ؽوِذ  ِٕبثغ ػبِٗ كه ٕؾبػ ٚ ٍٕٓ ٚ َِبٔيل ِواعؼٗ ّٔبييُ، كه ٘يچ يه ثبثي ثٗ ٔبَ: ))رؾويُ اٌجٕبء ػٍي اٌمجٛه((;

 ثيٕيُ. ٍبفزٓ لجو، ها ّٔي

اي هّٚٓ ثو ايٓ ِطٍت اٍذ وٗ ٍَِّبٔبْ اى ٕله اٍالَ، ِٕظٛه اى ٔٙي ِنوٛه ها  ٍيوٖ لطؼي ٍَِّبٔبْ، لويٕٗ

 ّلٔل. وٕل، ٔٗ ثو رؾويُ ٚ اَل وبه ؽواَ ها ِورىت ّٔي كأَزٕل وٗ كَلٌذ ثو ووا٘ذ ِي فّٙيلٖ ثٛكٔل ٚ ِي

اي وٗ اّ٘يذ ثيْزوي كاهٔل، رياؽُ پيلا وٕل،  ٛاْ يه ؽىُ اٌٚيٗ، ثب ػٕبٚيٓ صبٔٛيٗٚ ٚاٙؼ اٍذ وٗ اگو ووا٘ذ ثٗ ػٕ

ّٛك; چٕبْ وٗ اگو ٍبفزٓ لجو، ثبػش عّغ ّلْ ِوكَ كه وٕبه ٕبؽت لجو ثواي اظٙبه كٍٚزي ٚ  ووا٘ذ ثوكاّزٗ ِي

پيبِجواْ ٚ اٌٚيب ٚ ائّٗ ػٍيُٙ پيوٚي اى اٚ ثبّل ٚ ثبػش رمٛيذ ايّبْ ٚ ؽفع ّؼبئو كيٕي گوكك، چٕبْ وٗ كه ِٛهك لجٛه 

ي ِٛكد ٚ  ي ّؼبئو، آيٗ اي وٗ اى آيٗ گيوي ثب ٔزيغٗ گوكك. ايٓ ٔزيغٗ اٌَالَ چٕيٓ اٍذ، ايٓ ووا٘ذ ِورفغ ِي

ّل وٗ ايغبك ٍبفزّبْ ثو  ّٛك، رٕبٍت كاهك. اى آْ آيبد فّٙيلٖ ِي ي ٍبفزٓ لجو ثو إؾبة وٙف گوفزٗ ِي آيٗ

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ  ٗ اّىبٌي ٔلاهك ٚ ثبػش رؼظيُ ّؼبئو اٌٙي ٚ اظٙبه ِٛكد َٔجذ ثٗ اً٘لجٛه پيبِجواْ، اٌٚيب ٚ ائّ

 ثبّل. ٘بي ٘لايذ ثْو ثٗ ٍٛي فلا َ٘زٕل، ِي ٚ ؽفع آصبه اٌٚيب وٗ چواؽ

ٔٛيَل: ))...ٍَٛ ايٓ وٗ ٔٙي  ٍيل ِؾَٓ اِيٓ كه هك اٍزلَلي ثٗ ايٓ اؽبكيش ثواي اصجبد ؽوِذ ٍبفزٓ لجو ِي

ذ ٚ ؽوِذ اٍذ ٚ ثو فوٗ وٗ هٚايبد ظب٘و كه ؽوِذ ثبّل، اِب وضود اٍزؼّبي آْ كه ووا٘ذ، وضوري اػُ اى ووا٘

أل وٗ ّ٘يٓ، ظب٘و هٚايذ ها رٚؼيف  لبثً ِالؽظٗ اٍذ. ػالٖٚ ثو ايٓ ػٍّب اى ايٓ ٔٙي، ووا٘ذ ها اٍزٕجبٛ ووكٖ

 وٕل((. ِي



جو ٚ ٍبفزٓ آْ ِىوٖٚ كأَزٗ ّلٖ ٚ َْٔزٓ وبهي ل ٔٛيَل: ))كه ايٓ هٚايذ، گچ ٔٛٚي كه ّوػ ٕؾيؼ ٍَُِ ِي

وبهي  أل وٗ گچ ثبّل. إؾبة گفزٗ ثبَلي لجو ؽواَ كأَزٗ ّلٖ اٍذ ٚ ّ٘يٓ ِن٘ت ّبفؼي ٚ عّٙٛه ػٍّب ِي

 لجو ِىوٖٚ ٚ َْٔزٓ هٚي آْ ٚ رىيٗ ووكْ ثو آْ ؽواَ اٍذ.

اگو كه ِمجوٖ ي ٚلفي ثبّل، ؽواَ اٍذ. اِب كه ِٛهك ٍبفزٓ لجو ثبيل گفذ وٗ اگو كه ٍِه ثبٔي ثبّل، ِىوٖٚ اٍذ ٚ 

أل. ّبفؼي كه وزبة اَلَُ گفزٗ اٍذ: كه ِىٗ كيلَ وٗ  ٚ ايٓ چييي اٍذ وٗ ّبفؼي ٚ إؾبة ثلاْ رٖويؼ ّٔٛكٖ

كاكٔل وٗ آٔچٗ ثو لجو٘ب ٍبفزٗ ّلٖ اٍذ، ِٕٙلَ گوكك ٚ هٚايذ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ  ثيهگبْ ػٍّب كٍزٛه ِي

 وٕل. اي ها وٗ كيلي آْ ها َّ٘طؼ ىِيٓ لواه ثلٖ.(( ايٓ ػًّ ها رؤييل ِي ل: ))٘و لجو ٍبفزٗ ّلٖفوِبي آٌٗ وٗ ِي

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ّ٘يٓ ها  ؽميمذ ايٓ اٍذ وٗ ٍبفزٓ لجو ثٗ ٛٛه وٍي ِىوٖٚ اٍذ، چٕبْ وٗ ِن٘ت ائّٗ اً٘

يواَلٍزؼّبي ّلٖ اٍذ. اٌجزٗ ايٓ كه گٛيل، ىيوا ٔٙي كه چٕيٓ ِٛاهكي ظٙٛه كه رؾويُ ٔلاهك، ىيوا كه ووا٘ذ وض ِي

ٕٛهري اٍذ وٗ كه ٍبفزٓ لجو، ِٕفؼزي ٔجبّل ٚ رؼظيُ آْ اى ِٖبكيك رؼظيُ ّؼبئو اٌٙي ٔجبّل، يؼٕي لجو پيبِجو 

٘ب ثبّل، ٍيوٖ ٍَِّبٔبْ اى ٕله اٍالَ ربوْٕٛ ثو ايٓ ثٛكٖ اٍذ وٗ لجٛه  يب ٌٚي يب اِبَ ٔجبّل، اِب اگو ِوثٛٛ ثٗ ايٓ

اي وٗ كه آْ كفٓ ّلٖ اٍذ ها ِؾبفظذ ٚ رؼّيو  يب ٚ اى عٍّٗ لجو پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ؽغوٖأجيب ٚ اٌٚ

 أل. ووكٖ ِي

وبهي آْ كه ِن٘ت ّبفؼي ِىوٖٚ اٍذ، ِگو ايٓ وٗ ِمجوٖ ٚلفي ثبّل. وٗ كه ايٓ ٕٛهد ؽواَ  ٍبفزٓ لجو ٚ گچ

ّٛك ٚ اگو لجو ها  وٗ گچ ثٗ ٍٚيٍٗ آرِ پقزٗ ِيوبهي اى آْ هٚ ٔٙي ّلٖ اٍذ  أل گچ اٍذ ٚ ثؼٚي گفزٗ

ٕلي كه ؽبّيٗ ٍٕٓ  گً ٍِ ِبٌي وٕٕل، اّىبٌي ٔلاهك، چٕبْ وٗ ّبفؼي ثٗ آْ رٖويؼ ووكٖ اٍذ. ايٓ ِطٍت ها 

َٔبئي موو ووكٖ وٗ ِزٕبٍت ثب ووا٘ذ اٍذ; اِب ّبفؼي َْٔزٓ هٚي لجو ها ؽواَ كأَزٗ اٍذ. ؽبي وٗ 

افجبه كه ٍيبق ٚاؽلي موو ّلٖ اٍذ، كه ايٓ ٕٛهد َْٔزٓ هٚي لجو ُ٘ ووا٘ذ وبهي ٚ ٍبفزٓ لجو كه ايٓ  گچ

 وٕل. َْٔذ، ثو ّ٘يٓ كَلٌذ ِي گٛيل ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ثو لجو ِي كاهك ٚ هٚايزي وٗ ِي

ثليٓ روريت، ّبفؼي ُ٘ ىيبك ٔىوكْ فبن لجو ٚ ثبَل ٔيبٚهكْ لجو ها ثو اٍزؾجبة ؽًّ ووكٖ اٍذ. ٍيٛٛي كه ّوػ 

 أل:  ٔٛيَل: ّبفؼي ٚ إؾبة گفزٗ ِي ٍٕٓ َٔبئي

))َِزؾت اٍذ وٗ كه لجو، فبوي ثيْزو اى آٔچٗ وٗ اى آْ فبهط ّلٖ اٍذ، هيقزٗ ْٔٛك.(( ىيوا كه هٚايذ آِلٖ 

 اٍذ: ))فبن لجو ىيبك ْٔٛك(( ٚ رب لجو ىيبك ثبَل ٔيبيل.

كاكٔل، ّبيل  لجو٘بي ٍبفزٗ ّلٖ ِي أل وٗ كٍزٛه ثٗ أٙلاَ اِب آٔچٗ ها وٗ اى ثيهگبْ ػٍّبي ِىٗ ِْب٘لٖ ووكٖ

أل، اِب ثبيل كه عٛاة آٔٙب گفذ وٗ كٌيً  ثلاْ فبٛو ثبّل وٗ ثٗ گّبْ آٔٙب ايٓ لجو٘ب كه ِمجوٖ ػِّٛي ٚالغ ّلٖ ثٛكٖ

ثو ٚلفيذ ٚػِّٛي ثٛكْ آْ ِمجوٖ ٘ب كه كٍذ ٔيَذ پٌ ثبيل وبه ثبٔيبْ لجٛه ها ؽًّ ثو ٕؾذ ووك رب فالف آْ صبثذ 

 آْ ُ٘ ؽواَ اٍذ چْٛ رٖوف ػلٚأي كه ٍِه غيو اٍذ. ّٛك، ٚرقويت

اي ها وٗ ثو لجوي ثوافواّزٗ  ّٛك. ٚي كٍزٛه كاك رب فيّٗ اى آٔچٗ گنّذ، عٛاة ايٓ ٍقٓ ػّو ُ٘ فّٙيلٖ ِي

ألاىك. ثؼل اى لجٛي ٍٕل ٚ كَلٌذ ؽليش، ايٓ ٔٙي  ّلٖ ثٛك، ثوكاهٔل ٚ گفذ: آْ ها ثوكاهيل وٗ ػٍِّ ثو اٚ ٍبيٗ ِي

 ّٛك. ّٛك، ىيوا ٔفؼي كه آْ ٔيَذ ٚ ثبػش رٚييغ ِبي ِي ٗ ووا٘ذ ِيؽًّ ث



گٛيل: ٕ٘گبِي وٗ ؽَٓ ثٓ ؽَٓ اى كٔيب هفذ،  ايٓ ٍقٓ ثب هٚايزي وٗ ثقبهي آْ ها ٔمً ووكٖ، ِؼبهٗ اٍذ. اٚ ِي

 َّ٘وُ ثٗ ِلد يىَبي چبكهي ثبَلي لجوُ ثو پب ووكٖ ثٛك.

اي  ٘ب فبيلٖ َلٌزْبْ، ٔبظو ثٗ لجو٘بيي اٍذ وٗ رؼّيو ٚ ؽفع آْاى ٍٛي كيگو ايٓ هٚايبد ثب لجٛي ٕؾذ ٍٕل ٚ ك

ثواي كيٓ ٚ كٔيب ٔلاهك، اِب اگو رؼّيو ٚ ؽفع لجو اى ّؼبئو اٌٙي ِؾَٛة ّٛك ٚ ٕبؽت لجو اى أجيب، اٌٚيب ٚ ٍٕؾب ثبّل، 

 كه ايٓ ٕٛهد ٍبفزٓ لجو ٚ رؼّيو ٚ ؽفع آْ ثٗ ٍِٖؾذ كيٓ ِوكَ اٍذ.

گناهي ووك رب  ا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجو ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ ها ثب رقزٗ ٍٕگي ػالِذهٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ هٍٛي فل

ِؼٍَٛ ثبّل. ٚ اثٓ ِبعٗ، اى أٌٔ ثٓ ِبٌه هٚايذ ووكٖ اٍذ: هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجو ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ ها 

ٕلي كه ؽبّيٗ آْ گفزٗ اٍذ: ايٓ ٍٕگ ها ثوا ثب رقزٗ ٍٕگي ػالِذ ٍِ ي آْ گناّذ رب لجو گُ ْٔٛك گناهي ووك. ٚ 

 ٚ كه ىٚائل آِلٖ اٍذ: 

ِت ثٓ اثي ٚكاػخ وٗ اثٛ كاٚك آْ ها هٚايذ ووكٖ اٍذ، ثواي فٛك  طٍَّ ُِ ))ايٓ إٍبك ٔيىٛ اٍذ ٚ ّب٘لي اى ؽليش 

 كاهك((.

ٍِت ثٓ ػجلهللا ثٓ ؽٕطت، اى ثؼٚي اى ٕؾبثٗ هٚايذ ووكٖ  طَّ ُِ ٚ كه ٚفبء اٌٛفبء آِلٖ اٍذ: اثٛ كاٚك ثب إٍبك ؽَٓ، اى 

اٍذ: پٌ اى آْ وٗ ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ اى كٔيب هفذ ٚ كه ثميغ كفٓ ّل، هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِوكي اِو 

هٚي لجو ثگناهك. آْ ِوك ٔزٛأَذ وٗ ٍٕگ ها ؽًّ وٕل، اى ايٓ هٚ پيبِجو فوِٛكٔل رب ٍٕگي ها ثيبٚهك ٚ ثٗ ػٕٛاْ ْٔبٔٗ 

 ثٓ ِظؼْٛ گناّذ ٚ فوِٛك:  ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فٛكُ عٍٛ هفذ ٚ ٍٕگ ها ثٍٕل ووك ٚ ثو ٍو لجو ػضّبْ

 فٛاُ٘ ووك((.اَ وٗ فٛد وٕٕل، كه وٕبه اٚ كفٓ  گناهي ووكَ ٚ ٘و وٌ اى فبٔٛاكٖ ))ثب ايٓ ٍٕگ، لجو ثواكهَ ها ْٔبٔٗ

أل. ٚ لجً اى آْ اى  ثٗ گفزٗ ٚي، ايٓ ؽليش ها اثٓ ّجٗ، اثٓ ِبعٗ ٚ اثٓ ػلي، اى أٌٔ ٚ ؽبوُ، اى اثٛهافغ هٚايذ ووكٖ

دمحم ثٓ للاِٗ، اى پلهُ، اى علُ هٚايذ ّلٖ اٍذ: پٌ اى آْ وٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ 

 ي ثبَلي لجوُ گناّزٗ ّٛك.ها كفٓ ووك، كٍزٛه كاك وٗ ٍٕگ

گفزٕل: ثبَلي ٍو ٚ پبييٓ لجو  ٍپٌ اى ػجلاٌؼييي ثٓ ػّواْ ؽىبيذ ووكٖ اٍذ: اى ثؼٚي اى ِوكَ ّٕيلَ وٗ ِي

رٛاْ اى ٘و چييي ثٗ ػٕٛاْ ْٔبٔٗ ٚ  وٕل وٗ ِي ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ كٚ ٍٕگ گناّزٗ ّلٖ ثٛك. ّ٘يٓ كَلٌذ ِي

كي اى ثٕي ِقيَٚ ثٗ ٔبَ ػّو هٚايذ ووكٖ اٍذ: ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ اٌٚيٓ ػالِذ ثواي لجو اٍزفبكٖ ووك. ٚ اى پيوِو

ِٙبعوي ثٛك وٗ اى كٔيب هفذ. هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كٍزٛه كاك ثواي اٚ لجوي ؽفو ووكٔل. پٌ اى كفٓ، ٍٕگي 

اى آْ وٗ ِوٚاْ اى ٛوف ٘ب ىيبك آِل. پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ ها ثوكاّذ ٚ كه پبييٓ لجوُ گناّذ. پٌ  اى ٍٕگ

اي پوربة وٕٕل ٚ گفذ: ثٗ فلا  ِؼبٚيٗ، ؽبوُ ِليٕٗ ّل، اى وٕبه آْ ٍٕگ گنّذ ٚ كٍزٛه كاك وٗ آْ ها ثٗ گّٛٗ

اِيٗ اٚ ها ِالِذ ووكٔل  لَُ ٔجبيَزي ٍو لجو ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ ايٓ ٍٕگ ثبّل رب ثٗ ٍٚيٍٗ آْ ّٕبفزٗ ّٛك! ثٕي

وٗ آْ ها ٍو عبي فٛك ثبى گوكإٔل، اِب ٚي گفذ: ثٗ فلا لَُ ؽبي وٗ آْ ها كٚه ٚ گفزٕل: وبه ثلي ووكي! كٍزٛه ثلٖ 

 اَ، ثٗ ٍو عبي فٛك ثوگوكألٖ ٔقٛا٘ل ّل. افىٕلٖ



( اثٓ ىثبٌٗ، اى اثٓ ّٙبة ٚ غيوٖ هٚايذ ووكٖ اٍذ: هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٍٕگ 74وٕل:) ٍپٌ اٙبفٗ ِي

ّبْ ثٓ ِظؼْٛ گناّذ، رب ِوكَ كه اٛواف اٚ كفٓ ّٛٔل... پٌ اى آْ وٗ گٛكي ها ثٗ ػٕٛاْ ْٔبٔٗ، ثبَلي لجو ػض

 ِؼبٚيٗ، ِوٚاْ ثٓ ؽىُ ها ثٗ ػٕٛاْ ؽبوُ ِليٕٗ ِٕٖٛة ووك، اٚ آْ ٍٕگ ها ثٗ ٍو لجو ػضّبْ ِٕزمً ووك.

ووكٖ اٍذ ٚ گٛيي وٗ  اؽزواِي ِي ّ٘يٓ ِملاه وبفي اٍذ رب ْٔبْ ك٘ل وٗ ِوٚاْ چٗ ِملاه ثٗ كيٓ ثي

ب كه رقويت لجٛه أجيب ٚ اٌٚيب ٚ ثٕلگبْ ٕبٌؼ ثٗ اٚ الزلا ووكٖ أل!... كه ؽبٌي وٗ هٚايذ ّلٖ اٍذ فبّٛٗ ٘ ٚ٘بثي

ووك ٚ ثب  هفذ ٚ آْ ها ِوِذ ٚ إالػ ِي ػٍيٙب اٌَالَ كفزو هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ىيبهد لجو ؽّيٖ ِي

 ػ لجو ٚ عٍٛگيوي اى فواة ّلْ آْ ِي پوكافذ. گناهي ووكٖ ثٛك. ٚٔيي ثٗ ِوِذ ٚ إال ٍٕگي آْ ها ْٔبٔٗ

ٚ پٌ اى آْ وٗ ايٓ اٍزؾجبة صبثذ ّل، ٘و وبهي وٗ كه ؽفع ٚ ٔگٙلاهي لجٛه اٌٚيب ٚ أجيب ِؤصورو ثبّل، ثٙزو اٍذ، اى 

ّٛك وٗ اِزيبى ثؼٚي اى لجٛه  عٍّٗ اگو لجٗ ٚ ثبهگب٘ي ثو آْ ثَبىيُ، اٍزؾجبثِ ثيْزو اٍذ. اى ايٓ عب فّٙيلٖ ِي

ثو ثؼٚي كيگو، ثٗ ٍجت فٚيٍذ ٕبؽجبْٔبْ ثٛكٖ اٍذ ٚ ػلَ ٍبفزٓ لجٗ ٚ ثبهگبٖ ثو هٚي لجٛه ثؼٚي اى اٌٚيب ٚ 

رو ثٛكٖ اٍذ. ٚ ايٓ كٚهٖ ثب كٚهاْ  ٍٕؾب ثٗ فبٛو فواُ٘ ٔجٛكْ اِىبٔبد ثواي ٍَِّبٔبْ ٚ ٕوف اِٛاي كه وبه٘بي ُِٙ

. چٕبْ وٗ كه ٕله اٍالَ، پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ ثؼلي وٗ ٚٙغ ِبٌي ٍَِّبٔبْ ثٙزو ّل، لبثً ِمبيَٗ ٔيَذ

ووكٔل  ٘بي كهفذ فوِب فوُ ِي ٘بيْبْ ها ثب ؽٖيو ٚ ثوگ ووكٔل ٚ فبٔٗ آٌٗ ٚ إؾبثِ كه ُػَو ٚ ؽوط ىٔلگي ِي

٘بي كهفذ فوِب كهٍذ ووكٖ ثٛكٔل ٚ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٕ٘گبَ  ٚ ثواي َِغلإٌجي ٍمفي اى ثوگ

َْٔزٕل وٗ ثٗ غيو اى ّىً ظب٘وي، چٕلاْ  فوِٛكٔل ٚ پٌ اى آْ ثو ِٕجوي ِي ي كهفزي رىيٗ ِي ي ثو رٍٕٗقٕوأ

 ي كهفذ ٔلاّذ. اِزيبىي ثو رٕٗ

٘ب ٚ غٕبئُ وَوي ٚ ليٖو كٍذ يبفزٕل، ٚٙغ ٚ ؽبٌْبْ كه ٌجبً ٚ فٛهان ٚ  اِب پٌ اى آْ وٗ ٍَِّبٔبْ ثو گٕظ

واَ ها رٍٛؼٗ كاكٔل ٚ ٍبفزّبْ آْ كٚ ها رغليل ووكٔل ٚ كه ايٓ ؽبي َِىٓ رغييو ووك ٚ َِغل ٔجٛي ٚ َِغلاٌؾ

گناه ٔجٛكٔل. ّ٘چٕيٓ ثٕب ثو آٔچٗ وٗ اى كيٓ يبك گوفزٗ ثٛكٔل، لجٛه ثيهگبْٔبْ ها رؼظيُ ووكٔل ٚ ثو آٔٙب  گٕب٘ىبه ٚ ثلػذ

اِب ثبيل گفذ وٗ ايٓ ووا٘ذ كه ثبهگب٘ي ٍبفزٕل ٚ اگو ثپنيويُ وٗ ايغبك لجٗ ٚ ثبهگبٖ ثواي ٍبيو لجو٘ب ووا٘ذ كاهك، 

 ي ٍيلاٌْٙلاء ٚعٛك ٔلاهك. ِٛهك لجٛه أجيب ٚ اٌٚيب ٚ ّٙلايي ِضً ؽّيٖ

اى عٍّٗ كَليً اٍزؾجبة ايغبك لجٗ ٚ ثبهگبٖ ثو لجو أجيب ٚ اٌٚيب، عٍٛگيوي اى ٚهٚك ؽيٛأبد ٚ ٚلٛع فَٚٛلد ٚ آّغبي ثو آْ 

ي ٚ٘بثيْٛ افواٛي  غ پٌ اى آْ وٗ لجٗ ٚ ثبهگبٖ آْ ثٗ ٍٚيٍٗي ثمي ثبّل. ٚ ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ لجٛه ائّٗ ِي

 ؽوِزي ٚالغ ّلٖ اٍذ. رقويت ّل، كه ِؼوٗ ثي

ثبّل. ىائوي وٗ ثٗ فبٛو  ٚ اى عٍّٗ كَليً اٍزؾجبة لجٗ ٚ ثبهگبٖ، اٍزواؽذ ٚ كه اِبْ ِبٔلْ ىائواْ اى ٍوِب ٚ گوِب ِي

ٚ اٌٚيب آِلٖ اٍذ، ثبيَزي عبيي ثواي اٍزواؽذ ٚ ّٔبى ٚ كػب  ّوافذ ِىبْ ٚ اٍزؾجبة كػب ٚ ّٔبى ثٗ وٕبه لجو أجيب

كاّزٗ ثبّل ٚ ثبيل ثزٛاْ كه وٕبه ايٓ لجٛه ثٗ لوائذ لوآْ ٚ رلهيٌ ػٍَٛ اٍالِي ٚ ثوگياهي ِغبٌٌ ٚػع ٚ فطبثٗ 

 ٘ب لواه كاهك. ي َِبعل، ِلاهً ٚ ؽَيٕيٗ پوكافذ. ثٗ ايٓ اػزجبه، لجٛه ائّٗ ٚ أجيب كه ىِوٖ

كَليً اٍزؾجبة ايغبك لجٗ ٚ ثبهگبٖ ايٓ اٍذ وٗ چٕيٓ وبهي رؼظيُ ّؼبئو اٍالَ ٚ ِجبهىٖ ثب ِٕىواْ آٔٙب  ٚ اى عٍّٗ

 اٍذ.



