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 پیشگفتار 

أل وٗ آٚهكْ  گفزٗاي  ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( كه اماْ ثب ُ٘ افزالف كاهٔل. ػلٖ ٍَِّبٔبْ كه اصجبد يب اٍمبٛ فموٖ

ثبّٕل، لبئً ثٗ ووا٘ذ ايٓ  ٍٕذ ِي ٘ب وٗ عّٙٛه اً٘ ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( كه اماْ ٕؾيؼ ٔيَذ. ثوفي اى ايٓ

گٛيٕل: چْٛ گفزٓ ايٓ فموٖ اى ٍٛي هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ صبثذ ْٔلٖ اٍذ، پٌ  أل. آٔٙب ِي فموٖ ّلٖ

 (1گفزٓ آْ كه اماْ ِىوٖٚ اٍذ.)

ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( عيء اماْ ٚ البِٗ اٍذ. ٚايٓ  ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ لبئً ثٗ ايٓ اٍذ وٗ فموٖ ًِ٘ن٘ت ا

ثيذ ػٍيُٙ  ( ٚ ٘يچ ِقبٌفي كه آْ ٔيَذ... . آٔٙب ثٗ اعّبع ٚ هٚايبد ىيبكي وٗ اى ٛويك ا2ً٘ؽىُ اعّبػي اٍذ)

اٌَالَ ٚ دمحم ثٓ ؽٕيفٗ اى هٍٛي فلا ٍٕي وٕٕل، ّ٘بٕٔل هٚايذ ػٍي ػٍيٗ  اٌَالَ ٚاهك ّلٖ اٍذ، اٍزلالي ِي

هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ هٚايذ اثي هثيغ ٚ ىهاهٖ ٚ فٚيً ثٓ يَبه ٚ دمحم ثٓ ِٙواْ اى اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ ٚ هٚايذ ))فمٗ 

ثىو ؽٚوِي ٚ وٍيت اٍلي اى اِبَ  اٌوٙب(( اى اِبَ هٙب ػٍيٗ اٌَالَ ٚ هٚايذ اثٓ ٍٕبْ ٚ ِؼٍي ثٓ فٕيٌ ٚ اثي

ٍيٗ اٌَالَ ٚ هٚايذ اثٛثٖيو اى اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ يب اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ ٚ هٚايذ دمحم ثٓ اثي ػّيو اى ٕبكق ػ

 (3اثٛاٌؾَٓ ٚ هٚايذ ػىوِٗ اى اثٓ ػجبً.)

وٕيُ، ثٍىٗ كه وٕبه آْ اكٌٗ ٚ  ثب ٚعٛك ايٓ افزالف، فمٜ ثٗ اعّبع ٚ هٚايبد ائّٗ ّيؼٗ ػٍيُٙ اٌَالَ اوزفب ّٔي

وٕيُ. ٌٚي لجً اى ّوٚع ثؾش، َِأٌٗ چگٛٔگي  أل، ٔمً ِي ٍٕذ ثو عيئيذ ايٓ فموٖ آٚهكٖ ا وٗ اًّ٘ٛا٘لي ه

ك٘يُ، چْٛ ايٓ فموٖ عييي اى اماْ اٍذ ٚ كه فالي ثوهٍي چگٛٔگي رْويغ  رْويغ اماْ ها ِٛهك ثوهٍي لواه ِي

 ّٛك. اماْ، ثَيبهي اى َِبئً هّٚٓ ِي

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

 ، اى ّوػ ِّٙنة.275، ٓ 1؛ اٌجؾو اٌوائك: ط 625، ٓ 1ٍٕٓ ثيٙمي: ط  . .1

 .137. . أزٖبه، ٍيلِورٚي: ٓ 2

 . . ٍٚبئً اٌْيؼٗ؛ عبِغ أؽبكيش اٌْيؼٗ; ثؾبهاالٔٛاه؛ َِزلهن اٌٍٛبئً: اثٛاة اماْ.3

 چگونگی تشریع اذان به نظر جمهور -

رو اٍذ(:  أل )هٚايذ ػجبك وبًِ ك ثٓ ايٛة ثواي ِب هٚايذ ووكٖ. اثٛ كاٚك ٔمً ووكٖ اٍذ: ػجبك ثٓ ٍِٛي فزٍي ٚ ىيب1

ْ٘يُ، اى اثي ثْو ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ىيبك گفذ: اثٛثْو، اى أثي ػّيو ثٓ أٌٔ، اى ػّٛي فٛكُ وٗ اى أٖبه 

 اٍذ، ثواي ِب ٔمً ووكٖ اٍذ:  ثٛكٖ



ٚلذ ّٔبى ثٛك. يىي پيْٕٙبك ووك وٗ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه عَزغٛي ها٘ي ثواي عّغ ووكْ ِوكَ كه 

اي آْ ها كيلٔل ثٗ كيگواْ فجو كٕ٘ل ٚ ثواي ّٔبى عّغ ّٛٔل. پيبِجو  ٕ٘گبَ ّٔبى، پوچّي ها ٖٔت وٕٕل ٚ ٚلزي وٗ ػلٖ

ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ايٓ ها لجٛي ٔىوك. يىي كيگو پيْٕٙبك ووك وٗ ّيپٛه ثئٕل. اِب هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 

ك ٚ فوِٛك: ّيپٛه ِبي يٙٛكيبْ اٍذ. كيگوي پيْٕٙبك ووك وٗ ٔبلًٛ ها ثٗ ٕلا كهآٚهٔل. پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ لجٛي ٔىو

 ٚ آٌٗ لجٛي ٔىوك ٚ فوِٛك: ٔبلًٛ ِبي ٖٔبها اٍذ.

ػجلهللا ثٓ ىيل )ثٓ ػجل هثّٗ( كه ؽبٌي وٗ مِٕ٘ ِْغٛي ٚ ألٚ٘گيٓ ثٛك وٗ چوا ها٘ي ثواي عّغ ووكْ ِوكَ پيلا 

 اُ هفذ. ذ، ثٗ ٍٛي فبْٔٗٔلٖ اٍ

ي فلا، ِٓ كه  اٚ اماْ ها كه فٛاة كيل ٚ ٕجؼ ىٚك پيِ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هفذ ٚ ػوٗ ووك. اي فوٍزبكٖ

فٛاة ٚ ثيلاهي ثٛكَ وٗ ّقٖي پيِ ِٓ آِل ٚ چگٛٔگي اماْ ها ثٗ ِٓ آِٛفذ. ػّو ثٓ فطبة ُ٘ وٗ ايٓ فٛاة ها 

ذ هٚى وزّبْ ووكٖ ثٛك، كه ايٓ ٕ٘گبَ ثٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ػوٗ ووك: ِٓ ُ٘ لجالً كيلٖ ثٛك، ٌٚي آْ ها ثيَ

اَ. هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: ))چٗ چييي ثبػش ّل وٗ آْ ها ثٗ  ثيَذ هٚى پيِ چٕيٓ فٛاثي كيلٖ

 اٛالع ِب ٔوٍبٔي؟!((

 آْ ها ثگٛيُ!ػوٗ ووك: ػجلهللا ثٓ ىيل ثو ِٓ پيْي گوفذ ٚ ِٓ ؽيب ووكَ وٗ 

گٛيل. آْ ها يبك  هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: ))اي ثالي، ثوفيي ٚ ثجيٓ وٗ ػجلهللا ثٓ ىيل اماْ ها چگٛٔٗ ِي

 گفذ. ثگيو ٚ ّ٘بْ ها ثگٛ.(( پٌ اى آْ ثالي ثواي عّغ ووكْ ِوكَ اماْ ِي

ْ هٚى٘ب، ػجلاّلّل ثٓ ىيل ِوي٘ ٔجٛك، هٍٛي فلا گٛيل: اثٛػّيو گفزٗ اٍذ: أٖبه ِطّئٓ ثٛكٔل وٗ اگو كه آ اثٛثْو ِي

 كاك. ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٚ ها ِٛمّْ لواه ِي

. دمحم ثٓ ِٕٖٛه ٍٛٛي، اى يؼمٛثي، اى پلهُ، اى دمحم ثٓ اٍؾبق، اى دمحم ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ؽبهس ريّي، اى دمحم ثٓ 2

 ػجلهللا ثٓ ىيل ثٓ ػجل هثّٗ ٔمً ووكٖ اٍذ: پلهَ ػجلهللا ثٓ ىيل گفذ: 

ٔبلٍٛي ثَبىٔل ٚآْ ها ٕ٘گبِي وٗ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كٍزٛه كاك رب ثواي عّغ ووكْ ِوكَ كه ٚلذ ّٔبى 

آيل ٚ ٔبلٍٛي كه كٍذ كاهك اى اٚ پوٍيلَ: آيب ٔبلًٛ  ثٗ ٕلا كهآٚهٔل، ِٓ كه فٛاة ِوكي ها كيلَ وٗ ثٗ ٍٛي ِٓ ِي

 فٛا٘ي؟ فوّٚي؟ گفذ: آْ ها ثواي چٗ ِي ها ّٔي

ى ٔبلًٛ هإّ٘بيي ي آْ ِوكَ ها ثواي ّٔبى عّغ وٕيُ. گفذ: آيب رٛ ها ثٗ چييي ثٙزو ا فٛا٘يُ ثٗ ٍٚيٍٗ گفزُ: ِي

 ٔىُٕ؟ گفزُ: چوا. گفذ: ثواي عّغ ووكْ ِوكَ ثب ٕلاي ثٍٕل ثگٛ:

َّْ دمحماً هٍٛي هللا،  ((هللا اوجو، هللا اوجو ، هللا اوجو، هللا اوجو، اّٙل اْ ال اٌٗ اال هللا، اّٙل اْ ال اٌٗ اال هللا، اّٙل ا

َّْ دمحماً هٍٛي هللا، ؽيَّ ػٍي اٌٖالح ، ؽيَّ ػٍي  اٌٖالح ، ؽيَّ ػٍي اٌفالػ، ؽيَّ ػٍي اٌفالػ، هللا اوجو، هللا اّٙل ا

 اوجو، ال اٌٗ اال هللا)).

 ي ّٔبى ثگٛ: ٍپٌ وّي اى ِٓ كٚه ّل ٚ گفذ: ٕ٘گبَ البِٗ



َّْ دمحماً هٍٛي هللا، ؽيَّ ػٍي اٌٖالح ، ؽيَّ ػٍي اٌفالػ، لل لبِذ  ))هللا اوجو، هللا اوجو، اّٙل اْ ال اٌٗ اال هللا، اّٙل ا

 اٌٖالح، لل لبِذ اٌٖالح، هللا اوجو، هللا اوجو، ال اٌٗ اال هللا((.

 ٕ٘گبِي وٗ ٕجؼ ّل، فلِذ هٍٛي اّلّل ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هفزُ ٚ فٛاة فٛك 

اي اٍذ. ثٍٕل ّٛ ٚ  ها ثواي اٚ ثبىگٛ ووكَ. آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: ))ثٗ فٛاٍذ فلا ايٓ هٚيبي ٕبكلٗ

 اي ثواي ثالي ثيبْ وٓ رب ثب آْ اماْ ثگٛيل، ىيوا اٚ اى رٛ فُٛ ٕلا رو اٍذ((. آٔچٗ ها كيلٖ

پيِ ثالي هفزُ ٚ اماْ ها ثٗ ٚي گفزُ ٚ اٚ آْ ها رىواه ِي ووك. ػّو ثٓ فطبة وٗ كه ِٕيٌِ ثٛك، ٕلاي اماْ ها ّٕيل 

وٗ رٛ ها ثٗ ؽك ثٗ پيبِجوي گفذ: ثٗ فلايي  ّل، اى ِٕيي فبهط ّل ٚ ِي ٚ كه ؽبٌي وٗ ػجبيِ ثو ىِيٓ وْيلٖ ِي

 ِجؼٛس ووكٖ اٍذ، ِٓ ُ٘ فٛاثي ّ٘بٕٔل فٛاة ػجلهللا ثٓ ىيل كيلَ.

 (1وٕيُ((.) هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك: ))پٌ فلا ها ّىو ِي

 ّ٘يٓ هٚايذ ها اثٓ ِبعٗ ثب ايٓ كٚ ٍٕل ثيبْ ووكٖ اٍذ:

أي، اى دمحم ثٓ اٍؾبق، اى دمحم ثٓ اثوا٘يُ ريّي، اى دمحم ثٓ . اثٛ ػجيل دمحم ثٓ ِيّْٛ ِلٔي، اى دمحم ثٓ ٍٍّٗ ؽوّ 3

 ػجلهللا ثٓ ىيل، اى پلهُ ٔمً ووكٖ اٍذ:

اي ِوكَ ها ثٗ ّٔبى عّبػذ كػٛد وٕل. ثواي ّ٘يٓ كٍزٛه  هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ٕلك ثٛك وٗ ثب ٍٚيٍٗ

 كاك رب ٔبلٍٛي رٙيٗ ّٛك وٗ ػجلهللا ثٓ ىيل كه فٛاة كيل....

. دمحم ثٓ فبٌل ثٓ ػجلهللا ٚاٍطي، اى پلهُ، اى ػجلاٌوؽّٓ ثٓ اٍؾبق، اى ى٘وي، اى ٍبٌُ، اى پلهُ ٔمً ووكٖ 4

 اٍذ: 

 پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثب ِوكَ ثٗ ِْٛهد پوكافذ وٗ چگٛٔٗ ٚلذ ّٔبى 

آٌٗ آْ ها لجٛي ٔىوك، چْٛ ِبي يٙٛكيبْ  اي ّيپٛه ها پيْٕٙبك ووكٔل وٗ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ ها اػالَ وٕٕل. ػلٖ

ي كيگوي ٔبلًٛ ها پيْٕٙبك ووكٔل وٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ لجٛي ٔىوك، چْٛ ِبي ٖٔبها ثٛك. پٌ كه  ثٛك. ػلٖ

 ّ٘بْ ّت ِوكي ثٗ ٔبَ ػجلهللا ثٓ ىيل اى أٖبه ٚ ػّو ثٓ فطبة اى ِٙبعويٓ چگٛٔگي اماْ ها كه فٛاة كيلٔل...

ي ))اٌٖالح فيٌو ِٓ إٌَٛ(( ها اٙبفٗ ووك وٗ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  ل: ثالي كه ّٔبى ٕجؼ فموٖگٛي ى٘وي ِي

 (2ُ٘ آْ ها رأييل ووك.)

