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 حديث فهم شناسي آسيب پيشينه

 ضٍاٗات زض ّن ٍ هطآى زض ّن ًِ زاضز زٗطٗي إ ساتوِ تلٌِ ً٘ست، اسالهٖ هتَى تِ هٌحػط زٌٖٗ هتَى ًژكْوٖ

َ:»هاًٌس ضَز؛ هٖ زٗسُ آى تِ اضاضاتٖ وفير ِّ ََُيَحر ِلر ََامكر ًْ عَُع ٓاض   (. 1) «ىر

 الْٖ حواٗن ًِ اًس تَزُ چْطُ زٍ ٍ ساظ زضٍؽ هطزهاًٖ ّو٘طِ الْٖ، ازٗاى تاضٗد تستط زض ٍ تططٕ هؼاضف تاضٗد قَل زض

 هٖ احازٗث خؼل ٍ ؿلَ حواٗن، تحطٗق تِ هرتلق ػَاهل اثط تط ٍ گًَاگَى اّساف تا ٍ گطكتٌس هٖ توسرط تِ ضا ػلوٖ ٍ

 . ًطس هٖ تػَٗط تِ ضا ًاگَاضٕ تس٘اض حواٗن آى، اظ پس ٍ اسالم غسض زض حسٗث آكات ػلوٖ ٍ تاضٗرٖ تطضسٖ. پطزاذتٌس

 ٍ زازُ ّطساض تساى السالم ػلْ٘ن ت٘ت اّل ًِ است حسٗثٖ ٍ هطآًٖ تحثْإ تطٗي هسٗوٖ اظ زٌٖٗ هتَى كْن آس٘ثْإ

 :است آهسُ السالم ػلِ٘ ػلٖ حؿطت سري زض ًِ گًَِ آى اًس، زازُ ذثط ً٘ع آى تِ آٌٗسگاى ضسى زاهٌگ٘ط تِ

َ ْيِديَِفََإي  ََانّلاِضََار ا  ّ ق  َََْحر َََْابِطل  َََِْصْدق  ُسٓخ َََْانِسخ َََْكرِراب  َََْخّصا َََْاعّىا ََََْمر شاِِبا َََُُْمْكردل  ا َََُُْمر ظ  ا َََِْدف ْ َهر ََْْر
َ ْ ََقر ََكُِربر ر ْهِدَََعَاهلََْلعيَُاهللَصيلَاهللَزسِٓلَََعر ََدّتََعر ََقهر ظيبا  الَخ  ّا:ََفر ََانّلاُضََايُّ ْ ْثََقر رر ََكرث ُ ر  ُتَََعر ّرابر ََامكر ًْ ر َََفر بر َكررر
َ ر  َََعر دا  مِّ عر أَُُمر  ٓ بر خر ََفرْْلر َُ در عر ْ ق  ََمر ََانّلاِزََِمر ََُث  ََكُِربر ُِ ي

ر ََِمََلعر َِ  زضٍؽ، ٍ ضاست تاقل، ٍ است حن هطزم زست زض ؛(2) ...ب رعِد

 پطزاظٕ گواى آى، زض ضإٍ آًچِ ٍ است ضسُ سپطزُ ذاقط زض آًچِ ٍ هتطاتِ ٍ هحٌن ذاظ، ٍ ػام هٌسَخ، ٍ ًاسد

 ّط: كطهَز سري چٌ٘ي ٍ ذاست پا تِ ًِ خاٖٗ تا تستٌس زضٍؽ اٍ ظهاى زض آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ ذسا ضسَل تط. است ًطزُ

 ... تستٌس زضٍؽ ٍٕ تِ اٍ اظ پس[ ّوِ اٗي تا. ]است زازُ هطاض آتص ضا ذَز خاٗگاُ تٌسز، زضٍؽ هي تط ػوس تِ ًِ

 ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ اسالم گطاهٖ پ٘اهثط ح٘ات ظهاى ّواى اظ ٍ است حسٗث ذَز تا ّوعاز حسٗث، كْن آس٘ثْإ اظ تطذٖ

 زض السالم ػلْ٘ن هؼػَهاى ساٗط ٍ آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ پ٘اهثط. ًْاز گستطش تِ ضٍ تسضٗح تِ سَگوٌساًِ ٍ گطزٗس آؿاظ آلِ

 هٖ كطا حسٗث اذص زض ت٘طتط زهت ٍ احت٘اـ تِ ضا آًْا ٍ زازًس هٖ ّطساض هسلواًاى تِ ضا ّا آس٘ة ذكط هرتلق، هَاضز

 ًازضست، اظ زضست حسٗث تاظضٌاسٖ تطإ تلٌِ ًٌٌس، ضزّ ًِ ٍ تپصٗطًس ضا حسٗثٖ ّط ًِ ًِ ذَاستٌس هسلواًاى اظ ٍ ذَاًسًس

 اذت٘اض زض... ٍ سٌت تا هَاكوت ككطت، ٍ ػول تا ّواٌّگٖ هطآى، تا هراللت ػسم ّوچَى ضا هؼ٘اضّاٖٗ ٍ هالى

 . زازًس هٖ هطاض هسلواًاى

 ٍ تػح٘ق اظ آگاّٖ ٗا آى، ضزّ ٗا حسٗث اظ غح٘ح تطزاضت هٌظَض تِ ض٘ؼِ ضاٍٗاى ًِ زّس هٖ ًطاى هتؼسزٕ ضٍاٗات

 هٖ آًاى اظ ظهٌِ٘ اٗي زض ٍ ضتاكتٌس هٖ السالم ػلْ٘ن اهاهاى هحؿط تِ ذثط، اؾكطاب ٍ اخوال ضكغ ٗا ٍ احتوالٖ تحطٗق

 هطاٗي، حصف ٍ اخوال اٍ، تطزاضت سَء ٗا ضإٍ سَْ هاًٌس حسٗث آس٘ثْإ ظزٍزى تا ّن السالم ػلْ٘ن اهاهاى ٍ پطس٘سًس

 . پطزاذتٌس هٖ آى ضزّ ٗا ٍ گٌَٗسُ اغلٖ هوػَز ت٘اى تِ... ٍ ًسد تطاتِ،

 :كطهاٗس هٖ السالم ػلِ٘ غازم اهام

َ ََِإي  اءر ررُتََالُعَلر ياِءََْزر َََْاألن ب  ََذاكر ي 
ر
ََأ ياءر ََاألن ْب  اَلر

ُ
ََُيِٓزُث ا  ََالََِْدْزَهر ازا  اََِْديب  اَإَّن 

ُ
ُث ْزر ََار ََأاحِديث ر ْوََِمْ ََأاحديِِثِ ًْ ر َََفر رر خر

ر
َأ

َ ء  ْدََنِِماَبَشر ر َََفر رر خر
ر
ا ََأ ّ ظ  ََخر ُسْاَْاِفسا  ُ ظ  ْ ََافن  ُكْ ََذهاَلِعمر ًْ َََعر  ُُ ٌر ََحرأُخُرْ ََِِفٍاَفرِئي  ِلر

