
 پيج تو آل غتا

 ه ةُد كطیؼ للب ةیت اٍل اغالم، اهایل در ه اغالم از پیؼ در تاریشی دیصگاً از کػا اصراب

 کٌ گطفت كطار تػتیطی ؽػاع ترت ةػصٍا کارةطد ایو. ةُد نکٌ در کػتٌ ساىٌ ٍهان ةیت نيظُر

 فاظهٌ، غلی، ساص ةعُر ه پیانتط ساىُادً ةیت اٍل از نيظُر فُق تػتیط در. داؽت غیاغی ةاری

 از یافت رهاج آیٌ ایو نُرد در نرهص از ىلل ةٌ اذادیثی تػتیط ایو ةصىتال. اغت ذػیو ه ذػو

 . غتا آل تو پيج ذصیث حهلٌ

 ذػیو ه غلی،فاظهٌ،ذػو نػلهاىان، پیانتط نرهص از اىص غتارت کػا اصراب ؽیػٌ دیصگاً از

 نی سصاهىص ٍهاىا" :"ٔ تعَیطاو یعَطکم ه التیت اٍل الطحع غيکم لیضٍب هللا یطیص اىها"ٔ آیٌ کٌ

 درةارً." گطداىص ظاٍط ه پاک کانالو را ؽها ه کيص دهر ةیت اٍل ؽها از را گياً ه ىاپاکی تا سُاٍص

: اغت تو پيج ٔ درةارً آیٌ ایو کٌ کطد رهایت نػلهاىان پیانتط از سصری اةُغػیص. اغت آىان

 .اغت ذػیو ه ،ذػو غلی،فاظهٌ سُدم،

 تاریشی دیصگاً از اصعالح ریؾٌ

 ةیت اٍل اغالم، اهایل در ه اغالم از پیؼ در. اغت کػا ذصیث ه تعَیط آیٌ اصعالح ایو نيؾأ

 ؽػاع ترت ةػصٍا کارةطد ایو. ةُد نکٌ در کػتٌ ساىٌ ٍهان ةیت نيظُر ه ةُد كطیؼ للب

( اذظاب)كطان غُرً غُنیو ه غی ۳۳ آیٌ نُرد در ه داؽت غیاغی ةاری کٌ گطفت كطار تػتیطی

 ةا ٍهظنان انُی، دهران اهایل ه غثهان ؽصن کؾتٌ از ةػص تػتیط ایو غطچؾهٌ. ؽص نی ىلل

 ساىُادً ةیت اٍل از نيظُر فُق تػتیط در. اغت سالفت غط ةط غلی ه انُی ساىصان ركاةت ؽطهع



 از ىلل ةٌ اذادیثی تػتیط ایو ةصىتال. اغت ذػیو ه ذػو فاظهٌ، غلی، ساص ةعُر ه پیانتط

 . غتا آل تو پيج ذصیث حهلٌ از یافت رهاج آیٌ ایو نُرد در نرهص

 اغالنی دیصگاً در کػا اصراب از نلصُد

 از ةطسی. ٍػت ىظط استالف راهیان نیان تعَیط آیٌ در ؽصً اؽارً ةیت اٍل نصادیق درةارث

 آل ه حػفط آل ه غلیل آل ه غتاس آل هی،از ىظدیکان ٍهٌ دیگط ةطسی نرهصه ٍهػطان آىان

 ةٌ نيرصط آیٌ ایو در را ةیت اٍل اصعالح ایؾان ةیؾتط اىص،انا ؽهطدً غيُان ایو نؾهُل را غلی

 .اىص داىػتٌ کػا اصراب

 ۰۷ ةٌ ىظدیک ؽهار آن از کٌ اغت نتخاهز ۰۷ از اسیط گطهً تُغط ؽصً هارد اذادیث تػصاد

 غتصاللـٌ غتاس، اةو سصری، اةُغػیص غایؾٌ، غلهٌ، ام ظطیق از ه غيت اٍل رهایت ةٌ ذصیث

 از ه انانی راهیان از ذصیث ۳۷ از ةیؼ ه دیگطان ه غلی ةو ذػو ظالب، اةی ةو غلی حػفط، ةو

 چيص ه غفاری اةُذر غلهٌ، ام( ؽیػٌ انانان) رضا صادق، ةاكط، غخاد، ظالب، اةی ةو غلی ظطیق

 ارادً ةرث، نُرد آیٌ در ارادً از نيظُر ظتطغی ه ظتاظتایی دیصگاً از. اغت ؽصً ىلل دیگط تو

 ه ؽُد نی ؽانل را ةؾط افطاد ٍهٌ ةاب ایو در سصاهىص تؾطیػی ارادث کٌ آىطه از اغت، تکُیيی

 .ىیػت آن در استصاص حای

 نرهص ٍهػطان ةٌ را ةیت اٍل نفػطیو، از ةطسی کٌ اغت ؽصً نُحب ٍهٌ از ةیؼ آىچٌ

 ظی کٌ اغت آیاتی نیان در آن هكُع ىیظ ه نرهص، ٍهػطان ةٌ آیٌ صصر سعاب کييص، تفػیط

 ذاکی ةاب ایو در هاردً رهایات ظتاظتایی ةگفتٌ انا. اىص ؽصً هاكع نشاظب نرهص ٍهػطان آىَا

 ٍيگام در ه اه درگضؽت از ةػص یا نرهص، فطنان ةٌ ه گؾتٌ، ىازل حصاگاىٌ آیٌ ایو کٌ آىػت از



 ىیظ نضکط ةٌ نؤىث از سعاب صیغٌ تغییط. اغت ؽصً دادً كطار آیات آن نیان در كطآن، حهع

 .نػياغت ٍهیو نؤیص

 ؽیػٌ دیصگاً

 آىان فطزىص ده ه فاظهٌ غلی، نرهص، ةطای ؽیػیان کٌ اغت غيُاىی ، کػا یاآل کػا اصراب

 غيُان ایو نأسض.ؽُد نی تػتیط ىیظ تو پيج ه غتا آل ةٌ آىان از ه رهد نی کار ةٌ ذػیو ه ذػو

 ؽصً ىلل ةػیار ظطق از فطیلیو ذصیث نياةع در ه اغت نػطهف کػا ذصیث ةٌ کٌ اغت رهایتی

 .اغت

 کػاء ذصیث

 نُرد اغت، نػتتط ىلل کصام کٌ ایو انا اغت، غيی ه ؽیػٌ نتُاتطات از کػاء ذصیث اصل

 .اغت استالف

 الخيان نفاتید کتاب پایان در کٌ اغت ذصیثی ٍهان ؽیػٌ ةیو در نؾَُر کػاء ذصیث اکيُن

 ىاؽطیو تُغط ه ىتُدً کتاب ایو حظء یلیو ةٌ ه آنصً زٍطا فاظهٌ از اىصاری غتصاللٌ ةو حاةط از

 .اغت ؽصً اضافٌ آن ةٌ

 را آن اغتتار ٍا آن از حهػی ه ةُدً استالف نُرد ؽیػٌ ةظرگان ةیو در ىلل ایو اغتتار

 ریاذی غلی ؽیز غالنٌ ؽَطی، ری نرهص اللٌ آیت غػکطی، نطتضی غیص غالنٌ. اىص ىپضیطفتٌ

 ذصیث اغتتار نشالفیو حهلٌ کػا،از ذصیث اصل صرت ةط تأکیص ضهو دیگط ةػیاری ه ىتی

 .ٍػتيص الخيان نفاتید پایان در نضکُر کػاء


