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 ممدمٍ
هشتوَـ توِ دتسوتاى     تشٗي هذسن لاػذُ، حذٗج تشسسٖ ٍ ت٘اى ضذ وِ هْن« ال ؾشس»هذسن لاػذٓ  ،دس دسس گزضتِ

تاسّإ هتفاٍتٖ دس هٌاتغ سٍتٖٗ ض٘ؼِ ٍ تّل سٌّت سٍتٗت ضوذُ تسوت. تص   . تٗي حذٗج تا ساختست سوشٓ ثي جٌذة

تٗي هكلة دس تٗي حذٗج تست. صٗشت « فٖ تإلسالم»آًچِ حائض تّوّ٘ت تست، تحثات ٗا ًفٖ ٍرَد ل٘ذ دٗذگاُ هػٌّف، 

ٗن دس تشدتضت ها تص هؿوَى لاػذُ ٍ تٌٗىِ هفاد لاػذُ، حىن ٍؾؼٖ ٍ ًفوٖ تحىوام ؾوشسٕ تسوت ٗوا تًطوا  ت وش       

هوي  »تّول سوٌّت آهوذُ تسوت. ٗىوٖ تص تٗوي هٌواتغ،         تىل٘فٖ، ًمص ول٘ذٕ دتسد. تٗي ل٘ذ دس تشخٖ تص هٌاتغ ض٘ؼِ ٍ

هػٌّف دس تدتهٔ دسس تالش ض٘خ غذٍق )سُ( تست وِ سٍتٗت ست تِ ضىل هشسل ًمل ًوَدُ تست. « الٗ ؿشُ تلفمِ٘

 ًوَدُ تا هطىل تسسال تٗي سٍتٗت ست حلّ وٌذ.

  آٗت تهلل س٘ستاًٖ هشترؼِ ًواٗ٘ذ.« لاػذُ ال ؾشس ٍ ال ؾشتس»تَتً٘ذ تِ سسالٔ  هٖدس تٗي صهٌِ٘ تشتٕ تَؾ٘ح ت٘طتش 
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 درسمته 
 اختالف ص٘غٔ الحذٗث -3

ت ثطشٗك ثجُىّ رله لن َٗؤٍ ؤششًب إلى  ووب ؤششًب إلى رله سبثمبً« ى هؤهيٍػل»ل٘ذ  ٍسد فٖ ثؼض هصبدس الحذٗث صٗبدُٓ

ٍ هي « ٍ ال ضشاس»ٍ ل٘س « ٍ ال إضشاس»حذٗث: ال ضشس ٍ ال إضشاس، فبلفمشٓ الثبً٘ٔ ّٖ ٍ ٍسد فٖ ثؼض هصبدس ال هؼتجش

ٍ فٖ ثؼض هصبدس  «فٖ اإلسالم  ال ضشس ٍ ال إضشاس»ًمل الحذٗث ّىزا:  الفمِ٘، ح٘ثُ ،جولٔ الوصبدس التٖ ٍسد فْ٘ب رله

ي ث٘ي ّزُ هِ ْنٍُّ الوُ ثحزف الفمشٓ الثبً٘ٔ« ال ضشس فٖ اإلسالم»ٍ فٖ ثؼضْب  «ال ضشس ٍ ال ضشٍسٓ»حذٗث الؼبهّٔ ٍسد: 

رّت إلى ؤى الومصَد  صفْبًّٖ، فبىّ ش٘خ الششٗؼٔ اإل«فٖ اإلسالم»إلِ٘ َّ هب اشتول ػلى ل٘ذ  ظشِالٌَّ فتَلِ شٗذُالٌمَل التٖ ًُ

ٍ  مُالءَتَرله ال َٗ ىَّئ، ف«سالمفٖ اإل»ل٘ذ  ِ ٍجَدُؤهبهَ فُمِزٕ وبى َٗالّ ، ٍ لىيّىل٘فّْٖٖ التّالٌّ فبدُٓإهي الحذٗث الوزوَس 

ِ تَتٖ ستّت سسبلٍَ هي ٌّب ؤخز ٌٗفٖ الم٘ذ الوزوَس، ح٘ث روش فٖ الفصل الثبلث هي الفصَل االثٌٖ ػشش الّ ِْٖالٌَّ فبدَٓإ

ّن سبً٘ذٍَ هَن ُْحبحَْن ٍ صِجَتُوُ ٍاٗبت ثوب فٖ رله سٍاٗبت الؼبهّٔ، فمذ تفحّصتُىّ الم٘ذ الوزوَس غ٘ش هَجَد فٖ الشّإػلْ٘ب: 

 ٗب الحذٗثٍٍََ والّوب سَ جبدٓ ثي الصبهتؤصل الحذٗث إلّب ػي اثي ػجبس ٍ ػي ػُ فلن ؤجذ سٍاَٗٔ ؤو٘ذاً حصبًْن فَوَؼبجٍِ هَ

 تُلبل فٖ ًْبٗٔ والهِ: ٍ ؤػجَ نَّثُ فٖ ًْبٗتِ. ٗبدِٓاألث٘ش ثْزُ الضِّ جبء اثيُ ي ؤٗيَّزا فال ًذسٕ هِ بثمٔ ٍ ثؼذَٗبدٓ السّثذٍى الضّ

الحذٗث هغ  تَاتشَ سٌبدُ إلى الوحمّم٘يَإفٖ والم ثؼض الوؼبصشٗي هي دػَى االستفبضٔ هغ ّزا الم٘ذ ٍ  ُِهب سؤٗتُ لِّهي الىُ

بس ثبثي ػجّ ذٗثِالحَ ٍآِسُ صشُي جو٘غ جَاًجِ، فحَشٗؼٔ هِؼل٘ك ػلى والم ش٘خ الشَّٗبدٓ الوزوَسٓ ٍ ًحي لسٌب فٖ صذد التّالضِّ

صٗبدٓ  ىَّؤووب )ص( ٗجلغ ػذدّن ستٔ ؤٍ سجؼٔ ٗشٍٍى ّزا الحذٗث ػي الٌجٖ  شٍىَآخَ ٌٓذّػِ   ، فٌْبنِِلِّحَجبدٓ فٖ غ٘ش هٍَ ػُ

الم٘ذ  ضبفَٔإ ىَّؤإلِ٘ َّ  ظشِالٌَّ فتَلِ شٗذُزٕ ًٍُ الَّ ٔ ٍ سٍاٗٔ جبثش ثي ػجذ اللِّجبثَهَجَدٓ فٖ سٍاٗٔ ؤثٖ لُ« فٖ اإلسالم»ل٘ذ 

ٍ سٍاّب هغ الم٘ذ  ب، فبلصذٍق سٍى ثشىل هشسل حذٗث ال ضشس هغ الضٗبدٓ الوزوَسٓالوزوَس ثبثت فٖ هصبدسًب ؤٗض

ٍ   ْ٘ذ األٍّل فٖ ثؼض هصٌفبتِ ػي ؤثٖ سؼ٘ذ الخذسٕألٖ ػي الشَّهي اثي ؤثٖ جوَْس االحسبئٖ فٖ ػَالٖ اللَّ الوزوَس ولٌّ

ٍ لذ ٗحبٍل تصح٘ح سٍاٗٔ الصذٍق  التزوشٍٓ الؼلّبهٔ فٖ خ٘بس الغجي هي   فؼٔ هي الخالفالش٘خ الطَسٖ فٖ وتبة الشُّ

ٍ ٗوىي تَجِ٘ رله  دٍى هب إرا وبًت ثلسبى )سٍٕ( ٌٔفْٖ حجّ ،الوشسلٔ ثج٘بى ؤىّ هشاس٘ل الصذٍق إرا وبًت ثلسبى لبل

 ثإحذ الج٘بً٘ي التبل٘٘ي:

