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يالیتپذیزی رسًل خدا(ص) اس مىظز قزآن ي ريایات
تاریخ دریافت96/8/7 :
تاریخ پذیزش93/6/3 :

َدی سلیمی

*

چکیدٌ
ایٗ پژٞٚش تا سٚشی تٛطیفی -تحّیّی  ٚتا تىی ٝتش ٔٙاتغ ا ُٞسٙت ت ٝتشسسی چٍوٍ٘ٛی ٘موش
ٚالیتپزیشی سس َٛخذا(ص) دس تأٔیٗ سؼادت فوشدی  ٚاخمٕواػی ا٘نواٖٞوا پشداخمو ٝاسوت ٚ
تالش شذ ٜػٕٗ تشسسی تشخی اص ٚلایغ تاسیخ طذس اسالْ اٚالً ت ٝآٖ دسم ٝاص ٔوذافؼاٖ حمیموی
ٚالیت پشداخم ٝشٛد ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ت ٝػٛٙاٖ أٍِ ٚ ٛممذا تشای اؿاػت  ٚدفاع اص حشیٓ ٚالیوت توٝ
ٔنّٕا٘اٖ ٔؼشفی ش٘ٛذ  ٚاص ؿشف دیٍش آٖ دسم ٝاص ونا٘ی ٘یض و ٝوٛسدال٘ ٝاص ایٗ ٟٔوٓ سوشتاص
صد٘ذ اص آ٘اٖ تاصشٙاخم ٝش٘ٛذ.
کلیدياصگانٚ :الیتپزیشی سس َٛخذا(ص) طحات ٝلشآٖ سٚایات.

* واسشٙاس اسشذ سشم ٝتاسیخ دا٘شٍا ٜشٟیذ تٟشمی تٟشاٖ.

hoda_sa98@yahoo.com

 / 81فصلنامه مطالعات قرآنی ،سال پنجم ،شماره  ،81تابستان 8131

مقدمٍ
ٚالیت أشی اِٟی است و٘ ٝمید ٝآٖ ٞذایت ا٘ناٖٞا ٔیتاشذ  ٚدس آٔوٛصٜٞوای دیوٗ اسوالْ
خایٍاٚ ٜیژٜای داسدٚ .الیت ٔخمض خذا٘ٚذ تٛد٘ ٚ ٜمیدٞ ٝذایت  ٚستٛتیت اِٟی است  ٚدس ٚخوٛد
سس َٛخذا(ص) ٘یض تؼیّٗ یافم ٝاست .صیشا پیأثش(ص) ٔٙظة سساِت سا تش ػٟذ ٜداشت  ٚتا داشومٗ
ػّٓ ٔمظُ تٚ ٝحی اِٟی اص سٛی خذا٘ٚذ ٔأر ٖٚتٛد تا دس ساسومای ٞوذف خّموت دس ایوٗ ػوآِ
تظشف ٕ٘ایذ  ٚت ٝتؼثیش لشآٖ ایشاٖ ت ٝسشپشسمی ٔإٔٙاٖ اص خٛدشاٖ سضاٚاستش تٛد.
ٓٞچٙیٗ دس آٔٛصٜٞای دیٙی سؼادت فشد  ٚخأؼ ٝخایٍاٚ ٜیژٜای داسد  ٚالصٔ ٝدسمیاتی ت ٝایٗ
أش -وٕٞ ٝاٖ دسمیاتی ت ٝپیششفت تىأُ  ٚتؼاِی ٔیتاشذ – تشتیت طوحی ا٘نواٖ توش اسواس
تؼاِیٓ دیٙی تٛسؾ اِٚیای اِٟی است.
تش ایٗ اساس یىی اص ٔؼیاسٞای اطّی ایٕاٖ اسالٔی ٚالیتپزیشی است صیشا ٔشدْ تا پزیشش
ٚالیت پیأثش(ص) ؤ ٝثیٗ ٔ ٚدشی احىاْ  ٚفشأیٗ اِٟی است  ٚخذا٘ٚذ ا ٚسا ت ٝػٙوٛاٖ اٍِوٚ ٛ
سشٔشك تشای ٔشدْ لشاس داد ٜچٍٍ٘ٛی صینمٗ  ٚا٘مخاب سا ٚ ٜسٚش ص٘ذٌی طحی سا ٔیآٔٛص٘وذ
 ٚدس ٘میدٔ ٝیتٛا٘ٙذ ٔشاحُ سشذ  ٚوٕاَ خٛیش سا ؿی ٕ٘ٛد ٚ ٜسؼادت خٛد  ٚخأؼو ٝتٕوذ٘ی سا
تؼٕیٗ ٕ٘ایٙذ .تذیٟی است خٛأغ اسالٔی سا آسیة  ٚآفاتی است وٕٛٞ ٝاس ٜایٗ خٛأغ سا تٟذیوذ
ٕ٘ٛد ٚ ٜت ٝسٛی ا٘حـاؽ  ٚصٚاَ ٔیوشا٘ذ.
تشخٛسداسی افشاد خأؼ ٝاص تیٙش  ٚتاٚس ٚالئی  -ت ٝػٛٙاٖ یىی اص اسصشٞای اسالٔی ٛٔ -خة
اص ٔیاٖ سفمٗ اسمثذاد اسممشاس حىٔٛت لا٘ ٖٛسفغ ا٘حظاسؿّثی دس آٖ خأؼٔ ٝیٌوشدد .دس چٙویٗ
ششایـی فؼایُ ا٘نا٘ی  ٚاسصشٞای اسالٔی سشذ وشد ٚ ٜخأؼ ٝت ٝحمیمت تٕذ٘ی یؼٙوی وٕواَ
ٔادی ٔ ٚؼٛٙی ٔ ٚمظذ اِٟی سٛق داد ٜخٛاٞذ شذ.
اص سٛی دیٍش اٌش افشاد خأؼ٘ ٝنثت ت ٝآٔٛصٜٞای لشآٖ ٞ ٚشذاسٞای آٖ ٔثٙی توش پوزیشش ٚ
اؿاػت ٔحغ  ٚتی چ ٚ ٖٛچشای ٚالیت تیتٛخٟی ٕ٘ایٙذ سرایُ اخاللی تش اخمٕاع آ٘اٖ ٔنمِٛی
شذ ٚ ٜت ٝا٘حـاؽ  ٚسشدسٌٕی دچاس خٛاٙٞذ شذ.
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يالیت ي جایگاٌ آن
یىی اص اطٔ ٚ َٛثا٘ی اػممادی شیؼٚ ٝالیت  ٚأأت ٔی تاشذ.دس ا٘ذیش ٝتشیغ؛ أأت سیاسمی
ػٕٔٛی دس أٛس دیٗ  ٚد٘یاست ٔ ٚخمض ت ٝسس َٛخذا(ص)  ٚپس اص ایشاٖ ا ُٞتیت(ع) ٔیتاشذ
و ٝدس تاؿٗ ٘ٛػی ٚالیت تش ا٘ناٖ  ٚاػٕاَ ا ٚداس٘ذ(ؿٛسی 248 :1358؛ ٔفیذ  1413ق.)280 :
خذا٘ٚذ ٔمؼاَ ت ٝاؿاػت وأُ  ٚتی لیذ  ٚششؽ اص پیأثشش فشٔاٖ داد ٚ ٜا ٚسا ٔنّؾ  ٚحواوٓ
تش أٛس ٔشدْ لشاس داد ٜاست چٙا٘ى ٝدس لشآٖ آٔذ ٜاست:
﴿یا ایها الذین آمنوا اتقوا اهلل و امنوا بزسوله یوتکه کفلین من رحنته﴾(حذیذ)28/
دس ایٗ آی ٝخذا٘ٚذ ٔإٔٙاٖ سا ت ٝایٕاٖ ت ٝسس(َٛص) دػٛت ٔیوٙذ  ٚتا تٛخ ٝتو ٝایٙىو ٝآ٘واٖ
لثالً ت ٝخذا٘ٚذ سس َٛا ٚ ٚوماب ایٕاٖ آٚسدٜا٘ذ اص ایٕاٖ تو ٝسسؤ َٛـّوة خذیوذی اساد ٜشوذٜ
است.
