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 ار ثواب و عقاب الهیکجگاهی به سازو

 1ین صالح آبادحمحهد حس

 چکحده
:وذ<بع:رو=ی;ی:ب;ر= <رت:و:ع;ز=د=ری:ح;برخ;ی:=عه;<ل،:ههچ;ون:ز:یفر=و=جی:ثو=ب:جقل:شده:در

جوشخ<ر،:کی:=ز:شجه<ت:ر=ح :جزد:جسل:وع<صر:=ست.:در:=ین:ح:_علره:=لسالم::_=و<م:حسرن:
کل;;ی:ق<ب;;ل:=س;;خذج<ط:ر=:=ز:وخ;;ون:دحذ;;ی:در:خص;;وص: جوحس;;ذده:ب;;ر:آن:ب;;وده:ت;;<:برخ;;ی:قو=ع;;د:
ثو=ب:و:عق<ب:در:وعرض:دحد:خو=جذدگ<ن:قر=ر:دهد:ت<:دورجه<یی:=ز:جظ<م:جز=دهی:=لهی:و:
:=ی;ن:زورذ;;ه:ترس;رن:ش;ود:و:ب;دین:وس;;رله:فر=و=ج;ی:ث;و=ب:در:و;و=رد:ح;;<د: وعر<ره;<ی:ووج;ود:در

:=ین:رو،:ب<:=سخف<ده:=ز:آح<ت:شده،:ب<:توجه:به:=ین: س<زوک<ر:و:وعر<ره<ی:آن،:د=وری:شود.:=ز
:ث;;;و=ب»و:رو=ح;;;<ت،:قو=ع;;;دی:ود;;;ل: ده;;;ی:و:ج;;;ه:وع<وض;;;ه:ق;;;ر=رد=دی:و::=ص;;;<لت:تفض;;;ل:در

کرد:د=رد:در:س<خخ<ر:ثو=ب«:وع<ولی کرده:و:تأ ور;ز=ن:»دهی:=لهی:=ووری:ود;ل::ر=:=سخذج<ط:
که:تذه<:ج«:=ثر:فعل گس=رجد.:جخرجه،:آن: :=ثر: ح;<د:ب;ر=ی:ح; :عه;ل:جهیبسر<ر تو=ج;د::قل:ثو=ب:ز

:پ;;<د=ش ده;;ِی:ق<ب;;ل::جش;;<جه:ض;;عف:ح;; :رو=ح;;ت:تلق;;ی:ش;;ود،:بلک;;ه:الزم:=س;;ت:ب;;ر:س;;<خخ<ر
ح<د:به:خ<طر:وجود:حکی:=ز:وولفه :وخون:دحذی:عرضه:شود؛:چه:بس<:ثو=ب:ز ه<ی::برد=شت:=ز

:آفرین:در:س<خخ<ر:ح<د:شده:ب<شد.:جقش
ح<رت:ها: کلحد واژه ح<د.:ثو=ب:=ألعه<ل،:ثو=ب:_:،ه:=لسالم:علر:_=و<م:حسرن: ثو=ب،:ز :ه<ی:ز

 درآمد
: برخ;;ی:=عه;;<ل،:ب;;ه::یک;;ی:=ز:ش;;جه<ت:وط;;رح،:فر=و=ج;;ی:ث;;و=ب:جق;;ل:ش;;ده:ب;;ر=حدر:دوره:وع<ص;;ر

::_ه:=لس;الم:رعل:_ن:ر<رت:و:عز=د=ری:=و<م:حسحویژه:ز ک;ه:پ;<د=ش:بهش;ت:در =س;ت؛:ب;<:=ی;ن:بی;<ن:
:ث;;و=ب:ح;; ،:ب;;ر=یح;;: بر=ب;;ر:چذ;;د:قط;;ره:=ش;; :=حش;;<ن،:چگوج;;ه:ح;;ز:<:ث;;و=بی:چذ;;دین:بر=ب;;ر <رت:و;;ز=ر

                                                          :
:پژوهشگ<ه:قرآن:و:حدحث.1  .:پژوهشگر
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<:ح;ه:=عه<لی:چ;ون:ح; :ح<ر:ههح<کن:دو:یه:در: <هر:=کهی:د=شخه:ب<شد؛:در:ح<لی:رتو=جد:توج:وی
:سخذد.رجه<د:ج

که:پید=ست،:= ک;ه:تع:ه<،:گوجه:د=ورین:یچذ<ن: ن:ر;یبر:وعر<ره<ی:عرفی:=سخو=رجد؛:ح;<ل:آن:
گرفخه:=ست:و:به:طور:طجرعی،:=حثو=ب:در:وجهوعه:وع<رف:د صول:د=وری:دحذ;ی:ب;ر:ذی:صورت:

کن:=ست.:  آن:ح<

:بررسی :=ین:رو،:در :ث;و=ب:=ز گوج;ه:رو=ح;<ت،:عرض;ه:آجه;<:ب;ه:س;<زوک<ر ده;ی::ه<ی:وحخو=یی:=ی;ن:
:پ;;<د=ش:=له;;ی،:ض;;روری:ب;;ه:جظ;;ر:وی ک;;ه:=بخ;;د=:ب<ح;;د:س;;<خخ<ر :جظ;;<م::رس;;د؛:ب;;دین:وعذ;;<: ده;;ی:در

گ;;<ه،:پ;;س:=ز:ش;;ذ<خت:وعر<ره;;<ی:پ;;<د=ش:گر;;ری:=له;;ی،:تص;;هرن ب;;ه::ده;;ی:شذ<س;;<یی:ش;;ود:و:آن:
ک<س;خی:ور;ز=ن:پ;<د=ش،=عه<ل:و: :فزوج;ی:و: :در :=ی;ن::2عو=ول:ووثر گ;<هی:=ز ب;ه:د=وری:جشس;ت.:ب;<:آ

ک;ه:د=وری:ق<ع;ده :=ست: وذ;د:و:ق<ب;ل:دف;<ع،:در:خص;وص:=ی;ن:رو=ح;<ت،:وهک;ن:خو=ه;د::س<خخ<ر
گویی:به:شجهه:ح<دشده،:الزم:=س;ت:س;<خخ<ر:و;ورد:بح;ث،:=ز:وخ;ون::شد.:بدین:ترترج،:در:پ<سخ

کذذ;;دهدحذ;;ی:=س;;خخر=ج:و: =ی:ب;;ه:وخ<طج;;<ن:عرض;;ه::تجر;;ین:ش;;ود:ت;;<:بخ;;و=ن:پ<س;;خ:وذ<س;;ج:و:ق;;<جع:
:وخ;;ون:دحذ;;ی: ک;;ه:ب;;<:جس;;ت:و:ج;;و:در ک;;رد.:=ی;;ن:جوش;;خ<ر،:ح<ص;;ل:تالش;;ی:=س;;ت:در:هه;;رن:زورذ;;ه:

گرفخه:=ست. :صورت:

 پیشحجه بحث 
:پ;;<د :ب;;<ره:س;;<خخ<ر ه;;<ی:وس;;خقلی::دهی:و:عقوب;;ت:=له;;ی:و:وعر<ره;;<ی:آن،:ب;;ه:جگ<رش:ش=در
عق;<ب:»و:«:ث;و=ب:=العه;<ل»ه<ی:رو=ی;ی:ب;<:عذ;و=ن::وح;دث<ن،:وجهوع;ه:دست:جر<فخرن؛:هر:چذد

ک;رده«:=العه;<ل :جحرد=خخ;ه:گ;ردآوری: =ج;;د:و:فق;ط:رو=ح;<ت:بی;;<ن::=ج;;د،:=و;<:ب;ه:بی;;<ن:ق<ع;ده:و:س;<خخ<ر
کرده :=جدحشهذد=ن:و:جوحس;ذدگ<ن::کذذده:ثو=ب:=عه<ل:ح<:عق<ب:=عه<ل:ر=:جقل: =جد.:=لجخه:برخی:=ز

: کذده:و:در :پر= ک;ه:وسله<ن،:به:طور :آجج;<: :به:الی:آث<ر:وخخلف،:= ه;<ر:جظره;<یی:د=رج;د،:ول;ی:=ز ال
:=ین:جوشخ<ر،:=س;خخر=ج:ق<ع;ده:ح;<د:ش;ده:=ز:طری;ق:بررس;ی:وخ;ون:دحذ;ی:پ;ی ::گر;ری:و;ی:در ش;ود،:=ز

آح;;د،::بررس;;ی:دح;;دگ<ه:=جدحش;;هذد=ن:و:=جعک;;< :آن:خ;;ودد=ری:ش;;ده:=س;;ت.:آجچ;;ه:در:ذی;;ل:و;;ی
:وخ;ون:دحذ;ی:ق<ب;ل:=س; ک;ه:=ز کل;ی:قو=عد:و:وعر<ره<یی:=س;ت: خذج<ط:=س;ت:و:=ر=خ;ه:آجه;<:ب;ه:ترس;رن:

که :ش<ح<جی:وی :ح<د:شده: :کذد.:س<خخ<ر
                                                          :

ک;ه:ش;ر=حط:فع;ل:2 .:در:سرره:عقال،:بذ<:بر:درجه:وطلوب:ح<:وج وض:بودن:=وور،:ورز=ن:پ<د=ش:و:عق;<ب:تف;<وت:د=رد؛:ض;هن:آن:
ل:ههچون:ووقعرت:و:ج<حگ<ه:و:ور;ز=ن:ت;و=جش:و:جر;ز:ههچون:زو<ن:و:وک<ن:=جج<م:آن:و:ورز=ن:=ثرش،:ههچذرن:شر=حط:ف<ع

گس=شت.:=وک<ج<ت:و:تو=ج<یی :آن،:تأثرر:خو=هد: :عق<ب،:در کذذده:در :پ<د=ش:و:عق<ب: :ه<ی:پ<د=ش:دهذده:در
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کن بر پاداش  دهی به اعهال  قواعد حا

 یده رحهت و تفضل الهی مججای پاداش. 1
:پ;;<د=ش س;;ت،:ره<:ج:ن:=جس;;<نی :ب;;ح;;دهی:=له;;ی،:=س;;خحق<ق:ق;;ر=رد=دی:و:وع<وض;;ی:ر=:وجذ;;<:در

:أور;ر:کبل ه:خ<سخگ<ه:آن:لطف،:رحهت:و:فضل:و:بخشش:فر=و=ن:خد=وجد:=ست.:سخن:ذی;ل:=ز
:=ین:حقرقت:=ست::بی<ن:_علره:=لسالم::_وؤوذ<ن: :گر

اهه
ا
هه   األ ههّق  أوسا ههحالحا # و أضهه یاء  ف  ههف  واا  ها فههحا الّتا # ال  یق  ههف  جاا  ههری  یجههریا الّتا ههَد ؤاّل جا حا

ا
أل 

لا  # و ال حعا لا  یجریا ه  هو حعا # و لا هه  ری لا هَد أن کهه  ؤاّل جا حا
ا
هه  و ال  یا جهر  یا انا أل  لا  یا جهر  یا لا انا کهه  لا حهعا

ه  فه کا هل   دل  عا # و ل  ه  جاد  لی ع  درا  ه  عا ق  ؛ ل  ه  لق  ه  د نا خا جحانا ه یخال صا هلل  س  لا ک  ت عا هرا ه  حهّل  مها جا
# و ل ضا: ه  رو   قا جاد  ک  ا  لی الع  ه  عا ّقا لا حا عا ه  جا جحانا ه  س  لا حطی  أن  ّجا ن عا ه  هزاءا هلا جا عا # و جا وه  ه  حهع 

ز نا الما وا م  ما ه  عًا ب  ّس  وا # و  ا جه  اًل م  ّض  فا واب   ا ةا الّثا فا ضاعا ؛یم  ه  3د  أهل 
 

گسخرده ردن.:ک;ن:آجه<س;ت:در:=ج;ر=:یت;ر:ردن،:و:تذ;شکزه<:در:وصف:رن:چیتر:حق،:
:آنر<ن:جحسی:جرکحق،:به:سود: <جش:ح;ب;ه:ز:<ب;د:و:ح<ن:ح;<جش:ه;ن:جرحه:به:زک:<بد،:جز

:آن گر:بذ<:بود:ح<ن:حه:به:سودش:جرک:ج<ری:جشود،:جز س;ی:که:ح;ق:ب;ه:س;ود:ک;<بد:و:=
ه;<ی:=و،::دهح;<جش:ج<ری:جگردد،:=و:خد=ی:سجح<ن:=ست:ج;ه:آفرحج<ری:شود:و:به:ز

:ه;;ر:چ:ب;;ه:جه;;ت:تو=ج;;<یی :ش:ب;;ر:آن:حه:قض;;<ک;;زی:ر;;=ش:ب;;ر:بذ;;دگ<ن،:و:ع;;د=لخش:در
:حذ;دگ<ن،:=ط<ع;ت:خ;ورو=ن:=ست؛:ول;ی:خد=وج;د:س;جح<ن،:ح;ّق:خ;ود:ر=:ب;ر:ب ش:ق;ر=ر

:بخش;ذدگیکد=د:و:پ<د=ش:آن:ر=:دو:چذد=ن: ه:=ه;ل:ک;=ی::ده;ی:=ش:و:=ف;زون:رد،:=ز:دِر
 آن:=ست.:

ک;;س:ب;;ر:خ;;د=:حق;;ی:ج;;د=رد؛:ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل:خد=وج;;د:در:وق<ب;;ل: ب;;ر:=س;;< :=ی;;ن:ح;;دحث،:ه;;رچ:
:=وس;ت::_حقش: ک;ه:_که:فرو<ججری:بذ;دگ<ن:=ز پ;<د=ش:وض;<عف:و:فر=و=ج;ی:ق;ر=ر:د=ده؛:ب;دون:=ی;ن:

ن،:خ<س;;خگ<ه:پ;;<د=ش:ب;;ر:ط<ع;;ت،:تفّض;;ل:=له;;ی:ی;;س;;خگی:ذ=ت;;ی:آن:ر=:د=ش;;خه:ب<ش;;ذد.:بذ;;<:ب;;ر:=ش<ح
:ذد.ک:ز=ن:آن:در:دست:خد=ست:و:هر:چقدر:بخو=هد،:عط<:ویر=ست:و:و

:وذ;;<بع:د:ب;;دین:ترتر;;ج،:وی گف;;ت:آجچ;;ه:در :ب;;<ره:پ;;<د=ش:برخ;;ی:=عه;;<ل:آو;;ده،:حت;;و=ن: ذ;;ی:در
:و:<نیب :آن:زورگر :ث;و=ب:و:جعه;ت:=خ;روی:خ;<ص:ب;ر=ی:<ن:وق;د=ی;ذه:=ست:و:برز=ن:لطف:خد=:در ر
:ب;د=ن:وعذ;<:جریعهل،:به:وعذ<ی:تع: ح :=یه:خد=وج;د:ب;ک;س;ت:رن:حّد=قل:=ست:و:هرگ;ز ن:ی;ش:=ز

:جهی :بجخش;د،:و<:وقد=ر گ;ر :برخ;ی:آک;<:جح;ه:تعج;ج:ح;بخشد:و:= :ح;وهش:ش;ود.:در ک;رحن:=ز <ت:ق;رآن:
به;ن»،:«نر=ج;ر:عظ;»،:«نحرک;=ج;ر:»ر:وخخلف;ی:ود;ل::ین:پ;<د=ش:=ض;<فه:ب;<:تع;<بی= ،:«=ج;رهن:عذ;د:ر

                                                          :
 .856،:خطجهجاج الجالغه.:3
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رسد:بی<ن:برخ;ی::<ن:آوده:=ست.:به:جظر:ویرو...:سخن:به:و«:<د حن:=حسذو=،:=لحسذی:و:زیللس»
:رو=ح<ت،:به:جوعی:ب:ثو=ب ح<د:در  ن:هسخذد.:ی<ن:وصد=قی:=ین:عذ<ویه<ی:ز

ک;;الم:آج :جظ;;;<م:پ;;<د=شک;;خالص;;ه: ه<ی::دهی:=له;;ی،:وجذ;;<،:تفّض;;;ل:=س;;ت:و:ب;;<:وع<وض;;;ه:ه:در
:قو=عد:آن:پ:حقوقی:فرق:د=رد:و: :پ;<د=ش:دهذ;ده،:لط;ف:و:کن:رذد:و:تذظک:روی:جهیی=ز ذذ;ده:رفخ;<ر

 ن:بر:وع<وض<ت.کلی:ح<کورحهت:=وست،:جه:قو=عد:

=: :بذ;;;ده<ی:دی;;;بذ;;;<:ب;;;ر :و;;;ورد:س;;;<زوحن،:آجچ;;;ه:در :بر=ب;;;ر:=عه;;;<ل:ویکگ;;;ر:در :ث;;;و=ب:در :د،:ح;;;آ:<ر
:زور;;گ;;ر:و:<نی;;ب :آجه;;<:ن:بذ;;د:ب;;ی;;ه<ی:وخخل;;ف:=س;;ت:و:=:ذ;;هرز=ن:و:قو=ع;;د:ح;;د=قل:لط;;ف:=له;;ی:در ر