ٗذلّ ػلى ثجَت « لبل»  ؤىّ التؼج٘ش ث فٖ سؤِٗ المذٗن الوزوَس فٖ الذساسبت ٍ حبصلِ: الخَئّٖ ٘ذُبُ جوبػٔ هٌْن السٌََّّجَهب تَ -ؤ

ػلى  ٗذلُّ لبل وزا، فئخجبسُ الجضهُّٖ )ص( ىَّؤذٍق ٍ إلّب لوب جبص لِ اإلخجبس ثٌحَ الجضم ٍ تْب لذى الصَّحٍَّ صِ الشٍاٗٔ

 ، إر لؼلِ اطوإىَِّ ػٌذًبتَخجش ػٌذُ ال تستلضم حجَّ٘ ََّٔ٘حج ىَّئٍ جَاة رله ٍاضح ف تْب لذِٗ ٍ َّ الوطلَة.حَّْب ٍ صِتِجَّ٘حُ

 ت لٌب االطوئٌبى، ووب ؤٍضح ّزا التشاجغ لذّس سشُّ فٖ هصجبح االصَل.لؼٌب ػلْ٘ب لن تَجِلَ اطَّ ثِ ثسجت لشائيَ

ٗذل ػلى جضم الصذٍق، ٍ إرا احتولٌب استٌبد ّزا الجضم إلى الحس طجّمٌب ؤصبلٔ الحسّ الؼمالئ٘ٔ ٍ « لبل»  التؼج٘ش ث ىَّإ -ة

 -ثإى وبى ٌّبن تَاتش فٖ ًمل الحذٗث الوزوَس استٌذ إلِ٘ الصذٍق - ٍل٘ذ الحسّ الجضمَ ىَّؤول فٖ الومبم ح٘ث ًحت

ٍ إرا ل٘ل: إرا وبى ٌّبن تَاتش فلوب را لن ًؼثش ػلى ًمل الحذٗث هي غ٘ش الطشق المل٘لٔ الوزوَسٓ  فٌحىن ثىًَِ ػي حسّ
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ٔ ػي غ٘ش ٔ الوشٍَّٗألصحبة لن ٗىي ػلى ضجط األحبدٗث الٌجََّٗا ىُٗذٍَ دَ الحذٗث ثوب ؤًِّ ًجٌَّٕ وبى الجَاة: ؤىَّ سبثمب؟

 التَاتش وبى ٍ لن ٗضجط ٍ ال استجؼبد فٖ وَى ّزا الخجش صهي الصذٍق وبى هتَاتشا ىَّؤفٌحتول  )ع(األئؤّ 

فٖ  يٍُ ال ٗتؼَّ٘ ذِّٕؼجٍُّ التَّ هي الَجذاًّٖ ػلى الجضم األػنِّ لُّذُػلى الجضم فَْ َٗ لَ دلَّ« لبل»  تؼج٘ش الصذٍق ث ىَّإ -ؤ ٍ فِ٘:]

 ...[  لؼٌب ػلْ٘بلَ اطَّ يَمشائٍِ لَ لِ ٍِٔاِٗثصذٍس الشِّ ُِٗىفٖ فِ٘ اطوئٌبًُ ذُّٕجّؼَالتَ ٍ الجضمُ جذاًِّٖالَِ
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1«ال ضرر» اختالف در ساختار حدیث. 2
 

سٍتٗاتٖ تست وِ دتسوتاى   ،«ال ؾشس»ه َس ت ج دس ستتكِ تا هذسن لاػذٓ ّواى گًَِ وِ دس دسس گزضتِ ت٘اى ضذ، 

ض٘ؼِ ٍ تّل سٌّت، تا چْاس ت٘اى هتفواٍت ًمول    سٍتٖٗ تًتْإ تٗي دتستاى، دس هٌاتغ تًذ. ست ًمل ًوَدُ سوشٓ ثي جٌذة

 گشدٗذُ تست:

چٌاًچوِ  ًمل ضذُ تسوت ووِ    2«ٖتلىاف»دس  تٗي تؼث٘ش، تَسف ه ذّث ولٌٖ٘ )سُ( . ال ضرر ي ال ضرار علی مؤمه:1

 سالف تست. تػتثاس ٔتص دسرتِ رْت تسسال،  تٗسٍتتضاسُ ًوَدٗن، 

 غوذٍق  خ٘ضو  3«ِ٘و تلفم  ؿوشُ ٗهي ال »هاًٌذ  ؼِ،٘ض ٖخٗتص هٌاتغ حذ ٖدس تؼؿ ال ضرر ي ال إضرار فی اإلسالم:. 2

 .آهذُ تست «ال إؾشتس»، «ستؾش ال»تِ رإ ػثاست ، حذٗج دس لسوت دٍم ،)سُ(

 تًذ. ًمل ًوَدُ« ضشٍسٓال ؾشس ٍ ال »سٍتٗت ست تِ ضىل ، 4تسٌّتّل  ٖخٗحذتشخٖ تص هٌاتغ : ضرورۀ. ال ضرر ي ال 3

 ٖؼٌو ٗ تًتْإ سٍتٗت، تذٗي ضىل ًمول ضوذُ تسوت    ، 5تتّل سٌّ ٖخٗتص هٌاتغ حذ ٖدس تؼؿ . ال ضرر فی اإلسالم:4

 تؾافِ ضذُ تست. «فٖ تإلسالم»ٍ ل٘ذ  تغالً ًمل ًطذُ 6تٍٗتس دٍملسوت 

FG 
 

 

 

 

 

 

 

 تطبيك
ٍ ؤششًب إلى  ووب ؤششًب إلى رله سبثمبً« ػلى هؤهيٍ»ل٘ذ  الحذٗث صٗبدُٓ ٍسد فٖ ثؼض هصبدسِ؛ حذٗثال ص٘غِٔ اختالفُ -3

 هؼتجشٍ ت ثطشٗكٍثجُلن َٗ 7ىّ رلهؤ

ّواى قَس ووِ دس  ٍتسد ضذُ تست، « ػلٖ هؤهي»ل٘ذ  ؾافِ ضذى، تسٍتٖٗتختالف ساختاس حذٗج  دس تؼؿٖ تص هٌاتغ 

 حاتت ًطذُ تستقشٗك هؼتثشٕ  تص ل٘ذ تؾافِ ضذى وِ آىدٗن تضاسُ وشٍ  تضاسُ وشدٗنگزضتِ تِ آى 
                                                 

 پشدتصد. هٖ سوشٓ ثي جٌذةهمػَد، حذٗخٖ تست وِ تِ ت٘اى دتستاى  .1

 .8، حذٗج 294، ظ5تلىلٌٖ٘، تلىافٖ، ده وذ تي ٗؼمَب  .2
 .5718 جٗ، حذ334ظ ،4د ، هي الٗ ؿشُ تلفمِ٘،)سُ( غذٍق خ٘ض .3
 .822، ظ4د ،ٖسٌي دتسلكٌ .4
 (.تِ ًمل تص وٌضتلؼوّال) 14543 جٗ، حذ743، ظ5، دٖراهغ غٌؼاً .5
 تاضذ. هٖ« ال إؾشتس»ٍ ٗا « ال ؾشتس»وِ تؼث٘ش  .6
 «.ؤهيػلٖ ه»ل٘ذ  صٗبدٓهطاستلِ٘:  .7

ال »ضَ٘ٓ تؼث٘ش تص 

دس هٌاتغ سٍتٖٗ « ؾشس

 ض٘ؼِ ٍ تّل سٌّت

 . ال ؾشس ٍ ال ؾشتس ػلٖ هؤهي1

 . ال ؾشس ٍ ال إؾشتس فٖ تإلسالم2

 ضشٍسٓ. ال ؾشس ٍ ال 3

 . ال ؾشس فٖ تإلسالم4
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 «ٍ ال ضشاس»ٍ ل٘س « ٍ ال إضشاس»ّٖ  بًُ٘ٔالثّ ، فبلفمشٍُٓ ال إضشاسَ الحذٗث: ال ضشسَ ٍ ٍسد فٖ ثؼض هصبدسِ

