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 بسم اهلل الرمحن الرحقم

من دعا بدعوته آله وصحبه و عذسقدكا حمؿد و كسؾم عذوكصيل و تعاىلهلل تبارك وكحؿد ا

 وم الدين.ي وجاهد يف سبقل رشيعته إىل

ٝ ا٘حرشاؾ ٚ ضرش ٚ ترذي دس    ٞشٌٛ٘ اص زعاِي  حك عٙاير ٚ ِطؿي  سايٝ دس أيذٚاسيٓ 

 «؟ٌٛيٙذ ٔي ٚٞاتي ٞا تعؿي تٝ چشا ٚ ؟ٚٞاتير چيسر»تٛدي أاٖ تاضي. خشسيذٜ 

 ترشاي  ٔماِٝ ايٗ ايٙىٝ أيذ تٝ. دٞيٓ ٔي خاسخ عاِي خٙاب سٛاَ تٝ ٔخسػش تطٛس اوٖٙٛ 

 .ضٛد ٚالع ٔفيذ ا٘ذيطٝ ٚ عمُ غاحثاٖ ديٍش ٚ ضٕا

ٖ اٞرُ سرٙر ٚ خٕاعرر دس احىراْ ٚ     ٔسّٕا٘ا ٔا وٝ تاضي ٔسٛخٝ اسر الصْ ٘خسر 

 ٚ يٕٓ٘اي ٔي خيشٚي حٙثّي يا ٚ ضاـعي ٔاِىي، ـمٟي اص يىي اص چٟاس ٔزٞة حٙفي،ٔسايُ 

 خس: ضٛد ٛاَس ضايذ. ٘ذاسد ٚخٛد ديٍشي اسٓ ٞش يا (1)ٚٞاتير تٙاْ خٙدٕي ٔزٞة اساساً

                                           
  : ي ٚٞاتير زٛسط اٍّ٘يس سٚاج خيذا وشد ٚ لؿيٝ ايٗ تٛد وٝ اِثسٝ ايٗ ٘أٍزاسي ٚ واستشد وّٕٝ -1

عثذاِٛٞاب تشاي يىساخشسسي دس عثادذ ٚ خشسسص خذاٚ٘رذ ضرشٚش ضرذ ٚ     ٚلسي وٝ دعٛذ ٔحٕذ تٗ 

ي  ضذ وشد، دس آٖ صٔاٖ ٞٙذٚسساٖ ٔسسعٕشٜٞاي زٛحيذ اِٛٞير دس ٔياٖ ٔشدْ ضشٚش تٝ س دٚتاسٜ صٔيٙٝ

تشد. حاخيا٘ي وٝ اص ٞٙذٚسرساٖ ترشاي ا٘دراْ     خشسسي ٚ ضشن تٝ سش ٔي اٍّ٘يس تٛد ٚ دس ٟ٘اير خشاـٝ

وٓ دس آ٘دا تا ايٗ اـىاس ٚ عمايذ غحيح اسالٔي آضرٙا ضرذ٘ذ ٚ    آٔذ٘ذ وٓ ٔٙاسه حح تٝ عشتسساٖ ٔي

ٞرا ٘يرض ترا     آٔذ٘ذ، تٝ ٕٞيٗ خاطش آٖ خذا ٚ لشآٖ تش دٚتاسٜ دس غذد زػحيح عمايذ ٚ تاٚسٞاي خٛد تٝ

تشٌطسٗ تٝ وطٛسضاٖ ضشٚش تٝ زشٚيح ايٗ دعٛذ زٛحيذي دس ٔياٖ ٔشدْ وشد٘ذ ٚ اٍّ٘يس اص ايٗ ٘ظش 

دا٘سر وٝ ايٗ دعٛذ يه تيرذاسي اسرالٔي لرٛي، خاتشخرا ٚ سسرسٍاس       وشد صيشا ٔي احساس خطش ٔي

ٝ    خٛيي تشآٔذ اسر. تٝ ٕٞيٗ دِيُ دس غذد چاسٜ ٝ   ٚ ٔثُ ٕٞيطرٝ خٛاسرر اص دسيسر ي  ٞراي ٔىاسا٘ر

اٍّ٘يسي اسسفادٜ وٙذ ٚ تشچسثي تش ايٗ دعٛذ تض٘ذ، تٝ ٕٞيٗ خاطش ضايع وشد وٝ ايٗ دعٛذ، دعٛزي 

اسالٔي ٚ اِٟي ٘يسر، تّىٝ دعٛزي ٚٞاتيسر ٚ آٖ سا ٔٙسسة تٝ اسٓ خذس ٔحٕذ وٝ عثذاِٛٞاب ترٛد،  

وشد ٚ غاحة ايٗ دعٛذ ٞٓ ٔحٕذ تٛد ٘ٝ  دعٛذ ٔيوشد وٝ دس اغُ تايذ دعٛذ سا تٝ اسٓ غاحة 

دا٘سر اٌش تٍٛيذ ايٗ يه دعٛذ ٔحٕذي اسر دس رٞٗ ٔرشدْ   عثذاِٛٞاب خذسش، ِٚي اٍّ٘يس ٔي
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الرع خاسرخ   ٚ دس وٝ ٛاَس ايٗ تٝ خاسخ تشاي اسر؟ اـسادٜ ٞا صتاٖ سش تش ٘أي چٙيٗ چٍٛ٘ٝ

 ٔرزاٞة  ٔياٖ دس :وٝ اسر ايٗ آٖ ٚ داسيٓ ٘ياص وٛزاٜ اي ٔمذٔٝ تٝ ٛاَ اغّي ضٕاسر،تٝ س

 ٘سرثر  ٔرزاٞة  ديٍش اص زش ضفاؾ ٚ زش غشيح تشخٛسدي حٙثّي ٔزٞة سٙر، اُٞي  استعٝ

 غرحيح  ٔسيش اص ٔشدْ تيطسش /عثذاِٛٞاب تٗ ٔحٕذ اٖصٔ دس سٛيي اص. داسد خشاـاذ تٝ

ٛ  ديٍرش  اص. داضرسٙذ  تشٔي ٌاْ خشاـاذ غّٝ ٌشـسٝ تٛد٘ذ ٚ دس ٚاديـا زٛحيذيي  عميذٜ  سر

ٚ  ٚ خٕاعر ٚ سٙر اُٞ دا٘طٕٙذاٖ اص وٝ ايطاٖ  غرشيح  تسرياس  ترٛد  حٙثّري  ٔرزٞة  خيرش

ْ  رسياسر  اص خيشٚي تٝ ديٗ دضٕٙاٖ. ٕ٘ٛد ٔماتّٝ ا٘حشاـاذ ٚ خشاـاذ تا ْ  : خرٛد  ضرٛ ِق )َفّر

هحوذ تیشتش تیي هسلویي اقذاهات ي  اد تفشقِایج تشاي (وٗ سشٚسي ٚ تيٙذاص زفشلٝ :َتُسّر   

 ظْاَس  اصّاا   آى ًاهیذًذ ٍ هسلواًاى ًاآگاُ ًیض تِ پیشٍي سا هزّثي تاصُ  عثذالَّاب تي

