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 هحوس حؿي گبظاض

 

 ثي هحوَز تأل٘ق «الٌكبف» :اؾت ثطرؿتِ ٍ هؼطٍف تلؿ٘ط زٍ ه٘بى گصضا إ هوبٗؿِ ًَقتبض، اٗي

 عجطؾٖ حؿي ثي كضل اثَػلٖ االؾالم أه٘ي تأل٘ق «الزبهغ رَاهغ» ٍ (م.ّـ538م) ظهركطٕ ػوط

 (.م.ّـ548م)

 تلبؾ٘ط ٍٕ، هؼبنطاى عجطؾٖ، ػلوٖ ظًسگٖ ثِ اروبلٖ ًگبّٖ هوبٗؿِ، اٗي ِنػط ثِ ٍضٍز اظ پ٘ف

 .زاقت ذَاّ٘ن ظهركطٕ ًظطٗبت ٍ آضا ٍ ًكّبف ٍٗػگْ٘بٕ ػهط، آى

 عٖ اظ پؽ ٍٕ 1.گكَز رْبى ثِ چكن ـ هن ٍالٗبت ٍ تَاثغ اظ ـ تلطـ زض 468 ؾبل زض عجطؾٖ

 زض چٌسٕ ثطإ ه٘بى اٗي زض گعٗس، ؾًٌَت آًزب زض ٍ ًطز هْبرطت ذطاؾبى ثِ ػلوٖ هساضد اظ ثركٖ

 زض اؾت، قسُ ًبه٘سُ ً٘ع «االؾالم اه٘ي» ًِ عجطؾٖ .زاقت تَهق هكْس زض ً٘ع هستٖ ٍ ؾجعٍاض قْط

 هسكَى هكْس قْط زض ضضَٕ حطم ثِ ًعزٗي إ هٌغوِ زض ٍ كطٍثؿت رْبى اظ چكن م.ّـ 548 ؾبل

 .گطزٗس

 ٍاكط آگبّٖ اؾالهٖ هصاّت كوِ ثِ ٍ آهس هٖ ضقوب ثِ انَل٘بى ٍ كوْ٘بى ُظهط زض چٌس ّط ٍٕ

 ًتبة ٍ ثَز آگبُ هوبضى كوِ ثِ (م.ّـ460) عَؾٖ ق٘د ٍ (م.ّـ436)هطتضٖ ؾ٘س چًَبى ٍ زاقت

 هَضز اٍ تلؿ٘طٕ ُچْط تبضٗد، ازٍاض زض اهب ثَز، زضآٍضزُ تحطٗط ِضقت ثِ ضا «الورتلق هي الوإتلق»

 .ٗبكت ؿلجِ اٍ ػلوٖ ٍرَُ ؾبٗط ثط ٍ گطكت هطاض ث٘كتطٕ تَرِ

 ثي هحوس اظ پ٘ف اٍ اٌٌِٗ چِ ًطز، ٍرَ رؿت ق٘ؼِ كوْبٕ هتوسم عجوبت زض ثبٗس ضا عجطؾٖ ًبم

 2.اؾت ظٗؿتِ هٖ قْطآقَة ثي ػلٖ ثي هحوس ٍ (م.ّـ598) حلّٖ ازضٗؽ

 

 ظهركطٕ

 ثِ زٗسُ ظهركط زض ٍٕ .اؾت ثَزُ عجطؾٖ هؼبنطاى اظ (م.ّـ528) ظهركطٕ ػوط ثي هحوَز

 ٍ آٍضز ضٍٕ ثـساز ثِ ذَز ػلوٖ كؼبل٘تْبٕ ِازاه ثطإ .پطزاذت تحه٘ل ثِ ذَاضظم زض ٍ گكَز رْبى

 ؾطآهس ًِ زاقت اظْبضًظطّبٖٗ ٍ زؾتبٍضزّب ػلوٖ ؾ٘ط زضاٗي ٍ گعٗس ؾٌٌٖ هٌِّ زض ؾبل زٍ ً٘ع

 ٌٖٗ اٍ تلؿ٘ط ضٍ اٗي اظ .زاز گؿتطـ الٌْط هبٍضاء قْطّبٕ زض ضا اػتعال هٌتت ٍ قس قٌبذتِ هؼتعل٘بى

 .اؾت قسُ زاًؿتِ هطآى آٗبت كْن زض ٍٗػُ ثِ هؼتعل٘بى، آضإ قٌبذت هْن هٌبثغ اظ

 تلؿ٘ط» تب قس ؾجت اؾتؼبضُ ٍ هزبظ ً٘ع ٍ لـت ٍ ازث٘بت ثِ ظهركطٕ آگبّٖ ٍ كهبحت ثالؿت،

 .ٗبثس ٍٗػُ اهت٘بظٕ تلبؾ٘ط، ه٘بى زض «ًكّبف

 ٍ ًطز تلٌ٘ي ٌسٗگطٗ اظ ضا حو٘وت ٍ هزبظ ًِ اؾت قسُ زاًؿتِ كطزٕ ًرؿت٘ي ظهركطٕ

 ًبنطالسٗي .گطكت هطاض ػبلوبى تَرِ هَضز ضٍ اٗي اظ ٍ ؾبذت آقٌبض تط ضٍقي ث٘بى ثب ضا هطآًٖ لغبكتْبٕ

 .ًطز تسٍٗي ضا التٌعٗل اًَاض ٍ گوبضز ّوّت ًكّبف تلر٘م ثِ قبكؼٖ هلؿّط ٍ كوِ٘ (م.ّـ685)ث٘ضبٍٕ

 ػالهِ ٍ كرطضاظٕ .اًس ثطزُ ثْطُ اظًكبف ً٘ع نالسهبئ ًٌع الؿل٘ن، الؼول اضقبز نبكٖ، تلؿ٘ط ًَٗؿٌسگبى

 .اًس ًطزُ اؾتلبزُ ظهركطٕ ازثٖ ٍ ثالؿٖ ّبٕ ًٌتِ اظ ذَز تلؿ٘ط ربٕ زضربٕ ً٘ع عجبعجبٖٗ



 تحطٗط ضقتِ ثِ ضا تلؿ٘طٕ ًتبة زٍ تط پ٘ف ًِ آى ثب ـ ًكّبف تلؿ٘ط ثِ زؾت٘بثٖ اظ پؽ عجطؾٖ،

 .طزاذتپ الزبهغ رَاهغ تلؿ٘ط تسٍٗي ثِ ـ ثَز زضآٍضزُ

 

 الزبهغ رَاهغ قٌبذت ًتبة

 تسٍٗي ًِ اؾت عجطؾٖ تلؿ٘ط ؾَه٘ي ًطزُ، تهطٗح آى هوسهِ زض هإلق ًِ گًَِ ثساى تلؿ٘ط اٗي

 ضقتِ ثِ ضا «الكبف الٌبف» ػٌَاى ثب ٍر٘ع تلؿ٘طٕ ؾپؽ ٍ ضا الج٘بى هزوغ ًرؿت اٍ .اؾت قسُ

 ضا الزبهغ رَاهغ تلؿ٘ط ًكّبف، ثِ ٗتػٌب ثب قس، ضٍ ضٍثِ «ًكّبف» ثب ًِ آى اظ پؽ ٍ زضآٍضز، تحطٗط

 .آٍضز پسٗس

 ثلٌِ ًگطكت، ًبض ثِ رَاهغ زضًتبة ثَز، ًطزُ هطاػبت الج٘بى هزوغ ًتبة زض عجطؾٖ ًِ ضا ًظوٖ

 تلؿ٘ط اٗي» :ًَٗؿس هٖ الزبهغ رَاهغ هوسهِ زض عجطؾٖ .ًطز اضائِ ًكّبف ًظن ٍ ضٍـ ثِ ضا هجبحج

 پبالٗف ثط ػالٍُ عجطؾٖ ًِ اؾت اٗي حو٘وت ٍلٖ ،«اؾت آى اظ ثطگطكتِ ٍ ًكّبف تلؿ٘ط اظ إ ذالنِ

 ثِ ضا ذَز ًظطٗبت ٍ آضا ٍ اكعٍزُ آى ثط اضظقوٌس هغبلجٖ ؿ٘طضطٍضٕ، هغبلت ٍ هجبحج حصف ٍ ًكّبف

 زاقتِ ٍاكط ػٌبٗت هَضَع، ؾِ ثِ عجطؾٖ ضّگصض زضاٗي .اؾت آٍضزُ اهبهِ٘ كوْ٘بى ٍ هلؿّطاى ؾجي

 :اؾت

 اٗي زض تب اؾت زاقتِ ؾؼٖ عجطؾٖ ثالؿٖ، ًٌبت ٍ ثالؿت ٍ كهبحت .3  آٗبت تطً٘ت .2 لـبت .1

 .ًٌٌس كطٍگصاض ًكّبف تلؿ٘ط اظ ضا هغلجٖ ظهٌِ٘

 

 الزبهغ رَاهغ ههحّحبى

 ثب ٍٕ ِهحووبً تهح٘ح ًِ اؾت عجبعجبٖٗ هبضٖ قْ٘س اهلل آٗت قسُ، ٗبز تلؿ٘ط ههحّحبى اظ ٌٖٗ

 .اؾت ُزضآهس تحطٗط ِضقت ثِ ذَقٌَٗؽ عبّط ظٗجبٕ ذظ

 ضا ضٍاٖٗ ضهَظ اظ ثطذٖ ٍ 3ًَقت تلؿ٘ط اٗي ثط إ هوسهِ تهح٘ح، ًبض ثط ػالٍُ هبضٖ، اهلل آٗت

