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 ملّسمَ

ابیت ُسدٌس ،ماهزی هبایس ساکت مباهمی و ابیس از      ابیان بسون ُیچ همسودییت درحا ثبلیف آ ینی ُو در این دورٍ کَ ُو

 اسالم انب محمّسی)ص( دفاع کيمی،و در ملابي آ هنا ابسدمی.

اُابیان بص ؿلیَ ما ص یـیان ثبلیلات دروغ می کييس،حصم امامامنان را ختصیب میکٌيس و ما ص یـیان را میکض يس      ُو

 اّما ما ُيوز در دواب قفلخمی!

ایب وسبت بَ ص یـیان:     چٌس منوهَ از دروغ پصدازی ُای ؿلامی ُو  

ابیت میيویسس:    ُّ ابن ثّیمَ هؼصیَّ پصداز بصجس خَ و  

ان بَ اسالم،هَ از روی ؿالكَ و هَ از روی حصس از مسلامانن بودٍ؛بلکَ ُسف آ انن،انبود کصدن اسالم رویکصد ص یـی

 بودٍ است.

   زانن ص یـَ ُامهيس هیود ؿسٍ ىگَ منی دارهس.

ُامهيس هیود اموال دیگصان را بص دود حالل می مشصهس.ص یـَ     

ابصاُمی سلامین جبِان،هویس يسٍ مـصوف مرصی می هویسس:       

ص یـیان ازدواج اب مادران را یک هوع هیکی بَ پسر و مادر می داهيس و از بزرگرتین وس یهل ُای ثلّصب بَ ذساوهس 

 مذـال می داهيس.

دکرتؾبسهللا محمّس قصیب داوضميس مرصی در کخاب رسارس دروغ و هتمت دود)وجاء دور اجملوس( می هویسس:      

ت،هَ هنضت اسالمی،ؾصب و حّممسی. امام[مخیین،یک هنضت جمویس،جعمی و کرسوی اس ] هنضت   

می داهمی کَ دعص حاکامن هتصان بص اسالم از دعص هیود بص اسالم،خست حص است و از آ انن ُیچ امیس ذریی اهخؼار 

 منی رود و می داهمی آ انن بَ زودی اب هیود،مه داس خان صسٍ وبَ جٌگ مسلامانن دواُيس آ مس!

اما  ىکذَ جاًب این است کَ کخاهبایی کَ بص ضّس جٌاایت ظِیوهیسم در فلس خنی اصلایل هوص خَ می صود،بس یار     

 هکرت از کخاب ُایی است کَ ضّسص یـَ اتًیف میگصدد.
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ایب ُا:    دًیي این حصس و دمشین ُا ُو  

ابّیت بص ضس مشُب اُي بیت ؿلیَ اسال    م، و وحضت آ انن از گرتش این یکی از اىگزٍی ُای  هتامج وس یؽ ُو

يگ بصدواس خَ از سًّت راس خنی محمّسی معابق اب كصآ ن در میان جواانن و داوضميسان حتعیي کصدٍ است.  فُص

دکرت ؾعام اًـامد صاگصد بن ابز)مفیت اؾؼم سـودی( و امام جامؾت و دعیب مجـَ یکی از مساجس بزرگ ظيـاء    

يگ هوراین جض ّیؽ آ ص يا  ابیّت در مین کَ کخایب بص ضّس ص یـَ هوص خَ بود بَ دهبال حتلیق و بصیس،اب فُص و از مبللان ُو

ابیت دست کض یس و بَ مشُب ص یـَ مدشّ  ُّ ف صس.صس و از فصكَ و  

ابینی در سال ُای اذری هوص خَ اهس،بصیلیامنن افزودٍ می صود کَ ثيِا      ُّ او می هویسس:اب معاًـَ کخاب ُایی کَ و

ایب  ُّ مشُِب آ یيسٍ،ُامن مشُب ص یـَ امامیَّ است،زیصا آ انن بَ دهبال اهدضار و گسرتش رسیؽ این مشُب در جوامؽ و

 وسایص مسلامانن اهس.

در مسیيَ مٌپٍص می گویس:«اجلامـَ الإسالمیَ»هللا اًليامین اس خاداو از كول ص یخ ؾبس      

ابیت را بَ سوی دود جشب دواُس کصد،ُامن  ُّ ابیان بَ یلنی در ایفذَ اهس،ثيِا مشُیب کَ در آ یيسٍ،اُي سًت و و ُّ و

 مشُب ص یـَ دوازدٍ امامی است. 
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ابیت ُّ  پیسایش و

ابیت در كصن ُجسمه در جنس ؾصبس خان    اب بیان  جٌبش ُو ُّ  ۴۴۱۱گشاص خَ صس و از سال ثوسط محمّس بن ؾبس اًو

 مورد پشیصش ذاهسان سـودی كصار گصفت.

اب      ُّ اب از كضات آ ن او، پسر.در صِص ؾییٌَ از ثوابؽ جنس بَ دهیا آ مس ۴۴۴۱در سال محمّس بن ؾبس اًو ؾبساًُو

س پار مسیيَ مٌورٍ می رفت.محمّس،فلَ جٌبیل را در زادگاٍ دود آ مودت.سپس  صِص بَ صامر بصای حوکیي مـلومات ُر

ی می صس ص زابوش جارگاٍ معاًیب ب صس و در آ جنا بَ حتعیي حسیر و فلَ پصدادت.در دوران حتعیي درمسیيَ،گَ

او مـخلس بود متام معاًیب کَ پس از كصن سوم جهصی بَ اسالم افزودٍ صسٍ کَ از ؾلایسی ذاص حاکیت داصت،

اؾخلاد داصت مشُب س ین این دیسگاٍ بَ یک پالیش اسایس در  شُب حشف صودجـیل است و ابیس یت از این م

یاء و زهسگی جملي را چٌسان کَ اساثیس وی وسبت بَ .داوست میگياُان بزرگرتین از  و زایرت كبور، ثلسیس اًو

گفذيس: اگص این فصد بَ ثبلیف بپصدازد گصوُی را گمصاٍ دواُس کصد. اش ىگصان صسٍ و می آ یيسٍ  

گصفت. ویل  گفت. حهنا گاٍ میان او و پسرش ىزاؾی در می ات زماین کَ پسرش در كیس حیات بود وی هکرت خسن می   

ق، پصدٍ از روی ؾلایس دود بصداصت.  ۴۴۱۱پس از درگشصت پسر بَ سال   

اب در صِص حصمیهل افاکر معومی را بصآ صفت،بَ گوهَ    ا بَ ؾزم ای کَ انچار صس آ جنا ر  ثبلیلات محمس بن ؾبساًُو

اكامت در ؾییٌَ حصک کيس.در ؾییٌَ اب حامک وكت،ؾامثن بن مـمص، ؾامثس گصفت و دؾوت جسیس دود را اب او در میان 

ص یخ سلامین بن هناد و كصار صس کَ او اب پض خیباین حامک، آ ینی دود را ثبلیف کيس. ویل ظویل ىکض یس فصماىصوای احساء،

 ّ ییٌَ داصت معي ؾامثن را انروا مشصد و دس خور داد ُصچَ زودحص محمس بن کَ ملامی بصحص از حامک ؾ ،س آ ل محیسمحم

اب را از صِص ؾییٌَ بریون کييس.ؾبس اًُو  

ی بَ انم درؾیَ کَ محمّس بن سـود)جس آ ل سـود(بص آ ن حکومت می کصد ساکن بيا بص این او ان چار صس در صِص   

اب و صود.او دؾوت دود را اب حامک درؾیَ در میان هناد و ُصدو  َٔ دؾوت از آ ِن محمس بن ؾبساًُو پامین بسدٌس کَ رص خ

 زمام حکومت در دست محمس بن سـود ابصس.بصای اس خحاکم این روابط،ازدوایج هزی بنی دو ذاهوادٍ ظورت گصفت.

ای ىزدیک     اب ثبلیف دود را در پصثو كسرت حامک آ كاز کص.بَ زودی جهوم بَ كبایي اظصاف و صُِص محمس بن ؾبساًُو

ین قيامی چزیی جز اموال .اگضت بود،رسازیص یبَ صِص درؾیَ کَ صِص فلری سسوع صس و س یي قيامی از اظصاف

َٔ جنس هبود کَ اب مهتم صسن بَ سسک و بت اب  مسلامانن مٌعل پصس یت، اموال و ثصوجضان بص س پاٍ محمس بن ؾبساًُو

بود. حالل صسٍ  

اب در م     حامیت س یایس و . ۴وضنی جنس هکک کصد:  یان اؾصاب ابدیَدو چزی بَ اهدضار دؾوت محمس بن ؾبساًُو

.دوری مصدم جنس از متسن و مـارف و حلایق اسالمی. ۲هؼامی آ ل سـود.   
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ابیان در جنس و ذارج از جنس می جٌگ فصیب داصت: ثصوت ُص صِصی کَ اب كِص و  ای دل کصدهس، جاذبَ ُایی کَ ُو

ثواوسدٌس آ ن را جزو مذرصفات و امالک دود كصار  بود، اگص میایفذيس، بص همامجنی حالل  كلبَ بص آ ن دست می

.کصدهس دادهس و در كری این ظورت بَ قيامیی کَ بَ دست آ وردٍ بودهس،اکخفا می می  

ایب را در سال  داوست،اب هکک گصفنت از کَ ؾصبس خان را اتبؽ دود میؾامثین سلعان  حامک مرص خنس خنی حکومت ُو

ربی فیعي اول دوابٍر احیا صسٍ و حکومت دود را ات حسودی ابزاییب کصدهس  آ ن،اما ساكط کصد ۴۱۴۱ ُا حتت ُر

از رایض  ۴۱۱۱ویل ابر دیگص و این ابر بَ دست ذاهسان رص یسیَ از صامل ؾصبس خان از كسرت کيار رفذيس.در 

ابیت اب  در كصن بیس مت سومنی مصحهل احیایکویت پيا ُيسٍ صسهس. بَ ۴۱۱۱ُا ذارج صس و در  کيرتل آ ن ُو

ثواوست اب  ۴۱۱۲رایض را ثرصف کصد و ات سال  ۴۱۹۲فصا رس یس کَ در سال ملک ؾبس اًـزیز  ُای موفلیت

ؾصبس خان سـودی را بًیان گشاری کيس  گریی ثلصیبا متام مٌاظق از دست رفذَ موفق صس ات حکومت پادصاُی ابزپس

