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 ثسن اهلل الطحوي الطح٘ن

 

 

 

 گذارٕ حاون در شزاٗظ عث٘عٖ تاسار جَاس ل٘وتعذم داللت رٍاٗات تز تزرسٖ 
 

 1هحوس غبزق فبؾل

 

 

 چى٘ذُ
گصاضٕ زض ثبظاض اسالهٖ، هطَْض فمْ٘بى ثط اٗي ثبٍضًس کِ حبکن اسالهٖ زض ضطاٗف قجًٖ٘ حك  زض ثحج ل٘وت

کٌٌس.  ضٍاٗت استسالل هٖ ّفتثِ گصاضٕ ثط ضٍٕ کبالّبٕ هَرَز زض ثبظاض ضا ًساضز. فمْ٘بى ثطإ هسيبٕ ذَز  ل٘وت

ّسف اٗي همبلِ ثطضسٖ هطسل غسٍق، هطسل زيبئن اإلسالم، هطسل أثٖ حوعُ، غح٘حِ أثٖ حوعُ حوبلٖ، هطسل 

گصاضٕ حبکن زض ضطاٗف قجًٖ٘ ثبظاض  هحوس ثي أسلن، ضٍاٗت أًس ثي هبلک ٍ ضٍاٗت أثٖ ّطٗطُ، زض هَؾَو ل٘وت

حبکن زض ثبظاض اسالهٖ است کِ ثب گصاضٖٗ  اظ ازلِ اٗطبى زض ثحج يسم رَاظ ل٘وت ثرطٖ ضٍاٗت ّفتاٗي است. 

ضَز. ضٍش اٗي همبلِ تحل٘لٖ است ٍ ثب هطارًِ ثِ کتت فمْٖ  اٗبت، هسيبٕ اٗطبى تؿً٘ف هٖهٌبلطِ زض اٗي ضٍ

کٌس. اظ ه٘بى ّفت ضٍاٗتٖ کِ فمْ٘بى ٍ اًسٗطوٌساى آًْب ضا زض  هًتجط هتمسم ٍ هتأذط ضٍاٗبت هَضز ًهط ضا ثطضسٖ هٖ

اًس، تٌْب ضٍاٗت هطسل غسٍق لبثل ايتٌبء است ٍ  ضٕ حبکن زض ضطاٗف قجًٖ٘ هكطح کطزُگصا هَضز يسم رَاظ ل٘وت

سبٗط ضٍاٗبت، اظ لحبل سٌسٕ ٍ زاللٖ لبثل ذسضِ است. اٗي همبلِ زض پبٗبى ثب استٌبز ثِ ضٍاٗت هطسل غسٍق ٍ 

 اسالهٖ ضا ًساضز.گصاضٕ زض ثبظاض  ضسس کِ حبکن، زض ضطاٗف قجًٖ٘، حك ل٘وت سلوِ حٌبـ،  ثِ اٗي ًت٘زِ هٖ
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 همذهِ

آى   چطذس. روَْضٕ اسالهٖ اٗطاى کِ ثطًبهِ حکَهت التػبزٕ کِ زض زً٘ب هتًبضف است ثط پبِٗ ثْطُ ٍ سَز هٖ

پصٗطز ٍ زض غَضت ٍرَز ضطاٗكٖ آى ضا  ثط پبِٗ هجبًٖ اسالهٖ است، اٗي سَز ٍ ثْطُ ضا تٌْب زض غَضت ضطاٗكٖ هٖ

إ ثِ ًبم التػبز اسالهٖ زض آهسًس. تب  أس٘س ضضتِکبضضٌبسبى اسالهٖ زض غسز تط اٗي اسبس زاًس. ث ٍ حطام هٖضثب 

ّبٕ  ٗک اظ فًبل٘ت گًَِ ضبئجِ ضثب زض ّ٘چ إ زض روَْضٕ اسالهٖ اٗطاى يول٘بتٖ کٌٌس کِ ّ٘چ التػبز ضا ثِ گًَِ

 التػبزٕ آى ٍرَز ًساضتِ ثبضس.

ثبٗس ثطإ تک تک  کٌس. ثطإ اٗي کبض ًبهِ التػبز اسالهٖ ضا زٍ چٌساى هٖ اٗي اهط، ؾطٍضت تسٍٗي ًهبم

 ّبٕ التػبز ضا ثط پبِٗ هجبًٖ اسالهٖ تسٍٗي کطز. گعاضُ

گصاضٕ است ٍ ثِ اغكالح فمْ٘بى،  ٗکٖ اظ هجبحخٖ کِ زض التػبز هكطح است، ثحج زذبلت زٍلت زض ل٘وت

حك  گصاضٕ حبکن زض ثبظاض اسالهٖ. التػبز اسالهٖ ثبٗس تً٘٘ي کٌس کِ آٗب حبکن اسالهٖ رَاظ ٗب يسم رَاظ ل٘وت

ّبٕ حبکن  گصاضٕ ثط ضٍٕ کبالّبٕ هَرَز زض ثبظاض ضا زاضز؟ ٍ اگط حك زذبلت زاضز، حسٍز فًبل٘ت زذبلت زض ل٘وت

 ثِ چِ همساض ثبٗس ثبضس.

گصاضٕ حبکن ثط ضٍٕ کبالّبٕ هَرَز زض  ل٘وتضَز رَاظ  گصاضٕ هكطح هٖ ٗکٖ اظ هسبئلٖ کِ زض ثبة ل٘وت

هًلَل   ّب، طاٗف قجًٖ٘ آى است کِ اٍؾبو ثبظاض ٍ ّوٌ٘كَض ًَسبى ل٘وتهٌهَض اظ ض ثبظاض زض ضطاٗف قجًٖ٘ است.

