نقدی بر «قرآن وپلورالیزم»
هحوس ثْطاهٖ
تبضٗد ثكطٗت ًكبى اظ ثطٍظ ٍ ظَْض ازٗبى ثؿ٘بض زاضز؛ اؾالم ،هؿ٘ح٘تَْٗ ،زٗت ،ظضتكت،
ٌّسٍئ٘ؿن ٍ… اظ خولِ ازٗبى قٌبذتِ قسُ ثكطٕ ّؿتٌس.
زض تحل٘ل ٍ تَخِ٘ تؼسز ازٗبى ،زٌٗساضاى هؿ٘حٖ ٍ َْٗزٕ ًظطٗبت هتلبٍتٖ ػطيِ زاقتِ اًس:
 .1گطٍّٖ ازٗبى ضا زضٗبكتْب ٍ پبؾرْبٕ هتلبٍت ثِ ٗي ٍاهؼ٘ت اؾطاضآه٘ع الْٖ هٖ زاًٌس؛ ثِ ثبٍض
اٗي ػسُ ًِ اًحهبضگطا ًبه٘سُ هٖ قًَس ،اظ ه٘بى زضٗبكتْبٕ هتؼسز ،تٌْب ٗي زضٗبكت ثِ حو٘وت ضاُ
ٗبكتِ ٍ پ٘طٍاى ذَٗف ضا ثِ ؾؼبزت ٍ ضؾتگبضٕ ضٌّوَى هٖ ؾبظز ٍ ؾبٗط ازٗبى ضؾتگبضٕ آكطٗي
ً٘ؿتٌس.
 .2ثطذٖ ًِ قوَل گطا ًبم گطكتِ اًس ٗي ؾٌت زٌٖٗ ذبل ضا حبهل حو٘وت هٖ زاًٌس ٍ ؾبٗط
ؾٌتْب ضا خلَُ زٌّسُ ضّ٘بكت ّب ٍ خٌجِ ّبٕ زٗگطٕ اظ ّوبى حو٘وت ًْبٖٗ هٖ قٌبؾٌس .قوَل
گطاٗبى زٗي ذَز ضا حن ٍ َطٗن هؿتو٘ن ٍ انلٖ ثِ ؾؼبزت هٖ زاًٌس ٍ ؾبٗط ازٗبى ضا زاضإ ؾْن اظ
حوبً٘ت ٍ َطٗن آًْب ضا كطػٖ هٖ ذَاًٌس .ثِ ثبٍض قوَل گطاٖٗ زٗگط ازٗبى كطٍػبت زٗي حن اؾت ًِ
ثِ خْبتٖ ًبم زٗگطٕ ٗبكتِ اؾت.
 .3زض ثطاثط اٗي زٍ گطٍُ ،تٌثطگطاٗبى هطاض زاضًس ًِ ّط زٌٖٗ ضا ضاّٖ خساگبًِ ٍ انلٖ ثِ ؾؼبزت ٍ
ًدبت هؼطكٖ هٖ ًٌٌس ٍ توبهٖ ازٗبى ضا حن قٌبذتِ ٍ زٌٗساضاى ضا زض قوبض ضؾتگبضاى هٖ آٍضًس.
تلبٍت زٗسگبُ ّب زض تحل٘ل تؼسز ازٗبى زض خَاهغ اؾالهٖ ً٘ع ضخ ًوَزُ اؾت؛ زض زِّ اذ٘ط گطٍّٖ
اًحهبضگطاٖٗ ضا تجل٘ؾ هٖ ًٌٌس ٍ اظ حوبً٘ت زٗي اؾالم ٍ ًبحن ثَزى ؾبٗط ازٗبى ؾري هٖ گٌَٗس؛
ػسُ إ نطاٌ ّبٕ هؿتو٘ن ضا تطٍٗح هٖ ًٌٌس ٍ زض هؿتٌسؾبظٕ آى هٖ ًَقٌس؛ ثطذٖ اظ نطاٌ ّبٕ
هؿتو٘ن تط ؾري هٖ گٌَٗس ٍ ذَز ضا زض ًٌبض قوَل گطاٗبى هطاض هٖ زٌّس.
زض هؿتٌس ؾبظٕ اٗي ؾِ ًظطِٗ ،گطٍّٖ ًگبُ ثطٍى زٌٖٗ زاضًس ٍ ػسُ إ زضٍى زٌٖٗ ٍ ،ثطذٖ ثب ّط
زٍ ًگبُ ،ثِ تَخِ٘ تؼسز ازٗبى ٍ حوبً٘ت ٍ ًبحن ثَزى ازٗبى هٖ ًكٌٌ٘س.
ًتبة «هطآى ٍ پلَضال٘عم» زض قوبض آثبضٕ اؾت ًِ حوبً٘ت ٍ ًبحن ثَزى ازٗبى ضا زض آٗبت هطآى ثِ
ثحث ٍ ثطضؾٖ هٖ گ٘طز.
اٗي ًتبة زض ؾِ كهل ثِ ؾبهبى ضؾ٘سُ اؾت:
زض كهل ًرؿتًَٗ ،ؿٌسٌُ هحتطم ،هؿتٌسات هطآًٖ ذَز ضا ثطإ اًحهبضگطاٖٗ ػطيِ هٖ ًٌس ٍ
ًبزضؾتٖ تٌثطگطاٖٗ ضا ًت٘دِ هٖ گ٘طز.
زض كهل زٍم ،هالظهِ اًحهبضگطاٖٗ زٌٖٗ ثب هساضا ًٌطزى ٍ ًساقتي ظًسگٖ هؿبلوت آه٘ع ضا ثِ ًوس ٍ
ثطضؾٖ هٖ ًكٌ٘س.
زض كهل ؾَم ،اظ هؿتٌسات هطآًٖ تٌثطگطاٗبى پبؾد هٖ گَٗس ٍ آٗبت هطآى ضا ًبؾبظگبض ثب تٌثطگطاٖٗ
زٌٖٗ هؼطكٖ هٖ ًٌس.

زض اٗي ًَقتبضً ،تبة ٗبزقسُ ضا زض تطاظٍٕ ًوس هٖ ًْ٘ن ،ثطذٖ ًبؾتْ٘بٕ ثْطُ ٍضٕ ًَٗؿٌسُ
هحتطم اظ آٗبت هطآى ضا ثطهٖ قوبضٗن ٍ ًبًبكٖ ثَزى ثطذٖ پبؾرْبٕ اٗكبى ضا زض هجبل هؿتٌسات هطآًٖ
تٌثطگطاٗبى ًكبى هٖ زّ٘ن.
الظم ثِ ٗبز اؾت ًِ ضاهن اٗي ؾَُض زض پٖ اثجبت زضؾتٖ تٌثطگطاٖٗ ٍ ًبزضؾتٖ اًحهبضگطاٖٗ ٗب ّط
ًظطِٗ زٗگطٕ ً٘ؿت ،ثلٌِ اٗي ثبة ضا ّوچٌبى هلتَح زاًؿتِ ،هٖ ًَقس هجبحث هؼطكتٖ هطآًٖ تؼو٘ن
گطزز ٍ يطٗت اَوٌ٘بى ث٘كتطٕ زض اؾتٌبز ثِ آٗبت هطآى ٗبثس.
زالٗل اًحهبضگطاٖٗ
زض كهل ًرؿت ،ؾ٘عزُ زل٘ل ثط اًحهبض نطاٌ هؿتو٘ن ثِ اؾالم ػطيِ قسُ ًِ ٗي ثِ ٗي آٍضزُ
هٖ قَز:
ٗي .آِٗ ه٘ثبم
ًرؿت٘ي زل٘ل ًَٗؿٌسُ هحتطم ثط ضزّ تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ ٍ اثجبت اًحهبضگطاٖٗ ،آِٗ ه٘ثبم اؾت:
«ٍ إش ؤذص اهلل ه٘ثبم الٌّج٘٘ي لوب ءات٘تٌن هي ًتبة ٍ حٌؤ ثنّ خبءًن ضؾَل ههسم لوب هؼٌن
لتَهٌيّ ثِ ٍ لتٌهطًِّ هبل ؤهطضتن ٍ ؤذصتن ػلٖ شلٌن إنطٕ هبلَا ؤهطضًب هبل كبقْسٍا ٍ ؤًب هؼٌن هي
الكبّسٗي .كوي تَلّٖ ثؼس شلي كبٍلئي ّن اللبؾوَى»
آل ػوطاى 81 /ـ 82
«ذساًٍس زض اٗي آِٗ قطٗلِ اظ پ٘بهجطاى ذَاؾتِ اؾت ًِ زض نَضت ظَْض پ٘بهجط اؾالم ثِ اٍ اٗوبى
آٍضزُ ٍ زض ًهطت ٍٕ خْس ًوبٌٗس .زاللت اٗي آِٗ ضٍقي اؾت؛ چطا ًِ زض نَضت حوبً٘ت ازٗبى
گصقتِ زض ػطو ّن ،اذص پ٘وبى ٍ زضذَاؾت اٗوبى ٍ ًهطت پ٘بهجط ثؼسٕ لـَ ذَاّس ثَز .ػالٍُ ثط
اٗي ،تَن٘ق پ٘وبى قٌٌبى ثِ كؿن زل٘ل ثط ٍخَة اَبػت اظ پ٘بهجط ثؼسٕ اؾت»1.
پؽ اظ اٗي خوالتًَٗ ،ؿٌسُ اظ ضٍاٗبتٖ زض ضاؾتبٕ اثجبت زضؾتٖ ثطزاقت ذَز ؾَز هٖ خَٗس.
ًوس زل٘ل اٍل
اٗي آِٗ قطٗلِ زض قوبض آٗبت هتكبثِ هطاض زاضز .هؿوتْبٕ هرتلق اٗي آِٗ اظخوالت «ه٘ثبم
الٌج٘٘ي» ٍ «ضؾَل ههسّم» ًِ ًَٗؿٌسُ هحتطم ًظطِٗ ذَز ضا ثط آى اؾتَاض ؾبذتِ اؾت تلبؾ٘ط
هرتللٖ ضا ثط هٖ تبثس .ثطذٖ اظ اٗي احتوبالت ػجبضتٌس اظ:
« .1ه٘ثبم الٌج٘٘ي» ٗؼٌٖ پ٘وبى گطكتي ذساًٍس اظ اًج٘ب ثط اٌٌِٗ اًج٘بٕ الْٖ ٌٗسٗگط ضا تهسٗن
ًٌٌس ٍ گطٍّٖ ثِ زٗگطاى اهط ًٌٌس .اٗي احتوبل هؿتٌس ثِ ثطزاقت ؾؼ٘س ثي خج٘ط ،هتبزَُ ،بٍؼ،
حؿي ٍؾسّٕ اؾت2.
 .2هطاز اظ «ه٘ثبم الٌج٘٘ي» پ٘وبى گطكتي ذساًٍس اظ اهت ّبٕ پ٘بهجطاى پ٘ك٘ي اؾت ًِ ذَز
پ٘بهجطاى3.
« .3ه٘ثبم الٌج٘٘ي» ٗؼٌٖ پ٘وبى گطكتي پ٘بهجطاى الْٖ اظ اهت ذَٗف.
 .4هطاز اظ «ضؾَل ههسّم»ّ ،ط ٗي اظ اًج٘بٕ الْٖ اؾت ًِ تهسٗن ًٌٌسُ پ٘بهجطاى پ٘ف اظ ذَز
اؾت.