ثب ٔبكيلٖ گوفزٓ ٙؼف ٍٕلي ٚ كَلٌزي ٚ ٍٕل هٚايبد ِٛهك اٍزٕبك ٚ ٘بثيْٛ، ثبيل گفذ، ايٓ هٚايبد ثو فوٗ ٕؾذ، 

أل. ؽزي فٛك ٚ٘بثيذ  ٍالَ رب ىِبْ ٚ٘بثيذ ثلاْ ػًّ ٔىوكٖأل ٚ ٘يچ يه اى ٍَِّبٔبْ اى ٕله ا ِزوٚن ٚ ِٙغٛه ثٛكٖ

 ّٛك. گٛيٕل وٗ اگو ؽليش ٕؾيؾي ِٛهك ػًّ ٚ اٍزٕبك لواه ٔگوفزٗ ثبّل، وٕبه گناّزٗ ِي ٔيي ِي

ي  (، آِلٖ اٍذ: اگو ؽليضي كهثبه75ٖكه هٍبٌٗ اٚي اى هٍبئً اٌٙليخ إٌَيّٗ، َِٕٛة ثٗ ػجلاٌؼييي ثٓ دمحم ثٓ ٍؼٛك)

أل: ؽليش ٕؾيؼ آْ اٍذ وٗ ٚلزي ّقٔ  ّٛك، ىيوا ػٍّبي هعبي گفزٗ وػي ّبم ثبّل، ثلاْ ػًّ ّٔيلٛاػل ّ

 ػبكي ٚ ؽبفظي آْ ها اى ِضً فٛكُ هٚايذ ووك، ثلاْ ػًّ ّٛك ٚ ّبم ٔجبّل.

آٔٙب وٗ ؽبي ثبيل كيل چٗ أؾوافي ثيهگزو اى ِقبٌفذ ػٍّىو ٍَِّبٔبْ اى ثلٚ اٍالَ ٚولاَ ٙؼف ؽليش، اى ايٓ ثبَلرو؟ ٚ

أل ٚ يب آْ ها ِٕطجك ثو لجٛهي كأَزٗ أل وٗ ثو پبيي لجٗ ٚ  ووكٖ ثٗ ايٓ هٚايبد ػًّ ووكٖ أل آٔٙب ها ؽًّ ثو ووا٘ذ

 ثبهگبٖ ثو آٔٙب اى ّؼبئو كيٕي ِؾَٛة ّٔي ّٛك.

ذ، ِبٕٔل اٌّملً ثٛكٖ اٍ رٛاْ گفذ: لجو٘بي پيبِجوأي وٗ كه اٛواف ثيذ ثواي اصجبد ػلَ ػًّ ثٗ ايٓ هٚايبد ِي

لجو كاٚك كه للً ٚ لجو اثوا٘يُ ٚ فوىٔلأِ اٍؾبق، يؼمٛة ٚ يٍٛف كه اٌقٍيً، لجً اى اٍالَ كاهاي ثمؼٗ ٚ ثبهگبٖ ثب 

٘ب ّ٘چٕبْ ثبلي ِبٔلٖ ٚ ِٛهك اؽزواَ ٍَِّبْ  أل ٚ پٌ اى فزؼ ايٓ ٍوىِيٓ كه ٕله اٍالَ، ايٓ ثبهگبٖ ػظّزي ثٛكٖ

 ثٛكٖ اٍذ.

ٔٛيَل: ثبهگب٘ي وٗ ثو لجو اثوا٘يُ فٍيً پب ثو عبٍذ كه ىِبْ ٕؾبثٗ وٗ  اٌَّزميُ ِي اثٓ ريّيٗ كه وزبة اٌٖواٛ

 ايٓ ٍوىِيٓ فزؼ ّل، ٚعٛك كاّزٗ اٍذ، اَل ايٓ وٗ كهةِ آْ رب ٍبي چٙبهٕل ٘غوي َِلٚك ثٛكٖ اٍذ.

لاك. كه ايٓ اٌّملً هفذ، آْ ٍبفزّبْ ثيهگ ها كيل، اِب كٍزٛه ثٗ رقويت آْ ٔ ثليٙي اٍذ وٗ ٚلزي ػّو ثٗ ثيذ

هٍبٔل، ىيوا  ٕٛهد اكػبي اثٓ ريّيٗ ِجٕي ثو ثَزٗ ثٛكْ كهة ىيبهرگبٖ ؽٚود اثوا٘يُ ػٍيٗ اٌَالَ ٙوهي ثٗ ِب ّٔي

٘ب اٍذ وٗ اى ثو پبيي ايٓ ثٕبي ػظيُ  وٕل. اوْٕٛ لوْ ػلَ رقويت، ثو ػلَ ؽوِذ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه كَلٌذ ِي

٘ب ّٕيلٖ ْٔلٖ اٍذ  اى ٘يچ ولاَ اى ػٍّبي اٍالَ غيو اى ٚ٘بثي گنهك ٚ ٘بي اٍالِي ِي رؾذ ؽبوّيذ كٌٚذ

وٗ فٛاٍزبه أٙلاَ ايٓ ىيبهرگبٖ ّلٖ ثبّٕل، ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ ىائواْ ىيبكي ثواي ىيبهد ايٓ لجٛه ّويف ثٗ ايٓ 

اى ػٖو ٘ب ثلػذ اٍذ، چْٛ ثؼل  گٛيٕل، ايٓ ىيبهرگبٖ ٘ب وٗ ِي آيٕل. ثٗ ايٓ روريت ِلػبي ٚ٘بثي ٍوىِيٓ ِي

ٔٛيَل: ٍبفزٓ ثمؼٗ ٚ ثبهگبٖ ثو هٚي لجٛه ثؼل اى  ربثؼيٓ ايغبك ّلٖ، اكػبيي ثبًٛ اٍذ. ٚ اكػبي اثٓ ثٍيٙل وٗ ِي

ّٛك وٗ هٚايزي اى پيبِجو  ( ٚ ثو اٍبً آٔچٗ گنّذ هّٚٓ ِي76لوْ پٕغُ ّوٚع ّلٖ اٍذ اكػبيي كهٚؽ اٍذ)

 هٚي لجو ها اى آْ اٍزٕجبٛ ووك، ٚعٛك ٔلاهك. ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ وٗ ثزٛاْ ؽوِذ ايغبك ٍبفزّبْ ثو
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 بررسی مسأله در فقه عامه -

ه ثٗ ي رؾويُ ٍبفزّبْ ثو لجٛ ثيٕيُ وٗ كه َِؤٌٗ اگو ثٗ فمٗ ِنا٘ت چٙبهگبٔٗ ٚ ِن٘ت ظب٘ويٗ ِواعؼٗ وٕيُ، ِي

رو ّلْ ِطٍت، فزبٚاي ٍٍفيٗ ها ٔمً ووكٖ ٚ ٔظو ِنا٘ت كيگو ها  ّلد ثب ِن٘ت ٍٍفيٗ افزالف كاهٔل. ثواي هّٚٓ

 ّٔبييُ. ثيبْ ِي

 اثٓ ريّيٗ اكػب ووكٖ اٍذ: 

 ))رّبَ ػٍّبي اٍالَ ارفبق ٔظو كاهٔل وٗ ٍبفزٓ ايٓ ِْب٘ل ثو لجٛه ِْوٚع ٔيَذ((. 

ٓ ِْب٘ل ٍبفزٗ ّلٖ ثو لجٛه كاكٖ اٍذ. ٚ ّيـ ػجلهللا ثٓ ثٍيٙل كه عٛاة ٚ اثٓ ليُ فزٛا ثٗ ٚعٛة أٙلاَ اي

 ٘ـ اى ٚي ٍؤاي ووكٖ ثٛك، ّٔٛزٗ اٍذ: 7344اي وٗ كه ايٓ ِٛهك كه ٍبي  ٔبِٗ



اي كه ِٕغ ٍبفزٓ لجو ٚاهك ّلٖ اٍذ; اى ايٓ هٚ  ))ٍبفزٓ لجو ثٗ اعّبع ػٍّبء عبيي ٔيَذ; ىيوا اؽبكيش ٕؾيؾٗ

أل وٗ ثٗ  أل ٚ ثواي ايٓ فزٛا ثٗ ؽليش ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ اٍزٕبك ووكٖ عٛة أٙلاَ لجٛه فزٛا كاكٖثَيبهي اى ػٍّب ثٗ ٚ

 (7فوٍزُ...(( .) اثٛاٌٙيبط فوِٛك: ))رٛ ها ِي

اي اٍزلَلي ووكٖ اٍذ وٗ ثبيل ثو ِجٕبي ِنا٘ت كيگو ـ رب چٗ هٍل ثٗ ِن٘ت  گبٔٗ ٚي كه ايٓ ثيبْ ثٗ كَليً ٍٗ

 ـ ِٛهك ثوهٍي لواه ثگيوك. ايٓ كَليً ػجبهرٕل اى: ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ اً٘

 . اعّبع اكػب ّلٖ ثٗ ٍٚيٍٗ اثٓ ريّيٗ ٚ اثٓ ثٍيٙل7

وٕيُ وٗ  چٕيٓ اكػبيي اى ٌؾبظ ربهيقي ٚ فمٙي ثَيبه كٚه اى م٘ٓ ٚ ػغيت اٍذ. اى ٌؾبظ ربهيقي ِْب٘لٖ ِي

٘بي ِزفبٚد، لبئً ثٗ ػلَ ؽوِِذ  ٚ فوٕ٘گ٘ب  ٘بي ِقزٍف، ثب ٍٍيمٗ ٘ب ٚ گوٖٚ ٍَِّبٔبْ اى رّبَ ِنا٘ت ٚ فولٗ

أل ٚ ايٓ ثبٚه رب لوْ ْ٘زُ ٘غوي وٗ ٍٍفيٗ پليل آِل، ٚعٛك كاّزٗ اٍذ ٚ چٕبْ وٗ گفزيُ  ايغبك لجو ثٛكٖ

اٌّملً لواه كاّذ، ٔٗ رٕٙب ِٕٙلَ ٔىوكٔل، ثٍىٗ اى آٔٙب ِؾبفظذ ٚ  ٍَِّبٔبْ لجو٘بي پيبِجوأي ها وٗ كه اٛواف ثيذ

كٔل. ػالٖٚ ثو ايٓ ثو لجو هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ؽغوٖ ّويف ٔجٛي ثٕب ّلٖ ثٛك ٚ كه لوْ وو كاهي ِي ٔگٗ

اي رب ىِبْ ػجلاٌؼييي ثٓ دمحم وٗ  ي ٍيلاٌْٙلاء َِغلي ثٕب ووكٖ ثٛكٔل ٚ ثو لجو ٍؼل ثٓ ِؼبم لجٗ كَٚ ثو لجو ؽّيٖ

 (2ىيَزٗ ٚعٛك كاّزٗ اٍذ.) ثٗ رٖويؼ ٍّٙٛكي كه لوْ كَٚ ِي

 ٔٛيَل:  ي ربهيـ ثٕبي لجٛه ِي ل ِؾَٓ اِيٓ ػبٍِي كهثبهٍٖي

٘ب لجً اى لوْ پٕغُ ٘غوي ٚعٛك كاّزٗ  ))كه ىِبْ ٕؾبثٗ ٚ ثؼل اى آٔٙب ايٓ ثٕب٘ب ثو لجٛه ٍبفزٗ ّلٖ اٍذ ٚ ايٓ

ّل ٚ ي ّويف ٔجٛي ثٗ فبن ٍپوكٖ  اٍذ وٗ اٌٚيٓ آٔٙب لجو پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛكٖ اٍذ وٗ كه ؽغوٖ

ي ٔجٛي اؽّل ثٓ ىيٕي كؽالْ آِلٖ اٍذ. ايٓ وبه  ي اٚي ٚ كَٚ كه آْ عب كفٓ ّلٔل، چٕبْ وٗ كه ٍيوٖ ٍپٌ فٍيفٗ

ٔٛيَل: ))كه ِٛهك ِؾً كفٓ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ  ثٗ ٕٚيذ آْ ؽٚود ٕٛهد پنيوفزٗ اٍذ، چٕبْ وٗ ٚي ِي

فوِٛك: ))ِب ِبَد ٔجي لٜ إَّل   ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٕيلَ وٗ ِيآٌٗ افزالف پيلا ووكٔل. اثٛثىو گفذ: اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا

ّٛك،  ُيلفٓ ؽيش رمج٘ هٚؽٗ((; ))٘يچ پيبِجوي لج٘ هٚػ ْٔلٖ اٍذ، ِگو ايٓ وٗ كه ّ٘بْ عبيي وٗ لج٘ هٚػ ِي

 اَ((. ّٛك. ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ٔيي فوِٛك: ِٓ ٔيي ايٓ ها ّٕيلٖ ثٗ فبن ٍپوكٖ ِي

ِٗ اٌني رٛفي  ٔمً ووكٖ ايٓ هٚايذ ها روِني ٚ اثٓ ِبعٗ أل ٚ كه اٌّٛٛؤ آِلٖ اٍذ: ))ِب كفٓ ٔجي لٜ إَل في ِىبِٔ

 (3فيٗ(( ))٘و پيبِجوي كه ّ٘بْ عبيي وٗ لج٘ هٚػ ّل، ثٗ فبن ٍپوكٖ ّلٖ اٍذ((.)

ثٛك ٚ أٙلاَ آْ ٚاعت  ي آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽواَ ِي اگو ثٛكْ ٍبفزّبْ ثو هٚي لجٛه ثو ٛجك فوِٛكٖ

ووكٔل، يب اٚ ها  ي ّويفٗ ها لجً اى كفٓ فواة ِي ي آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽغوٖ ، كه ايٓ ٕٛهد ٕؾبثٗثٛك

ووكٔل، ىيوا فولي ثيٓ ٍبفزّبٔي وٗ اى لجً ٚعٛك كاّزٗ، يب ثؼلاً  كه عبيي وٗ ٍبفزّبْ ٔلاّزٗ ثبّل، كفٓ ِي

 ٍبفزٗ ّلٖ اٍذ، ٔيَذ ٚ وَي لبئً ثٗ فوق ايٓ كٚ ْٔلٖ اٍذ.



ثبّل، كه ايٓ ٕٛهد فولي ثيٓ ثٕب٘بي ٍبثك ٚ ثؼلي  ي ثذ ِي ٘ب، اگو لجو ٚ لجٗ ثٗ ِٕيٌٗ ثٕب ثٗ گّبْ ٚ٘بثي

ٔيَذ ٚ ثبيل ّ٘ٗ ها فواة ووك كه ؽبٌي وٗ ػّو ثٓ فطبة اٌٚيٓ وَي ثٛكٖ اٍذ وٗ كيٛاهي كه ؽغوٖ ثو پب ّٔٛكٖ 

 ووك. ي ِياٍذ ٚ ػبيْٗ كيٛاهي ثيٓ ؽغوٖ ٚ لجو ايغبك ووكٖ ٚ كه آْ ىٔلگ

 ي ٕؾبثٗ اٍذ. ٘ب ِجٕي ثو عبيي ٔجٛكْ ّٔبى كه وٕبه لجٛه، اكػبيي ثبًٛ ٚ ثوفالف ٍيوٖ ثٗ ايٓ روريت، اكػبي ٚ٘بثي

ي ّويفٗ ها وٗ فواة ّلٖ ثٛك ثبَل ثوك ٚ كٚثبهٖ ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي آٔٙب ها  پٌ اى آْ ػجلهللا ثٓ ىثيو كيٛاه٘بي ؽغوٖ

ي  ي َِغل كه ىِبْ ؽىِٛذ ٌٚيل ثٓ ػجلاٌٍّه، ٍمفي ثو ؽغوٖ ٕگبَ رٍٛؼٗرؼّيو ٚ ِوِذ ووك رب ايٓ وٗ ثٗ ٘

ي اٚي ها ثٗ وٍي فواة ووكٔل ٚ آْ ها اى ٔٛ ٍبفزٕل ٚ ثواي آْ  ّويف ثٕب گوكيل ٚ ثٕب ثٗ هٚايزي ثٗ كٍزٛه اٚ ؽغوٖ

٘بي ِوِو ريييٓ ووك  گٍمف ايغبك ووكٔل. َِئٛي أغبَ ايٓ وبه٘ب ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي ثٛك وٗ كيٛاه٘بي ؽغوٖ ها ثب ٍٕ

٘بي ِوِو عليلي ثٗ وبه گوفزٗ ّل. كٚثبهٖ كه ىِبْ ِمزفي ػجبٍي، رؼّيو ٚ ريييٓ ؽغوٖ  ٚ كه ىِبْ ِزٛوً، ٍٕگ

٘بيي اى چٛة ٕٕلي ٚ آثًٕٛ رٙيٗ ّل ٚ ثو هٚي كيٛاه٘بيي وٗ ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي ثٕب  رغليل ّل ٚ كه ىِبْ ٚي، ّجىٗ

ْ وٗ كيٛاه٘ب كه ىِبْ ؽىِٛذ َِزٚي ػجبٍي فواة ّل، ٍبفزّبْ ؽغوٖ رغليل ووكٖ ثٛك، لواه كاكٖ ّل، پٌ اى آ

٘ـ ؽوَ ّويف ٔجٛي كچبه آرِ ٍٛىي ّل ٚ ثٗ وٍي ٚيواْ گوكيل، آْ ها كه ىِبْ  654ثٕب گوكيل ٚ ٕ٘گبِي وٗ كه ٍبي 

ٍبيٍي وٗ اى ي ّويف ثب ٚ ي ػجبٍي ثٛك، رغليل ثٕب ووكٔل. كه ىِبْ ٚي، ؽغوٖ ؽىِٛذ َِزؼُٖ وٗ آفويٓ فٍيفٗ

٘بيي وٗ اى يّٓ كه ىِبْ ؽىِٛذ ِظفو آٚهكٖ ّلٖ ثٛك، ٍبفزٗ  ِٖو كه ىِبْ ؽىِٛذ ِٕٖٛه ايجه ٕبٌؾي ٚ چٛة

ي ّويفٗ وٗ ّ٘بْ گٕجل آثي هٔگ  ّل. ايٓ وبه كه ىِبْ ِٕٖٛه لالْٚٚ ٕبٌؾي، رىّيً ّل ٚ اٌٚيٓ گٕجل ثو هٚي ؽغوٖ

 ٘ـ ثٗ پبيبْ هٍبٔيل. 678كه ٍبي ثٛك، ثٕب گوكيل. ايٓ گٕجل ها اؽّل ثٓ ػجلاٌمٛي 

رغليل  852رغليل ثٕب گوكيل ٚ آٔگبٖ كه ىِبْ كٌٚذ ظب٘و عمّك كه ٍبي  765ٍپٌ كه ايبَ پبكّب٘ي أّوف كه ٍبي 

٘ـ كه ىِبْ كٌٚذ ٍِه أّوف لبرجبي، ؽغوٖ ّويفٗ رؼّيو گوكيل ٚ كه ىيو گٕجل آثي  887ثٕب گوكيل ٚ ٍپٌ كه ٍبي 

 .هٔگ، گٕجل كيگوي ٍبفزٗ ّل

ي ّويف كٚثبهٖ  ٍٛىي ّل. ؽغوٖ ٘ـ ثواي كِٚيٓ ِورجٗ ؽوَ ّويف ٔجٛي كچبه آرِ 886پٌ اى آْ وٗ كه ٍبي 

٘ـ ايٓ ٍبفزّبْ رؼّيو ٚ رغليل ّل ٚ كه ٛٛي  897ٍبفزٗ ّل ٚ گٕجل ثيهگي ثو هٚي آْ ايغبك گوكيل ٍپٌ كه ٍبي 

ووكٔل ٚ اى عٍّٗ كه ىِبْ ٍٍطبْ  ِي ٘ب، ؽوَ ّويف ٔجٛي ها رؼّيو ٚ رغليل پبكّب٘ي ثٕي ػجبً ٚ ػضّبٔي

 ػجلاٌّغيل ػضّبٔي، رؼّيواد اٍبٍي كه ؽوَ ّويف ٕٛهد گوفذ.

 ٔٛيَل:  ثٕب٘بي كيگوي ُ٘ لجً اى لوْ پٕغُ ثو هٚي لجٛه ٍبفزٗ ّلٖ اٍذ. چٕبْ وٗ ٍّٙٛكي كه ٚفبء اٌٛفبء ِي

آْ ّٔٛزٗ ّلٖ ثٛك: ))ايٓ لجو اَ  اي هٍيل وٗ ثو هٚي ػميً ِْغٛي وٕلْ چب٘ي كه ِٕيٌِ ثٛك وٗ ثٗ ٍٕگ ّٔٛزٗ

 ؽجيجٗ اٍذ((.

