
 

 

 برای زیارت؛سفر رِحال شَدِّ

 )نقدی بر عقائد وهابيت درمورد زیارت قبور(

 محمّد معرفت

 چکیده
ٍ لثَر تشرگاى تم٘ع  پ٘غوثزاوزم هشار ّا تزاى سٗارت لزى هسلواًاىتارٗخ اسالم  در طَل

تستٌذ ٍ وسى هطىلى ًذاضت تا اٗي وِ ًَتت تِ اتي ت٘وِّ٘ در لزى ّفتن رسي٘ذ  ٍٕ   هى تار سفز
پ٘زٍاى خَد را اس اٗي  ٍ زٕ وزد ٍ تِ حزهت آى فتَا داد٘لِ رلَگأي هسٗاس اي وسٖ است وِ ٘اٍل

هوٌيَ   هيَارد  سِ هسزذ راٗش ٍ تمّ٘يِ   رفتي تِتار سفز تستي فمط تزاى »وار هٌع وزد ٍ گفت: 
تِ هٌظَر تث٘٘ي اٗيي   آهذُ است زُ ٗاتَّزاس  ملٍ تِ ًاست وِ در صحاح  ٖخٗحذ اٍل ٘دل  «است

هسلواًاى، اتتذا تِ ت٘اى فتاٍا ٍ ادلِ هاًع٘ي ضيذّ رححيال فسيفز تيزإ سٗيارت       ساٍِٗ گ٘زٕ در ت٘ي 
پزداختِ ٍ در وٌار آى، ادلِ عملٖ، آٗات ٍ رٍاٗات فزٗم٘ي تا استٌاد تيِ هٌياتع اّيل سيٌت ًميذ ٍ      
تزرسٖ ضذُ است ٍ در ًْاٗت تا ارائِ ّفت دل٘ل هستٌذ، ًِ تٌْا تٖ پاِٗ تَدى اٗي ًظزِٗ آضيىار  

 رسذ  ىِ استحثاب اٗي عول ارسضوٌذ ً٘ش تِ احثات هٖگزدد، تل هٖ
 

 
 ی کلیدی:ها واژه

 ، ٍّات٘ت، اتَ ّزٗزُاتي ت٘وِّ٘عمائذ ض٘عِ، سٗارت، ضذّ رححال، تار سفز تستي، 

                                                 
 ض٘عِ ضٌبسٖ هؤسسِ آهَصش عبلٖ حَصٍٕ اهبم سضبسطح سِ پژٍُ  داًص . 
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 مقدمه

ٚ ؼاؼٜ آؼٔي ـا ؼـ ٔسيف پااوي ٚ ػػإق لافاـ     ياؼ ٚ قياـت پاواٖ ٚ ٔؼػٛٔاٖ

فىِ ثَٔ٘ٔتٚ أَشٙىَ اللَّهِٔ أَى  » غٛا٘يٓ: ؼـ لفآٖ ٔي وٙؽ. يص تٝ غؽا ٘كؼيه ٔيپا٘ساٖ ـا تيص اق 

ٚ ٔٙطاء اثاف   اسقٕٞسٙيٗ ٔتؼّمات اِٚياي اِٟي ؼاـاي تمؽس  ،1«ِتُطْفَعٓ ٍٓ ٗٔصْوَطَ فْٙ٘ٓب اسٕؤ

ّٓهْْ  »تف اساس آيٝ ضفيفٝ  2پؽـ ـا تيٙا وفؼ. زٙاٖ وٝ پيفاٞٗ ضضفت يٛسف ،تاضؽ ٔي

غٛا٘ؽٖ ٕ٘اق ٚ لفآٖ ٚ ٞؽيٝ ثٛاب آٖ تٝ آٖ أاْ، ؼػااي آٖ   3«ىجٓعاءٔ الْإِحٕسبىِ إِالَّ الْإِحٕسب

قياـت يؼٙي تٝ ضضٛـ وسي ـفاتٗ ٚ  اق عففي  أاْ ـا ؼـ ضك ٔا تٝ ؼ٘ثاَ غٛاٞؽ ؼاضق.

 .تاضؽ تٝ سٛي آٖ ٔي آٖ، لػؽ ٚ تستٗ تاـ سفف ، پس القٔٝاٚ ـا ٔاللات ٕ٘ٛؼٖ

ٝ  ضاضاف  فػػ تا اهلل ـسَٛ ؼٚـاٖ اق ؼضٕٙاٖ تٟاخٕاتٞا ٚ  ؼسيسٝ ٝ  اؼأا  ؼاضات

ضماٝ   ٔاؿٞة  ٘اتٛؼي غؽؼ ؼـ ٕٞٛاـٜ غيثق ٚ ظٟٛـ ػػفؼـ ٔػاِفٞاي  خفياٖ ٚ اسق

 ؼـ ـا ضيؼٝ ٔؿٞة وٝ سالعيٙي ٚ پاؼضاٞاٖ ،ػثاسياٖ ،أٛياٖ ضىٛٔق ٚا٘ؽ ٜ تٛؼ خؼففي

ـ  ائٕٝ ٚخٛؼ تا وٝ پٙؽاضتٙؽ ٔي ٚ ؼيؽ٘ؽ ٔي غٛؼ خٛـ ٚ ظّٓ تا ٔماتّٝ ٖ  ٚ اعٟاا  ضايؼيا

ٖ  ،تفؼ ٘ػٛاٞٙؽ خايي تٝ ـاٜ ،ـاستيٗ ُ  ٚ ٌفياك  ٚ تؼمياة  ٔاٛـؼ  ـا ضايؼيا ْ  لتا ـ  ػاا  لافا

ٓ ٚخاٛؼ ؼاـؼ،   تااـيع  ؼـ ففاٚا٘ي اق آٖ ٔٛاـؼ وٝ ؼاؼ٘ؽ ٔي ُ  ؼضإٙا٘ي  ٘ياك  ايٙاه  ٞا  ٔثا

 .ؽ٘ؼاـ خٟا٘ياٖ يػٕٛٔ اؾٞاٖ ؼـ تطيغ ٔؿٞة وفؼٖ اػتثاـ تي ؼـ سؼي ٚٞاتيق

تاف ٔطافٚػيق    -ضٙثّي  ٔؿٞةتٝ خك ففلٝ ٚٞاتيق اق -اسالْ ٕٞٝ ففق ٚ ٔؿاٞة 

ا٘اؽ   ، ٔاؽػي ٞا تٝ استٙاؼ ـٚايق تػاـي تٝ ٘مُ اق اتٛٞفيفٜ قياـت اتفاق ٘ظف ؼاـ٘ؽ. ٚٞاتي

ٔطااٞؽ ٚ لثاٛـ ائٕاٝ     ،4لػؽ سفف وفؼٖ تفاي ـفاتٗ تاٝ ٔسااخؽ    ٘ٝ تٟٙا قياـت تّىٝ وٝ

ٚايق، ؼالِاق آٖ ٘ياك   ؼـ ضاِي وٝ ػالٜٚ تف سٙؽ ـ، غيف ضفػي ٚ ضفاْ اسق ٔسّٕيٗ

 ٔطُ اضىاَ اسق.
 شَدِّ رِحال و توهابیّ

ـ  ٞا، ٔسّٕا٘اٖ تفاى قياـت لفٖٚ تفاي  ؼـ تاـيع اسالْ ْ  ٔاكا ٚ لثاٛـ   پيغٕثفاواف
                                                 

 .36، ًَس. 1

 .(96، َٗسف) ٍَجِِِِْ فَبسِتَذَّ ثَصِ٘شًا  عَلىَفَلَوَّب أَى جَبءَ الْجَطِ٘شُ أَلْقَئُِ . 2

 .66، الشحوي. 3

 .ٍ هسجذاألقصٖ هسجذالٌجٖ، . الجتِ ثِ غ٘ش اص هسجذالحشام4
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وفؼ٘ؽ ٚ  تستٙؽ( ٚ ضفوق ٔي وفؼ٘ؽ )تٝ ايٗ لػؽ تاـ سفف ٔي ٔي« ضؽّ ـضاَ»تكـٌاٖ تميغ 

اسق وٝ تٝ ضفٔاق آٖ فتاٛا    ففؼيٗ ياِٚ( لفٖ ٞفتٓ)اتٗ تيٕيّٝ ٌففق.  اضىاَ ٕ٘ي يوس

ؼ. اٚ پيفٚاٖ غٛؼ ـا اق ايٗ واـ ٔٙغ وفؼ ٕ٘ٛفي يخٌّٛ آٖاق ٕ٘ٛؼ ٚ ٔماتّٝ ت ضؽٚ تٝ ؼاؼ 

ٔاٛاـؼ  سٝ ٔسادؽ خاايك ٚ تميّاٝ     ـفتٗ تٝفمظ تفاى  (تاـ سفف تستٗ) ضؽّ ـضاَ»ٚ ٌفق: 

اٚ ضااٌفؼاٖ ٚ  تؼاؽ اق   .استٙاؼ خسق «اتٛٞفيفٜ»ٚ ؼـ ايٗ تاـٜ تٝ ضؽيثى اق« .ٕٔٙٛع اسق

اٖ يا ـا ؼ٘ثاَ وفؼٜ ٚ تا قٔاٖ ٔطٕاؽ تاٗ ػثاؽاِٛٞاب ٚ ٚٞات    يٝٗ ٘ظفئفٚخاٖ افىاـش ا

إالّ إلٖ  حبلُالطِّ سٜشَالتُ» :ففٔايؽ ٔي ؼـ آٖ پيأثف اسق وٝ يثيضؽ ُٖ آ٘ايؼِ اؼأٝ ؼاضق.

