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 چگونگی تشریع اذان

اص عٍّٗ ِغبئً ِٛسد اخزالف ثيٓ ِزا٘ت اعالِي، ِغأٌٗ چگٛٔگي اراْ اعذ. ثشاي ثؾش دس ايٓ صِيٕٗ، اثزذا ثبيذ 

ثيٕيُ وٗ  چگٛٔگي رؾشيغ اراْ ِٛسد ثشسعي لشاس گيشد. اگش ثٗ ِٕبثغ سٚايي اً٘ عٕذ دسثبسٖ اراْ ِشاعؼٗ وٕيُ، ِي

سعذ، ِضً  وٗ سيؾٗ ثؼني اص آٔٙب ثٗ اٚ٘بَ ٚ خيبالد ِيأذ  ثٗ رؼذادي سٚايذ مؼيف ٚ ِمطٛع اٌغٕذ اعزٕبد وشدٖ

وٕٕذ وٗ ػجذهللا ثٓ صيذ أقبسي ٚ ػّشثٓ خطبة آْ سا ديذٖ ثٛدٔذ ٚ ايٓ ثٗ عجت  ايٕىٗ ثٗ سؤيبيي اعزٕبد ِي

 اي ثٛد وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثب آٔٙب دس ِٛسد اراْ أغبَ دادٖ ثٛد.  ِؾبٚسٖ

ٓ اخزالف داسٔذ وٗ آيب >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>، اص ّ٘بْ اثزذا عضيي اص اراْ ثٛدٖ يب ايٕىٗ پيبِجش ايٓ سٚايبد ثب ُ٘ دس اي

ثٗ ثالي دعزٛس دادٖ اعذ وٗ آْ سا ثٗ عبي >ؽّي ػٍي خيش اٌؼًّ> ثگٛيذ يب ايٕىٗ ثالي آْ سا ثؼذ اص سؤيب، ثٗ اراْ 

عذ يب ايٕىٗ ثؼذاً دعزٛس ثٗ امبفٗ وشدْ ايٓ فمشٖ دادٖ امبفٗ وشدٖ ٚ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا لجٛي وشدٖ ا

 اعذ؟!

ثيٕيُ وٗ دس آٔٙب رقشيؼ ؽذٖ اعذ  ايٓ دس ؽبٌي اعذ وٗ اگش هبيفٗ ديگشي اص سٚايبد اً٘ عٕذ سا ِطبٌؼٗ وٕيُ، ِي

 ثٗ ايٕىٗ فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> اص اعزٙبداد ػّشثٓ خطبة اعذ وٗ ثؼذاً ثٗ اراْ امبفٗ ؽذٖ اعذ. 

يبثيُ وٗ ويفيذ اراْ اً٘ ثيذ، ثب  اِب اگش دس ايٓ صِيٕٗ ثٗ ثشسعي سٚايبد اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ثپشداصيُ، دس ِي

هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً  اراْ اً٘ عٕذ، ثب اعزٕبد ثٗ سٚايبري وٗ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ اص عّذؽبْ سعٛي

 أذ، رفبٚد داسد.  وشدٖ

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

 سانیدحاح و م  روایات اذان در ص   -

رشيٓ سٚايبري وٗ دسثشداسٔذٖ فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ  لجً اص ثشسعي رفقيٍي ايٓ ِغأٌٗ، ثٙزش اعذ وٗ ثؼني اص ُِٙ

 إٌَٛ> اعذ سا ثب ثؼني اص سٚايبري وٗ فبلذ آْ اعذ، ِمبيغٗ وٕيُ رب ِؾٛس ثؾش ثٙزش سٚؽٓ ؽٛد. 

خبٌذ ثٓ ػجذهللا ٚاعطي گفزٗ اعذ: پذسَ، اص ػجذاٌشؽّبْ ثٓ اعؾبق، اص ص٘شي، اص . عٕٓ اثٓ ِبعٗ: دمحم ثٓ 1

عبٌُ، اص پذسػ سٚايذ وشدٖ اعذ وٗ پيبِجشاوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثب ِشدَ ِؾٛسد وشد وٗ چگٛٔٗ آٔٙب سا ثٗ ّٔبص فشا 

ِّب آْ ؽنشد، ثخٛأذ. دس ايٓ ِيبْ ػذٖ لجٛي ٔىشد، صيشا ثب وبس يٙٛديبْ ؽجب٘ذ  اي پيؾٕٙبد وشدٔذ وٗ ؽيپٛس صدٖ ؽٛد، ا

اي ديگش پيؾٕٙبد وشدٔذ وٗ ٔبلٛعي سا ثٗ فذا دسثيبٚسٔذ، اِب آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ خبهش  داؽذ. ػذٖ

ؽجب٘ذ ثٗ ٔقبسا ٔپزيشفذ رب ايٕىٗ ِشدي اص أقبس ثٗ ٔبَ ػجذهللا ثٓ صيذ ٚ ػّش ثٓ خطبة، ويفيذ اراْ سا دس ػبٌُ سؤيب 

. ِشد أقبسي ّ٘بْ ؽت، سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا اص سؤيبي خٛيؼ آگبٖ وشد ٚ آْ ؽنشد فٍي هللا ديذٔذ

 ػٍيٗ ٚ آٌٗ دعزٛس داد وٗ هجك ّ٘يٓ سؤيب اراْ ثگٛيذ. 



 گٛيذ: ثالي دس اراْ ّٔبص فجؼ، فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>  ص٘شي ِي

 (1ٗ ٔيض آْ سا رأييذ وشد.)هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌ سا امبفٗ وشد وٗ سعٛي

. اثٛداٚد: ِغذد ثشاي ِب اص ؽشس ثٓ ػجيذ، اص دمحم ثٓ ػجذاٌٍّه ثٓ اثي ِؾزٚسٖ، اص پذسػ، اص عذػ ٔمً وشدٖ اعذ 2

وٗ ثٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ػشك وشدَ: اي پيبِجش خذا، اراْ سا ثٗ ِٓ يبد ثذٖ. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ 

 ذ ٚ فشِٛد: آٌٗ ثش عشَ دعذ وؾي

َّْ دمحماً  >ِي گٛيي: هللا اوجش، هللا اوجش، هللا اوجش، هللا اوجش، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ ا

ّْ دمحماً سعٛي هللا؛ ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌفالػ، ؽّي ػٍي اٌفالػ. ٚ اگش  سعٛي هللا، اؽٙذ ا

 (2گٛيي: اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ، اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ، هللا اوجش، هللا اوجش، ال اٌٗ اال هللا>.) ئّبص فجؼ ثٛد، ِ

. ِغٕذ اؽّذ: ػجذهللا، اص پذسػ، اص يؼمٛة ٔمً وشدٖ اعذ: پذسَ، اص اثٓ اعؾبق سٚايذ وشدٖ اعذ: دمحم ثٓ ِغٍُ 3

شدٖ اعذ: سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رقّيُ ص٘شي، اص عؼيذ ثٓ ِغيت، اص ػجذهللا ثٓ صيذ ثٓ ػجذ سثّٗ سٚايذ و

گشفزٕذ وٗ ثشاي اػالْ ٚلذ ّٔبص، ٔبلٛط ثضٕٔذ؛ اِب اص ايٓ وبس وشا٘ذ داؽزٕذ، صيشا ؽجيٗ وبس ٔقبسا ثٛد. آْ ؽت دس 

وٕذ، اص اٚ  خٛاة ثٛدَ وٗ ديذَ ِشدي ٔضديه ِٓ آِذ دس ؽبٌي وٗ دٚ ٌجبط عجض ثش رٓ داسد ٚ ٔبلٛعي سا ؽًّ ِي

خٛا٘ي؟ گفزُ: ِشدَ سا ثٗ ٚعيٍٗ آْ ثٗ  فشٚؽي؟ گفذ: آْ سا ثشاي چٗ ِي َ: اي ثٕذٖ خذا، آيب ٔبلٛط سا ّٔيپشعيذ

ّٔبص دػٛد وٕيُ. گفذ: آيب سا٘ي ثٙزش اص ايٓ سا ثٗ رٛ يبد ٔذُ٘؟ گفزُ: چشا. گفذ: ثگٛ: هللا اوجش، هللا اوجش، هللا اوجش، هللا 

َّْ دمحماً سعٛي هللا، اؽٙذ اْ دمحماً سعٛي هللا، ؽّي ػٍي  اوجش، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ ا

اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌفالػ، ؽّي ػٍي اٌفالػ، هللا اوجش، هللا اوجش، ال اٌٗ اال هللا. عپظ وّي فجش وشد 

َّْ دمحماً سعٛي  ٚ گفذ: ٕ٘گبَ البِٗ ّٔبص ثگٛ: هللا اوجش، هللا اوجش، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ ا

هللا، اؽٙذ اْ دمحماً سعٛي هللا، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌفالػ، ؽّي ػٍي اٌفالػ، لذ لبِذ 

ٚ پيؼ سعٛي هللا  اٌقالح، لذ لبِذ اٌقالح، هللا اوجش، هللا اوجش، ال اٌٗ اال هللا. ٚلزي وٗ فجؼ ؽذ، اص خٛاة ثشخبعزُ

فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سفزٗ ٚ سؤيبي خٛد سا رؼشيف وشدَ. پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: >ايٓ سؤيب ثٗ خٛاعذ خذا، 

فبدق اعذ>. عپظ دعزٛس ثٗ اراْ داد ٚ ثالي، آصاد وشدٖ اثٛثىش، ِأِٛس ايٓ وبس ؽذ ٚ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 

. رب ايٕىٗ يه سٚص ثالي ثب اراْ، سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ثٗ ّٔبص فجؼ فشاخٛأذ، اِب وشد سا ثٗ ّٔبص دػٛد ِي

گفزٗ ؽذ وٗ پيبِجشاوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ خٛاة اعذ. ثالي ثب فذاي ثغيبس ثٍٕذ فشيبد صد: >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>، 

 (3وبس، فمشٖ ِزوٛس دس اراْ ّٔبص فجؼ گٕغبٔيذٖ ؽذ.)گٛيذ: ثؼذ اص ايٓ  ّٔبص اص خٛاة ثٙزش اعذ. عؼيذ ثٓ ِغيت ِي

. عٕٓ داسِي: ػضّبْ ثٓ ػّش ثٓ فبسط، اص يٛٔظ، اص ص٘شي، اص ؽفـ ثٓ ػّش ثٓ عؼذ ِإرْ سٚايذ وشدٖ اعذ: 4

أذ  گفذ. ؽفـ گفزٗ اعذ: خبٔذاْ ِٓ ثشاي ِٓ ٔمً وشدٖ عؼذ دس ِغغذ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اراْ ِي

غغذ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ ٚ اراْ گفذ رب آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي ّٔبص فجؼ وٗ ثالي ثٗ ِ

رؾشيف ثيبٚسد. گفزٗ ؽذ: اٚ دس خٛاة اعذ. ثالي ثب فذاي ثغيبس ثٍٕذ فشيبد صد: >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>. ثؼذ اص آْ، 

 ( 4ايٓ فمشٖ ثٗ اراْ ّٔبص فجؼ امبفٗ ؽذ.)

اؽّذ ثٓ دمحم ثٓ ٌٚيذ أصسلي، اص ِغٍُ ثٓ خبٌذ، اص ػجذاٌشؽيُ ثٓ ػّش، اص اثٓ ؽٙبة، اص عبٌُ ثٓ  . ِغّغ اٌضٚائذ:5

اي  ػجذهللا ثٓ ػّش، اص ػجذهللا ثٓ ػّش سٚايذ وشدٖ اعذ: سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس فذد ثٛد وٗ ثٗ ٚعيٍٗ



هللا ثٓ صيذ دس آْ ؽت سؤيبيي سا ديذ... رب ايٕىٗ ِشدَ سا ثشاي ّٔبص عّغ وٕذ رب ايٓ وٗ ِشدي اص أٔقبس ثٗ ٔبَ ػجذ

ٔٛيغذ: ٚ ثالي دس اراْ ّٔبص فجؼ، فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> سا امبفٗ وشد ٚ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ  ِي

 (5سا رأييذ فشِٛد.)

 . ّ٘چٕيٓ دس ايٓ وزبة آِذٖ اعذ:6

ؽّي ػٍي خيش اٌؼًّ>. رب ايٕىٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ گفذ: > اص ثالي سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ ٚي دس اراْ فجؼ ِي

 (6ٚ آٌٗ ثٗ ٚي دعزٛس داد ثٗ عبي >ؽّي ػٍي خيش اٌؼًّ>، >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> سا ثگٛيذ. )

 . ٚ اص اثٛ٘شيشٖ ٔمً ؽذٖ اعذ: 7

 ثالي اراْ فجؼ سا گفذ رب پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثشاي البِٗ ّٔبص ثيبيذ، اِب آْ 

ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: >ثٗ اثٛثىش ثگٛييذ وٗ ّٔبص سا ثشاي ِشدَ ثخٛأذ>. ثالي دٚثبسٖ پيؼ آْ ؽنشد فٍي 

گٛيذ: >ثٗ اثٛثىش ثگٛييذ وٗ ّٔبص سا ثشاي ِشدَ  هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سفذ ٚ ديذ وٗ ِمذاسي خغزٗ اعذ ٚ دٚثبسٖ ِي

س >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> سا ثذاْ امبفٗ وشد. پيبِجش اوشَ فٍي هللا ثخٛأذ>. ثالي دٚثبسٖ اراْ سا ؽشٚع وشد ٚ ايٓ ثب

خٛاعزُ  ػٍيٗ ٚ آٌٗ پشعيذ: ايٓ چٗ چيضي ثٛد وٗ ثٗ ارأذ امبفٗ وشدي؟ ػشك وشد: ديذَ وٗ خغزٗ ٘غزيذ ٚ ِي

شاي ِشدَ ثخٛأذ. وٗ ثب ٔؾبه ٚ عشؽبي ؽٛيذ. فشِٛد: ثشٚ ٚ ايٓ سا دس ارأذ امبفٗ وٓ ٚ ثٗ اثٛثىش ثگٛئيذ وٗ ّٔبص سا ث

(7 ) 

 . ّ٘چٕيٓ اص اثٛ٘شيشٖ سٚايذ وشدٖ اعذ وٗ: 8

ثالي ٕ٘گبَ اراْ فجؼ ٔضد پيبِجشاوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ ٚ ديذ وٗ خٛاثيذٖ اعذ، ثشاي ّ٘يٓ ثب فذاي ثٍٕذ گفذ: 

 >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>. 

سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٚ سا اص ايٓ وبس ٔٙي ٔىشد ٚ اٚ آْ سا ثٗ اراْ امبفٗ وشد ٚ ثشاي ٘يچ ّٔبصي، لجً اص 

 ( 8گفذ، ِگش ثشاي ّٔبص فجؼ. ) دخٛي ٚلذِ آْ، اراْ ّٔي

يذ وٗ اٚ خٛاثيذٖ . ٚ اص ػبيؾٗ ٔمً وشدٖ اعذ: ثالي ٔضد پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آِذ رب اراْ فجؼ سا ثگٛيذ، اِب د9

 (9اعذ، ثشاي ّ٘يٓ گفذ: >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> ٚ ثذيٓ رشريت، ايٓ فمشٖ ثٗ اراْ امبفٗ ؽذ.)