ابیت بص جسلطو از آ ن زمان  س خان ثضمنی صس.ص بَ جزیٍص ؾصب  س یایس و مشُیب ُو  

ابیت دود را      ذساوهس یکذا پ اظي  ُا بص كسرت معلق دواهيس، انمی کَ بَ اتکیس آ ن می« موحسون»پریوان ُو

ابیت از ُيس و سوماحصا ات سودان و  اسالم هجان مشُیب ُای جٌبش از بس یاری خبش اًِام ثوحیس اصاٍر دارد . ُو

 اتزری مه بیس مت كصن دیگص اسالمی ُای جٌبش بصیخ لاوس خان وجٌبش ظاًبان در اف بص و است صامل آ فصیلابودٍ

است. گشاص خَ  
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اي ابیان: پيساُر   ُو

ابیان    ؾبارثيس: امور این. نيس حصك را اموري نَ این مگص؛ مسلامن هَ و است موحس هَ، اوساين ُیچ نَ مـخلسهس ُو  

یا و رسولن از یم ُیچ وس یهل بَ  مشك، هنادٍ گام سسك راٍ در، ثوسي ظورت در و جنویس ثوسي ذساوهس بَ، اًو

ابصس. يم  

 دؿا جا آ ن در و ىگشارهس دست حرضت آ ن كرب بص و وضوهس ىزدیم ذسا رسول آ رامگاٍ بَ،زایرت كعس بَ زائصان 

.وسازهس كرب روي بص مسجس و سادامتن و ىگشارهس مناز و خنواهيس  

ىىٌيس. صفاؾت ظلب وآ هل ؿلیَ هللا ظيل پیامرب از  

.  است سسك، آ انن بصاي ابرگاٍ و گيبس ساذنت و كبور زایرت  

ابیان .اهس صسٍ مٌحصف اسالم آ ینی از، روزگار ظي در، مسلامانن نَ ابورهس این بص ُو  

است. حصام سوگواري و جٌاٍز جضییؽ مصامس گوهَ ُص  

 

 خماًف و رصحي هؼصايت، صسٍ اید موارد در كصآ ن زیصا؛ دارد كصار ويح مٌعق اب ثلابي در، پایَ يب و دضم مٌعق این

ابیان .دارد ُو  

است: آ مسٍ كصآ ن در  

:اًُلصيب يف املودة الا اجصا ؿلیَ اس ئلنک ل كي  

اي زایرت،يباًلص ذي و بیت اُي و رساًت ذاهسان بَ ؿالكَ ابصاز معادیق از یيك  این و آ هناست ثـمری و آ انن كرُب

.آ یس يم حساب بَ ؾصيف سًّت هوع یم و دارد وجود هجان خمخلف ُاي ملت میان در رمس و راٍ  

 

:مسجس ؿلهيم ًيخزّشن امصمه ؿيل كلبوا اذلین كال... بًیاان ؿلهيم ابيوا فلاًوا    

 دو، آ انن مسفن درابٍر، آ مسهس كار دُاهَ بَ مصدم و صس روصن زمان آ ن مصدم بص وِف احصاب واكـَ نَ ُيگايم  

ُصگز ، آ یَ این بَ ثوجَ اب. هسارد آ هنا هؼص بَ وسبت اؿرتايض حلن ای اهخلاد و صود يم آ ن مذشهص آ یَ نَ داصدٌس ابصاز هؼص
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یاي كبور ثـمری ثوان مني  جضویق هوؾي بَ، آ یَ این بلىَ؛ هصد كلمساد مىصوٍ حيت ای و حصام معيل را ظاحلان و اًِيي اًو

یا بزرگساصت بصاي نَ نيس يم اي حفغ و ظاحلان و اًو بود. هوصا ابیس، آ انن كرُب  

سىن هلم ظالثم ان ؿلهيم وظيّ  ٌلمؤمٌنی و ذلهبم اس خلفص و  

 موضوع و ابصس يم مفیس و مؤثص اكمالا ، افصاد حق در پیامرب آ مصزش ظلب نَ است این گص بیان هزی فوق آ ایت 

 سرٍی و ذاظَ و ؿامَ احادیر در بلىَ، رصحي آ ایت در حهنا هَ، حرضت آ ن دؿاي و وآ هل ؿلیَ هللا ظيل پیامرب صفاؾت

است. مضِود هزی حصابَ  

 

ابیان اجامتؾي و س یايس ُاي اهسیضَ   :ُو

ابیان    ابیت آ ینی بَ ابیس ای نَ اهس مسؾي و ُسدٌس اساليم مشاُب و ُا فصكَ دیگص اب جٌگ بَ كائي ُو  ای و درآ یيس ُو

 و داهيس يم حالل را دیگصان انموس و هفوس، اموال و نييس يم سسك و نفص بَ مهتم را دود خماًفان آ انن. دُيس جزیَ

 جامـَ پیىص بَ رضبَ حصین بزرگ، این نَ نييس يم مٌعبق دود خماًف مسلامانن بص را نفص و سسك بَ مصبوط آ ایت

.است مسلامانن و اساليم  

ابیت دضم و بس خَ ثفىص این اب     آ ن اظصاف و مسیيَ و مىَ بص.( ق ۴۱۱۱ سال در) ُا سـودي وكيت نَ بود ُو

.بصدهس بنی از و صىسدٌس را پیامرب حصابَ و رساًت ذاهسان آ اثر و بلیؽ مذربك مضاُسٍ، ایفذيس جسلّط  

ايي و معلىصد بصاي    ابیان نَ اكُر  مسائي بَ وسبت آ انن ىگصش و اهس دادٍ اجنام س یاست و اجامتع حوزٍ در ُو

، س یاست ؾصظَ در، افلاوس خان در ظاًبان مذـعب و دضن چٍِص. هصد مصاجـَ اترخيي ُاي نخاب بَ ابیس، اجامتؾي

ابیان ُاي اهسیضَ از اي منوهَ، داري مصدم و حىومت است. ُو  

ابیت، بيابصاین     در مه و اهس بودٍ مسلمنی خمخلف ُاي فصكَ ؿاملان ملبوض، ثفىّص اهـلاد و پیسایش حنٍو در مه ُو

نی و اهس گصفذَ كصار ؿاملان خماًفت مورد دیين مسائي بَ وسبت ىگصش ابیت رد در نَ نخايب اًو  نخاب، صسٍ ىگاص خَ ُو

ابیَ ؿيل اًصد يف الاًِیَ اًعواؾق» اب بن محمس بصادر وس یهل بَ نَ بود «اًُو اب بن سلامین)اًُو  صسٍ هوص خَ(ؾبساًُو

 است.

 پصدادذَ و سادذَ، مسكل و آ ینی این. اهس بودٍ اسالم و دین دمشيان هن ظاف جادٍ آ انن هزی س یاست ؾصظَ در   

است. اكيف آ ن پریوان و مسكل این بصاي هيگ مهنی و است ُا اىگلیيس  
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ابیت گسرتش   ُو

هصد: اصاٍر ؾوامي این بَ ثوان يم، فصكَ این گسرتش اب ارثباط در  

يگي و ثبلیلايت ُاي فـاًیت جضسیس    ابیان فُص  حوزٍ هؼری) ذاريج وضنی مسلامن ُاي حوزٍ و ایصان داذي در ُو

 مضاُسٍ، دارهس را ایصان اساليم اهلالب از ثأٔزریپشیصي آ مادگي نَ( ایصان جماور وضورُاي سایص و ابًاکن، كفلاز

ابیت. صود يم  و ثساوم از جلوگریي وػیفَ، اس خـامرگصان بَ ابس خَ و و اسالم هجان در احنصايف جصایين ؾيوان بَ ُو

 بَ، ص یـیان اؾخلادي و فىصي مباين در حًززل اجياد و ختصیب، رو ازاین، داص خَ ؾِسٍ بص را اظیي اسالم گسرتش

يگي هتامج اب مهسويي هجت در اذری ُاي سال در رو این از. نيس يم دهبال را جصاین این اظيل حمور ؾيوان  و فُص

 خبض یسٍ ثوسـَ ایصان در را دود ثبلیلي ُاي فـاًیت، ایصان دعوص بَ و اساليم وضورُاي ؿلیَ آ مصیاک هؼايم

 است.

ابیت     اب اكمي ثـارض در، دارد آ ن ماهيس و سسك، ثوسي، صفاؾت ابب در نَ ذايص اؾخلادي افاکر دًیي بَ ُو

 صسٍ اید گصوٍ، رو این از خماًفٌس گصوٍ این ثفىصات اب سًت اُي ُاي فصكَ انرثیت نَ چٌس ُص؛ است ص یـَ مشُب

نيس. ملابهل ص یـَ اب(، آ ن ماهيس و خسرناين، ملاهل، نخاب از امع) ایفذَ سازمان ثبلیلات اب ات است ثالش در مهواٍر  

 پیش در حىوميت و س یايس مسائي در نَ است اساليم مٌعق از دور ُاي روش، گصوٍ این حص بزرگ دعص   

ربي بَ) اًلاؿسٍ و ظاًبان گصوٍ ػِور. است گصفذَ  نَ. ُاست فـاًیت این از اي منوهَ( لدن بن اسامَ و مالمعص ُر

 دست نَ جايي ات؛ نييس مهتم متسن اب خماًفت و دضوهت و حصوریسم بَ را مسلامانن ات صس ُا قصيب جويي هباهَ سبب

 آ انن س یايس و هؼايم ُاي دذاًت زمیيَ، گشاص خَ ابز مٌعلَ در را - آ مصیاک دعوص بَ - قصب اس خـامري ُاي كسرت

.آ یيس يم صامر بَ ُا دذاًت این ابرز منوهَ دو ؾصاق و افلاوس خان نَ است سادذَ فصامه را اساليم وضورُاي در  
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ابیت ابیان ذساص يایس در ُو :و ویژگی ُای ذسای ُو  

حمییَ گفذَ است:ابن       

در کخاب ذسا و سًت رسول اکصم)ص( و مه چٌنی در گفذار سلف امت )حصابَ( و پیضوااین دیین هیامسٍ کَ    

و ؾلي آ ن را ذساوهس جسم هیست و ظفات او از جسامهیت و ؾصض بودن مزٍن است. اىاکر یک مـيایی کَ سسع 

 هفی ىکصدٍ ، یک هوع انداین و گمصاُی است.

 او در ادامَ می گویس:

هفی و ازبات جسامهیت ذساوهس مذـال بسؾت است و کیس از بزرگان گشص خَ ىگفذَ است کَ ذساوهس جسم    

 هیست، ُامن گوهَ کَ گفذَ وضسٍ او جسم است.