ضاٛؼ   تاـ سفف تساتٝ ٕ٘اي   ؛ٕ ّصالصٖ ٍ هسجسألا هسجسٍٙ الحطام  هسجسٙ :هسبجسٓ ِٔحالح

 1«.ٔسدؽ غٛؼْ ٚ ٍٔف تفاي سٝ ٔسدؽ: ٔسدؽ اِطفاْ ٚ ٔسدؽ االلػي
 وهابی علمای از برخی فتاوای
فَإًَِّهِٔ ظَهيٙ٘ ٗ ثٓهْْ     وُُّْ حٓسٙٗجٚ ٗٔطٍْٓى فٖٙ ظِٗٓبضِٓٓ لَجٕطِ الٌَّجِِّٖ»ؽ: يٌٛ ٝ ٔييٕياتٗ ت. 1

تّىاٝ خؼّاي   ف يٚاـؼ ضاؽٜ، ضاؼ   پيأثف اـت لثفيثي وٝ ؼـتاـٜ قيتٕاْ اضاؼ ؛هَٕٓظَُعٗ

؛ ليهي ظارهطات المجهَض    عي أثى ّطٗهطٓ أى الٌجهى  » ٌٛيؽ: ٚ ؼـ خاي ؼيٍف ٔي 2«.اسق

وٝ اٚ تاٝ عاٛـ ٔغّاك اق    ضٛؼ  اق والْ اٚ تفؼاضق ٔي 3«قائفاٖ لثٛـ ـا ِؼٗ وفؼ. پيأثف

اـت يا ؛ زٝ تا ضاؽّ ـضااَ ) تااـ سافف ق    ؼا٘ستٝ اسقاـت لثٛـ ٔٙغ وفؼٜ ٚ آٖ ـا ضفاْ يق

 ٖ.تستٗ( ٚ زٝ تؽٖٚ آ

ٍأهب الطجبل ف٘ستحت لْن ظٗبضٓ المجَض، ٍظٗهبضٓ لجهط   » ؽ:يٌٛ ك تٗ تاق ٔييػثؽاِؼك. 2

ٍالٌجٖ علِ٘ الصالٓ ٍالسالم لهبل: ظٍضٍا  ... لىي ثسٍى شس الطحْ ، ٍلجط صبحجِ٘،الٌجٖ

المجَض فإًْب تصوطون اٙذطٓ ف٘عٍضّب للصوطى، ٍاليجطٓ، ٍالسعبء للوَتى، ٍالتطحن علهْ٘ن.  

 أثفيا اـت لثٛـ ٚ لثف پيتفاي آ٘اٖ ق أا ٔفؼاٖ؛ٚ ،ٔ، هي زٍى شس الطحٍّْصُ ّٖ السٌ

 أثفيا فا پيا ق اـت؛يا ٔستطة اسق، اِثتٝ تؽٖٚ لػؽ ضفواق تافاي ق   اٚ ٚ ؼٚ غاضة

ِٚي ضاؽّ   ٚ...، ا٘ؽاقؼ اؼ آغفت ٔييؽ تٝ خٟق آٖ وٝ ضٕا ـا تٝ ياـت وٙيففٔٛؼ: لثٛـ ـا ق
                                                 

ح ، 1614 ظ، ثحبة تتطحذ الشححب    ، 2 ج، صحح٘ح هسحلن   ؛1995ح ، 43 ظ، ثبة صَم َٗم الٌحش، 3 ج، ٕصح٘ح ثخبس .1

1397. 
 .16 ظ، 27 ، جالوقذسثبة صٗبسٓ ث٘ت ، هجوَع فتبٍٕ .2

 .348 ، ظ24 ، جثبة ضشح حذٗج لعي اهلل صٍاسات القجَس، هجوَع فتبٍٕ .3
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 1«.سقي٘ كياـت لثٛـ خايـضاَ تفاي ق

ال ٗجَظ شس الطحهبل لعٗهبضٓ   » :ؼاؼٜ ا٘ؽ فتٛا ٗيزٙ اٖيٚٞات ؼائٕيٞيأت استفتاي  .3

ٚ  ءايا اـت لثاٛـ ا٘ث يا ضاؽّ ـضااَ تافاي ق   : لجَض األًج٘بء ٍالصبلح٘ي ٍغ٘طّن، ثْ َّ ثسعٔ

 2«سق، تّىٝ تؽػق اسق.يك ٘يف آ٘اٖ خايٖ ٚ غاغاِط
 ردّ شبهه «شدّ رحال» حدیث نقد و بررسی

 روایت   سند. نقد و بررسی 1

تاضؽ ٚ يىى اق خاػالٖ ضؽيث اسق. ـٚايات ٘مُ ضاؽٜ تٛساظ    اتٛٞفيفٜ ٔٛثك ٕ٘ى

اٞاُ ساٙق اتفااق ٘ظاف      ضيؼٝ ٚ ػّٕاي ـخاَ؛ قيفا تاضؽ اٚ تٝ ٞير ٚخٝ لاتُ اػتٕاؼ ٕ٘ى

ٚ سػٙي ـا واٝ اق ؼيٍافاٖ ضاٙيؽٜ تاٛؼٜ، تاٝ ـساَٛ        تاضؽ ؽَِِّس ٔئُؼاـ٘ؽ، وٝ اتٛٞفيفٜ 

 .ؼاؼ ٘سثق ٔي غؽا

لَبلَ ٗٓعِٕٗسٔ : »٘ٛيسؽ اتٛٞفيفٜ ٔي )ضفش ضاَ(ػآِ ٔطٟٛـ اُٞ سٙق ؼـ تفخٕٝ ؾٞثي،

 3«وفؼ. اتٛ ٞفيفٜ تؽِيس ٔي: ثيُ ّٓبضٍٕٔىَ: سٓوٙيٕتٔ شُيٕجَٓٔ ٗٓمَُٕلُ: وَبىَ أَثَّٔٔطَٕٗطََٓ ٗٔسٓلِّسٔ

تاٝ   ضتي غّيفٝ ؼْٚ ٘يك اق ٘مُ اضاؼيث اٚ تٝ تٙاً آٔاؽٜ ٚ اٚ ـا تٟؽياؽ تاٝ تثؼياؽ     

عي السبرت ثي ٗعٗس لبل: سويت عوط ثي الرطهبة  »ٌٛيؽ:  ؾٞثي ٔي وفؼ. ٚسسفقٔيٗ ؼ

  4.«أٍ أللحمٌه ثؤضض زٍس ٗمَل ألثٖ ّطٗطٓ: لتتطوي الحسٗج عي ضسَل اهلل

أَىَّ  عٓي اثٕيِ عٓجٕالَىَ: ٗٓحٕ٘ٓى ثيُ أََٜٕٗةٓ»وٙؽ:  اػتفاف ٔيغٛؼ تٝ اػتفاؼ ػٕف اتٛٞفيفٜ 

ٖ   أَثٓب ّٔطَٕٗطََٓ وَبىَ ٗٓمَُٕلُ : : إًِِّٖ ألُحٓسِّثُ أَحٓبزٕٙٗجَ، لََٕ تَىَلَّوٕتٔ ثِْٓب فٖٙ ظٓهٓيِ عٔوٓهطَ، لَشَه ٛ ضٓأْسٙه

