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 «معن جر ر لي ر ححمدر  ر ل هر اطاليرن ر  ر العن ر لي ر ادداهم ر ااهّللر ر ب ر اعالمين ر  ر لي الحمدهّلل»
 بررسی اقًال

سد لحَق ػٌجش ثِ غَظ یب هؼذى یب ػذم لحَق اختالف است؛ ثِ عَس ولی پیشاهَى ٍخِ ٍخَة خوس دس ػٌجش پٌح دس هَ

دّین ٍ ٍ ادلِ آًْب سا هَسد ثشسسی لشاس  ثبیذ هستٌذ ایي الَالحبل  ایي پٌح لَل خلسِ گزضتِ ثیبى ضذ.لَل ٍخَد داسد وِ 

 حك دس هسئلِ سا هؼلَم وٌین.

 )شیخ مفید( قًل ايل ادلٍ

ضَد لزا خوس آى ٍاخت است اص ثبة  ضَد ٍ حىن هؼبدى دس آى خبسی هی لَل اٍل ایي ثَد وِ ػٌجش اص هؼبدى هحسَة هی

ایٌىِ هؼذى است ٍ ًصبة هؼذى ّن دس آى هؼتجش است. ایي لَل اص ضیخ هفیذ ًمل ضذُ ثَد. دٍ دلیل ثشای ایي لَل روش ضذُ ٍ 

 است. ّش دٍ ّن هَسد اضىبل لشاس گشفتِ
 دلیل ايل

، گَگشد ّن «ػیي الىجشیت»ضَد تفسیش ضذُ است، هثل  چطوِ گَگشد  ای وِ اص آى خَضیذُ هیدس وتت لغت ػٌجش ثِ چطوِ

ای وِ اص آى خَضذ ٍ دس ػیي حبل اص هؼبدى است، ػٌجش ّن عجك تفسیش اّل لغت ػجبست است اص یه چطوِ اص دسٍى صهیي هی

ٍ  دس اثش صلضلِ ٍ سیلوِ سبثمبً دس ثبة هؼذى گفتِ ضذ، اگش چیضی اص دسٍى صهیي  اسبس ّوبًغَسضَد. لزا ثش ایي  هیخَضیذُ 

 لیاستخشاج ًطَد ٍاص آى هؼذًی وِ  وٌذ. )لجالً گفتین سا پیذا  هیضَد حىن هؼذى ضذُ ٍ اخز ثِ ظبّش صهیي خبسی  ّب اهثبل آى

ٌجش اص صهیيِ وف حىن هؼذى سا داسد( دس ایٌدب ّن ػ سا اخز هیي خبسی ثطَد ٍ وسی آىسٍی ص هَاد آىثش اثش سیل ٍ صلضلِ 

ضَد ٍ احىبم هؼذى دس آى خبسی  آى سا اخز وشدُ است لزا هثل چطوِ گَگشد هلحك ثِ هؼذى هیّن وسی  دسیب خَضیذُ ٍ

 ضَد. هی
 دلیل ايل بررسی

حذالل ّطت هؼٌب دس حبلی وِ هب است،  ّن ٍاسد است ٍ آى ایٌىِ ایي یىی اص تفبسیش ػٌجش یي دلیل اضىبل ضذُ ٍ اضىبلثِ ا

لزا ثغالى  ش یه هؼٌب آى سا هؼذى ثِ حسبة آٍسین.تَاًین ثب تىیِ ث ثب تَخِ ثِ ایي هؼبًی هب ًوی ای ػٌجش روش وشدین. ثٌبثشایيثش

 دلیل اٍل ٍاضح است.
 