 .ثبقس هٖ (ع)نبزم اهبم «ل» اظ هٌظَض هخالً ًِ ًطز هكرم ٍ تج٘٘ي

 اؾبؼ ثط ًِ پصٗطكتِ نَضت گطرٖ اثَالوبؾن زًتط ٍِؾ٘ل ثِ الزبهغ رَاهغ تلؿ٘ط تهح٘ح زٍه٘ي

 .اؾت قسُ هٌتكط ٍ چبح تْطاى زاًكگبُ اًتكبضات ؾَٕ اظ ٍ ٗبكتِ ؾبهبى ٌٖك هَاػس ٍ ّب ثبٗؿتِ

 پبٍضهٖ زض گًَبگَى ّبٕ ًؿرِ اذتالف ثِ كطاٍاى ُاقبض ًوبٗس، هٖ اًگ٘ع هالل تهح٘ح زضاٗي آًچِ

 ٍ اهت٘بظّب اهب اؾت، اكعٍزُ ًتبة حزن ثط ٍ ًساضز هؼٌٖ زض چٌساًٖ تأح٘ط آًْب اظ ثؿ٘بضٕ ًِ اؾت ّب

 :رولِ آى اظ اؾت، ثؿ٘بض تهح٘ح اٗي هحؿٌّبت

 تَض٘ح .2 زاضز؛ تهح٘ح ًبض اتوبى اظ حٌبٗت ًِ هرتلق ًؿرِ چٌس اؾبؼ ثط ًتبة تهح٘ح .1

 الظم؛ هَاضز زض اػالم هؼطكٖ .4 ّب؛ ًٌبِٗ ٍ هخبلْب تكطٗح ٍ تج٘٘ي .3 ّب؛ تؼل٘وِ زض رَاهغ هت٘ي اقؼبض

 ٍ آٗبت ٍ اػالم كْطؾت تِْ٘ .7 هكٌل؛ لـبت قطح .6 آى؛ اًجَّٖ ِّو ثب تلؿ٘ط هتي گصاضٕ اػطاة .5

 عجطؾٖ، ٍُٗػ ّبٕ زٗسگبُ ٍ كتبٍا ظًسگٖ، قبهل هحووبًِ ٍ اضظقوٌس إ هوسهِ تسٍٗي .8 احبزٗج؛

 .ٍٕ قبگطزاى ٍ هكبٗد اؾتبزاى،

 هٖ ث٘طٍت زاضاألضَاء اًتكبضات ؾَٕ اظ گطكتِ، نَضت الزبهغ رَاهغ تلؿ٘ط اظ ًِ چبپٖ ؾَّه٘ي

 ثِ هطثَط چبح آذطٗي ٍ .ً٘ؿت ًَاظٕ چكن ٍ زه٘ن چبح ٍ زاقتِ تزبضٕ ِرٌج كتطث٘ ًِ ثبقس

 .اؾت اؾالهٖ زكتطاًتكبضات



 الزبهغ رَاهغ ّبٕ تطروِ

 ًِ اؾت پصٗطكتِ نَضت ضضَٕ هسؼ آؾتبى پػٍّكْبٕ ثٌ٘بز ؾَٕ اظ تلؿ٘ط اٗي ًبهل تطروِ .1

 .زاضز ٍرَز آى زض ً٘ع ّب تؿبهح ثطذٖ

 تٌْب تبًٌَى ًِ اؾت پصٗطكتِ نَضت ث٘طرٌسٕ ضٍحبًٖ اهلل آٗت ؾَٕ اظ ٘طتلؿ اٗي زٗگط ِتطرو .2

 .اؾت ضؾ٘سُ چبح ثِ آى رلس ٗي

 ًگبضـ تْطاًٖ شٌّٖ رَاز ؾ٘س ٍؾ٘لِ ثِ ًِ اؾت الزبهغ رَاهغ تلؿ٘ط كبضؾٖ قطح «الووبهغ» .3

 .اؾت قسُ هٌتكط ٍ چبح ـ.ّـ1375 ؾبل زض آى اٍل رلس ٍ ٗبكتِ

 

 ًكّبف ٍ غرَاه ثِ تغج٘وٖ ًگبّٖ

 هوبٗؿِ آى ّبٕ تطروِ ٍ ّب ًؿرِ ٍ الزبهغ رَاهغ تلؿ٘ط ٍٗػگْ٘بٕ ثط ًَتبُ هطٍضٕ اظ پؽ اًٌَى

 .گ٘طٗن هٖ پٖ ضا عجطؾٖ تلؿ٘طٕ هٌْذ ٍ زازُ هطاض تَرِ هَضز ضا ًكّبف ٍ رَاهغ ث٘ي

 

 هلؿّط زٍ كوْٖ گطاٗف تلبٍت

 اثٖ كتَإ تأٗ٘س ٍ توطٗت ثِ ًَػبً األحٌبم آٗبت زض ٍ اؾت، هصّت حٌلٖ كوْٖ، احٌبم زض ظهركطٕ

 ثِ اًسًٖ زضهَاضز ٍ ًٌس اؾترطاد آِٗ اظ إ گًَِ ثِ ضا كتبٍا آى ًِ ًَقس هٖ ٍ پطزاظز، هٖ حٌ٘لِ

 4.پطزاظز هٖ آى ثب هربللت

 ٍ اؾت انَل زض ذبل هٌتت ٍ آضا زاضإ ٍ ق٘ؼٖ انَلٖ ٗي عجطؾٖ االؾالم اه٘ي زٗگط ؾَٕ اظ

 اٌٗي .ثبقس (ع)ث٘ت اّل ضٍاٗبت اؾبؼ ثط ق٘ؼِ كوِ آضإ احجبت نسز زض ثبٗؿت هٖ عج٘ؼٖ عَض ثِ

 :قَز هٖ اضائِ هلؿّط زٍ كوْٖ آضإ اظ إ ًوًَِ

 آى كوْٖ ًِت٘ز ٍ «هُطء» هؼٌبٕ .1

 ثِ ثبٗس قسُ زازُ عالم ظًبى ًِ اؾت قسُ حٌن«هطٍء حالحٔ ثأًلؿْيّ ٗتطثّهي ٍالوغلّوبت» ِآٗ زض

 هؼٌبٕ زٍ زض ٗؼٌٖ اؾت، اضساز اظ قٌبؾبى لـت تهطٗح ثِ «هُطء» وًِل .ًٌٌس نجط «هُطء» ؾِ ُاًساظ

 .ضٍز هٖ ًبض ثِ هتضبز

 ٍ ضٍاؾت ح٘ض ظًبى زض ظى عالم ًِ اؾت زازُ كتَا «هطء» هؼٌبٕ اظ ذَز كْن اؾبؼ ثط اثَحٌ٘لِ

 ً٘ع ق٘ؼِ هلؿطاى ه٘بى زض .اؾت ًطزُ تكطٗح ٍ پصٗطكتِ ضا ًظط ّو٘ي ٍٕ زًجبل ثِ ً٘ع ظهركطٕ

 حٌجلٖ، ق٘ؼِ، هلؿطاى ًِ اؾت حبلٖ زض اٗي .اؾت پصٗطكتِ ضا ًظطِٗ اٗي اللطهبى تلؿ٘ط ٌسًَُٗؿ

 ضٍا ح٘ض ظهبى زض عالم ًِ اًس گطكتِ ًت٘زِ ٍ زاًؿتِ «عْط» هؼٌبٕ ثِ ضا «هطء» قبكؼٖ ٍ هبلٌٖ

 آى كوظ زٗگطاى ٍلٖ ثبقس، هٖ حطام ٍ ثبعل ح٘ض ظهبى زض عالم ًِ اؾت هؼتوس ق٘ؼِ الجتِ .ً٘ؿت

 .اًس زاًؿتِ حطام ضا

 هٖ تأٗ٘س ضا ظهٌِ٘ زضاٗي ق٘ؼِ ًِظطٗ ازثٖ إ هبػسُ ضٍاٖٗ، هإٗسات ٍ هحتَاٖٗ هجبحج اظ گصقتِ

 ثَزى هإًج ٍ هصًط ًظط اظ زُ تب ؾِ ث٘ي اػساز تو٘ع ػطة ازث٘بت زض ًِ اؾت اٗي هبػسُ آى ٍ ًٌس،

 «هطء» ثبٗس اؾبؼ اٗي ثط ٍ اؾت ًطهص «هطء» ٍ هإًج حالحٔ آِٗ زض ٍ قَز هٖ آٍضزُ اػساز ذَز هربلق

 .ثبقس هٖ هإًج ًِ ح٘ض ًِ ٍ اؾت، هصًّط ًِ ثبقس عْط هؼٌبٕ ثِ

 ًتبة اّل ِشث٘ح حٌن .2



 ًتبة اّل ؿصإ ٗؼٌٖ ؛«لٌن حلّ الٌتبة أٍتَا الصٗي ٍعؼبم» :اؾت آهسُ هبئسُ ُؾَض پٌذ ِآٗ زض

 .اؾت حالل قوب ثطإ

 ئًِّ ٍ ػلِ٘ اهلل اؾن ٗصًط لن هوّب ٍالتأًلَا» :اؾت آهسُ اًؼبم ُؾَض 121 آِٗ زض زٗگط ؾَٕ اظ

 كؿن ًبض، اٗي ظٗطا ًرَضٗس، اؾت ًكسُ ثطزُ آى ثط ذسا ًبم شثح ٌّگبم ًِ حَ٘اًٖ اظ ٗؼٌٖ ؛«للؿن

 .اؾت

 زاضز؟ حٌوٖ چِ ًتبة، اّل ِشث٘ح ثٌبثطاٗي ًِ اؾت هغطح پطؾف اٗي اًٌَى

 ثَزى حالل ٍ ثَزى پبى ثِ (م.ّـ381م)ٌبكٖاؾ رٌ٘س ثي احوس اهبهِ٘، هتوسّم كوْ٘بى ه٘بى زض