 5.«ضىسق وفؼْ، سفْ ـا ٔي وٙٓ، اٌف ؼـ قٔاٖ ػٕف ٘مُ ٔي اضاؼيثي وٝ اآلٖ ٘مُ ٔي

 ضٍٕ لهس  ٍ» :٘ٛيسؽ اتٗ أتي اِطؽيؽ ضافؼي تٝ ٘مُ اق استاؼش اتٛخؼفف اسىافي ٔي

                                                 
 .154 ، ظ1 ج، ثبة حکن صٗبسٓ القجَس للشجب  ٍ الٌسبء، (هجوَع فتبٍٕ ثي ثبصًَس علٖ الذسة) .1

 .4236سقن فتَا ، 493 ، ظ1 ، جالشحب  لضٗبسٓ القجَس ثبة ضذّ، ءٔ ٍ اتفتب٘للجحَث العلو ٔالذائو ٔاللجٌفتبٍٕ  .2
اثحي  ، ٍ تحبسٗ  دهطح    68 ، ظ1 ، جفٖ ضعفبء الشجحب   الکبهل ؛668 ، ظثبة اثَّشٗشُ، 2 ، جالزّجٖ، س٘ش أعالم الٌجالء. 3

 .359 ، ظثبة حشف الْبء، 67 ، جعسبكش
، الححذٗج  ٔفصل فحٖ سٍاٗح   ،16 ، جالٌْذٕ الوتقٖ، العوب  كٌض ؛661 ظ، ثبة اثَّشٗشُ، 2 ، جالزّجٖ، س٘ش أعالم الٌجالء. 4

 .291 ظ
 .661 ظ ّوبى، ،س٘ش أعالم الٌجالء. 5
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َ  اهلل ضسهَل  علهى  األح٘بء أوصة لبل أٍ الٌبس أوصة إىّ أال لبل أًِ علٖ عي  أثه

اتٛ  ـسَٛ غؽا٘سثق تٝ ٔفؼْ ففؼ ؼـ تيٗ آٌاٜ تاضيؽ وٝ ؼـٚغٍٛتفيٗ : السٍسٖ ّطٗطٓ

 1.«ٞفيفٜ ؼٚسي اسق

فضيّق پياق خؼاُ وافؼ ٚ     ي ؼـتاـٜضؽيث اتٛ ٞفيفٌٜٛيؽ:  استاؼ ٔفتضي ٔغٟفي ٔي

 ضٓسهَلِ  حٓج٘جى هٙيْ سٓوٙيٕتٔ! اْٜٗٓبالٌّبسٔ»ٌفق:  اتٛ ٞفيفٜ .پياقٞا ؼـ اسفع ٚلق ففٚغتٝ ضؽ

: ففٔٛؼ وٝ پيغٕثف ضثيثٓ اق ضٙيؽْ: الْجٌَُّٓٔ لَِٔ ٍٓجٓجٓتٕ هٓىََّٔ فى عٓىََّٔ ثٓصَْٓ اوََْ هٓيْ: اللَِّ

 2«اسق. ٚاخة اٚ تف تٟطق تػٛـؼ ٔىٝ ؼـ ـا ػىّٝ پياق ٞفوس
 حدیث داللت نقد و بررسی .2

ٝ  ضؽيث ايٗ ٔٙٝ ئستثٙ ؼـ ؼـ قيفا تاضؽ؛ ٔى ٔػؽٚش ٘يكؼالِق ضؽيث اق ٘ظف   سا

 ؛اسق اضتٕاَ

ال »يؼٙى اغُ ضؽيث ايٗ ٌٛ٘ٝ تاضؽ:  ؛تاضؽ «هسجسٗ هي الوسبجس»ٔستثٙى ٔٙٝ  :اَٚ

تطفيٓ تااـ سافف تساتٗ تاٝ      ؛«تشس٘ الطحبل إلى هسجس هي الوسبجس إالّ إلى حالحٔ هسبجس

 ٌا٘ٝ! سٛى تٕأى ٔساخؽ ٍٔف ٔساخؽ سٝ

اغُ ضاؽيث اياٗ ٌٛ٘اٝ     يؼٙى ؛تاضؽ «الويٌَٗ٘ٔ هىبى هي االهىٌٔ»ؼْٚ: ٔستثٙي ٔٙٝ 

تطافيٓ تااـ    ؛«إالّ إلى حالحٔ هسبجس الويٌَٗ٘ٔ ال تشس٘ الطحبل إلى هىبى هي األهىٌٔ»تاضؽ: 

 ٌا٘ٝ!! ٍٔف ٔساخؽ سٝ ٞاي ٔؼٙٛي ٔىاٖسفف تستٗ تٝ 

ال »يؼٙى اغُ ضؽيث ايٗ ٌٛ٘اٝ تاضاؽ:    ؛تاضؽ «هىبى هي االهىٌٔ»ٔٙٝ  ئستثٙ :ْٛس

تطفيٓ تاـ سفف تستٗ تاٝ ٕٞاٝ    ؛«تشس٘ الطحبل إلى هىبى هي األهىٌٔ إالّ إلى حالحٔ هسبجس

 ٌا٘ٝ!!! خا ٍٔف ٔساخؽ سٝ

 پياأثف  ضفٔاق لػاؽ قيااـت لثاف     ٞير ؼالِتى تف ايٗ ضؽيث اَٚ، اضتٕاَتٙاتف 

 ؛يفايف ٔطاٞؽ ٔتثفوٝ ٘ؽاـؼ، قٚسا

 ٔسادؽ  سٝ ٗيا ٔساخؽ، اٖئ اق ٚ اسق، ٔساخؽ تفاي سفف ػكْ تطث ٔٛضٛع اٚالً

 ٔٛضاٛع  اق ِاؿا  ،ٙؽ٘يسات  ٔسادؽ  ٔتثفوٝ ٔطاٞؽ سايف ٚ پيأثف لثف ٚ اسق ضؽٜ استثٙاء

                                                 
 .67ظ، ٔفصل فٖ ركش األحبدٗج الوَضَع، 4ج، اثي أثٖ الحذٗذ، ضشح ًْج الجالغِ. 1
 .عٌَاى اثَّشٗشُ ٍ پ٘بص فشٍش(، )كتبة س٘شٕ دس س٘شُ ًج164َٕ ، ظ16 ، جٕ آحبس هشتضٖ؛ هجوَعِ، هطْشٕ. 2

http://www.wikifeqh.ir/ابو_هریره
http://www.wikifeqh.ir/حدیث
http://www.wikifeqh.ir/حدیث
http://www.wikifeqh.ir/ابو_هریره
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 .تػػيػا( ٘ٝ اسق غاـج )تػػّػاتاضؽ ؼاغُ ؼـ ٟ٘ي ٕ٘ي ٚ اسق فٖٚيت تطث

اق ضااْ تاٝ ٔؽيٙاٝ     تٝ لػؽ قياـت لثف پياأثف  _تٝ يميٗ  _تالَ ضثطى ثا٘ياً سفف

ههب   "فٖ هٌبهِ ٍَّ ٗمَل:  حن إى ثالالً ضأى الٌجٖ»وٙؽ:  . اتٗ اثيف ٘مُ ٔئؼفٚف اسق

فبًتجِ ح٘عًبً، فطوت إلى الوسٌٗهٔ فهؤتى لجهط     "ى له أى تعٍضًب اّصُ الجفَٓ ٗب ثالل؟ هب 

ٌفاق:   ـا ؼيؽ ؼـ ضاِي وٝ تٝ اٚ ٔي غٛاب پيأثف ؛ تالَ ؼـٍجيْ ٗجىٖ عٌسُ الٌجٖ

وٙي؟ پاس تاٝ    اي تالَ ايٗ زٝ خفا ٚ ـفتاـي اسق؟ تٛ ـا زٝ ضؽٜ وٝ ٔا ـا قياـت ٕ٘ي

 1«ـسيؽ ٚ تف ٔكاـ اٚ ٌفيسق. سٛي ٔؽيٙٝ ضفوق وفؼ ٚ تٝ لثف پيأثف

خايك  سٝ ٔسدؽ ايٗ لػؽ وفؼٖ تٝ ٞير ٔسدؽى خك» ٌٛيؽ: وٝ ٔيايٗ ضؽيث  ثاِثاً

ـفتٙاؽ،   ٔاى  عٛـ لغغ ٞف ضاٙثٝ تاٝ ٔسادؽ لثاا     وٝ تٝ ٚ غطاتٝ ػُٕ پيأثف تا «٘يسق

