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 مقدمه :

ثبّل. ِن٘ت ّيؼٗ ِؼزمل  ))آِيٓ(( گفزٓ ثؼل اى ٍٛهٖ ؽّل، يىي اى َِبئً ِٛهك افزالف ِنا٘ت اٍالِي ِي

كه ٍٕذ ٚاهك ْٔلٖ ٚ موو آْ ثؼل اى ٍٛهٖ ؽّل، ثبػش ثطالْ ّٔبى اٍذ; ىيوا اٙبفٗ ووكْ چييي اٍذ اٍذ ايٓ ػًّ 

وٗ ؽزّي اٍزؾجبة آْ هٚايذ ْٔلٖ اٍذ; اِب ِنا٘ت چٙبهگبٔٗ كيگو، ٔظو ِزفبٚري كاهٔل. ثٗ ايٓ ٕٛهد وٗ ٍٗ 

 كأل. َ آْ ها اى َِزؾجبد ِيكإٔل، كه ؽبٌي وٗ ِن٘ت چٙبه ٘بي ّٔبى ٚ ٚاعت ِي ِن٘ت ِْٙٛه آْ ها اى ٍٕذ

 ٔٛيَل:  عييوي ِي

 ( 1٘بي ّٔبى ايٓ اٍذ وٗ ّٔبىگياه ثؼل اى فواغذ اى لوائذ ٍٛهٖ ؽّل، آِيٓ ثگٛيل.) ))اى ٍٕذ

فٛأل، ٚاعت اٍذ...ٚ ايٓ ِملاه ِٛهك  ٚ ايٓ ثو اِبَ ٚ ِؤَِٛ كه ّٔبى عّبػذ ٚ ثو وَي وٗ ّٔبىُ ها فواكي ِي

 (2ٍذ; ٌٚي ِن٘ت ِبٌىيٗ لبئً اٍذ وٗ آِيٓ َِزؾت اٍذ ٔٗ ٚاعت((.)ارفبق ٔظو ائّٗ ٍٗ ِن٘ت ا

گوكك وٗ ائّٗ ِنا٘ت، كه ٕلٚه فزٛي ثلاْ  اي ثبى ِي هّٚٓ اٍذ وٗ ايٓ افزالف ٔظو كه ؽىُ آِيٓ ثٗ اكٌٗ ّوػيٗ

ىُ ّوػي أل ٚ ثٗ ػجبهد كيگو ٘و يه اى كٚ ِن٘ت ّيؼٗ ٚ ٍٕي ثٗ اكٌّٗ فبٕي ثواي فُٙ ٚ اٍزٕجبٛ ؽ اػزّبك ووكٖ

 أل. ٍِزيَ ّلٖ

وٕيُ كه ّٙٓ اِٛهي، َِؤٌٗ ها ثو ٛجك ٔظو ٘و يه اىكٚ ِن٘ت ِٛهك ثوهٍي لواه ك٘يُ رب  كه ايٓ وزبة ٍؼي ِي

 رو اٍذ: ثفّٙيُ وٗ ولاِيه ثٗ ٍٕذ پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔيكيه

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

َّ اٌموآْ ))ٍٛهٖ فبرؾٗ((. پٌ اگو آْ ها ٔگٛيل، ٍٛهٖ فبرؾٗ ها ثٗ ٛٛه وبًِ ّٛك، ِگو ثؼل  . . ))آِيٓ(( گفزٗ ّٔي1 اى اُ

، ّبفؼي: ط  َُّ َّ اٌموآْ.131، ٓ 1اكا ٔىوكٖ اٍذ. وزبة اال  ، ثبة اٌزؤِيٓ ػٕلاٌفواؽ ِٓ لواءح ُا

ِْ ثمٛي آِيٓ.252، ٓ 1. . اٌفمٗ ػٍي اٌّنا٘ت االهثؼخ، ػجلاٌوؽّٓ عييوي: ط 2  ، ؽىُ االريب

 مراول : توقیفی بودن نمازا -

ّٔبى اى ػجبكاد اٍذ ٚ كه عبي فٛك صبثذ ّلٖ اٍذ وٗ ػجبكاد اى عٙذ وُ ٚ ويف، اكاء ٚ لٚبء، ٚعٛة ٚ اٍزؾجبة ٚ 

 اعياِء ٚ ّوايٜ ِوثٛٛٗ، رٛليفي َ٘زٕل ٚ ثبيل ثو ٛجك آٔچٗ وٗ ّويؼذ ِموه فوِٛكٖ اٍذ، ثٗ عبي آٚهكٖ ّٛٔل. 

اى آٔچٗ وٗ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ويفيذ ّٔبى روٍيُ ّٔٛكٖ اٍذ، رْويغ كه ايٓ ٕٛهد، فوٚط ثلْٚ كٌيً 

 ّٛك وٗ ثبػش ثطالْ ػجبكد اٍذ. ِؾ٘ ٚ ثلػذ ّّوكٖ ِي



 ايٓ َِؤٌٗ ِٛهك ارفبق ٔظو رّبَ ِنا٘ت اٍالِي اٍذ ٚ ٘يچ افزالفي كه آْ ٔلاهٔل.

 ٔٛيَل: ِوؽَٛ وبّف اٌغطبء ِي

گوكك، عبيي ٔيَذ وٗ ثب اٍزٕبك ثٗ ِؤفن غيو ّوػي أغبَ  اي وٗ رىٍيف آْ ثٗ ّوع ثبى ِي ))أغبَ ػجبكد يب ِؼبٍِٗ

گيوك. پٌ اگو وَي رىٍيفي ها كه إٛي يب فوٚع، كه ػجبكاد يب ِؼبِالد ثلْٚ اٍزٕبك ثٗ ِؤفن ّوػي أغبَ ك٘ل ٚ 

ثلْٚ اٍزٕبك ثٗ ّوع ؽىُ وٕل، ِقزوع كه لٖل اٚ ايٓ ثبّل وٗ افواكي اى اٚ پيوٚي وٕٕل يب ايٓ ؽىُ اٚ ثبلي ثّبٔل، اگو 

ّٛك. ٚ ثلػذ كه ػجبكاد كه ِمبثً  گناه ّّوكٖ ِي ّٛك ٚ اگو ثب اٍزٕبك ثٗ ّوع ؽىُ وٕل، ثلػذ كيٓ ّّوكٖ ِي

ٍٕذ لواه كاهك ٚ اگو وَي ػٍّي ها ثلْٚ اٍزٕبك ثٗ ِٕبثغ ّوع، كه رىبٌيف ّوػي كافً وٕل، ثلْٚ آٔىٗ لٖل 

 ( 1ّٛك((.) گناه كه كيٓ ّّوكٖ ِي ٗ ثبّل، ّويؼذٍوايذ آْ ها ثٗ كيٓ كاّز

 ( كه وزبة اٌّغٕي، رؤٌيف اثٓ للاِٗ آِلٖ اٍذ: 2ثبّل.) رجييٓ ِب٘يذ ػجبكاد ٚ اؽىبَ آْ ثو ػٙلٖ ّبهع ِملً ِي

ّٛك. اٌجزٗ ّبهع  ))ػجبكاد، ٕلكهٕل رٛليفي َ٘زٕل ٚ چييي اى آٔٙب ٚ ثٗ فٖٛٓ ّٔبى ثب ليبً ٚ رؼٍيً صبثذ ّٔي

٘ب ثواي ِٛػظٗ اٍذ ٚ ثو ؽَت  ٘بي ّٔبى ٍِزيَ ٔىوكٖ اٍذ، ىيوا فطجٗ ِملً ِب ها ثٗ ايواك اٌفبظ فبٕي كه فطجٗ

 وٕل; اِب كه  ّوايٜ ٚ اٚٙبع فوق ِي

 أل:  َ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فوِٛكِٖٛهك ّٔبى، هٍٛي اوو

ٍَِّٕي(() ٛا وّب هأيزّٛٔي اُ
ُّ
ٍَٕ ((3) 

 ( 4فٛأُ، ّٔبى ثقٛأيل. ) ّ٘بْ گٛٔٗ وٗ كيليل ّٔبى ِي

رٛٙيؼ كاكٖ ّلٖ اٍذ وٗ فوق ِؼبِالد ٚ ػجبكاد كه ايٓ اٍذ وٗ ِؼبِالد ِزٛلف ثو اٌفبظي َ٘زٕل وٗ ِمٖٛك اى 

ايٓ اٌفبظ ّٛك ٚ يب ثٗ ػجبهري، صجٛد ِؼبِالد ثوفالف اؽىبَ، عؼٍي ٚ لواهكاكي  آٔٙب اهاكٖ ّٛك يب چييي وٗ عبْٔيٓ

 ٘ب ٍِيَ ّلٖ ثبّيُ. اٍذ، ٔٗ رٛليفي وٗ ثٗ ٍٚيٍٗ ّوع ثلاْ

ثٕبثوايٓ اگو ػجبكاد رٛليفي ثبّٕل، افزواع كه آٔٙب عبيي ٔيَذ، ٚ اى آٔغب وٗ ّٔبى اى ػجبكاد اٍذ، اٙبفٗ ووكْ چييي 

 گوكك. ك ْٔلٖ اٍذ، ثبػش ثطالْ آْ ِيوٗ اى ٛوف ّبهع ٚاه

 پوكاىيُ وٗ ِٛهك افزالف ٚالغ ّلٖ اٍذ:  پٌ اى ايٓ ِملِٗ ثٗ ثوهٍي وٍّٗ آِيٓ ِي

٘بي هٍٛي اووَ ٍٕي  آيب ايٓ وٍّٗ اى اٌفبظي اٍذ وٗ موو آْ ثؼل اى لوائذ ٍٛهٖ ؽّل َِزؾت اٍذ يب اى ٍٕذ

 ؟ گوكك هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٍذ وٗ ثلْٚ آْ ّٔبى ثبًٛ ِي

 يب ايٕىٗ ثو ػىٌ، ايٓ وٍّٗ، ٌفع ىائلي اٍذ وٗ كه ٍٕذ ٚاهك 

 وٕل؟ ْٔلٖ ٚ موو آْ ّٔبى ها ثبًٛ ِي



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

 .269، ٓ 1. . وْف اٌغطبء، عؼفو وبّف اٌغطبء: ط 1

 .418، ٓ 3، ٚ وْف اٌٍضبَ: ط 38، فبيلٖ 478. . ٔه: اٌفٛائل اٌؾبئويٗ، ٓ 2

، ثبة: ِب عبء في اعبىح اٌقجو اٌٛاؽل في األماْ ٚ 133، ٓ 8، وزبة األكة ٚ كه ط 77، ٓ 7ي: ط . . ٕؾيؼ ثقبه3

 ، وزبة اٌٖالح، ثبة موو األِو ثبألماْ ٚ االلبِخ.273، ٓ 1االلبِخ; ٍٕٓ كاهلطٕي: ط 

 .526، ٓ 1. . اٌّغٕي، رؤٌيف اثٓ للاِٗ: ط 4

 امر دوم : کیفیت نماز در کتِب صحاح -

ّلً كه ايٓ َِؤٌٗ ثب ِواعؼٗ ثٗ هٚايبري وٗ ثٗ ثيبْ ويفيذ ّٔبى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پوكافزٗ ٔظو ّوع ِم

ّٛك. ثب ِواعؼٗ ثٗ هٚايبري وٗ كه وزت ٕؾبػ ٔمً گوكيلٖ ٚ چگٛٔگي ّٔبى هٍٛي فلا ٍٕي هللا  اٍذ، هّٚٓ ِي

