دسسٌبهِ خبسج اطَل استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

وقوع اقسام اربعة
پس اش پبٗبى ثحث اش اهىبى السبم ازثًِ ٍ پ٘ص اش ثحث اش ٍلَو السبم ازثًِ ،الشم است ثِ ًىتِ إ وِ هسحَم اهبم دز
حبضِ٘ هٌبّح االغَل ،هكسح وسدُ اًد ،اضبزُ وٌ٘ن:1
«ٍ ثؿذ تظٍَس هب روش ٍ ،إهىبى الَػؽ الخبصٍ ٍ ؾوَم الوَػَؼ لِ ،ال طشٗك لٌب فٖ هَسد ؾوَم الوَػَؼ
لِ  -الثبثت ثبلتجبدس ٍ غ٘شُ  -إلثجبت ؾوَم الَػؽ ،ووب ال طشٗك إلثجبت ؾوَهِ فٖ هثل هؿلبًٖ الحلشٍ
ؾلى فشع ثجَت خظَص الوَػَؼ لِ فْ٘ب إلهىبى أى ٗىَى هي لج٘ الظَسٓ الثبً٘ٔ أٍ الظَسٓ الثبلثٔ هي
طَس خظَص الوَػَؼ لًِ .ؿن ثٌبء ؾلى اهتٌبؼ ؾوَم الوَػلَؼ للِ ٍ خظلَص الَػلؽ ٗستىشل هلي
ؾوَم األٍٍل ؾوَم الَػؽ».
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 )1تجبدز ٍ  ..يالئن ضٌبخت حم٘مت ّستٌد.
 )2هًٌبٕ حم٘مٖ لفم ،يجبزت است اش «هًٌبٕ هَؾَو لِ»
 )3يالئن هروَز ثسإ ضٌبخت هَؾَو لِ ـ ٍ اٌٗىِ يبم است ٗب خبظ ـ وبزاٖٗ دازد.
 )4اهب اگس ثِ ٍس٘لِ تجبدز فْو٘دٗن هَؾَو لِ يبم است ،زاّٖ ًدازٗن وِ ثگَٗ٘ن :پس ٍؾى ّن يبم است .چساوِ هوىـي
است «ٍؾى يبم ؛ هَؾَو لِ يبم» ثبضد ٍ هوىي است «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ يبم» ثبضد( .تَخِ ضَد وـِ اهـبم
لسن چْبزم زا ً٘ص هوىي هٖ داًستٌد)
 )5ثِ ّو٘ي خْت اگس گفت٘ن هَؾَو لِ دز حسٍف خبص استً ،وٖ تَاً٘ن ثگَٗ٘ن ٍؾى دز حسٍف ؾلبم اسـت چساوـِ
هوىي است «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» ثبضد.
 )6الجتِ اگس گفت٘ن «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ يبم» هوىي ً٘ستّ ،س خب هَؾَو لِ يبم ثَدٍ ،ؾى ّن يبم است.
هسحَم لٌگسٍدٕ دز خَاّس االغَل دز تمسٗس يجبزت اهبم ،اؾبفِ هٖ وٌد:
«فمَل ش٘خٌب الؿلّبهٔ لذس سشُ :إًِّ ال سٗت فٖ ثجَت وَى الَػؽ ٍ الوَػَؼ للِ ؾلبهٍ٘ي ،وَػلؽ أؾلمم
األخٌبس  ،ل٘س فٖ هحلِّ إلهىبى أى ٗىَى الَػؽ فْ٘ب خبطٍبًً ،ؿن للوحمّك الخشاسبًٖ لذس سشُ استىشلب
رله ثوؿًَٔ رله األهش الؿملٖ.
ٍ لىي ٗتَخٍِ ؾلِ٘ :أًِّ ال طشٗك لِ إلى إثجبت وَى الَػؽ ؾبهٍبً ف٘وب إرا لبهت األهبسٓ ؾلى وَى الوَػلَؼ