ٗٓهؤْتٖٙ هٓسٕهجِسٓ لُجٓهبءٚ وُهَّْ      وَبىَ الٌَّجِٖٜ» آٔؽٜ اسق وٝ: ص تػاـييغط ؼـ .ٔػاِف اسق

اؼٜ ٚ يا ضاٙثٝ پ  ، ؼـ ٞاف أثف ٌفأييپ ؛سٓجٕتٚ، هٓبشٖٙ٘ب ٍٓضٓاوٙجٖب ٍٓوَبىَ عٓجٕسٔ اللَِّٙ ثٕيُ عٔوٓطَ ٗٓفْيٓلُِٔ

ٚ ؼـ غطيص 2«وفؼ. ٗ ٔييٗ زٙيك ايآٔؽ٘ؽ ٚ ففق٘ؽ ػٕف ٘ اـت ٔسدؽ لثا ٔييسٛاـٜ تفاي ق

لُجٓبءٚ ضٓاوٙجٖب ٍٓهٓبشٖٙ٘ب فَ٘ٔصٓلِّٖ فِٙ٘ٙ ضٓوْيٓتَٕ٘يِ ٍٓفٖٙ ضٍاٗهٔ   أًََِّٔ وَبىَ ٗٓؤْتٖٙ هٓسٕجِسٓ»ٔسّٓ آٔؽٜ اساق: 

 .3«ٗٓؤْتِٙ٘ٙ وَُّْ سٓجٕتٚ وَُّْ سٓجٕتٚ ٍٓوَبىَ ٗٓمَُلُ ضٓإَٔٗتٔ الٌَّجِٖٛأى ثي عٔوٓطَ وَبىَ ٗٓؤْتٖٙ هٓسٕجِسٓ لُجٓبءٚ 

ٝ  ٗيا ااق  فيغ تفاي» ؽيٙففٔا ٔي وٝ أثفيپ ٔمػٛؼ ،اَٚاضتٕاَ  پؿيفش تا ضتي  سا

ف آٟ٘اا ضافاْ اساق،    يا غ تفاي «ـضاَ ضؽّ» وٝ سقي٘ ٗيا ،«ضٛؼ ٕ٘ي تستٝ سفف تاـ ٔسدؽ

ـ  غٛؼ تف ـا ـ٘ح ٚتثٙؽؼ  سفف تاـ ا٘ساٖ ،ٍفيؼٔساخؽِكٚٔي ٘ؽاـؼ وٝ تفاي آٖ  تّىٝ  ٕٞاٛا

ٖ  ّقيفضا  ٘ظف اق ٔسدؽ سٝ ٗيا فيغ ،تفٚؼٞا  آٖ اـتيق تٝ ٚ ساقؼ ٓ  تفااٚت  زٙاؽا  زطا

 ِكٚٔي ،ّق اسقفضي ٚ ثٛاب ؼاـي ،ّٝيلث اي ٚ ٔطّٝ ضٟف، ٞف خأغ ٔسدؽ .٘ؽاـ٘ؽ فييٌ

ٝ  ؼـ خاأغ  ٔسدؽ تفاي سفف تاـ ا٘ساٖ ه،ي٘كؼ ٘مغٝ ؼـ خأغ ٔسدؽ تٛؼٖ تا ٘ؽاـؼ،  ٘مغا

زٙااٖ  . ٘يساق  قئؼػ اٚ سفف ٚ ضفاْ اٚ واـ ،ؼضٛ ا٘داْ واـي ٗيزٙ اٌف أّا ،تثٙؽؼ ؼٚـ

 آٔؽ٘ؽ ٔي لثا ٔسدؽ تٝ ضٙثٝ ـٚقٞاي غطاتٝ ٚ أثفيپ :وٝ ضؽ ٘مُ سٙٗ ٚ غطاش اقوٝ 

                                                 
 .39 ظ، ضفبء السقبم فٖ صٗبسٓ خ٘ش األًبم ؛131 ظ، 1 ج، ٔاسذالغبث .1
 .1193ح ، 61 ، ظثبة هي أتٖ هسجذ قجبء كل سجت، 2 ، جح ثخبسٕ٘صح .2
 .1399ح ، 176ظ، ثبة فضل هسجذ قجبء ٍ فضل الصالٓ فِ٘، 9 ، جح هسلن ثطشح الٌٍَٕ٘صح .3
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 .ٌكاـؼ٘ؽ ٔي ٕ٘اق آ٘دا ؼـ ٚ

 :ٞاي ٔؼٙٛي اسق ٔساففتٞؽف ٕٔٙٛع ساغتٗ تٕاْ وٝ ؼْٚ  تٙا تف اضتٕاَ

، «ٔٙاي »ٚ « ٔطاؼف »، «ػففاات »ؼـ اػٕاَ ضح، ا٘ساٖ تفاي  ٘يسق؛ص يغط ضػف اٚالً

ف ئساففت ٔؿٞثي تفاي غ؟ ٚ ٗ ٘ماط سٝ ٌا٘ٝ خائك اسقيزفا سفف تٝ ا؛ تٙؽؼ تاـ سفف ٔي

 ؟.سقيٗ سٝ ٔٛـؼ خائك ٘يا

ٓ ٚ ؼا٘ص، غاّٝ  آٔٛقش ػّ سفف تفاي خٟاؼ ؼـ ـاٜ غؽا،تٝ  اتيات ٚ ـٚايآؼـ  ثا٘ياً

فَلََٕ ال ًَفَطَ هٙيْ وُِّْ فٙطْلَهٍٔ  » ؽ:يففٔا آٖ خا وٝ ٔي ؽٜ اسق، ضص يٗ تػفياـت ٚاِؽيـضٓ ٚ ق

 ٍ زافا اق  ؛ ىهٌْْٙٔنٕ طبرٙفٌَٔ لٙ٘ٓتَفَمََّْٔا فٖٙ السِّٗيِ ٍٓ لٌْٙ٘ٔصٙضٍٔا لََٕهْٓٔنٕ إِشا ضٓجٓئَا إِلَِْٕ٘نٕ لَيٓلَّْٔنٕ ٗٓحٕهصَضٔ

ّٝ غاٛؼ ـا پاس اق تاقٌطاق،    يأٛق٘ؽ ٚ لثيٗ ـا تيوٙٙؽ وٝ ؼ وٛذ ٕ٘يي ٌفٚٞي  ّٝيٞف لث

 1«ؽ آ٘اٖ تتفسٙؽ.يتتفسا٘ٙؽ ضا

ٗ  ضىٕي زٙيٗ غؽٚـ ٚ ـٚايق ػْٕٛ تٝ اغؿ ٘يك سْٛ تٙا تف اضتٕاَ  ٘يساق،  ٕٔىا

ٓ  قياـت لػؽ تٝ اٌفزٝ ؛اسق سففى ٘ٛع ٞف ضفٔق ،آٖ القٔٝ اٚالً :قيفا ٝ  ٘ثاضاؽ،  ٞا  وا

ٝ  ايٗ اق غيف قياـت تفاى ـضاَ ضؽّ اق ٟ٘ى ثا٘ياً 2.٘يسق آٖ تٝ لائُ وس ٞير  ٔسادؽ،  سا

 سافف  ٚ ؼاـؼ ٚخاٛؼ  ٔسادؽ  ضٟفى ٞف ؼـ قيفا اسق، اـضاؼى تّىٝ ٘يسق، تطفيٕى ٟ٘ى

قيااـت لثاٛـ   ؼـ ضااِي واٝ تافاي     ،٘ؽاـؼ ضفٚـتى ؼيٍف ضٟفى ؼـ ٔسدؽ قياـت تفاى

 .وفؼ غٛاٞيٓ اضاـٜ آٖ تٝ غٛؼ خاى ؼـ وٝ اسق ٔتفتة ػظيٓ تفواتى ٚ آثاـ، اِٚياى اِٟى

 .ا٘ؽ وفؼٜ فيتفس ٓيوفؼ اؼي وٝي ٝ ٌٛ٘ تٝ ـا ثيضؽ تكـي، ٔطمماٖ خٟق ٗيا اق

ظٗبضٓ ٍ  المسن الخبًٖ ٍَّ أى ٗسبفط ألجْ اليجبزٓ إهب لح  أٍ جْبز» ٌٛيؽ: غكاِى ٔى

وْ هي ٗتجطن ثوشهبّستِ فهٖ ح٘بتهِ     لجَض الصحبثٔ ٍالتبثي٘ي ٍسبرط اليلوبء ٍاألٍل٘بء ٍ

ِ   ثعٗبضتِ ثيس ٍفبتِ ٍ ٗتجطن ال  ٗجَظ شس الطحبل لْصا الغطض ٍال ٗوٌع هي ّهصا لَله