ر
يِجََأ ََِفََابلر ََُكِّ  

لر ََخر ََْال َُعُ ُُفير ب  ََير ُُ ْ ََعر
َ حِسيفر ََت ر نر اِمي  َََْالع  احلر ََان ْب ِ نر ِظِني  ََامُلب  نَحأْيلَْر ِني  ِِ  اظ زٌٗاضٕ ٍ زضّن پ٘اهثطاى چِ پ٘اهثطاًٌس؛ ٍاضثاى زاًطوٌساى ؛(3) اجلا
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 تِ تگ٘طز، ضا آًْا اظ چ٘عٕ ًس ّط پس. ًٌْس هٖ تطخإ ذَز اظ ضا احازٗثٖ ٍ سرٌاى تلٌِ گصاضًس، ًوٖ خإ تط ذَز

 ػلْ٘ن ت٘ت اّل ها ه٘اى زض ًِ ظٗطا! گ٘طٗس هٖ ًس چِ اظ ضا ذَز ػلن ًِ تٌگطٗس پس. است ٗاكتِ زست كطاٍاى ٕ تْطُ

 ًازاًاى تأٍٗل ٍ پسٌساى تاقل ّإ ساذتِ ٍ گعاكٌاضاى، تحطٗق اظ ضا زٗي ًِ ّستٌس ػازلٖ هطزهاى ًسلٖ ّط زض السالم

 . پ٘طاٌٗس هٖ

 زضتاضُ چوسض! اتَهحوس إ: پطس٘سًس ػثسالطحوي تي ًَٗس اظ ض٘ؼ٘اى اظ تطذٖ ًِ تَزم حاؾط هدلسٖ زض: گَٗس ٗوكٌٖ٘

 اٍ است؟ ٍازاضتِ احازٗث ضزّ ٍ اًٌاض تِ ضا تَ چ٘ع چِ! ًٌٖ هٖ ضز ضا اغحاب ضٍاٗت چوسض! ًٌٖ هٖ سرتگ٘طٕ حسٗث ٕ

 سٌت، ٍ هطآى تا آًٌِ هگط ًپصٗطٗس، ها اظ ضا حسٗثٖ: كطهَز السالم ػلِ٘ غازم اهام ًِ ًطز حسٗث هي تطإ ّطام: گلت

 -تاز اٍ تط ذسا لؼٌت ًِ -سؼ٘س تي هـ٘طُ ًِ چطا ت٘اٗ٘س؛ آى تط ضاّسٕ ها پ٘ط٘ي احازٗث ه٘اى زض ٗا ٍ تاضس ساظگاض

 ضا سرٌٖ ّ٘چ ٍ ًٌ٘س پطٍا ذسا اظ پس،. تَز ًگلتِ ضا آًْا پسضم ّطگع ًِ ساذت ٍاضز پسضم اغحاب ًتة زض ضا احازٗثٖ

 ... ًپصٗطٗس ها اظ ًساضز، ساظگاضٕ آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ اًطم ضسَل سٌت ٍ تعضٍ پطٍضزگاض ًالم تا ًِ

 ٍ ضٌ٘سم حسٗث آًاى اظ. زٗسم ضا السالم ػلْ٘وا غازم ٍ تاهط اهام اغحاب اظ گطٍّٖ. ضكتن ػطام تِ: گَٗس هٖ ًَٗس

 السالم ػلِ٘ ضؾا حؿطت. زازم ًطاى السالم ػلِ٘ ضؾا اهام تِ ضا آًْا هستٖ اظ پس. ًطزم زضٗاكت ضا ّاٗطاى ًَضتِ

 اتَػثساهلل تط اتَالركاب:» كطهَز ٍ ًپصٗطكت تَز، السالم ػلِ٘ غازم اهام اغحاب اظ هٌوَل ًِ ضا آى اظ تس٘اضٕ احازٗث

 اظ اًس، تطزُ زست السالم ػلِ٘ غازم اهام اغحاب ًتة زض آًْا! تاز ٗاضاًص ٍ اٍ تط ذسا لؼٌت تست، زضٍؽ السالم ػلِ٘

 ( 4. )«گَٗ٘ن هٖ سري سٌت، ٍ ًتاب هَاكن ّو٘طِ ها ًِ چطا ًساً٘س؛ ها اظ ضا هطآى هرالقِ سريِ ضٍ، اٗي

 زض آًاى ٍ تاضس زاضتِ السالم ػلْ٘ن ائوِ ػػط زض ضٗطِ ضٌاسٖ آس٘ة هثاحث اظ ظٗازٕ ترص ضسس هٖ ًظط تِ تٌاتطاٗي،

 تِ ًول ضٍاٗات، ه٘اى زض تؼاضؼ ٍخَز ّوچَى كْن هَاًغ تِ سٌت، ٍ هطآى  كْو٘سىِ تْتط ّإ ضَُ٘ ٍ اغَل تؼل٘ن ًٌاض

 اظ پس. آهس ذَاّس تؼسٕ هثاحث زض آى ضٍاٗات ًِ اًس زازُ تَخِ... ٍ ضإٔ تِ اختْاز ضإٍ، ٍّن توِ٘، هتطاتِ، ًسد، هؼٌا،

 اهاهاى ضٌّوَزّإ اظ گ٘طٕ تْطُ تا ٍ تَزًس احازٗث تػح٘ح ٍ تطضسٖ ٍ ًوس زض پ٘طگام آًْا ضاگطزاى السالم ػلْ٘ن ائوِ

 تطذٖ ٕ زضتاضُ السالم ػلْ٘ن ائوِ ظهاى زض ضسُ تسٍٗي ًتاتْإ اظ تطذٖ. ًْازًس خإ تِ ذَز اظ ضا آثاضٕ السالم ػلْ٘ن

 :اظ است ػثاضت آس٘ثْا اظ

 السالم، ػلْ٘وا ًاظن اهام ٍ غازم اهام اغحاب اظ حٌن، تي ّطام تأل٘ق تػحّ، ً٘ق األذثاض ًتاب ٍ األللال ًتاب. 1

 (. 5( )م199 ٗا 179 هتَكإ)

 ػلْ٘وا ضؾا اهام ٍ ًاظن اهام اغحاب اظ ػثسالطحوي، تي ًَٗس تأل٘ق الحسٗث، اذتالف ً٘ع ٍ الحسٗث ػلل ًتاب. 2

 (. 6( )م208 هتَكإ) السالم

 (. 7( )م217 هتَكإ) السالم ػلِ٘ ًاظن اهام اغحاب اظ ػو٘ط اتٖ تي هحوس تأل٘ق الحسٗث، اذتالف. 3

 ػلِ٘ ضؾا اهام اغحاب اظ زٍ ّط ،(9) ػ٘سٖ تي هحوس تي احوس ً٘ع ٍ ،(8) هث٘ػِ تي زاضم تأل٘ق الوٌسَخ، ٍ الٌاسد. 4

 . السالم

 اهام ٍ السالم ػلِ٘ خَاز اهام اغحاب اظ سٌ٘ت، تي ٗؼوَب تأل٘ق هؼٌاُ، اذتلق ٍ للظِ اتلن ها ًتاب ٍ االللال ًتاب. 5

 (. 10( )م244 هتَكإ) السالم ػلِ٘ ّازٕ



 

  
 3  صفحه

  

 تي احوس اظ( 12) الحسٗث اذتالف ٍ( 11) الحسٗث تلس٘ط ًتاب التحطٗق، ٍ الحسٗث هؼاًٖ ًتاب الحسٗث، ػلل ًتاب. 6

