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  ؛اسحغاثه و جىسل، شفاػثرابطه 

 باسخىايی هحل يشاع و يقذ آو
 *یکاشان انیفرمان یمهد

 **فر ینیمحمد مع

 چکیذه
هىثله جىول، ٌلاػث و جوحـاذه جل شملـه هىـاتل کالهـی جوـث کـه كـكم هؽحلـق 

جيؿ. بكؼی ككم جوالهی هىجقؾ هـفکىق قج هبـىل  ؾجؾهجوالهی ؾقباقه آو يظكجت هحلاوجی 
ؾجقيؿ. جها بكؼی ؾیگك هبىل يؿجقيؿ و گكوهی ؾیگك يیم هؼحوؿجو به جىوـل و ٌـلاػث قج 

ها جل شمله کىايی هىحًؿ کـه ؾق لهیًـه  ؾجيًؿ. وهابی کاكك و کٍحى جیٍاو قج وجشب هی
جی که بىـیاقی جل  گىيه جىول، ٌلاػث و جوحـاذه يظكجت بىیاق جًؿ و جکلیكی ؾجقيؿ  به

ٌماقيؿ.  هىلماياو قج با ظكبه جکلیك جل ؾجیكه جوالم بیكوو قجيؿه، هحل آيها قج يیم شایم هی
پژوهً ظأـك بـا کاویـؿو لوجیـای هؽحلـق جىوـل، ٌـلاػث و جوـحـاذه جهىـاهی 

گايه قج بكجی هىجقؾ هفکىق جكوین، و هعل يمجع با هؽاللاو قج به ِـىقت ٌـلاف  ٌايمؾه
ؾق جمام جهىام بـیى پًس هىن هكبىٖ به جىول جوث که ؾه جوث. جل جیى جهىام، جوكیك کك

ٌیؼه و وهابیث جؼحالف جوث. پًس هىن هكبىٖ به ٌلاػث جوث که ؾق ؾو هىمث آو 
 ًٌ هىن ؾیگك هن هكبىٖ به جوحـاذه جوث.جؼحالف جوث. 

 .ػبؿجلىهاب جیمیه، هعمؿ بى جىول، ٌلاػث، جوحـاذه، وهابیث، جبى ها: کلیذواژه
  

                                            
 farmanian@urd.ac.ir. و هفجهب اویؾجيٍگاه جؾ اقیجوحاؾ *
 mohagegkarakai@yahoo.comآهىؼحه ظىله ػلمیه هن، ؾجيٍصىی ؾکحكی ؾجيٍگاه جؾیاو و هفجهب  ؾجيً **
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 هقذهه
هـا هـن آو ها، ظحی وهابی جىول هىٔىػی ػاؾی ؾق ليؿگی جككجؾ جوث که همه جيىاو

ؾهًـؿ و بـه  قول ِؿها باق جیى کاق قج جيصام هیها ؾق ٘ىل ٌبايه یؼًی جيىاو پفیكيؿ  قج هی
ؼىجهـؿ جل ؼیابـاو گـفق  ٌىيؿ. جل ٌؽُ ياجىجيی که هی جٌیا و جككجؾ هؽحللی هحىول هی

ٌىؾ گككحه جا ٌؽّی که بـكجی قكـغ ؼّـىهث هیـاو ؼـىؾ و  کًؿ و به شىجيی هحىول هی
ٌؿه هیاو  هشىیؿ. جیًها جل شمله هىجقؾ جىولن پفیككح قكیوً به ٌؽُ هعحكهی جىول هی

هىلماياو جوث که ؾق لهاو پیاهبك و په جل آو هكوىم بىؾه جوث. به ػالوه، ؼؿج هن جهىق 
نکًـؿ  ؾهؿ  به وویله جبـك بـاقجو يـالل هی ؾيیا قج جل ٘كین جوبابً جيصام هی نباٍنهاىح جح خسح ا ح فح

سات مح الثَّ
بساتناحنؾهؿ  و به وویله هالتکه بىیاقی جل کاقها قج جيصام هی 1  .2هسًانفح ْلندح

ظال که هىلماياو ؾق ؼّىَ جیى هىاتل ججلام يظك ؾجقيؿ چكج جیى همه جؼـحالف ؾق 
جىول و ٌلاػث پیً آهؿه جوث؟ ٌایؿ يؽىحیى هٍکل، جىشه يؿجٌحى به جيىجع جىوـل و 

هىن بكجی هىثله جّىق کكؾ کـه هـك ٌايمؾهجىجو  ٌلاػث جوث. با ؾهث ؾق جیى هىثله هی
کًًــؿگاو بــه جیــى  و جىشــه يکــكؾو هــك یــک جل هًالػههــای ؼــىؾ قج ؾجقؾ  ككْ یــک پیً

ٌـىؾ. ٌـایؿ يؽىـحیى ؼلـٗ قج  ها و جِىل هىٔىػه، باػد ؼلٗ هباظـد هی ككْ پیً
جیمیه، هإوه جیى جكکاق کكؾ که به هبايی هىلماياو ؾق پفیكي جهىام جىول و ٌلاػث  جبى

ىجو گلـث ؾق جـ هی ،جىشهی يکكؾ و به همیى ػلث به هىلماياو ججهـام ٌـكک لؾ. بًـابكجیى
جِل هىٔىع جىول، هیاو هىلماياو و وهابیث هیچ جؼحالكی يیىث  بلکه جىشه يؿجٌـحى 

هـای هىـلماياو بـكجی پـفیكي جىوـل بـه جقوجض جولیـای جلهـی و  ككْ وهابیـث بـه پیً
ؾقؼىجوث ٌلاػث جل ـوجت هوؿوه و جوحـاذه به جقوجض جولیای جلهی ؾق لهاو همات آيهـا 

ًای ػباؾت و جىظیؿ و ٌكک، باػد جیى هًالػات ٌؿه جوث. و جلىیك ؿلٗ وهابیث جل هؼ
گايه هحّىقه جوث جا هٍؽُ ٌـىؾ هٍـکل  آیؿ بیاو ؾهین جهىام ٌايمؾه آيچه ؾق جؾجهه هی

 ها، ؼلٗ هباظد ػلمی و جؿجؼل جهىام با یکؿیگك جوث. جِلی وهابی
                                            

 . 22ٓ، آیه 2ٔ . وىقه بوكه1

 . 3ٓ، آیه 57ٔ . وىقه يالػات2
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 هؼًای جىسل، شفاػث و اسحغاثه

 جىسل 

ؾق جِـٙالض  «جىوـل»آو يمؾیک جوث. به هؼًای لـىی  «جىول»هؼًای جِٙالظی 
وجوٙه هكجق ؾجؾو ٌیء یا ٌؽُ بكجی قویؿو به هٙلـىب و »گىيه جؼكیق ٌؿه جوث: جیى

قوؿ هماو  که جیى جؼكیق با هؼًای لـىی آو جلاوت چًؿجيی يؿجقؾ و به يظك هی 1«هوّىؾ
هؼًای لـىی جوث. بًابكجیى، جؼحالف هیاو هىلماياو و وهابیث بك وك جىول، بـه هؼًـای 

 گكؾؾ. لیكج ككم چًؿجيی با هؼًای لـىی آو يؿجقؾ. جِٙالظی آو بال يمی

 شفاػث

لث ج« ٌلغ»جل هاؾه  «ٌلاػث» یؼًی وجوٙه ٌؿو ٌـؽُ هـىقؾ  2وث به هؼًای شب
جظحكجم که با ؾقؼىجوث هلحمىايه ككؾ ؼا٘ی ؾق کًاق هن و به کمک هن، هىشب ؼالِی 