ألى ، هسجسٕ ّصا ٍالوسجس الحطام ٍالوسجس األلصى :بل إال إلى حالحٔ هسبجسحتشس الط

تفاي خٟاؼ،  سفف، سففلسٓ ؼْٚ اق ....؛ شله فٖ الوسبجس فإًْب هتوبحلٔ ثيس ّصُ الوسبجس

اـت اٚ يا ق وٝ ٞفوس تٝ عٛـ وّى ٚ اءيغطاتٝ، تاتؼاٖ ٚ اِٚأثفاٖ، ياـت لثٛـ پيق ٚضح 

                                                 
 .122، تَثِ .1
 ثِ ّوبى دل٘لٖ كِ دس حبً٘ب احتوب  دٍم اضبسُ ضذ. .2
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َ »ٚ  اسق ك ٔتثفنياـت اٚ ؼـ ضاَ ٕٔات ٘يٝ تثفن تاضؽ، قيات ٔايؼـ ضاَ ض « ضؽّ ـضاا

ٚ   زٖٛ وٙؽ، ٚ ـٚايق اتٛٞفيفٜ ٔٙغ اق آٖ ٕ٘ي ٗ اغفاؼ اضىاَ ٘ؽاـؼيتفاي ا  تاا ضاؽيث ا

ٖ ؛ ٔٙافاتي ٘اؽاـؼ ؼا٘ؽ،  ك ٕ٘ييف سٝ ٔسدؽ ـا خايتٝ غ« َاضؽ ـض»وٝ   ضاؽيث،  ٔٛضاٛع آ

تاضٙؽ، ٌفتٝ ضؽٜ اسق  ىساٖ ٔييّق يٍف ٔساخؽ اق ٘ظف فضيؼ اق آ٘دا وٝٔساخؽ اسق ٚ 

ِٝ غياف  أايٗ ٔس ٚ (ٞا ٘يسق تفخيطى ؼـ سفف تفاى آٖ)سقيك ٘يوٝ ٔساففت تفاي آٟ٘ا خا

ـؼ ٞاف  ّق ؼاياء فضا ياء ٚ اِٚياـت ا٘ثيق زٖٛاق سفف تفاى قياـت لثٛـ اِٚياى اِٟى اسق 

 1.«تاضٙؽ ؼاـاي ؼـخات ٚ ٔفاتة ٔي وٝ زٙؽ

فإىّ الٌْٖ عهي  » ٌٛيؽ: ٔى اُٞ سٙق ػفاق ٔؼاغف ق ػّٕايا ؼوتف ػثؽإِّه سؼؽى

إًّوب َّ إضشهبز الهى    شسِّ الطحبل إلى إٔ هسجس غ٘ط الوسبجس الخالحٔ ل٘س ًْ٘بً تحطٗو٘بً ٍ

ٔ عسم الجسٍى فٖ سفط وْصا، ٍشله الَىّ الوسبجس االُذطى ال  ؛ ترتل  هي ح٘جُ الفعه٘ل

تاٝ خٟاق آٖ اساق واٝ      ٟ٘ي تطفيٕي ٘يسق ٚ فماظ  اق ضؽّ ـضاَ تٝ ٔساخؽ ؼيٍف ٟ٘ى

 2«قضٕتى تى فايؽٜ اسق، قيفا ثٛاب ٔساخؽ يىساٖ اسق، ٍٔف سٝ ٔسدؽ.

 تيٕيٝ اتٗ تفاتف ؼـ ٚ ؼا٘ستٝ ـاضح ـا پيأثف قياـت لػؽ ٚسٙى ضيؼٝ ػّٕاى ثاِثاً

  ٌففتٙؽ. ٔٛضغ ضؽت تٝ - وفؼ غفشٔ ـا قياـت ضفٔق ضثٟٝ وٝ -

ٖ  ،ّصا لَل اثي ت٘و٘ٔ» :ٌٛيؽ ٔى اِؽيٗ لسغال٘ي ضٟاب  ح٘ج هٌع هي ظٗبضٓ الٌجه

ٝ ٗ ؛ ٌفتاـ اتٍَّ هي أثشع الوسبرْ الوٌمَلٔ عٌِ اق  تيٕيٝ ؼـ ٔٙغ قياـت لثف ـسَٛ اِّّا

 3« تؽتفيٗ ٔسائّى اسق وٝ اق اٚ ٘مُ ضؽٜ اسق.

ٍٓالْحٓبصِْٙ أًََّْٔنٕ أَلْعَهَٔا اٙثٕي تَٕ٘وَٙ٘ٓٔ ثِتَحٕطِٗنِ شَهسِّ اَلطَّحٕهِْ   »ٌٛيؽ:  اتٗ ضدف ػسمال٘ي ٔي

ٍٓأًَْىَطًَْب صَٔضٓٓ شَلٙهٓ، ٍٓفٖٙ شَطْحِ شَلٙههٓ هٙهيْ اَلطَّهطَفَٕ٘يِ     إِلَى ظِٗٓبضِٓٓ لَجٕطِ سِّٓ٘سًَٙب ضٓسَٔل اَللَِّٙ

 4.«طَُل، ٍّٖٓٙٓ هٙيْ أَثٕشَعِ اَلْوٓسٓبرِْٙ اَلْوٌْٓمَُلَِٔ عٓيْ اٙثٕي تَٕ٘وَٙ٘ٓٔ

لس شّت ثيط اليلوبء إلى االستسالل ثْصا الحسٗج فٖ الوٌع ههي  » ؽ:يٌٛ ٔي غكاِي

                                                 
 .داس الوعشفٔ ث٘شٍت، 247 ظ، 2 ج، كتبة اسشاس الحج، الذٗي غضالٖاح٘بء علَم  .1

 .27 ، ظ7 ج، دكتش عجذالولك سعذٕ، ٔ هفَْهْب ٍ حذٍدّبالجذع .2
 .344 ، ظثبة فضل الصالٓ فٖ هسجذ هکِ، 2 ، جاسضبد السبسٕ لطشح صح٘ح الجخبسٕ .3

 .196 ، ظفٖ هسجذ هکِ ثبة فضل الصالٓ، 4 ، جفتح الجبسٕ ضشح صح٘ح ثخبسٕ .4
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لوبء ٍالصلحبء ٍهب تج٘ي لٖ أى األهط وصله ثْ العٗهبضٓ  الطحلٔ لعٗبضٓ الوشبّس ٍلجَض الي

: تؼضي اق ػّٕاء تاٝ وٕاه اياٗ    وٌت ًْ٘تىن عي ظٗبضٓ المجَض فعٍضٍّب هؤهَض ثْب لبل

ا٘اؽ ٚ آ٘ساٝ    ضؽيث، استؽالَ تف ٕٔٙٛػيق سفف تفاي قياـت لثٛـ ػّٕاء ٚ غاِطاٖ وافؼٜ 

ضٕا ففٔٛؼ٘ؽ:  پيأثف اوفْوٝ تف ٔٗ ـٚضٗ ضؽ زٙيٗ اسق أا أف ضؽٜ تٝ قياـت آ٘اٖ؛ 

 1.«ؽياـت آٟ٘ا تفٚيپس ضاال تٝ ق ،ْٜ تٛؼاـت لثفٞا ٟ٘ي وفؼيـا اق ق

هي  ظٗبضٓ لجطُ»ٌٛيؽ:  ؾٞثي ؼـ استؽالَ اتٗ تيٕيٝ تٝ ايٗ ضؽيث تأُٔ ؼاـؼ ٚ ٔي

أفعْ المطة، ٍشس الطحبل إلى لجَض االًج٘بء ٍاالٍل٘بء، لئي سلوٌب أًهِ غ٘هط ههؤشٍى ف٘هِ     

فشس الطحبل إلى  "ال تشسٍا الطحبل إال إلى حالحٔ هسبجس" صلَات اهلل علِ٘:ليوَم لَلِ 

هستلعم لشس الطحْ إلى هسجسُ، ٍشله هشهطٍع ثهال ًهعاع، إش ال ٍصهَل إلهى       ًجٌ٘ب

تا فضيّق تفيٗ اػٕاَ اسق ٚ  ؛ قياـت لثف پيأثفحجطتِ إال ثيس السذَل إلى هسجسُ

التطؽ اِفضاَ، تاـ سفف تستٗ تاٝ ساٛي لثاٛـ ساايف      ،اٌف تپؿيفيٓ تٝ غاعف ػْٕٛ ـٚايق

