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 دعَت ٗوبًٖٔ تبرٗخچ: همذهِ

هاوث ٤كیبايه بكای  ویؿ اظمؿالعىى ، یمايی هى٠ىؾ و ٨كوحاؾه و شايٍیى اهام ههؿی ٕٞٔ هؿت
 آ٤ال کكؾه اوث.والی ٜهىق اهام ههؿی ٕٞٔ ؾ٠ىت ؼىؾ قا  لهیًه

وال ٜهىق اهام ههؿی ٕٞٔ اوث که هىح٭یمًا  جكیى لهیًه جكیى و اِلی هٙاب٫ قوایات، ٌؽّیث یمايی ههن
های یمايی  ؿ. جمام يٍايهيمایؾ جا یاقاو ظٕكت قا جكبیث و شمٟ ؾاق هؤهىقیث   اهام ههؿی ٕٞٔال ٘ك٦ 

ِىقت قهمگىيه ـکك  ، ٬كآو، جىقات، ايصیل، و ظحی الىاض وىهكیاو بهاهل وًثهى٠ىؾ، ؾق قوایات ٌی١ه، 
ؾق آ٤ال ؾ٠ىت، اون ٌهك و قووحای جىلؿ، و  العىى اظمؿویؿ کًیه، وى هاؾق،  يامپؿق،  يام، يامٌؿه اوث. 

 ؾق قوایات هىشىؾ اوث.ایٍاو هٍؽّات ٜاهكی  بىیاقی ال

های الهی اوث> و بكای اذبات شایگاه  اذبات يمىؾه که یمايی، ظصحی ال ظصث ٕٞٔ العىى اظمؿویؿ 
کاـب ال  قا جىاو هك هؿ٠ی ِاؾ٪ ايؿ که با آو هی های الهی قا جبییى کكؾه ٬ايىو ه١ك٨ث ظصث ؼىیً

جٍؽیُ ؾاؾ. ایٍاو همچًیى بكای اهل وًث، ال ٘كی٫ قوایات ؼىؾٌاو اذبات کكؾه که هماو ههؿی 
وویلٔه جىقات اذبات کكؾه که  ٌىؾ. بكای پیكواو ؾیى یهىؾ يیم به ؾق آؼكالمهاو هحىلؿ هیهى٠ىؾی اوث که 

ای ال وىی ایلیا ٕٞٔ اوث و بكای پیكواو ظٕكت هىیط ٕٞٔ يیم ال ٘كی٫ ايصیل اذبات يمىؾه که  ٨كوحاؾه
 والی يمول ایٍاو اوث. ای ال وىی ظٕكت هىیط ٕٞٔ بكای لهیًه ٨كوحاؾه

ايؿ.  ها باؼبك يبىؾ شلؿ کحاب جؤلی٧ کكؾه و ٠لىهی آوقؾه که ٠لما ال قهم و قال آو 24ک به ایٍاو جاکًىو يمؾی
حه ایٍاو همچًیى با اوح٩اؾه ال یا٨حه ًٌاوی،  های بیىلىژی، ٨یمیک يٝكی و کیهاو های ٠لمی قول ؾق ٌق

ك ؾاوکیًم و ٘ىق ؾ٬ی٫ و ٠لمی، به يٝكیات العاؾی ؾايٍمًؿاو ؼؿاياباوقی يٝی بكای يؽىحیى باق، به
  .ايؿ. هاوکیًگ پاوػ ؾاؾه
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 اٍٍ س٘ر دعَت )ٗوبًٖ هَعَد ع( الحسي   احوذس٘ذ ًگبّٖ هختصر بِ شخص٘ت 

 تب پبٗبى تحص٘الت کالس٘ک ٍالدتاز 

ه ۀ اوحاو بّكه، ٌهك بّكه، هًٙ٭هیالؾی ؾق  ٬كو بیىحنٕٞٔ ؾق پایاو ؾهٔه ٌّث  العىى اظمؿویؿ  ًّ ُهَؿی
 1کكؾيؿ و جعّیالت ؼىؾ قا جا اؼف هؿقک ههًؿوی ه١ماقی اؾاهه ؾاؾيؿ. شا ليؿگی هحىلؿ ٌؿيؿ، هماو

 دٗذار بب اهبم هْذٕ )ع(: 

او اهام ههؿی ٕٞٔ ؾق ٠الن وا٬ٟ ؾیؿاق 9111ها پیً ال  ٕٞٔ ال وال العىى اظمؿویؿ  ، با پؿق بمقگىاٌق
 بكؾيؿ.  کكؾيؿ و ال ج١الین الهی ایٍاو بهكه هی هی

 آغبز اصالح: 

هایٍاو ؾق هیاو  با ؾوحىق اهام ههؿی ٕٞٔ، به ظىله ٠لمیه يص٧ ق٨حًؿ و با قوًٌگكی 9111ایٍاو ؾق وال 
و هالی ظىله اهحمام وقلیؿيؿ و هٙاب٫ ؾوحىق اهام ههؿی ٕٞٔ، ال اقجباٖ  ،جكبیحی٘الب، به اِالض ٠لمی، 

 ؼىؾ با اهام ههؿی ٕٞٔ وؽًی بك لباو يیاوقؾيؿ.

 اعالم دعَت: 

ؾلیل  بهٔ ٕٞ العىى اظمؿؾ٠ىت ههؿوی به اهك اهام ٠ّك ٕٞٔ ٠لًی ٌؿ، ویؿ  3443ؾق وال  په ال آيکه
هؽال٩ث و ا٠حكاْ به ا٠مال يًگیى ِؿام، هايًؿ يىٌحى ٬كآو با ؼىو يصه ؼىؾ، هىقؾ ج١٭یب ظمب ب١د 

ٌؿيؿ و به ٬كاق گك٨حًؿ. اکرك ايّاق ایٍاو و ظحی کىايی که اقجبا٘ی با ایٍاو يؿاٌحًؿ، ؾوحگیك و ليؿايی 
 .ٌؿيؿهمیى ؾلیل ؼىؾٌاو هؿجی ال ؾیؿ هكؾم پًهاو 

 از سرگ٘رٕ دعَت:

، ؾ٠ىت ههؿوی ؾوباقه ؾق ٠كا٪ آ٤ال ٌؿ. یکی ال ايّاق ؾق يص٧ 3443په ال وكيگىيی يٝام ب١د ؾق وال 
ؾيؿ کك  های هكؾهی ویؿ ٕٞٔ کكؾ. ویؿ ٕٞٔ ؾق ایى هؿت، يمال شم١ه بكپا هی هًملً قا جبؿیل به ؾ٨حك هال٬ات

                                                           
٠ًىاو ٥ٌل،  ای قا به . ال هًٝك ٠٭لی و ي٭لی، هیچ ه١ًی يؿاقؾ که ؼلی٩ۀ الهی پیً ال آيکه به ؼال٨ث هًّىب ٌىؾ، ظك٨ه1

ه  بكای هرال، ؾق ايصیل آهؿه که ٠یىی ٕٞٔ ال یىو٧ يصاق ظك٨ه بیاهىلؾ.
ُ
 ٔ.3:5ی يصاقی قا آهىؼث ٕهك٬
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کكؾيؿ> و ؾ٠ىت گىحكي و ج١ؿاؾ  وگى هی ؾیؿاق و گ٩ث ی ايّاقها و با هئهًاو و پكوٍگكاو ؾق ظىیًیه
 هئهًاو قول به قول ؾق هًا٫٘ هؽحل٧ ٠كا٪ ا٨مایً یا٨ث.

 آغبز غ٘بت: 

ؾلیل ِؿوق بكؼی ٨حىاها و  ، ویؿ ٕٞٔ هصبىق ٌؿيؿ به3445وال  پایاو ؾقپی گىحكي آوالٔه ؾ٠ىت  ؾق
جعكکات ِاظباو ي٩ىـ ٠لیه ؾ٠ىت، به هکايی اهى ي٭ل هکاو کًًؿ. ایٍاو بؿیى هًٝىق، ١ٙ٬ه لهیًی 
کٍاوقلی قا ؾق ا٘كا٦ يص٧ ؼكیؿاقی کكؾيؿ و ؾق ؼائه کىچکی که ؾق آو واؼحًؿ، به همكاه ؼايىاؾه واکى 

 .هعؿوؾ به بكؼی ايّاق هىقؾ ا٠حماؾ بىؾ ،ؾق ایى هؿت ٌؿيؿ. اقجباٖ ایٍاو

 اٗشبى: ّٔجَم بِ خبً

هصبىق ٌؿيؿ به همكاه ؼايىاؾه، ؼائه هفکىق قا جكک کًًؿ. وا٠اجی  3445ٕٞٔ ؾق آ٤ال وال  العىى اظمؿویؿ 
ه های ایٍاو قا ؾوحگیك کكؾه، ٌکًص شا هصىم بكؾيؿ. آياو یکی ال همىایه ب١ؿ، يیكوهای يٝاهی به آو

 ا٘الٞ بىؾ. ؾاؾيؿ> ظال آيکه او اواوًا ال هىیث ویؿ ٕٞٔ بی

 اتفبلبت هحرم الحرام: 

وق  با جٍىی٫ بكؼی قشال ؾیًی باي٩ىـ، به هکاو يمالشم١ٔه هئهًاو ظمله ٌبه يٝاهیيیكوهای  3448ؾق وال 
ال آو جبلی٣ و  ٌؿيؿ و بىیاقی ال ايّاق قا ٌهیؿ کكؾيؿ> بىیاقی ؾیگك قا بالؾاٌث و ليؿايی کكؾيؿ> و په

 ؾ٠ىت ههؿوی ال ٘كی٫ ٨ٕای هصالی اؾاهه یا٨ث.

 ارتببط اجتوبعٖ: ٓآغبز دٍببر 

جك ٨كاهن ٌؿ و هكظلٔه شؿیؿی ال ؾ٠ىت  اهکاو هًح٭ل ٌؿو ویؿ ٕٞٔ به هکايی اهى 3493ؾق اواؼك وال 
وگىی  ، اجا٪ گ٩ثای ؾق ٨یىبىک آ٤ال گكؾیؿ. ال ایى جاقیػ، ایٍاو ایى اهکاو قا یا٨حًؿ که ال ٘كی٫ ٩ِعه

و قاؾیىیی با همیى يام، به هیاو ايّاق و ٠اهٔه :  الُمً٭ف ال١المی;اّی  ِىجی ؾ٠ىت ؾق پالحاک، ٌبکٔه هاهىاقه
 هكؾم بالگكؾيؿ.

ٌکل قومی، ؾق يص٧ جؤویه کكؾيؿ و ؾق ٩ِعٔه ٨یىبىک ؼىؾ وه  ؾ٨حك ؼىؾ قا به 3493ایٍاو ؾق وال 
ال هئهًاو به ؾ٠ىت ظ٭ٔه یمايی آل هعمؿ َٕٔ بىؾيؿ به ٠ًىاو جى ال ٨ٕالی ظىلٔه ٠لمیٔه يص٧ قا که 
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و  ،ویؿ ظىى ظماهی ، ویؿ واذ٫ ظىیًی، و ٌیػ ياٜن ٠٭یلی يمایًؿگاو ؼىؾ ؾق ؾ٨حكٌاو ه١ك٨ی کكؾيؿ:
 أا٨ه کكؾيؿ.ها  آو ٌیػ ظبیب و١یؿی قا يیم به شمٟ ب١ؿاً 

يیم ؾق ٠كا٪ جؤویه کكؾيؿ> الشمله وپه ویؿ یمايی ٕٞٔ، ٤یك ال جؤویه هکحب يص٧، هكاکم ؾیگكی 
قوايی ؾاقاالیحام>  و هئوىٔه ؾقون ٠الی ؾیًی و ل٥ىی> هكکم ؼؿهث ،هكاکم ٠لمی هايًؿ ظىلٔه ٠لمیٔه ههؿوی

 و هكاکم جبلی٥ی هايًؿ ٌبکٔه المً٭ف و قاؾیى المً٭ف.

 دعَت ٗوبًٖٔ گراٗبً ٍٗژگٖ اصالح

ايعكا٦ ٠٭ایؿی ٠لمای اؾیاو، یکی ال ؾ٠ىت یمايی یک ظكکث اِالظی ٠٭یؿجی اوث، و ه١ك٨ی 
جكیى ه١ٕالت اهكول شاه١ٔه ؾیًی  باٌؿ. ال ههن های اِلی ویؿ یمايی ؾق ؾ٠ىت اهام ههؿی ٕٞٔ هی قوالث

ها، ٨٭ك ٌؿیؿ ه١ك٨حی و اوح١ٕا٦ ؾق هبايی ًٌاؼث اهام یا ظصث ؼؿاوث. ایى ٨٭ك ٌؿیؿ با٠د ٌؿه که 
ها یا  و ايحٝاق ٬ائن ٕٞٔ، قاه ج٭لیؿ و جب١یث هٙل٫ ال ولیصهظحی ؾق هىٔىٞ ًٌاؼث ظصث و اهام يیم، هؿ٠یا

ٜاهك هحؿیى آو اوث که چگىيه همکى  ا٨كاؾ هعبىب و هٍهىق قا بكگمیًًؿ جا شایی که جّىق ٠مىهی ا٨كاّؾ به
ٌی١ی، به آو ۀ اوث ؾ٠ىت ظ٭ی ال وىی اهام ههؿی ٕٞٔ ؾق شاه١ه آ٤ال ٌؿه باٌؿ و ؼىاَ هعبىب شاه١

 ؿ.ًباٌ آو ی هًکكا٠حًا  یا ظح بی

 ٗوبًٖاهتحبى سخت ش٘ع٘بى در هَاجِْ بب دعَت 

 ؾ٠ىجی ال وىی اهام ههؿی ٕٞٔ با هٍؽّات ـیل، ١ٙ٬ًا اهحعايی بىیاق وؽث بكای ٌی١یاو ؼىاهؿ بىؾ:

اهك شؿیؿ، ۀ م با ايکاق ٌی١یاو، اشابث يٍؿو ؾ٠ىت ٬ائن ٕٞٔ، ٜهىق با ٌبهه، اقائجىأ٤كیبايه و هٝلىهايه، ;
، ظیكت هكؾم يىبث به هصهىل بىؾو يىب ٬ائن ٕٞٔ قهمگٍایی ال اظاؾید شهث ظل ه١مای يام ٬ائن ٕٞٔ، 

، ٜهىق ٬ائن و هیكاخ ايبیا وحاقه ؾاوؾ ٕٞٔ به ٠ًىاو ُههك ٬ائن ٕٞٔۀ ٠ٕسٔ، اقائههؿی والؾت ٨كليؿ ظٕكت 
٬ائن ٕٞٔ جىوٗ اهل هٍك٪ و ه٥كب، ق٨ث، ل١ًث پكچن ظ٫  شا که ايحٝاقي هی ٕٞٔ ال شایی ٤یك ال آو

جىوٗ هىٌکا٨او و  کحاب ؼؿا ٠لیه ٬ائن ٕٞٔ، ايکاق اظاؾید و هىحًؿات ٬ائن ٕٞٔۀ وویل اوحؿالل بمقگاو به
هحؽّّاو، ٨حىای ٬حل او جىوٗ بكؼی ٨٭ها ٬بل ال ٬یام، هؽ٩ی ٌؿو ٬ائن ٕٞٔ جا لهاو جٍکیل وپاه ؾه 

آومايی ؾق جؤییؿ يام و ٌؽّیث ۀ یث ٬ائن ٕٞٔ، ِیعهماق ي٩كی، اؼحال٦ هیاو ٌی١ه ؾق ؼّىَ ٌؽّ
هآباو با  ٬ائن ٕٞٔ، ا٠الم ٠ؿم يیال ٠لما به ٬ائن ٕٞٔ و شًگ آياو با ٬ائن ٕٞٔ، ؾقگیكی ٌايمؾه هماق ال ه٭ؿن

ؾقؼّىَ ٬ائن ٕٞٔ، اهك ٬ائن به جكک جب١یث و ج٭لیؿ ال ٤یك  ٠الماو گمكاه گكی ٬ائن ٕٞٔ ؾق کى٨ه، ٨حًه
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ك٠ی ؾايىحى ؾقیا٨ث و جّك٦ ؾق ؼمه جىوٗ ٨٭ها، ٬كائث  ها و بمقگاو آو ولیصهه١ّىم ٠ٕلما و  هأ، ٤یٌك
 .: و ... ٬كآو به ٌکل هح٩اوت ال ٬كآو کًىيی

ه١ك٨ی گكؾیؿه  ، ال وىی اهل بیث ٕٞٔ،های ٬ائن آل هعمؿ َٕٔ يٍايه٠ًىاو بكؼی  بهایى هٍؽّات، 
 هالظٝه کًیؿ.جىايیؿ  هیقا ها  آو هىحًؿات ،ؾق کحب ویؿ یمايی ٕٞٔ و ايّاق ایٍاوکه  اوث

گىیا به همیى ؾلیل اوث  چگىيه همکى اوث؟ٖ با ایى هٍؽّاتٌؽّیحی چًیى به يٝك ٌما، ایماو به 
ٌىيؿ، جا  و ٤كبال هی ٜهىق اهام ههؿی ٕٞٔ، وؽث اهحعاو ايؿ ٌی١یاو پیً ال که اهل بیث ٕٞٔ ٨كهىؾه

بكای ٌؽُ اها آیًؿ>  جك ال ايؿک ال ایى اهحعاو والن بیكوو هی بلکه ايؿک ٨٭ٗ ايؿکی ال آياو وکه شا  آو
ای بك ِعث  شى، ایى هٍؽّات يه جًها هايٟ ه١ك٨ث او يؽىاهؿ ٌؿ که ؼىؾ چكا٢ قاه و ؾلیل و يٍايه ظ٫

  .ؼىاهؿ بىؾ ، که اولیى ٬ائن آل هعمؿ َٕٔ ؾق لهاو ٤یبث اوث،ٕٞٔ العىى اظمؿاؾ٠ای ویؿ 

 های الهی و ا٘ا٠ث ال بك هؿاق ه١ك٨ث و ًٌاؼث ظصثآوقاو و ٨كوحاؾگاو الهی  ؾ٠ىت پیامشا که  ال آو
ومایی ؾق ًٌاؼث ایى  ٬كاق ؾاقؾ، ًٌاؼث ٌؽّیث یمايی و قهمگٍایی ال ایى ٌؽّیث، ي٭ً بهها  آو

 العىى اظمؿویؿ  بیايات، و١ی ٌؿه اوث، ال ٘كی٫ هؽحّكو پیىوحى به آو ؾاقؾ> لفا ؾق ایى  ؾ٠ىت الهی
جا قاه بكای ًٌاؼث ایى ٌؽّیث و اجّال با اهام  ،ای ال ٌؽّیث یمايی هى٠ىؾ جٍكیط گكؾؾ گىٌه ،ٕٞٔ

  همىاق گكؾؾ. ایٍاوههؿی ٕٞٔ ال ٘كی٫ 

هكکم جع٭ی٭ات  3.2ا٨ماق شاهٟ االظاؾید  های يكم ، هٙاب٫ با يىؽهپژوهًٌؿه ؾق ایى  اظاؾید ي٭لجىشه: 
 .اوثىجكی ٠لىم اوالهی يىق کاهپی
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 طرح هسئلِ 

هایی که ٌی١یاو قا به گكؾاب اؼحال٦  هاوث، ٨حًه بًابك قوایات اهل بیث ٕٞٔ، آؼكالمهاو شىاليگاه ٨حًه
کىايی  ال ٌىؾ بكؼی کًؿ> اهحعاياجی که با٠د هی ايؿالؾ و بىیاقی ال آياو قا ال ٤كبال اهحعايات ؼاقز هی هی

جا آيصا  1ههؿی ؼاقز ٌىيؿ،  آهؿ اهل یاقی ٬ائن باًٌؿ ال پفیكي والیث که جا پیً ال ٜهىق ٬ائن به يٝك هی
جكیى ٠لل ٌکىث ؾق ایى  ال ههن 2هاَيؿ. بىیاق ايؿکی ال ٌی١یاو ال ایى اهحعايات والن يمیۀ که شم ٠ؿ

لهايی هًحهی به ۀ که ؼؿاويؿ ؾق بكها٠حًایی یا هؽال٩ث با ٌؽّیث هؿایحگكی اوث  اهحعايات الهی، بی
ای شم گمكاهی ؾق پی يؿاقؾ. اهل بیث  يحیصه: هؿایحگك;ؾوقی ال ٘بی١ی اوث که کًؿ> لیكا  ٜهىق اقوال هی

ايؿ  ايؿ و او قا ال ٠الئن ظحمی پیً ال ٜهىق ٌمكؾه یاؾ کكؾه: یمايی;ل ایى ٌؽّیث هؿایحگك با ٠ًىاو إٞٔ 
قا بكای ٜهىق هًصی   کًؿ و لهیًه ٌىؾ و به ظ٫ و قاه هىح٭ین هؿایث هی های ٜهىق ٜاهك هی که ؾق يمؾیکی

ای شم ًٌاؼث یمايی و ایماو به  کًؿ> بًابكایى، هًحٝكاو ٜهىق، بكای هؿایث ٌؿو، چاقه بٍكیث ٨كاهن هی
 او يؿاقيؿ.

و جا  ای ال ابهام بىؾه و ٠مىم هع٭٭ايی که ٘ی ٬كوو گفٌحه های هؿیؿی ؾق هاله اها هىیث یمايی وال
هایی بىیاق وٙعی ال هىیث او قا ؾقک  ايؿ شم الیه ايؿ، يحىايىحه یمايی هٙلبی يىٌحهۀ های اؼیك، ؾقباق  وال

جىاو  بكایٍاو هبهن بىؾه اوث. البحه يمیاي، شایگاه ق٨یٟ او  اوِا٦ ٜاهكیکًًؿ> يام او، اِل و يىب او، 
ؾه که وْك هىیث یمايی هکحىم بمايؿ جا ؼىؾ او آياو قا به ایى وبب هالهث کكؾ> لیكا هٍیث الهی بك ایى بى

ٕٞٔ ؾق  العىى اظمؿجىاو هؿ٠ی ٌؿ، با آ٤ال اي٭الب ٠لمی ویؿ  اها اکًىو هی> پكؾه ال قال ؼىیً بكؾاقؾ
                                                           

ٓهّلّه َو 1
َ
ُه ّهٓى أ يَّ

َ
ٓهّك َهٓى َکاَو ُیَكی أ

َ
ا َؼَكَز آلَ٭اّئُن ٕٞٔ َؼَكَز ّهٓى َهَفا آْل ـَ ّه ٕٞٔ: ّا ٍَّ . ٠ى ابی ٠َٓبّؿ اللَّ ِّ ال ٓبُه ٠ََبَؿ ٌّ ٓمّه َو  َؾَؼَل ٨ّیّه 

 آلَ٭َمّك:
قویؿ اهل ]یاقی[ او  يٝك هی ٌىؾ که به کًؿ، ال یاقی او کىايی ؼاقز هی اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: لهايی که ٬ائن ؼكوز هی

بّه  باًٌؿ، و ؾق اهك یاقی او کىايی ؾاؼل هی ٌّ یؿ و هاه هىحًؿ ]ی١ًی کىايی که ٠٭ایؿ ٨اوؿ یا  ٌىيؿ که ٌبیه پكوحًؿگاو ؼىٌق
 .313ٕٔال٥یبة ي١مايی، َ ايؿ[ ٨اوؿ ؾاٌحه

اظّ  .2 َِ َُ آلُکٓعّل ٨ّي آل١َٓیّى َو ّاوَّ  ٍؿ َجٓمّعی ی١ََة آّل ُهَعمَّ ٌّ ىَّ َیا  ُّ اَل: َلُحَمعَّ
َ
ُه ٬ يَّ

َ
ّبي َش٩َ١ٍٓك ٞ أ

َ
َٟ آلُکٓعُل ٠َٓى أ َب آل١َٓیّى َیٓؿّق  َهَحی َیَ٭

 َی١َٓلُن َهَحی َیٓؽُكُز 
َ

ّه َو ال ًّ َها َو   ٨ّي ٠َٓی ًٓ ّكی١ٍَة ّهٓى  ّه ٌَ َها َو ُیٓمّىي ٠ََلی  ًٓ ٓؿ َؼَكَز ّه
َ
ٓهّكَيا َو ُیٓمّىي َو ٬

َ
ّكی١ٍَة ّهٓى أ ٌَ ُشُل ٠ََلی  ّبُط الكَّ ّٓ َکَفّلَٯ ُی

َها: اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ای ٌی١ه آل هعْمؿ َٕٔ ظحما بایؿ پاکىالی ٌىیؿ...و ایى چًیى ًٓ ٓؿ َؼَكَز ّه
َ
ّبُط َو ٬ ّٓ ٓهّكَيا َو ُی

َ
ؿ ؼىاه أ

کًؿ ؾق  کًؿ ؾق ظالی که ال آو ؼاقز ٌؿه اوث و ٌب هی ٌؿ که هكؾی ِبط کًؿ ؾق ظالی که بك شاْؾه اهاهث ها اوث و ٌب هی
 ٔ.  345ظالی که بك شاْؾه اهك هاوث و ِبط هي کًؿ ؾق ظالی که ال آو ؼاقز ٌؿه اوث ٕال٥یبة لل١ًمايي، َ

ا ٞ َٔ ُبى آلَعَىّى الكِّ
َ
اَل أ

َ
٬   

َ
ّه ال یَو اللَّ ُموا َو َظحَّ ىا َو ُجَمیَّ ُّ ی ُجَمعَّ ُکٓن َظحَّ ًَ ٠ُٓی

َ
وَو ّاَلٓیّه أ  َیٓبَ٭ی  َیُکىُو َها َجُمؿُّ

َ
ُکٓن   ال ًٓ ٓيَؿُق:   ّه

َ
ٓيَؿُق ٨َآْل

َ
 آْل

َّ
ّاال

ا ٕٞٔ ٨كهىؾ: به ؼؿا ٬ىن آيچه که چٍن به قاه آو هىحیؿ ايصام يپفیكؾ جا آيکه ٤كبال ٌىیؿ و پاکىالی ٌىیؿ جا  آيصا که اهام ٔق
 ٔ.348يمايؿ ال ٌما هگك ايؿکی و ظحی کمحك ال ايؿک ٕال٥یبة ي١مايی، َ 
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های ياگٍىؾيی ؾق قوایات ٜهىق و الشمله ٌؽّیث یمايی گٍىؾه ٌؿه  ؾقک قوایات ٜهىق، بىیاقی ال گكه
 ن لؿيی ایٍاو اوث.ای بك ٠ل و همیى اهك يٍايه اوث

های ٠لمیه و هك کىی که ٘الب  يّیعحی به ٘الب ظىله;ٕٞٔ ؾق يىٌحاقی با ٠ًىاو  العىى اظمؿویؿ 
 يىیىؿ: هی: ظ٫ اوث

ؼىاهن اٌحباهات کىايی قا که ؾق هىقؾ اهام ههؿی ٕٞٔ کحاب  هـى ؾق ایـى کحـاب هؽحّك يمی
ههؿیٔ ایى اهك قا ٠هـؿه ؾاق هىـحًؿ و او ايؿ بگىین, و بكاؾقاو ايّاق ٕؾق ظىله اهام  يىٌحه

٘ـىق ه٩ّـل ؼىاهًـؿ بـىؾ. و هـى جمـام کىـايی قا کـه  ٌاءالله هحّؿی بیاو ایـى ظ٭ی٭ـث بـه
های ايّاق قا بؽىايًؿ  کـًن کـه کحاب يىیىـًؿ يّـیعث هـی کحـاب هـیی اهـام ههـؿی ؾقبـاقە

و : بال٢ المبیى;و : يىق المبیى;و : لعاوـنالـكؾ ا;و ; الكؾ ال٭اِن;آيها کحاب ۀ که ال شمل
و... اوث، بكای ایًکه چیمی ال : ؾابة اْلْق و ٘الٟ المٍك٪ ;و : الیمايی المى٠ىؾ ظصث الله;

قا ب٩همًـؿ و چه بىا اگك کىی ال هىای و هىن و ؼىؾبیًی به ؾوق باٌؿ اهام ههـؿیۀ ٬ٕی
هایحـاو  ؾو اٌـحباهات ٌـما ؾق کحابظ٭ی٭ث قا ؾقک کًؿ. و بـكاؾقاو ايّـاق هحّـؿی ؾق آوق 

باٌـًؿ پـه ايّا٦ ؾاٌحه باٌیؿ و ظ٫ قا بیاو کًیؿ و بؿايیؿ که ؾق ٘ـىل جـاقیػ ایـى ؾیـى  هـی
و قوایـات پیـاهبك و اهـام ههـؿیۀ گاه ٬ٕـی ظـ٫ ی١ًـی ال لهـاو ٤یبث کبكی جا به اهكول، هیچ

بیاو يٍؿه اوث و اهكول به ٨ٕل و کكم  گىيه و به ایى ؤىض اهام ههؿی ایىۀ ائمه ؾق لهیً
یمايیـه ایـى قوایات اوحعکام بؽٍـیؿه ٌـؿه اوـث و ۀ ؼؿاويؿ هح١ال و به ٨ٕل ایى ؾ٠ىت ظ٭

 های ایى ؾ٠ىت ظ٫ اوث.  ای ال يٍايه هـا قوٌـى ٌـؿه اوـث و ایـى ؼىؾ، يٍايه هـكاؾ ال آو

کًین  اهك قا با ٩ِحی و٧ِ هی هالک شهًی گىیؿ: به اهام با٬ك ٕٞٔ ٠ْك کكؾم ها ِاظب ایى
که اظؿی ال هكؾم چًاو يیىث. اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾ: يه والله که چًیى يؽىاهؿ بىؾ جا لهايی که 

    1ؼىؾي بیایؿ و بك ٌما بؿاو اظحصاز کًؿ و ٌما قا به آو ؾ٠ىت کًؿ.

و ج٩اِیل ی١ًی ٌما هكچـه کىٌـً کًیـؿ کـه قوایـات آل هعمـؿ قا کـه ؾق هـىقؾ اهـام ههؿی
های ٜهـىق و آ٤ـال لهاو ٜهىقي اوث قا کاهاًل  اي و چگىيگی ٬یام و ظىاؾخ وال ٬ٕیه

يه به ؼؿاوىگًؿ که آو هكگـم ;٨كهىؾ:  ٘ىقی کـه اهـام ب٩همیؿ يؽىاهیؿ جىايىـث، همـاو

                                                           
ّحي َلٓیَه 1 ٩َّة الَّ ِّّ ٓهّك ّبال

َ
اّظَب َهَفا آْل َِ  ٧ُ ّّ ا َي ّبي َش٩َ١ٍٓك ٞ ّايَّ

َ
ٓلُث ّْل

ُ
اَل: ٬

َ
يِّ ٬ ًّ   . ٠َٓى َهاّلٍٯ آلُصَه

َ
ّه ال  َو اللَّ

َ
اّن ٨ََ٭اَل ال ًَّ َظِؿ ّهَى ال

َ
ّبَها أ

ّف  َیٓعَحسُّ ٠ََلٓیُکٓن ّبَفّلَٯ َو َیٓؿ٠ُىُکٓن ّاَلٓیّه ٕال٥یبة، ي١مايی، َیَ  ی َیُکىَو ُهَى الَّ َبؿًا َظحَّ
َ
ّلَٯ أ ـَ  ٔ.321ُکىُو 
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٦ و بـك آو وـىگًؿ یـاؾ ٨كهـىؾ. و اوِــا٨ی کــه هــىقؾ يٝــك شهًــی بــىؾ اوِــا: باٌـؿ يمـی
٬بل ال ٬یام، ؾق ۀ ؼــىؾ ٌــؽُ و اوِــا٦ ٬ٕــیه وهح١ل٭اجً اوث ٠لی الؽّىَ ؾق ؾوق 

کًؿ و کالم اهام  ؾق آو ؾوقه، هكؾم قا به بی١ث ؾ٠ىت هیآهیم که اهام لهاو ؾ٠ـىت هىـالمث
جـا ایًکـه ؼـىؾي بـك ٌـما بـؿاو ;گىیـؿ:  وـالؾ ؾق آيصـایی کـه هـی آو قا قوٌـى هـیبا٬ك

و بیاياجً به  ی١ًی ؼىؾ اووـث کـه ٌـما قا بـا وـؽًاو: کًؿ و ٌما قا به آو ؾ٠ىت کًؿ اظحصاز
گاه هی ه٭كق ٨كهىؾه اوث کـه ایـى أهكبكهكؾم هٍحبه باٌؿو کًؿ, په اهام ظ٭ی٭ث ایى اهك آ

کًؿ، ؼـىؾ ِـاظب االهـك باٌؿ جا به ایى وویله، ِاظب ظ٫ بكای  کىـی کـه آو قا قوٌـى هـی
 1كؾؾ.همه هٍؽُ گ

ویژه ههؿی اول ال  به ،و یمايی با بعد ههؿییى ؾايًؿ که ؾ٠ىت آًٌایی ؾاقيؿ، هی ایى ؾ٠ىتکىايی که با 
 ایى ههؿییى، اقجبا٘ی جًگاجًگ و ياگىىحًی ؾاقؾ.

٤یك ال ؾوالؾه اهام، ؾوالؾه َٕٔ،  ٘ب٫ قوایات هحىاجك و الشمله وِیث ٌب و٨ات قوىل ؼؿاجىٔیط آيکه 
ههؿی ٕٞٔ، ال ٨كليؿاو ایٍاو یکی په ال ؾیگكی ظکىهث ؼىاهًؿ کكؾ که اوِیای ههؿی، په ال اهام 

یاؾ ٌؿه  که  4:اهام;، و ٬:3ائن;، 2:ههؿی;اهام ههؿی ٕٞٔ هىحًؿ. ؾق قوایات، ال ایى ؾوالؾه ي٩ك با ٠ًىاو 
ٌىيؿ. ظ٭ی٭حی که  ؼؿاويؿ هعىىب هیۀ های الهی هىحًؿ> ی١ًی ؾاقای ٠ّمث هىحًؿ و ؼلی٩ ال ظصث

، هماو یمايی :ؾوالؾه ههؿی;ایى  يؽىحیى ههؿیال آو پكؾه بكؾاٌحه ایى اوث که  العىى اظمؿؿ وی
و او يیم هايًؿ ظٕكت ظصث بى ، ايؿ هى٠ىؾی اوث که اهل بیث ٕٞٔ او قا ال ٠الئن ظحمی ٜهىق ٌمكؾه

ٕٞٔ،  والی بكای ٜهىق پؿقي، ظٕكت ظصث بى العىى العىى ٕٞٔ، ههؿی و ٬ائن اوث و هؤهىق به لهیًه
اوث و ؾق لهاو ظکىهث ظٕكت ظصث بى العىى ٕٞٔ ولیك ایٍاو ؼىاهؿ بىؾ و په ال و٨ات ظٕكت 

گايه  ال ههؿیاو ؾوالؾه يؽىحیى ههؿیؾقوا٬ٟ ي٭ً  ظصث بى العىى ٕٞٔ يیم شايٍیى ایٍاو ؼىاهؿ ٌؿ.

                                                           
 .35-33َ، :های ٠لمیه و هك کىی که ٘الب ظ٫ اوث يّیعحی به ٘الب ظىله;. 1
 ٕظؿید وِیثٔ. 929بكای هرال، قک: ال٥یبة، ٌیػ ٘ىوی، َ. 2
َهُك ٠َٓؿُل ;ی هىصؿ وهله آهؿه:  ی هرال، ؾق قوایحی ال اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ؾقباقهبكا. 3 ٓٝ َها َی ًٓ ی ٨ّیّه َو ّه لَّ َِ ٓؿ 

َ
 َو ٬

َّ
ُه َيّبْیًا ّاال َلٓن َیٓب١َّد اللَّ

اّئُمُه َو 
َ
ّه َو ٨ّیَها َیُکىُو ٬ اُم ّهٓى َب١ّٓؿهاللَّ شا ٠ؿل الهی  ؾق ایى هىصؿ هیچ پیاهبكی يبىؾه هگك ایًکه ؾق آو يمال ؼىايؿه و ال آو::  آلُ٭ىَّ

 ٔ. 34ؼىاهًؿ بىؾ ٕکاهل المیاقات، ابى ٬ىلىیه، َ  های په ال او ٬ائنٌىؾ و ؾق آو ٬ائن و  ٜاهك هی
لِّ ;ی اهام ههؿی ٕٞٔ آهؿه اوث:  بكای هرال، قک:، ؾق ِلىات ٔكاب ا٩ِهايی، ؾقباقه .4 َِ ِّ ٠َٓهّؿَٮ   ٠ََلی َوّلیَٯ  َو 

َ
ّة   َو ُوال ّئمَّ

َ
َو آْل

 ٔ.384و بك ولی ؼىؾت و والیاو ٠هؿت و اهاهاو ال ٨كليؿاو او ؾقوؾ ب٩كوث ٕال٥یبة، ٌیػ ٘ىوی، َ:: ُوٓلّؿه  ّهٓى 
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ؿا َٕٔ بىؾ و ؾق به ذمك قویؿو اي٭الب قوىل ؼؾق  وال جكیى لهیًه ی ٕٞٔ اوث که ههنهايًؿ اهیكهئهًاو ٠ل
 لهاو ظیات ایٍاو ولیك و وِی ایٍاو بىؾ و په ال و٨ات قوىل ؼؿا َٕٔ شايٍیى ایٍاو ٌؿ. 

 

 :وىل ؼؿا َٕٔوِیث ق 

ّؿ آل١َاّبّؿیَى  اّت َویِّ ًَ ٩ّ ـّ  الرَّ ّبیّه 
َ
ّبیّه آلَبا٬ّّك ٠َٓى أ

َ
ٍؿ ٠َٓى أ ّه َش٩َ١ّٓك ٓبّى ُهَعمَّ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ّبیّه  ٠َٓى أ

َ
٠َٓى أ

حّ  ٓیَلّة الَّ ّه َ ٨ّي اللَّ اَل َقُوىُل اللَّ
َ
اَل: ٬

َ
یَى ٞ ٬ ًّ ّهیّك آلُمٓئّه

َ
ّبیّه أ

َ
ّهیّؿ ٠َٓى أ ٍَّ ّکيِّ ال ي َکاَيٓث آلُعَىٓیّى المَّ

َحُه َظ  یَّ ِّ ّه َ َو  َقُوىُل اللَّ
َ َ
ٓهَل

َ
ًِ ٨َؤ ّعی٩ًَة َو َؾَوا َِ ٓك  ّٕ ٓظ

َ
َبا آلَعَىّى أ

َ
ی آيَحَهی ٨ّیَها َو٨َاُجُه ّل١َّليٍّ ٞ َیا أ حَّ

َك  ٍَ ا ٠َ ًَ َك ّاَهاهًا َو ّهٓى َب١ّٓؿّهٓن آذ ٍَ ا ٠َ ًَ ُه َوَیُکىُو َب١ّٓؿ  آذ ّٟ ٨ََ٭اَل َیا ٠َّليُّ ّايَّ ّٔ ٓيَث  ّاَلی َهَفا آلَمٓى
َ
َهٓهّؿْیًا ٨َؤ

ُه َج١َاَلی ٨ّي َوَماّئّه ٠َّلْیاً  اَٮ اللَّ َك ّاَهاهًا َومَّ ٍَ ٓي ٠َ ًَ ُل ااّلٓذ وَّ
َ
یَى َو  َیا ٠َّليُّ أ ًّ ّهیَك آلُمٓئّه

َ
ی َو أ َٕ آلُمٓكَج

َظؿٍ 
َ
ٓوَماُء ّْل

َ
طُّ َهّفّه آْل ّّ ُهىَو َو آلَمٓهّؿ َّ ٨َاَل َج

ٓ
َن َو آلَمؤ َٝ ٠ٓ

َ
ٓکَبَك َو آل٩َاُقوَ٪ آْل

َ
ی٫َ آْل ؿِّ ِّّ ٤َٓیّكَٮ َیا  ال

ّحّهٓن َو ٠َ  ّهٓن َو َهیِّ ٓهّل َبٓیّحي َظیِّ
َ
ي ٠ََلی أ یِّ ِّ ٓيَث َو

َ
ي ٤َؿًا َو َهٓى ٠َّليُّ أ ًّ َها َلّ٭َیٓح حَّ َلی ّيَىاّئي ٨ََمٓى َذبَّ

َيا َبّك 
َ
ٓ٭َحَها ٨َؤ لَّ ّحي ّهٓى َب١ّٓؿ   َ٘ هَّ

ُ
ٓيَث َؼّلی٩َّحي ٠ََلی أ

َ
ّة آلّ٭َیاَهّة َو أ َِ َقَها ٨ّي ٠َٓك

َ
َها َلٓن َجَكّيي َو َلٓن أ ًٓ ِء ّه
َي  ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨ََىلِّ َكٓجَٯ آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ َي  ٨َّب ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ىّل  ٨َّب ُِ آلَعَىّى آلَبكِّ آلَى

ّؿ آل١َاّبؿّ  ّه َویِّ ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ّکيِّ آلَمٓ٭ُحىّل ٨َّب ّهیّؿ المَّ ٍَّ اّت آلُعَىٓیّى ال ًَ ٩ّ ـّ  الرَّ یَى 
ا ـَ ٓمَها ّالَ  ٠َّليٍّ ٨َّب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ٍؿ آلَبا٬ّّك ٨َّب ّه ُهَعمَّ ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ّه َظ ًّ ی آب

َكٓجُه الٓ  َٕ ا َظ ـَ ّن ٨َّب ّٜ ّه ُهىَوی آلَکا ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ اّؾّ٪ ٨َّب َّّ ٓمَها َش٩َ١ٍٓك ال ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َى٨َا
ّ٭يِّ ٨َ  َ٭ّة الحَّ ٍؿ الرِّ ّه ُهَعمَّ ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ا ٨َّب َٔ ّه ٠َّليٍّ الكِّ ًّ ُِ ّاَلی آب َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ّب

َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ّط ٨َّب ِّ ا ًَّ ّه ٠َّليٍّ ال ًّ ٓمَها ّاَلی آب ا ٨َٓلُیَىلِّ ـَ ّل ٨َّب ّٔ ّه آلَعَىّى آل٩َا ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ

َك اّ  ٍَ ا ٠َ ًَ ٍؿ ٞ ٨ََفّلَٯ آذ ّٛ ّهٓى آّل ُهَعمَّ ٍؿ آلُمٓىَحٓع٩َ ّه ُهَعمَّ ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ َهاهًا ُذنَّ َظ
ا ـَ َك َهٓهّؿْیًا ٨َّٕب ٍَ ا ٠َ ًَ ّبیَى َلُه َذاَلَذُة  َیُکىُو ّهٓى َب١ّٓؿّه آذ ّل آلُمَ٭كَّ وَّ

َ
ّه أ ًّ ٓمَها ّاَلی آب ٔ ٨َٓلُیَىلِّ ُِ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ َظ

ُل  وَّ
َ
اّلُد آلَمٓهّؿ ُّ ُهَى أ ٓظَمُؿ َو ااّلٓوُن الرَّ

َ
ّه َو أ ّبي َو ُهَى ٠َٓبُؿ اللَّ

َ
َواّهَي آوِن َکآوّمي َو آوّن أ

َ
أ

یى ًّ  : 1آلُمٓئّه

م با٬ك ٕٞٔ و ایٍاو ال اهام وصاؾ ٕٞٔ و ایٍاو ال اهام ظىیى ٕٞ و ایٍاو اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ، ال اها
ال اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ و ایٍاو ال قوىل ؼؿا َٕٔ ي٭ل کكؾيؿ که قوىل ؼؿا َٕٔ ؾق وِیث 

                                                           
 .151. ال٥یبة، ٌیػ ٘ىوی، َ 1
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و پیاهبك َٕٔ وِیث : ای ٠لی، ِعی٩ه و ؾواجی بكای هى بیاوق;ٌب و٨اجٍاو ٨كهىؾيؿ: 
 ٟٙ ال کالم قویؿيؿ که ٨كهىؾيؿ: ؼىیً قا اهال کكؾيؿ، جا به ایى ه٭

> و جى ای ٠لی، اولیى باًٌؿ و ب١ؿ ال آياو ؾوالؾه ههؿی ب١ؿ ال هى، ؾوالؾه اهام هیای ٠لی ;
ها ياهیؿه اوث: ٠لی هكجٕی،  ؾوالؾه اهام هىحی، ؼؿاويؿ جى قا ؾق آوماو به ایى يام

ال جى، ِالظیث ایى  که ٤یك اهیكالمئهًیى، ِؿی٫ اکبك، ٨اقو٪ ا٠ٝن، هؤهىو و ههؿی و هیچ
بك يیم وِی هى و  ،هىحیها  آوۀ اواهی قا يؿاقؾ. ای ٠لیٖ جى وِی هى بك اهل بیحن، هكؾه و ليؿ

بیًؿ و  قا که جى به همىكی هى با٬ی گفاقی، ٨كؾای ٬یاهث هكا هیها  آو ، هك کؿام الهىحی لياين
بیًؿ، و هى يیم او قا ؾق  يمیو٬ث هكا  کؿام قا که ٘ال٬ً ؾاؾی، هى ال او هبكا هىحن و هیچهك 
٬یاهث يؽىاهن ؾیؿ> و جى ب١ؿ ال هى ؼلی٩ه و شايٍیى هى بك اهحن هىحی و اگك لهاو ۀ ٠ِك

و اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿم > و٨اجث قویؿ، آو قا به ٨كليؿم ظىى بك وِىل جىلین کى
ـی الر٩ًات ٠لی  و اگك و٨اجً قویؿ، به ٨كليؿي ویؿ ٠ابؿیى>ظىیى ٌهیؿ ه٭حىل جىلین کًؿ

و اگك و٨اجً قویؿ، به  >با٬ك جىلین کًؿ و اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿي هعمؿ >جىلین کًؿ
و  >ی کاٜن جىلین کًؿاو اگك و٨اجً قویؿ، به ٨كليؿي هىو >٨كليؿي ش٩١ك ِاؾ٪ جىلین کًؿ

ا جىلین کًؿ اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿي ٠لی ا به ٨كليؿي و اگك و٨اجً قویؿ، آو ق  >ٔق
و اگك  >و اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿي ٠لی ياِط جىلین کًؿ> ج٭ی جىلین کًؿۀ هعمؿ ذ٭

و اگك لهاو و٨اجً قویؿ، آو قا  >لهاو و٨ات او قویؿ، آو قا به ٨كليؿي ظىى ٨أل جىلین کًؿ
. هىحًؿ ؾوالؾه اهامها  آو و >به ٨كليؿي، هعمؿ يگاه ؾاٌحه ٌؿه ال آل هعمؿ َٕٔ جىلین کًؿ

، آو قا به ٨كليؿي، اول وپه ب١ؿ ال او ؾوالؾه ههؿی اوث، که ]اگك لهاو و٨اجً قویؿ[
و او جىلین کًؿ، که وه يام ؾاقؾ، ياهی همًام هى و يام پؿقم و آو ٠بؿالله و اظمؿ اوث و ه٭كبا

 :يام وىهً ههؿی اوث. او اولیّى هئهًاو اوث.