قوـؿ هؼًـای ٌـلاػث جل  با جیى جؼكیق جل ٌلاػث به يظـك هی 3ٌىؾ. کاق هی ٌؽُ گًه
 جىجيؿ یکی جل جهىام جىول باٌؿ. جك جوث و هی هؼًای جىول ؼاَ

 اسحغاثه

به هؼًای کمک ؼىجوحى جل کىـی جوـث کـه  «ؿىخ»لـث جل هاؾه  يیم ؾق «جوحـاذه»
جىجيـؿ هىـمی جل جهىـام جىوـل  جوـحـاذه هـن هی ،جىجيایی جيصـام کـاقی قج ؾجقؾ. بًـابكجیى

کًـؿ.  هعىىب ٌىؾ  یؼًی ككؾی جل ككؾ ؾیگكی بكجی قكغ ظىجتصً ؾقؼىجوث کمک هی
نككهایـؿ:  هی ؼؿجی هحؼال ؾق هكآو کكین جل لباو یکی جل پیـكوجو ظٕـكت هىوـی ِح

دٌِ نالَّرءنهىنعح ح تٍنلَعح غ ثح نالَّرءنهىنشيعح کـیً ظٕـكت  یؼًـی آو هـكؾ جوـكجتیلی کـه هن .4اظتح
 یاقی ؼىجوث. جي جل ظٕكت هىوی بىؾ، ؾق بكجبك ؾٌمى هبٙی هىوی

                                            
ؾػاا و  ،هکـكم هًظىق، هعمـؿ جبـى    جبى363، هاؾه ٌلغ، َزالًهایة فی غزیب العؿید واالذ ،ػمجلؿیى جذیك شمقی،  . جبى1

 .75، َجىطل

 .131، 2َ، زهصمغ البعزیى ،جلؿیى . ٘كیعی، كؽك2

 .223، َآییى وهابیث ،شؼلك . وبعايی،3

 .33ٓ، آیه 26ٔ . وىقه ه4ُّ
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جل يظك هؼًایی ٌبیه به هن  «جوحـاذه»و  «ٌلاػث»، «جىول»يحیصه آيکه هك وه کلمه 
ؾیگك آيکه ؾق جِل جىوـل،  1ٌىيؿ. هؼايی و جهىام جىول گًصايؿه هیـیل به يىػی هىحًؿ 

بكؼی جهىام آو  اوتال  سزٌلاػث و جوحـاذه هیاو هىلماياو هیچ جؼحالكی وشىؾ يؿجقؾ و 
ها با بكؾجٌث جٌحباه جل هلاهیمی هرل ػبـاؾت، جىظیـؿ و ٌـكک بـه جیـى  که وهابی 2جوث

 جيؿ.  گككحاق کكؾه جيؿ و ؾیگك هىلماياو قج يیم هؼٕل گككحاق ٌؿه

 جبییى هحل يشاع
جبییى بكجی قوٌى ٌؿو هعل يمجع هیاو وهابیث و ؾیگك هىلماياو جمام جهىام جىول قج 

 جكيؿ. کؿجم یک به ظویوث يمؾیکجا هٍؽُ ٌىؾ کًین  هی و بكقوی
کًـؿ هبـل جل  . گاهی جىول به ـجت ٔهوام یا شاهٓ جولیای جلهی جوث. ظال ككهی يمی3

لن ـّقٓ باٌؿ یا لهاو ظیات ٔؾيیآ یا لهاو همات ٔبكلغٓ یا ؾق هیاهـث. ظیات جیٍاو ٔػا
ارلهـو ا ـی اسـ ل  و »ٌـىؾ:  ٌـىؾ و گلحـه هی هراًل ؼؿجويؿ به ظن جيبیا و جولیا ؼىجيـؿه هی

که ؾق جیًصـا هىـحویمًا ؼـؿج ؼىجيـؿه ٌـؿه و هوـام و  ...«اتعسن اری  بنتی   تی ارزحمب 
جىجيؿ هبـل جل ظیـات ؾيیـىی ججلـام  كحه جوث که جیى هیبمقگی جولیای جلهی وجوٙه هكجق گك

جكحاؾه باٌؿ هرل جىول جيبیای جولىجلؼمم بـه پیـاهبك جوـالم، یـا ؾق لهـاو ظیـات باٌـؿ یـا 
جىجيؿ ؾق لهاو همات باٌؿ ٔیؼًی پیاهبك ؾق بكلغ باٌـًؿٓ یـا آيکـه ؾق هیاهـث باٌـؿ.  هی

 بًابكجیى، جیى يىع ؼىؾ ؾجقجی پًس هىن جوث: 

به ـجت ٔهوام یا شاه و بمقگی كـكؾٓ هبـل جل ظیـات ؾيیـىی، هرـل جىوـل  جلق. جىول
 .به پیاهبك جوالم ظٕكت آؾم

ب. جىول به ـجت پیاهبك ؾق لهاو ظیات ؾيیىی و ػًؿجلعٕىق ٔیؼًی ؾق لهاو ظیـات 
 پیاهبك و ؾق ظٕىق ٌؽُ پیاهبك باٌؿٓ.

                                            
وـبکی، ػلـی   بالگٍـث جیـى وـه کلمـه بـه یکـؿیگك جوـث و بـا هـن ككهـی يؿجقيـؿ هؼحوؿيؿ. ؾق جهل وًث يیم بكؼی 1

 .132، َ شفاء الظقام فی سیارة ؼیز األيام ،ػبؿجلکاكی جبى

 . 12-34، َاطحغاذه و شایگاه شزػی آو ،. هاؾقی، هعمؿ ٘اهك2
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او ظیـات پیـاهبك ز. جىول به ـجت پیاهبك ؾق لهاو ظیات ؾيیىی و ػًؿجلـیاب ٔؾق له
جیى جىول ِىقت يگیكؾٓ. هرل آهىؼحى جىول به يابیًا به وویله پیاهبك جیٍاو باٌؿ جها يمؾ 

ؾق آو هکـاو ظٕـىق جیٍـاو ؾق لهاو ظیات که ؾق هکايی جیى جىول ِىقت گككـث کـه 
 يؿجٌحًؿ.

ؾ. جىول به ـجت ؾق همات ٔیؼًی ؾق لهاو ظیات بكلؼی پیـاهبك باٌـؿٓ هرـل ؾػـای 
وال گفٌحه و آهىؼحى جىول به  3244ؾق ٘ىل  ياو به پیاهبك و جهل بیثجىول هىلما

 .ظًیق ؾق لهاو ؼلیله وىم به وویله ػرماو بى ـجت پیاهبك
 ؾق هیاهث   هـ. جىول به ـجت پیاهبك

ٌـىؾ کـه  . گاهی جىول به ؾػای جيبیا و جولیای جلهی جوث و جل جیٍاو ؾقؼىجوث هی2
ؼىؾٌاوٓ ٘لب ظاشث کًًؿ. ظال جیى ؾقؼىجوث یـا ؾق لهـاو جل ؼؿج بكجی ها ٔيه بكجی 

یا ؾق لهـاو  ،هبل جل ظیات ولّی ؼؿج جوث، یا ؾق لهاو ظیات جو، یا ؾق لهاو همات جیٍاو
جیـى  ،هیاهث. جها جىول به ؾػای جولیای جلهی هبل جل ظیات ككْ يؿجقؾ. به ػباقت ؾیگـك

هرـل  ،گیـكؾ ِـىقت هی جیٍـاو ؾقؼىجوث گاه ؾق لهاو ظیات پیاهبك ؼؿج و ؾق يمؾ ؼـىؾ
جوأا کكؾيـؿ جـا ؼـؿج  که جل ظٕكت یؼوىب ؾقؼىجوث بكجؾقجو ظٕكت یىوق