ٔستّكْ ضؽـضاَ تٝ سٛي  ا٘ثياء ٚ اِٚياء تؽػق اسق، پس ضؽ ـضاَ تٝ سٛي لثف ٘ثي

تاضؽ ٚ ايٗ تٝ اتفاق ٔطفٚع اسق زٖٛ القٔٝ ـسايؽٖ تاٝ ٔطاُ لثاف      ٔي ٔسدؽپيأثف

 2«اسق. ؼغَٛ تٝ ٔسدؽ اِٙثي پيأثف

ـ  قيااـت  خاٛاق  تف ؼالِق وٝ ؼاـيٓ ففيميٗاضاؼيثى اق  ـاتؼاً واٝ ؼـ اؼأاٝ    ؼاـؼ لثاٛ

 ؛غٛاٞؽ آٔؽ

ٝ  اسالْ غؽـ ؼـ وٝ اسق ضؽٜ ٌفتٝ ٝ   غااعف  تا ٖ  ٘كؼيىاي تا  فايتا  ،قيا خاّٞ قٔاا

ٝ  ٍٞٙأي ٜ اسق،اـت لثٛـ ٔٙغ ضؽيق اق ؽيتٛض اق ضفاظق ٚ قيضٕا ٖ يا وا  اؼيا ق ٕا٘طاا

 ؽيا تٛض ُيا ؼال ٚ ٕ٘اٛؼ  ـساٛظ ٞاا   ؽ ٚ ؼـ لّاة يٌفؼ آضىاـ ٔفؼْ فت آٖ تكـٌي ٚ ٌطق

 ،ضؽ ؼاؼٜ لثٛـ اـتيق قئطفٚػ ؛ؽيٌفؼ آضىاـ ٚ وطف ،ضفن ضثٟٝ ٚ ضؽ ؼاؼٜ صيتٛض

تٝ ػثاـت ؼيٍف ٕٔىٗ اسق زٙايٗ ٔٙؼاي ؼـ    .ؽيٌفؼ آضىاـ ٔماغؽ ٚ ثاتقٞا  ٞؽف فايق

 اتتؽا ٚخٛؼ ؼاضتٝ أا سپس ٘سع ـٚايي ضؽٜ تاضؽ.

بضِٓٓ ٗٓه تُىُنٕ عٓهيْ ظِ ٕ٘ه ًَْٓ» ففٔٛؼ٘اؽ:  ق اسق وٝ ـسَٛ اهللية ـٚايتٗ ضػ ةديبراق 

                                                 
 .شٍت٘داس الوعشفِ ث، 244 ظ، اسشاس الحجكتبة ، 1 ج، علَم الذٗي غضالٖبء ٘اح .1

 .484 ، ظثبة الحسي اثي سجط سسَ ، 4 ، جس٘ش اعالم الٌجالء .2
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 1«.ؽياـت آٟ٘ا تفٚيْ پس ضاال تٝ قٜ تٛؼاـت لثفٞا ٟ٘ي وفؼيضٕا ـا اق ق؛ الْمُجَٔضِ فَعٍُضٍّٔٓب

الْوٌْٓسَٔخَ ٍّٓٔهَٓ   ّٓصَا هٙيَ الْؤَحٓبزٙٗجٙ الَّتٖٙ تَجٕوٓعٔ الٌَّبسٙدَ ٍٓ»ٌٛيؽ:  ٘ٛٚي ؾيُ ايٗ ضؽيث ٔي

؛ اياٗ اق  سٔهٌٌَّٔ لَْٔهنٕ   بلِ عٓيْ ظِٗٓبضٓتْٙٓب ٍٓأَجٕوٓئَا عٓلَهى أَىَّ ظٗبضتْهب  صٓطِٗحٗ فٖٙ ًَسٕدِ ًَِْٕٖ الطِّجٓ

اضاؼيثي اسق وٝ ؼـ آٖ ٘اسع ٚ ٔٙسٛظ ٚخٛؼ ؼاـؼ ٚ آٖ تف ِغٛ ٕٔٙٛػيق قياـت ٔافؼاٖ  

خٕٟاٛـ اٞاُ ساٙق اق     2«تػفيص ؼاـؼ ٚ تف استطثاب قياـت لثاٛـ اخٕااع ٚخاٛؼ ؼاـؼ.   

 3.ا٘ؽ ِٚى اتٗ ضكْ تفؼاضق ٚخٛب وفؼٜ اسق طثاب وفؼٜاستفاؼٜ است« فَكُٚـَُٚٞا»ػثاـت 

ظٍٔضٍٔا الْمُجٔهَضٓ فَإًَِّْٓهب تُهصَوّٙطُ    » ففٔٛؼ٘اؽ:  ق اسق واٝ ـساَٛ اهلل  يفٜ ـٚاياق اتٛٞف

٘اٛٚي تؼاؽ اق ٘ماُ     4«.ضٛؼ اؼآٚـي ٔفي ٔييؽ وٝ آٖ تاػث ياـت لثٛـ تفٚيتٝ ق؛ الْوَٕٓتٓ

اق 5«ص تاال ضاه.  يث غاط يفٟاٛ ضاؽ  »ؽ: يا ٌٛ ث فٛق سٙؽ آٖ ـا تفـسي وفؼٜ ٚ ٔييضؽ

بضِٓٓ الْمُجٔهَضِ  ٗٓه تُىُنٕ عٓهيْ ظِ ٕ٘إًِّٖٙ ًَْٓ» ففٔٛؼ٘ؽ: ق اسق وٝ ـسَٛ اهلليـٚا يؽ غؽـياتٛسؼ

اـت آٟ٘اا  يا اـت لثفٞا ٟ٘ي وفؼْ پس ضاال تاٝ ق ئٗ ضٕا ـا اق ق؛ ْٓب عٙجٕطًَٓ٘فَعٍُضٍّٔٓب فَإِىَّ فٙ

 6«.اـت آٟ٘ا ػثفت ٚ پٙؽ اسقيؽ وٝ ؼـ قيتفٚ

وٌُْتٔ ًَْٕٓ٘تُىُنٕ عٓهيْ ظِٗٓهبضِٓٓ   » :ففٔٛؼ٘ؽ ق اسق وٝ ـسَٛ اهلليا٘س تٗ ٔاِه ـٚا اق

ٔاٗ  »؛ «اًآذٙطََٓ، ٍٓلَب تَمَُلَُا ّٔجٕطالْمُجَٔضِ أَلَب فَعٍُضٍّٔٓب، فَإًَِِّٔ ٗٔطِقُّ الْمَلْتٓ، ٍٓتُسٕهٙعٔ الْيٕٓ٘يَ، ٍٓتُصَوِّطُ الْ

اـت آٟ٘ا ٘فٔي يؽ وٝ ؼـ قياـت آٟ٘ا تفٚيضاال تٝ قاـت لثفٞا ٟ٘ي وفؼٜ تٛؼْ يضٕا ـا اق ق

ي واٝ ضافع ٕٔٙاٛع وافؼٜ     يكٞاا يلّة، اضه زطٕاٖ ٚ تاؿوف آغافت ٚخاٛؼ ؼاـؼ ٚ ز   

 7«.ؽييٍ٘ٛ

                                                 

ٖ   ، 2 ج اص آى جولِ:، ًقل ضذُ صح٘ح هسلنهختلف ّبٕ  اٗي حذٗج دس ثبة .1 ؛ 977ح ، 672 ، ظثحبة اسحتئزاى الٌجح

 .1977ح ، 1563 ، ظثبة ث٘بى هب كبى هي الٌْٖ، 3 ج
 .977رٗل حذٗج ، 46 ظ، ثبة قَلِ، 7 ، جح هسلن ثطشح الٌٍَٕ٘صح .2

 .381ظ، 1ج، التبج الجبهع لالصَ ، هٌصَس علٖ ًبصف .3
 .976ح ، 671ظ، ثبة استئزاى الٌجٖ، 2 ، جصح٘ح هسلن .4

 .976رٗل حذٗج ، 46 ظ، ثبة قَلِ، 7 ، جح هسلن ثطشح الٌٍَٕ٘صح .5

، ثبة الجٌبئض، 1 ج، لحبكنل علٖ الصح٘ح٘ي وستذسکال ؛38 ، ظثبة هسٌذ اثٖ سع٘ذ خذسٕ، 3ج، ثي حٌجل هسٌذ أحوذ .6