ؾق وِیث قوىل ؼؿا َٕٔ به ;ههؿی اول ایى اوث که  ههؿییى وۀ های ابحؿایی ؾق ٬ٕی یکی ال پكوً
> بًابكایى چه ؾلیلی وشىؾ اوث هماو یمايی هى٠ىؾ ٕٞٔ ِكاظث يیاهؿه اوث که اولیى وِی اهام ههؿی

 : هماو یمايی هى٠ىؾ اوث؟َٕٔ ؾق وِیث قوىل ؼؿا  ٕٞٔ وِی اهام ههؿی يؽىحیى ؾاقؾ که

این  ٕٞٔ، و١ی کكؾه العىى اظمؿهام گك٨حى ال ٠لىم ویؿ بكای پاوػ به چًیى وئالی، ؾق ایى کحاب، با ال
آهؿه، ه١ًاًٌاوی کًین و بكای ایى کاق آیات و قوایات  ها ؾق آو :یمايی;اوِا٦ یمايی قا، ؾق قوایاجی که ل٩ٛ 

کاق  ای جىِی٧ یمايی بهبك ٕٞٔ ال٩اٚ و ج١ابیكی قا که اهل بیث يٝیك این> بؿیى ه١ًا که  قا ه١یاق ٬كاق ؾاؾه
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ال٩اٚ و ج١ابیك ایى  ،این، جا ببیًین ؾق ٬كآو و قوایات وشى کكؾه شىث ٕٞٔ، ؾق ٬كآو و قوایات اهل بیث، ايؿ بكؾه
ها  آوۀ و ؾاللث يه٩حها  آو جا ال ایى ٘كی٫ به لْب ه١ًای ايؿ، چه کىايی اوح١مال ٌؿه ؾق جىِی٧کصاها و 
 پی ببكین.

کك قوايؿ که هصمىٞ اوِا٨ی که ؾق قوایات بكای یمايی ـ ه١ًاًٌاوی اوِا٦ یمايی ها قا به ایى يحیصه هی
ال ; ، و:ال اوِیای الهی اوث;، :ؼؿاويؿ اوث  ظصث;، :ه١ّىم اوث; ٌؿه ؾلیلی اوث بك ایًکه یمايی

 این> کكؾهؾق ٨ّل اول ایى کحاب، ؾالیل ؼىؾ قا بك ایى هٙلب ـکك که  :اهل بیث ٠ّمث و ٘هاقت اوث
ؼؿاويؿ اوث که جؤییؿ یا ۀ يه ٨٭ٗ ؾق ظؿ یک ٠الهث ٜهىق، بلکه ؾق شایگاه یک ؼلی٩ ،شایگاه یمايی بًابكایى

 . ؼىاهؿ بىؾايکاق او  اهحعاّو الهّی ؾٌىاقی بكای هكؾم 

ٌىؾ که یمايی هماو  گاه په ال ایًکه ٨همیؿین یمايی چًیى شایگاهی ؾاقؾ، ؾقک ایى هىئله آواو هی آو
که قوىل ؼؿا َٕٔ ؾق وِیث ٌب و٨اجٍاو ال او به ٠ًىاو اولیى گايه اوث  ههؿی اول ال ههؿییى ؾوالؾه

گايه قا ال  جىاو ههؿییى ؾوالؾه ايؿ> لیكا ب١ؿ ال چهاقؾه ه١ّىم، ٨٭ٗ هی وِی اهام ههؿی ٕٞٔ يام بكؾه
آياو، اظمؿ هفکىق ؾق وِیث قوىل ؼؿا َٕٔ اوث> و چىو، ٤یك ال  يؽىحیىاوِیای الهی ٌمكؾ که 

ٌىؾ  کىی اوث که، ؾق قوایات، اوِا٦ اوِیای الهی قا ؾاقؾ، ٨همیؿه هی يؽىحیى ،چهاقؾه ه١ّىم، یمايی
ٌىؾ ههؿی اول،  ؼّىًِا که ال قوایات ٨همیؿه هی >که یمايی هماو اظمؿ هفکىق ؾق وِیث قوىل ؼؿاوث

ظٕىق ؾاقؾ و ي٭ً ههمی يیم ؾق شكیاو ٜهىق بك ٠هؿه ؾاقؾ. ایى هممهايی ٕٞٔ پیً ال ٜهىق اهام ههؿی 
ٍابهی که بكای هك ؾو ؾق قوایات ـکك ٌؿه، ها قا به ایى و ه  ؾق قوایات و يیم ي٭ً کلیؿی اول و یمايیههؿی 

 این. ؾالیل ؼىؾ قا بك ایى هؿ٠ا ـکك کكؾه، ٨ّل ؾومؾق  .قوايؿ که ایى ؾو یک ي٩ك هىحًؿ يحیصه هی

ال ایى ههؿییى، گايه و ؼّىًِا وظؿت ٌؽّیث یمايی با ههؿی اول  ههؿییى ؾوالؾهۀ گ٩حًی اوث ٬ٕی
با ـهًیث ٬بلی بىیاقی ال ٌی١یاو همؽىايی يؿاقؾ، اها ظ٭ی٭حی اوث که  که اوثشؿیؿ ظ٭ی٭حی گكچه 

. ؾقوا٬ٟ، ایى ظ٭ی٭ث ال اوكاقی بىؾه که بًا بىؾه آو وشىؾ ؾاقؾبك  قوایات آل هعمؿ َٕٔؾالیل هعکمی ال 
، بكای بىیاقی ال ایى ظ٭ی٭ثیٟ بىؾو به ؾوحاو یمايی آل هعمؿ گٍىؾه ٌىؾ. اها هحؤوا٨ايه بؿ٩٬ل آو 

گاهاو، ایى ٌبهه قا ایصاؾ کكؾه که اگك    ، په چكا ٠الماو ؾیى هحىشه آو يٍؿهظ٭ی٭ث اهك، چًیى اوثياآ
 .بىؾيؿ
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ؼىؾ اهل ايؿ.  ن يؿاٌحهجىاو آو قا هاِاًل ٬كاق يبىؾه ٠الماو ؾیى ال ایى وْك هٙلٟ باًٌؿ و  کهپاوػ ایى اوث 
که هح٩اوت با چیمی اوث که  1ٌىؾ ايؿ که ٬ائن با اهىق شؿیؿی ٜاهك هی يیم جّكیعًا و کًایحًا گ٩حه ٕٞٔ بیث

اوث که ؾیگكاو قا  ٬ائنو ایى  و پىٌیؿه بىؾه اوث  هكؾم هؽ٩یۀ جا پیً ال ٬ائن بك ٠اه و 2پیً ال آو بىؾه
و یمايی ٕههؿی اولٔ ؾق آؼكالمهاو  4هكل بیى هؿایث و گمكاهی اوث>ایى اهك، و  3کًؿ به آو قاهًمایی هی

                                                           
ُبى َش٩َ١ٍٓك 1ٞ

َ
اَل أ

َ
اٍء َشّؿیؿٍ َو کّ  بِأَهِرٍ جَذِٗذٍ  آلَ٭اّئُن   َیُ٭ىُم   . ٬ َٕ َ

: اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ٬ائن با اهكی شؿیؿ و کحابی شؿیؿ َحاٍب َشّؿیٍؿ َو ٬
َؿ ٓبَى ٠َّليٍّ ٞ َیُ٭ىل333کًؿ. ٕال٥یبة ي١مايی، َ  و ظکمی شؿیؿ ٬یام هی َبا َش٩َ١ٍٓك ُهَعمَّ

َ
اٍء  بِأَهِرٍ جَذِٗذٍَیُ٭ىُم   ٔ/ أ َٕ َ

ٍِ َو ٬ ٍة َشّؿیَؿ ًَّ َو ُو
ّبي 332ؼیمؾ. ٕال٥یبة ي١مايی، َ  با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ٬ائن با اهك شؿیؿ و وًث شؿیؿ و ظکن شؿیؿ به پا هیَشّؿیؿ> اهام 

َ
ٔ/ ٠َٓى أ

ال
َ
اَن   َش٩َ١ٍٓك ٞ ٬ ًَّ ُٟ ال ٓکّى َو آلَمَ٭اّم ُیَباّی ُك ّاَلٓیّه َبٓیَى الكُّ ُٝ ٓي

َ
ي أ يِّ

َ
ّه َلَکؤ َماء: اهام َو ّکَحاٍب َشّؿیٍؿ َو ُو  بِأَهِرٍ جَذِٗذ٨ٍََى اللَّ اٍو َشّؿیٍؿ ّهَى الىَّ َٙ ٓل

بیًین که  با اهك شؿیؿ و کحاب شؿیؿ و بكهاو شؿیؿی ال آوماو با هكؾم  با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: به ؼؿا که گىیی او قا بیى قکى و ه٭ام هی
اَل: اّ 353کًؿ ٕال٥یبة ي١مايی، َ بی١ث هی

َ
ُه ٬ يَّ

َ
ّؿ ٓبّى ٠َّليٍّ ٞ أ ّبي َش٩َ١ٍٓك ُهَعمَّ

َ
ا َؼَكَز َیُ٭ىُم ٔ/ ٠َٓى أ ـَ

َو ّکَحاٍب َشّؿیٍؿ َو  بِأَهِرٍ جَذِٗذٍ
اٍء َشّؿیؿ: اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: لهايی که ٬ائن ؼكوز هی َٕ َ

ٍِ َو ٬ ٍة َشّؿیَؿ ًَّ کًؿ با اهك شؿیؿ و کحاب شؿیؿ و وًث شؿیؿ و ظکن  ُو
ّه 332ؼیمؾ ٕال٥یبة ي١مايی، َ  شؿیؿ به پا هی ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
اَم آلَ٭اّئُن ٞ َشاَء ٔ./ ٠َٓى أ

َ
ا ٬ ـَ اَل: ّا

َ
ّه  بِأَهِرٍ جَذِٗذٍٞ ٬ َکَما َؾ٠َا َقُوىُل اللَّ

ٓواَلّم ّاَلی  ٘ىق که  آیؿ، هماو : اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: لهايی که ٬ائن به پا ؼیمؾ با اهك شؿیؿی هیأَهِرٍ جَذِٗذَ ٨ّي ُبُؿوِّ آْلّ
اؾ، ٌیػ ه٩یؿ، زقوىل ؼؿا َٕٔ ؾق آ٤ال اوالم به اهك شؿیؿی ؾ٠ ّبي ٠َٓبّؿ 383، َ 3ىت کكؾ ٕاالٌق

َ
ٓلُث ّْل

ُ
اَل: ٬

َ
یٍك ٬ ّّ ّبي َب

َ
ٔ/ أ

ى ُٙ ٨َ 
َ
 ٤َّكیبًا َو َوَی١ُىُؾ َکَما َبَؿأ

َ
ٓواَلَم َبَؿأ یَى ٞ ّاوَّ آْلّ ًّ ّهیّك آلُمٓئّه

َ
ٓىّل أ

َ
ٓؼّبٓكّيي ٠َٓى ٬

َ
ّه ٞ أ ـَ اللَّ ٍؿ ّا َبا ُهَعمَّ

َ
اَم آلَ٭اّئُن ٞ َبی ّلٓل٥َُكَباّء ٨ََ٭اَل َیا أ

َ
ا ٬

َي٧َ 
ٓ
ّه: ابى بّیك هی دُعَبءّ جَذِٗذاًآوَحؤ اوالم ;ی ایى وؽى اهیكهئهًاو پكویؿم  گىیؿ به اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ؾقباقه َکَما َؾ٠َا َقُوىُل اللَّ

ىؾ: ای ابا هعمؿٖ اهام ٕٞٔ ٨كه:. ٘ىق که آ٤ال ٌؿه بىؾ، په ؼىٌا به ظال ٤كیباو گكؾؾ هماو ٤كیبايه آ٤ال ٌؿ و ٤كیبايه بال هی
 ٔ.333گىيه بىؾ ٕال٥یبة ي١مايی، َ  ٘ىق که قوىل ؼؿا َٕٔ ایى کًؿ هماو لهايی که ٬ائن به پا ؼیمؾ ؾ٠ىت شؿیؿی قا آ٤ال هی

ّف  َکاو2 ٓهٍك ٤َٓیّك الَّ
َ
اَم آلَ٭اّئُن ٞ َشاَء ّبؤ

َ
ا ٬ ـَ آيچه که ٬باًل بىؾه > اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: لهايی که ٬ائن بیایؿ با اهكی ٤یك ال  . ّا

ّف  َکاَو> اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: لهايی که 473آیؿ ٕال٥یبة ٘ىوی، َ  اوث، هی ٓهٍك ٤َٓیّك الَّ
َ
ٓی٧ّ، َشاَء ّبؤ اّظُب الىَّ َِ ا َشاَء  ـَ ٔ> ٨َّب

 536ٔ، َ 1آوقؾ. ٕالکا٨ی، ز ِاظب ٌمٍیك بیایؿ اهكی ٤یك ال آيچه که ٬باًل بىؾه اوث، هی
َي  . ٠ى ابی ش٩١ك ٕٞٔ:3 َما ُومِّ ٓهٍك َؼ٩ّي:  آلَمٓهّؿُ    ّايَّ

َ
ُه یٓهّؿی ّاَلی أ يَّ

َ
اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ههؿی به ایى ٠لث ههؿی   َهٓهّؿْیًا ّْل

 335ٔکًؿ. ٕال٥یبة ي١مايی، َ  ياهیؿه ٌؿه اوث چىو به اهكی هؽ٩ی هؿایث هی
اَن  ًَّ اَم آلَ٭اّئُن ٞ َؾ٠َا ال

َ
ا ٬ ـَ لَّ ٠ى ابی ٠بؿالله ٕٞٔ: ّا َٕ ٓؿ ُؾّذَك ٨َ

َ
ٓهٍك ٬

َ
ٓواَلّم َشّؿیؿًا َو َهَؿاُهٓن ّاَلی أ هُ   ّاَلی آْلّ ًٓ َي   ٠َ َما ُومِّ آلُصٓمُهىُق َو ّايَّ

ُلىل ٕٓ ٓهٍك َه
َ
ُه َیٓهّؿ  ّاَلی أ يَّ

َ
َي آلَ٭اّئُن ّلّ٭َیاّهّه ّبآلَع٫ آلَ٭اّئُن َهٓهّؿْیًا ّْل ُه َو ُومِّ ًٓ يی که ٬ائن ٬یام کًؿ هكؾم : اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: لها ٠َ

کًؿ و آيها قا به اهكی  هىحىق که بك ٠اهه هكؾم پىٌیؿه بىؾه و ال آو ؾق  قا ال يى به اوالم ٕجىلین ٌؿو ؾق بكابك ظ٫ٔ ؾ٠ىت هی
کًؿ و ٬ائن قا به ایى ٠لث ههؿی ياهیؿه ايؿ که به وىی اهكی که پىٌیؿه بىؾه هؿایث  بكؾيؿ، قهًمىو هی گمكاهی به وك هی

. ک٧ٍ 359. ا٠الم الىقی، 353َ، َ 3کًؿ. ٕقؤة الى٠ٝیى، ز ايؿ که به ظ٫ ٬یام هی کًؿ و او قا بؿیى وبب ٬ائن ياهیؿه هی
اؾ ٨ی ه١ك٨ة ظصس الله، ز352، َ 3ال٥مة، ز  .383ٔ، َ 3. االٌق

اَن . ٠ى اهیكالمئهًیى ٠ل4 ًَّ هٍك َهى  اَلی  ی ٕٞٔ: َیؿ٠ُى ال
َ
   أ

َ
كَّ ّبّه ُهّؿَ  َو َهى أ

َ
٬

َ
اهیكهىهًاو ٠لی ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ٬ائن هكؾم   يَکَكُه ٤ََىی>أ

ٌىؾ ٕالمام الًاِب،  یابؿ و هك که که آو قا ايکاق کًؿ گمكاه هی کًؿ که هك که به آو ا٬كاق کًؿ هؿایث هی قا به اهكی ؾ٠ىت هی
 ٔ.981، َ 3ز
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گكاو ها  آو ؼىايؿ بك بك هكؾم هیقا و اظاؾیری  1کًؿ هیوْكی قا ال ؾل اظاؾید ا٨ٍا  ،با ٌکا٨حى اظاؾید
   2کًًؿ. آیؿ> لفا با او هؽال٩ث هی هی

ۀ هایها  آو که ايحٝاق يؿاقيؿ اوكاقی الهی وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که همکى اوث ا٨ٍای بكؼال٦ شاهالوآقی، 
گاهاو هیاهث ٌى اهحعاو ای ههن اوث که با  ؾايًؿ که ا٨ٍای اوكاق الهی جىوٗ یک ٌؽُ، يٍايه ؾ، آ
  ای ال شايب ؼؿاويؿ قظماو اوث. ایى اوكاق قا بًٍاوًؿ و پی ببكيؿ که او ٨كوحاؾهۀ جىايًؿ گٍایًؿ آو، هی

 ٨كهایًؿ: هیباقه  ٕٞٔ ؾقایى العىى اظمؿویؿ 

قها  بیاوپه آیا ٌؽُ واشب اال٘ا٠ه بؿوو  ...شب اال٘ا٠ه اوثوا]بًابه قوایات[ یمايی 
 ،یمايی واشب اال٘ا٠ه اوث ؟يه اون و يه ٩ِث و يه هکاو ٜهىق و يه... و يه... و يه... ؟ٌىؾ هی

. په آیا ِعیط اوث که هىحًؿق آجً هؽْلؿ ؾ٠لیه او ال او یا کًًؿگاو  ٘ىقی که وكپیچی به
بك ایى اوان، چگىيه هكؾم یمايی قا هًگام  یمايی قها ٌىؾ؟چًیى جکلی٩ی بؿوو بیاو هىیث 

 و هؽلؿ ؾق آجً يباًٌؿ؟ ؾوقی کكؾه باًٌؿجا ال وكپیچی او  اؾ٠ای او جٍؽیُ ؾهًؿ

وشىؾ يؿاقؾ. جًها قاه ایى اوث که یمايی با ٌؽّیث ؾیگكی که با بكای ایى هىئله هیچ قاهی 
ايؿ ایى اوث که ظل ایى  چًیى کكؾهؾ٬ث و٧ِ ٌؿه هحعؿ باٌؿ. ٠لث ایًکه اهل بیث ٕٞٔ 

 . وْك یا قهم ٠بىق اوثۀ له هايًؿ کلمهىئله ؾلیلی بك یمايی وا١٬ی باٌؿ. ظل ایى هىئ

، ؾ٬ی٭ًا همايًؿ ؾق ؾوحكن بىؾو ظكو٦ و اق٬ام بكای اوثقوایات، هىشىؾ و ؾق ؾوحكن همگاو 
شم  ک ؾوث پیؿا کًؿؾايؿ جا هراًل به ًِؿو٬ی ؾق باي چه کىی قهم ٠بىق قا هی اهاهمگاو، 

؟ په اگك ال او ؼىاوحه ٌىؾ قهم ٠بىق قا واقؾ کًؿ جا آو ًِؿو٪ قا بال کًؿ و ِاظب ایى ًِؿو٪
  .ؾق آو اوث بیكوو آوقؾ، قوٌى ؼىاهؿ ٌؿ که آیا او ِاظب ًِؿو٪ اوث یا ؾقو٤گىقا آيچه 

                                                           
َهاّو . ٠ى 1 ُجىَو ٨ّي آّؼّك المَّ

ٓ
ٓىِم َیؤ

َ
وَلّئَٯ ٬

ُ
ی  اهیكالمئهًیى ٕٞٔ: ...أ ّبیَلٍة َظحَّ

َ
اَلَذُة ّهٓى ُکلِّ ٬ ٓشاَلّو َو الرَّ ُشُل َو الكِّ ّٞ آلَؽّكی٧ّ َو الكَّ ِٞ َکَ٭َم َم

َ
٬

َٓ َو ُهَى َیُ٭ى  اَغ ّقَکاّبّهٓن ُذنَّ َيَه ًَ ّهیَكُهٓن َو آوَمُه َو ُه
َ
٠ّٓك٦ُ أ

َ
ي َْل ّه ّايِّ َها َو اللَّ

َ
ّحي  ُل َبا٬ّكًا َبا٬ّكًا َبا٬ّكاً َیٓبُل٣َ ّجٓى١ًَة أ یَّ قِّ ـُ ّلَٯ َقُشِل ّهٓى  ـَ اَل 

َ
ُذنَّ ٬

آیًؿ... به  ها ٬ىهی هىحًؿ که ؾق آؼك المهاو هی َیٓبُ٭ُك آلَعّؿیَد َبٓ٭كًا: اهیكهئهًاو ٕٞٔ ؾقباقۀ اهیك٤ٕب و یاقايً چًیى ٨كهىؾ: آو
٨كهىؾ:  كؼاوث و هیًٌاون، وپه ب آیًؿ هی ؼؿا ٬ىن که هى ٨كهايؿهٍاو قا به اومً و همچًیى شایی قا که ٨كوؾ هی

ٌکا٨ًؿه، ٌکا٨ًؿه، ٌکا٨ًؿه. وپه ٨كهىؾ: آو هكؾی اوث ال ٨كليؿاو هى که اظاؾید قا به ٠می٭ًا ؼىاهؿ ٌکا٨ث ٕال٥یبة 
 ٔ.393ي١مايی، َ 

 َجٓعَحّمُلىَيُه . 2
َ

ُذُکٓن ّبَعّؿیٍد ال ٓهَل آلَبٓیّث ُیَعؿِّ
َ
ا أ ًَّ اّئٍن َیُ٭ىُم ّه

َ
ُل ٬ وَّ

َ
٨ََحٓؽُكُشىَو ٠ََلٓیّه: اولیى ٬ائن که ال ها اهل ٠ى ابی ٠بؿالله ٕٞٔ: أ

 ٔ.383، َ 5شًگیؿ ٕبعاقااليىاق، ز گىیؿ که جعمل آو قا يؿاقیؿ لفا ٠لیه او هی کًؿ، با ٌما با ظؿیری وؽى هی بیث ٬یام هی
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 اها ،اوثها ؾق ؾوحكن همگاو  قهم ٠بىق ال ظكو٦ و اق٬ام جٍکیل ٌؿه اوث و ایى با ایًکه
که با قهم ًِؿو٪ بچیًؿ ٘ىقی جىايؿ آو ظكو٦ و اق٬ام قا  که به شم ِاظب ًِؿو٪ يمی هیچ

ها قا  ٘ىق ِعیط آو په آو که که بهايؿ.  يیم چًیى ٌىؾ. يّىَهمؽىاو باٌؿ و ًِؿو٪ بال 
کىی ٤یك ال  ِاظب آو اوث و يه که ؾیگك، و همکى يیىث�جا قال قا آٌکاق والؾ، چیًؿ هی

 ِاظبً قال قا آٌکاق والؾ. 

که ببیًؿ آیا ًِؿو٪ بال ٌؿه  اللم اوثبؽٍؿ،  ٌک به او وىؾی يمی ؾاقؾ،په هكکه ٌک �
، و آو که که اوث جمامکاق  ،یا ؼیك؟ اگك بال ٌؿه باٌؿ ه اوثآٌکاق ٌؿ وْك یا ؼیك؟ آیا  اوث

 ؾايؿ؟ٖ  چه کىی شم ِاظبً قهم ٠بىق قا هی .بالي کكؾه ١ٙ٬ًا ِاظبً اوث

ایى ؾ٠ىت کىبًؿه و ٬ىی ۀ بیًًؿ که اؾل لهايی که هی ٕهؽال٩او ؾ٠ىت یمايیٔ ها بىیاقی ال آو
گىیًؿ که او ٌؽُ لیكکی اوث و يّىَ قا به ي٩ٟ ؼىؾي واهاو ؾاؾه  اوث به ايّاق هی

گاهی هی ]ال اؾله[ ها لهايی که آو٘ىق ؼالِه،  اوث. به بال  کًًؿ که ًِؿو٪ ا٠حكا٦ هی ،ًؿیاب آ
ؼىاهًؿ ا٠حكا٦ کًًؿ کىی که ایى قال قا ا٨ٍا کكؾه  ٌؿه و قهم آو گٍىؾه اوث> اها يمی

 اوث. جمام ٌؿهِاظبً اوث و او ًِؿو٪ قا بال کكؾه اوث و کاق 

گىيه  ؟ آیا ایىجمام ٌىؾچكا به ِكاظث يگ٩حًؿ یمايی ٨اليی اوث و کاق  َٕٔ هعمؿ و آل هعمؿ
کكؾيؿ ظصیث اظحصاز با يّىِی که بكایحاو بیاو کكؾم هًح٩ی  اها اگك ایى کاق قا هی يبىؾ؟ بهحك
بًابكایى، ٬كاق ؾاؾو اهك به ایى ِىقت که اکًىو هىث ِاظب اهك قا، به ِك٦ ایًکه با  ٌؿ. هی

٘ىق که گ٩حن قهم ٠بىق  یا هماو ظل وْك اوثۀ کًؿ که بالگىکًًؿ يّىَ به ِىقجی اظحصاز هی
 گىيه که ؾق قوایات آهؿه. ، هماوؾهؿ ؾاقای ظصث ٬كاق هیآوقؾ،  قا هی وْك ۀ یا کلم

کًین  به اهام با٬ك ٕٞٔ ٠ْك کكؾم ها ِاظب ایى اهك قا با ٩ِحی و٧ِ هی: هالک شهًی گىیؿ �
٨كهىؾ: يه والله که چًیى يؽىاهؿ بىؾ جا لهايی که که اظؿی ال هكؾم چًاو يیىث. اهام با٬ك ٕٞٔ 

    1ؾ٠ىت کًؿ. آوؼىؾي بیایؿ و بك ٌما بؿاو اظحصاز کًؿ و ٌما قا به 

و  کًؿ لیكا وْك قا ظل هی ؟ؾاٌث]ِاظب اهك[ با اظحصاز آوقؾيً ظصیث بك هكؾم ؼىاهؿ  چگىيه
که ؼؿاويؿ آو قا ؾق  کًؿ کًؿ و به ایى ؾلیل که او به وِیحی اظحصاز هی ظ٫ قا ال قوایات بیاو هی

                                                           
1 

َ
اّظَب َهَفا آْل َِ  ٧ُ ّّ ا َي ّبي َش٩َ١ٍٓك ٞ ّايَّ

َ
ٓلُث ّْل

ُ
اَل: ٬

َ
يِّ ٬ ًّ  . ٠َٓى َهاّلٍٯ آلُصَه

َ
ّه ال  َو اللَّ

َ
اّن ٨ََ٭اَل ال ًَّ َظِؿ ّهَى ال

َ
ّحي َلٓیَه ّبَها أ ٩َّة الَّ ِّّ ٓهّك ّبال

ّف  َیٓعَحسُّ ٠ََلٓیُکٓن ّبَفّلَٯ َو َیٓؿ٠ُىُکٓن ّاَلٓیّه ٕال٥یبة ي١مايی، َ ی َیُکىَو ُهَى الَّ َبؿًا َظحَّ
َ
ّلَٯ أ ـَ  ٔ.321َیُکىُو 
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او  های ٬ىم پًهاو کكؾه اوث. کحاب ٌی١ه چ٭ؿق به ایى وِیث يیال ؾاقؾ که با آو بك ٤یٌك
ىل ایى وال ایى وِیث يمؾ  ها با آو بك هؽال٩ايٍاو اظحصاز يکكؾيؿ؟ اظحصاز کًؿ؟ چكا ؾ٘ق

کكؾيؿ، اها هحىشه ایى يبىؾيؿ که ایى وِیث، وِیث پیً ال و٨ات اوث،  او بىؾه و قوایحً هیآي
ؾايًؿ. آیا ایى هٍیث ؼؿاويؿ  يیکی هی ايؿ و ایى اهك قا به ها ٠الن بىؾه ایى ؾق ظالی اوث که آو

یث ، با ایًکه اوحؿالل به آو با٠د ج٭ىًّك٦ کكؾهيیىث که آياو قا ال وِیث و اوحؿالل به آو ه
 1کًؿ... . لیكا شم ِاظبً به وِیث اظحصاز يمی هًّك٦ کكؾه،ؾیى بىؾه اوث؟ ؼؿاويؿ آياو قا 

  

                                                           
 .53-59ء الىالن، ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی، چاپ اول، َالمعکمات ٨ی اظ٭یة الىِی اظمؿ العىى، ٠ال. 1
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 فصل اٍل:

 هعٌبشٌبسٖ اٍصبف ٗوبًٖ 

 

ی ال قوایاجی که ؾق هًابٟ ٌی١ه و وًی ؾقباقه ی واژه ی یمايی آهؿه، اقائه هی  ؾق ایى ٨ّل، ابحؿا گماٌق
 ؾقبكؼی ال ایى قوایات که اهمیث بیٍحكی ؾاقيؿ، هی پكؾالین.ؾهین، وپه به ه١ًاًٌاوی اوِا٦ یمايی 

 گسارشٖ از رٍاٗبت ٗوبًٖ در هٌببع ش٘عِ ٍ اّل سٌت

 کلی ج٭ىین کكؾ: ۀ جىاو به ؾو ؾوح یمايی واقؾ ٌؿه هیۀ قوایاجی قا که ؾق هًابٟ ٌی١ه و وًی ؾقباق 
یک ؾوحه جًها ؾاللث بك ایى ؾاقؾ که یمايی ال ٠الئن ٜهىق اوث، بؿوو ایًکه هٍؽُ ٌىؾ یمايی و  .9

 هایی ؾاقؾ>  شكیاو لیكيٝك او چه ویژگی
های یمايی و شكیاو جعث اهك  ؾیگك که ٠الوه بك اٌاقه به ٠الهث بىؾو یمايی، هحٕمى ویژگیۀ ؾوح .3

 او يیم هىث. 
آیًؿ> لفا جمكکم ها بك ي٭ل و  کاق هی ؾق ه١ًاًٌاوی اوِا٦ یمايی به  هايؿ ک ؾومۀ ؾق بعد ها قوایاّت ؾوح

ؾق هًابٟ ٌی١ه و وًحی، ها  آو ق٤ن کركت اول، ٠لیۀ قو، بكای قوایات ؾوح جعلیل همیى قوایات اوث> الایى
 کًین: جًها به ـکك قوایث لیك بىًؿه هی

ٓبَل ٬ّیاّم آلَ٭اّئّن َؼٓمُه ٠َاَل 
َ
یَعُة ٠ى ابی ٠بؿالله ٕٞٔ: ٬ َّّ ٩ٓیاّيی َو ال َهاٍت َهٓعُحىَهاٍت: آلیَماّيی َو الىُّ

ّکیّة َو آلَؽٓى٧ُ ّبآلَبیَؿا ٩ّٓه المَّ ًَّ ٓحُل ال
َ
 : 1َو ٬

اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: پیً ال ٬یام ٬ائن پًس يٍايه ظحمی اوث: یمايی، و٩یايی، ِعیه 
 ٔ.ؾق لهیى آومايی، ٌهاؾت ي٩ه لکیه و ؼى٧ بیؿاء ٨ٕكو ق٨حى لٍکك و٩یايی

ؾوم يیم ؾق هًابٟ ٌی١ه و وًی هك ؾو ي٭ل ٌؿه اوث. بًابك قوایات هًابٟ ٌی١ی، یمايی ۀ و اها قوایات ؾوح
 اوِا٦ لیك قا ؾاقؾ:

 2ايؿ. کٍیؿه ال هىالیاو اهیكهئهًاو اوث و اِعاب ائمه اهیؿ ٜهىق او قا هی  

                                                           
 .656، َ 2. کمال الؿیى و جمام ال١ًمة، ز1
ٓو َیُکىَو َهَفا آلَیَماّييَّ 2

َ
اَلُمٔ: َيٓكُشى أ ّه ٠ََٕلٓیّه الىَّ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
اّلُب آلَع٫ِّ ٬ّیَل ّْل َ٘ ا َؼَكَز  ، آلَیَماّيُي  . َلمَّ

َ
٠َّلْیًا ٠ََٕلٓیّه   ُیَىاّلي  ٨ََ٭اَل: ال

اَلُمٔ، َو َهَفا َیٓبَكأ:  لهايی که ٘الب الع٫ ٕکه ٌؽّیحی ال ؼىاقز بىؾ و به او ایى ل٭ب قا ؾاؾه بىؾيؿٔ ؼكوز کكؾ به اهام ِاؾ٪ ;الىَّ
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 1ؼیمؾ. هیپا  هؽال٧ و٩یايی ٬كاق ؾاقؾ و بكای هباقله با او بهۀ ؾق شبه  
  .٬یام او ه٭اقو با ٬یام و٩یايی و ؼكاوايی اوث 
 کًؿ. به ظ٫ هؿایث هی 
 ها پكچمی هؿایحگكجك ال پكچن او يیىث، لیكا همگاو قا به ِاظب ٌی١یاو ؾ٠ىت  ال هیاو پكچن

 کًؿ.  هی
 ٌىؾ. هًگام ٬یام او ٨كوي والض بك هك هكؾم و بك هك هىلماو ظكام هی 
  وكپیچی و هًگام ٬یام او واشب اوث به او هلع٫ ٌؿ> لیكا پكچن هؿایث اوث و هیچ هىلمايی ظ٫

 2کًؿ. هؽال٩ث با او قا يؿاقؾ، ؾق ٤یك ایى ِىقت اهل آجً اوث> لیكا او به ظ٫ و قاه قاوث ؾ٠ىت هی
  ؼؿاويؿ ;وث: آياو ٨كهىؾه اۀ کًًؿگايی هىحًؿ که ؼؿاويؿ ؾق ٬كآو کكین ؾقباق  یاقاو او ابؿال و جىبه

 3:ؾاقؾ. کاقاو و پاکیمگاو قا ؾووـث هی جىبه
 

 و بًابك قوایات هًابٟ اهل وًث، یمايی اوِا٦ لیك قا ؾاقؾ:
 .اهیك ٤ٕب اوث 
 ؾهؿ  ٌىؾ که با ـکك يام یمايی يؿا هی ِؿایی ال آوماو که يه ال ايىاو اوث و يه ال شى، ًٌیؿه هی

 1:یمايی اوث.ۀ ال آو، بلکه او ؼلی٩ با او بی١ث کًیؿ، او يه ال ایى اوث و يه;که 

                                                                                                                                      
ٕٞٔ اوث، اها ؼیك، یمايی ال هىالیاو و جاب١او ٠لی ”ٕٞٔ گ٩حه ٌؿ: اهیؿواقین که او هماو یمايّی ٕهى٠ىؾٔ باٌؿ. اهام ٕٞٔ ٨كهىؾ: 

 ٔ.559ٕاالهالی ٘ىوی، َ  “:شىیؿ. ایى ٌؽُ ال ٠لی ٕٞٔ بكائث هی
اهیكهئهًاو ٠لی ٨كهىؾيؿ:: : . ٠ى اهیكالمئهًیى ٠لی ٕٞٔ: ...٨یمىت الرائك و ی٭ىم اآلؼك ذْن یًهٓ الیمايي لمعاقبة الى٩یايي1
ٕالمام الًاِب ٨ي اذبات العصة : ؼیمؾ. ايی بكهیؼیمؾ، وپه یمايی بكای شًگ با و٩ی هیكؾ و ؾیگكی بك هی اي٭الب کًًؿه هی;

 ٔ.933، َ ال٥ائب
 .325. ال٥یبة، ي١مايی، َ 335ال٥یبة، ٌیػ ٘ىوی، َ 2. 

َبَلٓث 3
ٓ
٬

َ
١ِٓد ٤ُ   آلَیَماّيّي   َؼٓیُل   . ٠ى اهیكالمئهًیى ٠لی ٕٞٔ: ... أ ٌُ ُهَما ٨كوي ]٨ََكَوا[ ّقَهاٍو  يَّ

َ
اَلُب َو آلُؽَكاَواّييِّ َیٓىَحّبَ٭اّو َکؤ ِٓ َ

ٓبِك ُشٓكِؾ أ
 َؼٓیَك ٨ّي َهٓص 

َ
َظُؿُهٓن ّبّكٓشّلّه َباّکَیًة[ ٨ََیُ٭ىُل ال

َ
ّكُب أ ٕٓ ـٓ َی َؿاٍض اـا يٝكت أظؿهن بكشله باً٘ه ]ّا

ٓ
٬

َ
ي َو أ ّ٘ ا َيَىا ُهنَّ ٨َّبيَّ ا َهَفا اللَّ ًَ ا َب١َٓؿ َیٓىّه ًَ ّلّى

٩َُهُن  َِ ّفیَى َو ٓبَؿاُل الَّ
َ
اّئُبىَو َو ُهُن آْل ّكیىالحَّ هِّ َٙ اّبیَى َو ُیّعبُّ آلُمَح ىَّ َه ُیّعبُّ الحَّ ُه ٨ّي ّکَحاّبّه آل١َّمیّم ّاوَّ اللَّ : اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ  اللَّ

گیكيؿ ؾق  ای ال یکؿیگك وب٭ث هی ٌىيؿ. و هايًؿ وىاقاو هىاب٭ه ؾق ایـى هًگـام وـپاه یمـايی و ؼكاوايی يمایاو هی;... ٨كهىؾيؿ: 
گىیًؿ: ب١ؿ ال اهكول  ايؿ. چىو به پاهای ؼىؾ يگاه کًًؿ، هی ؾل کن به ؾوـث ؾاقيؿ و ژولیؿه هى، ٤باقآلىؾ و ٬ىیکه جیكهای هع ظالی

کًین و ایًها، هماو ابـؿالی هىـحًؿ کـه ؼؿاويـؿ ؾق کحاب ٠میمي،  ؼیكی ؾق يٍىـحى هـا يیىـث. باقؼؿایا ها به ؾقگاه جى، جىبه هی
> المام 274، 52َٕبعاق االيىاق، ز:  ؾاقؾ. کـاقاو و پاکیمگـاو قا ؾووــث هــی ويـؿ جىبـهکًـؿ: ؼؿا ها قا چًیى جىِی٧ هی آو

 99ٔ، 2َالًاِب ٨ی اذبات العصة ال٥ائب، ز
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 هاٌن اوث. ال بًی 
 ٌىؾ. يالل هی ٕٞٔ ؾق لهاو او ظٕكت ٠یىی 
 2آ٨كیًؿ. ها هی ٌىؾ و ظماوه اوحايبىل و قوم و بیث الم٭ؿن به ؾوث او ٨حط هی  
 هٙكوؾ هىحًؿ، اها وكايصام همه گكؾ او شمٟ ها  آو یاقاو او يمؾ ظاکماو شایگاهی يؿاقيؿ و ال ؾقگاه

 3یابًؿ. ٌىيؿ و بك هٍك٪ و ه٥كب لهیى ولٙه هی هی
قا ها  آو ؾاقؾ ٕٞٔ و اهام با٬كٕٞٔ ؾق قوایات ٌی١ه، يٝك به اهمیث و ٌهكجی که ؾو قوایث ال اهام ِاؾ٪ 

 العىى اظمؿقا ال ویؿ : یمايی کیىث;ۀ ها، بیايی آوۀ کًین و په ال جىٔیط هؽحّكی ؾقباق  ب١یًه ـکك هی
ـکك  های الهی اوث کًؿ یمايی، ه١ّىم و ال ظصث هیؾاللث  ٌىاهؿی قا کهث کًین و ؾقيهای ي٭ل هی

 کًین. هی

٩َٓیاّييِّ َو آلُؽَكاَواّييِّ َو آلَیَماّيّي  اَلَذّة الىُّ ٓهٍك   ٠ى ابی ٠بؿالله ٕٞٔ: ُؼُكوُز الرَّ ٌَ ٍِ ٨ّي  ٍة َواّظَؿ ًَ ٨ّي َو
ٓهَؿی ّهٓى َقاَیّة آلَیَماّيّي َواّظٍؿ ٨ّي َیٓىٍم َواّظٍؿ َو َلٓیَه ٨ّیَها َقاَیِة 
َ
ُه َیهؿی ّاَلی آلَع٫  أ يَّ

َ
 4: ّْل

ه و یک قول اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ؼكوز و٩یايی و ؼكاوايی و یمايی ؾق یک وال و یک ها 
به وىی ظ٫ هؿایث  لیكاجك ال پكچن یمايی يیىث، ها هیچ پكچمی هؿایحگك  اوث و ؾق هیاو آو

 کًؿ. هی

ٍِ ٨ّي ٠ى البا٬ك ٕٞٔ: ... ٍة َواّظَؿ ًَ ٩َٓیاّييِّ َو آلَیَماّييِّ َو آلُؽَكاَواّييِّ ٨ّي َو ٓهٍك َواّظٍؿ ٨ّي َیٓىٍم   ُؼُكوُز الىُّ ٌَ

ُن ّهٓى ُکلِّ َوٓشٍه َوٓیِل ّلَمٓى َياَواُهٓن 
ٓ
ُه َب١ًٕٓا ٨ََیُکىُو آلَبؤ ُٕ ُٟ َب١ٓ اّم آلَؽَكّل َیٓحَب َٝ

ًّ اِم َک َٝ َو َلٓیَه ٨ّي َواّظٍؿ ّي
ٓهَؿی ّهٓى َقاَیّة آلَیَماّيّي   اَیاّت الكَّ 

َ
اّظّبُکٓن   َقاَیِة أ َِ ُه َیٓؿ٠ُى ّاَلی  يَّ

َ
ا َؼَكَز آلَیَماّييُّ    ّهَي َقاَیُة ُهًؿی ّْل ـَ ٨َّب

ٓٓ ّاَلٓیّه ٨َّبوَّ قَ  ا َؼَكَز آلَیَماّييُّ ٨َآيَه ـَ اّن َو ُکلِّ ُهٓىّلٍن َو ّا ًَّ اَلّض ٠ََلی ال َٟ الىِّ اَیَحُه َقاَیُة ُهًؿی َو َظُكَم َبٓی

                                                                                                                                      
هن یىم١ىو ِىجا ها ٬اله ايه و ال 1 ًْ ؤِ، ٬ال: أهیك ال٥ٕب لیه هى ـ  و ال ـه و لک . ظْؿذًا الىلیؿ بى هىلن ٠ى شْكاض ٠ى أ٘ق

ه ؼلی٩ة یمايي، ٬ال الىلیؿ: و ٨ي ٠لن ک١ب أْيه یمايي ٬كٌيشاو: بای١ىا  ًْ ٕ الحٍكی٧ بالمًى  ٨اليا باومه لیه هى ـ  و ال ـه و لک
 ٔ.77، َ ٨ي الح١كی٧ بال٩حى

ـلٯ الؽلی٩ة الیمايي الف  ج٩حط ال٭ىًٙٙیًیة وقوهیة ٠لی یؿیه، یؽكز الؿشال و٨ي لهايه یًمل .  2 اِ، ٬ال: ٠لی یؿ   ٠ى أ٘ق
 394ٕٔالمالظن و ال٩حى ابى ظماؾ، َ: هكین ٕٞٔ ٠لی یؿیه جکىو ٤موِ الهًؿ، وهى هى بًي هاٌن.٠یىی بى 

ٓىَو . 3 َّ ُكوَو ُهٓ٭ ُكوَو ُهَع٭َّ ِعابه ُهَعىَّ
َ
ّب. أ َٕ هیك ال٥َ

َ
ّب، و ٬ال ب١ٕهن: یىمی أ َّ ّهیَك ال١ُ

َ
٠ى  یؽكز ٨ي آؼك المهاو قشِل یىمی أ

جىيه
ٓ
بىاب الىلٙاو و هصاله الملىٮ، یؤ

َ
ْق و ه٥اقَبها ٕلىاو ال١كب،  أ

َ
ُذُهن الله هٍاقَ٪ اْل ُٞ الؽكی٧ ُیَىقِّ َم

َ
يهن ٬

َ
ٓوٍب کؤ

َ
هى کل أ

 ٔ.914، 3َز
اؾ ٨ي ه١ك٨ة ظصس الله ٠لی ال١باؾ، ٌیػ ه٩یؿ، ز. 4  .335. ال٥یبة، ٌیػ ٘ىوی، َ 352، َ 3اْلٌق
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ُه َیٓؿ٠ُى ّاَلی آلَع  يَّ
َ
اّق ّْل ًَّ ٓهّل ال

َ
ّلَٯ ٨َُهَى ّهٓى أ ـَ ٓو َیٓلَحّىَ  ٠ََلٓیه ٨ََمٓى ١َ٨ََل 

َ
 َیّعلُّ ّلُمٓىّلٍن أ

َ
  ٫ِّ َو ّالیال

ّكی٫ٍ ُهٓىَحّ٭ین: َ٘1 

و یک قول اوث  اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ:  ٬یام و٩یايی و یمايی و ؼكاوايی ؾق یک وال و یک هاه
آوقؾ. وای  آیًؿ و ال هك ٘ك٦ بال و وؽحی قوی هی های جىبیط ؾق پی یکؿیگك هی و همچىو ؾايه

ها قو ؾق قو ٌىؾ. هیچ پكچمی هؿایحگك ال پكچن یمايی يیىث. او پكچن هؿایث  کىی که با آو بك
٨كوي والض کًؿ،  کًؿ. لهايی که یمايی ٬یام هی اوث، لیكا ٌما قا به وىی ِاظبحاو ؾ٠ىت هی

ٌىؾ. هًگاهی که یمايی ؼكوز کكؾ به وىی او به پا ؼیم، چكا  بك هكؾم و بك هك هىلمايی ظكام هی
یا بك ٔؿ او  او وكپیچی کًؿ الکه پكچن او پكچن هؿایث اوث و بك هیچ هىلمايی شایم يیىث که 

ىت لیكا او به وىی ظ٫ و ِكاٖ هىح٭ین ؾ٠ >و هك که که چًیى کًؿ اهل آجً اوث بایىحؿ
 کًؿ. هی

اوث. ُب١ؿ يٝاهی ال : يٝاهی;و : ه١ك٨حی;ؾاق شكیايی اوث که ؾاقای ؾو ُب١ؿ  یمايی ٘الیه ،٘ب٫ ایى قوایات
شًگؿ و ُب١ؿ ه١ك٨حی ال آو  جكیى ؾٌمى اهام ههؿی ٕٞٔ، هی ٠ًىاو اِلی آو شهث که ٠لیه و٩یايی، به

کًؿ که ؾاقای بكجكیى  هیای اوث که به ظ٫ و قاه قاوث ؾ٠ىت  شهث که ؾاقای يٝام ه١ك٨حی
ه اوث و به ٠لث همیى بكجكی يٝام هاوث. ؾق ایى قوایات بك ُب١ؿ ه١ك٨حی یمايی جؤکیؿ بیٍحكی ٌؿ هؿایث
ٌؿه ال وىی یمايی اوث که بكای هؤهىقیث بمقگی گمیًً ٌؿه اوث. ٌایؿ همیى ج٩کیک  اقائه ه١ك٨حی

ايؿ هؤهىقیث یمايی جًها  ای گماو کكؾه ٠ؿه ٬ائل يٍؿو هیاو ُب١ؿ ه١ك٨حی و يٝاهی شكیاو یمايی اوث که
کًًؿ که چكا هًىل  هؿام ایى وؽى قا جکكاق هی العىى اظمؿپه ال ٬یام او آ٤ال هی ٌىؾ، لفا ؾق هؽال٩ث با 

ايؿ، یمايی ٜاهك ٌؿه اوث> و همیى قا یکی ال ؾالیل با٘ل بىؾو  که و٩یايی و ؼكاوايی ؼكوز يکكؾه
 ٌمكيؿ. هی العىى اظمؿ

، په يبایؿ پیً ال :کًًؿ ؼكوز هی;ايؿ چىو و٩یايی و ؼكاوايی و یمايی ؾق یک قول  ؾ گماو کكؾهایى ا٨كا
ايؿ که پیً ال ٬یام و٩یايی و ؼكاوايی، یمايی يه ظ٫  کًؿ> لفا چًیى پًؿاٌحه: ٜهىق;یمايی  ،چًیى قولی

ؿ، و يه ظ٫ ؾاقؾ به ظ٫ ٬یاهً قا ٨كاهن کًۀ ؾاقؾ ؼىؾ قا به ٠ًىاو یمايی ه١ك٨ی کًؿ، و يه ظ٫ ؾاقؾ لهیً
ها يیم جا پیً ال ٬یام و٩یايی و یمايی هیچ جکلی٩ی بكای  پههؿایث کًؿ و به قاه قاوث ؾ٠ىت کًؿٖ 