يَاهل قجًٖ٘ ّوچَى، افعاٗص ٗب کبّص کبال ٍ ه٘عاى يطؾِ ٍ تمبؾب است ٍ ّ٘چ يبهل غ٘ط قجًٖ٘ اظ لج٘ل احتکبض 

 ٗب اًحػبض ٍ تجبًٖ زذبلت ًساضز. 

رع ثطذٖ فمْبٕ هتمسم )هف٘س، ِ هِ٘، ثزّس کِ فمْ٘بى اهب ثطضسٖ زٗسگبّْبٕ هرتلف زض اٗي هَضز ًطبى هٖ

گصاضٕ زض ضطاٗف قجًٖ٘، اذتالفٖ  (، زض حکن ثِ يسم رَاظ ل٘وت14، ظ5، د1111؛ يالهِ حلّٖ، 616، ظ1111

 (195، ظ4، د1187ًساضز ٍ هطحَم ض٘د قَسٖ ً٘ع اظ آى ًفٖ ذالف ًوَزُ است.)ض٘د قَسٖ، 

ضٍاٗت است کِ ثِ ازيبٕ فمْ٘بى  ّفترٌَٗس. ٗکٖ اظ اٗي ازلِ،  إ توسک هٖ ثِ ازلِ ،زض اٗي ثحجاٗطبى، 

تَاًس ثط ضٍٕ کبالّبٕ هَرَز زض ثبظاض  حبکن ًوٖ همتؿبٕ اٗي زستِ اظ ضٍاٗبت اٗي است کِ، زض ضطاٗف قجًٖ٘،

 ل٘وت تً٘٘ي کٌس.

 :هب اٗي ضٍاٗبت ضا هكطح کطزُ ٍ آًْب ضا ثطضسٖ ذَاّ٘ن کطز
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 صذٍق. هزسل 1

کطزٗس ظٗطا  ثِ ضسَل ذسا يطؼ ضس: کبش ثطإ هب ًطخ کبالّب ضا تً٘٘ي هٖ: »کٌس غسٍق ضٍاٗت هٖهطحَم 

ضٍز. حؿطت فطهَزًس: هي کسٖ ً٘ستن کِ ذسإ ضا ثب ثسيتٖ کِ زضثبضُ آى  ّب زض ًَسبى است ٍ ثبال ٍ پبٗ٘ي هٖ ًطخ

 4«ل ذَز ٍاگصاضٗس تب اظ ٗکسٗگط استفبزُ کٌٌسسرٌٖ ثب هي ًفطهَزُ است هاللبت کٌن پس ثٌسگبى ذسا ضا ثِ حب

 (.468، ظ1، د1111 ،غسٍق)

زاًس، ثٌبثط اٗي حبکن  زض اٗي ضٍاٗت، پ٘بهجط ايهن )ظ( غطاحتبً تً٘٘ي ل٘وت حبکن ضا ثسيت زض زٗي هٖ

 تَاًس ثط ضٍٕ کبالّبٕ هَرَز زض ثبظاض ل٘وت تً٘٘ي کٌس. ًوٖ

، 1، د1181؛ کبضف الغكبء، 113، ظ15، د1114)يالهِ حلٖ،  اًس. استٌبز کطزُ اٗي ضٍاٗت ْ٘بى هتأذط ثِفم

 (99، ظ11، دتب ؛ ثحطاًٖ، ث61ٖ، ظ18، د1135؛ ثحطاًٖ، 567ظ

ّبٕ ض٘د غسٍق زض کتبة هي ال ٗحؿطُ الفمِ٘ ٗکٖ اظ هجبحج هْن زض ثحج  اٗي ضٍاٗت هطسلِ است، هطسلِ

زٌّس. هٌهَض اظ  هي ال ٗحؿطُ الفمِ٘ ضا تطک٘ل هٖ ّبٕ ض٘د غسٍق تمطٗجبً حلج ضٍاٗبت يلَم حسٗج است. هطسلِ

 تَاى سٌس آًْب ضا هًلَم کطز. هطاس٘ل، ضٍاٗبتٖ است کِ ثب هطارًِ ثرص هط٘رِ ًوٖ

 ّبٕ ض٘د غسٍق سِ لَل ٍرَز زاضز: زض ضاثكِ ضا هطسلِ

الفمِ٘ ض٘د زض همسهِ کتبة هي ال ٗحؿطُ  بٕ ض٘د غسٍق هكلمب حزتٌس؛ ظٗطاّ هطسلِثطذٖ هًتمسًس الف. 

 فطهبٗس:  است هٖ

 تػو٘ن ثلکِ ًساضتن، ضا ضٍاٗبت ّوِ آٍضٕ گطز لػس هػٌفبى ثمِ٘ هخل کتبة اٗي زض هي

 ثِ ٍ کٌن هٖ حکن آًْب غحت ثِ ٍ زّن هٖ فتَا آى هجٌبٕ ثط کِ کٌن شکط ضا ضٍاٗبتٖ فمف گطفتن

 (4، ظ1د، 1111، اثي ثبثَِٗ) ّستن. هًتمس ذَزم ذسإ ٍ ذَزم ث٘ي آًْب حز٘ت

 ض٘د ًهط اظ آهسُ الفمِ٘ ال ٗحؿطُ هي کتبة زض ضٍاٗبت اظ آًچِ ّط ثگَٗس ذَاّس هٖ حم٘مت زض يجبضت اٗي

 زض هزَْل ٍ ؾً٘ف ضاٍٗبى اگط ٗب زاضتِ هطکل سٌسٕ ًهط اظ کِ ضٍاٗبتٖ لكًبً ثَزُ، اذص لبثل ٍ حزت غسٍق

 (45، ظ1د، 1131. )ذَٖٗ، ثگ٘طز لطاض غسٍق ض٘د فتَإ استٌبز هَضز تَاًست ًوٖ کِ زاضتٌس ٍرَز ضٍاٗبت سٌس

 ض٘د بٕ ض٘د غسٍق هكلمب حزت ً٘ستٌس. ثِ اٗي يلت کِ ّطچٌسّ هطسلِهطحَم ذَٖٗ ثط اٗي ثبٍض است ة. 

