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ارخالؼ ائٍْ
ق
خهً حليیس ػاـ
دنخٕر یٕظف اىلصفاقك
حصجٍْ
كافٖ ةٔاء اىسیَ ةٔاء
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ةعً اهلل اىصخٍَ اىصخیً

ٌلسٌْ فلْ اظالٌٖ
اىدٍسهلل رب اىًاىٍیَ ق اىؿالّ ق اىعالؿ ييٖ رظٕؾ اهلل ق ييٖ آىْ ق
ؾداةخْ ق ٌَ حتًًٔ ةاخعاـ اىٖ یٕؿ اىسیَ ق ةًس 0
حًسادك از ٍٕٓلِاـ از اظتاب ارخالؼ ةیَ ٌشآب اظالٌٖ ق ٌجخٔسیَ
در ةًقٖ إٌر دیَ ق خهً پیصقك از ٌشٓب راص ظؤاالحٖ از فلْ اظالٌٖ
ٍُٕدف ةٕدُس  .فلْ اظالٌٖ ةًس از ٌماىًْ ق ةصرظٖ حدلیق يالٌْ ػیذ
دنخٕریٕظف اىلصفاقك را ةٔخصیَ جٕاب ةْ ظؤاالة ٍٕٓلِاـ داُعج ق از
اظخاد گصاٌٖ جِاب كافٖ ؾاخب ةٔاء اىسیَ ةٔاء ديٕة ٍُٕد حا ٌٕفٕع
را ةْ زةاـ درك حصجٍْ ٍُایِس نْ جِاب ػاـ حصجٍْ ةعیار دكیق ٍُٕدُس .
رساقُس در ٌلاةو ایَ يٍو ریص ةصاك جِاب ػاـ ق رإُادف ػاـ اجص ُؿیب
نِس .
ُؼص ق اُخلاؾ ًٌيٌٕاة اخخیاث ةْ ٌؿارؼ گضاؼ دارد ق اىدٍسهلل فقیيج
ٌآب جِاب كافٖ ؾاخب ٌدٍس ٌٕظٖ اػًصك نْ یهٖ از كقاة ياىٖ
رحتْ ق ػصیف افغاُعخاـ ةٕدُس ٌؿارؼ ُؼص ایَ حدلیق را ةْ ُیج ؾسكْ
جاریْ پصدارخِس رساقُس ةصاك جِاب ػاـ ق رإُادف ػاـ اجص داریَ را
ُؿیب نِس .
فلْ اظالٌٖ از ٍٕٓلِاـ گصاٌٖ نْ ایَ رظاىْ راٌماىًْ ٌٖ فصٌایِس ديٕة
ٌیهِس حا ةعزاقة ُؼصاة فلْ اظالٌٖ را نٍم ٌاىٖ ٍُایِس ق ایَ یگاُْ
ُؼصیْ اك اظالٌٖ اظج نْ در رارث از نؼٕر ةْ چاپ ٌیصظسق ُؼص ذلافج
اظالٌٖ ٌعئٕىیج ٓص فصد ٌعيٍاـ ةٕدف ق اُعاـ در يسؿ ُؼص ذلافج
اظالٌٖ گِاف ةضرگ را ٌصحهب ٌیؼٕد .
ةا يصض اخخصاؿ  /فقو غِٖ ٌجسدك .
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ٌعائو ق اخهاؿ فلْ
ارخالؼ ائٍْ ق خهً حليیس ػاـ
چصا ائٍْ ق اٌاٌاـ دیَ ق فلْ در ٌعائو يتاداة ارخالؼ ٍُٕدف اُس ؟ ق در
حليیس از ائٍْ خهً چیعج ؟ آیا ٍْٓ ایَ إٌریهْ ائٍْ ػػ ٌجخٔسیَ فلْ ػػ در
آـ ارخالؼ نصدف اُس از رظٕؾ ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً ذاةج اظج ؟

« یًِٖ ةا ٌٕجٕدیج ارخالؼ ق ُوص ٌخقاد ةاز ًٓ ٓص دق لصؼ ةص خق اُس ؟ » .
اگص اُعاـ یم اٌاؿ را در یم اٌص یا یم ٌٕرد حليیس ٌیهِس ق اٌاؿ دیگص را
در ٌٕرد دیگص  ,خهً در ةارف آـ چیعج ؟ « یًِٖ ایَ نار درظج اظج ؟ » .
آیا ٌیخٕاـ غیص از ائٍْ ارةًْ نط دیگص را در إٌر دیَ ق يتاداة حليیس
ٍُٕد  .یا در زٌاـ خافص ةٔخص ق ٌِاظب حص اظج نْ ةسقـ قاةعخگٖ ةٍشٓب
ٌعخلیً ةص نخاب ق ظِج احها نصد ؟

جٕاب فلصف اقؾ ایَ ظؤاؾ 0
چصا ائٍْ ةا ًٓ ارخالؼ ٍُٕدف اُس ؟
اٌاٌاـ ةا ًٓ ارخالؼ ٍُٕدف اُس زیصا ٌؿسر دیَ نْ رساقُس آُصا ةصاك
ةِسگاـ رٕد ػصع ٍُٕدف اظج در ُؿٕص اظج  ,ق ُاگضیص اُعأُا در فًٔ
ُؿٕص ةا ًٓ ارخالؼ ٌیهِِس  .ایَ یم ٌٕفٕع لتیًٖ در زُسگٖ اظج
نْ ٌصدؿ در احها ةْ خصؼ یًِٖ هآص ىفن ق احها ةًٍِٖ ٌفٕٔؿ یًِٖ رقخیْ
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ُؽ ةا ًٓ ارخالؼ ٌیٍِایِس ق خخٖ ایَ اٌص در رٕد ػصقج كٕاُیَ ٌٕجٕد
اظج  .پط ًٓ ٌسرظْ اك نْ ٌٕفٕياة را ٌدسقد در چٕناة ىفن ٌٖ داُس
ٌٕجٕد اظج ق ًٓ ٌسرظْ اك نْ ةا قظًج ةٍفآیً ق رقخیْ ُؿٕص ايخِا
ٌیهِس  .ق ایَ ٓص دق فصكْ یا ٓص دق ٌسرظْ از ئس رظٕؾ اهلل ؾيٖ اهلل ييیْ
قظيً ٌٕجٕد ةٕدف اُس  ..زٌاُیهْ رظٕؾ اهلل ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً ةًس از غضقف
اخضاب فصٌٕد  ٌَ « 0ناـ یؤ ٌَ ةاهلل ق اىیٕؿ اآلرص  ,فال یؿيیَ اىًؿص إال فٖ
ةِٖ كصیوْ » رقایج ةزارك ق ٌعيً .