 .1اٗي ثحث زا نبّساً اٍل٘ي ثبز ،حؿست اهبم دز يلن اغَل هكسح وسدُ اًد ٍ تب آًدب وِ هالحهِ ضد ،وسٖ لجل اش اٗطبى ثِ اٗـي ًىتـِ اضـبزُ
ًىسدُ است.
 .2هٌبّح االطَل ؛ حؿست اهبم خوٌٖ٘ ؛ ج  1ظ = 66حبضِ٘<
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لِ خبطٍبً؛ إلهىبى أى ٗىَى الَػؽ أٗؼبً خبطٍبً ،فئرا أهىي تظَٗش لسلن آخلش فلٖ الَػلؽ ٍ الوَػلَؼ للِ
الخبطٍ٘ي -ووب تظٍَسًبُ -فبألهش أشى ؛ الحتوبل أى ٗىَى الَػؽ خبطٍبً ثزله الوؿٌى».
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 )1پس اٌٗىِ هسحَم حبئسٕ هٖ فسهبٗد ٍؾى دز يلن خٌس ـ وِ نبّساً هساد اسن خٌس است ـ «ٍؾى يبم ؛ هَؾـَو
لِ يبم» است ،وبهل ً٘ست چساوِ اٗطبى لسن چْبزم زا هوىي هٖ داًٌد ٍ لرا هوىي استٍ« ،ؾى خـبظ ؛ هَؾـَو
لِ يبم» ثبضد.
 )2الجتِ هسحَم آخًَد چَى لسن چْبزم زا هوىي ًوٖ داًد ،الخسم دز خبٖٗ وِ هَؾَو لِ يبم استٍ ،ؾى زا يبم هـٖ
داًد.
 )3اهب اضىبل ثِ هسحَم آخًَد ٍازد است وِ  :خبٖٗ وِ هَؾَو لِ خبظ استً ،وٖ تَاًد ثفسهبٗد وِ ٍؾى ،يبم اسـت؛
چساوِ ضبٗد ٍؾى ،خبظ ثبضد.
 )4اگس لسن دٗگسٕ دز «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» تػَز ضد (هثل فسؼ اٌٗىِ هفَْم «وـل اًسـبى» زا تػـَز
وسدٗن) اهس هطىل تس هٖ ضَد چساوِ ضبٗد ٍؾى« ،خبظ» ـ ثِ هًٌبٕ خدٗد ـ ثبضد ٍ هَؾَو لِ «يبم».
هسحَم لٌگسٍدٕ دز اداهِ ثِ والم دٗگسٕ اش اهبم اضبزُ هٖ وٌد:
«ٍ لىي الوتشائى فٖ هث الوختشؾبت ٍ الوظٌَؾبت ٍ أسوبء األخٌبس َّ ،وَى الَػؽ خبطٍلبً ٍ الوَػلَؼ
لِ ؾبهٍبً؛ ٍ رله ألىّ هي ٗختشؼ ش٘ئبً ٗمحػِ ،ف٘ؼؽ اللّفع لطج٘ؿٔ هب اختشؾلِ ٍ ،ولزا هلي ٗػفلش ثبلحٌطلٔ-
هثلًبٗ -محػْب ٍ ٗؼؽٍ اللّفع لطج٘ؿٔ الحٌطٔ.
ٍ أهٍب هي تىَى ٍغ٘فتِ تؿ٘٘ي األلفبظ ٍ هذال٘لْب -وأسثبة اللّغٔ ٍ األدة -فم ٗجؿذ أى ٗىَى ؾٌذّن الَػؽ
ٍ الوَػَؼ لِ ؾبهٍ٘ي ،فئًِّ ٗمحع فلٖ الؼلبسة -هثلًلب -هؿٌلى ل٘لبم الؼلشة ثفبؾل ٍ هلبٗ ٍ ،ؼلؽ لفلع
«الؼبسة» لزله الوؿٌى الىلٖ ٍ ،اللَِّ الؿبلن».
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تَػ٘ح :
 )1هوىي است ثگَٗ٘ن چٌ٘ي ثِ ذّي هٖ زسد وِ غ٘س اّل لغت اگس چ٘صٕ زا اختساو وسدُ ٍ ثـسإ آى ًبهگـرازٕ هـٖ
وٌٌدٍ« ،ؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ يبم» زا هستىت ضدًد.
ٍ )2لٖ اّل لغت اش «ٍؾى يبم ؛ هَؾَو لِ يبم» ثْسُ هٖ گ٘سًد( .ضبٗد ثِ اٗي خْت وِ اّل لغت ،اش يلوـب ّسـتٌد ٍ
هفبّ٘ن ولٖ زا هٖ ضٌبسٌد)
هسحَم لٌگسٍدٕ ،ثس آخسٗي فسهبٗص اهبم اضىبل وسدُ ٍ هٖ ًَٗسد:
 .1خَاّش االطَل ؛ ج  1ظ 111
 .2خَاّش االطَل ؛ ج  1ظ 111
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« للت ٗ :وىي أى ٗمبل إى هب روشُ هي ثبة الَػؽ ٍ الوَػَؼ لِ الخبطٍ٘ي  :ثبالططمح الزٕ روشُ سوبحٔ
االستبر ل دام غلِّ ل ووب تمذم آًفبً ٍ َّ اًِ ثؿذ همحػٔ هب اختشؾِ ٍ طٌؿِ ٍػؽ اللفع لى ّ هب ٗىَى هلثمً
لِ فتذثٍش ؛ الومشس»
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تَػ٘ح :
هوىي است دز هَزد هثل گٌدم چٌ٘ي ثبضد وِ ٍاؾى خصئٖ زا تػَز وٌد ٍ ثًد لفم زا ثـس «وـل حٌكـٔ» ٍ ًـِ «ولـٖ
حٌكٔ» لساز دادُ ثبضد ٍ .لرا «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» ثبضد.
 )1والم هسحَم لٌگسٍدٕ وبهل است.
 )2فسهبٗص اهبم دزثبزُ اغل ثحث قجك هجٌبٕ خَدضبى وبهل است.
 )3اهب قجك هجٌبٕ هب وِ تٌْب ثِ «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» ٍ «ٍؾى يـبم ؛ هَؾـَو لـِ يـبم» زا هوىـي هـٖ
داًست٘ن ،اٗي ثحث هكسح ًوٖ ضَد.
ً )4ىتِ إ دزثبزُ آخسٗي لسوت اش والم تمسٗسات ثِ ذّي هٖ زسد :نبّس يجبزت آى است وـِ اٗطـبى هـٖ فسهبٌٗـد :
«ٍؾى حٌكِ دز هًٌبٕ گٌدم ،دز ًصد يسف «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ يبم» است دز حبلٖ وـِ دز ًـصد هتصػػـ٘ي
«ٍؾى يبم ؛ هَؾَو لِ يبم» است» دز حبلٖ وِ حٌكٔ ٗه ٍؾى ث٘طتس ًدازدٗ ،ب اٌٗگًَِ است ٗب آى گًَِ.
ٍ اگس هساد اٗطبى آى است وِ اگس اّل يسف ثصَاٌّد ٍؾى وٌد ،اش «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ يبم» ثْسُ هٖ گ٘سًد ٍ
اگس اّل لغت ثصَاٌّد ٍؾى وٌٌد ،اش «ٍؾى يبم ؛ هَؾَو لِ يبم» استفبدُ هٖ وٌٌد( .ثِ اٗي هًٌٖ وِ ٍؾى ولوِ الـ
ثسإ هًٌبٕ ال دز ًصد اّل يسف ٍ ٍؾى ولوِ ة ثسإ هًٌبٕ ة دز ًصد اّل لغت)
يسؼ هٖ وٌ٘ن  :اّل لغت ٍاؾى ً٘ستٌد ثلىِ خجس اش ٍؾى هٖ دٌّد.
*

