
 0 چکیطً

  تلطیم ، الهسذُب کـف درس ةعای ارؿط کارؿياؼی نلىٍ در داىـگاٍی تسلیلی َيُان ةٌ کٌ نلالٌ ایو در

 در تُةٌ ی هاژً ةعرؼی ةٌ ، َعفا دیطگاً از تُةٌ ةا راةىٌ در نضتكع ای نلطنٌ ذکع از پػ ىگارىطً گعدد نی

 ؼُادت کیهیای ه كـیعی اةُاللاؼم كـیعی رؼالٌ ، ٍذُیعی الهسذُب کـف ، پيذم كعن َعفاىی اجع ؼٌ

 . ناىط ىهی غافل ىیغ نضتلف كعهن در ىُیؽيطگان دیگع آجار از ةعرؼی ایو در لیکو پعدازد نی غغالی نسهط

 نسهط ؼُادت کیهیای ، كـیعی اةُاللاؼم كـیعی رؼالٌ ، ٍذُیعی الهسذُب کـف ،  تُة0ٌ  کلیطی کلهات

 . ىكُح ، نلام ،  ؼيت ه كعآن ، َعفان ، غغالی

 نلطنٌ

 ه نتکلهان اصالؽ، َلم َلهای نفؽعان، ىٌع در اگعچٌ تُةٌ. اؼت تُةٌ درَعفان نتازث تعیو نَم از یکی

 ةٌ هیژً َيایتی ه صاص ای تُدٌ قُفیان ه َارفان انا اؼت ةعصُردار هاال ارزؿی ه ةليط دایگاٍی از نسطجان

 ارزؿهيط آجار از. اؼت نُيی ایو ىـاىگع همُح ةٌ ةغرگ نـایش آجار در ادهالی ؼیعی. اىط داؿتٌ نتظهل آن

. اىط داىؽتٌ نی زق راً ؼالک نلانَای نَهتعیو از را تُةٌ آىان ٍهٌ تلعیتا کٌ آیط نی ةطؼت چيیو آىان

 ةا نىلب ایو... ه نیطان قط ه الؽائعیو نيازل گعفتٌ، االؼعار کـف از ٍعات پیع نضتلف آجار در ىهُىٌ ةُيُان

 دایعة در را نفكلی ةاب اؼالنی َعفان ةعدؽتٌ چَعً َعةی، الطیو نسیی. اؼت ؿطً وعح صاقی اٍهیت

 ده «نعقادالُتاد» در رازی الطیو ىذم. اؼت دادً اصتكاص انع ایو ةٌ( الهکیٌ الفتُزات)صُد ةغرگ الهُارؼ

 نياؼتتَای ةٌ«  نُيُی نحيُی» در تُةٌ نؽئلٌ وعح ةع افغهن نُلُی. دارد نُرد ایو در نَم ةؽیار نتسث

 نؽئلٌ تُدَی كاةل زط در ىیغ زافي. اؼت فعنُدً ةیان نـعهح ه دانٍ دالب، ةىُر را ىكُح تُةٌ نضتلفی،

 ه ؿتؽتعی، فارض اةو( 1) اؼت، پعداصتٌ تُةٌ ةیان ةٌ صُد دیُان از ةیت ده ه ؼی در ه داؿتٌ نطىٌع را

 َتطاللٌ صُادٌ از ؼضيی ىهُىٌ ةُيُان نا. اىط هرزیطً اقعار نُمُع ایو اٍهیت ةع صُد ةيُةٌ کطام ٍع ىؽفی

 ؿفیٍ ه گيخ، کلیط ه ةار، ؼاالر ه اؼت، راً ىـان تُة0ٌ »...کيیم نی ىلل تُةٌ هاالی ارزش در را اىكاری

 (2.« )ؿادی ٍهٌ ؼع ه كتُل ؿعط ه ةغرگ نیاىذی ه هقال،

  

 ؼيت ه كعآن دیطگاً از تُةٌ اٍهیت

 لُلکم الهُنيُن ایَا دهیُا اللٌ الی تُةُا ه0  تُالی اللٌ كال;اؼت آن دیعیيٌ تاریش تُةٌ، اٍهیت ٍای ىـاىٌ از

 ٍهاىيط ةغرگی آهران پیام ؿُد، نی آغاز آن ةا صاکی ىاؼُت ایو در( 4) اةُالتـع آدم زىطگی(  3.) تفلسُن

 زال در ٍهُار - هآلٌ َلیٌ اللٌ قلی - اؼالم ةغرگ پیانتع ه( 4) نُؼی( 6) یُىػ،( 5) اؼهاَیل، اةعاٍیم،

 نا گفت ؼّلم ه َلیٌ اللٌ قلی پیغانتع کيط رهایت نالک ةو اىػ ه( 5. )اىط ةُدً الَی تُةٌ ولب در ه تُةٌ

 یا ه(  6. ) تائب ةعىای از َّغهدّل صطای ةع تع دهؼت ىیؽت چیغ ٍیچ.  ىائب ؿاب نو اللٌ الی ازب ء ؿی



 اللٌّ  ازب اذا0  فعنُدىط یا ه( 11.  ) ؿُد نی گياً ةی ، گياً از تائب.  لٌ ذىب ال کهو الظىب نو التائب فعنُد

 انیعالهُنيیو( 11. ) ىطارد زیان را هی کياً دارد دهؼت را ةيطً – تُالی – صطای چُن.  ذىب ینعٌّ لم َتطا

 نعؿط را هی ه کييط نی افتضار ةُدُدش َارفان ه قُفیان ٍهٌ کٌ - الؽالم َلیٌ - والب اةی اةو َلی

 ه رٍيهُدٍایـان - الؽالم َلیٌ - الُاةطیو زیو انام ةُیژً - نُكُنؾ فعزىطان ه - داىيط نی... ه نعؿطان

 الُتادً تكّر ال0 »  گفت کٌ آرىط رهایت قادؽ ازانام ٍم ه.  اؼت اؼتغفار ه تُةٌ از نهلُ ىیایـَایـان صكُقا

 ةٌ ةٌ دغ َتادت( التُةٌ/  112. )  الُاةطهن التائتُن0  تُالی اللٌ كال ه ، الُتادً َلی التُةٌ فلّطم ، ةالتُةٌ ااّل

 ه اؼت نلانات ةطایت تُةٌ کٌ ازیعا ؛ َتادت ةع را تُةٌ کعد نلّطم -تُالی– صطاهىط تا ، ىیایط راؼت تُةٌ

 الی تُةُا ه0 »  گفت ه فعنُد تُةٌ ةٌ ه ، کعد َاقیان ذکع – داللٌ دّل – صطاهىط چُن ه.  آن ىَایت َتُدیت

 (12( ) اليُر/31. « )  دهیُا اللٌ

 ه  ادٍم ةو اةعاٍیم َطهیٌ، راةٌُ ناىيط َعفان ه َـق آؼهان درصـان ٍای ؼتارً از ةؽیاری نُيُی ؼلُک 

 ؼازىطگی راً در ؼالک گام ىضؽتیو را آن ةغرگ َارفان از ةؽیاری ه گعدد نی آغاز تُةٌ ةا... ه  َیاض فنیل

 .داىيط نی

 دادً اصتكاص صىیع انع ایو ةٌ آیٌ دٍَا اؼت، َعفان نياةٍ نَهتعیو از گهان ةی کٌ ٍم كعآن دیطگاً از

 صطای کتاب در نعتتٌ پيخ ه چَل نـتلاتؾ ه «اؼتغفار» ه ةار ده ه ىُد نـتلاتؾ ه«  تُةٌ» هاژً اؼت، ؿطً

 ٍا هاژً ایو از ذکعی ةطهن ٍم دیگع نضتلف ه نتُطد آیات در ایيکٌ ةع افغهن. اؼت ؿطً اؼتُهال َغهدل

 ایو نُيای تفكیل ه ةؽه ه ؿعح ةٌ صاص َيایتی ةا ىیغ صطا کتاب نفؽعان. اؼت ؿطً نىعح نؽئلٌ ایو

 ایو رهؿيی ةٌ َعفاىی تفاؼیع ةُیژً ؼيی ه ؿیٌُ تفاؼیع در اىطک تانلی; اىط پعداصتٌ نستُا پع انا کُتاً هاژً

 در اؼتغفار، ه تُةٌ آیات اکحع ذیل صُد ارزؿهيط تفؽیع در ٍعات پیع ىهُىٌ ةُيُان دٍط نی ىـان را هاكُیت

 ىُراىیت تاجیع تست آىلطر گاً کٌ اؼت ایو ىـاىگع هی کالم آٍيگ ه اؼت راىطً ؼضو تُةٌ گُىاگُن اةُاد

 َـق ه ؿیفتگی ؼُز، از ؼعؿار کٌ گعاىلطری ه هاال نىالب ه دادً کف از اصتیار َيان کٌ گعفتٌ كعار كعآن

 گهان ةی کٌ اؼت ؿطً هارد ةارً ایو در ىیغ زیادی ةؽیار رهایات ه اصتار. اؼت گظاؿتٌ ةیادگار نا ةعای اؼت،

 در را رهایت ایو از ای نذهٌَُ نذلؽی نعزُم; اؼت ةُدً نتسث ایو در َعفا اؼتـَاد ه اؼتفادً نُرد

 0کٌ گیعیم نی ىتیذٌ ایيَا نذهُع از( 13. )اؼت آهردً گعد «ةساراالىُار»

 .اؼت ةعصُردار گعاىلطری ارزش ه هاال دایگاً از کالم ه زطیث كعآن،( 14) اصالؽ، َعفان، در تُةٌ