 ووكٖ اٍذ. وٍّٗ آِيٓ ها ثؼل اى ؽّل رٍفع ّٔيّٛك وٗ آْ ؽٚود  ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ثٗ رفٖيً ثيبْ ووكٖ، ِالؽظٗ ِي

أل ٚ ِب كه ايٕغب آْ ها اى ٍٕٓ  اى عٍّٗ آٔٙب ؽليش اثُٛؽّيل ٍبػلي اٍذ وٗ رؼلاكي اى ِؾلصيٓ آْ ها هٚايذ ووكٖ

 وٕيُ: ثيٙمي ٔمً ِي

چگٛٔگي ّٔبى  اي اى إؾبة[ گفذ: ِٓ ّّب ها اى ))اثٛ ػٍي ػجلاٌؾبفع هٚايذ ووكٖ اٍذ: اثُٛؽّيل ٍبػلي ]ثٗ ػلٖ

وُٕ. گفزٕل: چگٛٔٗ رٛ وٗ ثيْزو اى ِب ثب اٚ ٔجٛكٖ ٚ لجً اى ِب ّ٘واِ٘  هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آگبٖ ِي

كأي ثيبْ وٓ. گفذ: ٕ٘گبِي وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا  اي؟! گفذ: لجٛي كاهَ. گفزٕل: ثب ايٓ ؽبي آٔچٗ ها ِي ٔجٛكٖ

گفذ ٚ پٌ اى  آٚهك، ٍپٌ رىجيو ِي ٘بيِ ثبال ِي ٘بيِ ها رب ّبٔٗ كٍذفٛاٍذ ٚاهك ّٔبى ّٛك،  ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي

ووك. پٌ اى ارّبَ لوائذ كه ؽبٌي وٗ كٍزٙبيِ  ّل، لوائذ ها ّوٚع ِي آٔىٗ رّبَ اػٚبي ثلِٔ ٍبوذ ٚ آهاَ ِي

هفذ ٚ وف كٍزٙبيِ ها ثو ىأٛ٘بيِ  گفذ ٍپٌ ثٗ هوٛع ِي آٚهك، رىيجو ِي ٘بيِ ثبال ِي ها رب ّبٔٗ

َغ اّلّلُ  آٚهك ٚ ِي فبٍذ ٚ ٍوُ ها ثبال ِي گناّذ. ٍپٌ ثلْٚ آٔىٗ ٍوُ ها رىبْ ك٘ل، ثو ِي ِي ِّ ٍَ گفذ: ))

ْٓ ؽَّلٖ((، ٍپٌ كٍذ َّ آٚهك ٚ پٌ اى آٔىٗ رّبَ اػٚبي ثلِٔ ِؼزلي ٚ آهاَ  ٘بيِ ثبال ِي ٘بيِ ها رب ّبٔٗ ٌِ

ووك.  ٘بيِ ها اى پٍٙٛ٘بيِ كٚه ِي ٍذهفذ كه ؽبٌي وٗ ك گفذ: اّلّلُ اوجو. ٍپٌ ثٗ ٍغلٖ ِي ّل، ِي ِي

َْٔذ. ٕ٘گبَ ٍغلٖ، أگْزبْ پب٘بيِ ها ثبى  ووك ٚ ثو آْ ِي فبٍذ ٚ پبي چپ ها رب ِي ٍپٌ اى ٍغلٖ ثوِي

گفذ: اّلّل اوجو. ٍپٌ پبيِ ها رب  فبٍذ ٚ ثؼل ِي هفذ. آٔگبٖ اى ٍغلٖ ثوِي ووك. ٍپٌ ثٗ ٍغلٖ كَٚ ِي ِي

 َ اػٚبي ثلِٔ كه ؽبٌذ رؼبكي ٚ آهاِِ لواه گيوك.َْٔذ رب رّب ووك ٚ ثو آْ ِي ِي

فبٍذ، رىجيو  آٚهك. ٍپٌ ٕ٘گبِي وٗ اى هوؼذ كَٚ ثوِي آٔگبٖ هوؼذ كيگوي ها ثٗ ّ٘بْ ٕٛهد ثٗ عبي ِي

آٚهك، ّ٘بٔطٛه وٗ كه اثزلاي ّٔبى أغبَ كاكٖ ثٛك. ٍپٌ ايٓ  ٘بيِ ثبال ِي گفذ ٚ كٍزٙبيِ ها رب ِؾبمي ّبٔٗ ِي

ثبيَذ ثؼل اى آْ ّٔبى ها ٍالَ ك٘ل.  هٍيل وٗ ِي كاك رب ثٗ آفويٓ ٍغلٖ ّٔبى ِي ٗ ّٔبىُ أغبَ ِيوبه٘ب ها كه ثمي

 َْٔذ. وْيل ٚ ثو هاْ چپ فٛك ِي كه ؽبي ثوفبٍزٓ اى ايٓ ٍغلٖ، پبي چپ ها وّي ثٗ ػمت ِي



 (1فٛأل((.) ّ٘ٗ آٔٙب گفزٕل: هاٍذ گفزي، هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّ٘يٓ ٛٛه ّٔبى ِي

 ك٘ل: اِٛه ىيو ٕؾذ اؽزغبط ثٗ ايٓ ؽليش ها رٛٙيؼ ِي

َّيل ثٗ ٍٚيٍٗ رؼلاكي اى ثيهگبْ ٕؾبثٗ،)1  وٕل. ( ثو لّٛد ؽليش ٚ روعيؼ آْ ثو اكٌٗ كيگو كالٌذ ِي2. رٖليك اثُٛؽ

٘ب ٚ َِزؾجبد ّٔبى ها ثيبْ ووكٖ، ٌٚي آِيٓ گفزٓ ها موو ٔىوكٖ اٍذ. ثب ايٓ ؽبي ٕؾبثٗ اى اٚ  . اٚ فوائ٘ ٚ ٍٕذ2

أل، ىيوا كه اثزلا لجٛي  عٛيي اى اٚ ثٛكٖ أل، كه ؽبٌي وٗ كه ٕلك ػيت أل ٚ چييي ثو فالف اٚ موو ٔىوكٖ أزمبك ٔىوكٖ

 ى هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اٍذ. ثب ايٓ ؽبي ّ٘گي كه آفو گفزٕل: رويٓ آٔٙب َٔجذ ثٗ ّٔب ٔىوكٔل وٗ اٚ آگبٖ

 فٛأل.(( ))هاٍذ گفزي، هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّ٘يٓ ٛٛه ّٔبى ِي

 ٚ ثَيبه ثؼيل اٍذ آٔٙب وٗ كٖ ٔفو ٚ كه ِمبَ ثيبْ ٚ ِناووٖ ثٛكٔل، رنوو ايٓ ٔىزٗ ها فواُِٛ ووكٖ ثبّٕل.

 ايٓ ؽليش ػبَ اٍذ ٚ ثٗ ٍٚيٍٗ اؽبكيش . اگو اّىبي ّٛك وٗ 3

 رؤِيٓ رقٖئ فٛهكٖ اٍذ; فٛا٘يُ گفذ: 

٘ب ٚ َِزؾجبة ٚ ٘يؤد وبًِ ّٔبى ها ثيبْ ووكٖ ٚ ثو ّّوكٖ اٍذ. ٚ كه ِمبَ رؼٍيُ ٚ  اگو اثُٛؽّيل رّبَ فوائ٘ ٚ ٍٕذ

 ْ ٕؾبثٗ ثؼيل اٍذ.ثيبْ َِؤٌٗ ثٛكٖ اٍذ ٚ ؽنف چييي كه ايٓ ؽبي، فيبٔذ اٍذ ٚ ايٓ وبه اى اٚ ٚ رّبَ آ

أل، كه ػيٓ ؽبي ثو اثٛؽّيل اػزواٗ  . ثب ايٓ وٗ ثؼٚي اى ٕؾبثٗ ؽبٙو ِضً اثٛ٘ويوٖ، اؽبكيش رؤِيٓ ها هٚايذ ووك4ٖ

 ٔىوكٔل.

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

ِني: ط ; ٍٕٓ رو732ثبة افززبػ اٌٖالح، ػ  194، ٓ 1; ٍٕٓ اثي كاٚك: ط 2517، ػ 125، ٓ 2. . ٍٕٓ ثيٙمي: ط 1

 ، ثبة ٕفخ اٌٖالح.324، ػ 125، ٓ 2

 أل. . . اى عٍّٗ آٔٙب: اثٛ٘ويوٖ، ًٍٙ ٍبػلي، اثُٛاٍيل ٍبػلي، اثٛلزبكٖ، ؽبهس ثٓ هثؼي ٚ دمحم ثٓ ٍَِّٗ ثٛك2ٖ

 امر سوم : حکم تأمین ) امین گفتن ( در نظر اهل بیت علیهم السالم -

 ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها كه وزت ٕؾبػ ِٛهك ثوهٍي لواه كاكيُ ٚ ثؼل اى آٔىٗ اؽبكيش ِوثٛٛ ثٗ چگٛٔگي ّٔبى هٍٛي هللا

٘بي آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ّٔبى موو ْٔلٖ اٍذ، ؽبي  ِالؽظٗ ووكيُ وٗ رؤِيٓ ثٗ ػٕٛاْ ٍٕزي اى ٍٕذ

فالي آٔٙب ثٗ  ( كه1ثبيل ثٗ ثوهٍي هٚايبري ثپوكاىيُ وٗ كه وزت اؽبكيش ّيؼٗ ٔمً گوكيلٖ ٚ اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ )

 أل وٗ ثواي ؽفع ٍٕذ عّلّبْ، اى گفزٓ آِيٓ كه ّٔبى فٛككاهي وٕٕل. پيوٚأْبْ كٍزٛه كاكٖ

 وٕيُ: كه ايٕغب ثٗ رؼلاكي اى ٖٕٔٛي وٗ اى آٔٙب هٚايذ ّلٖ اٍذ، اّبهٖ ِي



ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ . دمحم ثٓ يؼمٛة، اى ػٍي ثٓ اثوا٘يُ، اى پلهُ، اى ػجلهللا ثٓ ِغيوٖ، اى عّيً، اى اِبَ ٕبكق 1

 ووكٖ اٍذ: 

 ))اما وَٕذ فٍَف اِبَ فموأ اٌؾّل ٚ َفَوَؽ ِٓ لواءرٙب، فمً أذ: اٌؾّلهلل هة اٌؼبٌّيٓ، ٚ الرمً آِيٓ((، 

 اگو كه ّٔبى عّبػذ ثٛكي ٚ اِبَ اى لوائذ ؽّل فبهؽ ّل، رٛ اٌؾّلهلل هة اٌؼبٌّيٓ ثگٛ ٚ ٔگٛ آِيٓ.

 دمحم ثٓ يؼمٛة ِضً ّ٘يٓ ها هٚايذ ووكٖ اٍذ. ّ٘چٕيٓ دمحم ثٓ ؽَٓ ثب إٍبك فٛك اى

. ٚ اى دمحم ثٓ يؼمٛة، اى دمحم ثٓ ٍٕبْ، اى اثٓ َِىبْ، اى دمحم ؽٍجي هٚايذ ّلٖ اٍذ: اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ 2

 پوٍيلَ: آيب ثؼل اى لوائذ فبرؾخ اٌىزبة، آِيٓ ثگٛيُ؟ فوِٛك: ٔٗ. 