 اٚ چبٖ ها پو ووك ٚ لجوي ثو هٚي آْ ٍبفذ ٚ اثٓ ٍبئت گفزٗ 

 ي ػميً ّلَ ٚ ايٓ لجو ها كيلَ. اٍذ: ٚاهك فبٔٗ



٘بي كيگو آِلٖ اٍذ، ٘بهْٚ اٌوّيل ثبهگب٘ي ها ثو لجو اِيواٌّؤِٕيٓ ثو پب ووك. اٚ كه  اٌطبٌت ٚ وزبة چٕبْ وٗ كه ػّلح

أل. ٚ ّبػو فىب٘ي،  ووك ٚ پٌ اى اٚ رب ثٗ اِوٚى ايٓ ثبهگبٖ ها رؼّيو ٚ رغليل ثٕب ووكٖ لوْ كَٚ ٘غوي ؽىِٛذ ِي

 گٛيل: اي ِي ٘ـ كه ِطٍغ لٖيلٖ 397ؽَيٓ ثٓ ؽغبط، ِزٛفبي ٍبي 

َٕبِؽَت اٌُمجَِّخ اٌجَْيٚب َػٍَي إٌِّغف   يب 

  

في  ُّ في ٌََليَه  ْْ َز ٍْ َٚ ا ْٓ ىاَه َلْجَوَن  َِ 

  

 ي ٍفيل كه ٔغف  اي ٕبؽت لجٗ

  

  

  

 گيوك  ٘و وٌ لجو رٛ ها ىيبهد ّٔبيل ٚ ٍٛت ّفب ّٔبيل، ّفب ِي

  

٘بي ّٛٔيييٗ وٗ كه فبهط لجٗ  ٚ فطيت ثغلاكي كه ربهيـ ثغلاك آٚهكٖ اٍذ: ٍِٛي اٌىبظُ ػٍيٗ اٌَالَ كه ِمجوٖ

وٕٕل ثو لجو ٚي ثبهگبٖ ػظيّي ثٕب گوكيلٖ  ِي ٚالغ ّلٖ، كفٓ گوكيلٖ اٍذ. لجو ٚي ِْٙٛه اٍذ ٚ ِوكَ آْ ها ىيبهد

 ٘ب ٚ ٍٚبيً گناّزٗ ّلٖ اٍذ. ٘ب ٚ فوُ ّّبهي اى لٕليً اٍذ وٗ كه آْ أٛاع ثي

٘ـ كَلٌذ  782٘بي ّٛٔيييٗ ثٗ ٕ٘گبَ كفٓ اِبَ وبظُ ػٍيٗ اٌَالَ كه ٍبي  اي كه ِمجوٖ ايٓ الٛاي ثو ٚعٛك لجٗ

وٕل وٗ  ِْٙل آْ اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ كه ػٖو فطيت ثغلاكي كَلٌذ ِيوٕل. ّ٘چٕيٓ ثو ٚعٛك ثبهگبٖ ػظيّي ثو  ِي

 ٘ـ ثٗ كٔيب آِلٖ اٍذ ٚ ثليٙي اٍذ وٗ ايٓ لجٗ ٚ ثبهگبٖ لجً اى رٌٛل ٚي ٚعٛك كاّزٗ اٍذ. 392كه ٍبي 

كه  اٌؼبثليٓ، اِبَ ثبلو ٚ اِبَ ٕبكق ػٍيُٙ اٌَالَ أل وٗ اِبَ ىيٓ ٘بيْبْ آٚهكٖ ٔٛيَبْ كه وزبة ِٛهفبْ ٚ ٍيوٖ

اٌؼبثليٓ ػٍيٗ اٌَالَ  ي اِبَ ؽَٓ ِغزجي ػٍيٗ اٌَالَ ٚ ػجبً هٙٛاْ هللا ػٍيٗ كه ثميغ كفٓ ّلٔل. اِبَ ىيٓ لجٗ

٘ـ اى كٔيب  748ٚاِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ كه ك٘ٗ ي كَٚ اى ٍلٖ ي كَٚ ٚ اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ كه ٍبي  95كه ٍبي 

 هفزٕل.

ي ؽّيل ثٓ  اٌوّيل كه ًٛٛ كه فبٔٗ اي وٗ ٘بهْٚ ٌَالَ كه لجّٗ٘چٕيٓ اِبَ ػٍي ثٓ ٍِٛي اٌوٙب ػٍيٗ ا

ي ٛبيي كفٓ ّلٖ ثٛك، ثٗ فبن ٍپوكٖ ّل. ظب٘واً ايٓ لجٗ ها پَوُ ِؤِْٛ ثٕب ووكٖ ثٛك ٚ چٕبْ وٗ ٍيٛٛي  لؾطجٗ

 گٛيل: ِؤِْٛ پبكّب٘ي ػبكي ٚ فميٗ ثٛك وٗ اى ثيهگبْ ػٍّب  ِي



 هفذ. ثٗ ّّبه ِي

ي آٔٙب ؽٚود ػٍي ثٓ ٍِٛي اٌوٙب ػٍيٗ  ووكٔل وٗ اى عٍّٗ ثيهگبْ ىيبكي ىٔلگي ِي كه كٚهاْ ؽىِٛذ ٚي ػٍّب ٚ

ووك. آْ ؽٚود  اٌَالَ ثٛك. اٚ اِبَ ّيؼيبْ ٚ ٚاهس ػٍَٛ علُ ٚ پلهأِ ثٛك وٗ ِؤِْٛ اى ٔظوارِ اٍزفبكٖ ِي

ي ػٍَٛ كيٕي ِْٙٛه  هٖاٌوٍبٌخ اٌن٘جيخ ها ثواي ِؤِْٛ رٕظيُ ووك ٚ ٍؤاَلد ِؤِْٛ اى آْ ؽٚود ػٍيٗ اٌَالَ كهثب

هييك. آْ  ٘بيِ آة ِي گيوك ٚ غالِي ثو كٍذ اٍذ. يه ثبه آْ ؽٚود ػٍيٗ اٌَالَ ِؤِْٛ ها كيل وٗ ٚٙٛ ِي

ؽٚود فوِٛك: ))اي ِؤِْٛ، كه ػجبكد فلا، وَي ها ّويه لواه ٔلٖ((. پٌ اى آْ غالَ هفذ ٚ ِؤِْٛ ثٗ رٕٙبيي ٚٙٛ 

 گوفذ.

وٕل ٚ ؽبي ثبيل پوٍيل وٗ اگو ايغبك لجٗ ثو لجو ؽواَ ثٛك،  ْٛ ها اى ايٓ وبه ٔٙي ِيثيٕيُ وٗ اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ِؤِ ِي

ووك؟ كه ربهيـ آِلٖ اٍذ وٗ ٔٗ رٕٙب اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ِؤِْٛ ها اى ايغبك لجٗ ثو  آيب اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ اٚ ها ٔٙي ّٔي

 لجو پلهُ ٔٙي ٔىوك، ثٍىٗ فجو كاك وٗ اٚ ُ٘ كه ّ٘بْ لجٗ كفٓ فٛا٘ل ّل!

ي ِنا٘ت چٙبهگبٔٗ ٚ ٍفيبْ ثٓ ػييٕٗ ٚ غيوٖ ىٔلگي  كه ّ٘يٓ ىِبْ اِبَ ّبفؼي ٚ اِبَ اؽّل ؽٕجً، اى ائّٗ

٘ب ثب ِؤِْٛ كه ايغبك لجٗ ِقبٌفذ ووكٖ ثبّل، ثب ٚعٛكي وٗ آٔٙب لٛي  أل ٚ ٔمً ْٔلٖ اٍذ وٗ يىي اى ايٓ ووكٖ ِي

كٔل ٚ ثٗ فبٛو ِقبٌفذ ثب فٍيفٗ، ؽجٌ ٚ ّىٕغٗ ها رؾًّ ثٗ فٍك لوآْ ها لجٛي ٔىوكٖ ٚ لبئً ثٗ لليُ ثٛكْ لوآْ ثٛ

 كاّزٕل. ي فٛيِ ثؤّي ووكٔل، اِب كٍذ اى ػميلٖ ِي

٘ـ  220رّبَ ؽجيت ثٓ أًٚ ٛبيي، ّبػو ِْٙٛه وٗ كه ٍبي  اي ها ثو لجو اثي ّ٘چٕيٓ ًْٔٙ ثٓ ؽّيل ٍٛٛي لجٗ

اي ٍبفزٗ ّل. ٚ ِؼياٌلٌٚخ  ٘ـ لجٗ 277، ِزٛفبي كه ًِٕٛ اى كٔيب هفذ، ثٕب ووك ٚ ثو لجو ثٛهاْ، كفزو ؽَٓ ثٓ ًٍٙ

اُ كفٓ ّل، ٍپٌ ثٗ عبيگب٘ي وٗ ثواي اٚ كه لجوٍزبْ  ٘ـ اى كٔيب هفذ، اثزلا كه فبٔٗ 292ثٛيٙي وٗ كه ٍبي 

 لويِ رٙيٗ ووكٖ ثٛكٔل، ِٕزمً ّل.

يٓ ِملاه وفبيذ ّٛك ٚ ّ٘ ٘ب ها كه ايٓ ىِيٕٗ ٔمً وٕيُ، ٍقٓ َٛٛلٔي ِي اگو ثقٛا٘يُ رّبَ ّٛا٘ل ٚ ِضبي

وٕٕل، ٍبفزٓ ثٕب ثو لجٛه ثؼل اى لوْ پٕغُ ٘غوي ّوٚع ّلٖ  ٘ب ها ثو ِال ٍبىك وٗ اكػب ِي وٕل رب كهٚؽ ٚ٘بثي ِي

ك٘ل وٗ اكػب٘بي ايْبْ عٍّٗ گيافٗ گٛئي اٍذ ٚٔيي ْٔبٔٗ ي عًٙ آٔٙب ثٗ ٚالؼيزٙبي  اٍذ ٚ ّ٘يٓ ْٔبْ ِي

 ربهيقي اٍذ.

٘ـ كٍزٛه ثٗ فواة ووكْ گٕجل ٚ ثبهگبٖ اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ  236ٍذ: ِزٛوً كه ٍبي ٍيٛٛي كه ربهيـ اٌقٍفبء آٚهكٖ ا

٘بي ؽوَ اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ها ّقُ ثئٕل ٚ كه آْ  ٘بي اٛواف آْ كاك. اٚ كٍزٛه كاك وٗ ىِيٓ اٌَالَ ٚ فبٔٗ

ٚف ثٛك ٚ ٍَِّبٔبْ اى ايٓ ٘بي ِؼو ىهاػذ وٕٕل رب لجوي ثبلي ّٔبٔل وٗ ِوكَ ثٗ ىيبهد آْ ثيبيٕل. ِزٛوً اى ٔبٕجي

ّٔٛزٕل ٚ ّؼواء  اُ ثَيبه ٔبهاؽذ ّلٖ ثٛكٔل، اى ايٓ هٚ اً٘ ثغلاك ثو كه ٚ كيٛاه ػٍيٗ اٚ ّؼبه ِي اػّبي ٚؽْيبٔٗ

 ووكٔل. اٚ ها ٘غٛ ِي

 ي ِزٛوً گفزٗ ّلٖ، ايٓ اٍذ: اى عٍّٗ اّؼبهي وٗ كهثبهٖ ػًّ ككِْٕبٔٗ

 ربَّلّل إْ وبٔذ اُِيّخ لل أرذ 



  

 ثٕذ ٔجيٙب ِظٍِٛب لزً اثٓ 

  

 فٍمل اربٖ ثٕٛ اثيٗ ثّضٍٗ 

  

 ٘نا ٌؼّوي لجوٖ ِٙلِٚب 

  

 اٍفٛا ػٍي اْ َليىٛٔٛا ّبهوٛا 

  

 في لزٍٗ فززجؼٖٛ هِيّب 

  

اِيٗ، فوىٔل كفزو هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ِظٍِٛبٔٗ ثٗ ّٙبكد هٍبٔلٔل ٘و آيٕٗ  ثٗ فلا لَُ وٗ اگو ثٕي

 ٔيي ّ٘يٓ وبه ها ووكٔل ٚ لجو فوىٔل هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها رقويت ووكٔل.ػجبً  پٌ اى ايْبْ ثٕي

أل، اى ايٓ هٚ ثب فبن لجو  آٔٙب ٔبهاؽذ ثٛكٔل وٗ چوا كه ثٗ ّٙبكد هٍبٔلْ ؽَيٓ ِظٍَٛ ػٍيٗ اٌَالَ ّووذ ٔلاّزٗ

 أل. ِجبهوِ كه افزبكٖ

ؼوٚف ثٗ كييط كٍزٛه كاك رب ثٗ ٍّذ لجٗ ٚ ثبهگبٖ ٘ـ ثٗ ّقٖي ِ 236َِؼٛكي ٔمً ووكٖ اٍذ: ِزٛوً كه ٍبي 

ؽَيٓ ثٓ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ٌْىووْي وٕل ٚ آْ ها ٚيواْ ّٔٛكٖ ٚ ٘يچ اصوي اى آْ ثبلي ٔگناهك ٚ ٘و وَي ها وٗ 

ِقبٌفذ ووك، ٍقذ ػمٛثذ وٕل. اٚ پبكاُ فواٚأي ثواي وَبٔي وٗ كه ايٓ وبه ّووذ وٕٕل كه ٔظو گوفذ، اِب ّ٘ٗ اى 

ووكٔل رب ايٓ وٗ  روٍيلٔل ٚ اى اللاَ ثٗ رقويت ثبهگبٖ اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ فٛككاهي ِي اة اٌٙي ِئيٚي ػن

٘بي ثبَليي ثبهگبٖ اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ِْغٛي ّل ٚ پٌ اى  كييط، وٍٕگي ها ثوكاّذ ٚ ثٗ فواة ووكْ لَّذ

 ّل.  اّذ رب ِٕزٖو عبْٔيٓ ِزٛوًآْ وبهگواْ ِْغٛي فواة ووكْ ثميٗ ٍبفزّبْ ّلٔل. ايٓ هٚاي اكاِٗ ك

ي ربهيقي ْٔبْ ِيل٘ل وٗ ؽٚود اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ كاهاي لجٗ ٚ ثبهگبٖ ثٛكٖ ٚ فواة ووكْ لجٗ ٚ  ايٓ ؽبكصٗ

ّلٖ اٍذ، ثواي ّ٘يٓ كه اثزلا ثب ٚعٛكي وٗ عبييٖ ٚ كٍزّيك ىيبكي  ثبهگبٖ ثيهگبْ كيٓ، وبهي ىّذ ّّوكٖ ِي

 و ثٗ فواة رؼييٓ ووكٖ ثٛكٔل، وَي ؽبٙ



 ووكْ لجو آْ ؽٚود ػٍيٗ اٌَالَ ٔجٛك.

ثٗ كٔجبي رقويت لجٗ ٚ ثبهگبٖ اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ رّبَ ٍَِّبٔبْ ايٓ ػًّ ها رمجيؼ ووكٔل ٚ ّؼو٘بيي كه ٘غٛ 

 ِزٛوً ثو كه ٚ كيٛاه٘بي ّٙو ّٔٛزٕل ٚ رّبَ ربهيـ ٔٛيَبْ ايٓ اللاَ ّٕيغ ِزٛوً ها يبكآٚهي ووكٖ ٚ اٚ ها ٍوىِٔ ٚ

وٕٕل وٗ ِٛهك  ٘بي افيو، ٚ٘بثيذ كه اػّبٌْبْ ثٗ ِزٛوً ٔبٕجي الزلا ِي رمجيؼ ووكٔل. عبٌت ايٓ اٍذ وٗ كه ٍلٖ

ٍوىِٔ ٚ ٍَِّبٔبْ ثٛك ٚ ٍوأغبَ كٍذ غيت اٌٙي اى آٍزيٓ ٌْىويبِٔ ثيوْٚ آِل ٚ اٚ ها ثٗ كٍزٛه فوىٔلُ 

 رويٓ ٚٙؼي ثٗ ٘الوذ هٍبٔلٔل. ِٕزٖو ثٗ فغيغ

ّٚٓ ّل وٗ ٍبفزٓ لجو ٚ ايغبك ٍبفزّبْ ثو هٚي آْ، لجً اى اٍالَ ٚ ثؼل اى آْ عبيي ثٛكٖ ٚ ؽزي ٘ب ه اى ايٓ ثؾش

ثواي أجيبء ٚ اٌٚيبء ٚ ػٍّب ٚ ػوفب َِزؾت ثٛكٖ اٍذ، ىيوا اؽزواَ ثٗ آٔٙب اى ِٖبكيك رؼظيُ ّؼبئو اٌٙي ثٗ ّّبه 

هييك ٚ  أل، كه ُ٘ ِي ٘بثيذ ِطوػ ووكٖهفزٗ اٍذ. ايٓ، ِطٍجي اٍذ وٗ پبيٗ ٚ اٍبً رّبَ ّجٙبري ها وٗ ٚ ِي

 وٕل، ِگو ايٓ وٗ ِؼبٔل يب ٌغٛط ثبّل. وَي كه ايٓ ِطٍت ّه ّٔي

ي ّويف ٔجٛي آگب٘ي كاّزٗ ثبّل ٚ ربهيـ لجٛه ٚ ىيبهرگب٘ٙبي  كه ٚالغ اگو وَي ثٗ ربهيـ رؤٍيٌ ٚ ايغبك ؽغوٖ

وٗ ٍَِّبٔبْ رّبَ ِنا٘ت اى ّ٘بْ ٕله اٍالَ ايغبك لجو أجيبء ٚ اٌٚيبء ٚ ٍٕؾبء ٚ ٕؾبثٗ ٚ ّؼواء ها ثلأل، كهِي يبثل 

ي ٚ٘بثيذ ثب ٍَِّبٔبْ كه ايٓ ِٛهك  أل ٚ رٕٙب فولٗ ووكٖ ٚ ٍبفزٓ لجٗ ثو هٚي آْ ها عبيي كأَزٗ ٚ ثلاْ اللاَ ِي

وَ كٕ٘ل، فٛكّبْ ِؼزوف َ٘زٕل وٗ پيبِجو او ِقبٌفذ ِيٛهىٔل. ٍٍفيٗ وٗ كائّبً ّؼبه پيوٚي اى ٕؾبثٗ ها ٍو ِي

ووك، كفٓ ّلٖ اٍذ ٚ  ي َِمفي وٗ ثب َّ٘وُ ػبيْٗ كه آْ ىٔلگي ِي ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ّ٘بْ ؽغوٖ

اُ كفٓ  ، آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها كه ؽغوٖ اگو ٚعٛك ٍبفزّبْ ثو هٚي لجو ؽواَ ثٛك، ٘و آيٕٗ ٕؾبثٗ

ً ؽواَ ْٔلٖ ثبّٕل. عبٌت ايٓ اٍذ وٗ اثٛثىو ٚ ووكٔل رب ِورىت فؼ ووكٔل ٚ يب ثؼل اى كفٓ، ؽغوٖ ها فواة ِي ّٔي

رويٓ ِٕمجذ ثواي آٔٙب ّّوكٖ  ػّو ٔيي كه ّ٘يٓ ؽغوٖ، كه وٕبه هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كفٓ ّلٔل ٚ ايٓ ثيهگ

ي ّويف وْيلٖ ّٛك ٚ اٚ كه آْ عب ىٔلگي  ّٛك. ٍپٌ ػبيْٗ كٍزٛه كاك وٗ كيٛاه ؽبيٍي كه آْ ؽغوٖ ِي

 أل وٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: ٕٓ هٚايذ ووكٖووك. اً٘ رَ ِي

 كٚ ٍَٛ كيٕزبْ ها اى ػبيْٗ يبك ثگيويل. 

ي  پٌ اى آْ ُ٘ ػّو ثٓ فطبة، اثٓ ىثيو ٚ ػّوثٓ ػجلاٌؼييي وٗ ػبكي ٚ ىا٘ل ٚكهٍذ وبه ثٕي اِيٗ ثٛك، ايٓ ؽغوٖ

جلاٌؼييي وَي ثٛك وٗ پبكّب٘ي ثٕي اِيٗ ها ثٗ ّويف ها رؼّيو ووكٔل ٚ كه آْ رغييواري ثٗ ػًّ آٚهكٔل. ػّو ثٓ ػ

فالفذ ٕله اٍالَ ٔيكيه ووك ٚ ٌؼٓ ٚ ٍت ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ها ِّٕٛع ّٔٛك ٚ فلن ها ثٗ فوىٔلاْ فبّٛٗ ى٘وا ػٍيٙب 

 اٌَالَ ثوگوكأيل.

