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 ٕثطخب ذَز اظ ضا ـ هتضبز ثسب چِ ٍ ـ هتفبٍت وبضوطز زٍ ثطط، ٖظًسگ دٗتبض ُگستط زض بىٗاز حضَض

 .است ضسبًسُ ثجت ثِ ٍ ًْبزُ

 ت٘هسً ثِ ٍ ثَزُ ّب گطٍُ ٖهسبػ هٗتطط ٍ ّٖوسل ٍ ٍحست هحَض ٖاًسبً خَاهغ زض ّوَاضُ يٗز

 ضا ٌّٕط ٍ ٖػلو ن٘ػظ آثبض ٖاختوبػ الفت ٍ ت٘هسً يٗا پطتَ زض ٍ ضسبًسُ ووه ٕثطط ّٕب هدوَػِ

 خسالْب اذتالفْب، ،ٌٖٗز ٕثبٍضّب ٍ يٗز ذبعط ثِ وِ گطفت سًُٗبز تَاى ًٖو حبل يٗا ثب .است ًْبزُ ٖپ

 !است ًوَزُ ضخ عً٘ ٖفطاٍاً ًٕجطزّب ٍ

 ٍ ٕاػتمبز ّٕب ٕهطظثٌس ٍ سَ هٗ اظ ٖبػاختو اًسدبم ٍ ٕهْطٍضظ ،ٖثرط ٍحست ،ٌٖٗآفط الفت

 ثَزُ اهتْب گصضتِ دٗتبض زض بىٗاز هتضبز زٍوبضوطز گط،ٗز ٕسَ اظ ٖاختوبػ ٍ ٕضفتبض ّٕب ًٕبّوسبظ

 ٍ هتي اظ ثطذبستِ وبضوطز، زٍ يٗا اظ هٗ وسام وِ است يٗا زاضز ك٘تحم ٍ تأهل هدبل آًچِ ٍٖل !است

 س؟ٗآ ٖه ضوبض ثِ ًبذَاستِ ٍ ٖل٘تحو ٍ ٖػبضض هٗ وسام ٍ است ثَزُ بىٗاز ت٘هبّ

 :بزوطزٗ تَاى ٖه ضا هطرع ًِٗظط زٍ پطسص، يٗا ثِ پبسد زض

 ضٍضْب ٍ بىٗاز ل٘اغ ٕذػلتْب اظ ٖثرط ٖتؼبل ٍ ٖسبظًسگ ٍ ٌٖٗآفط الفت ثبٍضاى، يٗز هٌظط زض .1

 .است ب٘اًج ٖٗطثٌبٗظ اّساف ٍ

 ٍ ذػَهت تؼػّت، ،ٖطٗاًس خعم ِٗهب ضا ٌٖٗز ًٕگطضْب اسبسبً ًبثبٍضاى، يٗز همبثل، زض  .2

 !اًس آٍضزُ حسبة ثِ ٕطذَز٘غ ٍ ٕذَز بى٘ه ٕهطظثٌس

 ٌٖ٘ط٘پ ٕثبٍضّب ثِ ٖهتى ٕا گًَِ ثِ وسام ّط وِ ـ ًِٗظط زٍ يٗا اظ ذبضج وِ سٗز سٗثب اوٌَى

 ط؟٘ذ بٗ گطَز ضا ٕهٌظط تَاى ٖه ـ ّستٌس

 ٌٖٗآفط الفت ٍ ٖثرط ٖتؼبل ّسف ِث ٖآسوبً بىٗاز چٌس ّط :گفت تَاى ٖه ط٘هس يٗا صٗوب٘پ زض

 است زاضتِ ٍخَز بىٗاز هتي زض هتفبٍت ت٘ظطف زٍ ٖؼ٘عج عَض ثِ اهّب ، اًس ًْبزُ ي٘ظه ثستط ثط گبم

 .است َستِ٘پ ٖه ت٘فؼل ثِ طٍاى،٘پ ط٘تفس ٍ فْن ٍ بت٘همتض ٍ ظٗضطا تٌبست ثِ هٗ ّط وِ

 

 چًَبى گط،ٗز ٕسَ اظ ّب هدوَػِ بى٘ه ٕهطظثٌس ٍ سَ هٗ اظ ٌٖٗآفط اًسدبم ٕثطا بىٗاز استؼساز

 ٖهٌغم ٍ ٖؼ٘عج وبهالً ٕاهط گط،ٗز ٕسَ اظ ًفطت ٍ ذطن ٍ سَ هٗ اظ ٕهْطٍضظ ٕثطا اًسبى استؼساز

 ىسبىٗ حًٗتب ٕزاضا زٍ آى وبضوطز ّطگًَِ وِ ستً٘ ٖهؼٌ ثساى ت٘لبثل زٍ يٗا ثَزى ٖؼ٘عج اهّب .است

 !ثَز ذَاّس ٍ ثَزُ ٖطفتٌٗپص ٍ



 ثْطُ ٕثطا تٗطٗهس ضطٍضت اظ تٗحىب ع٘چ ّط  اظ ص٘ث هدوَػِ، هٗ زض هرتلف ٕاستؼسازّب ٍخَز

 ٖاختوبػ ّٕب غحٌِ زض بىٗاز وبضوطز اظ ٖهْو ثرص يٗثٌبثطا .زاضز ضا استؼسازّب آى اظ ح٘غح ٍٕض

 ٍ ثطزُ ثْطُ بىٗاز هتي زض ًْفتِ ٕتْب٘لبثل اظ وِ است ٖٗتْبٗطٗهس ٖچگًَگ ثِ هطثَط ثطط، ٖظًسگ

 آًْب بى٘ه ٕهطظثٌس بٗ اًسبًْب ثِ ٖثرط ٍحست زض ضا بىٗاز زٍگبًِ وبضوطز يٗثٌبثطا .اًس زُزا خْت ثساى

 .زاًست هطثَط ـ ٌٖٗز ثطٍى ٍ ٌٖٗز زضٍى ـ ٖطًٍ٘ث ٍ ٖزضًٍ ػبهل زٍ ثِ سٗثب

 ٌٖٗز هطرع ٕضاّىبضّب ٍ ضٍضْب ٍ ٕبز٘ثٌ هؼبضف ٍ ن٘هفبّ ِهدوَػ ٌٖٗز زضٍى ػبهل اظ هٌظَض