ٍ »، حوذٗج لسوت دٍم  وِ ٍتسد ضذُ تست، «ال ؾشس ٍ ال إؾشتس»)حذٗج تِ غَست( ٍ دس تؼؿٖ تص هٌاتغ سٍتٖٗ، 

 «ٍ ال ؾشتس»تست ٍ ًِ « شتسال إؾ

 «فٖ اإلسالم  ٍ ال إضشاسَ ال ضشسَ»ّىزا:  الحذٗثَ 3ًمل ، ح٘ث2ُالفمُِ٘ ،1تٖ ٍسد فْ٘ب رلهٍ هي جولٔ الوصبدس الّ

، دس آًزاٖٗ وِ حوذٗج ست  «تلفمِ٘ هي الٗ ؿشُ»وتاب ، ٍتسد ضذُ تست« ؾشتسإال » دس آى ٍ تص رولِ هٌاتغ سٍتٖٗ وِ

 «ال ؾشس ٍ ال إؾشتس فٖ تإلسالم» ست:ًمل ًوَدُ ت تٗي چٌ٘ي

 بًِ٘ٔالثّ الفمشِٓ ثحزفِ« فٖ اإلسالم ال ضشسَ»ٍ فٖ ثؼضْب  «ٍ ال ضشٍسَٓ ال ضشسَ»ٍسد:  ِٔالؼبهَّ حذٗثِ هصبدسِ ٍ فٖ ثؼضِ

ٍتسد ضذُ تست ٍ دس تؼؿٖ تص هٌاتغ سٍتٖٗ تّل سوٌّت  « ضشٍسٓال ؾشس ٍ ال »ٍ دس تؼؿٖ تص هٌاتغ سٍتٖٗ تّل سٌّت 

 تِ ّوشتُ حزف لسوت دٍم ٍتسد ضذُ تست« ؾشس فٖ تإلسالمال »

Sco1:  06:16  

 ي ردّ آن اَل سىّت ريایی در مىابع «فی اإلسالم»ادّعای وفی ليد 
 ٖفو » ذ٘ل ٓتست وِ دس تشدتسًذ ٖ، ًملتست لاتل تَرِ تَدُ ٍ هَسد ت ج لشتس گشفتِ چِ، آًٗادضذُ ًٕمل ّا ه٘اىتص 

 تًذ دتًستِ ٖف٘تىل ت شٗنتًطا  ست  تٗهفاد سٍت ،ٖتغفْاً ِؼٗتلطش خ٘ض ، ّوچَىص فمْات ٖتؼؿ شتٗص .تاضذٖ ه «تإلسالم

تِ هؼٌإ ًفٖ تحىام ؾشسٕ ً٘ست، تلىوِ دس غوذد ًْوٖ تص ؾوشس     « ال ؾشس». تص دٗذگاُ تٗي ػذُّ، ًِ ت شٗن ٍؾؼٖ

صٗوشت  ًخَتّذ دتضوت،   ٖ ٘غ  ٕهؼٌا «تإلسالم ٖف» ذ٘تشدتضت، ل يٗتا ت سساًذى تِ دٗگشتى ٍ ت٘اى حشهت آى تست.

 ٖفو » ذ٘ل ًفٖدس غذد تِ ّو٘ي رْت، تٗطاى «. دس تسالم ؾشس ًشساى»: ذٗتفشها )ظ( هؼٌا ًذتسد سسَل هىشّم تسالم

 تشآهذُ ٍ تدّػا ًوَدُ تست وِ تٗي ل٘ذ تص صتاى سسَل هىشّم تسالم )ظ( ًمل ًطذُ تست. تٗادس سٍت «تإلسالم

 تّل سٌّتّإ  ّا ٍ غ اح )ضص گاًِ( ٍ هسٌذّا ٍ هؼزن هي وتاب» ٗذ:فشها هٖ خَد« لاػذُ ال ؾشس»دس سسالٔ  ٍٕ

ّا،  ٍ ّش دٍٕ آى تتي غاهت ػجبدٓتم، پس سٗطٔ تٗي حذٗج ست ً٘افتن هگش تص تتي ػثاس ٍ  ست تِ غَست رذّٕ گطتِ

س وتواب  فْو٘ن وِ تتي تح٘وش، چگًَوِ تٗوي تؾوافِ ست د     پس ًوٖ .تًذ ، ًمل ًوَد4ُتٕ وِ گزضت حذٗج ست تذٍى تؾافِ

ست روضٍ  « فٖ تإلسوالم »تص تٌٗىِ تشخٖ هؼاغشٗي، حذٗج دس تشدتسًذٓ ل٘ذ پاٗاى، سپس دس  .6«خَد آٍسدُ تست 5ًْبٗٔ

 7تًذ، تتشتص تؼزّة ًوَدُ تست. سٍتٗات هستف٘ؽ ٍ ٗا حتٖ هتَتتش دتًستِ

 سٕ تست:ؾشٍ دٍ ًىتِ اى٘ت تها ن،٘ستً٘ اٗتص توام صٍت طاىٗوالم ت ٖها دس غذد ًمذ ٍ تشسستگشچِ 

                                                 
 «.ٍ ال إؾشتس»هطاستلِ٘:  .1
 هثتذتٕ هؤخش. .2

 فاػل: تلط٘خ تلػذٍق )سُ(. .3
 «.فٖ تإلسالم»ٗؼٌٖ: ل٘ذ  .4
 .81، ظ3ّو ش، چاج چْاسم، د 1367لن: هؤسسِ هكثَػاتٖ تسواػ٘ل٘اى، ، الٌْبٗٔ فٖ غشٗت الحذٗث ٍ األثشتتي تح٘ش،  .5
 .12ّو ق، چاج تٍل، ظ 1411طاستت راهؼِ هذسس٘ي، ض٘خ تلطشٗؼِ تغفْاًٖ، لاػذُ ال ؾشس، لن: تًت .6
 .13ظ ض٘خ تلطشٗؼِ تغفْاًٖ، لاػذُ ال ؾشس، .7
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، ًوِ تٌٗىوِ   ًمل ضوذُ تسوت   ّٕفت ستٍ اٗحذٍد ضص تص  هَسد ت ج، تٗسٍتدس هٌاتغ سٍتٖٗ تّل سٌّت،  وکتٍ ايل:

 آهذُ تاضذ. تي غاهت ٓػجبدتتي ػثاس ٍ  كٗفمف تص قش

 آهذُ، غ ٘ح ً٘ست، صٗشت« تإلسالم ٖف» ذ٘تذٍى ل هٌاتغ تّل سٌّت،هزوَس دس  تٗفشهَدًذ سٍت طاىٗت ٌىِٗت :ديم ۀوکت

 1تًذ. ، سٍتٗت ست تِ ّوشتُ ل٘ذ ٗاد ضذُ ًمل ًوَدُٕراتش تي ػثذتهلل تًػاس يٍ٘ ّوچٌ ِتتَلثات

 

 در مىابع ريایی شيعٍ« فی اإلسالم»ثبًت ليد 
هٌاتغ سٍتٗوٖ ضو٘ؼِ تسوت. تؼوذتدٕ تص فمْوإ ضو٘ؼِ،       دس « تإلسالم ٖف» ذ٘ل حائض تّوّ٘ت تست، ٍرَد ها ٕتشت ِآًچ

 تًذ، تص رولِ: روش ًوَدُ« تإلسالمفٖ »حذٗج ست تِ ّوشتُ ل٘ذ 

ِ « فوٖ تإلسوالم  »ّوشتُ ل٘ذ  تِست  تٗسٍت چٌاًىِ گزضت، تٗطاى :2«ِ٘فمهي الٗ ؿشُ تل»دس )سُ(  غذٍق. ض٘خ 1  ٍ تو

