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 عخى ياشش

کتاب اػبنتاو الهی احـ هض٪٨ هضتـم رًاب آ٩ای اهیـ ؿمتگاؿ ىـصی امتت 
فاػه آهلتی. هتتى ایتى ؿمتاله  صنىيىىته ٝالهه صنى  لّلهبـ ؿماله اػب هٜ ا

که ایى ؿمتاله بته  امتاف کتاب يىؿ ٝلی يىؿ ػؿ ؽکـ و ؽاکـ و هؾکىؿ ٥َلی 
 ٍىؿت هنت٪ل يیق چاپ ىؼه امت.

ـػ: کتاب اػبنتاو الهی ؿا هی  تىاو ػؿ ػو هضىؿ اٍلی، هٞـ٥ی ک
 هضىؿ یکن: آػاب يیایو و هضىؿ ػوم: ٥لن٦ه آػاب يیایو.

ٕلبی ػؿ ػٝتا، ت٪تىا و ... متغى  ، ٥قوولّلهءاىاؿس ػؿ هضىؿ یکن اف امما
ـایی ایى آػاب  باىؼ ؿا ؽیل هـ یتک  هیگ٦ته امت و هضىؿ ػوم که ٥لن٦ه و چ

اف آػاب بیاو ػاىته امت. بـ ایى امتاك اػبنتتاو الهتی، هغإبتاو عتىػ ؿا 
متتافػ، هباصتتج  ٝتتالوه بتتـ آيکتته بتتا آػاب ػؿ پیيتتگاه عؼاويتتؼ آىتتًا هی

کًتؼ تتا  لن٦ی و ٝـ٥ايی ایى آػاب ؿا يیتق بیتاو هیهای ٥ ىًامی و بًیاو هنتی
ـه ـاتتـ اف آػاب بهت ببتـػ، ایتى   ايناو ػؿ ه٪ام يیایو با بلىٟ ٥کـی و هٞـ٥تی ٥

عىػ ؿاه يؼهؼ و آػاب آو ؿا  هىىػ که ايناو ػؿ يیایو منتی ب ىیىه باٝج هی
ـاي زام ؿٝایت کًؼ تا به يتیزه بـمؼ و بؼايؼ که با هـ کـػاؿ و گ٦تاؿی ػٝا به م

 ؿمؼ. ه٪َىػ يمی
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ػؿ ه٦تت بغتو  لّلتها ماعتاؿ کتاب اػبنتاو الهی هايًتؼ ؿمتاله اػب هٜ
ـاؿ: يام »٩لن«امت و هـ بغو به ًٝىاو   گؾاؿی ىؼه امت، بؼیى ٩

 . ٩لن یکن: صْىؿ ٩لب ػؿ هًارات؛ۻ
 . ٩لن ػوم: تَـ٣ به اؽو الهی؛ۼ
 ٕلبی ػؿ ػٝا؛ . ٩لن مىم: ٥قوو۽
 الهی؛ . ٩لن چهاؿم: ػٝا با اممای۾
 ؛لّلها . ٩لن پًزن: ت٪ىا ػؿ اػب هٜۿ
 صـین ػٝا؛ ف. ٩لن ىين: تزاوف ا٦
 .لّله. ٩لن ه٦تن: تٞٚین امماءا٧

، ىتتاؿس ػؿ ایتتى کتتتاب اف آیتتات ٩تتـآو کتتـین، ؿوایتتات هَٞتتىهاو
ـاواو بـػه امت  ۀها و پًؼهای صکیمايه و اىٞاؿ صکمی و ٝـ٥ايی بهـ ػامتاو ٥
فاػه آهلی ؿا   ای هىؿػ يٚـ صْـت ٝالهه صنىماو بـ آو بىػه تا هضتى و بؼیى

ـای ٝمىم ٩ابل ٥هن گـػايؼ. وی بتا ایتى هالصٚته متٞی بتـ آو ػاىتته تتا اف  ب
ـه ببـػ و اگـ کلمه بًؼی واژگاو و رمله های ػىىاؿ امت٦اػه ىتؼه  های ؿواو به

ػؿ پتتاوؿ٩ی بتته تىّتتیش آو اهتمتتام ػاىتتته امتتت. ػؿ ٝتتیى صتتال هنتتائل 
يٚـ  ػاؿػ کته بتا ػ٩تتػؿ پتی هایی ؿا  ػىتىاؿی ،ػىًاعتی به ٕبٜ عتى هنتی

 هغإباو و پـمو اف امتاػاو ٩ابل ٥هن عىاهؼ بىػ.
ـم، رًاب امتاػ اهیـ ؿمتگاؿ هـ چًؼ يام آىًا يباىتًؼ،  ٩لتن اهتا ىاؿس هضت

آىًای بنیاؿی اف هغإباو هنتًؼ. ایياو ػؿ ػو ػهۀ گؾىته به ت٪ـیـ و تض٪یت٨ 
های ٝالهتته  ؿ ىتتـس و تبیتتیى ايؼیيتتهػآهلتتی ػؿك گ٦تاؿهتتای امتتتاػ ٍتتمؼی 
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ـاتتب ٕهتاؿت، ػؿ ػو  ايؼ و کتاب اهتمام ػاىتته فاػه آهلی  صنى هتای ىتـس ه
ـا٩بتت،  ـ٥تت ي٦ل،صْتىؿ و ه رلؼ، ىـس ؿماله ٝلن و ػیى، ىـس ػؿوك هٞ

البال١ه، ىتـس يهایتا الضکمته و ... بتـ  ىـس ؿماله ايناو کاهل اف ػیؼگاه يهذ
ـايمایه بىػه ا  مت.عاهه ایى ٥اّل گ

ـيىینتی،  که بىػه امتایى های ٝلمیه  ؿمن ػیـیى صىفه ىاگـػاو اف ت٪ـی
کًًتؼ، رًتاب امتتاػ  آوؿيؼ و بؼیى ومتیله ؿىتؼ ٝلمتی هی ؿو به تض٪ی٨ هی

ت و مغًاو اؿمتگاؿ يیق ایى ىـس ؿا با امت٦اػه اف چيمۀ رىىاو آیات و ؿوای
 ػه امت.وؿاماتیؼ به يگاؿه ػؿ آ

فاػه آهلی  پغو آحاؿ صْـت ٝالهه صنىييـ اػیب، ه٦تغـ امت که ػؿ 
کىىؼ، بؼاو اهیؼ کته  های آو صکین الهی هی و ػؿ ييـ آحاؿی ػؿ ىـس ايؼیيه

يىینًؼه هضتتـم و هاو گـػػ و ػؿ پایاو اف  ؿاه و ؿمن آو بقؿگىاؿ الگىی فيؼگی
همکاؿاو عىػ ػؿ ييـ و چاپغايه اػیب به ویتژه آ٩ایتاو صنتًٞلی ر٦ٞتـی و 

