
 تفسیری مجمع البیان -رویکرد ادبی

 

 زوتط هطتًٖ اٗطٍاًٖ

 

 ٖه پػٍّف ثِ آى زض وِ ٖزاًك ثب ٍٕ تٗبهل ٖچگًَگ اظ اؾت ٖجبضت زاًكوٌس بٗ ؿٌسًَُٗ هٗ ضٍـ

 ّٕب ضقتِ اظ ضقتِ ّط زض ؾري يٗا. وٌس ٖه اٖوبل پػٍّف ضًٍس زض وِ ْٖٗب٘ػگٍٗ ُٖالٍ ثِ پطزاظز

 .اؾت نبزق هٗطفت ٍ ٖلن

 زاقتِ ذَز ط٘تفؿ زض ًحَ ٌِ٘ظه زض ٖذبن ضٍـ سٗثب هفؿّط ٍ ٖبلن هٗ ٌَٖاى ثِ عً٘ ٖجطؾَ د٘ق

 ٕع٘چ يٗا ٍ. قَز ٖه ساضٗپس اضتجبٌ يٗا زض وِ ْٖٗب٘ػگٍٗ ٍ ًحَ ٖلن ثب تٗبهلف ٖچگًَگ ٌٖٗٗ. ثبقس

 .نًٗگط ٖه ٍيَح ثِ بى٘الج هزوٕ زض هب وِ اؾت

 ؾبظز، ٖه هوتبظ ٕط٘تفؿ ٕوتبثْب گطٗز اظ ضا بى٘الج هزوٕ وِ ٌِ٘ظه يٗا زض سُٗپس يً٘رؿت سٗقب

 .اؾت گطٗىسٗ اظ( َٖجطؾ انُالح اؾبؼ ثط) حزت ٍ اٖطاة ثحج ٕرساؾبظ ٍ ه٘تفى

 ٍ پطزاظز ٖه لطاءتْب اظ هٗ ّط ٕثطا اؾتسالل ٍ احتزبد هَئَ ثِ لطاءتْب اذتالف بى٘ث اظ پؽ َٖجطؾ

 ف٘پ ضا اٖطاة هَئَ گبُ آى زّس، ح٘تَي ضا ّب ٍاغُ ٕلغَ ٖهٗبً تب قَز ٖه لغت ثحج ٍاضز ؾپؽ

 اَالٔ وِ آًزب تب َٖجطؾ. وٌس ي٘٘تج ٍ ح٘تَي زاضز، ٖٗظزا اثْبم ثِ بظً٘ وِ ضا ٕهَاضز تب وكس ٖه

 .اؾت وطزُ رسا گطٗىسٗ اظ ضا اٖطاة ٍ حزت هَئَ زٍ وِ اؾت ٕهفؿط يً٘رؿت ن،ٗزاض

 تساذل ٍ ٖرتگ٘آه ثسٍى ثحج وِ قَز ٖه ثبٖج طاٗظ زاضز، ٖهْو سُٗفب ضٍـ يٗا وِ ؿتً٘ ٕسٗتطز

 هٗ ل٘زل ٖپ زض ّطگبُ تب طز٘گ لطاض ذَاًٌسُ بض٘زضاذت رساگبًِ ٕفهلْب نَضت ثِ ٍ گطٗىسٗ ثب هؿبئل

 ن٘وَق ٖه فهل يٗا زض. وٌس هطارِٗ آى هكرم گبُٗرب ثِ ثبقس، ِٗآ هٗ اٖطاة بٗ ذبل لطاءت

 .نٌ٘و ٖثطضؾ اؾت، سُٗثطگع ًٕحَ هجبحج زض َٖجطؾ وِ ضا ٖضٍق

 

 َٖجطؾ ًٕحَ ضٍـ

 ٖه آى هجْن ًمبٌ ح٘تَي ٍ بتٗآ اٖطاة ثحج ثِ هفؿطاى گطٗز ّوچَى َٖجطؾ هٗوَل ََض ثِ

 ضا ٕا رساگبًِ ثبة بت،ٗآ اظ ٕا هزوَِٖ بٗ ِٗآ ّط ٕثطا وِ زاضز گطاىٗز ثب ضا تفبٍت يٗا گطچِ پطزاظز؛

 .وٌس ٖه حهُط ضا ًحَ ٍ اٖطاة ثِ هطثٌَ هؿبئل ٍ زّس ٖه اذتهبل اٖطاة ٕثطا

 ٖثرك هخالً آٍضز؛ ٖه رساگبًِ ٕفهلْب نَضت ثِ ضا هجبحج گطچِ َٖجطؾ وِ گفت سٗثب ٌِ٘ظه يٗا زض

 طًٗبگع گبُ اهب زّس، ٖه اذتهبل ٖهٌٗ ٕثطا ضا ؾَم ثرف ٍ حزّت ٕثطا ضا گطٗز ثرف اٖطاة، ٕثطا ضا

 يٗثس. وٌس ٖه زبةٗا ي٘چٌ ِٗآ ح٘تَي ٍ قطح چَى عز،٘به٘ث زضّن ضا ٖهٌٗ ٍ اٖطاة ثحج زٍ قَز ٖه

 يٗا زض. َلجس ٖه ضا ٖذبن اٖطاة آًْب اظ هٗ ّط ٍ قسُ ًمل ٕچٌس ٖهٗبً ِٗآ هٗ ٕثطا گبُ وِ ؾبى

 زض ضا ثحج زٍ ؾبظز ٖه طًٗبگع ضا هفؿط وِ زاضز ٍرَز َٖؾتگ٘پ ًَٖٖ اٖطاة، ٍ ٖهٌٗ ي٘ث نَضت

 .بٍضز٘ث فهل هٗ يوي

( 73/اًٗبم)«ىَى٘ف وي مَلٗ َمٗ ٍ ثبلحكّ األضو ٍ الؿوَات ذلك ٕالص َّ ٍ» ِٗآ زض ًوًَِ ٌَٖاى ثِ

 اؾبؼ ثط ضا «َمٗ» ًهت لٗزال ٍ وٌس ثطلطاض اضتجبٌ ِٗآ ٕهٌٗب ٍ «َمٗ» اٖطاة بى٘ه وَقس ٖه َٖجطؾ

 :ؿسًَٗ ٖه ٍٕ. زّس ح٘تَي ِٗآ اظ همهَز ٖهٗبً اظ هٗ ّط

 :اؾت قسُ بى٘ث ٍرِ چٌس «َمٗ» ًهت ثب ضاثُِ زض»



 وي مَلٗ َهبًٗ ٍاتمَا :ٌٖٗٗ ثبقس؛( 72/اًٗبم)«ٍاتمَُ» ولوِ زض «ّبء» ط٘ثطيو ُٖف ٍاغُ يٗا ٌىِٗا ٖىٗ

 (48/ثمطُ)«ئبً٘ق ًفؽ ٖي ًفؽ ٕالتزع َهبًٗ اتمَا ٍ» :فطهَزُ گطٗز ٕرب زض وِ چٌبى. ىَى٘ف

 لبل ئش ٍ» ٕثٗس ِرول ٌىِٗا ٕثطا ،«ىَى٘ف وي مَلٗ َمٗ ٍاشوط» :ثبقس گًَِ يٗا ِٗآ ٕهٌٗب ٌىِٗا زٍم

 ٖذَث ًِٗٓط ٍ 1 اؾت وطزُ هُطح ظربد ضا ًِٗٓط يٗا. اؾت آى ثط ُٖف( 74/اًٗبم)«آشض ِ٘ألث ن٘ئثطاّ

 .اؾت

 ذلك ٕالص َّ» :قَز ٖه گًَِ يٗا ِٗآ ٕهٌٗب وِ ثبقس «الؿوبٍات» ثط ُٖف «َمٗ» ٍُاغ ٌىِٗا ؾَم

 بهسًُ٘ ظٌَّ وِ بهت٘ل ضٍظ قَز گفتِ اگط. «ىَى٘ف وي مَلٗ َمٗ ذلك ٍ ثبلحكّ األضو ٍ الؿوَات

 ٍلَٖف اظ ذجط ذساًٍس ضا آًچِ وِ نٗ٘گَ ٖه پبؾد زض. ن٘زّ ٖه ًؿجت آى ثِ ضا ٌفٗآفط چگًَِ اؾت؛

 2«.َؾت٘پ ذَاّس ٍلَٔ ثِ سٗتطز ٖث اؾت، زازُ

 ّٕب سگبُٗز ِٗآ يٗا اظ ثحج آغبظ زض َٖجطؾ. اؾت( 1/ثمطُ)ن٘الطح الطحوي اهلل ثؿن :ِٗآ گطٗز ًِوًَ

 ًٕبهْب حطٍف يٗا وِ اؾت يٗا ٕثهط حؿي ًِٗٓط سٗگَ ٖه ٍ آٍضز ٖه «الن» ٕهٌٗب زض ضا هفؿطاى

 وِ اؾت ٖٗؾَگٌسّب حطٍف يٗا وِ اؾت گفتِ ٖجبؼ اثي. آًْبؾت گكَزى ٕسّب٘ول ٍ ّب ؾَضُ

 ٕهمتًب ثِ ؾپؽ. اؾت ذساًٍس ًٕبهْب ٕاذتهبض حطٍف ٌْبٗا وِ اًس گفتِ ٖثًٗ. اؾت ذَضزُ ذساًٍس

 :اؾت گفتِ ٍ وطزُ شوط اض آى اٖطاة ٖهٗبً يٗا اظ هٗ ّط

 سگبُٗز ثطاثط. اؾت هتفبٍت آى ٕهٌٗب زض گًَبگَى بتًٗٓط اؾبؼ ثط اٖطاة لحبِ اظ ٍاغُ يٗا گبُٗرب»

 ّصُ» :اؾت گفتِ بٗگَ ثبقس ٖه هحصٍف ٕهجتسا ذجط چَى ٍ زاضز لطاض ضفٕ هحلّ زض ٕثهط حؿي

 ِٗآ مت٘حم زض ٌٖٗٗ ثبقس؛ طـذج «الىتبة شله» ٍ هجتسا «الن» اؾت هوىي اؾت گفتِ ٖضهّبً. «الن

 تطازف ذجط ٍ هجتسا ي٘ث ٌىِٗا ٕثطا اؾت؛ س٘ثٗ ًِٗٓط يٗا. الىتبة شله الوٗزن حطٍف :ثبقس گًَِ يٗا

 ثِ ثبقس ًهت گبُٗرب زض «الن» وِ اؾت هوىي. ؿتً٘ هٗزن حطٍف وتبة، وِ آى حبل زاضز، ٍرَز

 .«الن اُتل» :ثَزُ گًَِ يٗا انل زض وِ هحصٍف فٗل ذبَط

 فٗل، گطفتي طٗتمس ثٌبثط اؾت، ًهت آى گبُٗرب زاًس، ٖه ؾَگٌس ضا ٍاغُ يٗا وِ ٖسگبّٗز اؾبؼ ثط باه

 .زّس ٖه ًهت ضا آى ٍ وٌس ٖه سا٘پ اضتجبٌ ثِ همؿن ثب لؿن فٗل قَز حصف لؿن حطف ّطگبُ طاٗظ

 اٖطاة لحبِ اظ ٖگبّٗرب زاًس، ٖه والم هٗ اظ ٕاذتهبض حطٍف ضا آى وِ ٖسگبّٗز ٕهجٌب ثط اهب ٍ

 ًساضز، اٖطاة اظ ٖهحل ٍ اؾت رولِ هٗ وِ ثبقس ٖه «لبئن سٗظ» ِهٌعل ثِ نَضت يٗا زض طاٗظ ًساضز،

 أثَُ ساًٗظ ئىّ" ٍ "لبئن اثَُ سٗظ" هبًٌس ثبقس؛ هفطز ِهٌعل ثِ وِ زاضز اٖطاة اظ ٖهحلّ گبُ آى رولِ، چَى

 3«."لبئن

 زض هٗ ّط تب قَز ٖه ٖهٌٗ ٍ ًحَ حجث رتي٘آه اظ طًٗبگع ٖحبالت ي٘چٌ زض َٖجطؾ وِ نٌ٘٘ث ٖه

 ثِ اهب اؾت، هتٗسز «بى٘الج هزوٕ» زض چِ اگط ٕهَاضز ي٘چٌ يٗا. بثس٘ث ٕكتط٘ث ٍيَح ٕگطٗز پطتَ

 زض ٌهٗا وِ ضا آى بظات٘اهت ٍ ْب٘ػگٍٗ ٍ ًٕحَ هجبحج زض َٖجطؾ ذبل ضٍـ وِ ؿتً٘ ٕا اًساظُ