 تًذ. ًوَدُهشسل ًمل  ضىل

 ٖتتو تص : ٍٕ تٗي سٍتٗت ست تص تشخٖ تؤل٘فات ضْ٘ذ تٍل )سُ( توِ ًمول   3«ٖتللّآل ٖػَتل»دس  ٖٗاسروَْس تح ٖتتي تت. 2

 ًمل ًوَدُ تست. ٕذسخُ ذ٘سؼ

 تًذ. : تٗطاى دس تاب ضفؼِ تٗي سٍتٗت ست تص سسَل هىشّم تسالم )ظ( ًمل ًوَد4ُ«خالفتل»دس  ٖ )سُ(قَس خ٘ض. 3

 .تًذ ست ًمل ًوَدُ تٗسٍت يٗت ،غثي اس٘دس تاب خ: تٗطاى 5«تزوشٓ الفمْبء». ػلّاهِ حلّٖ )سُ( دس 4

 

 تطبيك
 صفْبًّٖاإل شٗؼِٔالشَّ ىّ ش٘خَئ، ف«فٖ اإلسالم»إلِ٘ َّ هب اشتول ػلى ل٘ذ  ظشِالٌَّ 7فتَلِ شٗذًُُ 6تٖمَل الّالٌُّي ث٘ي ّزُ هِ ْنٍُّ الوُ

 ،ىل٘فّْٖٖ التّالٌّ فبدُٓإالوزوَس  هي الحذٗثِ رّت إلى ؤى الومصَدَ صفْبًّٖاإل

ست دس تشدتسد، چوشت  « تإلسالمفٖ »ّا لػذ تَرِّ تِ آى ست دتسٗن، آى ًملٖ تست وِ ل٘ذ  هكلة هْوّٖ وِ تص ت٘ي تٗي ًمل

 وِ ض٘خ تلطشٗؼِ تغفْاًٖ )سُ( تػتماد دتسد وِ هٌظَس تص حذٗج ٗادضذُ، فْواًذى ًْٖ تىل٘فٖ تست،

 ٌٗفٖ الم٘ذَ 3زٍَ هي ٌّب ؤخَ ِْٖالٌَّ فبدَٓإ 2ٍ مُالءَتَال َٗ 1رله ىَّئ، ف«فٖ اإلسالم»ل٘ذ  8ِ ٍجَدُؤهبهَ فُمِزٕ وبى َٗالّ ٍ لىيّ

 ،الوزوَسَ

                                                 
 .83 - 75ّو ق، چاج تٍل، غع 1414سن: س٘ذ ػلٖ حسٌٖ٘ س٘ستاًٖ، لاػذُ ال ؾشس ٍ ال ؾشتس، لن: دفتش آٗت تهلل س٘ستاًٖ،  .1
 .5718 جٗ، حذ334ظ ،4د ، هي الٗ ؿشُ تلفمِ٘،)سُ( غذٍق خ٘ض .2
، 1 د ّوو ق، چواج تٍل،   1415هزتثٖ ػشتلٖ، لون: دتس س٘ذتلطوْذت  للٌطوش،     ،ػَالٖ اللئبلٖ الؼضٗضٗٔ فٖ األحبدٗث الذٌٗ٘ٔتتي تتٖ روَْس تحساٖٗ،  .3

 .383ظ
 .441، ظ3د ّو ق، چاج تٍل، 1417، لن: تًتطاستت راهؼِ هذسّس٘ي، خالفتل ٖ،قَس خ٘ض .4
 .68ظ ،11دّو ق، چاج تٍل،  1414سسِ آل تلث٘ت )ع(، ، لن: هؤتزوشٓ الفمْبءػلّاهِ حلٖ،  .5
 ًؼتِ تلوْنّ. .6
 .وشدى ِٗؼٌٖ: تَرّ .7
 خثشِ تلّزٕ. .8
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تست، تِ خاقش تٌٗىِ آى ل٘وذ، توا فْواًوذى ًْوٖ     « فٖ تإلسالم»تٕ وِ پ٘ص سٍٕ تٍ ٍرَد دتسد، ٍرَد ل٘ذ  ا هسؤلِته

 )تىل٘فٖ( هٌاسثت ًذتسد ٍ تِ ّو٘ي رْت، ٍٕ ضشٍع تِ ًفٖ ل٘ذ ٗاد ضذُ ًوَدُ تست،

 ٍاٗبتِفٖ الشّ هَجَدٍ غ٘شُ الوزوَسَ الم٘ذَ ىَّإ: 4لْ٘بػ ُِتَسسبلَ تَتٖ ستَّالّ شَشَٖ ػَثٌَاإل صَلِهي الفُ بلثِالثّ فٖ الفصلِ شَروَ ح٘ثُ

 ،ِٔالؼبهَّ ثوب فٖ رله سٍاٗبتُ

تٕ وِ سسالٔ خَد ست تش تساس آى تٌظ٘ن ًوَدُ، فشهوَدُ تسوت: ل٘وذ ٗواد      گاًِ چٌاًىِ دس فػل سَم تص فػَل دٍتصدُ

 ضذُ دس سٍتٗات تّل سٌّت ٍرَد ًذتسد

بس ؤصل الحذٗث إلّب ػي اثي ػجّ ذ سٍاَٗٔفلن ؤجِ ؤو٘ذاً 9حصبًفَ 8ْنوَؼبجٍِ هَ 7ّنسبً٘ذَهٍَ  6نُْحبحَْن ٍ صِجَتُوُ 5فمذ تفحّصتُ

 بهتِجبدٓ ثي الصٍّ ػي ػُ

تم، پس سٗطٔ تٗوي حوذٗج    ّإ آًاى ست تِ غَست رذّٕ گطتِ ّا ٍ غ اح )ضص گاًِ( ٍ هسٌذّا ٍ هؼزن هي وتاب

 تتي غاهت ػجبدٓست ً٘افتن هگش تص تتي ػثاس ٍ 

 .ِِفٖ ًْبٗتِ ٗبدِٓاألث٘ش ثْزُ الضِّ جبء اثيُ ي ؤٗيَّزا فال ًذسٕ هِ ٍ ثؼذَ 10بثمٔٗبدٓ السّثذٍى الضّ ٗب الحذٗثٍََسَ ٍ والّوب

فْو٘ن وِ تتي تح٘ش، چگًَِ تٗي تؾافِ  تًذ، پس ًوٖ تٕ وِ گزضت، ًمل ًوَدُ ّا، حذٗج ست تذٍى تؾافِ ٍ ّش دٍٕ آى

 خَد آٍسدُ تست. ًْبٗٔست دس وتاب 

ٍ  هغ ّزا الم٘ذِ دػَى االستفبضِٔ 12فٖ والم ثؼض الوؼبصشٗي هي ُِهب سؤٗتُ لِّهي الىُ تُ: ٍ ؤػجَِِفٖ ًْبٗٔ والهِ 11لبل نَّثُ

 ٗبدٓ الوزوَسِٓالحذٗث هغ الضِّ 14تَاتشَ إلى الوحمّم٘يَ 13ُسٌبدِإ

غشٗي هطاّذُ تش، چ٘ضٕ تست وِ دس سخي تؼؿٖ تص هؼا سپس دس تًتْإ سخي خَد فشهَدُ تست: ٍ تص ّوِ ػز٘ة

تًذ ٍ تَتتش حذٗخٖ ست وِ ل٘وذ ٗواد ضوذُ     وشدم وِ تدّػإ هستف٘ؽ تَدى حذٗخٖ ست وِ تٗي ل٘ذ ّوشتُ آى تست، ًوَدُ

 تًذ ّوشتُ آى تست، تِ تّل ت م٘ك، ًسثت دتدُ

                                                                                                                                                                  
 «.فٖ تإلسالم»هطاستلِ٘: ٍرَد ل٘ذ  .1
 تست.« الٗتال م»هفؼَل تِ « إفادٓ»صتئذ ٍ « ٍتٍ»تٗي  .2
 .ش٘خ الششٗؼٔ اإلصفْبًٖفاػل:  .3
 هشرغ ؾو٘ش: تلفػَل تإلحٌٖ ػطش. .4

