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  تیمیه بزرسی هفهىم ػبادت اس هًظز ابى

 *ساده حسین قاضی

 **فتح هللا نجارسادگان

 ذهیچک
 ىیـظـب همـكجه باٌـؿ. ج ثیؼٕىٞ که با ٤ا ثی٤ا ی١ًیه٩هىم ٠باؾت  ه،یمیج  ؾق يگاه جبى

 ،ی٩ـیج١ك ىیچً ًکهیجوث. با ج ؿهیجوالم جٌؽاَ گكؾ ایک٩ك  ىییهال  ج١ يگاه به ٠باؾت، 
وشـىؾ  ی٩یج١ك ىیبىؾه و يه ؾق ول٧ چً هیمیج  جبى ايهیٜاهكگكج و  ايهیگكج  ول٧ یؼال٦ هباي

ؾجقؾL جها هحاو٩ايه ؾچاق جٌـکاالت  یؼىجي  هن ٌؿه  اویب ٧یکلمه با ج١ك ىیجؾجقؾ و يه ٜاهك 
که ١ٙ٬ـا  ی٭یوقوؾ هّاؾ که ١ٙ٬ا ٠باؾت هىحًؿ،  ی٭یؼكوز هّاؾ لیجل ٬ب یگكیهح١ؿؾ ؾ
هؽال٩ـث بـا  ن،یکـك  هؽال٩ـث بـا ٬كآو ٧،یـبـك ِـعث ج١ك لیـ٠ـؿم ؾل ىحًؿ،ی٠باؾت ي
بمقگاو جهل وـًث  ٧یهؽال٩ث با ج١اق و یهؽال٩ث با قشعاو ٠مل ٠باؾ ه،ی١ٙ٬ ٠باؾجت 

بالهن  ٧،یكجل جٌکاالت و ِعث ج١ کی  چی٨كْ ٠ؿم وقوؾ ه ظال، بك    ىی. ؾق ٠باٌؿ  یه
 یيىٞ جل ٠بـاؾت بـكج ىیج كجیيؽىجهؿ ؾجٌثL ل جذبات ٌك  و هال  ک٩ك بىؾو قج  ثیِالظ

 یظب ٩ِح كجکهکكؾL چ ؼؿج  كیقج هحهن به ٠باؾت ٤ یجا بحىجو کى ىثی٬ابل جظكجل ي یجظؿ
به  که ٠الن  ؿیآ  یبك ه یظب با ؼٕىٞ، جًها جل کى ثیجوث و جذبات همكجه بىؾو ٤ا یؾقوي

جٌـکاالت  ىیـبکًؿ؟ با وشىؾ ج ییجؾ٠ا ىیچً جىجيؿ یه یجظىجل ٬لىب ج٨كجؾ باٌؿ و چه کى
ؾيبال ؼىجهؿ ؾجٌث، و با جىشـه بـه  ی٠مل ٠باؾ ُیقج يىبث به جٍؽ  یکه ٌبهات هح١ؿؾ

وجقؾ  كیجک٩ یبه هبًا میي یگكیجٌکال ؾ ٌىؾ،  یه وجوٙه ٌبهات وا٬ٗ   به یجله ؾظؿو ًکهیج
جل ٌبهات هٙكض ٌؿه، هـايٟ   کؿجم  چیو ه ٌىؾ  یىؾ که چگىيه، ظکن به ٬حل ؾجؾه هؼىجهؿ ب

 یها  شىجب چًؿ وٙك که ؾق وج٬ٟ  ىیهىاتل هٙكض ٌؿه ؾق ج گكؾؾ؟  یيم یظؿ جله ىیج٬اهه ج
  .باٌؿ  یه ٫یجع٭ ىیجوث، هىٔىٞ ج هیمیج  جبى ٧یبه ج١ك یي٭ٕ

   ظب. ثیؼٕىٞ، ٤ا ثی٠باؾت، ٤ا ٧یج١ك ه،یمیج  جبى :ها ذواژهیکل
                                              

 جؾیاو و هفجهب.، ؾجيٍصىی ؾکحكی ؾجيٍگاه ؾجيً آهىؼحه ظىله ٠لمیه ٬ن، هع٭٫ ؾجقجإل٠الم لمؿقوة أهل جلبیث *
h.ghazizade110@gmail.com 

 ؾکحكجی ٠لىم ٬كآو و ظؿید، جوحاؾ جمام پكؾیه ٨اقجبی ؾجيٍگاه جهكجو. **
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   همذهه
ذ٭لیى قج بكجی جیى هىٔىٞ ؼل٫ کكؾه جوـث.  ،٤ایث ؼل٭ث جوث و ؼؿجويؿ ،٠باؾت

 ،جها آيچه که هىٔـٟ يـمجٞ و جؼـحال٦ ٌـؿه Lجیى هىٔىٞ هىقؾ جج٩ا٪ جمام هىلمیى جوث
ايه جل ؾجیـكه يمج٠ی کـه هحاوـ٩ جوث. ج٩ىیك و ج١بیكی جوث که بك وك جیى ه٩هىم وج٬ٟ ٌؿه

٠ًـىجو قهبـك   جیمیه بـه  يٍاو ؾجؾه جوث. جبىو بیٍحك ؼىؾ قج ؾق ٠مل  ٠لمی ؼاقزهباظد 
جلله و ٠باؾت آياو جوث و لهی ؾ٠ای ٤یكج یؾقؼىجوث جل جولیا ،٨کكی وهابیث ج٠الم کكؾ

٨حـىج بـه  ،وایك قهبكجو وهابیث هن جا به جهكول با همیى هىحمىـک1گكؾؾ. هىشب ک٩ك هی
که ٠باؾت وج١٬ـا چیىـث و  جها وىجل جیى جوث L2ؾجؾيؿک٩ك و جباظه شاو و هال هىلمیى 

ؾهًـؿ   ؼؿج جيصام هـی یاظؿ و هكل آو کصاوث؟ آیا وج١٬ا ج٠مالی که هىلمیى يمؾ ٬بىق جول
کـه یکـی جل چكج ٠Lباؾت آياو جوث؟ جهمیث قوٌى ٌؿو ظؿوؾ ٠باؾت ياگ٩حه پیؿجوـث

 باٌؿ.   ههمحكیى جؾله جک٩یك هىلمیى يمؾ وهابیث هی
باٌـؿ هٙـكض   ٠ا وه ج١كی٧ هـیجیمیه جل ٠باؾت که هصمى  ٫ ج١اقی٧ جبىؾق جیى جع٭ی

ظکن بـه ٌـك  و ک٩ـك هىـلمیى ؾجؾه ٌـؿه،  ،وجوٙه آو  ج١كی٩ی که به ،و جل بیى آيها هٌؿ
جهـا جیًکـه ظـل هىٔـىٞ ٠بـاؾت و ج١كیـ٧  Lؽاب و جٌکاالت آو ٘كض گكؾیؿه جوثجيح

قؾ که ؾق جیـى ه٭ـام بـه آو ؼىؾ يیال به یک بعد هىح٭ل و ه٩ّل ؾج ،ِعیط آو چیىث
ؿ ًـکً  جهیؿ جوث بكجی کىايی کـه ؾق جیـى هىٔـى٠ات جـالي هـی 3پكؾجؼحه يٍؿه جوث.

 گكؾؾ.  هایٍاو  ىشب جىكیٟ ؾق جع٭ی٫کمکی باٌؿ و ه

 تیمیه اس ػبادت   تؼزیف ابى
 جیمیه جل ٠باؾت با وه ٠باقت هؽحل٧ یاؾ کكؾه جوث.  جبى

                                              
1. Kهرل أو یىأله أو یمیل هكٔه، ... ٨هـفج ٌـكٮ ِـكیط ةأو یىأله ظاشحJ .ٕهزمةىع ، بـى ٠بـؿجلعلین جیمیـه، جظمـؿ  جبـى

 .8ٔ=، َ=8، زالفتاوي
 .  ?8:، 7َ، زيىس ػلى الذسب يوفتا٠ریمیى، هعمؿ،   جبى .2
ج٩ّـیل   بـه جیـى هىٔـىٞ بـه ،:7جی با ٠ًىجو جقکاو و ه٭ىهات ه٩هىم ٠باؾت ؾق هصله وكجز هًیك ٌـماقه   يىیىًؿه ؾق ه٭اله .3

 پكؾجؼحه جوث.
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 تؼزیف اول ػبادت

لیكج هك که که ؼؿجويؿ قج ؾق جوجهك و يىجهیً ج٘ا٠ـث  Lجوثل٠باؾت هماو ٘ا٠ث  
  Aشا آوقؾه جوث.ل  قج به وکًؿ، ٠باؾت ج

جًها ؾو باق  مىٞ،ؾق هصو  ؾجقؾ جیمیه  جیى ج١كی٧ کمحكیى ج١ؿجؾ جکكجق قج ؾق ٠باقجت جبى
   جوح٩اؾه ٌؿه جوث.

 تؼزیف دوم ػبادت

وـبب هعبـث و قٔـایث  کـه جوـث ل٠باؾت جومی شاهٟ بكجی جمام ج٬ىجل و ج١٨الی
بًابكجیى يمال، قوله،  Lج٠ن جل جیًکه آو ج١٨ال و ج٬ىجل، ٜاهكی باٌؿ یا باً٘ی .ؼؿجويؿ گكؾؾ

به  ٠هؿ، جهك  به یؾجقی، يیکی به وجلؿیى، ِله جقظام، و٨ا  ی، جهايثیگى  ظس، لکات، قجوث
هىکیى و ؾق  ه١كو٦ و يهی جل هًکك، شهاؾ با ک٩اق و هًا٨٭یى، جظىاو به همىایه و یحین و

همگـی  ،قجه هايؿه و هملى  ج٠ن جل آؾهیاو و چهاقپایاو، ؾ٠ا، ـکك، ٬كجتث و هايًـؿ جیًهـا
 ٠Bباؾت جوث.ل

جیمیـه بـه   ٌایؿ بیٍحكیى ج١ؿجؾ جکكجق قج ؾق ٠بـاقجت جبـى ،جیى ج١كی٧ با همیى ٠باقجت
 ؼىؾ جؼحّاَ ؾجؾه جوث.