 هٚايذ ّلٖ اٍذ:  . ٚ كه ؽليش ىهاهٖ اى اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَال3َ

ْْ ّئَذ ُلٍَذ: اٌؾّلّلّلِ هّةِ اٌَؼبٌّيٓ((،) ْٓ لِواءرَِه، آِيٓ، َفئ ِِ َّٓ إَما فوغَذ  َٚ ال رَمٌَٛ ((2 ) 

 ٘يچگبٖ پٌ اى لوائذ ؽّل آِيٓ ٔگٛ، ثٍىٗ اگو فٛاٍزي، ثگٛ: اٌؾّلهلل هة اٌؼبٌّيٓ.

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

ػلي لوآْ وويُ لواه كاكٖ ٚ  وَبٔي َ٘زٕل وٗ هٍٛي اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ آٔٙب ها. . اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ 1 ِِ

رَّه ثٗ لوآْ ٚ ايْبْ ها ٚاعت گوكأيلٖ اٍذ ٚ پيوٚي اى غيو ايٓ كٚ عبيي ٔيَذ، ثٕبثوايٓ اگو ػزود ٛب٘ويٓ، گفزٓ 

 ٔگوكك.أل، ثبيل اى آٔٙب اٛبػذ ّٛك ٚ كه ّٔبى موو  آِيٓ ها كه ّٔبى رؾويُ ووكٖ

 .4، وزبة اٌٖالح، ثبة ػلَ عٛاى اٌزؤِيٓ في آفو اٌؾّل، ؽليش 752، ٓ 4. . ٍٚبئً اٌْيؼٗ: ط 2

 امر چهارم : کیفیت نماز در نظر ائمه  علیهم السالم

ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ كه ِٛهك وٍّٗ آِيٓ كه ّٔبى ثٛك. ّ٘چٕيٓ اگو ثٗ ثوهٍي هٚايبري  اِو ٍَٛ كه ٕلك ثيبْ ٔظو اً٘

ثيٕيُ وٗ مووي اى وٍّٗ آِيٓ،  وٗ كه ٕلك رجييٓ ويفيذ ّٔبى كه ِىزت اً٘ ثيذ ػٍيُٙ اٌَالَ َ٘زٕل، ِيثپوكاىيُ 

 ثؼل اى لوائذ فبرؾٗ ثٗ ِيبْ ٔيبِلٖ اٍذ.

كه ايٕغب ثٗ ثوفي اى هٚايبري وٗ كه ايٓ فٖٛٓ ٚاهك ّلٖ ٚ اى عٙذ ٍٕل ٚ كالٌذ ِٛهك اػزّبك اٍذ، اّبهٖ 

 وٕيُ: ِي

ّّبك ثٓ ػيَي هٚايذ ِيؽليش اٚي: ))دمحم ث  وٕل:  ٓ ؽَيٓ ثب إٍبك فٛك اى ؽ

 آٚهي اي ؽّبك؟ هٚىي اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ اى ِٓ پوٍيل: آيب ّٔبى ها ثٗ فٛثي ثٗ عبي ِي



فٛأُ.[ فوِٛك: اّىبٌي  ػوٗ ووكَ: اي آلبي ِٓ، ِٓ وزبة ؽويي كه ّٔبى ها اى ؽفع َ٘زُ ]ٚ ثو ٛجك آْ ّٔبى ِي

ّّبك الرؾَٓ ٔلاهك، ثوفيي ٚ ّٔبى ي ثقٛاْ. ]ثوفبٍزُ ٚ ّٔبىي فٛألَ، پٌ اى آْ ؽٚود ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛك[: ))يب ؽ

ًَٕخ َفّب يميُ ٕالًح ٚاؽلًح ثِؾُلِٚك٘ب ٍَ  َْ زّْٛ ًٍٕخ اٚ ٍجُؼٛ ٍِ ْْ يؤرِي َػٍَيٗ  ًِ )ِٕىُ( أ ٍَِّٖي، ِب أَْلجََؼ ثِبٌوَُّع ْْ رُ ربِخ؟!((;  أ

آٚهي. چمله ثواي يىي اى ّّب ىّذ اٍذ وٗ ّٖذ يب ٘فزبك ٍبي اى  ياي ؽّبك، ّٔبى ها ثٗ فٛثي ثٗ عبي ّٔ

 ػّوُ گنّزٗ ثبّل، اِب ؽزي يه ّٔبى ها ثب رّبَ ؽلٚكُ ثٗ عبي ٔيبٚهكٖ ثبّل؟!

 ِٓ فيٍي فغبٌذ وْيلَ ٚ ػوٗ ووكَ: فلايذ َّٛ، پٌ ّٔبى ها ثٗ ِٓ يبك ثل٘يل.

٘بيِ  ؽبٌي وٗ أگْزبِٔ ثٗ ُ٘ ثَزٗ ثٛك، ثو هاْ ٘بيِ ها كه اثٛػجلهللا ثوفبٍذ ٚ هٚ ثٗ لجٍٗ ايَزبك. كٍذ

گناّذ. كه ايٓ ؽبي پب٘بيِ ها ثٗ ُ٘ ٔيكيه ووكٖ رب عبيي وٗ ثيٓ آٔٙب ثٗ ألاىٖ ٍٗ أگْذِ اى ُ٘ ثبى ّلٖ، فبٍٕٗ 

ثٛك. اٚ ثب فْٛع ٚ فوٚرٕي رّبَ أگْزبْ پب٘بيِ ها هٚ ثٗ لجٍٗ ووك ٚ ِٛاظت ثٛك وٗ اى لجٍٗ ِٕؾوف ٔجبّٕل. ٍپٌ 

گفذ: اّلّل اوجو. آٔگبٖ ٍٛهٖ ؽّل ٚ ٍپٌ ٍٛهٖ رٛؽيل ها ثب روريً لوائذ ووك. ٍپٌ ٕجو ووك، ٚ ٔفَي وْيل. 

٘بيِ ها ثو ىأٛ٘بيِ گناّذ.  ٍپٌ كه ؽبٌي وٗ ٕ٘ٛى ايَزبكٖ ثٛك، گفذ: هللا اوجو. آٔگبٖ ثٗ هوٛع هفذ ٚ وف كٍذ

اي وٗ اگو لطوٖ آثي ثو  وبِالً َِطؼ ّل، ثٗ گٛٔٗكه ؽبي هوٛع ىأٛ٘بيِ ها رب آفو ٕبف ووك ثٗ ٛٛهي وٗ پْزِ 

هيقذ. كه ؽبٌي وٗ گوكِٔ ها ٕبف ٔگٗ كاّزٗ ٚ چّْٙبيِ ها ثَزٗ ثٛك، ٍٗ  ّل، پبييٓ ّٔي پْزِ هيقزٗ ِي

ِٖ. ٍپٌ اى هوٛع ثوفبٍذ ٚ كه ؽبٌي وٗ ٕبف ٚ آهاَ ايَزبكٖ ثٛك;  َْ هثي اٌؼظيُ ٚ ثؾِّل ثبه ثب روريً گفذ: ٍجؾب

َغ ا ِّ ٍَ َّلٖ.گفذ:  ْٓ ِؽ َّ  ّلّلُ ٌِ

٘بيِ ها رب ِؾبمي ٕٛهرِ ثبال آٚهك ٚ پٌ اى آْ ثٗ ٍغلٖ هفذ.  ٍپٌ كه ؽبٌي وٗ ايَزبكٖ ثٛك، رىجيو گفذ ٚ كٍذ

ِٖ ٚ كه  اٚ كٍذ َٚ ثِؾِّل َْ َهثي األَْػٍي  جؾب ٍُ ٘بيِ ها لجً اى ىأٛ٘بيِ ثو ىِيٓ گناّذ. كه ٍغلٖ ٍٗ ِورجٗ گفذ: 

عبي كيگو ٔگناّزٗ ثٛك. اٚ ثو هٚي ْ٘ذ ِٛٙغ ثٗ ٍغلٖ هفزٗ ثٛك: پيْبٔي، كٚ وف ايٓ ؽبي عبيي اى ثلِٔ ها ثو 

كٍذ، كٚ ىأٛ، كٚ أگْذ ثيهگ پب٘ب ٚ ّ٘چٕيٓ ثيٕي. ايٓ ِٛاٙغ ٘فزگبٔٗ اى ٚاعجبد ٍغلٖ اٍذ ٚ گناّزٓ ثيٕي 

وجو. كه ؽبي ثو ىِيٓ اى ٍٕذ اٍذ. ٍپٌ ٍوُ ها اى ٍغلٖ ثوكاّذ ٚ پٌ اى آٔىٗ وبِالً َْٔذ، گفذ: اّلّل ا

َْٔزٓ، هٚي پبي هاٍذ ها ثو وف پبي چپ گناّذ ٚ ثو هاْ چپ فٛك َْٔذ ٚ پٌ اى اّلّل اوجو، گفذ: أٍَزغِفُو اّلّل 

َهثّي ٚ ارٛة اٌيٗ. ٍپٌ كه ّ٘بْ ؽبي َْٔزٗ، رىجيو گفذ ٚ ثٗ ٍغلٖ كَٚ هفذ ٚ آْ ها ّ٘بٕٔل ٍغلٖ اٚي ثٗ عبي 

٘بيِ ها اى ثلْ كٚه  ػٚبي ثلْ ها ثو ػٚٛ كيگو رىيٗ ٔلاك ٚ كه ٍغلٖ آهٔظآٚهك. اٚ كه ؽبي هوٛع ٚ ٍغلٖ ٘يچ يه اى ا

 ووكٖ ٚ آٔٙب ها ثو ىِيٓ ٔگناّزٗ ثٛك. پٌ اى آٔىٗ كٚ هوؼذ ّٔبى ها ثب ايٓ إٚبف ثٗ عبي آٚهك، فوِٛك:

ْٓ يَّي َٚ ال رَْؼجَش ثيليه ٚ إَٔبثَِؼه، ٚ الرجيِّق َػ ًّ، ٚ اَل رٍََزفْذ،  َٕ ّّبك، ٘ىنا  ْٓ يَبهِن ٚ ال ثيٓ يََلْيه((;)))يب ؽ ( 1ٕه ٚ ال َػ

٘ب ٚ أگْزبٔذ ثبىي ٔىٓ ٚ ثٗ هاٍذ ٚ چپ يب  اي ؽّبك، ايٓ گٛٔٗ ّٔبى ثٗ عبي آٚه ٚ ِزٛعٗ اٛوافذ ٔجبُ ٚ ثب كٍذ

 عٍٛيذ آة ك٘بْ ٔيٕلاى((.

ٛويك اٍذ; ثواي ّ٘يٓ وٕٕل ٚ ايٓ افزالف ألن، ٔبّي اى رؼلك  هٚايبد ثؼلي ثب افزالف وّي ويفيذ ّٔبى ها ثيبْ ِي

ثٗ موو هعبي ٚ رجييٓ ٚصبلذ آٔٙب ثَٕلٖ ِي وٕيُ رب صبثذ وٕيُ وٗ رّبَ هاٚيبْ ايٓ اؽبكيش، صمٗ ٚ ِٛهك اػزّبك َ٘زٕل، 

 يبثيُ. كه ٕٛهري وٗ ايٓ ٚصبلذ ٚ اّٛيٕبْ ها كه هٚايبد وَبٔي وٗ لبئً ثٗ ٚعٛة رؤِيٓ َ٘زٕل، ّٔي

 (2ثٓ اثوا٘يُ، اى پلهُ، اى علُ، اى ؽّبك ثٓ ػيَي.)ؽليش كَٚ: اى دمحم ثٓ يؼمٛة، اى ػٍي 



 (3ؽليش ٍَٛ: آْ ها ِوؽَٛ وٍيٕي اى ػٍي ثٓ اثوا٘يُ، اى پلهُ، اى ؽّبك ثٓ ػيَي هٚايذ ووكٖ اٍذ.)