                                                           
 .333، َ 23، بعاق االيىاق، ز325ال٥یبه ي١مايی، َ . 1
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لفا اگك کىی، پیً ال ٬یام و٩یايی و ؼكاوايی، اؾ٠ا کًؿ که یمايی اوث،  ًٌٖاؼحى یا کمک به یمايی يؿاقین
 با٘ل اوث و بایؿ او قا کفاب ه١ك٨ی کكؾٖ اؾ٠ای او 

یمايی و و٩یايی و ؼكاوايی : ؼكوز;ايؿ که ؾق قوایات  ای ؾاقيؿ ال ایى ظ٭ی٭ث ٤ا٨ل کىايی که چًیى ٠٭یؿه
٨ك٪ ؾاقؾ. : ٜهىق;آياو> و ؼكوشی که ؾق ایى قوایات هٙكض اوث با : ٜهىق;لهاو اوث، يه  اوث که هن

ؼكوز ؾق ایى قوایات، به ه١ًای  ٜهىق به ه١ًای ٜاهك ٌؿو اوث، ؼىاه همكاه با ٬یام باٌؿ و ؼىاه يباٌؿ> اها
٬یام و شًگ يٝاهی اوث که ٘ب٫ قوایات، ؼكوز یمايی و و٩یايی و ؼكاوايی ؾق یک قول اوث> اها ؾق ٜهىق 

اهام  اي٭الب وال جكیى لهیًه چًیى چیمی ٌكٖ يیىث و هحّىق و بلکه ٔكوقی اوث که یمايی، که ههن
بحىايؿ ه٭ؿهات ٬یام ؼىؾ قا ٨كاهن کًؿ. پاوػ ویؿ ههؿی ٕٞٔ اوث، پیً ال ؼكوشً ٜهىق کكؾه باٌؿ جا 

 ؾق ایى لهیًه ًٌیؿيی اوث: العىى اظمؿ

وپاه اوث> همچًیى ؾق قوایث ۀ ؾق قوایث اوث که یمايی ِاظب پكچن اوث، ی١ًی او ٨كهايؿ;
پا ؼىاوث. آیا ه١٭ىل اوث که  اوث که و٬حی ؼكوز کكؾ، واشب اوث که بكای شًگیؿو با او به

٨كهايؿهی بصًگؿ که با او بی١ث يکكؾه اوث و ال ٬بل به او ایماو يؿاٌحه اوث؟ آیا ٌؽّی با 
وا٠ث با لٍکكی ٠ٝین  33ٌىيؿ و وپاه ؼىؾ قا ؾق لهاو  ٜاهك هیها  آو کًی که هراًل گماو هی

 1:پىًؿؾ؟ کًًؿ؟ آیا ٠٭ل چًیى چیمی قا هی آهاؾه هی

ها ٘ىل بکٍؿ  ؾ٠ىجی ؾاٌحه باٌؿ که ٌایؿ والکًؿ که یمايی ٬بل ال ٬یاهً  ظکن هی ٌک ٠٭ل ولین بی
های آؼكالمهاو وایه ا٨کًؿه اوث  لهايی، ؼىؾ قا به هكؾم بًٍاوايؿ و ؾق لهايی که ٨حًهۀ جا، ؾق ایى بكه

ق٨حه یاقاو او گكؾ هن آیًؿ و ه٭ؿهات  ؾ٠ىت کًؿ جا ق٨حه قاه قاوثهكؾم باٌؿ و آياو قا به ظ٫ و ۀ کًًؿ هؿایث
آهكیکای شًایحکاق ٕٞٔ  العىى اظمؿویؿ ۀ ٨كهىؾ به٩یايی و يیم ؾشال اکبك، که جٍکیل وپاهً ٠لیه و

  ٨3كاهن ٌىؾ. 2اوث،

 

                                                           
 .47، 2َالّالط، ز. هٟ ال١بؿ 1
 .ی ؾشال اکبك ال ویؿ اظمؿ العىى ٕٞٔ . بیايیه2
هـای ؾیگـك ال  ی ٬یام و ٜهىق اهام، یٯ ولىـله ٬یام يىیىؿ: ال يٝك قوایات اوالهی، ؾق ه٭ؿهه باقه هی ٌهیؿ هٙهكی يیم ؾق ایى.  3

هاوـث. ایـى  ای ال ایـى ولىـله ٬یام ىيـهگیكؾ. آيچه به يام ٬یام یمايی ٬بل ال ٜهىق بیاو ٌؿه اوـث، يم ٘ك٦ اهل ظ٫ ِىقت هی
 ٔ.334، 33َ آذاقاوحاؾ ٌهیؿ هٙهكی، ز ؾهؿ ٕهصمى٠ه  ها يیم ابحؿا به واکى و بؿوو لهیًه ٬بلی قغ يمی شكیاو



23 
 

  الحسي احوذٗوبًٖ ک٘ست از س٘ذ ٔ َّٗت ٗوبًٖ در ب٘بً٘

ايؿ  های ال هىیث یمايی قا آٌکاق کكؾه ای گىٌه واب٭ه ٘كل بی به: یمايی کیىث;ۀ ویؿ اظمؿالعىى ؾق بیايی
یمايی ه١ّىم بىؾه و ال ؼل٩ای الهی اوث. بؽٍی ال ایى بیايیه قا که به بعد ها هكبىٖ کًؿ  که ذابث هی

 کًین: اوث ي٭ل هی

وئال ٌؿ: یمايی کیىث؟ و آیا ظؿوؾی بكای اهام ههؿیۀ وِی و ٨كوحاؾ العىى اظمؿال ویؿ 
باٌؿ به ٘ىقی که  ایى ٌؽّیث وشىؾ ؾاقؾ که با آو ًٌاؼحه ٌىؾ؟ ... آیا ایٍاو ه١ّىم هی

٘ىق که ؾق قوایحی ال اهام با٬ك آهؿه  قا ال ظ٫ ؼاقز يىالؾ، هماوها  آو هكؾم قا به با٘ل يکٍايؿ و
پكچن وی پكچن هؿایث اوث و بك هیچ هىلمايی شایم يیىث ال او وكپیچی کًؿ، و اگك ;اوث: 

اوث، چىو وی ؾ٠ىت به ظ٫ و هؿایث به قاه قاوث  کىی ایى کاق قا ايصام ؾاؾ ال اهل شهًن
 :کًؿ.هی 

 ویؿ اظمؿالعىى ؾق پاوػ ؼىؾ يىٌحًؿ:

گىيه ي٭ل ٌؿه  اها قاشٟ به ظؿوؾ ٌؽّیث یمايی بایؿ گ٩ث: ؾق قوایحی ال اهام با٬كٕٞٔ ایى;... 
ها پكچمی هؿایحگكجك ال پكچن یمايی يیىث و آو پكچن هؿایث اوث> لیكا که ٌما  اوث: ؾق پكچن

يٍىؾ، و اگك  کكؾ ٨كوؼحى اولعه ظكام م کًؿ. اگك یمايی ؼكوز قا به وىی ِاظبحاو ؾ٠ىت هی
یمايی ؼكوز کكؾ، به پا ؼیم به وىی او، لیكا که پكچمً پكچن هؿایث اوث، و شایم يیىث 
هىلماياو ال او وكپیچی کًًؿ، و اگك کىی ایى کاق قا ايصام ؾهؿ ال اهل شهًن اوث، لیكا که او 

 کًؿ. ؾ٠ىت به ظ٫ و هؿایث به قاه قاوث هی

 بىیاق ههن وشىؾ ؾاقؾ:ۀ ؿ يکحؾق ظؿید ٨ى٪ چً

شایم يیىث هیچ هىلمايی ال او وكپیچی کًؿ، و اگك کىی ایى کاق قا ايصام ؾهؿ ال اهل ; -9
گیكین که یمايی ِاظب والیث الهی اوث، و ٌؽّی بك هكؾم  بًابكایى يحیصه هی: شهًن اوث.

ظحی اگك يمال  ظصث يؽىاهؿ بىؾ، به ٘ىقی که قویگكؾايی ال وی، ايىاو قا واقؾ شهًن کًؿ
بؽىايؿ و قوله بگیكؾ، هگك ایًکه ال ؼل٩ای ؼؿاويؿ بك لهیى باٌؿ، و ایٍاو اِعاب والیث الشمله 

 هىحًؿ.پیاهبكاو و ٨كوحاؾگاو و اهاهاو و ههؿییى
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ؾ٠ىت به ظ٫ و قاه قاوث بؿیى ه١ًاوث که ایى : کًؿ. او ؾ٠ىت به ظ٫ و قاه قاوث هی;-3
قا ال ظ٫ ؼاقز والؾ، و ایى بؿاو ها  آو واقؾ با٘ل کًؿ یا کًؿ، جا هكؾم قا ٌؽُ اٌحباه يمی

ۀ ه١ًاوث که او ه١ّىم و هًّىَ ال١ّمة اوث. بًابكایى، با ایى ه١ًا بكای ایى ٬یؿ و ظؿ، ذمك 
ٌىؾ، اها بكؾاٌث هك ه١ًای ؾیگك ال ایى  بمقگی ؾق هٍؽُ کكؾو ٌؽّیث یمايی ایصاؾ هی

٨ایؿه ٬لمؿاؾ  قا بی، ایى ٨كهىؾه ال ائمه:کًؿ هی ؾ٠ىت به ظ٫ و هؿایث به قاه قاوث;شمله که 
ال گ٩حى کالّم کًؿ، په يه ٬یؿ و يه ظؿ بكای ٌؽّیث یمايی ؼىاهؿ بىؾ، و بال يىبث ایٍاو هی
 باًٌؿ. ه١ًا که ال آو هبكا هی بی

های  یمايی ظصحی ال ظصث ؾ اول و ؾوم اٌاقه ٌؿ ایى اوث کهآيچه بؿاو ؾق هىاق ۀ په يحیص
ؼؿاويؿ بك لهیى، و ه١ّىّم هًّىَ ال١ّمة اوث، و ؾق قوایات هحىاجك و ١ٙ٬ی ذابث اوث که 

و ؾوالؾه ههؿی هىحًؿ. ٤یك ال ایٍاو هیچ ؾوالؾه اهامهای الهی په ال پیاهبك اکكم، ظصث
های  ظصث ه١ّىم ؾیگكی بك لهیى يیىث. و ایٍاو جمام ي١مث و کمال ؾیى و ؼحن قوالث

م ههؿی ٕٞٔ ب٭یة الله و ؾاق ؾيیا قا وؾاٞ گ٩حه، و اهای هىحًؿ، که یالؾه اهام ال ایٍاوآوماي
ؼىايؿ، په یمايی  ٨كا هییمايی هكؾم قا به وىی اهام ههؿی ٕٞٔ ايؿ. و با٬ی هايؿهؾوالؾه ههؿی

ًة ;باًٌؿ  بایؿ يؽىحیى ههؿییى باٌؿ، لیكا که یالؾه ههؿی په ال ایٍاو ال ٨كليؿاو ایٍاو هی یَّ قِّ ـُ

ِٟ ٠َلین ُه َومی ٍٓ َو اللَّ ها ّهٓى َب١ٓ ُٕ ٨كليؿايی ب١ٕی ال يىل ب١ٕی ؾیگكيؿ و ؼؿاويؿ ًٌىای   1: َب١ٓ
ؼىاهًؿ آهؿ، بلکه ایٍاو ؾق ؾولث ٠ؿل ٕٞٔ و ؾق لهايی ب١ؿ ال لهاو ٜهىق اهام ههؿی  :.ؾاياوث

هىشىؾ  ٕٞٔالهی ؼىاهًؿ بىؾ، و آيچه ذابث اوث، ههؿی اول ؾق لهاو ٜهىق اهام ههؿی 
وال ٬یام ه٭ؿن  ؾق آ٤ال ٜهىق و آهاؾهآوقيؿگاو به اهام ههؿی باٌؿ، و ایٍاو يؽىحیى ایماو هی
شا ٌؽُ یمايی ؾق  ایى ـکك ٌؿه اوث. و الؼؿا َٕٔباٌؿ، همايٙىق که ؾق وِیث قوىل  هی

 .:ٌىؾ....  هًعّك هیَٕٔ هفکىق ؾق وِیث قوىل ؼؿا  ٌؽّیث ههؿی اول ال ؾوالؾه ههؿی

  

                                                           
 ٠3مكاو/  . آل1
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  هعٌبشٌبسٖ اٍصبف ٗوبًٖ در لرآى ٍ رٍاٗبت

ؾهؿ که یمايی ظصث ؼؿا،  ، جىِی٩ات اهل بیث ال یمايی يٍاو هیالعىى اظمؿ٘ب٫ جىٔیعات ویؿ 
بك قا ه١ّىم و ال اهل بیث ٠ّمث و ٘هاقت اوث. ؾق ایى يىٌحاق بكآو هىحین که ٌىاهؿ ٬كآيی و قوایی 

ـکك کًین. به ایى هًٝىق، ج١ابیكی قا که با اوِا٦ یمايی همىاو اوث ٕٞٔ  العىى اظمؿ ویؿ ِعث گ٩حاق
 کًًؿ.  این جا ببًین ایى اوِا٦ بك چه ه١ًایی ؾاللث هی وشى کكؾه شىث ؾق ٬كآو و قوایات

 ؼؿا و کالم ؼؿا ٬ٕكآؤ و يیم ه١ّىهاوکه ؾق جىِی٧  ٨كاوايی وشىؾ ؾاقؾآیات و قوایات  گىیین: اشمااًل هی
وث> و ال بكای جىِی٧ یمايی اوح٩اؾه ٌؿه ا٠یًًا  که يٝیك آو  آهؿهايبیا و اوِیا و اهاهاو ه١ّىمٔ ٠باقاجی ٕ

هًعّكًا بكای ؼل٩ای الهی و  ، ؾق ٬كآو و قوایات،که ؾق قوایات بكای یمايی آهؿه هصمىٞ اوِا٨ی٘ك٨ی 
ایى اوِا٦ ٨٭ٗ ؼل٩ای الهی ۀ ؾاقيؿِاظباو ٠ّمث واقؾ ٌؿه اوث> و ؾق بكؼی قوایات يیم جؤکیؿ ٌؿه که 

 ی الهی اوث. قوًٌی اوث بك ایًکه یمايی يیم ه١ّىم و ال ؼل٩اۀ ایى ٬كیً . وهىحًؿ
 های ؼؿاويؿ اوث ٠باقت اوث ال:  اوِا٦ هؿيٝك ها که ؾاللث بك ایى ؾاقؾ که یمايی ال ظصث

  به ظ٫ و ؾ٠ىت به ظ٫ و قاه هىح٭ینهؿایحگكی< 
 و پكچن اوهؿایث بىؾ< 
 او هاؾی بىؾو< 
  ا٘ا٠ث ال او و ظكهث هؽال٩ث با اووشىب. 

 کًین: وشه ؾاللث ایى اوِا٦ قا بك ایًکه ِاظب ایى اوِا٦ ال ؼل٩ای الهی اوث بكقوی هی ،ؾق اؾاهه 
 

 بِ حك ٍ راُ هستم٘ن  ٍ دعَت ،ّذاٗتگرٕ بِ حك. 1

و اهام با٬ك ٕٞٔ : کًؿ. یهؿی الی الع٫: به ظ٫ هؿایث هی;اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ؾق جىِی٧ یمايی ٨كهىؾيؿ: 
 :کًؿ. هی  هىح٭ین: به ظ٫ و قاه قاوث ؾ٠ىتیؿ٠ى الی الع٫ و الی ٘كی٫ ;٨كهىؾيؿ: 

کًؿ. بكای ٨هن ؾ٬ی٫ ایًکه ال  ٘ب٫ ایى قوایات، یمايی هؿایحگك به ظ٫ اوث و به ظ٫ و قاه قاوث ؾ٠ىت هی
کالم ؼؿاويؿ قا  ،کًًؿه به ظ٫ چه کىايی هىحًؿ، پیً ال هك چیم هًٝك ٬كآو و قوایات، هؿایحگك و ؾ٠ىت

 ه١یاق ٬كاق ؾهین: 
ٓل ّاوَّ 

ُ
ّه ُهَى آلُهؿی ٬  ٔ:934ٕب٭كه/ ُهَؿی اللَّ

 گكی ؼؿاويؿ اوث که هؿایث اوث. بگى ٨٭ٗ هؿایث
گمكاهی و بٙالو و ۀ هؿایث و ؾ٠ىجً ال ٌائب> لیكا ؼؿاويؿ ٨٭ٗ هؿایحگكی ؼىؾي قا هؿایث ٌمكؾه اوث

ۀ ًایات ویژکىی چًیى يؽىاهؿ بىؾ، هگك ایًکه ؼؿاويؿ با ٠ ايعكا٦ و ؼٙا ٠اقی اوث. ٤یك ال ؼؿاويؿ هیچ
ؼىؾ به او ٠ّمث بؽٍیؿه باٌؿ و او قا بكای هؿایحگكی هكؾم بكگمیؿه باٌؿ که هماو ؼل٩ای الهی ٕايبیا، 
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ؼؿاويؿ و هؿایحگكی   لفا بیى هؿایحگكی >ؼؿاويؿ هىحًؿۀ اوِیا، اهاهاو،...ٔ هىحًؿ که ه١ّىم و بكگمیؿ
٠یب و ي٭ُ اوث و آياو يیم  ًؿ ؼؿا بیؼل٩ای الهی هاي  ؼل٩ای الهی ؾوگايگی يیىث> ؾقيحیصه هؿایحگكی

ٕٞٔ کًًؿ. ٘ب٫ قوایات هح١ؿؾ، بكجكیى ویژگی اهل بیث  ؾ٠ىت هی ،بٙالو و ايعكا٦ۀ بؿوو ٌائب ،به ظ٭ی
کًًؿ و کىی قا ال  کًؿ همیى اوث که آياو به قاه قاوث هؿایث هی قا ال ؾیگكاو هحمایم هیها  آو يیم که

 :آياو، هیچ ايعكا٨ی يیىثٔ ٕلیكا ؾق هؿایث کًًؿ هؿایث ؼاقز يمی
ّه  اَل َقُوىُل اللَّ

َ
ي  ٔ ٬َٕ ّحي َو٠ََؿّيي َقبِّ َة الَّ ًَّ ٓو َیٓعَیا َظَیاّجي َو َیُمىَت ّهیَحّحي َو َیٓؿُؼَل آلَص

َ
ُه أ َهٓى َوكَّ

اَل َلُه ُکٓى ٨ََکاَو ٨َٓلَیَحَىلَّ ٠َّليَّ ٓبَى 
َ
َباّيّه ٤ََكَوُه ّبَیّؿّه ُذنَّ ٬ ٕٓ ُ

یِب ّهٓى ٬ ّٕ
َ
اّلٍب ٞ ّهٓى َب١ّٓؿ  َو ٬ َ٘ ّبي 

َ
أ

ّحي  یَّ قِّ ـُ َیاَء ّهٓى  ِّ ٓو
َ
 ُیٓؽّكُشىَيُکٓن ّهٓى ُهًؿیآْل

َ
ُهٓن ال  ی١ّیُؿوَيُکٓن ٨ّي َقًؾی ... .: ٨َّبيَّ

َ
  1َو ال

اي، هايًؿ ليؿگی هى و هكؾيً  قوىل ؼؿا َٕٔ ٨كهىؾيؿ: کىی که ؾووث ؾاقؾ ليؿگی 
الهی ۀ هايًؿهكؾو هى باٌؿ و به هماو بهٍث که ؼؿاويؿ هكا و٠ؿه ؾاؾه اوث واقؾ ٌىؾ و به ٌاؼ

آياو کىی قا  ال لیكا ٔ و اوِیای په ال او قا بپفیكؾ، چًگ ليؿ، بایؿ والیث ٠لی بى ابیٙالب ٕٞ
 گكؾايًؿ ... . و ٌما قا به هالکث بال يمیکًًؿ  ز يمیهؿایث ؼاق 

 
َ
ُه ٬ يَّ

َ
ّه َ أ ّه َقُوىّل اللَّ اّهّك ّاَلی َشؿِّ َّٙ َىّب ال ًَّ اّؾّ٪ ٞ َیٓكّویّه ٠َّى ال َّّ ٍؿ آلَبا٬ّّك ٓبّى َش٩َ١ٍٓك ال اَل: ّاوَّ ُهَعمَّ

٩ی َٙ ِٓ ٩َاُهٓن َکَما ا َٙ ِٓ َه ا ّب١ُىُهٓن َن َو آَل ٠ّٓمكاَو ٠ََلی آل١اَلّمیَى آَؾَم َو ُيىظًا َو آَل ّآبكاّهی  اللَّ ٨َاجَّ
ٍٖ ُهٓىَحّ٭یٍن  َكا ِّ ٠َٓلُمُکٓن ّکَباقًا  َیٓهُؿوُکٓن ّاَلی 

َ
٥َاقًا َو أ ِّ ٓظَلُمُکٓن 

َ
ُهٓن أ ُهىا ٠ََلٓیّهٓن ٨َّبيَّ  َجَحَ٭ؿَّ

َ
ُهىُهٓن َو ال ٨ََ٭ؿِّ

ّب١ُىُهٓن   ُیٓؽ ٨َاجَّ
َ

اَلٍل َو ال َٔ  ُیٓؿّؼُلىَيُکٓن ٨ّي 
َ

  2... : ّكُشىَيُکٓن ّهٓى ُهًؿیال

اهام با٬ك ٕٞٔ ال اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ و او ال پؿقايً ال قوىل ؼؿا َٕٔ ٨كهىؾيؿ: ؼؿاويؿ اهل بیث 
 په ال >٘ىق که آؾم و يىض و آل ابكاهین و آل ٠مكاو قا بك شهايیاو بكگمیؿ ٕٞٔ قا بكگمیؿ هماو

قا ه٭ؿم والیؿ و ؼىؾجاو ال ها  آو .کًًؿ هیؿ لیكا ٌما قا به قاه هىح٭ین هؿایث یجبی١ث کًها  آو
ٌما ۀ ٌاو ال هم يؿ و ؾق بمقگىالیجك  ٌاو ال جمام ٌما ٠ا٬ل ها ؾق کىؾکی . آوآو ها شلى يميیؿ

 .کًًؿ کًًؿ و ال هؿایث ؼاقز يمی ٌما قا ؾق گمكاهی ؾاؼل يمی. ال آو ها جب١یث کًیؿ که ياجكيؿؾا

کًًؿه به ظ٫ و قاه هىح٭ین  ٌکل شمهی هؿایحگك و ؾ٠ىت بهيحیصه آيکه ٨٭ٗ ؼل٩ای الهی هىحًؿ که 
هىحًؿ> لیكا ؾ٠ىت به ظ٫ و هؿایث به قاه هىح٭ین شم ال ٘كی٫ ه١ّىم همکى يیىث> لیكا ال ٤یكه١ّىم 

و  ظ٫کًًؿه به  ، هؿایثبه ٬ٟٙبه ٌکل هٙل٫ و  جىاو او قا، اظحمال بكول ؼٙا و ايعكا٦ وشىؾ ؾاقؾ و يمی
وؼٙا ؾق هؿایث اهث  قاه هىح٭ین ؾايىث> لیكا هىح٭ین بىؾو به ه١ًای يبىؾ ايعكا٦ظ٫ و ؾ٠ىت کًًؿه به 

                                                           
 .51. بّائك الؿقشات، هعمؿ بى ظىى ٩ِاق، َ 1
 .155. ال٩ٕائل البى ٌاـاو ال٭می، َ 2
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قا ال هىیك ها  آو گاه اهث قا به ٔاللث يکٍايؿ و چًیى اوِا٨ی هیچۀ اي ایى اوث که ؾاقيؿ اوث که اللهه
میًی جىاو جٕ يمی ،يکًؿ و با٠د هالکث آياو يٍىؾ> اها ؾیگكاو هك٬ؿق هن که ِالط باًٌؿهؿایث ؼاقز 

  1ؾاؾ که ؾق هؿایحگكی به ظ٫ یا ؾ٠ىت به قاه قاوث گك٨حاق ايعكا٦ يٍىيؿ.

٬كآيی و ۀ بكؼی ج١ابیك ؾق هًٝىه هىاقؾ اوح١مالههن جىشه کًین که ۀ باقه ٌایىحه اوث به ایى يکح ؾقایى
ؾ٠ىت به ;آو قا ؾق همیى ج١ابیك ۀ ٠ُك٨ی ایى ج١ابیك یکىاو يیىث که يمىي هىاقؾ اوح١مالقوایی، گاهی با 
یابین. همکى اوث ها ؾق ج١ابیك ٠ك٨ی ؼىؾ هك ٨كؾ ِالعی که  هی: هؿایحگكی به ظ٫;و : ظ٫ و قاه قاوث

اؾاجً با٠د  ، یا وؽًاو ؾقوحی بك لباو بكايؿ،به اهىق يیک ٨كا بؽىايؿ ا٨مایً ه١ًىیث ؾق ؾیگكاو یا اٌق
> اها ؼؿاويؿ و اهل :کًؿ به ظ٫ و قاه قاوث ؾ٠ىت هی و کًؿ او به ظ٫ هؿایث هی;او بگىیین: ۀ ، ؾقباق ٌىؾ

ٌاو  ٠ملیۀ ايؿ که هٙل٭ًا ؾق ؾ٠ىت الهی و ویك  کىايی ِاؾ٪ ؾايىحهۀ بیث ٕٞٔ چًیى ج١ابیكی قا ٨٭ٗ ؾقباق 
ايعكا٨ی يباٌؿ ٕی١ًی ه١ّىم باًٌؿٔ. اواوًا هن پفیك٨حه يیىث که ؼؿاويؿ و اهل بیث کىايی قا بكای اهث 

کًًؿه به ظ٫ و قاه قاوث ه١ك٨ی کًًؿ و ؾق ٠یى ظال، اظحمال بكول ايعكا٦ و  و ؾ٠ىتهؿایحگك  ،اوالهی
ٕؾ٠ـىت بـه و الی ٘كی٫ هىح٭ین یـؿ٠ى الـی العـ٫ ۀ بًابكایى، شمل وشىؾ ؾاٌحه باٌؿٖها  آو ؼٙا ؾق ؾ٠ىت

ؾ٠ىت به  ؾق هك ظالی، ،ی١ًـی او کًؿٔ و یهؿی الی الع٫ ٕبه ظ٫ هؿایث هی کًـؿٔ هـی و قاه قاوث ظـ٫
و ؾق کًؿ و به ظ٫ هؿایث کًؿ و اگك ؾق اهكی ؾ٠ىت به ظ٫  کًؿ به قاه قاوث هؿایث هیو  کًؿ ظ٫ هی

گىيه  وی ایىۀ ؾقباق و  کكؾ هكؾم قا به پیكوی ال وی اهك يمی ٕٞٔ ه١ّىم چًیى يباٌؿ،اهـكی ؾیگـك، 
بكؼال٦ وی ٠مل کًؿ و کىی که ایى کاق قا ال او وكپیچی کًؿ یا شایم يیىـث هیچ هىلمايی ;٨كهىؾ:  يمی

با جؤهل ؾق : کًـؿ کًـؿ و بـه قاه قاوـث هؿایث هـی کًؿ ال ؾولؼیـاو اوث>بكای ایًکه وی ؾ٠ىت بـه ظـ٫ هـی
یابین که هًٝىق ال ظ٫ و هؿایث و قاه قاوث ؾق  قوًٌی هی ظؿیری ال اهام ههؿی ٕٞٔ يیم ایى ظ٭ی٭ث قا به

الُ و ياب و قاه هىح٭ین، بؿوو کصی و ايعكا٦، اوث که ؾق ٤یك ِاظباو قوایات، ٨٭ٗ ظ٫ و هؿایث ؼ
 ٌىؾ: ٠ّمث یا٨ث يمی

ال    َٔ  
َّ

٠ّیّه ٤َٓیُكَيا ّاال  َیؿَّ
َ

اِب ُه٩َٓحٍك َو ال  َکفَّ
َّ

ّلَٯ ّوَىاَيا ّاال ـَ  َیُ٭ىُل 
َ

ا ال ًَ ا َو ٨ّی ًَ وَّ آلَع٫َّ َه١َ
َ
  2:  ٤َّى أ

                                                           
 ٨كهىؾ: اهیكهىهًاو ٠لی ٕٞٔ به کمیل 1

کكؾ، اها ؾق لهیى، هئهًی هح٭ی وشىؾ ؾاٌث، آیا ایى هئهى ؾق ؾ٠ىجً به وىی  ای کمیلٖ اگك ؼؿاويؿ پیاهبكی قا ٜاهك يمی
ق٨ث، هگك ایًکه ؼؿاويؿ او قا بك ایى کاق هًّىب  ق٨ث؟ کمیل گ٩ث: به ؼؿا که به ؼٙا هی ؼؿاويؿ، بؿوو ؼٙا بىؾ یا به ؼٙا هی

پفیكؾ که ٨كؾی به  كاق هی ؾاؾ. اهیكهىهًاو ٕٞٔ ٨كهىؾ: ای کمیلٖ ؾیى بكای ؼؿاوث و ؼؿاويؿ يمیکكؾ و ٌایىحه ایى کاق ٬ هی
 ٔ.٤952یك ال پیاهبك یا وِی به بكپایی آو ٬یام کًؿ... ٕجع٧ ال١٭ىل، َ 

 .294، 3َکمال الؿیى و جمام ال١ًمة، ٌیػ ِؿو٪، ز. 2
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گىیؿ هگك  که ٤یك ال ها چًیى چیمی قا يمی [ اوث و هیچظ٫ ٨٭ٗ با ها و ؾق هیاو ها ]اهل بیث
هگك ایًکه گمكاه بىؾه و کًؿ  يمیکه چًیى چیمی قا اؾ٠ا  ایًکه کفاب و ا٨حكاليًؿه باٌؿ و هیچ

 .به بیكاهه ق٨حه باٌؿ

های آومايی به هؿایحگكی و ؾ٠ىت به  ؼؿا و ؼل٩ای الهی و کحابها،  ؾق آووشىؾ ايبىه آیات و قوایاجی که 
٠ّمث  اوِاظبؼؿاويؿ و ۀ ، يیم همگی هئیؿ ایى اؾ٠اوث که ایى اوِا٦ ٨٭ٗ ٌایىحايؿ ٌؿهظ٫ جىِی٧ 

کكات ؾق ٬كآو کكین به ؼىؾ يىبث ؾاؾه اوث،  . اول ال همه ؼىؾ ؼؿاويؿ اوث که چًیى اوِا٨ی قا بهاوث
 ٨كهىؾه اوث:بكای يمىيه آيصا که 
ُه  ّل اللَّ

ُ
 : ٔ 32ٕیىيه/ َیٓهؿ  ّلٓلَع٬٫

 1 کًؿ. بگى ایى ؼؿاوث که به ظ٫ هؿایث هی
 ؼؿاويؿ همیى و٧ِ قا به ٬كآو ـ که هّىو ال ؼٙا و ايعكا٦ اوث ـ يیم يىبث ؾاؾه اوث:

ٓيّمَل ّهٓى َب١ّٓؿ ُهىوی;
ُ
ا َوّم١ًٓا ّکحابًا أ ٓىَهًا ّايَّ

َ
٬ًا ّلما َبٓیَى َیَؿٓیّه   ٬اُلىا یا ٬ ؿِّ َّ   َیٓهؿ  ّاَلی آلَع٫ِّ َو ّالیُه

كی٫ٍ ُهٓىَح٭یٍن   :34ٕٔاظ٭ا٦/ :َ٘
شًیاو گ٩حًؿ: ای ٬ىم هاٖ ها کحابی قا ًٌیؿین که ب١ؿ ال هىوی يالل ٌؿه، هماهًگ با 

  کًؿ. به ظ٫ْ و قاه قاوث هؿایث هیاب های پیً ال آو، که های کح يٍايه
 ؾق چًؿ شای ٬كآو همیى اوِا٦ به قوىل ؼؿا َٕٔ يىبث ؾاؾه ٌؿه اوث:

َٯ  ٍٖ ُهٓىَح٭ین  َلَحٓهؿ  ّالیَو ّايَّ كا  ٔ:23ٌٕىقی/  ِّ

                                                           
جىاو به ایى آیات اٌاقه کكؾ:  ها هی كی يیم آهؿه اوث که الشملۀ آوجىِی٧ ؼؿاويؿ به هؿایحگكی و ؾ٠ىت به ظ٫ ؾق آیات ؾیگ. 1

ٍٖ ُهٓىَح٭ین ٕب٭كه/  َیٓهؿ  َهٓى َیٍاُء ّالی كا ُه َیٓهؿ  َهٓى َیٍاُء ّالی933ِّ ٍٖ ُهٓىَح٭ین ٕب٭كه/  ٔ> َو اللَّ كا َه َیٓهؿ  َهٓى 393ِّ ٔ> َو لّکىَّ اللَّ
كا353َ٘یٍاُء ٕب٭كه/ ِّ ٍٖ ُهٓىَح٭ین  ٔ> َو َیٓهؿیّهٓن ّالی952ًا ُهٓىَح٭یما ٕيىاء/ٔ> َیٓهؿیّهٓن ّاَلٓیّه  كا ّه َیٓهؿ  95ٕالمائؿه/  ِّ ـّلَٯ ُهَؿی اللَّ  <ٔ

ُه َیٓؿ٠ُىا ّالی88ّبّه َهٓى َیٍاُء ّهٓى ٠ّباّؾّه ٕاالي١ام/ الّم َو َیٓهؿ  َهٓى َیٍاُء ّالی  ٔ> َو اللَّ ٍٖ ُهٓىَح٭ین ٕیىيه/  ؾاّق الىَّ كا ٓل َهٓل 32ِّ
ُ
ّهٓى  ٔ> ٬

ُه َیٓهؿ  ّلٓلَع٫ ّل اللَّ
ُ
َكکاّئُکٓن َهٓى َیٓهؿ  ّاَلی آلَع٫ِّ ٬ ٔ َیٓهؿ  َهٓى 3ٔ> َیٓهؿ  َهٓى َیٍاُء َو ُهَى آل١َمیُم آلَعکین ٕابكاهین/32ٕیىيه/  ٌُ

ُه ٨َما َلُه ّهٓى هاؾ ٕق٠ؿ/13َیٍاُء ٕيعل/ ّلّل اللَّ ٕٓ ٓبُل َو ّهٓى ٔ> َو َوَهٓبًا َلُه ّآوعاَ٪ َو 33ٔ> َو َهٓى ُی
َ
َی١ُٓ٭ىَب ُکالًّ َهَؿٓیًا َو ُيىظًا َهَؿٓیًا ّهٓى ٬

ىَب َو ُیىُو٧َ َو ُهىوی یُّ
َ
ّحّه ؾاُوَؾ َو ُوَلٓیماَو َو أ یَّ قِّ كاً٘ا ُهٓىَح٭یمًا 83ٕاْلي١ام/  َو هاُقوَو َو َکفّلَٯ َيٓصّم  آلُمٓعّىًیى  ـُ ِّ ٔ> َو َلَهَؿٓیًاُهٓن 

اّجّهٓن َو ّآؼىاّيّهٓن َو آشَحَبٓیًاُهٓن َو َهَؿٓیًاُهٓن ّالیٔ> َو ّهٓى آباّئهّ 58ٕالًىاء/ یَّ قِّ ـُ ٍٖ ُهٓىَح٭یٍن   ٓن َو  كا َٖ 85ٕاالي١ام/  ِّ كا ِّّ ٔ> َو َهَؿٓیًاُهَما ال
َه َیٓهؿ  َهٓى ُیكیؿ ٕظس/998ٕالّا٨ات/  آلُمٓىَح٭ین وَّ اللَّ

َ
ىّقّه َهٓى َیٍاُء  ٕيىق/95ٔ> أ ًُ ُه ّل ٓظَبٓبَث َو 32ٔٔ> َیٓهّؿ  اللَّ

َ
َٯ ال َجٓهؿ  َهٓى أ > ّايَّ

َه َیٓهؿ  َهٓى َیٍاُء  ٬ُّٕ/ بیل25لّکىَّ اللَّ ُه َیُ٭ىُل آلَع٫َّ َو ُهَى َیٓهّؿ  الىَّ لُّ َهٓى َیٍاُء َو َیٓهؿ  َهٓى 3ٕاظماب/  ٔ> َو اللَّ ّٕ َه ُی ٔ> ٨َّبوَّ اللَّ
ّه َیٓهؿ  ّبّه َهٓى َی8ٍَیٍاء ٨ٕا٘ك/ ـّلَٯ ُهَؿی اللَّ ُه ٨َما َلُه ّهٓى هاؾ ٕلهك/ٔ>  ّلّل اللَّ ٕٓ ٓيّبَٯ َو 33اُء َو َهٓى ُی ـَ َم ّهٓى  ُه ها َجَ٭ؿَّ ٔ> ّلَی٩ّ٥َٓك َلَٯ اللَّ

كاً٘ا ُهٓىَح٭یما ٕال٩حط/ ِّ َك َو ُیّحنَّ ّي١َٓمَحُه ٠ََلٓیَٯ َو َیٓهّؿَیَٯ  ؼَّ
َ
ُؼُفوَيها ١َ٨َصَّ 3ها َجؤ

ٓ
ًِ َجؤ ُه َه٥اّيَن َکریَك ٓیّؿَ  ٔ> َو٠ََؿُکُن اللَّ

َ
َل َلُکٓن هّفّه َو َک٧َّ أ

كاً٘ا ُهٓىَح٭یما ٕال٩حط/ ِّ ُکٓن َو ّلَحُکىَو آَیًة ّلٓلُمٓئّهًیَى َو َیٓهّؿَیُکٓن  ًٓ اّن ٠َ ًَّ ٔ. ؾق قوایات يیم ؼؿاويؿ با چًیى اوِا٨ی جىِی٧ ٌؿه 34ال
 914َٔ، 9ٕا٬بال اال٠مال، ویؿبى ٘اوون، ز  آلَع٫ِّ آلُمّبیى  اوث: یا هاؾیًا ّاَلی
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 کًی. ٕای پیاهبكٔ، به قاوحی که جى به قاه قاوث هؿایث هی
َٯ  ٍٖ ُهٓىَح٭ین  ّالیَلَحٓؿ٠ُىُهٓن َو ّايَّ كا  ٔ:53ٕالمئهًىو /   ِّ

 کًی. جى آياو قا به قاه قاوث ؾ٠ىت هیٕای پیاهبكٔ، به قاوحی که 

 ٬كآو، بكای وایك ؼل٩ای الهی، هايًؿ ايبیا و اوِیا و اهاهاو، يیم همیى اوِا٦ آهؿه اوث: ؾق 

ًة َیٓهُؿوَو َو َوَهٓبًا َلُه ّآوعاَ٪ َو َی١ُٓ٭ىَب يا٨َّلًة َو ُکالًّ َش١َٓلًا ِاّلعیَى َو َش١َٓلًاُهٓن  ّئمَّ
َ
ٓوَظٓیًا  أ

َ
ٓهّكيا َو أ

َ
ّبؤ

ِّ َو کاُيىا َلًا ٠اّبؿیى ٕايبیا/ کا ِّ َو ایحاَء المَّ ال َّّ  ٔ: 53-53ّاَلٓیّهٓن ١ٓ٨َّل آلَؽٓیكاّت َو ّا٬اَم ال

الوه بك او، ی١٭ىب قا به وی بؽٍیؿین> و همه آياو قا هكؾايی ِالط ٬كاق ؾاؾینٖ آياو اوعا٪، و ٠
> و ايصام کاقهای يیٯ و کكؾيؿ هؿایث هیقا اهاهايی ٬كاق ؾاؾین که به اهك ها، ٕهكؾم قأ 

 کكؾيؿ. وظی کكؾین> و جًها ها قا ٠باؾت هیها  آو بكپاؾاٌحى يمال و اؾای لکات قا به

های ایٍاو  ياهه ٘ىق ؼاَ همیى اوِا٦ ؾق قوایات و لیاقت ال اهل بیث ٕٞٔ يیم بهؾق جىِی٧ هك یک 
 کًین.  قا ـکك هیها  آو هایی ال هکكقًا آهؿه که يمىيه

َهاّز آلُمٓىَحّ٭یّن   آلَع٫ّ   َیٓؿ٠ُى ّاَلی;ؾق و٧ِ قوىل ؼؿا َٕٔ:  ًٓ > :کًؿ : به ظ٫ و به قاه قاوث ؾ٠ىت هی1َو آلّم
ٓؿّ٪ ّاَلی َوّبیّل آلَع٫;> :کًًؿه به ظ٫ : ؾ٠ىت2آلَع٫َؾا٠ّیًا ّاَلی ; ِّّ : هكؾم قا با لباو 3 ٨ََؿ٠َاُهٓن ّبّلَىاّو ال

 :قاه ظ٫ ؾ٠ىت کكؾ. ِؿ٪ به

ّكی٫ٍ   َو ّاَلی  آلَع٫ّ   ّاَلی  َجٓهّؿ ;ؾق و٧ِ اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ:  : به ظ٫ و قاه قاوث هؿایث 4ُهٓىَحّ٭ین  َ٘
ّه ;> :کكؾی اؾ  ّاَلی  آلَهاّؾ ;> :کًؿ : ولی ؼؿاوث و به ظ٫ ؾ٠ىت هی5آلَع٫ّ   َیٓؿ٠ُى ّاَلی َوّليٍّ ّللَّ ٌَ : 6الكَّ

                                                           
 .117، 35َ> بعاق االيىاق، ز141. ایماو ابی ا٘الب، ٨ؽاق بى ه١ؿ المىوىی، 1َ
 .428، 1َ. هى ال یعٕكه ال٩٭یه، ٌیػ ِؿو٪، ز2
 .344يهس البال٤ه، ِبعی ِالط، َ. 3
 .362، 97َ. بعاقااليىاق، ز4
اؾ، ٌیػ ه٩یؿ، ز5  .336، 1َ. االٌق
 .172. ال٩ٕائل ٌاـاو بى ٬می، 6َ
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ؿ هؿایث اَن ّاَلی ُهًؿی;> :کًًؿه به قاه ٌق ًَّ : 2 آلَع٫  َؾا٠َّي ;> :کًؿ هكؾم قا به هؿایث ؾ٠ىت هی :1َیٓؿ٠ُى ال
 :.کًًؿه به ظ٫ ؾ٠ىت

َٯ   آلَع٫ُ   َٯ َؾ٠َٓىجُ ;ؾق و٧ِ اهام ظىیى ٕٞٔ:  يَّ
َ
: ؾ٠ىت جى ظ٫ اوث و جى به ظ٫ ؾ٠ىت 3آلَع٫  ّاَلی  َؾ٠َٓىَت   َو أ

 :.کكؾی

ا٠ّي;ؾق و٧ِ اهام با٬ك ٕٞٔ:  َهاّز آلَع٫  الؿَّ ًٓ کًًؿه به قاه هّى ٕؼؿأ بك ٘كی٫  : ؾ٠ىت4 ّاَلی َوّبیّلي ٠ََلی ّه
 :.ظ٫

ا٠ّي;ؾق و٧ِ اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ:   :.کًًؿه به وىی جى ٕؼؿاويؿٔ به ظ٫ ؾ٠ىت : 5ّبآلَع٫  ّاَلٓیَٯ   الؿَّ

ا٠ّي;ؾق و٧ِ اهام شىاؾ ٕٞٔ:   :.کًًؿه به ظ٫ و هؿایث : ؾ٠ىت6َو آلُهَؿی  آلَع٫ّ   ّاَلی  الؿَّ

ّكی٫ٍ ُهٓىَحّ٭ین  َیٓهّؿ  ّاَلی آلَع٫ِّ َو ّالی;ؾق و٧ِ اهام ظىى ٠ىکكی ٕٞٔ:  : به ظ٫ و قاه قاوث هؿایث 7َ٘
 :.کًؿ هی

ؾق ٬كآو، اهل  :هؿایحگكاو;و  :هؿایث;وایات ٨كاوايی وشىؾ ؾاقؾ که ؾاللث ؾاقؾ ه٭ّىؾ ال ٘ىق کلی، ق  به
اهل بیث هؿایث و ;هىحًؿ که ٠الهه هصلىی بكؼی ال ایى قوایات قا ؾق بابی هصما جعث ٠ًىاو ٕٞٔ بیث 

 کًین: قا ي٭ل هیها  آو که بكؼی ال 8گكؾ آوقؾه اوث: ُهؿا و هاؾیاو ؾق ٬كآو هىحًؿ

ج٩ىیك ال١یاٌی، ٠ى شابك ٬ال: وؤلث أبا ش٩١ك ٕٞٔ ٠ى ج٩ىیك هفه االیة، ٨ي با٘ى ال٭كآو: ٨ی 
ُکٓن ;] ًَّ ّجَی

ٓ
ا َیؤ ها َشمی١ًا[ ٨َّبهَّ ًٓ ىا ّه ُٙ ا آهّب ًَ ٓل

ُ
ي  ٬ ًِّ َٟ ُهؿاَ  ٨َال َؼٓى٦ِ ٠ََلٓیّهٓن َو ال ُهٓن  ُهؿًی   ّه ، ٨ََمٓى َجّب

 :1الهؿی > ٬ال: ج٩ىیكها: ٠لْي ٔ 38ب٭كه/:َٕیٓعَمُيىَو 

                                                           
 .497٪، َ. اهالی ِؿو1
اؾ، ٌیػ ه٩یؿ، ز2  .291، 1َ. االٌق
 .169. کحاب المماق، ه٩یؿ، 3َ
 .292. االهالی، ٌیػ ٘ىوی، 4َ
 .343، 9َهّباض المحهصؿ و والض المح١بؿ، ٌیػ ٘ىوی، ز. 5
 .33، 11َبعاقااليىاق، ز. 6
 .511، َ 2. کمال الؿیى و جمام ال١ًمة، ٌیػ ِؿو٪، ض7
 .143ٔ، 24َٕبعاق االيىاق، ز  الهؿایة و الهؿی و الهاؾوو ٨ي ال٭كآوأيهن ٠لیهن الىالم   . باب8
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کًؿ ال اهام با٬ك ٕٞٔ ؾقباقۀ ج٩ىیك باً٘ی ایى آیه ؾق ٬كآو  ؾق ج٩ىیك ٠یاٌی ال شابك ي٭ل هی
گ٩حین همگی ال آو ٕبهٍحی که آؾم و ظىا ؾق آو وکىيث ؾاٌحًؿٔ هبىٖ کًیؿ> په ;پكویؿم: 

 هكگاه ال شايب هى هؿایث بكایحاو آهؿ، هكکه که ال ایى هؿایث جب١یث کًؿ يه جكوی ؼىاهؿ
هؿایث  ٠لی ٕٞٔ ایى اوث که ج٩ىیك آواهام ٕٞٔ ٨كهىؾ: : ؾاٌث و يه هعموو ؼىاهؿ ٌؿ.

 اوث.

