
 بسم میحرلا نمحرلا هللا

 { 51) بسم میحرلا نمحرلا هللا (  و حکم فقهی آن                                                                       } جلد  بسمله

 پیشگفتار

 اؾ خٍّٗ اِٛؼي وٗ ِػا٘ت اقالِي ظؼ آْ اضزالف ظاؼٔع ِكئٍٗ ي ))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( اقذ:

))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( خؿء آيبد قٛؼٖ ي زّع ٚيب ّ٘ٗ قٛؼٖ ٘بي لؽآْ اقذ؟ يب ايٓ وٗ ٔٗ خؿء زّع ٚ ٔٗ خؿء آيب 

 قٛؼٖ ٘بي ظيگؽ لؽآْ اقذ؟

ٚ ِجؼبً ايٓ اضزالف ثٗ لؽائذ ّٔبؾ ُ٘ قؽايذ وؽظٖ ّ٘چٕبٔىٗ ظؼ ويفيذ لؽائذ آْ ثًٛؼد خٙؽ ٚ ثٍٕع يب ثًٛؼد اضفبد 

 ٚ آ٘كزٗ اضزالف اقذ. 

ايٓ ثسث ِزىفً ثيبْ زميمذ ظؼ ايٓ ِكبٌٗ ٚ فؽٚع ِزؼٍك ثٗ آْ ثب رىيٗ ثؽ ًِبظؼ ِػا٘ت اؼثؼٗ اقذ ٚ نبيع ظؼ  ٚ

ضالي ثسث ُِٙ رؽيٓ ٔزيدٗ اي وٗ ثٗ غ٘ٓ ضٛإٔعٖ ي گؽاِي ثؽقع، آْ اقذ وٗ زمبيك ٚ ِكٍّبد ربؼيطي يعؼ 

ٛي ضع يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ فمب٘ذ ٚ اخزٙبظ اقالَ ثيبٔگؽ ايٓ اقذ وٗ ايٓ اضزالف ٘يچ گٛٔٗ ؼثطي ثٗ يسبثٗ ؼق

فؽلٗ ٘ب ٚ ِػا٘ت ٔعاؼظ ثٍىٗ ظقذ قيبقذ ِؼبٚيٗ ضٛاقزٗ وٗ چٕيٓ ثعػزي ؼا ظؼ نؽيؼذ اقالِي ٚ ػجبظاد 

ِكٍّيٓ ـ ثؽ ضالف قيؽٖ ٚ ؼٚل پيغّجؽ اقالَ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ِكٍّبٔبْ ـ ٚاؼظ وٕع. ٚ ّ٘يٓ قيبقذ 

ؼا رسذ ربثيؽ لؽاؼ ظاظٖ وٗ ثؽاي چٕيٓ ثعػزي ثٗ ظٔجبي رٛخيٗ ٚ رؽانيعْ ظٌيً ٚ ؾِيٕٗ ي  زىِٛزي، فؽلٗ ٘ب ٚ ِػا٘ت

 پػيؽل ثؽٚٔع.

 ( خؿء آيبد ٘ؽ قٛؼٖ لؽآْ وؽيُ اقذ1))ثكُ هللا(()

اِبِيٗ ٚ پيؽٚاْ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌكالَ ثب ارفبق ))ثكُ هللا(( ؼا خؿء ٘ؽ قٛؼٖ ِي ظإٔع وٗ ظؼ اثزعاي آْ لؽاؼ ظاؼظ. 

ػجبـ، اثٓ ِجبؼن، ٚ اً٘ ِىٗ ))ِبٕٔع اثٓ وثيؽ(( ٚ اً٘ وٛفٗ )ِبٕٔع ػبيُ ٚ وكبيي ٚ غيؽ آٔٙب خؿ زّؿٖ( ٚ اغٍت  اثٓ

 ايسبة نبفؼي، ّ٘گي ّ٘بٕٔع نيؼيبْ ))ثكُ هللا(( ؼا خؿء لؽآْ وؽيُ ِي ظإٔع.

ؽٖ، ػطبء، ِبٚٚـ، قؼيع ثٓ ُ٘ چٕيٓ لؽاء ِىٗ ٚ وٛفٗ ثٗ آْ خؿَ ظاؼٔع ٚ ايٓ لٛي اؾ اثٓ ػّؽ، اثٓ ؾثيؽ، اثي ٘ؽي

خجيؽ، ِىسٛي، ؾ٘ؽي، ازّع ثٓ زٕجً ـ ظؼ ٔمٍي اؾ اٚ ـ، اقسبق ثٓ ؼا٘ٛيٗ ٚ اثٛ ػجيع اٌمبقُ ثٓ قالَ زىبيذ نعٖ 

 اقذ.

(. فطؽ ؼاؾي ّ٘يٓ ٔظؽ ؼا ظؼ رفكيؽل اضزيبؼ 2ٚ ايٓ لٛي اؾ ثٛؼي ٚ دمحم ثٓ وؼت ثٗ ٚقيٍٗ ثيٙمي ٔمً نعٖ اقذ)

ِىٗ ٚ وٛفٗ ٚ ثيهزؽ فمٙبي زدبؾ، ٚ اثٓ ِجبؼن ٚ ثٛؼي ٔكجذ ظاظٖ اقذ. خالي اٌعيٓ قيِٛي ّٔٛظٖ ٚ آْ ؼا ثٗ لؽاء 

ُ٘ ايٓ ٔظؽ ؼا ِطزبؼ ضٛظ لؽاؼ ظاظٖ ٚ اظػب ّٔٛظٖ اقذ وٗ ؼٚايبد ـ ثٗ رٛارؽ ِؼٕٛي ـ ظالٌذ ظاؼٔع ثؽ ايٓ وٗ ))ثكُ 

 (.3هللا(( خؿء آيبد ٘ؽ قٛؼٖ لؽآْ ِي ثبنع)

 فزٗ أع: ))ثكُ هللا(( فمّ ظؼ قٛؼٖ ي ثؽضي اؾ نبفؼي ٘ب ٚ زّؿٖ گ



 زّع ـ ٚ ٔٗ ظؼ قٛؼٖ ٘بي ظيگؽ ـ خؿء آيبد لؽآْ ِي ثبنع. ٚ ايٓ لٛي 

 (.4ّ٘بٕٔع لٛي اٚي ثٗ ازّع ثٓ زٕجً ٔكجذ ظاظٖ اقذ)

ِبٌه ٚ اثٛ ػّؽٚ ٚ يؼمٛة گفزٗ أع وٗ ))ثكُ هللا(( آيٗ ي ِكزمٍي اقذ ٚ خؿء قٛؼٖ زّع ٚيب ظيگؽي ّٔي ثبنع. 

هللا(( خٙذ ريّٓ ٚ رجؽن ثؽاي ِهطى ّٔٛظْ اٚي قٛؼٖ ٘ب ٚ خعا ّٔٛظْ ظٚ قٛؼٖ اؾ ُ٘ ٔبؾي نعٖ اقذ. ٚ  ))ثكُ

 (.5ايٓ ظيعگبٖ ثيٓ زٕفيٗ ِهٙٛؼ اقذ)

اٌجزٗ ثيهزؽ زٕفي ٘ب گفزٗ أع لؽائذ ))ثكُ هللا(( ظؼ ّٔبؾ لجً اؾ قٛؼٖ ي فبرسٗ، ٚاخت اقذ ٚ ؾا٘عي اؾ ِدزجي 

 (.6ْ ظؼ ٘ؽ ؼوؼذ، ثٗ ِؽيك يسيسي اؾ اثي زٕيفٗ ٔمً نعٖ اقذ)ٔمً وؽظٖ وٗ ٚخٛة لؽائذ آ

ِبٌه ِؼزمع اقذ: ))ثكُ هللا(( اگؽ ِكزمال ضٛأعٖ نٛظ ِىؽٖٚ اقذ ٚ ثٗ ضبِؽ ظٚؼي اؾ اضزالف ِكزست ِي 

 (.7نٛظ)

ثؽ٘بْ  ظؼ ايٓ ِكبٌٗ آؼاء ٚ ٔظؽاد ظيگؽي ٘كذ وٗ انبؼٖ ثٗ آٔٙب ثي فبيعٖ اقذ ٚ ُِٙ ثؽاي ِب آْ اقذ وٗ ظٌيً ٚ

 ِػ٘ت زك اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌكالَ ؼا ظؼ ِي چٕع اِؽ ثيبْ ّٔبئيُ.
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 روایات اهل بیت علیهم السالم -1

ؼٚايبد يؽير ٚ يسيسي اؾ اً٘ ثيذ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِجٕي ثؽ خؿء لؽآْ ثٛظْ ))ثكُ هللا(( ٔمً نعٖ 

 (.1اقذ)



ٚ يسير اؾ ػعي ٚ ُ٘ قٕگ لؽآْ يؼٕي اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌكالَ وٗ رّكه ٚ ؼخٛع ٚ ثب ظانزٓ ايٓ گٛٔٗ ؼٚايبد يؽير 

 (.2ثٗ آٔٙب اؾ ٔبزيٗ ي پيغّجؽ اوؽَ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚاخت گؽظيعٖ، ٔيبؾي ثٗ پيعا وؽظْ ظٌيً ظيگؽي ّٔي ثبنع)

ّٔبؾ ِي ايكزُ آيب  اٌف ـ ِؼبٚيٗ ثٓ ػّبؼ ِي گٛيع: اؾ زُؽد اِبَ خؼفؽ يبظق ػٍيٗ اٌكالَ پؽقيعَ: ٚلزي ثٗ

))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( ؼا ظؼ قٛؼٖ ي فبرسٗ لؽائذ ّٔبيُ؟ فؽِٛظ: آؼي پؽقيعَ: ثؼع اؾ لؽائذ قٛؼٖ ي فبرسٗ ي ثبيع 

 (.3))ثكُ هللا(( ؼا ثب قٛؼٖ ُ٘ لؽائذ ّٔبيُ؟ فؽِٛظ: آؼي)

َ ٔٛنزُ: فعايذ نَٛ چٗ ِي ة ـ يسيي اثٓ اثي ػّؽاْ ّ٘عأي ِي گٛيع: ثٗ زُؽد اِبَ دمحم ثبلؽ ػٍيٗ اٌكال

فؽِبئيع ظؼ ِٛؼظ وكي وٗ ))ثكُ هللا(( ؼا ثب قٛؼٖ زّع ظؼ ّٔبؾل ـ وٗ ثٗ رٕٙبئي: ضٛأعٖ ـ لؽائذ وؽظٖ اقذ، ٌٚي 

ٚلزي وٗ قٛؼٖ زّع ؼا رّبَ وؽظٖ ثعْٚ ))ثكُ هللا(( ٚاؼظ قٛؼٖ ظيگؽي نعٖ اقذ؟ اٌجزٗ ػجبقي ِي گٛيع انىبٌي 

 (.4ٔٛنذ: ثٗ ؼغُ أف ػجبقي، ّٔبؾل ؼا ثبيع اػبظٖ وٕع) ٔعاؼظ. آْ زُؽد ثب ظقذ ضٛظ

ج ـ ظؼ ؼٚايذ يسير اثٓ اثي اغيٕٗ آِع اقذ: ))... ٕ٘گبِي وٗ رىجيؽٖ االزؽاَ ؼا گفذ ّٚٔبؾ ؼا آغبؾ وؽظ، ضعاٚٔع ِزؼبي 

 (.5ثٗ اٚ ٚزي فؽِٛظ: ٔبَ ِؽا ثجؽ، ثٗ ّ٘يٓ ضبِؽ ))ثكُ هللا(( ظؼ اٚي قٛؼٖ لؽاؼ ظاظٖ نعٖ اقذ...(()
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 روایات اهل سنت -2

 ؼٚايبد ؾيبظي اؾ ِؽيك اً٘ قٕذ ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ ٚاؼظ نعٖ وٗ ثؽضي اؾ آٔٙب ظؼ ايٓ خب غوؽ ِي نٛظ: 

اٌف( أف ِي گٛيع: ؼٚؾي ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ! ظؼ ِيبْ ِب ثٛظ وٗ ظؼ ايٓ زبي وّي ُچؽد ؾظٔع آٔگبٖ قؽ 

ضٛظ ؼا ثب رجكُ ثٍٕع وؽظ ِب ثٗ اٚ گفزيُ: چٗ چيؿ نّب ؼا ضٕعأع؟ فؽِٛظ: ّ٘يٓ زبال قٛؼٖ اي ثؽ ِٓ ٔبؾي نع ٚ چٕيٓ 

 ضٛأع: 

 ُِ ِٓ اٌؽَِّزي ُِ هللِا اٌؽَّْزّ ثََؽ...{) }ثِْك ْٛ َى ٌْ َٕبَن ا  (.1ـ إَِّٔب أَْػطَْي



ة ـ ظاؼلطٕي ثب قٕع يسير ؼٚايذ ِي وٕع وٗ اؾ اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌكالَ ؼاخغ ثٗ ))قجغ ِثبٔي قؤاي نع، آْ 

زُؽد فؽِٛظ: ))اٌسّع هلل ؼة اٌؼبٌّيٓ((. ثٗ آْ زُؽد گفزٗ نع: قٛؼٖ ي زّع نم آيٗ اقذ. )پف چگٛٔٗ نم 

 (.2رؼجيؽ نعٖ اقذ؟( فؽِٛظ: ))ثكُ هللا(( ضٛظل يه آيٗ اقذ)آيٗ ثٗ قجغ ِثبٔي 

ج ـ ٚ ٔيؿ ظاؼلطٕي ثب قٕع يسير اؾ اثٛ ٘ؽيؽٖ ؼٚايذ ِي وٕع وٗ پيغّجؽ ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فؽِٛظ: ٚلزي وٗ 

زبة ٚ قجغ ِثبٔي قٛؼٖ ي زّع ؼا ِي ضٛأيع ))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( ؼا )ُ٘( ثطٛأيع؛ ؾيؽا زّع، اَ اٌمؽآْ، اَ اٌى

 (3اقذ ٚ ))ثكُ هللا(( يىي اؾ آيبد آْ ِي ثبنع.)