ٔٛيغذ: اؽّذ ثٓ ِٕيغ، اص اثٛؽّذ صثيشي، اص اثٛاعشائيً، اص ؽىُ، اص ػجذاٌشؽّبْ ثٓ اثي  . عٕٓ رشِزي: اٚ ِي11

 ٌيٍي، اص ثالي ٔمً وشدٖ اعذ:

 ٚ آٌٗ ثٗ ِٓ فشِٛد:  سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ

ٓا اٌقَّالِح ئاّل في فالح اٌفغش>.) ِِ َّٓ في ؽيء   (11>الا راْضِٛثا

 دس ٘يچ ّٔبصي ثٗ عض ّٔبص فجؼ عٍّٗ ي >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> ٔگٛ.



أذ: ٘ؾيُ، اص اثي ثؾش، اص ػّيش ثٓ أٔظ، اص  . عٕٓ اثٛداٚد: ػجبدثٓ ِٛعي خزٍي ٚ صيبد ثٓ اثٛايٛة ٔمً وشد11ٖ

اي ثشاي عّغ وشدْ  وٗ اص أقبس ثٛدٖ، سٚايذ وشدٖ اعذ: پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس فذد ثٛد وٗ ٚعيٍٗػّٛيؼ 

ِشدَ عٙذ البِٗ ّٔبص رٙيٗ وٕذ. پيؾٕٙبد ؽذ وٗ پشچّي سا ٕ٘گبَ دخٛي ٚلذ ّٔبص ٔقت وٕٕذ رب ِشدَ آْ سا ثجيٕٕذ ٚ 

ؽيپٛس ثضٕٔذ؛ اِب لجٛي ٔىشد ٚ فشِٛد: >ايٓ وبس يٙٛديبْ ثيبيٕذ؛ اِب ايٓ ِٛسد پزيشػ لشاس ٔگشفذ. پيؾٕٙبد ؽذ وٗ 

 اعذ>. ديگشي پيؾٕٙبد وشد وٗ ٔبلٛط ثضٕٔذ؛ اِب لجٛي ٔىشد ٚ فشِٛد: >ايٓ وبس ٔقبسا اعذ>. 

ػجذهللا ثٓ صيذ ثٓ ػجذ سثّٗ وٗ دس فىش سا٘ي ثشاي پيؾٕٙبد ثٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛد، دس ػبٌُ سؤيب، اراْ سا 

 پظ اص هٍٛع فغش ٔضد پيبِجشاوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سفذ ٚ ػشك وشد:  ديذ.

ِٓ دس خٛاة ٚ ثيذاسي ثٛدَ وٗ ؽخقي ثش ِٓ ظب٘ش ؽذ ٚ اراْ سا ثٗ ِٓ يبد داد. ػّشثٓ خطبة ٔيض وٗ ثيغذ سٚصِ لجً 

 خٛدػ سا ثبصگٛ وشد. ايٓ سؤيب سا دس ػبٌُ خٛاة ديذٖ ثٛد؛ اِب آْ سا ِخفي ٔگبٖ داؽزٗ ثٛد، دس ايٓ ٕ٘گبَ سؤيبي 

پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پشعيذ: چشا خٛاثذ سا ِخفي ٔگبٖ داؽزي؟ ػشك وشد: ػجذهللا ثٓ صيذ ثش ِٓ پيؾي گشفذ؛ 

اص ايٓ سٚ ؽيب وشدَ وٗ آْ سا ثبصگٛ ّٔبيُ. پظ اص آْ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: >اي ثالي، ثجيٓ وٗ ػجذهللا 

 ّ٘بْ سا اعشا وٓ>. ٚ ثذيٓ رشريت، ثالي اراْ گفذ.  گٛيذ: ثٓ صيذ، چٗ ِي

گفزٕذ: اگش ػجذهللا ثٓ صيذ دس آْ ايبَ ِشيل ٔجٛد،  گٛيذ: اثٛػّيش ثشاي ِٓ ٔمً وشدٖ اعذ وٗ أقبس ِي اثٛثؾش ِي

 (11داد.) سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٚ سا ِٛرْ لشاس ِي

اص يؼمٛة، اص پذسػ، اص دمحم ثٓ اعؾبق، اص دمحم ثٓ اثشا٘يُ ثٓ ٔٛيغذ: دمحم ثٓ ِٕقٛس هٛعي،  . ّ٘چٕيٓ ٚي ِي12

 ؽبسس ريّي، اص دمحم ثٓ ػجذهللا ثٓ صيذ ثٓ ػجذ سثٗ اص پذسػ ػجذهللا ثٓ صيذ سٚايذ وشدٖ اعذ: 

ٕ٘گبِي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دعزٛس داد رب ٔبلٛعي رٙيٗ ؽٛد ٚ ثٗ ٚعيٍٗ آْ، دخٛي ٚلذ اػالَ ؽٛد 

ثشاي ّٔبص عّبػذ عّغ ؽٛٔذ، ِٓ دس خٛاة ِشدي سا ديذَ وٗ ٔضديه ِٓ آِذ ٚ ٔبلٛعي دس دعذ اٚ ثٛد. اص اٚ  رب ِشدَ

خٛا٘ي آْ سا چٗ وٕي؟ گفزُ: ثب آْ، ِشدَ سا ثٗ ّٔبص دػٛد  فشٚؽي؟ گفذ: ِي پشعيذَ، آيب ٔبلٛط سا ّٔي

زُ: چشا. گفذ: ثگٛ: هللا اوجش، هللا اوجش، هللا اوجش، اي ثٙزش اص ايٓ سإّ٘بيي ٔىُٕ؟ گف وٕيُ. گفذ: آيب رٛ سا ثٗ ٚعيٍٗ ِي

َّْ دمحماً سعٛي هللا، اؽٙذ اْ دمحماً سعٛي هللا، ؽّي  هللا اوجش، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ ا

 اٌٗ اال هللا. ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌفالػ، ؽّي ػٍي اٌفالػ، هللا اوجش، هللا اوجش، ال 

 گٛيي: عپظ وّي اص ِٓ دٚس ؽذ ٚ گفذ: ٚ دس البِٗ ّٔبص ِي

َّْ دمحماً سعٛي هللا، اؽٙذ اْ دمحماً سعٛي هللا،  هللا اوجش، هللا اوجش، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا، اؽٙذ ا

، لذ لبِذ اٌقالح، لذ لبِذ اٌقالح، هللا اوجش، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌفالػ، ؽّي ػٍي اٌفالػ

 هللا اوجش، ال اٌٗ اال هللا.

پظ اص فشاعيذْ فجؼ، خذِذ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سعيذَ ٚ آٔچٗ سا دس خٛاة ديذٖ ثٛدَ، ثشاي اٚ رؼشيف 

 وشدَ. فشِٛد: 



ثشاي ثالي ثبصگٛ وٓ رب ثٗ ٚعيٍٗ آْ اراْ  اي، >ثٗ خٛاعذ خذا، ايٓ سؤيب فبدلٗ اعذ. ثشخيض ٚ آٔچٗ سا دس خٛاة ديذٖ

ثگٛيذ؛ صيشا فذاي اٚ خٛػ رش اص فذاي رٛ اعذ>. پظ ؽشٚع ثٗ رؼٍيُ فمشاد اراْ ثٗ ثالي وشدَ وٗ ػّشثٓ خطبة اص 

ؽذ، اص خبٔٗ خبسط ؽذ ٚ ثٗ سعٛي  اػ فذاي ِب سا ؽٕيذ. اٚ دس ؽبٌي وٗ ٌجبعؼ ثش صِيٓ وؾيذٖ ِي دسْٚ خبٔٗ

ٚ آٌٗ ػشك وشد: لغُ ثٗ آٔىٗ رٛ سا ثٗ ؽك ِجؼٛس وشدٖ اعذ، آٔچٗ سا اٚ دس خٛاة ديذٖ اعذ، ِٓ  خذا فٍي هللا ػٍيٗ

 (12گٛيُ.) اَ. سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: خذا سا عپبط ِي ُ٘ دس خٛاة ديذٖ

اعؾبق، اص دمحم ثٓ  . عٕٓ اثٓ ِبعٗ: اثٛػجيذ دمحم ثٓ ػجيذ ثٓ ِيّْٛ ِذٔي، اص دمحم ثٓ عٍّٗ ؽشأي، اص دمحم ث13ٓ

اثشا٘يُ ريّي، اص دمحم ثٓ ػجذهللا ثٓ صيذ، اص پذسػ سٚايذ وشدٖ اعذ: سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس فذد ثٛد وٗ 

ثب ؽيپٛس ِشدَ سا ثشاي ّٔبص دػٛد وٕذ ٚ عپظ دعزٛس داد وٗ ٔبلٛعي رٙيٗ وٕٕذ رب ايٕىٗ ػجذهللا ثٓ صيذ سؤيبيي ديذ ٚ 

 (13اراْ ِمشس گشديذ. )

. عٕٓ رشِزي: عؼذ ثٓ يؾيي ثٓ عؼيذ اِٛي، اص پذسػ، اص دمحم ثٓ اعؾبق، اص دمحم ثٓ اثشا٘يُ ثٓ ؽبسس ريّي، 14

اص دمحم ثٓ ػجذهللا ثٓ صيذ، اص پذسػ سٚايذ وشدٖ اعذ: پظ اص فشاسعيذْ فجؼ، خذِذ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ 

 سعيذَ ٚ اٚ سا اص سؤيبي خٛد ثب خجش وشدَ... 

رش سٚايذ وشدٖ ٚ عپظ  رش ٚ ِفقً ٔٛيغذ: اثشا٘يُ ثٓ عؼذ، اص دمحم ثٓ اعؾبق، ايٓ سٚايذ سا وبًِ اداِٗ ِي ٚي دس

ايُ وٗ فؾيؼ ثبؽذ، ِگش ّ٘يٓ  ثبؽذ وٗ چيضي سا اص اٚ ٔؾٕيذٖ گفزٗ اعذ: ػجذهللا ثٓ صيذ، ّ٘بْ اثٓ ػجذ سثّٗ ِي

 (14يه ؽذيش دس ِٛسد اراْ.)

 ٕيٓ خالفٗ وشد وٗ: رٛاْ چ ِفبد ايٓ سٚايبد سا ِي

ـ ايٓ فمشٖ اص عٛي ثالي ثٗ اراْ امبفٗ ؽذٖ ٚ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا رأييذ وشدٖ اعذ ٚ ػجذهللا ثٓ صيذ 

 أذ؛ چٕبْ وٗ دس سٚايبد سؤيبي اراْ ِالؽظٗ ؽذ.  يب ػّش ثٓ خطبة، آْ سا دس خٛاة ٔذيذٖ

 ِؾزٚسٖ يبد داد وٗ دس ثشداسٔذٖ فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> ثٛد.  ـ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اراْ سا ثٗ أثي

 ـ ٚ ثٕب ثٗ سٚايزي، ثالي ثب فذاي ثٍٕذ فشيبد صد: >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> ٚ ثؼذاً ايٓ فمشٖ ثٗ اراْ امبفٗ ؽذ.

گفذ: ؽّي ػٍي خيش اٌؼًّ، رب ايٕىٗ سعٛي اوشَ فٍي هللا  ـ ٚ دس سٚايبد ديگش آِذٖ اعذ وٗ ثالي دس اراْ فجؼ ِي

 ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٚي دعزٛس داد ثٗ عبي ايٓ فمشٖ، >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> گزاؽزٗ ؽٛد. 

 سٚايبري وٗ ٔمً ؽذ، ثٗ داليً ريً ِؼزجش ٔيغزٕذ: 

 ٚ عٍغٍٗ عٕذ آٔٙب مؼيف يب ِٕمطغ يب داساي افشاد ِغٙٛي اعذ. اٌف( اص عٙذ عٕذ ِؾىً داسٔذ 

 سعذ ٚ ثب افٛي ؽٕبخزٗ ؽذٖ دس رؾشيغ اؽىبَ ِخبٌف اعذ.  ة( ويفيذ رؾشيغ اراْ، ثٗ ايٓ فٛسد ثؼيذ ثٗ ٔظش ِي

 ثبؽذ.  ط( ثيٓ فمٙبي ِزا٘ت چٙبسگبٔٗ دس ِٛسد عٍّٗ ي >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>، اخزالف ِي



 پشداصيُ:  ش ايٓ اؽىبالد، ثٗ ثيبْ رفقيٍي آٔٙب ِيپظ اص ثيبْ ِخزق

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

 . 717، وزبُة االراْ ٚاٌغٕخ فيٙب، ثبة ثذء االراْ، ػ 34، ؿ 2. . عٕٓ اثٓ ِبعٗ: ط 1

 ، چ سيّبْ ٌٍزشاس. 511، وزبة اٌقالح، ثبة واْيفا األراْ، ػ 133، ؿ 1. . عٕٓ اثي داٚد: ط 2
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 الف: بررسی اسناد   روایات مذکور

گبٔٗ سا ثٗ رشريت ٔمً وشديُ، دس ايٕغب ثٗ رشريت ثٗ ثشسعي عٕذ ايٓ اؽبديش ثٗ رشريت  ّ٘بٔطٛس وٗ سٚايبد چٙبسدٖ

 پشداصيُ:  ِي

 اٌذيٓ ِضّي گفزٗ اعذ:  . دسثبسٖ دمحم ثٓ خبٌذ ثٓ ػجذهللا ٚاعطي، عّبي1



اثٓ ِؼيٓ گفزٗ وٗ اٚ لبثً اػزٕب ٔيغذ ٚ ثٗ رجغ پذسػ، سٚايبد اٚ سا أىبس وشدٖ اعذ. ٚ اثٛؽبرُ گفزٗ اعذ: اص يؾيي 

ثٓ ِؼيٓ دسثبسٖ دمحم ثٓ خبٌذ عإاي وشدَ، گفذ: اٚ ِشدي ثذ ٚ دسٚغگٛ اعذ ٚ ِطبٌت ٔبِٕبعجي سا اص اٚ روش وشد. ٚ 

ثٛ صسػٗ دسثبسٖ دمحم ثٓ خبٌذ عإاي وشدَ وٗ گفذ: اٚ ِشد ثذي اثٛػضّبْ عؼيذ ثٓ ػّش ٚ ثشدػي گفزٗ اعذ: اص ا

 ( 1وٕذ ٚ ثب ديگشاْ ِخبٌفذ ِيٛسصد. ) اعذ. ٚ اثٓ ؽجبْ دس وزبة اٌضمبح آٚسدٖ اعذ: اٚ خطب ِي

 (2ٚ ؽٛوبٔي ثؼذ اص ٔمً ّ٘يٓ سٚايذ گفزٗ اعذ: عٕذ ؽذيش ثغيبس مؼيف اعذ.)

