گونه های تأکید در قرآن
هحوس حؿي ضثبًٖ
ه٣سهِ
زض ٦الم ٖطة ،انل آى اؾت  ِ٦ؾري ،ذبلٖ اظ «تأ٘٦س» آٍضزُ قوَز  1ضٍـ ؾورٌَضٕ ٍ ًاوبضـ
ٖطة ،آى اؾت ٢ٍ ِ٦تٖ هربَت شٌّ٘تٖ اظ پ٘ف ٗب ق ٍ ٥اً٧وبضٕ ًوساضز ٦والم ذوَز ضا ثوسٍى ازا
تأ٘٦س آٍضز
ٖبلوبى ثالٚت« ،ذجط» ضا ثِ ؾِ گًَِ ت٣ؿ٘ن هٖ ٌٌ٦س؛ ٦الم اثتساٖٗ٦ ،الم َلجٖ٦ ،الم اً٧بضٕ
٦الم اثتساٖٗ ،ذُبة ثِ ٦ؿٖ گٟتِ هٖ قَز  ِ٦ذبلٖ الصّي ثبقس ٍ زض هَيؤَ تطزٗوسٕ ًساقوتِ
ثبقس ٦الم َلجٖ ،ثِ هربَجٖ گٟتِ هٖ قَز  ِ٦هطزز ٍخَٗبٕ ح٧ن هٖ ثبقس؛ ٌٖٗٗ زٍ َط ٜهَئَ
ح٧ن ثطاٗف ضٍقي اؾتٍ ،لٖ ًؿجت ه٘بى آى زٍ ضا ًوٖ زاًس ٍ اظ «ٍ ٍ َٔ٢ال ٍ »َٔ٢ذجوطٕ ًوساضز زض
اٗي گًَِ گٟتبضّب آٍضزى «تأ٘٦س» ً٘ؿت ،تب ثِ ٍؾ٘لِ آىّ ،ن تطزٗس ثطَط ٜقَز ٍ ّون ح٧ون ضٍقوي
گطزز
اهب زض ٦الم اً٧بضٕ ،هربَت هٌ٧ط ح٧ن اؾت ٍ هٖ ثبٗس تأ٘٦وسّبٖٗ ثوط اؾوبؼ قوس اً٧وبض آٍضزُ
قَز 2
ٖبلوبى اؾالهٖ اٖت٣بز زاضًس  ِ٦تأ٘٦س ،زض ٢طآى ٍ ؾٌت ّوبًٌس ٦الم هٗوَل ٖطة ٍخَز زاضزٍ ،لوٖ
ثطذٖ زٗاط ثط اٗي ثبٍضًس  ِ٦تأ٘٦س زض ٢طآى ٍ اذجبض ٍخَز ًساضز؛ ظٗطا ثبظگكت آى ثِ «ت٧وطاض» اؾوت ٍ
ت٧طاض ل َٛهٖ ثبقس
ظض٦كٖ گٟتِ ،آزهٖ ضا ٗبضإ آى ً٘ؿت  ِ٦ثتَاًس ٦الم ٍ ه٣هَز ذَٗف ضا ثوِ َوَض ٦بهول ٍ تووبم
ث٘بى ٌ٦س ،ثسٗي ضٍ ٦الم ضا اٖبزُ ٍ ت٧طاض هٖ ًوبٗس ٍ ،ثسٗي خْت اؾت  ِ٦ثطذٖ ٖلوب هٌ٧ط ٍخَز ت٧طاض
زض ٢طآى قسُ اًس ٍلٖ ثطذٖ زٗاط ثط اٗي ثبٍضًس ٢ ِ٦طآى ثِ ظثبى َ٢هف ًبظل قسُ ٍ ذبضج اظ ؾوجٍ ٥
ضٍـ آى ً٘ؿت ،ثل ِ٧تأ٘٦س ًعز ٖلوبٕ ثالٚت ٍ ٞهبحت اظ قبذم ّبٕ هْن ثالٚت ثِ قوبض هٖ ضٍز؛
ظٗطا زض آى َٞاٗس ثؿ٘بض ًْٟتِ اؾت ٍ ،اظ َط ٖٞتأ٘٦س ،هدبظ ً٘ؿت ،ثل ِ٧ذَز ًَٖٖ ح٣٘٣ت اؾت 3
پ٘ف اظ پطزاذتي ثِ اًَأ تأ٘٦س زض ٢طآىٗ ،بز٦طز چٌس ً٧تِ ثبٗؿتِ اؾت:
 1ثطضؾٖ ٍاغُ ّبٕ «تأ٘٦س ٍ تَ٘٦س»
ؾََٖ٘ گٟتِ اؾت« :تَ٘٦س» ،ههسض «ٍّ٦س» ٍ «تأ٘٦س» ههسض «أّ٦س» اؾت  ِ٦زٍ لٛت ّؿتٌس ثوِ
ٗ ٥هٌٖٗ
اثي هٌَٓض زض لؿبى الٗطة زض ثبة حطّ ٜوعُ هٖ گَٗس« :أّ٦س الْٗس ٍ الٗ٣س» ،لٛتٖ زض ٍ٦وسُ هوٖ
ثبقس ٍ تأ٘٦س ،لٛت زض تَ٘٦س اؾت (اّ٦س الكٖء ٍ ٍّ٦ستِ)
ٍ گٟتِ هٖ قَز« :أٍ٦ستِ» ٍ «أّ٦ستِ» ٍ «آ٦ستِ» «اٗ٧بزاً» ٍ يجٍ آى ثب «ٍاٍ» ٞه٘ح تط هٖ ثبقوس
ٍ ّط ؾِ ثِ هٌٗبٕ هح٧ن ٦طزى اؾت «ٍ٦س» ٍ «ا٦س»ّ ،وبًٌس «ٍضّخ» ٍ «اضّخ» هٖ ثبقس
ثحث تأ٘٦س ٦الم ،اظ هجبحث هْن ٖلَم ٢طآًٖ اؾت ٍ ،اظ اٗي ضٍ ث٘كتط ٦تبة ّبٖٗ  ِ٦زضثوبضُ ٖلوَم
ثال٢ ٖٚطآى ؾري گٟتِ اًس ،ثِ اٗي ثحث ً٘ع پطزاذتِ اًس

ٞ 2هبحت ٍ ثالٚت ٦الم
گبُ ا٢تًب هٖ ٌ٦س  ِ٦هربَجبى ٘ٚطهٌ٧ط ضا هٌ٧ط ٞطو ٌٌ٦س ،ثسٗي هٌٖٗ  ِ٦انل اٍل٘وِ زض ٦والم
آى اؾت ٦ ِ٦الم ثطإ اٗي گًَِ هربَجبى ثسٍى تأ٘٦س آٍضزُ قَزٍ ،لٖ زض ّووبى حوبل ٦وِ هربَوت
تطزٗس ٍ اً٧بضٕ ًساضز ،اٍ ضا هٌ٧ط ٞطو ٦طزُ ٦الم ضا ثب هؤ٦سا هرتل ٝتأ٘٦وس هوٖ ٌٌ٦وس ٖلوت اٗوي
هُلت آى اؾت  ِ٦هربَت ثطپبٌِٗ ح٣٘٣ت ٍ ثط َج ١ا٢طاض ذَز حط٦ت ًوٖ ٌ٦س ثوطإ ضٍقوي قوسى
هُلت ،آِٗ قطٗ ِٟشٗل ضا قبّس هٖ آٍضٗن:
«ثنّ إًّ٧ن ثٗس شل ٥لو٘تَى ثنّ إًّ٧ن َٗم ال٘٣بهٔ تجٗثَى» هؤهٌَى15/و16
ؾََٖ٘ هٖ گَٗس :چَى هربَجبى ،ظهبى ََالًٖ زض ٟٚلت ٞطٍ ضٞتِ اًسّ ،ط چٌس هٌ٧ط ً٘ؿوتٌس ثوِ
هٌعلِ هٌ٧ط ٞطو هٖ قًَس ٍ ،زض ًت٘دِ ٦الم ثب ؾِ ؾوجت هؤّ٦وس آٍضزُ قوسُ اؾوت :إىّ ،الم ٍ خولوِ
اؾوِ٘ ٍ آٌِٗ زٍم «ثنّ إًّ٧ن َٗم ال٘٣بهٔ تجٗثَى» ثب حط ٜإىّ ٍ خولِ اؾوِ٘ تأ٘٦س قسُ اؾت
ٖلت اٌٗ ِ٧زض اٗي آِٗ ،هربَجبى ثِ هٌعلِ هٌ٧طاى ٞطو قسُ اًس ،اٗي اؾت  ِ٦ازلٌِ ٘٢بهت ٍ ثٗثوت
ثؿ٘بض اؾت ٍ ؾعاٍاض اؾت  ِ٦اً٧بض ًكَز
ظهركطٕ گٟتِ اؾت :زضتأ٘٦س ثط هط ٨هجبل ِٛقسُ اؾت ،تب اًؿبى هط ٨ضا ًهت الٗو٘ي ذوَز ٢وطاض
زّس ٍ اظ آى ٚبٞل ًجبقس ،ظٗطا ٞطخبم اًؿبى زض زً٘ب هط ٨اؾت اهّب تالـ اًؿوبى زض زً٘وب ثوِ گًَوِ إ
اؾت  ِ٦هٖ پٌساضز ّو٘كِ ظًسُ ذَاّس هبًس خولِ «ثٗث»  ٍ٣ٞثب إىّ تأ٘٦س قسُ ،ظٗطا ثِ نَض اهطٕ
 ِ٦ ُٖٗ٢اه٧بى ًعأ ٍ اً٧بض زض آى ً٘ؿت ث٘بى قسُ اؾت
 3تٟبٍ هطاتت تأ٘٦س
چٌبى  ِ٦گصقت ٦الم ثِ زٍ گًَِ ازا هٖ قَز؛ ثب تأ٘٦س ٍ ثسٍى تأ٘٦س زض نوَض تأ٘٦وس ّون ،ثوط
اؾبؼ قسّ ٍ يٗ ٝاً٧بض هربَت ،تٗساز هؤّ٦سا ٞط ٠هٖ ٌ٦س ،ثِ ٌَٖاى هثبل ،آِٗ «٢بلَا ضثٌّب ٗٗلن إًّب
إل٘٧ن لوطؾلَى» ؾري ٞطقتابى ضا  ِ٦ثِ ؾَٕ ٖ٘ؿٖ(ٔ) ًبظل قسُ ثَزًوس ً٣ول هوٖ ٌ٦وسّ ٍ ،وو٘ي
هالئ ِ٧زض هطتجِ زٍم ،چٌ٘ي ح٧بٗت هٖ ٌٌ٦س٢« :بلَا ضثٌّب إًّب إل٘٧ن لوطؾلَى»(ٗؽ)16/
زضخل وِ اٍل ،زٍ هؤّ٦س ٍخَز زاضز؛ إىّ ٍ خولِ اؾوٍِ٘ ،لٖ خولِ زٍم زاضإ ؾِ هؤّ٦وس اؾوت :إىّ،
الم ٍ خولِ٘ اؾوِ٘
زض آِٗ اٍل ،اً٧بض هربَجبى يٗ٘ ٝثَزُ ٍ ثب هؤ٦سا ٦وتطٕ آٍضزُ قسُ اؾت؛ ٍلٖ زض آِٗ زٍم ،اٗي
اً٧بض قس ٗبٞتِ اؾت ،ثسٗي ؾجت  ِ٦گٟتٌس« :هب أًتن إالّ ثكط هثلٌب ٍ هب أًعل الوطحوي هوي قوٖء إى
أًتن إالّ ت٧صثَى»
 4گًَِ ّبٕ تأ٘٦س
ال ٝتأ٘٦س زض ًؿجت ٦الم؛ هبًٌس ت٧طاض خولِ ،حطٍ ٜظاٗس ٍ… ّ ِ٦ووبى خولوِ ؾوبث ١ضا ت٣طٗوط ٍ
تثج٘ت هٖ ٌ٦س
ة هجبل ٌِٛزض ٍن ِ٦ ،ٝثِ ًؿجت زازُ قسُ ضثُٖ ًساضز؛ هثالً ّطگبُ اظ اٍظاى ن٘ ِٛهجبل ِٛاؾوتٟبزُ
قَز هجبل ِٛزض ٍن ٝضا هٖ ضؾبًس؛ «ٍ اهطأتِ حوّبلٔ الحُت»(لْت)4/؛ ٌٖٗٗ ثؿ٘بض حول ٌٌ٦سُ اؾت

