
 تاويل قرآن در هنظر اهل بيت عليهن السالم

 حميس آگبٌ 

 

 

 ؛مطوببجى زضثوبضٌ آن وشبقوتٍ اووس     ،مًضًؾى اؾت ٍَ ثيكتط مهؿطان ي وًيؿىسگبن ؾلوً  يوطآن   ،تأييل يطآن

امّبحًيًت ايه اؾت ٍَ ثيكتط ايه وًقتٍ َب ي پطزاظقُب آن گًوٍ ٍَ ثبيس پطزٌ اثُب  اظ چُوطٌ ايوه انوط      

ٍ ثؿب وًقتٍ َبيى ٍَ ثٍ خبى ظزايف اثُب  مبيٍ ظايوف پوط ؾكوُبيى خسيوس زضايوه مًًبوٍ       ثطوشطنتٍ اوس يچ

 َؿتىس.

زگطگًوى مؿىبيى ي ثٍ َبض ضنته انط   تأييل زض ثطاثط انط   تهؿيط ي تىعيل يزضَىبض غُط ي ثطه يوطآن  

 ممُه اؾت اظ خملٍ ظميىٍ َبى اثُب  ايه ياغٌ ثبقس.

چٍ ايه ٍَ تأييل اظمبزٌ  ،ثط مؿىبى بكًى ي زؾتًضى آن چىسان زقًاضويؿت نُم مؿىبى ياغٌ )تأييل( ثب تُيٍ

 2،مهسض ثوبة تهؿيول اؾوت    ،يامّب تأييل 1ثٍ مؿىبى )ضخًؼ( ،)ايل( اؾت ي نؿل ث ثى مدطز آن )آل( اؾت

يُى اظ يخًٌ ضايح مؿىبيى ثبة تهؿيل متؿسى ؾبذته نؿل الظ  اؾت. زضثو   ى مدوطز اگوط مؿىوبى ايوه      

زض ثبة تهؿيل مؿىبى آن ضخوًؼ زازن آن چيوع ثوٍ مجوسآ ي آقوبظ آن       ،ثٍ ايل يآقبظ َطچيع ثبقس ضخًؼ ،ياغٌ

 ذًاَس ثًز. ثٍ َميه زبيل اؾت ٍَ گهتٍ اوس:

ٍ   ،)مطاز اظ تأييل تهطّل زضمؿىبى غبَطى بهع اؾت ضيثوٍ   ،ثٍ گًوٍ اى ٍَ بهع اظمؿىبى غبَط ي مًضوًؼ بو

مؿىبى غبَطى ثٍ مؿىبى زيشوط مجتىوى ثوط يطيىوٍ ي زبيول ييوػٌ       ؾًى مؿىبى زيشط وُس. ابجتٍ ايه ضيآيضى اظ 

 3اؾت.(

 گًيب مكُل ثب ايه قىبذت حل ومى قًز ياثُب  ثب ايه تؿطيهُب ثطططل ومى گطزز.

ثبيوس ضيكوٍ بكوًى ايوه انوط         ،پيف اظ ثطضؾى آن زض َ   يحى ي ؾره مهؿطان يحى ،امّب ثٍ َط حبل

 ضيقه قًز.

 

 مؿىبى تأييل زض بكت

 ػًض مى وًيؿس:اثه مى

 ثىوبثطايه  ،اؾوت  ياغٌ ايوه  مؿبوى اظ يُى اؾتجبض ثٍ ايه،ثبظگكت مؿىبى ثٍ ،اؾت(االيل) اظ گطنتٍ تأييل …)

 .زَس ضخًؼ ،زَس مى احتمبل ٍَ مؿىبيى ثٍ ضا ؾره ٍَ اؾت َؿى َىىسٌ تأييل ،مؿىى

تأييول َىىوسٌ    ،يوه مؿىوى  ثوب ا  ،گهتٍ قسٌ ٍَ تأييل اظ )االيببّ( گطنتٍ قسٌ اؾت ٍَ ثٍ مؿىبى ؾيبؾت اؾوت 

 4زضثبضٌ َلمٍ)تسثيط(مى َىس يآن ضا زضخبيشبٌ )مؿىبيى( مىبؾت آن يطاض مى زَس.(

 پؽ اظ وًل آضاى گًوبگًن اَل بكت مى وًيؿس: ،وًيؿىسٌ َتبة: ابتحًيى نى َلمبت ابًطآن



يوب ثوٍ    ،بظ اؾتيب ثٍ اؾتجبض آق ،)وتيدٍ تحًيى ايه اؾت ٍَ مؿىبى انلى ايه مبزٌ )ضخًؼ( اؾت يايه ضخًؼ

يب اؾتجبضى قيطاظ ايه مًاضز. َميه مؿىبؾت ٍَ زض خموؽ مكوتًبت آن:    ،يب ثٍ اؾتجبض حىّ ي نطو ،اؾتجبض پبيبن

 5زضيطآن مًهًز اؾت.( ،ابتأييل ،االيبيه ،االيبى ،االيل

اظ وػوط ازثوى    ،پػيَف زضثوبضٌ موسبًل غوبَطى ياغٌ اؾوت     ،)ينطو ثيه تهؿيط ي تأييل ايه اؾت ٍَ تهؿيط

امّب تأييل تؿييه مطخؽ َ   يموطاز ي مًهوًز اظآن اؾت)قوىبذت مؿىوى(. گوبٌ مًهوًز اظ        ،بتعامى يؾًلىا

ايه خبؾت ٍَ ثطاى آگبٌ ى اظ مًهوًز يموطاز اظ    ،غبَط َ   مًهًز ضا ومى ضؾبوس ،وػطمطز  پىُبن مى مبوس

 6بهع ثٍ تأييل ويبظ مى انتس.(

 

 تأييل اظ زيسگبٌ مهؿطان

ثيكوتط آووبن زض    ،ثؿيبض مًضز تًخٍ ثًزٌ اؾت ،تٍ َبى مهؿطان ي پػيَكشطان ؾلً  يطآنياغٌ )تأييل( زضوًق

يبوى زضثطذوى    ،گبٌ زضذًض خمؽ ي تلهيوى َؿوتىس   ،چيعى وًقتٍ اوس. زيسگبَُب يمؿبوى ،َم يب ظيبز ،ثبضٌ آن

 اظمًاضز زضؾت زض ثطاثط َم يطاض زاضوس.