 .536 ظ
 .532 ، ّوبى، ظلحبكنل علٖ الصح٘ح٘ي وستذسکال .7



 شدِّ رحال؛ سفر برای زیارت  

83 

ٗٔيٓلِّؤْٔنٕ إِشَا ذَطَجٔهَا   وَبىَ ضٓسَٔلُ اهللِ» ق اسق وٝ ٌفق:يـٚا تٗ ضػية ةديبر اق

ٍٓفٙهٖ   -السٛلَبمٔ عٓلَى إَِّْٔ الهسِّٗٓبضِ،   :-فٖٙ ضٍِٓاِٗٓٔ أَثِٖ ثٓىْطٍ  -إِلَى الْوٓمَبثِطِ، فَىَبىَ لَبرٙلُْٔنٕ ٗٓمَُلُ 

السٛلَبمٔ عٓلَٕ٘ىُنٕ إََّْٔ السِّٗٓبضِ هٙهيَ الْؤهمْهٌٙٙ٘يَ ٍٓالْؤسٕهلٙوٙ٘يَ، ٍٓإًَِّهب، إِىْ شَهبءٓ اهللُ       :-ضٍِٓاِٗٓٔ ظّٕٔٓ٘طٍ 

ؼاؼ ٍٞٙأي وٝ تٝ سٛي  اؼ ٔييتٝ آٟ٘ا  ـسَٛ اهلل»؛ «لَلَبحٙمَُىَ، أَسٕؤَلُ اهللَ لٌََب ٍٓلَىُنٔ الْيٓبفَٙ٘ٓٔ

ٛ يص آٟ٘ا ايضٛ٘ؽ ٚ پ لثفٞا غاـج ٔي ٙاؽ: ساالْ تاف ضإا اي اٞااِي ٔا ٔٗ ٚ       يساتاؼ٘ؽ تٍ

اق غاؽا تافاي غاٛؼ ٚ ضإا      ؛ٓيضٛ ك تٝ ضٕا ّٔطك ٔيياٖ ضاء اهلل ٔا ٘ ؛اـيٗ ؼئسّٕاٖ ا

 1«.ٓيوٙ ق ٚ سالٔتي ٔييعّة ػاف

ايٗ ضؽيث تٝ ٌٛ٘ٝ ؼيٍفى ٘يك ٘مُ ضؽٜ اسق وٝ تٝ ٞير ٚخاٝ ؼالِاق تاف    غأساً 

؛ تٝ ساٛي  تُشَسٜ الطِّحٓبلُ إِلَى حَلَبحَِٔ هٓسٓبجِسٓ»اسق:  . ؼـ غطيص ٔسّٓ آٔؽٜٔمػٛؼ آٟ٘ا ٘ؽاـؼ

 ؼيٍاف  ٔٛاـؼ آ٘ىٝ ؽٖٚت اسق، تطٛيك ضميمق ؼـ ايٗ 2«ضٛؼ. سٝ ٔسدؽ تاـ سفف تستٝ ٔي

ٝ  خا آٖ اق .وٙؽ ٕ٘ى ػؽا ٔا ٘فى ضىء إثثات اغغالش تٝ ٚ ؽ،ٕاي٘ ٘فى ـا ْ  وا  ٘يساق  ٔؼّاٛ

ُ  ضاؽيث  ؼّْٚ، ياا  تاٛؼٜ  اَّٚ غٛـت تٝ ضؽيث اغّى ٔتٗ ُ  غياف  ٚ ٔدٕا َ اساتؽال  لاتا

 ضٛؼ. ٔي

 :اساق  آٔؽٜ ابوهريرةغطيص ٔسّٓ اق  ؼـوٝ  ؼيٍفى ٔتٗ ؼـ ضٛؼ ٌفتٝ اسق ٕٔىٗ

ٔساففت فمظ تفاى  ؛هسجس الىيجٔ ٍهسجسٕ ٍهسجس إٗل٘بء سبفط إلى حالحٔ هسبجسإًّوب ٗٔ»

 ق!تٙاتفايٗ ضؽّ ـضاَ فمظ تفاى ايٗ سٝ ٔسدؽ خايك اس 3«ٔسدؽ خايك اسق.سٝ ايٗ 

 ؛اسق ـٚضٗ ٞٓ س اَ ايٗ خٛاب

سففٞاى ؼيٙى ٚ غيف ؼيٙى تٝ اخٕاع أّق خايك اسق ٚ سفف ٔٙطػاف تاٝ    وٝ اَٚ آٖ

اساق، يؼٙاى ؼـ   « ضػف اضافى»ايٗ سٝ ٔسدؽ ٘يسق، ؼـ ٘تيدٝ ضػف ٔكتٛـ تٝ اغغالش 

   َ ٝ  ٚ ؼْٚ آٖ ضاٛؼ.  ٔاى  ٔياٖ ٔساخؽ ايٗ سٝ ٔسدؽ اسق وٝ تافاى آٖ ضاؽّ ـضاا ٔاتٗ   وا

ٚ ٔؼّْٛ ٘يسق ؼـ ٚالغ اِّٚى تٛؼٜ يا ؼّٚٔى يا سّٛٔى، ٚ تسياـ تؼيؽ ضؽيث ٔطىٛن اسق 

سٝ تاـ ايٗ ٔغّة ـا تا سٝ ػثاـت ففٔٛؼٜ تاضؽ. ظاٞف اياٗ اساق واٝ     اسق وٝ پيأثف

                                                 
 .975ح ، 671 ، ظثبة هب ٗقب  عٌذ دخَ ، 2 ج، ح هسلن٘صح .1

 .1397ح ، 1615 ظ، ثبة تتطذ الشحب ّوبى،  .2

 .«الوقذس إٗل٘بء َّ ث٘تُ ذُسجِهَ» دّذ: هٖ تَض٘ح هحوذ فؤاد عجذ الجبقٖدس رٗل اٗي سٍاٗت  ؛ّوبى .3
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ـٚؼ  ٔاى  اق اتٟاْ ففٚاى ٝ ـاٚياٖ اغثاـ ٘مُ تٝ ٔؼٙا وفؼٜ ا٘ؽ، تٙاتفايٗ ضؽيث ٔكتٛـ ؼـ ٞاِ

 آٖ فالؽ اػتثاـ اسق. ٚ تا اتٟاْ ٔتٗ ضؽيث، استؽالَ تٝ

ٝ  اساق  ٚاـؼ اـت(يق تفاي سفف )ضفٔق ٌفتٝ ٗيا تٝ ٍفييؼ اضىاَ ساؼساً  اٌاف  وا

ٖ  كيا ٘ آٖ ي ٔٙطػافٜ  ٔماؽٔات  ضٛؼ، اثثات كييز قئطفٚػ اغُ  ٔطافٚع  ؽيا تفؼ تاؽٚ

ٝ  كيخاا  ايا ؼ٘ ٔساخؽ اق ٔسدؽي ٞف ؼـ غٛا٘ؽٖ ٕ٘اق وٝ سقي٘ ؽييتفؼ. تٛؼ غٛاٞؽ  تّىا

ٝ  ٗيتٙاتفا. سقي٘ لثٛـ اـتيق قئطفٚػ ؼـ ؽييتفؼ وٝ زٙاٖ اسق، ٔستطة  ؼـ اي ضاثٟ

ٝ  ـفتٗ تفاي اي ايؼ٘ ٔساخؽ اق ٔسدؽي ٞف تٝ ـفتٗ تفاي ٔساففت استطثاب تّىٝ خٛاق  تا

ٛ  ؼـ اـييتسا  اتيـٚا آ٘ىٝ ژٜيٚ تٝ سقي٘ ٔٙٛـ ٔفالؽ ٚ ٔغٟف لثٛـ سٛي  اـتيا ق كيتطا

 .ـؼاٚخٛؼ ؼ

ٗ  ٚ ساغتٗ ؼـ أٛي ؼستٍاٜ ٖاػالخ ساتؼاً ٝ  ٗيا ا پافؼاغت ث سااوق ٚ  يا اضاؼ ٌٛ٘ا

ُ ٔٙاؽاٖ   تا ػاللٝ ٔػاِفق تفاي ـا آٖ وٝ ٘يسق تؼيؽٚ ٘ؽواـ ٘ثٛؼ تي  ٚ ػػإق  قيا ت  اٞا

ْ  وٝ ـا وٛفٝ ٔسدؽ ّقيفض ٔثالً تا تاضٙؽ خؼُ وفؼٜ تعٟاـ  ٗيإِا ٔٙ  فيا أ ضاف

ٖ  ُيفضاا  فايا ق ؽٕايٙ٘ ٔػؽٚش اسق، ٝ  ٔسادؽ  تافاي  فافاٚا ُ  وٛفا اق  .اساق  ضاؽٜ  ٘ما

