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 هقذهِ

مثالم تثاکًىو، ػیثى و اف تضىال  ههن ػؿ راهٞه امالهی اف ٍؼؿ ا یهًياء بنیاؿ
بثـ راهٞثه تثاحیـ  هن یکی اف ایى اؿکاو ػؿ امالم صذ امت که تىاينته امت.اؿکاو آو 

ـای ايزام آو هنثلماياو بثا هثـ ٩ىهْیثت و  ـػ. ٝباػتی که ب بگؾاؿػ و هن اف آو تاحیـ بپؾی
ـػهلْیتی اف ا٩َا ي٪آ   بثا و .  ل اف يبی هکثـم امثالمىىيؼ هیهن رمٜ  فهیى گ

ـاؿ به تىره  ٕىاليی ػؿ هًا٨ٕ امالهی، یٝمـ با میٜو و یکپاؿچه های صکىهت امت٪
ـاؿ هنثائل و تضثىال  اف یبنیاؿ کايىو ػؿ صزاف و هکه آو تبٜ و به صذ گـ٥ثت.  ٩ث

ـا امثالهی که صاکمثاو بىػ یصؼ به آو اهمیت  بثه ا٩ثؼام ،آو گثـ٥تى ػمثت ػؿ یبث
و ٥ٞالیثت  هثا صکىهتيمىػيثؼ. ػؿ کًثاؿ هی يٚاهی صتی و اهًیتی و میامی ٥ٞالیت
ـػ چهآيها، آي ـاؿ گی ـه اهثل بیثت ،بایؼ هىؿػ تىره ٩ امثت. اهثل بیثت   یثاهبـ مثی
ـای صذ ٩ائل بىػيثؼ ویژهاهمیت   یاهبـ ایثى . ػاىثتًؼبثه آو  ای ویثژهو يگثاه  ای ب

ـه اهل بیت ايزام ىؼه امت. تىٍی٦ی و تضلیلی ؿوه  ژوهو با صذ يثه  ػؿ می
ـهًگی بثىػه  تًها یک ٥ـیْه الهی امت بلکه ٝباػتی ارتماٝی، ا٩تَاػی، میامی و ٥

ػؿ ارتمثاٛ ٝٚثین ػاينثتًؼ  هیاف آو را که عال٥ت ؿا ص٨ عثىیو ائمه ىیٞه امت و 
. ایيثاو بثـ ػاػيثؼ هیػؿ بیاو ص٪ائ٨ و ؿوىثى ىثؼو ا٥کثاؿ ايزثام  هایی ٥ٞالیت ،صذ

ػاػو ٩ؼؿ  ػؿ ؿامتای صذ تىره صاکن که بیيتـ به ٝماؿ  و يياو های عال٣ ػولت
ـاؿ ػاػيثؼ. همچًثیى  -، اهتمام عىیو ؿا بـ هنئله ٝباػی ػاىتًؼ میامی بىػو صذ ٩ث

ـه  ـاهىه ىؼه  یاهبـآياو ػؿ ایى کًگ ـه ٥ ، کمک به ىیٞیاو و همچًثیى بـ تبییى می
ای ػاىتًؼ. مثىا  اٍثلی هثا ایثى امثت کثه تثؼابیـ  يه الهی تىره ویژهٝباػ  عالَا

تثؼابیـ ػؿ ؿوه  صذ گقاؿی چگىيه بىػه امت  ایى هىّىٛ ػؿ ػو گ٦تاؿ>ػؿ  ائمه
 بیاو ىؼه امت. ػؿ هىارهه با هيکال  تؼابیـ ائمهو  صذ گقاؿی ائمه



  ػؿ صذ ائمه یـتؼاب   ;<  

 هفاّین

تذث٘ش

که  چًاوو ٝ٪ب امت،  به هًٞای  يت هـ چیق: ـُػبُ ;و : ـُػبٓ ; اف هاْػه: تؼبیـ;واژه 
ـتیب کاؿهثا و مثاهاو ػاػو  اهىؿتًٚین  :تؼبیـ; .ػؿ ٩ـآو کـین آهؼه امت بثه  اهثىؿو ت

به ٝا٩بت يیکى و يتیزه هٖلىب بـمؼ>  اهىؿبهتـیى يضى و امتىاؿتـیى مافوکاؿ امت تا 
تؼبیـ ػؿ ل٢ت، به هًٞثای  .ايؼیيی و ايؼیيیؼو امت و ٝا٩بت: تؼبیـ;تض٪٨ : تؼْبـ;و 

، ً ۶ د، 5454ت. ٕصنثیًی فبیثؼی، اهثـ ػاىثتى امث ٝا٩بتػوؿايؼیيی و يٚـ به 
۳17ٔ 

اّلث٘ت

ـػ  یاهل بیت ػؿ ل٢ت به هًٞای ماکًاو عايه اهثل  ابى صیاو .و يقػیکاو او امت٥
أهل الـرثل: فورثه و أعثٌ : ;گىیؼهی وی .بیت ؿا عىاً ىغٌ هًٞا کـػه امت

ـاهیؼیٕ .:الًاك به بثه ػؿ اٍثٖالس هنثلماياو  اهل بیت 20ًٔ  ،4د  ٧، 5410،٥
 80ٔ ً ،٧ 5482 ،ا٦ٍهايی ؿا١بٕ .ىىػ هیإال٧  عايىاػه  یاهبـ 

حح

ـکت امثت یصذ ػؿ ل٢ت به هًٞ ـاه با ص ، 8، د ٧ 5414ابثى ٥ثاؿك، ٕ .٩َّؼ هم
 اٍثثٖالس ٔ ػؿ5417 رثثىهـی،ٕ .گىیًثثؼ ؿا یچیثثق کثثـػو همچًثثیى ٩َثثؼ 80ًٔ 

 هٞثیى اْیثام ػؿ صثذ هًامثک ايزثام و عثؼا عايثه فیاؿ  ٩َؼ صذ، هًٞای امالهی،
 517ٔ ً ،٧ 5482 ا٦ٍهايی، ؿا١بٕ .باىؼ هی

 جذابیش دس سوػ حح گضاسی ائمه

و   ، واؿحاو  یاهبـ هَٞىمو٩تی که اهاهاو : والیت اهام، اؿفه ػهًؼه صذ
ـػ ؿا هثن و چثه بایثؼک ؼاؿیػیً ؿوه، ؿوىى امت که باىًؼاصیاگـ مًت آو صْـ  

ػیى و ٝباػا  و اصکام ؿا  > ؾیـه اهاهت و والیت و هؼایت آياو. آهىعتبایؼ اف آياو 

http://wikifeqh.ir/عاقبت
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ـاؿ  ػهؼ. ػؿ وا٩ٜ، ؿوس اٝما  هؾهبی و تکالی٤ ىـٝی، والیت آياوهی ػؿ هنیـ ص٨ ٩
 مت.ا

ـػم الفم و مقاواؿمت که کٞبه ؿا  ي٪ل ىؼه امت که ػؿ ؿوایت اف اهام با٩ـ بـ ه
 ،و ها ؿا ػؿ هـ را که باىین فیاؿ  کًًؼ و ها ؿا به عإـ بقؿگؼاىت عؼا، بقؿ  بؼاؿيؼ

 570ًٔ  ،87د ٧،  541۳هزلنی،ٕ .عؼاه ػیؼاؿ کًًؼ، هایین ؿاهًمایاو ب

ـاوايی ورىػ ػاؿػ: ذوالیت، ؿوس ص صذ بؼوو والیثت، بثی صاٍثل که  اصاػیج ٥
ـا اگثـ چثه یکثی اف هبثايی امثالم صثذ  >ی يغىاهؼ ػاىتبىػه و مىػ صثـ ٕ امثتفی

لکى هیچ یک اف يماف و ؿوفه و فکا  و صثذ، همايًثؼ  7ٔ، ً 5د  ،٧ 5410ٝاهلی، 
ػؿ رىاهٜ ؿوایثی آهثؼه کثه هثیچ ػٝثىتی اف ٕثـ٣  یت، ؿکى امتىاؿ امالم يینت.وال

د احذ هثیل هیا يیىدی و لن یًا; :باىؼ يمیعؼاويؼ به ايؼافه ػٝى  به والیت و اهاهت 
 52ًٔ  ،8د ٧،  5417 ی،ا٥کال:. ٕبالىالیة

ایى اهـ يياو ػهًؼه آو امت که اهام و صذ ؿابٖه هنت٪ین ػاؿيؼ. ايزام اٝما  صثذ 
بؼوو اهام هًٞایی يؼاؿػ و صذ بؼوو اهام، صذ وا٩ٞی يینت. ابثى صًی٦ثه بثه ایثى اهثـ 

ـا٣  ـػم هًامثک صزيثاو ؿا  : اگـ ر٦ٞـ بى هضمؼگىیؼ هیو  کًؼ هیاٝت يبثىػ هث
 150ٔ، ً 8د  ،٧ 545۳ ه،یبابى ابىٕ .ػاينتًؼ يمی

ػؿ  ؿوه ائمثه ػؿ: تؼابیـ ػؿ ؿوه صثذ گثقاؿی و ه٪ابلثه بثا میامثت عل٦ثا
: یکثی رًبثه امثتهياهؼه ٩ابل به ٕىؿ بـرنته  هىّىٛ صذ ػؿ فهاو عل٦ا، ػو رًبه

کثه  ا٥تثاػ هیآو ؿوی ات٦ثا٧ ٝباػی و ػیگـی رًبه میامی. رًبه میامی و ايت٪ثاػی اف 
ـای تبلی٢ا  ائمه ـا اف همه ي٪ثآ مثـفهیى امثالهی،  >بىػ صذ بهتـیى هکاو ب فی

 .یا٥تًؼ هیهنلماياو صْىؿ 

ـػ: ٥ٞالیت ائمه تىاو هیبه ٕىؿ کلی   ػؿ صذ ؿا به مه ػوؿه ت٪نین ک

 >ػوؿه عل٦اء مه گايه -



  ػؿ صذ ائمه یـتؼاب   ;>  

ـالمئهًیى  -  >ػوؿه عال٥ت ٙاهـی اهی

 .ػوؿه ػیگـ ائمه  -
 حح دس صهاو اهاهاو هؼصىم

ٞبثه و که و هًثا و کثى هی٥ـفيثؼاو ؿامثت - ـ اهام مزاػیبه تٞب -اهاهاو هَٞىم
ـامت  یًیو ٝ ی٢یو تبل یـکٞبه هنتًؼ و با صْىؿ ٥ک امؼاؿ ؿوس  عىػ، ػؿ ص٦٘ و ص

ـاؿ بـ یػؿ ٕى  فيؼگ ائمه ی٪ه يؼاىتًؼ.هْا گىيه تالىی هیچصذ، اف  صْىؿ ، اٍ
ـهاکثعىػ ػؿ صذ ػاىثتًؼ  یىغَ ـايیهتٞثؼػ اهاهثاو و  یه مث٦ آيهثا ػؿ  های مثغً

ت اف هثـ ٥ـٍث وت ایياو بـ هنؤله صثذ امثت یصنام گىیایهىاّٜ هغتل٤ّ صذ، 
ـام و ٝـ٥ثا  و ـاػ یثل رلنثه و اکی... امثت٦اػه يمثىػه و بثه تيثهًامب ػؿ هنزؼالض

ـاي  . ـػاعتًؼ هی یمغً

 یت صثذ، ىثاهؼیثػؿباؿه اهم اهاهاو هَٞىمي٪ل ىؼه اف  جیا  و اصاػیؿوا
گـ ييايه اهتمام ائمه بـ ص٦ث٘ یػ یو اف مى یْه الهیى ٥ـیت و ٝٚمت ایا بـ اهمیگى

ـگىيه تضـ ـامت صذ اف ه ٕٝذٔ ػؿ اهثام فهثاو یا  هغتل٦یبًا به ؿوا و >٤ امتیو ص
ـامن صذ ىـ -هـ ماله -بتیَٝـ ١  اف اهام ٍثاػ٧ که چًاو، يمایًؼ هیت کػؿ ه

د ٧،  541۳،هزلنثیٕ و اف هضمؼبى ٝخمثاو 515ٔ، ً 18د ٧،  541۳،ٕهزلنی
ه  ،٪ا  صذیهٕ ؼه امت.ٕٝذٔ ؿوایاتی ي٪ل ىيائب عاً اهام فهاو 515ٔ، ً 18
 5۳7۶ٔتابنتاو ، 81