 ٗؼٌٖ: رستزَ ًوَدم. .5

 روغِ غ ٘ح. .6

 روغِ هسٌذ. .7

 روغِ هؼزن. .8

 هفؼَل هكلك ًَػٖ. .9
 «.فٖ تإلسالم»ٗؼٌٖ ل٘ذ  .11
 .ش٘خ الششٗؼٔ اإلصفْبًٖفاػل:  .11
 ت٘اىِ ها سأٗتُِ. .12

 ػكفِ تِ دػَٕ. .13

 هفؼَلِ إسٌاد. .14
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فٖ  جبدٍِٓ ػُ 2بسػجّثبثي  ذٗثِالحَ ٍآِسُ صشُِ، فحَجِي جو٘غ جَاًِشٗؼٔ هِػلى والم ش٘خ الشَّ 1ؼل٘كٍِ ًحي لسٌب فٖ صذد التّ

 )ص( جّٖػي الٌَّ ّزا الحذٗثَ 5ٍىَشٍَُٗ ؤٍ سجؼَٔ َّٔن ستَّػذدُ 4ٗجلغ شٍىَآخَ ٌٓذّػِ   ، فٌْبنِِلِّحَهَ 3غ٘ش

ها دس همام تؼل٘مِ تضىال ٍتسد وشدى تش سخي ض٘خ تلطشٗؼِ تغوفْاًٖ تص تووام رْوات آى ً٘سوت٘ن، پوس تختػواظ       

، غ ٘ح ً٘ست، چشت وِ ستٍٗاى دٗگشٕ ً٘ض وِ ػذدضاى توِ ضوص ٗوا    صبهتػجبدٓ ثي ستٍٗاى حذٗج تِ تتي ػثاس ٍ 

 تًذ سسذ، تٗي سٍتٗت ست تص پ٘اهثش توشم )ظ( هستم٘واً ًمل وشدُ ّفت ًفش هٖ

 اللِِّ ثي ػجذِ جبثشِ ٍ سٍاِٗٔ ٍٔجبثَؤثٖ لُ فٖ سٍاِٗٔ هَجَدٌٓ« فٖ اإلسالم» ل٘ذِ صٗبدَٓ ىَّؤووب 

 ٍ سٍتٗت راتش تي ػثذتهلل تًػاسٕ ٍتسد ضذُ تست. اثَلجبثٔ، دس سٍتٗت «إلسالمفٖ ت»ّواى قَس وِ تؾافِ ضذى ل٘ذ 

ال  6حذٗثَ لٍشسَهُ شىلٍى ثٍَِسَ ذٍقُفبلصَّ ،ًب ؤٗضبًفٖ هصبدسِ ثبثتٌ الوزوَسِ الم٘ذِ ضبفَٔإ ىَّؤإلِ٘ َّ  ظشِالٌَّ فتَلِ شٗذُزٕ ًٍُ الَّ

 7الوزوَسِٓ ٗبدِٓالضّ هغَ ضشسَ

تاضوذ، ضو٘خ غوذٍق     آى ست دتسٗن، تٗي تست وِ ل٘ذ ٗاد ضذُ، دس هٌاتغ سٍتٖٗ ها ً٘ض حاتت هٖآًچِ وِ لػذ تَرِ تِ 

 )سُ(، حذٗج ال ؾشس ست تِ ّوشتُ ل٘ذ ٗاد ضذُ، تِ غَست هشسل ًمل وشدُ تست

ػي  ِِفبتٌِِّصَهُ فٖ ثؼضِ لِْ٘ذ األٍّألٖ ػي الشَّٖ اللَّفٖ ػَالِ حسبئِّٖاالَ ؤثٖ جوَْسِ ي اثيِهِ 9ولٌّ الوزوَسِ الم٘ذِ هغَ 8اّبٍٍَ سَ

 شِٓزوِهي التَّ الغجيِ فٖ خ٘بسِ 11ٍ الؼلّبهِٔ هي الخالفِ فؼِٔفٖ وتبة الشُّ 10َسّٖالطُّ ٘خٍِ الشَّ ذسِّٕالخُ ؤثٖ سؼ٘ذِ

ص، فوات ٘تص تؤل ٖتؼؿتِ ًمل تص ضْ٘ذ تٍل )سُ( دس « ػَتلٖ تللّآلٖ»ٍ ّش ٗه تص تتي تتٖ روَْس تحساٖٗ )سُ( دس وتاب 

ٍ ػلّاهِ )سُ( دس خ٘اس غثي تص « خالف»دس وتاب ضفؼِ تص وتاب  )سُ( ٖقَس خ٘ضِ ًمل تص تتَسؼ٘ذ خُذسٕ ٍ آى ّن ت

 تًذ. ، تٗي حذٗج ست تِ ّوشتُ ل٘ذ ٗاد ضذُ ًمل ًوَدُ«تزوشٓ»وتاب 

Sco2:  20:10  

 حلّ اشکال ارسال ريایت شيخ صديق )رٌ(
تست « هي الٗ ؿشُ تلفمِ٘»روش ضذُ تست، سٍتٗت ض٘خ غذٍق )سُ( دس « فٖ تإلسالم»سٍتٗاتٖ وِ دس آى ل٘ذ ٗىٖ تص 

تًذ وِ سٍتٗات هشسل ضو٘خ غوذٍق    تشخٖ تص فمْا تدّػا ًوَدُحلّ تٗي هطىل،  دسوِ تا هطىل تسسال سٍ تِ سٍست. 

                                                 
 ٗؼٌٖ: ًمذ ٍ تضىال. .1

 هتؼلّك تِ حػش. .2

 خثشِ حػش. .3
 .ذّٓػغفتِ  .4
 ن.حالِ تص ُّ .5
 هفؼَلِ سٍََٕ. .6
 «.فٖ تإلسالم»ٗؼٌٖ: ل٘ذ  .7

 ال ؾشس. سٍاٗٔهشرغ ؾو٘ش:  .8

 فاػلِ سٍتّا. .9

 ػكفِ تِ تتي تتٖ روَْس تألحساٖٗ. .11

 ػكفِ تِ تلط٘خ تلكَسٖ. .11
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ٍ سٍتٗات هشسل ض٘خ غذٍق )سُ( ست توِ   تشخٖ ً٘ض لائل تِ تفػ٘ل ضذُ )سُ(، دس حىن سٍتٗات هسٌذ دٗگشتى تست.

 تًذ: دٍ دستِ تمس٘ن وشدُ

 آٍسد. هٖ« لال»دّذ ٍ تؼث٘ش  . سٍتٗاتٖ وِ ض٘خ غذٍق )سُ( تا لكغ ٍ ٗم٘ي تِ هؼػَم ًسثت ه1ٖ

 آهذُ تست.« ًُمِل ػٌِ»، «سٍُِٕ ػٌِ»سٍتٗاتٖ وِ تا تؼات٘شٕ ًظ٘ش . 2

 آهذُ ٍ هؼتثش تست.« لال»ه لّ ت ج ً٘ض تا تؼث٘ش  سٍتٗت دستٔ تٍل هؼتثش ٍ دستٔ دٍم غ٘ش هؼتثش تست.