 ملٍ وػط اثًطببت تكلجى ضا ٍَ مى گًيس:اظ خ ،خ ل ابسيه ؾيًطى چىسيه وػط ضا وًل َطزٌ اؾت

مثل تهؿيط)نوطا(( ثوٍ ضاٌ ي نويت ثوٍ      ،ثٍ گًوٍ حًيًت يب مدبظ ،)تهؿيط ثيبن مؿىبى مًضًؼ بٍ بهع اؾت

ثىوبثطايه   ،ٍَ ثبظگكت ثٍ ؾوطاودب  َوبض زاضز   ،ٍَ اظ )ايل( گطنتٍ قسٌ ،ثبضان ي)تأييل(تهؿيط ثبطه بهع اؾت

ظيوطا بهوع َبقوم اظموطاز اؾوت       ،ت ي تهؿيط ذجطزازن اظ ضاَىمبى مطاز)تأييل( ذجطزازن اظحًيًت مطاز اؾ

ييتى موى   ،يَبقم َمبن ضاَىمبؾت. مثبل:)انّ ضثٍّ بجببمطنبز( تهؿيطـ ايه اؾت)مطنبز( اظ )ضنس( اؾت

يؿىى مطايت آن ثًز  ي )مطنبز(ثط يظن مهؿبل اظايه مبزٌ اؾت. =ثىبثطايه مُبن مطايجت يوب   ،گًيىس: )ضنستٍ(

َكساض اظ ؾؿتى ز ض اخطاى نطمبن ابُى ي قهلت اظ تًقٍ ثطزاقته يآموبزگى ثوطاى    ،ٌ> امّب تأييل آنَميه گب

 7ؾطضٍ ثٍ =پيكشبٌ> اي ؾت. زبيلُبيى يبطؽ مًتضى َميه ثيبن زض مطاز اظ آيٍ َطيمٍ اؾت.(

 َىس: آوُب ضا زض زي زيسگبٌ ذ نٍ مى ،ؾ مٍ طجبطجبيى ثب اقبضٌ ثٍ حسيز زٌ زيسگبٌ زضثبضٌ تأييل

 ثٍ خع زض حطيل مًطؿٍ. ،. وػطيٍ يسمب: تأييل مطازل تهؿيط اؾت1

 8. متأذطيه: تأييل يؿىى مؿىى َطزن ثطذ ل غبَط يايه مرهًل آيبت متكبثٍ اؾت.2

چُبض زبيل ثطاى ضزّ زيسگبٌ زيّ  مى آيضز يذًز زضثوبضٌ مؿىوبى تأييول زض     ،پؽ اظ ضزّ زيسگبٌ ورؿت ،ؾ مٍ

 ا ثيبن مى َىس.ؾطل يطآن مطلت زييًى ض

)يثٍ َطحبل )تأييل( اظ َلمٍ )ايل( ثٍ مؿىبى ثبظگكت اؾت ي مطاز اظ )تأييل( آن چيعى اؾت َوٍ آيوٍ ثوٍ    

 9مؿىبى ضيقه ي تحت ابلهع آيٍ مى ثبقس.( ،ؾًى آن ثطمى گطزز ي مطاز اظ تىعيل زض ثطاثط تأييل

يوطز يآن چيوع ثوٍ وحوًى تحًوى      تأييل َطچيعى حًيًتى اؾت ٍَ آن چيع اظآن ؾطچكمٍ موى گ  ،)ثىبثطايه

چىبن ٍَ نبحت تأييل ظوسٌ تأييل اؾت يغُوًض تأييول ثوب نوبحت تأييول       ،زَىسٌ يحبمل يوكبوٍ ايؾت

 10اؾت.(

 زضخبى زيشط مى وًيؿس:



ثلُوٍ حًوبيى ي يايؿيتُوبيى     ،)يآوچٍ زض يطآن َطيم ثٍ وب  تأييل شَط قسٌ اؾت اظ گًوٍ مسبًل بهع ويؿوت 

ٍَ مؿبضل اؾتًبزى ياحُب  ؾملى يطآن اظ آوُوب ؾطچكومٍ موى گيوطز. آضى َموٍ       ،اؾت ثبالتط اظ زضٌ ؾبمٍ

يطآن تأييل زاضز يتأييل آن ثٍ گًوٍ مؿتًيم اظ ضاٌ تهُط زضذًض زضٌ ويؿت ياظ ضاٌ بهوع يوببجى ثيوبن وموى     

 11( …قًز

 12.(اؾت ؾيىى ي ذبضخى امًض اظ تأييل ثلٍُ ،ويؿت ياغگبوىس مسبًل ٍَ اظمهبَيمى تأييل: ؾًّ  …)

مًضًؾى ٍَ وجبيس ثى تًخٍ اظ َىبض آن ثشصضيم ايه اؾت ٍَ ؾ مٍ تأييل زضَل يطآن ضا ثب تأييل متكوبثُبت  

 يطآن ثٍ يٍ مؿىب ومى زاوس:

ثىبثطايه تأييل متكبثٍ َمبن مطخؿى اؾت ٍَ متكوبثُبت ثوٍ آن    ،ثٍ مؿىبى ثبظگكت ،)يتأييل اظ )ايل( اؾت

أذوصى اؾوت َوٍ مؿوبضل يوطآن اظآن گطنتوٍ موى قوًز =ا          ثطمى گطزز =محُمبت>ي تأييل يوطآن َموبن م  

 13ابُتبة>.(

 وًقتٍ اؾت: ،ٍَ زض تهبؾيط ؾطنبوى پػيَكُبى ثؿيبضى زاضز ،پل وًيب

ايه مؿىوبى زيشوط    ،مؿىبيى ؾًاى مؿىبى غبَطى يب بهػى زضثطزاضز ،)تأييل َىشبمى ثٍ يخًز مى آيس ٍَ مته

 14ضا چشًوٍ مى تًان َكم َطز؟(

مؿىبيى انط حى يبنتٍ ٍَ مطاز اظآن تهؿويط وموبزى يوب ثوبطىى      ،زض ضيايبت اؾ مى ،ثط تهؿيطزض ثطا ،)تأييل

ظيوطا   ،زض ؾطح بكًى زيوسٌ وموى قوًز    ،اؾت. زضآقبظ ايه ضييبضييى ٍَ زض ؾطح َبض تهؿيطى يخًز زاقتٍ

 ،ؿىوبى تأييول  ثٍ َبضثطزٌ مى قًز ي َم ثوٍ م  ،َم ثٍ مؿىبى تهؿيط ،اؾم اظ بهػى يومبزى ،تهؿيط ثٍ طًض َلى

 ة( مى وًيؿس:2زؾت َم ثطاى )مًبتل( ايه زي َلمٍ غبَطاً ثٍ يٍ مؿىبؾت. اي زض مًسمٍ تهؿيطذًز)ثطِ 

)آن ٍَ يطآن مى ذًاوس ثى آن ٍَ )تأييل( آن ثساوس وبزان اؾت. يبى زضحببى َوٍ تهؿويط يوٍ مؿىوى ثيكوتط      

( ثوٍ  33ثببحىّ ي احؿه تهؿيطاً( )نطيبن/ وساضز يخع يٍ ثبض زضيطآن ويبمسٌ اؾت )ياليأتًوٍ ثمثل اال خئىبٌ

 15. (…ؾُؽ)تأييل( چىسيه ثبض زضمؿبوى گًوبگًن آمسٌ اؾت

 پؽ اظ وًل مُم تطيه زيسگبٌ مهؿطان زضثبضٌ انط   )تأييل( مى وًيؿىس: ،وًيؿىسگبن َتبة )ؾلً  ابًطآن(