 ضسُ بى٘ث آى ٕطاختْبز٘غ ٍ حٗغط ّٕب آهَظُ ٍ يٗز ّط هؼتجط هتَى ٍ ًٖآسوب وتت زض وِ است

 ظ،ٗضطا لْب،ٗتأٍ طّب،٘تفس طٍاى،٘پ ٖطضسو٘غ ٍ ٖضسو ٕثطزاضتْب ،ٌٖٗز ثطٍى ػبهل اظ هٌظَض ٍ .است

 ـ ًبذَاُ ذَاُ ـ يٗز ّط ٖهؼطفت اغَل ٍ حٗغط ّٕب آهَظُ ثط وِ آًْبست ثط حبون هٌبسجبت ٍ ضطٍضتْب

 .است زازُ ًفَش تٍ٘الؼ ٍ تحمك ِغحٌ ثِ ت٘ول ٍ مت٘حم ػبلن اظ ضا آًْب ٍ ُافىٌس ِٗسب

 تٍ٘الؼ يٗا ٍ مت٘حم آى بى٘ه فـبغل حسّ زض ٌٖٗز ثطٍى ػَاهل مت٘زضحم

 ٍ هتؼبزل غَضت ثِ ٍ زازُ خْت بىٗاز ًْفتِ ٕتْب٘لبثل ٍ تْب٘ظطف ثِ ٍ طًس٘گ ٖه ٍ گطفتِ لطاض

 .زٌّس ٖه ظَْض ٍ ثطٍظ اهىبى آًْب ثِ ـ طاًگطٍٗ ٍ ًبهتؼبزل بٗ ٍ ـ سبظًسُ

 

 بىٗاز ّٕوسبظ ٕثطا ٌٖٗز زضٍى ّٕب ٌِ٘ظه

 وِ چٌبى اًس، ثَزُ ٌٖٗآفط سؼبزت ٍ ٖثرط ًدبت بم٘پ حبهل ثطط، ٕثطا خْبى، ثعضي بىٗاز ِّو

 :است وطزُ حٗتػط ضوبض يٗزضا لطآى

 «الوفلحَى ّن أٍلئه …ٖاألهّ ٖالٌج الطسَل تّجؼَىٗ يٗالص»

 157/اػطاف

 ٍ ػمل ػٌػط ثط ،ٕضستگبض ٕسَ ثِ آًْب تّٗسا ٍ اًسبًْب سؼبزت ي٘تأه ضّگصض زض ٖآسوبً بىٗزا

 فسبز اظ ع٘پطّ اًسبًْب، حمَق ٍ اًػبف ٍ ػسل تٗضػب ،ٕهْطٍضظ ،ٖطذَاّ٘ذ ٍ زاضتِ ِ٘تى ثطط سطضت

 هٗ اظ ،ثَزُ بىٗاز بى٘ه هطتطن وِ ّب آهَظُ ًَع يٗا ٍ اًس ذَاستِ ذَز هربعجبى اظ ضا ٕعٗض ذَى ٍ

 اهىبى ٍ تؼبهل ٍ تفبّن گطٗز ٕسَ اظ ٍ يٗز هٗ طٍاى٘پ بى٘ه ٕبضّ٘و ٍ ّٖوسل ٍ ٍحست  سَ

 .است ًوَزُ ي٘تضو ضا بىٗاز طٍاى٘پ بى٘ه ّٕوسبظ

 ت٘حبوو ٍ ػسالت تحمك ثِ يٗز اّتوبم عً٘ ٍ ٌبىٗهتس بى٘ه يٗز ٌٖٗآفط ٍحست ٌِ٘ظه زض لطآى

 :سٗگَ ٖه ٕثطط ِخبهؼ زض حك

 للَثىن ي٘ث فألّف أػساءً وٌتن إش ىن٘ػل اهلل ًؼوت اشوطٍا ٍ التفطّلَا ٍ ؼبً٘خو اهلل لثحج ٍاػتػوَا»

 103/ػوطاى آل «إذَاًبً ثٌؼوتِ فأغجحتن

 25/سٗحس «ثبلمسظ الٌبس مَم٘ل عاى٘الو ٍ الىتبة هؼْن أًعلٌب ٍ»

 ثِ زٍم ِٗآ ٍ است وطزُ بى٘ث ضا هؤهٌبى ثِ يٗز ٖثرط اًسدبم ٍ ٌٖٗآفط ٍحست ًمص ًرست، ِٗآ

 اظ است ٕا ًوًَِ ِٗآ زٍ يٗا الجتِ ٍ زاضز ًظط ٖاًسبً خبهؼِ زض ػسل ٍ لسظ ٕاخطا ثط يٗز ٕطگصاض٘تأث

 ٖبًٍ٘ح ن٘تؼبل پطتَ زض ضا ٖاختوبػ ػسالت ٍ تؼبٍى ّٕب خٌجِ اظ ٕا خٌجِ وسام ّط وِ گطٗز ِٗآ ّب زُ

 .است زازُ لطاض تَخِ هَضز

 ٍ بىٗاز تفبّن ٍ ّٖوسل هَضَع ي،ٗز هٗ طٍاى٘پ بى٘ه ٍىتؼب ٍ ٌٖٗز خبهؼِ ٖزضًٍ ٍحست ثط ػالٍُ

 :است ثَزُ تَخِ هَضز لطآى هٌظط اظ عً٘ آًبى طٍاى٘پ عً٘



 تّرصٗال ٍ ئبً٘ض ثِ الًططن ٍ اهلل إالّ ًؼجس أالّ ٌىن٘ث ٍ ٌٌب٘ث سَاء ولؤ ٖإل تؼبلَا الىتبة أّل بٗ لل»

 64/ػوطاى آل «اهلل زٍى هي أضثبثبً ثؼضبً ثؼضٌب

 بى٘ه هطتطن هْن ّٕب ًمغِ ثِ تب است ذَاستِ ٖآسوبً بىٗاز طٍاى٘پ ِّو اظ ذساًٍس ِ،ٗآ يٗا زض

 بى٘ه تؼبهل ٍ تفبّن ٕطثٌبٗظ ضا بىٗاز ِّو ضسُ طفتِٗپص ٍ هطتطن ّٕب ًمغِ ٍ طٌسٌٗس٘ث ذَز