 تَتى روش وشد: تشتٕ هثٌإ تٗي تفػ٘ل، دٍ تَرِ٘ هٖ

 )بيان محمّك خًیی )رٌ(( تًجيٍ ايل

لفو   تًوذ ووِ    تفػ٘ل تَدُ ٍ تٗي گًَِ تستذالل ًوَدُ ي٘تٍل تغَل خَد لائل تِ ّو ّٕا دٍسُ دسه مّك خَٖٗ )سُ( 

تَتًذ هكلثوٖ ست تٗوي گًَوِ توِ      صهاًٖ ض٘خ غذٍق )سُ( هٖتِ هؼػَم )ع( تست ٍ  سٍتٗت لكؼٖ ًسثت دتدى، «لال»

 خ٘ضو ، دس غ٘ش تٗوي غوَست،   تاضذتِ تحثات سس٘ذُ  ًٍٕضد  تِ غَست لكؼٖهؼػَم )ع( ًسثت دّذ وِ آى هكلة، 

 1هؼػَم )ع( ًسثت دّذ.تا ٍرَد ضه ٍ تحتوال، هكلثٖ ست تِ غَست لكؼٖ تِ وِ  فشدٕ ً٘ست )سُ( غذٍق

ًوضد هوا ٍ    هستلضم حثَت آى هكلة ،ٕستٍ هًٗضد  ٖهكلثب تٗي تَرِ٘ سٍضي تست  صٗشت حثَت لكؼٖ ٍ ٗمٌٖ٘ رَت

ٖ   وِ تگش آى لشتئي  تاضذتػتواد ًوَدُ  ٖتش لشتئٌ ٕستٍچِ تسا  شتٗ، صً٘ست گشتىٗد توشتٕ هوا   ، سسو٘ذ  تِ دسوت هوا هو

 تص تٗي هثٌا ػذٍل ًوَدًذ. 2«تألغَل هػثاح»وتاب )سُ( دس  ٖٗه مّك خَ دل٘ل، ي٘تِ ّو تقوٌ٘اى آٍس ًثَد.

 

 )بيان شُيد صدر )رٌ(( تًجيٍ ديم

 «لوال »توِ   ش٘تؼث حاغل والم تٗطاى تٗي تست وِ 3تًذ. تَرِ٘ دٗگشٕ ست تشتٕ تٗي تفػ٘ل ت٘اى ًوَدُغذس )سُ(  ذ٘ضْ

ِ ، تِ هؼٌإ حثَت لكؼٖ سٍتٗت ًوضد تٗطواى تسوت ٍ تص آى رواٖٗ     )سُ( غذٍق خ٘ض هاًٌذ فشدٕتص راًة   خ٘ضو  وو

توا تهوَس    تٗو سٍت يٗو تشسذ، لكؼواً ت  ي٘مٗتِ رضم ٍ  ،هؼتثش ش٘تهش غتساس تىِ٘ تش وِ تش  ٘ستً ٖضخػ )سُ( غذٍق

تش فشؼ آى ّن وِ ًتَتً٘ن تٗي هكلة ست تا لكغ ٍ  سس٘ذُ تست.تحثات تِ  ًضد ٍٕ)ٗؼٌٖ تَتتش خثش(، ًضدٗه تِ حسّ 

ٖ تغو غذٍق )سُ(، تهَس ًضدٗه تِ حسّ تَدُ تست، ٗم٘ي تحثات وٌ٘ن ٍ تٌْا تحتوال دّ٘ن هٌطؤ لكغ ض٘خ  ، ل ػمالٗو

 گشدد. تػتواد تش حسّ تست ٍ تِ ؾو٘ؤ تٗي تغل ػمالٖٗ، تػتواد ٍٕ تش تهَس ًضدٗه تِ حسّ حاتت هٖ

هوا توِ    ٕهتَتتش توَدُ تسوت، چوشت توشت     )سُ( غذٍق خ٘ض هاىدس ص ٗاد ضذُ تٗتگش سٍتهوىي تست تضىال ضَد وِ 

ها  ٕسٍش فمْا پاسخ آى تست وِ آهذُ تست؟ ٖٗسٍت تشخٖ هٌاتغ دسغَست ًادس تِ  ٍ تٌْاتَتتش ًمل ًطذُ هغَست 

ٖ ًمل  ن٘ست تِ غَست هستم )ظ( هىشّم تسالم ًٖث اتٗتَدُ تست وِ سٍت گًَِ يٗت خٗدس قَل تاس تلىوِ   ،وشدًوذ  ًوو

                                                 
 .322س٘ذ تتَتلماسن هَسَٕ خَٖٗ، تلذستسات، ظ .1
ًصبف ػذم حج٘ٔ هثل ّزُ الوشسلٔ ؤٗضب، ألى غبٗٔ هب ٗذل ػلِ٘ ّزا الٌحَ هي التؼج٘ش صحٔ الخجش ػٌذ الصذٍق. ّزا هب روشًبُ فٖ الذٍسٓ السبثمٔ، لىي اإل .2

)س٘ذ تتَتلماسن هَسَٕ خَٖٗ، هػثاح تألغَل )هثاحج حزوذ ٍ أهواستت(،    الصذٍق. ٍ اهب صحتِ ػٌذًب فلن تثجت، الختالف الوجبًٖ فٖ حج٘ٔ الخجش.

 (521 - 519، غع1ٌزن، دّو ق، چاج پ 1417، هىتجٔ الذاٍسٕلن: 
ّوو ق،   1417تلوؼاسف فموِ تسوالهٖ،    دائشٓس٘ذ ه وذتالش غذس، ت َث فٖ ػلن تألغَل، تمشٗشتت س٘ذ ه وَد ّاضوٖ ضاّشٍدٕ، لن: هؤسسِ  .3

 .438 - 437، غع5چاج سَم، د
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ػلت تاػج ضوذ ووِ    يّ٘و ٍ ضذٖ غادس ه )ع( ت٘ت تص صتاى تّل ًوَدًذ وِ آى دستِ تص سٍتٗات تٗطاى ست ًمل هٖ تٌْا

 ذ٘تؼ چّ٘تٌاتشتٗي،  تذّذ.ًمل ضذُ تَد، تَتتشش ست تص دست  هتَتتشٕ وِ تص سسَل توشم )ظ( تاٗسٍتتِ هشٍس صهاى، 

تؼوذ توَتتشش ست تص   تِ غَست هتوَتتش ٍروَد دتضوتِ ٍ     )سُ( غذٍق خ٘دس صهاى ض هَسد ت ج ً٘ض تٗسٍت وِ ستً٘

 دست دتدُ تاضذ.

توِ ًموذ ٍ    ٌٗوذُ دس رلسِ آ ٖتلْ ٓدٌّذ وِ تِ حَل ٍ لَٖ لشتس ه ٖدٍم ست هَسد ًمذ ٍ تشسس ِ٘ف تَرهػٌّ ،دس تدتهِ

 .پشدتخت ن٘آى خَتّ ٖتشسس

 

 تطبيك
دٍى هب إرا  ٌٔفْٖ حجّ ،لبل إرا وبًت ثلسبىِ ذٍقِالصَّ ؤىّ هشاس٘لَ 3ثج٘بىِ 2ِٔلَشسَالوُ ذٍقِالصَّ سٍاِٗٔ تصح٘حُ 1لُحبٍٍَ لذ ُٗ

 :٘يَِ٘بلِالتّ ٘يِ٘بًَالجَ 4ذِرله ثإحِ تَجُِ٘ يُوىٍِ ُٗ (ٍِٕ)سُ وبًت ثلسبىِ

 ٖ گوشدد ووِ تگوش سٍتٗوات      ٍ گاّٖ تشتٕ غ ٘ح ًوَدى سٍتٗت هشسلٔ ض٘خ غذٍق )سُ( تا تٗي ت٘اى چاسُ تًذٗطٖ هو

تَتى تٗي هكلوة   هٖتاضذ ٍ « سٍُٕ»تاضذ، حزّت تست، ًِ صهاًٖ وِ تا تؼث٘ش « لال»هشسلٔ ض٘خ غذٍق )سُ( تا تؼث٘ش 

 ت تِ ٍس٘لٔ ٗىٖ تص دٍ ت٘اى آٌٗذُ تَرِ٘ ًوَد:س

ػلى  لُّٗذُ« لبل»  ث ؼج٘شَ: ؤىّ التٍَُِّ حبصلُ ساسبتِفٖ الذِّ الوزوَسِ المذٗنِ ِِفٖ سؤِٗ الخَئُّٖ ٘ذُهٌْن السَّ جوبػٌٔ 5بٌَُُّجَهب تَ -ؤ