 .ؾبظز زگطگَى ن،٘وٌ ٖه هُطح فكطزُ نَضت ثِ ٌَٖاى چٌس

 

 ًٕحَ هجبحج ٖفطاٍاً

 ًٕحَ هجبحج حزن وِ بثسٗ ٖه زض ًگبُ ي٘اٍل زض ٍ ٖضٍقٌ ٍ ٖؾبزگ ثِ «بى٘الج هزوٕ» ُذَاًٌس

 :ِٗآ اٖطاة ثب ضاثُِ زض ًوًَِ ٌَٖاى ثِ. اؾت بزٗظ بض٘ثؿ آى، يً٘رؿت هزلسات زض ػُٗثَ ط،٘تفؿ يٗزضا



 ثِ ضا ًحَ اظ ٕچٌس هؿبئل( 45/ثمطُ)«ي٘الربقٗ ٖٖل ئالّ طٓ٘لىج ئًّْب ٍ الهالٓ ٍ ثبلهجط ٌَاٍ٘اؾتٗ»

 :ؿسًَٗ ٖه ٍ وٌس ٖه هُطح «اىّ» ذجط ؾط ثط «الم» قسى زاذل هٌبؾجت

 ِ٘قج عً٘ گطٗز رْت اظ وِ چٌبى. ثبقس ٖه «ئىّ» ِ٘قج رْت يٗا زض ٍ اؾت س٘تأو ٕثطا «الم» يٗا»

 ٖزضه لؿن ؾط ثط زٍ ّط يّ٘وچٌ ٍ 4. قًَس ٖه زاذل ذجط ٍ هجتسا ثط زٍ ّط ٌىِٗا آى ٍ اؾت آى ثِ

 «.ذبضد اًّه اهلل ٍ لترطريّ، ٍاهلل :قَز ٖه گفتِ هخالً ٌس؛ٗآ

 :سٗگَ ٖه ٍ وٌس ٖه بى٘ث قَز ٖه زاذل ئىّ ذجط ؾط ثط «الم» وِ ضا يٗا ٖلت ؾپؽ

 زض ٖهٌٗ ّن حطف زٍ وِ پؿٌسز ًٖو ٖطة ضٍ يٗا اظ زاضز، س٘تأو زض «اىّ» ثِ قجبّت «الم» چَى»

 فبنلِ «ئىّ» اؾن لٍِ٘ؾ ثِ «اىّ» ٍ آى ي٘ث تب وٌس ٖه زاذل ذجط ثط ضا «الم» ضٍ يٗثس. ٌسٗب٘ث ّن وٌبض

 ضا هجتسا نَضت هجتسا ثب قسى ت٘تطو ثب ٌىِٗا ذبَط ثِ «اىّ» هكبثِ حطٍف طٗؾب هَضز زض اهّب افتس،

 ًٖو زاذل عً٘ آى ذجط ثط ٖاٍل كَٗط ثِ ٍ قَز ًٖو زاذل هجتسا ثط س٘تأو «الم» زٌّس ٖه ط٘٘تغ

 5«.قَز

 ٖذبن لُبفت ٍ اذتهبض ثب ثلىِ وٌس، ًٖو فطٍگصاض ضا ثحج ثب هطتجٍ زضقت ٍ عٗض هُلت چّ٘ َٖجطؾ

 اٖطاة ثِ ضارٕ وِ ٖثحخ سٗقب. زاضز ٌِ٘ظه يٗا زض ٍٕ هْبضت اظ ًكبى وِ ٕاهط ؾبظز؛ ٖه هُطح ضا آى

 «الحوس» سٗگَ ٖه كبىٗا. ثبقس هسٖب يٗا ثط قبّس يٗثْتط زاضز( 2/فبتحِ)«ي٘الٗبلو ضةّ هلل الحوس» ِٗآ

 ٖه ٍ وٌس ٖه فٗتٗط ضا هجتسا ؾپؽ. اؾت ٕهٌَٗ ٖبهل ذَز اثتسا ٍ قسُ زازُ ضفٕ هجتساثَزى ثط ثٌب

 .اؾت ًجَزُ آى ثِ بظً٘ اؾت «اهلل» وِ آى هتٗلك ٍرَز ثب چَى قسُ، حصف ِٗآ يٗا زض ذجطـ سٗگَ

 هٌهَة ٌىِٗا آى ٍ آٍضز؛ ٖه ذَاًٌس ٖه ًهت ثب ضا «الحوس» وِ ضا ٖوؿبً ًِٗٓط ِ٘تَر آى اظ پؽ

. «هلل الحوس أرٗل» بٗ «الحوس أحوس» :ثَزُ گًَِ يٗا انل زض وِ اؾت ثَزى ههسض ذبَط ثِ ثَزًف

 اؾت «الم» حطوت اظ ٕطٍ٘پ ثبة اظ ذَاًسى هىؿَض سٗگَ ٖه ٍ وٌس ٖه ِ٘تَر ضا وؿط لطاءت ؾپؽ

 زض گطٗز ولوِ اظ ولوِ هٗ وطزى ٍٕط٘پ ُزضثبض ضا بىًٗحَ سگبُٗز گبُ آى گطفتِ، لطاض آى اظ پؽ وِ

 ٍٖل ثَزُ، هفتَح انل زض ٌىِٗا ٍ پطزاظز ٖه «هلل» زض رطّ «الم» حطوت ثِ آى اظ پؽ. آٍضز ٖه اٖطاة

 عً٘ «فٗل٘ل» رعم «الم» زض وِ چٌبى اؾت، قسُ زازُ وؿط ثبقس، هتفبٍت اثتسا «الم» ثب ٌىِٗا ٕثطا

 چٌبى اؾت؛ ٖلفٓ ٖبهل بٗآ ٌىِٗا ٍ پطزاظز ٖه نفت زض ٖبهل ثحج ثِ عً٘. اؾت لطاض يّ٘و اظ ِ٘لً

 ثَزى هفتَح ٖلت بىٗپب زض ٍ. سٗگَ ٖه اذفف وِ چٌبى اؾت؛ ٕهٌَٗ بٗ اًس، گفتِ بىًٗحَ كتط٘ث وِ

 6.وٌس ٖه بى٘ث ضا «ي٘الٗبلو» زض «ًَى»

 ضٍاى ٖجبضت ٍ رصّاة ٕا َُ٘ق ثب ٍ «ي٘الٗبلو ضةّ هلل الحوس» اٖطاة ثِ ضارٕ تٌْب هجبحج يٗا ِّو

 ٖه ووتط هجبحج حزن گطچِ وِ ن٘بثٗ ٖزضه نٗثٌگط ط٘تفؿ گطٗز هزلسات ثِ اگط. اؾت قسُ هُطح

 ضا ٖتَرْ لبثل حزن آًْب تىطاض حبل يٗا ثب اهب اؾت، قسُ ثحج يٗا اظ ف٘پ آًْب اظ ٖل٘ذ طاٗظ قَز،

 .زّس ٖه ل٘تكى

 ٕآٍض روٕ ٕثطا هإلف تالـ وٌس ٖه رلت ذَز ثِ ضا بى٘الج هزوٕ ذَاًٌسُ تَرِ وِ ٕگطٗز سُٗپس. 2

 تالـ هفؿط وِ بثسٗ ٖه زض ٖؾبزگ ثِ ذَاًٌسُ. اؾت وتبة زض ِٗآ اٖطاة ُزضثبض هتٗسز بتًٗٓط ٍ آضا

 وتبة حسّ اظ ضا وتبة وِ ٕوبض گطزآٍضز، ضا ِٗآ هٗ اٖطاة ثِ ضارٕ هَرَز آضاء توبم تب زاضز ٕبزٗظ

 لطآى اٖطاة ٕوتبثْب ِ٘قج ٍ ثطز ٖه فطاتط زّس، ٖه لطاض بتٗآ ح٘تَي ذسهت زض ضا اٖطاة وِ ٕط٘تفؿ

 سٗقب. ؾبظز ٖه آى اهخبل ٍ ٕٖىجط «الطحوي ثِ هي هب اهالء» ٍ ؽ٘ل «المطآى اٖطاة هكىل» هبًٌس

 .وٌس آقىبضتط ضا بزقسُٗ ٕزَٖ طٗظ هخبل



 ٕ٘الؿو أًت ئًّه ٖهٌّ فتمجّل هحطّضاً ٖثٌُ ٖف هب له ًصضت ٖئًّ ضةّ ٖوطاى اهطأٓ لبلت ئش» :ِٗآ لٗش

 :سٗگَ ٖه َٖجطؾ( 35/ٖوطاى آل)«ن٘الٗل

 :اؾت سگبُٗز چٌس «لبلت ئش» اٖطاة گبُٗرب زض

 .اؾت هجطّز ٍ اذفف ًٓط يٗا اؾت، «اشوط» ثِ هٌهَة. 1

 .اؾت ظربد ًِٗٓط يٗا. ثبقس «ٖوطاى آل ٖانُف» ثِ هتٗلك. 2

 مت٘حم زض ٍ اضزگص ٖه ط٘تأح آى ثط نفت زٍ ّط نَضت يٗا زض وِ ثبقس «نٖ٘ل ٕ٘ؾو» ثِ هتٗلك. 3

 .اؾت ٖؿٖ٘ ثي ٖٖل ًِٗٓط يٗا «لبلت ئش تْبً٘ ٍ ألَالْب هسضن اهلل ٍ» :اؾت ثَزُ گًَِ يٗا

 7.ًساضز اٖطاة لحبِ اظ ٖگبّٗرب بزقسُٗ رولِ يٗثٌبثطا اؾت، ظائس «اش» :اؾت گفتِ سُٖ٘ج ٖاث. 4

 روٕ ثِ ثلىِ ؿت،ً٘ اةاٖط ثِ هطثٌَ بتًٗٓط ثِ هحسٍز بت،ًٗٓط ٍ آضاء ثِ ًؿجت َٖجطؾ ط٘گ٘پ تالـ

 ئى» :ِٗآ ط٘تفؿ همبم زض هخالً بثس؛ٗ ٖه گؿتطـ عً٘ آًْب گًَبگَى حبالت ٍ «ازات» وبضثطز هَاضز ٕآٍض

 ٖه نَضت چْبض ثِ «ئىّ» :سٗگَ ٖه( 117/ًؿبء)«ساًٗهط ُبى٘ق ئالّ سَٖىٗ ئى ٍ اًبحبً ئالّ زًٍِ هي سَٖىٗ

 :سٗآ

 .سَٖىٗهب ٌٖٗٗ ؛«سَٖىٗ اى» ِٗآ زض ًِ٘بف ئى. 1

 .زاضز الظم س٘تأو الم نَضت يٗا زض وِ( 143/ثمطُ)«طٓ٘لىج وبًت ئى ٍ» ِٗآ زض هرفّفِ ئى. 2

 (.57/وْف)«أثساً ئشاً ْتسٍاٗ فلي ٕالْس ٖئل تسْٖن ئى ٍ» :ِٗآ زض زٌّسُ رعم ئى. 3

 .«سٗظ ٖربئٌ ئى هب» :هخل ظائسُ، ئى. 4

 :قٗط يٗا هبًٌس ٍ 

 8ٌبٗآذط ٍزٍلٔ بًبٗهٌب  ٍلىي رجي َجٌّب اى ٍهب 

 

 رولِ َُ٘ق ل٘تحل

 رولِ، َُ٘ق ل٘تحل ٕثطا َٖجطؾ وِ اؾت ٖتالق وٌس، ٖه رلت ضا ذَاًٌسُ تَرِ وِ ٕگطٗز ُسٗپس

 َُ٘ق لطآى زض رولِ چطا وِ ؾبظز ضٍقي ضا ًىتِ يٗا وَقس ٖه تالـ يٗا زض ٍٕ. زّس ٖه اًزبم

 ٍ قه زٌّسُ ًكبى گبُ ِ٘قطَ رولِ ًوًَِ ٌَٖاى ثِ. اؾت ضفتِ وبض ثِ ٕا ػٍُٗ ضٍـ ثِ ٍ زاضز ذبل

 عً٘ ًىتِ يٗا قطٌ، ثط رَاة ك٘تٗل ثط ٖالٍُ «ٕقَ ٖه هَفك ٖثرَاً زضؼ اگط» ِرول زض. اؾت سٗتطز

 .زاضز سٗتطز ذَاًسى زضؼ اهىبى زض ٌسُٗگَ وِ قَز ٖه سُ٘فْو

 هوّب تٗض ٖف وٌتن ٍئى» :هخل ٖروالت ضفتي وبض ثِ وِ قَز ٖه هُطح پطؾف يٗا ًىتِ يٗا ثِ تَرِ ثب