 :صیشا ًیست دسست اصَالً ًاهگزاسي ایي الثتِ کِ گفتٌذ سخي ًَ هزّثي

ٔٛخرٛد  ي  ا٘ذاصد ٚ زفشلٝ داد ٔزٞثي زاصٜ تيص اص خيص تيٗ ٔسّٕا٘اٖ ـاغّٝ ٔياي ٍالً:ا

ظرؿ ٞسرسٙذ ترشاي ٕٞرٛاس ٕ٘رٛدٖ ٚحرذذ ٚ       ٛوٙذ. دس حاِي وٝ ٔسّٕيٗ ٔ دزش ٔيسا صيا

سٛصا٘ٝ ٚ تا خذير خّرٌٛيشي ٕ٘ايٙرذ، ترٝ ٕٞريٗ      سسيذٖ تذاٖ اص ايداد ٔزاٞثي ديٍش دَ

وٝ زىّيرؿ ديٙري اسرر    « ايداد ٚحذذ»اغُ  دِيُ ٚاؾح اسر زثّيػ تشاي ٔزٞثي زاصٜ تا

 ٔٙاـاذ داسد.

 -خرذس ٔحٕرذ  - اِٛٞابعثرذ ٌرزاسي ترذِيُ ايٙىرٝ     تٛدٖ ايٗ ٘اْ تش ـشؼ غحيح  :ثاًیاً

ٕ٘رٛد. ِرزا ٚٞراتي )ٔٙسرٛب ترٝ       ٚ ٘ظشيراذ ـشص٘رذش ٔخاِفرر ٔري     غٛـي تٛد ٚ ترا آسا 

ٔحٕذ  ، ٘ٝ تشاي ٘أي تأسٕي خٛاٞذ تٛد اِٛٞابعثذٔحٕذ تٗ  ( تشاي ٔخاِفاٖ اِٛٞابعثذ

 تٗ عثذاِٛٞاب.

                                                                                                             
زٛا٘ذ ايداد ضثٝ وٙذ، خس ضايع وشد وٝ ايٗ دعٛذ، دعٛزي ٚٞاتيسر ٚ آٖ سا ٔٙسسة تٝ اسٓ خذس  ٕ٘ي

 ٔحٕذ، وٝ عثذاِٛٞاب اسر، وشد.
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ٛد آٚسدٖ ٔرزٞثي ٘رٛ سا   ورذاْ ادعراي تٛخر    ٔحٕذ ٚ ٘ٝ خيرشٚا٘ص ٞري    ٘ٝ ضيخ  :ثالثاً

 .ا٘ذ ٘ذاضسٝ

يره ٔدسٟرذ تىراس ترشدٜ     ي  تشاي آساء ـمٟي زرذٚيٗ ضرذٜ  « ٔزٞة»ي  چٖٛ ٚاطٜ : ساتعاً

ٔسرايُ  ٚ غحثر ٕ٘ٛدٜ خرض ٞا  آٖ عثذاِٛٞاب اص ٔحٕذ تٗوٝ  ٔسايّيضٛد ٚ أا عٕذٜ  ٔي

ٗ   ٔرزٞة ترشاي آساء   ي  اعسمادي ٞسسٙذ ٘ٝ احىاْ، تا ايٗ ٚخٛد تىاس ترشدٖ ٚاطٜ   ٔحٕرذ تر

 عثذاِٛٞاب اضسثاٜ اسر.

ٔحٕذ زثييٗ ٚ يا زطشيح ٕ٘ٛدٜ اسر زاصٜ ٚ   ّي وٝ ضيخيزش ايٙىٝ اغُ ٔسا ٟٔٓ :خاهساً

خّرٜٛ دادٜ   ا٘ذ. تعثاسذ ديٍش آٖ ٘ظشيازي وٝ أشٚصٜ زحرر ٘راْ ٚٞاتيرر زراصٜ     ٘ٛخيذا ٘ثٛدٜ

ٚ ٘ظشياذ دس لرشآٖ تطرٛس ٚاؾرح ٚ ضرفاؾ     ٔسايُ ضٛد چيضي زاصٜ ٘يسر صيشا ٕٞاٖ  ٔي

کتة هعتثش اّل سٌت ٍ جواعت هَجاَد   ٍ دیگش دس احادیث پیاهثشآٔذٜ اسر ٚ ٘يض 

وٝ دس اٚ ؼرص   سٚي ضٛد ٞش سيٝ »زا  ًوایین ّایي اشاسُ هي تاشذ کِ دس ریل تِ ًوًَِ هي

 «.تاضذ

ِ »خاذا   اص غیاش  -سسي طلة فشیاد -تَدى استغاثِ   تِ ششكاگش اعتقاد  -1 ي  ًشااً

استعِ ٍ علوااي  ي  ، خلفاي ساشذیي، ائوِتایذ پزیشفت کِ پیاهثش« تَدى تاشذ ٍّاتي 

 صیشا:شاى ٍّاتي ّستٌذ.  ٍ پیشٍاىّا  آىي  اسالم ٍ ... ّوِ

 ﴿ ـشٔايذ: خذاٚ٘ذ ٔسعاَ ٔي الف(          ﴾  :َ[9]األ٘فا 

ـشيادسسي خٛاسسيذ خس تشاي ضٕا اسسداتر  تٝ سا خشٚسدٌاسزاٖ (ٔسّٕيٗ ضٕا) ٍٞٙأيىٝ»

 ـشٔايذ: . ٚ تاص خذاٚ٘ذ ٔي«ٕ٘ٛد

﴿              ﴾  :تٝ وٝ سا وسا٘ي» [194]األعشاؾ 

 .«ٞسسٙذ خٛدزاٖ ٔثُ ذٌا٘يتٙ خٛا٘يذ ٔي خذا اص ؼيش
 شياد وسي تشسيذ،ـ تٝ ٘يسسيذ لادس ٚ ٞسسيذ ٘ياصٔٙذ ٚ ٔخّٛق ضٕا ٕٞچٙا٘ىٝ :يعٙي

زٛا٘ٙذ تٝ ـشياد ضٕا  ٘يض ٕ٘ي -خٛا٘يذ تٙذٌا٘ي سا وٝ اص ٔاٚساي عآِ تٝ ضٟادذ ٔي -ٞا  آٖ
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اس غاِح ٚ تشسٙذ. صيشا زٕأي تٙذٌاٖ خذا خٛدضاٖ سشاخا ٘ياصٔٙذ ٞسسٙذ. حاَ ٞش چٙذ تسي

دادٖ ديٍشاٖ ٘يسسٙذ. چٙا٘ىٝ خذاٚ٘ذ يٍا٘ٝ ٚ   خان ٞٓ تاضٙذ ٞشٌض لادس تٝ ٘ػشذ ٚ ياسي

 ـشٔايذ: ضشيه ٔي تي

﴿            ﴾  :وسا٘ي وٝ » [197]األعشاؾ

 .«دادٖ ضٕا سا ٘ذاس٘ذ  خٛا٘يذ زٛا٘ايي ياسي تؽيش اص خذا ٔي
ٝ      ا٘ذ ٚ يا ايٙىٝ ص٘رذٜ  اساساً تٙذٌاٖ غاِحي وٝ اص ايٗ د٘يا سـسٝ ي  ا٘رذ ِٚري ترا ٔرا ـاغرّ

زٛا٘ٙرذ   خثش ٞسسٙذ. تفشؼ ٞٓ ورٝ ٔطّرع تاضرٙذ ٕ٘ري     ٔىا٘ي صيادي داس٘ذ، اص احٛاَ ٔا تي

 دعاي ٔا سا اسسداتر وٙٙذ.