 :اظ است ػجبضت آى سُ٘چى ٍ هظْط وِ ٖهطتطو ٕثبٍضّب زٌّس؛ لطاض گطٗىسٗ

 .اٍ پطستص ٍ گبًِٗ ٕذسا ثِ وبىٗا .1

 .خْبى پطٍضزگبض تٍ٘ضثَث ت٘حبوو ٕخب ثِ اًسبًْب ت٘ضثَث ٍ استثوبض ٍ سلغِ طشٗپص اظ ع٘پطّ .2

 :سسًَٗ ٖه ِٗآ يٗا لٗش عاى٘الو ط٘تفس زض ٖٗعجبعجب ػالهِ

 «.تَخجِ ثوب الؼول ٍ ًططّب ٖف يٗهتؼبضس ي٘هتؼبًٍ الىلؤ ثْصُ ًأذص تؼبلَا :ٖفبلوؼٌ»

 طِٗاًس ًطط خْت زض ٍ ن٘زّ لطاض گطٗىسٗ ّٕوىبض ٍ ٕبضّ٘و هحَض ضا س٘تَح ولوِ تب سٗ٘ب٘ث ؛ٖؼٌٗ

  .ن٘ثىَض آى ٕهمتضب ثِ ػول ٍ ٕس٘تَح

 ضا ٖآسوبً بىٗاز تؼبهل ٍ تؼبٍى ٍ ٖستٗظ ّن وِ زاضز ٍخَز عً٘ ٕگطٗز ن٘هفبّ ٍ بتٗآ لطآى زض

 .سٗآ ٖه ضوبض ثِ آًْب يٗتط حٗغط خولِ اظ ضسُ بزٗ ِٗآ چٌس ّط است؛ زازُ لطاض سٗ٘تأ هَضز

 

 ٖاختوبػ ّٕب ٕهطظثٌس ثط هؤثط ،ٌٖٗز زضٍى ػَاهل

 ذَاُ ٍ ٖؼ٘عج عَض ثِ وِ زاضز ٍخَز ّٖٗب آهَظُ ٍ ثبٍضّب بهْب،٘پ عً٘ بىٗاز هتي زض گطٗز ٕسَ اظ

 ٍ وبفط ٍ هؤهي ،ٕطذَز٘غ ٍ ٕذَز ثِ ّب گطٍُ ٍ افطاز ن٘تمس ٍ ٖاختوبػ ّٕب ٕهطظثٌس ثِ ًبذَاُ

 ػَاهل يٗا اظ ٖثطذ .زاضز ضا ٕهطظگصاض ي٘چٌ ت٘ظطف ون زست بٗ ٍ ساًدبه ٖه زضوي ٍ زٍست

 :اظ ػجبضتٌس

 ٕثطتط ٍ ووبل اظ تٗحىب وِ ضَز ٖه سُٗز ٖػجبضات ي،ٗز ّط ٖهؼطفت ٍ ٖبًٍ٘ح هٌبثغ ٍ هتَى زض .1

 :ن٘وٌ اضبضُ ن٘تَاً ٖه بتٗآ يٗا ثِ لطآى زض خولِ آى اظ زاضز، بىٗاز طٗسب ثط يٗز آى

 «ِ٘ػل وٌبً٘هْ ٍ الىتبة هي ِٗسٗ ي٘ث لوب هػسّلبً ثبلحكّ الىتبة ه٘إل أًعلٌب ٍ»

 48/هبئسُ

 ٖآسوبً ٕوتبثْب وٌٌسُ كٗتػس وِ ٕعَض ثِ ن،ٗوطز ًبظل تَ ثط ٖضاست ثِ ضا ـ لطآى ـ وتبة يٗا ٍ

 .ثبضس آًْب ثط حبون حبل يٗا ثب ٍ ي٘ط٘پ

 ٖآسوبً ٕوتبثْب  ثط لطآى ٖٗهحتَا ٍ ٖهؼطفت ت٘حبوو ٍ ٕثطتط ٍ غطُ٘س ٍ وٌِّ٘ اظ سري ِٗآ يٗا

 بى٘ث زضغسز ،ٕهؼٌَ ٍ ٖهؼطفت ضخحبى ثط ػالٍُ لطآى بتٗآ اظ گطٗز ٖثطذ وِ ٖحبل زض زاضز، ي٘ط٘پ

 :هبًٌس ّست، عً٘ ٕثطط خبهؼِ سبحت زض ٖػول ٍ ٌٖ٘ػ ِغلج

«الوططوَى وطُ لَ ٍ ولِّ يٗالس ٖػل ظْطُ٘ل الحكّ يٗز ٍ ٕثبلْس ضسَلِ أضسل ٕالّص َّ»

 33/تَثِ 

 ٕثطتط بىٗاز ِّو ثط ضا حك يٗز تب فطستبز، حك يٗز ٍ تّٗسا ثب ّوطاُ ضا ضسَلص وِ ٖٗذسا اٍست

 .ثبضٌس ًساضتِ ذَش ضا ٕثطتط ٍ غلجِ يٗا هططوبى چٌس ّط ثرطس،

«ساً٘ضْ ثبهلل ٖوف ٍ ولِّ يٗالس ٖػل ظْطُ٘ل الحكّ يٗز ٍ ٕثبلْس ضسَلِ أضسل ٕالّص َّ»

 28/فتح 



 ٕثطتط وطزُ طٍظ٘پ بىٗاز ِّو ثط ضا آى تب فطستبز حكّ يٗز ٍ تّٗسا ثب اُّوط ضا بهجطش٘پ وِ اٍست

 .است ٖوبف ذسا سٗ٘تأ ٍ ٖگَاّ ٍ ٕزاٍض ـ اهط يٗا تحمك ٕثطا ـ ٍ ثرطس

 :است ـطٗتػَ لـبثل ٖرٗتـبض ٕفضـب زٍ زض ــبىٗاز طٗسـب ثط غلجـِ ٍ ٕثطتط

 ظهبى زض اهط يٗا وِ چٌبى الؼطة، طٓٗخع ضز ٍ بهجط٘پ ػػط زض بىٗاز طٗسب ثط اسالم بفتيٗ ٕثطتط .الف