ج١بیـك  جىجو گ٩ث که  هیجها  ،ؾچًؿ بیاو هح٩اوجی با ج١كی٧ جول ؾجقجیى ج١كی٧ هكجلبحه 
بیاو ج٨كجؾ  ،ؾق وج٬ٟ ج١كی٧ جول ٕ٘ا٠ثٔ کلی و ج١كی٧ ؾوم Lؾیگكی جل ج١كی٧ جول جوث

و ؾوم يىـبث کلـی و ٨ـكؾ بیى ج١كیـ٧ جول  ،٠باقت ؾیگك  های جیى کلی جوث. به  و يمىيه
 جىجو جیى ؾو ج١كی٧ قج یک ج١كی٧ هعىىب کكؾ.      لفج هی Lبك٬كجق جوث

 سىم اس ػبادتتؼزیف 

ج١اقی٧ ؾیگكی هن جقجته کكؾه که هكچًؿ ج١ابیك هح٩ـاوجی ؾق آيهـا وشـىؾ  ،جیمیه جل ٠باؾت  جبى
 لیكج همگی به یک هٕمىو جٌاقه ؾجقيؿ.  Lظىاب آوقؾ  جىجو آيها ج١اقی٩ی هح٩اوت به  جها يمی ،ؾجقؾ

                                              
A. K جل١باؾة هي جلٙا٠ةJ، 897، َ االیماو، بى ٠بؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبىL ٕهزمةىع  بـى ٠بـؿجلعلین، جیمیـه، جظمـؿ  جبـى

   ٔ.;?8َ ،=، زيالفتاو
B. Kجٓل١َّباَؾة ّهَي جٓون َشاهٟ لکل َها ُیّعبُه جلله ویكٔاهJ .ٕ7َ، زالؼبىدی ، بى ٠بؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبى ،::ٔ. 
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 Aجكیى يىٞ ؼٕىٞ.ل  همكجه کاهل  جكیى يىٞ هعبث به  لجِل ٠باؾت ی١ًی کاهل
 همگی جٌاقه بـه ؾو قکـى جواوـّی  ،که با ٠باقجت هؽحل٧ يیم هىث ج١اقی٧ ؾیگكی

جىجو آيها قج ج١ـاق٦ هىـح٭ل ؾجيىـث و جعـث   يمی ؾجقيؿL لفج ظبل و ل٤ایث ـلل ل٤ایث
 2شؿجگايه ٬كجق ؾجؾ.٠ًىجو 

 هىضغ يشاع

ج١كی٧ جول جل جهمیث کمحكی بكؼىقؾجق جوث و آيچه که  ،ؾق هیاو ج١اقی٧ جقجته ٌؿه
ج١كی٧ ؾوم و وىم جوث.  ،بیٍحك ؾق جوحؿالل وهابیث بك ٌك  جلىهی ٬ابل هٍاهؿه جوث

ياٜك هّاؾی٫ و  ،مؾق جیى جوث که ج١كی٧ ؾو ،ج٩اوجی که بیى ؾو ج١كی٧ جؼیك وشىؾ ؾجقؾ
 .باٌؿ  هی١كی٧ وىم ياٜك به ه٩هىم ٠باؾت و ج بىؾه ج٩اِیل ٠باؾت

ؾق  جها آيچه Lهك ؾو يىٞ ج١كی٧ کاقبكؾ ؾجقؾ ،ؾق جوحؿالل وهابیث بك ٌك  ؾق ٠باؾت
ج١كی٧ ه٩هىم  ی١ًی آیا Lه٩هىهی ٠باؾت جوثج١كی٧  ،جیى ه٭اله هىقؾ بكقوی ٬كجق گك٨حه

 ؟ج١كی٧ ِعیعی جوث یا ؼیك ،٠باؾت به يهایث ؼٕىٞ و يهایث ظب

 گزایايه   اشکال اول: تخلف اس هبايی سلف

ظىـاب   به جیمیه  جىجو آو قج جل ٠باقجت پك جکكجق ؾق هکحىبات جبى  کی جل ٠باقججی که هیی
جیمیـه بـا جیـى بكهـاو کـه همکـى يیىـث کـه   جبىهحاب١ث جل لول٧ ِالطل جوث.  ،آوقؾ

 ،باٌـًؿ   جـك بـه ؼـؿج و قوـىل  جك به ؾیى و ٠ـاق٦  ٠الن ،يىبث به ول٧ ،هحاؼكیى
ه١ـكو٦  ،با جمىک به قوجیث يبىی جو 3ؾجيؿ.  پیكوی جل ول٧ قج ؾق جمام جهىقٌاو اللم هی

                                              
A. Kٞأکمل َأٓيَىجٞ جلؽٕى َٟ ة َه لَها أکمل َأٓيَىجٞ جٓلمعبَّ ِٓ ، 7، زقاػةذة فةى المضبة ، بى ٠بـؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبىٕ، ٨َJّاو جٓل١َّباَؾة َأ

َ<>Lٔ Kوجل١باؾة: جون یصمٟ ٤ایة جلعـب لـه، و ٤ایـة جلـفل لـهJL ٕ7، زيهزمةىع الفتةاو، ٠بـؿجلعلین جیمیـه، جظمـؿ  جبـى; ،
َ7<8Lٔ K جل١باؾة جصمٟ کمال جلعب وکمال جلفْلJL ٕ78ٔ، َ>، زراهغ المغةائل، بى ٠بؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبى .K جٓل١َّبـاَؾُة

ُى  مَّ َٕ لِّ َوّيَهاَیَحهُ َجَح  .ٔ>;، 75َ، زيهزمىع الفتاو، بى ٠بؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبىٕ JLَکَماَل جٓلُعبِّ َوّيَهاَیَحُه َوَکَماَل جلفُّ
2K.وجل١باؾة: جون یصمٟ ٤ایة جلعب له، و ٤ایة جلفل لهJٕجبى L   ،8>7، َ;7، زهزمةىع الفتةاويجیمیه، جظمؿ ٠بؿجلعلین Lٔ
Kوکمال جلـفْل  جل١باؾة جصمٟ کمال جلعبJٕجبـى L   ،78، َ>، زرةاهغ المغةائلجیمیـه، جظمـؿ بـى ٠بـؿجلعلینK .ٔ جٓل١َّبـاَؾُة

لِّ َوّيَهاَیَحهُ  ُى َکَماَل جٓلُعبِّ َوّيَهاَیَحُه َوَکَماَل جلفُّ مَّ َٕ  ٔ.>;، 75َ، زهزمىع الفتاويجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،   L ٕجبىJَجَح
CK . ا َأٓو َیُکىَو ٕپ اّل٩ّیَى  اَل َیُصىُل َأٓی  ٔ.;<7، 7َ، ز فتً الضمىی، بى ٠بؿجلعلین جظمؿ جیمیه،  بىL ٕجJجٓلَؽاّل٩ُىَو َأ٠َٓلَن ّهٓى جلىَّ
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هىٔـى٠ی جل   يىـبث بـه ،ی جوـالمٔیؼبك بىؾو ول٧ ٕوه ٬كو جبحؿج  بی 1ل،به لؼیك جل٭كوو
ؾق جوالم هك چه هىـث و يیىـث همـاو  ،لفج ه١ح٭ؿ جوث 2کًؿL  هیؾیى قج هعال ٨كْ 

جیمیه جیى جوث که جو ٠الوه بك   . يکحه ٬ابل جاهل ؾق جيؿیٍه جبىيؿج  هجوث که ول٧ بیاو کكؾ
ی١ًی جگك ول٧  Lؾجيؿ  هیآياو قج يیم ظصث  ١٨ل   ؾجيؿ، جك   ١٨ل ول٧ قج ظصث هی جیًکه

 که بمقگـاو جهـل وـًث  په ؾق جوالم هٍكو٠یث يؿجقؾٖ ؾق ظالی ،٠ملی قج جيصام يؿجؾيؿ
جًهـا جیـى قج جذبـات  ،هن ِـاؾق ٌـىؾ جك  ٠مل ظحی جگك جل قوىل جلله ،ه١ح٭ؿيؿ

٬ابل جذبات يیىـث،  ىؾيًظكجم یا هکكوه یا هباض ب جها L3کًؿ که جیى ٠مل وجشب يبىؾه  هی
جیمیه ٘بـ٫ هبًـای ؼـىؾ   جها جبى Lِاؾق ٌىؾ ،چه قوؿ به جیًکه جك  ٠مل جل ٘ك٦ ول٧

ٞ و ياهٍـكوؾلیل بك ظكهـث آو جوـث. جو ؾق بیـا ،جك  ١٨ل جل ٘ك٦ ول٧ ،ه١ح٭ؿ جوث
 همیى ؾلیل جوحًاؾ کكؾه جوث.  به ،ب١ؿ جل لهاو ظیات ،ؼؿج یبىؾو ؾقؼىجوث جل جولیا

ظكهث ٨الو ٌؽُ ظاشث هـى قج جؾج کـى و   هب ،ؾقؼىجوث واتل به جیى يعى که بگىیؿل
 Dل.جيؿ  يؿجؾه لیكج جظؿی جل ِعابه جیى ٠مل قج جيصام Lیا گًاه هى قج ببؽً، هٍكوٞ يیىث

جیًکه جك  ٠مل ول٧ قج ؾلیل بك ياهٍكوٞ بـىؾو آو ٠مـل گك٨حـه، جیمیه ٠الوه بك   جبى
های   ی١ًی بك ليگ٩حه Lجك  ٬ىلی جل ول٧ قج هن ؾلیل بك ياهٍكوٞ بىؾو آو ٬ىل گك٨حه جوث

 ظکن ظكهث باق کكؾه جوث.  ،ول٧ل هن
جو بكجی جذبات هصالی يبىؾو ه١ايی کلمات و جیًکه همـه کلمـات بایـؿ بـك ظ٭ی٭ـث 

کـكین   ٬ـكآوهـیچ هصـالی ؾق : ، آوقؾه جوـثٔکـكین  ٬كآوه کلمات جل شملٕ ،ظمل ٌىؾ

                                              
1. Kاّن ٬َٓكّيي ًَّ  ٔ.7?، َ<، زصضیش بخاسي، هعْمؿ، یبؽاقٕ JLَؼٓیُك جل
2. Kّفي ب١د ٨یهن َقُوىل ج ـفیى َیُلـىَيُهٓن ذنَّ هى جٓلمَعال َأٓیٕا َأو جکىو جٓلُ٭ُكوو جل٩ألة جٓل٭كو جلَّ لله ِلی جلله ٠ََلٓیّه َوولن ذـنَّ جلَّ

فیى َیُلىَيُهٓن َکاُيىج ٤یك ٠َالمیى ّبّه َو٤یك ٬اتلیى ٨ّي َهَفج جٓلَباب ّبآلَع٫ِّ جٓلُمبیى هزمةىع ، بـى ٠بـؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبىٕ JLذنَّ جلَّ
 .ٔ=، َ;، زالفتاوي

3K .ا ّل١ََؿّم ُوُشىّبهّ وجكٮ جل١٩ل یبیى ي٩ي وشىبه. جلٙى٨ي جلّكِك ًپ ٨ؽكجلؿیى ٕ JLي، ولیماو بى ٠بؿجل٭ىي، ٨ََیُکىُو َجٓكُکُه َلُه ُهَبیِّ
 .ٔ?=7، 9َ، زالمضصىل، هعمؿ، یقجل
4K . َي ظاشحي أو َج٩٥ك لي ل ٨هفج لیه بمٍكوٞ، ٨او هـفج لـن ی١٩لـه أظـِؿ هـى ّٕ وأها ٬ىل جلىاتل: لبعكهة ٨الو  جلمیث أو َجٓ٭

 ٔ.5=7، َ:ز ،راهغ المغائل، بى ٠بؿجلعلین جظمؿجیمیه،   جبىٕ JLجلىل٧
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٧ هیچ کالهی لیكج ول Lبلکه جواوا ج٭ىین ل٥ث به ظ٭ی٭ث و هصال بؿ٠ث جوث Lيیىث
  1.ؾق جیى هىٔىٞ يؿجقيؿ

جل ٠باؾت جقجتـه ؾجؾه ٤ٕایـث ظـب  جیمیه  ج١كی٩ی که جبى ،آیاکه  یًصاوثال وىجل جظ
گىيـه   جظؿی جل ول٧ ٠بـاؾت قج جیـى آیاجل ول٧ ِاؾق ٌؿه جوث؟  ،همكجه ٤ایث ـلٔ  به

 جيؿ؟ جگك ول٧ جیى ج١كی٧ قج جل ٠باؾت يؿجقيؿ ٕکه جلبحه يؿجقيؿٔ همکى جوث  ج١كی٧ کكؾه
که ؾق  ،ـهى ول٧ يكویؿه باٌؿجی پی بكؾه که به   لهأبه هى ٔجیمیه  جل شمله جبىٕکه ؼل٧ 

 هؿ ٌؿ. ل ؼىجی هحملمیگكج  جیى ِىقت بًیاو ول٧

گیكؾ که ول٧، جل جیى شهث که با   جیى جظحمال ٬ىت هی هٙكض ٌؿه، يکات با جىشه به
هىج٫٨ با ول٧  جیمیه  ٠ًىجو هبًا ٬كجق گك٨حه، يه جیًکه ج٨کاق جبى  به ،جیمیه هىج٫٨ بىؾه  ج٨کاق جبى

 جیمیه هىج٨٭حی يیىث ٕهايًـؿ همـیى  هىجقؾ که بیى ج٨کاق ول٧ و جبى یلفج ؾق ب١ٕ Lباٌؿ
 ث.جو جیمیه  ج٨کاق جبى ،کًؿ  آيچه هىٔى٠یث پیؿج هی ،هىقؾٔ