 خٛا٘يٓ: چٙا٘ىٝ دس لشآٖ وشيٓ ٔي

﴿                 ﴾  :ٞا  آٖ اٌش»[ 14]ـاطش

زٛا٘ٙذ  ضٙٛ٘ذ. اٌش )تفشؼ ٔحاَ( ٞٓ تطٙٛ٘ذ ٕ٘ي )ؼيشخذا( سا تخٛا٘يذ دعاي ضٕا سا ٕ٘ي

 .«دعاي ضٕا سا اسسداتر وٙٙذ
ذ، زٛا٘ذ تٝ ـشياد آدٔياٖ تشسذ وٝ لذسذ خّك ٚ آـشيٙص داضسٝ تاض تعالٜٚ زٟٙا وسي ٔي

 ـشٔايذ: چٖٛ خذاٚ٘ذ ٔي

﴿                   ﴾  :ُ[20]اِٙح 

خٛدضاٖ ٞٓ ٞا  آٖ ا٘ذ خٛا٘ٙذ چيضي سا خّك ٘ىشدٜ ٚوسا٘ي سا وٝ ؼيش اص خذا ٔي»

 .«ٔخّٛق)٘ياصٔٙذ( ٞسسٙذ
وٙٙرذ، آٍ٘راٜ    ٔعٙي ٔري « ٞاي چٛتي ٚ سٍٙي تر»سا تٝ « ٔٗ دٖٚ اهلل»ضٍفسا! وٝ وسا٘ي 

دٞٙذ وٝ خٛا٘ذٖ غاِحاٖ ٚ ٘يىٛواساٖ عريٗ زٛحيرذ اسرر دس حاِيىرٝ      ٔي سايٌسساخا٘ٝ 

يعٙي ٞشوسي ٚ ٞش چيرضي ؼيرش اص خذاٚ٘رذ لرادس     « ٔٗ دٖٚ اهلل»ٚاؾح ٚ آضىاس اسر وٝ 

 ٔسعاَ.

تا  ٜ خيأثشوٙذ وٝ: ٞشٌا تٛدٜ اسر ٘مُ ٔي ساَ دس خذٔر خيأثش 9وٝ  ا٘س ب(

 ـشٔٛد: چٙا٘ىٝ أاْ زشٔزي سٚاير وشدٜ اسر: ضذ ٔي سخسي ٚ ٘اساحسي ٔٛاخٝ ٔي
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اي » .«مر، قال: يا حي يا ققوم برمحتك أستغقثأإكه كان إذا كربه » عن الـبي عن أكس

 .(1)«تا سحٕر خٛدذ تفشيادْ تشس!  خايٙذٜي  ص٘ذٜ

َ  خس خيشٚ ساسسيٗ خيأثش دعرا وٙرذ ٚ ـمرط خرذا سا      هللا وسي اسر وٝ ٔا٘ٙذ سسرٛ

 ـشيادسس تذا٘ذ ٚ تس.

 چٙيٗ دعا وشدٜ اسر: تٝ خيشٚي اص خيأثش ج( أاْ عّي

ين جار ادستجرعامد ادؾفوفني وغقاث ادستغقثني و... فقا غاية الطالبني وأمان اخلائػني و »

ٌاٜ  ٚ زىيٝ اٌٖتخص زشسٙا اي ٔٙسٟي آسصٚي خٛاسساساٖ ٚ أاٖ» «ادؽروبني ... وكاشف ُض 

ٌشـساسي ي  وٙٙذٜ طّثاٖ ٚ خٙاٜ خٙاٞدٛياٖ ٚ تشطشؾ ٌاٖ ٚ ـشيادسس ـشياد دِسٛخر

 .(2)«ٌشـساساٖ

... فال أدعو  »ـشٔايذ:  اِعاتذيٗ يىي اص ٘ٛادٌاٖ أاْ عّي دس دعاي خٛد ٔي  صيٗ د(

 .(3)«خٛا٘ٓ ٚ تدض زٛ أيذ ٘ذاسْ خض زٛ سا ٕ٘ي» « …ال أرجو غرك سواك و

عّي سراداذ دعراي ٔرزوٛس سا عإِراً ٚعأرذاً ؼّرط        وش اسر وٝ آلاي ٔحٕذالصْ تٝ ر

ٔعٙي ورشدٜ اسرر.   « خٛاٞٓ زٛ سا ٔي»سا تٝ  «دعو سواكأفال »زشخٕٝ ٕ٘ٛدٜ اسر. اٚ عثاسذ 

« چٙريٗ خرذٔسي؟!  »آٔٛصاٖ ساٜ ياتذ؟  ضايذ اص زشس ايٙىٝ ٔثادا اـىاس ٚٞاتير تٝ رٞٗ دا٘ص

ٝ )تٝ وساب تيٙص اس ا٘داْ دادٜ اسر.  1361آخرش چراج   ي  الٔي ساَ اَٚ دتيشسساٖ غرفح

 .ٔشاخعٝ وٙيذ(

سداديٝ( ي  ، غحيف28ٝ)دس دعاي  سداد يىي ديٍش اص ٘ٛادٌاٖ أاْ عّي ٕٞچٙيٗ

دا٘سسٓ وٝ » «عن عؼؾه ادحتاج سػه عن رأيه وضؾة ىلدحتاج إرأيت أن صؾب او»ـشٔايذ:  ٔي

                                           
 هذا ح يت صحيح اإلسناد، رواه الرتمذي.قال احلاكم:  -1

 .تاضذ ، لاتُ روش اسر وٝ ٔشخع ٔزوٛس خش اص دعاٞاي خاِع زٛحيذي ٔي636غحيفٝ عّٛيٝ، ظ/ -2

 .ٍ٘اٜ وٙيذ 15تٝ غحيفٝ سداديٝ دعاي  -3
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دس  :ٞر( ؼضاِي«.ي خٛد اٚسرطٝ ٚ ٌٕشاٞخٛاسسٗ ٘ياصٔٙذ اص ٘ياصٔٙذ اص سثىي ا٘ذي

 ـشٔايذ: خٛد ٔيي  ٔٙفشخٝي  ؾٕٗ لػيذٜ

 و لؾؿضطر سواك كجيأ   من لؾؿؾفوف سواك يغث

 «.دسٔا٘ذٌاٖي  دٞٙذٜ  خض زٛ ويسر ـشيادسس دِسٛخسٍاٖ يا ويسر خض زٛ ٘داذ»

 ،اي هشدُ، تیي خَد ٍ خذا تاطل اسات  ٍقتي کسي هعتقذ تاشذ قشاسدادى ٍاسطِ -2

هسلواًاى پیشٍ قشآى ٍ ساٌت  ي  ٍ سا ٍّاتي تٌاهٌذ تایذ قثَل ًوَد کِ ّوِتْویي دلیل ا