 .1خَاّش االطَل ؛ ج  1ظ = 112حبضِ٘<
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ٍلَؼ «ٍػؽ خبص ؛ هَػَؼ لِ خبص» :
دزثبزُ اٌٗىِ آٗب «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» ٍالى گسدٗدُ است ٗب ًِ؟ حؿست اهبم ًىتِ إ زا هكسح وسدُ اًد.
ٍػؽ اؾمم شخظِ٘  :حؿست اهبم ـ ؾوي اٌٗىِ نبّساً دز اهىبىِ «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» اضىبلٖ ًدازًد
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ٍ ثِ ّو٘ي سجت نبّساً هٖ تَاى گفت وِ اش ًگبُ اٗطبى هوىي است وسٖ ثِ اٗي ًَو ٍؾى هجبدزت ٍزشد ـ ٍؾى ايالم
ضصػِ٘ زا اش لج٘ل اٗي ًَو ٍؾى ًوٖ داًٌد .اٗي دز حبلٖ است وِ ٍؾى ايالم ضصػِ٘ ،دز ًگبُ هطَْز ،زٍضي تسٗي هثبل
ثسإ اٗي ًَو ٍؾى است .اٗطبى هٖ ًَٗسٌد :
«ال إشىبل فٖ ثجَت ؾوَم الَػؽ ٍ الوَػَؼ لِ .لبلَا ٍ :وزا فٖ ثجَت خظَطْوب ٍ ،هثّلَا لِ ثبألؾمم
الشخظٍ٘ٔ ٍ ،فٖ وًَْب هٌِ إشىبل؛ للضٍم وَى ًحَ« :صٗذ هَخَد» لؼٍ٘ٔ ػشٍسٍٗٔ ،ومَلٌب« :صٗذ صٗذ»ٍ ،
وَى حولِ ؾلِ٘ وحو الشٖء ؾلى ًفسِ ٍ ،2هدبصٍٗٔ هث لَلٌب« :صٗذ هؿذٍم» ٍ ،3لَلٌب« :صٗذ إهٍب هَخَد،
ٍ إهٍب هؿذٍم» ،هؽ ؾذم الفشق ٍخذاًبً ثٌِ٘ ٍ ث٘ي لَلٌب« :صٗذ إهٍب لبئن ،أٍ لبؾذ» فٖ ؾذم الؿٌبٗٔ فِ٘ ،فم
ٗجؿذ أى ٗلتضم ثأًّْب ٍػؿت للوبٍّ٘ٔ الىلٍ٘ٔ التٖ ال تٌطجك إلّب ؾلى الفشد الَاحذ».
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تَػ٘ح :
ٍ )1ؾى ايالم ضصػِ٘ اش لج٘ل «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» ً٘ست!
 )2چساوِ  :اگس لفم شٗد ثسإ شٗد خبزخٖ (هَخَد دز خبزج) ٍؾى ضدُ ثَد ،اٍال هًٌبٕ اٗي لفم يجبزت ثَد اش «شٗد
الوَخَد» ـ ٍ لرا «شٗدٌ هَخَدٌ» دز حم٘مت يجبزت ثَد اش «شٗدٌ الوَخَد هَخَدٌ» ٍ اٗي لؿِ٘ إ ؾسٍزِٗ است.
(هثل «شٗدٌ شٗدٌ» وِ ؾسٍزٕ است) ـ دز حبلٖ وِ ثبلَخداى چٌ٘ي ً٘ست.
 )3ثبً٘ب  :لفم شٗد دز لؿِ٘ «شٗدٌ هًدٍمٌ» ٍ «شٗدٌ اهب هَخَدٌ ٍ اهب هًدٍمٌ» هًٌبٕ هدبشٕ (غ٘س هَؾَوٌ لْٖ) استًوبل
ضدُ ثَد (چساوِ شٗدٌ ًٌٖٗ شٗدٌ الوَخَد ٍ ،لؿِ٘ «شٗدٌ الوَخَد هًدٍم» ،ثبلؿسٍزٓ ثبقل است .پس شٗد اش هًٌبٕ
هَؾَو لْٖ (شٗدٌ الوَخَد) خبزج ضدُ ٍ دز هًٌبٕ «شٗد» ـ ثِ قَز هكلك ـ استًوبل ضدُ است) دز حبلٖ وِ لكًب
ًحَُ استًوبل اٗي لؿِ٘ ثب لؿِ٘ «شٗدٌ اهب لبئن أٍ لبئدٌ» ٗىسبى است ٍ دز ّ٘چىدام يٌبٗتٖ وِ هدبش زا پدٗد هٖ
 .1هٌبّح الَطَل ؛ ج  1ظ 58
 .2لؿِ٘ «شٗدٌ الوَخَد هَخَدٌ» حول ضئ يلٖ ًفسِ ً٘ست ثلىِ «هثل حول الطئ يلٖ ًفسِ» است .چساوِ «شٗد الوَخَد» ّوبى «هَخـَد»
ً٘ستٍ .لٖ دز «ؾسٍزٕ ثَدى» هثل حول الطئ يلٖ ًفسِ است.
 .3هسحَم لٌگسٍدٕ دز خَاّس االغَل (ج  1ظ  )113يالٍُ ثس اضىبلٖ وِ دز هٌبّح آهدُ ،هٖ ًَٗسد« :دز اٗي غَزت «شٗد هًدٍم» سـس اش
تٌبلؽ دز هٖ آٍزد» .اٗي حسف ثِ اٗي هًٌٖ است وِ  :اگس شٗد (وِ ثِ هًٌبٕ شٗدٌ الوَخَد فسؼ ضد) دز هًٌبٕ حم٘مٖ اسـتًوبل ضـدُ ثبضـد،
تٌبلؽ است ٍ اگس ثصَاّ٘ن تٌبلؽ زا زفى وٌ٘ن ،الخسم ثبٗد ثِ «هدبش ثَدى» آى لبئل ضَٗن.
 .4هٌبّح الَطَل ؛ ج  1ظ 67
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آٍزدٍ ،خَد ًدازد.
( )4هسحَم فبؾل دز تتو٘ن اضىبل هٖ گٌَٗد ٍ ):اگس لفم شٗد ثسإ «شٗد هَخَد ثِ ٍخَد ذٌّٖ» ٍؾى ضدُ ثبضد،
اقالق آى ثس شٗد خبزخٖ هدبش است 1.دز حبل٘ىِ اقالق لفم شٗد ثس شٗدٕ وِ دز خبزج هَخَد است ،ثبلؿسٍزٓ
هدبش ً٘ست.
 )5پس شٗد ثسإ هفَْم شٗد وِ دز ذّي است ٍ چٌبًىِ گفتِ ضد ،ولٖ است ٍ الجتِ ٗه فسد دز يبلن ث٘طتس ًدازدٍ ،ؾى
ضدُ است.
ّ( )6سچٌد تػسٗح ًدازًد ٍلٖ ):الخسم هَؾَو لِ دز ايالم ضصػِ٘ ،هَؾَو لِ يبم است.
حؿست اهبم سپس ثس هكلت خَٗص اضىبل وسدُ ٍ هٖ ًَٗسٌد:
«ٍ تٍَّن :أىّ الوبٍّ٘ٔ الىزائٍ٘ٔ هغفَل ؾٌْب ح٘ي الَػؽ ثبلَخذاى».
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تَػ٘ح  :دزست است وِ هبّ٘ت ولٖ زا دز ٌّگبم ٍؾى تػَز هٖ وٌ٘نٍ ،لٖ اٗي هبّ٘ت ولٖ ،هَزد غفلت است ٍ هب
تَخِ ثِ ٍخَد خبزخٖ ضئ دازٗن .پس هَؾَو لِ ،هَخَد خبزخٖ است.
هب هٖ گَٗ٘ن  :پس قجك ًهس هتَّن ،هبّ٘ت تػَز ضدُ ،ولٖ است (ٍؾى يبم) ٍلٖ هَؾَو لِ ،فسد خبزخٖ است
(هَؾَو لِ خبظ)؛ ٍ خَد خَاة هٖ دٌّد:
«هذفَؼٌ :ثأىّ االستىبص هسبؾذ لزله؛ ووب ًشى هي إخجبس الؿَامٍ ٍ الٌسبء ثوؿذٍهٍ٘ٔ الوسوٍ٘بت فٖ األؾمم
ٍ هَخَدٍٗتْب.
ٍ الوَػَؼ فٖ ّزا الحىن ل٘س الوبٍّ٘ٔ الىل٘ٔ المبثلٔ لمًطجبق ؾلى الىث٘شٗي ٍ ،ال الشخض الوَخَد ثوب
َّ وزله ،ث الوبٍّ٘ٔ التٖ ال تٌطجك إلّب ؾلى الفشد الخبسخٍٖ ّٖ ٍ ،هتظٍَسٓ استىبصاً ٍ ،األؾمم الشخظٍ٘ٔ
هَػَؾٔ لْبّ ٍ .زا أَّى هي االلتضام ثودبصٍٗٔ وث٘ش هي االستؿوبالت الشائدٔ ثم ؾٌبٗٔ ٍخذاًبً .تأه ».