 اشکال دوم: خالف هبايی ظاهزگزایايه

جاکیؿ بىـیاق بـك آو  جیمیه،  یکی ؾیگك جل هبايی که هکحب ول٩یه و يٝكیه پكؾجل آو، جبى
ىل جوـث کـه جمـام جیمیه جـا ظـؿی ه٭بـ  ی يمؾ جبىیی جوث. هبًای ٜاهكگكجیؾجقؾ ٜاهكگكج

٠كي و ؾوث و چٍن و ِىقت ٬اتـل ٌـؿه جوـث قج  ،بكجی ؼؿجويؿ ،  ؾق ٬كآو٩ِاجی که 
٠كٌی ٬كجق ؾجقؾ و ِاظب ؼؿجويؿ بك قوی  ،ظمل بك ٜاهك آو کكؾه جوث. جو ه١ح٭ؿ جوث

بىث جصىین   جیى ج٠ح٭اؾ که جو قج به بى 2.جوث کی٧ِىقجی بال وؾو چٍن بیًا  ،ؾو ؾوث
ی ؾق یجلبحه هٝاهك ٜـاهكگكج Lی جوثیهكگكجياٌی جل پفیكي هبًای ٜا ه،وجقؾ کكؾ ؼؿجويؿ

 ِؿؾ بیاو آو يیىحین. جیمیه هح١ؿؾ جوث و ها ؾق  الم جبىک

                                              
1. K ٫ٓ ّٙ ًٓ ِٞ ُهٓعَؿِخ َلٓن َی ٥َّة ئَلی َظّ٭یَ٭ة  َوَهَصال  َجٓ٭ّىیِن ُهٓبَحَؿ َل٧ُ ٨َاَل َهَصاَل ٨ّي جٓلُ٭ٓكآّو َبٓل َوَجٓ٭ّىیُن جللُّ جیمیـه، جظمـؿ،   جبـىٕ JLّبّه جلىَّ

 .ٔ;?، 7َ، زاالیماو
B. K َه ٠ََلی ٠َ ـاَوَأوَّ جللَّ ... َوَأوَّ َلـُه َوٓشهپ ٓیّى ّباَل َکٓی٧  ًَ .... َوَأوَّ َلُه ٠َٓی ّه... َوَأوَّ َلُه َیَؿٓیّى ّباَل َکٓی٧  ٌّ االیمةاو جیمیـه، جظمـؿ،   جبـىٕ JLٓك

 .ٔ:?َ ،7، زاالوعظ
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قج٤ـب ؾق  که ه١ًای ٜاهكی کلمه ٠بـاؾت چیىـث؟ ، بایؿ پكویؿبه جیى هبًابا جىشه 
لغةاو هًٝـىق ؾق   جبـى ٠1باؾت قج به جٜهاق جفلل ج١كی٧ کكؾه جوث. ،هفشدات الفاػ قشآو

يهایث ؼٕىٞ و   ٘كیعی ٠باؾت قج به 2قج به ج٘ا٠ث ج١كی٧ يمىؾه جوث. ٠باؾت ،الؼشب
جًىـک ج١كیـ٧   ٘ا٠ث و ج١بـؿ قج بـه  شىهكی يیم ٠باؾت قج به 3جفلل ج١كی٧ کكؾه جوث.

آیـؿ جیـى جوـث کـه ؾق ه١ًـای   ؾوث هی  هآيچه که جل هصمىٞ جیى ج١اقی٧ ب 4کكؾه جوث.
ِكجظث جل ؼٕىٞ   به ،کحب ل٥ىی ی جلچًؿ ؾق ب١ٕهك ٠Lباؾت، ؼٕىٞ جؼف ٌؿه جوث

٤ایثل ؾق ؼٕىٞ هن جىجو ه١ًای ؼٕىٞ قج بكؾجٌث کكؾ. يىبث به ٬یؿ ل  جها هی ،یاؾ يٍؿه
  .  هكچًؿ بعد ؾق آو ؼالی جل وشه يیىث، کًین  بعری يمی

٘ب٫ کؿجم هبًا جٔـا٨ه ٌـؿه  ،ؾق ج١كی٧ ٠باؾت ل٤ایث ظبلکه ٬یؿ  بایؿ پكویؿظال 
ی١ًی جظؿی جل جهل ل٥ـث وشـىؾ ؾجقؾ  ؟جوث هٍحمل بك آو ٜاهك ل٩ٛ ٠باؾت آیا ؟جوث

آیه و یا قوجیحی وشىؾ ؾجقؾ آیا ؿ؟ قج جؼف کكؾه باٌ ل٤ایث ظبل٬یؿ  ،که ؾق ج١كی٧ ٠باؾت
  5ؾق ه١ًای ٠باؾت باٌؿ؟ ل٤ایث ظبلؾجل بك جؼف ٬یؿ  ،که ٜاهك آو

جیمیه ؼـال٦   یک جل ٜىجهك بیاو ٌؿه يیىث و جبى  هٙاب٫ هیچ ،بایؿ گ٩ث جیى ج١كی٧
 هبًای ٜاهكگكجیايه ٠مل کكؾه جوث.

 تیمیه بز لیذ غایت دب  ابى های  اشکال سىم: استذالل

 ل٤ایـث ـللهمـكجه   بـه ل٤ایـث ظـبلجیمیه ٠بـاؾت قج بـه   جبى ،٘ىق که بیاو ٌؿ  هماو
جىجو جل ه١ًای ل٥ىی ٠باؾت که جهل ل٥ث جّكیط   ج١كی٧ کكؾه جوث. ٬یؿ ٤ایث ـل قج هی

ؾق کالم جهل ل٥ث بیاو يٍؿه  ل٤ایث ظبلجها ٬یؿ ؾوم ی١ًی  Lجيؿ بكؾجٌث يمىؾ  به آو کكؾه
 جوث و بایؿ ؾلیلی بكجی ٬كجق ؾجؾو جیى ٬یؿ ؾق ج١كی٧ ج٬اهه ٌىؾ.

٠اهـل جِـلی  همیى ٬یؿ ٤ایث ظب جوث و ،جِل ؾق ٠باؾت ،جیمیه ه١ح٭ؿ جوث  جبى
                                              

A. 8:;، َهفشدات الفاػ قشاو ظىیى بى هعمؿ، ،ج٩ِهايی قج٤ب. 
B. Kجل١ّباَؾُة: جلٙا٠ةJL ٕ5=8، 9َ، زلغاو الؼشب هعمؿ بى هکكم، هًٝىق،  جبىLٔ   
C. 8?، 9َ٘كیعی، ٨ؽكجلؿیى، هصمٟ جلبعكیى، ز.     
 .  9<، َ;، زتاد الؼشوط هعمؿ بى هعمؿ، لبیؿی، 59L;، 8َز صضاس اللغه، جوما٠یل بى ظماؾ، شىهكی، .4
 وشىؾ آیات و قوجیات ؾق جٌکال وىم بكقوی ٌؿه جوث. .5
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جیمیه، ٠اهل ؼٕىٞ و وـبب آو،   ؾق وج٬ٟ ٘ب٫ ٠٭یؿه جبى L1ٌك ، ٌك  ؾق هعبث جوث
 3به جِالث هعبث ؾق ٠باؾت جٌـاقه کـكؾه جوـث. ،جو با ٠باقجت هؽحل٧ 2جوث. هعبث

  4جِالث به ؼٕىٞ يیم ؾجؾه ٌؿه جوثٖ ،جیمیه  جبى کلماّت  یچًؿ ؾق ب١ٕهك
جؾجهه  جوحًاؾ کكؾه که ؾقکكین   ٬كآوبه آیات  ،جیمیه بكجی جیى ٠اهل جِلی ؾق ٠باؾت  جبى

 گیكؾ.  وی ٬كجق هیهىقؾ بكق

 آیات هىرد استًاد
 ، جیمیه بىیاق جکكجق ٌـؿه  جت جبىؾق ٠باق ،جل شمله آیاجی که ؾق ـیل هىٔىٞ ٠باؾت. 7

 5.وىقه هباقکه جىبه جوث 8>آیه 
جگك پؿقجو و پىكجو و بـكجؾقجو و ليـاو و ؼايـؿجو  بگى جكشمه آیه به جیى ِىقت جوث که:

جصاقجی که جل کىاؾي بیمًاکیؿ و وـكجهایی قج کـه ؼـىي جیؿ و  ٌما و جهىجلی که گكؾ آوقؾه
جـك جوـث، پـه  ؾجٌـحًی ؾووـث ،ؾجقیؿ، يمؾ ٌما جل ؼؿج و پیاهبكي و شهـاؾ ؾق قجه وی هی

 .کًؿ هًحٝك باٌیؿ جا ؼؿج ٨كهايً قج به جشكج ؾق آوقؾ و ؼؿجويؿ گكوه ٨او٭او قج قجهًمایی يمی
 بًـابكجیىجوـثL   ٠باؾت قج بیـاو ؾجٌـحه قبٗ جیى آیه به ه٩هىم ،جیمیه با ٠باقت لیك  جبى

هايًؿ ج٘ا٠ث که آو هن جًها بـكجی ؼـؿج و  Lجوثشًه هعبث بكجی ؼؿج و قوىل
 ؼؿج و قوـىل هؽّىَ ،یًکه قجٔی يگاه ؾجٌحى هنجکماباٌؿL   هیقوىل
 6يمایًؿ.ومجوجقجك آو بىؾ که ؼؿج و قوىلً قج قجٔی  :٨كهایؿ هی ؿؼؿجوي وجوث 

 جیى جوـث ،آیه و ٠باقجی که ي٭ل ٌؿ هكجؾ جو جل ،جىجو گ٩ث  جیمیه هی  ؾق جىشیه بیاو جبى

                                              
1. K كٮأِل جٓل١َّباَؾة ّهَي ٍْ كٮ ٨ّیَها أِل جل ٍْ ة َوَأو جل  .  9ٔ=8، 8َ، زراهغ الشعائل، بى ٠بؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبىJٕ Lجٓلمعبَّ
2. Kجلعب یىشب جلفل و جلٙا٠ة و جالوالم أو یىحىلن لله ال ل٥یكهJL ٕيهزمةىع الفتةاو، بـى ٠بـؿجلعلین جیمیه، جظمـؿ  جبى ،
 .  ٔ=، 85َز
3. Kأِل جل١باؾة جلمعبةJٕجبـى L  7>8َ ،8، زرةاهغ الشعةائل بـى ٠بـؿجلعلین، جظمـؿیـه، جیمLٔ ٕبـى  جیمیـه، جظمـؿ  جبـى

 ٔ.;=، 7َ، زقاػذة فى المضب ، ٠بؿجلعلین
4. K ُا أٓل١َّباَؾة ٕپ لُّ َأٓی اَها جلفُّ ًَ ُل َه١ٓ ِٓJL ٕ9;7َ ،75، زيهزمىع الفتاو بى ٠بؿجلعلین، جیمیه، جظمؿ  جبىLٔ ٕجیمیه، جظمـؿ  جبى 

   ٔ.8، 7َز ، الؼبىدی، ٠بؿجلعلین
E.  ّّه َو َقُوىّله  .٬ُٓل ئٓو َکاَو آَباُؤُکٓن .. َأَظبَّ ئَلٓیُکٓن ّهٓى جللَّ
F. 7َ، زؼبىدی ال، بى ٠بؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبى ،:>  . 
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پـه ؾق ه١ًـای  ،ىو جؼحّاِی جووثثشمء ٌشًه هعبث بكجی ؼؿجوث و  چىو، هک
هـك  ،٠باقت ؾیگك  ؼؿجوث. به   جًها هؽحُ به ،٠باؾت هن چكجکه ٠Lباؾت بایؿ جؼف ٌىؾ