ابیت می دٌسد :ذسای ُو  

امحلویَ می هویسس:حمییَ در رساهل ؾلیسٍ ابن       

. دٌسٍ بص بيسگان دود جتیل می کيس می دٌسد و روز كیامت در حالذساوهس       

ابیت از ؾصش بَ زیص می آ یس:  ذسای ُو

 ابن حمییَ می گویس:

ذساوهس ُص صب ُص گوهَ ای کَ خبواُس بَ آ سامن دهیا فصود می آ یس و می گویس: آ ای کیس ُست کَ مصا خبواهس ات    

و ظاًب ملفصیت ُست کَ او را ببرضم...؟ ذسا این اكر را ات ظلوع جفص اجنام می دُس.اجابدش کمن   

 وی پس از هلي معلب ابل می هویسس:

کس فصود آ مسن ذسا را بَ آ سامن دهیا اىاکر ای ثوجیَ کيس، بسؾت گشار و گمصاٍ است. ُص      
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ابیت اب چضم كابي رؤیت است:  ذسای ُو

  ، می هویسس:(مهناج اًس يَ کَ ردی بص کخاب مهناج اًکصامَ ؿالمَ حیل است)ابن حمییَ در کخاب    

این کَ ذساوهس در كیامت اب چضم كابي رؤیت ُست، گفذار سلف و پیضوااین امت اسالمی و مجِور در     

کصدٍ اهس.مسلامانن از مشاُب چِارگاهَ می ابصس و ؿلامی حسیر ، احادیر مذواحص در این زمیيَ از پیامرب اکصم هلي   

ابیت منی ثواهس مهَ جا ابصس:  ذسای ُو

از ُیئت ؿایل افذای سـودی پصس یسٍ صسٍ: از هؼص سسؾی حنک کیس کَ مـخلس است کَ ذساوهس مهَ جا وجود     

 دارد چیست؟ و چگوهَ می صود بَ او پاخس داد؟ ُیئت ؿایل پاخس دادٍ:

حلول و ددول ذساوهس در درون ؿمل صسٍ ، ابیس بَ چٌنی ص کس مـخلس ابصس کَ ذساوهس مهَ جا ُست، كائي بَ ُ   

فصدی اب دًیي اثبت کصد کَ ذساوهس بص ابلی ؾصش كصار دارد و ذارج از هجان می ابصس و اگص هپشیصفت او اكفص و 

.مصثس و ذارج از اسالم است  

ابیت می ثواهس بص روی پضَ كصار گرید:  ذسای ُو

ابن حمییَ می گویس:      

هس خبواُس اب كسرت دویش می ثواهس بص پضت یک پضَ ای مه كصار گرید، پس چگوهَ هخواهس بص روی اگص ذساو     

 ؾصش اس خلصار بیابس؟

ابیت هوجوان و مو فصفصی است:  ذسای ُو

 ابو یـیل از ابن ؾباس هلي کصدٍ کَ پیامرب گصامی فصمود:

ش پص مو ، پیچ پیچ )فصفصی( و دارای ذساوهس را بَ ظورت هوجواین دیسم کَ ُيوز موی ظورجش در هیامسٍ، رس » 

«زیور و آ لت رسخ بود.  

 ابو یـیل در کخاب دیگصش گفذَ :

 ابوزرؿَ دمضلی این روایت را حصیح مشصدٍ ... و امحس بن حٌبي گفذَ:

این حسیر را بزرگان از حصابَ روایت کصدٍ اهس و ُص کس در حصت این روایت صک منایس او هجمنی و صِادت او 

یست، بَ او هبایس سالم داد و بَ ُيگام بامیری از وی هبایس ؾیادت کصد.پشیصفذَ ه   
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ابیت مبخال بَ درد چضم می صود:  ذسای ُو

، بـس از هلي دصافات مض هبَ می هویسس:845صِصس خاین مذوفای     

مض هبَ احادیر دروكنی سادذَ و بَ پیامرب اکصم ، ؿلیَ اًعالة و اًسالم ، وسبت دادٍ اهس و اکرث این رواایت    

ثبارک *سادذگی بصگصفذَ از هیود می ابصس، زیصا جضبیَ ، اساس آ ینی هیود است ات جایی کَ گفذَ اهس: چضامن ذساوهس 

ساوهس بص ظوفان هوح کَ ابؾر انبودی اوسان ُا صس، بَ بَ درد آ مسٍ و مالئکَ بَ ؾیادت او رفذيس و ذ* و ثـایل

 كسری گصیَ کصد کَ چضاموش بَ درد آ مسٍ و اتر گصدیس.

ابیت اب پیامرب معاحفَ می کيس:  ذسای ُو

بيا بَ هلي صِصس خاین ، مض هبَ از پیامرب گصامی هلي می کييس کَ فصمود :      

من بوسَ داد و دسدش را میان صاهَ ُامی هناد و من رسدی اب ذساوهس مالكات کصدم و او اب من معاحفَ کصد و بَ 

 اىگض خان ذسا را احساس کصدم.

 

ابیت كری از ریش و ؾورت ، مهَ چزی دارد:  ذسای ُو

ابن ؾصیب می گویس: ص ابوبک     

کَ مورد وزوق من بود هلي کصد کَ ابویـیل )امام و پیضوای ابن حمییَ ( می گویس: فصدی      

کَ در ظفات حق گفذَ می صود، از كول من كول کيیس و ُص ؾضوی را جز ریش و ؾورت ، وسبت بَ آ ن چَ    

 ملزتم می صوم.

ابیت در کيار ذسای آ انن جلوس می کيس:  پیامرب ُو

ابن كمی صاگصد ابن حمییَ می هویسس:      

محمود و صایس خَ  ذساوهس بص روی ؾصش می وضیٌس و رسول اکصم هزی در کيار او جلوس می کيس و این ُامن ملام   

 ای است کَ كصآ ن وؿسٍ دادٍ است.
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ابیت چِار اىگضت بزرگرت از ؾصش است:  ذسای ُو

می گویس:« اًصمحن ؿیل اًـصش اس خوی»ابن ؾصیب در ثفسری آ یَ سسیفَ       

ذساوهس بص روی ؾصش می وضیٌس و چِار اىگضت از ؾصش بزرگرب )هپن حص ( می ابصس، زیصا ذساوهس ؾؼمی است     

منی صود کَ اب ؾصش یک سان ابصس و از این روی ، چِار اىگضت از ؾصش بزرگرت می ابصس.و   

از ؾبسهللا بن ذلیفَ از رسول اکصم هلي « وسؽ کصس یَ اًسموات و ألرض»ظربی در ثفسری دود در ذیي آ یَ سسیفَ 

 کصدٍ کَ فصمود:

کصیس هپن حص می ابصس، آ ن گاٍ حرضت  ذساوهس بص روی کصیس می وضیٌس و از ُص ظصف بَ ملسار چِار اىگضت از

 فصمود:بَ ملسار چِار اىگضت ذساوهس.

 دیلمی از ؾبسهللا معص هلي کصدٍ است کَ می گویس:

 ذساوهس، ؾصش دود را پص می کيس بَ ظوری کَ از ُص ظصف ، چِار اىگضت ذساوهس، بیضرت می آ یس.

ابیت انهل می کيس:  کصیس در اثص س يگیین ذسای ُو

س یوظی اب س يسُای خمخلف از معص هلي می کيس کَ گفت:      

زین ذسمت رسول اکصم رس یس و گفت : دؿا کن ذساوهس مصا وارد هبضت سازد، رسول گصامی ذسا را بَ ؾؼمت     

روی کصیس كصار اید کصد و فصمود: کصیس ذساوهس، رسارس آ سامن و زمنی را فصا گصفذَ است و ُيگامی کَ ذساوهس بص 

گیین ،از کصیس انهل ای ُامهيس انهل صرت چبَ ذارج می صود.ي در اثص س  می گرید،   

.(و ُیمثی در کخاب مجمؽ اًزوائس این روایت را حصیح داوس خَ است )  

ابیت دوان دوان را می رود:  ذسای ُو

از ُیأٔت ؿایل افذای سـودی پصس یسهس: آ ای ذساوهس مذعف بَ ظفت ُصوهل )دوان دوان رفنت( می ابصس؟ پاخس     

 دادهس:

آ ری ، ظفت ُصوهل ذسا در حسیر كسیس کَ خباری و مسمل هلي کصدٍ اهس آ مسٍ کَ ذساوهس فصمودٍ : اگص بيسٍ ای    

اع بَ ظصف من دیک دوامه صس و اگص او یک ذر یک وجب بَ من ىزدیک صود، من یک ذراع )همی مرت( بَ او ىز 

فاظهل اىگض خان دو دست کَ بَ ظورت افلی ابز صود) بیش از یک مرت و همی ( بَ او ىزدیک  بیایس، من بَ كسر

 دوامه صس ، اگص او كسم زانن بَ ظصف من بیایس ، من دوان دوان بَ ظصف او دوامه رفت .
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  بَ اس خفذایی این چٌنی هوص خَ:بن ابز ، مفیت اؾؼم سابق ؾصبس خان در پاخس 

اما ظورت ، دست،چضم ، ساق و اىگضت بصای ذساوهس ، در کخاب و سًت حصیح آ مسٍ و هؼصیَ اُي سًت    

و جامؾت بص آ ن اس خوار است و مه چٌنی ىزول حق از ؾصش بَ آ سامن ؿامل مادٍ و ُصوهل ؛ در احادیر حصیح وارد 

ذساوهس بَ آ ن گوهَ ای کَ لیق او میباصس، ازبات منودٍ است.صسٍ و رسول اکصم این ظفات را بصای   
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ابیا در حصازوی هلس انفاکر ُو  

ابیت خماًف کخاب و سًت:  خسيان ابن حمییَ و ُو

ایب او در ازبات جسامهیت حق ثـایل ، خماًف کخاب و سًت است؛ زیصا آ یَ     خسن ابن حمییَ و پریوان ُو

هزی دلًت می کيس « كي ُوهللا ٔآحس»دارد کَ ذساوهس، ماهيسی هسارد و آ یَ سسیفَ رصاحت « ًیس هکثهل یشء»سسیفَ

 کَ او یب مهخاست.