 ايؼ، کمال تيکـ ؿا ػاؿم. بٜ و پغو ایى احـ کىىیؼههزیؼ ههؼوی که ػؿ ٕ
 

 آباظی قیعهؽجُی زكیًی کمال
                                                                     02  /6   /8931 

 
 

 

 





 

 

 

 پيشگفتاس

 به يام ضعای اظب
 و ؿا.ؿا هن آ ىیؿوف ؿا؟ گ٦ت هم ای یتـ ػاؿ ىب ؿا ػومت ؼيؼیؿا پـم یٝاؿ٥

ـيتؼ. گ٦تت:  و با ىتب هتايىك ـيؼیاف رام مضـ گ الهیپ ،ٍاصبؼالو :گ٦تًؼ ت
 که ػؿ ىب. ًنیعؼا ؿا ػؿ ؿوف هماو ٩ؼؿ ب اتیتزل یٝاى٪ايه ها

ؿمتايؼ کته هٞيتى٧  آؿی آيکه ٕائـ ٩ؼمی راو ؿا به چًاو تىصیتؼی هتی
ه اػب ػؿ پیيگا«کًؼ  الیقال ؿا ػؿ اول و آعـ و ٙاهـ و بإى ٝالن هياهؼه هی

 امت.» الهی
اػب  هماو ٕـی٪تی امت که بلبل راو ؿا ػؿ ٦٩ل تى به التهاب ػؿآوؿػه 

 کًؼ. و او ؿا ههیای ؿهایی و  پـواف هی
اػب هماو آئیى يام آىتًای ػل امتت کته آػهتی ؿا بته کتىی یتاؿ هضتـم 

ؿمتايؼه کته هالئتک  مافػ و ػؿ بقم ٕـب به چًاو ٝـوری آممايی هتی هی
 ىک ؿیقايًؼ.ه٪ـب ػؿ صنـت يیل بؼاو ا

ييیًی با ًٝ٪ا ؿا ػو ٍتؼ  ای اف هیکؼه ٝي٨ امت که لؾت هن اػب رـٝه
 کًؼ. چًؼاو هی
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به ؿامتی آو ؿا که ػؿ اػبنتاو الهی تضَیل يکتـػه و ػ٥تتـ ػل ؿا بته متـ 
 هي٨ ٝي٨ و اػب هقیى يناعته چه ٕـ٥ی اف  ٝلن و ٝمل بنته امت؟

ـافمٕ چىو بـ لىس ػل، ي٪و فؿیى اػب فيی ، به ٝیاو بیًی کته پل ای هم
 های ٝلن و ٝملت ٩ؼؿ و  هًقلت یا٥ته و باؿوؿ ىىيؼ. يگاؿه

ای امتت اف ١تىاً ػؿیتای هٞتاؿ٣ ٝالهته صنتى  يام ؿمتاله لّلهاػب هٜ ا
فاػه آهلی، ٝاؿ٥ی  کاهل هکملی که ػؿ ه٪ام کى ه٪ین امت و هَؼا٧ بتاؿف  صنى

ـتو ایى ؿماله ؿا ػؿ ٥َل ػهن کتاب ٝلییًی  ىؿ ٝلتی يتىؿ ػؿ ي«ایى ؿماله. صْ
ای پتـ ٥ائتؼه و پتـ  گًزايؼه بىػه و هنتىؿی چًتیى گًزیًته »ؽکـ و ؽاکـ و هؾکىؿ

ـػه اف متیمیى ؿط  ٝائؼه، ایى ص٪یـ ؿا بـ آو ػاىت که آو ؿا کتن ١یتب ػؿآوؿػه، پت
ـای ٍاصبؼالو ٝیاو مافم.  تابًاکو کًاؿ يهاػه و ٩ؼؿ و ٩یمت بی  هًتهایو ؿا ب

ـاػؿ اؿرمًتتؼم صزتتت االمتتالم متتقاواؿ امتتت اف ػومتتت ٥اّتتل و  بتت
ـتْی صنیًی کمال آباػی هؼیـ هضتـم والمنلمیى میؼ اػیتب  پژوهيتکؼۀه

 تيکـ کًن که صاهی هى بىػ ػؿ ػوؿايی بل ػىىاؿ...
هتا ػؿ هضْتـه  کًن به امتاػ بقؿگىاؿی که مال اػبنتاو الهی ؿا پیيکو هی

ػ الهتی يبتىػ هتای آو امتتا تى٥ی٨ کنب اػب و ٕهاؿت ػاىتن به ی٪یى اگـ آهتىفه
 يگاؿه چًیى هًيىؿی الهی اف چىو هًی هینـ يبىػ. عؼایا بـ تى٥ی٪اتو بی٦قای.

 
 اهیؽ ؼقحگاؼ                                                               

 8448ًٚؽ ؼوؾ ٚانىؼای زكیًی                                                        
یىؼ هاه  بؽابؽ                                                        8931با يىؾظهن نهؽ



 
 
 
 

 همذهه

ـاٟ صمؼ و حًای بی ٩یاك عؼاويؼی ؿا مقامت که ػؿ هيکات ٩لب ايناو،  چ
ـا٥ـوعت و بـ ٩اهت امت٪اهت وی، علٞتت  ۻ»هىادو  عبدی قلب سعنیي ولکن« ب
ـا٥تػوعت. صکین هٖل٪ی ک ۼ»االنسان سّری واان سّره« اْبنوی « ه آػهی ؿا به ى

٣ ۽»بوویيأتْ فاحسوون ٔبووی ـّ ـاهتتت   بتته  و  هيتت ِي َعِ وو  ي «ک م  ۾»َوِإنَّووَ  لََعلوول ٍقلٍوو ـ  هکتت
 گـػايیؼ.