 ووت:د=رد.:کح

: ک;;;ه:در :بر=ب;;;ر:عه;;ل:ص;;;<لح،:در:ح;;;<لی: :گفخذ;;ی:=س;;;ت:=عط;;;<ی:ث;;و=ب:وض;;;<عف:و:ف;;;ر=و=ن:در
:ب;;ه:و<جذ;;د:عه;;ل:بس;ذده:وی کرف;ر :آح;;د،::ش;;ود،:=ف;;ر=ط:و:خ;;روج:=ز:ح;ّد:=عخ;;د=ل:ب;;ه:ش;;ه<ر:جهی:د=دن:

:ب;;;<:تفض;;;ل:=س;;;ت؛: :و:رخ;;;وف،:هه;;;<ن:رفخ;;;<ر ک;;;رحن:غذ;;;ی:و:ب;;;ی:جر;;;<ز ی;;;ر=:=واًل::=عخ;;;د=ل:جس;;;جت:ب;;;ه: :ز
کشش گذ<ه:ب<:ته<حالت:و: ::ث<جرً<:: کهخ;ر :=جج;<م:آن:ب;<:وو=ج;ع: :ه<ی:دروجی:فرد:ههسو:=س;ت:و:ف;رد:در

:=جج;;<م:عه;;ل:ص;;<لح:ب;;<:وو=ج;;ع:بیش;;خر::و:وحرک ک;;ه:در :ه;;<ی:بیش;;خری:رو:ب;;ه:رو:=س;;ت؛:در:ح;;<لی:
کهخ;;;ر:وو=ج;;;ه:=س;;;ت.:پ;;;س:وض;;;<عف:ب;;;ودن:ث;;;و=ب:وی:و:وحرک :تو=ج;;;د:ب;;;ه:خ;;;<طر:تش;;;ویق::ه;;;<ی:

کذ;;;د:و::آن:ب;;;<:وحرکه;;;<ی::بیش;;;خر:ب<ش;;;د:ت;;;<:وحرک گذ;;;<ه:بر=ب;;;ری: تو=ج;;;د:در:ع;;;وض::جر;;;ز:و;;;یه;;;<ی:
کش;;ش زه:ب;;<:وو=ج;;ع:و: ک;;ردن:خ;;ود:ب;;ه:عه;;ل:ص;;<لح:و:وج;;<ر ه<ی:دروج;;ی::وج<ه;;دت:ف;;رد:در:ر=ض;;ی:

:وخ<لف:ب<شد.:
 . عهل صالح و صجر زمحجه سازان لطف و تفضل الهی2

:آح<ت:: کرحن:در َة:ِبه<:»قرآن: ن:ِتلْ:»و::4«ْذُخْن:َتْعَهُلونُک:=ْدُخُلو=:=ْلَجّذَ
َ
وِرْثُتُهوَه;<:ُک:َوُجوُدوْ=:أ

ُ
ُة:أ ُن:=ْلَجّذَ

ک;;ه:بهش;;ت:پ;;<د=ش:=عه;;<ل:بهش;;خر<ن:=س;;ت.:آح;;<ت:ف;;ر=و=ن::5«ذ;;ُخْن:َتْعَهُل;;وَن:ُک:ِبَه;;<: تص;;رحح:د=رد:
:=ی;;ن:وطل;;ج:ص;;;ر=حت:ح;;<:دالل;;ت:د=رج;;;د؛:و<جذ;;د:آح;;ه :ب;;;ر ;;;س»دحگ;;ری:جر;;ز :=ّلَ :َعِهُل;;;و=:یِؤّنَ َن:آَوُذ;;و=:َو

<ِلح<ِت: س»و:آحه::6«<ُت:=ْلِفْرَدْوِ :ُجُزالً:<َجْت:َلُهْن:َجّذَ:ک=لّصَ :=ّلَ ولِز;یَو
ُ
<ِلح<ِت:أ :َعِهُلو=:=لّصَ :َ :َن:آَوُذو=:َو

;;;ِة:ُه;;;ْن:ف ْص;;ح<ُب:=ْلَجّذَ
َ
ین:س;;;وره:وؤوذ;;;ون:::7«.ه;;;<:خ<ِل;;;ُدوَن:رأ ْفَل;;;َح:»ههچذ;;;رن،:آح;;<ت:آغ;;;<ز

َ
َق;;;ْد:أ

                                                          :
 .38.:سوره:جحل،:آحه4

 .43.:سوره:=عر=ف،:آحه5

کهف،:آحه:6 که:عهل:ص<لح:ر=:507.:سوره: گفخذی:=ست:آح<تی: :=حه<ن:سجج:بهشخی:شدن:=فر=د:وی.: کذ<ر : د=جذد،:بس;ر<رجد؛::در
 .573و::57،588؛:سوره:جس<>،:آحه:57؛:سوره:آل:عهر=ن،:آحه:877و::88،:85و<جذد::سوره:بقره،:آحه:

 .88.:سوره:بقره،:آحه:7
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ِس: ِس:ی=ْلُهْؤِوُذوَن:=ّلَ :=ّلَ ْن:َخ<ِشُعوَن:َو تِهِ ِس:َن:ُهْن:َع:یَن:ُهْن:فی:َصاَل :=ّلَ :ُوْعِرُضوَن:َو ْ ِو وِ :َک;َن:ُه;ْن:ِللّزَ:یِن:=لّلَ
:=»،:آح;;<ت:جه;;<د:و:ش;;ه<دت::«َف;;<ِعُلوَن: :َلُه;;ُن:رِو;;َن:=ْلُه;;ْؤِوذ::=ْش;;َخری:هلَل:ِؤّنَ ّنَ

َ
ْو;;و=َلُهْن:ِب;;أ

َ
:أ ْجُفَس;;ُهْن:َو

َ
َن:أ

َة: :َر:فَ::هلِل:ِل:=رَسج::یق<ِتُلوَن:فحُ:=ْلَجّذَ <:فِ:ْر:ْقَخُلوَن:َوْعدً=:َعلَ:حُ:ْقُخُلوَن:َو ْجج:یِه:َحّقً :=ْجِ ْور=ِ :َو
:=ْلُق;ْرآِن:ر;=لّخَ :8«ِل:َو

سِک:ل»و: :=ّلَ ُسوُل:َو ولِز:یِن:=لّرَ
ُ
:أ ْجُفِسِهْن:َو

َ
:أ ْوو=ِلِهْن:َو

َ
ولِز;ْر:َلُهُن:=ْلَخ::َ :َن:آَوُذو=:َوَعُه:ج<َهُدو=:ِبأ

ُ
:أ :َ :ر=ُت:َو

:پ;<د=ش:=عه;<ل:ص;<لح:وؤوذ;<ن:س;خن:ب;ه:ور;<ن:آورده:9«ُهُن:=ْلُهْفِلُح;وَن: ک;ه:=ز :آح;<تی: =ج;د،::و:دحگ;ر
:بهره :جقش:عهل:ص<لح:در کرد:د=رجد.:در:وخون:رو=ی;ی:جر;ز::ههگی:بر وذدی:فرد:=ز:لطف:=لهی:تأ

که:برخی:وح;دث<ن:آجه;<:ر=: رو=ح<ت:فر=و=جی:در:خصوص:پ<د=ش:=عه<ل:ص<لح:وجود:د=رد:ت<:آجج<:
کتج:وسخقلی:به:ج<م: : کرده«:=العه<لثو=ب:»در کت<ب::گردآوری: ش;رخ::ث اب االعهاال=جد؛:و<جذد::

گوح;<ی:=ی;ن:حقرق;ت ک;ه:عه;ل:ص;<لح،:زورذ;ه:س;<ز::صدوق:)ره(.:وجهوعه:=ین:وخون:دحذی: =ج;د:
:لطف:و:تفضل:=لهی:بر=ی:=جج<م:دهذده:آن:=ست.

:پ;;<د=ش :جر;;ز:در:س;;<خخ<ر دهی:=له;;ی:ج<حگ;;<ه:وهه;;ی:د=رد:و:پ;;<:ب;;ه:پ;;<ی:عه;;ل:در:جل;;ج::ص;;جر
:برخ;ی:آح;<ت:ب;د=ن:=ش;<ره::=له;ی:جق;ش:آفرحذ;ی:ویلطف:و:تفض;ل: ک;رحن:در ک;ه:ق;رآن: کذ;د؛:چذ;<ن:

:آح;;ه::و10کذ;;د::وی ;;ًة:َو:َحر»در :َج;;ز=ُهْن:ِبه;;<:َص;;َجُرو=:َجّذَ ::11«ر=ً:ی;;َو :بر=ب;;ر:ص;;جر ک;;ه:در جر;;ز:تص;;رحح:د=رد:
تو=ج;د::ز:ویر;ه:ص;جر:جک;ن:بد=ن:وعذ<س;ت:یدهد.:=:وؤوذ<ن،:خد=وجد:بهشت:ر=:به:آج<ن:پ<د=ش:وی

ن،:ی;ه:فرد:به: <هر،:عهل:ص<لح:فر=و=جی:جد=شخه:ب<شد.:بذ;<:ب;ر:=ک<شد؛:هر:چذد:ن:بیسع<دت:آفر
:=لهی:تذه<:به:عهل:تعلق:جهی :ح;آ:ف:آن:به:شه<ر:ویحز:هن:ردره:صجر:جکرد،:بلرگ:ثو=ب:و:=جر د.:=ز

گ;<هی:ص;جر:ههح<ک;ن:رو:=س;ت:ی= :برخ;ی::12ر:د=جس;خه:ش;ده:=س;ت.ر;ه:عه;ل:خح;ه: ک;رحن،:در ق;رآن:
: :و:عهل:ر=:در :آح;<ت:حک;ن:ت;<:جه;ن::ذ<ر:کآح<ت،:صجر هن،:و<ح;ه:س;ع<دت:وؤوذ;<ن:د=جس;خه:=س;ت.:در

:ت;ر:سوره:وؤوذون:و:در:شه<رش:وؤلفه ت،:حعذ;ی:خ;ودد=ری:=ز:روعص;:که<ی:رسخگ<ری،:صجر:در
:ر=:در: :ل ;;و:و:آل;;ودگی:جذس;;ی،:و:ص;;جر:در:ط<ع;;ت،:حعذ;;ی:رع<ح;;ت:=و<ج;;ت:و:وو= ج;;ت:ب;;ر:جه;;<ز =و;;ور

:د=دکذ<ر:=عه<لی:چون:جه<ز:و:زک :ه:=ست.<ت،:وورد:توجه:قر=ر
:پ<د=ش :ترسرن:س<خخ<ر گر;رد::بدین:ترترج،:در : :ب<ح;د:و;ورد:توج;ه:ق;ر=ر دهی:=لهی:=ین:جکته:جرز

:و:عهل:ص<لح:زورذه :توجه:و:تفضل:خد=وجد:به:=فر=د:وی:که:دو:ع<ول:صجر :=ی;ن:رو،::س<ز شوجد.:=ز
کرفی:صجر:وورد:غفلت:قر=ر:  گررد.::جج<حد:=رزش:

                                                          :
 .555.:سوره:توبه،:آحه:8

 .88.:سوره:توبه،:آحه:9

:َعلَ:.:10 =ر:ُکْن:ِبه<:َصَجْرُتْن:َفِذْعَن:ُع:ْر:َسالمی  (.58:-:57؛:سوره:بلد،:آحه:84)سوره:رعد،:آحه::ْقجی:=لّدَ

 .58.:سوره:=جس<ن،:آحه:11

 .580سوره:توبه،:آحه::.12
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 اطاعت و جافرماجی مججای ثواب و عقاب. 3
ک;ه:ه;دف:=ز:خلق;ت:=جس;<ن،:عج;<دت:=س;تقرآ کرحن:تصرحح:د=رد: ::13ن: و:برخ;ی:رو=ح;<ت:جر;ز

:ته;<م:=و;ور»که::14=جد:روشن:س<خخه ،:و<هر;ت:و:حقرق;ت:«تصهرن:ف;رد:ب;ر:=ط<ع;ت:=ز:خد=وج;د:در
ک;;ه::عج;<دت:=س;ت.:پ;س:ه;دف:خلق;ت:ب;<:=ط<ع;ت:وحق;ق:و;ی :=ی;ن:رو،:طجرع;ی:=س;ت: ش;ود.:=ز

:=عط<ی:ث;و=ب:د=ش;خه:ب<ش; ک;ه:=ط<عت:جقشی:=س<سی:در کر;د:د=رج;د: د.:برخ;ی:=ز:وخ;ون:رو=ی;ی:تأ
ک;ه::خد=وجد:به:=عه<لی:پ<د=ش:وی گرفخ;ه:ب<ش;ذد؛:چذ;<ن: :=و:=جج;<م: که:ب;<:ه;دف:=ط<ع;ت:=ز دهد:

ک;;ه:ب;;ه:قص;;د:ج<فرو;;<جی گرفخ;;ه:ب<ش;;ذد.:ب;;دین::کرف;;رش:جر;;ز:جس;;جت:ب;;ه:=عه;;<لی:=س;;ت: =ش:=جج;;<م:
عه;ل:ح;<:ص;جری:ترترج،:ب<زگشت:ته<م:=عه<ل،:چه:خوب:و:چه:بد،:به:=ی;ن:دو:رک;ن:=س;ت:و:ه;ر:

گ;;ر:در:وس;;رر:ج<فرو;;<جی:خ;;د=:ب<ش;;د،: :پ;;ی:د=رد:و:= گ;;ر:در:وس;;رر:=ط<ع;;ت:خ;;د=:ب<ش;;د،:پ;;<د=ش:در =
:=ین:وطلج:تصرحح:د=رد::  عق<ب:=لهی:ر=:در:پی:خو=هد:د=شت.:رو=حت:ذیل:بر

سهجحانه وضه  الثهواب علهی  اعتهه والعقهاب علهی  هللؤّن ا _ :علحه السالم  _االمام علی 
 15ته؛ حمعص

=ش:و::هه<ج<:خد=وجد:سجح<ن:پ;<د=ش:ر=:ب;ر:فرو;<ججرد=ری:_::علره:=لسالم::_=و<م:علی:
:ج<فرو<جی :د=ده:=ست.:وج<ز=ت:ر=:بر :=ش:قر=ر

گوح;<ی:=ی;ن:حقرق;ت :هن:دح;ده:ش;وجد،: کذ<ر : :=ین:=صل:و:=صل:قجلی:در گر :ک;=ج;د::= ه:آجچ;ه:در
:تر;;ت;;ر:=و:=هه:وذ;;دی:=ز:لط;;ف:و:رحه;;ت:خد=وج;;د:و:=س;;خحق<ق:=ج;;ر:و:پ;;<د=ش:=فزون:ر:به;;رهروس;;

:ق<ل;ج:عه;ل:ح;<:ص;جر:جه;ود=ر:ویک;ری:ف;رد:=ز:خد=س;ت:ین:پسرد=رد،:=ط<عت:و:تسل ::ه:در ش;ود.:=ز
کرحن:برتری:طلج<ن:و:وسخکن:رو:=ست:ی= سخه:برخ;ورد=ری:=ز:رحه;ت:خ;<ص:حجر=ن:ر=:ش<که:قرآن:

:16شه<رد.:خد=وجد:در:آخرت:)رحرهرت:خد=(:جهی
:=ف;;ر=د،:=ز:ح ک;;ه:عه;;ل:و:ص;;جر :آجج;;<: خخل;;ف:د=رد:و:فق;;ط:ن،:درج;;<ت:ورث:=ط<ع;;ت:و:تس;;لر;;=ز

:=ج;د=زه:=س;خحق<ق::ز=ن:=ط<عترخد=وجد،:به:و گ;<هی:=ز پسیری:=فر=د:در:عهل:ح<:صجر،:علن:د=رد،:آ
:تو=ن:دحگر=ن:جرست:و:فقط:در:ح;وزه:عل;ن:خد=وج;د:ق;ر=ر:د=رد:و:ب;دیهی:=س;ت: =فر=د:به:پ<د=ش:در

:17رد.کع:جخو=هد:حکه:=و:=جر:=فر=د:ر=:ض<
                                                          :

:لِ::.13
َ

ْجَس:ِؤاّل :=ْجِ :َو :و<:َخَلْقُت:=ْلِجّنَ ح<ت،:آحه::سوره)::ْعُجُدونَر:َو  .(56ذ=ر

ِبی:َعْجِد:=هلِل:_:علره:=لسالم:_14
َ
<َع;ِة:ِو;َن:=ْلُوُج;وِه::.:َق<َل:ِعرَسی:ْبُن:َعْجِد:=هلِل:أِل ;ِة:ِب<لّطَ ّرَ ::ُجِعْلُت:ِفَد=َب:َو<:=ْلِعَج<َدُ ب:َق<َل::ُحْس;ُن:=لّذِ