ظ ـ اثٓ ضؿيّٗ ٚثيٙمي ثب اقٕبظ يسير اؾ اثٓ ػجبـ ؼٚايذ وؽظٖ أع وٗ گفزٗ اقذ: قجغ ِثبٔي فبرسخ اٌىزبة اقذ. 

گفزٗ نع: قٛؼٖ فبرسٗ نم آيٗ اقذ چگٛٔٗ ثٗ قجغ ٚ ٘فذ رؼجيؽ نعٖ اقذ ٚ ٘فذ آْ ودبقذ؟ گفذ )) ثكُ 

 (.4هللا اٌؽزّٓ اٌؽزيُ(( اقذ)

٘ـ ـ ٚ ٔيؿ ثب اقٕبظ يسير اؾ ِؽيك قؼيع ثٓ خجيؽ اؾ اثٓ ػجبـ ؼٚايذ وؽظٖ أع وٗ گفزٗ اقذ: نيطبْ ػظيّزؽيٓ آيٗ 

 (.5ي لؽآْ يؼٕي ))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( ؼا اؾ ِؽظَ ظؾظيعٖ اقذ)

ٍّبٔبْ پبيبْ قٛؼٖ ؼا ّٔي ظأكزٕع رب ايٓ وٗ ٚـ قؼيع ثٓ خجيؽ اؾ اثٓ ػجبـ ؼٚايذ وؽظٖ وٗ اٚ گفزٗ اقذ: ِك

))ثكُ هللا(( ٔبؾي ِي نع ٚ ٕ٘گبِي وٗ ))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( ٔبؾي ِي گهذ ِي ظأكزٕع وٗ قٛؼٖ پبيبْ يبفزٗ 

 (.6اقذ)

كُ ؾـ قؼيع اؾ اثٓ ػجبـ ؼٚايذ وؽظٖ اقذ: ٕ٘گبِي وٗ خجؽئيً ثؽ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔبؾي ِي نع ٚ ))ث

 (.7هللا اٌؽزّٓ اٌؽزيُ(( ؼا لؽائذ ِي وؽظ آْ زُؽد ِي ظأكذ وٗ قٛؼٖ اقذ)

ذ ـ اثٓ خؽيح ِي گٛيع: پعؼَ اؾ قؼيع ثٓ خجيؽ ضجؽَ ظاظ وٗ گفزٗ اقذ: ))ثٗ رسميك قجغ ِثبٔي )وٗ( ثؽ رٛ 

ؾ ٘فذ آيٗ اقذ ثؽ ِٓ فؽقزبظيُ(( اَ اٌمؽآْ اقذ. پعؼَ گفذ قؼيع ثٓ خجيؽ ))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( ؼا وٗ يىي ا

لؽائذ وؽظ ٚ ٔيؿ گفذ: اثٓ ػجبـ آْ ؼا ثؽ ِٓ لؽائذ وؽظ ّ٘چٕبْ وٗ ِٓ ثؽ رٛ لؽائذ ّٔٛظَ. قپف گفذ: ))ثكُ 

هللا(( يىي اؾ ٘فذ آيٗ اقذ اثٓ ػجبـ گفذ: ضعاٚٔع آيٗ ))ثكُ هللا(( ؼا ثؽاي نّب ٔبؾي وؽظٖ ٚ ثؽاي ٘يچ وف لجً 

 (.8اؾ نّب ٔبؾي ّٕٔٛظٖ اقذ)

 (.9ع هللا ثٓ ػجبـ ِي گٛيع: ))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( آيٗ اقذ)ِ ـ ػج

 ي ـ ٍِسٗ ثٓ ػجع هللا ِي گٛيع: ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فؽِٛظٖ: ٘ؽ وف 

 (.10))بسم ميحرلا نمحرلا هللا(( ؼا رؽن ّٔبيع ثٗ زميمذ آيٗ اي اؾ وزبة ضعا ؼا رؽن ّٔٛظٖ اقذ)

 (.11 ظؼ ٘ؽ قٛؼٖ ٔبؾي نعٖ اقذ)ن ـ اثٓ ػّؽ ِي گٛيع: بسم ميحرلا نمحرلا هللا



ي ـ اثٓ ػجبـ ِي گٛيع: پيبِجؽ اوؽَ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فبيٍٗ ٚ پبيبْ قٛؼٖ ٘ب ؼا ّٔي ظأكذ رب ايٓ وٗ ))ثكُ 

 هللا اٌؽزّٓ اٌؽزيُ(( ثؽ اٚ ٔبؾي ِي نع. ثؿاؼ ٚ ِجؽأي ظؼ رزّٗ ي ؼٚايذ افؿٚظٖ أع: ٕ٘گبِي وٗ ثكُ هللا ٔبؾي ِي

 (.12نع پيبِجؽ ِي ظأكذ وٗ قٛؼٖ پبيبْ پػيؽفزٗ ٚ قٛؼٖ ي ظيگؽي نؽٚع نعٖ اقذ)

 َ ـ ظؼ ؼٚايذ اثٓ ِكؼٛظ آِع: ِب فبيٍٗ ي ظٚ قٛؼٖ ؼا ّٔي ظأكزيُ رب ايٕىٗ ثكُ هللا ٔبؾي ِي نع.

ٔكزٕع رب ايٕىٗ ْ ـ قؼيع ثٓ خجيؽ گفزٗ: ِكٍّبٔبْ ظؼ ؾِبْ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پبيبْ قٛؼٖ ؼا ّٔي ظا

بسم ميحرلا نمحرلا هللا ٔبؾي ِي نع ٚ ٕ٘گبِيىٗ ))ثكُ هللا(( ٔبؾي ِي گهذ ِزٛخٗ ِي نعٔع وٗ قٛؼٖ پبيبْ يبفزٗ ٚ 

 (.13قٛؼٖ ي ظيگؽي نؽٚع نعٖ اقذ)

 ـ ـ اثٓ ػجبـ ِي گٛيع: اؾ ػٍي ثٓ اثي ِبٌت ػٍيٗ اٌكالَ پؽقيعَ چؽا 

اقذ؟ فؽِٛظ: ؾيؽا ))ثكُ هللا(( اِبْ اقذ ٚ قٛؼٖ ي ثؽائذ ثب  ))ثكُ هللا(( ظؼ قٛؼٖ ي ثؽائذ ٔٛنزٗ ٔهعٖ

 (.14نّهيؽ ٔبؾي نعٖ اقذ)

 ظؼ ِمبثً ايٓ ّ٘ٗ ؼٚايبد، ظٚ ؼٚايذ ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ظالٌذ ِي وٕٕع ))ثكُ هللا(( خؿء قٛؼٖ ٔيكذ.

 يىي اؾ آْ ظٚ ؼٚايذ، ؼٚايذ لزبظٖ اؾ أف ثٓ ِبٌه اقذ وٗ ِي گٛيع: 

ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، اثٛ ثىؽ، ػّؽ ٚ ػثّبْ ّٔبؾ ضٛأعَ ٚ اؾ ٘يچ وعاَ ٔهٕيعَ وٗ ))ثكُ هللا(( ؼا ثب ؼقٛي ضعا يٍي هللا 

 (.15ثطٛأع)

ظِٚيٓ ؼٚايذ، ؼٚايذ اثٓ ػجع هللا ثٓ ِغفً يؿيع ثٓ ػجع هللا وٗ گفزٗ: پعؼَ ٕ٘گبِي وٗ اؾ ِٓ نٕيع ))ثكُ هللا(( ِي 

. ؾيؽا ِجغٌٛ رؽيٓ اِٛؼ ٔؿظ ايسبة ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ گٛيُ، گفذ: فؽؾٔعَ ايٓ وبؼ ؼا ٔىٓ ٚ ثكُ هللا ؼا ٔگٛ

آٌٗ ّ٘بْ ثعػذ گػاؼي اقذ. ِٓ ثب ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، اثٛثىؽ، ػّؽ ٚ ػثّبْ ّٔبؾ ضٛأعٖ اَ اؾ ٘يچ يه 

أي ثگٛ اٌسّع اؾ آٔبْ ٔهٕيعَ وٗ ))ثكُ هللا(( ؼا ثطٛإٔع پف رٛ ُ٘ آْ ؼا ٔطٛاْ ٚ ٕ٘گبِي وٗ ضٛاقزي لؽائذ ثطٛ

 (.16هلل ؼة اٌؼبٌّيٓ)

 خٛاة ؼٚايذ اٚي ػالٖٚ ثؽ ايٓ وٗ ثب ؼٚايبد اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌكالَ ِطبٌف اقذ، اؾ چٕع خٙذ لبثً اػزّبظ ٔيكذ:

اٚي: ايٓ ؼٚايذ ثب ؼٚايبد فؽاٚأي وٗ ـ رؼعاظي اؾ آٔٙب قٕعنبْ يسير اقذ ٚ اؾ ِؽيك اً٘ قٕذ ٔمً نعٖ ٚ ظاؼاي 

بنٕع، ِؼبؼٌ ِي ثبنع، ثٕبثؽ ايٓ چگٛٔٗ ِي رٛاْ ايٓ ؼٚايذ ؼا رًعيك ّٔٛظ؟! ثب ايٓ وٗ اثٓ ػجبـ رٛارؽ ِؼٕٛي ِي ث

ٚ اثٛ ٘ؽيؽٖ ٚ اَ قٍّٗ گٛا٘ي ظاظٖ أع وٗ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِؽرجب ثكُ هللا ؼا لؽائذ ِي وؽظ ٚ آْ ؼا 

اگؽ لؽائذ ّٔي نٛظ چؽا ٔٛنزٗ نعٖ اقذ؟ ٚ  يه آيٗ اؾ فبرسٗ اٌىزبة زكبة ِي وؽظ ٚ اثٓ ػّؽ ِؽرجب ِي گفذ:

ػٍي ػٍيٗ اٌكالَ ِي فؽِٛظ: ٘ؽ وف ثكُ هللا ؼا لؽائذ ٔىٕع )زمب( آٔؽا ٔب رّبَ گػانزٗ اقذ ٚ ِي فؽِٛظ: وٗ رّبَ 

 ٚ وّبي قجغ ِثبٔي ثكُ هللا اقذ. 



طٛؼي وٗ ِؼبٚيٗ ظؼ يىي اؾ ظَٚ: ايٓ ؼٚايذ ثب لؽائذ ثكُ هللا ظؼ ّٔبؾ وٗ ثيٓ ِكٍّبٔبْ ؼائح ثٛظٖ ِطبٌف اقذ، ث

 ظٚؼاْ ٚ ؼٚؾ٘بي ضالفزم، آْ ؼا ظؼ ّٔبؾ ٔطٛأع، ِكٍّبٔبْ ثب اػزؽاٌ ثٗ اٚ گفزٕع: ظؾظيعي يب فؽاِٛل وؽظي؟

 ثٕبثؽ ايٓ چگٛٔٗ ِي رٛاْ پػيؽفذ وٗ ؼقٛي ضعا ٚ وكبٔي وٗ ثؼع اؾ پيبِجؽ ثٛظٖ أع، ثكُ هللا ٔطٛأعٖ ثبنٕع.

 ثطٛؼ ِكزفيٍ اؾ ضٛظ أف ٔمً نعٖ، ِطبٌف اقذ:قَٛ: ايٓ ؼٚايذ ثب آٔچٗ وٗ 

ا ـ لزبظٖ اؾ أف ؼٚايذ وؽظٖ وٗ: لؽائذ ؼقٛي ضعا ثب ِع ثٛظ قپف ثكُ هللا ؼا لؽائذ ّٔٛظ ٚ بسم ميحرلا نمحرلا هللا ؼا ثب 

 (.17ِع ضٛأع)

ٔيهبثٛؼي ِي گٛيع: ة ـ نؽيه اؾ أف ؼٚايذ وؽظٖ وٗ: نٕيعَ اؾ ؼقٛي ضعا وٗ ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ِي ضٛأع. زبوُ 

 ؼاٚيبْ ايٓ زعيث ّ٘ٗ ثمٗ ٚ ِٛؼظ اػزّبظ ِي ثبنٕع.