ػالٔ ٝؿثاؿثائی دس ایٗ تاسٔ ٜیفشٔایذٔ« :مظٛد اص ایٕاٖ ت ٝسس(َٛص) تثؼیت تواْ  ٚاؿاػوت
وأُ اص ا ٚدس آ٘چ ٝدسمٛس ٔیدٞذ  ٚآ٘چ ٝتاص ٔیداسد ٔیتاشذ .چ ٝحىٕی اص احىاْ ششع تاشذ یا اص
خٟووت ٚالیووت أووٛس أووت اص ا ٚطووادس شووذ ٜتاشووذ»(ؿثاؿثووائی  1361ج  .)174 :19اؿاػووت اص
پیأثش(ص) د ٚخٟت داسد :یىی خٟت تششی آ٘چو ٝخذا٘ٚوذ توذ ٖٚآٚسدٖ دس ومواب توش اٚ ٚحوی
ٔیوٙذ وٕٞ ٝاٖ تفظیُ ٔدٕالت لشآٖ وشیٓ ٔ ٚمؼّمات آٖ است تٕٞ ٝاٖ طوٛستی وو ٝخذا٘ٚوذ
ٔمؼاَ فشٔٛد:ٜ
﴿...و انزلنا الیک الذکز لتبین للناس ما نزل الیهه ٘( ﴾ ...حُ)44/
د ْٚتظٕیٕات خٛدش ٔیتاشذ ؤ ٝشتٛؽ ت ٝأش ٚالیت حىٔٛوت  ٚلؼوای اٚسوت  ٚخذا٘ٚوذ
ٔمؼاَ فشٔٛد:ٜ
﴿ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکه بین الناس٘ ( ﴾ ...ناء)105 /
 ٚایٗ تظٕیٕاتی سا شأُ ٔیشٛد و ٝتش اساس ظٛاٞش لٛا٘یٗ لؼائی تیٗ ٔشدْ حىٓ ٔیوٙوذ
٘ ٚیض تظٕیٕاتی و ٝدس أٛس ٔ ٟٓت ٝآٖٞا حىٓ ٔیوٙذ  ٚخذا٘ٚذ تو ٝا ٚدسومٛس داد ٜاسوت وو ٝدس
آٖٞا تا ٔشدْ ٔشٛست وٙذ:
﴿...و شاورهه فی الأمز فإذا عزمت فتوکل علی اهلل ( ﴾ ...آَ ػٕشاٖ)159/
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و ٝدس ٔشٛست ٔشدْ سا سٟیٓ وشد ٜأا دس تظٕیٌٓیشی پیأثش(ص) سا ت ٝتٟٙائی رووش فشٔوٛدٜ
است(ٕٞاٖ ج .)388 :4
دس تفىش شیؼٚ ٝالیت تاؿٙی  ٚتىٛیٙی -و ٝحمی تش اساس آٖ ٔیتٛاٖ دس خاٖ ٔوشدْ تظوشف
وشد  ٚونا٘ی سا و ٝتا اػٕاَ شاینم ٝصٔیٞ ٝٙذایت خٛیش سا فشا ٓٞساخمٝا٘ذ؛ ت ٝسشٔٙضَ ٔمظوٛد
سسا٘ذ – ٔٙحظش ت ٝسس َٛخذا(ص)  ٚپیشٛایاٖ ٔؼظ ْٛػّی ٟٓاِنالْ ٔویتاشوذ(ٔـٟشی :1358
.)182-179
أاْ ٔٛسی تٗ خؼفش(ع) ػٕٗ اسمٙاد ت ٝآی:ٝ
﴿...و بالوالدین احشانا٘( ﴾ ...ناء) 36/
ٚالیت پیأثش(ص) سا تٚ ٝالیت پذس تش فشص٘ذ تشثیٕٛ٘ ٝدٔ ٚ ٜیفشٔایٙذ ٕٞاٌٖ ٝ٘ٛو ٝتش فشص٘وذ
ٚاخة است اص پذس اؿاػت وٙذ  ٚدس طٛست آ٘ى ٝفشص٘ذ اص ٘ظش ٔاِی ٘یاصٔٙذ تاشوذ پوذس ٘یوض توأٔیٗ
ٔؼاش ا ٚسا تش ػٟذٔ ٜیٌیشد اص یه ؿشف تش ٔإٔٙاٖ ٘یض ٚاخة است اص پیأثش(ص) اؿاػت وٙٙذ ٚ
اص ؿشف دیٍش پیأثش(ص) ٘یض سشپشسمی آ٘اٖ سا تش ػٟذٔ ٜیٌیشد(ٔدّنی  1404ق ج .)243 :27
معىای لغًی ي اصطالحی يالیت
ٚالیت اص ٚالء تٔ ٝؼٙای پی دس پی یىذیٍش لشاس ٌشفمٗ  ٚوٙواس ٞوٓ توٛدٖ د ٚچیوض اسوت؛ توٝ
ٌٝ٘ٛای وٞ ٝیچ چیضی غیش اص خٙس خٛدشاٖ تیٗ آٖٞا لشاس ٍ٘شفم ٚ ٝایٗ د ٚسا اص  ٓٞخذا ٘ىٙوذ.
ایٗ وّٕ ٝتشای ٘ضدیىوی اص حیو ٔىواٖ ٘نوثت دیوٗ دٚسومی اخمیواسداسی یواسی ٘ ٚظوشت
ٓٞپیٕاٖ ٕٞنای ٚ ٝاػمماد ت ٝواس ٌشفمٔ ٝیشٛد .دس ٚالغ ٚالیت تیش اص یه ٔؼٙا ٘ذاسد ایٗ ٔؼٙوا
٘ٛػی استثاؽ خاص ٔیاٖ افشاد تٛد ٜو ٝت ٝتأثیشٌزاسی افشاد توش ٕٞوذیٍش ٘ ٚحوٜٛای اص تنوّؾ توش
یىذیٍش ٔیا٘دأذ  ٚایٗ تأثیشٌزاسی  ٚتنّؾ تش اساس خٟت استثاؽ حاطُ شذ ٜتیٗ آ٘اٖ ٔمفاٚت
ٔیتاشذ(ساغة اطفٟا٘ی .)885 :1388
ػالٔ ٝؿثاؿثائی تا ػٙایت تٔ ٝؼٙای ٚالیت ٔیفشٔایٙذ« :اص ٔؼا٘ی ٚالیت دس ٔٛسد اسمؼٕاَاش
ت ٝدست ٔیآیذ وٚ ٝالیت ػثاست است اص یه ٘ح ٜٛلشتی و ٝتاػ ٔ ٚدٛص ٘ٛع خاطی اص تظشف
ٔ ٚاِىیت  ٚتذتیش ٔیشٛد؛ ِزا اتٗ اثیش ٔیٌٛیذٚ« :الیت ت ٝتذتیش  ٚلوذست اشوؼاس داسد» .تٙواتشایٗ
الصٔ ٝایٗ لشب ایٗ است و ٝتشای ِٚی لشتی تاشذ و ٝتشای غیش ا٘ ٚینوت .پوس ٞشچو ٝاص شو ٖٛ
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ص٘ذٌی ِٔٛی ػّی ٝو ٝلاتُ ٚاٌزاسی است تٟٙا ِٚی ٔیتٛا٘ذ آٖ سا ػٟذٜداس شٛد؛ ٔا٘ٙذ ِٚی ٔیوت؛
یؼٙی ٕٞاٖؿٛسی ؤ ٝیت لثُ اص ٔشياش ٔیتٛا٘نت تٔ ٝوالن ٔاِىیوت ا٘وٛاع تظوشفات سا دس
أٛاَ خٛد تىٙذ ِٚی ا ٚدس حاَ ٔشي أ ٚیتٛا٘ذ تٔ ٝالن ٚساثت آٖ تظشفات سا تىٙذ ٓٞ ٚچٙویٗ
ِٚی طغیش تا ٚالیمی و ٝداسد ٔیتٛا٘ذ دس ش ٔ ٖٛاِی طغیش اػٕاَ تذتیش ٕ٘ایذ.
ٓٞچٙیٗ ِٚی ٘ظشت ؤ ٝیتٛا٘ذ دس أٛس ٔٙظٛس  ٚدفاع  ٚتمٛیتاش تظشف وٙوذٞ .وٓچٙویٗ
خذا٘ٚذ ٔمؼاَ وِٚ ٝی تٙذٌاٖ است  ٚأٛس د٘یا  ٚآخشت  ٚأش دیٗ آٖٞا سا تذتیش ٔیٕ٘ایذ ٚسوایُ
ٞذایتشاٖ سا فشأ ٓٞیوٙذ داػیاٖ دیٙی ت ٝسٛی آ٘اٖ ٔیفشسمذ  ٚتٛفیك  ٚیاسی خٛد سا شوأُ
حاَشاٖ ٔیوٙذ .سس َٛخذا(ص)  ٚا ُٞتیت ِٚوی ٔوإٔٙیٗا٘وذ چو ٖٛاص ؿوشف پشٚسدٌواس داسای
ٔٙظثی ٞنمٙذ و ٝدس تیٗ ٔإٔٙیٗ حىٔٛت ٔیوٙٙذ  ٚدس أٛسشاٖ تظشف ٔویوٙٙوذ ِ ٚو ٚ ٝػّیوٝ
آٖٞا لؼاٚت ٔیٕ٘ایٙذ»(ؿثاؿثائی ٕٞاٖ ج .)13 :6
تٙا تش آ٘چٌ ٝفم ٝشذ خذا٘ٚذ ِٚی ٚ ٚاِوی اسوت؛ یؼٙوی خوذا سشپشسوت اسوت ٛٔ ٚخوٛدات ٚ
ٔخّٛلات تحت ٚالیت  ٚسشپشسمی ا ٚلشاس داس٘ذ  ٚایٗ ٚالیت خذا٘ٚذ ٘اشی اص ٔاِىیت  ٚحاوٕیوت
اٚست و٘ ٝمید ٝآٖ ٞذایت تىٛیٙی دس ٔٛخوٛدات ٞ ٚوذایت تشوشیؼی دس ا٘نواٖٞاسوتٚ .الیوت
سس َٛخذا(ص)  ٚ -دس اػمماد شیؼ ٝپس اص ایشاٖ تشای ا ُٞتیت ػّی ٟٓاِنوالْ ٘ -یوض اص ٚالیوت
خذا٘ٚذ سشچشٕٔ ٝیٌیشد.
يالیت پذیزی
ایٕاٖ اسالٔی تذ ٖٚاػمماد تٚ ٝالیت أىاٖپزیش ٘ینت ٔ ٚنّٕاٖ ٚالؼی ونی است وو ٝخوٛد
سا تحت ٚالیت خذا٘ٚذ  ٚسسَٛاش لشاس دٞذ  ٚاص حی لّثی صتوا٘ی  ٚػّٕوی ٔـیوغ  ٚفشٔوا٘ثشداس
ٔحغ ٚالیت تاشذٚ .الیت خذا  ٚپیأثش(ص) ٚ -دس اػمماد شیؼ ٝسپس توشای اٞوُ تیوت(ع)  -دس
ٞش حاَ پاتشخا  ٚاؿاػتشاٖ ٚاخة ٔیتاشذ.