 هبًٌس ثَزًس؛ ّب ٕثطتط آى ضبّس ّن ٕگطٗز وسبى ذساًٍس خع ٍ بفتٗ تحمك ذسا ضسَل بت٘ح

 .وتبة اّل ٍ هططوبى ٍ وبفطاى ذَز ٖحت ٍ هؤهٌبى ٍ (ظ)بهجط٘پ

 ٖه اهط يٗا وِ ذبن، ُوط ُگستط زض ٍ ثطط دٗتبض ٌسُٗآ زض بىٗاز ِّو ثط اسالم ٖتدلّ ٍ ضخحبى .ة

 ًسلْب اظ ٕبض٘ثس وِ ٕعَض ثِ بثس،ٗ تحمك ٖهتَال ًٕسلْب ٖپ زض ٍ ٕهتوبز ٕلطًْب عَل زض ستٗثب

 ثِ تَاًس ٖه هىبى ٍ ظهبى حدبة اظ فطاتط وِ ٖوس تٌْب ٍ ًجبضٌس آى ثِ ًسجت ص٘طبپ٘پ ٕزاٍض ثِ لبزض

 ٌسُٗآ زض ٖتٍ٘الؼ حمكت ٕثطا ذساًٍس ٕزاٍض ٍ ٖگَاّ الجتِ ٍ ذساست زّس ٖگَاّ تٍ٘الؼ يٗا ضذساز

 .است ٖوبف د،ٗتبض

 ٍ ذطز ٕزاٍض ثط ػالٍُ وِ است ٕع٘چ عً٘ تط وبهل بم٘پ ٍ ثطتط يٗز ٍ حك اظ ٕطٍ٘پ ضطٍضت .2

 اّل بت،ٗآ اظ ٕبض٘ثس زض وِ چٌبى .است گطفتِ سلطاض٘تأو هَضز  عً٘ لطآى بتٗآ ٕسَ اظ ،ٕثطط سطضت

 غٗضطا ثط ٍ آٍضًس وبىٗا اسالم بهجط٘پ ثِ تب است ضسُ ذَاستِ طبىٗا اظ ٍ اًس گطفتِ لطاض هربعت وتبة

 :ٌسًٌٗوب تَلف ي٘ط٘پ

 ٍ ط٘ثط هي خبءًب هب تمَلَا أى الطسل هي فتطٓ ٖػل لىن ي٘جٗ ضسَلٌب خبءون لس الىتبة أّل بٗ»

 19/هبئسُ «طًٗص ٍ ط٘ثط خبءون فمس طٗالًص

 گصضت ٖه ٖظهبً هست ِو آهس ضوب ٕسَ ثِ ٕضٍظگبض زض ـ (ظ)هحوس ـ هب ضسَل !وتبة اّل ٕا

 چطا است، بهسًُ٘ هب ٕسَ ثِ ٕا زٌّسُ ن٘ث ٍ زٌّسُ ثطبضت سٗ٘ثگَ هجبزا ثَز، ًطسُ هجؼَث ٕبهجط٘پ

 .است آهسُ ضوب ٕسَ ثِ اوٌَى وِ

 111/ػوطاى آل «لْن طاً٘ذ لىبى الىتبة أّل آهي لَ ٍ»

 ثْتط طبىٗثطا آٍضًس، وبىٗا ـ لطآى ٍٖح ت٘حمبً ٍ اوطم بهجط٘پ ضسبلت ثِ ـ وتبة اّل چٌبًچِ ٍ

 .است

 65/هبئسُ «ن٘الٌؼ خٌّبت ألزذلٌبّن ٍ ئبتْن٘س ػٌْن لىفّطًب اتّمَا ٍ آهٌَا الىتبة أّل أىّ لَ ٍ»

 ضا طبىٗا ٍ ظزٍز ن٘ذَاّ ضا آًبى ـ گصضتِ ـ گٌبّبى وٌٌس، طِ٘پ تمَا ٍ آٍضًس وبىٗا وتبة اّل اگط ٍ

 .سبذت ن٘ذَاّ ٍاضز پطًؼوت ٕثبغْب ثِ

 وبىٗا ٖلطآً تّٗسا ٍ ًَض ثِ وِ وٌس ٖه كٗتطَ ضا بىٗاز طٗسب طٍاى٘پ ٍ وتبة اّل بت،ٗآ گًَِ يٗا

 .ًىٌٌس تَلف ي٘ط٘پ يٗ٘آ ثط ٍ ًٌْس فطاتط ٖگبه ٍ آٍضًس

 .ن٘هستم غطاط ٍ حك ٍحست .3

 ٖبفتًٌٗب زست ٍ هجْن ٍ ًبهطرع بٗ ٍ هتىثط ٍ پبضُ چٌس حك لطآى، ٖهؼطفت ّٕب آهَظُ زض

 ثَز، ٖبفتًٌٗب زست آى ت٘ول ٍ ًبهطرع ٍ هتىثط ٍ پبضُ چٌس حك اگط ٌىِٗا ِچ .است ًطسُ ضٌبذتِ

 بم٘پ ٍ ضاُ ثِ زػَت ٕثطا ٍ ضَز افعٍزُ ن٘هستم ّٕب غطاط ثط ٖغطاع وِ ًساضت ٍخَز ٖل٘زل ّطگع

 .طز٘گ لطاض ت٘تطغ ٍ كٗتطَ هَضز آى ضاُ زض ضْبزت ٍ ضَز استفبزُ زفبع ٍ خْبز ، غجط ػٌػط اظ سٗخس

  «ٖل٘سج ػي ثىن فتفطّق السجل التتّجؼَا ٍ فبتجؼَُ وبً٘هستم ٖغطاع ّصا إىّ»

 153/اًؼبم 



 گبم طاٗظ س؛ًٌْ٘ گبم هرتلف ّٕب ضاُ ثِ ٍ س٘وٌ ٕطٍ٘پ ضا آى پس است، هي ن٘هستم غطاط يٗا

 .وطز ذَاّس زٍض هي ضاُ اظ ضا ضوب گط،ٗز ٕطّب٘هس زض ًْبزى

 161/اًؼبم «وبً٘ل ٌبًٗز ن٘هستم غطاط ٖإل ٖضثّ ٌّٖٗس ٖإًٌّ لل»

 .است وطزُ تّٗسا است استَاض يٗز ّوبى وِ ن٘هستم غطاط ثِ هطا پطٍضزگبضم ثگَ

 ٍ ّب ضاُ ِهٌعل ثِ وِ است وطزُ هغطح ضا «سُجُل» سَ هٗ اظ «ن٘هستم غطاط» لجبل زض لطآى