ؽليش چٙبهَ: آْ ها دمحم ثٓ يؼمٛة، اى ػٍي ثٓ اثوا٘يُ، اى پلهُ، اى دمحم ثٓ اٍّبػيً، اى فًٚ ثٓ ّبماْ، اى دمحم 

ى اؽّل ثٓ دمحم ٚ ّ٘گي اى ؽّبك ثٓ ػيَي، اى ؽويي، اى ىهاهٖ، اى اِبَ ثبلو ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ووكٖ ثٓ ػيَي، ا

 (4اٍذ.)

 (5ؽليش پٕغُ: آْ ها ثب ّ٘يٓ اٍبٔيل اى ؽّبك ثٓ ػيَي، اى ؽويي، اى ىهاهٖ ٔمً ووكٖ اٍذ. )

ػٍي ثٓ اثوا٘يُ، اى پلهُ، اى ؽّبك ؽليش ُّْ: آْ ها ّيـ ٕلٚق كه ػًٍ اٌْوايغ اى دمحم ثٓ ػٍي ِبعيٍٛيٗ، اى 

 (6هٚايذ ووكٖ اٍذ.)

ؽليش ٘فزُ: آْ ها اى ػٍي ثٓ اثوا٘يُ، اى پلهُ، اى دمحم ثٓ اٍّبػيً، اى فًٚ ثٓ ّبماْ ٚ ّ٘گي اى اثٓ اثي ػّيو ٚ 

 (7اٚ اى ِؼبٚيخ ثٓ ػّبه، اى اِبَ ٕبكق ػٍيٗ اٌَالَ هٚايذ ووكٖ اٍذ.)

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

; هعبي ايٓ ؽليش صمٗ َ٘زٕل، چٕبٔىٗ كه 1، اثٛاة افؼبي اٌٖالح، ثبة ويفيزٙب: ط 673، ٓ 4. ٍٚبئً اٌْيؼٗ: ط .1

آِلٖ اٍذ. ٚ ٔه: اٌفٙوٍذ، ّيـ  12554كه ميً ّوػ ؽبي  191، ٓ 1ِؼغُ هعبي اٌؾليش، اى ِوؽَٛ فٛيي: ط 

 .231، ّوػ ؽبي 61ٍٛٛي، ٓ 

. ؽليش ٕؾيؼ اٍذ ٚ هعبي آْ صمٗ 81، ٓ 2اى وزبة اٌؼًٍ; رٙنيت االؽىبَ: ط  ،186ـ  185، ٓ 84. . ثؾبهاالٔٛاه: ط 2

 َ٘زٕل.

، ّوػ ؽبي 61ٚ اٌفٙوٍذ، ّيـ ٍٛٛي، ٓ  687; ٔه: هعبي ٔغبّي، ّوػ ؽبي 2، ػ 67، ٓ 4. . ٍٚبئً: ط 3

231. 

، 52، ٓ 18فٛيي: ط ، هعبي آْ صمٗ َ٘زٕل. ٔه: ِؼغُ هعبي اٌؾليش، اى آيذ هللا 3ػ  675، ٓ 4. . ٍٚبئً: ط 4

اى ّ٘يٓ  822ٚ ّوػ ؽبي  11977، ّوػ ؽبي 137، ٓ 18ٚ ط  12235، ّوػ ؽبي 84، ٓ 15ٚ ط  12237ّوػ ؽبي 

 .175; هعبي ٔغبّي، ٓ 239ٚ ّوػ ؽبي  231ٚ ّوػ ؽبي  552، ّوػ ؽبي 124عٍل; اٌفٙوٍذ، ّيـ ٍٛٛي، ٓ 

ٚ ٓ  231، ّوػ ؽبي 61ٌفٙوٍذ، ّيـ ٍٛٛي، ٓ ٚ هعبي آْ صمٗ َ٘زٕل; ٔه: ا 4، ػ 676، ٓ 4. . ٍٚبئً: ط 5

 .175; هعبي ٔغبّي، ٓ 239، ّوػ ؽبي 62

، 55، ٓ 17ٚ هعبي آْ صمٗ َ٘زٕل; ٔه: ِؼغُ هعبي اٌؾليش، اى آيذ هللا فٛيي: ط  6، ػ 677، ٓ 4. . ٍٚبئً: ط 6

 .11421ّوػ ؽبي 



، 84، ٓ 15اٌؾليش، اى آيذ هللا فٛيي: ط ، ٚ هعبي آْ صمٗ َ٘زٕل; ٔه: ِؼغُ هعبي 7، ػ 677، ٓ 4. . ٍٚبئً: ط 7

; 887، ّوػ ؽبي 226; هعبي ٔغبّي، ٓ 552، ّوػ ؽبي 124; اٌفٙوٍذ، ّيـ ٍٛٛي، ٓ 12235ّوػ ؽبي 

 .12457، ّوػ ؽبي 229، ٓ 8ِؼغُ هعبي اٌؾليش: ط 

 امر پنجم :  نظر علمای مکتب اهل بیت در مورد حکم تأمین -

ثيذ  أل. آٔٙب كليمبً اى ّ٘بْ ها٘ي وٗ اً٘ ػٍيُٙ اٌَالَ كه ايٓ ِٛهك ِٛٙغ گوفزٗ ػٍّبي اِبِيٗ ثب پيوٚي اى اً٘ ثيذ

أل. كه ايٕغب ثٗ ثيبْ آهاي ثوفي اى ػٍّبي ثيهگ اِبِيٗ وٗ  أل، هفزٗ ٚ فزٛا كاكٖ ػٍيُٙ اٌَالَ ثوايْبْ روٍيُ ووكٖ

 پوكاىيُ: ِٕطجك ثب ٍٕذ ّويف ٔجٛي اٍذ، ِي

 شیخ مفید : -

 ٔٛيَل:  ٘بي ّٔبى ِي ٍٕذاٚ ثؼل اى ثيبْ 

ّٔبيل. رب ايٕىٗ  اٌوؽيُ ّوٚع ِي هللا اٌوؽّٓ وٕل ٚ آْ كٚ ها ثب ثَُ ))ٍپٌ ٍٛهٖ ؽّل ٚ رٛؽيل ها لوائذ ِي

 (1گٛيل...((.) گٛيل: ٚ ثؼل اى لوائذ ٍٛهٖ ؽّل، آِيٓ ّٔي ِي

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

 .124، ٓ 14. . اٌّمٕؼٗ، ّيـ ِفيل: ط 1

 مرتضی علم الهدیسید  -

 ٔٛيَل:  اٚ ِي

وٕل، كه ؽبٌي وٗ فمٙبي  ))اى عٍّٗ رّبيياد اِبِيٗ ايٓ اٍذ وٗ موو وٍّٗ آِيٓ ها ثؼل اى لوائذ فبرؾٗ رون ِي

 ( 1كإٔل((.) ِنا٘ت كيگو آْ ها ٍٕذ ِي

 ٔٛيَل:  اٚ كه اكاِٗ ِي

ايٓ ٌفع ثلػذ ٚ لبٛغ ّٔبى اٍذ ٚ اؽزيبٛ كه رون  ))كٌيً ِب ثو ايٓ فزٛا آْ اٍذ وٗ ٛبيفٗ اِبِيٗ اعّبع كاهٔل ثو ايٕىٗ

آْ اٍذ; ىيوا ٘يچ افزالفي كه ايٓ ٔيَذ وٗ اگو وَي ايٓ ٌفع ها رون وٕل، گٕب٘ىبه ٔيَذ ٚ ّٔبىُ ها ثبًٛ ٔىوكٖ 

 گٛيل ايٓ ٌفع لبٛغ ّٔبى اٍذ ٚ اؽزيبٛ كه رون آْ اٍذ. اٍذ، ثٍىٗ افزالف كه گفزٓ آْ اٍذ. وٗ اِبِيٗ ِي

افزالفي ٔيَذ وٗ ايٓ ٌفع اى اعياء لوآْ ٔيَذ ٚ ّ٘چٕيٓ ثٗ رٕٙبيي كػب يب رَجيؼ ٔيَذ، كه ايٓ  ّ٘چٕيٓ ٘يچ

 ثبّل. اي كه ّٔبى اٍذ وٗ فبهط اى لوآْ ٚ رَجيؼ ِي ٕٛهد رٍفع آْ، كه ؽىُ آٚهكْ وٍّٗ

ِلٔب  ْ٘ ََُّزميُ{; ٚ اگو گفزٗ ّٛك: ايٓ ٌفع، آِيٓ گفزٓ ثواي كػبي ٍبثك ثو آْ; يؼٕي لٛي فلاي ِزؼبي: }إ ٌْ واَٛ ا اٌِّٖ

گٛييُ: كػب ثبيل ثب لٖل ثبّل ٚ وَي وٗ ٍٛهٖ فبرؾٗ ها كه ّٔبى لوائذ  ِب ها ثٗ هاٖ هاٍذ ٘لايذ ثفوِب، اٍذ، ِي

 وٕل، لٖلُ رالٚد اٍذ ٔٗ كػب ٚ عبيي اٍذ وٗ لوائذ ثلْٚ لٖل كػب ثبّل. ِي



رٛأل آْ ها ثلْٚ لٖل كػب  اٍذ ٚ ٘و ّٔبىگياه ِيأل وٗ رٍفع ايٓ وٍّٗ ثو ٛجك ٍٕذ  ِقبٌفبْ ِب لبئً ثٗ ايٓ ّلٖ

وٕل، صبثذ ّل; ثطالْ آْ كه  گٛييُ وٗ اگو ثطالْ اٍزؼّبي آْ ثواي وَي وٗ لٖل كػب ّٔي رٍفع وٕل; ٚ ِب ِي

 (2ّٛك، ىيوا وَي فولي ثيٓ ايٓ كٚ ٔگناّزٗ اٍذ((.) ٕٛهد لٖل كػب ٔيي صبثذ ِي

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

، 1; اٌفزبٚي إٌٙليٗ: ط 368، ٓ 3; اٌّغّٛع: ط 129، ٓ 1; األَ: ط 69، ٓ 1; اٌٍجبة: ط 264، ٓ 4ٍي: ط . . اٌّؾ1

; افزالف 161، ٓ 1; ِغٕي اٌّؾزبط: ط 256، ٓ 1; ّوػ فزؼ اٌمليو: ط 528، ٓ 1، اٌّغٕي، اثٓ للاِخ: ط 74ٓ 

 .28، ٓ 2; ٍٕٓ روِني: ط 41اٌؼٍّبء، ٓ 
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 شیخ طوسی -

 ٔٛيَل:  اٚ ِي

وٕل، كه ؽبٌي وٗ فمٙبي  ))اى عٍّٗ رّبيياد اِبِيٗ ايٓ اٍذ وٗ موو وٍّٗ آِيٓ ها ثؼل اى لوائذ فبرؾٗ رون ِي

 ( 1كإٔل((.) ِنا٘ت كيگو آْ ها ٍٕذ ِي

 ٔٛيَل:  اٚ كه اكاِٗ ِي

كاهٔل ثو ايٕىٗ ايٓ ٌفع ثلػذ ٚ لبٛغ ّٔبى اٍذ ٚ اؽزيبٛ كه رون ))كٌيً ِب ثو ايٓ فزٛا آْ اٍذ وٗ ٛبيفٗ اِبِيٗ اعّبع 