دس تفىش شیؼ ٝاػمماد تٚ ٝالیت ٔ ٚحثت خا٘ذاٖ پیأثش(ص) اص پایٞٝای ایٕاٖ  ٚششؽ پوزیشش
تٕأی اػممادات  ٚاػٕاَ  ٚػثادات تٛد ٚ ٜؿثك فشٔٛد ٜسسٔ َٛىوشْ اسوالْ(ص) ٚالیوتپوزیشی
تاالتشیٗ سا ٜتمشب ت ٝخذا٘ٚذ ٔمؼاَ است(ٔدّنی ٕٞاٖ ج .)129 :27
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تایذ دا٘نت و ٝتٟٙوا دس طوٛستی ٔنوّٕا٘اٖ اص ٚسٛسوٞٝوای شویـاٖ  ٚفوش ٚغّمیوذٖ دس داْ
فمٞٝٙای صٔا٘ ٝدس أاٖ ٔیٔا٘ٙذ و ٝتنّیٓ ٔحغ ٚالیت تاشٙذ .لشآٖ وشیٓ دس ایٗ تاسٔ ٜیفشٔایذ:
﴿یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی الشله کافة و لا تتبعووا خووواا الصویوان انوه لکوه عودو مبوین﴾
(تمش)208/ٜ
«ای ونا٘ی و ٝایٕاٖ آٚسدیذ ٍٕٞی دس سّٓ داخُ شوٛیذ ٌ ٚواْٞوای شویـاٖ سا
ٔماتؼت ٘ىٙیذ و ٝا ٚتشای شٕا دشٕٙی آشىاس است»
"سّٓ" تٔ ٝؼٙای أاٖ  ٚسا٘ ٜدات تٛد ٚ ٜتا تنّیٓ  ٚاسالْ ٔٓٞؼٙا ٔیتاشذ(ؿثاؿثائی ٕٞواٖ
ج .)103 :2
حؼشت ػّی(ع) دس تفنیش آی ٝفٛق ٔمظٛد اص ٚسٚد دس سوّٓ سا پوزیشش ٚالیوت پیوأثش(ص) ٚ
ا ُٞتیت ػّی ٟٓاِنالْ ٔیدا٘ٙذ(لٙذٚصی حٙفی 1385ق.)250 :
تا تٛخ ٝت ٝآ٘چ ٝتیاٖ ٌشدیذ دس ٔییاتیٓ و ٝتٟٙا سا ٜأاٖ ٘ ٚدات  ٚداشمٗ اسالْ حمیمی تشای
فشد آٖ است وٚ ٝالیت سس َٛخذا(ص)  ٚا ُٞتیت ایشاٖ سا تا خاٖ  ٚدَ پزیشفم ٝتاشذ.
ٓٞچٙیٗ تا تذتش دس آیات لشآٖ وشیٓ دس ٔییواتیٓ ووٚ ٝالیوتپوزیشی ٔنومّضْ شوٙاخت ِٚوی
خذا(ی٘ٛسٔ )62/حثت  ٚدٚسمی تا ِٚی خذا(شٛسی ٚ )23/پیشٚی اص فشأیٗ  ٚدسمٛسات ِٚوی خوذا
(٘ناءٔ )59/یتاشذ.
ٌشچ ٝا٘ناٖ راتاً دس  ٕٝٞششایؾ تحت ٚالیت است أا ٌاٞی ت ٝدالیّی ٘ظیش ػؼف  ٚسنومی
ایٕاٖ خٛدوأٍی  ٚسمٓ پیشٍی حشص  ٚآصٔٙذی د٘یاؿّثی ٘فاق  ٚتفشل ٚ ٝتنیاسی ٔٛاسد دیٍش
 وٍٕٞ ٝی ػٙاطشی ٞنمٙذ و٘ ٝفس آدٔی سا تٟذیذ وشد ٚ ٜتا اص تویٗ توشدٖ ٔؼٛٙیوت ص٘وذٌیفشدی  ٚاخمٕاػی ا٘ناٖٞا سا تٔ ٝخاؿشٔ ٜیا٘ذاص٘ذ -تٚ ٝالیتٌشیضی سٚی ٔیآٚسد.
دس ادأ ٝپژٞٚش حاػش تالش ٔیشٛد ػٕٗ تحّیوُ  ٚتشسسوی تشخوی اص ٚلوایغ تواسیخ طوذس
اسالْ  -و ٝدس ٔٙاتغ ا ُٞسٙت ٘یض روش شذٜا٘ذ  -اٚالً تو ٝآٖ دسوم ٝاص ٔوذافؼاٖ حمیموی ٚالیوت
پشداخم ٝشٛد ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ت ٝػٛٙاٖ أٍِ ٚ ٛممذا تشای اؿاػت  ٚدفاع اص حشیٓ ٚالیت تؤ ٝنوّٕیٗ
ٔؼشفی ش٘ٛذ و ٝآٌاٞا٘ ٚ ٝخا٘ا٘ ٝوٛشیذ٘ذ ت ٝدفاع اص ٚالیوت خذا٘ٚوذ  ٚدیوٗ حوك تپشداص٘وذ  ٚاص
ؿشف دیٍش آٖ دسم ٝاص ونا٘ی ٘یض و ٝوٛسدال٘ ٝاص ایٗ ٔ ٟٓسشتاص صد٘ذ اص آ٘اٖ تاصشٙاخم ٝش٘ٛذ.
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شایاٖ تٛػی است و ٝتنیاسی اص ٔخاِفتٞوای طوحات ٝوو ٝدس صٔواٖ پیوأثش(ص)  ٚپوس اص
ایشاٖ – تاألخض دس ٔاخشای سمیف ٚ ٝغظة خالفت – شىُ ٌشفت ٘اشی اص ٚالیتٌشیضی آٖٞا
تٛد .آ٘اٖ وٕٛٞ ٝاس ٜدس صٔاٖ سس َٛخذا(ص) تٞ ٝش تٟا٘ٝای ػّٓ ٔخاِفت تا خذا  ٚسسَٛاش سا تش
ٔیداشمٙذ پس اص ایشاٖ ٘یض تا وٙاس صدٖ ٚال یت  ٚدس ٘میدو ٝتىیو ٝتوش ػموُ ٘والض تشوشی توٝ
اشمثاٞات فشاٚاٖ دچاس شذ٘ذ تا تذا٘دا و ٝحمی تشخی اص آ٘اٖ ٘یض اص ٔنیش اسوالْ ساسومیٗ ٔٙحوشف
شذ ٚ ٜدس ٘مید ٝسا٘ ٜینمی سا ؿی ٕ٘ٛد٘ذ.
جزیان تدر
سس َٛخذا(ص) دس ساَ دٞ ْٚدشت تٕٞ ٝشاٌ ٜشٞٚی اص طحات ٝتشای ٌشفمٗ واسٚاٖ ٔششویٗ
اص ٔذی ٝٙخاسج شذ٘ذ(ٚالذی ٕٞاٖ ج ٍٙٞ .)28 :1أی ؤ ٝششواٖ ٔىٔ ٝمٛخ ٝایٗ خـوش شوذ٘ذ
حذٚد ٞضاس ٘فش ٔنّ سا ت ٝفشٔا٘ذٞی اتٛخ ُٟتشای ٘دات وواسٚاٖ تو ٝتوذس فشسوماد٘ذ(ٕٞاٖ ج :1
 .)39دس ایٗ ٍٙٞاْ پیأثش تا یاساٖاش تٔ ٝشٛست پشداخت و ٝدس چٙیٗ ششایـی وواسٚاٖ سا تؼمیوة
ٕ٘ایٙذ  ٚیا آ٘ى ٝتشای خ ًٙتا ٔششواٖ آٔادٌ ٜشد٘ذ.
اتٛتىش  ٚػٕش ت ٝسس َٛخذا(ص) ٌفمٙذ« :ای سس َٛخذا آٖٞا تضسٌاٖ لشیشا٘ذ  ٚاص صٔا٘ی ووٝ
وافش تٛدٜا٘ذ ٞشٌض ایٕاٖ ٘یاٚسدٜا٘ذ اص سٚصی و ٝػضت یافمٝا٘ذ ٞشٌض رِت تو ٝآٖٞوا سٚی ٘یواٚسدٜ
است  ٚت ٝخذا ٞشٌض ػضتاش سا اص دست ٘ذاد ٚ ٜت ٝشذت تا ت ٛخٛاٙٞذ خٍٙیذ  ٚتو ٛتایوذ خوٛد سا
تشای ٔماتّ ٝتا ایشاٖ آٔاد ٜساصی»(ٔشتؼی ػأّی  1372ج .)174-173 :3
ت ٝد٘ثاَ چٙیٗ تضسي ٕ٘ایی اص وفاس تٛسؾ ایٗ افشاد  ٚوٛچه شٕشدٖ ٘یشٚی ایٕاٖ  ٚسٞثوشی
تش حك سس َٛخذا پیأثش(ص) اص آٖ د ٚاػشاع فشٔٛد٘ذ(اِمشیشی  1391ج .)84 :2
آٌٖا ٜدس چٙیٗ ششایـی ٔموذاد توٗ اسوٛد وٙوذی وؤ ٝنوّٕا٘ی ٚالیوتٔوذاس توٛد ٚ ٜتواسیخ
تالشٞای ٚی سا دس حٕایت اص ػّی تٗ اتی ؿاِة (ع) ت ٝخاؿش داسد ایٌٗ ٝ٘ٛسوخٗ ٌفوت« :ای
سس َٛخذا آٖٞا ٔنمىثشاٖ لشیشا٘ذ؛ أا ٔا ت ٝت ٛایٕاٖ داشم٘ ٚ ٝثٛتات سا تظوذیك ٔویوٙویٓ ٚ
ٌٛاٞی دادٜایٓ و ٝآ٘چ ٝآٚسدٜای حك است .اٌش دسمٛس دٞیذ خٛدٔاٖ سا ٔیاٖ اخٍوش دسخوت ٌوض ٚ
خاسٞای دسخت ٞشس ٔیا٘ذاصیٓ؛ ت ٝخذا لنٓ ٔا ٔثُ تٙی اسشائیُ ٕ٘یٌوٛییٓ...﴿ :فاذهو انوت و
ربک فقاتلا انا هاهنا قاعودون﴾ (ٔائذ )24/ٜتّىٔ ٝیٌٛییٓ﴿ :أغ الٔش سته فا٘ا ٔؼه ٔمواتّ:﴾ٖٛ
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«اص دسمٛس پشٚسدٌاست اؿاػت وٗ ؤ ٝا دس سواب ت ٛخٛاٞیٓ خٍٙیذ» .دس ایٗ ٍٙٞاْ سؼذ تٗ ٔؼار
٘یض وٓٞ ٝچٔ ٖٛمذاد ِٚی صٔاٖاش سا تی لیذ  ٚششؽ اؿاػوت ٔویوٙوذ توٕ٘ ٝایٙوذٌی اص ؿوشف
ا٘ظاس ػٕٗ تأییذ سخٗ ٔمذاد ٔیافضایذ« :اص أٛاَ ٔا ٞشچو ٝخٛاسومی دس ایوٗ سأ ٜظوشف ووٗ
شایذ خذا تٚ ٝسیّٔ ٝا ٚػؼی پیش آٚسد و ٝچشٕاٖ ٔا سٚشٗ شٛد»(ٚالذی ٕٞواٖ ج  .)48 :1دٚ
٘ىم ٝدیٍش ٘یض دس خشیاٖ ایٗ غضٚ ٜٚخٛد داسد و ٝتیاٖ آٖٞا خاِی اص ِـف ٕ٘یتاشذ.