 نی ؼلُک ه نلام نُيای تُمیر ةٌ ةسث، ؿعهع از كتل اؼت، الُارفیو نلانات از یکی ٍعزال،تُةٌ ةٌ

 .پعدازیم

  

 



 

 

 نلام ه ؼلُک نُيای

 دؿُاری ةػ نلانات وی ه ؼلُک راً از دغ نَم هایو اؼت نستُب ةٌ رؼیطن ه زق ةٌ هقُل َارؼ ٍطؼ

 ه ؼلُک نُيای ةٌ ای اؿارً نلطنٌ ةاب از ایيعه از. اؼت نلانَا ه نيازل ایو از یکی تُةٌ ه گعدد، نیؽعىهی

 .ىهاییم نی ةؽيطً ةغرگ َارفان از چيط تيی کالم ىلل ةٌ نُرد ایو در ه ىهُدً نلام

 چياىکٌ ؛ ةگغارد آن زّق کٌ آن از ةی گظرد اىطر صُد نلام از والب کٌ ىتاؿط رها ه0 »  اؼت نُتلط ٍذُیعی

 دَُی تُةٌ ةی کٌ ىتاؿط رها ه.  ایو ناىيط ه تُّکل آىگاً ، زٍط آىگاً ، اىاةت آىگاً ، ةاؿط تُةٌ نلانات اةتطای

 (15.) کيط تُّکل دَُی زٍط ةی ه کيط زٍط دَُی اىاةت ةی ه کيط اىاةت

 نُيُی ؼفعی ؼالک ؼلُک0 »فعنایط نی چيیو نلام ه ؼلُک نُيای تُمیر در ؿتؽتعی نسهُد ؿیش

 آن ةٌ ؼالک کٌ اؼت نلانی نعزلٌ ٍع در گظرد نی نيازلی از ه کيط نی كىٍ نعازلی ؼفع ایو در ه اؼت

 ؼلُک نعاتب از ای نعتتٌ نلام رهد، نی ةعتع نلام ةٌ رؼیط کهال ةٌ نلام یک در ایيکٌ از پػ ه آیط نی در

 آىکٌ ةی گظرد اىطر صُد نلام از رهاىتاؿط. آیط نی ةطؼت ؼالک اصتیار ه ارادً ه کُؿؾ ه ؼُی ةٌ کٌ اؼت

 دَان از ه پظیعد نی قفا ؼالک دل آییيٌ آىَا از هگظار نلانات ایو ةٌ آنطن دعیان در. ةگظارد نلام آن زق

 (16.« )گعدد نی نتكف تُةٌ ةٌ اهل كطم در ؼالک... رؼط نی فینَا اه ةٌ نُيُی

 َتادت در اؼت ةيطً اكانت قُفیان اقىالح در نلانات0»فعنایط نی«  الَطایة نكتاح»در کاؿاىی َغالطیو ه

 تعكی دیگع نلام ةٌ نلانی از کٌ آىؽت ؼالک ؿعط ه اؼت کعدً تُؼل آن ةٌ کٌ ای دردٌ ةٌ ؼلُک آغاز از

 ه آیط ؼالک كطم تست در کٌ ؼلُک نعاتب از اؼت ای نعتتٌ نلام از نعاد اىط آهردً آن تُعیف در ه. کيط

 (14.« )ىپظیعد زهال ه گعدد اه اؼتلانت نسل

 نلانات تعتیب ه تُطاد

 0نحال ةُيُان. اؼت نضتلف َارفان َتارات آىَا ىٌم ه تعتیب ه نلانات ه نيازل تُطاد در

 اةُنسهط... ه تُة0ٌ از َتارتيط تعتیب ةٌ کٌ داىط نی نلام ٍفت را ؼلُک نعازل( 345 نتُفی) ؼعاج اةُىكع

 از ای پارً ذکع ةٌ صُد تالیف 61 تا 35 ةاب از«  التكُؼ اٍل لهظٍب التُعؼ» کتاب در( 351 م) الکالةاذی

 .  اؼت کعدً صتم تُزیط ةٌ ه آغاز تُةٌ از ه پعداصتٌ نلانات

 رما ةٌ ه آغاز تُةٌ نلام از ه اؼت داىؽتٌ نعزلٌ دً را نلانات الَطایٌ نكتاح در( 435 م) کاؿاىی َغالطیو

 ازُال ةؽه ه نلانات تعتیب اىطر کٌ کؽی اهل الهسذُب کـف در ٍذُیعی رهایت ةٌ. اؼت کعدً صتم

 از کطام ٍع گُیط نی ةُد ةغطادی ديیط دایی ه اؼتاد«  الؽلىی الهفلػ ةو ؼعی اةُالسؽو» کعد صُض



 تُطاد در تكُؼ ه َعفان ةغرگان ؼضو0 آىکٌ ؼضو زاقل ه( 15. )ةُد تُةٌ آدم نلام پػ دارىط نلانی اىتیا

 اقفَاىی رهزةَان چَل، ةعصی ه دً ةعصی ه ٍفت، را آىَا تُطاد ةعصی ، اؼت نضتلف نلانات ه نيازل

 .اىط داىؽتٌ... ه قط( اىكاری َتطاللٌ صُادٌ) پیعٍعات ، ٍغارهیک

 از ةؽیاری ٍعزال در. اؼت نضتلف َارفان ؼضو اىطازً ةَهان ىیغ آىَا تعتیب ه ىٌم ه چیيؾ در

 .اىط داىؽتٌ ؼالک رهزاىی ؼفع ه قُُدی ؼیع نيغل ىضؽتیو ه اهل رانلام تُةٌ َعفان، ةعدؽتٌ ؿضكیتَای

  َارفان نيغل ه نلام اهلیو تُةٌ

 (16) «الٌالهُن ٍم فاهلئک یتب لم نو ه»

 پیانطٍای از کٌ تا صلق ٍهٌ ةعای اؼت ىذاتی راً ةاؿط، ؼالک ةعای َعفاىی نلانی کٌ آن از پیؾ تُةٌ

 آلُدً گياً ةٌ کٌ کؽاىی ٍهٌ ةعای اؼت انیطی ه ةاؿيط ةعکيار صُیؾ افکار ه رفتار ىاپؽيط ه ىانىلُب

 .ؿکيط نی را ةؽتی ةو ٍع کٌ اؼت ؿاٍعاٍی ةاالصعً ه اىط گـتٌ

 کٌ کؽی از ؿگفتم در ؛«اليذاة نٌُ ه یليه نهو الُذب0 »فعنُدىط َلیٌ اللٌ قلُات انیعنؤنيان کٌ چيان

 اؼت؟ کطام ىذات راً ؟«اليذاة نا ه0 »پعؼیطىط. دارد صُیؾ ىذات ةعای راٍی کٌ آن زال ه اؼت گـتٌ ىاانیط

 (21. )آنعزش ولب ه ةازگـت  ؛«االؼتغفار ه التُةة0 »فعنُد

 صطنت والتان دردٌ اّهل چياىکٌ ؛ اؼت تُةٌ ، زق وعیق ؼالکان نلام اّهل کٌ ةطان0  گُیط نی ٍذُیعی

 (21. ) وَارت

 ه زط ةی ةضـؾ درهازً را آن گعدد، ىغدیک ةطان کؽی اگع کٌ الَی کعان ةی رزهت ةٌ اؼت ای رهزىٌ تُةٌ

 صُاٍط ةَعً ةی الَی رزهت از ةاؿط، ةَعً ةی آن از کؽی اگع ه یافت صُاٍط نَعةان ه ةضـيطً پعهردگار  اىطازة

 زنیو نحاةت ةٌ تُةت ه اؼت ؼالکان نلام اهل ه ٍاؼت زال ٍهٌ کلیط ه نلانات دهلٌ اقِل تُةٌ چٌ ةُد؛

 را اه ىتاؿط، تُةٌ را هی کٌ کػ آن ٍع ٍهچيیو،. ىتاؿط ةيا را اه ىتاؿط، زنیو را هی کٌ ٍعکػ. را ةيا اؼت

 (22. )ىتاؿط زال ٍیچ

 ىلل(  ؼلم ه آلٌ ه َلیٌ اللٌ قلی) صطا پیانتع از ه ةاؿط نىَع تائب، ه ةاؿيط یکی ده، آن کٌ ىیؽت دهر

 آلُدً چيطان ٍيُز کٌ آن( 23) ،«تائب ةعىای از َغهدل صطای ةع تع دهؼت ىیؽت چیغ ٍیچ» کٌ اىط کعدً

 .اؼت تع ىغدیک ؼطاد ه قالح ةٌ ةازگعدد، صُیؾ آلُدگی از اگع اؼت، ىگـتٌ

 کٌ اؼت چیغی ٍع از ةازگـت تُةٌ اؼت، ىکٍُیطً چٌ آن ٍع ه ٍا ؼؽتی ٍا، آلُدگی ٍا، ةطی از ةازگـتو تُةٌ

 ؿیاویو راىطن ةیعهن تُةٌ. صطاؼت غیع ٍعچٌ از ةیغاری ه ةازگـت تُةٌ ه ؼازد نی غافل صطا یاد از را آدنی

 دل هؼپعدن صطا َتادت ةٌ دل آراؼتو صطاؼت، غیع از صطا زعم ؼاصتو پاک صطاؼت، صاىٌ از اىػ ه دو

 (24). ؿعع از اؼت پؽيطیطً چٌ آن ةاز ٍا ىکٍُیطً از ةُد ةازگـتو ؿعع اىطر تُةٌ ه اهؼت ةٌ



 

 

 