ج ـ ػكمالٔي ؼٚايذ ِي وٕع: ِٓ پهذ قؽ ِؼزّؽ ثٓ قٍيّبْ ضيٍي ؾيبظ ّٔبؾ يجر ٚ ِغؽة ؼا ضٛأعَ ٚ اٚ ثكُ هللا 

عؼَ پيؽٚي ِي وُٕ ٚ ؼا لجً اؾ فبرسٗ ٚ ثؼع اؾ آْ ثٍٕع ِي ضٛأع ٚ نٕيعَ ِؼزّؽ ِي گٛيع: ِٓ، پيٛقزٗ ظؼ ّٔبؾ اؾ پ

پعؼَ ِي گفذ: ِٓ، پيٛقزٗ ظؼ ّٔبؾ اؾ أف ثٓ ِبٌه پيؽٚي ِي وُٕ ٚ أف ثٓ ِبٌه ِي گفذ: ِٓ، پيٛقزٗ ظؼ ّٔبؾ 

 اؾ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پيؽٚي ِي وُٕ.

 (.18زبوُ ٔيهبثٛؼي ِي گٛيع: ؼاٚيبْ ايٓ زعيث ّ٘گي ثمٗ ٚ ِٛؼظ اػزّبظٔع)

ػجع هللا ثٓ ِغفً اقذ ثٗ ايٓ ٔسٛ اقذ وٗ اؾ خٛاة ؼٚايذ اٚي ِؼٍَٛ ِي نٛظ ثؽ ايٓ وٗ  خٛاة ؼٚايذ ظَٚ وٗ ؼٚايذ

ؼٚايذ ظَٚ ِهزًّ اقذ ثؽ چيؿي وٗ ثب ثعيٙيبد اقالَ ِطبٌف اقذ. ؾيؽا ٘يچ فؽظ ِكٍّبٔي ظؼ ايٓ وٗ ثكُ هللا 

اؼظ پف چگٛٔٗ اثٓ ِغفً لجً اؾ زّع ٚ قٛؼٖ ِكزست اقذ ٚ ٌٛ ثمًع ريّٓ ٚ رجؽن )ٔٗ آْ وٗ خؿء ثبنع( نىي ٔع

 اظػبي ثعػذ آْ ؼا ّٔٛظٖ اقذ؟!!

----------------------------- 
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 .136، و1، ج27 -22. . ارمبْ، ٔٛع 2
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 ف.ٔمً اؾاثٓ َؽي 7، و 1. . اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 9
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 .85، و 4. . ِكٕع ازّع: ج 16

، و 1، ِكزعؼن، زعيث خٙؽ ثٗ ثكُ هللا، ج 46، و 2ٙمي ثبة آغبؾ لؽائذ ظؼ ّٔبؾ ثب ثكُ هللا: ج . . قٕٓ ثي17

233. 

 .233/234، و 1. . ِكزعؼن: ج 18

 سیره و روش مسلمین -3

قيؽٖ ِكٍّيٓ ثؽ لؽائذ ثكُ هللا ظؼ اٚائً قٛؼٖ ٘ب ـ ثٗ خؿ قٛؼٖ ثؽائذ ـ ٚ ثٗ رٛارؽ ثبثذ نعٖ وٗ ؼقٛي ضعا يٍي 

ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؼٚنم ضٛأعْ ثكُ هللا ثٛظٖ اقذ. ٚ اگؽ چٕبٔچٗ ثكُ هللا اؾ لؽآْ ٔجٛظ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ هللا 

آٌٗ الؾَ ثٛظ وٗ آْ ؼا يؽيسب ثيبْ وٕع. ؾيؽا ٚلزي وٗ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ظؼ ِمبَ ثيبْ نؽيؼذ اقذ ٚ 

ٗ لؽائذ ِي وٕع لؽآْ اقذ پف اگؽ ثؼُي اؾ آٔچٗ وٗ لؽائذ ثكُ هللا ؼا لؽائذ ِي وٕع، ظٙٛؼ ظاؼظ ظؼ ايٓ وٗ آٔچ

ِي وٕع لؽآْ ٔجبنع ٚ ثٗ آْ رًؽير ٔىٕع، چٕيٓ وبؼي اغؽاء ٚ أعاضزٓ ظيگؽاْ ظؼ خًٙ اقذ ٚ ايٓ وبؼ لجير ٚ ؾنذ 

اقذ ٚ لجر ٚ ؾنزي آْ ٔكجذ ثٗ اِٛؼي وٗ ِؽثِٛ ثٗ ٚزي ِي نٛظ ثيهزؽ اقذ. ٚ اگؽ چٕبٔچٗ ؼقٛي ضعا يٍي 

ٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ آْ رًؽير وؽظٖ ثبنع، ِي ثبيكذ ثٗ رٛارؽ ثٗ ِب ثؽقع. ظؼ زبٌي وٗ ايٓ ِطٍت ززي ثٗ ضجؽ ٚازع هللا ػ

 ُ٘ ٔمً ٔهعٖ اقذ.

 قرآن های اصحاب و تابعیه

ثعْٚ نه رّبَ لؽآْ ٘بي ايسبة ٚ ربثؼيٓ ـ پيم اؾ خّغ آٚؼي ػثّبْ ٚ پف اؾ آْ ـ ثكُ هللا ظانزٗ أع ٚ اگؽ ثكُ 

ٔجٛظ آْ ؼا ظؼ لؽآٔٙب ثجذ ّٔي وؽظٔع. ؾيؽا ايسبة ّٔي گػانزٕع چيؿي وٗ اؾ لؽآْ ٔيكذ ظاضً لؽآْ نٛظ  هللا خؿء لؽآْ



ٚ ززي ثؼُي اؾ لعِبء ّٔي گػانزٕع وٗ لؽآْ ٔمطٗ ٚ زؽوذ گػاؼي نٛظ. ثٕبثؽ ايٓ ثجذ ثكُ هللا رٛقّ ّ٘يٓ افؽاظ 

 يگؽ لؽآْ، خؿء لؽآْ اقذ.ظؼ لؽآٔٙب يهبْ گٛاٖ آْ اقذ وٗ ثكُ هللا ّ٘بٕٔع آيبد رىؽاؼي ظ

ايٓ چٕيٓ ظلذ ٚ ِؽالجذ اؾ ايسبة ٚ ربثؼيٓ ظؼ ؼاثطٗ ثب لؽآْ، ثطالْ ايٓ اززّبي ؼا وٗ: ثجذ ثكُ هللا ثطبِؽ فبيٍٗ 

(. ٚ ّ٘چٕيٓ اظػبي ايٕىٗ ثكُ هللا ظؼ زّع ثبثذ اقذ ٚ ظؼ ثؽائذ 1أعاضزٓ ثيٓ قٛؼٖ ٘ب اقذ، آنىبؼ ِي قبؾظ)

وٕع. ٚ اگؽ ثكُ هللا ثؽاي فبيٍٗ أعاضزٓ ثٛظ ِي ثبيكذ اٚي قٛؼٖ ثؽائذ ُ٘ ثبنع ٚ ثٗ ثبثذ ٔيكذ ؼا ٔيؿ ثبًِ ِي 

 ػىف ظؼ قٛؼٖ ي زّع ٔجبنع، ٚ ّ٘يٓ ثطٛؼ لطغ ِي فّٙبٔع وٗ ثكُ هللا خؿء آيبد زّع ـ ٔٗ ثؽائذ ـ ِي ثبنع.

----------------------------- 

 .209، و 1. . رفكيؽ وجيؽ: ج 1

  در مبتخ فلءا هللا تواتر جزئیت بسم -

فطؽ ؼاؾي ِي گٛيع: ثب ٔمً ِزٛارؽ ثبثذ نعٖ وٗ ثكُ هللا والِي اقذ وٗ ضعا آْ ؼا ثؽ دمحم يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔبؾي 

(. ٚ ٔيؿ گفزٗ: ٘ؽ چيؿي وٗ لؽآْ ٔيكذ ثؼٕٛاْ ضّ لؽآْ ثجذ ٔهعٖ 1وؽظٖ ٚ ظؼ ًِسف ثطّ لؽآْ ثجذ نعٖ اقذ)

ْ )ضٍفبء ٚ ايسبة( ٔگػانزٗ أع وٗ ٔبَ قٛؼٖ ٘ب ٚ ػالئُ )اػهبؼ ٚ اضّبـ( اقذ. آيب ِالزظٗ ّٔي وٕيع وٗ ايٕب

يؼٕي ظ٘گبْ ٚ پٕدگبْ آيٗ ٘ب ظؼ لؽآٔٙب ٔٛنزٗ نٛظ. ٚ ٘عف ايٓ ثٛظٖ وٗ غيؽ لؽآْ ثب لؽآْ ِطٍِٛ ٔهٛظ. ٚ اگؽ ثكُ 

 هللا اؾ لؽآْ ٔجٛظ، خؿء ضطِٛ لؽآْ ثجذ ّٔي گؽظيع.

 (.2ْ ثجذ وؽظٖ أع ِي فّٙيُ وٗ ثكُ هللا اؾ لؽآْ اقذ)ٚ ايٓ وٗ ّ٘ٗ آٔٙب آْ ؼا خؿء ضّ لؽآ

قيِٛي ظؼ رٛارؽ ثٛظْ وكبٔي وٗ رٛارؽ خؿئيذ ثكُ هللا اؾ قٛؼٖ ؼا ِٕىؽٔع، گفزٗ: ظؼ رٛارؽ ثٛظْ خؿئيذ ثكُ هللا 

ب ٚ ّ٘يٓ ِمعاؼ وبفي اقذ وٗ ظؼ ًِسفٙبي افؽاظ ثجذ نعٖ اقذ ثب ايٕىٗ آٔٙب چيؿي ضبؼج اؾ لؽآْ ِبٕٔع ٔبَ قٛؼٖ ٘

آِيٓ ٚ اػهبؼ )ظ٘گبْ آيٗ ٘ب( ؼا ظؼ لؽآْ ّٔي ٔٛنزٕع. ٚ اگؽ ثكُ هللا لؽآْ ٔجبنع آٔٙب اخبؾٖ ّٔي ظاظٔع وٗ ثٗ ضّ 

لؽآْ ثعْٚ رّييؿ ٔٛنزٗ نٛظ، چْٛ وٗ ايٓ وبؼ ِٛخت ِي نع وٗ زًّ ثؽ لؽآْ ثٛظْ آْ نٛظ ٚ چٕيٓ ِطٍجي ظؼثبؼٖ 

ِٛخت فؽيت ِكٍّيٓ نٛٔع ٚ چيؿي وٗ اؾ لؽآْ ٔيكذ زًّ ثؽ ي ايسبة رًٛؼ ٚ اػزمبظل خبئؿ ٔيكذ. چگٛٔٗ آٔٙب 

لؽآْ ّٔبيٕع ٚ چٕيٓ ػميعٖ اي ظؼثبؼٖ ي ايسبة خبئؿ ٔيكذ ٚ اگؽ چٕبٔچٗ گفزٗ نٛظ وٗ ثكُ هللا ثطبِؽ فبيٍٗ 

 أعاضزٓ ثيٓ قٛؼٖ ٘ب ثجذ نعٖ اقذ، خٛاثم ايٓ اقذ وٗ.

 أعاضزٓ خبئؿ ٔيكذ. اٚال: چٕيٓ وبؼي فؽيجىبؼي اقذ ٚ اؼرىبة آْ ثٗ ِدؽظ فبيٍٗ

 (.3ثبٔيب: اگؽ ثؽاي فبيٍٗ ثبنع ِي ثبيكذ ثيٓ قٛؼٖ ثؽائذ ٚ أفبي ُ٘ ٔٛنزٗ ِي نع)

 ػعٖ اي اؾ ظأهّٕعاْ وزبثٙبي ِكزمٍي ؼا ظؼ ٚخٛة لؽائذ ثكُ هللا ٔٛنزٗ أع.