 هؼوَل عَض ثِ وِ زاًست «هصّجْب» ٕهؼٌب ثِ ضا آى تَاى ٖه ٍ است ٖاًطؼبث ٍ ٖفطػ ٕضٍضْب

 ضاُ» ،«ن٘هستم غطاط» ثطاثط زض گطٗز ٕسَ اظ ٍ زٌّس، ٖه ل٘تطى ضا يٗز هٗ زض ٖاًطؼبث ٕضٍضْب

 آًبًٌس «هغضَثبى» ضسُ گفتِ ضاُ زٍ يٗا فطق ُزضثبض .است وطزُ ٖهؼطف ضا «گوطاّبى ضاُ» ٍ «هغضَثبى

 وِ ستٌسّ ٖوسبً «گوطاّبى» ٍٖل اًس، سُٗثطگع ضا فغطت ٍ يٗز ٍ ػمل هربلف ٍ ًبزضست اّساف وِ

 :ن.ض) .اًس وطزُ گن ضا ضاُ اّساف، ثِ ٖبثٗ زست ٍ بفتيٗ زض اهب ٌس،ٗخَ ٖه ضا ستِٗضب ٍ هً٘ اّساف

 (1/26 عاى،٘الو

 .ٌٖٗز ٕاضظضْب ٍ يٗز لجبل زض هؤهٌبى ت٘هسؤٍل .4

 آًبى زٍش ثط عً٘ ضا ٖٗتْب٘هسؤٍل اًس، آٍضزُ ذَز هربعجبى ٕثطا وِ ٖتّٗسا ٍ ًَض ثطاثط زض بىٗاز

 آى ثِ هؤهٌبى بض٘اذت زض وِ است ٕا ِٗسطهب يٗز هٗ ٖثرط سؼبزت ٍ تّٗسا مت٘حم زض .اًس ًْبزُ

 :وِ است آى ِٗسطهب يٗا اظ ٍٕض ثْطُ ضطط ٍ است گطفتِ لطاض

 .وٌٌس فْن ٍ وطزُ بفتٗزض ووبل ٍ ٖزضست ثِ ٍ زلّت ٍ لَّت ثب ضا آى .هٗ

 171/اػطاف «ثمَّٓ ٌبون٘آت هب ذصٍا»

 توبم ٖاختوبػ ٍ ٕفطز ٖظًسگ ِغحٌ زض آى ثِ ٖثرط ت٘حبوو ٍ ٌٖٗز ّٕب آهَظُ ثِ ػول زض .زٍ

 .طًس٘گ وبض ثِ ضا ذَز ّوّت

 7/هبئسُ «ثبلمسظ ضْساء للِّ ي٘لَّاه وًََا آهٌَا يٗالص ْبٗأ بٗ»

 ثِ هدسّاًِ ػول زض ضا حك ط٘هس زض ٕوطزٗپب ٍ ذسا ٕثطا بم٘ل تب است ذَاستِ وبىٗا اّل اظ لطآى

 ـ است وطزُ ًظط اظْبض ّب ػطغِ آى زض يٗز وِ ّٖٗب ػطغِ ّوِ زض ثلىِ ػطغِ، هٗ ًِ ّن آى ـ يٗز

 .وٌٌس ٍخَ خست

 173/ًسبء «أخَضّن ْنَ٘فّ٘ف الػبلحبت ػولَا ٍ آهٌَا يٗالص فأهّب»

 هؤهٌبى ٖظًسگ زض غبلح ػول ٍ وبىٗا آهسى يٗلط ثِ هٌَط ذساًٍس، ٕسَ اظ وبهل پبزاش بفتٗزض

 .است

 وِ است ٕا گًَِ ثِ گطَزُ، هؤهٌبى ٕفطاضٍ ػول ٕثطا يٗز وِ ّٖٗب طغِػ ٖگستطزگ ٍ ٕط٘فطاگ

 سىَت ٍ ثوبًٌس تفبٍت ٖث ٖاختوبػ ٍ ٖاذالل ّٕب ٕضٍ وح ثطاثط زض تب زّس ًٖو اخبظُ وبىٗا اّل ثِ

 هسبئل ٍ حح، ٍ ضٍظُ ًوبظ، هبًٌس ٕػجبز هسبئل ّوِ ٌٖٗز فٍٗظب ٍ ّب ثطًبهِ گستطُ طاٗظ وٌٌس؛ بض٘اذت

 ،…ٍ لػبظ ت،٘هبلى حك ت،٘ث٘ح ٍ خبى ٍ هبل ٌِ٘ظه زض اًسبًْب ٖاختوبػ حمَق هبًٌس ٖاختوبػ

 ؛ هططوبى ٍ وبفطاى وتبة، اّل ثب هٌبسجبت ن٘تٌظ ٖچگًَگ ،ٖٗخَ هسبلوت ِ٘ضٍح ٍ ٍحست حفظ

 هبًٌس ًٖظبه ٍ ٖزفبػ هسبئل ٍ ،ٕضثَ هؼبهالت اظ ع٘ذوس،پطّ ظوبت، اًفبق،  چًَبى ٕالتػبز هسبئل

 ٖزضثطه آى ُگستطز ِزاهٌ ثب ضا ٖاذالل هسبئل ٍ زضوٌبى تْبخن ثطاثط زض ٕساضٗپب ٍ تّدط ٍ خْبز

 .طز٘گ



 ٖاختوبػ ٍ ٕفطز هسبئل زض لطآى ّٕب ًظطگبُ ِزاهٌ ٖگستطزگ ثِ غٗسط ٍ ٖاخوبل تَخِ ٕثطا

 ضسُ ضطٍع لطآى زض «آهٌَا يٗالص ْبٗأ بٗ» ِخول ثب وِ ضَز هطاخؼِ ٖبتٗآ ثِ تٌْب است ٖوبف هؤهٌبى،

 ٕثطا ت٘هسؤٍل زضًظطگطفتي ثسٍى ضٌّوَز اضائِ تٌْب هسبئل، يٗا عطح زض لطآى سگبُٗز الجتِ ٍ است،

 تب است ضسُ ذَاستِ هؤهٌبى اظ توبم تٗخس ثب سبحت، ّط گطَزى اظ پس ثلىِ است، ًجَزُ اًسبًْب