و ا٥ْل ٍلىات فاکیات و اتن تضیات بتـ ه٪َتىػ ورتىػ، ؿب االؿبتاب 
و بتـ وٍتّی  کي٤ و ىهىػ، ٍتاصب ه٪تام هضمتىػ، صْتـت هضمتؼ

اهتام المّٖهتـیى و هَتؼا٧ اتتن بال٥َل ٍمؼه، صْـت هىلی المىالی، 
َٔيْوَب ِف وِو ٍىود ِّ لِّْلٍقتَِّ و َ « ٍُ اَل  ـالمتىهًیى ٝلتی ۿ»َِٓلَ  اْلِكتَوا و بتـ  اهتام اهی

 اوالػ هَٞىم و اٍضاب ٕاهـیًو باػ.
                                                 

 .٧ۻ، س٨ۼۻ، ًۼ، دکا٢یکلیًی، هضمؼ بى یٞ٪ىب . ۻ

 .٨، ً ۽، د ج٣كیؽ ؼوذ البیاوامماٝیل ص٪ی بـومىی، . ۼ

 .٧٨،ً ۻ، د هیؿاو السکمةهضمؼ هضمؼی ؿی ىهـی، . ۽

 .۾ :. ٩لن۾

ـه: ۿ  .ۼ. ب٪
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ـای ػمتیابی و يیل به اهؼا٣ و آؿفوهتای عتىػ، عتىاه هتاػی و عتىاه  آػهی ب
ـياهه مت تا به يَب الٞیى آو، به ػؿمتی ای ػ٩ی٨ و یکپاؿچه ا هًٞىی، ياگقیـ اف ب

ـا٣، ایمى گيتته و اف ایتى ٕـیت٨ بته ١ایتت  ـا٣ به إ ٕی ٕـی٨ يمىػه و اف ايض
ـا همتىاؿه ػؿ يگتاه يغنتت، ؿاه ؿمتیؼو بته  ال٢ایات عىیو ؿهًمتىو ىتىػ، فیت

هتٞؼػ و هتًٛى امت؛ اها ػؿ ص٪ی٪ت اف هیاو همه ٕـ٧، ٥٪ٔ یکی امتت  ،اهؼا٣
ـآ هنتت٪ین و کىتتاه ـػيته ـیى ؿاه بته ىتماؿ آهتؼه و ب٪یته ؿاهت که ٍت ها و  هتا بتا گ

ـاه ؿهقو ايؼ. لؾا آيچه ػؿ ایى میـ، ّـوؿی امت اعتیاؿ ٕـی٪تی  های بنیاؿی هم
تـیى و  تتـیى، هنتت٪ین با ػؿایت و تّٞ٪ل بنیاؿ امت که ػؿ ّمى کىتاهی، هٖمئى

 ايؼ. مالهت به مـهًقل ه٪َىػ عىیو بـم  تـیى ٕـی٨ باىؼ و ايناو ؿا به ایمى
ـای بتتقؿ ، آػهتتی ؿا صنتتى الغتتال٪یىاف همتتاو هًگتتام کتته ا  تتتـیى و بتت

ـآ، ماعت ، هًٚىؿبًؼگی و ٝبىػّیتیًٞی  ،٣ عل٪تاهؼااؿرمًؼتـیى   ٍت
ـآ، ؿا  ٞت ه٪ؼمهین ىـیهنت٪ ـای ؿهیا٥ت ايناو ه٪ـؿ گـػايیؼ تا بؼیى ٍت ب

ف آػاب ملىک الهیه ؿا آهىعته و به آيچه ىؤيیت وا٩ٞی اومتت ػمتت یابتؼ. ا
ایى ؿوی تًها ؿاه ؿمیؼو به ؿمتگاؿی، تلبل به راهه ىـیٞت و عىػآؿایی به 

ـآ و پيت متـفیىؿ اعال٧ الهی امت و آػهی   ٥٪ٔ با ٩ؼم گـ٥تى ػؿ ایى ٍ
به ه٪َىػ عل٪ت عىیو  هؼاؿد يىؿايی ایى ٕـی٨ امت کهگؾاىتى تک تک 

ـه  که رای گـ٥تى ػؿ وْد ي ِعنوَد َمِل و ي َمْ تَودِ «فهت ِِ یابتؼ.  هی ؿاهامتت  ۻ»ٔي َمْ َعوِد 
 ػاؿین:  ؿ٥یٜ و ىـی٦و ٝـّه هیپل عالَايه به ػؿگاه 

                                                 
 .ۿۿ. ٩مـ: ۻ
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ْْ َغَْعْلوٍو « کتـین ٥ـهتىػی عىػ ػؿ ٩ـآو عؼاويؼا و ََ ٍ ٍيْلوِلْلٍو َوَمون َي ُّ وِ  ا ََ َمون َي
ٚي َمْسَتِ   ي  َرا ِِ ـاه هی ۻ»َعَلل  کًؼ و هـ که ؿا بغىاهتؼ بته  ت هـ که ؿا بغىاهؼ گم
ـاؿ هی َٚ ادٍسوَتِ   َ « پتل باؿالهتات  ػهؼ ؿاه ؿامت ٩ وَرا َٚ الَّوِييَن  * اىوِداَن ال ِّ وَرا ِِ

ُِ َعَل ِهْ  َواَل اللَّالِّ َ   ۼ».أَنَعقَت َعَل ِهْ  َغرِي ادَغٍل 
ِٓ ىـیٞت الهیه که اواًل هتی   ـا و چه ىاینته و ت٪ؼیل یا٥ته امت ایى ٍ

ىػه و ػؿ تمتاهی ُبٞؼی اف ابٞاػ فيؼگی هتاّػی و هًٞتىی آػهتی ؿا ٥ـوگتؾاؿ يبت
ـياهته ـای تمتام اهتىؿ، ب ای  رقئیات اٝمال، ػمتىؿالٞمل ػ٩ی٨ ٍاػؿ کـػه و ب

راهٜ و کاهل اؿائه يمىػه امت، تا رایی که ػؿ هٖل٨ اهىؿ ٙتاهـی و بتإًی 
ـه  وی، اف عىاب و عىؿاک گـ٥ته تا يضىۀ هٞاهلت، هٞاىـت، هزاهٞت و ١یت

همچًتیى امتتمؼاػ اف ىىػ تا با ص٦ت٘ ٍتضت و متالهت اينتاو و  واؿػ هی
ـياهه ـای ٝـود ؿوس او به مىی  ب ـکبی ؿاهىاؿ ب های هًٞىی، اف بؼو هاػی او ه

ٝالن ١یب و هلکىت بنافػ و ػؿ يهایت او ؿا به مىی هؼ٣ ١ایی عل٪ت کته 
 ٝبىػّیت و بًؼگی امت ؿوايه کًؼ. 