 (. م274 هتَكإ) تطهٖ ذالس تي هحوس

 تي ثث٘ت اتَهحوس اظ است، ضسُ پطزاذتِ هَؾَػِ احازٗث شًط تِ آى زض ًِ الحسٗث كٖ أه٘ٔ تٌٖ تَل٘سات ًتاب. 7

 (. 13) السالم ػلْ٘وا ػسٌطٗ٘ي اغحاب اظ هحوس

. است ػػط آى زض السالم ػلْ٘ن ائوِ ٗاضاى سَٕ اظ ضٌاساًِ آس٘ة هثاحث قطح اظ ّاٖٗ ًوًَِ ضسُ ٗاز ًتاتْإ

 هتي تِ زست٘اتٖ ٍ آس٘ثْا ظزٍزى ّسف تِ زاضتٌس، تطزٗس حسٗث هتي زض ًِ خا ّط زض السالم ػلْ٘ن اهاهاى اغحاب

 ( 14. )ًطزًس هٖ هطاخؼِ ذَز ظهاى اهام تِ اغلٖ،

 السالم ػلِ٘ ضؾا اهام تِ: گلت ًِ است ًطزُ ضٍاٗت هحوَز أتٖ تي اتطاّ٘ن اظ اهلل ضحوِ حسٌٖ ػثساهلل تي ػثسالؼظ٘ن

 :گلتن

ََيا ْنر ََِفََحرُُقُلََىاَاهللَزسِٓلََاب  ِ يث  يَامَحر ََاَّل  ُِ ي ِْ ْس
ََانّلاُضََير ًْ ُسِٓلََعر ََآهلََْلعيَُاهللَصيلَاهللَزر ُُ  ٌ ََأ َ:َقلر ََاهللَإي  ازكر َب رعايلََْن ب 

ِصُلَ ب  ََفَير ََُكِّ ِ
لر ْ َََلر ت  دلِءََإيلَُُجُعر اَالسَّ ن ب  َ.َادلُّ ََالسلهَلعيََُفالر ًر رعر ََاهللَل نر ِفي  ِّ ََامُلَحر ِلر ََامكر ًْ ََعر ُِ ِع ِ ٓاض  ََىاَاهللََْى ُسُٓلََقلر َاهللَزر

ََآهلََْلعيَُاهللَصيل اَذلر ََإَّن  َ:َالسلهَلعيَُقلر ََاهللَإي  ازكر ِصُلََب رعايلََْن ب  ََُيب  كا  نر دلِءََإيلَىر اَالسَّ ن ب  ََادلُّ ََُك   
لر ُنِذََِفَََلر ِرََاثلُّ َاألِخث 

َ ر لر ْ َلر ِتََْر ِلََِفََاجلُُمعر  ْ ِلََار ََاَّلل  َُ ُُمُ
ْ
أ ر ٍاِديَِفر ُ ْلََِفر ََِر ََِمْ ََساِئ  ُُ ُعِظير ْلََافر ََِمََِر ََاتن ِث   رُُتبر ََافر ُِ ي ْلََلعر ََِر ََِمْ ْغِف 

ََُمسخر سر ق ِ
رغ ْ ََافر ُ َياَهلر

َ ِرََطاِلر لَاخلرث  ْْقِ
ََياََْار ََطاِلر ِّ ََامّش  ِصْ ق ْ صاُلََفرلَار اديَير راَُيب  ََِِبر ت  ََدر طُنعر ُجََير ر ََفرِئذاَالق  عر نر ُجََطر ر ََالق  ََإيلَاعدر ِ

رّل  ََُمر ُكِٓثََِمْ نر َىر
دلء ررِنَ.َالسَّ َََحر  ََأيبَِبرِلر ًْ يَعر ِّ َََجر ًْ ََعر ُِ ََآابِئ ًْ  ( 15) .آهلََْلعيَُاهللَصيلَاهللَزسِٓلََعر

 ٍ تثاضى ذساًٍس: ًِ ًٌٌس هٖ ضٍاٗت آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ ذسا ضسَل اظ هطزم ًِ حسٗثٖ ٕ زضتاضُ! ذسا ضسَل كطظًس إ

 چِ آٗس، هٖ كطٍز است، ذاًٖ ظه٘ي اٗي كطاظ تط ًِ اٍل آسواى ٗا زً٘ا آسواى تِ الْٖ ػطش اظ خوؼِ ضة ّط زض تؼالٖ

 زگطگَى ضا آى ٍاهؼٖ هلَْم ٍ هؼٌا ضًٌَس هٖ ًِ ضا سرٌاًٖ ًِ آًاى تط ذساًٍس لؼٌت: كطهَز حؿطت آى كطهاٗ٘س؟ هٖ

 حؿطت آى تلٌِ ًلطهَزُ، سرٌٖ چٌ٘ي ّطگع آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ ذسا ضسَل! هسن ذسا تِ. ًٌٌس هٖ تاظگَ ٍ ساظًس هٖ

 كطٍ اٍل آسواى تِ ضا إ كطضتِ ضة اٍل اظ خوؼِ ضة ّط ٍ ضة ّط آذط ثلث زض تؼالٖ ٍ تثاضى ذساًٍس: است كطهَزُ

 ّست ًسٖ آٗا ساظم؟ تطآٍضزُ تا تاضس زاضتِ ذَاّطٖ ًِ ّست ًسٖ آٗا: زّس ًسا ًِ ساظز هٖ هأهَض ضا اٍ ٍ كطستس هٖ

 گٌاّاًص اظ ٍ تثرطن ضا اٍ تا ًواٗس هـطكت ٍ آهطظش زضذَاست ًِ ّست ًسٖ آٗا تپصٗطم؟ ضا اٍ تَتِ تا ًٌس تَتِ ًِ

 هٖ ضط ٍ ًاتٌاضٕ پٖ اظ ًِ ًسٖ ٍإ آض، ها سَٕ تِ ضٍٕ! ًٌْ٘٘اٖٗ خستدَٕ زض ٍ ذ٘ط ذَاّاى ًِ آى إ زضگصضم؟

 تِ كطضتِ آى ظًس، سط غثح چَى ٍ تطزهس غثح ًِ ٌّگاهٖ تا ضَز هٖ تٌطاض ّوچٌاى ًسا اٗي. تساض زست آى اظ! ضٍٕ

 ػلِ٘ اهلل غلٖ ذسا ضسَل اظ آًاى ٍ پسضاًص اظ اٍ ٍ خسّم اظ پسضم ضا حسٗث اٗي. گطزز تاظهٖ آسواى هلٌَت زض ذَز خاٗگاُ

 ( 16. )است ًطزُ ًول هي تطإ آلِ ٍ

 :گلتٌس السالم ػلِ٘ غازم اهام تِ
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َ ََإي  ََانّلاضر ْير ُْ ََيْس ًْ ََآهلََْلعيَُاهللَصيلَاهللَزسِٓلََع ُُ  ٌ ََار َ:َقلر ََإي  ُر قر در ََالَالصرّ لُّ حِ
ََت ر ني َََِّليَالََِْلع  ة  ََُِم  يي ِٓ َََس َالسلهَلعيََُفالر

ََْقَ ََقلر ِني ر َََِْلع  ْ ُقََلر يَير َََِّلِ ة  ََُِم  يي ِٓ  گطكتي: كطهَز ًِ ًٌٌس هٖ ضٍاٗت آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ ذسا ضسَل اظ هطزم ؛(17) َس

