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 ائمه ی دوازده گانه، جوهره ی مفهوم مهدویت -

اػزمبك ثٗ ظٙٛه ِٕغي ػبٌُ ثْويذ وٗ عٛ٘وٖ أليْٗ ِٙلٚيذ كه اٍالَ اٍذ، يه ثبٚه فواگيو ثْوي اٍذ وٗ ثٗ 

كيٓ يب ِن٘ت ِؼيٕي افزٖبٓ ٔلاهك ٚ ايٓ ؽميمذ، لبثٍيذ آْ ها كاهك وٗ ُ٘ ىِبْ چٙبه ّجٙٗ ٚاهك ثٗ َِأٌٗ 

 ِٙلٚيذ ها ٍبلٜ وٕل: 

 وٕل. ٔل، ثٗ ٚيژٖ آْ وٗ اعّبع ٍَِّبٔبْ ثو ايٓ َِأٌٗ ها اصجبد ِيكا اي وٗ ِٙلٚيذ ها فبٓ ّيؼٗ ِي اٚي( ّجٙٗ

گٛيل: ِٙلٚيذ يه افَبٔٗ اٍذ ٚ اى رقيالد ٍبفزٗ ّلٖ اٍذ; ىيوا افَبٔٗ، فيبالد  اي ها وٗ ِي كَٚ( ّجٙٗ

ٚ اي وٗ رّبَ اكيبْ آٍّبٔي  اي، لِٛي يب گوٚ٘ي ٍبفزٗ ّلٖ اٍذ ٚ افَبٔٗ اي اٍذ وٗ اى ٚالؼيزي لجيٍٗ ٍبكٖ

اي لجٛي كاّزٗ ثبّٕل ٚ فجو اى ّٙيو ٔبفٛكآگبٖ ثْويذ ثل٘ل ٚ ِٛهك پنيوُ كإّْٔلاْ ٚ  غيوآٍّبٔي آْ ها ثٗ گٛٔٗ

 أليّْٕلاْ ٚ فالٍفٗ ثبّل; ٚعٛك ٔلاهك. 

أل. اگو أليْٗ ِٙلٚيذ كه رّبَ اكيبْ  گٛيل: يٙٛكيبْ كه ايغبك أليْٗ ِٙلٚيذ ٔمِ كاّزٗ اي وٗ ِي ٍَٛ( ّجٙٗ

ربثيُ؟ كه ٕٛهري وٗ ِمزٚبي ػمً ٚ ِٕطك  غيوآٍّبٔي ٚعٛك كاهك، پٌ چوا ٚعٛك آْ ها كه اٍالَ ثو ّٔي آٍّبٔي ٚ

روي ايٓ أليْٗ ها كه ثوكاّزٗ ثبّل، چٕبْ وٗ أليْٗ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ  رو ٚ وبًِ ايٓ اٍذ وٗ ثٗ ٕٛهد ٚاٙؼ

 اٌَالَ چٕيٓ اٍذ. 

ِىزت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ايٓ اٍذ وٗ كاهاي أليْٗ ٘بي وّبي كيٓ اٍالَ ٚ ثٗ فٖٛٓ  ثٕبثوايٓ اى ْٔبٔٗ

ِٙلٚيذ ثبّل ٚ آيب اكيبْ آٍّبٔي كه ثَيبهي اى ػمبيل ٚ ّوايغ ّ٘بٕٔل ؽظ، هٚىٖ ٚ ّٔبى ثب ُ٘ ِْزون ٔيَزٕل ٚ كه 

زٚب ّٛك وٗ اٍالَ اى آْ كٚه ثبّل؟ يب ايٕىٗ ال ايٓ ٕٛهد آيب رٖويؼ يٙٛكيذ يب كيٓ كيگوي ثٗ ايٓ ؽمبيك، ثبػش ِي

گو ٚعٛك ٔمٔ ٚ ػيت  رو كه ثو كاّزٗ ثبّل. پٌ ايٓ ّجٙٗ ثيبْ رو ٚ پيْوفزٗ وٕل اٍالَ آْ ٘ب ها ثٗ ٕٛهد وبًِ ِي

 كه ٕبؽجبِٔ ٚ وّبي كه اٍالَ ٚ ثٗ فٖٛٓ رْيغ اٍذ. 

گٛيل: أليْٗ ِٙلٚيذ ىاييلٖ فْبه٘بي ٍيبٍي ٚ اعزّبػي اٍذ وٗ پيوٚاْ اً٘ ثيذ  اي ها وٗ ِي چٙبهَ( ّجٙٗ

أل. ثبيل گفذ وٗ فٛاهط ثب فْبهي ثيِ اى پيوٚاْ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ  ثوكٖ ُٙ اٌَالَ كه آْ ثٗ ٍو ِيػٍي

ّل، ٘و آيٕٗ  اي ِي اي ٔلاّزٕل ٚ اگو فْبه ٚ افزٕبق ثبػش ثوٚى چٕيٓ أليْٗ ِٛاعٗ ثٛكٔل، اِب چٕيٓ ػميلٖ

اي ثبّٕل، كه ؽبٌي وٗ چٕيٓ ٔيَذ. ٚ چٗ  ثبيَذ وٗ ثَيبهي اى ِظٍِٛيٓ ٚ هٔظ كيلگبْ كاهاي چٕيٓ أليْٗ ِي

أل ٚ اگو ِٙلٚيذ ىاييلٖ  أل، اِب ثٗ ِٙلٚيذ ايّبْ كاّزٗ گٛٔٗ هٔظ ٚ فْبهي ٔجٛكٖ ثَيبهٔل وَبٔي وٗ رؾذ ٘يچ

ثيٕيُ وٗ كه  فْبه ٚ افزٕبق ثبّل، ثبيَزي ثٗ ٕ٘گبَ هفغ فْبه ٚ هٔظ، ايٓ أليْٗ ىايً ّٛك، اِب ثوػىٌ ِي

 أل، ايٓ أليْٗ ثيْزو هّل ٚ رٍٛؼٗ يبفزٗ اٍذ. ٛاعٗ ثب هٔظ ٚ فْبه ٔجٛكٖ٘بي ثؼلي وٗ ِ ًَٔ



رٛاْ اكػب ووك ايٓ اٍذ وٗ فْبه٘بي ٍيبٍي ٚ اعزّبػي ثبػش گوايِ ثيْزو ثٗ أليْٗ  رٕٙب چييي وٗ ِي

 وٕل.  گوكك، ٔٗ ايٕىٗ إً ٚ اٍبً آْ ها ايغبك ِي ِٙلٚيذ ِي

روي اى ؽمبيك كيٕي ٚ ِلهٍٗ اً٘ ثيذ  أَبٔي اٍذ ٚ اٍالَ، رؼجيو وبًِرو اى ؽمبيك  كه ٚالغ، كيٓ رؼجيوي وبًِ

 رو اى ؽمبيك اٍالِي اٍذ.  ػٍيُٙ اٌَالَ رؼجيو وبًِ

وٕٕل، كه ٚالغ ثٗ يه فٛاٍذ كهٚٔي ٚ فطوي ثْو  ٕ٘گبِي وٗ اكيبْ ثٗ أليْٗ ظٙٛه ِٕغي ثْويذ رٖويؼ ِي

وٕل، ػالٖٚ ثو رأويل ثٗ يه  رو ٚ عليلرو اى اكيبْ ٍبثك ثيبْ ِي وٕٕل ٚ ٚلزي وٗ اٍالَ آْ ها ثٗ ٕٛهد وبًِ اّبهٖ ِي

ؽميمذ غيجي، ثٗ ايٓ فٛاٍذ فطوي ثْو رأويل ِيٛهىك ٚ ٕ٘گبِي وٗ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ثب ٕواؽذ ٚ رأويل 

 وٕٕل.  رو ثٗ ايٓ ؽميمذ اٍالِي اّبهٖ ِي رو ٚ ٚاٙؼ پوكاىٔل، كه ٚالغ ثٗ ٕٛهد وبًِ ثيْزوي ثٗ ِٙلٚيذ ِي

پٌ رفبٚد ِىزت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ٚ ِىزت فٍفب كه ايٓ اٍذ وٗ يىي آْ ها ثٗ ٕٛهد ِؾلٚكرو ٚ كيگوي آْ ها 

وٕٕل وٗ ِىزت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ  وٕل ٚ كه ايٓ ؽبي ثوفي گّبْ ِي روي ثيبْ ِي رو ٚ وبًِ ثٗ ٕٛهد ٍٚيغ

به رْيغ ثٗ ِٙلٚيذ ايٓ پٕلاه وٗ ِٙلٚيذ أليْٗ هاٖ غٍٛ ٚ رٕلهٚي ها كه پيِ گوفزٗ اٍذ! ٚ ّبيل وٗ ٍو اّزٙ

كاهٔل ٚ  افزٖبٓ رْيغ اٍذ ِٚٛهك پنيوُ ّ٘ٗ ي ٍَِّبٔبْ ّٔي ثبّل ايٓ اٍذ وٗ آْ ها كه ؽل وّبي ثيبْ ِي

 ٘بي ِٕؾٖو ثٗ فوكي كاهك وٗ ثيبٔگو ؽميمذ آهِبٔي ِٙلٚيذ اٍذ. ايٓ أليْٗ ٔيك ايْبْ ٚيژگي

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ يه  گيؤل ٚ آْ ايٓ اٍذ وٗ ِٙلٚيذ كه ٔگبٖ اً٘ چّْٗ ِي٘ب اى يه ِؾٛه ٍو ّ٘ٗ ايٓ ٚيژگي

ثيٕل; ثٍىٗ  گٛيي اى ٍؼبكد ثْو كه پبيبْ عٙبْ ٔيَذ، چٕبْ وٗ ِىزت فٍفب آْ ها چٕيٓ ِي ٔگوي ٕوف ٚ پيِ آيٕلٖ

ايٓ ػميلٖ ثالفبٍٕٗ ٔبپنيو اى ػميلٖ اِبِيٗ اصٕبػْويٗ اٍذ وٗ اى ٛوف فلاي ِزؼبي ِؼيٓ ّلٖ اٍذ ٚ  عييي أفىبن

گيوك. ثٗ ػجبهد كيگو َِأٌٗ  ثؼل اى هؽٍذ پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّوٚع ّلٖ ٚ رب آفواٌيِبْ ها كه ثو ِي

٘غوي ّوٚع ّلٖ ٚ رب االْ اكاِٗ يبفزٗ ٚ ايٓ اِبِذ رب ظٙٛه كٚاىكّ٘يٓ اِبَ كه  062اِبِذ كٚاىكّ٘يٓ اِبَ اى ٍبي 

 يبثل.  آفواٌيِبْ اكاِٗ ِي

وٕيُ، ثبيل ثٗ ايٓ ِؾٛه ػميلري رٛعٗ  ٚلزي وٗ ِب َِأٌٗ ِٙلٚيذ ها اى ٔگبٖ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ثوهٍي ِي

٘بي ِزورت ثو آْ ها  كاّزٗ ثبّيُ ٚ اى يه ٍٛ ثب كٌيً ٚ ثو٘بْ كه ٕلك اصجبد آْ ثبّيُ ٚ اى ٍٛي كيگو ٚيژگي

ْٗ ها ثبىگٛ ّٔبييُ. پٌ كه ايٓ رؾميك ٍٗ ِوؽٍٗ ثوهٍي ّٔبييُ ٚ اى ٍٛي كيگو اهىُ ػميلري ِزورت ثو ايٓ ألي

 ك٘يُ.  فٛا٘يُ كاّذ وٗ ٘و ولاَ ها علاگبٔٗ ِٛهك ثؾش ٚ ثوهٍي لواه ِي

 -علیِن السالم  -فصل اّل : اثباتِ عقیذتی هفِْم هِذّیت در ًظر اُل بیت

( ِزجٍٛه اٍذ وٗ ثو 1ّلٖ) كٌيً ػميلري ايٓ أليْٗ كه ٕل٘ب هٚايزي وٗ اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚاهك

وٕل ٚ ايٕىٗ  ( اٍذ كالٌذ ِي0رؼييٓ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ٚ ايٓ وٗ اٚ اى اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ )

( اٍذ ٚ ايٕىٗ عبْٔيٕبْ آْ 4( ٚ ّٔٙيٓ فوىٔل اى ًَٔ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ )3اٚ اى ًَٔ فبّٛٗ ػٍيٙب اٌَالَ )

 (5كٖ ٔفو َ٘زٕل. )ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كٚاى



ايٓ پٕظ كٍزٗ اى هٚايبد ِزظبفو كه ٕلك رجييٓ ِفَٙٛ ِٙلٚيذ ٚ رْقئ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ 

أل رب ايٕىٗ كه  يبثل وٗ ثٗ رلهيظ رقٖئ ثيْزوي يبفزٗ ثبّل ٚ وَي وٗ كه آٔٙب كلذ وٕل، كه ِي اٌْويف ِي

 أل.  ّقٔ ِؼيٕي ِزّووي ّلٖ

أل.  ه رٛٙيؼ ايٓ هٚايبد فوِٛكٖ اٍذ: ))ايٓ هٚايبد ثٗ كهعٗ ثباليي اى وضود ٚ أزْبه هٍيلّٖٙيل ٕله للً ٍوٖ ك

ووكٔل رب آْ ٚعٛك ػييي كه ِؼوٗ  كه ؽبٌي وٗ ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ عبٔت اؽزيبٛ ٚ رميٗ ها كه ٍطؼ ػِّٛي هػبيذ ِي

 رؼوٗ ٚ كّّٕي لواه ٔگيوك((.

٘بي كيگوي ٚعٛك كاهك  ثبيل اٙبفٗ ووك وٗ رٕٙب وضود هٚايبد، ِؼيبه لجٛي آٔٙب ٔيَذ; ثٍىٗ ػالٖٚ ثو آْ كاليً ٚ ْٔبٔٗ

فوِبيل: ))فٍفبي ثؼل اى آْ ؽٚود ٍٕي  ٍبىك. ثواي ِضبي ؽليش ّويف ٔجٛي وٗ ِي وٗ ٕؾذ آٔٙب ها َِزلي ِي

(; ثب ػٕبيذ ثٗ افزالفي وٗ كه ِزٓ ؽليش كه ٛوق ِقزٍف ٚعٛك هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كٚاىكٖ اِبَ يب فٍيفٗ يب اِيو َ٘زٕل(

٘بي ّيؼٗ ٚ ٍٕي آِلٖ اٍذ  (. وٗ كه ِْٙٛهرويٓ وزبة6كاهك، كه ثيِ اى كٚيَذ ٚ ٘فزبك هٚايذ ٔمً ّلٖ اٍذ)

 (، 7ٚ اى عٍّٗ كه ٕؾيؼ ثقبهي)

ذ. ٚ ٔىزٗ لبثً رٛعٗ ايٓ ( ٔمً ّلٖ ا12ٍ( ٚ َِزلهن ػٍي اٌٖؾيؾيٓ)9(، روِني، اثٛكاٚك، َِٕل اؽّل)8ٍَُِ)

اٍذ وٗ ثقبهي وٗ ايٓ ؽليش ها ٔمً ووكٖ اٍذ، ِؼبٕو اِبَ عٛاك ٚ اِبَ ٘بكي ٚ اِبَ ؽَٓ ػَىوي ػٍيُٙ 

وٕل وٗ ايٓ ؽليش ىِبٔي اى هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  اٌَالَ ثٛكٖ اٍذ ٚ ايٓ ثَيبه ِؼٕب كاهك; ىيوا صبثذ ِي

ٍذ وٗ ٕ٘ٛى رّبَ كٚاىكٖ اِبَ ػٍيُٙ اٌَالَ ثٗ ٕٛهد ثبٌفؼً ثٗ اِبِذ ٘ب ّٔٛزٗ ّلٖ ا ٔمً ّلٖ ٚ كه وزبة

گناهك وٗ ٔمً ؽليش ثيبٔگو ٚالؼيزي ثٛكٖ اٍذ وٗ ثؼل٘ب كه كٚاىكٖ اِبَ  ٔوٍيلٖ ثٛكٔل ٚ ايٓ عبي ّه ٚ روكيلي ّٔي

ؽٛاكصي اٍذ ّٛك. چوا وٗ اؽبكيش كهٚغيٓ وٗ ثٗ پيبِجو َٔجذ كاكٖ ّلٖ ثواي رٛعيٗ  ػٍيُٙ اٌَالَ ِزؾمك ِي

گبٔٗ، ٔمً ٚالؼيزي  ي كٚاىكٖ وٗ كه كٚهٖ ٘بي ثؼل هؿ كاكٖ ٌٚنا كه ِزْٛ ؽليضي صجذ ْٔلٖ أل. پٌ ؽليش ائّٗ

فبهعي ٔجٛكٖ اٍذ; ثٍىٗ رؼجيوي اى ؽميمزي اٌٙي ثٛكٖ اٍذ وٗ اى ىثبْ پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ وٗ عي ؽك 

و((; عبْٔيٕبْ ِٓ كٚاىكٖ ٔفو َ٘زٕل. ( فبهط ّلٖ اٍذ ٚ اٚ فوِٛكٖ اٍذ11گٛيل) ّٔي َْ ّْ اٌُقٍََفبَء ثَؼلي ئصٕب َػ : ))ئ

ايٓ ائّٗ اى اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ّوٚع ّلٔل ٚ ثٗ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف فبرّٗ يبفزٕل ٚ 

 ّ٘يٓ رٕٙب رطجيك 

 (13( ثواي ايٓ ؽليش ّويف ٔجٛي اٍذ.)10ِؼمٛي)

زيجخ ثٓ ٍؼيل، اى عبثو ثٓ ٍّوح هٚايذ ووكٖ اٍذ: ّ٘واٖ پلهَ ثٗ كيلاه پيبِجو ٍٕي ٍَُِ كه ٕؾيؼ فٛك اى ٛويك ل

 فوِبيل:  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هفزُ. ّٕيلَ وٗ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

َّْ ٘نا االِو ال يٕمٚي ؽزي يّٚي فيُٙ ئصٕب ػْو فٍيفخ((   ))ئ

 ٕل. ّٛك رب كٚاىكٖ عبْٔيٓ ثٗ فالفذ ثوٍ ايٓ اِو رّبَ ّٔي

 رو گفذ وٗ آْ ها ْٕٔيلَ. اى پلهَ پوٍيلَ: چٗ فوِٛك؟ گفذ وٗ فوِٛك:  ٍپٌ ٍقٓ كيگوي ها آَ٘زٗ

ْٓ ُلَويِ((; ّ٘گي اى لويِ َ٘زٕل. ) ِِ  ُٙ
ُّ
 ( 14))ُوٍ



ٍپٌ آْ ها اى اثٓ ػّو، اى عبثو ثٓ ٍّوح ٚ اى ٛويك ٘لاة ثٓ فبٌل، ٖٔو ثٓ ػٍي عّٙٚي ٚ دمحم ثٓ هافغ اى عبثوثٓ 

ثىو ثٓ اثي ّيجٗ، اى عبثو ٚ ثٗ كٚ ٛويك اى لزيجخ ثٓ ٍؼيل، اى عبثو  ووكٖ اٍذ. ٚ آْ ها ثٗ كٚ ٛويك اى اثي ٍّوٖ ٔمً

٘بي  ثيٕيُ، رٕٙب كه ٕؾيؼ ٍَُِ ايٓ هٚايذ اى ٔٗ ٛويك موو ّلٖ اٍذ ٚ اگو ثٗ وزبة ٔمً ووكٖ اٍذ. چٕبْ وٗ ِي

 (15ً ّلٖ اٍذ.)ّيؼٗ ٚ ٍٕي ِواعؼٗ وٕيُ، فٛا٘يُ كيل وٗ اى ٛوق ثَيبهي ٔم

----------------------------- 

 ، اؽبكيش إٌجي ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ .1. . ٔگ: ِؼغُ اؽبكيش االِبَ اٌّٙلي: ط 1

؛ اثٓ ِبعٗ 192، ػ 0، ثبة 42، وزبة 678، 8ٓ؛ َِٕل اثٓ اثي ّيجٗ: ط 646، ػ 84، ٓ 1. . َِٕل اِبَ اؽّل: ط 0

أل وٗ فوِٛك: هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك:  ٗ اٌَالَ ٔمً ووكٖٚ ٔؼيُ ثٓ ؽّبك كه اٌفزٓ اى ػٍي ػٍي

 ))ِٙلي اى ِب اً٘ ثيذ ِي ثبّل وٗ فلاٚٔل يه ّجٗ وبه اٚ ها إالػ ِي وٕل((.

آِلٖ اٍذ: اؽّل ٚ اثٓ اثي  015ٚ  013، ٓ 0ٚ كه اٌؾبٚي ٍيٛٛي: ط  4285، ػ 1367، ٓ 0كه ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ: ط 

أل: ))اگو اى كٔيب رٕٙب يه هٚى ِبٔلٖ  ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ، اى پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ووكٖ ّيجٗ ٚ اثٛكاٚك اى

ثبّل، فلاٚٔل اى اً٘ ثيذ ِٓ وَي ها ِجؼٛس ِي وٕل وٗ آْ ها پو اى ػلي ٚ كاك ِي وٕل، پٌ اى آْ وٗ پو اى ظٍُ ٚ 

 اّبهٖ ّلٖ اٍذ. عٛه ّلٖ اٍذ(( ٚ كه ٕؾيؼ ٍٕٓ اٌّٖطفي ُ٘ ثٗ ايٓ ؽليش 

، ِواعؼٗ وٕيل وٗ اؽبكيش ثَيبهي ها اى ٕؾبػ ٚ َِبٔيل كه ايٓ 147، ٓ 1ّ٘چٕيٓ ثٗ ِؼغُ اؽبكيش اٌّٙلي: ط 

ِٛٙٛع عّغ آٚهي ووكٖ اٍذ ٚ ثٗ ٍِٛٛػخ االِبَ اٌّٙلي وٗ ثٗ ٍٚيٍٗ ِٙلي فميٗ ايّبٔي رٕظيُ ّلٖ اٍذ، ٔگبٖ 

بيي اى ك٘ٙب وزبة ػٍّبي اً٘ ٍٕذ ٚ ِؾلصبْ آٔٙب كه ِٛهك ِٙلي ٘ وٕيل. كه عيء اٚي ايٓ ٍِٛٛػٗ رٖٛيو ٔمً لٛي

اي اى ٍقٕوأي  آٚهي ّلٖ اٍذ. كه ايٓ عيء، رٖٛيو َٔقٗ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ٚ ٕفبد آْ ؽٚود عّغ

 ّيـ ػجبك كه ِٛهك اؽبكيش ٚ آصبهي وٗ كهثبهٖ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ٔمً ّلٖ، آِلٖ اٍذ. 

اعؼٗ ثٗ هٚايزي وٗ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ها ّٔٙيٓ فوىٔل اى ًَٔ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ِي ثواي ِو

؛ 196، ٓ 1؛ ِمزً اٌؾَيٓ، فٛاهىِي: ط 490كأل ثٗ ايٓ ِٕبثغ ِواعؼٗ وٕيل: يٕبثيغ اٌّٛكح، لٕلٚىي ؽٕفي: ٓ 

ِٕزقت االصو، ّيـ ٌطف هللا ٕبفي  ؛569ـ  561، اؽبكيش 315ـ  312، ٓ 02فوائل اٌَّطيٓ: عٛيٕي ّبفؼي: ط 

 آٚهي ووكٖ اٍذ.  گٍپبيگبٔي: وٗ هٚايبد ها اى ٘و كٚ ٛويك عّغ

. اٚ ِي ٔٛيَل: اثٛكاٚك ٚ اثٓ ِبعٗ ٚ ٛجوأي ٚ ؽبوُ اى اَ ٍٍّٗ هٚايذ 014، ٓ 0. . اٌؾبٚي ٌٍفزبٚي، ٍيٛٛي: ط 3

))ِٙلي اى ػزود ِٓ اى فوىٔلاْ فبّٛٗ اٍذ((.  أل: اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٕيلَ وٗ ِي فوِبيل: ووكٖ

 4286، ػ 1368، ٓ 0ٚ ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ: ط  028، ٓ 0ثواي ِطبٌؼٗ ثيْزو ثٗ ٕؾيؼ ٍٕٓ اٌّٖطفي، اثي كاٚك: ط 

 ِواعؼٗ وٕيل. 

. . ؽليش: ))اٌّٙلي ِٓ مهيخ اٌؾَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ (( چٕبْ وٗ كه ِؼغُ اؽبكيش اٌّٙلي ٚ كه االهثؼْٛ ؽليضبً، 4

أٌيف اثٛٔؼيُ إفٙبٔي ٚ كه ػمل اٌلهه، ِملٍي ّبفؼي آِلٖ اٍذ. ٚ ٛجوأي كه االٍٜٚ آْ ها اى إٌّبه إٌّيف، ر

ٚ اٌمٛي اٌّقزٖو، اثٓ ؽغو ٘يضّي آِلٖ اٍذ. ّ٘چٕيٓ  193، ٓ 1رأٌيف اثٓ ليُ ٔمً ووكٖ ٚ كه اٌَيوح اٌؾٍجيٗ: ط 



بد ها اى ٛويك ّيؼٗ ٔمً ووكٖ ِواعؼٗ ّٔبييل ٚ ثٗ وزبة كفبع ثٗ ِٕزقت االصو، ّيـ ٌطف هللا ٕبفي گٍپبيگبٔي وٗ هٚاي

، رأٌيف ػّيلي ِواعؼٗ وٕيل وٗ ثٗ كاليً ٙؼف هٚايزي ها وٗ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ 096، ٓ 1ػٓ اٌىبفي: ط 

 اٌْويف ها اى فوىٔلاْ ؽَٓ ػٍيٗ اٌَالَ ِي كأل، اّبهٖ ووكٖ اٍذ.