در رواییت از ُایب بن کـب هلي کصدٍ :،(408مذوفای )حامک هیضابوری     

مشاكن از رسول گصامی دواسدٌس کَ وسب ذساوهس مذـال را بیان منایس، ذساوهس سورٍ ثوحیس را انزل منودٍ و   

 فصمودٍ:

«» مل یدل و مل یودل«»او ذساوهس یکذا و یب هیاز است» «كي ُو هللا ٔآحس* هللا اًعمس»ای پیامرب بَ مشاكن بگو:    

زیصا آ ن کَ زادٍ صسٍ ، روزی مه دواُس مصد و آ ن کَ مبرید، اریث «. فصزهسی هسارد و از پسر و مادری مه زادٍ وضسٍ

ذساوهس مذـال ، »؛ «و مل یکن هل کفوا ٔآحس» و ارث هنادن مزٍن است.  دواُس گشاصت و ذساوهس یب مهخا از مصدن

آ ن گاٍ حامک هیضابوری و ذُیب گفذَ اهس: این روایت حصیح است.«. صبیَ ، ماهيس و مهخا هسارد  

 امحس بن حٌبي و بعالن هؼصیَ كائالن بَ جتس می:

، از خشعیت ُای ؿلمی اُي سًت می گویس:485بهيلی مذوفای       

ام امحس بن حٌبي ) رئیس مشُب حٌابهل( هؼصیَ كائالن بَ جسامهیت حق ثـایل را ابظي داوس خَ، گفذَ است: ام   

امس ُا از سسیـت دارای ظول ، ؾصض ، ارثفاع حصکیب و ظورت می ابصس، كصار دادٍ اهس و ذساوهس مذـال از متامی 

ز ُص گوهَ مـيا و مفِوم جسم ، ذارج است و این ُا مزٍن است و صایس خَ هیست کَ او را جسم بياممی؛ زیصا او ا

 در سسیـت هزی این ًفغ وارد ىگصدیسٍ است . بيابصاین ، ؾلیسٍ بَ جسامهیت ابظي است.
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:)جسم داوسنت ذساوهس(ؿلامی اُي سًت و حکفری جمسمَ  

، پس از هلي كول ؿلامی دیگص در ابٍر جمسمَ ، می گویس:176امام كصظیب مذوفای       

كول حصیح این است کَ كائالن بَ جسامهیت حق ثـایل اكفصهس؛ زیصا ثفاویت میان آ انن و بت پصس خان و چٍِص     

 پصس خان هیست. 

، ؿامل بصجس خَ اُي سًت می گویس:171مذوفای هََووی       

از مجهل کساین کَ کفص آ انن اثبت است، كائالن بَ جسامهیت حق ثـایل است و آ انن کَ ؿمل بَ جزئیات او را     

 اىاکر می کييس. 

ه، از مذلکامن بليس آ واٍز اُي سًت می گویس:424ؾبساًلاُص بلسادی مذوفای       

صان واجب است؛ زیصا ذساوهس فصكَ کصامیَ مٌعلَ دصاسان کَ مـخلس بَ جسامهیت حق ثـایل ُسدٌس، حکفری     

را حمسود بَ حسود داوس خَ و بصای او از انحیَ پاینی، هلعَ پاایین كائليس کَ اب ؾصش متاس دارد و حمي ؾصوض   مذـال

 حوادث است... .

سًت ، ُصگوهَ حسود و هلعَ پاایین را از ذساوهس مذـال هفی کصدٍ اهس... .اُي       

س مذـال را هَ ماکین در بص گصفذَ و هَ زماین بص وی می گشرد، )ذات ملسسش اُي سًت اجامع دارهس کَ ذساوه   

ؾصش ، در فصاحص از ماکن و زمان است( بص ذالف كول ابظي صِامیَ و کصامیَ کَ می گویيس: ذات اكسس ربویب اب 

صای جایگاٍ می فصمایس: ذساوهس ؾصش را بصای بَ سبب كسرت منایی آ فصیسٍ هَ ب )ع(ؿیل متاس است، امری مؤمٌان

 دویش.

، از فلِای بزرگ اُي سًت می گویس:470جنمی مرصی مذوفای ابن       

مض هبَ )آ انن کَ ذساوهس را بَ بيسگان جضبیَ می کييس( اگص بگویيس کَ ذساوهس ُامهيس بيسگان دارای دست و پا    

ارهس.ُست، اكفصهس و اگص بگویيس: ذساوهس دارای جسم است ویل هَ ماهيس اجسام ، بسؾت گش  

، ؿامل بليس آ واٍز اُي سًت می گویس: 808مذوفای قزایل       

ای مذـسد جضکیي ایفذَ ، او      اگص کیس بَ ذًُش دعور کيس کَ ذساوهس ثـایل دارای جسمی ُست کَ از ؾضُو

ن بت پصست است؛ زیصا ُص جسمی خملوق و آ فصیسٍ صسٍ است و بَ اجامع متام ؿلامی و پیضوااین دیین در متام زما

 ُای پیش و ىزدیک ، پصسدش خملوق ، کفص و بت پصس یت است.
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ابیت ددول جتس می از راٍ هیود: بَ ُو  

صِصس خاین می گویس:      

بس یاری از هیوداین کَ بَ ظصف اسالم کض یسٍ صسهس احادیر مذـسدی را در جسامهیت حق ثـایل سادذيس و    

ثورات رسچضمَ گصفذَ است.وارد سسیـت اسالمی کصدهس و متامی احادیر جتس می از   

 رسائیلیات در کخاب ُای اُي سًت:

بصیخ از رسگشصت ُا و هلي ُای اترخيی اب ورودصان در کخاب ُای حسییث ، اترخيی و ثفسریی اُي سًت،    

چٍِص انزیبایی را از وكایؽ اترخيی بَ منایش گشاص خَ است، کَ جضریط این حلیلت ، اكری فوق اًـادٍ مضلک و 

زیصا پژوُش گصان و اُي حتلیق را در دست اییب بَ حلایق اترخيی دچار مضلک و گاُی حیت اب اناكمی خست است؛ 

 روبَ رو می کيس، ابن ذدلون می هویسس:

ؾصب ظسر اسالم ، هبٍص ای از ؿمل و کخابت هساصدٌس و معاًب مصبوط بَ آ فصیًش هجان و ارسار ُس یت را از     

هعاری ُامهيس کـب ألحبار. ؿاملان هیود و اُي ثورات و ای از  

 ات آ جنا کَ می گویس:

ثفاسری اُي سًت از گفذَ ُای هیود و هعاری رسصار گض خَ و مفرسان مه در این زمیيَ سِي اىگاری کصدهس و     

کخاب ُای ثفسریی را از این دست رواایت پص کصدهس و این در حایل است کَ ریضَ مهَ این رواایت از ثورات و ای 

ُای هیود و هعاری رسچضمَ گصفذَ است. ابیفغ درو  

دو کخاب مـصوف و مضِور اُي سًت حصیح خباری و حصیح مسمل هزی از این افت در امان مناهسٍ و مذأٔسفاهَ    

کَ از آ ن مجهل هلي حسیر سادذگی ذیي است کَ از افاکر  ،ادباری از این دست بَ فصاواین در آ هنا دیسٍ می صود

:سلامانن رسوخ کصدٍ استن احادیر م هیودیت در میا  

ذساوهس ُص صب پس از گشصت یک سوم آ ن ، بَ آ سامن زمنی فصود می آ یس و ات ظلوع جفص هسا می کيس: چَ کیس 

مصا می دواهس ات اجابت منامی و چَ کیس از من ظلب می کيس ات بَ وی ؾعا کمن و چَ کیس ظلب خبضش می کيس ات 

 گياُش را ببرضم؟

«.پس از ظلوع جفص بَ ؾصش مصاجـت می کيس»است:در بصیخ از روایت آ مسٍ   

صایس روزگاری این خسيان یب پایَ و اساس ، كابي ظصح بود و سادٍ ًوحاین را فصیفذَ می کصد، ویل امصوز اب رصس    

داوش و حاکمي ؾلالین بش، موجبات متسرص را فصامه می کيس؛ چصا کَ اب ثوجَ بَ کصویت زمنی، در ُص حلؼَ از 
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در یک هلعَ از کٍص زمنی ، پااین صب و ظلوع جفص می ابصس و اگص ذساوهس از ؾصش بَ زمنی آ مسٍ ابصس،  ص باهَ روز

مادامی کَ زمنی ابیق است و صب و روز در چصدش است، دیگص بَ ؾصش بصخنواُس گضت. از این رو ، بصیخ از 

 بزرگان اُي سًت در ثوجیَ این رواایت دچار حریت و رسگصداین صسٍ اهس.

اًبخَ هدیجَ دوری از اُي بیت ؾعمت و ظِارت و یب ثوهجيی بَ ثوظیَ رسول اکصم در متسک بَ زللنی ، سلوط     

.در وادی ُای دعصانک این چٌیین را در پيی دارد  

ابیان مـیار کفص و امیان از هؼص ُو  

 

ابیان بصای ص يادت مسلامن از اكفص مـیار ذایص را کَ اب بصداصت ُای ذاص دود صان     حصاص یسٍ اهس كصار دادٍ ُو

سِي و آ سان ثللی  کَ دایٍص حکفری در این دیسگاٍ بس یار وس یؽ و اكفص و مشک دواهسن دیگصان بس یار یاهس بعور

بَ ؾباریت ُصکیس کَ اب ؾلایس آ هنا موافق ابصس مسلامن و چٌاچنَ اب فذاوا و دیسگاُای آ هنا مهگام هباصس اگص  می صود و

ری منایس از هؼص آ هنا اكفص و مشک كلمساد می صود و دون و اموال صان حالل و ذبیحَ چَ صِادثنی را بَ زابن جا

.آ انن را حصام داوس خَ می صود   

ایب:بصیخ از فذاوای   ؿلامی ُو   

ص بلـَ ای از بلـَ ُای زمنی : » می گویس ص یخ ؾبساًـزیز بن ابز     دؿا از معادیق ؾبادت است و ُصکس دُر

ای هیب هللا ، ای محمس بَ فصاید من بصس ، مصا درایب ، مصاایری کن، مصا صفا بسٍ، امذت را بگویس: ای رسول هللا ، 

ایری کن ، بامیران را صفا بسٍ ، گمصاُان را ُسایت فصما ، ای امثال ایهنا ، اب گفنت این مجهل ُا بصای ذسا سسیک در 

«ؾبادت كصار دادٍ و در حلیلت پیامرب)ص( را ؾبادت منودٍ است  

 

ثوحیس ؾبادی ذاًط ُيگامی است کَ دؿا، اس خلازَ ، هشر، كصابین ، رکوع ، جسود، ظواف، و ُص :» ظيـاین      