 آگبُ ذساًٍس ن٘زاً ٖه ٌىِٗا ثب زاضز، ٖٗهٌٗب ٍرِ چِ( 23/ثمطُ)«هخلِ هي ثؿَضٓ فأتَا ٖجسًب ٖٖل ًعّلٌب

 .زاضًس قه وبفطاى ٌىِٗا اظ اؾت

 زض ِ٘قطَ «اى» وِ اؾت هٗتمس ٍٕ. وٌس ِ٘تَر ضا رولِ وَقس ٖه پطؾف يٗا ثِ پبؾد زض َٖجطؾ

 يٗا ٕثطا ثلىِ اؾت، آگبُ ع٘چ ّط ثِ ذساًٍس ٌىِٗا چِ ؿت،ً٘ سٗتطز ٍ قه ضؾبًسى ٕثطا بزقسُٗ ِٗآ

 گبُ ٖطة. سٗثگَ ؾري ٍگَ گفت ٍ ذُبة زض ظثبًبى ٖطة ضٍـ ٍ ؾجه ثِ ذَاؾتِ ذساًٍس وِ اؾت

 ٌىِٗا ثب «وي اَبٖت هي اظ ّٖؿت هي فطظًس اگط» ،«ثىي ضا وبض يٗا ّٖؿت هي فطظًس اگط» سٗگَ ٖه

  9.اؾت گفتِ ؾري آًبى ثب ؾجه يّ٘و ثِ ذساًٍس. اٍؾت سفطظً ذُبة هَضز قرم وِ اؾت هٗلَم

 (33/اًفبل)«ْن٘ف ٍأًت ٗصّثْن٘ل اهلل ٍهبوبى:»اؾت ِٗآ يٗا زض گطٗز ًِوًَ



 حطف ثِ ذجط ثَزى هٌٌَ ٌزبٗا زض وِ اؾت ايبفِ الم «ٗصّثْن٘ل» زض «الم» حطف :سٗگَ ٖه َٖجطؾ

 وِ «ثبء» هبًٌس هخجت؛ ًِ اؾت، قسُ زاذل ٖفهٌ رولِ ثط الم يٗثٌبثطا ضؾبًس؛ ٖه ضا «هب»ي٘ك٘پ ًٖف

 10.هخجت ذجط ًِ ٍ قَز ٖه زاذل ٖهٌف ذجط ثط

 

 ًحَ ٍ ٖهٌٗ

 ٍ ترهّم ٖلن هٗ زض هفؿّط چِ ّط. زاضز ط٘تفؿ ثط ٕآقىبض ط٘تأح هفؿط ٖٖلو ِاًسٍذت وِ اؾت ٍايح

 ٍ هفؿط وِ ٕهركطظ هخالً زّس؛ ٖه ًكبى ط٘تفؿ زض ضا ذَز كتط٘ث ٖلن، آى ثبقس، زاقتِ كتط٘ث ٖآگبّ

 وِ َٖجطؾ. قَز ٖه سُٗز ٖضٍقٌ ثِ( وكّبف) اٍ ط٘تفؿ زض ثالغت احط اؾت، ثالغت ٖلن زض هترهم

 ٕا گًَِ ثِ اؾت؛ آقىبض وبهالً طـ٘تفؿ زض ترهم يٗا احط اؾت، ٖقٌبؾ لغت زض هترهم ٍ هفؿط

 .ٖٖلو ّٕب ضقتِ طٗؾب زض يّ٘وچٌ ٍ. اًس قوطزُ ٕلغَ ط٘تفؿ ضا بى٘الج هزوٕ ط٘تفؿ ٖثطذ وِ

 احطگصاض عً٘ ٍٕ ٖستٖ٘م ٕثبٍضّب زاضز، احط ط٘تفؿ زض هفؿّط ٖٖلو ت٘شٌّ ٍ اًسٍذتِ وِ گًَِ ّوبى

 ٕظهركط هخالً زاضز؛ ًمف عً٘ بتٗآ اٖطاة ِ٘تَر زض هفؿط ٖستٖ٘م ّٕب فطو ف٘پ گبُ ثلىِ اؾت،

 ِ٘تَر ٕا گًَِ ثِ ضا ِٗآ ٍ قَز ٖه آقىبض بتٗآ اظ ٖثطذ اٖطاة ِ٘تَر زض اـ ٖاٖتعال ىطزٗضٍ ٖهٗتعل

 ترُئِ ضا ٕظهركط زاضز ٖؾلف ٖكٗگطا وِ ٖاًسلؿ بى٘اثَح اهب. ثبقس ؾبظگبض ىطزٗضٍ آى ثب وِ وٌس ٖه

 زاقتِ ٖذبؾتگبّ اگط ٍاوٌف يٗا. ؾبظز ٖه هتْن ٖٖطث ٖلن ثب ًٖٗبآقٌب ٍ رْل ثِ ضا ٍٕ ٍ وٌس ٖه

 .ثبقس ٖه ٖؾلف ٕگطٗز ٍ ٖلهٗتع ٖىٗ وِ اؾت ٖستٖ٘م ٕتفبٍتْب ٍ ٖهصّج تٗهّت ّوبى ثبقس،

 هُطح َطفبًِ ٖث نَضت ثِ ضا هتفبٍت ّٕب سگبُٗز وٌس ٖه ٖؾٗ هَاضز كتط٘ث زض گطچِ َٖجطؾ اهب

 ضا هربلف سگبُٗز بتٗآ ط٘تفؿ زض گبُ اهب طز،ٗثپص اٍؾت ٖهصّج ثبٍض هَافك وِ ضا آى ؾپؽ ٍ وٌس ٖه

 عً٘ حبلت يّ٘و زض اهب. وٌس ٖه ثؿٌسُ ذَز ٖستٖ٘م ىطزٗضٍ ثب ّوؿبظ سگبُٗز شوط ثِ تٌْب ٍ آٍضز ًٖو

 ًٖو ذَز هربلف ٖبلوبى بٗ هربلف سگبُٗز ترُئِ بٗ ًمس ثِ ٍ زّس ًٖو زؾت اظ ضا ٕضٍ بًِ٘ه ٍ اٖتسال

 .وَقس ٖه ذَز ٖهصّج سگبُٗز ٍ سُٖ٘م ت٘تخج ثِ تٌْب ثلىِ پطزاظز،

 لي لبل ه٘ئل ًٓطأ ٖأضً ضةّ لبل ضثِّ ولّوِ ٍ مبتٌب٘لو ٖهَؾ ربء لوّب ٍ» :ِٗآ زض هخالً

 :سٗگَ ٖه َٖجطؾ( 143/اٖطاف)«ٖتطاً

 ٕاثس ًٖف ٕثطا «لي» ٌىِٗا ٕثطا. سٗز ًٖرَاّ هطا ّطگع فطهَز وِ ذساؾت پبؾد يٗا «ٖتطاً لي لبل»»

 ٍلَ شثبثبً رلمَاٗ لي» ٍ( 95/ثمطُ) «أثساً توٌَُّٗ لي ٍ» :فطهَز گطٗز ِٗآ زض وِ چٌبى س،ٗآ ٖه ٖكگّ٘و ٍ

 11«(.73/حذ)«لِ ارتوَٗا

 كتط٘ث وِ ٖحبل زض طز،٘گ ٖه ٖكگّ٘و ًٖف ٕثطا ضا «لي» َٖجطؾ فَق ِٗآ ط٘تفؿ زض وِ نٌ٘٘ث ٖه

 سگبُٗز تفبٍت اذتالف، يٗا ٖلت سٗقب. اثس ًِ اؾت ٌسُٗآ ًٖف ٕثطا تٌْب «لي» وِ آًٌس ثط هفؿطاى

 األثهبض التسضوِ» ِٗآ ل٘زل ثِ ّؿتٌس، ذسا تٗضؤ ثَزى هحبل ثِ هٗتمس ِٖ٘سل وِ ثبقس اقبٖطُ ٍ ِٖ٘سل

 ِٗآ ثِ ٕزَٖ يٗا ٕثطا ٍ زاًٌس ٖه هوىي ضا ذسا تٗضؤ اقبٖطُ اهب ،(103/اًٗبم)«األثهبض سضنٗ َّ ٍ

 .وٌٌس ٖه اؾتسالل( 23ـ22/بهت٘ل) «ًبْطٓ ضثّْب ٖال. ًبيطٓ َهئصٗ ٍرَُ»

 ٌساىزاًكو ّٕب سگبُٗز گفتِ ؾري تط گؿتطزُ «لي» ثِ ضارٕ ٖاًسو وِ ؿتً٘ هٌبؾجت ٖث ٌزبٗا زض

 .ن٘وٌ هُطح آى ثب ضاثُِ زض ضا

 ثسٍى اؾت، ٌسُٗآ ًٖف ٕثطا «لي» ٍٕ ثبٍض زض پؽ ،12«لًطثت ًٖف أيطة لي ٍ» :اؾت گفتِ ِٗجَ٘ؾ

 هٗتعلِ ثعضگبى اظ ٌىِٗا ثب عً٘ ٖضهّبً. ًٖف ثط س٘تأو بٗ اؾت، اثس ًٖف ٕثطا ٌىِٗا ثِ وٌس اقبضُ وِ آى



 ٍ سٗآ ٖه ٌسُٗآ ًٖف ٕثطا «لي» وِ اؾت ثبٍض يٗا ثط ف٘ٗٗ اثي اهب. اؾت وطزُ هَافمت ِٗجَ٘ؾ ثب اؾت

 ثط ٕاؾتطآثبز ٖضي وِ اؾت ٖحبل زض يٗا. سٗآ ٖه «فٗل٘ؾ» پبؾد زض «لي» ٍ اؾت تط ٕلَ «ال» اظ

 «لي» ٕهطاز لبؾن اثي ًگبُ زض ٍ. ٖكگّ٘و ٍ اثس ًٖف ًِ اؾت ًٖف س٘تأو ٕثطا «لي» وِ اؾت ثبٍض يٗا

 ًٖف وِ آى ثسٍى ؾبظز، ٖه ٌسُٗآ ػٍُٗ ضا آى ٕهٌٗب ٍ زّس ٖه ًهت اض هًبضٔ فٗل وِ اؾت ًٖف حطف

 «الَْاهٕ ّوٕ» زض ََٖ٘ؾ ٍ. زاضز ضا ًِٗٓط يّ٘و عً٘ ت٘اللج ٖهغٌ زض ّكبم اثي. 13ثبقس ٖكگّ٘و

 .اؾت آٍضزُ ضزّ ٍ ًمس ثسٍى ضا بىًٗحَ هتفبٍت ّٕب سگبُٗز

 ثسٍى اؾت، ٌسُٗآ ًٖف ٕثطا «لي» ٌبىٗا ًُگب اظ نٌ٘٘ث ٖه وِ چٌبى وِ اؾت بىًٗحَ ّٕب سگبُٗز يٗا

 وِ «ٔ٘الىبف» نبحت رع ثِ. اثس ًٖف بٗ اؾت ًٖف س٘تأو ٕثطا وِ ثبقٌس، وطزُ ي٘٘تٗ ضا ًٖف ًَٔ ٌىِٗا

 .زاقت ًٖف س٘تأو ثط حٗتهط

 ًٖف بٗ ًٖف س٘تأو ثِ ضارٕ ضا ٕظهركط سگبُٗز س،ٗآ ٖه ًٖف هُلك ٕثطا «لي» هٗتمسًس وِ ٖبًًٗحَ

 اقبضُ اًس، زاقتِ ضا ٍٕ سگبُٗز وِ ٕظهركط اظ ف٘پ ٖبلوبى ثِ ٌىِٗا ثسٍى وٌٌس، ٖه زّض ٍ ًمل اثس،

 وِ ٖحبل زض اؾت، وطزُ اثسأ ٕظهركط اؾت اثس ًٖف ٕثطا «لي» وِ ضا سگبُٗز يٗا وِ بٗگَ. وٌٌس

 وِ اًس ثَزُ ٖزاًكوٌساً ٕظهركط اظ ف٘پ. گطٗز ٕع٘چ اًس گفتِ بىًٗحَ آًچِ ٍ اؾت ٕع٘چ تٍ٘الٗ

 زض ٖاؾىبف هخالً. سٗآ ٖه ٖكگّ٘و ًٖف ٕثطا «لي» وِ ثَزًس هٗتمس قبى ٖاٖتعال سگبُٗز اؾبؼ ثط

 ًٖف ٕثطا «لي» وِ اًس گفتِ 15«بى٘التج» زض ََٖؾ د٘ق يّ٘وچٌ ٍ 14«لٗالتأٍ غطّٓ ٍ لٗالتٌع زضّٓ»

 .ؾتا طفتِٗپص ضا ٕضأ يّ٘و عً٘ اؾت ٕظهركط هٗبنط وِ َٖجطؾ وِ چٌبى. سٗآ ٖه ٖكگّ٘و ٍ اثس