ج هجبل٦ ٍ ِٛثط زض هتٗل :١هبًٌس «ٖالّم الَ٘ٛة» ٖ ِ٦لن ذساًٍس هتٗبل ٢بثل هجبلٖ ٍ ِٛسم هجبلِٛ
ً٘ؿت ،ثل ِ٧ثِ اٖتجبض اق٘بء هٖ گَٗ٘ن ذساًٍس ٖالّم اؾت ،چٌبى  ِ٦اثَح٘بى زض تٟؿ٘ط الجحوط الوحوٍ٘
ثط اٗي هُلت تهطٗح ٦طزُ اؾت
ًوًٌَِ زٗاطٖ :لوبٕ ٖلن نط ٜگٟتِ اًس ٞط« ٠هب االثل» ٍ «هَّتت االثل» آى اؾوت ٦وِ «هَّتوت»
هجبل ِٛزض ٞبٖل ضا هٖ ضؾبًس ضاٚت انْٟبًٖ شٗل لٛت «ٚلّ٣وت االثوَاة» گٟتوِ اؾوت :تكوسٗس ٦لووِ
«ٚلّ٣ت» ٗب ثِ ذبَط إح٧بم اؾت ٍ ٗب ثِ ذبَط ٦ثط زضٞبٖل؛ ٌّٖٗٗ :وِ زضّب ضا ثؿت ٍ تووبم آًْوب ضا
ً٘ع هح٧ن ٦طز
ًدن السٗي اؾتطآثبزٕ (م  )686زضقطح قب ِ٘ٞگٟتِ اؾتّٗٞ« :ل» ٚبلجبً ثطإ ت٧ث٘ط هوٖ آٗوس؛ هثول
ٚلّ٣ت ٍ ُّٗ٢ت ٍ خَّلت ٍ ََّٞت ٍ هَّ الوبل ٍ خطّحتِ
ت٧ث٘ط زض هتٗسٕ ٍ الظمّ ،ط زٍ ٍخَز زاضز زض ٦تبة تهطٗ ٝآهسُ اؾت  ِ٦ثبة تٟ٘ٗل ،ثطإ هجبلِٛ
ٍ ت٧ث٘ط زض ٗٞل اؾت؛ هثل ََّٞت ٍ خَّلت؛ ٗب زض ٞبٖل؛ هثل هَّتت االثل؛ ٍ ٗب زض هَٟٗل؛ هثول ٚلّ٣وت
األثَاة
« 5التأؾ٘ؽ أٍلٖ هي التأ٘٦س» ٌٖٗٗ :ثبٗس ٦الم ّط هت٧لووٖ ضا زض هطتجوِ اٍل ثوط تأؾو٘ؽ حوول
ٌ٘٦ن؛ ٌٖٗٗ ثاَٗ٘ن اٍ هٌٗبٕ خسٗسٕ ضا ٢هس ٦طزُ اؾت ٍ ،اگط تأؾو٘ؽ هو٧وي ًجوَز زض هطتجوِ زٍم،
٦الم هت٧لن ضا ثط تأ٘٦س ،ت٧طاض ٍ ت٣طٗط ؾري پ٘ك٘ي حول ٌ٘٦ن  4اٗي ٢بٖسُ زض هتَى ً٘ ْٖ٣ٞع هوَضز
تَخِ ْ٣ٞب ٢طاض گطُ اؾت
 6انل اٍلِ٘ زض هؤ٦س آى اؾت  ِ٦پؽ اظ پبٗبى خولِ آٍضزُ قَز ،چوَى تأ٘٦وس ٞوطٔ ٦والم اؾوت
ثٌبثطاٗي اٍل ثبٗس انل ش٦ط گطزز ٍ ؾپؽ ٞطٔ آٍضزُ قَز اظ اٗي ٢بٖسُ پوبضُ إ اظ ازا هثول «إىّ ،أال،
الم تأ٘٦س ٍ ٢ؿن» اؾتثٌب قسُ اًس ٍ زض نسض ٦الم ٢طاض هٖ گ٘طًس
ٖ 7لوبٕ ثالٚت ثطإ «ت٧طاض ٦لوِ ّب ٍ خولِ ّب» اًا٘عُ ّبٕ هرتل ٖٟش٦ط ٦طزُ اًس آًْب ثوط اٗوي
ثبٍضًس  ِ٦هْن تطٗي ّس ٜاظ ت٧طاض لّ ،ّٟوبى «تَ٘٦س ٍ ت٣طٗوط خولوِ» اؾوت؛ هوثالً زض «٦والّ ؾوَٜ
تٗلوَى ثنّ ٦الّ ؾَ ٜتٗلوَى»(ت٧بثط2/وّ )1س ٜاظ ت٧طاض ،ضزٔ ّٟ٦بض اؾت
اه٘طهؤهٌبى(ٔ) زض خبٖٗ هٖ ٞطهبٗس:
«الٗول الٗول ،ثنّ الٌْبٗٔ الٌْبٗٔ ٍ ،االؾت٣بهٔ االؾت٣بهٔ ،ثنّ الهجط الهجط ٍ ،الَضٔ الَضٔ »5
ه٣هَز اظ ت٧طاض اٗي ٦لوب  ،تط٘ٚت ٍ تحً٘ى هٖ ثبقس
اًا٘عُ زٍم اظ ت٧طاض ،ظٗبزٕ اؾتجٗبز اؾت؛ هبًٌسّْ٘« :ب ّْ٘ب لوب تَٖسٍى»
اًا٘عُ ؾَم ،ث٘ساض ٦طزى ٍ آگبّٖ زازى هربَت اؾت؛ هثل «ّْ٘ب ٞب هب ٞب ٍ شّت هب شّت»
اًا٘عُ چْبضم ،تحصٗط (ث٘ن زازى) اؾت؛ هثل اٗي ؾري اهبم(ٔ)ٞ« :بلحصض الحصض ،هي َبٖٔ ؾوبزات٧ن
ٍ ٦جطائ٧ن الصٗي…» اهب ثبٗس گٟت ّس ٜت٧طاض ،اظ ؾ٘ب٦ ٠الم ْٞو٘سُ هٖ قَز ٍ ّس ٜانلٖ اظ ت٧طاض،
ّوبى تَ٘٦س اؾت؛ چٌبى ٖ ِ٦لوبٕ ثسٕٗ ثِ اٗي هُلت اقبضُ ٦طزُ اًس
ضٍـ ّبٕ تأ٘٦س
اّل ٞهبحت ٍ ثالٚت ثطإ «تأ٘٦س» اًا٘عُ ّبٕ گًَبگًَٖ ضا ثطقوطزُ اًس هْون توطٗي آًْوب ّووبى
ت٣طٗط ٍ تح٦ ١٘٣الم ٢جلٖ اؾت ،گَٖٗ هت٧لن احؿبؼ هٖ ٌ٦س  ِ٦هربَت تَخوِ ٦بهول ثوِ هًووَى
ؾري اٍ ًساضز ،ثسٗي ضٍ آى ضا ت٧طاض هٖ ًوبٗس

اًا٘عُ زٍم اٗي اؾت  ِ٦گبُ هت٧لن هٖ ذَاّس تَّّن قًٌَسُ ضا ثعزاٗس؛ هثالً هٖ گَٗس «خبء األه٘وط»
ٍ قًٌَسُ ذ٘بل هٖ ٌ٦س ًبهِ اٍ آهسُ اؾت ،لصا گٌَٗسُ ثب ٦لوِ «خبء األه٘ط ًٟؿِ» اٗي هُلت ضا تثج٘ت
هٖ ٌ٦س  ِ٦ذَز اه٘ط آهسُ اؾت؛ ًِ ًبهِ اـ
اًا٘عُ ؾَم اٗي اؾت  ِ٦گبُ قًٌَسُ هٖ پٌساضز ٞبٖل ٗب هَٟٗل ٖوَه٘ت ًساضز ،زض اٌٗدب تأ٘٦س هٖ
آٍضز تب زاللت ثط اؾتٛطاٞ( ٠طاگ٘طٕ) ٍ ٖوَه٘ت ٌ٦س؛ هثالً زض آِٗ قوطٗٞ« ِٟؿودس الوالئ٧ؤ» هو٧وي
اؾت ثطذٖ گوبى ٌٌ٦س  ِ٦ثًٖٗ اظ ٞطقتابى ؾدسُ ً٧طزُ اًسٍ ،لوٖ ذساًٍوس زض ازاهوِ هوٖ ٞطهبٗوس:
«٦لّْن أخوَٗى» 6
تأ٘٦س هٌَٕٗ (تأ٘٦س نٌبٖٖ)
تأ٘٦س هٌَٕٗ زض ٦تبة ّبٕ ًحَٕ ثب قَُ٘ ّبٕ هرتل ٝهُطح اؾت اٗي تأ٘٦س ثب ٍاغگبًٖ ّوچَى
٦لّ ،أخوٕ٦ ،ال٦ ،لتب ٍ ًٓبٗط آى نَض هٖ گ٘طز ٞبٗسُ اٗي گًَِ ٍاغگبى آى اؾت  ِ٦تَّن هدبظثَزى
ضا ثطَط ٜهٖ ٌ٦س ٍ ضٍقي هٖ ؾبظز  ِ٦اٗي ل ّٟتوبم اٞطازـ ضا زض ثط هٖ گ٘طز؛ هبًٌس آٗوِٞ« :ؿودس
الوالئ٦ ٔ٧لّْن اخوَٗى»(حدط)33/
ؾََٖ٘ اظ ٞطاء ً٣ل ٦طزُ اؾت ٦ ِ٦لوِ «٦لّ» ٖوَم ضا هٖ ضؾبًس… ٌٖٗٗ ّوِ ٞطقتابى ؾودسُ
٦طزُ اًس ٍ ٦لوٌِ «اخوَٗى» چَى اظ هبزُ خوٕ هٖ ثبقس ،هٖ ضؾبًس  ِ٦ؾدسُ آًبى ثِ نَض گطٍّوٖ
ثَزُ اؾت؛ ًِ ثِ نَض پطاٌ٦سُ 7
زض ّوٕ الَْاهٕ آهسُ اؾت  ِ٦ل٦« ّٟل» ثطإ قوَل ٍيٕ قسُ اؾت ٍ توَّن اٗوي ضا ٦وِ ٖوول
ثًٖٗ ثِ ّوِ ًؿجت زازُ قسُ ز ٕٞهٖ ٌ٦س؛ 8تب تَّّن ًكَز ٗٞ ِ٦ل زض ٍا ٕ٢اظ ؾوَٕ ثًٗوٖ نوبزض
قسُ اؾت؛ ٍلٖ گٟتِ اؾت ّوِ اٗي ٦بض ضا اًدبم زازُ اًسٗ ،ب ٦بض ٍا ٕ٢قسُ اظ ثًٖٗ ضا ثِ هٌعلوِ اًدوبم
آى اظ ؾَٕ ّوِ زاًؿتِ اؾت
تأ٘٦س هٌَٕٗ ثِ ٍؾ٘لِ الٟبْٖ چَى «ًٟؽ» ٍ «ٖ٘ي» ّن نَض هٖ پصٗطزٞ ٍ ،بٗسُ آى ً٘وع زٞوٕ
تَّن هدبظ ثَزى هٖ ثبقس ٍ ًكبى هٖ زّس  ِ٦زض ٦الم ،حص ٖٞنَض ًاطٞتِ ٍ ؾَْ ٍ ًؿ٘بًٖ ٍخوَز
ًساقتِ اؾتٍ 9اغُ ّبٕ ًٟؽ ٍ ٖ٘يّ ،وَاضُ ثِ يو٘ط ايب ِٞهٖ قًَس ٍ يو٘ط زض هٟطز ،تثٌِ٘ ،خوٕ،
هص٦ط ٍ هؤًث ثَزى ثب هتجَٔ ذَز ّوبٌّاٖ زاضز؛ چٌبى  ِ٦زض ٦تبة ّوبٕ ًحوَٕ ثوِ تٟهو٘ل آهوسُ
اؾت 13
تأ٘٦س ثب ت٧طاض
ًَٔ ؾَم تأ٘٦س ،تأ٘٦س ل ٖٟٓاؾتّ ِ٦ ،وبى ت٧طاض ل ّٟاٍل هٖ ثبقس ؾََٖ٘ هٖ گَٗس :اٗي تأ٘٦س
زض يو٘ط هتهل ،حط ،ٜهًب ،ٜخولِ٦ ،الم٧ً ،طُ ،هٗط ،ِٞاؾن ْبّط ،يو٘ط ٍ ً٘ع تأ٘٦س اؾونٗٞ ،ول ٍ
حط ٜهٖ ثبقس  11هَاضزٕ اظ تأ٘٦س ثب ت٧طاض ضا هٖ ًاطٗس:
ال ؾو٘ٗلوَى»
ن ٦و ّ
ال ؾو٘ٗلوَى ثو ّ
ن ٗتؿبئلَى ٖي الٌجأ الٗٓ٘ن الوصٕ ّون ٘ٞوِ هرتلٟوَى ٦و ّ
«ٖ ّ
ًجأ5/و1
ظهركطٕ زض ٦كّب ٜهٖ گَٗس :ت٧طاض ضزٔ ،ثب ل ٍ ّٟت٧طاض خولِ ٍٖ٘س ،تْسٗس ٍ تكسٗس زض هُلوت ضا
هٖ ضؾبًسٍ ٍ ،خَز «ثنّ» زاللت هٖ ٌ٦س ٍٖ٘ ِ٦س زٍم قسٗستط اظ ٍٖ٘س اٍّل هٖ ثبقس
ت٧بثط7/و5
«٦الّ لَتٗلوَى ٖلن ال٘٘٣ي لتطٍىّ الدح٘ن ثنّ لتطًٍّْب ٖ٘ي ال٘٘٣ي»