« .5ضؾَل ههسّم» پ٘بهجط اؾالم اؾت4.
ًَٗؿٌسُ هحتطم اظ ه٘بى احتوبالت ٗبزقسُ احتوبل اٍل ٍ چْبضم ضا زضثبضٌُ «ه٘ثبم الٌج٘٘ي» ٍ
«ضؾَل ههسم» پصٗطكتِ اؾت ،زض نَضتٖ ًِ پصٗطـ اٗي زٍ احتوبل اظ ه٘بى احتوبالت ٗبزقسًُ٘ ،بظ
ثِ زل٘ل زاضز؛ ثِ ٍٗػُ ثب ًظط ثِ اٗي ٍاهؼ٘ت ًِ گطٍّٖ اظ هلؿطاى احتوبالت زٗگط ضا پصٗطكتِ اًس ٍ
هٌظَض اظ آِٗ ضا ه٘ثبم ثب اّل ًتبة زاًؿتِ اًس.
ثبً٘بً :ثب پصٗطـ احتوبل ًرؿت ،اٗي پطؾف ضخ هٖ ًوبٗس ًِ چگًَِ پ٘بهجطاًٖ ًِ پ٘ف اظ پ٘بهجط
ههسّم ،اظ زً٘ب ضكتِ اًس ثبٗس ثِ اٍ اٗوبى آٍضًس ٍ ٍٕ ضا ٗبضٕ زٌّس؟! ٍ چگًَِ ذساًٍس كطهَزُ اؾت« :ثنّ
خبءًن ضؾَل» ثب اٌٌِٗ ضؾَل ثِ ؾَٕ اًج٘ب ًوٖ ضٍز ،ثلٌِ ثِ ؾَٕ اهتْب هٖ ضٍز؟! ٍ چگًَِ ذساًٍس
هٖ كطهبٗس« :كوي تَلّٖ ثؼس شلي كإٍلئي ّن اللبؾوَى» ثب اٌٌِٗ كؿن ثب هوبم پ٘بهجطاى ؾبظگبض ً٘ؿت؟!
ثٌبثطاٗي ثطإ ضّبٖٗ اظ اٗي پطؾكْب ٍ اختٌبة اظ پبؾرْبٕ ًجبٗؿتِ ثبٗس زض هَضز «ه٘ثبم الٌج٘٘ي»
پ٘وبى ؾپبضاى ضا اهت ّبٕ اًج٘ب زاًؿت؛ چٌبى ًِ ثطذٖ اظ هلؿطاى ،آِٗ كَم ضا اٗي گًَِ تإٍٗل هٖ
ًٌٌس ٍ« :إش ؤذص اهلل ه٘ثبم الصٗي اٍتَا الٌتبة…»
ٍ زض آٗبت زٗگط ً٘ع هٖ ذَاً٘ن:
«ٍ إش ؤذص اهلل ه٘ثبم الصٗي ؤٍتَا الٌتبة لتجٌٌِ٘ للٌبؼ» آل ػوطاى187/
«ٍ لوس ؤذص اهلل ه٘ثبم ثٌٖ اؾطائ٘ل ٍ ثؼثٌب هٌْن اثٌٖ ػكط ًو٘جبً» هبئسُ12/
ثبلثبً :اگط «ضؾَل ههسّم» ضا پ٘بهجط اؾالم ثرَاً٘ن ،ثب تَخِ ثِ اٌٌِٗ اؾالم ٌٖٗ اظ ازٗبى الْٖ اؾت ٍ
زض ثطاثط ؾبٗط ازٗبى هطاض هٖ گ٘طز ،پ٘بهجط اؾالم ،ههسّم چِ چ٘عٕ ذَاّس ثَز؟ آٗب انَل ٍ كطٍع ازٗبى
پ٘ك٘ي زض هلوطٍ تهسٗن پ٘بهجط هطاض هٖ گ٘طز؟ ٗب تٌْب انَل تهسٗن هٖ قَز ٍ كطٍع ازٗبى گصقتِ
تهسٗن ًوٖ قَز؟ اگط پ٘بهجط اؾالم ههسم انَل ٍ كطٍع اؾت ،پؽ چطا اًج٘بٕ الْٖ ٍ ٗب اهت ّبٕ
اٗكبى ثبٗؿتٖ ثِ پ٘بهجط اٗوبى آٍضًس ٍ اظ اٗكبى پ٘طٍٕ ًٌٌس ٍ ثِ چِ ػلت ثب اٗي كطو ،ازٗبى پ٘ك٘ي
ًبحن هٖ قًَس ٍ زٗي اؾالم حن؟!
ٍ اگط پ٘بهجط اؾالم تٌْب انَل ضا تهسٗن هٖ ًٌس ٍ كطٍع اظ هلوطٍ تهسٗن آى حًطت ث٘طٍى اؾت،
آٗب توبم كطٍع اظ هلوطٍ ذبضج اؾت ،ثِ گًَِ إ ًِ ّ٘چ كطػٖ هَضز تهسٗن پ٘بهجط ً٘ؿت؛ ٗب ثطذٖ اظ
كطٍع اظ هلوطٍ تهسٗن ذبضخٌس ٍ ثطذٖ زاذل؟! گعاضُ ّبٕ زٌٖٗ ٍ هوبٗؿِ آى ثب قطاٗغ پ٘ك٘ي ًكبى
هٖ زّس ثطذٖ اظ كطٍع هَضز تهسٗن پ٘بهجط اؾت ٍ ثِ انُالح ًؿد ًكسُ اؾت ٍ ثطذٖ زٗگط تهسٗن
ًكسُ اًس .ثٌبثطاٗي ثب اٗي كطو آٗب هٖ تَاى ازػب ًطز حوبً٘ت ٍ ػسم حوبً٘ت ازٗبى ،زائط هساض تؼسازٕ اظ
كطٍػبت اؾت؟!
ضاثؼبًٍ :اغگبى آِٗ ػبم اؾت ٍ ثب تلؿ٘ط ًَٗؿٌسُ ًبؾبظگبض.
اٗي پطؾكْب ٍ اثْبم ّب ًِ زضهَضز احتوبل اٍل ٍ چْبضم هُطح اؾت هب ضا ًبگعٗط اظ پصٗطـ ثطذٖ
زٗگط اظ احتوبالت هٖ ًٌس؛ احتوبالتٖ ًِ ثطگطكتِ اظ ؾري اهبم نبزم(ع) اؾت ٍ ثب ػوَم للظ آِٗ ٍ
ؾ٘بم پ٘كٌٖ٘ ٍ پؿٌٖ٘ آى ؾبظگبض اؾت.
حج٘ت ؾدؿتبًٖ زضثبضٌُ آِٗ ه٘ثبم اظ اهبم پطؾ٘سُ اؾت :چگًَِ هَؾٖ ثِ ػ٘ؿٖ اٗوبى هٖ آٍضز ٍ
اٍ ضا ٗبضٕ هٖ ًٌس ٍ ،چگًَِ ػ٘ؿٖ ثِ هحوس(ل) اٗوبى هٖ آٍضز ٍ اٍ ضا ٗبضٕ هٖ ًٌس؛ زض نَضتٖ ًِ
ًِ هَؾٖ ظهبى ػ٘ؿٖ ضا زضى ًطزُ ٍ ًِ ػ٘ؿٖ ػهط هحوس(ل) ضا .اهبم زض پبؾد هٖ كطهبٗس :آِٗ ضا
چٌ٘ي ثبٗس ذَاًس:

«ٍ إش ؤذص اهلل ه٘ثبم اهن الٌج٘٘ي لوب آت٘تٌن هي ًتبة ٍ حٌؤ ثنّ خبءًن ضؾَل ههسّم لوب هؼٌن
لتؤهٌيّ ثِ لتٌهطًِّ» 5
زٍ .هْ٘وي ٍ ًبؾد ثَزى هطآى
زٍه٘ي زل٘ل ًبزضؾتٖ تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ ثب ػٌَاى «هطآى ًتبة هْ٘وي ٍ ًبؾد» آهسُ اؾتًَٗ .ؿٌسُ
ًرؿت ثب الْبم اظ آِٗ ه٘ثبم ،پبٗبى ٗبكتي «ظطف ٍ ظهبى حوبً٘ت قطاٗغ پ٘ك٘ي ضا ًت٘دِ هٖ گ٘طز،
ؾپؽ ثِ تؼطٗق ًؿد ًكؿتِ ًؿد لـَٕ ٍ انُالحٖ ضا تؼطٗق هٖ ًٌس:
«[ًؿد] اػالم ظٍال ٍ ػسم حوبً٘ت قطاٗغ پ٘ك٘ي ً٘ؿت ،ثلٌِ هٌظَض اظ آى ،ثِ ؾطآهسى ٍ اتوبم
ظهبى اػتجبض ٍ حوبً٘ت آى اؾت6».
ثِ ثبٍض ًَٗؿٌسُ آِٗ «ٍ هب ًٌؿد هي آٗٔ ؤٍ ًٌؿْب ًإت ثر٘ط هٌْب…»(ثوطُ )106/ثط ًؿد زاللت زاضز
ٍ اهٌبى ضذساز ًؿد اهطٕ پصٗطكتِ قسُ اؾتّ .وَ ًؿد ضا زض ثُؼس زٍم زٗي ٗؼٌٖ احٌبم ػولٖ ٍ كوْٖ؛
آى ّن ثركٖ اظ احٌبم زٗي هٖ زاًس ٍ ًظطِٗ هٌٌطاى ًؿد ازٗبى ضا ثب ظَاّط ٍ ًهَل آٗبت ٍ ضٍاٗبت
هتؼسز ًبؾبظگبض هٖ ذَاًس.
هؿتٌس هطآًٖ ًَٗؿٌسُ ثط ًؿد ازٗبى ،آِٗ «ٍ ؤًعلٌب ال٘ي الٌتبة ثبلحنّ ههسّهبً لوب ث٘ي ٗسِٗ هي
الٌتبة ٍ هْ٘وٌبً ػلِ٘»(هبئسُ )48/اؾت .ثِ ثبٍض اٗكبى «هْ٘وي» زض لـت ،هؼبًٖ گًَبگًَٖ زاضز ،اهب زض
هَضز ثحث« ،هطاز اظ هْ٘وي زض اٗي آِٗ اٗي اؾت ًِ هطآى ثِ ػٌَاى آذطٗي ًتبة آؾوبًٖ يوي
تهسٗن انل ًتت آؾوبًٖ پ٘ك٘ي ٍ آٍضزى انَل ٍ هؼبضف حوِ آًْب ًَػٖ خبهؼ٘ت ،ؾلُِ ٍ حٌَهت
ثط ًتت پ٘ك٘ي زاضز ٍ ثبٗس ثِ ػٌَاى آذطٗي پ٘بم ذساًٍس ،حدت ٍ هالى حن ٍ ًبحن تلوٖ قَز7».
حول هْ٘وي ثط ؿ٘ط اٗي هؼٌٖ ،حول ثط ذالف هلَْم ظبّطٕ آى ٍ لـَ ثَزى ٍنق ضا زض پٖ زاضز.
آى گبُ ًَٗؿٌسُ اظ ضٍاٗبتٖ ًِ ٍاغُ هْ٘وي زض آًْب ثِ ًبض ضكتِ اؾت هبًٌس« :اىّ اهلل ػعٍخل خؼل ًتبثٖ
الوْ٘وي ػلٖ ًتجْن الٌبؾد لْب» ٍ ضٍاٗبتٖ ًِ ٍاغُ ًؿد ٍ ّن ذبًَازُ ّبٕ آى ثِ ًبض ضكتِ اؾت ثِ
ػٌَاى هؤٗس ًظطِٗ ذَٗف ؾَز هٖ ثطز.
ًوس زل٘ل زٍم
اؾتٌبز ثِ اٗي آِٗ قطٗلِ ً٘ع زض خْت اثجبت ًبزضؾتٖ تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ ًبتوبم اؾت؛ ظٗطا:
 .1ثطذٖ «هْ٘وٌبً» ضا نلت پ٘بهجط زاًؿتِ اًس؛ ٗؼٌٖ پ٘بهجط هْ٘وي هطآى اؾت 8،ثٌبثطاٗي تلؿ٘ط،
آِٗ ّ٘چ ًگبّٖ ثِ ًؿد ازٗبى پ٘ك٘ي ًساضز ،ثلٌِ ظَْض زض تإٗ٘س حوبً٘ت آًْب زاضز.
 .2گطٍّٖ «هْ٘وٌبً» ضا ثِ كتح ه٘ن زٍم هطاءت ًطزُ اًس .ظهركطٕ هٖ ًَٗؿس:
«ٍ هطا :هْ٘وٌبً ػلِ٘» ثلتح الو٘ن ،ؤٕ َّ هْ٘وي ػلِ٘ ثإى حلظ هي التـ٘٘ط ٍ التجسٗل».
ثط اؾبؼ اٗي هطاءت ،هطآى هْ٘وَي ٍ ذساًٍس هْ٘وِي اؾت؛ ٗؼٌٖ ذساًٍس هطآى ضا زض تحطٗق ٍ
زگطگًَٖ ههَى زاقتِ اؾت.
 .3زض قٌبذت هؼبًٖ ٍاغگبى آٗبت ،هالى ،ػطف ػهط ًعٍل اؾت؛ ٍ قٌبذت ػطف نسض اؾالم ثب
ضٗعًگطٕ زض هتَى ازثٖ ٍ اقؼبض ٍ ؾرٌبى ثطخبٕ هبًسُ اظ آى ظهبى اهٌبى پصٗط اؾت ثِ ّو٘ي خْت
هلؿطاى زضٗبكتي هلبّ٘ن ٍاغگبى ثِ هتَى ًْي لـت قٌبؾبى هطاخؼِ هٖ ًٌٌس.
لـت قٌبؾبى زض قؼط ػجبؾٖ ٍ حؿبى ٍ حسٗث ػوط ،هْ٘وي ضا ثِ هؼٌبٕ قبّس ٍ ضه٘ت هٖ گ٘طًس:

ذٌسم ػل٘بء تحتْب الٌُن»
«حتّٖ احتَٕ ث٘تي الوْ٘وي هي
ٍ الحن ٗؼطكِ شٍٍاأللجبة»
«اى الٌتبة هْ٘وي لٌجٌ٘ب
«اًّٖ هتٌلن ثٌلوبت كْ٘وٌَا ػلْ٘يّ»9
ثب الْبم اظ ّو٘ي اقؼبض ،كرطضاظٕ زٍ هؼٌٖ ثطإ هْ٘وي هٖ آٍضز:
ٗي .هْ٘وي ثِ هؼٌبٕ ضه٘ت ٍ قبّس اؾت .اٗي هؼٌٖ ضا ذل٘ل ٍ اثَػج٘سُ هؼتوسًس ٍ زض قؼط حؿبى
گصقت:
ٍ الحن ٗؼطكِ شٍٍ األلجبة»
«اى الٌتبة هْ٘وي لٌجٌ٘ب
زٍ .هْو٘ي ثِ هؼٌبٕ اه٘ي اؾت .اٗي احتوبل زض نَضتٖ زضؾت اؾت ًِ هْ٘وي ضا اظ هبزُ ؤهي،
ٗؤهي ،هؤهي ثساً٘ن ،ثب اٗي زػَٕ ًِ هْ٘وي زض انل هُؤَؤهِي ثَزُ ٍ پؽ اظ هلت ثِ قٌل هْ٘وي
زضآهسُ اؾت10.
اٗي هؼٌبٕ زٍم ضا اثي ػجبؼ ،حؿي ،هتبزُ ،هدبّس ٍ ثطذٖ زٗگط اظ هلؿطاى پصٗطكتِ اًس.
ثطذٖ زٗگط اظ هلؿطاى ،پٌح هؼٌٖ ثطإ هْ٘وي هٖ آٍضًس؛ اه٘ي  ،هؤتوي ،قبّس ،حل٘ظ ،ضه٘ت ٍ .اظ
ه٘بى اٗي پٌح هؼٌٖ تٌْب هؼٌبٕ اٍل ٍ ؾَم ضا زضهَضز هْ٘وي زضآِٗ قطٗلِ زضؾت هٖ زاًٌس ٍ ػسُ إ
زٗگط تٌْب هؼٌبٕ ؾَم ٍ چْبضم ضا ٍ ثطذٖ هؼٌبٕ ؾَم ضا11.
ثٌبثطاٗي آًچِ ًَٗؿٌسُ هحتطم ثِ ػٌَاى هؼٌبٕ هْ٘وي شًط هٖ ًٌس زض ّ٘چ ٗي اظ تلبؾ٘ط ٍ هتَى
لـت ً٘بهسُ اؾت ٍ ًوٖ تَاًس ثب هجبًٖ ٍ انَل تلؿ٘ط ٍ كْن هطآى ؾبظگبض اكتس.
 .4ثطزاقت ًَٗؿٌسُ ثب ؾ٘بم آِٗ ًبؾبظگبض اؾت .زض ؾ٘بم پ٘كٌٖ٘ ،تَضات ٍ اًد٘لًَ ،ض ّساٗت
هؼطكٖ قسُ اًس ٍ اظ اّل ًتبة ،ػول ثِ تَضات ٍ اًد٘ل ذَاؾتِ قسُ اؾت ،ثِ گًَِ إ ًِ ًؿبًٖ ًِ
ثِ تَضات ٍ اًد٘ل ٍ احٌبم آى ٍهؼٖ ًوٖ ًٌْس اظ ظبلوبى ،كبؾوبى ًٍبكطاى قٌبذتِ هٖ قًَس:
«ٍ هي لن ٗحٌن ثوب ؤًعل اهلل كإٍلئي ّن الٌبكطٍى»(هبئسُ…« )44/الظبلوَى»(هبئسٍُ )45/
«…اللبؾوَى»(هبئسُ)46/
زض ؾ٘بم پؿٌٖ٘ ً٘ع اًحهبضگطاٖٗ ضزّ قسُ اؾت
هبئسُ47/
«لٌلّ خؼلٌب هٌٌن قطػٔ ٍ هٌْبخبً ٍ لَقبء اهلل لدؼلٌن اهّٔ ٍاحسٓ»
 .5زض ّ٘چ ٗي اظ تلبؾ٘ط ٍ هٌبثغ هطآى پػٍّٖ هؼتجط اظ آِٗ قطٗلًِ ،ؿد اؾتلبزُ ًكسُ اؾت.
 .6ثط كطو آى ًِ هْ٘وي ثِ هؼٌبٕ ؾلُِ ٍ حٌَهت ثبقس هْ٘وي ثَزى هطآىً ،بحن ثَزى ؾبٗط
ازٗبى ضا ًت٘دِ ًوٖ زّس ،چِ اٌٌِٗ هلَْم ؾلُِ زاقتي ٍ حٌَهت زاقتي ،اػتجبض زاقتي هحٌَم
اؾت ًِ ،اظ زضخِ اػتجبض ٍ حوبً٘ت اكتبزى ازٗبى زٗگط ثِ ََض ًلٖ.
اهب ضٍاٗبتٖ ًِ ًَٗؿٌسُ هحتطم ثِ ػٌَاى هؤٗس ًظطِٗ تلؿ٘طٕ ذَز هٖ آٍضز ،اٍالً :زض ضٍاٗت ًرؿت،
هْ٘وي ثِ هؼٌبٕ حبًن ٍ هؿلٍّ ٍ ًؿد ًٌٌسُ ؾبٗط ازٗبى ً٘ؿت ،چِ اٌٌِٗ زض ؿ٘ط اٗي نَضت تٌطاض
«الٌبؾد لْب» لـَ هٖ ًوَز .ثٌبثطاٗي آهسى «هْ٘وي» ٍ «الٌبؾد لْب» ًكبى هٖ زّس اٗي زٍ ثبض هؼٌبٖٗ
ٍاحسٕ ًساضًس.
ثبً٘بً :ؾبٗط ضٍاٗبتٖ ًِ ٍاغُ ًؿد ٍ هكتوبت آى زض آًْب آهسُ اؾت ثِ ػٌَاى ضٍاٗبت تلؿ٘طٕ ثِ قوبض
ًوٖ آٗس .اكعٍى ثط آى ًِ اٗي زؾتِ اظ ضٍاٗبت زض هتَى هؼتجط ضٍاٖٗ ً٘بهسُ اؾت ٍ اظ خْت ؾٌس هكٌل
زاضز.