 روِني ُ٘ آْ ها ثب ايٓ ٍٕل٘ب ٔمً ووكٖ اٍذ:

 ثٓ . ٍؼل ثٓ يؾيي ثٓ ٍؼيل اِٛي، اى پلهُ، اى دمحم ثٓ اٍؾبق، اى دمحم ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ؽبهس ريّي، اى دمحم5

ػجلاّلّل ثٓ ىيل، اى پلهُ ٔمً ووكٖ اٍذ: پٌ اى آْ وٗ ٕجؼ ّل، پيِ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هفزُ ٚ فٛاة 

 فٛكَ ها ثواي اٚ رؼويف ووكَ... .



روي ٔمً ووكٖ اٍذ. ٍپٌ  گٛيل: ايٓ ؽليش ها اثوا٘يُ ثٓ ٍؼل، اى دمحم ثٓ اٍؾبق ثٗ ٕٛهد وبًِ . روِني ِي6

ايُ وٗ فجو ٕؾيؾي اى اٚ، اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا  ثبّل ٚ ٔليلٖ لهللا ثٓ ىيل، ّ٘بْ اثٓ ػجل هثّٗ ِيافيٚكٖ اٍذ: ػج

 (3ي اماْ.) ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ّلٖ ثبّل، ِگو ّ٘يٓ فجو ٚاؽل كهثبهٖ

 ٘ب ِطبٌجي اٍذ وٗ كه ٕؾبػ ٍزٗ ٔمً ّلٖ اٍذ ٚ اى آٔغب وٗ  ايٓ

وٕل ٚ ثيٙمي كه ٍٕٓ  ي يب آٔچٗ وٗ اثٓ ٍؼل كه ٛجمبد ٔمً ِيٕؾبػ ٍزٗ اى ِٕبثؼي چْٛ: ٍٕٓ كاهِي يب كاهلطٕ

 ايُ. ثبّٕل، ٌنا ثٗ الٛاي ٕؾبػ ٍزٗ اوزفب ووكٖ رو ٚ َِزٕلرو ِي وٕل ُِٙ فٛك ٔمً ِي

پوكاىيُ رب ؽميمذ هّٚٓ ّٛك ٚ ٍپٌ هٚايبري ها وٗ كه ِٕبثغ  پٌ اى ٔمً ايٓ هٚايبد ثٗ ثوهٍي ِزٓ ٚ ٍٕل آٔٙب ِي

 وٕيُ. ايٓ هٚايبد اى عٙبد ِزؼلكي ِقلُٚ َ٘زٕل ٚ ٕالؽيذ اؽزغبط ها ٔلاهٔل: ثيبْ ِيكيگو ٔمً ّلٖ اٍذ 
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 .707  ، ثبة ثلء االماْ، ّّبه233ٖ، ٓ 1. . ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ: ط 2

 .189ِب عبء في ثلء االماْ، ّّبهٖ ، ثبة 361، ٓ 1. . ٍٕٓ روِني: ط 3

 اول :  عدم تناسب با مقام نبوت -

فلاي ِزؼبي، پيبِجوُ ها ثواي ثو پبكاّزٓ ّٔبى ّ٘واٖ ثب ِإِٕبْ كه اٚلبد ِقزٍف فوٍزبكٖ اٍذ. ٛجيؼي اٍذ وٗ كه 

ك٘ل. ثٗ ايٓ روريت، ِؼٕب ٔلاهك وٗ پيبِجو  چٕيٓ ٕٛهري، فلاي ِزؼبي چگٛٔگي رؾمك ايٓ ٘لف ها ثٗ پيبِجو رؼٍيُ ِي

هٚايذ اٚي، اى اثٛكاٚك آِلٖ اٍذ ثٗ ِلد ثيَذ هٚى ٍوگوكاْ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِلد ٛٛالٔي ٚ چٕبْ وٗ كه 

اُ گناّزٗ ّلٖ اٍذ، ثٗ أغبَ هٍبٔل. رب عبيي وٗ ثٗ  اي ها وٗ ثو ػٙلٖ ثّبٔل ٚ ٔلأل وٗ چگٛٔٗ ايٓ ٚظيفٗ

ك آْ ِْٛهد ثب كيگواْ ثپوكاىك رب هاٖ عّغ ووكْ ِوكَ ثواي ّٔبى ها ثٗ اٚ اهائٗ كٕ٘ل! كه ؽبٌي وٗ فلاي ِزؼبي كه ؽ

 فوِبيل:  ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

ب{) ًّ ًُ اّلّلِ َػٍَْيَه َػِظي ْٚ َْ َف ََٚوب  ..{1 ) 

 فًٚ ٚ هؽّذ اٌٙي ثو رٛ ثَيبه اٍذ.

 فوِبيل: ثبّل، چٕبْ وٗ ِي ي ػجبهد لجً اى آْ، ػٍُ ِي ٚ ِمٖٛك اى فًٚ ثٗ لويٕٗ

 } ُُ ْٓ رَْؼٍَ ُْ رَُى ب ٌَ َِ َه  َّ ََٚػٍَّ { 

 َٔزي ثٗ رٛ آِٛفذ.كا آٔچٗ ها وٗ ّٔي



ّٔبى ٚ هٚىٖ اى اِٛه ػجبكي َ٘زٕل ٚ ّ٘بٕٔل عٕگ ٚ عٙبك ٔيَزٕل وٗ گب٘ي هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كهثبهٖ آْ 

پوكافذ. ٚ ِْٛهد آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثب إؾبة ثٗ فبٛو عًٙ ثٗ ثٙزويٓ  ثٗ ِْٛهد ثب إؾبة فٛك ِي

 فوِبيل: كي إؾبة ثٛك، چٕبْ وٗ فلاٚٔل ِي هاٖ ٔجٛك، ثٍىٗ ثواي ثٗ كٍذ آٚهكْ

ُْ فِي الَ  ُ٘ بِْٚه َّ َٚ  ُْ ُٙ َزْغِفْو ٌَ ٍْ َٚا  ُْ ُٙ ْٕ ٌَِه َفبْػُف َػ ْٛ ْٓ َؽ ِِ ُّْٚٛا  ٍْتِ الََٔف ٌَْم ْٛ ُوَٕذ َفظًّب َغٍِيعَ ا ٌََٚ ًْ َػٍَي } َٛوَّ َذ َفَز ِْ وِ َفاَِما َػَي ِْ

 ( 2اّلّلِ{)

ّلٔل، پٌ آٔبْ ها ثجقِ ٚ ثواي ايْبْ اٍزغفبه وٓ ٚ ثب آٔبْ كه  ٕلٖ ِياگو فْٓ ٚ ٍٕگلي ثٛكي اى اٛواف رٛ پواو

 وبه٘ب ِْٛهد وٓ ٚ ٕ٘گبِي وٗ رّٖيُ گوفزي، ثو فلا رٛوً ّٔب.

 آيب ايٓ ا٘بٔذ ثٗ كيٓ ٔيَذ وٗ هؤيب ٚ فٛاة ثؼٚي اى افواك 

 ػبكي، ِٕجغ رْويغ ثؼٚي اى اِٛه ػجبكي ثَيبه ُِٙ ّ٘بٕٔل اماْ ٚ البِٗ ثبّل؟!

٘ب ثٗ كهٚؽ ثٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا  ّٛك وٗ كه ايٓ هٚايبد روكيل وٕيُ ٚ اؽزّبي لٛي ثل٘يُ وٗ ايٓ اِو ثبػش ِيايٓ 

ػٍيٗ ٚ آٌٗ َٔجذ كاكٖ ّلٖ اٍذ. ٚ ثٗ اؽزّبي ثَيبه لٛي، الٛاَ ٚ فٛيْبٚٔلاْ ػجلهللا ثٓ ىيل، ايٓ كهٚؽ ها ٍبفزٗ 

ْ ثبّل ٚ اى ايٓ هٚ كه ثؼٚي اى ٍٕل٘ب، رٕٙب پَو ػّٛ٘بي اثٓ ّب أل رب فٚيٍزي ثواي فبٔلاْ ٚ لجيٍٗ ٚ ّبيغ ووكٖ

 أل. اي ثٗ فبٛو ؽَٓ ظٓ، ايٓ هٚايبد ها اى ايْبْ لجٛي ووكٖ ىيل، هاٚي ؽليش َ٘زٕل ٚ ِزأٍفبٔٗ ػلٖ

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

 .113(، 4. . َٔبء: )1

 .159(، 3. . آي ػّواْ: )2

 دوم :  تناقص درونی روایات -

 أل، اى عٙبري رٕبل٘ كهٚٔي كاهٔل: ي چگٛٔگي رْويغ ٚ ّوٚع اماْ ٔمً ّلٖ هٚايبري وٗ كهثبهٖ

. ِمزٚبي هٚايذ اٚي )هٚايذ اثٛكاٚك( ايٓ اٍذ وٗ ػّو ثٓ فطبة، اماْ ها ثيَذ هٚى لجً اى ػجلهللا ثٓ ىيل كه فٛاة 1

آْ ها كه ّ٘بْ ّجي وٗ اثٓ ىيل كه فٛاة  كيلٖ اٍذ، ٌىٓ ِمزٚبي هٚايذ چٙبهَ )هٚايذ اثٓ ِبعٗ( ايٓ اٍذ وٗ اٚ

 كيلٖ ثٛك، كه فٛاة كيلٖ اٍذ.

. هؤيبي اثٓ ىيل، ِجلأ رْويغ اماْ اٍذ ٚ ٕ٘گبِي وٗ ػّو ثٓ فطبة اماْ ها ّٕيل، پيِ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ 2

 كٖ اٍذ.ٚ آٌٗ آِل ٚ اػالَ ووك: اٚ ٔيي ّ٘يٓ هؤيب ها كه فٛاة كيلٖ اٍذ ٚ اى هٚي ؽيب آْ ها ثيبْ ٔىو

. ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ ػّو ثٓ فطبة فٛكُ اى پيْٕٙبك كٕ٘لگبْ چگٛٔگي كػٛد ِوكَ ثٛكٖ اٍذ، ٔٗ اى وَبٔي 3

وٗ هؤيب ها كيلٖ اٍذ. اٚ پيْٕٙبك ووكٖ ثٛك وٗ ِوكَ ها ثب ٕلاي ثٍٕل ثواي ّٔبى كػٛد وٕٕل وٗ ثٗ ػجبهري ّ٘بْ اماْ 

: ٕ٘گبِي وٗ ٍَِّبٔبْ ٚاهك ِليٕٗ ّلٔل...رب ايٓ وٗ ٔٛيَل ثٛكٖ اٍذ. چٕبْ وٗ روِني كه ٍٕٓ فٛك ِي



ٔٛيَل: ٚ ثؼٚي گفزٕل: ّيپٛهي ِبٕٔل ّيپٛه يٙٛكيبْ رٙيٗ وٕيُ; اِب ػّو ثٓ فطبة گفذ: آيب ِوكي ها  ِي

 فوٍزيل وٗ ِوكَ ها ثب  ّٔي

 ٕلاي ثٍٕل ثٗ ّٔبى كػٛد وٕل؟ پٌ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك:

 ٕلاي ثٍٕل ِوكَ ها ثواي ّٔبى كػٛد وٓ. اي ثالي، ثوفيي ٚ ثب

ثبّل، اِب  ( ِي1اثٓ ؽغو كه رفَيو ايٓ ؽليش گفزٗ اٍذ: ِٕظٛه اى كػٛد ثواي ّٔبى، ّ٘بْ ))اٌٖالح عبِؼخ(()

 كٌيٍي ثو ايٓ رفَيو ٔيَذ.

 . ِجلأ ايٓ رْويغ، فٛك پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛكٖ اٍذ.4

اي گفزٕل وٗ ٔبلٍٛي ها ثٗ ٕلا كهآٚهٔل يب آرْي ها هّٚٓ وٕٕل; اِب پيبِجو اووَ  ...ػلٖثيٙمي هٚايذ ووكٖ اٍذ: 

گٛيل وٗ ايٓ ها ثقبهي اى  ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛك وٗ اماْ ها ثٗ ٕٛهد عفذ ٚ البِٗ ها ثٗ ٕٛهد فوك ثگٛيل. ٚي ِي

 (2أل. ) دمحم ثٓ ػجلاٌٛ٘بة ٚ ٍَُِ اى اثٓ اٍؾبق ثٓ ػّبه هٚايذ ووكٖ

 رٛاْ ثٗ آٔٙب اػزّبك ووك؟! ثب ايٓ افزالف فبؽْي وٗ كه ٔمً هٚايبد ٚعٛك كاهك، چگٛٔٗ ِي

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

 ، كاهاٌّؼوفٗ.81، ٓ 2. . فزؼ اٌجبهي، اثٓ ؽغو: ط 1

 .608، ٓ 1. . ٍٕٓ ثيٙمي: ط 2

 رنه یک نف بوده اند کسانی که رویا  را دیده اند چهارده نفر سوم :  - 

أل،  أل، ِٕؾٖو ثٗ اثٓ ىيل ٚ اثٓ فطبة ٔجٛكٖ ثٕبثو آٔچٗ وٗ ؽٍجي هٚايذ ووكٖ اٍذ، وَبٔي وٗ هؤيب ها كه فٛاة كيلٖ

ثٍىٗ ػجلهللا ثٓ اثٛثىو ٔيي هٚايذ ووكٖ اٍذ وٗ اٚ ايٓ هؤيب ها كيلٖ اٍذ ٚ گفزٗ ّلٖ اٍذ: ٘فذ ٔفو اى أٖبه اكػب 

 أل! أل وٗ هؤيبي اماْ ها كه فٛاة كيلٖ ( اكػب ووك1ٖثٗ لٌٛي چٙبهكٖ ٔفو) أل ٚ ثٕب أل وٗ ايٓ هؤيب ها كيلٖ ووكٖ

گناهي وٕل؟ اگو ّويؼذ ثو ِجٕبي فٛاة ٚ هؤيبي ايٓ  رٛأل ثواي آْ لبْٔٛ اي اٍذ وٗ ٘و وٌ ِي آيب ّويؼذ ثٗ گٛٔٗ

ٚ آٌٗ لٛأيٓ ٚ اؽىبَ ّويؼذ ي آْ ها فٛأل! كه ؽبٌي وٗ هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ  ٚ آْ ثٕبگناهي ّٛك، ثبيل فبرؾٗ

 ووكٖ اٍذ ٔٗ ثواٍبً فٛاة ٚ هؤيبي افواك. ي ٚؽي كهيبفذ ِي ها ثٗ ٍٚيٍٗ

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

 .95، ٓ 2ي ٔجٛيٗ، ؽٍجي: ط  . . ٍيو1ٖ

 چِارم : تعارض بیي قْل بخاری با دیگزاى -



ي ِْبٚهٖ ثٗ ثالي كٍزٛه  ثٕبثو هٚايذ ٕؾيؾي وٗ ثقبهي ٔمً ووكٖ اٍذ، پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه عٍَٗ

كاك وٗ ِوكَ ها ثب ٕلاي ثٍٕل ثٗ ّٔبى كػٛد وٕل ٚ ػّو ٔيي كه ايٓ عٍَٗ ؽبٙو ثٛكٖ اٍذ. ٚي اى اثٓ ػّو هٚايذ ووكٖ 

 اٍذ: 

ّلٔل رب ٚلذ ّٔبى فوا ثوٍل ٚ ّٔبى  ٘بي ٚلذ ّٔبى عّغ ِي كيىيٚلزي ٍَِّبٔبْ ثٗ ِليٕٗ ِٙبعود ووكٔل، ٔي

ي چگٛٔگي ثب فجو ووكْ ِوكَ كه ٚلذ  ثقٛإٔل ٚ وَي ٔجٛك وٗ آٔٙب ها ثواي ّٔبى كػٛد وٕل. يه هٚى ثب ّ٘ليگو كهثبهٖ

هي رٙيٗ ووكٔل، ثوفي پيْٕٙبك ووكٔل وٗ ٔبلٍٛي رٙيٗ ّٛك ٚ ثوفي كيگو پيْٕٙبك ووكٔل وٗ ّيپٛ ّٔبى ٕؾجذ ِي

ّٛك، اِب ػّو پيْٕٙبك ووك رب فوكي ها ِؼيٓ وٕٕل وٗ ِوكَ ها ثب ٕلاي ثٍٕل ثٗ ّٔبى كػٛد وٕل. پٌ هٍٛي فلا ٍٕي 

 هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ثالي فوِٛك: 

 (1اي ثالي، ثوفيي ٚ ِوكَ ها ثواي ّٔبى كػٛد وٓ.)