به جیى ِـىقت کـه ٌـؽُ ؾق  ،همات جیٍاو جوث ؿ. یا ؾق لهاو ؿیاب وایا قج ببؽٍهآي
کًؿ که بـكجی جو ؾػـا کًًـؿ و جل ؼـؿج  هًمل یا يمؾ هبك جولیای جلهی جل جیٍاو ؾقؼىجوث هی

یـا  ،«یـا وبیهـا عنذارلـه! اشـفْ رنـا عنذارلـه»گىیـؿ:  ظاشحی قج بكجیً بؽىجهًـؿ. هـراًل هی
ًکه جیـى يـىع . يحیصه جی«یا رسعل ارله، اشفْ رنا عنذارله فان ر  شأ ا مـو ارأـأن»گىیؿ:  هی

 ؼىؾ ؾجقجی پًس هىن جوث: 

جلق. جىول به ؾػای پیاهبك ٔیا جولیای جلهیٓ ؾق لهاو هبل جل ظیات ٔجیى هىن، كـكْ 
 وشىؾی يؿجقؾٓ.

 ب. جىول به ؾػای پیاهبك ؾق لهاو ظیات و ػًؿجلعٕىق ٔپیً ؼىؾ پیاهبكٓ.
 ز. جىول به ؾػای پیاهبك ؾق لهاو ظیات و ػًؿجلـیاب.

 پیاهبك ؾق لهاو همات ٔؾق لهاو ظیات بكلؼیٓ. ؾ. جىول به ؾػای
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 هـ. جىول به ؾػای پیاهبك ؾق لهاو هیاهث.

قوؿ جیى يىع ٔهىن ؾومٓ با جمام جهىاهً هماو ٌلاػث جوث که ؾق هـكآو  به يظك هی
جيؿ. ٌـلاػث ؾق هیاهـث هـن بـه  با جٌاقه به هیاهث آهؿه جوث که ؾق وجهغ جهىام ٌـلاػث

ا هـٌـىؾ و جل آي ق بـه پیـاهبك یـا جولیـای جلهـی هحىوـل هیکا همیى هؼًاوث که كـكؾ گًـه
ً و ٌلاػث کًًؿ. پیاهبك، جتمه یـا جولیاءجللـه ایؼىجهؿ که جل ؼؿج بكجی وی ٘لب بؽٍ هی

جا ؼؿجويؿ جل گًاهاو ككؾ ؾقگفقؾ، و ؼؿجويؿ هـن  کًًؿ هیً ایيیم جل ؼؿج ؾقؼىجوث بؽٍ
 کًؿ. ىٌی هیپ ؼؿج، جل گًاهاو ؼا٘ی چٍن  به جظحكجم ؾقؼىجوث ولّی 

وهابیث جىول به ؾػای پیـاهبك یـا جولیـای جلهـی ؾق لهـاو ظیـات ػًؿجلعٕـىق و ؾق 
ؾجيًؿ. ؾق جیى هىن ؾوم ٔجىوـل بـه  قج هماو ٌلاػث ِعیط هی  پفیكيؿ و جیى هیاهث قج هی

ؾػا که ؾق وجهغ ٌلیغ ٌؿو پیاهبك جوث و هماو ٌلاػث جوـثٓ، جؼـحالف جِـلی هیـاو 
لهاو همات ٔظیات بكلؼیٓ جوث. وهابیث هؼحوؿ جوث جىول هىلماياو با وهابیث، ؾق 

جلله ؾق لهاو ظیات ٔجلبحه كوٗ ػًؿجلعٕىقٓ، و جىول بـه ؾػـای پیـاهبك و  به ؾػای جولیاء
و جل یکـؿیگك ؾقؼىجوـث اجولیای جلهی ؾق هیاهث، هماو جلحمان ؾػایی جوث کـه هإهًـ

و وهابیـث جوـث جيـی آهـؿه جیـى جٌـاقه ؾق قوجیـات و آیـات ككجو جل آيصایی که 1کًًؿ. هی
 به جشباق پفیككحه جوث.لفج يحىجيىحه جوث آو قج قؾ کًؿ، 

. يىع وىم، آو جوث که ككؾ هىـلماو هىـحویمًا جل پیـاهبك یـا ولـّی ؼـؿج ظـاشحی قج 1
جگـك ؾق لهـاو  ،بؽىجهؿ که آو ظاشث به يىػی ؾق ظیٙه هؿقت ؼؿجوث. به ػباقت ؾیگك

جي یـا جهرـال آو قج جل ؼـىؾ  و ٌـلای بچـه قوؾ هـیيمؾ جیٍاو ظیات پیاهبك یا جهام جوث، 
ؼىجهؿ و جگك جیى ؾقؼىجوث ؾق لهاو همات ٔبكلغٓ پیاهبك قغ ؾهؿ  هیپیاهبك یا ولّی ؼؿج 

و ظـاشحً قج هىـحویمًا جل جیٍـاو ؾقؼىجوـث  قوؾ هـیآو ككؾ يمؾ هبك پیاهبك یا ولـّی ؼـؿج 
 هرال آو. گىیؿ کمکن کى و هكج بك ؾٌمًن پیكول گكؾجو و ج کًؿ و هی هی

                                            
هـین شـىلی  جل جبى 12  هّعط کحاب يیم ؾق ِلعه 16-12، َالحىظیؿ ظق الله ػلی الؼبیؿ ،ػبؿجلىهاب،هعمؿ . جبى1

ٌىيؿ که جيبیـا  ؾق قول هیاهث هكؾم به جيبیا هحىول هیکه کًؿ  وقؾه جوث و بیاو هیهٙلبی ؾجل بك پفیكي ٌلاػث ؾق هیاهث آ
هین شىلی جیى ٌلاػث قج هماو هوام هعمىؾ و ٌلاػث  ها به پیكوی جل جبى ؾهًؿ. جلبحه وهابی هن هكؾم قج به پیاهبك جقشاع هی

 ؾجيًؿ. کبكی هی
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گاه همکى جوث با يگاه جوحواللی به جیى ـوجت هوؿن يگاه ٌـىؾ، بـه جیـى هؼًـا کـه 
ؼؿجويؿ جیى بمقگاو قج آككیؿه جوث و جمام جهىق ؼلن قج به جیى بمقگاو وجگـفجق کـكؾه جوـث 

جیى ػمـل هٙؼـًا  ،جػن جل ٌیؼه و وًی ،که ؾق جیى ِىقت به جّكیط همه ػالماو جوالهی
و گاه با هماو يگاهی جوث که هـكآو ككهـىؾه و جل آو  1ٌكک جوث و بایؿ جل آو پكهیم ٌىؾ.