ـه ؿا  ی ػیى و٩ابلیت تلّ٪  ،ايناو ٝاهی اف آيزا کهاها   ٕىؿ بتهىـیٞت هٖه
ـگقیتؼ و ینتت،ین اف ٝالن هلکىت ػاؿا يهنت٪  عؼاويتؼ هتٞتال ؿمتىاليی ؿا ب

بته  آياومًى الهی هتاػب ماعت تا  و آػابایياو ؿا ػؿ ١ایت صؼ و ايؼافه به 
آ هنت٪ین ؿا به هـػم ٝـّته کًًتؼ. ٍـ ػیى و ،ؿاهًمای بيـیت اهام و ًٝىاو

ـا ل رنتى به ايبیاء وک و تىّم با تمّن  اف ایى ؿوی بایؼ ویتژه عتاتن ه و بپی٢مب
                                                 

 .٩۽ . ايٞام:ۻ
 .٧-٦. صمؼ: ۼ
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چًت  ػؿ ؿینتماو  ،او هَٞىم و هٖهتـ هؽؿی و هضمؼ ه٦َٖی آياو
ـآ هنت٪ین الهی ايؼاعت متیؼ اهتام يتا٨ٕ  ٩تـآوچهاؿهیى ۀ که به ٥ـهىػ ٍ

 .ۻ»ضن أب اُ اُ و ضن ال راٚ ادست   « :النارؼیى
ـآ هنت٪ین و ىـیٞت الهیه امت یًٞی همچًاو که   و اها اػب، فیىؿ ٍ

ٝلن به صلن، و فیًِت ىزاٝت به ٦ٝى و گؾىت و اؿفه حـوت به  آؿامتگِی 
ـا٥ت ىتـیٞت الهیته بته ؿٝایتت اػب ػؿ  اي٦ا٧ و بغيو امت، اؿد و ىت

ـالمىهًیى ٝلی الَشَرَف َمَع «٥ـهىػ:  پیيگاه الهی امت. چًاو که اهام اهی

 ُِ  ۼ».ٍس ِء األْ
اػبنتتاو  ػؿ ٩ـآو کـین به کاؿ يـ٥ته امتت؛ اهتا ٩تـآو، عتىػ »اػب«واژه 

ـه پـ هائؼۀ آػاب و مًى عؼاويؼ هتٞال امتت ـتْتی، ػؿ یمت .الهی و م٦ ؼ ه
تی اف ی، ػؿ ؿوا»١ـؿ و ػؿؿ«هٞـو٣ به  ،نت و ه٦تن اف کتاب اهالییهزلل ب

اّو هـزا القـشآو : «ي٪ل کـػه امت که آو صْتـت ٥ـهتىػ لّلها ؿمىلرًاب 
یـى  ل یـا اصـرش هـى کتـاب هأدبة الّله فتّعلمىا هأدبته هاعتطعتن، و اّو اصـرش ال 

ـه ؿيگیى ٔ ۽؛»الّله صتاوی ايتىاٛ ١تؾاهای هًٞتىیٓ و یًٞی ٩ًٖٞا ایى ٩ـآو م٦
ـا ـهًگنتاو عؼایی ؿا آيچه ػؿ تىاو ػاؿیتؼ  اػبنتاو الهی امت، پل ٥ گیـیؼ ٥

 باىؼ. ای امت که اف کتاب عؼا تهی ها، عايه تـیى عايه و ٩ًٖٞا عالی
                                                 

 .24، 42ً، دساؼااليىاؼ، بهضمؼ با٩ـ هزلنی. ۻ

 .423، ًو ظؼؼ الکلن ٞؽؼالسکن ٝبؼالىاصؼ آهؼی،  .ۼ

 .٦ۻ، ً ۻ، د هدمٙ البیاو٥ْل بى صنى ٕبـمی،  .۽
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 اؾ ضددددددعا خددددددىیین جى٢یدددددد٥ اظب

 ۻهسدددؽوم هايدددع اؾ لٓددد١ ؼباظب  بدددی 
 

 کلمه ادب هعًای لغىی و اططالحی

ـهًت  ٥اؿمتی بامتتاو یًٞتی  واژه اػب اف فباو های مىهـی و متـیايی ػؿ ٥
ـگـ٥تته اف  هض٪٪او امت. های ٥ـك هغاهًيی و پهلىی واؿػ ىؼه فباو آو ؿا ب

ػايًؼ و البته  هی» يىىته«و » کتابت«مىهـی به هًٞی » ػیپی«یا » ػب«ؿیيه 
٥ـك ٩ؼین ت فباو هغاهًيی ت به هًٞی عٔ امت کته ػاؿیتىه ػؿ کتیبته ػؿ 

بینتىو به کاؿ بـػه، آو گاه ایى واژه اف ٥ـك هغاهًيی به فباو پهلىی ؿ٥ته به 
ػؿآهؼه به ٕتىؿی کته ػؿ کتتاب کاؿياهته اؿػىتیـ بابکتاو » ػیپیـیه«ٍىؿت 

 هغ٦ت٤» ػیپیتـ«متپل ػؿ فبتاو پهلتىی بته  .چًؼیى باؿ به کاؿ ؿ٥ته امتت
ت٢ییـ ىتکل یا٥تته » کتابت«به هًٞی » ػبیـی«و » ػپیـی«و بٞؼ به » ػیپیىؿ«

ت رایی که هًـ کتابتت و عتٔ » ػبنتاو«های  امت و ؿػپایی اف آو ؿا ػؿ واژه
های ػبیـ، ػبیـمتتاو،  تىاو ػیؼ. هـصىم ػهغؼا واژه هی» ػبیـمتاو«آهىفيؼ ت و 

 ۼػايؼ. هی» ػپ«ه و اف ؿیيه ػبنتاو، ػیبا، ػیبه، ػیباچه و ػیىاو ؿا هن عايىاػ
ـهً  و ػايو، هىؿ، صنى هٞاىـت  اػب واژه ٝاهی امت که به هٞايی ٥
و صنى هضْـ، آفؿم و صـهت و پاك، تؤػیب و تًبیه، اػب ػؿك ٔآيچته بته 

                                                 
 .هثًىی هًٛىیهىلىی،  الؼیى هضمؼ رالل. ۻ

 .، ؽیل واژه اػبلٟث ياههػهغؼا، ٝلی اکبـ . ۼ
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ػؿك و ص٦٘ يٚـ کنب ىىػٓ و اػب ي٦ل هيتمل بـ اػب ٕبٞتی، اعتال٧ 
، ػؿ لضاٗ اٍٖالصیبه  ایى واژه ۻ.پنًؼیؼه و ٦ٍات يیک إال٧ گيته امت

ٕی ٩ـوو هتماػی بته ػو هًٞتای ٝمتؼه اػبیتات ٔٝلتىم اػبتیٓ و اػب ػیًتی 
 ۼٔاعال٩یاتٓ به کاؿ ؿ٥ته امت.