 ( 3ٓ أثي ِؾزٚسٖ، اص پذسػ دس ِٛسد اراْ، ؽّغذ ٔيغذ.). ر٘جي گفزٗ اعذ: سٚايذ دمحم ثٓ ػجذاٌٍّه ث2

 ٚ دس ٔيً االٚهبسِ ؽٛوبٔي آِذٖ اعذ: 

 ( 4دمحم ثٓ ػجذاٌٍّه ثٓ أثي ِؾزٚسٖ ؽٕبخزٗ ؽذٖ ٔيغذ ٚ دس ِٛسد ؽشس ثٓ ػجيذ ِٕبلؾٗ اعذ. )

 گٛيذ: ٗ ِيوٕٕذ. ٚ اؽّذ ثٓ خيضّ . اً٘ عٕذ ثٗ سٚايبد دمحم ثٓ اعؾبق ثٓ يغبس ثٓ خيبس، اؽزغبط ّٔي3

اص يؾيي ثٓ ِؼيٓ دس ِٛسد دمحم ثٓ اعؾبق عإاي ؽذ وٗ پبعخ داد: اٚ مؼيف ٚ غيشلبثً اػزّبد اعذ. ٚ اثٛاٌؾغٓ 

گٛيذ: دمحم ثٓ اعؾبق مؼيف اعذ. ٚ ٔغبيي گفزٗ اعذ: اٚ  گٛيذ: اص يؾيي ثٓ ِؼيٓ ؽٕيذَ وٗ ِي ِيّٛٔي ِي

 ( 5لٛي ٔيغذ.)

 . دس عٕٓ داسِي آِذٖ اعذ: 4

ؽذيش ثٗ خبهش ٚعٛد ؽفـ ثٓ ػّش ٚ پذسػ مؼيف اعذ ٚ ايٓ لقٗ سا ِبٌه دس اٌّٛهأ ثب عٕذ ِٕمطغ دس >عٕذ ايٓ 

 (6وزبة اٌقالح آٚسدٖ اعذ.>)

گٛيٕذ اص هشف يؾيي ثٓ ِؼيٓ رنؼيف ؽذٖ اعذ. ٚ ػٍي ثٓ  . ِغٍُ ثٓ خبٌذ ثٓ لشح وٗ ثٗ ٚي اثٓ عشؽخ ٔيض ِي5

وٕذ. ٚ ٔغبيي  ٘بي غيشلبثً لجٛي سٚايذ ِي ي گفزٗ اعذ: اٚ ؽذيشِذيٕي گفزٗ اعذ: اٚ لبثً اػزٕب ٔيغذ. ٚ ثخبس

وٕذ ؽذيش  ٘بي غيشلبثً اػزّبد ٔمً ِي گفزٗ اعذ: اٚ لٛي ٔيغذ. ٚ اثٛؽبرُ گفزٗ اعذ: اٚ لٛي ٔيغذ ٚ ؽذيش

 ( 7ؽٛد.) ٘ب اؽزغبط ّٔي ؽٛد؛ اِب ثذاْ ٘بيؼ ٔٛؽزٗ ِي

ثبؽذ وٗ اثٓ ِؼيٓ اٚ سا  ْ ػجذاٌشؽّبْ ثٓ ػّبس ثٓ عؼذ ِي. هجشأي دس اٌىجيش سٚايذ سا ٔمً وشدٖ اعذ وٗ دس آ6

 ( 8رنؼيف وشدٖ اعذ.)

 ( 9ثبؽذ وٗ ٘يچ وظ ٔبِي اص اٚ ٔجشدٖ اعذ.) . دس سٚايذ ٘فزُ، ػجذاٌشؽّبْ ثٓ لغيو ِي7

 . هجشأي دس االٚعو آْ سا سٚايذ وشدٖ ٚ گفزٗ اعذ: 8

 ( 11شد ديگشي، ٔبِي اص اٚ ثشدٖ ثبؽذ>.)>رٕٙب ِشٚاْ ثٓ صٛثبْ اٚ سا روش وشدٖ ٚ ِٓ ٔذيذَ وٗ ف



. ايٓ سٚايذ سا هجشأي دس االٚعو روش وشدٖ وٗ دس آْ فبٌؼ ثٓ اخنش آِذٖ اعذ ٚ دس اعزٕبد ثٗ ؽذيش اٚ اخزالف 9

 ( 11ؽذٖ اعذ ٚ وغي اٚ سا ثٗ دسٚغگٛيي ٔغجذ ٔذادٖ اعذ.)

ٛػيغي ٔمً وشدٖ وٗ ؽذيش ثالي ؽٕبخزٗ . رشِزي دس ثبثي وٗ دسثبسٖ أثي ِؾزٚسٖ فؾجذ وشدٖ، گفزٗ اعذ: اث11

ٔؾذٖ اعذ، ِگش اص هشيك ؽذيش اثٛ اعشائيً ِاليي وٗ ٚي ايٓ ؽذيش سا اص ؽىُ ثٓ ػزيجٗ ٔؾٕيذٖ اعذ؛ ثٍىٗ اص 

ثبؽذ ٚ اٚ  ؽغٓ ثٓ ػّبسٖ، اص ؽىُ ثٓ ػزيجٗ سٚايذ وشدٖ اعذ. ٚ اعُ اثٛاعشائيً، اعّبػيً ثٓ اثي اعؾبق ِي

 ( 12ذ. )دس ٔظش اً٘ ؽذيش، لٛي ٔيغ

 . ايٓ سٚايذ مؼيف اعذ، صيشا ثٗ فشد يب افشاد ِغٙٛي خزُ 11

 گٛيذ: >اص ػّٛ يب ػّٛ٘بي اٚ وٗ اص أقبس ثٛدٔذ>.  ؽٛد، دس آٔغب وٗ ِي ِي

 گٛيذ:  وٕذ ٚ اثٓ ؽغش دس ثبسٖ ي اٚ ِي ٚ اثٛػّيش ثٓ أٔظ اص ايؾبْ سٚايذ ِي

ٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٔذ دس ِٛسد اراْ ٚسؤيذ ٘الي سٚايذ وشدٖ ٚي اص أػّبَ خٛد وٗ اص أقبس ٚ افؾبة پيبِجش اوشَ ف

 اعذ. 

 ٚ اثٓ عؼذ گفزٗ اعذ:

 اٚ صمٗ ٚ لٍيً اٌؾذيش ثٛدٖ اعذ. 

 ٚ اثٓ ػجذاٌجش گفزٗ اعذ: 

 ( 13ؽٛد.) اٚ ِغٙٛي اعذ ٚ ثٗ اؽبديش رٚي اؽزغبط ّٔي

 ٚ عّبي اٌذيٓ گفزٗ اعذ: 

 (14اراْ سٚايذ وشدٖ اعذ ٚ ؽذيش ديگشي اص اٚ ٚعٛد ٔذاسد.) ايٓ چيضي اعذ وٗ دس دٚ ِٛمٛع سؤيذ ٘الي ٚ

ق. ٚعٛد داسد  121. دس سٚايذ دٚاصدُ٘، دمحم ثٓ اثشا٘يُ ثٓ ؽبسس ثٓ خبٌذ ريّي، اثٛ ػجذهللا، ِزٛفبي ؽذٚد عبي 12

 وٗ اثٛعؼفش ػميٍي، اص ػجذهللا ثٓ اؽّذ ثٓ ؽٕجً ٔمً وشدٖ اعذ:

٘بي غيش ِؼزجش ٚ غيشلبثً لجٛي سٚايذ  گفذ: اٚ ؽذيش ِذٔي ؽٕيذَ وٗ ِي اص پذسَ دسثبسٖ دمحم ثٓ اثشا٘يُ ريّي

 ( 15وٕذ.) ِي

 وٕٕذ.  ّ٘چٕيٓ دس ايٓ سٚايذ، دمحم ثٓ اعؾبق ثٓ يغبس ثٓ خيبس ٚعٛد داسد وٗ اً٘ عٕذ ثٗ سٚايبد اٚ اؽزغبط ّٔي



اٚ گفذ: ثٗ ٔظش ِٓ ٚي دس ؽذيش اؽّذ ثٓ اثٓ خيضّٗ ِي گٛيذ: دس ثبسٖ ي دمحم ثٓ اعؾبق اص اثٓ ِؼيٓ عئٛاي ؽذ ٚ 

مؼيف ٚ ٔيض اثٛاٌؾغٓ ِيّٛٔي ِي گٛيذ: اص اثٓ ِؼيٓ ؽٕيذَ وٗ ِي گفذ : دمحم ثٓ اعؾبق مؼيف اعذ ـ 

 (16ٚٔغبئي ِي گٛيذ : اٚ لٛي ٔيغذ. )

 گٛيذ: ػالٖٚ ثش ايٓ دس ايٓ سٚايذ ػجذهللا ثٓ صيذ ٚعٛد داسد وٗ اٚ لٍيً اٌؾذيش اعذ ٚ رشِزي دسثبسٖ اٚ ِي

ٕٙب ؽذيش اراْ سا اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سٚايذ وشدٖ ٚ چيض ديگشي اص اٚ ٔمً ٔؾذٖ اعذ ٚ ؽبوُ ر

گٛيذ: دسعذ ايٓ اعذ وٗ اٚ دس عٕگ اُُؽذ ثٗ ؽٙبدد سعيذٖ اعذ ٚ رّبَ سٚايذ ٔمً ؽذٖ اص ٚي، ِٕمطغ  ِي

 ( 17شدٖ ٚ چيض ديگشي اص اٚ ؽٕبخزٗ ٔؾذٖ اعذ.)ثبؽذ ٚ اثٓ ػذي گفزٗ اعذ: رٕٙب ؽذيش اراْ سا اص پيبِجش ٔمً و ِي

 ٚ رشِزي اص ثخبسي سٚايذ وشدٖ اعذ: 

 ( 18ؽٕبعيُ.) چيضي عض ؽذيش اراْ سا اص اٚ ّٔي

 ٚ ؽبوُ گفزٗ اعذ: 

ػجذهللا ثٓ صيذ، ّ٘بْ وغي اعذ وٗ چگٛٔگي اراْ سا دس ػبٌُ سؤيب ديذ ٚ فمٙبي اعالَ آْ سا اص اٚ لجٛي وشدٔذ ٚ ايٓ 

 ( 19فؾيؾيٓ ٔمً ٔؾذٖ اعذ؛ صيشا ٔبلالْ دس اعبٔيذ آْ اخزالف داسٔذ.)سٚايذ دس 

ثبؽذ وٗ دسثبسٖ آٔٙب فؾجذ  . عٕذ ايٓ سٚايذ ِؾزًّ ثش دمحم ثٓ اعؾبق ثٓ يغبس ٚ دمحم ثٓ اثشا٘يُ ريّي ِي13

 ثبؽذ . ثبؽذ ٚ رّبَ ايٓ سٚايبد ِٕمطغ ِي ؽذ ٚ ّ٘چٕيٓ ػجذهللا ثٓ صيذ، لٍيً اٌشٚايٗ ِي

يٓ سٚايذ ُ٘ دمحم ثٓ اعؾبق ثٓ يغبس ٚ دمحم ثٓ ؽبسس ريّي ٚ ػجذهللا ثٓ صيذ ٚعٛد داسٔذ وٗ دٚ ٔفش اٚي . دس ا14

 ثبؽذ.  أذ ٚ ٘ش سٚايزي وٗ اص عِٛي ٔمً ؽذٖ، ِمطٛع اٌغٕذ ِي رنؼيف ؽذٖ

 ثذيٓ رشريت عٕذ سٚايبد ِزوٛس غيش لبثً لجٛي اعذ.
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 ب : ایرادهای وارد بر این روایات

 اول : تنافی با مقام نبوت

خذاي ِزؼبي پيبِجشػ سا ثشگضيذٖ اعذ رب دس اٚلبد ِؾخقي ثب ِإِٕيٓ ّٔبص ثخٛأذ ٚ سٚاي هجيؼي ايٓ اعذ وٗ خذاي 

ِزؼبي چگٛٔگي رؾمك ايٓ ٘ذف سا ثٗ ٚي ثيبِٛصد ٚ ِؼٕب ٔذاسد وٗ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ِذري هٛالٔي ٚ ثٕب ثٗ 

ْ ٚ ثذْٚ رىٍيف ثّبٔذ ٚ ٔذأذ وٗ چگٛٔٗ ايٓ ِغئٌٛيزي سا وٗ ثش گفزٗ سٚايذ اثٛداٚد ، ثٗ ِذد ثيغذ سٚص عشگشدا

اػ گزاؽزٗ ؽذٖ اعذ، ثٗ أغبَ سعبٔذ! ٚ گب٘ي ثٗ ايٓ ٚ گب٘ي ثٗ آْ ِزٛعً ؽٛد رب ثٗ اعجبة ٚ ٚعبيٍي  ػٙذٖ

 فشِبيذ:  وٕذ، دعزشعي پيذا وٕذ! دس ؽبٌي وٗ خذاي ِزؼبي دسثبسٖ ٚي ِي وٗ ِمقٛدػ سا ثشآٚسدٖ ِي

ْا  ٚاواب ب{؛ ٚ ثٗ دسعزي وٗ فنً خذا ثش رٛ ثغيبس اعذ. ٚ ِمقٛد اص فنً } ًّ ِظي ٍاْيها ػا ًُ اّلّلِ ػا اٌٙي، ثب ػٕبيذ ثٗ آيٗ  فاْن

 ثبؽذ:  لجً، ػٍُ ِي



{؛ ٚ آٔچٗ سا وٗ ّٔي ُُ ْٓ راْؼٍا ُْ راُى ب ٌا ِا ّاها  ٍَّ ٚاػا  دأغزي ثٗ رٛ آِٛخذ.  }

گ ٚ لزبي ٔيغزٕذ وٗ گب٘ي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ّٔبص ٚ سٚصٖ اص ػجبداد ٚ رٛليفي ٘غزٕذ ٚ ّ٘بٕٔذ عٕ

پشداخذ ٚ ِؾٛسد آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ِٛسد چگٛٔگي عٕگيذْ، ثٗ خبهش  ِؾٛسد ثب افؾبة خٛد ِي

ٔبآگب٘ي ٚي اص ثٙزشيٓ ساٖ ٔجٛدٖ اعذ؛ ثٍىٗ ثشاي عٍت ِؾجذ ٚ ايغبد ؽخقيذ ثشاي افؾبة ثٛدٖ اعذ؛ چٕبْ وٗ 

 بيذ: فشِ ِي

ُْ فِي األا  ُ٘ بِْٚس ٚاؽا  ُْ ُٙ ٚااْعزاْغِفْش ٌا  ُْ ُٙ ْٕ ٌِها فابْػُف ػا ْٛ ْٓ ؽا ِِ فانُّْٛا  ٍْتِ الٔا ٌْما ٍِيعا ا ْٛ ُوٕذا فاظًّب غا ٚاٌا ٍاي } ًْ ػا ٛاوَّ ذا فازا ِْ ضا شِ فااِراا ػا ِْ

 ( 1اّلّلِ{)

شايؾبْ هٍت اعزغفبس وٓ ٚ ثب ؽذٔذ، پظ ثشايؾبْ ثجخؾبي ٚ ث اگش خؾٓ ٚ عٕگذي ثٛدي، اص اهشاف رٛ پشاوٕذٖ ِي

 ايؾبْ دس وبس٘ب ِؾٛسد وٓ، اِب ٚلزي وٗ رقّيُ گشفزي، ثش خذا رٛوً وٓ. 