 س٘تأو هَضز چٌساى زاًس، ٖه ٖكگّ٘و ٍ اثس ٕثطا تٌْب ضا «لي» ٕظهركط وِ ًؿجت يٗا ٌىِٗا ثط افعٍى

 «لي» زض ٌىِٗا رع ٌسُ،ٗآ ًٖف زض ثبقس ٖه «ال» ِ٘قج «لي» وِ اؾت گفتِ وكّبف زض ٍٕ طاٗظ ؿت،ً٘

 ًٖف س٘تأو ٕثطا «لي» :سٗگَ ٖه ٍٕ اؾت گفتِ ضا ؾري يّ٘و عً٘ الوفهّل زض ٍ اؾت؛ ستطٗقس س٘تأو

 س٘تأو ذَاّس ٖه وِ گبُ آى ٍ. ٖهىبً َم٘ال الأثطح :ٌسٗگَ ٖه قَز؛ ٖه سُ٘فْو «ال» اظ وِ اؾت ٌسُٗآ

 16.ٖهىبً َم٘ال أثطح لي :سٗگَ ٖه وٌس

 زازُ ًؿجت «اًوَشد» وتبة ثِ زاًس، ٖه اثس ًٖف ٕثطا ضا «لي» ٕظهركط وِ اؾت قسُ گفتِ ٌىِٗا اهّب

 .17هإوّس نَضت ثِ اهب ٌسُ،ٗآ ًٖف زض اؾت «ال» هبًٌس «لي» ٍ :ن٘بفتٗ آى زض ضا تٖجبض يٗا هب ٍٖل اًس،

 اظ بىًٗحَ اهّب اؾت، «هفهّل» ٍ «وكّبف» وتبة هبًٌس وتبة يٗا زض ٕظهركط ٖجبضت وِ نٌ٘٘ث ٖه

 وِ ؿتً٘ الظم :سٗگَ ٖه «ٖالساً ٖالزٌ» زض ٕهطاز هخالً اًس؛ وطزُ ًمل ضا اثس ًٖف ًِٗٓط «اًوَشد»

 «لي» :سٗگَ ٖه ّكبم اثي ٍ. اؾت پٌساقتِ «اًوَشد» زض ٕظهركط وِ چٌبى ثبقس اثس ًٖف ٕثطا «يل»

 ٕهٌٗب ثِ يّ٘وچٌ ٍ پٌساقتِ اـ «وكبف» زضوتبة ٕظهركط وِ چٌبى وٌس؛ ًٖو ًٖف س٘تأو افبزُ

 .اؾت گفتِ «اًوَشد» وتبة زض وِ چٌبى ؿتً٘ ّن اثس ًٖف

 «لي») ٕظهركط ٖجبضت قطح زض ٍٕ اؾت؛ اًوَشد ثط حقط زض ٖل٘اضزث ؾري اذتالف يٗا ذبؾتگبُ

 ،«س٘تأو» ٕرب ثِ ّب ًؿرِ ٖثًٗ زض :سٗگَ ٖه( س٘التأو ٖٖل لىي ٍ الوؿتمجل ًٖف ٖف «ال» طًٓ٘ٓ

 ٕثطا «لي» ٌىِٗا ثط ٖهجٌ ٕظهركط ًِٗٓط ثبقس زضؾت ٖل٘اضزث ؾري يٗا اگط. اؾت آهسُ «س٘تأث»

 .ثَز ذَاّس «الوفهل» ٍ «وكّبف» وتبة زٍ زض ـًٓط ثب هَافك اثس، ًٖف ًِ اؾت ًٖف س٘تأو

 ثب تب اًس گفتِ ضا ؾري يٗا. اؾت ٖكگّ٘و ًٖف ٕثطا «لي» وِ ثبٍضًس يٗا ثط هٗتعلِ ٌىِٗا ذالنِ

 ٕظهركط ثِ ًِٗٓط يٗا ًؿجت وِ چٌبى. ثبقس ؾبظگبض ذسا تٗضؤ ثبة زض قبى ٖهصّج سگبُٗز

 ثط ٍ اؾت ًىطزُ حٗتهط ثساى ذَز ٕوتبثْب اظ هٗ چّ٘ زض ٍٕ طاٗظ ؿت،ً٘ زضؾت ًٕحَ ٕزضوتبثْب



 طاٗظ ؿت،ً٘ زضؾت ثَزُ ٕضأ يٗا ثِ هٗتمس ٕظهركط تٌْب ٌىِٗا تهَض ثبقس زضؾت ًؿجت وِ فطو

 .اًس ثَزُ ٕضأ يٗا ثط ٖوؿبً عً٘ ٍٕ اظ ف٘پ

 

 ًخط ٍ قٗط قَاّس

 اؾتكْبز ٖطة، ىؾرٌب بٗ لطآى، بتٗآ ًخط، بٗ قٗط چِ ح،٘فه والم ثِ بىٗلغَ ٍ بىًٗحَ هٗوَل ََض ثِ

 ٖه اؾتسالل ظهبى آى اّل ؾرٌبى ثِ وِ اًس وطزُ ي٘٘تٗ ضا دٗتبض اظ ٖهمبَٗ ضاؾتب يّ٘و زض. وٌٌس ٖه

 .ٌسٗرَ ٖه توؿه ّب لِ٘لج آى اّل ؾرٌبى ثِ وِ اًس ؾبذتِ هكرم ضا ٖلٗلجب يّ٘وچٌ ٍ وٌٌس

 چِ اگط اًس، ًىطزُ ًگبُ ًٕحَ لَاٖس ٕثطا اؾتسالل هٌبثٕ اظ ٖهٌجٗ ٌَٖاى ثِ ًٕجَ جٗحس ثِ بىًٗحَ اهب

 يٗا ل٘زل. اؾت گطفتِ لطاض اؾتسالل ٍ تَرِ هَضز اًسن نَضت ثِ جٗحس ،ًٕحَ ٕوتبثْب اظ ٖثطذ زض

 ذبَط ثِ ٌىِٗا زٍم. اؾت قسُ ٖهٌٗ ثِ ًمل ًٕجَ جٗحس اًس گفتِ ٌىِٗا ٖىٗ :اؾت ع٘چ زٍ هُلت

 بىًٗحَ اظ ٖثًٗ الجتِ. اؾت گطفتِ تنَض اقتجبُ ٍ ذُب ًٕجَ جٗحس زض بى،ٗضاٍ اظ ٖثطذ ثَزى ٖٖزو

 عٗرب ٖذبن ّسف ذبَط ثِ اؾت قسُ لفّ ثِ ًمل وِ ضا( ل)اوطم بهجط٘پ اظ ٖؾرٌبً ثِ اؾتكْبز

 .اؾت اًسن بض٘ثؿ يٗا اهب اًس زاًؿتِ

 ثِ اؾتسالل زض بىًٗحَ وِ ٖقطٍَ ثِ اًساظُ چِ تب َٖجطؾ وِ گفت ن٘ذَاّ ثحج يّ٘و ازاهِ زض

 .اًس زازُ ًكبى ٕجٌسٗپب اًس، زاًؿتِ هٗتجط قبى بتًٗٓط ٍ آضا ٕثطا قَاّس

 ثرف وِ اؾت قَاّس ٖفطاٍاً قَز ٖه هتَرِ «بى٘الج هزوٕ» ُوٌٌس هُبلِٗ وِ ضا ٕع٘چ يً٘رؿت

 ٕقٗط قَاّس قطح ٌِ٘ظه زض ٖوتبث وِ ٕا گًَِ ثِ اؾت، زازُ اذتهبل ذَز ثِ ضا وتبة اظ ٕبزٗظ

 .اًس سًُ٘به «بى٘الج هزوٕ سقَاّ قطح» ضا آى ٍ قسُ ف٘تأل بى٘الج هزوٕ

 ٕچٌس قَاّس ثِ ًٕحَ لَاٖس ٍ احىبم اظ ٖثًٗ ٕثطا گبُ هفؿط وِ قَز ٖه هتَرِ ذَاًٌسُ يّ٘وچٌ

 طزٗ هي ٍ» :وِٗوط ِٗآ زض «ثبء» ثَزى ظائسُ ٕثطا ٕقٗط قبّس ؾِ ثِ اؾتكْبز هبًٌس وٌس، ٖه اؾتسالل

 گًَِ يٗا مت٘حم زض ٍ اؾت ظائسُ «ثبلحبز» ضز ثبء وِ ،(25/حذ)«ن٘أل ٖصاة هي ًصلِ ثٓلن ثالحبز ِ٘ف

 آى زض ثبء وِ ٕهَاضز اظ. اؾت ٕتٗسّ ٕثطا «ثٓلن» ولوِ زض ثبء ٍ «الحبزاً ِ٘ف طزٗ هي ٍ» :اؾت ثَزُ

 :اؾت قٗط يٗا اؾت ظائسُ

 18الكجْبى ٍ ثبلوطخ أؾفلِ ٍ  نسضُ الكت ٌجتٗ وبىٗ ثَاز 

 :ٖاٖك اظ ٕگطٗز ت٘ث ٍ

 19األرطزا حٗالهط ٍ الوطارل هلء  بأضهبحٌ بلٌبٖ٘ ثطظق يوٌت 

 ؽ٘الم اهطء اظ ٕگطٗز ت٘ث ٍ

 20ثجمطا توله ثي ؽ٘الم اهطء ثأى  رؤّ الحَازث ٍ أتبّب أالّل 

 نوَّا ٍ ٖوَّا حنّ ْنٖ٘ل اهلل تبة حنّ نوَّا ٍ فٗوَّا فتٌٔ أالتىَى حؿجَا ٍ» :وِٗوط ِٗآ زض ََض يّ٘و

 اظ ثسل :ٌىِٗا هبًٌس اؾت آٍضزُ «هٌْن ط٘وخ» اٖطاة ٕثطا ٍرِ چٌس هفؿط( 71/هبئسُ)«هٌْن ط٘وخ

 الهنّ ٍ ٖالٗو شٍ» اؾت گفتِ بٗگَ ثبقس؛ هحصٍف ٕهجتسا ذجط ٌىِٗا بٗ ثبقس، «نوَّا ٍ ٖوَّا» زض «ٍاٍ»

 شوط ط٘تٗج يٗا ٕثطا قبّس ؾِ ؾپؽ. ثبقس «ج٘الجطاغ ٖأولًَ» ط٘تٗج ل٘لج اظ ٌىِٗا بٗ ،«هٌْن ط٘وخ

 :اؾت وطزُ

 21ٗصلٗ فىلّْن ٖأّل  ل٘الٌر اقتطاء ٖف ٖلَهًٌَٗ 

 :فطظزق قٗط ٍ



 22ٍٔ٘ال شا له ٖفأٍل ٖأٍل  المفب ٌٖس ٌبنٖ٘ تب٘ألم 

 :ٕگطٗز قٗط ٍ

 23ألبضثِ ٍ٘الؿل ٗهطىٗ ثِحََضاى  أهِّ ٍ أثَُ ٖبفٗز لىي ٍ 

 زض. اؾت وطزُ اؾتكْبز لطآى ِٗآ هٗ ثط ٖالٍُ ٕقٗط قبّس چْبض ثِ بى٘الج هزوٕ اظ گطٗز ٕزضرب

 «الم» وِ اؾت گفتِ َٖجطؾ( 179/اٖطاف) «اإلًؽ ٍ الزيّ هي طاً٘وخ لزٌّْن شضأًب ٍلمس» :ِٗآ ثب ُِضاث

 ٍ ٖسٍّاً لْن ىَى٘ل فطَٖى آل فبلتمُِ» ِٗآ ثِ ؾپؽ. اؾت ٖبلجت الم «لزٌّْن» ِولو زض

 .اؾت وطزُ اؾتكْبز طٗظ اقٗبض ٍ( 8/لهم)«حعًبً

 24لَالسٓا هبتَلِسُ فللوَت  ٖفالتزعَٖ ؾوبنٍ امّ ٍ 

 25الوؿبوي ٖتُجٌ السّط لرطاة ووب  ؾربلَْب الَالساتُ تغصٍ للوَت ٍ 

 26ْبً٘جٌ السّط لرطاة زٍضًب ٍ  ًزوْٗب طاث٘الو ٕلصٍ أهَالٌب 

 27هبتلس للوَت ٍالسٓ فىلّ  ٖاٖتطف ٍ الَرس ثٗس ٍرطٓ امّ بٗ 

 ٖه هخالً زّس؛ ٖه تًؿج اـ ٌسُٗگَ ثِ ٖگبّ زّس ٖه لطاض اؾتكْبز هَضز َٖجطؾ وِ ضا ٕاقٗبض