اػب «آو هًٞای اف اػب که ػؿ ٝلىم اػبی و اػبیتات بته کتاؿ ؿ٥تته امتت 
عىايًتتؼ و هًٞتتای ػیگتتـ اف اػب کتته ػؿ ػیتتى و » اػب اکتنتتابی«یتتا » ػؿك

 ايؼ. يام يهاػه» اػب ٕبٞی«یا » ػب ي٦لا«اعال٩یات امتٞمال گيته، 
 اهیـ عنـوی ػهلىی گىیؼ:

 ػاػ» اػب ي٦تتتتل«فو کتتتته عتتتتؼایو 
 متتتـ ػهتتتؼ و تتتتى يؼهتتتؼ ػؿ ٥نتتتاػ 
 تتتتتتى اػب ي٦تتتتتل بؼايتتتتتؼیو کتتتتتى 
 اػبتتتتاو ؿا بتتتته اػب عتتتتىیو کتتتتى بی 
  يگاهٝباؿت امت اف ٝلمی که بؼاو عىػ ؿا اف علل ػؿ کالم » ٝلن اػب« 

ـایل الٞیىوو هئل٤ ي٦ایل ال٦ًى ػاؿيؼ آو ؿا پتايقػه ٥تى ؽکتـ کتـػه  ،و ٥ی ٝ
امت که ٝباؿتًؼ اف: عٔ، ل٢ت، تَـی٤، اىت٪ا٧، يضى، هٞايی، بیاو، بؼیٜ، 

  ۽ٝـوُ، ٩ىا٥ی، ت٪ـیِ، اهخال، ػواویى، ايياء و امتی٦اء.
ايتؼ: اػب ٕبٞتی ٝبتاؿت  گ٦ته» اػب ٕبٞتی«یتا » اػب ي٦ل«ػؿ تٞـی٤ 

ای کته بتا ؽات اينتاو مـىتته ىتؼه  امت اف اعال٧ صمیؼه و ٦ٍات پنًؼیؼه
                                                 

 .، ؽیل واژه اػب٢ؽهًگ هٛیى هضمؼ هٞیى،.ۻ

 .452، 3ً، دظائؽة المٛاؼ٠ بؿؼگ اقالهیهىمىی بزًىؿػی، کاٙن . ۼ

 .اولی اف ٩نن اول ىىػ بى هضمىػ آهلی ه٪اله ضمؼتؤلی٤ ه ي٣ایف ال٣ًىو. ؿرىٛ به ۽
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ؿا بته » اػب ي٦تل«ػؿ تاؿیظ اػبیتات عتىػ  ۻباىؼ. هـصىم ؽکاءالملک ٥ـو١ی
ـ٥تت، ٝبتاؿت اف ػايو هتایی اف ٩بیتل ٝلتن بته  اٍٖالس صکما و ٍاصباو هٞ

» صکمتت«ىىيؼ و اف آو به  ص٪ائ٨ اىیاء ػاينته که امباب کماالت ي٦نايی هی
ياهیتؼه امتت » اػب ػؿمی«ها ؿا  لىم یا ػايوتٞبیـ يمایًؼ و مایـ ٝ» ٥لن٦ه«و 

ـا٥یا کته ػاينتتى آو هتا هنتت٪یمًا ػؿ ٕـیت٨  هخل صناب و هًؼمه و ٕب و ر٢
ه ٕىؿ ١یـهنتت٪ین و بت ىىػ هـچًتؼ بته امتکمال و تقکیه ي٦ل اينايی وا٩ٜ يمی

 ۼيمایؼ. به اػب ي٦ل کمک هی» حايیًا و بالٞـُ«٩ىل اهل ٝلن، 
ـه ٝلن به ص »اػب ي٦ل«ایى مغى ٥ـو١ی که   ئتیائ٨ اىتیاء و رق٪اف فه

 ،مغًی ػؿ ١ایت ٩ىت و امتضکام امت ،آیؼ اف صکمت و ٥لن٦ه به ىماؿ هی
ـا ـاامت صکمت و ٥لن٦ه ٝباؿت  فی ٨ یگتـ٥تى ص٪تا اف امتکمال ي٦ل بته ٥ت

ـت  وامٖۀ بهايناو  به ٝباؿت ػیگـ ؛ػاؿيؼ یًیت ٝیکه وا٩ٞ یبیرهاو به هماو ت
ـاؿ رهاو ـت یهنت صکمت و ٥لن٦ه، ام بی که ػاؿػ ػؿیا٥ته یؿا با هماو يٚن و ت

و ٦ٍضه ػل عىػ ؿا ي٪يی به هٖاب٨ ي٪و يٚام اصنى ٝالن فػه و اف ایى ؿاه به 
ؼا کًؼ. همچًتاو کته یپ یتٞالؿی عىػ، تيّبه به صْـت باـی بي یی٩ؼؿ تىايا

ـا٩بتت تتام  وامتٖۀ  بته١ایت اػب ي٦ل يیق ایى امت کته آػهتی  صْتىؿ و ه
ـتب ه هاػیت به رهايی ٝ٪اليی و ٥تى٧ ٝ٪اليتی تضتىل یا٥تته و بتا عىیو اف ه

ـامـ ٝالن هنت  هٖاب٪ت و با ص٨ مبضايه و تٞالی هيابهت پیؼا کًؼ. ی،م
ـاؿ يٚتام اصنتى ٝتالن کته ی٪یل ی٪ۀ تضَیػؿ ص٪ی٪ت، ٕـ ى و يیل به ام
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 که چًاوىىػ  یا به هباصخه و امتؼالل صاٍل هیصکمت، ٝباؿت اف آو امت 
ـاتب ٕهتاؿت و اػب ی٨ ت٦َیا به ٕـیو صکماء امت و ٪ۀ اهل يٚـ یٕـ ه و ه

هـ ػو ٕائ٦ه بته  اگـچه .اء الهی امتیىىػ که هيـب ٝـ٥اء و اول صاٍل هی
کى گـوه ػوم چىو اف هىهبتت عتاً الهتی بته ػؿرتۀ ی٪ت صکماءايؼ لیص٪

وا«عايۀ  ٝالی کمال ؿاه یا٥ته و اف هکتب ايؼ،  ـ٥تهػؿك گ ۻ»َوَعلَّْقَناٍه ِمون لَّوٍدانَّ ِعْلق 
اف کؼوؿات اوهام و عٖایا بیيتـ ػؿ اهاو بىػه و ٝلن و ىهىػىاو به وؿاحتی که 

 اف صکما و ٥الم٦ه ػیگـ امت. یاىـ٣ و اٝل ،اف ايبیاء ػاؿيؼ
بتا  یؼ، يىٝی ؿ٥تتاؿ عتاً و متًزیؼهآ هیبه هیاو » اػب«و٩تی مغى اف 

ـاػ، ػؿ ؽهى هتباػؿ هی تى، ١تؾا غى گ٦تتى، ؿاه ؿ٥تيضتىه مت ىىػ که ىاهل ا٥
ایى هًٞتای اػب کته ػؿ صیٖته ٝلتن  .باىؼ عىؿػو، هٞاىـت و اهخال آو هی

ای اف ا٥ٞتال و ؿ٥تتاؿ اينتاو  هىکل فیبا و هیئت آؿامتىىػ،  اعال٧ هٖـس هی
ـاو ؿا به متىػو واهی  ػاؿػ. امت که ػیگ

اػب بؼیى هًٞی اف یک مى، ؿ٥تاؿ ايناو ؿا اف يیکىیی و پنًؼ و ه٪بىلیتت 
ـه کًتؼ و لٖا٥تت و گـهتی هضامتى اعتال٧ ؿا ػؿ راهٞته  هی هًتؼ ٝمىهی به

ـايؼ و اف مىی ػیگـ، ايزام پیىمته آػاب، ػؿ يهاػیًه متاعتى ٥ْتائل  هی گنت
های حابت و بإًی  های ػؿويی ايناو به ٍىؿت هلکات و عى اعال٩ی ػؿ الیه

 هئحـ امت.
تـی ػؿ ٝـ٥او يیق هنت که به هًٞای اػب ػؿ  اها اػب صائق هًٞای ىـی٤
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ػؿ بتاب اػب و آػاب  »کي٤ المضزىب«هزىیـی ػؿ پیيگاه الهی امت. 