نعیهْ ایٍاـ ةْ رسا ق رقز آرصة دارد پط ةایس ٍُاز يؿص را ادا ُهِس ٌگص
در ةِٖ كصیوْ .

ؾداةْ دریَ ٌٕرد قكخٖ نْ غصقب رظیس ارخالؼ نصدُس ةًقٖ گفخِس
ٌلؿس پیاٌتص ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً ایَ ةٕدف نْ ٌا در خصنج رٕد ظصيج
داػخْ ةاػیً ق دیگصاـ گفخِس ُْ ةص خعب خسید رظٕؾ اهلل ؾيٖ اهلل ييیْ
قظيً ٌا ٍُاز را ادا ٍُٖ نِیً ٌگص در ةِٖ كصیوْ اگص چْ ةًس از غصقب ةاػس .
ق آـ ٍُاز را ةًس از غصقب رٕاُسُس  .ایَ ٌٕفٕع یًِٖ يٍيهصد ٓص دق فصیق
ةالالع خقصة پیاٌتص رظیس ق رظٕؾ اهلل ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً ٓیچم از دق
گصقپ را لصؼ ايخصاض ق حؼسد كصار ُسادُس ق ٍٓیَ نْ پیاٌتص ؾيٖ اهلل
ييیْ قظيً ةْ ٓیچم از دق فصیق در احزاذ ٌٕكف ػاـ يهط اىًٍيٖ را
ُؼاـ ُسادُس ًٌِٖ حائیس يٍو ػاـ ق اكصار ةْ اجخٔاد آُٔا ةٕد  .لٕریهْ
ٌصدؿ را در اجخٔاد ػاـ ةزٕد ػاـ قاگشاػج ق ایَ رٕدیهٖ از اظتاب
ارخالؼ اظج .
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دیگص از اظتاب ارخالؼ ایِعج نْ در ةیَ ٌصدؿ ًٓ اػزاص ٌخؼسد ق
ظزج گیص قجٕد دارد ق ًٓ ُصؿ ق آظاـ گیص نْ ةیؼخص ایجاد ظٕٔىج ٌیهِِس
 ,ایَ لتیًج ةؼص اظج  .خقصة يتساهلل ةَ يٍص رفٖ اهلل ئٍِا در فلْ
رٕد غیص از يتساهلل ةَ يتاس رفٖ اهلل ئٍِا اظج  .اةَ يٍص در قكج قفٕ
گصفخَ نٕػغ داػج نْ خخٖ آب دارو چؼٍاـ دارو ػٕد حا ایِهْ ٍٓیَ
نار ٌٕجب ػس نْ ةیِائٖ رٕد را از دظج ةسٓس ق يتساهلل ةَ يتاس ایَ نار
را فصقرة ٍُٖ داُعج  .اةَ يٍص ٌٖ حصظیس نْ اقالد رٕد را ةتٕظس حا
ىًاب دَٓ اقالدش ةاالك اق ُصیضد ق اةَ يتاس اقالدرٕد را ٌٖ ةٕظیس ق در
ةغو ٌٖ گصفج ق ٌیگفج ایَ ٓا گئاك اُس نْ ةٕك ٌٖ نًِ  ,پط ةیَ فلْ ایَ
دق ُفص فصؽ ةٕد فصكٖ ةیَ رقخیْ ق اظخِتاط ٓص یم از آُٔا از ٍٓیَ جاك
اظج نْ ظزج گیصك اةَ يٍص ق ظٔو گیصك اةَ يتاس در ذلافج فلٖٔ ٌا
ٌؼٕٔر گؼخْ اظج .

ٍٓچِاـ رٕد ىغج ق قاژف  0گآٖ ىغج ق قاژف زةاـ اظتاب ارخالؼ ٌیگصدد .
رساقُس جيج يوٍخْ در ظٕرف ةلصف آیْ ٌ 222 0یفصٌایس  « 0اىٍميلاة
یخصةؿَ ةاُفعَٔ ذالذْ كصؤأ »  .قاژف كصقء چیعج ؟

در فصِٓگ ىغج آٌسف اظج نْ كصقء ةًٍِٖ خیـ اظج ق ٍٓچِاـ آٌسف اظج
نْ كصأ ةًٍِٖ لٔص اظج ( پانٖ از خیـ ) .

