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 آيين حكمت پژوهشی-علمی فصلنامه

  34، شماره مسلسل 3113 زمستان، چهارمسال 

 

 تجلی ٍ ظهَر اسواء الهی در تفسیر حذیثی از اهام صادق
 
 
 
 

 3/4/11تاريخ تأييد:    71/71/17تاريخ دريافت: 

 الدین حسینی سیاهکلرودیسیدقوام

ثرش قمره َ صثربي     قشآي َ سَا٘بت وٍجع ػشؿبس لطب٘ف َ دقب٘قٗ ْؼتٍذ كّ گبِ

عشفبٖ اػالوٗ جش٘بي ٘بفتّ اػت. سَا٘ت ثربة درذَا اػرىبٖ كربفٗ ٘زرٗ اص      

اص ؿرُٓد وصلرُوبٌٕ خرُد ثرّ سَٖ وـرتبقبي       خضاٍ٘ٗ اػت كّ اوربن كربد   

وصبسف الٓٗ گـُدٌذ. تأخش ظُٓس اػىبء الٓٗ اص وقبن رات، ٌقرؾ اػره اع ره َ    
ٖ ثرُدي اػرىبء ظربْش    اػه وؼتأثش الٓٗ دس ظُٓس د٘گش اػىبء الٓٗ، دجبة ٌرُس 

ثشاٖ اػه وزٍُي، تشتٙت ظُٓس اػىبء الٓرٗ، َػرب ت اػرىبء وهٙطرّ دس ظٓرُس      
د٘گش اػىبء الٓٗ َ ٌٙض سػبٌذي فٙض ثّ وخمُقربت ثشخرٗ اص وصربسف ثمٍرذ ا٘رً      

 ؿُد. دذ٘ث ْؼتٍذ كّ دس اً٘ ٌُؿتبس ثذآٌب اؿبسِ وٗ

 

ه، اػره  غٙت رات، ظُٓس، اػىبء َ كفبت، در،، اػره اع ر    های كليدی:واژه

 وؼتأثش، دجت ٌُسّ٘.

                                           

 عع٘ ٢ٛإت ع٠َْ پژٗٛطنذٙ عَُ٘ اسال٠ّ اّبُ صبدق. 
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 هقذهه

دس تجمٗ اػرىبء الٓرٗ َ تشتٙرت     دس آغبص ػخً دس ؿشح كالن اوبن كبد 

 ٌىب٘ٙه. ظُٓس آي، ثّ چٍذ ٌزتّ اؿبسِ وٗ

ؿٍبخت اػىبء الٓٗ َ كٙفٙت اٌتـبء آي اص رات د، اص وجبدث وٓره   نكته اول.

  َ لهرب  كرشدي    عشفبي ٌ شٖ اػت. پٙشاػتّ داٌؼتً رات د، اص ْشگٌُرّ كرشترٗ 

اػىب َ كفبت دس وشتجٕ وتأخش اص رات اص وفبخش عشفربي اػرت. دس ٌگربِ عبسفربي،     

كرشت اػىبئٗ ٌخؼتًٙ كرشتٗ اػت كّ دس داس ْؼتٗ ساِ ٘بفت َ ػشآغبص پٙذا٘ؾ 

عبله گشد٘ذ. ظُٓس رات الٓٗ اص غٙت وطم،، تشتٙت ظُٓ.س اػىبء َ َػب ت آٌٓرب  

 ٌٍٓذ. ؿٍبػٗ عشفبٌٗ سا ثٍب وٗ ؼتٗدس پٙذا٘ؾ عُاله َجُد ْىگٗ ص٘ش ػبخت ْ

ؿٍبػٗ خُد سا ثّ كـف َ ؿرُٓد وؼرتٍذ    عبسفبي، اص ػُ٘ٗ، ْؼتٗ نكته دوم.

ْبٖ ؿُٓدٖ خُ٘ؾ سا دس قبلت الفب  ثٙبي داسٌرذ َ،   اٌذ كّ ٘بفتّ آي ػبصٌذ َ ثش وٗ

َ  اص ػُ٘ٗ د٘گش، َاوذاس وصبسف ثمٍذ قشآي كش٘ه، ػٙشِ َ ػخٍبي پٙبوجش اكشن

  (:5= 16:8؛ ليظشي، 1691= 85)لشيشي، ْؼتٍذ.  ناوبوبي وصلُ

 ٌُ٘ؼذ: الذً٘ آؿتٙبٌٗ، دس وقذوّ سػبئل ػجضَاسٖ، دس اً٘ ثبسِ وٗ ػٙذ جالل
عشفجي ثسالهي هعتمذًذ وِ هذذء ثخز هعجسف آًجى وتجح ثلْي ٍ ٍاليت وليهِ  

= 1691)سهذضٍثسي،   دجشهذ   ههي  ٍ ثالٍليهج  ثالًذيهج  خجتن ٍ دجؿي حؼشت

16:) 

وؼمىبي، دتٗ ثٙؾ اص د٘گش عبلىبي اػرالوٗ، اكرطالدبت خرُد سا اص    عشفبٖ 

)س  ن  ًيىلسهي،  اٌذ َ اً٘ خُد گُاْٗ د٘گش ثش اً٘ وذعب اػرت.   وتُي دٍ٘ٗ گشفتّ

168: =1:) 

ٖ  ثب َاكبَٖ آوُصِ ٗ   ْبٖ عشفبٌٗ دس دَ دُصٔ ٌ رش ترُاي سدپربٖ    َ عىمرٗ، ور
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ترشً٘ وؼربئل    دس عىٙر، ، سا ثٙت ْبٖ اػالوٗ، ثّ َ٘ظِ وصبسف ثمٍذ اْل آوُصِ

اٌرذ َ   عشفبٌٗ ثّ سَؿٍٗ ٘بفت. وهققبي عشفربي ثرّ خرُثٗ ثرّ ا٘رً ٌزترّ َاقرف       

اٌرذ. ثرشاٖ ٌىٌُرّ،     آَسدْبٖ ٌ شٖ َ عىمٗ خُد سا ثّ وتُي دٍ٘ٗ وؼتٍذ ػبختّ سِ

الهزه، پغ اص ثٙبي ا ال  راتٗ د، َ ػش٘بي آي  قٙلشٖ دس وقذوّ ؿشح فلُف

 ٌُ٘ؼذ: كٍذ َ وٗ تُدٙذ اػتٍبد وٗدس و بْش اػىبء َ اعٙبي، ثّ ػُسٔ 

ثشجسُ دِ رثت دثسد ٍ ثيٌىِ ثٍ سث دس همجم رثت ًجهي ًيست، ٍ لفهظ  « َّ»لفظ 

لشيٌِ ثست وِ ثسن « ثحذ»ثسن رثت حك دِ حسخ ظَْس رثتي ثست، ٍ لفظ « ثهلل»

ّوِ طفجت  دارندةدس ثيي همجم دشثي رثت ثست، صيشث ثيي ثسن ديي رثت دسدش« ثهلل»

هشتشن ثست، دس حجلي وهِ ثحهذيت رثتهي ّهيف ٍطهش ٍ ًشهجًي        ٍ ظَْس رثتي

ثلتَحيذ ًفي ثلظفجت عٌهِ   ( فشهَد= ووجلًذثسد، چٌجًىِ آدم ثٍليج )حؼشت علي

]ٍ ووجل ثإلخالص ًفي ثلظفجت[  پس، غيخ هدْهَل ّوهجى رثتهي ثسهت وهِ دهج       

 (:5= 16:8)ليظشي،  ظجّش گشتِ ثست  تثحذي

اثُاة گٌُبگُي وصبسف الٓٗ اص  دس ػخٍبي دضشات وصلُوًٙ نكته سوم.

ثشكبت كـف وصلُوبٌٕ آٌبي اػت كّ دس قبلت َاطگربي َ وفربْٙه دٍ٘رٗ عش رّ     

ْبٖ عبسفربي دس اوربي اػرت.     اص لغضؽ ثٙت اٌذ. ثذً٘ سَٖ، وصبسف اْل داؿتّ

آٌچّ وٓه اػت اػتٍبد ثّ اً٘ سَا٘بت َ فٓه وصربسف عىٙقرٗ اػرت كرّ دس ا٘رً      

، دس ثبة سَا٘بت سَا٘تٗ اػت كّ وشدُن كمٍٙٗ سَا٘بت ٌٓفتّ ؿذِ. ٘زٗ اص اً٘

ٌقل كشدِ اػت. عالوّ  جب جرب٘ٗ   كتبة كبفٗ، اص اوبن كبد « االػىبء دذَا»

َ ٌٙض تفؼرٙش الىٙرضاي، ا٘رً سَا٘رت سا اص سَا٘ربت      « التُدٙذ»قذع ػشِ دس سػبلٕ 

ؿىبسد َ ثّ ثشخٗ وصبسف ٌٓفترّ دس   ثشجؼتّ دس ظُٓس اػىبء الٓٗ اص وقبن رات وٗ

 ٌُ٘ؼذ: ا٘ـبي وٗ (79= 1698)ؿذجؿذجيي، كٍذ.  ي اؿبسِ وٗآ
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ِ   ثيي سٍثيت ثص سٍثيجت دشخستِ ثي ثشهجسُ دثسد وهِ ثص    ثي ثست وِ دهِ هسهتل

سٍ، دس شهش    ّجي هتعجسف دسيجس دجالتش ثست  ثص ثيهي  هذجحث عوَهي ٍ فْن ةحَص

يهجص  صٍثيجي ثيي سٍثيت ً ةهمآى دِ ثشجسثتي دسٌذُ وشدين  ٍگشًِ، سٍشي سجختي 

 (698/;= 6>16)دِ دحثي ؿَالًي دثسد وِ ثص سـح ثيي ًَشتجس ديشٍى ثست  

دس اً٘ ٌُؿتبس ثشآٌٙه كّ، ثب ارعبي ثّ ٌبتُاٌٗ خُد دس فٓه دقب٘، َ اػشاس ٌٓفتّ 

ثٍذٖ ٌگبِ ؿبسدبي اً٘ سَا٘ت  دس اً٘ سَا٘ت، پغ اص ركش اً٘ سَا٘ت َ ثٙبي دػتّ

اٌذ، ثشخرٗ دقرب٘، ٌٓفترّ دس آي سا ثرب      تَّ اسائّ آسائٗ كّ دس تفؼٙش آي عش ّ داؿ

َ كمىبت عشفب َ ؿبسدبي ا٘رً درذ٘ث ثٙربي     ثٙت اػتٍبد ثّ د٘گش ػخٍبي اْل

 ٌىب٘ٙه.
 