ِة ;٠ى ٠بؿ الله بى وًاو، ٬ال: وؤلث أبا ٠بؿ الله ٕٞٔ ٠ى ٬ىل الله ٠م و شل:  هَّ
ُ
ٓى َؼَلٓ٭ًا أ َو ّهمَّ

 :2:هن اْلئمة;٬ال:  >:َیٓهُؿوَو ّبآلَع٫ِّ َو ّبّه َی١ّٓؿُلىَو 

و ال کىايی که آ٨كیؿین  ; ٠بؿ الله بى وًاو هی گىیؿ ال اهام ِاؾ٪ ؾقباقه ایى وؽى ؼؿاويؿ 
 وىال کكؾم. اهام ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ:: وقليؿ کًًؿ و با آو ٠ؿالث هی ايؿ که به ظ٫ هؿایث هی اهحی

 ايؿ. ائمهها  آو

ّبي َش٩َ١ٍٓك ٞ
َ
ٓىّلّه   ٠َٓى أ

َ
 ٨ََمٓى َیٓهّؿ  ّاَلی آلَع٫ِّ ;  ٨ّي ٬

َ
ٓو ُیٓهؿی أ

َ
 أ

َّ
ٓى ال َیّهؿِّ  ّاال هَّ

َ
َٟ أ َب ٓو ُیحَّ

َ
َظ٫ُّ أ

َ
٨َما   أ

ا َهٓى َیٓهّؿ  ّاَلی آلَع٫ِّ ٨َُهٓن 32ٕیىيه/ :َلُکٓن َکٓی٧َ َجٓعُکُمىَو  هَّ
َ
ِؿ َو آُل   ٔ ٨َؤ ٍؿ ّهٓى   ُهَعمَّ َب١ّٓؿّه   ُهَعمَّ

...3: 

جك اوث، یا آو  پیكوی ٌایىحه کًؿ بكای هیهؿایث وىی ظ٫  آیا کىی که به;ؾق ج٩ىیك ایى آیه 
ٌىؾ هگك آيکه هؿایحً کًًؿ؟ ٌما قا چه ٌؿه؟ چگىيه ؾاوقی  که که ؼىؾ هؿایث يمی

هعمؿ و آل : کًؿ کىی که به ظ٫ هؿایث هی ;ۀ اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: هًٝىق ال آی: کًیؿ؟ٖ هی
 او هىحًؿ که په ال هعمؿ هی آیًؿ... . 

ایى ظ٭ی٭ث اوث که ٨٭ٗ کىايی هؿایحگك به ۀ کًًؿ ٪ واقؾ ٌؿه بیاو٨ىۀ قوایات هح١ؿؾی که ؾق ج٩ىیك آی
يیال کكؾه باٌؿ و ایًها  بی ٌىيؿها هؿایث  ٌىيؿ که ؼؿاويؿ آياو قا ال ایًکه جىوٗ ايىاو وىی ظ٫ ٌمكؾه هی

 شم ايبیا و اوِیا و ائمه يیىحًؿ. 

                                                                                                                                      
 . 392، َ 1. ج٩ىیك کًم الؿ٬ائ٫ و بعك ال٥كائب، ز1
 .36، َ 1. بّائك الؿقشات، ز414، َ 1. الکا٨ی، ز2
 . 56، َ 6. ج٩ىیك کًم الؿ٬ائ٫، ز312، َ 1. ج٩ىیك ال٭می، ز3
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کًًؿه به ظ٫ و قاه قاوث  ٫ و ؾ٠ىتٌىؾ که اگك اهل بیث، یمايی قا هؿایحگك به ظ ایى هباظد ایى هیۀ يحیص
گىيه ايعكا٨ی وشىؾ يؿاقؾ و به ظ٭ی ؼالُ و  ايؿ، به ایى ؾلیل اوث که ؾق ؾ٠ىت یمايی هیچ جىِی٧ کكؾه

ؼل٩ای الهی و اهل بیث ۀ کًؿ> و چىو چًیى شایگاهی جًها بكاليؿ ٠اقی ال هكگىيه ايعكا٦ ؾ٠ىت هی
 ؼؿاويؿ و ال اهل بیث ٠ّمث و ٘هاقت باٌؿ.ۀ ی٠٩ّمث و ٘هاقت اوث، یمايی يیم ٬ا٠ؿجًا بایؿ ؼل

ایی، ۀ ، يىٌح31اوالهیۀ ؾق کحاب ايؿیٍ بكای ش٩١ك وبعايی ٕال هكاشٟ ه١اِك ٌی١هٔ و هعمؿ هعمؿٔق
ؾاقؾ. ؾق ایى کحاب   ٠ّمث ايبیا يیم ؾلیلی آوقؾه ٌؿه که جا ظؿی با اوحؿاللی که ؾق باال اقائه کكؾین ٌباهث

 آهؿه اوث:

َٕو  را برگسیده و هدایت ومىده استها  آن داود که خدا پیامبران را کساوی که میقرآن کریم 
ٍٖ ُهٓىَح٭ین  آشَحَبٓیًاُهٓن َو َهَؿٓیًاُهٓن ّالی كا و کسی را که خداوود هدایت کىد  [ٔ>85]اي١ام/  ِّ

ل کس قادر به گمراه کردن او ویست هیچ ّٕ ُه ٨َما َلُه ّهٓى ُه . از ایه رو [35ٔك/]له  َٕو َهٓى َیٓهّؿ اللَّ
گیرود و از آوجا که اوجام گىاه خىد از  گاه در معرض گمراهی قرار ومی پیامبران الهی هیچ

گردود و در  های روشه گمراهی است پیامبران الهی هرگس به گىاه و معصیت آلىده ومی ومىوه
  2اود. ایه حىزه ویس معصىم

گاه ؾق ه١ْك گمكاهی  هیچايؿ، په  ه١ك٨ی ٌؿه :ٌؿگاو هؿایث;، چىو ؾق ٬كآو، ايبیا ایى اوحؿالل٘ب٫ 
و هؿقواو ایى کحاب به اوحؿاللی که ؼىؾٌاو هٙكض  ايؿ. ال باب المام يىیىًؿگاو ه١ّىمگیكيؿ و  ٬كاق يمی

: هؿایحگكاو; ه١ّىم بىؾوه١ّىم باًٌؿ، په : ٌؿگاو هؿایث;گىیین: اگك ٬كاق باٌؿ  ايؿ، هی کكؾه
  ٌؿه هؿایث جًها ؼىؾي يه٨كؾ هؿایحگك > لیكا اوث هٌؿ بكجك ال هؿایثهؿایحگك ٩ِحی > لیكا جك اوث وأط
الآيصاکه  ،ؾقيحیصه> ايؿٔ يیم چًیى و اوِیا ايبیاۀ هم٘ىق که  ٕهماو > بلکه هؿایحگّك ؾیگكاو يیم هىثاوث

 اوث.  اهكی وأطبىؾيً ٌؿه اوث، ٘ب٫ اوحؿالل ایى کحاب، ه١ّىم  ٌمكؾه هؿایحگك یمايی

 

                                                           
 ٌىؾ. ها به ٠ًىاو واظؿی ٠مىهی جؿقیه هی كاو و ؾق جمام قٌحههای وكاوك کٍىق ای . ایى کحاب ؾق ؾايٍگاه1
 .58، 3َايؿیٍۀ اوالهی. 2
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 اهت ّذاٗتگر.2

کًؿ ٕیهؿی الی الع٫، یؿ٠ى الی الع٫ٔ و پكچمً يیم پكچن هؿایث  ٘ب٫ قوایات، یمايی به ظ٫ هؿایث هی
کىايی ۀ ؾق لهك ۀ گیكین که او یک هاؾی ٕهؿایحگكٔ اوث> ؾقيحیص اوث ٕقایحه قایة هؿیٔ> په يحیصه هی

 ٨كهىؾه اوث: ها  آوۀ اوث که ؼؿاويؿ ؾقباق 

ٓىٍم 
َ
ّفِق َو ّلُکلِّ ٬ ًٓ ٓيَث ُه

َ
ما أ  :1ّبدّايَّ

 2]ای پیاهبك،[ جى جًها یک ايفاقؾهًؿه هىحی و بكای هك ٬ىهی هؿایحگكی اوث.

٬كآو چیىث، هٙالبی قا که ؾق بؽً پیٍیى گ٩حین ۀ بكای ایًکه ؾقیابین هًٝىق ال هؿایحگك ؾق ایى آی
قوایات ٨كاوايی يیم ال اهل بیث ٕٞٔ ي٭ل ٌؿه که ايؿ.  ه١ّىم°کًین که ٘ب٫ آو هؿایحگكاو یاؾآوقی هی

هؿایحگكاو، په ال قوىل ؼؿا َٕٔ، اوِیای ایٍاو ال اهل بیث ٠ّمث و ٘هاقت هىحًؿ که به ظ٫ و قاه 
 کًًؿ. هىح٭یمی که قوىل ؼؿا َٕٔ به آو ؾ٠ىت کكؾ، هؿایث هی

ّبي َش٩َ١ٍٓك ٞ
َ
ّه   ٠َٓى أ ٓىّل اللَّ

َ
ّفِق   ٨ّي ٬ ًٓ ٓيَث ُه

َ
ما أ ٓىٍم   َو ّلُکّل ّايَّ

َ
ّفُق َو ٨ّي ُکلِّ   ٬ ًٓ ّه َ آلُم اَل َقُوىُل اللَّ

َ
هاٍؾ ٬

 
َ
ُِ ّهٓى َب١ّٓؿّه ٠َّليٍّ ُذنَّ آْل ّه ُذنَّ آلُهَؿا ا هاؾیا ]َهاٍؾ[ َیٓهّؿیّهٓن ّاَلی َها َشاَء ّبّه َيّبيُّ اللَّ ًَّ َیاُء َواّظؿًا َلَهاٍو ّه ِّ ٓو

 :3َب١َٓؿ َواّظؿٍ 

جى ]ای پیاهبك[ ٨٭ٗ ايفاقؾهًؿه هىحی و بكا ی هك ;ایى وؽى ؼؿاويؿ ۀ اهام با٬ك ٕٞٔ ؾقباق 
٨كهىؾيؿ:  قوىل ؼؿا ايفاقؾهًؿه اوث و ؾق هك لهايی ال ها هؿایحگكی : ٬ىهی هؿایحگكی هىث

هؿایحگكاو په ال او ٠لی ٕٞٔ کًؿ، وپه  هىث که به آيچه قوىل ؼؿا َٕٔ آوقؾ هؿایث هی
 ال ؾیگكی. اوث و وپه اوِیا]ی پیاهبك[ یکی په

 َج٥َٓىٓوَو، َو ّآو 
َ

١ُٓحُمىّيي ال َ٘ ّه َلّئٓى أَ َهٓكُت، ٨ََى اللَّ
َ
ا أ ـَ ٓهّك  ّا

َ
ی١ُىا أ ّ٘

َ
٠ى اهیكالمئهًیى ٠لی ٕٞٔ:... أ

 ٨ََمٓى َیٓهّؿ  ّاَلی
َ
ُه َج١َاَلی: أ اَل اللَّ

َ
ُؿوَو ٬ ٌُ  َجٓك

َ
ٓیُحُمىّيي ال َّ ٓى ال یَ   آلَع٫ّ   ٠َ هَّ

َ
َٟ أ َب ٓو ُیحَّ

َ
َظ٫ُّ أ

َ
 أ

َّ
ّهؿِّ  ّاال

                                                           
 17. الك٠ؿ/1
ايؿ یا ؾق ٤یبث به  ٠لث ٬ابلیث يؿاٌحى هكؾم ؼىؾ قا ه١ك٨ی يکكؾه ها هؿایحگكی وشىؾ ؾاٌحه اوث> گكچه گاهی به . ؾق جمام لهاو2

ال ویؿ اظمؿ العىى هكاش١ه کًیؿ:  پرسىد ی روح می د اسالم و از تى دربارهعقایجىايیؿ به کحاب  باقه هی بكؾيؿ. ؾقایى وك هی
َ35-34. 

 .31َ 9بّائكالؿقشات، ز. 3
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ٓو ُیٓهؿی
َ
ّفِق َو   ٨َما َلُکٓن َکٓی٧َ َجٓعُکُمىَو   أ ًٓ ٓيَث ُه

َ
ما أ ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه: ّايَّ ی اللَّ لَّ َِ ّه  ّبیِّ ًَ ُه َج١َاَلی ّل اَل اللَّ

َ
َو ٬

ٓىٍم هاؾٍ 
َ
هَّ   ٨َآلَهاّؾ : ّلُکلِّ ٬

ُ
ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه َهاٍؾ ّْل ی اللَّ لَّ َِ ّبيِّ  ًَّ ّه َب١َٓؿ ال ّحّه ٠ََلی َها َکاَو ّهٓى َقُوىّل اللَّ

ُه ٠ََلٓیّه َو آّلّه،  ی اللَّ لَّ ٓو َیُکىَو آلَهاّؾ َِ
َ
ّف  َؾ٠َاُکٓن ّاَلی  ٨ََمٓى ٠ََىی أ  الَّ

َّ
اَؾُکٓن ّاَلی  آلَع٫ّ   ّاال

َ
، َو ٬

 آلُهَؿی:

کًن ا٘ا٠ث کًیؿ. به ؼؿا ٬ىن که اگك  اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: لهايی که ٌما قا اهك هی
ٌىیؿ. ؼؿاويؿ ٨كهىؾه اوث  ٌىیؿ و اگك يا٨كهايی کًیؿ هؿایث يمی هكا ا٘ا٠ث کًیؿ گمكاه يمی

یابؿ  کًؿ وماواقجك اوث که جب١یث ٌىؾ یا آو که که قاه يمی آیا کىی که به ظ٫ هؿایث هی;
و ؼؿاويؿ به پیاهبكي : کًیؿ يکه هؿایث ٌىؾ په ٌما قا چه ٌؿه و چگىيه ظکن هیهگك آ

هؿایحگك په ال قوىل :. هىحی و بكای هك ٬ىهی هؿایحگكی هىث  جى جًها ايفاقؾهًؿه;٨كهىؾ: 
آیا هؿایحگك شم کىی اوث که ؼؿا هؿایحگك اهحً اوث بًابك آيچه ال قوىل ؼؿا بىؾه اوث، په 

  کًؿ؟ کًؿ و به هؿایث قهبكی هی یٌما قا به ظ٫ ؾ٠ىت ه

کًًؿگاو به ظ٫ و  ٌىؾ که هؿایحگكاو اهث که هماو اوِیا هىحًؿ هماو ؾ٠ىت ال ایى قوایات ٨همیؿه هی
قاه هؿایث ٕقاه هىح٭ینٔ هىحًؿ، و چىو یمايی ؾ٬ی٭ًا با چًیى اوِا٨ی و٧ِ ٌؿه اوث ٕیؿ٠ى الی الع٫ و 

م ال هؿایحگكايی اوث که ال اوِیای قوىل ؼؿا َٕٔ الی ٘كی٫ هىح٭ین> یهؿی الی الع٫ٔ په او يی
هىحًؿ. يٝك به ایًکه ؾق قوایات، په ال ؾوالؾه اهام، ٤یك ال ههؿییى ال اوالؾ اهام ههؿی، اوِیای ؾیگكی 

ههؿییى و ال اوِیای ۀ گیكین که یمايی ؾق لهك  بؿايین، يحیصه هیها  آو ًٌاوین که بحىايین یمايی قا ال يمی
 ٠ّمث اوث. ؾاقای قوىل ؼؿا َٕٔ و

 

  پرچن حك ٍ ّذاٗت حبهل.3

ٌىؾ  هىحًؿ و يمیهن همیٍه همكاه ظ٫  وجاللم اوث> ی١ًی هؿایث : هؿایث;و : ظ٫;بیى 
یمايی قا ظاهل  ٕٞٔ، اهل بیث. ؾقيحیصه الآيصاکه که هؿایث باٌؿ، اها ظ٫ يباٌؿ و بك٠که

 ؾق قوایاتىث، و ایى و٩ِی اوث که يیم هايؿ، په یمايی ظاهل پكچن ظ٫  پكچن هؿایث ٌمكؾه
قایة ٌمكؾه ٌؿه اوث> بؿیى ه١ًا که اهل بیث ٕٞٔ  اهل بیث ٕٞٔ، ال اوِا٦ ايعّاقی ٨كاوايی

 بكای هرال:. ايؿ یا ظاهالو آو ٌمكؾه ٌؿه ٔهای ظ٫ و هؿایث پكچنالع٫ و الهؿی ٕ
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 : 1: ٠َّلي  آَیُة آلَع٫ِّ َو َقاَیُة آلُهَؿی٬َٕٔال قوىل الله  

 ظ٫ و پكچن هؿایث اوث.ۀ قوىل ؼؿا َٕٔ ٨كهىؾيؿ: ٠لی يٍاي

ايؿ که هن هٕمىو با ج١بیك قایة الع٫ و  ، اهل بیث ٕٞٔ با چًیى ج١ابیكی يیم و٧ِ ٌؿهو٧ِ ایى٠الوه بك 
 الهؿی اوث: 

هًاق هؿی یا ;، :ال١ََلن الهاؾی: پكچن هؿایحگك;، :های ظ٫ ا٠الم الع٫: پكچن;، :٠ََلن الع٫: پكچن ظ٫;
ه٩اجیط الهؿی: ;، :وبیل الهؿی: قاه هؿایث;، :٘كی٫ الهؿی: قاه هؿایث;، :هؿایثۀ ًاق الهؿی: هًاق ه

ۀ باب الهؿی: ؾقوال ;، :: ابحؿای هؿایثأي٧ الهؿی;، :هؿایثۀ آیة الهؿی: يٍاي;، :کلیؿهای هؿایث
، :هؿایث هؿیًة هؿی: ٌهك;، :يىق الهؿی: يىق هؿایث;، :هًهاز الهؿی: قاه قوٌى هؿایث;، :هؿایث

 :. بی١ة هؿی: بی١ث هؿایث;

ؿ قاه قا  جكیى کاقکكؾهای پكچن ؼّىًِا ؾق گفٌحه ایى بىؾه که با يّب آو ؾق هکايی ؼاَ هی ال اِلی ٌُ

پیؿا کكؾ و ال گن ٌؿو ؾق اهاو هايؿ ٕهمايًؿ پیاؾه قوی اقب١یى ؾق هىیك کكبال و يص٧ که هك شما٠حی 
ۀ ح٩ك٪ يٍىيؿ و ال گكوه شا يمايًؿ و گن يٍىيؿٔ. کاقکكؾ ؾیگّك پكچن شًببكيؿ جا ا٨كاؾ گكوه ه پكچمی قا باال هی

هىشىؾیث یا ۀ کًًؿ ها... پكچن ؼاَ ؼىؾ قا ؾاقيؿ جا بیاو يماؾیى آو اوث> لفا ٤البًا کٍىقها و اظماب و ٨ك٬ه
ظاهالو آو های ظ٫ و هؿایث یا  هًٝىق جمصیؿ اهل بیث، آياو پكچن ایؿئىلىژی آياو باٌؿ. اگك ؾق قوایات، به

ايؿ هًٝىق ایى اوث که اهل بیث يماؾ و ومبل ظ٫ و هؿایث بك قوی لهیى هىحًؿ و گ٩حاق و  ه١ك٨ی ٌؿه
جىاو با  گىيه بٙالو و ٔاللث و ايعكا٨ی يیىث و هی ٠ملی آياو جماهًا ظ٫ و هؿایث اوث و ؾق آو هیچۀ ویك 

  2.قهًمىو ٌؿهای هح٩ك٬ه ؾق اهاو هايؿ و به هؿایث  ال قاهها  آو جمىک به

کًؿ ظاهالو پكچن ظ٫ و هؿایث هًعّكًا اهل بیث هىحًؿ ـکك  قا که ؾاللث هی یقوایاجبكؼی ال  ،اؾاههؾق 
 ؾهین.  ايؿ جىٔیط هی وشه ؾاللث ایى قوایات قا بك ایًکه جًها ه١ّىهاو چًیىؾق ِىقت لموم،  ،کًین و هی

                                                           
 .245اْلهالی ِؿو٪، َ . 1
. وأط اوث که همکى اوث اهل بیث يیم به جًاوب لهاو و هکاو ؼىؾٌاو پكچمی ٜاهكی ؾاٌحه باًٌؿ که ١ٌاق ؼاِی که 2

قوی آو ظک ٌؿه باٌؿ که ؾق شای ؼىؾ ایى پكچن يیم ههن اوث همايٙىق که ؾق بكؼی قوایات آهؿه بیايگك ایؿئىلىژی الهی اوث 
اوث که  بك قوی پكچن ههؿی يىٌحه ٌؿه اوث البی١ة لله که يماؾ ظاکمیث الهی و بٙالو همۀ ا٬ىام ظاکمیحهای بٍكی اوث 

کًؿ که هماو ههؿی اوث که  کىی اوث که  آو قا بلًؿ هی ای، ظاهل آو و جك ال ایى پكچّن پاقچه که البحه ؾق ایى هىقؾ هن، ههن
 ؼلی٩ۀ ؼؿا بك قوی لهیى اوث.
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اُن ّاوَّ ا.9 ًَّ َها ال یُّ
َ
ٓهَل آلَبٓیّث ّبَباَلٍء ٠ى ٠لی بى العىیى ٕٞٔ: ... أ

َ
َه َج١َاَلی َو َلُه آلَعٓمُؿ آبَحاَلَيا أ للَّ

ا  َش١ََل َظَىٍى َظٓیُد  ًَ َ٭ی ٨ّی َؾی ٨ّي ٤َٓیّكَيا  َو َش١ََل  َقاَیَة آلُهَؿی َو آل١َٓؿّل َو الحُّ اَلَلّة َو الكَّ َّٕ  : 1َقاَیَة ال

ها اهل بیث قا ؾق  که وپان الآّو اووث، ؼؿای هح١ال ،اهام وصاؾ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ... ای هكؾم
و پكچن  پكچن هؿایث و ٠ؿل و ج٭ىا قا ؾق ها ٬كاق ؾاؾهآلهىؾه اوث و به بالیی يیکى ایى ؾيیا 

 گمكاهی و ٔاللث و هالکث قا ؾق ٤یك ها ٬كاق ؾاؾه اوث.

ٙل٫ و ٘ب٫ ایى قوایث، پكچن هؿایث ٨٭ٗ ؾق هیاو اهل بیث اوث> هًٝىق اهام ٕٞٔ ایى اوث که ظ٫ ه
ايعكا٦ ٨٭ٗ ؾق هیاو ها اهل بیث اوث و ایًکه ٨كهىؾيؿ پكچن ٔاللث و هالکث ۀ ج٭ىای هٙل٫، بؿوو ٌائب

ؿی گمكاه و هالک ؾق ؾیگكاو اوث، هًٝىق ایى يیىث که ؾیگكاو لموهًا به ٌؿه هىحًؿ> بلکه  ٘ىق ِؿؾِق
ؿی ال گمكاهی بكای ٌؿگاو و هؿایحگكاو به ظ٫ هٙل٫ يیىحًؿ و هًٝىق ایى اوث که ؾیگكاو هؿایث  ؾِق

ظال اظحمال گمكاه ٌؿو و   اهل بیث اوث و ؾق٠یىۀ هحّىق اوث و اگك هن هؿایحی یابًؿ به واوٙها  آو
ايؿ و يه ؾق  وشىؾ ؾاقؾ، و چىو ه١ّىم يیىحًؿ يه ؼىؾٌاو ال هؿایث ١ٙ٬ی ؾق اهاوها  آو گمكاه کكؾو بكای

 ایًکه ؾیگكاو قا گمكاه يکًًؿ ٔمايحی وشىؾ ؾاقؾ. 

یَى ٞ: .3 ًّ ّهیَك آلُمٓئّه
َ
اّئّكَيا  ٠ى أ َّ ّب١ُىا آَذاَقَيا َجٓهَحُؿوا ّبَب ا َقاَیُة آلَع٫ّ ٨َّبٓو َجحَّ ًَ َهٓى َجّب١ََها َلّع٫َ َو َهٓى   َه١َ

َها ٤َّك٪ ًٓ َك ٠َ ؼَّ
َ
   :2َجؤ

ٌىیؿ.  های ها هؿایث هی اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: اگك ال آذاق ها جب١یث کًیؿ به بّیكت
قوؿ و هك که ال آو شا بمايؿ  هك که ال آو جب١یث کًؿ به ه٭ّؿ هی با هاوث. پكچن ظ٫ جًها

 ٌىؾ. ٤ك٪ هی

ا   . ٠ى اهیكالمئهًیى ٠لی ٕٞٔ:...3 ًَ ّة ٨َآَذَكَها ٠ََلٓی ًَ ا َقاَیُة َؾ٠َٓىَياُه ّاَلی آلَع٫ِّ َو َؾ٠َاُه ٤َٓیُكَيا ّاَلی آل٩ّٓح ًَ َل
اَء ّبهَ  آلَع٫ِّ  َٕ ٓحُه َو َهٓى َوَب٫َ ّاَلٓیَها ٨َالَهّى آوَح ًَّ  : 3ا َک
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اها ؾیگكاو به ٨حًه ؾ٠ىت  قا به ظ٫ ؾ٠ىت کكؾین،ها  آو هااهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: 
گیكؾ و هك که  . هك که ال آو يىق بصىیؿ، يىق او قا ؾقبك هیپكچن ظ٫ جًها بكای هاوثکكؾيؿ ... 

 ٌىؾ. وىی آو بٍحابؿ، قوحگاق هی به

کًؿ که پكچن ظ٫ جًها با اهل  قوًٌی ؾاللث هی به ،1و ج٭ؿین شاقوهصكوق قوایث اؼیك، ٨ٕای قوایاتؾق ؾو 
 .بیث ٕٞٔ اوث

ٓهكّ 3
َ
ٓقَوَلُه ّبؤ

َ
ؿًا ٠َٓبُؿُه َو َقُوىُلُه أ وَّ ُهَعمَّ

َ
 ّاَلَه ٤َٓیُكُه َو أ

َ
ٓو ال

َ
َهُؿ أ ٍٓ ّه . ٠ى اهیكالمئهًیى ٠لی ٕٞٔ: ... َي

اّؾ٠ًا َو ّبّفٓکّكهّ  یؿًا َو   َِ ٌّ ی َق َٕ ّهیًًا َو َه
َ
ی أ ؾَّ

َ
٭ًا ٨َؤ ّ٘ ا َقاَیَة آلَع٫ِّ َيا ًَ ٧َ ٨ّی َهَها َهَكَ٪ َو َهٓى  َؼلَّ َهٓى َجَ٭ؿَّ

ي ّٙ َها َلَه٫َ َو َهٓى َلّمَهَها َلّع٫َ َؾّلیُلَها َهّکیُد آلَکاَلّم َب ًٓ ٧َ ٠َ ام َجَؽلَّ
َ
ا ٬ ـَ ِٟ ّا  :  2...  ُء آلّ٭َیاّم َوّكی

ؾهین که هیچ ؼؿایی شم او يیىث و هعمؿ، بًؿه و  اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ٌهاؾت هی
٨كوحاؾه اووث که او قا بكای اٜهاق اهك ؼىؾ ٨كوحاؾه اوث و بكای هحفکك واؼحى یاؾ او گىیا ٬كاق 

 .پكچن ظ٫ قا ؾق هیاو ها به یاؾگاق گفاٌثؾاؾه اوث، او هن قوالث ؼىؾ قا به اهايث اؾا کكؾ و 
هك که که ال ایى پكچن پیٍی گك٨ث ال ؾیى ؼاقز ٌؿ، و هك که ال آو ٠٭ب هايؿ هالک 
گٍث، و هك که هلحمم آو ٌؿ به ظ٫ پیىوث. قاهًمای ایى پكچن ٕکه وِی قوىل اوثٔ با 

 وقلؾ.  يمایؿ، ولی به و٬ث ٬یام ٌحاب هی گىیؿ و با بكؾباقی ٬یام هی ؾقيگ وؽى هی

اّؾ٬ّی2 َّّ اَلم. َوَقَؾٓت ٠َّى ال اَلم  َى ٠ََلٓیّهُن الىَّ ّة ٠ََلٓیّهُن الىَّ ّئمَّ
َ
ُبىّق آْل

ُ
٬ َِ َقٓؾَت ّلَیاَق

َ
ا أ ـَ ا َؾَؼٓلَث  :... ّا ـَ ٨َّب

ل:
ُ
َهَؿ ... َو ٬ ٍٓ یى  آلَم ًّ َة آلُمٓئّه ّئمَّ

َ
اَلُم ٠ََلٓیُکٓن أ َكُکٓن ّهَى آل٩ََىاّظً... َو ... الىَّ هَّ َ٘ ٓؿ 

َ
َه ٬ وَّ اللَّ

َ
َعُکٓن  أ ًَ َه

َها َللَّ  اَیَة آلَع٫ِّ قَ  ًٓ َك ٠َ ؼَّ
َ
، َو َهٓى َجؤ لَّ ـَ َهَها  ّف  َهٓى َجَ٭ؿَّ ٓيَث َو  الَّ

َ
ّبي أ

َ
َکبُّ ٠ََلی آلَ٭ٓبّك َو َجُ٭ىُل: ّبؤ ًٓ ...ُذنَّ َج

ه َة اللَّ ي َیا ُظصَّ هِّ
ُ
٩َٓث ّهَؿاَیَة آلَؽٓل٫ّ  ...  أ َمٓث ّاَلٓیَٯ َقاَیُة آلَع٫ِّ َو ُکلِّ َهاَهّة َو ُيّبَف   ُولِّ   :3ّاَلٓیَٯ ٠َٓهُؿ آْلّ

ال اهاهاو ٕٞٔ ي٭ل ٌؿه که لهايی که ؼىاوحی ٬بىق ائمه ٕٞٔ قا لیاقت کًی:.. ]لهايی که به 
ؼؿا ٌما قا ال  هٍهؿ ٌكی٧ قویؿی بایىث... و بگى: والم بك ٌما ای اهاهاو هئهًاو...

                                                           
ا;. ی١ًی به شای ایًکه گ٩حه ٌىؾ 1 ًَ ا َقاَیُة آلَع٫ِّ ;گ٩حه ٌؿه: : َقاَیُة آلَع٫ِّ َل ًَ ا;ه شای ایًکه گ٩حه ٌىؾ: و ب: َل ًَ گ٩حه : َقاَیُة آلَع٫ّ َه١َ

ا َقاَیُة آلَع٫ّ ;ٌؿه:  ًَ های  يمىؾو آيچه بایؿ ب١ؿا و با جاؼیك بیایؿٔ یکی ال ٌیىه ؾق کحب بال٤ث، ج٭ؿین ها ظ٭ه الحؤؼیكٕه٭ؿم:. َه١َ
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حی ل آو پیٍی بگیكؾ ؼىاق که هكکه ابه ٌما پكچن ظ٫ قا ا٠ٙا کكؾه اوث ها پاک کكؾه...و  ٌل
گىیی: پؿق و هاؾقم  ل٥مؾ... وپه به قوی ٬بك هی٩حی و هی ٌىؾ و هكکه ال آو ٠٭ب بی٩حؿ هی هی

و  ای ... پكچن ظ٫ به جى جعىیل ؾاؾه ٌؿه و به هؿایث ؼل٫ هؤهىق ٌؿهبه ٨ؿایث، ای ظصث ؼؿا
 وىی جى ا٨کًؿه ٌؿه اوث. ٠هؿ اهاهث به

اهل بیث ٕٞٔ ال ؾیگكاو، ایى اوث که پكچن ظ٫ ؾق هیاو آياو اوث> لفا به اهحیال ٘ب٫ ایى قوایات و اؾ٠یه، 
 ايؿ.  هؿایحگكی ؼل٫ هًّىب ٌؿه

ّه 2ٞ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
...   . ٠َٓى أ ُهنَّ ٠ََىاّت اللَّ اَل َهّفّه الؿَّ

َ
َقاَؾ آلّ٭َحاَل ٬

َ
ا أ ـَ یَى ٞ َکاَو ّا ًّ ّهیَك آلُمٓئّه

َ
وَّ أ

َ
أ

 ِّ ٓیّؿ  آل١َُؿا
َ
ٓظَیاّء آلَمٓكُلو٬ّیَى ّبؤ

َ
ي ٨ّي آْل ًّ َٯ َي٩َٓىُه ... َو َجٓص١َُل ًٓ َحَكی ٨ّیّه ّه ٌٓ ٓى ا ي ّهمَّ ًّ ِّ  ٨َآش١َٓل ا َّ َو آل١ُ

ُؿهًا ٤َٓیَك ُهَىلٍّ ُؾُبكًا...  َجٓعَث ّلَىاّء آلَع٫ِّ َو َقاَیّة آلُهَؿی
ُ
َكّجّهٓن ٬ ّٓ یًا ٠ََلی ُي ّٔ  : 1َها

ؼىايؿ: ؼؿایا هكا شمو کىايی  اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: اهیكهئهًاو پیً ال شهاؾ ایى ؾ٠ا قا هی
٨كوًٌؿ ... و هكا شمو کىايی ٬كاق بؿه که ؾق قاه جى و ؾق لیك پكچن  ٬كاق ؾه که شاو ؼىؾ قا به جى هی

يؿ و هكا ٌى ؾوث بؿجكیى بًؿگاو يا٨كهايث کٍحه هی ظ٫ و پكچن هؿایث و بكای يّكت ؾیى جى به
 ؼىقيؿ. ايؿ و يمؾ جى قولی هی شمو کىايی ٬كاق ؾه که يمؾ جى ليؿه

اهیكهئهًاو ایى اوث که لیك بیك٪ ظ٫ و پكچن هؿایث به ٌهاؾت بكوؿ و ایى يٍاو ۀ ؾق ایى ؾ٠اؼىاوح
هكگىيه بٙالو و ايعكا٦ اوث> ؾق ۀ ؾهؿ که ه٭ّىؾ ال چًیى پكچمی، ظ٫ و هؿایث هٙل٫ و بؿوو ٌائب هی

که اهیكهئهًاو، که اهاهی ه١ّىم اوث، آقلویً ایى باٌؿ که جعث لىای آو  ه١ًا يؿاٌثِىقت،  ٤یك ایى
 به ٌهاؾت بكوؿ؟ٖ 

ٓیَى 5
َ
َماّء، أ ّْ َو الىَّ ٓق

َ
ُل َبٓیَى آْل ّّ

َبُب آلُمحَّ ٓیَى الىَّ
َ
. ٨ی ؾ٠اء الًؿبة ٠ى االهام الّاؾ٪ ٕٞٔ: ... أ

اّظُب َیٓىّم آل٩َٓحّط َو  ُك َقاَیّة َِ ٌّ  :2 آلُهَؿی َيا

حة هحّل بیى آوماو و لهیى  اهام ِاؾ٪ ؾق ؾ٠ای يؿبه ٨كهىؾيؿ: ... کصاوث آو کىی که ٌق
 ؟ پكچن هؿایثۀ يٍكؾهًؿاوث؟ کصاوث ِاظب قولی پیكولی و 
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پكچن هؿایث ؼٙاب کكؾه اوث> و ه١٭ىل يیىث که ۀ ؾق ایى ؾ٠ا، اهام ِاؾ٪، اهام ههؿی ٕٞٔ قا يٍك ؾهًؿ
پكچن هؿایحی اوث که ؾق آو اظحمال ايعكا٦ و ل٥مي وشىؾ ؾاقؾ. ۀ ٞٔ يٍكؾهًؿبپفیكین اهام ههؿی ٕ

ؾقيحیصه ه٭ّىؾ ال پكچن هؿایث، هؿایث هٙل٫ و بؿوو اظحمال هكگىيه ايعكا٦ اوث که ٨٭ٗ ِاظباو 
  .٠ّمث وماواق ظمل آو هىحًؿ

ّه 5ٕ اَل َقُوىُل اللَّ
َ
َماّء... َیا َ. ٬ ٓوّكَ  ّبي ّاَلی الىَّ

ُ
ا أ ُؿ، ٠َّلي  َقاَیُة آلُهَؿی، َو ّاَهاُم َهٓى ٔ: َلمَّ ُهَعمَّ

ُؿ... كه ّبَفّلَٯ َیا ُهَعمَّ ٍِّ ٓوّلَیاّئي،... ٨ََب
َ
ي، َو ُيىُق أ ًّ ا٠َ َ٘   :1أَ

قوىل ؼؿا َٕٔ ٨كهىؾيؿ: لهايی که به آوماو ه١كاز کكؾم ... پكوقؾگاق به هى ٨كهىؾ: بكای جى 
و  او پكچن هؿایث اوث٬كاق بؿه... ای هعمؿ  ٠لی قا بكگمیؿم په او قا شايٍیى و وِی ؼىؾت

 اهام کىی اوث که هى قا ا٘ا٠ث کًؿ و يىق اولیای هى اوث... په ایًها قا به او بٍاقت بؿه.  

َمَة َو آلُعَىٓیُى ٨ّي َظٓصّكّه ... ٨ََ٭ا8 ّ٘ ّمّل ٨َا ًٓ ّه َ ٨ّي َه َما َقُوىُل اللَّ ًَ اَل: َبٓی
َ
ّه ٞ ٬ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
َل . ٠َٓى أ

هُ  َهَؿاّء ... َو   ّلي ... ّايَّ ٍُّ ُؿ ال ُه َقاَیُة آلُهَؿیَویِّ يَّ
َ
ٓكُه ّبؤ ٍِّ ّهیّؿ  ٠ََلی َؼٓلّ٭ي  َب ٌَ ي َو  ّٝ ٓوّلَیاّئي َو َظ٩ّی

َ
اُق أ ًَ َو َه

َ٭َلٓیّى آلّصىِّ َو آْلّ  َو َؼاّلُو ٠ّٓلّمي یَى َو الرَّ ّٔ َق
َ
ٓهّل آْل

َ
َماَواّت َو أ ٓهّل الىَّ

َ
ّحي ٠ََلی أ  2ٓيّه.َو ُظصَّ

اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ که و٬حی قوىل ؼؿا َٕٔ ؾق ؼايه ٨ا٘مه ٕنٔ بىؾ و ظىیى ٕٞٔ ؾق 
او وكوق ٌهؿاوث …ؾاهى او بىؾ...ؼؿای هح١ال ؾقباقه اهام ظىیى ٕٞٔ به پیاهبك چًیى ٨كهىؾ:

ای اوث بكای ؾووحاو هى و يگهباو و  و هًاقه او پكچن هؿایث اوث... او قا بٍاقت بؿه که 
 ها و لهیى و شى و ايه اوث. ؾاق ٠لن هى و ظصحن بك اهل آوماو هؿ هى بك ؼل٫ و ؼمايهٌا

٘ىق که ال ؾو قوایث اؼیك قوٌى اوث جىِی٧ یک ٌؽُ به پكچن هؿایث هًملحی اوث که ؼؿاويؿ  هماو
٘ك قویؿو به ایى هًملث ؼاکه به اهیكهئهًاو و اهام ظىیى به  َٕٔ ٨كهىؾهبه ؼا٘ك آو به قوىل ؼؿا 

ا٨كاؾی ؼاَ ۀ ؾهؿ که جىِی٧ ٌؿو به پكچن هؿایث ه٭اهی بىیاق واال و ویژ بٍاقت ؾهؿ و ایى يٍاو هی
 ؾاؾ.  یا٨ث ؼؿاويؿ به ؼا٘ك آو بٍاقت يمی اوث، و اگك اظحمال ايعكا٦ و بٙالو ؾق آو قاه هی

                                                           
 .333االهالی ٘ىوی، َ . 1
 .54کاهل المیاقات، ابى ٬ىلىیه، َ . 2
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ظاهالو یا  های ظ٫ و هؿایث پكچنبیًین ؾق قوایات، ٨٭ٗ اهل بیث ٠ّمث و ٘هاقت،  يحیصه آيکه و٬حی هی
يحیصه  هؿایث اوث>ظ٫ و پكچن ظاهل يیم جؤکیؿ ٌؿه که یمايی  ال وىیی ؾق قوایاتايؿ، و  ٌمكؾه ٌؿه آو

 پاک ٠ّمث و ٘هاقت اوث. ۀ یمايی يیم ال هماو والل گیكین که هی

 

 ظَْر، ٗوبًٖ است؟ٔ در آستبًآٗب تٌْب ّذاٗتگر، 

به ظ٫ و قاه هىح٭ین و و ظاهل پكچن ظ٫ و هؿایث گك  کًًؿه و هؿایث ٘ب٫ آيچه گ٩حین چىو یمايی ؾ٠ىت
 > اها بكؼی اٌکالی به ایى هٕمىواوث، په ه١ّىم و ظصث ؼؿا  و ال اهل بیث ٠ّمث ٘هاقت اوث

 ايؿ:  هٙكض کكؾه
اوح٩اؾه کكؾيؿ : اهؿی: هؿایحگكجك;اهام با٬ك ٕٞٔ ؾق بیاو هؿایحگك بىؾو یمايی ال اون ج٩ٕیل ;

های هؿایث  لهاو با او پكچن یث یمايی ال همه بكجك اوث اها هنکه بؿیى ه١ًاوث که گكچه هؿا
ؾیگكی يیم وشىؾ ؾاقيؿ، هايًؿ ایًکه ؼكاوايی يیم ِاظب پكچن هؿایث اوث> و ایى با ایى اؾ٠ای 
ٌما ؾق جٕاؾ اوث که ظاهالو پكچن هؿایث ٨٭ٗ اهل بیث ٠ّمث و ٘هاقت هىحًؿ، لیكا 

 :جا او قا ه١ّىم بٍماقین. اوِیا يیىثۀ ؾايین که ؼكاوايی ؾق لهك  هی
 اون ج٩ٕیل ؾق لباو ٠كبی بؿهین: ۀ پیً ال پاوػ به ایى وئال اللم اوث جىٔیط هؽحّكی ؾقباق 

ٌىيؿ به ه١ًای بكجكی یک ٩ِث ؾق یک چیم  بكؾه هی: َا١َ٨ل;ؾق لباو ٠كبی ٤البًا لهايی که کلمات بك ولو 
و٬حی : ب;و : ال٧;هراًل هًگام ه٭ایىه بیى یا یک ٌؽُ ؾق ه٭ایىه با چیمها یا اٌؽاَ ؾیگك اوث. 

هایی، ٩ِحی  جك اوث. ؾق چًیى هرال ٠الن: ب;ال : ال٧;ٌؽُ ی١ًی : ّهى ب اَعلَنُ ال٧; ٌىؾ  گ٩حه هی
آو ٩ِث ؾق ال٧ بیٍحك ال  با ایى ٨ك٪ کهکه به ِىقت اون ج٩ٕیل آهؿه ؾق هك ؾوی ال٧ و ب وشىؾ ؾاقؾ، 

که هًگام اوح١مال اون ج٩ٕیل ؾق لباو ٠كبی،  ٘ىق يیىث ه همیٍه ایى> اها بایؿ جىشه کكؾ کوشىؾ ؾاقؾب 
 جكیى وًؿ ها بك ایى اؾ٠ا ٬كآو کكین اوث: ههن٩ِث ؾق هك ؾوی ال٧ و ب وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ. 

ٓقّوٓلُحن ّبّه 9
ُ
ا ّبَما أ اُلىا ّايَّ

َ
ٓن ٠ََلٓیّه آَباءُکٓن ٬ ا َوَشؿجُّ ٓهَؿی ّهمَّ

َ
َوَلٓى ّشٓئُحُکن ّبؤ

َ
اَل أ

َ
 ٔ:33َکا٨ُّكوَو ٕلؼك٦/ . ٬

اؤ گ٩ث: آیا اگك هى آییًی هؿایحگكجك ال آيچه پؿقايحاو قا بك آو یا٨حیؿ آوقؾه باٌن ٕبال  ٕپیاهبٌك
 ایؿ کا٨كینٖ  کًیؿٔ؟ٖ گ٩حًؿ: ها به آيچه ٌما به آو ٨كوحاؾه ٌؿه هن ايکاق هی

پكوحی  وبث او ـ که هماو ٌكکال آییى پؿقاو هٍكک: هؿایحگكجك;، ؼؿای هح١ال ؾ٠ىت ايبیا قا ایى آیهؾق 
پكوحی هؿایحی يیىث جا ؾ٠ىت به جىظیؿ، ؾق ٬یان با آو  اوث ـ ه١ك٨ی کكؾه اوث، ظال آيکه ؾق ٌكک و بث

: أهؿی: هؿایحگكجك;هؿایث بكجك باٌؿ> لفا ٠ا٬اليه يیىث که بگىیین: چىو ؾق ایى آیه ال اون ج٩ٕیل 
 او هؿایث اوث، لیکى آییى پیاهبك هؿایحگكجكٖپكوحی کا٨ك  اوح٩اؾه ٌؿه په ظحمًا آییى ٌكک و بث
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3 
َ
 ٨ََمٓى َیٓهؿ  ّاَلی آلَع٫ِّ أ

َ
ُه َیٓهؿ  ّلٓلَع٫ِّ أ ّل اللَّ

ُ
َكکاّئُکٓن َهٓى َیٓهؿ  ّاَلی آلَع٫ِّ ٬ ٌُ ٓل َهٓل ّهٓى 

ُ
َظ٫ُّ . ٬

ٓو ُیٓهؿی
َ
ٓى ال َیّهؿِّ  ّاالَّ أ هَّ

َ
َٟ أ َب ٓو ُیحَّ

َ
 ٔ:32یىيه/٨َما َلُکٓن َکٓی٧َ َجٓعُکُمىَوٕ  أ

کًؿ؟ٖ بگى: جًها ؼؿا به ظ٫  وىی ظ٫ هؿایث هی آیا هیچ یک ال ه١بىؾهای ٌما، به;بگى: 
اوث، یا آو  جك ٌایىحهکًؿ بكای پیكوی  وىی ظ٫ هؿایث هی کًؿٖ آیا کىی که به هؿایث هی

ٌىؾ، چگىيه ؾاوقی  ٌىؾ هگك هؿایحً کًًؿ؟ ٌما قا چه هی که که ؼىؾ هؿایث يمی
 : کًیؿ؟ٖ هی

اوح٩اؾه ٌؿه اوث، اها ه١ًایً ایى يیىث که کىی که : جك أظ٫: ٌایىحه;گكچه ال اون ج٩ٕیل ،  هآییى ؾق ا
جًها  ٌىؾ، اها کىی که هؿایث يٍؿه اوث،ث ی١جك اوث که ال او جب ؾه اوث ٌایىحهؼؿا او قا هؿایث کك 

 جكٖ پیكوی اوث و يه ٌایىحهۀ ٌایىح
٠َٓلُن َظٓیُد َیٓص١َُل ّقوالَ 3

َ
ُه أ  :933َٔحُه ٕاي١ام/. اللَّ

 ؼؿا ؾاياجك اوث که قوالث ؼىؾ قا ٕبكای يبىتٔ کصا ٬كاق ؾهؿ؟
گاه ال ایى آیهٌک هًٝىق  بی ايؿ که چه کىی بكای يبىت ٌایىحه اوث، اها ؼؿا  ایى يیىث که ؾیگكاو يیم آ

گاه  جك اوثٖ آ
ىا ّبّبٓؼكاّز 3 ٓیماَيُهٓن َو َهمُّ

َ
ٓىهًا َيَکُرىا أ

َ
 ال ُج٭اّجُلىَو ٬

َ
ُه  . أ ٓىَيُهٓن ٨َاللَّ ٍَ  َجٓؽ

َ
ٍِ أ َل َهكَّ وَّ

َ
ُوىّل َو ُهٓن َبَؿُإُکٓن أ الكَّ

َظ٫ُّ 
َ
ُحٓن ُهٓئّهًیى أ ًٓ ٓىُه ّآو ُک ٍَ ٓو َجٓؽ

َ
 ٔ:93ٕجىبه/ أ

کًیؿ؟ٖ  های ؼىؾ قا ٌکىحًؿ و جّمین به اؼكاز پیاهبك گك٨حًؿ، پیکاق يمی آیا با گكوهی که پیماو
جكویؿ؟ٖ با ایًکه ؼؿاويؿ  هیها  آو با ٌما قأ آ٤ال کكؾيؿ آیا ال يؽىحیى باق ٕپیکاقها  آو که ؾقظالی

 وماواقجك اوث که ال او بحكویؿ، اگك هئهى هىحیؿٖ
ال ٤یك ؼؿا بحكوؿ.  يبایؿجكن ال ٤یك ال ؼؿا ال گًاهاو و ال هّاؾی٫ ٌكک به ؼؿاوث و هیچ ٨كؾ هئهًی 

 اها جكن ال هٍكکاو ٌایىحهٖ ،ك اوثج که جكن ال ؼؿا ٌایىحه ایى آیه ایى يیىثبًابكایى هًٝىق 
ؿؾ ایى اوث که ى٧ِ پكچن یمايی به هؿایحگكجك جال  که يحیصه آيکه کىی های  ذابث کًؿ که پكچنبىؾو ؾِق

ؾ بكای بیاو وشىهؿایث ؾیگكی ٤یك ال یمايی وشىؾ ؾاقؾ، ابحؿا بایؿ بحىايؿ ذابث کًؿ که هكشا اون ج٩ٕیل 
جك يیم وشىؾ ؾاقؾ، ظال  ١ٔی٧ۀ آو ٩ِث ؾق ٤یك آو چیم ؾق هكجبٌىؾ ظحمًا  ٩ِحی ؾق چیمی اوح١مال هی

 .ؾهؿ آيکه چًیى ٠مىهیحی ؾق کاق يیىث و آیات ٬كآو کكین ؼال٦ آو قا يٍاو هی
های ه٭اقو با  به ه١ًای هؿایحگك بىؾو وایك شكیاو: هؿایحگكجك بىؾو;بًابكایى جىِی٧ پكچن یمايی به 

کلی قا که ظاهالو پكچن ظ٫ و هؿایث ٨٭ٗ اهل بیث ٕٞٔ ۀ ٠ؿجىايؿ ایى ٬ا شكیاو یمايی يیىث، و يمی
ؾهؿ هًگام ٜهىق یمايی، ظاهل پكچن ظ٫ و هؿایث ٨٭ٗ  ؾلیل ؾیگكی که يٍاو هیهىحًؿ ي٭ٓ کًؿ. 