هيثغٌ  بثه ٕثىؿ ػ٩یث٨صْثـ   های صذتٞؼاػ : المئهًیىاو : صذ اهیـ -
ٞلثن یهثا : ;يىینثؼ هیؿاو عال٥ت صذ به را يیاوؿػيؼ. ػیاؿبکـی ایياو ػؿ ػو ینت.ي

صـب و  ی٥ یق  ٝلی لنته اىت٢ل ٝى الضذ و یفهى وال یو ٥ تهی٩بل وال یٝل صذٝؼػ 
ٔ 877، ً 8د ، بی تثا، یـکاؿ البیػٕ :.الىت٢اله بالضـوبعال٥ته  یمً یضذ ٥یلن 

 مه گايه بىػ. های ًگرٝلت آو يیق هماو گىيه که آوؿػه ىؼ، هي٢ى  بىػيياو به 



  <5   تاؿیظ امالمویژه ، 5415فهنتاو ، 18ىماؿه  ٥َلًاهه 

 بشائث اص هؾشکیى

ـکیى  المئهًیىههمتـیى ا٩ؼاها  اهیـیکی اف  ـائت اف هي ػؿ صذ، ابالٟ آیا  ب
ـائت تىمٔ اهام ٝلیبىػ.  ـائت به عىايؼو آیا  ب ػؿ ما  يهن ٩مثـی  ابالٟ آیا  ب

ـکاو هکه اىاؿه ػاؿػ. ایى وا٩ٞه ا ـالمثئهًیىػؿ ارتماٛ هي بثه ىثماؿ  ف ٥ْثائل اهی
ٝالهثه  5۶1ٔ ً ،5 د ،٧ 5455 . عثىاؿفهی،۶1 ً ،5 د ،٧ 545۳ ه٦یؼ،ٕ .آیؼ هی

ایى وا٩ٞه ػؿ هًابٜ هغتل٤ ىیٞه و اهل مًت ي٪ل ىؼه امت که آوؿػه  ال٢ؼیـ ػؿ اهیًی
 ۳45ٔث  ۳۳2 ً ،۶ د ،5۳۶2 اهیًی،ٕ .امت

 دوسه خلفا عه گايه

ٝبثاػی اهی گثاهی ايت٪ثاػی و گث او عل٦اء ؿاىؼیى، يگاه صْـ  اهیثـػؿ فه
ـػم ؿا ٥٪ثٔ بثه مثمت  هضِ بىػ. به همیى ػلیل ایياو ػؿ بنیاؿی اف هىاّٞيثاو، هث

ـالضثا آيهثاو  ػهًثؼ هیٝباػی بىػو صذ مى٧  بـصثؾؿ  هثا دؿا اف ٝمثا  و صکثام و اهی
ـای کٞبه  ػاؿيؼ. هی ـه ػاىثته : ٥ـهایًؼ هیایياو ػؿباؿه يؾؿ ب اگـ ػو ؿوػعايه اف ٕال و ي٪

ـا به کا يغىاهن ٞبه اهؼکباىن هیچ چیق به  يثه بثه  ؿمثؼ هی ياىاینثت ػاؿاو  ـػهـػ، فی
که  ػهؼ هیایى اهـ يياو ٔ ۶7، ً ٧0۶، د  541۳هزلنی، ٕ .هناکیى و هنتمًؼاو

ـام ؿّایت يؼاىتًؼ و ایى اهثـ ؿا يیثق بثه  هکه و والیاو اف صْـ  اهیـ هنزؼ الض
 .ػايًؼ هیهـػم تؾکـ 

دسدٍسُخلفباح٘بٕسٌتپ٘بهجش

 ًث دس هحشم ؽذواحیای ع

ـه ػؿ ا یـیػؿ ػؿگ اهام ا یثو  صثذام یثعىػ با ٝخماو ػؿباؿه هضـم ىؼو بثه ٝمث
ـه و  ٥ـهثىػ: هثى بثه  ت مًت ؿمى  عؼایػؿباؿه ؿٝا هنبا  صذهضـم ىؼو به ٝم

، ً ٧۳، د  5451الًمیثـی، ٕ .کًن يمثیل مثًت آو صْثـ  ؿا ؿهثا کچ یعإـ ه
يمثافه ؿا تمثام  یه ٝخمثاو ػؿ هًثکثهایی ما  اف ما  یکهمچًیى  514۳ٔ -5144

او يماف بغىايؼ. اهام ٥ـهىػ:  یِ ىؼ. ػؿ آيزا اف اهام عىامت تا به رای، هـعىايؼ هی

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%A7%D9%85%DB%8C%D9%86%DB%8C
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%AF%DB%8C%D8%B1_(%DA%A9%D8%AA%D8%A7%D8%A8)
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ٕثىؿ  ـ، همثاویعىاهؼ عىايؼ. ٝخماو گ٦ت: ع اهبـیاگـ او يماف بغىايؼ همچىو  
اهثام  11ٔ، بی تا، ً الًَٞايیٕ ـػ.ک. اهام ػؿعىامت او ؿا ؿػ عىاين هیه هى يماف ک

ـه ػؿ ه کثهنت  ینکب ىىم چه یاو ىما ١ای، اگـ هى اف ه٥ـهىػ هیعىػ  بثه ایثى مثی
 584ٔ، ً ٧51، د  5۳08، ٕالًَٞايی هیاو ىما ٝمل کًؼ 

 احیای عًث دس اعحالم حدش

ـاالمثىػ گؾىثت کت امثت: ٝمثـبى عٖثاب اف یؿوا اف اهام ٍاػ٧ ًثاؿ صز
. یيؼاؿ یو ي٦ٜ و ّـؿ ینتیو يیب یتى مًگ ػايین هیمًگٖ ای به عؼا ٩نن،;وگ٦ت: 

ه ؿمى ن ی٥٪ٔ ىاهؼ بىػ . :یثنق تى ؿا ػومثت ػاؿیى ؿو ها يیتى ؿا ػومت ػاىت. افا اللَّ
 ـ هئهًاو ٥ـهىػ:یاه

اهت، عؼاويثؼ یبه عؼا مىگًؼٖ ػؿ ؿوف ٩ گىیی  ًیى هی نـ عٖابٖ چگىيه چ یا;
ـاالمىػ ؿا ػؿ صال ـام که فباو و لب ػاؿػ و به مىػ آو ک ايگیقايؼ هیبـ  یصز ه بؼاو اصتث

ػهثؼ و بثا  هیاو ؿا ٩نثن یثًیى مًگ، عؼاويؼ ْٝق ورْل فهی. با اػهؼ هیـػه، ىهاػ  ک
 ۳81ٔ، ً 5۳د  ٧، 541۳ ،صـ ٝاهلی:. ٕکًؼ آ٥ـیًًؼگايو بیٞت هی

دٍسُخالفتظبّشٕاه٘شالوؤهٌ٘ي

  ػل خالفث ػهذ دس هکه یاهشا

ه کث یايیاصىا  وال، اوّاٛ و يؼؼیبه عال٥ت ؿم چىو صْـ  یهزـ ۳1 ػؿ ما 
ـها صیه و ماکبـ ه ـاؿ ػاػ. عالثؼىهت ػاىتًؼ کـ ىه بى ٝثاً ؿا هثىؿػ تزؼیثؼيٚـ ٩ث

ؿا بثه رثای او  :ايَاؿی ابى٩تاػه;ـػ و که ٝق  کاف ه که گماىته ٝخماو بىػ ؿا یهغقوه
ـای هکه، ً ٕ ت.گماى  551ٔتاؿیظ اه

 هثن ٕثائ٤ و هکه یوال. گؾاىته ىؼ صذ اهاؿ ه ب ٝباك بى هؼاللْ یٝب ۳7ػؿ ما  
 ٧، د 545۳ابى ٝبؼ البثـ، ٕ .ىباهت ػاىت ـمکاهبـ ای. ٩َُخن به  بىػ ٝباك بى ٩خن

 872ٔ ً ،5 ٧، د 5451. الٞن٪اليی، 804ً ، 5
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ـػ هًَىب صذ اهاؿ ه ب ٝباك بى ٩خن٧  ۳2ما   ػؿ  ٝلثی ٕثـ٣ اف او ،ؼیگ
  ل و :ٝباك بى هٞبؼ; مپل 508ٔ، ً ٧51، د  5۳21ابى احیـ، ٕ بىػ. هکه نکصا
 55۶، ً ٧51، د  5۳21ابى احیثـ، ٕ والی ىؼيؼ.: یالنٞؼ ٩ؼاهة بى ةیراؿ; یو اف
 581ٔتا 

ـاػ ايتغاب ـای المئهًیىاهیـ ٕـ٣ اف آهؼ کاؿ و هئهى ا٥  ٝثالوه صثذ، اهاؿ  ب
ـاُ اف ييثايی صذ، به صْـ  اهتمام بـ  اف ها٩بثل عل٦ثای میامثت بثه ایيثاو اٝتث

ـا >بىػ يیق عىػىاو  مثاالؿی ىاینثته بثـ هبتًی عل٦ا ػوؿاو ػؿ صذ اهاؿ  ايتغاب فی
ـػ هی صکن ماالؿی عىیياويؼ ؿوصْیه که ٝخماو ػوؿه ػؿ عَىً به. يبىػ  .ک

ـا ىام، عال٥ت بـ هیهٞاو تنلٔ با  بثى ـةیثه٢; .ىثؼيؼ هی هًَثىب ىثام اف یثیاه
ـااف ٕـ٣ هٞاویه اهیـ الضاد ىؼ و  :ىٞبه  ػاىثته ػمثت به ؿا اهثاؿ  اؿکابت که ایى یب
 ـػ،یثيگ ػمثت به ؿا صزثاد یمـ ـمثت ـهئهًثاویاه اف ٕثـ٣ یگـیػ ـیاه و باىؼ

 بثه هيثتن ؿوف و ػاىثت ه٪ثؼم ؿوف یک ؿا هًا اٝما  و ٝـ٥ا  ػؿ و٩ى٣ و صذ اٝما 
 هکث آوؿػ رثاه بث ؿا ؼیٝ ؿوف اٝما  ـیما و ـػک ی٩ـباي هًا ػؿ ؿا يهن ؿوف و ؿ٥ت ٝـ٥ا 

ـاُ هىؿػ بؼٝت ىیا ـاؿ هنلماياو اف یرمٞ اٝت ه رمله اف گـ٥ت. ٩  اف ٝمثـ بى ٝبؼاللَّ
ـػم اف یگـوه و ـػک تغْل٤ او ـاه یو با ه  صذ اٝما  او اف بٞؼ ؿوف یک و ـػيؼکي یهم
ـا اف گـیػ ٔ یکی۳8 ً ،8 د ٧، 5410، یهنٞىػٕ .آوؿػيؼ راهب ؿا  بنثـ; هکثه یاه

ـػ صملثه هکثه ىثهـ بثه هکث بىػ :اؿٕآ بى  یمثى اف هکث ؿا :ٝبثاك بثى هٞبثؼ; و بث
ـػ هکه اف ػاىت اهاؿ  ـهئهًاویاه  ػمثت به ؿا هکه اهاؿ  ١لبه و ٩هـ با و ـػک ٕ

 541ٔ ً ،1 د ٧، 5۳27،یٕبـٕ گـ٥ت.
 اسعال خاهه کؼبه

یا ٝؼم آو ػؿ فهاو ٥ـمتاػه ىؼو راهه کٞبه  ،یکی اف هنائل  ـ بضج هیاو هىؿعاو
ـالمئهًیى  امت. اهی
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ـػػهی بـ فهاو  ی٢مبـ و عل٦ا بهماب٪ه  ىىو کٞبه   اْها ٝلی بى ابی ٕالب; :گ
ـاؿ ػاػه باىثؼ. آيثاو ْٝلثت ای که راهه ايؼ يکـػهؿا هیچ یک اف هىْؿعاو یاػ  ؿا بـ کٞبه ٩

هی٪ثا  :. ٕػاينته ايؼ ػاعلیهای و ٥تًه ها رًگایى هٖلب ؿا ػؿگیـی آو صْـ  ػؿ 
 کثه ػؿامثت ػؿ صالی ایى ٔ 818ً ، 5د  ،5۳۶0 افؿ٩ی،، 05ً ، 81صذ، ىماؿه 

 امت.آهؼه ٝکل آو  اهل بیت ؿوایا 

ٕاف  :صمیـیٝبؼالْله بى ر٦ٞـ ;تؤلی٤ هضْؼث ح٪ه : ٩ـب االمًاػ;ػؿ کتاب هٞتبـ 
 و آو صْـ  اف اهام بثا٩ـ اف اهام ٍاػ٧ یٔػاييمًؼاو اواعـ مؼه مْىم هزـ