ٚ آٌٗ كه ٕ٘گبَ فغو ثٗ ثالي كٍزٛه كاك وٗ ِوكَ وٕل وٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ  كه ؽبٌي وٗ هٚايبد هؤيب رٖويؼ ِي

ي ِْٛهري  ها ثواي ّٔبى كػٛد وٕل ٚ ايٓ ثؼل اى آْ ثٛك وٗ اثٓ ىيل هؤيبي فٛكُ ها كه ٕجؼ ّ٘بْ ّجي وٗ عٍَٗ

ثواي ثوهٍي چگٛٔگي كػٛد ِوكَ رْىيً ّلٖ ثٛك، ثواي پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثبىگٛ ووك ٚ كه ايٓ ؽبي 

 ٔجٛك، ثٍىٗ ٕلاي اماْ ها كه ِٕيٌِ ّٕيل. ػّو ؽبٙو

گفذ: لَُ ثٗ فلايي وٗ رٛ ها ثٗ ؽك  ّل، اى ِٕيي فبهط ّل ٚ ِي اٚ كه ؽبٌي وٗ ػجبيِ ثو ىِيٓ وْيلٖ ِي

 ِجؼٛس ووكٖ اٍذ، هؤيبيي ّجيٗ آٔچٗ وٗ اثٓ ىيل كيلٖ اٍذ، كه فٛاة كيلَ.

ِؼخ(( ؽًّ وٕيُ ٚ اؽبكيش هؤيب ها ثو اماْ گفزٓ ؽًّ ّٔبييُ. ِب كٌيٍي ٔلاهيُ وٗ هٚايذ ثقبهي ها ثٗ كػٛد ))اٌٖالح عب

ايٓ وبه، عّغ ثلْٚ ّب٘ل اٍذ ٚ اگو پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ثالي كٍزٛه كاك وٗ ثب ٕلاي ثٍٕل اػالَ وٕل: 

يٓ ثبه ّل، ثٗ فٖٛٓ اگو ػجبهد ))اٌٖالح عبِؼخ(( چٕل ))اٌٖالح عبِؼخ((، كه ايٓ ٕٛهد ايٓ ّه ٚ روكيل هفغ ِي

ي كػٛد ووكْ ثٗ  ّل. ّ٘ٗ ي ايٓ لوايٓ، كٌيً ثو آْ اٍذ وٗ كٍزٛه پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كهثبهٖ رىواه ِي

 (2ي اماْ ِْوٚع ثواي ّٔبى ثٛكٖ اٍذ.) ٍٚيٍٗ

وٕل وٗ ثٗ ثوهٍي ِزٓ ٚ ٍٕل آٔٙب  ّٛك ٚ ِب ها ٍِيَ ِي ايٓ ٚعٖٛ چٙبهگبٔٗ، ثبػش ػلَ اػزّبك ثٗ ايٓ هٚايبد ِي

 پوكاىيُ.ث

ّٛك ٚ ثوفي ِْزًّ ثو  ثؼٚي اى ايٓ هٚايبد ِوًٍ اٍذ ٚ ٍٕل آْ ثٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ًٕٚ ّٔي

 پوكاىيُ: افواك ٙؼيف يب ِغٙٛي اٍذ وٗ ثٗ ثوهٍي آٔٙب ِي

----------------------------- 
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 رّایت اّل:  -

 اثٛ كاٚك آْ ها ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ٙؼيف اٍذ، ىيوا:

ُٗ ِٓ االٖٔبه((، اى  . هٚايذ ثٗ يه يب چٕليٓ ِغٙٛي ِٕزٙي ِي1 ّٛك، چْٛ كه ِزٓ آْ آِلٖ اٍذ: ))ػٓ ػِّٛخ ٌَ

 ثٛكٔل.  ػّٛ٘بيِ وٗ اى أٖبه

گٛيل: اى ػّٛ٘بي  ي هاٚي ِي وٕل ٚ كهثبهٖ وٕل. اثٓ ؽغو ايٓ ها ٔمً ِي . اثٛػّيو ثٓ أٌٔ اى ))ػِّٛٗ(( هٚايذ ِي2

 ي هؤيذ ٘الي ٚ  فٛكُ وٗ اى أٖبه ٚ اى إؾبة پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛكٖ أل، كهثبهٖ

 وٕل. اماْ هٚايذ ِي

 يً اٌؾليش ثٛكٖ اٍذ.ٔٛيَل: اٚ صمٗ ٚ لٍ اُ ِي اثٓ ٍؼل كهثبهٖ

 (1ّٛك) ّٔي  ٔٛيَل: ٚي ِغٙٛي اٍذ ٚ ثٗ هٚايذ اٚ اؽزغبط اثٓ ػجلاٌجو ِي

ٔٛيَل: اى ايٓ ّقٔ كه كٚ ِٛٙٛع هٚايذ ٔمً ّلٖ اٍذ: هؤيذ ٘الي ٚ اماْ ٚ رّبَ آٔچٗ وٗ اى اٚ هٚايذ  ِيّي ِي

 (2ّلٖ، ّ٘يٓ كٚ ؽليش اٍذ.)

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

 .867، ُ 188، ٓ 12اٌزٙنيت، اثٓ ؽغو: ط . . رٙنيت 1

 .7545، ّّبهٖ 142، ٓ 34اٌليٓ ِيي: ط  . . رٙنيت اٌىّبي، عّبي2

 

 روایت دوم :  - 

 ٘ب ٕؾيؼ ٔيَذ: أل وٗ اػزّبك ثلاْ افواكي كه ٍٍٍَٗ ٍٕل ايٓ هٚايذ آِلٖ

 ٘غوي اى كٔيب هفزٗ اٍذ: 120. دمحم ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ؽبهس ثٓ فبٌل ريّي اثٛ ػجلهللا وٗ كه ؽلٚك ٍبي 1

 وٕل: اثٛعؼفو ػميٍي، اى ػجلهللا ثٓ اؽّل ثٓ ؽٕجً ٔمً ِي

ي دمحم ثٓ اثوا٘يُ ريّي ِلٔي ٕؾجذ ووك ٚ گفذ: اؽبكيش اٚ اّىبي كاهك، ىيوا ِطبٌت غيو  ّٕيلَ وٗ پلهَ كهثبهٖ

 (1وٕل.) لبثً لجٛي ٔمً ِي



ي اثٓ اٍؾبق، إً ٚ  وٕٕل، اگوچٗ ٍيوٖ اٚ اؽزغبط ّٔيٍٕذ ثٗ هٚايبد  . دمحم ثٓ اٍؾبق ثٓ يَبه ثٓ فيبه: ا2ً٘

 ك٘ل. ي اثٓ ْ٘بَ ها رْىيً ِي اٍبً ٍيوٖ

ي اثٓ اٍؾبق ٍإاي ووكٔل وٗ گفذ: ثٗ ٔظو ِٓ ٚي ٙؼيف  گٛيل: اى يؾيي ثٓ ِؼيٓ كهثبهٖ اؽّل ثٓ أثي فيضّٗ ِي

 ّٛك  اٍذ ٚ ّٔي

 هٚايبد اٚ ها ٔمً ووك.

 اثٛاٌؾَٓ ِيّٛٔي گفزٗ اٍذ: 

 (2ٔيَذ.)  گٛيل: دمحم ثٓ اٍؾبق ٙؼيف اٍذ ٚ َٔبيي گفزٗ اٍذ: اٚ لٛي يي ثٓ ِؼيٓ ّٕيلَ وٗ ِياى يؾ

 گٛيل:  . ػجلهللا ثٓ ىيل: ٚي ثَيبه وُ ؽليش اٍذ، روِني ِي3

گٛيل: لٛي ٕؾيؼ ايٓ اٍذ وٗ اٚ كه اُؽل ّٙيل  ايُ وٗ ٕؾيؼ ثبّل، ِگو ؽليش اماْ. ؽبوُ ِي چييي اى اٚ ْٕٔيلٖ

 ثبّل. ٚايبد اٚ ِٕمطغ ِيّل ٚ رّبَ ه

 (3ايُ وٗ ٕؾيؼ ثبّل، ِگو ؽليش اماْ وٗ اى پيبِجو ٔمً ووكٖ اٍذ.) گٛيل: چييي اى اٚ ٔليلٖ اثٓ ػلي ِي

 (4ايُ، ِگو ؽليش اماْ) روِني اى ثقبهي ٔمً ووكٖ اٍذ: هٚايزي اى اٚ ٔليلٖ

فٛاة كيل ٚ فمٙبي اٍالَ آْ ها لجٛي ووكٔل ؽبوُ گفزٗ اٍذ: ػجلهللا ثٓ ىيل ّ٘بْ وَي اٍذ وٗ هؤيبي اماْ ها كه 

 (5٘بي ٕؾيؾيٓ ٔيبِلٖ اٍذ، ىيوا ٔبلالْ كه ٍٕل٘بي آْ افزالف كاهٔل.) ٚ ايٓ هٚايذ كه وزبة

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

 .304، ٓ 24. . رٙنيت اٌىّبي: ط 1

 .224ـ  221، ٓ 1؛ ربهيـ ثغلاك: ط 423، ٓ 24. . رٙنيت اٌىّبي: ط 2

 .224، ٓ 5; رٙنيت اٌزٙنيت، اثٓ ؽغو: ط 361، ٓ 1ٕٓ روِني: ط . . 3ٍ

 ، چ ٍَِٛخ اٌوٍبٌخ.541، ٓ 14. . رٙنيت اٌىّبي: عّبي اٌليٓ ِيّي: ط 4

 .336، ٓ 3. . َِزلهن ؽبوُ: ط 5

 روایت سوم : 

 ها ثيبْ ووكيُ: كه ٍٕل آْ، دمحم ثٓ اٍؾبق ثٓ يَبه ٚ دمحم ثٓ اثوا٘يُ ريّي لواه كاهٔل. وٗ ّوػ ؽبي ايٓ كٚ ٔفو



 رّایت چِارم: -

 كه ٍٕل آْ افواك ميً ٚعٛك كاهٔل:

 . ػجلاٌوؽّٓ ثٓ اٍؾبق ثٓ ػجلهللا ِلٔي:1

وٕٕل.  ي ٚي پوً ٚ عٛ ووكَ ٚ كيلَ وٗ اى اٚ ثٗ فٛثي يبك ّٔي يؾيي ثٓ ٍؼيل لطبْ گفزٗ اٍذ: كه ِليٕٗ كهثبهٖ

 ػٍي ثٓ ِليٕي ٔيي ّ٘يٓ ها گفزٗ اٍذ.

گفذ: اٚ َللهي  ي ػجلاٌوؽّٓ ثٓ اٍؾبق ِي ثٓ ِليٕي گفزٗ اٍذ. اى ٍفيبْ ّٕيلَ وٗ كهثبهٖ ػٍيػالٖٚ ثو ايٓ، 

ِليٕٗ اٚ ها ٛوك ووكٔل ٚ ؽبي ايٕغب )ّبَ( كه ِؾً وْزٗ ّلْ ٌٚيل آِلٖ اٍذ ٚ ِب ثب اٚ  ٍَِه ثٛك وٗ اً٘

 ّٛيُ. ّْٕ٘يٓ ّٔي

٘بي  ٓ اٍؾبق ٍإاي ووكَ. ٚي گفذ: اٚ ؽليشي ػجلاٌوؽّٓ ث ٚ اثٛٛبٌت گفزٗ اٍذ: اى اؽّل ثٓ ؽٕجً كهثبهٖ

 ىٔبك هٚايذ ووكٖ اٍذ.  ِٕىوي ها اى اثي

 ّٛك، اِب لٛي ٔيَذ. اؽّل ثٓ ػجلهللا ػغٍي گفزٗ اٍذ: ؽليش ٚي ّٔٛزٗ ِي

 ّٛك. ّٛك، ٌٚي ثلاْ اؽزغبط ّٔي ٘بي ٚي ّٔٛزٗ ِي اثٛؽبرُ گفزٗ اٍذ: ؽليش

ثٗ ٚي اػزّبك ووك ٚ ّبگوكي غيو اى ٍِٛي ىِؼي ثواي ٚي كه ثقبهي ّٔٛزٗ اٍذ: اٚ اى وَبٔي ٔيَذ وٗ ثزٛاْ 

 ِليٕٗ ّٕبفزٗ ْٔلٖ اٍذ. ٍِٛي ىِؼي فجو٘بيي ها اى اٚ ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ثوفي اى آٔٙب ِٚطوة اٍذ.