ثبلثبً :حد٘ت ضٍاٗبت ثِ ًبؾبظگبض ًجَزى ثب آٗبت ٍاثؿتِ اؾت ٍ آٗبت هَضز اؾتٌبز تٌثطگطاٗبى هٖ
تَاًس ضٍاٗبت ضا اظ حد٘ت ؾبهٍ ًٌس.
ثٌبثطاٗي هٖ تَاى هبًٌس ثؿ٘بضٕ اظ هلؿطاى ،هطآى ضا هْ٘وي ذَاًس؛ ٗؼٌٖ هطآى ضا هطاهت زٗگط
ًتبثْب« ،حبكظ» آًْب اظ تـ٘٘طات ٍ «قبّس» ثط زضؾتٖ ٍ ثجبت آًْب زاًؿت12.
ؾِ .خْبى قوَل ثَزى آٗبت
ؾَه٘ي زل٘ل اضائِ قسُ ثط اًحهبضگطاٖٗ آٗبتٖ اؾت ًِ توبهٖ هطزم خْبى ضا ذُبة هطاض زازُ ٍ اظ
آًبى هٖ ذَاّس ًِ ثِ زٗي اؾالم ثگطًٍس13:
«ؤضؾلٌبى للٌبؼ ضؾَالً ٍ ًلٖ ثبهلل قْ٘ساً…» ًؿبء79/
حح49/
«هل ٗب ؤْٗب الٌبؼ إًّوب ؤًب لٌن ًصٗط هج٘ي»
«هل ٗب ؤْٗب الٌبؼ إًّٖ ضؾَل اهلل إلٌ٘ن خو٘ؼبً» اػطاف158/
«ٍ هب ؤضؾلٌبى إالّ ًبكّٔ للٌبؼ ثك٘طاً ٍ ًصٗطاً ٍ لٌيّ ؤًثط الٌبؼ الٗؼلوَى» ؾجإ28/
كطهبى1/
«تجبضى الصٕ ًعّل اللطهبى ػلٖ ػجسُ لٌَ٘ى للؼبلو٘ي ًصٗطاً»
«ٍ هب ؤضؾلٌبى إالّ ضحؤ للؼبلو٘ي» اًج٘بء107/
ثِ ثبٍض ًَٗؿٌسُ «اٗي آٗبت ثب نطاحت توبم پ٘بهجط اؾالم ضا پ٘بهجط ّوِ خْبً٘بى هؼطكٖ هٖ ًٌس ،ثِ
ََضٕ ًِ زضاٗي كطاذَاًٖ ػوَهٖ ،قرم ،هَم ٍ ٗب آٌْٗ٘بٖٗ اؾتثٌب ًكسُ اؾت .ثسْٖٗ اؾت اٗي
ذُبة ،قبهل اّل ًتبة ً٘ع هٖ قَز ٍ گطًِ انل زػَت ػوَهٖ ٍ ثك٘ط ٍ ًصٗط ثَزى پ٘بهجط ثب ه٘س
اَالم ٍ ػوَم هرسٍـ هٖ قَز.
اٗي اؾت خْبًٖ ثَزى ًجَت پ٘بهجط اؾالم ٍ قوَل كطاذَاًٖ اٍ ثط ّوِ هطزمٍ ٍ ،ايح اؾت ًِ ثب
ًظطِٗ ًثطت گطاٖٗ زٌٖٗ ًبؾبظگبض اؾت»14.
ًوس زل٘ل ؾَم
اؾتٌبز ثِ اٗي آٗبت ً٘ع ،ثُالى تٌثطگطاٖٗ ضا ًت٘دِ ًوٖ زّس ،چِ اٌٌِٗ:
 .1زض ثطذٖ اظ آٗبتٍ ،اغُ ًبؼ ثِ ًبض ضكتِ اؾت ٍ اٗي ٍاغُ ٍ ًلوبتٖ چَى شّت ٍ كًِ ٍ… اظ
اؾوبء اخٌبؼ ثِ قوبض هٖ ضًٍس ٍ اؾوبء اخٌبؼ ثط ذالف ازات ػوَم ،زاللت هُؼٖ ثط ػوَم ٍ
ذهَل ًساضز .ثطإ ًوًٍَِ ،اغُ «الٌبؼ» زض ػجبضت «الٌبؼ ذ٘ط هي الدبىّ» زاللت ثط ػوَم ٗب ذهَل
ًساضز ٍ ،زض خولِ «خبء كٖ الٌبؼ» هوٌي اؾت اقبضُ ثِ ػوَم زاقتِ ثبقس ٍ احتوبل زاضز ًكبًگط
ذهَل ثبقس ٍ 15.الق ٍ الم زض اؾوْبٕ خٌؽ ،زض ث٘كتط هَاضز ثِ هؼٌبٕ اؾتـطام ً٘ؿت16 .
 .2زض زٍ آِٗ اذ٘طٍ ،اغُ ػبلو٘ي ثِ ًبض ضكتِ اؾت ٍ ػبلو٘ي خوغ ػبلن اؾت ٍ ػبلن ٗؼٌٖ« :هبٗؼلن
ثِ ًبلوبلت ٍ الربتن ٍالُبثغ ثوؼٌٖ هبٗولت ثِ ٍ هبٗرتن ثِ ٍ هبُٗجغ ثُِٗ ،لن ػلٖ خو٘غ
الوَخَزات»17.
ثِ اٗي اػتجبض ػبلن خوبزً ،جبت ،حَ٘اى ،اًؿبى ٍ … هؼٌٖ ٍ هلَْم هٖ ٗبثس .ثٌبثطاٗي هوهَز اظ
ػبلو٘يٗ ،ب ػبلن هالئٌِ ،اًؽ ٍ خي اؾت؛ چٌبى ًِ ثطذٖ هٖ گٌَٗسٗ ٍ ،ب هطاز ػبلن اًؽ ٍ خي اؾت.
ًت٘دِ آى ًِ ًوٖ تَاى ػبلو٘ي ضا ثِ «توبم هطزم خْبى»ٗ 18ب خْبً٘بى تطخوِ ٍ تلؿ٘ط ًطز .ثِ ػجبضت

زٗگط ػبلن ،اؾن خٌؽ اؾت ٍ اؾوبء اخٌبؼ زاللت ثط ػوَم ٍ ذهَل ًساضًسٗ ،ب زاللت آًْب ثط ػوَم ٍ
ذهَل ثِ ٗي اًساظُ اؾت19.
 .3زض ثطذٖ اظ آٗبت ،هبًٌس ثوطُ ٍ 15 ٍ 14 ٍ13 /آل ػوطاى …ٍ 173 ٍ 97 ٍ 46 ٍ 4 /هـطاز اظ
الٌـبؼ ّوِ خْـبً٘ـبى ً٘ؿتٌس ،ثلٌِ گطٍُ ٗـب هلت ذـبنٖ هسّ ًظطًس.
ً .4صٗط ،ثك٘ط ٍ ،ضحوت ثَزى پ٘بهجط ،زل٘ل ًبحن ثَزى ؾبٗط ازٗبى الْٖ ً٘ؿت ًٍوٖ تَاًس ثط ثُالى
تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ زاللت ًٌس ،ثلٌِ آى حًطت ً٘ع هبًٌس حًطت هَؾٖ ٍ ػ٘ؿٖ خلَُ إ زٗگط اظ حن
ضا هٖ ًوبٗبًس.
 .5گطٍّٖ اظ آٗبت هطآى ،اظ حوبً٘ت ثطذٖ ازٗبى حٌبٗت هٖ ًٌٌس .اٗي آٗبت ًِ زض قوبض هؿتٌسات
هطآًٖ تٌثطگطاٗبى هطاض هٖ گ٘طًس هرهم آٗبت ٗبزقسُ هطاض هٖ گ٘طًس .چٌبى ًِ ؿ٘ط هٌلل٘ي ٍ آًبى
ًِ زػَت ٍ پ٘بم پ٘بهجط اؾالم ثِ اٗكبى ًطؾ٘سُ اؾت اظ قوَل آِٗ ذبضج هٖ قًَس.
چْبض .اٍنبف هطآًٖ
چْبضه٘ي زل٘ل ًَٗؿٌسُ هحتطم ،آٗبتٖ اؾت ًِ هطآى ضا «ًتبة ػوَم هطزم ثب ػٌبٍٗي ٍ ث٘بًبت
هرتللٖ ًظ٘ط ّبزٕ ،ث٘بى ،ثالؽً ،صٗط ،ثهبئط ،هَػظًَِ ،ض ٍ ؾطاًدبم ثطّبى ٍ حدت الْٖ تَن٘ق هٖ
ًٌس»20.
اثطاّ٘ن1/
«ًتبة ؤًعلٌبُ إل٘ي لترطج الٌبؼ هي الظلوبت إلٖ الٌَض ثئشى ضثّْن»
«ّصا ث٘بى للٌّبؼ ٍ هَػظٔ للوتو٘ي» آل ػوطاى138/
«ٍ ؤٍحٖ إلٖ ّصا الوطآى ألًصضًن ثِ ٍ هي ثلؾ» اًؼبم18/
«ّصا ثالؽ للٌبؼ» اثطاّ٘ن52/
ًؿبء174/
«ٗب ؤْٗب الٌبؼ هس خبءًن ثطّبى هي ضثٌّن ٍ ؤًعلٌب إلٌ٘ن ًَضاً هجٌ٘بً»
كطهبى1/
«تجبضى الصٕ ًعّل اللطهبى ػلٖ ػجسُ لٌَ٘ى للؼبلو٘ي ًصٗطاً»
تٌَٗط27/
«إى َّ إالّ شًط للؼبلو٘ي»
ثِ ثبٍض ًَٗؿٌسُ اٗي آٗبت ثط ًؿد قطاٗغ پ٘ك٘ي ٍ زضذَاؾت پصٗطـ اؾالم ٍ هطآى زاللت زاضز ،ظٗطا
اگط گطٍّٖ اظ هطزم ،اظ اٗي ػوَهبت ٍ اَالهبت هؿتثٌب قًَس ٍ ٗب زض پصٗطـ هطآى ٍ هبًسى ثط ًتبثْبٕ
زٌٖٗ ذَز هرتبض ثبقٌس ،زٗگط اٍنبف ًوبلٖ هطآىً ،ظ٘ط ّساٗت ػبهِ ٍ ثطّبى ثَزى آى ثِ ٍنق ػوَم
ٍ هُلن ،تحون پ٘سا ًوٖ ًٌس .زٗگط ًبم كطهبى ـ ًِ ثِ هؼٌبٕ كبضم ٍ خساًٌٌسُ حن اظ ًبحن اؾت ـ ثط
هطآى زض هَاضز ذبنٖ اذتهبل ذَاّس زاقت؛ زض حبلٖ ًِ تره٘م ٍ تو٘٘س آٗبت كَم ًِ ،تٌْب ثط
ذالف ظَْض ،ثلٌِ ذالف ًمّ آًْبؾت21».
ًوس زل٘ل چْبضم
اٗي زل٘ل ً٘ع هبًٌس زالٗل پ٘ك٘ي ًبتوبم اؾت؛ چِ اٌٌِٗ زض آِٗ اٍل ٍ زٍم ٍ چْبضم ٍ پٌدنٍ ،اغُ
ًبؼ ثِ ًبض ضكتِ اؾت ٍ اٗي ٍاغُ اؾن خٌؽ اؾت ٍ زاللت ثط ػوَم ٗب ذهَل ًساضز ٍ ٗب زاللت آى
ثطػوَم ٗب ذهَلٌٗ ،ؿبى اؾت.
زٍم اٌٌِٗ ث٘بى ،ثالؽً ،صٗطًَ ،ض ،هَػظِ ٍ… ثَزى هطآىً ،كبى اظ ثُالى تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ ًساضز ٍ
حوبً٘ت ٍ ًبحن ثَزى ازٗبى ،زائط هساض ث٘بى  ،ثالؽ ٍ… هطآى ً٘ؿت.