 ِبٕٔع: 



 ق(( وزبة ثكٍّٗ.311ـ اثٓ ضؿيّٗ ي ))ِزٛفبي 1

 اٌدٙؽ ثبٌجكٍّٗ. ق(( وزبة463ـ ضطيت ثغعاظي ))ِزٛفبي 2

 ق(( وزبة اٌدٙؽ ثبٌجكٍّٗ.536ـ اثٛ قؼيع ثٛنٕدي ))ِزٛفبي 3

 ق(( وزبة اٌدٙؽ ثبٌجكٍّٗ. 864ـ خالي اٌعيٓ ِسٍي نبفؼي ))ِزٛفبي 4

 ـ ػٍي ثٓ ػجع اٌؼؿيؿ ظٚالثي، اؾ ايسبة ِٛؼش ِؼؽٚف ِجؽي، وزبة بسم ميحرلا نمحرلا هللا.5

 (.4ؼ ثكُ هللا ٚ آٔؽا رًسير وؽظٖ اقذ)ق(( يه خٍع ظ 385ـ ظاؼلطٕي ))ِزٛفبي 6

----------------------------- 

 .195، و 1. . رفكيؽ ؼاؾي: ج 1

 .197، و 1. . رفكيؽ ؼاؾي: ج 2

 .80، و1. . ارمبْ قيِٛي: ج 3

ؼ ـ ج ـ ظؼ ِبظح خٙؽ ظ 201، و1رؽخّخ ضطيت ثغعاظي ٔمً اؾ ِجمبد نبفؼيٗ: ج  -ة 7، و1اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج  -. . اٌف4

فٙؽقذ  -٘ـ 623، و 1ظـ ظؼ ِبظٖ خٙؽ اؾ وهف اٌظْٕٛ: ج « خٙؽ ثٗ ثكُ هللا» 388، و 1غيً وهف اٌظْٕٛ: ج 

ِي گٛيع خّبػزي ؼٚايذ وؽظٖ أع ثٗ ايٕىٗ  95، ج 1ٚ لؽِجي ظؼ رفكيؽ ثكُ هللا ظؼ وزبة رفكيؽل: ج  299ٔعيُ: 

 ثكُ هللا اؾ لؽآْ اقذ.

 آنهادالیل عدم جزئیت بسم هللا و جواخ  -

 وكبٔي وٗ گفزٗ أع: ثكُ هللا خؿء قٛؼٖ ٔيكذ ثٗ اِٛؼي اقزعالي وؽظٖ أع: 

ـ ؼاٖ اثجبد لؽآْ فمّ رٛارؽ اقذ پف آٔچٗ وٗ ظؼ آْ اضزالف ثبنع وٗ آيب خؿء لؽآْ اقذ يب ٔيكذ؟ خؿء لؽآْ ّٔي 1

 ثبنع ٚ ثكُ هللا اؾ آْ ِٛاؼظي اقذ وٗ ِٛؼظ اضزالف ٚالغ نعٖ اقذ.

لؽآْ ثٛظْ ثكُ هللا ثطٛؼ ِزٛارؽ اؾ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌكالَ ٔمً نعٖ ٚ فؽلي ثيٓ رٛارؽ اؾ پيبِجؽ يٍي خٛاة: اٚال: خؿء 

هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ رٛارؽ اؾ اً٘ ثيذ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ـ ثؼع اؾ آْ وٗ رجؼيذ اؾ آٔبْ ٚاخت اقذ ـ ّٔي 

 ثبنع.

 ؼا خؿء لؽآْ ٔعإٔع، ثٗ رٛارؽ خؿئيذ آْ اؾ لؽآْ ؾيبٔي ّٔي ثبٔيب: اگؽ ػعٖ ي ٔب چيؿي ثٗ خٙذ ثؽضي نجٙبد ثكُ هللا

ؼقبٕٔع ؾيؽا نٙبظد خّغ فؽاٚأي اؾ ايسبة ؼقٛي ضعا ثؽ ايٓ ثٛظٖ وٗ ثكُ هللا خؿء لؽآْ اقذ اَبفٗ ثؽ ايٓ ؼٚايبد 

 فؽاٚأي ٚخٛظ ظاؼظ وٗ ثٗ رٛارؽ ِؼٕٛي ثؽ خؿء ثٛظْ آْ اؾ لؽآْ، ظالٌذ ِي وٕع.



بثذ نعٖ اقذ وٗ ؼقٛي ضعا ٘ؽ ٚلذ وٗ قٛؼٖ اي اؾ لؽآْ ؼا ِي ضٛأعٖ ثكُ هللا ؼا ُ٘ ثب آْ لؽائذ ثبٌثب: ثٗ رٛارؽ ث

ّٔٛظٖ اقذ، چْٛ ظؼ ِمبَ ثيبْ نؽػيبد ثٛظٖ اقذ ٚ ٔگفزٗ اقذ وٗ ثكُ هللا خؿء لؽآْ ٔيكذ، اؾ ايٓ ؼٚؾ لطؼب 

ؼٖ ظالٌذ ّٔي وٕع، اِب ؼٚايبد گػنزٗ ثبثذ ِي نٛظ وٗ ثكُ هللا خؿء لؽآْ اقذ ٚ اٌجزٗ ثؽ خؿئيذ آْ ٔكجذ ثٗ قٛ

ظالٌذ ِي وٕٕع وٗ ثكُ هللا خؿء قٛؼٖ اقذ رب چٗ ؼقع ثٗ اضجبؼ فؽاٚأي وٗ اؾ ِؽيك اً٘ قٕذ ٚ اً٘ اٌجيذ 

ػٍيُٙ اٌكالَ ؼٚايذ نعٖ أع. ٚ ِؼٍَٛ اقذ وٗ خؿء قٛؼٖ ثٛظْ، ثب ضجؽ ٚازع يسير ُ٘ ثبثذ ِي نٛظ ٚ الؾَ 

 . ٔيكذ وٗ ايٕدب ُ٘ رٛارؽ ثبنع

ـ ِكٍُ ظؼ يسير ضٛظ اؾ اثٛ ٘ؽيؽٖ ؼٚايذ ِي وٕع: اؾ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ نٕيعَ وٗ ِي فؽِٛظ: ضعاٚٔع 2

فؽِٛظٖ: ّٔبؾ ؼا ثيٓ ضٛظ ٚ ثٕعٖ اَ ثٗ ظٚ ٔيّٗ رمكيُ وؽظٖ اَ. قُٙ ثٕعٖ اَ آْ چيؿي اقذ وٗ ظؼ ضٛاقذ وٕع پف 

ِي فؽِبيع: ثٕعٖ اَ زّعَ وؽظ. ٚ اگؽ ثٕعٖ اَ ثگٛيع: اٌؽزّٓ اٌؽزيُ ِؽا  اگؽ ثٕعٖ ثگٛيع: اٌسّع هلل ؼة اٌؼبٌّيٓ، ضعاٚٔع

ردٍيً وؽظ. ٚ اگؽ ثٕعٖ ثگٛيع: ِبٌه يَٛ اٌعيٓ، ضعاٚٔع ِي فؽِبيع: ثٕعٖ اَ ؼا ثؿؼگ ظانزٗ ٚ اگؽ ثٕعٖ اَ ثگٛيع: ايبن 

قذ آْ چٗ ؼا وٗ ثطٛا٘ع. ٚ اگؽ ٔؼجع ٚ ايبن ٔكزؼيٓ، ضعاٚٔع ِي فؽِبيع: ايٓ ثيٓ ِٓ ٚ ثٕعٖ اَ ِي ثبنع ٚ ثؽاي اٚ

ثٕعٖ ثگٛيع: ا٘عٔب اًٌؽاِ اٌّكزميُ يؽاِ اٌػيٓ أؼّذ ػٍيُٙ غيؽ اٌغُٛة ػٍيُٙ ٚال اٌُبٌيٓ ضعاٚٔع ِي فؽِبيع ايٓ 

(. رٛخيٗ اقزعالي ظؼ ايٓ ؼٚايذ ثٗ ايٓ اقذ وٗ ثؼع اؾ آيٗ ايبن ٔؼجع ٚ 1ثؽاي ثٕعٖ اَ اقذ ٘ؽ آٔچٗ ؼا وٗ ٍِت ّٔبيع)

ثب لجً اؾ آْ اؾ ٔظؽ رؼعاظ ِكبٚي اقذ ٚ اگؽ ثكُ هللا خؿء فبرسٗ ثبنع ِؼٕبي يسيسي ثؽاي ؼٚايذ  ايبن ٔكزؼيٓ

رًٛؼ ّٔي نٛظ ؾيؽا قٛؼٖ ي فبرسٗ ٘فذ آيٗ اقذ. پف اگؽ ثكُ هللا خؿء آْ ثبنع آٔچٗ وٗ ثؼع اؾ ايبن ٔؼجع ٚ ايبن 

ايبن... ظٚ ثؽاثؽ ِب ثؼع آْ ِي ثبنع ٚ ظؼ ايٓ ٔكزؼيٓ لؽاؼ گؽفزٗ ظٚ آيٗ اقذ ٚ ِؼٕبي آْ ايٓ اقذ وٗ لجً اؾ آيٗ 

 يٛؼد قٛؼٖ ي فبرسٗ ثٗ ظٚ ًٔف اؾ ٔظؽ ػعظ رمكيُ ٔهعٖ اقذ.

 (.2خٛاة: اٚال ايٓ ؼٚايذ اؾ ػالء ؼٚايذ نعٖ اقذ ٚ ظؼ رٛثيك ٚ رُؼيف ػالء اضزالف اقذ)

ظالٌذ ِي وؽظٔع ثؽ ايٓ وٗ فبرسٗ ثب ثكُ ثبٔيب: اگؽ ظالٌذ ايٓ ؼٚايذ وبًِ ثبنع، ثب ؼٚايبد فؽاٚاْ ٚ يسير گػانزٗ وٗ 

 هللا ـ ٔٗ ثعْٚ آْ ـ ٘فذ آيٗ اقذ، رؼبؼٌ ظاؼظ.

ثبٌثب: ظؼ ؼٚايذ ِػوٛؼ اقزفبظٖ ّٔي نٛظ وٗ رمكُ ثؽ زكت اٌفبظ اقذ ثٍىٗ ظب٘ؽ ايٓ اقذ وٗ رمكيُ ثؽ زكت 

ِؽثِٛ اقذ ٚ چٗ آٔىٗ ثٗ ثٕعٖ،  ِؼٕب اقذ پف ِمًٛظ ٚ ِؽاظ ػجبؼد اقذ اؾ ايٓ وٗ اخؿاء ّٔبؾ چٗ آْ وٗ ثٗ پؽٚؼظگبؼ

 ثؽ اقبـ ِعٌٛي ٚ ِؼٕي اقذ.

ؼاثؼب: اگؽ فؽٌ وٕيُ وٗ رمكيُ ثؽ اقبـ اٌفبظ اقذ، اِب چٗ ظٌيٍي ظاؼظ وٗ ثٗ زكت ػعظ آيبد اقذ، نبيع ثٗ 

ٚ  زكبة وٍّبد ثبنع ؾيؽا وٍّبري وٗ پيم اؾ آيٗ ايبن ٔؼجع ٚ ايبن ٔكزؼيٓ ٚ ثؼع اؾ آْ اقذ ثب ِسبقجٗ ي ثكُ هللا

 زػف رىؽاؼي ٘ب، ظٖ وٍّٗ ِي ثبنع.

 ـ ؼٚايذ اثٛ ٘ؽيؽٖ: 3

( ٚ چٕبٔچٗ ثكُ هللا خؿء قٛؼٖ ثبنع ػعظ آٔٙب ؾيبظرؽ ِي 4( ٚ قٛؼٖ ٍِه قي آيٗ اقذ)3قٛؼٖ ي وٛثؽ قٗ آيٗ)

 نع.