یىی آ٘ى ٝچ ٖٛایٗ غض ٜٚدس ٔا ٜسٔؼاٖ سٚی داد ِزا پیوأثش(ص)  ٚطوحات ٝایشواٖ پویش اص
سسیذٖ ت ٝتذس سٚص ٜتٛد٘ذ أا ت ٝأش اِٟی پیأثش(ص) تو ٝیواساٖاش دسومٛس داد٘وذ سٚص ٜخوٛیش سا
تٍشایٙذ .أا ٌشٞٚی اص فشٔاٖ ایشاٖ تٕشد ٕ٘ٛدٓٞ ٚ ٜچٙاٖ سٚص ٜداشمٙذ .تا ایٙى ٝپیأثش خـاب توٝ
آ٘اٖ فشٔٛد« :ای ٌش ٜٚسشوشاٖ سٚص ٜخٛد سا تٍشائیذ» .اطحاب ٚلمی چٙیٗ خـاب ػموابآٔیوضی
سا شٙیذ٘ذ سٚص ٜخٛیش سا ٌشٛد٘ذ(ٚالذی ٕٞاٖ ج .)48-47 :1
ایٙاٖ ٕٞاٖ افشاد خشهٔغض ٔ ٚمذسٔأتی تٛد٘ذ و ٝػّیسغوٓ ٞشوذاس لوشآٖ ٔویوٛشویذ٘ذ اص
سس َٛخذا(ص) سثمت ٌیش٘ذ(حدشات.)1/
٘ىم ٝدیٍشی و ٝدس ایٙدا لاتُ روش ٔیتاشذ آٖ است و ٝپوس اص پیوشٚصی ٔنوّٕا٘اٖ دس توذس
پیأثش(ص) اص ٔیاٖ ٞفماد ٘فش اص اسشای ٔششن  ٚوافش؛ تٟٙا ٘ؼش تٗ حاسث  ٚػمث ٝتٗ اتی ٔؼیؾ سا
ٟٔذٚس اِذْ اػالْ ٔیوٙٙذ(ٚالذی ٕٞاٖ ج .)84 :1
یىی اص دالیُ ایٗ الذاْ آٖ است و ٝایٗ د٘ ٚفش اص سشسختتوشیٗ دشوٕٙاٖ سسو َٛخوذا(ص)
تٛد٘ووذ  ٚتوویش اص دیٍووشاٖ دس وفووش خووٛیش ٞ ٚووٓچٙوویٗ ا٘حووشاف فىووشی دیٍووشاٖ اثشٌووزاس
تٛدٜا٘ذ(تالرسی 1424ق ج .)167 ٚ 125 :1
شذت وفش ایشاٖ تا تذاٖخاست وٚ ٝلمی آ٘اٖ سا تشای اخشای دسمٛس پیأثش(ص) ٔیتش٘ذ تاص ٓٞ
اص پزیشش اسالْ سش تاص ٔیص٘ٙذ .حمی ػمث ٝت ٝخای دستتشداشمٗ اص شوماٚت  ٚتنوّیٓشوذٖ توٝ
دسٌا ٜحك اص پیوأثش(ص) ٔویخٛاٞوذ ا ٚسا تو ٝحشٔوت خٛیشوا٘ٚذی ػفو ٛوٙوذ توا فشص٘وذاٖ ٚی
تیسشپشست ٕ٘ا٘ٙذ .سس َٛخذا(ص) ٘یض دس پاسخ ا ٚاٚالً خٛیشوا٘ٚذی توا ٚی سا ا٘ىواس ٕ٘وٛد ٚ ٜاص
ؿووشف دیٍووش ٔوویفشٔایٙووذ سشپشسوومی  ٚفشخوواْ فشص٘ووذاٖ توو - ٛتووش ػٟووذ - ٜآتووش خٛاٞووذ
تٛد(اتٗاتیاِحذیذ  1404ق ج .)197 :15
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ایٗ سخٗ پیأثش(ص) ٌٛیای آٖ است و ٝدس آیٙذ ٜفشص٘ذاٖ ٚی ٘یوض شوماٚت پیشؤ ٚ ٝدوشْ
خٛاٙٞذ شذ ِزا تؼوذٞا ِٚیوذ توٗ ػمثؤ ٝوشدی وو ٝلوشآٖ ووشیٓ تو ٝفنوك  ٚفنوادش ٌوٛاٞی
داد(ٜحدشات6/؛ سدذ)18/ٜدس سٚصٌاس خالفت ػثٕاٖ ت ٝسٕت ٚالیت وٛفوٙٔ ٝظوٛب شوذ ٚ ٜتوٝ
خای سسیذٌی ت ٝاحٛاَ ٔنوّٕیٗ تو ٝشوشاتخٛاسی ص٘وا  ٚظّوٓ  ٚسومٓ توش ٔوشدْ وٛفو ٝسوشٌشْ
ٔیشٛد(اتٗ اثیش  1398ق ج .)42 :3
جزیان احد
یىی اص اتفالات دیٍشی و ٝدس صٔاٖ سس َٛخذا(ص) سٚی داد ٚ ٜت ٝسٚشٙی تأثیش ٚالیتپزیشی
سا دس ص٘ذٌی افشاد ٘شاٖ ٔیدٞذ ٔاخشای غض ٜٚاحذ ٔیتاشذ .ایٗ ٘ثشد وو ٝدس سواَ سوٞ ْٛدوشت
سٚی داد تٟمشیٗ ٔحه تشای شٙاخمٗ ٔإٔٗ اص غیش ٔإٔٗ  ٚػاِیتشیٗ ٔمیاس تشای تؼییٗ ٔیوضاٖ
ایٕاٖ تنیاسی اص ٔذػیاٖ ایٕاٖ تٛد.
لثُ اص ششٚع ایٗ ٘ثشد پیأثش(ص) ٔحُ اسممشاس ٌشٞٚی اص افشاد سا ت ٝػٛٙاٖ دیذٜتاٖ  ٚتیشا٘ذاص
دس تاالی ؤ ٜٛؼیٗ فشٔٛد ٚ ٜتأویذ ٔیوٙٙذ و ٝشٕا ٔشالة پشوت سوش ٔوا تاشویذ  ٚتحوت ٞویچ
ششایـی خایٍا ٜخٛیش سا تشن ٔىٙیذ حمی اٌش پٙذاشمیذ ؤ ٝا پیوشٚص شوذ ٚ ٜیوا حموی شىنوت
خٛسدٜایٓ شٕا دس خوای خوٛد تٕا٘یوذ  .خوای تأسوف اسوت أوا ٔمأسوفا٘ ٝتوا ٕٞو ٝتأویوذی ووٝ
سس َٛخذا(ص) ٔیوٙٙذ تیشا٘ذاصاٖ تٔ ٝحغ آ٘ىٌ ٝشٞٚی اص ٔنوّٕا٘اٖ سا دس حواَ خٕوغ ووشدٖ
غٙایٓ ٔشاٞذٔ ٜیوٙٙذ سخٗ ِٚی خذا سا فشأٛش ٕ٘ٛد ٚ ٜاص تاالی و ٜٛت ٝپائیٗ سشاصیش ٔیش٘ٛذ

تا اص غٙایٓ تی٘ظیة ٕ٘ا٘ٙذ(تیٟمی 1424ق ج  .)267 :3دس ٘میدٔ ٝششواٖ ت ٝسٞثشی خاِذ تٗ ِٚیذ
اص ایووٗ فشطووت اسوومفادٕ٘ ٜووٛدٔ ٚ ٜنووّٕیٗ سا دس الووذأی غافٍّیشا٘وؤ ٝووٛسد حّٕوو ٝلووشاس
ٔیدٙٞذ(اتٗسؼذ ٕٞاٖ ج .)41 :2
حوواَ سووشی ووو ٝدس ایووٗ پووزیشش تووی چوو ٚ ٖٛچووشای ٚالیووت ٟ٘فموو ٝاسووت چینووت چووشا
سس َٛخذا(ص) تشخیضِ ادأ ٝدادٖ یا تشن ٔأٛسیت سا تش ػٟذ ٜخٛد آ٘اٖ لشاس ٘ذاد٘ذ
دس پاسخ تایذ ٌفت اٚالً خایٍا ٜآٖ افشاد ت ٝػٛٙاٖ دیذ ٜتاٖ  ٚتیشا٘ذاص دس ایٗ ٘ثوشد تنویاس حوایض
إٞیت تٛد  ٚحفظ آٖ ٘مش ٕٟٔی سا دس پیشٚصی ٔنّٕا٘اٖ ایفا ٔیووشد .اص ؿوشف دیٍوش یىوی اص
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آفاتی وٕٛٞ ٝاس ٜخأؼ ٝسا تٟذیذ ٔیوٙذ  ٚتا حذ صیادی خأؼ ٝسا ت٘ ٝینمی ٔی وشوا٘ذ؛ حوشص ٚ
آصٔٙذی است.