اًكطاح6/و5
«ٞئىّ هٕ الٗؿط ٗؿطاً إىّ هٕ الٗؿط ٗؿطاً»
«ٍ هب أزضا ٤هب َٗم السٗي ثنّ هب أزضا ٤هب َٗم السٗي» اًُٟبض18/و17
«ٞوّْل ال٧بٞطٗي أهْلْن ضٍٗساً» َبض17/٠
زض آِٗ  ،٠َٞهًوَى خولِ ؾِ ثبض ت٧طاض قسُ اؾت :هّْل ال٧بٞطٗي؛ أهْلْن؛ ضٍٗساً ِ٦ ،ههسض تطذ٘ن
قسُ «اضٍاز» اؾت ٍ هَٟٗل هُل ١تأ٘٦سٕ ٍ زض ح٧ن ت٧طاض اؾت
َجطؾٖ ٍ ظهركطٕ هٖ گٌَٗس :ذساًٍس اضازُ تأ٘٦س ٦طزُ ٍ اظ ت٧طاض ٦طاّت زاقتِ اؾت ثوِ ّوو٘ي
ؾجت ل ٖٟٓآٍضزُ اؾت  ِ٦ثب ل ّٟاٍل هربل ٝثبقس ٍ چَى تأ٘٦س ث٘كتط ضا هٖ ذَاؾتِ ثطؾبًس ،هٌٗبٕ
آى ضا آٍضزُ ٍ ل ّٟضا ٍاًْبزُ ٍ ٞطهَزُ اؾت« :ضٍٗساً»؛ ٌٖٗٗ «إهْبالً ٗؿ٘طاً» 12
ؾََٖ٘ هٖ گَٗس :خولِ «أهْلْن» هؤّ٦س خولِ اٍل هٖ ثبقس ٍ ٍخَز اذتال ٜاًس ٤زض ل ّٟيطضٕ
ًساضز 13
ت٧طاض ٖبهل ٗب ٗٞل
هبًٌسّْ٘« :ب ّْ٘ب لوب تَٖسٍى» هؤهَى36/
زض اٗي آِٗ اٞعٍى ثط ٖسٍل اظ ثَُٗسَ ثِ ّْ٘ب  ِ٦ذَز هجبل ِٛاؾتّْ٘ ،ب ً٘ع ت٧طاض قسُ اؾوت ٦وِ
تأ٘٦س ث٘كتط ضا هٖ ضؾبًس
ت٧طاض اؾن
هبًٌس٦« :الّ إشا زّ٦ت األضو زّ٦بً زّ٦بً» حدط21/
ثطذٖ گٟتِ اًس زض اٗي آِٗ تأ٘٦س اؾن اؾتٍ ،لٖ زض «خبء ضثّ ٍ ٥الول ٥نّٟبً نّٟبً»(ٞدط )22/چٌ٘ي
ً٘ؿت؛ ظٗطا اظ ل ّٟزٍم ،آًچِ اظ ل ّٟاٍل اضازُ قسُ هطاز ً٘ؿت ثطذوٖ زٗاوط گٟتوِ اًوس زض آٗوِ ً٘وع
«ز »ّ٤اٍل٘ٚ ،ط اظ «ز »ّ٤زٍم اؾت ٍ ضذسازٕ زٗاط اؾت  ِ٦تطت٘ت ضا هٖ ضؾبًس 14
ت٧طاض حطٜ
هبًٌس ٖٟٞ« :الدٌّٔ ذبلسٗي ْ٘ٞب»(َّز ِ٦ )138/ت٧طاض زض حط ٜاؾت؛ چٌبى  ِ٦ؾََٖ٘ هٖ گَٗوس،
ٗب زض هدطٍض؛ چٌبى  ِ٦ظض٦كٖ ثبٍض زاضز
ً٘ع هبًٌس« :أٗٗس٦ن أًّ٧ن إشا هتّن ٍ ٌ٦تن تطاثبً ٍ ٖٓبهبً أًّ٧ن هرطخَى»(هؤهٌوَى٦ )35/وِ أىّ ت٧وطاض
قسُ اؾت ً٘ع« :ألن ٗٗلوَا أًِّ هي ٗحبزز اهلل ٍ ضؾَلِ ٞأىّ لِ ًبض خٌّْن ذبلساً ْ٘ٞب»(تَثِ)63/
ثبٗس زاًؿت ت٧طاض اؾتثٌب ً٘ع اظ ًَٔ ت٧طاض حط ٜاؾت ،هبًٌسٌٖ ٍ« :سُ هٟبت٘ح ال٘ٛت الٗٗلوْب إالّ ّوَ
ٍ ٗٗلن هب  ٖٞالجطّ ٍ الجحط ٍ هب تؿ ٍ٣هي ٍض ٔ٢إالّ ٗٗلوْب ٍ الحجّٔ… إالّ ٦ ٖٞتبة هج٘ي»(اًٗبم)59/
ت٧طاض يو٘ط
يو٘ط هتهل ثِ ٍؾ٘لِ يو٘ط هٌٟهل تأ٘٦س هٖ قَز زض ثحث ُٖ ٝگٟتِ قسُ اؾت  ِ٦اگوط اؾون
ْبّط ثط يو٘ط هط َٔٞهتهل ُٖ ٝگطٞتِ قَز ثبٗس اثتسا ثب يو٘ط هٌٟهل تأ٘٦س قوَز؛ هبًٌوس «اؾو٧ي
أًت ٍ ظٍخ ٥الدٌّٔ» ث٣طُٗ ،)114/ب «ٞبشّت أًت ٍ ضثّ٣ٞ ٥بتال»(هبئسُ)24/
أّ٦س ثِ ٦لّ يو٘ط اتّهل
ٍ هًوط الط ٕٞالصٕ ٢س اًٟهل

آٗب ّط ت٧طاضٕ هٟ٘س تأ٘٦س اؾت؟
اظ آًچِ گصقت ،هو٧ي اؾت ثطزاقت قَز ّ ِ٦ط ت٧طاضٕ تأ٘٦س ضا هٖ ضؾبًسٍ ،لٖ اٗي تهَض زضؾت
ً٘ؿت؛ زض ؾَضُ الطحوي آٌِٗ قطٗٞ« ِٟجإٔ آالء ضثّ٧وب ت٧صّثبى» ت٧طاض قسٍُ ،لٖ چٌبى  ِ٦اّول تٟؿو٘ط
گٟتِ اًس اٗي ت٧طاض ثطإ تأ٘٦س ً٘ؿت ؾ٘س هطتًٖ زض «ٚطض الَٟائس» ثحثٖ گؿتطزُ زضثبضُ اٗي هُلوت
آٍضزُ ٍ ٖبلوبى ٍ هٟؿّطاى پؽ اظ اٍ ً٘ع آى ضا ش٦ط ٦طزُ ٍ پصٗطٞتِ اًس؛ اظ خولِ َجطؾٖ ٍ آلَؾٖ
گعٗسٌُ ؾري ؾ٘س هطتًٖ چٌ٘ي اؾت :ت٧طاض ،ظهبًٖ اؾت  ِ٦اٗي الٟبِ ثِ ٗ ٥چ٘ع هتٗل ١ثبقوٌس،
ٍلٖ اگط هتٗلّ ١ط ٗ ٥اظ اٗي خوال ً٧تٌِ ذبنٖ ثبقس ،ت٧طاض ًرَاّس ثوَز؛٦ 15وِ زض ؾوَضُ ضحووبى
چٌ٘ي اؾت
هَٟٗل هُل ١تأ٘٦سٕ
تأ٘٦س ٦الم ثِ ٍؾ٘لِ هَٟٗل هُل ١تأ٘٦سٕ ،ثساى خْت اؾت  ِ٦ذَز ًَٖٖ اظ ت٧طاض اؾت ٍ هَٟٗل
هُل ١گبّٖ ّوبى ههسض ٗٞل اؾت ٚ ِ٦بلجبً اٗي گًَِ اؾت؛ هثل «ٍ ٢تّلَا ت٣ت٘الً»(ؾجأ )37/الجتِ گبّٖ
ههسض پؽ اظ ٗٞل ًوٖ آٗس ٍ چ٘عّبٕ زٗاطٕ خبًك٘ي ههسض هٖ قَز؛ هوثالً گوبّٖ ههوسض اظ خوٌؽ
ٗٞل ؾبثً٘ ١ؿتٍ ،لٖ زض هٌٖٗ هكتط ٤هٖ ثبقس ٍ اٗي ذَز ت٧طاض اؾت16:
«ٍ هب أهَال٧ن ٍ ال أٍالز٦ن ثبلتٖ ت٣طّث٧ن ٌٖسًب ظل ٖٟإالّ هي آهي ٍ ٖول نبلحبً»
ؾجأ37/
َجطؾٖ(م  )548زض خَاهٕ الدبهٕ ٞطهَزُ اؾت« :ظل ٍ ٖٟظل ،»ٟٔهثل «٢طثٖ ٍ ٢طثٔ» ههسض اؾت ٍ
ثِ ٌَٖاى ههسض ،هٌهَة هٖ ثبقس ٍ «ت٣طّث٧ن» ضا تأ٘٦س هٖ ٌ٦س 17
اّل ًحَ ً٘ع تهطٗح ٦طزُ اًس  ِ٦ههسضٕ اظ ٘ٚط خٌؽ ٗٞلٍ ،لٖ ثِ ّوبى هٌٖٗ ،هٖ تَاًس خبًك٘ي
ههسض ٗٞل ثبقس؛ هبًٌس ٍ« :ترطّ الدجبل ّسّاً»(هطٗنٍ« ٍ )93/الٌبظٖب ٚط٢بً»(ًبظٖب  ٍ« ٍ )1/أًوب ٌٌّْوب
أى لي تَ٣ل اإلًؽ ٍ الديّ ٖلٖ اهلل ٦صثبً»(خيّ )5/ثبٗس زاًؿت گبّٖ اؾن هٌهوَة ،خبًكو٘ي هٟٗوَل
هُل ١تأ٘٦سٕ هٖ قَز؛ هبًٌس« :إىّ الٓيّ الٗ ٌٖٛهي الح ّ١ق٘ئبً»(ًَٗؽ ٍ )36/اٗي حوص ٜهٌبٞوب ثوب
تأ٘٦س ًساضز چٌبى  ِ٦ثؿ٘بضٕ هَٟٗل هُل ًَٖٖ ١ضا ً٘ع هٟ٘س تأ٘٦س زاًؿتِ اًس
حبل تأ٘٦سٕ
حبلِ هؤّ٦سً٘ ،ع ًَٖٖ اظ ؾجّ ٥بٕ تأ٘٦س ٦الم ٖطة اؾت  ِ٦زض ٢طآى ً٘ع ثِ ٦بض ضٞتِ اؾوت حوبلِ
هؤّ٦س ؾِ گًَِ اؾت:
 1گبّٖ شٍالحبل ضا تأ٘٦س هٖ ٌ٦س؛ هثل ٦لوِ «٦ب »ّٔٞزض اٗي آِٗ:
«ٍ ٢بتلَا الوكط٘٦ي ٦ب٦ ّٔٞوب ٗ٣بتلًَ٧ن ٦ب »ّٔٞتَثِ36/
٦لوِ «٦ب »ّٔٞحبل اؾت ٍ هَٟٗل ثِ ضا « ِ٦الوكط٘٦ي» ثبقس تأ٘٦س هٖ ٌ٦س اٗي ٦لوِ زض پٌح آِٗ
ثِ ٦بض ضٞتِ ٍ هثل ٦لوِ «ٍحسُ» هٖ ثبقس؛ ٌٖٗٗ  ٍ٣ٞثِ نَض حبل ثِ ٦بض هٖ ضٍز هثبل زٗاط حبل
هؤّ٦س ،اٗي آِٗ اؾت٢« :لٌب اّجَُا هٌْب خو٘ٗبً»(ث٣طُ)38/
 2گبُ ،تأ٘٦س ٌٌ٦سُ ٖبهل هٖ ثبقس؛ هثبل:
«ٍلّٖ هسثطاً ٍ لن ّٗٗ٣ت»(ًولٍ« ٍ )13/لَّا هسثطٗي»(ًول)83/