 . هتي حذیث1

 فشوُد: اوبن كبد 

كٍ ثسٕوجً دِجلْحٔشٍُفِ غَيٕشَ هٔتَظَْٓتٍ ٍٓ دِجللَفْظِ غَيٕشَ هٌْٔـَه   خَلَكَ  ٍٓ تَعٓجلَى  تَذٓجسٓنٓ  ثللَِٓ  إِىَ

ٍٓ دِجلشَخْضِ غَيٕشَ هٔدٓسَذٍ ٍٓ دِجلتَشْذِيِِ غَيٕشَ هَٕٓطَٔفٍ ٍٓ دِجللََٕىِ غَيٕشَ هٓظٕذَٔغٍ هٌْٓفِهيّ عٌْٓهِٔ   

ثلْإَلْـَجسٔ هٔذٓعَذٌ عٌِْٓٔ ثلْحٔذٍٔدٔ هٓحٕدَٔحٌ عٌِْٓٔ حِسُ وُّلِ هٔتََّْٓنٍ هٔسٕتَتِشٌ  غَيٕشُ هٓسٕتَُسٍ فَدٓعٓلَهِٔ  

ةً عٓلَى ؤَسٕدٓعٓةِ ؤَخٕضَثءٍ هٓعجً لَيٕسٓ هٌِْْٓج ٍٓثحِذٌ لَذّٕلَ ثلْأخَشِ فَإَظْْٓشَ هٌِْْٓج ثَلَجثَةَ ؤَسٕوٓجءٍ وَلِوٓةً تَجهَ

لِفَجلَةِ ثلْخَلْكِ إِلَيْٕٓج ٍٓ حٓدٓخٓ هٌِْْٓج ٍٓثحِذثً ٍٓ َّٔٓ ثلِجسٕنٔ ثلْوٓىٌَُْىُ ثلْوٓخْضٍُىُ فَْٓهزُِِ ثلْإَسٕهوٓجءٔ   

لّظَجِّشُ َّٔٓ ثللَِٔ تَذٓجسٓنٓ ٍٓ تَعٓجلَى ٍٓ سٓخَشَ سٔهذٕحٓجًَِٔ لِىُهّلِ ثسٕهنٍ هِهيْ ّٓهزُِِ      ثلَتِي ظَْٓشَتٕ فَج

ج ثلْإَسٕوٓجءِ ؤَسٕدٓعٓةَ ؤَسٕوَجىٍ فَزَلِهٓ ثثٌَْج عٓشَشَ سٔوٌْجً ثُنَ خَلَكَ لِىُّلِ سٔوْيٍ هٌِْْٓج ثَلَجثِييَ ثسٕوجً فِعٕلً

ثلْؤظٓهَْسٔ ثلْحٓهيُ     ثلْذهجسِاُ   ثلْخهجلِكُ   ثلْمُهذٍُ ٔ   ثلْوٓلِهٔ  ثلشَحِينٔ  ويُهٌْٓسَٔدجً إِلَيْٕٓج فََْٔٓ ثلشَحٕ

ثلْعٓضِيهضُ ثلْدٓذَهجسٔ     ثلْذٓظِهيشُ ثلْحٓىِهينٔ    ثلْخَذِيشُ ثلسَوِيعٔ  ثلْعٓلِينٔ  ال تَإْخُزُُٔ سٌَِةٌ ٍٓ ال ًََٕمٌ  ثلْمَيَُمٔ

ثلْذٓجسِاُ ثلْؤٌْشِبُ ثلْذٓذِيعٔ    ثلْؤْٓيٕوِيُ  ثلْؤؤْهِيُ  مْتَذِسٔ ثلْمَجدِسٔ ثلسَالمٔثلْؤ  ثلْعّٓظِينٔ  ثلْؤتَىَذْشُ ثلْعٓلِئ

ثلشَفِيعٔ ثلْدٓلِيّلُ ثلْىَشِينٔ ثلشَثصِقُ ثلْؤحٕيِي ثلْؤوِيتٔ ثلْذٓجعِثُ ثلْهَٓثسُُِ فَْٓهزُِِ ثلْإَسٕهوٓجءٔ ٍٓ هٓهج     
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تِنَ ثَلَجَُ هِجةَةٍ ٍٓ سِتِييَ ثسٕوجً فَِْيٓ ًِسٕذٓةٌ لِْٓزُِِ ثلْإَسٕهوٓجءِ  وَجىَ هِيَ ثلْإَسٕوٓجءِ ثلْحٔسٌَٕى حٓتَى تَ

ثلثَلَجثَةِ ٍٓ ّٓزُِِ ثلْإَسٕوٓجءٔ ثلثَلَجثَةُ ؤَسٕوَجىٌ ٍٓ حٓدٓخٓ ثلِجسٕنٓ ثلَْٓثحِذٓ ثلْوٓىٌَُْىَ ثلْوٓخْهضٍُىَ دِْٓهزُِِ   

لُّلِ ثدٕعَٔث ثللَِٓ ؤٍَِ ثدٕعَٔث ثلشَحٕويَ ؤَيِهج ههج تَهذٕعَٔث    » ثلْإَسٕوٓجءِ ثلثَلَجثَةِ ٍٓ رَلِهٓ لََٕلُِٔ تَعٓجلَى

 (1/115= :171)وليٌي،  i« فَلَِٔ ثلْإَسٕوجءٔ ثلْحٔسٌٕى

التُدٙذ ثرب اٌرذت تفربَتٗ ٌقرل كرشدِ       اً٘ سَا٘ت سا دس كتبة ؿٙخ كذَ 

دس ثشخٗ ٌؼخ اص اً٘ كتبة ثرّ جربٖ عجربست     (1>1= ;>16)س  ن  طذٍق، اػت. 

آوذِ « اهللُ َٓ تَجٓبسٓتٓ َٓ ػٔجهبي فَبل َبِْشُ ُْٔٓ»عجبست « بِْشُ ُْٔٓ المَّٔ تَجٓبسٓتٓ َٓ تَصٓبلَٗفَبل َ»

آوذِ اػت، َ ثرًٙ  « تصبلٗ» ٕثّ جبٖ كمى« ػجهبي»فُ  كمىّ  ٕاػت. دس اً٘ ٌؼخ

ا٘رً ٌؼرخّ ػرّ اػرىٗ كرّ ظربْش        َجُد داسد. ثٍبثش« َاَ»كمىّ « تجبست»َ « اهلل»

اٌذ اص: اهلل َ تجبست َ ػجهبي. ثب اً٘ سَا٘رت اثٓربوٗ دس وصٍربٖ     تاٌذ عجبس گشد٘ذِ

                                           

i. تعب٠ٍ اس٠ْ آفش١ذ مٚ صذاٟ حشف٠ ٕذاسد، ثهٚ ٍظها ادا ٕطه٘د، تهٔ ٗ مبٍجهذ       خذاٟ تجبسك ٗ

اثعبد ٗ اظالع ٕذاسد، حذٗد ٗ اؼهشاف اص اٗ   ،ٚ سٕي٠ آ٢ّختٚ ٢ٕستٕذاسد، ثٚ تطج٢ٚ ّ٘ص٘ف ٕط٘د، ث

تْهبُ   ٞپهشدٙ، خهذاٟ آٓ سا ١هل مَْه     دٗس ىطتٚ، حس تِ٘ٛ مٖٖذٙ ثٚ اٗ دست ٢ٕبثذ، ٕٜبٓ است ث٠

١ل پ٢ص اص د١يشٟ ٢ٕست. سپس، سٚ اسِ آٓ سا  إذ ٗ ٢ٛچ داساٟ چٜبس جضء قشاس داد مٚ ّقبسٓ ِٛ

سبخت ٗ ١ل اسهِ آٓ سا ٕٜهبٓ داضهت ٗ آٓ ْٛهبٓ اسهِ ّنٖه٘ٓ ٗ        خَق ثٚ آٓ ٢ٕبص داضتٖذ ١٘ٛذا

ّخضٗٓ است، ٗ آٓ سٚ اس٠ْ مٚ ١٘ٛذا ىطت اهلل ٗ تجبسك ٗ تعب٠ٍ است. ٗ خذاٟ سجحبٓ ثشاٟ ٛش 

ض٘د. سپس، دس ثشاثش ٛش سم٠ٖ  اس٠ْ اص ا١ٔ اسْبء چٜبس سمٔ ّسخش فشّ٘د مٚ جْعبً دٗاصدٙ سمٔ ٠ّ

ثبضذ. پس، ا١ٔ اسهْبء ٗ إٓههٚ اص    ١ذ مٚ إٜٓب سحْبٓ، سح٢ِ... ٠ّإذ آفش س٠ اسِ مٚ ثٚ إٜٓب ّٖس٘ة

ثبضهٖذ، ٗ آٓ سهٚ اسهِ سا     اسهِ ّه٠  سٚ اسْبء حس٠ٖ تب س٢صذ ٗ ضصت اسِ مبٌّ ض٘د فشٗع ا١ٔ 

إذ. ٗ آٓ ١ل اسِ ّنٖ٘ٓ ّخضٗٓ است مٚ ثٚ سجت ا١ٔ اسْبء سٚ ىبٕٚ پٖٜبٓ ضذٙ ا١هٔ اسهت    اسمبٓ

ُ   ثي٘ اهلل سا ١ب»ّعٖبٟ سخٔ خذإٗذ:  ٛهبٟ ٢ٕنه٘ اص آٓ    سحْبٓ سا ثخ٘ا٢ٕذ؛ ٛش مذاُ سا ثخ٘ا٢ٕهذ ٕهب

 (110)اسشاء: «. اٗست
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ٌبن ثشدِ ؿذِ، دَ اػره كرّ دس   « تجبست َ تصبلٗ»سَا٘ت ٌٙؼت. اوب دس ٌقل كبفٗ اص 

اٌذ. ثٍبثشاً٘، تٍٓب ٘ك اػره اص   ثشاثش اػه اهلل ٌٙؼتٍذ َ ثشاٖ تٍضّ٘ خذاٌَذ ٌقل ؿذِ

  iػّ اػه ظبْش دس سَا٘ت آوذِ اػت.

ػشِ( دس سػبلٕ تُدٙذ َ الىٙضاي اً٘ ثخؾ اص سَا٘ت سا  ب جب٘ٗ )قذععالوّ  ج

س  ن=  79= 1698؛ 698/;= 6>16)ثٍب ثّ ٌؼخّ ٌقل ؿٙخ كذَ  ؿشح كشدِ اػت. 

 (1/511= 1698صثدُ آهلي،  حسي
 

 . هعٌاي اسن ٍ صفت2

 ٗ سَد.  اػه َ كفت دس خذاٖ وتصبل َ د٘گش وُجُدات ثّ ٘ك وصٍب ثّ كبس ٌىر

ف ٗ كّ ثش رات ثذَي اعتجبس كفتٗ اص اَكربف داللرت كٍرذ اػره     دس وُجُدات ل

«  كفت»ٌبوٍذ َ لف ٗ كّ ثش رات ثّ اعتجبس اتلبف ثّ كفتٗ اص كفبت داللت كٍذ 

ٌبوٍذ. دسثبسِ خذاٖ تصبلٗ، لف ٗ چُي عمه َ قذست سا كّ ثرش كرفت، ثرذَي دس    

ّ ثش رات ٌ ش گشفتً رات، داللت كٍذ كفت گٍُ٘ذ َ لف ٗ چُي قبدس َ عبله سا ك

گٍُ٘ذ. ثٍبثشاً٘، آٌچّ دسثبسٔ د٘گرشاي  « اػه»ثّ اعتجبس كفتٗ اص كفبت داللت كٍذ 

 (>56= 16:5)س  ن  فيجع الّيدي، كفت گٍُ٘ذ دسثبسٔ د، تصبلٗ اػه ٌبوٍذ. 