٘اٌفم ٝپیذاست و ٝدس چٙیٗ ششایـی تٟٙا ونی و ٝفشٔاٖ ِٚوی صٔواٖاش سا ٚاخوة االؿاػوٝ

دا٘نم ٚ ٝدس دفواع اص سسو َٛخوذا(ص) ٔخّظوا٘ ٝخا٘فشوا٘ی ٔویوٙوذ ػّوی توٗ اتوی ؿاِوة(ع)
ٔیتاشذ(اتٗ اثیش 1398ق ج .)154 :2
ماجزای احشاب
دس ساَ پٙدٓ ٞدشت ٔششواٖ ت ٝلظوذ ٔماتّو ٚ ٝسوشوٛتی ٔنوّٕا٘اٖ ػواصْ ٔذیٙو ٝشوذ٘ذ ٚ
ٍٙٞأی ؤ ٝنّٕا٘اٖ اص ایٗ ٘مش ٝآٌا ٜشذ٘ذ دس اؿشاف شٟش خٙذلی حفش ٕ٘ٛد٘ذ تا ٔا٘غ ٚسٚد وفاس
تٔ ٝذی ٝٙش٘ٛذ .دس ٘میدٔ ٝششواٖ تٍٙٞ ٝاْ سسیذٖ تٔ ٝذی ٝٙپشت خٙذق ٔمٛلوف شوذ٘ذ  ٚتٕواْ
تالش خٛد سا طشف آٖ ٕ٘ٛد٘ذ و ٝاص ایٗ ٔا٘غ ػثٛس ٕ٘ایٙذ(ٚالذی ٕٞاٖ ج .)474 :1
دس چٙیٗ ششایـی واس تشای ٔنّٕیٗ سخت ٔیشٛد  ٚتظٛس ایٙىؤ ٝشوشواٖ ٔٛفوك شو٘ٛذ اص
خٙذق ػثٛس ٕ٘ایٙذ آ٘اٖ سا تیٕٙان ٔیوٙذ .لشآٖ وشیٓ ت ٝسٚشوٙی اص ٔواخشای ایوٗ غوض ٚ ٜٚاسوشاس
لّٛب ٔنّٕیٗ پشد ٜتشٔیداسد.
خذا٘ٚذ دس سٛس ٜاحضاب پس اص یادآٚسی فشاس ٔنّٕا٘اٖ اص ٔماتُ وفاس دس خٙوً احوذ تو ٝتیواٖ
ٔاخشای غض ٜٚاحضاب ٍ٘ ٚششٞای ٔمفاٚتی ؤ ٝنّٕا٘اٖ دس ایٗ ٍٙٞاْ ت ٝخذا  ٚسسَٛاش داشمٙذ
ٔیپشداصد  ٚفی اِٛالغ ٚالیتٔذاساٖ سا اص آ٘اٖ وؤ ٝیوضاٖ پایپٙوذی ایشواٖ توٚ ٝالیوت ػوؼیف ٚ
ٔمضِضَ تٛد ٚ ٜتا وٛچهتشیٗ سٚیذادی فش ٚسیخمٔ ٝیشٛد تفىیه ٔیوٙذ:
«آیا سٚص خ ًٙاحضاب سا ٘یض فشأٛش وشدیذ و ٝدشٕٙاٖتاٖ اص تاال  ٚپائیٗ شٕا فوشا
آٔذ٘ذ  ٚچ ٖٛآٖٞا سا دیذیذ دیوذٌاٖتواٖ اص ٚحشوت تٍشدیوذ  ٚدَٞوایتواٖ توٝ
ٌّٞٛایتاٖ سسیذ  ٚت ٝخذا ٌٕاٖٞای تذ تشدیذ»(احضاب)10/
ٓٞچٙیٗ ٔیفشٔایذ:
«ٚالیت پیأثش تش ٔإٔٙاٖ تیشتش اص ٚالیت خٛدِ ایشاٖ تش ایشاٖ است»(احضاب)6/
ایٗ والْ تذاٖ ٔؼٙاست و ٝپیأثش اص خٛدِ ٔإٔٙاٖ ت ٝخٛد آ٘اٖ اِٛٚیوت داسد ٔ ٚؼٙوای اِٛٚیوت
سخحاٖ خا٘ة پیأثش(ص) است ٍٙٞأی و ٝأش تیٗ ایشاٖ  ٚدیٍشاٖ ٚالغ ٌشددِ .زا ٞشچؤ ٝوإٔٗ
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تشای خٛدش لائُ است ٔا٘ٙذ حفاظت ٔحثت ٔشالثت  ٚغیش ٜپیأثش اص خوٛدش تو ٝآٖ أوش اِٚوی
است  ٚاٌش أش تیٗ پیأثش(ص)  ٚخٛدش دس یىی اص آٖٞا دایش شٛد خا٘ة پیوأثش(ص) توش خوٛدش
اسخحیت داسد(ؿثاؿثائی ٕٞاٖ ج .)276 :16
ماجزای حدیثیٍ
دس ٔا ٜری اِمؼذ ٜساَ ششٓ ٞدشت پیأثش(ص)  ٚیاساٖاش تشای ا٘داْ ػٕش ٜت ٝسوٛی ٔىوٝ
حشوت فشٔٛد٘ذٍٙٞ .أی ؤ ٝششواٖ لشیش اص ایٗ ٔاخشا ٔـّغ شذ٘ذ اػالْ وشد٘ذ و ٝاخاصٚ ٜسٚد
ایشاٖ تٔ ٝى ٝسا ٘خٛاٙٞذ داد(ٚالذی ٕٞاٖ ج.)600-598 :2
سس َٛخذا(ص) عروة تٗ ٔنؼٛد سا فشسماد تا تٔ ٝششواٖ اػوالْ وٙوذ وو ٝپیوأثش  ٚیواساٖاش

تشای خ٘ ًٙیأذ ٚ ٜتٟٙا لظذ ػٕش ٜداس٘ذ أا ٚی ٘مٛا٘نت واسی اص پیش تثشد .ایٗ تواس ػٕوش توٗ
خـاب اص سٛی سس َٛخذا ٔأٔٛس ٔیشٛد و ٝخٛاص ٚسٚد پیأثش  ٚیواساٖاش سا خٟوت ا٘دواْ ػٕوشٜ
تٍیشد أا سش تاص صدٔ ٚ ٜیٌٛیذ ٗٔ« :دس ٔى ٝدٚسمی ٘ذاسْ  ٚاص لشیش ٘یض ٞشاسوٙاناْ تو ٝخوای
ٔٗ ػثٕاٖ سا تفشسمیذ ؤ ٝیاٖ أ ُٞى ٝخٛیشا٘ی داسد  ٚحٕایتاش ٔیوٙٙذ»(اتوٗ ٞشواْ ٕٞاٖ
ج .)315 :3
سشا٘داْ ٔششواٖ سػایت ٔیدٙٞذ تا سس َٛخذا(ص) توٌ ٝفوتٌٚو ٛتٙشویٙٙذ ٍٙٞ ٚوأی ووٝ
ٔزاوشات طّ ت ٝپایاٖ ٔی سسذ ػٕش اػمشاع ٕ٘ٛد ٚ ٜایٗ طّ سا وو ٝلوشآٖ ووشیٓ آٖ سا "فوم
ٔثیٗ" ٔؼشفی ٔیوٙذ ٔای ٝخفت  ٚخٛاسی ٔنّٕیٗ دا٘نوم ٚ ٝحموی تؼوذٞا دس دٚساٖ خالفوتاش
ارػاٖ ٔیوٙذ و ٝدس آٖ سٚص چٙاٖ شه  ٚتشدیذی دس دیٗ تشایٓ حاطُ شذ و ٝاٌش یواسا٘ی داشومٓ
خّ ٛایٗ طّ سا ٔیٌشفمٓ  ٚاٌش ونا٘ی سا ٔوییوافمٓ وو ٝتو ٝآٖ ٚاسوـ ٝدسوت اص ٔنوّٕا٘ی توش
ٔیداشمٙذ ٔٗ  ٓٞدست تش ٔیداشمٓ(ٚالذی ٕٞاٖ ج .)351 :2
پس اص أؼای طّ ٘أ ٝاص خا٘ة ؿشفیٗ اتٛخٙذَ فشص٘ذ سٟیُ تٗ ػٕش  -فشدی ووٕ٘ ٝایٙوذٜ
ٔششواٖ دس ٔؼاٞذ ٜطّ تٛدٔ - ٜنوّٕاٖ ٔویتاشوذ  ٚلظوذ داسد توٕٞ ٝوشا ٜسسو َٛخوذا(ص) ٚ
ٔنّٕا٘اٖ تٔ ٝذی ٝٙسٚد أا ؿثك ٔفواد طوّ ٘أو ٝپیوأثش(ص) اخواص ٜچٙویٗ وواسی سا ٘وذاسد(اتٗ
سؼذ ٕٞاٖ ج 97 :2؛ تالرسی ٕٞاٖ ج .)350 :1
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حاَ دس چٙیٗ ششایـی ػٕش ت ٝاتٛخٙذَ پیشٟٙاد ٔیدٞذ و ٝپذسش ؤ ٝششن ٔیتاشوذ سا توٝ
لمُ تشسا٘ذ تا تمٛا٘ذ -دس ٘ثٛدِ پذسش  -تش خالف ٔفاد طوّ ٘أو ٝتو ٝساحموی توا آ٘واٖ تؤ ٝذیٙوٝ
تشٚد(ٚالذی ٕٞاٖ ج  ٚ )463 :2ایٗ تٛطی٘ ٝاتخشدا٘ ٝصٔا٘ی اص خا٘ة ػٕش ت ٝاتٛخٙذَ ٔیشٛد ووٝ
ٛٙٞص تیش اص ِحظاتی اص ا٘ؼماد لشاسداد طّ تیٗ سس َٛخذا(ص)  ٚسٟیُ تٗ ػٕش ٍ٘زشم ٝاست!