3

تَػ٘ح :
 ًِ )1تٌْب يسف اش اٗي «هبّ٘ت ولٖ» غفلت ًدازد ثلىِ ثِ آى تَخِ دازد.
 )2چساوِ  :يسف ـ حتٖ يَام وِ اش يٌبٗبت هدبشِٗ غبفل ّستٌد ـ هٖ گٌَٗد  :شٗد (هسوّٖ ثِ شٗد) هَخَد ً٘ست .پس
لفم شٗد ثسإ هَخَد خبزخٖ ٍؾى ًطدُ است.
 )3پس هَؾَو لِ شٗد ،ولٖ هٌحػس ثِ فسد است.
 .1س٘شٕ وبه دس اطَل فمِ ؛ ج  1ظ 328
 .2هٌبّح الَطَل ؛ ج  1ظ 67
 .3هٌبّح الَطَل ؛ ج  1ظ 68
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هب هٖ گَٗ٘ن :
 )1اٗي والم اهبم ،ثب آًچِ دز اهىبى «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» آٍزدٗن ،سبشگبز استّ .سچٌد ثب آًچِ تحت
يٌَاى تسبه ح يسفٖ دز آًدب ذوس وسدٗن ،هٌبست ً٘ست( .چساوِ يسفبً هفَْم شٗد ،خصئٖ است .دز حبلٖ وِ اٗطبى اٗي
هفَْم زا هكبثك ثب دلت يملٖ ،ولٖ هٖ داًٌد)
 )2اى للت :اٗي والم اهبم ـ وِ ٍؾى ايالم ضصػِ٘ زا اش ًَو «ٍؾى يبم ؛ هَؾَو لِ يبم» ثس هٖ ضوبزًد ال خسم ثِ
ًفٖ اهىبى «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» هٖ اًدبهد .چساوِ گَٖٗ اٗطبى «هبّ٘ت ذٌّٖ شٗد» زا ولٖ (يبم) ثِ
حسبة هٖ آٍزًد ٍ .دز ًت٘دِ پرٗسفتِ اًد وِ هبّ٘بت ذًٌِّ٘ ،وٖ تَاًٌد خصئٖ ثبضٌد .پس پرٗسفتِ اًد وِ دز همبم
ٍؾى ،خصئٖ زا ًوٖ تَاى تػَز وسد.
للت :حؿست اهبم پرٗسفتِ اًد وِ اگس «شٗدٌ الوَخَد» زا تػَز وسدٗن ٍ لفم زا ثس آى گراضت٘نٍ« ،ؾى خبظ ؛
هَؾَو لِ خبظ» است ٍ اٗطبى اٗي زا هوىي هٖ داًٌد ّس چٌد هٖ فسهبٌٗد ٍؾى ايالم ضصػِ٘ اش اٗي لج٘ل ً٘ست.
لىي هب هٖ گَٗ٘ن :
اگس حؿست اهبم« ،هفَْم شٗد» زا ـ ثدٍى تم٘٘د ثِ ل٘د «الوَخَد» ـ ولٖ هٖ داًٌد (ٍ لرا هَؾَو لِ يبم هٖ داًٌد)
ثبٗد هفَْم «شٗدٌ الوَخَد» زا ّن ولٖ ثداًٌد ٍ .لرا ثبٗد ثپرٗسًد وِ ٍؾى دز فسؼ تػَز «شٗدٌ الوَخَد» ّن ولٖ است.
(چساوِ هفَْم ولٖ ثب تم٘٘د ثِ ّ٘چ ل٘دٕ ،خصئٖ ًوٖ ضَد)
اللْن اال اى ٗمبل :
اش آًدب وِ اٗطبى اش السبم «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» ٗىٖ زا ً٘ص ٍؾى دز «ول اًسبى» هٖ داًستٌد ،هٖ تَاًٌد
ٍؾى زا دز اٗي هَازد (فسؼ ول اًسبى)ّ ،ن ٍالى ٍ ّن هوىي ثطوبزًد.
 )3آٗب لؿِ٘ «شٗدٌ الوَخَد هَخَدٌ» ؾسٍزِٗ است (چٌبًىِ «شٗدٌ شٗدٌ» ؾسٍزِٗ است)؟
اگس ؾسٍزِٗ ثَدى اٗي لؿِ٘ ًفٖ ضَد ،سصي حؿست اهبم لبثل هٌبلطِ خَاّد ثَد.
دس اٗي ثبسُ هٖ گَٗ٘ن:

ؾمذ الحو

ّس لؿِ٘ دازإ يمد الَؾى ٍ يمد الحول است.
«االًسبى لبئن»

و هب َّ اًسبىٌ

لبئنٌ (آًچِ وِ اًسبى است آى چ٘ص لبئن است)

ؾمذ الَػؽ

حبل اگس لؿِ٘ هروَز ،چٌ٘ي فسؼ ضد:

ؾمذ الحو

صٗذٌ الوَخَد
ؾمذ الَػؽ

هَخَدٌ (آًچِ وِ شٗد الوَخَد است ،هَخَد است)

دسسٌبهِ خبسج اطَل استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

دز غَزتٖ وِ يمد الَؾى هكلك ثَد (شٗدٕ وِ ّو٘طِ هَخَد است) ٗب هسثَـ ثِ اٙى ثَد (شٗدٕ وِ االى هَخَد
است) ٍ يمد الحول ّن ّوبًكَز ثَد ،لؿِ٘ ؾسٍزِٗ هٖ ضَد ٍلٖ دز غَزتٖ وِ شهبى ٗب ضسائف يمد الَؾى ،ثب
شهبى ٗب ضسائف يمد الحول ،هتفبٍت ثَد ،اٗي لؿِ٘ ؾسٍزِٗ ً٘ست ٍ لرا لؿِ٘ :
ؾمذ الحو

«صٗذٕ وِ دٗشٍص هَخَد ثَد»

اهشٍص هَخَد است.

ؾمذ الَػؽ

ؾسٍزِٗ ً٘ست .ثلىِ هوىٌِ است.
حبل اگس هَؾَو لِ ،لفم شٗد «شٗد هَخَد دز دز دٍزُ ح٘بت شٗد» است ،لؿِ٘ «شٗدٌ الوَخَد هَخَد» چٌ٘ي هٖ
ضَد:

«صٗذٌ الوَخَد ح٘ي ح٘بتِ»

ؾمذ الحو

هَخَدٌ االى (آًچِ دز دٍزُ ح٘بتص شٗدٌ الوَخَد

ؾمذ الَػؽ

است ،االى هَخَد است)

ٍ اٗي لؿِ٘ ؾسٍزِٗ ً٘ست.
ثِ ؾجبست دٗگش  :ح٘ي ح٘بتِ ًٌٖٗ ح٘ي ٍخَدُ .چساوِ فسؼ ثس اٗي است وِ فسد پس اش هسي دٗگس هَخَد ً٘ست.
پس اگس لؿِ٘ چٌ٘ي ضَد:
«شٗد الوَخَد ح٘ي ٍخَدُ هَخَدٌ هكلمب»
دز اٗي غَزت لؿِ٘ ؾسٍزِٗ ثِ ضسـ هحوَل است.
ٍلٖ اگس دز يمد الحول شهبى حبل زا لحبل وٌ٘ن ،لؿِ٘ چٌ٘ي هٖ ضَد:
«شٗد الوَخَد ح٘ي ٍخَدُ ل٘س ثوَخَد (هًدٍم) اٙى» (ٗب  :هَخَدٌ االى)
دز اٗي غَزت اٗي لؿِ٘ هٖ تَاًد غبدق ثبضد ٍ دز ي٘ي حبل تٌبلؿٖ ٍ ٗب هدبشٕ ّن الشم ً٘بٗدّ ٍ( .وچٌ٘ي
ؾسٍزت ثطسـ هحوَل ّن پدٗد ًوٖ آٗد)
 )4ح لؼِ٘ آى است  :ثِ دلت يملٖ ،هفبّ٘ن وِ دز همبم ٍؾى تػَز هٖ ضًَد ،چَى هفَْم ّستٌد ،ولٖ هٖ ثبضٌد (ٍ
لرا يبم هٖ ثبضٌد) ٍ هَؾَو لِ ً٘ص ّوبى ّب ّستٌد .پس لفم «شٗد» ثس هفَْم ولٖ شٗد (ولٖ هٌحػس دز فسد)
گراضتِ هٖ ضَد ٍ .اگس لفم زا ثس شٗد الوَ خَد (ثِ هًٌبٕ هفَْم شٗد هم٘د ثِ هفَْم ٍخَد خبزخٖ) لساز دّ٘ن ،ثبشّن
اٗي هفَْم ولٖ است .چساوِ هفبّ٘ن ثب ّس تم٘دٕ ـ حتٖ تم٘د ثِ هفَْم ٍخَد خبزخٖ ـ خصئٖ ًوٖ ضًَد.
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اهب اگس ثصَاّ٘ن لفم شٗد زا ثس «ٍخَد خبزخٖ شٗد» لساز دّ٘ن ـ ثس خالف فسهبٗص حؿست اهبم ـ ثِ هطىلِ
«ؾسٍزِٗ ضدى لؿبٗب» ثس ًوٖ خَزٗنٍ .لٖ دزاٗي غَزت لفم شٗد دازإ هَؾَو لْٖ هٖ ضَد وِ ٍخَد خبزخٖ
است ٍ لرا هفَْم ًدازد ٍ اٗي خالف فْن يسفٖ است .چساوِ دز اٗي غَزت ًجبٗد اش ضٌ٘دى لفم شٗد ،هفَْهٖ دز
ذّي هصبقت ًمص ثجٌدد.
پس ثِ دلت يملٖ هفَْم شٗد ،ولٖ است ٍ لرا ٍؾى دز آى يبم ٍ هَؾَو لِ يبم استٍ .لٖ چٌبًىِ لجالً آٍزدٗن،
يسفبً هفَْم شٗد خصئٖ است .پس ًت٘دِ فسهبٗص اهبم ثصزگَاز آى است وِ ثگَٗ٘ن هَؾَو لِ دز ايالم ضصػِ٘ ثِ
دلت يملٖ ،ثِ غَزت «هَؾَو لِ يبم» است ٍلٖ يسف اٗي دلت زا ًدازد ٍ هبّ٘ت ذٌّٖ شٗد زا خصئٖ ثس هٖ
ضوبزد ٍ لرا ٍؾى ٍ هَؾَو لِ زا خبظ هٖ داًد ٍ .اٗي ّوبى ًىتِ إ است وِ دز ؾوي ثحث اش اهىبى «ٍؾى
خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» هكسح وسدٗن.
اى للت  :قجك فسهبٗص اهبم ،لفم خَزض٘د ـ هثال ـ ثسإ هفَْم «وسُ دزخطبى» ٍؾى ضدُ است .اهب اٗي هفَْم چَى
ولٖ است (چَى ّوِ هفبّ٘ن ولٖ ّستٌد) ثسإ ولٖ هٌحػس دز فسد ٍؾى ضدُ است.
حبل  :اگس لفم «شّسُ» ثسإ « ستبزُ إ وِ لجل اش غسٍة آفتبة قلَو هٖ وٌد» ٍؾى ضد ٍ «ًبّ٘د» ثسإ «ستبزُ إ
وِ ثًد اش قلَو آفتبة قلَو هٖ وٌد» ٍؾى گسدٗد ،اٗي دٍ ًبم ثسإ دٍ ولٖ هٌحػس ثِ فسد وِ ثب ّن هصتل