امّوب َىشوبمى َوٍ     ،ضا زاضز )پػيَف زض تؿييه َلمٍ )تأييل( زضثطاثط ياغٌ تهؿيط گىدبيف تمبمى ايوه مؿوبوى  

 آن مكوُل . ويؿوت  مهؿوط  ثوطاى  مكوُلى  َوي   …ؾره اظ )انط  ( ثبقس يَسل تؿييه مطظ مؿىوبيى آن 

ٍ  يَىشبمى ضيم ثكمب ياغٌ ايه مؿىبى تىُب ضا يآن ثتطاقيم انط حى مؿىبى يٍ ياغٌ ايه ثطاى ٍَ خبؾت  َو

ؾوبؼ َموبن مؿىوبى انوط حى مؿىوب      طاث ضا آن ضنوت  َوبض  ثٍ( ؾىّت ي َتبة) قطؾى وهًل زض ياغٌ ايه

 16.(آيضيم زؾت ثٍ ثبيس ويع ضا آن يطآوى مؿىبى ،آن انط حى مؿىبى قىبذت ثط انعين مب …َىيم

 زض ظميىٍ مؿىبى يطآوى ياغٌ تأييل زضَتبة يبزقسٌ چىيه آمسٌ اؾت:

ٍ ويؿت يخوع زض  )ثب پػيَف زضايه آيبت مى نُميم ٍَ ياغٌ تأييل زضآوُب ثٍ مؿىبى تهؿيط يثيبن مسبًل َلم

اظآيبت زيشط ثطمى آيس ٍَ مؿىبى تأييل قيوط   ،(ٍَ تأييل ثٍ متكبثُبت اضبنٍ قسٌ اؾت7يٍ آيٍ )آل ؾمطان/

 اظ تهؿيط اؾت.

ثٍ َميه  ،َمبن چيعى ثبقس ٍَ ثٍ آوبن ثبظ مى گطزز ،مؿىبى مىبؾت ثب ايه آيبت ايه اؾت ٍَ )تأييل( َطآيٍ

جط زاوؿتٍ قسٌ اؾت يگبَى ثٍ ؾًى َتبة. ثٍ گمبن يوًى زضآيوٍ   ؾجت تأييل گبٌ اضخبؼ ثٍ ؾًى ذسا يپيبم



ٍ  ثٍ متكب آيبت تأييل ظيطا …َهت ؾًضٌ آل ؾمطان َم َميه مؿىب اضازٌ قسٌ اؾت  مهوبَيم  ثيوبن  مؿىوبى  ثو

ٍ . گطزز ثطمى آن ثٍ مؿبوى ايه ٍَ اؾت چيعى آن مًهًز ثلٍُ ،ويؿت آن ياغگبن ٍ  ايوه  چو ٍ  تهوًيط  َو  يو

تأييول آن   ،مىس آن اؾت ٍَ زضيٍ مهساو خعئى نًضت گيطز يايه مهساو خعئوى بظوي َمًاضٌ ،ؾب  مؿىبى

 مؿىبى ؾب  ثٍ قمبض مى آيس.

َمبن اؾت ٍَ ثٍ ؾىًان )تهؿيط مؿىى( قىبذتٍ موى قوًز. زض ثطاثوط )تهؿويط بهوع( َوٍ        ،تأييل ثٍ ايه مؿىى

 ؾجبضت اؾت اظ نُم مؿىبى مهطزات ي تطَيت خملٍ زض زضٌ غبَط ابهبظ.

ٍ      ،يبن تهؿيط بهع ي تهؿيط مؿىى نطو ثشصاضيمظمبوى ٍَ م  ،ذًاَيم زاوؿت َوٍ تهؿويط مؿىوًى آيوبت متكوبث

 17وٍ تهؿيط بهػى آيبت.( ،مرهًل ذساؾت

 

 ياغٌ تأييل زضآيبت يطآن

اظ  ،مىػوًض تأييول يوطآن ويؿوت     ،ياغٌ )تأييل( َهسٌ مطتجٍ زض يطآن ثٍ َبض ضنتٍ اؾت ٍَ ابجتٍ زض َمٍ مًاضز

 خملٍ:

 

 ابم:

ابّصى آوعل ؾليٍ ابُتبة مىٍ آيبت محُمبت َهّ ا  ابُتبة ياذط متكوبثُبت نبمّبابوصيه نوى يلوًثُم     . )1ًَ

ظيف نيتّجؿًن مبتكبثٍ مىٍ اثتكبء ابهتىّ ياثتكبء تأييلٍ يمبيؿلم تأييلٍ االّ ابلٍّ يابطّاؾرًن نى ابؿلم يًًبًن آمىب ثٍ 

 َلّ مه ؾىسضثّىب يمبيصَّّط االّ ايبًا االبجبة(  

 7مطان/آل ؾ <

َوٍ اؾوبؼ ايوه     ؛َؿى اؾت ٍَ ايه َتبة آؾمبوى ضا ثطتً وبظل َطز ٍَ يؿومتى اظآن آيوبت محُمبتىوس    ،اي

توب   ،ثوٍ زوجوبل متكوبثُبتىس    ،امّب آوبن ٍَ زض يلًثكبن اوحطال اؾت ،ييؿمتى اظآوُب متكبثُبتىس ،َتبة ثكمبضوس

أييل آوُب ضا خع ذوسا ي ضاؾوربن زض ؾلوم    زضحببى ٍَ ت ،نتىٍ اوشيعوس ي تأييل =وبزضؾتى> ثطاى آن مى خًيىس

َمٍ اظ ططل پطيضزگبض مبؾت يخع نوبحجبن ذوطز پىوس     ،ومى زاوىس. مى گًيىس: مب ثٍ َمٍ آن ايمبن آيضزيم

 ومى گيطوس.

. )ثل َصّثًا ثمببم يحيطًا ثؿلمٍ يبمّب يأتُم تأييلٍ َصبٍ َصّة ابصيه مه يوجلُم نوبوػط َيوم َوبن ؾبيجوّ      2

 40ي  39يإمه ثٍ يمىُم مه اليإمه ثٍ يضثٍّ اؾلم ثببمهؿسيه( يًوؽ /ابػّببميه. يمىُم مه 

يَىًظ تأييل آن ثطآوبن ضيقه وكسٌ اؾوت  پيكويىيبن    ،ثلٍُ چيعى ضا زضيـ قمطزوس ٍَ آگبَى اظآن وساقتىس

پؽ ثىشط نطخب  َبض غببمبن چشًوٍ ثًز  ثؿضى اظآوُب ثٍ آن ايمبن آيضوس  ،آوبن ويع َميه گًوٍ زضيـ قمطزوس

 پطيضزگبضت ثٍ مهؿسان آگبٌ تط اؾت. ،ثؿضى ايمبن ومى آيضوسي

. )يبًس خئىبَم ثُتبة نهّلىبٌ ؾلى ؾلم َسى ي ضحمّ بًً  يإمىًن. َل يىػطين االّ تأييلٍ يً  يأتى تأييلٍ 3