بًؿگاو ؼىؾ جشاله جّـكف ؾق کـىو كؾه جوث  یؼًی ؼؿجويؿ به بكؼی به جـو جلهی جؼبیك ک
که به ِىقت هىشبه شمتیه ؾق ػالن جّككاجی ؾجٌحه باٌـًؿ. هرـل جوث ؾجؾه و جشاله ؾجؾه 

و  2ؾق ؼلـن پكيـؿه، ٌـلا ؾجؾو هـكیٓ و ليـؿه کـكؾو هـكؾه ظٕكت ػیىی جّككات
که جیـى هٙالـب ؾق هـكآو  3بكؼیا ؾق آوقؾو جؽث بلویه ؾق یک لعظه جّكف آِق جبى 

و جلبحه جیى يىع، هىمی جل جىول هعىىب  هی جوث ػیًًا هماو جوحـاذه به جقوجض جولیای جل
 گىیًؿ.  هیالیث جکىیًی ٌىؾ که جیى يعىه جّكف قج ؾق لباو ػككاو، و هی

 جيؿ جل: که ػباقتؾجقؾ بًابكجیى، يىع وىم هن ًٌ هىن 

  جلق. ؾقؼىجوث ظاشث جل ولّی ؼؿج ؾق لهاو ظیات به يعى جوحواللی
  ب. ؾقؼىجوث ظاشث ؾق لهاو همات به يعى جوحواللی

  ز. ؾقؼىجوث ظاشث ؾق هیاهث به يعى جوحواللی
و به ٌؿت بـا آو هبـاقله  جيؿ ک ِكیط ؾجيىحهکه همه ػلمای جوالم جیى وه هىن قج ٌك

 4کًًؿ. هی
 به جـو ؼؿج ؾ. ؾقؼىجوث ظاشث ؾق لهاو ظیات 

  ؼؿجهـ. ؾقؼىجوث ظاشث ؾق لهاو همات به جـو 
  ؾق هیاهث به يعى جـو جلله.و. ؾقؼىجوث ظاشث 

                                            
 .56، 1َز ،الحًقیط فی شزض الؼزوة الىذقی. ویؿ جبىجلواون ؼىیی، 1

و جبكیء جالکمه و جالبـكَ و جظـی جلمـىجی بـاـو »ككهایؿ:  ؾقباقه ظٕكت ػیىی ٔعٓ هی 27ٓ، آیه 1ٔ . وىقه آل ػمكجو2
 کكؾ که ِكجظحًا هكآو با جـو جلهی جیى جّككات قج جأییؿ کكؾه جوث. ظٕكت ػیىی ٔعٓ به جـو ؼؿجويؿ هكؾه ليؿه هی  «جلله

 .24ٓ، آیه 25. وىقه يمل 3ٔ

 هىوىی :ک.ييمىيه كجی جيؿ  ب به جیى هباظد وجقؾ ٌؿه ،چه ِكیط و چه ؿیكِكیط ،هی کحب كوهی ـیل هبعد کلك. جما4
، شىاهز الكاالميصلی، ؾق: هعمؿ ظىى   ـیل بعد کاكك ؾق کحاب ٘هاقت، 244-123، 1َ، زکحاب الـهارةؼمیًی، 

 .4ز
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جيؿ، جها جگـك ػـالمی جیـى  جلبحه ػلما ؾقباقه ؾقؼىجوث ظاشث ؾق هیاهث چیمی يگلحه
پـفیكؾ. یؼًـی  ّكف جـو جلهی قج ؾق جیى شهاو پفیككث، ؾق بكلغ و هیاهث هـن هیيعىه ج

هك که جیى يعىه جّكف ؾق کىو قج بكجی جولیای جلهی ؾق جیى شهاو بپفیكؾ، ٘بیؼی جوث 
گیكی جیى يعـىه  پفیكؾ. لیكج هیچ ؾلیلی بكجی بالپه که ؾق ؾو شهاو بكلغ و هیاهث هن هی

 ویله ؼؿجويؿ وشىؾ يؿجقؾ. ٌؿه ؾق ؾيیا به و ؾجؾه جّككاتن 

هصمىع جیى جهىام ٌايمؾه هىن ٌؿ که ػلما جل يىع جول با پًس هىمً به ػًىجو جىوـل 
و جل يىع ؾوم با پًس هىمً به ػًىجو ٌلاػث و جل يىع وـىم بـا ٌـً هىـمً بـه ػًـىجو 

جيؿ. جها بایؿ جىشه ؾجٌث که هیچ یک جل ػلمـای جوـالم،  جوحـاذه به جولیای جلهی یاؾ کكؾه
جيؿ  ه هىنن جوحـاذه به جولیای جلهی به يعى جوحوالل ؾق ظیات، همات و هیاهث قج يپفیككحهو

 ؾجيًؿ. و آو قج ٌكک هی
هايؿه، جکرك ػالماو هىلماو جمام جهىام جىول ٔپًس هىنٓ و چهاق  ؾق ویمؾه هىن باهی

 پفیكيـؿ و آو قج کًـؿٓ قج هی هىن ٌلاػث ٔیک هىن جل جیى هىمث ككْ وشىؾی پیؿج يمی
ؾجيًؿ. جها ؾق وه هىن جوحـاذه به جولیای جلهی به يعـى جـو جللـه، هیـاو ػلمـای  ٌكػی هی

جوالم جؼحالف جوث و هكبىٖ به پفیكي یا ػؿم پفیكي والیث جکىیًی به يعـى ظویوـی 
ٌىؾ  یؼًی هك که والیث جکىیًی جيبیا و جولیای جلهی قج به يعى ظویوی و به جـو جللـه  هی

جگـك  ،جوحـاذه به جولیای جلهی به جـو جلله جوث  به ػبـاقت ؾیگـكپفیككث هؿجكغ وه هىن 
اِْينػالمی جل ػلمای جوالم يىبث ؼلـن قج ؾق آیـه  اِ نالطَّ يئح ُح نالّطاِينكح اننِهاىح نلحكن اكن خلن

ح
ّّننأ اح

بـه  1
يىبث ظویوی ؾجيىث و هاتل ٌؿ که ؼلن به جـو جلله به ووـیله ؼـىؾ  ظٕكت ػیىی
گیكؾ، ؾق جیى ِىقت وه هىن جوحـاذه به  يصام هیؾق جیى هىقؾ شمتی ج ظٕكت ػیىی

 پفیكؾ.  جولیای جلهی قج هی
ولی جگك ػالمی جل ػلمای جوالم والیث جکـىیًی ٔهؼصـمجت جيبیـا و کكجهـات جولیـای 
جلهیٓ قج به يعى هصالی ؾجيىث و هؼحوؿ ٌؿ که جقجؾه هؼصمه و کكجهات ٔهرل ؼلن کبـىجك 

 بـه ووـیلهبكؼیآ  و آوقؾو جؽث بلویه به وویله آِق جبى  به وویله ظٕكت ػیىی
                                            

 . 27ٓ، آیه 1ٔ . وىقه آل ػمكجو1
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کًًؿ، جها ؼلن هؼصمه  گیكؾ، یؼًی پیاهبك و جهام كوٗ جقجؾه هی پیاهبك و ولّی ؼؿج ِىقت هی
ٌىؾ  گیكؾ و جواقو جیى ؾو باػد جیصاؾ هؼصمه و کكجهث هی به وویله ؼىؾ ؼؿج ِىقت هی

پـفیكؾ و  ج به يعى ؾػای پیـاهبك یـا جهـام هیؾق جیى ِىقت جوحـاذه به جقوجض جولیای جلهی ق
به جیى جهىام و يکات ظكیق هٙكض ؾق جیـى يکكؾو کًؿ. جىشه  هؼًای هصالی بكؾجٌث هی

 ٌىؾ.  هىثله، باػد ؼلٗ هباظد هی
بًؿی قج يـؿجقؾ و ؼلـٗ  جیـى جوىـین ،که ؼىؾ هإوه جیـى جلکـكجت جوـث ،جیمیه جبى

هیاو جىول، ٌـلاػث و جوـحـاذه بـه جقوجض ٌىؾ. یؼًی  هباظد ؾق آذاق وی بىیاق ؾیؿه هی
بعد کكؾه جوث و ظکن یکی قج بك ؾیگكی باق کكؾه، بـه ویـژه جظکـام ؼلٗ جولیای جلهی 