ٔفو ٚ ّ٘گي اى لويِ َ٘زٕل(( يب ))ايٓ كيٓ رب ىِبٔي وٗ كٚاىكٖ ٔفو وٗ . . ؽليش: ))فٍفبي ثؼل اى ِٓ كٚاىكٖ 5

٘بي ِزؼلك كه ٕؾبػ ٚ  ّ٘گي اى لويِ َ٘زٕل ثٗ ٚاليذ ثوٍٕل پب ثوعبٍذ((، اى هٚايبد ِزٛاروي اٍذ وٗ ثٗ ٛوق

ٚعٛك آِلٖ  َِبٔيل ثب افزالف وّي كه اٌفبظ موو گوكيلٖ اٍذ. اٌجزٗ كه رأٚيً ٚ رفَيو آْ افزالف ٚ اٙطواثي ثٗ

، ٓ 6؛ وزبة االؽىبَ، ثبة االٍزقالف؛ ٕؾيؼ ٍَُِ: ط 121، ٓ 9اٍذ. ثواي ِطبٌؼٗ ثيْزو ثٗ: ٕؾيؼ ثقبهي: ط 

 .97ٚ  93، 92، ٓ 5، وزبة االِبهح، ثبة االٍزقالف؛ َِٕل اؽّل: ط 4

أل ٚ ثواي  ووكٖ . ٚي ِي گٛيل وٗ ايٓ ها ٍَُِ ٚ ثقبهي ٚ روِني هٚايذ42، ٓ 3. . اٌزبط اٌغبِغ ٌالٕٛي: ط 6

ثوهٍي ؽليش ٚ ٛوق آْ ثٗ وزبة االِبَ اٌّٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف رأٌيف ػٍي دمحم ػٍي كفيً ِواعؼٗ 

 وٕيل. 

 ، وزبة االؽىبَ، ثبة االٍزقالف، چبپ كاه ئؽيباٌزواس اٌؼوثي، ثيوٚد. 121، ٓ 9. . ٕؾيؼ ثقبهي: ِغٍل ٍَٛ: ط 7

 ٚ كه رؼميت ؽليش ِي ٔٛيَل: ايٓ ها ٍَُِ  42، ٓ 3ي: ط . اٌزبط اٌغبِغ ٌال3ٕٛ. 0. . 8

أل ٚ كه ؽبّيٗ آٚهكٖ اٍذ: ايٓ ها اثٛكاٚك كه وزبة اٌّٙلي چٕيٓ آٚهكٖ اٍذ: ))ال يياُي  ٚ ثقبهي ٚ روِني ٔمً ووكٖ

و فٍيفًخ...(( ٚ ّ٘چٕيٓ ثٗ ٍٕٓ اثٛكاٚك: ط  َْ ُْ َػٍيُىُ ئصٕب َػ ُٓ َلبئِّبً َؽزّي يُىٛ َنا اٌلي  ِواعؼٗ وٕيل.  027ٓ ، 0َ٘

 .02359، ػ 99، ٓ 6. . َِٕل اِبَ اؽّل: ط 9

 .618، ٓ 3. . اٌَّزلهن ػٍي اٌٖؾيؾيٓ: ط 12

َْٚؽٌي ُيَٛؽي{.4ـ3. . چٕبْ وٗ فلاٚٔل كه ٍٛهٖ ٔغُ )11 َٛ ئاِلَّ  ُ٘  ْْ َٛي * ئِ َٙ ٌْ ِٓ ا ب يَِٕطُك َػ َِ َٚ  ( ِي فوِبيل: }

أل، كه رأٚيً ٚ رطجيك آْ كچبه افزالف ّلٖ ٚ  ٓ هٚايذ ارفبق ٔظو ووكٖ. . پٌ اى آٔىٗ ػٍّب ٚ ِؾلصبْ ثو ٕؾذ اي10

أل وٗ لجٛي آْ ِّىٓ ٔيَذ ٚ ثٍىٗ غيو ِؼمٛي اٍذ، چٕبْ وٗ ثؼٚي يييل ثٓ ِؼبٚيٗ وٗ  ِٖبكيمي ها موو ووكٖ

 أل!! گبٔٗ كأَزٗ ّبهة اٌقّو ٚ ِزغب٘و ثٗ فَك ثٛكٖ اٍذ ها عيء ائّٗ كٚاىكٖ

 . ثٗ رؾميك كوزو ػجلاٌغجبه ّواهح. 127ـ  125ٙلي، ّٙيل ٕله، ٓ . . ثؾش َؽَٛي ا13ٌّ

 ، وزبة االِبهح، ثبة إٌبً رجغ ٌمويِ. 3، ٓ 6. . ٕؾيؼ ٍَُِ: ط 14

، 02366، 305، اؽبكيش 94، ٓ 6، وزبة االؽىبَ، ثبة االٍزقالف؛ َِٕل اؽّل: ط 164، ٓ 4. . ٕؾيؼ ثقبهي: ط 15

، 0؛ اٌّؼغُ اٌىجيو، ٛجوأي: ط 4082، 4079، ػ 126، ٓ 4؛ ٍٕٓ اثٛكاٚك: ط 02534، 02523، 02443، 02416، 02367

؛ 333، ٓ 4؛ ؽٍيخ االٌٚيبء، اثٛٔؼيُ: ط 618ٓ  ،3؛ َِزلهن ؽبوُ: ط 521، ٓ 4؛ ٍٕٓ روِني: ط 1996ٚ  038ٓ 



اى ٍٛهٖ ِبئلٖ، وزبة  10، كه رفَيو آيٗ 04، ٓ 10؛ ٕؾيؼ ٍَُِ ثٗ ّوػ ٔٛٚي: ط 011، ٓ 13فزؼ اٌجبهي: ط 

، اى لَّذ اٚي؛ ّوػ اٌؾبفع اثٓ ليُ اٌغٛىيخ ػٍي ٍٕٓ اثي 15ـ  13، ٓ 1اٌٍَٛن في كٚي اٌٍّٛن، ِموييي: ط 

، ٓ 0؛ اٌؾبٚي ٌٍفزبٚي، ٍيٛٛي: ط 736، ٓ 0؛ ّوػ اٌؼميلح اٌطؾبٚيخ: ط 4059ّوػ ؽليش  ،363، ٓ 11كاٚك: ط 

؛ ِْىبح اٌّٖبثيؼ، 4056، ّوػ ؽليش 360، ٓ 11؛ ػْٛ اٌّؼجٛك في ّوػ ٍٕٓ اثي كاٚك، ػظيُ آثبكي: ط 85

 33848، ػ 30، ٓ 10؛ وٕياٌؼّبي: ط 376؛ اٌٍٍََخ اٌٖؾيؾٗ، االٌجبٔي، ؽليش ّّبهٖ 5983، 307، ٓ 3رجوييي: ط 

أل وٗ اى عٍّٗ  . ّ٘چٕيٓ ايٓ ؽليش ها ِؾلصبْ ّيؼٗ ٔمً ووك3361ٖ، ػ 34، ٓ 10ٚ ط  3858، ػ 33، ٓ 10ٚ ط 

ٛوق  52ـ1، ٓ 13. ٚ كه وزبة اؽمبق اٌؾك: ط 475ٚ  469، ٓ 0ٚ فٖبي: ط  00، ٓ 1ٕلٚق كه وّبي اٌليٓ: ط 

 ِزؼلك ؽليش ٚ هٚايبد آْ ٔمً ّلٖ اٍذ. 

 سرگرداًی پیرّاى خلفاء در تفسیر حذیث -

 گبٔٗ چٗ وَبٔي َ٘زٕل؟  ّٛك، ايٓ اٍذ وٗ ايٓ عبْٔيٕبْ كٚاىكٖ ٍإاٌي وٗ كه ِٛهك ؽليش ِطوػ ِي

 لجً اى آٔىٗ عٛاة ايٓ ٍإاي ها ثل٘يُ، اؽزّبالد ِزٖٛه كه ِٛهك عٛاة آْ ها ِطوػ وٕيُ. 

 ّٛك:  هّٚٓ اٍذ وٗ كه ايٓ عب كٚ اؽزّبي كاكٖ ِي

ؽزّبي كاهك وٗ ِمٖٛك پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثيبْ ٚالؼيذ ٍيبٍي عبِؼٗ ثبّل وٗ ثؼل اى ٚي ارفبق فٛا٘ل . ا1

٘بي ثَيبهي اى آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ِٛهك ؽٛاكس كيگوي ٕبكه ّلٖ ثٛك ٚ ايٓ  افزبك، چٕبْ وٗ پيْگٛيي

هثبهٖ آيٕلٖ ٍيبٍي اِذ اٍالِي ثٛكٖ اٍذ وٗ ٘بي آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ك ُ٘ يىي اى پيْگٛيي

 رٛأيُ اٍُ ايٓ اؽزّبي ها ))رفَيو فجو اى آيٕلٖ(( ثگناهيُ.  ِي

گبٔٗ  اي ثواي رؼييٓ ائّٗ ٚ عبْٔيٕبْ كٚاىكٖ . اؽزّبي كاهك وٗ ِمِٖٛك پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٕلٚه ثيبٔي0ٗ

ٖٔت ثو ٛجك الزٚبي ّويؼذ اٍالِي ثٛكٖ اٍذ، ٔٗ فمٜ فجوكاكْ  ثؼل اى فٛك ثبّل ٚ ِفبك ايٓ ؽليش، ِفبك أْب ٚ

 رٛأيُ ايٓ اؽزّبي ها ))رفَيو ػمبيلي(( ثٕبِيُ.  اى آيٕلٖ ٍيبٍي اِذ اٍالِي وٗ ِي

وٕل وٗ ٘و كٚ اؽزّبي ها ثوهٍي وٕيُ ٚ ٘و ولاَ ها وٗ ِٛهك رأييل ّٛا٘ل، اكٌٗ ٚ ثوا٘يٓ  ثؾش ػٍّي چٕيٓ الزٚب ِي

ه گوفذ، افزيبه وٕيُ; اِب اى آٔغب وٗ پيوٚاْ فٍفب اى ّ٘بْ اثزلا ثٗ ّوػيذ ٔظبَ فالفذ ٍِزيَ ػمٍي ٚ ٔمٍي لوا

أل!  أل! ٚ ثو ايٓ اٍبً ٔظبَ والِي ٚ فمٙي فٛيِ ها ثٕيبْ ٔٙبكٖ أل، ٔظويٗ رؼييٓ ٚ ٖٔت ها وٕبه گناّزٗ ّلٖ

أل; ٌنا ثٗ رأٚيً ٚ رٛعيٗ اؽزّبالد كيگو  ّزٗأل وٗ هاٖ فواهي اى آْ ٔلا چْٛ كه عٍٛي فٛك فمٜ يه اؽزّبي ها كيلٖ

 أل، اگو چٗ ايٓ رٛعيٙبد ٙؼيف ٚ ثٗ كٚه اى ػمً ٚ ِٕطك ثبّل!  پوكافزٗ

 ثبيَذ ثب ٔگب٘ي ػبٌّبٔٗ ٚ ثٗ كٚه اى ٘و گٛٔٗ  كه ؽبٌي وٗ ِي

كه ايٓ عب اى آٔٙب  پوكافزٕل رب فٛك ثٗ ػلَ ٕؾذ ))رفَيو فجو اى آيٕلٖ(( پي ثجؤل. لٚبٚد لجٍي ثٗ ثوهٍي ؽليش ِي

افزل، ثٛكٖ  ّٛك وٗ اگو پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ٕلك پيْگٛيي ٚ ثيبْ ٚالؼيبري وٗ ارفبق ِي ٍإاي ِي

اي كاّزٗ اٍذ وٗ رؼلاك فٍفب ها كه كٚاىكٖ ٔفو ِؾلٚك وٕل، كه ؽبٌي وٗ كه آيٕلٖ ثيِ اى ايٓ رؼلاك  اٍذ، چٗ أگييٖ

پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ فالفذ ٕؾيؾي وٗ ِطبثك ثب ِٛاىيٓ ّوػي ثبّل،  أل؟ ٚ اگو ثٗ ؽىِٛذ هٍيلٖ



اّبهٖ كاّزٗ اٍذ، پيوٚاْ فٍفب ثو ّوػيذ ٚ ٕؾذ ؽىِٛذ ٘يچ ولاَ اى فٍفب، غيو اى فٍفبي چٙبهگبٔٗ اعّبع ٚ 

 أل.  ٚ ٍوگوكأي ّلٖ گبٔٗ كچبه ؽيود أل; اى ايٓ هٚ كه رْقئ ٚ رؼييٓ فٍفبي كٚاىكٖ ارفبق ٔظو پيلا ٔىوكٖ

ػجبً ٚ  گبٔٗ كه ٔظو اثٓ وضيو ػجبهرٕل اى: فٍفبي چٙبهگبٔٗ، ػّوثٓ ػجلاٌؼييي، ثؼٚي اى ثٕي ثواي ِضبي فٍفبي كٚاىكٖ

 ( 1ثبّل. ) گفزٗ اٍذ وٗ ظب٘واً ِٙلي ٔيي اى ايٓ افواك ِي

ٚيٗ، يييل ثٓ ِؼبٚيٗ، ػجلاٌٍّه ثٓ ٚ لبٙي كِْمي گفزٗ اٍذ وٗ ايٓ كٚاىكٖ ٔفو ػجبهرٕل اى: فٍفبي چٙبهگبٔٗ، ِؼب

 (0اُ: ٌٚيل، ٍٍيّبْ، يييل ٚ ْ٘بَ ٚ آفويٓ آٔٙب ػّوثٓ ػجلاٌؼييي ثٛكٖ اٍذ. ) ِوٚاْ ٚ فوىٔلاْ چٙبهگبٔٗ

٘ب ػجبهرٕل اى:  هللا ِؾلس چٕبْ وٗ كه لوح اٌؼيٕيٓ گفزٗ ٚ كه ػْٛ اٌّؼجٛك اى آْ ٔمً گوكيلٖ اٍذ، ايٓ ٚ ثٗ ٔظو ٌٚي

اُ، ػّوثٓ ػجلاٌؼييي ٚ ٌٚيلثٓ يييل ثٓ ػجلاٌٍّه.  ِؼبٚيٗ، ػجلاٌٍّه ثٓ ِوٚاْ، فوىٔلاْ چٙبهگبٔٗفٍفبي چٙبهگبٔٗ، 

ٍپٌ اى ِبٌه ثٓ أٌٔ ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ اٚ ػجلهللا ثٓ ىثيو ها ٔيي كه ايٓ عّغ كافً ووكٖ اٍذ; اِب فٛكُ ٍقٓ 

 ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ ؽىِٛذ اثٓ ِبٌه ها هك ووكٖ ٚ گفزٗ اٍذ: اى ػّو ٚ ػضّبْ، اى پيبِجواووَ ٍٕي هللا

ِّذ اٍذ. ٍپٌ لٛي وَبٔي وٗ يييل ها كه ايٓ عّغ كافً ووكٖ ىثيو يىي اى ِٖيجذ أل هك ّٔٛكٖ ٚ  ٘بي ثيهگ ايٓ ا

 ( 3گفزٗ اٍذ: اٚ ِوكي فبٍك ٚ ثلٔبَ ثٛك. )

اي اى ػٍّب ٚ اى  كٖ ٔفو َ٘زٕل. ػلٖاثٓ ليُ عٛىيٗ گفزٗ اٍذ: ))ٚ اِب عبْٔيٕبْ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كٚاى

أل: آفويٓ آٔٙب ػّوثٓ ػجلاٌؼييي ثٛكٖ اٍذ. ثٗ ايٓ روويت وٗ فٍفبي  عٍّٗ اثٛؽبرُ ٚ اثٓ ؽيبْ ٚ غيوٖ گفزٗ

چٙبهگبٔٗ، ِؼبٚيٗ، يييل ثٓ ِؼبٚيخ، ِؼبٚيخ ثٓ يييل، ِوٚاْ ثٓ ؽىُ، ػجلاٌٍّه ثٓ ِوٚاْ، ٌٚيل ثٓ ػجلاٌٍّه، ٍٍيّبْ 

أل. ػّو ثٓ ػجلاٌؼييي كه ٕلِيٓ ٍبي ٘غوي اى كٔيب هفذ ٚ ايٓ  ٍپٌ ػّوثٓ ػجلاٌؼييي ها ّّوكٖثٓ ػجلاٌٍّه ٚ 

ووكٔل، كه ٔٙبيذ ػيد ٚ ٍوثٍٕلي ثٛكٔل  ٘بي اِذ اٍالَ ثٛك ٚ وَبٔي وٗ كه ايٓ لوْ ىٔلگي ِي لوْ اى ثٙزويٓ لوْ

 ( 4گوفذ((.) ٘ب عٙبْ اٍالَ ها فوا ِي ٘ب ٚ هٔظ ٚ ثؼل اى آْ ِٖيجذ

أل،  ثٛكٖ گبٔٗ ثو وَبٔي وٗ ػبكي ٔٛيَل: ))ِفَٙٛ ايٓ ؽليش ٚ اِضبي آْ ايٓ اٍذ وٗ فالفذ كٚاىكٖ ثْزي ِي ٔٛه

 ( 5ؽًّ ّٛك، ىيوا رٕٙب آٔٙب َ٘زٕل وٗ َِزؾك فالفذ ٚالؼي َ٘زٕل((.)

ٍفبي ٔٛيَل: ))آٔٙب ػجبهرٕل اى فٍفبي چٙبهگبٔٗ، ٍپٌ اِبَ ؽَٓ ػٍيٗ اٌَالَ وٗ ثٗ ٍٚيٍٗ اٚ ف ِموييي ِي

اِيٗ ها كافً ايٓ كٚاىكٖ ٔفو ٔىوكٖ اٍذ. ٚ رٖويؼ ووكٖ اٍذ وٗ  هٍل((. اٚ ٘يچ ولاَ اى ثٕي هاّليٓ ثٗ ارّبَ ِي

فالفذ پٌ اى اِبَ ؽَٓ ػٍيٗ اٌَالَ ثٗ ٍٍطٕذ ٚ پبكّب٘ي ظبٌّبٔٗ رجليً ّل ٚ كه آْ أٛاع ِْىالد ٚ 

بً ها عيء ايٓ كٚاىكٖ ٔفو ٔلأَزٗ ٚ رٖويؼ ووكٖ ػج ٘ب ثو ِوكَ رؾّيً گوكيل. چٕبْ وٗ ٘يچ ولاَ اى ثٕي ٍقزي

٘ب صجذ ّل ٚ  ٘ب اى كيٛاْ ؽنف ٚ اٍُ رون اٍذ: ))كه ىِبْ ايْبْ ارؾبك اٍالَ اى ُ٘ ِزالّي ّل ٚ اٍُ ػوة

٘بي ثيهگ رْىيً كاكٔل ٚ ٍوىِيٓ پٕٙبٚه اٍالِي  ٘ب ثو ِّبٌه اٍالِي ؽبوُ ّلٔل ٚ كٌٚذ كيٍّيبْ ٚ ٍپٌ رون

 (6ووك((.) اي اى آْ ها ىيو ٍٍطٗ فٛك گوفزٗ ٚ ثب ىٚه چّبق ثو آٔٙب ؽىِٛذ ِي ٌ گّٛٗرمَيُ ّل ٚ ٘و و

أل ٚ  ّٛك وٗ پيوٚاْ فٍفب كه رفَيو ايٓ ؽليش رب چٗ ِيياْ كچبه اٙطواة ٚ افزالف ّلٖ ثب ايٓ اٚٙبع ِْب٘لٖ ِي

فبٛو ثٛكٖ اٍذ وٗ ثو ))رفَيو فجو  أل وٗ فوٚط اى آْ ثوايْبْ ِّىٓ ٔجٛكٖ اٍذ، ٚ ايٓ ثلاْ ٘بيي افزبكٖ كه ثبرالق

 أل.  اى آيٕلٖ(( إواه ِيٛهىيلٖ



أل وٗ رّبَ اِذ اٍالَ ثو آٔٙب ارفبق ٔظو كاّزٗ  ٔٛيَل: ))رب وْٕٛ كٚاىكٖ فٍيفٗ ّٕبفزٗ ْٔلٖ ٍيٛٛي ِي

 ( 7ثبّٕل.(( )

ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجً اى كيگواْ ثلاْ اگو ))رفَيو فجو اى آيٕلٖ(( ٕؾيؼ ٚ ِٛهك لجٛي ثٛك، ٘و آيٕٗ ٕؾبثٗ آْ ؽٚود ٍٕي هللا 

گْذ ٚ  آٚهكٔل ٚ آصبه آْ ثالفبٍٕٗ پٌ اى هؽٍذ هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو ىثبْ فٍفب ظب٘و ِي ايّبْ ِي

ووكٔل. ٚ ايٓ اكػب ها  گبٔٗ َ٘زُ ٚ ّ٘يٓ ٛٛه رب كٚاىكّ٘ي ايٓ ها اػالَ ِي گفذ: ِٓ اٌٚيٓ فٍيفٗ كٚاىكٖ اٌٚي ِي

پٕلاّزٕل، كه ؽبٌي وٗ ربهيـ ٘يچ گٛٔٗ اكػبيي ها  ّب٘لي ثواي اصجبد ّوػيذ فالفذ فٛك ِي افزقبهي ثواي فٛك ٚ

 أل، صجذ ٔىوكٖ اٍذ.  گبٔٗ آِلٖ اى افواكي وٗ كه ٍٍٍَٗ ي فوٙي فٍفبي كٚاىكٖ

ثو  گبٔٗ رّبَ ٛٛي ربهيـ ها كه وٕل وٗ ىِبْ فالفذ ايٓ فٍفبي كٚاىكٖ ػالٖٚ ثو ايٓ ثبيل گفذ: اؽبكيضي كالٌذ ِي

ثٍؼل; چٕبْ وٗ اً٘ ٍّٕذ اى پيبِجواووَ ٍٕي  ثوك ٚ ِي گيوك ٚ كه ٔٙبيذ فالفذ آٔٙب، ىِيٓ اً٘ فٛك ها فوٚ ِي ِي

ِبٔل وٗ كٚاىكٖ ٔفو اى لويِ ثو آْ ؽىِٛذ وٕٕل. پٌ اى  أل: ))ايٓ كيٓ رب ىِبٔي پبثوعب ِي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ووكٖ

 (8ثوك((.) كُ ها فوٚ ِيآٔىٗ ّ٘گي اى كٔيب هفزٕل، ىِيٓ اً٘ فٛ

ػجلاٌؼييي، ىِيٓ اً٘ فٛكُ ها فوٚك ٔجوك، ثٍىٗ أزْبه ػٍَٛ كيٕي اى لجيً:  ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ پٌ اى ِوگ ػّوثٓ

گبٔٗ كه ٔظو پيوٚاْ فٍفب،  ٘بي ٍَٛ ٚ چٙبهَ گَزوُ يبفذ ٚ پٌ اى ِوگ فٍفبي كٚاىٖ فمٗ، ؽليش، رفَيو كه لوْ

ي يبفذ، كه ؽبٌي وٗ فوٗ ثو ايٓ ثٛكٖ اٍذ وٗ پٌ اى ِوگ ايٓ كٚاىكٖ ٔفو، ػٍَٛ كيٕي گَزوُ ٚ ّّٛي ثيْزو

 ىِيٓ ٍبوٕبْ فٛك ها ثجٍؼل.

وٕٕل  أل: ))اِٛه ايٓ اِذ ّ٘چٕبْ پبثوعب اٍذ ٚ ثو كّّٓ فٛك غٍجٗ پيلا ِي ّ٘چٕيٓ اى عبثو ثٓ ٍّوٖ هٚايذ ووكٖ

 (9گيوك((.) آْ ٘وط ٚ ِوط ػبٌُ ها فوا ِيرب كٚاىكٖ فٍيفٗ، وٗ ّ٘گي اى لويِ َ٘زٕل، فالفذ وٕٕل. پٌ اى 

رو اى فزٕٗ ِؼبٚيٗ ٚ فوٚط اٚ ػٍيٗ فٍيفٗ  اگو ِٕظٛه اى ٘وط ٚ ِوط، فْبه ٚ افزٕبق اٍذ، اِذ اٍالَ ٔيؤگي ها ػظيُ

روي اٍذ ٚ ّبيل وٗ ِٕظٛه  وٕل وٗ ِٕظٛه اى ٘وط ٚ ِوط، فزٕٗ ثيهگ ّٕبٍل. ّ٘يٓ كالٌذ ِي ٍَِّيٓ ّٔي

٘بي ليبِذ وٗ كه آْ ٕ٘گبِٗ ؽٚود  كه ٔيكيىي افزل، ِگو وٕبهگناّزٓ كيٓ ثٗ ٛٛه وٍي ثبّل ٚ ايٓ ارفبق ّٔي

هٍل ٚ ثٗ هفيك  وٕل ٚ پٌ اى ؽٛاكس ٚ عويبٔبري ثٗ ّٙبكد ِي ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ظٙٛه ِي

 هٚك.  أػٍي ِي

ػٍيٗ گبٔٗ پيبِجو ٍٕي هللا  ٘بي كٚاىكٖ كه ايٓ عب ثبيل اى پيوٚاْ فٍفب پوٍيل وٗ ٚاهك ووكْ پبكّب٘بْ كه فٙوٍذ فٍيفٗ

ٚ آٌٗ چٗ ِؼٕبيي كاهك؟ اً٘ ٍٕذ اى ٍؼل ثٓ اثي ٚلبٓ وٗ يىي اى ػْوٖ ِجْوٖ ٚ اى اػٚبي ّٛهايي اٍذ وٗ 

أل وٗ ٚي ثو ِؼبٚيٗ ٚاهك ّل، كه ؽبٌي وٗ اى ثيؼذ ثب اٚ فٛككاهي  ػّو ثٓ فطبة آٔٙب ها ِؼيٓ ووكٖ ثٛك، ٔمً ووكٖ

رٛأَزي ثگٛيي؟ ّّب  ّبٖ! ِؼبٚيٗ گفذ: آيب غيو اى ايٓ ّٔيٚهىيلٖ ثٛك. اٚ پٌ اى ٚهٚك گفذ: ))ٍالَ ثو رٛ اي پبك

ِإِٓ َ٘زيل ٚ ِٓ اِيو ّّب َ٘زُ. گفذ: كهٍذ اٍذ، كه ٕٛهري وٗ ِب رٛ ها اِيو فٛك ووكٖ ثٛكيُ! ٚ كه ٌفع 

 كيگوي آِلٖ اٍذ وٗ گفذ: ِب ِإِٓ َ٘زيُ، اِب رٛ ها اِيو فٛك لواه ٔلاكيُ((.