كاهلطٕي گفزٗ اٍذ: ٚي ٙؼيف ٚ ثٗ َللهي ثٛكْ ِزُٙ اٍذ. اؽّل ثٓ ػلي گفزٗ اٍذ: كه اؽبكيش ٚي اّيبي 

 (1ّٛك.) ى آٔٙب پيوٚي ّٔيِٕىوي ٚعٛك كاهك ٚ ا

 . دمحم ثٓ ػجلهللا ٚاٍطي: 2

٘بي ٚي، اى پلهُ ها  ي ٚي گفزٗ اٍذ: اٚ لبثً اػزٕب ٔيَذ ٚ هٚايذ گٛيل: اثٓ ِؼيٓ كهثبهٖ اٌليٓ ِيي ِي عّبي

ي ٚي ٍإاي ووكَ وٗ گفذ: اٚ ِوكي ثل ٚ كهٚؽ گٛ  أىبه ووكٖ اٍذ. ٚ اثٛؽبرُ گفزٗ اٍذ: اى يؾيي ثٓ ِؼيٓ كهثبهٖ

ي  اٍذ ٚ ِطبٌت ِٕىوي ها ٔمً ووكٖ اٍذ. ٚ اثٛػضّبْ ٍؼيل ثٓ ػّو ثوكػي گفزٗ اٍذ: اى دمحم ثٓ فبٌل كهثبهٖ

ي ٚي گفزٗ اٍذ: اٚ ِوكي اٍذ وٗ  ٚي ٍإاي ووكَ وٗ گفذ: اٚ ِوك ثلي اٍذ. ٚ اثٓ ؽجبْ كه وزبة صمبد كهثبهٖ

 (2ّٛك.) وٕل ٚ كچبه اّزجبٖ ِي فطب ِي

 (3ٔٛيَل: كه ٍٕل ايٓ هٚايذ، ٙؼف عّلي ٚعٛك كاهك.) ِي ّٛوبٔي ثؼل اى ٔمً هٚايذ

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

 .3755، ّّبهٖ 515، ٓ 16اٌليٓ ِيي: ط  . . رٙنيت اٌىّبي، عّبي1



 .5177ي  ، ّّبه138ٖ، ٓ 35. . ّ٘بْ: ط 2

 .42، ٓ 2. . ٔيً الٚٛبه، ّٛوبٔي: ط 3

 روایت پنجم : 

 افواك ٚعٛك كاهٔل:كه ٍٍٍَٗ ٍٕل آْ، ايٓ 

 . دمحم ثٓ اٍؾبق ثٓ يَبه;1

 . دمحم ثٓ ؽبهس ريّي;2

 . ػجلهللا ثٓ ىيل.3

ي ٍٕل كه رّبَ هٚايبري وٗ ايٓ كٚ ٔفو اى ػجلهللا ثٓ ىيل ٔمً  گفزٗ ّل وٗ كٚ ٔفو اٚي ٙؼيف َ٘زٕل ٚ ٍٍٍَٗ

 وٕٕل، ِمطٛع اٍذ ٚ  ِي

 ثليٓ روريت، ٍٕل هٚايذ ٍَٛ ُ٘ ِقلُٚ اٍذ.

٘بي ٕؾبػ ٍزٗ ٔمً ّلٖ اٍذ. كه غيو ٕؾبػ ٔيي ِطبٌجي آِلٖ اٍذ وٗ ثٗ  ٍذ وٗ كه ثؼٚي اى وزبةايٓ چييي ا

 ّٛك: ثوفي اى آٔٙب اّبهٖ ِي

اِبَ اؽّل، كاهِي، كاهلطٕي كه َِبٔيل فٛك ٚ اِبَ ِبٌه كه ِٛٛأ ٚ اثٓ ٍؼل كه ٛجمبد ٚ ثيٙمي كه ٍٕٓ فٛك 

 يُ:وٕ أل وٗ آٔٙب ها ثيبْ ِي هٚايبري ها ٔمً ووكٖ

 

 روایت دارمی  در مسندش -

هؤيبي اماْ ها كاهِي كه َِٕل فٛك ثب ٍٍٍَٗ ٍٕل٘بيي ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ّ٘گي ٙؼيف َ٘زٕل ٚ كه ايٓ عب ثٗ 

 ّٛك: ثوفي اى ايٓ اٍبٔيل اّبهٖ ِي

ٚاهك . دمحم ثٓ ؽّيل، اى ٍٍّٗ، اى دمحم ثٓ اٍؾبق ٔمً ووكٖ اٍذ: ٕ٘گبِي وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 1

 ّل....

. ّ٘يٓ ٍٕل، ٌٚي ثؼل اى دمحم ثٓ اٍؾبق آِلٖ اٍذ ايٓ ؽليش ها دمحم ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ؽبهس ريّي، اى دمحم ثٓ 2

 ػجلهللا ثٓ ىيل ثٓ ػجلهثّٗ، اى پلهُ ٔمً ووكٖ اٍذ.

 . دمحم ثٓ يؾيي، اى يؼمٛة ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ٍؼل، اى اثٓ اٍؾبق...3



 (1ٍٍٍَٗ ٍٕل كَّٚ آِلٖ اٍذ.)ي آْ. ّ٘بْ چييي اٍذ وٗ كه  وٗ ثميٗ

ٍٍٍَٗ ٍٕل اٌٚي ِمطٛع اٍذ ٚ كِٚي ٚ ٍِٛي ِْزًّ ثو دمحم ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ؽبهس ريّي ٚ دمحم ثٓ اٍؾبق 

 ثبّٕل وٗ ٙؼف آٔٙب ها ثيبْ ووكيُ. ِي

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

 ، ثبة ثلء االماْ.287، ٓ 1. . ٍٕٓ كاهِي: ط 1

 روایت امام مالک در موطأ  -

 اِبَ ِبٌه هؤيبي اماْ ها كه ِٛٛأ اى يؾيي، اى ِبٌه، اى يؾيي ثٓ ٍؼيل ثٗ ايٓ ٕٛهد ٔمً ووكٖ اٍذ: 

هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رّٖيُ گوفزٗ ثٛك وٗ كٚ چٛة رٙيٗ ّٛك. رب ٕ٘گبَ اماْ ثٗ ُ٘ ىكٖ ّٛك ٚ ٍَِّبٔبْ 

 (1ثواي ّٔبى ؽبٙو ّٛٔل.)

ِزٌٛل ّلٖ ٚ كه  70هٚايذ ِمطٛع اٍذ ٚ ِٕظٛه اى يؾيي ثٓ ٍؼيل ثٓ ليٌ، وَي اٍذ وٗ كه ٍبي ٍٕل ايٓ 

 (2٘غوي كه ٘بّّيٗ اى كٔيب هفزٗ اٍذ.) 143ٍبي 

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

 .1، ثبة ِبعبء في إٌلاء ٌٍٖالح، ُ 46. . اٌّٛٛأ، ِبٌه: ٓ 1

 .213، ُ 468، ٓ 5. . ٍيو أػالَ إٌجالء، م٘جي: ط 2

 روایت ابن سعد در طبقات -

 ّٛك: ٘ب اؽزغبط ّٔي ( هٚايذ اماْ ها ثب ٍٕل٘بي ِٛلٛفٗ ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ثلا1ْدمحم ثٓ ٍؼل كه ٛجمبد، )

 اٍذ. فٛد ووكٖ اٍذ 99ٚ ثٗ لٌٛي كه ٍبي  90ّٛك وٗ كه ٍبي  هٚايذ اٚي: ثٗ ٔبفغ ثٓ عجيو فزُ ِي

 ٘غوي اى كٔيب هفزٗ اٍذ. 93ِزٌٛل ّلٖ ٚ كه ٍبي  29ّٛك وٗ كه ٍبي  ِيهٚايذ كَٚ: ثٗ ػوٚح ثٓ ىثيو فزُ 

 ٘غوي فٛد ووكٖ اٍذ. 136ّٛك وٗ كه ٍبي  هٚايذ ٍَٛ: ثٗ ىيل ثٓ اٍٍُ فزُ ِي

٘غوي اى كٔيب هفزٗ اٍذ ٚ ثٗ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ اثي  94ّٛك وٗ كه ٍبي  هٚايذ چٙبهَ: ثٗ ٍؼيل ثٓ َِيت فزُ ِي

 ٘غوي فٛد ووكٖ اٍذ. 83يب  82ي ّٛك وٗ كه ٍب ٌيٍي فزُ ِي

 م٘جي كه ّوػ ؽبي ػجلهللا ثٓ ىيل ّٔٛزٗ اٍذ:



 (2أل.) ٍؼيل ثٓ َِيت ٚ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ اثي ٌيٍي اى اٚ هٚايذ ووكٖ

 ّ٘چٕيٓ ثب ٍٕل ميً ٔمً ووكٖ اٍذ: 

ػجلهللا ثٓ ػّو، اى  اؽّل ثٓ دمحم ثٓ ٌٚيل اىهلي، اى ٍَُِ ثٓ فبٌل، اى ػجلاٌوؽيُ ثٓ ػّو، اى اثٓ ّٙبة، اى ٍبٌُ ثٓ

اي ِوكَ ها ثواي ّٔبى  ػجلهللا ثٓ ػّو هٚايذ ووكٖ اٍذ: هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رّٖيُ گوفذ رب ثٗ ٍٚيٍٗ

كػٛد وٕل... رب ايٓ وٗ ِوكي اى أٖبه ثٗ ٔبَ ػجلهللا ثٓ ىيل هؤيبيي ها كه فٛاة كيل ٚ كه ّ٘بْ ّت ػّو ثٓ فطبة ٔيي 

ي ))اٌٖالح فيٌو ِٓ إٌَٛ(( ها اٙبفٗ ووك ٚ هٍٛي فلا ٍٕي هللا  يٓ وٗ ثالي كه اماْ ٕجؼ، فموٖايٓ هؤيب ها كيل... رب ا

 ػٍيٗ ٚ آٌٗ ُ٘ آْ ها رأييل ووك.

 ايٓ ٍٕل ِْزًّ ثو افواك ميً اٍذ:

 گفزٕل:  . ٍَُِ ثٓ فبٌل ثٓ لوٖ وٗ ثٗ ٚي اثٓ عوؽٗ ُ٘ ِي1

ّٛك. ٚ ثقبهي ُ٘  اٚ اػزٕبيي ّٔي ُ٘ گفزٗ اٍذ: ثٗ يؾيي ثٓ ِؼيٓ اٚ ها ٙؼيف كأَزٗ اٍذ ٚ ػٍي ثٓ ِليٕي

وٕل. َٔبيي گفزٗ اٍذ: اٚ لٛي ٔيَذ اثٛؽبرُ گفزٗ اٍذ: اٚ لبثً اػزٕب  گفزٗ اٍذ: اٚ اؽبكيش ِٕىو ها ٔمً ِي

 (3ّٛك.) ٘ب اؽزغبط ّٔي ّٛك، ٌٚي ثلاْ ٔيَذ، ىيوا اؽبكيش ِٕىو ها ٔمً ووكٖ اٍذ. اؽبكيش ٚي ّٔٛزٗ ِي

٘ـ .ق(: أٌٔ ثٓ ػيبٗ، اى ػجيلهللا ثٓ  123ـ 51ُ ثٓ ػجيلهللا ثٓ ػجلهللا ثٓ ّٙبة ى٘وي ِلٔي ). دمحمثٓ 2ٍَِ

 ػّو ٔمً ووكٖ اٍذ: 

٘ب  كاك، ثلْٚ آْ وٗ وزبة ها ثواي ايْبْ لوائذ وٕل يب ثٗ لوائذ آْ ٘بي هٚايي ها ثٗ افواك ِي ى٘وي ها كيلَ وٗ وزبة

 گفذ: ثٍٗ. ٕٛهد، ايٓ وزبة ها اى رٛ هٚايذ وٕيُ؟ ِيّل: آيب كه ايٓ  گُٛ وٕل. اى اٚ پوٍيلٖ ِي

 اثوا٘يُ ثٓ اثي ٍفيبْ ليَوأي اى فويبثي هٚايذ ووكٖ اٍذ: 

اى ٍفيبْ صٛهي ّٕيلَ: پيِ ى٘وي هفزُ ،اِب ِوا رؾٛيً ٔگوفذ! ثٗ اٚ گفزُ: آيب اگو رٛ پيِ ّيٛؿ ِب ثيبيي، ايٓ گٛٔٗ 

ٗ رٛ َ٘زي! ٍپٌ ٚاهك فبٔٗ ّل ٚ وزبثي ها آٚهك ٚ گفذ: ايٓ ها ثگيو وٕٕل؟! پبٍـ كاك: ّ٘بْ گٛٔٗ و ثب رٛ هفزبه ِي

 (4يه ؽوف آْ ها اى اٚ هٚايذ ٔىوكَ.)ٚ اى ِٓ هٚايذ وٓ، اِب ِٓ ؽزي 
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 روایت بیهقی در سنن -

ثبّل ٚ كه ايٓ عب ثٗ  ثيٙمي، هؤيبي اماْ ها ثب ٍٍٍَٗ ٍٕل٘بيي ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ٘يچ ولاَ فبٌي اى ايواك ّٔي

 ّٛك: ٘ب اّبهٖ ِي ثوفي اى آْ

اثي ػّيو ثٓ أٌ، ٚػّٛ٘بيِ لواه كاهٔل. لجال كهثبهٖ ٙؼف اثي ػّيو ثٓ أٌٔ ٘ب،  اٚي( كه ٍٍٍَٗ ٍٕل ايٓ هٚايذ

 اُ گفزٗ اٍذ: ٕؾجذ ووكٖ ٚ گفزيُ وٗ ػجلهللا كهثبهٖ

ّٛٔل، چْٛ اى افواك ِغٙٛي ثب ػٕٛاْ:  ٘بيي ها وٗ ٔمً ووكٖ اٍذ، ِٛهك اؽزغبط ٚالغ ّٔي اٚ ِغٙٛي اٍذ ٚ هٚايذ

كٌيٍي ٚعٛك ٔلاهك وٗ ايٓ ػّٛ٘بي ِغٙٛي ٚي اى ٕؾبثٗ ثبّٕل ٚؽزي اگو فوٗ (. ٚ 1وٕل) ))ػّٛ٘بيِ(( هٚايذ ِي

وٕيُ وٗ رّبَ ٕؾبثٗ ػبكي ثبّٕل ٚ ثو فوٗ وٗ ػّٛ٘بيِ اى ٕؾبثٗ ثبّٕل، اِب ِٛلٛفبد ٕؾبثي ؽغذ ٔيَذ، ىيوا 

 ػٍُ ثٗ ايٓ وٗ اى ٕؾبثي هٚايذ ووكٖ اٍذ، ٚعٛك ٔلاهك.

 ّٛك ٚ ايٓ افواك ػجبهرٕل اى:  ٘ب اؽزغبط ّٔي وٗ ثٗ اؽبكيش آْ ي افواكي اٍذ كَٚ( ايٓ هٚايذ كهثوكاهٔلٖ

 . دمحم ثٓ اٍؾبق ثٓ يَبه.1

 . دمحم ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ؽبهس ريّي.2

 . ػجلهللا ثٓ ىيل.3

 وٗ ّوػ ؽبي ّ٘ٗ ها رٛٙيؼ كاكيُ.