 جوحـاذه قج به ؾیگك هباظد هن وكجیث ؾجؾه جوث.
ٌـىؾ. بلکـه وـللیاو  ػبـؿجلىهاب ؾیـؿه يمی های هعمؿ بى بًؿی ؾق کحاب جیى جوىین

جيـؿ و جكکـاق  بًؿی قوی آوقؾه ؾیگكجو، بـه جیـى جوىـین و وهابیث به ؾلیل جٌکاالت هحأؼك
جل هصمىع جیى جهىـام،  ،بك همیى جوان 1جيؿ. وللیاو ؾق جیى باب قج جًویط و جّعیط کكؾه

هن ؾق لهاو ظیات   جلق. جىول به ؾػای پیاهبك، آو 2ها كوٗ ؾو هىن قج هبىل ؾجقيؿ: وهابی
که هماو ٌلاػث هؼكوف ؾق هیـاو  و ػًؿجلعٕىق  ب. جىول به ؾػای پیاهبك ؾق هیاهث،

 و جوث.اياهىلم
هـا كوـٗ ٌـلاػث قج هبـىل ؾجقيـؿ و ؾق جهىـام  جىجو گلـث وهابی هی ،به ػباقت ؾیگك

ها  جىجو يـمؾ ليـؿه گىیًؿ كوٗ هی پفیكيؿ. آيها هی ٌلاػث، ٌلاػث ؾق لهاو همات قج يمی

                                            
 .26، َلحىطل ايىاػه و اظكاهها. هعمؿ ياِك جلؿیى جلبايی، 1

های وللی  جل وهابی ،هعمؿ يىیب قكاػی ،يمىيه، بكجی هایی ؾجقيؿ که کمی هحلاوت جوث بًؿی جوىین آيها. جلبحه بكؼی جل 2
جلحىوـل جلمٍـكوع: جلـق.  .3جلحىول جلی هىمیى: »گىیؿ:  چًیى هی ،34َ ،الحىطل الی ظقیقة الحىطلؾق کحاب  ،هؼاِك

ز. جىول جلمإهى   ب. جىول جلمإهى جلی جلله جؼالی باػماله جلّالعه  جىول جلمإهى جلی جلله جؼالی بفججه و جوماته و ِلاجه
جلحىول جلممًىع: جلق. جلحىول جلی جلله جؼالی بفجت و ٌـؽُ جلمحىوـل بـه هـى  .2  جلی جلله جؼالی بؿػاء جؼیه جلمإهى له

  جلبـايی ؾق «ز. جالهىام ػلی جلله جؼالی بالمحىول به  جلحىول جلی جلله بصاه كالو جو ظوه جو ظكهحه جو بكکحه ب.  جلمؽلىهیى
جظمؿ جبى ظًبـل كوـٗ »جكمجیؿ:  جىول به هٍكوع و همًىع هی  په جل جوىین ،21ؾق ِلعه  ،ايىاػه و اظكاهه ؛الحىطلکحاب 

ولی هـا ؾق جهـىق  ،جكموؾ و قج هیاول به پیاهبك جوالم و ؾیگك جيبیا و ِالعؾجيىث، و ٌىکايی جى جىول به يبی جکكم قج شایم هی
 . «ظید ؾجق ،جؼحالكی، جابغ ؾلیل هىحین
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ٕـىق و ؾق قكث و جل جیٍاو ؾقؼىجوث ؾػا کكؾ که جیـى كوـٗ ؾق لهـاو ظیـات و ػًؿجلع
وهابیث جىول به ـجت، هوام و شاه، چه ؾق ظیات و چه ؾق  ،هیاهث هحّىق جوث. بًابكجیى

همات و يیم جىول به ؾػای جولیای جلهی ٌٔلاػثٓ، ػًؿجلـیاب و ؾق همات ٔبكلغٓ و يیم 
ؾجيًـؿ. جلبحـه بكؼـی جل  ٌـكک هیبـؿػث یـا جوحـاذه ؾق جمام جهىاهً و به هـك يـىػً قج 

جىجو هىلماياو قج به وبب جىوـل بـه ـجت پیـاهبك هٍـكک  جيؿ که يمی ؿهها هحىشه ٌ وهابی
 1ؾجيًؿ يه ٌكک. ؾجيىث، لفج بكؼی جل جیى جهىام ٔجىول به ـجت پیاهبكٓ قج بؿػث هی

و هؼصـمجت  جگك ػالمی جل ػلمای جوالم جّككات پیاهبكجيی هرل ظٕـكت ػیىـی
جيبیای جلهی قج به ِىقت جّكف هىحوین پیاهبك ؾق جکىیى جلىیك يکـكؾ و جمـام هؼصـمجت 
جيبیا قج جقجؾه پیاهبكجو و ؼلن ؼؿج جلىیك کكؾ و جل ظاهك آیه ؾوث کٍـیؿ و يىـبث هىـحوین 

قج هصالی ؾجيىـث، ؾق جیـى ِـىقت جیـى  «اَ ّی اَخلـ  »ؾق آیه  ؼلن به ظٕكت ػیىی
ن، جمام جهىام جىول ٔجىول به ـجت و ؾػا ؾق جمام ػىجلنٓ و ٌلاػث ٌٔلیغ هكجق ؾجؾو  ػالن

پفیكؾ، جها جهىام جوحـاذه به جقوجض جولیای جلهی قج هبىل يؿجقؾ و  پیاهبك ؾق جمام ػىجلنٓ قج هی
 2کًؿ. جگك هكؾم جیى کاق قج کكؾيؿ ظمل بك هصال هی

 آيها وهابیث و يقذدالیل 
يلی جىوـل و ٌـلاػث جل کحـاب و وـًث جقجتـه ها هیچ يُ و ؾلیل ؼاِی بك  وهابی

جی ؾق هـكآو و قوجیـات پیـاهبك  جيؿ. لیكج هیچ آیه یا قوجیحی به ِىقت ِكیط یا کًایه يکكؾه
وشىؾ يؿجقؾ که جىول به جولیای جلهی قج قؾ کًؿ و آو قج شایم يؿجيؿ. بلکه آیـات و قوجیـات 

ا شایم هقؼىجوث ٌلاػث جل آيهحؼؿؾی جّكیط ؾجقؾ که جىول به پیاهبك و جولیای جلهی و ؾ
جيؿ بكجی جيکـاق جىوـل بـه ـجت و ٌـلاػث ؾق بـكلغ، بـه  ها هصبىق ٌؿه جوث. لفج وهابی

بكؼی ػمىهات هكآو جمىک کًًؿ. آيها با بكؾجٌث جٌحباه جل جیى ػمىهات، و هیانن ػمـل 
و گىیًؿ ػمـل هىـلمايا جللاقم جوث، هی ون لهاو پیاهبك، که هیاوی هغاو با هٍكکاياهىلم

                                            
 . 334، 2َ، زالؼقائؿ الظلفیة باؾلحها الًقلیة والؼقلیة ،ظصك  جظمؿ بى بى٘اهی، . آل1

 .243، 23َ، زبعار االيىار الصاهؼة لؿرر اؼبار االئمة االؿهار ،. هصلىی، هعمؿباهك2
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و لهاو همات هرل جىول هٍكکاو جوث و جىول به ـجت جولیای جلهی ؾق اٌبیه ػمل هٍكک
 هاوث.  به بث

نالِلن...ها با جوحًاؾ به آیه:  وهابی ي نِعًادح ع ؤن فح نشن ُِ َ ...نَإن
يا ناهللناللنو يیم  1 ّسنن مح ناَنلين هن ادن عبن نها نيح ِح