 نلام اهلیو تُةٌ ه کيط وی را نلاناتی ه نيازل ةایط نلكُد ؼعنيغل ةٌ هقُل ةعای زق راً ؼالک گهان، ةی

 ٍعچٌ ه صُد دىیا، از رهی ةایط کيط ؼیع اه ؼُی ةٌ صُاٍط نی کٌ کؽی. اؼت زق راً ؼالکان نيغل ه

 ٍُاٍاه ه نيیت دیُ کٌ درهن از ةغرگ اىلالةی ةا دغ ایو ه ؿُد زق نتُدٌ هدُد ةاتهام ه ةعتاةط غیعاهؼت،

 ه صطا دَُت اداةت ؼاز زنیيٌ کٌ اؼت ایو ه ىیؽت نهکو ةعافکيط، دل هؼلىيت ؼیىعً تست از ؿَُتَارا

 ةیاىی ةٌ ه. اؼت هدُدالَی کعان ةی دریای آىؽُیؾ کٌ اؼت ىعدةاىی پلٌ ىضؽتیو ه اه فیل از اؼتفامٌ

 ه نعازل پیهُدن ایو ه راةپیهایط دؿُاری ةػ نيازل ه نلانات ةایط ؿُد، هاقل َارؼ ایيکٌ ةعای0 دیگع

 اه ةعای ؿطً، آغاز صطا فنل ةا کٌ اؼت زعکتی ایو کٌ چعا; اؼت تُةٌ آىَا ىضؽتیو کٌ دارد نيٌهی نعاتب

 آتؾ، زق، وعیق ؼالک گعدد،ةایط ٍهُار قُُدی ؼیع ایو راً ایيکٌ ةعای ه اؼت اه َـق ةا تُام ه اه هةؽُی

 تعک غفلتَا، تتُات ه آجار ه گياً ٍای ریـٌ تا ؿُد فعهزان ٍا ؿُلٌ ه ةعکـط ؿُلٌ آتؾ آن ه افکيط دل در

 پػ التتٌ کٌ اؼت تُةٌ ٍهان ایو ه کيط اه ةؽُی زعکت آنادً را ؿیطا ؿیفتٌ هدل ؿُد ؼُصتٌ... ه ٍا اهلی

 تهام ه ةپعدازد زلیلی ای تُةٌ ةٌ چیغ ٍع از كتل اللٌ ؼائعالی ةياةعایو،. ؿُد نی زاقل ةیطاری ه  یلٌٌ از

 ه. ةُطی نلام ؼاز زنیيٌ هار، ىكُح ه کانل ای تُةٌ کٌ دارد نتظهل آن کهال نيٌُر ةٌ را صُد تالش ه تُان

 0اؼت زیع ؿعح ةٌ آن از ٍایی ىهُىٌ کٌ اىط فعنُدً تكعیر هاكُیت ایو ةٌ َالیلطر ه ةغرگ َارفان

 ه گيخ، کلیط ه ةار ؼاالر ه راٍؽت ىـان تُةٌ... صطای ةٌ اؼت ةازگـتو تُةٌ ه اؼت تُةٌ نلام اهل نیطان»

 (25.« )ؿادی ؼعٍهٌ ه كتُل هؿعط ةغرگ، نیاىذی ه هقال، ؿفیٍ

 ه كلتی نُانالت ه نيازل ٍهٌ هاقل صیعات دهیٍ نفتاح ه نلانات دهلٌ اؼاس0»گُیط نی کاؿاىی َغالطیو

 (26.« )اؼت تُةٌ كالتی،

 در دانادی نسهط ؼیط دکتع. اؼت تُةٌ زق، وعیق ؼالکان نلام اهل0 گُیط نی الهسذُب کـف در ٍذُیعی

 والب کٌ اؼت چیغی اهل زیعا گُیيط، االةُاب ةاب را تُة0ٌ گُیط نی«  الُارفیو ةعنلانات ؿعزی» کتاب

 (24.« )اؼت تُةٌ یاةط، نی هقُل صطاهىط زنعت كعب نلام ةٌ چیغ آن هؼیلٌ ه ؼتب ةٌ ؼالک

 داد تا ةاؿط نُقُؼ قفت ةیؽت ةٌ ةایط... ه پیُؼت ؿیش صطنت ةٌ نعیط چُن0 »فعنایط نی نعقادالُتاد در

 کيط ىكُح تُةتی کٌ ةایط اؼت تُةٌ نلام اهل. دٍط دؼت را اه ةکهال ً را ایو ؼلُک ه ةتُاىط ؿیش قستت

 ه ؿُد ًاٍع آن صلل کار ىَایت در ةاؿط ةضلل اؼاس ایو اگع ه ةُد صُاٍط اقل ایو ةع اَهال دهلٌ ةيای کٌ

 (25.« )ؿُد زته رىذَا هآىَهٌ گعدد ةاول دهلٌ



 َتُر ةعآن ؼائع ؼالک کٌ نلانی اهل ردَُی، ؼیع ه اللٌ الی ؼیع وعیق در ةطاىک0ٌ »فعنایط نی الٍیذی ه

 در ؿعهع ه اةعار َلییو داىب ةٌ تُدٌ ٍيگام در0 کٌ اؼت نُيی ةعایو اؿارً.. . اؼت تُةٌ نلام ىهایط، نی

 ( 26. )ؿُد هی قفت تُةٌ ه گعدد نتكف.... تُةٌ ةٌ وعیلت ؼلُک

 تُةٌ نفَُم

0  گُیط تُةٌ نُيای ةاب در ٍذُیعی. اؼت( ةازگـت« ) ردٍ» نُيای ةٌ«  تُب» نادً از تُة0ٌ لغت در تُةٌ

 صطاهىط ىَی از ةازگـتو پػ«  ردٍ ای تائب0 »  گُیط چياىکٌ ؛ ةاؿط ردُع نُيی ةٌ لغت اىطر تُةٌ کٌ ةطان

0 »  الؽالم َلیٌ گفت پیغهتع ه.  ةُد تُةٌ زلیلت – تُالی – صطاهىط انع از اؼت صُب ةطاىچٌ – تُالی –

 آىچٌ از ؛ اؼت نُّدع ایو اىطر دهلٌ ةٌ تُةٌ ؿعایه کٌ اؼت لفٌی ایو ه. «  ةاؿط تُةٌ پـیهاىی«  تُةٌ اليطم

 ةٌ نُاهدت ةٌ ىاکعدن َغم دیگع ؼٌ ه ، زّلت تعک زال اىطر دیگع ه ، نضالفت ةع اؼت اؼف را تُةٌ ؿعط یک

 ؿعط ده ایو ، دل اىطر آنط زاقل ةٌ ىطانت چُن کٌ ؛ اؼت ةؽتٌ ىطانت اىطر ؿعط ؼٌ ٍع ایو ه نُكیت

 هالتاء التاء«  تُب0 »گُیط نی«  اللغة نلاییػ نُذم» در ً. 365 نتُفای فارس اةو( 31. ) ةاؿط آن تتٍ دیگع

 (31...« )هنتاةا تُةة اللٌ الی یتُب َيٌ، ردٍ ای ذىتٌ نو تاب یلال العدُع َلی تطل هازطة کلهة هالُاه

 ه اىاب نتاةا ه تُةة ه تُةا یتُب اللٌ الی تاب ه... الظىب نو العدُع التُةة0 »گُیط نی نُعهؼ نيٌُرلغُی اةو

 (32.« )َتطً َلی یتُب تُاب هاللٌ لَا هفلٌ َلیٌ اللٌ تاب ه... الىاَة الی الهُكیة َو ردٍ

 زیعا اؼت پُزؿضُاٍی ؿکل رؼاتعیو آن ه اؼت هدٌ ةَتعیو ةٌ گياً تعک تُة0ٌ»گُیط نی اقفَاىی راغب

 0ىطارد چَارنی كؽم ه اؼت كؽم ؼٌ اَتظار

 .(ؿُد نيکع اؼاس از را کار. )ام ىطادً اىذام را کار ایو ةگُیط صُاً پُزش ایيکٌ -1

 .(ةتعاؿط کارش ةعای َظری. )ام دادً اىذام دلیل ةطیو آىعا ةگُیط -2

 .کيم نی تعک را آن ةیش ه ةو از ه ام کعدً هگياً ام دادً اىذام را کار ایو -3

 ؿعع از اؼت پؽيطیطً چٌ آن ةاز ٍا ىکٍُیطً از ةُد ةازگـتو[  ؿعع اىطر تُةٌ ه ، ةُد ةازگـتو]  لغت در تُةٌ

 (33. ) اؼت تُةٌ ىطانت ؼّلم ه َلیٌ اللٌ قلی كال ه

 از ای پارً ذکع ةٌ نلطنٌ ةُيُان ىیؽت ةط انا اؼت تُةٌ زلیلت اؼت نَم َعفان در آىچ0ٌ اقىالح در تُةٌ

 .ةپعدازیم اؼت آنطً َعفاىی کتب کيار ه گُؿٌ در کٌ تُةٌ تُاریف

 َعفاىی کتب کيار ه گُؿٌ از تُةٌ تُاریف

 صطای ةٌ ردُع تُة0ٌ گُیيط نی قُفیان ه اؼت گياٍان از پـیهاىی ؿعع اقىالح در ه0»...گُیط نی دعداىی

 (34.« )پعهردگار زلُؽ تهام ةٌ هةعصاؼتو كلب از انتياع گعً گـُدن ةعای اؼت تُالی



 ه ، زالی َیب دیطن ه غفلت صُاب از دل ةیطاری ه ةاؿط تُالی زق زهادع از تُةٌ اقل ه0  گُیط ٍذُیعی