يًًل ابّصيه وؿًٌ مه يجل يسخبءت ضؾل ضثّىب ثببحىّ نُل بىب مه قهؿبء نيكهؿًا بىب آي ووطزّ نىؿمول قيطابّوصى    

 53ي  52ىب وؿمل يس ذؿطيا اوهؿُم يضلّ ؾىُم مبَبوًا يهتطين( اؾط ال/ َ



=َتبثى> ٍَ مبيٍ َسايت يضحموت   ،مبَتبثى ثطاى آوبن آيضزيم ٍَ =اؾطاض ي ضمًظ> آن ضا ثب آگبَى قط  زازيم

ضوس؟ ثطاى خمؿيتى اؾت ٍَ ايمبن مى آيضوس. آيب آوبن خع اوتػبض تأييل آيبت =ينطاضؾيسن تُسيسَبى ابُى> زا

ي> َؿبوى ٍَ پويف توط آن ضا    ،=َبض اظَبض گصقتٍ ي پكيمبوى ؼ يزى وساضز ،آن ضيظ ٍَ تأييل آوُب نطا ضؾيس

آيب =امطيظ> قوهيؿبوى ثوطاى موب يخوًز      ،نطامًـ َطزٌ ثًزوس مى گًيىس: نطؾتبزگبن پطيضزگبض مب حى آيضزوس

ويب> ثبظگطزيم ياؾمببى قيطاظآوچٍ اودب  موى  زاضوس ٍَ ثطاى مب قهبؾت َىىس؟ يب =ثٍ مب اخبظٌ زازٌ قًز ٍَ ثٍ ز

زازيم اودب  زَيم؟ =يبى > آوُب ؾطمبيٍ يخًز ذًز ضا اظ زؾت زازٌ اوس يمؿجًزَبيى ضا َوٍ ثوٍ زضيـ ؾوبذتٍ    

 َمشى اظ وػطقبن گم مى قًوس. ،ثًزوس

 :ة 

 (  …االحبزيث تأييل مه ييؿلّمٍ …. )4

 ثٍ َميه تؿجيط( 101ي  21)ي 6يًؾم/

  …ًاثُب ثٍ تً مى آمًظزذ تؿجيط ياظ …

ثيكتط ثٍ مؿىبى )ذًاثُب( گطنتٍ اوس يثطذى آن ضا مؿوبزل ضؤيوب زضنبضؾوى     ،)االحبزيث( ضا متطخمبن يمهؿطان

 ،قبمل تهًضات )يآضظيَب( زض ثيساضى َم مى قًز. زضَميه ؾوًضٌ يًؾوم   ،گطنتٍ اوس ٍَ انعين ثط ذًاة

 ؿجيط ضؤيبؾت.چىس ثبض زيشط تأييل ثٍ َبض ضنتٍ ٍَ مًهًز اظآوُب ت

 :ج 

 78. )يبل َصا نطاو ثيىى ي ثيىٍ ؾأوجّئٍ ثتأييل مببم تؿتطؽ ؾليٍ نجطاً( َُم / 5

امّب ثٍ ظيزى ضاظ آوچٍ ضا ٍَ وتًاوؿتى زضثطاثط آن  ؛اي =ثٍ مًؾى> گهت: ايىٍ ظمبن خسايى مه ي تً نطاضؾيسٌ

 ثٍ تً ذجط مى زَم. ،نجط َىى

 َميه ؾًضٌ. 82ي ثٍ َميه مضمًن زضآيٍ 

 :ز 

 . )ياينًا ابُيل اشا َلتم ي ظوًا ثببًؿطبؼ ابمؿتًيم شبٍ ذيط ي آحؿه تأيي ً(6

 35اؾطاء/

 ،يثب تطاظيى زضؾت يظن َىيس  ايه ثطاى قمب ثُتط اؾت ،حىّ پيمبوٍ ضا ازا َىيس ،يَىشبمى ٍَ پيمبوٍ مى َىيس

 ي ؾبيجتف ويًُتط اؾت.

 :َو 

نبن تىبظؾتم نوى قوف نوطزّيٌ ابوى ابلّوٍ       ،ؿًا ابطّؾًل يايبى االمط مىُم. )يبايُّب ابصيه آمىًا اطيؿًا ابلٍّ ي اطي7

 59شبٍ ذيط ي آحؿه تأيي ً( وؿبء / ،يابطّؾًل ان َىتم تإمىًن ثببلٍّ يابيً  اآلذط

ي پيوطيى َىيوس پيوبمجط ذوسا ي ايبوًاالمط =;اينويبى        ،اى َؿبوى ٍَ ايمبن آيضزٌ ايس  پيوطيى َىيوس ذوسا ضا   

آن ضا ثٍ ذسا ي پيبمجط ثبظگطزاويس =ياظآوبن زايضى ثطلجيس> اگط  ،ٌ زض چيعى وعاؼ زاقتيسيَطگب ،پيبمجط)ل(> ضا

 ايه =َبض> ثطاى قمب ثُتط ي پبيبوف ويًُتط اؾت. ،ثٍ ذسا ي ضيظ ضؾتبذيع ايمبن زاضيس

ي  وػوط ؾ موٍ طجبطجوبيى    ،اخمبل وػط مهؿطان ي بكًيبن ضا زضمًضز مؿىبى تأييل زاوؿتيم. زضثبضٌ تأييل يطآن

قُيسنسض زضذًض اؾتىبؾت. ثٍ تؿجيط ؾ مٍ )امًض ذبضخى ؾيىى( تأييل يطآن اؾت ٍَ زضايه نوًضت ذوًز   



تهًيط ي مدؿم ؾبذته ا  يضى َوٍ آيوبت ثوٍ آووبن      ،حًبيًى مؿتًل يخسا اظ بهع اوس يثٍ وػط قُيس نسض

 ثطمى گطزز.

 

 مؿىبى تأييل زض ضيايبت اَل ثيت)ؼ(

ضؾيسٌ اظططيى اَل ثيت)ؼ(مى تًان پى ثطز ٍَ ياغٌ تأييل زض ثيكتط ضيايبت اظَبضثطز ياغٌ تأييل زض ضيايبت 

زض ثطاثط تىعيل يمًاضزى َم زض ثطاثط تهؿيط يطاض گطنتٍ اؾت. اظمًاضزى ٍَ زض ثطاثط تهؿيط يطاضگطنتٍ زضَ   

 امب  ثبيط)ؼ(اؾت:

 ن پطؾيس :آل ؾمطا 42. )حُم ثه ؾييىٍ )ؾتيجٍ( مى گًيس اظ امب  ثبيط)ؼ( زضثبضٌ آيٍ 1

 )اش يببت ابم ئُّ يب مطيم انّ ابلٍّ انطهيٍ ي طُّطٌ يانطهيٍ ؾلى وؿبء ابؿببميه(

يآن َىشب  ٍَ نطقتشبن گهتىس: اى مطيم  ذسا تً ضا ثطگعيسٌ يپبٌ ؾوبذتٍ يثوط تموب  خُبويوبن ثطتوطى زازٌ      

 اؾت.