 ـشٔايذ: خذاي ٔسعاَ ٔي صحیح ٍّاتي تاشٌذ. صیشا

﴿                  ﴾  :تٝ سٛي خذا ٔسسميٕاً »[ 6]ـػّر

 .«ٞالور تش ٔطشواٖ تادش تخٛاٞيذ ٚ سٚي آٚسيذ ٚ اص اٚ آٔشص

﴿عالٔٝ صٔخطشي غاحة زفسيش وطاؾ تا زٛخٝ تٝ عثاسذ    ﴾  زفاٚذ ٚ

لقه بالتوحقد إفاستووا »ـشٔايذ:  ٔزوٛس ٔيي  دس زفسيش آيٝ« هُ وا لَ مُ ي  قِ تَ اس  فَ »آٖ تا عثاسذ 

ولقاء ما يسول لؽم الشقطان من إختاذ األ وال مؾتػتني إىل ال شامالً و ذاهبني يؿقـاً  غروإخالص العبادة و

«توبوا إلقه مما سبق لؽم من الرشكوالشػعاء و
(1)

تا زٛحيذ ٚ اخالظ دس تٙذٌي ٔسسميٕاً تٝ » .

ٞاي ضيطاٖ زٛخٝ ٘ىٙيذ وٝ  سٛي خذا سٚي آٚسيذ ٚ تٝ ساسر ٚ چح ٘شٚيذ ٚ تٝ ـشية

ذ ٚ اص ضشن وٙ اِٚياء ٚ ضفيعاٖ زطٛيك ٔي -ٔسٛسُ ضذٖ -ضٕا سا تٝ دسر ٌشـسٗ

 «.خٛد تٝ سٛي خذا زٛتٝ وٙيذي  ٌزضسٝ

التذ عالٔٝ صٔخطشي سا ٘يض تايذ ٚٞاتي ضٕشد)؟!!( وٝ چٙيٗ دسن ٚ ـٟٕي خاِع، خان 

 ٔزوٛس خيذا ٕ٘ٛدٜ اسر.ي  ٚ وأالً زٛحيذي اص آيٝ

داًین کِ هستقیواً تا خذا حاجت خَد سا دس هیاى  اگش گفتِ شَد ها خَد سا الیق ًوي

کاِ اگاش کساي     شاَین ّونٌااى   یي دلیل تِ پاکاى ٍ صالحاى هتَسل هيتگزاسین تْو

                                           
 .186، ظ 4، خاس اهلل صٔخطشي جعٗ حمائك ؼٛأؽ اِسٙضيُاِىطاؾ  -1
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دس  تخَاّذ ششح حال خَد سا تِ سوع پادشاُ تشساًذ تایذ اص هقشتاى ٍي هاذد جَیاذ.  

 :گَیین پاسخ هي

اعسمرادي خرٛد حسٕرًا تايرذ اص لرشآٖ ٚ سرٙر غرحيح        ٔسرايُ  ٔا ٔسّٕا٘اٖ تشاي  اٍالً:

ادعاي ـٛق ترا ٘رع لرشآٖ ٔخاِفرر داسد، اص آٖ      ٌٓٛيي دِيُ داضسٝ تاضيٓ، ِزا ٔي خيأثش

 ـشٔايذ:   ٔي -اص خّٕٝ -خٟر وٝ

﴿         ﴾.... 

تعالٜٚ ٔا ٔٛظؿ ٞسسيٓ تشاي خاواٖ ٚ ٘يىاٖ دس ٌزضسٝ اص خذا ٔؽفشذ تطّثيٓ ٘ٝ ايٙىرٝ  

حطرش  ي  سرٛسٜ  10٘ىٝ دس آيٝ اص آ٘اٖ چيضي تخٛاٞيٓ ٚ يا ايطاٖ سا ٚاسطٝ لشاس دٞيٓ. چٙا

 خٛا٘يٓ: ٔي

﴿                   ﴾.... «تشادساٖ ٚ ٔا ،خشٚسدٌاسا 

( سا ٔٛسد ٔؽفشذ خٛد لشاس ا٘ذ تٛدٜ ٔا اص لثُ)ا٘ذ تشدٜ سثمر ايٕا٘ذاسي دس وٝ ٔا ايٕا٘ي

آيٝ اص تضسٌٛاساٖ ٚ غاِحاٖ ٔذد ٚ ـشيادسسي تسياسي اص ٔشدْ تشخالؾ ايٗ  .«…تذٜ

ضٛ٘ذ دس حاِيىٝ تش طثك داليُ لشآٖ ٔا تايذ ٘خسر تشاي  طّثٙذ ٚ تٝ ايطاٖ ٔسٛسُ ٔي ٔي

 ضاٖ سا اص خذاٚ٘ذ تخٛاٞيٓ. طّة آٔشصش ٌٙاٞاٖٞا  آٖ خٛد، سدس تشاي

ئي سا دا٘يذ چيضي خض چٍٛ٘ٝ ضٕا خٛد سا اليك ٕ٘ي»خشسيٓ  اص چٙيٗ اضخاغي ٔي :ثاًیاً

)دس حؿٛس خذا( ٔسسميٕاً ٚ تذٖٚ ٚاسطٝ  تذٖٚ ٚاسطٝ اص خذا تخٛاٞيذ ِٚي دس ٕ٘اص

ٌشـسٗ  ٚ غاِحاٖ لشاس ضٟذاٚ غذيميٗ ٚ  ا٘ثيا)يعٙي: ٞذاير دس ٔسيش  زشيٗ ٘عٕر تضسي

)تياٖ ٚ  ٌفسٗ  سٚ تا خذا سخٗ دس خٛاٞيذ، ٍٔش ٘ٝ ايٙىٝ ٕٞيٗ تذٖٚ ٚاسطٝ ٚ سٚ سا ٔي

﴿دسخٛاسر                   ﴾  خٛد

 زشيٗ دِيُ تشاي ٘في زٛسُ ٘ادسسر اسر؟ لٛي

ٕ٘ٛدٖ ؼّط ٚ تّىٝ ضرشن ٚ وفرش ٔحرؽ اسرر. تسرياس        خذا سا تٝ خادضاٜ زطثيٝ :ثالثاً

وٙٙذ خذاي تري   ذ ٔياٞال٘ي وٝ تٝ خٛد اخاصٜ دادٜ ٚ خشٚ زعدة اسر خا زاسؿي  ٔايٝ
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٘ياص سا ترٝ ا٘سراٖ ٘راداٖ ٚ سرشاخا      ٟ٘اير تضسي، ٔمسذس، سٕيع، تػيش، تخطٙذٜ، ٟٔشتاٖ ٚ تي

زٛخٝ ٘ذاس٘ذ وٝ خذاٚ٘ذ ٔسعراَ اص  ٞا  ايٗ ٟ٘اير حميش ٚ ٘ازٛاٖ زطثيٝ ٕ٘ايٙذ؟! ٘ياصٔٙذ ٚ تي