هوع ثـؼمی ودضوع بصای ذسا ابصس و ُصکس یکی از این اؾامل را بصای خملوق زهسٍ ای مصدٍ اجنام دُس امع از ایيکَ آ ن 

صچَ اب صکَ ُو و ذارج صسن از حسود ثوحیس  صس، آ ن ، سسک استخملوق جامد ابصس ای پیامرب ، فصص خَ ، ویل ُو

«.! و چٌنی اصزایص دووضان مباح و دارائیضان بصای ما حالل استؾبادی   

 ُصکس از خملویق ایری و هکک ظلبس این معي او سسک در ؾبادت حمسوب»در جای دیگصمی گویس:  وی    

مّوحس ابصس چون مشکنی هزی بوجود ذسا ضود و کييسة این اكر پصسدٌسة آ ن خشط می ابصس اگصچَ بَ زابن می 

اؿرتاف داصدٌس و بَ او ثلصب می جسدٌس ویل مـشًک این اؾخلادات واین اؿرتافات آ انن را از هخاجئ سسک دور 

«وسادت و ماهؽ از آ ن وضس کَ دون صان رخيخَ صود وفصزهسان صان اسری گصدد و اموال ودارایئ صان بَ كارت رود  
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ابیان کیس کَ صِادثنی را جاری کيس و مٌکص رضورایت دین هباصس اما از دیسگاٍ ُا بيا بص این از دیسگ     اٍ ُو

وهؼصایت آ هنا پریوی ىکٌساكفص، مشک ، همسورادلم ، و ماًش حالل مشصدٍ می صود در حال کَ مسلامانن مهگی 

ایت هزی از حکفری و در روا مـخلسهس ُص کس صِادثنی را بص زابن جار کيس ،مال ودووش حمفوظ وحمرتم است .

مسلامین کَ اكصار بص صِادثنی منودٍ هنيی صسٍ ؛ دعوظا کساهیکَ اُي معي بَ فصایغ دیین هزی ُسدٌس ایيک بَ بصیخ 

 ازا هنا اصاٍر می صود:

پیامرب)ص( فصمود:      

«.اُي ملت دود را حکفری ىکٌیس ، اگصچَ گياٍ کبرٍی اجنام می دُيس»     

   «گص را حکفری کيس، اگص واكـا اكفص ابصس اصاکیل هسارد و اّل دودش اكفص می صودُص مسلامین کَ مسلامن دی»   

       «بَ هجت گياٍ اُي ل اهل اّل هللا را حکفری ىکٌیس ؛ زیصا کیس کَ چٌنی کيس ، دودش بَ کفص ىزدیک حصاست»  

پیاکر کمن ات آ انن لکمَ ثوحیس را بص من مأٔمصیت داص مت اب مصدم » از رسول اسالم)ص( هلي می کيس کَ فصمود:خباری   

 زابن بصاهيس ، بصساًت محمسی )ص( صِادت دُيس، مناز خبواهيس، كبهل ما را بپشیصهسو ظبق دس خور اسالم ذحب کييس و

«.وكیت این اكر ُا را کصد هس دون و مال صان حمرتم دواُسبود  

 س یس حمسن امنی می گویس:

اػِار صِادثنی کيس حنک بَ مسلامن بودوش می کيمی مگص آ ىکَ دًیي كعـی از احادیر اس خفادٍ می صود کیس کَ »    

«بص ذالف آ ن بَ زبوت بصسس  

ابیت اجهتاد در آ ینی ُو  

ابیان بَ اظي اجهتاد آ زاد بعور وس یب مـخلس ُسدٌس وثللیس از مشاُب چِار گاهَ را بعور معلق     ُو

جهتاد می کييس. لزم منی داهيس ،بلکَ در بصیخ موارد بص ذالف آ ن مشاُب ا  

اب در اوادص رساهل پيجم از رسائي     اًِسیة »محمسبن ؾبس اٌلعیف ، یکی از هوادگان محمسبن ؾبس اًُو

مشُب ما ،امحسبن حٌبي است وما مسؾی اجهتاد وظصفسار آ ن هیسدمی ،ویل اگص :» می هویسس « اًسًّیة

ص آ ن ملسم منی سًت وحسیر حصیحی از پیامرب بص ما مـلوم گصدد ،بسان معي می کيمی وخسن ُیچ کس را ب

« دارمی  

اب در رساهل دوم از رساهل ُای مزبور گویس:    ما مسؾی اجهتاد معلق هیسدمی » ؾبسهللا پرس محمسؾبساًُو

دًیي روص ین از کخاب و سًت کَ وسخ وضسٍ و ختعیط ی صایس خَ مه هیست اما ُص گاٍ و چٌنی چزی
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زبوت رسس ویکی از امئَ چِار گاهَ بَ  مه خنوردٍ است و اب هط كوی حص دیگصی ثـارض هسارد ىزد ما بَ

آ ن ؾلیسٍ داص خَ ابص يس ما آ ن دًیي روصن را گصفذَ و از مشُب دود دست بصمی دارمی مثال در مس ئهل 

«.ارث جس و بصادران ، جس را ملسم می دارمی اگصچَ خماًف مشُب حٌبیل ابصس  

جهتاد را جایز منی داهيس ا «فـی حٌفی ، حٌبیل ،ماًکی وصا»این در حایل است کَ مشاُب چِار گاهَ    

ا بیون بص ذالف هؼص آ ن ُا كائي بَ اهفذاح ابب اجهتادهس وحصف فلِای مشاُب چِار گاهَ را کَ می اما ُو

را بَ هجي وانداین  گویيس اجهتاد بـس از چِار مشُب جایز هیست ،اب ظي می صامرهس و اىاکر اجهتاد

اب و یکی از بًیان گشاران مشُب  وسبت می دُيس،چٌاىکَ محمسبن اسامؾیي ظيـاین مـارص ابن ؾبساًُو

ابیت می هویسس :  ُو

فلِای مشاُب اربـة ،اجهتاد بص ذالف آ ن مشاُب را جایز منی صامرهس ،ویل این خسین است »    

«اندرست کَ جز خشط جاُي واندان ًب بَ آ ن منی گضایس  

    

یای اًِيی ابیان اىاکرفضائي اهبیاء و اًو ثوسط ُو  

یا و پیامربان  از مسائیل یکی     ابیون اب سائص ظوایف مسلمنی ادذالف دارد مس ئهل داصنت سلعَ قییب اًو کَ ُو

یای ذسا چَ در زمان حیات و بـس از مصدن صان در دواست حاجیت ماهيس  اًِيی است آ انن مـخلسهس اگص کیس از اًو

ابور داصنت بصدورداری مس ئول و در  کيس این اكر مالزم است اب…صفای مصیغ، اداء كصض ، پیسا صسن گمضسٍ و

دواست صوهسٍ از هریوو سلعة قییب کَ بص هؼام ظبیـی وكواهنی هجان ذللت حامک است و چٌنی اؾخلادی بصای كری 

یت مس ئول و در دواست صوهسٍ است و این سسک دواُس بود ایب ُا هَ ؿییس ٍ . ذسا مساوی اب اًُو از هؼص ُو

یس را حارض کيس.هَ سلامین ل ذن ذسا صفا دُس وهَ آ ظف ابن بص دیا می ثواهس ختت بل ابن مصمی می ثواهس مصیغ را اب ا

سائص مسلمنی اب ثوجَ بَ آ ایت  ذرب دُس .« قیب»فِم ، درک زابن مورچَ را دارد وهَ پیامرب اکصم می ثواهس از آ یيسٍ 

. کصمی کَ در این ابٍر وارد صسٍ است ، مهَ ی موارد را كبول دارهس كصان  

ابؾر سسک و دوگاهَ  -معللا-اساس اصدباٍ این است کَ آ انن ثعّور کصدٍ اهس اؾخلاد بَ سلعة قییب در افصاد   

 پصس یت می گصدد ، اما دكت ىکصدٍ اهس کَ دو هوع اؾخلاد بَ سلعَ كری را می ثوان ثعورکصد:

اؾخلاد بَ سلعة ظویل یـین سلعة کَ مذکی و وابس خَ بَ سلعةذسا  -۴    

سلعة کَ مس خلي و جسا از سلعةذساسلعة ؾصیض یـین  اؾخلاد بَ -۲  
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اچنَ مایَ سسک است دومی است وآ چنَ ما بَ آ ن اؾخلاد دارمی هوع اول است واصاکل هسارد؛ زیصا اول اگص ذاًق      

وخملوق در اموری اب یکسیگص مضرتک ابص يس ، این امص اب ثزنیَ ابری ثـایل مٌافات هسارد ، در ظورت کَ ابز گضت 

یـین ُص پسیسٍ ای « ؿلّیت و مـلوًّیت»فلسفی بيام كاهون  اثهیا از كاهون این امورابلإظاهل بَ ذساوهس مذـال ابصس.

بصای دود ؿلیت دارد کَ وجود آ ن بسون ؿلت آ ن اماکن پشیص هیست و در هدیجَ ُیچ پسیسٍ ای در هجان بسون ؿلت 

یا هزی بسون ؿلت هیس خس حهنا چزیی کَ ُست ؿلت مادی و ر منی ابصس هزی ذا ج وضسٍ امی زیصا کصامات ومـجزات اًو

اثًثا ازمهَ هممرت و هبرتین دًیي بصای یک  . ـی هسارهس و این كری از این است کَ بگومی بصای آ هنا ؿلیت هیستظبی

یاء دویش در كصآ ن جمیس  مسؿا، وكوع آ ن است کَ ذساوهس مذـال بعور مذـسد از این گوهَ سلعَ قییب ظویل، بصای اًو

و دٍ ُا  و حرضت مس یح  حرضت سلامین، حرضت مویس،  ذرب دادٍ است ماهيس سلعة قییب حرضت یوسف،

کَ از چٌنی هریوی قییب ظویل حاکیت دارد . زیصا ذساوهس س بحان بَ ُص کس کَ خبواُس و آ ن  رواایت واحادیر

گوهَ کَ ارادٍ کيس ثفّضي کصدٍ و او را حکصمی می کيس و ملام او را از دیگص افصاد بش ابل می بصد ، بَ یکی ملام 

  یگصی ؿمل قیب میسُس بَ بصیخ دیگص یس بیضایی و ای دم مس یحایی.صفاؾت می دُس بَ د

یاء اًِيی کوچکرتین ملام     ابیون بـس از مصدن اًو  میوفضیلیت كائي هبودٍ و حیت جامد را بص اانن حصجیح  بصای آ هنا ُو

مصدوش كادر بص کَ بـس از هس مـخلس دُيس و حیت بصای افضي خملوكات ورسور اكئيات حرضت پیامرب)ص( اسالم هزی