ؾَم اٌٌِٗ هؿتٌسات هطآًٖ تٌثطگطاٗبى هرهّم ٍ هو٘س آٗبت هٖ قَز.
چْبضم اٌٌِٗ ثطذٖ اظ ًتت آؾوبًٖ هبًٌس تَضات ٍ اًد٘ل ً٘ع ثِ نلبت ًوبلٖ هتهق قسُ اًس ،آٗب
زض اٗي هَاضز تره٘م ٍ ٗب تو٘٘سّ ،ساٗت ثَزى آًْب ضا ثطإ ػوَم ،اظ ه٘بى ًوٖ ثطز؟! ٍ آٗب تره٘م ٍ
تو٘٘س زض اٗي گًَِ آٗبت ثط ذالف ظبّط ً٘ؿت؟!
پٌدن اٌٌِٗ اٗي آٗبت ثط ًؿد قطاٗغ پ٘ك٘ي ٍ زضذَاؾت پصٗطـ اؾالم زاللت ًساضز ٍ ،اٗي آٗبت
هطآى ضا ّساٗت ،هَػظًِ ،صٗط ،هج٘ي ،ثالؽ ٍ… هؼطكٖ هٖ ًٌس ٍ زاللت ضٍقٌٖ ثط ًؿد قطاٗغ پ٘ك٘ي
ًساضز ٍ ثط كطو آى ًِ زاللت زاقتِ ثبقس ثِ ٍؾ٘لٌِ ثطذٖ اظ آٗبت هطآى تره٘م ٗب تو٘٘س هٖ قَز ٍ
اٗي تره٘م ٍ تو٘٘س ثِ گًَِ إ ً٘ؿت ًِ هطآى ضا اظ ّساٗت ٍ ثطّبى ٍ… ثَزى ثِ ٍنق ػوَم ٍ
هُلن آى ثٌ٘ساظز.
پٌح .ثكبضت ػْسٗي ثِ آهسى هطآى
زل٘ل پٌدن اضائِ قسُ ثط ضزّ تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ ثب ػٌَاى «ثكبضت ثِ اؾالم زض تَضات ٍ اًد٘ل» آهسُ
اؾت:
«ظَْض زٗي اؾالم ٍ ّن چٌ٘ي ًبم هجبضى حًطت هحوس(ل) زض تَضات ٍ اًد٘ل ثكبضت زازُ قسُ
اؾت .هطآى هد٘س تهطٗح هٖ ًٌس ًِ اّل ًتبة ًبهالً ثِ اٗي هَيَع آگبّٖ زاقتِ ٍ حًطت
هحوس(ل) ضا هبًٌس كطظًساى ذَزقبى هٖ قٌبذتٌس ،لٌي ثب ٍخَز اٗي ،ثِ ًتوبى ٍ پطزُ پَقٖ حو٘وت
زؾت ظزًس».
«ٍ إش هبل ػ٘ؿٖ ثي هطٗن ٗب ثٌٖ إؾطائ٘ل إًّٖ لٌن ضؾَل اهلل إلٌ٘ن ههسّهبً لوب ث٘ي ٗسٕ هي التَضٗٔ
ٍ هجكّطاً ثطؾَل ٗإتٖ هي ثؼسٕ اؾوِ ؤحوس كلوّب خبءّن ثبلجٌ٘بت هبلَا ّصا ؾحط هج٘ي» نق6/
«الصٗي ٗتّجؼَى الطؾَل الٌجٖ األهّٖ الصٕ ٗدسًٍِ هٌتَثبً ػٌسّن كٖ التَضٗٔ ٍ اإلًد٘ل…»
اػطاف157/
«الصٗي آتٌ٘بّن الٌتبة ٗؼطكًَِ ًوب ٗؼطكًَِ ؤثٌبءّن الصٗي ذؿطٍا ؤًلؿْن كْن الٗؤهٌَى»
اًؼبم20/
«الصٗي آتٌ٘بّن الٌتبة ٗؼطكًَِ ًوب ٗؼطكَى ؤثٌبءّن ٍ إىّ كطٗوبً هٌْن لٌ٘توَى الحن ٍ ّن ٗؼلوَى»
ثوطُ146/
پؽ اظ اٗي آٗبتًَٗ ،ؿٌسُ آٗبتٖ اظًتبة هوسؼ ضا ًِ زاللت ثط ظَْض پ٘بهجط اؾالم زض هٌِ زاضز
ػطيِ هٖ ًٌس ٍ 22زض پبٗبى ًت٘دِ هٖ گ٘طز:
«ضٍقي اؾت ًِ هوهَز اظ ثكبضت ثِ ظَْض پ٘بهجط اؾالم زض ًتبثْبٕ آؾوبًٖ پ٘ك٘ي ،نِطف انالح
ًجَزُ اؾت ،ثلٌِ هوهَز تهسٗن قطٗؼت آى هٖ ثبقس ،چٌبى ًِ ظَاّط ذَز آٗبت ،هبًٌس تَث٘د اّل
ًتبة ثِ زل٘ل ػسم اٗوبى ثِ اؾالم ،ثط آى زاللت هٖ ًٌس23».
ًوس زل٘ل پٌدن
زاللت اٗي آٗبت ً٘ع ثط ثُالى تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ ٍ اثجبت اًحهبضگطاٖٗ ضٍقي ً٘ؿتً ،وٖ تَاى ثِ
نطف اٌٌِٗ زض ثطذٖ اظ ًتت آؾوبًٖ ًبم پ٘بهجط ٍ ٗب نلبت اٗكبى آهسُ ًت٘دِ گطكت زٗي اؾالم حن
اؾت ٍ ثؽ.

ثبً٘بً :اگط اٗي آٗبت ،زاللت ثط لعٍم تهسٗن پ٘بهجط زاقتِ ثبقس ،اَالم ٗب ػوَم اٗي آٗبت ضا ثِ
هدوَػِ آٗبتٖ ًِ حوبً٘ت ثطذٖ ازٗبى ضا ًكبى هٖ زّس ٗب اظ َْٗزٗبى ٍ هؿ٘ح٘بى ػول ثِ تَضات ٍ
اًد٘ل ضا هٖ َلجس تره٘م ٗب تو٘٘س هٖ ًٌ٘ن.
ثبلثبً :زض ًرؿت٘ي آِٗ اظ اٗي هدوَػِ ،هلؿطاى زٍ احتوبل آٍضزُ اًس؛ ٗي احتوبل اٗي اؾت ًِ
يو٘ط زض «خبءّن» ثِ پ٘بهجط اؾالم ثط گطزز .احتوبل زٍم آى اؾت ًِ يو٘ط ثِ ػ٘ؿٖ(ع) ثبظ گطزز24.
ثٌبثط احتوبل اٍل هٖ تَاى ثب اهب ٍ اگط ثِ گًَِ إ تَث٘د اّل ًتبة ضا اؾتلبزُ ًطزُ ازػب ًوَز :آِٗ،
تهسٗن قطٗؼت اؾالم ضا اظ ثٌٖ اؾطائ٘ل هٖ ذَاّس ،اهب ثٌبثط احتوبل زٍم چٌ٘ي تَث٘رٖ اؾتلبزُ ًوٖ
قَز25.
اظ اٗي زٍ احتوبل ،احتوبل زٍم ،هٌُوٖ تط ثِ ًظط هٖ ضؾس؛ ظٗطا زض حو٘وت ػ٘ؿٖ(ع) چٌ٘ي گلتِ
اؾت ًِ« :إ ثٌٖ اؾطائ٘ل هي ضؾَل ذسا ّؿتن ٍ ههسم تَضاتن ٍ ثكبضت زٌّسُ إ ثط پ٘بهجطٕ ًِ
پؽ اظ هي هٖ آٗس» ؾپؽ حًطت ػ٘ؿٖ ثطإ اثجبت ازػبٕ ذَز هؼدعاتٖ آٍضز ٍ ثٌٖ اؾطائ٘ل زض
پبؾد گلتٌس اٗي «ؾحطهج٘ي» اؾت .اكعٍى ثط اٗي «ؾحطهج٘ي» تٌْب زٍ هطتجِ زض هطآى ثِ ًبض ضكتِ
اؾت؛ ٌٖٗ زض ؾَضٌُ هبئسُ آِٗ  ًِ 110ثطذٖ اظ ثٌٖ اؾطائ٘ل زض ثطاثط ثٌ٘بتٖ ًِ حًطت ػ٘ؿٖ(ع)
آٍضز گلتٌس« :ؾحطهج٘ي» ٍ زٗگطٕ زض ّو٘ي آِٗ هَضز ثحث .ثٌبثطاٗي ثِ هطٌِٗ آِٗ  110ؾَضُ هبئسُ
هٖ تَاى ًت٘دِ گطكت ًِ خولِ «هبلَا ّصا ؾحط هج٘ي» ؾري ثطذٖ اظ ثٌٖ اؾطائ٘ل اؾت زض ثطاثط
ثٌ٘بتٖ ًِ حًطت ػ٘ؿٖ(ع) ثطإ آًبى آٍضز.
زض آِٗ چْبضم اٗي هدوَػِ ً٘ع اذتالف اؾت؛ ثطذٖ هٌظَض اظ حن زض خولِ «لٌ٘توَى الحن» ضا
پ٘بهجط ٍ ،ػسُ إ هجلِ هٖ زاًٌس ،ظٗطا ؾ٘بم آِٗ قطٗلِ زضثبضُ هجلِ اؾت .زض هطخغ يو٘ط «ٗؼطكًَِ» ً٘ع
زٍ ًظطِٗ ظٗط آهسُ اؾت:
 .1يو٘ط ثِ اهط هجلِ ثبظ هٖ گطزز؛ ٗؼٌٖ اٗكبى هٖ زاًٌس ًِ هؿدس الحطام هجلِ آًْبؾت.
 .2يو٘ط ثِ پ٘بهجط اؾالم ثبظ هٖ گطزز.
اظ ه٘بى هلؿطاى ،اثي ػجبؼ ،هتبزُ ،ضث٘غ ٍ اثي ظٗس احتوبل اٍل ضا هٖ پصٗطًس ٍ ػسُ إ زٗگط ثِ
ًظطِٗ زٍم توبٗل ث٘كتطٕ زاضًس26.
زض يو٘ط «ٗؼطكًَِ» زض آِٗ ؾَم ً٘ع اذتالف اؾت؛ ثطذٖ يو٘ط ضا ثِ پ٘بهجط اؾالم ثط هٖ گطزاًٌس ٍ
گطٍّٖ ثِ ًتبة27.
قف .كطاذَاًٖ اّل ًتبة ثِ اؾالم
قكو٘ي زل٘ل ًَٗؿٌسُ ثط اًحهبضگطاٖٗ «كطاذَاًٖ اّل ًتبة ثِ اؾالم ٍ تَث٘د آًبى» اؾت.
«آٗبت هتٌثطٕ ٍخَز زاضز ًِ اّل ًتبة ضا ثِ ذهَل َطف ذُبة هطاض زازُ ٍ ثؼثت پ٘بهجط اؾالم
ٍ اًعال هطآى ًطٗن ضا ً٘ع قبهل حبل آًبى هٖ ًٌس ٍ اظ آًبى هٖ ذَاّس ًِ ثِ آى آٗ٘ي هوسؼ اٗوبى
ث٘بٍضًس»28.
«ٗب ؤّل الٌتبة هس خبءًن ضؾَلٌب ٗج٘ي لٌن ًث٘طاً هوّب ًٌتن ترلَى هي الٌتبة ٍ ٗؼلَا ػي ًث٘ط هس
خبءًن هي اهلل ًَض ٍ ًتبة هج٘يْٗ .سٕ ثِ اهلل هي اتجغ ضيَاًِ ؾجل الؿالم ٍ ٗرطخْن هي الظلوبت
هبئسُ15/ـ16
إلٖ الٌَض ثئشًِ ٍ ْٗسْٗن إلٖ نطاٌ هؿتو٘ن»