 ىیؼ:گ هیچًیى 
یکدی ايدعؼ جىزیدع بدا زد٥  .8اها آظاب بؽ قه ٦كمث اقدث  »

زؽهحدی  ٚؿوخل و آو چًاو بىظ که ايعؼ ضأل و هدأل ضدىظ ؼا اؾ بی
يگاه ظاؼظ، ظؼ ضأل هٛاهلث چًاو کًع کده ايدعؼ ههداهعه هلدى  

بدا ضدىظ ايدعؼ هٛاهلدث و آو چًداو  . ظیگؽ ٦كمث اظب0کًًع. 
بانع که ظؼ همه ازىال هؽوت ؼا هؽاٚات کًع بدا ي٣دف ضدىظ جدا 

اظبی بانع، ايعؼ يسبث بدا  آيچه ايعؼ يسبث ضل٥ و به ز٥ بی
ضىظ اقحٛمال يکًع و هثال ایى آو بىظ کده خدؿ ؼاقدث يگىیدع و 

. و ظیگؽ 9ظايع ضال٠ آو بؽ ؾباو ؼايعو ؼوا يعاؼظ.  آيچه ضىظ هی
یى آظاب، يدسبث  اظب با ضل٥ ايعؼ يسبث و ههن ٦كمث جدؽ

ضل٥ اقث ايعؼ ق٣ؽ و زُؽ به زكى هٛاهلث و ز٣ٕ قدًث و 
 8«ایى هؽ قه ي٘ى ؼا اؾ آظاب اؾ یکعیگؽ خعا يحىاو کؽظ.

کي٤ «الّله هماو ٩نن اول اف ا٩نام آػابی امت که هزىیـی ػؿ  اػب هٜ
ػاؿ  ايی عىػ ٝهؼهبـىمـػه امت. اػب با ػو ٩نن اعال٩ی و ٝـ٥ »المضزىب

الّلته ٝمتؼتًا بتـ تهتؾیب  ايؼ و اف ایى ػو، اػب هٜ تهؾیب ٙاهـ و بإى ايناو
 بإى و ت٪ىیت ؿوس بـ اماك اٍل تىصیؼ ٍمؼی ٩ـآيی امتىاؿ امت.

ػؿ  »ه٦تتاس الک٦ایته«و  »هَباس الهؼایه«ٝقالؼیى کاىايی هئل٤ کتاب 
 :گىیؼ اػب و تهؾیب ٙاهـ و بإى بیاو
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اقث اؾ جسكیى اضال٤ و جهػیب ا٦دىال و  ل٣ٕ اظب ٚباؼت»

ا٢ٛال و ا٢ٛال ظو ٦كمًع  ا٢ٛال ٦لىب و آو ؼا يیات ضىايًدع و 

ا٢ٛال ٦ىالب و آو ؼا اٚمال ضىايًع و اضدال٤ و يیدات يكدبث 

 و ا٦ىال و اٚمال يكبث به ٖاهؽ. به باْى ظاؼيع

پف اظیب کاهل آو بىظ که ٖاهؽ و باًْم به هساقى اضدال٤ 

و اٚمال آؼاقحه بىظ. اضال٦دم هٓداب٥ ا٦دىال و ا٦ىال و يیات 

٥ اٚمال، چًاو که يمایع، بانع و چًاو کده بانع و يیاجم هىا٢

بانع، يمایع. پف هؽ ْالب ياظ٤ بایدع کده همدىاؼه ٖداهؽ و 

باًْم ؼا اؾ نىایب هطال٣ث و هكاءت ههػب ظاؼظ جا هئظب 

ظب اال   مایى هًٛی اقث ٦ىل نیص االقدال گؽظظ و اناؼت به

 .الٗاهؽ و الباْىب یجهػ

هؽ که ظؼ جهػیب ٖاهؽ و باْى پیىقحه هح٧٣ع ازىال ضىظ بدىظ، 

يطىاهع که اضال٤ و ازىالم اؾ ا٦دىال هطحلد١ باندع و اگدؽ 

بیاو زالی یا ه٧اهی یدا ضل٧دی بدؽ ؾبداو آوؼظ و ضدىظ ؼا بدعاو 

 8«.هحطل٥ و هىيى٠ يیابع آو ٦ىل ؼا قىء اظب ظايع

ـاٝات صتؼوػ«ی و ٝـ٥ايیو، هًٞای راهٜ اػب ػؿ هـ ػو ٩نن اعال٩ » ه
ـاتـ يـوػ، ػاؿای اػب امت یًٞی  هـ کل صّؼ و هـف عىػ ؿا بيًامؼ و اف آو ٥

ـاٝات گـػػ  امت. و اگـ صتؼوػ صت٨ » اػب اعال٩ی«صال اگـ صؼوػ عل٨ ه
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ـاٝات ىىػ   هض٪٨ ىىػ. بتـ همتیى امتاك اهتام ٝلتی» اػب ٝـ٥ايی«ه
ُِ َاْن «٥ـهتتىػ:  ٍُ األْ َٔهٍ يوَ ٍن علوی َحوودِِّه و ال ِ ووَ  اسنسووايَ اَْفَلو یًٞتتی  ۻ؛»َتعووّدی قَوْد

ـتـیى اػب، آو امت که ايناو بـ مـ صّؼ و هـف و ايؼافه عىیو باینتؼ و اف  ب
ـاتـ يـوػ.  ٩ؼؿ عىػ ٥

ـای  ـاواو بت اػب ػؿ پیيگاه عؼاويؼ، ٝاهل بتـوف تى٥ی٪تات و ٥تىصتات ٥ت
ـا تًها با پیاػه ىؼو اػب ػؿ راو اي مالک الی الّله هی ناو امت کته ىىػ، فی

ىىػ. لؾا اولیى و  اٝمال و اؽکاؿ او به حمـ يينته و به يتیزه هٖلىب هًتهی هی
ـای ايناو مالک که ػؿ واػی ٝـ٥او يٚـی و ٝـ٥او ٝملی ٩تؼم  آعـیى اٍل ب