 

 دلیل ديم

وِ ثغَس ولی هؼذى  هستٌذ ًظش ضیخ هفیذ روش وشدُ ٍ آى ایي ثِ ػٌَاى ٍخِ ٍ آى ساهغلجی است وِ هحمك ّوذاًی دلیل دٍم 

گَیین هؼذى عال یؼٌی هىبًی وِ عال دس آى ٍخَد داسد، هىبى ّش  یؼٌی هحلی وِ آى ضئ دس آى هحل لشاس داسد هثال ٍلتی هی
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یش آًدب پیذا وٌذ ٍ دس غ ضئ ثِ حست خَد آى ضئ است. ػٌجش ّن یه هىبى هخصَصی داسد وِ دس آى هىبى تىَّى پیذا هی

آى ظشف ٍ هىبى هخصَظ ثحش است. پس دس ٍالغ  وٌذ ٍ ا هیضَد یؼٌی یه ظشفی داسد وِ دس آى ظشف تَلیذ ٍ ًوَّ پیذ ًوی

ٌذ ٍ آى هىبى ظشف و ّوبًغَس وِ عال دس یه هىبى هخصَصی تىَّى پیذا هی چَى تَاى ثِ ػٌجش هؼذى گفت اص ایي خْت هی

اص  تَاًین ثشای ػٌجش ثَدُ ٍ لزا هؼذى آى است. پس ػٌجش سا هی ثحش ّن دس ٍالغ ظشف ضَد، ثشای عال ٍ هؼذى آى هحسَة هی

 هلحك وٌین. ثِ هؼذى ثبضذ، ضَد ٍ دسیب هىبى هخصَظ آى است ٍ هؼذى آى هی ایي ثبة وِ اص دسیب اخز هی
 دلیل ديم بررسی

ّیچ وسی ًِ دس ػشف ٍ ًِ دس لغت ثِ دسیب ایي دلیل ّن ٍاضح الجغالى است؛ چَى اص ًظش ػشفی هؼٌبی هؼذى هؼلَم است، 

هحسَة ضَد یه هؼذًی دس ػوك دسیب ٍخَد داسد ٍلی ایٌىِ خَد دسیب هؼذى  وٌذ، هوىي است گفتِ ضَد ق هؼذى ًویاعال

ضَدوِ هب  وٌذ ایي هَخت ًوی هىبًی است وِ ػٌجش دس آى تىَّى پیذا هی ف است، ٍ صشف ایٌىِ ثحش ٍ دسیبایي خالف هتؼبس

ؼذى سا ثِ دسیب اعالق وٌین ٍ ثِ ٍاسغِ آى ػٌجش سا اص هؼذًیبت ثطوبسین، چَى اگش ایي چٌیي ثبضذ ّوِ چیضّبیی وِ دس ػٌَاى ه

دسیب سا هؼذى وٌذ اگش لشاس ثبضذ  هبّی ّن دس دسیب تىَّى پیذا هی هثالًدسیب ٍخَد داسًذ ثبیذ اص هؼذًیبت ثِ حسبة ثیبیٌذ، 

 شای ًظش ضیخ هفیذ ٍخَد ًذاسد ٍیبت ثذاًین، ٍ َّ ٍاضح الجغالى، لزا ٍخِ لبثل لجَلی ثًذثذاًین پس ثبیذ هبّی سا ّن اص هؼ

 لَل اٍل هشدٍد است.
 (یمحقق حلّ) بررسی قًل ديم

اخز ػلی ٍخِ الوبء »ٍ « اخز ثبلغَظ»اًذ ایي ثَد وِ ثیي لَل دٍم وِ هحمك صبحت ضشائغ ٍ ثشخی دیگش ثِ آى هلتضم ضذُ

آة ضَد ٍلی اگش اص سٍی  ى وِ اگش ثبلغَظ استخشاج ضَد، حىن غَظ دس آى خبسی هیتفصیل ثذّین، ثِ ایي ثیب« أٍ السبحل

 وٌذ. ضَد، حىن هؼذى سا پیذا هیاخز ضَد یب اص سٍی سبحل پیذا 

وِ دس هَسد لَل اٍل گفتین ٍاضح الجغالى است، تفبٍت ایي لَل ثب لَل لجلی فمظ دس ایي است وِ  ّوبى ثیبًیایي لَل ّن ثِ 

وٌذ اهب اگش اص سٍی آة گشفتِ ثطَد  ضَد حىن غَظ سا پیذا هیگَیذ اگش ثبلغَظ اخز ثیي ویفیت اخز فشق گزاضتِ است. هی

