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 یدر باب سماع هىت یالبايپاسخ به شبهات 

 *نژاد جیذ فاطمیم

 **محمذحسن سمانی

 

 چکیذه
 ىیبـ ىیـگاو قج ؾجقيـؿ. ؾق ج      ليؿ یِؿج ؿویًٌ ییشمهىق هىلماياو ه١ح٭ؿيؿ که جهىجت، جىجيا

و  اتیـجيؿ و کحـاب جال      ٌـؿه ی٠ؿم وـماٞ هـىج      ٬اتل به ،یهايًؿ جلباي  یوهاب یجل ٠لما یبكؼ
هٙلـب جوـث.  ىیهمـ اویؾقِؿؾ ب جلىاؾجت،   هی٠ؿم وماٞ جالهىجت ٠ًؿ جلع٩ً ی٨ ًاتیجلب

جو و  ی      بـا جٌـاقه بـه جؾلـه کكؾه کـه هـا  اویکحاب ب ىیج هیجؾله ؼىؾ قج ؾق ظاٌ ىیجك      ههن یلبايج
ؾق  طیِـع ییهبًـا یؾجقج ،ی٠ـؿم وـماٞ هـىج      به ىیکـه ٬ـاتل نیج      پاوػ به آيها، جذبات کـكؾه

 بكگك٨حـهيگـاه  ىیج ،یجلباي ٓی. با جىشه به کلمات ٔؿوي٭ىحًؿیي یبكلؼ اتیقوض و ظ باب 
  ؾجقؾ. ییگكج      و جصكبه ییگكج      ؾق ج٨کاق ظه ٍهیکه ق  جووث،  یًٌاو یجل قوي هىح

 .یبكلؼ اتیظ ،یجلباي ه،یمیج      جبى ،یوماٞ هىج ها: کلیذواژه
  

                                              
 .أهل جلبیثآهىؼحه هىوىه ؾجقجإل٠الم لمؿقوة  جيٍگاه جؾیاو و هفجهب جوالهی ٬ن و ؾجيًؾجيٍصىی ؾکحكی ؾ  *

 ma556261@gmail.comجیمیل:آؾقن 
 جوحاؾیاق شاه١ة جلم٩ّٙی جل١المیة. **
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 همذهه
ي٭ؿ ج٨کـاق جلبـايی ؾق بـاب وـماٞ  ،جبٟ آو      که به البیًاتاآلیات و ي٭ؿ و بكقوی کحاب 

   :جوث، جل ؾو شهث ؾجقجی جهمیث جوثهىجی 
که  ،و بمقگاو ول٧ ؼىؾ با ٠لما ،ايی و ٠لمای جهكول وهابیی هؽال٩ث جلب      ٨لى٩ه. 7

 .ی وماٞ هىجی هحكجب جوث      لهأٌؿو آذاق و ٨ىجتؿی جوث که بك هى هىحلمم قوٌى

 ٠ؿم وماٞ هىجی هىحًؿ.      ی ٠لمای جهكول وهابی و قؾ کىايی که ٬اتل به      آًٌایی با جؾله. 8

 جل شملـه 1،چكج با جیًکـه بىـیاقی جل بمقگـاو وـل٩ی بایؿ پكویؿ که ؾق جیى ِىقت، 
 4جيؿ، ولی جهكوله ٠لمای وهـابی، ٬اتل به وماٞ هىجی بىؾه 3،جیمیه      و جوحاؾي جبى ٬2ین      جبى
٠ؿم       به٬اتل  ،های ٠لمای ول٩ی ؼىؾ و ظحی ؾیگك هفجهب جوالهی ؼال٦ جمام جيؿیٍه بك

 جيؿ؟ وماٞ هىجی ٌؿه
هـا هؽـال٩حی بـا  يىیىـؿ:      ی کحـاب هی      ؾق ه٭ؿهه 5ؼىؾ جلبايی ؾق شىجب جل جیى ٌبهه

وىی کحاب  قج به جین و هكؾم گك٨حه بلکه ها ؾق جؼف آو وب٭ث Lجین      هاو يکكؾه      هفهب و ٘كی٫
ی ؼـىؾ جظحـكجم       بـه جتمـه ،ظال يیم ٠یى کًین و ؾق ی بیٍحكی ؾ٠ىت هی      با جىو١ه ،و وًث

جي جیى يیىث کـه هـا ه٭لـؿ             لههها ال جیى L جهابكین ٌاو هن بهكه هی      گفجقین و جل ٠لىم هی
ًًـؿ کـه ؾق جیـى ؼٙا کها يیىث و همکى جوث که چكجکه ٠لىم هًعّك ؾق آي Lآيها باٌین

  6ِىقت هصحهؿ هىحًؿٖ

                                              
، 7ز ،المةىت ياصکام تمًة، هعمؿ، ٠بؿجلىهاب      بىج  L;<َ، الًؾىس ياهىال القبىس و اصىال اهلها ال ،قشب      جبى ،ظًبلی .1