 اووث ایى اوث که اواوًا ظ٫ یکی اوث، و ؾق آو چًؿگايگی وشىؾ يؿاقؾ. ؾق ٬كآو کكین آهؿه اوث: 
َك٨ُىو ٕیىيه/٨َما ـا َب١َٓؿ آلَع٫ِّ ّاالَّ  ّٓ ی ُج يَّ

َ
الُل ٨َؤ َّٕ  ٔ:33ال
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  گكؾايیؿ؟  په ب١ؿ ال ظ٫ چه چیمی اوث هگك گمكاهی؟ په به کصا قوی بك هی
 همچًیى، اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: 

اَلَلة  َؾ٠َٓىَجاّو   َها آؼَحَل٩َٓث  َٔ  َکاَيٓث ّآظَؿاُهَما 
َّ

 :1ّاال
 ها گمكاهی بىؾ. ك ایًکه یکی ال آوؾو ؾ٠ىت، با یکؿیگك اؼحال٦ پیؿا يکكؾيؿ، هگ

ٌکی ؾق ایى  یا ظ٫ اوث یا با٘ل، و اگك ظ٫ يیىث په پیكوی ال آو ٔاللث اوث. ؾ٠ىجیهك  بًابكایى،
یمايی يباٌؿ، ظ٫ هٙل٫  ّلىایکًًؿه و هؿایحگك به ظ٫ اوث، لفا هك شكیايی که لیك  يیىث که یمايی ؾ٠ىت

 يیىث، و ؾقيحیصه پیكوی ال آو ؼالی ال ٔاللث يیىث. 

ايؿ ها جًها یک  ٨كهىؾهٕٞٔ که ٘ب٫ قوایاجی که ي٭ل کكؾین اهل بیث  ؾاٌثبه یاؾ بایؿ ایى يکحه قا همىاقه 
هىق جًها و ال ٘ك٨ی، اهل بیث ؾق شكیاو ٜ >پكچن ؾاقین که هك که ال آو شا بمايؿ ال هؿایث ؾوق گٍحه اوث

پكچن یمايی اوث و ایى  اوايؿ که هم ايؿ و بكای آو اوِا٦ ه١ّىهاو قا ٌمكؾه یک شكیاو قا جؤییؿ کكؾه
ٜهىق به يیابث ال اهام ۀ اوث که ؾق پكوو یاوث و جًها پكچن هؿایحٕٞٔ ؾهؿ که یمايی ال اهل بیث  يٍاو هی

يیم بك ایى هٙلب  ؾیگكی، قوایات کكؾینجك ـکك  بك قوایاجی که پیً هٌىؾ. ٠الو ههؿی ٕٞٔ واقؾ ٠مل هی
 گفاقيؿ: ِعه هی

ٓبَل َقاَیّة آلَ٭اّئّن 9
َ
٬ ُٟ اَل: ُکلُّ َقاَیٍة ُجٓك٨َ

َ
ُه ٬ يَّ

َ
ّبي َش٩َ١ٍٓك آلَبا٬ّّك ٞ أ

َ
ا٤ُىِت  ٕٔٞ. ٠َٓى أ َ٘ اّظُبَها  َِ2 : 

 اوث.٨كهایًؿ: هك پكچمی که ٬بل ال پكچن ٬ائن بلًؿ ٌىؾ ِاظب آو ٘ا٤ىت  اهام با٬ك ٕٞٔ هی
٘ا٤ىت اوث. اگك هكاؾ اهل بیث ال ٕٞٔ جّكیط ٌؿه که بلًؿ ٌؿو هك پكچمی ٬بل ال ٬ائن  ،قوایثایى ؾق 

پكچن ظ٫ و  ،پكچن یمايیها  آو ؾق٬ائن ؾق ایى قوایث و قوایات هٍابه، اهام ههؿی باٌؿ، آيگاه با قوایاجی که 
> لیكا اهل بیث یمايی ٘ا٤ىت يیىث کًؿ> لیكا بؿیهی اوث که پكچن جًا٬ٓ پیؿا هی ١ك٨ی ٌؿه،هؿایث ه

. ؾقيحیصه هًٝىق ال ٬ائن ؾق کًًؿ کًًؿ و به پیىوحى به آو اهك يمی ٕٞٔ ٘ا٤ىت قا ظ٫ و هؿایث ه١ك٨ی يمی
 ٤یبث اهام ههؿی ٕٞٔ اوث.ۀ ؾوق  ؾقایى قوایث، یمايی اوث که اولیى ٬ائن آل هعمؿ َٕٔ 

 
آلل هعمؿ و ٠لي قایة و ل٥یكهن قایات ایاک و ٌفاـ هى آل هعمؿ، ٨بو   . ٠ى أبي ش٩١ك ٞ:3

ی َجَكی َقُشاًل ّهٓى ُوٓلّؿ آلُعَىٓیّى َه١َُه ٠َٓهُؿ َيبّ  َبؿًا َظحَّ
َ
ُهٓن َقُشاًل أ ًٓ ٟٓ ّه  َجَحبَّ

َ
َْ َو ال ٓق

َ
ّه َو َقاَیُحُه ٨َآلَمّم آْل يِّ اللَّ
 :3... َو ّواَلُظه

                                                           
 .983، ظکمث23َيهس البال٤ة، ِبعی ِالعی، . 1
 .993. ال٥یبة ي١مايی َ 312، َ 3الکا٨ی> ز. 2
 .333، 23َ. بعاق االيىاق، ز331، َ 3. البكهاو، ز52ج٩ىیك ال١یاٌی، َ . 3
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ؾهًؿ که همايا بكای آل  بك ظفق باٌیؿ ال کىايی که ؼىؾ قا به ؾقو٢ به آل هعمؿ يىبث هی
ها. هاللم لهیى باي و ال کىی جب١یث  هعمؿ و ٠لی ٕٞٔ یٯ پكچن اوث و بكا  ؾیگكاو پكچن

 وث.ؼؿايکى جا ایًکه کىی قا ببیًی که همكاه او وِیث، والض و پكچن قوىل 
که يبایؿ پیكوی کكؾ هگك هكؾی  ال هیچه که اهل بیث ٨٭ٗ یک پكچن ؾاقيؿ و ٌؿ اکیؿۀ ، جىِیایى قوایثؾق 

ال ٨كليؿاو ظىیى که همكاه او وِیث قوىل ؼؿا َٕٔ و پكچن و والض اووث. اگك هًٝىق ال ایى هكٓؾ اهام 
ى هكؾ ايؿ هًا٨ات ؼىاهؿ ؾاٌث> لفا هًٝىق ال ای با قوایاجی که به پیىوحى به یمايی اهك کكؾه ،ههؿی ٕٞٔ باٌؿ

و ایًکه ؾق ایى قوایث آهؿه که با وِیث و والض و پكچن قوىل ؼؿا َٕٔ ًٌاؼحه  >هماو یمايی اوث
ال هیكاخ قوىل  ؼؿاٌىؾ، با یمايی يیم همؽىاو اوث، لیكا ٘ب٫ قوایات، وِیث و والض و پكچن قوىل  هی

ىو یمايی هماو ههؿی جىاو آياو قا ًٌاؼث و چ ؼؿاوث که يمؾ اوِیای ایٍاو اوث و با همیى هیكاخ هی
جىايؿ  ٌىؾ و ایى هیكاخ هی بالٙبٟ ال اوِیای قوىل ؼؿا َٕٔ ٌمكؾه هی ،اول ال اوِیای اهام ههؿی اوث

 ٌىؾ.  يمؾ او يیم باٌؿ که با همیى هیكاخ يیم ًٌاؼحه هی
م البحه ایًکه هًٝىق ال وِیث و والض و پكچن چیىث و آیا هًٝىٓق وِیث و والض و پكچن هاؾی اوث یا چی

بالؾاقيؿه ۀ وِیث ه٭ؿن يىٌح;جىايیؿ به کحاب  هیها  آو های ه٩ّلی اوث که بكای ا٘الٞ ال ؾیگك، بعد
ال ٌیػ ياٜن ال١٭یلی، و وایك کحب ايّاق : العىى اظمؿوِیث و وِی ;، العىى اظمؿال ویؿ : ال گمكاهی

 قشىٞ کًیؿ.

ال٩كز، هحی یکىو؟ ٨٭ال: . هما شاء ٠ى أبي ش٩١ك هعمؿ بى ٠لي ٠لیه الىالم، أيه وئل ٠ى 3
ّكیَى ;او الْله ٠ْم و شْل ی٭ىل:  ّٝ َح ًٓ ي َه١َُکٓن ّهَى آلُم ُكوا ّايِّ ّٝ ذن ٬ال: یك٨ٟ آلل ش٩١ك بى أبي : ٨َآيَح

٘الب قایة ٔالل، ذن یك٨ٟ آل ٠بان قایة أْٔل هًها و أٌك، ذن یك٨ٟ آلل العىى بى ٠لي ٠لیه 
  :1لعىیى ٠لیه الىالم قایة ٨یها اْلهكء، ذن یك٨ٟ لىلؿ ا الىالم قایات و لیىث بٍي

هًحٝك ;٨كهایؿ:  ال اهام با٬ك ٕٞٔ پكویؿه ٌؿ، ٨كز چه لهايی اوث؟ ٨كهىؾيؿ: ؼؿای هح١ال هی
وپه ٨كهىؾ: بكای آل ش٩١ك بى ابی ٘الب پكچمی : باٌیؿ که هى يیم همكاه ٌما ال هًحٝكاين

ٌىؾ  ٌىؾ که پكچن ٔاللث اوث، وپه پكچمی بكای آل ٠بان ٕبًی ٠بانٔ بلًؿ هی بلًؿ هی
ٌىؾ که  ٍحك اوث، وپه پكچمی بكای بكای آل ظىى بى ٠لی ٕٞٔ بلًؿ هیکه ٔاللث آو بی

 چیمی يیىث. وپه پكچمی بكای ٨كليؿ ظىیى ٕٞٔ بلًؿ هی ٌىؾ که اهك ها ؾق آو اوث.

                                                           
 .356َ  3. ٌكض االؼباق، ي١ماو بى هعمؿ ه٥كبی، ز1



44 
 

و ایًکه پكچن ظ٫ ؾق هیاو کؿام کًًؿ  های آوحايه ٜهىق قا بیاو هی ، اهام با٬ك ٕٞٔ شكیاوایى قوایثؾق 
کًًؿ و آو قا هًعّك  م ظ٫ بىؾو قا ال آل ش٩١ك و آل ٠بان و آل ظىى ي٩ی هیالىال شكیاو اوث، اهام ٠لیه

. ایًکه هكاؾ وا١٬ی ال ایى شكیايات چیىث، ١٨اًل هؿيٝك ها يیىث> کًًؿ ؾق ٨كليؿاو ظىیى ٠لیه الىالم هی
وث ها، پكچمی به ؾ ٜهىق ایى پكچنۀ آيچه ؾق ایى قوایث ١٨اًل بكای ها ههن اوث، ایى اوث که ؾق بعبىظ

ٌىؾ که ٠الوه بك ایًکه هًىىب به اهل بیث ٕٞٔ اوث، اهك اهل بیث و  ٨كليؿ اهام ظىیى ٕٞٔ بكا٨كاٌحه هی
یابین که ایى پكچّن یمايی اوث که به اهل بیث  گٍایً کاقها ؾق آو اوث که با جىشه قوایات پیٍى هی

 اوث. آياوو هىقؾجؤییؿ  بىؾههًىىب 

 

 حرهت تورد ٍ ٍجَة اطبعت .4

وشىب ا٘ا٠ث هٙل٫ ال یک ٨كؾ و ظكهث هؽال٩ث با او، با ٠ّمث آو ٨كؾ جاللم ؾاقؾ> ی١ًی هكگاه کىی 
ه١ّىم باٌؿ، ا٘ا٠ث ال او بؿوو ٬یؿوٌكٖ واشب اوث و هكگاه ا٘ا٠ث ال کىی بؿوو ٬یؿ و ٌكٖ واشب 

جاللهی اوحًاؾ باٌؿ، او ه١ّىم اوث. بىیاقی ال هحکلماو يیم بكای اذبات ٠ّمث ايبیا یا ائمه به چًیى 
 1.ايؿ ايؿ و آیاجی ال ٬كآو قا که ؾاللث بك وشىب ا٘ا٠ث ال ايبیا و ائمه ؾاقؾ ؾلیل بك ٠ّمث آياو ؾايىحه کكؾه

                                                           
ىؾ، ؾق جىٔیط جاللم هیاو ٌ های ٠لمیه جؿقیه هی . بكای هرال هعمؿج٭ی هّباض یمؾی ؾق کحاب آهىلي ٠٭ایؿ که ؾق ظىله1

 يىیىؿ:  پفیكی و ٠ّمث هی ا٘ا٠ث
٨كهایـؿ: َو هـا  ی يىاء هی ال وىقه 63ی  ٬كآو کكین ا٘ا٠ث ال پیاهبكاو قا به ٘ىق هٙل٫ اللم ؾايىحه و ال شمله ؾق آیه

ه ّو اللَّ ـٓ َٞ ّبّب ٓقَوٓلًا ّهٓى َقُوىٍل ّاالَّ ّلُیٙا
َ
اوث که ؾق قاوـحای ا٘ا٠ـث ؼـؿا و ا٘ا٠ث هٙل٫ ال ایٍاو ؾق ِىقجی ِعیط   أ

باٌؿ و پیكوی ال آياو هًا٨اجی با ا٘ا٠ث ال ؼؿای هح١ال يؿاٌحه باٌؿ و گكيه اهك به ا٘ا٠ث هٙل٫ ال ؼـؿای هح١ـال و 
ا٘ا٠ث هٙل٫ ال کىايی که ؾق ه١ْك ؼٙا و ايعكا٦ باًٌؿ هىشب جًا٬ٓ ؼىاهؿ بىؾ ]بًابكایى اهك الهی به ا٘ا٠ـث 

. هعمـؿج٭ی هّـباض ها ؾق ه١ـْك ؼٙـا و ايعـكا٦ يیىـحًؿ و ه١ّـىم هىـحًؿ[ اوث که آو ال ايبیا یا ائمه بكای ایى
 343ٔیمؾی، ٕآهىلي ٠٭ایؿ َ 

المكاؾ، که ال هًابٟ اِلی ٠لن کالم ؾق ظىله و ؾايٍگاه اوث، ؾق اوحؿاللی هٍابه  ؼىاشه يّیكالؿیى ٘ىوی يیم ؾق کحاب ک٧ٍ
 يىیىؿ:  هی

که آو قا ايکاق کًین و ال ا٘ا٠ث آياو وكپیچی کًین، و ایى با اهك الهی به  اگك ال اهاهاو ؼٙا وك بميؿ، واشب اوث
ُکٓن : ای ;ا٘ا٠ث ال ایٍاو ؾق ایى آیه هًا٨ات ؾاقؾ:  ًٓ ٓهّك ّه

َ
وّلي آْل

ُ
ُوىَل َو أ ٘ی١ُىا الكَّ

َ
َه َو أ ٘ی١ُىا اللَّ

َ
ىا أ ًُ فیَى آَه َها الَّ یُّ

َ
أ

]په اهك به : ی او و ِاظباو اهكجاو ا٘ا٠ث کًیؿ. ؿ و ال ٨كوحاؾهایؿ، ال ؼؿاويؿ ا٘ا٠ث کًی کىايی که ایماو آوقؾه
 .185المكاؾ، َ  ا٘ا٠ث ال اهاهاو ؾلیل بك ٠ّمث آياو اوث[. ک٧ٍ
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ؾق قوایات يیم به جاللم هیاو ا٘ا٠ث ال یک ٌؽُ و ٠ّمث او جّكیط ٌؿه، و جؤکیؿ ٌؿه که ٨٭ٗ 
 اال٘ا٠ه هىحًؿ: های الهی واشب ظصث

ّه ٠ى اهیكالمئهًیى ٠لی ٕٞ ٩ّٓىّه َو َيّبیِّ ًَ ُه ّب َكَيُهُن اللَّ
َ
ّفیَى ٬ ٓهّك الَّ

َ
ِّ آْل

َ
ّه َو ّلَكُوىّلّه َو ّلُىال ا٠َُة ّللَّ َّٙ َما ال ٔ: ّايَّ

ُکن;٨ََ٭اَل:  ًٓ ٓهّك ّه
َ
وّلي آْل

ُ
ُوىَل َو أ ی١ُىا الكَّ ّ٘

َ
َه َو أ ی١ُىا اللَّ ّ٘

َ
ه:  أ وَّ اللَّ

َ
   ّْل

َ
ٓهّك ّْل

َ
وّلي آْل

ُ
ا٠َّة أ َٙ َهَك ّب

َ
ُهٓن أ   يَّ

ىُهىَو  ُّ ُكوَو   َه١ٓ هَّ َٙ ّه، َو ّهٓى   ُه ِة ّهَى اللَّ َٔ ا٠َُة َلُهٓن َه٩ُٓكو َّٙ ٓهّك، ال
َ
وُلى آْل

ُ
َیّحّه> ٨َُهٓن أ ّّ ُهُكوَو ّبَم١ٓ

ٓ
 َیؤ

َ
ال

َظٍؿ ّوَىاُهن
َ
ا٠ََة ّْل َ٘  

َ
 : 1 َقُوىّلّه، ال

اوث که  والیاو اهكیو ا٘ا٠ث ٨٭ٗ بكای ؼؿاويؿ و قوىل او  :اهیكهىهًاو ٠لی ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ
ال ؼؿاويؿ ا٘ا٠ث کًیؿ، ;قا با ؼىؾي و پیاهبكي ٬كیى کكؾه اوث و ٨كهىؾه اوث: ها  آو ؼؿاويؿ

به ایى ؾلیل ؼؿاويؿ ٨٭ٗ به ا٘ا٠ث ال اولی : و ال قوىل او و اولی االهك ال ٌما ا٘ا٠ث کًیؿ.
ها  آو کًًؿ. هك يمیه١ّىم و هٙهك هىحًؿ و به ه١ّیث اها  آو االهك ٕائمهٔ اهك کكؾه اوث که

ال وىی ؼؿا و پیاهبك واشب ٌؿه اوث و ٤یك ال آياو ها  آو اولی االهك هىحًؿ و و ا٘ا٠ث کكؾو ال
 که ا٘ا٠حی يیىث.  بكای هیچ

ؾق قوایث ٨ى٪، اهیكهئهًاو ٠لث وشىب ا٘ا٠ث ال ِاظباو اهك قا ٠ّمث آياو ؾايىحه اوث. ه١ًای ایى 
> لیكا با ا٘ا٠ث ال او ؾق اهاو ؿاقؾي٘ا٠حی ال او يیم وشىؾ اوؽى ایى اوث که کىی که ه١ّىم يیىث 

 يیىحین که ؾق ؾاهى گًاه و ايعكا٦ يی٩حین.

ی واشب ٌؿه اوث، ذابث هی الایى ٌىؾ که  قو، چىو بًابك قوایات، ا٘ا٠ث ال یمايی، هٙل٭ًا و بؿوو ٬یؿوٌ٘ك
هؿایحگك به ;، ایى اوث که او اوث او ه١ّىم اوث. ؾلیل بك ایًکه ا٘ا٠ث ال یمايی بؿوو ٬یؿوٌكٖ واشب

اوث که بؿیى ه١ًاوث که ؾق گ٩حاق و ق٨حاقي ايعكا٦ و گمكاهی : کًًؿه به ظ٫ و قاه قاوث ؾ٠ىت;و : ظ٫
ها ال گمكاهی ؾوقی کًًؿ و به ظ٫  ظکن ٠٭ل و ٌكٞ، واشب اوث ايىاو و ُبٙاليی وشىؾ يؿاقؾ> و به

الل: په ب١ؿ ال ظ٫، چیىث هگك گمكاهی؟ ٨َما ـا َب١َٓؿ آلَع٫ِّ ;ۀ ٌكی٩ۀ بپیىيؿيؿ. بًابك آی َّٕ  ال
َّ

بكای  ،:ّاال
کًؿ  ؾوقهايؿو ال گمكاهی ٨٭ٗ یک قاه وشىؾ ؾاقؾ و آو پیكوی ال ظ٫ اوث> و چىو یمايی به ظ٫ هؿایث هی

کًؿ، بكای ؾوق هايؿو ال گمكاهی، ا٘ا٠ث بؿوو ٬یؿوٌكٖ ال او ٠٭اًل و ٌك٠ًا واشب  و به قاه قاوث ؾ٠ىت هی
ظمؿ ۀ ٔاْلیى ٕگمكاهاؤ ؾق وىق  کًًؿ، هّؿا٪ باقل اوث. بًابكایى جمام کىايی که به یمايی پٍث هی

                                                           
َ  2، ولین یى ٬یه، ز139َ  1الؽّال ز . الكؤة ٨ي ٨ٕائل أهیك المئهًیى ٠لْي بى أبي ٘الب، ابى ٌاـاو ٬می> 1

884. 
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آقی   1ًٌاوًؿٖ ايؿ که اهام ؼىؾ قا يمی ايؿ که آياو ٌکاکاو و کىايی هىحًؿ که ائمه ؾق ج٩ىیك آو ٨كهىؾه
 کىی که به یمايی پٍث کًؿ، ؾقوا٬ٟ به پیٍىای ه١ّىم ؼىؾ پٍث کكؾه اوث.

گك٨حى لیك پكچن او قا واشب ا٠الم ؾلیل ٠ّمث یمايی اوث که اهام با٬ك ٕٞٔ پیىوحى به یمايی و ٬كاق  به
ٓٓ ّاَلٓیّه: هًگام ؼكوز یمايی به وىی او بٍحاب;کكؾيؿ و ٨كهىؾيؿ:  ا َؼَكَز آلَیَماّييُّ ٨َآيَه ـَ ؾق : ايهٓ:. ;ّا

١٨ل اهك  ،٬ىل ٠لمای ٠لن اِىل وىی او بٍحاب، و به لباو ٠كبی ١٨ل اهك اوث و ه١ًایً ایى اوث که به
٨كهايؿه ؼىؾ ۀ هًمل ١ًی واشب اوث که بكای پیىوحى به او ٌحاب کًیؿ و او قا بهی 2ؾاللث بك وشىب ؾاقؾ>

 بپفیكیؿ.

ؼؿاويؿ اوث، ظكهث هؽال٩ث با اووث، ٘ىقی که هؽال٩ث با او هًصك به ۀ ؾلیل ؾیگك بك ایًکه یمايی ؼلی٩
 ظكهث هؽال٩ث با یمايی ٨كهىؾيؿ: ۀ ٌىؾ. اهام با٬ك ٕٞٔ ؾقباق  ؾولؼی ٌؿو هی

 َیّع 
َ

ُه َیٓؿ٠ُى ّاَلی آلَع٫ِّ َو اّ َو ال يَّ
َ
اّق ّْل ًَّ ٓهّل ال

َ
ّلَٯ ٨َُهَى ّهٓى أ ـَ ٓو َیٓلَحّىَ  ٠ََلٓیه ٨ََمٓى ١َ٨ََل 

َ
  لیلُّ ّلُمٓىّلٍن أ

ّكی٫ٍ ُهٓىَحّ٭ین: َ٘ 

و هك که که ایى کاق قا کًؿ یا ٔؿ او بیاوحؿ او وكپیچی کًؿ  البك هیچ هىلمايی شایم يیىث که 
 کًؿ. او به ظ٫ و قاه قاوث ؾ٠ىت هیاهل آجً اوث، لیكا 

هؽال٩ث با ظ٫ و ايعكا٦ ال قاه قاوث اوث، آو هن به ۀ ، به هًملیا ٔؿیث با او یمايی البًابكایى وكپیچی 
کًؿ. ی١ًی ظحی اگك کىی ؾق ٜاهك به ؾوالؾه اهام ا٠حكا٦ کًؿ و اهل يمال و  ای که ٨كؾ قا اهل ؾولغ هی گىيه

ؾٌمًی با یمايی، ؾولؼی ؼىاهؿ ٌؿ> و هیچ کىی ؾاقای چًیى ه٭اهی قوله باٌؿ، با ِك٦ هؽال٩ث و 
پفیكی ا٨كاؾ با ا٘ا٠ث ال  ؾاقی و ا٘ا٠ث های الهی باٌؿ> لیكا ه١یاق ؾیى يؽىاهؿ بىؾ هگك ایًکه ال ظصث

و ؾٌمًی با او، ؾٌمًی با ؼؿاوث و  3ؼؿا اِل ؾیى اوثۀ ٌىؾ> چه آيکه ؼلی٩ ؼؿا وًصیؿه هیۀ ؼلی٩
 های اهل بیث ٌمكؾه ٌؿه اوث. ً اوث. ؾق قوایات، چًیى ه٭اهی ال ویژگیؾٌمى ؼؿا ؾق آج

                                                           
 .29َ  1. ج٩ىیك ال٭می، ز1
ا ه٩ٝك، َاِ. 2  .21ىل ال٩٭ه، هعمؿٔق
حّ . . ٠ى ابی ش٩١ك ٕٞٔ: 3 هَّ

ُ
یَماُو َو ُهَى ّاَهاُم أ ُشُل ُهَى آلَیّ٭یُى َو ُهَى آْلّ ّلَٯ الكَّ ـَ یّى ُهَى َقُشِل َو  َل الؿِّ ِٓ َ

یّى َو أ وَّ الؿِّ
َ
ٓهّل َلَهاّيّه ٨ََمٓى أ

َ
ّه َو أ

ٓيَکَك 
َ
ٓيَکَكُه أ

َ
َه َو َهٓى أ ُه>  ٠ََك٨َُه ٠ََك٦َ اللَّ ًَ َه َو ّؾی  اللَّ
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 اهام هاؾی ؾق لیاقت شاه١ة کبیكه ٨كهىؾيؿ: 

 1ٔ هؽال٩ث کًؿ، آجً ٬كاقگاه اووث.هك که با ٌما ٕاهل بیث

 اهام وصاؾ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ:

اگك ٌؽّی به ايؿاِل ٠مك ظٕكت يىض ی١ًی يهّؿ و پًصاه وال ٠مك کًؿ و جمام ٠مك قا قولها  
قوله بگیكؾ و ٌب قا به ٠باؾت بپكؾالؾ اها ؼؿا قا ؾق قول ٬یاهث هال٬ات کًؿ ؾق ظالی که والیث ها 

 2قا يپفیك٨حه باٌؿ، ایى ٠باؾات بكای او هیچ ي١٩ی يؽىاهؿ ؾاٌث.

 اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ:

 3ٌىؾ هگك ایًکه آل هعمؿ قا ايکاق کًؿ. کىی ؾاؼل آجً يمی 

هك کىی که یکی ال اهاهاو یا اوِیای قوىل ؼؿا قا ايکاق کًؿ گىیی همه اهل بیث، ۀ همچًیى، بًا به ٨كهىؾ
لفا ؾق قوایات بیاو ٌؿه اوث که اگك کىی با یمايی هؽال٩ث کًؿ، ؾق آجً اوث> لیكا  4قا ايکاق کكؾه اوث.

 اهاهاو هؽال٩ث کكؾه اوث.ۀ ث با او گىیی با همبا هؽال٩

ای  های قوًٌی که ؾق جاللم وشىب ا٘ا٠ث هٙل٫ ال یک ٨كؾ و ٠ّمث او ـکك کكؾین، ٠ؿه ق٤ن اوحؿالل به
ها  آو ل٠ن ؼىؾٌاو ا٘ا٠ث ال ايؿ اٌؽاِی قا ـکك کًًؿ که به ٕٞٔ جالي کكؾه العىى اظمؿال هؽال٩او ویؿ 

ايؿ  م اوث و ؾق٠یى ظال ه١ّىم يیىحًؿ> ظال آيکه هىاقؾی که ـکك کكؾهظكاها  آو واشب و هؽال٩ث با
                                                                                                                                      

اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ؾیى و اِل ؾیى یک هكؾ اوث و آو هكؾ ایماو اوث و ی٭یى اوث و او اهام اهث  واهل لهاو ؼىیً 
، 9بّائك الؿقشات، زاوث> هكکه او قا ًٌاؼث ؼؿا قا ًٌاؼحه و هكکه او قا ايکاق کكؾ ؼؿا و ؾیى ؼؿا قا ايکاق کكؾه اوث . ٕ

َ231ٔ 
اُق َهٓرَىاه ٕهى ال یعٕكه ال٩٭یه، ز. ٠ى 1 ًَّ : َهٓى َؼاَل٩َُکٓن ٨َال  .613، َ 2ٔاْلهام الهاؾی ٨ی لیاِق الصاه١ة الکبیِك
ٓل٧َ َو 2

َ
ٓىّهّه أ

َ
َك ُيىِض ٨ّي ٬ َك َها ٠ُمِّ وَّ َقُشاًل ٠ُمِّ

َ
 َؼٓمّىی. ٬ال ٠َّليُّ ٓبُى آلُعَىٓیّى َلٓیُى آل١َاّبّؿیَى ٞ: ... َلٓى أ

َّ
ٍة ّاال َهاَق َو َیُ٭ىُم ًَ ًَّ ىُم ال ُّ َى ٠َاهًا َی

 ّٟ ّٔ ّلَٯ آلَمٓى ـَ ٓیَل ٨ّي  ٓیئا ٕهى ال یعٕكه ال٩٭یه، ِؿو٪، ز  اللَّ ٌَ ّلَٯ  ـَ ١ٓ٩َُه  ًٓ ا َلٓن َی ًَ َیّح
َ

َه ّب٥َٓیّك َوال  .245ٔ، َ 2ُذنَّ َلّ٭َي اللَّ
اَق اّ . 3 ًَّ  َیٓؿُؼُل ال

َ
ٍؿ...ال ّبي َش٩َ١ٍٓك ٞ: ... آُل ُهَعمَّ

َ
ٓيَکَكُهٓن... .٠َٓى أ

َ
 َهٓى أ

َّ
 ال

قوىل ؼؿا َٕٔ ٨كهىؾيؿ: کىی که ؾق یکی ال اهاهاو ٌک کًؿ ؾق وا٬ٟ ؾق همه آو ها جكؾیؿ کكؾه اوث ٬ٕال قوىل الله . 4
َٯ   َٕٔ: َهٓى  ُهن  َواّظٍؿ ّهَى   ٨ّي  ٌَ ًٓ ٯَّ ٨ّي آلُکلِّ ّه ٌَ ّة ٨ََ٭ٓؿ  ّئمَّ

َ
ٔ  و 329٘اون، َ . ٕالی٭یى باؼحّاَ هىاليا ٠لی، ویؿ بى  آْل

ّکُك آلّّؼّكَيا  ًٓ اّؾُ٪ ٞ آلُم َّّ اَل ال
َ
اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: کىی که آؼكیى ها قا هًکك ٌىؾ، اولیى ها قا يیم هًکك ٌؿه اوث ٬ٕ

ا. ٕکمال الؿیى، ز ًَ ّل وَّ
َ
ّکّك ّْل ًٓ  ٔ. 93، 9ََکآلُم
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 وؽىؾهًؿ ایى  کًؿ. یکی ال ایى هىاقؾ که هايىق لیاؾی هن قوی آو هی وشه هؿ٠ایٍاو قا ذابث يمی هیچ به
٧ ٠ًَه;اواهه اوث که ٨كهىؾ: ۀ قوىل ؼؿا َٕٔ ؾقباق  ًَ ُاواَهه> َل١ََى اللُه َهى َجَؽلَّ موا َشی : لٍکك 1:َشهِّ

  اواهه قا جصهیم کًیؿ. ل١ًث ؼؿا باؾ بك کىايی که ال لٍکك اواهه جؽل٧ کًًؿ.

ؾق قولهای اواؼك ٠مكٌاو او قا ٨كهايؿه لٍکكی به وىی ٌام َٕٔ اواهه ٨كؾ شىايی بىؾ که قوىل ؼؿا 
بىؾ که ؾق  کكؾيؿ. ؾق آو لهاو، ابىبکك و ٠مك ال پیىوحى به لٍکك اواهه ؼىؾؾاقی کكؾيؿ> لیكا بكایٍاو ههن

شايٍیًی ۀ باًٌؿ و ؾوحٍاو ال هىئلظٕىق يؿاٌحه هؿیًه بمايًؿ که هباؾا هًگام قظلث قوىل ؼؿا َٕٔ 
ؼىؾ، اهمیث ٠ؿم ظٕىق ایى ؾو ي٩ك قا ؾق ۀ قوىل ؼؿا َٕٔ کىجاه بمايؿ. قوىل ؼؿا َٕٔ يیم با ایى ٨كهىؾ

 ایى هىئله گىٌمؾ کكؾيؿ.

ٌىؾ> بلکه ٨٭ٗ ال يپیىوحى  ىقی به ا٘ا٠ث ال اواهه ؾیؿه يمیاها، اواًل ؾق ایى وؽى قوىل ؼؿا َٕٔ ؾوح
> لیكا ال اهك پیاهبك به همكاهی با لٍکكی ايؿ قا ه١لىو ؼٙاب کكؾه هحؽل٩اوو  ايؿ يهی ٨كهىؾه لٍکك اواههبه 

> البحه ٘بی١ی اوث که هًّىب ٌؿو یک ايؿ که به ؾوحىق ه١ّىم که هماو پیاهبكَٕٔ اوث وكبال لؾه
ظ٩ٛ ايىصام لٍکك، ٨كؾ ؾق شایگاه ٨كهايؿه لٍکك هلموهاجی ؾاقؾ که یکی ال ایى هلموهات ایى اوث که بكای 

های يٝاهی ؾق ه٭ابله با ؾٌمى، بایؿ  جاکحیکۀ ٘ىق ؾلؽىاه ٠مل کًًؿ، بلکه ؾق ظیٙ يبایؿ وكبالاو لٍکك به
اها آیا چًیى جب١یحی به ایى  >اوث و ٔكوقی ظؿ ال جبی١ث اهكی ه١٭ىل ىؾ باًٌؿ، و ایىجابٟ ٨كهايؿه ؼ

حی چن هؿایث و ؾ٠ىتپك  ،ه١ًاوث که آو ٨كهايؿه لٍکك ، ؾق هك آيچه کًًؿه به ظ٫ اوث و ؾق هك قیم و ؾٌق
 ٖبایؿ ال او ا٘ا٠ث کكؾ؟ اوث،ؾق هیاو پای ظ٫ و با٘ل و هؿایث و ٔاللث 

 لیكا او >ايؿ هحؽل٩او ال یمايی اهل آجً ٌمكؾه ٌؿهایى ؾق ظالی اوث اوث که پاوػ ه٩ًی اوث، قوٌى 
و چىو ظ٫ اوث،  و قاه هىح٭ین اوث، ی١ًی ؾق ؾ٠ىت او ايعكا٨ی يیىثهؿایحگك و ؾ٠ىت کًًؿه به ظ٫ 

الُل کىايی که ال او قویگكؾاو هىحًؿ ؾق ٔاللث هىحًؿ ٕ َّٕ يی ال ٌىاهؿ ٨كاواها و  ٨َٔما ـا َب١َٓؿ آلَع٫ِّ ّاالَّ ال
ه١ّىم و ظصحی ال  اوکًؿ که  ذابث هی، بكای یمايی آهؿه ایى اوِا٦ که ٬كآو و قوایات ـکك کكؾین که

  .های الهی اوث ظصث

 

 اٍصبف ٗوبًٖ در رٍاٗبت اّل سٌت

                                                           
 .31، َ 9. ٌهكوحايی، الملل و الًعل ٬ٕنٔ، ز 1
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هىٔىٞ شالب ؾیگك اوِا٨ی اوث که بكای یمايی ؾق قوایات اهل وًث آهؿه اوث> هرل ایًکه هاٌمی اوث 
ٌىؾ ٕهى بًی  ای آومايی ؾق جؤییؿ یمايی ال آوماو ًٌیؿه هی اوث و ِیعهو ؾاقای ه٭ام ؼال٨ث 

ۀ هاٌن...ؼلی٩ِة یمايی، و ...ٔ ایى اوِا٦ هًٙب٫ بك ههؿی ؾق قوایات ٌی١ه اوث که ٘ب٫ آو، ِیع
> لفا او يیم ههؿی و ٬ائن اوث ،ٌىؾ و چىو یمايی هماو ههؿی اول اوث آومايی ؾق جؤییؿ ههؿی ًٌیؿه هی

آومايی ؾق جؤییؿ او بیایؿ و بلکه ٌىاهؿ قوایی هح١ؿؾی وشىؾ ؾاقؾ که ِیعه ۀ يیىث که ِیع  ىه١ًی ؾق ای
: قوالة ٨ی ٌؽّیة ال٭ائن و الیمايی و المهؿی االول;جىايیؿ به کحاب  باقه هی ؾقایىؾق جؤییؿ او ؼىاهؿ بىؾ که 

 های ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی ٕٞٔ قشىٞ کًیؿ.  ال کحاب 1ال ؾکحك ٠الء الىالن،

 

 )ٗوبًٖ هعصَم ٍ از اّل ب٘ت عصوت است(بٌذٕ  جوع

کكؾ که او اوِا٦ ه١ّىهاو و ؼل٩ای الهی قا ؾاقؾ و ال اهل  جمام ٩ِاجی که بكای یمايی ٌمكؾین ذابث هی
م واشب اال٘ا٠ه اوث. اگك اال٘ا٠ه هىحًؿ، یمايی يی اگك اهل بیث واشب بیث ٠ّمث و ٘هاقت اوث.

کًًؿه به قاه  هؽال٩او اهل بیث ؾولؼی هىحًؿ، هؽال٩او یمايی يیم ؾولؼی هىحًؿ. اگك اهل بیث ؾ٠ىت
کًًؿه به قاه قاوث و هؿایحگك به ظ٫ اوث. اگك اهل  قاوث و هؿایحگكاو به ظ٫ هىحًؿ، یمايی يیم ؾ٠ىت

هاؾیاو اهث هىحًؿ،  ،یث اوث. اگك اهاهاوپكچن هؿاظاهل پكچن هؿایث هىحًؿ، یمايی يیم ظاهل بیث 
به اهل اؼحّاِیمايی يیم ال هاؾیاو اهث اوث. بًابكایى په ال ایًکه ٨همیؿین هصمىٞ ایى اوِا٦ جًها 

همیى اهل بیث ٕٞٔ ۀ هايؿ که یمايی يیم ؾق لهك  بیث ٠ّمث و ٘هاقت ٕٞٔ وشىؾ ؾاقؾ، جكؾیؿی با٬ی يمی
 ؼؿا َٕٔ اوث. اوث> لفا ه١ّىم اوث و ال اوِیای قوىل

لهیى،  کًؿ یا ال هٍك٪ ت ال یمى ؼكوز هیهکاو ؼكوز یمايی و ایًکه آیا یمايی ٘ب٫ قوایاۀ گ٩حًی اوث ؾقباق 
 ال ٌیػ ياٜن ال١٭یلی قشىٞ کًیؿ.  :پژوهٍی ؾق ٌؽّیث یمايی;جىايیؿ به کحاب  هی

اوِا٦ اوِیای الهی قا قوؿ که اگك یمايی ه١ّىم اوث و  ظال يىبث به بكقوی ج٩ّیلی ایى هىٔىٞ هی
ؾاقؾ، آیا يام و يىب او به ٠ًىاو یکی ال اوِیای الهی ؾق قوایات بیاو ٌؿه اوث؟ ایى وئال قا ؾق ٨ّل 

 ؾهین. ب١ؿی پاوػ هی

  

                                                           
 باقه بعد ٌؿه اوث. ؾقایى: لماـا یك٨ٓ المحٍی١ه الّیعه؟;با ٠ًىاو . ؾق بؽً آؼك کحاب 1
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 فصل دٍم: 

 گبًِ( از هْذٗ٘ي دٍازدُهْذٕ اٍل هصذاق ٗوبًٖ )

 

یا  :يُ;ها  آوۀ ال شمل هایی ؾاقيؿ که های الهی يٍايه ٫ قوایات اهل بیث ٕٞٔ، اوِیا و ظصث٘ب
ؾق اؾاهه، بكؼی  1جىايًؿ با آو اوِیای الهی قا بًٍاوًؿ. جكیى قاهی اوث که هكؾم هی اوث و ههن :وِیث;

 کًین: کًًؿ، ـکك هی ال قوایاجی قا که به ٔكوقت يُ الهی بكای ه١ك٨ی اوِیای ؼؿاويؿ ؾاللث هی

  ُا ی ًَّ َي ّه ِّ  َجَكٓوَو آلُمى
َ
ّه َو َقُوىّلّه ٠ى ابی ٠بؿالله ٕٞٔ: أ ّه َو َلّکٓى ٠َٓهِؿ ّهَى اللَّ  َو اللَّ

َ
ي ّاَلی َهٓى ُیّكیُؿ ال ِّ ى

اّظّبّه  َِ ٓهُك ّاَلی 
َ
َحّهَي آْل ًٓ ی َی  : 2َ ّلَكُشٍل ٨ََكُشٍل َظحَّ

کًؿ.  ای ال ها به هك که که بؽىاهؿ وِیث هی کًی که وِیث کًًؿه اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ: آیا گماو هی
اهك، وِیحی ال شايب ؼؿا و پیاهبك اووث که به هك هكؾی په ال هكؾ ؾیگك  يه به ؼؿا ٬ىن که ایى

  قوؿ جا ایًکه به ِاظب آو هًحهی ٌىؾ. هی

  ّؿ
َ
ا ٞ َو ٬ َٔ َؿُه ٠َّليُّ ٓبُى ُهىَوی الكِّ ًٓ ُهىّو َیٓىهًا َو ٠ّ

ٓ
ٓكُت َهٓصّلَه آلَمؤ َٕ اَل: َظ

َ
 ٠َّى آلَعَىّى ٓبّى آلَصٓهّن ٬

َٟ آل٩َُ٭َهاُء  ٓي آشَحَم ٌَ  ِّ 
َ
ّه ّبؤ ُهٓن ٨ََ٭اَل َلُه َیا آبَى َقُوىّل اللَّ ُٕ َلُه َب١ٓ

َ
ٓهُل آلَکاَلّم ّهَى آل٩َّكّ٪ آلُمٓؽَحّل٩َّة ٨ََىؤ

َ
ٍء  َو أ

ُط  ّّ ّلیّل   َج ُِّ َو الؿَّ ًَّ اَل ّبال
َ
٠ّیَها ٬ َهاَهُة ّلُمؿَّ  :3... آْلّ

ا ٕٞٔ يمؾ و ٠لی  گىیؿ: قولی، ؾق هصله هؤهىو ظأك ٌؿم ظىى بى شهن هی بى هىوی الٔك
شا اشحماٞ کكؾه بىؾيؿ و بكؼی ال آياو ال اهام  های هؽحل٧ يیم آو ٨٭ها و هحکلماو ال ٨ك٬ه و او بىؾ

ا ٕٞٔ وئاالجی هی کكؾيؿ. ال اهام ٕٞٔ وئال ٌؿ: ای ٨كليؿ قوىل ؼؿا َٕٔ با چه چیمی  ٔق
 . .ٌىؾ؟ اهام ٕٞٔ ٨كهىؾ: با يُ و ؾلیل.. اهاهث يمؾ هؿ٠ی آو ذابث هی

  ّه ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
ٓلُث ّْل

ُ
اَل: ٬

َ
٬ ِّ ّة َو  ٠َّٕٞٔى آلَعٓكّخ ٓبّى آلُم٥ّیَك ًَ ّکی اَل ّبالىَّ

َ
ٓهّك ٬

َ
اّظُب َهَفا آْل َِ ّبَن ُی١َٓك٦ُ 

ّة  یَّ ِّ اّق َو آل١ّٓلّن َو آلَى
َ
 :1آلَى٬

                                                           
 ٌىؾ به کحاب ٠٭ایؿ اوالم ال ویؿ اظمؿ العىى ٕٞٔ قشىٞ کًیؿ. باقه جىِیه هی . بكای کىب ا٘الٞ بیٍحك ؾقایى1
 .278، َ 1. الکا٨ی، ز2
 .266، 2َ. ٠یىو اؼباق الكٔا، ٌیػ ِؿو٪، ز3
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چیم ًٌاؼحه گىیؿ: ال اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ پكویؿم: ِاظب ایى اهك ٕاهاهثٔ با چه  ظكخ بى ه٥یكه هی
 ؟ اهام ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: با وکیًه و و٬اق و ٠لن و وِیث.ٌىؾ هی

 ال
َ
ّه ٕٞٔ ٬ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ٓي   ٠َٓى أ ٌَ  ِّ 

َ
ّل  ٬ّیَل َلُه ّبؤ ٕٓ ِّ َو ّبآل٩َ اّهَك َّٝ ّة ال یَّ ِّ اَل ّبآلَى

َ
َهاُم ٬  :2 . ...ٍء ُی١َٓك٦ُ آْلّ

 . ٌىؾ؟ ٨كهىؾ: با وِیث آٌکاق و ٨ٕل... هیال اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ وئال ٌؿ با چه چیمی اهام ًٌاؼحه 

  َهاُم  ٠َّٕٞٔليِّ ٓبّى آلُعَىٓیّى اَل: آْلّ
َ
 َیُکىُو   ٬

َ
ا ال ًَّ اّهّك آلّؽٓلَ٭ّة ٨َُی١َٓك٦َ   ّه َٜ َمُة ٨ّي  ّٓ ىهًا َو َلٓیَىّث آل١ّ ُّ  َه١ٓ

َّ
ّاال

ىِاً  ُّ ًٓ  َه
َّ

 َیُکىُو ّاال
َ

 :3...ّبَها َو ّلَفّلَٯ ال

ؾ: هیچ اهاهی ال ها وشىؾ يؿاقؾ هگك ایًکه ه١ّىم اوث و ٠ّمث ؾق ؼل٭ث اهام وصاؾ ٕٞٔ ٨كهى
ٜاهكی يیىث که با آو ًٌاؼحه ٌىؾ، به همیى ؾلیل اهام ه١ّىهی يیىث هگك ایًکه به او يُ 

 .. .ٌؿه باٌؿ.