ـا٧  ٝلی; ؿوایت کـػه امت که ٥ـهىػ: . :٥ـمثتاػ هی ـػه کٞبه ؿا همه مثاله اف ٝث
ـا٧ بثىػه  ٝلیٔ ۶1ً ، ، بی تاچا  مًگی ،ٕصمیـی ػؿ فهثاو عال٥ثتو ػؿ ٝث

ػاعلی، هايٜ اف آو يبىػه امثت کثه های و ٥تًه ها رًگامت و ػؿگیـی آو صْـ  ػؿ 
ـاهىه کًؼ ـا٧  ،آو صْـ  اؿما   ـػه عايه عؼا ؿا ٥ آو اهام هـ ما   ـػه کٞبه ؿا اف ٝ

 ؼ.تا کٞبه ؿا با آو  ىىو ػهً ٥ـمتاػ هی

ـه ائمثه :ػوؿه ػیگـ ائمهػوم: صذ ػؿ  - ـه ٝبثاػی  می ػؿ صثذ بیيثتـ مثی
ـه ٝبثاػی ابٞثاػ میامثی يیثق ػاؿػ. >امت  یٝبثاػ یهثایژگثیػؿبثاؿه و اها همثیى مثی
ـها یهٖالب ائمه کثه  اهثام صنثى صثذ یي٪ل ىؼه امت. اف رمله ػؿباؿه م٦

اػه یثه  ک یػؿ صال ًنکعؼاويؼ ؿا هال٩ا   هى ىـم ػاؿم; یاػه ايزام ىؼه، آهؼه امت: 
 ابثىيٞینٕ .:اؿ  عايه عؼا ؿ٥تیاػه به فی  یبا  ا عايه او يـ٥ته باىن.  ل بینت باؿبه 

نثت و یه آو صْـ  بکآهؼه امت  یگـیػؿ ي٪ل ػ 44ٔ، ً 5، د م 50۳4اٍبهايی، 
 7۳ٔ، ً ٧ 5۳75ظ الغل٦ثاء،یالنیىٕی، تاؿٕ ؿ٥ت. صذاػه به م٦ـ ی  ی ًذ باؿ با  ا

ابى ٝؼین، تـرمة االهثام الضنثیى، ٕ ـػه امت.کـ کابى مٞؼ ػؿ ي٪ل عىػ  ايقػه باؿ ؽ
 اهثام کثه امثت کثـػه ؿوایثت ٍاػ٧ صْـ  اف بابىیه ابى 510ٔ، ً ٧ 548۳
ـهًثه  ثا هکث بثىػ گثاه و ؿ٥ثت هی  یثاػه ؿ٥ثت هی صثذ به چىو صنى  ؿ٥ثت. هی ب

 41۳ٔ، ً 5۳28، یالمزلنٕ
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ـکبی يؼاىتًؼ، بلکه ػؿ هماو ؿوایت امت ایى اهـ يه به آو ػلیل بىػ که  هکث ایياو ه
ـاو و هاهضمل بىػ، ـػهک اػهی  صذ نتیب صنى اهام  او ٝ٪ثب اف ؿا رًثاب آو ىت
امثت ؿوایثت ىثؼه  اف اهام با٩ـٔ 42۶ؿمىلی هضالتی، بی تا، ً ٕ کيیؼيؼ. هی

ـای صذ که اهام صنیى ػؿ صالی که چهاؿ ایاو او  يت  کـػيؼ هی یاػه م٦ـ  ،يیق ب
ـکت  ـػيؼ. هیمـه ص  54۶ٔ، ً ٧ 548۳، ابى ٝؼینٕ ک

 يغبث دادو خىیؼ به هکه و هً 

. آيهثا ػؿ يمىػيثؼ هثیاو با ٝٚمثت کهًنىب به ایى ه عىػ ؿا اهاهاو هَٞىم
ـػيؼ. هیو به ایى هنئله ا٥تغاؿ  ته اىاؿه ػاىتهکعىیو به ایى ي یهٞـ٥  ک

 :اهام صنى هزتبی

ـک ؿوفی ؼ و عٖبه بغىايؼ تثا یه بـ هًبـ بـآکؿا  یى صنى بى ٝلبه هٞاویه گ٦تًؼ: اه
ـػم ي٪ٌ او ٙاهـ ىىػ،  ل آو صْـ  ؿا ٕلب ؼ گ٦ت: بثـ هًبثـ بثاال ؿو و هثا ؿا یبـ ه

ها یا;را آوؿػ،  ل ٥ـهىػ: هب یاله یى.  ل صْـ  بـ هًبـ بـآهؼ صمؼ و حًاکهىٝٚه 
اك هـ  ًْ ـا ىًامؼکال ـا يکو هـ  ىًامؼ ،ه ه هًن ٥ـفيثؼ  يًامؼ هًن صنى بى ٝلی...ه ه

، 5۳28، المزلنثیٕ :.ٝـ٥ا  و هيٞـ ٥ـفيؼ هًن ،یهً و هکه ٥ـفيؼ ى و ه٪ام، هًنکؿ
ً 414ٔ 

 :اهام مزاػ

باىثؼ.  های ائمه هیتـیى عٖبهػؿ کاط یقیؼ عىايؼيؼ که اف هٞـو٣ای ایياو عٖبه
 فهقم ،هًا و هکه هى ٥ـفيؼ;٥ـهایًؼ:  ػؿ ایى عٖبه هی 02ٔر٦ٞـ ٝباك صائـی، ً ٕ
 47۳ٔ، ً ٧5، د  5417 الکا٥ی، ٕکلیًی، :.هنتن ٦ٍا و

 ػ:تىاو چًؼ اصتما  ؿا هٖـس کـ هیها ٍضبتػؿ تىّیش ایى 

. بثا ایثى ت٦نثیـ باىؼهی ،هنتن هًامک صذ هى ٥ـفيؼ ایى هٖلب به هًٞایال٤ٔ 
که هًامک صذ به ًٝىاو یک هًنک تىصیؼی بىػه و تىصیؼ ػؿ عىو و گىىثت ایيثاو 

https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%DA%A9%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D9%86%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B2%D9%85%D8%B2%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B5%D9%81%D8%A7
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%A7%D8%B3%DA%A9_%D8%AD%D8%AC&action=edit&redlink=1
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و هًامثک تىصیثؼی باىثؼ، ػؿ  صذ اؿتبآ ؿا که همکى امت با، بیيتـیى ػاؿػرـیاو 
 .ورىػ ایياو امت

ـاهین علثیلن اهام ػؿٍثؼػ امثت احبثا  يمایثؼ کثههمچًیى بٔ   .هثى ٥ـفيثؼ ابث
 55۶ٔ ، ٧ً 5۳02، ٕعنـوی

کـػيؼ عثىػ ؿا ٥ـفيثؼ کنثی هٞـ٥ثی ایى امت که صْـ  مٞی اصتما  ػیگـ دٔ 
ـاهمیی ؿا اصیا کـػ یًٞی  .هنتن ؿمى  عؼا هى ٥ـفيؼ کًًؼ که هًامک اب

یح  هخالفث با الذاهات خلفا ابشاص دش

، هغال٦ثت ػاػيثؼ هیػؿ صذ به ٕىؿ گنتـػه ايزثام  ی که ائمهیکی اف ا٩ؼاهات
با علی٦ه و یا  هنت٪ین ا٥تاػ که ائمه هیٍـیش با ػمتگاه صکىهتی بىػ. بنیاؿ ات٦ا٧ 

ـاف هغال٦ت  و ػؿ بنیاؿی اف هىا٩ٜ بؼوو آو که ٥ـػی اف ػمثتگاه  کـػيؼ هیٝما  وی اب
 .يمىػيؼ هیؿوىًگـی ٝمىهی  ،صکىهتی صْىؿ ػاىته باىؼ

ـػم ىهـ و صتی ابى فبیثـ کثه عثىػ  اهام صنیى هًگاهی که واؿػ هکه ىؼيؼ ه
ـکت  هػاٝی ابثى اٝثخن، ٕ .کـػيثؼ هثیؿهبـی ػاىت ػؿ يماف اهام و هزلل صؼیج او ى

ـاػ و ىغَػؿ آو را ا ۳7ٔ، ً 1، د ٧ 5455 هغتل٤ ػؿ تماك بىػ  های تیهام با ا٥
ـػ هیو ٝلل ٝؼم بیٞت عىػ با یقیؼ ؿا بیاو   528ٔ، ً ٦ٞ5۳27ـیاو، رٕ .ک

 های ؽذیذالحى دس همابل خلفا خطبه

ـاي ـ ػؿ ین يٚک یػٝا یک، یارتماٝ -یامیههن ػؿ صذ ػؿباؿه هنائل م یػو مغً
ـايبهثای صنثیًی امثتٝـ٥ه  ـاث گ  ی٪ثا  صثذ،هٕ .و عـود اف هکه ػؿ ایام صذ، هیث

ـهًگثث اف  یکثثیهضثثىؿ  ۳1ٔ ً ،48 د ی،غی، تثثاؿیامثثی، می، ارتمثثاٝی٥َثثلًاهه ٥
ـايی کثثه بثثه ًٝثثىاو  722ٔ، ً 8د  ،٧ 5411 ،٩ثثیل بى نیٕمثثل صْثثـ  های مثثغً

و ىثغٌ  اهیثه بًیىهثت کؼ اف صیايت٪ثاػ ىثؼ;ى هًا ي٪ل ىثؼه، یػؿ مـفه ای عٖابه
 امت.: ػؿ اهـ صکىهت ائمه هؼیص٨ ;و : هیهٞاو

https://fa.wikishia.net/view/%D8%AD%D8%AC
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%AE%D8%AF%D8%A7(%D8%B5)
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ـاي ـّ آو صْـ  ػؿ  یمغً ـايی که به : الٞ٪ى  تض٤;ػیگ ي٪ل ىؼه امت. ایى مغً
، والیثت ٕؿهٔاهثام عمیًثیم عمیًیٕؿهٔ و بْٞی اف صؼیج ىًاماو ٕيٚـ صْـ  اها

ٔ ػؿ مـفهیى هًا و ػؿ رمٜ ٝلما و ػاييمًؼاو امالهی آو َٝـ 558ً  ،٥5۳7۳٪یه،
ـاػ ىؼه، صاوی يکا  بنیاؿ ههمی امت.  ، :رایگاه اهـ به هٞـو٣ و يهی اف هًکثـ;ای

راهٞه ػؿ احـ صاکمیثت باؿ  وّٞیت ام٤;، :ه٪ام و هًقلت ٝلما ػؿ راهٞه امالهی;
اف هضىؿهثای ههثن آو : ؿمالت اهام ػؿ رهت به ػمت گـ٥تى صاکمیثت;و : اهیه بًی

 امت.