ي است وِ هب ثحش سا هؼذى ثذاًین ٍ ایٌىِ ثحش اص هؼبدى ضَد، ایي هجتٌی ثش ای حىن هؼذى ثش آى خبسی هی ،یب اص سٍی سبحل

ضَد هلحك ثِ هؼذى « الوبء أٍ السبحل ػٌجش ارا اخز ػلی ٍخِ»ثبضذ ٍ ایي خالف فْن ػشف است. لزا ٍخْی ثشای ایٌىِ 

 .د ًذاسد ٍ لزا لَل دٍم ّن ثبعل استٍخَ
 (صاحب مدارک) بررسی قًل سًم:

گَیین ػٌجش خوس داسد ًِ اص ثبة هؼذى است  ضَد هغلمب ثِ ػٌَاى هستمل یؼٌی اگش هی عجك ایي لَل خوس ثِ ػٌجش هتؼلك هی

سا دس چٌذ  خوس ،ًِ اص ثب غَظ است ثلىِ خَدش هستمالً دس ػذاد سبیش ػٌبٍیي هَضَع خوس است ٍ وبًِّ سٍایبت

 غٌبئن خٌگی، هؼذى، وٌض، غَظ، ػٌجش ٍ ... . هَضَع ٍاخت وشدُ:

 لَل چیست؟ چشا صبحت هذاسن ایي سا هستمالً هَضَع ٍخَة خوس لشاس دادُ است؟دلیل ایي 
 دلیل قًل سًم

ثب تَخِ ثِ ایٌىِ خَد صبحت هذسن هجٌبی خبصی دس ثبة اخجبس داسد ٍ  ٍهستٌذ صبحت هذاسن لؼل صحیحِ حلجی ثبضذ؛ 

 ّب ّویي صحیحِ است.تَاى گفت دلیل ایطبى تي داًذ، هی اهب صحیحِ حلجی سا هؼتجش هیداًذ  ّش خجشی سا هؼتجش ًوی
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ایٌدب سَال اص « سئل اثَ ػجذاهلل ػي الؼٌجش ٍ غَظ اللؤلؤ، لبل: فیِ الخوس»دس صحیحِ حلجی سبئل اص ػٌجش سَال وشدُ است: 

حتی سَال اص غَظ الؼٌجش ّن ًیست ثلىِ سَال اص خَد ػٌجش است دس  ای ثِ آى ضویوِ ًطذُ،هغلك است ٍ ّیچ ولوِ ،ػٌجش

ػٌجش هَسد ًظش اگش غَظ « سئل اثَ ػجذاهلل ػي الؼٌجش ٍ غَظ اللؤلؤ»ویوِ ولوِ غَظ ثِ ػٌجش ػغف ضذُ حبلی وِ لؤلؤ ثِ ض

ضَد غَظ دس ساثغِ ثب لؤلؤ هَضَػیت داسد  هؼلَم هی پس ،«سئل ػي غَظ الؼٌجش ٍ اللؤلؤ»وشد:  سَال هی ثَد ثبیذ ایٌگًَِ

خوس داسد. پس سَال هغلك است ٍ دس خَاة ّن اهبم : فشهبیٌذ هی ّن اهب دس ساثغِ ثب ػٌجش سَال ثِ ًحَ هغلك است؛ اهبم)ع(

ػٌجش ثب یىذیگش هتفبٍت ثَد  اخز ػٌجش هَسد ًظش است. اگش حىن صَس اخز )ع( استفصبل ًىشدُ ٍ ًپشسیذًذ وِ وذام صَست

اگش « فحىوِ وزا» استفصبل وٌذ یب خَدش تفصیل ثذّذ یؼٌی ثگَیذ هثال ػٌجش اگش ایي چٌیي ثبضذ )ع(حك ایي ثَد وِ اهبم

)ع( ًىشدُ است. پس اعالق سَال ثِ ضویوِ تشن استفصبل اهبم ایي وبس سا وِ اهبم)ع( دس حبلی« فحىوِ وزا»آًچٌبى ثبضذ 

ًطذُ  ضشط وٌذ وِ ػٌجش یه ػٌَاى هستملی دس وٌبس سبیش ػٌبٍیي است ٍ اخز ثبلغَظ یب ثغیش الغَظ دس آى ثش ایي هی داللت