 ةع تُةٌ اؼتاب – تُالی – زق ، دُیط صالص آن از ه صُد افُال كتر ه ازُال ؼُء اىطر کيط تفّکع ةيطً چُن

 (  35. ) ةعؼاىط واَت زالهت ةٌ ه ةعٍاىط هی نُكیت ؿُنی را هی ه گعداىط ؼَل هی

0ٌُ» کٌ اىط آن ةع – اللٌ رزهَم دهاَتی ةا َتطاللٌ اةو ؼَل  کٌ ةاؿط آن  تُةٌ.«  ذىتک تيؽی ال ان التُة

 نُدب ةطان داری ةؽیار َهل چٌ ،اگع ةاؿی آن تـُیع اىطر هپیُؼتٌ ىکيیط فعانُش را کعدً گياً ٍعگغ

 فعانُش گياً کٌ ؿُد نُدب کػ ایو هٍعگغ قالر اَهال ةع ةُد نلطم ةط کعدار زؽعت چٌ آن ىگعدی؛از

 (36)ىکيط؟

 ةٌ اؼت زق زکم نضالفت از ةازگـت تُة0ٌ »گُیط نی ٍعات پیع الؽائعیو نيازل ؿعح در کاؿاىی َتطالعزاؽ

 نضالف ؿُد نی قادر اه از کٌ فُلی کٌ ىطاىط ه ىـياؼط را گياً زلیلت نکلف کٌ زناىی تا پػ اه نُافلت

 (34« ) ىیؽت قسیر گياً از ردُع نکلف آن ةعای اؼت صطا زکم

.  کيی فعانُش را گياً کٌ ةاؿط آن تُةٌ «ذىتک تيؽی ان التُة0ٌ» کٌ ةعآىيط اللٌ رزهَم هدهاَتی ديیط هةاز

 ، ةاؿط دفا ةا گاً چيط ةاؿط دفا،دفا ذکع نـاٍطت هاىطر ةُد نـاٍطت اىطر نّسب ه ةُد نّسب تائب آىچٌ از

 (35.) ةاؿط زذاب هفا از دفا ذکع ه ةاؿط دفا ذکع ةا گاً چيط ةاز

 تُةٌ اؼت ای تُةٌ َيكعی، ٍع ةع0 »گفت.« غفلت صُاص،از هتُةٌ اؼت گياً از َُام، تُة0ٌ »نكعی ذهاليُن

 گعفتو تعک دؼت، تُةٌ ه ىَادن، ٍم ةع نسارم چـم،از تُةٌ ه زعام ؿَُات تعک ةع اؼت کعدن دل،ىیت

 (36.« )نياٍی ةٌ پای،ىارفتو تُةٌ ه ازنياٍی دؼت

 ه ةُد فُل ةٌ اداةت. اؼتغفار پػ اؼت، تُةٌ پػ اؼت، اىاةت پػ. اؼت تُةٌ،اداةت اهل0 »َتطاللٌ ةو ؼَل

 آن ه اؼت تُةٌ آیط الزم را نتتطی کٌ چیغی اهل( 41... )تلكیع از اؼتغفار ه ىیت ةٌ تُةٌ ه دل ةٌ اىاةت

 ىطٍط دؼت ه کعدن ىلل نسهُدً زعکات ةٌ نظنُنٌ زعکات از ه ةعکيطن دل از را ؿَُات ه اؼت ىطانت

 (41...« )ه ىگعداىط صُد الزم را صانُؿی تا تُةٌ را ةيطً

 از کعدن پاک را صُد ؼُم. نُاهدت تعک ةع َغم دهم ىطانت، اهل0 اؼت نُيی ؼٌ را تُة0ٌ»ةغطادی ديیط

 (42.« )صكُنت ه نٌالم

 (43.« )ةاؿط چٌ گياً داىؽت ةایط اهل ه ةاؿط گياً از ردُع تُةٌ نُيای(0»رً) ىكیعوُؼی صُادٌ

 ةٌ صتعی ةی ه غفلت از اؼت رهح ةیطاری کٌ اىط کعدً تُعیف ؿکل ایو ةٌ را تُةٌ قُفی0ٌ»غيی كاؼم دکتع

 فله هلی گعدد نيغدع صُد ةط گظؿتٌ از ه ؿُد صتعدار پیهایط، نی کٌ ىاقُاةی راٍَای از گياٍکار کٌ وُری

 نعتکب کٌ را نُاقی یا نُكیت آن ةکلی کار تُةٌ آىکٌ نگع ؿُد ؿهعدً تائب کٌ ىیؽت کافی تيتٌ ه تظکع



 نيىق در َىار ؿیش كُل ةٌ تا ةعىگعدد نُاقی آن ةٌ دیگع ةار کٌ ؿُد نكهم ه ىهایط رٍا ؿطً نتظکع ه ةُدً

 0الىیع

 گياً َالم قط کٌ دان نی یلیو تُ

 (44) راً ز ةعصیغد تُةٌ یک تف از

 تُةٌ نلطنات

 ه ؿُد آگاً صُیؾ ةط زال ةٌ کٌ آن ىضؽت. ىیاةط تسلق تُةٌ ىگعدد، فعاٍم اگع کٌ اؼت نلطناتی را تُةٌ

 چیغ ٍهٌ از اه ه اىط یافتٌ در را صطای الىاؼ کٌ ةيگعد را دیگعان ةیيط؛ ةیعاٌٍ در ةلکٌ راً آغاز در ىٌ را صُد

 «یلٌٌ» یا «تيتیٌ» ةطان کٌ ؼازد ةیطار غفلت صُاب از را هی کٌ یاةط زالی وعیق ایو از. اؼت ناىطً ةَعً ةی

 یکی را ده آن تؽانر ةٌ هلی اؼت، یلٌٌ از پیؾ اىتتاً ه اؼت تفاهت یلٌٌ ه تيتیٌ ةیو چيط ٍع. )گُیيط

 .(پيطاریم

 ه ؿُد ةیطار غفلت صُاب از دل چـم ؿُد، پیطا آن تتاؿیع چُن کٌ اىطرهن از اؼت زادعی نتطأ» ىضؽت

 کاٍل ىفػ ؿُد، پیطا دل آفاؽ ةع( اىتتاً اؿعاؽ آجار چُن ةاؿط ةيطً ؿُؽ داَیٌ اىتتاً ه ةاؿط اىتتاً) زادع ةُط

 نلطنٌ ره ایو از(  45)،«آیط راز در ىیاز ةی نلک زنعت ةا ىیاز زةان ةٌ ه ؿُد پای ةع تُةٌ نسعاب در ىهاز ةٌ

 نؽتلیم وعیق ولب ةع ه دارد ةاز ماللت ةع ؼلُک ه اكانت از را اه کٌ» اؼت زالی آن ه اؼت زدع آن دهم

. دارد ها ةارش ةٌ را چـم ه ةؽُزاىط دل آهرد، پی در افؽُس ه آً کٌ درهن در اؼت ؿُرؿی( 46) ؛«اىگیغاىط

 ةط ةط، رفیق کٌ» ةتعد ةط یاران ه دهؼتان از ه ىگعد اىطر کیيٌ ةٌ صُد پیعانُن ه صُد در ه ةـُرد گظؿتٌ ةع

 از» ه پظیعد ٍغیهت ه دُیط ةیغاری ه گیعد ىفعت ٍا ىکٍُیطً از ه کيط آىان از دهری ةٌ َغم ه «ةُد ؼگال

 (44.« )ؿَُات نتاةُت از کـط ةاز ىفػ لگام ه ایؽتط ةاز ٍا ىاؿایؽتی

 ةع را نؽتلیم قعاط یافتو ةٌ نیل درهن، از کٌ اؼت زالی ىیغ آن ه اؼت ٍطایت تُةٌ، ؼُم نلطنٌ ةاالصعً

 ةٌ ازتیاج کيط، ىفػ مُف ةٌ ىٌع چُن» ؼالک کٌ اؼت نلطنات ایو تسلق ةا ؿط، گفتٌ کٌ چيان. اىگیغد

 ذکع چُن ه گیعد َتعت ةیيط، ةال اٍل چُن ه کيط اؼتغفار کيط، یاد را گياً چُن ه کيط ًاٍع َغت زنعت

 (45.« )ؿُد ؿاد کيط، آصعت یاد چُن ه آهرد فضع کيط، صطای

 ةاؿط رفتٌ چٌ آن ةع پـیهاىی ، اؼت چیغ ؼٌ آیط درؼت تا تُةٌ ؿعط اىط گفتٌ ؼيت اٍل اقُل صطاهىطان ه

 (46. )ىگعدد نُكیت آن ةاز ىیغ کٌ کعدن ىّیت ه زال اىطر زّلت ةطاؿتو دؼت ه ، نضالفت از

 َعفا تُةٌ از ٍایی ىهُىٌ



 رةا ََط اّهل اىطر هی.  ةُد – َلیٌ اللٌ رزهٌ – ةكعی زؽو صُادٌ دؼت ةع اةتطا(  الُذهی زتیب) هی تُةٌ

 تا داؿت ارزاىی تُفیق ه ه داد ىكُح تُةٌ را اه صُد لىف کهال ةٌ – َّغهدّل – صطای.  کعدی فؽاد ه دادی

 (51) زؽو از ةیانُصت َلم از لضتی ه ةازگـت – داللٌ دّل – هی درگاً ةٌ

.  ةُد ةلش انیع دصتع هی.  داؿت ٌَیم ؿاىی وعیلت اىطر ،  ةُد(  صنعهیٌ ازهطةو)  هی َیال کٌ فاوهٌ