لای شن
ؾجؾيـؿ و  کی به ؼؿجی بمقگ جيصـام هیها قج بكجی يمؾی هؼحوؿيؿ هٍكکاو ػباؾت بث 2
ٌـىيؿ جـا بـه ؼـؿج يمؾیـک ٌـىيؿ، پـه هـك ؾو  و هن هحىول به جولیای جلهی هیاياهىلم

 3جيؿ. هٍكک
هـا  گیـكین. جل وهابی هی  ؾق يوؿ جیـى بكؾجٌـث بـا ٘ـكض پكوٍـی جیـى هىـثله قج پـی

فهث کـكؾه پكوین: آیا ؼؿجويؿ ؾق جیى آیه وجوٙه هكجق ؾجؾو هیـاو ؼـىؾ و بًـؿگاو قج هـ هی
گىیـؿ  ؾه جوث؟ آیـه بـه ِـكجظث هـیيوؿ کكو قج هٍكکا ها به وویله جوث، یا ػباؾت بث

و ؾق بكجبـك جيحوـاؾ اجللـه جىشیـه هٍـكک بلکه جوكب جلیجلله يه جًها هٍکل يؿجقؾ،  جوكب جلی
ٌـىيؿ و هـا هـن بـا ػبـاؾت  و بىؾه جوث که هىلماياو با يمال به ؼؿج يمؾیک هیاياهىلم

هـا  ٌىین. بًابكجیى، آیه ؾق ِـؿؾ يوـؿ جوـكب يیىـث کـه وهابی ؾیک هیها به ؼؿج يم بث
جيؿ. په جِلن وجوٙه هكجق ؾجؾو هفهىم يیىث، بلکه جگك جیى وجوٙه، ػباؾت  بكؾجٌث کكؾه

ٌىؾ. ظال که قٔایث ؼؿج ؾق وجوٙه هكجق ؾجؾو جوث بایؿ بكقوـی  ها باٌؿ هفهث هی بث
 پیاهبكجو و جولیای جلهی جوث یا يه؟  کكؾ که آیا قٔایث ؼؿجويؿ ؾق وجوٙه هكجق ؾجؾو

هىلماياو به جوحًاؾ آیات و قوجیـات هحؼـؿؾ شـىجل جىوـل بـه جولیـای جلهـی قج ذابـث 
کًین. همه هىلماياو هبىل ؾجقيؿ که  جك هىثله، هوؿهاجی قج بیاو هی کًًؿ. بكجی كهن ؾهین هی

بـه ؼؿجويـؿ ها هفهث کكؾ  يـه بـه ؾلیـل جوـكب  ؼؿج هٍكکاو هکه قج به وبب ػباؾت بث
یؼًی هٍكکاو هکه چه  باؾت یؼًی چه و چه هوىهاجی ؾجقؾ.هحؼال. پكوً جیًصاوث که ػ

ـكيً کـكؾو ؾق هوابـل  کكؾيؿ که کاقٌاو ػباؾت هعىىب هی کاق هی ٌؿ؟ آیـا ِـكف کب
ككؾی، ػباؾت آو كـكؾ یـا چیـم هعىـىب  هاتل ٌؿو بكجی ككجوجوٌیثی یا بمقگی یا جظحكجم 

                                            
 .36ٓ، آیه 34ٔ . وىقه یىيه1

 پكوحین.  چه بیٍحك به ؼؿج يمؾیک گكؾجيًؿ، يمی   ها آيها قج شم بكجی جیًکه ها قج هك1ٓ، آیه 17ٔ . وىقه لهك2
 .36و  35، َکشف الشبهات. هعمؿ بى ػبؿجلىهاب، 3
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كيً هی ،ؾٌاهٌىؾ؟ آیا يىکكجو یک پا هی کًًؿ و  که به ِىقت بىیاق ـلیاليه ؾق هوابل جو کب
 کًًؿ؟  جكحًؿ، پاؾٌاه قج ػباؾت هی گاه به ظالث وصؿه ؾق هوابل جو هی

ؾجيًؿ، چـه قوـؿ بـه  قوؿ هیچ یک جل ػالماو جؾیاو جیى ػمل قج ػباؾت يمی به يظك هی
می یا ككؾی، ظحـی بـه ػالماو جوالهی. په ِكف جظحكجم گفجٌحى یا وجوٙه هكجق ؾجؾو چی

يه وجوٙه هكجق ؾجؾو ػباؾت جوـث  ،ٌىؾ. بًابكجیى يعى بىیاق ٌؿیؿ، ػباؾت هعىىب يمی
و يه ِكف جظحكجم ٌؿیؿ  بلکه ههن ؾق ػباؾت، يىع يگاه جيىاو جوث. یؼًـی همـاو يیـث 

ههن آو جوـث کـه جيىـاو آو  1.«ا ََما االَعمـال  بارّنیـات»ككهىؾيؿ:  که ظٕكت قوىل
ككؾ قج هاؾق به جيصام کاقهایی بؿجيؿ که به ؿیك جل ؼؿج جل که یـا ٌـیء ؾیگـكی  ٌیء یا آو

بكيیایؿ. جگك جیى هّؿ و يگاه باٌؿ ػباؾت جوث ولى وجوٙه یا جظحـكجم ٌـؿیؿ هـن ؾق کـاق 
 يباٌؿ. 

يکحه ههن ؾق ػباؾت، جػحواؾ بك جیى جوث که جیى ككؾ یـا ٌـیء، بـه ِـىقت هىـحول، 
هـؿ و ؾق ؿیـك جیـى ِـىقت بـه جّـكیط بكؼـی آیـات و جىجيؿ کاقی ؼؿجیی جيصـام ؾ هی

کًؿ، ولـی  هی شا شابهبكؼیا جؽث   ؾهؿ و آِق جبى ٌلا هی جظاؾید، ظٕكت ػیىی
جـكیى وشـه جمـایم هیـاو ػبـاؾت و  ها ػباؾت يیىث. لیـكج ههـن جیى جكؼال و کاقها و يگاه

جلله ؾق  ػباؾت هماو يگاه قبىبی ؾجٌحى جوث. ههن آو جوث که بپفیكین ؾؼالث جولیاءؿیك
هـای  جهىق شمتی، هٙابن يُ هكآو و قوجیات پفیككحه ٌؿه جوث، جهـا جمـام جیـى ؾؼالث

و جگك کىی هؼحوؿ باٌؿ که جمام جهىق ػالن به کىی یـا کىـايی   بؿجيین شمتی قج باـو جلله
ؾجيًـؿ  آو قج هٍكک هی هؼحوؿجو بهوث و همه ػلمای جوالم وجگفجق ٌؿه جوث، جیى ٌكک ج

 جيؿ.  آو قج لؼى کكؾهبه و هاتاليیم و جهل بیث ػّمث و ٘هاقت 
کكؾيـؿ جهـىق  جىجو كهمیؿ هٍکل هٍكکاو هکه جیى بـىؾ کـه كکـك هی جل جیى جعلیل هی

كیى جـ شىحًؿ و چـىو ههن ها جوكب هی ها وجگفجق ٌؿه جوث و لفج به بث قبىبی به جیى بث

                                            
هكچًـؿ  ،ٌیؼه و جهل وًث هىشىؾ جوث  جیى قوجیث ؾق بىیاقی جل کحب 74، 3َ، زکافی ،یؼوىب  هعمؿ بى . کلیًی،1

  هماو  شّاَ ٌىيؿ هعىىب هیهىحلیٓ و هٍهىقجت جوث که هىمی جل آظاؾ جظاؾید و هؼحوؿيؿ جیى ظؿید جل هاتال
 . 4، 3َ، زاظكام القزآوظًلی، جبىبکك 
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ها ؾجٌحًؿ کاقٌاو ػباؾت بىؾ. ظـال جگـك  بؽً ػباؾت، یؼًی هماو يگاه قبىبی قج به بث
، ؿـالی، هىلمايی جیى يگاه قج به جولیای جلهی هن ؾجٌحه باٌؿ به جّكیط جتمه هؼّىم