ؽَٓ ػٍيٗ اٌَالَ ، ؽزي ثؼل اى ٍٕؼ  ووك، چٕبْ وٗ اثٓ ػجبً ٚ اِبَ أىبه ِيػبيْٗ ٔيي اكػبي فالفذ ِؼبٚيٗ ها 

( اٚ ثٗ ارفبق ٔظو اى ثغبح ٚ ٛغيبْ گواْ ثٛكٖ اٍذ. چٕبْ وٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه 12ووكٔل. ) آْ ها أىبه ِي



ٛٛه  كأيُ وٗ چٗ ب ايٓ ؽبي ّٔيهٍبٕٔل((. ث گو ثٗ ّٙبكد ِي هٚايزي فوِٛكٖ ثٛك: ))اي ػّبه، رٛ ها گوٖٚ ٛغيبْ

 كإٔل؟! گو ها، فٍيفٗ ّوػي پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو ِإِٕيٓ ِي اي، فوكي ٛغيبْ ػلٖ

گبٔٗ چيَذ؟ ِگو اٚ فبعو ٚ فبٍك ٚ  ّ٘چٕيٓ ثبيل پوٍيل وٗ ِؼٕبي ثو ّّوكْ يييل كه فٙوٍذ فٍفبي كٚاىكٖ

رٛأل، ِزغب٘و ثٗ فَمي ها وٗ اً٘ ثيذ پيبِجو ٍٕي هللا  ِي فٛاه ػٍٕي ٔجٛكٖ اٍذ؟! چگٛٔٗ يه ٍَِّبْ ّواة

ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها كه ووثال ثٗ ّٙبكد هٍبٔيل ٚ ثؼل اى ٚالؼخ ؽوح، كٖ ٘ياه ٔفو اى ِوكَ ِليٕٗ ها لزً ػبَ ووك ٚ ٘يچ يه اى 

 ثلهيْٛ ها ثبلي ٔگناّذ، عبْٔيٓ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثلأل؟ 

ّٛك وٗ لوآْ ثٗ آٔٙب رٖويؼ ووكٖ اٍذ ٚ هٍٛي فلا ٍٕي  اِيٗ ِطوػ ِي ٖ ٍِؼٛٔٗ ثٕيّ٘يٓ ٍإاي كه ِٛهك ّغو

هٚٔل ٚ ايٓ ِطٍجي اٍذ  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه هؤيبي ٕبكلٗ ِْب٘لٖ ووك وٗ ثٕي اِيٗ ّ٘بٕٔل ِيّْٛ ثو ِٕجوُ ثبال ِي

بىي ثٗ ٔمً لٛي يىبيه آٔٙب أل ٚ ٔي وٗ اوضو ِفَواْ اً٘ ٍٕذ كه ميً آيٗ ّٖذ اى ٍٛهٖ ئٍوا ثلاْ اّبهٖ ووكٖ

 ٔيَذ. 

 رٛاْ ٍٗ ٔزيغٗ گوفذ:  پٌ اى ايٓ رٛٙيؾبد ِي

كأل، لٌٛي ِوكٚك ٚ اكػبيي ثبًٛ  گبٔٗ لويِ ها ))رفَيو فجو اى آيٕلٖ(( ِي . لٌٛي وٗ رفَيو ؽليش فٍفبي كٚاىك1ٖ

 اٍذ.

 . ػٛاًِ ٍيبٍي ثبػش ّلٖ اٍذ وٗ پيوٚاْ فٍفب ثٗ ايٓ رفَيو هٚي ثيبٚهٔل. 0

ثبّل وٗ لبئً ثٗ أْبيي ثٛكْ ؽليش ٚ كالٌذ  . ؽميمذ ّوػي رٕٙب كه گوٚي ))رفَيو ػمبيلي(( اى ايٓ ؽليش ِي3

آْ ثو أزٖبثي ثٛكْ كٚاىكٖ عبْٔيٓ اى ٍٛي فلاي ِزؼبي كاهك. ٚ ايٓ رفَيو ثٗ ٍٚيٍٗ اكٌٗ ػمٍي ٚ ٔمٍي اى لوآْ ٚ 

ليش ٚ والَ ٚ ربهيـ ِطوػ گوكيلٖ ٚ ثو ٕؾذ آْ اٍزلالي هٚايذ ِٛهك رأييل اٍذ ٚ ثٗ ٛٛه ِجَٛٛ كه ػٍُ رفَيو ٚ ؽ

 ّلٖ اٍذ. 

هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رٕٙب ِٖلاق هٚايذ  گبٔٗ اى اً٘ ثيذ هٍٛي ي كٚاىكٖ كه ربهيـ ِؼٍَٛ ّلٖ اٍذ وٗ ائّٗ

پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ َ٘زٕل وٗ ٘يچ وٌ ؽزي كه ِمبَ اكػب ثب آٔٙب ِٕبىػٗ ٔىوكٖ اٍذ. اٌٚيٓ آٔٙب ؽٚود 

ٌي فوعٗ اٌْويف اٍذ ٚ كه ايٓ ىِيٕٗ هٚايبد ثَيبهي ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ٚ آفويٓ آٔٙب ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼب

وٕيُ. عٛيٕي ّبفؼي كه فوائل اٌَّطيٓ، اى اثٓ ػجبً، اى  ٚاهك ّلٖ اٍذ ٚ كه ايٓ عب ثٗ يىي اى آٔٙب اّبهٖ ِي

 ثٓ  پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ووكٖ اٍذ: ))ِٓ ٍيل االٔجيبء َ٘زُ ٚ ػٍي

 عبْٔيٕبْ ِٓ كٚاىكٖ ٔفو َ٘زٕل وٗ  اثي ٛبٌت، ٍيل إٌٛييٓ اٍذ ٚ

 ( 11اٌٚيٓ آٔٙب ػٍي ثٓ اثي ٛبٌت ٚ آفويٓ آٔٙب ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف اٍذ((.)

أل، ِجٕي ثو ايٕىٗ ثؼٚي  ٘بي هٚايي ٔمً ووكٖ أل وٗ آٔچٗ وزبة ( اؽزّبي كاك10ٖاى ّ٘يٓ هٚايبد، ثؼٚي اى ِؾممبْ)

يٗ ٚ آٌٗ ثو عبثوثٓ ٍّوٖ ِقفي ِبٔل ٚ اٚ اى پلهُ كهثبهٖ آْ ٍإاي ووك ٚ پلهُ اى ٍقٕبْ پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍ

گفذ وٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: ))ّ٘گي اى لويِ َ٘زٕل((; ِٛهك رؾويف ٚالغ ّلٖ اٍذ; ىيوا هٚايبد، 



ووكْ  ٙب ٚ ٙغٗ ٚ ٔبٌٗكٌيً ِقفي ِبٔلْ ٍقٓ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ٍّٛؽ ووكْ ِوكَ ٚ فويبكوْيلْ آٔ

٘ب ثب ػجبهري وٗ  ِوكَ ٚ رىجيو گفزٓ ايْبْ ٚ اى عبي ثوفبٍزٓ ِوكَ ٚ... كأَزٗ اٍذ، كه ؽبٌي وٗ ايٓ رؼٍيً

عبثوثٓ ٍّوٖ آْ ها ْٕٔيلٖ اٍذ، ٘يچ رٕبٍجي ٔلاهك; ىيوا لواهكاكْ فالفذ كه لويِ، اِوي ثٛكٖ اٍذ وٗ آٔٙب ها 

ّلٖ اٍذ. ٚ آٔچٗ وٗ ِزٕبٍت ثب ايٓ ؽبٌذ  ٚ ثٗ ُ٘ هيقزٓ عٍَٗ ّٔيووك ٚ ثبػش كاك ٚ فويبك  فّٛؾبي ِي

ثبّل، ايٓ اٍذ وٗ اِبِذ ٚ فالفذ ها كه گوٖٚ فبٕي غيو اى لويِ لواه كاكٖ ثبّل ٚ ايٓ، ّ٘بْ چييي اٍذ وٗ  ِي

يٗ ٚ آٌٗ فوِٛك، وٕل ػجبهري ها وٗ هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍ لٕلٚىي كه يٕبثيغ اٌّٛكح آْ ها هٚايذ ووكٖ اٍذ. اٚ ٔمً ِي

 ( 13ايٓ ثٛك: ))ّ٘ٗ آٔٙب اى ثٕي ٘بُّ َ٘زٕل((.)

گبٔٗ اى ٍٛيي صبثذ ّل ٚ اى ٍٛي كيگو  ٘بي كٚاىكٖ پٌ اى آٔىٗ ثطالْ ))رفَيو فجو اى آيٕلٖ(( ثواي ؽليش فٍيفٗ

ويف كه ؽمبٔيذ رفَيو ػمبيلي ثٗ اصجبد هٍيل ٚ ّ٘چٕيٓ ِؼٍَٛ ّل وٗ اٍُ اِبَ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْ

وٕل ٚ  گبٔٗ اٍذ وٗ فلا ثٗ ٍٚيٍٗ اٚ ىِيٓ ها پٌ اى آْ پو اى ظٍُ ٚ عٛه ّلٖ اٍذ، إالػ ِي ايٓ ٍٍٍَٗ كٚاىكٖ

ّٔبيل، كيگو ِغبٌي ثواي ّه كه صجٛد ِفَٙٛ ػمبيلي ثواي ِٙلٚيذ وٗ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ  پو اى ػلي ٚ كاك ِي

 ِبٔل.  ثو آْ إواه ِيٛهىٔل، ثبلي ّٔي

ّٛك وٗ ثگٛييُ: ))رفَيو فجو اى آيٕلٖ((  گبٔٗ ثبػش ِي ي كٚاىكٖ ّيك َِأٌٗ ِٙلٚيذ ثب َِأٌٗ فالفذ ائّٗاهرجبٛ ػ

گبٔٗ، رٕبٍت ٔلاهك ٚ َِبئً ٍيبٍي ثبػش ّلٖ  ثب ؽليش پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كهثبهٖ عبْٔيٕبْ كٚاىكٖ

كأل،  ػمبيلي(( وٗ اِبِذ ٚ عبْٔيٕي ها ِٕٖٛٓ ِي اٍذ وٗ پيوٚاْ فٍفب ثٗ ايٓ رفَيو هٚي ثيبٚهٔل ٚ اى ))رفَيو

أل، رب ثزٛإٔل َِأٌٗ ٍميفٗ ٚ ّوػيذ فالفذ  گيوي وٕٕل. كهٚالغ آٔٙب ؽليش ها ثيبٔگو فجو اى آيٕلٖ لواه كاكٖ وٕبهٖ

ٚ يه أل وٗ َِأٌٗ ِٙلٚيذ ها ٔيي ثٗ ػٕٛاْ فجو اى آيٕلٖ  گبٔٗ ها رٛعيٗ وٕٕل. ثٗ كٔجبي آْ ِغجٛه ّلٖ فٍفبي ٍٗ

گبٔٗ ٛفوٖ ثوٚٔل; چْٛ لجٛي ؽمبٔيذ ٚ ٕؾذ  پيْگٛيي ٕوف رٍمي وٕٕل رب ثليٓ روريت اى لجٛي اِبِذ ائّٗ كٚاىكٖ

گبٔٗ، صجٛد ؽمبٔيذ ِفَٙٛ ػمبيلي ثواي َِأٌٗ ِٙلٚيذ ها ثٗ كٔجبي  رفَيو ػمبيلي كه ِٛهك ؽليش فٍفبي كٚاىكٖ

 فٛإ٘ل اى آْ فواه وٕٕل. كاهك ٚ ايٓ چييي اٍذ وٗ ِي
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پٌ اى آٔىٗ رفَيو ػمبيلي ها ثواي َِأٌٗ ِٙلٚيذ كه ٔظو اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ صبثذ ووكيُ، ٚاهك ِوؽٍٗ عليل 

٘ب  يژگيفٛا٘يُ صبثذ وٕيُ وٗ ايٓ ٚ ٘بي ِزورت ثو ايٓ َِأٌٗ اٍذ. ِب ِي ّٛيُ ٚ آْ ثؾش كه ِٛهك ٚيژگي ِي

اي كه ػمبيل ٚ علاّلْ اى ربهيـ  ٚالؼي َ٘زٕل ٚ رؾمك ّوػي ٚ ربهيقي كاهٔل ٚ اػزمبك ثٗ آٔٙب ثبػش فلّٗ

 ٘ب ػجبهرٕل اى: گوكك. ايٓ ٚيژگي ّٔي

 کَ هْرئ عٌایت بْدٍ ّ گیسی ازآى ًبْدٍ است.الف: ّالدت هخفیاًَ ی حضرت هِذی 

ّٛك وٗ ثبهىرويٓ ِمزٚيبد ايٓ ِفَٙٛ آْ اٍذ  ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ هّٚٓ ِي ثب صجٛد ِفَٙٛ ِٙلٚيذ كه ٔظو اً٘

وٗ ٚالكد اِبَ كٚاىكُ٘ ِقفيبٔٗ ٚ ٍوّي ثبّل رب ثؼل اى آْ غيجذ ٕٛهد ثگيوك. ِقفي ّلْ اى ٔظو٘ب ٚ هفزٓ ثٗ عبي 

ي آٍّبْ اِبِذ اٍذ ٚ رب  ّل وٗ اٚ آفويٓ ٍزبهٖثب إِي وٗ فلا آْ ها افزيبه ووكٖ اٍذ، ثٗ ايٓ اػزجبه ِي

ِبٔل ٚ الىِٗ ايٓ ؽىّذ اٌٙي آْ اٍذ وٗ ٚي ىٔلگي ِقفيبٔٗ ٚ ػّوي  ٕ٘گبِي وٗ فلا ثقٛا٘ل كه پوكٖ غيجذ ِي

 ٛٛالٔي ٚ ٚالكري ٍوّي كاّزٗ ثبّل رب ثليٓ روريت 

 كٚاىكّ٘يٓ ؽغذ فلا كه ىِيٓ ثبلي ثبّل، اگو چٗ اى ٔظو٘ب غبيت اٍذ. 

ايٓ ٕٛهد ِٕبٍجذ ٔلاهك وٗ ٍإاي ّٛك: چوا ٚالكد اِبَ ِقفيبٔٗ ٕٛهد پنيوفزٗ اٍذ؟ ٚ چوا ٚعٛك اٚ ثؼل اى كه 

پلهُ ثواي ّ٘ٗ ِؼٍَٛ ٚ ِْٙٛك ٔجٛكٖ اٍذ رب ثزٛأيُ ثٗ هاؽزي اٚ ها رٖليك وٕيُ؟ ىيوا اگو چٕيٓ ثٛك، غيجذ ٚ 

اي وٗ ٔمً  يٓ ثيْزو ثبّل ٚ ايٓ ثب اؽبكيش ٔجٛيٗثبيَذ وٗ رؼلاك ائّٗ اى ا ِقفي ّلْ اى ٔظو٘ب ِّىٓ ٔجٛك ٚ ِي

ثبّل وٗ اى هٚايبد ٔجٛي  اي ِي ّل، ِٛافمذ ٔلاهك. پٌ ٚالكد ِقفيبٔٗ اى َِزٍيِبد ٚ ِمزٚيبد ٛجيؼي اكٌٗ

 ّٛك.  فّٙيلٖ ِي



اُ، ثب  اي ّ٘بٕٔل لٚيٗ ٚالكد ؽٚود ِٙلي ٚ ٚعٛك ٚ ىٔلگي وٕل وٗ اصجبد فبهعي لٚيٗ ايٓ ِجبؽش هّٚٓ ِي

٘بي ربهيقي ٕوف اِىبْ ٔلاهك. ثٗ فٖٛٓ وٗ ايٓ لٚيٗ اى ّ٘بْ اٚي وبِال ِقفيبٔٗ ٚ ٍوي ثٛكٖ اٍذ; ثٍىٗ  شثؾ

٘بي ربهيقي آْ ها رب ؽلي  وٕل ٚ ثؾش ايٓ ثؾضي ػمبيلي ٚ ربهيقي اٍذ وٗ ػميلٖ كه آْ ٔمِ إٍي ها ايفب ِي

أل; ٌنا اگو اى  ؼيبْ فبٓ اى آْ آگب٘ي ٔلاّزٗاي اى ّي اي ثٛكٖ اٍذ وٗ عي ػلٖ وٕل. ايٓ لٚيٗ ثٗ گٛٔٗ رىّيً ِي

 ّٔٛكٔل.  ووكٔل ٚ يب آْ ها أىبه ِي ّل، اظٙبه ثي اٛالػي ِي كيگواْ كه ايٓ ثبهٖ ٍإاي ِي

ثبّل ٚ   وٕيُ وٗ ربهيـ رّبَ ىٚايبي آْ ها صجذ ووكٖ اي ِؾًَٛ ٕؾجذ ّٔي ثبيل رٛعٗ كاّذ وٗ ِب كه ِٛهك ؽبكصٗ

اي ثؾش  ٘بي ربهيقي لواه ك٘يُ، ثٍىٗ كهثبهٖ يىي اى ػمبيل ؽّمٗ آْ ها ثو اٍبً ٔمً لٛي ِب ثقٛا٘يُ اصجبد يب أىبه

٘بي  أل ٚ اى ٔبؽيٗ ثؾش وٕيُ وٗ پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ائّٗ اٛٙبه ثب ػٍُ غيت كهثبهٖ آْ فجو كاكٖ ِي

وٗ ثوفي افواك ثوگييلٖ، كه ِٛهك ٚالكد آْ  وٕل اوزفب ووك، چٕبْ رٛاْ ثٗ ّٛا٘لي وٗ آْ ها اصجبد ِي ربهيقي فمٜ ِي

 ّٛك: ِي  ؽٚود يب غيجذ ٕغوي ٚ وجوي گٛا٘ي ّٚٙبكد كاكٖ أل ٚ كه ايٓ عب ثٗ ثؼٚي اى ايٓ ّٛا٘ل اّبهٖ
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 ثٓ يؾيي، اى اؽّل ثٓ اٍؾبق، اى اثٛ٘بُّ عؼفوي هٚايذ ووكٖ اٍذ: ))ثٗ اثٛدمحم ػوٗ ووكَ: ٘يجذ ٚ دمحم

ّٛك وٗ ٔزٛأُ اى ّّب ٍإاي وُٕ، آيب اعبىٖ كاهَ اى ّّب ٍإاٌي وُٕ؟. فوِٛك: آٔچٗ  ثيهگٛاهي ّّب ثبػش ِي

 (1((.)فٛا٘ي ثپوً. ػوٗ ووك: اي آلبي ِٓ، آيب فوىٔلي كاهيل؟ فوِٛك: ثٍٗ ِي

ايٓ ؽليش اى عٙذ ٍٕل ٚ كالٌذ وبًِ ٚثي ٔمٔ اٍذ ٚ دمحم ثٓ يؾيي اثٛ عؼفو ػطبهلّي اى ثيهگبٔي اٍذ وٗ 

٘بي هعبي ثٗ ػظّذ ٚ عالٌذ اؽّل ثٓ اٍؾبق ثٓ ػجلهللا ثٓ ٍؼل ثٓ  ّٛك ٚ وزبة ٕ٘ٛى لجو ّويفِ ىيبهد ِي

ك٘ل ٚ ّ٘چٕيٓ ثٗ  اٌَالَ ّٙبكد ِي ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ ِبٌه ثٓ اؽٛٓ اّؼوي اثٛػٍي لّي كه پيْگبٖ اِبَ

ك٘ل. ثٗ ػالٖٚ ثٗ  ِٕيٌذ كاٚك ثٓ لبٍُ ثٓ اٍؾبق ثٓ ػجلهللا ثٓ عؼفو ثٓ اثي ٛبٌت اثٛ٘بُّ عؼفوي ّٙبكد ِي

االٍٕبك اٍذ ٚ ايٓ يىي اى ّٛا٘ل ثواي رأييل ٕؾذ ؽليش   ٘بي ثَيبه وُ ايٓ ؽليش ثبيل رٛعٗ ووك وٗ ُلوة ٚاٍطٗ

 اٍذ. 

----------------------------- 
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 شِادت قابلَ -2

اٚ فٛا٘و اِبَ ٚ ػّٗ اِبَ ٚ كفزو اِبَ ٚ ػٍٛيٗ ٛب٘وٖ، ؽىيّٗ كفزو اِبَ عٛاك ػٍيٗ اٌَالَ ٚ فٛا٘و اِبَ ٘بكي ػٍيٗ 

ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ ثٛكٖ اٍذ وٗ ثٗ ٚالكد اِبَ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف  اٌَالَ ٚ ػّٗ اِبَ



ي ٔوعٌ كه ّت  ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ لبثٍٗ بَ( اٚ وَي ثٛكٖ اٍذ وٗ ثب اعبىٖ ا1ِّٙبكد كاكٖ اٍذ. )

 (0ِيالك ثٛكٖ اٍذ. )

----------------------------- 
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 .40، ثبة 404، ٓ 0. . وّبي اٌليٓ: ط 0

 شِادت دیگراى بَ دیذى اهام -3

أل، اهائٗ ّٔٛكٖ اٍذ  اٍبِي وَبٔي وٗ اِبَ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ها كيلٖ ِٕبثغ ربهيقي ٌيَذ ِفٍٖي اى

أل. ِضً وزبة: رجٖوح اٌٌٛي فيّٓ هأي اٌمبئُ  آٚهي ووكٖ ٘بي فبٕي عّغ ٚ ثؼٚي اى ِؾممبْ ايٓ اٍبِي ها كه وزبة

ٔ ها آٚهكٖ اٍذ وٗ ثٗ ّق 79اٌّٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ، اى ٍيل ٘بُّ ثؾوأي وٗ كه آْ اٍبِي 

٘ب اػزّبك ووكٖ آٚهكٖ اٍذ. ٚ  أل ٚ اٍُ ِٕبثؼي ها وٗ ثلاْ كيلْ اِبَ كه ٛفٌٛيّذ يب ايبَ غيجذ ٕغوي ّٙبكد كاكٖ

( 1أل، موو ووكٖ اٍذ.) أل ٚ ّٙبكد كاكٖ ٔفو اى وَبٔي ها وٗ اِبَ ها كيلٖ 324ّيـ اثٛٛبٌت رغٍيً رجوييي اٍبِي 

أل ٚ ثَيبهي اى آٔٙب اى ٚوالي  ٔفو ها ٔبَ ثوكٖ اٍذ وٗ اِبَ ها كيلٖ 64غوي ٔيكيه ثٗ ٘ 381ٚ ّيـ ٕلٚق ِزٛفبي 

 ( 0أل.) اِبَ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف كه ّٙو٘بي ِقزٍف ثٛكٖ

به; أل ػجبهد ثٛكٔل اى: اى آمهثبيغبْ: لبٍُ ثٓ ػالء; اى ا٘ٛاى: دمحم ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ِٙوي اى عٍّٗ ٚواليي وٗ اِبَ ها كيلٖ

اى ثغلاك: ؽبعي ثالٌي، ػضّبْ ثٓ ٍؼيل ػّوي، دمحم ثٓ ػضّبْ ثٓ ٍؼيل ػّوي ٚ ػطبه; اى وٛفٗ: ػبّٕي; اى لُ: 

ػجلهللا وٛفي أٍلي ٚ دمحم ثٓ  اؽّل ثٓ اٍؾبق; اى ٔيْبثٛه: دمحم ثٓ ّبماْ; اى ّ٘لاْ: ثَبِي، دمحم ثٓ اثي

 ٕبٌؼ. 