 ن َمبن يٍ ثبض ثًزٌ اؾت.ثطگعيس ،زض حببى ٍَ زض يايؽ ،ؾطو َطز  زضايه آيٍ زيثبض)ثطگعيسن(آمسٌ اؾت

 حضطت نطمًز: اى حُم  ايه آيٍ تأييلى زاضز ي تهؿيطى.

 ؾطو َطز : آن ضا ثطاى مه تهؿيط َىيس.

 18( …حضطت نطمًز: يؿىى ذسايوس ورؿت اي ضا اظميبن شضيٍ پيبمجطان ثطگعيس

ؾت َوٍ تأييول ي   زضايه ضيايت تأييل زض ثطاثط تهؿيط يطاض گطنتٍ اؾت يخب زاقت ٍَ حُم اظ امب  مى ذًا

 آن ييت ثٍ مؿىبى تأييل اظ زيس حضطت ثُتط آقىب مى قسيم. ،َطزي ضا ثيبن ثهطمبيس ،تهؿيط آيٍ

 يبى ياغٌ تهؿيط زضآن ويبمسٌ اؾت. ،ابجتٍ زض ضيايتى زيشط آيٍ اى تهؿيط قسٌ ؾپؽ تأييل

 يس:. )نضيل ثه يؿبض مى گًيس اظامب  ثبيط)ؼ(پطؾيس  مؿىبى ايه آيٍ چيؿت ٍَ مى نطمب2

 32/مبئسٌ(  …خميؿبً ابىّبؼ احيب نُأوّمب احيبَب يمه …)

 چىبن اؾت ٍَ گًيى َمٍ مطز  ضا ظوسٌ َطزٌ اؾت. ،يَطَؽ اوؿبوى ضا حيبت ثركس

 امب )ؼ(نطمًز: مىػًض ودبت زازن َؿى اؾت ٍَ زضآتف انتبزٌ يب زضحبل قطو قسن اؾت.

 ض؟پطؾيس : اگط َؿى ضا اظ گمطاَى ودبت زَس يَسايت َىس چطً

 19حضطت نطمًز: ايه تأييل اؾػم آيٍ اؾت.(

ِ   ،َمبن گًوٍ ٍَ ثب زيت مى تًان نُميس آيٍ زض ايل تهؿيط قسٌ اؾت َموبن مؿىوبيى    ،مؿىبى ودوبت اظ موط

يبى تأييل زضايه ضيايت چيعى اؾت ٍَ ثب ضي  مؿىبى احيب زض يطآن  ،اؾت ٍَ اظ غبَط آيٍ ثٍ زؾت مى آيس

 آن خب ٍَ مى گًيس: ،مى ؾبظز

 24/اوهبل(  …)يب ايُب ابصيه آمىًا اؾتديجًا بلٍّ ي بلطؾًل اشا زؾبَم بمبيحييُم

اى َؿبوى ٍَ ايمبن آيضزٌ ايس  زؾًت ذسا ي پيبمجط ضا اخبثت َىيس َىشبمى ٍَ قمب ضا ثٍ ؾوًى چيوعى موى    

 ذًاوس ٍَ قمب ضا ظوسٌ مى َىس.

 آيبت يَسنُبى انلى َسايتى آن. مى تًان گهت: تأييل يؿىى ضؾيسن ثٍ غضنبى مؿبوى ،ثب ايه تؿجيط

 تأييل َمبن قىبذت ثطه اؾت. ،ثب ايه تؿطيم



 . ضيايت وجًى ٍَ زضآن آمسٌ اؾت:3

)محمس ثه َؿت ضيايت َطزٌ ٍَ حضطت ضؾًل )ل(نطمًز: مه اظؾٍ پويف آموس ووبگًاض ثطاموت ذوًيف      

 َطاؾبوم:

 . آن ٍَ يطآن ضا ثطقيط)تأييل( آن تأييل َىىس1

 وكمىس پيطيى َىىس.. ايه ٍَ اظ بكعـ زا2

 . ايه ٍَ ثطيت زضثيه آوبن ظيبز قًز يثٍ طكيبن يوبؾپبؾى گطنتبض آيىس.3

 مه ضاٌ ذ نى اظآوُب ضا ثطايتبن مى گًيم:

امّب زضثبضٌ يطآن =ثٍ خبى زؾت ظزن ثٍ تأيي ت وبقبيؿتٍ زضثبضٌ متكبثُبت>ثٍ آيبت محُم ؾمول َىيوس يثوٍ    

 20( …آيبت متكبثٍ ايمبن ثيبيضيس

ان گهت زضايه ضيايت ؾره اظتأييل قبيؿتٍ يوبقبيؿتٍ اؾت ياظ مؿلمبوبن ذًاؾتٍ قسٌ اؾت توب ثوب   مى تً

زضثبضٌ آيبت متكبثٍ)ٍَ مؿىبى آن ثطايكبن مكتجٍ اؾت(تًيم َىىس يثٍ آوُب ايموبن زاقوتٍ    ،ؾمل ثٍ محُمبت

 ثيم.گطچٍ مب وتًاوؿتٍ ثبقيم مؿىبى نحيح آن ضا زضيب ،ثبقىس ٍَ: حىّ اؾت ياظخبوت ذسا

 ( نًبل:36. )ؾه ظضاضِ يبل: يبل اثًؾجسابلٍّ)ؼ(ؾئل اثى ؾه يًل ابلٍّ: )يبتلًا ابمكطَيه َبنّّ()تًثٍ/4

ّ    ،)اوٍّ=تأييل>بم يدف تأييل َصٌ اآليّ  ،يبًيس يب  يبئمىب ثؿسٌ ؾيطى مه يسضٍَ مبيًُن مه تأييول َوصٌ اآليو

 21َمبيبل ابلٍّ.( ،( ؾلى غُط األضويبيجلكه زيه محمّس)ل( مب ثلف ابلّيل حتّى اليًُن قطٌ)مكطٌ

 ظضاضٌ مى گًيس اظامب  نبزو زضثبضٌ َ   ذسايوس پطؾيس  ٍَ مى نطمبيس:)َمٍ ثب َم ثب مكطَبن پيُبض َىيس.(

آوبن  ،تأييل ايه آيٍ َىًظ نطاوطؾيسٌ اؾت. پؽ اظآن ٍَ يبئم مب ييب  َىس ،امب )ؼ( نطمًز: ايه آيٍ تأييلى زاضز

َبض آييه محمّس ثسان خب ذًاَس َكيس ٍَ َىوًظ قوت نوطا     ،أييل ايه آيٍ ضا ذًاَىس زيسٍَ اي ضا مى ثيىىس ت

 َمبن گًن ٌ ٍَ ذسايوس نطمًزٌ اؾت. ،وطؾيسٌ قطٌ =يمكطَى> ثط ضيى ظميه ورًاَس مبوس

ا يبل: ؾمؿت آثبؾجسابلٍّ)ؼ( يًًل: انّ بلًطآن تأيي ً نمىٍ مبيسخبء يمىٍ مببم يدف نبش ،. )ؾه اؾحى ثه ؾمبض5

 22ييؽ ابتّأييل نى ظمبن امب  مه االئمّ ؾطنٍ امب  شبٍ ابعّمبن.(

ووٍ   ،زاضز يب ذًاَس زاقت يايه تأييل ،تأييل آن يايؿيتى اؾت ٍَ زض ذبضج يخًز زاقتٍ ،زضايه زي ضيايت

 يغيهٍ )تأييل َىىسٌ( ٍَ حبزثٍ اى يب يايؿٍ اى اؾت زضذبضج ٍَ ثبيس ثٍ ييًؼ ثپيًوسز يثب زيسن آن مى تًان

 ثٍ آن )ؾلم( يآگبَى يبنت.