ِخی:ُحَط<ُع:=هلُل:ِوْذَه<:)  (.4،:ح83،:ص8:،:جیا الک=ّلَ

 .368،:حکهت:جاج الجالغه:.15

 .83.:سوره:قصص،:آحه16

ِض:.:17
ُ
:أ جی:َْل

َ
:رأ ْو

َ
:أ ن:َذَکرف ذُکن:ِوّ :ِوّ جَدیُع:َعَهَل:َعِهلف

ُ
که;ف،:آح;ه:90و:56؛:س;وره:یوس;ف،:آح;ه:595)سوره:آل:عهر=ن،:آحه::أ ؛:س;وره:
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 جاحگاه عقل در جظام جزا  .4

:پ;;<د=شدر:ش;;ه<ری: ک;;ه:در :رو=ح;;<ت:تص;;رحح:ش;;ده: ::=ز دهی:ب;;ه:=عه;;<ل،:ور;;ز=ن:عق;;ل:=ف;;ر=د:در
ک;;ه::ور;;ز=ن:پ;;<دش:آجه;;<:جق;;ش:د=رد:و:چذ;;<ن چ;;ه:ح;; :عه;;ل:خ;;<ص:ر=:دو:جف;;ر:=جج;;<م:دهذ;;د،:ف;;ردی:

:ثو=ب:بیش;خری:به;ره :18ش;ود.:وذ;د:=س;ت:و:پ;<د=ش:بیش;خری:ب;ه:=و:د=ده:وی:عقل:بیشخری:د=رد،:=ز
:رو=ح;;<ت:وخخل;;ف:و;;رتجط:ب;;<:عق;; :رو=ح;;<ت،:=ی;;ن:=و;;ر:در گوش;;زد:ش;;ده:=س;;ت.:ب;;ر:=س;;< :برخ;;ی:=ز ل:

ذن...:و:ث;و=ب:ک;:به:سجج:ووجود[:تو:وؤ=خسه:و:عط;<:و;ی»خد=وجد:خط<ب:به:عقل:فرووده:=ست::
ک::19«.و:ِعق;;;<ب،:ب;;;ه:دس;;;ت:توس;;;ت :رو=ح;;;ت:دحگ;;;ری،:ض;;;هن:بی;;;<ن:عق;;;ل،:ب;;;ه:عذ;;;و=ن:و;;;ال در

ک;;ه:پ;;<د=ش کر;;د:د=رد: :ب;;ر:=س;;< :عق;;ل:=س;;ت.:تش;;خرص:خ;;وبی:=ف;;ر=د،:تأ ::20دهی:=عه;;<ل:جر;;ز در
::_علره:=لسالم::_رو=حت:دحگری:وعصوم: :قر<و;ت،:دق;ت:و:ووش;ک<فی:در :روز ک;ه:در کرد:د=رج;د: تأ

ک;;ه::21=عه;;<ل،:ب;;ه:تذ<س;;ج:ور;;ز=ن:عق;;ل:=ف;;ر=د،:خو=ه;;د:ب;;ود. :رو=ح;;ت:دحگ;;ری:جر;;ز:تص;;رحح:ش;;ده: در
 22.پ<د=ش،:به:=جد=زه:عقل:=ست

 ت در جظام جزاحجاحگاه ج .5

:وخون:رو=یی،:جرت:فرد،:هوحت:بخش:عهل:د=جس خه:شده:و:=رزش:خود:ر=:=ز:آن:به:دس;ت:در
:=ین:رو،:در:وق<م:پ<د=ش:وی ک;ه:وزن:عه;ل:ر=:تعر;ین:وی:آورد.:=ز :=ی;ن:جر;ت:=س;ت: کذ;د؛::دهی:جر;ز

ک;;ه:تص;;رحح:ش;;ده:: :ِبِذ:»چذ;;<ن: :َعَه;;َل:ؤاّل ;;ال :ّرَ حعذ;;ی:عه;;ل:و=بس;;خه:ب;;ه:جر;;ت:=س;;ت:و:ب;;دون:آن::23؛«ةف
                                                                                                                                       :

 «.:575؛:سوره:آل:عهر=ن،:آحه:570؛:سوره:=عر=ف،:آحه:555؛:سوره:هود،:آحه:30

:=س;ت:و:در:چذ;رن:ح;<لخی:ف;رد:18 :بودن:ورز=ن:عقل:به:وعذ<ی:وعرفت:و:شذ<خت:بیشخر که:ب<ال :آن:رو:ب<شد: :ش<حد:=ز .:=ین:=ور
:ر=:ویجو=جج:عهل:خ :آف;<ت:حف;ظ:وی:سذجد:و:ج<حگ;<ه:عه;ل:ر=:خ;وب:وی:رر ::شذ<س;د:و:آن:ر=:=ز :=ی;ن:رو،:عه;ل:=ز کذ;د.:=ز

:=س;ت؛: کهخ;ری:برخ;ورد=ر :ور;ز=ن:عق;ل:و:وعرف;ت: ک;ه:=ز :=ز:عه;ل:ف;ردی:=س;ت: کرفرت:و:ت<ثررگس=ری:به:ور=تج:بهخر جهت:
:=جج<م:وی گ<ه:عهلی:ر=:به:قصد:خرر کن:عقل،: یر=:فرد: ح;<ن:دهد،:=و<:به:خ<طر:جسذج:ز ک<رش:ز ردن:جو=جج:و:عو=قج:=وور،:

:آف<ت:وصون:جرست. :=ست:و:=ز  آور

ُد:و:ِبَك:=عَجُد،:و:ِبَك:=دع;ی:و:ِب;َك:=رَتج;ی:و:ِب;َك:=بَخ ;ی،:و:ِب;َك:=خ;<ُف:و:ِب;َك:=ح;َسُر:19 ،:و:.:ِبَك:=ل=ِخُس:و:ِبَك:=عطی،:و:ِبَك:=َوّحَ
و=ُب:و:ِبَك:=لِعق<ُب:)  (.5،:ح353،:صراألخجا یمعاج؛:4،:ح487،:صالخصالِبَك:=لّدَ

بعقل;;ه::ى.:رس;;ول:=هلل:_:ص;;لی:=هلل:علر;;ه:و:آل;;ه:_:::ؤذ=:بل ک;;ن:ع;;ن:رج;;ل:حس;;ن:ح;;<ل،:ف;;<جظرو=:ف;;ی:حس;;ن:عقل;;ه،:ف جه;;<:حج;;<ز20
 (.9،:ح58،:ص5،:جیالکا )

:و;<:آت;<ُهن:ِو;َن:21 :=هلُل:=لِعج;;<َد:ِف;ی:=لِحس;<ِب:َی;وَم:=لِقر<َو;ِة:َعل;ی:َق;;دِر ه;<:ُح;د=ّقُ :_:علر;ه:=لس;الم:_:::ؤّجَ جر<::.:=و;<م:ب;<قر =لُعق;وِل:ِف;ی:=ل;;ّدُ
 (.7،:ح55،:ص5:)هه<ن،:ج

بی:َعجِد=هلِل:_:علره22
َ
::ُقلُت:أِل حَلِهّیُ َکرَف:َعقُل;ُهب::.:ُسَلره<ُن:=لّدَ کس=[:َفق<َل:: :ِون:ِعج<َدِتِه:و:دحِذِه:و:َفضِلِه:وکس=:و: =لسالم:_:::ُفالنی
:أدری،:َفق<َل::ؤَن: :=لَعقل::ُقلُت::ال و=َب:َعلی:َقدِر  (.8،:ح58،:ص5ج:)هه<ن،::=لّدَ

:َعَه;َل:و:23 :َق;وَل:و:ال ،:و:ال ;ةف :ِبِذّرَ :َعَهَل:ؤاّل :َقوَل:و:ال ،:و:ال :ِبَعَهلف :َقوَل:ؤاّل کرم:_:صلی:=هلل:علره:و:آله:_:::ال :ِب ص;<َبِة::.:رسول:= ;َة:ؤاّل :ِجّرَ ال
ِة:)هه<ن ّذَ  (.9،:ح70،:ص5ج: =لّسُ
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: :رو=ح;ت:وش;هور :ش;أن:ص;دور ک<ره;<:ب;ه::24ب<لذر;<ت؛=جه;<:=العه;<ل:»هرچ:=رزشی:جد=رد.:در =رزش:
که:وقخی:پی<وجر:«ه<ست:جرت گز=رش:شده: : ش;ذردجد:حک;ی::_ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:و:س;لن::_،:جرز

ک;س: که:هر: گرفخن:رو=جه:جه<د:شده،:چذرن:فروودجد:و:=فزودجد: =ز:سح<هر<جش:به:قصد:غذرهت:
کرده،:به:دست:وی :آجچه:ر=:قصد: گر:به:قص;د:ب;ه:دس;ت:آوردن:رض;<ی:خ;د=:ب;ه:هر جه;<د::آورد؛:=

کس:بر=ی:دست ::ح<بی:به:بهره:و<دی:آو;ده،:به;ره:آوده،:پ<د=شش:بر:عهده:خد=ست:و:هر: =ی:ج;ز
 آن:جد=رد؛:حعذی:جزد:خد=:=جری:جد=رد.:

ک;;ه:در:ح;;دحث:=و;<م:ص;;<دق: ههس;;ذش:خ;;ود::25_علر;;ه:=لس;;الم::_=ههر;ت:جر;;ت:ت;;<:آجج<س;;ت:
:عهل:د=جسخه:شده:و:آوده:=ست::

:و=ق;;ع،:حقرق;;ت:ّر;;ه:جک;;ت:برت;;ر:=ز:عه;;ل:=س;;ت؛:بلک;;ه:توج;;ه:د=ش;;خه:ب<ش;;رد:ّر;;ج ت:در
:عهل:=ست:)عهل:و=قعی،:هه<ن:جرت:=ست(.:

گوح<ترین:وخن:در:=ههرت:و:ج<حگ<ه:جرت:ب<شد:: :=ین:ور<ن،:حدحث:ذیل:ش<حد: :در
هلا هله _ :علحهه السهالم  _االمام الجاقر  ه  ههل# فعا هن اهلل  علهی عا هوابق م  غهه  ثا لا هن با ههلا ا کا ما لعا

هاسا هل ت  واب  او    کا الر ن حا الّثا دک  یا ه  و ؤنر لا ؛کا ث  ین  الحا ه  غا لا  26ها با
: ::_::علره:=لسالم::_=و<م:ب<قر ه:خد=وج;د:ب;ر=ی:=جج;<م:عهل;ی:ک;ده:ب<ش;د:رس:ش;ذک;ه;ر

:ر=:بک;;<فخن:ب;;ه:آن:پ;;<د=ش،:آن:ح;;ده;;د:و:ب;;ر=ی:دس;;ت::پ;;<د=ش:و;;ی ذ;;د،:ب;;ه:=و:د=ده:ک<ر
گوجه:جج<حشود؛:هر:چذد:حد:وی  ده:=ست.ره:به:=و:رسکشد:ث،:آن:

:=ین:رو=حت:بر:وی ::=ز ک;ه:در :بر=ب;ر:خ;ود:عه;ل:جرس;ت،:بلک;ه:=ی;ن:جر;ت:=س;ت: که:ث;و=ب:در آحد:
:جر;ت: کذ;<ر : =عط<ی:ثو=ب:=ههرت:د=رد:و:چذ<جچه:در:ج<یی،:=ین:دو:=ز:هن:جد=:شوجد،:ثو=ب:در

:خو=هد:بود،:جه:عهل.:
:جظ;;; ک;;;ه:در گوح;;;<ی:=ی;;;ن:حقرق;;;ت:=س;;;ت: :رو=ح;;;<ت،: :=ی;;;ن:دس;;;خه:=ز :دهی::<م:پ;;;<د=شتأو;;;ل:در

کذذ;ده ک;ه:=و;ری:قلج;ی::=لهی،:جرت:جقش:تعرین: :آجج;<: :=عط;<ی:ث;و=ب:و:ور;ز=ن:آن:د=رد:و:=ز =ی:در
:ح;; :عه;;ل:وش;;خص:ب;;ر=ی: :ف;;رد:=ز گ;;<ه:=س;;ت،:ور;;ز=ن:ث;;و=ب:ه;;ر :=س;;ت:و:تذه;;<:خد=وج;;د:ب;;د=ن:آ

ک;;;ه:ور;;;ز=ن:به;;;ره :قر<و;;;ت:=س;;;ت: :روز :وذ;;;دی:=ف;;;ر=د:=ز:=عه<لش;;;<ن::و;;;<:وعل;;;وم:جرس;;;ت:و:فق;;;ط:در
:شود.::روشن:وی

                                                          :
 .5874،:ح658،:صیال  س یامال.:24

::.:=الو<م:=لص<دق:_:علره:=ل25 :َج;ّلَ :َو :َقْوَلُه:َعّزَ :َتاَل َة:ِهَی:=ْلَعَهُل،:ُثّنَ ّرَ :=لّذِ :ِؤّنَ :َو اَل
َ
ْفَضُل:ِوَن:=ْلَعَهِل:أ

َ
ُة:أ ّرَ :َحْعَه;ُل:»سالم:_:::=لّذِ ُک;ّلی ُق;ْل:

ِکَلِخِه:::َعلی ِخِه:)«ش<  (.4،:ح57،:ص8،:جیالکا ،:َحْعِذی:َعلی:ِجّرَ

 .8،:ح87،:ص8.:هه<ن،:ج26
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 جاحگاه سختی عهل در جظام جزا. 6 
ب;;;ر:=س;;;< :برخ;;;ی:وخ;;;ون:دحذ;;;ی،:ج<خوش;;;<حذدی:و:س;;;خخی:عه;;;ل:ب<ع;;;ث:=ف;;;ز=حش:=رزش:آن:

:ب;;ه:آن:تعل;;ق:وییش;;ود:و:پ;;<د=ش:ب:وی ک;;ه:در:د=وری:ش;;خری:جر;;ز ه;;<ی:عرف;;ی:و:س;;رره::گر;;رد؛:=و;;ری:
:وی :وورد:توجه:قر=ر :=ورر:وؤوذ<ن::عقال:جرز که::_علره:=لسالم::_گررد.:=ز  جقل:شده:

که:ج<خوش<حذدت:ب<شد:و:تو:خود:ر=:بد=ن:و=د=ری.بر :::27ترین:عهل،:عهلی:=ست:
کرده کرد: :فر=ز:دحگری:تأ که:در که:چذ<ن: گر:خ<جه:خد=:در:وذطقه:سرسجز:و:خ;وش:آب:و::=جد: =
ک;;;ن:ش;;دن:=ز:س;;خخی ک;;ن:و:ج;;<چرز:وی:ه;;و=:ب;;ود:ب;;ه:جه;;ت: :28ش;;;د.::ه<ی:س;;فر،:ث;;;و=ب:ح<جر;;<ن:

ک;;ه:وقخ;;ی:رس;;د:=عط;;<ی:=ی;;ن:ج<حگ;;<ه:ب;;ه:س;;خخی:عه;;:ب;;ه:جظ;;ر:وی :جظ;;<م:ج;;ز=:=ز:آن:رو:=س;;ت: ل:در
گوح<:=جج<م:دهذده:عهل،:دو:عهل:=جج<م:د=ده:=ست::=ول،:خود: عهلی:ب<:سخخی:ههر=ه:=ست،:

ک;ه:ث;و=ب:ب;ه:دو:چر;ز:تعل;ق:وی گسش;ت: :ب;ه:هه;ر=ه:آن.:و: گر;رد::عه;ل:و:ص;جر.::عهل:و:دوم،:صجر
:ب;ر:س;خخی:=س;ت::پس:وی گف;ت:=فزوج;ی:ث;و=ب:در:چذ;رن:و;و=ردی،:پ;<د=ش:ص;جر ک;ه:هه;ر=ه:ت;و=ن:

:آح;;ه: ک;;ه:در گرفخ;;ه::54عه;;ل:تحه;;ل:ش;;ده:=س;;ت؛:حقرقخ;;ی: : کر;;د:ق;;ر=ر س;;وره:قص;;ص:جر;;ز:و;;ورد:تأ
:ب<ره:أجر:وؤوذ<ن:ص<بر:وی:=ست؛:آن که:در :فرو<حد:::گ<ه:

ولخ  
 
ّرا ا ی   کا أ نر ما ه  را جر

ا
نا أ ور وا؛ حر ؤر ا ر  جا ما اا  ن  ب 

ب;;;<ر:ش;;;<ن،:=ج;;ر:و:پ<د=شش;;;<ن:ر=:دو::ییج<رکه:ب;;ه:خ;;;<طر:ش;;ک;;;س;;;<جی:هس;;خذد:کآجه;;<:
:د=رجد.::<فت:ویحدر