ـامن صثذ، ػؿ مثـفه ىیاهام صنکه امت ػؿ هًابٜ تاؿیغی آهؼه  ى یػؿ کًاؿ ه
ـاػ بـرنته ايَاؿ ؿا به یٞیو ى هاىن یبًهًی همه  ـػهمثایاو و ا٥ ـػ ییک گ  .ػٝثى  کث

 اف ي٦ثـ نثتیػو . صثؼوػهضْثـ آو صْثـ ، ارتمثاٛ کـػيثؼ ، ػؿو اف هقاؿ ي٦ثـیب
ػؿ آو ارتماٛ، بـعامثت  ىی. اهام صنبىػيؼ ىیتابٞ اف هیب٪ و اهبـی  اٍضاب
ـاي ـػ ی ـىىؿ یو مغً  50ٔو  52ً ، 8د ، ٧ 541۳، یالٖبـمٕ .ک

با اىاؿه به اوّاٛ ام٦ًاک ارتماٝی، بـعىؿػ ٙالمايه هٞاویه ؿا به ىیٞیاو  اهام
که آو صْـ  ؿا بـ ص٨ یا٥تًؼ، به عإـ بنپاؿيؼ  یاػآوؿ ىؼ و به آياو مىگًؼ ػاػ، چًاو

ـػم  و  ل اف بافگيت به ىهـ و ػیاؿ عىػ، به کنايی که إمیًاو ػاؿيؼ، هًت٪ل کًًؼ و هث
ـابغىايًثؼ. بـاهبیت  ی ؿا به اصیای ص٨ اهل  بثى نیٕمثل ػؿ اهـ صاکمیت راهٞه ٥

 801ٔ، ً 57د  ،٧ 5412 ،، يىؿی727ً  ،٧ 5411 ،لی٩

ـػ: اهىؿػؿ ایى  تىاو هیؿا  صنیىهضىؿ مغًاو اهام   عالٍه ک

بثه هٞاویثه  : ػؿ بغيی اف عٖبه اهثامال٤ٔ هنلماو يؼاينتى اٍضب هٞاویه
ـا ه٪تى  ای گ٦تًؼ که: ـگق بـ آو ٕای٦ه ک٦ثى يپىىثايین و هٞاویه اگـ ها ىیٞه ت گـػايین ه

 584ٔ، ً ۳د ، ٦١5۳75اؿی هافيؼؿايی، ٕ يماف يگؾاؿین و ػ٥ى يًمایین.
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ه، ٝلی و  نـ ٝلو ىیاهام ٥ـهىػيؼ: ػ: هٞـ٥ی عىػىاو به ًٝىاو اٍل ػیىبٔ   یاللَّ
 یى امثالم ؿا ٩ثىیثامثالم ػؿ آوؿػ و ػ بثهه او ؿا کثه با  ؼؿ  صـب يمىػ تثا آيکامت 

ـػ مایـ أيام صکىهثت ىی امالم بهػٝهو اف تى بىػيؼ بیه  ک یه اهـوف تى و رمٞکؼ یايگ
ـػيؼ.  58ٔ ، ۳ًد ، 5۳75، ٦١اؿی هافيؼؿايیٕ ک

ىـ٣ تى هخل ىـ٣  ؼؿ   یو أوالػ او يبىػيؼ یو اگـ ٝل: ؽلیل ػاينتى بًی اهیهدٔ 
اف  ؿا آو ٝنـ  ،یٝل ،وامٖه ٝنـ  يمىػ، الضا ه١ـبت بهه ػو باؿ ؿصلت بک بىػ هی

 ق يبىػ.یىهت راکالت و صیا یه ؿا ػٝىیاهمىػ و ااْل تى و  ؼؿ  و مایـ بًىىما ؿ٥ٜ ي

 ٦ل و أوالػ عىػ و اْهت رْؼم ؿمثى يو هى چىو يٚـ به: ػٔ لقوم رهاػ با بًی اهیه
و اگـ با تى رهاػ و رؼا  يمثاین البْتثه آو  ػاين> کًن و هیچ أهـی أ٥ْل اف رهاػ با تى يمی هی

مل امت. ـْ ـْ تى اف اْهت صْـ  عاتن ال ه ْٝقورْل و ػ٥ٜ ى  هضِ ٩ـبة الی اللَّ

گىيثه مثغى گ٦ثتّى اهثام، اف یثک يکتثه  ایى: ٔ بیاو وّٞیت ام٤ باؿ فهاو هٞاویثهثه
 ىامت. ىغَیتی چىو اهثام صنثی باؿ صکایت ػاؿػ و آو هٚلىهیت ائمه تؤم٤

ـای احبا  رایگاه اهل  بیت  یاهبـ، بثه ىثهاػ  اٍثضاب و تثابٞیى هتىْمثل ىثؼه امثت. ب
ـهًگی، ارتماٝی، میامی، تاؿیغی ،ٕهی٪ا  صذ  41ٔ ً ،48 د ،٥َلًاهه ٥

ـاو ـای بیاو ص٪ای٨ و ٙلن ػمتگاه صکىهتی به ػیگث ایيثاو : فٔ تىٍیه به هنلمیى ب
ـا امتماٛ يمایی٥ـه تماو آو بـ عىػ الفم کؼو ٩ى  هى یىً و بٞؼ اف ؼىػيؼ: الضا  ه٪ا  ه
ه هىْحث٨ کث یرمٞثهل عىػ يمىػیثؼ بثیاؿ و ٩بایىهـ و ػهؼ و چىو هٞاوػ  بیاو ػايیو ٝ

ػايیثؼ  هثییثؼ و اف هثا ؼ و آيچه ػايیعىػ بغىاي یکؼ، آو رماٝت ؿا به يقػیياو باىیاهب
 585ٔ، ً ۳د ، ٦١5۳75اؿی هافيؼؿايی، ٕ تٞلین يماییؼ.

 حکىهث خلفاهؾشوع يذايغحى 

 اف اهام مزاػ تا اهام صنثى ٝنثکـی تَىؿ کًؼ که ائمه هيت گايهاگـ کنی 
ايثؼ، بثه  ايؼ و هباؿفه میامی هتًامب يؼاىثته ٥٪ٔ به ؽکـ اصکام و هٞاؿ٣ ػیى  ـػاعته
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ی هثاه ػ ه٪ثام هٞٚثن ؿهبثـی،ٕ صتن ١ىؿ کا٥ی ػؿ فيؼگی ایى بقؿگىاؿاو يکـػه امثت.
5۳07 ً ،7۶ٔ 

ػاىثته و  یـیثگعىػ هىّٜ یها و هبايکبـ اماك هال یامیل میػؿ هنا ائمه
ـاو ص یـواو و گثاهیث، به اؿىثاػ  یامیو م یػؿ بـعىؿػ با هنائل ارتماٝ ىهثت کمث

ػؿ هىمثن صثذ ػؿ  کالمله هيثام بثى ٝبثؼکثآهؼه امت  هخال ػؿ هًابٜ  ـػاعتًؼ> هی
ـام هنزؼ ـػه صه ػؿ صا  کؼ یؿا ػ اهام با٩ـ ،الض ـػم بثـ گث ل٪ثه ٕىا٣ امت و ه

ـػم يٚـ او ؿا رلب ی. اکًًؼ هیاف او مئا   ه،فػ ـا٥کى تىره و ٝال٩ه ه او يثام یثـػ، اف إ
ه کثهماو ;امت، ىگ٦ت فػه، گ٦ت:  یه او هضمؼ بى ٝلکؼ و چىو گ٦تًؼ یؿا  ـم یو

ـا٧ ، 4 ، د٧ 5410 ،یؽهب ،581، ً 2د  ،٧ 5417، یًیلٕک .:٥ـی٦ته اویًؼ هـػم ٝ
 5۶۳ٔ-5۶4، ً 8د  ،٧ 545۳ ؼ،یه٦ ،411ً 

اهاهثت اهثل  یػؿ ػٝى  بثه مثى ت اهام با٩ـکه صـک آیؼ بـهیى گقاؿه یا اف
ه هيام اف آو ک یت عال٥ت اهىیص٪اي یق ي٦یى و يیه٪ام و ي٪و آياو ػؿ ػ یو هٞـ٥ تیب

اؿ بثىػه کـ ٩ابل ايیگنتـػه و ١ یتکـػه امت صـکـ یاو اهت تٞبیزاػ اعتال٣ ػؿ هیا به
 ت.گؾاىته بىػه ام یـ رؼیتؤح یى امالهیاف مـفه یالا٩ل ػؿ بغي و

و آياو  او ػاؿػیصذ، رـ یک ػمتىؿهایکایو کاهل ػؿ  یػؿ مٖش ٝال یامیم اهىؿ
ـامن صذ  یامیمهای تىره به رًبه یکه هًها ـػافيثؼ هیصذ، به ايزام ه صثذ ؿا اف  ، 

ـػ آو یهضتىا ـه ٍضیش اف آو عاؿد ک ـيؼ> يمیه و هیچ گىيه به که به  با٩ـاهام اها  ب
ـاهیمی، کاهال تيغیٌ  ؿوس صذ تىره ػاىت ، بثه ػاػ هثیو صذ بىرهلی ؿا با صذ اب

ّدیُح َو َاَللَّ آلَحدیُح ;ابىبَیـ ٥ـهىػ:  بلکه گـیه کًًؼه بنیاؿ امثت، :: َبٓل ها َآکَثَش الضَّ
د  ،٧ 541۳ ، هزلنی،524، ً 4د  ،٧ 5۳70ابى ىهـآىىب، ٕ .اها صاری ايؼک

ىثؼه  گثقاؿهيیثق  و اهثام مثزاػ يٚیـ ایى هٖلب، اف اهام ٍاػ٧ 70ٔ، ً 47
 .525ٔ ً، 87 د ،امت ٕالبضاؿ االيىاؿ
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 به اهام اخحصاؿ حکىهث

بثـ  ىثىػ هیٙلن هيثاهؼه های با ػمتگاه تمام يقاٝی که ػؿ ٕى  فيؼگی ائمه
و لى ٝلن اولثیى و  مـ ٩ْیه هيـوٝیت صکىهت بىػ. اگـ ائمه ػاٝیه صکىهت يؼاىتًؼ

و اگثـ بضثج ٩ثؼؿ  میامثی يبثىػ هثیچ گىيثه  ػاػيؼ هیآعـیى ؿا به عىػىاو ينبت 
ؿوی  و تبلی٢ثا  ائمثه ها ػٝى . لؾا ػؿ بیى گـ٥ت يمیايزام  آيهاتٞـّی ينبت 

هاه  یػ ،ه٪ام هٞٚن ؿهبـیٕ وهنئله اهاهت صنامیت باالیی ورىػ ػاؿػ. کلمه اهاهت
5۳07 ً ،81ٔ 

اػٝای صاکمیثت امثالهی و ٩ثؼؿ  میامثی  عىاهؼ هی اػ٧م ٍو٩تی که اها
ـػم  ـای ٝـ٥ا  ػؿ ارتماٛ ه : اهام راهٞه و  یيىای گىیؼ هیبکًؼ ػؿ ؿوف ٝـ٥ه ػؿ ٍض

: ٝلی بى ابی ٕالب اهثام بثىػ و گىیؼ هی ؿمى  عؼا بىػ، مپل ،آو و صاکن بـ راهٞه
، ٧ 5417ی، ، کلی۳۳1ً، ً 5، د ٧ 5410 ،ابى ٕاووكٕ به عىػه. ؿمؼ هی... تا 

همثیى  مه با هغال٦یًيثاو و ػؿ هبثاؿفا یًٞی تمام بضج ائ 51ٔکتاب الضذ، صؼیج 
 هنئله صکىهت و صاکمیت بـ هنلمیى و ٩ؼؿ  میامی بىػ. بـ مـ ه٪اهثا  هًٞثىی

 که آيها با ائمه ػٝىایی يؼاىتًؼ.

ـاؿ تىره هىؿػ بایؼ که ػیگـی يکته ـػ ٩ بنثًؼه  ایثى بثه هثىاؿػی ػؿ اهثام که امت ایى گی
ـای ؿا اهاهت که کًؼ يمی ـاه بلکه کًؼ احبا  عىیو ب   یيثیى ص٨ به اهاهاو يام عىػ، يام هم
 يا ثؾیـ رثؼایی و هتَثل ؿا بیثت اهثل اهاهثت ملنثله ص٪ی٪ت کًؼ. ػؿ هی یاػ يیق ؿا عىػ

ـتبثه مه ؿا عىػ  یام بلًؼتـ چه هـ ٍؼای اهام با مافػ. هی هٖـس ـاؿ ه ـػ، تکث  بثه ؿا ؿوی کث
ـػايؼ ػیگـی ٕـ٣ ـتبه مه هن باف و گ ـػ، اػا ؿا مغى آو هن ه ـتیثب بؼیى ک  مثى چًثؼ بثه ت

ٕابثى  ...:.الًثاك  ایهثا یثا; ىثؼ:هثی بیثاو ٝبثاؿا  ایثى با  یام ؿا ؿمايؼيؼ. عىػ  یام اهام
ٔ یًٞثی 51، کتاب الضثذ، صثؼیج ٧ 5417، کلیًی، ۳۳1، ً 5، د ٧ 5410 ،ٕاووك

ـػهًؼ.  850ٔ، ً 5۳07ػی هاه  ه٪ام هٞٚن ؿهبـی،ٕ هغإب هى همه ه
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ـاء که صثاکی اف  ای عٖبهالملک ػؿ ه٪ابل هيام بى ٝبؼ م ٍاػ٧همچًیى اها ٩
ـتـی بًی هاىن بـ اهىیاو بىػ ٥ـهىػيؼ: مٞاػتمًؼ کنی امت که اف ها تبٞیت کًؼ و ; ب

 ٕبثـی،ٕ .:ى٪ی و بؼبغت کنی امت که با ها ػىمًی کًؼ و بثا هثا هغال٦ثت يمایثؼ
541۳ ٧ ، ً8۳۳ٔ 

 هًف  هباسصه

 .ػؿ بـعىؿػ با صکىهت رىؿ، هباؿفه ه٦ًی ٝلیه آو بىػ ائمههای یکی اف ؿوه
ـايو  ٦ٍىاو رما  به يمىيه باؿف آو يهی اهام کاٙن ـای صذ هن ىثت بىػ که صتی ب