 لسهبٖٗ غحت ّوبى غحت، اظ ٍٕ هطاز ٍلٖ زاًستِ، غح٘ح ضا ضٍاٗبت ّوِ غطاحت ثِ کتبة همسهِ زض غسٍق

 ثَزُ ضٍضي اٍ ثطإ کِ است اهبضاتٖ ٍ لطائي ثِ هستٌس فمِ٘ کتبة اذجبض غحت ثِ غسٍق ض٘د حکن ظٗطا است؛

 زٗگطاى ثطإ ٍ اٍست ضرػٖ ارتْبز فطهَزُ، کتبة همسهِ زض ٍٕ آًچِ ثٌبثط اٗي،. ً٘ست هًلَم هب ثطإ ٍلٖ
                                                           

ٓ تٍَٓ لِ٘لَ  .4 ِ ٗٓأْکُلُ ثًٕٓؿُْٔنٕ هِيْ لِلٌَّجِِّٖ ظ لََٕ سًَّٓطْتٓ لٌََب سًِٕطاً فَئِىَّ الْأَسًٕٓبضٓ تَعِٗسٔ ٍٓ تٌَْمُعٔ فَمَبلَ و هٓب کٌُْتٔ لِأَلْمَى اللَِّ ًٓبلَى ثِجِسٕيٍٓٔ لَنٕ ٗٔحٓسِّثْ إِلََّٖ فِْ٘ٓب ضَٕ٘ئبً فَسٓئَا يِجٓبزٓ اللَِّ

 حٕتُنٕ فَبًْػٓحَٔاثًٕٓؽٍ ٍٓ إِشَا اسٕتٌُْػِ
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 ازلِ هطوَل تب «حس يي» إذجبض ًِ ثبضس، هٖ «حسس يي»إذجبض  ٍالى، إذجبض ض٘د غسٍق، زض ظٗطاًساضز؛  ايتجبضٕ

ضٍاٗبت هسٌس  غحت ثلکِ زّس ًوٖ لطاض غح٘ح ضا اٍ هطاس٘ل ضْبزت اٗي تٌْب زض ًت٘زِ، ًِ. گ٘طز لطاض ذجط حز٘ت

 (47، ظ1د ،1131 )ذَٖٗ، .کٌس ًوٖ حبثت ّن ضا اٍ

آٍضزُ « لبل»ض٘د غسٍق، ضٍاٗبتٖ کِ ض٘د آًْب ضا ثب لفم  زض ه٘بى ضٍاٗبت هطسل هطَْض هًتمس است کِد. 

؛ 464، ظ4، د1111ًبئٌٖ٘، ) .حز٘ت ًساضًساًس  ضسٍُاضز « ضٍِٕٔٓ»است حزت ّستٌس ٍلٖ ضٍاٗبتٖ کِ ثِ غَضت 

 (55، ظ4، د1115، سجحبًٖ، 648، ظ4، د1141ذوٌٖ٘، 

ٗي چٌٌٖ٘ غسٍق، زاللت ثط ايتوبز اٍ ثط ض٘د غسٍق، آى است کِ ًمل ا ّبٕ زستِ اٍل اظ هطسليلت ايتوبز ثِ 

ذجط هٖ کٌس کِ اٗي ايتوبز ٗب ثِ رْت ٍحبلت ضاٍٗبى ٍ ٗب ثِ يلت ل٘بم لطائي زاللت کٌٌسُ ثط غحت ذجط زض ًعز اٍ 

 (116، ظ1، د1115)ذوٌٖ٘،  .ثَزُ است

اظ ارتْبز اٍ  تَح٘ك ٗب تػح٘ح غسٍق، ًبضٖ اهکبى زاضز اضکبلٖ کِ زض اٗي ٌّگبم پ٘ص هٖ آٗس، آى است کِ

 زّس کِ ثب )ضُ( ثِ اٗي اضکبل، چٌ٘ي پبسد هٖذوٌٖ٘  اهب اهبم .حزت ً٘ست ثطإ زٗگطاىزض اٗي غَضت ثبضس کِ 

تَاً٘ن اقوٌ٘بى پ٘سا  ثٌبثطاٗي، هٖ است.غسٍق، اٗي ًکتِ ضٍضي است کِ اٍ اّل ارتْبز هتًبضف ًجَزُ  ضَُ٘ تَرِ ثِ

ضس٘س، آى ذجط ضا حزت  ثَزُ است کِ اگط ثِ هب ً٘ع هٖ ٕآضکبض لطائيتػح٘ح اٍ، ًبضٖ اظ  کٌ٘ن کِ تَح٘ك ٍ

  (116، ظ1، د1115)ذوٌٖ٘، زاًست٘ن.  هٖ

پصٗطز ظٗطا ثٌبثط رستزَٖٗ کِ اٗطبى زض ه٘بى اسٌبز ض٘د غسٍق زاضتِ است،  هطحَم ذَٖٗ اٗي ًهط ضا ًوٖ

کٌس،  غسٍق ضٍاٗتٖ ضا ثِ غَضت هطسل ًمل هٖضاٍٗبًٖ ضا ٗبفتِ کِ ثٌبثط هجٌبٕ اٗطبى حمِ ً٘ستٌس، پس، ٍلتٖ ض٘د 

ضَز، کلِ٘ ضٍاٗبت هطسل ض٘د غسٍق اظ  ضاٍٗبى ًمل کطزُ ثبضس، ثِ ّو٘ي زل٘ل اٗي احتوبل، سجت هٖضبٗس اظ اٗي 

 (48، ظ1دذَٖٗ، ) حز٘ت سبلف ضًَس.