ثخَاّین اص ایي اعالق سفغ یذ ثىٌین هحتبج دلیل  لحك ثِ هؼذى یب غَظ ثىٌین؛ اگشه آى سا است. لزا ٍخْی ًذاسد هب ثخَاّین

ایي اعالق پس د. ًطَ« اخز ػلی ٍخِ الوبء»ضبهل  ٍ ثبضذایي ػٌجش دس ایي سٍایت هخصَظ غَظ ػٌجش  ثِ چِ دلیلّستین، 

دّذ ػٌجش حىن ٍاحذی داسد ٍ اسبسبً ػٌَاى هستملی است ٍ خَدش دس وٌبس سبیش  هی ًطبى )ع(ثضویوِ تشن استفصبل اهبم

 ػٌبٍیي هَضَع ٍخَة خوس است.

 :اضىبل ثِ استذالل ثطَد ٍ آى ایي وِدس ایٌدب هوىي است یه  ان قلت:

ولوِ ػٌجش سا ثِ ًحَ اعالق دس والم ساٍی است، ساٍی  ثَد، دس حبلی وِ م اهبم)ع( ثَد ثشای هب حدتاگش ایي اعالق دس وال

تَاًستین  ، هی«فی الؼٌجش خوس» فشهَد: )ع( هیوِ ولوِ ػٌجش سا ًیبٍسدُ است، اگش اهبم )ع(هغلك دس سَال آٍسدُ است، اهبم

وٌذ وِ ثیي صَٔس آى فشلی ًجبضذ. اهب ایي اعالق دس والم سبئل است ٍ لزا  ثگَیین اعالق ولوِ ػٌجش دس والم اهبم التضبء هی

 آى اخز وشد. ضَد ثِ ًوی

ثِ  تشن استفصبل اهبم)ع( سا ثِ آى ضویوِ وشدین ٍب دسست است وِ اعالق لفظ ػٌجش هشثَط ثِ والم سبئل است، ٍلی ه قلت:

ٍ اهبم )ع( ّن دس خَاة استفصبل  غلك آهذُگفتین ػٌجش دس والم سبئل ثِ ًحَ ه خصَظ والم سبئل اخز ًىشدین ثلىِ

 وٌین. ِ ثتَاًین ثِ ایي سٍایت اخز وٌین، وفبیت هیاًذ ٍ ایي ثشای ایٌىهغلك خَاة دادُاًذ ٍ ثِ ًحَ ًىشدُ
 بٍ دلیل اشکال محقق َمداوی

، هٌحصش دس تؼذاد خبصی است؛ ایي ػٌبٍیي دس وتت فمْی ضوشدُ «هبیدت فیِ الخوس»وِ  استظبّش ولوبت اصحبة ایي 

یي است وِ ػٌجش لسن هستملی ًیست، لزا ثبیذ آى سا ثِ یىی اص آى ا اصحبة ولوبت اى است. همتضبی ظبّشّفت ػٌَ وِضذُ 

اًذ تىثیش وٌین ٍ حصش دس یه تؼذاد خبظ وشدٌُهآى سا تَاًین ایي ػٌبٍیي سا وِ ّوِ فمْب  ػٌبٍیي ّفت گبًِ ثشگشداًذ. هب ًوی

ّب دس آى هؼتجش ضَد ٍ ًصبة آى هلحك ثِ یىی اص آى ػٌبٍیي هیایي ػٌَاى هثالً ػٌبٍیي سا اص ّفت ثِ ّطت ثشسبًین. لزا 

 .یب هؼذى یب غَظضَد  هی
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ثبضذ،  پٌح چیض هی ٍ چیضّبیی وِ خوس دس آى ٍاخت ضذُ ػٌبٍیي ،ثِ ػالٍُ ظبّش سٍایبت ّن ّویي است، دس اوثش سٍایبت

ظبّش است، ّوچٌیي ثب هالحظِ « السجؼةهبیدت فیِ الخوس فی »پس ثب تَخِ ثِ ایٌىِ ظبّش ولوبت اصحبة اًحصبس 