جلهللا ثٓ ٘غوي، اى ػ 94ٍَٛ( ايٓ هٚايذ ِْزًّ ثو اثٓ ّٙبة ى٘وي اٍذ. اٚ اى ٍؼيل ثٓ َِيت، ِزٛفبي ٍبي 

 وٕل ٚ  ىيل هٚايذ ِي

 (2لجال گفزٗ ّل وٗ ٚي ػجلهللا ثٓ ىيل ها كهن ٔىوكٖ اٍذ.)
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 پوكاىيُ: ٘ب ِي ٕل٘بيي ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ثٗ ثيبْ آْكاه لطٕي هؤيبي اماْ ها ثب ٍٍٍَٗ ٍ

. دمحم ثٓ يؾيي ثٓ ِوكاً، اى اثٛكاٚك، اى ػضّبْ ثٓ أثي ّيجٗ، اى ؽّبك ثٓ فبٌل، اى دمحم ثٓ ػّوٚ، اى دمحم ثٓ 1

 ػجلهللا، اى ػّٛيِ ػجلهللا ثٓ ىيل هٚايذ ووكٖ اٍذ.



ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِٙلي، اى دمحم ثٓ ػّوٚ هٚايذ ووكٖ اٍذ: اى . دمحم ثٓ يؾيي، اى اثٛ كاٚك، اى ػجيلهللا ثٓ ػّو، اى 2

 (1ػجلهللا ثٓ دمحم ّٕيلَ وٗ گفذ: عّل ِٓ، ػجلهللا ثٓ ىيل ايٓ فجو ها ٔمً ووكٖ اٍذ.)

ي دمحم ثٓ ػّوٚ اٍذ. ٚي ِوكك ثيٓ يه ِوك أٖبهي اٍذ وٗ كه ٕؾبػ ٚ َِبٔيل عي  ٘و كٚ ٍِٕل ثيٙمي كهثوكاهٔلٖ

ْٔلٖ اٍذ ٚم٘جي كه ثبهٖ ي اٚ گفزٗ اٍذ اٚ ّٕبفزٗ ّلٖ ٔيَذ ٚ ثيٓ دمحم ثٓ ػّوٚ  ّ٘يٓ هٚايذ اى اٚ ٔمً

 (2أل. ) اثًٍٛٙ أٖبهي وٗ يؾيي لطبْ ٚ اثٓ ِؼيٓ ٚ اثٓ ػلي اٚ ها رٚؼيف ووكٖ

. اثٛ دمحم ثٓ ٍبػل، اى ؽَٓ ثٓ يٌٛٔ، اى أٍٛك ثٓ ػبِو، اى اثٛثىو ثٓ ػيبُ، اى اػِّ، اى ػّوٚ ثٓ ِوٖ، اى 3

وؽّٓ ثٓ اثي ٌيٍي، اى ِؼبم ثٓ عجً ٔمً ووكٖ اٍذ: ِوكي اى أٖبه، يؼٕي ػجلهللا ثٓ ىيل پيِ هٍٛي فلا ػجلاٌ

 (3اَ.... ) ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هفذ ٚ ػوٗ ووك: ِٓ كه فٛاة كيلٖ

٘غوي اى كٔيبهفزٗ اٍذ، كه ؽبٌي وٗ ػجلاٌوؽّٓ  18يب  20ايٓ ٍٕل ُ٘ ِمطٛع اٍذ، چْٛ ِؼبم ثٓ عجً كه ٍبي 

٘غوي ثٗ كٔيب آِلٖ اٍذ. ػالٖٚ ثو ايٓ، كاهلطٕي، ػجلاٌوؽّٓ ها رٚؼيف ووكٖ ٚ گفزٗ  17اثي ٌيٍي كه ٍبي  ثٓ

ٌيٍي اى ػجلهللا ثٓ ىيل چييي ها  اٍذ: اٚ ِوكي ٙؼيف اٌؾليش ٚ ثل ؽبفظٗ اٍذ ٚ صبثذ ْٔلٖ اٍذ وٗ اثٓ اثي

 (4ّٕيلٖ ثبّل.)

رْويغ اماْ، هؤيبي ػجلهللا ثٓ ىيل يب ػّو ثٓ فطبة يب ّقٖي كيگو رٛأيُ ثگٛييُ ِجلأ  رب ايٓ عب ِؼٍَٛ ّل وٗ ّٔي

٘ب صبثذ ووك.  ي آْ رٛاْ چييي ها ثٗ ٍٚيٍٗ ثٛكٖ اٍذ. ٚ ايٓ هٚايبد، رؼبهٗ ماري كاّزٗ ٚ ٍٕل وبٍِي ٔلاهٔل ٚ ّٔي

 ي فٛاة ٚ هؤيب صبثذ ّلٖ ثبّل. پنيوك وٗ لٛأيٓ ّويؼذ ثٗ ٍٚيٍٗ ػالٖٚ ثو ايٓ، ػمً ُ٘ ّٔي

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

 .57، ُ 245، ٓ 1. . إٌَٓ، كاهلطٕي: ط 1
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 -علیهم السالم  -چگونگی تشریع اذان  از نظر اهل بیت  - 

وٕيُ، ِؾنٚهاري ها وٗ ٔمً ووكيُ،  ٚلزي ثٗ هٚايبد اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ كه ِٛهك چگٛٔگي رْويغ اماْ ِواعؼٗ ِي

 ثيٕيُ، يؼٕي ثب ِمبَ ٚ عبيگبٖ ٔجّٛد رؼبهٗ ٔلاهٔل. ٘ب ّٔي كه آْ

 َالَ هٚايذ ّلٖ اٍذ: اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌ



ٕ٘گبِي وٗ عجوئيً اِيٓ، اماْ ها ثو پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔبىي ووك، ٍو آْ ؽٚود كه كآِ ؽٚود ػٍي 

ووك. عجوئيً اماْ ٚ البِٗ ها گفذ ٚ پٌ اى آْ وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  ػٍيٗ اٌَالَ ثٛك ٚ اٍزواؽذ ِي

پوٍيل: اي ػٍي، آيب ّٕيلي؟ ػوٗ ووك: ثٍٗ. فوِٛك: آيب ؽفع ووكي؟ ػوٗ ووك: ثٍٗ. ثوفبٍذ، اى ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ 

 (1٘ب ها ثٗ اٚ يبك كاك.) ٘ب ها ثٗ اٚ يبك ثلٖ. پٌ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ثالي ها فوا فٛأل ٚ ايٓ فوِٛك: ثالي ها فوا ثقٛاْ ٚ ايٓ

وٕل ٚ آْ ؽٚود ٍٕي  ي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚؽي ِيثيٕيُ وٗ عجوئيً اماْ ٚ البِٗ ها ثٗ هٍٛي فلا ٍٕ كه ايٓ هٚايذ ِي

 ٘ب ها ثٗ ثالي رؼٍيُ ك٘ل. ل٘ل وٗ آِْي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ كٍزٛهي 

وٕل.  ك٘ل، رأييل ِي ٘ب ها ِٛهك ِٕبلْٗ لواه ِي وٕل ٚ ٍٕل٘بي آْ ايٓ ٔظويٗ ها هٚايبري وٗ ػَمالٔي ٔمً ِي

 ٔٛيَل:  ػَمالٔي ِي

ّلٖ اٍذ ِجٕي ثو ايٓ وٗ اماْ، لجً اى ٘غود ٚ كه ِىٗ رْويغ ّلٖ اٍذ. اى عٍّٗ ٛجوأي، اى ))هٚايبري ٔمً 

وٕل: ٕ٘گبِي وٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِؼواط هفذ،  ػّو، اى پلهُ ٔمً ِيٛويك ٍبٌُ ثٓ ػجلهللا ثٓ 

اى ِواعؼذ اى ِؼواط، اماْ ها ثٗ ثالي رؼٍيُ فلاٚٔل ِزؼبي اماْ ها ثٗ اٚ ٚؽي ووك. آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پٌ 

 كاك. كه ٍٕل ايٓ هٚايذ، ٍٛؾخ ثٓ ىيل لواه كاهك وٗ ِزوٚن اٍذ.

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ كه چگٛٔگي رْويغ اماْ كالٌذ وٕل ثٗ ٚٙٛػ ثو ِن٘ت اً٘  ٘بيي ها وٗ ػَمالٔي ٔمً ِي هٚايذ

 وٕل. ػجلهللا ثٓ ىيل يب ػّو ثٓ فطبة ثٛكٖ اٍذ، هك ِي گٛيل: ِجلأ رْويغ اماْ، هؤيبي اي ها وٗ ِي وٕل ٚ ٔظويٗ ِي

وٕٕل پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اماْ ها  هٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ وَبٔي ها وٗ گّبْ ِي

 اى ػجلهللا ثٓ ىيل يبك گوفزٗ اٍذ، ٌؼٕذ ووكٔل ٚ فوِٛكٔل: 

ُٗ افن   ( 2االماْ ِٓ ػجلاّلّل ثٓ ىيل؟!((،)))يٕيي اٌٛؽي ػٍي ٔجيّىُ فزيػّْٛ أََّ

 وٕيل وٗ اٚ اماْ ها اى ػجلهللا ثٓ ىيل فوا گوفزٗ اٍذ؟! ّٛك ٚ ثب ايٓ ؽبي گّبْ ِي ثو پيبِجوربْ ٚؽي ٔبىي ِي

 . ػَمالٔي اى ثياه، اى ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ ٔمً ووكٖ اٍذ: 1

ّّب اهاك اّلّل أْ يؼٍُّ هٌٍٛٗ االماْ أربٖ عجوئيً ثلاثخ يمبي ٌ  ( 3ٙب اٌجواق فووجٙب((;)))ٌ

 ٕ٘گبِي وٗ فلاي ِزؼبي اهاكٖ فوِٛك رب اماْ ها ثٗ پيبِجوُ ثيبِٛىك، 

 عجوئيً ثواي اٚ ِووجي ثٗ ٔبَ ثواق آٚهك ٚ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثو آْ ٍٛاه ّل.

 . اى اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ ّٙٓ ؽليش ِؼواط هٚايذ ّلٖ اٍذ:2

ي  ٘بي كٚربيي ثگٛيل. عجوئيً كه اماْ فموٖ كٍزٛه كاك رب اماْ ٚ البِٗ ها ثٗ ٕٛهد فموٖ... ٍپٌ فلاٚٔل ثٗ عجوئيً 

 (4ووك.)  ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ها گفذ. ٍپٌ ؽٚود دمحم ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پيِ هفذ ٚ ّٔبى ها اِبِذ



ٚ آٌٗ ثٗ ِؼواط ثوكٖ ّل، . اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ّلٖ اٍذ: ٕ٘گبِي وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ 3

 (5ٚلذ ّٔبى فواهٍيل ٚ عجوئيً اماْ گفذ.)

. ػجلاٌوىاق، اى ِؼّو، اى اثٓ ؽّبك، اى پلهُ، اى علُ، اى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ؽليش ِؼواط ٔمً ووكٖ 4

٘ب ها  ي فموٖ ي هاٍزِ ها كه گُٛ فٛك گناّذ ٚ اماْ گفذ. اٚ ّ٘ٗ اٍذ: پٌ عجوئيً ثوفبٍذ ٚ أگْذ ٍجبثٗ

 (6ي ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ها كٚ ثبه گفذ.) كٚ رب كٚ رب گفذ ٚ كه آفو ُ٘ فموٖ
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 .2، اثٛاة االماْ ٚ االلبِخ، ؽليش 621، ٓ 4. . ٍٚبئً اٌْيؼٗ: ط 1

 .3، اثٛاة االماْ ٚ االلبِخ، ؽليش 4. . ٍٚبئً اٌْيؼٗ: ط 2

 ، كاه اٌّؼوفخ، ٌجٕبْ.78، ٓ 2ي ّوػ اٌجقبهي: ط . . فزؼ اٌجبهي ف3

 .2ِٓ اثٛاة االماْ ٚ االلبِخ: ط  19. . ٍٚبئً اٌْيؼٗ، دمحم ثٓ ؽَٓ ؽو ػبٍِي: ثبة 4

 .10. . ّ٘بْ: ط 5

 .221  ، 2ٓ; عبِغ اؽبكيش اٌْيؼٗ: ط 107، ٓ 81; ثؾبه االٔٛاه: ط  100. . ٍؼلاٌَؼٛك: ٓ 6

 لعمل "اثبات جزئیت  " حی علی خیر ا -

ي ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( عيء اماْ ٚ البِٗ اٍذ ٚ اماْ ٚ البِٗ  كاليً ِزؼلكي ثو ايٓ ِطٍت كالٌذ كاهٔل وٗ فموٖ

 ثبّل: ثلْٚ ايٓ فموٖ ٕؾيؼ ّٔي

 ًقل شذٍ است. -صلی هللا علی ّ الَ  -اّل : ًصْصی کَ اس صحابَ ی پیاهبز 

ٍٕل٘بي ٕؾيؼ اى ثؼٚي اى إؾبة هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ ي ايٓ ٖٔٛٓ، هٚايبري اٍذ وٗ ثب ٍٍَٗ  اى عٍّٗ

 آٌٗ ٔمً ّلٖ اٍذ، ِضً:

 . ػجلهللا ثٓ ػّو.1

 . ًٍٙ ثٓ ؽٕيف.2

 . ثالي.3

 . أثي ِؾنٚهٖ.4

 . اثٓ أثي ِؾنٚهٖ.5



 . ىيل ثٓ اهلُ.6

 روایاتی که از عبدهللا بن عمر نقل شده است. - 

پٌ اى فموٖ ))ؽيَّ ػٍي اٌفالػ((، فموٖ ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ها اٌف( اى ٔبفغ ٔمً ّلٖ اٍذ: اثٓ ػّو، گب٘ي 

 (1گفذ.) ِي

 ة( اى ٌيش ثٓ ٍؼل، اى ٔبفغ ٔمً ّلٖ اٍذ: 

گفذ ٚ گب٘ي فموٖ ))ؽيَّ ػٍي فيو  گفذ ٚ فموٖ ))ؽيَّ ػٍي اٌفالػ(( ها ِي اثٓ ػّو كه ٍفو٘بيِ اماْ ّٔي

 (2گفذ.) اٌؼًّ(( ها ِي

 غ ٔمً ّلٖ اٍذ: ط( اى ٌيش ثٓ ٍؼل، اى ٔبف

 (3گفذ.) گب٘ي اثٓ ػّو، كه اماْ فموٖ ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ها ِي

 ك( ّ٘چٕيٓ َٔيو ثٓ مػٍٛق ايٓ ِطٍت ها اى اثٓ ػّو هٚايذ ووكٖ 

 (4گفزٗ اٍذ) ٚ گفزٗ اٍذ وٗ اٚ ايٓ فموٖ ها كه ٍفو ِي

ي  اٍذ: اثٓ ػّو كه ٕ٘گبَ اماْ، پٌ اى فموٖ٘ـ( ػجلاٌوىاق، اى ِؼّو، اى يؾيي، اى أثي وضيو، اى ِوكي ٔمً ووكٖ 