اص تجمٙربت   اٖعشفبٖ اػالوٗ رات د، سا ثّ اعتجبس كفتٗ اص اَكبف ٘ب تجمٗ

 ٌُ٘ؼذ: الهزه وٗ اػه گٍُ٘ذ. قٙلشٖ، دس وقذوبت ؿشح فلُف
ٍ ثلزثت هع طفة هعيٌة ٍ ثعتذجس تدّل هي تدليجتْج تسوّي دجالسن؛ فئى ثلشحوي 

جس رثت لْهج ثلمْهش ٍ ّهزُ ثلسهوجء ثلولفَظهة ّهي ث سهوجء        رثت لْج ثلشحوة، ٍ ثلمّْ

                                           

i. اص ضبسحبٓ مبف٠، ثشاٟ سفع ا١ٔ اثٜبُ دس صذد ث٢بٓ ٗجٚ ٕبُ ٕجشدٓ اص دٗ ّالصبٍح ّبصٕذسا٠ٕ ،

 (3/377: 1382دٗ اسِ د١يش ثشآّذٙ است. )س. ك: ّبصٕذسا٠ٕ، 
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 (77= 16:8)ليظشي،  ث سوجء 

دس كّ رات د، سا ثب عبسفبي وؼمىبي، ثب عٍب٘ت ثّ اً٘ تصش٘ف اص اػه، ْىچٍبي

اص تجمٙبت راتٗ اػىٗ اص اػرىبٖ   اٌٖ ش گشفتً َكفٗ اص اَكبف كىبلٗ َ تجمٗ

ٗ  د، وٗ اص تجمٙربت فصمرٗ    اٌٖبوٍذ، ْىچًٍٙ رات د، سا ثب دس ٌ ش گشفتً تجمر

ثب اً٘ ٌگبِ، ْىٕ وُجرُدات   (;7)س  ن  ّوهجى=  ٌبوٍذ.  اػىٗ اص اػىبء فصمٗ د، وٗ

 گُ٘ذ: اسٖ دس اً٘ ثبسِ وْٗؼتٍذ. دبجٗ ػجضَ iعبله خمقت اػىبء فصمٗ د،
ووج ؤى ثلَخَد دجعتذجس تعيّي ووجلي ثسن هي ثالسهوجء وهزله دجعتذهجس تدلّهي     

 (;59تج=  )سذضٍثسي، ديفعلي ثسن ثيؼجً  

َجُد ثّ اعتجبس تجمٗ فصمٗ اػىٗ اص اػىبء اػت، چٍبي كرّ ثرّ اعتجربس تصٍٙرٗ     

 كىبلٗ ٌٙض اػىٗ اص اػىبء اػت.

اٌرذ َ ،   ، وُجُدات و بْش اػىبء َ كفبت د،اص ػُ٘ٗ د٘گش، دس ٌگبِ عبسفبي

)طذسثلذيي ؿىبسٌذ.  ثّ اً٘ اعتجبس، ثّ كبس ثشدي اػىبء الٓٗ سا دس و بْش آي جب٘ض وٗ

خرُد سا اػرىبء    دس وتُي دٍ٘ٗ ٌٙض،  اوبوبي وصلرُن  (;6/56= 6;16شهيشثصي،  

ٍٗ َهلل األػىبءٔ الهٔؼ»دس وصٍبٖ آّ٘ كش٘ىٕ  اٌذ. اوبن كبد  دؼٍبٖ د، ؿىشدِ

 ًَوِر  اهللُ ٌهً َ اهلل األػىبءٔ الهٔؼٍٗ الَتٗ ال٘ٓقجلُ»فشوُد:  (1;1)ثعشثف= « فَبدٕعُِٔٔ ثٓب

                                           

i. اصؽالح ّعشٗف دس تقس٢ْبت اسهْبء حهق ٢ٕسهت،     دس ا١ٔ ٕ٘ضتبس« ء فع٠َباسْ»اص  ّقص٘د

قشاس داسٕذ، مٚ « اسْبء رات٠»ضٕ٘ذ ٗ دس ثشاثش  ص١شا دس آٓ مبسثشد اسْبء فع٠َ اص ّقبُ فعٌ إتضاع ٠ّ

رات حق ثٚ تٖٜب٠١ دس إتضاع إٜٓب اصرات مبف٠ است. ّقص٘د اص اسْبء فع٠َ ْٛبٓ ّ٘جه٘دات عهبٍِ   

سٕٗذ ٗ ثٚ سخٔ د١يهش ّاهبٛش    حق اسْبء حق ثٚ ضْبس ٠ّ خَق ٛستٖذ. مٚ ثٚ اعتجبس تج٢َبت فع٠َ

 اسْبء حق ٛستٖذ.
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ثٍبثشاً٘، اػىبء الٓرٗ، افرضَي ثرش     (1/177= :171)وليٌي، «. بتٍِشفَصِالً إال ثىٓىٓجبد عٓالصِ

 سٌَذ. وشتجّ رات، دس و بْش اػىبء د، َ وُجُدات عبله خمقت ٌٙض ثّ كبس وٗ

، دس دذ٘ث ثربة درذَا اػرىبٖ كربفٗ، ثرشاٖ      دس اَكبفٗ كّ اوبنتفزش 

ػبصد كّ وقلُد اص اً٘ اػره لفرو َ    ٌخؼتًٙ اػه الٓٗ ثٙبي كشدِ اػت سَؿً وٗ

آي ثرش آي   ٗ اػت كّ اً٘ لفو َ وفُٓنِتوصٍبٖ رٍْٗ آي ٌٙؼت ثمزّ وقلُد دقٙق

 االػه اػت ٌّ اػه دقٙقٗ: كٍذ َ اً٘ لفو، دس دقٙقت، اػه داللت وٗ

ٍطجفي وِ دشثي ثيي ثسن ثلْي شوشدُ شذُ ثست دِ سٍشٌي داللت دثسًذ وهِ  ث

همظَد ثص ثيي ثسن لفظ ٍ هعٌجيي وِ لفظ دش آى داللت دثسد ه ثص آى سٍ وهِ يهه    

دجشذ، صيشث سٍشي ثست وِ ثتظجف لفهظ ٍ هفْهَم رٌّهي     هفَْم رٌّي ثست ه ًوي 

ت  آًچِ ثههجم پهس   هعٌج ثس دشثي آى يجد وشدُ ثست دي آى دِ ثٍطجفي وِ ثهجم

ثص ثيي ثٍطجف آٍسدُ ثست ًيض دج حوّل آى دِ لفظ ٍ هعٌج ًجسجصگجس ثست  دٌجدشثيي، 

همظَد ثص ثيي ثسن تٌْج چيضي ثست وِ هظذثق ثيي لفظ ثسهت، ثگهش دس آى همهجم    

 (697/;= 6>16)ؿذجؿذجيي، لفّظي دجشذ  
 

 رٍیكرد شارحاى ایي حذیث در تفسیر آى

َ ٌبظشاي دس وصبسف الٓرٗ سا ثرّ خرُد جمرت      اً٘ دذ٘ث، ٌگبِ ؿبسدبي كبفٗ

كشدِ اػت َ آٌبي، ثب اعتشاف ثّ دؿُاسٖ فٓه اً٘ دذ٘ث، ثّ ؿرشح َ تُ رٙآ آي   

اٌذ. ثب تُجّ ثّ آٌچّ دسثبسٔ اػىبء راتٗ َ فصمٗ د، ثٙبي گشد٘ذ، ؿربسدبي   پشداختّ

اً٘ دذ٘ث ثب دَ سَ٘زشد عىذِ ثّ ؿشح َ تفؼٙش اً٘ دذ٘ث پشداختٍذ: ثشخٗ اً٘ 

كرّ   ث سا ٌبظش ثّ وشتجّ اػىبء َ تشتٙت ظُٓس آي اص وقربن رات ٘بفتٍرذ، چٍربي   دذ٘

دْذ َ ثشخٗ د٘گش ثرب تُجرّ ثرّ ؿرُاْذ َ قرشاً٘       ظبْش دذ٘ث ثش آي گُاْٗ وٗ

د٘گشٖ كّ دس دذ٘ث َجُد داسد آي سا ٌبظش ثّ اػىبء فصمٗ د، َ تشتٙت آفشٍ٘ؾ 
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ٍؾ و بْش ْش ٘رك اص  ٌبظش ثّ تشتٙت آفش٘ سا وُجُدات َ، ثّ ػخً د٘گش، سَا٘ت

كّ گزؿت ر ْش ٘ك اص اػرىبء    اٌذ، ص٘شا ر چٍبي  اػىبئٗ كّ دس دذ٘ث آوذِ داٌؼتّ

 سٌَذ. دس و بْش آي اػه ثّ كبس وٗ

 تُاي ؿبسدبي اً٘ دذ٘ث سا، ثّ چٍذ گشَِ تقؼٙه كشد: دس وجىُع، وٗ

. وهققبٌٗ كّ اً٘ دذ٘ث سا ثّ اػىبء فصمٗ د، َ تشتٙت آفشٍ٘ؾ وُجُدات 4

؛ 1/797= 1619؛ فهيغ وجشهجًي،   6/576= 6;16)طذسثلذيي شيشثصي،  اٌذ. شدِتفؼٙش ك

 (;11= 16:7ٍ خويٌي ]ثهجم[  169ه  ;11= >:16سعيذ لوي، 

. وهققبٌٗ كّ اً٘ دذ٘ث سا ثّ وشتجٕ اػىب َ تشتٙرت ظٓرُس آي اص وقربن رات    4

تقٗ وجمؼٗ، وهىذ ثربقش وجمؼرٗ، والكربلآ وبصٌرذساٌٗ َ      اٌذ. وهىذ تفؼٙش كشدِ

دس اً٘ گشَِ جبٖ داسٌذ. ثشخرٗ اص ا٘رً گرشَِ اص تفؼرٙش ا٘رً       وّ  جب جب٘ٗعال

اٌرذ َ ثشخرٗ د٘گرش چرُي عالورّ       دذ٘ث ثّ وشتجٕ فصل ػخٍٗ ثرّ وٙربي ٌٙربَسدِ   

اٌذ. عالوّ وجمؼٗ پرغ   وهىذثبقش وجمؼٗ، تفؼٙش آي سا ثّ وشتجٕ فصل ثصٙذ ؿىشدِ

 ٌُ٘ؼذ: اص تفؼٙش اً٘ دذ٘ث وٗ
ثًهذ ٍ ًخسهتيي    هخلَلجت خذثًٍذ هتعجل لهشثس دثدُ  دشخي ثيي ثسن سث وٌجيِ ثص

  ِ ثًهذ ٍ دهجلي    ثسن خجهع سث ًخستيي هخلَق ه وِ دِ گوجى آًْج عمّل ثست ه پٌذثشت

ثًذ ٍ  حذيث سث وٌجيِ ثص ويفيت ًشتت گشفتي هخلَلجت ٍ تعذد عَثلن خلمت گشفتِ

سهت   آًچِ هج دس شش  ثيي حذيث ديجى وشدين دشثي دعيذ شوشدى ثيي تفسيش وجفي ث

(1716 =7/19:) 

اٌرذ َ   . وهققبٌٗ كّ اً٘ دذ٘ث سا، ثّ ْش دَ وشتجٕ رات َ فصل، تفؼٙش كرشدِ 9

ؿىبسٌذ. ثّ ػخً د٘گش، دس ٌگبِ آٌربي درذ٘ث ثرش ْرش دَ      ْش دَ تفؼٙش سا سَا وٗ

كٍذ. والْبدٖ ػجضَاسٖ قذع ػشِ اص اً٘ جىمّ اػرت. ا٘ـربي دس    وشتجّ تطجٙ، وٗ

 ٌُ٘ؼذ: جٙ، دذ٘ث ثش عبله خم،، وٗ، پغ اص تط«ؿشح االػىبء»كتبة 
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ثگش حميمت آفشيٌش ٍ ثيدجد سث دسيجفتِ دجشي ٍ ثيٌىهِ آفهشيٌش، دس حميمهت،    

پٌْجى شذى ًَس حك دس پشدُ ثسوجء ٍ طَس ثسوجء ثٍسهت ٍ ثيٌىهِ ههذت ثختفهجي     

حهك ٍ فٌهجي    ةّهج دٍس  آفشيٌش ٍ هذت ظَْس ًَس ٍ پٌْجى شهذى پهشدُ   ةدٍس سًَ

خوسييَ ؤلشٓ  ُٔمذثسٔثلوالةىةُ ٍٓ ثلشٍُ ٔ إليِِ في يَٓمٍ وجىَ هِ تَعٕشُجٔ»هَخَدثت ثست وِ 