ـایه يؼهؼ.  ،۳8۳ – ۳88 ً ،8 د ،٧ 5۳28هاىن هٞـو٣ الضنًی، ٕ ؿا به هاؿوو ک
 445ٔ ً ،ه 5۳42کْيی، 

 حح با پای پیاده

ـاو یاف ػ ه بیتـباف فائ ـام اللَّ ، کفهاهثؼاؿاو و هلثى یه بىػيؼ، صتک ی، ػؿ هـ ه٪اهالض
ى هضثل یى مثـفهیثو ا گؾاىثتًؼ هیو یٞبه به يماکاؿ  یتؾلل و عْىٛ عىػ ؿا ػؿ ف

ه: کثآهثؼه  یغیا  تثاؿیث، ػؿ ؿوایهکعلٜ مالس ٩ؼؿتمًؼاو بىػه امثت. بثه گ٦تثه ٥ثا
ـي; ـاهـػ، چىو کاػه آهًگ صذ یى  یؽوال٪  :.آهثؼ یؼ به امثت٪با  ویى ؿا ىًیا نیاب
، بثاؿ یو ٝبامث یاهثى یاؿ آهثؼّو عل٦ثاک یبا ؿو ۳0۶ٔ، ً 5، د ٧ 541۳افؿ٩ی، ٕ
ـا٥یت راهلی به ارتماٛ بافگيت.گـ یػ  541ٔ، ً 5۳77ؿهبـ، ٕ اى

 5410ٕىىىثتـی،  صنثىػؿ بنیاؿی اف اعباؿ آهؼه که اهاهاو، اف رمله اهثام 
ي٪ثل  ۳24 ً ،4 ، د٧ 5۳24 ٕابى ٝبؼؿبه، صنیى و اهامٔ 58۳، ً 55د ، ٧

د ، ٧ 545۳ٕالم٦یؼ،  ٔ و اهام مزاػ8۶8 ، ٧ً 545۶، اف صذ االيبیاء و االئمه
ـاه اهل و ٝیا   همچًیى اهام کاٙن ،ؿ٥تًؼ هیبا  ای  یاػه به صذ  544ٔ ً ،8 هم

ـکب ایياو يیق با ایيثاو بثىػ. ٕ ىؼيؼ.  یاػه به صذ هيـ٣ هی ال٪ـىثی، ػؿ صالی که ه
 544ٔ، ً 5د ، ٧ 545۳
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ـا اهاهاو که و٩تياو  ـ اؿفه تـیى و ٝباػتيثاو کاهثل تثـیى ایى امت که مىا   چ
اف ایثى کثاؿ هثن ١ثـُ  تىاو گ٦ثت ائمثههی ؿ٥تًؼ  هی با  ای  یاػه به صذبىػه، 

 اىثاؿه هثای آو کثاؿصکمثت اف بـعی به ایًزا میامی ػاىتًؼ و هن ١ـُ ٝباػی. ػؿ
 :کًین هی

بثه تبلیث٠ فبثايی ػؿبثاؿه  تًهثا آیا اگـ ائمثه >بیاو اهمیت صذ: او  صکمت -
رای ایى مئا  يبىػ که  ػاػيؼ يمیو ٝملی ػؿ ایى ؿامتا ايزام   ـػاعتًؼ هیاهمیت صذ 

ـا عىػ آيثاو ا٩ثؼام يکـػيثؼ  اؿػاگـ صذ  یاػه ایى همه حىاب ػ هثای  ثل هنثا٥ـ  چ
ـامن صذ ب هتٞؼػ ائمه ـای ايزام ه  بثىػه  یاػه یثک تبلیث٠ ٝملثی هثئحـٍىؿ  هب

 امت.

ـاه ػاىثتًؼ، مثىاؿ  اهام عَىًبه  ـکثب هًامثبی همث و  ىثؼ يمیبثا ایًکثه ه
ـکت  ـاه ٩ا٥له ص ـکب هن بؼوو مىاؿ هم ـػ هیعىػىاو  یاػه و ه ييايگـ ایى امثت و  ک

يه اف ایى رهت امت که اهکايا  يؼاؿػ و هزبىؿ امت  ؿوػ هیکه اگـ اهام  یاػه به صذ 
 ػه ؿاه ؿا ٕی کًؼ، بلکه بغإـ حىاب و اهمیتی امت که ػؿ ایى ٝمل ورىػ ػاؿػ.که  یا

ـػ ٝمل بىػيؼ ائمه: صکمت ػوم - به آيچه که اف رايب عثؼا و  ی٢مبثـ بثه  .ه
ـػم  ،آياو ؿمیؼه بىػ ٩بثل اف همثه  ٥ـهىػيؼ هیاٝت٪اػ و ی٪یى ػاىتًؼ و اگـ چیقی ؿا به ه

 .آوؿػيؼ هیعىػ به را  و بهتـ اف همه کـػيؼ هیعىػ بؼاو ٝمل 

 ا٥ْثُل ;٥ـهایؼ: هی ؿوایا  فیاػی ػاؿین که ،اف يٚـ ارـ و  اػاه: صکمت مىم -
آو صْزی که اينثاو بثا ٔ 2۳ً  ،50د  ،٧ 5414ؼ،یالضؼ یابى أبٕ :اهُق اصَم  االٝماّ  

ػؿ  یيگاه هٞبثىػ اؿفه بیيثتـی ػاؿػ  هنلما   ،ػهؼ هی ای  یاػه و ػؿ هىای گـم ايزام 
 .عىػ ؿا به هکه بـمايؼ هاف آو صزی که ايناو مىاؿ

ـاهی با ا٩ياؿ ّٞی٤ راهٞه: صکمت چهاؿم - ـاػ  >هم هنلما ػؿ بیى هنلماياو ا٥
که اف اهکايا  کمی بـعىؿػاؿيثؼ و همکثى امثت و٩تثی يؼ فیاػی ٝال٩مًؼ به صذ بىػ
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، اصنثاك ؿويثؼ هیبه صذ  یکه با چه اهکايات ًًؼک هیعىػ ؿا با ا١ًیای راهٞه ه٪اینه 
ٍثىؿ  هو ػؿ هىاؿػی بث ائمه  یاػه ؿوه .و به ایى ٝمل ا٩ؼام يکًًؼ کـػهص٪اؿ  

، یک رىاب ٝملی به ایى ا٩يثاؿ ىؼيؼ هیصذ، به صذ هيـ٣ های عؼهتگقاؿ کاؿواو
 بىػ.کن ػؿ آهؼ و ٝال٩مًؼ به صذ 

اف آو را که صکثام ػؿ هنثئله صثذ بیيثتـ بثه  >صکمت میامی: صکمت  ًزن -
ـهای هکه و هؼیًه اهمیت  ـاو ىه ـای صثذ بثه مث٦ـ  ػاػيؼ هیٝم ، ؿ٥تًثؼ هیو هـ گاه ب

بىػ بثـ ایثى ٕـی٪ثه صثذ ای ؿْػْیه ، صذ  یاػه ائمهکـػيؼ هیبنیاؿ تيـی٦اتی ٝمل 
ـگؾاؿ بىػ و ائمه >گؾاؿی ـػم يیق اح ـا ایى ٝمل عل٦ا بـ ؿوی ه اصیثای  به ػيبثا  فی

 امالم وا٩ٞی بىػيؼ.
 پیغمبشهؼشف  خىد به ػًىاو اهل بیث 

ـايی هٞـو٣ اهام صنیى ـه صذ ایى هٞـ٥ی به عىبی هيثاهؼه  ػؿ مغً ػؿ کًگ
ـايی. اهام ػؿ اىىػ هی او یث: ٝ٪ثؼ اعثْى  هگىیثؼ هی اهبـیث، اف ا٩ؼاها   یى مغً

، یبثه اهثـ الهث ٝلیرق ػّؿ عايه  ، بنتى ػّؿ هًاف  همه به هنزؼیعىػ و ٝل
ـای هباهلثه، صثؼیج هًقلثتعىػ ػؿ ١ثؼ یًیبه رايي یيَب ٝل ، یـ عثن، هثار

ـا یبثـ، اٝثقام ٝلثیػؿ رًگ ع یمپـػو  ـچن به ػمت ٝل ابثالٟ مثىؿه  یبث
ـائت، علثى   یه همه ؿوفه با ٝلکًیو ا 528ٔ، ً ۳۳د  ،٧ 541۳ ،هزلنیٕ ب

ـػ و هـ ىب هی ى اهل یتى ؿا به بهتـ: ;٥ـهىػ یهو به ػعتـه ٥إمه  ىؼ بـ او واؿػ هی ک
ؿا هؤهىؿ ١نل عثىػ  یٝل 528ٔ، ً ۳۳د  ،٧ 541۳ ،. ٕهزلنی:ـػمکذ یتن تقویب

ـئکـػ و ٥ـهىػ ک ـايیعىاهؼ يمىػ و ػؿ آعـ یاؿیل او ؿا یه رب تاب عؼا کعىػ،  یى مغً
٥َثلًاهه  ،ی٪ثا  صثذهٕ اف عثىػ بثه رثا يهثاػ و...: ح٪لثیى; تو ؿا به ًٝىاویو اهل ب

ـهًگ ػؿ همثه هثىاؿػ اٍثضاب و  41ٔ، ً 48 د، یغی، تثاؿیامثی، میارتماٝ، ی٥
ايٕ ايؼ. ها ؿا ىًیؼه اػ  ػاػيؼ که آوى ىهیتابٞ ـْ  875ًٔ  ،ه 5۳۶۳ ،یص
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ـالل ػؿ بضخی که بثیى اهثام بثا٩ـ هيثام بثى  ػؿ ه٪ابثل یخثیو ٝبؼاللثه بثى هٞم
ؿمثى   ٝکـهه به اهام گ٦ثت: یثابى ،ٝبؼالملک ػؿ ایام صذ ػؿباؿه هتٞه ٍىؿ  گـ٥ت

ـػم آو  ـػم ولی ػؿک يکث ـاوايی با ابى ٝباك و ١یـ او هزالنت ک الله، هى ػؿ هزالل ٥
ـػم. اهام ػؿ رىاب ٥ـهىػيؼ:  ویلک یا ػبیذ أهل الؾیام، ;چه ؿا که اآلو اف ىما ػؿک ک

ٓو ُجٓشَفَغ َو یٓزکَش ّفیَها آعُمهُ 
َ
ُه أ ّرَو اللَّ

َ
، ٧ 541۳ى، یهضنى اِلهثٕ :.ايک بیى یذی ُبیىٍت أ

کًثاؿ کٞبثه بىػيثؼ ػؿ ه٪ابثل هثاؿوو،  هًگاهی کثه اهثام کثاٙنٔ ۶1۳، ً 5د 
ـػيثؼ.  یثاهبـ ٥ـفيثؼ ػىاو ؿا با امثتؼال  بثه صْثـ  ٝینثیعى  هٞـ٥ثی ک

 142ٔ، ً 50د ، ٧ 5410، اليىىتـیٕ
 يصب و ؽهادت حدش

ـتبه اف اهام مزاػ ػؿ ـ ي٪ثل ىثؼه و همچًثیى اف اهثام يَب صز ایى باؿه ػو ه
 يیق ي٪ل ىؼه امت.ٕٝذٔ فهاو

ـاؿ گـ٥ت و بـعی اف ٩نثمتیقیؼ  مپاهیاوصمله ، کٞبه هىؿػ ۶4ػؿ ما   های آو  ٩
ـاالمىػ مه تک های رؼا ىثؼه   اؿها ٝبؼالله بى فبیـ ه ىؼ و بٞؼهػؿ آتو مىعت. صز

ـػ ـه به هن وٍل ک رلى ؿ٥ت و  ی ماعتماو کٞبه ؿا  اهامػؿ ایى رـیاو  .آو ؿا با ي٪
ـاو ؿا ٍثؼا فػ و اهثـ ٥ـهثىػ ػیىاؿهثای کٞبثه ؿا ػ. مپل به ػمت عىػ بًا کـ اهام کاؿگ

تىاينثت و  ؿا يَثب کًثؼ، يمی صزثـ عىامت بٞؼ اف بًای کٞبه، هـ کل هی بچیًًؼ.
ػؿ ایثى ٔ 510 - 51۳، ً 5د  ٧، 5418 ٥ٕىفیه صنیى هٖثـ، ػ.ا٥تا صزـ هـ باؿ هی

ى آهؼ، صزـ ؿا بـػاىت، يام عؼاويؼ ؿا بـ فباو رثاؿی کثـػ و آو ؿا رل هًگام اهام
 .مًگ بـ رای عىػ با٩ی هايثؼ 58۳ًٔ  ه، 5۳21، يَب يمىػ. ٕىیظ ٝباك ٩می