ّستٌدٍ ،ؾى

ضدُ است .اهب اگس ثًدّب هًلَم ضد اٗي ٗه ستبزُ است وِ لجل اش غسٍة ٍ ثًد اش قلَو آفتبة ،قلَو هٖ وٌد ،چگًَِ
هٖ گَٗ٘د اٗي دٍ ولٖ هٌحػس ثِ فسدٗ ،ىٖ ّستٌد.
اٗي دز حبلٖ است وِ اگس هب لفم «شّسُ» ٍ «ًبّ٘د» زا ثسإ «هػداق هَخَد دز خبزج» ٍؾى وسدُ ثَدٗن ،هٖ
تَاًست٘ن ثگَٗ٘ن اٗي دٍ ًبم ثسإ ٗه ضئ ٍؾى ضدُ اًد .چساوِ هػداق ٗىٖ است .اهب ٍلتٖ ثسإ دٍ هفَْمٍ ،ؾى وسدُ
اٗن ،هفَْم ّب ٗىٖ ًوٖ ضًَد.
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للت (دس دفبؼ اص اهبم) :
اٍال  :هب ًوٖ گَٗ٘ن لفم شّسُ ثسإ هفَْم «ستبزُ هغسة» ٍؾى ضدُ است .ثلىِ هٖ گَٗ٘ن لفم شّسُ ثسإ هفَْهٖ وِ
اش اٗي ستبزُ دزن هٖ وٌ٘ن ـ وِ غفتص هغسثٖ ثَدى است ـ ٍؾى وسدُ اٗن.
ثِ يجبزت دٗگس چٌبًىِ دز هفَْم «شٗد» گفت٘ن ،لفم شٗد ثسإ هفَْم «اًسبى هتصػع ثِ خػَغ٘بت خبزخِ٘ ;
سف٘د 33 ،سبلِ ،پسس يوسٍ  »...ـ وِ هفَْهٖ هسوت است ـ ٍؾى ًطدُ است .ثلىِ ثسإ هفَْم ثس٘ف «شٗد» ٍؾى ضدُ
است (اگسچِ آى غفبت زا دازد)ّ ،و٘ي قَز هفَْهٖ وِ اش ستبزُ غسٍة دازٗن هسوت ً٘ست (ستبزُ  +غسٍة) ثلىِ ثس٘ف
 .1ثسگسفتِ اش ثسخٖ هتَى والم خدٗد
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است (آى ستبزُ) اگسچِ آى غفبت زا دازد.
حبل اٗي هفَْم ثس٘ف ،چَى ولٖ هٌحػس دز فسد است ،پس اش آًىِ فْو٘دٗن هػدالص ثب هفَْم ثس٘ف دٗگس ٗىٖ
است ،دزثبزُ آى ،حىن ثِ «تسبٍٕ ٍ تشاد » هٖ وٌ٘ن.
ٍ إى شئت للت  :پس اش اٌٗىِ فْو٘دٗن اٗي هفَْم ثب هفَْم دٗگس ٍحدت هػدالٖ دازًد ،حىن ثِ تسادف آًْب هٖ وٌ٘ن
دز حبل ٘ىِ تب پ٘ص اش آى حىن ثِ تجبٗي آًْب هٖ وسدٗن ٍ .اٗي يلن خدٗد ،حىن سبثك هب دزثبزُ تجبٗي اٗي دٍ زا تصكئِ هٖ
وٌد .ووب اٌٗىِ ضوب ً٘ص ثبٗد خَد زا دز اٌٗىِ فىس هٖ وسدٗد شّسُ هػداق خبزخٖ إ غ٘س اش هػداق خبزخٖ ًبّ٘د دازد،
تصكئِ وٌ٘د.
ثبً٘بً ( :سلوٌب وِ هفَْم هَؾَو لِ ،هسوت ثبضد) لفم شّسُ ثسإ هفَْم «ستبزُ هغسة» ال ثطسـ اش غفبت دٗگس ٍؾى
ضدُ است ٍ لرا اگس اٗي ستبزُ غفبت دٗگسٕ پ٘دا وسد ،ؾسزٕ ثِ اٗي تسوِ٘ ًوٖ شًد (چساوِ ثطسـ ال اش غفبت دٗگس
ً٘ست)
پس اگس لفم «شّسُ» ثسإ ستبزُ هغسة ٍؾى ضدُ است ٍ اگس لفم ًبّ٘د ثسإ ستبزُ غجح ٍؾى ضدُ استّ ،وبًكَز
وِ هٖ تَاً٘ن ثگَٗ٘ن «ستبزُ غجح خَضىل است»« ،ستبزُ غجح ،سف٘د است» هٖ تَاً٘ن ثگَٗ٘ن «ستبزُ غجح دز هغسة
قلَو هٖ وٌد».
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*
ومم هحمك سشتٖ دس ٍػؽ اؾمم شخظٖ :
هسحَم زضتٖ ًىتِ إ زا هَزد تَخِ لساز هٖ دٌّد وِ دز تىو٘ل فسهبٗص اهبم الشم است ثِ آى اضبزُ ًوبٗ٘ن.
«ٍ هثبلِ الوؿشٍ ٍػؽ األؾمم الشخظٍ٘ٔ ألًّْب هَػَؾٔ لوب ٗوتٌؽ طذلِ ؾلى هتؿذٍد إر الوشاد ثبلتؿذٍد َّ
التؿذٍد الفشدٕ دٍى التؿذٍد األحَالٖ فضٗذ هثم هَػَؼ لوؿٌى ال ٗمج التؿذٍد الفشدٕ ٍ ّٖ الزّات الوتشخّظٔ
الخبسخ٘ٔ ٍ إى وبى لبثم للتؿذٍد هي ح٘ث األحَال هث الظٍحٔ ٍ الوشع ٍ ًحَّوب هي األحَاالت الوتخبلفٔ
ٍ هي ٌّب غْش فسبد هب تٍَّن هي وَى ٍػؽ األؾمم أٗؼب ؾبهٍب وَػؽ الىل٘بت ًػشا إلى وَى الوَػَؼ للِ
فْ٘ب أهشا ؾبهٍب خبهؿب لتله األحَاالت ٍخِ الفسبد أى الوشاد ثبلؿوَم ٍ الخظَص فٖ الوملبم لل٘س هلب ٗؿلنٍ
الؿوَمٍ الخظَص األحَالٍ٘٘ي ث خظَص الؿوَم ٍ الخظَص األفشادٗ٘ي»