اووَ ٍٕي  پٌ اى آْ ُ٘، پبكّب٘بْ ٚ ؽبوّبْ اٍالِي كه ٛٛي ىِبْ ثٗ ٔگٙلاهي ٚ ؽفع لجٗ ٚ ثبهگبٖ ّويف پيبِجو

كأَزٕل. ايٓ كه  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ا٘زّبَ ِيٛهىيلٔل ٚ ثب ايٓ وبه ثٗ فلا رموة عَزٗ ٚ ايٓ وبه ها افزقبهي ثواي فٛك ِي

ي ِٕٛهٖ ؽٚٛه كاّزٕل ٚ ٘يچ ولاَ، ؽبوّبْ  ؽبٌي اٍذ وٗ كه ػٖو رّبَ ؽبوّبْ، ػٍّبء ٚ فمٙبي ثَيبهي كه ِليٕٗ

 كاكٔل. كٔل ٚ آٔٙب ها ِٛهك ٍوىِٔ ٚ ِالِذ لواه ّٔيوو ٚ ٍالٛيٓ ها اى ايٓ وبه ِٕغ ّٔي



ووكٔل، ٌٚي ايٓ اكػبي ثبٍٛي اٍذ، چْٛ ػٍّبء كاهأي  ّبيل گفزٗ ّٛك وٗ ػٍّبء ٚ فمٙب اى روً، اثواى ػميلٖ ّٔي

ٔفٛم وٍّٗ ثٛكٔل ٚ ايٓ ِٛٙٛع اِوي كيٕي ثٛك ٚ رٙليلي ثواي ؽىِٛذ آٔبْ ثٗ ّّبه ّٔي هفذ، پٌ كٌيٍي ثواي روً 

ّبء ٚعٛك ٔلاّذ. ثٕبثوايٓ پبكّب٘بْ ٚ ؽبوّبْ يب ثواي صٛاة ٚ رموة ثٗ پيْگبٖ فلا ثٗ رؼّيو ٚ رٍٛؼٗ ؽوَ ٔجٛي ػٍ

ووكٔل وٗ كه ٘و كٚ ٕٛهد، اگو ػٍّب  أل ٚ يب ثواي ِجب٘بد ٚ افزقبه كه پيْگبٖ ِوكَ ٚ هػبيب ايٓ وبه ها ِي پوكافزٗ ِي

 هٍيلٔل.  ووكٔل، ثٗ ٘لف فٛك ّٔي ا رؾويُ ِيٚ فمٙب آٔٙب ها اى ايٓ وبه ٔٙي ّٔٛكٖ ٚ آْ ه

ؽبي عبي ايٓ ٍؤاي اٍذ وٗ اگو َِؤٌٗ ٍبفزٓ لجو ٚ ايغبك ٍبفزّبْ ثو هٚي آْ ِٛهك ارفبق ٔظو ٚ اعّبع ٕؾبثٗ ٚ 

رٛاْ اكػبي اعّبع ووك ٚ ٔظو لطؼي كاك؟! ٚ اگو  ربثؼيٓ ٔجٛكٖ اٍذ، كه ايٓ ٕٛهد كه ثبهٖ ولاَ ؽىُ ّوػي ِي

 ثٗ كه ايٓ َِؤٌٗ اٌگٛ ٔجبّٕل، پٌ كه ولاَ َِؤٌٗ، اٌگٛي ٍَِّبٔبْ َ٘زٕل؟! ٍٍف ٕبٌؼ ٚ ٕؾب

ِؾزوَ ثٛكْ لجٛه أجيب ٚ ٍٕؾب ٚ ثٍىٗ ٘و ٍَِّبٔي ٚ كاهاي فٚيٍذ ٚ ّوافذ ٚ ثووذ ثٛكْ ايٓ لجٛه، كه ٔظو ٕؾبثٗ ٚ 

اهاي اؽزواَ ٚ ِٕيٌذ ٚ وٕل. ٚ اگو لجوي ك ربثؼيٓ ٚ ثٍىٗ رّبَ ٍَِّبٔبْ اى ٙوٚهيبد اٍذ ٚ وَي كه آْ ّه ّٔي

ّوافذ ٚ ثووذ كه پيْگبٖ فلاي ِزؼبي ثبّل، أغبَ ٘و وبهي وٗ ثبػش افيايِ اؽزواَ ٚ رؼظيُ آْ ّٛك، َِزؾت 

اٍذ، اى لجيً ىيبهد ووكْ آْ ٚ ايغبك ٍبفزّبْ ثو آْ ٚ كٚه ٔگٙلاّزٓ آْ اى فواثي ٚ وضيفي ٚ ٔغٌ ّلْ ٚ ... ; ىيوا 

ئو اٌٙي اٍذ ٚ كه ايٓ ٕٛهد ٘و وبهي وٗ ثبػش ٘زه ؽوِذ ٚ ثي اؽزواِي ثٗ آْ ايٓ وبه٘ب اى ِٖبكيك رؼظيُ ّؼب

 ّٛك، ؽواَ اٍذ اى لجيً: فواة ووكْ گٕجل ٚ ثبهگبٖ آْ ٚ وضيف ٚ ٔغٌ ووكْ آْ... . 

اگو صبثذ ّل وٗ ثي اؽزواِي ثٗ ايٓ لجٛه ؽواَ اٍذ، كه ايٓ ٕٛهد ٘و ؽليضي ها وٗ اى ٍبفزٓ لجو ٚ ايغبك ٍبفزّبْ 

ك٘ل، ثبيل وٕبه گناّذ ٚ يب آْ ها ِقٖٛٓ لجو٘بي غيو  وٕل ٚ يب كٍزٛه ثٗ فواة ووكْ لجو٘ب ِي ي آْ ٔٙي ِيثو هٚ

٘بي ّويف اٍذ ٚ ػمً ٚ  أجيب ٚ اٌٚيب ٚ ػٍّب ٚ ٍٕؾب كأَذ; ىيوا ايٓ وبه٘ب ثي اؽزواِي ٚ ٘زه ؽوِذ ايٓ أَبْ

 گي ٚ پٌ اى ِوگ رؤويل كاهٔل.ٔمً ثو ؽوِذ ا٘بٔذ ثٗ آٔٙب ٚ ٚعٛة اؽزواَ ثٗ ايْبْ كه ىٔل

اگو گفزٗ ّٛك: كه ٕٛهري اؽزواَ ثٗ ايٓ لجٛه َِزؾت ٚ هاعؼ اٍذ وٗ ثبػش وفو ٚ ّون ٔگوكك ٚ رؼظيُ آٔٙب ِبٕٔل 

 پوٍزِ ثذ ٘ب ٔجبّل! 

گٛييُ: ثؼل اى آْ وٗ صبثذ ّل ٕبؽجبْ ايٓ لجٛه كه پيْگبٖ فلاي ِزؼبي كاهاي ّوافذ ٚ ؽوِذ َ٘زٕل،  كه عٛاة ِي

ي رؼظيُ فلاي  ك٘ل، ثٍىٗ ثٗ ِٕيٌٗ ي ػجبكد آٔٙب ٔيَذ ٚ ثٛي ّون ٚ وفو ّٔي ُ ٚ ثيهگلاّذ آٔٙب ثٗ ِٕيٌٗرؼظي

ِزؼبي ٚ ػجبكد اٚ اٍذ، چٕبْ وٗ ثٗ وؼجٗ ٚ ؽوَ ٚ ؽغواَلٍٛك ٚ َِبعل ٚ ِمبَ اثوا٘يُ ٚ رّبَ آٔچٗ وٗ فلا كٍزٛه 

وٕيُ. ٚ ليبً لجٛه أجيب ٚ اٌٚيب وٗ ِموة كهگبٖ اٌٙي  ُ ِيگناهيُ ٚ آٔٙب ها رؼظي ثٗ رؼظيُ آٔٙب كاكٖ اٍذ، اؽزواَ ِي

 ٘بيي وٗ ٘يچ گٛٔٗ اؽزواَ ٚ ِمبِي ٔلاهٔل، ليبً ثبٍٛي اٍذ. َ٘زٕل، ثب ثذ

 ِّىٓ اٍذ وَي ثگٛيل: 

ي رؼظيُ آٔٙب اٍذ وٗ ِٛهك ٔٙي ٚالغ ْٔلٖ ثبّل; ىيوا كه ايٓ  ٍبفزٓ لجٗ ٚ ثبهگبٖ ثو هٚي لجٛه كه ٕٛهري ثٗ ِٕيٌٗ

ي رؼظيُ كأَذ. ّ٘چٕيٓ فواة ووكْ  رٛاْ ثٗ ِٕيٌٗ ٍبفزٓ لجٗ ٚ ثبهگبٖ ؽواَ اٍذ ٚ يه وبه ؽواَ ها ّٔي ٕٛهد

ي  اؽزواِي ٚ ا٘بٔذ اٍذ وٗ ثلاْ اِو ْٔلٖ ثبّل وٗ رقويت ها ٚاعت ٚ ثٗ ِٕيٌٗ ايٓ لجٗ ٚ ثبهگبٖ كه ٕٛهري ثي



ي  ثٗ ٕبؽجبْ لجو اٍذ، چْٛ كٍزٛه فلاٚٔل كهثبهٖ ٛبػذ لواه ك٘ل، ىيوا كه ايٓ ٕٛهد، رقويت ايٓ لجٛه، ػيٓ اؽزواَ

 آٔٙب اعوا ّلٖ اٍذ!

ي اؽزواَ ثٗ ٕبؽت لجو ٚ فواة ووكْ لجو ٚ  گٛييُ: ٍبفزٓ لجو ٚ ايغبك ٍبفزّبْ ثو آْ ثٗ ِٕيٌٗ كه عٛاة ِي

و اِو ٚ ي ثي اؽزواِي ٚ ا٘بٔذ ثلاْ اٍذ ٚ ايٓ ِطٍجي اٍذ وٗ ػوف ثب لطغ ٔظو اى ٚعٛك ٘ ٍبفزّبْ آْ ثٗ ِٕيٌٗ

ٔٙي ثلاْ لبئً اٍذ ٚ وَي كه ايٓ ِطٍت ّه ٚ روكيلي ٔلاهك. ٚ ثؼل اى آْ وٗ ثب كٌيً لطؼي، ٚعٛة اؽزواَ ٚ 

ّٛك، ثٍىٗ ايٓ  ؽوِذ ا٘بٔذ ها صبثذ ووكيُ، ٔٙي اى ٍبفزّبْ ٚ اِو ثٗ رقويت لجو٘ب ّبًِ لجٛه اٌٚيب ٚ أجيب ّٔي

يب ثٗ ِٛاهكي كيگو اّبهٖ كاهك، ىيوا ٘يچ گبٖ ظٓ ثب يميٓ  فٛهك ٚ ّٛك ٚ يب رقٖئ ِي هٚايبد وٕبه گناّزٗ ِي

 (4وٕل.) ِؼبهٙٗ ّٔي

 ِطبٌجي ها وٗ ِوؽَٛ ػبٍِي ثٗ لٍُ آٚهكٖ اٍذ ِٛهك لجٛي ثيهگبْ ِن٘ت ٍٍفي ٚٚ٘بثيذ اٍذ.

 گٛيل وٗ وٕل ٚ ِي ّٛك، اّبهٖ ِي ي ٍَِّبٔبْ ىيبهد ِي اثٓ ليُ عٛىيٗ ثٗ رؼلاكي اى لجٛه ٚ ِْب٘ل وٗ ثٍٛيٍٗ

 (5اثٓ ريّيٗ رٛأَذ ثَيبهي اى ايٓ ِياه٘ب ها كه كِْك ِٕٙلَ وٕل.)

فٛاٍذ  ٚ ٕ٘گبِي وٗ ٍٍيّبْ ثٓ ػجلاٌٛ٘بة كه ؽبي ّٔٛزٓ وزبة اٌٖٛاػك اَلٌٙيٗ في اٌوك ػٍي اٌٛ٘بثيٗ ثٛك ٚ ِي

 كاك:  وٗ ػمبيل ثواكهُ ها هك وٕل، كائّبً ثٗ اٚ رنوو ِي

ِجبهىٖ ثب آْ ثو آِلٖ، اِوي اٍذ وٗ ثيِ اى ٘فذ لوْ كه ِيبْ ٍَِّبٔبْ وٕل ٚ كه ٕلك  آٔچٗ ها وٗ ٚي أىبه ِي

وٕل وٗ غبٌت اِذ اٍالِي ثٗ ىيبهد لجٛه ٚ ِْب٘ل ِي پوكاىٔل  اٍزّواه كاّزٗ اٍذ ٚ ؽزي اثٓ ليُ اػزواف ِي

 (6ٚوّزو وَي اٍذ وٗ اى ايٓ وبه ثو وٕبه ثبّل ٚيب ثب ِٕىواْ آْ كّّٕي ٔٛهىك!)

 ٔٛيَل:  ٘ـ كه وزبة رطٙيو اَلػزمبك ِي 7786ٕٕؼبٔي ِزٛفبي 

اي وٗ ٘يچ  ٘ب ها فوا گوفزٗ ٚ ّوق ٚ غوة ػبٌُ ها پو ووكٖ اٍذ، ثٗ گٛٔٗ ))ىيبهد لجٛه ٚ ٍبفزٓ لجو رّبَ ٍوىِيٓ

٘ب لجٛه ٚ ِْب٘لي ٍبفزٗ ّلٖ اٍذ، ثٍىٗ اغٍت  ٘بي اٍالِي ٔيَذ ِگو ايٓ وٗ كه آْ ٍوىِيٕي اى ٍوىِيٓ

پنيوك وٗ چٕيٓ ِٕىوي كه ّ٘ٗ عب فواگيو ّلٖ  لجو يب ِْٙلي ٔيَذ ٚ ٘يچ ػبلٍي ّٔي َِبعل ٍَِّيٓ، فبٌي اى

 (7ثبّل ٚ ػٍّبي اٍالَ وٗ كه ّ٘ٗ عبي كٔيب ؽٚٛه كاهٔل كه ِمبثً آْ ٍىٛد افزيبه وٕٕل؟!(()

ي ٚ ٘بي اٍالِي، كاي ثو لجٛ وَي ّٔي رٛأل ثگٛيل وٗ ٍىٛد ػٍّب كه ثواثو أزْبه ايٓ اِو كه ٍواٍو ٍوىِيٓ

پنيوُ آْ ٔيَذ، ىيوا ايٓ اِو، يه وبه ٍيبٍي ٔيَذ رب ػٍّب اى اثواى ػميلٖ ٚ ٔظو فٛيِ كه ثواثو ؽىبَ ٚ ٍالٛيٓ 

آٚهٔل ِگو ثؼل اى آْ وٗ ػٍّب هأي ٚ ٔظو  ٘ب هٚي ّٔي ثزوٍٕل، ثٍىٗ اِوي ػجبكي ٚ ػميلري اٍذ وٗ ِوكَ ثلاْ

ٓ وبه، فالف ّوع ٚ ِٕىو ثبّل، ٘يچ كٌيٍي ٚعٛك ٔلاهك وٗ ي آْ اػالَ ّٔبيٕل ٚ كه ٕٛهري وٗ اي فٛيِ ها كهثبهٖ

ػٍّب، ؽميمذ ّوػي ها وزّبْ وٕٕل ٚ اى ثيبْ آْ فٛككاهي ّٔبيٕل، ثٕبثوايٓ أزْبه چٕيٓ اِوي ؽبوي اى آْ اٍذ وٗ 

 أل. ػٍّبء آْ ها رؤييل ٚ اِٚب ووكٖ

ِب اگو ثقٛا٘يُ اى عٙذ فمٙي آْ ها ايٓ كه ٕٛهري اٍذ وٗ ثقٛا٘يُ اى عٙذ ربهيقي َِؤٌٗ ها ثوهٍي وٕيُ; ا

ي يه ٚعت اى  رو فٛا٘ل ثٛك. اثٓ للاِٗ كه اٌىبفي آٚهكٖ اٍذ: ))لجو ها ثٗ ألاىٖ ثوهٍي ّٔبييُ، َِؤٌٗ ثَيبه هّٚٓ



ك٘يُ، ىيوا ٍبعي هٚايذ ووكٖ اٍذ: پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجو ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ ها  ىِيٓ ثٍٕلرو لواه ِي

ي يه ٚعت اى ىِيٓ ثٍٕلرو لواه كاك رب ِوكَ ثلإٔل وٗ ايٓ لجو اٍذ ٚ ثواي آْ ٍٛت هؽّذ ٚ ِغفود ّٔبيٕل. ٚ  ثٗ ألاىٖ

ي ٍٕگي يب ػالِزي ْٔبٔٗ گناهي ّٛك، رب ِؾً لجو ّٕبفزٗ ّٛك ٚ ثواي ٍٛت هؽّذ ٚ  اّىبٌي ٔلاهك وٗ ثٍٛيٍٗ

 ِغفود ّٛك((.

گچ وبهي آْ(( گناّزٗ، آٚهكٖ اٍذ: ))ٍبفزّبْ ثو لجو ٚ گچ  ٍپٌ كه فٍٖي وٗ ػٕٛاْ آْ ها ))ووا٘ذ ٍبفزٓ لجو ٚ

 وبهي آْ ٚ ّٔٛزٓ ثو آْ ووا٘ذ كاهك، ىيوا عبثو هٚايذ ووكٖ اٍذ: 

 ))هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى گچ وبهي لجو ٚ ايغبك ٍبفزّبْ ثو آْ ٚ َْٔزٓ

 ثو هٚي لجو ٔٙي فوِٛكٔل((. 

 ايٓ ها ٍَُِ هٚايذ ووكٖ ٚ روِني ثو آْ افيٚكٖ اٍذ: 

٘بي كٔيبيي اٍذ وٗ  ))ٚ ايٕىٗ ثو آْ ّٔٛزٗ ّٛك. ٚ گفزٗ اٍذ: ايٓ ؽليش ٕؾيؼ اٍذ ٚ ايٓ وبه٘ب ِوثٛٛ ثٗ ىيٕذ

 (8ِيذ اؽزيبعي ثلاْ ٔلاهك((.)

 ٚ كه اٌّمٕغ آٚهكٖ اٍذ: 

وبهي ٚ  ّٛك ٚ گچ ثٗ ٕٛهد وٛ٘بْ ّزو كه آٚهكٖ ِي ّٛك ٚ ))لجو ثٗ ألاىٖ يه ٚعت اى ىِيٓ ثبَلرو آٚهكٖ ِي

 ( 9ٍبفزّبْ ثو لجو ووا٘ذ كاهك ...((.)

ّٛك ٚ ٕؾيؼ آْ اٍذ  ي يه ٚعت اى ىِيٓ ثبَلرو آٚهكٖ ِي ٔٛٚي كه ِٕٙبط اٌطبٌجيٓ آٚهكٖ اٍذ: ))لجو فمٜ ثٗ ألاىٖ

 (70وٗ رَطيؼ هٚي لجو، اى غيو آْ ثٙزو اٍذ((.)

 اؽّل ثٓ ؽَيٓ إفٙبٔي آِلٖ اٍذ: ٚ كه وزبة اثي ّغبع، اى 

 (77ّٛك ٚ ٔجبيل وٗ هٚي آْ چييي ها ٍبفذ يب آْ ها گچ وبهي ووك((.) ))هٚي لجو ٕبف ووكٖ ِي

 دمحم ثٓ اثوا٘يُ ّيواىي ُ٘ كه اٌّٙنة آٚهكٖ اٍذ: 

ّٛك وٗ اى آْ وٕلٖ ّلٖ اٍذ ٚ اگو ِملاهي ثيْزو هيقزٕل، اّىبٌي ٔلاهك ٚ  ))كه لجو، ّ٘بْ ِملاه فبوي هيقزٗ ِي

كٕ٘ل، ثٗ فبٛو ايٕىٗ لبٍُ ثٓ دمحم هٚايذ ووكٖ اٍذ:  ثواي ِْقٔ ّلْ لجو آْ ها يه ٚعت اى ىِيٓ ثٍٕلرو لواه ِي

يٗ ٚ آٌٗ ها ثٗ ِٓ ْٔبْ ثلٖ. اٚ ٍٗ لجو ها ثٗ ِٓ ْٔبْ كاك ثو ػبيْٗ ٚاهك ّلَ ٚ گفزُ: لجو هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍ

ّٛك، ىيوا  ّٛك ٚ ٍٕگ ٘بيي ثو آْ گناّزٗ ِي وٗ ٔٗ چٕلاْ ثٍٕل ثٛكٔل ٚٔٗ ثواثو ىِيٓ، ثٕبثوايٓ لجو، رَطيؼ ِي

جو گناّذ. پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجو فوىٔلُ اثوا٘يُ ها ثٗ ٕٛهد َّ٘طؼ لواه كاك ٚ ٍٕگي ها ثو ثبَلي ل

ٚ اثٛػٍي ٛجوي گفزٗ اٍذ: كه ىِبْ ِب ثٙزو ايٓ اٍذ وٗ لجو ثٗ ٕٛهد وٛ٘بْ ّزو ٍبفزٗ ّٛك، ىيوا رَطيؼ لجو، 

اى آكاة ٚ هٍَٛ هافٚيبْ اٍذ ٚ ايٓ ٕؾيؼ ٔيَذ ىيوا ٍٕذ آْ اٍذ وٗ لجو ثٗ ٕٛهد َّ٘طؼ ثبّل... ٚ گچ وبهي 



آْ ووا٘ذ كاهك، ىيوا عبثو هٚايذ ووكٖ اٍذ: ))هٍٛي فلا لجو ٚ ٍبفزّبْ ثو هٚي آْ ٚ َْٔزٓ يب ّٔٛزٓ ثو هٚي 

فوِٛكٔل،  ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى گچ وبهي لجو ٚ ايغبك ٍبفزّبْ ثو هٚي آْ ٚ َْٔزٓ ٚ يب ّٔٛزٓ هٚي آْ ٔٙي ِي

 (72٘بي كٔيب اٍذ((.) ىيوا ايٓ وبه٘ب اى ىيٕذ

ّٛك. ٚ كه عٛاى رَٕيُ  ي يه ٚعت ثبَل آٚهكٖ ِي اىٖاثٓ عيي ُ٘ كه اٌمٛأيٓ اٌفمٙيخ آٚهكٖ اٍذ: ))لجو فمٜ ثٗ أل

 (73ّٛٔل...((.) )ثٗ ٕٛهد وٛ٘بْ ّزو كهآٚهكْ( افزالف اٍذ ٚ كٚ ِوكٖ، كه يه لجو كفٓ ّٔي

 وبهي  اثٓ هّل ُ٘ كه ثلايخ اٌّغزٙل آٚهكٖ اٍذ: ))ِبٌه ٚ ّبفؼي گچ

 أل، اِب اثٛؽٕيفٗ آْ ها عبيي كأَزٗ اٍذ((. لجو ها ِىوٖٚ كأَزٗ

ٚ لوٛجي كه اٌىبفي في فمٗ اً٘ اٌّليٕخ آٚهكٖ اٍذ: ))اِبَ ِبٌه كه اٌّلٚٔخ ّٔٛزٗ اٍذ: گچ وبهي لجو٘ب ٚ 

 (74كأُ(() ٘ب ثو هٚي لجو٘ب ها ِىوٖٚ ِي ٍبفزّبْ ثو آٔٙب ٚ گناّزٓ ايٓ ٍٕگ

ٗ ٍبفزٓ لجو ٚ وبّبٔي ُ٘ كه ثلائغ اٌٖٕبئغ آٚهكٖ اٍذ: ))گچ وبهي لجو ٚ گًِ وبهي آْ ِىوٖٚ اٍذ ٚ اثٛؽٕيف

كأَذ ثٗ فبٛو آْ وٗ عبثو  كأَذ ٚ اثٛيٍٛف، ّٔٛزٓ هٚي لجو ها ِىوٖٚ ِي گناّزٓ ػالِذ هٚي آْ ها ِىوٖٚ ِي

ثٓ ػجلهللا اى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ووكٖ اٍذ: ))لجو٘ب ها گچ وبهي ٔىٕيل ٚ ثو آٔٙب ٍبفزّبْ َٔبىيل 

٘ب ٔلاهك ٚ اى ٍٛي كيگو  ٘بي كٔيبيي اٍذ وٗ ِيذ اؽزيبعي ثلاْ ٘ب اى ىيٕذ ايٓ ٚ ثو آٔٙب ْٕٔيٕيل ٚ ٕٔٛيَيل((.

 (75ٙبيغ ووكْ اِٛاي اٍذ وٗ ووا٘ذ كاهك((.)