أل، ػجبهد ثٛكٔل اى: إفٙبْ: اثٓ ثبّبماٌٗ; اى ا٘ٛاى:  ويف ها كيلٖاِب غيو ٚواليي وٗ اِبَ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْ

ؽٖيٕي; اى ثغلاك: اؽّل ثٓ ؽَٓ، اٍؾبق وبرت اى ثٕي ٔٛثقذ، اثٛػجلهللا فيجوي، اثٛػجلهللا ثٓ فوٚؿ، اثٛػجلهللا 

َ ، ٔيٍي ٚ وٕلي، اثٛاٌمبٍُ ثٓ أثي ؽٍيٌ، اثٛاٌمبٍُ ثٓ كثيٌ، َِوٚه ٛجبؿ آىاك ووكٖ اثٛاٌؾَٓ ػٍيٗ اٌَال

٘بهْٚ لواه; اى كيٕٛه: اؽّل ثٓ أفي اٌؾَٓ ثٓ ٘بهْٚ ٚ ػّٛيِ ؽَٓ ثٓ ٘بهْٚ; اى هي: اثٛعؼفو هفبء، ػٍي ثٓ 

ثٓ اؽّل ٚ  دمحم، لبٍُ ثٓ ٍِٛي، اثٓ اٌمبٍُ ثٓ ِٛيٌ، اثٛدمحم ثٓ ٘بهْٚ ٚ دمحم ثٓ وٍيٕي; اى ليٚيٓ: ػٍي

دمحم ثٓ اٍؾبق، دمحم ثٓ اٍؾبق، ٚ دمحم ثٓ دمحم; اى  ِوكاً; اى لُ: ؽَٓ ثٓ ٔٚو، ؽَيٓ ثٓ يؼمٛة، ػٍي ثٓ

ِٖو: اثٛهعبء; اى ٖٔيجيٓ: اثٛدمحم ثٓ ٚعٕبء ٖٔيجي; اى ّ٘لاْ: عؼفو ثٓ ّ٘لاْ، دمحم ثٓ وّْوك ٚ دمحم ثٓ ٘بهْٚ; اى 

يّٓ: اثٓ اػغّي، عؼفوي، ؽَٓ ثٓ فًٚ ثٓ يييل، پلهُ فًٚ ثٓ يييل ٚ ّّْبٛي. ّ٘چٕيٓ اى ا٘بٌي ّٙو ىٚه، 

 أل.  وٖ، ٔبهً، لبثًٛ ٚ ِوٚ ٔمً ّلٖ اٍذ وٗ اٚ ها كيلٖٕيّ

هٍل؟ كه ؽبٌي وٗ  ثٗ ايٓ روريت آيب رٛافك ايٓ افواك اى ّٙو٘بي ِقزٍف ٚ رٛٛئٗ ثواي كهٚغگٛيي ِؼمٛي ثٗ ٔظو ِي

 أل.  ٘بي هعبٌي ثٗ صمٗ ثٛكْ ايْبْ گٛا٘ي كاكٖ ثيٓ آٔٙب افواك صمٗ ٚ ٕبكلي َ٘زٕل وٗ وزبة

----------------------------- 
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اُ كاّذ وٗ  ٔٛاكٖؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ ؽىِٛذ ظبٌُ ػجبٍي آٔچٕبْ هفزبهي ثب فب ثؼل اى ّٙبكد اِبَ

أل. ثواي ّ٘يٓ ثب رّبَ اِىبٔبد ثٗ  كاك اى ٌِٛٛكي وٗ رٌٛلُ ثو آٔٙب ِقفي ِبٔلٖ اٍذ، ثَيبه روٍيلٖ ْٔبْ ِي

لّوي ٘الن ّل، ثٗ ٔيوٚ٘بيِ كٍزٛه  079عَزغٛ پوكافزٕل رب ثٍىٗ اٚ ها ثيبثٕل ٚ ؽزي ِؼزّل ػجبٍي وٗ كه ٍبي 

َ ها ثب كلذ ِٛهك ثوهٍي ٚ رفزيِ لواه كٕ٘ل رب ّبيل اِبَ ػغً هللا ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَال كاك وٗ فبٔٗ اِبَ

رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ها ثيبثٕل ٚ كٍزٛه كاك وٗ وٕيي٘بي اثٛدمحم ػٍيٗ اٌَالَ ها ِؾجًٛ ّٔبيٕل ٚ ىٔبْ ٚي ها ىيو ٔظو 

ليٓ روريت فبٔلاْ ٚ ووك! ث كاّزٗ ثبّٕل. ٚ كه ايٓ وبه عؼفو وناة، ثواكه اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ثب ايْبْ ّ٘ىبهي ِي

اي ِؾجًٛ  اي اٍيو ٚ ػلٖ ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ ثٗ هٔظ ٚ گوفزبهي ثيهگي ِجزال ّلٔل ٚ ػلٖ ثبىِبٔلگبْ اِبَ

 (1اي رجؼيل ّلٔل... . ) ٚ ػلٖ

ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف پٕظ ٍبٌٗ ثٛك; اِب ثواي ِؼزّل ػجبٍي  ٘ب كه ىِبٔي اٍذ وٗ اِبَ ّ٘ٗ ايٓ

ػّو اِبَ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ُِٙ ٔجٛك، ثٍىٗ ٚي فّٙيلٖ ثٛك وٗ ايٓ ٌِٛٛك وَي اٍذ وٗ ربط ٚ رقذ 

بيغ ّلٖ ثٛك وٗ كٚاىكّ٘يٓ اِبَ اى اً٘ ثيذ ٍٍطٕذ ٛبغٛريبْ ها ِزالّي فٛا٘ل ووك، ىيوا ايٓ فجو ِٕزْو ٚ ّ

گيوي ِؼزّل  ػٍيُٙ اٌَالَ كٔيب ها اى ػلي ٚ لَٜ پوفٛا٘ل ووك، پٌ اى آْ وٗ اى ظٍُ ٚ عٛه پو ّلٖ اٍذ. ٚ ِٛٙغ

گيوي فوػْٛ َٔجذ ثٗ ٍِٛي ػٍيٗ اٌَالَ ثٛك وٗ  َٔجذ ثٗ اِبَ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ّ٘بٕٔل ِٛٙغ

 فوػْٛ كه كهيبي ٔيً ألافذ.  ِبكهُ اٚ ها اى روً

اٌجزٗ ِؼزّل ػجبٍي رٕٙب پبكّب٘ي ٔجٛك وٗ ايٓ ِطٍت ها فّٙيلٖ ثٛك; ثٍىٗ پبكّب٘بْ لجً اى ٚي، اى لجيً ِؼزي ٚ 

آٚهك رب فجو  ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ ٔٙبيذ ِوالجذ ها ثٗ ػًّ ِي ِٙزلي ايٓ ها فٙيّلٖ ثٛكٔل ٚ ثواي ّ٘يٓ اِبَ

  رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ِٕزْو ْٔٛك ٚ رٕٙب فٛآ اى آْ اٛالع كاّزٗ ثبّٕل. ِٙلي ػغً هللا ٚالكد ؽٚود

پبكّب٘بْ ثٕي ػجبً فّٙيلٖ ثٛكٔل وٗ ؽليش عبثوثٓ ٍّوٖ ٔٗ ثو ايْبْ ٚ ٔٗ ثو پبكّب٘بْ ثٕي اِيٗ ِطبثمذ كاهك; 

روٍيلٔل ٚ كه غيو  يثٍىٗ رٕٙب ِٖلاق آْ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ َ٘زٕل ٚ ثواي ّ٘يٓ اى كٚاىكّ٘يٓ اِبَ ثَيبه ِ

ايٓ ٕٛهد ػبلالٔٗ ٔجٛك وٗ اى ٛفٍي پٕظ ٍبٌٗ ثزوٍٕل. آٔٙب ِؼزمل ثٛكٔل وٗ ايٓ ٛفً ّ٘بْ ِٙلي ِٕزظو اٍذ وٗ 

٘بيي فوٍزبكٔل  ؽَٓ ػَىوي ها ِؾجًٛ ووكٔل ٚ لبثٍٗ أل; اى ايٓ هٚ وٕيياْ اِبَ هٚايبد ِزٛارو ثٗ آِلْ اٚ ِژكٖ كاكٖ

كٕ٘ل رب ِجبكا ؽبٍِٗ ثبّٕل ٚ ؽزي ثؼٚي اى وٕيياْ ها ثٗ ِلد كٚ ٍبي رؾذ ِوالجذ رب آٔٙب ها ِٛهك ثوهٍي لواه 

ووكٔل رب افجبه  كاكٔل ٚ عبٍٍٛبٔي اػياَ ِي گوفزٕل ٚ ايٓ كه ؽبٌي ثٛك وٗ كائّبً ِٕيي اِبَ ها ِٛهك رفزيِ لواه ِي

 آٚهي ٚ گياهُ وٕٕل. ِٕيي اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ها عّغ

گفذ: ثواكهُ ِوكٖ ٚ  ّٛك وٗ چوا ٍٍطٗ ؽبوُ، لٛي عؼفو وناة ها ٔپنيوفذ وٗ ِي يكه ايٓ عب ايٓ ٍإاي ِطوػ ِ

 ٘يچ فوىٔلي اى فٛك ثبلي ٔگناّزٗ اٍذ؟! 



٘بي كهكآٚه  ٘ب ٚ رفزيِ آيب ثواي آٔٙب ايٓ اِىبْ ٚعٛك ٔلاّذ وٗ اهس ها ثٗ عؼفو ٚاگناه وٕٕل ٚ كٍذ اى ايٓ ظٍُ

ثٛك وٗ ؽك افواك كيگو ها اى ِيواس ثپوكاىك ٚ ثليٓ عٙذ كه ٕلك يبفزٓ  ثوكاهٔل؟ ّبيل گفزٗ ّٛك وٗ ؽىِٛذ كه پي آْ

 ٚاهصبْ كيگو اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ثٛك رب عؼفو وناة ثٗ رٕٙبيي ٚاهصبْ كيگو ّ٘ٗ ِيواس ٔگوكك! 

كه عٛاة ثبيل گفذ: اى ّأْ يه ؽىِٛذ ثٗ كٚه ثٛك وٗ چٕيٓ رٖوفبد ٚ عَزغٛ٘بي ِٚؾىي ها ثٗ هاٖ ثيٕلاىك; ثٍىٗ 

ووك وٗ اكػبي عؼفو وناة ها ثٗ يه كاكگبٖ اهعبع ك٘ل رب لبٙي كهثبهٖ اهس ٚ ِيواس ؽىُ  فٗ ػجبٍي الزٚب ِيٚظي

 رٛأَذ وٗ ّٙٛكي اى لجيً ػّٗ، ِبكه ٚ وٕيياْ اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ٚ  ٕبكه وٕل; ىيوا كه چٕيٓ ِٛٙٛػي لبٙي ِي

و ها ثْٕٛك ٚ ٍپٌ ؽىُ فٛك ها ٕبكه ووكٖ ٚ ثٗ فٛيْبٚٔلاْ ٚي اى ثٕي ٘بُّ ها اؽٚبه وٕل ٚ ٍقٕبْ ِلػي ٚ ِٕى

 لٚيٗ فبرّٗ ثجقْل.

اِب گياهُ ٍويغ ايٓ لٚيٗ ثٗ ثبالرويٓ ِمبَ ٍٍطٕزي، لجً اى آٔىٗ اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ كفٓ ّٛك ٚ فوٚط لٚيٗ اى كايوٖ 

ػجبٍي يميٓ ك٘ل وٗ وبهگياهاْ ٍٍطٕذ  هؽّبٔٗ ؽىِٛذ ظبٌّبٔٗ ْٔبْ ِي لٚبٚد ٚ كاٚهي ٚ رفزيِ ٚ رٖوفبد ثي

گبٔٗ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ اٍذ ثٗ فٖٛٓ وٗ ايٓ  ٘بي كٚاىكٖ ووكٖ ثٛكٔل وٗ ِٙلي ِٛػٛك، آفويٓ ؽٍمٗ اى ؽٍمٗ

هٚايذ ثٗ ٕٛهد ِزٛارو اى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ّلٖ ثٛك وٗ: ))ايٓ كٚ ـ يؼٕي وزبة ٚ ػزود ـ اى ُ٘ علا 

ٔل((. ٚ ِؼٕبي ػلَ ٚالكد ِٙلي يب ػلَ اٍزّواه ؽيبرِ، أمواٗ ػزود اٍذ ّٛٔل رب كه ؽٛٗ ثو ِٓ ٚاهك ّٛ ّٔي

 (.0كأَزٕل، ثلاْ لبئً ٔجٛكٔل) ٚ ايٓ چييي اٍذ وٗ ٘يچ ولاَ اى پبكّب٘بْ ػجبٍي وٗ فٛك ها فٍيفٗ ٍَِّيٓ ِي
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 . 336، ٓ 0. . اهّبك، ّيـ ِفيل: ط 1

 .568ـ  567ٓ  ،1. كفبع ػٓ اٌىبفي: ط 0

 -علیَ السالم  -اعترافات علوای اُل تسٌي بَ ّالدت حضرت هِذی -5

ٍٕذ ها ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ  اگو وَي ثٗ وزبة ئٌياَ إٌبٕت ِواعؼٗ وٕل وٗ ٍقٕبْ ثيَذ ٚ ٔٗ ٔفو اى ػٍّبي اً٘

ٙلي إٌّزظو في رويٓ وزبة ّيؼي كه ايٓ ىِيٕٗ، وزبة اٌّ ( ٚ ّبيل وٗ عبِغ1هٍل. ) ثٗ ثيِ اى ٕل ٕفؾٗ ِي

اٌجالغٗ ثبّل وٗ ثٗ ٍٚيٍٗ ِٙلي فميٗ ايّبٔي رأٌيف ّلٖ اٍذ. اٚ كه ايٓ وزبة اٍبِي ٕل ٚ كٚ ٔفو اى ػٍّبي  ٔٙظ

 (0أل.) ٍٕذ ها آٚهكٖ اٍذ وٗ ثٗ ٚالكد ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف اػزواف ووكٖاً٘ 

ٍٕذ ها موو ٔىوكٖ اٍذ ٚ كيگواْ ايٓ اٍبِي ها  ٍّبي اً٘ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ ٚي اٍبِي ٔيكيه ثٗ ٍي ٔفو اى ػ

 (.3أل) ٘بي فٛك آٚهكٖ كه وزبة

صبِو ػّيلي ايٓ اػزوافبد ها ثٗ ؽَت ىِبْ ِورت ّٔٛكٖ اٍذ رب رٛارو ٚ اعّبع ػٍّبي اً٘ ٍٕذ ها ثيْزو آّىبه 

 (4ٍبىك. )



د فٛك، ػٕٛاْ: ))االِبَ اٌضبٔي ػْو ٍٕذ ها موو ووكٖ اٍذ وٗ كه ِٖٕفب ٘بي اً٘ وزبة اى وزبة 108ٍپٌ اٍُ 

 أل. اٌجيذ ػٍيُٙ اٌَالَ (( ها ٔمً ووكٖ ِٓ ائّخ اً٘

أل وٗ كه ػٖو ِيالك ٚ غيجذ ٕغوي آْ ؽٚود ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف  ي ايٓ افواك، وَبٔي ثٛكٖ اى عٍّٗ

 كاهك. ثؼٚي اى آٔٙب ػجبهرٕل اى: اٌؼبكٖ ربهيقي ٘ب اهىُ فٛق أل ٚ هّٚٓ اٍذ وٗ ّٙبكد ٚ گٛا٘ي ايٓ ؽٚٛه كاّزٗ

 لّوي كه وزبة إٌَّل. 327. اثٛثىو هٚيبٔي، دمحم ثٓ ٘بهْٚ، ِزٛفبي ٍبي 1

 لّوي. 312. اؽّل ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ػٍي اٌىٕلي، اى ّبگوكاْ اثٓ عويو ٛجوي، ِزٛفبي ٍبي 0

ِٛاٌيل االئّٗ وٗ كه ّٙٓ وزبة اٌفٖٛي لّوي كه وزبة  300. دمحم ثٓ اؽّل ثٓ اثي صٍظ، اثٛثىو ثغلاكي ِزٛفبي ٍبي 3

لّوي  1372اٌؼْوح في اٌغيجخ، رأٌيف ّيـ ِفيل ثٗ چبپ هٍيلٖ اٍذ ٚ ثبه كيگو ثب وزبة ٔٛاكه لطت هاٚٔلي كه ٍبي 

 كه ٔغف اّوف ثٗ چبپ هٍيلٖ اٍذ.

ٛاهىِي، هفزٗ اٍذ، ف ىيَزٗ ٚ اى ػٍّبي ثيهگ ثٗ ّّبه ِي اى كيگو وَبٔي وٗ ٔيكيه ثٗ ػٙل غيجذ ٕغوي ِي

ِيالكي ثٗ ٚالكد  1895چبپ ٌيلْ كه  33ـ  30ثبّل وٗ كه وزبة ِفبريؼ اٌؼٍَٛ، ٓ  لّوي ِي 378ِزٛفبي ٍبي 

 ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف اّبهٖ ووكٖ اٍذ.
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 .442ـ  301، ٓ 1. . ئٌياَ إٌبٕت في اصجبد اٌؾغخ اٌغبئت، ّيـ ػٍي ييكي ؽبئوي: ط 1

 .32ـ  16اٌجالغٗ، ّيـ ِٙلي فميٗ ايّبٔي، ٓ  . . اٌّٙلي إٌّزظو في ٔٙظ0

، ِؾمك وزبة اٍبِي ٍي ٔفو كيگو اى ػٍّبي 72ـ  07. . االِبَ اٌضبٔي ػْو، ٍيل دمحم ٍؼيل ٍِٛٛي، ٓ 3

َٕٗ ٚ االِبِيٗ، ٔمً ووكٖ اٍذ؛ اٌّٙلي اٌّٛػٛك إٌّزظو ػٕل اً٘ اٌ 89ـ  70ٍٕذ ها كه ؽبّيٗ وزبة، ٓ  اً٘

 .006ـ  002، ٓ 1اٌليٓ ػَىوي: ط  ّيـ ٔغُ

 .568، ٓ 1. . كفبع ػٓ اٌىبفي: ط 4

 هٌکراى ّالدت آى حضرت -

أل، افزالف  اى عٍّٗ َِبئٍي وٗ ِٕىواْ ٚالكد ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ثلاْ رَّه عَزٗ

اٌْويف ٚ اٍُ ٚي ٚ گٛا٘ي عؼفو وناة، ػّٛي آْ ؽٚود ّيؼٗ كه ربهيـ ٚالكد آْ ؽٚود ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ 

 اٍذ. ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ثو ايٕىٗ ثواكهُ اى كٔيب هفذ كه ؽبٌي وٗ فوىٔلي اى فٛك ثبلي ٔگناّذ، ثٛكٖ

كه عٛاة ايٓ ػلٖ ثبيل گفذ وٗ هُٚ ربهيقي ثواي اصجبد يب ٔفي ِٛٙٛػي وٗ عٕجٗ ػمبيلي ٚ غيجي كاهك، ٕالؽيذ 

رٛأل ثٗ وبه گوفزٗ ّٛك. ٚ چٕبْ وٗ لجالً رٛٙيؼ كاكٖ ّل، إً ثو ِقفيبٔٗ ٚ ٍوي  ٚ رٕٙب ثٗ ػٕٛاْ ِإيل ِئلاهك 



ثٛكْ ٚالكد ؽٚود ثٛكٖ اٍذ رب ِٛهك رؼوٗ لواه ٔگيوك، اى ايٓ هٚ ِقفي ِبٔلْ ٍبي رٌٛل يب ٔبَ ِبكه اِبَ ٛجيؼي 

قفي كاّزٓ ايٓ ٚالؼٗ ؽزي اى ٔيكيىزويٓ افواك ثٗ فٛا٘ل ثٛك، چوا وٗ اِبَ ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ كه ٕلك ِ

فٛك ثٛك رب ِجبكا فجو ثٗ كهثبه ػجبٍي ثوٍل، ثليٓ عٙذ اكػبي عؼفو وناة وٗ اِبَ ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ اى 

كٔيب هفزٗ ٚفوىٔلي ٔلاّزٗ اٍذ ِي رٛأل ِٖلالي اى ّ٘يٓ ِٛٙٛع ثبّل ٚؽزي؛ فوٗ ايٕىٗ ٚي فوكي ٕبكق 

ذ ايٓ اكػبي اٚ لبثً رٛعيٗ اٍذ، چٗ هٍل ثٗ ايٕىٗ ٚي ثٗ فَك ٚ كهٚغگٛيي ِْٙٛه ثٛكٖ ٚهاٍزگٛئي ثٛكٖ اٍ

 (1رٛأل ِٛهك اٍزٕبك لواه گيوك؟!) اٍذ ٚ چگٛٔٗ گٛا٘ي اٚ ِي
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، ٓ 1ٌليٓ: ط ا ، وزبة اٌؾظ، ثبة ٌِٛل اثٛ دمحم اٌؾَٓ ثٓ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ؛ وّبي401، ٓ 1. . إٛي وبفي: ط 1

اٌليٓ: ط  ؛ وّبي357؛ اػالَ اٌٛهي ثأػالَ اٌٙلي، فًٚ ثٓ ؽَٓ ٛجوي، ٓ 301، ٓ 0ِملِٗ ِٖٕف؛ اهّبك: ط  42

 ، ِٓ ّب٘ل اٌمبئُ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف .43، ثبة 475، ٓ 0

 ب: اهاهت در دّراى طفْلیت

ثٗ ِمبَ اِبِذ كه كٚهاْ ٛفٌٛيذ اٍذ. گب٘ي  ٘بي آْ ؽٚود ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف هٍيلْ اى كيگو ٚيژگي

ّٛك ٚ گب٘ي اى ىاٚيٗ  ٔگويُ ٚ كه ٕلك كفغ ّجٙبري َ٘زيُ وٗ ثو آْ ٚاهك ِي اى ىاٚيٗ اٍالِي ثٗ ايٓ ٚيژگي ِي

٘بي الىَ ها  فٛا٘يُ ثوهٍي وٕيُ وٗ آيب ايٓ اِبِذ، اِبِزي ٚالؼي اٍذ وٗ ىِيٕٗ ٔگويُ ٚ ِي ٚالؼيذ ثلاْ ِي

 كه ثو كاهك ٚ يب ايٕىٗ اِبِزي فوٙي ٚ اكػبيي اٍذ؟ ثواي اِبِذ اِذ

اي ػمبيلي يب  اگو اى ىاٚيٗ اٍالِي ثٗ ايٓ َِأٌٗ ثٕگويُ، كه اثزلا ثبيل هّٚٓ وٕيُ وٗ آيب َِأٌٗ اِبِذ، َِأٌٗ

ثيٕيُ وٗ كه لوآْ  اي ػمبيلي اٍذ، چٕبْ وٗ ّيؼٗ ثلاْ ِؼزمل اٍذ، ِي اي رْويؼي اٍذ؟ اگو َِأٌٗ َِأٌٗ

 فوِبيل:  يه ٛفً ـ وٗ َِأٌٗ اي ػمبيلي اٍذ ـ رٖويؼ ّلٖ اٍذ ٚ فلاي ِزؼبي ِيثٗ ٔجٛد 

 (1))يب يؾيي فن اٌىزبة ثمٛح ٚ آريٕبٖ اٌؾىُ ٕجيبً(()

 ))اي يؾيي، وزبة ها ثب لٛد ثگيو ٚ ِب كه وٛكوي ؽىُ پيبِجوي ها ثٗ ٚي كاكيُ.((

ٗ ِؾغٛهيٓ اٍذ وٗ ٚاليذ ثو فٛك ٔلاّزٗ ٚ اي رْويؼي ثبّل، كه ايٓ ٕٛهد ٛفً اى عٍّ ٚ اگو اِبِذ، َِأٌٗ

رٛأل ثو كيگواْ ٚاليذ كاّزٗ ثبّل؟ پٌ كه ايٓ  اؽزيبط ثٗ ليُ كاهك ٚ اگو وَي ثو فٛكُ ٚاليذ ٔلاهك، چگٛٔٗ ِي

 فوٗ، اِبِذ ثواي ٛفً ِْوٚع ٔقٛا٘ل ثٛك.

ٚ ٚاليذ ها اى َِبئً  ٍٕذ، فالفذ، اِبِذ ٍَِّبٔبْ كه ايٓ َِأٌٗ افزالف ٔظو كاهٔل. ِنا٘ت چٙبهگبٔٗ اً٘

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ آْ ها اى َِبئً اػزمبكي ٚ اى  كإٔل، كه ؽبٌي وٗ كه ِىزت اً٘ رْويؼي ٚ اى اػّبي ِىٍفيٓ ِي

 ثبّل. ثبّل ٚ عيء اػّبي ِىٍفيٓ ّٔي كإٔل وٗ اى ّإْٚ فلاي ِزؼبي ِي ي إٛي كيٓ ِي عٍّٗ



ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ٚ اى عٍّٗ  اي اى اً٘ ْ ٛفٌٛيذ ثواي ػلٖثيذ ثٗ اِبِذ كه ىِب اى ايٓ هٚ اٍذ وٗ كه ِىزت اً٘

ثواي ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف لبئً َ٘زٕل ٚ ايٓ اػزمبك ثب إٛي ػمبيل ايْبْ ّ٘بٕ٘گ ٚ ِطبثك 

 وٕل. اٍذ ٚ ٘يچ ايواكي ثو آْ ٚاهك ٔيَذ، ِبكاِي وٗ لوآْ ثٗ ٔجٛد يؾيي كه وٛكوي رٖويؼ ِي

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ايٓ َِأٌٗ فبهط اى  ُ٘ ايواكي ثو آْ ٚاهك ٔيَذ، ِبكاِي وٗ اى ٔظو اً٘ ٚ اى عٙذ رْويؼي

ِؾلٚكٖ رْويغ اٍذ ٚ كه ِؾلٚكٖ إٛي ػمبيل لواه كاهك. اؽىبَ ٚاليذ ثو ِؾغٛهيٓ ثو ِىٍفيٓ ِٕطجك اٍذ ٚ ثو 

 ثبّل. ٓ ِيّٛك; ىيوا ّويؼذ ّ٘بْ كٍزٛهاد اٌٙي اٍذ وٗ ِزٛعٗ ِىٍفي فلاي ِزؼبي ِٕطجك ّٔي

ّٛك وٗ اٍزْٙبك ثٗ پيبِجوي يؾيي ػٍيٗ اٌَالَ كه وٛكوي، ثواي ثيبْ ايٓ ِطٍت اٍذ وٗ  ثليٓ روريت هّٚٓ ِي

ثبّل ٚ َِبئً اػزمبكي، ربثغ ِؼيبه٘بي ِوكِي ٚ ؽزي ِؼيبه٘بي  اي اػزمبكي ِي اِبِذ، ّ٘بٕٔل ٔجٛد، َِأٌٗ

رٛاْ ِؼيبه٘بي رْويؼي ها ثو فلاي ِزؼبي رطجيك  ك ٚ ّٔيگيو ّويؼزي وٗ ثواي رٕظيُ اِٛه ِىٍفيٓ اٍذ، لواه ّٔي

فّٙبٔل وٗ لٛاَ َِبئً اػزمبكي ثٗ كٌيً ٚ ثو٘بْ اٍذ ٚ اگو كٌيٍي ثو  كاك. پٌ ٔجٛد يؾيي كه وٛكوي ثٗ ِب ِي

اِبِذ ٛفٍي البِٗ ّل، ثبيل وٗ آْ ها لجٛي ووك، چٕبْ وٗ پيبِجوي يه ٛفً ها ثب كٌيً لجٛي ووكيُ ٚ كه ايٓ ٕٛهد 

اي ثگٛيٕل: ٔجٛد ؽٚود يؾيي ػٍيٗ اٌَالَ چٗ هثطي ثٗ اِبِذ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا  عبي آْ ٔيَذ وٗ ػلٖ

رؼبٌي فوعٗ اٌْويف كاهك; ىيوا ثٗ ٔجٛد يؾيي ػٍيٗ اٌَالَ كه لوآْ رٖويؼ ّلٖ اٍذ ٚ ثٗ َِأٌٗ ِٙلٚيذ ٘يچ 

 اّبهٖ ْٔلٖ اٍذ؟

اِضبي اٚ ثو اِبِذ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ ّٛك وٗ اػزواٗ اثٓ ؽغو ٘يضّي ٚ  اى ّ٘يٓ عب هّٚٓ ِي

ٔٛيَل: ))كه ّويؼذ ِطٙو ِموه ّلٖ اٍذ وٗ ٚاليذ  اٌْويف ٘يچ پبيٗ ٚ اٍبٍي ٔلاهك. اٚ ثب ٌؾٕي ٔبِٕبٍت ِي

 اي اؽّك ٚ غبفً،  ٕغيو ٕؾيؼ ٔيَذ ٚ كه ايٓ ٕٛهد چگٛٔٗ ػلٖ

 (0نهك...؟(( )گ أل وٗ رٕٙب پٕظ ٍبي اى ػّوُ ِي اِبِذ فوكي ها پنيوفزٗ

ثيٕيُ وٗ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف كه پٕظ ٍبٌگي  اگو اى ِٕظو ربهيقي ثٗ َِأٌٗ ٔگبٖ وٕيُ، ِي

گيوك ٚ ايٓ ثلاْ ِؼٕب اٍذ وٗ اٚ رّبَ ّوايٜ هٚؽي، ػٍّي ٚ عَّي ها  اِبِذ ها ثؼل اى ٚفبد پلهُ ثو ػٙلٖ ِي

ٔٛيَل: اِبِذ كه كٚهاْ وٛكوي اى  كاهك. ّٙيل ٕله كه ايٓ ِٛهك ِي ثواي پنيوُ ايٓ ٚظيفٗ ٍٕگيٓ كه كٚهاْ وٛكوي

َِبئٍي اٍذ وٗ كه ثؼٚي اى پلهاْ ثيهگٛاهُ ٍبثمٗ كاّذ اٍذ. اِبَ عٛاك ػٍيٗ اٌَالَ ، اِبِذ ها كه ْ٘ذ 

( اِبِذ ها ثو ػٙلٖ گوفذ ٚ اِبَ ػَىوي 4( ٚ اِبَ ٘بكي ػٍيٗ اٌَالَ كه ٔٗ ٍبٌگي)3ٍبٌگي ثو ػٙلٖ گوفذ. )

 كاه َِئٌٛيذ اِبِذ ّل. گنّذ، ػٙلٖ ػٍيٗ اٌَالَ ، كه ؽبٌي وٗ ثيَذ ٚ كٚ ٍبي اى ػّو ّويفِ ِي

ّٛك، پليلٖ اِبِذ كه كٚهاْ ٛفٌٛيذ، كه ىِبْ ائّٗ كيگو رغوثٗ ّلٖ اٍذ ٚ ِوكَ ثلاْ ػبكد  چٕبْ وٗ ِْب٘لٖ ِي

( كه ايٕغب ثبيل ثٗ ايٓ َِأٌٗ كه ّٙٓ 5ثبّل.) اي ِي رويٓ كٌيً ثواي اصجبد پليلٖ أل ٚ ّ٘يٓ رغوثٗ، ُِٙ ووكٖ

 ٔىبري، رٛعٗ ثيْزوي ِجنٚي ّٛك:

ثبّل وٗ اى پله ثٗ پَو ثٗ اهس ثوٍل، ّ٘بٕٔل اِبِذ فٍفبي فبّٛي ٚ فٍفبي  . اِبِذ ّ٘بٕٔل ٍٍطٕذ ّٔي1

ي ها ٘بي هٚؽي ٚ ِؼٕٛي ٚ ػٍّي فبٕي ثبّل رب ثزٛأل ه٘جوي اِذ اٍالِ ػجبً; ثٍىٗ اِبَ ثبيل كاهاي ٚيژگي ثٕي

 اى عٙذ هٚؽي ٚ فىوي ثو ػٙلٖ ثگيوك.