َ7; L 98َ، >ز ،تفغیشالقشآو الؼظین ؾهٍ٭ی، جوما٠یل، کریك      جبى;. 
 .?، َالشوس هعمؿ، ،شىلیه ٬ین      جبى .2
 .859َ، :8، زيفتاوالهزمىع  جظمؿ بى ٠بؿجلعلین، جیمیه،جبى .3
 جٌاقه کكؾ. ،778َ، 7ز ،و االفتاء  للبضىث الؼلمی  الذائم  اللزً يفتاوجىجو به کحاب       هی .4
اخةتال  االئمةه  يأحش الضذیج الؾشیف ف يام      يىیىؿ به      جی هی      یکی جل شىجياو بیكوت کحابچه :گىیؿ      ٘ىق که جلبايی هیهماو .5

همیى ٌبهه پكؾجؼحه که چكج ٌما ؾق باب وماٞ هـىجی بـك ؼـال٦ جتمـه ؼـىؾ ظكکـث       ، که ؾق آيصا بهالله ػًهن يالفقهاء سض
 و١ی ؾق شىجب جیى ٌبهه قج ؾجقؾ. ات البیًاتاالی جیؿ؟ شًاب جلبايی ؾق چاپ چهاقم کحاب      کكؾه

 .;–>َ، االیات و البیًاتؾق جبحؿج و ج٭ؿین کحاب  .6
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گىيه جل جىشیهات       و هعمؿ ٠ىجهه ؾق کحاب ؼىؾ به جیىجهل وًث چى ی٠لمابكؼی جل 
چٙـىق  يىیىـؿ: کًـؿ و هی ؾجيـؿ، جٌـاقه هی      هـای جشحهـاؾی هی      جلبايی که آيها قج جؼحال٦

و یا  يعىی جل ِعابه و جاب١او      بهکه هكکؿجم ٌىؾ که ٌما جل یک ٘ك٦ جمام ٠المايی قج  هی
شحهـاؾ، ج٬ـىجل ی ج      و بـه بهايـه جیؿ      شاهالو کٍايؿه ؿ قج به ٧ِيکكؾ جتمه ظؿید ج٭لیؿ هی
که ٌما همیٍه جب١یث جل       ؾقظالی ؾهیؿ؟      ٠لن قج هىقؾ ؼؿٌه ٬كجق هی      جتمه ظؿید و یا جهل

 1.کٍیؿ      ٧ ِالط قج بكجی ؼىؾ یؿ  هیول
جیـى جوـث کـه آیـا  باٌـؿ      هٙـكض هـی هـای ٨کـكی جلبـايی      پایه كجٌکال ؾیگكی که ب 

بـه  و بؿوو ٌک شحهاؾ، جشحهاؾی جوث یا ج٭لیؿی؟گیكی وی ؾق باب جي٩حاض باب ج      هىٟٔ
آيها بكجی ق٨ٟ جیـى  2.جیمیه ج٭لیؿ کكؾه جوث      جیى هبًا قج جل جظمؿ و جبى ، جوج٬كجق ؼىؾ جلبايی

ی ؼىؾ هىقؾ بكقوی که بایؿ ؾق شا 3کًًؿ      ی ججباٞ قج هٙكض هی      هىأله ،شای ج٭لیؿ      به ،بههٌ
جل  جلبايی که چكج ٬كجق گك٨حه جیى جوث ؾق جیى يىٌحاق هىقؾ بكقوی هآيچ جها Lؾ٬ی٫ ٬كجق گیكؾ

قوض و ظیـات بكلؼـی قج جل کحـاب هباظـد  هايًـؿ،٘ك٨ی هباظد هبًایی وـماٞ هـىجی 
ی وماٞ هىجی قج که جل آذاق ظیات بكلؼی جوث، جشحهـاؾ       ولی هىأله ،کًؿ ٬ین ـکك هی      جبى
يـاه١حبك گىیـؿ: جیـى کحـاب       قوؿ هـی      ٬ین هی      له به کحاب جبىأو٬حی ؾق جیى هى ؟ جوکًؿ هی

های جيصـام       ویبا بكق 4؟ٖجي يىٌحه جوث      ل ٘لبگیی٬ین ؾق جوج      جوث و کحابی جوث که جبى
جی جوث کـه       ؼا٘ك ؾلیل ٠مؿه      ها به      ها و جؼحال٦      گىیی      یى جًا٬ٓوؿ که ج            ق      يٝك هی      ٌؿه به

یى بیاو کـه ٬ـاتلیى ه جب Lٝیك لیاقت و جوح٥اذه و جىول ؾجقؾي ،بالگٍث به آذاق وماٞ هىجی
 گىیـؿ:      ؼـىؾ هی الةشوس٬ین ؾق کحاب       جبى .به لىجلم آو يیم باًٌؿایؿ هلحمم وماٞ هىجی ب       به

 جیؿل      ی ٬ىم هىهًاو آقهیؿه      که ؾق ؼايه والم بك ٌما گىیؿ      والم کًًؿه بك جهل ٬بىق هی جیًکه
                                              