ىيات ٠بـاؾت ثؾق وج٬ـٟ جل ٌـ ،هىٔى٠ی که هايًؿ ٠باؾت هًعّكج بـكجی ؼؿجويـؿ باٌـؿ
جىجو آو قج ؾق ه٩هىم ٠باؾت جؼف کكؾ. هىیؿ جیى جعلیـل، ج١كیـ٧   ٌىؾ و هی  هعىىب هی

ه١ًـای ٘ا٠ـث آهـؿه و   ؾق ج١كی٧ جول، ٠باؾت بـه چكجکه Lجیمیه جل ٠باؾت جوث  جول جبى
هـن هعىـىب  ىو ٠بـاؾتثجل ٌـ ،پـه Lىو جيعّاقی ؼؿجويـؿ جوـثث٘ا٠ث هن جل ٌ

 . هىحًؿ و ج٘ا٠ث هك ؾو هًعّكج بكجی ؼؿجباؾت چىو ٠ Lٌىؾ  هی
بـه آو  ،جیمیه بك وشىؾ ٬یؿ هعبث ؾق ه١ًـای ٠بـاؾت  ؾیگكی که جبى آیاتجل شمله . 8

 .وىقه جي١ام جوث >=آیه  ،جوحؿالل کكؾه
  َُّف ِٓ ّحبو ا

ُ
َِ َّل أ  گ٩ث ٤كوب کًًؿگاو قج ؾووث يؿجقم. جبكجهین Lقَ

جِل ٠باؾت هعبث جوث و ٌك  ؾق هعبـث،  :آیه آوقؾهجیمیه ؾق جوحؿالل به جیى   جبى
 ٘ـىق کـه ؼؿجويـؿ ؾق ؾجوـحاو جهـام ظ٩ًـاء ظٕـكت جبـكجهین  همـاو .جِل ٌك  جوـث

جیـى پكوقؾگـاق : گ٩ث و جی ؾیؿ په چىو ٌب بك جو پكؾه ج٨کًؿ، وحاقه :٨كهىؾ ؼلیل
 1کًًؿگاو قج ؾووث يؿجقم. ٤كوب: گ٩ث گاه چىو ٤كوب کكؾ  آو .هى جوث

ه ظٕكت جبكجهین ي٩ی هعبث جل ٘ىق ک  هماو ،جیمیه بایؿ گ٩ث  ه جوحؿالل جبىؾق جىشی
 چكجکـه Lباٌـؿ  هی جهعبث جًها بایؿ بكجی ؼؿ ٌىؾ  په ه١لىم هی ،کًًؿگاو کكؾيؿ   ٤كوب

پـه ؾق  ،ٌـؿباجوث. و٬حی هعبث هًعّـك ؾق ؼؿجويـؿ   هك چیمی ٤یك جو ٤كوب کًًؿه
ؾق وج٬ـٟ وشـه  Lلیكج ٠باؾت هن جًها هؽحُ بـه ؼؿجوـث Lه٩هىم ٠باؾت جؼف ؼىجهؿ ٌؿ

ٌىؾ کـه   هىشب جیى هی ،ؼؿج ؾجٌحى جوث   هٍحك  هعبث و ٠باؾت که هماو جؼحّاَ به
  هعبث ؾق ه١ًای ٠باؾت جؼف ٌىؾ.

 يمذ و بزرسی 

 ه١ًـای هعبـث ؾق ه٩هـىم ٠بـاؾت وٌـؿ جؼـف هىشب آيچه ،٘ىق که بیاو ٌؿ  هماو

                                              
 .  =<، 7َ، زالمضب  يقاػذة ف جیمیه، جظمؿ،  جبى .1
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 لـفج هعبـث Lباٌـًؿ  ؼؿجويؿ هـی   هؽحُ به ،جیى ه٩اهین لکؿجم ج ، جیى جوث هكٌىؾ  هی
جیمیـه جل ؾو ه٭ؿهـه و یـک يحیصـه   ؾق وج٬ٟ جوحؿالل جبى Lؾق ه١ًای ٠باؾت ٬كجق گیكؾ بایؿ

هؽحّـات  ،جیًکـه ؾومؼؿجوـث و    جول جیًکـه هعبـث هؽـحُ بـه .جوـث  جٍکیل ٌؿه
پـه  ٠Lباؾت هن جل هؽحّات جووث چكجکه Lٌىؾ  ؼؿجويؿ بایؿ ؾق ه١ًای ٠باؾت لعاٚ 
 جها جیى بیاو جل شهات هح١ؿؾ ٬ابل هًا٬ٍه جوث. Lهعبث ؾق ه١ًای ٠باؾت ؾؼیل جوث

ٔ جل آیــه ٌــكی٩ه ذابــث ؼؿجويــؿ   ؿهــه جول جوــحؿالل ٕجؼحّــاَ هعبــث بــه: ه٭جوالپ 
ّ .ٌكی٩ه ٠باقت لیكج ؾق آیه  Lٌىؾ  يمی ُكٓم ّنٓو الِلا ِٓ َحبا إَل

َ
جوث. ١٨ل لجظبل ؾق   آهؿه  .. أ

  جوث که ؾق ه٭ام ه٭ایىه و ج٩ٕیل یکی جل ؾو ٘ـك٦ جوـح٩اؾه لج١٨ل جلح٩ٕیللآیه، ِی٥ه 
جهـا  Lوشىؾ ؾو يىٞ هعبث ؾق بٍك جوث  ه١ًای جـ٠او به  به ،ٌىؾ. جوح٩اؾه جل جیى ِی٥ه  هی

و به پؿقجو و ٨كليـؿج جیى جوث که يبایؿ هعبث ،ؾق آیه هىقؾ جىبیػ وج٬ٟ ٌؿه هىٔى٠ی که
 و جهىجل و... جل هعبث به ؼؿج بیٍحك باٌؿ و هايٟ جيصام ؾوـحىقجت ؼـؿج و قوـىل

 پـه آیـه ؾق ه٭ـام بیـاّو  Lبًابكجیى وشىؾ ؾو يىٞ هعبث ؾق آیـه ه٩ـكو٢ ٠ًـه جوـث Lٌىؾ
ؼـؿج و    هعبـث بـهبلکـه ؾق ه٭ـام بیـاو ج٨ٕـلیث  Lؼؿجويؿ يیىث   جؼحّاَ هعبث به

جؼحّاَ بكؾجٌث کكؾه که  ،جیمیه جل آیه  جها جبى Lجوثبك وایك ج١ل٭ات بٍك  قوىل
 گكجیی جووث. يُ آیه هباقکه و ؼال٦ هبًای ٜاهكؼال٦ 
جٌـکال  جگـك بك ٨كْ ؾ، جهاوشىؾ يؿجق جٌکال جول ؾلیلی بكجی يپفیك٨حى چًؿهك: ذايیاپ 

ٕهك هىقؾی کـه  وشه  هیچ  ، بهوم جوحؿالله٭ؿهه ؾ ،ج يپفیكین و ه٭ؿهه جول جمام باٌؿجول ق
ٌىؾ. آیات   جل آیه هباقکه ذابث يمی ،ؼؿجوث بایؿ ؾق ه١ًای ٠باؾت جؼف ٌىؾٔ   هؽحُ به

 جهـا جیـى Lٌكی٩ه هفکىق جًها به جؼحّاَ هعبث به ؼؿج ٨ٕـكْ جًمیلـیٔ ؾاللـث ؾجقؾ
ل کؿجم ٬ىمث آیه بایؿ ؾق ٠باؾت هن جؼف ٌىؾ ج ،هؽحُ به ؼؿج بىؾ هك آيچه هىٔىٞ که

ه٩هـىم ٠بـاؾت    به ،ولى ب١یؿ جی  جٌاقه ،جكکیبات آیهکؿجم جل٩اٚ و   هیچ ؟جوح٩اؾه ٌؿه جوث
جیمیه جل کؿجم ٬ىمث آیه جیى هبًا قج ججؽاـ   گفجقؾ که جبى  يؿجقؾ و شای جیى وىجل قج با٬ی هی

 ؟جوث که هؽحّات ؼؿج ؾق ه١ًای ٠باؾت ؾؼیل هکكؾ
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هباقکه، ه٩هىم یه جىجيًؿ جل جیى آ  جكیى ٨ك٪ ِى٨یه هن يمی  گكجیايه  ٘ىبا، : بایؿ گ٩ثذالراپ 
يعـىی   ه٩هىم ٠باؾت هن بـه ،جل آیه هباقکهبپفیكین که  جگك بك ٨كْ L جها٠باؾت جؼف کًًؿ

جیمیه بیى ه٩هىم ٠باؾت بـا هّـؿج٪   جبى که بایؿ گ٩ث باٌؿ،ٌىؾ و هعبث، ٠باؾت   جؼف 
يه بك ٌمكؾو هّاؾی٫  ،٠باؾت ؼلٗ کكؾه جوث. ها ؾق ه٭ام ج١كی٧ ه٩هىم ٠باؾت هىحین

جهـا ه٩هـىم و ه١ًـای  ١ٙLا هّاؾ٬ی جل هّاؾی٫ ٠باؾت جووـثؼؿج ٬   عبث بهه ٠Lباؾت
ؿج٪ با هن ججعاؾ ؾجٌحه باٌـًؿ. چًؿ ؾق هّهىم ٠باؾت با هن جبایى ؾجقيؿ. هكهعبث با ه٩

کٍىق ی١ًی جیكجو، ج١كیـ٧ ِـعیعی  ،جگك کىی ؾق ج١كی٧ کٍىق بگىیؿ ،٠ًىجو هرال  به
ؾجقؾ و جیكجو يیم یکی جل هّـاؾی٭ی جوـث  بلکه کٍىق ج١كی٧ ؼاَ ؼىؾ قج Lيؽىجهؿ بىؾ

جیمیه ؾق جیـى جوـحؿالل ؼلـٗ بـیى   بًابكجیى بایؿ گ٩ث جبى Lآو هًٙب٫ جوثکه ج١كی٧ بك 
 هىٔىٞ يگكؾیؿه جوث.  جیى ؾو ه٩هىم و هّؿج٪ کكؾه جوث و هحىشه ج٩اوت بیى

جىجو یا٨ث که ؾق ج١كی٧ ل٩ٛ هعبث، جل ه٩هىم ٠بـاؾت   هیچ جهل ل٥حی قج يمی :قجب١اپ 
 جگك بك ٨كْ L جهايمایؿجوح٩اؾه کًؿ و یا ؾق ج١كی٧ کلمه ٠باؾت جل ه٩هىم هعبث جوح٩اؾه 

یـابین   بالىشؿجو هـی ،ؾاللث ه٩هىهی بك هعبث بىؾو ٠باؾت يیم ؾجقؾ ،بپفیكین آیه هباقکه
هـىجقؾ هعبـث  یکـه ؾق ب١ٕـبل Lجؼحّاِی به ه٩هىم ٠باؾت يـؿجقؾ ،که ه٩هىم هعبث

٠باؾت ِاؾ٪ جوث جها هعبث  ،هىجقؾ یکه ؾق ب١ٕ  چًاو .جها ٠باؾت يیىث بىؾه،ِاؾ٪ 
ؾق . هـرال ِاؾ٪ جوث و هن ٠باؾت بىؾههىجقؾ هن هعبث ِاؾ٪  یجلبحه ؾق ب١ٕ Lيیىث

٠بـاؾت ِـاؾ٪ يیىـث. ؾق ٌؽّـی هـن کـه  ،ؼىؾ ٠ال٬ـه ؾجقؾ ؼىؾقو   ٌؽّی که به
ؼا٘ك هعبـث و   عبث ِاؾ٪ يیىث. ؾق ٌؽّی هن که بهه ،ه٥ٍىل ٤ىل و ؤى جوث

 Lهن هعبث ِاؾ٪ جوث و هن ٠باؾت ،کكین جوث  ٫ٍ٠ به ؼؿجويؿ ه٥ٍىل جالوت ٬كآو
قجبٙـه هعبـث و ٠بـاؾت  ،ج١بیك جِٙالظی  شا هعبث ٠یى ٠باؾت يیىث. به  ؾق همه په