 ٍ :سٗگَ ٖه ٌىِٗا هخل زّس؛ ٖه ًؿجت قٗط آٍضًسُ ثِ گبُ ٍ. ؽ٘اهطءالم لَل ٍ ٖاألٖك ومَل :سٗگَ

 .طز٘گ ٖه لطاض اؾتكْبز هَضز ًؿجت ثسٍى ٕقٗط قَاّس كتط٘ث ٍٖل. ِٗجَ٘ؾ أًكس

  :هبًٌس آٍضز، ٖه زًجبلف ثِ ضا آى اظ ٕگطٗز ًمل ؾپؽ وٌس، ٖه شوط ضا قبّس َٖجطؾ گبُ

 28سٗقس لسّط ٖتٌ٘ذلّ أًت  ٕفإاز ك٘قم بٗ ٍ ٖاهّ بثيٗ 

 .«سٗقس ألهط» اؾت آهسُ ٕگطٗز ًمل زض :سٗگَ ٖه ؾپؽ

 :اؾت وطزُ ًمل ضا قٗط يٗا گطٗز ٕرب زض

 29الًمٗس الحطة تجٗخَا ٍئى  الًرفِ الساء تسفٌَا فبى 

 30.اؾت آهسُ ًَى فتح ثِ اءفط ًمل زض ٍ( ًرفِ) ًَى ينّ ثِ سُٖ٘ج ٖاث ًمل زض :اؾت افعٍزُ ؾپؽ ٍ

 

 جٗحس اظ ٍٕض ثْطُ

 هٌبثٕ اظ ٖهٌجٗ ٌَٖاى ثِ جٗحس ثِ ي٘ك٘پ بىًٗحَ وِ قس اقبضُ ،ًٕجَ فٗقط جٗحس ثِ اؾتسالل اهب

 ثِ گطٗز ٕؾَ اظ ٍ اؾت قسُ ٖهٌٗ ثِ ًمل جٗحس ؾَ هٗ اظ وِ ٖلت يٗا ثِ ؿتٌس؛ًٗگط ًٖو اؾتسالل

 ذبَط ثِ هبله اثي ثط ضٍ يّ٘و اظ گطفتِ، نَضت آى زض تجبُاق ٍ ذُب بىٗضاٍ اظ ٖثًٗ ثَزى ٖزن ذبَط

 .اًس گطفتِ تٖ٘ ًٕجَ فٗقط جٗحس ثِ بزٗظ اؾتسالل

 گطٍُ هٗ قًَس؛ ٖه ن٘تمؿ گطٍُ ؾِ ثِ ًٕجَ جٗحس ثِ اؾتسالل ثِ ًؿجت ٖول ََض ثِ بىًٗحَ اهب

 ٖوؿبً گطٗز گطٍُ اًس، وطزُ هؤٌَ قسُ بزٗ ٖلت زٍ ثربَط ضا جٗحس ثِ اؾتسالل وِ ّؿتٌس ٖوؿبً

 اؾتسالل تٌْب وِ ّؿتٌس آًبى ؾَم گطٍُ ٍ 31.اًس زاًؿتِ عٗرب هُلمبً ضا جٗحس ثِ اؾتسالل وِ ّؿتٌس

 ؾرٌبى ثط زاللت وِ ٖخٗاحبز هبًٌس ؛32زاًٌس ٖه عٗرب اًس وطزُ لفّ ثِ ًمل بىٗضاٍ وِ ضا ٖٗخْبٗحس ثِ

 اظ پػٍّكگطاى ٍ بىًٗحَ پؽ آى اظ ٍ …ٍ ّوساى ثِ كبىٗا ًبهِ هبًٌس بٗ وٌس ٖه( الىلن رَاهٕ) ربهٕ

 .هبًسًس زٍض ٖطة ؾري ٍ ِٗآ ٍ جٗحس ثِ اؾتكْبز

 ثِ ج،ٗحس ثِ اؾتسالل هؿئلِ حلّ ٕثطا زاقت، ًبم «األٍل فإاز هزوٕ» لجالً وِ ِ٘الٗطث اللغٔ هزوٕ

 ٕثطا ضا ُٖٗقطا ٍ يَاثٍ ضٍ يّ٘و اظ. وٌس حل ضا هكىل ثتَاًس سٗقب تب پطزاذت هَئَ ٖثطضؾ

 :اظ ٖجبضتٌس وِ وطز ٍيٕ جٗحس ثِ اؾتسالل



 .ؿتً٘ عٗرب اؾت، ًجَزُ بىٌ٘٘ك٘پ قسُ يٗتسٍ ٕوتبثْب زض وِ ٖخٗحس ثِ اؾتسالل. 1

 :ثبقس طٗظ قطٌٍ ٕزاضا وِ اؾت عٗرب ٖنَضت زض اؾتسالل عً٘ وتبثْب آى جٗاحبز هَضز زض. 2

 .ثبقس هكَْض ٍ هتَاتط. الف

 .ضٍز وبض ثِ ٖجبزات زض آى الفبِ. ة

 .قَز قوطزُ الىلن رَاهٕ اظ. د

 .ثبقس( ل)بهجط٘پ ّٕب ًَقتِ اظ. ز

 .اؾت گفتِ ٖه ؾري ذَزقبى ظثبى ثِ ٖلَه ّط ثب بهجط٘پ ٌىِٗا ثط وٌس زاللت وِ ٖخٗاحبز. ّـ

 .اؾت وطزُ ٖظًسگ ح٘فه ظثبًبى ٖطة بى٘ه آى، ٕضاٍ وِ ٖخٗاحبز. ٍ

 .ٖهٌٗ ًِ وٌٌس ٖه ًمل لفّ بث ضا تٗضٍا وِ ساؾت٘پ آى بىٗضاٍ حبل اظ وِ ٖخٗاحبز. ظ

 .اؾت قسُ ًمل كَٗط چٌس اظ ٖجبضت هٗ وِ ٖخٗاحبز. ح

 اؾت ٖقطٍَ ّوبى ظ ٍ د ة، قطٌٍ وِ سٗز ن٘ذَاّ ن٘وٌ ًگبُ زلت ثب گبًِ ّكت ٕقطَْب ثِ اگط

 .اًس آٍضزُ ـ زاًؿتٌس ٖه عٗرب ي٘هٗ ٍٗقطا ثب ضا جٗحس ثِ اؾتسالل وِ آًبى الجتِ ـ بىًٗحَ وِ

 اثي وِ اًس وطزُ هُطح ضا ًىتِ يٗا آًبى اظ ٖثطذ وِ نٌ٘٘ث ٖه ن٘وٌ ٖه ًگبُ هتأذط بىًَٗح ثِ ٍٖلت

 ضفت ف٘پ آًزب تب ٍ وطز ٕطٍ٘پ اٍ اظ هبله اثي ؾپؽ ٍ گكَز ضا ًٕجَ جٗحس ثِ اؾتسالل ثبة ذطٍف

 ٖه لًم بى٘اثَح اظ ضا ٖهفهل ؾري «االلتطاح» زض ََٖ٘ؾ. اًس گطفتِ ذطزُ وبض يٗا زض اٍ ثط ٖثطذ وِ

 .اؾت گطفتِ ذطزُ ،ًٕجَ جٗحس ثِ ًٕحَ هؿبئل ٕثطا اؾتسالل ذبَط ثِ هبله اثي ثط آى زض وِ وٌس

 بتٗضٍا ثِ آى ثط ٍٖالٍُ ًٕجَ جٗحس ثِ ِ٘الىبف قطح نبحت ٖضي وِ اؾت گفتِ 33«الرعأً» نبحت

 قبى يً٘رؿت وِ ّؿتٌس گبًِ زٍاظزُ ائوِ( ٔ)ت٘ث اّل اظ همهَز. اؾت وطزُ اؾتسالل عً٘( ٔ)ت٘ث اّل

 يٗا اظ تي قف. ثبقس ٖه( ٔ)الحؿي ثي هحوس قبى يٍٗآذط( ٔ)َبلت ٖاث ثي ٖٖل ي٘طالوإهٌ٘اه

 ٍ هؿبئل ٕثطا ٖهط آى اّل ؾرٌبى ثِ وِ ٕٖهط ٌٖٗٗ وطزًس؛ ٖه ٖظًسگ «اؾتسالل ٖهط» زض اهبهبى

 اظ آًبى ٖظًسگ همُٕ گطچِ ؿتٌس،ٗظ ٖه ٖهط يٗا اظ پؽ آًبى ِ٘ثم اهب قَز، ٖه اؾتسالل ًٕحَ لَاٖس

 اهب اًس، وطزُ ٖظًسگ آى اظ پؽ بٗ اؾتسالل ٖهط زض آًبى وِ فطو ثط. ضٍز ًٖو فطاتط ؾَم لطى زٍم وًِ٘

 يجٍ ٍ يٗتسٍ زض قبى طٍاى٘پ ٍ زّس ٖه ًكبى قبى ؾرٌبى وِ چٌبى اًس، ثَزُ ٖطة حبى٘فه اظ ٌبىٗا

 ٍ اؾتسالل بتٗضٍا يٗا ثِ ٖضي وِ ؿتً٘ س٘ثٗ يٗثٌبثطا. وطزًس ٖه فطاٍاى تالـ ذَز بتٗضٍا ٍ جٗاحبز

 .ثبقس وطزُ اؾتكْبز

 ؿتً٘ ٖهٌٗ يٗا ثِ اًس، وطزُ اؾتكْبز ًٕجَ جٗاحبز ثِ هبله اثي ٍ ذطٍف اثي اؾت قسُ گفتِ ٌىِٗا

 ًٕجَ جٗحس اظ ٕقَاّس ي٘ك٘پ بىًٗحَ ٕوتبثْب زض هب. اًس ًىطزُ اؾتسالل ٌبىٗا اظ ف٘پ بىًٗحَ وِ

 نٌ٘٘ث ٖه هخالً وٌس؛ ًٖو تزبٍظ زؾت هٗ اًگكتبى تٗساز اظ ٖوتبث طّ زض همساضقبى گطچِ نٌ٘٘ث ٖه

 اظ ٕگطٗز ًٕحَ 34.اؾت وطزُ اؾتسالل جٗحس ثِ «بت٘الحلج» ٍ «الحزٔ» ذَز وتبة زٍ زض ٖفبضؾ

 ٖهٗبً» زضوتبة ٍٕ. اؾت وطزُ اؾتسالل جٗحس ثِ عً٘( 384 ٖهتَف) ٖضهّبً ٌٖٗٗ ٖفبضؾ هٗبنطاى

 ؾپؽ ٍ سٗآ ٖه فٗتٗط ٕثطا لّٗص ظثبى زض ٍاغُ يٗا وِ اؾت گفتِ «امّ» ٍاغُ زضثبضُ 35«الحطٍف

 الجطّ هي ؽ٘ل :ٌٖٗٗ. اهؿفط ٖف بم٘اهه اهجطّ هي ؽ٘ل :فطهَز وِ اؾت آٍضزُ ضا( ل)بهجط٘پ جٗحس

 ٖلَه ّط ثب( ل)اوطم بهجط٘پ طاٗظ ؿت،ً٘ تٌبلى يٗا :اؾت گفتِ آى زًجبل ثِ ؾپؽ ٍ. الؿفط ٖف بم٘اله

 گطاىٗز ثب ٍ ثبقس گفتِ ؾري گًَِ يٗا ٖلَه ثب وِ اؾت هوىي پؽ گفت، ٖه ريؾ ذَزقبى ظثبى ثِ

 .گطٗز ٕا گًَِ ثِ



 ضاثُِ يٗا زض َٖجطؾ هَيٕ ثِ ،ًٕجَ جٗحس ثِ اؾتسالل زض بىًٗحَ هَيٕ ثِ گصضا هطٍض يٗا اظ پؽ

 .ط٘ذ بٗ اؾت وطزُ اؾتسالل جٗحس ثِ ٍٕ وِ نٗپطزاظ ٖه

 اؾتسالل ثساًْب ًٕحَ ٍ ٕلغَ ٕبٗلًب هَضز زض َٖجطؾ وِ زاضز ٍرَز بى٘الج هزوٕ زض ٕبزٗظ جٗاحبز

 زض ثلىِ اؾت، ًٕحَ اظهَيَٖبت كتط٘ث ٕلغَ هَيَٖبت زض جٗحس ثِ ٍٕ اؾتسالل اهب اؾت، وطزُ

 ِ٘ال أًعل ثوب الطؾَل آهي» :ِٗآ زض ٖىٗ اؾت؛ وطزُ اؾتسالل جٗحس ثِ هَضز زٍ زض تٌْب ًٕحَ هؿبئل