ای که مالک پا بـ ؿوی آو  الّله امت؛ یًٞی يه تًها اولیى پله گؾاؿػ اػب هٜ هی
ای امت که بایتؼ آو ؿا ػؿ ایتى  و ؿه تىىهباىؼ بلکه به ًٝىا گؾاؿػ اػب هی هی

ـتبه ٩تىت یابتؼ کته  ـاه کًؼ و چًاو ػؿ ایى ه ٕی ٕـی٨، تا پایاو ؿاه با عىػ هم
ايتؼ  ؿا با عىػ بته ييتئات بٞتؼ هًت٪تل يمایتؼ، همچًتاو کته ٥ـهىػه صتی آو

عؼاويؼ، ايبیاء و ؿمىالو عىػ ؿا چًاو تؤػیب يمىػ که ایياو ٝالوه بتـ ييتئه 
ـاعىؿ اصکام هـ ييتئه ٕبیٞت، ػؿ ٝال ن بـفط و صتی ػؿ ٝالن ٩یاهت يیق به ٥

 هىّػبًؼ.
های عىیو اف رملته ػٝتای  ػؿ هًارات بـ همیى هبًا صْـت ٝلی

ـاؿ گتـ٥تى ػؿ رتىاؿ ؿصمتت صت٨  عىػىـی٤ کمیل، تًها اهیؼ و آؿفوی  ؿا ٩
ـای وٍىل بته بهيتت و يیتل بته صتىؿالٞیى و  ًٝىاو ٥ـهىػه و هی  تىرهی ب
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ـاتب  يمایًؼ و صتی تضمل ايضاء ٝؾاب گـ يمیهای ػی يٞمت های الهی ؿا به ه
ـا٧ اف صت٨ متبضايه وتٞتالی هی تـ وآما آيزتا کته  .بیًًتؼ اف تضمل ػوؿی و ٥
یًٞتتی  ۻ؛»  اِوول علووی فراقوو  ووفهبنووی ِوولی علووی عووياب  فک«٥ـهایًتتؼ:  هی

ـا٧ اف تتى ٍتبـ  عؼایا بـ رهًن ٝؾاب تى ٍبـ هی کًن اها چگىيه بـ ػوؿی و٥
ٔك، و ال طقعا جلّنتو ، «٥ـهایًؼ:  ن. ػؿ رای ػیگـ هیيمای ما عبدت  ق فا من ان

یًٞی عؼایا تى ؿا به رهتت تتـك اف آتتو  ۼ؛»بُ وجدت  أىال للعبواْ  فعبودت 
کًن بلکه تى ؿا ٥٪ٔ  رهًمت و یا به رهت ٕمٜ ؿمیؼه به بهيتت ٝباػت يمی

 کًن. به رهت آو که مقاواؿ پـمتیؼو یا٥تن ٝباػت هی
ِف «ه امت که ػؿ ه٪تام اللّ  کاهل و ٝاؿ٣ واٍل، بـ اماك اػب هٜايناو 

ٔي  ْد ي ِعنَد َمِل  ي َمْ تَوِد ِِ ـاؿ هی ۽»َمْ َعِد  ـا ٩ ه ایتى الّلت الفهته اػب هٜ ؛گیتـػ، فیت
امت که آػهی همىاؿه عىػ ؿا ػؿ پیيگاه عؼاويؼ صاّـ و عؼاويؼ ؿا ػائما بـ 

ٚتام هنتتی ؿا اف ورتىػ صت٨ ای اف ي اٝمال و ىئىو عىیو ياٙـ ػیتؼه و ؽؿه
 ؿاه یابؼ. ۾» ْ تٍ نْ قا کٍ نَ يوْ اَ   ْ کٍ عَ مَ   َ ىٍ «عالی يبیًؼ، و به ىهىػ تام کـیمه 

گاه باه که به هضِ وؿوػ ػؿ ٩لمتـو اػب هٜ ه، ّتمى الّلت پل بؼاو و آ
ـآ هنت٪یِن تهؾیب ٙاهـ و بتإى عتىػ گتام يهتاػه ای، ػؿ واػی  آيکه ػؿ ٍ
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ای، پتل ػل بته  ـآيی يیق واؿػ گيتهه٪ؼك اػؿاک ىهىػی تىصیؼی ٍمؼی ٩
ـک يىاهی آو هلتقم بتؼاؿ تتا  آػاب ایى ٕـی٪ت مپاؿ و تى ؿا به ايزام اواهـ و ت

ـۀ ٕىبا وَقاء«ىىی که  ییىز ٍلَها ََثِبٌت َوفَوْرٍعَهوا ِف السَّ ِْ ـتیتب هتن  ۻ»َأ و بؼیى ت
ن هعىػ بهـ ّٞ ـاو ؿا اف يىؿايیت عتىػ هتتً يتاف «متافی کته  هًؼ گـػی و هن ػیگ

 ».ؿػه تًٞن يبـػ ؿاه به ػومتپـو

 دس باب ادب احادیخی 

ـکاً  ػؿ اػاهه، ػؿ هتىؿػ اػب  به ؽکـ اصاػیخی يىؿايی اف ائمه إهاؿ و تیمًاً  تب
 ـػافین:پ هی

ً  َجنَبٍوَ  موا َتکورٍه ِمون غَو: «اهام صنى ٝنتکـی ََ اْ ػؿ ه٪تام  ۼ؛»ََ ري َکفوا
ـاو يمی ـای ػیگ  اف آو ػوؿی کًی.پنًؼی، عىػ  اػب همیى بل که آيچه ب

، وال موو: «اهتتام ٝلتتی ُِ ، وال َف ووَر کاجلَهوو ُِ َُْ وال ري ال ِغنَووی کالَع وو ََ کووااَل ا
َٔهريَ َظه هی  حـوتی چىو ٝ٪ل و هتی  ٥٪تـی چتىو رهتل و هتی   ۽؛» کادٍَواَو

ـاحی چىو اػب و هی  پيتیبايی چىو هيىؿت يغىاهؼ بىػ.  هی
ُِ : «اهام ٝلی َْ َٖ ِا  ِواِلِ  ااَل ٍُ ِموْنٍهْ  ِاَ  اْلِفلَّوِو َو الويََّىبِ ِانَّ النّوا  ۾؛»َاْحوَ 

ـه. ـيؼ، تا به ٕال و ي٪ ـهً  و تـبیِتٓ ػؿمت، يیافهًؼت  هـػم، به اػب ٥ٔ
                                                 

ـاهین: ۻ  .۾ۼ. اب

 .444، ًهكًع االهام الٛكکؽیٝقیق الله ٖٝاؿػی، . ۼ
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ََٕمووِو ٍحْسووِن : «اهتتام ٝلتتی ال م ٌٔ َُ ُِ َو اْلَعْبووٍد َموْو َْ اَلوونَّْفٍ  َرْب لَووٌو َعلوول سوو ِء ااْل
ُِ َو الووونَّْفٍ  َجووورِّ عِباَبِعهوووا    مَ  َْ َهوووٍد بَِرِّْىوووا َعوووْن سووو ِء غَْ داِن ادٍخالََفوووِو َو اْلَعْبوووٍد  َوووااْل