آْ اٍذ; ىيوا ٘يچ افزالفي كه ايٓ ٔيَذ وٗ اگو وَي ايٓ ٌفع ها رون وٕل، گٕب٘ىبه ٔيَذ ٚ ّٔبىُ ها ثبًٛ ٔىوكٖ 

 ٍذ.گٛيل ايٓ ٌفع لبٛغ ّٔبى اٍذ ٚ اؽزيبٛ كه رون آْ ا اٍذ، ثٍىٗ افزالف كه گفزٓ آْ اٍذ. وٗ اِبِيٗ ِي

ّ٘چٕيٓ ٘يچ افزالفي ٔيَذ وٗ ايٓ ٌفع اى اعياء لوآْ ٔيَذ ٚ ّ٘چٕيٓ ثٗ رٕٙبيي كػب يب رَجيؼ ٔيَذ، كه ايٓ 

 ثبّل. اي كه ّٔبى اٍذ وٗ فبهط اى لوآْ ٚ رَجيؼ ِي ٕٛهد رٍفع آْ، كه ؽىُ آٚهكْ وٍّٗ

ََُّزميُ{; ٚ اگو گفزٗ ّٛك: ايٓ ٌفع، آِيٓ گفزٓ ثواي كػبي ٍبثك ثو آْ; يؼٕي لٛي فلاي ِز ٌْ واَٛ ا ِلٔب اٌِّٖ ْ٘ ؼبي: }إ

گٛييُ: كػب ثبيل ثب لٖل ثبّل ٚ وَي وٗ ٍٛهٖ فبرؾٗ ها كه ّٔبى لوائذ  ِب ها ثٗ هاٖ هاٍذ ٘لايذ ثفوِب، اٍذ، ِي

 وٕل، لٖلُ رالٚد اٍذ ٔٗ كػب ٚ عبيي اٍذ وٗ لوائذ ثلْٚ لٖل كػب ثبّل. ِي

رٛأل آْ ها ثلْٚ لٖل كػب  ّٗ ثو ٛجك ٍٕذ اٍذ ٚ ٘و ّٔبىگياه ِيأل وٗ رٍفع ايٓ وٍ ِقبٌفبْ ِب لبئً ثٗ ايٓ ّلٖ

وٕل، صبثذ ّل; ثطالْ آْ كه  گٛييُ وٗ اگو ثطالْ اٍزؼّبي آْ ثواي وَي وٗ لٖل كػب ّٔي رٍفع وٕل; ٚ ِب ِي

 (2ّٛك، ىيوا وَي فولي ثيٓ ايٓ كٚ ٔگناّزٗ اٍذ((.) ٕٛهد لٖل كػب ٔيي صبثذ ِي

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



، 1; اٌفزبٚي إٌٙليٗ: ط 368، ٓ 3; اٌّغّٛع: ط 129، ٓ 1; األَ: ط 69، ٓ 1; اٌٍجبة: ط 264، ٓ 4. . اٌّؾٍي: ط 1

; افزالف 161، ٓ 1; ِغٕي اٌّؾزبط: ط 256، ٓ 1; ّوػ فزؼ اٌمليو: ط 528، ٓ 1، اٌّغٕي، اثٓ للاِخ: ط 74ٓ 

 .28، ٓ 2; ٍٕٓ روِني: ط 41اٌؼٍّبء، ٓ 
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 امر ششم : نظر علمای اهل سنت در مورد کلمه ی" آمین "

 گٛيٕل:  اثٛؽٕيفٗ ٚ ٍفيبْ ِي

 (1گٛيل.) گٛيل ٚ ِؤَِٛ آْ ها آَ٘زٗ ِي اِبَ آْ ها ثٍٕل ِي

 اى ِبٌه كٚ هٚايذ ٔمً ّلٖ اٍذ: 

 ( 3آْ ها ٔگٛيل)( ٚ كيگوي ايٓ اٍذ وٗ إالً 2يىي ِضً لٛي اثٛؽٕيفٗ اٍذ)

 گٛيل:  ّبفؼي ِي

 (4ِؤَِٛ چٕبْ ثگٛيل وٗ فٛكُ ثْٕٛك.)

 گٛيل:  ٚ كه عبي كيگو ِي

 ( 5آْ ها ثٍٕل ثگٛيل.)

 گٛيٕل:  اي ِي پيوٚاْ ّبفؼي كه ايٓ َِؤٌٗ، ٔظواد ِقزٍفي كاهٔل. ػلٖ

يكيه اٍذ، ثٗ ٕٛهري وٗ گٛيٕل: اگو ٕفٛف عّبػذ ألن ٚ ثٗ ُ٘ ٔ اي كيگو ِي كه ايٓ َِؤٌٗ كٚ لٛي اٍذ. ٚ ػلٖ

ّٕٛٔل، آَ٘زٗ گفزٓ َِزؾت اٍذ ٚ اگو ٕفٛف عّبػذ ىيبك ٚ ٛٛالٔي اٍذ ٚ ثَيبهي  ٕلاي اِبَ عّبػذ ها ِي

٘بي ثؼلي  ّٕٛٔل، َعٙو )ثٍٕل گفزٓ( َِزؾت اٍذ رب وَبٔي وٗ كه ٕف اى ِوكَ ٕلاي اِبَ عّبػذ ها ّٔي

 (6َ٘زٕل، آْ ها ثْٕٛٔل.)

 أل:  ب گفزٗاؽّل، اٍؾبق، اثٛصٛه ٚ ػط

 ( 7َعٙو ثواي ِؤِِٛيٓ َِزؾت اٍذ.)

 گٛيل:  َٔٛٚي كه هٚٙخ اٌطبٌجيٓ ِي

 فٛأل، َِزؾت اٍذ وٗ كه آفو آْ آِيٓ ثگٛيل((.  ))ثواي ٘و وَي وٗ ٍٛهٖ فبرؾٗ ها كه ّٔبى يب فبهط آْ ِي

 ٔٛيَل:  كه اكاِٗ ِي



 (8فٛأل يىَبْ اٍذ((.) ِي ))اٍزؾجبة ايٓ وبه ثواي اِبَ ٚ ِؤَِٛ ٚ وَي وٗ ّٔبىُ ها فواكي

 ٔٛيَل:  ّٛوبٔي ِي

))ؽبفع كه ِْوٚػيذ رؤِيٓ گفزٗ اٍذ: ايٓ وبه كه ٔظو عّٙٛه ثو ٚعٗ اٍزؾجبة اٍذ. ٚ اثٓ ثيييٖ اى ثؼٚي اى اً٘ 

ػٍُ ؽىبيذ ووكٖ اٍذ: ثب رٛعٗ ثٗ ظٙٛهِ ٕيغٗ أِو ثو ٚعٛة ، رؤِيٓ ثو ِؤَِٛ ٚاعت اٍذ; اِب ظب٘ويٗ آْ ها ثو ٘و 

وٕل، ٚ اِب ثواي اِبَ عّبػذ ٚ  أل، كه ؽبٌي وٗ ظب٘وِ ؽليش، آْ ها فمٜ ثو ِؤَِٛ ٚاعت ِي ّٔبىگياهي ٚاعت كأَزٗ

 (9فٛأل، فمٜ َِزؾت اٍذ((.) وَي وٗ فواكي ِي

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

 .49، ٓ 1; اٌّغٕي، اثٓ للاِٗ: ط 373، ٓ 3. . اٌّغّٛع: ط 1

 .492، ٓ 1; اٌّغٕي، اثٓ للاِٗ: ط 264، ٓ 3; اٌّؾٍّي: ط 373، ٓ 3. . ّ٘بْ: ط 2

 .489، ٓ 1; اٌّغٕي: ط 373، ٓ 3. . ّ٘بْ: ط 3

 .368، ٓ 3. . ّ٘بْ: ط 4

 .368، ٓ 3. . ّ٘بْ: ط 5

 .368، ٓ 3. . ّ٘بْ: ط 6

 .264، ٓ 3; اٌّؾٍّي: ط 373، ٓ 3. . ّ٘بْ: ط 7

 ، ثبة في ٕفخ اٌٖالح.، وزبة اٌٖالح352، ٓ 1. . هٚٙخ اٌطبٌجيٓ: ط 8

 ، ثبة اٌزؤِيٓ ٚ اٌغٙو ثٗ ِغ اٌمواءح232، ٓ 2. . ٔيً االٚٛبه: ط 9

 امر هفتم : روایات کتب صحاح در مورد "آمین " گفتن -

ٔظواد ِقزٍفي ها اى فمٙبي ػبِٗ كهثبهٖ رؤِيٓ ٔمً ووكيُ. ثؼٚي اى آٔٙب لبئً ثٗ ٚعٛة ٚ ثوفي لبئً ثٗ اٍزؾجبة 

گوكك. ثٕبثوايٓ الىَ اٍذ  أل، ثبى ِي اٍذ وٗ ايٓ افزالف ثٗ هٚايبري وٗ ثلاْ اٍزٕبك ووكٖ رؤِيٓ ثٛكٔل. ثليٙي

 اٍبٔيل ايٓ هٚايبد ٚ اّىبالد ٚاهك ثو آٔٙب ها ثوهٍي وٕيُ.

ِبٔل رب  ّٛك. ٚ كه ايٓ ٕٛهد كٌيٍي ثبلي ّٔي هّٚٓ اٍذ وٗ ثب فوٗ ٍمٛٛ ٍٕل، كالٌذ هٚايذ ٔيي ٍبلٜ ِي

ٛة يب اٍزؾجبة رؤِيٓ فزٛا ثل٘ل ٚ ايٓ كه ؽبٌي اٍذ وٗ هٚايبد ٕؾيؾي ها ٔمً ووكيُ وٗ وَي ثواٍبً آْ ثٗ ٚع

 اي ٔلاّزٕل. ثٗ رؤِيٓ اّبهٖ



زّٗ آِلٖ اٍذ، اوزفب  لبئالْ ثٗ ٚعٛة رؤِيٓ ثٗ هٚايبد ِقزٍفي اٍزٕبك ووكٖ ٍِ أل ٚ ِب ثٗ آٔچٗ وٗ كه وزت ٕؾبػ 

 ثٗ كٚ ٛبيفٗ ِّىٓ اٍذ: وٕيُ. رمَيُ ايٓ هٚايبد اى ؽيش اػزجبه ُهٚاد ِي

 (1ّٛك.) ٛبيفٗ اٚي: هٚايبري وٗ ٍٍٍَٗ ٍٕل آٔٙب ثٗ اثٛ٘ويوٖ ِٕزٙي ِي

 ّٛك. ٛبيفٗ كَٚ: هٚايبري وٗ ثٗ غيو اى اثٛ٘ويوٖ ِٕزٙي ِي

ِّٗ كه ػٍُ هعبي، اؽبكيش ٘و كٚ ٛبيفٗ، ثب اٍبٔيل ٕؾيؼ هٚايذ ْٔلٖ اٍذ; ىيوا كه ٛبيفٗ  ثب رٛعٗ ثٗ ِؼيبه ػٍّبي ػب

 ٗ اثٛ٘ويوٖ اػزّبك ٚ اّٛيٕبْ ٔيَذ.اٚي ث

رويٓ  اگو اّىبي ّٛك: چگٛٔٗ ِّىٓ اٍذ هٚايبد اثٛ٘ويوٖ ها وٕبه ثگناهيُ ٚ ثٗ آٔٙب اػزّبك ٔىٕيُ، كه ؽبٌي وٗ اى ِٛصك