 خٛا٘يٓ: ٞاي ٘ادسسر ٟ٘ي ـشٔٛدٜ اسر، چٙا٘ىٝ دس لشآٖ وشيٓ ٔي صدٖ  ايٍٙٛ٘ٝ ٔثاَ

﴿                   ﴾  :ُتشاي خذا »[ 74]اِٙح

 .«دا٘يذ دا٘ذ ٚ ضٕا ٕ٘ي ٞاي تطشي ٘ض٘يذ وٝ خذا ٔي ٔثاَ
سراِي دس   تٍٟٙاْ خطره  دس وسة احاديث ٚ زاسيخ اسالْ آٔذٜ اسر وٝ عٕش :ساتعاً

ٔسٛسرُ ضرذ. حراَ     عٕرٛي خيرأثش   ترٝ عثراس   -ٕ٘اص تاساٖ -ءاالسسسما ةغالي  الأٝ

ي  )وٝ ترذِيُ ـشٔرٛدٜ   ٚ يا تٝ اتٛتىش غذيك ا٘ثياٚ ديٍش  تٝ خيأثش چشا عٕش :خشسيٓ ٔي

 عُٕ عٕشي  زش اسر( ٔسٛسُ ٘طذ؟ ٘حٜٛ ٞا اـؿُ ا٘ساٖي  اص ٕٞٝ ا٘ثياسسَٛ اهلل تعذ اص 

ٜ غحيح اسر ٚ تٝ ا٘ساٖ غراِح ٔرشدٜ   ٘يض دِيُ لاطعي اسر وٝ زٛسُ تٝ ا٘ساٖ غاِح ص٘ذ

 غحيح ٘يسر ٚ ايٗ عُٕ ضشن ٔطّك اسر.

ضرذ ٚ ترٝ ضرخع     ٔسٛسُ ٕ٘ري  أشٚص ص٘ذٜ تٛد ٚ تٝ خيأثش تذٖٚ زشديذ اٌش عٕش

ضذ وٝ عٕش ٞرٓ ٚٞراتي اسرر ٚ يرا      خسر ـشياد خاٞالٖ تّٙذ ٔي اي زٛسُ ٔي غاِح ص٘ذٜ

تذاٖ زىيرٝ دادٜ   الِضّروان  بيعةدس  ٔثشص٘ذٜ تٛد ٚ دسخسي سا وٝ خيا اٌش أشٚص أاْ عٕش

ٕ٘ٛد٘ذ، ٚاي تٝ سٚصي ورٝ   سٛصا٘يذ ـسٛاي لسُ اٚ سا غادس ٔي وٙذ ٚ ٔي تٛد اص تيخ ٚ تٗ ٔي

 !…دسر خاٞالٖ ٚ عآِ ٕ٘اياٖ تياـسذديٗ تٝ 

تَدى تاشاذ   عذم ٍصَل ثَاب قشائت قشآى تِ اهَات دلیل ٍّاتي »اگش اعتقاد تِ  -3

چشا وٝ أاْ . (1)ٍ جوَْس علواي شافعیِ ٍّاتي تَدُ ٍ ّستٌذ :تایذ گفت اهام شافعي

 ـشٔايذ: وٝ يىي اص عّٕاي تضسي ضاـعيٝ اسر ٔي :٘ٛٚي

                                           
ائر لشآٖ تٝ ٔشدٜ اخسالؾ داس٘ذ، ِٚري لرَٛ ساخرح ٚ ٔطرٟٛس     يعٙي: عّٕا دس ٔٛسد سسيذٖ ثٛاب لش  -1

 سسذ. ٔزٞة أاْ ضاـعي ٚ خيشٚاٖ اٚ ٚ خٕعي اص عّٕا ايٗ اسر وٝ ثٛاب لشائر لشآٖ تٝ ٔشدٜ ٕ٘ي
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ا هنأ اجلؿفورة الؼرآن وجعل ثواهبا لؾؿقت والصالة عـه وكحومها، فؿذهب الشافعي وءوأما قرا»

اي ٔشدٜ ٚ ٘يض لشائر لشآٖ ٚ لشاسدادٖ ثٛاب آٖ تشي  ٚ أا دستاسٜ» .«…ال تؾحق ادقت

ا٘ذ  ٕ٘اص تداي اٚ ٚ يا أثاَ آٖ، أاْ ضاـعي ٚ خٕٟٛس عّٕاي ضاـعيٝ تش ايٗ عميذٜي  الأٝ

 .(1)«وٝ آٖ ثٛاب تٝ ٔير ٘خٛاٞذ سسيذ

ختؾف العؾامء يف او»ـشٔايذ:  ٔي 142 ي غفحٝ« رواساأل»ي دس وساب ٚيٗ أاْ ٕ٘ٛٞچٙ

 . «مجاعة أكه ال يصلي وؼرآن فادشفور من مذهب الشافعال ءةوصول ثواب قرا

﴿ دليل الشافعي:» ٙيٗ تياٖ وشدٜ اسر:سا چ :دِيُ أاْ ضاـعي :أاْ ٘ٛٚي     

        ...﴾ قول الـبيو كؼطع عؾؿه إال من ثالث، صدقة جارية ا: إذا مات ابن آدم

دِيُ أاْ ضاـعي تشاي عذْ ٚغَٛ ثٛاب ٕ٘اص ٚ » .«أو عؾم يـتػع به أو ولد صالح يدعو له

لشائر لشآٖ تٝ ٔشدٜ ايٗ آيٝ اسر وٝ: تشاي ا٘ساٖ خض آ٘چٝ خٛدش زالش ٕ٘ٛدٜ اسر 

: ٞشٌاٜ ا٘ساٖ تٕيشد اعٕاَ اٚ لطع خيأثشي  ٚ ٘يض ـشٔٛدٜ …چيضي تشايص ٘فع ٘ذاسد 

 سسذ( ٍٔش اص سٝ طشيك:  )خيش ٚ ثٛاتي تٝ اٚ ٕ٘ي ضٛد ٔي
دٞٙذٜ آٖ واس ادأٝ داضسٝ تاضرذ   واس خيشي وٝ تعذ اص ضخع ا٘داْ-خاسيٝ ي  ( غذل1ٝ

 …ٔا٘ٙذ: ساخسٗ خُ، ٔذسسٝ، ٔسدذ، تيٕاسسساٖ ٚ 

 …ٞاي ديٙي ٚ  ِيؿ وساباشآٖ ٚ حذيث ٚ زٔا٘ٙذ زعّيٓ ل -( عّٓ ٘اـع 2

 .(2)غاِحي وٝ تشاي اٚ دعاي خيش وٙذ( ـشص٘ذ 3
 

گاُ سٍي قثَس حاشام اسات ٍ تْوایي    اگش کسي هعتقذ تاشذ ساختي گٌثذ ٍ تاس -4

اهام تخااسي، هسالن، ًاٍَي ٍ     دلیل اٍ سا ٍّاتي تذاًٌذ تایذ ارعاى داشت کِ پیاهثش

 صيشا دس غحيح ٔسّٓ آٔذٜ اسر: شاى ٍّاتي تاشٌذ پیشٍاى

                                           

 .120ٚ  90/119ظ  1ٚ خّذ  90/91ظ  ،7سضاد اِساسي ٚ جإدس حاضيٝ  85، ظ 11ضشح ٔسّٓ، خّذ  -1