٘ظیش ایٗ اػمشاػات اظٟاس ٘ظشٞا ٔ ٚخاِفتٞوای ػٕوش توا أوش سسو َٛخوذا(ص) سا دس خوای
دیٍشی ٘یض ٔشاٞذٔ ٜیوٙیٓ  ٚآٖ ٔشتٛؽ ت ٝصٔا٘ی است و ٝپیأثش ٔىشْ اسالْ(ص) لظذ داشومٙذ
تش خٙاص ٜفشدی اص ا٘ظاس ٕ٘اص تٍضاس٘ذ .ػٕش ت ٝایشاٖ ٔویٌٛیوذ« :ای سسو َٛخوذا(ص) توش إ٘ ٚواص
ٔخٛاٖ چشاو ٝأ ٚشدی ٌٟٙىاس تٛد» .پیأثش(ص) س ٚتٔ ٝشدْ وشد ٚ ٜفشٔٛد« :آیوا ونوی ػّٕوی اص
ٚی دیذ ٜاست وٌٛ ٝأ ٜنّٕا٘ی ا ٚتاشذ» ونی ٌفت« :آسی شثی اص شةٞا ٍٟ٘ثا٘ی ٔیوشدیٓ ٚ
ا ٚتا ٔا تٛد» .سس َٛخذا(ص) تش إ٘ ٚاص ٌضاسد ٍٙٞ ٚأی و ٝخان تش ٌوٛسش ٔویسیخوت فشٔوٛد:
«ٔشدْ ٌٕاٖ ٔیوٙٙذ ت ٛا ُٞدٚصخی حاَ آ٘ى ٗٔ ٝشٟادت ٔید ٓٞت ٛا ُٞتٟشومی» .آٍ٘وا ٜتوٝ
ػٕووش فشٔووٛد« :توو ٛسا توو ٝخوواؿش اػٕوواَ ٔووشدْ تاصخٛاسووت ٘خٛاٙٞووذ وووشد أووا اص ٕ٘وواص پشسوویذٜ
ٔیشٛد»(اتٗ حدش ػنمال٘ی 1414ق ج.)212 :1
ماجزای سپاٌ اسامٍ
سشصٔیٗ شاْ تشای ٔنّٕا٘اٖ اص تنیاسی خٟات اِٛٚیت داشت .إٞیت شاْ دس ٍ٘ا ٜپیوأثش(ص)
ت ٝا٘ذاصٜای تٛد و ٝایشاٖ دس آخشیٗ سٚصٞای حیات  -اٚاخش ٔحشْ ساَ یاصدٞ ٓٞدشی  -سوپاٞی
ت ٝفشٔا٘ذٞی اسامة تٗ صیذ تشای ٌنیُ تذاٖ ٘احی ٝسأاٖ داد .أا خوٛدداسی تشخوی اص طوحات ٝاص
پیٛسمٗ ت ٝسپا ٜاسأٛٔ ٝخة ٌشدیذ آ٘اٖ تاس دیٍش ت ٝخای پزیشش أش ٚالیت تٚ ٝالیوت ٌشیوضی
سٚی آٚس٘ذ.
پیأثش(ص) د ٚسٚص پیش اص دسٌزشت خٛد تٔ ٝمخّفیٗ دسمٛس اویذ داد و ٝت ٝسپا ٜتپی٘ٛذ٘وذ أوا
آ٘اٖ ٘ٝتٟٙا اؿاػت ٕ٘ٛٙد٘ذ تّى ٝاص پیأثش(ص) ٘یض ا٘مماد ٕ٘ٛدٚ ٚ ٜی سا ٘ىٞٛش وشد٘وذ وو ٝچوشا
خٛا٘ی ٞدذ ٜساِ ٝسا ت ٝفشٔا٘ذٞیشاٖ ٌٕاسد ٜاست(ٚالذی ٕٞاٖ ج .)117 :3
خای شٍفمی است و ٝاػمشاع ت ٝوٕی سٗ اسأ ٝدس صٔاٖ حیات پیأثش(ص) تٟا٘ ٝسوشپیچی
طحات ٝلشاس ٔیٌیشد  ٚسپا ٜتیش اص پا٘ضد ٜسٚص ت ٝایٗ تٟا٘ٓٞ ٚ ٝچٙیٗ ػزس تیٕاسی پیأثش (ص) اص
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حشوت تاص ٔیٔا٘ذ .أا پوس اص سحّوت آٖ حؼوشت اتوٛتىش تو ٝػٙوٛاٖ خّیفو ٝا َٚتوشای تٛخیوٝ
تخّفاش اص فشٔاٖ پیأثش(ص) سپا ٜسا ػاصْ شاْ ٔیوٙذ و ٝتذ٘ ٖٚمید ٝخاطی ٘یض تش ٔیٌشدد.
ماجزای مالک ته وًیزٌ

سٚصی پیأثش(ص) دس خٕغ اطحاب خٛیش ٘شنم ٝتٛد و ٝفشدی اص تٙی تٕیٓ ت٘ ٝاْ ٔاِه توٗ
٘ٛیش ٜت ٝحؼٛس ایشاٖ ٚاسد شذ  ٚت ٝآٖ حؼشت ػشع وشد« :ایٕاٖ ٔ ٚثا٘ی اسالْ سا ت ٗٔ ٝتؼّیٓ
فشٔا تا تا ػُٕ ت ٝآٖ سسمٍاس ش .»ْٛحؼشت فشٔٛد« :تایذ شٟادت دٞی تش ایٙى ٝخذایی خض خذای
یىما ٘ینت  ٚا ٚششیىی ٘ذاسد ٘ ٚیض ٌٛاٞی دٞی ؤ ٗٔ ٝحٕذ سس َٛخذا ٞنمٓ ٓٞچٙیٗ سٚصی
پٙح ٔشتثٕ٘ ٝاص ت ٝخا آٚسی ٔ ٚا ٜسٔؼاٖ سٚص ٜتٍیشی  ٚخٕس  ٚصوات أٛاَ خٛیش سا تپشداصی ٚ
حح ا٘داْ دٞی ٓٞ ٚچٙیٗ ٚالیت  ٚأأت ػّی تٗ اتی ؿاِة(ع) سا تپوزیشی»(ٔدّنوی 1404ق
ج .)343 :30
پس اص سخٙاٖ سس َٛخذا(ص)  ٚآٖ ٍٙٞاْ ؤ ٝاِه تٗ ٘ٛیش ٜخٛاست اص ٔحؼش سسٔ َٛىشْ
اسالْ(ص) خاسج شٛد حؼشت فشٔٛدٞ« :شوس تخٛاٞذ یىی اص ٔوشداٖ تٟشوت سا تثیٙوذ تو ٝایوٗ
شخض تٍٙشد» .اتٛتىش  ٚػٕش و ٝدس آٖ ٔدّس حؼٛس داشمٙذ تشخاسوم ٚ ٝتو ٝسوشػت تو ٝد٘ثواَ
ٔاِه ت ٝسا ٜافماد٘ذ ٚلمی ت ٝا ٚسسیذ٘ذ ٌفمٙذ« :سس َٛاهلل(ص) فشٔٛد ٜتو ٛاٞوُ تٟشوت خوٛاٞی
تٛد ِزا اص تٔ ٛیخٛاٞیٓ اص دسٌا ٜپشٚسدٌاس تشای ٔا ؿّة اسمغفاس ٕ٘وائی»ٔ .اِوه دس پاسوخ ٌفوت:
«سحٕت  ٚآٔشصش اِٟی شأُ حاَ ونا٘ی ٍ٘شدد و ٝسس َٛخوذا(ص) سا وو ٝطواحة شوفاػت ٚ
ٔمشب دسٌا ٜخذا٘ٚذ است سٞا ٕ٘ٛد ٚ ٜت ٝونی چ ٗٔ ٖٛپٙا ٜآٚس٘ذ»(ٕٞاٖ خا).
ایٗ ٔواخشا تو ٝخوٛتی ٘شواٖ ٔویدٞوذ وو ٝاٌوش حمیموت  ٚدسسومی ایٕواٖ فوشدی اص خا٘وة
سسَٛخذا(ص) تأییذ ٌشدیذ یمیٙاً آٖ فشد تنّیٓ ٔحغ فشٔاٖ خذا٘ٚذ ٔ ٚـیغ تی چو ٚ ٖٛچوشای
ٚالیت است .ونی ٓٞچٔ ٖٛاِه و ٝدس تشاتش ٔماْ ٚاالی سس َٛخذا(ص) تشای خوٛد ٞویچٌ٘ٛوٝ
خایٍا ٜخاطی سا ٔمظٛس ٘ینت.