جَل است ٍ ثب تکِ٘ ثط ًهط ٍ هجٌبٕ هطَْض زض هَضز ضٍاٗبت هطسل ض٘د غسٍق اٗي ضٍاٗت هَضز لبٗت، ْزض ً

 گصاضٕ حبکن زض ضطاٗف قجًٖ٘ ثبظاض ثِ آى استٌبز کطز. تَاى ثطإ يسم رَاظ ل٘وت هٖ

 

 . هزسل دعائن االسالم2

السالم ًمل ضسُ است کِ حؿطت زض پبسد ثِ سؤالٖ زضثبضُ  اظ اهبم غبزق يلِ٘« زيبئن األسالم»زض کتبة 

السالم ثطإ ّ٘چ کس ل٘وت تً٘٘ي ًکطز ٍ اهب ّط کس زض همبٗسِ ثب  اه٘طالوؤهٌ٘ي يلِ٘»گصاضٕ فطهَزًس:  ل٘وت

کٌٌس يول کي ٍ  ِ هطزم ذطٗس ٍ فطٍش هٖضس: ّوبى گًَِ ک کطز ثِ ٍٕ گفتِ هٖ گصاضٕ هٖ هًبهالت ضاٗذ هطزم فطٍ
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؛ 16، ظ4، د1185)تو٘وٖ هغطثٖ،  1«گطًِ اظ ثبظاض کٌبضُ گ٘ط! هگط اٌٗکِ کبالٕ اٍ ثْتط اظ کبالٕ زٗگطاى ثَزُ ثبضس

 (.477، ظ11، د1138ًَضٕ، 

ذَززاضٕ  زض اٗي ضٍاٗت اهبم غبزق يلِ٘ السالم ثب توسّک ثِ ضَُ٘ اه٘طالوؤهٌ٘ي يلِ٘ السالم اظ تً٘٘ي ل٘وت

اظ آًزبٖٗ کِ اٗي ضٍاٗت هٌحػط ثِ ضطاٗف ذبغّٖ ً٘ست  .کٌس گصاضٕ زاللت هٖ کٌس ٍ اٗي، ثط هوٌَي٘ت ل٘وت هٖ

تَاى يسم رَاظ  ضَز هٖ گصاضٕ، هكلك ثَزُ ٍ ّوِ ضطاٗف ضا ضبهل هٖ ثلکِ زاللت آى ثط هوٌَي٘ت ل٘وت

 َز.گصاضٕ زض ضطاٗف يبزٕ ثبظاض ضا اظ اٗي ضٍاٗت استفبزُ ًو ل٘وت

حز٘ت ضٍاٗبت زيبئن االسالم هحل اذتالف ث٘ي زاًطوٌساى اسالهٖ است. ًهط هطَْض ثط اٗي است کِ ضٍاٗبت 

؛ ذَٖٗ، 56، ظ1، د1115؛ ذوٌٖ٘، 118، ظ1تب، د ًزفٖ، ثٖ)اٗي کتبة ثِ زل٘ل يسم شکط سٌس حز٘ت ًساضًس. 

َاّس ضس. زض ًت٘زِ اٗي ضٍاٗت ً٘ع ثطإ ايتجبض سبلف ذثِ ّو٘ي زل٘ل اٗي ضٍاٗت ً٘ع اظ زضرِ ( 114، ظ1، د1118

 هسيبٕ هطَْض لبثل استٌبز ً٘ست.

 

 . هزسل اتٖ حوشُ ثوال3ٖ

ّب ثِ ه٘بى آهس حؿطت  السالم سرٌٖ اظ گطاًٖ ل٘وت ًعز اهبم سزبز يلِ٘ کٌس کِ: اثَحوعُ حوبلٖ ًمل هٖ»

 1«ٍ اگط اضظاى ضَز ً٘ع ثب اٍست. فطهَزًس: اظ گطاًٖ آى، تکل٘فٖ هتَرِ هي ً٘ست. اگط گطاى ضَز، ثب اٍ)ذسا(ست

 (57، ظ17، د1139)حطّ يبهلٖ، 

قطح هسألِ گطاًٖ ل٘وتْب ًعز اهبم، ثب اٗي ّسف اًزبم ضسُ است کِ اظ ثٌبثط آًچِ زض اٗي ضٍاٗت آهسُ است، 

ّب ضا ثِ  تسث٘ط ل٘وت ،سَٕ اهبم ل٘وت ذبغٖ ثط کبالّب ٍؾى ضَز، حؿطت اٗي هسؤٍل٘ت ضا اظ ذَز سلت کطزُ

 زّس. ًٍس ًسجت هٖذسا

است.  ُحوبلٖ زض ضٍاٗت افتبز ُاٗي ضٍاٗت اظ لحبل سٌسٕ زچبض هطکل است ظٗطا ٗک ضإٍ لجل اظ أثٖ حوع

 زض ًت٘زِ اٗي ضٍاٗت ً٘ع لبثل استٌبز ً٘ست.