 (5گفذ: ))هللا اوجو، هللا اوجو، ال اٌٗ اال هللا((.) گفذ ٚ ٍپٌ ِي ))ؽيَّ ػٍي اٌفالػ((، ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ِي

 ( اى ٛويك اثٓ ػغالْ ٚ ػجيلاّلّل، اى ٔبفغ، اى اثٓ ػّو ٔمً ووكٖ اٍذ.6ايٓ ِطٍت ها اثٓ أثي ّيجٗ)

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

 .1991، ُ 624، ٓ 1. . ٍٕٓ ثيٙمي: ط 1

 . . ّ٘بْ.2

 ، اى ِجبكي اٌفمٗ ـ 100، ٓ 2، ق 3; كالئً اٌٖلق: ط 424، 1ٓ. . ٍٕٓ ثيٙمي: ط 3

، اى ّوػ اٌزغويل. ايٓ ها اثٓ اثي ّيجٗ هٚايذ ووكٖ ٚ آْ ها كه اٌْفبء ٔمً ووكٖ اٍذ، چٕبْ 38االٍالِي، ػوفي: ٓ 

 آِلٖ اٍذ. 192، ٓ 2٘و الفجبه ٚ اآلصبه اٌَّزقوعٗ ِٓ ٌغخ اٌجؾو اٌيفبه، ٕؼلي: ط وٗ كه عٛا

 .625ٓ  1. . ٍٕٓ ثيٙمي: ط 4

 .460ٓ  1. . ّ٘بْ: ط 5



 .460، 1ٓي اٌّٖٕف: ط ٚ ؽبّيٗ 145. . ّ٘بْ: ط، 6ٓ

 روایاتی که از سهل بن حنیف نقل شده است. -

ػٍي فيو اٌؼًّ(( كه اماْ، اى اثٛاِبِٗ، ًٍٙ ثٓ ؽٕيف هٚايذ ّلٖ ي ))ؽيَّ  اٌف( ثيٙمي ٔمً ووكٖ اٍذ: فموٖ

 (1اٍذ)

ة( اثٓ ٚىيو، اى ِؾت ٛجوي ّبفؼي كه وزبة اؽىبَ االؽىبَ گفزٗ اٍذ: ))فموٖ ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ((، اى ٕللخ 

يَّ ػٍي فيو ي ))ؽ گفذ، فموٖ ثٓ يَبه، اى اثٛاِبِٗ ،ًٍٙ ثٓ ؽٕيف ٔمً ّلٖ ٚ گفزٗ ّلٖ اٍذ: ٘وگبٖ اماْ ِي

 (2ووك، ايٓ ها ٍؼيل ثٓ ِٕٖٛه ٔمً ووكٖ اٍذ((.) اٌؼًّ(( ها موو ِي

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

 . 425، ٓ 1. . ٍٕٓ ثيٙمي: ط 1

 ٘غوي.  1354، چبپ ٍبي 37، ثٗ ٔمً اى ِجبكي اٌفمٗ االٍالِي، ٓ 100، ٓ 2، ق3. . كالئً اٌٖلق: ط2

 ت.روایاتی که از بالل نقل شده اس -

اٌف( اى ػجلهللا ثٓ دمحم ثٓ ػّبه، اى ػّبه ٚ ػّو فوىٔلاْ ؽفٔ اثٓ ػّو اى پلهاْ آٔٙب اى ٔيبوبْ آٔٙب اى ثالي ٔمً ّلٖ 

گفذ رب ايٓ وٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٚي  اٍذ: ثالي كه اماْ ٕجؼ، فموٖ ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ها ِي

 (1))اٌٖالح فيو ِٓ إٌَٛ(( ها ثگٛيل ٚ ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ها رون گٛيل.)كٍزٛه كاك: ثٗ عبي آْ فموٖ 

ٌىٓ ميً ايٓ هٚايذ ِؾً اّىبي اٍذ، ىيوا ػجبهد ))اٌٖالح فيو ِٓ إٌَٛ((، ثؼل اى هؽٍذ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ 

٘ب اّبهٖ  ل ٚ كه فالي ثؾش ثٗ آْأ آٌٗ ثٗ اماْ اٙبفٗ ّلٖ اٍذ، چٕبْ وٗ هٚايبد ثَيبهي ثٗ ايٓ اِو رٖويؼ ووكٖ

 (2فٛا٘يُ ووك.)

 (3ة( ثالي أماْ ٕجؼ ِي گفذ ٚكه آْ عٍّٗ ي ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ِي گفذ.)

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

; ٍٕٓ 1786، ػ 460  ، 1ٓ; ثٗ ٔمً اى ٛجوأي كه اٌىجيو ٚ ِٖٕف ػجلاٌوىاق: ط 330، ٓ 1. . ِغّغ اٌيٚائل: ط 1

، ثٗ ٔمً اى اثي اٌْيـ كه وزبة 276،ٓ  3، ِٕزقت وٕي اٌؼّبي كه ؽبّيٗ إٌَّل: ط 1994، ػ 625ٓ  1ط ثيٙمي: 

 .99  ، 2ٓ، ٘ـ 3الماْ; كالئً اٌٖلق: ط 

; 1829،1832، 1877، ُ 1994، ػ 475ـ474، ٓ 1; ٍٕٓ كاهلطٕي; ِٖٕف ػجلاٌوىاق: ط 46. . ِٛٛأِبٌه: ٓ 2

أل  اي اى لجيً روِني ٚ اثٛكاٚك گفزٗ . كه ايٓ وزبة آِلٖ اٍذ: ػل278ٖ، ٓ 3ِٕزقت ِٖٕف كه ؽبّيٗ إٌَّل: ط 

 وٗ ايٓ فموٖ ثلػذ اٍذ 



 4ثٗ ٔمً اى وٕي اٌؼّبي: ط  99ٓ  2ق 3، كالئً اٌٖلق: ط 276ٓ  3. . ِٕزقت وٕي اٌؼّبي كه ؽبّيٗ إٌَّل: ط 3

ٓ266 . 

 روایاتی که از  ابی محذوره   نقل شده است. -

اٌف( دمحم ثٓ ِٕٖٛه كه وزبة اٌغبِغ ثب إٍبك فٛك اى افواكي ِٛهك اػزّبك اى أثي ِؾنٚهٖ، يىي اى ِإمٔبْ هٍٛي فلا 

 ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ووكٖ اٍذ: پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِٓ كٍزٛه كاك وٗ كه اماْ فموٖ ))ؽيَّ ػٍي 

 (1فيو اٌؼًّ(( ها ثگٛيُ. )

يي ثٓ هفيغ، اى أثي ِؾنٚهٖ ٔمً ّلٖ اٍذ: ٔٛعٛأي ثٛكَ وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِٓ ة( اى ػجلاٌؼي

 فوِٛك: 

 ( 2))ئعؼً في آفو أمأه ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ((;)

 ثلٖ.  كه آفو امأذ فموٖ ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها لواه

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

 ٚ عٛا٘و االفجبه ٚاآلصبه كه ؽبّيٗ ي ّ٘بْ ٕفؾٗ. 192، ٓ 2. . اٌجؾو اٌيفبه: ط 1

 .268، ٓ 1; ٌَبْ اٌّيياْ، ػَمالٔي: ط 139، ٓ 1. . ِيياْ االػزلاي: ط 2

 رّایاتی کَ اس ابي ابی هحذّرٍ ًقل شذٍ است. -

ػٍي فيو گٛيل: ))ؽيَّ  كه وزبة اٌْفبء، اى ٘نيً ثٓ ثالي ِلائٕي ٔمً ّلٖ اٍذ: اى اثٓ أثي ِؾنٚهٖ ّٕيلَ وٗ ِي

 (1اٌؼًّ، ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ((.)

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

 . . ّ٘بْ.1

 رّایاتی کَ اس سیذ ابي ارقن ًقل شذٍ است. -

 (1اٍذ.)  گفزٗ ي ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ها ِي هٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ كه اماْ فموٖ

ي  ٘ب كه اماْ پٌ اى فموٖ اٌَالَ ٔمً اٍذ: آْٔٛيَل: ))... ٚ اى اثٓ ػّو ٚ ػٍي ثٓ اٌؾَيٓ ػٍيٗ  ؽٍجي ِي

 (2أل...((.) گفزٗ ))ؽيَّ ػٍي اٌفالػ((، ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ِي



 ػالء اٌليٓ ؽٕفي كه وزبة اٌزٍٛيؼ في ّوػ اٌغبِغ اٌٖؾيؼ آٚهكٖ 

ٖ اٍذ وٗ اٍذ: اثٓ ؽيَ ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ ثٗ ٛوق ٕؾيؼ اى ػجلهللا ثٓ ػّو ٚ أثي اِبِٗ ًٍٙ ثٓ ؽٕيف ٔمً ّل

گفزٕل... . ٍپٌ گفزٗ اٍذ: ػٍي ثٓ اٌؾَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ  ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها كه اماْ ِي ٘ب فموٖ آْ

 (4گفذ.) ( ٚ ئثٓ ٔجبػ كه اماْ فٛك ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها ِي3كاك.) ُ٘ ايٓ وبه ها أغبَ ِي

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

 .283، ٓ 5ت الهثؼٗ: ط . . االِبَ اٌٖبكق ٚ اٌّنا1٘

 ، ْٔو اٌّىزجخ االٍالِيخ.98، ٓ 2. . اٌَيوح اٌؾٍجيٗ، ثبة االماْ: ط 2

 .160، ٓ 3; اٌّؾٍّي: ط 38ثٗ ٔمً اى ِجبكي اٌفمٗ االٍالِي، ػوفي: ٓ  100، ٓ 2، ق 3. . كالئً اٌٖلق: ط 3

 ; عبِغ اؽبكيش اٌْيؼٗ; لبًِٛ اٌوعبي.645، ٓ 4. . ٍٚبئً اٌْيؼٗ: ط 4

 ًقل شذٍ است. -علیِن السالم  -دّم: رّایاتی کَ با سٌذ صحیح اس اُل بیت 

 فوِٛك:  هٚايذ ّلٖ اٍذ وٗ ؽٚود ػٍي ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛك: ّٕيلَ وٗ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

َْ ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ْْ يٛمِّ َّْ فيو اػّبٌىُ اٌٖالح ٚ أِو ثالال أ  ))اػٍّٛا أ

 ٓ ػًّ ّّب ّٔبى اٍذ ٚ ثٗ ثالي كٍزٛه كاك وٗ ثگٛيل: ثْزبة ثٗ ٍٛي ثٙزويٓ ػًّ.ثلأيل وٗ ثٙزوي

 (.1ايٓ هٚايذ كه اٌْفبء آِلٖ اٍذ)

 اى ؽبرُ ثٓ اٍّبػيً، اى عؼفو ثٓ دمحم، اى پلهُ هٚايذ ّلٖ اٍذ: 

فوِٛك: ايٓ اماْ اٚي  گفذ ٚ ِي اِبَ ىيٓ اٌؼبثليٓ كه اماْ، پٌ اى ))ؽيَّ ػٍي اٌفالػ((، ))ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ(( ِي

 (3( ٚ ِؼٕبي ٍقٓ اِبَ ػٍيٗ اٌَالَ ايٓ اٍذ وٗ اماْ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ چٕيٓ ثٛكٖ اٍذ.)2اٍذ.)

أل. ػالٖٚ ثو ايٓ اى اِبَ  ّ٘چٕيٓ ؽٍجي ٚ اثٓ ؽيَ ٚ كيگواْ ايٓ ِطٍت ها اى ػٍي ثٓ ؽَيٓ ػٍيٗ اٌَالَ ٔمً ووكٖ

 ذ ّلٖ اٍذ: ىيٓ اٌؼبثليٓ ػٍيٗ اٌَالَ هٚاي

گٛيل: ))ؽيَّ ػٍي اٌٖالح، ؽيَّ ػٍي اٌفالػ، ؽيَّ  ّٕيل ِٛمّْ ِي ٕ٘گبِي وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

 (4فوِٛك: ))الؽٛي ٚ اللٛح االّ ثبهلل...(() ػٍي فيو اٌؼًّ((، ِي

 اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ اى پلهُ اِبَ ىيٓ اٌؼبثليٓ ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ووكٖ اٍذ: 



 (5گفذ.) گفذ: پٌ اى ))آْ ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها ِي ٘وگبٖ ))ؽيَّ ػٍي اٌفالػ(( ها ِي اٚ

 اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛك: 

 ))ٚ وبٔذ ٘نٖ اٌىٍّخ )ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ( في االماْ، فبِو ػّوثٓ اٌقطبة 

 ( 6أْ يىفٛا ػٕٙب ِقبفخ اْ رضجٜ إٌبً ػٓ اٌغٙبك ٚ يزّىٍٛا ػٍي اٌٖالح((;)

روٍيل وٗ  ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( عيء اماْ ثٛك رب ايٓ وٗ ػّو ثٓ فطبة كٍزٛه كاك آْ ها ٔگٛيٕل، ىيوا ِي فموٖ

 ِوكَ كٍذ اى عٙبك ثوكاهٔل ٚ رٕٙب ثو ّٔبى اوزفب ّٔبيٕل!

 اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ كه هٚايذ كيگوي فوِٛك: 

  ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ثٗ ))وبْ االماْ ثـ )ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ( ػٍي ػٙل هٍٛي هللا

ثىو ٚ ٕلهاً ِٓ ايبَ ػّو، صُ اِو ػّو ثمطؼٗ ٚ ؽنفٗ ِٓ االماْ ٚ االلبِخ((; كه ىِبْ هٍٛي فلا ٍٕي  أِوٚا ايبَ اثي

ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( عيء اماْ ثٛك ٚ كه ايبَ اثٛثىو ٚ اثزلاي ؽىِٛذ ػّو ُ٘ چٕيٓ ثٛك رب  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فموٖ

كٍزٛه كاك رب ايٓ فموٖ ها اى اماْ ٚ البِٗ ؽنف وٕٕل! پٌ اى اٚ ٍإاي ّل وٗ چوا ايٓ وبه ووكيل؟ عٛاة كاك: ايٓ وٗ ػّو 

 (7گناهٔل.) وٕٕل ٚ آْ ها وٕبه ِي ٚلزي وٗ ػٛاَ ِوكَ ثْٕٛٔل: ّٔبى، ثٙزويٓ ػًّ اٍذ، كه عٙبك ٍَزي ِي

 (8ِضً ّ٘يٓ هٚايذ اى اِبَ عؼفو ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ ٔمً ّلٖ اٍذ.)

 ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ثٗ ّؼبه  اي ّلٖ ثٛك وٗ فموٖ ٚٙغ ثٗ گٛٔٗ

ػٍٛييٓ ٚ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ ٚ ّيؼيبْ ايْبْ كه ٛٛي اػٖبه رجليً ّلٖ ثٛك. ثواي ِضبي كه اثزلاي ليبَ ؽَيٓ 

َ ٍٕي هللا اي وٗ ثبالي ٍو ؽٚود هٍٛي اوو ثٓ ػٍي ّٙيل فـ، ػجلهللا ثٓ ؽَٓ ِؼوٚف ثٗ أفطٌ ثٗ ثبالي ِٕبهٖ

 ػٍيٗ ٚ آٌٗ لواه كاهك، هفذ ٚ ثٗ ِٛمْ گفذ: 

ي ِنوٛه ها گفذ.  ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها ثگٛ. ٚلزي وٗ ِٛمْ، ّّْيو ػجلهللا ثٓ ؽَٓ ها كيل، فموٖ فموٖ

ػّوي وٗ ٚاٌي ِليٕٗ اى ٍٛي ِٕٖٛه كٚأيمي ثٛك، ايٓ ها ّٕيل ٚ اؽَبً فطو ووك، ٌنا فٛهاً كٍزٛه كاك: ))ىٚك 

 (9ه٘بي كاهاالِبهٖ ها ثجٕليل ٚ ِملاهي آة ثٗ ِٓ ثوٍبٔيل((.)ك

 رٕٛفي موو ووكٖ اٍذ وٗ اثٛاٌفوط ثواي ٚي ٔمً ووكٖ اٍذ: 

 (10أل.) گفزٗ ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها كه اماْ ٚ البِٗ ِي اٚ كه ىِبْ فٛكُ ّٕيلٖ اٍذ وٗ ِوكَ فموٖ

 ؽٍجي گفزٗ اٍذ: 



ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها  ٘ب پٌ اى ))ؽيَّ ػٍي اٌفالػ((، فموٖ آي ثٛيٗ، هافٚيأل: كه كٌٚذ  ))ثؼٚي ٔمً ووكٖ

گفزٕل. پٌ اى آْ وٗ ٍٍغٛليبْ هٚي وبه آِلٔل، ِإمٔبْ ها اى ايٓ وبه ِٕغ ووكٔل ٚ كٍزٛه كاكٔل وٗ ثٗ عبي آْ،  ِي

 (11وي ثٛكٖ اٍذ.)٘غ 448ي ))اٌٖالح فيٌو ِٓ إٌَٛ(( ها كِٚورجٗ ثگٛيٕل. ايٓ ٚالؼٗ كه ٍبي  فموٖ
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 ًظزات علواء دربارٍ ی جشئیت ِ " حی علی خیز العول " -

وٗ  ػٍّبي ّيؼٗ ٚ پيوٚاْ ايْبْ ثب اٌٙبَ اى هٚايبد هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ

رويٓ افواك َٔجذ ثٗ اؽىبَ َ٘زٕل، لبئً ثٗ عيئيذ ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( َ٘زٕل ٚ اماْ ٚ البِٗ ها ثلْٚ ايٓ  آگبٖ

 كإٔل. فموٖ، ٕؾيؼ ّٔي

ٔٛيَل: ))اى فٖبئٔ ِٕؾٖو ثٗ  ( ٚ ٍيل ِورٚي َ٘زٕل. ٍيل ِورٚي كه أزٖبه ِي1٘ب ّيـ ِفيل) ي آْ اى عٍّٗ

گٛيٕل. ػٍذ ايٓ  اْ ٚ البِٗ ثؼل اى ))ؽيَّ ػٍي اٌفالػ((، ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها ِيفوك اِبِيٗ ايٓ اٍذ وٗ كه ام

 اِو آْ اٍذ وٗ اعّبع ِن٘ت ّيؼٗ ثو آْ ِؾمك ّلٖ اٍذ.



 (2أل:) ػبِٗ، هٚايذ ووكٖ

. ايٓ فموٖ كه ثؼٚي اى ايبَ ىٔلگي هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عيء اماْ ثٛكٖ اٍذ، اِب ٍپٌ َٔـ ّلٖ اٍذ

( 4( ٚ ٔيي اى عٍّٗ ي ايْبْ ّيـ ٍٛٛي،)3أل.) وٕٕل، ثبيل كٌيً ثيبٚهٔل ٚ كٌيٍي ٔيبٚهكٖ ٘ب وٗ اكػبي َٔـ ِي آْ

( ّيـ يٍٛف 8( ِؾمك اهكثيٍي،)7ي ؽٍي،) ( ػال6ِٗ( اثٓ اكهيٌ ؽٍي،)5لبٙي ػجلاٌؼييي ثٓ ثواط ٛواثٍَي،)

 ل: ٔٛيَ ( ٚ ّيـ دمحمؽَٓ ٔغفي َ٘زٕل. ٕبؽت عٛا٘و ِي9ثؾوأي)

))كه ٘و ؽبي، فزٛاي اّٙو كه ٔيك ِب ايٓ اٍذ ـ اگو ّٙود هٚائي ُ٘ ٔجبّل ـ ّٙود ػظيّي وٗ كه ؽل اِىبْ 

اَ((. ٚ  اكػبي اعّبع اٍذ. ثٍىٗ كه ِلاهن آِلٖ اٍذ: ))لٛي ثٗ عيئيذ، ِن٘ت إؾبة اٍذ ٚ ِقبٌفي كه آْ ٔليلٖ

ب َٔجذ كاكٖ ّلٖ اٍذ، ٚ كه اٌنووي ثٗ ػًّ إؾبة كه رنووح ٚ ٔٙبيخ االؽىبَ ـ ٛجك ٔمً ـ ايٓ لٛي ثٗ ػٍّبي ِ

ي اِبِيٗ ٚ إؾبة افزالفي كه ايٓ ِطٍت ٔلاهٔل. ايٓ  َٔجذ كاكٖ ّلٖ اٍذ، ٚ كه اٌَّبٌه آِلٖ اٍذ: ٛبئفٗ

هٍبٔل وٗ اعّبع ثو ايٓ ِطٍت ِٕؼمل ّلٖ  ِٛٙٛع كه ِٙنة ـ ٛجك ٔمً ـ آِلٖ اٍذ، ثٍىٗ ظب٘و غٕيٗ ايٓ ها ِي

ثبّل، ٔٗ ثيْزو ٚ ٔٗ وّزو. چٙبهِورجٗ رىجيو، ّٙبكد ثٗ رٛؽيل، ّٙبكد ثٗ  اي ٘يغلٖ ثٕل ِياٍذ وٗ اماْ كاه

هٍبٌذ، ٍپٌ ؽيَّ ػٍي اٌٖالح، ؽيَّ ػٍي اٌفالػ، ؽيَّ ػٍي فيو اٌؼًّ، رىجيو ٚ رٍٙيً. ٘و يه اى ايٓ فٖٛي كِٚورجٗ 

بع ثو كٚ ِورجٗ ثٛكْ رٍٙيً كه آفو اماْ ٔمً ّلٖ ّٛك. كه اٌّؼزجو، اٌزنووح، إٌبٕويبد، اٌجؾبه ٚ إٌّزٙي اعّ رىواه ِي

اٍذ ٚ ثٍىٗ كه ِٕجغ افيو، اعّبع ثو چٙبهربيي ثٛكْ رىجيو كه اٚي اماْ ٔمً ّلٖ اٍذ. كه ِٛهك ثٕل٘بي البِٗ ُ٘ 

ي اِبِيٗ چٕيٓ  ّٙود لبثً اػزٕبيي كه ِيبْ إؾبة ٚعٛك كاهك، ثٍىٗ كه اٌزنووح آِلٖ اٍذ وٗ كه ٔيك رّبَ ٛبئفٗ

ٚ كه إٌّزٙي ٚ إٌٙبيخ ايٓ ّٙود ثٗ ػٍّبي ِب َٔجذ كاكٖ ّلٖ اٍذ. ٚ ثٕبثو آٔچٗ وٗ اى اٌّٙنة ٔمً ّلٖ  اٍذ.

اٍذ. إؾبة ِب ٘يچ افزالفي كه آْ ٔلاهٔل ٚ كه اٌنووي آِلٖ اٍذ وٗ إؾبة ثو آْ اعّبع كاهٔل ٚ كه اٌَّبٌه آِلٖ 

ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ٚ رىجيو،  كٚرب اٍذ ٚ ثيٓ فموٖي اِبِيٗ لبئً َ٘زٕل: فمواد البِٗ، كٚرب،  اٍذ وٗ ٛبيفٗ

ّٛك ٚ ثليٓ روريت ثٕل٘بي  ّٛك ٚ يه ِورجٗ رٍٙيً اى أزٙبي آْ وبٍزٗ ِي كٚ ِورجٗ ))لللبِذ اٌٖالح(( اٙبفٗ ِي

 (10ثبّل.) آْ ٘فلٖ فموٖ ِي

----------------------------- 
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 علت حذف جولِی " حی علی خیز العول "

ي كَٚ  فزٗ ّل وٗ ايٓ فموٖ كه ىِبْ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عيء اماْ ٚ البِٗ ثٛكٖ اٍذ. رب ايٓ وٗ فٍيفٗگ

كهٕلك آْ ثوآِل وٗ ثٗ ِوكَ ثفّٙبٔل، ثٙزويٓ ػًّ، عٙبك كه هاٖ فلاٍذ ٚ ِوكَ ها ثلاْ رؾوي٘ وٕل، اِب ايٓ رّٖيُ 

 ثٛك: ثٙزويٓ ػًّ، ّٔبى اٍذ. ٚي ثب ِْىٍي ِٛاعٗ ثٛك ٚ آْ ايٓ وٗ كه اماْ آِلٖ

گبٔٗ، ثبػش ّٛك وٗ ِوكَ كه  ي ّٔبى٘بي پٕظ فٍيفٗ، روً ايٓ ها كاّذ وٗ ثبلي ِبٔلْ ايٓ فموٖ كه اماْ ٚ البِٗ

عٙبك ٍَزي ثٗ فوط كٕ٘ل، ىيوا ٚلزي ِوكَ ثفّٕٙل وٗ ّٔبى ثٙزويٓ ػًّ اٍذ ٚ كه آٍبيِ ٚ آهاِِ ؽبًٕ 

ٗ فطؤبن اٍذ ٚ صٛاة وّزوي كاهك، ْٔبْ ٔقٛإ٘ل كاك. اى ايٓ هٚ ثٗ ٔظو ّٛك، كه آْ ٕٛهد هغجزي ثٗ عٙبك و ِي

ٚي هٍيل وٗ ثٗ فبٛو ؽفع ٍِٖؾذ، ايٓ فموٖ ها اى اماْ ؽنف وٕل. ثواي ّ٘يٓ ـ چٕبْ وٗ لّٛچي اى ثيهگبْ 

 اٍذ ـ ثبالي ِٕجو هفذ ٚ گفذ:  ِزىٍّبْ ِن٘ت اّبػوٖ كه أٚافو ِجؾش اِبِذ كه ّوػ رغويل آٚهكٖ

٘ب ها ؽواَ ووكٖ ٚ  وُٕ ٚ آْ ٘ب ها ِّٕٛع ِي يي كه ىِبْ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛكٖ اٍذ وٗ ِٓ آْ))ٍٗ چ

 ي ؽظ ٚ ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ((. وُٕ: ِزؼٗ ي ىٔبْ ٚ ِزؼٗ ٘ب ؽّل عبهي ِي ثو أغبَ آْ

 لّٛچي كه رٛعيٗ ايٓ ثلػذ ػّو آٚهكٖ اٍذ: 

 (1ّٛك!(() اعزٙبكي، ثلػذ ِؾَٛة ّٔي))ِقبٌفذ يه ِغزٙل ثب كيگواْ كه َِبئً 

 اثٓ ّبماْ فطبة ثٗ اً٘ ٍٕذ ٚ عّبػذ گفزٗ اٍذ:

ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ((  اماْ كه ىِبْ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ اثٛثىو ٚ اثزلاي ؽىِٛذ ػّو، ّبًِ فموٖ

ّٛك:  ٕل، ىيوا ٚلزي گفزٗ ِيروٍُ وٗ ِوكَ فمٜ ثٗ ّٔبى رىيٗ وٕ ثٛكٖ اٍذ رب ايٓ وٗ ػّو ثٓ فطبة گفذ: ))ِي

چَجٕل((. پٌ كٍزٛه كاك وٗ ايٓ فموٖ اى اماْ  گناهٔل ٚ ثٗ ّٔبى ِي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ((، ِوكَ عٙبك ها وٕبه ِي

 (2ؽنف ّٛك.)

ٚ اى ػىوِٗ هٚايذ ّلٖ اٍذ: ِٕظٛه ػّو اى ؽنف ايٓ فموٖ آْ ثٛك وٗ ِوكَ فمٜ ثٗ ّٔبى اوزفب ٔىٕٕل; ثٍىٗ ثٗ عٙبك 

 (3ٗ ّٔبيٕل.)ُ٘ رٛع

 ي ّوػ اٌؼٚلي ػٍي ِقزٖو االٕٛي، اى اثٓ ؽبعت گفزٗ اٍذ: ٍؼلاٌليٓ رفزبىأي كه ؽبّيٗ



ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( كه ىِبْ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عيء اماْ ثٛك، رب ايٓ وٗ ػّو كٍزٛه ثٗ ؽنف  فموٖ

 (4بك ها وٕبه ثگناهٔل.)روٍيل وٗ ِوكَ فمٜ ثٗ ّٔبى هٚي آٚهٔل ٚ عٙ آْ كاك، ىيوا ِي

ّلٖ اٍذ، الىَ ثٛك وٗ رْويغ ٔگوكك، ىيوا  ي عٙبك ِي رٛعٙي ِوكَ ثٗ فويٚٗ ثبيل گفذ وٗ اگو ايٓ فموٖ ثبػش ثي

 أل! ّل، چٕبْ وٗ ػبِٗ رب اِوٚىٖ آْ ها وٕبه گناّزٗ ي كائّي ثو آْ ِزورت ِي ِفَلٖ

٘بي وَوي ٚ ليٖو كاكٖ ثٛك، ٍياٚاهرو ثٛك  اِپواٛٛهي ّ٘چٕيٓ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ وٗ ثْبهد ثٗ ٍمٛٛ

٘بي عٕگ، ايٓ گّبْ ثبًٛ ها هك  ٘ب ٚ كالٚهي ٕؾبثٗ كه ِيلاْ وٗ ايٓ ِْىً ها ؽً وٕل. ػالٖٚ ثو ايٓ، ّغبػذ

ي ))ؽيَّ ػٍي  ووكٔل ٚ فموٖ وٕل، ىيوا ايْبْ كه وٕبه پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه هاٖ فلا عٙبك ِي ِي

 (5ّل، چٕبْ وٗ لوآْ وويُ ثلاْ رٖويؼ ّٔٛكٖ اٍذ.) ٘ب ّٔي اٌؼًّ(( ِبٔغ اى عٙبك آْفيو

 لّٛچي اى ِزىٍّبْ اّبػوٖ ػنه آٚهكٖ اٍذ وٗ: 

 (6ّٛك...((. ) ))ِقبٌفذ يه ِغزٙل ثب ِغزٙل كيگو كه َِبئً اعزٙبكي، ثلػذ ِؾَٛة ّٔي

 ايٓ ػنه ِّٛعٗ ٔيَذ، ىيوا اگو ثجيٕيُ وٗ هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٕب ثٗ 

َْٚؽٌي ُيَٛؽي{ اٍذ، كه ايٓ ٕٛهد كيگواْ، چگٛٔٗ ِي فوِٛكٖ َٛ ئاِلَّ  ُ٘  ْْ َٛي * ئِ َٙ ٌْ ِٓ ا ب يَِٕطُك َػ َِ َٚ رٛإٔل  ي پوٚهكگبه: }

 ثلْٚ امْ اٌٙي، كه اؽىبَ اٌٙي كفبٌذ وٕٕل؟!