 ذٍقِْب لذى الصَّتِحٍَّ صِ ٍاِٗٔثجَت الشِّ

رووش گشدٗوذُ تسوت، آى ست    « دستسات»ٖٗ )سُ( دس ًظش ساتك خَد وِ دس وتاب تٕ تص رولِ ه مّك خَ هثٌاٖٗ وِ ػذُّ

ًوضد ضو٘خ غوذٍق     داللت تش حثَت سٍتٗت ٍ غ ّت آى« لال»تًذ ٍ خالغٔ آى هثٌا چٌ٘ي تست وِ: تؼث٘ش تِ  پزٗشفتِ

 )سُ( دتسد

ٍ َّ  8ْب لذِٗتِحٍَّ صِ 7ْبتِجَّ٘ػلى حُ ٗذلُّ لبل وزا، فئخجبسُ الجضهُّٖ )ص( ىَّؤٍ  ضمِالجَ ثٌحَِ اإلخجبسُ 6لِ وب جبصٍَ إلّب لَ

 .الوطلَةُ

تشتٕ ض٘خ غذٍق )سُ( راٗض ًثَد وِ تِ غَست لكؼٖ خثش دّذ ٍ تگَٗوذ ووِ سسوَل خوذت     ًثاضذ،  گًَِتگش تٗي ٍ 

)ظ( چٌ٘ي فشهَد، پس خثشدتدى ض٘خ غذٍق )سُ( تِ ضىل لكؼٖ، داللت تش حزّ٘ت سٍتٗت ٍ غ ّت آى ًوضد ٍٕ  

 تِ دًثال ّو٘ي ّست٘ن.ها ً٘ض دتسد ٍ 

                                                 
 ضَد. ٗؼٌٖ: چاسُ تًذٗطٖ هٖ .1
 .سٍاٗٔ الصذٍقغفتِ  .2
 هتؼلك تِ ُٗ اٍَلُ. .3

 رِ٘.هتؼلك تِ تَ .4

 تًذ. ٗؼٌٖ: تتّخار هثٌا ًوَدُ .5
 هشرغ ؾو٘ش: تلػذٍق )سُ(. .6

 .الشٍاٗٔهشرغ ؾو٘ش:  .7
 .هشرغ ؾو٘ش: تلػذٍق )سُ( .8
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لن  4لؼٌب ػلْ٘بلَ اطَّ لشائيَ ثسجتِ 3ثِ اطوإىَّ 2ًُِب، إر لؼلَّػٌذَ ُِتَحجَّ٘ مُستلضِال تَ 1ُُػٌذَ خجشٍ َٔحجَّ٘ ىَّئف رله ٍاضحٌ ٍ جَاةُ

 .صَلِاأل لذّس سشُّ فٖ هصجبحِ غَشاجُّزا التَّ 6، ووب ؤٍضحلٌب االطوئٌبىَ 5تَجِلن تُ

شت وِ الصهٔ حزّ٘ت ٗه خثش ًضد ض٘خ غذٍق )سُ(، حزّ٘ت آى ًضد ها ً٘ست، صٗشت ضاٗذ ٍ رَتب آى ٍتؾح تست، چ

وشدٗن، تشتٕ ها تقوٌ٘واى   ّا آگاّٖ پ٘ذت هٖ ٍٕ تِ ٍتسكٔ ٍرَد لشتئٌٖ تِ آى خثش تقوٌ٘اى وشدُ تست وِ تگش ها تش آى

 سٍضوي ًووَدُ  « هػثاح تألغَل» دس وتابوشد، ّواى قَس وِ ه مّك خَٖٗ )سُ( تٗي تشگطت )تص هثٌا( ست  تٗزاد ًوٖ

 تست.

 َٔالئّ٘مَالؼُ سِّالحِ مٌب ؤصبلَٔجَّطَ سِّإلى الحِ ّزا الجضمِ لٌب استٌبدَوَ، ٍ إرا احتَذٍقِالصَّ ػلى جضمِ لُّذَُٗ« لبل»  ث ؼج٘شَالتَّ ىَّإ -ة

ذ تِ ٗوه تهوش حسّوٖ    تش لكغ ض٘خ غذٍق )سُ( داللت دتسد ٍ ٌّگاهٖ وِ تحتوال دّ٘ن تٗي لكغ هستٌ« لال»تؼث٘ش تِ 

 ساصٗن ست راسٕ هٖ ؤصبلٔ الحسّتَدُ تست، 

 -ذٍقُإلِ٘ الصَّ ذٌََاستَ الوزوَسِ الحذٗثِ فٖ ًملِ تَاتشٌ ٌبنَثإى وبى ُّ - سِّالحِ 7ٍل٘ذُ الجضمَ ىَّؤ لُحتوًَِ ح٘ثُ ٍ فٖ الومبمِ

 ػي حسٍّ 8ِِىًَِثِ نُحىُفٌَ

تِ تٌٗىِ دس آًزوا دس ًمول    -ٍق )سُ( صتدٓ تهشٕ حسّٖ تست ٍ دس ه لّ ت ج، ٍلتٖ تحتوال دّ٘ن وِ لكغ ض٘خ غذ

وٌ٘ن وِ آى ًمول تص   حىن هٖ -حذٗج ٗاد ضذُ، تَتتشٕ ٍرَد دتضت وِ ض٘خ غذٍق )سُ( تِ آى تستٌاد ًوَدُ تست 

 سٍٕ حسّ تست

 ؟سبثمبً الوزوَسِٓ ل٘لِٔالمَ قِشُالطُّ ي غ٘شِهِ الحذٗثِ ػلى ًملِ 9شؼثُوب را لن ًَفلِ تَاتشٌ ٌبنَُّ ٍ إرا ل٘ل: إرا وبىَ

ّوإ تًوذوٖ ووِ دس     ٍ ٌّگاهٖ وِ تضىال گشدد: تگش دس آى صهاى، تَتتشٕ ٍرَد دتضتِ تست، پس چشت ها تص غ٘وش ستُ 

 وٌ٘ن؟ گزضتِ روش گشدٗذ، تِ ًمل حذٗج دستشسٖ پ٘ذت ًوٖ

 ِٔاألئوَّ ي غ٘شِػَ ِٔالوشٍَّٗ ِٔالٌجََّٗ حبدٗثِاأل 11األصحبة لن ٗىي ػلى ضجطِ 10ىُٗذٍَ دَ ثوب ؤًِّ ًجٌَّٕ الحذٗثَ : ؤىَّوبى الجَاةُ

 .شاًَاتِتَوبى هُ ذٍقِالصَّ يَهَصَ فٖ وَى ّزا الخجشِ جؼبدَط ٍ ال استِضجُوبى ٍ لن َٗ شََاتُالتَّ ىَّؤ لُوِحتَفٌَ )ع(

 ادٗجگًَِ ًثَدُ تست وِ تح راٖٗ وِ تٗي حذٗج، حذٗخٖ ًثَّٕ تست ٍ سٍش تغ اب ها تٗي رَتب آى تست: تص آى

                                                 
 هشرغ ؾو٘ش: تلػذٍق )سُ(. .1
 هشرغ ؾو٘ش: تلػذٍق )سُ(. .2

 هشرغ ؾو٘ش: خثش. .3

 هشرغ ؾو٘ش: لشتئي. .4
 فاػل: لشتئي. .5
 فاػل: تلس٘ذ تلخَئٖ )سُ(. .6
 ؼٌٖ: صتئ٘ذُ.ٗ .7
 هشرغ ؾو٘ش: تلزضم. .8
 ٗؼٌٖ: دستشسٖ پ٘ذت ًىشدٗن. .9