1

تَػ٘ح :
 .1ايالم ضصػِ٘ دازإ «ٍؾى خبظ ؛ هَؾَو لِ خبظ» هٖ ثبضٌد.
 .2هساد اش خبظ (هب ٗوتٌى غدلِ يلٖ وث٘سٗي) ،آى هفَْهٖ است وِ دازإ تًدد افسادٕ ًجبضد ٍ لرا اگس هفَْهٖ،
تًدد ٍ وثست احَالٖ داضت ،ثبش ّن ٍؾى آى ،خبظ است.
 .3شٗد ،وثست افسادٕ ًدازد ٍلٖ حبالت هتًدد دازد.
 .4لرا آًْب وِ گفتِ اًد «شٗد» ّن ٍؾى ٍ هَؾَو لِ يبم دازد ،اضتجبُ وسدُ اًد چساوِ پٌداضتِ اًد «شٗد» هًٌبٖٗ است
وِ ضبهل احَاالت هتًددٕ هٖ ضَد.
هب هٖ گَٗ٘ن :
والم هسحَم زضتٖ ،والم وبهلٖ است.
**
ٍلَؼ «ٍػؽ ؾبم ؛ هَػَؼ لِ ؾبم» :
ثْتسٗي هثبل ثسإ اٗي ًَو ٍؾىٍ ،ؾى اسوب اخٌبس است (هثل اًسبى ،اسد ).. ،اٗي دز حبلٖ است وِ تسدٗد االغَل
ٍؾى اسوب اخٌبس ،زا ثِ گًَِ إ دٗگس داًستِ است .اٗطبى هٖ ًَٗسد:
«أىّ الَخذاى الؿشفٖ المطؿٍٖ ٗشْذ ثأىّ هي ٗسوٍٖ ٍلذُ فئًّوب ٗدؿ االسن للوَلَد الشخظلٖ الخلبص ،وولب
أىّ االهش وزله لطؿبً فٖ الطجبئؽ الىلّ٘ٔ ،فبلوسوٍٖ ثبلحٌطٔ أٍ الشؿ٘ش ل هثم ل ؾٌلذ الؿلش لل٘س إلّلب ران
الدسن الخبسخٖ الزٕ ٗتشتّت ؾلِ٘ اٙثبس الوٌتػشٓ ٍ .ثؿجبسٓ أخشٕ :هب وبى ثبلحو الشبئؽ حٌطلٔ أٍ شلؿ٘شاً
 .1ثذاٗؽ االفىبس ؛ هحمك زضتٖ ؛ ج  1ظ  25الٖ 26
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(سَا ء وبى ولِ٘ الطج٘ؿٖ هتحذ الوبّ٘ٔ هؽ الوظبدٗك فٖ التذل٘مبت الفلسف٘ٔ أم ال) فئىّ الحٌطٔ ل٘ست إلّب هلب
ٗسذٍ الدَؼ ٍ ،لِ خَاطٍْب االُخش؛ ٍ َّ ل٘س الّب الوظبدٗك الخبسخ٘ٔ ٍ هب َّ حٌطٔ ثبلحو الشبئؽ)»

1

تَػ٘ح :
 )1دز ٍؾى ايالم ضصػِ٘ ،هَؾَو لِ ٍخَدات خبزخٖ ّستٌد.
 )2دز قجبٗى ولِ٘ ّن هَؾَو لٍِ ،خَد خبزخٖ گٌدم است.
( )3نبّساً هساد اٗطبى آى است وِ) ٍؾى يبم (ًٌٖٗ ولٖ حٌكٔ) ٍ هَؾَو لِ خبظ (ًٌٖٗ ول حٌكـٔ) اسـت ٍ .لـرا
ًحَُ ٍؾى ،ثِ غَزت لؿِ٘ حم٘مِ٘ است ثِ اٗي هًٌٖ وِ ٍاؾى هًٌبٕ ولـٖ زا تػـَز هـٖ وٌـد ٍ لفـم زا زٍٕ
ٍخَدات خبزخٖ لساز هٖ دّ دٍ .لٖ ّوِ ٍخَدات چَى لبثل تػَٗس ً٘ستٌد ،ثِ آًْب ثب يٌَاى هط٘س «ول حٌكـٔ»
اضبزُ هٖ وٌد.
 )4اٗي ّوبى حسفٖ است وِ اش اهبم دزثبزُ «ٍؾى يبم ؛ هَؾَو لِ خبظ» ثِ آى اضبزُ وسدًد.
هب هٖ گَٗ٘ن:
والم اٗطبى اش خْبتٖ دازإ اضىبل است:
اٍال  :اگس هَؾَو لِ حٌكٔ« ،حٌكٔ هَخَد» است ّوبى اضىبالت اهبم ـ تٌبلؽ دز «حٌكٔ هًدٍم» ٍ ؾسٍزِٗ ضـدى
لؿِ٘ دز «حٌكٔ هَخَد» ـ ٍازد هٖ ضَد ٍ .اٗطبى اگسچِ تالش دازًد وِ اٗي اضىبل زا خَاة دٌّد ٍلٖ اش يْدُ آى ثـس
ً٘بهدُ اًد.
ثبً٘بً  :اٗطبى خَد دز ثحث هكلك دزثبزُ اسن خٌس ،هٖ ًَٗسٌد:
« ٍ الوشاد ثِ و اسن غ٘ش هؿشفٔ ٍ ال دخ ؾلِ٘ تٌَٗي الَحذٓ ٍ وبى هفَْهِ اهشاً ول٘لبً .وبًسلبى ٍ اسلذ ٍ
الحك أًِّ هَػَؼ لٌفس الوؿٌٖ الىلٖ غ٘ش همٍ٘ذ ثإٍٔ ل٘ذ حتٖ االسسبل الوفَْهٖ ٍ الوظلذالٖ ٍ ٗشلْذ للِ
التجبدس ؾلٖ هب ؾشفت»