گناهي ّل ٚ كه ىِبْ اِبِذ ؽٚود اِبَ ثبلو ٚ اِبَ ٕبكق ػٍيٙب اٌَالَ  . ايٓ لٛاػل اى ىِبْ ظٙٛه اٍالَ ثٕيب0ْ

اي وٗ ٕل٘ب  هّل ٚ رٍٛؼٗ ثيْزوي يبفذ ٚ عويبْ فىوي ثيهگي رٍٜٛ ايٓ كٚ اِبَ ايغبك ٚ هإّ٘بيي ّل ثٗ گٛٔٗ

٘بي ػٍَٛ ثْوي ٚ ِؼوفزي ثٗ عبِؼٗ اٍالِي كه آْ ىِبْ رؾٛيً  َو ٚ ٕبؽجبْ أليْٗ كه ىِيٕٗفميٗ، ِزىٍُ، ِف

ٔٛيَل: ِٓ ٚاهك َِغل وٛفٗ ّلَ كه آْ ىِبْ ٖٔٙل ّيـ ها كيلَ وٗ ّ٘گي  كاكٖ ّل. ؽَٓ ثٓ ػٍي ّٚب ِي

 (.6گفزٕل: عؼفو ثٓ دمحم ثواي ِب چٕيٓ هٚايذ ووكٖ اٍذ) ِي

ػٍيُٙ اٌَالَ ثواي اِبَ ِؼيٓ ووكٖ ، ّوٚٛ ثَيبه ٍقزي اٍذ وٗ ٘و وَي ثيذ  . ّوٚٛي وٗ ِىزت ا3ً٘

رٛأَذ اِبَ ثبّل ٚ اى عٍّٗ ّوٚٛ آْ  رٛأل كاهاي آْ ّوٚٛ ثبّل ٚ اگو وَي ايٓ ّوٚٛ ها كاّذ، ِي ّٔي

 (7ثبيَذ اػٍُ ػٍّبي ػٖو فٛكُ ثبّل.) اٍذ وٗ ِي

٘بي فٛك، رٍفبد عبٔي ٚ ِبٌي  بهي ثو افىبه ٚ أليْٗثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ثٗ فبٛو إواه ٚ پبفْ . پيوٚاْ ا4ً٘

كأَزٕل اى ايٓ  ٘بي ٍٍطٗ ايْبْ ها ؽلالً اى عٙذ فىوي كّّٓ فٛك ِي ّلٔل; ىيوا ٔظبَ فواٚأي ها ِزؾًّ ِي

 هٚ ثوفي ها ثٗ لزً هٍبٔل، ٚ ثوفي ها ثٗ ىٔلاْ ِي افىٕلٔل ٕٚل٘ب ٔفو اى ايْبْ كه ٍيبٖ چبٌٙب عبْ ثبفزٕل. ثٕبثوايٓ

(; اِب اى آٔغب وٗ ايٓ ػميلٖ 8پيوٚاْ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ثواي ؽفع اػزمبكّبْ ّ٘ٛاهٖ ثٙبي گيافي ها پوكافزٗ أل)

ووكٔل ٚ ثواي رموة ثٗ كهگبٖ فلا، ّٙبكد ٚ ّىٕغٗ ها ثب آغّٛي ثبى  كأَزٕل، پبي آْ ايَزبكگي ِي ها ثو ؽك ِي

 پنيوفزٕل. ِي

گوفزٕل، ِگو ايٕىٗ  ووكٔل ٚ اى آٔٙب وٕبهٖ ّٔي يژٖ ثٛكٔل، كه وٕبه ِوكَ ىٔلگي ِي. اِبِبْ ّيؼٗ وٗ كاهاي ّوايٜ 5ٚ

ووك. ايٓ ِطٍت ها اى فالي ٘ياهاْ  ووك ٚ هاثطٗ ِوكَ ها ثب ايْبْ لطغ ِي ٍٍطٗ ؽبوُ آٔٙب ها رجؼيل يب ىٔلأي ِي

ّٛك. ّ٘چٕيٓ اِبَ ػٍيٗ  اْ فّٙيلٖ ِيأل، ٚٔيي ِىبرجبد ائّٗ ثب كيگو هٚايزي وٗ ػٍّب ٚ ِوكَ ػبكي اى ائّٗ ٔمً ووكٖ

ووك ٚ ثٗ ّيؼيبْ رٕٛيٗ ووكٖ ثٛك وٗ پٌ اى  اٌَالَ ثب ٍفو٘بي فٛك ٚ ثب اهٍبي ّٔبيٕلگبْ ثب ِوكَ هاثطٗ ثولواه ِي

٘بي فٛك ها ِطوػ ّٔبيٕل. ّ٘ٗ  ( رب اِبَ ىِبْ فٛيِ ها ِاللبد ّٔٛكٖ ٚ ٍإاي9أغبَ ِٕبٍه ؽظ ثٗ ِليٕٗ ثوٚٔل)

 ثبّل. هاثطٗ ػّيك اِبَ ثب اِذ فٛكُ ِي٘ب ْٔبٔٗ  ايٓ

ووكٔل رب ايٓ ىػبِذ ٚ  كأَزٕل; اى ايٓ هٚ رالُ ِي ٘بي ؽبوُ، ه٘جوي ِؼٕٛي ائّٗ ها فطوي ثواي فٛك ِي . ٔظب6َ

آّبِي ػغيجي  كاه ّٔٛكٖ ٚ آْ ها اى ٘و ٛويك ِّىٓ ثْىٕٕل ٚ كه ايٓ َِيو گب٘ي لَبٚد ٚ فْٛ ه٘جوي ها فلّٗ

( ٚ ايٓ كه ؽبٌي ثٛك وٗ ٍَِّبٔبْ اى ايٓ اػّبي ٚؽْيبٔٗ ٔظبَ ؽبوُ ثيياه ثٛكٔل ٚ آْ ها 12ٔل. )كاك اى فٛك ثوٚى ِي

 پَٕليلٔل. ّٔي

ِبٔل وٗ اِبِذ كه ٛفٌٛيذ، اِوي ؽميمي ٚ ٚالؼي ثٛكٖ اٍذ، ىيوا  ثب كه ٔظو گوفزٓ ٔىبد ِنوٛه، ّىي ثبلي ّٔي

٘ب ٚ  رٛأَزٕل وٗ ثب رْىيً ِٕبظوٖ ٘بي ؽبوُ ِي َيىي اى ّوايٜ ثَيبه ُِٙ اِبَ، افٍٚيذ كه ػٍُ اٍذ ٚ ٔظب

كػٛد اى ػٍّبي ثيهگ، آثوٚي ائّٗ ها ثجؤل ٚ ثلْٚ آٔىٗ اؽزيبط ثٗ ثوفٛهك٘بي ّليل ٚ لٙوآِيي كاّزٗ ثبّٕل وٗ گب٘ي 

ّل، آٔٙب ها اى ٛويك ػٍّي ِفزٚؼ ٚ هٍٛا ٍبىٔل رب ّيؼيبْ ٔيي ثٗ كٔجبي وبه فٛك  ثبػش ِؾجٛثيذ ثيْزو ائّٗ ِي

 أل. ّٛك وٗ آٔٙب ٘يچ گبٖ اى ايٓ ٛويك ٚاهك ْٔلٖ ثوٚٔل; اِب ِْب٘لٖ ِي

٘بي ٍٍطٗ كه ِمبثً فٚيٍذ ػٍّي ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ، ؽزي كه كٚهاْ وٛكوي، يميٓ  پٌ رٕٙب كٌيً ٍىٛد ٔظبَ

بْ ها ربه ٚ ِبه فٛاٍزٕل وٗ ائّٗ ٚ پيوٚأْ ثٗ افٍٚيذ ػٍّي آٔٙب ثٛكٖ اٍذ ٚ اى ايٓ هٚ ثب رًٍٛ ثٗ ىٚه ٚ چّبق ِي



ّٛك وٗ ِمبَ اِبِذ، أزٖبثي اٍذ وٗ فلا  كاكٔل. اى ايٕغب فّٙيلٖ ِي وٕٕل ٚ ٘يچ گبٖ ثٗ ِٕبظوٖ ػٍّي رٓ كه ّٔي

رٛأل ثٗ ِٕبظوٖ ثب ثيهگبْ ػٍّي  وٕل ٚ يه ٛفً ٘و چٗ ثبُ٘ٛ ٚ ٔبثغٗ ثبّل، ّٔي آْ ها ثٗ ٘و وٌ ثقٛا٘ل اػطب ِي

ؾىَٛ وٕل، ٚ ايٓ ِمبَ اِبِذ، كه ٛفٌٛيذ، ّ٘بٕٔل ِمبَ ٔجٛد اٍذ وٗ كه ٛفٌٛيذ ثٗ يه اِپواٛٛهي ثپوكاىك ٚ آٔٙب ها ِ

 (.11فوِبيل: ))يب يؾيي فن اٌىزبة ثمٛح ٚ آريٕبٖ اٌؾىُ ٕجيبً(() ؽٚود يؾيي اػطب ّل، چٕبْ وٗ فلاي ِزؼبي ِي

كه ايٓ ٕٛهد عبيي ثواي ٚلزي وٗ صبثذ ّل، اِبِذ ٚ ٔجٛد كه ىِبْ ٛفٌٛيذ ثواي پيبِجو ٚ اِبَ ٚالغ ّلٖ اٍذ، 

 (10ِبٔل. ) اػزواٗ ثٗ اِبِذ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف كه ىِبْ ٛفٌٛيذ ثبلي ّٔي

----------------------------- 

 .10(، 19. . ِويُ: )1

 ، كاهاٌىزت اٌؼٍّيخ.056. . اٌٖٛاػك اٌّؾوّلخ، ٓ 0

 .074، ٓ 0ك ّيـ ِفيل: ط ؛ اهّب053. . اٌفٖٛي اٌّّٙخ، اثٓ ٕجبؽ ِبٌىي، ٓ 3

اٌليٓ ػبٍِي اى ػٍّبي لوْ يبىكُ٘ ٘غوي؛ اٌٖٛاػك اٌّؾولخ، اثٓ ؽغو، ٓ  . . اٌززّخ في رٛاهيـ االئّخ، ٍيل ربط4

 اي اى ٍيوٖ ٚ وواِبد اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ اّبهٖ ووكٖ اٍذ. . اٚ كه ايٓ وزبة ثٗ گ313ّٗٛـ  310

. ايٓ كٚ ِجبؽضٗ اِبَ عٛاك ػٍيٗ اٌَالَ ٚ 313ـ  310اٌّؾولٗ، ٓ  ؛ اٌٖٛاػك081، ٓ 0. . اهّبك، ّيـ ِفيل: ط 5

أل ٚ ثبيل پوٍيل وٗ چگٛٔٗ اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ رٛأَذ كه آْ  يؾيي ثٓ اوضُ كه ىِبْ ِأِْٛ ػجبٍي ها ٔمً ووكٖ

 ٍٕيٓ وٛكوي، يؾيي ثٓ اوضُ ها ثب آْ للهد ػٍّي ّىَذ ثل٘ل؟

. ايٓ لٚيٗ آْ لله ِْٙٛه اٍذ وٗ فبٓ ٚ ػبَ آْ ها ٔمً 468ٓ  0. . اٌّغبٌٌ إٌَيٗ، ٍيل اِيٓ ػبٍِي: ط 6

ِواعؼٗ ووك؛ االِبَ  44اٌليٓ اٌوفبػي، ٓ  أل. ثواي اٛالع ثيْزو ِي رٛاْ ثٗ ٕؾبػ االفجبه، اى دمحم ٍواط ووكٖ

ِي . ٚي كه ايٓ وزبة 325؛ اٌٖٛاػك اٌّؾولٗ، اثٓ ؽغو، ٓ 55، ٓ 1اٌٖبكق ٚ اٌّنا٘ت االهثؼخ، اٍلؽيله: ط 

ٔٛيَل: ػٍَٛ ىيبكي اى اِبَ ٕبكق ٔمً گوكيلٖ ٚ ثيهگبٔي اى لجيً يؾيي ثٓ ٍؼيل، اثٓ عويؼ، ِبٌه، ٍفيبٔيٓ، 

 أل. اثٛؽٕيفٗ، ّؼجٗ ٚ ايٛة ٍقزيبٔي ّبگوك اٚ ثٛكٖ

رويٓ فوك ثٛكْ اِبَ كه ػٖو فٛكُ اى ٍَِّبد ّيؼٗ اٍذ، چٕبْ وٗ ػالِٗ ؽٍّي كه اٌجبة اٌؾبكي ػْو،  . . ػب7ٌُ

آٚهكٖ اٍذ كه ايٓ هاثطٗ ائّٗ كائّبً ِٛهك آىِبيِ لواه ِي گوفزٕل ٚ اى ّ٘ٗ ايٓ آىِبيْٙب ٍوثٍٕل ثيوْٚ ِي  44ٓ 

ثٗ رفٖيً كه ِٛهك ِٕبظوٖ اِبَ عٛاك ػٍيٗ اٌَالَ ٚ يؾيي ثٓ اوضُ  310آِلٔل. اثٓ ؽغو كه اٌٖٛاػك اٌّؾولٗ، ٓ 

 ٍقٓ گفزٗ اٍذ.

فواٚأي ثواي پيوٚاْ ايْبْ ثٗ ّ٘واٖ كاّذ ٚ كه وزبة ِمبرً اٌطبٌجييٓ،  . . اػزمبك ثٗ ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ِْىالد8

 اي اى ايٓ ِْىالد اّبهٖ ّلٖ اٍذ. رأٌيف اثٛاٌفوط إفٙبٔي ثٗ گّٛٗ



. . ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ ثٗ ّيؼيبْ فٛك ٕٚيذ ِي ووكٔل وٗ پٌ اى اػّبي ؽظ ثٗ ىيبهد ايْبْ ثوٚٔل. ثواي ِضبي كه 9

ّْ اٌٛاعُت ػٍي إٌبًِ ثؼل ِب يمْٚٛ 390، ٓ 1إٛي وبفي: ط  ، وزبة اٌؾغخ ثبثي ثب ايٓ ػٕٛاْ آِلٖ اٍذ: ))ئ

ْْ يأرٛا اإلِبَ فيَأٌٛٔٗ ػٓ ِؼبٌُ كيُٕٙ ٚ ُيْؼٍِّٛٔٗ ٚ اليزُٙ ٚ ِٛكّرُٙ ٌٗ((.  ِٕبٍىُٙ أ

يٓ ِٕبثغ ىيو ٘بيي وٗ ثٗ ائّٗ ػٍيُٙ اٌَالَ هٚا كاّزٗ ّلٖ اٍذ، ِي رٛاْ ثٗ ا . . ثواي آگب٘ي اى ظٍُ ٚ ٍز12ُ

 ِواعؼٗ ووك: اٌفٖٛي اٌّّٙٗ، اثٓ ٕجبؽ ِبٌىي؛ ِمبرً اٌطبٌجييٓ، اثٛاٌفوط إفٙبٔي ٚ اهّبك، ّيـ ِفيل.

ٚ وزبة  345. . ثواي ِطبٌؼٗ ثيْزو ثٗ وزبة رجٖوح اٌٌٛي فيّٓ هأي اٌمبئُ اٌّٙلي، ثؾوأي، اهّبك ّيـ ِفيل، ٓ 11

 يلي ِواعؼٗ ّٔبييل.، اى ٍيل صبِو ػ535ّ، ٓ 1كفبع ػٓ اٌىبفي: ط 

 .99ـ  93. . ثؾش ؽٛي اٌّٙلي، ّٙيل ٍيل دمحم ثبلو ٕله: ٓ 10

 غیبت ّ عور طْالًی ج:

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ايٓ اٍذ وٗ آْ ؽٚود ػغً هللا رؼبٌي  اى عٍّٗ ِمزٚيبد ٚ فٖٕٛيبد ِٙلٚيذ كه ٔظو اً٘

ها ثل٘ل. ػّو ٛٛالٔي اِبَ كه ىِبْ غيجذ ّٛك رب ىِبٔي وٗ فلا ثٗ ٚي امْ ظٙٛه  فوعٗ اٌْويف اى ٔظو٘ب غبيت ِي

 ثبيل اى كٚ عٙذ ِٛهك ثوهٍي لواه گيوك:

 اصجبد ِّکٓ ثٛكْ ػّو ٛٛالٔی: -1

٘بي ِزّبكي اكاِٗ ؽيبد ك٘ل; چٕبْ وٗ كه ِٛهك  ٔٛيَل: آيب اِىبْ كاهك وٗ فوكي لوْ ّٙيل ٕله كه ايٓ ِٛهك ِي

ّٛك ٚ كه ؽبي ؽبٙو ػّو اٚ اى ٘ياه ٍبي گنّزٗ  ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف چٕيٓ گفزٗ ِي

اٍذ؟ كه ايٓ عب اِىبْ ثٗ ٍٗ ِؼٕب اٍذ: اِىبْ ػٍّي، اِىبْ ػٍّي ٚ اِىبْ ِٕطمي يب فٍَفي. ِٕظٛه اى اِىبْ 

٘ب.  ػٍّي ايٓ اٍذ وٗ فؼال ثواي ثْو أغبَ آْ ِّىٓ ثبّل، ّ٘بٕٔل ٍفو ثٗ ووٖ ِبٖ ٚ ٍفو ثٗ اػّبق اليبًٔٛ

ػٍّي ايٓ اٍذ وٗ كه كٔيبي ؽبٙو ِّىٓ اٍذ وٗ ثؼٚي اى وبه٘ب ثب رٛعٗ ثٗ اِىبٔبد فؼٍي، اِىبْ  ِٕظٛه اى اِىبْ

ػٍّي ٔلاّزٗ ثبّٕل، ّ٘بٕٔل ٍفو ثٗ ووٖ ِويـ، اِب اى عٙذ ػٍّي ٘يچ ِٕؼي ثواي أغبَ آْ ٚعٛك ٔلاهك ٚ ػٍُ 

 كأل. أغبَ آْ ها ثب فواُ٘ ّلْ اِىبٔبد الىَ، ِّىٓ ٚ لبثً كٍزوٍي ِي

٘ب كهعٗ ؽواهد ها رؾًّ  اي وٗ ِيٍيْٛ كأل، ىيوا ػٍُ ٍبفزٓ ٍٚيٍٗ ب ػٍُ، ٕؼٛك ثٗ ووٖ فٛهّيل ها ٔبِّىٓ ِياِ

 وٕل. كأل ٚ اى ايٓ هٚ ٔيكيه ّلْ ثٗ ووٖ فٛهّيل ثٗ م٘ٓ أَبْ فطٛه ّٔي وٕل، غيوِّىٓ ِي

اى رغوثٗ ثٗ آٔٙب ايّبْ كاهك، ٚلٛع ِٕظٛه اى اِىبْ ِٕطمي يب فٍَفي ايٓ اٍذ وٗ ػمً ثب رٛعٗ ثٗ لٛأيٕي وٗ پيِ 

ك٘ل. ثواي ِضبي ػمً رمَيُ ٍٗ پورمبي ثٗ كٚ لَّذ  كأل ٚ آْ ها كه ظوف اِىبْ لواه ِي چييي ها ِؾبي ّٔي

كأل; چْٛ ٍٗ، فوك اٍذ ٚ رمَيُ َِبٚي آْ  ٘ب ِؾبي ِٕطمي ِي َِبٚي ها ثلْٚ ٖٔف ووكْ يىي اى پورمبي

رو  ْ ثٗ آرِ ٚ َٔٛفزٓ، اِىبْ ػمٍي كاهك; چْٛ ِّىٓ اٍذ ؽواهد اى عَُ گوَاِىبْ ِٕطمي ٔلاهك; اِب ٚهٚك أَب

 ثٗ عَُ ٍوكرو ِٕزمً ْٔٛك.



رو اى اِىبْ ػٍّي اٍذ ٚ اِىبْ ػٍّي اى اِىبْ  ّٛك وٗ كايوٖ اِىبْ ِٕطمي، ٍٚيغ ثليٓ روريت ٔزيغٗ گوفزٗ ِي

 ثبّل. رو ِي ػٍّي ٍٚيغ

٘ياهاْ ٍبي اِىبْ ِٕطمي كاهك; ىيوا چٕيٓ هٚيلاكي اى ٔظو ػمً  ٚ ّىي كه ايٓ ٔيَذ وٗ اِزلاك ػّو أَبْ رب

آيل; ىيوا ؽيبد، ِفِٙٛي اٍذ وٗ  اي ثٗ ٚعٛك ّٔي رغويلي ِؾبي ٔيَذ ٚ ٘يچ رٕبلٚي كه فوٗ چٕيٓ پليلٖ

 ثبّل. اُ ِوگ ٍويغ ّٔي الىِٗ

ٚ اِىبْ الىَ ثواي ايغبك ّ٘چٕيٓ ٘يچ ّىي كه ايٓ ٔيَذ وٗ ػّو ٛٛالٔي، اِىبْ ػٍّي ٔلاهك، ىيوا ٕ٘ٛى ٍٚبيً 

ػّو ٛٛالٔي ٍبفزٗ ٚ فواُ٘ ْٔلٖ اٍذ ٚ ربوْٕٛ ثْو ٔزٛأَزٗ اٍذ ػّو چٕل ٕل ٍبٌٗ ها كه ػٖو ؽبٙو رغوثٗ 

وٕل ٚ اِب اى ٔظو ػٍّي، ػّو ٛٛالٔي وبِالً اِىبْ كاهك ٚ اى ايٓ هٚ ِؾممبْ كهٕلك آْ َ٘زٕل وٗ ثب وْف هِي ٚ 

 رو وٕٕل. ٔيهاى٘بي ٚعٛك أَبْ، ػّو اٚ ها ٛٛال

٘ب ٚ ٌٍٍٛٙبي ثلْ ثو اصو رّبً ثب ػٛاًِ فبهعي اٍذ ٚ اگو ثزٛأيُ  كه ٚالغ پيوي، ٙؼيف ّلْ ٚ اى وبه افزبكْ ثبفذ

 ايُ. ٘ب عٍٛگيوي وٕيُ، پيوي ها ثٗ رأفيو ألافزٗ ٘بيي، اى ٙؼيف ّلْ ثبفذ ثب فواُ٘ ووكْ ىِيٕٗ

چٗ اى ٔظو ػٍّي ٕ٘ٛى ِّىٓ ٔيَذ ٚ ّبيل وٗ كه پٌ ػّو ٛٛالٔي اى عٙذ ػٍّي ٚ فٍَفي ِّىٓ اٍذ، اگو 

آيٕلٖ ِّىٓ ّٛك. ثٕبثوايٓ ػغيت ٔيَذ وٗ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ػّو ٛٛالٔي كاّزٗ ثبّل، 

ىيوا ِّىٓ اٍذ اٚ ثٗ ػٍَٛ ٚ اِىبٔبري كٍزوٍي كاّزٗ ثبّل وٗ ثْو ٕ٘ٛى ثٗ ايٓ اِىبٔبد كٍذ ٔيبفزٗ اٍذ. 

ووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رٛأَذ وٗ كه يه ّت اى َِغلاٌؾواَ ثٗ َِغلااللٖي ثوٚك ٚ ايٓ وبه اى ثواي ِضبي پيبِجو ا

عٙذ ػٍّي ثواي اٚ ِّىٓ ّٛك ٚ ثْو پٌ اى ٘ياه ٍبي ثب كٍزوٍي ثٗ اِىبٔبد، اِىبْ ػٍّي ايٓ وبه ثواي اٚ 

كه ِٛهك ػّو ٛٛالٔي ُ٘، فلاٚٔل رٛأل كه ظوف يه ٍبػذ ٘ياهاْ ويٍِٛزو هاٖ ها ثپيّبيل.  فواُ٘ ّلٖ اٍذ ٚ ِي

اِىبْ ػٍّي آْ ها ثواي ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف فواُ٘ ٍبفزٗ اٍذ ٚ ّبيل وٗ ثْو پٌ اى 

 ٘ياهاْ ٍبي ثٗ ٍٚبيً ٚ اِىبٔبد ٛٛالٔي ووكْ ػّو، كٍذ يبثل.

پنيؤل; اِب ػّو  وٕل، ِي ِياي ػّو ٛٛالٔي ٔٛػ ػٍيٗ اٌَالَ ها وٗ لوآْ ثلاْ اّبهٖ  عبٌت ايٓ اٍذ وٗ ػلٖ

پنيؤل. ثبيل اى ايٓ افواك پوٍيل وٗ ِگو ثٗ لوآْ ٚ اؽبكيش  ٛٛالٔي ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ها ّٔي

 كأل؟ ٔجٛي ايّبْ ٔلاهٔل وٗ ػّو ٔٛػ ها ؽلٚك ٘ياه ٍبي ِي

ِب اِىبْ ػٍّي ٔلاهك ٚ كه لوآْ ثٗ عبٌت ايٓ اٍذ وٗ َٔٛفزٓ ثلْ ثٗ ٍٚيٍٗ آرِ، اِىبْ ػٍّي ٚ ِٕطمي كاهك، ا

اِىبْ ػٍّي آْ ُ٘ اّبهٖ ّلٖ اٍذ، آٔغب وٗ فلاٚٔل ثٗ آرِ كٍزٛه كاك: ))اي آرِ ثو اثوا٘يُ ٍوك ٚ ٍالِذ 

اي ثجيٕل اى آرِ فبهط ّل. ٚ يب كهيبي ٔيً ثواي ؽٚود ٍِٛي  ( ٚ آْ ؽٚود ثلْٚ آْ وٗ ٘يچ ٕل1ِٗثبُ(()

ل وٗ ػّو ٛٛالٔي ثواي ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف اِىبْ ّىبفزٗ ّل ٚ....ثليٓ روريت هّٚٓ ّ

 ػٍّي ٚ ِٕطمي كاهك.

----------------------------- 
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 ّٛيُ: هيقي ٚاهك ثؾش ِيكه ايٓ عب اى كٚ ٛويك ػمبيلي ٚ رب

 الف: از طریق عقایذی :

 رٛاْ رمويو ووك: ايٓ ِطٍت ها ثٗ ٍٗ ّيٖٛ ِي

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ اٍذ ٚ ايٓ فٖٕٛيذ ثب ثو٘بْ  . ػّو ٛٛالٔي اى فٖٕٛيبد ماري ِفَٙٛ ِٙلٚيذ كه ٔظو ا1ً٘

وٗ ائّٗ كٚاىكٖ ٔفو ثبّٕل ٚ ثب ارّبَ ٍبىك، ِبكاِي  لطؼي صبثذ ّل ٚ ٛجيؼزبً ِب ها ثٗ غيجذ اِبَ كٚاىكُ٘ ِؼزمل ِي

أل ٚ ِوكَ ٘يچ افزيبهي كه  آٔٙب، عٙبْ ثٗ پبيبْ ثوٍل. ٚلزي وٗ كٚاىكٖ اِبَ ػٍيُٙ اٌَالَ اى ٍٛي فلا ِٕٖٛة ّلٖ

 ّٛك. يبثل ٚ ٛٛالٔي ِي أزقبة يب ػيي آٔٙب ٔلاهٔل، ثبيل ثپنيويُ وٗ ػّو اِبَ كٚاىكُ٘، اٍزّواه ِي

 اگو گفزٗ ّٛك وٗ ػّو ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ّ٘بٕٔل كيگواْ ٛجيؼي 

گٛييُ وٗ ثٕبثو ايٓ فوٗ، ىِيٓ اى  ّٛك; ِي اٍذ ٚ پٌ اى ِلري ٚفبد ووكٖ اٍذ ٚ ٕ٘گبَ ظٙٛه كٚثبهٖ ىٔلٖ ِي

ٚ ػزود رب هٚى ليبِذ كاهك ِبٔل ٚ ايٓ ِقبٌف ثب ِفبك ؽليش صمٍيٓ اٍذ وٗ كالٌذ ثو رالىَ وزبة  ؽغذ فلا فبٌي ِي

آيل وٗ ثٗ هعؼذ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف پٌ اى ٚفبرِ ِؼزمل ّٛيُ وٗ  ٚ ّ٘چٕيٓ الىَ ِي

 ٘يظ ٍَِّبٔي لبئً ثٗ ايٓ ْٔلٖ اٍذ.

. ػّو ٛٛالٔي اى ٕفبد ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف اٍذ وٗ كه هٚايبد ثلاْ رٕٛيف ّلٖ اٍذ ٚ 0

 أل. ٍٕذ اى لجيً يٕبثيغ اٌّٛكح ٚ فوائل اٌَّطيٓ ثلاْ اّبهٖ ووكٖ اى ِٕبثغ اً٘ثؼٚي 

كه يٕبثيغ اٌّٛكح ثٗ ٔمً اى فوائل اٌَّطيٓ اى اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ ، اى پلهُ اى علُ، اى ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ آِلٖ 

 اٍذ وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: 

ٌُٚلي رىْٛ ٌٗ غي  جخ اما ظٙو يّأل األهٗ لَطبً ٚ ػلالً وّب ٍِئذ عٛهاً ٚ ظٍّبً(( ))اٌّٙلي ِٓ 

ِٙلي اى فوىٔلاْ ِٓ اٍذ وٗ كاهاي غيجذ اٍذ. ٚلزي وٗ ظٙٛه وٕل، ىِيٓ ها پٌ اى آٔىٗ اى ظٍُ ٚ عٛه پو ّلٖ 

 وٕل. اٍذ، اى ػلي ٚ لَٜ پو ِي

 ا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: كه ّ٘يٓ وزبة اى ٍؼيل ثٓ عجيو، اى اثٓ ػجبً هٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ هٍٛي فل

َّْ ػٍيبً ٕٚيي ٚ ِٓ ٌٚلٖ اٌمبئُ إٌّزظو اٌّٙلي اٌني يّأل األهٗ لَطبً ٚ ػلالً وّب ٍِئذ ظٍّبً ٚ عٛهاً، ٚ اٌني  ))ئ

َّْ اٌضبثزيٓ ػٍي اٌمٛي ثبِبِزٗ في ىِبْ غيجزٗ أَلػيّ ِٓ اٌىجويذ االؽّو((  ثؼضٕي ثبٌؾك ثْيواً ٚ ٔنيواً أ

 ْٔيٓ ِٓ اٍذ ٚ ؽٚود لبئُ ِٕزظو اى فوىٔلاْ اٚ ))ّ٘بٔب ػٍي عب



وٕل ٚ لَُ ثٗ وَي وٗ ِوا ثٗ  اٍذ وٗ ىِيٓ ها پٌ اى آْ وٗ اى ظٍُ ٚ عٛه پو ّلٖ اٍذ، پو اى لَٜ ٚ ػلي ِي

ِبٕٔل، اى وجويذ  ؽك ثٗ ػٕٛاْ ثْيو ٚ ٔنيو ِجؼٛس ووكٖ اٍذ، افواكي وٗ كه ىِبْ غيجزِ، ثو اِبِذ اٚ صبثذ للَ ِي

 بة رؤل((.اؽّو ٔبي

كه ايٓ ؽبي عبثو ثوفبٍذ ٚ ػوٗ ووك: اي هٍٛي فلا، آيب ثواي لبئُ وٗ اى فوىٔلاْ ّّب اٍذ، غيجزي ُ٘ 

 ثبّل؟ فوِٛك:  ِي

 )))ئِي ٚ َهثّي ٌيّؾٔ اّلّلُ اٌنيٓ إِٓٛا ٚ يّؾك اٌىبفويٓ((

 گوكأل.  ْ ها ٔبثٛك ِيگييٕل ٚ وبفوا أل ثوِي ثٍٗ ثٗ فلا لَُ، ٘و آيٕٗ فلاٚٔل وَبٔي ها وٗ ايّبْ آٚهكٖ

 ٍپٌ فوِٛك: 

َه في أِواّلّل ػيّٚعً وفٌو(( َّْ َّْ اٌ ّْ ٘نا اٌِو ِٓ أِو اّلّلِ ٚ ٌٍو ِٓ ٍوِّاّلّل فايبَن ٚ اٌْه فا  ))يب عبثو، ئ

اي عبثو، ّ٘بٔب ايٓ اِوي اى اِٛه اٌٙي ٚ ٍوي اى اٍواه اٌٙي اٍذ ٚ ِجبكا وٗ كه آْ ّه وٕي وٗ ّه كه اِو اٌٙي، 

 ذ.وفو اٍ

 كه ّ٘بْ ٕفؾٗ اى ؽَٓ ثٓ فبٌل ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ؽٚود ػٍي ثٓ ٍِٛي اٌوٙب ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛك: 

ًُ في ٚالكرٗ ٚ ٘ٛ  ًّ عٛه ٚ ظٍُ ٚ ٘ٛ اٌني يْه إٌب َٗ ِٓ ُو ّٙو اّلّلُ ثٗ األه ٌُٚلي ئثٓ ٍيلح اإلِبء يط ّْ اٌواثغ ِٓ  ))ئ

 (1ٕبؽت اٌغيجخ فبما فوط أّولذ االهٗ ثٕٛه هِّثٙب(()

ّٛك ٚ فلاٚٔل ثٗ ٍٚيٍٗ اٚ ىِيٓ ها اى ٘و ظٍُ ٚ  ٙبهِيٓ اى فوىٔلاْ ِٓ وٗ پَو ٍيلٖ وٕيياْ اٍذ ِزٌٛل ِيچ

 وٕٕل ٚ اٚ اٍذ ٕبؽت غيجذ  گوكأل ٚ اٚ وَي اٍذ وٗ ِوكَ كه ٚالكرِ ّه ِي عٛهي پبن ِي

 ّٛك. وٕل، ىِيٓ ثٗ ٔٛه پوٚهكگبهُ هّٚٓ ِي ٛٛالٔي وٗ ٚلزي فوٚط ِي

ى اؽّل ثٓ ىيبك، اى كػجً ثٓ ػٍي فياػي آِلٖ اٍذ وٗ ثو اِبَ هٙب ػٍيٗ اٌَالَ ٚاهك ّلَ ٚ لٖيلٖ كه ّ٘يٓ وزبة ا

 ربئيٗ ها فٛألَ رب ايٕىٗ اِبَ هٙب ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛك: 

َّْ االِبَ ثؼلي، اثٕي دمحم ٚ ثؼل دمحم، اثٕٗ ػٍي ٚ ثؼَل ػٍي، اثٕٗ اٌؾَٓ ٚ ثؼل اٌؾَٓ اثٕٗ اٌؾغخ اٌمبئُ ٚ ٘ٛ  ))ئ

ِّب ِزي يمَٛ؟ فمل اٌّ ٕزظو في غيجزخ ٚ اٌّطبع في ظٙٛهٖ ٚ يّأل األهٗ لَطبً ٚ ػلالً وّب ٍِئذ عٛهاً ٚ ظٍّبً ٚ أ

ُٗ وّضً اٌَبػِخ ال ربريىُ االثَغَزًخ(()  (0ؽلصٕي أثي ػٓ آثبئٗ ػٓ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لبي: ِضٍُ

ػٍي ٚ ثؼل اى اٚ پَوُ ؽغذ لبئُ َ٘زٕل. ؽٚود ؽغذ  اِبِبْ ثؼل اى ِٓ، دمحم ثٓ ػٍي، ػٍي ثٓ دمحم، ؽَٓ ثٓ

ّٛك ٚ  ثوك ٚ پٌ اى ظٙٛه اٛبػذ ِي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف كه غيجذ اٍذ ٚ كه أزظبه ظٙٛه ثٗ ٍو ِي

وٕل،  وٕل ٚ اِب ايٕىٗ چٗ ٚلذ ظٙٛه ِي ىِيٓ ها پٌ اى آْ وٗ اى ظٍُ ٚ عٛه پو ّلٖ اٍذ، اى لَٜ ٚ ػلي پو ِي



أل وٗ ظٙٛه اٚ ّ٘بٕٔل ٚلٛع ليبِذ اٍذ وٗ ٔبگٙبْ ٚالغ  هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ووكٖ ِٔ اى هٍٛيپلهَ اى پلها

 ّٛك. ِي

ٚ كه ايٓ وزبة، اى غبيخ اٌّواَ، اى فوائل اٌَّطيٓ، اى عبثو ثٓ ػجلاّلّل ثٗ ٕٛهد ِوفٛع اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ 

 آٌٗ ٔمً ّلٖ اٍذ وٗ فوِٛك: 

ٌلي، اٍّٗ اٍّي ٚ ويٕزٗ وٕيزي، أّجٗ إٌبًِ ثي ُفٍمبً ٚ َفٍمب رىْٛ ٌٗ غيجخ ٚ ؽيوح رًٚ فيٙب ))اٌّٙلي ِٓ ٚ

 األُِ يمجً وبٌْٙبة اٌضبلت يّأل٘ب ػلالً ٚ لَطبً وّب ٍِئذ عٛهاً ٚ ظٍّبً((

 ثبّل. اٚ  ِٙلي اى فوىٔلاْ ِٓ اٍذ وٗ ُ٘ ٔبَ ٚ ُ٘ ويٕٗ ي ِٓ ِي

ٍْك ٚ َفٍك ّجيٗ ٘ب ثٗ گّوا٘ي وْيلٖ  ثبّل. اٚ غيجزي كاهك وٗ كه ايٓ ِلد اِذ ثٗ ِٓ ِي رويٓ ِوكَ اى عٙذ ُف

وٕل ٚ ىِيٓ ها پٌ اى آْ وٗ اى ظٍُ ٚ عٛه پو ّلٖ اٍذ، اى لَٜ ٚ  ّٛٔل ٚ ٔبگٙبْ ّ٘بٕٔل ّٙبثي ظٙٛه ِي ِي

 وٕل. ػلي پو ِي

 ثبى اى فوائل اٌَّطيٓ اى اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ اى پلهأِ، اى ػٍي ثٓ اثيطبٌت ػٍيٗ اٌَالَ ٔمً ووكٖ اٍذ: 

ٌُٚلي رىْٛ ٌٗ غيجخ ٚ ؽيوح رًٚ فيٙب االُِ ـ اٌي أْ لبي ـ ٚ يّأل االهٗ لَطبً ٚ ػلالً وّب ٍِئذ عٛهاً ٚ  ))اٌّٙلي ِٓ 

 (3ظٍّبً(()

ّٛٔل. رب ايٕىٗ فوِٛك: ٚ پٌ اى  ٘ب ؽيواْ ٚ گّواٖ ِي كاهك ٚ كه ايٓ ِلد اِذ ِٙلي اى فوىٔلاْ ِٓ اٍذ وٗ غيجزي

 وٕل. ظٙٛه، ىِيٓ ها وٗ پو اى ظٍُ ٚ عٛه ّلٖ اٍذ، اى ػلي ٚ كاك پو ِي

 ٚ كه آْ اى ِٕبلت اى اثٛعؼفو دمحم ثٓ ػٍي اٌجبلو ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: 

َّٓ اكه َن لبئُ اً٘ ثيزي ٚ ٘ٛ يأرُ ثٗ في غيجزٗ لجً ليبِٗ ٚ يزٌٛي اٌٚيبءٖ ٚ يؼبكي اػلاءٖ مٌه ِٓ هفمبئي ))ٛٛثي ٌِ

ِّزي ػٍي يَٛ اٌميبِخ((  ٚ مٚي ِٛكري ٚ اووَ ُا

ثيذ ِوا كهن وٕل ٚ كه ىِبْ غيجذ ٚ لجً اى ظٙٛهُ اٚ ها ثٗ ػٕٛاْ اِبَ فٛيِ  فّٛب ثٗ ؽبي وَي وٗ لبئُ اً٘

ِ ها كٍٚذ ثلاهك ٚ ثب كّّٕبِٔ كّّٕي وٕل. چٕيٓ ّقٖي اى هفمب ٚ كٍٚزلاهاْ ِٓ ٚ اى أزقبة وٕل ٚ كٍٚزبٔ

 ثبّل. ثٙزويٓ افواك اِزُ كه هٚى ليبِذ كه ٔظو ِٓ ِي

ٚ كه آْ اى اثٛثٖيو، اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ اى پلهأِ، اى اِيواٌّإِٕيٓ آِلٖ اٍذ وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ 

 آٌٗ فوِٛك: 

ي ِٓ ٌٚلي، اٍّٗ اٍّي ٚ وٕيزٗ وٕيزي ٚ ٘ٛ أّجٗ إٌبً ثي َفٍفب ٚ ُفٍمب، رىْٛ ٌٗ غيجخ ٚ ؽيوٌح في ))اٌّٙل

االُِ ؽزي يًٚ اٌقٍك ػٓ أكيبُٔٙ، فؼٕل مٌه يمجً وبٌْٙبة اٌضبلت، فيّأل األهٗ لَطبً ٚ ػلالً وّب ٍِئذ ظٍّبً ٚ 

 عٛهاً((



رويٓ فوك اى عٙذ فٍك ٚ فٛي ثٗ ِٓ  ثبّل ٚ ّجيٗ ِٙلي اى فوىٔلاْ ِٓ اٍذ وٗ ُ٘ ٔبَ ٚ ُ٘ ويٕٗ ي ِٓ ِي

ّٛٔل ٚ كه ايٓ ٕ٘گبَ ٔبگٙبْ ّ٘بٕٔل ّٙبثي  ثبّل. اٚ كاهاي غيجزي اٍذ وٗ كه آْ ِوكَ اى اكيبْ فٛك گّواٖ ِي ِي

 وٕل. وٕل ٚ ىِيٓ ها پٌ اى آٔىٗ اى ظٍُ ٚ عٛه پو ّلٖ، اى لَٜ ٚ ػلي پو ِي ظٙٛه ِي

 و ّلٖ ثب ايٓ رفبٚد وٗ كه آفو آْ آِلٖ اٍذ وٗ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: كه ايٓ وزبة ؽليضي ّجيٗ ايٓ مو

 (4))فؼٕل مٌه يمجً وبٌْٙبة اٌضبلت يأري ثنفيوح األٔجيبء ػٍيُٙ اٌَالَ (()

 ّٛك كه ؽبٌي وٗ ِيواس أجيبء ها ثب فٛك آٚهكٖ اٍذ. كه آْ ٕ٘گبَ ّ٘بٕٔل ّٙبثي ظب٘و ِي

گٛيل: هٍٛي  ، اى عبثو ثٓ يييل عؼفي آِلٖ اٍذ; ّٕيلَ وٗ عبثو ثٓ ػجلهللا أٖبهي ِي494كه يٕبثيغ اٌّٛكح، ٓ 

 فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِٓ فوِٛك: 

ّْ إٚيبئي ٚ أئّخ اٌٍَّّيٓ ِٓ ثؼلي، أٌُٚٙ ػٍي صُ اٌؾَٓ صُ اٌؾَيٓ صُ ػٍي ثٓ اٌؾَيٓ صُ دمحم  ))يب عبثو، ئ

ثبٌجبلو ٍزلهوٗ يب عبثو، فبما ٌميزٗ فبلوأٖ ِٕي اٌَالَ، صُ عؼفو ثٓ دمحم، صُ ٍِٛي ثٓ عؼفو، صُ  ثٓ ػٍي اٌّؼوٚف

ػٍي ثٓ ٍِٛي، صُ دمحم ثٓ ػٍي، صُ ػٍي ثٓ دمحم، صُ اٌؾَٓ ثٓ ػٍي، صُ اٌمبئُ، اٍّٗ اٍّي ٚ وٕيزٗ وٕيزي، 

االهٗ ٚ ِغبهثٙب مٌه اٌني يغيُت ػٓ  اثٓ اٌؾَٓ ثٓ ػٍي; مٌه اٌني يفزؼ اّلّل رجبهن ٚ رؼبٌي ػٍي يليٗ ِْبهق

;)) ِْ ُٗ ثباليّب  اٌٚيبئٗ غيجخ اليضجذ ػٍي اٌمٛي ثبِبِزٗ ئاّل ِٓ اِزؾٓ اّلّلُ لٍجَ

اي عبثو، عبْٔيٕبْ ٚ ائّٗ ٍَِّبٔبْ ثؼل اى ِٓ ثليٓ لواه َ٘زٕل. اٌٚيٓ آٔٙب ػٍي اٍذ، ٍپٌ ؽَٓ ثٓ ػٍي، 

اٚ ها فٛا٘ي كيل. ٍالَ ِوا ثٗ اٚ ثوٍبْ. ٍپٌ عؼفو ثٓ ؽَيٓ ثٓ ػٍي، ػٍي ثٓ ؽَيٓ ٚ دمحم ثٓ ػٍي وٗ رٛ 

دمحم، ٍِٛي ثٓ عؼفو، ػٍي ثٓ ٍِٛي، دمحم ثٓ ػٍي، ػٍي ثٓ دمحم، ؽَٓ ثٓ ػٍي ٚ ٍپٌ ؽٚود لبئُ وٗ ُ٘ 

وٕل. اٚ  ٔبَ ٚ ُ٘ وٕيٗ ِٓ اٍذ. اٚ فوىٔل ؽَٓ ثٓ ػٍي اٍذ وٗ فلاٚٔل ثٗ كٍذ اٚ ّوق ٚ غوة ػبٌُ ها فزؼ ِي

ّٛك ٚ وَي ثو اِبِذ اٚ صبثذ للَ ٚ پبيلاه  هٚك ٚ اى ٔظو اٌٚيبي فلا غبيت ِي ٗ ثٗ غيجذ ِيّ٘بْ وَي اٍذ و

 ِبٔل، ِگو ايٕىٗ فلاٚٔل لٍت اٚ ها ثب ايّبْ اِزؾبْ ووكٖ ثبّل. ثبلي ّٔي

ٚ . اگو ِٙلي ِٛػٛك، اِبَ ِؼَٖٛ ٔجبّل ٚ ثٍىٗ ِوكي ػبكي ّ٘بٕٔل كيگو ٍَِّبٔبْ ثبّل، آٔگبٖ ٘يچ رٕبٍجي ثيٓ ا3

ٚ ؽٚود َِيؼ ػٍيٗ اٌَالَ ٔقٛا٘ل ثٛك، كه ؽبٌي وٗ َِيؼ اى پيبِجواْ اٌٚٛاٌؼيَ اٍذ وٗ ِٙلي ها رأييل ٚ 

وٕل. پٌ ِٙلي ِٛػٛك ثبيَزي ؽزّبً ِؼَٖٛ ثبّل ٚ اى آٔغب وٗ اِبَ ِؼَٖٛ  َِيؾيبْ ها ثٗ ٍٛي اٍالَ كػٛد ِي

اٌٙي كاهك وٗ ٖٔٛٓ ٔجٛي ثو آْ كالٌذ ٚ آْ ها ثٛكْ، اِوي ّقٖي ٚ اكػبيي ٔيَذ، ثٍىٗ اؽزيبط ثٗ ٖٔت ٚ رؼييٓ 

گبٔٗ، ؽزي كه ؽّل اكػب ُ٘ ِطوػ ْٔلٖ اٍذ رب چٗ هٍل ثٗ  هّٚٓ ِي وٕل. ٚ ايٓ اِو اٌٙي كه غيو ائّٗ كٚاىكٖ

٘بيْبْ كه  أل ٚ عٕبىٖ آٚهكْ كٌيً ٚ ثو٘بْ ثو اكػبي فٛيِ. ٚ لجال صبثذ ّل وٗ رّبَ يبىكٖ اِبَ ِؼَٖٛ اى كٔيب هفزٗ

٘بي ِؼٍَٛ كفٓ ّلٖ اٍذ ٚ رٕٙب اِبَ كٚاىكُ٘ ثبلي ِبٔلٖ اٍذ وٗ ربوْٕٛ ٚفبد ٚي اػالَ ٚ صبثذ ْٔلٖ  ِىبْ

اٍذ. پٌ ثبيل ثٗ اٍزّواه ىٔلگبٔي ٚي اى ىِبْ ٚالكد رب ظٙٛهُ كه آفواٌيِبْ ِؼزمل ثبّيُ ٚ رٕٙب كه ايٓ ٕٛهد 

 اٚ ّٛك. اٍذ وٗ ّبيَزگي آْ ها كاهك وٗ ِٛهك رأييل َِيؼ لواه گيوك ٚ اِبَ



وٕل وٗ ٘وگي لبكه  وٕٕل، اٚ ها چٕبْ ِي ٍٔٛيل: آٔچٗ ها وٗ اً٘ ٍٕذ كهثبهٖ ِٙلي رٖٛه ِي ٍيل ٍبِي ثلهي ِي

ٔقٛا٘ل ثٛك ثو َِيؼ ػٍيٗ اٌَالَ اِبِذ وٕل ٚ ؽزي لبكه ٔقٛا٘ل ثٛك وٗ ٛٛايف ٍَِّبْ ها كٚه فٛك عّغ وٕل ٚ ثو 

 آٔٙب اِبِذ وٕل.