تَثًي ثيي ثسن سث ثعن ثص سحوت طفتي ٍ سحوهت فعلهي دهِ     ( هي7)هعجسج= « سٌة

 (;59تج=  )سذضٍثسي، ديشوجس آٍسي  

والْبدٖ ػجضَاسٖ، پغ اص تفؼٙش دذ٘ث ثّ وشتجّ رات، ادتىربل د٘گرشٖ ٌٙرض    

َ خمفربٖ اَ   وقلُد اص ٌخؼتًٙ اػه پٙبوجش اع هدادِ اػت. دس اً٘ ادتىبل، 

 )ّوجى( iفشوُد: وب اػىبء دؼٍبٖ اَ ْؼتٙه. ثبؿذ. چٍبي كّ اوبن كبد  وٗ

دس وتً دذ٘ث، ؿُاْذ فشاَاٌٗ ثش تفؼٙش آي ثّ وشتجّ اػىبء َ تشتٙت ظُٓس آي 

جُد داسد. تلش٘آ ثّ اػه اهلل، تجبست َ ػجهبي َ ثربقٗ اػرىبء الٓرٗ دس    َاص رات 

 تَرذٕعُٔا  ورب  أًَ٘ب الشَدٕىًَ ادٕعُٔا أََِ المَّٓ ادٕعُٔا قُلِ َ٘ظِ تىؼك ثّ إٓ٘ كش٘ىٕ ٘ث، ثّدذ

، دس پب٘بي دذ٘ث، اص جىمّ اً٘ ؿُاْذ اػت. ثرب  (111)ثسشثء=  الْهٔؼٍٕٗ الْأَػٕىبءٔ فَمَّٔ

« ًَْٞ تَبًَّٞمََِفَجٓصٓمَّٔ »، دس آغبص دذ٘ث، َ دَ تصجٙش «خَمَ،َ اػٕىبً»اً٘ دبل، َجُد تصجٙش 

دس اداوّ آي، ؿبسدبي اً٘ دذ٘ث سا َا داؿتّ اػرت ترب ا٘رً    « فِصٕالً وٍْٓؼُٔثبً إِلَٕٙٓٓب»َ 

 دذ٘ث سا ثب تزمّف ثش عبله خم، تفؼٙش كٍٍذ.

سػذ كّ ظبْش دذ٘ث ثٙبي تشتٙت ظُٓس اػىبء الٓٗ اص وقربن رات َ   ثّ ٌ ش وٗ

ء ثبؿذ. الجتّ ثرب تُجرّ   باػىجب٘گبِ ٌخؼتًٙ اػه الٓٗ َ اػه وزٍُي دس ظُٓس اً٘ 

  ٗ تُاي درذ٘ث   ثّ ا ال  اػىبء ثش وخمُقبت ر ثب دَ ثٙبٌٗ كّ دس پٙؾ گزؿت ر و

اٖ  سَ، پغ اص اؿبسِ سا ثّ وشتجٕ خم، َ ٌهُٔ پٙذا٘ؾ وُجُدات تفؼٙش كشد. اص اً٘

                                           

i.  :1/144: 1407، م٠ٖ٢َآدسس سٗا١ت). 
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كُتبِ ثّ تفؼٙش دذ٘ث ثّ وشتجٕ خم،، دذ٘ث سا ثّ وشتجٕ اػىبء تفؼرٙش َ لطرب٘ف   

 داس٘ه. ثٙبي وٗ وُجُد دس آي سا
 

 تفسیر حذیث ته عالن خلك

، كرّ درذ٘ث سا ثرّ    ثشخٗ وهققبي، چُي فٙض كبؿبٌٗ َ قب ٗ ػصٙذ قىٗ

« عقرل اَل »اٌرذ، ٌخؼرتًٙ اػره سا     عبله خم، َ اػىبء فصمرٗ در، تفؼرٙش كرشدِ    

گبٌّ عقرُل، ورربل َ    اٌذ. َ اجضاٖ چٓبسگبٌّ آي سا جٓت الٓٙت َ عُاله ػّ ؿىشدِ

گبٌّ سا ثّ عُاله دغ، خٙربل،   ٌذ. ثّ ػخً د٘گش، اجضاٖ چٓبسا اجؼبن تفؼٙش كشدِ

 (1/797= 1619)فيغ وجشجًي، اٌذ.  عقل َ ػشّ تفؼٙش كشدِ

كبدس »ٌخؼتًٙ اػه سا  ثشخٗ د٘گش، چُي كذسالذً٘ ؿٙشاصٖ َ اوبن خىٍٙٗ

پررغ اص ثٙرربي وقررذوبتٗ، دس ا٘ررً ثرربسِ  اٌررذ. كررذسالذً٘ ؿررٙشاصٖ ؿررىشدِ« اَل

 ٌُ٘ؼذ: وٗ
هجًذ= يىي ٍخهَد   ًخستيي ثسن هخلَق[ دجلي هي ةدٍ ثحتوجل ]دسدجسپس، تٌْج 

هـلك هٌذسؾ ٍ فيغ سحوجًي )طجدس ًخستيي( ٍ ديگش عمّل هفجسق  ّهش وهذثم ثص   

ثًذ وِ ًخسهتيي ثسهن ثلْهي دجشهٌذ، صيهشث       ثيي دٍ هَخَد، دج ًگجُ ثخوجلي، شجيستِ

دهج ًگهجّي    ثٍطجفي وِ دس ثيي حذيث آهذُ ثست دش ّش دٍ آًْج طجدق ثست، ٍلي

عويك طجدس ثٍل ه دِ داليلي وِ دشخي گزشت ٍ دشخي ديگهش خَثّهذ آههذ ه دهش       

 (6/577= 6;16)عمّل ثٍل تشخيح دثسد  

ؿىبسد،  كذسالىتألًٓٙ چٓبس جضء اػه سا كفبت دٙبت، عمه، اسادِ َ قذست وٗ

ص٘شا ثش ٌخؼتًٙ وُجُد ر چّ عقل اَل ثبؿذ َ چّ كبدس ٌخؼتًٙ ر اً٘ اَكربف    

كّ دس سَا٘ت آوذِ اػرت ر ثرش     ر چٍبي« مَْٞ تبّٞ»كٍذ. ا ال   ذ  وٗچٓبسگبٌّ ك

جُْش عقمٗ دس قشآي كش٘ه آوذِ اػت َ ثب ثشْبي عقمٗ ْىبٍْگ اػت َ وقلرُد  
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سٌَذ[. اً٘ اػىبء گبِ  ْؼتٍذ ]كّ دس وشتجّ اػىبء ثّ كبس وٗ« وصبٌٗ وصقُلّ»اص اػىب 

رٙبت َ جٓبت ثبؿذ، ٙبس ددس وذلُالت اػىبء َ و بْش خبسجٗ آي، اگشچّ ثّ اعتج

سٌَذ. اً٘ اػىبء چٓبسگبٌّ اوٓبت اػىبء الٓٗ ْؼتٍذ َ اػىبء د٘گرش دس   ثّ كبس وٗ

ثّ خم، داسٌرذ، ص٘رشا عمره، اسادِ َ     اٌذ. ػّ اػه اص اً٘ اػىبء سَ تهت آٌٓب وٍذسج

قذست اص كفبت ا بفّٙ ْؼتٍذ َ دس  مت وصمُن، وشاد َ وقذَسٌذ َ ٘زٗ اص آٌٓرب  

 (578وجى= )ّچًٍٙ ٌٙؼت. 

َ اػه اع ه فصمٗ ؿرىشدِ اػرت،   « كبدس اَل»ٌخؼتًٙ اػه سا  اوبن خىٍٙٗ

َلٗ اجضاٖ چٓبسگبٌٕ آي سا ثّ عُاله: عقل، ٌفغ، وربل َ جؼه تفؼٙش كشدِ اػرت  

اٌرذ َ خال٘ر، ثرّ آٌٓرب      داسد: ػّ عبله ٌفغ، وربل َ جؼه اص عبله خبل، َ ثٙبي وٗ

ً  ص كذَسات عبله وبدِ وجشاػرت.  اص ٌٙبصوٍذٌذ، اوب عقل اص عبله اوش اػت َ ا سَ،  ا٘ر

ا٘ـربي   (;11= 16:7، ]ثهجم[،  )خويٌيخال٘، وتُجّ اَ ٌٙؼتٍذ َ ٌٙبصٖ ثّ اَ ٌذاسٌذ. 

اسكبي چٓبسگبٌّ ْش ٘ك اص اً٘ اػىبء سا ثّ وُت، دٙبت، سص  َ عمره. كرّ چٓربس    

ّ ٌفغ اً٘ اٌذ ٘ب ث فشؿتّ عضسائٙل، اػشافٙل، وٙزبئٙل َ ججشائٙل ثش آٌٓب گىبسدِ ؿذِ

فشؿتگبي تفؼٙش كشدِ اػت َ دَاصدِ سكً ْش ٘رك سا ثرّ اعتجربس وقبوربتٗ تفؼرٙش      

گبٌرّ   گبٌّ داسٌذ َ اً٘ وقبوبت ػّ كٍذ كّ ْش ٘ك اص اً٘ فشؿتگبي دس عُاله ػّ وٗ

 (151)ّوجى= دس ص٘ش ػمطٍت وقبن چٓبسن وؼخشٌذ. 

اػره اػرت َ   ثٍبثشاً٘ تفؼٙش، اػه وزٍُي كّ جضء پٍٓبي اجضاٖ چٓبسگبٌٕ اً٘ 

 َػب ت دس ظُٓس اجضاٖ د٘گش سا داسد عبله عقل اػت.
 

 تفسیر حذیث ته هرتثة اسواء

دس آغبص اً٘ دذ٘ث ثرشاٖ ٌخؼرتًٙ اػره الٓرٗ ثٙربي       ْب٘ٗ كّ اوبن َ٘ظگٗ

كٍذ كّ وقلُد اص اً٘ اػره الفرب  َ وفربْٙه ٌٙؼرتٍذ،      سَؿٍٗ داللت وٗ داسد ثّ وٗ
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ّ  وفبْٙه ثش آي داللت وٗ ثمزّ وقلُد دقٙقتٗ اػت كّ اً٘ الفب  َ َ٘رظِ،   كٍٍذ. ثر

ػبصد كّ اً٘ اػه دقٙقتٗ قربئه   تجضٕ٘ اً٘ اػه ثّ اهلل َ تجبست َ تصبلٗ سَؿً وٗ

دس آغبص درذ٘ث وصٍربٖ وتصربسف آي،    « خَمَ،َ»ثّ رات د، اػت. ثٍبثشاً٘، تصجٙش ثّ 

٘صٍٗ آفش٘ذي َ خم، كشدي، ٌٙؼت ثمزّ ثّ وصٍبٖ ظُٓس رات اػرت َ درذ٘ث، اص   

ٌگبِ، ٌخؼتًٙ ظُٓس رات غٙجرٗ در، َ كٙفٙرت اٌـربء اػرىبء الٓرٗ سا ثٙربي        اً٘ 

 (697/;= 6>16)س  ن  ؿذجؿذجيي، داسد.  وٗ

ر كّ پٙؾ اص الىٙضاي تألٙف كشدِ اػت ر « سسبٍٞ االسْبء»دس  عالوّ  جب جب٘ٗ

 ٌُ٘ؼذ: وٗ

ثيي سٍثيت تٌْج هَسدي ثست وِ تعذيش دِ خلك دس هشتذة ثسوجء ثلْي دهِ وهجس   

دجشذ وِ ّيف ثسن  ٍ همظَد ثص خلك تعيّي ٍ تٌضّل رثت ثص همجم غيذي هي iثست سفتِ

دس دًذجلهة سهخي ثسهن     ثي دذثًدج سثُ ًذثسد ٍ ثيٌىِ ثههجم  ثسن ٍ سسن ٍ ًشجًِ

شوجسد شجّذ ثيي هذعج ثست وهِ ثيهي تعذيهش دهِ      خجلك سث ثص خولِ ثسوجء فشعي هي

دجشهذ    مهجم غيهخ ههي   هعٌجي هتعجسف آى ًيست، دلىِ دِ هعٌهجي ظْهَس رثت ثص ه  

 (79تج=  )دي

                                           

i. مٚ اص ٕبح٢ٚ ّقذسٚ ثشاٟ جٖبة اث٠ جعظهش ّحْهذ ثهٔ عجهذاهلل     «آً ١بس٢ٔ مج٢ش» دس ص١بست ،