 .120ٚ  119ٚ  90، ظ 1سضاد اِساسي، جإ -2
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اص » .«عؾقه أن يبـى وأن يؼعد عؾقه وأن جيصص الؼز رسول اهلل هنى :قال عن جابر »

-واسي لثش ٚ ٘طسسٗ تش آٖ واسي ٚ سًٙ اص ٌ  : سسَٛ خذا٘مُ ضذٜ وٝ ٌفر خاتش

ٚ ساخسٗ تٙا  -اي وٝ دس آٖ لشاس داسد سخٗ ٌفسٝ ضٛد يعٙي دس وٙاس لثش ٘طسسٗ ٚ تا ٔشدٜ

 .(1)«ٚ عٕاسذ تش آٖ ٟ٘ي ـشٔٛدٜ اسر

 ًاهیاذ،  ٍّااتي  ًیاض  سا تعالٍُ تایذ شیخ طَسي ٍ شیخ حشعاهلي اص هجتْذاى شیعِ

 :کِ چشا

ُ اِطيعٝ يضيعٝ( ٚ ٘يض دس وساب ٚساي  )اص وسة استعٝ زية ضيخ طٛسيدس وساب زٟ

اص اتٛاب دـٗ دس سٚاير ٔٛثك اص ٔٛسي تٗ خعفش آٔذٜ وٝ:  44زأِيؿ ضيخ حشعأّي تاب 

اء عؾقه اجلؾوس عؾقه هل يصؾح؟ قال: ال يصؾح البـالؼز و با احلسن موسى عن البـاء عذأسللت »

تشادس ٔٛسي تٗ خعفش اص تٙاي لثٛس ٚ ٘طسسٗ تش سٚي » .«قـهال تطبوال اجلؾوس وال جتصقصه و

آٖ خشسيذ وٝ آيا ايٙىاس غحيح اسر؟ اٚ ـشٔٛد: خيش ساخسٕاٖ ساصي ٚ ٌٙثذ دسسر وشدٖ 

 داسد لشاس آٖ دس وٝ اي ٔشدٜ تا ٚ ٘طسسٗ لثش وٙاس دس يعٙي- آٖ سٚي ٘طسسٗ تش لثش ٚ

 . «٘يسر غحيح آٖ واسي ٌُ ٚ واسي سًٙ ٚ واسي ٌ  ٚ -ضٛد ٌفسٝ سخٗ

غادق  ٙي آٔذٜ وٝ خعفشياص خشاح ٔذا ُ اِطيعٝ تٙمُيتاص دس وساب زٟزية ٚ ٚسا

تش لثشٞا تٙا » .«كره ذلك الؼبور وال تصوروا سؼوف البقوت فنن رسول اهلل ال تبـوا عذ»ـشٔٛد: 

 ضٕشدٜ ٘اخسٙذ سا ايٙىاس ٞا سا خش اص زػٛيش ٘ىٙيذ وٝ سسَٛ خذا ٘ساصيذ ٚ سمؿ خا٘ٝ

 .«اسر

ضيعٝ( ي  )اص وسة استعٝ« من ال حيرضه الفقيه»ٕٞچٙيٗ دس ٔأخز ـٛق ٚ ٘يض دس وساب 

 رسول اهلل ىهن»ـشٔٛد: غادق  تٙمُ اص يٛ٘س تٗ ظثياٖ آٔادٜ وٝ خعفش تاب ٔٙاٞي خيأثش

 ٕ٘اص لثشي تش وٝ ايٗ اص ـشٔٛد ٟ٘ي سسَٛ اهلل» «عؾقه أن يصيل عذ قز أو يؼعد عؾقه أو يبـى

 .«ساص٘ذ تٙا تشآٖ يا ٚ تٙطيٙٙذ تشآٖ يا ٌضاس٘ذ
 

                                           
 .490سياؼ اِػاِحيٗ، زاِيؿ أاْ ٘ٛٚي، ظ  -1
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صدى ٍ چسثیذى ٍ تَسایذى قثاش ٍ ياشیح ٍ ...     تَدى دست اگش اعتقاد تِ حشام  -5

ِ   :تَدى تاشذ تایذ اتي حجش ّیثوي  دلیل ٍّاتي اّال ساٌت ٍ   ي  اص علوااي تشجسات

 :شاى ٍّاتي تاشٌذ، چشا کِ ٍ پیشٍاى هزّة ٍ ًیض اهام هحوذ غضالي  شافعي

 ـشٔٛدٜ اسر: :ٗ حدش ٞيثٕياتالف( 

 .«تؼبقؾه بدعة مؽروهة قبقحةبـحو يده و  ا عؾقه من كحو تابوت ولو قزهالتزام الؼز أو م»

 چسثيذٖ تٝ لثش ٚ يا آ٘چٝ سٚي آٖ اسر اص لثيُ زاتٛذ ٚ ؾشيح ٚ ... اٌشچٝ لثش خيأثش»

 «.صدٖ ٚ تٛسيذٖ آٖ تذعر ٔىشٜٚ ٚ لثيحي اسر ٞٓ تاضذ ٚ ٘يض دسر

 ـشٔٛدٜ اسر: 491ظ  4اِذيٗ خّذ  حياء عّْٛإدس  :اْ ٔحٕذ ؼضاِيأ ب(

بوجه ادقت وأن يسؾم وال يؿسح الؼز  وادستحب يف زيارة الؼبور أن يؼف مستدبر الؼبؾة مستؼبالً »

ٔسسحة اسر دس صياسذ لثٛس خطر تٝ لثّٝ » .«ىال يؼبؾه فنن ذلك من عادة الـصاروال يؿسه و

وشدٖ، ِٚي ٘ثايذ تٝ لثش دسر صد ٚ يا دسر وطيذ ٚ ٘يض ْ سٚتشٚي ٔير ايسسادٖ ٚ سال

ٞا  ٘ثايذ آ٘شا تٛسيذ ٚ يا دٚس آٖ طٛاؾ وشد صيشا ايٗ اعٕاَ اص آداب ٚ عاداذ ٔسيحي

 «.اسر

صدٖ ٚ تٛسيذٖ لثش ٚ  دسر :أاْ ٔحٕذ ؼضاِيي  ساَ لثُ تٙا تفشٔٛدٜ 900 ا!يا ِّعدث

٘رذادٖ عراداذ ٚ آداب    ي أرشٚصٜ ا٘دراْ   ٞا تٛدٜ ِٚ ؾشيح ٚ ... اص عاداذ ٚ سسْٛ ٔسيحي

دادٖ آداب ٔسيحير خرضٚ اغرَٛ اسرالٔي     تٛدٖ اسر! ٚ ا٘داْ   ٚٞاتيي  ٞا ٘طا٘ٝ ٔسيحي

 ضذٜ اسر.