«ٗب ؤّل الٌتبة هس خبءًن ضؾَلٌب ٗج٘ي لٌن ػلٖ كتطٓ هي الطؾل ؤى توَلَا هبخبءًب هي ثك٘ط ٍ
الًصٗط كوس خبءًن ثك٘ط ٍ ًصٗط ٍ اهلل ػلٖ ًلّ قٖء هسٗط» هبئسُ19/
ثوطُ41/
«ٍ آهٌَا ثوب ؤًعلت ههسّهبً لوب هؼٌن ٍ التًٌََا ؤٍّل ًبكط ثِ»
«ٗب ؤّل الٌتبة لن تٌلطٍى ثأٗبت اهلل ٍ ؤًتن تكْسٍىٗ .ب ؤّل الٌتبة لن تلجؿَى الحنّ ثبلجبَل ٍ
تٌتوَى الحنّ ٍ ؤًتن تؼلوَى» آل ػوطاى 70/ـ 71
ثِ ثبٍض ًَٗؿٌسُ هحتطم ،آِٗ ًرؿت ،ثِ اّل ًتبة تصًبضٕ هٖ زّس ًِ ضاُ ًدبت ٍ ذطٍج اظ ظلوبت
ثِ ؾَٕ اكن ًَض ،زض ؾبِٗ هطآى هد٘س ه٘ؿط هٖ قَز ٍ نطاٌ هؿتو٘ن ً٘ع زض آى تدلٖ پ٘سا هٖ ًٌسٍ .
آِٗ زٍم ،يوي اقبضُ ثِ ظَْض اؾالم ثؼس اظ زٍضُ كتطت ،اّل ًتبة ضا اظ اًٌبض اؾالم پطّ٘ع هٖ زّس .آِٗ
ؾَم ً٘ع ،ثِ نطاحت ،اّل ًتبة ضا ثِ پصٗطـ اؾالم كطا هٖ ذَاًس ٍ هٌٌطاى آى ضا زض قوبض ًبكطاى
هطاض هٖ زّسّ .وچٌ٘ي آِٗ چْبضم ٍ پٌدن ثِ ؾطظًف ٍ ًٌَّف اّل ًتبة ثِ ذبَط ًتوبى حوبً٘ت
اؾالم ٍ ًلط ثِ آى هٖ پطزاظز.
ًوس زل٘ل قكن
اظ اٗي هدوَػِ ،آٗبت پبًعزّن ٍ قبًعزّن ؾَضٌُ هبئسُ ،زضثبضٌُ اّل ًتبثٖ اؾت ًِ احٌبم الْٖ ٍ
گعاضُ ّبٕ زٌٖٗ ضا پٌْبى هٖ ًٌٌس ٍ ثط اًدبم آى اّتوبم ًوٖ ٍضظًس .ذساًٍس ثطإ اٗي گطٍُ اظ اّل
ًتبةّ ًِ ،وِ اٗكبى ،پ٘بهجط ضا كطؾتبز تب آى ًِ پ٘بهجط(ل آًچِ ضا اظ اٗكبى پٌْبى زاقتٌس ،آقٌبض
ؾبظز ٍ اٗكبى ضا ثب حوبٗن ٍ احٌبم الْٖ آقٌب ؾبظز ،تب زض ًت٘دِ ًتت آؾوبًٖ ،آًْب ضا ّساٗت ٍ اظ
تبضٌٖٗ ثِ ًَض ضٌّوَى ؾبظًس؛ چٌبى ًِ زض ثطذٖ اظ آٗبت ،تَضات ٍ اًد٘لًَ ،ض ٍ ّساٗتگطٕ هؼطكٖ قسُ
اًس.
ثٌبثطاٗي تلؿ٘ط «ًَض» ٍ «ًتبة هج٘ي» هٌحهط ثِ پ٘بهجط ٍ هطآى،اؾالم ٍ هطآى ٗب هطآى ٍ هطآى
ًرَاّس ثَز ٍ هٖ تَاى پ٘بهجطاى اّل ًتبة ٍ پ٘بهجط اؾالم ضا «ًَض»ً« ٍ ،تبة هج٘ي» ضا ًتت آؾوبًٖ
زاًؿتٗ ٍ ،ب ثِ هطٌِٗ يو٘ط «ْٗسٕ ثِ» ًِ هلطز اؾت ٍ ثِ ًَض ٍ ًتبة هج٘ي ثبظ هٖ گطزز ازػب ًطز
«ًَض» ٍ «ًتبة هج٘ي» ٗي چ٘ع اؾت ٍ آى ّوبى ًتت آؾوبًٖ اؾت.
اكعٍى ثط اٗي ،اگط آِٗ قطٗلِ ضاُ ًدبت ٍ زؾت ٗبثٖ ثِ نطاٌ هؿتو٘ن ضا هطآى هؼطكٖ هٖ ًٌس اٗي
ثطإ ًؿبًٖ اؾت ًِ ثِ پٌْبى ؾبذتي آٗبت ًتبة هوسؼ زؾت هٖ ٗبظٗسًسّ ًِ ،وِ اّل ًتبة؛ ظٗطا
چٌبى ًِ اظ ظبّط آٗبت اؾتلبزُ هٖ قَز ،تَضات ٍ اًد٘ل ً٘ع پ٘ف اظ پٌْبى ًبضٕ ثطذٖ اظ َْٗزٗبى ٍ
هؿ٘ح٘بى ًدبت ثركٖ ٍ ضٌّوَى ؾبظٕ ثِ نطاٌ هؿتو٘ن ضا زضذَز زاقت.
آِٗ ًَظزّن ؾَضُ هبئسُ ً٘ع هبًٌس آٗبت پبًعزّن ٍ قبًعزّن ،زضثبضُ گطٍُ ذبل اظ اّل ًتبة اؾت ًِ
ّوِ اٗكبى .ثٌبثطاٗي ،اٗي آِٗ ً٘ع ًكبى هٖ زّس ًِ تَضات ٍ اًد٘ل ثطإ ًؿبًٖ ًِ ثِ پٌْبى ؾبظٕ
ًٌكؿتِ اًس ًدبت ثرف ٍ ّساٗتگط اؾت.
زض آٗبت  71 ٍ 70ؾَضٌُ آل ػوطاى ػجبضت «آٗبت اهلل» ؾِ تلؿ٘ط ضا ثط هٖ تبثس ًِ 29.تٌْب ثط اؾبؼ
ٌٖٗ اظ اٗي احتوبالت ،هسػبٕ ًَٗؿٌسُ هحتطم ثب اهّب ٍ اگط زض ذَض اثجبت اؾت ،اهّب اگط هطاز اظ «آٗبت
اهلل» ضا آٗبت تَضات ٍ اًد٘ل ثرَاً٘ن ،احتوبل اؾتلبزُ تٌثطگطاٖٗ اظ آِٗ ٍخَز زاضز.
اؾتٌبز ثِ آِٗ  41ؾَضٌُ ثوطُ ً٘ع زضؾت ًوٖ ًوبٗس؛ چِ اٌٌِٗ احتوبل زاضز ثِ هطٌِٗ ؾ٘بم آِٗ ،هطاز
اظ «ثوب ؤًعلت» تَضات ثبقس .اكعٍى ثط اٗي خولِ «التكتطٍا ثأٗبتٖ ثوٌبً هل٘الً» زض آٗبت هطآى ثطإ

تحطٗق تَضات ٍ اًدل ثِ ًبض هٖ ضٍز ٍ 30زض يو٘ط «اٍل ًبكط ثِ» ً٘ع اذتالف اؾت؛ ثطذٖ يو٘ط ضا
ثِ هطآى ،ػسُ إ ثِ هحوس(ل) ٍ ،گطٍّٖ ثِ تَضات ثط هٖ گطزاًٌس31.
ّلت .اؾالم؛ قطٌ ّساٗت اّل ًتبة
زل٘ل ّلتن ًَٗؿٌسُ شٗل ػٌَاى «اؾالم؛ قطٌ ّساٗت اّل ًتبة» آهسُ اؾت .ثِ ثبٍض اٗكبى زض
آٗبت ظٗط «ّساٗت ٍاهؼٖ ٍ تبم ،هٌٌَ ثِ پصٗطـ اؾالم اظ ؾَٕ اّل ًتبة قسُ اؾت ٍ ضٍٕ گطزاًٖ اظ
آى هَخت ًلط ٍ هْط الْٖ ذَاّس قس»32:
«ٍلَ ؤىّ ؤّل الٌتبة آهٌَا ٍ اتوَا لٌلّطًب ػٌْن ؾ٘ئبتْن ٍ ألزذلٌبّن خٌّبت الٌؼ٘ن»
هبئسُ45/
«كأهٌَا ثبهلل ٍ ضؾَلِ الٌجٖ األهّٖ الصٕ ٗؤهي ثبهلل ٍ ًلوبتِ ٍاتّجؼَُ لؼلٌّن تْتسٍى»
اػطاف158/
«ً٘ق ْٗسٕ اهلل هَهبً ًلطٍا ثؼس إٗوبًْن ٍ قْسٍا ؤىّ الطؾَل حنّ ٍ خبءّن الجٌ٘بت ٍ اهلل الْٗسٕ
الوَم الظبلو٘ي» آل ػوطاى86/
آل ػوطاى110/
«ٍ لَ آهي ؤّل الٌتبة لٌبى ذ٘طاً لْن هٌْن الوؤهٌَى ٍ ؤًثطّن اللبؾوَى»
«كبى آهٌَا ثوثل هب آهٌتن ثِ كوس اّتسٍا ٍ إى تَلَّا كئًّوب ّن كٖ قوبم كؿٌ٘لٌْ٘ن اهلل ٍ َّ
الؿو٘غ الؼل٘ن» ثوطُ137/
آل ػوطاى20/
«ٍهل للصٗي ؤٍتَا الٌتبة ٍ األهّ٘٘ي ءؤؾلوتن كئى ؤؾلوَا كوس اّتسٍا»
زض پبٗبى ًَٗؿٌسُ ًت٘دِ هٖ گ٘طز:
«آٗبت اذ٘ط ٍ هرهَنبً آٗبت قطَِ٘ إ ًِ زض آًْب ّساٗت ٍ ثركف گٌبّبى ،هكطٌٍ ثِ اهجبل ثِ
اؾالم قسُ اؾت ،نطٗح ٍ هِثجت هسػبٕ هَضز ًظط هبؾت ،چطا ًِ زض نَضت ثوبٕ حوبً٘ت ازٗبى
پ٘ك٘ي ،توبهٖ اٗي ظَاّط ٍ هلبز خوالت قطَٖ لـَ ٍ هْول هٖ قَز33».
ًوس زل٘ل ّلتن
ًرؿت٘ي آِٗ اٗي هدوَػِ زضثبضُ گطٍُ ذبنٖ اظ اّل ًتبة اؾت؛ گطٍّٖ ًِ اٗوبى ًساضًس ٍ ثِ آٗبت
تَضات ٍ اًد٘ل ٍهؼٖ ًوٖ ًٌْس ٍ اظ ًبضّبٕ ظقت ٍ ًبپؿٌس ضٍٕ گطزاى ً٘ؿتٌس .اظ اٗي ػسُ ًِ زض
قوبض گٌبٌّبضاى اّل ًتبة ّؿتٌس ،اٗوبى ٍ توَا ذَاؾتِ قسُ ٍ قطٌ ضؾتگبضٕ اٗكبى اٗوبى ٍ توَا
هؼطكٖ قسُ اؾت .اكعٍى ثط اٗي ،اٗوبى ٍ توَا اٗوبى ثِ هلَْم كوْٖ آى ً٘ؿت ،ثلٌِ هوهَز ،اٗوبى ثِ
هسض هكتطى ه٘بى ازٗبى ٍ زٍضٕ اظ ًبضّبٕ ظقت ٍ ًبپؿٌسٕ اؾت ًِ زض ّوبى زٗي ذبل تؼطٗق
قسُ اؾت؛ چٌبى ًِ ثطذٖ هتؼلن اٗوبى ضا «هب ؤًعل اهلل» ٍ توَا ضا «ٍاتوَا هب حطّم اهلل» هٖ زاًٌس34.
چٌبى ًِ زض ؾ٘بم آِٗ هٖ ذَاً٘ن« :هل ٗب ؤّل الٌتبة لؿتن ػلٖ قٖء حتّٖ تو٘وَا التَضآ ٍ
اإلًد٘ل»« ،إىّ الصٗي آهٌَا ٍ الصٗي ّبزٍا ٍ الهبثئَى ٍالٌهبضٕ هي آهي ثبهلل ٍ الَ٘م اٙذط ٍ ػول
نبلحبً كالذَف ػلْ٘ن» اكعٍى ثط اٌٌِٗ ثب آٗبت زٗگط تره٘م ٗب تو٘٘س هٖ قَز.
زض آِٗ زٍم ً٘ع ثط ذالف ازػبٕ ًَٗؿٌسُ هحتطم ،هربَت اّل ًتبة ً٘ؿتٌس ،ثلٌِ هربَتً ،بؼ
اؾت .ثِ ّو٘ي خْت اٗكبى اظ اٗي آِٗ زض ثحث «هحوس(ل)؛ پ٘بهجط خْبًٖ» ؾَز هٖ ثطز .اكعٍى ثط