 تطإ اها كطهَزُ، ضا ً٘اظ تٖ ٍ ؿٌٖ پ٘اهثط: كطهَز حؿطت. ً٘ست حالل تٌسضست، ٍ است ً٘اظ تٖ ًِ ًسٖ تطإ غسهِ

 . است ًلطهَزُ سالن كطز

 كْن زض آى تأث٘ط ٍ ضٌاسٖ آس٘ة تِ السالم ػلْ٘ن هؼػَهاى ػػط ضاٍٗاى ًِ زّس هٖ اٗي اظ ذثط ضٍاٗات، گًَِ اٗي

( م208م) ػثسالطحوي تي ًَٗس هاًٌس السالم ػلْ٘ن ائوِ اغحاب اظ تطذٖ زٍضاى ّو٘ي زض. اًس زاضتِ تام تَخِ حسٗث،

 . اًس ًطزُ اغالح ٍ ًوس ضا آًْا احتواالً ٍ( 18) پطزاذتِ( هؼلَل) زٗسُ آس٘ة احازٗث آٍضٕ خوغ تِ

 پاالٗص تِ هؼلَل ٍ زٗسُ آس٘ة ضٍاٗات گصاضتي ًٌاض تا حسٗثٖ خَاهغ هؤللاى السالم ػلْ٘ن هؼػَهاى ضٍظگاض اظ پس

 ٍ آٍضزًس گطز هَؾَػٖ ػٌاٍٗي شٗل زض ّن، ًٌاض زض ٌٗدا ضا ّن تِ ًاظط ٍ هطاتِ ٍ هؿوَى ّن احازٗث ٍ پطزاذتٌس اذثاض

 حسٗث اػتثاض تِ سٌس غحت غطف تِ ًِ آًاى. ًوَزًس ضاٗاًٖ ذسهت ضٍاٗات ساحت اظ آس٘ثْا ظزٍزى زض قطٗن اٗي اظ

 حٌن تطإ ّا هطٌِٗ اظ ٌٖٗ تٌْا سٌس غحت تلٌِ گصاضتٌس، هٖ ًٌاض ضا آى سٌس ؾؼق ٕ پاِٗ تط ًِ ٍ ًوَزًس هٖ حٌن

 هطاٗي تِ تَخِ تا ذثط هحتَاٖٗ ًوس ٍ تطضسٖ زض آًاى ًاض ٕ ػوسُ ترص. تَز حسٗث اػتثاضٕ تٖ ٗا ٍ اػتثاض تِ ًطزى

 ٕ اضتؼِ ًتة ًَٗسٌسگاى اظ ٗي ّط ضٍ، اٗي اظ. ضس٘س هٖ اًدام تِ ذثط ٗي هتؼسز ًولْإ ٍ ّا ًسرِ زٗسى ٍ گًَاگَى

( 19) اًس، ًَضتِ ض٘ؼِ حسٗث تط ٍاضز آس٘ثْإ ٍ تؼاضؼ تطزى ت٘ي اظ ٍ تٌاهؽ ضكغ ٕ اًگ٘عُ تِ ضا ذَز ًتاتْإ ض٘ؼِ،

 . است هتلاٍت ٌٗسٗگط تا الوسض خل٘ل هحسثاى اٗي ٕ ضَُ٘ گطچِ

 چْطُ اظ ظزاٖٗ آس٘ة» خٌثِ ًِ است احازٗثٖ حإٍ ًِ است األذثاض هؼاًٖ ًتاب ظهٌِ٘ اٗي زض اضظًسُ اثطّإ اظ ٌٖٗ

 ٍ آهسُ سٌّت ٗا ٍ هطآى آٗات زض ًِ است اًگ٘عٕ ضثِْ اللال ٍاهؼٖ ت٘اى ٍ تأٍٗل ٕ تاظگًٌٌَسُ ٍ زاضز ضا «ٍاهؼ٘تْا ٕ

 ٕ ائوِ اظ ضا آى هسائل ض٘ؼ٘اى زل٘ل، ّو٘ي تِ ٍ ضس هٖ تسذَاّاى زستاٍٗع هؼوَالً احازٗث گًَِ اٗي. زاضًس احتوال چٌس

 ( 20. )گلتٌس هٖ پاسد ٍ پطس٘سًس هٖ اسالم ضاست٘ي

 ضا ضٌاسٖ آس٘ة هثاحث اظ تس٘اضٕ حسٗثٖ، ًتة ضطٍح ٍ كوْٖ ػو٘ن هثاحث ؾوي زض هحسثاى ٍ كوْ٘اى ازاهِ، زض

 ٗا ٍ( 21) ًواٗاًسًس هٖ ضا حسٗثٖ هتَى تػح٘لات گاُ حسٗثٖ هتَى تلس٘ط ٍ ضطح الٕ تِ ال زض اٌٗاى. ساذتٌس هكطح

 ًالم ً٘ع گاُ( 22. )پطزاذتٌس هٖ حسٗث هتي تػح٘ح تِ گًَاگَى ّإ ًسرِ اضائِ تا ٍ زازًس هٖ ًطاى ضا هتي اؾكطاب

 تؼاضؼ ٍ اذتالف ت٘اى تا گاُ ٍ( 24) ضسًس هٖ هتصًط ضا ضإٍ اضتثاُ ٗا ٍ( 23) ساذتٌس هٖ هتواٗع اهام، سري اظ ضا ضإٍ

 ( 25. )گواضزًس هٖ ّوت آًْا حل تِ ضٍاٗات

 اظ. تاضس زضآهسُ تحطٗط ٕ ضضتِ تِ اٗطاى ٕ ذاهِ تِ تاضُ اٗي زض ًِ تطز ًام تَاى هٖ ضا ًتاتٖ ًوتط ّوِ اٗي تا

 آهإ الحسٗث ػلل ٍ ضَضتطٕ ػالهِ اثط السذ٘لٔ االذثاض ًتاب تِ تَاى هٖ ظهٌِ٘ اٗي زض( 26) هؼاغطاى تالضْإ

 ( 27. )ًوَز اضاضُ سثحاًٖ خؼلط تأل٘ق السضاٗٔ، ٍ الطٍاٗٔ ت٘ي الٌثَٕ الحسٗث ٍ تْثَزٕ

 هتي ًوس ٍ( حسٗث ضاٍٗاى تؼسٗل ٍ خطح) سٌس ًوس قطٗن اظ احازٗث اضظٗاتٖ زٗطتاظ اظ ًِ است ٗازًطز ٕ ضاٗستِ

 ه٘اى زض ٍٗژُ تِ سٌسٕ، ًوس ًِ ًوَز اشػاى تاٗس لٌي است، تَزُ هسلواى اًسٗطَضاى ٍ ػالواى هسًظط زٍ ّط( هحتَاٖٗ)

 اٗي زض اتَضِٗ هحوَز. هدتْساى تا اًس ًوَزُ تَخِ هحتَاٖٗ ًوس تِ ًوتط هحسثاى ٍ است هتٌٖ ًوس اظ ت٘ص سٌت، اّل
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 ًلٖ، قَض تِ ٍ تاضس سٌس زض اؾكطاب اٌٌِٗ هگط است اًسى تس٘اض حسٗث اؾكطاب تِ هحسثاى تَخِ: گَٗس هٖ ظهٌِ٘