 هطاض ث٘كتط اهجبل هَضز ًظطِٗ اٗي اذ٘ط، هطى كوْبٕ ه٘بى زض ٍ اؾت ثَزُ هؼتوس ًتبة اّل شث٘حِ

 .اؾت گطكتِ

 اهبهِ٘ كوْبٕ هتوسهبى ث٘كتط چَى ًظطٕ ًتبة، اّل عْبضت ٍ ًتبة اّل شث٘حِ ظهٌِ٘ زض عجطؾٖ

 (ع)نبزم اهبم اظ «الٌتبة أٍتَا الصٗي ٍعؼبم» :آِٗ شٗل ٍ تاؾ زازُ ًزبؾت ٍ حطهت ثِ حٌن ٍ زاضز

 آِٗ شٗل ًِ چٌبى .آًْب شثبئح ًٍِ اؾت زاًؿتِ حجَثبت ضا عؼبم اظ هٌظَض ًِ اؾت ًطزُ ًول ضٍاٗتٖ

 چَى اؾت، ه٘تِ هبًٌس ًتبة، اّل شث٘حِ ًِ اؾت ًطزُ تهطٗح «ػلِ٘ اهلل اؾن ٗصًط لن هوّب التأًلَا»

 .قَز ًوٖ ثطزُ آى ثط ذسا ًبم

 كطاگ٘ط ًتبة اّل ٍ هكطًبى ثِ ًؿجت آِٗ حٌن :گَٗس هٖ «ًزؽ الوكطًَى ئًّوب» آِٗ شٗل ٍٕ

 ثطاٗي اثَحٌ٘لِ 5.اؾت ثطگعٗسُ ضا اثَحٌ٘لِ ًظطِٗ هَضز، زٍ ّط زض ًكّبف تلؿ٘ط زض ظهركطٕ اهّب اؾت،

 ؾَْاً اگط ٍلٖ ثَز، ذَاّس حطام شث٘حِ قَز، تطى ػوس ضٍٕ اظ شثح زض ذسا اؾن ّطگبُ ًِ اؾت ثبٍض

 شث٘حِ :گَٗس هٖ «الٌتبة أٍتَا الصٗي ٍعؼبم» آِٗ شٗل ظهركطٕ ضٍ اٗي اظ .اؾت حالل ثبقس قسُ تطى

 .اؾت پبى ٍ حالل ًتبة اّل

 هلؿّط زٍ ًالهٖ ّبٕ زٗسگبُ تلبٍت

 اظ ٗي ّط ٍ اؾت اهبهِ٘ ًالم ثِ هؼتوس عجطؾٖ ٍ اؾت هؼتعلٖ ذَز ًالهٖ زٗسگبُ زض ظهركطٕ

 انَل هؼتعلٖ ٍ اهبهِ٘ ًالم ه٘بى چٌس ّط اًس، ضكتِ ذَز ًالهٖ ضٍـ ثِ تلؿ٘ط توبم زض زٍ آى

 ًظطًٌٌسگبى اظْبض اظ ثطذٖ ًِ اؾت قسُ ثبػج هكتطى انَل ّو٘ي ٍ زاضز ٍرَز هكتطًٖ

 !ثساًٌس هؼتعلٖ ًالم اظ پصٗطكتِ تأح٘ط ضا اهبهِ٘ ًالم ؿ٘طهتؼوّن،

 

 تلؿ٘ط زٍ زض تجل٘ؾ، ِآٗ

 هٖ تجل٘ؾ ِآٗ ثبقس، عجطؾٖ ٍ ظهركطٕ زٗسگبُ توبٗع ًكبًگط زضؾتٖ ثِ تَاًس هٖ ًِ آٗبتٖ اظ ٌٖٗ

 .ثبقس

 الٌبؼ هي ٗؼهوي اهلل ٍ ضؾبلتِ ثلّـت كوب تلؼل لن كاى ضثّي هي ئل٘ي أًعل هب ثلّؾ الطّؾَل أْٗب ٗب»

 67/هبئسُ «الٌبكطٗي الوَم الْٗسٕ اهلل ئىّ

 زض آًچِ ًِ قَز هٖ ٗبزآٍض ٍ زاضز ؿسٗط حسٗج ِث غضف ًگبّٖ آِٗ، اٗي شٗل عجطؾٖ االؾالم اه٘ي

 اثالؽ اظ پ٘بهجط الجتِ ًِ .اؾت ثَزُ (ع)ػلٖ اهبهت اثالؽ اؾت، قسُ ذَاؾتِ (ل)ذسا ضؾَل اظ آِٗ اٗي

 .گ٘طًس پ٘ف زض ضا ضٍٕ ًذ ٍ اتّْبم ضاُ ٍ آٗس گطاى ثطروبػتٖ ًِ زاقت آى ث٘ن هغلت اٗي

 اػالم ثب ثبٗؿت هٖ اٍ ٍ ثطز ًرَاٌّس پ٘ف اظ ًبضٕ بللبىهر ًِ زاز اعوٌ٘بى (ل)پ٘بهجط ثِ آِٗ اٗي

 6.ًوبٗس اٗلب ًبهل عَض ثِ ضا ضؾبلت اهط (ع)ػلٖ اهبهت



 هؿألِ اظ ؾرٌٖ ّطگع آِٗ اٗي شٗل ظهركطٕ ًِ حبلٖ زض اؾت؛ قطٗلِ آِٗ شٗل عجطؾٖ ث٘بى اٗي

 اًعل هب ثلّؾ» تلؿ٘ط زض ٍ ،ًساضز آِٗ ًعٍل ؾجت ثِ ًَتبُ ّطچٌس إ اقبضُ ٍ اؾت ً٘بٍضزُ ه٘بى ثِ ؿسٗط

 ِّو قبهل ٍ اؾت ػبمّ «هباًعل» ثلٌِ ًجَزُ، ًظط هَضز آِٗ اٗي زض ذبنٖ هَضَع :گَٗس هٖ «ال٘ي

 7.اؾت ثَزُ آى اثالؽ ثِ هَظق ذَز ضؾبلت عَل زض پ٘بهجط ًِ قَز هٖ هغبلجٖ

 

 زٗي اًوبل آِٗ

 لٌن أًولت الَ٘م …زٌٌٗن يه ًلطٍا الصٗي ٗئؽ الَ٘م» آِٗ زض ضا ضٌٍٗطز ّو٘ي ًظ٘ط ظهركطٕ

 آى ٍ ًكوبضز الظم ضا «ؿسٗط» چَى ههساهٖ «الَ٘م» ثطإ تب اؾت ًَق٘سُ ٍ زاضز (3/هبئسُ) «…زٌٌٗن

 .ثگ٘طز ػبم هؼٌبٕ ثِ ضا

 اظ هٌظَض ًِ اؾت ًطزُ حسٗج ًول (ع)نبزم اهبم ٍ (ع)ثبهط اهبم اظ آِٗ اٗي شٗل عجطؾٖ اهّب

 .اؾت قسُ ًبظل ؿسٗط ذغجِ اٗطاز ٍ الَزاع حزٔ اظ پؽ آِٗ اٗي ٍ اؾت ؿسٗط ضٍظ «الَ٘م»

 

 (ع)اثطاّ٘ن ثب آظض ًؿجت

 ًِ اؾت اٗي قسُ ٍاهغ ثحج هَضز اؾالهٖ ّبٕ كطهِ ؾبٗط ٍ اهبهِ٘ ه٘بى ًِ ًالهٖ هجبحج اظ ٌٖٗ

 هربللبى ًِ زالٗلٖ رولِ اظ ؿ٘طهَحّس؛ اًؿبًْبٕ ًؿل اظ ًِ ٍ اًس ٗبكتِ تَلّس هَحّساى انالة اظ پ٘بهجطاى

 زض «…آلْٔ أنٌبهبً تتّرص أ آظض ألثِ٘ اثطاّ٘ن هبل ئش ٍ» :اؾت اًؼبم ُؾَض 74 آِٗ اًس آٍضزُ ًظطِٗ ٗيا

 .اؾت پطؾت٘سُ هٖ ضا ثتبى ٍ ثَزُ اثطّ٘ن پسض «آظض» ًِ قسُ ث٘بى چٌ٘ي آِٗ اٗي

 اظ ث٘بى ػغق «آظض» ًِ اًس ًطزُ اؾتلبزُ آِٗ اظ ًكّبف، زض ظهركطٕ رولِ اظ ٍ ؾٌت اّل هلؿطاى

 رولِ اظ ٍ اهبهِ٘ ػبلوبى اهّب 9!اؾت ثَزُ پطؾت ثت ٍ هكطى «آظض» ًِ ً٘ؿت تطزٗسٕ ٍ اؾت «أة»

 لـت زض «أة» ًِ اًس گلتِ زاًٌس هٖ الظم قطى ٍ ًلط اظ ضا پ٘بهجطاى ً٘بًبى پبًٖ ًِ عجطؾٖ هطحَم

 .اؾت ُثَز ٍٕ هبزضٕ رسّ ٗب اثطاّ٘ن ػوَٕ «آظض» ثٌبثطاٗي اؾت، قسُ اعالم ً٘ع «ػوَ» ثِ ػطة

 :ًَٗؿس هٖ ثبضُ اٗي زض عجطؾٖ

 آظض ًِ اًس كطهَزُ هب انحبة ٍ اؾت، ثَزُ تبضخ اثطاّ٘ن پسض اؾن ًِ اًس گلتِ قٌبؼ ًؿت ػبلوبى»

 10.«اؾت قسُ هؼطكٖ اثطاّ٘ن ػوَٕ آظض ضٍاٗبت ثطذٖ زض ٍ ثَزُ، (ع)اثطاّ٘ن هبزضٕ رسّ ًبم

 