 

                                                           
ٔ سٔئِلَ يٓيِ التَّسًِٕ٘طِ فَمَبلَ هٓب سًَّٓطَ أَهِ٘طُ الْؤؤْهٌِِ٘يَ يٓلٌِّٖ و يٓلَى أَ .1 حٓسٍ ٍٓ لَکِيْ هٓيْ ًَمَعٓ يٓيْ ثٕٓ٘ىِ الٌَّبسِ لِ٘لَ لَِٔ ثِىٕ کَوٓب ٗٓجِ٘ىٔ الٌَّبسٔ ٍٓ إِلَّب فَبضٕفَىٕ يٓيْ رًٕٓفَطِ ثٕيِ هٔحٓوَّسٍ و أًََِّ

 .يَ السَُّقِ إِلَّب أَىْ ٗٓکَُىَ قًَٓبهِٔٔ أَقْ٘ٓتٓ هِيْ قًَٓبمِ الٌَّبسِهِ

1.  ِ ِ الْمُوِِّّٖ يٓيْ أَحٕوٓسٓ ثٕيِ أَثِٖ يٓجٕسِ اللَِّ يٓيْ أَثِِِ٘ يٓيْ إِسٕوٓبيِ٘لَ الْمَػِ٘طِ يٓوَّيْ شَکَطَُٔ يٓيْ أَثِٖ حٓوٕعََٓ الخُّوٓبلِِّٖ لَبلَ: شُکِطَ يٌِْسٓ هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يٓلِِّٖ ثٕيِ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ يٓجٕسِ اللَِّ

ٕطِسٕٓ٘يِ و يٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔ  .فَمَبلَ ٍٓ هٓب يٓلََّٖ هِيْ غَلَبئِِِ إِىْ غَلَب فََْٔٓ يٓلَِِٕ٘ ٍٓ إِىْ ضٓذُعٓ فََْٔٓ يٓلَِِٕ٘ غَلَبءٔ السًِّ
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 ٍ هزسل هحوذ تي أسلن صح٘حِ اتٖ حوشُ ثوالٖ .5ٍ  4

کٌس کِ فطهَز: ذساًٍس هتًبل  السالم ًمل هٖاثَحوعُ حوبلٖ اظ اهبم سزبز يلِ٘ »حوعُ حوبلٖ:  غح٘حٔ اثٖ

 (.114، ظ17، د1139)حطّيبهلٖ،  5«ّب گوبضزُ است تب اهط آًطا تٌه٘ن ٍ تسث٘ط کٌس إ ضا ثط ًطخ فطضتِ

إ ضا  ّب فطضتِ ذساًٍس هتًبل ثطإ اهط ل٘وت»کٌس کِ فطهَز:  هحوس ثي أسلن اظ اهبم غبزق يلِ٘ السالم ًمل هٖ

، 17، د1139)حطّ يبهلٖ،  6«ضا تسث٘ط کٌس تب ل٘وتْب زض احط للّت ٍ کخطت، گطاى ٍاضظاى ًطًَسگوبضزُ است کِ آًْب 

 (.111ظ

بى ثبضٌس، چٌساى ضٍضي ً٘ست. ثِ اٗي ث٘بى کِ ذساًٍس ثطإ ضٍاٗت اظ اٗي رْت کِ زض همبم ث٘ زٍزاللت اٗي 

ّب يعضائ٘ل ضا  طإ ًوًَِ، ثطإ گطفتي ربىإ ضا ٍک٘ل کطزُ است. ث ضَز فطضتِ ّط کبضٕ کِ زض يبلن تکَٗي اًزبم هٖ

 هأهَض کطزُ ٍ ثطإ تمس٘ن ضٍظٕ ث٘ي هرلَلبت ه٘کبئ٘ل ضا هَنف کطزُ است.

إ ضا هأهَض کطزُ است. اٗي هٌبفبتٖ ًساضز کِ زض يبلن اسجبة  ّب زض ثبظاض، فطضتِ پس ذساًٍس ثطإ تً٘٘ي ل٘وت

ّب ضا زض ثبظاض  ضَز ٍ ضرػٖ هأهَض ثبضس تب ل٘وت ٍ هسججبت، اهطٕ ثبيج افعاٗص ٍ يلتٖ سجت کبّص ل٘وت

 تًسٗل کٌس.

ّط چٌس،  زض ًت٘زِ، اٗي ضٍاٗت ً٘ع اظ چطذِ استٌجبـ ذبضد ضسُ ٍ لبثل٘ت استٌبز ضا اظ زست ذَاّس زاز.

؛ 186، ظ44تب، د )ًزفٖ، ثٖ کٌٌس. هكطح هٖ ضا ثِ يٌَاى هؤّٗس ٗتااٗي زٍ ضٍ هطحَم ًزفٖ ٍ هطحَم ثحطاًٖ

 (. ؛61، ظ18، د1135ثحطاًٖ، 

 

 . رٍاٗت أًس تي هاله6

يطؾِ زاضتٌس: ٗب ضسَل اهلل  غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍ آلِکٌس کِ: هطزم ذسهت حؿطت پ٘بهجط  اًس ثي هبلک ًمل هٖ

گصاض است  ّب ثبال ضفتِ ٍ گطاى ضسُ است ثطإ هب ل٘وت تً٘٘ي ًوبٗ٘س. حؿطت فطهَزًس: ّوبًب ذساًٍس ل٘وت ل٘وت

ثرطس. ٍ ّط آٌِٗ هي اه٘سٍاضم کِ ذسا ضا زٗساض کٌن زض  گطبٗس ٍ ضظق هٖ ثٌسز ٍ هٖ ّب ضا هٖ ٍ ّوَست کِ ضٍظٕ