١هٔ ص١هبست آّهذٙ    دس ّشتجٚ اسْبء ثٚ مبس سفتٚ است دس ا« خَق»ح٢ْشٟ ق٠ْ ث٢شٗٓ آّذٙ، تعج٢ش ثٚ 

 ٠ءٍضَه  ٍه٠َ اِ ٖهلَ ِّ دُخشُال ١َف٢ل فَ شَقَاستَ اٍَِٜ ؤ٠ٕ ؤَسئَل ثبسْل اٍزٟ خَقتٚ ّٔ راتل َٗ»است: 

( ا١ٔ ص١بست دس ؼجع جذ١ذ دس ثحبساالٕ٘اس اص ّصجبح اٍضائش ٕقٌ ضهذٙ  91/4: 1403)ّجَس٠، « ؤثذا

( عالّهٚ  14: 1372ٕه٠،  ثٚ غَػ ٕ٘ضتٚ ضذٙ است. )ّحْذٟ ى٢ال «رٍل« »راتل»است ٗ ثٚ جبٟ 

تٖٜب دس ا١ٔ حذ١ج دس ّشتجٞ اسْبء ثهٚ مهبس   « خَق»سشٙ، ا١ٔ ٕنتٚ سا مٚ تعج٢ش ثٚ   ؼجبؼجب٠١، قذس

 سفتٚ دس ا٢ٍْضآ ٢ٕبٗسدٙ است. احتْبً داسد ثٚ ّ٘اسدٟ ّبٕٖذ ا١ٔ ص١بست دست ١بفتٚ ثبضذ. 
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 اسن هكٌَى

اً٘ دذ٘ث، ٌخؼتًٙ اػه الٓٗ داساٖ چٓربس جرضء اػرت: ٘رك جرضء آي       ثٍبثش

اص جرضء   پٍٓبي َ ػّ جضء د٘گش ثشاٖ ٌٙبص وُجُدات ظبْش گـتّ اػرت. اوربن  

دس  ٌربن ثرشدِ اػرت. آي دضرشت    « وخضَي»َ « وزٍُي»پٍٓبي اً٘ اػه ثّ اػه 

الػرهٓ  اِ دٓجٓرتٓ   َٓ ْٓزِِِ األػرىبءٔ الرالثَرُٕ أسكربي َٓ   »وُد: ثخؾ پب٘بٌٗ اً٘ دذ٘ث فش

   ّ ّ   « الُادذ الىزٍُي الىخضَي ثٓرزِ األػرىبء الرالثر گبٌرّ اسكربي َ    ا٘رً اػرىبء ػر

 گبٌّ پٍٓبي اػت. ْبٖ اػه َادذٖ ْؼتٍذ كّ دس اً٘ اػىبٖ ػّ دجبة

ٖ ثطرُي َ ظٓرُسٖ اػرت:    اد كّ ٌخؼتًٙ اػره داس  ػبص اً٘ دذ٘ث سَؿً وٗ

گبٌّ اػت. اػه وزٍُي َاػرطٕ ثرًٙ    ؾ اػه وزٍُي الٓٗ َ ظبْشؽ اػىبء ػّثب ٍ

گبٌّ َ د٘گش اػىبء الٓٗ اػت. ثّ تصجٙشٖ د٘گش، اً٘ اػه ثرّ   رات َ ثًٙ اػىبء ػّ

٘ك ٌگبِ اػه اػت َ ٌـبٌٗ اص غٙت وطم، داسد َ ثب ٌگبْٗ د٘گش غٙرت اػرت َ   

 ٌبن َ ٌـبي. ثٗ

، ثرّ وصٍربٖ   «اػه وؼرتأثش »ثّ دس سَا٘بت اص اً٘ اػه  دضشات وصلُوًٙ

اٌرذ َ   اٌذ. سَا٘بت اػه وؼتأثش سا ثب ً اػره اع ره ؿرىشدِ    اػه ثشگض٘ذِ، ٌبن ثشدِ

 فشوُد: كشادت داسٌذ كّ كؼٗ اص آي ثبخجش ٌٙؼت. اوبن ثبقش
ٌذثهلل تعهجلي  عِ ٍثحذٌ ٍ حشفٌ حشفجً ذعَىَثالسن ث عّظن ثثٌجى ٍ سٓ يٌَذًج هًِحيُ عِ

 يخ عٌذُ ثلغَ لنِي عِدِ فِ شَجثَثستَ

ْفتبد َ دَ دشف اص  اػه اع ه ٌضد وب اػت َ ٘رك درشف اص آي وخلرُف    

 (1/561= :171)وليٌي، خذا اػت كّ ثشاٖ خُ٘ؾ دس عمه غٙت ثشگض٘ذِ. 

دس ساص َ ٌٙبص ثب خذاٖ ثضسگ ثّ ا٘رً اػره ْىبٌٍرذ د٘گرش      اوبوبي وصلُن

المٓهٓ إٌرٗ   »، فشوُد: دس وقبن تصمٙه دعب اٌذ؛ اوبن كبظه اػىبٖ الٓٗ تىؼّك كشدِ
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ّٔ فرٗ ؿَرٗء  ِورً كُتُجرٓك أَ         َأػٕئمٓك ثزِل اػِه ُْ لك ػىٙت ثرّ ٌفؼرك أَ أٌضلتَر

َ اوٙشوؤوٍربي   (511/:;= 1716)هدلسهي،  « اػتبثشتٓ ثرّ فرٗ عمره الغٙرت عٍرذت     

« المٓهٓ إٌٗ أَػئمك الىزٍرُي الىخرضَي الطربْش الطٓرش الىجربست     »فشوُد:  عمٗ

 (1/657= 1716دجدَيِ،  )ثدي
 

 اسن هستأثر در سخٌاى عرفا

      ّ فٍربسٖ دس   iاٌرذ.  عشفب، ثّ پٙشَٖ اص وترُي دٍ٘رٗ، اص اػره وؼرتأثش ػرخً گفتر

 ٌُ٘ؼذ: االٌغ دس تقؼٙه اػىبٖ رات وٗ ولجبح
ؤسوجء ثلزثت لسوجى= ؤحذّوج= هج تعيي حىوِ ٍ ثثشُ فهي ثلعهجلن، فيعهشف ههي     

ث دشثس، ؤٍ وشفجً ٍ شَْدثً، ٍ َّ ٍطش ثلىوّل  خلش حدجح ث ثش ٍ رله للعجسفيي

= ؤٍ ثستإثشت دِ في علن ٍ ثجًيْوج= هج لن يتعيي لِ ثثش ٍ َّ ثلوشجس إليِ دمَلِ

 (:7= 16:7)فٌجسي،  ثلغيخ عٌذن 

ؿىبسٌذ َ ثب ً آي سا كّ سَ ثّ  سا ٌخؼتًٙ تصًّٙ رات وٗ« َدذت وطمقّ»عشفب 

ٗ « َادذ٘ت»أ ظُٓس اػىبػت َ ظبْش آي سا كّ وٍـ« تادذ٘»رات داسد  ٌبوٍرذ.   ور

كٍٍذ كّ اً٘ ظُٓس َ ثطرُي ثرّ دؼرت ؿرُٓد َ ادسات د٘گرشاي       آٌبي تلش٘آ وٗ

اػت، َ گشٌّ، ٌؼجت ثّ رات د، ثطُي َ ظُٓسٖ َجرُد ٌرذاسد. ادرذ٘ت اص آي    

                                           

i. بء د١يهش دس عهبٍِ ههبٛش    ّبٕذ ٗ ثسبٓ اسْ إذ مٚ ا١ٔ اسِ دس غ٢ت حق ٠ّ ثش آٓ ث٢طتش عشفب

دش ّشحُ٘ ضبٙ آثبدٟ ّعتقذ است مٚ ا١ٔ اسِ ٢ٕض ْٛبٕٖذ بثٚ پ٢شٟٗ اص است ض٘د. اّبُ خ٠ٖ٢ْ ٠ْٕ

ض٘د ٗ ّاٜش ا١ٔ اسِ ْٛبٓ استجبغ ّستق٠ْ٢ اسهت مهٚ خهذاٟ     د١يش اسْبء ا٠ٍٜ دس عبٍِ هبٛش ٠ّ

حش ٗ إخه٘د ا١هٔ اسهِ ّسهت     حش است، ْٛبٕٖذتإثضسه ثب ْٛٚ اض٢ب داسد. ا١ٔ استجبغ مٚ ّاٜش اسِ ّس

 ثشىض١ذٙ حق است ٗ مس٠ اص آٓ ثبخجش ٢ٕست. 
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سَد َ اص آي جٓت  جٓت كّ سَ ثّ غٙت رات داسد غٙت اػت َ اػه ثّ ؿىبس ٌىٗ

 iُس اػىب داسد اػه اػت َ تصًٙ.كّ سَ ثّ وقبن َادذ٘ت َ ظٓ

ْبٖ وقبن ادذ٘ت، اػه وزٍُي َ وؼتأثش  ، ثب تُجّ ثّ َ٘ظگٗعالوّ  جب جب٘ٗ

ٗ  سبٍَٖٞ دس س iiالٓٗ سا وقبن ادذ٘ت ؿىشدِ اػت. اي الىرشاد  »ٌُ٘ؼرذ:   االػىبء ور

التٗ ْرٗ   ٞاٍخالحإر ُْ الىهجُة ثٓزِ  االحذ١ٞثبالػه الىزٍُي الىخضَي ُْ وقبن 

 (79= 1698)«. ت َ تصبلٗاهلل َ تجبس
 

 تأخر صفات از هقام رات

كٍرذ   ، دس اً٘ دذ٘ث، ظُٓس اػىبء سا دس وشتجٕ وتأخش اص رات لهب  وٗاوبن

َ اؿبسِ داسد كّ ْٙچ اػه َ سػه َ ٌبن َ ٌـبٌٗ ثّ غٙرت وطمر، رات ساِ ٌرذاسد.    