ٌَالَ ٔيَذ: ىيوا َِيؼ، پيبِجو ٚ فوٍزبكٖ فلا ٚ ِؼِٖٛي اٍذ وٗ ِٛيل ثٗ اٚ لبكه ثٗ اِبِذ َِيؼ ػٍيٗ ا

ِؼغياد اٌٙي ثٛكٖ اٍذ ٚ اِىبْ ٔلاهك وٗ أَبٔي اِبِذ اٚ ها ثو ػٙلٖ ثگيوك وٗ ثب ِؼغياد ٚ ػّٖذ ٚ ػٍُ ربَ رأييل 

ٗ رّبَ ِوكَ ٍَِّبْ ها ْٔلٖ ثبّل ٚ ٘وگي ثلْٚ رأييل اٌٙي ثٗ ٍٚيٍٗ ِؼغيٖ، ػّٖذ ٚ ػٍُ ربَ لبكه ٔقٛا٘ل ثٛك و

 (5كػٛد وٕل ٚ آٔٙب ها ىيو پوچُ فٛك گوك آٚهك. )
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 ب: رّش تاریخی:

 رٛاْ ثٗ ٍٗ ّيٖٛ ثيبْ ووك: ايٓ ِطٍت ها ِي

ك٘ل ٚ فجوي اى ٚفبد اٚ ٔمً ٔىوكٖ  اٌف( ربهيـ ثٗ ٚالكد ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ّٙبكد ِي

ها ثٗ ػٕٛاْ ِٙلي فوىٔل اِبَ  وٕل وٗ ىٔلگي ٚي اكاِٗ كاهك ٚ اى آٔغب وٗ ّقٔ ِؼيٕي اٍذ. ّ٘يٓ كالٌذ ِي

 ّٕبٍيُ، پٌ اٚ ىٔلگي ِقفيبٔٗ ٚ كٚه اى چُْ ِوكَ كاهك. ؽَٓ ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ ّٔي

ة( ربهيـ ّٙبكد كاكٖ اٍذ وٗ كه ىِبْ غيجذ ِْب٘لاد ػيٕي ِىوهي َٔت ثٗ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي 

اٌٌٛي فيّٓ هأي اٌمبئُ اٌّٙلي ثٗ ٍٚيٍٗ ٍيل  فوعٗ اٌْويف ٕٛهد گوفزٗ اٍذ ٚ كه ايٓ ِٛٙٛع وزبثي ِضً: رجٖوح

ثوك وٗ اِبَ  ّقٔ ها ٔبَ ِي 066( 1اٍذ. ٚ ّيـ اثٛٛبٌت رغٍيً رجوييي كه وزبثِ)  ٘بُّ ثؾوأي ّٔٛزٗ ّلٖ

أل ٚ ؽىبيذ اوضو آٔٙب ها موو ووكٖ اٍذ ٚ فًٖ  ىِبْ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ها كه ىِبْ غيجذ ٕغوي كيلٖ

أل، افزٖبٓ كاكٖ  ثٗ وَبٔي وٗ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ها كه ىِبْ غيجذ وجوي كيلٖاي ها  علاگبٔٗ

اي ها وٗ  ٘بي كيلاه ٔمً ّلٖ اٍذ. كه ايٓ عب لٖٗ اٍذ ٚ ثيَذ وزبة ها ٔبَ ثوكٖ اٍذ وٗ كه آٔٙب افجبه ٚ ؽىبيذ

مبد اٌؼوفبء كه اؽٛاالد ّيـ ؽَٓ ٍيل ٕلهاٌليٓ ٕله كه وزبة اٌّٙلي اى ّيـ ػجلاٌٛ٘بة ّؼوأي كه وزبة ٛج

 وٕيُ: ػوالي ٔمً ووكٖ اٍذ، ثيبْ ِي



 گٛيل: ))ّ٘واٖ اثٛاٌؼجبً ؽويضي پيِ ٚي هفزُ. اٚ گفذ: آيب  اٚ ِي

اعبىٖ ِي ك٘ي وٗ كاٍزبْ فٛكَ ها اى آغبى رب اِوٚى ثواي رٛ ثبىگٛ وُٕ آْ گٛٔٗ وٗ گٛئي اى وٛكوي ّ٘واٖ ٚ هفيك ِٓ 

 ثٛكٖ اي؟

ووكَ. ّ٘واٖ عٛأبْ كيگو كه هٚى عّؼٗ كٚه ُ٘  ذ: عٛأي اى عٛأبْ كِْك ثٛك وٗ كه وبهگب٘ي وبه ِيگفزُ: ثٍٗ. گف

پوكافزيُ. هٚىي ثٗ فٛك آِلَ ٚ گفزُ: آيب ثواي ايٓ وبه فٍك  فٛاهي ِي ّليُ ٚ ثٗ ٌٙٛ ٚ ٌؼت ٚ ّواة عّغ ِي

 اَ؟! ّلٖ

يْبْ ثٗ كٔجبٌُ آِلٔل، ٌٚي ِوا ٔيبفزٕل. ثٗ َِغل عبِغ آْ عٍَٗ ٌٙٛ ٚ ٌؼت ها رون ووكَ ٚ اى پيِ آٔٙب فواه ووكَ. ا

وٕل. ِْزبق  اِيٗ هفزُ. كه آْ عب كيلَ وٗ ّقٖي ثو ِٕجوي َْٔزٗ ٚ كه ِٛهك ؽٚود ِٙلي ٕؾجذ ِي ثٕي

ووكَ وٗ ىيبهرِ  ووكَ، ِگو ايٕىٗ اى فلاي ِزؼبي كهفٛاٍذ ِي اي ّٔي اي وٗ ٘يچ ٍغلٖ كيلاهُ ّلَ. ثٗ گٛٔٗ

 يل.ها ٖٔيت ِٓ فوِب

ّجي پٌ اى ّٔبى ِغوة، ِْغٛي فٛألْ ّٔبى٘بي اٍزؾجبثي ثٛكَ وٗ ّقٖي پْذ ٍو ِٓ َْٔذ ٚ كٍزِ ها 

ثو وزف ِٓ گناّذ ٚ فوِٛك: فوىٔلَ، ٘و آيٕٗ فلاي ِزؼبي كهفٛاٍذ رٛ ها اعبثذ ووكٖ اٍذ ٚ چٗ وبهي كاهي، ِٓ 

ي ِٓ آِل ٚ فوِٛك: عبي فٍٛري ها ثواي ِٓ آيي؟ فوِٛك: ثٍٗ. ثٗ فبٔٗ  ِٙلي َ٘زُ، گفزُ: آيب ثب ِٓ ثٗ فبٔٗ ِي

 آِبكٖ وٓ.

 (0ِٓ عبي فٍٛري ها ثٗ اٚ افزٖبٓ كاكَ. اٚ ثٗ ِلد ٘فذ ّجبٔٗ هٚى پيِ ِٓ ِبٔل ٚ ٍپٌ هفذ((.)

٘بيي ها كه ِٛهك اِٛه فبهق اٌؼبكٖ  ٘ب ٚ ؽىبيذ ٔٛيَل: ))ِوكَ لٖٗ ّيـ ػٍي ثٓ ػيَي أهثٍي كه وْف اٌغّٗ ِي

وٕٕل وٗ ّوػ آْ ٛٛالٔي اٍذ ٚ ِٓ اى آْ ِيبْ كٚ ؽىبيذ ها   رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ٔمً ِياى ؽٚود ِٙلي ػغً هللا

 وٗ ثٗ ىِبْ ِٓ ٔيكيه اٍذ ٚ عّؼي اى ثواكهاْ ِٛهك اػزّبك ثواي ِٓ 

 وُٕ: أل، موو ِي ٔمً ووكٖ

ثواكهأُ ثواي ِٓ  ووك. اٚي( كه ّٙو ؽٍٗ وٗ ثيٓ كعٍٗ ٚ فواد لواه كاهك، ِوكي ثٗ ٔبَ اٍّبػيً ثٓ ؽَٓ ىٔلگي ِي

 ٔمً ووكٔل وٗ اٍّبػيً ثواي آٔٙب رؼويف ووك;

كه هٚي هاْ چپُ ُكٍِي ثٗ ألاىٖ يه ِْذ ايغبك ّلٖ ثٛك وٗ پيّىبْ ؽٍٗ اى كهِبْ آْ ػبعي ثٛكٔل. ثٗ ّٙو ثغلاك 

ٚ اِب ؽَٓ آِلَ ٚ پيِ پيّىبْ فؤگي هفزُ. گفزٕل: ايٓ ػالعي ٔلاهك. ثٗ ٍبِوا هفزُ رب اِبَ ٘بكي ػٍيٗ اٌَالَ 

ػَىوي ػٍيٗ اٌَالَ ها ىيبهد وُٕ. ّ٘چٕيٓ ثٗ ٍوكاة ِملً هفزُ ٚ اٍزغبصٗ ووكَ. ٍپٌ ثٗ ٍٛي كعٍٗ هفزُ ٚ 

٘ب ها پّٛيلَ. كه ّ٘يٓ ؽبي چٙبه اٍت ٍٛاه ها كيلَ وٗ اى كهٚاىٖ ّٙو فبهط ّلٔل.  ٘بيُ ها َّزُ ٚ آْ ٌجبً

ٛاْ كيگوي ثٛك وٗ ٌجبً هٔگبهٔگي ثٗ رٓ كاّذ. پيوِوكي اي كه كٍذ كاّذ ٚ ع يىي اى آٔٙب پيوِوكي ثٛك وٗ ٔييٖ

وٗ ٔييٖ كه كٍذ كاّذ كه ٍّذ هاٍذ َِيو ٚ كٚ عٛاْ كيگو كه ٍّذ چپ َِيو ٚ عٛأي وٗ ٌجبً هٔگبهٔگي 

هٚي؟ گفزُ: ثٍٗ. فوِٛك: عٍٛ ثيب  اد ِي ووك. اٚ ثٗ ِٓ گفذ: رٛ فوكا پيِ فبٔٛاكٖ كاّذ، كه ٍٜٚ َِيو ؽووذ ِي

ثوي. عٍٛ هفزُ. اٚ كٍذ ثو ُكًِ گناّذ ٚ آْ ها فْبه كاك وٗ ثَيبه كهكَ آِل. ٍپٌ  اى چٗ چيي هٔظ ِي رب ثجيُٕ وٗ



اي كه كٍذ كاّذ، گفذ: ٘و آيٕٗ هٍزگبه ّلي اي اٍّبػيً. ايٓ اِبَ رٛ  ٍٛاه اٍت فٛك ّل. پيوِوكي وٗ ٔييٖ

ثوگوك. ػوٗ ووكَ: ِٓ ٘وگي اى ّّب علا اٍذ. آٔٙب ؽووذ ووكٔل ٚ ِٓ ُ٘ پْذ ٍو آٔٙب هاٖ افزبكَ. اِبَ فوِٛك: 

َّٛ. پيوِوك  َّٛ. اِبَ فوِٛك: ٍِٖؾذ كه ثبىگْذ رٛ اٍذ. ػوٗ ووكَ: ٔٗ، ِٓ ٘وگي اى ّّب علا ّٔي ّٔي

وٕي؟! ِٓ  گٛيل ثبى گوك ٚ رٛ ِقبٌفذ ِي وْي؟ اِبَ كٚ ِورجٗ ثٗ رٛ ِي گفذ: اي اٍّبػيً، آيب فغبٌذ ّٔي

ٓ آِل ٚ فوِٛك: اي اٍّبػيً، ٚلزي وٗ ثٗ ثغلاك هٍيلي، اثٛعؼفو; يؼٕي فٍيفٗ ايَزبكَ. اِبَ چٕل للَ ثٗ ٍٛي ِ

فٛأل. اگو پيِ اٚ هفزي ٚ چييي ثٗ رٛ كاك، آْ ها اى اٚ ٔگيو ٚ ثٗ فوىٔلِبْ هٙب ثگٛ  ػجبٍي اٌَّزٕٖو ثبهلل رٛ ها فوا ِي

٘ي ثٗ رٛ ثل٘ل. ٍپٌ آٔٙب فٛا وُٕ وٗ ٘و چٗ ِي اي ثٗ ػٍي ثٓ ػٛٗ ثٕٛيَل ٚ ِٓ اٚ ها ٍفبهُ ِي وٗ ٔبِٗ

ووكَ رب اى ٔظو ٔبپليل ّلٔل. ٍپٌ ثب ٔبهاؽزي ٚ گويٗ  ؽووذ ووكٔل ٚ ِٓ ّ٘يٓ ٛٛه ايَزبكٖ ثٛكَ ٚ آٔٙب ها ٔگبٖ ِي

اي كٚه ِٓ عّغ ّلٔل ٚ گفزٕل: چٗ ّلٖ اٍذ؟  اي َْٔزُ ٚ ثؼل ثٗ ٍبِواء هفزُ. كه آٔغب ػلٖ ِلري كه گّٛٗ

زُ: آيب آْ ٍٛاهأي ها وٗ اى كهٚاىٖ فبهط ّلٔل ٚ ثٗ ٍٛي ٍبؽً هٚكفبٔٗ هفزٕل، اد رغييو ووكٖ؟ گف چوا هٔگ چٙوٖ

 ّٕبفزيل؟

كاهاْ ثيهگ ثٛكٔل. گفزُ: ثٍىٗ آٔٙب اِبَ ػٖو ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ٚ ّ٘وا٘بِٔ  گفزٕل: آٔٙب اى اّواف ٚ گٍٗ

ُ ِٓ گناّذ ٚ آْ ها ّفب كاك. گفزٕل: ثٛكٔل. آْ عٛأي وٗ ٌجبً هٔگبهٔگ ثٗ رٓ كاّذ، اِبَ ثٛك وٗ كٍذ ثو ىف

عبي ىفُ ها ثٗ ِب ْٔبْ ثلٖ. عبي ىفُ ها كه هاْ فٛكَ ثٗ آٔٙب ْٔبْ كاكَ ٚ كيلٔل وٗ اصوي اى ىفُ ٔيَذ. هٚي ٍوَ 

٘ب ها ثواي رجون پبهٖ پبهٖ ووكٔل ٚ ِوا ثٗ فيأٗ ثوكٔل رب ِوكَ پواوٕلٖ ّٛٔل. ٍپٌ ّٔبيٕلٖ فٍيفٗ ثٗ  هيقزٕل ٚ ٌجبً

آِل ٚ اى اٍُ ٚ َٔت ٚ ِؾً ىٔلگي ٚ ربهيـ فوٚط اى ثغلاك ٚ چيي٘بي كيگو ٍإاي ووك ٚ هفذ. آْ ّت ها كه فيأٗ 

٘ب ِملاهي ِوا ثلهلٗ ووكٔل ٚ  اي اى ِوكَ اى ّٙو فبهط ّلَ. آْ فيأٗ ِبٔلَ ٚ ّٔبى ٕجؼ ها فٛألَ ٚ ّ٘واٖ ػلٖ

اي اى ِوكَ عّغ ّلٖ ثٛكٔل. ٚلزي وٗ ِوا  ػلٍٖپٌ ثبىگْزٕل. ِٓ ثٗ رٕٙبيي ؽووذ ووكَ رب ثٗ عبيي هٍيلَ وٗ 

٘بيُ ها كه آٚهكٔل، رىٗ رىٗ ووكٔل ٚ ثٗ ػٕٛاْ رجون ثوكاّزٕل. ّٔبيٕلٖ  كيلٔل ٚ اى اٍُ ٚ َٔت ِٓ آگبٖ ّلٔل، ٌجبً

اٌليٓ ها فوا فٛأل رب ٕؾذ ٚ ٍمُ  اي، كهثبه ٚ فٍيفٗ ها اى عويبْ آگبٖ ووكٖ ثٛك. ٚىيو ٍؼيل، هٙي فٍيفٗ ٛي ٔبِٗ

 جو ها ثوهٍي وٕل.ف

اٌليٓ ٚ ّ٘وا٘بِٔ ِوا كيلٔل، اى اٍت  اٚ اى هفمبي ِٓ ٚ ِييثبْ ِٓ لجً اى فوٚط ثٗ ٍٛي ٍبِواء ثٛك. ٚلزي وٗ هٙي

اٌليٓ ِلري ثيُٙٛ ّل. ٍپٌ كٍذ ِوا گوفذ  پيبكٖ ّلٔل ٚ ِٓ عبي ىفُ ها ثٗ اٚ ٚ ّ٘وا٘بْ ْٔبْ كاكَ. هٙي

 ثبّل. رويٓ فوك ثٗ ِٓ ِي ّل ٚ گفذ: ايٓ ثواكهَ ٚ ٔيكيهووك ثو ٚىيو ٚاهك  ٚ كه ؽبٌي وٗ گويٗ ِي

ٚىيو اى عويبْ ٍٛاي ووك ٚ كٍزٛه كاك وٗ پيّىبْ ِؼبٌظ ؽبٙو ّٛٔل: اى آٔٙب پوٍيل وٗ چٗ ٚلذ ِويٚي اٚ ها ِؼبيٕٗ 

 ووكيل؟ گفزٕل: كٖ هٚى پيِ.

 ٚىيو عبي ىفُ ها ثٗ آٔٙب ْٔبْ كاك وٗ كه آْ ٘يچ اصوي اى ُكًِ 

كأيُ وٗ ايٓ  يّىبْ فؤگي گفزٕل: ايٓ ِؼغيٖ َِيؼ ػٍيٗ اٌَالَ اٍذ. ٚىيو گفذ: ثٍىٗ ِب ثٙزو ِيثيهگ ٔجٛك. پ

ِؼغيٖ چٗ وَي اٍذ. ٍپٌ ٚىيو ِوا پيِ فٍيفٗ ثوك ٚ فٍيفٗ عويبْ ها ٍإاي ووك. عويبْ ها رٛٙيؼ كاكَ ٚ اٚ 

 رٛأُ  كٍزٛه كاك وٗ ٘ياه كيٕبه ثٗ ِٓ ثلٕ٘ل. گفزُ: ّٔي

 ثپنيوَ. اي اى آْ ها مهٖ



وٕي؟ گفزُ: وَي وٗ ثيّبهي ِوا ّفب كاك ثٗ ِٓ گفذ:  روٍي وٗ آْ ها لجٛي ّٔي فٍيفٗ پوٍيل: اى چٗ وَي ِي

 اى اثٛعؼفو چييي ها لجٛي ٔىٓ. فٍيفٗ ثب ّٕيلْ ايٓ ٍقٓ، گويٗ ووك.

ىٔلاْ اي ثٛكَ وٗ كيلَ، يىي اى فو گٛيل: ِٓ كه ؽبي رؼويف ووكْ ايٓ ؽىبيذ ثواي ػلٖ ػٍي ثٓ ػيَي ِي

ّٕبفزُ. اٚ گفذ وٗ ِٓ اى فوىٔلاْ اٚ َ٘زُ.  اٌليٓ كه ِيبْ عّغ اٍذ ٚ ِٓ اٚ ها ّٔي اٍّبػيً ثٗ ٔبَ ٌّّ

پوٍيلَ: آيب ىفُ هاْ پلهد ها ٘يچ گبٖ كيلي؟ گفذ: ِٓ كه ٕ٘گبَ عواؽذ هاْ ٚي، فيٍي وٛچه ثٛكَ، اِب ايٓ عويبْ 

بي ىفُ ها پٌ اى آْ وٗ فٛة ّلٖ ثٛك ٚ ثو هٚي آْ ِٛي ها اى پلهَ، ِبكهَ، فٛيْبٚٔلاْ ٚ َّ٘بيگبْ ّٕيلَ ٚ ع

 گٛيل:  هٚييلٖ ثٛك، كيلَ. ٚي ّ٘چٕيٓ ِي

اٌليٓ ؽيله ثٓ أيَو گفزُ: ّّب وٗ اٍّبػيً ها كه ِويٚي ٚ پٌ اى ّفب  اٌليٓ دمحم ثٓ دمحم ٚ ٔغُ ثٗ ٍيل ٕفي

پٌ اى ّفب يبفزٓ، چًٙ ِورجٗ ثٗ ٍبِواء ايل، عويبْ آْ ها ثواي ِٓ رؼويف وٕيل ـ ٚ پَوُ گفذ وٗ پلهَ  يبفزٓ كيلٖ

 هفذ ثٗ اِيل ايٕىٗ كٚثبهٖ اِبَ ها ثجيٕل، اِب ِٛفك ْٔل.

اٌليٓ ثٓ ػطٖٛ ػٍٛي ؽَٕي ثوايُ ٔمً ووك وٗ پلهُ ػطٖٛ ٚعٛك ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي  كَٚ( ٍيل ثبلي

ي فالٓ وٕل، لٛي ّيؼيبْ ها رٖليك گفذ: اگو اِبَ ثيبيل ٚ ِوا اى ايٓ ِويٚ فوعٗ اٌْويف ها لجٛي ٔلاّذ. ٚي ِي

ووك رب ايٕىٗ هٚىي ٕ٘گبَ ّٔبى ػْبء عّغ ّلٖ ثٛكيُ وٗ پلهَ فويبكي  وُٕ! اٚ ّ٘يْٗ ايٓ ؽوف ها رىواه ِي ِي

وْيل. ثٗ ٍوػذ پيِ اٚ هفزيُ. گفذ: اِبَ ها كهيبثيل وٗ ّ٘يٓ االْ اى پيِ ِٓ فبهط ّل. ِب فبهط ّليُ; اِب 

ْزيُ وٗ گفذ: ّقٖي ثو ِٓ ٚاهك ّل ٚ گفذ: اي ػطٖٛ! گفزُ: ثٍٗ. گفذ: ِٓ وَي ها ٔليليُ. پيِ اٚ ثوگ

اَ وٗ رٛ ها ّفب ثلُ٘. ٍپٌ كٍذ ِجبهوِ ها ثو هاْ ِٓ وْيل ٚفْبه كاك ٚ پبي ِٓ ّفب  ِٙلي َ٘زُ ٚ آِلٖ

 يبفذ ٚريي ٚچبالن ّل.

 (3كهٍزي آْ الواه ووكٔل((.)گٛيل: ايٓ عويبْ ها اى افواكي، غيو اى پَوُ پوٍيلَ. ّ٘گي ثٗ  ػٍي ثٓ ػيَي ِي

أل ٚ يب الىِٗ ٍقٕبْٔبْ چٕيٓ اٍذ. ٍيل  ٍٕذ ثٗ ؽيبد ٚ ثمبي اِبَ اػزواف ووكٖ اى ايٓ هٚ ثؼٚي اى ثيهگبْ اً٘

 ٕلهاٌليٓ ٕله ثٗ ثؼٚي اى آٔٙب اّبهٖ ووكٖ ٚ گفزٗ اٍذ:

ػجلاٌٛ٘بة ّؼوأي كه وزبة اٌليٓ اثٓ ػوثي كه وزبة فزٛؽبد اٍذ وٗ ثٕبثو هٚايذ ّيـ  اى عٍّٗ ايْبْ، ِؾي

گٛيل وٗ پٌ اى ٚفبد اِبَ ؽَٓ ػَىوي  اٌيٛاليذ ٚ اٌغٛا٘و وٗ كه وزبة اٍؼبف اٌواغجيٓ اى اٚ ٔمً ِي وٕل: اٚ ِي

ػٍيٗ اٌَالَ كه ٍبي كٚيَذ ٚ ّٖذ لّوي فوىٔلُ ثالفبٍٕٗ عبْٔيٓ اٚ ّل. ٚ الىِٗ آْ ؽيبد ٚ ثمبي ِٙلي رب 

ٗ ثّيوك ٚ فلاٚٔل ثب للهد فٛيِ كه ىِبْ ظٙٛه، كٚثبهٖ اٚ ها ىٔلٖ گوكأل. ٚ گّبْ ىِبٔي اٍذ وٗ ظٙٛه وٕل ٚ يب ايٕى

اٌليٓ اثٓ ػوثي ثپنيوك وٗ اؽزّبي افيو، يؼٕي هؽٍذ ٚ كٚثبهٖ ىٔلٖ ّلْ، ثٗ ٚي َٔجذ كاكٖ  هٚك وٗ ّيـ ِؾي ّٔي

 ّٛك.

اٍؼبف اٌواغجيٓ آِلٖ اٍذ ّ٘چٕيٓ ّيـ ػجلاٌٛ٘بة ّؼوأي كه وزبة اٌيٛاليذ ٚ اٌغٛا٘و ثٕبثو آٔچٗ وٗ كه 

ٔٛيَل: ِٙلي ثٓ اٌؾَٓ اٌؼَىوي كه ّت ٔيّٗ ّؼجبْ ٍبي كٚيَذ ٚ پٕغبٖ ٚ پٕظ ِزٌٛل ّل.  ثبّل. اٚ ِي ِي

ِبٔل رب ػيَي ثٓ ِويُ ثٗ اٚ ثپيٛٔلك. ايٓ ها ّيـ ؽَٓ ػوالي اى ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ  اٚ ثبلي ِي



وٗ ثٗ ِؾٚو اٚ ّوفيبة ّلٖ ثٛك ٚ ِٛالي ِٓ ػٍي اٌقٛآ ٔيي ثب اٚ اٌْويف ثواي ِٓ ٔمً ووكٖ اٍذ، ٕ٘گبِي 

 (4ووك. ) ِٛافك ثٛكٖ ٚ اٚ ها رأييل ِي

ثبّل.  اى عٍّٗ افواك كيگو، ّيـ اثٛػجلهللا دمحم ثٓ يٍٛف ثٓ دمحم گٕغي كه وزبة: اٌجيبْ في أفجبه ٕبؽت اٌيِبْ ِي

يل: اى عٍّٗ كاليٍي وٗ ثو ؽيبد ٛٛالٔي آْ ؽٚود كالٌذ چٕبْ وٗ ئٍؼبف اٌواغجيٓ اى اٚ ٔمً ووكٖ اٍذ. اٚ ِي گٛ

وٕل ٚثبؽل الً اِىبْ آْ ها صبثذ ِي وٕل، ثمبي ؽٚود ػيَي ثٓ ِويُ ٚ ؽٚود فٚو ٚ اٌيبً ػٍيٗ اٌَالَ  ِي

ثبّل. ّ٘چٕيٓ ثمبي أػٛه كعبي ٚ اثٍيٌ ٌؼيٓ وٗ اى كّّٕبْ فلا َ٘زٕل ٚايٓ ّ٘ٗ ثٗ ٍٚيٍٗ وزبة ٚ ٍٕذ  ِي

 (5)صبثذ ّلٖ اٍذ.