 کػ.  ىکعد اداةت هی. «  ةضُاً پطر از نعا0 »  کٌ فعؼتاد کػ ازهط ةٌ ، آنط پطیطار تُةٌ ارادت را هی چُن

 . « راٍُتع ىٌ ةاش راٍتع.  ةغىی زق راً کٌ پيطاؿتم آن نعد تعا نو ، ازهط یا0 »  کٌ فعؼتاد

 ةع فاوهٌ ه داد صنعهیٌ ازهط ةٌ را هی تتّعک زکم ةٌ پطرش.  ةضُاؼت پطر از را هی ه فعؼتاد کػ ازهط  

 (51. ) ةیارانیط ازهط ةا َغلت زکم ةٌ ه ةگفت دىیا نـغُلی تعک

 نیان از ؿتی.  ةُد ؿطً فتيٌ کيیغکی ةع کٌ ةُد آن ؼتب را[  نعهزی الهتارک ةو َتطاللٌ]  هی تُةٌ اةتطای ه

 ده ٍع ةانطاد تا ، ةام ةع ةعآنط هی ه ، ةیؽتاد نُـُكٌ دیُار زیع اىطر ه ةتعد صُد ةا را یکی ه ةعصاؼت نؽتان

 رهز چُن.  اؼت صفتو ىهاز کٌ پيطاؿت ةـيیط ىهاز ةاىگ چُن َتطاللٌ.  ةیؽتادىط یکطیگع ی نـاٍطً در

 گفت صُد ةا.  ةُد تيتیَی ایو از را هی.  اؼت ةُدً نُـُؽ دهال نؽتغعؽ ؿب ٍهٌ کٌ داىؽت ، ؿط رهؿو

 اگع کٌ ، ىگیعد ناللت ه ةایؽتی پای ةع صُد ٍُای ةع ؿب ٍهٌ ؿتی کٌّ  نتارک پؽع ای ، ةادت ؿعم0 » 

 َلم ةٌ ه کعد تُةٌ آىگاً ؟ دَُی ةعاةع در نُنيی نُيی کُ.  گعدی دیُاىٌ صُاىط درازتع ای ؼُرً ىهاز در انانی

 ؿاصی ٌَیم ناری ه صفتٌ را هی ، ؿط ةاغ اىطر هی نادر هكتی کٌ رؼیط دردتی ةٌ تا ؿط نـغُل آن ولب ه

 (52. ) ةازداؿت ٍهی هی از نگؽی ه گعفتٌ دٍان در ریسان

 ةعفتم ؼعصػ از نو هكتی0  گفت ؟ ةُد چگُىٌ تُ تُةٌ اةتطای0  کٌ پعؼیطم ؼعصؽی زّهادی ازهط از نو ه

 گعؼيٌ کٌ داؿتهی دهؼت نو پیُؼتٌ ه ةتُدم نطتی دا آن ه.  صُد اؿتعان ؼع ةع ؿطم فعه ةیاةان ةٌ ه

 در(  السـع/6« )  اىفؽَم َلی یُجعهن ه»  َّغهدّل صطای كُل ه ، دادنی دیگعی ةٌ صُد ىكیب ه ةُدنی

 ار اؿتعی ه ةعآنط ةیاةان از گعؼيٌ ؿیعی رهزی.  داؿتم اَتلادی وایفٌ ةطیو ه ، ةُدی تازً نو صاوع پیؾ

 ، ةـيیطىط هی ةاىگ ةُد ُؼتاَی ىغدیکی آن اىطر چٌ ٍع تا ةکعد ةاىگی ه ؿط ةاالیی ؼع ةع ه ةـکؽت نو آن

 ؿگال ه گعگ از ، ؼتاع آن.  ؿط ةاال ؼع ةع ةا ه ىضُرد ٍیچ ه ةعدریط را اؿتع ه ةیانط هی.  ؿطىط دهٍ هی ةع

.  ةضُرد لضتی تا کعد ككط آىگاً.  ةازگـتيط ٍهٌ تا ةُد نی هی ه گعفتيط صُردن آن از ٍهٌ ، نحلَم ه رهةاً ه

 آىگاً.  ةازگـت ه ةضُرد ةایؽت نی کٌ چيطان ليگ رهةاً آن تا ةازگـت ؿیع.  ؿط پطیطار دهر از ليگ رهةاٍی

 یا0  گفت نعا فكیر زةاىی ةٌ ةازگـت چُن.  کعدم نی ىٌارً دهر از نو ه ةضُرد آن از لضتی ه ةازآنط ؿیع

 کّل از دؼت ةطیطم ةعٍان ایو چُن. «  کييط ایحار زىطگاىی ه دان نعدان ، اؼت ؼگان کار للهٌ ةع ایحار ازهط

 (  53. ) ةُد آن نو ی تُةٌ اةتطای.  ةطاؿتم اؿغال

  



  

  

 تُةٌ نلارىات

 افُال َیُب رؤیت ػ1

 نیًُ کٌ زیعا آیط؛ ىاكف ىٌعش ةٌ ةاؿط، نيؽُب ةطان کٌ فُلی ٍع ةاؿط، آگاً آن ىلكان ه ىفػ ةٌ ؼالک اگع

 ه َالم زؽو از ؿياصت اىطک ایو، ةع َالهً. اؼت نلطنتیو أصّػ تاةٍ ىتیذٌ کٌ اؼت ىاكف ىاكف، جهعً ه

 ره ایو از ه ةاؿط ىطاؿتٌ ارزؿی ه ارج ٍیچ آن ةعاةع در ؼالک کار تا اؼت ةػ نتُال صطای ٌَهت ه داللت

 ه.« ةطاىط نُیُب را آن ةلکٌ ىيگعد، اؼتسؽان ىٌع ةٌ صُد کار ٍیچ ةٌ» تُةٌ ٍهعاً ةٌ ه ٍيگام ةٌ ةایط ؼالک

 .داىط یگاىٌ ىیاز ةی آن ؿایؽتٌ ىٌ را آن

 رَایت ػ2

 ةطان، نیل ه نضالفت ككط از را صُد ةاوو ه ًاٍع پیُؼتٌ» کٌ اؼت ایو آن ه اؼت تُةٌ نلارىات از دهنیو

 ه کيط دلُگیعی پیـیو ٍای آلُدگی در افتادن فعه از تا ةاؿط ىفػ نعاكب ٍم.«  ىهایط زعاؼت ه نسافٌت

 یا صاوعً تذطیط ككط ةٌ گظؿتٌ گياٍان یادآهری نعاكب ٍم ه ةاؿط کعدً دهری ًاٍع گياً از وعیق ةطیو

 یادآهری» ه  «اؼت ًاٍع گياً نُكیت» اىذام چٌ ةاؿط، کعدً دهری ةاوو ازگياً وعیق ةطیو ه ةاؿط لظت

 (54.« )اؼت ةاوو گياً لظت، ككط ةٌ تعک، از پػ آن

 نساؼتت ػ3

 ؿياؼایی ه اؼت ؼعزدً اه از چٌ آن ؿهارش ه دكیق اىتلاد از اؼت َتارت اؼت، آن ؼُنیو کٌ نساؼتت

 صُردن تأؼف ةؽیار ىتیذٌ در ه ةیطاری ه تُةٌ از ةُط صُد زال ةٌ تُدٌ وعیق ایو از ه ىتُدً ؿایؽتٌ چٌ آن

 .زدن ىَیب صُد ةع ه

 ةٌ ؼاَت ةل رهز ةٌ رهز کٌ را نضالفات ه نُافلات ه کيط تفّسف را صُد ازُال ه افُال پیُؼتٌ» ةایط ؼالک

 اگع ه» ؿُد هاكف صُد زال چگُىگی ةع آن ؿطن زیاد یا کم ةا ه ىهایط ازكاء ؿُد، نی قادر اه از ؼاَت

 اه کٌ گُیط ؼپاس را صطا ةاؿط، ةؽیار اؼت، نُافق آن وعیلت ه ؿعیُت ًاٍع ةع کٌ هی ؿایؽتٌ رفتارٍای

 ةٌ صُیؾ زاری ه ىطةٌ ه اؼتغفار ةع کعد، نـاٍطً صُد در آن صالؼ رفتارٍای اگع ه کعد یاری آن اىذام ةع را

 .ةیفغایط تُةٌ، در اؼتُاری ةع اه تُفیق ه نتُال صطای َيایت دریافت ككط

 ه دكایق ه ىکيط َتاب صُیؾ ةٌ اىگاری، ؼَل ةٌ ه کيط تؽانر انعهز اگع کٌ ةطاىط ةایط نساؼتٌ زال در ؼالک

 پُؿیطً اه صیال ه چـم از چٌ آن ٍع ه کـيط نساؼتٌ ةٌ را اه کٌ ىیؽت دهر ىیاهرد، زؽاب ةٌ را صُد رفتار

 .ؼازىط آؿکار ٍهگان ةع ةل اه ةع را اؼت ناىطً



 ارزیاةی را صُد ؿُیط، ارزیاةی کٌ آن از پیؾ ه کيیط نساؼتٌ را صُیؾ آییط، در نساؼتٌ ةٌ کٌ آن از پیؾ

 .ةیاراییط ناىط، ىهی پيَان اه ةع ؿها از چیغی ٍیچ کٌ صطا نسنع در زنُر ةعای را صُد ه کيیط

 نعاكتت ػ4

 در افتادن فعه از را صُد کٌ ایيک ه داىؽتیط ىاكف ىفػ، ةٌ اىتؽاب صاوع ةٌ را صُد رفتارٍای کٌ ایيک