ًحَٗبى ،آٗب  ٠َٞضا ًوًَِ حبل هؤّ٦س ٖبهل زاًؿتِ اًسٍ ،لٖ ؾََٖ٘ گٟتِ اؾت :حبل هؤّ٦س ً٘ؿت،
ثل ِ٧هؤؾّس هٖ ثبقس 18
ه ٖ٧ثي اثٖ َبلت هٖ گَٗس« :هسثطاً» حبل اؾتّ ،وبى ََض  ِ٦خولوِ «ٍ لون ّٗٗ٣وت» حوبل هوٖ
ثبقس 19
 3حبل تأ٘٦سٕ  ِ٦هًوَى خولِ ؾبث ١ضا تأ٘٦س هٖ ٌ٦س؛ هبًٌس « :شل ٥ال٧تبة الضٗت ّ ِ٘ٞوسٕ
للوتّ٘٣ي»(ث٣طُ)2/
َجطؾٖ ٍ زٗاطاى گٟتِ اًس :خولِ «الضٗت  »ِ٘ٞزض هَيٕ ًهت هٖ ثبقس ٍ هًوَى خولِ ؾوبث ١ضا
تأ٘٦س هٖ ٌ٦س
ثبٗس زاًؿت خولِ «الضٗت» ّطگبُ پؽ اظ هٗطٍ ِٞا ٕ٢قَز حبل ذَاّس ثَز ٍ ،اگط ثٗس اظ ً٧طُ هحى
آٍضزُ قَز نٟت اؾت؛ هبًٌس ٝ٘٧ٞ« :إشا خوٌٗب ّن لَ٘م الضٗت (»ِ٘ٞآل ٖوطاى)25/
ًَى تأ٘٦س ث٘٣لِ ٍ ذِٟٟ٘
اؾتٟبزُ اظ ًَى تأ٘٦س ث٘٣لِ ٍ ذ ِٟٟ٘ضٍقٖ زٗاط ثطإ تأ٘٦س زض ٦الم ٖطة اؾت
ٖبلوبى ًحَٕ گٟتِ اًس:
ًَ 1ى تأ٘٦س ،چِ ذ ٍ ِٟٟ٘چِ ث٘٣لٍِٗ ،ػُ ٗٞل اؾت ٍ ثِ اؾن ًوٖ پًَ٘سز
 2ثطإ ٗٞل هًبضٔ تٌْب زض نَضتٖ ًَى تأ٘٦س آٍضزُ هٖ قَز  ِ٦ثط َلت ٍ زضذَاؾت زاللت ٌ٦س
ثسل
ٗ ٖ٧زٗاط اظ اؾجبة تأ٘٦س ،ثسل هٖ ثبقس ّس ٜاظ ثسل «اًٗبح» ثٗس اظ «اثْوبم» اؾوت ٍ ٞبٗوسُ آى
ث٘بى ٍ تأ٘٦س ٦الم هٖ ثبقس
ث٘بى ثَزى ثسل ثِ زل٘ل ض ٕٞاثْبم هَخَز زض هجسل هٌِ اؾت ٍ 23اهب اٌٗ ِ٧تأ٘٦س اؾت؛ ظٗطا ثسل ثط
هسلَل «هجسل هٌِ» زاللت هٖ ٌ٦س ٍ زاللت ل ّٟزٍم ٗب ثِ ََض «هُبث »ٖ٣هٖ ثبقوس؛ ٌٗٗوٖ هوسلَل
ل ّٟزٍم ٍ اٍل ٗ ٖ٧اؾت  ِ٦اظ آى تٗج٘ط ثِ «ثسل ٦ل اظ ٦ل» هٖ قَزٗ ٍ ،وب زاللوت «تًووٌٖ» هوٖ
ثبقس  ِ٦زض «ثسل ثٗى» اؾتٗ ٍ ،ب «التعاهٖ» هٖ ثبقس  ِ٦زض ثسل اقتوبل اؾت 21
پؽ ًت٘دِ هٖ گ٘طٗن  ِ٦توبم اًَأ ثسل ّب زاللت ثط تأ٘٦س هٖ ٌٌ٦س ٍ تأ٘٦س اذتهبل ثِ ثسل ٦ل
اظ ٦ل ًساضز
هثبلٖ ثطإ ثسل ٦ل اظ ٦ل« :اّسًب الهطاٌ الوؿت٘٣ن نطاٌ الصٗي أًٗوت ٖلْ٘ن…»(حوس7/و)6
ظهركطٕ هٖ گَٗس« :نطاٌ الصٗي» ثسل اظ «الهطاٌ» هٖ ثبقس ٍ ثسل زض ح٧ن ت٧طاض ٖبهول اؾوت؛
هبًٌس اٗي اؾت  ِ٦گٟتِ قَز «اّسًب الهطاٌ الوؿت٘٣ن اّسًب نطاٌ الصٗي أًٗوت ٖلوْ٘ن» ،چٌوبى ٦وِ
ٞطهَز« :للصٗي اؾتًَٟٗا لوي آهي هٌْن»(اٖطاٞ )75/ٜبٗسُ ثسل ً٘ع تأ٘٦وس اؾوت ،ظٗوطا زض آى ت٧وطاض
خولِ ٍخَز زاضز
ثسل ثٗى اظ ّ ٦
ل
آل ٖوطاى97/
«ٍهلل ٖلٖ الٌبؼ ححّ الج٘ت هي اؾتُبٔ الِ٘ ؾج٘الً»
ثِ گٟتِ َجطؾٖ ٍ ظهركطٕ «هي اؾتُبٔ» ثسل اظ «الٌبؼ» اؾت

ههُ ٖٟهطا ٖٚگٟتِ اؾت:
«ٍخِ آً ِ٧ثسل زاللت ثط تأ٘٦س هٖ ٌ٦س آى اؾت  ِ٦زض ثسل ٦لّ اظ ٦ل٦ ،لووِ زٍثوبض ت٧وطاض قوسُ
اؾتٍ ،لٖ زض ثسل ثٗى اظ ٦ل٢ٍ ،تٖ هت٧لّن هجسل هٌِ ضا آٍضز ،آى گبُ ثسل ضا ،گَٖٗ اٖوالم هوٖ ٌ٦وس
هدبظٕ زض ٦الم ً٘ؿت ٍ اخوبلٖ  ِ٦زض هجسل هٌِ ثَزُ ثطَط ٜقسُ ،پؽ زض ًٟؽ ث٘كوتط خوبٕ هوٖ
گ٘طز اهب زض ثسل اقتوبل ً٘ع ت٣طٗت هُلت ثسٗي گًَِ اؾت ٢ٍ ِ٦تٖ هجسل هٌِ آٍضزُ هٖ قَز ،هبًٌس
اٗي اؾت ًٟ ِ٦ؽ قًٌَسُ قبئ ١اؾت  ِ٦چ٘عٕ گٟتِ قَز ٍ ؾري ؾبث ١اٍ ٦بهل گطزز» 22
ثسل اقتوبل
ثسل اقتوبل ،هٌٗبٗف آى اؾت  ِ٦هجسل هٌِ هكتول ثط ثسل ثبقوس؛ ًوِ هبًٌوس اقوتوبل ْوط ٜثوط
هٓطٍ ،ٜثل ِ٧چَى ثساى اقٗبض زاضز ّطگبُ هجسل هٌِ ش٦ط هٖ قَزًٟ ،ؽ آزهٖ اقت٘ب ٠زاضز ثوِ ش٦وط
ثسل ٍ هٌتٓط آى اؾت زض ثسل اقتوبل اظ هجسل هٌِ ،تبثٕ (ثسل) هطاز ٍ هٌَٓض اؾت 23
«ٗؿألًَٖ ٥ي الكْط الحطام ٢تبل ٢ ِ٘ٞل ٢تبل ٦ ِ٘ٞج٘ط ٍ نسّ ٖي ؾج٘ل اهلل ٍ ٟ٦ط ثِ»
ث٣طُ215/
ظهركطٕ گٟتِ اؾت٢« :تبل  »ِ٘ٞثسل اقتوبل اؾت ٍ 24ثسل اقتوبل ً٘وع زض ح٧ون ت٧وطاض ٖبهول
اؾت
ُٖٝ
ًُٖ٘ ٝع اظ ضٍـ ّبٖٗ اؾت ٦ ِ٦الم ثب آى تأ٘٦س هٖ قَز:
 ُٖٝ 1هتطاز ٜثط هتطاز ٜاظّو٘ي گًَِ هٖ ثبقس هبًٌس:
َٗؾ86/ٝ
«إًّوب أق َ٧ثثّٖ ٍ حعًٖ الٖ اهلل»
«الترب ٜزض٦بً ٍ التركٖ» َِ77/
ّطگبُ زٍ ل ّٟهتطاز ٜثط ٗ٧سٗاط ُٖ ٝگطٞتِ قس ل ّٟزٍّم تأ٘٦س ل ّٟاٍل اؾت
ُٖ ٝذبل ثط ٖبم ٍ ٖبم ثط ذبل
اثي ّكبم گٟتِ اؾت :اٗي ًَٔ ُٖ ٝاظ ذهَن٘ب «ٍاٍ» اؾت ٍ ؾبٗط حطٍ ُٖٝ ٜاٗوي ٍٗػگوٖ ضا
ًساضًس ٞ ٍ 25بٗسُ آى آگبّٖ زازى ثط اضظـ اٗي ٞطز ذبل اؾت ،گَٖٗ اظ خٌؽ ٖبم ًووٖ ثبقوس ،ظٗوطا
تٛبٗط زض ٍن ٝثِ هٌعلِ تٛبٗط زض خٌؽ ٞطو قسُ اؾت ٍ اٗي گًَِ ُٖو ٝضا «تدطٗوس» گٌَٗوس؛ هثول
اٌٗ ِ٧اظ خولِ ؾبث ١هدطز قسُ ثبقس 26
ًوًَِ« :حبَٓٞا ٖلٖ الهلَا ٍ الهلَٓ الَؾُٖ»(ث٣طُ)338/
«إىّ نلَتٖ ٍ ًؿ ٍ ٖ٧هح٘بٕ ٍ هوبتٖ هلل ضةّ الٗبلو٘ي» اًٗبم162/
«ًؿ »٥زض لٛت ثِ هٌٗبٕ ٖجبز اؾت ،پؽ اٖن اظ نال هٖ ثبقس 27
ثً٘بٍٕ ً٘ع گٟتِ اؾتً« :ؿ ٌٖٗٗ »٥توبم ٖجبز ٗب ٢طثبًٖ ٗب ححّ 28
ٍنٝ

اگط ثطإ هَنَ ٜنٟتٖ آٍضزُ قَز  ِ٦اظ خٌؽ ّوبى هَنَ ٜثبقس ،زاللت ثوط تأ٘٦وس هوٖ ٌ٦وس؛
هبًٌسً ٍ« :سذلْن ْلّبً ْل٘الً»(ًؿبء)57/
اثَهؿلن انْٟبًٖ ً٘ع گٟتِ اؾتْ« :ل٘ل» ثِ هٌٗبٕ  َٕ٢هتو٧ي هٖ ثبقس ٍ ،نٟت آٍضزى آى ثطإ
٦لوِ إ  ِ٦اظ ل ّٟآى هكت ١هٖ قَز هجبل ِٛزض ٍن ٝاؾت؛ هبًٌس «ل٘ل أل٘ل ٍ زاّ٘ٔ زّ٘بء» 29
ًٓ٘ط ّو٘ي هًوَى ضا ٞرطضاظٕ اظ ٍاحسٕ زض تٟؿ٘ط الجؿٍ٘ ً٣ل ٦طزُ اؾت 33
ًَٔ زٗاطٕ اظ تأ٘٦س
ش٦ط ههسض پؽ اظ ٗٞل و الجتِ ًِ ثِ نَض هَٟٗل هُل ١و ًَٔ زٗاطٕ اظ تأ٘٦س هٖ ثبقس؛ هبًٌوس:
«ٗب أْٗب الصٗي آهٌَا إشا تساٌٗتن ثسٗي ٞب٦تجَُ»(ث٣طُ)282/
هح ١٣اضزث٘لٖ (م ٞ )993طهَزُ اؾت :خبض ٍ هدطٍض «ثسٗي» چَى اظ خٌؽ «تساٌٗتن» هوٖ ثبقوس،
زاللت ثط هجبل ِٛهٖ ٌ٦سَ ٍ 31جطؾٖ ً٘ع ثساى تهطٗح ٦طزُ اؾت 32
ثطذٖ ً٘ع گٟتِ اًس اٗي آِٗ ثط ؾج٘ل تأ٘٦وس اؾوت :هبًٌوسٍ« :الَوبئط ُٗ٘وط ثدٌبح٘وِ»(اًٗوبم،)38/
«ٞؿدس الوالئ٦ ٔ٧لّْن أخوَٗى»(حدط« ٍ )33/تلٖ ٥كطٓ ٦بهلٔ»(ل)73/
 ُٕ٢اظ تبثٗ٘ت
نٟت ٗب ًٗت ،هَنَ ٜضا تَي٘ح هٖ زّسٍ ،لٖ زض نَضتٖ  ُٕ٢ ِ٦اظ تبثٗ٘ت قَز زاللت ثط هجبلِٛ
هٖ ٌ٦س؛ هبًٌس:
«ل٘ؽ الجطّ أى تَّلَا ٍخَّ٧ن ٢جل الوكط ٍ ٠الوٛطة ٍ ل٧يّ الجطّ هي آهوي ثوبهلل ٍ ال٘وَم اٙذوط… ٍ
الوََٞى ثْٗسّن إشا ٖبّسٍا ٍ الهبثطٗي  ٖٞالجأؾبء» ث٣طُ177/
ظهركطٕ گٟتِ اؾت ًهت نبثطٗي ثٌبثط هسح هٖ ثبقس 33ؾ٘س هطتًٖ ً٘ع زض٦توبة ٚوطض الَٟائوس،
زضثبضُ ًهت «نبثطٗي» ثحثٖ زاضز
«ٍالوؤهٌَى ٗؤهٌَى ثوب أًعل ال٘ ٍ ٥هب أًعل هوي ٢جلو ٍ ٥الو٘٣وو٘ي الهوالٓ ٍ الوؤتوَى الع٦وَٓ»
ًؿبء162/
ظهركطٕ تهطٗح ٦طزُ ً ِ٦هت «الو٘٣و٘ي» ثٌبثط هسح هٖ ثبقسٍ ٍ 34خِ آى ً٘وع ضٍقوي اؾوت؛
ظٗطا «ٍالوؤهٌَى» هط« ٍ َٔٞالو٘٣و٘ي»هٌهَة آهسُ اؾت
تأ٘٦س ثب ؾبذتوبى(ثٌبء) ث٘كتط
ٖبلوبى ًحَٕ گٟتِ اًس :اگط ثط ثٌبٕ ٦لوِ إ اٞعٍزُ قَزٍ ،لٖ هٌٗبٕ خسٗسٕ اظ آى ْٞو٘سُ ًكَز،
زاللت ثط تأ٘٦س هٖ ٌ٦س
«ظٗبزٓ الجٌبء تسلّ ٖلٖ ظٗبزٓ الوٌٖٗ ٍ ،ظٗبزٓ الوجبًٖ تسلّ ٖلٖ ظٗبزٓ الوٗبًٖ »35
ظهركطٕ ٍ َجطؾٖ گٟتِ اًس :ضحوبى ٍ ضح٘نّ ،ط زٍ ن٘ ِٛهجبل ِٛهٖ ثبقٌسٍ ،لٖ زاللت «ضحوي»
ثط هجبل ِٛث٘كتط اظ «ضح٘ن» اؾت ،ظٗطا ثٌبٕ آى ث٘كتط اؾت
ًوًَِ ّبٕ اٞعًٍٖ ؾبذتبضٕ:
 1ثبة تٟ٘ٗلٚ ٍ« :لّ٣ت األثَاة ٍ ٢بلت ّ٘ت لَٗ(»٥ؾ)23/ٝ