 544ٔ ث 541، ً 5، د ه 5۳۶0، افؿ٩ی، 510 ث 51۳، ً ٧ 5418هٖـ، صنیى ٕ

عثت و ػؿ يیق بثه بافمثافی و تثـهین کٞبثه  ـػا هـواو بىلک بًابـ گقاؿىی، ٝبؼالم
ـاالمىػ ؿا ػؿ رایگاهو يهثاػ مزاػاهام  رـیاو آو،  5410ؿاويثؼی، ٩ٕٖب .صز

، اهثام مثزاػ بثا ص٦ًیثههضمؼ بى  ؿوایت ىؼه که ػؿ هًا٩يهٔ 8۶2، ً 5د  ،٧

https://fa.wikishia.net/view/%DB%8C%D8%B2%DB%8C%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%88%DB%8C%D9%87
http://daneshnameh.roshd.ir/mavara/mavara-index.php?page=%D8%AD%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%88%D8%AF
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D8%AD%D9%86%D9%81%DB%8C%D9%87
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B3%D8%AC%D8%A7%D8%AF(%D8%B9)
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ـاالمىػ با آو صْـ  مغى گ٦ته و گىاهی ػاػه که  ف اهام صنیى ل ا اهاهت صز
ػؿ ؿوایتی يیق ي٪ل ىؼه کثه اهثام ٔ ۳42، ً 5د ، ٧ 5417ٕکلیًی، .بؼو ؿمیؼه امت

ـػم بیٞت هی ل اف ٙهىؿ، ٕٝذٔ فهاو ـاالمىػ تکیه کـػه و با ه ٕکلیًثی،  .کًثؼ بـ صز
 521ٔ، ً ٧4، د  5417

 دس ایام ححطاغىت با بشخىسد اهام 

ـافها یکی صثذ امثت،  میامثت بثا یغتگثیهٞـو٣ که ييثايگـ آه یغیتاؿ یاف ٥
ـا ـامثن  بـعىؿػ اهام مزاػ یهار با هيام بى ٝبؼ الملک ػؿ کًاؿ کٞبثه هًگثام ه

ـا بى هـواو، عال٥ت ٝبؼالملکَٝـ ػؿ . صذ امت ـامثن  ی نـه هيام بث ايزثام ه
بـ احـ افػصام  یصذ، واؿػ هکه ىؼ، او هًگام ٕىا٣، عىامت صزـ ؿا امتالم کًؼ، ول

 ت يتىاينت.یرمٞ

ـا یهًبثـ و بثثه تماىثای ٕثىا٣ کًًثثؼگاو  وی بثاالی آو ؿ٥ثت هيثام يهاػيثثؼ، یبث
و٩تثی کثه عىامثت،  ،متبه ٕىا٣ کٞبه هي٢ى  ا ػ ـػاعت، ياگاه ػیؼ اهام مزا

ـای او ؿاه باف کـػيؼ، او  ـام، ب ـػم با کما  اصت ـاالمىػ ؿا امتالم کًؼ، ه ؿاصتثی،  بثهصز
ـام ىاهی  یک صزـ ؿا امتالم يمىػ. گ٦ت: ایى ىغٌ کینت که ایى گىيه هثىؿػ اصتث

ـػم امت  هيام، عىػ ؿا به ياػايی فػ و گ٦ت: ـػ ىثاهی يمی ه ىًامن. ٥ـفػ٧ به آو هث
 .٩َیؼه هٞـو٣ عثىػ ؿا عىايثؼ هٞـ٥ی اهام مزاػو وی ػؿ  >ًِّ  َآػّشُفهُ َولّک گ٦ت: 

ـػػهی ٩َیؼه با ایى هٖلٜ آ١اف  :گ
َجهُ 

َ
زی َجٓؼّشف آلَبٓطحاُء َوٓطأ  مُ َو آلَبیُث یٓؼّشُفُه َو آلّحلُّ ّو آلَحشَ   هزا الَّ

 5485 اؿبلی، ،751 ً، ه 5۳۶4، هنتى٥ی ،88 ، 2ً د ،٧ 5417ابى کخیـ،ٕ
 587ٔ، ً 4۶د  ،٧ 541۳ ،هزلنی ،21 ، 8ً د ،٧

ـػهًگام ٕىا٣ کٞبه، به ىىکت هيام،  اهام مزاػ ٝمثل ٥ثـفػ٧ ػؿ  .اٝتًا يک
ـػ ییمتىػ و اف او ػلزى . اهام ٥ـفػ٧ ؿاػاىت یامیآيزا کاهال رًبه م ـا ک و ػٝثا یو ب

https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85%D8%AA
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ـایو يمىػ و ؼ ییثکثاهال تؤت  اک او اؿد يهثاػ و او ؿا یو به ي ػوافػه هقاؿ ػؿهن ٥ـمتاػ ب
ػؿ  یامثینت که هٖـس کثـػو هنثائل میايگـ آو يیى ٍضًه، بیؼ و اییى تؤیا ایيمىػ. آ

 کًاؿ ٝباػ   ـىکىه صذ، هضبىب و ه٪بى  اهاهاو هَٞىم بىػه امت 
 بشگضاسی هشاعمات ػضا دس ایام حح

 بثه بثقؿ  ا٩ثؼام ایثى کًثاؿ اف ايثؼ کـػه حبت فيؼگی ائمه ؿا تاؿیظ بٞؼها که کنايی
 یا: ;٥ـهثىػ هثى بثه  ثؼؿم: ٥ـهثىػ ٍاػ٧ اهام هک ىؼه تیؿوا ايؼ. گؾىته ٦١لت
ـا اهىا  اف ػؿهن 211ٖ ر٦ٞـ  ،یهًث ىیمثـفه ػؿ مثا  ػه تثا ىک ًًؼگاوک هیگـ و٤٩ ه
ـا یهً اٝما  هًگام  88۶ٔ، ه 5۳21، ٕىیظ ٝباك ٩می .:ًًؼک هیگـ هى یب

ـامـ ي٪آ ػيیا هقاؿاو اف آيزایی که ـػ اف م ىثىيؼ و هثی ػؿ هکه رمٜػؿ ایام صذ  ٥
 تـ هًامب ایى اف ٥ـٍتی ىىػ، ؿمايؼه امالم رهاو همه به بایؼ هی که باىؼ  یاهی اگـ

ـای آو صْثـ  ٝثقاػاؿی کًًثؼ.  هثاػه يینت. اهام ػمتىؿ ػاػيؼ ػؿ مثـفهیى هًثی بث
ـػم هٖـس هی  ـمو هاػه آو  ی ػؿ و ابهام و امت٦هام ىؼ که ایثى ٝثقاػاؿی  اف ٕـ٣ ه

ـای چه کنی ـا ايزام هی ب ـای آیثا ػاىته  ػٝىتی آیا ىىػ، امت و چ  عٖثـی علی٦ثه بث
 صْثىؿ ػاىثتًؼ، ايزثام آيزثا ٝلمثایی کثه و ٝثقا ٍاصباو مىی اف  امظ آيگاه بىػه 

ـ . اف  ثل رهثاػ ، ي٪يهبا٩ـ اهام هى٨٥ ي٪يه امت ایى ىؼ. هی ه٪ثام هٞٚثن ٕ هث
 ۳17ٔ، ً 5۳07ػی هاه  ؿهبـی،
 یاتشائیلاع هباسصه با

ـػيثثؼ، هی ػؿ راهٞثثه امثثالهی فيثثؼگی هییهىػیثثايی کثثه  ـتثثـی بیثثت  ک کىىثثیؼيؼ ب
الم٪ؼك بـ کٞبه ؿا به هنلماياو ب٪بىاليًؼ. اف ایى ؿو ا٩ؼام به رٞثل اصاػیثج يمثىػه و 

يیق با تٞابیـی ىثبیه  ػاػيؼ. ائمه آيها ؿا به ٕىؿ گنتـػه ػؿ هیاو هنلماياو ؿواد هی
ُهىا ّبالَیهىد;به  ٔ تثاله ػاىثتًؼ يگؾاؿيثؼ 1۳8 ً ،۶د  ،٧ 5417 لیًثی،ٕک: ال َجَؾبَّ

ـهًگ هنلماياو اف بیى بـوػ. ٥ 
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ـابـ ٝاٍن بى ٝمـ که به اهام گ٦ت: کٞب االصبثاؿ  ػؿ همیى باؿه اهام با٩ـ ػؿ ب
کَزبَث و کیَزَب ;٥ـهىػيؼ: : إْو الکؼبة جغدذ لبیث الممذط ف  ُکْل غذاة: ;گىیؼ هی

هیا َخلیَك اللیُه ػْضوخیْل بمؼیًة فی  ;ی ٥ـهىػيؼ: مپل با ياؿاصت:. کؼب األحباس هَؼک
ـػيثؼ.: األسّض أحْب إلیه هًها ، 8۳0، ً 4، د ٧ 5417کلیًثی، ٕ و اىاؿه به کٞبثه ک

 ۳14ٔ، ً 4۶، د ٧ 541۳هزلنی، 
 حاجو اهاست  ائمه هؼصىم

 ٢۳11مبثـ تثا مثا  یا   یثه اف فهاو صکؿا  ینايکاف  یٕىالي ی، ٥هـمتیهنٞىػ
 ـػه امت.کاهاؿ  صذ ؿا بـٝهؼه ػاىتًؼ، حبت  یهزـ

ػؿ  ،بنثٔ یثؼ، به لضاٗ ٝؼم ، ائمه إهاؿیو ٝبام یاهى یت عل٦ایمکبا صا
ػؿ  عَثىً بهآيثاو ػؿ راهٞثه،  یػعالت يؼاىتًؼ. ايقوا الضادـیاهـ ٝق  و يَب اه

ام و عل٦ثا ؿا کثىهثت، بثاف هثن صکص اهثىؿظ و ٝؼم ػعالت ػؿ یاف ه٪إٜ تاؿ یبْٞ
ـػ یيم یؿاّ هثىؿػ  یو هًٞثى یٝلمث یت واالیه ائمه به لضاٗ ىغَثکًی. عل٦ا اف اک

ـػم بىػ و هضبت تىره ـاو بىػيؼ. ،يؼه  يگ

ـػم ػؿ مث٦ـ صثذ صْثىؿ ػاىثتًؼ و ى یػؿ ٝ ـاه هث صا ،  یيىایاو هَٞثىم بثه همث
ـای صثذ ي٪ثل  آوؿػيؼ هی را بههًامک صذ ؿا  و هغال٦تی اف مىی آياو ػؿ ؿابٖه بثا اهث

ـالضاد  ـا که اماك و  ایه هيـوٝیت عل٦ا هىؿػ اىکا  امت و اهی  تًهاييؼه امت> چ
اف هىاؿػ، تؤییؼ ينبی آياو به هًٞای  ای  اؿهػؿ  صتی .يمایًؼه علی٦ه ػؿ هىمن صذ امت

ـام ػؿ اهـ صذ به هـصا  اهیـی ػاؿ الله بیتآيکه صزاد  ـای يٚثن ػؿ الض يثؼ و بایثؼ بث
صذ و فیاؿ ،  هىؿصىفه يمایًؼگی ولی ٥٪یه ػؿ إ ىىػ. هیتابٜ او باىًؼ، امت٦اػه  اهىؿ

 ۳71ًٔ ، ۳د ، 5۳04
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دسهَاخِْثبهطکالتتذاث٘شائوِ

 جمیه

ـگـ٥ته :ت٪یه; ـهیثق کثـػو، ص٦ث٘  ىىثايؼو، هًٞای به :و٩ی; ؿیيه اف ب  و کثـػو  
 بثا ؿ٥تثاؿ یثا ػؿ گ٦تثاؿ هىا٥٪ثت اف امثت ٝبثاؿ  اٍثٖالس، ػؿ و امت بـصؾؿػاىتى

ـای هغال٦او  .فیاو اف  یيگیـی ب

ـهایی امت که ىیٞه و ائمه ػؿ  ًاه آو عثىػ ؿا ػؿ  ت٪یه یکی اف اٍىلی تـیى مپ
ؿ اف  ثؼ هثام بثا٩ـيگاه ػاىثت. اػؿ اهًیت میاه امتبؼاػ اهىی و ٝبامی  های ػوؿاو

مت، کنی که ت٪یثه ػیى هى و ػیى  ؼؿاو هى ات٪یه ;يؼ: بقؿگىاؿه ي٪ل کـػيؼ که ٥ـهىػ
، 5د ، ٧ 5۳21 ،، ابثى صیثىو850ً ، 8د ، ٧ 5417کلیًثی، ٕ :.يؼاؿػ، ػیى يؼاؿػ