؛ سزستبًٖ، 711، ظ4تب، د )لعٌٍٖٗ، ثٖ 7.«ى ٍ ٗب هبل، اظ هي زازذَاّٖ ًکٌسحبلٖ کِ ّ٘چ ٗک اظ ضوب زض ذَ

 (49، ظ6تب، د ؛ ثْ٘مٖ، ث111ٖ، ظ4، د1113
                                                           

لِ يٓيْ ثًٕٓؽِ أَغٕحٓبثِِِ يٓيْ أَثِٖ حٓوٕعََٓ الخُّوٓبلِِّٖ يٓيْ يٓلِِّٖ ثٕيِ الْحٔسٕٓ٘يِ بهٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ أَحٕوٓسٓ يٓيِ الًْٓجَّبسِ ثٕيِ هًٕٓطٍُفٍ يٓيِ الْحٓزَّ .5

ٕطِ هٓلَکبً ٗٔسٓثِّطُُٔ ثِأَهٕطُِِ. ٓ يٓعَّ ٍٓ رٓلَّ ٍٓکَّلَ ثِبلسًِّ  و لَبلَ: إِىَّ اللَِّ

ِ و لَبلَ: إِىَّ ال هٔحٓوَّسٔ ثٕيُ ًٕٗٓمَُةٓ يٓيْ يِسٍَّٓ هِيْ أَغٕحٓبثٌَِب يٓيْ سْٕٓلِ ثٕيِ .6 ٓ يٓعَّ ٍٓ رٓلَّ ٍٓکَّلَظِٗٓبزٍ يٓيْ ًٕٗٓمَُةٓ ثٕيِ ٗٓعِٗسٓ يٓيْ هٔحٓوَّسِ ثٕيِ أَسٕلَنٓ يٓوَّيْ شَکَطَُٔ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕسِ اللَِّ  لَِّ

ٍ فَلَيْ ٗٓغْلَُٓ هِيْ ثِبلسًِّٕطِ هٓلَکبً  ٍٓ لَيْ ٗٓطْذُعٓ هِيْ کَخْطٍَٓ. لِلَّٔ
 حٌب ،ًٗمَة ثي هحوس الًجبس أثَ حٌب لبلَا ،أغلِ هي السلوى الطحوي يجس أثَ ٍ الفبهى ضج٘ت ثي أحوس ثي يلٖ ثي أحوس ًػط أثَ ٍ الحبفم اهلل يجس أثَ أذجطًب .7

 اهلل ضسَل يْس يلى السًط غال لس لبل اًس يي حو٘س ٍ حبثت ٍ لتبزٓ يي سلؤ ثي حوبز حٌب لبال ،هسلن ثي يفبى ٍ هٌْبل ثي حزبد حٌب ،الػغبًٖ إسحبق ثي هحوس
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کٌٌس ٍ آى ضا نلن زض حك  ضٍاٗت، ّوبًٌس هطسل غسٍق، پ٘بهجط ايهن )ظ( اظ تً٘٘ي ل٘وت ذَززاضٕ هٖاٗي 

 زاًٌس. ثٌسگبى هٖ

، 15، د1114حلٖ، يالهِ ) اًس ت اهب فمْ٘بى ضًِ٘ ثِ آى استٌبز کطزُاٗي ضٍاٗت اظ هٌبثى اّل سٌت ًمل ضسُ اس

. ٍل٘کي اٗي ضٍاٗت اظ لحبل سٌسٕ زچبض هطکل است ٍ لبثل٘ت استٌبز ًساضز. زض (195، ظ1117؛ هٌتهطٕ، 119ظ

 ضَز. ًت٘زِ اٗي ضٍاٗت ً٘ع اظ گطزًٍِ ضٍاٗبت لبثل استٌبز ذبضد هٖ

 

 . رٍاٗت أتٖ ّزٗز7ُ

يطؾِ زاضت: إ ضسَل ذسا ل٘وت تً٘٘ي  غلّٖ اهلل يلِ٘ ٍ آلِ: هطزٕ ًعز ضسَل ذسا کٌس ًمل هٖ اثَ ّطٗطٓ

کٌن. هطز زٗگطٕ آهسُ ٍ يطؼ کطز: إ ضسَل ذسا ل٘وت تً٘٘ي کي. حؿطت  کي. حؿطت فطهَز: ثلکِ زيب هٖ

حبلٖ هاللبت کٌن کِ نلوٖ اظ ثطز ٍ هي اه٘سٍاضم ذسا ضا زض  ٘ي هّٖب ضا ثبال ٍ پبٗ فطهَزًس: اٗي ذساست کِ ل٘وت

 (.49، ظ6تب، د ثْ٘مٖ، ثٖ؛ 115، ظ4تب، د )لعٌٍٖٗ، ثٖ 8«هي ثِ کسٖ ًطس٘سُ ثبضس

إ کِ اظ اثَّطٗطُ زض تبضٗد ٍرَز زاضز، ثً٘س ً٘ست، اٍ اٗي  ّوبًٌس ضٍاٗت ثبالست ٍ ثب سبثمِضٍاٗت  اٗي

ستٌبز ثِ اٗي احتوبل، ٍ ّوچٌ٘ي ثِ ذبقط ضْبزت ضٍاٗت ضا ثِ ًفى ذَز رًل کطزُ ثبضس. زض ًت٘زِ، ٍ ثب ٍرَز ٍ ا

 تبضٗد ثِ رًل ضٍاٗت اثَّطٗطُ، اٗي ضٍاٗت ً٘ع لبثل٘ت استٌبز ًرَاّس زاضت.