 .اؼت رؼیطً نعاكتت گاً ایط، کعدً نساؼتٌ ه نساکهٌ را صُد دكت ةٌ ه ایط داؿتٌ ةاز ٍالکت

 تا ةتیيط نىلٍ ه ركیب ةاوو، ىّیات ه صىعات ه ًاٍع ؼکيات ه زعکات ٍهٌ در را صطا» یُيی نعاكتت

 ؿعم ه کيط ازتعاز نظنُنٌ صىعات از ةاوو در اؼت، ؿطً زظر ةع ًاٍع در نُاقی افُال از کٌ گُىٌ ٍهان

 (55.« )دارد

 در ةُد، كلتی ه ذٍيی صىُرات آن، از تع زؿت ه ةطتع ةلکٌ ىتُد ًاٍعی کارٍای اه، ٍای زؿتی تيَا کٌ ةطاىط

 نگع. ىیؽت ىارها َهل از کهتع ىارها صیال. اؼت ىاًع ه آگاً کػ ٍهٌ ازُال ٍهٌ ةع کٌ نتُال صطای نسنع

 كائم ٍُ أفهو» اؼت؟ یکؽان ةاوو ه ًاٍع اه ةع ه اؼت نسیه ه آگاً ةاوو، ه ًاٍع ةع اه کٌ اؼت ایو ىٌ

 (56. )«کؽتت ةها ىفػ کل َلی

  

  

  

  

  

 تُةٌ ارکان

 تکالیف ه هادتات اىذام ػ 1

 گظؿتٌ ٍای کاؼتی دتعان ػ 2

 زالل ولب ػ 3

 ةٌ تا گياً کٌ گُىٌ ٍهان. ؿتٌَ ه كىُی زعام از صُد پُؿؾ ه آؿانیطن صُردن، ؼاصتو پاک ه زالل ولب

 آلُدً گاً آن ةاوو کٌ گُىٌ ٍهان. ىـُد هارد ةاوو ةٌ ىگظرد، ًاٍع از تا ىیغ تُةٌ ىکيط، اجع ةاوو ةٌ ىعؼط، ًاٍع

 چٌ» ىـُد؛ پاک ةاوو ىگعدد، پالُدً ًاٍع تا وُر ٍهیو ةاؿط، گعدیطً آلُدً آن از پیؾ ًاٍع کٌ ؿُد نی

 (54.« )دارد ٌَیم اجعی ةاوو تكفیٌ در ًاٍع تكفیٌ



 نٌالم رد ػ4

 زط در آىان رمایت دلب ه آن تالفی ه تطارک ه ٍا ةطان صلق رفتٌ دؼت از زلُؽ ةازگعداىطن ه نٌالم رد

 .تُان

 ىفػ ةا نضالفت ه نذاٍطت ػ5

 ریـٌ کٌ ؼضت کارٍای اىذام ةٌ گاً آن هادارد، لظایظ از ةازداؿتو ه ىاپؽيط َادات تعک ةٌ را ىفػ ىضؽت

 یادآهری از ه گعدد نتذعد ه نُتاد وتیُی لظات تعک ةع تا» ىهایط الغام ةضـکاىط، را گظؿتٌ ىاپؽيط َادت

 اداء ةع ه یاةط اؼتلانت تُةٌ در اه ةاوو ىتعد، لظت کعدً، تُةٌ ه ةعگـتٌ آن از ًاٍع ةٌ کٌ نسعنٌ نألُفات

 (55.« )گعدد رامی ه قاةع نيَّیات ه نأنُرات

 پـیهاىی.  نضالفت از ةاؿط رفتٌ چٌ آن ةع پـیهاىی اؼت، چیغ ؼٌ آیط درؼت تا تُةٌ ؿعط» ؼضو، دیگع ةٌ

 اىطر ه ةُد ةؽتٌ هی اىطر دیگع رکو ده آن کٌ اؼت پـهاىی هی از کٌ رکيی تعیو نٌُم یُيی.  اؼت تُةٌ

 ارکان ایو از. ىگعدد نُكیت آن ةاز ىیغ کٌ کعدن ىیت ه زال اىطر زّلت ةعداؿتو دؼت ه( 56. ) ةازیاةيط هی

 هادتات کيط؛ دتعان ه تطارک را آن ةاؿط، پـیهان گظؿتٌ از اگع ه(  61)«آیط درؼت تُةٌ تا ىیؽت چارً

 ٍذُیعی.ىهایط کو ریـٌ را پیـیو َادات ةازگـت، صىع از دهری صاوع ةٌ ه کيط تعک نسعنات ه دٍط اىذام

 ةٌ صُد قُاب از هؼطیگع اقُب ةٌ قُاب از هدیگع قُاب ةٌ صىا از یکی0ةاؿط گُىٌ ؼٌ ةٌ تُةٌ پػ گُیط

 (  61.) زق

  تُةٌ ىتایخ

 نستت ةٌ هقُل ػ 1

 (62.)«التُاةیو یسب اللٌ إن0 »فعنُد کٌ چيان اؼت، الَی نستت ةٌ دؼتعؼی تُةٌ، ىتیذٌ اهلیو

 گياٍان گـتو پاک ػ2

 ةٌ ه  «لٌ ذىب ال کهو الظىب نو التائب0 »فعنُد کٌ چيان اؼت، تُةٌ دیگع ىتیذٌ گياٍان از گـتو پاک

 یُيی(63) ؛«الهتىَعیو یسّب ه0 »فعنُد نتُال، صطای ىغد تائب نستُةیت ةیان از پػ کٌ اؼت صاوع ٍهیو

 زدهدً اه از گياً ه آلُگی دیگع تُةٌ ةا چُن اؼت، گـتٌ نىَع ؿط، نُفق تُةٌ در اگع ه اؼت نتىَع تائب کٌ

 . اؼت ؿطً

 زؽيات ةٌ ؼیئات تتطیل ػ 3

 آنو ه تاب نو إال0 »فعنُد کٌ چيان یاةط، نی تغییع زیتایی ةٌ کار تُةٌ ٍای زؿتی کٌ اؼت آن تُةٌ دیگع ىتیذٌ

 (64. )«زؽيات ؼیئاتَم اللٌ یتّطل فاهلئک قالساو َهالو َهل



 َعش زهلٌ دَُت ةٌ اصتكاص ػ 4

(  65.)«ؼتیلک هاّتتُُا تاةُا للظیو فاغفع0 »فعنُد کٌ چيان اؼت، تُةٌ دیگع ىتیذٌ کار تُةٌ ةٌ َعؿیان تُدٌ

 ةُدً، آىان یاد ةٌ ىیغ اىط، نالیکٌ ةعتعیو کٌ َعش زانالن کٌ اؼت رؼیطً پاکی از دردٌ چيان ةٌ تائب

 دارد دهؼت( التلعً/222. )  الّتُاةیو یسّب اللٌ اّن0  تُالی زق فعنایط نی ه.  کييط نی آنعزش ولب ةعایـان

 (66. ) را هی ةٌ ةازگعدىطگان صطاهىط

  

  

  

  

 تُةٌ َالیم

 پـیهاىی ػ1

 .اؼت دادً اىذام چٌ آن ةع پـیهاىی

 دتعان در ؿتاب ػ2

 ره ایو از اؼت، ةُدً ديایت اؼت، رفتٌ اه ةع ایو از پیؾ چٌ آن کٌ صاوع ةطیو. آن دتعان در کعدن ؿتاب

 «التُةة تأصیع ه الظىُب اؼتكغار اللٌ، َيط الظىُب» کٌ ؿهعد کُچک ىتایط را گظؿتٌ گياٍان از یک ٍیچ

 .ؿُد ىهی نسلق تُةٌ آن، ةطهن کٌ اؼت تُةٌ از ةضـی آن تطارک ه( 64)

 (65. ) ىطانت گفت ؟ چیؽت تُةٌ َالنت اللٌ رؼُل یا گفتيط

 (66. ) تُالی زق درگاً ةٌ کعدن ردُع ه تُةٌ ةٌ ةاوو آن از ه آب ةٌ ًاٍع وَارت0  گُیط ٍذُیعی

 کعدن پاک صُیـتو دیگع، ؼٌ ه نُاهدت تعک ةع َغم دیگع ه ىطانت اهل0 ةُد نُيی ؼٌ را تُة0ٌ گُیط ديیط

 (41. )ةُد تؽُیف تعک تُةٌ،0 گُیط َتطللٌ ةو ؼَل ه( 41)صكُنت ه نٌالم از

 

 تُةٌ دردات

 ، را َلاب صُؼ تُةٌ.  اهةت ؼطیگع ه ، اىاةت دیگع ه ، تُةٌ یکی0  اؼت نلام ؼٌ را تُةٌ ه0  گُیط نی ٍذُیعی

 للُلٌ ؛ ةُد کتیعً از آن ه اؼت نُنيان ی َانٌ نلام تُةٌ آىچٌ از ؛ را فعنان رَایت اهةت ، را جُاب ولب اىاةت



 للُلٌ ؛ نلعةان ه اهلیاؼت نلام اىاةت ه(  تسعیم/5« ) ىكُزا تُةٌ اللٌ الی تُةُا آنيُا الظیو ایَا یا0 »  تُالی

 تُالی للُلٌ نعؼالن ه اىتیاؼت نلام اهةت ه( ؽ/33« ) نيیب ةللب داء ه ةالغیب العزهان صـی نو0 » تُالی

 (42. «) اّهاب اىٌّ الُتط ىُم0 »