 (. 28) زاًٌس هٖ هدتْساى ٍظ٘لِ ضا هْن اٗي

 اظ السالم ػلْ٘ن ت٘ت اّل هٌتة تطًت تِ ض٘ؼِ زاًطوٌساى است، غازم ً٘ع ض٘ؼ٘اى تطإ حسٍزٕ تا گطچِ سري اٗي

 ٍ ًوس ت٘طتطِ اّو٘ت تَاى هٖ ضٍاٗات تطذٖ اظ. اًس زاضتِ هحتَاٖٗ اضظٗاتٖ تِ تام تَخِ سٌسٕ، اضظٗاتٖ ًٌاض زض اتتسا ّواى

 :گَٗس هسلن تي هحوس ضٍاٗتٖ زض ًِ چٌاى زضٗاكت، سٌسٕ ًوس تِ ًسثت ضا هحتَاٖٗ تطضسٖ

ُدََيا:»َكطهَز هي تِ السالم ػلِ٘ غازم اهام ََىا!َُُمرم  كر ََفَاجءر ت  ْاير ََِز ََِمْ سي ََبر ْْ
ر
ََأ ٓاِفُقََافِجس  ََُي سآير ُ ْرََالق  ُ خ 

ر ََف  ُِ ََىاََِْب كر ََِفََاجءر ت  ْاير َِز
َ ََِمْ سي ََبر ْْ ََأ ََُيخِمُفََافِجس  سآير  ضس٘س، ضوا تِ تس ٗا ذَب كطزٕ اظ ضٍاٗتٖ زض ًِ هكلثٖ ّط! هحوس إ ؛(29) «ِبَُحرأُخْرََفرلَالق 

 . ًٌٌ٘س ػول تَز، هرالق آى تا اگط ٍ ًٌ٘س ػول آى تِ تَز هَاكن هطآى تا اگط

 اضظٗاتٖ تا تلٌِ گصاضًس، ًوٖ ًٌاض ضا ضٍاٗتٖ سٌسٕ، ؾؼق غطف تِ زٗي هؼاضف زض ض٘ؼِ، ػالواى ًِ ضٍست ّو٘ي اظ

ََ»ضٍاٗت ؾؼق تِ سٌسٕ تطضسٖ زض اٌٌِٗ تا هاظًسضاًٖ هالغالح. پطزاظًس هٖ آى پصٗطش ٗا ضزّ تِ هحتَاٖٗ ََذهاَإي  َالِعلر
َ ُِ ي ََلعر ل  ََُُقْ ََْر اُحُ ب  ََِمق  ْسألر عُفَ:»ًَٗسس هٖ زاضز، تاٍض است، پطسص آى ًل٘س ٍ ذَضزُ هلل ػلن اٗي تط ؛(30) «املر َض 
ِدَ ََسن  َِ ْايِتََذه افَالَارل ََُيب  صذِتََاجلصهر مِِٓنا،َن  َُمص   ٌ ََأل د   تِ ٗو٘ي تا ضٍاٗت اٗي سٌس ؾؼق ؛(31) «انلِقَََْابلعِقََىؤي 

 . ضَز هٖ تأٗ٘س ًولٖ ٍ ػولٖ زل٘ل تا آى هؿوَى ظٗطا ًساضز؛ هٌاكات آى هؿوَى غحت

 :است ظزُ حاضِ٘ چٌ٘ي اٗطاى گلتاض تط ضؼطاًٖ ػالهِ

 ٍ تَزُ هَاػس ٍ اغَل هرالق ًِ ضَز هٖ تطضسٖ كطػٖ هسائلٖ زض سٌس ٍ است چٌ٘ي اٗي ً٘ع اتَاب اٗي ضٍاٗات ت٘طتط

 تطضسٖ تِ ً٘اظٕ است، اخواع هَاكن ٗا هَاػس هَاكن ًِ كطٍػٖ ٍ اغَل زض اها زاضًس، هرتللٖ ّإ زٗسگاُ آى زض ػلوا

 آى ػٔطط حتٖ ٗا ٍ ثلث ٗا ًػق ًِ ًتاتٖ ٍ است ؾؼ٘ق ًاكٖ ًتاب ضٍاٗات اًثط ًِ اضٌال اٗي لصا. ً٘ست سٌسٕ

 ٍ قثطٕ ٗا الثلساى هؼدن ٍ هاهَس غحاح، ًتاب زض لـات زّن ٗي اگط ًِ گًَِ ّواى ً٘ست؛ اػتواز هاتل تاضس، ؾؼ٘ق

 ( 32. )ًساضز هٌاكات هؿاه٘ي غحت تا اسٌاز زض ؾؼق ًِ ضَز هٖ زازُ پاسد اكتس، هٖ اػتثاض اظ تاضس، ؿلف آى اهثال

 تَزى غح٘ح اظ آى، هحتَإ اضظٗاتٖ اساس تط ضٍاٗتٖ، ؾؼ٘ق تس٘اض سٌس تطضسٖ اظ پس ذَز، ضطح زض غسضالوتألْ٘ي

 اغَل ضٍاٗات توام ٕ زضتاضُ ً٘ست، هؿطّ هؿوَى، هَت ٍخَز تا سٌس ؾؼق ًِ ضا هكلة اٗي ٍ ًٌس هٖ زكاع ضٍاٗت

 :است اٗي ضٍاٗت. زاًس هٖ خاضٕ ٍ ساضٕ تَح٘س هسائل ٍ هؼاضف

َ ُّ ِ
ُنَََعر ََب  ََُممد  ًْ ْنَََسْهِلََعر ََب  ََِشياد  ًْ ََْعر س ْ ِنَََعر ََب  ََُعزدلير ًْ ِلََع ص   نَُىف  ََب  ََصامخ  ًْ ِنَََسعِدََع ََاب  ِسيف  ََطر ًِ

ِغََعر ِنََاألْصبر ََب  ُر اح ًَن ُب  ََعر ي ِ
ََعر

ََالسلهَلعيُ َ:َقلر طر ب ر ُلََِر ن ِب  رر ْ ث  ََجر ر ُهَََعر ََالسلهَلعيَُآدر ُهََياََفالر ُثََإّنََآدر ََأْيََُاُِمْ كر رر ِّ ث  ََُاخر ة  ََِمََْاَِحر لد 
ْرِاَرر عَافْخث ر در َْر

ن ي  خر ر َ.َان ْب  ُلََياَآدُهََهُلَََفالر رن ب  لُد؟َىاََْجث  َََفالَاثل  ْقُ َََْاحلرياُءَََْالعر ًُ ي ُهَََفال.َادلِّ ََإّنََآدر ِ
رُثََقر ََاْخث ر قر ََالعر ُلَََفالر ن ِب  رر ث  َجر

ياِءَ ذر َََِِْلْ ًِ ي
افَادلِّ ِ

ْصر ََان  اعََْر االَدر ُلََياََفر ن ب  رر ث  ََأْيََُاُِمانَإاّنََجر ٓير ُك ٌََر ر ِقََمر ُذََالعر َََحر  ؛(33) اكير

 اظ ًِ است ضس٘سُ كطهاى هي تِ! آزم إ: گلت ٍ آهس كطٍز السالم ػلِ٘ آزم تط خثطئ٘ل: كطهاٗس هٖ السالم ػلِ٘ ػلٖ اهام