 آيب ٔؾبٔٗ مؼف ٚ عغزي ديٓ ٔيغذ وٗ سؤيب ٚ خٛاةِ افشاد ػبدي، 

 ِٕجؼي ثشاي فذٚس اؽىبِي ّ٘بٕٔذ اراْ ٚ البِٗ ثبؽذ وٗ ثغيبس ثب اّ٘يذ ٘غزٕذ. 

دإٔذ، اِشي دسٚؽ سا ثٗ سعٛي خذا  گٛييُ آٔٙبيي وٗ سؤيب ٚ خٛاة سا ِٕجغ رؾشيغ اؽىبَ ِيداسد رب ث ايٓ أِش ِب سا ٚا ِي

أذ رب فنيٍزي  أذ ٚ ثٗ اؽزّبي صيبد ػّٛ٘بي ػجذهللا ثٓ صيذ، ايٓ سؤيب سا ؽبيغ وشدٖ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔغجذ دادٖ

غش ػّٛ٘بيؼ ٘غزٕذ ٚ اگش وغي ثٗ آٔٙب ثشاي خٛيؾبٚٔذاْ ٚ لجبئٍؾبْ ثبؽذ، چٕبْ وٗ ساٚيبْ ثشخي سٚايزٙب، پ

 ثبٚسي ٚ عبدگي اعذ.  اػزّبد وٕذ، ٔؾبٔٗ خٛػ

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

 . 159. . آي ػّشاْ: 1

 دوم : تعارض روایات -

 فّٙيُ وٗ اص عٙبد ِزؼذدي ِزؼبسك ٘غزٕذ:  اگش ايٓ سٚايبد سا ثشسعي وٕيُ، ِي

. ِمزنبي سٚايذ أثي داٚد ايٓ اعذ وٗ ػّش ثٓ خطبة، سؤيبي اراْ سا ثيغذ سٚص لجً اص ػجذهللا ثٓ صيذ ديذٖ اعذ؛ 1

 اِب ظب٘ش سٚايذ دٚاصدُ٘ آْ اعذ وٗ ػّش، سؤيب سا دس ّ٘بْ ؽجي ديذ وٗ ػجذهللا ثٓ صيذ ديذٖ ثٛد. 

طبة؛ ثشاي ايٕىٗ ػّش، ثؼذ اص آٔىٗ اراْ سا ؽٕيذ، . سؤيبي ػجذهللا ثٓ صيذ، ِجذأ رؾشيغ اراْ ثٛدٖ اعذ، ٔٗ ػّشثٓ خ2

پيؼ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سفذ ٚ اظٙبس وشد وٗ اٚ لجال ّ٘يٓ سا ديذٖ اعذ؛ اِب ثٗ خبهش ؽيب آْ سا ٔمً 

 ٔىشدٖ اعذ. 

 . ِجذأ اراْ، خٛد ػّشثٓ خطبة ثٛدٖ اعذ ٔٗ سؤيبيؼ، صيشا اٚ 3



ٔٛيغذ:  ثبؽذ. رشِزي دس عٕٓ خٛد ِي ثٛدٖ وٗ پيؾٕٙبد دادٖ اعذ رب ثشاي ّٔبص، ٔذا ثضٕٔذ وٗ ّ٘يٓ ِؼٕبي اراْ ِي

ٕ٘گبِي وٗ ِغٍّبٔبْ ٚاسد ِذيٕٗ ؽذٔذ... ٚ ثؼني گفزٕذ چْٛ يٙٛديبْ ؽيپٛسي ثشگيشيذ... رب ايٕىٗ ػّشثٓ خطبة 

فشا ثخٛأذ؟ پظ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: اي  وٕيذ وٗ ِشدَ سا ثٗ ّٔبص گفذ: آيب ِشدي سا أزخبة ّٔي

 ثالي، ثشخيض ٚ ثشپبيي ّٔبص سا اػالَ وٓ. 

(؛ دس ؽبٌي وٗ دٌيٍي ثش 1دس ايٓ ِيبْ اثٓ ؽغش، اػالَ ثشاي ّٔبص سا ثٗ ِؼٕي اػالَ ّٔبص عّبػذ رفغيش وشدٖ اعذ)

 ثبؽذ. يرش آْ اعذ وٗ ِٕظٛس، ّ٘بْ اراْ ِ ايٓ رفغيش ٔيغذ، ثٍىٗ فؾيؼ

 . ِجذأ رؾشيغ اراْ، خٛد پيبِجشاوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٛدٖ اعذ. دس ايٓ ِٛسد ثيٙمي سٚايذ وشدٖ اعذ: 4

اي پيؾٕٙبد وشدٔذ وٗ ٔبلٛط ثضٕٔذ يب ثشاي اػالْ ٚلذ ّٔبص، آرؼ سٚؽٓ وٕٕذ؛ اِب ثالي ِأِٛس ؽذ وٗ اراْ سا ثٗ  ػذٖ

ٙمي دس اداِٗ گفزٗ اعذ: ايٓ سا ثخبسي اص دمحم ثٓ ػجذاٌٛ٘بة ٚ ِغٍُ فٛسد عفذ ٚ البِٗ سا ثٗ فٛسد هبق ثگٛيذ: ثي

 (2أذ.) اص اعؾبق ثٓ ػّبس سٚايذ وشدٖ

 رٛاْ ثٗ يىي اص آٔٙب اػزّبد وشد؟! ؽبي ثب ايٓ ّ٘ٗ اخزالف دس چگٛٔگي رؾشيغ اراْ، چگٛٔٗ ِي

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

 اس اٌّؼشفخ. ، چ د81، ؿ 2. . فزؼ اٌجبسي، اثٓ ؽغش: ط 1

 .618ؿ  1. . عٕٓ ثيٙمي: ط 2

 سوم : کسانی که رویای اذان را دیده اند ، چهارده نفر بوده اند

أذ ٚ ايٓ سؤيب ِٕؾقش  ٔفش، سؤيبي اراْ سا ديذٖ ؽٛد وٗ چٙبسدٖ اص آٔچٗ وٗ ؽٍجي سٚايذ وشدٖ اعذ، چٕيٓ ثشداؽذ ِي

هللا ثٓ اثٛثىش ٔيض ادػب وشدٖ اعذ وٗ سؤيبي اراْ سا ديذٖ اعذ، ثٗ ػجذهللا ثٓ صيذ ٚ ػّشثٓ خطبة ٔجٛدٖ اعذ؛ ثٍىٗ ػجذ

أذ ٚ گفزٗ ؽذٖ اعذ وٗ چٙبسدٖ ٔفش  أذ وٗ سؤيبي اراْ سا ديذٖ ٚ گفزٗ ؽذٖ اعذ وٗ: ٘فذ ٔفش اص أقبس، ادػب وشدٖ

 (1اص آٔبْ چٕيٓ ادػبئي وشدٖ أذ.)

ثبؽذ، ثبيذ فبرؾٗ اعالَ سا خٛأذ! ٚ سعٛي اوشَ ايٓ دس ؽبٌي اعذ وٗ ؽشيؼذ، دايش ِذاس سؤيب ٔيغذ ٚ اگش چٕيٓ 

 وشد، ٔٗ اص هشيك خٛاة ٚ سؤيب.  فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اؽىبَ ؽشع سا اص هشيك ٚؽي دسيبفذ ِي
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 ، چ داس ئؽيبء اٌزشاس اٌؼشثي، ثيشٚد. 95، ؿ 2. . عيشٖ ؽٍجيٗ: ط 1

 دیگرانچهارم: تعارض بین قول بخاری و 

 ٔٛيغذ:  ثخبسي دس فؾيؼ خٛد ثٗ فشاؽذ ِي



پيبِجشاوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ِغٍغي وٗ ثشاي ِؾبٚسٖ دس ِٛسد اػالَ ّٔبص رؾىيً ؽذٖ ثٛد ٚ ػّش ٔيض ؽنٛس 

داؽذ، ثٗ ثالي دعزٛس داد وٗ اراْ ثگٛيذ. ٚي اص ػجذهللا ثٓ ػّش سٚايذ وشدٖ اعذ: ٚلزي ِغٍّبٔبْ ٚاسد ِذيٕٗ 

ِبٔذٔذ ٚ وغي ٔجٛد وٗ ٚلذ ّٔبص سا اػالَ وٕذ. رب ايٕىٗ سٚصي دس ايٓ  ؽذٔذ ٚ ِٕزظش ٚلذ ّٔبص ِي عّغ ِيؽذٔذ، 

ِٛسد ثٗ گفزگٛ ثب ُ٘ پشداخزٕذ. دس ايٓ ِيبْ ثؼني پيؾٕٙبد دادٔذ وٗ ٔبلٛعي، ّ٘بٕٔذ ٔبلٛط ٔقبسا داؽزٗ ثبؽٕذ ٚ 

اؽزٗ ثبؽٕذ، رب ايٕىٗ ػّش گفذ: آيب وغي سا أزخبة ثؼني ديگش پيؾٕٙبد وشدٔذ وٗ ؽيپٛسي، ّ٘بٕٔذ ؽيپٛس يٙٛد د

وٕيذ رب ٚلذ ّٔبص سا اػالَ وٕذ؟ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: اي ثالي، ثشخيض ٚ ٚلذ ّٔبص سا اػالَ  ّٔي

 (1وٓ>.)

فجؼ ثٗ  گٛيذ وٗ سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ٕ٘گبَ اراْ ايٓ دس ؽبٌي اعذ وٗ اؽبديش سؤيب ثٗ فشاؽذ ِي

ثالي دعزٛس داد وٗ ٚلذ ّٔبص سا ثب اراْ اػالَ وٕذ، صيشا ػجذهللا ثٓ صيذ دس ّ٘بْ ؽت پظ اص عٍغٗ ِؾٛسري سؤيبي 

اراْ سا ديذ ٚ دس وّزشيٓ ِذري وٗ ِزقٛس اعذ، سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا دس عشيبْ گزاؽذ. دس ايٓ ٕ٘گبَ 

ؽٕيذ. دس ايٓ ؽبي ثب ػغٍٗ اص ِٕضي خبسط ؽذ، دس ؽبٌي وٗ ٌجبعؼ ثش اػ فذاي اراْ سا  ػّش ؽبمش ٔجٛد ٚ دس خبٔٗ

ؽذ ٚ گفذ: اي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ، لغُ ثٗ آْ وغي وٗ رٛ سا ثٗ سعبٌذ ثشگضيذٖ  صِيٓ وؾيذٖ ِي

 اعذ، ِٓ ٔيض ِضً ايٓ سؤيب سا ديذَ.

عذ، ثٗ ٔذا عٙذ عّغ ؽذْ ِغٍّبٔبْ ثشاي ّٔبص رٛأيُ آٔچٗ سا وٗ ثخبسي دس ِٛسد اػالَ ّٔبص سٚايذ وشدٖ ا ِب ّٔي

يب أِش ُِٙ ديگش )اٌقالح عبِؼخ( ؽًّ وٕيُ ٚ اؽبديضي سا وٗ دسثبسٖ سؤيب ٔمً وشدٖ اعذ، دس ِٛسد أراْ ثذأيُ، صيشا اٚال، 

ح داد وٗ فشيبد ثضٔذ: >اٌقال عّغ ثذْٚ ؽب٘ذ اعذ ٚ صبٔيبً، اگش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ثالي دعزٛس ِي

ِبٔذ، ثٗ ٚيژٖ اگش ثالي ػجبسد >اٌقالح عبِؼخ> سا ثبس٘ب  ؽذ ٚ عبي عشگشدأي ثبلي ّٔي عبِؼخ>، ِؾىً ؽً ِي

ِبٔذ ٚ ّ٘يٓ دٌيً ثش آْ اعذ وٗ دعزٛس پيبِجش  وشد. ثٗ ايٓ رشريت عبي ؽيشري ثبلي ّٔي ثبفذاي ثٍٕذ رىشاس ِي

 (2يت ٚ رمشيش اراْ ؽشػي ثٛدٖ اعذ.)فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ اػالَ وشدْ ثشاي ّٔبص، ّ٘بْ رقٛ
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 حکم تثویب در اذان در نظر علمای عامه ج: 

 گٛيذ:  ؽبفؼي ِي

پغٕذَ، صيشا اثِٛؾزٚسٖ اص پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  ؼ ٚ غيش آْ ّٔيرضٛيت )گفزٓ اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ( سا دس اراْ فج

سٚايذ ٔىشدٖ اعذ وٗ دعزٛس ثٗ رضٛيت دادٖ ثبؽذ، اص ايٓ سٚ امبفٗ وشدْ چيضي ثٗ اراْ يب پظ اص آْ سا 

 (1پغٕذَ.) ّٔي

 ٔٛيغذ:  فبؽت وزبة ثذايخ اٌّغزٙذ ِي



أذ  ٓ إٌَٛ> سا ثگٛيذ يب ٔٗ، اخزالف ؽذٖ اعذ. عّٙٛس ػٍّب گفزٗدس ايٓ وٗ ِإرْ دس ّٔبص فجؼ فمشٖ >اٌقالح خيٌش ِ

أذ وٗ دس عٕذ ٚعٛد ٔذاؽزٗ اعذ.  أذ ٚ اعزذالي وشدٖ اي لبيً ثٗ ػذَ آْ ؽذٖ وٗ ايٓ فمشٖ گفزٗ ؽٛد ٚ ػذٖ

ٚ آٌٗ ايٓ  دإٔذ آيب دس صِبْ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ي ايٓ افشاد اعذ ٚ ػٍذ اخزالف ايٓ اعذ وٗ ّٔي ؽبفؼي اص عٍّٗ

 فمشٖ دس اراْ ثٛدٖ اعذ يب دس صِبْ ػّش ايغبد ؽذٖ اعذ.

 ٔٛيغذ:  لشهجي دس رفغيشػ ِي

أذ ٚ ؽبفؼي دس ػشاق  دس رضٛيت ثشاي ّٔبص فجؼ وٗ ّ٘بْ گفزٓ فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> اعذ اخزالف پيذا وشدٖ

 (2اراْ امبفٗ ّٔي ؽٛد.)سأي ثٗ گفزٓ ايٓ عٍّٗ دادٖ دس ؽبٌي وٗ دس ِقش گفزٗ ايٓ عٍّٗ ثٗ 

ؽغٓ ثٓ ؽغٓ ِي گٛيذ : دس ّٔبص ػؾبء ، >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> گفزٗ ِي ؽٛد اِب سأي ِٓ چٕيٓ ٔيغذ ؛ صيشا 

 (3ايٓ امبفخ اص سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ٔؾذٖ اعذ.)