که:فرووده:_علره:=لسالم::_تو=ن:حدحث:أورر:وؤوذ<ن::و:ب<ز:وی :=جد:::ر=:ش<هد:آورد:
:ه<ی:=ط<ع;;;;;ت:خ;;;;;د=،:ب;;;;;ه:پ;;;;;<د=ش:=له;;;;;ی::=ف;;;;;ر=د:ب;;;;;<:ص;;;;;جر:در:وق<ب;;;;;ل:س;;;;;خخی

:29:ح<بذد.:دست:وی
:تذه<،:کسخخی::ه:=واًل،کجه:آن:رجخ :ً<،ر;شخر:به:عه;ل:=س;ت؛:ث<جیدهی:ب:کی:=ز:عو=ول:=رزشح<ر

ز :بر:وی=ر :ف;رد:هه;<ن:=رزش:=ولک;گردد:و:جه:عهل.:پس::ش:=فزوده:به:صجر ط:آس;<ن:و:حه:در:ش;ر=ر;<ر
:ب;ر:س;خخیرر=حت:ر=:د=رد:و:فقط:به:دل :ب;د=ن:ولح;ق:ش;ده:=س;ت؛:چذ;<ن::ل:صجر ه<،:ث;و=ب:ص;جر

:ذد:حفرو<:وی:_ه:=لسالم:رعل:_ه:=و<م:ص<دق:ک
                                                          :

ْعَه<ِل:27
َ
ْفَضُل:=أْل

َ
ْکَرْهَت:َجْفَسَك:َعَلْره.:أ

َ
 (.849،:حکهت:جاج الجالغه)::َو<:أ

ک;;<ن:=هلل:_:تج;<رب:و:تع;;<لی:_28 :=لج;;ز=>:عل;;ی:::.:و:ل;و: وض;ع:بیخ;;ه:=لح;ر=م:و:وش;;<ِعَرُه:=لعظ;;<م:ب;یَن:جّذ;;<ت:و:أجه<ر...لک;<ن:ق;;د:َص;ُ َر
 (.598،:خطجه:جاج الجالغه؛:8،:ح800،:ص4،:جیالکا حسج:ضعف:=لجال>:)

:َعلی:29 ْجِر  (.545،:ح68،:ص78،:ج:بحار األج ار؛:883،:صتحف الع ول)::َط<َعِة:=هلِل:ُحَذ<ُل:َثَو=ُب:=هلل.:=لّصَ
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ک;س: ب;دون:س;خخی:و:هر:کس:ب<:سخخی:قرآن:ر=:بی<ووزد،:د=ر=ی:دو:=جر:=ست:و:هر:
ب<:س<دگی:و:ر=حخ;ی:بی;<ووزد،:=ج;رش:ود;ل:س;<یرین:=س;ت:)حعذ;ی:ث;و=ب:=ولر;ه:آن:ر=:

:30گررد(.:د=رد:و:ثو=ب:=ض<فه:بدو:تعلق:جهی
=: :ر;<ر:خک;ه:ک;طی:حدر:ش;ر=:_علر;ه:=لس;الم::_ن:سخن:=و;<م:یبر=بر :ب;<:س;خخی:هه;ر=ه:جج<ش;د،:=ز ر

گروه:=ول:قر=ر:د=رد؛: :زوره: :پ<د=ش:در :برخورد=ری:=ز وذد=ن:=ز:=جر:عهل،:جه:عهل:ب;ه::بهرهعذی:حجظر
:31=ض<فه:صجر.

 . عدالت در کحفر، تفضل در پاداش 7

کر;;;د:ش;;;ده،:بر=ب;;;ری: ک;;;رحن:ب;;;ر:آن:تأ :ق;;;رآن: :وخ;;;ون:دحذ;;;ی،:ب;;;ه:وی;;;ژه:در ک;;;ه:در :ق<ع;;;ده:دحگ;;;ری:
گذ;;<ه:و:پ;;<د=ش:چذ;;د:بر=ب;;ری:جس;;جت:ب;;ه:عه;;ل:ص;;<لح:=س;;ت.:ب;;ر:=س;;< : :و:ههس;;ذگی:عقوب;;ت:ب;;<:

ک;;<ر:خر;;ر: کس;;ی:ح;; : گ;;ر: ک;;ن،:ده:بر=ب;;ر:عه;;ل:=س;;ت.:=ی;;ن:=ی;ن:ق<ع;;ده،:= :کذ;;د،:پ;;<د=ش:آن،:دس;;ت:
گذ;;<ه،:فق;;ط:بر=ب;;ر:عه;;ل:ج;;ز=:د=ده:وی : ک;;ه:در :برخ;;ی::32ش;;ود.:در:ح;;<لی:=س;;ت: :ب;;<:=ی;;ن:ح;;<ل،:در

ک;;ه:پ;;<د=ش:ب;;ی کر;;د:ش;;ده: کت;;<ب::33ح;;د:و:=ج;;د=زه:خو=ه;;د:ب;;ود:و;;و=رد:جر;;ز:تأ و:ق<ب;;ل:حس;;<ب:و:
ک;;;ه:در:عقوب;;;ت،:و<هر;;;ت:عه;;;ل:خودش;;;<ن:ب;;;ه:آج;;;<ن::34جرس;;;ت. کر;;;د:د=رج;;;د: برخ;;;ی:وخ;;;ون:جر;;;ز:تأ

برخی:جرز:به:=صل:تفضل:و:=فزون:بودن:ثو=ب:جس;جت:ب;ه::35گردد:و:هه<ن:عقوبخش<ن:=ست.:بروی
کرده  36=جد.:عهل:=ش<ره:

:جظ;;<م:پ;;<د=ش ک;;ه:در :=ی;;ن: :ث;;و=ب::=ی;;ن:وطل;;ج:قرحذ;;ه:دحگ;;ری:=س;;ت:ب;;ر دهی:=له;;ی،:=ص;;ل:در
:=ز:وع<وضه:ر=ح :و:=سخحق<قی:جرست.::دهی،:تفضل:=ست:و:خجری

                                                          :
ِلرَن)30 ّوَ

َ
َک<َن:َوَع:=أْل :َعَلْرِه: َر :َوْن:ُحّسِ ْجَر=ِن:َو

َ
َک<َن:َلُه:أ َد:َعَلْرِه:ِفی:=ْلُقْرآِن:  (.8،:ح607،:ص8:،:جیالکا .:َوْن:ُشّدِ

گفخذ;;ی:=س;;ت:عج;;<رت:31 ْفَض;;ُل:».:
َ
ْحَهُزَه;;<أ

َ
ْعَه;;<ِل:أ

َ
گوح;;<:«=أْل :وذ;;<بع:=ولر;;ه:ح;;دحدی:=جعک;;< :جر<فخ;;ه:و: ،:ب;;ر:خ;;الف:ش;;هرتش،:در

:آو;ده:و:=ز:حر;ث:س;ذد:دچ;<ر:وش;کل:ج;دی: :وذ;<بع:ح;دحدی:وخ;أخر ک;ه:فق;ط:در :ح; :ح;دحث:ض;عرف: برد=شخی:=ست:=ز
ْحَه:»=ست::

َ
،:67:،:جبحاار األجا ار«:)ُزَه;<=بن:عج< ::سزل:رسول:=هلل:_:ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:_:::=ی:=ألعه;<ل:أفض;لب:فق;<ل::أ

:=ی;;ن:ح;;دحث:ب;;ه:ش;;کل:595ص :جر;;ز :برخ;;ی:وذ;;<بع:وخ;;أخر :=العه;;<ل:=حهزه;;<»(.:در ،:8،:جبااداخع الصااجاخعآو;;ده:=س;;ت:)«:خر;;ر
:ب;ه:ص;ورت:79ص :برخ;ی:وذ;<بع:جر;ز ک;ه:در ،:نیأصاول الااد یالهسال   اآو;ده:=س;ت:)«:=فض;ل:=لعج;<د=ت:=حهزه;<»(؛:چذ;<ن:
::ب;ه:جظ;ر:وی«.:835،:ص5،:جالساع د یأم ر حتفس؛:833،:ص8،:جیر الرا حتفس؛:888ص رس;د:ه;ر:دو:عج;<رت:جق;ل:وعذ;<یی:=ز

ک;ه:هرچ :جق;ل:ش;ده: :وذ<بع:وخأخر ک;د=م::=ین:حدحث:ضعرف:هسخذد.:به:هر:ح<ل،:=ین:وضهون:به:سه:شکل:ح<د:شده:در
 وذجع:و:وسخذد:ق<بل:=عخذ<یی:جد=رجد.

:َوْن:ج<َ>:32 ْود<ِله<:َو
َ
:أ َزِة:َفال:ُحْجز:.:َوْن:ج<َ>:ِب<ْلَحَسَذِة:َفَلُه:َعْشُر ّرِ :ُحْظَلُهوَن:)سوره:=جع<م،:آحه:::ىِب<لّسَ :ُهْن:ال :ِوْدَله<:َو :(.560ِؤاّلَ

 .40.:سوره:جس<>،:آحه:33

 .40.:سوره:غ<فر،:آحه:34

 .84.:سوره:قصص،:آحه35

 .865؛:سوره:بقره،:آحه:83.:سوره:شوری،:آحه:36
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 .جاحگاه اثر عهل در جظام جزا8
:ر=ح;; :در:س;;رره:عق;;ال:و: :=و;;ور ک;;<ر،:=ز توج;;ه:ب;;ه:=ث;;ر:عه;;ل:هذگ;;<م:د=وری:و:س;;ذجش:=رزش:ح;; :

:آووزه :در ک;رحن:تص;رحح::عرف:بشری:=ست.:=ین:=ور گرفخ;ه:و:ق;رآن: ه<ی:دحذی:جر;ز:و;ورد:توج;ه:ق;ر=ر:
:آن:جرز: که:=فزون:بر:عهل،:=ثر :ج<وه:عهل:=فر=د:جوشخه:وید=رد: ::37شود.:در :روز ک;ه:در روش;ن:=س;ت:

:برخ;ی: :ج<وه:عهل:=فر=د:ثجت:ش;ده:=س;ت.:در که:در جز=،:ثو=ب:و:عق<ب:بر:=س< :=عه<لی:=ست:
ک;;ه:=ف;;ر=د،:بس;;خه:ب;;ه:ور;;ز=ن:=ث;;ر:عهلش;;<ن،:ش<حس;;خگی:ث;;و=ب:و:عق;;<ب: :بی;;<ن:ش;;ده: :جر;;ز وخ;;ون:دحگ;;ر

ی:=ث;;ر:عه;;ل:ب;;ه:خ;;ود:عه;;ل:ض;;هرهه:رس;;د:در:چذ;;رن:و;;و=رد:کذذ;;د.:ب;;ه:جظ;;ر:وی:پ;;<د=ش:پی;;د=:وی
کف;;ه:عه;;ل:ر=:س;;ذگرن:وی کذ;;د.:ب;;ه:عج;;<رت:دحگ;;ر،::تر:و:پی;;رو:آن:ث;;و=بش:ر=:جر;;ز:بیش;;خر:وی:ش;;ود:و:

:توسعه:ثو=ب:ت<بع:توسعه:خود:عهل:=ست.
:آجه<:در:وخون:دحذ;ی:جر;ز:و;ورد: که:برخی:=ز :=فز=حش:=ثر:ح :عهل:جقش:د=رجد: =وور:وخخلفی:در

گرفخه :=ف;;ز=حش:=ث;;ر:عه;;ل:د=رج;;د،:=ج;;د.:ش;;ر=حط:و:ح;;<ال:توج;;ه:ق;;ر=ر: ک;;ه:در ت:ذی;;ل:ب;;ه:جه;;ت:جقش;;ی:
گ<ه،:فزوجی:وج<ز=ت:ر=:در:پی:د=رجد.  فزوجی:ثو=ب:و:حخی:

 الف. جقش پاحگاه اجتهاعی در اثر عهل
: ک;ه:د=رج;د،:=لگ;و:و:سروش;ق:دحگ;ر=ن:ق;ر=ر عهل:برخی:=فر=د:به:خ<طر:پ<حگ<ه:=جخه;<عی:ب;<الیی:

:آج;;<ن:ت;;أثرر:وی:وی :ح;;<:ب;;د:وی:رج;;دیپس:گر;;رد:و:ت;;وده:و;;ردم:=ز ک;;<ر:خر;;ر ش;;وجد.::و:ب<ع;;ث:روج;;ق:و:رو=ج:
گروه:د=ر=ی:آث<ر:بیشخری:جسجت:به:عهل:دحگر=ن:=س;ت.:ب;دیهی:=س;ت: بدین:ترترج،:عهل:=ین:
کرف;;;ر:لح;;;<ظ:ش;;;ود.: :پ;;;<د=ش:ح;;;<: گ;;;ردد:و:در هذگ;;;<م:س;;;ذجش:عه;;;ل،:آث;;;<ر:=ض;;;<فه،:وح<س;;;جه:

که;<ن:و:و=بس;خگ<ن:=ی;:هد=حت :گ;ر=ن:ج<وع;ه،:ههچ;ون:=ججر;<:و:=وص;ر<،:ع<له;<ن،:ح< گ;روه:=ز ن:س;ه:
ک;;ه:ب;;ه:دلر;;ل:ج<حگ;;<ه:=جخه;;<عی:کس;;<جی ک<ره;;<ی::=ج;;د: گس=رج;;د:و: ش;;<ن،:در:سرجوش;;ت:ج<وع;;ه:=ث;;ر:

گوجی:ب;;دین:حقرق;;ت:در: گوج;;< ک;;<ر:س;;<یر:و;;ردم،:د=ر=ی:وزن:و:=ث;;ر:=س;;ت.:رو=ح;;<ت: : آج;;<ن،:ب;;یش:=ز
کرده کرد: ک;ه:ش;ج:خصوص:ع<له<ن:تأ :ع<لن:=ز:وج<هدی: :رو=ح<ت،:=جر :=ین:دسخه:=ز ه<::=جد.:در

::38ت;;ر:د=جس;;خه:ش;;ده:<ز:و:روزه;;<:ر=:ب;;ه:روزه:د=ری:وش;; ول:=س;;ت،:ف;;زونر=:ب;;ه:جه;; گ;;ر کر;;د:ش;;ده:= و:تأ
کسی:وسرر:هد=حخی:ر=:بر=ی:و;ردم:بگش;<حد:و:ب;د=ن:وس;رله،:و;ردم:عه;ل:ص;<لحی:=جج;<م:دهذ;د،:

:ته<م:آجه<:به:وی:د=ده:وی ک<ر :ثو=ب::ثو=ب: که:=ز گ;ر:شود؛:بدون:=ین: ک;ن:ش;ود:و:= :آج;<ن:چر;زی: ک<ر
گهر=هی:ر=:ب : گهر=ه;<ن:=ز:کسی:وسرر گذ<ه:ته<م: :ج<و;ه:=و:جوش;خه:ر=ی:وردم:بگش<حد،: =ی;ن:طری;ق:در

                                                          :
<:َجْحُن:ُجْحِی:=ْلَهْوتی37 :َجْکُتُج:َو<:::.:ِؤّجَ :شیَو ُکّلَ : :َ>=َثَرُهْن:َو ُووْ=:َو :)سوره:حس،:آحه::َقّدَ ِجرنف :ّوُ ْحَصْرَذُه:فی:ِؤَو<مف

َ
:أ  (.58>ف

 .58:،:ح43:،:ص8:،:جبحار األج ار؛:830:،:ص5:،:جاؤلرشاد؛:785:،:ح364:،:ص5:،:جالهحاسن؛:5:ح37:،:ص5:،:جیالکا .:38
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کس;ر:ش;ود.:وی :ج<وه:عه;ل:آج;<ن:چر;زی: که:=ز ::در:هه;رن:ب;<ره،:ح;دحث:39شود؛:بدون:=ین: وش;هوِر
ک;;ه:تص;;رحح:د=رد:ب;;ه:هذگ;;<م::40«برت;ری:ج;;وهر:قل;;ن:ع<له;;<ن:ب;;ر:خ;;ون:ش;;هرد=ن» ق<ب;ل:توج;;ه:=س;;ت:

:قر<و;;;ت،:وش;;;خص:وی:س;;;ذجش :روز ک;;;ه:وزن:ج;;;وهر:قل;;;ن:ع;;;<لن:ب;;;ه:ور=ت;;;ج::گ;;;ردد:=عه;;;<ل،:در
ک;ه:ثه;ر=ت:جوش;خه:سذگرن :وزن:خون:شهرد=ن:=ست.:=ین:ب;د=ن:وعذ<س;ت: :=ز گفخ;ه:تر ه;<ی::ه;<:و:

ک;ه:خ;ود::_گری:توده:وردم:و:=ثر:فوق:=لع<ده:آن،:جسجت:به:خون:ش;هرد::ع<له<ن:به:خ<طر:هد=حت
:آن:ترجرح:د=ده:وی:_د=ر=ی:=ثر=ت:فر=و=جی:در:=جخه<ع:=ست: :شود.:بیشخر:=ست:و:بر