خٛاة: ؼٚايذ اثٛ ٘ؽيؽٖ ظؼ قٛؼٖ ي وٛثؽ ـ ثؽ فؽٌ يسير ثٛظْ قٕع آْ ـ ثب ؼٚايذ گػنزٗ ي أف ِؼبؼٌ اقذ ٚ 

( ّ٘ٗ ي يسبذ آْ ؼا رٍمي ثٗ لجٛي وؽظٖ أع، ثٕبثؽ ايٓ ؼٚايذ اثٛ ٘ؽيؽٖ يب وٕبؼ 5ؼٚايذ أف ؼا ثٗ خؿ ِِٛب ِبٌه)

گػانزٗ نعٖ يب ثٗ آيبد ضبو قٛؼٖ ربٚيً ِي نٛظ ؾيؽا وٗ ثكُ هللا ثيٓ ّ٘ٗ ي قٛؼٖ ٘ب ِهزؽن اقذ ٚ خٛاة اؾ 

 ٛظ.ؼٚايذ اٚ ظؼ قٛؼٖ ي ٍِه ُ٘ اؾ ّ٘يٓ خٛاة اقزفبظٖ ِي ن

----------------------------- 

. قٕٓ اثي ظاٚظ ثبة افؽاظي وٗ لؽائذ ثكُ هللا ؼا ظؼ ّٔبؾ 9، و2. . يسير ِكٍُ، ثبة لؽائذ زّع ظؼ ٘ؽ ؼوؼذ: ج 1

 . 144، ج 1، قٕٓ ٔكبيي ثبة رؽن لؽائذ ثكُ هللا ظؼ زّع: ج 130، و1رؽن وؽظٔع: ج 

 .336 -335، و 8رٙػيت اٌزٙػيت: ج  . . ؼخٛع وٓ ثٗ رؽخّٗ ٚ نؽذ زبي اٚ ظؼ وزبة2

 . . ظؼ وزت ؼٚايذ ثٗ ايٓ ؼٚايذ ثؽضٛؼظ ٔىؽظيُ.3

، وٕؿ اٌؼّبي فُبئً قٛؼٖ ٘ب ٚ 30، و11، يسير رؽِػي ثبة فًُ قٛؼح ٍِه: ج 565، و 1. . ِكزعؼن زبوُ: ج 4

 .525، 516، و1آيبد: ج 

 .199، و 1. . ريكيؽ اٌٛيٛي: ج 5

 ازوجوخ قرائت بسم هللا در نم -

وكي وٗ قيؽٖ ي پيغّجؽ اقالَ ٚ ػًّ ايسبة ٚ ربثؼيٓ ٚ فمٙبء ظٚؼ اٚي ؼا ثؽؼقي وٕع ثؽايم ثطٛؼ ٚاَر آنىبؼ 

ِي نٛظ وٗ آٔٙب ثٗ لؽائذ ثكُ هللا ظؼ ّٔبؾ ٍِزؿَ ثٛظٖ أع ٚ ؼٚايبد فؽاٚأي ظؼ ايٓ ؾِٕيٗ ِٛخٛظ اقذ وٗ ثٗ گٛيبرؽيٓ 

 آٔٙب اوزفب ِي وٕيُ:

 اٌف ـ اَ قٍّٗ ِي گٛيع: پيغّجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ قٛؼٖ ؼا ثٗ ايٓ يٛؼد لؽائذ 

 (.1ِي وؽظ بسم ميحرلا نمحرلا هللا اٌسّع هلل ؼة اٌؼبٌّيٓ... رب آضؽ قٛؼٖ)

 ُِ ٚ ظؼ ؼٚايزي لؽائذ ؼقٛي ضعا اؾ اَ قٍّٗ پؽقيعٖ نع. خٛاة ظاظ لؽائزم ؼا ثطٛؼ )رمطيغ( آيٗ آيٗ ِي ضٛأع: ثِْك

....)هللاِ  َٓ ي ِّ ٌَْؼبٌَ ُع  ِّهِ َؼّةِ ا ّْ ٌَْس ُِ ل ا ِٓ اٌؽَِّزي  (.2 اٌؽَّْزّ

ة ـ اثٓ ػجبـ ِي گٛيع ٚ ؼٚل پيغّجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ايٓ ثٛظ وٗ ّٔبؾل ؼا ثب ثكُ هللا آغبؾ ٚ افززبذ ِي 

 (.3وؽظ)

ؾ ِي ايكزي چگٛٔٗ لؽائذ ِي ج ـ خبثؽ ِي گٛيع ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِٓ فؽِٛظ: ٚلزي وٗ ثٗ ّٔب

 (.4وٕي؟ گفزُ: ِي ضٛأُ اٌسّع هلل ؼة اٌؼبٌّيٓ: فؽِٛظ )ثگٛ( بسم ميحرلا نمحرلا هللا)



ظ ـ ٔبفغ ِي گٛيع: ػّؽ ٚلزي ِي ضٛاقذ ّٔبؾل ؼا نؽٚع وٕع ))ثكُ هللا(( ؼا ظؼ )فبرسٗ( اَ اٌمؽآْ ٚ قٛؼٖ اي ؼا 

 (.5وٗ ثؼع اؾ آْ ِي ضٛأع، لؽائذ ِي وؽظ)

اثٛ ٘ؽيؽٖ ِي گٛيع: ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚلزي وٗ ثؽاي ِؽظَ ّٔبؾ خّبػذ ِي ضٛأع ثب ثكُ هللا  ٘ـ ـ

نؽٚع ِي وؽظ، ٚ ٔيؿ ِي گٛيع: ثكُ هللا آيٗ اي اؾ وزبة هللا اقذ ثؽاي اثجبد آْ فبرسخ اٌىزبة ؼا ثطٛأيع، ضٛا٘يع ظيع 

 (.6وٗ ثكُ هللا آيٗ ي ٘فزُ آْ اقذ)

گٛيع: اؾ أف ثٓ ِبٌه پؽقيعٖ نع: لؽائذ ؼقٛي ضعا چگٛٔٗ ثٛظ؟ أف گفذ ثب ِع ثٛظ قپف ثكُ هللا  ٚ ـ لزبظٖ ِي

 (.7اٌؽزّٓ اٌؽزيُ ؼا لؽائذ ّٔٛظ ٚ گفذ ثكُ هللا، ٚ اٌؽزّٓ، ٚ اٌؽزيُ ثب ِع ضٛأعٖ نٛٔع)

ِي وٕيع ثكُ هللا ؼا لؽائذ  ؾ ـ اثٛ ٘ؽيؽٖ ِي گٛيع: پيغّجؽ ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فؽِٛظ: ٚلزي وٗ زّع ؼا لؽائذ

 (.8ّٔبييع ؾيؽا زّع اَ اٌمؽآْ ٚ اَ اٌىزبة ٚ قجغ ِثبٔي اقذ. ٚ ثكُ هللا يىي اؾ آيبد آْ ِي ثبنع)

ظؼ ؼٚايزي آِع وٗ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فؽِٛظ: اٌسّع هلل ؼة اٌؼبٌّيٓ ٘فذ آيٗ اقذ يىي اؾ آٔٙب ثكُ هللا 

 (.9ث لجً ثٗ نّبؼ آٚؼظٖ اقذ)اقذ ٚ ثميٗ ي آْ ؼا ِبٕٔع زعي

 ذ ـ اثٛ ٘ؽيؽٖ ِي گٛيع: ثب پيغّجؽ ظؼ ِكدع ثٛظَ وٗ ظيعَ ِؽظي 

ٚاؼظ ِكدع نع ٚ ّٔبؾل ؼا ثب اقزؼبغٖ نؽٚع وؽظ ٚ ثعْٚ ضٛأعْ ثكُ هللا ثب اٌسّع هلل اظاِٗ ظاظ. پيغّجؽ ضعا وٗ ايٓ 

أي وٗ ثكُ هللا خؿء زّع اقذ؟ ٘ؽ وف آْ ؼا رؽن ؼا نٕيع ثٗ آْ ِؽظ فؽِٛظ: ضٛظد ّٔبؾد ؼا ثبًِ وؽظي، آيب ّٔي ظ

 (.10وٕع آيٗ اي ؼا رؽن ّٔٛظٖ اقذ ٚ ٘ؽ وف آيٗ اي ؼا رؽن وٕع ّٔبؾل ؼا رجبٖ قبضزٗ اقذ)

 ايسبة ٚ ربثؼيٓ ٚفمٙبء ُ٘ ثكُ هللا ؼا خؿء زّع ِي ظأكزٕع:

قيعٖ نع. فؽِٛظ: قٛؼٖ ي زّع اٌف ـ ثيٙمي اؾ ػجع ضيؽ ٔمً ِي وٕع وٗ اؾ ػٍي ػٍيٗ اٌكالَ اؾ قجغ ِثبٔي پؽ

 (.11اقذ. گفزٗ نع: قٛؼٖ ي زّع نم آيٗ اقذ. خٛاة فؽِٛظ: ثكُ هللا آيٗ اقذ)

ة ـ ػٍي ػٍيٗ اٌكالَ ٚلزي وٗ ِي ضٛاقذ ّٔبؾل ؼا نؽٚع وٕع ثب ثكُ هللا نؽٚع ِي ّٔٛظ ٚ ِي فؽِٛظ: ٘ؽ 

 (.12هللا وّبي قجغ ِثبٔي اقذ) وكي وٗ ثكُ هللا ؼا لؽائذ ّٕٔبيع وبؼل ٔبلى اقذ ٚ ِي فؽِٛظ وٗ ثكُ

ج ـ اؾ اثٓ ػجبـ ؼٚايبد ِزؼعظي ٔمً نعٖ وٗ ظؼ ثؽضي اؾ آٔٙب ربويع ٚ رفكيؽ ثؼٍ ظيگؽ ِي ثبنع وٗ ِب ثٗ ظٚ ؼٚايذ 

 ِطزًؽ اؾ آْ ٘ب اوزفبء ِي وٕيُ:

َثبِٔي(( ِي گٛيع ِٕظٛؼ اَ ا1ٌ َّ ٌْ َٓ ا ِِّ َٕبَن َقْجًؼب  ٌَََٚمْع آرَْي مؽآْ اقذ وٗ ثكُ هللا يىي اؾ ٘فذ ـ اثٓ ػجبـ ظؼ ِٛؼظ ))

 آيٗ آْ ِي ثبنع. اثٓ ػجبـ گفزٗ ضعاٚٔع آْ ؼا ثؽاي نّب ٔبؾي وؽظٖ وٗ ثؽاي پيهيٕيبْ نّب چٕيٓ ٔىؽظٖ اقذ.

زبوُ ٔيهبثٛؼي ِي گٛيع: ايٓ ؼٚايذ ثؽ اقبـ ِؼيبؼ٘بي ثطبؼي ٚ ِكٍُ، ؼٚايذ يسيسٗ اقذ ٚ غ٘جي ُ٘ آٔؽا 

 ربييع وؽظٖ اقذ.



گٛيع: قجغ ِثبٔي، ّ٘بْ فبرسخ اٌىزبة اقذ ٚ ثكُ هللا خؿء ٘فذ آيٗ ِي ثبنع، قپف اؾ ؼاٚي  ـ اثٓ ػجبـ ِي2

قؤاي نع وٗ آيب اثٓ ػجبـ ثٗ رٛ گفزٗ وٗ ثكُ هللا آيٗ اي اؾ وزبة هللا اقذ خٛاة؟ ظاظ: آؼي، اثٓ ػجبـ ضجؽَ ظاظٖ 

 (.13ٚ ضٛظل ظؼ ٘ؽ ظٚ ؼوؼذ ّٔبؾ، آٔؽا ِي ضٛأع)

 (.14ثٓ ػّؽ ٔمً ِي وٕع وٗ اَ اٌىزبة ؼا ثب ثكُ هللا افززبذ ِي وؽظ) ظ ـ ٔبفغ اؾ ػجع هللا

اٚ ٚلزي وٗ ّٔبؾل ؼا ِي ضٛاقذ آغبؾ ّٔبيع هللا اوجؽ ِي گفذ قپف ثكُ هللا ٚ اٌسّع هلل ؼا لؽائذ ِي وؽظ ٚ 

كُ هللا ٚلزي وٗ اؾ قٛؼٖ ي زّع فبؼؽ ِي نع ثكُ هللا ؼا ِي گفذ. ٔبفغ ِي گٛيع وٗ اثٓ ػّؽ ِي گفذ: اگؽ ث

 (.15لؽائذ ٔهٛظ پف چؽا ظؼ ًِسف ِىزٛة نعٖ اقذ؟)

 (.16٘ـ ـ دمحم ثٓ وؼت لؽظي ِي گٛيع فبرسٗ اٌىزبة ثب ثكُ هللا ٘فذ آيٗ اقذ)

ٚ ـ ثيٙمي ِي گٛيع: ثؽاي ِب اؾ فمٙبء ِىٗ، ػطبء، ِبٚٚـ ِدب٘ع ٚ قؼيع ثٓ خجيؽ ؼٚايذ نعٖ وٗ ثكُ هللا ثبيع ثٍٕع 

 (.17ضٛأعٖ نٛظ)

ًٕف ػجع اٌؽؾاق ثبة لؽائذ ثكُ هللا آِع: ))... اؾ پعؼَ ٚ ايسبة ظيگؽ ٚ ربثؼيٓ ٔمً نعٖ وٗ آٔٙب ثكُ هللا ؼا ؾ ـ ظؼ ِ

 (.18لؽائذ ِي وؽظٖ أع)

اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌكالَ ٚ رّبَ پيؽٚاْ آٔبْ اخّبع ظاؼٔع ثؽ اقبـ آٔچٗ وٗ اؾ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؼٚايذ 

اي اؾ آيبد قٛؼٖ ٘بي لؽآْ اقذ ٚ لؽائذ آْ ظؼ زّع ٚ قٛؼٖ ّٔبؾ، ٚ ثٍٕع ضٛأعْ آْ ظؼ ِي وٕٕع وٗ ثكُ هللا آيٗ 

 (.19ّٔبؾ ٘بي خٙؽيٗ ٚاخت اقذ)

----------------------------- 

 .232، و 2. . ِكزعؼن زبوُ ٚ ضاليٗ ي آْ: ج 1

 .44، و 2قٕٓ ثيٙمي: ج  وزبة لؽائبد ٚ زؽٚف، 371، و 4، قٕٓ اثي ظاٚظ: ج 320، و6ج   . . ِكزعؼن ازّع:2

 .8، و 1اثٛاة ّٔبؾ، اٌعؼ إٌّثٛؼ:ج  44، و 2. . قٕٓ رؽِػي: ج 3

 اؾ ظاؼلطٕي ٚ ثيٙمي ظؼ نؼت االيّبْ. 8، و 1. . اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 4

 اؾ ِجؽأي ظؼ اٚقّ. 8، و 1، قيِٛي: ج 47، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 5

 . . ّ٘بْ.6

ثبة افززبذ لؽائذ ثب  43، و  2ٚ قٕٓ ثيٙمي: ج  156، و 3ِع لؽائذ: ج . . يسير ثطبؼي وزبة فُبئً لؽآْ ثبة 7

 ثكُ هللا ظؼ ّٔبؾ.