ي يه ٚعت ثبَل آٚهكٖ ّٛك ٚ ثٗ ٔظو  كه اٌفمٗ ػٍي اٌّنا٘ت اَلهثؼخ آِلٖ اٍذ: ))َِزؾت اٍذ وٗ لجو ثٗ ألاىٖ

 اِب ّبفؼي گفزٗ اٍذ: ٍٗ ِن٘ت ثٗ ٕٛهد وٛ٘بْ ّزو كه آٚهكٖ ّٛك، 

اگو ٍطؼ هٚي لجو ٕبف ّٛك، ثٙزو اى آْ اٍذ وٗ ثٗ ٕٛهد وٛ٘بْ ّزو كه آٚهكٖ ّٛك ٚ ٍفيل ووكْ هٚي لجو ووا٘ذ 

 كاهك((. 

ٍپٌ اٙبفٗ ووكٖ اٍذ: ))ٍبفزٓ گٕجل يب ِلهٍٗ يب َِغل يب چٙبهكيٛاهي ثو هٚي لجو ووا٘ذ كاهك ٚ اگو ايٓ وبه٘ب 

َ گيوك، ؽواَ اٍذ ٚ ايٓ ووا٘ذ كه ٕٛهري اٍذ وٗ لجوٍزبْ ِٛلٛفٗ ٚ ِزؼٍك ثٗ ّ٘ٗ ثٗ ٔيذ ىيٕذ ٚ رفبفو أغب

٘ب  ِوكَ ٔجبّل ٚ اَل ٍبفزٓ لجو ثٗ ٛٛه ِطٍك ؽواَ اٍذ، چْٛ ثبػش رٚييغ ؽك كيگواْ ٚ كه ٍقزي لواه گوفزٓ آْ

أل، چٗ ايٓ وٗ  ّٛك ٚ ايٓ ؽىُ ِٛهك ارفبق ائّٗ ِنا٘ت اٍذ، ِگو ؽٕبثٍٗ وٗ لبئً ثٗ ووا٘ذ ِطٍك ّلٖ ِي

 (76لجوٍزبْ ثبّل يب ٔجبّل، گوچٗ ووا٘ذ آْ كه لجوٍزبْ ِٛلٛفٗ ثيْزو اٍذ((.)

گٛيٕل: ٍبفزّبْ ثو هٚي لجو ؽواَ  ٘ب ٔظواد ثيهگبْ اً٘ رَٕٓ كه ايٓ َِؤٌٗ اٍذ وٗ ثب ٚٙٛػ ٚ ٕواؽذ ِي ايٓ

ٛٔٗ اكػبي اعّبع ثو ؽوِذ ٍبفزّبْ ثو ٔيَذ. كه ايٓ ٕٛهد ثبيل اى اثٓ ريّيٗ ٚ اثٓ ليُ ٚ اثٓ ثٍيٙل پوٍيل وٗ چگ

ّٕبٍٕل ٚ فمٙبي كيگو ػبِٗ آْ  ي ِنا٘ت چٙبهگبٔٗ آْ ها ّٔي أل؟! ايٓ چٗ اعّبػي اٍذ وٗ ائّٗ هٚي لجو ّٔٛكٖ

 أل؟! ها اكػب ٔىوكٖ

 گٛيل:  ٚ اگو ايٓ اعّبع ؽميمزبً ٚعٛك كاّزٗ ثبّل، پٌ چوا اثٓ ثٍيٙل ِي



ي ىيبكي، كٌيً ثو ػلَ  ي ػلٖ أل؟! پٌ آٚهكْ ٚاژٖ اة ووكْ لجو٘ب فزٛا كاكٖي ىيبكي اى ػٍّب ثو ٚعٛة فو ))ػلٖ

أؼمبك اعّبع ِنوٛه اٍذ. ٚ هّٚٓ ّل وٗ وَي لجً اى اثٓ ريّيٗ ايٓ اعّبع ها اكػب ٔىوكٖ اٍذ. كه ايٓ ٕٛهد عبي 

 آْ ٔيَذ وٗ كهثبهٖ ٚعٛك ٚ يب ػلَ ٚعٛك چٕيٓ اعّبػي ثؾش ّٛك.

 ـ هٚايذ اثي اٌٙيبط أٍلي2

٘بي گنّزٗ ايواكاري ها ثو ايٓ هٚايذ ِطوػ ووكيُ ٚ كه ايٕغب ثٗ اّىبَلد كيگوي وٗ ٍيل ِؾَٓ اِيٓ  كه ثؾش

وٕيُ. ثواي افزٖبه رٕٙب اّىبَلد ٚاهك ثو ِزٓ هٚايذ ها ثيبْ ووكٖ ٚ اّىبَلد  ػبٍِي ِطوػ ووكٖ اٍذ، اّبهٖ ِي

 ٔٛيَل:  وٕيُ. اٚ ِي ِوثٛٛ ثٗ ٍٕل ها ثيبْ ّٔي

 يٓ هٚايبد اّىبَلري ٚعٛك كاهك: ))كه ِزٓ ا

( گفزٗ اٍذ: اى 77اَٚل: هٚايذ، ّبم ثٛكٖ ٚ رٕٙب اثٛاٌٙيبط آْ ها ٔمً ووكٖ اٍذ، ثٍىٗ ٍيٛٛي كه ّوػ ٍٕٓ َٔبئي)

 ٘بي ؽليش ٘يچ هٚايزي ٔمً ْٔلٖ اٍذ، ِگو ّ٘يٓ يه هٚايذ! اثٛاٌٙيبط كه وزبة

جٛه ٔلاهك، ثٍىٗ كه ِٛهك اِو ثٗ رَطيؼ ٚ ٔٙي اى رَٕيُ ٚاهك ّلٖ صبٔيبً: ايٓ هٚايذ، كَلٌزي ثو ػلَ عٛاى ٍبفزّبْ ثو ل

وف اگو چٗ ثٗ ِؼٕبي ػبٌي اٍذ، اِب رَٕيُ ٔٛػي اى ػبٌي يب يىي اى ِؼبٔي آْ اٍذ. ِْ ُِ  اٍذ; ىيوا 

ّٛك. پٌ ِْوف اگو ثٗ  كه لبًِٛ آِلٖ اٍذ: اٌْوف، ثٗ ِؼٕبي ثبَل ٚ ثٍٕل اٍذ ٚ ثٗ وٛ٘بْ ّزو ُ٘ گفزٗ ِي

ّٛك، اِب لويٕٗ ))إَّل  ك اٍزؼّبي ّٛك يب ثٗ ّ٘بْ كَلٌذ ٚٙؼي اُ ّبًِ رَٕيُ ٚغيو رَٕيُ ُ٘ ِيٕٛهد ِطٍ

َّٛيزٗ(( وٗ كه ايٓ ؽليش آِلٖ اٍذ، لويٕٗ ثبّل، ىيوا رَٛيٗ ثٗ ِؼٕبي رؼليً اٍذ ٚ كه اٌّٖجبػ  اي ثو رَٕيُ ِي ٍَ

َّٛيزٗ، يؼٕي  آْ ها ِزؼبكي ووكَ. إٌّيو آِلٖ اٍذ: اٍزٛي اٌّىبْ، يؼٕي ِزؼبكي ّل ٚ ٍ

كه لبًِٛ آِلٖ اٍذ: ٍّٛاٖ، يؼٕي آْ ها َِبٚي لواه كاك ٚ لٛي آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ايٓ ؽليش وٗ 

((، ِٕظٛه اّواف كه ِمبثً رَٛيٗ اٍذ ٚ آْ چييي عي رَٕيُ ٔيَذ. پٌ ِطٍك ػٍٛ ٚ ثبَل  ِي ُٗ َّٛيَز ٍَ فوِبيل: ))اَّل 

ي اٍذ وٗ چييي ُ٘ ثٍٕل ُٚ٘ َِزٛي ثبّل ٚ كه ايٓ ٕٛهد ػبٌي كه ِمبثً كه ِمبثً رَٛيٗ ٔيَذ ىيوا عبي

ئبً((; يؼٕي آْ ها  ثبيَذ ِي ووك، ِي َِزٛي لواه ٔلاهك، ثٍىٗ اگو چٕيٓ ِؼٕبيي اهاكٖ ِي ِٛ ُٗ ََل فوِٛك: ))إَّل َعَؼٍَز

هٍبٔل،  ػوف ٚ ٌغذ ايٓ ها ّٔيرٛاْ اى رَٛيٗ، ِؼٕبي فواة ووكْ ٚ أٙلاَ ها ثوكاّذ ووك، ىيوا  پبييٓ ثيبٚه. ٚ ّٔي

ُٗ ثبَلهٗ((، آْ ها ثب ىِيٓ َِبٚي گوكأيلَ، ٚ ثٗ ارفبق رّبَ ِنا٘ت َِبٚي لواهكاكْ  َّٛيُز ِگو آْ وٗ گفزٗ ّٛك: ))ٍ

اي وٗ ِْقٔ ثبّل،  لجو ثب ىِيٓ، عيء ٍٕذ ٔيَذ، چْٛ ّ٘ٗ ِنا٘ت ارفبق ٔظو كاهٔل وٗ ثبَل ثوكْ لجو ثٗ ألاىٖ

 َِزؾت اٍذ.

ي  ٕٛهد ايٓ هٚايذ، كَلٌزي ثو ػلَ عٛاى ٍبفزٓ لجو ٔلاهك ٚ إال هثطي ثلاْ ٔلاهك ٚ كه ٘و ؽبي لجو ها ثٗ ألاىٖكه ٘و 

گناهٔل. ثب ايٓ رٛٙيؾبد چٗ  اي ثواي ْٔبْ گناهي ثو آْ ِي كٕ٘ل ٚ ٍٕگي يب لجٗ يه ٚعت اى ىِيٓ ثٍٕلرو لواه ِي

و ثٛكٔل ثوآِلگي آْ ها اى ِيبْ ثجو، چٕبٔىٗ ظب٘و ّ٘يٓ ِؼٕبي هٚايذ ايٓ ثبّل وٗ لجٛهي وٗ ثٗ ّىً وٛ٘بْ ّز

 اٍذ، يب ثٗ ِؼٕي ايٓ ثبّل وٗ لجو٘بي ثٍٕل ها وٛربٖ وٓ هثطي ثٗ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه ٔلاهك.



أل. ٍَُِ كه ٕؾيؼ فٛك  ي ؽليش اى آْ فّٙيلٖ آٔچٗ كه ِؼٕبي ؽليش موو ووكيُ، ّ٘بْ چييي اٍذ وٗ ػٍّب ٚ ائّٗ

( ثب ٍِٕل فٛك اى صّبِٗ آٚهكٖ اٍذ: ّ٘واٖ فٚبٌخ ثٓ ػجيل كه ٍوىِيٓ هَٚ ثٛكيُ، يىي اى ّ٘وا٘بْ 78ي)كه وزبة اٌغٕبئ

ِب اى كٔيب هفذ، فٚبٌخ كٍزٛه كاك اٚ ها كفٓ وٕيُ. اٚ هٚي لجو ها ٕبف ووك ٚ ٍپٌ گفذ: اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ 

 هٚايذ اثي اٌٙيبط ها ٔمً ووكٖ.  كاك رب هٚي لجو ها ٕبف وٕٕل، ٍپٌ ٚ آٌٗ ّٕيلَ وٗ كٍزٛه ِي

گٛيل: اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ  گٛيل: فٚبٌٗ هٚي لجو ها ٕبف ووك. يب ٚلزي وٗ ِي ثليٙي اٍذ وٗ ٚلزي ِي

كاك رب هٚي لجو ها ٕبف وٕٕل، ِٕظٛه ايٓ ٔيَذ وٗ آْ ها فواة وٕٕل، چْٛ چييي ٍبفزٗ  آٌٗ ّٕيلَ وٗ كٍزٛه ِي

ايٓ ٔيَذ وٗ آْ ها ُ٘ ٍطؼ ىِيٓ لواه كٕ٘ل، ىيوا ايٓ فالف ٍٕذ اٍذ. ٚ ارفبق ٔظو ْٔلٖ ثٛكٖ اٍذ. ٚ ِٕظٛه 

ّٛك وٗ ِٕظٛه اى ٕبف ووكْ  ٚعٛك كاهك وٗ ثبَل ثوكْ لجو ثٗ ألاىٖ يه ٚعت، َِزؾت اٍذ. كه ايٓ ٕٛهد ِؼٍَٛ ِي

 َّٛ (( ثٗ ايٓ ِؼٕب اٍذ وٗ ٘و لجو ٚ رَطيؼ كه ايٓ هٚايذ ٚ هٚايذ اثي اٌٙيبط وٗ ِيگٛيل: ))ٚ َل لجواً ِْوفبً اَّل ٍ ُٗ يَز

 َُِّٕ )ثٗ ٕٛهد وٛ٘بْ كه آِلٖ( ها ٕبف ٚ َِطؼ وٓ.

گٛيل: ))يؤِو ثزَٛيزٙب(( ٚ ))َل لجواً ِْوفبً اَل ٍٛيزٗ(( ثليٓ ِؼٕبٍذ  گٛيل: ايٓ لٛي وٗ ِي ٔٛٚي كه ّوػ فٛك ِي

ْ ّزو كه آٚهكٖ ْٔٛك، ثٍىٗ ثٗ ألاىٖ يه وٗ ٍٕذ ايٓ اٍذ وٗ لجو ىيبك اى ىِيٓ ثبَل آٚهكٖ ْٔٛك ٚ ثٗ ٕٛهد وٛ٘ب

 ّٛك. ايٓ ِن٘ت ّبفؼي ٚ ِٛافمبْ اٍٚذ. ٚعت ثبَل آٚهكٖ ّلٖ ٚ هٚي آْ ٕبف ووكٖ ِي

 ثيٕيُ وٗ ٔٛٚي، رَٛيٗ ها ثٗ رَطيؼ ٚ ػلَ ثبَلثوكْ ىيبك ِؼٕب ووكٖ اٍذ. كه ايٓ عب ِي

٘بي وزبة اٌٙليخ  ٌؼناة وٗ يىي اى هٍبٌٗاي ثٗ ٔبَ اٌفٛاوخ ا ٘ب كه هٍبٌٗ ػغيت ايٓ اٍذ وٗ يىي اى ٚ٘بثي

٘ـ  7277ي ِؤٌف ٔغلي آْ ثب ػٍّبي ؽوَ ّويف كه ىِبْ ّويف غبٌت كه ٍبي  إٌَيخ اٍذ ٚ ؽبٚي ِٕبظوٖ

ثبّل، اى ايٓ كٚ هٚايذ ثوكاّذ كيگوي ووكٖ اٍذ. اٚ اى ؽليش فٚبٌٗ ٚ اثي اٌٙيبط، ثو ػلَ عٛاى ٍبفزّبْ ثو  ِي

وٕٕل ٚ ِزؼوٗ ػلَ عٛاى  كه ؽبٌي وٗ ايٓ كٚ هٚايذ كهثبهٖ رَطيؼ لجو ٕؾجذ ِي هٚي لجو اٍزلَلي ووكٖ اٍذ،

وٕل،  أل. ٚ ؽزي اگو لجٛي وٕيُ وٗ ؽليش اثي اٌٙيبط ثو ػلَ ثبَل ثوكْ لجو ثٗ ِملاه ىيبك كَلٌذ ِي ٍبفزّبْ ْٔلٖ

بْ ثو هٚي لجو ٔلاهك. پٌ اگو چٕبٔىٗ وٗ ٔٛٚي ايٓ ها اى هٚايذ ثوكاّذ ووكٖ اٍذ، ثبى ُ٘ كَلٌذ ثو ػلَ عٛاى ٍبفزّ

ي يه ٚعت اى ىِيٓ ثبَل آٚهكٖ ّٛك، ٍپٌ ثو هٚي آْ ٍبفزّبٔي ثٕب ّٛك، ِٕبفبري ثب ؽليش ٔلاهك; اِب  لجو ثٗ ألاىٖ

فٛإ٘ل ِٕظٛهّبْ ها ثب ىٚه ثو  وٕٕل ٚ ِي ٘ب ثب ىثبْ رىفيو ٚ ّّْيو ثب كيگواْ ثوفٛهك ِي ثب وّبي رؤٍف ٚ٘بثي

 كيگواْ رؾّيً وٕٕل.

ٔٛيَل: اثٛكاٚٚك ثب ٍٕل ٕؾيؼ هٚايذ ووكٖ اٍذ وٗ  ( ِي79لَطالٔي كه اهّبك اٌَبهي في ّوػ ٕؾيؼ اٌجقبهي)

 لبٍُ ثٓ دمحم ثٓ اثٛثىو گفذ: 

ي اٚي ٚ كَٚ ها ثٗ ِٓ ْٔبْ ثلٖ. اٚ  ))ثو ػبيْٗ ٚاهك ّلَ ٚ ثٗ اٚ گفزُ: لجو هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ فٍيفٗ

 كاك وٗ ٔٗ ثبَل آٚهكٖ ّلٖ ثٛك ٚ ٔٗ پَذ ثٛك((. ٍٗ لجو ها ثٗ ِٓ ْٔبْ 

٘ب اٍذ، ٌٚي ايٓ كه افًٚ ثٛكْ  پٌ اى ٔمً ايٓ هٚايذ لَطالٔي گفزٗ اٍذ: اگو چٗ رَطيؼ، ّؼبه هافٚي

ّٛك. ٚ  رَطيؼ ثو رَٕيُ اصوي ٔلاهك، ىيوا ٍٕذ ثٗ فبٛو آْ وٗ ِٛافك ثب اػّبي اً٘ ثلػذ اٍذ، وٕبه گناّزٗ ّٔي

 ثبّل وٗ فوِٛك:  ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ّٔي ايٓ ِقبٌف ثب لٛي



 ;)) ُٗ ْْ َل أَكْع لجواً ِْوفبً اَل ٍٛيُز َِؤي هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اَ  ))أَ

 هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِٓ كٍزٛه كاك وٗ ٘و لجوي ِْوفي ها ٕبف گوكأُ. 

و ها ثب ىِيٓ ٕبف گوكأل، ثٍىٗ اى اٚ فٛاٍذ وٗ آْ كه ايٓ ؽليش آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كهفٛاٍذ ٔىوك وٗ لج

 ها َِطؼ گوكأل ٚ ايٓ ثب عّغ ثيٓ هٚايبد ٍبىگبه اٍذ.

 ٔٛيَل:  ٚ روِني ِي

))ثبُة ِب عبء في رَٛيخ اٌمجٛه(( ٚ ٔگفزٗ اٍذ: ))ثبة ِب عبء في ٘لَ اٌمجٛه((. ٍپٌ ؽليش أثي اٌٙيبط ها آٚهكٖ ٚ 

ؼ ؽًّ ووكٖ اٍذ. ٚ ايٓ ِؼٕبي ػوفي ٚ ٌغٛي رَٛيٗ اٍذ ٚ هثطي ثٗ ػلَ ظب٘و ايٓ اٍذ وٗ رَٛيٗ ها ثو رَطي

ي اٌٙليخ إٌَيخ ّ٘يٓ ٍقٓ روِني ها يىي اى  ٘ب كه هٍبٌٗ عٛاى ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه ٔلاهك، كه ؽبٌي وٗ ٚ٘بثي

 (20أل!) كأَزٗ  كَليً ػلَ عٛاى ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجو

 قٕبْ اثٓ ثٍيٙلـ اكػبي ٚلفي ثٛكْ لجوٍزبْ ثميغ كه3ٍ

گفزٗ ّل وٗ ؽٕبثٍٗ لبئً ثٗ ايٓ َ٘زٕل وٗ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجو ثٗ ٛٛه ِطٍك ِىوٖٚ اٍذ، چٗ ايٕىٗ لجوٍزبْ 

ِٛلٛفٗ يب ّقٖي ثبّل، ثب ايٓ رفبٚد وٗ اگو ِٛلٛفٗ ثبّل، ووا٘ذ ّليل كاهك. ثٕبثوايٓ اكػبي اثٓ ثٍيٙل ِجٕي ثو 

ٍٛي اٍذ. اى ٍٛي كيگو ٚي اكػب ووكٖ اٍذ وٗ ثميغ، ِٛلٛفٗ ثٛكٖ اٍذ رؾويُ ٍبفزّبْ كه رّبَ ِنا٘ت، اكػبي ثب

ٔٛيَل: ))اكّػبي ِٛلٛفٗ ثٛكْ  كه ؽبٌي وٗ كه ربهيـ چٕيٓ اِوي صبثذ ْٔلٖ اٍذ. ٍيل ِؾَٓ اِيٓ ػبٍِي ِي

إٍي  اي ثميغ، اكػبيي ثلْٚ كٌيً اٍذ، ىيوا وَي اكػب ٔىوكٖ اٍذ وٗ آْ ها ٚلف ّٔٛكٖ اٍذ; اى ايٓ هٚ ثو اثبؽٗ

فٛكُ ثبلي اٍذ. ٚ ثو فوٗ وٗ وَي آْ ها ثواي لجوٍزبْ ٚلف ووكٖ ثبّل، آْ ها ثٗ ػلَ ٍبفزٓ لجو ٚ ايغبك 

ٍبفزّبْ ثو آْ ِميل ّٕٔٛكٖ اٍذ، ثٗ فٖٛٓ كه ثبهٖ ثيهگبٔي وٗ ِموة كهگبٖ اٌٙي َ٘زٕل ٚ ثليٓ ٍٚيٍٗ، لجوّبْ 

رٛإٔل كه آٍبيِ ٚ  ٚ گوِب كه اِبْ ٔيَزٕل ٚ ّٔي ِبٔل ٚ ىائواْ اى ٍوِب اى آٔچٗ وٗ ّبيَزٗ ٔيَذ ِْٖٛ ّٔي

هاؽزي ثٗ ىيبهد ٚ لوائذ لوآْ ٚ ّٔبى ٚ كػب ثپوكاىٔل ٚ اگو كه ويفيذ ٚلف ّه وٕيُ ٚ ٔزٛأيُ ثٗ ٚالغ ثوٍيُ، ؽلالً 

ّٛك. ٚ ثو فوٗ وٗ صبثذ ّل ثميغ ِٛلٛفٗ ثٛكٖ اٍذ، ثبى ُ٘  ايٓ اٍذ وٗ اػّبي ٍَِّيٓ ؽًّ ثو ٕؾذ ِي

ٚعٛك لجٗ ٚ ثبهگبٖ ها ثو ٚعٗ غيو ٕؾيؼ ؽًّ ووك ٚ پٌ اى آْ، ثٗ رٖوف كه ِبي كيگواْ پوكافذ ٚ آٔٙب ها رٛاْ  ّٔي

أل رب كه آْ اِٛاد فٛك ها كفٓ ّٔبيٕل ٚ  رقويت ووك. ثو فوٗ ٚلف، ٚالفيٓ آْ ها ثواي ثٙوٖ ثوكاهي ٍَِّبٔبْ ٚلف ووكٖ

٘بي ثميغ، ظٍُ ثٗ ّ٘ٗ  . كه ايٓ ٕٛهد فواة ووكْ ٍبفزّبْكه وٕبه لجٛه ثٗ كػب ٚ فبرؾٗ فٛأي ٚ ىيبهد ثپوكاىٔل

أل، كٌيً ػٍيٗ ايْبْ  ىائواْ ٍَِّبْ ٚ رٖوف كه اِٛاي كيگواْ اٍذ ٚ آٔچٗ وٗ ثٗ ػٕٛاْ كٌيً ثواي فٛك ثيبْ ّٔٛكٖ

 ذ.ك٘ل وٗ ثميغ، ىِيٕي ِجبػ يب ٍِىي ثٛكٖ ٚ ِٛلٛفٗ ٔجٛكٖ اٍ ٘بي ربهيقي ْٔبْ ِي ثبّل ٚ ثٗ ػالٖٚ وزبة ِي

( اى اثٓ ىثبٌٗ، اى للاِخ ثٓ ٍِٛي هٚايذ ووكٖ اٍذ: اٌٚيٓ وَي ها وٗ پيبِجو ٍٕي هللا 27ٍّٙٛكي كه ٚفبء اٌٛفبء)

 ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ثميغ كفٓ ووك، ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ ثٛك. 