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فزمان قتل عاتد
اتٗ اتی اِحذیذ اص لٛ٘ َٛینٙذٌاٖ طحیحیٗ آٚسد :ٜسٚصی پیأثش(ص) ت ٝاتٛتىش فشٔٛد« :تشٚ ٚ
ٌشدٖ ایٗ ٔشد (رٚاِخٛیظش )ٜسا تضٖ .اتٛتىش سفت  ٚا٘ذوی تؼذ تاصٌشت ٌ ٚفوت یوا سسو َٛاهلل توٝ
سشاؽاش سفمٓ  ٚا ٚسا دس حاَ ٕ٘اص دیذْ؛ ِزا اص وشمٗ ٚی طشف ٘ظش ٕ٘ٛدْ .پیأثش(ص) تیدس٘وً
ت ٝػٕش تٗ خـاب فشٔٛد« :ایٙه ت ٛتشٌ ٚ ٚشدٖ ٚی سا تضٖ» .ػٕش ٘یض ت ٝسوشاؽ ٔوشد سفوت ٚ ٚی
٘یض تا ٕٞاٖ اسمذالَ دست خاِی تاصٌشت .ایٗ تاس پیأثش ت ٝػّی تٗ اتی ؿاِوة (ع) ٔأٔٛسیوت داد
ٍٙٞ ٚأی و ٝأاْ تشای اؿاػت فشٔواٖ سسو َٛاهلل شومافت؛ آٖ ٔوشد سفمو ٝتوٛد .دس ایوٗ ٍٙٞواْ
پیأثش(ص) فشٔٛد« :اٌش ایٗ ٔشد وشمٔ ٝیشذ فمٞٝٙا ت ٝپایاٖ ٔیسسیذ صیشا ا ٚآغاص  ٚپایاٖ فمٞٝٙا
تٛد  ٚاص خٙس ایٗ ٔشد ٔشدٔا٘ی پذیذ خٛاٙٞذ آٔذ و ٝچٙا٘ى ٝتیش اص ٞذف خواسج ٔویشوٛد آ٘واٖ اص
دیٗ خاسج ٔیش٘ٛذ»(اتٗ اتی اِحذیذ ٕٞاٖ ج .)265 :2
٘اٌفم ٝآشىاس است وٚ ٝالیتٔذاس ونی است وٕٞ ٝاٌٖ ٝ٘ٛو ٝلشآٖ اؿاػت خذا  ٚسسو َٛسا
تی لیذ  ٚششؽ لشاس دادٜ؛ تٍٙٞ ٝاْ طذٚس خٛاص لمُ اص سٛی سس َٛخذا(ص) توا اسومذالَ ٘والض
خٛیش ػثادتِ ظاٞشی فشد سا تٟإ٘ٛٙ٘ ٝد ٚ ٜفشٔاٖ ِٚی تش حك خذا٘ٚذ سا تا خاٖ  ٚدَ اخشا ٕ٘ایذ.
يالیتمداران
دس ایٗ لنٕت اص پژٞٚش حاػش تالش ٔیشٛد ت ٝتشخی اص ٔذافؼاٖ حمیموی ٚالیوت پشداخموٝ
شٛد ؤ ٝیتٛا٘ٙذ ت ٝػٛٙاٖ أٍِ ٚ ٛممذا تشای اؿاػت  ٚدفاع اص حشیٓ ٚالیت تٔ ٝنّٕا٘اٖ ٔؼشفوی
ش٘ٛذ .ونا٘ی و ٝآٌاٞا٘ ٚ ٝخا٘ا٘ ٝوٛشیذ٘ذ ت ٝدفاع اص ٚالیت خذا٘ٚذ  ٚدیٗ حك تپشداص٘ذ.
تا تٛخ ٝت ٝایٙى ٕٝٞ ٝشخظیتٞای ٚالئی دس ایٗ پژٞٚش تشسسی ٘شذٜا٘ذ پیشٟٙاد ٔویشوٛد
و ٝدس ایٗ ساتـ ٝتشسسیٞای دیٍشی ٘یض ا٘داْ ٌیشد.
اتٛرس غفاسی یا خٙذب تٗ خٙاد ٜیىی اص طحات ٝسس َٛخذا(ص) استٚ .ی ٘ٓٞشیٗ پیأثش تٛد
 ٚپیٛسم ٝاص پیأثش سإاَٞای ٌ٘ٛأٌ ٖٛیوشد  ٚدس حفظ  ٚػُٕ آ٘چٔ ٝیپشسیذ ٘یض تنویاس وٛشوا
تٛد .ا ٚدستاس ٜاط ٚ َٛفشٚع دیٗ ایٕاٖ  ٚاحناٖ أىاٖ سؤیت خذا٘ٚذ  ٚحمی ٔن س ًٙدس ٕ٘اص
اص پیأثش ٔیپشسیذ(ات٘ٛؼیٓ 1357ق ج .)169 :1
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ایٗ پشسشٞای ٔذا ْٚاص سٛی اتٛرس ٔ ٚمؼالثاً تالش ٚی تشای حفظ  ٚتىاستنومٗ پاسوخٞوای
ساٞثشدی سس َٛخذا (ص) حاوی اص آٖ است و ٝا ٚتش آٖ تٛد تا دس ٔ ٕٝٞنائُ خضئی  ٚوّی پیوشٚ
ٔحغ پیأثش(ص) تاشذ .پیأثش ٘یض تا والْ ٌٟشتاس خٛیش ا ٚسا ت ٝػٛٙاٖ اٍِٛیی تٕاْ ػیواس توشای
سایش ٔنّٕیٗ ٔؼشفی ٔیوٙذ.
ات ٛاِٟیثٓ ٘یض یىی دیٍش اص ٚالیتٔذاسا٘ی است و ٝدس سا ٜسس َٛخذا(ص)  ٚاؿاػوت اص ایشواٖ
شذایذ تنیاسی سا تحُٕ ٔیوٙذٚ .ی پیش اص اسالْ ٔٛحذ توٛد  ٚپوس اص اسوالْ ٘یوض خوض ٚاِٚویٗ
ونا٘ی اص ا٘ظاس تٛد وٌ ٝشچ ٝسس َٛخذا(ص) سا ٘ذیذ ٜتٛد أا ا ٚسا ت ٝپیوأثشی شوٙاخت  ٚلثوُ اص
ل ْٛخٛد دس ٔى ٝآٖ حؼشت سا ٔاللات وشد  ٚتٔ ٝذی ٝٙتاصٌشت  ٚاسالْ خٛیش سا آشوىاس ٕ٘وٛد.
ٚی دس تٕأی خًٞٙای طذس اسالْ ششوت وشد ٚ ٜطذٞا صخٓ تو ٝخواٖ ٔویخشد(ٚالوذی ٕٞاٖ
ج )691 :2أا دٔی دست اص ٚالیت ٕ٘یوشذ.
ػٕاس فشص٘ذ یاسوش غوالْ اتٛحزیفؤ ٝخوزٔٚی توٛد .خوا٘ٛادٚ ٜی اص اِٚویٗ ٔنوّٕا٘اٖ تٛد٘وذ ٚ
شىٙدٞٝای تنیاسی سا دس ایٗ سا ٜتحُٕ وشد٘ذٚ .ی دس خًٞٙای ٔمؼذد دس وٙاس سس َٛخوذا(ص)
حؼٛس داشت ِ ٚحظٝای اص یاسی سس َٛخذا(ص) دست تش٘ذاشت(أیٗ 1403ق ج .)373 :8
ػٕاس اص ٔؼذٚد شخظیتٞایی است وٝ٘ ٝتٟٙا ت ٝػٛٙاٖ ٔإٔٙی ٚالیتٔذاس تّى ٝتٔ ٝثات ٝیوه
ٔؼیاس  ٚشاخض سٙدش حك ٔـشح ٔیتاشذ .صیشا سمایشٞوای پیوأثش  ٚاحادیو ٚاسد ٜاص ایشواٖ
دستاس ٜػٕاس ٔثیّٗ آٖ است و ٝاٞ ٚیچٌا ٜاص طشاؽ ٔنممیٓ  ٚحشیٓ ٚالیت خاسج ٘شوذ ٚ ٜدسوت اص
دفاع تش٘ذاشم ٝاستِ .زا ا ٚسا ت ٝػٛٙاٖ اٍِٛی ایٕاٖ اسو ٜٛحوك  ٚتدنوٓ اسصشٞوای لشآ٘وی توٝ
ٔنّٕا٘اٖ ٔؼشفی ٕ٘ٛدٜا٘ذ .ؿثك فشٔٛد ٜسس َٛخذا(ص) ػٕاس یىی اص س٘ ٝفشی است وو ٝتٟشوت
ٔشماق آ٘اٖ است(ٔذ٘ی تی تا.)258 :
سّٕاٖ فاسسی و٘ ٝاْ اطّی ٚی سٚصت ٚ ٝصادٌاٜاش سٚسمای "خوی" (اص سٚسوماٞای اطوفٟاٖ)
تٛد .سٚح حكٌشایی دس سّٕاٖ ٔٛخة ٌشدیذ آیویٗ صستشومی سا توشن ٕ٘وٛد ٚ ٜدیوٗ ٔنویحیت سا
تپزیشد .أا پس اص آ٘ىٔ ٝذتٞا دس ٔشاوض دیٙی ٔنیحیت تحمیك ٕ٘ٛد توش ؿثوك ٘شوا٘ٞٝوایی ووٝ
وشیش ػٕٛسی ٝاص خاتٓ پیأثشاٖ ت ٝا ٚداد ٜتٛد ساٞی حداص شوذ ٚ ٜپوس اص فوشاص ٘ ٚشویة تنویاس
ٌٕشذ ٜحمیمی خٛیش سا یافم ٚ ٝدس ٔحؼش سس َٛخذا(ص)ٔنّٕاٖ شذ(اتٗ ٞشاْ 1375ق.)214 :
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آٍ٘ا ٜسس َٛخذا(ص) ٘اْ سّٕاٖ سا تش ٚی ٟ٘اد(ٔذ٘ی ٕٞاٖ )203 :و ٝا٘مخاب ایٗ ٘اْ صیثوا اص
سٛی پیأثش(ص) ٘شا٘ ٝپاوی  ٚسالٔت سٚح سّٕاٖ است.