 سِ آى! خثطئ٘ل إ: گلت آزم! ٍاگصاض ضا زٗگط تإ زٍ ٍ تطگعٗي ضا ٌٖٗ پس تطگعٌٖٗ، ضا چ٘ع سِ اظ ٌٖٗ تا ترَاّن تَ
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: گلت زٗي ٍ ح٘ا تِ خثطئ٘ل گاُ آى. تطگعٗسم ضا ذطز هي: گلت آزم. زٗي ٍ ح٘ا ٍ ذطز: گلت پاسد زض است؟ ًسام چ٘ع

 . تاض٘ن آى تا تاضس، ػول خا ّط ًِ است ضسُ كطهاى ها تِ! خثطئ٘ل إ: گلتٌس آًْا! ٍاگصاضٗس ذَز حال تِ ضا اٍ ٍ ضَٗس زٍض

 ػثواى، تي ػوطٍ ظٗاز، تي سْل هحوس، تي ػلٖ: اظ ػثاضتٌس ًِ اًس ضسُ ٍاهغ ًلط ضص ضٍاٗت، اٗي اسٌاز سلسلِ زض

 تي اغثؾ ٍ ػثواى تي ػوطٍ هحوس، تي ػلٖ تي، ضص اٗي ه٘اى اظ. ًثاتِ تي اغثؾ ٍ قطٗق تي سؼس غالح، تي هلؿل

 اها ؛(34) است غح٘ح ضخال٘اى ساٗط ًگاُ اظ ًطزُ، تؿؼ٘ق ؿؿاٗطٕ اتي گطچِ ضا قطٗق تي سؼس. اًس ثوِ تاالتلام، ًثاتِ

 پاٗاى زض حال، اٗي تا. الحسٗث ٗؿغ ًصّاب، ؾؼ٘ق: گَٗس هٖ غالح تي هلؿل ٕ زضتاضُ هالغسضا(. 35) ؾؼ٘لٌس توِ٘

 غالح تي هلؿل ٍ ظٗاز تي سْل ّوچَى آى، سٌس زض ؾؼلا ٍهَع ذاقط تِ گطچِ حسٗث، اٗي: است آٍضزُ چٌ٘ي ضٍاٗت،

 تطّاى پطتَاًِ اظ هؿوَى اٗي ظٗطا ضساًس؛ ًوٖ ؾطضٕ ضٍاٗت هؿوَى غحت زض اهط اٗي زاضز، سٌسٕ ؾؼق زٗگطاى ٍ

 ٍاضز زٗگط هَاضزٕ ٍ تَح٘س هسائل ٍ هؼاضف اغَل زض ًِ احازٗثٖ اظ تس٘اضٕ حٌن است ّوچٌ٘ي. است تطذَضزاض ػولٖ

 ( 36. )است ضسُ

َ:» ًَٗسس هٖ هاظًسضاًٖ غالح هالهحوس تأل٘ق الٌاكٖ أغَل ضطح پاًَضت اظ زٗگط خإ زض ضؼطاًٖ ػالهِ َُسنميََحيث ُ
ََالَمماَذها عُفََِفَُيُضُّ اِدََض  ِدََاالسن   (. 37) «اتلجبتََْابلعِقََتلأيُّ

رَِفٌََرأيتَالَْ:» ًَٗسس هٖ آى ٕ هوسهِ زض احتداج، ٕ ًَٗسٌسُ قثطسٖ، هطحَم اِدََاألخباِزََِمََونِزُدََىاَاكث  َاىاَابسن 
ٓاَِفِخَُأَْلعيَُاالُجاِعََولجِٓدَ ََملاَى ّل  ِرََفَالشهتاِزََأَْإَلَُالعُقُلََدر ر ََامكخِبَََْالِسث  نر (. 38) «امُلؤاِمِفَََْامُلخِمِفََبي 

 زض ٗا ٍ است ػول حٌن تا هَاكن ٗا زاضز ٍخَز اخواع آى تط ٗا اٌٌِٗ زل٘ل تِ آٍضٗن ًوٖ ضا ًتاب اٗي ضٍاٗاتِ ت٘طتط اسٌاز

 . است هطَْض سٌٖ ٍ ض٘ؼِ ًتة ٍ س٘طُ

 زض آس٘ثْا تطذٖ اظ تَزُ، آى ضاُ سط تط ًِ ًط٘ثْاٖٗ ٍ كطاظ ٍ آى اًتوال ٍ گعاضش ػوَهٖ ضًٍس زض احازٗث حال ػ٘ي زض

 (. 39) است ًواًسُ اهاى

 

 :ّا ًَضت پٖ

 خإ اظ ضا سرٌاى َْٗزٗاى، اظ تؼؿٖ ؛«هَٓاؾِؼِِ ػٓيْ الٌَلِنٓ ٗٔحطِّكَىَ ّازٍٔا الصّٗيَ هيَ: »12: 5هائسُ ً٘ع ٍ 46: 4ًساء. 1

 ٍ تالتـ٘٘ط اٙذط ٍ التأٍٗل تسَء أحسّوا: تَخْ٘ي ٌَٗى إٗاُ تحطٗلْن: »گَٗس هٖ خػاظ. ًٌٌس هٖ تحطٗق ذَز،

 ،«هؼاًِ٘ ػي ٗولثًَِ ٍ: »ًَٗسس هٖ اهلل ضحوِ قَسٖ ض٘د. 42 ظ ،4ج الوطآى، احٌام خػاظ، ػلٖ تي احوس. «التثسٗل

 ظ ،1ج التٌعٗل، ؿَاهؽ حوائن ػي الٌطاف ظهرططٕ، هحوَز ؛213 ظ ،3ج ؛202 ظ ،5ج الوطآى، تلس٘ط كٖ التث٘اى

516 . 

 ظ ،1ج الٌاكٖ، ًلٌٖ٘، ٗؼوَب تي هحوس ؛210 ٕ ذكثِ ،325ظ غالح، غثحٖ تحو٘ن الثالؿِ، ًْح س٘سضؾٖ،. 2

 استٌثاـ خَاظ ػسم تاب ،14ب ،306ظ ،27ج الط٘ؼِ، ٍسائل ػاهلٖ، حط حسي تي هحوس الحسٗث؛ اذتالف تاب ،63

: 14ب ،339ظ ،17ج ٍ اهلل، ػلٖ الٌصب تحطٗن تاب: 121ب ،90 ظ ،9ج الَسائل، هستسضى ًَضٕ، حس٘ي االحٌام؛

 ،34ج األذثاض؛ اذتالف ػلل: 29ب ،228 ظ ،2ج تحاضاالًَاض، هدلسٖ، هحوستاهط الٌظطٗٔ؛ االحٌام استٌثاـ حٌن تاب
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 تي حسي ؛263 ظ ،1ج االحتداج، قثطسٖ، ػلٖ تي احوس ؛16ب ،77ظ ،75ج ؛41تاب ،273 ظ ،36ج ؛169 ظ

 ضطح الحسٗس، اتٖ اتي ؛255 ظ ،1ج الرػال، ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس ؛193 ظ الؼوَل، تحق حطاًٖ، ضؼثِ