 صًیسن هیست و ُیچ اكری از او بص منی آ یس ذلا در ذالظة اًالکم آ مسٍ:

اب می گفذَ کَ پیامرب)ص( انص يوا است و بصیخ از پریوان او گس خاذاهَ اػِار داص خَ وگفذَ »    محمسبن ؾبساًُو

كي ماری را می است کَ ؾعای دست من در حال کيوین از خشط پیامرب )ص( هبرت است چون اب آ ن ؾعا ل ا

کضم و هبٍص ُای گوانگون می بصم ویل محمس)ص( مصدٍ است ودر وجودش سود وهفـی هیست و او خسین را منی 

اب گفذَ صسٍ است و او اتییس واػِار دوص يودی می کصدٍ است  «ص يود! این خسيان در حضور پرس محمسبن ؾبساًُو

یای اًِيی هزی    ابیون بصای كبور و مصاكس اهبیاء واًو ُیچ گوهَ احرتامی كائي هبودٍ و از بنی بصدن آ ن ُا را لزم می  ُو

 داهيس و كرب معِص پیامرب)ص( اسالم را بزرگرتین بت می داهيس، ذلا س یس حمسن امنی آ وردٍ است :

وهزی مـخلسهس کَ مسافصت بَ ؾزم زایرت كرب پیامرب)ص(اسالم حصام است و ویصان کصدن رضحي وگيبس او » …     

ایب ُا اب کامل لزم و ثرب ک جسنت از كرب پیامرب)ص( و بوس یسن و دست کض یسن روی آ ن حصام است ، ُو

رصاحت می گویيس كربورضحي پیامرب)ص( بیت است از بت ُا بلکَ بزرگرتین بت است و در ابرة دیگص پیامربان و 

«. ظاحلان هزی مهنی ؾلیسٍ را دارهس  

در حصاح و مساهیس اُي سًت وارد صسٍ است یکی اظول  اىاکر فضائي مسمّل اُلبیت ؾعمت وظِارت کَ    

احادیر مصبوط بَ فضائي ومٌاكب امام   اؾخلادات ابن حمییَ می ابصس. وی در کخاب دود بَ انم مهناج اًس ية
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 کيس و مهَ را جمـول می داهس . بصای منوهَ امریاملؤمٌنی ؿیل )ؿلیَ اًسالم( و ذاهساوش را بسون ارائَ مسریک ، اىاکر می

گویس : وی می  

ینک هللا ورسوهل»ىزول آ یَ      این در حایل است کَ بیش . در ابرة ؿیل ، بَ اثفاق اُي ؿمل دروغ است …..«امنا ًو

.اًسالم( ثرصحي کصدٍ اهس حمّسث و داوضميس ، بَ ىزول ان در ابرة امام ؿیل)ؿلیَ ۴۱از   

در حایل  کيس، را در ابرة ذاهسان رساًت حکشیب می «اًلصیبكي ل اس ئلنک ؿلیَ اجصا الا املوّدة یف » وی ىزول آ یَ     

  حمّسث و داوضميس آ ن را هلي کصدٍ اهس. ۱۱کَ بیش از 

 

ابیان زایرت كبور اوًیاء اًِيی از هؼص ُو  

ابیت است زیصا مسلامانن در ظول     یای اًِيی یکی دیگص از مسائي ادذالیف بنی مسلمنی و گصوٍ ُو زایرت كبور اًو

یای اًِيی اجامع داص خَ اهس . اما از انحیة ابن حمییَ  اترخی اسالم بص جواز؛ بلکَ اس خحباب سفص بصای زایرت كبور اًو

نی کیس است کَ از این مس ئهل جلوگریی کصدٍ است وصسیسا اب ان ملابهل منود وبَ حصمت آ ن  مميوع صس؛ زیصا وی اًو

 بعور معلق فذوا داد ذلا در این ابٍر می گویس:

  «احادییث کَ از پیامرب)ص( در مورد زایرت كربش وارد صسٍ ضـیف بلکَ جـیل می ابصسمتام »   

:در جای دیگص می گویس وی  

یا وظاحلان( را زایرت کيس ، بَ كری ذسا رو آ وردٍ و بَ ذساوهس سسک »    ُصکس كرب پیامرب)ص( و كری او)از اًو

«.ورزیسٍ است، پس این معي حصام و سسک بَ ذساوهس است  

ابیان امصوز      اب ادامَ داصت، ُو بـس از او صاگصدان وپریواوش این هؼص را دهبال کصدٍ و ات زمان محمس بن ؾبساًُو

چٌنی مـخلسهس کَ حصکت کصدن از وظن بَ كعس زایرت حصام و بسؾت مشصدٍ می صود ام اگص کیس بصای جح آ مسٍ 

ابیان در مضن ابصس آ ىگاٍ بعور مضین كرب پیامرب)ص( را هزی زایرت کيس اصاکل  هسارد؛ ذلا اؾضای اس خفذای دامیی ُو

 فذوایی چٌنی اؿالم کصدهس:

«صّس رحال بصای زایرت كبور اهبیاء وظاحلنی و كری آ انن جایز هیست بلکَ این معي بسؾت است»      

داهيس بلکَ  اما در کخب فلِيی ؿلامی فصیلنی موارد بس یاری وجود دارد کَ زایرت كبور مومٌنی را هَ حهنا حصام منی    

گفذار بزرگان چِارگاهَ پریامون زایرت كرب  آ ن را معلوب و مس خحب می داهيس ؿالمَ امیین در حبر حتت ؾيوان
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از  و آ وردٍ )ص(اکصمپیامرب)ص( حسود چِي كول از ؿلامی اُي سًت را پریامون زایرت وحصقیب زایرت كرب پیامرب 

 مجهل دارد:

گفذَ است :« اًضفا»در  ه ۱۱۱كایض ؾیاض ماًکی مذوفای سال      

و زایرت كرب پیامرب )ص( اکصم سًت مورد اثفاق مهَ مسلمنی است ودارای فضیلت مورد حصقیب است ، آ ىگاٍ »   

ملساری احادیپ را هلي کصدٍ سپس اضافَ می کيس کَ احساق بن ابصاُمی فلیَ گفذَ است: از چزی ُای کَ مهواٍر از 

مناز دواهسن در مسجس پیامرب)ص(،  :ثعممی بص اجنام امور زیص بودٍ استصأٔن حایج بودٍ زایرت کصدن مسیيَ و 

ثربک بَ دیسن روضَ مبارکَ و مٌرب وكرب و حمي جلوس و موضؽ دست ُا وپاُای پیامرب اکصم)ص( و س خوین کَ 

. کَ جربیي بص وی انزل می صسییپیامرب بَ آ هخکیَ دادٍ و جا  

  : ىگارد می دیگص جای ؿالمَ در    

 می ۲۱۴ص ۴ج كبور زایرت فعي در «املسذي» کخاب در ه۴۱۴ مذوفای ماًکی كریواین محمس احلاج ابن امام    

: گویس  

 زایرت ثعممیی ىزدیک ای دور راٍ از زائص کَ است این بَ صان كبور کيار اًسالم ؿلهيم اهبیاء ملام بزرگساصت اما»   

 و واحرتام ادب اب کَ کيس سـی گصفت كصار آ انن كبور کيار وكیت ص خابس می آ انن كبور سوی بَ و گرید می را آ انن

 کَ بساهس و جویس ثوسي گياُان آ مصزش و جئحوا كضاء مورد در ذسا بَ آ هنا بوس یهل پس ابصس وارد ضوعد  و دضوع

 را حواجئ کَ صسٍ جاری این بص ذسا سًت و ذسایيس گضودٍ در آ انن چون صس دواُس آ وردٍ بص ُایش دواس خَ

«آ ورد. بص آ انن بوس یهل و آ انن بسست  

:گویس می رضواین اظلص ؿیل  

 ابب از و دارهس اثفاق آ ن واس خحباب رحجان بص بلکَ،  جواز بص حهنا هَ مشاُب و ظوایف مهَ از اسالمی ؿلامی   

آ ورد: می را ذیي هؼصات منوهَ  

 واجب را آ ن ػاُصیَ و. است کصدٍ حاکیت هووی کَ گوهَ آ ن؛ دارهس كبور زایرت بص اجامع مسلامانن:»  كسعالین    

«است معلوب وذاص ؿام دًیي بَ( ص)پیامرب كرب زایرت پس. داهيس می  

 آ ن وجوب بَ كائي ػاُصیَ از بصیخ بلکَ، اهس کصدٍ اجامع كبور زایرت اس خحباب بص ؿلامء کَ بسان»: س بکی كایض   

 ابوزکصایی،  کصدٍ حاکیت را اس خحباب بص مسلامانن اجامع کَ کساین مجهل از و. اهس صسٍ مشکور حسیر هجت بَ

   .«است هووی
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 ابٍر این در و است مس خحب امصی فلِيی مشاُب متام در كبور زایرت اس خحباب: ىگارد می س بحاین جـفص   

 بَ، صس می زمنی رس این وارد گاٍ ُص و کصد می بلیؽ كعس گاُی( ص)پیامرب حرضت دود حیت است آ مسٍ رواایت

 صام بَ فصدا دادٍ وؿسٍ صام بَ را آ چنَ ذساوهس،  امیان اب افصاد ذاهَ ساکيان ای صام بص درود »:میکصد دعاب چٌنی آ انن

 را  بلیؽ اُي! پصوردگارا. پیوست دواُمی صام بَ هزی ما و بصیس می رس بَ رس خاذزی و مصگ میان صام. فصمایس ؾعا

«بیامصز  

ابیان       یا اهبیاء كبور زایرت ُو  ویل،  داهيس می حصام هزی را بزرگواران ان زایرت كعس بَ سفص وحیت حصام را واًو

  . داهيس منی حصام هزی را آ ن بصای مسافصت و كائليس هیب كرب زایرت بصای را زواب حصین ابل گاهَ چِار مشاُب

ابیان وسبت بَ   ذساوهس كری بَ دوردنكسم  هؼص ُو  

ابیان ىزد آ ور وسسک حصام مسائي از یک ذسا كری بَ دوردن كسم     :گویس می حمییَ ابن.  صود می حمسوب ُو  

.«صود منی مٌـلس ذسا كری بَ كسم کَ اهس منودٍ اثفاق ؿلام»       

.«است کوچک سسک،  ذساوهس كری بَ كسم ُامان: »ىگارد می ظيـاین     

ابیان      اؾؼم صود می دوردٍ كسم او بص آ چنَ از ابیس صود می دوردٍ كسم آ ن بَ کَ چزیی کَ اس خسلل این اب ُو