  ّه ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
َهاُم  ٔٞ ٠َٕٓى أ اَل آْلّ

َ
٬   ًَّ ٓوَلی ال

َ
ُه أ اٍل ّايَّ َّ َؿُه ّواَلُض ُی١َٓك٦ُ ّبَراَلّخ ّؼ ًٓ ٓبَلُه َو ٠ّ

َ
ّف  َکاَو ٬ اّن ّبالَّ

ّه  ةُ  ََٕٔقُوىّل اللَّ یَّ ِّ َؿُه آلَى ًٓ  :4َو ٠ّ

بكای  جكیى ٨كؾ ؾق هكؾم ٌىؾ: او ٌایىحه اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: اهام با وه ؼّلث ًٌاؼحه هی
 اوث.و يمؾ او والض قوىل ؼؿاوث و يمؾ او وِیث  شايٍیًی کىی اوث که ٬بل ال اووث

وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ> لیكا ها ؾق ٨ّل پیٍیى، ذابث کكؾین که یمايی  بًابكایى، بكای یمايی يیم بایؿ يُ و وِیث
به ِىقت ؾق ٨ّل پیً ـکك کكؾین،  ٕٞٔ ه١ّىم اوث و ال اوِیای الهی اوث. ؾق قوایحی که ال اهام با٬ك

 یمايی اوث. های ًٌاؼث وِیث قوىل ؼؿا َٕٔ یکی ال قاهاٌاقه ٌؿه که يیم قهمی 

ایاک و ٌفاـ هى آل هعمؿ، ٨بو آلل هعمؿ و ٠لي قایة و ل٥یكهن قایات   :٠ٕٞٔى أبي ش٩١ك 
ی َجَكی َقُشاًل ّهٓى ُوٓلّؿ آلُعَىٓیّى َه١َُه ٠َٓهُؿ َيبّ  َبؿًا َظحَّ

َ
ُهٓن َقُشاًل أ ًٓ ٟٓ ّه  َجَحبَّ

َ
َْ َو ال ٓق

َ
ّه َو َقاَیُحُه ٨َآلَمّم آْل يِّ اللَّ

 :5... ّواَلُظهَو 

                                                                                                                                      
 .489، َ 1. بّائك الؿقشات، ز1
 . 284، َ 1. الکا٨ی، ز2
 .933ه١ايی االؼباق، ٌیػ ِؿو٪،  .3
 .186، 1َ. بّائكالؿقشات، ز4
 .333، 23َ. بعاق االيىاق، ز331، َ 3. البكهاو، ز52ج٩ىیك ال١یاٌی، َ . 5
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ؾهًؿ که همايا بكای آل  بك ظفق باٌیؿ ال کىايی که ؼىؾ قا به ؾقو٢ به آل هعمؿ يىبث هی
ها. هاللم لهیى باي و ال کىی جب١یث  هعمؿ و ٠لی ٕٞٔ یٯ پكچن اوث و بكا  ؾیگكاو پكچن

 يکى جا ایًکه کىی قا ببیًی که همكاه او وِیث، والض و پكچن قوىل ؼؿاوث.
اگك هًٝىق ال ایى هكٓؾ اهام ههؿی ٕٞٔ باٌؿ، با قوایاجی که به پیىوحى به جىٔیط ؾاؾین که ؾق ٨ّل ٬بل، 

ايؿ هًا٨ات ؼىاهؿ ؾاٌث> لفا هًٝىق ال ایى هكؾ هماو یمايی  یمايی، پیً ال ٜهىق اهام ههؿی ٕٞٔ اهك کكؾه
ۀ که ال شملاوث ؾاق های اوِیای الهی قا  > و چىو یمايی ال اوِیای قوىل ؼؿاوث، ٔكوقجًا يٍايهاوث

  .ها وِیث اوث آو
اوِیای ؾیگكی ٤یك ال ؾوالؾه اهام وِی یا بایؿ ٬ا٠ؿجًا و اها يٝك به ایًکه یمايی، ٤یك ال ؾوالؾه اهام اوث، 

 ، و ایًصاوث که اللم اوث به ههؿییى ٕٞٔ اٌاقه کًین.یمايی ال آياو باٌؿوشىؾ ؾاٌحه باٌیؿ جا 
 

 اهبم هْذٕ )ع(گبًِ، اٍص٘بٕ پس از  هْذٗ٘ي دٍازدُ

یابین که ٤یك ال ؾوالؾه اهام، ؾوالؾه ههؿی وشىؾ ؾاقيؿ که ال اوِیای اهام  با ج٩عُ ؾق قوایات اهل بیث، هی
 ها ؾق لهیى ظکن ؼىاهًؿ قايؿ.  ههؿی هىحًؿ و یکی په ال ؾیگكی ؼىاهًؿ آهؿ و جا وال

هاوث.  ؼىؾ بهحكیى ؾلیل بك ا٠حباق آواوث و جىاجك ایى قوایات   ٨كاواو: ههؿییى;وشىؾ ۀ کًًؿ قوایاّت ذابث
يٝك به ایًکه ؾق کحب  1ايؿ. ال گفٌحه جا کًىو يیم به وشىؾ ههؿییى یا اهکاو آو جّكیط کكؾه ٠الماوبكؼی ال 

ايؿ، بكای پكهیم ال جکكاق هٙالب، ال  هح١ؿؾی ال ايحٍاقات ايّاق اهام ههؿی ٕٞٔ ایى قوایات ـکك و جٍكیط ٌؿه
هایی که ؾق  الکحكويیکی کحابۀ جىايیؿ به يىؽ ایى کحب هیۀ کًین. بكای هٙال١ ؼىؾؾاقی هیها  آوۀ هم ـکك

  کًین:  قا ـکك هی ایى اظاؾیدال  ج١ؿاؾیشا ٨٭ٗ  ؾق ایى 2.قشىٞ کًیؿ پايىٌث ـکك ٌؿه

                                                           
 ال ٌیػ ياٜن ٠٭یلی. «چْل حذٗث درببرٓ هْذٗ٘ي ٍ فرزًذاى اهبم هْذٕ»باقه قشىٞ کًیؿ به کحاب  . ؾقایى1
ال ٌیػ ياٜن  «تَاتر رٍاٗبت استورار اهبهت»و  «حذٗث درببرٓ هْذٗ٘ي ٍ فرزًذاى اهبم هْذٕچْل ». 2

الوْذٕ ٍ الوْذٗ٘ي فٖ المرآى ;ال ویؿ اوما٠یل هىوىی>  «اخببر الطبّرٗ٘ي فٖ الوْذٕ ٍ الوْذٗ٘ي»٠٭یلی> 
ال ٠بؿالكلا٪ هاٌن هعمؿ>  «الوْذَٗى األثٌب عشر ابٌبء األهبم الوْذٕ»ال ٔیاء اْليّاقی المیؿی>  «ٍ السٌٔ

الوْذَٗى االثٌب عشر خلفبء دٍلٔ العذل الْٖ لبل »ال ٔیاء المیؿی>  «الوْذَٗى فٖ حذٗث أّل الب٘ت»
 ال ٠بؿالكلا٪ ؾیكاوی. «هب بعذ االثٌٖ عشر اهبهب»ال ٠بؿال١الی المًّىقی  و  «الرجعٔ
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 ال
َ
ُه ٬ يَّ

َ
ّىیٍل أ َ٘ ّه ٕٞٔ ٨ّی َظّؿیٍد  ّبی ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ا َب١َٓؿ  ٠َٓى أ ًَّ َك َهٓهّؿیًا ّهٓى ُوٓلّؿ آلُعَىیّى : ّاوَّ ّه ٍَ ا ٠َ ًَ آلَ٭اّئّن ٞ آذ

ٕٞ ٔ1:  

اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ؾق ٔمى ظؿیری ٘ىاليی ٨كهىؾيؿ: ال ها ب١ؿ ال ٬ائن ؾوالؾه ههؿی ال ٨كليؿاو ظىیى 
  ٕٞٔ اوث.

 ٍك ٠ى ٠لی بى العىیى ٠لیه الىالم، أيه ٬ال: ی٭ىم ال٭ائن هًا ]ی١ًی المهؿی[ ذن یکىو ب١ؿه اذًا ٠
 :2ههؿیا ]ی١ًی هى اْلئمه هى ـقیحه[

کًؿ، وپه ب١ؿ ال او ؾوالؾه ههؿی ؼىاهًؿ  اهام وصاؾ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ:  ٬ائن ها ]ی١ًی ههؿی[ ٬یام هی
 بىؾ ]ی١ًی اهاهايی ال يىل ههؿی[. 

  الٍیػ الٙىوی بىًؿه ٠ى أبی العىیى هعمؿ بى ش٩١ك اْلوؿی، ٠ى ی١٭ىب بى یىو٧ الٕكاب
٘ىیلة واوحالم ؾ٨حك ٨یه ؾ٠اء وِلىات وِله ٠ى اْلهام المهؿی و ٨یه: ّبٓىّن ال٥ىايی ٨ی ـکك ٬ّة 

ّظیّن  ٓظمّى الكَّ ّه الكَّ ّة َقبِّ آل١َاَلّمیَى   اللَّ ّبییَى َو ُظصَّ ًَّ ٍؿ َویّؿ آلُمٓكَوّلیَى َو َؼاَجّن ال لِّ ٠ََلی ُهَعمَّ َِ ُهنَّ  اللَّ
٩َی ٨ّی َٙ ّٓ َحَصّب ٨ّی آلّمیَراّ٪ آلُم ًٓ ّك ّهٓى ُکلِّ آ٨ٍَة آلَبّكی آلُم هَّ َٙ اَلّل آلُم ِّٝ ّل  ال ّء ّهٓى ُکلِّ ٠َیٍب آلُمَئهَّ

یّحّه َو  قِّ ـُ ّه ٨ّی َي٩ّٓىّه َو  ّٙ ٠ٓ
َ
ُهنَّ أ ّه... اللَّ ّْ ّاَلیّه ّؾیُى اللَّ ٩َا٠َّة آلُم٩َىَّ ٍَّ ِّ آلُمٓكَجَصی ّلل َصا ًَّ ی١َّحّه َو َق٠ّیّحّه َو ّلل ٌّ  

ّحّه َو ٠َاهَّ  َِّ هَّ َؼا
َ
َل َها أ َٕ ٨ٓ

َ
٥ُٓه أ ُه َو َجُىكُّ ّبّه َي٩َٓىُه َو َبلِّ ًَ ٓيیا َها ُجّ٭كُّ ّبّه ٠َی ٓهّل الؿُّ

َ
ّٟ أ ّه َو َشّمی َلُه ٨ّی ّحّه َو ٠َُؿوِّ

 ِّ ٓيیا َو اآٓلّؼَك َٯ ٠َلی -الؿُّ ی  ّايَّ ٌَ ّؿیِك...   ُکلِّ 
َ
لِّ ٠ََلی َوّلیَٯ َو ٍء ٬ ِّ ٠َٓهّؿَٮ   َِ

َ
ئّ   َو ُوال

َ
ّة ّهٓى َو آْل َو ُهؿَّ ُوٓلّؿه   مَّ

٠َٓماّقّهٓن   ٨ّی
َ
َٯ ٠َلی  أ ًِ ّايَّ ی آَهاّلّهٓن ّؾیًًا َو ُؾٓيیا َو آّؼَك َّ ٓ

٬
َ
٥ُٓهٓن أ ی  َو ّلٓؾ ٨ّی آَشاّلّهٓن َو َبلِّ ٌَ ّؿیِك: ُکلِّ 

َ
 3ٍء ٬

اوحًاؾ ال ابى ظىیى هعمؿ بى ش٩١ك اوؿی، ال ی١٭ىب بى یىو٧ ٔكاب ٤ىايی با  ٌیػ ٘ىوی
کًؿ، که ؾاقای ؾ٠اء و ؾقوؾ به ظصس الهی به ي٭ل ال اهام ههؿی ٕٞٔ اوث  ٘ىاليی ي٭ل هی ؾاوحايی

و ایى ؾ٠اء چًیى اوث: بىن الله الكظمى الكظین، ؼؿایا بك هعمؿ وكوق ٨كوحاؾگاو و ؼاجن پیاهبكاو 
ال  و ظصث پكوقؾگاق شهايیاو، ؾقوؾ ٨كوث، بكگمیؿه ؾق قول ٠هؿ، ايحؽاب ٌؿه ؾق وایه ها، پاک ٌؿه

                                                           
. يـىاؾق االؼبـاق ٨یمـا یح١لـ٫ باِـىل الـؿیى، 323-323. هًحؽب اْليىاق المٕیئة َ 166و  142. هؽحّك بّائك الؿقشات َ 1

 148، َ 23. بعاق اْليىاق، ز 293َ 
. جىٔیعات ؾاؼل کكوٌه ال ٬أی ي١ماو ه٥كبی اوث و شمء اِل ظـؿید يیىـث. بـا ایـى ظـال، بـؿوو جىٔـیعات کكوٌـه بـه 2

 کًؿ.  قوًٌی ؾاللث بك ؾوالؾه ههؿی په ال ٬ائن هی
 ه٩اجیط الصًاو، ا٠مال قول شم١ه ؾق ِلىات ٔكاب ا٩ِهايی.>  353. ال٥یبة، ٌیػ ٘ىوی، 3َ
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آهال بكای يصات، ه٭ّؿ اهیؿواقاو بكای ٩ٌا٠ث، که ؾیى ؼؿا به او ۀ هك آ٨ث، هبكا ال هك ٠یب، ٬بل
ٌىؾ و ؾق هىقؾ اهام  گايه، ؾقوؾ ٨كوحاؾه هی ؾوالؾهۀ واگفاق ٌؿه اوث،.... ٕجا آيصا که بك جمام ائم

ٌی١یاو او و ق٠یث او و ٨كهایؿ:ٔ ؼؿاويؿا، ٠ٙا کى به ؼىؾ او و ٨كليؿاو ال يىل او و  ههؿی  ٕٞٔ هی
هكؾم ؾيیا، چیمی که با٠د قوًٌی چٍمً گكؾؾ و او قا ۀ ا٨كاؾ ؼاَ و ٠ام او و ؾٌمًاو او و هم

ٌاؾهاو والؾ و او قا به بكجكیى آقلوهایً ؾق ؾيیا و آؼكت بكواو، که جى بك هك چیم جىايایی. ٕجا آيصا که 
ؾقوؾ ٨كوث، و  و اهاهاو ال ٨كليؿاو اوات و والیاو ٠هؿت ]شايٍیًايً[  ٨كهایؿٔ:  و بك ولی هی

ٌؿۀ آياو بی٩ما و آياو قا به ؾوقجكیى آقلوهایٍاو ؾق  ٠مكهایٍاو قا ٘ىاليی گكؾاو، و بك لهاو ه١یى
 ؾیى و ؾيیا و آؼكت بكواو> که جى بك هك چیم جىايایی.

حّكًا به جكیى ظؿید ؾق جؤییؿ وشىؾ ههؿییى، وِیث قوىل ؼؿا َٕٔ اوث که په ال ـکك آو هؽ و ههن
 ؾهین. ایى ظؿید هٙكض ٌؿه پاوػ هیۀ بكؼی ابهاهات که ؾقباق 

ّؿ آل١َاّبّؿیَى  اّت َویِّ ًَ ٩ّ ـّ  الرَّ ّبیّه 
َ
ّبیّه آلَبا٬ّّك ٠َٓى أ

َ
ٍؿ ٠َٓى أ ّه َش٩َ١ّٓك ٓبّى ُهَعمَّ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ّبیّه  ٠َٓى أ

َ
٠َٓى أ

ّبیّه 
َ
ّهیّؿ ٠َٓى أ ٍَّ ّکيِّ ال اَل:آلُعَىٓیّى المَّ

َ
یَى ٞ ٬ ًّ ّهیّك آلُمٓئّه

َ
 أ

ّعی٩ًَة َو   َِ ٓك  ّٕ ٓظ
َ
َبا آلَعَىّى أ

َ
ّحي َکاَيٓث ٨ّیَها َو٨َاُجُه ّل١َّليٍّ ٞ َیا أ ٓیَلّة الَّ ّه َ ٨ّي اللَّ اَل َقُوىُل اللَّ

َ
٬ ًِ  َؾَوا

ّٟ ٨ََ٭اَل  ّٔ ی آيَحَهی ّاَلی َهَفا آلَمٓى َحُه َظحَّ یَّ ِّ ّه َ َو  َقُوىُل اللَّ
َ َ
ٓهَل

َ
ا  ٨َؤ ًَ ُه َوَیُکىُو َب١ّٓؿ  آذ َیا ٠َّليُّ ّايَّ

اَٮ  َك ّاَهاهًا َومَّ ٍَ ٓي ٠َ ًَ ُل ااّلٓذ وَّ
َ
ٓيَث َیا ٠َّليُّ أ

َ
َك َهٓهّؿْیًا ٨َؤ ٍَ ا ٠َ ًَ َك ّاَهاهًا َو ّهٓى َب١ّٓؿّهٓن آذ ٍَ ُه َج١َاَلی ٨ّي ٠َ اللَّ

یَى َو ال  َوَماّئّه  ًّ ّهیَك آلُمٓئّه
َ
ی َو أ َٕ ُهىَو َو آلَمٓهّؿ َّ ٠َّلْیًا آلُمٓكَج

ٓ
َن َو آلَمؤ َٝ ٠ٓ

َ
ٓکَبَك َو آل٩َاُقوَ٪ آْل

َ
ی٫َ آْل ؿِّ ِّّ

ّحّهٓن  ّهٓن َو َهیِّ ٓهّل َبٓیّحي َظیِّ
َ
ي ٠ََلی أ یِّ ِّ ٓيَث َو

َ
َظٍؿ ٤َٓیّكَٮ َیا ٠َّليُّ أ

َ
ٓوَماُء ّْل

َ
طُّ َهّفّه آْل ّّ َو ٠ََلی  ٨َاَل َج

ي  ًّ َها َلّ٭َیٓح حَّ َيا َبّك ّيَىاّئي ٨ََمٓى َذبَّ
َ
ٓ٭َحَها ٨َؤ لَّ َ٘ َها َلٓن َجَكّيي ٤َؿًا َو َهٓى  ًٓ ّة آلّ٭َیاَهّة َو   ِء ّه َِ َقَها ٨ّي ٠َٓك

َ
َو َلٓن أ

ّحي ّهٓى َب١ّٓؿ   هَّ
ُ
ٓيَث َؼّلی٩َّحي ٠ََلی أ

َ
ىّل أ ُِ َي آلَعَىّى آلَبكِّ آلَى ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨ََىلِّ َكٓجَٯ آلَى٨َا َٕ اَظ ـَ ا   ٨َّب ـَ ٨َّب

 َٕ ُِ َظ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ّکيِّ آلَمٓ٭ُحىّل ٨َّب ّهیّؿ المَّ ٍَّ َي آلُعَىٓیّى ال ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ ٓمَها  َكٓجُه آلَى٨َا ٨َٓلُیَىلِّ
ٓمَها ّاَلی ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ اّت ٠َّليٍّ ٨َّب ًَ ٩ّ ـّ  الرَّ ّؿ آل١َاّبّؿیَى  ّه َویِّ ًّ ا  ّاَلی آب ـَ ٍؿ آلَبا٬ّّك ٨َّب ّه ُهَعمَّ ًّ آب

ٓمَها ّاَلی ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ اّؾّ٪ ٨َّب َّّ ّه َش٩َ١ٍٓك ال ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ّه ُهىَوی  َظ ًّ آب
ّه ٠َّليٍّ  ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ّن ٨َّب ّٜ ّه  آلَکا ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ا ٨َّب َٔ الكِّ

كَ  َٕ ا َظ ـَ ّط ٨َّب ِّ ا ًَّ ّه ٠َّليٍّ ال ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ّ٭يِّ ٨َّب َ٭ّة الحَّ ٍؿ الرِّ ٓمَها ُهَعمَّ ُِ ٨َٓلُیَىلِّ ٓجُه آلَى٨َا
ّه آلَعَىّى ا ًّ ٍؿ ّاَلی آب ّٛ ّهٓى آّل ُهَعمَّ ٍؿ آلُمٓىَحٓع٩َ ّه ُهَعمَّ ًّ ٓمَها ّاَلی آب ُِ ٨َٓلُیَىلِّ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ ّل ٨َّب ّٔ ٓل٩َا

[ ٨َٓلیُ  ُِ َكٓجُه آلَى٨َا َٕ ا َظ ـَ َك َهٓهّؿْیًا ]٨َّب ٍَ ا ٠َ ًَ َك ّاَهاهًا ُذنَّ َیُکىُو ّهٓى َب١ّٓؿّه آذ ٍَ ا ٠َ ًَ ٓمَها ّالَ ٞ ٨ََفّلَٯ آذ ّه َىلِّ ًّ ی آب
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ّبیَى، ّل آلُمَ٭كَّ وَّ
َ
اّلُد   أ ٓظَمُؿ َو ااّلٓوُن الرَّ

َ
ّه َو أ ّبي َو ُهَى ٠َٓبُؿ اللَّ

َ
َواّهَي آوِن َکآوّمي َو آوّن أ

َ
َلُه َذاَلَذُة أ

ُل  وَّ
َ
یَى   آلَمٓهّؿ ُّ ُهَى أ ًّ  :1 آلُمٓئّه

> و جى ای ٠لی، اولیى ههؿیباًٌؿ و ب١ؿ ال آياو ؾوالؾه  ب١ؿ ال هى، ؾوالؾه اهام هیای ٠لی ;
ها ياهیؿه اوث: ٠لی هكجٕی،  ؾوالؾه اهام هىحی، ؼؿاويؿ جى قا ؾق آوماو به ایى يام

که ٤یك ال جى، ِالظیث ایى  اهیكالمئهًیى، ِؿی٫ اکبك، ٨اقو٪ ا٠ٝن، هؤهىو و ههؿی و هیچ
يیم وِی هى بك ها هىحی، و  آوۀ اواهی قا يؿاقؾ. ای ٠لیٖ جى وِی هى بك اهل بیحن، هكؾه و ليؿ

بیًؿ و  ها قا که جى به همىكی هى با٬ی گفاقی، ٨كؾای ٬یاهث هكا هی لياين هىحی، هك کؿام ال آو
بیًؿ، و هى يیم او قا ؾق  و٬ث هكا يمی هكکؿام قا که ٘ال٬ً ؾاؾی، هى ال او هبكا هىحن و هیچ

و اگك لهاو  ٬یاهث يؽىاهن ؾیؿ> و جى ب١ؿ ال هى ؼلی٩ه و شايٍیى هى بك اهحن هىحیۀ ٠ِك
و٨اجث قویؿ، آو قا به ٨كليؿم ظىى بك وِىل جىلین کى> و اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿم 
ظىیى ٌهیؿ ه٭حىل جىلین کًؿ>و اگك و٨اجً قویؿ، به ٨كليؿي ویؿ ٠ابؿیى ـی الر٩ًات ٠لی 

ؿ، به جىلین کًؿ> و اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿي هعمؿبا٬ك جىلین کًؿ> و اگك و٨اجً قوی
٨كليؿي ش٩١ك ِاؾ٪ جىلین کًؿ> و اگك و٨اجً قویؿ، به ٨كليؿي هىوی کاٜن جىلین کًؿ> و 
ا جىلین کًؿ> و اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿي  اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿي ٠لی ٔق
هعمؿ ذ٭ه ج٭ی جىلین کًؿ> و اگك و٨اجً قویؿ، آو قا به ٨كليؿي ٠لی ياِط جىلین کًؿ> و اگك 

او و٨ات او قویؿ، آو قا به ٨كليؿي ظىى ٨أل جىلین کًؿ> و اگك لهاو و٨اجً قویؿ، آو قا له
ها ؾوالؾه اهام هىحًؿ.  به ٨كليؿي، هعمؿ يگاه ؾاٌحه ٌؿه ال آل هعمؿ َٕٔ جىلین کًؿ> و آو

وپه ب١ؿ ال او ؾوالؾه ههؿی اوث، که ]اگك لهاو و٨اجً قویؿ[، آو قا به ٨كليؿي، اول 
لین کًؿ، که وه يام ؾاقؾ، ياهی همًام هى و يام پؿقم و آو ٠بؿالله و اظمؿ اوث و ه٭كباو او جى

 :يام وىهً ههؿی اوث. او اولیّى هئهًاو اوث.

ۀ ياه ك٨یه١ؾقوا٬ٟ،  و٨اجٍاو اوث کهۀ ؾق آوحايقوىل ؼؿا َٕٔ هايؿه ال شا بهظؿید ٨ى٪، جًها وِیث 
 وِا٨ی ؾاقيؿ: ٘ب٫ قوایات، اوِیا چًیى اقومی اوِیای ایٍاو اوث. 

                                                           
 .151. ال٥یبة ٘ىوی، 1َ
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جًها آياو ٌایىحگی ایى قا ؾاقيؿ که شايٍیى ايبیا و  1>هىحًؿ ظصث ؼؿا هىحًؿ> هايًؿ ايبیا ه١ّىم;
بایؿ ؾاؼل ٌؿ> اگك آياو يباًٌؿ ؼؿاويؿ ها  آو های ؼؿاويؿ هىحًؿ که ال شايٍیى شايٍیًاو ايبیا ٌىيؿ> ؾقواله

  :2کًؿ. ؼل٭ً اظحصاز هیهاوث که بك  آوۀ ٌىؾ> و ؼؿاويؿ به واوٙ ًٌاؼحه يمی

یابین  اوِیای ؼىؾ ـکك کكؾه اوث، هیۀ يٝك به ایًکه قوىل ؼؿا َٕٔ ههؿییى قا ؾق لهك  ،بًابكایى
 باًٌؿ. هیهای الهی  گايه جمام اوِا٦ ٨ى٪ قا ؾاقيؿ> ؾق يحیصه ه١ّىم هىحًؿ و ال ظصث ههؿییى ؾوالؾه که 

 

 دالٗل ٍحذت شخص٘ت ٗوبًٖ ٍ هْذٕ اٍل

بك وظؿت ٌؽّیث یمايی و ههؿی اول وشىؾ ؾاقؾ که ؾو بیاو اشمالی و يىبحًا ج٩ّیلی بكای  ٌىاهؿ ٨كاوايی
 کًین. آو ـکك هی

 استذالل اجوبلٖ 

 اوحؿالل اشمالی ؾق بیاو وظؿت ٌؽّیث یمايی و ههؿی اول ایى اوث:

ٌؽّی جىايین ال وِایث و ٠ّمث  يمیال ٘ك٨ی های قا ؾاقؾ و ه١ّىم اوث.  اوِا٦ اوِیا وظصث یمايی
اگك یمايی ه١ّىم و ال اوِیای الهی باٌؿ،  ٤یك ال چهاقؾه ه١ّىم وؽى گ٩ث، هگك ؾوالؾه ههؿی. بًابكایى

جىايین ال ٠ّمث و وِایث  چىو يؽىحیى کىی که ب١ؿ ال چهاقؾه ه١ّىم هی >باٌؿبایؿ ههؿی اول او لموهًا 
 او وؽى بگىیین ههؿی اول اوث.

 استذالل ًسبتبً تفص٘لٖ

کًؿ ههؿی اول هماو یمايی  يىبحًا ج٩ّیلی، لیكا هؿ٠ی يیىحین که جمام ٌىاهؿی قا که ؾاللث هیاین  يىٌحه
ؾهؿ لهاو ظٕىق  کًین که يٍاو هی این، بلکه ٨٭ٗ بكؼی ال ٌىاهؿی قا ـکك هی شا ـکك کكؾه اوث ؾق ایى

                                                           
ٓيّبَیاءّ 1

َ
َهاَؾاُت آْل ٌَ  

َّ
ّبَلٓث ّاال

ُ
ُيىّب َلَما ٬ ُِ آلُمٓ٭َحّك٨ّیَى ّللفُّ َهاَؾ ٌَ َیاّء  . ٬ال الّاؾ٪ ٕٞٔ:...َلٓى َلٓن ُجٓ٭َبٓل  ِّ ٓو

َ
ىُهىَو َو آْل ُّ ُهٓن ُهُن آلَم١ٓ يَّ

َ
 ّْل

َو َواّئّك آلَؽٓل٫> اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ: اگك ٌهاؾت گًاهکاقاو پفیك٨حه يٍىؾ آيگاه شم ٌهاؾت ايبیا و اوِیا يبایؿ پفیك٨حه ٌىؾ، لیكا ُؾو
 ٔ.943ٕاهالی ِؿو٪، َ  ٨٭ٗ ایًاو ه١ّىم هىحًؿ و يه ٤یك ایًاو 

ّه ٠َمَّ َو َشلَّ 2 ٓبَىاُب اللَّ
َ
َیاُء ُهٓن أ ِّ ٓو

َ
ُه َجَباَقَٮ َو  . ٬ال ابى٠بؿالله ٕٞٔ: آْل ُه ٠َمَّ َو َشلَّ َو ّبّهُن آظَحسَّ اللَّ ُهٓن َها ٠ُّك٦َ اللَّ

َ
َها َو َلٓىال ًٓ ّحي ُیٓئَجی ّه الَّ

ها يباًٌؿ ؼؿاويؿ  ها بایؿ واقؾ ٌؿ و اگك آو های ؼؿاويؿ هىحًؿ که ال ٘كی٫ آو َج١َاَلی ٠ََلی َؼٓلّ٭ّه> اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ: اوِیا ؾقواله
 .193ٔ، َ 1ؼؿاويؿ به واوٙۀ آيها بك ؼل٭ً اظحصاز ؼىاهؿ کكؾ ٕالکا٨ی، ز ٌىؾ و ًٌاؼحه يمی
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ؿه همىاو ٜهىق ـکك ٌۀ یمايی و ههؿی اول و يیم ي٭ٍی که ؾق قوایات بكای ایى ؾو ٌؽّیث ؾق پكوو
 اوث.

پیً ال ٜهىق اهام ههؿی ٕٞٔ  ال ٠الئن ٜهىق اوث و لهاو ظٕىق او یمايی لهاو يٝك به ایًکهؾق ایى قاوحا، 
پیً ال ٜهىق اهام ههؿی ٕٞٔ ظٕىق  يیم، بًابه قوایات، بحىايین ذابث کًین که ههؿی اول > بایؿ اولاوث

و هؤهىقیث  ، بلکه ؾق شایگاه یک وِی الهی اوثؾاقؾ> و ذايیًا ظٕىق او پیً ال ٜهىق، يه ظٕىقی ه١مىلی
٘ب٫ وِیث قوىل ؼؿا ;ايؿ که  ای ایى اٌکال قا هٙكض کكؾه > چه آيکه ٠ؿهای ؾق شكیاو ٜهىق ؾاقؾ ویژه

قوؿ و جا پیً ال  اهام ههؿی ٕٞٔ به ه٭ام وِایث هی ب١ؿ ال و٨اتَٕٔ اظمؿ، اولیى شايٍیى اهام ههؿی، 
جىايؿ پیً ال ٜهىق اهام ههؿی یا و٨ات ایٍاو اؾ٠ای وِایث  ابكایى يمیآو ؾاقای چًیى ه٭اهی يیىث> بً

 :کًؿ.

 :ؾهین هیپاوػ ایى اٌکال ؾق ؾو گام به 

های ٤یبّث  ایًکه ههؿی اول ؾق لهاو ظیات اهام ظصث بى العىى ٕٞٔ و وال: اهکاو;ؾق گام اول، ِك٨ًا 
کًین> ؼىاه بحىايین ذابث کًین ههؿی اول  ظصث يا٫٘ بك هكؾم باٌؿ قا ذابث هی ،هًحهی به ٜهىق ایٍاو

ؾهین که ٘ب٫ قوایات، اهکاو  ٘ىق بال١٩ل ظصث يا٫٘ بك هكؾم هىث یا ؼیك. ؾق ایى هكظله، يٍاو هی به
٠ًىاو وِی اهام ههؿی ٕٞٔ، ظصث يا٫٘ بك هكؾم باٌؿ وشىؾ ؾاقؾ> ؾقيحیصه، کىی  ایًکه ههؿی اول، به

وِی اهام ههؿی ٕٞٔ و  ،په ال و٨ات اهام ههؿی ٕٞٔ ،جىايؿ هؿ٠ی ٌىؾ که ههؿی اول لموهًا بایؿ يمی
 ظصث يا٫٘ ٌىؾ.

، :بال١٩ل;کًین که ههؿی اول، پیً ال ٜهىق اهام ظصث بى العىى ٕٞٔ، به ِىقت  ، ذابث هیؾومؾق گام  
 ٠ًىاو وِی اهام ههؿی ٕٞٔ، ظصث يا٫٘ بك هكؾم اوث. به

 

  پ٘ش از ظَْر اهبم هْذٕ )ع(ًبطك بَدى اٍ  هْذٕ اٍل ٍاهکبى ٍصبٗت 

آيچه بیً ال هك ٠اهل ؾیگكی ایى ٌائبه قا ؾق اـهاو به وشىؾ آوقؾه که ههؿی اول په ال و٨ات اهام ظصث 
قوؿ ایى اوث که ؾق ظؿید وِیث آهؿه ههؿی اول په ال و٨ات اهام ؾوالؾهن به  بى العىى به وِایث هی

په  ٌؿه يیىث که ههؿی اول، ٨٭ٗ یابین که ذابث اها با ؾ٬ث ؾق ظؿید وِیث، هیقوؿ>  ه٭ام وِایث هی
که ؾق : ٨اـا ظٕكجه الى٨اِ: لهايی که هكگً ٨كا بكوؿ;قوؿ> لیكا ج١بیك ، به وِایث هیال و٨ات اهام ههؿی
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 هىقؾ اهام ههؿی ٕٞٔ آهؿه، به اظحمال بىیاق لیاؾ، شـمء هحى وِیث يیىث> لیكا ؾق کحاب ٤یبث ٘ىوی
های ؼٙی کحاب ٌیػ ٘ىوی يیم قوی ایى  جكیى يىؽه ؾاؼل ٬الب یا پكايحم آهؿه اوث. ؾق بكؼی ال ٬ؿیمی

 ٠باقت ؼٗ کٍیؿه ٌؿه اوث که ؾق گفٌحه کاقکكؾ پكايحم یا ٬الب قا ؾاٌحه اوث.
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الى٨اِ: ٨اـا ظٕكجه ;بعاق اْليىاق ایى ظؿید قا ـکك کكؾه و ٠باقت  36همچًیى هكظىم هصلىی ؾق شلـؿ 
 اهام ههؿی ٕٞٔ يیاهؿه اوث.ۀ ؾقباق : قوؿ لهايی که و٨اجً هی

 

 

اهام ههؿی ٕٞٔ ؾق اِل ظؿید يبـىؾه و بكؼـی ال يىؽه يىیىاو ۀ قوؿ ایـى ج١بیـك ؾقبـاق  ال ایـى قو به يٝك هی
٬كاق همه ائمه ٕٞٔ آهـؿه که هك یک به هًگام و٨اجً ؾیگكی قا وِی ؼىؾ ۀ ايؿ که چىو ؾقباق  گماو کكؾه

ایى ٬یؿ وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ> لفا ایى ٬یؿ قا ؾاؼل پكايحم یا ؾق  ٔاهـام ههؿی ٕٞۀ ؾهؿ، پـه بایـؿ ؾقبـاق  هی
 ايؿٖ  ها پكايحم قا يیم بكؾاٌحه ق٨حه ؾق بكؼی يىؽه ايؿ و ق٨حه کحاب أا٨ه کكؾهۀ ظاٌی

ۀ بكای هم: قوؿ اجً هی٨اـا ظٕكجه الى٨اِ: لهايی که و٨;اها ایًکه چكا ؾق وِیث قوىل ؼؿا َٕٔ ٬یؿ 
اهاهاو پیً ال اهام ههؿی ٕٞٔ آهؿه، اها بكای اهام ههؿی يیاهؿه اوث، ٌایؿ ظکمحً ایى بىؾه که اهام 
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ؾهًؿ و او قا بكای هؤهىقیث بمقگی که لهیًه  ههؿی ٕٞٔ ههؿی اول قا ؾق هًگام ظیاجٍاو وِی ؼىؾ ٬كاق هی
اهاهاو ۀ یى ِىقت چه ه١ًا ؾاقؾ که ایى ٬یؿ بكای هم٨كوحًؿ> ؾق ٤یك ا والی بكای اووث به هیاو هكؾم هی

 بیایؿ، اها بكای اهام ظصث بى العىى ٕٞٔ يیایؿ؟ٖ 

 

 اهکبى ّوسهبًٖ دٍ حجت خذا 

ظحی اگك ٨ْك کًین ٠باقت همبىق وا١٬ًا ؾق هحى ظؿید وِیث آهؿه باٌؿ ٕی١ًی ؾق ظؿید آهؿه باٌؿ که 
کًؿٔ، ه١ًایً لموهًا ایى يیىث که ههؿی  ج٭ؿین هی اهام ههؿی هًگام و٨اجٍاو وِایث قا به ههؿی اول

که ههؿی اول ؾاقای  ٬ابل جّىق اوثجىايؿ ؾق لهاو ظیات اهام ههؿی ٕٞٔ وِی ایٍاو باٌؿ> لیكا  اول يمی
و ٌؤو ؾیگك که اوث ؾو ٌؤو و هًملث باٌؿ: یک ٌؤو که وِایث هٙل٫ ههؿی اول په ال اهام ههؿی 

اهام ههؿی ٕٞٔ اوث> ؼّىًِا که ؾق ٬كآو و قوایات به چًیى ٌئىيی وِایث ههؿی اول ؾق ٘ىل ظیات 
ی ٕوِیث بكای بكؼی اوِیای الهی و يیم به هن ِّ کًًؿهٔ و ؾیگكی وِی  لهايی ؾو ظصث ؼؿا که یکی ُهى

ؾو ٌؤو و هًملث ؾاٌث: یکی وِایث او یىٌٟ بى يىو  ،اووث اٌاقه ٌؿه اوث. بكای هرال، ٘ب٫ قوایات
به قوایات ٨كاواو، بًا 2.وِایث او ؾق لهاو ظٕكت هىوی ٕٞٔ و ؾیگكی ،1ٞٔپه ال و٨ات هىوی ٕ

اهیكهئهًاو که په ال و٨ات قوىل ؼؿا َٕٔ وِی ایٍاو ٌؿ، ؾق لهاو ظیات قوىل ؼؿا َٕٔ يیم وِی 
اهام ظىیى ٕٞٔ يیم که په ال و٨ات اهام ظىى ٕٞٔ وِی ایٍاو ٌؿ، ؾق هماو لهاو ظیات  3ایٍاو بىؾ.

 1بىؾ. و اهاهث یم ؾاقای ه٭ام وِایثاهام ظىى ٕٞٔ ي

                                                           
ي ّآوَكاّئیَل َب١َٓؿ ُهىَوی ]ٓبّى ٠ّٓمَكاَو 1ٞ ًّ ٠َٓلَن َب

َ
ي ّآوَكاّئیَل َب١َٓؿ ُهىَوی ٓبّى ٠ّٓمَكاَو  . ٨ََ٭اَل َلُه ٠َُمُك َیا َک١ُٓب َهٓى َکاَو أ ًّ ٠َٓلُن َب

َ
اَل ]َکاَو أ

َ
٬ ]  ]

َٟ بٓ  ٌَ يَّ ُهىَوی ]ٓبّى ٠ّٓمَكاَو ّهٓى ُیى ِّ [ َب١ّٓؿّه: ٠مك بى ؼٙاب به اهیكهئهًاو ٕٞٔ گ٩ث ب١ؿ ال هىوی چه کىی ؾق بًی  َى ُيىٍو َو َکاَو َو
جكیى ٨كؾ ؾق بًی اوكائیل ب١ؿال هىوی یىٌٟ بى يىو بىؾ که وِی  جك بىؾ، اهیكهئهًاو ٕٞٔ ٨كهىؾ: ٠الن اوكائیل ال همه ٠الن

ولین بى  > 469، 1َٔ. همچًیى قشىٞ کًیؿ به: بّائكالؿقشات، ز183ؿ ال او بىؾ ٕج٩ىیك ٨كات الکى٨ی، َهىوی بى ٠مكاو ب١
 .863، َ 2 ٬یه الهاللي، ز

ُه ٠َمَّ َو َشلَّ ٨ّي کّ 2 َکَكُه اللَّ ـَ ّف   َٟ ٓبَى ُيىٍو ٞ َو ُهَى ٨ََحاُه الَّ ٌَ يُّ ُهىَوی ُیى ِّ اهام با٬ك ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ َحاّبه: . ٠ى ابی ش٩١ك ٕٞٔ: َو َکاَو َو
که وِی هىوی یىٌٟ بى يىو بىؾ و او هماو شىايی اوث که ؼؿاويؿ ؾق کحاب ؼىؾ او قا ـکك کكؾه اوث ٕؾق ؾاوحاو هال٬ات 

 117، َ 18ٕالکا٨ی، ز  هىوی با ؼٕكٔ
َ
َهَكّيي أ

َ
ٓؿ أ

َ
َه ٬ َٟ ٓبّى ُيىٍو: ّاوَّ اللَّ ٌَ ّه ُیى یِّ ِّ اَل ّلَى

َ
َٟ َقُشاًل ٔ/ ٠ى ابی ٠بؿالله ٕٞٔ: َو ٬ ّب جَّ

َ
ٓو أ
ُه: اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ هىوی به وِی ؼىؾ یىٌٟ بى يىو گ٩ث ؼؿاويؿ هكا اهك کك  ًٓ َن ّه َج١َلَّ

َ
َؿ ُهٓلَحَ٭ی آلَبٓعَكٓیّى َو أ ًٓ ؾه که ال ٠ّ

 ٔ.37، َ 2هكؾی ؾق هکاو بكؼىقؾ ؾو ؾقیا جب١یث کًن و ال او ٠لن بیاهىلم ٕج٩ىیك ال٭می، ز
ي ٨ّي َظَیاّجي َو َب١َٓؿ َهَماّجي َواّظؿ: قوىل ؼؿا َٕٔ ٨كهىؾيؿ وِی هى ؾق لهاو ظیاجن و په ال و٨اجن . ٬ال قوىل الله 3 یِّ ِّ َٕٔ: َو

/ ٬ال قوىل الله َٕٔ: یا ٠لْي أيث وِْیي و أبى ولؿ  و لوز ابًحي و ؼلی٩حي ٠لی أْهحي 325، 9َٔالکا٨ی، زیک ي٩ك اوث ٕ
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ی ٕوِیث ها يٍاو هی يمىيه  ایى ِّ کًًؿهٔ هًا٨اجی با وِایث  ؾهؿ که يّب یک وِی بكای په ال و٨ات ُهى
ی يؿاقؾ> ؾقيحیصه وِایث ههؿی اول په ال و٨ات اهام ههؿی  ِّ يیم يا٨ی ٕٞٔ آو وِی ؾق لهاو ظیات ُهى

وِایث او ؾق لهاو ظیات اهام ههؿی ٕٞٔ يیىث> و کىی که وِایث ههؿی اول قا ؾق لهاو ظیات اهام 
و٨ات اهام ههؿی به  په الٌىؾ، ِك٨ًا به ایى بهايه که ؾق ظؿید وِیث آهؿه که او  ههؿی ٕٞٔ هًکك هی

ات قوىل ؼؿا َٕٔ قؾ وِایث هًّىب ٌؿه اوث، هايًؿ کىی اوث که وِایث اهیكهئهًاو قا ؾق لهاو ظی
کًؿ به ایى بهايه که ؾق اظاؾید آهؿه اهیكهئهًاو په ال و٨ات قوىل ؼؿا به وِایث هًّىب ٌؿه اوثٖ  هی

 ای ال پیاهبك يا٨ی وِایث اهیكهئهًاو ؾق لهاو ظیات قوىل ؼؿا َٕٔ يیىث.  ظال آيکه چًیى گ٩حه

 

 حجت صبهت حجت ًبطك ٍ 

ؾالیل ؾق اذبات وِایث ههؿی اول ؾق لهاو ظیات اهام ههؿی ٕٞٔ، جكیى  ٠الوه بك يکات ٨ى٪، یکی ال ههن
ی  ٠اهی اوث که ؾق قوایات ـکك ٌؿه که ٘ب٫ آو، هماو وِیۀ ٬ا٠ؿ ِّ ای که ٬كاق اوث په ال و٨ات ُهى

، لیکى ظصث کًًؿهٔ شايٍیى و وِی او ٌىؾ، ظحی ؾق لهاو ظیات او يیم ؾاقای ه٭ام وِایث اوث ٕوِیث
 :ِاهث اوث

  ٓلُث ٠َّى آلُع
ُ
٬ 

َ
اَل ال

َ
ُْ َلٓیَه ٨ّیَها ّاَهاِم ٬ ٓق

َ
ّه ٞ َجُکىُو آْل ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ٓلُث ّْل

ُ
اَل: ٬

َ
ّبي آل١َاَلّء ٬

َ
َىٓیّى ٓبّى أ

اّهِث  َِ َظُؿُهَما 
َ
 َو أ

َّ
 ّاال

َ
اَل ال

َ
 :2َیُکىُو ّاَهاَهاّو ٬

کًؿ؟ اهام  اهام قها هیگىیؿ ال اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ پكویؿم: آیا ؼؿاويؿ لهیى قا بؿوو  ظىیى بى ٠ال هی
٘ىق هممهاو[ ؾو اهام بك قوی لهیى باٌؿ؟ اهام ٨كهىؾ:  ٨كهىؾ: ؼیك. پكویؿم: آیا همکى اوث ]به

 اهام ؼاهىي باٌؿ.ها  آو ؼیك، هگك ایًکه یکی ال

                                                                                                                                      
ی هى بك اهحن ؾق  هىؾيؿ ای ٠لی جى وِی هى و پؿق ٨كليؿاين و همىك ؾؼحكم و ؼلی٩ه٨ي ظیاجي و ب١ؿ هىجي: قوىل ؼؿا َٕٔ ٨ك

و  35ٔ/ همچًیى قک: االهالی ِؿو٪، 932َلهاو ظیاجن و ب١ؿ ال و٨اجن هىحی ٨ٕٕائل اهیكالمىهًیى، ابى ٠٭ؿه کى٨ی، َ 
 .354، 9َو کمال الؿیى ٌیػ ِؿو٪، ز 525و  355و  932و  993و  12

... : اهیكهئهًاو باْلهك هى ب١ؿ  و أيث یا ظىیى ٌكیکه ٨ي الىِیة  هًیى ٕٞٔ: ...أيث یا ظىى وِیي و ال٭ائن. ٬ال اهیكالمئ1
ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ ای ظىى، جى وِی هى و بكپاؾاقيؿۀ اهاهث په ال هى هىحی و ای ظىیى، جى يیم ؾق وِیث با او ٌكیک هىحی 

 ٔ.95، َ 3ٕاذبات الهؿی بالًّىَ و الم١صمات، ز
 .178، َ ٨1ی، ز. الکا2
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  ی ُیَئ َهاُم َظحَّ ي آْلّ ّٕ ّه ٞ َهَحی َیٓم َبا ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
ٓلُث أ

َ
اَل: َوؤ

َ
اّز ٬ كَّ َ  ٠ّٓلَمُه ّاَلی َهٓى َیُ٭ىُم ٠َٓى َی١ُٓ٭ىَب الىَّ ؾِّ

ُه َو َلّکٓى  َي ٠ّٓلَمُه ّاَلی َهّى آيَحَصَبُه اللَّ ّٕ ی ُی٩ٓ َهاُم َظحَّ ي آْلّ ّٕ  َیٓم
َ

اَل ٨ََ٭اَل ال
َ
اّهحاً   َیُکىُو   َهَ٭اَهُه ّهٓى َب١ّٓؿّه ٬ َِ 

ی َوّليُّ  َٕ ا َه ـَ ٫َ ّبّه َهٓى َب١ُٓؿهُ  َه١َُه ٨َّب َٙ  :1آل١ّٓلَن َي

کًؿ جا ایًکه ٠لمً  گىیؿ: ال اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ پكویؿم: چه لهايی اهام و٨ات هی وكاز هیی١٭ىب بى 
قوؾ هگك ایًکه ٠لمً قا به  وپاقؾ؟ اهام ٨كهىؾ: اهام ال ؾيیا يمی قا به کىی شايٍیى ب١ؿی اووث هی

ِاهث هاؾاهی که همكاه اهاّم ]٬بلی[ اوث، ؼؿاويؿ ۀ ؼؿاويؿ بىپاقؾ، اها ایى بكگمیؿۀ بكگمیؿ
> اها هًگاهی که ولْی ٠لن ٕاهام ٬بلیٔ ال ؾيیا ق٨ث، شايٍیى او، په ال او با ایى ٠لن ؼاهىئ اوثٕ

 گىیؿ. وؽى هی

  ٬ال اهیكالمئهًیى ٕٞٔ: یا ولماو و یا شًؿب، و کاو هعمؿ الًا٫٘، و أيا الّاهث، و ال بؿ ٨ی کل
 :2لهاو هى ِاهث و يا٫٘

اباـق، هعمؿ يا٫٘ بىؾ و هى ِاهث و گكیمی  اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ای ولماو و ای
 يیىث که ؾق هك لهايی، يا٘٭ی باٌؿ و ِاهحی.