 ضًٍس ضاُ آى عخ ٖضاّ چٌبًچِ ٍ زٌّس ًطبى ٌٖٗز ّٕب آهَظُ ٍ تْبّٗسا ثِ ػول ثب ضا ذَز ٖوبًٗا تؼْس

 .ثَز ذَاٌّس وبفطاى ٍ ستوىبضاى ُظهط زض وٌٌس حىن آى خع ٖحىو ٍ

 45/هبئسُ «الظبلوَى ّن فأٍلئه اهلل أًعل ثوب حىنٗ لن هي ٍ»

 44/هبئسُ «الىبفطٍى ّن فأٍلئه اهلل أًعل ثوب حىنٗ لن هي ٍ»

 .وٌٌس زفبع ذَز ّٖست توبم ٍ ٍهبل خبى ثب يٗز ٖػول ٍ ٕاػتمبز ٕللوطٍّب اظ .سِ

 111/تَثِ «الدٌّٔ لْن ثأىّ أهَالْن ٍ أًفسْن ي٘الوؤهٌ هي ٕاضتط اهلل إىّ»

 200/ػوطاى آل «ضاثغَا ٍ غبثطٍا ٍ اغجطٍا آهٌَا يٗالص ْبٗأ بٗ» 

 ثأهَالْن خـبّسٍا ٍ طتبثَاٗ لن ثنّ ضسَلِ ٍ ثـبهلل آهٌَا يٗالص الوؤهٌَى إًّوب»

 15/حدطات «الػبزلَى ّن أٍلئه اهلل ل٘سج ٖف أًفسْن ٍ

 .ثبضٌس زاضتِ فؼّبل ًمص ثلىِ ًجَزُ، اًگبض سْل ٍ تفبٍت ٖث ٌٖٗز ِخبهؼ سالهت حفظ زض .چْبض

«ي٘الوؤهٌ ثطّط ٍ اهلل لحسٍز الحبفظَى ٍ الوٌىط ػي الٌبَّى ٍ ثبلوؼطٍف اٙهطٍى …»

 112/تَثِ 

 آل «بهللث تؤهٌَى ٍ الوٌىط ػي تٌَْى ٍ ثبلوؼطٍف تأهطٍى للٌبس اُذطخت اُهّٔ ط٘ذ وٌتن»

 110/ػوطاى

 .وفط ٍ وبىٗا ِٗپب ثط ،ٖاختوبػ ٍ ٕفطز ضٍاثظ ٍ هٌبسجبت ن٘تٌظ لعٍم .5

 افطاز طٗسب ثب هؤهي فطز ٖػبعف ٍ ٖاختوبػ كٗػال ٍ هٌبسجبت وِ زاضز ٍخَز ٕهتؼسز بتٗآ لطآى زض

 ُػوس ٕبّ هالن اظ ٖىٗ ٍ زازُ لطاض تَخِ هَضز ضا خَاهغ طٗسب ثب ٖوبًٗا ِخبهؼ ِضاثغ بٗ ٍ خبهؼِ

 .است زاًستِ يٗز ٍ سُ٘ػم زض اضتطان ٍ وبىٗا ضا اػتوبز ٍ الفت ثب ّوطاُ ٍ زٍستبًِ ضٍاثظ ٕثطلطاض

 118/ػوطاى آل «زًٍىن هي ثغبًًٔ التتّرصٍا آهٌَا يٗالص ْبٗأ بٗ»

 144/ًسبء «بء٘أٍل يٗالىبفط التتّرصٍا آهٌَا يٗالص ْبٗأ بٗ»

 51/هبئسُ «بء٘أٍل ٕالٌػبض ٍ َْز٘ال التتّرصٍا آهٌَا يٗالص ْبٗأ بٗ»

 ٍ لجلىن هي الىتبة أٍتَا يٗالص هي لؼجبً ٍ ّعٍاً ٌىنٗز اتّرصٍا يٗالص التتّرصٍا آهٌَا يٗالص ْبٗأ بٗ»

 57/هبئسُ «بء٘أٍل الىفّبض

 .فسبز ٍ فتٌِ ٍ ضطن ٍ وفط ثب هجبضظُ ٍ خْبز ٍخَة .6

 73/َثِت «ْن٘ػل اغلظ ٍ ي٘الوٌبفم ٍ الىفّبض خبّس ٖالٌّج ْبٗأ بٗ»

 52/فطلبى «طاً٘وج خْبزاً ثِ خبّسّن ٍ يٗالىبفط فالتغغ»

 244/ثمطُ «ن٘ػل غ٘سو اهلل أىّ اػلوَا ٍ اهلل ل٘سج ٖف ٍلبتلَا»

 193/ثمطُ «هلل يٗالس ىَىٗ ٍ فتٌٔ التىَى ٖحتّ لبتلَّن ٍ»

 

 .2  .ٕضفتبض ٍ ٖاختوبػ ،ٕاػتمبز ٕهطظّب ي٘٘تؼ .1) ٌِ٘ظه سِ زض لطآى ن٘تؼبل اظ وِ ٕا دًِ٘ت

 گستطش ٍ ٌٖٗز ِتَسؼ ثِ اّتوبم .3  ٖىٗع٘ف ٍ ٕفىط ّدَم ثطاثط زض ٌٖٗز ٕللوطٍّب اظ زفبع



 چِ ّط تّٗسا ٍ سؼبزت ضاُ سبذتي ّوَاض ٍ ٕثطط خبهؼِ زض يٗز ت٘حبوو ٍ حضَض ُطٗزا ثِ سى٘ثرط

 ـبهجط٘پ ضسـبلت وِ است يٗا سٗآ ٖه حـبغل (طتط٘ث ٕاًسـبًْـب ٍ اًسـبًْب طـتط٘ث

 ٍ ٖلجل ٖآسوبً ٕوتبثْب ٍ ي٘ط٘پ ٕب٘اًج ضسبلت استوطاض زض چٌس ّط ٖلطآً ٍٖح ٍ (ظ)ذبتن

 وِ است يٗا هتؼبل حكّ ثطاثط زض ن٘تسل ٍ ٖالْ ت٘ضثَث ثِ وبىٗا ِالظه اهب آًْبست، ُوٌٌس كٗتػس

 وٌٌسُ، لبًغ لٗزال ُهطبّس اظ پس ٍ س،ٗخس ٖآسوبً ٍٖح ٍ ضسَل ت٘حمبً ثِ ثطزى ٖپ اظ پس اًسبًْب