ضاٚت زض هٟطزا هٖ گَٗسٚ« :لٚ ٍ ١لّ »١ثِ ٗ ٥هٌٖٗ هٖ ثبقسٍ ،لٖ تكسٗس زض ٚلّٗ ١ب ثوِ ذوبَط
ت٧ث٘ط زض ٞبٖل اؾت ٍ ٗب زاللت ثط اؾتَاضٕ ٗٞل هٖ ٌ٦س 36
َطٗحٖ ً٘ع زض هدوٕ الجحطٗي هٖ ًَٗؿس:
«ُّٗ٢ت الكٖء ،قسّز للوجبلٞ ٔٛت37» ُّٕ٣
ًوًَِ زٗاط٢« ،تّل» هٖ ثبقس  ِ٦هجبل٢« ِٛتل» اؾت 38
 2ثبة اٞتٗبل:
«ا٢تطثت الؿبٖٔ ٍ اًك ّ١ال٣وط»(٢وط)1/
ٖلوبٕ تٟؿ٘ط ٍ لٛت گٟتِ اًس « ِ٦ا٢تطة» ٍ «٢طة» ثوِ ٗو ٥هٌٗوٖ اؾوتٍ ،لوٖ زض آٗو ٌِ قوطِٟٗ
«ا٢تطة» هٌٗبٕ ث٘كتطٕ ضا هٖ ضؾبًس ،چٌبى  ِ٦زض ا٦تؿت ٍ ٦ؿت ٍ انُجط ٍ نجط ً٘ع گٟتِ اًس
زض هٗدن الٟبِ ال٣طآى آهسُ اؾت :انُجبض ،ظٗبزٕ تحول نجط ضا هٖ ضؾوبًسٞ 39بيول ه٣وساز هوٖ
گَٗس« :انُجط ٖلْ٘ب»؛ ٌٖٗٗ «ًٟؽ ضا ثط ًوبظ ٍ ؾرتٖ آى ٍازاض ٦طز» ،اگط چِ ثب زضآٍٗرتي ثب َج٘ٗت
حَ٘اًٖ ا ثبقس؛ ظٗطا زض ثبة اٞتٗبل ظٗبزتٖ ّؿت  ِ٦تالـ هدطز ً٘ؿت 43
اضزث٘لٖ «ترتبًَى» زض آِٗ  178ث٣طُ ضا اظّو٘ي ًوًَِ ّب هٖ زاًس  ِ٦هجبل« ِٛترًََى» هوٖ ثبقوس
زض «ٍٗل للوُّٟٟ٘ي الّصٗي إشا ا٦تبلَا ٖلٖ الٌبؼ ٗؿتََٞى»(هُٟٟ٘ي2/وً٘ )1ع ّوبًٌس اٗي ضا گٟتِ اًس
 3ثبة اؾتٟٗبل
ًوًَِ ٍ« :أتوَّا الححّ ٍ الٗوطٓ ٞئى أحهطتن ٞوب اؾت٘ؿط هي الْسٕ»(ث٣طُ)196/
ظهركطٕ هٖ گَٗسٗ« :ؿط» ٍ «اؾت٘ؿط األهط» ثِ ٗ ٥هٌٖٗ اؾت ،چٌبى « ِ٦نٗت» ٍ «اؾتهٗت»
زاضإ ٗ ٥هٌٖٗ ّؿتٌسٍ 41،لٖ ٞرط ضاظٕ گٟتِ اؾت« :اؾت٘ؿط» ثِ هٌٗبٕ «ت٘ؿّط» هٖ ثبقس هبًٌوس
«اؾتٗٓن» ٍ «اؾت٧جط»  ِ٦ثِ هٌٗبٕ «ت٧جّط» ٍ «تهّٗت» هٖ ثبقس  42ضاٚت انْٟبًٖ ً٘ع ّوبًٌس اٗوي
ضا گٟتِ اؾت 43
ن٘ ِٛهجبلِٛ
ن٘ ِٛهجبل ِ٦ ِٛهجبل ِٛزض ٞبٖل ضا هٖ ضؾبًسٍ ،ظى ّبٕ گًَبگًَٖ زاضز  ِ٦ث٘كتطٗي ٍظى آى  ِ٦زض
٢طآى ثِ ٦بض ضٞتِ «ّٗٞبل» اؾت  ،هبًٌس ٍ« :هي قطّ الٌّٟبثب  ٖٞالٗ٣س»(ٞل)4/١
الجتِ زض آِٗ «أى اهلل ل٘ؽ ثٓالّم للٗج٘س» ٦لوِ ْالّم ،ن٘ ِٛهجبلً٘ ِٛؿت ،ثل ِ٧نً٘ ِٛؿجت اؾت؛
هبًٌس توّبض
تأ٘٦س ثب حطٍ ٜظاٗس
حطٍ ٜخطّٕ  ِ٦ظاٗس ثبقٌس ٍ زاللت ثط هٌٗبٖٗ ًٌٌ٧س ،تأ٘٦س خولِ ضا هٖ ضؾبًٌس اثي خٌّوٖ گٟتوِ
اؾت :حط ٜخط ظائس زض ح٧ن ت٧طاض خولِ اؾت ،ثٌبثط اٗي «ل٘ؽ ٦وثلِ قٖء»هبًٌس اٗي اؾت  ِ٦زٍ ثبض
گٟتِ ثبقس« :ل٘ؽ هثلِ قٖء»
زٗاط حطٍ ِ٦ ٖٞظائس ٍا ٕ٢هٖ قًَس ٖجبضتٌس اظ:
«هب» ه٘بى خبض ٍ هدطٍض ،هبًٌس «ٞجوب ضحؤ هي اهلل لٌت لْن»(آل ٖوطاى)159/
«هووب» زض إًّوووب ٍ أًّوووب ،هبًٌووس «أال إًّوووب َووبئطّن ٌٖووسّن» ٍ «إًّوووب ٗٗوووط هؿووبخس اهلل هووي آهووي
ثبهلل»(تَثِ)18/

«هب» زض «ٞئهّب ٗأتٌ٘٧ن هٌّٖ ّسٕ»(ث٣طُ)38/
«هب» ثٗس اظ ً٧طُ« :إىّ اهلل الٗؿتحٖ٘ أى ًٗطة هثالًهّب ثَٗئ»(ث٣طُ)26/
«ثو» زض نَض ّبٕ هرتلٝ؛ اظ خولِ زض ذجط «ل٘ؽ» ٍ «هب» هبًٌس «هب اهلل ثٛبٞل»(ث٣طُ)74/
«هي» هبًٌس ٍ« :هب ّن ثًبضّٗي ثِ هي أحس إالّ ثئشى اهلل»(ث٣طُ)132/
زض اٗي آِٗ ّن «ثبء» ٍ ّن «هي» ظائسُ ّؿتٌس
حطٍ ٜظائس ثِ هٌعلِ ت٧طاض خولِ ّؿتٌس ٍ تأ٘٦س ضا هٖ ضؾبًٌس 44
تأ٘٦س ثب ٢ؿن
٢ؿن اظ ضاٗح تطٗي قَُ٘ ّبٕ تأ٘٦س خولِ اؾت «ثبء» ٍ «تبء» ٍ «ٍاٍ» اظ حوطٍ ٜخوطّ ّؿوتٌس ٦وِ
ثطإ ٢ؿن ثِ ٦بض هٖ ضًٍس؛ هبًٌسٍ« :الٗهط»(ٖهط« ،)1/تبهلل أل٘٦سىّ أنٌبه٧ن» (اًج٘بء)57/
گبُ ثطإ هجبل ِٛث٘كتط ،پ٘ف اظ ٍاٍ ٢ؿن« ،ال»ٕ ظاٗسُ ً٘ع هٖ آٗس ،هبًٌسٞ« :وال ٍ ضثّو ٥الٗؤهٌوَى
حتّٖ ٗحّ٧وَ٘ٞ ٤وب قدط ثٌْ٘ن»(ًؿبء)65/
زض «ال ا٢ؿن» ً٘ع «ال» تأ٘٦س ضا هٖ ضؾبًس ٍ ثِ هٌٗبٕ ًً٘ ٖٟؿت ّط چٌس ق٘د ثْبٖٗ ثوِ هٌٗوبٕ
ضزٔ ثَزى ٗب ً ٖٟثَزى ضا ثِ نَض احتوبل زض آى هُطح ٦طزُ اؾت
ّوچٌ٘ي ٦لوِ «ٖوط» زض آِٗ «لٗوط ٤إًّْن ل ٖٟؾ٧طتْن ٗٗوَْى»(حدط )72/نطٗح زض ٢ؿن اؾت
 ِ٦هجتسا ثَزُ ٍ ذجط آى هحصٍ ٜاؾت ٍ الم آى ً٘ع ثطإ تأ٘٦س ث٘كتط اؾت زض ٦الم ٖطة ً٘ع ٦لوبتٖ
ّؿتٌس  ِ٦اظ هبزُ ٢ؿن ً٘ؿتٌسٍ ،لٖ هٌٗبٕ ٢ؿن ضا زاضًس؛ هبًٌس٦« :تت» زض «٦توت اهلل ألٚلوجيّ أًوب ٍ
ضؾلٖ»(هدبزلِ« ٍ )21/اذص ه٘ثب ِ٦ »٠ثِ گٟتِ آلَؾٖ ثِ هٌٗبٕ ٢ؿن ذَضزى اؾتٗ 45،ب «تأشّى» زض
آِٗ «ٍ إش تأشّى ضثّ ٥ل٘جٗثيّ ٖلْ٘ن إلٖ َٗم ال٘٣بهٔ» (اٖطا ِ٦ )167/ٜظهركطٕ هٖ گَٗس هبًٌس ٢ؿون
اؾت 46
تأ٘٦س ثب ازا تأ٘٦س
ازا تأ٘٦س ٖجبضتٌس اظ :إىّ ،أىّ ،ؾ٘ي ،ؾَ٢ ،ٜس ،الم ،ازا تٌجِ٘ اٌٗو ٥ثوِ تَيو٘ح ّوط ٗو ٥هوٖ
پطزاظٗن
أىّ ٍ إىّ؛ اظ حطٍ ٜهكجّْٔ ثبلٟٗل ّؿتٌس  ِ٦اؾن ذَز ضا ًهت ٍ ذجط ذَز ضا ض ٕٞهٖ زٌّس اٗي زٍ
ثط ؾط خولِ اؾوِ٘ زضآهسُ آى ضا هؤ٦س هٖ ؾبظًس؛ هبًٌس« :إىّ اإلًؿبى ل ٖٟذؿط»(ٖهط« ٍ )2/أال إًّْون
ّن الوٟؿسٍى»(ث٣طُ ِ٦ )12/زض آِٗ اذ٘ط چٌسٗي تأ٘٦س ٍخَز زاضز
ؾ٘ي ٍ ؾَٜ؛ ظهركطٕ شٗل آِٗ قطٗٞ« ِٟؿْ٘٧ٟ٘٧ن اهلل» گٟتِ اًس :هٌٗبٕ «ؾ٘ي» آى اؾت ٦وِ
اٗي هُلت حتوبً زض آٌٗسُ هح ١٣ذَاّس قس ،ظٗطا زض ٦لوِ «ؾَو » هٌٗبٕ تأ٘٦س ًْٟتِ اؾوت ٍ «ؾَوو »
زض ه٣بثل «لي» ٍا ٕ٢قسُ اؾت ؾ٘جَِٗ گٟتِ اؾت« :لي أٗٞل» ً« ٖٟؾأٗٞل» هٖ ثبقس 47
آلَؾٖ ً٘ع شٗل آِٗ «ؾََُّ٘٢ى هب ثرلَا»(آل ٖوطاى )183/گٟتِ اؾت« :ؾ٘ي» ثوطإ تأ٘٦وس آٍضزُ
قسُ اؾت 48
ازا تٌجِ٘؛ زض ٢طآى حط« ٜأال» ثِ ٌَٖاى تأ٘٦س آهسُ اؾت؛ هبًٌس:
«أال إىّ ًهووط اهلل ٢طٗووت»(ث٣ووطُ« )214/أال إًّْوون ّوون الوٟؿووسٍى»(ث٣ووطُ« ،)12/أال ؾووبء هووب
ٗعضٍى»(اًٗبم« )31/أال إًّوب َبئطّن ٌٖساهلل»(اٖطا)131/ٜ