 ٌُ٘ؼذ: دس اً٘ ثبسِ وٗ عالوّ  جب جب٘ٗ

                                           

i. ِؼشف ثؽ٘ٓ اٍزات ٗ خظبئٜب ٗ ٛ٘ اعتجهبس   ٞٛبٖٛب اعتجبس١ٔ: ؤحذْٛب ّتعَّق ٍَٝ٘حذٙ اٍْعتجش َٓا

اسقبغ سب١ش اٍٖست ٗ اإلظبفبت عٖٜب ٗ ١س٠ْ اٍزات ثٚ احذاً، ٗ حب٢ْٕٜب ّتعَقٚ ؼشف هٜ٘س اٍزات ٗ 

عتجبس بحجبت اٍٖست ٗ اإلظبفبت مَٜب ٗ ١س٠ْ اٍزات ثٚ ٗاحذاً. ٗ ثٜهزا االعتجهبس ١صه٢ش    سبؼٜب ٗ اجإ

ؼشف٠ ثؽ٘ٓ اٍهزات ٗ هٜ٘سٛهب إْهب ١تْهب١ضآ ثحسهت       اٍزات ّٖطإ األسْبء ٗ اٍصظبت ال ضل آّ

خش حت٠ ١س٠ْ ثبألًٗ هبٛشاً ٗ ثهب٣خش  أٛب عٖٜب ثئاٍْذاسك ٗ اٍْطبٛذ ٗ هٜ٘سٛب ٍٜب ثبعتجبس ٗ خظب

. ٗ اّب ثبٍق٢بس ا٠ٍ اٍزات ٕظسٜب، فال هٜ٘س ع٠َ ثؽه٘ٓ ٗ ال ثؽه٘ٓ عَه٠ هٜه٘س. )اثهٔ تشمهٚ       ثبؼٖبً

 (124: 1360اصظٜب٠ٕ، 

ii.  ّٚدس سسبئٌ ت٘ح٢ذ١ٚ، ثٚ صشاحت اسِ ّنٖ٘ٓ سا ّقبُ احذ١ت ٕب٢ّذٙ است.  ؼجبؼجب٠١عال

مٚ ثشاٟ اسِ ٛب٠١  است. دس تظس٢ش ا٢ٍْضآ، ثٚ صشاحت، اص ّقبُ احذ١ت ٕبُ ٕجشدٙ است، ٠ٍٗ ١ٗژى٠

 (8/365: 1393مٖذ. ) صذق ٠ّ تّنٖ٘ٓ آٗسدٙ است ثش ّقبُ احذ١
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ُس رات وقذع در، اػرت، َ چرُي    چُي اػه وزٍُي اػه اػت، تصًٙ َ ظٓ»

پٍٓبي اػت، ظُٓسؽ عًٙ عذن ظُٓس اػت َ تصٍٙؾ عًٙ عرذن تصرًٙ... َ الصورٕ    

اً٘ ػخً اً٘ اػت كّ اػه جاللٕ اهلل ر كّ گُ٘بٖ رات داساٖ ْىّ كفبت كىبلٗ  

اػت ر اػىٗ اص اػىبٖ رات ثبؿذ، ٌّ رات َ ٌرّ ا٘رً اػره وزٍرُي. َ ْىچٍرًٙ       

دَ اػه تجبست َ تصبلٗ، ثب ْه، خذورّ َ دجربة    ]الصوٕ ػخً اً٘ اػت كّ اهلل َ

آٌزّ ٘زٗ ثش د٘گشٖ پٙـٗ گٙشد؛ ]افضَي ثش اٍ٘زّ[ وجىرُع   اػه وزٍُي ثبؿٍذ، ثٗ

ٗ    اً٘ چٓبس جضء وتأخش اص رات ْؼتٍذ. ْٙچ اؿبسِ ٘بثرذ َ   اٖ ثرّ رات در، ساِ ٌىر

اؿربسِ   كٍذ، ص٘شا ْش آٌچّ كّ اَ سا دزب٘ت كٍذ ٘ب ثّ اَ ْٙچ عجبستٗ اَ سا ثٙبي ٌىٗ

كٍذ اػىٗ اص اػىب اػت َ، دس ٌتٙجّ، وهذَد اػت دس دبلٗ كّ رات وقذع در،  

 (698/;= 6>16)تش َ ثشتش اص آي دذ اػت.  ثضسگ

 ورب  أًَ٘رب  الرشَدٕىًَ  ادٕعٔرُا  أََِ المَّٓ ادٕعُٔا قُلِ»ثّ آّ٘ كش٘ىّ  ا٘ـبي اػتذالل اوبن

ٗ سا ؿبْذٖ ثش« الْهٔؼٍٕٗ الْأَػٕىبءٔ فَمَّٔ تَذٕعُٔا دْرذ َ   اٖ تأخش كفبت اص رات قشاس ور

اػره ؿرشو َ اص كٍب٘ربت    « أَّٖ»گرشدد َ   ثشوٗ« أٖ»ثّ « فَمَّٔ» ىٙش دس »ٌُ٘ؼذ:  وٗ

اػت؛ تصٍٙٗ ثشاٖ وصٍبٖ آي ٌٙؼت جض عذن تصًٙ َ سَؿً اػت كّ وقلُد اص اهلل 

َ سدىً دس آّ٘ ولذا  اً٘ دَ اػه اػت، ٌّ خُد اً٘ دَ اػه پغ، ٌگفت ثب اهلل 

خذا سا ثخُاٌٙذ، ثمزّ اهلل َ سدىً سا ثخُاٌٙذ. ثٍبثشاً٘، وذلُل آ٘رّ ا٘رً    َ سدىً

اػت كّ ْىٕ اػىبء الٓٗ وٍؼُة ثّ وقبوٗ ْؼتٍذ كّ خجشٖ اص آي وقبن ٌٙؼرت َ  

 )ّوجى(«. اٖ ثّ آي ساِ ٌذاسد، جض ثّ ٌذاؿتً خجش َ اؿبسِ اص آي وقبن اؿبسِ

ص ٌفٗ كفبت د، ا تصجٙشاتٗ كّ دس ػخٍبي َ دعبْبٖ دضشات وصلُوًٙ

دس   وؤوٍربي  َ وتالؿٗ ؿذي آٌٓب دزب٘ت داسٌذ ٌبظش ثّ اً٘ وشتجّ ْؼتٍذ. اوٙرش 

ّ      »الجالغّ فشوُد:  ٌٓج اوربن   (>6= 1717)«. كَىٓربلُ الْرئِخالف لَرّٔ ٌَفْرٗٔ الل رفَبتِ عٍْٓر
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ٗ    ػجبد  َرمَتٕ فٙركٓ   »داسد:  ، دس كهٙفّ ػجبدّ٘ ثّ خرذاٖ تصربلٗ عش رّ ور

اٌرذ َ اَكربف دس    ؛ خذا٘ب كفبت دس ترُ گره  «خَتٕ دٌَٓكٓ الٍُصُٔتاللَفبتٔ، َٓ تَفَؼَ

 (;17= 16:9)«. پبؿٍذ پٙـگبِ تُ فشَ وٗ
 

 اسن اعظن

ثش اػبع سَا٘بت، خذاٖ تصبلٗ داساٖ اػىٗ اػت كّ ْشگبِ ثٍرذِ اَ سا ثرب آي   

 كٍذ. دس دعبٖ ػىبت آوذِ اػت: اػه ثشاٖ ْش دبجتٗ ثخُاٌذ اجبثت وٗ

سٕإَلُهٓ دِجسٕوِهٓ ثلْعّٓظِينِ ثلْإَعّٕظَنِ ثلْإَعّٕظَنِ ثلْإَعّٕظَنِ ثلْإَعٓضِ ثلْإَخٓهّلِ ثلْهإَوْشَمِ   ثللَْٔنَ إًِِي ؤَ

ثلَزِي إِرَث دٔعِيتٓ دِِِ عٓلَى هٓغَجلِكِ ؤَدَٕٓثحِ ثلسَوٓجءِ لِلْفَتْحِ دِجلشَحٕوٓةِ ثًْفَتَحٓتٕ ٍٓ إِرَث دٔعِيتٓ دِهِِ  

ٍٓ إِرَث دٔعِيهتٓ دِهِِ عٓلَهى ثلْعٔسٕهشِ لِلْئسٕهشِ        ثًْفَشَخٓهتٕ   عِ لِلْفَهشَجِ عٓلَى هٓؼَجيِكِ ؤَدَٕٓثحِ ثلْإَسٕ

تَيٓسَشَتٕ ٍٓ إِرَث دٔعِيتٓ دِِِ عٓلَى ثلْإَهَٕٓثتِ لِلٌُشَُسِ ثًْتَشَشَتٕ ٍٓ إِرَث دٔعِيتٓ دِِِ عٓلَهى وَشْهشِ   

 (:>/ :;= 1716)هدلسي،    ثلْذٓإْسٓجءِ ٍٓ ثلؼَشَثءِ ثًْىَشَفَت

َ  وقلُ  د اص اً٘ اػه الفب  َ وصبٌٗ ٌٙؼتٍذ، ثمزّ دقٙقتٗ اػت كّ ا٘رً الفرب  

كٍٍذ. اػىبء الٓٗ َػب٘ط فرٙض اَ ْؼرتٍذ َ اص ساِ آٌربي     وصبٌٗ اص آي دزب٘ت وٗ

سػذ. چُي دقٙقت اػه اع ه دقب٘، ْىٕ اػىبء  فٙض َ سدىت اَ ثّ ثٍذگبي وٗ

َ  الٓٗ سا دس ثشداسد، َاػطّ دس ظُٓس ْىٕ ثشكبت اػت َ ثب  ّ  تىؼرك ثرّ ا ْرش   ثر

تُاي دػت ٘بفت. وصٍبٖ تىؼك ثّ اػىبء الٓٗ َ اػه اع ه ثش٘رذي اص   دبجتٗ وٗ

ثب تىبن َجُد ثّ خذاٖ تصبلٗ ثّ َاػطٕ اً٘ اػىبء اػت. تصمرٙه   غٙش خذا َ تُجِّ

اػه اع ه ر كّ دس سَا٘بت ثّ آي اؿبسِ ؿذِ اػت ر ثّ وصٍبٖ تصمٙه ٌهُٔ اٌقطربع    

)س  ن  ؿذجؿذهجيي،  شف تصمٙه الفب  َ اػرىبء خربف.   ثّ ػُٖ اً٘ اػه اػت، ٌّ ك

16<6 =;/687) 

، ٌخؼتًٙ اػه ر كّ اػه اع ه الٓٗ اػرت ر داساٖ    ثٍب ثّ ػخً اوبن كبد 
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چٓبس جضء اػت: ٘ك جضء پٍٓبي اػت َ ػّ جضء د٘گش ثشاٖ ٌٙبص خال٘ر، آؿرزبس   

َ كٍذ كّ اػه وزٍُي ثب ً اػه اع ره الٓرٗ اػرت     گشد٘ذِ اػت. سَا٘ت ثٙبي وٗ

  ٗ سػرذ، َ ثٍرذگبي    فٙض د، ثّ َػب ت اً٘ اػه ثّ اػىبء د٘گش َ ثّ ثٍرذگبي ور

ثذَي َػب ت اً٘ اػىبء ساْٗ ثشاٖ تُجّ ثّ رات غٙجٗ د، َ كؼت فٙض اص اَ 

ا٘رً وطمرت سا سَؿرً     (111)ثسشثء= ثّ إٓ٘ كش٘ىّ  ٌذاسٌذ، چٍبي كّ اػتٍبد اوبن

 ػبصد. وٗ

 ٘ؼذ:ٌُ دس اً٘ ثبسِ وٗ عالوّ وهىذثبقش وجمؼٗ
طفجت ووجلي ثٍ داللت دثسد ٍ  همةثسن خجهع ثسوي ثست وِ دش رثت ثلْي دج 

گشدد، صيشث يج داللت دش رثت دثسد يهج   چَى ثسوجء خذثي تعجلي دِ چْجس ثسن دجص هي

دش طفجت ثذَتي ٍ سلذي ٍ طفجت فعليِ ثٍ، ثيي ثسن خجهع سث دِ چْجس ثسن تمسهين  

ثيي ثسن سث دشثي خَيش دشگضيهذ ٍ دهِ    وشد= يىي تٌْج دشثي رثت ه ٍ خذثي تعجلي 

ثًذ ٍ دِ دٌذگجًش  دٌذگجًش ًذخشيذ ه ٍ سِ ثسن ديگش دِ ثطٌجف طفجت ثٍ هشدَؽ 

ّهج ٍ ٍسهجيؾ    دخشيذ تج ثٍ سث دج آًْج دِ ًَعي دشٌجسٌذ  پس، ثيي سِ ثسن حدهجح 

ديي خلك ٍ ديي ثسن هىٌَى ّستٌذ، صيشث دج آًْج دِ رثت حك ٍ ثيي ثسن هىٌهَى سثُ  

 (>7/19= 1716)ٌذ  خَي هي

 داسد: كٍذ َ ثٙبي وٗ عالوّ وجمؼٗ، ػپغ ثّ جبوصٙت اً٘ اػه اؿبسِ وٗ
چَى شٌجخت رثت حك ثص غيش ثٍ پٌْجى ثست، ثيي ثسن سث دِ چْجس خضء تمسهين  