 .ٌسًٌٗوب تَلف ي٘ط٘پ ؼتٗضط ٍ وتبة ثط ٍ آٍضًس وبىٗا آى ثِ

 زض ثب بٗ ٍ بٍضزًُ٘ وبىٗا آى ثِ بم٘پ هٗ ثَزى ٖالْ ٍ ت٘حمبً ثِ ٖآگبّ ضغن ثِ وِ ٖوسبً يٗثٌبثطا

 گطفتبض اًس، ًپطزاذتِ ٖثطضس ٍ ك٘تحم ثِ ٍ وطزُ ٕذَززاض ضاُ وَزى٘پ اظ هؼطفت، ضاُ زاضتي بض٘اذت

 اظْبض ٖلجل ٖآسوبً ٕوتبثْب ٍ ي٘ط٘پ ٕب٘اًج اظ ٖثطذ ثِ ّطچٌس اًس، ضسُ ٖپَض حك ٍ وفط ًَٖػ

 .وٌٌس ٕجٌسٗپب ٍ وبىٗا

 ٍ ٖوبف ي٘ط٘پ ٕوتبثْب ثِ وبىٗا تٌْب ي،ًَٗ ؼتٗضط ٍ سٗخس ٖآسوبً وتبة آهسى ثب اسبس يٗا ثط

 ٕبثْبٍوت ب٘اًج ِّو ثِ سٗثب ّستٌس ٕضستگبض ٍ سؼبزت ذَاّبى وِ ٖوسبً ٍ ثَز ًرَاّس ثرص ًدبت

 ٍ ؼتٗضط يٗآذط ثِ ٕجٌسٗپب ٖوبًٗا ي٘چٌ ِالظه الجتِ ٍ ثبضٌس زاضتِ وبىٗا ـ استثٌب ثسٍى ـ ٖآسوبً

 يٗتط هتٌبست ٍ يٗتط وبهل ،ٖاختوبػ ٍ ٕػجبز زستَضالؼول ٍ ثطًبهِ يٗآذط طاٗظ است؛ ٖآسوبً ِثطًبه

 .است ٖالْ بم٘پ هربعجبى ٕثطا ثطًبهِ

 عً٘ ٍ ذَز يٗز ٕبز٘ثٌ هؼبضف ٍ ن٘هفبّ اظ بى،ٗاز طٍاى٘پ ٌٖٗز ٕطّب٘تفس ٍ لطاءتْب ٌىِٗا دًِ٘ت

 ؼتٗضط ٍ ٖالْ بم٘پ يٗآذط ح٘تَض ٍ بى٘ث ثب وِ ٖظهبً ي،ٗز ّط ٕػجبز ٍ ٖػول ِثطًبه ٍ ؼتٗضط

 ثِ ٕجٌسٗپب ضٍ يٗا اظ ٍ ضس ًرَاّس ضٌبذتِ «ذسا ضاُ» ٍ «ن٘هستم غطاط» ثبضس ًبسبظگبض ٖآسوبً

 ِٗهب ٍ سٗآ ضوبض ثِ هتؼبل حك ثطاثط زض ن٘تسل ٍ اسالم تَاًس ًٖو ،ٖهصّج ضفتبض ٍ ٌٖٗز اػتمبز ّطگًَِ

 ـ ٕػجبز ػول ًَع ّط ٍ ٌٖٗز لٗتأٍ ٍ ط٘تفس ٍ لطاءت ّطگًَِ اگط ٌىِٗا چِ .ثبضس ًدبت ٍ ٕضستگبض

 آهسى فطٍز اسبسبً ثبضس، ثرص ًدبت ٍ سٗآ حسبة ثِ «ن٘هستم غطاط» تَاًست ٖه ٖاختوبػ ـ ٖاذالل

 .ًساضت ٖتٗاٍلَ ٍ ضطٍضت ي،ًَٗ ؼتٗضط ٍ تبةو ٍ سٗخس ٍٖح

 وِ ضا گطاىٗز ٖؼ٘عج عَض ثِ ثبضٌس، آٍضزُ وبىٗا ذبتن يٗز ثِ ٍ طفتِٗپص ضا ثبٍضّب يٗا وِ ٖوسبً

 ٍ هؤهٌـبى ثـب ضا ذَز ًسجت ٍ ٌٌس٘ث ًٖو ضستگبضاى ٍ هؤهٌبى ُطٗزا زض اًس، بٍضزًُ٘ ٖوبًٗا ي٘چٌ

 ثِ الجتِ ٍ سٌدٌس ًٖو ىسبىٗ طهؤهٌـبى٘غ

 ًرَاٌّس ضا ٖتؼْسات چٌبى گطاىٗز ثطاثط زض وِ زاضًس ٖتؼْسات طبى٘و ّن ثطاثط زض ذَز يٗ٘آ حىن

 .ضَز ٖه سُ٘وط عً٘ ٖاختوبػ ٍ ٕضفتبض ٕهطظثٌس ثِ ٕاػتمبز ٕهطظّب ٖؼٌٗ زاضت؛

 144/ًسبء  «ي٘الوؤهٌ زٍى هي بء٘أٍل يٗالىبفط التتّرصٍا آهٌَا يٗالص ْبٗأ بٗ»

 فئًِّ هٌىن تَلّْنٗ هي ٍ ثؼض بء٘أٍل ثؼضْن بء٘أٍل ٕالٌػبض ٍ َْز٘ال التترصٍا اآهٌَ يٗالص ْبٗأ بٗ»

 51/هبئسُ «هٌْن

 29/فتح «ٌْن٘ث ضحوبء الىفّبض ٖػل أضساء هؼِ يٗالص ٍ اهلل ضسَل هحوس»

 ٍ ًٕبسبظگبض ٍ ٍٕضظ ذػَهت ٕهؼٌب ثِ ًرست ِهطحل زض ،ٖاختوبػ ٍ ٕاػتمبز ٕهطظثٌس گًَِ يٗا

 ّضن ٍ تٗهَخَز ٍ تَّٗ حفظ ٕثطا ط٘تسث ًَٖػ تٌْب ثلىِ ثَز، ًرَاّس گطٗىسٗ ثب بىٗاز طٍاى٘پ ع٘ست

 ّن ٍ اًسبى ٖازضاو ٍ ٖضٍح التٗتوب زض ّن وِ آًدب اظ اهب .هلتْبست ٍ فطٌّگْب گطٗز ّبضوِ زض ًطسى