 وشه جوث.  جؼُ هى  و  قجبٙه ج٠ن
بیاو ه٩هىم ٠باؾت و ج١كی٧ آو به هعبث جوث  بپفیكین آیه ؾق ه٭ام: بك ٨كْ ؼاهىاپ 

جها ؾق آیه هفکىق ٠الوه بك هعبث بـه ؼـؿج، هعبـث بـه  Lو هعبث هن ٠یى ٠باؾت جوث
ٌّ  يیم هٙالبه ٌؿه جوث. ًلىقو َُ َرُسإِّل  ّ ُكٓم ّنإٓو الِلا ِٓ َحبا إَل

َ
جگك هعبـث ٠ـیى  Lأ
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جىجو جیى يحیصـه قج   هیآیا يیم بٍىین.  ن٠باؾت باٌؿ بایؿ ٬اتل به ٠باؾت قوىل ج٠ٝ
گىيـه پاوـػ ؾجؾه ٌـىؾ کـه هعبـث بـه قوـىل   همکى جوث به جیى جٌکال جیى ٖ؟پفیك٨ث

٠بـــاؾت قوـــىل  و بـــىؾه ؾت ؼـــؿجؼـــؿج و ٠بـــا   ؾق وج٬ـــٟ هعبـــث بـــهجللـــه
بایؿ بپفیكيؿ په  ،جها جگك جیى شىجب جل ٘ك٦ وهابیث پفیك٨حه ٌىؾ باٌؿL  يمیجؼؿ

جهـا  Lبلکه ٠باؾت ؼؿجوـث ٠Lباؾت ٌؽُ آياو يیىث ،ؾق ه٭ابك آياو که جقجباٖ با جولیا
 1پفیكيؿ. جیى شىجب قج يمی آيها هحاو٩ايه

 اشکال چهارم: ػذم هايؼیت اس اغیار  

گیكؾ کـه ی٭یًـا جل   جوث که هّاؾی٭ی قج ؾق بك هی آو ،ج١كی٧ جیى جل شمله هٍکالت ٠مؿه
و یـا  ،٠ا٫ٌ يىـبث بـه ه١ٍـى٪ ؼـىؾ ؾجقؾ جی که  جل١اؾه  هّاؾی٫ ٠باؾت يیىحًؿ. ؼٕٞى ٨ى٪

جهـا ؾق ٠ـیى ظـال ج١كیـ٧  Lوشه ٠باؾت ياهیـؿ  هیچ  جىجو به  ق٠یث يىبث به هلى  ؾجقؾ قج يمی
 .لیكج هن ٤ایث ؼٕٞى ِاؾ٪ جوث و هن ٤ایث ظب Lٌىؾ  جیمیه ٌاهل جیى هىجقؾ يیم هی  جبى

 گىیؿ:  و هی به جیى هىٔىٞ جٌاقه کكؾه تفغیش المًاسؾق هعمؿ ٠بؿه 
کًـؿ کـه جل جمـام   چًاو ٤لى هی  ٠ا٫ٌ ؾق ج١ٝین ه١ٍى٪ ؼىؾ و ؼٍىٞ ؾق ه٭ابل جو آو

کًؿ. با جیى ظـال جظـؿی   گفقؾ، و جقجؾه ؼىؾ قج ٨ؿجی جقجؾه جو هی ؼا٘ك جو هی  ؼىجوحه ؼىؾ به
٘ىق بىیاقی جل هكؾم ؾق ج١ٝـین و ؼٕـىٞ يىـبث بـه   ياهؿ. همیى  ؼٕىٞ جو قج ٠باؾت يمی

 ،بیًـی  بیًی که جل ٠باؾ هٙیٟ يمـی  چًاو هبال٥ه هی  ٌاو آو  بكجی گك٨حى ظىجتس ،هلى  و جهكجء
 2گىیؿ.ل ٠كب به جیى ج٠مال ٠باؾت يمی ،ظال  ؾق ٠یى Lوایك بًؿگاو   قوؿ به  چه

 اشکال پًجن: ػذم جاهؼیت افزاد
ٌىین   ؾق بكؼىقؾ جول با جیى ج١كی٧ هىجشه هی ،گكجیايه  جٌکالی ؾیگكی که با يگاه وج٬ٟ

همگـی بـا  ،ٌىؾ و ظکن بـه ِـعث آو ٌـؿه  وج١٬ا ٠باؾججی که جل هكؾم ِاؾق هی ،جیًکه
 ٤ایث ؼٕىٞ و ٤ایث ظب جوث؟ 

ٌـؿ و یـا جها هعبـث يؿجٌـحه با ،جگك کىی ٤ایث ؼٕىٞ قج ؾق ٠باؾت ؾجٌحه باٌؿ آیا
                                              

 ٌىؾ.  لفج جل بیاو هصؿؾ آو ؼىؾؾجقی هی Lکه همیى ي٭ؿها بك آيها هن وجقؾ جوث ه جوثجیمیه به بكؼی قوجیات هن جمىک کكؾ  جبى .1
2. K ٠َّباَؾةپ ّٞ ى

ُٕ ا ّهٓى َهَفج جٓلُؽ ٓیثپ ٌَ ىَو   .  ٔ=:، 7َ، ز تفغیش المًاس، هعمؿ ٠بؿهJٕ Lَوَلٓن َیُکّى جٓل١ََكُب ُیَىمُّ
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بًابك ج١كی٧  ٖ؟يباٌؿ، ٠باؾت جو ِعیط يؽىجهؿ بىؾؼؿجويؿ   ٤ایث يىبث به  هعبث جو به
 جیى ٠باؾجت ؼاقز جل ج١كی٧ و ِعیط يیىث. ،جیمیه بایؿ گ٩ث  جبى

جهـا ؼٕـىٞ جو  ،ؼؿجويؿ ؾجٌحه باٌؿ   همكجه ؼٕىٞ به  ی ٤ایث هعبث قج بهآیا جگك کى
 ،جیمیه بایؿ گ٩ـث  بًابك هبًای جبى ٖ؟باٌؿ، ٠باؾت جو ِعیط يؽىجهؿ بىؾ ٤ایث يكویؿه  به

ظًبلی ؾق هىجقؾی کـه هـاي١ی بـكجی ؼٍـىٞ که بمقگاو   ؾق ظالی Lجیى ٠باؾت با٘ل جوث
 جها جِل ِعث ٠باؾت هع٩ىٚ جوث.  Lجيؿ    کكجهث ؾجؾه   ٨حىجی به ،شىؾ ؾجقؾو

ؼا٘ك هىٔى٠ی ٨کكي هٍىي باٌؿ و جو قج ؾق جًگًا   که به  لوجقؾ يمال ٌؿو ؾق ظالی
ای هايًؿ يگه ؾجٌحى بىل یا ٤اتٗ یا ي٩ػ یا ظالـث وـكها یـا گكهـ ٬Lكجق ؾهؿ کكجهث ؾجقؾ

  Aل.ٌىؾ  لیكج جیى هىجقؾ هايٟ ؼٍىٞ هی Lٌؿیؿ و یا گكوًگی یا جًٍگی ه٩كٖ
جـىجو ٤ایـث   هـیآیـا  ،که ٠ؿم ؼٍىٞ هن هايٟ ِعث يمـال يیىـث  بًابكجیى ؾق شایی

 ؼٍىٞ قج ٌكٖ ٠باؾت ؾجيىث؟ٖ
جگك کىی ؾق  :جل همیى باب، بمقگاو جهل وًث ٌٕایؿ بحىجو جؾ٠ا جج٩ا٪ کكؾٔ ه١ح٭ؿيؿ

يیث هٕن ١٘ام ؾجٌحه باٌؿ و یا ؾق ظس يیث جماٌای ٌـهكهای هؽحلـ٧ ؾجٌـحه  ،ِىم
يـه  Lٌـىؾ  باٌؿ و یا ؾق ؤى يیث ؼًک ٌؿو کًؿ و... هىشب کن ٌؿو جشك ٌؽُ هی

که جیى هىجقؾ همگی با ٤ایث ؼٕـىٞ ؾق   ؾق ظالی Lجیًکه ِعث ٠باؾجً هؽؿوي ٌىؾ
 2ه٭ابل ه١بىؾ هًا٨ات ؾجقؾ.

ی ؾق  بىـیاقی جل ه١ـاق٦ یؿه و به وى جکلی٧ قویؿه و جىجيا٨ٌكؾی که جاله بال٣  آیا
ؼؿج قج جظىان    ٤ایث هعبث به ،وجوٙه آو  هه١ك٨حی بكوؿ که ب  جىجيؿ به  هی ،ؾیًی قج يؿجقؾ

 ،ؾهًؿ  ٌاو قج بؿوو جىشه و ظٕىق ٬لب جيصام هی  ؾی که ٠باؾجت ٌك٠یهكؾم ٠ا آیاکًؿ؟ 
 کًًؿ؟   هیؾق ٠باؾجت ؼىؾ ٤ایث ظب به ه١بىؾ قج ؾق  

ه کالهـی ؼـال٦ بـ ،٠باؾجت جیٍاو هّؿج٪ ٤ایث ظب و ؼٕىٞ جوـث ینیجگك بگى
 او ٤ایـث ظـب و ؼٕـىٞ قج يـؿجقؾ و٠بـاؾت جیٍـ کهین یجین و جگك بگى  وج٬ٟ ه١ح٭ؿ ٌؿه

                                              
 .9<7، 7َ، زتیغیش الضاد المغتقًغ٨ىلجو، ِالط،   بى .1
2. K ةَوَلٓى یَّ ًِّ ُك ٨ّي جل ُه اَل ُیَإذِّ َؾ .. ٨َّايَّ َبكُّ َصاَوّة َأٓو جلحَّ ًَّ ّٟ ٕجٓلَعَؿّخٔ ئَلجَلَة ٕجل َٟ َق٨ٓ کؾةا  بهىجی ظًبلی، هًّىق بـى یـىيه، Jٕ Lَيَىی َه

 .  ٔ<<، 7َز، القًاع ػى هتى اإلقًاع
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جین که ؼـال٦ ٔـكوقت جوـالم جوـث و   کالهی قج بیاو کكؾه ،ٌىؾ  ٠باؾت هعىىب يمی
یا ج٨كجؾ جاله به وى جکلیـ٧ جظؿی جل ٨٭های ٨كی٭یى ظکن به بٙالو ٠باؾت هكؾم ٠اؾی و 

 ٌىؾ هًٙ٭ی يیىث.  جيؿ. ؾق هك ؾو ِىقت شىجبی که ؾجؾه هی  يکكؾه قویؿه
٨٭های جهل وًث يىبث به  ،گفٌحه جل هىجقؾ هفکىق ٕهكؾم ٠اؾی یا ج٨كجؾ جاله هکل٧ٔ

و همیم ٕکىی که ؼٙاب قج  ،ِبی ٕکىؾکی که هًىل به وى جکلی٧ هن يكویؿه٠ٔباؾجت 
 جهـا L2جيؿ  کكؾهجلصمهىق ظکن به ِعث ٠ًؿ 1 ،ٔ ب٩همؿ و ٬ؿقت شىجب ؾجؾو ؾجٌحه باٌؿ

٠باؾجت کىؾکاو ؾو یا وه واله ؾق ٤ایـث ؼٕـىٞ و ٤ایـث ظـب  ،جىجو جّىق کكؾ  هی آیا
لیكج شمهـىق  Lجیمیه ؼال٦ شمهىق هىلمیى جوث  ج١كی٧ جبى ،جوث؟ بًابكجیى بایؿ گ٩ث

جیمیه ٬ابل جٙبیـ٫ بـك آو   جها ج١كی٧ جبى Lؿًؾجي  هىلمیى ٠باؾجت ِبی همیم قج ِعیط هی
 ،٘بـ٫ جیـى ج١كیـ٧ ،ؾق وج٬ٟ بایؿ گ٩ـث Lیًکه بك جکرك ٠باؾجت جٙبی٫ يؿجقؾجکما Lيیىث