 ًكبف ٍ الزبهغ رَاهغ زض هطآى ػلَم

 .اؾت قوطزُ ضٍا ضا آى ظهركطٕ ًِ حبلٖ زض زاًس، ًوٖ ضٍا ٍاحس ذجط ثب ضا هطآى ًؿد عجطؾٖ

 ثبلوؼطٍف األهطث٘ي ٍ للَالسٗي الَن٘ٔ ذ٘طاً تطى ئى الوَت أحسًن حضط ئشا ػلٌ٘ن ًتت» :آِٗ شٗل

 ثط ػالٍُ اؾت هؿتحتّ اًؿبى ًِ اًس زاقتِ اظْبض ق٘ؼِ هلؿطاى ٍ كوْب (180/ثوطُ)«الوتّو٘ي ػلٖ حوّبً

 ٍ اؾت، ًكسُ ًؿد ٗبزقسُ آِٗ ثٌبثطاٗي ًٌس، ٍن٘ت ضا اهَال اظ چ٘عٕ ذَز ًعزٌٗبى ثطإ  اضث، هوساض

 اٗي ثب آِٗ اٗي اًس گلتِ ػبهِّ ػلوبٕ ًِ زضحبلٖ پصٗطكتِ، الزبهغ رَاهغ زض عجطؾٖ ً٘ع ضا حٌن ّو٘ي

 هٖ آِٗ اٗي شٗل عجطؾٖ، .اؾت قسُ ًؿد «لَاضث الٍن٘ٔ» آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ ذسا ضؾَل گلتِ

 :ًَٗؿس

 اظ الوطثٖ شٍٕ ثطإ ٍن٘ت اًس گلتِ ٍ قَز ًؿد ٍاحس ذجط ثب هطآى ًِ زٌّس ًوٖ اربظُ هب انحبة»

 11.«اؾت ؾٌتْب هإًّستطٗي



 قطٗلِ آِٗ شٗل ًطز، ًؿد ٍاحس ذجط ثب تَاى هٖ ضا هطآى اؾت هؼتوس ًِ ظهركطٕ زٗگط ؾَٕ اظ

 :ًَٗؿس هٖ

 ؾري اٗي ثب ً٘ع ٍ قس، ًؿد هَاضٗج آِٗ ثِ ٍلٖ ثَز ربٗع اؾالم زضنسض ٍاضث ثطإ ٍن٘ت»

 ذجط گطچِ حسٗج اٗي .«لَاضث الٍن٘ٔ أال حوِّ، حنّ شٕ ًلّ أػغٖ اهلل ئىّ» :كطهَز ًِ (ل)پ٘بهجط

  12.«اؾت هتَاتط گَٖٗ ًِ إ گًَِ ثِ اًس، ًطزُ هجَل ثِ تلوٖ ضا آى اؾالم اهت اهب اؾت، ٍاحس

 

 ازثٖ ٍ لـَٕ هجبحج

 زاقتِ لـت ٍ ًحَ ػلن زض إ ٍٗػُ آضإ ثَزُ ازٗت ٍ قٌبؼ لـت ػبلوٖ ًِ رْت آى اظ ظهركطٕ

 ًحَٕ ثطرؿتِ هتَى اظ اٍ «الولهّل» ًتبة ٍ گطكتِ ًبم ًحَٗبى اهبم ذَز ػهط زض ٍٕ ًِ آًزب تب اؾت،

 .اؾت آهسُ قوبض ثِ

 ثِ تؼسِٗ ثب هوبٗؿِ زض «ثبء» ٍؾ٘لِ ثِ تؼسِٗ ًِ اؾت آى لـت زض ظهركطٕ ٍُٗػ آضإ رولِ اظ .1

 كٖ تطًْن ٍ ثٌَضّن اهلل شّت» آِٗ شٗل ٍٕ .زاضز كطم تلؼ٘ل ثبة ٍؾ٘لِ ثِ تؼسِٗ ٍ  اكؼبل ثبة ٍِؾ٘ل

 :ًَٗؿس هٖ (18/ثوطُ)«الٗجهطٍى ظلوبت

 ٍ اؾتهحجِ ئشا ثِ شّت :ٗوبل ٍ شاّجبً رؼلِ ٍ أظالِ :أشّجِ هؼٌٖ أىّ :ثِ شّت ٍ أشّجِ ث٘ي ٍاللطم»

 هي أثلؾ كَْ (لِ كالهطؾل ٗوؿي هب ٍ) أهؿٌِ ٍ ًَضّن هللا أذص :ٍالوؼٌٖ …هؼِ ثِ هضٖ

 13.«اإلشّبة

 رب اظ ضا چ٘عٕ ًِ اؾت آى هؼٌبٕ ثِ «أشّجِ» ًِ اؾت اٗي «ثِ شّت» ٍ «أشّت» ث٘ي كطم

 ثِ هلؼَل ثب كبػل ّوطاّٖ آى اظ «ثِ شّت» قَز هٖ گلتِ ٍهتٖ ٍلٖ ٍازاضًس، ضكتي ضاُ ثِ ٍ ثطًٌٌس

 .قَز هٖ اؾتلبزُ

 هوسهِ زض ضا آى ًِ زاضز ٍٗػُ ًظطٕ ظهركطٕ تلؼ٘ل، ٍ اكؼبل ثبة تؼسِٗ ه٘بى كطم ظهٌِ٘ زض اهّب ٍ

 :اؾت گطكتِ ًبض ثِ ًكّبف ًتبة

 14.«هٌزّوبً الوهبلح ثحؿت ًعّلِ ٍ هٌظوبً، هإللبً ًالهبً الوطآى أًعل الصٕ هلل الحوس»

 ًِ چٌبى .ثگصاضز كطم لًعّ ٍ أًعل ه٘بى ؿ٘طهؿتو٘ن عَض ثِ اؾت ذَاؾتِ ث٘بى اٗي زض ظهركطٕ

 (3/ػوطاى آل)«اإلًز٘ل ٍ التَضآ أًعل ٍ ٗسِٗ ث٘ي لوب ههسّهبً ثبلحنّ الٌتبة ػل٘ي ًعّل» قطٗلِ آِٗ شٗل

 :ًَٗؿس هٖ

 ًعل ٍ هٌزّوبً، ًعل الوطآى ألىّ :هلت ،(اإلًز٘ل ٍ التَضآ أًعل) ٍ (الٌتبة ًعّل) ه٘ل لِنَ :هلت كاى»

 15.«رولٔ الٌتبثبى

 ٍلٖ قسُ، ًعّل ثِ تؼج٘ط هطآى زضهَضز ًِ ًعّل ٍ أًعل ث٘ي زاضز ٍرَز كطهٖ چِ َٗسثگ ًؿٖ اگط

 قسُ ًبظل تسضٗذ ثِ ٍ آِٗ آِٗ هطآى چَى :گَٗن هٖ اؾت، آهسُ «أًعل» تؼج٘ط اًز٘ل ٍ تَضات زضهَضز

 بآًْ هَضز زض رْت ّو٘ي ثِ ٍ اًس قسُ ًبظل ٌٗزب اًز٘ل ٍ تَضات ٍلٖ اؾت، آهسُ ًعّل تؼج٘ط آى ثطإ

 .اؾت ضكتِ ًبض ثِ «أًعل»

 :ًَٗؿس هٖ ًكّبف حبقِ٘ زض اؾٌٌسضاًٖ هٌ٘ط ثي احوس

 نَضت هَضز چٌس عٖ هطآى ًعٍل چَى ٍ زاضز، تٌخ٘ط ٍ هجبلـِ ثط زاللت كَؼَّل ًِ اؾت آى هطاز»

 زض تٌطّضٕ ًِ اًز٘ل ٍ تَضات ذالف ثط .اؾت قسُ اؾتلبزُ تلؼ٘ل ثبة اظ آى ًعٍل هَضز زض اؾت گطكتِ

 16.«اؾت ًجَزُ زٍ آى ًعٍل



 :اؾت گلتِ ٍ پصٗطكتِ ضا ًظطِٗ اٗي ً٘ع ظهركطٕ هؼبنط انلْبًٖ ضاؿت

 17.«للتسضٗذ التٌعٗل ٍ للسكؼٔ اإلًعال أى التٌعٗل ٍ االًعال ث٘ي ٍاللطم»

 ًِ اؾت هؼتوس ٍ پؿٌسٗسُ ضا ًظط اٗي ً٘ع الو٘عاى تلؿ٘ط نبحت عجبعجبٖٗ هحوسحؿ٘ي ػالهِ

 تسضٗزٖ حهَل ثط ث٘ي ٍلٖ زاضز؛ ًبگْبًٖ ضٍقٌٖ ثط زاللت أثبى ًِ اؾت اٗي «ث٘ي» ٍ «أثبى» ث٘ي كطم

 .زاضز زاللت ضٍقٌٖ ٍ ث٘بى

 اظ ػجبضت ًِ اؾت ًطزُ ًول «ه٘ل» تؼج٘ط ثب ضا ظهركطٕ ضإٔ ٍ ًپصٗطكتِ ضا ًظط اٗي عجطؾٖ

 :كطهَزُ قطٗلِ آِٗ شٗل عجطؾٖ .زاضز هغلت تضؼ٘ق

 الٌتبثبى ًعل ٍ هٌزّوبً ًعل الوطآى ألىّ االًز٘ل، ٍ التَضآ ًعلأ ٍ الوطآى، َّ ٍ الٌتبة ًعّل ه٘ل ٍ»

 18.«رولٔ

 زض اٍ ًِ چٌبى هطاضگطكت؛ (م.ّـ761م) اًهبضٕ ّكبم اثي تَرِ هَضز ّلتن هطى زض عجطؾٖ، ػو٘سُ

 :اؾت ًَقتِ اللج٘ت هـٌٖ ًتبة

 19.«قَز هٖ ًوض هطآى اظ آٗبتٖ ٍؾ٘لِ ثِ اؾت گلتِ ظهركطٕ آًچِ»