دس ٔاخشای خ ًٙخٙذق(احضاب) و ٝدس سواَ پوٙدٓ ٞدوشی سٚی داد  ٚتو ٝپیشوٟٙاد سوّٕاٖ
پیشأ ٖٛشٟش خٙذق وٙذ٘ذ ٞش ٌشٞٚی اص ٔنّٕا٘اٖ ٔیخٛاسمٙذ سّٕاٖ تا آٖٞوا تاشوذ؛ ٟٔواخشاٖ
ٔیٌفمٙذ :سّٕاٖ اص ٔا است ا٘ظاس ٔیٌفمٙذ :ا ٚاص ٔا است .دس ایٗ ٍٙٞواْ ٚی تو ٝافمخواس تضسٌوی
٘ائُ شذ  ٚپیأثش دس حكاش فشٔٛد« :سلنان منا اهل البیت»(اتٗ ٞشاْ ٕٞاٖ.)224 :
خاتش ٘مُ ٔیوٙذ و ٝسس َٛخذا(ص) فشٔٛدٕٞ« :ا٘ا اشمیاق تٟشت ت ٝسّٕاٖ تویش اص اشومیاق
سّٕاٖ ت ٝتٟشت است»(ٔدّنی ٕٞاٖ ج .)341 :22
تاسیخ حمیمت ایٗ احادی سا صٔا٘ی دس ٔییاتذ و ٝسّٕاٖ پس اص سحّت پیأثش(ص) توش خوالف
تنیاسی اص ٔنّٕا٘اٖ تغییش ٘ىشد ٚ ٜتضِضِی دس ایٕاٖاش ایداد ٘شذٚ .ی پس اص شىٌُیشی سومیفٝ
 ٚسٚی واس آٔذٖ خّیف ٝا َٚدس پیشٚی  ٚاؿاػت اص أش خذا  ٚسسَٛاش اسمٛاس ٔا٘ذ ٚ ٜتو ٝدفواع اص
حشیٓ ٚالیت أیش إِٙٔٛیٗ ػّی(ع) پشداخت.
شایاٖ روش است و ٝالذاْ سّٕاٖ تشای احیواء ٘ ٚموُ احادیو سسو َٛخوذا (ص) – خظٛطوا
سٚایات ایشاٖ دس فؼیّت ا ُٞتیت ػّی ٟٓاِنالْ – ٔشتٛؽ ت ٝصٔا٘ی ٔی شٛد وو ٝخّفوا اص ٘موُ ٚ
وماتت احادی سس َٛخذا(ص) خٌّٛیشی وشد ٚ ٜالذاْ ت ٝسٛصا٘ذٖ احادی ٔی ٕ٘ٛد٘وذ(اتٗ سوؼذ
ٕٞاٖ ج  ٚ287 :3ج .)188 :5
وتیجٍ تحث
یافمٞٝای پژٞٚش حىایت اص آٖ داسد وٚ ٝالیوتپوزیشی سسو َٛخوذا(ص) ٘موش تنوضایی دس
سؼادت فشدی  ٚاخمٕاػی ایفا ٔیوٙذ .صیشا ٚالیتپزیشی ٔٛخة ٔیشٛد افشاد دس تىاپٛیی ٔنومٕش
تا ٞذف دسمیاتی ت« ٝلشب اِی اهلل»  ٚسػایت خذا٘ٚذ  ٚتا تٕنه ت ٝلشآٖ ووشیٓ  ٚاٍِوٌٛیشی اص
ا٘نا٘ی وأُ و ٝحدت خذا٘ٚذ تش صٔیٗ است تمٛا٘ٙذ ٔ ٕٝٞشاحُ سشذ  ٚتؼاِی سا ؿی ٕ٘ٛد ٚ ٜتوٝ
حمیمت ا٘نا٘یت دست یافم ٚ ٝاص حیشا٘ی  ٚسشٌشمٍی ٘دات یاتٙذ.
لشآٖ وشیٓ ٚالیتپزیشی سا ت ٝػٛٙاٖ یىی اص اسصشٞای اطیُ ا٘نا٘ی تا واسوشد اص ٔیاٖ تشدٖ
اسمثذاد اسممشاس حىٔٛت لا٘ ٖٛسفغ ا٘حظاسؿّثی ٔ ٚاِىیتخٛئی ٔـشح ٔیوٙذ.
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پیأثش اوشْ(ص) تا داشمٗ ػّٓ ٔمظُ تٚ ٝحی اِٟی اص یه ؿشف اص سٛی خذا٘ٚذ ٔأر ٖٚتٛدٜ
تا دس ساسمای ٞذف خّمت دس ایٗ ػآِ تظشف ٕ٘ایذ ٓٞچٙیٗ تحٛالت خأؼ ٝاسوالٔی سا ٞوذایت
ٕ٘ٛد ٚ ٜدس ٔماْ سٞثش خأؼ ٝت ٝاسشاد ٔشدْ پشداخم ٚ ٝاسثاب تىأُ خأؼ ٝسا پذیذ آٚسد.
تیتشدیذ خذا٘ٚذ پیأثش(ص) سا تو ٝػٙوٛاٖ سشٔشوك توشای ٔوشدْ لوشاس داد ٜتوا ٔنوّٕا٘اٖ توا
اٍِٛپزیشی  ٚتثؼیت اص ٌفماس  ٚسفماس ایشاٖ و ٝاٚالً دس چاسچٛب اط ٚ َٛلٛاػذ ٔنمحىٓ ٔ ٚمشسات
ػاِی اسالٔی تٛد ٚ ٜاص ؿشف دیٍش  ٕٝٞسٔٛص ص٘ذٌی فشدی  ٚاخمٕاػی سا دس تش ٔویٌیوشد تمٛا٘ٙوذ
ٔشاحُ سشذ  ٚوٕاَ خٛیش سا ؿی ٕ٘ٛد ٚ ٜسؼادت خٛد  ٚخأؼ ٝتٕذ٘ی سا تؼٕیٗ ٕ٘ایٙذ.
واسوشد ٚالیتپزیشی آسیة٘اپزیشی ٔإٔٙاٖ است صیشا ونی و ٝتنّیٓ ٔحغ ٚالیت اسوت ٚ
اص سس َٛخذا(ص) ت ٝػٛٙاٖ اٍِٛیی ٘یى ٛتثؼیت ٔیوٙذ ػٕٗ شٙاخت ٔٙافغ  ٚآسیةٞوا اص ٔٙظوش
اسالْ اص سفماسٞای غّؾ  ٚتیپای ٝدٚسی وشد ٚ ٜدس ػٛع سفماسٞای طحی  ٚاسالٔی سا خایٍضیٗ
ٔیٕ٘ایذ.
اص ؿشف دیٍش تنیاسی اص ٔخاِفتٞای طحات ٝوو ٝدس صٔواٖ پیوأثش(ص)  ٚپوس اص ایشواٖ –
تاألخض دس ٔاخشای سمیف ٚ ٝغظة خالفت – شىُ ٌشفت ٘اشی اص ٚالیتٌشیضی آ٘اٖ تٛد .آ٘اٖ
وٕٛٞ ٝاس ٜدس صٔاٖ سس َٛخذا(ص) توٞ ٝوش تٟا٘وٝای ػّوٓ ٔخاِفوت توا خوذا  ٚسسوَٛاش سا توش
ٔیداشمٙذ پس اص ایشاٖ ٘یض تا وٙاس صدٖ ٚالیوت  ٚدس ٘میدو ٝتىیو ٝتوش ػموُ ٘والض تشوشی توٝ
اشمثاٞات فشاٚاٖ دچاس شذ٘ذ تا تذا٘دا و ٝحمی تشخی اص آ٘اٖ ٘یض اص ٔنیش اسوالْ ساسومیٗ ٔٙحوشف
شذ ٚ ٜدس ٘مید ٝس٘ ٜینمی سا ؿی ٕ٘ٛد٘ذ.
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کتاتىامٍ
قزآن کزیم.
اتٗ اتی اِحذیذ ػثذاِحٕیذ تٗ هبة اهلل1404 .ق شزح وُج الثالغٍ لٓٙٔ :شٛسات مکتبةة آیوت اهلل اِؼظٕوی
إِشػشی اِٙدفی.
اتٗ اثیش ػّی تٗ ٔحٕذ1427 .ق أسد الغابة فی معرفة الصحابة تیشٚت :داس اِىماب اِؼشتی.
اتٗ حدش ػنمال٘ی احٕذ تٗ ػّی1328 .ق الصابة فی تمییز الصحابة تیشٚت :داس ئحیاء اِمشاث اِؼشتی.
اتٗ حدش ػنمال٘ی احٕذ تٗ ػّی1425 .ق فتح الثاری سیاع :مکتبة اِؼثیىاٖ.
اتٗ سؼذ ٔحٕذ تٗ سؼذ1416 .ق الطثقات الکثزی تیشٚت :مؤسسة آَ اِثیت ػّی ٟٓاِنالْ إلحیاء اِمشاث.
اتٗ شٟش آشٛب ٔحٕذ تٗ ػّی .تی تا المىاقة لٓ :المطبعة العلمیة.
اتٗ لمیثة ػثذاهلل تٗ ٔنّٓ .تی تا المعارف لاٞش :ٜتی ٘ا.
اتٗ وثیش اسٕاػیُ تٗ ػٕش 1407 .ق البدایة و النهایة فی التاریخ تیشٚت :مکتبة إِؼاسف.
اتٗ ٞشاْ ػثذإِّه تٗ ٞشاْ1375 .ق السیرة النبىیة ٔظش :مطبعة ٔظـفی اِثاتی اِحّثی.
اتٛاِفشج اطفٟا٘ی ػّی تٗ اِحنیٗ1392 .ق األغاوی تیشٚت :داس ئحیاء اِمشاث.
اِمشیشی ٔنّٓ تٗ حداج 1391 .صحیح مسلم تشخٕ ٝخاِذ ایٛتی ٘یا اسٔٚی :ٝداس االخالص.
أیٗ ٔحنٗ1403 .ق أعیان الشیعٍ تیشٚت :داس اِمؼاسیف ِّٕـثٛػات.
تیٟمی احٕذ تٗ حنیٗ1424 .ق دالئل النبىة تیشٚت :داس اِفىش.
حنیٙی تٟشمی ٔحٕذ 1383 .يالیت ،رَثزی ،ريحاویت تٟشاٖ :تٙیاد ٘شش آثاس شٟیذ آیت اهلل دومش تٟشمی.
سیٛؿی ػثذاِشحٕٗ تٗ اتی تىش1424 .ق الدر المىثًر تیشٚت :داس اِىمة اِؼّٕی.ٝ
ؿثاؿثائی ٔحٕذ حنیٗ 1361 .تفسیز المیشان تشخٕٔ ٝحٕذ تالش ٔٛسٛی ٕٞذا٘ی تٟشاٖ :ا٘مشاسات ٔحٕذی.