تأييل ثٍ ؾمل ي ت ـ نطز ثطاى نُم ثطذى اظ مطاتت يمهوبزيى آيوٍ اطو و قوسٌ      ،يبى زض ضيايبت پيكيه

 ثًز.

مىٍ مب يس مضى يمىٍ مب بم يُه يدطى َمب يدطى ابكّومؽ يابًموط    ،ثطىٍ تأييلٍ ي تىعيلٍ غُطٌ نًبل …. )6

ب يُوًن ؾلوى االحيوبء يوبل ابلّوٍ )يموبيؿلم تأييلوٍ ااّل ابلّوٍ         َمب خبء تأييل قف مىٍ يًُن ؾلى االمًات َمو 

 23يابطّاؾرًن نى ابؿلم( وحه وؿلمٍ.(

 حضطت زض پبؾد نطمًز:،نضيل ثه يؿبض اظ امب  ثبيط)ؼ( زضثبضٌ غُط ي ثطه يطآن پطؾيس

ظآوُوب  َمبن تىعيل آن اؾت ي ثطه يطآن تأييل آن. ثطذى اظآن =تأييل َب> گصقتٍ اؾت يثطذى ا ،)غُط يطآن

َوٍ زضثوبضٌ    ،َمبن گًوٍ ٍَ تأييل يؿومتى اظآن  ،مثل خطيبن حطَت ذًضقيس خبضى اؾت ،نطا وطؾيسٌ اؾت



ذسايوس مى نطمبيوس:)تأييل   ،َمبن گًوٍ =تأييل يؿمتى اظآن> زضثبضٌ ظوسگبن اؾت ،آمسٌ ،مطزگبن ثًزٌ اؾت

 تأييل آن ضا مى زاويم.( آن ضا خع ذسا ي ضاؾربن زضؾلم ومى زاوىس( =مبضاؾربن زضؾلم َؿتيم> ي مب

 . اظ ضؾًل اَط )ل(ضيايت قسٌ ٍَ نطمًز:7

َمبن گًوٍ ٍَ مه ثطاؾبؼ تىعيول آن   ،)َمبوب زضميبن قمب َؿى اؾت ٍَ ثطمجىبى تأييل يطآن ذًاَس خىشيس

 24ياي ؾلى ثه اثى طببت اؾت.( ،مجبضظٌ َطز 

مٍ مى َطز  توب آن گطاموى يضوً    َ ،. اوؽ ثه مببٍ مى گًيس: =زضظمبوى ٍَ> ذبز  ضؾًل ذسا)ل(ثًز 8

 حضطت نطمًز: ،ثشيطز

ثُتطيه اينيبء يوعزيُتطيه موطز  ثوٍ اوجيوب يؾوطزاض      ،آيبى مؿلمبوبن ،اي اميطمإمىبن ،)َؿى ياضز ذًاَس قس

 پيكتبظان اؾت.

گهتم: ذسايب آن ضا مطزى اظ اوهبض يطاض ثسٌ. زضَمبن ظمبن ؾلى)ؼ( ياضز قس. نوًضت ضؾوًل ذوسا )ل(ثوٍ     

 ؾپؽ ؾطو َطز: ،طز. ؾلى)ؼ(قطيؼ َطز ثٍ پبٌ َطزن ؾطو چُطٌ پيبمجط)ل(قسّت ؾطو َ

 اى پيبمجط ذسا زضثبضٌ مه ذجطى قسٌ؟ زضثبضٌ مه چيعى وبظل قسٌ اؾت؟

حضطت ضؾًل ذسا نطمًز: تً اظخبوت مه ازا مى َىى ي شمٍّ مطا ثطى مى ؾبظى ياظخبووت موه ضؾوببتم ضا    

 مى ضؾبوى.

 مشط قمب ضؾببت ضا ثٍ اودب  ومى ضؾبويس؟ؾلى)ؼ(ؾطو َطز: اى پيبمجط ذسا  

 25يبُه آوچٍ ضا ٍَ اظ تأييل يطآن ومى زاوىس مى آمًظى ي ذجطقبن مى زَى.( ،حضطت نطمًز: ثلى

نبن ابلٍّ يًًل:  ،. )ؾه ابُطيى يبل يبل ابطّضب)ؼ(بؿلى ثه محمس ثه خُم: التتأيّل َتبة ابلٍّ ؾعّيخلّ ثطآي9ٍ

 26بطّاؾرًن نى ابؿلم.()يمبيؿلم تأييلٍ االّ ابلٍّ يا

 زضايه زي ضيايت اذيط تأييل چيعى اؾت تًطيجبً ثٍ مؿىبى تهؿيط.

 

 ذ نٍ ي وتيدٍ

مى تًان ثٍ مؿىبى تأييل زض َ   پيبمجط)ل( ياَل ثيت)ؼ( پى ثوطز ي ثوب تًخوٍ ثوٍ      ،ثب تًخٍ ثٍ ايه ضيايتُب

 مدمًؼ آوُب مى تًان ايه چىس َبضثطز ضا ثٍ زؾت آيضز.

زض ثطاثط تهؿيط مطط  ثًزٌ اؾت يزضيٍ مؿىب ثوٍ َوبض وموى ضنتوٍ      ،َم زضؾهط امب  ثبيط)ؼ( زؾت ،. تأييل1

 اؾت.)حسيث ايل ي زيّ (

ظيوطا   ،يقبيس ثتًان گهت ٍَ زض ضيايت وجًى)حسيث ؾًّ (َم تأييل ثوٍ مؿىوبى مهوطلح )تهؿويط( ويؿوت     

ظذهًنويبت ث قوى   يحتّى يؿومت ظيوبزى ا   ،وشطاوى حضطت ضؾًل)ل(اظايه وجًز ٍَ مطز  مؿىبى بهػى

وشطاوى پيبمجط اظ اقتجبٌ زض)مؿىى قىبؾى( يطآن يؾمل ي اؾتًبز ثطاؾبؼ آ ن ثوًز. يطيىوٍ    ،يطآن ضا زضٌ وُىىس

ظيوطا حضوطت موى نطمبيوس: ضاٌ ودوبت ي       ،تأييل متكوبثٍ اؾوت   ،آذط ضيايت ؾًّ  مى ضؾبوس ٍَ ايه تأييل

 ؾمل ثٍ محُم يايمبن ثٍ متكبثٍ اؾت.،نطيويهتبزن زضمُلٍُ



ثلُوٍ وػوط ثوٍ يايؿيوت      ،تأييل مطثً( ثٍ ؾمل ي نطاگيطى نطز ويؿوت  ،مّب زضحسيثُبى چُبض ي پىح ي قفا

زض تؿطيم تأييل اظ زيوسگبٌ   ،ذبضخى زاضز ايه ضيايبت مى تًاوىس مإيّسى ثبقىس ثطاى وػطيٍ ؾ مٍ طجبطجبيى

 يطآن.