 1به جیى هٙلب جّكیط ٌؿه جوث. هٍكک و کاكك جوث که ؾق قوجیات جهل بیث
کل جِلی هٍكکاو هکه ٌـكک ؾق قبىبیـث بـىؾه جىجو گلث هٍ هی ،جك به ػباقت ؾهین

هـا وجگـفجق کـكؾه، لـفج بـه  جوث و چىو هؼحوؿ بىؾيؿ که ؼؿجويؿ جمام جهىق ػالن قج به بث
كف ٌىؾ و ػباؾت بث پكؾجؼحًؿ جا ظىجتس ؾيیىی ػباؾت آيها هی ها جل لـىجلم جیـى  ٌاو ب٘ك

ىؾ و چـىو آيهـا ها ب يگاه و جل ػىجقْ آو جوث. په هٍکل هٍكکاو هکه قب ؾجيىحى بث
كيً و ػباؾت هی قج قب ؼىؾ هی بـكؼالف کـالم  ،کكؾيؿ. بًـابكجیى ؾیؿيؿ ؾق هوابل آيها کب

جىجو كهمیؿ که هٍکل جِـلی هٍـكکاو هکـه يـىع  وهابیث، با ؾهث ؾق هكآو و قوجیات هی
ها و جوكب به آيها جل لىجلم جیى يگاه بىؾ. لـفج ؼـؿجی  ها بىؾ و ػباؾت بث يگاهٍاو به بث

وـلايه جیكجؾ گككث. جها هحأ اهؾ و به ٌكک قبىبی آيکكیى يگاه و آو ػمل قج وكليً هحؼال ج
ها با هصمل و هبهن گفجٌحى جیى هلاهین جواوی و قها کكؾو جِل ٌٔكک قبـىبیٓ  وهابی

و گككحى ككع ٌٔكک ؾق ػباؾتٓ و یکی ؾجيىحى هؼًای لـىی با هؼًای جِٙالظی ػبـاؾت 
ها هیچ ؾلیلی جل هكآو و قوجیات کـه  ه ذابث ٌؿ که وهابیجيؿ. پ به جیى جٌحباه بمقگ جكحاؾه

جّكیط به ٌكک بىؾو جىول کـكؾه باٌـؿ، يؿجقيـؿ و ظحـی جل وـلق هـن هـیچ ٌـاهؿی 
 جيؿ. يیاوقؾه

بك جذبات هؿػای ؼـىیً  ككجوجيیجها ؾق هوابل، هىلماياو به ؼّىَ ٌیؼیاو ؾالیل 
ٌـىؾ. ؾق ؼّـىَ  ىی هیؾجقيؿ که به جؼحّاق ٌاهل آیات، قوجیات و وـیكه و وـًث يبـ

غاّانوىقه هاتؿه جٌاقه کكؾ:  13جىجو به آیه  يمىيه هی جل باب آیات ابتح ِح ن اناللح ّن ق ّاناتَّ ًن ناهح ُّّيح نالَّريىح ي ناح
ظايلح  ّح جی بـكجی  جیؿ جوىجی جلهی پیٍه کًیؿ و ووـیله یؼًی جی کىايی که جیماو آوقؾه  اليٍنال

جىجيؿ  و ؾقباقه جیًکه جیى وویله چه چیمهایی هیجوكب به جو بصىییؿ. ػالماو و هلىكجو هكآ
 جيؿ. باٌؿ، هباظد ككجوجيی قج هٙكض کكؾه

                                            
کًؿ   هیقوجیث ـکك  334  ظك ػاهلی ـیل همیى هبعد ؿالت، ظؿوؾ 153، 3َ، زاذبات الهؿاة ،. ظك ػاهلی، هعمؿ1

 ، باب يلی ؿلى.23، زبعارااليىار ،هصلىی، هعمؿباهكيک.: همچًیى 
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جظاؾید قویؿه جل پیاهبك گكجهی جوث هايًـؿ ظـؿید  1،جل ؾیگك هىحًؿجت شىجل جىول
به يول جل ؼلیلـه ؾوم  پیـاهبك جکـكم ككهىؾيـؿ:  به قوىل ؼؿج جىول ظٕكت آؾم

جل قو به وىی آوماو کكؾ و ػكٔه ؾجٌـث: ؼؿجويـؿجٕ په جل آيکه آؾم هكجکب گًاه ٌؿ، »
 2.«کًن که گًاه هكج ببؽٍای وإجل هی به ظن هعمؿجى 

جىجو به گلحاق هالک جبى جيه ٔیکی جل جهاهاو جقبؼـه  و جها ؾق ؼّىَ ویكه ولق هی
هًّىق گلـث: »... پكوً هًّىق ػباوی ٔؾوجيیویٓ جٌاقه کكؾ:  پاوػ بهجهل وًثٓ ؾق 

بایؿ قو به هبله بایىحن یا قو به وىی هبـك  جی هالکٕ آیا هًگام ؾػا ؾق کًاق هبك پیاهبك
کـًن؟ هالـک شـىجب ؾجؾ، چـكج ِـىقجث قج جل هبـك بكگكؾجيـی ؾق ظـالی کــه  پیـاهبك
ه هبـك بایىـث و جل جیٍـاو قو بـ .وویله جى و پؿقت آؾم ؾق قول هیاهـث جوـث پیاهبك

 3.«٘لب ٌلاػث کى جا يمؾ ؼؿج بكجیث ٌلاػث کًؿ

 يحیجه
جیمیه جوـث کـه پـیً جل وی کىـی بـه آو  جيکاق جوحمؿجؾ به پیاهبك جل شمله ػوایؿ جبى

جیمیه گلحـه يیىـث،  گىيه که جبى جػحواؾ يؿجٌحه جوث. ؾق ظالی که جىول به آو ظٕكت آو
جل آككیًً و چه په جل آكـكیًً، چـه ؾق ؾيیـا و  چه پیً ،جلله بلکه جىول به قوىل

چه ؾق آؼكت، پىًؿیؿه و يیکى جوث و جیى ػمل، ویكه ولق ِـالط، پیـاهبكجو و جولیـای 
 4جلهی بىؾه جوث.

                                            
 .شفاػث  همى، ؾػا و جىطل ،آباؾی ویؿ ظىى ٘اهكی ؼكميک.: . بكجی هٙالؼه بیٍحك 1

لّما جهحكف آؾم جلؽٙیثة »  هال قوىل جلله 5َ ،34، زالمظحؿرک ػلی الظعیعیى ،هػبؿجللّ  . ظاکن يیٍابىقی، هعمؿ بى2
بیهوی، جبىبکك  :ک.ي  يیم «قب جوثلک بعن هعمؿ لما ؿلكت لی، كوال جلله یا آؾم و کیق ػككث هعمؿًج و لن جؼلوه هال: یا

ذؼلبه ػلی قوىل جلله  جبى ػىاکك، جبىجلواون ػلـی بـى  ، باب هؿوم ٔمام جبى 267، 3َ، زؾالئل الًبىة ،جظمؿ بى ظىیى
 جلله.، باب جلق، آؾم يبی 215، 5َ، زجاریػ ؾهشق ،ظىى

 ،وـیؿ هعىـى   همچًـیى جهـیى،375، 2َ، زالمظاـفی وفاء الىفاء باؼبار ؾار ،جظمؿ جلؿیى ػلی بى . ومهىؾی، يىق3
 .66، َشفاػث ،آباؾی، ظىى   ٘اهكی ؼكم136و  135، َػبؿالىهاب کشف االرجیاب في أجباع هعمؿ بى