 كسم کَ اهس کصدٍ اس خسلل هزی و. ابصس اؾؼم ذاًق از خملوق کَ است آ ن ذسا بص خملوق بَ كسم لزمة پس،  ابصس

 جواب آ هنا بَ ابیس اما.هسارهس حلی گوهَ ُیچ ذساوهس بص ذسا خملوق زیصا هیست جایز خملوكات حق بَ را ذساوهس دادن

 حمرتم ىزدذساوهس،  صود می دوردٍ كسم آ ن بَ آ چنَ کَ است آ ن ذساوهس بص کیس ای و چزیی بَ كسم لزمة کَ داد

 اگص اما دارهس حلی ذساوهس بص ابذلات ذسا خملوق کَ هیسدمی كائي ما مهچينی و. ابصس اؾؼم ذسا از ایيکَ هَ ابصس

 را دود بيسة كصآ ن آ ایت از بصیخ در چٌاچنَ هسارد مٌافات دُس کیس بَ بزرگواری و ثفضي روی از ذساوهس را حلی

:کيس می مـصیف بسُاکر را دود و ذحیق  

( ۱۴سورٍ روم آ یَ ( )بصما است حلی مومن افصاد کصدن ایری) «هرَُصاملُومٌنی ؿَلَیيا َحلّاا  اكنَ »  

:دواُس می وام بيسگاوش از دیگص جای در و  

ياا  كَصضاا  هللاَ  یُلِصُض  َذاذلی َمن» (۴۴سورٍ حسیس آ یَ ؟( )بسُس هیکو وام ذسا بَ کَ کیست) «َحس َ  

 حق بَ را ذساوهس اسس بًت فاظمَ دفن ُيگام( ص) اسالم گصامی پیامرب زیصا است مـعوم فـي دیگص دًیي   

:کصد دؿا چٌنی او حق در و داد كسم پمیرباوش  
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ؽ وَ  اسس بًت فاظمَ ِلُّمی اقفص اٌلِّم      و پیامربت حبق ذساای «كبیل ِمن اذلی الاهبیاء و هبیک حبّقِ  َمسَذلَِا ؿلیِا َوّسِ

.گصدان وس یؽ را كربش و ملفصت را اسس بًت فاظمَ مادرم بودهس من از كبي کَ اهبیای  

  . داهيس می«  سسک و حصام وهَ» مکصوٍ را امص این ُا وصافـی ُا حٌفی   

ابیان اذسهشر وذحب بصای كری  در هؼص ُو   

ابیان      مسلامانن را مارک و بصچسپ سسک وبسؾت می زهس موضوع ذحب و هشر از مجهل اؾامیل کَ بَ هجت آ ن ُو

اب در ابٍر كصابین کصدن می هویسس:  بصای اموات و كری ذساست. محمسبن ؾبساًُو

  «.پیامرب)ص( اب مشاكن جٌگیس ات متام ثـامل ؛ از مجهل كصابین کصدن حهنا بصای ذسا ابصس» 

:گویس می هشر ابٍر در حمییَ ابن و  

 مشؽ ای چصاغ روقن ای ابصس پول دواٍ، کيس هشر چزیی آ ن جماوران ای كربی بصای کیس کَ داهيس منی جایز ما ؿلامی» 

«ابصس. می وحصام مـعیت ُا هشر هوع این متام و،  امور این وكری حیوان ای  

 وای پصس خان بت کصدن كصابین ماهيس گرید اجنام كری بصای ؾبادت كعس اب كصابین اگص کَ است آ ن معلب حتلیق اما    

 ذالظَ دارد را هشر بصای صایس خگی ذلا دارد دست بَ را امور زمام خشط آ ن کَ این كعس بَ ذسا كری بصای را هشر

ود سسک هییت چٌنی اب اؾامل گوهَ این، ابصس داص خَ ذسا خملوق بَ ثلصب كعس  ً  از را حیواین اگص اما بود، دواُس آ

یای ظصف یای بَ را زوابش ات کيس هشری ای و کيس اُسا آ هنا بصای را زوابش ات کيس ذحب اًِيی اًو  منایس ُسیَ اًِيی اًو

 ؾصض و منود كصابین دود دست بَ را حیواین( ص)پیامرب دود کَ است روایت در زیصا، داصت خنواُس اصاکیل كعـا

: کصد  

ص من ظصف از كصابین این ذساای ابر» «ابصس ىکصدٍ كصابین اممت از کَ کیس ُو  

 وفا دود هشر بَ»: فصمود بود کصدٍ هشری ومادرش پسر بصای کَ دذرتی بَ حرضت آ ن کَ امسٍ هشر مورد در وهزی    

  .«کن 

 از خمخرص این در و اهس کصدٍ راجتویز آ ن و موافق ابصس دوم هوع از کَ وكصابین هشر اب هزی سًت اُي ؿلامی هؼص    

:صود می آ وردٍ حمییَ ابن بص رد در«  ؾزامی» هؼص منوهَ ابب  

 آ ن انحیة از ثعسیق آ ىکَ جز هسارد كعس او، منود هشر او بص را چزیی ای، کصد ذحب( ص)پیامرب بصای کیس ُصگاٍ پس»  

 است مصدگان بص ُا زهسٍ ُساایی از معي این. منایس ؾصضَ( ص)پیامرب بَ را آ ن زواب و، بسُس معي این بَ حرضت

«دارد.... زواب آ ن دادن ُسیَ و بودٍ مشوع کَ  
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ابیان ثوسي در هؼص ُو  

ابیان بنی ادذالف موارد از دیگص یکی    یای بَ ثوسي،  مسلمنی وسایص ُو  ىزد اانن دادن كصار وس یهل و اًِيی اًو

ابیان. است ذساوهس  صان سریة جزو و کصدٍ معي آ ن بص بلکَ جایز را آ ن ثيِا هَ مسلمنی معوم اما داهيس منی جایز آ ىصا ُو

صود. می حمسوب  

 زمان پیامربدر ذات،کصمی كصان، وامیان ظاؾت،  ظفاجش و اسامء و ذات،  ذسا بَ ثوسي وُابیون گفت ابیس اما   

 ودؿاو وملام جاٍ بَ ثوسي اما اهس داوس خَ جایز را حیاجش زمان در وآ اثرپیامرب دؿا، دهیا بَ آ مسوش از كبي و حیات

یای پیامربو آ اثر ود وسسک حصام بصزیخ حیات زمان در را اًِيی اًو  ً .داهيس می آ  

ابیان ثربک در هؼص ُو  

ثربک بَ ظاحلنی و بص گزیسگان از امت و بيسگان ذسا ، اماکن ومضاُس ملسسَ وآ اثر وابس خَ بَ آ انن از هؼص    

ابیان از معادیق سسک مشصدٍ و اب کساین کَ كعس ثربک جسنت بَ امور فوق را داص خَ ابص يس بَ صست ملابهل ُو 

:بصیخ از فذاوای آ هنا بَ ؾيوان منوهَ آ وردٍ می صودومبارزٍ می کييس ذلا   

ابیان:  ظاحل بن فوزان از مفذیان ُو

جسسٍ کصدن بص حصبت اگص بَ كعس ثربک بَ این حصبت وبَ ویل ابصس ، سسک اکرب است و اگص ملعود از ان »    

احلصام و مسجس هبوی و  ثلصب بَ ذسا اب اؾخلاد بَ فضیلت این حصبت ابصس ، ُامهيس فضیلت زمنی ملسس در مسجس

«بسؾت است مسجسالاكیص  

ابیان:  صورای دامیی مفذیان ُو

ا و حمصاب ُا وثربک بَ آ هنا بسؾت وهوؾی سسک »…      ثوجَ پیسا کصدن مصدم بَ این مساجس و مسح منودن دیواُر

.«وصبیَ بَ معي کفار جاُلیت است   

 بن ابز : 

« و كری مشوع است ٍكصار دادن كصآ ن در ماصنی بَ هجت ثربک ، اظي ودًییل بص ان هبود»     

در كصآ ن کصمی اب اًفاظ گوانگون آ مسٍ است واین مـيارا افادٍ می کيس کَ  اما ثربک کَ بَ مـيای ظلب بصکت     

صدٍ است و ثربک جسنت بَ بصیخ ذساوهس بصای بصیخ ازاصزاص ای ماکن ُا و ای زماهنا بَ هوؾی ذایص بصکت افاضَ ک

و ای ثربک جسنت بین ارسائیي بَ اتبویت کَ  از آ هنا را ماهيس ثربک جسنت حرضت یـلوب بَ پریاُن فصزهسش یوسف

در سریة حصابَ هزی ثربک بَ پیامرب)ص( دیسٍ می صود  بیان فصمودٍ است . در ان ااثر آ ل مویس و آ ل ُارون بود

هزی وجود دارد کَ دو روایت از ابب صاُس آ وردٍ می صود :ودر این مورد رواایت فصاواین   
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 ؿایضَ :

«حصابَ دامئا فصزهسان دود را ىزد پیامرب)ص( می آ وردهس ات آ انن را حتيیک گصداهیسٍ مبارک گصداهس»      

 .خباری :

 بَ دست آ وردن آ ب وضوی آ ن حرضت( و ثربک ُصگاٍ پیامرب)ص(وضوء می گصفت ىزدیک مسلامانن)بص رس»    

«بَ آ ن مهسیگص را بکض يس  

ایب ُا هَ حهنا سائص مسلمنی موافق هیست بلکَ دود صان هزی در معي اب این فذوی صان دچار     اب این دیسگاٍ ُو

ثياكغ صسٍ اهس زیصا ابیس از آ هنا پصس یس اگص ثربک مـيا هسارد و بسؾت است پس احرتام بَ مسجس ، کـبَ ، ظواف 

و احرتام بَ جدل كصآ ن چَ مـيا دارد ؟ چصا ص یزنی را اب ارصار آ وردهس کيار مصكس  بَ اظصاف ان، بوس یسن جحصالاسود

.پیامرب )ص( دفن کصدهس ویل از دفن امام حسن جمخیب)ع( کَ هوة ان حرضت بود مماهـت بَ معي آ مس  

 

ابیان صفاؾت در هؼص ُو  

یای كیامت روز در یـین؛  است اداین بَ مـخلسان بلکَ مسلامانن معوم اؾخلادات از یکی صفاؾت مس ئهل      اًِيی اًو