  3هستمل لشاس ثذّین ٍ آى سا هتؼلك خوس ثذاًین. تَاًین ػٌجش سا یه ػٌَاى سٍایبت، هب ًوی

 پبسخ ثؼضی اص ثضسگبى ثِ اضىبل

وِ اگش ایي اًحصبس  ػي الوحمك الْوذاًی ٍ آى ایي اًذ دفبػبًثضسگبى ثِ ایي اضىبل خَاة دادُ ٍ آى سا سد وشدُ ثؼضی اص

د، هب تجؼیت حَی وبضف اص سأی هؼصَم ثَوشدًذ ٍ اخوبع ّن ثِ ً ثشخَاستِ اص یه اخوبع تؼجذی ثَد یؼٌی فمْب اخوبع هی

تَاًستین ثگَیین خوس دس ػٌجش ثِ عَس  پب سا اص ایي ّفت ػٌَاى فشاتش ثگزاسین ٍ دیگش ًوی گفتین حك ًذاسینوشدین ٍ هی هی

ثیٌین وِ چٌیي اخوبع تؼجذی ثبثت ًیست، ثلِ ظبّش ولوبت هطَْس یب حتی ّوِ اصحبة ایي  ، ٍلی هیضَد هستمل ثبثت هی

ثٌذد وِ ثخَاّین ػٌبٍیي سا صیبد وٌین، ووب  است وِ ػٌبٍیي خوس هٌحصش دس ایي چٌذ ػٌَاى است، اهب ایي ثشای هب ساُ سا ًوی

ایي ن، هگش دس سٍایبتی وِ هجیّي هَضَع خوس است، دس آًْب هب ایي وبس سا هشتىت ضذی ثؼضی ػٌبٍیي دیگشایٌىِ دس هَسد 

ٍ ...، هسئلِ ایي چیض ضذُ است: غٌبئن، هؼذى، وٌض، غَظ  حخوس هحصَس ثِ پٌ ،دس اوثش ایي سٍایبت ػٌبٍیي آهذُ است؟

 ثبضذ. خوسِ هیص آى هَاسد آى اعالق حصش سا همیذ وشدین ٍ دس ایي هَاسد هلتضم ثِ خوس ضذین ثب ایٌىِ خبسج ا است وِ هب

ثِ ػالٍُ صحیحِ حلجی ّن هسبػذ ثب ایي هؼٌب است، دس صحیحِ حلجی ػٌجش هستمالً ػي غَظ اللؤلؤ ٍ هؼذى روش ضذُ است؛ 

اص غَظ  هستملػٌجش  وٌذ ٍ دس هَسد دس سَال دٍم اص هؼذى سَال هیوٌذ ٍ  چَى دس سَال اٍل ساٍی سَال اص غَظ لؤلؤ هی

ثگَیین  تَاًذ همیذ آى اعاللبت حصش ثبضذ یب حتی هفسش آى ثبضذ ٍ یب اصالً ایي صحیحِ هی ٍ هؼذى سَال وشدُ است لزا خَد

 ثبضٌذ. پس اضىبل هحمك ّوذاًی ٍاسد ًیست. ست ٍلی ٍالؼبً دس همبم حصش ًویآى سٍایبت ظبّشضبى حصش ا

هحمك ّوذاًی ّن گفتِ ضذ، حبل آیب تب ثِ ایٌدب اصل لَل صبحت هذاسن ٍ دلیل آى سا ثیبى وشدین ٍ اضىبل : بحث جلسٍ آیىدٌ

تَاًذ هتَخِ آى ثبضذ وِ دس خلسِ آیٌذُ ثیبى ٍ  دس هدوَع ًظش صبحت هذاسن خبلی اص اضىبل است یب اضىبل دیگشی هی

 ثشسسی خَاّین وشد.