 ٚ اثٛغَبْ، اى اثٛ ٍٍّخ ثٓ ػجل اٌوؽّبْ، اى پلهُ هٚايذ ووكٖ اٍذ: 



هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى كٔيب هفذ، آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كٍزٛه كاك وٗ اٚ ٚلزي وٗ اثوا٘يُ فوىٔل هٍٛي فلا ٍٕي 

٘بي آْ ها لطغ ووكٔل ٚ ٘و  ها وٕبه ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ كفٓ وٕٕل. پٌ اى آْ ِوكَ ثٗ ثميغ ِزٛعٗ ّلٔل ٚ كهفزچٗ

 ّٕبفزٕل. بي فٛك ها ِياي، لجو٘ اي اى آْ ها ثواي كفٓ اِٛاد فٛك ثوگييلٔل، اى ايٓ هٚ ٘و لجيٍٗ اي، لطؼٗ لجيٍٗ

 اثٓ اثي ّجٗ، اى للاِخ ثٓ ٍِٛي هٚايذ ووكٖ اٍذ: 

ّل. پٌ اى آْ وٗ ػضّبْ ثٓ ِظؼْٛ اى كٔيب  ٘بي غولل ثٛك ٚ ثميغ اٌغولل ٔبِيلٖ ِي ثميغ لطؼٗ ىِيٕي پو اى كهفزچٗ

 ٘بي غولل ها لطغ ووكٔل. هفذ، اٚ ها كه ثميغ كفٓ ٚ كهفزچٗ

، كاي ثو ايٓ اٍذ وٗ  ّٔ ِٓ ِٛاد ٚ پو اى كهفزچٗايٓ ٔ ٘بي  ٘بي غولل ثٛكٖ اٍذ ٚ ِوكَ گب٘ي ِوكٖ ثميغ، لطؼٗ ىِي

ووكٔل ٚ پٌ اى آْ وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوىٔلُ اثوا٘يُ ها كه آْ كفٓ ووك،  فٛك ها كه آْ كفٓ ِي

اي،  وكٔل. پٌ اى آْ ٘و لجيٍٗو ٍَِّبٔبْ ثٗ پيوٚي اى آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اِٛاد فٛك ها كه ثميغ كفٓ ِي

 اي ها ثواي فٛيِ ثوگييلٔل ٚ فجوي اى ٚلف ٔجٛك. لطؼٗ

غَبي ٔمً ووكٖ، آٚهكٖ اٍذ وٗ ػجلاٌغويي گفذ: ػجبً ثٓ  ٚي ّ٘چٕيٓ آٚهكٖ اٍذ: اثٓ ّجٗ كه آٔچٗ وٗ اى اثي

ي ػميً  كه ٍّذ فبٔٗػجلاٌّطٍت كه وٕبه لجو فبّٛٗ ثٕذ اٍل ثٓ ٘بُّ كفٓ ّل وٗ كه اِٚي لجٛه ثٕي ٘بُّ، وٗ 

 (22ٚالغ ّلٖ ثٛكٔل، لواه كاّذ.)

ي ػميً ثٛكٖ اٍذ ٚ كه ايٓ  ي اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ كه ٍّذ فبٔٗ ك٘ل وٗ لجو ػجبً ٚ ائّٗ ّ٘يٓ ْٔبْ ِي

ي ثميغ ها رقويت  رٛاْ گفذ وٗ ايٓ لَّذ ِٛلٛفٗ ثٛكٖ اٍذ؟! ٚ ثب چٗ ِغٛىي لجٛه ائّٗ ٕٛهد چگٛٔٗ ِي

 ي وٗ ِجزٕي ثو ايٓ ٍؤاي ثبّل، چٗ اهىّي كاهك؟أل؟ ٚ فزٛاي ووكٖ

كه ّ٘يٓ وزبة آِلٖ اٍذ: اثٓ ىثبٌٗ، اى ٍؼيل ثٓ دمحم ثٓ عجيو هٚايذ ووكٖ اٍذ! اٚ لجو اثوا٘يُ ها كه وٕبه ىٚهاء كيلٖ 

 اٍذ.

 ٚ ػجل اٌؼويي ثٓ دمحم گفزٗ اٍذ: 

ك٘ل وٗ ايٓ فبٔٗ ٍِّٛن ثٛكٖ  ٓ ْٔبْ ِي( ّ٘ي23اي ثٛك وٗ ِزؼٍك ثٗ دمحم ثٓ ىيل ثٓ ػٍي ثٛكٖ) ايٓ ّ٘بْ فبٔٗ

 اٍذ.

ػالٖٚ ثو ايٓ، كه ايٓ وزبة اثٓ ّجٗ، اى ػجلاٌغويي آِلٖ اٍذ: هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٍؼل ثٓ ِؼبم ها كه 

ي ِملاك ثٓ اٍٛك كه آْ ٚالغ ّلٖ ثٛك، كفٓ ووك. ايٓ فبٔٗ ها أٍٛك ثٓ ػجل يغٛس ى٘وي ثٕب  اي وٗ فبٔٗ ٛوف وٛچٗ

ّل وٗ كه أزٙبي ثميغ ٚالغ ّلٖ ثٛك ٚ ثو آْ گٕجلي لواه كاّذ. ايٓ  ي اثٓ افٍؼ گفزٗ ِي ثٛك ٚ ثلاْ فبٔٗووكٖ 

 (24ي ٚالغ ّلٖ كه ثميغ، ٍِّٛن ثٛكٖ اٍذ.) ك٘ل وٗ ايٓ فبٔٗ هٚايذ ْٔبْ ِي

----------------------------- 

 .360ـ  359. . ّ٘بْ: ٓ 7
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 .96، ٓ 2. . ّ٘بْ: ط 22
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 .373ـ  368. . وْف اَلهريبة: ٓ 24

 بررسی مسأله در روایات اهل بیت علیهم السالم

ثيٕيُ وٗ آٔچٗ ها ِنا٘ت كيگو اى هٍٛي اووَ  اگو ثٗ هٚايبد ٔمً ّلٖ اى اً٘ ثيذ ػٍيٗ اٌَالَ ِواعؼٗ وٕيُ، ِي

 ّٛك:  ّٔبيٕل. ٚ كه ايٓ عب ثٗ ثؼٚي اى آٔٙب اّبهٖ ِي وٕٕل، رؤييل ِي ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ِي

 (7ّٛك.(() ي چٙبه أگْذ اى ىِيٓ ثبَل آٚهكٖ ِي اى اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّلٖ اٍذ: ))... لجو ثٗ ألاىٖ

اى اِبَ وبظُ ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّلٖ اٍذ: ))ايغبك ٍبفزّبْ هٚي لجو ٚ َْٔزٓ هٚي آْ ٚ گچ وبهي ٚ گًِ وبهي آْ 

 (2ٕالػ ٔيَذ((.)

 وٍيٕي كه وبفي ثبٍٕل فٛك اى ٍىٛٔي، اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ اى 

))هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِوا ثٗ ٍٛي ِليٕٗ فوٍزبك ٚ كٍزٛه كاك: ٘يچ  اِيواٌّؤِٕيٓ هٚايذ ووكٖ اٍذ:

 (3رٖٛيوي ها ثبلي ٔگناه ٚ ٘و لجوي ها ٕبف گوكاْ ٚ ٘و ٍگي ها وٗ كيلي ثٗ ٘الوذ ثوٍبْ((.)

 ّ٘چٕيٓ ثبٍٕل كيگوي اى ؽٚود ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ووكٖ اٍذ: 

 (4ي ِٕٙلَ ووكْ لجو٘ب ٚ ٔبثٛك ووكْ رٖٛيو٘ب فوٍزبك((.)))هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِوا ثوا

( ٚ اى عٙذ ِّْٚٛ، ّجيٗ ؽليش ٔمً ّلٖ اى 5ِْٙٛه ايٓ اٍذ وٗ كٚ ؽليش افيو، اى عٙذ ٍٕل ٙؼيف َ٘زٕل.)

اِيواٌّؤِٕيٓ ػٍيٗ اٌَالَ اى ٛويك اً٘ رَٕٓ ِي ثبّٕل وٗ كه ايٓ هٚايذ ِٕبلْبري ٚاهك ّلٖ اٍذ ٚ ّ٘چٕيٓ 

ثي اٌٙيبط ِي ثبّٕل، اِب ِزٓ آٔٙب ثٙزو اى ِزٓ آْ كٚ ؽليش اٍذ; ىيوا ثؼٚي اى ايواكاد ٚاهك ثو آْ كٚ ّجيٗ ؽليش ا

ؽليش، كه ايٓ هٚايبد ٔيبِلٖ اٍذ، ٌىٓ ثو ؽليش ٍَٛ اّىبٌي علي ٚاهك اٍذ ٚ آْ ايٕىٗ ِْزًّ ثو وْزٓ ٍگ 

، اى عٙذ ِزٓ ثورو اى ّ٘ٗ اٍذ. كه ٘ب ِي ثبّل! وٗ ٘يچ ٚعٗ ّوػي ٚ ػمٍي ٔلاهك.چٙبهِيٓ ؽليش ايٓ ِغّٛػٗ

 فوِبيل:  ايٓ هٚايذ ؽٚود ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ِي

گٛيل وٗ ِوا ثٗ ِليٕٗ فوٍزبك رب ايٓ اّىبَلد ثو ؽليش ٚاهك  ))هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِوا فوٍزبك(( ٚ ّٔي

 ثبّل ٚ ِؾً ٕلٚه هٚايذ ثب ِىبٔي فبهط اى ِليٕٗ رٕبٍت ٚ ّ٘بٕ٘گي ٔلاهك.

ٙبهَ ايٓ اِزيبى ها كاهك وٗ اّىبي فٛق ها ٔلاهك ٚ ػالٖٚ ثو آْ مووي اى إٕٔبَ كه آْ ثٗ ِيبْ ٔيبِلٖ اٍذ، ىيوا ؽليش چ

 لجالً گفزيُ وٗ ٚعٛك إٕبَ ثب ِٛلؼيذ ِىبٔي ٚ فوِبٔي ٕلٚه ؽليش، ٘يچ ِٕبٍجزي ٔلاهك.

 ي ))٘لَ اٌمجٛه(( كه آْ  اِزيبى ٍَٛ ايٓ ؽليش آْ اٍذ وٗ وٍّٗ



 ي ))رَٛيٗ(( وٗ كه اؽبكيش كيگو  ٕالؽيذ رفَيو وٍّٗ آِلٖ اٍذ وٗ

ٚاهك ّلٖ اٍذ ها كاهك، ىيوا ))٘لَ(( اى عٙزي ِزٕبٍت ثب ٍبفزّبٔي ثٍٕل اٍذ ٚ اى عٙذ كيگو َِزٍيَ َِبٚي 

 ووكْ لجو ثب ٍطؼ ىِيٓ ٔيَذ. كه ٔزيغٗ ثب اؽبكيضي وٗ كاي ثو اٍزؾجبة ثبَل آٚهكْ لجو ثٗ ألاىٖ چٙبه أگْذ اى ىِيٓ

فّٙبٔل وٗ ػجبهد: ))ٚ َل لجواً اَلٍٛيَزٗ((، ثٗ ِؼٕبي َّ٘طؼ ووكْ ثب ىِيٓ ٔيَذ،  اٍذ، ٍبىگبهي كاهك ٚ ايٓ ها ِي

 ثٍىٗ ِمٖٛك اى آْ، ٕبف ووكْ ٚ ٔفي رَٕيُ )ثٗ ٕٛهد وٛ٘بْ كهٍذ ووكْ( اٍذ.

----------------------------- 

، كه ايٓ لَّذ يبىكٖ ؽليش كيگو ثٗ ّ٘يٓ ِّْٚٛ اى 7، ػ 37، اثٛاة اٌلفٓ: ثبة 792، ٓ 3. . ٍٚبئً اٌْيؼٗ: ط 7

 اِبَ ٕبكق، اِبَ وبظُ ٚ اِبَ ػٍي^ ٔمً ّلٖ اٍذ.

 ، كه ّ٘يٓ ثبة اؽبكيش كيگوي ثٗ ّ٘يٓ ِّْٚٛ آِلٖ اٍذ.7، ػ 44، اثٛاة اٌلفٓ: ثبة 270. . ّ٘بْ: ٓ 2

 .2، ط 43، اثٛاة اٌلفٓ: ثبة 209. . ّ٘بْ: ٓ 3

 .6، ط 44، اثٛاة اٌلفٓ: ثبة 277ٓ . . وْف اَلهريبة: 4

 ، چبپ رٙواْ.447، ٓ 22. . ِوآُح اٌؼمٛي: ط 5

 بررسی مسأله در فقه امامیه -

ك٘ل ثب ايٓ رفبٚد  فمٗ اِبِيٗ ٔيي ّ٘بٕٔل فمٗ اً٘ رَٕٓ ثٗ ووا٘ذ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجو ٚ ػلَ ؽوِذ آْ فزٛا ِي

 وٗ:

رْويؼي ٔلاهك، كه ؽبٌي وٗ ثؼٚي اى اً٘ رَٕٓ لبئً ثٗ ووا٘ذ  كأل وٗ ٘يچ إً اَٚل: رَٕيُ ها ثلػزي ؽواَ ِي

 آْ ثٛكٔل.

ثبّل ٚ  ي ِوكَ ٚ لجٛه أجيبء ٚ اٌٚيبء ٚ ػٍّبء ٚ ٍٕؾب ِي صبٔيبً: لبئً ثٗ رفبٚد ووا٘ذ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه ػبِٗ

 ك٘ل. ُ ثٗ اٍزؾجبة آْ ِيؽىُ ثٗ ػلَ ووا٘ذ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه أجيبء ٚ اٌٚيبء ٚ ػٍّبء ٚ ٍٕؾبء، ثٍىٗ ؽى

ٔٛيَل: ))رَطيؼ لجو، ٍٕذ اٍذ ٚ رَٕيُ آْ كه ّوع ٚاهك ْٔلٖ اٍذ ٚ ّبفؼي ٚ  ّيـ ٍٛٛي كه اٌقالف ِي

(; اِب اثٓ أثي ٘ويوٖ گفزٗ اٍذ: رَٕيُ پيِ 7أل وٗ ايٓ ؽىُ ِن٘ت ِب اٍذ) أل ٚ گفزٗ إؾبثِ ثلاْ لبئً ّلٖ

اٌوؽيُ(( ثوايُ ثٙزو اٍذ، ىيوا ايٓ ػًّ ّؼبه اً٘  اٌوؽّٓ هللا ))ثَُرو اٍذ ٚ ّ٘چٕيٓ رون عٙو ثٗ  ِٓ ِؾجٛة

 (3أل: رَٕيُ، ٍٕذ اٍذ.) ( ٚ اثٛؽٕيفٗ ٚ صٛهي گفز2ٗثلػذ گوكيلٖ اٍذ.)

أل وٗ لجو فوىٔلُ اثوا٘يُ  كٌيً ِب، اعّبع ٚ ػًّ إؾبة اٍذ. ّ٘چٕيٓ اى پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ووكٖ

 ( هٚايذ ووكٖ اٍذ: ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ثٗ ِٓ فوِٛك: 5ثٛاٌٙيبط اٍلي)( ٚ ا4ها ٕبف ووك.)



((;  ))أثؼضه َػٍي ِب ثؼضٕي ػٍيٗ هٍٛي ُٗ  اَّلّل ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ َلروي لجواً ِْوفبً اَل ٍٛيزٗ ٚ َل رّضبَلً اَل ََّٛز

يبثي،  اي ها ّٔي لجو ثبَل آِلٖفوٍزُ. ٘يچ  رٛ ها ثٗ ّ٘بْ چييي وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِوا فوٍزبك، ِي

 (7(((.)6ثوي) يبثي، ِگو آٔىٗ آْ ها اى ثيٓ ِي گوكأي ٚ ٘يچ رٖٛيوي ها ّٔي ِگو آٔىٗ آْ ها َِطؼ ِي

 ٔٛيَل:  ػالِٗ ؽٍّي ِي

ّٛك; ىيوا پيبِجو  ّٛك ٚ ثٕب ثو اعّبع، غيو اى فبوي وٗ اى آْ ثيوْٚ ّلٖ، كه آْ هيقزٗ ّٔي ))... ٍپٌ لجو پو ِي

ي لجو ٔٙي ّٔٛكٖ ٚ فوِٛكٔل: ))كه لجو فبوي ثيْزو اى آٔچٗ  ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى هيقزٓ فبن اٙبفي كه ؽفوٖاووَ 

 ّٛك((.  وٗ اى آْ ثيوْٚ آِلٖ ّلٖ، هيقزٗ ّٔي

 ٚ كه ِٕبثغ اِبِيٗ اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّلٖ اٍذ: 

 (.8ط اى لجو كه آْ هيقزٗ ّٛك، ٔٙي فوِٛكٔل(()))پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى ايٓ وٗ فبوي فبه

( ٚ َِزؾت اٍذ وٗ لجو ثٗ 9ٚ اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛكٔل: لجو ها ثب گٍِي غيو اى فبن آْ گً ِبٌي ٔىٕيل.)

ي چٙبه أگْذ ٚ ٔٗ ثيْزو، ثبَل آٚهكٖ ّٛك رب عبي لجو ِؼٍَٛ ّٛك ٚ ثواي اٚ ٍٛت هؽّذ ٚ ِغفود ّٔبيٕل. ٚ  ألاىٖ

( ٚ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ 70ي يه ٚعت ثبَل آٚهكٖ ّل) يبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ألاىٖلجو پ

اي ها وٗ كيلي، اى ثيٓ ثجو ٚ ٘و لجو ثٍٕلي ها وٗ كيلي آْ ها ٕبف  ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛكٔل: ))٘و رٖٛيو ٚ ِغَّٗ

 (77وٓ((.)

 لو يب ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ دمحم ثٓ ٍَُِ اى ٛويك اِبِيٗ اى اِبَ ثب

 ( 72ّٛك((.) ي چٙبه أگْذ اى ُ٘ ثبى ّلٖ اى ىِيٓ ثبَل آٚهكٖ ِي ووكٖ اٍذ: ))لجو فمٜ ثٗ ألاىٖ

وٕل وٗ رَطيؼ لجو، ٍٕذ ٚ اِوي ِزؼبهف  ٚ لجٛه ِٙبعويٓ ٚ أٖبه كه ِليٕٗ َِطؼ ثٛكٖ اٍذ ٚ ّ٘يٓ كَلٌذ ِي

 ثٛكٖ اٍذ((.

 ٔٛيَل:  ٗ ِيٍيل ػبٍِي كه ِفزبػ اٌىواِ

))كه ِجَٛٛ ٚ رنووٖ آِلٖ اٍذ وٗ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجو ثٕبثو اعّبع ووا٘ذ كاهك. ٚ كه مووي آِلٖ اٍذ: افجبه ٚاهك 

أل ٚ ٘يچ لجوي ها اٍزضٕب  ٘بي فٛك آٚهكٖ ّلٖ كه ايٓ َِؤٌٗ ها ٕلٚق ٚ ّيـ ٚ عّؼي اى ِزؤفويٓ كه وزبة

 أل. ٔىوكٖ

يٗ ارفبق ٔظو كاهٔل وٗ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه أجيب ٚ ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ٚ ّٔبى كه اٌجزٗ ّىي كه ايٓ ٔيَذ وٗ اِبِ

 وٕبه لجو ايْبْ عبيي اٍذ.

وبهي ٚ رغليل ثٕبي لجو ثواي لجٛه غيو أجيب ٚ ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ِىوٖٚ اٍذ، ىيوا  كه عبِغ اٌّمبٕل آِلٖ اٍذ: گچ

ل. ِضً ّ٘يٓ لٛي كه َِبٌه، ِلاهن، ِغّغ اٌجو٘بْ ٚ ِفبريؼ آِلٖ ِزؤفويٓ ٚ ِزملِيٓ ثو ووا٘ذ آْ ارفبق ٔظو كاهٔ



ي ايٓ وٗ كه ِلاهن هٚايبد ىيبكي آٚهكٖ ّلٖ ٚ ثٗ ايٓ وبه روغيت ّلٖ اٍذ، ثٍىٗ كه چٙبه ِٕجغ افيو  اٍذ. ثٗ اٙبفٗ

جٛه ايٕبْ، اى آِلٖ اٍذ: ثؼيل ٔيَذ وٗ لجٛه ػٍّب ٚ ٍٕؾب ٔيي اى ايٓ ووا٘ذ اٍزضٕب ّلٖ ثبّل; ىيوا اؽزواَ ثٗ ل

اٌجو٘بْ آِلٖ اٍذ: رؼظيُ  ّٛك، ىيوا ِٖبٌؼ كيٕي فواٚأي كاهك. ٚ كه ِغّغ ِٖبكيك رؼظيُ ّؼبئو اٌٙي ّّوكٖ ِي

 لجٛه ػٍّب ٚ ٍٕؾب ثيٓ ػبِٗ ٚ فبٕٗ ِؼوٚف ٚ ِزلاٚي اٍذ.