 كه رأٚيً ايٓ والَ گفزٗ اٍذ:ٍيل ّوف اٌليٓ 

ّٕٛٔل وٗ گفزٗ  گبٔٗ ِي ي ّٔبى٘بي پٕظ كيل وٗ ِوكَ كه اماْ ٚ البِٗ ي كَٚ ِي أل وٗ فٍيفٗ ))ػنه آٚهكٖ

كاهٔل، چٕبْ وٗ فٛك فٍيفٗ  ّٛك: ّٔبى ثٙزويٓ ػًّ اٍذ. ثٕبثوايٓ رٕٙب ثٗ ّٔبى اوزفب ووكٖ ٚ اى عٙبك كٍذ ثوِي ِي

 ذ.ثٗ ايٓ اِو رٖويؼ ووكٖ اٍ

گناهي فٍيفٗ گفزٗ اٍذ: ))ِقبٌفذ يه ِغزٙل ثب ِغزٙل كيگو كه  ّٛك وٗ لّٛچي كه رٛعيٗ ثلػذ ٚ ِالؽظٗ ِي

 ّٛك((. َِبئً اعزٙبكي، ثلػذ ِؾَٛة ّٔي

ايٓ يه رٛعيٗ ثبًٛ اٍذ، ىيوا هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ايٓ اِو رٖويؼ ووكٖ ٚ ِقبٌفذ ثب ٔٔ پيبِجو اووَ 

ٔظو كاهٔل وٗ ِقبٌفذ ثب اؽىبَ ٕبكهٖ اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا  ثبّل. ّ٘ٗ ارفبق ٚ آٌٗ ٕؾيؼ ّٔي ٍٕي هللا ػٍيٗ

ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ِٛهك اػّبي ِىٍفيٓ عبيي ٔيَذ، ىيوا ؽالي دمحم ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رب هٚى ليبِذ ؽالي اٍذ، ٚ ؽواَ 

ىبَ ٕبكهٖ اى آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه دمحم ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رب هٚى ليبِذ ؽواَ اٍذ. ٚٔيي ٍبيو اؽ

ي اؽىبَ رىٍيفيٗ يب ٚٙؼيٗ چٕيٓ اٍذ. ايٓ ِطٍجي اٍذ وٗ رّبَ ٍَِّبٔبْ ثو آْ اعّبع كاهٔل، چٕبْ وٗ ثو  ىِيٕٗ

 ي ثوفالف آْ ٔگفزٗ اٍذ. ٔجٛد آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اعّبع كاهٔل ٚ ٘يچ وٌ وٍّٗ ا

 فوِبيل:  رٖويؼ ووكٖ اٍذ، آْ عب وٗ ِي لوآْ وويُ ٔيي ثٗ ايٓ ؽميمذ



ٌِْؼَمبةِ{) ِليُل ا َّ  َ َّْ اّللَّ َ ئِ َٚارَُّمٛا اّللَّ ٛا  ُٙ ُٗ َفبَٔز ْٕ ُْ َػ بُو َٙ ب َٔ َِ َٚ  ُٖ ُٛي َفُقُنٚ ٍُ ُُ اٌوَّ ب آرَبُو َِ َٚ {7) 

وٕل، ثوؽنه  يفوِبيل، ثلاْ ػًّ وٕيل ٚ اى آٔچٗ ّّب ها ٔٙي ِ آٔچٗ وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ّّب ِي

 ثبّيل ٚ رمٛاي فلا ها كاّزٗ ثبّيل وٗ ػمبة فلاٚٔل ّليل اٍذ.

 فوِبيل:  ٚ فلاي ِزؼبي ِي

 ِ٘ وِ ِْ ْٓ أَ ِِ ٌِْقيََوُح  ُُ ا ُٙ ٌَ َْ ًوا أَْ يَُىٛ ِْ ُٗ أَ ٌُٛ ٍُ ََٚه  ُ َٚي اّللَّ ٍَٕخ ئَِما َل ِِ ْإ ُِ َٚاَل   ٍٓ ِِ ْإ ُّ ٌِ َْ ب َوب َِ َٚ { ُٗ ٌَٛ ٍُ ََٚه  َ َِٓ يَْؼِٔ اّللَّ َٚ  ُْ  ًَّ َٙ َفَمْل 

ًٕب{) ُِّجِي  ( 8َٙاَلاًل 

كٕ٘ل، اى فٛك افزيبه ٚ ٔظوي كاّزٗ ثبّل ٚ  ٘يچ ِوك ٚ ىْ ِِٕٛي ؽك ٔلاهك وٗ ٚلزي فلا ٚ هٌٍِٛ، كٍزٛهي ِي

 ٘ووٌ اى فلا ٚ هٌٍِٛ ٔبفوِبٔي وٕل، ثٗ گّوا٘ي آّىبهي ِجزال ّلٖ اٍذ.

 ٚ فوِٛكٖ اٍذ: 

َْ َؽزَّ  ٛ ُٕ ِِ ََٚهثَِّه الَ ُيْإ ًّ }َفالَ  ٍِي َْ ْٛا رَ ُّ ٍِّ ََ ُي َٚ ْيَذ  َٚ ب َل َّّ ِِّ ُْ َؽَوًعب  ِٙ َِ َُّ الَ يَِغُلْٚا فِي أَُٔف ُْ صُ ُٙ َٕ َغَو ثَْي َّ ب  َّ َٛن فِي ُّ  ( 9ب{)َي ُيَؾىِّ

آٚهٔل رب ٚلزي وٗ رٛ ها كه ِٕبىػبد فٛيِ ؽبوُ ٚ لبٙي لواه كٕ٘ل ٚ ٍپٌ كه  ثٗ فلاي رٛ ٍٛگٕل وٗ ايّبْ ّٔي

 ػزواٗ ٚ كٌقٛهي ٔلاّزٗ ثبّٕل ٚ ثٗ ٛٛه وبًِ رٍَيُ ٚ هاٙي ثبّٕل. اي، ٘يچ ا آٔچٗ ؽىُ ووكٖ

 ٚ فوِٛكٖ اٍذ: 

(} ٍٓ ي ِِ َُّ أَ طَبعٍ صَ ُِ  * ٍٓ ِىي َِ ٌَْؼْوُِ  ٍَّٛح ِػَٕل ِمي ا ٍُ * ِمي ُل ٍٛي َووِي ٍُ ُي َه ْٛ ُٗ ٌََم  ( 10}ئَِّٔ

 كه آٔغب فوِبٔلٖ ٚ اِيٓ اٍذ. ي ثيهگٛاه ٚ للهرّٕلي اٍذ وٗ كه پيْگبٖ ٕبؽت ػوُ ِموة ٚ ايٓ گفزبهِ فوٍزبكٖ

 فوِبيل:  ٚ ِي

 َِ ٍٓ َلٍِياًل  ِ٘ ِي َوب ْٛ َٚاَل ثَِم  * َْ ٛ ُٕ ِِ ب رُْإ َِ بِػوٍ َلٍِياًل  َّ ِي  ْٛ َٛ ثَِم ُ٘ ب  َِ َٚ  * ٍُ ٍٛي َووِي ٍُ ُي َه ْٛ ُٗ ٌََم ِِّٓ هَّّةِ }ئَِّٔ  ًٌ َْ * رَٕيِي ب رََنوَُّوٚ

(} َٓ ي ِّ ٌَْؼبٌَ  (11ا

ي وب٘ٓ ٔيي  آٚهيل ٚ گفزٗ ٛي ثيهگٛاه اٍذ، ٔٗ گفزبه يه ّبػو. ألوي ايّبْ ِيٍٛگٕل وٗ ايٓ لوآْ وويُ گفزبه هٍ

 گيويل ثٍىٗ آْ اى عبٔت پوٚهكگبه عٙبْ َ٘زي ٔبىي ّلٖ اٍذ. ٔيَذ، ٌيىٓ ألوي اى ّّب پٕل ِي

 فوِبيل:  ٚ ِي

ُٗ ّليُل اٌمٛي{) ْْ ٘ٛ ئالّ ٚؽي يٛؽي * َػٍَّّ  ( 12}ٚ ِب يٕطك ػٓ اٌٙٛي * ئ



وٕل، ِگو آٔىٗ ٚؽي ثو اٚ ٔبىي ّلٖ ثبّل وٗ وَي وٗ ٍقذ ٔيوٚ اٍذ اٚ ها  ٚ ً٘ٛ ٕؾجذ ّٔياى هٚي ٘ٛي 

 ثيبِٛفذ

 پٌ ٍقٕبْ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّ٘بٕٔل لوآْ وويُ اٍذ وٗ: 

ِّيٍل{) ٍُ َؽ ْٓ َؽىِي ِِّ  ًٌ ِٗ رَٕيِي ٍِْف ْٓ َف ِِ اَل  َٚ  ِٗ ِٓ يََلْي ِِٓ ثَْي  ًُ ِٛ ٌْجَب ِٗ ا  ( 13}اَل يَْأرِي

 ٔٗ ثبًٛ گنّزٗ ثٗ آْ هاٖ يبثل ٔٗ آيٕلٖ، چوا وٗ اى عبٔت فلاٚٔل ؽىيُ ٚ ؽّيل ٔبىي ّلٖ اٍذ.

وَي وٗ ثٗ ايٓ آيبد ايّبْ كاّزٗ ثبّل ٚ ٔجٛد پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها رٖليك وٕل. ثٗ فٛك اعبىٖ 

ثويُ ثٗ فلا اى رغييو  رغييو ك٘ل ٚ پٕبٖ ِي ي ربه ِٛيي ٖٔٛٓ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ك٘ل وٗ ثٗ ألاىٖ ّٔي

 (14وٕٕل.) ٘بيي وٗ ايغبك ِي ٚ رأٚيً
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 . . إٌٔ ٚ االعزٙبك: ِملِٗ وزبة.14

 تاکیذی دیگز بز جشئیِت " حی علی خیزالعول " -

فيواٌؼًّ(( ٔٛيَل: ٚ اى عٍّٗ چيي٘بيي وٗ ِٛهك افزالف اٍذ، عيئيذ ))ؽيَّ ػٍي  ىهوْي كه اٌجؾو اٌّؾيٜ ِي

ثبّل. اثٓ ػّو وٗ ِٛهك اػزّبك اً٘ ِليٕٗ ثٛكٖ اٍذ، لبئً ثٗ ئفواك اماْ ثٛكٖ ٚ ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ها عيء  ِي

 (1كأَزٗ اٍذ.) آْ ِي

ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( رْويغ ّلٖ  ٚ كه وزبة إٌَبَ آِلٖ اٍذ: ))ٕؾيؼ ايٓ اٍذ وٗ اماْ ثب فموٖ

 (2اٍذ...((.)

ٌٕٚيو آِلٖ اٍذ: ثَيبهي اى ػٍّبي ِبٌىيٗ، ؽٕفيٗ ٚ ّبفؼيٗ لبئً َ٘زٕل وٗ ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( ٚ كه اٌوٚٗ ا

 (3عيء اماْ اٍذ.)

 ٔٛيَل:  ّٛوبٔي ثٗ ٔمً اى وزبة االؽىبَ ِي

ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( كه ىِبْ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عيء اماْ ثٛكٖ  ثواي ِب صبثذ ّلٖ اٍذ وٗ فموٖ

 أل رب كه  گفزٗ ٚ آْ ها كه اماْ ِي اٍذ

 (4ىِبْ ػّو اى اماْ ؽنف ّلٖ اٍذ.)
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 .542، ٓ 1. . اٌوٚٗ إٌٚيو: ط 1

 . . ّ٘بْ.2

 . . ّ٘بْ.3

 .32، ٓ 2. . ٔيً اإلٚٛبه: ط 4

 چکیذٍ ی بحث -

هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، اثٛثىو ٚ  ي ))ؽيَّ ػٍي فيواٌؼًّ(( كه ىِبْ اى آٔچٗ گنّذ، هّٚٓ ّل وٗ فموٖ

اٚايً ؽىِٛذ ػّو عيء اماْ ثٛكٖ اٍذ. رب ايٓ وٗ ػّو اعزٙبك كه ِمبثً ٔٔ ووك ٚ كٍزٛه كاك رب آْ ها اى اماْ ؽنف 

وٕٕل. ايٓ كه ؽبٌي ثٛك وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثلاْ ؽىُ ووكٖ ثٛك ٚ ػّو ثب كٌيٍي ٍَذ ٚ غيو ػبلالٔٗ، 

 ها وٗ پيبِجو ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ صبثذ ووكٖ ثٛك، ؽنف ّٔٛك. آٔچٗ



ي روغيت ثٗ عٙبك، ايٓ فموٖ ها ؽنف ووكٖ اٍذ، ثٗ عبٍذ وٗ ِب ثب  ؽبي وٗ اِو ايٓ گٛٔٗ ثٛكٖ ٚ ػّو ثٗ ٚاٍطٗ

ثٗ آْ، ايٓ ػًّ ثٗ ٍٕذ هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ ها عيء اماْ لواه ك٘يُ، چْٛ كٌيٍي ها وٗ ػّو ثب اٍزٕبك 

ي ِب ٍَِّبٔبْ ثٗ ٍٕذ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ  فموٖ ها ؽنف ووكٖ ثٛك، االْ ٚعٛك ٔلاهك. پٌ چوا ّ٘ٗ

 ي ٛب٘ويٓ ثبى ٔگوكيُ؟! ائّٗ

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

 

 