 دَد َایی کٍ مؤمه را در سایٍ رحمت الُی قرار می خصلت

 وٌن: اص ایي اهبم ّوبم اضبسُ هی ػلی ثي الحسیي  )ع( ثِ سٍایتی ثب تَخِ ثِ ًضدیه ثَدى ایبم ضْبدت اهبم صیي الؼبثذیي

 یَٕٓمٓ اللِّٔ ٍٓأظَلَِّٔ اللِِّ، وٌََفِ فی وبىَ الْؤؤهٌِیيَ هِيَ فیِِ وُيَّ هٓيْ : ثاَلثٌ(السَّالم ػٓلَیِِٕ) الْؼبثذیي صٓیٕيُ الْحسٓیي، ثيُ ػٓلىّ االْهبمٔ لبلَ»

 ٍٓسِخٕالً یٓذاً یٓمْذِمٕ لَنٕ ٍسٓخٔلٌ لٌَِفْسِِِ، سبئِلْٔن َّٔٓ هب ًَفْسِِِ هِيْ الٌّبسٓ أَػٕغى هٓيْ: االْوْجٓشِ الْیَٕٓمِ فَضَعِ هِيْ ٍٓآهٌَِٓٔ ػٓشْضِِِ، ظِلِّ فی الْمِیبهِِٓ

 1«.ًَفْسِِِ هِيْ الْؼِیٕتٓ رلهٓ یٓتْشُنٓ حٓتّى ثِؼٓیٕت أخبُٔ یٓؼِتٕ لَنٕ ٍٓسٓخٔلٌ هٓؼٕصِیٓتِِِ، فى إٍَٔ لَذِهْٓب اللِِّ عبػِِٓ فى أًََِّٔ یٓؼٕلَنٓ حٓتّى

ٍ دس سٍص ٌبُ خذا خَاٌّذ ثَد سِ خصلت ٍ سِ صفت اگش دس ّش یه اص هؤهٌیي ثبضذ، آًْب دس پ»فشهبیٌذ:  اهبم سدبد )ع( هی

گیشًذ ٍ سٍصی وِ سٍص سختیْب ٍ ضذائذ ثضسي است دس اهبى  لیبهت دس سبیِ ػشش الْی ٍ دس سبیِ سحوت الْی لشاس هی

 ذ ثَد:ٌَاّخ
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گَیذ ّش چیضی وِ اص دیگشاى اًتظبس داسیذ ٍ اص  خَاّذ؛ هی اص آًبى ثشای خَدش هی ثِ هشدم چیضی سا ثذّذ وِوسی وِ . 3

ًسجت ثِ ضوب ػول وٌٌذ، ضوب ثب آًْب ػول وٌیذ، آًچِ سا وِ  پسٌذیذ هی دیگشاى اصوٌیذ، ّش چیضی وِ ضوب  دیگشاى علت هی

 سبئِلْٔن َّٔٓ هب ًَفْسِِِ هِيْ الٌّبسٓ أَػٕغى هٓيْ»وٌذ غ داسد خَدش ًسجت ثِ دیگشاى ػول پسٌذد ٍ اص دیگشاى تَل ثشای خَدش هی

 ؛ «لٌَِفْسِِِ

وٌذ خْت گیشی ولی تشثیت  ، احسبس هیوٌذ یاًسبى ٍلتی دس هدوَػِ سٍایبت ٍ تؼبلین دیٌی دلت ه ایي خیلی هْن است!

سسذ، اسبس اًحشاف ٍ  ب ًویاص ثیي ثشدى هٌیّت ٍ خَدخَاّی است، ایي هٌیّت تب دس اًسبى ثبضذ ثِ ّیچ خ ساستبی الْی دس

ثیبیذ، هٌیّت ٍ خَدخَاّی ثب خذاخَاّی  «هي» سوت ی هٌیّت ثبضذ ّوِ چیض ثبیذ ثِاًسبى ّویي هٌیّت است، ٍلت سمَط

بس ًیست، ّشچِ دسخِ هٌیّت ٍ خَدخَاّی ٍ خَیص پشستی ثیطتش ثبضذ، اًسبى اص ػشش الْی دٍستش است ٍ ووتش تحت سبصگ

ثبضذ ٍ سختی ٍ ضذت اٍ دس سٍص لیبهت ثیطتش خَاّذ ثَد ٍ ّشچِ ایي هٌیّت دس اًسبى وطتِ ٍ خفیف ٍ خبس  حوبیت خذا هی