 (285/ثمطُ)«ضؾلِ هي أحس ي٘ث الًفطّق ضؾلِ ٍ وتجِ ٍ هالئىتِ ٍ ثبهلل آهي ولّ الوإهٌَى ٍ ضثِّ هي

 هفطز نَضت ثِ ضا «وتجِ» وِ ٖبنن اظ ط٘غ بى٘وَف لطاءت ٕثطا اؾتسالل همبم زض ِٗآ يٗا لٗش َٖجطؾ

 :ؿسًَٗ ٖه ذَاًسًس، ٖه «وتبثِ» ٌٖٗٗ

 ثِ بزقسُٗ ٍاغُ وِ آى ٖىٗ زاضز؛ ٍرِ زٍ اًس وطزُ تلفّ( وتبثِ) هفطز نَضت ثِ وِ ٖوؿبً لطاءت»

 ٍ. قَز ٖه روٕ لطاءت ثب هَافك نَضت يٗا زض وِ ثبقس، رٌؽ ٕهٌٗب ثِ ٌىِٗا زٍم. ثبقس لطآى ٕهٌٗب

 اهلل ًٗؤ تٗسٍّا ئى ٍ» :وِٗوط ِٗآ هبًٌس اؾت؛ آهسُ وخطت ٕهٌٗب ثِ هًبف اؾن وِ نٗزاض ٕهَاضز هب

 چٌبى قسُ اضازُ وخطت هَاضز يٗا زض. عّب٘لف ٍ زضّوْب الٗطاق هٌٗت :جٗحس ٍ( 34/ن٘اثطاّ)«التحهَّب

 36.اؾت فٗتٗط ٕثطا جٗحس زض الم وِ

 :اؾت طٗظ وِٗوط ِٗآ وطزُ، اؾتسالل جٗحس ثِ ًٕحَ هَيَٖبت ٕثطا َٖجطؾ وِ ٕگطٗز هَضز

 74/فطلبى «ي٘أٖ لطّٓ بتٌبٗشض ٍ أظٍارٌب هي لٌب ّت ضثٌّب مَلَىٗ يٍٗالص»

 :ؿسًَٗ ٖه َٖجطؾ

 ثِ ٌٖٗٗ «بتٌبٗشضّ» گطاىٗز وِ ٖحبل زض اًس، وطزُ لطاءت «تٌبٗشضّ ٍ» حفم اظ ط٘غ فِوَ اّل ٍ اثَٖوطٍ»

 اؾت ل٘زل يٗا ثِ اًس وطزُ لطاءت روٕ نَضت ثِ وِ آًبى :سٗافعا ٖه ؾپؽ. اًس ذَاًسُ روٕ نَضت

 زض وِ چٌبى الَام، ٍ لَم هخل ٌس؛ٗآ ٖه روٕ نَضت ثِ ٖگبّ وٌٌس ٖه روٕ ثط زاللت وِ ٖاؾوبئ وِ

 37«.َؾفٗ نَاحجبت :اؾت آهسُ عً٘ جٗحس

 وصّثَا يٗالص ذؿط لس» :ِٗآ لٗش هخالً اؾت؛ كتط٘ث ٕلغَ هَيَٖبت ٌِ٘ظه زض جٗحس ثِ اؾتسالل اهب

 ٖٖل أٍظاضّن حولَىٗ ّن ٍ ْب٘ف فطٌَّب هب ٖٖل حؿطتٌب بٗ لبلَا ثغتٔ الؿبٖٔ ربءتْن ئشا ٖحت اهلل ثلمبء

 :ؿسًَٗ ٖه( 31/اًٗبم)«َْْضّن

 ثطزُ پٌبُ آى ثِ وِ اؾت ٖوَّ ٕهٌٗب ثِ وِ قسُ هكتك ٍَظَض اظ ٍ اؾت ٌٖ٘ؾٌگ ٍ حمل ٕهٌٗب ِث الَظض»

 ٖل ٍارٗل» ِٗآ هخل ٍ. وٌس ٖه اٖتوبز ٍ ِ٘تى آى ثط پبزقبُ وِ «طٍٗظ» اؾت هبزُ يّ٘و اظ ٍ. قَز ٖه

 ٖگبّ ٍ اؾت، طزىو گٌبُ ٕهٌٗب ثِ ٍظضاً، ـ عضٗ ـ ٍظض اظ هًبضٔ فٗل عَضٍىٗ ٍ( 29/َِ)«ٖأّل هي طاًٍٗظ

 زض وِ ٖخٗحس اؾت زؾت يّ٘و اظ ٍ. هَظٍض :ٌسٗگَ ٖه قَز ٖه گٌبُ اٍ ثِ ًؿجت وِ ٖوؿ هَضز زض

 38«.هأرَضات ط٘غ هَظٍضات اضرٗي :اؾت سُ٘ضؾ رٌبظُ وٌٌسُ ٕ٘٘تك ظًبى هَضز

 ثِ هَضز چْبض زض َٖجطؾ وِ آهس زؾت ثِ زًِ٘ت يٗا گطفت نَضت بى٘الج هزوٕ زض وِ ٖقوبضق زض

 بًگطًٗوب اهب اؾت، اًسن بض٘ثؿ ٕقٗط قَاّس ثِ ًؿجت چِ اگط تٗساز يٗا. اؾت وطزُ اؾتكْبز جٗحس

 ثِ اؾتسالل زض هٗبنطاًف بٗ ذَز اظ ف٘پ بىٗلغَ ٍ بىًٗحَ ضٍـ ذالف ثط َٖجطؾ وِ اؾت يٗا

 .اؾت وطزُ ٖول جٗحس

 ؾِ وِ اؾت قسُ ؾتساللا ًٕحَ هَيَٖبت ٕثطا ثساى ثبضّب بى٘الج زضهزوٕ ٖطة ٕهَخَلْب ٍ ؾرٌبى اهب

 .اؾت ي٘چٌ آى هَضز



 ثٗس األضو ثِ ٖ٘ح٘ف هبء الؿوبء هي ٌعّلٗ ٍ َوٗبً ٍ ذَفبً الجطق ىنٗطٗ بتِٗآ ٍهي» ِٗآ زض ٖىٗ

 هُلت يٗا ٕثطا ٍ اؾت طٗتمس زض «أى» «ىنٗطٗ» فٗل اظ لجل وِ اؾت هٗتمس َٖجطؾ( 24/ضٍم)«هَتْب

 :سٗگَ ٖه ٍٕ. اؾت وطزُ اؾتسالل هَخَل هٗ ٍ قٗط هٗ ثِ

 هبًٌس قسُ؛ زازُ ضفٕ فٗل اؾت قسُ حصف «أى» چَى «ىنٗطٗ أى بتِٗآ هي ٍ» :اؾت يٗا ِٗآ طٗتمس

 :َطفِ قٗط يٗا

  39ٕهرلس أًت ّل اللصات أقْس أى ٍ  ٖالَغ احًط ٕالعارط ْصاٗأ أال 

 40.تطاُ أى هي ط٘ذ ٕس٘ثبلوٗ تؿوٕ :اؾت آهسُ هخل زض ٍ

 :اؾت طٗظ ِٗآ زٍم هَضز

 ط٘ثر أتٗال َرِّْٗ ٌوبٗأ هَالُ ٖٖل ولّ َّ ٍ ءٖق ٖٖل مسضٗال أثىن أحسّوب ي٘ضرل هخالً اهلل ٍيطة»

 «ن٘هؿتم نطاٌ ٖٖل َّ ٍ ثبلٗسل أهطٗ هي ٍ َّ ٕؿتَٗ ّل

 76/ًحل

 لطاءت يٗا ٕثطا وِ ٌّٖگبه َٖجطؾ. اًس ذَاًسُ «َرِّٗ ٌوبٗأ» ٍهزبّس حؿي ٖلموِ، هؿَٗز، اثي

 ٖه ٍٕ. آٍضز ٖه آى زًجبل ثِ ٖطة اظ ٖهخل ؾپؽ ٍ وٌس ٖه ًمل ٖرٌّ اثي اظ ٖهتٌ وٌس، ٖه اؾتسالل

 :سٗگَ

 :اؾت گًَِ يٗا انل زض وِ اؾت هفَٗل حصف ذبَط ثِ ن٘ر وؿط ثب َرِّٗ ٌوبٗأ :اؾت گفتِ ٖرٌّ اثي

 41.اؾت ثَزُ هٗلَم چَى قسُ حصف هفَٗل ٍ «ٍرِْ َرِّٗ ٌوبٗا»

 :اؾت يٗا فٗهٌٗب وِ. ؾٗسا الحك اٍرِّ ٌوبٗا :وِ اؾت آهسُ هخل زض هُلت يٗا هبًٌس نٗگَ ٖه هي

 42…ٖضوبث ٍرَُ أٍرِّ ٌوبٗأ

 ٕآهبض زض. اؾت زازُ اًزبم َٖجطؾ ثبضّب وِ اؾت ٕاهط ،ًٕحَ ٕبٗلًب ٕثطا لطآى بتٗآ ثِ اؾتسالل اهب

 هتَاتطُ لطاءات ثِ اؾتسالل يٗا زض ٍ اؾت وطزُ اؾتسالل لطآى اظ ِٗآ 47 ثِ َٖجطؾ وِ قس ضٍقي

 :نٌ٘٘ث ٖه طٗظ زضهخبل وِ چٌبى اؾت، زُوط ِ٘تى

 أٍ ٗفَىٗ أى ئالّ فطيتن هب فٌهف ًٔٗفط لْيّ فطيتن لس ٍ توؿَّّيّ أى لجل هي َلّمتوَّيّ ئى ٍ»

 23/ثمطُ «الٌىبح ٖمسٓ سُ٘ث ٕالص ٗفَاٗ

 أٍ» وِ اؾت يٗا ِٗآ ٕهٌٗب طاٗظ اؾت، ايبفِ اظ ثسل «الٌىبح» ٍاغُ زض الم ٍ الف وِ سٗگَ ٖه َٖجطؾ

 وِ اؾت وطزُ اؾتسالل «ٕالوأٍ ّٖ ن٘الزح فاىّ» ِٗآ ثِ ؾپؽ «ًىبحِ ٖمسٓ سُ٘ث ٕالص ٗفَٗ

 43«هأٍاُ ّٖ الزٌّٔ فاىّ :اؾت گًَِ يٗا هفَْهف

 ايبفِ يٗگعٗرب الم ٍ الف ٌسٗگَ ٖه وِ اؾت طفتِٗپص ضا بى٘وَف ٍ فطاء ًِٗٓط ؾرٌف يٗا ثب َٖجطؾ

 44.قَز ٖه

 

 َٖجطؾ ٖقٌبؾ ت٘قره

 زض هَاضز ٕبض٘زضثؿ حبل يٗا ثب اهب آٍضز، ٖه ًمس ثسٍى كتط٘ث ضا ٖلوب بتًٗٓط ٍ آضاء چِ اگط َٖجطؾ

 ٌفٗگع بٗ ترُئِ ٍ ًمس ثِ ٌس،٘ث ٖه ًِٗٓط هٗ ح٘تطر بٗ ٍترُئِ ًمس ثِ بظً٘ وِ آًزب بى٘الج هزوٕ

 ٖحت ؾبظز؛ س٘هم ٖذبن قرم ًِٗٓط بٗ ٌٖ٘هٗ سگبُٗز ثِ ضا ذَز وِ آى ثسٍى پطزاظز، ٖه ًِٗٓط هٗ

. زاًس ٖه همسم گطاىٗز ثط ضا اٍ ٍ اؾت َٖجطؾ احتطام ٍ تَرِ هَضز وِ ثبقس ٖوؿبً اظ قرم آى اگط

 وٌس؛ ٖه توؿه ِٗآ ٕهٌٗب ثِ زّس ٖه لطاض ذسقِ هَضز ضا ٕهمسض ِولو بٗ اٖطاة ّطگبُ َٖجطؾ



 ٖل تْنٗضأ الموط ٍ الكوؽ ٍ وَوجبً ٖكط أحس تٗضأ ٖئًّ أثت بٗ ِ٘ألث َؾفٗ لبل ئش» ِٗآ لٗش وِ چٌبى

 :ؿسًَٗ ٖه( 4/َؾفٗ)«يٗؾبرس

 اؾت گفتِ ظربد. َؾفٗ اشوط :اؾت گفتِ بٗگَ ثبقس، «اشوط» اؾت هوىي «ئى» زضهَضز همسض ٖبهل»

 طاٗظ وطزُ، اقتجبُ ًٓطـ يٗزضا وِ ٖحبل زض ثبقس، َؾفٗ لبل ئش هٖ٘ل ًممّ :طٗتمس زض اؾت هوىي