 .2َ، شىاهؿ العق فی االطحغاذه بظیؿ الؽلق ،. يبهايی، یىوق بى جوماػیل4
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که ؾق قويؿ بكقوی هواله هٍؽُ ٌؿ وىث بىؾو جؾله وهابیث ههمی جل ؾیگك هىجقؾ 
ل، ٌـلاػث و جوـحـاذه بك يهی جل جىول و ٌلاػث جوث که بـه ؾلیـل ؼلـٗ جهىـام جىوـ

جيؿ شایگاه جىول و ٌلاػث و جوحـاذه ؾق جوالم قج هٕـن کًًـؿ و همـیى هٙلـب  يحىجيىحه
گًاهـاو قج  و قج جکلیك و هىشبـات وـلک ؾهـاء بیايام هؽحلق هىلمَك باػد ٌؿه جوث كن 

جىجيؿ ؾق  که ؾق هواله جوكیك ٌؿه جوث، هی ،گايه هحّىقه ككجهن کًًؿ. جىشه به جهىام ٌايمؾه
 و بکاهؿ.ايام هىلمَك ها هإذك باٌؿ و جل ؼّىهث بیى كن  ء بكؾجٌثوى
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 هًابغ
تشجمه: هذمذههذی فىالدويذ، تهشاو: داسالقمشآو الكمشنن دفتمش هؽالعمات تماسنخ و هعماسف  .لكآو هصيؿ .1

  اعالهی.

 :ههكشه هعلی ابى هذمذ عًاو، هك :، تصذيخالحوظيؿ ظك الله ػلح الؼبيؿعبذالىها ، هذمذ،  ابى .2

 تا. هكتب  داس دشاء، بی

ىو االعممالهي  واالوقمماف والممذعىة وصاسة الؾمم  :، عشبغممتاوكحييف الحييباات ،مممممممممممممممممممممممممممممممم  .3

 .ق1418، چاپ اوراالسؽاد، و 

 :علی ؽيشی، بيشوت :، تذقيقجاقيػ ؾهحكهب  الله ؽافعی،  عغاکش، ابىالقاعن علی بى دغى ابى  ابى .4

 ق.1419، چاپ اورال كش،  داس

 داسجما:  بیعميذ جممار المذنى هيشداهمادی،  :، بمه اهتمماملىاو الؼيكبهًظىس، هذمذ ابى هكشم،   ابى .5

 .ق1414 ،چاپ عىمالصادس،  داس -ال كش

هكتبم  االعمالهي   :جما ، بیػبيؿ الوهياب  كحف االقجياب فيح اجبياع هعميؿ بيىاهيى، عيذ هذغى،  .6

 تا. بی ،چاپ عىمالكبشی العاه ، 

هؽابع علی ابمى علمی،  :، قؽشالؼمائؿ الىلفية باؾلحاا الًملية والؼمليةدجش،   ذ بىبىؼاهی، ادم آر .7

 ق.1415، چاپ اور

المكتمب  :هذمذ عيذ العباعی، بيشوت :، تذقيقالحوول ايواػه و اظكاهيهالبايی، هذمذ ياصش الذنى،  .8

 .ق1395، چاپ عىماالعالهی، 

داس  قماهش:: -عبمذالمعؽی قلعجمی، بيمشوت :تذقيمق ،ؾالئيل الًبيوةبيهقی، ابىبكش ادمذ بى دغميى،  .9

 ق.1418، چاپ اورالكتب العلمی، داس الشناو للتشاث، 

هؤعغمه هؽبىعماتی اعمماعيلياو، چماپ  قمن: ،الًااية فح غكييب العيؿيد واالذيكاحيش،   جضسی، ابى .11

 .ػ1367 چهاسم،

هيى، الغمالم هذممذ علمی ؽما عبمذ :تذقيمق ،اظكيام الميكآوجصاؿ، ادمذ بى علی ابمىبكش ساصی،  .11

 ق.1415، چاپ اورالكتب العلمي ،  داس بيشوت:

القمادس  هصمؽ ی عبمذ :، تذقيمقالمىحؿق  ػلح الصعيعيىداکن ييؾابىسی، هذمذ بى عبذالله،  .12

 ق.1411، چاپ اورالكتب العلمي ،  داس :عؽا، بيشوت

اعلممی،   هؤعغم هشعؾمی يج می، بيمشوت:ؽها  المذنى  :، هقذههاذبات الاؿاةدش عاهلی، هذمذ،  .13

 .ق1422، اور چاپ

چاپ يا،  بی ، تذت اؽشاف آقای لؽ ی، قن:الحًميط فح شكض الؼكوة الوذمحخىنی، عيذ ابىالقاعن،  .14

 .ق1418، اور

جاهع  االهام هذممذ ابمى عمعىد : ، سناضالحوصل الح ظميمة الحوولسفاعی وهابی، هذمذ يغيب،  .15

 تا. ، بیچاپ عىماالعالهي ، 
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 .ػ1364 ايتؾاسات اعالهی، دفتش ، قن:آييى وهابيثعبذايی، جع ش،  .16

 ،شفا  الىمام فح لياقة ؼيك االيام ػليه الصمة والىيمم، الكافیعبذ  الذنى علی بى  عبكی، تقی .17

 .1419، چاپ چهاسميا،  بی: جا بی

داس  :، بيشوتوفا  الوفا  باؼباق ؾاق المصؽفحعبذالله بى ادمذ دغًی ؽافعی،  عمهىدی، علی ابى  .18

 .1419 ،چاپ اورالكتب العلمي ، 

بىعتاو کتا  دفتش تبليغات دىص: علميه قن، چاپ  :قن ،ؾػا و جوولآبادی، عيذ دغى،  ؼاهشی خشم .19

 .ػ1386دوم، 

ص: علميمه قمن، چماپ بىعتاو کتا  دفتش تبليغات دى :، قنشفاػث ،ممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم  .21

  ػ.1386دوم، 

 .ق1416ايتؾاسات هشتعىی، چاپ عىم،  :، تهشاوهصمغ البعكيىالذنى،  ؼشنذی، فخش .21

الغمادات،  : عميذ عبذالذغميى سئميظتشجممه ،اويحغاذه و شاياياش شيكػح آوقادسی، هذمذ ؼاهش،  .22

 .ػ1391هعاويت فشهًگی، چاپ اور،  -هجمع جهايی تقشنب هزاهب اعالهی :تهشاو

 .ق1429داسالذذنج، چاپ اور،  ، قن:كافحکليًی، هذمذ ابى نعقى ،  .23

 :، بيمشوتبعاق االيواق الصاهؼة ليؿقق اؼبياق االئمية االؼاياق ػلييان الىيمماقش، هجلغی، هذمذ ب .24

 .ق1411الًؾش، چاپ اور، هؤعغ  الؽبع و 

هؤعغه تًظين و يؾش آحاس اهام خميًی، چماپ  :، تهشاوكحاب الؽااقة الله، ، عيذ سوحخميًیهىعىی  .25

 .ق1421اور، 

 .ق1417يا،  بی :، بيشوتة بىيؿ الؽلكشواهؿ العك فح االوحغاذيبهايی، نىعف ابى اعماعيل،  .26

عبماط قىچمايی و علمی  :، تذقيمقشواهك الكمم فيح شيكض شيكائغ االويممدغى،  يج ی، هذمذ .27

 .ق1414 ،چاپ ه تنداس ادياء التشاث العشبی،  :آخىيذی، لبًاو