از ٍٓیَ جا اظج نْ ائٍْ ةْ حتى حفعیص ىغٕك ایَ نيٍْ ارخالؼ نصدف اُس ق
ٌرو ایَ نيٍْ اىفاظ ٌؼخصنْ دیگص اظج نْ از ُوص حفعیص ىغٕك ٌٕجب
ارخالؼ گؼخْ اظج .
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ٍٓیَ گُْٕ اخخٍاؾ دارد نْ ةًقٖ اىفاظ از ُوص ًٌِٖ خلیلٖ ق ٌجازك
ٌٕجب ارخالؼ گصدد نْ یهٖ دالىج ق ٌفٕٔؿ خلیلٖ ىفن را ٌٕرد خهً
كصار ٌٖ دٓس ق دیگص ًٌِٖ ق ٌفٕٔؿ ٌجازك را چِاُهْ دریَ فصٌٕدف
رساقُس ظتداُْ حًاىٖ  ( 0اقال ٌعخً اىِعاء ) اىٍائسف  . 4 0آیا ٌصاد از
ٌالٌعْ ىٍط ةسظج اظج لٕریهْ رأك يتساهلل ةَ يٍص ٌیتاػس یا آـ نِایْ
از جٍاع ق ٌتاػصة جِعٖ اظج چِاُهْ يتساهلل ةَ يتاس ٌٖ گٕیس ؟

ق ٍٓیَ ظاـ از اظتاب ارخالؼ ائٍْ الٍیِاـ یا يسؿ الٍیِاـ ػاـ ةْ رقایج
اظج  ,ایَ اٌاؿ ةصقایج ایَ راقك الٍیِاـ دارد قرقایج اق را ٌٕردحٍعم
كصار ٌٖ دٓس ق آـ دیگصك ایَ راقك را ايخٍاد ٍُٖ نِس ق رقایج اق را ٍُٖ
گیصد ق ةًقٖ در حٍعم ةاخادید ػصقلٖ را ٌٖ گشارُس نْ آـ دیگصك آُصا
ٌؼصقط ٍُٖ ظازد رؿٕؾا در ةًقٖ ٌعائو ٌرو إٌریهْ اةخال ةساـ ياؿ
ػسف اظج .

ق ٍٓچِاـ از اظتاب ارخالؼ یهٖ ارخالؼ ائٍْ در ارزیاةٖ ادىْ ق ايختار آـ
اظج لٕر ٌراؾ اٌاؿ ٌاىم يٍو آو ٌسیِْ را در آُچْ نْ آُٔا از لصز
يتاداة ق ٌاُِس آـ ةارت ةصدف اُس ةص رتص قاخس یًِٖ خسیرٖ نْ راقك آـ
یهِفص ةاػس ٌلسؿ ٌٖ داُس ق حصجیح ٌٖ دٓس  .ق ةًقٖ ةایَ ُوص اُس نْ
خسید فًیف را نْ ةًسا ةِاؿ « خعَ » یاد ػسف ةص كیاس ٌلسؿ ٌٖ داُِس ق
حًسادك ًٓ ةص يهط اظخسالؾ ٌٖ نِِس  .ةًقٖ ٌميق ةدسید ٌصظو
اظخِاد ٌٖ نِِس ق ةًقٖ ٌميق آُصا حصدیس ٌٖ ٍُایِس ق ةًقٖ آُصا ٌلیس ةْ
ػصقلٖ ٌٕجب اظخسالؾ ٌٖ داُِس ق ةًقٖ از ایؼاـ ػصع آُٔاك را نْ كتو
از ٌا ةٕدف اُس ػصع ٌا ٌٖ داُِس ق ةًقٖ ًٓ ایَ يٍو را ايختار ٍُٖ دِٓس ,
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ةًقٖ كٕؾ ؾداةٖ را خجج داُعخْ ةآـ يٍو ٌٖ نِِس ق ةًقٖ آُصا خجج
ٍُٖ گیصُس .

ةًقٖ از ایؼاـ اظخسالؾ ةْ ٌؿاىح ٌصظيْ ٌیٍِایِس ٌ ,ؿاىح ٌصظيْ آـ
چیضك اظج نْ دىیو راص از ػصع ُْ ةص ايختار آـ اظج ق ُْ ةص ىغٕ ق ةمالـ
آـ  ,ق ةًقٖ ًٓ ٌؿاىح ةٍصظيْ حصحیب اذصك ٍُیسِٓس .

ق دیگص از اظتاب ارخالؼ ائٍْ  ,ارخالؼ در دالىج اٌص ق ُٖٔ  ,ياؿ ق راص ,
ٌميق ق ٌلیس ٌِ ,مٕؽ ق ٌفٕٔؿ ق غیصف نْ ييً اؾٕؾ فلْ آُصا حفؿیو دادف ق
ٌؼزؽ گصداُیسف اظج ٌیتاػس  ,آُچْ نْ الزؿ اظج دریَ جا ةص آـ حانیس
ػٕد ایِعج نْ در ٌٕرد ارخالؼ ائٍْ اظتاب زیاد ق گُٕا گٕـ اظج نْ
نخاب ٓاك راص چْ كسیً ق چْ جسیس در ةارف آـ حاىیف گصدیسف اظج نْ از
آُجٍيْ نخاب  ( 0اآلُؿاؼ فٖ اظتاب ارخالؼ  ,حاىیف يالٌْ دٓيٕك  ) .ق
( اظتاب ارخالؼ ييٍاء  ,حاىیف ػیذ ييٖ اىزفیف ) ق از آُجٍيْ نخاب
رٕد ٌَ ػػ ػیذ كصفاقك ػػ ةِاؿ ( اىؿدّٕ االظالٌیث ةیَ االرخالؼ
اىٍؼصقع ق اىخفصؽ اىٍشٌٕؿ ) ٌیتاػس ق ٌَ دریَ نخاب حٕفیح دادف اؿ نْ
ارخالؼ در فصقع فصقرة ق رخٍج ق گؼایغ ق ذصقة اظج  ,چِاُهْ
اظاظاة فهص ك ق ريلٖ رانْ فلْ ارخالؼ ةص آـ كائً ق اظخٕار ٌٖ گصدد ق
لصز إٌٓزش آُصا ةیَ فصزُساـ اٌج اظالٌٖ ُیهٕ ق ٌخیَ ٌیگصداُس ػصج
دادف اؿ .