 «ٍاٍ» نلت ٍ هَنَف ث٘ي ٗؼٌٖ آٗس؛ هٖ ٍاٍ ثب ٍنلِ٘ رولِ گبّٖ ًِ اؾت ؼتوسه ظهركطٕ .2

 :آٗبت اٗي هخل ثطؾبًس؛ ضا اضتجبط قست تب قَز، هٖ كبنلِ

 216/ثوطُ «ذ٘طلٌن َّ ٍ ق٘ئبً تٌطَّا أى ػؿٖ»

 22/ًْق «ًلجْن حبهٌْن ٍ ؾجؼٔ ٗوَلَى ٍ»

 259/ثوطُ «ػطٍقْب ػلٖ ذبٍٗٔ ّٖ ٍ هطٗٔ ػلٖ هطّ ًبلّصٕ أٍ»

 4/حزط «هؼلَم ًتبة لْب ٍ ئالّ هطٗٔ هي أّلٌٌب هب ٍ»

 ّكبم اثي ًِ حبلٖ زض اؾت، گطكتِ هَنَف ٍ نلت ث٘ي ضاثظ ضا «ٍاٍ» آٗبت اٗي شٗل ظهركطٕ

 20.زاًس هٖ حبلِ٘ آٗبت، اٗي زض ضا «ٍاٍ» اًهبضٕ

 :ًَٗؿس هٖ «ًلجْن حبهٌْن ٍ» آِٗ شٗل ظهركطٕ

 الَاٍ ّٖ :هلت األٍل٘ي، زٍى ػلْ٘ب زذلت لِنَ ٍ الخبلخٔ، الزولٔ ٖػل الساذلٔ الَاٍ ّصُ هب :هلت كاى»

 21.«الوؼطكٔ ػي حبالً الَاهؼٔ ػلٖ تسذل ًوب للٌٌّطٓ، نلٔ الَاهؼٔ الزولٔ ػلٖ تسذل الّتٖ

 زض ٍلٖ اؾت، ًگطكتِ اٗطازٕ آى ثط ٍ ًطزُ ًول ظهركطٕ اظ ضا هَاضز اٗي اظ ثطذٖ عجطؾٖ، ػالهِ

 22.اؾت ًطزُ ًوس ضا ًظط اٗي هَاضز ثطذٖ

 زض ّوعُ ربٕ «ٗطٍا لن أٍ» هخل زض ٍ اؾت علت نساضت «ّوعُ» ًِ هؼتوسًس ًحَٗبى هكَْض .3

 ٍلٖ .اؾت قسُ آى ثط هوسّم ثَزى، علت نساضت زل٘ل ثِ ّوعُ ٍلٖ اؾت، ثَزُ ٍاٍ اظ پؽ انل،

 ٍاٍ، ٍ ّوعُ ث٘ي ثلٌِ ثبقس، قسُ هوسم تب اؾت ًجَزُ ٍاٍ اظ ثؼس اؾبؾبً ّوعُ ربٗگبُ :گَٗس هٖ ظهركطٕ

 ثِ ضا ذَز هَاضز اظ إ پبضُ زض ٍ ًٌس، هٖ كٌط گًَِ اٗي ًكّبف توبم زض اٍ .زاضز ٍرَز هحصٍف إ رولِ

 .پصٗطز ًوٖ ضا گطكتٌٖ توسٗط چٌ٘ي عجطؾٖ .اؾت اًساذتِ ً٘ع تٌلّق

 

 ًعٍل اؾجبة زض ظهركطٕ ٍ عجطؾٖ آضإ

 ضا آى ثالؿت ٍ كهبحت رعئ٘بت ٍ ًگبقتِ رساگبًِ إ ضؾبلِ ًَحط ؾَضُ زضثبضُ اٌٌِٗ ثب ظهركطٕ .1

 ًَحط لـَٕ هؼٌبٕ ث٘بى ثِ ضا ذَز ّوّت ث٘كتطٗي ًكّبف تلؿ٘ط زض ٍلٖ ًطزُ، آقٌبض ذَثٖ ثِ

 :ًَٗؿس هٖ چٌ٘ي اٗي اهب، عجطؾٖ .اؾت ًٌطزُ آى ًعٍل اؾجبة اظ ٗبزٕ ّ٘چ ٍ زازُ اذتهبل



 الؿالم ػلْ٘ب كبعوِ كطظًساى اظ ًِ ذساؾت ؾَلض شضِٗ ٍ ًؿل ظٗبزٕ اظًَحط، هطاز :اًس گلتِ ثطذٖ»

 ثي ػبل ًِ اؾت قسُ ٍاضز ؾَضُ ًعٍل ؾجت زض آًچِ ثب زاضز هغبثوت تلؿ٘ط اٗي .اؾت گطكتِ نَضت

 ضؾَل كطظًس ًِ ثَز ظهبًٖ زض اٗي ٍ ًبه٘س، أثتط پؿط، كطظًس ًساقتي ذبعط ثِ ضا ذسا ضؾَل ؾْوٖ، ٍائل

 .«ًساضز هبًسگبض ًؿلٖ ذسا ضؾَل گلتٌس هطٗف ٍ ًطز كَت ػجساهلل ذسا

 «!ثبقس هٖ اهتف اظ اٍ أٍالز ًَحط اظ هطاز» :گَٗس هٖ ًِ پطزاذتِ ظهركطٕ ًالم ًوس ثِ عجطؾٖ

 ٍ اؾت، حو٘وت لـت، اؾتؼوبل زض اٍلِ٘ انل ظٗطا ً٘ؿت، زضؾت ؾري اٗي گَٗس، هٖ عجطؾٖ

 اهلل نلٖ ذسا ضؾَل ٍ .ثبقس ِزاقت ٍرَز هبعغ زل٘ل ًِ ظهبًٖ هگط قَز، ًوٖ ػسٍل هزبظ ثِ اظحو٘وت

 الؿالم ػلِ٘ حؿي اهبم ثِ ً٘ع ٍ «هؼسا أٍ هبهب اهبهبى ّصاى اثٌبٕ، ٍالحؿ٘ي الحؿي» :كطهَز آلِ ٍ ػلِ٘

 «ضربلٌن هي أحس أثب هحوس هبًبى» :كطهَز هطآى زض هتؼبل ذسإ ً٘ع ٍ ،«ؾ٘س ّصا اثٌٖ ئىّ» :كطهَز

 ًِ اؾت هوٌي چگًَِ .قَز هٖ حول آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ ذسا ضؾَل اهت اٍالز ثط ًَحط چگًَِ پؽ

 حضَضٕ هرتلق ّبٕ ظهٌِ٘ زض ًِ اٍ زذتط كطظًساى اهّب آٌٗس، حؿبة ثِ پ٘بهجط كطظًساى اهت، كطظًساى

 23!ً٘بٌٗس قوبض ثِ اٍ كطظًساى زاضًس، چكوگ٘ط

 «ثبلوْتسٗي أػلن َّ ٍ ٗكبء هي ْٗسٕ اهلل لٌيّ ٍ أحججت هي التْسٕ ئًّي» .2

 56/ههم

 .اؾت قسُ ًبظل «عبلت اثٖ» ُزضثبض آِٗ اٗي ًِ اًس ًَقتِ ػبهِ هلؿطاى اظ گطٍّٖ ٍ ظهركطٕ

 :ًَٗؿس هٖ ظهركطٕ

 تطقسٍا، ٍ تللحَا نسّهَُ ٍ هحوّساً أع٘ؼَا ّبقن ثٌٖ هؼكط ٗب هَتِ، ػٌس هبل أثبعبلت أى شلي ٍ»

 :أذٖ اثي ٗب تطٗس كوب :هبل ٌلؿي؟ل تسػْب ٍ ألًلْؿن ثبلٌهح٘ٔ تأهطّن :آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ الٌّجٖ كوبل

 ػٌساهلل، ثْب لي أقْس اهلل، ئالّ ئلِ ال توَل أى السً٘ب، أٗبم هي َٗم آذط كٖ كاًّي ٍاحسٓ، ًلؤ اضٗس :هبل

 ٍ ػل٘ي تٌَى أى لَال ٍ الوَت، ػٌس ذطد :ٗوبل أى أًطُ لٌٌّٖ ٍ لهبزم، ئًّي ػلوت هس أذٖ اثي ٗب هبل

 ٍ ٍرسى قسّٓ هي أضٕ لوب اللطام، ػٌس ثْب ألهطضت ٍ لولتْب ؼسٕث هؿجّٔ ٍ ؿضبضٔ أث٘ي ثٌٖ ػلٖ

 24.«ػجسهٌبف ٍ ّبقن ٍ ػجسالوغلت األق٘بخ هلّٔ ػلٖ ؾَف لٌٌّٖ ٍ ًه٘حتي،

 اٗوبى اٍ ٍلٖ ث٘بٍضز، اٗوبى تب ذَاؾت اثَعبلت اظ آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ ذسا ضؾَل گَٗس هٖ ظهركطٕ

 ضا اٗي تطؼ اگط ٍ ًٌٌس، ؾطظًف ٍ زٌّس زقٌبم هطا هي هَم ،ث٘بٍضم اٗوبى اگط تطؾن هٖ گلت ٍ ً٘بٍضز،

 .آٍضزم هٖ اٗوبى تَ ثِ ًساقتن،

 :گَٗس هٖ «أًلؿْن ئالّ ْٗلٌَى ئى ٍ ػٌِ ٌٗأٍى ٍ ػٌِ ٌَْٗى ّن ٍ» اًؼبم 26 آِٗ شٗل ظهركطٕ