ّّبد، اص اثشا٘يُ سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ اص اثٛؽٕيفٗ دسثبسٖ ر  ضٛيت پشعيذَ: پبعخ داد: دس عبِغ اٌّغبٔيذ اص ؽ

أذ. ٚ ثٗ ايٓ فٛسد اعذ  أذ ٚ چيض ثغيبس خٛثي اعذ وٗ اثذاع ّٔٛدٖ اي اعذ وٗ ِشدَ آْ سا ايغبد وشدٖ ايٓ فمشٖ

گٛيذ: >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>. ايٓ سا اِبَ دمحم ثٓ ؽغٓ ؽيجبٔي ٔمً وشدٖ  وٗ ِٛرْ پظ اص ارّبَ اراْ دٚ ِشرجٗ ِي

 ٕيفٗ سٚايذ وشدٖ ٚ گفزٗ اعذ: اعذ ٚ اٚ آْ سا اص اثٛؽ

 (4وٕيُ.) ايٓ ٔظش اثٛؽٕيفٗ اعذ وٗ ثذاْ ػًّ ِي

ؽبفؼي دس لذيُ لبئً ثٗ ؽشػيذ رضٛيت ثٛدٖ اعذ، اِب پظ اص آْ لبئً ثٗ وشا٘ذ آْ ؽذ. ٚ اص اثٛؽٕيفٗ سٚايذ ؽذٖ 

 اعذ دس ثبسٖ ي ِٛمغ ٚ عبيگبٖ ايٓ عٍّٗ ٔيض اخزالف ؽذٖ اعذ.

 ؽٛد ٚ ٔظش  ٙب دس ّٔبص فجؼ گفزٗ ِيلٛي ِؾٙٛس ايٓ اعذ وٗ رٕ

أذ وٗ دس ّٔبص ػؾب ٚ  ؽٛد ٚ ؽؼجي ٚ ديگشاْ سٚايذ وشدٖ ٔخؼي ٚ اثٛيٛعف ايٓ اعذ وٗ دس رّبَ ّٔبص٘ب گفزٗ ِي

 فجؼ ِغزؾت اعذ.

أذ وٗ رضٛيت ثذػذ اعذ. ٚي دس اٌجؾش  ٘بيؾبْ گفزٗ ػزشد پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ؽبفؼي دس يىي اص لٛي

اعذ وٗ رضٛيت سا ػّش ثٕيبْ گزاؽذ ٚ پغشػ ػجذهللا گفذ: ايٓ ثذػذ اعذ ٚ ٕ٘گبِي وٗ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ گفزٗ 

آْ سا ؽٕيذ، فشِٛد: چيضي ثٗ اراْ امبفٗ ٔىٕيذ. اٚ پظ اص آْ وٗ ؽذيش اثِٛؾزٚسح ٚ ثالي سا ٔمً وشدٖ، گفزٗ اعذ: ِب 

وشدٔذ. ثبايٓ  جذهللا ثٓ ػّش ٚ هبٚٚط آْ سا أىبس ّٔيگٛييُ وٗ اگش رضٛيت عضء اراْ ثٛد، ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ٚ ػ ِي

 (5وٕيُ، ٔٗ ثٗ ػٕٛاْ يه اِش ؽشػي، رب ثيٓ الٛاي ِخزٍف عّغ وشدٖ ثبؽيُ.) ؽبي آْ سا ثٗ ػٕٛاْ يه ؽؼبس لجٛي ِي

 ٔٛيغذ:  ٔٛٚي ِي



ا وشدٖ ٚ رضٛيت دس ّٔبص فجؼ اص دٚ هشيك ٚاسد ؽذٖ اعذ: يىي لٛي فؾيؾي وٗ ِقٕف ٚ عّٙٛس ثذاْ لطغ پيذ

 أذ وٗ ثٕبثش سٚايذ اثِٛؾزٚسٖ اص عٕذ اعذ. دس هشيك دَٚ، دٚ لٛي ٚعٛد داسد: گفزٗ

ـّ ؽبفؼي دس ثٛيطي ٔمً  اٚي( ؽشػي ثٛدْ آْ ، ٚ ايٓ لٛي لذيّي اعذ وٗ لبمي اثٛهيت ٚ فبؽت اٌؾبًِ اص ٔ

 ٘بيؼ ٔمً وشدٖ اعذ. أذ ٚ دس لذيُ ٚ عذيذ ِطشػ ثٛدٖ ٚ فبؽت رزّٗ آْ سا اص ؽبفؼي دس رّبَ وزبة وشدٖ

رش دأغزٗ ٚ ثذاْ اعزٕبد وشدٖ اعذ  دأذ ٚ داسِي ايٓ هشيك سا فؾيؼ دَٚ( لٛي عذيذي اعذ وٗ رضٛيت سا ِىشٖٚ ِي

ٚ اِبَ اٌؾشِيٓ ادػب وشدٖ اعذ : ايٓ لٛي ِؾٙٛسرش اعذ، ٚ ٌىٓ اخزيبس ِب آْ اعذ وٗ رضٛيت عضء عٕذ اعذ ٚ اگش 

 (6أذ. ) ؽٛد ٚ افؾبة ثٗ ّ٘يٓ لطغ پيذا وشدٖ فنيٍذ آْ وُ ِيرشن ؽٛد، اراْ فؾيؼ اعذ، اِب اص 

 ٔٛيغذ:  دس وزبة عجً اٌغالَ ِي 1182اِيش يّٕي فٕؼبٔي، ِزٛفبي 

ثٗ ٔظش ِٓ، فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> عضء اراْ ِؾشٚع ٔيغذ وٗ ثشاي فشاخٛأذْ ثٗ ّٔبص ٚ اػالَ دخٛي ٚلذ ّٔبص 

عذ وٗ ثشاي ثيذاس وشدْ افشاد اص خٛاة ثٗ اراْ امبفٗ ؽذٖ اعذ ٚ ايٓ فمشٖ ؽٛد، ثٍىٗ اص فمشٖ ٘بيي ا گفزٗ ِي

ؽٛد وٗ  ّ٘بٕٔذ رغجيؼ ٘بيي اعذ وٗ اِشٚصٖ ثٗ عبي اراْ اٚي گفزٗ ِي ؽٛد. پظ اص فُٙ ايٓ ِطٍت، سٚؽٓ ِي

ِغأٌٗ ثغيبس وٕٕذ وٗ آيب رضٛيت عضء اراْ اعذ يب خيش؟ ٚ آيب ثذػذ اعذ يب خيش؟  آٔچٗ فمٙب ثش عش آْ ِغبدٌٗ ِي

اي اعذ. ٚ ِٕظٛس اص ايٓ فمشٖ آْ اعذ وٗ ثيذاس ؽذْ ثشاي ّٔبص، ثٙزش اص خٛاثيذْ اعذ، يؼٕي ساؽزي ٚ  عبدٖ

دَ اعذ. ِب دس ايٓ ِٛمٛع سعبٌٗ  آيذ، ثٙزش اص خٛاة ساؽذ عپيذٖ آعبيؾي وٗ دس عبيٗ ّٔبص دس آيٕذٖ ثٗ دعذ ِي

 (7ايُ.) آْ ِطشػ وشدٖ ٘بي عبٌجي سا دس ِخزقش ٚ ِفيذي سا ٔگبؽزٗ ٚ ثؾش

 ٔٛيغذ: ٔٛٚي دس ؽشػ فؾيؼ ِغٍُ ِي

وٕذ،  ثذأيذ وٗ پبعخ دادْ ثٗ فذاي ِٛرْ ِغزؾت اعذ ٚ پبعخ دادْ ثٗ دػٛد ٚي، ثب رىشاس فمشاري وٗ اٚ روش ِي

ش ؽٕٛد، اػُ اص ايٕىٗ ثبهٙبسد ثبؽذ يب ٔجبؽذ، ِگ ثبؽذ. ايٓ اعزؾجبة ثشاي ٘ش وغي اعذ وٗ اروبس اراْ سا ِي ِي

ثبؽذ. اص عٍّٗ  ايٕىٗ اص رىشاس فمشاد اراْ ِؼزٚس ثبؽذ، ِضً وغي وٗ ِؾغٛي لنبي ؽبعذ يب عّبع ثب ؽالي خٛد ِي

افشاد ِؼزٚس وغي اعذ وٗ دس ّٔبص ٚاعت يب ٔبفٍٗ ثبؽذ. اگش چٕيٓ ؽخقي فذاي دػٛد ِٛرْ سا ثؾٕٛد، فمشاد اراْ 

گٛيذ. اِب عإاي ايٓ اعذ وٗ اگش دس ؽبي ّٔبص، فمشاد  سا ِيوٕذ ٚ پظ اص عالَ دادْ ّٔبص، ايٓ فمشاد  سا رىشاس ّٔي

اراْ سا رىشاس وٕذ، رىٍيف چيغذ؟ ؽبفؼي دس ايٓ صِيٕٗ دٚ لٛي داسد وٗ لٛي اظٙش ٚي ايٓ اعذ وٗ ايٓ وبس وشا٘ذ 

ثٗ ِٕضٌٗ  وٕذ، چْٛ ثبؽذ، ٌٚي اگش عٍّٗ ٘بي اراْ سا ثگٛيذ ّٔبص سا ثبهً ّٔي داسد، صيشا ثٗ ِضبثٗ اػشاك اص ّٔبص ِي

٘بي >ؽّي ػٍي اٌقالح> ٚ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> سا دس  وٕذ. ٚ اگش ّٔبصگضاس فمشٖ اروبس اعذ ٚ روش ّٔبص سا ثبهً ّٔي

 (8٘ب ثٗ ِضبثٗ والَ امبفي اعذ... .) ّٔبص ثگٛيذ ٚ ثٗ ؽشِذ آْ آگبٖ ثبؽذ، ّٔبصػ ثبهً اعذ، صيشا ايٓ
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 تثویب از جمله اجتهادات خبیفه ی دوم د:

ثبؽٕذ،  أذ اص عٙذ عٕذ ٚ دالٌذ دسعذ ّٔي وشدٖپظ اص آْ وٗ صبثذ ؽذ، سٚايبري وٗ چگٛٔگي رؾشيغ اراْ سا ٔمً 

گٛيٕذ: امبفٗ وشدْ فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ  ِبٔذ ِگش ايٓ وٗ ثٗ فؾذ سٚايبري ِؼزمذ ؽٛيُ وٗ ِي سا٘ي ثبلي ّٔي

إٌَٛ> اص اعزٙبداد خٍيفٗ دَٚ ثٛدٖ اعذ ٚ دس صِبْ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رؾشيغ ٔؾذٖ ثٛد. دس ايٓ عب ثٗ 

 ؽٛد: ص ايٓ سٚايبد اؽبسٖ ِيثشخي ا

اص ِبٌه سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ ِٛرْ ثٗ ِٕضي ػّش ثٓ خطبة آِذ رب اٚ سا ثٗ ّٔبص فجؼ دػٛد وٕذ، اِب ديذ وٗ ػّش دس 

خٛاة اعذ، ثشاي ّ٘يٓ فشيبد صد: >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>. پظ اص آْ ػّش دعزٛس داد وٗ ّ٘يؾٗ ايٓ فمشٖ سا دس اراْ 

 فجؼ رىشاس وٕذ.

 ٔٛيغذ: ِي صسلبٔي

ايٓ ِطٍت سا داس لطٕي دس عٕٓ اص هشيك ٚويغ دس ِقٕف خٛد، اص ػّشي، اص ٔبفغ، اص اثٓ ػّش، اص ػّش سٚايذ وشدٖ 

اعذ. ّ٘چٕيٓ آْ سا اص عفيبْ، اص دمحم ثٓ ػغالْ ثٓ ٔبفغ، اص اثٓ ػّش، اص ػّش ٔمً وشدٖ اعذ وٗ ػّش ثٗ ِٛرٔؼ 

سعيذي، پظ اص آْ دٚ ِشرجٗ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> سا ثگٛ. اثٓ  گفذ: ٚلزي دس اراْ فجؼ ثٗ >ؽّي ػٍي اٌفالػ>

رٛاْ ثذاْ  اي ٔمً ؽذٖ وٗ ّٔي دأُ آيب سٚايذ فؾيؼ اعذ يب ٔٗ، اِب سٚايذ اص ػّش ثٗ گٛٔٗ ػجذاٌجش گفزٗ اعذ: ّٔي

 (1اؽزغبط ٚ فؾذ آْ سا اصجبد وشد.)

 اص اثٓ عشيؼ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

اعذ وٗ ِشدي اص هبٚٚط پشعيذ: چٗ ٚلذ فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> گفزٗ ؽغٓ ثٓ ِغٍُ ثشاي ِٓ ٔمً وشدٖ 

ؽٛد؟ پبعخ داد: دس ٚالغ ايٓ فمشٖ دس صِبْ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔجٛدٖ اعذ، اِب ثالي آْ سا دس صِبْ  ِي

ْ سا دس اراْ رىشاس وشد. پظ اص خالفذ اثٛثىش ٚ ثؼذ اص سؽٍذ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص ِشدي وٗ ِٛرْ ٔجٛد ؽٕيذ ٚ آ

ِذد وٛرب٘ي ؽىِٛذ اثٛثىش ثٗ پبيبْ سعيذ ٚ ػّش عبٔؾيٓ اٚ ؽذ. اٚ گفذ: چگٛٔٗ ثالي سا اص ايٓ وبس ٔٙي وٕيُ، دس 

 (2أذ. ) ؽبٌي وٗ رب االْ ثٗ ّ٘يٓ فٛسد اراْ گفزٗ ٚ ِشدَ آْ سا اص اٚ يبد گشفزٗ



 گٛيذ:  ٚ ٔيض اثٓ عشيؼ ِي

يذ وشدٖ اعذ: اٌٚيٓ فشدي وٗ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> سا ثذػذ گزاؽذ، عؼذ دس صِبْ ػّش ثٓ ؽفـ ثشايُ سٚا

ؽىِٛذ ػّش ثٛد. ػّش گفذ وٗ ايٓ ثذػذ اعذ ٚ عؼذ آْ سا وٕبس گزاؽذ ٚ ثالي ثٗ ّ٘يٓ ػٍذ ثشاي ػّش اراْ 

 (3ٔگفذ. )

----------------------------- 
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 آرای فقهای مدرسه ی اهل بیت درباره ی تثبیته : 

يت دس ّٔبص فجؼ، ثذػذ اعذ ٚ ايٓ لٛي دسعزي اعذ وٗ ِٛسد اعّبع ػٍّبي ِب ٔٛيغذ: رضٛ عيذ ِشرني ِي

 گٛيذ:  ثبؽذ ؛ اِب فمٙبي ػبِٗ دس ِٛسد چيغزي رضٛيت ثب ُ٘ اخزالف داسٔذ. ؽبفؼي ِي ِي

 رضٛيت ايٓ اعذ وٗ ؽخـ ثؼذ اص >ؽّي ػٍي اٌقالح>، فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> سا دٚ ِشرجٗ رىشاس وٕذ.

 ٚ اص اثٛؽٕيفٗ ٔمً ؽذٖ اعذ: 

 رضٛيت ايٓ اعذ وٗ ؽخـ ثؼذ اص فبسؽ ؽذْ اص اراْ، دٚ ِشرجٗ ثگٛيذ: >ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌفالػ>.