ایَ ىمف ق ٌصخٍج رساقُس ظتداُْ حًاىٖ ةص ایَ اٌج اظج نْ زٌیِْ را ةص
آُٔا حِگ ق فؼصدف ُعارخْ ةيهْ در ٌیساـ افهار ایؼاـ قظًج ُوص ق
قظًج افٔاؿ ٌزخيف را ٌیعص گصداُیسف اظج نْ ٌماةق ةٍؿاىح ٌدیمٖ ق
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ٌؿاىح زٌاـ یًِٖ آُچْ دریم ٌدیك ٌؿيدج اظج در ٌدیك دیگص
ُیعج ق آُچْ در یم زٌاـ ٌعايس ةٕدف در زٌاـ دیگصك ٍُیتاػس ُوصیاة
ق اراء فلٖٔ رٕد را اظخٕار ظارخْ اُس  .چِیَ قاكى ػسف نْ ةًقٖ ؾداةْ
رفٖ اهلل ئًِ در یم كقیْ اك ةصأك راص فخٕا دادف اُس ق ةًس از آـ رأك ق
فخٕا ةازگؼج ٍُٕدف اُس  ,چِاُهْ ایَ اٌص از خقصة يٍص رفٖ اهلل يِْ
رقایج ػسف اظج نْ ایؼاـ از رأك رٕد رجٕع نصدف اُس ق قكخٖ ٌٕرد ظؤاؾ
كصار گصفخِس نْ چصا از رأك رٕد رجٕع نصدف اُس فصٌٕد 0ایَ اظج آُچْ
داُعخیً ق آـ نْ ٌا ٍُٖ داُیً .

ةسقـ ػم ٌدیك ةا ًٓ ارخالؼ پیسا ٌیهِس ق خاالة ُیض ٌزخيف ٌیؼٕد
نْ اُعاـ ةآُچْ ٌٖ ةیِس ق ٌٖ ػِٕد اذص پشیص ٌٖ گصدد ق رأك رٕد را حغیص
ٌیسٓس  .از ٍٓیَ ظتب ةصاك ػافًٖ رخٍث اهلل ييیْ دق ٌشٓب ةٕد ٌ ,شٓتٖ
نْ كسیً ُاٌیسف ٌیؼس ق آـ رقزك ةٕدنْ در يصاؽ زُسگٖ ٌٖ نصد ق ٌشٓتٖ
نْ جسیس ُاٌیسف ٌیؼٕد ق آـ قكخٖ اظج نْ ةٍؿص آٌس .

در نخب فلْ ٌؼٕٔر ػسف نْ ایَ كٕؾ ػافًٖ در كسیً اظج ق ایَ كٕؾ
ػافًٖ در جسیس  .زیصا اق قكخٖ ةٍؿص آٌس چیضك را دیس نْ كتال ُسیسف ةٕد ق
از اخادید ق اذار چیضٓاك را ػِیس نْ كتال ُؼِیسف ةٕد ق از آـ خید از رأك
رٕد يسقؾ ٍُٕد ق ةعیار قاكى ٌیؼٕد نْ ٌجخٔس از رأك رٕد يسقؾ ٌٖ
نِس ق ٍْٓ ایَ ٓا از اظتاب ارخالؼ اظج .

از ایَ جْٔ قكخٖ اةٕ جًفص ٌِؿٕر ريیفْ يتاظٖ از اٌاؿ ٌاىم حلافا نصد
نْ نخاب رٕد « ٌٕلا » را حأىیف ٍُایس ةصاك اٌاؿ ٌاىم گفج  0از ظزج
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گیصك اةَ يٍص ق ظٔو گیصك اةَ يتاس ق ُٕادر اةَ ٌعًٕد اجخِاب نَ ق
آُصا ةمصز درظخٖ ةصاك ٌصدؿ ُصؿ ق ٍٕٓار ظاز .

اٌاؿ ٌاىم ایَ رٕاظخْ ريیفْ را ةص آقردف ظارج ق نخاب ًٌصقؼ رٕد را
در اظالؿ ةِاؿ « اىٍٕلا » حأىیف ٍُٕد .

ريیفْ ٌیزٕاظج نْ ةاالك ٌصدؿ حدٍیو ٍُایس حا ٌماةق ٌٕلا ٌاىم يٍو
ٍُایِس ىیهَ اٌاؿ ٌاىم رفٖ اهلل يِْ از فلآج ق اُؿاؼ ق پصٓیضنارك نْ
داػج ةصاك اق گفج  « 0اك اٌیص اىٍؤٌِیَ ایِچِیَ ٌهَ چصا نْ اؾداب
رظٕؾ اهلل ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً در ػٔص ٓا پصانِسف ػسف اُس ق ُضدٓص كٕؿ
ييٍٖ اظج ٌ .صدؿ كتال اكٕاىٖ را گصفخْ اُس ق ةساـ رافٖ ٌیتاػِس اگص حٕ
آُٔا را ةْ پشیصش یم رأك قاخس ٌجتٕر ظازك ةايد ةصقز فخِْ ٌٖ گصدد ( یا
فخِْ ةضرگ اظج ) .

ٍٓچِاـ آُٔا ةایَ ارخالؼ از ُوصك ٌیسیسُس نْ آـ ارخالؼ در فصقياة
اظج ق فصرك ُسارد ق چارف از آـ ُیعج ق اٌهاـ ُسارد نْ ٍْٓ اٌج در
چِیَ فصقياحٖ ةْ یم رأك اجخٍاع ق حٕافق ٍُایِس ق ایَ از ىمف ق اخعاـ
رساقُس يضقجو ةص ایَ اٌج اظج نْ اقػاـ را فصؾخٖ ةصاك اجخٔاد ق
اُهؼاؼ ق قظًج حًسد افٔاؿ ايما ٍُٕدف اظج .