َِ ِعناَاوا فَوٍهوَ  َشور  ِْىا َو َموْن َاعواَن نَوْفَسوٍو   َىو ِّ نَفِسوِو ياْلٍقاالََبِو َفقو  َاْطلَو ٌ    َفسوا
ُِ نَوْفِسووِ  ََ نَوْفَسٍو   قَوْت اػبتی مـىتته ىتؼه امتت و  ي٦ل آػهی بـ بی ۻ؛»فَوَ ْد َاْشَر

ـهاو ػاؿػ که پایبًؼ اػب يیکى باىؼ. ي٦ل آػهی با ٕیًت عتىػ ػؿ هیتؼاو بًؼه ٥
ـگاه  تافػ و بًؼه هی هغال٦ت هی ـػايؼ، پل ه ـگ کىىؼ آو ؿا اف عىامته ياؿوایو ب

ًٝاو ي٦ل ؿا ؿها مافػ، ىـیک تبهکاؿی اومت و هتـ کتل ي٦تل عتىػ ؿا ػؿ 
 هایو یاؿی ؿمايؼ، ػؿ ٩تل عىػ همؼمِت ي٦ل ىؼه امت. عىاهو

، فَِاْن ٍکْنٍتْ  ٍمل کا بَوَرٍُْٕتْ َو ِاْن ٍکْنٍتْ  َوَساا فٍوْ ٍتْ ، َو ِاْن  ْ َعلَ : «ام ٝلیاه ُِ َْ اْل ًِ ٍکْ  
َْٕتٍکٍ  اْلَقع َِْبٍک  َاْعَ  ًَِ ٍتْ   َْ ٍو ِع ـا که ]ػؿ ایى ٍىؿت[ اگـ  ۼ؛»ََ اػب بیاهىفیؼ، فی

ىىیؼ و اگـ  ىىیؼ، اگـ هیايه باىیؼ، مـآهؼ هی پاػىاه باىیؼ، بـرنته هی
 کًیؼ. ػمت باىیؼ، با اػبتاو گؾؿاو فيؼگی هی تً 

ؿمتیؼ و اهتام اهتـ  ي٪ل امت که ػٝبل بى ٝلی به عؼهت اهتام ؿّتا
اها عتؼا ؿا متپاك يگ٦تت.  ؛٥ـهىػيؼ ايٞاهی به او بؼهًؼ. ػٝبل آو ؿا گـ٥ت

ـا عؼاويؼ ؿا مپاك يگ٦تی؟ٕ ػٝبل گ٦ پل اف هّؼتی  : تاهام به او ٥ـهىػيؼ: چ
ؿمیؼم و ایياو ٥ـهىػيؼ ايٞاهی به هى بؼهًؼ.  یگـ عؼهت اهام ؿّاباؿ ػ

 ۽را آوؿػی. هى گ٦تن: عؼا ؿا مپامگقاؿم. اهام به هى ٥ـهىػيؼ: اػب ؿا به
                                                 

 .242، س202، 40ً، دهنؽذ يهح البالٞ. ابى ابی الضؼیؼ، ۻ

 .3033، سو ظؼؼ الکلن ٞؽؼ السکنٝبؼالىاصؼ آهؼی، . ۼ

 .24، س52، 52ً، دبساؼ األيىاؼ هضمؼ با٩ـ هزلنی، .۽



  29 مقدمه 

 

 

 ،ؿوػ ؿا ػیؼ که ىتاباو هتی اهیـ المئهًیى ،ي٪ل امت که يى٣ البکالی
ـػ: هىالی هى کزا هتی ای يتى٣ ؿهتاین کتىٕ «ؿوی؟ اهتام ٥ـهتىػ:  ٝـُ ک

ـا به پیيگاه هضبتىب هتیآؿف ؼ وهاین ه ٝتـُ کتـػم: هتىالی هتىٕ ». کيتايد
هتا ؿا  آو کل کته هتىؿػ آؿفومتت، عتىػ آو«آؿفوهایتاو چینت؟ ٥ـهىػيؼ: 

ػايؼ و يیافی يینت بته ١یتـ او بگتىین. بًتؼه ؿا همتیى اػب بتل کته ػؿ  هی
ؼ يٞمت  ۻ.»ها و يیافه، ١یـ پـوؿػگاؿه ؿا ىـیک يگـػايد

ُّ َموْن َعو: «اهام ٍتاػ٧  ُّ   َرَف ا ُّ   قافَوٍو، َو َموْن قواَف ا   َحثَّوٍو اْخَو ٍف ِموَن ا
ُِ ِبااَعتِوِو َوااْلْقوِي بَِتْْ وِر اْلٍقايَعَلل اْلَعَق َِّ ِّْب َ عو بِوو، فَوَب َْ ُّ  َ  ادٍتَو ُِ ا َْ ًَِ َن يِقويَو اْل    

ُِّ َاْن  ٌِّ َعَلل ا ُِّ اَنٍَّو َح  ت،که عتؼا ؿا ىتًاع آو ۼ؛»اْلِفوَ ِ ٍو ِمْن ٍمِلاّلِی  َ ْنجيوٍ َعِن ا
تـك اف عؼا او ؿا به ٝمل به ٥ـهاو او  ؼ،اف او تـمیؼ و آو کل که اف عؼا تـمی

بـػاؿاِو اػب ىؼه به اػب عتؼا و  پل ٥ـهاو ت.و ػؿ پیو گـ٥تى اػبو واػاى
ؿا اف  هتا وکًًؼگاو ػمتىؿهای او ؿا بياؿت ػه کته بتـ عؼامتت کته آ إاٝت

ـاه ٥تًه ـهايؼ.کًً های گم  ؼه ب
... َوال بَوٍعوَد َعوِن اُ  موا َقِسوَر َواُ َموْن اَتول ِ َ : «اهام ٍتاػ٧ َ وِو الَسوجْ 

َُ ِالَ  َْبَوٍو َوَ وْ واََبدا َمْن َاْحَسَن تَوَ َربَوٍو ِ  الَسوج ِْ َو ال قَووٍر َع ٍحْرَمتَوٍو  َّ ِو اَبَودا َموْن َاسواَء َا

ٍِ قَوْلبٍوٍو ِبِسو اهٍ يوَ وَ  رتای  ه عؼا، هـ کل که ص٪ی٪ت متزؼه ؿا بتهمىگًؼ ب ۽؛»َتَعلَّ
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