ثص رثت سث ثص دٌذگجى پٌْجى سجخت  دِ يهه ًگهجُ، ّوهيي ثسهن      يوشد ٍ ثسن حجو

حجوي ثص چْجس خضء ثسن ثعّظهن ثسهت    پٌْجى ثسن ثعّظن ثست ٍ دِ ًگجُ ديگش، ثسن 

دجشهذ ٍ  « َّ»دجشذ ٍ آًچِ تٌْج دش رثت داللت وٌذ « ثهلل»هحتوّل ثست ثسن خجهع 

 (1:1)ّوجى= پٌْجى دَدى آى دِ ثعتذجس عذم تعيي  
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 حجاب ًَر

دس ػخٍٗ اص ْفتبد ْضاس پشدِ اص ٌُس َ تربس٘زٗ ثرًٙ خرذاٖ     سػُل خذا

أالفٓ دجبةٍ وًِْ ٌُسٍ َٓ   تَصٓبلٗ ػجصًَٙ تجبستٓ َٓ أيَ هللِ»ثضسگ َ ثٍذِ خجش دادِ اػت: 

 (88/78= 1716)هدلسي، «. لَُٕ كُـِفَتٕ ألدٕشَقَتٕ ػٔجٔهبتٔ َٓجِِّٕٓ وٓب دٌََّٔٔ هٍََُْٞ

دػتبي ٌٙؼتٍذ. ثٙـتش آٌربي دجرت    عشفب، دس تفؼٙش دجت ظمىبٌٗ َ ٌُساٌٗ ْه

ْربٖ   ٗ سا ثرّ دجربة  ْبٖ ٌبؿٗ اص عبله وبدِ َ دجت ٌُساٌ ظمىبٌٗ سا ثّ دجبة

= 16:8)س  ن  ليظهشي،  اٌرذ.   ٌبؿٗ اص عبله وفبسقبت َ وجشدات ٌُسٖ تفؼٙش كرشدِ 

الرذً٘ جٍرذٖ دس ا٘رً     اٌذ. وؤ٘ذ ثشخٗ ٌٙض اػىبء الٓٗ سا دجت ٌُسٖ ؿىشدِ (5>

ٞ َ الهجت الٍُسّ٘ وشاتت عبله األسَاح »ٌُ٘ؼذ:  ثبسِ وٗ «. اٍٖ٘س١ٞ ٗ األسْبء اإل٢ٍٜه

 (;>5)ّوجى= 

َ ٌٙض  ]تعليمِ[( 9>6)ّوجى= ، دس تصمٙقبت ثش ؿشح فلُف الهزه ٍٙٗاوبن خى

ْبٖ ٌُسٖ ثشاٖ رات غٙجرٗ در،    الٓٗ سا دجبة ءاػىب« ولجبح الٓذاّ٘»دس كتبة 

 ٌُ٘ؼذ: وٗ اٍٜذا١ٞؿىشدِ اػت. ا٘ـبي دس كتبة ولجبح 

ثسوجء ٍ طفجت ثلْي دس همجم ٍثحذيت دج ثيٌىِ هّظْش ًخستيي تعيي غيذي حهك  

ِ  ّستٌذ، ّش ثًهذ    ثي وِ دثسًذ حدخ ًَسي دشثي ثيي حميمهت  يه ه دِ تٌجسخ دسخ

ّجي آى پٌْجى ثست   پس، ثيي حميمت پيَستِ دس حدجح ثسوجء ٍ طفجت ٍ دس پشدُ

پس، ثيي حميمت دج شَْد ثسوجء هشَْد ]ثست[ ٍ دج ظَْس آى ظجّش ثست، دج ثيٌىِ 

دهَح دهِ آى ثسهت،    دس آًْج ٍ دج آًْج پٌْجى ثست، صيشث هـلهك دهجؿي هميهذ ٍ هح   

سهجصد، حميمهتش آشهىجس     وِ ًَس حسي دج آًىِ سـَ  هجدي سث آشهىجس ههي   چٌجى

ّهج پٌْهجى    سهجصد، دس ٍسثي طهَست   وِ آيٌِ طَست سث آشىجس هي ًيست، ٍ چٌجى

ثست  پس، طَست، دج آًىِ ظَْس آيٌِ ّسهت، آيٌهِ دس آى پٌْهجى ثسهت  پهس،      

س آى پٌْجى ثست، ّوجًٌذ پٌْجى حميمت غيذي، دج ثيٌىِ دج ظَْس ثسوجء ظجّش ثست، د
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شذى آيٌِ دس طَست  پس، ثسوجء ٍ طفجت ثص حدخ ًَسي ّستٌذ  دس ثيهي دهجسُ   

«  دشثي خهذث ّفتهجد ّهضثس حدهجح ثص ًهَس ٍ تهجسيىي ثسهت       »ٍثسد شذُ ثست وِ 

(16:9 =5<) 

ٌخؼتًٙ تصرًٙ رات سا كرّ خالفرت دس ظٓرُس رات دس و ربْش       اوبن خىٍٙٗ

... ثٓب ظٓشت األػرىبء  اٍخالفٞأيّ ْزِ »ٌبوذ:   ه وٗاػىبء َ كفبت داسد دجبة اع

ثصذ ثطٌُٓب َ ثشصت اللفبت غتّ كىٌُٓب. َ ْزِ ْٗ الهجبة األع ه الّزٖ ٘صذن 

 (59)ّوجى= «. عٍذِ كلّ كغٙش َ كجٙش، َ ٘ؼتٓمك لذٖ دضشتّ كلّ غٍٗ َ فقٙش

، دس سَا٘ت ثبة دذَا اػىبء ػّ اػه ظبْش اص ٌخؼتًٙ اػره  اوبن كبد 

ؿىبسد َ اػره وزٍرُي سا دس َساٖ ا٘رً ػرّ اػره       سا دجبة اػه وزٍُي وٗالٓٗ 

داٌذ. اً٘ ػّ اػه، ثب اٍ٘زّ ظُٓس اػه وزٍرُي ْؼرتٍذ، دجربة َ پرشدِ      پٍٓبي وٗ

تُاٌذ وٍجصٗ ثشاٖ تفؼرٙش دجرت ٌرُسٖ ثرّ      ثبؿٍذ. اً٘ دذ٘ث وٗ سَٖ آي ٌٙض وٗ

 اػىبٖ الٓٗ دس ػخٍبي عشفب ثبؿذ َ آي سا تُجّٙ ٌىب٘ذ.
 

 ظهَر اسوا ترتیة

پغ اص ظُٓس ػّ اػه اص وقبن غٙت، ْش ٘ك اص اػىبٖ الٓٗ ثرب ٌ ره َ چٙرٍؾ    

گشدٌذ. خذاٖ ثضسگ چٓبس سكً سا وؼخش ْش ٘ك  اٖ اص اً٘ ػّ اػه ظبْش وٗ َ٘ظِ

اص اً٘ ػّ اػه قشاس داد كّ وجىُع دَاصدِ سكً ؿذٌذ. پغ، ثشاٖ ْش سكٍرٗ ػرٗ   

آٌٓبٍ٘ذ َ، دس ٌٓب٘ت، ؿىبسٔ اػىبء  اػه آفش٘ذ كّ اص و بْش آي اسكبي َ وٍؼُة ثّ

 ثّ ػٙلذ َ ؿلت اػه سػٙذ.

دس ثشاثش دزٙىبي َ وتزمىربي ر كرّ كرفبت الٓرٗ سا اص ساِ وخمُقربت اثجربت        

ٗ      وٗ كٍٍرذ. عشفرب وصتقذٌرذ،     كٍٍذ ر عبسفبي كفبت الٓرٗ سا اص رات در، اثجربت ور

ْىبٌطُس كّ تصًٙ اَل ثشاٖ ظُٓس رات  رشَسٖ اػرت، دس وقربن َادرذ٘ت ٌٙرض      
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َجُد اػه اع ه َ ْش ٘ك اص اػىبء دس جب٘گبِ خُ٘ؾ  رشَسٖ اػرت َ اػرىبء    

گشدٌذ. اثترذا، اػرىبئٗ كرّ داساٖ ادب رّ َ      اٖ ظبْش وٗ الٓٗ ثب ٌ ه َ تشتٙت َ٘ظِ

ؿٌُذ. ٘زٗ  َػصت ثٙـتشٖ ْؼتٍذ َ، ثّ تشتٙت اػىبء وهبو َ وهذَدتش ظبْش وٗ

اٖ  اػرىب َ جب٘گربِ َ٘رظِ    ٌضد عشفب ْىًٙ تشتٙت ظُٓس« تُقٙفٙت اػىبء»اص وصبٌٗ 

  ً اكرفٓبٌٗ دس ا٘رً ثربسِ     ٕتشكر  اػت، كّ ْش ٘ك اص آٌٓب دس وقبن ظُٓس داسٌرذ. اثر

 ٌُ٘ؼذ: وٗ
فئى لىّل ثسن هذذؤ اليّظْش رله ثال في ههَؿي خهجص ههي ههَثؿي تٌَعهجت      

ك رلهه ثالسهن عليْهج إال    ـلَه ثلزثت ٍ هشتذة هخظَطة هي هشثتهخ تٌضالتْهج ال ئ  

ي هي هعجًي هج عليِ ثةوة ثلشهشيعة سػهي ثهلل عهٌْن= إىَ    دزله ثالعتذجس ٍ ّزث هعٌ

 (151= 1691)ؤسوجء ثلحك تَليفية  

ثٍب ثّ سَ٘زشد دزٙىبي َ وتزمىربي الٓرٗ، ثرب سَؿرٗ ٌرُ َ       عالوّ  جب جب٘ٗ

ٌُ٘ؼذ: وب ٌخؼتًٙ ثبسٖ  كٍذ. ا٘ـبي دس اً٘ ثبسِ وٗ فطشٖ، اػىبء الٓٗ سا اثجبت وٗ

٘بثٙه.  اص ْش چٙض، خُد، قُا َ افصبل خُد سا وٗ گـب٘ٙه، پٙؾ كّ چـه ثّ جٓبي وٗ

ثٍٙٙه. ثّ ػخً د٘گرش،   دس اً٘ ٌگبِ، وب خُد َ ْىٕ ْؼتٗ سا ٌٙبصوٍذ ثّ د٘گشٖ وٗ

٘بثٙه. ثذً٘ تشتٙت، ثرّ   ٌٙبص ٌخؼتًٙ چٙضٖ اػت كّ اص خُد َ د٘گش وُجُدات وٗ

ٗ   َجُد راتٗ پٗ وٗ پب٘ربي  آَسد َ َجرُد ْىرّ ثرّ اَ     ثش٘ه كّ ْىّ ٌٙبصْرب سا ثشور

٘ب أّ٘ٓب الٍبعٔ أٌرته الفقرشاء الرٗ اهلل َ    »٘بثذ َ آي خذاٖ ثضسگ اػت. إٓ٘ ؿش٘فّ  وٗ