 ً01ٔ 

صـ ٕ .ص٦٘ هؾهب اف گقيؼ هغال٦او امت هام ٍاػ٧ا اف ت٪یه، به ٥ـهىػههؼ٣ 
صثـ ٕ امثت. همیى ت٪یه، رقء ػیى ىثمـػه ىثؼهٔ 4۶5، ً ٧55، د  5410ٝاهلی، 
 هثا هؼ٣ اف ت٪یه عثى٥ی، ص٦ث٘ رثاو و ٔ 4۶1-4۶4ً  ،55د  ٧، 5410ٝاهلی، 

ـاو امت  ،٧ 5۳۶7 ،، اليىىثتـی504، ً 2د  ،٧ ٥5481غثـ ؿافی،ٕ .عىػ یا ػیگ
 ۳17ٔ، ً 8د  ،ه 5۳27،آىتیايیملیمايی  ،۳5ً 

های امثالهی  ىیٞه اف ػیگـ ٥ـ٩ه ٝلت تمایق: ػؿ ت٪یه تمایق ىیٞه اف ٥ـ٧ امالهی -
ػؿ هنئله ت٪یه، ابتالی اهاهاو و  یـواو آيها ػؿ ػوؿاو صاکماو متمگـ به ايىاٛ ٥ياؿها و 

، ابثثىال٦ـد 44، ً ٧55، د  5414ٕابثثى أبثثی الضؼیثثؼ، ه امثثت.ها بثثىػ مثثغتگیـی
 .ای رق ٝمل به ت٪یه يؼاىتًؼ ها چاؿهيآٔ 80۳ايی، بی تا، ً ا٦ٍه

 .ػؿ ؿوایا  ىیٞه، هن هيـوٝیت ت٪یه و هن اهؼا٣ و ىـوٓ آو بـؿمی ىؼه امت
، 471، ً 55د  ،٧ 5410 ،، صثـ ٝثاهلی884-857، ً 8د  ،٧ 5417 ،کلیًثیٕ

 ۳0۳ٔ، ً 78د  ،٧ 541۳ ،هزلنی

https://wikihaj.com/view/%D8%A7%D9%85%D8%A7%D9%85_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82(%D8%B9)
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ـالٞزمی ي٪ل  ه ػهثن ػیثى ػؿ يُ  ،ای اباٝمـ;: ٥ـهىػ کـػه که اهام ٍاػ٧ابىٝم
ػیى يؼاؿػ کنی که ت٪یه يکًؼ و ت٪یه ػؿ همه چیق ؿوامثت رثق ػؿ يىىثیؼو  ،ت٪یه امت

ـک٦و  ۳0۳ٔ، ً 78د  ،٧ 541۳ ،هزلنیٕ :.هايبیؾ و هنش ب

ـاّو  811هاهاو ىیٞیاو بیو اف ا صثاّد  ما  گـ٥تاؿ ت٪یه بىػيؼ و بثـ  ایثه صکثن اهیث
ـای اهاهاو، ؿإیت هال  حابثت يمی گقاؿػيؼ. بی صاکماو، صذ هی ـػیؼ گاهی ب  ىثؼ و ت

یا  ًهثايی ايزثام  رؼاگايهاٝما  صذ ؿا  بىػ و فهايی يیق به ٝکل> ولی آياو اليک یىم
ـايیٕ .ػاػيؼ يمی  4۶8ٔ، ً 5د  ،٧ 54155هکاؿم، ،50۶، ً 8د  ،٧ 5450 ،بض

 ياجمام گزاسدو حح

 ئل هىرىػ ػؿ صذ که اهام صنثیىیکی اف هىؿػبضج تـیى و میامی تـیى هنا
 امت. تمام اهامهىرىػ، اف عىػ يياو ػاػيؼ، صذ ياػؿ هىارهه با هيکال  

 های ىغَثیتو گ٦تگثى بثا  یهزثـ ۶1ه، به مثا  کػؿ ه ىیاهام صن تى٤٩
ت بثه کثو صـ صزثه ؽیه ػؿ ؿوف هيثتن که کى تـیآو ؿوف، همچً یامیو م یارتماٝ

ـا٧، ػؿ صال یمى ـاو ک یٝ ه بیته فائ ـام اللَّ ـا الض صثذ تمْتثٜ ُهضثـم  کايزام هًامث یب
 .آیثؼ اهام به ىماؿ هی   ٩ابل تىره، اف ا٩ؼاهاکـػيؼ هیت کىؼه و به ممت ٝـ٥ا  صـ

ـهًگ ،ی٪ا  صذهٕ  ۳7ٔ، ً 48 د، یغی، تاؿیامی، می، ارتماٝی٥َلًاهه ٥

آهؼ هکه  و٩تی که صْـ  میؼاليهؼا;گىیًؼ: هی ٕؿهٔ ػؿ ایى باؿهاهام عمیًی
ـکثا  آو  ـکت میامثی بقؿگثی بثىػ، تمثام ص و اف هکه ػؿ آو صا  بیـوو ؿ٥ت، یک ص

ـکا  میامی بىػ ـکت و >صْـ  ص ـکتی امالهیایى ص  اهیثه بًیمیامی بىػ که -، ص
ـػ و اگـ ایى ـکت يبىػ امالم  ایما  ىؼه بىػ ؿا اف بیى ب ، ً 52، د اهام عمیًثیٕ :.ص

541ٔ 

ـه   یػؿ هًگام ا٩اهت آو رًاب گـوه ـاهثىو آو صْثـ  یاف هـػهاو صزاف و بَث
 یؽ 2ى٥ثه، ؿوف کؿوف عـود هنلن ػؿ  هؼاءاليؼیـػه بىػيؼ، صْـ  مکارتماٛ 

https://wikihaj.com/edit/%DB%8C%D9%88%D9%85%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B4%DA%A9?redlink=1
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ـػ. 50] ۶21الضْزه/ػه مپتاهبـ  ـک کث ، ً ه 5۳28ر٦ٞثـی، ٕ ىهـیىؿ[ هکثه ؿا تث
ـػيؼ.ٔ اف هکه به850 ـکت ک ـا٧ ص  84۶ٔ، ً 51د  ،٧ 5410صـ ٝثاهلی، ٕ ٕـ٣ ٝ

، ٧ 5457ٕبـمثی،ٕ ىام ب٦ـمثتًؼ.و ؿا ػمتگیـ کـػه و بهایيا اهیه بًین ػاىتًؼ یـا بیف
 ً۳81ٔ 

کًًثؼ کثه صکىهثت  ؿوایت هی ىیو هآعؾ ػیگـ، به ي٪ل اف ىغٌ صن یٕبـ
ای اف مـبافاو ؿا ػؿ لباك صزاد به هکه ٥ـمتاػه بىػ تثا ایيثاو ؿا ػمثتگیـ  اهىی، ٝؼه

، 872، ً 8، د ٧ 5۳27ٕبثثـی، ٕ کًًثؼ یثا صتثثی بثه رثثاو او مثىء ٩َثثؼ يمایًثؼ.
، د ٧ 545۳، ه٦یثؼ، 5۶7، ً 2، د ٧ 5417، ابى کخیـ، 840، 8یٞ٪ىبی، بی تا، د 

8 ً ،۶0ٔ 

ـایگى٥ـفػ٧  ه ٝافم هیصذ ب یؼ: هى ب ى یه بىػم، ػؿ هًگام ػعى  صـم، صنکت اللَّ
ف هکثه ٝزلثه ىؼ، ایياو ٥ـهىػ: اگـ ػؿ عثـود اهی ه اف صـم عاؿدکؼم یؿا ػ یبى ٝل

ـا عىاهًؼ گـ٥ت.  ۳8۶ٔ، ً ٧ 5457، ٕبـمیٕ يکًن ه

هن رًبه ص٦٘ ٩ؼامت صثـم  کاؿ اهام صنیى: عـود اهام اهـی میامی بىػ -
ـام عىيو ؿیغته ىىػ  ػؿ ایام صذ و ػؿ بیت الله عىامت يمیؿا ػاىت و هن الهی  الض

يؼ، ا مى به هکه آهؼه و ٝافم ٝـ٥ا ؼو اف هکه، ػؿ ؿوفی که همه اف هـو هن با بیـوو ى
ىؿ ، عبثـ و بثه ایثى ٍث هامثتها و ایزاػ مئا  ػؿ ؽهثىيىٝی بیؼاؿگـی ػؿ ورؼاو

ـاُ آهیق وی بـ رثا آهثؼه ايثؼ و  ـهثصاریايی کثه اف ّؼ صکىهت، تىمٔ عـود اٝت
ایًکه آو صْـ ، ػؿ صـم اهى الهی هن اهًیت و هَثىيیت يثؼاؿػ، همثه رثا  غثو 

 و ایى يىٝی هباؿفه تبلی٢اتی بـّؼ یقیؼ بىػ. ىؼ هی

ه چثىو صْثـ  کثهً٪ثى  امثت  ج هٞتبـ اف صْثـ  ٍثاػ٧یػؿ چًؼ صؼ
ـه کؿا تمام  صذه يغىاهًؼ گؾاىت ک ػاينت هی ـام به ٝم ـه ؿا  نته٦ـػه بًؼ، اص و ٝم

ػؿ ؿوف و  ۶7ٔ، ً 8، د ٧ 545۳ؼ، یث. ه۳2٦، ً 541۶، به اتمام ؿمايیؼ ٕالضلثی
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 یبْٞث 7۳ٔ، ً ٧ 5۳1۶ابثى ٩ىلىیثه، ٕ .ؿ٥ثتـوو یثه بکثصْزه اف ه یهيتن هاه ؽ
 ۶84ٔ، ً 5۳28، یالمزلنٕ ايؼ که ػؿ ؿوف ٝـ٥ه عاؿد ىؼيؼ. گ٦ته
 دیً  هشدم  دايای ػذم 

امالهی به ياف  تـیى صؼ عثىػ ؿمثیؼه بثىػ.  های اؿفه، ػؿ َٝـ اهام مزاػ
و کنی  ىؼ هیيام بـػه   ،که آو هن به رهت رلب ٩ؼؿ يام امالم با٩ی هايؼه بىػ تًها

 .ؿا ؿ١بت بـ ػاينتى ػمتىؿا  آو يبىػ
اٍ را گریاى دیدم. ٍقتی علت  را   ،در شام ًسد اًس بي هالک رفتن: »گَید هیزّری 

ٍ اکٌتَى آى ًیتس از    ًواز هاًتدُ بتَد   تٌْاِ از اسالم فراگرفتن، پرسیدم، گف : از ّوِ آًچ

 (56، ص 1ج  ،ق 1411 ،العاهلیجعفر هرتضی «. )بیي رفتِ اس 

ػؿ َٝثـ اهثام گىیًثؼ:  هیچًثاو يثابىػ ىثؼه بثىػ کثه بـعثی  امثالهی آوهنائل 
و اف اٍثى  صثذ و ػیگثـ  ػاينثتًؼ يمیيماف عىايثؼو ؿا : بًی هاىن;صتی  مزاػ

اگثثـ  گ٦تًثثؼ ٔ هی8۶0ً  ،ه 5۳74ٕ یيثثىایی،  .ػمثثتىؿا  ػیًثثی بثثی عبثثـ بىػيثثؼ
ـػػ، اف هیاو آيچثه تٞلثین ػاػه امثت، رثق   ی٢مبـ ؿا يغىاهثؼ : ٩بلثه;ػوباؿه بافگ

ـتْی الٞاهلی، د  .ىًاعت  17ٔ، ً 5ٕر٦ٞـ ه

ـبى ابی ؿبیٞثه . ٝمىؼ هیهؼیًه ىًیؼه های و لهى و لٞب ػؿ همه کىچهٍؼای ١ًا 
ٕابثى هيثام  1مثـوػ هی فياوهغقوهی که ىاٝـی لهىگى بىػ، اىٞاؿی ػؿ و٤ٍ ايؼام 

ابثىال٦ـد ٕ ىثؼ. هیي٪ثل هزثالل ها و  ل اف چًؼ ؿوف، آو مـوػه 81ٔايَاؿی، ً 
 ی اف ػيیا ؿ٥ثت ػؿ هؼیًثه ٝثقای ٝمثىهی ىثؼ.ٔ و٩ت14، ً 0د  ،م 50۶۳ا٦ٍهايی،