 .3، و 1، اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 45، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 8

 . . ّ٘بْ.9

 .7، و 1. . اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 10

 .3، و 1، اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 45، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 11

 .375، 191، و 25وٕؿ اٌؼّبي: ج ، 7، و 1. . اٌعؼ إٌّثٛؼ:ج 12

 .48 -47، و 2، قٕٓ ثيٙمي: ج 551، و1. . ِكزعؼن زبوُ ٚ ضاليٗ آْ: ج 13

 .49 -48، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 14

 .7، و 1، اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 44، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 15

 اؾ اثي ػجيع. 8، و 1. . اٌعؼ إٌّثٛؼ:ج 16

 .91 -90، و1بة لؽائذ بسم ميحرلا نمحرلا هللا: ج . . ًِٕف ػجع اٌؽؾاق وزبة ّٔبؾ، ث17

 .296، و9؛ خٛا٘ؽ اٌىالَ: ج328، و1. . ضالف، نيص ِٛقي: ج18

 . . ّ٘بْ.19

 وجوب بلىد خواودن بسم هللا در وماز -

ٚ اٌف ـ اثٛ ٘ؽيؽٖ ِي گٛيع: ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فؽِٛظ: خجؽئيً ّٔبؾ ؼا ثٗ ِٓ رؼٍيُ ظاظ، قپف ثٍٕع نع 

 (.1رىجيؽ گفذ ٚ پف اؾ آْ ثكُ هللا ؼا ثٗ خٙؽ لؽائذ ّٔٛظ)

 (.2ة ـ ػبئهٗ ِي گٛيع: ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ِي ضٛأع)

 (.3ج ـ ػٍي ثٓ اثي ِبٌت ػٍيٗ اٌكالَ ِي گٛيع: ؼقٛي ضعا ثكُ هللا ؼا ظؼ ٘ؽ ظٚ قٛؼٖ ثٍٕع ِي ضٛأع)

 ي ثٓ اثي ِبٌت ػٍيٗ اٌكالَ ٚ ػّبؼ نٕيعَ وٗ ظ ـ اثٛ ِفيً ِي گٛيع: اؾ ػٍ

 (.4ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثكُ هللا ؼا ظؼ ّٔبؾ٘بي ٚاخت ظؼ فبرسٗ اٌىزبة، ثٍٕع ِي ضٛأعٖ اقذ)

 ٘ـ ـ اثٛ ٘ؽيؽٖ ِي گٛيع: ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثكُ هللا ؼا ظؼ ّٔبؾل ثٍٕع 

 .(5ِي ضٛأع اِب ِؽظَ آْ ؼا رؽن وؽظٔع)



 (.6ؾ ـ اثٛ ِفيً ِي گٛيع: نٕيعَ وٗ ؼقٛي ضعا ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ِي ضٛأع)

 (.7ذ ـ أف ثٓ ِبٌه ِي گٛيع: ؼقٛي ضعا ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ِي ضٛأع)

ِ ـ اثٓ ػّؽ ِي گٛيع: پهذ قؽ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اثٛ ثىؽ ٚ ػّؽ ّٔبؾ ضٛأعَ، ّ٘ٗ ثكُ هللا ؼا ثٍٕع 

 (.8ضٛأعٔع)ِي 

ي ـ ػكمالٔي ِي گٛيع: پهذ قؽ ِؼزّؽ ثٓ قٍيّبْ ّٔبؾ يجر ٚ ِغؽة ؼا وٗ ثٗ نّبؼَ ّٔي آِع ثٗ خّبػذ 

ضٛأعَ اٚ ثكُ هللا ؼا لجً ٚ ثؼع اؾ فبرسٗ اٌىزبة ثٍٕع ِي ضٛأع ٚ نٕيعَ ِؼزّؽ ِي گٛيع: پيٛقزٗ ثٗ ّٔبؾ پعؼَ الزعا 

لزعا ِي ّٔبيع ٚ أف ثٓ ِبٌه گفذ: پيٛقزٗ ثٗ ّٔبؾ پيبِجؽ اوؽَ يٍي ِي ّٔبيُ ٚ پعؼَ گفذ: پيٛقزٗ ثٗ ّٔبؾ أف ا

 ( .9هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ الزعا ِي ّٔبيُ)

ن ـ زبوُ اؾ أف ؼٚايذ ِي وٕع: پهذ قؽ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اثٛ ثىؽ ٚ ػّؽ ٚ ػثّبْ ٚ ػٍي ػٍيٗ اٌكالَ 

 .ّٔبؾ ضٛأعَ ّ٘ٗ ي آٔٙب ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ِي ضٛأعٔع

زبوُ ِي گٛيع )ايٓ زعيث ؼا ثؼٕٛاْ نب٘ع ثؽاي ازبظيث لجٍي غوؽ وؽظَ، ؾيؽا وٗ ظؼ ازبظيثي وٗ غوؽ وؽظيُ رؼبؼٌ 

اقذ ثب زعيث لزبظٖ وٗ ثؿؼگبْ اً٘ زعيث آْ ؼا ؼٚايذ ِي وٕٕع ٚ ظؼ آْ ثبة ؼٚايبري وٗ اؾ اِيؽ اٌّؤِٕيٓ ػثّبْ ٔمً 

 نعٖ ثبلي ِبٔع(

ٚايذ آٔٙب ؼا غوؽ ٔىؽظٖ ِي ثؽظ ٚ ِي گٛيع رّبَ آْ ؼٚايزٙب ٔؿظ ِٓ ِؼزجؽ اقذ ٚ قپف ٔبَ خّؼي اؾ يسبثٗ ؼا وٗ ؼ

 (.10آٔٙب ؼا ثطبِؽ ايٓ وٗ والَ ِٛالٔي ٔهٛظ رؽن ّٔٛظَ)

ػالٖٚ ثؽ ؼٚايبد گػنزٗ اي وٗ اؾ الزعا وٕٕعگبْ ثٗ خّبػذ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ضٍفبء ؼٚايذ نع، ؼٚايبد 

وكبٔي وٗ الزعاء ثٗ ّٔبؾ خّبػذ ثؼُي اؾ ضٍفبء وؽظٖ ٚ ِالزظٗ وؽظٖ أع وٗ آٔٙب ثكُ هللا  ظيگؽي غوؽ ِي وٕيُ اؾ

 ؼا ثٍٕع ِي ضٛإٔع:

 ـ ػّؽ ثٓ ضطبة1

 (.11ػجع اٌؽزّٓ ثٓ اثؿي ِي گٛيع: پهذ قؽ ػّؽ ثٓ ضطبة ّٔبؾ ضٛأعَ ٚ اٚ ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ضٛأع)

 ـ اِبَ ػٍي ثٓ اثي ِبٌت ػٍيٗ اٌكالَ 2

 نؼجي ِي گٛيع: ػٍي ثٓ اثي ِبٌت ػٍيٗ اٌكالَ ؼا ظيعَ ٚ پهذ قؽل ّٔبؾ 

 ضٛأعَ ٚ نٕيعَ وٗ ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ِي ضٛأع.

ظؼ رفكيؽ ؼاؾي ـ ثب قٕع ضٛظل ٔمً ِي وٕع وٗ ـ اِبَ ػٍي ػٍيٗ اٌكالَ قٛؼٖ ؼا ثب ثكُ هللا ظؼ ّٔبؾ نؽٚع ِي 

 (.12رّبِي ؼا أدبَ ظاظٖ اقذ)وؽظ ٚ ِي فؽِٛظ ٘ؽ وف وٗ آْ ؼا ٔطٛأع وبؼ ٔب 



 ـ ػجع هللا ثٓ ؾثيؽ3

 اؾؼق ثٓ ليف ِي گٛيع: پهذ قؽ اثٓ ؾثيؽ ّٔبؾ ضٛأعَ پف لؽائذ 

وؽظ ٚ ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ضٛأع. ثيٙمي ِي گٛيع: ايٓ ؼٚايذ اؾ اثٛ ٘ؽيؽٖ ثب قٕع يسير اؾ ػجع هللا ثٓ ؾثيؽ ثؽاي ِب ٔمً 

 (.13نعٖ اقذ)

ثٓ وثيؽ آِع وٗ گفزٗ: ٔكبئي ظؼ قٕٕم ٚ اثٓ ضؿيّٗ ٚ اثٓ زجبْ ظؼيسبزهبْ ٚ زبوُ ظؼ ػالٖٚ ثؽ ايٓ ظؼ رفكيؽ ا

ِكزعؼوم ٔمً وؽظٖ أع وٗ اثٛ ٘ؽيؽٖ ثكُ هللا ؼا ظؼ ّٔبؾل ضٛأع ٚ گفزٗ اقذ وٗ ّٔبؾَ نجيٗ رؽيٓ ّٔبؾ، ثٗ ّٔبؾ 

  (.14ؼقٛي ضعا اقذ. ٚ ظاؼلطٕي ٚ ضطيت ٚ ثيٙمي ٚ ظيگؽاْ آْ ؼا رًسير وؽظٖ أع)

ٚٔيؿ ظاؼلطٕي ظؼ قٕٕم اؾ يسيي ثٓ زّؿٖ ؼٚايذ ِي وٕع: وٗ ّٔبؾ ِغؽة ؼا ثب ِٙعي ضٛأعيُ ٚ ثكُ هللا ؼا ثٍٕع 

ضٛأع گفزُ اي اِيؽ اٌّؤِٕيٓ چؽا ثٍٕع ضٛأعي؟ ظؼ خٛاة گفذ اؾ پعؼَ، اؾ اثٓ ػجبـ چٕيٓ ٔمً نعٖ وٗ پيبِجؽ يٍي 

 ِب ُ٘ اؾ  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثكُ هللا ؼا ثٍٕع ِي ضٛأع. گفزُ

 (.15رٛ پيؽٚي وٕيُ ٚ آْ ؼا اؾ رٛ ٔمً ّٔبئيُ؟ گفذ: آؼي)

ػالٖٚ ثؽ آْ، ثيٙمي ُ٘ اؾ اثٓ ػجبـ ؼٚايذ وؽظٖ وٗ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لؽائذ )زّع( ؼا ثب ثكُ هللا آغبؾ 

ٙب ؼا ظؼ وزبة ضالفيبد ٚ افززبذ ِي وؽظ ٚ آٔؽا ثٍٕع ِي ضٛأع ٚ ايٓ ِطٍت ظاؼاي نٛا٘عي اؾ اثٓ ػجبـ اقذ وٗ آٔ

 (.16غوؽ وؽظٖ ايُ)

 ثيٙمي ٚ غ٘جي اؾ اثٓ نٙبة ؼٚايزي ؼا ٔمً ِي وٕٕع وٗ ؼٚايذ فٛق 

ؼا ربييع ِي ّٔبيع. اثٓ نٙبة ِي گٛيع: قٕذ ّٔبؾ ايٓ اقذ وٗ ثكُ هللا ضٛأعٖ نٛظ قپف فبرسٗ اٌىزبة، قپف 

ي ؼا ثب زّع ِي ضٛأع ٚ ٘ؽ وعاَ ؼا ثب ثكُ هللا آغبؾ ثكُ هللا ٚ قٛؼٖ اي، اؾ لؽآْ ٚ اثٓ نٙبة گب٘ي اٚلبد قٛؼٖ ا

ِي ّٔٛظ ٚ ِي افؿٚظ وٗ اٌٚيٓ وكي وٗ ظؼ ِعيٕٗ ثكُ هللا ؼا آ٘كزٗ ضٛأع ػّؽٚ ثٓ قؼيع ثٓ ػبو ثٛظٖ ؾيؽا وٗ 

 (.17ِؽظ ضدٌٛي ثٛظٖ اقذ)

گفزٗ وٗ ايٓ رىجؽ اقذ وٗ  ثىؽ ثٓ ػجع هللا اؾ اثٓ ؾثيؽ ٔمً ِي وٕع وٗ ّٔبؾل ؼا ثب ثكُ هللا نؽٚع ِي وؽظٖ ٚ ِي

 (.18ّٔي گػاؼظ ثكُ هللا گفزٗ نٛظ)