ػٍا حؿٕر نِیس اگص حٍاؿ ٌعيٍاـ ٓا در ٓص نارك ةص یم رأك قاخس ٌخهٖ
ٌٖ ةٕدُس ٓیچهط در چیضك از إٌر ررؿخٖ ٍُٖ یافج ق ٓیچهط كسرحٖ
ُساػج نْ در زٌاُٖ ةیایس ُوصك را ةص ُوصك حصجیح ةسٓس یا كٕىٖ را ةص كٕؾ
دیگص ارث گشارد ق یا رقایخٖ را از رقایج دیگص ةٔخص ق ةاالحص ةساُس .
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ایَ ةٕد در ٌٕرد ظؤاؾ چصا ائٍْ ارخالؼ نصدف اُس .

ق اٌا در ٌٕرد ایِهْ خهً حليیس ػاـ چیعج ؟
در ایَ جا ةًقٖ ةایَ ُوص اُس نْ حليیس ائٍْ چٔارگاُْ قاجب اظج نْ دریَ
ةارف ؾاخب (اىجٕٓصّ فٖ اىخٕخیس ) ٌٖ گٕیس  0حليیس داُؼٍِساـ ق ُزتْ
ػاـ قاجب اظج لٕریهْ ةْ ىفن ق ٌفٍٕٔؿ ق كاةو درک از آـ رقایج ػسف
اظج .

ق ةًقٖ غيٕ ق ٌتاىغْ نصدف گفخْ اُس حليیس یهٖ از آُٔا ةمٕر ٌؼزؽ
قاجب اظج  .ػافًیْ ٌیگٕیِس حليیس اٌاؿ ػافًٖ قاجب اظج  .اخِاؼ
ٌیگٕیِس حليیس اةٕ خِیفْ قاجب اظج ق ٍٓچِاـ ٌاىهیْ ق خِتيٖ ٓا ٌ .گص
ييٍا ٌدللیَ ایَ اكٕاؾ را رما داُعخْ ق گفخْ اُس ایَ ُوص نْ حليیس اٌاؿ
ٌؼزؽ قاجب اظج ةص ایِهْ فلك گفخار ق اكٕاؾ اق را ٌٕجب يٍو ةگیصُس
ق اكٕاؾ دیگصاـ را رد قاُهار نِِس در دیَ خصاؿ اظج ق ػیذ االظالؿ اةَ
حیٍیْ ةصایَ ًٓ زیاد ٍُٕدف نْ اگص گٕیِسف ایَ نالؿ حٕةْ ٍُایس رٕب ق اال
ةایس نؼخْ ػٕد زیصا نعیهْ ٌٖ گٕیس ػزؽ ًٌیِٖ ةایس در دیَ حليیس
ػٕ ق حِٔا گفخار اق ٌٕجب يٍو گصفخْ ػٕد ق گفخار ق اكٕاؾ دیگصاـ رد ق
اُهار گصدد ٌرو ایِعج نْ آـ ػزؽ را كإُـ گشار دیَ ٌیگصداُس ق ٌرو
ایَ اظج نْ اق را ةٍلاؿ پیاٌتص ًٌؿٕؿ كصار ٌٖ دٓس ق ایَ ٌفهٕرف در دیَ
رساقُس جایض ُیعج  .الزؿ اظج حا گٕیِسف ایَ نالؿ از آُچْ گفخْ  ,حٕةْ
ٍُایس ق اگص ةاز ًٓ ةص گفخْ رٕد اؾصار ٌٖ قرزد اةَ حیٍیْ چِیَ ُوص دارد نْ
ؾاخب ٍٓچٕ ٌفهٕرف از دائصف اظالؿ رارث ٌیؼٕد .
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اةَ اىلیً ٌیگٕیس ٌ 0ا خخٍا ٌٖ داُیً نْ در زٌاـ ؾداةْ یم ػزؽ
قاخسك ُتٕد نْ دیگصاـ حِٔا اكٕاؾ اق را حائیس ق حليیس ٍُایِس ق ٓیچ چیضك
از گفخار اق را رد ق حصدیس ُهِِس ق یا آـ ػزؽ حٍاؿ گفخار دیگصاـ را حصدیس
نِس ق ٓیچ كٕىٖ را از آُٔا ايختار ُسٓس ق یلیِا ٍٓیَ خاىج د رئس حاةًیَ
ًٓ ُتٕد ق گصُْ ةایس ٌليسیَ ػزؽ قاخس ةا ظيٕک ةایَ راف قریٍٖ نْ
ارخیار نصدف اُس در كصقُیهْ ةْ ىعاـ رظٕؾ ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً ریص ق
افقو رٕاُسف ػسف ق آـ ظْ كصـ ةافقیيج اقؾ اظج نْ در اخادید آٌسف
اظج ٌا را رد ق حهشیب ٍُایِس  ....ق قاكًیج ایِعج نْ ایَ ةسيج در كصـ
چٔارؿ نْ ةضةاـ پیاٌتص ؾيٖ اهلل ييیْ ق ظيً ٌشٌٕؿ رٕاُسف ػسف ةٕجٕد آٌسف
اظج .

اةَ اىلیً ایَ كٕؾ را نْ حليیس فلك چٔار اٌاؿ یا حليیس ػزؽ راص از آُٔا
الزؿ اظج در نخاب رٕد ةِاؿ « ايالؿ اىٍٕكیَ » رد ٍُٕدف ق ةْ پِجاف قجْ آُصا
رما ق ةالو رٕاُسف اظج ق دریَ ٌٕرد ةؼهو ٌتعٕط ق الاىْ نالؿ ق افادف
ُیهٕ داد ظزَ دادف اظج  .نعیهْ رٕاظخْ ةاػس از آـ ٌعخفیس ػٕد
ٌیخٕاُس ةآـ نخاب ٌصاجًْ ٍُایس .