او ؾاقای ه٭اهات اهاهث و وِایث بىؾهٕٞٔ جمام اهاهاو ،٘ب٫ ایى قوایث ايؿ>  ، ظحی ؾق لهاو ظیات پؿٌق
ی ٕوِیث ؾقيحیصه هن ِّ اها بًابك کًًؿهٔ و ؾیگكی وِی اوث، همکى اوث>  لهايی ؾو اهام، که یکی ُهى

 3يا٫٘ باٌؿ و ؾیگكی ؼاهىي.ها  آو ايؿ بایؿ یکی ال آيچه اهل بیث ٨كهىؾه

 اهکبى ًبطك شذى حجت صبهت در زهبى ح٘بت حجت ًبطك

٨همین  ال قوایات هی ٖچیمی يگىیؿ؟ك ؾیى ؾق اهآیا ه١ًای ظصث ِاهث ایى اوث که او هٙل٭ًا وکىت کًؿ و 
با او ؾق  همكاه هىِی یا ظصث ٬بلی اوث وکه او هاؾاهی که  ، بلکه هًٝىق ایى اوثکه هًٝىق ایى يیىث
اهام  هماو ،هىِی ظٕىق يؿاٌحه باٌؿاها اگك  گىیؿ> ، بؿوو اـو او وؽى يمیکكؾهیک هکاو اشحماٞ 

ۀ همبكای ايصام هىائل ٌكی١ث قا بالگى کًؿ و ... و  و ه١اق٦ ؾیى قا بیاو کًؿو  جىايؿ وؽى بگىیؿ ِاهث هی

                                                           
 .466، َ 1. بّائكالؿقشات، ز1
  . 325، َ  هٍاق٪ أيىاق الی٭یى ٨ي أوكاق أهیك المئهًیى ٠لیه الىالم. 2
. کمال 949. االهاهة و الحبِّك هى العیِك َ 385و َ 299و َ 385، 9َ. بّائكالؿقشات، ز143، َ 3البكهاو، ز. 3

 .354َ . ال٥یبة ٘ىوی،333، َ 9الؿیى و جمام ال١ًمة، ز
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بكای چًیى های ٨كاوايی ؾق ٬كآو و قوایات  . يمىيهال وىی هىِی هؤهىق ٌؿه باٌؿاوث ایى کاقها همکى 
 ـکك ٌؿه اوث.ي٭ٍی بكای اوِیا 

های ه١مىل او ال هىوی ٕٞٔ، هؤهىقیث  بكای هرال هاقوو، وِی ظٕكت هىوی ٕٞٔ بىؾ و ٠الوه بك ظمایث
٤ایب ٌؿ و هاقوو قا شايٍیى ؼاَ او لهايی ٌكوٞ ٌؿ که ظٕكت هىوی ال ٬ىم ؼىؾ به هؿت چهل قول 

ۀ ؾق ایًصا ؾیگك هاقوو، ِاهث و ؼاهىي يبىؾ> بلکه به ؾوحىق هىوی وٜی٩ 1ؼىؾ ؾق ٬ىهً ٬كاق ؾاؾ>
 پكؾاؼث و بكای ٬ىهً ظصث يا٫٘ بىؾ.  قهبكی ٬ىهً قا بك٠هؿه ؾاٌث و به ايفاق ٬ىهً هی

ؾق لهاو ظیات  ظال، ؾق٠یىاها  2ؾق ظٕىق قوىل ؼؿا َٕٔ ظصث ِاهث بىؾ.اهیكهئهًاو ٠لی ٕٞٔ يیم 
و ا٘ا٠ث او يیم بك هكؾم ظصث بك هكؾم بىؾ  –3ال هماو آ٤ال ؾ٠ىت قوىل ؼؿا َٕٔ –قوىل ؼؿا َٕٔ 

  .واشب بىؾ

َبا َش٩َ١ٍٓك ٞ
َ
ٓلُث أ

َ
اَل: َوؤ

َ
اّويِّ ٬ ًَ ّه َو َقُوىّلّه  ٠َٓى َیّمیَؿ آلُک ًة ّهَى اللَّ  َکاَو ٠َّلي  ٞ ُظصَّ

َ
ّة   َهّفهّ   ٠ََلی  ... أ هَّ

ُ
آْل

َبُه ٠ََلمًا َو َؾ٠َاُهٓن ّاَلی وَ  َّ اّن َو َي ًَّ اَهُه ّلل
َ
٬
َ
ّه َ ٨ََ٭اَل َي١َٓن َیٓىَم أ ِّ َقُوىّل اللَّ َهَكُهٓن ٨ّي َظَیا

َ
َیّحّه َو أ

َ
ال

ّه  ِّ َقُوىّل اللَّ اّن ٨ّي َظَیا ًَّ ا٠َُة ٠َّليٍّ ٞ َواّشَبًة ٠ََلی ال َ٘ ٓلُث َو َکاَيٓث 
ُ
ا٠َّحّه ٬ َٙ َو َب١َٓؿ َو٨َاّجّه ٨ََ٭اَل  َّٕٔب

ا٠َُة ّلَكُوى  َّٙ ّه َ َو َکاَيّث ال َٟ َقُوىّل اللَّ ٓن َه َمَث ٨ََلٓن َیَحَکلَّ َِ ُه  ًَّ ّحّه َو ٠ََلی َي١َٓن َو َلّک هَّ
ُ
ّه َ ٠ََلی أ ّل اللَّ

                                                           
ٓقَب١یَى َلٓیَلًة َو ٬اَل ُهىوی  . َو وا٠َٓؿيا ُهىوی1

َ
ّه أ ٍك ٨ََحنَّ هی٭اُت َقبِّ ٍٓ ٓجَمٓمًاها ّب١َ

َ
ؼیّه هاُقوَو آؼُل٩ًٓي  َذالذیَى َلٓیَلًة َو أ

َ
ٓىهي  ٨ي  ّْل

َ
ّلٓط َو   ٬ ِٓ َ

َو أ
ٟٓ َوبیَل آلُم٩ّٓىؿیى ّب  ٔ.142اْل٠كا٦ /ٕ  ال َجحَّ

 .351و  325، َ  ٨ي أوكاق أهیك المئهًیى ٠لیه الىالم هٍاق٪ أيىاق الی٭یى. 2
ی ايفاق ؾق وال وىم ب١رث، پیاهبكَٕٔ به ٠لیٕٞٔ ؾوحىق ؾاؾ ٤فایی ٨كاهن کًؿ و ٨كليؿاو ٠بؿالمٙلب قا به  با يمول آیه. 3

ال شمله ابى٘الب، ظممه و  هیهمايی ٨كابؽىايؿ جا ؾق ایى شلىه ٨كهاو الهی قا اشكا و آياو قا به اوالم ؾ٠ىت کًؿ. ظؿوؾ چهل ي٩ك
ايؿ که ٤فا به ٜاهك ايؿک بىؾ و بكای آو شم١یث کا٨ی يبىؾ> اها همگی ؼىقؾيؿ و ویك ٌؿيؿ و  ابىلهب به هیهمايی آهؿيؿ. گ٩حه

وؽًاو ابىلهب، هصله قا ال ٘كض ؾ٠ىت پیاهبكَٕٔ : هعمؿ شاؾو کكؾه اوث.;قو، ابىلهب گ٩ث:  چیمی ال آو کن يٍؿ. بؿیى
پیاهبك َٕٔ ال ٘كض هىٔىٞ هًّك٦ ٌؿ و شلىه بؿوو اؼف يحیصه پایاو یا٨ث. با ؾوحىق پیاهبك َٕٔ باق ؾیگك اهام ؼاقز کكؾ و 

٠لی ٕٞٔ هؤهىقیث یا٨ث که با هماو جكجیب ٬بلی، ٤فا جهیه و ال ؼىیٍاويؿاو پیاهبك َٕٔ ؾ٠ىت کًؿ. باق ؾوم و یا وىم پیاهبك 
لمٙلبٖ به ؼؿا ٬ىن ؾق هیاو ٠كب، شىايی قا وكا٢ يؿاقم که چیمی بهحك ال ای ٨كليؿاو ٠بؿا;َٕٔ په ال ِك٦ ٤فا ٨كهىؾ: 

ام. ؼؿا به هى ٨كهاو ؾاؾه اوث جا  ام، بكای ٬ىهً آوقؾه باٌؿ. هى ؼیك ؾيیا و آؼكت قا بكای ٌما آوقؾه آيچه هى بكای ٌما آوقؾه
: ق هى و ٕوِی ؤ شايٍیى هى ؾق هیاو ٌما باٌؿ؟کًؿ جا بكاؾ یک ال ٌما هكا یاقی هی وىی او ٨كاؼىاين، اکًىو کؿام ٌما قا به

پیاهبكَٕٔ ٨كهىؾ: :. کًن ای پیاهبك ؼؿاٖ هى جى قا یاقی هی;جك بىؾ، گ٩ث:  کىی پاوػ يؿاؾ. اهام ٠لی ٕٞٔ که ال همه کىچک
ی١ُىا> ایى بكاؾق، وِی و شا; ّ٘

َ
یی َو َؼّلی٩َّحی ٨ّیُکٓن ٨َآوَم١ُىا َلُه َوأ ِّ ّؼی َو َو

َ
يٍیى هى ؾق هیاو ٌماوث. وؽى او قا بًٍىیؿ ّاَوْ َهَفا أ

 ٔ.351، 3َو ال او ا٘ا٠ث کًیؿ ٕجاقیػ ٘بكی، ؾاق ٬اهىن العؿید، ز
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ّهٓن ّل١َّليٍّ  اّن ُکلِّ ًَّ ّه َو ّهٓى َقُوىّلّه ٠ََلی ال ا٠َُة ّهَى اللَّ َّٙ ّه َ َو َکاَيّث ال ِّ َقُوىّل اللَّ  ٞ ٠َّليٍّ ٞ ٨ّي َظَیا
ّه َ َو کَ  ِّ َقُوىّل اللَّ  :1اَو ٠َّلي  ٞ َظّکیمًا ٠َاّلماً َب١َٓؿ َو٨َا

یؿ ال اهام با٬ك ٕٞٔ پكویؿم: ... آیا ٠لی ٕٞٔ، ؾق لهاو قوىل ؼؿا َٕٔ، گى یمیؿ کًاوی هی
قوىل ؼؿا  ظصحی ال شايب ؼؿا و قوىلً بك ایى اهث بىؾ؟ اهام ٕٞٔ ٨كهىؾ: بله. آو قولی که

ؾق٨ً ]هؿایث[ هًّىب کكؾ و هكؾم قا به  ٠ًىاو بهاو قا بكای هكؾم  و َٕٔ او قا بكا٨كاٌث
گىیؿ: ا٘ا٠ث ال ٠لی  به ا٘ا٠ث ال او اهك کكؾ. یمیؿ بى کًاوی هی والیحً ؾ٠ىت کكؾ و آياو قا

ؾق لهاو ظیات قوىل ؼؿا َٕٔ و ب١ؿ ال و٨ات ایٍاو واشب بىؾ؟ اهام ٕٞٔ ٨كهىؾ: بله، اها 
گ٩ث و ا٘ا٠ث  اهیكهئهًاو ٕٞٔ ِاهث و ؼاهىي بىؾ و ؾق ه١یث قوىل ؼؿا َٕٔ وؽى يمی

١ؿ ال و٨ات قوىل ؼؿا َٕٔ ا٘ا٠ث الوىی بىؾ و ب قوىل ؼؿا َٕٔ اهث و ٠لی ٕٞٔ بكای
 هكؾم بكای ٠لی ٕٞٔ بىؾ و ٠لی ٕٞٔ ظکین و ٠الن بىؾ.ۀ ؼؿاويؿ و قوىلً بك هم

ال شايب قوىل ؼؿا َٕٔ هؤهىقیث هی یا٨ث، ؾیگك ظصث اهیكهئهًاو ٕٞٔ هایی که  لهاوقوٌى اوث که 
ؾق شًگ جبىک که هؿیًه ال وشىؾ  > هرالً و ا٘ا٠حً بك هكؾم واشب بىؾ ؼاهىي يبىؾ، بلکه ظصث يا٫٘ بىؾ

 ایٍاو اهیكهئهًاو قا بك شای ؼىؾ يهاؾيؿ و ٨كهىؾيؿ:  ،ٌؿ هباقک قوىل ؼؿا َٕٔ ؼالی هی

ُلُط  ّٓ  َج
َ

َة ال ًَ ّمَلّة َهاُقوَو   ّاوَّ آلَمّؿی ًٓ ي ّبَم ًِّ ٓيَث ّه
َ
ٓو ّبَٯ َو أ

َ
 ّبي أ

َّ
 َيّبيَّ َب١ّٓؿ   ُهىَوی  ّهٓى   ّاال

َ
ُه ال يَّ

َ
 أ

َّ
 2: ّاال

یابؿ و شایگاه جى يىبث به هى هايًؿ شایگاه هاقوو به  هؿیًه شم با وشىؾ هى یا جى ِالض يمی
 هىوی اوث ٕی١ًی جى وِی هى هىحیٔ> اال ایًکه ب١ؿ ال هى پیاهبكی يیىث.

 وگ٩حه  و هیچ وؽًی يمی بىؾه ؼاهىي ؾق اهك ؾیى، جىاو پفیك٨ث ؾق چًیى هى١٬یحی، اهیكهئهًاو آیا هی
   ؟٨٭ٗ به ِىقت جٍكی٩اجی ؾق هؿیًه بىؾه اوث

همچًیى لهايی که قوىل ؼؿا َٕٔ اهیكهئهًاو قا به یمى اقوال کكؾ، اهیكهئهًاو اهىقی قا بك٠هؿه ؾاٌث 
ب٫ آو ٠مل کكؾ که هٍا٨هحًا ال  >آهؿ بكهی ظصث يا٫٘که جًها ال یک  هايًؿ ایًکه اظکاهی قا ِاؾق و ب٘ك

 کكؾ: قا ؾقیا٨ث هیها  ال٭ؿن آو الهام ال ٘كی٫ قوضۀ اـو الهی و با ٬ى پیاهبك يًٍیؿه بىؾ، بلکه به

                                                           
 .383، َ 1. الکا٨ی، ز1
 .467، َ 2. کحاب ولین بى ٬یه، ز2
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اَل: 
َ
ّبیّه ٬

َ
ي ٠َّليُّ ٓبُى ٠َٓبّؿ آل١َّمیّم، ٠َٓى أ ًّ َذ

اَن َظؿَّ ًَّ ّه ٞ ُش١ّٓلُث ٨َّؿاَٮ ّاوَّ ال ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
ٓلُث ّْل

ُ
َیٓم٠ُُمىَو  ٬

َه ٠َّلْیًا ٞ ّاَلی ا ّه َ َوشَّ وَّ َقُوىَل اللَّ
َ
 أ

َّ
ِة ّاال یَّ ّٕ

َ
ُهٓن ٨ََ٭اَل ٠َّلي  ٨ََما َوَقَؾٓت ٠ََليَّ ٬ ًَ َي َبٓی ّٕ ٓلَیَمّى ّلَیٓ٭

ٓيّمَل آلُ٭كٓ 
ُ
اَٮ َو َلٓن َیُکٓى أ ـَ ٓلُث َو َکٓی٧َ 

ُ
ىا ٬

ُ
َؿ٬ َِ ّه َو ُظٓکّن َقُوىّلّه َ ٨ََ٭اَل  آُو َظَکٓمُث ٨ّیَها ّبُعٓکّن اللَّ

ّه َ ٓؿ َکاَو َقُوىُل اللَّ
َ
ُه َو ٬ اُه ّبّه ُقوُض آلُ٭ُؿّن  ُکلُّ ُه ٨ََ٭اَل َجَحَل٭َّ ًٓ  :٤َ1اّئبًا ٠َ

کًؿ که ال اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ پكویؿم: شاين به ٨ؿایث ٌىم  ٠لی بى ٠بؿال١میم ال پؿقي ي٭ل هی
کًًؿ که قوىل ؼؿا ٕٞٔ ٠لی ٕٞٔ قا به یمى ٨كوحاؾ جا هیاو آياو ٬ٕاوت کًؿ و  هكؾم گماو هی

ای که بكاین پیً يیاهؿ هگك ایًکه به ظکن ؼؿا و ظکن  ٬ٕیه٠لی ٕٞٔ هن ٨كهىؾ که هك 
ايؿ. گ٩حن: چگىيه چًیى چیمی همکى اوث  اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ: قاوث گ٩حه قوىلً ظکن کكؾم.

ظال آيکه جمام ٬كآو يالل ٌؿه بىؾ و قوىل ؼؿا َٕٔ يیم ال اهیكهئهًاو ٕٞٔ ٤ایب بىؾ. اهام 
 کكؾ. ٨ث هیِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾ: ٠لی ٕٞٔ ال قوض ال٭ؿن ؾقیا

هبـاؾقت يمـىؾ و  ِؿوق ٨حىابه هًاو ٕٞٔ ؾق ٤یاب پؿقي اهیكهئٕٞٔ قوایث ٌؿه که اهام ظىى همچًیى 
ایث يمىؾ و گ٩ث به ٤یك اجؤ يیم ٨حىای او قإٞٔ ٠لی  ظٕـكت ل آيچه کـه ظىـى ییؿ ٨كهىؾ و ال آو اٜهاق ٔق

اهیكهئهًاو ٕٞٔ وؽى گ٩حى بك اهام ظىى ٕٞٔ ظال اگك ؾق لهاو  2.چیم ؾیگكی يمؾ او يیىث گ٩حـهٕٞٔ 
 وی ؾوث به چًیى کاقی لؾ؟ ظكام بىؾ، په چكا

ی، کلیث يؿاقؾ و  ،بًابكایى ِّ ؾق  جًهاوِی > بلکه هٙل٫ يیىث٘ب٫ قوایات، ِاهث بىؾو وِی ؾق لهاو ُهى
جىايؿ به وِی ؼىؾ اـو  گىیؿ> اها هىِی هی بؿوو اـو او وؽى يمی ِاهث اوث و ىِیهًگام ظٕىق هُ 

که هىِی بًا به هك ؾلیلی ه١فوق بىؾ که ؼىؾي ٌؽًّا ؾق هیاو هكؾم ظأك  وؽى گ٩حى ؾهؿ یا هك شا
  3.قا ظصث يا٫٘ بك آو ٬ىم ٬كاق ؾهؿجىايؿ وِی ؼىؾ  باٌؿ، هی

                                                           
 .323و 323، َ 9، ز. بّائكالؿقشات1
ّهیَك 2

َ
ٓىِم أ

َ
َجی ٬

َ
اَل: أ

َ
ّه ٞ ٬ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
ٓبُث ٨َّمَى . ٠َٓى أ َِ َ

یُبىُه ٨ََ٭اَل َلُهُن آلَعَىُى ٞ َهاُجٓن ٨ُٓحَیاُکٓن ٨َّبٓو أ ّّ یَى ٞ َیٓىَح٩ُٓحىَيُه ٨ََلٓن ُی ًّ آلُمٓئّه
یَى ٞ ّهٓى َوَقاّئُکٓن ٨ََ٭اُلىا آهكَ  ًّ ّهیَك آلُمٓئّه

َ
ُت ٨َّبوَّ أ

ٓ
ؤ َٙ ٓؼ

َ
یَى ٞ َو ّآو أ ًّ ّهیّك آلُمٓئّه

َ
ّه َو ّهٓى أ ِِ َشاهَ اللَّ ِّ ّشَما٠ّّه أَ ١ََها َلٓوُشَها ٨ََ٭اَهٓث ّبَعَكاَق

 ُِ
َ
٩ََة ٨ََعَمَلٓث ٨ََ٭اَل ٞ ٨ّي آل١َاّشّل ُجٓئَؼُف َهّفّه آلَمٓكأ ٓٙ ًُّ ٓلَ٭ٓث ٠ََلٓیَها ال

َ
ی ٨ََىاَظَ٭ٓث َشاّقَیًة ّبٓکكًا ٨َؤ  َیٓؽُكُز َظحَّ

َ
وَّ آلَىَلَؿ ال

َ
َؿاّ٪ َهّفّه آلّبٓکّك ّْل َّ  ّب

٩َّة َو ُجٓكَشُن َیٓفَهَب ّبآل١ُ  ٓٙ ًُّ اّظّب ال َّ ی َجّلَؿ َو ُیَ٭اُم ٠ََلٓیَها آلَعؿُّ َو ُیٓلَع٫ُ آلَىَلُؿ ّب ُك ّبَها َظحَّ َٝ َح ًٓ ِّ َو ُی ّهیَك ٓفَق
َ
َك٨ُىا ٨ََلُ٭ىا أ َّ ٓوّز ٨َآي اُت المَّ ـَ  ُِ  آلَمٓكأَ

ا آلَعَىُى  ًَ اَل َل
َ
ا ّلٓلَعَىّى َو ٬ ًَ ٓل

ُ
یَى ٞ ٨ََ٭اُلىا ٬ ًّ اَل آلَعَىُى ٕجهفیب  آلُمٓئّه

َ
 َها ٬

َّ
َؿُه ّاال ًٓ َبا آلَعَىّى َلّ٭یُحٓن َها َکاَو ٠ّ

َ
وَّ أ

َ
ّه َلٓى أ ٨ََ٭اَل َو اللَّ

 ٔ.58، 16َاالظکام، ز
 .53-53جىايیؿ به جىٔیعات ویؿ اظمؿ العىى ٕٞٔ ؾق کحاب همگام با ٠بؿِالط، ویكایً ؾوم، َ باقه هی . ؾقایى3
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ول په ال و٨ات اهام ههؿی به وِایث اگك ؾق ظؿید وِیث آهؿه باٌؿ که ههؿی ا ظحی يحیصه آيکه
٘ىق که هًّىب ٌؿو  ٌىؾ، يا٨ی وِایث او ؾق لهاو ظیات اهام ههؿی ٕٞٔ يیىث، هماو هًّىب هی

قوىل ؼؿا َٕٔ  ظیاتاهیكهئهًاو به وِایث په ال و٨ات قوىل ؼؿا َٕٔ يا٨ی وِایث او ؾق لهاو 
هام ههؿی َٕٔ يیم وِی ایٍاو اوث و يیىث> و بلکه بایؿ بگىیین ههؿی اول ٔكوقجًا ؾق لهاو ظیات ا

 .جىايؿ ظصث يا٫٘ بك هكؾم باٌؿ هی

ؼىؾ اهام ههؿی ٕٞٔ پیً ال ٜهىق هباقکٍاو که اقجباٖ ٠مىهی ایٍاو با هكؾم ٬ٟٙ اوث ظصث يا٫٘  اها
او، ظصث يا٫٘ بك هكؾم ؼىاهؿ بىؾ و وِی ایٍاو، ظصث ِاهث  بك وِی ؼىؾ اوث> اها په ال ٜهىٌق

 ه١ًایی که جىٔیط ؾاؾین. ؼىاهؿ بىؾ به هماو

 

 )ع( اهبم هْذٕ، پ٘ش از ظَْر ٍصبٗت ببلفعل هْذٕ اٍل

 تىان ثابت کرد که وِایث ههؿی اول ؾق لهاو ظیات اهام ههؿی ٕٞٔ، هی: اهکاّو ;ؾق ایى بؽً، ٨كاجك ال 
ِی ایٍاو و ظصث يا٫٘ بك هكؾم نیس و« بالفعل»صىرت  به مهدی اول، پیش از ظهىر امام مهدی )ع(،

 ث و ؾق شكیاو ٜهىق اهام ههؿی ٕٞٔ ي٭ً ؾاقؾ. او

٬كیًه ایًکه اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ که اولیى يا٬ل وِیث قوىل ؼؿا َٕٔ بكای ؾیگكاو اوث، ال هیاو  يؽىحیى
ايؿ بك  و ال هیاو جمام اوِیایی که ؾق ایى وِیث ـکك ٌؿه ههؿییى ٨٭ٗ يام اولیى ههؿییى قا ـکك کكؾه اوث

يؽىحیى وِی اهام  ؾو ي٩ك بیً ال ب٭یه جؤکیؿ ٌؿه: یکی يؽىحیى وِی قوىل ؼؿا ٠ٕلی ٞٔ و ؾیگكی
ـکك يام های  یکی ال ظکمث  که ١ٙ٬ًا ظکمث و ٔكوقجی بكای ایى کاق وشىؾ ؾاٌحه اوث.ههؿی ٕاظمؿ ٞٔ 

و اظحیاشی اوث  ٕٞٔ آ٨كیًی ههؿی اول پیً ال ٜهىق اهام ههؿی ٕىق و ي٭ًظ جمكکم بك او،و  ههؿی اول
پیؿا ؼىاهًؿ کكؾ> ؾق ٤یك ایى  به ایى وِیث که هكؾم ؾق آؼكالمهاو بكای ًٌاؼث وِی اهام ههؿی ٕٞٔ

ه ِىقت اگك ٬كاق بىؾ که ههؿی اول، پیً ال ٜهىق اهام ههؿی ٕٞٔ هیچ ي٭ٍی ؾق شكیاو ٜهىق يؿاٌح
٠الوه بك ایى، ؟ ٌىؾههؿییى قها ۀ و ـکك ب٭ی ٌىؾگايه ٨٭ٗ او ـکك  بایؿ ال هیاو ههؿییى ؾوالؾه، په چكا باٌؿ

اٌاقاجی يه٩حه اوث که به ي٭ً و ظٕىق وِی اهام ههؿی ٕٞٔ، پیً ال ٜهىق اهام ؾق ظؿید وِیث 
 کًؿ: ههؿی ٕٞٔ ؾاللث هی

ٌمكؾه اوث. ایى و٧ِ اٌاقه : اولیى هئهًاو;جكیى ٨كؾ به اهام ههؿی و  ههؿی اول، ه٭كبؾق ایى ظؿید، 
ؾاقؾ که اظمؿ ٕههؿی اولٔ، ؾق لهاو ظیات اهام ههؿی ٕٞٔ و لهاو ظکىهث ایٍاو وشىؾ ؾاقؾ، و اولیى 
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اي  یا اولیى هئهى به اهام ههؿی ٕٞٔ هًگام ٬یام ایٍاو اوث که اللههٕٞٔ هئهى به ؾ٠ىت اهام ههؿی 
ایى اوث که ههؿی اول به هًگام ٬یام اهام ههؿی ٕٞٔ ظٕىق ؾاٌحه باٌؿ جا و٧ِ اولیى هئهًاو بك او 

جىاو او قا اولیى  ِؿ٪ کًؿ، ؾق ٤یك ایى ِىقت اگك ههؿی اول په ال ٬یام اهام ههؿی ٕٞٔ هحىلؿ ٌىؾ، يمی
٩ك جٙاب٫ ؾاقؾ و بلکه جمام هئهًاو ؾايىث، بلکه ایى و٧ِ بك اولیى یاق اهام ههؿی ال ویّؿ و ویمؾه ي

ايؿ، بك و٧ِ اول  ايّاق اهام ههؿی ٕٞٔ که ؾق ایماو آوقؾو به اهام ههؿی ٕٞٔ ال ههؿی اول پیٍی گك٨حه
 جك ؼىاهًؿ بىؾ.  هًیى ٌایىحهالمئ

 دٍ لبئن )دٍ هْذٕ( در جرٗبى ظَْر

کًؿ و  آ٨كیًی هی ٜهىق، ي٭ًۀ ؾهؿ ههؿی اول ٠ماًل ؾق پكوو وشىؾ ؾاقؾ که يٍاو هیيیم قوایات ٨كاوايی 
ٌىؾ. بؽٍی ال ایى قوایات،  والی بكای ٜهىق پؿقي، اهام ههؿی، هی واقؾ کاقلاق هبالقاجی بكای لهیًه

ههؿی ها  آو ٜهىق، ؾو ٬ائن یا ؾو ههؿی وشىؾ ؾاقؾ که یکی الۀ که ؾق پكوو کًًؿ هیايؿ که ؾاللث  قوایاجی
های ايحٍاقات  جىايیؿ به کحاب ا٘الٞ ال ایى قوایات هی. شهث ٕٞٔ اهام ههؿی: پؿقياول اوث و ؾیگكی 

، اؼحّاقاً کًین و  قا بكای يمىيه ي٭ل هیها  آو شا ٨٭ٗ ج١ؿاؾی ال ايّاق اهام ههؿی ٕٞٔ قشىٞ کًیؿ> ؾق ایى
 ؾهین. جىٔیط هیها  آوۀ ؾقباق 

َکَك آلَمٓهّؿَ  9ظؿید  ـَ ّه َ َو  اَل َوّم١ُٓث َقُوىَل اللَّ
َ
ٓکّى َو   . ٠َٓى ُظَفٓی٩ََة ٬ ُٟ َبٓیَى الكُّ ُه ُیَباَی ٨ََ٭اَل: ّايَّ

ٓوَماُإُه َذاَلَذُحَها
َ
ّه َو آلَمٓهّؿ ُّ ٨ََهّفّه أ ٓظَمُؿ َو ٠َٓبُؿ اللَّ

َ
 :1آلَمَ٭اّم آوُمُه أ

کًؿ که ال قوىل ؼؿا َٕٔ ًٌیؿم که ههؿی قا یاؾ کكؾ و ٨كهىؾ: با او بیى  یمايی ي٭ل هیۀ ظفی٩
های او  ها وه يام های او اظمؿ و ٠بؿالله و ههؿی اوث و ایى يام ٌىؾ. قکى و ه٭ام بی١ث هی

 هىحًؿ.

هایً اظمؿ و ٠بؿالله و ههؿی اوث، هماو اولیى ههؿی ال اوالؾ اهام ههؿی  قوٌى اوث ایى ههؿی که يام
اوث که قوىل ؼؿا َٕٔ ؾق وِیث ٌب و٨ات ؼىؾ، او قا به ٠ًىاو اولیى ههؿیاو ـکك کكؾيؿ که بًابك 

ؾهؿ که ههؿی اول يیم ؾق شكیاو  ایى قوایث يٍاو هی ، با او با بیى قکى و ه٭ام بی١ث ؼىاهؿ ٌؿ.ظؿید ٨ى٪
او، ههؿی هى٠ىؾ ٌمكؾه ٌؿه  ايؿ و ؾقيحیصه ؾاقای ه٭ام وِایث هىحًؿ. ٜهىق همچىو پؿٌق

                                                           
 .454. ال٥یبة، ٌیػ ٘ىوی، َ 1
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ٕٞٔ ی این که اهام ههؿ  ای ایى وئال پیً بیایؿ که ها هکكقًا ًٌیؿه شا همکى اوث بكای ٠ؿه ؾق ایىالبحه 
ٌىؾ، يه ههؿی اول> په چگىيه اوث که  هماو ههؿی هى٠ىؾی اوث که بیى قکى و ه٭ام با او بی١ث هی

 گىیین: ٌىؾ؟ٖ  ؾق پاوػ به ایى پكوً هی ٘ب٫ ایى قوایث، با ههؿی اول بیى قکى و ه٭ام بی١ث هی

ى و ه٭ام، ي٩ی اول ایًکه: ؾق ایى قوایث، ههؿی بىؾو ظٕكت ظصث بى العىى ٕٞٔ و بی١ث با او بیى قک
ی ؾاٌحه  گىیًؿ با اهام ظصث بى العىى بیى قکى و ه٭ام بی١ث هی جا با قوایاجی که هی ،يٍؿه اوث ٌىؾ ج١أق

باٌؿ> بلکه ؾق ایى قوایث ٨٭ٗ به ههؿی بىؾو ههؿی اول و بی١ث با او بیى قکى و ه٭ام جّكیط ٌؿه اوث> و 
يیىث. بًابكایى کاهاًل هحّىق اوث که بیى قکى و اذبات اهكی بكای یک چیم به ه١ًای ي٩ی آو بكای ؾیگكی 

ه٭ام با هك ؾو بی١ث ٌىؾ> هراًل به ایى ِىقت که په ال ایًکه اِعاب اهام ههؿی با اهام ههؿی بی١ث 
 بكای شايٍیى ؼىؾ، ههؿی اول، يیم بی١ث بگیكؾ.ها  آو کكؾيؿ، اهام ههؿی ال

گیكؾ به وکالث ال اهام ههؿی ٕٞٔ و به اهك ایٍاو و  بىا ایى بی١حی که با ههؿی اول ِىقت هی ؾوم ایًکه: چه
جىاو به هك ؾوی اهام ههؿی  بؿوو ظٕىق ٌؽُ اهام ههؿی ٕٞٔ باٌؿ که ؾق ایى ِىقت ایى بی١ث قا هی

 کًؿ: ٕٞٔ و ههؿی اول يىبث ؾاؾ. ـکك هرالی ال آیات و قوایات به قوٌى ٌؿو ایى هىئله کمک هی

و گاهی به هلک المىت  1ها گاهی به ؼؿا يىبث ؾاؾه ٌؿه يىاوؾق ٬كآو و قوایات، گك٨حى شاو جمام ا
ال ائمه ٕٞٔ وئال ٌؿه اوث که چكا  3ای که جعث اهك ٠مقائیل هىحًؿ. و گاهی به وایك هالئکه ٠ٕ2مقائیلٔ

او ١٨ل ؼؿاويؿ ۀ ١٨ل ٨كوحاؾگاو ؼؿاويؿ و هالئک;چًیى ج٩اوجی ؾق ٬كآو وشىؾ ؾاقؾ. پاوػ ائمه ایى بىؾ که 
کًؿ،  ؼؿاويؿ اوث و به اهك او کاق هیۀ کًًؿ و ٠مقائیل چىو ٨كوحاؾ به اهك ؼؿاويؿ کاق هیها  آو اوث> لیكا

اوث که به اهك او کاق   جىاو آو قا به ؼؿا يىبث ؾاؾ، و بكای ٠مقائیل يیم یاقايی ال هالئکه هك کاقی کًؿ هی
ا به ٠مقائیل هًىىب کكؾ. بًابكایى جىاو آو ق  کًًؿ، په ١٨ل آياو يیم ١٨ل ٠مقائیل اوث و هكچه کًًؿ هی هی

ؾق بعد ها يیم  ٠:4مقائیل ِعیط اوث.ۀ ؼؿاويؿ و ٠مقائیل و هالئکۀ ها به هك و ايحىاّب گك٨حى شاو ايىاو

                                                           
ٓي٩َُه ّظیَى َهٓىّجها ٕلهك/.  1

َ
ی آْل ُه َیَحَى٨َّ  ٔ.33اللَّ

اُکٓن َهَلُٯ آلَمٓىّت ٕالىصؿِ/. 2 لِّ ٠ََلی بًابك بكؼی قوایات، > ٔ 99َیَحَى٨َّ َِ ُهنَّ  ٠مقائیل ٬ابٓ اقواض شمیٟ ؼل٫ ياهیؿه ٌؿه اوث: اللَّ
ّل ٠ََلی ٠َّبیؿّ   ٠ّٓمَقاّئیَل  ّٟ َؼٓلّ٭ٯَهَلّٯ آلَمٓىّت آلُمَىکَّ ٓقَواّض َشّمی

َ
ّٓ أ اّب

َ
َٯ َو َوَماّئَٯ َو ٬ ّٔ ٓق

َ
ّٟ ٨ّي أ ی ّٙ َ  12ٕبعاق االيىاق ز  َٮ َو ّاَهاّئَٯ آلُم

344.ٔ 
ّبیَى ٕيعل/. 3 یِّ َ٘ اُهُن آلَمالّئَکُة  اُهُن آلَمالّئَکةُ  ٔ/33َجَحَى٨َّ ٓي٩ُّىّهن  ٜاّلمي َجَحَى٨َّ

َ
 ٔ.38ٕيعل/  أ

ٓيّؿی٫ّ . 4 یَى ٞ ٨ّي َؼَبّك المِّ ًّ ّهیُك آلُمٓئّه
َ
اَل أ

َ
ّٓ ٨ّي آلُ٭ٓكآّو ٬

ُ
ا٬ ًَ ٠ّي ّللحَّ ٓىّلّه َج١َاَلی  آلُمؿَّ

َ
ٓىّلّه   ٨ّي ٬

َ
ٓي٩َُه ّظیَى َهٓىّجها َو ٬

َ
ی آْل ُه َیَحَى٨َّ   اللَّ

اُکٓن َهَلُٯ آلَمٓىّت  ّبیَى   َیَحَى٨َّ یِّ َ٘ اُهُن آلَمالّئَکُة  ٓحُه ُقُوُلًا َو َجَحَى٨َّ ٓي٩ُّىّهٓن   َو َجَى٨َّ
َ
اُهُن آلَمالّئَکُة ٜاّلّمي أ ّفیَى َجَحَى٨َّ َشلُّ َو   َو الَّ

َ
٨َُهَى َجَباَقَٮ َو َج١َاَلی أ

ُهٓن  يَّ
َ
٩ّٓىّه َو ١ٓ٨ُّل ُقُوّلّه َو َهاَلّئَکّحّه ١ٓ٨ُّلُه ّْل ًَ ّلَٯ ّب ـَ ی  ٓو َیَحَىلَّ

َ
ُن ّهٓى أ َٝ ٠ٓ

َ
ٓهّكّه َی١َٓمُلىَو   أ

َ
کٓ   ّبؤ ـّ  

٩َی َشلَّ َٙ ِٓ ًِ ٨َا ُكُه ّهَى آلَماَلّئَکّة ُقُواًل َو َو٩ََك
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کًؿ، بی١ث با او هماو بی١ث با  اهام ههؿی ٕٞٔ اوث و به اهك او کاق هیۀ چىو ههؿی اول وِی و ٨كوحاؾ
اهك  ،ِعیط اوثها  آو بی١ث به هك ؾویاهام ههؿی ٕٞٔ اوث> لفا ايحىاب ایى  ولى ایًکه ایى بی١ث ؾٜق

 بیى قکى و ه٭ام ٨٭ٗ با ههؿی اول ِىقت پفیكؾ.

وىم ایًکه: يٝیك ایى هىئله ؾق قوایات وشىؾ ؾاقؾ که اهل بیث کاقی قا که ٬كاق بىؾه یکی ال ٨كليؿايٍاو 
اج٩ا٬ات آؼكالمهاو ۀ ئهًاو که ؾقباق ايؿ> هايًؿ ایى قوایث ال اهیكه ايصام ؾهؿ، به ؼىؾٌاو يىبث ؾاؾه

هى ؾق هّك هًبكی بًا ؼىاهن کكؾ، ٠كب قا با ٠ّاین وى٪ ؼىاهن ؾاؾ، یهىؾ و يّاقا قا ال ;٨كهىؾيؿ: 
گىییؿ که گىیا  ای وؽى هی گىیؿ: ای اهیكهئهًاو به گىيه قاوی هی:. کًن و... های ٠كب ؼاقز هی وكلهیى

به قاه ؾیگكی ق٨حی ]و هًٝىق هكا شىق ؾیگكی ;كهئهًاو ٨كهىؾيؿ: ٌىیؿ. اهی ؾق آؼكالمهاو ؾوباقه ليؿه هی
، په چىو ههؿی اول ٨كليؿ اهام ههؿی اوث ٨:1همیؿی[> هكؾی ال يىل هى ایى کاقها قا ؼىاهؿ کكؾ.

 بی١ث با اهام ههؿی ٕٞٔ اوث.ۀ به هًملٌىؾ،  او هیبیى قکى و ه٭ام با  بی١حی که

هك ۀ ايؿ که هٕمىو آو ایى اوث که هكگاه ائمه ؾقباق  قا بیاو کكؾه٠اهی ۀ ٬ا٠ؿ ٕٞٔ چهاقم ایًکه: اهل بیث
او اج٩ا٪ يی٩حاؾ، بلکه ؾق ٨كليؿ او یا ٨كليؿاو او اج٩ا٪ ا٨حاؾ ۀ یک ال اهل بیث ٕٞٔ چیمی قا ٨كهىؾيؿ، اها ؾقباق 

 يبایؿ آو قا ايکاق کكؾ:

٩حین و آو چیم ؾق یکی ال ها ]اهل بیث[ چیمی گۀ اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ٨كهىؾيؿ: ... هكگاه ؾقباق 
 ٨2كليؿي یا ٨كليؿ ٨كليؿايً اج٩ا٪ ا٨حاؾ آو قا ايکاق يکًیؿ.

اهك با ؼىؾ ایٍاو ايصام يٍىؾ، بلکه با یکی ال ٨كليؿاو ؾق يىل  بًابكایى، اگك بی١ث هفکىق با اهام ههؿی، ؾٜق
 ایٍاو ايصام ٌىؾ، يبایؿ آو قا ايکاق کكؾ. 

                                                                                                                                      
ُه ٨ّیّهٓن  اَل اللَّ

َ
ّفیَى ٬ ُه َو َبٓیَى َؼٓلّ٭ّه َو ُهُن الَّ ًَ اّن   َبٓی ًَّ ٩ّي ّهَى آلَمالّئَکّة ُقُواًل َو ّهَى ال َٙ ّٓ ُه َی َٓ   اللَّ ٓب

َ
ٓث ٬ ا٠َّة َجَىلَّ َّٙ ٓهّل ال

َ
٨ََمٓى َکاَو ّهٓى أ

یُقوّظّه َهاَلّئَکُة الكَّ  َیّة َجَىلَّ ّّ ٓهّل آلَم١ٓ
َ
ٓظَمّة َو    ٓظَمّة َو َهٓى َکاَو ّهٓى أ ٠َٓىاِو ّهٓى َهاَلّئَکّة الكَّ

َ
ّ٭َمّة َو ّلَمَلّٯ آلَمٓىّت أ ًَّ َٓ ُقوّظّه َهاَلّئَکُة ال ٓب

َ
٬

ُىىِب  ًٓ ُجىَيُه َه
ٓ
ٓهّكّه َو ١ٓ٨ُّلُهٓن ١ٓ٨ُّلُه َو ُکلُّ َها َیؤ

َ
ُؿُقوَو ٠َٓى أ ّٓ ّ٭َمّة َی ًَّ ّه  ال ا َکاَو ١ٓ٨ُّلُهٓن ١ٓ٨َّل َهَلّٯ آلَمٓىّت َو ١ٓ٨ُّل َهَلّٯ آلَمٓىّت ١ٓ٨ُّل اللَّ ـَ ّاَلٓیّه َو ّا

ا ٍَ ُٟ َو ُیّریُب َو ُی١َا٬ُّب ٠ََلی َیّؿ َهٓى َی ًَ ي َو َیٓم ّٙ اُء َو ُی١ٓ ٍَ ٓي٩َُه ٠ََلی َیّؿ َهٓى َی
َ
ی آْل ُه َیَحَى٨َّ يَّ

َ
اّئّه ّْل ًَ َه

ُ
اَل  ُء َو ّاوَّ ١ٓ٨َّل أ

َ
َو ها َجٍاُإَو   ١ٓ٨ُّلُه َکَما ٬

هُ  ٓو َیٍاَء اللَّ
َ
 أ

َّ
 .935، َ 9ٔ. همچًیى قک به پاوػ اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ: هى الیعٕكه ال٩٭یه، ز939، 5َ ٕبعاق اْليىاق، ز  ّاال
ا ظصكا، و . ٠ى ٠بایة االوؿی ٬ال: وم١ث اهیك المئهًیى ٠لیه الْىالم ...: ْلبًیْى بمّك هًبكا> و الي٭ْٕى ؾه٫ٍ ظصك 1

الؼكشْى الیهىؾ و الًّاقی هى کل کىق ال١كب، و ْلوى٬ْى ال١كب ب١ّا  هفه، ٨٭لث له: یا اهیك المئهًیى کايٯ جؽبك ايٯ جعیی 
 ٨ی ٤یك هفهب ی١٩له قشل هًی.  ب١ؿ ها جمىت؟ ٨٭ال: هیهات یا ٠بایة ـهبث

ٓیئاً 2 ٌَ ا  ًَّ ُشّل ّه ا ٨ّي الكَّ ًَ ٓل
ُ
ا ٬ ـَ ّلَٯ ٕ . ٠ى الّاؾ٪ ٕٞٔ:... ٨َّب ـَ ّکُكوا  ًٓ ٓو َوَلّؿ َوَلّؿّه ٨َاَل ُج

َ
ٔ> 232، َ 9الکا٨ی، زَو َکاَو ٨ّي َوَلّؿّه أ

 .359> ٬كب االوًاؾ، َ 535، َ 1همچًیى قک: الکا٨ی، ز
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ّه ٞ ٨ّي 3ظؿید  ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ
َ
ال. ٠َٓى أ

َ
ُه ٬ يَّ

َ
ّىیٍل أ َ٘ َك  َظّؿیٍد  ٍَ َظَؿ ٠َ

َ
ا َب١َٓؿ آلَ٭اّئّن أ ًَّ َِ ّاوَّ ّه َبا َظٓمَم

َ
: َیا أ

 1َهٓهّؿْیًا ّهٓى ُوٓلّؿ آلُعَىٓیّى ٞ:

اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ؾق ٔمى ظؿیری ٘ىاليی ٨كهىؾيؿ: ای ابا ظممه ال ها ب١ؿ ال ٬ائن، یالؾه ههؿی ال 
 ٨كليؿاو ظىیى ؼىاهؿ بىؾ. 