ظهركط ٕ گَٗس :أال هطّ٦ت اظ ّوعُ اؾتْٟبم ٍ حط ًٖٟ ٜاؾت ٍ زض ًت٘دِ تأ٘٦س ٍ تٌجْٖ٘ اؾت ثوط
تح ١٣هب ثٗس آى
الم اثتساء؛  ِ٦ثطإ تأ٘٦س هٖ آٗس ٍ ثط ؾط هجتسا ٍ ذجط زاذل هٖ قَز ً٘ع ّووَاضُ زض نوسض ٦والم
٢طاض هٖ گ٘طز؛ هاط آى گبُ  ِ٦آٚبظگط خولِ ٗ ٖ٧اظ حطٍ ٜهكجِْ ثبقس؛ هبًٌس ٍ« :إًّْب ل٧ج٘طٓ إالّ ٖلوٖ
الربقٗ٘ي»(ث٣طُ ٍ« ،)45/إًّب إى قبء اهلل لوْتسٍى»(ث٣طُ)221/
ٞرطضاظٕ شٗل آِٗ «ٍ إى ٦الًّ لوب لٌَّّْ٘٘ٞن ضثّ ٥أٖوبلْن إًِّ ثوب ٗٗولَى ذج٘ط» ٗبزآٍض هٖ قَز ٦وِ
زض اٗي آِٗ چٌسٗي تأ٘٦س گطزآهسُ  ِ٦تب ّٟت هَضز ضا ثط هٖ قوبضز 49
الم خَاة ٢ؿن؛ اٗي حط ٜثط ؾط هًبضٔ هؤ٦س ثِ ًَى تأ٘٦س زض هٖ آٗوس؛ هبًٌوسٞ« :لٌَلٌّّ٘و٢ ٥جلؤ
تطيبّب»(ث٣طٍُ« ٍ )144/لٌجلًَّ٧ن ثكٖء هي الرَ ٍ ٜالدَٔ…»(ث٣طُ)155/
الم خَاة «لَ» ٍ «لَال»؛ هبًٌسٍ« :لَال ز ٕٞاهلل الٌبؼ ثًْٗن ثجٗى لٟؿوس األضو»(ث٣وطُ،)251/
«ٍ لَآهي أّل ال٧تبة ل٧بى ذ٘طاً لْن»(آل ٖوطاى ٍ« ٍ )113/لَ ٌ٦ت ّٓٞبً ٚلوّ٘ ال٣لوت الًًّٟوَا هوي
حَل(»٥آل ٖوطاى)159/
الم ٞبضِ٢؛ هبًٌس ٍ« :إى ٍخسًب أ٦ثطّن لٟبؾ٘٣ي»
الم خبضُ ظائسُ؛  ِ٦ثط ؾط هَٟٗل ثِ زاذل هٖ قَز؛ هبًٌسٍ« :اق٧طٍا لٖ ٍ التٟ٧طٍى»(ث٣طُ)152/
الم خبضُ ّطگبُ ثط ؾط هَٟٗل ثِ ٗٞلٖ  ِ٦ذَز هتٗسٕ اؾت زضآِٗ هبًٌس ق٧ط ٍ ٟٚط ظائوسُ ذَاّوس
ثَز
الم تأ٘٦س؛ هبًٌس« :إًّٖ ل٘حعًٌٖ أى تصّجَا ثِ»(َٗؾ)33/ٝ
حط« ٜأهّب»؛ هبًٌس« :إىّ اهلل الٗؿتحٖ٘ أى ًٗطة هثالً هب ثَٗئ ٞوب ْ٢َٞب ٞأهّب الصٗي آهٌَا ٗ٘ٞلوَى
أًِّ الح ّ١هي ضثّْن ٍ أهّب الصٗي ٟ٦طٍا َ٣٘ٞلَى هبشا أضاز اهلل ثْصا هثالً»(ث٣طُ)26/
اثي ّكبم ٍ ظهركطٕ ٍ زٗاط ًحَٗبى گٟتِ اًس «اهّب» اٞعٍى ثط آى  ِ٦حط ٜقوطٌ ٍ تٟهو٘ل اؾوت
زاللت ثط تأ٘٦س ً٘ع زاضز 53
«إٔ»؛ هبًٌسٗ« :ب أْٗب الٌبؼ اٖجسٍا ضثّ٧ن الّصٕ ذل٧٣ن…»(ث٣طُ)21/
ظهركطٕ گَٗسٗ« :ب» ثطإ ًسإ ثٗ٘س اؾت ،اهب چَى هربَت ٍ هٌبزإ آى ًعزٗ ٥ثبقس ثطإ تأ٘٦س
اؾت؛ظٗطا چٌوبى هٖ ْٞوبًس  ِ٦ذُبةِ پؽ اظ آى ه٣هَز خسّٕ اؾت 51
اٗٞبل ه٣بضثِ
ٍضٍز «٦بز» ثط خولِ اؾوِ٘ ٗ ٖ٧اظ ضاُ ّبٕ هجبل ِٛزض ٦الم اؾت َجطؾٖ هٖ ًَٗؿس:
«٦بز» ثط خولِ اؾوِ٘ زاذل قسُ تب هجبل ِٛضا ثطؾبًس ،هبًٌس« :لن ٗ٧س ٗطاّب»(ًَض)43/؛ ٌٖٗٗ ًعزٗ٥
ً٘ؿت  ِ٦آى ضا ثجٌ٘س؛ پؽ چاًَِ هٖ ذَاّس ثجٌ٘س؟52
تأ٘٦س ثب ضٍـ ّبٕ ثالٖٚ
اظ خولِ اثعاضّبٕ تأ٘٦س ،ازا ٢هط ٍ حهط اؾت «٢هط» ضاُ ّبٕ گًَبگًَٖ زاضز؛ اظ خولِ:
« 1هب» ٍ «إالّ» ٌٖٗٗ ً ٍ ٖٟؾپؽ اؾتثٌب زاللت ثط ٢هط زاضز؛ ظٗطا اؾوتثٌبٕ هٟوطّ٘ اؾوت ٍ چوَى
هؿتثٌٖ هٌِ هحصٍ ٜاؾت ً ٖٟثِ ٖوَم تٗل ١هٖ گ٘طز ٍ ؾپؽ ٞطز ذبنٖ ذبضج هٖ قَز

 2إًّوب؛  ِ٦ثِ اتٟب ٠اّل لٛت ٍ تٟؿ٘ط ٍ  ِ٣ٞثوط حهوط زاللوت زاضزٞ ٍ ،روطضاظٕ شٗول آٗوِ «إًّووب
الوكطَ٦ى ًدؽ»(تَثِ )28/ثط اٗي هُلت تهطٗح ٦طزُ؛ ّط چٌس زض آٗوِ «إًّووب ٍلو٘٧ن اهلل ٍ ضؾوَلِ ٍ
الصٗي آهٌَا الصٗي ٗ٘٣وَى الهلَٓ…»(هبئسُ )55/انطاض زاضز  ِ٦ثبثت ٌ٦س إًّوب زاللت ثط حهط ًساضز!
حهط زض اٗي ٦لوِ ًت٘دِ تأ٘٦س ثط خولِ هثجت ثِ ٍؾ٘لِ «إى» ٍ ً ٖٟهبٍضإ آى ثِ ٍؾ٘لِ «هب» هٖ
ثبقس؛ ّط چٌس اّل ثالٚت آى ضا اظ ثبة «هب ٍ إال» هٟ٘س حهط زاًؿتِ اًس
اّل ًحَ ٍ تٟؿ٘ط زض ثبة إًّوب ٍ هٌٗبٕ آى ٍ اٌٗ ِ٧چطا زض هَاضزٕ اظ إًّوب اؾتٟبزُ قَز ٍ زض هَاضزٕ
زٗاطٕ اظ هب ٍ إال ،ثِ تٟه٘ل ؾري گٟتِ اًس 53
ه٣سم زاقتي آًچِ ثبٗس هؤذط ثبقس
ت٣سٗن هٗوَل ثط ٖبهل ٍ ثِ ٖجبض زٗاط ،ه٣سم زاقتي ّط چ٘عٕ  ِ٦ثبٗس هؤذط ثبقس ،زل٘ل ثط حهط
هٖ ثبقس  54الجتِ زاللت ثط حهط ،ظهبًٖ اؾت  ِ٦ت٣سٗن ثِ ذبَط ؾدٕ آٗب ٍ هبًٌوس آى ًجبقوسّ ،وط
چٌس گبّٖ ت٣سٗن ،حهط ضا ً٘ع هٖ ضؾبًس ٍ زض ٖ٘ي حبل ؾدٕ آٗب ٢طآًٖ ً٘ع هطاٖب قسُ اؾت
ظهركطٕ ٍ َجطؾٖ گٟتِ اًس :زض آِٗ «إٗوبًٗ ٤جوس ٍ إٗوبً ٤ؿوتٗ٘ي» ت٣وسٗن هٟٗوَل ،ثوِ ذوبَط
اذتهبل هٖ ثبقس ٍ هٌٗبٕ آِٗ چٌ٘ي اؾت« :اذتهبل هٖ زّن تَ ضا ثِ ٖجبز ٍ اذتهبل هٖ زّن
تَ ضا ثِ َلت ٦و55 »٥
هثبل زٗاط« :إٗبٕ ٞبضّجَى» ً٘كبثَضٕ زض ٚطائت ال٣طآى شٗل اٗي آِٗ گٟتِ اؾت:
«إٗبٕ» هَٟٗل ثِ ثطإ «اضّجَا» اؾت  ِ٦هحصٍ ٜهٖ ثبقس ٍ «اضّجَا» ثٗوس اظ «إٗوبٕ» زض ت٣وسٗط
گطٞتِ هٖ قَز ٍ اٞبزُ حهط هٖ ٌ٦س ٍ خولِ «اضّجَا» ثٗس اظ «ٞبء» ً٘ع ت٧طاض قوسُ اؾوت پوؽ اظ زٍ
خْت اٞبزُ تأ٘٦س هٖ ٌ٦س؛ ت٣سٗن هٗوَل  ِ٦هٟ٘س حهط اؾت ٍ ت٧طاض خولِ» 56
ًوًَِ إ زٗاطٖ ٍ« :لِ٘ ٞل٘تَّ٦ل الوتَّ٦لَى»(َٗؾ )67/ٝهبزُ تَّ٦ل (ثبة تّٟٗل) زض چْل آٗوِ ثوِ
٦بض ضٞتِ اؾت  ِ٦زض  27آِٗ خبض ٍ هدطٍض ه٣سم قسُ ٍ اٗي ت٣سٗن ثِ ذبَط حهط هٖ ثبقس؛ هبًٌوس« :ال
إلِ إالّ َّ ٖلِ٘ تَّ٦لت»(تَثِ)129/
يو٘ط ٞهل
اثي ّكبم هٖ گَٗس :يو٘ط ٞهل زاضإ ؾِ ٞبٗسُ اؾت :حهط ذجوط زض هجتوسا؛ تأ٘٦وس؛ ٍ ٞوط ٠ثو٘ي
نٟت ٍ ذجط
ظهركطٕ شٗل آِٗ «أٍلئّ ٥ن الوٟلحَى» هٖ گَٗسٞ :بٗسُ يو٘ط «ّن» ؾِ چ٘ع اؾت:
ٗٞ ٥بٗسُ ل ٍ ،ٖٟٓآى تو٘٘ع ث٘ي نٟت ٍ ذجط اؾت ٍ زاللت زاضز  ِ٦اؾنِ پؽ اظ آى ذجط اؾت ًِ
نٟت؛ زٍ ٞبٗسُ تره٘م ٍ حهط ذجط زض هجتسا؛ ؾِ تأ٘٦س ٦الم
حهط ثب اؾتٟبزُ اظ ازا ُٖٝ
گبُ هت٧لن هٖ گَٗس« :ظٗس ٢بئن» ٍ ،گبّٖ ثط آى ٖجبض «ال٢بٖس» ضا ً٘ع هٖ اٞعاٗس حهط ثوِ ٍؾو٘لِ
«ال» زاللت زاضز  ِ٦ظٗس ُٗ٢بً ٢بئن اؾت ٍ زاللت ثط تأ٘٦س هٖ ٌ٦سٍ ،لٖ ٖجبض «ظٗس ٢بئن» اٗي تأ٘٦وس
ضا ًوٖ ضؾبًس