 صفاؾت اظي هزی وُابیان اما. دُيس می جنات هجمن ؿشاب از را آ انن و کصدٍ صفاؾت اكران گياٍ از گصوُی حق در، 

 صفاؾت ظلب صافـان دود از کیس اگص و کصد صفاؾت ظلب ذسا از ثوان می ثيِا کَ مـخلسهس ویل دارهس كبول را

:گویس می ابٍر این در حمییَ ان چٌاىکَ. است مشک کيس  

ای از این،  ابصس امور این در من اتصفیؽ دوامه می ذسا بَ ىزدیکی هجت بَ( ص)پیامرب از بگویس کیس اگص»     اكُر

. «است مشاكن  

اب ابن ومحمس گویس: ؾبساًُو  

.«…صافـان هَ ابصس ذسا از ابیس ثيِا صفاؾت ظلب»     

 و دُس می ذرب كیامت روز صفیـان بصای، ذساوهس اذن واب ظویل صفاؾت از كصان جای چٌسین در کَ حال در    

 ومضیت اذن بَ مسدٌس بلکَ هیست ؾصیض و اس خلالیل بعور صافـان صفاؾت زیصا هسارد ثوحیس اب مٌافات ُیچ این

 كیامت روز صفیـان از یکی( ص)اکصم پیامرب ایيکَ و صفاؾت مشوؾیت بص اسالم ؿلامی ایيکَ مضافا. است اًِيی

:گویس می جملیس ؿالمَ.  اهس کصدٍ اجامع است  
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 رسول کَ مـيا این بَ؛  است اسالم دین رضورایت از کَ هیست ادذالیف مسلامانن بنی،  صفاؾت مورد در»   

     : گویس حٌفی صـصاین و …«کيس می صفاؾت پیضنی ُای امت بلکَ، دود امت بصای كیامت روز در( ص) ذسا

نی( ص)محمس ُامان»    …« است كیامت روز کييسة صفاؾت اًو  

ابیت وسبت بَ ص یـَ  دیسگاٍ ُو

ابیت از ُامن زمان ػِورش وسبت بَ ص یـَ مواضؽ ثيس و افصاظی داص خَ است ، بعوریکَ در این        فصكة ُو

مسری اترخيی دون ُزاران ص یـَ رخيخَ صس ، ذاهَ ُا ویصان واموال صان بَ كارت بصدٍ صس ، یب حصمیت ُا وسبت بَ 

ج و روافغ ؿلیَ صان باکر بصدٍ صس ، ملسسات صان روا داص خَ صس و اًفاظ و ثـابریی ماهيس مشک، اكفص، دوار 

ابیت ظادر ،واهتامات ان روایی بص ص یـَ وارد صس.سلعان اًواؾؼنی در  فذاوای صسیس اٌلحین از ظصف ؿلامی ُو

گویس:  ص هبای پیضاور بَ هلي از ابن حمیَ در کخاب مهناج اًس يَ می  

ی ابصس هَ مجـَ وهَ جامؿات در مسجس بص ص یـان بَ مساجس اؾخيایی هسارهس ، مساجس اهنا ذایل از مجـیت م»    

وی بَ هلي از ُامن مٌبؽ می افزایس: «.پامنی کييس واگص گاُی مناز بگشراهيس فصادا می دواهيس  

ابصس ، زواب جح كبور را از جح  ص یـیان ماهيس مسلامانن بَ جح بیت هللا منی روهس بلکَ جح آ انن زایرت كبور می»    

ـن میذاهَ ذسا ابلحص می داهيس  منایيس . ص یـیان سگ ُای دود را  بلکَ کساین را کَ بَ جح كبور منی روهس سب ًو

ابیون «.بيام ااببکص و معص می انمٌس و پیوس خَ آ هنا را ًـن می منایيس ابیان ؿیل اظلص فلهييی بَ هلي از ُو در کخاب ُو

 امسٍ است:

ایيس ُامن جح ایضان است و كعس صان از سفصی کَ مشکنی وکفار بَ اماکن بزرگ وكبور مـؼم دود می من»      

 بسؾت اُي.  دُيس می اجنام ذسا بصای مسلامانن کَ است ُامن؛  اورهس می جبا كبور ىزد کَ وثرضؾی دضوع

 را دود كبور امامان و مضاُس بَ سفص کَ ابص يس می گوهَ مهنی بَ( ص یـیان) رافضیان مجهل از و مسلامانن از وضالًت

 می اظلص جح را احلصام هللا بیت وجح اکرب جح،  را ذسا خملوكان از ای پاٍر كرب بسوی سفص فصكَ این،  انمٌس می جح

«انمٌس.  

 از کَ دواُس می جعمیان سائص و فذحـلیضاٍ از درآ ن و هویسس می ایصان پادصاٍ فذحـلیضاٍ بَ ای انمَ ؾبساًـزیز   

 رسهوصت ُامن بَ کَ دُس می ُضسار و صس دواُيس دواهسٍ مشک ظورت این كری در و کييس ثوبَ ص یـی ؾلایس

:است كصار بسین انمَ مجَ حص کَ صس دواُيس دچار گصدیس گصفذار کصبال اُایل کَ  
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اًصجمی اًض یعان من اؾوذابهلل  

اًصحمی اًصمحن اهل بسم  

 کصبال بلـات مصدم چٌاچنَ بود ایفذَ ص یوع امت در پصس یت وبت سسک( ص)ؾبسهللا ابن محمس رسوخلسا از بـس چون   

 حاجات ؾصض و کصدهس می وجسسٍ افذادهس می خباک است ایضان سادذَ و س يگ و ِگي از کَ كبور پیش،  وجنف

 بَ مهت هکص، هیسدٌس رایض افـال این بَ وحسنی ؿیل س یسان کَ داوست می چون ، هللا ؾباد اضـف این و داصدٌس می

،  سادت پاک ُا آ لیش از را ؾصب بالد واکرث جنس هوایح،  ثـایل حق ثوفیق بَ و بست اسالم مبنی دین ثعفیَ

 ًِشا،  داوست صان واؿسام فٌا در مٌحرص،  ظصح بودهس پشیصش مٌؽ هفساین اقصاض بص بيا کَ کصبال سکٌَ و ذسمَ

 جعم َمِلک اگص.  صس دادٍ، صان بسی لیق زسای ابصس صسٍ مـلوم چٌاچنَ صس فصس خادٍ کصبال بَ قُزات از فویج

 بَ کَ رس یس دواُس آ ن بسو ورزد ارصار وکفص سسک بَ کَ ُصکس زیصا کيس ثوبَ آ ن از کَ ابیس ابصس ؾلیسٍ بسین

.اًِسی ثبؽ من ؿیل واًسالم. رس یس کصبال سکٌَ  

ابیت دیسگاٍ حارض ؾرص در ص یـَ بَ وسبت ُو  

ابیون وسبت بَ ص یـَ از مواضؽ یکسان بص دوردار هیسدٌس بلکَ در     هؼصات صان مذفاوت اهس ؿسٍ ؾرص حارض ُو

ای از اهنا ُامهيس مذحجصین سابق وسبت بَ ص یـَ مذـعب بودٍ و ص یـَ را مشک می دواهيس و گصوُی دیگص از 

ابیت بص رس دو راُی اوردٍ است :اانن مـخسل حص بَ هؼص می رسس، ُامن ظور کَ ایت هللا ماکرم در کخاب ُو  

 

ابیون دو كش هس :ُو  

.کفریی، کَ مهَ مسلمنی جز دود را مشک می داهيس وجان ومال اهنا رامباح می مشصهسسلفی ُای مذـعب ح: ۴  

كش مـخسل، کَ بیضرت از وسي حتعیي کصدٍ وجوان جضکیي ای فذَ است و حیت بـیض از اساثیس و ؿلامی بزرگ :۲

:اب اانن ُامُيگ ُسدٌس، دارای ویٍژ گی ُای ذیي اهس  

ز دون ریزی بزیارهس، بَ ؾلایس دیگصان احرتام می گشارهس وبص چسپ و ا کييس واًف: مسلامانن را مهتم بَ سسک منی 

.بسؾت بص دیگصان منی زهيس  

کييس و گوش ص يوایی بصای صًیسن خسيان دیگصان دارهس و  ب: از گفامتن مٌعلی ودوس خاهَ بنی مشاُب ، اس خلبال می

.کييس کخب دیگصان را معاًـَ می   

.صامرد مصوز را کَ دًییل بص حصمت آ ن در كصان و سًت هیست بسؾت منیمؼاُص جسیس و مثبت زهسگی ا :ج  

.دُيس کَ اب حفغ جحاب وموازین ؾفت بَ حتعیي ؿمل و فـاًیت ُای مفیس اجامتؾی بپصدازهس د: بَ زانن اجاٍز می  
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ان ه: و در یک لکمَ مضن جتسیس هؼص در افاکر دضوهت آ مزی گشص خَ، حارض بَ ثـامي اب سائص ِفصق اسالمی هج

.ُسدٌس   

 

َ:هدیج  

ابیان یک گصوُی افصاظی ومذـعب است کَ اب بصداصت ُای دضک و جامساهَ صان از      آ چنَ بَ هؼص می آ یس ُو

دین اسالم و مهچينی ارصارو حتمیي آ ن بصداصت را بص آ ایت كصآ ن، اب سائص مسلمنی در مسائي ذساص يایس ، ثوسي 

یای اًِيی  فاظهل بیگصهس وآ انن هَ حهنا بَ هسای وحست كصآ ین و احتاد اسالمی ….و، زایرت ، صفاؾت ، ثربک كبور اًو

مسلامانن پضت پا زدهس ؛ بلکَ اب احیای روحیَ ای دضوهت و ثـعب ، پا بَ میسان گشاص خَ و اب مشضری حکفری 

روحیَ ای  خماًفان اكسام بَ حشف دیگصان از جامـة اسالمی و راهسن آ انن بَ مجؽ کفار منودهس ، وُابیان اب هساصنت

ثـامي و گفامتن و ؿسم مبيای مـلول و پوای بصای دهیا،دچار رسدوردگی و مضالکت ثئوری صسهس ذلا امصوٍز فصكة 

ابیان از موضؽ یکسان بصدوردار هیسدٌس و در بنی آ هنا گصوٍ ُا اساس ثفکص  ؿلیَ بَ وجود آ مسٍ است کَ ییُو

ابیت، مجود و افصاط گصی گشص خگان  را مورد هلس كصار دادٍ و بصای ثـسیي دیسگاٍ ُا و مهگام واهسیضَ ای اظیي ُو

.صسن اب دیگصان ثالش می کييس   