----------------------------- 

 .7، و 1. . اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 1

 .8. . ّ٘بْ: و2

 . . ّ٘بْ.3



 . . ّ٘بْ.4

 .1/8، اٌعؼ إٌّثٛؼ: 1/232، ِكزعؼن زبوُ: 2/47. . قٕٓ ثيٙمي: 5

 .8، و 1. . اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 6

 .233، و 1زبوُ: ج . . ِكزعؼن 7

 اؾ ظاؼ لطٕي. 1/8. . اٌعؼ إٌّثٛؼ: 8

 .234، و 1. . ِكزعؼن زبوُ ٚ ضاليٗ آْ: ج 9

 .234، و 1. . ِكزعؼن زبوُ: ج 10

 .48، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 11

 .196، و 1، رفكيؽ ؼاؾي: ج 49، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 12

 .49، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 13

 .16، و 1ج . . رفكيؽ اثٓ وثيؽ: 14

 .204، 203، و 1. . قٕٓ ظاؼ لطٕي: ج 15

 .47، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 16

 .8، و 1، اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 110، و1، رػوؽح اٌسفبظ: ج 50، و2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 17

 .49، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 18

 جسئیت در بسم هللا است. اختالف معاویه مىشأ -

ٚ ضٍفبء ٚ گؽٚ٘ي اؾ  يؽير، ِجٕي ثؽ ايٓ وٗ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثب ايٓ ّ٘ٗ ؼٚايبد يسير ٚ ِٛثك ٚ 

ايسبة ٚ ربثؼيٓ ّ٘ٗ ثكُ هللا ؼا ظؼ ّٔبؾنبْ ثٍٕع ِي ضٛأعٖ أع ٚ ِي گفزٕع وٗ ثكُ هللا خؿء زّع اقذ ٚ ِؽرجب رب 

ٔٗ ظؼ ِمبثً ايٓ ّ٘ٗ زمبيك، ظٚؼاْ فمٙبء زؽِيٓ، اِؽ ِي وؽظٔع ِؽظَ ؼا وٗ ثكُ هللا ؼا لؽائذ ّٔبيٕع. اِب ِزبقفب

ؼٚايبري ؼا ظؼ يسبذ ِي يبثيُ وٗ ثب ؼٚايبد گػنزٗ ظؼ رٕبلٍ ِي ثبنٕع. ِبٕٔع ؼٚايبد ِكٍُ ظؼ يسير، ٔكبئي ظؼ 

قٕٓ، ازّع ظؼ ِكٕع اؾ لزبظٖ ٚ اٚ اؾ أف ثٓ ِبٌه وٗ ِي گٛيع: ثب پيغّجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اثٛ ثىؽ ٚ ػّؽ ٚ 

 (.1٘يچ يه اؾ آٔٙب ٔهٕيعَ وٗ ثكُ هللا ؼا لؽائذ ّٔبيٕع) ػثّبْ ّٔبؾ ضٛأعَ اؾ



ٚ ِبٕٔع ؼٚايذ قٗ ٔفؽ گػنزٗ ٔيؿ اؾ أف وٗ گفزٗ: پهذ قؽ پيبِجؽ يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اثٛ ثىؽ ٚ ػّؽ ٚ ػثّبْ 

آْ ّٔي ّٔبؾ ضٛأعَ ٚ ّٔبؾنبْ ؼا ثب اٌسّع هلل.... نؽٚع ِي وؽظٔع ٚ ثكُ هللا ؼا ٔٗ ظؼ اٚي زّع ٚ ٔٗ ظؼ آضؽ 

 (.2ضٛأعٔع)

ٚٔيؿ ِثً آْ چٗ ؼا وٗ رؽِػي ٚازّع اؾ يؿيع ثٓ ػجع هللا ٔمً ِي وٕٕع وٗ گفزٗ پعؼَ اؾ ِٓ نٕيع وٗ ثكُ هللا لؽائذ ؼا 

ِي وُٕ، گفذ اي پكؽَ ايٓ وبؼ ؼا ٔىٓ ؾيؽا ِٓ اؾ ٘يچ يه اؾ ايسبة ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ٔيؿ اؾ اثي ثىؽ 

وٗ ثكُ هللا ؼا ثطٛإٔع پف رٛ ٔيؿ ثكُ هللا ؼا ٔطٛاْ، ٚلزي وٗ ِي ضٛاقزي لؽائذ وٕي ثب  ٚػّؽ ٚ ػثّبْ ٔهٕيعَ

 (.3اٌسّع هلل ؼة اٌؼبٌّيٓ نؽٚع وٓ)

ٚػجع هللا ّ٘بْ ػجع هللا ثٓ ِغفً ِؿٔي يسبثي اقذ وٗ قبوٓ ِعيٕٗ ثٛظٖ قپف ػّؽ اٚ ؼا ثٗ ثًؽٖ فؽقزبظ ٚ 

 پكؽل وٗ ؼاٚي اؾ اٚقذ ِدٙٛي اٌسبي اقذ.

 ثؽ ايٓ ِجيؼي اقذ وٗ رٕبلٍ ؼٚايبد، ظؼ نبْ ثكُ هللا ٚ ثٍٕع ضٛأعْ آْ ِٕدؽ ثٗ اضزالف ظؼ ِىزت ضٍفب نٛظ.ثٕب

نبفؼي ِي گٛيع: ثكُ هللا آيٗ اي اؾ اٚي قٛؼٖ ي فبرسٗ اقذ لؽائذ آْ، ثب قٛؼٖ ي فبرسٗ ٚاخت اقذ. ِبٌه 

ٙؽا ٚ ٔٗ قؽا ـ )ٔٗ ثٍٕع ٔٗ آ٘كزٗ( ِگؽ ظؼ ليبَ اٚؾاػي ِي گٛيع: ثكُ هللا اؾ لؽآْ ٔيكذ ٚ لؽائذ ّٔي نٛظ ـ ٔٗ خ

 )ّٔبؾ٘بي( ِبٖ ؼُِبْ.

اثٛ زٕيفٗ گفزٗ: ثطٛؼ آ٘كزٗ ضٛأعٖ ِي نٛظ ٔگفزٗ وٗ آيب خؿء قٛؼٖ اقذ يب ٔٗ. يؼٍي ِي گٛيع قؤاي وؽظَ اؾ 

پف چؽا آ٘كزٗ  دمحم ثٓ اٌسكٓ ؼاخغ ثٗ ثكُ هللا پبقص ظاظ: آٔچٗ ثيٓ اٌعفزيٓ )خٍع( اقذ لؽآْ اقذ. ثٗ اٚ گفزُ:

 (.4ِي ضٛأي؟ خٛاثي ثٗ ِٓ ٔعاظ)

ايٓ ؼٚايبد وٗ ثب ؼٚايبد ٚخٛة لؽائذ ثكُ هللا رٕبلٍ ظاؼٔع، ظاؼاي ػًٍ ٚ أگيؿٖ ٘بئي اقذ وٗ ِي فّٙبٔع ايٓ ؼٚايبد 

 يسذ ٔعاؼٔع.

ثكُ هللا  ٚاٌجزٗ ٘ؽ يه اؾ ثيٙمي ظؼ قٕٓ ٚزبوُ ٔيهبثٛؼي ظؼ ِكزعؼن ٚؼاؾي ظؼ رفكيؽل ظؼثبؼٖ ي قٕع، ؼٚايبد

ثسث ٚظلذ الؾَ أدبَ ظاظٖ أع ٚغ٘جي ُ٘ ظؼ رٍطيى ِكزعؼن ثٗ آْ انبؼٖ وؽظٖ اقذ. ٚ نبفؼي ُ٘ ظؼ وزبة اَ، 

 ثؽ ِطزبؼ ضٛظ اقزعالي ّٔٛظٖ اقذ.

 ثبثؽؼقي ؼٚايبد ثكُ هللا ٚنؽايّ ٚيژٖ ي ثؼُي اؾ ؼٚايبد، پي ثٗ ِٕهأ اضزالف ؼٚايبد ثكُ هللا ِي ثؽيُ.

----------------------------- 

، و 1، قٕٓ ٔكبئي ثبة رؽن خٙؽ ثٗ ثكُ هللا اؾ وزبة افززبذ ّٔبؾ: ج 52ٚ  50. . يسير ِكٍُ، وزبة ّٔبؾ، زعيث1

 .278ٚ 273ٚ  177، و 3، ِكٕع ازّع: ج 144

، 205، 203، و 3، ِكٕع ازّع: ج 20، قٕٓ ٔكبئي وزبة افززبذ ّٔبؾ ثبة 52. . يسير ِكٍُ وزبة ّٔبؾ زعيث 2

223 ،255 ،273 ،287 ،286 ،289. ، 



 .88، و 2، ًِٕف ػجع اٌؽؾاق: ج 85، و 4، ِكٕع ازّع: ج 43، و 2. . قٕٓ رؽِػي: ج 3

 .14، ِطزًؽ اٌّؿٔي: و 107، و 1، وزبة األَ اؾ نبفؼي: ج 194، و 1. . رفكيؽ ؼاؾي: ج 4

 روایات در بسم هللا مىشأ تىاقض -

قٕع ٚثيٙمي ظؼ قٕٓ ضٛظ ثب قٗ قٕع ٚ ؼاؾي ٚقيِٛي ظؼ رفكيؽنبْ اٌف ـ نبفؼي ظؼ اَ ٚزبوُ ظؼ ِكزعؼن ثب ظٚ 

 اؾ أف ثٓ ِبٌه ؼٚايذ وؽظٖ أع )ٌفع ؼٚايذ اؾ زبوُ اقذ(:

أف ثٓ ِبٌه ِي گٛيع: ِؼبٚيٗ ظؼ ِعيٕٗ لؽائذ ّٔبؾ ؼا ثٍٕع ضٛأع ظؼ اَ اٌمؽآْ )قٛؼٖ زّع( ثكُ هللا ؼا ضٛأع ٌٚي 

ٗ ٔطٛأع؛ ٚلزي وٗ قالَ ّٔبؾ ؼا رّبَ وؽظ افؽاظي اؾ ِٙبخؽيٓ ٚ أًبؼ وٗ ايٓ ؼا ثكُ هللا ؼا ثؽاي قٛؼٖ ي ثؼع اؾ فبرس

نٕيعٖ ثٛظٔع اؾ ّ٘ٗ ِؽف يعا ؾظٔع: اي ِؼبٚيٗ آيب ّٔبؾ ؼا ظؾظيعي يب فؽاِٛل وؽظي؟ ِؼبٚيٗ ثؼع اؾ ايٓ ٚلزي وٗ ّٔبؾ 

وٗ ِي ضٛاقذ ثٗ قدعٖ ؼٚظ هللا ِي ضٛأع ثكُ هللا ؼا ظؼ قٛؼٖ ي ثؼع اؾ زّع لؽائذ ّٔٛظ ٚثؼع اؾ آْ ٕ٘گبِي 

 اوجؽ ِي گفذ: زبوُ ِي گٛيع ايٓ زعيث ثؽ اقبـ ِؼيبؼ٘بي ِكٍُ يسير اقذ.

ٚٔيؿ زبوُ ِي گٛيع: لزبظٖ رعٌيف ِي وٕع ٚاؾ ٘ؽ وف ٔمً ِي وٕع ٚاگؽ چٗ زعيث لزبظٖ ؼا ظؼ يسير ٚاؼظ نعٖ 

يبري اقذ وٗ ِب ظؼ لؽائذ ثكُ هللا غوؽ اقذ اِب ثؽ َع ٚضالف آْ نٛا٘ع ؾيبظي اقذ وٗ يىي اؾ آٔٙب ّ٘بْ ؼٚا

 وؽظيُ.

 غ٘جي ُ٘ لٛي زبوُ ؼا ظؼ ثبؼٖ ي لزبظٖ ربييع وؽظٖ ٚ گفزٗ اقذ وٗ لزبظٖ رعٌيف ِي وٕع.

فطؽ ؼاؾي ثؼع اؾ غوؽ ايٓ زعيث ِي گٛيع: ايٓ ضجؽ ظالٌذ ثؽ ايٓ ظاؼظ وٗ ايسبة ثؽ ايٓ وٗ ثكُ هللا خؽء لؽآْ ٚ فبرسٗ 

 (.1ضٛأعٖ نٛظ، اخّبع ظاؼٔع) اقذ ٚ ثٙزؽ اقذ وٗ ثٍٕع

ة ـ ثيٙمي ثب قٗ قٕع ٚنبفؼي ثب ظٚ قٕع اؾ ػجع هللا ثٓ ػثّبْ اؾ ضثيُ اؾ اقّبػيً ثٓ ػجيع ثٓ ؼفبػٗ اؾ پعؼل 

ٔمً ِي وٕٕع وٗ: ِؼبٚيٗ ثٗ ِعيٕٗ آِع ّٚٔبؾ ؼا ثعْٚ ثكُ هللا ضٛأع ٚٚلزيىٗ ضُ ٚيب ثٍٕع ِي نع رىجيؽ ّٔي گفذ 

ؾ ّٔبؼ ٔعا قؽ ظاظٔع: اي ِؼبٚيٗ آيب اؾ ّٔبؾد ظؾظيعي؟ ثكُ هللا ٚ رىجيؽ ؼا چٗ وؽظي؟ ِؼبٚيٗ ٚلزي ِٙبخؽيٓ ٚأًبؼ ثؼع ا

 (2ّٔبؾ ظيگؽي ضٛأع ٚثكُ هللا ٚرىجيؽ ؼا ثٗ ؾثبْ آٚؼظ.)