ساسسي اٌش أاْ ؼضاِي ٚ اتٗ حدش ٞيثٕي أرشٚص ص٘رذٜ تٛد٘رذ ٚ چٙريٗ ـسرٛايي غرادس       

 آٚسد٘ذ؟ وشد٘ذ، خٟاَ ٚ عآِ ٕ٘اياٖ چٝ تش سشضاٖ ٔي ٔي

ٝ  –ّٝ اتٛاِماسٓ تعؿي، اص خٕ سرخٗ اترٗ حدرش سا     -ضريخ اترٗ حدرش   ي  ضاسح زحفر

ٌٛيرذ: تٛسريذٖ لثرش     وٙذ، آٍ٘اٜ ورٝ ٔري   ٚيُ ٚ زٛخيٝ ٔيااٚ ٚ تذٖٚ دِيُ ز سايتشخالؾ 

 خيأثش تٝ خاطشزثشن اضىاِي ٘ذاسد. اِثسٝ ايطاٖ زٛخٝ ٘ذاس٘ذ وٝ:
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لي ٍ٘زاضسٝ حدش غشيح ٚ سٚضٗ اسر ٚ خاي ٞيچٍٛ٘ٝ زٛخيٟي تا اتٗي  ـشٔٛدٜ :اٍالً

 اسر.

اص تٙاي سٚي لثٛس ٟ٘ي ـشٔٛدٜ ٚ تٙاي آٖ حشاْ اسر خرس تطشيرك    ٚلسي خيأثش :ثاًیاً

 اِٚي احسشاْ ٚ تضسٌذاضر آٖ عُٕ حشاْ ٞٓ، حشاْ خٛاٞذ تٛد.

ٌٛيٙرذ عديرة اسرر ايرٗ      ضرٙٛيٓ ورٝ ٔري    داس اسر ٚلسي اص ٔسحدشيٗ ٔي ٚ أا خٙذٜ

 .(1)دسسىاسي وٙٙذ!!ٚ أاْ ؼضاِي سا  حدش ا٘ذ وساب اتٗ ٞا چٍٛ٘ٝ زٛا٘سسٝ ٚٞاتي
 

تَدى تاشذ،  اگش اعتقاد تِ تخشیة گٌثذ ٍ تاسگاُ ٍ تٌاّاي سٍي قثَس دلیل ٍّاتي -6

صهاى اهاام شاافعي، خاَد اهاام     ي  ، اتَالْیاج اسذي ٍ ائوِ، اهام عليتایذ پیاهثش

ّوگاي   شااى  شافعي، اهام تخاسي، اهام هسلن، اهام ًٍَي، اتي حجش ّیثوي ٍ پیاشٍاى 

 :ٍّاتي تاشٌذ، صیشا

 دس غحيح ٔسّٓ آٔذٜ اسر: الف(

 ما بعثـي عؾقه رسول اهلل أال أبعثك عذ :يب صالبأسدي قال: قال يل عيل بن ج األيب اهلقاأعن »

اص اتٛاِٟياج اسذي سٚاير ضذٜ وٝ ٌفر: » .«إال سويته مرشفاً  ال قزاً إال صؿسته و أن ال تدع متثاالً 

ٔٗ سا تش آٖ  وٙٓ تش آ٘چٝ سسَٛ اهلل ٔٗ ٌفر زٛ سا ا٘سخاب ٔي طاِة تٝ  عّي تٗ اتي

اي سا ـشٍٚ٘زاسي خض آ٘ىٝ  ا٘سخاب وشد ٚآٖ ايٗ اسر وٝ ٞي  عىس ٚ زػٛيش ٚ ٔدسٕٝ

 «.آٖ سا خان ٕ٘ايي ٚ اص تيٗ تثشي ٚ ٞي  لثشي سا ـشٍٚ٘زاسي خض آ٘ىٝ آٖ سا زخر ٕ٘ايي

ص وّيٙي تذيٗ غٛسذ ا 209 ُ اِطيعٝ چاج سٍٙي خّذ اَٚ ظ/يب( دس وساب ٚسا

ادديـة يف هدم الؼبور  إىل بعثـي رسول اهلل مام عيلإلاعبداهلل قال: قال  يبأعن »٘مُ ضذٜ اسر: 

 زخشية خٟر سا ٔٗ غادق ٌفر: أاْ عّي ـشٔٛد، سسَٛ خذا خعفش» .«كرس الصورو

                                           
ضاٖ سا تش طثك أياَ ٚ  وٙٙذٌاٖ اغّي آ٘ا٘ي ٞسسٙذ وٝ تذٖٚ دِيُ الٛاَ أأاٖ ِٚي تايذ ٌفر زحشيؿ -1

 .ٌٛيٙذ وٙٙذ ٚ ٔعٙاي آٖ سا ٚاسٚ٘ٝ ٚ تشعىس تٝ ٔشدْ ٔي ٚيُ ٚ زحشيؿ ٔياضاٖ ز ٞٛا ٚ ٞٛس
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 سٞسداس ٚ ٔأٛس ٔذيٙٝ سٛي تٝ ٞا ٔدسٕٝ ٚ زػاٚيش ضىسسٗ ٚ لثٛس سٚي( ٌٙثذ ٚ تٙا)

 .«وشد

اسضاد اِساسي( آٚسدٜ  304اِي  301، ظ/4)ج ج( ٕٞچٙيٗ أاْ ٘ٛٚي دس ضشح ٔسّٓ

 ال قزاً ) و يميد اهلدم قوله و مرون هبدم ما يبـىئؿة بؿؽة يليت األأرقال الشافعي يف األم: و»اسر: 

سر: دس ـشٔايذ: أاْ ضاـعي دس وساب االْ ـشٔٛدٜ ا أاْ ٘ٛٚي ٔي» «(…إال سويته  مرشفاً 

ٔىٝ ٔطاٞذٜ ٕ٘ٛدْ وٝ ائٕٝ دسسٛس داد٘ذ تٙاي سٚي لثٛس سا ٚيشاٖ ٕ٘ايٙذ ٚ ايٗ عُٕ سا 

 .وٙذ ٔي ييذزا «سويته إال مرشفاً  وال قزاً »: ـشٔٛدٜ وٝ سسَٛ اهللي  ـشٔٛدٜ

اسر. يعٙي آٖ  :أاْ ٘ٛٚي سايسخٗ ٚ  -... يؤي  اهل مو -دلر وٙيذ عثاسذ 

 !!(تضسٌٛاس ٘يض ٚٞاتي تٛدٜ اسر؟

 ـشٔايٙذ؟ دس ايٗ تاسٜ چٝ ٔي :ٚ أا تثيٙيٓ اتٗ حدش ٞيثٕي د(

ٞرا دس   زرشيٗ ضخػرير   يىي اص تضسي :ٚ أاْ ٘ٛٚي :ايطاٖ وٝ تعذ اص أاْ ضاـعي

ي ٚ ـسٛايص تشاي خيشٚاٖ ٔزٞة ضاـعي حدر لراطع اسرر   اتاضٙذ ٚ س ٔزٞة ضاـعي ٔي

 ـشٔايذ: ٔي

هنا ض من مسجد الرضار ألالؼبور إذ هي أ عذ هدم الؼباب التيدرة هلدمفا وجيب ادبا... و»

لة كل قـديل اجتب إزو هبدم الؼبور ادرشفة أمر عن ذلك و كه هنىأل معصقة رسول اهلل أسست عذ

ٞا وٝ سٚي  ٞا ٚ ٌٙثذ ٚ تاسٌاٜ الذاْ تشاي ٘اتٛدي ٚ زخشية لثش» .«...الؼز أو رساج عذ