يو٘ط ٞهلٖ ،الٍُ ثط تأ٘٦س هٌٗبٕ خولِ حهط ذجط زض هجتسا ضا ً٘ع هٖ ضؾوبًس ٦وِ ذوَز تأ٘٦وسٕ
زٗاط اؾت؛ هبًٌس« :إًّب ًحي ًعّلٌب الص٦ط ٍ إًّب لِ لحبَٓٞى»
اؾتٟبزُ اظ اؾن ْبّط ثِ خبٕ يو٘ط
ٖبلوبى ًحَٕ تهطٗح ٦طزُ اًس ٦ ِ٦بضثطز يو٘ط ،ثطإ ضٖبٗت اذتهبض زض ٦الم هٖ ثبقسٍ ،لٖ گبُ ثِ
خبٕ اؾتٟبزُ اظ يو٘ط ،ثبظ ّن اؾن ْبّط ثِ ٦بض هٖ ضٍز تب تأ٘٦س ضا ثْٟوبًس
ؾََٖ٘ گٟتِ اؾتّ :س ٜاظ اٗي ٦بض ،ت٣طٗط ٍ تو٘٧ي ث٘كتط هٖ ثبقس؛ هثل «٢ول ّوَ اهلل أحوس اهلل
الهوس»(تَح٘س2/و)1
ٖسٍل اظ خولِ اًكبئٖ ثِ خولِ ذجطٕ
اگط ه٣تًبٕ ٦الم ،آٍضزى خولِ اًكبئٖ ثبقس ٍلٖ ٖسٍل قسُ ثِ نَض خولِ ذجوطٕ آٍضزُ قوَز،
ذَز ًكبى اظ تأ٘٦س هٌَٕٗ زاضز؛ هبًٌسٍ«:الَالسا ٗطيٗي أٍالزّيّ حَل٘ي ٦وبهل٘ي لووي أضاز أى ٗوتنّ
الطيبٖٔ»(ث٣طُ)223/
ثً٘بٍٕ زضثبضٌُ «ٗطيٗي» هٖ گَٗس :اهط اؾت  ِ٦ثطإ هجبل ِٛثِ نَض خولِ ذجطٕ آهسُ اؾت 57
ظهركطٕ ً٘ع هٖ گَٗسٗ« :طيٗي» هثل آِٗ «ٗتطثّهي» اؾت ،زض اٌٗ ِ٧خولوِ ذجطٗوِ اؾوتٍ ،لوٖ ثوِ
هٌٗبٕ اهط هؤ٦س حول هٖ قَز 58
ّوَ شٗل آِٗ «ٍالوُلّ٣ب ٗتطثّهي ثأًٟؿْيّ ثالثٔ ٢طٍء»(ث٣طُ )228/هٖ گَٗس :اگط گٟتِ قَز هٌٗبٕ
اذجبضٕ ثَزى «ٗتطثّهي » چ٘ؿت هٖ گَٗ٘ن :اٗي ذجطٕ اؾت ثِ هٌٗبٕ اهط ٍ ،انل ٦الم «ٍل٘تطثّهوي
الوُلّ٣ب » ثَزُ اؾت
ٖسٍل اظ ٗٞل اهط ثِ اؾتْٟبم
اهط ٦طزى چ٘عٕ ثِ هربَت ،هطاحلٖ زاضز؛ گبُ هٖ گَٗس« :اق٧طٍا» ،گبُ هٖ گَٗسّ« :ل تك٧طٍى»
ٍ زض هطحلِ ثٗس هٖ گَٗسّ« :ل أًتن تك٧طٍى» ٍ ؾپؽّ« :ل أًتن قب٦طٍى»
اثي ازضٗؽ حلّٖ (مّ598و  )٠هٖ گَٗس :خولِ «ْٞل أًتن هٌتَْى» ًْٖ ٍ ًؿد اظذوط اؾت ،ظٗطا
گٟتِ اًس ثل٘ ٙتطٗي ٦لوِ إ  ِ٦زض ًْٖ ٍاضز قسُ ،اٗي اؾت  ِ٦گٟتِ قَز« :ءأًوت هٌتوِ» ،ظٗوطا اٗوي
خولِ هٌٗبٕ تْسٗس ضا ثِ ّوطاُ زاضز 59
ظهركطٕ ً٘ع گٟتِ اؾت :خولِ «ْٞل أًتن هٌتَْى» اظ ثل٘ ٙتطٗي خولِ ّبٖٗ اؾت ٦وِ زاللوت ثوط
ًْٖ هٖ ٌ٦س؛ هثل اٌٗ ِ٧گٟتِ قوسُ :توالٍ قوس ثوط قووب آًچوِ زض «ذووط» اظ زؾوتَضا ثبظزاضًوسٌُ
نبزضقسُ ٍخَز زاضز ،آٗب اٌَ٦ى قوب ثب تَخِ ثِ اٗي هٌٕ ّب ًْٖ هٖ پصٗطٗس ٍ پطّ٘ع هٖ ٌ٘٦سٗ ،ب قوب
ثط حبل پ٘ك٘ي ّؿت٘س؛ گَٖٗ  ِ٦هَِٖٓ ًكسُ اٗس ٍ ًْٖ ًكسُ اٗس  63ق٘د ََؾٖ هٖ گَٗوس :نوِ٘ٛ
آى اؾتْٟبم اؾتٍ ،لٖ هٌٗبٕ آى ًْٖ هٖ ثبقس 61
ش٦ط ٦لّ ٍ اضازُ خعء
شٗل آِٗ «أٍ ٦ه٘ت هي الؿوبء ْ ِ٘ٞلوب ٍ ضٖس ٍ ثطٗ ٠دٗلَى أنبثْٗن  ٖٞآشاًْن هي الهوَاٖ١
حصض الوَ ٍ اهلل هحٍ٘ ثبل٧بٞطٗي»(ث٣طُ )19/ظهركطٕ هٖ ًَٗؿس:
زض ش٦ط «انبثٕ» هجبل ِٛإ اؾت  ِ٦زض ش٦ط «اًبهل» ً٘ؿت

احوس ثي هٌ٘ط اؾٌ٧سضٕ زض حبقِ٘ ٦كّبً ٜابقتِ اؾت :زض ش٦ط «انبثٕ» اقوٗبض ثوِ آى اؾوت ٦وِ
هٌب٘٣ٞي زض زاذل ٦طزى «انبثٕ» زض گَـ ّبٕ ذَز ث٘كتط اظ ٖبز هٗوَل هجبل ِٛهٖ ٦طزًوس؛ توب اظ
قٌ٘سى نسإ ثلٌس ثاطٗعًس 62
ا٢تهبض
هبًٌس« :الّصٕ خٗل ل٧ن األضو ٞطاقبً ٍ الؿّوبء ثٌبء ٍ أًعل هي الؿوبء هبء ٞأذطج ثِ هي الثّوطا ضظ٢بً
ل٧ن ٞالتدٗلَا هلل أًسازاً ٍ أًتن تٗلوَى»(ث٣طُ)22/
ظهركطٕ هٖ گَٗس هَٟٗل ثِ «تٗلوَى» حص ٜقسُ ،گَٗوب هوٖ گَٗوس «ٍ أًوتن هوي اّول الٗلون ٍ
الوٗط ِ٦ »ٔٞؾطظًف ٍ تَث٘د ث٘كتط ٍ ؾرت تطٕ ذَاّس زاقت اٗي ثحث ّوبى هَ٣لوِ ٞوطو ٦وطزى
ٗٞل هتٗوسٕ ثوِ هٌعلوِ الظم اؾوتٌٗٗ ،وٖ ّوس ٜهوت٧لن انول ٗٞول اؾوتً ،وِ هٟٗوَل ثوِ  ،هبًٌوس
«أٞالتكٗطٍى» ٍ «أًتن التكٗطٍى»
ًحَٗبى گٟتِ اًس حص ٜهَٟٗل ثِ ٍ زض ت٣سٗط گطٞتي آى خع ثب ٍخَز ٢طٌِٗ ًكوبٗس ٍ اگوط ثوب ٍخوَز
٢طٌِٗ هحصٍ ٜقس ّوبًٌس هصَ٦ض اؾت ،اهب حص ٜهَٟٗل ثْٖ  ِ٦زض ً٘ت ٍ ٢هس ًجبقس ،ثِ گًَِ إ ِ٦
گَٖٗ ٞطاهَـ قسُ اؾت ،تٌعٗل ٗٞل هتٗسٕ ثِ هٌعلِ الظم ذَاّس ثَز حبلت اٍل هبًٌس اٗي آِٗ اؾوت:
«ٗجؿٍ الطظ ٠لوي ٗكبء ٍ ٗ٣سض»(ضٖس ِ٦ )26/هَٟٗل «ٗ٣سض» هحصٍ ٜاؾت ٗب «إالّ هي ضحن»ٗ ،ب «هي
قبء ٞل٘ؤهي» ٍ ٢ؿن زٍم هبًٌس« :أنلح لٖ  ٖٞشضّٗتٖ» ٍ «ٗحٖ٘ ٍ ٗو٘ت»
التٟب
التٟب آى اؾت  ِ٦اًؿبى اظحبلت ذُبة ٍ ٘ٚجت  ِ٦زض ٦الم ذَز زاضز ثوِ حبلوت زٗاوطٕ ٖوسٍل
ٌ٦س؛ هثالً زض ؾَضُ حوس ،خولِ «إٗبًٗ ٤جس» ذُبة اؾت ٍ «الحووس هلل ضةّ الٗوبلو٘ي» ٘ٚجوت ،ظٗوطا
اؾوبء َْاّط زض ح٧ن ٚبٗت هٖ ثبقٌس اٗي گًَِ ثبظگكت اظ حبلتٖ ثِ حبلوت زٗاوط ضا التٟوب گٌَٗوس؛
الجتِ ثبٗس ثبظگكت اظ هؿب٦ ٠الم ثِ هؿب ٠زٗاطٕ ثبقس  ِ٦هٌبٞب ثب حبلت اٍل ًساضز 63
ظهركطٕ شٗل آِٗ قطٗ« ِٟلَال إش ؾوٗتوَُ ْيّ الوؤهٌَى ٍ الوؤهٌب ثأًٟؿْن ذ٘وطاً ٍ ٢وبلَا ّوصا
إ ٥ٞهج٘ي»(ًَض )12/هٖ ًَٗؿس:
«اگط ٦ؿٖ ثاَٗس چطا ذساًٍس هتٗبل ًٟطهَز« :لَال إش ؾوٗتوَُ ٌٌْتن ثأًٟؿ٧ن ذ٘طاً ٍ ٢لتن» ٍ چطا
اظ ذُبة ثِ ٘ٚجت ٖسٍل ٦طز ٍ اظ يو٘ط ثِ اؾن ْبّط ثبظگكت ،زض خَاة هٖ گَٗ٘ن :ثِ اٗي خْت ِ٦
ذساًٍس هٖ ذَاؾت اظ َطٗ ١التٟب زض تَث٘د ،هجبلٌ٦ ِٛس ٍ ل ّٟاٗوبى ضا ثِ نوطاحت آٍضز توب زاللوت
ٌ٦س ثط اٌٗ ِ٧هطز ٍ ظى هؤهي ًجبٗس ًؿجت ثِ زٗاطٕ ؾري پٌْبًٖ ثاَٗس ٍ َٗي پٌْبًٖ ثط اٍ ظًس »64
ّوَ زض هَضز ٖلت ٖسٍل اظ ذُبة ثِ ٘ٚجت زض آِٗ «َّ الصٕ ٗؿ٘ط٦ن  ٖٞالجوطّ ٍ الجحوط حتّوٖ إشا
ٌ٦تن  ٖٞالٟل ٍ ٥خطٗي ثْن ثطٗح َ٘جٔ»(ًَٗؽ )22/گٟتِ اؾت:
« ه٣هَز هجبل ِٛاؾت؛ گَٖٗ ذسإ هتٗبل حبل آًْب ضا ثطإ زٗاطاى ش٦ط ًوَزُ ٍ ،چَى آًبى تٗدوت
٦طزًس ٍ هٌ٧ط َلت قسًس ،ذساًٍس ثب ٖسٍل اظ ذُبة ثِ ٘ٚجت٦ ،الم ضا هؤّ٦س ؾبذتِ اؾت »
ت٣سٗن هؿٌس الِ٘