 ٗؼٌٖ: ضَُ٘، سٍش. .11
 ٗؼٌٖ: حف  وشدى، حثت ٍ ًَضتي. .11
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ٍ تَتتش تَدُ تاضوذ  دّ٘ن وِ  )تِ ٍتسكٔ ًَضتي( حثت ٍ ًگْذتسٕ وٌٌذ، تحتوال هًٖثَّٕ ًمل ضذُ تص غ٘ش تئوِّ )ع( ست 

 تَدُ تاضذ.هتَتتش وِ تٗي حذٗج دس صهاى ض٘خ غذٍق )سُ( ً٘ست  ؼ٘ذّ٘چ تٍ  حثت ًطذُ تاضذ

Sco3:  33:55  
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 چکيدٌ
ض٘ؼِ ٍ تّل سٌّت، تا چْاس ت٘واى هتفواٍت ًمول    سٍتٖٗ دس هٌاتغ  ،سوشٓ ثي جٌذة . تًتْإ حذٗج هشتَـ تِ دتستاى1

ال ؾوشس فوٖ    ٍ ضرشٍسٓ ال ؾوشس ٍ ال  ، ال ؾشس ٍ ال إؾشتس فٖ تإلسالم، ال ؾشس ٍ ال ؾشتس ػلٖ هؤهي گشدٗذُ تست:

 .تإلسالم

 خ٘ضو  چوَى ّو تا داللت سٍتٗت تش حشهت تىل٘فٖ ساصگاس ً٘ست، تِ ّو٘ي دل٘ل، وساًٖ« فٖ تإلسالم». ٍرَد ل٘ذ 2

 تٗوا دس سٍت تٗي ل٘ذ ًفٖدس غذد  دتًٌذ، ست تًطا  ت شٗن تىل٘فٖ هٖ« ال ؾشس»ٖ )سُ( وِ هفاد حذٗج تغفْاً ِؼٗتلطش

 وِ تٗي ل٘ذ تص صتاى سسَل هىشّم تسالم )ظ( ًمل ًطذُ تست. تًذ تًذ ٍ تدّػا ًوَدُ تشآهذُ

ٍ رواتش توي    ِتتَلثاتو ٍ ًمول ضوذُ    ٕستٍ ّفوت  اٗحذٍد ضص تص  هَسد ت ج، تٗسٍتدس هٌاتغ سٍتٖٗ تّل سٌّت، . 3

 تًذ. سٍتٗت وشدُ «فٖ تإلسالم»ست تِ ّوشتُ ل٘ذ  حذٗج ٕ،ػثذتهلل تًػاس

دس )سُ(  غوذٍق ضو٘خ   تًذ، تص رولوِ:  روش ًوَدُ« فٖ تإلسالم»حذٗج ست تِ ّوشتُ ل٘ذ  ً٘ض تؼذتدٕ تص فمْإ ض٘ؼِ .4

ػلّاهِ حلّٖ )سُ( ٍ  «خالفتل»دس  ٖ )سُ(قَس خ٘ض ،«ٖتللّآل ٖػَتل»دس  ٖٗاسروَْس تح ٖتتي تت، «ِ٘فمهي الٗ ؿشُ تل»

 «.تزوشٓ الفمْبء»دس 

ُ( چٌاًچِ توا  هشسالت غذٍق )ستًذ  ، تشخٖ تص فمْا تدّػا ًوَدُتسسال سٍتٗت ض٘خ غذٍق )سُ( حلّ هطىل تشتٕ. 5

تشتٕ  ت دتدُ ضذُ تست.تِ پ٘اهثش توشم )ظ( ًسث« لال»ٍ سٍتٗت ٗاد ضذُ تا لف   تست حزّتذ، آهذُ تاض« لال»لف  

 روش ضذُ تست:هثٌإ تٗي تفػ٘ل، دٍ تَرِ٘ 

تَتًذ هكلثٖ ست تٗوي   ، ًسثت دتدى لكؼٖ سٍتٗت تِ هؼػَم )ع( تست ٍ صهاًٖ ض٘خ غذٍق )سُ( هٖ«لال»لف   -تلف

 .تِ تحثات سس٘ذُ تاضذ ًٍٕضد  گًَِ تِ هؼػَم )ع( ًسثت دّذ وِ آى هكلة، تِ غَست لكؼٖ

ًوضد هوا ٍ    هستلضم حثَت آى هكلة ٕ،ستٍ هًٗضد  ٖهكلثي تست  صٗشت حثَت لكؼٖ ٍ ٗمٌٖ٘ رَتب تٗي تَرِ٘ سٍض

ٖ   وِ تگش آى لشتئي  تاضذتػتواد ًوَدُ  ٖتش لشتئٌ ٕستٍچِ تسا  شتٗ، صً٘ست گشتىٗد توشتٕ هوا   ، سسو٘ذ  تِ دسوت هوا هو

  تقوٌ٘اى آٍس ًثَد.

إ حثَت لكؼٖ سٍتٗت ًضد تٗطواى تسوت ٍ تص آى   )سُ(، تِ هؼٌ غذٍق خ٘ض هاًٌذ فشدٕتص راًة  «لال»تِ  ش٘تؼث -ب

 يٗو تشسوذ، لكؼواً ت   ي٘مو ٗتِ روضم ٍ   ،هؼتثش ش٘تهش غتساس تىِ٘ تش وِ تش  ٘ستً ٖضخػ )سُ( غذٍق خ٘ض راٖٗ وِ

 سس٘ذُ تست.تحثات تِ  تا تهَس ًضدٗه تِ حسّ )ٗؼٌٖ تَتتش خثش(، ًضد ٍٕ تٗسٍت
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 آزمًن
 ً٘ست. گشتىًٗضد ها ٍ د هستلضم حثَت آى هكلة ٕ،ستٍ هًٗضد  ٖلثهكحثَت لكؼٖ ٍ ٗمٌٖ٘ . 1

 پاسخ: دسست

 

 تا داللت سٍتٗت تش تًطا  ت شٗن تىل٘فٖ ساصگاس ً٘ست.« ال ؾشس»دس حذٗج « فٖ تإلسالم»ٍرَد ل٘ذ . 2

 دسستپاسخ: 

 

 دس وتاب ....................... ً٘اهذُ تست.« فٖ تإلسالم»ل٘ذ . 3

 

 ضشتئغ تإلسالمپاسخ: 

 

 

 

. تشخٖ تص فمْا  هؼتمذًذ چٌاًچِ سٍتٗات هشسل ض٘خ غذٍق )سُ( تا تؼث٘ش ....................... تِ هؼػوَم )ع( ًسوثت   4

 ُ ضذُ تاضذ، غ٘ش هؼتثش تست.دتدُ ضذُ تاضذ، حزّت ٍ تگش تا تؼث٘ش ....................... ًسثت دتد

  سٍُِٕ ػٌِ -ب( ًُمِل ػٌِ      سٍُِٕ ػٌِ -لال تلف( 

  لال -د( ًُمِل ػٌِ     ًُمِل ػٌِ -سٍُِٕ ػٌِ د( 

 تّوّ٘ت دتسد، چِ ت خٖ تست؟« ال ؾشس»آًچِ دس تشسسٖ تختالف ساختاس حذٗج  .5

  «ال إؾشتس»ٍرَد تؼث٘ش ب(     «ػلٖ هؤهي»ٍرَد ل٘ذ تلف( 

 « ال ضشٍسٓ»ٍرَد تؼث٘ش د(    « فٖ تإلسالم»ٍرَد ل٘ذ د( 

 

 دسست

 ًادسست

 

 دسست

 ًادسست

 

 ػَتلٖ تللّآلٖ

 تزوشٓ الفمْبء

 ضشتئغ تإلسالم

 تلخالف
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 َيىت
، ت وشٗن تىل٘فوٖ، ت وشٗن ٍؾوؼٖ، سٍتٗوت      ضوْ٘ذ تٍل تتي تتٖ روْوَس تحسواٖٗ،   تتي تح٘ش، غ اح، هسٌذ، هؼزن، 

 هستف٘ؽ، سٍتٗت هتَتتش.