؛ 196، ظ4، د1187قَسٖ، ض٘د ) اًس. ثب اٗي حبل ثطذٖ فمْ٘بى اٗي ضٍاٗت ضا هكطح کطزُ ٍ ثِ آى استٌبز کطزُ

 (658، ظ4، د1139؛ هٌتهطٕ، 156، ظ1، د1117؛ فبؾل آثٖ، 419، ظ4، د1113اثي ازضٗس، 

 

 تٌذٕ جوع

 .لبثل استٌبز ً٘ستٌسزٗگط ضٍاٗت  ضص٘چ کسام اظ ّاظ ه٘بى اٗي ضٍاٗبت، تٌْب ضٍاٗت اٍل هَضز لجَل است ٍ 

زچبض ؾًف سٌس ّستٌس. ؾًف سٌس اٗي ضٍاٗبت ً٘ع ثِ ٍس٘لِ يول اغحبة ً٘ع رجطاى  َمسضٍاٗت زٍم ٍ ظٗطا 

 ٍ ثٌبثط رستزَٖٗ کِ زض کتت فمْٖ ضسُ است،يول فمْ٘بى هتمسم ثِ اٗي ضٍاٗبت حبثت ًطسُ است  ظٗطاضَز.  ًوٖ

پس اٗي زٍ ضٍاٗت ّن ؾًف سٌسٕ زاضًس ٍ ّن اٌٗکِ . است ثِ آى يول ًکطزُ ٍ هتأذط کسٖ اظ فمْ٘بى هتمسم

                                                                                                                                                                                                 
 ٗكلجٌٖ هٌکن أحس ل٘س ٍ ضثى المى اى ألضرَ اًى ٍ الطظاق الجبسف المبثؽ الوسًط َّ اهلل إى فمبل لٌب فسًط السًط غال لس اهلل ضسَل ٗب :فمبلَا سلن ٍ يلِ٘ اهلل غلى

 .هبل ال ٍ زم فٖ ثوهلؤ

 اذجطًٖ ،ٍّت ثي يجساهلل حٌب ،الوطازٕ سل٘وبى ثي الطث٘ى حٌب ،ًٗمَة ثي هحوس الًجبس أثَ حٌب لبال ،المبؾٖ الحسي ثي أحوس ثکط أثَ ٍ الحبفم اهلل يجس أثَ ذجطًبأ .8

 ربءُ حن .اهلل ازو ثل :لبل .سًط اهلل ضسَل ٗب :فمبل ،سلن ٍ يلِ٘ اهلل غلى اهلل ضسَل إلى ربء ضرال اى ،ّطٗطٓ أثٖ يي ،أثِ٘ يي ،الًالء حسحٌٖ ،ثالل اثي ًٌٗى سل٘وبى

 .ههلؤ يٌسٕ الحس ل٘ست ٍ اهلل المى اى ألضرَا اًى ٍ ٗرفؽ ٍ ٗطفى اهلل ثل :لبل .سًط اهلل ضسَل ٗب :فمبل ،ضرل
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 زٍ ٍاؾح ً٘ست. کِ شکط ضس،، ثِ تمطٗجٖ ِبضم ٍ پٌزن ثط هسئلْزاللت ضٍاٗت چ .اًس کطزُفمْ٘بى اظ آًْب ايطاؼ 

 ثطإ ضً٘٘بى لبثل استٌبز ً٘ستٌس. ضٍاٗت پبٗبًٖ ً٘ع

گصاضٕ ثط ضٍٕ  ثب استٌبز ثِ ضٍاٗت هطسل غسٍق، حبکن اسالهٖ زض ضطاٗف قجًٖ٘ ثبظاض اربظُ ل٘وت، ِزض ًت٘ز

 کبالّبٕ هَرَز زض ثبظاض ضا ًساضز.

تَاًس ثط  حبکن ًوٖ ِحبثت کطز ک ،زاللت التعاهٖ ِث حٌبـ، ِتَاى اظ قطٗك ضٍاٗت سلو هٖيالٍُ ثط ضٍاٗت فَق، 

 ِط ل٘وتٖ کّ ِحٌبـ، هبلک اذت٘بض زاضز تب کبالٕ ذَز ضا ث ِهكبثك ضٍاٗت سلو ضٍٕ کبالٕ هطزم ل٘وت تً٘٘ي کٌس.

 گصاضٕ تَسف زٍلت زاللت زاضز.  زاللت التعاهٖ، ثط هوٌَي٘ت ل٘وت ِس ثفطٍضس. اٗي ضٍاٗت ثّثرَا

 

 صح٘حِ سلوِ حٌّاط

ّط گبُ زض ضْط، کبالٖٗ ث٘ص اظ آًچِ کِ »کٌس کِ فطهَز:  سلؤ حٌّبـ )گٌسم فطٍش( اظ اهبم غبزق )و( ًمل هٖ

إ کِ ّوِ هطزم ثتَاًٌس آى کبال ضا تِْ٘ ًوبٌٗس(، ثط اٍ ضٍاست کِ ثب  ذطز هَرَز ثبضس )ثگًَِ ٗک ًفط اظ هطزم هٖ

ثبضس کِ ثِ ّوِ هطزم ثطسس ل٘وت آى کبال ثِ رْت کبض  هتبو ذَز ظٗبزتٖ ضا قلت کٌس، چَى اگط کبال ثِ همساضٕ

آًچِ کِ ٍاضز ضْط  ٗبثس کِ ٗک ًفط ّط ضَز. ثلکِ ل٘وت، زض غَضتٖ زض ثبظاض افعاٗص هٖ اٗي فطٍضٌسُ، گطاى ًوٖ