رالؾْ ق فؼصدف نالؿ اةَ اىلیً در آـ نخاب ایِعج نْ اگص ةصاك نعٖ كٕىٖ
از ائٍْ ارةًْ یا غیص از ایؼاـ چْ پیغ از ائٍْ ةٕدف اُس یا ةًس از آُٔا ةص
لصیق ؾدج ق درظج رظیس اق را جایض اظج نْ از آـ كٕؾ حليیس ٍُایس
ٌؼصقط ةصایِهْ از آو اجخٔاد ُتاػس .

ٌجخٔس را الزؿ اظج حا ةْ ُفط رٕد اجخٔاد ٍُایس ٌگص ػزؽ ياٌٖ ق آُهْ
كسرة اجخٔاد را ُسارد ٌجاز اظج از ٓص اٌاؿ ق ٓص فلٖٔ نْ ةٍصحتْ اجخٔاد
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رظیسف اُس حليیس ٍُایس چِاُهْ رساقُس جيج يوٍخْ ٌیفصٌایس ( 0فاظئيٕا
آو اىشنص إـ نِخً ال حًيٍٕـ * اُتیاء . ) 7 0

ایَ ةٕد آُچْ در ةارف خهً حليیس ظؤاؾ گصدیسف اظج .

ق اٌا ٌعائو ٌزخيف فیٔا 0
ق ٍٓچِاـ ظؤاؾ نِِسف پصظاـ ٌیهِس  0ایا ٍْٓ ایَ إٌریهْ فلٔا در آـ
ارخالؼ ٍُٕدف اُس از پیاٌتص ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً ذاةج ػسف اظج ؟

در جٕاب ٌیگٕیً در ایِجا إٌر زیادك اظج نْ پیاٌتص ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً
آُصا اُجاؿ دادف اُس ق از پیاٌتص فًو آُٔا رقایج ػسف اظج اگص چْ در ةًقٖ
از ٌٕارد ُعتج ةْ دیگصك ٌٕاهتج يٍو ةیؼخص داػخْ اُس ٌرال حهتیص در
اذاـ اهلل انتص اهلل انتص آیا چٔار ٌصحتْ اظج یا دق ٌصحتْ ٓص یم از يسدیَ از
پیاٌتص رقایج ػسف یا ( ةدسید قارد ػسف اظج ) پط ٌاىهیْ گفخَ حهتیص
دق دفًْ را ارخیار نصدف اُس ق دیگصاـ چٔار دفًْ را ٍٓچِاـ حصجیح یًِٖ
حهصار ػٔادحیَ ةآقاز رفیف از پیاٌتص ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً رقایج ػسف
اظج ةًقٖ از ييٍا آُصا دىیو گصفخْ يٍو ٌٖ نِِس ق ةًقٖ ٍُٖ نِِس .

ةًقٖ ایَ إٌر از جٍيْ چیض ٓاك اظج نْ از پیاٌتص ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً
قارد ػسف اظج اگص چْ در یم ٌِملْ ةیؼخص ق در یم ٌِملْ دیگص نٍخص
حمتیق ٌیؼٕد ٌرو ةيِس رٕاُسـ ةعً اهلل از پیاٌتص رسا رقایج اظج نْ ةعً
اهلل را در ٍُاز ةْ آقاز ةيِس ٍُٖ رٕاُسُس قىٖ ٍٓچِاـ اخادیرٖ قارد ػسف نْ
آُدقصة ةعً اهلل را در ٍُاز ةاقاز ةيِس ٌٖ رٕاُسُس ق ایَ اٌص ٌٍخِى ُیعج
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نْ جِاب پیاٌتص ةًقٖ اقكاة ةصاك حًيیً ٍُاز گشاراـ پؼج ظص رٕد
ةعً اهلل را ةْ جٔص رٕاُسف ةاػِس ق اٌراؾ ایَ إٌر  .از ایَ جٔج اظج نْ اةَ
حیٍیْ گفخْ اظج  0حصک افقو در إٌر يتاداة ةصاك حاىیف كيٕب جایض
اظج لٕریهْ پیاٌتص ؾيٖ اهلل ييیْ قظيً ةِاك راُْ نًتْ ًٌوٍْ را ةص
كٕايس اةصآیً از اُسیؼْ حِفص كٕؿ حصک ٍُٕدُس  .اٌاٌاُٖ ٌاُِس اٌاؿ اخٍس
در ٌٕرد ةعً اهلل ق قؾو قحص ق غیصف ٌٕفٕياحٖ نْ در آـ يسقؾ از افقو را
ةجایض ُوص دادف اُس ةص ٍٓیَ ٌفهٕرف ائخالؼ یا حًصیف ظِج ق ٌاُِس آُٔا
احها نصدف اُس .

ظؤاؾ نِِسف ٌیگٕیس  0چصا یم خاىج یا یم يٍو در إٌر
يتاداة ُضد اٌاٌٖ فصض ق ُضد اٌاؿ دیگص ٌهصقف رٕاُسف ػسف ؟
در جٕاب ٌیگٕیً ایَ خاىج ةعیار نً ق خخٖ ُادر اظج ةمٕر ٌراؾ كصائج
ٌلخسك پؼج ظص اٌاؿ ُضد ػافًیْ فصض اظج در حٍاؿ ٍُاز ٓا جٔص ةاػس یا
ظصك ق ُضد اخِاؼ ایَ كصائج پؼج ظص اٌاؿ ٌهصقف گفخْ ػسف قایَ ٓا
دقلصؼ اُس در ایِجا خس قظمٖ اظج ةیَ ایَ دق لصؼ ق آـ ایِهْ در ٍُاز
ظصك نْ ٌلخسك كصائج اٌاؿ را ٍُٖ ػِٕد كصائج ٌلخسك جایض اظج ٌگص در
ٍُاز جٔصیْ نْ اٌاؿ ةيِس كصائج ٌیزٕاُس ةایسٌلخسك ظانج ةاػس چِاُهْ
در ؾدیح ٌعيً آٌسف اظج  .... « 0ق اذا كصأ فاُؿخٕا » ق ایَ خس قظك ةٔخص
اظج .
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ايخٍاد ةص نخاب قظِج 0
ٍٓچِیَ ةصادر ظؤاؾ نِِسف ٌیگٕیس  0اٌا ٌٍهَ اظج نْ حليیس نعٖ دیگص
غیص از اٌاٌاـ چٔارگاُْ را ٍُٕد یا ایِهْ در زٌاـ خاؾ ٌعخلیً احها ةص
نخاب ق ظِج ػٕد ةسقـ قاةعخگٖ ةٍشٓب ؟