 هٖ ًْٖ پ٘بهجط آظاض ٍ اشٗت اظ ضا هطٗف ظٗطا اؾت، قسُ ًبظل عبلت أثٖ زضثبضُ آِٗ اٗي ًِ قسُ گلتِ

 .ً٘بٍضز اٗوبى اٍ ثِ ذَزـ ٍلٖ ًطز،

 :ًَٗؿس هٖ پطزاذتِ ظهركطٕ ًالم ًوس ثِ اٍل آِٗ شٗل عجطؾٖ

 هؿلوبً، هبت أثبعبلت أىّ الؿالم ػلْ٘ن الْسٕ ائؤ ػي ٍضز هس ٍ عبلت أثٖ كٖ ًعلت اٙٗٔ ئىّ هبلَا»

 .«آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ ٖالٌّج تهسٗن ٍ ثبإلؾالم هكحًَٔ اقؼبضُ  ٍ شلي، ػلٖ اإلهبه٘ٔ ارتوؼت ٍ

 ػلوبٕ اروبع ٍ هطز، هؿلوبى اثَعبلت ًِ قسُ ًول الؿالم ػلْ٘ن اعْبض ائوِ اظ گَٗس هٖ عجطؾٖ

 .اؾت ًطزُ تهسٗن ضا آى ً٘ع پ٘بهجط ٍ زاضز، ٍرَز آى ثط ً٘ع اؾالم

 زٗسگبُ (33/احعاة)«تغْ٘طاً ٗغّْطًن ٍ الج٘ت أّل الطرؽ ػٌٌن ل٘صّت اهلل ٗطٗس اًّوب » ِآٗ زض .3

 ٍ 32 تب 28 آٗبت ذغبثبت توبم ًِ هؼتوسًس إ ػسُ .گطزز هٖ ثط زٗسگبُ ؾِ ثِ آِٗ اٗي شٗل هلؿطاى



 قسُ، هغطح 33 آِٗ زض ًِ ث٘ت اّل اظ هطاز ٍ اؾت، پ٘بهجط ظًبى ثِ هطثَط 34 آِٗ ً٘ع ٍ 33 آِٗ نسض

 اّل اظ هٌظَض ًِ زّس ٖه تَض٘ح قطٗلِ آٗبت ؾ٘بم ًِ اؾت اٗي آًبى اؾتسالل .اؾت پ٘بهجط ظًبى ً٘ع

 .ّؿتٌس ًؿبًٖ چِ ث٘ت

 ٍ ّؿتٌس ذسا ضؾَل ظًبى ّن ث٘ت، اّل اظ هطاز گٌَٗس هٖ ًكّبف زض ظهركطٕ هبًٌس ً٘ع إ ػسُ

 25 .اؾت ًطزُ ث٘ت أّل ًلوِ ٍ آٗبت ؾ٘بم ث٘ي روغ ظهركطٕ .ذسا ضؾَل زذتطاى ّن

 آِٗ اظ ثؼس ٍ هجل آٗبت چٌس ّط گٌَٗس هٖ ٍ هؼتوسًس ق٘ؼِ هلؿّطاى ًِ اؾت چ٘عٕ آى ؾَم ًظطِٗ

 اٗي ضو٘طّبٕ ظٗطا ثبقس، پ٘بهجط ظًبى ُزضثبض تَاًس ًوٖ تغْ٘ط آِٗ اهب اؾت، پ٘بهجط ظًبى ُزضثبض تغْ٘ط

 زاًؿتِ آهسُ ث٘ت اّل ًلوِ ًؿبء للظ ربٕ ثِ اٌٌِٗ اظ .آى اظ ثؼس ٍ هجل آٗبت ذالف ثط اؾت؛ هصًط آِٗ

 ذسا ضؾَل ظًبى ثِ هطثَط آٗبت ث٘بى زض ثرف اٗي ٍرَز ٍ ّؿتٌس، ًؿبء اظ ؿ٘ط ث٘ت اّل ًِ قَز هٖ

 زل٘ل ًِ اؾت حزّت گبُ آى ؾ٘بم ظٗطا ثبقس، ذسا ضؾَل ظًبى زضثبضُ ً٘ع ثرف اٗي ًِ قَز ًوٖ ثبػج

 .ًجبقس ؾ٘بم ذالف ثط هبعغ ٍ ضٍقي

 :اؾت ًَقتِ ٍ ًپصٗطكتِ ضا ظهركطٕ ضإٔ الزبهغ رَاهغ زض عجطؾٖ

 ػي الرسضٕ ؾؼ٘س أثٖ ػي ٍ .آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ ًجٌ٘ب ث٘ت أّل ازالوط أى ػلٖ االهّٔ ٍاتلوت»

 امّ ػي ٍ كبعؤ، ٍ ٍالحؿ٘ي الحؿي ٍ ػلٖ كٖ ٍ كٖ، ذؿؤ؛ كٖ ًعلت :هبل آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ الٌّجٖ

 اثٌ٘ي، ٍ ظٍري ازػٖ هبل لْب، حطٗطٓ تحول آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلّٖ الٌّجٖ ئلٖ كبعؤ ربءت :هبل ؾلؤ

 ػٌْن كأشّت ػتطتٖ ٍ ث٘تٖ أّل ّإالء :هبل ٍ ذ٘جطٗبً ًؿبء ػلْ٘ن ألوٖ حنّ كغؼوَا، ثْن كزبءت

 26.«ذ٘ط ػلٖ أًت :هبل هؼْن أًب ٍ اهلل ضؾَل ٗب كولت تغْ٘طاً، عّْطّن ٍ الطرؽ

 قطٗلِ آِٗ ٍ اؾت ًطزُ انالح گلتِ ظهركطٕ ضا آًچِ اٌٗزب زض عجطؾٖ قَز هٖ هالحظِ ًِ چٌبى

 .اؾت زاًؿتِ ع٘جِ ذوؿِ ٌٖٗؼ ث٘ت اّل زضثبضُ ضا

 

 ظهركطٕ تلؿ٘طٕ اؾتحؿبًْبٕ ًوس

 گًَِ اٗي اهب اؾت، زاًؿتِ اػتٌب هَضز ضا آى ٍ قسُ ػالهوٌس ظهركطٕ ًكبف ثِ عجطؾٖ ًِ اٗي ثب

 ربضاهلل اظ لعٍم ٌّگبم تلؿ٘طٕ ًٌبت ٍ ث٘بى زض عجطؾٖ ثبقس، پصٗطكتِ ضا آى هغبلت توبم ًِ ً٘ؿت

 .ًٌس هٖ اًتوبز ظهركطٕ

 ٍ الوطاكن ئلٖ أٗسٌٗن ٍ ٍرٌَّن كبؿؿلَا الهلَٓ الٖ هوتن ئشا آهٌَا الّصٗي أْٗب ٗب» قطٗلِ آِٗ شٗل

 زضثبضُ ػبهِ كوْ٘بى كتبٍإ ث٘بى اظ پؽ ظهركطٕ (6/هبئسُ)«الٌؼج٘ي ئلٖ أضرلٌن ٍ ثطؤؾٌن اهؿحَا

 :ًَٗؿس هٖ هؿح

 الخالحٔ األػضبء ث٘ي هي ضرلاأل هلت الوؿح؟ حٌن كٖ زذَلْب ٍ الزطّ ثوطاءٓ تهٌغ كوب :هلت كبى»

 الخبلج ػلٖ كؼغلت ػٌِ، الوٌْٖ الوصهَم لإلؾطاف هظٌٔ كٌبًت ػلْ٘ب، الوبء ثهتّ تـؿل الوـؿَلٔ،

 27.«ػلْ٘ب الوبء نتّ كٖ اإلهتهبز ٍرَة ػلٖ لٌ٘جِّ لٌي ٍ لتوؿح، ال الووؿَح،

 ًِ اؾت اٗي قَز، قؿتِ ثبٗس اٌٌِٗ ثب كطهَزُ، اهؿحَا پبّب هَضز زض هتؼبل ذسإ اٌٌِٗ ػلت

 .قَز رلَگ٘طٕ ظٗبز آة ضٗرتي اظ ٍ ًكَز اؾطاف پبّب زضهَضز ًِ ًٌس اػالم اؾت ذَاؾتِ

 :ًَٗؿس هٖ ٍ زاًس ًوٖ زضؾت ضا آى ٍ ً٘ؿت ضاضٖ ظهركطٕ تحل٘ل اٗي اظ عجطؾٖ

 ثِ اؿؿلَا اظ ذساًٍس رْت ثسٗي ثَزُ، اؾطاف هظٌِّ چَى پبّب قؿتي ًِ گلتِ ظهركطٕ آًچِ»

 قبضع اٌٌِٗ ٍ آٍضزُ، للظ زٍ هتؼبلٖ ذسإ ظٗطا اؾت، ًبزضؾتٖ ؾري اؾت، ٗبزًطزُ «هؿحَاا» ػٌَاى



 ٍ اؾت، هرتلق للظ، زٍ كبٗسُ ٍ زاضز، هؼٌَٕ تـبٗط ّن ثب للظ زٍ ًِ اؾت آى زل٘ل آٍضزُ للظ زٍ

 28.«اؾت گصاقتِ كطم ًطزًٖ هؿح ٍ قؿتٌٖ اػضبٕ ث٘ي هتؼبل ذسإ

 

 ظهركطٕ اظْبضات اظ ثؼضٖ ثط عجطؾٖ ًوس

 «ضؾَلِ ٍ الوكطً٘ي هي ثطٕء اهلل ئىّ» آِٗ شٗل اؾت، اهبم ًحَٕ هجبحج زض اٌٌِٗ ثب ظهركطٕ

 :ًَٗؿس هٖ (3/تَثِ)

 الطرل كلجّجِ ثطٕء، هٌِ كأًب ضؾَلِ هي ثطٗئبً اهلل ًبى ئى كوبل ٗوطؤّب ضرالً ؾوغ اػطاث٘بً أى ٗحٌٖ ٍ»