 ٚ اى عٍّٗ ايٓ افواك، ّيـ ػبهف فبًٙ فٛاعٗ دمحم پبهٍب كه 

ثبّل، چٕبْ وٗ كه يٕبثيغ اٌّٛكح آِلٖ اٍذ. اٚ پٌ اى موو ٚالكد ؽٚود ِٙلي ػغً هللا  وزبة فًٖ اٌقطبة ِي

رؼبٌي فوعٗ اٌْويف گفزٗ اٍذ: فلاي ِزؼبي، ؽىّذ ها كه وٛكوي ثٗ اٚ ػٕبيذ ووك، چٕبْ وٗ ثو ػيَي ٚ يؾيي 

ٕذ گناّذ ٚ ؽىّذ ٚ ٔجٛد ها كه وٛكوي ثٗ آٔبْ ػٕبيذ فوِٛك. ٚ فلاي ِزؼبي ػّو اٚ ها ٛٛالٔي لواه كاك، چٕبْ وٗ ِ

 (6ػّو ؽٚود فٚو ػٍيٗ اٌَالَ ها ٛٛالٔي ووك. )

ثبّل. چٕبْ وٗ كه يٕبثيغ اٌّٛكح آِلٖ اٍذ،  ٚ اى عٍّٗ ايْبْ، ّيـ ٕلهاٌليٓ لٛٔٛي كه ثؼٚي اى ٕٚيذ ٘بيِ ِي

٘بي ٛت، ؽىّذ ٚ فٍَفٗ ِوا ثفوّٚيل ٚ پٛي آْ ها ثٗ فموا ٕللٗ  ٕيذ فٛك ثٗ ّبگوكأِ گفذ: وزبةاٚ كه ٚ

كاهي ٚ ؽفع وٕيل ٚ وٍّٗ رٛؽيل، يؼٕي الاٌٗ االهللا  ٘بي رفَيو، اؽبكيش ٚ رٖٛف ها كه وزبثقبٔٗ ٔگٗ ثل٘يل ٚ اِب وزبة

 (7رؼبٌي فوعٗ اٌْويف اثالؽ وٕيل.) ها ٘و ّت ٘ياه ِورجٗ رىواه وٕيل ٚ ٍالَ ِوا ثٗ ِٙلي ػغً هللا

ثبّل، ثٕبثو آٔچٗ وٗ كه يٕبثيغ اٌّٛكح ثٗ ٔمً اى وزبة ّيـ ػييي ثٓ  ٚ اى عٍّٗ ايْبْ، ّيـ ٍؼلاٌليٓ ؽّٛي ِي

ثيذ َ٘زٕل ٚ فلاٚٔل آٔٙب ها  اي وٗ اى اً٘ گبٔٗ دمحم َٔفي آِلٖ اٍذ. اٚ ثٗ ٕ٘گبَ ثو ّّوكْ اٌٚيبي كٚاىكٖ

گٛيل: ٚ آفويٓ عبْٔيٓ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ وٗ  ه اٍالَ لواه كاكٖ اٍذ، ِيعبْٔيٓ پيبِجو ثيهگٛا

 (8ثبّل. ) كٚاىكّ٘يٓ ٌٚي فلا اٍذ، ِٙلي ٕبؽت اٌيِبْ ِي

ثبّل. اٚ كه وزبة ٘لايخ اٌَؼلاء ـ ثٕبثو آٔچٗ  اٌليٓ ٕ٘لي ِؼوٚف ثٗ ٍِه اٌؼٍّب ِي ٚ اى عٍّٗ ايْبْ، ّيـ ّٙبة

ٔٛيَل: ّٔٙيٓ فوىٔل اى ًَٔ  گبٔٗ ِي اٌٍّٛٛيخ آِلٖ اٍذ ـ ثٗ ٕ٘گبَ ثو ّّوكْ ائّٗ كٚاىكٖوٗ كه وزبة اٌلهه 

هٚك ٚ  ثبّل. اٚ ثٗ غيجذ ِي ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ اِبَ غبيت، ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ِي

بِوي كه ِيبْ وبفويٓ يبثل، چٕبْ وٗ ؽٚود ػيَي ٚ اٌيبً ٚ فٚو كه ِيبْ ِإِٕيٓ ٚ كعبي ٚ ٍ ػّوي ٛٛالٔي ِي

 أل. ػّوي ٛٛالٔي يبفزٗ

ثبّل اٚ كه ؽبّيٗ وزبة فًٖ اٌقطبة اٙبفٗ  ٚ اى عٍّٗ ايْبْ، ّيـ وبًِ، ّيـ دمحم، ِؼوٚف ثٗ فٛاعٗ پبهٍب ِي

ٔٛيَل: ٚ ثٗ ٍٚيٍٗ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف فالفذ ٚ اِبِذ ثٗ پبيبْ  ثو آٔچٗ وٗ اى اٚ ٔمً ّل، ِي

كاه ِمبَ اِبِذ اٍذ ٚ ػيَي ثٓ ِويُ ػٍيٙب اٌَالَ  اى ىِبْ ٚفبد پلهُ رب ثوپبيي هٚى ليبِذ، ػٙلٖهٍل ٚ اٚ  ِي

 وٕل. ّٔبيل ٚ َِيؾيبْ ها ثٗ پنيوُ اٍالَ كػٛد ِي وٕل ٚ ثٗ اٚ الزلا ِي اٚ ها رٖليك ِي



ؽيبد ِٙلي ػغً هللا  ٘بي كيگو آِلٖ اٍذ، ػلٖ ثَيبهي لبئً ثٗ اٍزّواه چٕبْ وٗ كه وزبة يٕبثيغ اٌّٛكح ٚ وزبة

 (9كإٔل((.) رؼبٌي فوعٗ اٌْويف َ٘زٕل ٚ اٚ ها ٕبؽت ِمبَ ٚاليذ ٚ اِبِذ ٚ ٚاٍطٗ في٘ اٌٙي ِي

 ط( غيجذ ٕغوي ثيبٔگو ؽٚٛه آْ ؽٚود ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف كه ِيبْ ِوكَ 

ووك ىيوا  ي ثو ّيؼٗ ٚاهك ِياٍذ ثب ايٓ رٛٙيؼ. غيجذ ٔبگٙبٔي ؽٚود ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ٙوثٗ ٍّٙگيٕ

ّيؼٗ ّ٘ٛاهٖ كه هاثطٗ ٚ رؼبًِ ثب ائّٗ ي فٛك ثٛكٔل اى ايٓ هٚ غيجذ ٕغوي پيِ آِل رب ِوكَ ثواي غيجذ ٛٛالٔي اِبَ 

ووكٔل ٚ پٌ اى كهيبفذ  آِبكٖ ّٛٔل. كه ىِبْ غيجذ ٕغوي، ٔٛاة اهثؼٗ ثٗ ِواعؼبد ٚ ٍإاالد ِوكَ هٍيلگي ِي

 ووكٔل. رؼبٌي فوعٗ اٌْويف آْ ها ثٗ ِوكَ اثالؽ ِي عٛاة اى آْ ؽٚود ػغً هللا

 . ػضّبْ ثٓ ٍؼيل ػّوي1ايٓ چٙبه ٔفو ثٗ روريت ػجبهد ثٛكٔل اى: 

 . اثٛاٌؾَٓ ػٍي ثٓ دمحم ٍّوي.4. اثٛاٌمبٍُ ؽَيٓ ثٓ هٚػ 3. دمحم ثٓ ػضّبْ ثٓ ٍؼيل ػّوي 0

٘ب ٔبيت ثؼلي ها ثٗ ّيؼيبْ ِؼوفي  اىايّٓوػ ؽبي ايٓ چٙبه ٔفو كه وزبة اٌغيجخ اٌٖغوي آِلٖ اٍذ ٚ ٘و ولاَ 

ووك رب ايٕىٗ ػٍي ثٓ دمحم ٍّوي، اػالَ ووك وٗ اٚ آفويٓ ٔبيت فبٓ اٍذ ٚ ثؼل اى ٚفبد اٚ كٚهاْ غيجذ وجوي  ِي

ّٛك ٚ كه ايٓ ِلد ٔبيجبْ ػبَ وٗ ّ٘بْ ِغزٙلاْ ػبكي ٚ آگبٖ ثبّٕل، ٚظيفٗ ٘لايذ ِوكَ ها ثو ػٙلٖ  آغبى ِي

 گيؤل. ِي

اي ثواي إّٓب ووكْ ِوكَ ثب كٚهاْ غيجذ وجوي ٚ اهعبع كاكْ آٔٙب ثٗ ٔبيجبْ ػبَ ثٛكٖ  روريت غيجذ ٕغوي، ىِيٕٗثٗ ايٓ 

اٍذ ٚ چٕبْ وٗ كه رٛليغ ّويف آْ ؽٚود آِلٖ اٍذ: اِىبْ كيلاه اِبَ ىِبْ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف كه ىِبْ 

 (12ثبّل. ) لجٛي رّبَ ػٍّبي اِبِيٗ ِي غيجذ وجوي ثٗ ّىً ٕويؼ ٚعٛك ٔلاهك ٚ ايٓ ِٛهك رٛافك ٚ
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گوكك،  گوكك ٚ ػمبيل آٍّبٔي وٗ ِْٕبء آْ ثٗ فلاي ِزؼبي ثبى ِي ثوِي ػمبيل ىِيٕي وٗ ِْٕبء آْ ثٗ أَبْ

وٕل  ثبيَزي يه ِلٌٛي أَبٔي كاّزٗ ثبّٕل. ػمبيل ىِيٕي، ٔبّي اى ِؾيٜ ٚ ِٛلؼيزي وٗ أَبْ كه آْ ىٔلگي ِي

هؽّذ ٘بيِ ثواي هٍيلْ ثٗ ىٔلگي ثورو اٍذ ٚ ػمبيل آٍّبٔي، ثيبٔگو ٌطف ٚ  گيوي ٘ب ٚ پي گو رالُ ٚ ثيبْ

 ثبّل. فلاٚٔل ثو ثٕلگبِٔ ٚ ؽوٓ ٚ ٌٚغ كه وْبٔلْ آٔٙب ثٗ ٍبؽً ٔغبد ِي

وٕل، چٗ ايٕىٗ ايٓ ِلٌٛي أَبٔي ثٗ  ايٓ ِطٍجي اٍذ وٗ يه ِِٛٓ كه إً ػميلٖ اٍالِي ثلاْ يميٓ پيلا ِي

 ٕٛهد رفٖيٍي رٛٙيؼ كاكٖ ّٛك يب ثٗ ٕٛهد ِغًّ ثبلي ثّبٔل.

وٕل ٚ گب٘ي اى ايٓ عٙذ وٗ ا٘لافي ها ثواي اٚ ِؾمك  يً ٚ ثو٘بْ ثوفٛهك ِيأَبْ، گب٘ي ثب ػمبيل اى ٔبؽيٗ كٌ

ّٛك. ٘و چٗ ػمبيل اى ٔبؽيٗ كٌيً ٚ ثو٘بْ  وٕل، ثب آْ ِٛاعٗ ِي اُ ها ؽً ِي وٕل يب ِْىالد هٚىأٗ ىٔلگي ِي

٘ب  كه لٍت لٛي ثبّٕل، اگو اى عٙذ رأِيٓ ِٕبفغ أَبٔي غبِ٘ ٚ ٍبوذ ثبّٕل، ِٛهك ّه ٚ روكيل ٚالغ ّلٖ ٚ

 وٕٕل. هٍٛؿ ّٔي

 ػمبيل اٍالِي وٗ ػمبيلي آٍّبٔي اٍذ ثٗ ٘و كٚ عٙذ ػٕبيذ 

كاّزٗ اٍذ ٚ كه ٕلك رأِيٓ ٍؼبكد كٔيٛي ٚ افوٚي ثْو ثوآِلٖ اٍذ، چٕبْ وٗ فلاٚٔل فطبة ثٗ پيبِجو اووَ ٍٕي 

 فوِبيل:  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

((; ِب رٛ ها ع َٓ  ي ثواي هؽّذ عٙبٔيبْ ٔفوٍزبكيُ.))ٚ ِب اهٍٍٕبن ئاّل هؽّخ ٌٍؼبٌّي

رو اى ِنا٘ت  ِب ثب ثوهٍي ثٗ ايٓ ٔزيغٗ هٍيليُ وٗ ِفَٙٛ ِٙلٚيذ اى عٙذ ثو٘بْ ٚ كٌيً كه ِن٘ت رْيغ، لٛي

وٕٕل;  اي كه آْ ّه ٚ روكيل ِي چٙبهگبٔٗ كيگو اٍذ. ٚ ثب وزبة ٚ ٍٕذ ٍبىگبهي ثيْزوي كاهك; اِب ثب ايٓ ؽبي ػلٖ

 ٔگؤل. ٘بي أَبٔي ثلاْ ِي ٔگؤل ٚ ثٍىٗ اى عٙذ صّوٖ بْ ثٗ آْ ّٔيچْٛ اى ٔبؽيٗ كٌيً ٚ ثو٘

 وٕٕل وٗ صّوٖ غيجذ ٚ ػّو ٛٛالٔي ٚ اِبِذ كه وٛكوي چيَذ؟ آٔٙب كائّبً ٍٛاي ِي

٘بي أَبٔي ثوٍٕل، آْ ها ثٗ ٛٛه وٍي أىبه  اي كه ىِيٕٗ صّوٖ وٕٕلٖ رٛإٔل ثٗ عٛاة لبٔغ ٚ ٕ٘گبِي وٗ ّٔي

 ٘بي ِزؼلكي آْ ها اصجبد ووكٖ ثبّل! يً ٚ ثو٘بْوٕٕل، اگو چٗ كال ِي



فّٙيُ وٗ ايٓ ِفَٙٛ اى  كٕ٘ل، كلذ وٕيُ. ِي ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ آْ ها اهائٗ ِي اگو كه ِفَٙٛ ِٙلٚيزي وٗ اً٘

كٕ٘ل. ثواي ِضبي ػّو ٛٛالٔي ثواي ؽٚود  رو اى ِفِٙٛي اٍذ وٗ پيوٚاْ فٍفب اهائٗ ِي ٔبؽيٗ أَبٔي ثَيبه وبًِ

ّٛك وٗ كه ِلري ٛٛالٔي، رّبَ ؽٛاكس ػبٌُ ها ثجيٕل ٚ ٕ٘گبِي وٗ ؽىِٛذ عٙبٔي رْىيً  ػش ِيؽغذ، ثب

ّٛك وٗ عبِؼٗ ثْوي  ك٘ل، اى رغوثيبد ٘ياه ٍبٌٗ فٛك اٍزفبكٖ وٕل. اى ٍٛي كيگو ايٓ غيجذ ٛٛالٔي ثبػش ِي ِي

ثٗ ايٓ ٔزيغٗ ثوٍل وٗ ثواي ثوپبيي  ٘ب ها رغوثٗ وٕل ٚ ٍوأغبَ كه ػٍَٛ ِبكي ٚ أَبٔي پيْوفذ وٕل ٚ أٛاع ؽىِٛذ

 ٚ البِٗ لَٜ ٚ ػلي ثٗ يه ؽىِٛذ اٌٙي وٗ فوكي ثب رغوثٗ ٚ ػبٌُ ثو آْ ؽىِٛذ وٕل، ٔيبى كاهك.

وٕل; اى  ايٓ أليْٗ ِجزٕي ثو ايٓ ػميلٖ اٍذ وٗ فلا، ثواي پيبكٖ ّلْ لَٜ ٚ ػلي اى اٍٍٛة فبٕي اٍزفبكٖ ّٔي

فلاٚٔل ئثب كاهك وٗ َِبئً عي اى ٛويك ِغواي ػبكي عويبْ يبثل. اٌجزٗ ايٓ  ّٛك ٚ ِغبهي ػٍذ ٚ ِؼٍٛي اٍزفبكٖ ِي

ٍٕذ اٌٙي، ِٕبفبري ثب ايٓ ٔلاهك وٗ گب٘ي فلاي ِزؼبي كه اِٛه ِلافٍٗ وٕل ٚ ِإِٕبْ ها يبهي وٕل ٚ كه كي وفبه روً 

الي ٍو ؽٚود هٍٛي اي وٗ ّّْيو ثب ٚ ٚؽْذ ايغبك وٕل ٚ يب اثوا٘يُ ها اى آرِ ٔغبد ثقْل ٚ يب كٍذ يٙٛكي

 ؽووذ ٔگبٖ كاهك رب ٔزٛأل ٔمْٗ روٚه هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها اعوا وٕل. اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ گوفزٗ ها ثي

يبثيُ وٗ عويبْ رغييو اعزّبػي، يه عويبْ آَ٘زٗ ٚ آهاَ اٍذ ٚ اؽزيبط ثٗ ِؾيٜ ٚ ّوايٜ  ثب ايٓ كيلگبٖ، كه ِي

رّبَ ثْويذ اى ظٍّبد ٚ ظٍُ ٚ عٛه فبهط ّٛٔل ٚ ثٗ ٍٛي لَٜ ٚ ػلي ٚ ٘لايذ ٚ ٔٛه  فبٕي كاهك ٚ ثواي ايٕىٗ

ٔظيو ٚ ِؾيطي فبٓ كاهٔل; يؼٕي ّوايٜ ِبكي ِٕبٍت، ثبيَزي فواُ٘ ّٛك  هإّ٘بيي ّٛٔل، اؽزيبط ثٗ ه٘جوي ثي

 رب پيبَ ػلاٌذ فٛا٘ي ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ثٗ ٍوػذ ثٗ گُٛ عٙبٔيبْ ثوٍل.

گٛييُ  ثيذ هؽّٗ هللا اى ىاٚيٗ كيگوي ثٕگويُ. ِب ِي واي ِب ايٓ اِىبْ ٔيي ٚعٛك كاهك وٗ ثٗ فٛائل ِٙلٚيذ كه ٔظو اً٘ث

وٗ اػزمبك ثٗ ِٙلٚيزي وٗ اى ٔظو٘ب غبيت اٍذ; اِب ىٔلٖ ٚ ِٛصو كه عويبٔي اٍذ وٗ ثواي ِإِٕيٓ كه عبِؼٗ هؿ 

جيً ػّٖذ ٚ وّبي ػٍّي ٚ ػٍّي ها كه ثو كاهك، كه عبِؼٗ ٘بي اِبِذ اى ل ك٘ل ٚ اى ٍٛي كيگو رّبَ ٚيژگي ِي

اي ىِيٓ ها ثب آٍّبْ  وٕل. أَبْ ثب كهن ايٓ ٔىزٗ وٗ ؽٍمٗ ؽبٌذ ِؼٕٛي فبٕي ٚ هٚؽيٗ ٚ ْٔبٛ ثباليي ايغبك ِي

وٕل ٚ ثؼل اى آٔىٗ ثب ػمً ٚ ِٕطك ِٙلٚيذ ها پنيوفزٗ اٍذ، اؽَبً آهاِِ  ك٘ل، اؽَبً فٛثي پيلا ِي پيٛٔل ِي

 وٕل. هٙبيذ فبٕي ِيٚ 

٘بي فبٓ اِبِذ، اى ٍٛي فلا ٚ هٌٍِٛ ِٕٖٛة ّلٖ اٍذ ٚ  اػزمبك ثٗ ِٙلٚيذ ٚ ايٕىٗ كٚاىكّ٘يٓ اِبَ ثب ٚيژگي

٘بي ٍيبٍي ٚ اعزّبػي ووٖ ىِيٓ اٍذ، ايٓ اػزمبك ها كه  ٘ب ٚ عويبْ ؽبٙو ٚ ٔبظو ثو اػّبي ٚ هفزبه رّبَ أَبْ

٘ب ٚ عويبٔبد، كه ىِيٕٗ اعزّبػي ٚ ٍيبٍي، رٛؽيل ٚ ؽىِٛذ اٌٙي  ّيذوٕل وٗ ِبفٛق ّ٘ٗ ؽبو ٘ب ايغبك ِي لٍت

وٕل. ّ٘يٓ ػميلٖ، اؽَبً هٚؽي ِضجذ ٚ  اٍذ ٚ ّٔبيٕلٖ فلا كه هٚي ىِيٓ، رّبَ اػّبي ٚ هفزبه٘ب ها ٔظبهٖ ِي

 وٕل. ٘بي ِظٍَٛ ٚ ِٕزظو ايغبك ِي اي ها كه أَبْ اِيلٚاهٔٗ

ك وٗ ِوكَ كه ىِبْ غيجذ ٕغوي ثب ٚاٍطٗ ٔٛاة اهثؼٗ ثب اِبَ كه اهرجبٛ ّٛ ايٓ اهرجبٛ ٚ اّزوان ٚلزي ّليلرو ِي

اٌْوايٜ وٗ  اٌْوايٜ ٚ ثٗ فٖٛٓ ثب ِجَٛٛ اٌيل ثٛكْ ٌٚي فميٗ عبِغ ثبّٕل ٚ كه ىِبْ غيجذ وجوي ثب فمٙبي عبِغ

َٔبْ اؽَبً ٔبيت ػبَ اِبَ ىِبْ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف اٍذ، كه اهرجبٛ ثبّٕل. ثب ٚعٛك ايٓ ّوايٜ، ا

 فميٗ فٛكّٔبيي ووكٖ ٚ كه ٕلك اؽيب ٚ اعواي اؽىبَ  وٕل وٗ اِبِذ كه ٕٛهد ٌٚي ِي

 ثبّل. اٍالَ ِي



كٕ٘ل، ِٙلٚيزي ِزؾون، ِٛصو ٚ ِضجذ َٔجذ ثٗ ٚلبيغ  ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ آْ ها اهائٗ ِي ثٕبثوايٓ ِٙلٚيزي وٗ اً٘

 ثبّل. ٚلبيغ ثْوي ٔلاهك ٚ رٕٙب يه پيْگٛيي اى آيٕلٖ ِيثْوي اٍذ، كه ؽبٌي وٗ ِٙلٚيذ پيوٚاْ فٍفب، رأصيوي كه 

٘بي ظٙٛه رؾويه ٚ  ٘ب ها ثواي ِؾمك ووكْ ىِيٕٗ اي اٍذ وٗ أَبْ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ثٗ گٛٔٗ ِٙلٚيذ اً٘

ك٘ل وٗ ٕبؽجي كاهٔل ٚ اٚ آٔٙب ها كه ٔظو كاهك ٚ كه ايٓ ٕٛهد، أزظبه ثٗ  ٘ب اّٛيٕبْ ِي وٕل ٚ ثٗ آْ رْٛيك ِي

٘بي  بي ٍىٛد ٚ ّىَذ ٚ كهِبٔلگي ٔيَذ; ثٍىٗ ثٗ ِؼٕبي ؽووذ ٚ عِّٛ ٚ رالُ ثواي فواُ٘ ووكْ ىِيِٕٗؼٕ

 ِٕبٍت ثواي ظٙٛه ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف اٍذ.

 چکیذٍ ی بحث

 ٘بي ىيو فالٕٗ ووك: رٛاْ چىيلٖ ثؾش ها كه ٔىزٗ كه پبيبْ ِي

رو اى ؽمبيك كيٕي  ؽمبيك ثْوي اٍذ ٚ اٍالَ، ّ٘بْ رؼجيو وبًِ روي اى . كيٓ، ّ٘بْ رؼجيو ٚ رفَيو وب1ًِ

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ  ثبّل. ثٗ رجغ آْ، ِٙلٚيزي وٗ اً٘ رويٓ رؼجيو اى ؽمبيك اٍالِي ِي ثبّل ٚ رْيغ، وبًِ ِي

ٙلٚيذ رويٓ رؼجيو اى إً ِٙلٚيذ اٍذ وٗ رّبَ ٍَِّبٔبْ كه اػزمبك ثٗ إً ِ وٕٕل، وبًِ آْ ها ِؼوفي ٚ روٚيظ ِي

 ارفبق ٔظو كاهٔل.

٘بي اٍالِي اهائٗ  ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ٚ ِٙلٚيزي وٗ كيگو فولٗ اي ثيٓ ِٙلٚيذ اً٘ . افزالف إٍي ٚ هي0ْٗ

 گوكك. كٕ٘ل، ثٗ َِأٌٗ اِبِذ ثبى ِي ِي

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف كٚاىكّ٘يٓ اِبَ ٚ عبْٔيٓ هٍٛي فلا ٍٕي  كه ِىزت اً٘

 ثبّل، كه ؽبٌي وٗ كه ٔظو پيوٚاْ فٍفب، ِٙلٚيذ، يه پيْگٛيي اى آيٕلٖ اٍذ.  ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِيهللا

ثبّل وٗ  ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ّ٘بْ اِبِذ كٚاىكّ٘يٓ اِبَ ػٍيُٙ اٌَالَ ِي . ٚ اى آٔغب وٗ ِٙلٚيذ كه ٔظو ا3ً٘

٘بي ٍٗ  وعٗ اٌْويف كاهاي ٚيژگيثؼل اى اٚ اِبَ ٚ عبْٔيٓ ٔيَذ، اى ّ٘يٓ هٚ ؽٚود ِٙلي ػغً هللا رؼبٌي ف

ثبّل: ٚالكد اِبَ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ثٗ ٕٛهري ِقفيبٔٗ ٚ ٍوي ٕٛهد گوفزٗ اٍذ; كه  گبٔٗ ىيو ِي

 وٛكوي ثٗ ِمبَ اِبِذ هٍيلٖ اٍذ; الىِٗ غيجزِ ايٓ اٍذ وٗ ػّو ٛٛالٔي كاّزٗ ثبّل.

ّٛك ٚ ايٓ ػالٖٚ ثو اكٌٗ ِفٍٖي اٍذ وٗ لجالً موو  بثذ ِي٘ب ثب صجٛد إً اِبِذِ كٚاىكٖ اِبَ ِؼَٖٛ ص ايٓ ٚيژگي

 ّل.

گبٔٗ اِبَ ػغً هللا رؼبٌي فوعٗ اٌْويف ثب كاليً ػمبيلي، ػمٍي ٚ رغوثي صبثذ ّلٖ اٍذ ٚ  ٘بي ٍٗ . ٚيژگي4

يٓ اٍذ اػزمبك ثٗ آٔٙب ٘يچ گٛٔٗ ايواك ػمٍي يب كيٕي ثٗ كٔجبي ٔلاهك. ٚ ِفَٙٛ ِٙلٚيذ، ِفِٙٛي ثب اهىُ ٚ وّبي آفو

وٕل ٚ يأً ٚ ِٔٛيلي ها هيْٗ  وٗ فٛايل هٚؽي ٚ ِؼٕٛي ثَيبهي ثواي ثْو كاهك ٚ آٔٙب ها ثٗ ؽووذ ٚ رالُ ٚاكاه ِي

 ٘بي كيٕي كه ؽيبد ثْوي ّ٘بٕ٘گي ٚ أَغبِي وبًِ كاهك. وٓ ووكٖ ٚ ثب آِٛىٖ
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