ثوب زيوت زضووًؼ ايوه      ،طنتوٍ اؾوت  تأييل زض ثطاثط تىعيل يوطاض گ  ،اظخملٍ ضيايت َهتم ،زض ضيايبت ثؿيبضى

ثوب تًخوٍ ثوٍ نضوبى اختموبؾى ظموبن        ،ضيايبت مى تًان اؾتىجب( َطز ٍَ تىعيل َمبن مؿىبى ضيقوه آيوبت  

پيبمجط)ل(اؾت ي تأييل مؿىب قىبؾى يطآن اؾت ثب تًخٍ ثٍ يايؿيبت خبضى َط ظمبن ياْ ن مؿىب ثب آوچٍ زض 

 پىح ي قف آمسٌ وبؾبظگبض ويؿت. ،ضيايتُبى چُبض

ثًيػٌ ثب تًخٍ ثٍ ضيايبت ثؿيبضى َوٍ موى گًيوس     ،ب زض ضيايت َكتم)تأييل( اظمًًبٍ ؾلم اؾت يآمًذتىىامّ

 پيبمجط)ل(تأييل يطآن ضا اظ ذسايوس مى آمًذت يثٍ ؾلى)ؼ( آمًظـ مى زاز.

 ثب تًخٍ ثٍ ايه ضيايبت مى تًان گهت:

ثٍ متؿلّى تأييل يؿىوى مؿىوبى آيوٍ موًضز     گبٌ  ،گبٌ ثٍ ؾمل تأييل َىىسٌ وػط زاضز ،َبضثطز )تأييل( زض ضيايبت

چوٍ زضؾوت يچوٍ     ،تأييل َمبن )ثيبن( تأييل َىىوسٌ اؾوت   ،وػط. آن خب ٍَ ؾره اظ َبض تأييل َىىسٌ اؾت

َوٍ   ،يگبٌ مًهًز ذًز مؿىب يب مت ؾلى حُم زضآيٍ اؾت 27ٍَ اظ وبزضؾت آن وُى َم قسٌ اؾت ،وبزضؾت

ثوط   ،ايه مؿىبؾت ٍَ مثل حطَت ذًضقيس زضخطيبن اؾوت َمبن حًيًت يب يايؿيت ذبضخى ثبقس. تأييل ثٍ 

 مًاضز ثؿيبضى خبضى مى قًز.

ثطاثوط   ،ثىبثطايه زضمًاضزى ٍَ امبمبن مؿهً )ؼ( مى گًيىس: تأييل ايه آيٍ قرم يوب خطيوبن ذبنوى اؾوت    

 ؾبظى ثب مهساو يخبضى ظمبن اؾت.

 

 مًاضز تأييل

يؿىى ثٍ نًضت )تأييل يطآن( ييب مًيوس   ،طلى اؾتمى تًان گهت: )تأييل( يب م ،ثب تًخٍ ثٍ آيبت ي ضيايبت

 ييب تأييل ثطًن. ،تأييل متكبثُبت ،اؾت

 مث ً زض ضيايتى اظاميطابمإمىيه)ؼ(تأييل ثٍ َل يطآن يَط حطل آن وؿجت زازٌ قسٌ اؾت:

ًوبل  ن ،انّ ؾليّبً)ؼ( مط ؾلى يبضى نًبل: َل تؿطل ابىّبؾد يابمىؿًخ؟ نًوبل ال  ،)ؾه آثى ؾجسابطّحمه ابؿلمى

 28تأييل َل حطل مه ابًطآن ؾلى يخًٌ.( ،َلُت ي اَلُت

 نطمًز: آيب وبؾد يمىؿًخ ضا مى قىبؾى؟ ؾطو َطز: ذيط. ،ؾلى)ؼ(ثٍ نطزى ٍَ يضبيت مى َطز

 حضطت نطمًز: َ ٌ قسى ي َ ٌ َطزى  تأييل َط حطل اظ يطآن ثطيخًَى اؾت.

طاثط ثب تؿجيطات يطآوى اؾت َوٍ گوبٌ موى گًيوس:     ث ،اظايه وػط ٍَ تمب  يطآن تأييل زاضز ،مضمًن ايه ضيايت

 .…)َل يىػطين االّ تأييلٍ( ي يب )يبمّب يأتُم تأييلٍ( ي

مبوىس ضيايت امب  ثبيط)ؼ( اظ ضؾًل اَط )ل( )مب مه ابًطآن آيوّ   ،ضيايبتى ٍَ مى گًيىس َمٍ يطآن ثطه زاضز

 يؿىى قىبذت غضنبى ثطًن آن. ،مى تًاوس ثٍ ايه مؿىب ثبقس ٍَ تأييل يطآن 29االّ بٍ غُط ي ثطه(

ثبيوس زض   ،ثلٍُ قىبذت حًيًت مسبًل)مًضًؼ(اؾوت  ،امّب )تأييل زض متكبثُبت( ٍَ وٍ قىبذت مؿىبى آيبت

 تحًيى خساگبوٍ تحت ؾىًان محُم ي متكبثٍ اظزيشبٌ اَل ثيت)ؼ(مًضز مطببؿٍ يطاض گيطز.



 ثىبثط آوچٍ يبزقس مى تًان گهت تأييل يطآن ثطؾٍ گًوٍ اؾت.

 ييل َمٍ يطآن. تأ1

 . تأييل ثطًن يطآن2

 . تأييل متكبثُبت يطآن3

 

 ضاٌ زؾتيبثى ثٍ تأييل يطآن

ثٍ تؿليم ابُى مى تًاوىس ثٍ َطمًساض  ،مرهًل ذساؾت. ضاؾربن زض ؾلم ،تأييل متكبثُبت يطآن ،ثى گمبن

ً  پوؽ اظآن  اظآن ٍَ مكيت ابُى ثبقس ؾلم ثيبثىس يمًهًز اظ ضاؾربن زض ؾلم َم پيبمجط)ل(يامبمبن مؿهو 

 …تأييل متكبثُبت )اگط ايه مجىوب ضا ثپوصيطيم َوٍ يا ي زض آيوٍ )يابطّاؾورًن      ،حضطت َؿتىس. ثطايه اؾبؼ

بضتط اؾت( نطاگيوطى تأييول متكوبثُبت نًو  اظ ططيوى      ؾبظگ ثيت اَل ضيايبت مضمًن ثب ٍَ ،اؾت ؾبطهٍ(

 ضؾًل اَط  ياَل ثيت)ؼ(اي ممُه ذًاَس ثًز.