اٗي ذُبة «ٗب اْٗب الٌبؼ» قبهل اّل ًتبة ٍ زٌٗساضاى ٍاهؼٖ ًوٖ قَز ،ثلٌِ هتَخِ ًؿبًٖ اؾت ًِ
اٗوبى ثِ ذسا ٍ ضؾتبذ٘ع ًساضًس ٍ اظ ًبضّبٕ ظقت ٍ ًبپؿٌس زٍضٕ ًوٖ ًٌٌس.
ؾَه٘ي آِٗ ً٘ع ثِ اّل ًتبة اذتهبل ًساضز ،ثلٌِ زضثبضُ هطتسٗي اؾت .اٗوبى ً٘ع اػتوبز ثِ هسض
هكتطى ازٗبى اؾت ًِ ،آًچِ كوْب ثِ ػٌَاى اٗوبى هٖ قٌبؾٌس .ثٌبثطاٗي هطتسٗي ًؿبًٖ ّؿتٌس ًِ ثِ
ذسا ٍ تَح٘س ٍ ضؾتبذ٘ع اٗوبى ًساضًس ٍ اػوبل قبٗؿتِ اًدبم ًوٖ زٌّسً ًِ ،ؿبًٖ ًِ اظ زٗي اؾالم
ضٍٕ ثط هٖ گطزاًٌس ،پؽ اٗي گطٍُ ،ؾعاٍاض ػصاة اذطٍٕ ّؿتٌس ًِ ،اّل ًتبة .ؾ٘بم آِٗ قطٗلِ ً٘ع
هؤٗس اٗي ثطزاقت اؾت ،ظٗطا ثِ اػتوبز ثطذٖ اظ هلؿطاى ـ هبًٌس ػالهِ َجبَجبٖٗ ـ اؾالم زض ػطف
هطآىّ ،وبى اؾالم ٍاهؼٖ ٍ حو٘وٖ اؾت ًِ ،آًچِ پؽ اظ ظَْض اؾالم ثِ ػٌَاى اؾالم هحوسٕ قٌبذتِ
قس.
هؿتٌس چْبضم ًَٗؿٌسُ ً٘ع زاللت ثط قطٌ ثَزى اؾالم زض ّساٗت اّل ًتبة ًساضز ،چِ اٌٌِٗ كؼل
«آهي» هبيٖ اؾت ٍ هؼٌبٕ آِٗ اٗي اؾت ًِ اگط اّل ًتبة اٗوبى آٍضزُ ثَزًس ٍ .زضؾت ثط اؾبؼ
ّو٘ي هؼٌٖ توؿ٘ن اّل ًتبة ثِ هؤهي ٍ كبؾن زضؾت ثِ ًظط هٖ ضؾس .ثٌبثطاٗي زض آِٗ چْبضم ً٘ع
اٗوبى ثِ اؾالم هحوسٕ هسّ ًظط ً٘ؿت ،ثلٌِ اٗوبى ثِ ذسا ٍ ضؾتبذ٘ع ٍ اًدبم اػوبل قبٗؿتِ هطاز اؾت
ٍ هطٌِٗ زضؾتٖ اٗي ثطزاقت آى ًِ زض نسض آِٗ اػوبل نبلح ٍ اٗوبى ثِ ذسا ؾجت ثطتطٕ هؼطكٖ قسُ
اؾت.
زض آِٗ پٌدن ً٘ع اٗوبى ثِ هسض هكتطى ازٗبى اثطاّ٘وٖ هطاز اؾت؛ چٌبى ًِ زض ؾ٘بم آِٗ ٍ زض پبؾد
اّل ًتبة هٖ ذَاً٘ن« :هل ثل هلّٔ اثطاّ٘ن حٌ٘لبً ٍ هب ًبى هي الوكطً٘ي» ٍ زض آِٗ زٗگطٕ هٖ
ذَاً٘ن:
«هل ٗب ؤّل الٌتبة تؼبلَا إلٖ ًلؤ ؾَاء ثٌٌ٘ب ٍ ثٌٌ٘ن ؤالّ ًؼجس إالّ اهلل ٍ الًكطى ثِ ق٘ئبً ٍ الٗتّرص
ثؼًٌب ثؼًبً ؤضثبثبً هي زٍى اهلل» آل ػوطاى64/
قكو٘ي آِٗ ً٘ع ًوٖ تَاًس هؿتٌس ًَٗؿٌسُ هطاض ثگ٘طز؛ چِ اٌٌِٗ اؾالم زض ػطف هطآى ،حو٘وت زٗي
اؾت ًِ ،آًچِ پؽ اظ ظَْض قطٗؼت ٍ پ٘بهجط(ل) ثِ ًبم اؾالم قٌبذتِ هٖ قَز.
ّكت .پصٗطكتِ ًجَزى آٗ٘ي ّبٕ زٗگط
ّكتو٘ي زل٘ل ًَٗؿٌسُ ثط ًبزضؾتٖ تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ «ػسم هجَل ؿ٘ط اؾالم» اؾت .اٗكبى زض
تج٘٘ي اٗي زل٘ل ثِ آٗبتٖ اؾتسالل هٖ ًٌس:
«إىّ الصٗي ٌٗلطٍى ثبهلل ٍ ضؾلِ ٍ ٗطٗسٍى ؤى ٗلطّهَا ث٘ي اهلل ٍ ضؾلِ ٍ ٗوَلَى ًؤهي ثجؼى ٍ ًٌلط
ثجؼى ٍ ٗطٗسٍى ؤى ٗتّرصٍا ث٘ي شلي ؾج٘الً .ؤٍلئي ّن الٌبكطٍى حوبً ٍ ؤػتسًب للٌبكطٗي ػصاثبً هٌْ٘بً»
ًؿبء 150/ـ 151
ثط اٗي اؾبؼ ،اٗوبًٖ زض زضگبُ ضثَثٖ پصٗطكتِ هٖ قَز ًِ اٗوبى ًبهلٗ ،ؼٌٖ اػتوبز ثِ حوبً٘ت
ازٗبى الْٖ اظ خولِ زٗي اؾالم ثِ ػٌَاى ذبتن ٍ ًبؾد ثبقس.
آِٗ ٗبزقسُ ،اٗوبى اّل ًتبة ضا «اٗوبى ثِ ثؼى» ٍ زض ضزٗق ًلط هطاض هٖ زّس ٍ اظ اٌٗدب ضٍقي
هٖ قَز ًِ هوهَز اظ آٗبتٖ ًِ زٗي ضا ثِ اؾالم تلؿ٘ط ًطزُ هؼٌبٕ لـَٕ اؾالمٗ ،ؼٌٖ هُلن تؿل٘ن
ثِ ذساًٍس ً٘ؿت ،ثلٌِ تؿل٘ن ًبهل ثِ ذساًٍس اؾت ٍ ،آى ثب اٗوبى ثِ زٗي اؾالم ٍ تهسٗن ًجَت
پ٘بهجط اؾالم ثِ ػٌَاى زٗي ذبتن ٍ ًبؾد ؾبٗط ازٗبى تحون پ٘سا هٖ ًٌس35.

آل

«ٍ هي ٗجتؾ ؿ٘ط اإلؾالم زٌٗبً كلي ٗوجل هٌِ ٍ َّ كٖ اٙذطٓ هي الربؾطٗي»
ػوطاى85/
«تلؿ٘ط اؾالم زض آِٗ ثِ هُلن تؿل٘ن ثِ ذسا ٍ ػسم لعٍم تسٗي ثِ زٗي ذبل (هثالً اؾالم) ثب آِٗ
كَم ٍ آٗبت زٗگط ًبؾبظگبض اؾت .زض حبلٖ ًِ زض تلؿ٘ط ٗي آِٗ ثبٗس ثِ هدوَػِ آٗبت تَخِ ًطز36».
ػالٍُ ثط اٗي ،آًچِ اظ ٍاغُ اؾالم ثِ شّي تجبزض هٖ ًٌس ،زٗي اؾالم اؾت ًِ هُلن تؿل٘ن .زٍ آِٗ شٗل
هبًٌس آِٗ پ٘ك٘ي ثط اًحهبض نطاٌ هؿتو٘ن ثِ اؾالم زاللت هٖ ًٌس.
«إىّ السٗي ػٌس اهلل اإلؾالم» آل ػوطاى19/
«كوي ٗطز اهلل ؤى ْٗسِٗ ٗكطح نسضُ لإلؾالم» اًؼبم125/
هؿتٌسات ًَٗؿٌسُ زض اٗي زل٘ل ثِ زٍ گطٍُ هبثل توؿ٘ن اؾت .1 .آِٗ ً 151 ٍ 150ؿبء .2 .آٗبتٖ
ًِ ٍاغُ اؾالم زض آًْب ثِ ًبض ضكتِ اؾت.
گطٍُ اٍل ًِ تٌْب زاللت ثط زضؾتٖ تٌثطگطاٖٗ زٌٖٗ زاضزً ًِ ،ظطِٗ اًحهبضگطٗبى ضا ً٘ع ثبَل هٖ
ًٌس ،چِ اٌٌِٗ چٌبى ًِ ًَٗؿٌسُ هٖ گَٗس «اػتوبز ثِ حوبً٘ت ازٗبى الْٖ اظ خولِ اؾالم» ضا هٖ
ضؾبًس .اٗي آِٗ قطٗلِ زاللت ثط حوبً٘ت ّوِ ازٗبى زاضز ًِ ،حوبً٘ت زٗي اؾالم ٍ ًبحن ثَزى ؾبٗط
ازٗبى .اكعٍى ثط اٗي ،ظبّط آِٗ قطٗلِ تجؼ٘ى ه٘بى ذسا ٍ پ٘بهجطاى اٍؾت ًِ ،تجؼ٘ى ه٘بى پ٘بهجطاى.
زض گطٍُ زٍم ً٘ع ٍاغُ اؾالم ٍ ّن ذبًَازُ ّبٕ آى ثِ هؼٌبٕ اؾالم هحوسٕ ً٘ؿت ،ثلٌِ چٌبى ًِ
اظ ثطضؾٖ ًبضثطز ٍاغُ اؾالم زض هطآى ثط هٖ آٗس اؾالم زض ػطف هطآى ،حو٘وت زٗي اؾت.
ًُِ .تٌل٘ط اّل ًتبة
ًْو٘ي هؿتٌس ًَٗؿٌسُ «تٌل٘ط اّل ًتبة» زض هطآى اؾت ،ظٗطا ثطذٖ اظ آٗبت هطآى زاللت ثط تٌل٘ط
اّل ًتبة زض نَضت اٗوبى ً٘بٍضزى ثِ پ٘بهجط اؾالم ٍ هَل ثِ تلطهِ ٍ تجؼ٘ى زضه٘بى پ٘بهجطاى الْٖ
زاضز37.
«ٍآهٌَا ثوب ؤًعلت ههسّهبً لوب هؼٌن ٍ التًٌََا ؤٍّل ًبكط ثِ ٍ التكتطٍا ثأٗبتٖ ثوٌبً هل٘الً ٍ إٗبٕ
كبتوَى» ثوطُ41/
«آِٗ قطٗلِ كَم َْٗز ضا هَضز ذُبة هطاض زازُ ،نطٗحبً اظ آًبى هٖ ذَاّس ًِ ثِ هطآى ًطٗن ـ ًِ
ههسّم اًد٘ل ً٘ع ّؿت ـ اٗوبى ث٘بٍضًس ٍ هجبزا اظ ضٍٕ ػٌبز ٗب َّؼ ّبٕ هبزٕ ثب اًٌبض آى ثِ زاهگبُ
ًلط ثـلتٌس38».
«هبتلَا الصٗي الٗؤهٌَى ثبهلل ٍ الثبلَ٘م اٙذط ٍ الٗحطّهَى هب حطّم اهلل ٍ ضؾَلِ ٍ ال ٗسٌَٗى زٗي الحنّ
تَثِ21/
هي الصٗي ؤٍتَا الٌتبة حتٖ ٗؼَُا الدعٗٔ ػي ٗس ٍ ّن نبؿطٍى»
اٗي آِٗ اّل ًتبة ضا ثِ اٗوبى ًساقتي ثِ ذسا ٍ ه٘بهت ٍ پبٗجٌس ًجَزى ثِ زٗي حن هتْن هٖ ًٌس ٍ
ثِ ّو٘ي زل٘ل ،زؾتَض هتبل ثب آًبى ضا تدَٗع هٖ ًٌس؛ هگط اٌٌِٗ زض ًْبٗت اهط ثِ آتف ثؽ ٍ اػُبٕ
خعِٗ ثطؾس.
ًوس زل٘ل ًْن
اؾتٌبز ًَٗؿٌسُ ثِ آِٗ ًرؿت ،ثطاٗي اؾبؼ اؾت ًِ هطاز «ثوب ؤًعلت» هطآى ثبقس .اهب احتوبل زاضز
هطاز اظ اٗي ػجبضت ،تَضات ثبقس ،چٌبى ًِ ؾ٘بم آِٗ قطٗلِ ً٘ع اٗي احتوبل ضا تإٗ٘س هٖ ًٌس.

اكعٍى ثط اٗي ،خولِ «ٍالتكتطٍا ثأٗبتٖ ثوٌبً هل٘الً» ً٘ع هؤٗس زٗگطٕ ثط زضؾتٖ احتوبل كَم اؾت؛
چِ اٌٌِٗ اٗي ػجبضت زض هطآى ثطإ تَضات ثِ ًبض هٖ ضٍز ٍ هطاز اظ «ثأٗبتٖ» آٗبت تَضات ٍ اًد٘ل
اؾت.ثطإ ًوًَِ زض آٗبت ظٗط هٖ ذَاً٘ن:
«إىّ الصٗي ٌٗتوَى هب ؤًعل اهلل هي الٌتبة ٍ ٗكتطٍى ثِ ثوٌبً هل٘الً ؤٍلئي هب ٗإًلَى كٖ ثًَُْن إالّ
الٌبض» ثوطُ174/
«ٍ إش ؤذص اهلل ه٘ثبم الصٗي ؤٍتَا الٌتبة لتجٌٌِّ٘ للٌبؼ ٍ التٌتوًَِ كٌجصٍُ ٍضاء ظَْضّن ٍ اقتطٍا
ثِ ثوٌبً هل٘الً» آل ػوطاى187/
«ٍ إىّ هي ؤّل الٌتبة لوي ٗؤهي ثبهلل ٍ هب ؤًعل الٌ٘ن ٍ هب ؤًعل الْ٘ن ذبقؼ٘ي هلل الٗكتطٍى ثأٗبت
اهلل ثوٌبً هل٘الً» آل ػوطاى199/
ثب اٗي ثطزاقت ،پطؾكْبٖٗ ًِ زض هَضز ٍاغگبى آِٗ قسُ اؾت ضخ ًوٖ زّس ٍ هلؿطاى ٍ هطآى
پػٍّبى ًبگعٗط اظ پبؾرْبٕ ؿ٘طهٌُوٖ ٍ ًبؾبظگبض ثب انَل حبًن ثط كْن هتي ًرَاٌّس قس.
آِٗ زٍم ً٘ع هؿتٌس ًَٗؿٌسُ ًوٖ تَاًس ثبقس ،ظٗطا اّل ًتبة زٍ گطٍُ ّؿتٌس:
 .1گطٍّٖ ًِ ثِ ذسا ٍ ضؾتبذ٘ع اٗوبى ًساضًس ٍ ثِ هحطهبت الْٖ پبٗجٌس ً٘ؿتٌس ٍ ثب هؿلوبًبى
زقوٌٖ ٍ ؾت٘ع هٖ ًٌٌس.
 .2گطٍّٖ ًِ ثِ ذسا ٍ ضؾتبذ٘ع اٗوبى زاضًس ٍ آًچِ ضا ذساًٍس ٍ پ٘بهجط اٗكبى حطام ًطزُ اؾت
حطام هٖ قوبضًس ،چٌبى ًِ نسّب آِٗ اػتوبز ثِ الَّ٘ت ٍ ضؾتبذ٘ع ٍ الظهٌِ آى ضا زض قوبض ثبٍضّبٕ
اّل ًتبة هٖ آٍضز.
ثٌبثطاٗي زٍه٘ي آِٗ زضثبضُ گطٍّٖ اظ اّل ًتبة اؾتّ ًِ ،وِ اّل ًتبة .ثط اٗي اؾبؼ ،هطاز اظ
«ضؾَلِ» ذهَل پ٘بهجط اؾالم ً٘ؿت ٍ پ٘بهجط َْٗزٗبى ٍ هؿ٘ح٘بى ضا ٍ ّط ًِ ضا زض آٗبت هطآى اّل
ًتبة ًبه٘سُ هٖ قَز ً٘ع زض ثط هٖ گ٘طز .اكعٍى ثط اٗي ثطذٖ اٗي آِٗ ضا اظ آٗبت هٌؿَذِ ثِ قوبض هٖ
آٍضًس .ػالٍُ چَى «ضؾَلِ» ثِ هَؾٖ ٍ ػ٘ؿٖ ثط هٖ گطزز پؽ هطاز اٗوبى كوْٖ ٍ ًالهٖ ً٘ؿت39.
زُ ًْٖ .اظ اضتساز
زّو٘ي زل٘ل اًحهبضگطاٖٗ ٍ ًبزضؾتٖ پلَضال٘عم زٌٖٗ «ًْٖ اظ تـ٘٘ط زٗي اضتساز» اؾت:
«هطآى هد٘س زض آٗبت هتؼسز ثط چٌ٘ي ًگطـ (زٗسگبُ پلَضال٘ؿت ّب) ذٍ ثُالى هٖ ًكس ٍ ثب
هُطح ًطزى ثحث اضتساز ،اؾتسالل ًثطت گطاٗبى ضا ثِ ََض هُلن هرسٍـ هٖ ًٌس».
ًَٗؿٌسُ ؾپؽ اضتساز ضا تؼطٗق هٖ ًٌس:
«زض انُالح هطآى هد٘س ،اگط هؿلوبًٖ اظ آٗ٘ي هوسؼ ذَز اػطاو ٍ ثِ ً٘ف اّل ًتبةٗ ،ؼٌٖ
َْٗزٗت ٗب هؿ٘ح٘ت زضآٗس اضتساز تحون ٗبكتِ ٍ ثط چٌ٘ي قرهٖ هطتس اَالم هٖ قَز».
ؾپؽ آٗبت اضتساز ضا ثِ زٍ گطٍُ توؿ٘ن هٖ ًٌس:
 ٍ ًْٖ .1ؾطظًف اضتساز ،ثِ نَضت هُلن
«آٗبتٖ اؾت ًِ ثِ نَضت هُلن اضتساز اظ زٗي اؾالم ضا ًْٖ ٍ تَث٘د هٖ ًٌس ٍ هوبثل آى ضا ًلط
هٖ ًبهس» هبًٌس:
ثوطُ108/
«ٍ هي ٗتجسّل الٌلط ثبإلٗوبى كوس يلّ ؾَاء الؿج٘ل»