2

پس خَد ثِ غساحت لجَل دازًد وِ هَؾَو لِ اسوب اخٌبس ،هفَْم ولٖ است.
ثبلثبً  :اٗطبى هٖ ًَٗسٌد «هب َّ حٌكٔ ثبلحول الطبئى» ٍ اٗي خولِ ثب هجٌبٕ اٗطبى دز تٌبلؽ است .چساوِ اگس حٌكـِ
ًٌٖٗ هَخَد خبزخٖ ،دز اٗي غَزت هَخَد خبزخٖ ثِ حول ضبٗى ،حٌكِ ً٘ست ثلىِ ثِ حول اٍلٖ حٌكِ است ٍ حوـل
ضبئى دز غَزتٖ است وِ هفَْم ولٖ (اًسبى) داضتِ ثبض٘ن ٍ هػداق (شٗد).
**
 .1تسذٗذ االطَل ؛ ج  1ظ 25
 .2تسذٗذ االطَل ؛ ج  1ظ 539
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ًىتِ :
هسحَم ضْ٘د خوٌٖ٘ دز تحسٗسات فٖ االغَل ،هكلجٖ زا دزثبزُ ٍؾى اسن اهلل دازًد ٍ ٍؾى زا دز اٗـي اسـن ثـِ ًحـَ
«ٍؾى يبم ؛ هَؾَو لِ يبم» ثس هٖ ضوبزًد؛ اٗطبى هٖ ًَٗسٌد:
«ٍ أهب فٖ اسن الدملٔ ،فبلوؿشٍ أًِ ؾلن ،إال أى لؼ٘ٔ هب روشًب فٖ اهتٌبؼ الَػؽ الؿلبم ،اهتٌلبؼ الَػلؽ
الىلٖ ٍ ،الوَػَؼ لِ الدضئٖ ألًِ ال ٗوىي إسشاء الَػؽ إلى الخلبسج ثبلؿٌلبٍٗي الوشل٘شٓ لؿلذم األسلبس
لتله الؿٌبٍٗي ٍ .هب تشى فٖ ثؿغ الوَال هي هش٘شٗتْب ،فَْ ثبلٌػش إللى طللت الولَلى ٍ همظلذُ ،فلم
تخلط.
فؿلى ّزا ،تىَى الدملٔ اسوب لوؿٌى ولٖ ال ٌٗطجك إال ؾلِ٘ تؿبلى ٍ تمذس ٍ ،ل٘س ؾلوب ٍ .للزله تىلَى
لؼ٘ٔ «اللَِّ تؿبلى هَخَد» لؼ٘ٔ ػشٍسٗٔ فئى ٍخِْ َّ ولَى الوَػلَؼ للِ ٍاخلت الَخلَد ٍ ،للَ ولبى
هَػَؾْب الوظذاق الخبسخٖ  -إٔ خبلك السوبٍات ٍ األسع  -فم ثذ هي إثجبت ػشٍسٗٔ تلله المؼل٘ٔ،
فل٘تذثش».

1

تَػ٘ح :
 )1دزثبزُ اسن خاللِ
« )2اهلل» اسن ثسإ هًٌبٖٗ ولٖ است وِ ٗه فسد ٍ هػداق ث٘طتس ًدازد ٍ لرا يَلَن ً٘ست.
 )3چَى «اهلل» هًٌبٕ ولٖ است  :لؿِ٘ «اهلل تًبلٖ هَخَدٌ» ؾسٍزِٗ است .چساوـِ اهلل تًـبلٖ ًٌٗـٖ ٍاخـت الَخـَد ٍ
هًٌبٕ لؿِ٘ چٌ٘ي هٖ ضَدٍ« :اخت الَخَد هَخَدٌ» ٍ زٍضي است وِ آى لؿِ٘ ؾسٍزِٗ است.
 )4اگس هَؾَو لِ اهلل ،هػداق خبزخٖ (خداٖٗ وِ دز خبزخٖ است) ثَد ثبٗد ثـسإ اٌٗىـِ ثبثـت وٌـ٘ن «اهلل هَخـَدٌ»
ؾسٍزِٗ است ،دل٘ل البهِ هٖ وسدٗن.
(دلت وٌ٘ن  :ؾسٍزِٗ گبُ ثِ هًٌبٕ ؾسٍزِٗ ثطسـ هحوَل است ٍ آى لؿِ٘ إ است وِ هحوـَل دز هَؾـَو اخـر
ضدُ ثبضد ،قجك اٗي تًسٗ «اهلل هَخَدٌ» ؾسٍزِٗ است؛ چساوِ اهلل اگس ًٌٖٗ هَخَد الصبزخٖ ٍ لؿِ٘ هروَز چٌـ٘ي
هٖ ضَد« :الوَخَد الصبزخٖ هَخَدٌ» ٍ اگس ًٌٖٗ ٍاخت الَخَد لؿِ٘ هروَز چٌـ٘ي هـٖ ضـَد «ٍاخـت الَخـَد
هَخَدٌ» ٍ ّس دٍ لؿِ٘ ،ؾسٍزِٗ ثطسـ هحوَل است.
ٍلٖ دز اٌٗدب هسادضبى اش ؾسٍزِٗ ثَدى آى است وِ ثتَاً٘ن اش اٗي لؿِ٘ استفبدُ وٌ٘ن وِ خداًٍد ٍخَدش هتًلك ثـِ
خَد است ٍ دٗگسٕ ثِ اٍ افبؾِ ًوٖ وٌد( .وِ هًٌبٖٗ غ٘س هػكلح اش ؾسٍزِٗ است) حبل اگس گفت٘ن «ٍاخت الَخَد

 .1تحشٗشات فٖ االطَل ؛ ج  1ظ 79

دسسٌبهِ خبسج اطَل استبد س٘ذ حسي خوٌٖ٘

هَخَدٌ» هًلَم هٖ ضَد وِ ٍخَد هتًلك ثِ خَد تًبلٖ است ٍلٖ اگس گفت٘ن «اهلل الوَخَد هَخَدٌ» اٗي هكلت هًلـَم
ًوٖ ضَد).
هب هٖ گَٗ٘ن :
ٍاخت الَخَد اگس ثِ هًٌبٕ هفَْم ٍاخت الَخَد است« ،هفَْم ٍاخت الَخَد هَخَد است دز خبزج» حتٖ ؾسٍزت
ثِ ضسـ هحوَل ّن ً٘ست ثلىِ ثبٗد ثبثت وسد وِ اٗي «هفَْم دز خبزج دازإ هػداق است».
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ثحث  :اثش ٍػؽ
هسحَم لٌگسٍدٕ دز تمسٗس فسهبٗص اهبم خوٌٖ٘ سؤالٖ زا هكسح هٖ وٌد:
«ّ الَاػؽ ثَػؿِ اللّفعَ للوؿٌى َٗخِذ طفٔ حم٘مٍ٘ٔ للّفع ،أٍ أهشاً لبئوبً ثٌفس اؾتجبس الَاػؽ ،أٍ ش٘ئبً ثبلثبً
هتَسٍطبً ثٌْ٘وب؟ ٍخَُ»

1

تَػ٘ح :
آٗب ٍؾى ثبيث هٖ ضَد لفم دازإ غفت حم٘مِ إ ضَد؟ ٗب ثبيث هٖ ضَد اهسٕ دز ًفس ٍاؾى ضىل گ٘سد؟ ٍ ٗب اهـسٕ
ثبلث ـ ث٘ي اٗي دٍ اهس ـ حبغل هٖ ضَد؟
حؿست اهبم دز پبسخ ثِ اٗي سؤال هٖ گٌَٗد:
«لذ ؾشفت فٖ الدْٔ السبثمٔ :أىّ الَػؽ ؾجبسٓ ؾي خؿ لفعُ ؾمهًٔ للوؿٌى ٍ،هلي الَاػلح أًّلِ ال ٗحظل
للّفع ثَػؽ الَاػؽ طفٔ حم٘مٍ٘ٔ خبسخٍ٘ٔ لًِ ،ػ٘ش ؾشٍع اللَى للدسن ،ووب تمذٍم ،ووب أًّلِ ال ٗىلَى أهلشاً
هتمٍَهبً ثبؾتجبس الوُؿتجش ٍخَداً ٍ ؾذهبً؛ إٔ ال ٗىَى الَػؽ أهشاً رٌٍّ٘بً لبئوبً ثبؾتجبس الوُؿتجش فملط؛ ثذاّلٔ أًّلِ
ٗلضم ؾلى ّزا أى تٌؿذم طفِ اللّفع فٖ طَسٓ غفلٔ الَاػؽ ؾي االؾتجبس ٍ ،فلٖ طلَسٓ هَتلِ ٍ ،الَخلذاى
ثخمفِ ،ث الؿممء ٗشٍى فٖ طَسٓ غفلٔ الَاػؽ أٍ هَتِ أىّ اللّفع لفلع الوؿٌلى ٍ ،الوؿٌلى هؿٌلى اللّفلع،
فىأًّْن ٗشٍى أًِّ طفٔ خبسخٍ٘ٔ لِ ٍ ،لىي ال وؿشٍع اللَى ؾلى الدسن ،ث ثٌحَ آخش؛ ألىّ ثبلَػؽ تحظ
حبلٔ اؾتجبسٍٗٔ للّفع ٍ ،األهش االؾتجبسٕ أهش هتَسٍط ث٘ي اللحبظ الزٌٍّٖ الظِّش ٍ الظفٔ الخبسخٍ٘ٔ»