 ػُسُّ ٍ ػِسُّ ٍ ضَوت ٍ التساض اظ وبستي ٍ ٕذَز ِهدوَػ ثِ گطاىٗز خصة ،ٌٖٗز ّٕب آهَظُ زض



 ٕخسالْب ثِ حٗتسض ثِ ّب ٕهطظگصاض يٗا زاضز، ٍخَز ـ ًبثبٍض حك ٍ گوطاُ ـ ٕطذَز٘غ ّٕب وَػِهد

 ٍ يٗز ِهمَل ثِ ًگبُ ًَع يٗا اگط ٖحت ٍ اًدبهس، ٖه ٖػول ّٕب ٕط٘زضگ ثِ تًْٗب زض ٍ ٕفىط ٍ ٖلفظ

 ثِ ٍ سٗثطآ همبثل عطف اظ ٕط٘بضگٗ غسز زض عطف هٗ تٌْب ٍ ًجبضس ّن ِٗسَ زٍ ت،ّٗسا ٍ سؼبزت

 ٍ ٍازاضتِ ذَز للوطٍ اظ زفبع ثِ ضا بىٗاز طٗسب ون زست ثپطزاظز، بىٗاز طٗسب طٍاى٘پ زض ًفَش ٍ غ٘تجل

 .اًدبهس ٖه ٍٕضظ ذػَهت ٍ ٕط٘زضگ ثِ زفبع ٍ ًفَش يٗا

 109/ثمطُ «وفّبضاً وبًىنٗإ ثؼس هي طزًٍّىنٗ لَ الىتبة أّل هي ط٘وث ٍزّ»

 69/ػوطاى آل «نضلًَّىٗ لَ الىتبة أّل هي عبئفٔ ٍزّت»

 لؼلّْن آذطُ اوفطٍا ٍ الٌْبض ٍخِ آهٌََا يٗالص ٖػل أًعل ٕثبلّص آهٌَِا الىتبة أّل هي عبئفٔ لبلت ٍ»

 72/ػوطاى آل «طخؼَىٗ

 ٖه غَضت ٕثطط ؼت٘عج حىن ثِ وِ آى ثط ػالٍُ ي،ٗز هٗ ٖاختوبػ ٍ ٕاػتمبز ٕللوطٍّب اظ زفبع

 تب ضسُ، ٖتلم ٌٖٗز ٕضفتبضّب يٗتط همسّس اظ ثلىِ ،همسّس حطوت هٗ ػٌَاى ثِ بىٗاز ٕسَ اظ طز،٘گ

 .است ضسُ ٖهؼطف ثعضي ٕضستگبض ٍ ضْبزت ،ٖتالض ٍ زفبع ي٘چٌ ضاُ زض ثبذتي خبى وِ آًدب

 ّن أٍلئه ٍ ػٌساهلل زضخٔ أػظن أًفسْن ٍ ثأهَالْن اهلل ل٘سج ٖف خبّسٍا ٍ ّبخطٍا ٍ آهٌَا يٗالص»

 9/تَثِ «الفبئعٍى

 لطآى بتٗآ ثِ استٌبز ثب ًَضتِ يٗا زض چٌس ّط ،ٌٖٗز ن٘هفبّ ٍ هؼبضف اظ ٕط٘گ دًِ٘ت گًَِ يٗا

 ي٘چٌ طً٘ظ ثلىِ زاضت، ًرَاّس ٍ ًساضتِ هسلوبًبى ٍ اسالم ٍ لطآى ثِ اذتػبظ اهب گطفت، غَضت

 ٖه ًطبى عً٘ بىٗاز گصضتِ دٗتبض ٍ ضَز، ٖه سُٗز عً٘ بىٗاز ٍ وتبثْب طٗسب زض ٖٗثطزاضتْب ٍ ّب آهَظُ

 تّٗسا ٕثطا تالش ٍ صٗذَ يٗ٘آ ضوطزى هوتبظ زض ي،ٗز ّط هرتلف طٍاى٘پ ضفتبض ٍ نفْ وِ زّس

 ثِ چٌس ّط ثَزُ؛ ط٘فطاگ ٕضفتبض ٍ فْن ذَز، ٌٖٗز تَّٗ ٍ ٕاػتمبز ٕبزّب٘ثٌ اظ زفبع عً٘ ٍ گطاىٗز

 .است زاضتِ ًَسبى التضبّب ٍ ظٗضطا تٌبست

 

 بىٗاز ًٕبّوسبظ بٗ ّٕوسبظ ٌٖٗز ثطٍى ّٕب عُ٘اًگ

 زضٍى ػَاهل ثِ ٖثرط بى،ٗاز بى٘ه گطفتِ ضىل ّٕب ًٕبّوسبظ ٍ ّب ّٕوسبظ ضس، بزٗ وِ چٌبى

 ٍ ٌٖٗز ثطٍى ّٕب عُ٘اًگ ثِ ٖثطذ ٍ گطزز ٖه ثبظ ٖهصّج ّٕب آهَظُ ٍ ٖهؼطفت ٖهجبً ٍ ٌٖٗز

 زضٍى ػَاهل ثِ طتط٘ث ًَضتِ، يٗا زض وِ …ٍ لسضت هٌبسجبت ٍ ٖهلّ ـ ٖاختوبػ ـ ٖبس٘س هالحظبت

 ثطٍى ّٕب ٌِ٘ظه ٍ ّب عُ٘اًگ ثِ سَ هٗ اظ تب ثَز ن٘ذَاّ گطٗز ٖفطغت اًتظبض زض ٍ ضفت اضبضت ٌٖٗز

 ٍ ّب ٌِ٘ظه يٗا ٍخَز ثب ٖضاست ثِ وِ ن٘بثٗ ك٘تَف هَضَع يٗا عطح ثِ گطٗز ٕسَ اظ پطزاذتِ ٌٖٗز

 زض بىٗاز ّٕوىبض ٍ ٖطٗاًس ّن ٍ تؼبهل ثِ تَاى ٖه چگًَِ ٌٖٗز ّٕب ٕهطظثٌس ٕثطا هرتلف ػَاهل

 ثَز؟ سٍاض٘اه ٍ س٘طٗاًس تط ٕهؼٌَ ٍ تط ٖاًسبً ٍ ثطتط ٖخْبً سبذتي

 

 

 
 