«ٍ هي ٗطتسز هٌٌن ػي زٌِٗ ك٘وت ٍ َّ ًبكط كإٍلئي حجُت ؤػوبلْن كٖ السً٘ب ٍ اٙذطٓ»
ثوطُ217/
«ٗب ؤْٗب الصٗي آهٌَا هي ٗطتسّ هٌٌن ػي زٌِٗ كؿَف ٗإتٖ اهلل ثوَم ٗحجّْن ٍ ٗحجًَِّ»
هبئسُ54/
«زاللت آٗبت ثط هسػبٕ هَضز ًظط هب ضٍقي اؾت؛ چطا ًِ آٗبت كَم ،ذطٍج اظ اؾالم ضا ثِ ّط ً٘ف
ٍ آٗ٘ي ،هؿبٍٕ ًلط ٍ گوطاّٖ ٍ ًبثَزٕ اػوبل ً٘ي پ٘ك٘ي تَن٘ق هٖ ًٌس ًِ ،اَالم آٗبت ،قبهل
َْٗزٗت ٍ هؿ٘ح٘ت ً٘ع هٖ قَز؛ هرهَنبً آِٗ اذ٘ط ًِ ثِ هؿلوبًبى گَقعز هٖ ًٌس ًِ اؾالم آٗ٘ي
هَضز ػالهِ ذساًٍس اؾت ًِ ،اگط ثِ كطو هحبل ،هؿلوبًبى اظ آٗ٘ي ذَز هٌحطف ٍ هطتس گطزًس ،ذساًٍس
زض هوبثل آى ،هَهٖ ضا هٖ آٍضز ًِ پبٗجٌس ٍ هلتعم ثِ آٗ٘ي هَضز ػالهِ ذساًٍس ٗؼٌٖ «اؾالم» ثبقٌس،
ًِ ذساًٍس آًْب ضا زٍؾت زاضز ٍ آًبى ً٘ع ذساًٍس ضا زٍؾت زاضًس .هلَْم آِٗ اٗي اؾت ًِ اضتساز ٍ
ذطٍج اظ اؾالم زض ّط قٌلٖ هَضز هحجت الْٖ ً٘ؿت»40.
 .2آٗبتٖ ًِ ثِ اًَاع قٌُ٘ت ّب ٍ تََئِ ّبٕ ثؼى اظ اّل ًتبة زض اضتساز هؿلوبًبى ٍ ؾَم زازى
آًْب ثِ ً٘ف ذَز اقبضُ هٖ ًٌس.
آل
«ٗب ؤْٗب الصٗي آهٌَا إى تُ٘ؼَا كطٗوبً هي الصٗي ؤٍتَا الؼلن ٗطزًٍّن ثؼس إٗوبًٌن ًبكطٗي»
ػوطاى100/
«ٍ هبلت َبئلٔ هي ؤّل الٌتبة آهٌَا ثبلصٕ ؤًعل ػلٖ الصٗي آهٌَا ٍخِ الٌْبض ٍ اًلطٍا آذطُ» آل
ػوطاى72/
«آٗبت كَم ،ثطگكت اظ اؾالم ضا هؿبٍٕ حجٍ اػوبل ٍ خبٍزاًگٖ زض آتف تَن٘ق هٖ ًٌس ًِ ثب
هسػبٕ تٌثط نطاٌ ّبٕ هؿتو٘ن ّورَاًٖ ًساضز41».
«ٍ لي تطيٖ ػٌي الَْ٘ز ٍ الالٌهبضٕ حتٖ تتجغ هلّتْن هل إىّ ّسٕ اهلل َّ الْسٕ ٍ لئي اتجؼت
ثوطُ120/
ؤَّائْن ثؼس الصٕ خبءى هي الؼلن هبلي هي اهلل هي ٍلٖ ٍ الًه٘ط»
اٗي آِٗ ثِ نَضت قلبف ،ثط زٍ ًٌتِ هَضز اقبضُ؛ ٗؼٌٖ ًَقكْبٕ َْٗزٗبى ٍ هؿ٘ح٘بى زض ٍا
زاقتي هؿلوبًبى ثِ ً٘ف ذَزّ ٍ ،ن چٌ٘ي اًحهبض نطاٌ هؿتو٘ن ثِ آٗ٘ي اؾالم ،زاللت هٖ ًٌس.
٭ اٗي زل٘ل ً٘ع اثجبت اًحهبضگطاٖٗ ٍ ًلٖ تٌثطگطاٖٗ ًوٖ ًٌس ،چِ اٌٌِٗ اٍالً اؾالم ٍ اٗوبى
هتطازف ً٘ؿتٌس؛ ثؿ٘بضٕ اظ ق٘ؼ٘بى ،اٗوبى ضا ذبل ٍ اؾالم ضا ػبم هٖ زاًٌس ٍ .ثبً٘بً اٗوبى ٍ ًلط زض
هطآى ،هتطازف ثب اٗوبى ٍ ًلط ًالهٖ ٍ كوْٖ ً٘ؿت .اٗوبى زض آٗبت هطآىٗ ،ؼٌٖ تهسٗنٍ ،ههبزٗن
تهسٗن ػجبضتٌس اظ ذسا ،تَح٘س ٍ ضؾتبذ٘ع ٍ ،زض ثطاثط آىً ،لط ،ػجبضت اؾت اظ اًٌبض اٗي ؾِ انل،
ثٌبثطاٗي ٍهتٖ زض آِٗ ًرؿت ،ذساًٍس هٖ كطهبٗس ٍ« :هي ٗتجسّل الٌلط ثبالٗوبى» هطاز ذساًٍس آى اؾت
ًِ ًؿٖ ًِ اٗوبى ثِ ذسا ٍ ضؾتبذ٘ع ٍ تَح٘س ضا ضّب ًٌس ٍ ًلط ضا ثپصٗطز اٗي ذَز اظ ضاُ هؿتو٘ن
ث٘طٍى ضكتِ اؾت.
زض آِٗ زٍم ٍ ؾَم اظ گطٍُ اٍل ً٘ع اٗوبى ٍ ًلط ثِ ّو٘ي هؼٌٖ اؾت.
زض آٗبت زؾتِ زٍم ً٘ع چٌبى ًِ ظبّط ٍ ؾ٘بم آًْب ًكبى هٖ زّس توبم اّل ًتبة هطاز ً٘ؿتٌس،
ثلٌِ ػسُ ذبنٖ ًِ زض انُالح هطآى ثٖ اٗوبى ّؿتٌس هطازًس .ثِ ّو٘ي خْت زض هطآى هٖ ذَاً٘ن:
«الإًطاُ كٖ السٗي».

اكعٍى ثط اٗي ،تَث٘د ٍ هتل ًلط هطتساى زض هُلن اضتساز ً٘ؿت ،ثلٌِ زض اضتسازٕ اؾت ًِ ثِ ّوطاُ
آى زقوٌٖ ٍ ػٌبز ٍ ؾت٘ع ثب هؤهٌبى ًْلتِ اؾت.
ٗبظزُ .ذُبة هْطآه٘ع ثب هٌٌطاى اؾالم
ٗبظزّو٘ي زل٘ل ًَٗؿٌسُ ثط زضؾتٖ اًحهبضگطاٖٗ زٌٖٗ آٗبتٖ اؾت ًِ «ذساًٍس ثب هٌٌطاى اؾالم ثب
ظثبى ػصاة ٍ هْط ؾري هٖ گَٗس ٍ آًبى ضا ثب ػٌبٌٍٖٗ چَى ًبكط ،هلؼَى ٍ زٍضاكتبزُ اظ ضحوت الْٖ،
ظبلن ٍ كبؾن ذُبة هٖ ًٌس42.
«ٗب ؤْٗب الصٗي ؤٍتَا الٌتبة آهٌَا ثوب ًعّلٌب ههسّهبً لوب هؼٌن هي هجل ؤى ًُوؽ ٍخَّبً كٌطزّّب ػلٖ
ًؿبء47/
ؤزثبضّب ؤٍ ًلؼٌْن ًوب لؼٌّب ؤنحبة الؿجت ٍ ًبى ؤهط اهلل هلؼَالً»
«ذساًٍس ،زض اٗي آِٗ قطٗلِ ،ثطإ اّل ًتبة ٗي يطة األخل تؼ٘٘ي هٖ ًٌس ٍ اظ آًبى هٖ ذَاّس
ًِ ثِ زٗي اؾالم اٗوبى ث٘بٍضًس ،پ٘ف اظ آى ًِ نَضت ّب ٍ انل قوب ضا اظ ث٘ي ثطزُ ٍ ٗب اٌٌِٗ قوب ضا
لؼي ًٌ٘ن ٍ ثِ ػصاة انحبة ؾجت گطكتبض ؾبظٗن… ًلؽ تؼ٘٘ي يطة األخل ٍ تْسٗس اّل ًتبة ثِ
ػصاة ،زل٘ل گَٗب ٍ ضٍقٌٖ ثِ يطٍضت گطٍٗسى ثِ اؾالم ٍ اًوًبٕ حوبً٘ت تَضات ٍ اًد٘ل اؾت»43.
«ٍ لوّب خبءّن ًتبة هي ػٌساهلل ههسّهبً لوب هؼْن ٍ ًبًَا هي هجل ٗؿتلتحَى ػلٖ الصٗي ًلطٍا كلوّب
خبءّن هب ػطكَا ًلطٍا ثِ كلؼٌٔ اهلل ػلٖ الٌبكطٗي»(ثوطُ)89/
«اٗي آِٗ قطٗلِ ذبَط ًكبى هٖ ؾبظز ًِ اّل ًتبة زض قجِ خعٗطُ ػطثؿتبى هستْبٕ هسٗسٕ
اًتظبض ظَْض پ٘بهجط اؾالم ضا هٖ ًك٘سًس ٍ زض احتدبخبت ذَز ثط ًلبض ٍ هكطًبى هٌِ ٍ هسٌِٗ ذجط اظ
تحٌ٘ن خجِْ ذَز ـ ثب ظَْض اؾالم ٍ ؿلجِ ثط ًلط ـ هٖ زازًسٍ ،لٖ ثِ ػللٖ اظ گطٍٗسى ثِ اؾالم ؾطثبظ
ظزًس ٍ ثسٗي گًَِ ذساًٍس اظ آًبى ثِ ًلبض ٗبز هٖ ًٌٌس ٍ ًلطٗي ٍ لؼي ذَز ضا قبهل حبل آًبى هٖ
گطزاًس44».
٭ اٗي زل٘ل ً٘ع ًوٖ تَاًس هسػبٕ ًَٗؿٌسُ هحتطم ضا اثجبت ًٌس ،چِ اٌٌِٗ ثطذٖ آٗبت ،ثب تَخِ ثِ
ؾ٘بم آًْب ٍ زض هبلت تلؿ٘ط هَيَػٖ زاللت ثط «ههسم» ثَزى تَضات ،اًد٘ل ،هَؾٖ(ع) ٍ ػ٘ؿٖ(ع)
زاضز .ثطإ ًوًَِ آِٗ ّبٕ ظٗط ضا ثٌگطٗس:
«ٍ آهٌَا ثوب ؤًعلت ههسّهبً لوب هؼٌن ٍ التًٌََا ؤٍّل ًبكط ثِ ٍ التكتطٍا ثأٗبتٖ ثوٌبً هل٘الً»
ثوطُ41/
«ٍ لوّب خبءّن ضؾَل هي ػٌساهلل ههسّم لوب هؼْن ًجص كطٗن هي الصٗي ؤٍتَا الٌتبة ًتبة اهلل ٍضاء
ثوطُ101/
ظَْضّن ًإًّْن الٗؼلوَى»
آل ػوطاى50/
«ٍ ههسّهبً لوب ث٘ي ٗسٕ هي التَضآ ٍ ألحلّ لٌن ثؼى الصٕ حطّم ػلٌ٘ن»
ثٌبثطاٗي زض هَضز آٗبت هَضز اؾتٌبز ًَٗؿٌسُ ً٘ع احتوبل هٖ ضٍز «ههسّهبً» ٍ «ههسّم» نلت تَضات
ٍ ٗب اًد٘ل ثبقس  .زض آِٗ ًرؿت ،ذساًٍس هٖ كطهبٗس :إ اّل ًتبة ثِ تَضات (ٗب اًد٘ل) ًِ ثط قوب
ًبظل ًطزٗن ٍ آى ههسّم ًكبًِ ّبٖٗ اؾت ًِ قوب ثب ذَز زاضٗس اٗوبى آٍضٗس… ٍ .زض آِٗ زٍم ذساًٍس
هٖ كطهبٗس :إ ًؿبًٖ ًِ ًتبة ذسا ثِ قوب زازُ قس ثِ آى ًتبة ًِ ّوبٌّگ ثب ًكبًِ ّبٖٗ ًِ ثب
قوبؾت اٗوبى آٍضٗس.
زٍاظزٍُ .ػسُ پ٘طٍظٕ اؾالم ثط ازٗبى