2

تَػ٘ح :
ٍ .1ؾى يجبزت است اش خًل اللفم يالهٔ للوًٌٖ
 .2اٗي خًل ،دز ٍيب ايتجبز يمالئٖ است.
 .3هَخَدات ٍيب ايتجبز يمالئٖ ،ثبيث پ٘داٗص هَخَداتٖ دز يبلن تىَٗي ًوٖ ضًَد.
 .4هَخَدا ت يبلن ايتجبز يمالئّٖ ،ن چٌ٘ي هسثَـ ثِ ٗه ايتجبز وٌٌدُ خبظ ً٘ستٌد ٍ لرا ثب اش ث٘ي زفتي ايتجبز وٌٌـدُ
ثبلَخداى آًْب هًدٍم ًوٖ ضًَد( .چساوِ دز اٗي غَزت ثب غفلت ايتجبز وٌٌد ،ايتجبز ـ ٍؾى ـ اش ث٘ي هٖ زفت)
 .5پس ٍؾى ثبيث پ٘داٗص غفتٖ خبزج اش ذّي ايتجبز وٌٌدُ ،هٖ ضَد .اهب اٗي خبزخ٘ت ّوبًٌـد هَخـَدات تىـٌَٖٗ
ً٘ست.
حؿست اهبم سپس تَؾ٘ح هٖ دٌّد:
 .1خَاّش االطَل ؛ ج  1ظ 85
 .2خَاّش االطَل ؛ ج  1ظ  85الٖ 86
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«فػْش هوٍب روشًبُ :أىّ لذٌٗب اهَساً ثمثٔ:
أحذّب :هب ٗىَى لِ تحمّك ٍ ٍخَد فٖ الخبسج حم٘مٔ ٍ ٍالؿبً ،وبألؾ٘بى الوَخَدٓ فٖ الخبسج.
ثبًْ٘ب :هب ال تحمّك لِ فٖ الخبسج أطلًب ٍ ،إًّوب َّ لبئن ثٌفس اؾتجبس الوؿتجش ،وتخٍ٘ األً٘بة للغُلَلً ٍ ،تلبئح
األل٘سٔ الوجتٌ٘ٔ ؾلى الفشع ،أٍ وَى همذٍهبتْب وبرثٔ.
ثبلثْب :هب ال ٗىَى لِ تحمّك فٖ الخبسج ،إلّب أًِّ طفٔ اؾتجبسٗٔ ؾٌذ الؿممء ،فئراً األهش االؾتجبسٕ أهش هتَسٍلط
ٍ ثشصخ ث٘ي المسو٘يٍ ٍ ،ػؽ اللّفع للوؿٌى هي ّزا المج٘  ،فوي وبى لِ ًحَ اختظبص ثبلوَػلَؼ للِ إهٍلب
لىًَِ هُختشؾبً لِ أٍ هُظٌِّفبً ٍ هُؤلّفبً لىتبة ،أٍ هُؤسِّسبً ألسبس ،أٍ للِ ًفلَر ٍ تلأث٘ش فلٖ الودتولؽ ٍ ًحلَ
رله ،فلِ أى ٗؼؽ لفػبً لوؿٌىً ،فجَػؿِ أٍخذ حم٘مٔ اؾتجبسٍٗٔ ؾممئٍ٘ٔ فلٖ الخلبسج [ٗؿٌلٖ ٍ :ؾلبء اؾتجلبس
ؾممئٖ]  ،ف٘تّجؿًَِ فٖ التسو٘ٔ ،فىلّوب ٗشٗذٍى إحؼبس رله الوؿٌى فٖ رّي أحذ ٗؿجٍشٍى ؾٌِ ثتله اللّفػٔ.
فػْش :أىّ األهش االؾتجبسٕ ل٘س اؾتجبساً طَشفبً لبئوبً ثلٌفس الوُؿتجلش؛ حتلىٍ ٌٗؿلذم ثوَتلِ ٍ ،ال أهلشاً ٍالؿٍ٘لبً
خبسخٍ٘بًً ،ػ٘ش لَى الدسن ،ث أهشاً ثشصخبً ثٌْ٘وب َّ ٍ ،أهش حم٘مٍٖ اؾتجبسٍٕ ٗؿتجشُ الؿممء».
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تَػ٘ح :
 .1دز يبلن سِ ًَو هَخَدٍ ،خَد دازد.
 )1لسن اٍل  :هَخَدات تىٌَٖٗ
 )2لسن دٍم  :هَخَدات ذٌّٖ (هثل ًت٘دِ ل٘بس ّبٖٗ وِ فسؾٖ ّستٌد ٍ ٗب ل٘بس ّـبٖٗ وـِ ًتـبٗح آًْـب وـبذة
ّستٌد)
 )3لسن سَم  :هَخَدات ايتجبزٕ
ٍ .2ؾى ،اش لسن سَم است.
ّ .3س وس وِ ثِ ًَيٖ ثب هَؾَو لِ (هًٌٖ خبزخٖ) ازتجبـ دازد ،هٖ تَاًد لفهٖ زا ثسإ هًٌبٖٗ ٍؾى وٌد.
هب هٖ گَٗ٘ن :
اضتجبُ ًىٌ٘ن هساد حؿست اهبم ،آى ً٘ست وِ لسن ثبلث دز يبلوٖ غ٘س اش يبلن خبزج ٍ يبلن ذّـي هَخـَد اسـت چساوـِ
ٍخَدٕ غ٘س اش هَخَد ات خبزخٖ ٍ هَخَدات ذٌّٖ ًدازٗن .ثلىِ هساد اٗطبى آى است وِ هَخَدات يبلن ايتجبز يمالئٖ،
هَخَداتٖ ّستٌد وِ دز ذّي ث٘ص اش ٗه ًفس هَخَد ّستٌد .ثِ يجبزت دٗگس اگس اهسٕ دز ذّي گسٍّٖ اش يمال هَخـَد
ضد ـ دز حبلٖ وِ اٍل٘ي ًفس آى زا ايتجبز وسد ٍ ثمِ٘ آى زا پرٗسفتٌد ـ آى ضئ دز يبلن ايتجبز يمالئٖ ـ هَخَد ضدُ اسـت.
ٍ اگس تٌْب ٗه ًفس آى زا ايتجبز وسد ٍ دٗگساى آى زا ًپرٗسفتٌد ،آى ضئ غسفبً ايتجبز ضصػٖ ٍ هَخَد ذٌّٖ است.
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