 ٘بيؼ آٚسدٖ اعذ:  ٚ اص دمحم ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ دس وزبة

گٛيٕذ، اِب ِشدَ وٛفٗ دٚ ِشرجٗ دس اثزذا رضٛيت ثٗ ايٓ ِؼٕب ثٛد وٗ فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> سا ثيٓ اراْ ٚ البِٗ ث

 >ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌفالػ> سا ثيٓ اراْ ٚ البِٗ اثذاع وشدٔذ وٗ وبس خٛثي اعذ.

ٔظش ؽبفؼي ايٓ اعذ وٗ رضٛيت رٕٙب ثشاي ّٔبص فجؼ عٕذ اعذ ٚ ٔمً ؽذٖ اعذ وٗ اٚ دس رغذيذ ٔظش٘بيؼ گفزٗ 

 اعذ: رضٛيت اراْ فجؼ ُ٘ عّٕذ ٔيغذ.

 ذ: ٚ ٔخؼي گفزٗ اع

رضٛيت دس اراْ عبيش ّٔبص٘ب ُ٘ عٕذ اعذ. دٌيً دسعزي ٔظش ػٍّبي اِبِيٗ ايٓ اعذ وٗ ػالٖٚ ثش اعّبع ػٍّبي 

اي سا ثگيشد،  ثبيغذ دٌيً ؽشػي داؽزٗ ثبؽذ رب عٍٛي ٘ش ػزس ٚ ثٙبٔٗ ثٛد، ِي اِبِيٗ : اگش رضٛيت اص ؽشػيبد ِي

 اخزالف ِب ٚ ػبِٗ ؽذٖ اعذ.ؽبي آْ وٗ ٘يچ دٌيً ؽشػي ثشاي آْ ٔذاسيُ ٚ ّ٘يٓ ثبػش 



ثبؽذ؛ صيشا يب ثٕبثش ٔظش ثؼني  ػالٖٚ ثش ايٓ ٘يچ اخزالفي دس ايٓ ٔيغذ وٗ رشن رضٛيت، ِغزٛعت رَ ٚ عشصٔؼ ّٔي

اص فمٙب عضء عٕذ اعذ ٚ يب ثٕبثش ٔظش ثؼني ديگش، عضء عٕذ ٔيغذ ٚ ثٕبثش ٘ش دٚ لٛي، ربسن آْ ِغزٛعت عشصٔؼ 

ثبؽذ ٚ خٛف آْ ٚعٛد داسد وٗ أغبَ آْ ثذػذ ٚ ِؼقيذ ٚ  ٛعت عشصٔؼ ّٔيثبؽذ ٚ ػٍّي وٗ رشن آْ ِغز ّٔي

 (1رش اعذ.) ِغزٛعت عشصٔؼ ٚ ِزِذ ثبؽذ، پظ رشن آْ اٌٚي ٚ دس ؽشيؼذ ثٗ اؽزيبه ٔضديه

 ٔٛيغذ:  ٚ ؽيخ هٛعي ِي

ِب ايٓ اعذ ثبؽذ. اعزذالي  >رضٛيت وٗ ّ٘بْ گفزٓ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> اعذ دس اراْ ٚ ثؼذ اص آْ ِغزؾت ّٔي

وٗ اصجبد آْ دس اراْ يب ثؼذ اص آْ يب دس البِٗ اؽزيبط ثٗ دٌيً داسد ٚ چٕيٓ دٌيٍي دس ؽشع ِمذط ٔيبِذٖ ٚ ػالٖٚ ثش ايٓ 

 (.2اعّبع ػٍّبي اِبِيٗ ثش ػذَ آْ اعذ...>)

 ٔٛيغذ:  ػالِٗ ؽٍّي ِي

.. . ٚ رّبَ آٔچٗ وٗ ثٗ پيبِجش اوشَ ثبؽذ، ثٗ ٔظش ِب ثذػذ اعذ. >رضٛيت وٗ ّ٘بْ گفزٓ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> ِي

فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔغجذ دادٖ ؽذٖ اعذ، ثبهً اعذ، صيشا آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽك ٔذاؽذ وٗ دس 

وشد، ٔٗ ثب اعزؾغبْ.... پظ ثٗ ٔظش ِب رضٛيت  اؽىبَ ؽشع ِمذط اعزٙبد وٕذ، ثٍىٗ آٔٙب سا اص هشيك ٚؽي دسيبفذ ِي

أذ وٗ دس غيش ّٔبص فجؼ رضٛيت ٔيغذ، صيشا سٚايذ ؽذٖ  ثبهً اعذ ٚ اوضش ػٍّبي ػبِٗ ٔيض گفزٗ دس ّٔبص فجؼ ٚ غيش آْ

گٛيذ. ٚي ثذْٚ  اعذ وٗ اثٓ ػّش ٚاسد ِغغذي ؽذ رب ّٔبص ثخٛأذ، دس آْ عب ؽٕيذ وٗ ِشدي دس اراْ رضٛيت سا ِي

د: ثذػذ ايٓ ِشد ثبػش خشٚط ِٓ ّٔبص خٛأذْ اص آْ ِغغذ خبسط ؽذ! اص اٚ عإاي ؽذ: چشا خبسط ؽذي؟ پبعخ دا

 ؽذ!

ٚ اص ؽغٓ ثٓ فبٌؼ ثٓ ؽي، اعزؾجبة رضٛيت دس اراْ ّٔبص ػؾب ؽىبيذ ؽذٖ اعذ، صيشا دس ايٓ ٕ٘گبَ ِشدَ 

 خٛاثٕذ ٚ اص ايٓ سٚ، ّ٘بٕٔذ ّٔبص فجؼ اعذ. ِي

 ٚ ٔخؼي گفزٗ اعذ: 

ذٖ ثبؽذ، ّ٘بٕٔذ عبيش اٌفبظ ثشاي >رضٛيت ثشاي رّبَ ّٔبص٘ب ِغزؾت اعذ، صيشا آٔچٗ ثشاي اراْ يه ّٔبص عٕذ ؽ

 ؽٛد. عبيش ّٔبص٘ب ُ٘ عٕذ ِي

اِب چٕبْ وٗ گفزيُ، افً رضٛيت ثشاي ّٔبص فجؼ، ٚ رؼّيُ آْ ثٗ ّٔبص٘بي ديگش ِّٕٛع اعذ، چْٛ دٌيٍي ثش آٔٙب 

 (3ٔذاسيُ>.)

 ٔٛيغذ: ِؾمك اسدثيٍي دس وزبة ِغّغ اٌفبئذح ٚ اٌجش٘بْ ِي

اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> ثبؽذ، ثذػذ اعذ، صيشا دس اخجبس سٚايذ ٔؾذٖ اعذ ٚ سعٛي اوشَ رضٛيت وٗ ّ٘بْ گفزٓ: >

أذ. سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ اص اثشا٘يُ دسثبسٖ رضٛيجي وٗ ثيٓ اراْ ٚ البِٗ گفزٗ  ؽٕبخزٗ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آْ سا ّٔي

ُِٙ ايٓ اعذ وٗ رضٛيت ثٗ گٛييُ...  ؽٕبعيُ، يؼٕي آْ سا ّٔي ؽٛد، عإاي ؽذ؟ پبعخ داد: آْ سا ّٔي ِي



ي رؾشيغ ٚ رغييش اراْ ِٕمٛي ٚ صيبد وشدْ چيضي ثٗ آْ اعذ ٚ ايٓ وبس ؽشاَ اعذ، اِب اگش ثذْٚ اػزمبد ثٗ  ِٕضٌٗ

 (4عضئيذ ٚ ثٗ فشف ايٓ وٗ ٌفظي اعذ، گفزٗ ؽٛد، ؽشاَ ٔجٛدْ آْ، ثؼيذ ٔيغذ. )

 اص ِؼبٚيخ ثٓ ٚ٘ت سٚايذ ؽذٖ اعذ:

 ؽٕبعيُ>. دس اراْ ٚ البِٗ عإاي وشدَ، فشِٛد: >آْ سا ّٔي اص اِبَ فبدق دسثبسٖ رضٛيت

 گٛيذ:  ِشؽَٛ ِغٍغي ِي

 ؽٕبخزيُ. ؽٕبعيُ> ؛ ثٗ ِؼٕبي ػذَ ِؾشٚػيذ آْ اعذ، صيشا اگش ِؾشٚع ثٛد، آْ سا ِي ػجبسد: >آْ سا ّٔي

 ٔٛيغذ:  ٚ دس إٌّزٙي ِي

ِب ٚ ؽبفؼي ّ٘يٓ اعذ. ٚ اوضش ػٍّبي ػبِٗ رضٛيت دس اراْ ّٔبص فجؼ ٚ غيش آْ ِؾشٚع ٔيغذ ٚ ٔظش رّبَ ػٍّبي 

 أذ. لبيً ثٗ اعزؾجبة آْ دس اراْ ّٔبص فجؼ ؽذٖ

گٛيذ: رضٛيت  ٘ب سا ٔمً وشديُ ٚ دس سٚايذ ديگش ِي اص اثٛؽٕيفٗ دٚ سٚايذ دس چگٛٔگي آْ ٔمً ؽذٖ اعذ. يىي اص سٚايذ

 ّي ػٍي ػجبسد اص ايٓ اعذ وٗ ِٛرْ ثيٓ اراْ ّٔبص فجؼ ٚ البِٗ آْ دٚ ِشرجٗ >ؽ

 (5اٌقالح> ٚ دٚ ِشرجٗ >ؽّي ػٍي اٌفالػ> ثگٛيذ.)

 گٛيذ:  ٚ ؽيخ دمحمؽغٓ ٔغفي دس عٛا٘ش اٌىالَ ِي

ثبؽذ.  >رضٛيت، چٕبْ وٗ ثيٓ اً٘ ٌغذ ٚ فمٙب ِؾٙٛس ؽذٖ اعذ ثٗ ِؼٕبي گفزٓ فمشٖ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> ِي

أذ ٚ ظب٘شاً فشلي ثيٓ وشا٘ذ يب ؽشِذ رضٛيت ثٗ  ؽذٖافؾبة ِب ثٗ غيش اص رؼذاد ٔبدسي، لبيً ثٗ ػذَ ِؾشٚػيذ آْ 

گٛيٕذ، ٚ چٗ ايٓ وٗ ثؼذ اص  ايٓ ِؼٕب ٔيغذ، چٗ ايٓ وٗ آْ سا ثؼذ اص >ؽّي ػٍي اٌفالػ> ثگٛييُ، چٕبْ وٗ ػبِٗ ِي

>ؽّي ػٍي خيشاٌؼًّ> ثگٛييُ. اٌجزٗ ِّىٓ اعذ لبيً ثٗ عٛاص آْ ؽذ، اگش ثيٓ رىجيش٘بي اراْ ثبؽذ ٚ ثٗ لقذ 

 (6غ گفزٗ ٔؾٛد>.)رؾشي

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

 ، چبپ ساثطخ اٌضمبفخ ٚ اٌؼاللبد االعالِيخ، رٙشاْ.182ـ  181. . ِغبئً إٌبفشيبد: ؿ 1
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 -علیهم السالم  -چگونگی تشریع اذان در نظر اهل بیت  -

وٕيُ، ثٗ ِؾزٚسي وٗ روش ؽذ، يؼٕي  ٚلزي ثٗ سٚايبد اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ دس ِٛسد چگٛٔگي رؾشيغ اراْ ٔگبٖ ِي

 وٕيُ. ٛسد ّٔيِٕبفبد ثب ِمبَ ٔجٛد ثشخ

 ؽٛد: دس ايٓ لغّذ ثٗ چٕذ سٚايذ اؽبسٖ ِي

ػّيش، اص اثٓ اريٕخ، اص  . دس ٚعبئً اٌؾيؼٗ ثب اعٕبد خٛد، اص دمحم ثٓ ػٍي ثٓ ِؾجٛة، اص ػٍي ثٓ اٌغٕي، اص اثٓ اثي1

 صساٖ ٚ فنيً ثٓ يغبس، اص اِبَ ثبلش ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ وشدٖ اعذ:

ٌٗ ثٗ ِؼشاط ثشدٖ ؽذ ٚ ثٗ ثيذ اٌّؼّٛس سعيذ، ٚلذ ّٔبص ؽذ. عجشئيً اراْ ٚ >ٚلزي سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آ

البِٗ گفذ ٚ آْ ؽنشد عٍٛ ايغزبد ٚ ِالئىٗ ٚ پيبِجشاْ دس پؾذ عش آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فف وؾيذٔذ. اص 

، اؽٙذ أْ دمحماً سعٛي هللا، اؽٙذ اٚ پشعيذيُ: چگٛٔٗ اراْ گفذ: پبعخ داد: هللا اوجش، هللا اوجش، اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال هللا

ّْ دمحم سعٛي هللا، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌقالح، ؽّي ػٍي اٌفالػ، ؽّي ػٍي اٌفالػ، ؽّي ػٍي خيش اٌؼًّ،  أ

 اوجش، هللا اوجش، ال اٌٗ اال هللا، ال اٌٗ اال اّلّل. ٚ البِٗ سا ُ٘ ِضً اراْ گفذ، ِگش ايٕىٗ ثؼذ اص ؽّي ػٍي خيش اٌؼًّ، هللا

ؽّي ػٍي خيشاٌؼًّ ٚ لجً اص هللا اوجش، لذ لبِذ اٌقالح، لذ لبِذ اٌقالح سا گفذ. ٚ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ 

گفذ رب سعٛي اّلّل فٍي هللا  ثالي دعزٛس داد وٗ ثٗ ّ٘يٓ فٛسد اراْ ٚ البِٗ ثگٛيذ ٚ ثالي ثٗ ّ٘يٓ فٛسد اراْ ِي

 (1ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص دٔيب سفزٕذ>.)

 ثٓ ػٍي ثٓ ؽغيٓ ثب عٕذ خٛدػ، اص ؽفـ ثٓ ثخزشي، اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ:  . اص دمحم2

ٕ٘گبِي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِؼشاط سفذ ٚ ٚلذ ّٔبص فشاسعيذ، عجشئيً اراْ گفذ. ٕ٘گبِي وٗ 

وٗ گفذ: اؽٙذ اْ ال اٌٗ اال اّلّل، ِالئىٗ گفزٕذ: اوجش، هللا اوجش، ِالئىٗ گفزٕذ: هللا اوجش، هللا اوجش، ٕ٘گبِي  گفذ: هللا

ؽشيىبْ خذا سا وٕبس گزاؽذ. ٕ٘گبِي وٗ گفذ: أؽٙذ اْ دمحماً سعٛي هللا، ِالئىٗ گفزٕذ: پيبِجشي ثشأگيخزٗ ؽذٖ 

اعذ. ٕ٘گبِي وٗ گفذ: ؽّي ػٍي اٌقالح، ِالئىٗ گفزٕذ: ِشدَ سا ثٗ ػجبدد پشٚسدگبسػ رؾشيل وشد. ٕ٘گبِي وٗ 

 (2ػٍي اٌفالػ، ِالئىٗ گفزٕذ: ٘ش وغي وٗ اص اٚ پيشٚي وٕذ، سعزگبس خٛا٘ذ ؽذ.>) گفذ: ؽيّ 

 . اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 3

ٕ٘گبِي وٗ عجشئيً ػٍيٗ اٌغالَ اراْ سا ثش سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔبصي وشد، عش آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ 

ٛد. عجشئيً اراْ ٚ البِٗ سا گفذ ٚ ٕ٘گبِي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص آٌٗ دس دآِ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ث

ؽبٌذ ٚؽي خبسط ؽذ، اص ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ پشعيذ: آيب ؽٕيذي؟ ػشك وشد: ثٍٗ. فشِٛد: آيب ؽفع وشدي؟ ػشك وشد: 

ا فشاخٛأذ ٚ اراْ ٚ البِٗ سا ثٗ اٚ ٘ب سا ثٗ اٚ يبد ثذٖ. پظ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ثالي س ثٍٗ. فشِٛد: ثالي سا فشا ثخٛاْ ٚ ايٓ

 (3يبد داد.)