إٌّزٙي  ٘بي ِجبػ افزٖبٓ كاكٖ اٍذ ٚ كه ّيـ ٍٛٛي كه ِجَٛٛ، ووا٘زي ها وٗ ثٗ اعّبع ٔمً ّلٖ، ثٗ ِىبْ

٘بي ِجبؽي وٗ ٚلف ػبَ اٍذ، افزٖبٓ كاكٖ ٚ گفزٗ اٍذ وٗ ايٓ ؽىُ ّبًِ اِالن ّقٖي  آْ ها ثٗ ِىبْ

ّٛك، اِب ثبيل گفذ وٗ افجبه كه ايٓ َِؤٌٗ ِطٍك َ٘زٕل ٚ ّبيل، ايٓ ووا٘زي وٗ ثٗ اعّبع ٔمً ّلٖ،  ّٔي

ٍٛيٍٗ ٚ اٌَوائو ٔمً گوكيلٖ اٍذ، اِب رظٍيً، ثبٔي )رظٍيً( ثبّل وٗ كه ٔٙبيٗ، ِقزٖو اٌّٖجبػ، اٌ ي ٍبيٗ كهثبهٖ

ّٛك. كه إٌّزٙي آِلٖ اٍذ: ِٕظٛه اى  اػُ اى ايغبك ٍبفزّبْ اٍذ; ىيوا ثب پبهچٗ ٚ پُْ ٚ پٍٛذ ُ٘ ؽبًٕ ِي

 اي ثو آْ ٍبفزٗ ّٛك ٚ كه اٌنووي آِلٖ اٍذ: اي يب لجٗ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجو ايٓ اٍذ وٗ فبٔٗ

ك وٗ ٍبفزّبٔي ثو لجو ٍبفزٗ ّٛك يب چبكهي ثو آْ ىكٖ ّٛك رب آْ ها اى فواثي ؽفع وبرت گفزٗ اٍذ: اّىبٌي ٔلاه

 (73آيٕل، اى ٍوِب ٚ گوِب كه اِبْ ثبّٕل.) وٕل ٚ وَبٔي وٗ ثٗ ىيبهد آْ ِي

 ّيـ دمحم ؽَٓ ٔغفي كه وزبة عٛا٘و ثٗ ٕ٘گبَ ثو ّّوكْ ِىوٚ٘بد كفٓ گفزٗ اٍذ:

وبهي لجٛه اٍذ، ثٗ فبٛو اعّبػي وٗ كه ِجَٛٛ، رنووٖ، ثٗ ٛٛه ٕويؼ موو ّل،  ي ِىوٚ٘بد، گچ اى عٍّٗ

اَلؽىبَ، ِفبريؼ ٚ ظب٘و ِٕزٙي موو گوكيلٖ اٍذ. ػالٖٚ ثو ايٓ وٗ ثواكه اِبَ وبظُ ػٍيٗ اٌَالَ اى لٛي اٚ ٔمً  ٔٙبيخ

(; ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجو ٚ َْٔزٓ هٚي آْ ٚ گً وبهي 74يٕٗ(()ووكٖ اٍذ: ))َليٍَُٖؼ اٌجٕبُء ػٍيٗ ٚ َل اٌُغًٍُٛ ٚ َلرطي

آْ ٕالػ ٔيَذ. ٚ ؽَيٓ ثٓ ىيل اى اِبَ ٕبكق اى پلهأِ ػٍيُٙ اٌَالَ اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ووكٖ 

َلفجبه ثٗ وبهي لجٛه ٔٙي فوِٛكٔل. ٚ فجو لبٍُ ثٓ ػجيل وٗ كه ِؼبٔي ا اٍذ: آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى گچ

 ٕٛهد ِوفٛع اى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً گوكيلٖ ثٗ ّ٘يٓ ٕٛهد اٍذ. كه آْ هٚايذ 

 وبهي اٍذ. آِلٖ اٍذ وٗ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى رغٖئ ٔٙي فوِٛكٔل وٗ رغٖئ ّ٘بْ گچ

أل وٗ اِيواٌّؤِٕيٓ ػٍيٗ  ود ٔمً ووكٖهٍبٔل. آْ ؽٚ فجو اثٓ للاػ اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ ٔيي ّ٘يٓ ِؼٕب ها ِي

٘ب فوٍزبك.(( لجال كه  اٌَالَ فوِٛكٔل: ))هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِوا ثواي ِٕٙلَ ووكْ لجو٘ب ٚ ّىَزٓ ثذ

ؽليش كيگوي ٔمً ّلٖ ثٛك وٗ آْ ؽٚود ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛكٔل: ))٘و رٖٛيوي ها وٗ كيلي، ِؾٛ وٓ ٚ ٘و لجوي ها وٗ 

 ( 75وٓ((.)كيلي، رَطيؼ 

 ( 76اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ ٔيي فوِٛكٔل:)

 ّٛك، ٔجبيل كه آْ هيقزٗ ّٛك، ىيوا ثبه اٙبفي ثو ِيذ اٍذ((. ))چييي غيو اى فبن لجو، وٗ اى آْ ثيوْٚ آٚهكٖ ِي

ف، وبهي اثزلايي ٚ ثؼلي فولي گناّزٗ ْٔلٖ اٍذ، اَل ايٓ وٗ عّؼي اى ػٍّب، اى لجيً: ِٖٕ كه ايٓ هٚايبد، ثيٓ گچ

أل. آٔٙب گچ وبهي ثؼلي ها ِىوٖٚ كأَزٗ ٚ گچ وبهي  ّٙيل ٚ ِؾمك صبٔي ثٗ ٔمً اى ّيـ ٍٛٛي لبئً ثٗ فوق ّلٖ



أل رب ثيٓ هٚايبري وٗ ٔمً ّل ٚ هٚايزي وٗ  اي ُ٘ ثٗ ّ٘يٓ لٛي گوايِ پيلا ووكٖ أل. ػلٖ اثزلايي ها ِىوٖٚ ٔلأَزٗ

 ( ٔمً ووكٖ اٍذ، عّغ وٕٕل.77يٌٛٔ ثٓ يؼمٛة)

ّل، كه  ٚ هٚايذ ووكٖ اٍذ: ٕ٘گبِي وٗ اثٛاٌؾَٓ ٍِٛي اٌىبظُ ػٍيٗ اٌَالَ اى ثغلاك ثٗ ِليٕٗ ثبىگوكألٖ ِيا

ِٕيٌگبٖ فيل يىي اى كفزوأِ اى كٔيب هفذ وٗ اٚ ها كه ّ٘بْ عب كفٓ ووكٔل. آْ ؽٚود ػٍيٗ اٌَالَ كٍزٛه فوِٛكٔل وٗ 

 جو ٖٔت گوكك.وبهي ّٛك ٚ ثو ٌٛؽي، اٍِّ ّٔٛزٗ ّلٖ ٚ ثو ل لجوُ گچ

آٔچٗ وٗ كه ِجَٛٛ كيلَ، ّ٘بٕٔل چييي اٍذ وٗ اى اٚ كه ٔٙبيٗ ٚ ِٖجبػ ٔمً گوكيلٖ ٚ فالٕٗ آْ چٕيٓ اٍذ وٗ گً 

وبهي لجو ها ثٗ ٛٛه ِطٍك ِىوٖٚ كأَزٗ اٍذ.  وبهي لجو كه ّ٘بْ اثزلا، اّىبٌي ٔلاهك ٚ ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ گچ

وبهي  وبهي ٚ گچ أل وٗ گً ى ّيـ ٔمً ٔىوكٖ اٍذ، اِب آٔٙب ِزٛعٗ ّلٖگٛيي ثليٓ فبٛو، ايٓ ِطٍت ها كه ِقزٍف ا

يىي اٍذ، چٕبْ وٗ اى رنووٖ ٚ ِٕزٙي ٔمً ّلٖ اٍذ. اٌجزٗ ثؼيل اٍذ وٗ كه ِٕيٌگبٖ فيل وٗ كه َِيو ِىٗ ٚالغ 

َ وبهي وٕٕل ٚ ّبيل وٗ ثٗ ّ٘يٓ ػٍذ، ّيـ ٍٛٛي كه وال ّلٖ اٍذ، گچ كه كٍزوً ثٛكٖ ثبّل رب لجو ها گچ

 وبهي ها اى  وبهي ٚ گً فٛك، گچ

 ُ٘ علا ووكٖ اٍذ ٚ ٘و يه ها ثٗ ٕٛهد َِزمً موو ووكٖ اٍذ.

وبهي لجو كه ّ٘بْ اثزلا يب ثؼلاً ووا٘ذ كاهك، ىيوا هٚايبري وٗ ٔمً ّل، اٛالق كاّزٗ ٚ هٚايبد ِؼبهٗ  كه ٘و ٕٛهد، گچ

هٚايبد ثٗ ٕٛهد ثيبْ ّلٖ ٔلاهيُ، ٚٔيي ايٓ وٗ ُ٘ اى ٚعٖٛ ِقزٍفي لبٕو َ٘زٕل ٚ ّب٘لي ثواي عّغ ايٓ كٚ كٍزٗ 

وبهي كافً لجو كه هٚايذ اٚي ٚ ظب٘و لجو كه هٚايذ كَٚ اٍذ; ٚ ثٍىٗ ايٓ ثٗ  وبه، گچ اؽزّبي ثل٘يُ، ِٕظٛه اى گچ

وبهي ثٗ ٕٛهد ِطٍك  ثطالْ، ٍياٚاهرو اى عّغ لجٍي اٍذ. كه ايٓ ٕٛهد ثٙزو ايٓ اٍذ وٗ ؽىُ ثٗ ووا٘ذ گچ

وبهي ثب گًِ فبن لجو اٍذ، ثب فوٗ ايٓ وٗ  ي عٛاى ؽًّ وٕيُ، يب ثگٛييُ وٗ ِٕظٛه، گً ا ثو اهاكٖثل٘يُ ٚ فجو ه

وبهي ثب غيو فبن لجو ؽًّ وٕيُ.  وبهي لجو ها ٔٙي ووكٖ اٍذ، ثو گً ( ٚ هٚايبري ها وٗ گ78ًووا٘ذ ٔلاّزٗ ثبّل)

ي ؽيٛأبد ِوكٖ فٛاه، هٚي آْ ها  ٗ ٍٚيٍّٗٛك وٗ ثواي عٍٛگيوي اى ٔجِ لجو ث ايٓ اؽزّبي ثب ايٓ فوٗ رمٛيذ ِي

افزبكٖ اٍذ. ّىي ٔيَذ وٗ كه ايٓ ٕٛهد، ووا٘ذ  أل، چٕبْ وٗ ايٓ وبه ىيبك ارفبق ِي ووكٖ وبهي ِي گً

أل رب عٕبىٖ اى كٍزوً ؽيٛأبد كه  ووكٖ وبهي ِي ّٛك ٚ ّبيل ثواي ّ٘يٓ كه ٔغف، ثو هٚي لجو گً ثوكاّزٗ ِي

ّلٖ اٍذ رب  ّٛك وٗ ايٓ وبه اى ٍٛي ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ٚ فوىٔلأْبْ أغبَ ِي ياِبْ ثّبٔل. ٚٔيي گفزٗ ِ

لجو٘بيْبْ فواة ٚ فواُِٛ ْٔٛك ٚ ِوكَ اى في٘ ىيبهد ايْبْ ِؾوَٚ ْٔٛٔل. ّبيل ثواي ّ٘يٓ ٕبؽت ِلاهن گفزٗ 

 وبهي لجٛه ووا٘ذ  اٍذ: اگو چٗ گچ

 ٌَالَ اى آْ َِزضٕب ّٛك.كاهك، اِب ٍياٚاه اٍذ وٗ لجٛه أجيبء ٚ ائّٗ ػٍيُٙ ا

ّٛك، اگو چٗ كه  ٘بي ِجبػ ٚ ٍِّٛن لواه كاهك، ِي كه ايٓ عب ثبيل گفذ، ووا٘ذ ِنوٛه ّبًِ لجٛهي وٗ كه ىِيٓ

٘بي  ثبّل، چٕبْ وٗ كه ِٕزٙي ووا٘ذ ها ّبًِ ىِيٓ ِجَٛٛ اٍزظٙبه ووكٖ اٍذ وٗ اعّبع ثو ووا٘ذ كه اٌَٚي ِي

ّٛك، ىيوا  لفي كأَزٗ اٍذ، اِب الٛي ايٓ اٍذ وٗ ووا٘ذ ّبًِ ٘و كٚ ِي٘بي ٚ ِجبػ ٚ ّجيٗ آْ اى لجيً ىِيٓ

 اكٌٗ ِطٍك اٍذ ٚ ِؼبهٗ ٔلاهك((.

 وبهي  اٌّمبٕل ٔيي ّ٘بٕٔل ِلاهن، گچ ٍپٌ گفزٗ اٍذ: ))كه عبِغ



زملِبْ ثو أل: ِزؤفواْ ٚ ِ ٚ رغليل ثٕبي لجٛه أجيب ٚ ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ اٍزضٕب ّلٖ اٍذ. ٌِٛفبْ ايٓ كٚ وزبة گفزٗ

أل، چٕبٔىٗ ثؼيل  أل ٚ ٕبؽت ِلاهن گفزٗ اٍذ: هٚايبد ىيبكي ثٗ ايٓ وبه روغيت ووكٖ ايٓ وبه ارفبق ٔظو كاّزٗ

ٔيَذ لجٛه ػٍّب ٚ ٍٕؾب ٔيي اٍزضٕب ّلٖ ثبّل، ىيوا فجو٘بي ِٕغ، ٙؼيف َ٘زٕل ٚ ايٓ وبه ثبػش رؼظيُ ّؼبئو ٚ 

 ثبّل. فواُ٘ ّلْ ثَيبهي اى ِٖبٌؼ كيٕي ِي

گيوك رب اٍزضٕب ّٛك ٚ  زٗ ّبيل گفزٗ ّٛك وٗ لجٛه أجيب ٚ ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ رؾذ اٛاللبد هٚايبد ِٕغ لواه ّٔياٌج

٘بي كيگو آِلٖ اٍذ، ثٕب ثو ايٓ  ثبّل، چٕبْ وٗ كه مووي ٚ وزبة اٍزضٕبي آٔٙب اى ووا٘ذ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه ِي

ل ثٕبي لجٛه، ِگو ايٓ وٗ ثگٛييُ ِٕظٛه اى ووا٘ذ گچ وبهي وبهي ٚ رغلي ثؾش ثو ٍو ايغبك ٍبفزّبْ اٍذ، ٔٗ گچ

 ٚرغليل ثٕب ّ٘بْ ووا٘ذ ٍبفزّبْ ٍبىي اٍذ.

چوا وٗ ِوكَ ثو ايٓ كٚ وبه )گچ وبهي ٚ رغليل ثٕب( ا٘زّبَ ٚ رٛعٙي اى فٛك ْٔبْ ّٔي كٕ٘ل ٚ افجبه َِزفي٘ 

ٚعٛك ٔلاهك، ىيوا ِمٖٛك ٚ ِٕظٛه ثب ِؼٍَٛ ثٛكْ  ي ٘يچ ولاَ ي آٔٙب ٚاهك ْٔلٖ ٚ ِٖبٌؼ كٔيٛي ٚ افوٚي كهثبهٖ كهثبهٖ

ّٛك ٚ ثليٓ ٍٚيٍٗ ِؾٍّي ثواي ىيبهد ٚ رًٍٛ ٚ  ّٛك. آٔگبٖ وٗ لجٗ ٚ ثبهگبٖ ثو آْ ٍبفزٗ ِي ِىبْ لجو ؽبًٕ ِي

گوكك. ايٓ چييي اٍذ وٗ ِوكَ ثلاْ رٛعٗ كاهٔل ٚ ؽزي كه ىِبْ ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ِؼوٚف ثٛكٖ  كػب ٚ غيوٖ ِي

اٌمجو(( كه  ْ وٗ كه ِٛهك لجو پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ غيوٖ چٕيٓ ثٛكٖ اٍذ ٚ ِٕظٛه اى ))ػّبهحاٍذ، چٕب

( اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ اى پلهأِ اى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّ٘يٓ اٍذ وٗ فوِٛك: ))اي 79فجو ٌجٕبٔي)

٘بي آْ لواه كاكٖ  اي اى ػوٕٗ ٘بي ثْٙذ ٚ ػوٕٗ اي اى ثمؼٗ مؼٗاثٛاٌؾَٓ، ّ٘بٔب فلاي ِزؼبي لجو رٛ ٚ فوىٔلد ها ث

اُ ها ثٗ ٍٛي ّّب ِزٛعٗ ووكٖ اٍذ وٗ ثٗ فبٛو ّّب  ٘بي ثٕلگبْ فٛة ٚ ثوگييلٖ اٍذ. ٚ ّ٘بٔب فلاٚٔل لٍت

ٚ  وٕٕل. آٔٙب لجو٘بي ّّب ها آثبك ووكٖ ٚ ثواي رموة ثٗ فلاي ِزؼبي ٚ اظٙبه ِٛكد ٘ب ها رؾًّ ِي ٘ب ٚ ٍقزي هٔظ

 وٕٕل. ِؾجذ ثٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، لجو٘بي ّّب ها ثَيبه ىيبهد ِي

گوكٔل ٚ كه ثْٙذ،  ّٛٔل ٚ كه ؽٛٗ ِٓ ٚاهك ِي اي ػٍي، آٔٙب وَبٔي َ٘زٕل وٗ ِّْٛي ّفبػذ فبٓ ِٓ ِي

ٍٍيّبْ ها كه اى ىٚاه ِٓ َ٘زٕل. اي ػٍي، ٘و وٌ لجٛه ّّب ها آثبك وٕل ٚ كه ِؾبفظذ آٔٙب ثىّٛل، گٛيي ؽٚود 

اَلٍالَ ثواي اٚ  اٌّملً وّه ووكٖ اٍذ. ٘و وٌ لجٛه ّّب ها ىيبهد وٕل، صٛاة ٘فزبك ؽظ، ثؼل اى ؽغخ ٍبفزٓ ثيذ

گوكك، ِضً هٚىي اٍذ وٗ اى ِبكه ِزٌٛل  ّٛك ٚ ٕ٘گبِي وٗ اى ىيبهد ثوِي ّٔٛزٗ ّلٖ ٚ گٕب٘بِٔ ثقْٛكٖ ِي

اهاْ ٚ ِؾجبٔذ ثْبهد ثلٖ ٚ ٍالَ ِوا ثٗ ايْبْ ثوٍبْ ٚ ك كُ٘ ٚ رٛ ثٗ كٍٚذ ّلٖ اٍذ. ِٓ ثٗ رٛ ثْبهد ِي

ثگٛ آْ گٛٔٗ چُْ آٔبْ هّٚٓ فٛا٘ل ّل وٗ ٔٗ چّْي كيلٖ ٚ ٔٗ گّٛي ّٕيلٖ ٚ ٔٗ ثٗ لٍجي فطٛه ووكٖ اٍذ; 

عٛيي لواه  وٕٕل، چٕبْ وٗ ىْ ىٔبوبه ها ِٛهك ػيت عٛيي ِي اي اى ِوكَ فوِٚبيٗ ٚ ٔبكاْ ثٗ ىائواْ ّّب ػيت اِب ػلٖ

هٍل ٚ ثو ؽٛٗ ِٓ ٚاهك  رويٓ افواك اِذ ِٓ َ٘زٕل وٗ ّفبػذ ِٓ ثٗ ايْبْ ّٔي كٕ٘ل. آٔبْ ثلثقذ ِي

 ّٛٔل. ّٔي

ي والَ ايٓ اٍذ وٗ اٍزؾجبة آثبك ووكْ لجٛه ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ّ٘بٕٔل اٍزؾجبة ثبلي ِبٔلْ كه وٕبه ايٓ  فالٕٗ

ه ؽّل اى ٙوٚهيبد ِن٘ت ّّوكٖ ِي ّٛك، اگو ٔگٛييُ لجٛه اٍذ ِٚي رٛاْ گفذ وٗ ىيبهد ٚ ِؾبفظذ اى لجٛه ايْبْ ك

ىاكگبْ  وٗ اى ٙوٚهيبد كيٓ اٍذ. ٚ اؽزيبعي ثٗ اٍزلَلي ثو ايٓ ِطٍت ٔيَذ. ٚ ِّىٓ اٍذ لجٛه ػٍّبء، ٍٕؾب، اِبَ

٘ب ٔيي اى ووا٘ذ ايغبك ٍبفزّبْ ٚ ّجيٗ آْ َِزضٕب  ّٛك. پٌ ايٓ ٚ ّٙلا، ثٗ لجٛه ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ٍِؾك

وٕل ٚ ِٖبٌؼ اُفوٚي ثَيبهي كه آْ ٔٙفزٗ اٍذ، ٌىٓ ايٓ فبٌي  ي كائّي آْ ها الزٚب ِي چٕبْ وٗ ٍيوٖ ّٛٔل، ِي

 (20أل.(() اى رؤًِ ٔيَذ، ىيوا ثيهگبْ إؾبة، آْ ها ثٗ ٕٛهد ِطٍك ٚ ثلْٚ اٍزضٕب موو ووكٖ
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 فتوای غیر مشهور و فجایع اجرای آن -

 ي ٘ب ثلاْ ِؼزملٔل، هّٚٓ ّل ٚ ِؼٍَٛ گوكيل وٗ ثو پبيٗ اى فالي آٔچٗ گنّذ، ؽميمذ فزٛاي ّبمي وٗ ٚ٘بثي

 ثبّل. ي ٍَِّبٔبْ اى ٕله اٍالَ ربوْٕٛ ِي ثبّل ٚ ِقبٌف ٍيوٖ وزبة ٚ ٍٕذ ّٔي

٘ب كه  ي فغبيؼي اٍذ وٗ ٚ٘بثي ي عليلي ثٗ ايٓ فزٛا ثٕگويُ ٚ آْ اى ىاٚيٗ فٛا٘يُ وٗ اى ىاٚيٗ كه ايٓ عب ِي

 أل. ي ايٓ فزٛا ِورىت ّلٖ ٍبيٗ

٘بي ٔغل رغٙيي ووك ٚ ثٗ ػواق ؽٍّٗ  وّه ثبكيٗ ْٔيٓ٘ـ ٍؼٛك ثٓ ػجلاٌؼييي ٌْىو ػظيّي ها ثٗ  7276كه ٍبي 

ي وّي وٗ  ووك. اٚ ووثال ها ِؾبٕوٖ ٚ ثٗ ىٚه ٚاهك ايٓ ّٙو ّل ٚ ثٗ لزً ػبَ ِوكَ پوكافذ. اى ايٓ لزً ػبَ رٕٙب ػلٖ

 فواه ووكٖ ثٛكٔل يب ِقفي ّلٖ ثٛكٔل، ٔغبد يبفزٕل.