کًؿ> لیكا ٘ب٫ قوایات  هی و ؾقيحیصه وِی بىؾو ایٍاو ، يیم ؾاللث بك ٬ائن بىؾو ههؿی اولایى قوایث
٨همین ٬ائمی که په ال او  هح١ؿؾ، په ال اهام ههؿی ٕٞٔ ؾوالؾه ههؿی وشىؾ ؾاقؾ يه یالؾه ههؿی> په هی

ؿی وشىؾ ؾاقؾ و یالؾه ههؿی وشىؾ ؾاقؾ، اهام ؾوالؾهن يیىث> بلکه ههؿی اول اوث که په ال او یالؾه هه
ههؿی ۀ ايؿ و ایى ؾلیلی اوث بك هؤهىقیث ویژ اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ؾق ایى قوایث، جلىیعًا او قا ٬ائن ه١ك٨ی کكؾه

ايؿ ایى قوایات با قوایاجی که به  گىيه که شاهالو پًؿاٌحه اول ؾق شكیاو ٜهىق و ٬ائن بىؾو او. بًابكایى آو
 کًؿ هیچ هًا٨اجی يؿاقؾ.  هیؾوالؾه ههؿی په ال ظصث بى العىى ٕٞٔ اٌاقه 

. ولیماو بى ٬یه ٠ى ولماو المعمؿی ٠ى قوىل الله ٨ی ظؿید ٘ىیل... :  ذن 3ظؿید
 

ً
َْ ٬ّٓىًٙا َو ٠َٓؿال ٓق

َ
 آْل

ُ َ
ّف  َیٓمَل ّحي الَّ هَّ

ُ
ٔكب بیؿه ٠لی العىیى ٕٞٔ ٨٭ال: َیا َوٓلَماُو، َهٓهّؿ ُّ أ

ٓلمًا ّهٓى ُوٓلّؿ  ُٜ ّف  َیّلیّه َکَما ُهّلَئٓث َشٓىقًا َو  ُبىُه الَّ
َ
، أ يٍّ ِّ يُّ ٓبُى َو ِّ َهَفا. ّاَهاُم ٓبُى ّاَهاٍم، ٠َاّلُن ٓبُى ٠َاّلٍن، َو

ُل  َٕ ٨ٓ
َ
ُبىُه أ

َ
اَل: أ

َ
ُبىُه ٬

َ
ٓم أ

َ
ُل أ َٕ ٨ٓ

َ
ّه، آلَمٓهّؿ ُّ أ ٓلُث: َیا َيّبيَّ اللَّ

ُ
اَل: ٬

َ
ي  ٠َاّلِن. ٬ ِّ ُه:ّاَهاِم َو ًٓ  2ّه

که  ولیماو بى ٬یه ال ولماو هعمؿی ال قوىل ؼؿا َٕٔ ؾق ٔمى ظؿیری ٘ىاليی ؾقظالی
قوىل ؼؿا به ظىیى ٕٞٔ اٌاقه هی کكؾيؿ، ٨كهىؾيؿ: ای ولماو، ههؿی اهحن که لهیى قا پك ال 

 –اٌاقه به اهام ظىیى  –٠ؿل و ٬ىٗ هی کًؿ، ب١ؿ ال ایى که پك ال ٜلن و وحن گٍحه، ال ٨كليؿ ایى 
م ٨كليؿ اهام، ٠الن ٨كليؿ ٠الن، وِی ٨كليؿ وِی، پؿقي کىی اوث که په ال اووث، اوث> اها

اهام و وِی و ٠الن اوث. ٠ْك کكؾم: ای پیاهبك ؼؿا، ههؿی بكجك اوث یا پؿقي؟ ٨كهىؾ: 
 پؿقي ال او بكجك اوث.

ؿ ههؿی اول اي وأط وشىؾ ؾاقؾ که ایى ههؿی که قوىل ؼؿا َٕٔ ال او یاؾ کكؾهۀ ؾق ایى قوایث، ؾو اٌاق 
ههؿی کىی ;اول، ایى کالم قوىل ؼؿا َٕٔ اوث که ٨كهىؾ: ۀ اوث، يه اهام ظصث بى العىى ٕٞٔ. اٌاق 

ٌىؾ که ؾق وشىؾ، په ال پىكي باٌؿ> لفا ه١ًا  ٘بی١حًا پؿقی یا٨ث يمی: آیؿ. اوث که پؿقي په ال او هی
                                                           

 .313. االی٭اٚ هى الهص١ه َ  38. هؽحّك بّائك الؿقشات، َ 932َ  23. بعاق االيىاق ز  358ال٥یبه الٙىوی َ . 1
 .916، َ 2بى ٬یه الهاللی، ز. کحاب ولین 2
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ه جًها ظالث همکى، آو اوث که يؿاقؾ که بگىیین اهام ظىى ٠ىکكی ٕٞٔ په ال اهام ههؿی ٕٞٔ بیایؿٖ پ
وِی اهام ههؿی ٕیمايی هى٠ىؾٔ ِاؾ٪ اوث، ۀ پؿقي ؾق اهك ٜهىق، په ال وی باٌؿ و چًیى چیمی ؾقباق 

 ٌىؾ. ال ٠الئن ٜهىق اوث که ٬بل ال پؿقي ٜاهك هیهماو یمايی هى٠ىؾ لیكا ههؿی اول، 

جىايؿ اهام ههؿی  و ایى ههؿی يمی: ثپؿق ههؿی ال او بكجك او;ؾوم ایًکه قوىل ؼؿا َٕٔ ٨كهىؾيؿ: ۀ اٌاق 
باٌؿ، لیكا بًابك قوایات، اهام ههؿی ال پؿقي و بلکه جمام ُيه اهاهی که ال يىل اهام ظىیى ٕٞٔ هىحًؿ بكجك 

په ایى ههؿی که پؿقي ال او بكجك اوث، ههؿی اول، ٨كليؿ اهام ههؿی ؾق وِیث قوىل ؼؿاوث  1اوث،
 ؾاقؾ.جك ال اهام ههؿی ٕٞٔ  که ه٭اهی پاییى

ال3ظؿید
َ
ّل ٓبّى ٠َُمَك ٬ َّٕ ٓهّك ٤َٓیَبَحٓیّى   . ٠َّى آلُم٩َ

َ
اّظّب َهَفا آْل َّ ّه ٞ َیُ٭ىُل ّاوَّ ّل َبا ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
َوّم١ُٓث أ

 
َ

ی ال َهَب َظحَّ ـَ ُهٓن  ُٕ ّحَل َو َیُ٭ىَل َب١ٓ
ُ
ُهٓن ٬ ُٕ ُهٓن َهاَت َو َیُ٭ىَل َب١ٓ ُٕ ی َیُ٭ىَل َب١ٓ ىُل َظحَّ ُٙ َیٓبَ٭ی ّآظَؿاُهَما َج

                                                           
 ايؿ: . بكؼی ال ایى قوایات ؾق لیك آهؿه1
ُهٓن َو ُه 1 ًُ ّ٘ َك ّاَهاهًا ّهٓى ُوٓلّؿ آلُعَىٓیّى َجاّو١ُُهٓن َبا ٍَ ٓي ٠َ ًَ ّه ٠َٓى آَباّئّه ٞ ... آذ ّبي ٠َٓبّؿ اللَّ

َ
اّئُمُهن: . ٠َٓى أ

َ
ُلُهٓن َو ُهَى ٬ َٕ ٨ٓ

َ
اّهُكُهٓن َو ُهَى أ َٜ َى 

کًًؿ که: ؾوالؾه اهام قا ال ٨كليؿاو ظىیى ٕٞٔ بكگمیؿ> که يهمیى  ٪ ٕٞٔ ال پؿقايٍاو و آو ها ال قوىل ؼؿا َٕٔ ي٭ل هیاهام ِاؾ
، 2. اذبات الهؿاِ بالًّىَ و الم١صمات، ز67ٕال٥یبة ي١مايی، َ  آياو، با٘ى آياو و ٜاهكٌاو و ا٨ٕل آياو و ٬ائمٍاو اوث 

 َ266.ٔ 
ّبي َش٩َ١ٍٓك 2ٕٔٞ

َ
ال. ٠َٓى أ

َ
ُلُهن: اهام با٬ك ٕٞٔ هی ، ٬ َٕ ٨ٓ

َ
اّئّمُهٓن، َو ُهَى أ

َ
، َجاّو١ُُهٓن ٬ ا ّجٓى١َِة َب١َٓؿ آلُعَىٓیّى ٓبّى ٠َّليٍّ ًَّ ٨كهایًؿ: ال ها  َیُکىُو ّه

 . اذبات الىِیه453ٕؾالئل االهاهه، َ  ب١ؿ ال ظىیى بى ٠لی ٕٞٔ ُيه جى هىحًؿ که يهمیى آياو ٬ائن اوث و او ا٨ٕل آياو اوث 
 َ268.ٔ 

ٓظَکُمُهن: 3
َ
٠َٓلُمُهٓن أ

َ
اّئُمُهٓن أ

َ
َة آل١َاَلّمیَى َجاّو١ُُهٓن ٬ ّه َ... آؼَحاَق ّهَى آلُعَىٓیّى ُظصَّ قوىل ؼؿا َٕٔ: ... ؼؿاويؿ ال .٬اَل َقُوىُل اللَّ

 ٔ. 9ٕه٭حٕب اْلذك، َ   میؿجكیى آو ها قا بكگ ظىیى، ظصث شهايیاو، يهمیى اهام ال ٨كليؿ او، ٬ائن آياو و ؾاياجكیى آياو و ظکین
ُلُهٓن:  قوىل ؼؿا َٕٔ ٨كهىؾيؿ: 4 َٕ ٨ٓ

َ
ٓظَکُمُهٓن أ

َ
٠َٓلُمُهٓن أ

َ
اّئُمُهٓن، ّاَهاُهُهٓن أ

َ
يهمیى آياو . ٬ال قوىل الله َٕٔ: ... َجاّو١ُُهٓن ٬

 ٔ.9-8َ ٬ائمٍاو، اهاهٍاو، ؾاياجكیًٍاو و ظکین جكیى و بكجكیى آياو اوث ٕه٭حٕب االذك، اظمؿ بى ٠یاي شىهكی،
اّئُمُهٓن، َو ُهَى 5

َ
اّهُكُهٓن ٬ َٜ ُهٓن  ًُ ّ٘ َیاَء... َجاّو١ُُهٓن َبا ِّ ٓو

َ
ُلُهٓن : قوىل ؼؿا َٕٔ  . ٬ال قوىل الله َٕٔ: ... آؼَحاَق ّهَى آلُعَىٓیّى آْل َٕ ٨ٓ

َ
أ

ائن آياو و بكجكیى آو ٨كهىؾيؿ: ؼؿاويؿ ال ظىیى، اوِیای ب١ؿی قا ايحؽاب کكؾه ... يهمیى آياو با٘ى آيها و ٜاهك آو ها و ٬
. بعاق 266، َ 2. اذبات الهؿی بالًّىَ و الم١صمات، ز16هاوث ٕه٭حٕب االذك ٨ی الًُ ٠لی االئمة اذًا ٠ٍك، َ 

 ٔ.363، َ 25االيىاق، ز
یَى ٞ َوَلُؿُه آلَعَىُى ُذنَّ الٓ 6 ًّ ّهیّك آلُمٓئّه

َ
ّة َب١َٓؿ أ ّئمَّ

َ
َل آْل َٕ ٨ٓ

َ
وَّ أ

َ
ُل آلَبا٬ّیَى َب١َٓؿ آلُعَىٓیّى ّاَهاُم . ٠ى قوىل الله َٕٔ: ...أ َٕ ٨ٓ

َ
ُعَىٓیُى َو أ

: ابى ٠بان ال قوىل ؼؿا َٕٔ ي٭ل هی َهاّو آلَمٓهّؿ ُّ کًؿ: بكجكیى ائمه ب١ؿ ال اهیكهىهًاو ٠لی ٕٞٔ، ٨كليؿي ظىى ٕٞٔ و  المَّ
 ٔ. 361، َ 25االيىاق، زوپه ظىیى ٕٞٔ اوث و ؾق با٬ی ائمه، اهام لهاو ههؿی ٕٞٔ اوث، ال همه بكجك اوثٕبعاق 
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َّ

 ٤َٓیّكّه ّاال
َ

َظِؿ ّهٓى ُوٓلّؿّه َو ال
َ
١ّّه أ ّٔ ُٟ ٠ََلی َهٓى ّل َّٙ  َی

َ
 َي٩َِك َیّىیِك ال

َّ
َعاّبّه ّاال ِٓ َ

ٓهّكّه ّهٓى أ
َ
ّف  ٠ََلی أ  آلَمٓىَلی الَّ

ٓهَكُه:
َ
 1َیّلي أ

گىیؿ ال اهام ِاؾ٪ ٕٞٔ ًٌیؿم که ٨كهىؾ: بكای ِاظب ایى اهك ؾو ٤یبث اوث، که  ه٩ٕل هی
گىیًؿ هكؾه اوث و بكؼی هی گىیًؿ کٍحه  ها، آو ٬ؿق ٘ىل هی کٍؿ که بكؼی هی ال آو یکی

ٌؿه اوث و ب١ٕی هی گىیًؿ ق٨حه اوث> جا شایی که هیچ که ال یاقايً بك اهك او با٬ی 
یک ال ٨كليؿاو ِاظب ایى اهك و ؾیگكاو ال هعل او ا٘ال٠ی  هايؿ، هگك ايؿکی و هیچ يمی

 که اهك او قا بك ٠هؿه ؾاقؾ.  يؽىاهؿ ؾاٌث، هگك آو هىال

هکاو ایٍاو قا : یک ٌؽُ; ٘ب٫ قوایث ٨ى٪، بكای اهام ههؿی ٕٞٔ، لهايی ؼىاهؿ آهؿ که جًها یک
گیكؾ. و٬حی به وایك  ؾايؿ که با او هال٬ات ؼىاهؿ ؾاٌث و همىوث که اهك اهام ههؿی ٕٞٔ قا به ٠هؿه هی هی

یابین که جا ایى ظؿ به اهام  یمايی هى٠ىؾ هّؿا٪ ؾیگكی يمیا٨کًین به ٤یك ال ههؿی اول و  قوایث يٝك هی
 يیم باٌؿ و شم او ٕٞٔ ای  که هىئىل گك٨حى بی١ث ال هكؾم بكای اهام ههؿی ههؿی يمؾیک باٌؿ به گىيه

کىی ال هکاو اهام ههؿیٕٞٔ هٙلٟ يباٌؿ. ؾق وا٬ٟ چًیى ٌؽّی بایؿ ال ه٭كبیى اهام ههؿی ٕٞٔ باٌؿ> 
ث قوىل ؼؿا َٕٔ يیم ال ایٍاو به ٠ًىاو اول الم٭كبیى به اهام ههؿی ٕٞٔ یاؾ ٌؿه گىيه که ؾق وِی هماو

ؾاق اهك اهام ههؿی اوث، ٔكوقجًا بایؿ کىی باٌؿ که ؼىؾي ؾاقای ه٭ام  اوث> و ایى ٌؽُ که ٠هؿه
ا ٕ ؾاق اهك اهام ٌىؾ. جىايؿ ٠هؿه اهل بیث ٕٞٔ، شم اهام يمیۀ اهاهث اوث> لیكا بًا به ٨كهىؾ ٞٔ اهام ٔق

 2:ٌىؾ. ؾاق اهك اهام يمی شم اهام که ؾیگكی ٠هؿه;٨كهىؾيؿ: 

ز المهؿ  ظفلن بى بٍیك ٬ال: ٬لث ل١لي بى العىیى ٠لیهما الىالم: ٧ِ لي ؼكو .2ظؿید 
؟ ٨٭ال: یکىو ٬بل ؼكوشه ؼكوز قشل ی٭ال له: ٠ى٦ الىلمي بؤْق و٠ك٨ًي ؾالئله و٠الهاجه

ه٫ٍ ذن یکىو ؼكوز ١ٌیب بى ِالط هى الصمیكِ، ویکىو هؤواه جکكیث و٬حله بمىصؿ ؾ
ومك٬ًؿ. ذن یؽكز الى٩یايي المل١ىو هى الىاؾ  الیابه وهى هى ولؿ ٠حبة بى أبي و٩یاو، ٨بـا 

ـلٯ:  3ٜهك الى٩یايي اؼح٩ی المهؿ  ذن یؽكز ب١ؿ 

                                                           
 .953ال٥یبة للٙىوی، َ. 1
 َیّلي2

َ
َهاَم ال وَّ آْلّ

َ
 ّاَهاِم   . أ

َّ
ٓهَكُه ّاال

َ
 ٔ.267ٕاذبات الىِیه، َ  ّهٓرُله  أ
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ظفلن بى بٍیك گىیؿ: به اهام وصاؾ ٕٞٔ ٠ْك کكؾم: ؼكوز ههؿی قا بكای هى و٧ِ کًیؿ و 
یً قا به هى ه١ك٨ی کًیؿٕظٕكت ٨كهىؾ: ٔ ٬بل ال ؼكوز ههؿی، هكؾی ؼكوز ؾالیل و يٍايه ها

هی کًؿ، که به او ٠ى٦ ولمی هیگىیًؿ. او ال شمیكه ؼكوز هیکًؿ، اها هعل ليؿگی اي جکكیث 
اوث و ؾق هىصؿ ؾه٫ٍ کٍحه هیٍىؾ. وپه ١ٌیب بى ِالط، ال ومك٬ًؿ ؼكوز هیکًؿ، و ب١ؿ 

ک ؼكوز هیکًؿ> و او ٨كليؿ ٠حبه بى ابي و٩یاو اوث. په ال او، و٩یايی هل١ىو ال وكلهیى ؼٍ
 هًگاهی که و٩یايی ٜاهك هی ٌىؾ، ههؿی هؽ٩ی هی ٌىؾ، وپه ب١ؿ ال آو ٬یام هی کًؿ. 

ؾق قوایات هحىاجكی آهؿه اوث که و٩یايی ال ٠الئن ٬یام اهام ههؿی ٕٞٔ اوث و اهام ههؿی ٕٞٔ په ال 
ای وؽى به هیاو  ٌىؾ. اها ؾق قوایث ٨ى٪، ال ههؿی ك هیلهايی ال ؼكوز و٩یايی ٜاهۀ گفٌث یک باله

ایى اوث که ایى ههؿی هًگام  ایى هؽ٩ی ٌؿوۀ ٌىؾ. الله آهؿه که ه٭اقو با ٜهىق و٩یايی هؽ٩ی هی
جىاو ایى ههؿی قا اهام ههؿیٕٞٔ ؾايىث، چه آيکه اهام ههؿی  ٜهىق و٩یايی ٜاهك بىؾه باٌؿ. بًابكایى يمی

ٌىؾ و هًگام ٜهىق و٩یايی، ٜاهك يیىث جا يیال باٌؿ ه٭اقو با  و٩یايی ٜاهك هیها په ال ؼكوز  ٕٞٔ هؿت
 ٜهىق و٩یايی هؽ٩ی ٌىؾ. بًابكایى ههؿی هفکىق، ههؿی ؾیگكی ٤یك ال اهام ههؿی ٕٞٔ اوث. 

اَلٓث . 5ظؿید
َ
ّة ٬ َ٭٩ّیَّ مِّ َهاّيٍئ الرَّ

ُ
ّؿ ٓبّى ٠َّليٍّ   ٠َٓى أ ّؿ  ُهَعمَّ آلَبا٬ّّك ٞ ٨َُ٭ٓلُث َلُه َیا ٤ََؿٓوُت ٠ََلی َویِّ

اَل ٨ََىّلي َیا 
َ
ٓوَهَكٓت َلٓیّلي ٬

َ
ي َو أ ًّ َلَ٭ٓح

ٓ
٬
َ
ٓث ّبَ٭ٓلّبي ٨َؤ َٔ ّه ٠َمَّ َو َشلَّ ٠ََك ّؿ  آَیِة ٨ّي ّکَحاّب اللَّ مَّ َهاّيٍئ َویِّ

ُ
أ

ّه ٠َمَّ َو َشَل  ٓىُل اللَّ
َ
ّؿ  ٬ ٓلُث َیا َویِّ

ُ
اَلٓث ٬

َ
ّه ا  ٬ ًَّ ّىُن ّبآلُؽ

ٓ
٬
ُ
ّه ٨َال أ ًَّ َلُة   ٓلَصىاّق آلُک

َ
اَل ّي١َٓن آلَمٓىؤ

َ
٬

مَّ َهاّيٍئ َهَفا َهٓىُلىِؾ ٨ّي
ُ
ي َیا أ ًّ ٓلّحی

َ
َهاّو   َوؤ ِِ َو ٤َٓیَبِة   آّؼّك المَّ ِّ َجُکىُو َلُه َظٓیَك ُهَى آلَمٓهّؿ ُّ ّهٓى َهّفّه آل١ّٓحَك

 ُ٘ َىاِم ٨ََیا 
ٓ
٬
َ
َىاِم َو َیٓهَحّؿ  ٨ّیَها أ

ٓ
٬
َ
لُّ ٨ّیَها أ ّٕ ٓؾَقَکُه:َی

َ
ىَبی ّلَمٓى أ ُ٘ ٓؾَقٓکّحیّه َو َیا 

َ
 1ىَبی َلّٯ ّآو أ

ای ؾق کحاب ؼؿا هكا پكیٍاو  گىیؿ: يمؾ اهام با٬ك ٕٞٔ ق٨حن و گ٩حن: آ٬ای هى آیه ام هايی هی
٬ىل ؼؿاويؿ ؾق  :اوث ٖ اهام ٕٞٔ گ٩ث: بپكن ای ام هايی، گ٩حن کكؾه و ؼىاب قا ال هى قبىؾه

 ;وىقه جکىیك آیه 
ُ
ّه: وىگًؿ به وحاقگايی که بالهی٨َال أ ًَْ ّه آلَصىاّق آلُک ًَْ ّىُن ّبآلُؽ
ٓ
گكؾيؿ ظكکث  ٬

 اواهام ٕٞٔ ٨كهىؾ: ؼىب وئالی کكؾی ای ام هايی، :. ٌىيؿ ها پًهاو هی کًًؿ و ال ؾیؿه هی
ایٔ ؾق آؼك المهاو اوث. او ههؿی اوث که ال ایى ٠حكت اوث و بكای او  هىلىؾی ٕوالؾت یا٨حه

په ؼىٌا به ظالث  >گكوهایی هؿایث هی ٌىيؿ یبحی اوث که ؾق آو گكوهایی گمكاه وظیكت و ٤
 کًؿ.   به ظال هك کىی که او قا ؾقکؼىٌا و اگك او قا ؾقک کًی 
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ٌىؾ و ایى ههؿی اهام ؾوالؾهن  ای وؽى به هیاو آهؿه که ؾق آؼكالمهاو هحىلؿ هی ؾق قوایث ٨ى٪، ال ههؿی
های هًحهی به  ها یا ؾهه ٌىؾ، وال گىيه که ال قوایات هح١ؿؾ بكؾاٌث هی آويیىث> لیكا هكاؾ ال آؼكالمهاو 

يحیصه آيکه هّؿا٬ی بكای ایى ههؿی یا٨ث  1ٌىؾ> ٜهىق اوث، و  ٌاهل لهاو جىلؿ اهام ههؿی يمی
 ٌىؾ هگك ههؿی اول. يمی

یَى ٞ ٨َ 5ظؿید ًّ ّهیَك آلُمٓئّه
َ
َجٓیُث أ

َ
اَل أ

َ
َب٣ّ ٓبّى ُيَباَجَة ٬ ِٓ َ

ّْ ٨َُ٭ٓلُث َلُه َیا . ٠َّى آْل ٓق
َ
ُکُث ٨ّي آْل ًٓ َىَشٓؿُجُه َی

ّه َها قَ   َو اللَّ
َ

اَل ال
َ
َٯ ٨ّیَها ٬ ًٓ  َق٤َٓبًة ّه

َ
ّْ أ ٓق

َ
ُکُث ٨ّي آْل ًٓ كًا َج َقاَٮ ُه٩َکِّ

َ
یَى َها ّلي أ ًّ ّهیَك آلُمٓئّه

َ
٤ّٓبُث ٨ّیَها َو أ

ٓكُت ٨ّي َهٓىُلى ي َج٩َکَّ ًِّ ُّٗ َو َلّک َ
ٓيَیا ٬  ٨ّي الؿُّ

َ
َك ّهٓى ُوٓلّؿ  ُهَى آلَمٓهّؿ ُّ ال ٍَ ٓهّك آلَعاّؾ  ٠َ َٜ ٍؾ َیُکىُو ّهٓى 

 
ٓ
٬
َ
لُّ ٨ّیَها أ ّٕ ِِ َو ٤َٓیَبِة َج ٓلمًا َو َشٓىقًا َیُکىُو َلُه َظٓیَك ُٜ  َو ٬ّٓىًٙا َکَما ُهّلَئٓث 

ً
َها ٠َٓؿال

ُ َ
ّف  َیٓمَل َىاِم َو الَّ

َ  ٨َکَ 
َ

ٓلُث َیا َهٓىال
ُ
ٓو ّوثُّ َیٓهَحّؿ  ٨ّیَها آَؼُكوَو ٬

َ
ُهٍك أ ٌٓ َ

ُة أ ٓو ّوحَّ
َ
اٍم أ یَّ

َ
ُة أ اَل ّوحَّ

َ
ُِ َو آل٥َٓیَبُة ٬ ٓن َجُکىُو آلَعٓیَك

ٓهّك یَ 
َ
ی َلَٯ ّبَهَفا آْل يَّ

َ
ُه َهٓؽُلىِ٪ َو أ يَّ

َ
ٓهَك َلَکاّئِى ٨ََ٭اَل َي١َٓن َکَما أ

َ
یَى ٨َُ٭ٓلُث َو ّاوَّ َهَفا آْل ًّ وَلّئَٯ ّو

ُ
َب٣ُ أ ِٓ َ

ا أ
ُه ها َیٍ ّؼَیاُق َهّفهّ  اَل ُذنَّ َی١َ٩ُٓل اللَّ

َ
ّلَٯ ٬ ـَ ٓلُث ُذنَّ َها َیُکىُو َب١َٓؿ 

ُ
اَل ٬

َ
٬ ِّ ٓبَكاّق َهّفّه آل١ّٓحَك

َ
َٟ أ ّة َه هَّ

ُ
اُء ٨َّبوَّ آْل

 2> َلُه َبَؿاَءاٍت َو ّاَقاَؾاٍت َو ٤َاَیاٍت َو ّيَهاَیات

که ؾق ظال ج٩کك، با چىب  ؾیؿمٕٞٔ واقؾ ٌؿم، ایٍاو قا هئهًاو گىیؿ: به اهیك اِب٣ بى يباجه هی
که ؼىؾ قا به  چكا ٌما قا ؾق ظالی ای اهیكهئهًاو،قوی لهیى ؼٗ هی کٍیؿ. ٠ْك کكؾم: 

آو هیل و ق٤بحی ؾاقیؿ؟ ٨كهىؾ: ؼیك، به  بهبیًن؟ آیا  ایؿ، ؾق ظال ج٩کك هی لهیى ه٥ٍىل کكؾه
ال يىل ٨كليؿ یالؾهن  که کًنام، اها به هىلىؾی ٨کك هی  ؼؿا ٬ىن که هكگم به آو هیل يؿاٌحه

گىيه که پك ال ٜلن  کًؿ، هماو هى اوث، او هماو ههؿی اوث که لهیى قا پك ال ٠ؿل و ٬ىٗ هی
که ؾق آو ا٬ىام بىیاقی گمكاه و ايؿکی ؾق آو،  اوثبىؾ. بكای او ظیكت و ٤یبحی  ٌؿهو وحن 

ؾ: ًٌ کٍؿ؟ ٨كهى هؿایث هی ٌىيؿ. گ٩حن: هىالی هى ظیكت و ٤یبث ایٍاو چ٭ؿق ٘ىل هی

                                                           
های ٤یبث ههؿی یا  ها یا ؾهه ٌىؾ، به وال قوایات هحىاجك، آيگاه که ؾقباقۀ ههؿی وؽًی گ٩حه هیؾق : آؼكالمهاو;ه٩هىم . 1

ٌىؾ و ٌاهل لهاو ظٕىق ؼىؾ اهاهاو گفٌحه يیىث> بكای هرال اهام  های په ال آو ا٘ال٪ هی هًحهی به ٜهىق ایٍاو و لهاو
َيا آلَ٭اّئُن ّهٓى آّل ;ايؿ:  ههؿی ؾق اوایل ٤یبث ؼىؾ ٨كهىؾه

َ
َهاو: هى آو ٬ائمی هىحن ال آل  أ ٓؼُكُز ٨ّي آّؼّك المَّ

َ
ّف  أ َيا الَّ

َ
ٍؿ َ أ ُهَعمَّ

ؾهؿ که آؼكالمهاو، لهايی  ایى قوایث يٍاو هی  .323، َ 3کمال الؿیى، ز:کًن هعمؿ َٕٔ که ؾق آؼكالمهاو ؼكوز هی
ت هیچ ه١ًایی يؿاٌث که ب٩كهایًؿ هى ؾق ايؿ> ؾق ٤یك ایى ِىق  هح٩اوت ال لهايی بىؾه که اهام ههؿی ایى ظؿید قا ٨كهىؾه

ٌىؾ، ٌاهل لهاو  گىیًؿ که ؾق آؼكالمهاو هحىلؿ هی ای وؽى هی کًن. بًابكایى لهايی که اهام با٬ك ال ههؿی آؼكالمهاو ؼكوز هی
 ٌىؾ> لفا هًٝىق ال ههؿی ؾق ایى قوایث، اهام ههؿی ٕٞٔ يیىث. جىلؿ اهام ههؿی يمی

 .953-955ال٥یبة، ٌیػ ٘ىوی َ . 2
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گىيه که  قول یا ًٌ هاه یا ًٌ وال. گ٩حن: آیا ایى اهك ال هعحىهات اوث؟ ٨كهىؾ: آقی، هماو
آياو  ،ای اِب٣ کًیٔ جى کصا و ایى اهك کصا؟ ٕی١ًی جى لهاو او قا ؾقک يمیاو ؼل٫ ٌؿه و 

: بكگمیؿگاو ایى اهث، همكاه با يیکاو ایى ٠حكت هىحًؿ. گ٩حن: ب١ؿ ال آو چه ؼىاهؿ ٌؿ؟ ٨كهىؾ
ها و  ها، ٤ایث ؾهؿ> که بكای او بؿاءها و اقاؾه وپه ؼؿاويؿ آو چه قا که اقاؾه کكؾه، ايصام هی

 هاوث. يٍايه

 ،گىیًؿ با اهام ههؿی ٕٞٔ هًٙب٫ يیىث.> لیكا ایى ههؿی ای که اهیكهئهًاو ٕٞٔ ال آو وؽى هی ههؿی
٨كليؿ اهام ههؿی ٕٞٔ اهام هعمؿ هىلىؾی اوث که ال يىل یالؾهمیى ٨كليؿ اهیكهئهًاو اوث، و یالؾهمیى 

ای که ال يىل اهام ؾوالؾهن  بى ظىى ٠ىکكی ٕٞٔ اوث که ؾوالؾهمیى اهام ٌی١یاو اوث، لفا ههؿی
 وث، هماو ههؿی اول ال ههؿییى اوث. ا

کًؿ که ٬ابل جٙبی٫ بك  قوایات هح١ؿؾی يیم وشىؾ ؾاقؾ که به ؾو و٧ِ هح٩اوت بكای  ٬ائن یا ههؿی اٌاقه هی
یک ٌؽُ يیىث. ؾق یک ؾوحه ال قوایات بكای ٬ائن یا ههؿی ٕاهام ظصث بى العىىٔ چًیى جىِی٩اجی 

 آهؿه: 

كی هحىلؿ ٌؿه ٬م ٨322كليؿ ؾؼحك ٬یّك قوم اوث ٕکه ٘بی١حًا ویاه چهكه يیىثٔ، ؾق وال 
اوث، يىبً ه١لىم اوث، هحىلؿ واهكا اوث، و٩یؿ قيگ هایل به وكغ اوث، ؾق گىيه اي ؼال 

هایی ٠كیٓ و جًىهًؿ ؾاقؾ، ال لعاٚ شىمی هايًؿ قوىل ؼؿاوث، يه بلًؿ ٬اهث اوث  اوث، قاو
قا ل٭اون اوث، کًیه قوىل ؼؿا َٕٔ اي ابا و يه کىجاه ٬ؿ، ابكوايً کٍیؿه و باقیک اوث، کًیه

ؾاقؾ، په ال و٩یايی آٌکاق هی ٌىؾ، هکاو ؼكوشً ک١به اوث، يام پؿقي ظىى اوث، ياهً 
 1هعمؿ اوث.

 کلی هح٩اوت ـکك ٌؿه، هايًؿ ایًکه:  اها ؾق قوایات ؾیگكی ؾقباقه ٬ائن یا ههؿی، اوِا٨ی به

                                                           
وم1 َك َهّلّٯ الكُّ َّ ٓی

َ
ى٠َال ٓبّى ٬ ٍُ ُث َی ًٓ َة ّوثٍّ َو َؼٓمّىیَى َو ّهاَئَحٓیى   َیٓىَم   ٔ، َهٓىّلُؿهُ 426، َ 2ٕکمال الؿیى، ز  . ُهَلٓیَکُة ّب ًَ آلُصُم١َّة َو

ُٓ 272٘ىوی، َ، ولؿ ٞ بىاهكاء ٕال٥یبة ٔ 168َيَىّبه ٕال٥یبة ي١مايی، َ   ٨ّي  ، ٤َٓیَك َؼ٩ٍّي ٔ 432، َ 2ٕهماو، ز ٓبَی
َ
ٓىّو   ٔ، أ   اللَّ

َكِب  ٍٓ ِّ ٕکمال الؿیى، ز  ُه هّ   ٔ، ٠ََلی467، 2َٔ، وأط الصبیى ابیٓ الىشه ٕهماو، ز653، 2َّبآلُعٓمَك ٓیَمّى   َؼؿِّ
َ
َؼال ٕال٥یبة   آْل

اّن ّبي َؼٓل٭ًا َو ُؼٓل٭ا ٕهما653، ٠كیٓ ال٩ؽفیى ٕکمال الؿیى، َٔ 266٘ىوی، َ ًَّ َبُه ال ٌٓ َ
ّىیّل 287، 1َو، زٔ، أ َّٙ ٔ، َلٓیَه ّبال

ُٞ آلَ٭اَهة ٕال٥یبة ٘ىوی، َ ّلّ٪ َبٓل َهٓكُبى یّك الالَّ ّّ  ّبآلَ٭
َ

اّهّػ َو ال ٍَّ ، ألز العاشبیى ٕهماؤ، یکًی ابا ال٭اون ٕال٥یبة ٘ىوی، ٔ 266ال
٩َٓیاّيي ٕؾالئل اال272َ  َب١َٓؿ ُؼُكوّز الىُّ

َّ
ٓهِك َلٓیَه ّبَکاّئٍى ّاال

َ
ة ٕال٥یبة ي١مايی، َ ٔ، 349هاهة، َٔ، َهَفا أ َما َیٓؽُكُز ّهٓى َهکَّ  ٔ.179ايَّ
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ٕال  ٌىؾ، يىبً ياه١لىم اوث، هحىلؿ ُهَؿیًه ٨كليؿ کًیم ویاه اوث، ؾق آؼك المهاو هحىلؿ هی
ظىالی بّكهٔ اوث، قيگً ٠كبی گًؿهگىو و هحمایل به وكغ اوث، ؾق ِىقجً اذكی اوث، 
قاو هایً يعی٧ و ال٤ك اوث، شىمً بًی اوكائیلی ٕبلًؿ ٬اهثٔ و هايًؿ ظٕكت هىوی 

٠مىیً ۀ اي ابىال١بان اوث، کًی اوث، ابكوايً پهى اوث، ؾق وكي ٌىقه ؾاقؾ، کًیه
ٌىؾ، هکاو ؼكوشً هٍك٪ ٌٕك٪ ظصالٔ  و٩یايی آٌکاق هیٕظٕكت ٠بانٔ قا ؾاقؾ، پیً ال 

اوث، يام پؿقي همًام پؿق قوىل ؼؿاوث، ياهً اظمؿ و ٠بؿالله و ههؿی اوث، ليؿايی 
 1.2ٌىؾ، ٬بل ٬یاهً یکباق هكؾه اوث هی

ایى ؾوگايگی ؾق اوِا٦ ههؿی یا ٬ائن، ؾاللث ؾاقؾ که ههؿی یا ٬ائن یک ي٩ك يیىث> بلکه ؾوجاوث که یکی 
 اهام ههؿی اوث و ؾیگكی ٨كليؿي ههؿی اول. ها  آو ال

ههؿی اول، يیم ههؿی و ٬ائن اوث و ٠ماًل ؾق شكیاو ٜهىق  قيؿيى٠ی ؾاللث ؾا يحیصه آيکه جمام قوایاجی که به
ال و٨ات اهام ههؿی ٕٞٔ  پّه  ي٭ً ؾاقؾ، همگی ؾاللث ؾاقيؿ بك ایًکه وِایث ههؿی اول، هًعّك به لهاّو 

ٌىيؿ و  وِی اهام ههؿی ٕٞٔ هعىىب هیيیىث، بلکه ؾق لهاو ظیات ایٍاو و ظحی پیً ال ٜهىق ایٍاو، 
 کًًؿ. آ٨كیًی هی به اهك اهام ههؿی ٕٞٔ ي٭ً

پكؾه بكؾاقؾ، شم اهیك٤ٕب، یمايی ها  آو چًیى قوایات قا بٍکا٨ؿ و ال قهىل جىايىث ایى قاوحی، چه کىی هی به
 او و یاقايً ٨كهىؾ: ۀ ىؾ، و ٬ائن آل هعمؿ؟ هماو که اهیكهئهًايً ؾقباق هى٠

                                                           
ٌؿه   ٌبیه به ِلیب کٍیؿه;ؾقباقۀ  هكگ ٬ائن ٬بل ال ٬یاهً، به کحاب ویمؾهمیى ظىاقی ال ویؿ اظمؿ العىى، بعد . 1

 ، هكاش١ه کًیؿ.54َ: کیىث؟
َهٍة َوٓىَؾاء ٕال٥یبة ي١مايی، َ  آبُى . 2

َ
ُلهٔ، ٠َٓبؿًا 163أ ِٓ َ

ی٩ًا َؼاّهاًل أ ًّ َهاّو ٕکمال الؿیى، ز  ، َهٓىُلىِؾ ٨ّئ 325ٕهماو، َ ٠َ ، 1آّؼّك المَّ
ٓىُو َلٓىِو ٠ََكّبي ٕؾالئل االهاهة، 154َٔ، هىلؿه بالُمَؿیًة ٕالحٍكی٧ بالمًى، 336ََ ٓىّو  ٔ، 441ٔ، اللَّ ٓوَمُك اللَّ

َ
َٟ   َی١َٓحّىُقهُ   أ َه

٩َٓكِ ٕبعاقااليىا ُِ َكُب 81، 83َق، زُوٓمَكّجّه  ٍٓ َذك ٕهماؤ، ألیل ال٩ؽفیى   ٔ ّبَىٓشّهّه 215ُظٓمَكِ ٕال٥یبة ي١مايی، َ  ٔ... آلُم
َ
أ

ّبیُه ُهىَوی ٓبّى ٠ّٓمَكاو ٕک٩ایة االذك، َ ٔ ،441ٕهماؤ، آلّصٓىُن ّشٓىِن ّآوَكاّئیّلی ٕؾالئل االهاهة، َ َىاِل 159ٌَ ُ٘ ٔ ٕی١ًی: ٤ُاَلِم 
ّوّه َظَماِل ٕهماؤ، یا أبا ال١ْبان أيث اهام الًان215المٍك٦ العاشبیى ٕال٥یبة ي١مايی، َ  ٔ،ٔ 147، 1َٕکمال الؿیى، ز

ٓ
  ٔ، ّبَكأ

ه ٕؾالئل االهاهة، 197َ، 2َٕالمام الًاِب، ز ی ّب١َمِّ ًَّ َهَك 178ٔ، المکًی ب١مه ٕال٥یبة ي١مايی، َ 486ٔ، ُیَک َٜ ٔ، ٨اـا 
٩َٓیاّييُّ آؼَح٩َی آلَمٓهّؿ ُّ ذُ  ّلٯالىُّ ـَ ٩َٓیاّيي444ٕال٥یبة ٘ىوی، َ  نَّ َیٓؽُكُز َب١َٓؿ  ّلَٯ َؼَكَز الىُّ ـَ ا َکاَو  ـَ ّكّ٪ َو ّا ٍٓ   ٔ، َهٓبَؿُإُه ّهٓى ٬َّبّل آلَم

ٓظَمؿ ٕهًحؽب االيىاق المٕیئه، ٤ٕ364َیبة ي١مايی، َ
َ
ٓظَمُؿ أ

َ
١َاُقُهٓن أ ٌّ ٓل٩ًا ّبُؽَكاَواَو 

َ
َك أ ٍَ ٓي ٠َ ًَ ّبیّه 195ٔ، آذ

َ
ّبي  ٔ، آوَن أ

َ
آوُن أ

، 236َٕال٥یبة ي١مايی، َ ّه َو آلَمٓهّؿ ُّ ٕال٥یبة ٘ىوی، َٔ 297> ال٩ّىل المؽحاِق ٓظَمُؿ َو ٠َٓبُؿ اللَّ
َ
ٔ، َیُ٭ىُم َب١َٓؿ َها 454، آوُمُه أ

ا ّهٓى ُیىُو٧ُ ٨َآلَعٓبهٕکمال الؿیى، زٔ 226َیُمىت ٕال٥یبة ٘ىوی، َ هَّ
َ
ٓهكّ  ٔ، 327، 1َ، َو أ

َ
اّظُب آْل ُیٓىَصُى ّظیًًا َو َیُمىُت ّظیًا  َِ

 ٔ.58ٕال٥یبة ٘ىوی، َ
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ها ٬ىهی هىحًؿ که ؾق آؼك المهاو هی آیًؿ... به ؼؿا ٬ىن که هى ٨كهايؿهٍاو قا به اومً و  آو
٨كهىؾ: ٌکا٨ًؿه،  آیًؿ هی ًٌاون، وپه بكؼاوث و هی هن چًیى شایی قا که ٨كوؾ هی

آو هكؾی اوث ال ٨كليؿاو هى که اظاؾید قا به ٠می٭ًا ؼىاهؿ ٌکا٨ًؿه، ٌکا٨ًؿه. وپه ٨كهىؾ: 
 1ٌکا٨ث.

شا ي٭ل کكؾین. ال او ؾق  جك ال چیمی اوث که ؾق ایى ههؿی اول ي٭ل ٌؿه بىیاق ٨كاواوۀ قوایاجی که ؾقباق 
هٍك٬ی، اولیى یاق اهام ۀ کًًؿ ههؿی، ٬ائن، هكؾی ال اهل بیث اهام ههؿی، ٘لىٞ;قوایات، با ال٭ابی چىو 

هاٌن، هكؾی ال آل هعمؿ، هكؾی که  ؿی ال بّكه، اهام هصهىل، هكؾی ال ٨كليؿاو ظىیى، هكؾی ال بًیهه
يیم یاؾ : های ویاه، و ...  لهیىٔ، ِاظب اهك، ِاظب پكچنۀ ؼىايؿ، ؾابة اْلْق ٕشًبًؿ به پؿقي ٨كا هی

ۀ يی اٌاقه ؾاقيؿ، ال ظىِلایًکه ایى قوایات همگی به یماۀ ٌؿه اوث که پكؾاؼحى به جمام ایى قوایات و اؾل
جىايیؿ به کحبی که ؾق وایث قومی ؾ٠ىت یمايی  يىٌحاق ظأك ؼاقز اوث. شهث ا٘الٞ ال ایى قوایات هی

 وشىؾ ؾاقؾ قشىٞ کًیؿ.

 اهبم هْذٕ، است(بٌذٕ ًْبٖٗ )ٗوبًٖ هَعَد ّوبى هْذٕ اٍل، ٍصٖ  جوع

 الهی و اهل بیث ٠ّمث و اوِیاییمايی اوِا٦  ٌىاهؿی ـکك کكؾین هبًی بك ایًکهؾق ٨ّل اول، 
وال  ؾاق لهیًه ٌىؾ و ٠هؿه ٘هاقت قا ؾاقؾ. ٘ب٫ قوایات، هؤهىقیث یمايی پیً ال ٜهىق اهام ههؿی آ٤ال هی

ال ههؿی ؾیگكی  ٕٞٔ بیًین که اهل بیث ٜهىق ه٭ؿن اهام ههؿی ٕٞٔ اوث> و ال ٘ك٨ی ؾق وایك قوایات هی
ؼل٩ای الهی اوث و ال اهل بیث ٠ّمث و ٘هاقت اوث و پیً ال ايؿ که ال  ٤یك ال اهام ؾوالؾهن وؽى گ٩حه

 ٌىؾ و ؾق شكیاو ٜهىق ي٭ً ههمی بك٠هؿه ؾاقؾ.  ٜهىق ظٕكت ظصث بى العىى ٕٞٔ ٜاهك هی

قوًٌی اوث بك ایًکه ایى ؾو ي٩ك ۀ ٬كیً ،ها لهايی آو ٩ِات یمايی با ههؿی اول و يیم هنهیاو  ایى همىايی
ي٩ك هىحًؿ که  33ظؿید وِیث، اوِیای الهی په ال قوىل ؼؿا َٕٔ  ؼّىًِا ایًکه ٘ب٫ >یکی هىحًؿ

جىاو او قا به  بًابكایى اولیى کىی که په ال اهام ؾوالؾهن هی >هحٍکل ال ؾوالؾه اهام و ؾوالؾه ههؿی اوث
پفیك٨ث ههؿی اول اوث> لفا یمايی که اوِا٦ اوِیای الهی قا ؾاقؾ، هّؿا٪ ؾیگكی  یکی ال اوِیا٠ًىاو 

 .جىايؿ ؾاٌحه باٌؿ میاول ي شم ههؿی

                                                           
ب1 َٕ ًَ آل٥َ اَلَذُة هّ  . َیٓفُکُك َشٓی ٓشاَلّو َو الرَّ ُشُل َو الكِّ ّٞ آلَؽّكی٧ّ َو الكَّ ِٞ َکَ٭َم َم

َ
َهاّو ٬ ُجىَو ٨ّي آّؼّك المَّ

ٓ
ٓىِم َیؤ

َ
وَلّئَٯ ٬

ُ
ی َیٓبُل٣َ ... أ ّبیَلٍة َظحَّ

َ
ٓى ُکلِّ ٬

هَ 
َ
َٓ َو ُهَى َیُ٭ىُل َبا٬ّكًا َبا٬ّكًا بَ ّجٓى١ًَة أ اَغ ّقَکاّبّهٓن ُذنَّ َيَه ًَ ّهیَكُهٓن َو آوَمُه َو ُه

َ
٠ّٓك٦ُ أ

َ
ي َْل ّه ّايِّ ّحي َیٓبُ٭ُك ا َو اللَّ یَّ قِّ ـُ ّلَٯ َقُشِل ّهٓى  ـَ اَل 

َ
ا٬ّكًا ُذنَّ ٬

 312ٔآلَعّؿیَد َبٓ٭كًا. ٕال٥یبة ي١مايی، َ 
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وال اِلی ٜهىق ه٭ؿن ٌمكؾه ٌؿه  لهیًه ،گىيه يیم اوحؿالل کكؾ که ٘ب٫ قوایات، یمايی جىاو ایى هی
ؼل٫ اوث يیم پیً ال ٜهىق ه٭ؿن، ظٕىق ؾاقؾ و ؾق ۀ ظصحی الهی بك هم کهاوث. ال ٘ك٨ی، ههؿی اول 

که یمايی و ههؿی اول یک  باٌینلفا اگك ٬ائل  >کًؿ آ٨كیًی هی ٨كایًؿ ٜهىق، به ٠ًىاو ههؿی و ٬ائن ي٭ً
ههؿی اول ظصث بك یمايی باٌؿ و ؾقيحیصه ههؿی اول هماو قهبك اِلی ٌؽّیث يباًٌؿ، په بایؿ 

وال ؼىاهؿ بىؾ، په ي٭ً یمايی ذايىی ؼىاهؿ ٌؿ، و ایى ِعیط يیىث> لیكا یمايی، ٘ب٫  اي٭الب لهیًه
 ايؿ. ٌؿههکل٧ ه٭ؿن ٌمكؾه اوث و همگاو به یاقی ایٍاو  وال اِلی و قهبك ظكکث ٜهىق قوایات، لهیًه

 و العمؿ لله قب ال١المیى

 و ِل الله ٠لی هعمؿ و آل هعمؿ االئمة و المهؿییى و ولن جىلیما کریكا