 َهال تُةٌ ػ1

 ةٌ نعةُط آىان زؿتی ٍم ىطاىيط؛ َهل دغ َهال، کٌ زیعا(  43)،«قالسٌ اَهال ةٌ فاؼطً اَهال از ردُع»

 .آىان زیتایی ٍم ه اؼت َهل

 زٍاد تُةٌ ػ2

 گياً. ىیؽت زاٍط قُرت ایو غیع در چٌ ىطارد، ًاٍع آلُدگی پػ اؼت، کعدً دىیا تعک زاٍط کٌ دا آن از

. اؼت «آن از رغتتی ةی ةٌ دىیا ةٌ اىطرهن رغتت از ردُع» ىیغ اه تُةٌ پػ اؼت، دىیا ةٌ درهن رغتت زاٍط،

(44) 

 زنُر اٍل تُةٌ ػ3

 از ردُع» آىان تُةٌ ه اؼت غفلت آىان گياً. دارىط آن ةٌ رغتت ىٌ ه ةاؿط تُةٌ آن، تعک تا دارىط دىیا ىٌ آىان

 . اؼت(  45)«زنُر ةٌ غفلت

 نتضّللان تُةٌ ػ4

 . اؼت( 46) «زؽيٌ اصالؽ ةٌ ؼیئٌ اصالؽ از ردُع» آىان تُةٌ

 َارفان تُةٌ ػ5

 کٌ اؼت ایو آىان گياً. ىیؽت دیگعان گياً ىُع از آىان گياً. آن از غیع ىٌ ه زٍط اٍل ىٌ دىیایيط، اٍل ىٌ آىان

 از ردُع داىيط؛ هادب را آن از تُةٌ ره ایو از اىط، ؿطً آلُدً کييط، چيیو اگع ه دٍيط ىؽتت صطا ةٌ را ىیک کار

 . اؼت آىان تُةٌ زق فُل ةٌ صُد فُل

 نسللان تُةٌ ػ6

 اىط ىهُدً تُتیع تُةٌ ٍهیو ةٌ را آیت ایو ه «التُةة نو تتُب أن التُةة0 »اىط گفتٌ کٌ چيان اؼت، تُةٌ از تُةٌ

 (44. )«لیتُةُا َلیَم تاب جم0 »کٌ

 0 داىط نی گُىٌ ده را تُةٌ ةيطی تلؽیم یک در ٍذُیعی

 ه نسهُد ه صُب قُاب ةٌ صىا از ردُع ه اؼت نظنُم ه زؿت صىا ارتکاب اؼت نُتلط هی0  َام تُةٌ – 1

 (45. ) اؼت ًاٍع ایو زکم ه اؼت َام ی تُةٌ ایو



 (46. ) اؼت صاص ی تُةٌ ایو ه ، ؼتُدً ٍهت اٍل دردٌ اىطر اقُب ةٌ قُاب از ردُع0  صاص تُةٌ – 2

 تُةٌ ه ةاؿط گياً از َام تُةٌ. «  الغفلٌ نو الضُاص تُةٌ ه الظىُب نو الُُام تُة0ٌ »  گُیط نكعی ذهاليُن

 را َُام نع غفلت آىچٌ از ؛ نُانلت تسلیق از را صُاص ه پعؼيط زال ًاٍع از را َام آىچٌ از ؛ غفلت از صاص

 (51. ) زذاب را صُاص نع ه اؼت ىُهت

 0کيیم نی ىلل اصتكار ةٌ تُةٌ دردات در را نُعفت اٍل از ةغرگان ؼضيان اىاةت، ةٌ اؿارً از پیؾ

 ه اىاةت اهؼه ه اؼت تُةٌ هی اهل ةُد كؽهت ؼٌ ةع تُة0ٌ  گفت اللٌ رزهٌ ؿيیطم[  دّكاؽ] اةَُلی اؼتاد از

 قازب اه َلُةت ةیم از کيط تُةٌ کی ٍع ه هاؼىٌ را اىاةت ه ىَایت را اهةت ه کعد ةطایت را تُةٌ ه اهةت آصع

 ه َلُةت ةیم از ىٌ را انع نعاَات کيط تُةٌ کٌ ٍع ه ةُد اىاةٌ قازب جُاب وهٍ ةٌ کيط تُةٌ کٌ ٍع ه  ةُد تُةٌ

 (51.  ) ةُد اهةت اه جُاب وهٍ ىٌ

 (52. )غفلت از صُاص، تُةٌ ه ةُد گياً از َُام  تُةة0 گفت تُةٌ، از پعؼیطىط را نكعی ذهاليُن

 ه ، َلُةتٌ نو صُفا الُتط یتُب ان االىاةٌ فتُةٌ.  االؼتذاةٌ تُةٌ ه االىاةٌ تُة0ٌ»  التُةتان التُة0ٌ  گُیط ةاز ه

 تُةٌ.  اؼتذاةت تُةٌ دیگع ه اىاةت تُةٌ یکی0  ةاؿط گُىٌ ده تُةٌ. «  کعنٌ نو زیاء یتُب ان االؼتذاةٌ تُةٌ

 کعم ؿعم از کيط تُةٌ کٌ آن اؼتذاةت تُةٌ ه َّغهدّل صطای َلُةت صُؼ از کيط تُةٌ ةيطً کٌ ةُد آن اىاةت

 (53. ) َّغهدّل صطای

 (54. )اللٌ ؼُی ؿئ کل َو تتُب ان التُةة0 گفت تُةٌ، از پعؼیطىط را ىُری اةُالسؽیو

 تائتی نیان ه ةُد زاّلت از هی تُةٌ کٌ تائتی نیان ةُد ةؽیار فعؽ0 گُیط التهیهی نسهط ةو َلی ةو َتطاللٌ

 .ةُد زؽيات رؤیت از هی تُةٌ کٌ تائتی نیان ه ةُد غفالت از هی  تُةة کٌ

 ( 55. )آؿکارا ه پيَان ىهاىط، نُكیت اجع اه قازب ةع کی ةُد آن ىكُح تُة0ٌ گُیط هاؼىی

 دادً صتع كعآن کٌ چيان ىتاؿط، كعارت کٌ چيان کييط تيگ تُ ةع دَان کٌ ةُد آن تُةٌ زلیلت0 گُیط ذهاليُن

 تاب جم الیٌ اال اللٌ نو نلذأ ال ان ًيُا ه اىفؽَم َلیَم ماكت ه رزتت ةها االرض َلیَم ماكت ه0 »اؼت

 (56. )«لیتُةُا َلیَم

 تُةٌ ه ةُد َلاب ةیم از کٌ ةُد آن اىاةت  تُةة. اؼتذاةت تُةٌ ه اىاةت تُةٌ اؼت، ده تُة0ٌ گُیط َىا اةو

 (54. ) اه کعم از داؿتو ؿعم کيط تُةٌ کٌ ةُد آن اؼتذاةت

  

 اىاةت



 ؛«التُةة دردة جاىی االىاةة الن نيیتاو قار تُةتٌ فی الُتط قطؽ اذا. »اهل دردٌ فُؽ اؼت تُةٌ از ای دردٌ

(55) 

 َغت زنعت از را اه کٌ تعددی ه زعکت ٍع کٌ ةُد آن نيیب ه گعدد نيیب ةاؿط، قادؽ تُةٌ در ةيطً چُن

 .کيط َغت زنعت در دل رهی ه کيط تعک را آن ةُد، کعدً نـغُل

 ه کيط ردُع تُالی صطای زنعت ةٌ صُد از کٌ اؼت آن زلیلت ةٌ نيیب0 گفت ػ َلیٌ اللٌ رزهة ػ ؿیش

 َغت، زنعت در كائم ةاؿط ؿتسی ؿُد، آراؼتٌ قفت ةطیو چُن. کيط نعادُت ردُع، آن از ةارً دیگع

 ایَا دهیُاو اللٌ الی تُةُا ه0 »تُالی اللٌ كال. ةُد نؤنيان قفت تُةٌ،0 اىط گفتٌ ه دهٍ َیو در نؽتغعؽ

 (56. )«أّهاب إىٌ الُتط ىُم0 »تُالی اللٌ كال. نلعةان آِن ه ةُد اىتیاء قفت اىاةت ه «الهؤنيُن

 ه اؼت تُةٌ هی، اهل0 ةُد كؽهت ؼٌ ةع تُة0ٌ گفت اللٌ رزهٌ ؿيیطم دكاؽ اةَُلی اؼتاد از0 گُیط كـیعی

 ةیم از کيط تُةٌ کی ٍع ه هاؼىٌ را اىاةت ه ىَایت را اهةت ه کعد ةطایت را تُةٌ ه اهةت آصع ه اىاةت اهؼه

 انع نعاَات کيط تُةٌ کٌ ٍع ه ةُد اىاةت قازب جُاب، وهٍ ةٌ کيط تُةٌ کٌ ٍع ه ةُد تُةٌ قازب اه َلُةت،

 (61.« )غیعً ؿئ نو ال الیٌ نيٌ العدُع االىاةة(  »61. )ةُد اهةت قازب جُاب، وهٍ ىٌ ه َلُةت ةیم از ىٌ را،

 

 ىكُح تُةٌ

 ( التسعیم/5. )  ىكُزا تُةٌ اللٌ الی تُةُا آنيُا الظیو ایَا یا

 را آن ه کييط نی تـُیق آن ةٌ ٍهُارً َالهان ه َارفان کٌ دارد هیژگی چٌ اؼت؟ ای تُةٌ چٌ ىكُح تُةٌ

 ةُد ٍهچيان گياً از تائب گفت کٌ ؿيیطم پیغهتع از گُیط نالک ةو اىػ. داىيط نی تُةٌ دانٍ ه کانل الگُی