ٔسدذ ٔٙاـماٖ صٔاٖ خيأثش تٛد  -شاستاضذ چٖٛ ؾشسش اص ٔسدذ ؾ لثشٞا اسر ٚاخة ٔي

دس ٞا  آٖ تيطسش اسر، تشاي ايٙىٝ تٙاي -وٝ تٝ دسسٛس اهلل زعاِي ٚ زٛسط خيأثش زخشية ضذ

تاضذ. آٖ حؿشذ اص ساخسٗ تٙا سٚي لثٛس ٟ٘ي ـشٔٛدٜ ٚ  ٔي ٚالع ٘اـشٔا٘ي اص سسَٛ اهلل

يٙاذ ٚ يٞا ٚ زض چشاغي  تشدٖ ٕٞٝ دسسٛس دادٜ اسر، خس اص تيٗ ٞا  آٖ تٝ زخشية ٚ ٘اتٛدي

 .(1)تش سٚي لثٛس ٘يض ٚاخة اسر …ٌٙثذٞا ٚ 

                                           

 .121، ظ/ 1، ج، تأليف ابن حجِالزواجِ عن اقرتاف الكبائِ -1
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ـشٔاييذ آساء ٚ ٘ظشيازي وٝ أشٚصٜ تٙاْ ٚٞاتير ٔٛسد سٛء ظٗ ٚ ِعرٗ لرشاس    ٔالحظٝ ٔي

ٝ    اي ضرذٜ ترشاي زرشٚس ضخػرير     ٚزثذيُ تٝ حشتٝ ٚ ٚسيّٝ -ٌشـسٝ  ي  ٞرا ٚزرشٚيح ٚ ادأر

 تاضرذ.  ييرذ ٔري  اٚ ٔٛسد زضيعٝ ٘يض ٔٛخٛد عيٙاً دس وسة ٔعسثش اُٞ سٙر ٚ  -ٌزاسي تذعر

ٝ    خس تذٖٚ ضه اٌش وسي اص عمُ ٚ ا٘ػاؾ ٚ زمٛي تٟشٜ حاؾرش سا  ي  ٔٙرذ تاضرذ ٚ سسراِ

ٞش چٙذ ورٝ داليرُ دس    –ٔٛاسد ٔسسٙذي وٝ تعٙٛاٖ ٕ٘ٛ٘ٝ روش ضذٜ ي  ٔطاِعٝ وٙذ ٚ دستاسٜ

ٕ٘ايرذ ترٝ   اطرالش حاغرُ    -خيّي صياد اسر اهلل تاسٜ دس لشآٖ ٚ سٙر غحيح سسَٛ ايٗ 

 ٔفْٟٛ ٚ تذٖٚ ٔػذاق اسر. ٔسٕي، ٘ا وٙذ وٝ ٚٞاتير اسٕي تي آسا٘ي زػذيك ٔي

 سٙر اُٞ ٔسّٕا٘اٖ ٔا ٚخٝ، تٟي  ضيعٝ وٝ اسر ٔثشٞٗ ٚ ٚاؾح چشا؟ زٟٕر أا ٚ 

ٚ  لّٓ تا وٝ اسر سسٕي ٚ ظّٓ ٕٞٝ آٖ دِيّص زشيٗ ٔحىٓ ٚ زشيٗ سٚضٗ. ٘ذاس٘ذ لثَٛ سا

سخٗ اص تشاتشي دس  وٝدا٘يٓ  وٙٙذ ٚ اِثسٝ تٝ خٛتي ٔي ٔي تياٖ ٚ عُٕ ٘سثر تٝ ٔا اعٕاَ

حك اسر وٝ  اي )وّٕٝ اسر كلمة احلق ويِاد هبا الباطل –ضاٖ  ٚحذذ ٚ حمٛق ٚ ضعاس

زميٝ ٚ دسٚؼي تيص ٘يسر ٚ ايٗ ظّٓ ٚ دسٚغ وٝ تشاي اُٞ  -خٛاٞذ اسادٜ تاطّي اص آٖ ٔي

ٚ خٕاعر ٘يض تٝ خٛتي سٚضٗ  اهلل تشاي د٘ياي اُٞ سٙر سٙر ايشاٖ ّٕٔٛس اسر تحٕذ

اي اص دٚسساٖ خاُٞ اُٞ  ٌشديذٜ اسر ٚ دس ايٗ ساسسا تايذ تٝ ايٗ ٘ىسٝ اضاسٜ وشد وٝ عذٜ

ا٘ذ ٚ ٔثُ ضيعياٖ تٝ ضذذ اص اُٞ  ثيش زثّيؽاذ ضيعٝ لشاس ٌشـسٝأاٖ ٘يض زحر ز سٙر

 وٙٙذ. زٛحيذ تذٌٛيي ٔي

دا٘ٙذ ِزا اص طشـي تا زٕراْ   اغُ ٔطّة ايٗ اسر وٝ ضيعياٖ چٖٛ ٔزٞة ٔا سا تاطُ ٔي

ٌشايري ٞسرسٙذ ٚ اص    صدايي ٚ ضيعي أىا٘اذ زثّيؽي عٕالً ٔطؽَٛ اخشاي سياسر ضْٛ سٙي

اِعّٕري اص سرٛي عّٕراي اٞرُ سرٙر ٚ ٘يرض ترٝ          طشـي تشاي خٌّٛيشي اص ٞشٌٛ٘ٝ عىس

دِيُ ٚ تشٞاٖ ٘اچاس تٝ زٟذيرذ ٚ  ي  حدر ٚ اسائٝي  تداي الأٝٞا  آٖ سىٛذ ٚاداس ٕ٘ٛدٖ

وٙٙررذ. وررٝ اص خّٕررٝ الررذأاذ ٚحطرريا٘ٝ ٚ   ٕررر ٚ حررثس ٚ زٟررزية ٚ ... الررذاْ ٔرري زٟ

 يطاٖ دٚ ٔٛسد صيش اسر: ددٔٙطا٘ٝ
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ٓ عّٕراي ٔخّرع ٚ غرادق ٚ ضرداش اٞرُ سرٙر ٚ       ير ص٘ٙذ ٚ دا اص ٚحذذ دْ ٔي -1

 وٙٙذ. ا٘ذاصي ٔي خٕاعر سا ٔسٟٓ تٝ زفشلٝ

اسص ٚ ٘سسٜٛ سٙي الذاْ تا چٕاق ٚ تشچسة ٚٞاتير تٝ زشٚس دا٘طٕٙذاٖ ٚ آٌاٞاٖ ٔث -2

 ٕ٘ايٙذ. ٔي

ضاٖ تا عّٕاي اُٞ سٙر دس يه تحرث سٚ دس   حاؾش٘ذ خٟر اثثاذ ادعايٞا  آٖ أا آيا

سٚ ٚ عّٙي تا حؿٛس ٕ٘ايٙذٌاٖ ٚ عّٕاي ٚالعي خٟاٖ اسالْ ضشور وٙٙذ؟ اِثسٝ وٝ چٙريٗ  

 )خيا٘سىاس ٕٞيطٝ زشسٛ اسر(.   اخلائن خائفواسي ٞشٌض سٚي ٘خٛاٞذ داد، صيشا 

 ٍالسالم علي عثاداهلل الصالحیي

 