ٖجسال٣بزض خطخبًٖ اٖت٣بز زاضز  ِ٦ث٘ي «أُٖ٘ت« ٍ »٥أًب أُٖ٘تٞ »٥ط ٠اؾت 65،ظٗطا ت٣سٗن هؿٌس
الِ٘ ا٢تًب هٖ ٌ٦س  ِ٦خولِ ٗٞلِ٘ ثِ اؾوِ٘ تجسٗل قَز ،آى گبُ زض ٍا ٕ٢هؿٌسالِ٘ ،زٍثبض ت٧طاض قوسُ؛
ٗ ٥هطتجِ ثِ ٌَٖاى هجتسا ٍ هطتجِ زٗاط ثِ ٌَٖاى ٞبٖل ٍ ،ذَز ت٧طاض ًَٖٖ ،اظ تأ٘٦س ٦الم اؾت
زض آِٗ قطٗ« ِٟءأًت ٢لت للٌبؼ اتّرصًٍٖ ٍ أهّٖ إلْ٘ي هوي زٍى اهلل»(هبئوسُ )116/ت٧وطاض اؾوت ٍ
ت٣سٗن هؿٌسالِ٘ زاللت ثط ت٣طٗط ٍ تأ٘٦س ٦الم هٖ ٌ٦س
خولِ اؾوِ٘
ٗ ٖ٧زٗاط اظ هؤ٦سا  ،خولِ اؾوِ٘ اؾت ؾََٖ٘ شٗل تَي٘ح ثؿ٘بضٕ اظ هثبل ّب آى ضا اظ اؾوجبة
تأ٘٦س قوطُ اؾت  66تٟتبظاًٖ زض ه٣سهِ قطح تلر٘م هٖ گَٗسٖ :سٍل اظ خولِ ٗٞلِ٘ ثِ اؾوًِ٘ ،كبًٌِ
تأ٘٦س ٍ ثجَ آى اؾت 67

ش٦ط ٞبٗسُ ّب ٍ ظٗبى ّب
ٗ ٖ٧اظ ٖوسُ تطٗي قَُ٘ ّبٕ تأ٘٦س ٦الم زض ٢طآى ،ش٦ط «ٞبٗوسُ ّوب» اؾوت؛ الجتوِ اگوط هُلوَة ٍ
هوسٍح ثبقس هبًٌسٗ« :ب أْٗب الصٗي آهٌَا إًّوب الرووط ٍ الو٘ؿوط ٍ األًهوبة ٍ األظالم ضخوؽ هوي ٖوول
الكُ٘بى ٞبختٌجَُ لٗلّ٧ن تٟلحَى إًّوب ٗطٗس الكُ٘بى أى َٗ ٕ٢ثٌ٘٧ن الٗوسآٍ ٍ الجًٛوبء ٞوٖ الرووط ٍ
هبئسُ91/و93
الو٘ؿط ٍ ٗهسّ٦ن ٖي ش٦ط اهلل ٍ ٖي الهلَٓ ْٞل أًتن هٌتَْى»
إ ٦ؿبًٖ  ِ٦گطٍٗسُ اٗس ،هٖ ٍ ثطز ٍ ثبذت ٍ ثت ّب ٍ ت٘طّ ٤ب پل٘س اؾت ٍ ٦وبض قوُ٘بى اؾوت،
پؽ اظ آى زٍضٕ خَٗ٘س؛ ثبقس  ِ٦ضؾتابض قَٗس ّوبًب قُ٘بى هٖ ذَاّس  ِ٦ثب هٖ ٍ ثطز ٍ ثبذت ه٘بى
تبى زقوٌٖ ٍ  ٌِ٘٦اٌ٧ٞس ٍ قوب ضا اظ ٗبز ذسا ض اظ ًوبظ ثبظزاضز ،پؽ آٗب قوب ثؽ ذَاّ٘س ٦طز
اثي ازضٗؽ حلٖ هٖ گَٗس :زض اٗي آِٗ قطٗ ِٟزُ زل٘ل ثط حطهت ذوط ٍخَز زاضزٍ 68،لوٖ ْ٣ٞوبٕ
زٗاط گٟتِ اًس :زض آِٗ هعثَض ّكت زل٘ل ٍخَز زاضز ضاًٍسٕ زض آِٗ ،چْبض زل٘ل ضا ثط قوطزُ اؾت 69
ضخؽ ًبه٘سى ،زض قوبض اًهبة ٍ اظالم ثَزىٖ ،ول قُ٘بى ثَزىٖ ،ساٍ آٞطٌٖٗ ،هبًٕ ثَزى اظ ش٦ط
ذسا ،ضؾتابضٕ آٞطٌٖٗ زٍضٕ اظ ذوط٦ ،لوِ اًّوب ٍ… اظ اٗي خولِ اؾت
تٗل٘ل
ٞبٗسُ ش٦ط ٖلت زض ٦الم ،ت٣طٗط ٍ ثالٚت آى اؾت ،چَى ًٟؽ آزه٘بى ثط پصٗطـ هُبلت زاضإ ٖلت،
ث٘كتط اقت٘ب ٍ ٠ه٘ل زاضز ث٘كط هَاضز ش٦ط ٖلّت ،زض پبؾد پطؾف اؾت
تٟؿ٘ط
اظ خول ِ هَاضزٕ  ِ٦ثط تأ٘٦س زاللت هٖ ٌ٦س ٍ زض ٦الم ٖطة ٦بضثطز ٞطاٍاًٖ زاضز تٟؿو٘ط اؾوت زض
تٟؿ٘طٗٞ ،ل حص ٜهٖ قَز ٍ ؾپؽ ثِ ٍؾ٘لِ ٗٞل زٗاطٕ تٟؿ٘ط هٖ گطزز ٍ خوٕ ث٘ي آى زٍ هوتٌٕ
اؾت ثبة تٟؿ٘ط ث٘كتط زض هَاضزٕ هُطح هٖ قَز  ِ٦الٟبِ الظم اؾت ثط ٗٞل زاذل قًَس؛ ًٓ٘ط «ٍإى
أحس هي الوكط٘٦ي اؾتدبض« ِ٦ »٤اؾتدبضٗٞ »٤ل هحصٍ ٜثٗسـ ضا تٟؿ٘ط هٖ ٌ٦س

 1ظض٦كٖ ،ثسضالسٗي ،هحوس ،الجطّوبى ٖ ٖٞلَم ال٣طآى ،تح ١٘٣هطٖكلٖ ،ث٘وطٍ  ،زاضالوٗط485 /2 ،ٔٞ
 2تٟتبظاًٖ ،ؾٗس السٗي ،هرتهط الوٗوبًٖ ،تح ١٘٣هحوس هحٖ السٗي83/1 ،؛ قطٍح التلر٘م234/1 ،؛
ههُ ٖٟخبظم ٍ… ،الجال ٔٚالَايحٔ155 ،
 3ظض٦كٖ ،ثسضالسٗي هحوس ،الجطّبى ٖ ٖٞلَم ال٣طآى85/2 ،؛ تطت٘ت لؿبى الٗطة169 /1 ،
ّ 4وبى
 5ؾ٘س ضيًْٖ ،ح الجال ،ِٚذُجِ 175
ً 6د ،ٖٟاحووس ،خَاّط الجال165 ،ِٚ؛ ٖلَم الجال131 ،ِٚ؛ هٗتط ٤اال٢طاى  ٖٞاٖدوبظ ال٣طآى258 /1 ،
 7ؾََٖ٘ ،خالل السٗي ،االت٣بى ٖ ٖٞلَم ال٣طآى221 /3 ،
ّ 8وَّ ،وٕ الَْاهٕ122/2 ،؛ هٗتط ٤األ٢طاى  ٖٞاٖدبظ ال٣طآى256 /1 ،
 9تٟتبظاًٖ ،ؾٗس السٗي ،هرتهطالوٗبًٖ131 /1 ،
ّ 13وبى؛ ؾََٖ٘ ،خالل السٗيّ ،وٕ الَْاهٕ122 /2 ،
ّ 11وبى125 /2 ،
َ 12جطؾًٖٞ ،ل ثي حؿي ،خَاهٕ الدبهٕ832/2 ،؛ ظهركطٕ ،هحوَزثي ٖوط ،ال٧كب ،ٜخلس  ،4شٗل
آِٗ َ 17بض٠
 13ؾََٖ٘ ،خالل السٗيّ ،وٕ الَْاهٕ125 /2 ،
٧ٖ 14جطٕ ،التج٘بى  ٖٞاٖطاة ال٣طآى235/2 ،؛ اهالء هب هيّ ثِ الطحوي149 /2 ،
 15ؾ٘س هطتًٖٚ ،طض الَٟائس (اهبلٖ)89 /1 ،
 16اًهبضٕ ،اثي ّكبمُ٢ ،وط الٌوسٕ226،؛ ّووَ ،قوصٍض الوصّت235 ،؛ حبقو٘ٔ الهوجبى ٖلوٖ قوطح
االقوًَٖ139 /2 ،
َ 17جطؾًٖٞ ،ل ثي حؿي ،خَاهٕ الدبهٕ354 /2 ،
 18ؾََٖ٘ ،خالل السٗي ،االت٣بى224 /3 ،
 19ه ٖ٧ثي اثٖ َبلت ،هك٧ل اٖطاة ال٣طآى163 /2 ،
 23ؾََٖ٘ ،االت٣بى227/3 ،؛ ًد ،ٖٟخَاّط الجال167 ،ٔٚ
 21ؾََٖ٘ ،خالل السٗي ،االت٣بى227 /3 ،
ٖ 22لَم الجال132 ،ٔٚ؛ ًد ،ٖٟاحوس ،خَاّط الجال167 ،ٔٚ
 23تٟتبظاًٖ ،ؾٗس السٗي ،هرتهطالوٗبًٖ133 /1 ،
 24ظهركطٕ ،هحوَزثي ٖوط ،ال٧كّب258 /1 ،ٜ
 25اًهبضٕ ،اثي ّكبم ،ه ٌٖٛاللج٘ت2 ،
 26ؾََٖ٘ ،خالل السٗي ،االت٣بى243 /3 ،
ّ 27وبى241 /3 ،
 28ثً٘بٍٕ ،اًَاض التٌعٗل ٍ اؾطاض التأٍٗل191 /2 ،
 29الٌْط الوبز471 /1 ،
ٞ 33رطضاظٕ ،هحوَز ثي ٖوط ،هٟبت٘ح ال٘ٛت ،شٗل آِٗ  57ؾَضُ ًؿبء
 31اضزث٘لٖ ،احوس ثي هحوس ،هدوٕ الج٘بى397 /1 ،
َ 32جطؾًٖٞ ،ل ثي حؿي ،هدوٕ الج٘بى397 /1 ،

 33ظهركطٕ ،هحوَزثي ٖوط ،ال٧كّب223 /1 ،ٜ
ّ 34وبى593 /1 ،
ّ 35وبى؛ ٖبهلٖ ،ظٗي السٗي ثي ٖلٖ ،الطٍئ الجْ٘ٔ ٍ ً٘ع ضٍو الدٌبى
 36ضاٚت انْٟبًٖ ،حؿ٘ي ثي هحوس ،الوٟطزا 366 ،
َ 37طٗحٖٞ ،رطالسٗي ،هدوٕ الجحطٗي381 /4 ،
ّ 38وبى451 /5 ،
 39هٗدن الٟبِ ال٣طآى ال٧طٗن64 /2 ،
 43ؾَ٘ضٕٞ ،بيل ه٣سازٌ٦ ،عالٗطٞبى64 /1 ،
 41ظهركطٕ ،هحوَزثي ٖوط ،ال٧كّب243 /1 ،ٜ
ٞ 42رطضاظٕ ،هٟبت٘ح ال٘ٛت148 /5 ،
 43ضاٚت انْٟبًٖ ،حؿ٘ي ثي هحوس ،الوٟطزا 523 ،
 44اًهبضٕ ،اثي ّكبم ،ه ٌٖٛاللج٘ت411 /1 ،
 45آلَؾٖ ،هحوَز ،ضٍح الوٗبًٖ213 /3 ،
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 48آلَؾٖ ،هحوَز ،ضٍح الوٗبًٖ139 /4 ،
ٞ 49رطضاظٕ ،هٟبت٘ح ال٘ٛت73 /18 ،
 53ظهركطٕ ،هحوَزثي ٖوط ،ال٧كّب93 /1 ٜ
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َ 52جطؾًٖٞ ،ل ثي حؿي ،خَاهٕ الدبهٕ777 /1 ،
 53هسًٖ ،ؾ٘س ٖل٘ربى ،الحسائ ١الٌسٗٔ516 ،؛ اًهبضٕ ،اثي ّكبم ،ه ٌٖٛاللج٘وت59/1 ،؛ ضقو٘س ضيوب،
تٟؿ٘ط الوٌبض159/8 ،؛ خطخبًٖٖ ،جسال٣بّط ،زالئل االٖدبظ253 ،؛ ًد ،ٖٟاحوس ،خَاّط الجال187 ،ٔٚ
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خطخبًٖٖ ،جسال٣بّط ،زالئل االٖدبظ133 ،
ؾََٖ٘ ،االت٣بى217 /3 ،
ظض٦كٖ ،ثسضالسٗي ،الجطّبى491 /2 ،
حلّٖ ،اثي ازضٗؽ ،الؿطائط473 /3 ،
 ِ٣ٞال٣طآى277/2 ،