 (62. ) اؼت ىکعدً گياً کی

 ادٍم اةعاٍیم0 گُیط نی االهلیاء تظکعة در ىیـاةُری َىار. کيط نی یاد آن از(63)نعقادالُتاد در رازی الطیو ىذم

 «الفيُن اقىالزات کـاؼ» در کيط نی ؼفارش آن ةٌ کتاةؾ دای دای در پیعٍعات(64. )کعد ىكُح تُةٌ

 ىكُح تُةٌ کٌ دٍط نی فعنان تُالی ه تتارک صطاهىط هةاالصعً( 65)اؼت ىكُح تُةٌ تُةٌ، هاّقر0... گُیط نی

 از( کيیط ىكُح تُةٌ کيیط، تُةٌ ىكُح ٍهاىيط نُنيان ای) «ىكُزاو تُةة اللٌ الی تُةُا آنيُ یاایَاالظیو» کيیط

 0فعنایط نی پاؼش در الؽالم َلیٌ قادؽ انام ؿُد نی ؼؤال آن نُيای از هالؽالم الكلًُ َلیٌ قادؽ انام

 الیعدٍ الُتطجم یتُب" ىگعدد ةاز گياً ةٌ َهع تاآصع کٌ کيط تُةٌ وُری صطا ةيطً کٌ اؼت ایو ىكُح تُةٌ

 (66".«)نيٌ

 (64. ) آؿکارا ه پيَان ىهاىط نُكیت اجع اه قازب ةع کٌ ةُد آن ىكُح تُةٌ



 تكُیع ةٌ چيیو را ىكُح ،تُةٌ کعدیم ذکع تُةٌ از کٌ نُيایی ةٌ ةاتُدٌ ه فُؽ زطیث از الَام ةا نُلُی

 .کـط نی

 دالک زّهام در ه کعد نی پيَان را صُد نعدی ه داؿت زىان رصؽار ةؽان ای چَعً ىها، زن ةُد نعدی ىكُح

 .کعد نی ؿَُتعاىی راً ایو هاز ةُد ؿاً دصتع

 اهرافتُح زىان دالکی ز ُةط

 ىكُح ىانؾ ازایو پیؾ ةُدنعدی

 ىَان کعدی راٍهی صُد نعدی

 زىان رصؽار چُ اه رهی ةُد

 ةُد چاالک ةػ زیلٌ ه درىها

 ةُد دالک زىان ةسهام اه

 َـیق آن ؿؽت هنی نالیط ٍهی صُش

 وعیق زیو صؽعهآىعا دصتعان

 گـت یاهً دصتعؿٌ از گٍُعی

 کعدوـت پعنی زهام اىطرآن

 ةٌ کعدىط ؿعهع ؼپػ ه دؽتيط را رصتَا نیان اةتطا راةؽتيط زهام در ؿط ؼتب ؿاً دصتع گٍُع گهـطن

 دیگعی از پػ یکی زىان تفتیؾ

 رصت ةیش اىطر اهل تاةذُیيط

 ؼضت ةعةؽتيط زّهام در پػ

 قطؼ ٍع از ُدّر دؽتذُکعدىط

 وعؼ هٍع هتست فُؽ درؿکاؼ

 َذُزهازلُىط از ٍؽتيط ٍعکٌ

 ؿُىط َعیان ٍهٌ کٌ آنط ةاىگ

 ؿگفت ةيگع گَع آیط تاپطیط



 گعفت دؽتو زادتٌ را ةیک یک

 انااه ةُدىط ىکعدً ؿطن َعیان ةٌ نذتُر ازتعام رهی از را ىكُح ه دؽتيط نی کانالو ه کعدً لضت را زىان

 رؼُای ه ةعیغد آةعهیؾ اهةعؼط، ىُةت اؼت نهکو ٍعلسٌٌ ه اهؼت گُش ةیش در صىع کعد نی ازؽاس

 ه افتط داىؾ در ىطانت هآتؾ ؿُد ایذاد درهىؾ در اىلالةی کٌ ؿط ؼتب ةسث ایو ه گعدد ةازار ه کُچٌ

 .رهد صطا درصاىٌ ةٌ صالكاىٌ

 صـیتی کتُداز لب ه زرد رهی

 صلُتی در ؿط ازتعس ىكُح آن

 لعزیطةعصُدٍهچُةعگ نی ؼضت پ

 نعگ دیط نی صُیـتو چـم یؾ

 ام ةـکؽتٌ َظرٍا ٍاه تُةٌ

 ام ةعگـتٌ ةارٍا یارب گفت

 رؼیط در ؼیاٍی ؼیل چيیو تا

 ؼغد نی ازنو کٌ آىَا ام کعدً

 ٍاکـط ؼضتی چٌ نو دان کٌ هً

 رؼط نو در اگع دؽتو ىُةت

 دگع صُن ةتیو درنياداتم

 قطؿعر اؼتم افتادً دردگع

 گغد نی نارم زٍعؼُراخ کٌ

 ؼغد نی ازتُ کٌ کو صطاآن ای

 دردهزيیو درایو گـتی صُن هرىٌ

 آٍيیو هدل دارم ؼيگیو دان

 رس فعیاد نعا کو پادؿاٍی

 ىفػ هیک نعا آنط تيگ هكت



 زٍعىاکعدىی نو کعدم تُةٌ

 کيی ةاؼتاری ایو نعا گع

 قطکهع تُةٌ ةَع تاةتيطم

 ةاردگع ةپظیعایو ام تُةٌ

 َُان ه ةذالد افتادم کاىطر

 رهان كىعً هقط زاریط اهٍهی

 دفت ةااهگـت دیُار ه در کان

 ةگفت چيطان صطا ای ه صطا ای

 ؼازىطً ه ؼُزىطً آتؾ ایو ٍای ؿُلٌ ه ؼُصت نی را كلتؾ ىطانت آتؾ داىؽُز ؿعارٍای کٌ زال درایو ه

 اؼت رؼیطً تُ ىُةت ایيک ىـط پیطا كیهت ّدرگعان ه گـتیم را ٍهٌ ةیا، کٌ زدىط قطا را هی ةُد، گعفتٌ اهج

 .ةعؼط صُد اهج ةٌ ؼاز ه ؼُز ایو کٌ ؿط ؼتب انع ایو ه

 رهح پعیط زنان آن ةیَُش گـت

 ىكُح ای آی پیؾ دؽتیم را دهلٌ

 دهاد ٍهچُن ؿط رفت هَللؾ ٍُش

 درفتاد ؿکؽتٌ دیُاری ٍهچُ

 ىَان از ةپیُؼت ةازق اه ؼّع

 زنان آن تو از رفت ٍُؿؾ چُىکٌ

 صُاىط پیؾ در صطا را داىؾ ةاز

 ىهاىط اه صُدّی ه گـت تَی چُن

 فتاد دریا رزهت کيار در

 نعاد ةی اه کـتی آن ؿکؽت چُن

 ؿط دُش در زنان آن رزهت نُج

 ؿط ٍُش ةی چُن پیُؼت ةسق دان



 داد ىذات ٍالکت از را هی صطاهىط ه پیُؼت ةُكُع کانل زلیلی تُةٌ کٌ ایيذاةُد ه

 یتیم در گهـطً آن پطیط ؿط

 ةیم رفت کٌ ىاگَان آنط ةاىگ

 . ىگـت ةاز آن ةٌ ه ىکعد تکعار را گياً دیگع کٌ ةُد ایو اه تُةٌ ةعدؽتٌ هىکتٌ

 صُاىطت نی نا ؼلىان دصتع

 نعزهت کغ کؽی آنط آن از ةُط

 پارؼا ای کيُن ؿُیی ؼعش تا

 ةیا صُاىط ٍهی ؿاٍت دصتع

 ؿط ةیهار تُکيُن ىكُح هیو

 ؿط ةیکار نو دؼت ره ره، گفت

 کعم ه تعس آن رهد کی نو ازدل

 دعم رفت اززط گفت صُد ةادل

 َطم ه نعگ تلضی چـیطم نو

 ةازآنطم ه رً یک ةهعدم نو

 دطا تو از ؿُد دان تا ىـکيم

 صطا ةا زلیلی کعدم ای تُةٌ

 (65)        صع کٌ اال صىع ؼُی رهد یا

 دگع ةار را کٌ نسيت ةُطازایو

  

  

  

  



  

  

  

 0 ٍا ىُیػ پی

 زافي اؿُار در تُةٌ ، 41-66 ؼال ، 2 ه 1 ؿهارً ، ؿیعاز داىـگاً ، ادتهاَی ه اىؽاىی َلُم نذلٌ.  1

 از ىلل 252 ص( 1361 نُلی، تَعان،اىتـارات) فعٍادی، رهان0 نتعدم الؽائعیو، نيازل اىكاری، َتطاللٌ.  2

 نیطان قط

 136 ص ، فعهزاىفع الغنان ةطیٍ ، كـیعیٌ رؼالٌ تعدهٌ.  3

 034 ةلعً«  العزیم ٍُالتُاب اىٌ َلیٌ فتاب کلهات رةٌ نو آدم فتللی.  » 4

 0125ةلعً«  العزیم التُاب اىت اىک َلیيا هتب نياؼکيا هارىا. ...» 5

 نو کيت اىی ؼتساىک اىت اال االالٌ الٌلهات فی فيادی َلیٌ ىلطر لو ان فٌو نغامتا ذٍب اذ هذاليُن. ...» 6

 « الٌالهیو

 0143 الهؤنيیو،اَعاؼ اهل اىا ه الیک تتت ؼتساىک كال افاؽ فلها.  4
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