ثبّل وٗ ثيْزويٓ هٚايذ ها ٔمً ووكٖ اٍذ; ىيوا ثيِ اى پٕظ ٘ياه ؽليش  هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِي إؾبة هٍٛي

گٛييُ: اى إؾبة ثٛكْ ٚ وضودِ هٚايذ، ِالىَ ثب  ٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ هٚايذ ووكٖ اٍذ؟! كه پبٍـ ِيها اى هٍ

أل، ثَيبه ىيبك ٚ غيو  ِٛصّك ثٛكْ ٔيَذ; ىيوا أكٌٗ ػٍّبيي وٗ هٚايبد اثٛ٘ويوٖ ها ِوكٚك كأَزٗ ٚ آٔٙب ها وٕبه گناّزٗ

 ّٛك: اّبهٖ ِيلبثً رؤٚيً اٍذ وٗ كه ايٕغب ثٗ ثؼٚي اى آٔٙب 

 أل:  ِٛهفبْ موو ووكٖ

٘غوي اثٛ٘ويوٖ ها ثو إِبهد ثؾويٓ ِٕٖٛة ووك. پٌ اى ِلري فٍيفٗ ِطٍغ ّل وٗ اثٛ٘ويوٖ  21ػّو ثٓ فطبة كه ٍبي 

٘غوي ػيي ٚ  23٘بي ىيبكي ها ثواي فٛكُ فويلٖ اٍذ!! فٍيفٗ اٚ ها كه ٍبي  اِٛاي فواٚأي عّغ ووكٖ ٚ اٍت

اى آٔىٗ ٚي پيِ ػّو ؽبٙو ّل، ثب ػزبة ثٗ ٚي گفذ: اي كّّٓ فلا ٚ لوآْ، آيب اِٛاي فلا  پيِ فٛك فوا فٛأل. پٌ

 اي؟! ها كىكيلٖ

 اثٛ٘ويوٖ گفذ: 

 ( 2اَ، ثٍىٗ ايٓ اِٛاي اى ٘لايبي ِوكَ اٍذ!) كىكي ٔىوكٖ

 أل:  ٚ اثٓ ٍؼل ٚ اثٓ ؽغو ػَمالٔي ٚ اثٓ ػجل هثّٗ ٔمً ووكٖ

ووك، گفذ: اي كّّٓ فلا، ٚلزي وٗ رٛ ها ثو ٚاليذ ثؾويٓ ِٕٖٛة ووكَ، پب ثوٕ٘ٗ  ِيٕ٘گبِي وٗ ػّو اٚ ها ِؾبوّٗ 

 اي؟! اَ وٗ اٍجبٔي ها ثٗ ليّذ ٘ياه ٚ ّْٖل كيٕبه فويلٖ ثٛكي ٚ االْ فجوكاه ّلٖ

 اثٛ٘ويوٖ گفذ: 

 اَ! ٘ب ها كه كاك ٚ ٍزل ثٗ وبه گوفزٗ ٚ ىيبك گوكأيلٖ ٘ب اى ٘لايبي ِوكَ اٍذ وٗ آْ ايٓ

 ٚ اثٓ اثي اٌؾليل ٔمً ووكٖ اٍذ وٗ اثٛعؼفو إٍىبفي گفذ: 



ثبّل. ػّو اٚ ها ثب ربىيبٔٗ ىك ٚ گفذ: ثٌ اٍذ  اثٛ٘ويوٖ كه ٔظو ّيٛؿ ِب فبٍل اٍذ ٚ هٚايبرِ ِٛهك لجٛي ّٔي

 كيگو، آٔمله هٚايذ اى هٍٛي هللا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٔمً ووكي وٗ ّبيَزٗ رو آْ اٍذ وٗ كه ثبهٖ ي رٛ ثگٛيُ

 ( 3ك٘ي!) ٍقٕبْ كهٚؽ ها ثٗ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ َٔجذ ِي

ٚ ٔمً ّلٖ اٍذ وٗ فٍيفٗ ػّو ثٓ فطبة اثٛ٘ويوٖ ها ٍوىِٔ ووك ٚ ثب ربىيبٔٗ اٚ ها ىك ٚ اٚ ها اى ٔمً هٚايذ اى هٍٛي 

 فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ِٕغ ووك ٚ گفذ: 

اي وٗ ثبيل گفذ رٛ، اؽبكيش كهٚؽ ها ثٗ آْ  هٚي ووكٖ يٗ ٚ آٌٗ آٔمله ىيبكّٖ٘بٔب كه ٔمً هٚايذ اى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍ

ك٘ي!! اگو ثٗ ٔمً هٚايذ اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ پبيبْ ٔل٘ي رٛ ها  ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ َٔجذ ِي

 ( 4وُٕ.) اد كًٚ يب ثٗ ّبَ رجؼيل ِي ثٗ لجيٍٗ

 ٍىبفي ٔمً ووكٖ اٍذ: اِيواٌّؤِٕيٓ ػٍي ثٓ اثيطبٌت ػٍيٗ اٌَالَ فوِٛك: . اثٓ اثي اٌؾليل اى اٍزبكُ اثٛعؼفو ا2

ِٓ ىٔلگبْ ـ َٔجذ ثٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اثٛ٘ويوٖ  آگبٖ ثبّيل وٗ كهٚغگٛرويٓ ِوكَ ـ يب فوِٛك: كهٚغگٛروي

 ( 5كٍٚي اٍذ!!)

 أل:  . اثٓ لزيجٗ ٚ ؽبوُ ٚ م٘جي ٚ ٍَُِ ٔمً ووك3ٖ

گفذ: اثٛ٘ويوٖ، وّناة اٍذ. اٚ اؽبكيش ثَيبي ها اى ىثبْ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ  ثبه٘ب ِيػبيْٗ، ثبه٘ب ٚ 

 ( 6عؼً ٚ ٚٙغ ووكٖ اٍذ!!)

أل ٚ اػالَ  . رّبَ ّيٛؿ ِؼزيٌٗ ٚ ػٍّبي ِن٘ت ؽٕفي، هٚايبد اثٛ٘ويوٖ ها ِوكٚك كأَزٗ ٚ آٔٙب ها وٕبه گناّز4ٗ

 ( 7ٍبً هٚايزي اى اثٛ٘ويوٖ ٕبكه ّلٖ ثبّل، ثبًٛ ٚ غيو لبثً لجٛي اٍذ.)أل وٗ ٘و ؽىُ يب فزٛايي وٗ ثوا ووكٖ

 گفذ:  اثٛؽٕيفٗ ِي

ّ٘ٗ إؾبة پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ كه ٔظو ِٓ صمٗ ٚ ػبكي َ٘زٕل ٚ ؽليضي وٗ اى ٛويك آٔٙب ٔمً ّلٖ 

ٌ ثٓ ِبٌه ٚ ٍّوح ثٓ عٕلة ٔمً ثبّل، كه ٔظو ِٓ ٕؾيؼ ٚ ِمجٛي اٍذ، ِگو اؽبكيضي وٗ اى ٛويك اثٛ٘ويوٖ، أٔ

 (8وُٕ ٚ ثٗ ٔظو ِٓ ِوكٚك ٚ ِزوٚن َ٘زٕل.) ّلٖ ثبّل وٗ آٔٙب ها لجٛي ّٔي

 رٛاْ ثٗ ٔمً هٚايذ رؤِيٓ اى اثٛ٘ويوٖ اٍزٕبك ووك؟! ثب ايٓ إٚبف چگٛٔٗ ِي

 ثٕلي ووك: رٛاْ ثٗ ايٓ روريت كٍزٗ ٚ اِب هٚايبد ٛبيفٗ كَٚ ها ِي

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

، وزبة األماْ، ثبة فًٚ اٌزؤِيٓ ٚ ثبة عٙو اٌّؤَِٛ ثبٌزؤِيٓ; ٕؾيؼ 372ـ  369، ٓ 2ٚ  1. . ٕؾيؼ ثقبهي: ط 1

، وزبة 482ـ  481، ٓ 2، وزبة اٌٖالح ٚ ثبة اٌزَّيغ ٚ اٌزؾّيل ٚ اٌزؤِيٓ; ٍٕٓ َٔبيي: ط 18ـ  17، ٓ 2ٍَُِ: ط 



يٓ فٍَف اإلِبَ. ٚ ثؼٚي اى هٚايبد ٚاهك ّلٖ كه ٍٕٓ اثٓ ِبعخ ٚ اٌٖالح، ثبة اٌغٙو ثآِيٓ، ٚ ثبة فًٚ األِو ثبٌزؤِ

 ٍٕٓ اثي كاٚك ٚ عبِغ روِني.

اٌجالغٗ، اثٓ  ; ّوػ ٔٙظ335، ٓ 4٘غوي; اٌطجمبد اٌىجوي، اثٓ ٍؼل: ط  23. . اٌىبًِ، اثٓ اصيو، ؽٛاكس ٍبي 2

 ، چبپ ِٖو.124، ٓ 3اٌؾليل: ط  اثي

 .567ٍقٕبْ ػٍي)ػٍيٗ اٌَالَ( ثٗ إؾبثِ كه ّوػ فطجٗ ، اى 67، ٓ 4. . ّوػ ٔٙظ اٌجالغٗ: ط 3

 .126، ٓ 8ٚ ط  433، ٓ 2; ٍيو أػالَ إٌجالء م٘جي: ط 123. . ّيـ اٌّٚيوٖ أثٛ٘ويوٖ، ِؾّٛك اثٛهيّٗ، ٓ 4

 .56; ّوػ فطجٗ 68، ٓ 4. . ّوػ اثٓ اثي اٌؾليل: ط 5

 وٖ.، وزبة ِؼوفخ اٌٖؾبثخ، ّوػ ؽبي اثٛ٘وي513، ٓ 3. . اٌؾبوُ: ط 6

 .362، ٓ 1اٌجالغٗ، اثٓ اثي اٌؾليل: ط  . . ّوػ ٔٙظ7

. . ِوآح االٕٛي في ّوػ ِولبح إٌٛٛي، دمحم ثٓ فواِٛى ؽٕفي، ثؾش ٍَٛ كه ثيبْ ؽبي هاٚي; ّيـ اٌّٚيوح 8

 .146اثٛ٘ويوٖ، ِؾّٛك اثٛهيّٗ، ٓ 

 ، ثبة اٌغٙو ثآِيٓ.278، ٓ 1. . ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ، وزبة اٌٖالح: ط 9

 روایاتی که در سنن ابن ماجه آمده است.الف : 

َّْيل ثٓ ػجلاٌوؽّٓ، اى اثٓ أثي1 ٌيٍي، اى ٍٍّخ ثٓ وٙيً، اى ؽغيخ ثٓ ػلي، اى ػٍي  . ػضّبْ ثٓ أثي ّيجٗ، اى ُؽ

 ػٍيٗ اٌَالَ ثواي ِب هٚايذ ووكٖ اٍذ: 

((، فوِٛك: ))آِيٓ((.  َٓ ّٚبٌي َٚ اَل اٌ  اى هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٕيلَ وٗ پٌ اى ))

. دمحم ثٓ ٕجّبػ ٚ ػّبه ثٓ فبٌل ٚاٍطي، اى اثٛثىو ثٓ ػيبُ، اى اثي اٍؾبق، اى ػجلاٌغجبه ثٓ ٚائً، اى پلهُ ثواي ِب 2

((، فوِٛك: ))آِيٓ(( ٚ هٚايذ ووكٖ اٍذ: ّ٘واٖ پيبِجو اووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٔبى  َٓ بٌي َّٚ َٚاَل اٌ فٛألَ. اٚ پٌ اى ))))

 ِب ايٓ ها اى اٚ ّٕيليُ.