تأييل تمب  ثطًن مرهًل اَول ثيوت    ،تمب  يطآن ضا قبمل مى قًز زضخبتى زاضزٍَ  ،امّب تأييل ثطًن يطآن

يب َهتبزگبوٍ( ثوطاى ثطذوى اظ نوبحجبن ذوطز ووبة )ايبوًا        ،يبى ثطذى اظ اليٍ َبى ثطًن )َهت گبوٍ ،اؾت

 االبجبة( ينبحجبن ثيىكُبى وبنص )ايبًا االثهبض( يقبگطزان مُتت اَل ثيت)ؼ( زضذًض زؾتطؾى اؾت.

ٍَ پيف اظ اؾتكُبز ثٍ ضيايبت ثبيس زضوػط زاقت ايه اؾت ٍَ آمًظـ ي قىبذت َط متىى ثط پويف  وُتٍ اى 

نطضُبيى اؾتًاض اؾت. زضقىبذت يطآن َم َميه پيف نطضُب وًف مإثط زاضوس. طجيؿى اؾوت َوٍ ثطزاقوت    

متهوبيت  ثب زضيبنت قرم مؿتًس ياثوطى َوٍ يوطآن ثوطاي زاضز      ،يٍ قيط مؿتًس ي تأثيطى ٍَ يطآن ثطاي زاضز

اؾت. ايه اؾت ٍَ امبمبن مؿهً )ؼ( ثطايه وُتٍ تأَيس زاضوس ٍَ زض قىبذت ثطه يطآن ي تأييل آن ثبيوس ثوٍ   

مُتت اَل ثيت)ؼ( تًخٍ زاقت مىػًض ايه ويؿت ٍَ يطآن ضا نً  ثب ضيايبت مأثًض تهؿيط ي تأييول َىويم ي   

يايبت ضؾيسٌ اظ ذًز امبمبن اؾوت َوٍ   ظيطا چىيه مطلت ى َم ذ ل ض ،تهُط ي تسثّط زضآن ضا َىبض ثشصاضيم

يحتى مؿيبض زضؾتى ضيايبت ضا َمبَىشى ثب مضوبميه   ،مب ضا ثٍ تسثّط زض يطآن ي تمؿٍّ ثٍ آن تكًيى مى َىىس

 موى  …يطآوى مى زاوىس يَم مرببم آيبت نطايان يضي  َلى يطآن ٍَ اظ )ايبًا االبجبة( ي )ايبًا االثهبض( ي

ٍ  آن وجبيوس  ضيايوبت  اظ ثرف ايه قىبؾى زضمؿىى ثىبثطايه. َىىس تهُط ي تسثّط ،يّل تؽ زضآن تب ذًاَس  اظ زؾوت

اؾوت( آن ييوت    َمويه  َوم  نوحيح  ٍَ) َىيم مؿىب ضا ضيايبت زيسى چىيه ثب اگط. گطنت وبزيسٌ ضا ضيايبت

يآن زاقته م َُوب يانوًل موتًه زض     ،ضيايبت مطثً( ثٍ نطاگيطى يطآن اظ اَل ثيت مؿىبى غضنتطى مى يبثس

 قىبؾى يطآن اؾت ي ضيـ ييػٌ اى ٍَ اَل ثيت زض تؿليم مؿبضل يطآن اوتربة َطزٌ اوس.مؿىى 

 امب  حؿه ؾؿُطى )ؼ( مى نطمبيس:

آن ٍَ ثب تمؿٍّ ثٍ آن ثٍ ايه قطل ثعضِ مى ضؾس َيؿت؟ اي َؿوى اؾوت    ،)آيب مى زاويس متمؿٍ ثٍ يطآن

ووٍ   ،ومبيىسگبن ي نطؾتبزگبن مب ثٍ ؾًى قيؿيبنيب اظ  ،نطاگطنتٍ ثبقس ،اَل ثيت ،ٍَ يطآن ي تأييل آن ضا اظ مب

 31( …اظ انُبض )ثى اؾبؼ( مدبزبٍ َىىسگبن ي اظ ييبؼ ييبؼ َىىسگبن



آوچٍ ٍَ اظايه ضيايت ي ضيايبت نطايان زيشط زضايه ظميىٍ ثٍ زؾت مى آيس ايه اؾت ٍَ ثبيس يطآن ضا زضايوه  

ومبيىسگبن ائمٍ)ؼ(ويع ثٍ ؾىًان آقىبيبن ثوٍ   مُتت آمًذت ي ثب ضيـ آوبن ثٍ يطآن وشطيؿت. زض ايه ضيايبت

 آوبن َمبن َؿبوى ثًزوس ٍَ يطآن ضا اظ اَل ثيت نطا گطنتٍ ثًزوس. ،تأييل يطآن مؿطنى قسٌ اوس

ثط ثطاثط ؾبظى مهبَيم َلى يطآن ثطموًاضز ثيطيووى اطو و     ،انعين ثطايه تأييل زض ظثبن ائمٍ زضمًاضزى ثؿيبض

 ثوطاى  اؾت ضاَى زيسگبٌ ايه ذًز ٍَ …أييل َسايت يوؿمت زض يطآن يمى قًز. مث ً تؿييه قرهى زض ت

 .  اؾت ثؿيبض ظميىٍ زضايه ضيايبت. اختمبؾى زضمؿبئل زضؾت گيطى مًضؽ ي ؾمل

آن خب ٍَ اظ انوًل ي ضوًاث  يطآووى ي     ،امّب تأييل ثطًن اظ ؾًى ثطذى نًنيٍ ي ؾطنب ي ازؾبى نطايان آوبن

 يل مطزيز اؾت.َمبن تأي ،ضيـ اَل ثيت ثيطين ثبقس

ييتى ٍَ اثه ؾطثى زضزنبؼ اظ ضيـ تهؿيطى ذبل ذًز مى گًيس اگوط ايوه اموًض ثطاؾوبؼ يًاؾوس تهؿويط       

ظيطا آوُب ضا مؿتًيمبً اظ ططيى يحى زضيبنت َطزٌ ا  يزضثطذى اظمًاضز َم ٍَ تأييلُوبى   ،ثبَى وساض  ،ويؿت

( اگط مؿبضنى اظ يطآن وؿد قسٌ اؾوت  خبى ايه پطؾف َؿت ٍَ )ابؿيبش ثببلٍّ ،اي مرببم نطيح يطآن اؾت

 انًالً چطا ذسايوس ايكبن ضا ثٍ پيبمجطى مجؿً  وُطزٌ اؾت  ،يحى قسٌ اؾت ،يوؿد آن ثط اثه ؾطثى
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