 تي سل٘ن ؛75 ظ ػطط، اثٌا االئؤ أىّ كٖ ضٍٕ ها تاب الـ٘ثٔ، ًؼواًٖ، اتطاّ٘ن تي هحوس ؛203خ ،11ج الثالؿِ، ًْح

 . 162 ظ التحسٗث، هَاػس هاسوٖ، السٗي خوال هحوس ؛620 ظ ه٘س، تي سل٘ن ًتاب ّاللٖ، ه٘س

 تحاضاالًَاض، هدلسٖ، هحوستاهط الؼلواء؛ كؿل ٍ كؿلِ ٍ الؼلن غلٔ تاب ،32 ظ ،1ج الٌاكٖ، ًلٌٖ٘، ٗؼوَب تي هحوس. 3

 . 14ب ،92 ظ ،2ج

 هحوستاهط ؛401ش ،224ظ هػكلَٕ، حسي تحو٘ن ،(الٌطّٖ ضخال) الطخال هؼطكٔ اذت٘اض قَسٖ، حسي تي هحوس. 4

 . 62ح ،250-249 غع ،2ج تحاضاألًَاض، هدلسٖ،

 . 249 ظ اللْطست، ًسٗن، اتي ؛433ظ الٌداضٖ، ضخال ًداضٖ، ػلٖ تي احوس. 5

 . 448 ظ الٌداضٖ، ضخال ًداضٖ، ػلٖ تي احوس ؛266 ظ هَ٘هٖ، خَاز تحو٘ن اللْطست، قَسٖ، حسي تي هحوس. 6

 . 887ش ،327 ظ الٌداضٖ، ضخال ًداضٖ، ػلٖ تي احوس. 7

 . 162 ظ ّواى،. 8

 . 68 ظ اللْطست، قَسٖ، حسي تي هحوس. 9

 . 449 ظ  الٌداضٖ، ضخال ًداضٖ، ػلٖ تي احوس. 10

 . 182ش ،77 ظ ّواى،. 11

 . 65ش ،53ظ اللْطست، قَسٖ، حسي تي هحوس. 12

 . 300ش ،117 ظ الٌداضٖ، ضخال ًداضٖ، ػلٖ تي احوس. 13

 اٗي اظ است، ًوَزُ اًٌاض ٗا پصٗطكتِ ضا آًْا اٗطاى ٍ اًس زاضتِ ػطؾِ السالم ػلِ٘ اهام تط ًِ ضا ضٍاٗاتٖ اظ إ ًوًَِ. 14

 . است هطاض

َ:» است ًطزُ اًٌاض السالم ػلِ٘ اهام ًِ هَاضزٕ اظ ًوًَِ ًْ يبَعر ََار د 
ّ
ال اِطََْر ٍّ ََاحلر ًْ ََُقنُجََقلَالسلهَلعيَُاهللَبعِدََايبَع ُ َهلر

ِعْنُجَ ُ ََح  ََدفاكر ْير ُْ س ََير ي  ََار ْاحر ََاز نر ََفَامُلؤَمي  ٓاِصل 
ََدر ََُطُيٓز  ض 

ََخ ُ لر ْٓ سِشََدر ُهََاملؤُمََال؛:ََفالَالعر ْيََْمََاهلِلَََعَاكسر َار
َ لر ََُيْجعر ََفَزُْحُ ِ

ّلر صر ْٓ ََد ر  ْنََطث  ََفَمكي  وَابداي  ْبداِِنِ
ر
 كٖ آذط تاب ؛244ظ ،3ج الٌاكٖ، ًلٌٖ٘، ٗؼوَب تي هحوس«  .كرأ

 هحوستاهط األضتؼاء؛ َٗم كٖ خاء ها ،386 ظ ،2ج الرػال، ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس: ى. ض ٍ الوؤهٌ٘ي؛ اضٍاح

 ال هي ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس اللطم؛ ٍ الطأس ضؼط خعّ ٍ الحلن: 4ب ،84ظ ،73ج تحاضاألًَاض، هدلسٖ،

 . الحح ًَازض تاب ،522 ظ ،2ج ٍ الٌَازض؛ تاب ،170 ظ ،2ج اللوِ٘، ٗحؿطُ

 تِ: گَٗس أػ٘ي تي ػثساالػلٖ: است ًوَزُ اضائِ آى اظ غح٘حٖ تلس٘ط ٍ پصٗطكتِ السالم ػلِ٘ اهام ًِ هَاضزٕ اظ ًوًَِ

ِعْنُجَ:» گلتن السالم ػلِ٘ غازم اهام ُ ََح  ََدِفاكر يث   ِ َََحر ُِ ي ِْ ْس
ََانّلاُضََير ي  ََار ُسٓلر ََآهلََْلعيَُاهللَصيلَاهللَزر ْدَ:َقلر ِّ َََحر ًْ َبرنَع

َ لر َسَالََْارسان ب  سر َ.َدر ْوََقلر ُدََُقنُجََب رعر ِّ َُحر َََفر ًْ ِنََعر ََبر لر ََذِلاَارسان ب  َُ ْعٍا ِ
ََالَََْسر سر سر نيا؟َدر ر ََلعر ىاَقلر عجَار ِ

ْسِءََكريفَقلَىاََسر َاِبملر
َ يَكرِراب  ََار در ِّ ََُيَحر ؟َىاَِبُكلِّ عر ْنُجَََسر ُ َََفر ََىاَقلَذها؟َفركريفر ََامِكخاِبََِفََاكير ُُ  ٌ ََار نَِفََاكير ََبر لر ْدََِارسان ب  ََفَحر  ُُ  ٌ ََأ ن  ََفَاكب ِ َِ َذِه
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ِتَ َسَالََْاالُى  سر  اظ: »كطهَز حؿطت آى ًِ ًواٌٗس هٖ ضٍاٗت آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ پ٘اهثط اظ حسٗثٖ هطزم گطزم، هطتاًت ؛«در

 ضٌ٘سٗن اسطائ٘ل تٌٖ اظ ًِ ّطچِ پس: گلتن تلٖ،: كطهَز است؟ زضست آٗا «ًساضز اضٌالٖ ٍ تگَ اسطائ٘ل تٌٖ ّإ گلتِ

 ّو٘ي اًساى تَزى زضٍؿگَ تط زل٘ل: كطهَز ًِ ضا سرٌٖ إ ًطٌ٘سُ هگط: كطهَز ًساضز؟ اضٌالٖ ها تطإ ٍ ًواٗ٘ن تاظگَ

 است؟ چگًَِ آلِ ٍ ػلِ٘ اهلل غلٖ پ٘اهثط كطهاٗص آى هػسام پس ًطزم ػطؼ ًٌس؟ تاظگَ تطٌَز ضا ّطچِ ًِ تس

 ٍ آهس ذَاّس ً٘ع ها اهّت اٗي زض ًِ ًوا تاظگَ تَ آهسُ اسطائ٘ل تٌٖ هاخطاّإ اظ هطآى زض ّطچِ ًِ است آى هٌظَض: كطهَز

 ًلٌٖ٘، ٗؼوَب تي هحوس: ضى ً٘ع ؛159 ظ األذثاض، هؼاًٖ ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس. ً٘ست آى تط تاًٖ

 تٌثِ٘) ٍضام ٕ هدوَػِ كطاس، اتٖ اتي ٍضام الطٍح؛ تاب ،134 ظ ،1ج هأخَج، ٍ ٗأخَج حسٗث ،222 ظ ،8ج الٌاكٖ،