ثيذ ػٍيُٙ  ٘ب ِٕبلؾٗ وشدٖ اعذ، سٚايبد ٚاسد ؽذٖ اص هشيك اً٘ سٚايبري وٗ ػغمالٔي ٔمً وشدٖ ٚ دس عٕذ٘بي آْ

 وٕذ. اٌغالَ سا رأييذ ِي

 ٔٛيغذ:  اٚ ِي

ٕذ. اص عٍّٗ هجشأي، اص هشيك عبٌُ و >سٚايبري ٚاسد ؽذٖ اعذ وٗ دالٌذ ثش رؾشيغ اراْ دس ِىٗ ٚ لجً اص ٘غشد ِي

ثٓ ػجذهللا ثٓ ػّش، اص پذسػ سٚايذ وشدٖ اعذ: ٕ٘گبِي وٗ سعٛي اّلّل فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِؼشاط سفذ، خذاٚٔذ 

اراْ سا ثٗ اٚ ٚؽي وشد ٚ پظ اص آْ وٗ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اص ِؼشاط ثبصگؾذ، آْ سا ثٗ ثالي يبد داد. دس عٕذ ايٓ 

 ذ، هٍؾخ ثٓ صيذ ٚعٛد داسد وٗ فشدي ِزشٚن اعذ.سٚاي

 ٚ داسلطٕي دس وزبة االهشاف اص أٔظ سٚايذ وشدٖ اعذ: 

 >ٕ٘گبِي وٗ ّٔبص رؾشيغ ؽذ، عجشئيً چگٛٔگي اراْ سا ثش پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔبصي وشد>. 

 ٚ عٕذ ايٓ سٚايذ مؼيف اعذ.

 ٚ اثٓ ِشدٚديٗ اص ػبيؾٗ ثٗ فٛسد ِشفٛع اص پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سٚايذ وشدٖ اعذ: 

گيشد، اِب ٚي ِشا  >ٕ٘گبِي وٗ ثٗ ِؼشاط سفزُ، عجشئيً اراْ گفذ. ِالئىٗ گّبْ وشدٔذ وٗ اٚ اِبِذ سا ثش ػٙذٖ ِي

 ؽٛٔذ. ؽٕبخزٗ ّٔيِمذَ داؽذ ٚ ِٓ اِبِذ وشدَ>. دس عٕذ ايٓ سٚايذ افشادي ٘غزٕذ وٗ 

 ٚ اص ثضاص ٚ غيشٖ اص ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

 >ٕ٘گبِي وٗ خذاي ِزؼبي اسادٖ وشد، اراْ سا ثٗ پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ يبد 

ؽٛد، ٔبصي ؽذ. آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثش >ثشاق>  ثذ٘ذ، عجشئيً ثب اعجي وٗ ثٗ ٚي >ثشاق> گفزٗ ِي

 ... .عٛاس ؽذ ٚ

 دس عٕذ سٚايذ صيبد ثٓ ِٕزس اثٛعبسٚد لشاس داسد وٗ ِزشٚن اعذ. 

ؽٛد وٗ دس ِذيٕٗ ثٗ ٚلٛع پيٛعذ... ٚ  ٘ب ٚ ِؼشاعي ؽًّ ِي ٚ دس فٛسري وٗ سٚايذ فؾيؼ ثبؽذ، ثش رؼّذد ِؼشاط

 (4ثبؽذ. ) ٘ب فؾيؼ ّٔي ؽميمذ ايٓ اعذ وٗ ٘يچ وذاَ اص ايٓ سٚايذ

وٕذ وٗ چگٛٔگي رؾشيغ  ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ دالٌذ ِي ، ثٗ فشاؽذ ثش ِز٘ت اً٘وٕذ سٚايبري وٗ ػغمالٔي روش ِي

 أذ. اراْ سا رٛميؼ دادٖ

 اِب ِٕبلؾٗ ػغمالٔي دس اعٕبد ايٓ سٚايبد ثذيٓ خبهش اعذ وٗ 



 خٛا٘ذ صبثذ وٕذ، ِجذأ رؾشيغ اراْ، سؤيبي ػجذاّلّل ثٓ صيذ يب ػّش ثٓ خطبة ثٛدٖ اعذ وٗ ثطالْ ايٓ ِطٍت سا ٔمً ِي

 وشديُ.

 وٕيُ: ثشاي سٚؽٓ ؽذْ ِطٍت، ثؾش سا دس دٚ لغّذ ِطشػ ِي

وٕذ ثش ايٓ وٗ ِجذأ رؾشيغ اراْ، دعزٛس پيبِجش ثٗ ثالي  اٚي( ِٕبثغ ٘ش دٚ فشلٗ، ٍِّّٛ اص سٚايبري اعذ وٗ دالٌذ ِي

 ثٛدٖ اعذ، ٔٗ سؤيبي اثٓ صيذ يب اثٓ خطبة ٚ ِٕبلؾبد ايشاد ؽذٖ ثش عٕذ ؽذيش ُ٘ ٚاسد ٔيغذ.

 سي اص أٔظ ثٓ ِبٌه سٚايذ وشدٖ اعذ: ثخب

اي گفزٕذ  اي سا فشاُ٘ ّٔبيٕذ رب ٚلذ ّٔبص سا ثذإٔذ. ػذٖ ٕ٘گبِي وٗ ِغٍّبٔبْ صيبد ؽذٔذ، پيؾٕٙبد وشدٔذ وٗ ٚعيٍٗ

ِّب پيبِجش اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ثالي دعزٛس داد وٗ  وٗ آرؾي سا سٚؽٓ وٕٕذ يب ٔبلٛعي سا ثٗ فذا دسثيبٚسٔذ، ا

 (5ْ سا ثٗ فٛسد فمشاد صٚط ٚ البِٗ سا ثب فمشاد فشد ثگٛيذ.)ارا

 دس عٍغٍٗ عٕذ ايٓ ؽذيش افشاد صيش لشاس داسٔذ:

 اٌف( ػّشاْ ثٓ ِيغشٖ ِٕمشي

 (6داسلطٕي ٚ اثٓ ؽغش اٚ سا رٛصيك وشدٖ أذ.)

 ة( ػجذاٌٛاسس ثٓ عؼيذ اثٛػجيذٖ ػٕجشي ثقشي رٕٛسي

ٕٛسي ثٗ فزؼ ٚ رؾذيذ ْٔٛ، دأغزٗ ٚ اٚ سا يىي اص ثضسگبْ دأغزٗ اعذ. دس رٙزيت، ٔغت اٚ سا اثٓ عؼيذ ثٓ روٛاْ ر

 (7اثٛصسػٗ گفزٗ اعذ: اٚ صمٗ اعذ ٚ اثٛؽبرُ گفزٗ: اٚ ساعزگٛ اعذ.)

 ط( خبٌذ اٌؾزاء

داسٔذٖ ؽذيش اعذ ٚ اثٓ ِؼيٓ گفزٗ اعذ: اٚ صمٗ اعذ ٚ ٔغبيي ٔيض  اؽّذ دسثبسٖ ٚي گفزٗ اعذ: اٚ ؽبفع ٚ ٔگٗ

 اعذ.ّ٘يٓ سا گفزٗ 

 اثٛؽبرُ گفزٗ اعذ: 

ؽٛد ٚ فٙذ ثٓ ؽجبْ گفزٗ اعذ: اٚ فشدي ثب ٘يجذ ٚ وضيشاٌؾذيش  ؽٛد، اِب ثذاْ اؽزغبط ّٔي ؽذيش اٚ ٔٛؽزٗ ِي

 (8ثٛدٖ اعذ.)

 د( اثٛلالثٗ عشِي ػجذهللا ثٓ صيذ ثٓ ػّش ثقشي

 (9ذيش ثٛدٖ اعذ.)اثٓ عؼذ اٚ سا دس هجمٗ صبٔيٗ، اص اً٘ ثقشٖ دأغزٗ ٚ گفزٗ اعذ: اٚ صمٗ ٚ وضيشاٌؾ



 ٘ــ( أٔظ ثٓ ِبٌه ثٓ ٔنش أقبسي خبدَ سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ عبوٓ دس ثقشٖ.

 ثخبسي دس اٌزبسيخ اٌىجيش اص لزبدٖ سٚايذ وشدٖ اعذ: 

پظ اص آْ وٗ أظ ثٓ ِبٌه اص دٔيب سفذ، ِٛسّق گفذ: اِشٚص ٔيّي اص ػٍُ اص دعذ سفذ. عإاي ؽذ: چگٛٔٗ؟ پبعخ 

گفزيُ: ثيب رٛ سا ٔضد وغي ثجشيُ  وشد، ثٗ ٚي ِي ٘شگبٖ ِشدي اص پيشٚاْ ٘ٛاي ٔفظ ثب ِب دس ؽذيضي ِخبٌفذ ِيداد: 

 (11وٗ ؽذيش سا اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽٕيذٖ اعذ!)

عفذ ٚ ٘بي اراْ سا ثٗ فٛسد  . أٔظ سٚايذ وشدٖ اعذ وٗ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ثالي دعزٛس داد رب فمش2ٖ

 (11٘بي البِٗ سا ثٗ فٛسد فشد ثگٛيذ.) فمشٖ

 عٍغٍٗ سعبي ايٓ عٕذ ػجبسرٕذ اص:

 اثٛلالثٗ ٚ أٔظ وٗ ؽشػ آٔٙب گزؽذ.

 اٌف( عٍيّبْ ثٓ ؽشة أصدي ثقشي

 (12أذ وٗ ٚي صمٗ اعذ.) اثٓ ٔبفغ، اثٓ عؼذ، يؼمٛة ثٓ ؽيجٗ، اثٓ خشاػ، ٔغبيي ٚ اثٓ ؽغش گفزٗ

 ة( ؽّبد ثٓ صيذ ثٓ دسُ٘

 ٌّٙذي ٚي سا ِذػ وشدٖ اعذ.اثٓ ا

 رش ٔذيذَ. اؽّذ گفزٗ اعذ: اٚ اص ائّٗ ِغٍّبٔبْ اعذ. يؾيي ثٓ يؾيي ٔيؾبثٛسي گفزٗ اعذ: وغي سا اص اٚ ؽبفع

 (13اثٓ ؽغش گفزٗ اعذ: اٚ فشدي ِٛصك، فميٗ ٚ ِٛسد اػزّبد اعذ. )

 ط( عّبن ثٓ ػطيٗ اٌّٙذي

 (14أذ: اٚ صمٗ اعذ. ) اثٓ ِؼيٓ ٚ ٔغبيي گفزٗ

 ايٛة ثٓ اثي رّيّٗ عخزيبٔي ػٕضي د(

اثٓ ِذيٕي گفزٗ اعذ: اٚ دس ِٛسد اثٓ عيشيٓ ِٛسد اػزّبدرش اعذ. ّ٘چٕيٓ اثٓ عؼذ ٚ اثٓ خيضّٗ ٚ ٔغبيي اٚ سا 

 (15أذ. ) ِٛصك دأغزٗ

 گفذ:  . اثٓ ػّش ّ٘يؾٗ ِي3



ّبص فشا ثشعذ. ثشاي ّ٘يٓ ِبٔذٔذ رب ٚلذ ٔ ؽذٔذ ٚ ِٕزظش ِي >ٕ٘گبِي وٗ ِغٍّبٔبْ ٚاسد ِذيٕٗ ؽذٔذ، عّغ ِي

سٚصي دس ايٓ ِٛسد فؾجذ وشدٔذ ٚ ثشخي گفزٕذ: ٔبلٛعي ّ٘بٕٔذ ٔبلٛط ِغيؾيبْ رٙيٗ وٕيُ ٚ ثؼني گفزٕذ: ثٛلي 

فشعزيذ وٗ ِشدَ سا ثٗ ّٔبص دػٛد وٕذ؟  ّ٘بٕٔذ ثٛق يٙٛديبْ رٙيٗ وٕيُ. دس ايٓ ؽبي ػّش گفذ: آيب فشدي سا ّٔي

 (16شِٛد: اي ثالي، ثشخيض ٚ ِشدَ سا ثٗ ّٔبص دػٛد وٓ>.)سعٛي هللا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ف

 سعبي ايٓ ؽذيش ثٗ ؽشػ صيش اعذ:

 اٌف( ِؾّٛد ثٓ غيالْ ػذٚي ِشٚصي

 (17أذ وٗ ٚي صمٗ اعذ. ) ٔغبيي ٚ ِغٍّخ گفزٗ

 ة( ػجذاٌشصاق ثٓ ّ٘بَ ثٓ ٔبفغ ؽّيشي يّبٔي

 ٘ؾبَ ثٓ يٛعف گفزٗ اعذ: 

 رشيٓ ِب ثٛدٖ اعذ. اثٛخبرُ گفزٗ اعذ:  رشيٓ ٚ ؽبفع ػجذاٌشصاق ػبٌُ

 (18ؽٛد. اثٓ ؽجبْ اٚ سا اص عٍّٗ ِٛصمبْ دأغزٗ اعذ.) ٘بي ٚي ٔٛؽزٗ ٚ ثذاْ اؽزغبط ِي ؽذيش

 ط( اثٓ عشيؼ ػجذاٌٍّه ثٓ اٌؼضيض

 اثٓ ؽجبْ اٚ سا اص صمبد ٚ اص فمٙبي اً٘ ؽغبص دأغزٗ اعذ.