 جوثٖ ياؾق ىیاقب ،لهیى وشىؾ يؿجقؾ و یا جگك هىثج٭كیبا هیچ هىظؿی ؾق 

 اشکال ششن: هخالفت با آیات 

، جٌـکال جا ٠باؾت ِاؾ٪ ٌـىؾ ،همكجه ٤ایث هعبث باٌؿ  جیًکه لموها ؼٕٞى بایؿ به  
کـكین   چكجکه ٬كآو Lباٌؿ  کكین هی  آیات ٬كآو با هؽال٧ جیمیه جوث که  ؾیگكی ؾق ج١كی٧ جبى

 ه جوث. ٠باؾت قج ؾق ظالث ٠ؿم ٤ایث ظب هن ِعیط ؾجيىحه جوث و به آو جهك کكؾ
 َإ ََ ِٓ َُ آصَطِّبٓ َُت َُ َ ّة  ْا َك َّلّلَل َُ ٍٓ

َ
ُنٓز أ
ٓ
أ َُLC  کىاو ؼىیً قج بـه يمـال ؼىجيـؿو وجؾجق کـى و

 .ؼكز ؾه  به ییکاق يمال ٌکیبا  به
با وجؾجق کكؾو يمؾیکاو به آو و یـا جِـٙباق  ،٤ایث ظب جوث  آیا ٠باؾجی که هعحاز به

 يمال هًاوبث ؾجقؾ؟ بك
 َُٓصَطِّبٓ ٱ  ٌّ ٓل  ّلّعَبََُّّح ٌُ  َحٓعَلُ  ٍَ َا  َل ِْ Lََسّ

D جو قج ٠باؾت کى و ؾق کاق ٠باؾجً ٌکیبا باي. 
                                              

A. K َیُكؾُّ جٓلَصَىجَب اَب، َو َٙ ّفي َی٩َٓهُن جٓلّؽ  .  ٔ?<8، 7َ، زالمبذع في ؽشس المقًغئبكجهین بى هعمؿ،  ه٩لط،  جبىٕ JLَوُهَى جلَّ
2K .  ٞ ُه، ّباَل ّيَمج ًٓ ٓث ّه عَّ َِ ، اإليصا  في هؼشف  الةشارش هةى الخةال بى ولیماو،  یهكؾجوی، ٠لٕ JLَلٓى ١َ٨ََلَها ِٕالة جلصم١هٔ
 ٔ.;?9، 7َز
 .798، آیه٘هوىقه  .3
 .;>، آیههكینوىقه  .4
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به ِبك و٬حی ه١ًی ؾجقؾ که جعمل کاق وؽث و هٍکلی ؾق پیً  با جىشه به جیًکه جهكّ 
جوث که جيىاو يىبث به ٠ملی که ٤ایث هعبث ؾق آو جؼف  قوی جيىاو باٌؿ، آیا ِعیط

 هاهىق به ِبك ٌىؾ؟ ،ٌؿه

 اشکال هفتن: هخالفت با ػبادات لطؼیه 

پـه بایـؿ ؾق  Lی کكؾیکه بحىجو هّاؾی٫ هىٔىٞ قج ًٌاوا ٤كْ جل ج١كی٧ جیى جوث
 ّٞ جهـا جگـك  Lهىقؾ يٝك بٍـىؾ ج١كی٧ ٘ىقی هعؿوؾه قج بیاو کكؾ که ٌاهل هّاؾی٫ هىٔى

بایـؿ  ،ی٧ وج٬ٟ يٍىيؿؾجؼل ؾق ج١ك ؾق هىٔىٞ هىقؾ بعد وشىؾ آو  هّاؾی٭ی که ٬ٟٙ به
  .یىثج١كی٧ ِعیعی ي جیى يحیصه قج گك٨ث که جیى ج١كی٧،

همكجه ٤ایث ظب ج١كی٧   ٤ایث ؼٕىٞ به  ٠باؾت قج به جیمیه  با جىشه به جیى ه٭ؿهه، جبى
کـه ١ٙ٬ـا   ؾق ظـالی Lگًصـؿ  جها هىجقؾی وشىؾ ؾجقؾ که ؾق جیى ج١كیـ٧ يمـی Lکكؾه جوث

 ٌىيؿ.   ٠باؾت هعىىب هیجیى هىجقؾ جل هّاؾی٫  ؾجيین  هی
٨اق٢ جل جٌکاالجی کـه بیـاو ٌـؿه و   قکىٞ و وصىؾ و یا ِاله و ِیام قجهىجقؾی هايًؿ 

لیـكج جیـى ٠بـاؾجت هٍـحمل بـك  ؾجؾL يعـىی شـای  جىجو جعث جیى ج١كی٧ به  هی ،ٌىؾ  هی
جهـا  Lجىجو بكجی آيها جّـىق کـكؾ  ج هن هیباًٌؿ و ٬یؿ ؾوم ی١ًی ٤ایث هعبث ق  ؼٕىٞ هی

ظـال ٠بـاؾت   ؾق ٠ـیى ًؿL جهـاىی هىحًؿ که هٍحمل بك ؼٕىٞ يیىحيع  ٠باؾجت به یب١ٕ
 ،يعى ٤یك ٠باؾی جيصام ٌىؾ  ٌىيؿ. هرال ؤى جل شمله هىجقؾی جوث که جگك به  هعىىب هی

ظـال   جهـا ؾق ٠ـیى L1جواوا با٘ل ؼىجهؿ بىؾ و بایؿ جًها با ٬ّؿ ٬كبث و ٠باؾت آوقؾه ٌـىؾ
٠ملی ؼا١ٔايه جوث. ٠باؾججی جل جیى ٬بیل  3،و یا لکات 2ؤى و ٤ىل که کكؾجىجو جؾ٠ا   يمی

جیمیـه   ؾق ج١كیـ٧ جبـى کههٍحمل بك ؼٕى٠ی يیىحًؿ  ،که ها ٬ٟٙ به ٠باؾی بىؾو آيها ؾجقین
  ٌىؾ.  که ١ٙ٬ا ٠باؾت هىحًؿ قج ٌاهل يمی ج٠مالی ،ی١ًی جیى ج١كی٧ Lوجقؾ ٌىيؿ

                                              
1. K ىَء ٠َّباَؾِة ُٔ یَمـاّو َقَوجُه ُهٓىـّلِن جٓلُى ُك جإٓلّ ٓٙ ـ ٌَ ُهـىُق  َّٙ اَلُم جل ، 7، زالمبةذع فةي ؽةشس المقًةغجلـؿیى، هعمـؿ،   بكهـاوٕ JLّلَ٭ٓىّلّه ٠ََلٓیّه جلىَّ

َ?:.ٔ 
2. Kجل٥ىل ٠باؾة ٌك٠یة ٌك٠ها جللهJL ٕٙ8، 7َز ،ؽشس صاد المغتقًغ في اختصاس المقًغ هعمؿ، ،یًٌ٭ی<>.ٔ   
3. K لها هى جلًیة کالّالةجلمکاة ٠باؾة، ٨ال بؿJٕ Lٍ8، 8َ، زؽشس الضسکؾي، هعمؿ، یلقک:=ٔ  . 
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 ،٠باؾت ج٨كجؾ ٠اؾی که ٤ایث ؼٕىٞ يؿجقيؿ ج٩اوت جیى جٌکال با جٌکال پًصن ٕي٩ی
جِـل ؼٕـىٞ وشـىؾ  ،ؾق جیى جوث که ؾق جٌکال پًصن ،ٌاو ِعیط جوثٔ  جها ٠باؾت

جِـل ؼٕـىٞ هـن وشـىؾ  ،ؾق جیـى جٌـکال ولـی Lجها ٤ایث آو هىقؾ بعد بىؾ ،ؾجٌث
 1 ٠باؾیث جیى هىجقؾ هىصل جوث. ،ظال  ؾق ٠یى ٌحه ويؿج

هـكجؾ جل  ،جیمیـه بیـاو کـكؾ کـه  ؾ٨اٞ جل ج١كی٧ جبى همکى جوث جیى جىشیه قج بحىجو ؾق
کـه بل Lجًها ؼٕىٞ ٜاهكی يیىث که هٍحمل بك وصىؾ و قکىٞ ٌـىؾ ،ؼٕىٞ ؾق ج١كی٧

کًؿ   ی١ًی همیى که ٌؽُ جل ؾوحىق ؼؿج پیكوی هی Lؼٕىٞ ؾق ي٩ه و با٘ى ج٨كجؾ جوث
ّٞ  .ؾجقؾ ی١ًی ؼٕىٞ يىبث به ه١بىؾ ،ؾهؿ  و ؼىؾ قج جعث ولًٙث جو ٬كجق هی  جیى ؼٕـى

 جىجيؿ ؾق ٔمى جيصام ؤى و یا ٤ىل و... ظاِل باٌؿ.   ٬لبی هی
جیمیـه   جها جٌکال قج جل ج١كی٧ جبـى جوث،٨ی ي٩ىه شىجب ؼىبی  چًؿ جیى شىجب،هك

بایـؿ ٘ـىقی ج١كیـ٧  ،گیكؾ  و٬حی ٌؽّی ؾق ه٭ام ج١كی٧ ٬كجق هی L چكجکهکًؿ  ق٨ٟ يمی
يه  2،ی١ًی ٠باقت بایؿ جشلی باٌؿ Lٍىؾهؽحل٧ بكؾجٌث يکًؿ که جل ٠باقت، جظحماالت 

جیمیه جل   هؽا٘ب قج ؾچاق جبهام کًؿ. جیًکه گ٩حه ٌىؾ ٌایؿ هكجؾ جبى اٌؿ وجیًکه ـو وشىه ب
قج٨ـٟ جٌـکال ج١كیـ٧  ،ؾق ٔـمیك ٠ابـؿ جوـث ، بلکهؼٕىٞ، يه ؼٕىٞ ؾق ٜاهك ٠مل

یًـؿه جیـى ایؿ ؾق ـهـى گىین لٌـیکه ؾق ؾ٨اٞ جل ج١اقی٧ بگى جگك بًا باٌؿ چكجکه Lيیىث
چىو به هك ظال بكجی هك جٌکالی  Lهیچ ج١كی٩ی وجقؾ يیىث  ل ؾیگك هیچ جٌکالی به ،بىؾه
 جىجو ٌایؿی قج ؾق جىشیه بیاو کكؾ.  هی

 اشکال هشتن: هخالف راجخ بىدو ػمل ػبادی است   

هالکی بكجی  ؾق آو،آیؿ جیى جوث که   ـهى هی جیمیه به  جٌکال ؾیگكی که جل ج١كی٧ جبى
ظـؿ   بلکـه ؼٕـىٞ قج بـه ٍؿه جوثLجقجته ي ياِىجبؼٕىٞ  ِىجب وؼٕىٞ  وؾجيٍاو ؾ

لیـكج بـاب  Lجىجيؿ ِعیط باٌـؿ  که جیى ه١ًا ١ٙ٬ا يمی  ؾق ظالی Lيهایث ٘لب کكؾه جوث
                                              

 ٠بـاؾجت بـا جىشـه ،جها ؾق جیى جٌـکال Lبا جىشه به ١٨لیث و ٠مل بكقوی ٌؿه ،ج٩اوت ؾیگك جیًکه ؾق جٌکال پًصن ٠باؾجت .1
 بؿوو ١٨لیث و ٠مل بكقوی گكؾیؿه جوث. ،ي٩ه ظکن  به
 .  759، َالمًغق هعمؿ قٔا، ه٩ٝك، .2
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جـىجو آيهـا قج ؾق لهـكه   جهـا يمـی ،چًؿ بىیاق ؼا١ٔايه جوـثکه هك کًؿ  ج٠مالی قج بال هی
وه بك جیًکه بایؿ هٍـحمل بـك ؼٕـىٞ ؾق ه٭ابـل ٠مل ٠باؾی ٠ال چكجکه ٠Lباؾجت ٬كجق ؾجؾ