ٌیگٕیً  0ةيٖ حليیس غیص از چٔار اٌاؿ جٕاز دارد ق ايخٍاد ةص نخاب جایض
اظج ةصاك نعیهْ كسرة احها ةص نخاب ق ظِج را داػخْ ةاػس  .از آو فلْ
ق آو ُوص ةاػس  ,ایَ چِیَ آو فلْ ق ُوص راخق اظج نْ اجخٔاد نِِس ق
حسكیق ٍُایِس ق دالئو را از نخاب ق ظِج اظخزصاث ةسارُس ق حصجیح ةسِٓس
كٕؾ اؾح را ق ایِهْ ٌصاجًْ ةْ ييٍا حصجیح ق ييٍائیهْ آو ٌلایعْ ق
ٌلارُْ ٌیتاػ ِس ةٍِایس  ,آُٔایهْ دالئو را ةا ًٓ ٌلایعْ ٌٖ نِِس ق خاىج
كاةو كتٕؾ ةٔخص را ةصقك دىیو حصجیح ٌٖ دِٓس ٌاُِس اةَ دكیق اىًیس ق اةَ
حیٍیْ ق اةَ اىلیً ق اةَ خجص اىًعلالُٖ ق ؾًِاُٖ ق ػٕناُٖ ق غیص ایؼاـ.
ةًس از آـ ػزؽ ياىً چیضك را ٌٖ گیصد ق اُخزاب ٌیهِس نْ پعِسیسف
حصیَ در دیَ ةاػس ق پشیصفخْ حص در فهص ق يلو ق دٌاغ اق ق آُچْ نْ ٌٕجب
آراٌغ ق الٍیِاـ كيب اق ٌیؼٕد  .ق ایَ ٍٓاـ اظج نْ اق ةساـ ٌهيف
ٌیتاػس ق رساقُس ٓیچ ُفط را ةیؼخص از قظى ق اظخمايج اق ٌهيف
ٍُیگصداُس .

گفخاریهْ در كصقـ يلب گصائٖ قحزيف ػایى گصدیسف ٌتِٖ ةص ایِهْ درقازف
اجخٔاد ٌعسقد ػسف اظج كٕؾ ٌصدقدك اظج ق ٓیچ دىیيٖ از نخاب ق ظِج
ق اجٍاع ةص آـ ُیعج ةيهْ خِاةيْ قدیگصاـ ٌرو ایؼاـ ٌیگٕیِس نْ جٕاز
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ُسارد نْ ٓیچ كصُٖ از كصُٔا راىٖ از ٌجخٔسك ةاػس نْ ٌصدؿ را ةص قفق ادىْ
فخٕاةسِٓس قرآٍِائٖ نِِس.

ةص ىمف ق فقو رساقُس ظتداُْ حًاىٖ خصث ق ٌؼهيٖ ُیعج نْ ةًقٖ از
ةِسف ٓاك رٕد راكسرة ق اظخًساد قٌٕٓتج ةزؼس نْ اق را آو ةصاك
ٌصحتج اجخٔاد ةگصداُس ق آـ نار ٌداىٖ ٍُٖ ةاػس خخٖ در زٌاـ ٌا نْ
قظائو ييٍٖ ٌیعص گصدیسف ایَ اٌص آظاـ حص اظج ُعتج ةضٌأُاك پیغ از
ٌا نْ قظائو لتايج ق حؿٕیص ق نٍپیٕحص ق غیصف قجٕد ُساػج ایَ
ٌٕفٕيصا ٌیخٕاـ در نخاب ٌَ ةِاؿ ( االجخٔاد فٖ اىؼصیًث االظالٌیث )
فؿو حیعیص االجخٔاد اىیٕؿ ٌالخوْ ٍُٕد .

قىٖ نعیهْ ىغج قزةاـ ق ييٕؿ آُصا ق دالىج ٓاك ىغج ق زةاـ را ٍُٖ داُس ق
آُچْ را نْ ةْ كصآـ ق ظِج از ًٌارؼ ق ييٕؿ ٌخِٕيْ حًيق ٌٖ گیصد ٍُٖ
ػِاظس ق ٌٕافى اجٍاع ق رالؼ را حؼزیؽ نصدف ٍُیخٕاُس ق ةْ اؾٕؾ فلْ
ق كیاس ق كٕايس حًارض ق حصجیح ق غیصف ٌٕارد قػصقط اظاظٖ اجخٔاد را
ًٌيٌٕاحٖ ُسارد ةص اق فصض اظج نْ ةْ آو داُغ قآو ذنص رجٕع ٍُایس ق
ةص لتق رآٍِائٖ آُٔا يٍو ةسارد لٕریهْ ٌصدؿ ةاىفمصف در ٓص ٌٕردیهْ فًٔ
ق ييٍٖ ُسارُس ةْ آو آـ رػخْ ق ٌخزؿؽ آـ ٌصاجًْ ٌٖ نِِس رساقُس
ظتداُْ حًاىٖ فصٌٕدف اظج  « 0فاظئيٕا آو اىشنص إـ نِخً ال حًيٍٕـ » ق
ایِهْ ٍْٓ ٌصدؿ را ٌهيف ةْ اجخٔاد ةساُیً كعٍٖ نْ ةًقٖ يلیسف دارُس
كٕىٖ اظج غیص كاةو حؿٕر ق غیص ٌٍهَ نْ ةص آـ ٓیچ دىیيٖ ُیعج .
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خهً حيفیق ةیَ ٌشآب 0
ظؤاىٖ نْ ةاكٖ ٌاُسف ایِعج نْ اگص اُعاـ یم اٌاؿ یا ٌشآب را در یم
اٌص ق ٌشٓب ق اٌاؿ دیگصك را در اٌصك دیگص حليیس ٍُایس خهً آـ چیعج ؟