:آح;ه:س;ی :ب<ره:=ثر:عه;ل:و=بس;خگ<ن:ب;ه:=ی;ن:س;ه:دس;خه:جر;ز =م:س;وره:=ح;ز=ب:دالل;ت:روش;ذی::در
که:به:زج<ن:پی<وجر: ک;ه:ور=ق;ج:رفخ;<ر::هش;د=ر:وی:_صلی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:و:س;لن::_د=رد؛:آجج<: ده;د:

که:آج<ن:ب<:س<یر:زج<ن:فرق:د=رجد:و:عهلش<ن :تأثررگ;س=ری:بیش;خر،:ث;و=ب::خود:ب<شذد؛:چر=: به:خ<طر
:=و<م:سج<د: :رو=حخی:=ز کرفری:وض<عف:د=رد.:در جرز:جقل:ش;ده:=ی;ن:ق<ع;ده:ب;ه::_علره:=لسالم::_و:

: حۀ:=حش<ن:جر;ز::_صلی:=هلل:علره:و:آله:و:سلن::_زج<ن:پی<وجر =خخص<ص:جد=رد:و:ش<ول:خ<جد=ن:و:ذر
گروه:41ش;;ود.:وی پ;;س:ب;;دیهی:=س;;ت:عه;;ل:=ی;;ن: :آج;;<ن،:ب<ع;;ث:ری:ت;;ویه;;<،:ب;;ه:جه;;ت:=ثر ده:و;;ردم:=ز
ک;ه::ش:وقوع:خ<رجی:آن:عهل:ویح<:بد:و:=فز=ح: رعهلِ:ج: ح :تجعی:حترو گردد:و:طجرعی:=ست:

:=فز=رپ<د=ش:و:عق<ب:آن:ج :ش:ح<بد.:حز
 ب. جقش اثرگذاری در اثرگذاران 

ک;;ه:برخ;;ی:ب;;ه:خ;;<طر:پ<حگ;;<ه:=جخه;;<عی:خ;;ود:ب;;یش:=ز:س;;<یرین:در:=جخه;;<ع:جق;;ش: گسش;;ت:
ه;;<:ح;;<:ض;;د::عه;;<ل:آج;;<ن:در:سرجوش;;ت:ج<وع;;ه:و:جه<دحذ;;ه:ش;;دن:=رزش=ج;;د:و:تص;;هره<ت:و:=:آف;;رین
ک;ه:ج<وع;ه:ر=::=رزش که;<ن:=س;ت: گ;س=ری:در:ح< :=ین:عذو=ن،:ت;أثرر: ز :=ست.:جهوجه:ب<ر گس=ر : ه<،:=ثر

:ح<:شر:شوجد،:بخش:عظرهی:=ز:ج<وعه:جرز:به:تج;ع:آج;<ن،::ودیرحت:وی :وخه<یل:به:خرر گر کذذد:و:=
گ :رو=ح<ت: :برخی:=ز کرد.:در گروه:ت;أثرر:بگ;س=رد:و:چذرن:خو=هذد: :=ین: کسی:در گر: که:= وشزد:شده:

کذ;د،:=ج;ر:=و:ههس;ذش:=عه;<ل: کذد:و:زورذه:=صالح:ج<وعه:ر=:فر=هن: بدین:وسرله:آج<ن:ر=:=صالح:
کن:س;خهگر: ک;ه:ج;زد:ح;< کس;ی:=س;ت: ص<لح:ته<م:جّذر<ن:و:=جسر<ن:=س;ت.:=ی;ن:=ج;ر:عظ;رن:ب;ر=ی:

:ع;;;;س=ب:و:خش;;;;ن:خ;;;;د=[::ذ;;;;د:و:ک=ش::ب;;;;رود:و:=و:ر=:ب;;;;ه:تق;;;;و=ی:خ;;;;د=:فرو;;;;<ن:ده;;;;د:و:ووعظ;;;;ه و=ز
                                                          :

 .53:،:ح59:،:ص8:،:جج اربحار األ؛:60:،:ح96:،:ص5:،:جالهحاسن؛:4:ح35:،:ص5:،:جیالکا .:39

:و:وض;;عت:40 :و=ح;;دف ;;< :ف;;ی:ص;;عردف :_:=لّذَ :و:ج;;ّلَ ک;;<ن:ی;;وم:=لقر<و;;ة:جه;;ع:=هلل:_:ع;;ّزَ .:=الو;;<م:=لص;;<دق:_:علر;;ه:=لس;;الم:_:::ؤذ=:
;هد=>:) ح:ود=د:=لعله;<>:عل;ی:دو;<>:=لّشُ هد=>:وع:ود=د:=لعله<>،:فررّجَ ین،:فخوزن:دو<>:=لّشُ ،:هحاحضاره الف حکتااب مان ال=لهو=ز

 (.5853ح:،399،:ص4ج

ِکْفاَلِن:.:41 :ِلُهِسرِزَذ<:ِضْعَف<ِن:ِوَن:=ْلَعَس=ِب:::ِلُهْحِسِذَذ<: :َو ْجِر
َ
 (.54،:ح885،:ص96،:جبحار األج ار؛:5،:ح506،:صاألخجار یمعاج):ِوَن:=أْل
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:ج;;زد::42بخرس;;<جدش. :ب;;ه:وع;;روف:و:جه;;ی:=ز:وذک;;ر :رو=ح;;ت:وش;;هور:دحگ;;ری،:برت;;رین:جه;;<د،:=و;;ر در
کن: <لن:د=جسخه:شده:=ست.  43ح<

 ج. جقش جفوذ عهل در اثر آن 
گس;خرش:ح;وزه::گ<هی:خود:عهل:د=ر=ی:ویژگی ک;ه:جف;وذ:خ<ص;ی:د=رد:و:ب<ع;ث: ه;<یی:=س;ت:

ک;ه:تج;دیل:ب;ه:ح; ::ب;ر:=رزش:آن:=ف;زوده:ویشود:و:ب;دین:وس;رله::تأثررگس=ری:آن:وی ش;ود.:عهل;ی:
:=ین:عذو=ن:=ست.:در:چذرن:وو=ردی،:وقخ;ی:عهل;ی:بذ:سذت:وی ز <د:ر;شود،:حکی:=ز:وص<دیق:ب<ر

:=ی;ن:رو،:ب<ح;د:حشود،:=ز:سوی:آح<د:وردم،:پیوسخه:در:ح<ل:=جج;<م:و:در:ح;<ل:=ف;ز=:وی ش:=س;ت.:=ز
:پ<د=ش:و:عق<ب:ج ::_ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:و:س;لن::_کرم:ش:لح<ظ:شود.:پی<وجر:=حن:=فز=یز:=ردر در

:فرو<حذد::=ین:ب<ره:وی
: :قک;س;<جی:کو:پی:جهد،:=جر:عه;ل:خ;ودش:و:=ج;ر:کرس:سّذخی:جکهر <و;ت:ره:ت;<:روز

:آِن:=وست؛:بیک:به:آن:عهل:وی :آجه<:چکآن::ذذد،:=ز :44ن:شود.کزی:ره:=ز:=جر
: :ب;;ر=ی:ص;;لو=ت:فرس;;خ<دن:ب;;ر:پی;;<وجر :برخ;;ی:رو=ح;;<ت:جر;;ز و::_ص;;لی:=هلل:علر;;ه:و:آل;;ه:و:س;;لن::_در

ح;<دی:جق;ل:ش;ده:=س;ت. ک;<ر:ه;ن،::پ;س:وی:45خ<جد=جش،:ثو=ب:فر=و=ن:و:خرلی:ز گف;ت:=ی;ن: ت;و=ن:
:آن:=ف;ز=حش:وی که:=ث;ر:فع;ل:در :وو=ردی:=ست: س;<زد.::ف;ه:حس;ذ<ت:ر=:س;ذگرن:ویکح<ب;د:و::حکی:=ز

که:توجه:به:پ خگر=ن:حه:ه;د=ک;:_ش:و:خ<ج;د=ج:_ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:و:س;لن::_<وجر:ی;ش<حد:=ز:آن:رو:
:ح;;<:ش;;ذوجدهک;;گر=ج;;ی:حری:ف;;رد:و:دیت:پ;;سحدر:ه;;د=:_ه<حذ;;د::جو=و;;ع:و:جس;;ل ::ه:ج;;< ر گ;;س=ر =جد،:ت;;أثرر:

ی;;ر=:ب;;دین:وس;;رله،:=لگوه;;<ی:وذ<س;;ج:در:وس;; ک;;ه::ت:برجس;;خه:ویحر:ه;;د=ر=س;;ت؛:ز ش;;وجد؛:=و;;ری:
:=حن:و:دیشخر:دیت:هر:چه:برتثج :ف;ر=و=ن:عه;ل:=س;ت:ی;ز:=ر;ذج;<:جحذد=ری:ر=:در:پی:د=رد.:در ن:آث;<ر
:ب;ه:آن:وییه:ب<:پک :پ<د=ش;ی::وست:بد=ن،:=رزشی:فوق:=لع<ده:و:بیش:=زحد:=جخظ<ر بخش;د:و:س;ز=و=ر

:=ز:وزن: <هری:عهل:وییبه:ور=تج:ب :گردد.:شخر
:و;;و=رد:د: :جحدر :ب;;ه:س;;ذگر;;گ;;ر :ت;;ر=زوی:س;;ذجش:=عه;;<ل:=ش;;<ره:: ح;;<د:ح;;<ر:زرذی:بس;;رز عه;;ل:در

:آجه;;<:ج:ه:ویک;;:46ش;;ده:=س;;ت گف;;ت:در :ر;;ت;;و=ن: ن:یله: ;;<هری:عه;;ل،:=رزش:آف;;رکر:=ز:ش;;<ر;;=و;;ری:غز
                                                          :

 .634،:ص3:،:جالسراخر.:42

کلهة:عدل:عذد:=و<م:ج<خر:)43  (.360،:ح577ص:،6،:جب األحکامحتاال؛:56،:ح59،:ص5،:جیالکا .:=ن:=فضل:=لجه<د:

 .55:،:ح83:،:ص500:،:جبحار األج ار؛:89:،ح840:،:صالخصال؛:5:،:ح9:،:ص5:،:جیالکا .:44

،:54،:صقاارب االسااجاد؛:55،:ح494،:ص8،:جیالکااا >:أثق;;ل:و;;ن:=لص;;ال :عل;;ی:وحه;;د:و:آل:وحه;;د:):.:و;;<:ف;;ی:=لهر;;ز=ن:ش;;ی45
:(.45ح

:.98،:ح40،:ص5،:جو  أخجار الر احع.:46
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 شده:=ست.

:=ی;ن:دس;ت،:=ث;ر:فع;ل:ب;ه:دل :و;و=ردی:=ز :=ین،:در گ;س=ری:و:جق;ش:ر;بذ<:بر ل:=رزش;هذدی،:ت;أثرر:
ح;<د،:فزوج;ی:ویحآفر ذ;د:و:ب;ر=ی:ک:ن:و;یرف;ه:=رزش;ی:آن:ر=:س;ذگکوس;ت:ب;ه:عه;ل،:یح<ب;د:و:ب;<:پ:ذ;ی:ز

 <بد.ح:سخگی:ویحشخر،:ش<یپ<د=ش:ب

 در اثر آند. جقش متعلق عهل 

:ج;د=رد،:ول;ی:ب;ه:دلر;ل:تعل;ق:آن:ب;ه:ح; : : <هر،:فرقی:چذد=ن:ب<:=عه;<ل:دحگ;ر گ<هی:عهلی:در
:فوق:=لع<ده :آن:ههسذش:به:جظر:جهی:=ی:وی:=ور:وهن،:د=ر=ی:=ثر که:ب<: <هر رسد.:در:چذ;رن::شود:

:وهن:و:=رزشهذد:=ست؛:چون:وخعل;ق:عه;ل:وه;ن:=س;ت:و:ب;دین:ترتر;ج،: وو=ردی:=ثر:عهل:بسر<ر
:فر=وج;;ی:ویعه;;ل:ب;;ه:خ;;< زش;;هذدی::طر:و;;خعلقش:د=ر=ی:آث;;<ر ک;;<ر:خر;;ر:ب<ش;;د،:=ر ش;;ود:و:چذ<جچ;;ه:

:وی :ب;<ال :=ی;ن::عهل:ر=:بسر<ر :=ی;ن،:در ح;ت:و:زش;خی:عه;ل:ر=.:بذ;<:ب;ر :ب<ش;د،:وذفور ک;<ر:ش;ّر گ;ر: ب;رد:و:=
ن:ک;رد:و:حخ;ی:وهیپ;س:ت:ف<ع;ل:ت;أثرر:چذ;د=جی:جهیرگوجه:وو=رد،:=رزش:ح;<:ق;جح:عه;ل،:=ز:شخص;

:=رجهذدی: :بیفز=ری:ف<عل:جگح<:فروو<ح=ست:بر د،:بلکه:سذگرذی:=رزش:آن:ودیون:=ث;ری:=س;ت:حز
:=ین:ب<ره: :وخعلق:عهل:=ست.:ود<ل:روشن:در کر;د::_که:خود:و=ود=ر کرحن:جر;ز:و;ورد:تأ :قرآن: که:در

گرفخه: : ک;ه:ههس;ذش:جج;<ت:ح;<:قخ;ل:ته;<م:بش;ر:د=جس;خه::_قر=ر عهل:جج<ت:ح :فرد:ح<:قخل:=س;ت:
 شده:=ست:

: <:فس;<دی:ح;ش;خه:ب<ش;د:و:کس;ی:ر=:که:=و:ک;ن:ی;ب;دون:=:_شد:ک=جس<ن:ر=:ب: حس:کهر
:زو;;; :س:ک;;;ش;;;خه،:و:ه;;;ر:که:هه;;;ه:و;;;ردم:ر=:ک;;;ن:=س;;;ت:ی;;;ود;;;ل:=:_رده:ب<ش;;;د:ک;;;ن:ردر

:و;;ر :جج;;<ت:ده;;د:ود;;ل:=: ح;; :و;;ر :جج;;<ت:ک;;ن:=س;;ت:ی;;=جس;;<ن:ر=:=ز :ه:هه;;ه:ر=:=ز
::47د=ده:=ست.

ک;;ه:وخعل;;ق:عه;;ل:جج;;<ت: چذ;;<ن::_ک;;ه:ج;;<ن:آدو;;ی:و:حر;;<ت:=وس;;ت::_=ی;;ن:ب;;د=ن:وعذ<س;;ت:
که: گوح;<:ج;<ن:ته;<م:=رزشهذد:=ست: ک;رده:=س;ت؛:آف;رد:ب;<:حف;ظ:ح;<:جج;<ت:آن: ح;<د:بش;ر:ر=:حف;ظ:

گرفخ;ه:=س;ت.:ب;دیهی:=س;ت: :ته;<م:بش;رحت: گوح;<:حر;<ت:ر=:=ز گر:ج<ن:فردی:ر=:بگررد،: که:= چذ<ن:
در:چذرن:وو=ردی:خود:فعل،:به:حس;ج: ;<هر،:چذ;رن:وزج;ی:ج;د=رد،:=و;<:=ی;ن:وخعل;ق:فع;ل:=س;ت:

:رزش:و:=ههرخی:د=ده:=ست.:که:به:خ<طر:=ههرت:فر=و=جش،:به:فعل:چذرن:=
گفخذی:=ست:به<:د=دن:به:ح; :عه;ل:ب;ه:خ;<طر:=ههر;ت:وخعل;ق:آن،:در:س;رره:عق;ال:جر;ز:ر=ح; :
گر:ح :=ود=دگر:وخر;ر:ب<ش;د:ج;<ن:ح; :ف;رد:تأثررگ;س=ر:در:سرجوش;ت:ج<وع;ه:ر=: که:= =ست؛:چذ<ن:

                                                          :
 .38.:سوره:و<خده،:آحه:47
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:=ی;ن:ص;ورت، که:=ول;ی:ر=:جج;<ت:ده;د:و:در :جج<ت:دهد:ح<:فرد:ع<دی:ر=،:=جخظ<ر:عقال:=ین:=ست:
:=ز:ح<لِت:جج<ِت:دووی:=ست.::قدرد=جی:و:پ<د=ش  دهی،:به:ور=تج،:بیشخر

 . جاحگاه احهان در جظام جزا9
:جقش:آفرین:در:پسیرش:عهل:ص<لح:و:=سخحق<ق:پ<د=ش:=خ;روی،:=حه;<ن:=س;ت: :=وور حکی:=ز
کرحن:در:د=س;خ<ن:قرب;<جی:فرزج;د=ن:آدم:تص;رحح:د=رد: و:بدون:آن،:عهل:وزن:و:=رزشی:جد=رد.:قرآن:

 پسیرد::خد=وجد:فقط:عهل:وخقرن:ر=:ویکه:

ما  ّنا ل  ایا ؤ  ّجا قا ق هلل  تا ّتا نا الرم  "حم   48نا

:برخی:آح<ت:دحگر:جرز:وقخی:سخن:=ز:پ<د=ش آح;د:ب;<:قر;د::دهی:به:عهل:ص<لح:به:ور;<ن:وی:در
«: :ُوْؤِونی :ُهَو که:=حه;<ن:ش;رط:پ;سیرش:عه;ل:و:=عط;<ی:ث;و=ب:ب;د=ن:=س;ت.«:َو کرد:د=رد: چذ;<ن::49تأ

:آح<ت:جرز:تعجرر: ک;ه:=حه;<ن:آوردج;د:و:عه;ل:ص;<لح:=جج;<م:د=دج;د،:بهش;ت:»که:در:بسر<ری:=ز آج;<ن:
:آوده:=ست؛:و<جذد:آحه:«:جصرجش<ن:خو=هد:شد

ف
ا
ر  اّل ّش  ریوا با جر اَت تا ّجا ّنا لاه نر جا

ا
حات  أ ال  وا الّصا ل  ه  وا وا عا ج  " ینا آما هار  نر

ا ا األر ها ت  حر نر تا  50م 

گوج;;ه:آح;;<ت:ج :=ی;;ن: ک;;ه:عه;;ل:در گوش;;زد:ش;;ده:=س;;ت:و:=ی;;ن: ر;;ز،:تق;;دم:=حه;;<ن:ب;;ر:عه;;ل:ص;;<لح:
:=حه<ن:آوردن:ب<عث:بهش;خی:ش;دن:ف;رد:وی کذ;<ر:ه;ن:س;ع<دت::ص<لح،:پس:=ز : ش;ود:و:=ی;ن:دو:در

ک;ه::=خروی:ر=:رقن:وی گرفخ;ه:=س;ت؛:چذ;<ن: :=ی;ن:ش;رط:و;ورد:توج;ه:ق;ر=ر: :وذ<بع:رو=ی;ی:جر;ز زجذد.:در
:=و<م:ص<دق: آح<:پ;<د=ش:=خ;روی:=عه;<ل،:ش;<ول:غر;ر:و;ؤوذرن:پرسذد::وی:_علره:=لسالم::_وقخی:=ز

:51دهذد::خرر.:شود:ب:=و<م:پ<سخ:وی:جرز:وی
گروح;;دن:ب;;ه:ح;;ق::=ی;;ن:ج<حگ;;<ه ک;;ه:=ق;;د=م:ب;;ه:عه;;ل،:پ;;س:=ز:ش;;ذ<خت:و: =حه;;<ن:=ز:آن:روس;;ت:

:و:بذدگی:=وست:و:=ین:=رزش:بذدگی:=ست: :به:دجج<ل:ط<عت:پروردگ<ر گرفخه:و:عهل:در صورت:
گ;;ر=ن:ت;;ر:د=ده:و::ک;;ه:ب;;ه:عه;;ل:=رزش:=ف;;زون گفخ;;رن،::آن:ر=: به;;<:س;;<خخه:=س;;ت.:ب;;<:توج;;ه:ب;;ه:آجچ;;ه:

=رزشهذدی:=حه<ن:و:ج<حگ<ه:آن،:ورهون:ط<ع;ت:=س;ت:و:جح;سیرفخن:عه;ل:=ز:غر;ر:و;ؤوذرن:ب;دین:
کلی :=و;;ور: ک;;ه:آج;;<ن:در =ج;;د:و:عه;;ل:آج;;<ن:ب;;ه::ت;;ر:=ه;;ل:=ط<ع;;ت:و:پ;;سیرش:ح;;ق:ججوده:خ;;<طر:=س;;ت:

ک;;:گوج;;ه گ;;رو:ج<فرو;;<جی:فر=ت;;ری:=س;;ت.:ب<ح;;د:توج;;ه:د=ش;;ت: : :=ث;;ر:=ی:در ه:ث;;و=ب:وض;;<عف:عه;;ل:در
                                                          :

 .87.:سوره:و<خده،:آحه:48

ک<ِتُجوَن:)سوره:=ججر<>،:آحه:.:49 <:َلُه: :ِؤّجَ ُکْفر=َن:ِلَسْعِرِه:َو : :َفال :ُوْؤِونی :ُهَو <ِلح<ِت:َو :ر.ک::سوره:=سر=>،:آحه:94َفَهْن:َحْعَهْل:ِوَن:=لّصَ :(.59؛:جرز
 .88و85.:سوره:بقره،:آحه:50

 .5،:ح463،:ص8:،:جیالکا .:51



 

اول
اره 

شه
ن  

ده
هج

ال 
  س

ث
حدح

ل م 
ع

 

96 

عل;;;رهن::_و:ش;;;ذ<خت:و:وحج;;;ت:=ه;;;ل:بی;;;ت::52ش;;;ذ<خت:ب<وره;;;<ی:=س<س;;;ی:)گف;;;خن:ش;;;ه<دترن(
:برخی:رو=ح<ت:آوده،:_=لسالم: :چرزی:جز:=حه<ن:بر:وجذ<ی:شذ<خت:جرست.:53که:در

 الف. شناخت باورهای اساسی
:تض;<عف:ث;و=ب:جق;ش ک;ه:در :=ووری: کذ;د،:ش;ذ<خت:جس;جت:ب;ه:ب<وره;<ی::آفرحذ;ی:وی:حکی:=ز

:=ر;;;=عخق;;;<دی:)توح ذش:روش;;;ن:و:ب;;;<:توج;;;ه:ب;;;ه:ی;;;ن:ص;;;ورت:ب;;;<:بی;;;د:و:جج;;;وت(:=س;;;ت.:عه;;;ل:در
گ<هی:=ز:ج<یب:جه<ن ت،:ب;<:ر;رد:و:در:و<هر;گ:گ<ه:ف<عل:و:فعل:در:جظ<م:هسخی:ص;ورت:ویحذی:و:آ

:=حن:عه;;ل:ب;;<:=عخق;;<د:و:ب;;<ور:در=جج;;<م:هه;; :ف;;رق:د=رد.:=ز :ب;;ه:تذ<س;;ج،:ر;;ن:رو،:پ;;<د=ش:آن:جی;;گ;;ر ز
:=ین: :=ووخف<وت:خو=هد:بود.:در :=لهؤوذرب<ره:رو=حخی:=ز که:فروودهرر :::=جد::ن:جقل:شده:

کف;ه: کذذ;ده: :برج;ده:=عه;<ل:ج;زد:پروردگ;<ر:و:س;ذگرن: گ;و=هی:ب;ه:توحر;د:و:جج;وت،:ب;<ال
که:ف<قد:=ین:دو:ب<شد،:سذگ :54:شود.:ن:جهیرتر=زوه<حذد:و:تر=زویی:

گرا  ت(یهای قلجی )محجت اهل ب شحب. شناخت و 
ک;;ه:=رزش:عه;;ل:و: :=و;;وری: ب;;رد،:ش;;ذ<خت:ت;;وأم:ب;;<:وحج;;ت::پ;;<د=ش:آن:ر=:ب;;<ال:ویحک;;ی:دحگ;;ر:=ز

ک;;ه:وؤوذ;;<ن:ر=:=ز:ض;;اللت:جج;;<ت:وی دهذ;;د:و:در:وس;;رر:ح;;ق:و::جس;;جت:ب;;ه:رهج;;ر=ن:=له;;ی:=س;;ت:
ک;ه:در:ح;دحث:=و;<م:ص;<دق::سع<دت:قر=ر:وی ک;ه:ب;<::_علر;ه:=لس;الم::_دهذد؛:چذ;<ن: آو;ده:=س;ت:

ل:چذ;;;د:بر=ب;;;ر:و:وحج;;;ت:جس;;;جت:ب;;;ه:=و،:ث;;;و=ب:=عه;;;<:_علر;;;ه:=لس;;;الم::_ش;;;ذ<خت:=و;;;<م:وعص;;;وم:
::55شود.:وی :=ح<دحث:پی<وجر جرز:آوده:=س;ت::ح;ّج:=ه;ل:بی;ت::_صلی:=هلل:علره:و:آله:و:سلن::_در

:_علر;ه:=لس;الم::_و:حج:قلجی:=ورر:وؤوذ<ن::56کذد:گذ<ه<ن:ر=:پ<ک:و:ثو=ب:=عه<ل:ر=:وض<عف:وی
ک;;ه:س;;ر:سلس;;له:=و<و;;ت:=س;;ت،:ب;;ه:=ج;;د=زه:ح;; :س;;وم:=عه;;<ل:بذ;;دگ<ن:خ;;د=:د=ر=ی:=ج;;ر:و:پ;;<د=ش:

:=ین:وحجت:قلجی:ب;<:حه<ح;ت:و:ح;<ری:زب;<جی:هه;ر=ه:ش;ود،:ب;ه:=ج;د=زه:دو:س;وم:=عه;<ل::=ست:و: گر =
                                                          :

:أو52 :=ین:ب;<ره:رو=حخ;ی:=ز ک;ه:فرووده.:در :=له;ؤوذرن:_:علر;ه:=لس;الم:_:جق;ل:ش;ده: :برج;ده:»=ج;د:::ر;ر گ;و=هی:ب;ه:توحر;د:و:جج;وت،:ب;<ال
که:ف<قد:=ین:دو:ب<شد:سذگرن:جه;ی کفه:تر=زوه<حذد:و:تر=زویی: کذذده: :و:سذگرن: ،:جااج الجالغاه«:)ش;ود:=عه<ل:جزد:پروردگ<ر

 (.554خطجه:

:َتَو:53 :َو دف َو<َم:ِوْن:آِل:ُوَحّهَ ْض;َع<فً<:.:َوْن:َعَرَف:=ْجِ
َ
:ُقِج;َل:ِوْذ;ُه:َذِل;َك،:َو:ُض;وِعَف:َل;ُه:أ :َعِهَل:ِلَذْفِس;ِه:ِبَه;<:َش;<َ>:ِو;ْن:َعَه;ِل:=ْلَخْر;ِر ُه،:ُثّنَ

َ
اّل

:َوَع:=ْلَهْعِرَفِة:) ْعَه<ِل:=ْلَخْرِر
َ
 (.55،:ح570،:ص87،:جبحار األج ار؛:939،:ح457،:صیال  س یامالَکِثرَرً ،:َف<ْجَخَفَع:ِبأ

54: :ؤلَه:ؤاّل :َشرحَك:َل;ُه،:و:أّن:وحّه;دً=:_:ص;لی:=هلل:علر;ه:و:آل;ه:_:َعج;ُدُه:و:َرس;وُلُه،:َش;ه<َدَترِن:ُتص;ِعد=ِن:=لَق;وَل،:و:.:أن:ال =هلُل:َوحَدُه:ال
:ُترَفع<ِن:َعذُه:) :َحدُقُل:ِورز=نی :ُتوَضع<ِن:فرِه،:و:ال :ِورز=نی :َحِخّفُ  (.554،:خطجه:جاج الجالغهَترَفع<ِن:=لَعهَل،:ال

55: :ُقِج;َل:ِوْذ;ُه:َذِل;َك،:َو:ُض;.:َوْن:َعَرَف:=ْجِ :َعِهَل:ِلَذْفِس;ِه:ِبَه;<:َش;<َ>:ِو;ْن:َعَه;ِل:=ْلَخْر;ِر ُه،:ُثّنَ
َ

:َتَواّل :َو دف ْض;َع<فً<:َو<َم:ِوْن:آِل:ُوَحّهَ
َ
وِعَف:َل;ُه:أ

:َوَع:=ْلَهْعِرَفِة:) ْعَه<ِل:=ْلَخْرِر
َ
 (.55،:ح570،:ص87ج،:بحار األج ار؛:939،:ح457،:صیال  س یامالَکِثرَرً ،:َف<ْجَخَفَع:ِبأ

جوَب:و:ُحض;;<ِعُف:=لَحَس;;ذ<ت:علر;;ه::=هلل:::.:رس;;ول:=هلل:_:ص;;لی56 :=ل;;ّسُ ;;ُر ذ;;<:أه;;َل:=لَجر;;ِت:ُحَکّفِ ،:564،:صیال  ساا یامااال)::و:آل;;ه:_:::ُحّجُ
 (.874ح
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:=ز:ورحله:وحجت:قلجی:و:حه<حت:زب<جی:فر=تر:رود:و:به:حه<حت:فرزحک;ی:و:ح;<ری:ب;<: گر بذدگ<ن:و:=
:ح<ری:رس<جدن:ب<:=عض<:و:جو=رح:و:وج<هدت:ب<:س;الح:=س;ت(:بیذج<و;د،:=ج;ر:و: دست:)کذ<حه:=ز

کسی:ب<: :57کذد.:=عه<ل:ته<م:بذدگ<ن:خد=:بر=بری:ویپ<د=ش:چذرن:
:بر=ب;ر:آن:و::به:جظر:وی :=ین:وو=رد،:پسیرش:ح;ق:و:تس;لرن:ش;دن:در رسد:فلسفه:فزوجی:ثو=ب:در

ک;;ه:ه;;ن:در:=ص;;ل: تعل;;ق:و:تعه;;د:قلج;;ی:و:عهل;;ی:جس;;جت:ب;;ه:آن:=س;;ت.:=ی;;ن:هه;;<ن:=حه;;<ن:=س;;ت:
کرفرت:و:درجه:آن.: :=فز=حش: گس=ر:=ست:و:هن:در : :=سخحق<ق:ثو=ب،:تأثرر

 . جاحگاه رابطه باطجی عهل و جزا 11

:قر<و;;ت،:چر;;زی:ج;;ز:عه;;ل:خ;;ود:ر=:ب;;ه: :روز ک;;ه:=ف;;ر=د:در گوش;;زد:ش;;ده: :برخ;;ی:وخ;;ون:دحذ;;ی: در
ح<فت:جهی کذ<ر:وی:کذذد:و:در:حقرقت،:روز:قر<وت:پرده:عذو=ن:جز=:در رود:و:=ف;ر=د:و<هر;ت:و::ه<:

:رحه;ت:و:روح:و:ر:ب<طن:عهل:ر=:وی گر:عهل:آج<ن:رحه<جی:ب;وده،:در حح;<ن:خو=هذ;د:ب;ود:بیذذد؛:=
گرفخ;<ر:عه;ل:خ;ود:خو=هذ;د:ب;ود.:آح;<ت:آخ;ر:س;وره: :و<هرت:عهلش;<ن:آت;ش:و:ع;س=ب:ب;وده،: گر و:=

:زلز=ل:داللت:روشذی:بر:=ین:وطلج:د=رجد:
ن  ها َة خا یا فا ّرا الا ها قا ثر لر م  ها ن یا ًرا حر عر ه  وا ما ا یا را ّرً َة اا ّرا الا ها قا ثر لر م  ها "یا عر ه    58را
:آح;ه:دحگ;ری ک;ه::59در کر;د:ش;ده: ک;ه:ب;ه:آجه;<:ب<زگرد=ج;ده:تأ ک<ره;<ی:ب;د،:خ;ود:عه;ل:=س;ت: در:

ک;;;<ر:خ;;;وب،:آجچ;;;ه:ب;;;ه:عذ;;;و=ن:ج;;;ز=:د=ده:وی:وی ::ش;;;ود،:=و;;;<:در:خص;;;وص: ش;;;ود،:چر;;;زی:بهخ;;;ر:=ز
:عهلش<ن:=ست؛:به:خ<طر:لطف:و:تفضل:=لهی.:

 . جاحگاه تسامح، گذشت و لطف در جظام جزا11
:روز:ج;;ز=،:جس;;جت:ب;;ه ک;;ه:در گوش;;زد:ش;;ده: :وخ;;ون:دحذ;;ی،: :بس;;ر<ری:=ز وؤوذ;;<ن:جرکوک;;<ر،:ب;;<::در

گسشت:و:لطف:برخورد:وی  =جد:=ز:::شود.:َ=شک<ل:=ین:برخورد:ب<:تس<وح:عج<رت:تس<وح،:

ک شدن بدی  ها  ها با خوبی الف. پا
:<ره;;;<ی:خ;;;وب:که<ی:وؤوذ;;;<ن:ر=:ب;;;ه:خ;;;<طر:=جج;;;<م::ب;;;ر:=س;;;< :برخ;;;ی:آح;;;<ت،:خد=وج;;;د:ب;;;دی

                                                          :
ه<:َوَدُلَك:َوَدُل:57 :_:علره:=لسالم:_:::ؤّجَ :».:رسول:=هلل:_:صلی:=هلل:علره:و:آله:_:ِلَعِلّیف

َ
:ُقْل:ُهَو:=هلُل:أ ه<:َقَرأ:«َحدی ّجَ

َ
ً :َفَکأ ه<:َوّرَ

َ
ُه:َون:َقَرأ ،:َفِ ّجَ

ه;<:َق; ّجَ
َ
:َفَکأ ه;<:َث;الَث:َو;ّر=تف

َ
:ُثُلَد;ِی:=لُق;رآِن،:و:َو;ن:َقَرأ

َ
ه<:َق;َرأ ّجَ

َ
َتِرن:َفَکأ ه<:َوّرَ

َ
;َك:ُثُلَث:=لُقرآِن،:و:َون:َقَرأ َک;سِلَك:َو;ن:أَحّجَ :=لُق;رآَن؛:و:

َ
َرأ

ک<َن:َلُه:ِودُل:ُثُلِث:َثو ک<َن:َلُه:ِود;ُل:ُثُلَد;ی:أعه;<ِل:=لِعج;<ِد،:و:َو;ن:ِبَقلِجِه: َك:ِبَقلِجِه:و:َجَصَرَب:ِبِلس<ِجِه: =ِب:أعه<ِل:=لِعج<ِد،:و:َون:أَحّجَ
ک<َن:َلُه:ِودُل:َثو=ِب:أعه<ِل:=لِعج<ِد:) َك:ِبَقلِجِه:و:َجَصَرَب:ِبِلس<ِجِه:و:َحِدِه:  (.473،:ح855،:ص5،:جالهحاسنأَحّجَ

 .8-6.:سوره:زلز=ل،:آحه:58

َزِة:َفال:ُحْجَز:59 ّرِ :َوْن:ج<َ>:ِب<لّسَ :ِوْذه<:َو ک<ُجو=:َحْعَهُلوَن:)سوره:قصص،::ى.:َوْن:ج<َ>:ِب<ْلَحَسَذِة:َفَلُه:َخْرری :و<: ز<ِت:ِؤاّلَ ّرِ سیَن:َعِهُلو=:=لّسَ =ّلَ
 (.84آحه



 

اول
اره 

شه
ن  

ده
هج

ال 
  س

ث
حدح

ل م 
ع

 

98 

::گررد::ج<دحده:وی
جات   سا حا ّنا الر نا الّسا ی  ؤ  جر ه  "ّح  فر   60خات 

:آح<ت:دحگر:تصرحح:شده:هرگ<ه:فرد:وؤوذی،:عهل:ص<لح:=جج<م:دهد،:خد=وج;د: که:در چذ<ن:
ک<ره<ی:وؤوذ<ن:پسیرفخ;ه::61پوش<جد:ه<ی:=و:ر=:وی:بد=ن:وسرله:بدی که:بهخرین: گوشزد:شده: و:ح<:

:بدی :62شود.:ه<ی:آج<ن:چشن:پوشی:وی:شده:و:=ز
 ئات به حسناتیل سیب. تجد

کرحن:به:دجج<ل:توصره:به: کر;د:ویقرآن: گذ<ه<ن،:تأ :ب<طل:و:توبه:=ز: ک;ه::ب<زگشت:=ز:وسرر کذ;د:
:توب;ه::ه<:پ<ک:وی:ه<:ب<:خوبی:جه:تذه<:بدی گ;ر ک;ه:= :توج;ه:د=ش;خه:ب<ش;ذد: ک;<ر شود،:بلک;ه:=ف;ر=د:خط<

ک;ه: گذ<ه:خود:جج<شذد؛:چر=: گسشخه:پر: کذذد:و:=حه<ن:بی<ورجد:و:عهل:ص<لح:=جج<م:دهذد،:جگر=ن:
:کذد::ه<:وی:دیل:به:خوبیه<ی:ج<وه:عهل:آج<ن:ر=:تج:خد=وجد:بدی

ه لخ  ور
 
أ حًا فا اًل اال  ها لا عا ه  نا وا عا نر  ابا وا آما اّلا ما ل  ای   کا ؤ  هّد  ه هلل  جا هجاَت وا ّح  سا سا نر حا ه   هلل  انا اکهخات 

ح ورًا را ف   63هًا"حغا
 ن اعهال یگذاری اعهال، با معیار بهتر ج. ارزش

:وو=رد:پیشرن: گسشت:=ز:بدی:_=فزون:بر ج;دیل:آجه;<:ب;ه:حس;ذ<ت:ب;<زگو:ه<:و:سحس:ت:که:وژده:
:وق;;;<م::_ش;;;ده:ب;;;ود: :=ی;;;ن:ج;;;وع:برخ;;;ورد،:در :برخ;;;ی:آح;;;<ت:و;;;ژده:ب;;;<التری:د=ده:ش;;;ده:=س;;;ت.:در در

ح;<بی:ق;ر=ر:وی ز :بهخ;رین:=عه;<ل:و;ورد:=ر دهذ;د؛::وح<س;جه:=عه;<ل:ص;<لح،:آجه;<:ر=:ب;<:=رزش:و:وعر;<ر
کرفرخش;<ن:دح;ده:وی :و:ب;<: ک;ه:هه;ه:=عه;<ل:جر; :ب;ه:و<جذ;د:=عه;<ل:و=ال جد:و:ب;<قی:ش;و:بدین:وعذ;<:

:شوجد:::آحذد:و:پ<د=ش:د=ده:وی:=عه<ل:در:هه<ن:رتجه:به:حس<ب:وی
ل   ج   کا ها س  حر اء  الرم  زا را اکا ح  نا ل  حجا هف هلل  ّف 

ا
 اّل

ا
أ وا سر

ا
نر أ ه  جر هوا وا  یعا ل  ه  هز  یا عا هفیا جر

ا
هن  اّل سا حر

ا
نر ب أ ه  هرا جر

ا
نر أ  یه 

وا ک "یا ان  ونا ل  ها  64عر
ب;;دین:ترتر;;ج،:س;;رز<ت:تج;;دیل:ش;;ده:ب;;ه:حس;;ذ<ت:جر;;ز:در:وح<س;;جه،:رج;;ش:و:ب;;وی:بهخ;;رین:

                                                          :
 .554.:سوره:هود،:آحه:60

:َعْذُه:َسّرِ:61 ْر :َحْعَهْل:ص<ِلحً<:ُحَکّفِ :.:َوْن:ُیْؤِوْن:ِب<هلِل:َو َبدً=:ذِل;َك:=ْلَف;ْوُز
َ
:خ<ِلدیَن:فره<:أ ْجه<ُر

َ
:َتْجری:ِوْن:َتْحِخَه<:=أْل <تف :ُحْدِخْلُه:َجّذَ ز<ِتِه:َو

 (.9=ْلَعظرُن:)سوره:ت <بن،:آحه:

;ِس:62 :=ّلَ ْن:َذ=ِل;َك::ى.:َو ب;ّهِِ ;<:َحَش;<ُ>وَن:ِعذ;َد:َر ن:ّوَ ُق;وَن:ل;َهُ ْوَلز;َك:ُه;ُن:=ْلُهّخَ
ُ
َق:ِب;ِه:أ ;ْدِق:َو:َص;ّدَ :=هلُل:َج;<َ>:ِب<لّصِ ;َر َج;َز=ُ>:=ْلُهْحِس;ِذرَن:ِلُرَکّفِ

ک<ُجو=:َحْعَهُلوَن:)سوره:زور،:آحه سی: ْحَسِن:=ّلَ
َ
ْجَرُهْن:ِبأ

َ
َیُهْن:أ :َحْجِز سی:َعِهُلو=:َو :=ّلَ

َ
ْسَوأ

َ
 (.35:-33َعْذُهْن:أ

 .70.:سوره:فرق<ن،:آحه:63

:ر.ک::سوره:جحل،:آحه:35:-34.:سوره:زور،:آحه64  .7؛:سوره:عذکجوت،:آحه:97؛:جرز
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:آح<ت:بهخرین:وژده:بر=ی:وؤوذ<ن:=عه<ل:ر=:به:خود:وی گفت:=ین:دسخه:=ز :.:=جد:گررجد.:ش<حد:بخو=ن:
حجی برخی امور در افزاحش ثواب12  . جقش آفر

ک;;ه:در:ه;;د=حت:و:س;;ع<دت:بش;;ر: د=رج;;د،:ج<حگ;;<ه::ب;;ر=ی:برخ;;ی:=و;;ور،:بذ;;<:ب;;ر:=ههر;;ت:و:جقش;;ی:
:جظ;;<م:پ;;<د=ش :برت;;ری:د=ده:ش;;ده:خ<ص;;ی:در :=و;;ور =جد:و:در::دهی:تعرح;;ف:ش;;ده:و:جس;;جت:ب;;ه:دحگ;;ر

:جق;;;ش:د=رج;;;د؛:و<جذ;;;د::زو;;;<ن:و:وک<نر;;;تض;;;<عف:و:=ف;;;ز=حش:و ::ز=ن:پ;;;<د=ش:جر;;;ز ه;;;<ی:خ;;;<ص.:در
:تض<عف:ثو=ب:وی:ه<ی:جقش:خصوص:زو<ن ه<ی:عرد:ود;ل:فط;ر،::تو=ن:به:=ههرت:روز::آفرین:در

::69و:ش;ج:ق;در:68روض;<ن:67شعج<ن،:66ه<ی:رجج،:و:و<ه:65هعهقرب<ن،:غدیر:و:ج ک;رد:و:در =ش;<ره:
::70ت;و=ن:ب;ه:=ههر;ت:وک;<ن:وس;جد:=لح;ر=م:خصوص:وک<ن:جر;ز:وی ص;لی:=هلل::_و:وس;<جد:پی;<وجر

کربال:=ش<ره::71_علره:و:آله:و:سلن: :کرد.و:حرم:=هل:بیت،:به:ویژه:
 چجد نکته

:پ<د=ش:یکمن. :بر=بر:عهل:ص;<لح::در دهی:=خروی،:=جر:وفهوم:ع<وی:=ست:و:به:فضل:=لهی:در
=ی:ود;ل:و ف;;رت،:=رتق;;<ی:درج;ه:و:رحه;;ت:و:جعه;;ت::تو=ج;;د:=و;ور:چذدگ<ج;;ه:ه:ویک;;ش;ود::گفخ;ه:و;;ی

:=و;;<م: :=ی;;ن:وطل;;ج:دالل;;ت:د=رج;;د؛:و<جذ;;د:رو=ح;;ت:جق;;ل:ش;;ده:=ز =له;;ی:ب<ش;;د.:رو=ح;;ت:وخخلف;;ی:ب;;ر
:=جد:::که:فرووده:_علره:=لسالم::_سج<د:

: گ;;وش:: ح;;س:ک;;ه;;ر :ق;;رآن:ر=:فق;;ط: : ح;;ذ;;د:و:جخو=ج;;د،:خد=وج;;د:ب;;ر=ی:=و:کح;;رف:=ز
:=و:وحو:: حسد:و:ححسذه:بذو :برد،:و:هر:حدرجه:بر=: حذد:و:کگذ<ه:=ز س:ب;<:کش:ب<ال

س;د:و:ح=ی:بذو:ش:به:هر:حرف;ی:حس;ذهحجگ<ه:و:بدون:صوت:و:تلفظ:آن:ر=:بخو=جد،:بر=
:=و:وح;;و: :ب;;رد،:و:کگذ;;<هی:=ز ::ذ;;د:و:درج;;ه:=و:ب;;<ال :=ز:آن:ر=:: ح;;س:ک;;ه;;ر ح;;رف: ;;<هر

:=و:وح;;و:حش:ده:حس;;ذه:بذوح<ووزد،:خد=وج;;د:ب;;ر=ی;;ب گذ;;<ه:=ز ذ;;د:و:ده:درج;;ه:کس;;د:و:ده:
:برد.حبر= :72ش:ب<ال

کرده:=ست:: :بدین:وطلج:چذرن:=ش<ره: کرحن:جرز :قرآن:
                                                          :

،:ثاااا اب األعهااااال؛:80:،:ح874:،:ص89:،:جبحااااار األجاااا ار؛:8:،:ح8:،:ص3:،:جب األحکااااامحتاااااال؛:54:،:ح454:،:ص3:،:جیالکااااا .:65
 .8:،:ح99:ص

 .55،:ح83:،:ص ضاخة األشار الثالثة؛:3:،:ح78:،:صث اب األعهال؛:5884:،:ح98:،:ص8:،:جکتاب من ال ححضره الف حه.:66

 .898:،:ص3:،:جاؤلقجال؛:56:،:ح87:،:صاألعهالث اب ؛:43:،:ح75:،:صالصدوق یامال.:67

 .46،:ح893:،:ص5:،:جعحو  أخجار الر ا؛:53:،:ح73:،:ص ضاخة األشار الثالثة.:68

 .55،:ح93،:صث اب األعهال؛:8084،:ح558،:ص8،:جهححضره الف حکتاب من ال ؛:6،:ح557،:ص4،:جیالکا .:69

 .5،:ح49،:صث اب االعهال.:70

 .5544،:ح378،:ص5،:جرحالهعجن الکج.:71

 .653،:ص8:،:جیالکا .:72
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: :آجه<:درج<تی:=ست،:بر:طجق:=عه<لی:کو:بر=ی:هر :73=جد.:ه:=جج<م:د=دهکد=م:=ز
گون:=خ;;;روی:ب;;;ر=ی:=عه;;;<ل::ه;;;<ی:ف;;;ر=و=ن:و:جق;;;ل:ثو=ب:وع;;;ده:جعهت:دوم. گوج;;;< ح;;;<د:و: ه;;;<ی:ز

ک;ه:حج;ن:ب;<الی:جعهت ه;<ی:ح<دش;ده،:بس;ر<ر::ص<لح،:=ین:س;ؤ=ل:ر=:در:ذه;ن:برخ;ی:پدح;د:آورده:
:=ز: رفرت:بهره :=ین:رو،:چگوجه:وی:فر=تر ک;ردب::وذدی:=جس<ن:=ست:و:=ز ت;و=ن:ب;دین:وخ;ون:=عخه;<د:

گفت :پ<سخ:بدین:شجهه:ب<حد: ::ع<لن:آخرت،:عرص;ه:توس;عه: رفرت:در ه;<:و:=سخعد=ده<س;ت.:=ز
:آف;;<ت:و:وح;;دودحت وذ;;دی::ه<ی:زج;;دگی:دجر;;<:ب;;ه:دورج;;د:و:ت;;و=ن:به;;ره:ح;; :س;;و،:=ه;;ل:بهش;;ت:=ز

=ی:د=رج;;د:و:=ز:س;;وی:دحگ;;ر،:بهش;;ت،:جه;;<ن:وس;;رعی:=س;;ت:و:وح;;دودحت:ع;;<لن:و;;<ده:ر=::گس;;خرده
ه;;;<ی:ف;;;ر=و=ن:و:وخذ;;;وع::هتوذ;;;دی:وطل;;;وب:در:آن:ع;;;<لن:پرگس;;;خره:و:=ب;;;دی،:ب;;;ه:جع:ج;;;د=رد:و:به;;;ره

:جرس;ت.:بذ;<:ب;ر:=ی;ن،:در:رس;ردن:ب;ه:حر;<ت: جر<زوذد:=ست:و:بدون:آجه<:ت;ذعن:و:س;ع<دت:وخص;ور
ه<:و:=وک<ج<ت:فر=و=ن،:ر=بط;ه::وطلوب:در:جه<ن:آخرت،:بین:حر<ت:=بدی:و:جر<زوذدی:به:جعهت

:تذگ<تذگی:وجود:د=رد.
گ<ج;ه:ف;وق:سوم.  :عذ<وین:دو=زده: :آجه;<:ب;<:عذ;و=:_تأول:در «:دهی:قو=ع;د:جظ;<م:پ;<د=ش»ن:ک;ه:=ز
کس;;<جی::_ح;;<د:ش;;د: :آخ;;رت:ب;;ه: ک;;ه:تفض;;ل:و:رحه;;ت:و=س;;عه:=له;;ی:در گوح;;<ی:=ی;;ن:وطل;;ج:=س;;ت:

که:ش<حس;خگی:آن:ر=:د=ش;خه:ب<ش;ذد:و:=ی;ن:ش<حس;خگی:ب;<:تحق;ق:وولف;ه ::=خخص<ص:د=رد: ه<یی:در
:بذدگ<ن،:پدحد:وی عه:وذ;دی:=ف;ر=د:=ز:رحه;ت:و=س;:شود:ب;ر=ی:به;ره:=ی:وی:آحد:و:به<جه:سرره:و:رفخ<ر

ک;;ه:=ز:وهن :آخ;;رت؛:و<جذ;;د:=حه;;<ن:و:عه;;ل:ص;;<لح: ه<ی:جل;;ج:رحه;;ت::ت;;رین:وولف;;ه:خد=وج;;د:در
دهی:به:عهل:ص<لح:و:=خخص<ص:رحهت:و:تفضل:=لهی:در:=ین:خصوص،:ب;<::=جد.:پ<د=ش:=لهی

:ت;أثرر:وی :=و;ور کرفر;ت:عه;ل:جر;ز:=ز:چذ;د:دس;خه:=ز کهرت:عه;ل:تذ<س;ج:د=رد.: پ;سیرد::کرفرت:و:
:=جد:=ز:::که:عج<رت

  (امور اعتقادی و قلجی و معرفتی) عامل عهل کیفیت. الف
: :آجه;<:در گ;ر:چ;ه:=و;وری:خ;<رج:=ز:عه;ل:هس;خذد،:ول;ی:ت;أثرر =ووری:چون:=حه;<ن،:جر;ت:و:عق;ل:

:پ;<د=ش گر:در :فر=و=ن:=ست:و:= دهی:عه;ل:ب;ه:آجه;<:توج;ه::کرفرت:عهل:و:=رزش:د=دن:به:آن:بسر<ر
:و<هر;ت:عه;ل:جق;ش:د=رج;د:و:ب<ع;ث:توس;عه،:ف ک;ه:در :آن:روست: به;ی:و:=ف;ز=حش:وزن:و:شده،:=ز ر

:شوجد.::=رزش:آن:وی
 سختی عهل حا زمان و مکان آن()موقعیت عهل . ب

پ;;سیرش:س;;خخی:عه;;ل:و:پ<ح;;د=ری:و:ص;;جوری:ب;;ر=ی:تحق;;ق:ه;;دفی:وق;;د :ب;;ه:و=س;;طه:عه;;ل:
                                                          :

:لِ:.:73 <:َعِهُلو=:َو :ِوّهَ :َدَرج<تی :ِلُکّلف :َر:َوفِّ:ُر:َو :ُهْن:ال ْعه<َلُهْن:َو
َ
:ر.ک::سوره:=جع<م،:آحه:59)سوره:=حق<ف،:آحه::ْظَلُهوَن:حُ:ُهْن:أ  (.538؛:جرز



ای
ب ال

ع ا
ب و 

ر ث ا
 وکا

 سا
ی به

گاه
ج

 

 

 

101 

کرفر;;ت:عه;;ل:=ث;;ر:وی زش;;هذد:ص;;<لح:ب;;ر: س;;<زد:و:ب;;ه:تذ<س;;ج:=ی;;ن::تر:وی:گ;;س=رد:و:و<هر;;ت:آن:ر=:=ر
 کذد.:پ<د=ش:بیشخری:ر=:وخوجه:ع<ول:آن:وی=رزش:=فزوده،:رحهت:و:تفضل:و:

کرفر;ت:بیش;خری:وی گ<هی:عهل:به:دلرل:وقوع:در:زو<ن:ح;<:وک;<ن:وقدس;ی: ح<ب;د::ههچذرن،:
:=ین:رو،:خل;وص::که:به:جظر:وی :ب<شد:و:=ز :ح<دکرد:آفرحدگ<ر رسد:به:دلرل:تهح :بیشخر:ع<ول:در

:وی کرفرت:عهل:ر=:ب<ال گسخره:عهل:ر=:=فز=حش:وی:و: :جی:پ<د=ش:ر=:در:پی:د=رد.دهد:و:=فزو:برد:و:
 جتیجه عهل )تأثیرگذاری عهل در سرجوشت جامعه و هداحت آن(. ج

:ب;ودن:ج<حگ;;<ه: :ب;ودن:ج<حگ;;<ه:=جخه;<عی:=جج;<م:دهذ;ده:عه;;ل:و:ح;<:ب;<ال در:و;و=ردی:چ;ون:ب;<ال
گسخره:تأثررگس=ری:آن،:در:حقرقت،:و<هرت:عهل:=تس<ع:وی ح<ب;د:و:ب;ه:دجج;<ل:آن::عهل:به:دلرل:

:پ<د=ش:بیشخری:ب :وی=ز :شود.:رخورد=ر
ب;وط:=س;ت::بدین:ترترج،:روشن:وی :قو=عد:ح<د:شده:به:تفضل:خد=وج;د:ور که:برخی:=ز گردد:

ب;;وط:ب;;ه:=جس;;<ن: :=ی;;ن:ور;;<ن،:آجچ;;ه:ور و:برخ;;ی:ب;;ه:=جج;;<م:دهذ;;ده:عه;;ل:و:برخ;;ی:ب;;ه:خ;;ود:عه;;ل.:در
=س;ت،:پ<یجذ;;دی:ب;;ه:ح;ق:در:ح;;وزه:جظ;;ر:)=حه;;<ن:ب;ه:ح;;ق،:=جج;;<م:عه;;ل:ب;ه:خ;;<طر:=ط<ع;;ت:و:ق;;رب:

:ب;<ره:عه;ل:ب;ر=ی:رفخ;<ر:ع<قالج;ه(:و:عه;ل:=س;ت:)ص;جر:و:=جج;<م:عه;ل:خد=وجد:و:=جد حش;هذدی:در
:ص<لح:هر:چذد:ب<:سخخی:ههر=ه:ب<شد(.

 نتحجه
:پ;<د=ش :بررسی:وخ;ون:دحذ;ی:ب;ر=ی:ش;ذ<خت:س;<خخ<ر گ;ردد::دهی:ب;ه:=عه;<ل:وش;خص:وی:در

:پ;;<د=ش:ک;;ه:وؤلف;;ه ه<یی:چ;;ون::کذذ;;د.:وؤلف;;ه:دهی:ب;;ه:=عه;;<ل،:جق;;ش:آفرحذ;;ی:وی:ه<ی:فر=و=ج;;ی:در
=ن:عقل،:=حه<ن،:خل;وص:جر;ت،:=ث;ر:عه;ل:و:=ههر;ت:وخعل;ق:فع;ل:جق;ش:بس;ز=یی:در:س;<خخ<ر:ورز

ح;<رت:=و;<م::دهی:د=رجد.:به:جظر:وی:پ<د=ش :برخی:و;و=رد،:ههچ;ون:جه;<د،:ز رسد:فر=و=جی:ثو=ب:در
ه<ی:ح<د:ش;ده:هس;خذد.:در:خص;وص:جه;<د،::و:جه<ز:شج:وخأثر:=ز:وؤلفه:_علره:=لسالم::_حسرن:

ح<رت:=و<م:حسرن: ::_:،علر;ه:=لس;الم::_عز=د=ری:و:ز جق;ش:=ث;ر:عه;ل:و:=ههر;ت:وخعل;ق:فع;ل:بس;ر<ر
:زجده:جگه:د=شخن:دین:و:س<زو<ن:هد=حت:د=رجد:و:=و;ر:بزرگ;ی: :فر=و=جی:در :=ثر هوحد=ست.:=ین:=وور

ح< ه<ی:دحگ;ر:پرت;و:=فش;<جی::و<ج;د:ت;<:ب;ر=ی:جس;ل:رت،:زج;ده:ویچون:جهضت:ع<شور=:ب<:عز=د=ری:و:ز
گوج;;;ه :ب;;;ه: :جر;;;ز :ق;;;ر=ر:وی:=ی:در:ح;;وزه:وؤلف;;;ه:کذ;;د.:و;;;و=رد:دحگ;;;ر گررج;;;د.:ب;;;دین:ترتر;;;ج،::ه<ی:دحگ;;;ر

:ویژه:خ;ود:=س;ت:و:ع;و=ولی:در:آن:جق;ش:آفرحذ;ی:وی:پ<د=ش کذذ;د::دهی:به:=عه<ل:د=ر=ی:س<خخ<ر
:و;;;و=رد:ب;;;<:وؤلف;;;ه :بس;;;ر<ری:=ز ر:س;;;رره:عق;;;ال:ههس;;;و:هس;;;خذد؛:و<جذ;;;د:دهی:د:ه<ی:پ;;;<د=ش:ک;;;ه:در

که:ش;خص:وه;ن::جقش که:عقال:بر=ی:=ود=دگری: آفرحذی:=ثر:عهل:و:=ههرت:وخعلق:عهل؛:چذ<ن:
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:بیش;;خر:=رزش:ق<ی;;ل ک;;ه:ب;;ه:ج;;<ی:=و:ف;;رد:دج;;د:ت;;<:=و;;د==:و:تأثررگ;;س=ری:ر=:جج;;<ت:د=ده؛:بس;;ر<ر گری:
ی;ر=:ب;<:جج;<ت:ف;رد:ت;أثرر ح;<دی:=ز:عه;ل::گ;س=ر:و:وه;ن،:=ف;ر=د:خرل;ی:ع<دی:ر=:جج<ت:د=ده:=س;ت؛:ز ز

ک;;ه:در:جج;;<ت:ف;;رد:ع;;<دی،:فق;;ط:ف;;رد:جج;;<ت:ح<فخ;;ه:و::جج;;<ت:ج;;<ن:وی:به;;ره:وی برج;;د؛:در:ح;;<لی:
ک;ه:بخش;ش:و:عط;<ی:ح; :ثروتهذ;د::وذد:وی:=فر=د:جزدح :به:=و:بهره شوجد.:جرز:ب<حد:توجه:د=ش;ت:

ک;ن :ح; :ف;رد: :بیش;خر:=ز :ب;<ره:پ;<د=ش:خد=وج;د:ق;<در:وخع;<ل::بس;ر<ر درآو;د:=س;ت:و:=ی;ن:حقرق;ت:در
:جرز:ص<دق:=ست.جر<:بی :ز

ح;;<د:ب;;ر=ی:ح;; :عه;;ل:جهی تو=ج;;د:ب;;ه:خ;;ودی:خ;;ود:جش;;<جه:ض;;عف::در:ه;;ر:ص;;ورت،:جق;;ل:ث;;و=ب:ز
:پ<د=ش:_ب<شد،:بلکه:رو=حت:ب<حد:در:وذظووه:رو=ح<ت:ورتجط: کرده:که:س<خخ<ر :_=ج;د::دهی:ر=:بی;<ن:

ح<بی:شود.: ز :=ر

 کتابجامه 
ق(،:تحقرق::وؤسسة:آل:453د:)مر،:وحهد:بن:وحهد:وفمعر ة حجج اهلل علی العجاد یاؤلرشاد   _

 .:ق5453د،:=ول،:رخ:وفرذگره:شکقن:::_:،هن:=لسالم:رعل:_ت:ر=لج

ووی:ر;;ق(،:تحقر;;ق::ج;;و=د:ق664=ب;;ن:ط;;<وو :)م::،:عل;;ی:ب;;ن:ووس;;یاؤلقجااال باألعهااال الحسااجة _
:ش.5376،:=ول،:: <ت:=سالویر=صفه<جی،:قن::دفخر:تجل

وؤّسس;ة:=لجعد;ة،:ق;ن::ق::ر;ق(،:تحق460خ:طوس;ی(:)مر،:وحّه;د:ب;ن:حس;ن:طوس;ی:)ش;األمالی _
:=لدق<فة،:=ول،: :ق.5454د=ر

:ب;;ن:وحّه;;د:تق;;ی:_:=لس;;الم::هن:رعل;;:_:بحااار األجاا ار الجامعااة لاادیر أخجااار األخّهااة األطاااار _ ،:وحّه;;د:ب;;<قر
 ق.5403روت::وؤّسسة:=لوف<>،:دوم،:یق(،:ب5555وجلسی:)عاّلوه:وجلسی(:)م

ک<س;;;<جی:حذف;;;ی:ک;;;،:ع;;;ال>:=ل;;;دین:أب;;;ی:بباااداخع الصاااجاخع _ :ب;;;ن:وس;;;عود: س;;;خ<ن::کق(،:پ<587)مر
 م.5989ق/5409ة،:=ول،:رجرتجة:=لحجک=له

حس;;ن:ب;;ن:عل;;ی:حّر=ج;;ی:)=ب;;ن:ُش;;عجه(::_:،ه:و:آل;;ه:ر;;ص;;لی:=هلل:عل:_:تحااف الع ااول عاان آل الرسااول _
:=جسالوی،:دوم،:کق::علی:=رق(،:تحق385)م  ق.5404جر:غّف<ری،:قن::وؤّسسة:=لذشر

<>:ر;;ق(،:بی;;روت::د=ر:ؤح955=لس;;عود:وحه;;د:ب;;ن:وحه;;د:عه;;<دی:)م:ی،:=ب;;السااع د یر امااحتفساا _
ب  .ی=لخر=ث:=لعر

روت::ی;ق(،:ب460خ:طوسی(:)مر،:وحّهد:بن:حسن:طوسی:)شام  ی شرا اله جعةکب األححتاال _
:=لخع<رف،:=ول،:  ق.5405د=ر

ق(،:385خ:ص;دوق(:)مره:قه;ی:)ش;ح;،:وحّه;د:ب;ن:عل;ی:ب;ن:ب<بوث اب األعهال و ع اب األعهاال _
:غّف<ری،:تهر=ن::وکق::علی:=رتحق  تجة:=لصدوق.کجر
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ج;;ر:کق::عل;;ی:=ر;;ق(،:تحق385خ:ص;;دوق(:)مره:قه;;ی:)ش;;ح;;،:وحّه;;د:ب;;ن:عل;;ی:ب;;ن:ب<بوالخصااال _
:ق.5450روت::وؤّسسة:=ألعلهی،:=ول،:یغّف<ری،:ب

ق(،:تحقر;ق::حس;ن:ب;ن:598س:وحه;د:ب;ن:=حه;د:)مح;،:=ب;ن:=دریر الفتااویالتحر یالسراخر الحااو _
 .5450قن::دفخر:=جخش<ر=ت:=سالوی،:=ول،::ح،ربن:وس::=حهد:ووسوی:و:=بو:=لحسن

<>:ر;روت::د=ر:ؤحی;ق(،:ب385خ:ص;دوق(:)مره:قه;ی:)ش;ح،:وحّهد:بن:علی:بن:ب<بوعلة الشراخع _
 ق.5408=لخر=ث،:=ول،:

خ:ص;;;دوق(:ره:قه;;;ی:)ش;;;ح;;;وحّه;;;د:ب;;;ن:عل;;;ی:ب;;;ن:ب<بو:_:،ه:=لس;;;الم:ر;;;عل:_و  أخجاااار الر اااا حاااع _
 جه<ن.ذی:الجوردی،:تهر=ن::رد:وهدی:حسّر:ق::سرق(،:تحق385)م

:ی;ج;ر:غّف;<ری،:بکق::علی:=رق(،:تحق389ذی:ر=زی:)مرلکعقوب:ح،:وحّهد:بن:ا یکال _ روت::د=ر
:=لخع<رف،:چه<رم،:  ق.5405صعج:و:د=ر

ق(،:تحقر;ق::385خ:ص;دوق(:)مره:قه;ی:)ش;ح;،:وحّه;د:ب;ن:عل;ی:ب;ن:ب<بو ضاخة األشار الثالثاة _
:ق.5396،:=ول،::ت<ب:فروشی:د=وریکزدی،:قن::ی<ن:رغالورض<:عرف<ج

:قاارب اؤلسااجاد   _ ق(،:تحقر;;ق::وؤسس;;ة:آل:304عج;;د=هلل:ب;;ن:جعف;;ر:=لحهر;;ری:=لقّه;;ی:)م:بع;;د:=ز
 ق،:=ول.5453=لجرت:علرهن:=لسالم،:قن::وؤسسة:آل:=لجرت:علرهن:=لسالم،:

ق(،:385خ:ص;;;دوق(:)مره:قه;;ی:)ش;;;ح;;;،:وحّه;;;د:ب;;ن:عل;;;ی:ب;;ن:ب<بوهحااحضاااره الف حتاااب ماان ال ک _
:=کق::علی:=رتحق :غّف<ری،:قن::وؤّسسة:=لذشر :جسالوی،:دوم.جر

،:وش;هد::وؤسس;ة:یق(،:تحقر;ق::رض;<:=س;خ<د676)م:ی،:وحق;ق:حل;نیأصول الد ی  کالهسل _
 ش.5379ق/:5485ة:=لهقدسة،:دوم،:ح=لطجع:=لخ<بعة:لآلسخ<جة:=لرضو

عج;;د::یق::حه;;در;;ق(،:تحق360)م:ی،:=ب;;و:=لق<س;;ن:س;;لره<ن:ب;;ن:=حه;;د:طجر=ج;;رحااجکالهعجاان ال _
:ؤحید:سلفر=لهج ب<>:=لخر=ث:ر،:بیروت::د=ر :،:دوم.ی=لعر

د:وه;;دی:رج;;<یی،:ق;;ن::ّر:ق::س;ر;;ق(،:تحق880،:=حه;;د:ب;ن:وحّه;;د:ب;;ن:خ<ل;د:برق;;ی:)مالهحاسان _
:ق.5453=ول،::_:،=لسالم::هنرعل:_ت:ر=لهجهع:=لع<لهی:ألهل:=لج

ج;ر:کق::علی:=رق(،:تحق385خ:صدوق(:)مره:قهی:)شح،:وحّهد:بن:علی:بن:ب<بومعاجی األخجار _
:=جسالوی،:  ش.5365=ولغّف<ری،:قن::وؤّسسة:=لذشر

ن:رن::وحّه;د:ب;ن:حس;یجه;ع:و:ت;دو:_:،ه:=لس;الم:ر;عل:_:نحر الهاممجحاالم اؤلماام أمکا جاج الجالغة مان  _
:=لح;;درق(،:تص;;ح406ف:رض;;ی(:)محووس;;وی:)ش;;ر ث،:=ول،:حح::ص;;جحی:=لص;;<لح،:ق;;ن::د=ر

:ق.5484