خیلی ّن ثِ ظبّش دیي هذاس ثبضذ، اّل ػجبدت ٍ صَم ثبضذ، ظَاّش  ضَد، هوىي است وسی ثطَد ایي آثبس دس اًسبى ثیطتش هی

اٍ سا ثِ خیلی ضشػی سا سػبیت وٌذ ٍ ثِ احىبم وبهالً پبیجٌذ ثبضذ ٍلی دس ٍخَد اٍ یه هٌیّتی ٍخَد داضتِ ثبضذ وِ آى هٌیّت 

اسبس تشثیت الْی ٍ اًجیبء ثش ایي است وِ اًسبى سا اص ایي خَدخَاّی ٍ هٌیّت دٍس وٌذ، ایٌْب ػولی ثبیذ  اص خبّب ثىطبًذ.

خَاّذ ّوِ سا ثب خَد ّوشاُ وٌذ ٍخَد سا هؼیبس دسستی  ثطَد ٍ ثب ضؼبس ٍ حشف هوىي ًیست، اًسبى خَدش ثبیذ ثفْوذ وِ هی

 داًذ یب ًِ؟ ثبیذ ثجیٌذ وِ چمذس خَدش ثشای خَدش هْن است. هیداًذ، خَدش سا هؼیبس اخالق ٍ ػمبیذ  یب ًبدسستی هی

داسد هگش ایٌىِ ثذاًذ ایي حشوت ٍ لذم ثشداضتي، دس ساُ عبػت خذاًٍذ است یب هؼصیت  . وسی وِ لذم اص لذم ثش ًوی1

 پسٌذد؟ پسٌذد یب ًوی سٌدذ وِ آیب خذاًٍذ ایي سا هی خذاًٍذ، ایي سا هی

آى ػیت سا دس خَدش اص ثیي  وِ دش ثِ ػیجی وِ دس خَدش است، ػیت خَیی ًىٌذ تب صهبًی. وسی وِ اص ثشادس هؤهي خ1َ

ّبیی وِ دس  ّوبى ػیت ٍاسغِ ثِ ٍلی گیشم ٍ ثشایوبى هْن ًیست یذُ هیًجشدُ است، هب ػیت ّبیی وِ دس خَدهبى است سا ًبد

جیٌین وِ ایي ػیت سا داسین یب ًذاسین، تب صهبًی وٌین، ثِ خَدهبى هشاخؼِ وٌین ث خَدهبى ٍخَد داسد اص دیگشاى ػیت خَیی هی

 تَاًین ثَاسغِ آى ػیت دیگشاى سا سشصًص وٌین. وِ آى ػیت سا داسین ًوی

، «لٌَِفْسِِِ سبئِلْٔن َّٔٓ هب ًَفْسِِِ هِيْ الٌّبسٓ أَػٕغى»وِ  ٌی ثبضذ وِ سِ گشٍُ: یىی وسیتَاًذ ثِ ایي هؼ ػلی ای حبل ایي سٍایت هی

ّبیی وِ دس خَدش است  ػیتوسی وِ ثذًجبل ػیت خَیی ثب  گیشد ٍ سَم ٍ هؼصیت سا دس ًظش هی بػتوسی وِ ع دیگشی

 ًیست هگش آى وِ آى ػیت سا دس خَدش اص ثیي ثجشد.

ّب  یب ایٌىِ ثگَیین سِ گشٍُ ّستٌذ وِ تحت حوبیت خذاًٍذ ّستٌذ ٍ سٍص لیبهت تحت ػشش الْی ٍ اص سختیخالصِ آى وِ 

است وِ سِ گشٍُ ّستٌذ  ضذ ایي چٌیي است. ظبّش ایيتٌذ یب ثگَیین سِ صفت ٍ خصلت اگش دس وسی ثبٍ ضذائذ دس اهبى ّس

ّب ٍ ضذائذ دس اهبى ّستٌذ ٍ تحت ػشش الْی ّستٌذ ٍ پیَستِ تحت حوبیت خذاًٍذ وِ ایٌْب دس سٍص لیبهت اص سختی

 ثبضٌذ.  هی

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»