ایَ نار را حيفیق ٌٖ گٕیِس ةًقٖ ييٍاء آُصا اجازف دادف اُس ق ةًقٖ ٌِى
نصدف اُس آُچْ را نْ ٌَ ُوص دارؿ ایِعج نْ اگص كؿس از حيلیَ آـ ةاػس نْ
حِٔا ررؿج ٌشآب را جعخجٕ ٍُٕد چیضك را نْ آظاـ حص قٌٕافق رٕآغ
ق لتى ق گٕارا ةاػس ةسقـ ٌصاياة نساؿ دىیيٖ ةگیصد قارخیار نِس
ایِچِیَ يٍو جٕاز ُسارد ق از ٍٓیَ ظتب اظج نْ ظيف ق ييٍاك پیؼیَ
گفخْ اُس نعیهْ در جعخجٕك ررؿج ٌشآب ةاػس فعق نصدف اظج یا
فاظق اظج .

ةمٕر ٌراؾ از یم ٌشٓب ًٌیَ چیضك را پیصقك ق ارخیار ٌیهِس نْ
ةمصفسارك ق ٌؿيدج اق ةاػس  .قكخٖ نْ ٍٓعایْ اق ةزٕآس يلارك را
ةفصقػس نْ ةجٕار اق كصار دارد ةِا ةٍشٓب اٌاؿ اةٕ خِیفْ نْ خق ػفى را
ةصاك ٍٓعایْ جایض داُعخْ ةصاك ةسظج آقردـ يلار از آـ ٌشٓب ةْ ُفى رٕد
اظخفادف ٌٖ نِس ق آُصا حٍعم ٌیگیصد ق اگص رٕدش ةص يهط در جٔخْ
ٌزاىف ةاػس ق ایَ ٌشٓب ةٍفاد رؿً اق ةاػس ٌٖ گٕیس ٌَ كٕؾ ػافًٖ را
ارخیار ٌٖ نًِ ق ٌاظٕاك اق را ٌخصقک كصار ٌٖ دًٓ  .در خلیلج ایَ چیضك
اظج نْ اق فلك ٕٓاك ُفط ق رٕآغ لتى رٕد را پیصقك نصدف ةا دیَ ةازك
ٌٖ نِس ق ٌشآب را خعب ٌؿاىح ػزؿٖ رٕد ٌٕرد اظخفادف كصار ٌٖ
دٓس در خاىیهْ ػزؽ ٌؤٌَ را ٌِاظب اظج نْ ةصاف خق ةاػس رٕاف ایَ خق
ةٍفاد اق اظج رٕاف ةص فس قٌقار اق .
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رساقُس ٌِافلیَ را ةایَ فصٌٕدف ٌشٌج ٍُٕدف اظج نْ ٌیفصٌایس  ( 0ق
ٌِافلاـ ٌ ,یگٕیِس  0ةْ رسا ق رظٕؾ ػػ اق ػػ ایٍاـ آقردف ایً ق فصٌاـ ةصدف ایً ,
قىٖ ةًس از ایَ فصكْ اك از ایؼاـ رق ٌٖ گصداُِس ق ایؼاـ ٌؤٌَ ُیعخِس  .ق
چٕـ ةْ ظٕك رسا ق پیاٌتص اق رٕاُسف ٌیؼُٕس حا در ٌیاـ ایؼاـ خهً نِس
آُگاف گصقٖٓ از ایؼاـ رق گصداـ ٌیؼُٕس  .اٌا اگص خق ةمصؼ ایؼاـ ةاػس
ةا فصٌاـ ةصدارك ػػ ناٌو ػػ ةعٕك اق ٌٖ آیِس  ).اىِٕر . 44 – 47 0
آُٔا ٌیزٕآِس خق را ةْ ُفى رٕد ق ةا رٕد ةچصراُِس ُْ آُهْ رٕد ٌماةق خق
ةچصرِس ق ةا خق ةاػِس نْ ایَ رؿيج ٌؤٌِیَ ؾادؽ اظج قىٖ اگص ٌعيٍاـ
چیضك را نْ در ُوص اق ةٔخص ق ٌصجح حص ق چیضك را نْ در كيب اق كٕك حص
قالٍیِاـ ةزغ حص اظج پیصقك ٌیهِس ةانٖ ُیعج نْ خِفیْ را در ٌٕرد
ایِهْ ىٍط زـ قفٕ را ُلـ ٍُٖ نِس حليیس ٍُایس ق ػافًیْ را در ایِهْ
ظیالـ رٕـ قفٕ را ٍُٖ ػهِس حليیس نِس ق ٌاىهیْ را در ایِهْ آب ُجط
ٍُیؼٕد ٌگص ةْ حغیص خاىج حليیس ةسارد ٓص گاف ةص دالئو ػاـ الٍیِاـ ناٌو
خاؾو ٍُایس ق ایَ چیضك اظج نْ ٌَ ةص آـ فخٕا ٌٖ دًٓ .

رساقُس ٌا را ةْ فًٔ ق داُغ دیَ رٕد حٕفیق ةسٓس نعیهْ رساقُس ةاق
اردادف ریص داػخْ ةاػس اق را در دیَ داُغ ٌٖ ةزؼس » ق ؾيٖ اهلل ييٖ
ظیسُا ٌدٍس ق ييٖ آىْ ق اؾداةْ ق ظيً .
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