 اثٓ ؽغش گفزٗ اعذ:

 (19ؽٛد ٚ دس هجمٗ اٚي اص افؾبة ص٘شي لشاس داسد.) صمٗ ٚ وضيشاٌؾذيش ثٛدٖ اعذ. ثٗ ؽذيش ٘بيؼ اؽزغبط ِي اٚ

 د( ٔبفغ اثٛػجذهللا )آصاد وشدٖ ػّش(

 گٛيذ: اٚ صمٗ ٚ وضيشاٌؾذيش ثٛدٖ اعذ. اثٓ عؼذ ِي

 (21گٛيذ: اٚ ِشدي صمٗ ٚ ؽشيف ثٛدٖ اعذ. ) اثٓ خشاػ ِي

دأذ،  سٚايبد ٚ ػذَ فؾذ عٕذ سٚايبري وٗ ِجذأ اراْ سا سؤيبي اثٓ صيذ ٚ اثٓ خطبة ِيپظ اص ثشسعي فؾذ عٕذ ايٓ 

 عبي هشػ ايٓ عإاي اعذ وٗ ِمقٛد اص عٍّٗ: >پيبِجش ثٗ ثالي دعزٛس داد.> چيغذ؟

 ٔٛيغذ:  اثٓ ؽغش ػغمالٔي دس پبعخ ثٗ ايٓ عإاي ِي



شا ثالي> وٗ دس ثيؾزش سٚايبد ثٗ فٛسد ِغٙ ِِ ٛي آِذٖ اعذ، اً٘ ؽذيش ٚ اً٘ افٛي اخزالف پيذا دسثبسٖ عٍّٗ: >فب

أذ. ظب٘ش ايٓ اعذ وٗ ِٕظٛس اص اِش، اِش وغي اعذ وٗ ؽبيغزگي اِش وشدْ دس اِٛس ؽشػي سا داسد ٚ اهبػذ  وشدٖ

اص دعزٛسارؼ الصَ اعذ وٗ ايٓ فشد، وغي عض سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔيغذ. ٚ اص آْ عب وٗ رمشيش ٚ اِنبي 

ؽٛد وٗ ِٕظٛس اص دعزٛس دٕ٘ذٖ، سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  رٛليفي اعذ، ايٓ اؽزّبي رمٛيذ ِيػجبداد 

 (21ثبؽذ.) ِي

ؽٛد وٗ ؽبيغزگي ايٓ وبس سا  وٕذ وٗ اِش دس ػجبداد اص وغي فبدس ِي ثيٕيُ، اثٓ ؽغش رقشيؼ ِي چٕبْ وٗ ِي

ذ ٚ اص عٛي ديگش رٛليفي ثٛدْ ػجبداد ايٓ ادػب سا داؽزٗ ثبؽذ ٚ اٚ وغي عض سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔيغ

گٛييُ وٗ ايٓ ِطٍت دس افً رأعيظ ػجبداد ُ٘ صبثذ اعذ، چٕبْ وٗ دس رمشيش ٚ اِنبي  وٕذ. ٚ ِب ِي رمٛيذ ِي

 ػجبداد صبثذ ؽذٖ اعذ.

ٕبفبد داسد ٚ اص ايٓ گٛيذ: ِجذأ اراْ، سؤيبي اثٓ صيذ ٚ اثٓ خطبة ثٛدٖ اعذ. ثب ِمبَ ٔجٛد ٚ رؾشيغ ِ دَٚ( لٌٛي وٗ ِي

سٚ ِشعٛػ ٚ ِشدٚد اعذ، دس ؽبٌي وٗ لٛي اخيش ثب ِمبَ ٔجٛد عبصگبسي داسد ٚ ثب افٛي ِغٍُ ِزا٘ت ِٕبفبري ٔذاسد. ٚ 

أذ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اراْ سا اص اٚ يبد گشفذ،  صيذ دأغزٗ ٚ گفزٗ وغبٔي وٗ ِجذأ اراْ سا سؤيبي اثٓ

أذ، چٕبْ وٗ ؽنشد فبدق ػٍيٗ اٌغالَ  شدٖ ٚ ثٗ ؽنشد فبدق ػٍيٗ اٌغالَ ا٘بٔذ وشدِٖمبَ ٔجٛد سا وٛچه ؽّ

وشدٔذ، سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اراْ سا اص اثٓ صيذ يبد گشفزٗ اعذ، ٌؼٕذ وشدٔذ ٚ  وغبٔي سا وٗ گّبْ ِي

 فشِٛدٔذ: 

ٚ اراْ سا اص اثٓ صيذ يبد گشفزٗ وٕيذ وٗ ا ؽٛد ٚ ؽّب گّبْ ِي >چگٛٔٗ اعذ وٗ ٚؽي ثش پيبِجشربْ ٔبصي ِي

 (22اعذ؟!>)

ؽٛيُ وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ساٖ سٚؽٕي سا ثشاي  عَٛ( ثب ثشسعي ربسيخ فذس اعالَ ٚ سٚايبد ِزٛعٗ ِي

ؽً اخزالف ٚ سفغ ؽجٙبري وٗ ثؼذ اص ايؾبْ پيؼ خٛا٘ذ آِذ، رشعيُ ّٔٛدٖ اعذ ٚ آْ ِشاعؼٗ ثٗ ؽنشد ػٍي ػٍيٗ 

ثبؽذ وٗ ٔغجذ ثٗ اؽىبَ ٚ دعزٛساد ثيذ سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ِي اٌغالَ ٚ اً٘

 رش ٘غزٕذ. آگبٖ

 اص اثٛايٛة أقبسي سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

فشِٛد: >اي ػّبس، گشٖٚ هغيبْ گش رٛ سا ثٗ  >اص سعٛي اوشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ؽٕيذَ وٗ ثٗ ػّبس ثٓ يبعش ِي

س ؽبٌي وٗ ثب ؽك ٘غزي ٚ ؽك ثب رٛ اعذ... اي ػّبس، اگش ديذي وٗ ػٍي دس يه هشف ٚ سعبٕٔذ، د ؽٙبدد ِي

ثشد ٚ  وٕٕذ، رٛ ثب ػٍي ؽشوذ وٓ ٚ ِشدَ سا س٘ب وٓ، صيشا اٚ ٘شگض رٛ سا ثٗ گّشا٘ي ّٔي ِشدَ دس هشف ديگش ؽشوذ ِي

 (23عبصد>.) رٛ سا اص ساٖ ساعذ خبسط ّٔي

 وشَ فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فشِٛد: ٚ اص ػبيؾٗ سٚايذ ؽذٖ اعذ وٗ پيبِجش ا

 (24>ؽك ثب ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ اعذ ٚ ٘ش عب وٗ ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ ثبؽذ، ؽك ثب اٚ ّ٘شاٖ اعذ>.)



ثيذ اٚ رّغه ثغٛييُ ٚ  ٚ ٘ش آيٕٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ دس ؽذيش صمٍيٓ ثٗ ِب دعزٛس دادٖ اعذ وٗ ثٗ اً٘

 يٕي، لٛي ٚ فؼً ٚ رمشيش آٔٙب سا اخز ّٔبييُ ٚ اص آٔٙب پيشٚي وٕيُ.ِٕظٛس اص رّغه ايٓ اعذ وٗ دس اِٛس د

ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ پيشٚي وٕٕذ ٚ  ِبٔذ، ِگش ايٓ وٗ اص ػٍي ٚ اً٘ ثب ايٓ رٛميؾبد، سا٘ي ثشاي ِغٍّبٔبْ ثبلي ّٔي

 ؽٛد: بسٖ ِيأذ وٗ رؾشيغ اراْ، اِشي اٌٙي ثٛدٖ اعذ ٚ دس ايٓ عب ثٗ ثؼني اص ايٓ ٔقٛؿ اؽ آٔٙب رقشيؼ وشدٖ

 . ػغمالٔي، اص ثضاس، اص ػٍي ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ وشدٖ اعذ: 1

>ٕ٘گبِي وٗ خذاي ِزؼبي اسادٖ وشد رب اراْ سا ثٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ رؼٍيُ د٘ذ، عجشئيً ثب ِشوجي وٗ 

 (25ؽٛد، فشٚد آِذ ٚ آْ ؽنشد فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ عٛاس ُثشاق ؽذ...> ) ثذاْ ُثشاق گفزٗ ِي

 . اص اِبَ ثبلش ػٍيٗ اٌغالَ دس ِٛسد ؽذيش ِؼشاط آِذٖ اعذ: 2

ي >ؽّي ػٍي  ٘بي اراْ ٚ البِٗ سا ثٗ فٛسد عفذ ثيبْ وشد. ٚ دس اراْ خٛد فمشٖ >عپظ عجشئيً اراْ گفذ ٚ فمشٖ

ػٍيٗ ٚ آٌٗ خيشاٌؼًّ> سا گفذ: آٔگبٖ پيبِجش فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا ِمذَ وشد ٚ ثميٗ پؾذ عش آْ ؽنشد فٍي هللا 

 (26ّٔبص خٛأذٔذ.)

 . اص اِبَ فبدق ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 3

 (27>ٕ٘گبِي وٗ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ ِؼشاط سفذ، ٚلذ ّٔبص فشا سعيذ ٚ عجشئيً اراْ گفذ>.)

سٚايذ وشدٖ اعذ: . ػٍي ثٓ اثشا٘يُ، اص دمحم ثٓ ػيغي ثٓ ػجيذ، اص يٛٔظ، اص أثبْ ثٓ ػضّبْ، اص اعّبػيً عؼفي 4

 فشِبيذ:  ؽٕيذَ وٗ اِبَ ثبلش ػٍيٗ اٌغالَ ِي

أذ. عپظ آٔٙب سا يىي يىي ؽّشد وٗ اراْ ٘غذٖ عٍّٗ ٚ البِٗ ٘فذٖ عٍّٗ  >اراْ ٚ البِٗ عي ٚ پٕظ عٍّٗ

 (28ثٛد>.)

 (29ايٓ سٚايذ سا ِشؽَٛ ِغٍغي دس ِشآح اٌؼمٛي رٛصيك ّٔٛدٖ اعذ.)

ّّبد ثٓ ػيغي، اص ِؼبٚيخ ثٓ ٚ٘ت سٚايذ وشدٖ . دمحم ثٓ ؽغٓ ثب اعٕبد خٛد، اص 5 ؽغيٓ ثٓ عؼيذ، اص فنبٌٗ ٚ ؽ

 اعذ:

 ؽٕبعيُ. اص اِبَ فبدق دسثبسٖ رضٛيجي وٗ ثيٓ اراْ ٚ البِٗ اعذ، عإاي وشدَ. فشِٛد: ِب آْ سا ّٔي

 (31ايٓ سٚايذ سا ؽيخ فذٚق ثب اعٕبد خٛد اص ِؼبٚيخ ثٓ ٚ٘ت ٔمً وشدٖ اعذ.)

( ٚ 31ػٍي ثٓ اثشا٘يُ، اص دمحم ثٓ ػيغي، اص يٛٔظ، اص ِؼبٚيخ ثٓ ٚ٘ت سٚايذ وشدٖ اعذ.) ٚ ِشؽَٛ وٍيٕي آْ سا اص

اثٓ ئدسيظ ِضً آْ سا دس آخش وزبة عشائش اص وزبة دمحم ثٓ ػٍي ثٓ ِؾجٛة، اص ػجبط ثٓ ِؼشٚف، اص ػجذهللا ثٓ ِغيشٖ، 

 (32اص ِؼبٚيخ ثٓ ٚ٘ت سٚايذ ّٔٛدٖ اعذ.)



 اعذ: ثبة ػذَ عٛاص رضٛيت دس اراْ ٚ البِٗ، يؼٕي ٔگفزٓ >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ>. . دس ِغزذسن اٌٛعبئً ٔيض آِذ6ٖ

 ٘بي اراْ گفزٗ:  . دس فمٗ اٌشمب ثؼذ اص روش فمش7ٖ

 ٘ب ٘يچ رشعيؼ ٚ رشديذي ٔيغذ ٚ ٔجبيذ اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ سا گفذ>. >دس ايٓ فمشٖ

 اص اِبَ سمب ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

اِيٗ اعذ ٚ دس افً اراْ ٔجٛدٖ اعذ ٚ اؽىبٌي ٔذاسد وٗ ؽخـ، ٕ٘گبِي وٗ  إٌَٛ، ثذػذ ثٕي>اٌقالح خيش ِٓ 

 دأيُ>. خٛا٘ذ ِشدَ سا ثيذاس وٕذ، آْ سا ثگٛيذ، ٌٚي ٔجبيذ آْ سا عضيي اص اراْ لشاس د٘ذ، صيشا ِب آْ سا عضء اراْ ّٔي ِي

 ٚ دس وزبة ِزوٛس اص آْ اِبَ ػٍيٗ اٌغالَ سٚايذ ؽذٖ اعذ: 

خٛا٘ذ وٗ ِشدَ سا لجً اص فغش ثشاي ّٔبص ثيذاس وٕذ ثبيذ ٔذا ثضٔذ: اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ، اٌقالح خيش ِٓ  وغي ِي >اگش

 (33إٌَٛ... ٚ ايٓ سا ثبس٘ب رىشاس وٕذ، اِب ٕ٘گبِي وٗ فغش هٍٛع وشد، اراْ ثگٛيذ>.)
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 چکیده ی بحث -

اٌقالح خيش "وٕٕذ وٗ ثشخي دسثشداسٔذٖ  ثب ثشسعي سٚايبد ثٗ ايٓ ٔزيغٗ سعيذيُ وٗ سٚايبري سا وٗ ِٕبثغ ػبِٗ روش ِي

اعذ ٚ ثشخي دسثشداسٔذٖ ايٓ فمشٖ ٔيغذ، اص عٙذ عٕذ ِشدٚد ٘غزٕذ. ّ٘چٕيٓ ويفيذ رؾشيغ اراْ ثٗ آْ  "ِٓ إٌَٛ

ثشاي رؾشيغ اؽىبَ رقبدَ ٚ ثب ِمبَ ٔجٛد رٕبفي داسد. ػالٖٚ ثش وٕٕذ، ثب افٛي ِؼشٚف  فٛسري وٗ ايٓ سٚايبد ثيبْ ِي

ؽٛد وٗ ٔمً لٛي  أذ، ٔٗ يه ٔفش ٚ ِؼٍَٛ ِي أذ، چٙبسدٖ ٔفش ثٛدٖ يبثيُ وٗ افشادي وٗ سؤيبي اراْ سا ديذٖ ايٓ دس ِي

ِٓ إٌَٛ> سا ػّش ثٓ گٛيذ: فمشٖ >اٌقالح خيش  ثخبسي ثب الٛاي ديگش رؼبسك داسد. ثٗ ايٓ رشريت ِفبد سٚايبري وٗ ِي

ؽٛد ٚ اؽىبِي وٗ دس خقٛؿ رضٛيت ثٗ ٚعيٍٗ  خطبة دس صِبْ خالفزؼ ثٗ اراْ امبفٗ وشدٖ اعذ، رقذيك ِي

فمٙبي ػبِٗ رؾشيغ ؽذٖ اعذ، امبفٗ ؽذْ ايٓ فمشٖ ثٗ اراْ ثؼذ اص سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ سا رأييذ ٚ رأويذ 

 وٕذ. ِي

ثيٕيُ وٗ افشاس داسد وٗ  ي فمٙبي ِذسعٗ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌغالَ ِشاعؼٗ وٕيُ، ِياِب اگش ثٗ ِٕبثغ سٚايي ٚ فزبٚا

اراْ دس صِبْ سعٛي خذا فٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فبلذ فمشٖ ي >اٌقالح خيش ِٓ إٌَٛ> ثٛدٖ اعذ ٚ چگٛٔگي رؾشيغ اراْ 

اْ اص عٛي خذا ٚ ثٗ ٚعيٍٗ أذ ٚ ِٕجغ رؾشيغ ار ثٗ غيش آْ چيضي اعذ وٗ فمٙبي ػبِٗ ثٗ سٚايبد آْ اػزّبد وشدٖ

 رؼٍيُ عجشئيً اِيٓ ثٛدٖ اعذ. 

 