 29.«الؼطث٘ٔ ثتؼلّن ػٌِ اهلل ضٖض ػوط أهط كؼٌسّب هطاءتِ، األػطاثٖ كحٌٖ ػوط، الٖ

 ًكبف ضٍاٗبت اظ ذَز ترطٗزبت زض (م.ّـ852)ػؿوالًٖ حزط ثي احوس السٗي قْبة ًِ حبلٖ زض

 اظ التصًطٓ ًتبة زض هطعجٖ ضا آى كوظ ٍ ام ًسٗسُ ؾٌس ثب زضربٖٗ ضا ظهركطٕ ًول اٗي» :ًَٗؿس هٖ

 ثٌ٘بى تلؿ٘ط، ٍ حسٗج ٍ ًحَ ػبلوبى عاروب ثِ ًِ اؾت حبلٖ زض اٗي .«اؾت ًطزُ ًول هلٌِ٘ اثٖ اثي

 ًِ قٌ٘س زئلٖ اثَاألؾَز ضٍظٕ ًِ ؾبى ثسٗي .اؾت ثَزُ (ع)عبلت اثٖ ثي ػلٖ اهبم ًحَ، ػلن گصاض

 ضا هَضَع اثَاألؾَز .«ضؾَلِِ ٍ الوكطً٘ي هي ثطٕء اهلل أىّ» گَٗس هٖ ٍ ذَاًس هٖ ؿلظ ضا هطآى هطزٕ

 ضا اٍ ٍ ًْبز ثٌب ضا ًحَ ّبٕ پبِٗ ًرؿت٘ي ًلوِ، اهؿبم ىث٘ب ثب حضطت آى ٍ گصاقت ه٘بى زض (ع)ػلٖ ثب

 30.زّس ازاهِ ضا آى تب ًطز هأهَض

 ٍ آٍضزُ ضا هَضَع اٗي هٌبثغ ٍ هساضى ّوِ الحن، احوبم ّكتن رلس زض ًزلٖ هطػكٖ اهلل آٗت

 .اًس آٍضزُ الوٌخَض السضّ تلؿ٘ط زض ً٘ع (م.ّـ911)ؾَ٘عٖ السٗي رالل چَى هلؿطاًٖ

 ؿلَض اهلل ٍ أظٍاري هطضبت تجتـٖ لي اهلل أحلّ هب تحطّم لن الٌّجٖ أْٗب ٗب» آِٗ شٗل ظهركطٕ

 ٍ ػلِ٘ اهلل نلٖ ذسا ضؾَل اٌٌِٗ رولِ اظ ًٌس هٖ ًول قطٗلِ آِٗ ثطإ ضا ٍرَّٖ (1/تحطٗن)«ضح٘ن

 هب لي ؿلط هس» :كطهَز «ضح٘ن ؿلَض ٍاهلل» رولِ قطح زض گبُ آى ثَز، ًطزُ حطام ثطذَز ضا ػؿل آلِ

 31.«كِ٘ للتظ

 عجطؾٖ ًِ زاضز تؼج٘طٕ گًَِ اٗي هطآى اٍائل هلهل ّبٕ ؾَضُ زض ً٘ع زٗگطٕ هَضز زض ظهركطٕ

 32.ًٌس هٖ گلِ ظهركطٕ تؼج٘ط ؾَء اظ ًطزُ انالح ضا اٍ تؼج٘ط ّن آًزب زض

 

 ًكّبف ثِ عجطؾٖ گطاٗف زل٘ل

 تلبؾ٘ط زض ًٌس ؼاحؿب تلؿ٘ط، زٍ تأل٘ق اظ پؽ اٌٌِٗ تب اؾت ًطزُ رلت ضا عجطؾٖ ًظط آًچِ

 عجطؾٖ اؾت، ثَزُ ًكبف ثالؿٖ ٍ لـَٕ ظطاكتْبٕ ُهكبّس اؾت؛ ًكسُ رجطاى ًِ ثَزُ ًوجَزٕ هجلٖ

 زهت حبل اٗي ثب اؾت، زاقتِ اّتوبم لـَٕ ٍ ازثٖ ّبٕ ًٌتِ ث٘بى ثِ الج٘بى هزوغ ًتبة زض ًِ آى ثب

 .اؾت ثَزُ اّو٘ت حبئع ٍ ربلت اٍ ثطإ تكجْ٘بت، ٍ اؾتؼبضات ٍ هزبظ ٍ حو٘وت قٌبذت زض ظهركطٕ

 ضا آى ظهركطٕ ٍلٖ ًكسُ، تَرِ آى ثِ لـت ًتبثْبٕ زض ًِ اؾت، لـَٕ هْن ًٌبت اظ «تضو٘ي» .1

 زازُ تَض٘ح اللج٘ت هـٌٖ زض اًهبضٕ ّكبم اثي ًِ گًَِ ثساى «تضو٘ي» .اؾت زازُ هطاض تَرِ هَضز

 هؼٌبٕ ضكتِ ًبض ثِ لِ هَضَع زضهؼٌبٕ اٌٌِٗ ثب ٍ قسُ ٍضغ ذبنٖ هؼٌبٕ ثطإ للظٖ ًِ اؾت اٗي

 .ثبقس ًْلتِ آى زض ً٘ع زٍهٖ هؼٌبٕ اٍل، هؼٌبٕ ثط ػالٍُ ٗؼٌٖ 33ثبقس، قسُ اقطاة آى زض ً٘ع زٗگطٕ

 ًِ ًٌس هٖ تهطٗح هـٌٖ ضاثغ ثبة حبقِ٘ زض زؾَهٖ ػالهِ ً٘ؿت، حو٘وت ٍ هزبظ ثبة اظ تضو٘ي

 34.اؾت حو٘وت ثلٌِ ً٘ؿت، هزبظٕ اؾتؼوبل  تضو٘ي



 ضا هؼٌٖ چٌس زض للظ اؾتؼوبل آًْب ٍ اؾت ق٘ؼِ هتوسم كوْ٘بى ٍ انَل٘بى اظ اٌٌِٗ ثب عجطؾٖ

 .اؾت زاًؿتِ ضٍا ٍ ربٗع هؼٌٖ ٗي اظ ث٘كتط زض ضا للظ اؾتؼوبل اٍ اهّب اًس، زاًؿتِ ًوٖ نح٘ح

 

 ًعٍل اؾجبة زض ظهركطٕ اظ عجطؾٖ تأح٘طپصٗطٕ

 اٗي ثؿب چِ ٍ اؾت گطكتِ هطاض كطٕظهر تأح٘ط تحت ًعٍل اؾجبة ث٘بى اظ هَاضز ثطذٖ زض عجطؾٖ

 آِٗ ثِ ٍهتٖ :هخبل ػٌَاى ثِ .آٗس هٖ چكن ثِ ً٘ع الج٘بى هزوغ ًتبة زض ًعٍل اؾجبة ثبة زض هكٌل

 ظهركطٕ «ثبلؼجبز ضؤٍف ٍاهلل اهلل هطضبت اثتـبء ًلؿِ ٗكطٕ هي الٌّبؼ هي ٍ»  :ضؾس هٖ ثوطُ 207

 آِٗ اٗي :ًَقتِ الج٘بى هزوغ زض اٌٌِٗ ثب ؾٖعجط ٍ اؾت زاًؿتِ هزبّسٗي زضهَضز ضا آى ًعٍل ؾجت

 :ًَٗؿس هٖ ازاهِ زض اهب اؾت، الوج٘ت ل٘لٔ ثِ هطثَط ٍ (ع) ػلٖ اه٘طالوإهٌ٘ي زضثبضُ

 كٖ ًعل ه٘ل ٍ» :گَٗس هٖ ٍ آٍضزُ ضا ًكّبف ػجبضت ً٘ع رَاهغ زض اٍ ؛«الطٍهٖ نْ٘ت كٖ ًعل ه٘ل»

 آِٗ ًِ زاضز ٍرَز اروبع ظٗطا كطهَزُ، هحتؿب عجطؾٖ ًِ هؼتوسٗن هب حبل ّط ثِ .«الؿٌبى نْ٘ت

 هلؿّطاى ٍ هحسّحبى ٍ هَضّذبى اظ ثؿ٘بضٕ ٍ !اؾت قسُ ًبظل عبلت ئثٖ ثي ػلٖ حضطت ثبضُ زض قطٗلِ

 چٌس زل٘ل ثِ زاًس هٖ ضٍهٖ نْ٘ت زضثبضُ ضا آِٗ ًِ ضٍاٗتٖ ٍ 35.اًس ًطزُ ًول هغغ عَض ثِ ضا آى

 :اؾت هرسٍـ تبضٗرٖ ٍ ازثٖ قبّس

 ٍ (ع)ػلٖ اهبم تَظاى ًٌِ٘ ٍ زقوٌبى اظ اٍلٖ ًِ اًس ػٌطهِ ٍ هؿ٘ت ثي ؾؼ٘س ضٍاٗت، اٗي ضاٍٗبى .1

 .اؾت ذَاضد ثِ هتوبٗل زٍهٖ

 نْ٘ت اهب اؾت، هؼٌٖ ّوبى ثِ قسُ اؾتؼوبل هطآى زض چِ ّط ٍ اؾت كطٍذتي هؼٌبٕ ثِ قطاء .2

 زاضز، هٌبؾجت قطاء ثب عبلت اثٖ ثي ػلٖ كؼل ثطٍؾَٕ ػالهِ هَل ثِ ٍ ذطٗس، ضا ربًف ٍ زاز ضا هبلف

 هؼبٍٗٔ ًِ اؾت آى عبلت اثٖ ثي ػلٖ زضثبضُ آِٗ اٌٌِٗ ثط تبضٗرٖ قبّس تطٗي هْن ٍ نْ٘ت، كؼل ًِ