----------------------------- 

 . 8، و 1، اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 199 -198، و 1، ؛ رفكيؽ ؼاؾي: ج 50 -49، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 1

 .108، و 1؛ ٚنبفؼي ظؼ وزبة اَ: ج 50 -49، و 2 . . قٕٓ ثيٙمي: ج 2

 وماز بدون بسم هللا معاویه -



ِؼبٚيٗ ّٔبؾ ػهب ؼا ثعْٚ ثكُ هللا ثؽاي اً٘ ِعيٕٗ ضٛأع   ػجع هللا ثٓ اثي ثىؽ ثٓ زفى ثٓ ػّؽ ثٓ قؼع ِي گٛيع:

ثٛظٔع اٚ ؼا ثٍٕع يعا وؽظٔع ٚگفزٕع اي ِؼبٚيٗ: آيب اؾ ّٔبؾ ظؾظيعي ٚثؼع اؾ ّٔبؾ ثؼُي اؾ ِٙبخؽيٓ ٚأًبؼ وٗ آْ ؼا نٕيعٖ 

( ايٓ ضجؽ اثٙبَ ثؼُي اؾ ؼٚايبد گػنزٗ ؼا ثؽاي ِب ؼٚنٓ ِي وٕع وٗ ظؼ ٚالغ 1يب فؽاِٛل وؽظي؟ ثكُ هللا چٗ نع؟)

ئذ ثكُ هللا ِي ػٍذ ٔگفزٓ ثكُ هللا ّ٘بْ چيؿي ثٛظٖ وٗ ظؼ ؼٚايذ اثٓ ؾثيؽ آِع ثٛظ. ايٓ وٗ فمّ رىجؽ ِبٔغ لؽا

 ثبنع.

ٚ ّ٘چٕيٓ والَ اثٓ نٙبة ؼٚنٕگؽ ّ٘بْ ِؼٕب اقذ وٗ گفذ: اٚي وكي وٗ ظؼ ِعيٕٗ ثكُ هللا ؼا آ٘كزٗ ضٛأع 

 (.2ػّؽٚ ثٓ قؼيع ثٓ ػبو ثٛظ وٗ ِؽظ ضدبٌزي ثٛظ)

ٛظ ـ ثكُ ٚالؼب ّٔي ظأُ اؾ چٗ وكي زيب ِي وؽظ وٗ ظؼ ّٔبؾ٘بي خٙؽيٗ وٗ زّع ٚقٛؼٖ ظؼ آٔٙب ثٍٕع ضٛأعٖ ِي ن

هللا آْ ؼا آ٘كزٗ ضٛأع )اگؽ ثطبِؽ زيب ثٛظ پف ّ٘ٗ ي زّع ٚقٛؼٖ ؼا ثبيع آ٘كزٗ ِي ضٛأع ـ ٔٗ فمّ ثكُ هللا ؼا ـ( 

ٚنبيع اٚ اؾ ِؼبٚيٗ ٚ اِٛيبْ زيب ِي وؽظ، ؾيؽا ِؼبٚيٗ آْ ؼا ٔطٛأع ٚاؾ قٛي ظيگؽ اؾ ِٙبخؽيٓ ٚأًبؼ زيب ِي وؽظ وٗ 

 ا ثٍٕع ٔطٛأعٖ اقذ؟!!آٔؽا رؽن ّٔبيع. پف ثكُ هللا ؼ

ّٚ٘چٕبٔىٗ قيِٛي ظؼ ارمبْ ٔمً وؽظٖ اقذ ـ وٗ گفزٗ اثٓ ضؿيّٗ ٚثيٙمي ظؼ وزبة اٌّؼؽفٗ ثب قٕع يسير ثٗ 

اقزٕبظ اؾ قؼيع ثٓ خجيؽ اؾ اثٓ ػجبـ ؼٚايذ وؽظٖ أع ثٗ ايٕىٗ نيطبْ ثؿؼگزؽيٓ آيٗ لؽآْ يؼٕي ثكُ هللا ؼا اؾ ِؽظَ 

 (.3ظؾظيعٖ اقذ)

 (.4ؼٚايذ ؼا ثب ايٓ ػجبؼد ٔمً ِي وٕع وٗ نيطبْ ثؿؼگزؽيٓ آيٗ لؽآْ ؼا اؾ اً٘ لؽآْ ظؾظيعٖ اقذ)ٚثيٙمي ظؼ قٕٓ 

 (.5يسيي ثٓ خؼعٖ ِي گٛيع: نيطبْ آيٗ ي ثكُ هللا ؼا اؾ پيهٛايبْ اِذ ثب ٔيؽٔگ ظؾظيعٖ اقذ)

 (.6رؽن وؽظٖ أع) ؾ٘ؽي ثب ثكُ هللا ّٔبؾل ؼا نؽٚع ِي وؽظ ِٚي گفذ آيٗ اي اؾ وزبة ضعاقذ وٗ ِؽظَ آْ ؼا

 ِمًٛظ نبْ اؾ ايٓ وٗ نيطبْ ثكُ هللا ؼا ثب ٔيؽٔگ ظؾظيع ايٓ اقذ وٗ ِؽظَ آْ ؼا ظؼ ّٔبؾ رؽن وؽظٔع.

ِكٍّبٔبْ ظؼ زؽَ ِىٗ ِٚعيٕٗ   اؾ آٔچٗ وٗ گػنذ ثٗ لٛي اثٓ ػجبـ ِي ؼقيُ ّٚ٘بْ ؼا ٔزيدٗ ِي گيؽيُ وٗ گفذ:

ذ ِؼبٚيٗ ثكُ هللا ؼا ثب قٛؼٖ ٘ب ِي ضٛأعٔع ـ ّ٘چٕبٔىٗ ظؼ ًِسف اؾ ؾِبْ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رب ضالف

٘ب ِي ٔٛنزٕع ـ ٌٚي ِؼبٚيٗ ظؼ ؾِبْ ضالفزم ظؼ نبَ ثكُ هللا ؼا ظؼ ّٔبؾ، ثب قٛؼٖ ّٔي ضٛأع ٚلزي وٗ ثٗ ِعيٕٗ 

ظ ـ ثعْٚ ثكُ آِع ٚظؼ ِكدع إٌجي يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٔبؾ خّبػذ ضٛأع ثؽ اقبـ ػبظرم ـ وٗ رؽن ثكُ هللا ثٛ

هللا ضٛأع، ِٙبخؽيٓ ٚأًبؼ ثٗ اٚ اػزؽاٌ وؽظٔع وٗ آيب ظؾظيعي؟ يب فؽاِٛل وؽظي؟! ٌىٓ ِؼبٚيٗ ّٔبؾ ثؼعي ؼا ثب ثكُ 

هللا ضٛأع اِب اؾ اضجبؼ چٕيٓ اقزمبظٖ ِي نٛظ وٗ اٚ ٚلزي ثٗ نبَ ثؽگهذ ثٗ ّ٘بْ ػبظد اٌٚيٗ ال ّٔبؾ ِي ضٛأع 

 ٍفبي ثٕي اِيٗ ثؼع اؾ اٚ ُ٘ اؾ اٚ پيؽٚي ّٔٛظٔع.ٚثكُ هللا لؽائذ ؼا ّٔي ّٔٛظ ٚض

رىجؽ آٔٙب ِبٔغ اؾ لؽائذ ثكُ هللا ِي ثبنع ٚاثٓ ػّؽ ظؼ زبٌي وٗ  اثٓ ؾثيؽ ظؼ ٚيف وبؼ ِؼبٚيٗ ٚپيؽٚأم ِي گٛيع وٗ: 

ثؽ ػٍيٗ آٔبْ اقزعالي ِي ّٔٛظ گفذ: اگؽ ثٕبقذ ضٛأعٖ ٔهٛظ پف چؽا ظؼ لؽآْ ٔٛنزٗ نعٖ؟ ٚاِب اً٘ زؽَ ِىٗ 

اٚ اٚي وكي ثٛظ  ِٚعيٕٗ ّ٘چٕبْ ثكُ هللا ؼا لؽائذ ِي وؽظٔع رب ايٓ وٗ ػّؽٚ ثٓ قؼيع ثٓ ػبو ٚاٌي زؽِيٓ نع ٚ

وٗ ثكُ هللا ؼا ظؼ ِعيٕٗ آ٘كزٗ ضٛأع، اؾ ِؽفي زؽِذ ِؼبٚيٗ ؼا ؼػبيذ وؽظ ٚثٍٕع ٔطٛأع ٚاؾ ِؽفي ِٙبخؽيٓ ٚأًبؼ 



، اثٓ ؾثيؽ ظؼ ِىٗ اؾ ثيٓ ؼفذ ِٚٛلؼيذ ثٕي اِيٗ لٛي نع ثؽضي ؼا ؼػبيذ وؽظ آ٘كزٗ ضٛأع. ٚثؼع اؾ آْ وٗ ؼليجهبْ

اؾ ؼٚايبد ثٗ ربييع ؼٚل ِؼبٚيٗ خؼً نع. ظؼ ٔزيدٗ ظؼ رهىيالد ِٚىزت ضٍفبء اضزالف افزبظ گؽٚ٘ي آْ ؼا ِي ضٛإٔع 

ف ّ٘چٕبْ ٚگؽٚ٘ي ثٗ رجؼيذ اؾ ؼٚل ِؼبٚيٗ آْ ؼا رؽن ِي ّٔبيٕع ضٛاٖ ظؼ زؽِيٓ ثبنع ٚيب ِىبْ ظيگؽ. ٚايٓ اضزال

 ثبلي اقذ.

----------------------------- 

 .4494، زعيث4، وٕؿ اٌؼّبي: ج92، و 2. . ًِٕف ػجع اٌؽؾاق: ج 1

 ٚغ٘جي خٍّٗ )ٚ اٚ ِؽظ ضدبٌزي ثٛظ ؼا زػف وؽظٖ(. 110، و 1. . رػوؽٖ اٌسفبظ: ج 2

 .7، و 1، اٌعؼ إٌّثٛؼ: ج 80، و 1. . ارمبْ: ج 3

 .92/، و 2، ًِٕف ػجع اٌؽؾاق: ج 50، و 2. . قٕٓ ثيٙمي: ج 4

 .91، و 2. . ًِٕف ػجع اٌؽؾاق: ج 5

. . اٚ ِي گفذ: اؾ قٕذ ّٔبؾ اقذ وٗ اٚي ثكُ هللا ٚ قپف زّع ٚ قپف ثكُ هللا قپف قٛؼٖ اي ثطٛأع. 6

 . 91، و 2ًِٕف ػجع اٌؽؾاق: ج  110، و 1رػوؽٖ اٌسفبظ: ج 

 وتیجه و خالصه ی بحث -

ٗ اي اؾ لؽآْ ٚخؿء ٘ؽ قٛؼٖ اقذ ٚلؽائذ آْ ظؼ اٚي زّع ٚاٚي ٘ؽ قٛؼٖ ظؼ ّٔبؾ ٚاخت اقذ، ظأكزيُ وٗ ثكُ هللا آي

ٚثبيع ظؼ ّٔبؾ٘بي خٙؽيٗ ثٍٕع ضٛأعٖ نٛظ ٚقيؽٖ ؼقٛي ضعا يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚايسبة آْ زُؽد ثؽ ايٓ ثٛظٖ 

ثكُ هللا ِي ضٛأع ٚظؼ ِعيٕٗ  اقذ ِٕٚهب اضزالف ظؼ ايٓ ؾِيٕٗ، ِؼبٚيٗ ثٓ اثي قفيبْ ِي ثبنع وٗ ظؼ نبَ ثعْٚ

يه ّٔبؾ ؼا ثعْٚ ثكُ هللا ضٛأع ِٚكٍّبٔبْ ثٗ اٚ اػزؽاٌ وؽظٔع وٗ چؽا اؾ ّٔبؾ ظؾظيعي؟ ّٚ٘يٓ اػزؽاٌ ثؿؼگزؽيٓ 

ظٌيً اقذ ثؽ ايٓ وٗ ظؼ يعؼ اقالَ ثكُ هللا ثعْٚ نه خؿء لؽآْ ٚ ّٔبؾ ثٛظٖ اقذ ِٚؼبٚيٗ ِٕهب اضزالف ٚثؽ ُ٘ 

 يٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛظ. ؾٕٔعٖ ي قيؽٖ ؼقٛي ضعا

 