٘بثٙه كرّ اكرل    كٍذ. پغ، وٗ اً٘ ادسات وب سا تلذ٘، وٗ (18)فجؿش= « اهلل ُْ الغٍٗ

َجُد َ كىبالت َجُدٖ وب اص اَػت. پغ، اَ وٍجع ْىٕ كىبالت اػرت َ اص ْرش   

كٍٍذٔ ْش ٌقلٗ اػت َ دٍْذٔ كىبل  ْش ٌٙبص َ ججشايٌقلٗ وجشا، ص٘شا اَ ثشآَسٌذِ 

٘بثٙه پٗ ثرّ   تُاٌذ فبقذ آي ثبؿذ. ثٍبثشاً٘، اص كىبالتٗ كّ دس خُد َ د٘گشاي وٗ ٌىٗ

ثش٘ه َ اص ٌقب٘لىبي پٗ ثّ ٌضاْت َ پبكٗ اَ اص ا٘رً ٌقرب٘ق، ص٘رشا     كىبالت اَ وٗ
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     ٗ )س  ن  آَسد.  اَػت كّ كىبالت َجُدٖ سا ثّ ورب ثخـرٙذِ، ٌٙبصْربٖ ورب سا ثشور

 (681ه  >67/;= 6>16

ّ    ا٘ـبي دسثبسٔ ظُٓس ػّ اػه ٌخؼتًٙ وٗ اٖ  ٌُ٘ؼذ: اً٘ ػّ اػره جٓربت عبور

ؿٌُذ َ ْىّ وُجُدات ثرّ آي ٌٙبصوٍذٌرذ.    اػت كّ ْىٕ كىبالت ثّ آٌٓب وٍتٓٗ وٗ

٘زٗ اػىٗ اػرت كرّ لفرو اهلل ثرش آي داللرت داسد َ آي داسا ثرُدي رات ثشْىرٕ        

كٍرذ   ت كّ لفو تجبست ثش آي داللت وٗػ٘گشٖ اػىٗ اكىبالت َجُدٖ اػت َ د

َ آي ثجُت كىبالت َ وٍـأ ثُدي ثشاٖ ْىرّ خٙرشات َ ثشكربت اػرت َ ػرُوٗ      

اػىٗ اػت كّ لفو تصبلٗ اص آي دزب٘رت داسد َ آي اص ٌذاؿرتً جٓربت ٌقرق َ     

ا٘رً ػرّ اػره ٌٙبصْربٖ اػبػرٗ سا ر كرّ ْرش          (697)س  ن  ّوهجى=  دبجت اػت. 

ٗ ٘ وُجُدٖ دس خُد وٗ دسثبسٔ ظُٓس ػّ  كبد   كّ اوبن آَسٌذ، چٍبي بثذ ر ثش و

 اػه ٌخؼتًٙ فشوُد.

عالوّ پغ اص ثٙبي َػب ت اػىبٖ الٓٗ دس سػبٌذي فٙض، دسثبسٔ تشتٙت ظُٓس 

ٗ    اػىبء وٗ ٘ربثٙه اص ٌ رش گؼرتشِ     ٌُ٘ؼذ: آثبسٖ كّ اص اػىبء الٓرٗ دس خرُ٘ؾ ور

فبَت دس ثًٙ اػىبء الٓرٗ  اً٘ ت اٌذ: ثشخٗ َػٙع َ ثشخٗ د٘گش وهذَدٌذ. وتفبَت

آثبس َجُدٖ وب ْؼتٍذ ر ٌٙض َجُد داسد. ثٍبثشاً٘، اػىبء الٓٗ ٌٙض اص ٌ ش   ر كّ وٍـأ

گؼتشِ َ عىُن َ خلُف ثّ تشتٙجٗ كّ ثًٙ آثبس آٌٓب دس ا٘رً عربله َجرُد داسد.    

الٓٗ اص ٘ك ٘ب چٍرذ اػره خربف ؿرشَع َ ثرّ اػرىبئٗ خرته         ءاٌذ. اػىب وتفبَت

تش اص آٌٓب ٌٙؼت. ثذً٘  ش٘،، ثبالتش اص ْرش اػرىٗ اػره     َػٙع تش َ ؿُد كّ عبن وٗ

تشً٘ اػه  تش اػت تب وٍتٓٗ ؿُد ثّ ثضسگ تش َ عىُوٗ د٘گشٖ اػت كّ اص آي َػٙع

الٓٗ، كّ ثّ تٍٓب٘ٗ دقب٘، ْىٕ اػىبء الٓٗ سا دس ثشداسد، َ اص آي ثّ اػه اع ه ٌربن  

 (687ه  686)ّوجى= ثشٌذ.  وٗ
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 گیري ًتیجه

داس وصربسف ثمٍرذ قرشآي     تشً٘ وؼبئل عشفربٌٗ َان  دس تجًٙٙ دقٙ، عشفبٖ اػالوٗ

دس سَا٘ت ثربة درذَا    ْؼتٍذ. اوبن كبد  كش٘ه َ دضشات وصلُوًٙ

كٍذ كّ عبسفبي پغ اص چٍذً٘ قشي، ثب گؼرتشؽ   اػىبٖ كبفٗ ثّ دقب٘قٗ اؿبسِ وٗ

ي تُا وجبدث ٌ شٖ عشفبي، ثّ آي پشداختٍذ. اگش چّ اً٘ دذ٘ث سا ثّ عبله خم، وٗ

تفؼٙش كشد، َلٗ ظبْش دذ٘ث ٌبظش ثّ وشتجٕ اػىبء الٓٗ اػرت. ثٍربثشاً٘ درذ٘ث،    

وشتجٕ ظُٓس اػىبء وتأخش اص وقبن رات اػت، َ ثرب ً ٌخؼرتًٙ اػره الٓرٗ اػره      

وزٍُي َ وؼتأثش الٓٗ اػت كّ كؼٗ ثذاي ساِ ٌرذاسد َ ظربْش آي ػرّ اػره اهلل َ     

سٖ اػه وزٍرُي ْؼرتٍذ   تجبست َ تصبلٗ اػت، اً٘ ػّ اػه اص ٘ك ػُ، دجبة ٌُ

َ، اص ػُٖ د٘گرش، َاػرطّ دس ظٓرُس اػرىبء د٘گرش َ سػربٌذي فرٙض الٓرٗ ثرّ          

گبٌّ وٍـأ ظُٓس اػىبء د٘گشٖ اػت كّ دس تهرت   وخمُقبت. ْش ٘ك اص اػىبء ػّ

اٖ ثّ دؼت گؼرتشٔ   دٙطٕ آي اػه قشاس داسٌذ َ اػىبء الٓٗ ثب ٌ ه َ چٍٙؾ َ٘ظِ

 گشدٌذ. وفُٓوٗ خُد، اص ٘زذ٘گش ظبْش وٗ
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 هٌاتع

 ثٚ قَِ صجح٠ صبٍح، قِ: ٛجشت. ثلذالغِ، ًْح( 1414س٢ذ سظ٠ ) -

 قِ: ٕطش اٍٜبدٟ. ثلظحيفِ ثلسدجديِ،( 1376ثٔ حس٢ٔ ) ع٠َ اٍعبثذ١ٔ ص١ٔ -

 قِ: إتطبسات جبّعٞ ّذسس٢ٔ. ثلتَحيذ،( 1398ثبث١٘ٚ ]ض٢خ صذٗق[، ّحْذ ثٔ ع٠َ ) اثٔ -

 قِ: إتطبسات جبّعٚ ّذسس٢ٔ. ،هي ال يحؼشُ ثلفميِ( 1413هههههههههه ) -

ً    توْيذ ثلمَثعذ،( 1360اٍذ١ٔ ) تشمٚ اصظٜب٠ٕ، صبئٔ اثٔ - اٍهذ١ٔ   ّقذّٚ ٗ تصهح٢ح سه٢ذ جهال

 آضت٢ب٠ٕ، تٜشآ: إتطبسات ٗصاست فشٖٛو ٗ آّ٘صش عب٠ٍ.

 تٜشآ: ّشمض ٕطش فشٖٛي٠ سجبء. ّضثس ٍ يه ًىتِ،( 1365صادٙ آ٠َّ]عالّٚ[، حسٔ ) حسٔ -

تشجْٚ س٢ذ احذ فٜشٟ، تٜهشآ: إتطهبسات    شش  دعجي سحش،( 1274اهلل ) سٗح خ٠ٖ٢ْ]اّبُ[، -

 اؼالعبت.

تٜشآ: ّاسسٚ تٖا٢ِ ٗ ٕطش آحبس  ٍ ثلَالية، ةثلي ثلخالف ةهظذج  ثلْذثي( 1376هههههههههه ) -

 اّبُ خ٠ٖ٢ْ.

ً   هدوَعِ سسجةّل،( 1360سجضٗاسٟ، ّالٛبدٟ ) - اٍهذ١ٔ آضهت٢ب٠ٕ،    ّقذّٚ ٗ تحق٢ق سه٢ذ جهال

 آ: إجْٔ اسال٠ّ حنْت ٗ فَسظٚ ا١شآ.تٜش

 قِ، ثص٢شت٠. شش  ثالسوجء ثلحسٌي،تب(  ه هههههههههه )ث٠

تٜشآ: ّاسسٚ ّؽبٍعبت  شش  ؤطَل ثلىجفي،( 1383صذساٍذ١ٔ ض٢شاصٟ، ّحْذ ثٔ اثشا٢ِٛ ) -

 ٗ تحق٢قبت فشٖٛي٠.

 ث٢شٗت: ّاسسٚ اع٠َْ. ثلويضثى،( 1393ؼجبؼجب٠١ ]عالّٚ[، ّحْذ حس٢ٔ ) -

 قِ، ْٕب١طيبٙ ٗ ٕطش متبة. سسجةّل ثلتَحيذية،( 1365هههههههههه ) -

اٍغ٢ت(، تصح٢ح ّحْذ خ٘اجٟ٘،  )ضشح ّظتبح هظذج  ث ًس( 1374فٖبسٟ، ّحْذثٔ حْضٙ ) -
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 تٜشآ: إتطبسات ٠ٍّ٘.

اٍعبثذ١ٔ قشثب٠ٕ، تٜهشآ: ٗصاست   تصح٢ح ص١ٔ گَّش هشثد،( 1373ف٢بض ال٢ٛج٠، عجذاٍشصاق ) -

 اسال٠ّ. فشٖٛو ٗ اسضبد

 .اصظٜبٓ: متبثخبٕٚ اّبُ ؤ٢ّشا٢ٍّْٖ٘ٔ ع٠َ ثلَثفي،( 1406ف٢ط مبضب٠ٕ، ّحْذّحسٔ ) -

اٍضّبٓ فشٗصإظش، تٜشآ: إتطهبسات   تصح٢ح ثذ١ع سسجلة لشيشيِ،(، 1361قط٢شٟ، عجذاٍنش١ِ ) -

 ع٠َْ ٗ فشٖٛي٠.

آضت٢ب٠ٕ،  اٍذ١ٔ تصح٢ح استبد س٢ذ جالً شش  فظَص ثلحىن،( 1375ق٢صشٟ، ّحْذداٗٗد ) -

 تٜشآ: إتطبسات ع٠َْ ٗ فشٖٛي٠.

 تٜشآ: داساٍنتت االسال٢ّٚ. ثلىجفي،( 1407ثٔ ١عق٘ة ) م٠ٖ٢َ، ّحْذ -

 تٜشآ: ّنتجٞ االسال٢ّٚ. شش  ثلىجفي،( 1382ّبصٕذسا٠ٕ، ّال ّحْذ صبٍح ) -

 ث٢شٗت: داس بح٢بء اٍتشاث اٍعشث٠. دحجسثالًَثس،( 1403ّجَس٠، ّحْذثبقش ) -

تٜهشآ: ّاسسهٚ    ثههجم ٍ صعهين ثوذهش،    نامة وصيت ثسن هستإثش دس( 1372ال٠ٕ )ّحْذٟ ى٢ -

 .تٖا٢ِ ٗ ٕطش آحبس اّبُ خ٠ٖ٢ْ