 45«.اؾت ًگفتِ طـبهج٘پ ٕثطا َؾفٗ گفتي ؾري ٌّگبم ضا لهِ يٗا ذساًٍس

 يً٘رؿت ظربد «اٖطاثِ ٍ المطآى ٖهٗبً» وتبة ٌىِٗا ثب وطزُ ترُئِ ضا ظربد َٖجطؾ وِ نٌ٘٘ث ٖه

 زض گطچِ. طز٘گ ٖه نَضت ِٗآ ٕهٌٗب اؾبؼ ثط عً٘ ترُئِ يٗا ٍ قَز ٖه قوطزُ بى٘الج هزوٕ هٌجٕ

 .گطزز ٖه ثبظ ٖهٌٗ ي٘٘تٗ ثِ عً٘ ظهبى ي٘٘تٗ اهب اؾت، وطزُ اقىبل ظهبى ي٘٘تٗ ٕهجٌب ثط انل

 ضا ٖلوب بتًٗٓط َٖجطؾ( 1/َّز)«ط٘ذج ن٘حى لسى هي فهّلت حنّ بتِٗآ أحىوت وتبة. الط» ِٗآ زض

 :سٗگَ ٖه ٍ وٌس ٖه ًمل «الط» طاهَى٘پ

 «بتِٗآ أحىوت وتبة» ٌىِٗا ٕثطا اؾت، ًبزضؾت يٗا ٍ اؾت «الط» ذجط «وتبة» اًس گفتِ ٖثًٗ»

 46«.ؿتً٘ تٌْب «الط» يٖ٘ ٍ هتطازف

 هجتسا ّوبى ٖهٌٗ زض ذجط ٌىِٗا ٕثطا ثبقس، «الط» «ذجط» ثبة اظ «وتبة» اٖطاة قَز ًٖو ٌٖٗٗ يٗا

 ِٗآ هَضز زض اهب اؾت، سٗظ ّوبى لبئن ٍ لبئن ّوبى سٗظ ٌىِٗا ٌٖٗٗ ؛«لبئن سٗظ» نٗ٘گَ ٖه ٍٖلت. اؾت

 ثط زض ضا «الط» ّن «بتِٗآ أحىوت وتبة» طاٗظ ؿت،ً٘ ي٘چٌ «بتِٗآ أحىوت وتبة» ٍ «الط» ي٘ث ًؿجت

 .اؾت پطزاذتِ اٖطاة يٗا ترُئِ ثِ َٖجطؾ ٖفْو ي٘چٌ اؾبؼ ثط يٗثٌبثطا. ضا آى ط٘غ ّن ٍ طز٘گ ٖه

 ًٕحَ حىن تط ك٘زل ط٘تٗج ثِ بٗ اٖطاة زضهَضز ًِٗٓط هٗ ضزّ ٕهجٌب ضا ؾوبٔ ٍ سى٘قٌ َٖجطؾ ٖگبّ

 «ّصاى» ٍ ًَى سٗتكس ثب «اىّ» طاءتل ثٌبثط ـ( 63/َِ)«لؿبحطاى ّصاى ئى» :ِٗآ زض هخالً زّس؛ ٖه لطاض

 چَى ٌىِٗا ثط ٖهجٌ ضا ٖضهّبً ِ٘تَر اظرولِ وٌس؛ ٖه شوط آى ِ٘تَر ثِ ضارٕ ضا ٖلوب بتًٗٓط ـ الف؛ ثب

 وِ ٌّٖگبه وِ چٌبى اؾت؛ قسُ ٖهلغ ٌزبٗا زض وٌس ًٖو ٖول انل زض ٍ اؾت فٗل ثِ ِ٘قج «ئىّ»

 سُ٘قٌ ٖؾرٌ ٖطة اظ طاٗظ ؿت؛،ً٘ زضؾت يٗا :سٗافعا ٖه ؾپؽ ثبقس، ٖه ٖهلغ اظٖول اؾت هرّفف

 47.وٌس سٗ٘تأ ضا ٖضهّبً ًِٗٓط وِ اؾت ًكسُ

 وِ وٌس ٖه ضزّ ؿت،ً٘ آى ثط ٕسٗهإ ٖطة والم زض ٌىِٗا ل٘زل ثِ ضا ٖضهّبً ًِٗٓط َٖجطؾ وِ نٌ٘٘ث ٖه

 .ًبهٌس ٖه طً٘ٓ ثِ اؾتسالل ضا ٖاؾتسالل ي٘چٌ

 هوّب تٗلّوًَْيّ ي٘هىلّج الزَاضح هي ٖلّوتن هب ٍ جبت٘الُ نلى أحلّ لل لْن أحلّ هبشا ؿألًَهٗ» ِٗآ زض

 «اهلل ٖلّوىن هوّب تٗلّوًَْيّ» ٕهٌٗب :وِ وٌس ٖه ًمل ضا ٕؾسّ ًِٗٓط َٖجطؾ( 4/هبئسُ)«اهلل ٖلّوىن

 ٖه ؾپؽ. اؾت «وبف» ٕهٌٗب ثِ ٌزبٗا زض «هي» پؽ اؾت، «اهلل ٖلّوىن ووب تٗلّوَّيّ» :اؾت ي٘چٌ

 ؿت؛ً٘ قسُ قٌبذتِ ٖطة ظثبى زض «وبف» ٕهٌٗب ثِ «هي» ٌىِٗا ٕثطا اؾت س٘ثٗ ًِٗٓط يٗا :سٗگَ

 ِ٘تكج ٕثطا «وبف» ٍ ى٘تجٗ ٕثطا «هِي» طاٗظ ؿت؛،ً٘ زٍ آى ي٘ث ٖٗهٌٗب ٖىًٗعز گًَِ چّ٘ وِ چٌبى

 .ثبقس ٖه

 يٗا اٖطاة هَضز زض وِ چٌبى س؛ٗرَ ٖه توؿّه اوخط ثط بؼ٘ل ثِ بتًٗٓط ٖثطذ ضزّ ٕثطا َٖجطؾ ٖگبّ

 (74/اؾطاء)«الً٘لل ئبً٘ق ْن٘ئل تطوي وستّ لمس حجّتٌبن أى ٍلَال» :اؾت وطزُ ي٘چٌ ِٗآ

 ثٌبثط ضفٕ هحل زض ٌزبٗا زض «أىّ» پؽ اؾت، ثَزُ «بنٗئ تٌب٘لَالتخج» طٗتمس زض «حجّتٌبن أى لَال»»

 :گفتِ وِ اؾت س٘ؾٗ اثي ًِٗٓط ثُالى ثط ل٘زل يٗا ٍ. اؾت همسّض ذجطـ وِ زاضز لطاض ثَزى هجتسا



 زاذل عً٘ فٗل ؾط ثط «لَال» وِ وٌس ٖه هُلت يٗا ثط زاللت «لوحسٍز ٕٖسٍ ال ٍ حسزت لَال» ِرول

 49«.اؾت طٗتمس زض «أى» فَق رولِ زض وِ اؾت وطزُ غفلت ًىتِ يٗا اظ وِ ٖحبل زض 48.قَز ٖه

 طاٗظ وطزُ، ضزّ «وخطت ثط بؼ٘ل» اؾبؼ ثط ضا ٖطاف٘ؾ ؾري ٌزبٗا زض َٖجطؾ قَز ٖه سُٗز وِ چٌبى

 هحصٍف ذجطـ ٍ هجتسا هبثٗسـ وِ ثبقس ٖه اثتسا حطف ٍ اؾت اؾن هرهَل ٖاهتٌبٖ ٕ«لَال»

 50.اؾت

. اؾت وطزُ اؾتكْبز بزقسُٗ ت٘ث ثِ ٍ زاًؿتِ عٗرب فٗل ثط ضا ٖاهتٌبٖ ٕ«لَال» قسى زاذل ٖطاف٘ؾ اهّب

 يٗا چَى اؾت فٗل ذجطـ ٍ طز٘گ ٖه لطاض اثتسا گبُٗرب زض «لَال» اظ ثٗس ِولو ٖگبّ» :سٗگَ ٖه ٍٕ

 :اؾت گفتِ قبٖط. ّؿتٌس ٖهٌٗ ّن وِ «سٗظ لبم لس» ٍ «لبئن سٗظ» هخل ّؿتٌس؛ ٖىٗ ٖهٌٗ زض زٍ

 الؿَز األؾْن ثجٗى ت٘ضه ّالّ  ظائطّب رئت لوّب أهبهٔ لبلت 

 لوحسٍز ٕالٖصض ٍ حسزت لَال  تْن٘ضه لس ٖئًّ زضّن الزضّ 

 51.الحطهبى ٍ الحسّ لَال ؛ٌٖٗٗ

 ٖتوبه َٖجطؾ ؾري َجك طاٗظ وٌس، ٖه ِ٘تى بؼ٘ل ثط وٌس ٖه ضزّ ضا ًِٗٓط يٗا ٖتٍل َٖجطؾ اهّب

 وِ آًزب ٍ. پٌْبى بٗ آقىبض بٗ حبل اؾت؛ اؾن آى اظ پؽ اؾت آهسُ ٖطة والم زض «لَال» وِ ٕهَاضز

 «أى» «لَال» اظ ثٗس وِ قَز ٖه يٗا ثط حول لبٖسُ، تٖ٘وَه حفّ ٕثطا ثبقس فٗل «لَال» اظ پؽ

 52.اؾت طٗتمس زض ٕههسض

 اظ پؽ فٗل اهّب طز،٘گ ًٖو طٗتمس زض «أى» «لَال» اظ ثٗس ٌىِٗا ضغن ثِ ٖطاف٘ؾ ٌىِٗا تَرِ ربلت ًِىت

 .الحطهبى ٍ الحسّ لَال :سٗگَ ٖه ٍ ثطز ٖه ههسض لٗتأٍ ثِ ضا آى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وِ اؾت «بى٘الج هزوٕ وتبثِ ذالل هي ٔٗالٌحَ آضاؤُ ٍ ٖالُجطؾ د٘الك» وتبة اظ ٖثرك همبلِ يٗا ٭

 1980 ثب هُبثك ٕلوط 1400 ؾبل زض ٍ ثَزُ آى هحتطم هإلف اضقس ٖوبضقٌبؾ ًبهِ بىٗپب انل زض

 اظ ٖفبضؾ ثِ ٖٖطث اظ ثرف يٗا ثطگطزاى. اؾت قسُ طفتِٗپص لبّطُ زاًكگبُ زض هوتبظ ضتجِ ثب ٕالز٘ه

 .اؾت طفتِٗپص اًزبم ٌٖ٘حؿ ٖهَؾ س٘ؾ ٕآلب رٌبة ٕؾَ

 .2/289 المطآى، ٖهٗبً ظربد،. 1

 .4/320 لبّطُ، چبح بى،٘الج هزوٕ حؿي، ثي فًل ،َٖجطؾ. 2

 .1/34 ّوبى،. 3



 وطزُ ًٖف ضا آى 15 نفحِ 7 رلس زض اٍ ذَز ٍ زاضز، تأهل ٕرب سٗگَ ٖه ٌزبٗا زض َٖجطؾ آًچِ. 4

 .اؾت

 .1/99 بى،٘الج هزوٕ. 5

 .5/22 ّوبى،. 6

 .2/434 ّوبى،. 7

 .3/112 ّوبى،. 8

 .1/61 ّوبى،. 9

 .4/538 ّوبى،. 10

 .4/475 ّوبى،. 11

 .1/135 الىتبة، ِ،ٗجَ٘ؾ. 12

 .284 ق، 1376 الوَنل، ربهِٗ ،ٖالساً ٖالزٌ لبؾن، ثي حؿي ،ٕهطاز. 13

 .25 ق،1393 سٓ،ٗالزس االٖالًبت ًكط زاض طٍت،٘ل،ثٗالتأٍ غطّٓ ٍ لٗالتٌع زضٓ ،ٖاؾىبف. 14

 .1/106 المطآى، ط٘تفؿ ٖف بى٘التج حؿي، ثي هحوس ،ََٖؾ. 15

 .52ق،1396 الؿٗبزٓ، هُجٗٔ االلتطاح،لبّطُ، ي،ٗالس رالل ،ََٖ٘ؾ. 16

 .17 ٔ،٘الوى الوساضؼ االًوَشد، ،ٕظهركط. 17

 ظائسُ آى زض ثبء وِ اؾت «ثبلوطخ» قبّس هحل بفتن،ً٘ زاضم بض٘اذت زض وِ ٖهٌبثٗ زض ضا قبّس يٗا. 18

 :اؾت ي٘چٌ ت٘ث انل. اؾت زضذت ًَٔ زٍ الكجْبى ٍ الوطخ ٌىِٗا ٕثطا اؾت،

 الكجْبى ٍ الوطخ أؾفلِ ٍ  نسضُ الكتّ ٌجتٗ وبىٗ ثَاز  

 :اؾت ي٘چٌ ٖاٖك َاىٗز زض. آهسُ اؾت آٍضزُ َٖجطؾ آًچِ ذالف ثط ٖاٖك َاىٗز زض ت٘ث يٗا. 19