 ٍاشا» آِٗ ٍ هلزن اثي زضثبضُ ضا «الٌّبؼ هي ٍ» آِٗ تب ًطز زضذَاؾت رٌسة ثي ؾوطٓ اظ ؾل٘بى اثٖ ثي

 زٌٗبض ّعاض200 ثلٌِ ٍ زٌٗبض نسّعاض ثب اٍ ٍ ًٌس، ماػال الؿالم ػلِ٘ ػلٖ زضثبضُ ضا «اهلل اتّن لِ ه٘ل

 اٗي ثب حبل ّط ثِ 36.زاز اًزبم ضا ًبض اٗي زٌٗبض ؾ٘هسّعاض ثب ؾطاًزبم ٍلٖ ًكس، حسٗج رؼل ثِ ضاضٖ

 ثِ ضؾس چِ تب ًٌس، تطزٗس هضِ٘ زض ظهركطٕ ًِ ً٘ؿت ؾعاٍاض ػلوٖ ٍ لـَٕ ٍ تبضٗرٖ قَاّس ّوِ

 .عجطؾٖ االؾالم اه٘ي

 ثٌت ظٌٗت رطٗبى اظ تحل٘ل زض اؾت، قسُ ظهركطٕ هتأحط ًعٍل اؾجبة زض عجطؾٖ ًِ ٕزٗگط هَضز

 ٍ اهلل اتّن ٍ ظٍري ػل٘ي أهؿي ػلِ٘ أًؼوت ٍ ػلِ٘ اهلل أًؼن للصٕ توَل ئش» آِٗ شٗل اؾت، رحف

 بظٍّرٌبًْ ٍَعطاً هٌْب ظٗس هضٖ كلوّب تركبُ أى أحنّ اهلل ٍ الٌبؼ تركٖ ٍ هجسِٗ هباهلل ًلؿي كٖ ترلٖ

 أهطاهلل ًبى ٍ ٍعطاً هٌْيّ هضَا ئشا أزػ٘بئْن أظٍاد كٖ حطد الوإهٌ٘ي ػلٖ الٌَٗى لٌٖ

 :قسُ ٍاضز ًعٍل ؾجت زٍ (37/احعاة)«هلؼَالً

 ػبهِ تلؿ٘طٕ ٍ ضٍاٖٗ زضهٌبثغ آى اؾبؼ ثط ٍ اًس ثطگعٗسُ ضا ًظطِٗ اٗي هلؿطاى اظ اًسًٖ گطٍُ .1

 هٖ زٗسُ ً٘ع هوٖ اثطاّ٘ن ثي ػلٖ تلؿ٘ط ًتبة ضز حسٗج ّوبى ٍالجتِ ـ اؾت قسُ ٍاضز ً٘ع حسٗج

 حبضحِ ثي ظٗس هٌعل ٍاضز ًبضٕ اًزبم رْت پ٘بهجط :اؾت قسُ ًول گًَِ اٗي ًعٍل ؾجت آى ٍ ـ 37قَز

 تجبضى الٌَض ذبلن تجبضى» :كطهَز ٍ اكتبز ثَز ؿؿل زضحبل ًِ ظٗس ّوؿط ظٌٗت ثِ چكوف ًبگبُ ٍ قس،

 رطٗبى اٍ زاضز؛ ػالهِ اٍ ثِ پ٘بهجط ًِ كْو٘س ٍ ًطز زضى ضا بهجطپ٘ احؿبؼ ظٌٗت «الربلو٘ي أحؿي اهلل

 اظزٍاد ثطإ ضاُ تب زّس عالم ضا ّوؿطـ گطكت تهو٘ن ظٗس گصاقت، ه٘بى زض ظٗس ّوؿطـ ثب ضا



 ظٗس ثِ ٍ ًطز پٌْبى ظٌٗت ثِ ًؿجت ضا ذَز هحجت ٍ ػالهِ پ٘بهجط اهب گطزز، ّوَاض ظٌٗت ثب پ٘بهجط

 ثِ ًؿجت ضا پ٘بهجط ٍ قس، ًبظل قطٗلِ آِٗ رطٗبى اٗي اظ پؽ ًٌس، هساضا ّوؿطـ ثب تب ًطز تَنِ٘

 .ًطز ؾطظًف ذَز احؿبؼ ًتوبى

 ػالهِ اًس، ًطزُ اؾتٌجبط ً٘ع كوْٖ احٌبم ضٍاٗت اٗي اظ تلوٖ ّو٘ي ثب كوْب اظ ثؼضٖ

 آى اظ زاضز، پ٘بهجط ذهبئم زضثبضُ ضا إ گؿتطزُ ثحج اللوْبء تصًطٓ ًٌبح زضًتبة (م.ّـ726م)حلٖ

 :ًَٗؿس هٖ رولِ

 ؿ٘طُ ػلٖ ٗحطم ٍ اإلربثٔ، كؼلْ٘ب ذل٘ٔ ًبًت كاى اهطأٓ ًٌبح هي آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل نلّٖ ضؿت ئشا ًبى»

 لوض٘ٔ لٌٌ٘حْب، عالهْب العٍد ػلٖ ٍرت ظٍد شات ًبًت ئى ٍ الٗحطم، أًِّ ٍرِ للكبكؼ٘ٔ ٍ ذغجتْب،

 .«ظٗس

 پصٗطكتِ ضا آى ٍ ًطزُ، ًول ضا حلٖ ػالهِ ؼج٘طت ػ٘ي االكْبم هؿبلي زض ً٘ع (م.ّـ965 م)حبًٖ قْ٘س

 اظ ذبلٖ قْ٘س ٍ ػالهِ ًالم :گَٗس هٖ ّؿت، ً٘ع كوِ٘ ٍ ضربلٖ ذَز ًِ الّ٘زٖ قطٗق هطحَم اؾت؛

 39.اؾت گطكتِ هطاض ً٘ع هؿتكطهبى اؾتلبزُ ؾَء هَضز ضٍاٗت گًَِ اٗي 38.ً٘ؿت اقٌبل

 .اًس پصٗطكتِ ضا ًعٍل ؾجت اٗي ًِ اؾت ًؿبًٖ رولِ اظ ً٘ع ظهركطٕ

 ع٘ق ًِ زاضز ٍرَز (ع) ضضب اهبم ٍ ؾزبز اهبم اظ پصٗطكتٌٖ ثؿ٘بض تحل٘لٖ ًظطِٗ اٗي هوبثل زض اهب

 :اؾت چٌ٘ي ضٍاٗت آى .اًس پصٗطكتِ ضا آى ؾٌٖ ٍ ق٘ؼِ هلؿطاى

 رعء ظٌٗت ٍ زاز ذَاّس عالم ضا ذَز ّوؿط ظٗس ًِ ثَز زازُ ذجط اًطم پ٘بهجط ثِ رجطئ٘ل»

 اهلل نلٖ اًطم پ٘بهجط حضَض ثِ ّوؿطـ اظ قٌبٗت ثطإ ظٗس ًِ ٌّگبهٖ ٍلٖ قس، ذَاّس اٍ ّوؿطاى

 ٍرَز ًِ ههبلحٖ زل٘ل ثِ پ٘بهجط زاقت، ث٘بى ّوؿطـ ثب ضا ذَٗف ًبؾبظگبضٕ ٍ ضؾ٘س آلِ ٍ ػلِ٘

 آِٗ ٌّگبم زضاٗي ًٌس، هساضا ّوؿطـ ثب ًِ ًطز تَنِ٘ ظٗس ثِ ٍ ًطز، ًتوبى ضا رجطئ٘ل ذجط زاقت،

 40.«زاز هطاض ذغبة هَضز ٍاهؼ٘ت ًتوبى ثِ ضارغ ضا پ٘بهجط ٍ قس، ًبظل قطٗلِ

 .اؾت هجطّا ًجبقس پ٘بهجط قأى زض ًِ پٌساضٕ اظّطگًَِ (ل) پ٘بهجطاًطم آِٗ، اظ تلؿ٘ط اٗي ثطهجٌبٕ

 زل٘ل ّو٘ي ثِ ٍ اؾت اًج٘ب هَضز زض هطآى ًلٖ ثٌ٘ف ثب ّوبٌّگ ٗبزقسُ، آِٗ اظ تلؿ٘ط اٗي ّوچٌ٘ي

 .زاًٌس هٖ قطٗلِ آِٗ تلؿ٘ط ثْتطٗي ضا ىآ اؾالهٖ ػبلوبى

 

 

 ًِ اًس ًطزُ گوبى ثطذٖ الجتِ .اؾت تلطـ ًلوِ هؼطّة ثبء، ؾٌَى ثِ عَجطَؼ هحووبى تهطٗح ثِ .1

 ً٘ؿت، نح٘ح گوبى اٗي ٍلٖ ،.ثبقس هٖ ـ زاضز ًبم هبظًسضاى اهطٍظ ًِ  عجطؾتبى ثِ هٌتؿت ـ عجطؾٖ

 هٖ اعالم آًبى ثِ عجطاًٖ ٗب عجطٕ قًَس، هٌتؿت زٗبض آى ثِ ٍ ثبقٌس عجطؾتبى اّل ًِ ًؿبًٖ ظٗطا

 نبحت عجطاًٖ، احوس ثي ؾل٘وبى اثَالوبؾن ٗب ٍ تبضٗد، ٍ تلؿ٘ط نبحت «عجطٕ رطٗط اثي» هبًٌس قَز؛

 .هؼزن
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 گطزٗسُ حصف ههحّح هوسهِ هتأؾلبًِ ضؾ٘سُ، چبح ثِ ًؼجِ اًتكبضات ؾَٕ اظ ًِ إ ًؿرِ زض .3

 .اؾت
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