. اٍؾبق ثٓ ِٕٖٛه، اى ػجلاٌّٖل ثٓ ػجلاٌٛاهس، اى ؽّبك ثٓ ٍٍّخ، اى ٍٙيً ثٓ أثي ٕبٌؼ، اى پلهُ اى ػبيْٗ اى 3

 پيبِجواووَ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثواي ِب هٚايذ ووكٖ اٍذ: 

َلْرىُ  ََ (( ))ِب َؽ ِٓ َِ ٚ اٌزؤِي ال ََّ  ُْ اٌيُٙٛك َػٍي ّيء، ِب ؽََلْرُىُ ػٍي اٌ

 يٙٛكيبْ ثو چييي ّ٘بٕٔل ٍالَ ٚ رؤِيٓ ثو ّّب ؽَبكد ّٔيٛهىٔل.



. ػجبً ثٓ ٌٚيل فاّلي كِْمي، اى ِوٚاْ ثٓ دمحم ٚ اثَِٛٙو، اى فبٌل ثٓ يييل ثٓ ٕجيؼ ِوي، اى ٍٛؾخ ثٓ ػّوٚ، اى 4

 لا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثواي ِب هٚايذ ووكٖ اٍذ: ػطبء، اى اثٓ ػجبً، اى هٍٛي ف

، فبوضوٚا ِٓ لِٛي آِيٓ((  َٓ ُْ اٌيُٙٛك َػٍي ّيء، ِب ؽََلْرُىُ َػٍي آِي َلْرُى ََ  ))ِب َؽ

 يٙٛكيبْ ثو چييي ّ٘بٕٔل لٛي آِيٓ ثو ّّب ؽَبكد ّٔيٛهىٔل، پٌ آِيٓ ها ىيبك ثگٛييل. 

 اٍذ; ىيوا: ثبيل گفذ وٗ ٍٕل رّبَ ايٓ هٚايبد ِٛهك اّىبي 

به ػّٛاك گفزٗ اٍذ: ٍٕل آْ ٙؼيف اٍذ; ىيوا ؽّيل ثٓ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ أثي ٌيٍي ٙؼيف  ّْ كه ِٛهك هٚايذ اٚي، ث

 (2اٍذ; چْٛ ثَيبه ثل ؽبفظٗ ثٛك.)

 گٛيل:  ّؼجٗ ِي

 (3وَي ها ٔليلَ وٗ ثلرو اى اثٓ اثي ٌيٍي ِطبٌت ها ؽفع وٕل.)

 ذ: اِب َٔجذ ثٗ ؽغيخ ثٓ ػلي، اثٛ ؽبرُ گفزٗ اٍ

 (4ّٛك چْٛ ّجيٗ ثٗ ِغٙٛي اٍذ.) ثٗ ؽليش اٚ اؽزغبط ّٔي

كه ِٛهك هٚايذ كَٚ، ثْبه ػٛاك گفزٗ اٍذ: ٍٕل آْ ثٗ فبٛو أمطبع، ٙؼيف اٍذ، چْٛ ػجلاٌغجبه ثٓ ٚائً ثٓ ؽغو، 

 ( 5چييي ها اى پلهُ ْٕٔيلٖ اٍذ.)

 ٚ ثقبهي گفزٗ اٍذ: 

 ( 6فبد پلهُ ثٗ كٔيب آِلٖ اٍذ.)دمحم ثٓ ؽغو ]ػجلاٌغجبه ثٓ ٚائً[ ِّ ِبٖ ثؼل اى ٚ

 ٚ اثٓ ؽجّبْ گفزٗ اٍذ: 

ػجلاٌغجبه ثٓ ٚائً ِّ ِبٖ پٌ اى ِوگ پلهُ ِزٌٛل ّلٖ اٍذ; ىيوا كه ىِبٔي وٗ ٚائً ثٓ ؽغو اى كٔيب هفذ، ِبكه 

 (7ػجلاٌغجبه ثٗ اٚ ؽبٍِٗ ثٛك ٚ ايٓ أمطبػي اٍذ وٗ ؽغيذ ؽليش ها ٔم٘ ِي وٕل.)

ذ وٗ كه ٍٍٍَٗ ٍٕل آْ ٍٙيً ثٓ اثي ٕبٌؼ ٚعٛك كاهك وٗ ؽليش اٚ لبثً اؽزغبط كه ِٛهك هٚايذ ٍَٛ ثبيل گف

 ٔيَذ. 

ثبّل ٚ لبثً  ٕبٌؼ ٚ ػالءثٓ ػجلاٌوؽّٓ ِضً ُ٘ ِي اٌلٚهي، اى اثٓ ِؼيٓ ٔمً ووكٖ اٍذ: اؽبكيش ٍٙيً ثٓ اثي

 اؽزغبط ٔيَذ ٚ اثٛؽبرُ گفزٗ اٍذ: 

ٙيً ّٔٛزٗ ِي ٍُ  (8ّٛك.) ّٔيّٛك، اِب ثٗ آْ اؽزغبط  ؽليش 



به ػّٛاك گفزٗ اٍذ:  ّْ  كه ِٛهك هٚايذ چٙبهَ، ث

 ٍٕل آْ ثَيبه ٙؼيف اٍذ. 

 ٚ ثٕٛيوي گفزٗ اٍذ: 

ايٓ ٍٕل ٙؼيف اٍذ، چْٛ ػٍّبي هعبي ثو ٙؼف ٍٛؾخ ثٓ ػّوٚ ارفبق ٔظو كاهٔل ٚ اؽبكيش اٚ ِزوٚن ٚ ثَيبه ٙؼيف 

 (9اٍذ.)

 ٚ اثٓ ِؼيٓ كه ربهيـ فٛك آٚهكٖ اٍذ: 

 (12گٛيل: ٍٛؾخ ثٓ ػّوٚ ٙؼيف اٍذ.) َ وٗ ِياى يؾيي ّٕيل

 ٔٛيَل:  اثٓ ٍؼل ِي

 (11ٍٛؾخ ثٓ ػّوٚ كه ٍبي ٕل ٚ كٚ ٘غوي كه ِىٗ اى كٔيب هفذ. اٚ اؽبكيش ثَيبهي ٔمً ووكٖ ٚ ثَيبه ٙؼيف ثٛك.)

----------------------------- 
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 .12249، ػ 198، ٓ 13إٌَّل اٌغبِغ: ط 

 .186، ٓ 3. . ػًٍ كاهلطٕي: ط 2

 .485، ٓ 5; رٙنيت اٌىّبي: ط 192، ٓ 2. . رٙنيت اٌزٙنيت: ط 3

، ثبة ِٓ اٍّٗ 393، ٓ 16; رٙنيت اٌىّبي: ط 137، ٓ 2. . ّوػ ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ، ثْبه ػٛاك ِؼوٚف: ط 4

 ّوػ ؽبي ػجلاٌغجبه ثٓ ٚائً. ػجلاٌغجبه،

 .126، ٓ 6. . ربهيـ اٌىجيو، ٔغبهي: ط 5

 .273، ٓ 2. . وزبة اٌّغوٚؽيٓ، اثٓ ؽجّبْ: ط 6

ٙيً.263، ٓ 4. . رٙنيت اٌزٙنيت: ط 7 ٍُ  ، ّوػ ؽبي 

به ػّٛاك ِؼوٚف: ط 8 ّْ : ط ; رؾفخ األّواف183; رٚؼيف اثٓ ِبعٗ، االٌجبٔي، ٓ 138، ٓ 2. . ّوػ ٍٕٓ اثٓ ِبعٗ، ث

 .6112، ػ 488، ٓ 8; إٌَّل اٌغبِغ: ط 5897، ػ 83، ٓ 5

 .62، ٓ 1. . ربهيـ اثٓ ِؼيٓ، اٌلٚهي: ط 9



 .494، ٓ 5. . اٌطجمبد اٌىجوي: ط 12

 ، وزبة اٌٖالح، ثبة اٌزؤِيٓ ٚهاء االِبَ. 246، ٓ 1. . ٍٕٓ اثي كاٚك: ط 11

 داود آمده است. بیب : روایاتی که در سنن ا

. دمحم ثٓ وضيو، اى ٍفيبْ، اى ٍٍّخ اى ؽغو ثٓ ػٕجٌ ؽٚوِي، اى ٚائً ثٓ ؽغو ثواي ِب هٚايذ ووكٖ اٍذ: ٚلزي 1

 فوِٛك: ))آِيٓ((.  ووك، ثب ٕلاي ثٍٕل ِي هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ))ٚالاٌٚبٌيٓ(( ها لوائذ ِي

ثٓ وٙيً، اى ؽغو ثٓ ػٕجٌ، اى ٚائً ثٓ ؽغو ثواي . ِقٍل ثٓ فبٌل ّؼيوي، اى اثٓ ّٔيو، اى ػٍي ثٓ ٕبٌؼ، اى ٍٍّخ 2

 ِب هٚايذ ووكٖ اٍذ: 

پْذ ٍو هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّٔبى فٛألَ. آْ ؽٚود ثب ٕلاي ثٍٕل ))آِيٓ(( گفذ ٚ ثٗ ٛوف هاٍذ ٚ 

 اُ ها كيلَ.  اي وٗ ٍفيلي گٛٔٗ چپ فٛك ٍالَ ووك ثٗ گٛٔٗ

 اى ٍفيبْ، اى ػبُٕ، اى اثي ػضّبْ، اى ثالي ثواي ِب هٚايذ ووكٖ اٍذ:  . اٍؾبق ثٓ اثوا٘يُ ثٓ ها٘ٛيٗ، اى ٚويغ3

 ثٗ آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ػوٗ ووكَ: يب هٍٛي هللا! كه آِيٓ گفزٓ ثو ِٓ ٍجمذ ٔگيو.