ٍ  الوسهجسٙ  :هسبجسٓ ٔالٖ حالح االّ  بلُحالط ال تُشسٜ»: آٔؽٜ اسق أيفٔ ٔٙاٖ ػّي  الحهطام 

ضاٛؼ خاك تاٝ ساٝ ٔسادؽ:       ؛ تااـ سافف تساتٝ ٕ٘اي    ٍ هسجسٙ الىَفٔ هسجسٙ ضسَل اهلل

  1.«ٚ ٔسدؽ وٛفٝ ٔسدؽاِطفاْ ٚ ٔسدؽاِٙثي

ضٓسٔهَلِٙٙ ٍٓ حٓهطَمٔ أَهٙ٘هطِ     الْىَُفَُٔ حٓهطَمٔ اللَّهِٙ ٍٓ حٓهطَمٔ   » :ـسيؽٜ اساق  غاؼق أاْ اق

ٚ ضافْ ػّاي تاٗ     وٛفٝ ضفْ غؽا ٚ ضفْ ـسَٛ ؛الصٛلَبُٓ فْٙ٘ٓب ثِؤَلْ ٙ صٓلَبٓ الْؤمْهٌٙٙ٘يَ

ؼـ ـٚايق 2«اسق، ٕ٘اق ؼـ آٖ تفاتف اسق تا ٞكاـ ـوؼق ٕ٘اق ؼـ خاٞاي ؼيٍف. اتيغاِة

طَضٕتٔ ثِوَٕٓظٙعِ هٓسٕجِسٙ الْىَُفَهِٔ ٍٓ أًََهب   لَوٛب أُسٕطِٕٓ ثِٖ هٓ لَبلَ الٌَّجِٖٜ»ؼيٍفي ٘مُ ضؽٜ اسق: 

فَمَبلَ لٖٙ ٗٓب هٔحٓوٛسٔ اًْعِلْ فَصِّْٓ فٖٙ ّٓصَا الْوٓىَبىِ لَهبلَ فٌََعَلْهتٔ    عٓلَى الْجٔطَاقِ ٍٓ هٓيٖٙ جٓجٕطَرُْٙ٘

                                                 
ِ    ؛6482ح ، 257 ، ظثبة تأكذ استحجبة قصحذ الوسحجذ  ، 5 ، ج. ٍسبئل الط٘ع1ِ ثحبة فضحل   ، 1ج، هحي ت ٗحضحشُ الفق٘ح

 ؛166ح ، 143 ظ، تتطححذ الشحححب  ات الححٖ حالحححٔ هسححبجذ ثححبة ، 1 ، جخصححب ال ؛694ح ، 231ظ، الوسححبجذ ٍ حشهتْححب
 .2ح ، 246 ، ظثبة فضل الوسجذ الحشام ٍ احکبهِ، 96 ، جثحبساتًَاس

ٔ   ، كبهل الضٗبسات اثي قَلَِٗ ؛1ح ، 586ظ، 4 ، ج. الکبف2ٖ  ،29ظ، ثبة فضل الصالٓ فٖ هسجذ الکَفحٔ ٍ هسحجذ سحْل

 .2ح ، 6 ، ظثبة فضل الکَفٔ، الوضاس ض٘  هف٘ذ ؛8ح
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فافٚؼ آى ٚ ٕ٘ااق    ايٙداا  ؼـ ؛ػفؼ وفؼ ؼـ ضة ٔؼفاج خثفئيُ تٝ پيأثفاوفْ :فَصٓلَّٕ٘ت

أَىَّ عٓلٙهٖٛ ثٕهيَ   »وٙاؽ:   اتاٛضٕكٜ ثٕااِي ٘ماُ ٔاي     1«.ْٚ ٕ٘اق ٌاكاـؼ  ْپس ففٚؼ آٔؽ ؛تٍكاـ

أَتَى هٓسٕجِسٓ الْىَُفَِٔ عٓوٕساً هٙيَ الْوٓسٌَِٙٗٔ فَصٓلَّى فِٙ٘ٙ أَضٕثٓعٓ ضٓوَيٓبتٚ حُهنٛ عٓهبزٓ حٓتَّهى     الْحٔسٕٓ٘يِ

ٙٛـٜ غففا تٝ لػؽ ٕ٘ااقٌكاـؼٖ تاٝ   اق ٔؽيٙٝ ٔ : أاْ سداؼضٓوٙتٓ ضٓاحٙلَتَِٔ ٍٓ أَذَصَ الطَّطِٗك

ٔسدؽ وٛفٝ آٔؽ زٟاـ ـوؼق ٕ٘اق ٌكاـؼ، آٍ٘اٜ تف ٔفوة غٛؼ ساٛاـ ضاؽٜ ٚ تاٝ ٔؽيٙاٝ     

 2«تاقٌطق.

 ،ٔسادؽ االلػاي  ) ٔسااخؽ  ٍفيؼ تفاي ـا ّييفضا وٝ اتييـٚا تا ـا قيـٚا آٖ ٚلتي

اتِ وٕاَِ اثث ٔؼٙاي تٝ ،ٕ٘اييٓ خٕغ ،وٙؽ ٔي اثثات (...ٚ سّٟٝ ٔسدؽ ،تغؽاؼ ؼـٔسدؽ تُفاثا 

ٝ  ٔسادؽ  ٔا٘ٙاؽ  ٍاف يؼ ٔسااخؽ  آ٘ىٝ ضٕٗ. اسق ٘ٝتفتف تفاي ٔساخؽ سٝ ٌا  ؼاـاي ساّٟ

ٖ  وٛذ ٚ تستٗ تاـ ُ،يفضا آٖ اؼـان تفاي ٚ اسق ٔػػٛظ ُيفضا  اَ(ضا ـ )ضاؽّ  وافؼ

صٓهالَٓ لٙجٓهبضِ الْوٓسٕهجِسٙ إِلَّهب فٙهٖ      ال» قيا ـٚا ٔا٘ٙاؽ  قيا ـٚا ٗيا مقيضم ؼـ. اسق غٛب

اسق وٝ اضاـٜ تٝ ٘في وٕاَ اق ٕ٘اق ؼـ غا٘ٝ ؼاـؼ. ضٕٗ آ٘ىٝ ٕ٘اقش ؼـ غا٘ٝ  3«الْوٓسٕجِسٙ

 ص اسق.يغط

  

                                                 
ِ   ؛695ح ، 231 ، ظثبة فضل الوسبجذ ٍ حشهتْب، 1 ، ج. هي تٗحضشُ الفق1ِ٘ ثحبة تأكحذ اسحتحجبة    ، 5 ، جٍسحبئل الطح٘ع

 .6483ح ، 257 ، ظقصذ الوسجذ
ثبة تأكذ استحجبة قصحذ  ، 5 ، جٍسبئل الط٘عِ ؛26ح ، 254 ، ظثبة فضل الوسبجذ ٍ الصالٓ فْ٘ب، 3 ، ج. تْزٗت األحکبم2

 .1ح ، 27 ، ظثبة فضل الصالٓ فٖ هسجذ الکَفٔ، كبهل الضٗبسات ؛6472 ح، 254 ، ظالوسجذ
ثحبة فضحل الوسحجذ ٍ    ، 86 ، جثحبساألًَاس ؛3767ح ، 357 ، ظثبة كشأّ تأخش ج٘شاى الوسجذ، 3 ، ج. هستذسک الَسبئل3

 .47ح ، 379 ، ظاحکبهْب
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 گیری نتیجه

 ٚ ػمّاي  ٔساتٙؽ  ٚ ٔتؼاؽؼ ٞااي   پاسع اـائٝ ٚ ،«ـِضاَ ضؽّ» ٔا٘ؼيٗ فتاٚاي تفـسي تا

ٝ  ؼـ. ـسايؽ  اثثات تٝ آ٘اٖؼِيُ  ؼالِي ٚ سٙؽي ضؼف ـٚايات، ٚ آيات اق اػٓ ٘مّي ، ٘تيدا

ـ  اساالْ  ؼضٕٙاٖ ٘اـٚايٞاي  تٟٕق اق ؼيٍف يىي تٛؼٖ پايٝ تي تٟٙا ٘ٝ ٝ  ،ضاؽ  آضاىا  تّىا

 ـٚضٙي ٔطػع ٌفؼيؽ. تٝ ٘يك اـقضٕٙؽ ػُٕ ايٗ استطثاب
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