جیى هّلعث بًا بك ظکن ٌكٞ و  و بایؿ ؾجقجی قشعاو و هّلعث يیم باٌؿ ،ه١بىؾ باٌؿ
ج ؾق ج١كی٧ ٬كجق يؿهین و جًهـا جگك ٬یؿ قجشط بىؾو ٠مل ٠باؾی ق Lٌىؾ  هی٠٭ل هکٍى٦ 

جىجيین جل   وشهی يمی  هیچ  ٠مالی قج ٠باؾت بؿجيین که بهبایؿ ج ،٤ایث ؼٕىٞ بىًؿه کًین  به
   گىیؿ هـى بـكجی ؼٕـىٞ بیٍـحك يىـبث بـه٠باؾی بىؾو آيها ؾ٨اٞ کًین. هرال جگك کىی ب

ؼـىجهن جمـام هىـیك   ؼیم ٘ىج٦ جيصام ؾهن و یا هی  ِىقت ویًه  جّمین ؾجقم به ،ؼؿجويؿ
جـىجيین بـه جیـى   با جیى ج١كی٧ چه شىجبی هی ،ك کًن٩ِا و هكوه قج ل٤لثل بمين و ٘ی هىی

بلکـه  Lوىجل بؿهین؟ جگك بگىیین جیى ٠مل ؼٕىٞ يیىث که کالهی ٤یـك وج١٬ـی جوـث
  .ؼاکىاقی به جیى يعى، يهایث ؼٕىٞ جوث

پـه ؼـال٦  ،جگك بگىین جیى ٠مل ؾق ٠یى جیًکه ٤ایث ؼٕٞى جوث، ٠بـاؾت يیىـث
ها ٤یك هًٙ٭ی جوـث.   هك ؾو جیى شىجب L لفجج١كی٩ی که جل ٠باؾت جقجته کكؾین ٠مل يمىؾین

بلکه ٠باؾت ٠ملـی جوـث  Lج١كی٧ ها جل ٠باؾت ِعیط يیىث ،ینیحك جیى جوث که بگىبه
يه جیًکه جل پـیً  Lبؿجيؿ  که بایؿ قشعاو ؾجٌحه باٌؿ و ه١بىؾ، آو ٠مل قج هٙلىب و هعبىب 

ؼلی٩ـه  ؾق وج٬ٟ Lؼىؾ هك يٞى ؼٕى٠ی قج بؿوو ؾق يٝك گك٨حى قشعاو ٠مل، ٠باؾت بًاهین
 جکح٧ قج ؾق يمال وجقؾ کكؾ. ،٠باؾت و يٍاو ؾجؾو ٤ایث ؼٕٞى   هؾوم هن بًا بك همیى يگاه ب

 اشکال يهن: هخالفت با تؼزیف اهل سًت اس ػبادت 

ج١كی٩ی ياًٌاؼحه و ؾق بیى بمقگاو جهل وًث،  ،جیًکه جیمیه  به ج١كی٧ جبى ؾیگك جٌکال
عیط جىجيؿ بكجی ؼىؾ  ِاظب يٝك باٌؿ کالهـی ِـ    جلبحه جیًکه هك ٠المی هی Lٌاـ جوث

جهـا جیًکـه کىـی  Lهـای جل آو قج یا٨ـث  جـىجو يمىيـه  ق بیى جمام بمقگاو هیجوث و ج٭كیبا ؾ
 ظحـی  و قج هٙـكض يکـكؾه ییجؾ٠ا چًیى آياو 1بلکه جکرك ،ی کًؿ که کریكی جل بمقگاویجؾ٠ا

. جیـى جٌـکال ؾق ظـالی بـه ٧١ٔ جیى جؾ٠ا جوثؾلیل بك  ،ؼال٦ آو قج بیاو کكؾه باًٌؿ

                                              
 جيؿ.  جیى ج١كی٧ جل ٠باؾت قج جقجته يکكؾه ،جیمیه  جظؿی جل بمقگاو جهل وًث جا ٬بل جل جبى ،٘ب٫ شىحصىی يىیىًؿه .1
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همگـی هحاب١ـث جل وـل٧  ،جمام آيچه بیاو کكؾه ،جوث که جو هؿ٠ی جوثجیمیه وجقؾ   جبى
جك جل ول٧ يیىحًؿ. ظال ٠صیـب جیـى   وشه ٠الن  هیچ  الط جوث و ؼل٧ ؾق ٨هن ؾیى بهِ

ج١كی٩ی جقجته ؾجؾه که  ،ٌىؾ  جیمیه که ؼىؾ ؾق لهكه ؼل٧ هعىىب هی  جوث که چگىيه جبى
 همه آذاق بك آو باق کكؾه جوث.  ظال جیى  ؾق ٠یى و جذكی جل آو ؾق ول٧ يیىث

جهـا  Lجًهـا هٍـحمل بـك ؼٕـىٞ جوـث ،بـىؾه هحـؿجول جیمیه  ج١اقی٩ی که جا ٬بل جل جبى
 جيؿ.   جی يکكؾه  ٬یؿ ؾوم ی١ًی ٤ٕایث ظبٔ جٌاقه  یک جل ج١اقی٧ به  هیچ

٠باؾت قج يى٠ی جل ؼٕـىٞ و جـفلل ؾق ه٭ابـل  ق،هرال ٬أی ٠بؿجلصبا ،جل باب يمىيه
٬یؿ ؾوهی با ٠ًىجو ل٤ایـث  ،ؾق شای ؾیگك جوث.   ه١ك٨ی کكؾهAال هؽّىَه١بىؾ با ج١٨

جها جذـكی  ٠LBباؾت ی١ًی ل يهایث ؼٍىٞ و ٤ایث ٌکك :ٌکكل به آو ج٨موؾه جوث و آوقؾه
هًّـىق   ٘ـىق جبى  يیىـث. همیى ٔجل ه١حملـهٕجل ٬یؿ ٤ایث ظب ؾق کلمـات جو و ؾیگـكجو 

 ٠Cباؾت قج جىلین و ؼٕىٞ و ٌکك ؾق ه٭ابل ه١بىؾ ،هاجكیؿی جل بمقگاو هفهب هاجكیؿی
 ج١كی٧ کكؾه جوث. 

وه ه١ًا  ،ؾق ه٭ام ي٭ل ج٬ىجلی که ؾق ه١ًای ٠باؾت بیاو ٌؿه هاوقؾی جل بكلگاو ٌا١٨ی
جها جذكی جل ج١كی٧  ٠Lًىجو ه١ًای ٠باؾت بكگمیؿه جوث  به و يهایث ؼٕىٞ قج قج ـکك کكؾه

 ی ٠باؾت وشىؾ يؿجقؾ.٠ًىجو یک ٬ىل ؾق ه١ًا  جیمیه به  جبى
   .ؾق ٠باؾت وه ه١ًا ـکك ٌؿه جوثل

لیـكج ٠بـاؾت  ٠Lباؾت ی١ًی ؼٕىٞ، و کىی شم ؼؿجويؿ هىـحع٫ آو يیىـث اول:
هگـك ه١ًمـی کـه  Lکىـی هىـحع٫ آو يیىـث لـفج Lه١ًای ج٠لی هكججب ؼٕىٞ جوث  به

 بمقگحكیى ي١محها قج هايًؿ ظیات و ٠٭ل و گىي و چٍن ؾجؾه جوث. 
 ه١ًای ٘ا٠ث جوث.   ٠باؾت به دوم:

 ٘ا٠ث جوث.   ه١ًای ج٭كب به  ٠باؾت به عىم:
 Dجك و بهحك جوث.ل  ؾق بیى جیى وه ه١ًی، ه١ًای جول قوٌى

                                              
1. Kجل١باؾة هی ٔكب هى جلؽٕىٞ و جلحفلل للم١بىؾ بأ١٨ال هؽّىِةJL ٕالمغًي في أبةىاب  ،٬ىجم جلؿیى جلصباق،  ٬أی ٠بؿ

 ٔ.:<، 7َز، التىصیذ و الؼذل
2K .و جل٥ایة ٨ي جلٍکك ألو جل١باؾة ،  .ٔ<8، 7َز ،ؽشس األصىل الخمغ جلصباق، ٬ىجم جلؿیى،   ٬أی ٠بؿٕ JLهي جلًهایة ٨ي جلؽٍٞى
3. Kوأها جل١باؾة هي جالوحىالم وجلؽٕىٞ لهJL ٕ8، َ=، زتفغیش الماتشیذي، هعمؿ، یأبىهًّىق هاجكیؿ=.ٔ 
4. َK٨یه ذالذة جأویالت: أظؿها: أو جل١باؾة جلؽٕىٞ ١ُٓبُؿ يJL ٕ ،7َ، زالًکت و الؼیىوهاقوؾی، ٠لی ،<ٔ  . 
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ین جمـام آيهـأ یبا جکرك ٠لمـا ٕجگـك يگـى ،جیمیه ؾق جیى ج١كی٧  بًابكجیى بایؿ گ٩ث جبى
 ظحی جل بیى ظًبلیاو هن کىی ٬اتل به جیى ٬ىل يیىث.  جوثL ؾق وج٬ٟ هؽال٩ث کكؾه

وـل٧ جیـى  ،ج٩اوت جیى جٌکال با جٌکال جول جیى جوث که ؾق جٌکال جول بیـاو ٌـؿ
٠الوه بك جیًکه جیـى ج١كیـ٧ جل  ،جها ؾق جیى جٌکال بیاو ٌؿه Lج١كی٧ جل ٠باؾت قج يؿجقيؿ

 یه يیم هىث.جیم  ؼال٦ ج١كی٧ جبى بلکه ج١اقی٧ ٠لما ٠Lباؾت ؾق ول٧ يیىث

 اشکال دهن: ػذم اثبات شزک با تؼزیف هذکىر

آيچـه شـای  ،ها و بك ٨كْ ِعیط بىؾو ج١كیـ٧  جٌکال ب١ؿ جل چٍن پىٌی جل جمام
ؼـؿج  یبك ج٠مالی که ؾق قجبٙـه بـا جولیـا جىجو جیى ج١كی٧ قج  يمی ،جیى جوث که جاهل ؾجقؾ
وقؾ. بـك ٨ـكْ جل ٜـاهك ٠مـل ٌماق آ  ج ٠باؾت بهٌىؾ جٙبی٫ کكؾ و ٠مل آياو ق  جيصام هی

و بك ٨ـكْ هـن بپـفیكین کـه جل  گىيه ج٠مال هٍحمل بك ؼٕىٞ هىحًؿ  ظکن کًین که جیى
جلبحه  ٤Lایث هن قویؿه جوث  ه بكؾجٌث ٌىؾ که ؼٕىٞ ؾق آيها بهگىي  ٜاهك جیى ج٠مال جیى

 ؾق ٬لب جوث جها يمىؾ وج١٬ی آو Lجىجيؿ يمىؾ ؾجٌحه باٌؿ  چًؿ ؾق ٜاهك هن هیؼٕىٞ هك
جهـا ٬یـؿ ؾوم ج١كیـ٧  ٤Lایث ؼٕىٞ کـكؾ  جىجو ظکن به  يمی گاهی جل ؾقوو ج٨كجؾآو بؿوو 
جىجو جل ٜاهك ؼٕىٞ ؾق ٠مـل   ی١ًی يمی Lیگك جل ٜاهك ٠مل ٬ابل جظكجل يیىثؾ ،٠باؾت

ؾق کًاق جیـى ؼٕـىٞ  ،ٌؽّی، ظکن کكؾ که جیى ٌؽُ ٤ایث هعبث قج ؾق ٬لب ؼىؾ
کـه شایگـاه آو جًهـا ؾق ٬لـب جوـث و  جوـث هعبـث جل جهـىقی L چكجکه٬كجق ؾجؾه جوث