زل٘ل زٍاظزّن ثب ػٌَاى «ٍػسُ پ٘طٍظٕ اؾالم ثط توبهٖ ازٗبى» آهسُ اؾت:
«َّ الصٕ ؤضؾل ضؾَلِ ثبلْسٕ ٍ زٗي الحنّ ل٘ظْطُ ػلٖ السٗي ًلِّ ٍ لًَطُ الوكطًَى»
تَثِ33/
«َّ الصٕ ؤضؾل ضؾَلِ ثبلْسٕ ٍ زٗي الحن ل٘ظْطُ ػلٖ السٗي ًلِّ ٍ ًلٖ ثبهلل قْ٘ساً»
كتح28/
زض اٗي آٗبت «ثؼس اظ ٍنق زٗي هج٘ي اؾالم ثِ زٗي حن ثِ ؿلجِ ٍ پ٘طٍظٕ ًْبٖٗ اؾالم زض آٌٗسُ ثط
توبهٖ ازٗبى زٗگط ثكبضت هٖ زّس»45.
«ٍخِ اؾتسالل ثط هسػب ضٍقي اؾت؛ چطا ًِ زض نَضت ثوبٕ حوبً٘ت ازٗبى زٗگط زض ػطو اؾالم،
خبٖٗ ثطإ ؿلجِ ٗي زٗي ذبل اظ ه٘بى ازٗبى حن زٗگط تَؾٍ ذساًٍس ٍخَز ًوٖ زاقت».
ًَٗؿٌسُ آى گبُ اظ «الق ٍ الم» خٌؽ زض ًلوِ «السٗي» ٍ ًلوِ «ًلِّ» ٍ تلؿ٘ط ائوِ اَْبض (ع)
ًت٘دِ هٖ گ٘طز ًِ «السٗي» ػبم اؾت ٍ توبهٖ ازٗبى ضا زض ثط هٖ گ٘طز.
آِٗ قطٗلِ ظٗط زل٘ل زٗگط ًَٗؿٌسُ ثط پ٘طٍظٕ ًْبٖٗ اؾالم اؾت.
«ٍػساهلل الصٗي آهٌَا هٌٌن ٍ ػولَا الهبلحبت ل٘ؿترللٌّْن كٖ األضو ًوب اؾترلق الصٗي هي هجلْن
ًَض55/
ٍ ل٘وٌٌّيّ لْن زٌْٗن الصٕ اضتًٖ لْن ٍ ل٘جسّلٌْن هي ثؼس ذَكْن ؤهٌبً»
زض پبٗبىًَٗ ،ؿٌسُ اظ ضٍاٗبتٖ ًِ زض تلؿ٘ط ٍ تج٘٘ي آٗبت كَم آهسُ اؾت زض ضاؾتبٕ اًحهبضگطاٖٗ
ؾَز هٖ خَٗس.
٭ زض زٍ آِٗ ًرؿتٗ ،ي احتوبل آى اؾت ًِ يو٘ط «ل٘ظْطُ» ثِ زٗي حن ثبظگطزز ٍ احتوبل زٗگط
ًِ اظ اثي ػجبؼ ًول قسُ آى اؾت ًِ يو٘ط ثِ «ضؾَلِ» ثبظ گطزز .ثب كطو احتوبل زٍم« ،ل٘ظْطُ» ثِ
هؼٌبٕ ػلن ٍ زاًف ذَاّس ثَز ًِ ،ثطتطٕ ٍ پ٘طٍظٕ46.
اكعٍى ثط اٗي ،ثط اؾبؼ آٗبت هطآى «اىّ السٗي ػٌساهلل اإلؾالم»(آل ػوطاى )19/هطاز اظ زٗي حن،
زٗي اؾالم اؾت ًِ زٗي اؾالم هحوسٕ خلَُ إ اظ آى اؾت .ذساًٍس زض اٗي آِٗ قطٗلِ هٖ كطهبٗس:
زٗي اؾالم ثط توبم ازٗبى زٗگط ؿبلت هٖ گطزز؛ ّط چٌس هكطًبى ـ ٗؼٌٖ ًؿبًٖ ًِ پ٘طٍ ازٗبى ؿ٘ط
اؾالهٖ ّؿتٌس ـ اظ آى ًطاّت زاقتِ ثبقٌس.
ؾَه٘ي آِٗ ً٘ع هسػبٕ ًَٗؿٌسُ ضا اثجبت ًوٖ ًٌس؛ چِ اٌٌِٗ زٌٖٗ ًِ ذساًٍس ثطإ هؤهٌبى ٍ
نبلحبى پؿٌسٗسُ زٗي اؾالم ثِ هلَْم ًلٖ ٍ خبهغ آى اؾت ًِ ،ذهَل اؾالم هحوسٕ؛ چٌبى ًِ
ذساًٍس هٖ كطهبٗس ٍ« :ضي٘ت لٌن اإلؾالم زٌٗبً» (هبئسُ .)3/زض نسض آِٗ ً٘ع اٗوبى ٍ ػول نبلح،
ذهَل اٗوبى كوْٖ ٍ ًالهٖ ٍ ػول نبلحٖ ًِ زض اؾالم هحوسٕ آهسُ ً٘ؿت ،ثلٌِ اٗوبى زض ػطف
هطآى ،تهسٗن ذسا ٍ ضؾتبذ٘ع اؾت ٍ ػول نبلح ً٘ع ّوبى اػوبلٖ اؾت ًِ زض ازٗبى اثطاّ٘وٖ ـ ًِ ّط
ٗي خلَُ إ اظ اؾالم حو٘وٖ ّؿتٌس ـ ًوَز ٗبكتِ اؾت.
ؾ٘عزُ .تحطٗق تَضات ٍ اًد٘ل
آذطٗي زل٘ل ،هدوَػِ آٗبتٖ زاًؿتِ قسُ اؾت ًِ زاللت ثط تحطٗق تَضات ٍ اًد٘ل زاضز:
«هي الصٗي ّبزٍا ؾوّبػَى للٌصة ؾوّبػَى لوَم آذطٗي لن ٗإتَى ٗحطّكَى الٌلن هي ثؼس هَايؼِ»
هبئسُ41/

«هي الصٗي ّبزٍا ٗحطّكَى الٌلن هي ثؼس هَايؼِ ٍ ٗوَلَى ؾوؼٌب ٍ ػهٌ٘ب ٍ اؾوغ ؿ٘طهؿوغ ٍ ضاػٌب
ل٘ب ثإلؿٌتْن ٍ َؼٌب كٖ السٗي» ًؿبء46/
«كجوب ًوًْن ه٘ثبهْن لؼٌّبّن ٍ خؼلٌب هلَثْن هبؾ٘ٔ ٗحطّكَى الٌلن ػي هَايؼِ ٍ ًؿَا حظّبً هوّب
هبئسُ 13/ـ 14
شًّطٍا ثِ… ٍ هي الصٗي هبلَا إًّب ًهبضٕ ؤذصًب ه٘ثبهْن كٌؿَا حظّبً هوّب شًّطٍا ثِ»
«ؤكتُؼوَى ؤى ٗؤهٌَا لٌن ٍ هس ًبى كطٗن هٌْن ٗؿوؼَى ًالم اهلل ثن ٗحطّكًَِ هي ثؼس هب ػولَُ ٍ
ّن ٗؼلوَى» ثوطُ75/
«كَٗل للصٗي ٌٗتجَى الٌتـبة ثإٗسْٗن ثنّ ٗوَلَى ّصا هي ػٌساهلل ل٘كتطٍا ثِ ثوٌبً هل٘الً»
ثوطُ79/
«ذساًٍس هتؼبل زض آٗبت هعثَض ،نطاحتبً اظ تحطٗق ًتبة زٌٖٗ ثِ زؾت ذَز ػلوبٕ َْٗز ٍ ًهبضٕ
ؾري ثِ ه٘بى هٖ آٍضز ٍ ذبَطًكبى هٖ ؾبظز ًِ آًْب ثِ ذبَط هٌبكغ زًَٕ٘ ،زؾت ًَٗؽ ّبٕ ذَز
ضا ثِ ػٌَاى ًتبة آؾوبًٖ ثِ هطزم هؼطكٖ هٖ ًطزًس»47.
«اٗي ؾؤال پ٘ف هٖ آٗس ًِ ٍظ٘لِ حن خَٗبى ٍ حن پطؾتبى چ٘ؿت؟ آٗب ثب ٍخَز ٗي آٗ٘ي
ذبلم ٍ ؾطٌُ الْٖ ،زٗگط ضٍاؾت هتسٌٗ٘ي ًِ قطٗؼت آًْب تحطٗق قسُ ٍ حالل الْٖ حطام ٍ حطام آى
حالل قسُ اؾت ،ثبظ ثط قطٗؼت هحطّف ذَز ثبهٖ ثوبًٌس؟ آٗب اٗي هَخت تطى ذَاؾتِ ّبٕ الْٖ ًوٖ
قَز؟ آٗب ػول ؾل٘ن حٌن هٖ ًٌس ًِ ثطإ اهتثبل اٍاهط ٍ تطى هربللت هُؼِ٘ هَلٖ ،ضٍ ثِ قطٗؼت
ًبة ث٘بٍضًس؟»48
اظ هدوَػِ آٗبتٖ ًِ ًَٗؿٌسُ هحتطم ثساًْب اؾتٌبز ًطزُ اؾت آِٗ اٍل ٍ زٍم ٍ ؾَم ثِ ّ٘چ ضٍٕ
هالى ثط تحطٗق تَضات ٍ ٗب اًد٘ل ًساضز؛ چِ اٌٌِٗ تحطٗق زض انُالح هطآى پػٍّبى ٍ هلؿطاى ،حصف
ٍ ٗب ايبكِ زض آٗبت تَضات ٍ اًد٘ل اؾت؛ زض نَضتٖ ًِ زض آٗبت ٗبزقسُ اظ تَضات ٗب اًد٘ل ؾري گلتِ
ًكسُ اؾت ،ثلٌِ ظبّط آِٗ زاللت ثط تحطٗق ؾرٌبى پ٘بهجط اؾالم ٗب ؾرٌبى ذَزقبى ٗب نلبت پ٘بهجط
ٗب تحطٗق هؼٌَٕ زاضز49.
آِٗ چْبضم ً٘ع ،اٍالً زاللت ثط تحطٗق تَضات ٍ اًد٘ل ًساضز ،ثلٌِ ظَْضـ زض تحطٗق هطآى ٗب نلبت
پ٘بهجط اؾت ٍ ،ثبً٘بً ثط كطو زاللت ،ثِ هطٌِٗ «هي ثؼس هب ػولَُ ٍ ّن ٗؼلوَى» ظَْض زض تحطٗق
هؼٌَٕ آٗبت زاضز ًِ تحطٗق للظٖ .اكعٍى ثط اٗيً ،ؿجت تحطٗق ثِ ثطذٖ اظ اّل ًتبة زازُ قسُ «ٍ
هس ًبى كطٗن هٌْن».
آِٗ پٌدن ً٘ع زاللت ثط تحطٗق تَضات ٍ اًد٘ل ًساضز ،ثلٌِ حٌبٗت اظ آكطٌٗف ٍ ؾبذت ًتبة زاضز ٍ
ؾبذت ٍ ًَقتي ًتبة ٍ ًؿجت زازى آى ثِ ذساًٍس ثب آًچِ زض انُالح هطآى پػٍّبى تحطٗق ًبه٘سُ
هٖ قَز هتلبٍت اؾتً .وٖ تَاى گلت اظ اٌٌِٗ هؿ٘لوِ آٗبتٖ ؾبذت ٍ آًْب ضا ًؿجت ثِ ذسا زاز پؽ
ًت٘دِ هٖ گ٘طٗن اٍ هطآى ضا تحطٗق ًطزُ اؾت.
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نبكٖ.347/1 ،
َ .30جطٕ ،خبهغ الج٘بى.361/1 ،
 .31تلؿ٘ط هطَجٖ333/1 ،؛ َجطٕ ،خبهغ الج٘بى361/1 ،؛ تلؿ٘ط اثي ًث٘ط8/1 ،
 .32هسضزاى هطاهلٌٖ ،هحوس حؿي ،هطآى ٍ پلَضال٘عم.56 ،
ّ .33وبى.58 ،
َ .34جطٕ ،خبهغ الج٘بى.410/6 ،
 .35هسضزاى هطاهلٌٖ ،هحوس حؿي ،هطآى ٍ پلَضال٘عم.59 ،
ّ .36وبى.60 ،
ّ .37وبى.61 ،
ّ .38وبى.
َ .39جطؾٖ ،هدوغ الج٘بى 40/5 ،؛ َجبَجبٖٗ ،الو٘عاى.239/9 ،
 .40هسضزاى هطاهلٌٖ ،هحوس حؿي ،هطآى ٍ پلَضال٘عم.66 ،
ّ .41وبى.
ّ .42وبى.68 ،
ّ .43وبى.
ّ .44وبى.70 ،
ّ .45وبى.
 .46كرطضاظٕ ،التلؿ٘ط الٌج٘ط ،40/16 ،ق٘د ََؾٖ ،التج٘بىَ ،209/5 ،جطؾٖ ،هدوغ الج٘بى45/5 ،؛
َجطٕ ،خبهغ الج٘بى151/10 ،؛ اثي خَظٕ ،اثَاللطج ،ظاز الوؿ٘ط290/3 ،؛ تلؿ٘ط هطَجٖ.86/18 ،
 .47هسضزاى هطاهلٌٖ ،هحوس حؿي ،هطآى ٍ پلَضال٘عم 81 ،ـ .82
ّ .48وبى 79 ،ـ .80
ََ .49ؾٖ ،التج٘بى522/3 ،؛ َجطؾٖ ،هدوغ الج٘بى192/2 ،؛ َجطٕ ،خبهغ الج٘بىٍ 320/6 ،
165/5؛ تلؿ٘ط هدبّس196/1 ،؛ تلؿ٘ط هطَجٖ116/6 ،؛ اثي خَظٕ ،اثَاللطج ،ظازالوؿ٘ط.134/2 ،

■