 (.189، ظ1198)غسٍق،  9«ذطٗساضٕ ًوبٗسضَز ضا  هٖ

زض سٌس ضٍاٗت ٍرَز زاضًس،  ِإٍ کبض ضْاست. چ ُاٗي ضٍاٗت ضا، ض٘د غسٍق زض کتبة التَح٘س ًمل کطز

اظ آى ايطاؼ  ِبى ضًْ٘اظ قطف زٗگط فم٘ ضَز. هحسَة هٖ ِت ضٍاٗت غح٘حْو٘ي رّ ِستٌس، ثّ ِوگٖ حمّ

 ضٍاٗت لبثل استٌبز است. ِاًس. زض ًت٘زُ ًکطز

زض اٗي ضٍاٗت زٍ حبلت ثطإ ثبظاض فطؼ ضسُ است ٗک حبلت اٌٗکِ ّوِ هطزم زستطسٖ ثِ کبال زاضتِ ٍ 

تَاًٌس آًطا تِْ٘ ًوبٌٗس. حبلت زٍم اٌٗکِ ٗک ًفط ثكَض اًحػبضٕ کبال ضا ذطٗساضٕ کطزُ ٍ سبٗط هطزم زستطسٖ ٖ ه

تَاًس سَز زلرَاُ ذَز ضا ثب فطٍش کبال ثسست آٍضز ٍ اٗي کبض  ثِ آى ًساضتِ ثبضٌس. زض حبلت اٍّل غبحت کبال هٖ

ًس اٗي اذت٘بض ضا اظ غبحجبى کبالّب سلت کطزُ ٍ آًْب ضا هزجَض تَا ّب تأح٘طٕ ًساضز. ثٌبثطاٗي حبکن ًوٖ زض ضًٍس ل٘وت

 ضا ثب ل٘وتٖ کِ حبکن تً٘٘ي کطزُ يطؾِ ًوبٌٗس.کٌس تب کبالٕ ذَز 

 

                                                           
ِ يٓيْ ًٕٗٓمَُةٓ ثٕيِ ٗٓعِٗسٓ يٓيْ غٓفَْٓ .9 ٔ لَبلَ حٓسَّحٌََب سًٕٓسٔ ثٕيُ يٓجٕسِ اللَِّ ِ واىَ ثٕيِ ٗٓحٕ٘ٓى يٓيْ حٓسَّحٌََب ثِصَلِکٓ أَثِٖ ضٓحِوِٓٔ اللَِّ هٓتَى کَبىَ فِٖ الْوِػٕطِ   سٓلَوَٓٔ الْحٌَّٓبـِ يٓيْ أَثِٖ يٓجٕسِ اللَِّ

ٔ إِشَا ٓبمٔ لِأَرٕلِِِ ٍٓ إًَِّوٓب ٗٓغْلَُ إِشَا اضْتَطَى کَبىَ فِٖ الْوِػٕطِ قًَٓبمٌ غَٕ٘طُُٔ ٗٓسٓىٔ الٌَّبسٓ لَ قًَٓبمٌ غَٕ٘طُ هٓب ٗٓطْتَطِِِٗ الَْٓاحِسٔ هِيَ الٌَّبسِ فَزٓبئِعٌ لَِٔ أَىْ ٗٓلْتَوِسٓ ثِسِلًْٓتِِِ الْفَؿْلَ لِأًََِّ نٕ ٗٓغْلُ الكًَّ

 الَْٓاحِسٔ هِيَ الٌَّبسِ رٓوِ٘ىٓ هٓب ٗٓسٕذُلُ الْوٓسٌََِٗٔ.
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 ًت٘جِ

ک٘ف٘ت تً٘٘ي ل٘وت کبالّب ٍ ذسهبت زض ثبظاض است، اٗي هسئلِ آحبض   کٖ اظ هجبحج هْن زض التػبز اسالهٖٗ

ّب زض حبل ٍ  ل٘وت  گصاضٕ، اضتغبل، تَل٘س، يطؾِ کبال ٍ سكح يوَهٖ سطهبِٗهتًسزٕ ضٍٕ هتغ٘طّبٕ اسبسٖ چَى 

آٌٗسُ التػبز زاضز ٍ اظ ّو٘ي ضٍ اظ ظهبى غسض اسالم هَضز تَرِ پ٘بهجط ٍ ائوِ ٍ ثعضگبى ٍ هزتْساى زٌٖٗ لطاض گطفتِ 

ص ثِ ايكبٕ چٌ٘ي اگطچِ ثطذٖ ثب تَرِ ثِ آحبض کَتبُ هست تً٘٘ي ل٘وت تَسف زٍلت گطاٗ ،زض اٗي ث٘ي است.

آى لَايس يوَهٖ ٍ ضٍاٗبت ذبظ، تَرِ ثِ  ثِ ٍٗژُ فمْب، ثب ، اهب غبلت اًسٗطوٌساى اسالهٖ ،اذت٘بضٕ ثِ زٍلت زاضًس

 .ضا هزبظ ًوٖ زاًٌس

اًس. اظ آًچِ زض اٗي همبلِ  گصاضٕ حبکن زض ثبظاض اسالهٖ ثِ ضٍاٗبتٖ استٌبز کطزُ فمْ٘بى ثطإ يسم رَاظ ل٘وت

تَاًس  تَاى احجبت کطز کِ حبکن ًوٖ ، هٖثب استٌبز ثِ ضٍاٗت هطسل غسٍق ٍ سلوِ حٌّبـزست آهس کِ ثطضسٖ ضس، ثِ 

 ثط ضٍٕ کبالّبٕ هَرَز زض ثبظاض ل٘وت تً٘٘ي کٌس.
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