ووك ٚ ٙويؼ ٖٔت ّلٖ ثو لجو اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ها رقويت ٚ اٚ ّٙو ها غبهد ٚ لجو اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ها ٚيواْ 

اُ ها ٔىوك ٕؾٓ  رّبَ اِٛاي ٚ ٔنٚهاد ها غبهد ووك. اٚ ِواػبد ِمبَ ٚ ؽوِذ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ مهيٗ

ٌِ ّويف ها إطجً اٍجبْ فٛك لواه كاك ٚ كه كافً ؽوَ ثٗ فواُ٘ آٚهكْ ٚ فٛهكْ لٖٙٛ پوكافذ.... اٚ ثب اػّب

 اِيٗ ٚ ِزٛوً ها ىٔلٖ ووك. ٘بي ثٕي ي فبعؼٗ ووثال ٚ عٕبيذ فبٛوٖ

ووكٖ اٍذ،  آْ ؽٛاكس كه ٔغف اّوف ىٔلگي ِيػالِّٗ ٍيل عٛاك ػبٍِي، ٕبؽت وزبة ِفزبػ اٌىواِخ وٗ كه ىِبْ 

 ٔٛيَل:  ِي

ؽبٌي وٗ ِب كه فٛاة ، ٍؼٛك ٚ٘بثي لجً اى ٍٛٛع فغو ثٗ ٔغف ّيجقْٛ ىك، كه 7227))كه ّت ُٔٙ ِبٖ ٕفو ٍبي  

ثٛكيُ. ثؼٚي اى ٌْىويبْ ٚي اى ؽٖبه ّٙو ػجٛه ووكٖ ثٛكٔل. ٔيكيه ثٛك ّٙو ٍمٛٛ وٕل وٗ اى اِيواٌّؤِٕيٓ ػٍيٗ 

اي پليلاه ّل ٚ پٌ اى آْ وٗ رؼلاك ىيبكي اى ٌْىويبْ ٍؼٛك وْزٗ  وٕٕلٖ اٌَالَ ِؼغياد ظب٘و ٚ وواِبد فيوٖ

 ْٔيٕي ووك. ّلٔل، ػمت

٘ـ، ٍؼٛك ثٗ ّ٘واٖ ثيَذ ٘ياه ٔفو يب ثيْزو اى عٕگغٛيبِٔ ثٗ  7222اٌضبٔي ٍبي  كه ِبٖ عّبكئٛيَل: ٚ  اٚ ِي

فٛا٘ل ثٗ ٔغف اّوف ّجيقْٛ ثئل، ثواي ّ٘يٓ  ٍٛي ػواق ؽٍّٗ ٚه ّل. ثٗ ِوكَ ٔغف فجو هٍيل وٗ ٚي ِي

ي عٕگ َ٘زٕل  وٗ ِوكَ آِبكٖي ّٙو پوكافزٕل. اٚ ّجبٔٗ ثٗ ٍٛي ٔغف آِل، اِب كيل  رّبَ ِوكَ ثٗ ٔگٙجبٔي اى لٍؼٗ

أل. پٌ ثٗ ٍٛي ّٙو ؽٍّٗ هفذ ٚ ِوكَ آٔغب ها ُ٘ كه آِبكگي وبًِ كيل. پٌ  ٚ اٍٍؾٗ ٚ ِّٙبد فٛك ها فواُ٘ ووكٖ

ي وبًِ كه آٚهك. ِوكَ ووثال ِمبِٚذ ووكٔل ٚ پٌ اى آْ وٗ رؼلاكي اى  ثٗ ٍٛي ووثال ؽووذ ووك ٚ آْ عب ها ثٗ ِؾبٕوٖ



ي  آٔبْ اى إّغبي ّٙو ٔباِيل گْزٕل ٚ ثٗ لزً ٚ غبهد ِوكَ ٚ ػْبيو ػواق پوكافزٕل ٚ ػلٖ ٘و كٚ ٛوف وْزٗ ّلٔل،

ىيبكي ها لزً ػبَ ووكٔل. ٍپٌ ثو ِىٗ ِىوِٗ ٚ ِليٕٗ ِٕٛهٖ ؽبوُ ّلٔل ٚ ثٗ كٔجبي آْ، فويٚٗ ي ؽظ ٍٗ ٍبي 

 رؼطيً ّل. 

 ٔٛيَل: اٚ ِي

اٛواف ٔغف اّوف ٚ ووثالي ِؼال ٍَِٜ ّلٔل ٚ ٔل ثو ٘ب ثٛك اي اى اػواة وٗ پيوٚ ٚ٘بثي ٘ـ ػلٖ 7225كه ٍبي 

 هٍبٔلٔل. ٘ب ها ثَزٗ ٚ ىائواْ اِبَ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ها غبهد ووكٖ ٚ ثٗ ّٙبكد ِي هاٖ

گْزٕل ٚ گفزٗ ّلٖ اٍذ وٗ رؼلاكّبْ ٕل ٚ  ي ّؼجبْ ثو ِي ٘ب ثٛكٔل، اى ىيبهد ٔيّٗ ايٓ ىائواْ وٗ ثيْزو اى ػغُ

اي كه ّٙو ؽٍّٗ ثبلي  اي اى ىائواْ كه ّٙو ٔغف ثبلي ِبٔلٔل. ٚ ػلٖ ٔجبي ايٓ غبئٍٗ، ػلٖپٕغبٖ ٔفو ثٛكٖ اٍذ، ثٗ ك

ْٔيٓ اى  اي ثٗ ّٙو ؽَىٗ هفزٕل. كه ايٓ ايبَ ٔغف اّوف كه ِؾبٕوٖ ثٛك ٚ اػواة ثبكيٗ ِبٔلٔل ٚ هٚىٖ گوفزٕل ٚ ػلٖ

 (7وٛفٗ رب ووثال ها ثٗ ِؾبٕوٖ فٛك كه آٚهكٖ ثٛكٔل.)

اي اى  ى ُ٘ ثَيبه ىيبك ٚ ُ٘ آّىبه ثٛكٖ اٍذ. اٚ پٌ اى آْ وٗ ثو ِىٗ ِىوِٗ ٍَِٜ ّل، ػلٖفغبيغ ٍؼٛك كه ؽغب

ي ِوثٛٛ ثٗ  ٘بي لجوٍزبْ ِؼٍي ها وٗ ثَيبه ىيبك ثٛكٔل، فواة وٕٕل. ٍپٌ لجٗ ٌْىويبْ ها فوٍزبك رب لجٗ ٚ ثبهگبٖ

 ٚود فليغٗ ها ٚيواْ ووكٔل.ِؾً َٚلكد پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اثٛثىو ٚ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ٚ ؽ

 كه ربهيـ عجوري آِلٖ اٍذ: 

٘بيي ها وٗ ثٍٕلرو اى وؼجٗ ثٛكٔل،  ي چبٖ ىِيَ ٚ رّبَ گٕجل٘بيي وٗ كه اٛواف وؼجٗ ثٛك ٚ رّبَ ٍبفزّبْ آٔبْ لجٗ

ووكٔل.  ٘بيي ها وٗ آصبه ٕبٌؾبْ كه آْ عب ثٛك، ٚيواْ ٚ ِٕٙلَ فواة ووكٔل. ّ٘چٕيٓ ثٗ عَزغٛ پوكافزٕل ٚ رّبَ ِىبْ

ٔٛافزٕل ٚ پبيىٛثي ووكٖ ٚ  فٛألٔل ٚ ٛجً ٚ ّيپٛه پيوٚىي ِي ٘ب، هعي ِي آٔٙب ٕ٘گبَ رقويت ٚ ِٕٙلَ ووكْ ايٓ ِىبْ

ايل، ٔيَزٕل! ٚ ؽزي  گناهي ووكٖ ٘بيي وٗ آٔٙب ها ٔبَ گفزٕل: ))ايٕٙب چييي عي ٔبَ ووكٔل ٚ ِي لجو ها ٌگلِبي ِي

 ٍيل ِؾغٛة، ثٛي ووكٔل.گفزٗ ّلٖ اٍذ وٗ ثوفي اى آٔبْ ثو لجو 

ثٗ كٔجبي آْ اً٘ ِىٗ اى روً، رٍَيُ ّلٔل ٚ ثيِ اى ٍٗ هٚى ٔگنّزٗ ثٛك وٗ رّبَ آصبه ها ِٕٙلَ ووكٔل. ٍپٌ اػالَ 

٘ب ٚ  ٘ب ٚ ظٙو ها ِبٌىي ووكٔل وٗ رىواه ّٔبى عّبػذ كه َِغلاٌؾواَ ثبًٛ اٍذ ٚ پٌ اى ايٓ ّٔبى ٕجؼ ها ّبفؼي

وٕل ٚ ّٔبى عّؼٗ ها ِفزي اِبِذ  ٘ب ٚ ػْبء ها ٘و وٗ ثقٛا٘ل، اِبِذ ِي ٕفي٘ب ٚ ِغوة ها ؽ ػٖو ها ؽٕجٍي

٘ب ٚ آَلد ٌٙٛ ها ثَٛىإٔل ٚ لجً اى ٍٛىألْ، اٍبِي ٕبؽجبْ ها ثو آٔٙب  وٕل. ٍپٌ كٍزٛه كاك وٗ رّبَ لٍيبْ ِي

جبوٛ ها ِّٕٛع ووك ٚ أل. اٚ وْيلْ رٛرْٛ ٚ رٕ ثٕٛيَٕل رب ِؼٍَٛ ّٛك وٗ چٗ وَبٔي اى ٚي ؽّبيذ ٚ اٛبػذ ووكٖ

ِوكَ ها اى اٍزغبصٗ ثٗ ِقٍٛلبد ٚ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجو٘ب ٚ ثٍٛيلْ كه ٚ كيٛاه٘ب ٚ چيي٘بي كيگوي وٗ آٔٙب ها ثلػذ 

آِل رب كه ّٔبى عّبػذ ٕجؼ ّووذ وٕل وٗ ّٕيل ِؤمٔبْ اماْ  كأَزٕل، ِٕغ ووك. اٚ اى ٚاكي ِؾٖت پبييٓ ِي ِي

گٛيٕل: يب أهؽُ اٌواؽّيٓ ٚ ثواي ٕؾبثٗ  فوٍزٕل ٚ ِي ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٍٕٛاد ِيگٛيٕل ٚ ثو پيبِجو  اٚي ها ِي

وٕٕل. اٚ گفذ وٗ ايٓ وبه٘ب، ّون اوجو اٍذ ٚ ِٛمٔبْ ها اى آْ ِٕغ ووك. ٚي ثٗ ػٍّبي ِىٗ كٍزٛه  ٍٛت غفواْ ِي

ي ِقبٌفذ ٔلاك. ٍپٌ اى  بىٖكاك وٗ ػمبيل دمحم ثٓ ػجلاٌٛ٘بة ثٗ ٔبَ وْف اٌْجٙبد ها رلهيٌ وٕٕل ٚ ثٗ آٔبْ اع



لجبيً اٛواف ِىٗ فٛاٍذ رب ثب اٚ ثيؼذ وٕٕل ٚ اِٛاي فواٚأي ها اى آٔبْ كهيبفذ ووك. اٚ كٚيَذ ٔفو ها ثٗ ٔگٙجبٔي لٍؼٗ 

 (2فٙيل، ثواكه ٍبٌُ ثٓ ّىجبْ ها ثٗ فوِبٔل٘ي آٔبْ گّبهك.)ّٙو گّبّذ ٚ 

ي ّويف پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ِليٕٗ  ا وٗ كه ؽغوٖ٘ـ، ايٓ ٚ٘بثي، رّبَ اِٛاي ٚ عٛا٘واري ه 7237كه ٍبي 

ِٕٛهٖ ثٛك، ِٖبكهٖ ووك ٚ لبٙي ِىٗ ٚ ِليٕٗ ها ثو وٕبه ٚ ّيـ ػجلاٌؾفيع ها ثٗ لٚبٚد ِىٗ ٚ ثؼٚي اى ػٍّبي ِليٕٗ 

 ٔل.ها ثٗ لٚبٚد ِليٕٗ ِٕٖٛة ووك. آٔٙب ِوكَ ها اى ىيبهد لجو پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِٕغ ووك

 ٔٛيَل: عجوري ِي

٘بي ِٛعٛك كه ِليٕٗ ٚ ّٙو يٕجغ ها رقويت ووكٔل ٚ اى عٍّٗ لجٗ  ٘ب ثو ِليٕٗ ٍَِٜ ّلٔل، لجٗ پٌ اى آْ وٗ ٚ٘بثي

ي پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها رقويت ٔىوكٔل. آٔبْ  ي ثميغ ػٍيُٙ اٌَالَ ها رقويت ووكٔل، اِب لجٗ ٚ ثبهگبٖ لجٛه ائّٗ

ي پيبِجو  پَٕليلٔل، ِغجٛه ووكٔل ٚ رّبَ مفبئو ؽغوٖ ٕل ِوكَ ِىٗ ثٗ وبه٘بيي وٗ فٛكّبْ ِيِوكَ ِليٕٗ ها ّ٘بٔ

٘ـ، ثٗ ؽغبط ِٖوي فجو  7222ٔٛيَل: كه ٍبي  ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها وٗ لبثً ِالؽظٗ ثٛك، غبهد ووكٔل. عجوري ِي

 (3وٕٕل.) ي ِٕٛهٖ عٍٛگيوي ِي هٍيل وٗ ٚ٘بثي اى ىيبهد لجو پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ِليٕٗ

٘ـ ثٗ فوِبٔل٘ي فيًٖ اٌلٚيِ اكاِٗ يبفذ. آٔٙب پٌ  7346ٚ  7345٘بي  ٘ب ثٗ اٛواف ػواق كه ٍبي ي ٚ٘بثي ؽٍّٗ

ي أگٍيَي ّىبيذ ووكٖ ٚ  ٘ب، اى ؽبوُ كٍذ ْٔبٔلٖ ووكٔل. ثٗ كٔجبي آْ ػوالي اى لزً ٚ غبهد ِوكَ فواه ِي

ثْٕبْ ٚ يب ػوالي ٘ب ها آىاك ثگناه رب فٛكّبْ اى فٛك كفبع وٕٕل، ؽبوُ أگٍيَي ثواي گفزٕل: يب آٔٙب ها ٍو عبي فٛك 

پبكّبٖ ٍؼٛك٘بي پيغبَ فوٍزبك. اٚ كه عٛاة گفذ: اٛالػي كه ايٓ ِٛهك ٔلاهك ٚ اى فيًٖ اٌلٚيِ كه ايٓ ِٛهك ٍؤاي 

 ٘بي فيًٖ اٌلٚيِ اكاِٗ كاّذ. فٛا٘ل ووك! ٚ پٌ اى آْ ٔيي ّ٘چٕبْ لزً ٚ غبهد

ي اثٓ ػجبً ها ٚيواْ ّٔٛكٔل ٚ ٕ٘گبِي وٗ ٚاهك ِىٗ ّلٔل،  ٘ب ٚلزي ٛبئف ها رٖوف ووكٔل، لجٗ ػالٖٚ ثو ايٓ ٚ٘بثي

اَ  ٘بي ػجلاٌّطٍت، عل پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اثٛٛبٌت، ػّٛي آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ فليغٗ لجٗ

ٌل فبّٛٗ ى٘وا ػٍيٙب اٌَالَ ها رقويت ووكٔل ٚ ٚلزي ثٗ علٖ ٚاهك اٌّؤِٕيٓ ها ٚيواْ ووكٔل. ّ٘چٕيٓ ٌِٛل إٌجي ٚ ِٛ

ي آْ ها ٚيواْ ّٔٛكٔل. آٔٙب ٚلزي وٗ ِليٕٗ ها ِؾبٕوٖ ووكٖ ثٛكٔل، لجٗ ٚ لجو ؽّيٖ ٚ  ّلٔل، لجو ؽٛا ها رقويت ٚ لجٗ

ٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها كيگو ّٙلاي اؽل ها وٗ ثيوْٚ ِليٕٗ لواه كاّذ، ٚيواْ ووكٔل ٚ ّبيغ ّلٖ ثٛك وٗ لجٗ پيبِجو ٕ

 ووكٔل. ٘لف ريوألاىي لواه كاكٖ ثٛكٔل، اِب ايْبْ آْ ها أىبه ِي

پٌ اى ايٓ رٛٙيؾبد، ثبيل اى ايْبْ پوٍيل: ثو فوٗ وٗ ايٓ فزٛا كهٍذ ثبّل ٚ ّوايٜ ؽغيذ كه آْ ٌؾبظ ّلٖ 

ٍيَ ثٗ أغبَ ِفبك آْ كه ثبّل، كه ايٓ ٕٛهد رٕٙب يه فزٛاي فمٙي اٍذ وٗ رٕٙب ِمٍليٓ ِغزٙل ٕبؽت فزٛا، ِ

ي ِن٘ت فٛكّبْ َ٘زٕل ٚ پيوٚاْ ِنا٘ت كيگو ٍِيَ ثٗ آْ ٔيَزٕل ٚ عبيي ٔيَذ وٗ آْ ها ثٗ ىٚه كه ِٛهك  كايوٖ

ي ٍَِّبٔبْ ثٗ اعزٙبكاد فمٙي فٛكّبْ ػًّ  ٘بي ٍبيو ٍَِّبٔبْ عبهي وٕٕل ٚ ِبكاِي وٗ ّ٘ٗ ِياه٘ب ٚ ِمجوٖ

٘بي ِنا٘ت كيگو، ؽٍّٗ  ٘ب ثٗ ِياه٘ب ٚ ِمجوٖ َزٕل، ثب چٗ رٛعيٙي ٚ ٘بثيوٕٕل ٚ ٘يچ ولاَ ِؼَٖٛ اى فطب ٔي ِي

٘ب ها عبيي كأَزٗ اٍذ! ِگو چٕيٓ ٔيَذ وٗ  وٕٕل، كه ؽبٌي وٗ فمٗ آْ ِنا٘ت ثوپبيي ايٓ ِياه٘ب ٚ ِمجوٖ ِي

اى اعزٙبك ِغزٙل عبِغ اٌْوايٜ كه ٘و ؽبي ِؤعٛه ٚ ِؼنٚه اٍذ؟! ٚ ِگو چٕيٓ ٔيَذ وٗ ِغزٙل، ٍِيَ ثٗ پيوٚي 

 كيگواْ ٔيَذ؟!



ك٘ل وٗ دمحم ثٓ ػجلاٌٛ٘بة، آهاي ّبم ٚ فالف كيگواْ كاّزٗ اٍذ ٚ ثواكهُ ٍٍيّبْ ثٓ  ربهيـ ْٔبْ ِي

ػجلاٌٛ٘بة اى اٌٚيٓ ِقبٌفبْ ػمبيل ٚي ـ رب چٗ هٍل ثٗ اعزٙبكاد ٚي ـ ثٛكٖ اٍذ ٚ اكػبي پيوٚي اٚ اى آهاي اثٓ ريّيٗ 

ٛكٖ اٍذ: ثواكهُ ٍقٕبْ ٚ آهاي ايٓ كٚ ها ٔفّٙيلٖ اٍذ ٚ آٔبْ ايٓ ِطبٌجي ها وٗ ٚ اثٓ ليُ ها هك ووكٖ ٚ رؤويل ّٔ

گٛيل، لٖل ٔىوكٖ ثٛكٔل. ٍٍيّبْ ايٓ ِطبٌت ها كه وزبة ِْٙٛه اٌٖٛاػك اَلٌٙيٗ في اٌوك ػٍي اٌٛ٘بثيٗ آٚهكٖ  ٚي ِي

 اٍذ.

ٍَِّبٔبْ ِنا٘ت كيگو رطجيك كٕ٘ل ٚ  ؽبي ثو فوٗ وٗ اعزٙبك ٚ فزٛاي ٚي ٕؾيؼ ثبّل، عبيي ٔيَذ وٗ ايٓ فزٛا ها ثو

آيل ٚ پيوٚاْ ٘و ِن٘جي ثٗ  ثٗ رقويت ٚ أٙلاَ ِياه٘ب ٚ ِمجوٖ ٘بي آٔٙب ثپوكاىٔل. اگو چٕيٓ ثبّل، ٘وط ٚ ِوط پيِ ِي

ّّبهٔل،  وٕٕل، ىيوا ثَيبهي اى ِنا٘ت، آهاء ٚ ٔظواد ِن٘ت فمٙي كيگو ها ثبًٛ ِي ػمبيل ٚ اعزٙبكاد كيگو ؽٍّٗ ِي

 ّٛك. وٓ ِي ِبٔل ٚ كه ِلد وٛرب٘ي اٍالَ هيْٗ وي اى اٍالَ ٚ لوآْ ثبلي ّٔيآٔگبٖ اص
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 چکیده ی بحث 

ي ٍَِّبٔبْ كه  ِنا٘ت ِقزٍف ٚ كه ٍيوٖفالٕٗ ثؾش ايٓ اٍذ وٗ ٘يچ ِٕغ ّوػي كه وزبة ٚ ٍٕذ ٚ كه فمٗ 

ثيذ ػٍيُٙ  ٛٛي ٘فذ لوْ اٚي اٍالَ، ثواي ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه ثٗ اصجبد ٔوٍيلٖ اٍذ ٚ ٖٕٔٛي وٗ اى اً٘

اٌَالَ ثٗ ِب هٍيلٖ اٍذ ٚ ِن٘ت فمٙي ايْبْ كه ايٓ ِٛهك ثب ٍبيو ِنا٘ت رفبٚري ٔلاهك ٚ رٕٙب لجٛه أجيب ٚ ائّٗ 

أل وٗ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه ايٕبْ ووا٘ذ ٔلاهك ٚ ّبيل  ٌؾبْ ها اى ايٓ ؽىُ اٍزضٕب ووكٖ ٚ گفزٗػٍيُٙ اٌَالَ ٚ ٕب

وٗ اى ثبة رؼظيُ ّؼبئو اٌٙي اٍزؾجبة كاّزٗ ثبّل ٚ ايغبك ٍبفزّبْ ثو لجٛه ٍبيو ِوكَ ثو ووا٘ذ فٛكُ ثبلي 

 اٍذ.

ٛه ها ؽواَ كأَزٗ ٚ ؽىُ ثٗ ٚعٛة رقويت آٔچٗ ثو كه ايٓ ِيبْ ٍٍفيٗ ثو فالف ٍبيو ٍَِّبٔبْ، ايغبك ٍبفزّبْ ثو لج

أل. ثٗ كٔجبي آْ ٚ٘بثيذ پب ها فوارو گناّزٗ ٚ فزٛاي ٚعٛة رقويت ها ّبًِ لجٛه ٚ ِياه٘بي  لجو٘ب ثٕب ّلٖ اٍذ، كاكٖ

لجٛه ٚ  أل. ٚ ثب ايٓ كٍزبٚيي ثٗ لزً ٚ غبهد اِٛاي آٔبْ ٚ رقويت ٍبيو ِنا٘ت وٗ اى فمٗ َِزمٍي ثوفٛهكاهٔل، كأَزٗ

 أل!  ِياه٘بي اِٛاد آٔٙب پوكافزٗ
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