. ٌٚيل ثٓ ػزجٗ كِْمي ٚ ِؾّٛكثٓ فبٌل، اى فويبثي، اى ٕجيؼ ثٓ ِؾوى ؽّٖي، اى اثِٖٛجؼ ِموايي ثواي ِب هٚايذ 4

 أل:  وكٖو

ووك. ٕ٘گبِي وٗ  ٘ب ها هٚايذ ِي َْٔزيُ. اٚ ثواي ِب ثٙزويٓ ؽليش پيِ أثي ى٘يو ّٔيوي وٗ اى إؾبة ثٛك، ِي

ِْ ٔبِٗ ىكٖ  ووك، اٚ ِي يىي اى ِب كػب ِي گفذ: كه آفو آْ آِيٓ ثگٛ; ىيوا ))آِيٓ(( ّ٘بٕٔل ِٙوي اٍذ وٗ ثو پبيب

جي ّ٘واٖ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ فبهط ّليُ. كه هاٖ ثٗ گفذ: ّ ّٛك. اٚ كه ثيبْ ؽىّذ ايٓ وبه ِي ِي

ِوكي هٍيليُ وٗ إواه كاّذ رب آْ ؽٚود ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ثٗ كهفٛاٍذ اٚ گُٛ فوا ك٘ل. پيبِجواووَ ٍٕي هللا 

يىي ّل((.  ووك، ثوآٚهكٖ ِي ػٍيٗ ٚ آٌٗ ايَزبك ٚ ثٗ ػويٚٗ اٚ گُٛ ووكٚ ٍپٌ فوِٛك: ))اگو آْ ها فزُ ِي

ووك؟ فوِٛك: ))ثٗ آِيٓ. اگو اٚ كه فٛاٍزِ ها ثٗ آِيٓ فزُ  اىّ٘وا٘بْ ٍؤاي ووك: آْ ها ثٗ چٗ چييي فزُ ِي

ّل((. ِوكي وٗ ايٓ ٍؤاي ها ِطوػ ووكٖ ثٛك، پيِ آْ كهفٛاٍذ وٕٕلٖ هفذ ٚ گفذ: اي  ووك، ثوآٚهكٖ ِي ِي

ّٛك ٚ ايٓ  اد ثوآٚهكٖ ِي آْ ٕٛهد فٛاٍزٗكُ٘ وٗ كه  فالٔي، كهفٛاٍذ فٛك ها ثٗ آِيٓ فزُ وٓ ٚ ثْبهد ِي

ِِمواء، اٍُ يىي اى لجبيً ِؽّيَْو اٍذ. ) ٌفع پَٕليلٖ  (2اي اٍذ. اثٛكاٚك گفزٗ اٍذ: 

 ٍٕل ايٓ هٚايبد ٔيي ِٛهك اّىبي اٍذ، ىيوا: 

 كه ٍٕل هٚايذ اٚي افزالف ّلٖ اٍذ: 

ها، هٚايذ ٕؾيؼ كأَزٗ اٍذ ٚ اى ٛوف اى ٍٛيي ؽبفع كه رٍقئ گفزٗ اٍذ: ٍٕل آْ ٕؾيؼ اٍذ ٚ كاهلطٕي آْ 

 (3كيگو اثٓ لطبْ ثٗ آْ اّىبي ووكٖ ٚ گفزٗ اٍذ وٗ ؽغو ثٓ ػٕجٌ ِغٙٛي اٍذ.)



( ػالء ثٓ 4كه ٍٕل هٚايذ كَٚ ٔيي ػٍي ثٓ ٕبٌؼ آِلٖ اٍذ ٚ ٕؾيؼ آْ چٕبٔىٗ ٕبؽت رٙنيت اٌىّبي گفزٗ اٍذ،)

أل: اّىبٌي ثو اٚ ٔيَذ ٚ  اثٓ ِؼيٓ ٚ اثٛؽبرُ گفزٗ ثبّل. كه صمٗ ثٛكْ ٚي افزالف ّلٖ اٍذ: اى ٍٛيي ٕبٌؼ ِي

اى ٍٛيي كيگو اثٓ ِليٕي گفزٗ اٍذ: اٚ اؽبكيش ِٕىوي ها هٚايذ ووكٖ اٍذ. ٚ ثقبهي گفزٗ اٍذ: ثٗ هٚايبد اٚ ػًّ 

 (6(ٚ اثٓ ؽغو ػَمالٔي كه رٙنيت گفزٗ اٍذ: اٚ هاٍزگٛ; ٌٚي كچبه أٚ٘بَ اٍذ. )5ّٛك. ) ّٔي

 ٔٛيَل:  بُٕ أؽٛي آِلٖ اٍذ. اثٓ عجبْ ِيكه ٍٕل هٚايذ ٍَٛ، ػ

٘بي اٚ كاّذ ٚ اثٓ اكهيٌ گفزٗ اٍذ: يؾيي ها كيلَ وٗ ثٗ ثبىاه آِل ٚ  يؾيي ثٓ ٍؼل ِيً وّي ثٗ ٔمً هٚايذ

وُٕ. ٚ ٚ٘يت هٚايبد اٚ ها وٕبه گناّزٗ ثٛك، ىيوا ثوفي اى  گفذ: ػبُٕ ها وٕبه ثگناهيل وٗ ِٓ چييي اى اٚ هٚايذ ّٔي

 (7ه اٚ ِٛهك أزمبك ٚي ثٛك.)ؽبالد ٚهفزب

ّٛك. اثٛؽبرُ هاىي  كه ٍٕل هٚايذ چٙبهَ اثِٖٛجؼ ِموايي آِلٖ اٍذ ٚ اٚ وَي اٍذ وٗ ثٗ هٚايبرِ اؽزغبط ّٔي

 گفزٗ اٍذ: 

ّٛك؟ ٚ اثٛػّوٚ ّٔوي، ايٓ ؽليش ها اى اٚ  ّٕبٍٕل، ؽبي چگٛٔٗ اٍِّ ّٕبفزٗ ِي اُ ّٔي ايٓ ّقٔ ها ثب وٕيٗ

 (8ٍٕل آْ كهٍذ ٔيَذ.) ٔمً ووكٖ ٚ گفزٗ اٍذ:

----------------------------- 
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 .151، ٓ 4ٚ  3. . ػْٛ اٌّؼجٛك: ط 7

 ، وزبة اٌٖالح، ثبة ِب عبء في اٌزؤِيٓ.32، ٓ 2. . ٍٕٓ روِني: ط 8

 ترمذی آمده است. ج : روایاتی که در سنن

به، اى يؾيي ثٓ ٍؼيل ٚ ػجلاٌوؽّٓ ثٓ ِٙلي، اى ٍفيبْ، اى ٍٍّخ ثٓ وٙيً، اى ؽغو ثٓ 1 ّْ . ثٕلاه، اى دمحم ثٓ ث

 ػٕجٌ، اى ٚائً ثٓ ؽغو ثواي ِب هٚايذ ووكٖ اٍذ: 



ّٚبٌيٓ(( ها لوائذ ووك ٚ ٍپٌ ثب ٕلاي ثٍٕل ٚ  ّٕيلَ وٗ هٍٛي فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ))غيواٌّغٚٛة ػٍيُٙ ٚ الاٌ

 ( 2وْيلٖ فوِٛك: ))آِيٓ((.)

. اثٛػيَي، اى اثٛثىو دمحم ثٓ أثبْ، اى ٍٍّخ ثٓ وٙيً، اى ؽغو ثٓ ػٕجٌ، اى ٚائً ثٓ ؽغو، اى پيبِجو اووَ ٍٕي هللا 2

 (3ْ ؽليش ٍفيبْ اى ٍٍّخ ثٓ وٙيً ها ثواي ِب هٚايذ ووكٖ اٍذ.)ػٍيٗ ٚ آٌٗ ّ٘ب

 ٍٕل ايٓ كٚ هٚايذ ٔيي ِٛهك اّىبي اٍذ، ىيوا: 

 كه ٍٕل هٚايذ اٚي ثٕلاه آِلٖ اٍذ وٗ لٛي اٚ كه ٔظو ثؼٚي 

 ؽغذ ٔيَذ. اٚ ِزُٙ ثٗ ونة اٍذ. فالً اٚ ها رىنيت ووكٖ اٍذ ٚ ػجلهللا كٚهلي گفزٗ اٍذ: 

وٕل ٚ اٚ ها ٙؼيف  ٓ ثٛكيُ وٗ ٕؾجذ اى ثٕلاه ثٗ ِيبْ آِل. كيلَ وٗ يؾيي ثٗ اٚ اػزٕبيي ّٔئيك يؾيي ثٓ ِؼي

 ( 4ّّبهك ٚ كيلَ وٗ لٛاهيوي اى اٚ هاٙي ٔيَذ.) ِي

هٚايذ كَٚ ُ٘ اى ؽيش ٍٕل ٔب رّبَ اٍذ؛ ىيوا كه ٍٕل آْ ؽغو ثٓ ػٕجٌ ٚ ػٍي ثٓ ٕبٌؼ لواه كاهٔل وٗ ثٕب ثٗ گفزٗ 

 ً ٍٕذ چٕبٔىٗ گناّذ ـ ٔب ّٕبفزٗ يب ٙؼيف َ٘زٕل. ثؼٚي ػٍّبء هعبي ا٘
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 ، ثبة ِب عبء في اٌزؤِيٓ.248، ػ 27، ٓ 2. . ّ٘بْ: ط 1

 ، ثبة ِب عبء في اٌزؤِيٓ.249، ػ 29، ٓ 2. . ّ٘بْ: ط 2

 .7269، ّّبهٖ 492، ٓ 3. . ِيياْ االػزلاي، م٘جي: ط 3

 نتیجه ی بحث -

 رٛاْ فالٕٗ ووك:  كه ِٛهك رؤِيٓ ها كه اِٛه ىيو ِئزيغٗ ثؾش 

. ّٔبى اى ػجبكاد اٍذ ٚ ٔيك رّبَ ِنا٘ت صبثذ ّلٖ اٍذ وٗ ػجبكاد، رٛليفي َ٘زٕل ٚ كه ايٓ ٕٛهد رؼييٓ ِب٘يذ 1

 ٚ اؽىبَ آٔٙب ثو ػٙلٖ ّبهع اٍذ. 

ٍي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ها ثلْٚ وٍّٗ ٘بي ٕؾبػ اً٘ ٍٕذ وٗ ٔيك آٔٙب ِؼزجو َ٘زٕل، ويفيذ ّٔبى پيبِجواووَ ٕ . وزبة2

 أل ٚ هاٚيبْ إٍبك ايٓ هٚايبد، كه ٔظو آٔٙب اى افواك صمٗ َ٘زٕل.  ))آِيٓ(( ٔمً ووكٖ

أل وٗ ثواي ؽفع ٍٕذ عّلّبْ ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ اى رؾويف،  . اً٘ ثيذ ػٍيٗ اٌَالَ ثٗ پيوٚأْبْ كٍزٛه كاك3ٖ

 كيگوي كه ّٔبى فٛككاهي وٕٕل. اى گفزٓ آِيٓ يب ٚاهك ووكْ ٘و وٍّٗ غويت



وٕل، ِطبثك ثب ّٔبى هٍٛي  . ويفيذ ّٔبى كه ٔظو اً٘ ثيذ ػٍيٗ اٌَالَ ثو ؽَت آٔچٗ وٗ هٚايبرْبْ آْ ها ٔمً ِي4

ثبّل ٚ ايٓ ٔىزٗ، اى ِْزووبد هٚايبد ايْبْ ٚ ثؼٚي اى  فلا ٍٕي هللا ػٍيٗ ٚ آٌٗ ٚ ثلْٚ وٍّٗ آِيٓ كه لوائذ ِي

ثبّل; اى ايٓ هٚ ػٍّبي اِبِيٗ ثب اٍزٕبك ثٗ هٚايبري وٗ اى ائّٗ ػٍيٗ اٌَالَ ٔمً  ٍزّٗ ِي٘بي وزت ٕؾبػِ  هٚايذ

 أل.  ّلٖ اٍذ، ثٗ ػلَ عٛاى رؤِيٓ كه ّٔبى فزٛا كاكٖ

٘بي  ثبّل. ِب كه ثؾش گيوي ػٍّبي ػبِٗ كهثبهٖ ؽىُ رؤِيٓ كه ّٔبى، ثو فالف ِلاهن هٚايي آٔٙب ِي . اِب ِٛٙغ5

ِٛهك ثوهٍي لواه كاكيُ وٗ وٍّٗ آِيٓ كه ّٔبى ها ٔمً ٔىوكٖ ثٛك، كه ٕٛهري وٗ هاٚيبْ إٍبك آْ گنّزٗ، هٚايبري ها 

٘بي ّٔبى كأَزٗ ثٛكٔل وٗ ٙؼف  ِٛصك ثٛكٔل; ٌٚي هٚايبد كيگوي، وٍّٗ آِيٓ ها موو ووكٖ ٚ آْ ها ٍٕزي اى ٍٕذ

 ٘ب ها ِْب٘لٖ ووكيُ.  إٍبك آْ
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