 األرطزا حٗالهط لٌب يطٍْٖيّ ٍ  لسٍضًب أٖزبظّيّ لٌب يوٌت  

 .231ط،٘الىج ٖاألٖك َاىٗز

. اؾت 8/23 ف،٘ٗٗ اثي قطح ٍ 285 الوفهل، ،1/171 االًهبف، ،1/335 بئم،الره قَاّس اظ قٗط. 20

 قسُ ؾبذتِ ذجطـ ٍ اؾن ٍ أىّ اظ وِ ٕههسض طاٗظ اؾت، «ؽ٘الم اهطء ثأى» زض ثبء ٕبزٗظ قبّس، هحل

 .7/79 بى،٘الج هزوٕ حؿي، ثي فًل ،َٖجطؾ :ن.ض. اؾت «أتبّب» فبٖل

 قطح ٍ ،3/87 ف،٘ٗٗ اثي قَاّس رعء ٍ اًس گفتِ ٖثطذ ِو چٌبى اؾت، الهلت ٖاث ثي ٔ٘اه اظ قٗط. 21

 روٕ ثط زاللت وِ اؾت «ٖلَهًٌَٗ» فٗل زض «ٍاٍ» حطف اؾتكْبز هحل ثبقس ٖه 2/47 ،ٖاألقوًَ

 وِ وطزُ ًمل نفّبض اثي اظ لٖ٘م اثي ٍ وطزُ شوط 2/40الىتبة، زض ِٗجَ٘ؾ ضا يٗا ٍ وٌس، ٖه فبٖل ثَزى

 .تاؾ وٗت ثي الحبضث ٖثٌ ظثبى يٗا

 ثِ «ٔ٘الٗطث قَاّس هٗزن» زض ّبضٍى ٖجسالؿالم اؾتبز اهب زازُ، ًؿجت فطظزق ثِ ضا قٗط هإلف. 22

 ٍ 3/88 ف،٘ٗٗ اثي قـطح ٍ 1/132 ،ٕقزط اثي قَاّـس اظ قٗط يٗا. اؾت زازُ ًؿجت ٍ٘لم ثي ٖوطٍ

 .ثبقس ٖه 2/371 ،ٖالوغٌ

 ثط زاللت وِ اؾت فٗل ثب الف آهسى قبّس هحل اؾت آهسُ «ٍٔ٘اٖ» ،«ٍٔ٘ال» ٕرب ثِ الوفهل قطح زض

 .وٌس ٖه «ٌبنٖ٘» فبٖل ِ٘تخٌ



 ٕالكزط اثي ،2/40«الىتبة» زض ِٗجَ٘ؾ اهّب زازُ، ًؿجت لّٗص فَِٗب افطاز اظ ٖىٗ ثِ ضا قٗط هإلف. 23

 قٗط، يٗا قبّس. اًس زازُ ًؿجت فطظزق ثِ 7/7 «الوفهل قطح» زض ف٘ٗٗ اثي ٍ 1/133«ٖاالهبل» زض

 .اؾت روٕ «البضثِ» فبٖل ٌىِٗا ثط وٌس ٖه زاللت وِ اؾت «ٗهطىٗ» فٗل آذط زض ًَى آهسى

 آهسُ قٗط هٗ اظ ٖت٘ث 1/264ت٘اللج ٖهغٌ زض. بفتنً٘ ثَز بضم٘اذت زض وِ ٖهٌبثٗ زض ضا ت٘ث يٗا. 24

 :اؾت يٗا قٗط. اؾت ّوبًٌس ت٘ث يٗاظا ٖثرك ثب آى اظ ٖثرك وِ اؾت

 َالسٓال هبتلس فللوَت  أفٌبّن الوَت ىيٗ فاى  

 ثِ وِ زازُ ًؿجت ٕالعثٗط اثي بٗ ٖالٗبهل ؾوبن ًفط زٍ اظ ٖىٗ ثِ ضا قٗط يٗا ّبضٍى ٖجسالؿالم اؾتبز

 الجتِ اؾت، ؾوبن امّ ثِ ذُبة هتًوي آٍضزُ َٖجطؾ وِ ضا ٖت٘ث ٌىِٗا ٕثطا اؾت، تط هًٗعز ؾوبن

 «للوَت» ت٘ث يٗا زض قبّس هحل. ثبقس وطزُ اقبضُ گطٗز ٕع٘چ ثِ ؾوبن امّ ط٘تٗج ثب اؾت هوىي

 آٍضز، ًٖو ب٘زً ثِ هطي ٕثطا ضا فطظًسـ هبزض چطاوِ اؾت، آهسُ ؾطاًزبم ٍ ٖبلجت ٕثطا الم وِ اؾت

 .اؾت هطي ؾطًَقتف ثلىِ

 «السّط لرطاة» ِرول قبّس هحل. آهسُ 1/214 ٖالوغٌ قَاّس رعء وِ اؾت ٕطٗالجط ؾبثك اظ قٗط. 25

 ٍ ؾطاًزبم ٖذطاث ثلىِ ؾبظًس، ًٖو ٖطاًٍٗ ٕثطا ضا آى ذبًِ، ؾبوٌبى چَى آهسُ، ٖبلجت ٕثطا وِ اؾت

 .اؾت ذبًِ بىٗپب

 اؾت «ْبً٘جٌ السّط لرطاة زٍضًب ٍ» ِرول آى زض اؾتكْبز هحل ًكسُ، زازُ ًؿجت ٖوؿ ثِ ت٘ث. 26

 .اؾت آهسُ بفتيٗ ط٘٘تغ ٍ ٖبلجت ٕثطا الم وِ

 ِولو ت٘ث يٗزضا اؾتكْبز هحل. بفتنً٘ زؾت قبّس يٗا ثِ ثَز بضم٘اذت زض وِ ٖهٌبثٗ زض. 27

 .اؾت آهسُ ٖبلجت ٕثطا الم وِ اؾت «للوَت»

 بى٘الج هزوٕ ٖذُ ّٕب ًؿرِ ٖثًٗ زض وِ اؾت گفتِ وٌٌسُ ح٘تهح. اؾت ٖالُبئ سٗاثَظ اظ ت٘ث. 28

 ٖاالهبل ٍ 2/213الىتبة، زض وِ چٌبى. اؾت زضؾت يٗا ٍ آهسُ «ًٖفؿ ك٘قم» «ٕفإاز ك٘قم» ٕرب ثِ

 زض يّ٘وچٌ ٍ اؾت قسُ شوط «وئَز لسّط» «سٗقس لسّط» ٕرب ثِ آًزب زض ٍ آهسُ، 2/74ٔ،ٗالكزط

 .2/12 ف،٘ٗٗ اثي قطح

 :ن.ض. اؾت گفتِ فطاء «المطآى ٖهٗبً» هحمك وِ چٌبى اؾت، ٕوٌس ٖبثؽ ثي ؽ٘الم اهطء اظ ت٘ث. 29

 .2/177،«المطآى ٖهٗبً»

 .7/4 بى،٘الج هزوٕ حؿي، ثي فًل ،َٖجطؾ. 30

 .1/9 زة،اال ذعأً ،ٕثغساز. 31

 .52 االلتطاح، ،ََٖ٘ؾ. 32

 .1/9 االزة، ذعأً ،ٕثغساز. 33

 .203 الحزّٔ، ،ٖفبضؾ ٖاثَٖل. 34

 .71 الحطٍف، ٖهٗبً ،ٖؿٖ٘ ثي ٖٖل ،ٖضهّبً. 35

 .2/402 بى،٘الج هزوٕ حؿي، ثي فًل ،َٖجطؾ. 36

 .7/180 ّوبى،. 37

 .4/291 ّوبى،. 38

 حصف اظ ثٗس وِ ثبقس ٖه «ٖالَغ احًط» اؾتكْبز هحل. اؾت( 3/99) الىتبة قَاّس اظ قٗط. 39

 آى ٕثطا ٍ ذَاًٌس ٖه فٗل ًهت ثِ «ٖالَغ احًَط» ضا آى بى٘وَف اهب اؾت، قسُ زازُ ضفٕ ًبنجِ «اى»



 ٖه ٖول ثبقس زاقتِ يٗگعٗرب وِ آى ثسٍى هحصٍف ٕههسض «اىّ» وِ وٌٌس ٖه اؾتسالل ًىتِ يٗا ثِ

 .77 هؿألِ االًهبف،. وٌس

 .8/300 بى،٘الج هزوٕ حؿي، ثي ًلف ،َٖجطؾ. 40

 .2/11 الوحتؿت، ،ٖرٌّ اثي. 41

 .6/374 بى،٘الج هزوٕ حؿي، ثي فًل ،َٖجطؾ. 42

 .2/341 ّوبى،. 43

 .2/408 المطآى، ٖهٗبً فطّاء،. 44

 .5/209 بى،٘الج هزوٕ حؿي، ثي فًل ،َٖجطؾ. 45

 .5/141 ّوبى،. 46

 .7/16 ّوبى،. 47

 ت٘ث يٗا. «تْن٘ضه لس ٖئًّ زضّن الزضّ» اؾت يٗا آغبظـ وِ اؾت ت٘ث هٗ اظ ٖثرك هخبل، قبّس. 48

 اذتالف ثب 1/462 الرعأً، ٍ 1/95 ف،٘ٗٗ اثي ،2/211ٔ،ٗالكزط ٖاالهبل ،3/3،ٖطاف٘ؾ قطح قَاّس زض

 لَال» ِرول قبّس هحل ٍ. قسُ تىطاض اؾت، آهسُ «ٕغسض» نَضت ثِ وِ «ٕٖسٍ» ولوِ زض اًسن

 كتط٘ث اهب اؾت، گطفتِ لطاض فٗل ٍاؾُِ ثسٍى «لَال» اظ ثٗس اؾت هٗتمس ٖطاف٘ؾ وِ اؾت «حسزت

 .اؾت قسُ ٍالٕ ٕههسض «اى» اظ ثٗس فٗل ت٘ث يٗزضا وِ ٌسٗگَ ٖه بىًٗحَ

 .6/431 بى،٘الج هزوٕ حؿي، ثي فًل ،َٖجطؾ. 49

 .542 ،ٖالساً ٖالزٌ لبؾن، ثي حؿي ،ٕهطاز. 50

 .3/3 ،ٖطاف٘الؿ قطح. 51

 ٖه زازُ ضفٕ ثَزى هجتسا ثٌبثط ٍ سٗآ ٖه اؾن ٖاهتٌبٖ ٕ«لَال» اظ ثٗس وِ ًسثبٍض يٗا ثط بىًٗحَ. 52

 اثي. اًس وطزُ اذتالف ع،ٗرب بٗ اؾت ٍارت ذجط حصف ٌىِٗا زض اهب اؾت، هحصٍف ذجطـ ٍ قَز

 ذَز لٍِ٘ؾ ثِ «لَال» اظ ثٗس اؾن وِ هٗتمسًس بى٘اظوَف ٖثطذ ٍ فطّاء وِ اؾت گفتِ( 2/212) ٕقزط

 ثٗس وِ هٗتمسًس ٌسٗضأ ّن اٍ ثب وِ ٕقوبض ٍ ٖطاف٘ؾ اهب. ضؾبًس ٖه سُٗفب چَى قسُ، ُزاز ضفٕ «لَال»

 گطٗز هُلت يّ٘و ثِ ٍ. ثَز آهسُ قسُ بزٗ قٗط زض وِ چٌبى طز؛٘گ ٖه لطاض فٗل ٖگبّ «لَال» اظ

 ذَز تَؾٍ «لَال» اظ ثٗس اؾن وِ اًس آٍضزُ اؾتسالل بى٘اظوَف ّوطاّبًف ٍ فطاء ًِٗٓط ضزّ ٕثطا بىًٗحَ

 .قَز ٖه زازُ ضفٕ «لَال»

 ذجطـ ٍ اؾن ثب وِ سٗآ ٖه هفتَح ٍ هكسّز «أىّ» «لَال» اظ ثٗس ٖگبّ وِ اؾت وطزُ گوبى ٖطاف٘ؾ

 :اؾت ثَزُ ي٘چٌ يٗا انل زض ٍ قسُ حصف اؾوف ٍ «أىّ» بزقسُٗ ت٘ث زض ٍ زاضز، لطاض هفطز گبُٗزضرب

 .اؾت آٍضزُ( 1/631) األزة زضذعأً ٕثغساز ضا هُلت يٗا …حسزت ٖأًّ لَال

 

 

 

 

 

 

 



 