 ظکن به ظالث ٬لب کكؾ.  ،جىجو جل ٜاهك ٠مل  يمی
ؼا٘ك ق٠ایث جؾب و جظحـكجم   ؼا٘ك ؾقیا٨ث ه١٩ًث و یا به  ا ؼٕىٞ يمؾ کىی بهىب  چه

جهـل  كجکـهچ Lبكجی به جٌحباه جيؿجؼحى ٘ك٦ ه٭ابل باٌؿ كجی جكن جل ٠فجب جو و یایا ب ،جو
هـىجقؾ  ج٬ـٟو L ؾقجها جیى ؼٕىٞ همكجه با هعبث ٬لبی يیىث Lي٩ا٪ ؼٕىٞ ٜاهكی ؾجقيؿ

جها هعبث و یا ٤ایـث ظـب هىشـىؾ  ،جىجو بیاو کكؾ که ؼٕىٞ وشىؾ ؾجقؾ  هح١ؿؾی قج هی
 .ٌـىيؿ  يیىث. جیى هىجقؾ ٕؼٕىٞ بؿوو ٬یـؿ هعبـثٔ ؾجؼـل ؾق ج١كیـ٧ ٠بـاؾت يمـی

جوث که جگك ه١بىؾی به ٤یك ظالث ظب هىقؾ ؼٕـىٞ  جیمیه يیم ه١حك٦  که ؼىؾ جبى  چًاو
 ٌىؾ.  و جىجٟٔ ٬كجق گیكؾ، جیى ؼٕىٞ ٠باؾت جو هعىىب يمی
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ؼا٘ك   که به چیمی که هعبىب يباٌؿ هعال جوث که ه١بىؾ باٌؿ و کىیگىیؿ:   جو هی
جىجيـؿ ه١بـىؾ و جلـه   آو که يمی ،ؼا٘ك ؾ٨ٟ ٔكقي ج٘ا٠ث ٌىؾ  پاؾجي و ٠ىٔی و یا به

جها با جیى ظـال  Lل١ى جوث وه گاهی ٌؽُ کا٨ك و ٜالن جوث و هىقؾ ب٥ٓ بلک Lباٌؿ
گـك٨حى پـاؾجي  بـكجیجًهـا  ،جگك کىی ٠ملً قج بكجی ؼؿجويؿ Lٌىؾ  بكجی جو کاق جيصام هی

  A.هعمىؾ بكيگمیؿه جوث ه١بىؾ و قّب  ٠ًىجو جلهّ   په جو قج به ،جيصام ؾهؿ
 ،همكجه ٤ایث ظب باٌـؿ  ظحما بایؿ به ٩هىم ٠باؾت ؾجقؾ کهجیمیه به ه  با يگاهی که جبى

ها شای ؾجقؾ قج ک٧ٍ کكؾ و آيهـا قج هـحهن بـه   جىجو جیى هىٔى٠ی که ؾق ٬لب جيىاو  هیآیا 
 ٠باؾت ٤یك ؼؿج کكؾ؟ 

 گیزی  يتیجه
هـای ٌـك٠ی و   يگاهی ؼال٦ وج١٬یـث ،جیمیه و هصمى٠ه وهابیث به ٠باؾت  يگاه جبى

هح١ؿؾی جوث که ؾه هىقؾ جل آيها قج به جیى ج١كی٧ ٠٭لی و ٠ك٨ی جوث و ؾجقجی هٍکالت 
هىشـب قیؽحـه ٌـؿو  ،ؼـام بـه ٠بـاؾت بیاو کكؾین. هحاو٩ايه جیـى يگـاهّ  2جی  پًچ کلمه

يیىث که بـه  هایی  ، جٌکالها  که جیى جٌکال  ؾق ظالی Lهای پا  بىیاق گكؾیؿه جوث  ؼىو
ٌـبهات و  ی  همه جها با وشىؾ Lبالؾ هؽحل٧ بیاو يکكؾه باًٌؿ یـهى کىی يكوؿ و ٠لما

٠ًىجو هال  بكجی ک٩ك و جوالم ٬كجق گك٨حه جوث. جیـى ؾق ظـالی   جٌکاالت، جیى ج١كی٧ به
 کـه بـك جیـى جوـث ،ك هـفجهبیو وا جیمیه  هن هفهب جبى جوث که ٨حىجی ٠لمای ظًبلّی 

جها يىبث به  ،ی١ًی جگك ظؿی بك کىی جوحىجق ٌؿ L3ٌىؾ  ٌبهات هىشب و٭ىٖ ظؿوؾ هی
اهه ظؿ ٌبهه ظاِل ٌؿ، وشىؾ همیى ٌبهه هىشـب جوـ٭اٖ ظـؿ ؼىجهـؿ بـىؾ. جیـى ج٬

 هىٔىٞ با ٠باقجت هؽحل٧ ؾق هباظد ٨٭هی جهل وًث آهؿه جوث. 

                                              
1. K ُیإؼف هًه، أو لؿ٨ٟ ٔكقه، ٨هفج لیه بم١بـىؾ  ْ َمَأَياپ بفکكه. وهى ُأ٘یٟ ل١ى ٓٙ ، ه ، وهألىهاپ وها ال ُیَعْب یمحًٟ کىيه ه١بىؾجپ

، وٜالماپ ُیب٥َٓ، وُیل١َى، وهٟ هفج ُی١مل ه١ه ٠مل ب١ىْ. ٨مى  ش١ل جل١مل لله ال یکىو وال ئله، بل ٬ؿ یکىو جلٍؽُ کا٨كجپ
، وال قْباپ هعمىؾجپ   ٔ.?99، 7َ، ز٠بؿجلعلین جیمیه، جظمؿ  جبىٕ JLئال لفلٯ، ٨لن ُیربث جلكْب ئلهاپ ه١بىؾجپ

 .٤ایة جلؽٕىٞ هٟ ٤ایة جلعب .2
3. Kألو جلعؿوؾ جؿقأ بالٍبهاتJL ٕ8، 75َز، الؾشس الکبیش ػلى هتى المقًغظًبلی ، ٠بؿجلكظمى بى هعْمؿ،  یه٭ؿو=<.ٔ   
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جوال به ؾلیـل  .هىٔى٠ی جوث که ٌکی ؾق آو يیىث ،لجل هیاو ق٨حى ظؿوؾ با ٌبهات
بـىؾ  ی کـه همکـىیؾووث ؾجٌحًؿ جا شـا آيهاکه قوجیات هح١ؿؾ جل جِعاب پیاهبك

 A.وجوٙه ٌبهات وا٬ٗ کًًؿ  ظؿوؾ قج به
کـه ؼـىؾ يیـم وـل٩ی ٕجها جیًکه هكجؾ جل ٌبهات چیىث، ًٌ٭یٙی جل بمقگاو ظًبلـی 

 2جیى قوجیث .ٌىؾ  بیاو هعؿوؾه ٌبهات جمام يمی ،جگك جا ٘لىٞ ٨صك بًٍیًین :آوقؾه ٔجوث
چه بىـیاق  .باٌؿ که هىشب ظیكت ٠لما ٌؿه جوث  هی جل شىجهٟ کالم قوىل جلله

 3ؾ ؾجقؾ.ٌبهه وشى ،ٌىؾ  هىاتل ؾق هىٔىٞ ٬حل که ؾق آو گ٩حه هی
 گىیؿ:  جو هی جیًکه هكجؾ جل ظؿوؾ چیىث يیم ؾق کالم ًٌ٭یٙی بیاو ٌؿه جوث. 

ٌىؾ. ٬حل جل ظؿوؾ ؼؿجويـؿ جوـث کـه   شمٟ ظؿ جوث و ٌاهل جیى ٬حل هی ،ظؿوؾ
يه و وًگىاق ؾق ليا و همچًـیى بكجی بًؿگايً جٍكیٟ ٨كهىؾه جوث. جل شمله ظؿوؾ جالیا

وجوٙه آو ٬ّؿ   جی وشىؾ ؾجٌحه باٌؿ که به  جالیايه ؾق ٌكب ؼمك جوث. جا لهايی که ٌبهه
کًین. لهـايی کـه  هحک ظكهث ظؿوؾ ؼؿجويؿ هًح٩ـی ٌـىؾ، جیـى ظـؿوؾ قج ج٬اهـه يمـی

  Dجذك ؼىؾ قج ؼىجهؿ گفجٌث و ظکن به و٭ىٖ ظؿ ؼىجهؿ ٌؿ. ،جی ظاِل ٌىؾ  ٌبهه
جی کـا٨ی   به جٌکاالت هح١ؿؾ بیاو ٌؿه به ج١كی٧ ٠باؾت و جیًکه وشـىؾ ٌـبهه با جىشه

شای جیى وىجل جوث که چگىيه جیى يگاه به ٠باؾت که  ،ٌىؾ  جوث که ظؿوؾ ؼؿجويؿ وا٬ٗ 
جمام جیى هىجيـٟ قج پٍـث  ،باٌؿ  کكین و وًث هی  ؼىجوحه جل ج٩اویك جٌحباه جل ٬كآو  ؾق وج٬ٟ بك

 وك گفجٌحه و بؿوو هیچ ؾج١٨ی، جىجيىحه هال  جباظه شاو و هال و ياهىن ٬كجق بگیكؾ؟
  

                                              
 وایث هکحبة جلٍاهله،. ؽشس صاد المغتقًغ ؿ،أظمؿ بى هعمظًبلی،  .1

http://shamela.ws/browse.php/book-96613/page-2676 
 لجؾقءوج جلعؿوؾ بالٍبهاتل .2
 .98;8َ، ؽشس صاد المغتقًغهعمؿ،  ی،ًٌ٭یٙ .3
4. K ـج وشؿت هفه جلٍبهة وأذكت  .هماو ٨JLايه یعکن بى٭ىٖ جلعؿجلعؿوؾ: شمٟ ظؿ، وهى یٍمل هفج جل٭حل...، ٨ا
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  هًابغ
ین  لشآو .1  .کش
سوضة الًاظش وجًة المًاظش في أصىل الفمة علی هتزهب اإلهتام ٬ؿجهه ه٭ؿوی، ٠بؿجلله،   جبى .2

 ٪.7:89، بیكوت: هإوىة جلكْیاو، چاپ ؾوم، أدمذ بى دًبل
 ٪.<7:7، بیكوت: ؾجقجلکحب جل١لمیة، چاپ جول، المبذا في ؽشح الممًعه٩لط، ئبكجهین بى هعمؿ،   جبى .3
 ٪.:7:7، بیكوت: ؾجق ِاؾق، چاپ وىم، لغاو العشبهًٝىق، هعمؿ بى هکكم،   جبى .4
 ٪.7:88، قیاْ: ؾجق ٘یبة للًٍك، چاپ جْول، اإلیماو األوعظجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،   جبى .5
 ٪.>7:7، بیكوت، جلمکحب جالوالهی، چاپ پًصن، االیماوجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،   جبى .6
، جع٭ی٫: هعمؿ لهیك جلٍاویً، بیكوت: جلمکحب جإلوالهي، العبىدیةجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،   جبى .7

 ٪. >7:8چاپ ه٩حن، 
٠بؿجلمعىـى جلحـىیصكي، ، جع٭ی٫: ؾ.ظمؿ بى الفحىي الذمىیة الکبشيجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،   جبى .8

 ٪.;7:8قیاْ: ؾجقجلّمی١ي، چاپ ؾوم 
، جع٭یــ٫: ٠بــؿجل١میم بــى ِــالط جلٙىیــاو، قیــاْ: الًبتتىاتجیمیــه، جظمــؿ بــى ٠بــؿجلعلین،   جبــى .9

 ٪.7:85أٔىجءجلىل٧، چاپ جْول،
 ٪. 7:88، هکه: ؾجق ٠الن جل٩ىجتؿ، چاپ جْول، جاهع المغائلجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،   جبى .15
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