بثىػ کثه يثه  ای گىيثههضیٔ هؼیًه بثه ٔ 8۳۳، ً 5۳07ی هاه ػ ه٪ام هٞٚن ؿهبـی،ٕ

                                                
ٜ  َؿَهیَى الَزمـ أم ّبخماّو . 1  ٥ىاللّه ها أػؿی و او ُکًُت ػاؿیا  * ّبنب
ت ّبَبًاّو   ًَ ـَ  * و َک٦ٌ َعْیِب ُفْی  .بؼا لی ّهًها ّهَِٞن صیَى َرْم
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ـػيثؼ. هیو يه فاهؼاو اف آو رلىگیـی  ىمـػيؼ هیه٦امؼ ؿا ياؿوا  ،ٝالماو ابثىال٦ـد ٕ ک
 ۳24ٔ، ً 2م، د  50۶۳ ،ا٦ٍهايی

 و ٩اؿیثاو ٥ـهثىػ هی صثذ بثه هنثا٥ـ  ٩َؼ اهام ایى ػؿ صالی امت که و٩تی
ـا٣ ػاييثثمًؼاو ـا گـ٥تًثثؼ هی ؿا صْثثـ  آو إثث  و هٞثثاؿ٣ و ٝلثثىم ػؿیثثای اف کثثه فیثث

ـه بقؿگىاؿ آو آػاب و هاصکمت  5۳2ٔ ، 5ً، د ٧ 545۳، ال٪ـىیٕ ىؼيؼ. هی هًؼ به

ـام عىػ ؿا  صْذ  کهًام او، ٩بل اف اهام با٩ـیٞیى تثا  ىًاعتًؼ يمیو صال  و ص
ـا صْذ  کو هًام آيها گيىػ یام ؿا به ؿوکى اصیىًاعت ا ه اهام با٩ـکآي آيها  یؿا ب
ـػم ػؿ بک ای گىيهـػ، به کاو یب ه کثافهًثؼ ىثؼيؼ، بٞثؼ اف آيیاو يیٞیام، به ىکاو اصیه ه

 81۶ٔ ً، ،ه 5۳21 ،یظ ٝباك ٩میىٕ ػؿ ایى رهت به آيها يیاف ػاىتًؼ.او یٞیى
  پشوسػ دايؾمًذاو اعاله

و ٥ـمثتاػو آيثاو بثه  تیثهؾهب اهثل ب یبـ هبًا ی ـوؿه ػاييمًؼاو اماله
ـا ـها ب ٢ثا  ػؿاف هثؼ  یـػو تبلک یزه، عًخیو ػؿ يت ین امالهیاؿائه ػؿمت تٞال یىه

ـهاو ػؿ اؿائه یاهى ػؿ ایام  یکی ػیگـ اف ٥ٞالیت ائمه تیاف اهل ب یه٦ً ای چه
اء بثه مثىی هکثه ؿاه  صذ بىػه امت. ـْ تثا آو کثه اهثام  ا٥تاػيثؼ يمیػؿ هًابٜ امت که ٩

 5۳42کْيی، ٕ ا٥تاػ. هیؿاو مىاؿه ؿاه عاؿد ىىػ و آيگاه به ػيبا  ایياو هقا مزاػ
 557ٔ، ً ه

ـا  های صل٪ه یین و بـ ایق به اهـ تٞلیو اف هـ چیى اهؼا٣، بیتض٪٨ ا یاهام  ًزن ب
ـػم  ثکث ٥ـهىػيثؼ هی اهتمام ػاىتًؼ. اهام ٍثاػ٧ یـه ٝلمکهؾا و اف َٝثـ یه هث

ـالبا٩ـ و يه اف صال   صذ ک> يه اف هًامػاينتًؼ يمی یقیى ػؿمت چی، اف ػابىر٦ٞ
ـام> تا آي ـػ.و ص . 81، ً 8، د ٧ 5417،کلیًثیٕ که ایياو هٞاؿ٣ ػیًی ؿا هًتيثـ کث

 8۶0ٔ، ً ه 5۳21، ت٪ی فاػه ػاوؿی
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 هدادله و هباحثه دس ایام حح

ـاواو و باؿف ائمههای یکی اف ٥ٞالیت ـا  و هباصخا  ػیًی  ٥ ػؿ ایام صذ، هًاٙ
ـاو ٥ـ٩ه ـاػ و م ایثام هثای بغيثی اف ٥ٞالیثت که ائمه ای يهگىبىػه امت به ها با ا٥

 ايؼ. گؾؿايؼه هیصذ ؿا به ایى اهـ 

، صالثت عْثىٛ ػؿ ه٪ابثل آیثؼ هیآو چه اف صاال  ایياو ػؿ ایام صذ بثه ػمثت 
ـا٥ثا  و ا٥کثاؿ ١لثٔ  عؼاويؼ هتٞا  امت، اها ایى صالت باٝج ييؼه بثىػ کثه بثا ايض

 هباؿفه يکًًؼ.

، ۳د ، ه 5۳75ٕبـمی، ٕ با هٞاویه هزاػله اهام صنیى امتاف همیى يمىيه 
 کلیًثی،ٕ با ابى ابی الٞىراء ػؿ ػو ما  ػؿ هکه یا هزاػله اهام ٍاػ٧ ٔ و584ً 

ٔ که باٝج تـك و لـف ابثى ابثی الٞىرثاء ىثؼ کثه ػؿ 511ً  ،5د  ،ه 5۳۶0کا٥ی 
ـ  وی ايزاهیثثؼ. ـه اهثثامٔ 504ً  ،۳د  ،ه 5۳75ٕبـمثثی، ٕ يهایثثت بثثه هثث  هًثثاٙ

با يا٥ٜ ١ٕالم ٝمـ بى عٖابٔ ػؿ کًاؿ ؿکى کٞبه که ػؿ ه٪ابل هيام بثى ٝبثؼ  با٩ـ
ـػم که باٝج ىکنت ه٦تْضايه ـػ کثه اهثام الملک و ه ـاؿ کث  يا٥ٜ ىثؼ و وی ا٩ث

ـػم و ٥ـفيؼ ؿمى  الْله ػاياتـیى  ۳81ٔ ، 8ًد ، ٧ 541۳الٖبـمی،ٕ امت. ه
 جالػ بشای بشطشف کشدو هؾکالت هغلمیى

ػؿ ایام صثذ مثغًاو بنثیاؿی  هالی اهل بیتهای ؿوایی ها ػؿباؿه کمکػؿ کتب 
هالی يبىػ بلکه کمک هًٞثىی و صمثایتی يیثق ؿإیثت ها اها همىاؿه کمک واؿػ ىؼه امت>

ـػی اف ػوػهثاو بًثی صًی٦ثه اف اهثالی ُبنثت   -ىؼه امت. همچىو ؿوایتی که کلیًی اف هث
، ً 11، د ٧ 541۳ اؿ االيثىاؿ،بضث ىهـی ػؿ مزنتاو بیى مینتاو و ١قيیى ٕهزلنی،

ای بثه والثی  ػؿعىامت ػاؿػ کثه اهثام ياهثه ه وی اف رىاػاِلئمهکًؼ کهی ٔ ؿوایت2۶
ای يىىثتًؼ و والثی  مـفهیًو بًىینؼ تا هالیا  کمتـی ىاهل صالو ىىػ، اهام يیثق ياهثه

 458ًٔ ، ه 5۳21ٕىیظ ٝباك ٩می، ػمتىؿ اهام ؿا ايزام ػاػ.
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 گیزیًتیجِ

اف  صذ يقػ ائمثه یاممی – یٝباػ ْهیاف آو امت که ٥ـ یصاّـ صاک ژوهو 
بثىػ کثه ػؿ آو  یٝبثاػت تًهثاصثذ  ـایثف >بثىػه امثت یٝباػا  اماله ىیتـ تیْ  ـ اهم
 یػاىتًؼ. با تىره بثه آو کثه  ثل اف يبث نیصْىؿ هنت٪ یاف تمام ي٪آ اماله ىیهنلم

 ػمت ائمثه اف یرق ػؿ هؼ  کىتاه ،یاماله یصکىهت ٙاهـ هکـم امالم
 ْثهیهـبثىٓ بثه ٥ـ اهثىؿ های گیـی نیػؿ تَم نیهنت٪ تىاينتًؼ يمی آيهاعاؿد بىػه و 

ػؿ  یهثئحـ هثای ٥ٞالیتؿا هٖٞثى٣ بثه ايزثام  ویصذ ي٪و ػاىته باىًؼ، تاله عى
 ثل اف ؿصلثت  هیثاول هثای ػوؿهػؿ  ىیـالمثئهًیصْثـ  اه صذ يمىػيؼ. یؿامتا

مثـ و  ؼویمًت آو صْـ  بىػيؼ و  ل اف به عال٥ت ؿمث یایبه ػيبا  اص اهبـی 
ٝباػ  يمىػيثؼ.  ثل اف آو  ىیکـػو ا یبـ هًٞى یىهـ هکه ػاػه و مٞ اهىؿبه  یماهاي

ـػیؿو  ـهیػؿ مث ژهیبه ٍىؿ  و ىیػؿ گ٦تاؿىاو و همچً ياویا ا٥ت،ی ـییت٢ ائمه ک
هٞاؿ٣ صذ و ي٪و اهام ػؿ امالم و ايزام ٝباػا   ـػاعتًؼ. اف  ىییبه تب ویعى ّی ٝمل

ـاواي یو بً هیاه یآو را که صکام بً ـاهن  یٝباك تىره ٥ به ىهـ هکه و ٝمثاؿ  آو و ٥ث
ـا مىػوي  امیثػؿ ا ژهیثىهـ ؿا به و ىیا تیوّٞ ىیىهـ ػاىتًؼ و همچً ىیا یاهکايا  ب

ـا ـااهتما ،ػاينتًؼ هیب٪اء صکىهت عىػ الفم  یصذ ب ييثاو ػاػو صنثى  یم عىػ ؿا بث
بثىػ کثه آيثاو اهثل  لیثػل ىی. بثه همثػاػيثؼ هیٝباػ  يياو  ىیىهـ و ا ىیبه ا تياویْ ي
ـاؿ  ؼیتضت يٚاؿ  ىؼ نیٝٚ هکًگـ ىیؿا ػؿ ا تیب ٝالوه  قیي تی. اهل بػاػيؼ هی٩

. کـػيثؼ هیتا آو را کثه همکثى بثىػ اف ٥ـٍثّت هىرثىػ امثت٦اػه  هیْ بـ به کاؿ گـ٥تى ت٪
ـػ: ب اهثىؿ ىیثػؿ ا تثىاو هیائمه ؿا  های ٥ٞالیت و  تْیثػؿ اهم ا یثؿوا اویثعالٍثه کث

ـا ٨یو تيى لتی٥ْ اهاهت با صثذ و هضثىؿ بثىػو  ـاه ىيؼی  ىییصْىؿ ػؿ صذ، تب یب
 یاؿیٝباػ  آو هن با صالت عاّٞايه و ػؿ بن ىیاهام ػؿ اٝما  صذ، صْىؿ ػائن ػؿ ا

 ىیثیبا ا٩ؼها  عل٦ا، تب شیهغال٦ت ٍـ اهبـ،یمًت   یایاص اػه،یاف هىا٩ٜ به ٍىؿ   
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 اویث، باهبـیث  یوا٩ٞث تیثبه ًٝىاو اهثل ب ویعى یاهاهت و هٞـ٥ گاهیه٪ام و را
ـػاو و هباصخه با اهل رؼ  ػؿ ايٚاؿ ٝمىه تی، تـبآيهااصکام و ٥لن٦ه  و تثاله  یىاگ

ـا ـاواو ب  .اویٞیو به عَىً ى ىیبـٕـ٣ کـػو هيکال  هنلم ی٥
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 .حث٥ة اِشحٕاٖ االلف٣ٕ، ت٥شٚت: ، تحم٥كإِصٙف( ق 1392) ،رررررررررررررررررر .49
 .٣، ٔـٟذٔشتعرّذ،  2،ؿـٓ، لشٖ اِّزاد، االحتزاد ل٣ّ أُٞ (ق 1403) ٣، احٕذ تٗ ل٣ّ،ؼثشػ .50

٣، احٕرذ،  ٔاص٘رذسا٘ تشرٕرٝ ٚ ؿرشح غفراس٢    / اإلحتزاد لّر٣ أٞرُ اِّزراد   ( ؽ 1371)، رررررررررررررررررر .51
 .رّذ 4، تٟشا٢ٖ، ٔشتعٛ

 .ػْٛ، چاج تٟشاٖ، ٥ٝاػالٔ، إلالْ اِٛس٢ تألالْ اِٟذ٢، (ق 1390) ،ق 548،حؼٗؼثشػ٣، فعُ تٗ  .52
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