 االذالم، هٌاضم قثطسٖ، كؿل تي حسي ؛14ب ،60ظ ،63ج تحاضاألًَاض، هدلسٖ، هحوستاهط ؛250 ظ ،2ج ،(الرَاقط

 . 79ب ،85 ظ ،1ج الططائغ، ػلل ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس الطؼط؛ ٍغل ًطاّ٘ٔ كٖ ،84ظ

 ػَ٘ى ّوَ، ؛411ظ األهالٖ، ّوَ، ؛421 ظ ،1ج اللوِ٘، ٗحؿطُ ال هي ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس. 15

 هسٌس ػكاضزٕ، ػعٗعاهلل ؛48ظ الساػٖ، ًداح ٍ الساػٖ ػسٓ حلٖ، كْس اتي ؛126 ظ ،1ج السالم، ػلِ٘ أذثاضالطؾا

 ،(هسسٖ حسٗث ًل٘ات) السٌ٘ٔ الدَاّط ػاهلٖ، حطّ حسي تي هحوس ؛6 ظ ،2ج ؛26 ظ ،1ج السالم، ػلِ٘ الطؾا اإلهام

 . 283 ظ ذلرالٖ، ًاظوٖ الؼاتسٗي ظٗي: تطخوِ

 . 92 ظ ،2ج ؿلاضٕ، اًثط ػلٖ ٕ تطخوِ اللوِ٘، ٗحؿطُ ال هي ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس. 16

 . 3671ح الوٌاسة، ٍ الوؼاٗص تاب ،178 ظ ،3ج اللوِ٘، ٗحؿطُ ال هي ّوَ،. 17

 . 312ظ الٌداضٖ، ضخال ًداضٖ، ػلٖ تي احوس. 18

 ،1ج اللوِ٘، ٗحؿطُ ال هي ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس ؛8 ظ ،1ج الٌاكٖ، ًلٌٖ٘، ٗؼوَب تي هحوس: ى. ض. 19

 ،1ج االستثػاض، ّوَ، ؛2 ظ ،1ج ذطاساى، هَسَٕ حسي س٘س تحو٘ن االحٌام، تْصٗة قَسٖ، حسي تي هحوس ؛3 ظ

 . 2 ظ

 . 13 ظ هوسهِ، هحوسٕ، ػثسالؼلٖ ٕ تطخوِ األذثاض، هؼاًٖ ،(غسٍم ض٘د) هوٖ ػلٖ تي هحوس. 20

 . 327 ظ ،77ج ٍ 189ظ ،24ج تحاضاالًَاض، هدلسٖ، هحوستاهط. 21

 . 280 ظ ،25ج ؛46 ظ ،23ج ؛52 ظ ،21ج ؛238 ظ ،20ج ّواى،. 22

 . 200ظ ،81ج ؛284 ظ ،79ج ؛43ظ ،57ج ّواى،. 23

 الػَاضم ضَضتطٕ، ًَضاهلل ؛42ب ،262ظ ،22ج ؛28ب ،236 ظ ،2ج الط٘ؼِ، ٍسائل ػاهلٖ، حطّ حسي تي هحوس. 24

 . 144 ظ الوْطهِ،

 . 108 ظ ،25ج تحاضاالًَاض، هدلسٖ، هحوستاهط. 25

 . 765 ظ ،12ج اسالم، خْاى زاًطٌاهِ هسلواًاى، حسٗثٖ پژٍّطْإ ضاز، هْسٍٕ هحوسػلٖ. 26

 تطإ. اًس ًگاضتِ حسٗث پٌْاى ػَ٘ب ضٌاساًسى تطإ «الحسٗث ػلل»ًام تِ ضا هتؼسزٕ ًتاتْإ سٌت اّل ػالواى. 27

 قائٖ، هحوس تي احوس ضاظٕ، حاتن اتٖ اتي اظ الحسٗث ػلل تطهصٕ؛ اظ الػـ٘ط الؼلل ٍ الٌث٘ط الؼلل اظ تَاى هٖ ًوًَِ
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 الوتٌاّ٘ٔ الؼلل هكٌٖ، زاض اظ الٌثَٗٔ االحازٗث كٖ الَاضزٓ الؼلل اضطم، هحوس تي احوس اتَتٌط خطخاًٖ، ػسٕ تي ػثساهلل

 . ًطز ٗاز ػسوالًٖ حدط اتي تأل٘ق الوؼلَل الرثط كٖ الوكَل العّط ٍ خَظٕ اتي اظ الَاّ٘ٔ االحازٗث كٖ

 . 300 ظ الوحوسِٗ، السٌٔ ػلٖ اؾَاء اتَضِٗ، هحوَز. 28

 ظ األذثاض، ؿطض كٖ األًَاض هطٌآ قثطسٖ، حسي تي كؿل ؛29ب ،244 ظ ،2ج تحاضاألًَاض، هدلسٖ، هحوستاهط. 29

 . ػطط الثاًٖ اللػل ،153

 . 40 ظ ،1ج الٌاكٖ، ًلٌٖ٘، ٗؼوَب تي هحوس. 30

 . 107 ظ ،2ج الٌاكٖ، اغَل ضطح هاظًسضاًٖ، غالح هحوس. 31

 . ّواى. 32

 . الدْل ٍ الؼول ًتاب ،10 ظ ،1ج الٌاكٖ، ًلٌٖ٘، ٗؼوَب تي هحوس. 33

 . 115 ظ الطخال، قَسٖ، حسي تي هحوس ؛64ظ الـؿائطٕ، اتي ضخال ؿؿائطٕ، حس٘ي تي احوس. 34

 احوس ؛228 ظ اللْطست، قَسٖ، حسي تي هحوس ؛88 ٍ 67ظ الـؿائطٕ، اتي ضخال ؿؿائطٕ، حس٘ي تي احوس. 35

 . 185 ظ الٌداضٖ، ضخال ًداضٖ، ػلٖ تي

 اغَل تط غسضالوتألْ٘ي ضطح تِ ًگاّٖ ًػ٘طٕ، ػلٖ ؛220 ظ ،1ج الٌاكٖ، اغَل ضطح ض٘طاظٕ، هالغسضإ. 36

 . 78ظ ،24ش حسٗث، ػلَم هدلِ الٌاكٖ،

 . 308 ظ ،2ج الٌاكٖ، اغَل ضطح هاظًسضاًٖ، غالح هحوس. 37

 . 75 ظ ،1ج تحاضاألًَاض، هدلسٖ، هحوستاهط ؛14 ظ ،1ج االحتداج، قثطسٖ، ػلٖ تي احوس. 38
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 حسٗث، ػلَم هدلِ ػػاضظازُ؛ ؿالهحس٘ي ،«حسٗث هحتَاٖٗ ًوس هأذصضٌاسٖ»هوالِ ،185-144 ظ ،15ش حسٗث،

 ًوس تط زضآهسٕ» هوالِ ،67-83 ظ ،12ش اًسٗطِ، ضٍام هدلِ هْطٗعٕ؛ هْسٕ ،(تاضٗرٖ پ٘طٌِ٘( )1) هتي ًوس ،26ش

 . هؼوَضٕ ػلٖ ،«ػول تط تٌِ٘ تا احازٗث هحَض هتي
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