1. Kؼىجيـؿ      ٬ین هی      ٬ین قج ٤یك ه١حبك و يىٌحه ؾوقجو ٘لبگی جبى      جبى الشوسهمیى بهايه، کحاب       ٘ىق که جلبايی به      هماوJ ،ٕجلبـايی L
 ،اختال  االئمه الفقهاء سضةى اللةه ػةًهن يأحش الضذیج الؾشیف ف Lٔ ٠ٕىجهه، هعمؿ،<:َ االیات و البیًات ياِكجلؿیى،

َ=7-=5.ٔ 
2. Kکًؿ      به آو جٌاقه هی ،الضذیج صز  بًفغه في الؼقائذ واألصکام٘ىق که ؾق کحاب       هماوJ ،ٕجلبايی، ياِـكجلؿیى L الضةذیج

 ٔ.;=َ ،صز  بًفغه في الؼقائذ واألصکام
 .8=هماو، َ .3
 .?٨َ،9ی ٠ؿم وماٞ هىجی جالیات و جلبیًاتبا جّعیط و ظاٌیه ياِكجلؿیى جلبايی،  آلىوی، ي١ماو، .4
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 ی ؼٙـاب      گكيه وؽى وی به هًملهو Lًٌىيؿ و ١ٌىق ؾجقيؿ      کىايی جوث که هی      ؼٙابً به
ول٧ يیم بك جیى جج٩ـا٪ يٝـك  .ؿ بىؾ که ل٥ى و بیهىؾه جوثبه جهك ه١ؿوم و شماؾجت ؼىجه

بـا ل ٌـًىؾ و جل آو      لیاقت ليـؿگاو قج هیقوجیات هحىججك ظاکی جل آو جوث که هكؾه،  .ؾجقيؿ
٨ّل بیـاو  ٬ین قوجیات ٨كجوجو ؾیگكی قج ؾق ٔمى جیى      ٘لبؿ. جبى      هژؾه هی لوالم و ؼیكجت

جیمیـه هٍـاهؿه       کحـب جبـى       با قشـىٞ بـه جها L1ؿ که جل ٘ا٬ث جیى ه٭اله ؼاقز جوثکً      هی
جیـى جـأذیك قج ؾلیلـی بـك  جها ،ؾجيؿ چًؿ ؾجقجی جأذیك هیهك ،کًین که وی جوح٥اذه کكؾو قج هی

آو ه٩اوـؿ جوـح٥اذه کـكؾو بیٍـحك جل هّـالط  ،که ه١ح٭ؿ جوـثچكج Lپًؿجقؾ شىجل آو يمی
  2.ؾهؿ ٠ؿم شىجل جوح٥اذه هی      ظکن به بًابكجیى Lجوث

ٕوـماٞ هـىجیٔ  هىٔـى٠یيه همکى جوث ؼؿجويؿ ج١الی بـك چگى بایؿ پكویؿ،ظال 
و آو آذاق بیٍـحك جل بـىؾو آو ٔ ٬كجق ؾهؿ که هّلعث يبىؾ.آذاقی قج ٕلیاقت و جوح٥اذه و..

جلبـايی بـكجی قهـایی جل  .جیى ؼال٦ ظکمث و ٠لـن ؼؿجويـؿ جوـث که      ؾق ظالی جوث؟
هإیـؿ  ،جیمیه بكجی ٠ؿم شىجل جوح٥اذه ـکك کكؾه      هماو ؾالیلی قج که جبى ،ها گىيه چالً جیى

هبًی بك جیًکه جِال ؼؿجويؿ ج١ـالی وـما٠ی بـكجی جهـىجت ٬ـكجق  Lؾهؿ      ٬كجق هی کالم ؼىؾ
 الیةات و البیًةاتاوی ؾق ه٭ؿهه کحاب  .اق آو هرل جوح٥اذه بك آو باق ٌىؾيؿجؾه جوث جا آذ

ظـال  ٠یى ٠ؿم وماٞ هىجی ؾجٌحه باٌؿ و ؾق      کًن که کىی ج٠ح٭اؾ به يىیىؿ: گماو يمی هی
ی بـا٘لی       ٠٭یـؿه      جي به هگـك جیًکـه ٠٭یـؿه Lجو قج ِؿج بميؿ و جل ٤یك ؼؿج کمک بؽىجهـؿ

جلهـی ؾق  ی کًًؿگاو بـه جولیـا      جؾجهه با ی٭یى به جیًکـه جوـح٥اذه وی ؾق 3.هحمایل ٌؿه باٌؿ
جلهـی هرـل لهـاو  یيىیىـؿ: آيهـا ه١ح٭ؿيـؿ کـه جولیـا      هی ،بكيؿ      گمكجهی بمقگ به وك هی

هـا که ؾق لهاو ظیات شـایم جوـث جل آي ٘ىق      لفج هماو Lًٌىيؿ ٌاو ِؿجی ها قج هی      ظیات
 يىیىؿ:      وی ؾق بیايی ؾیگك هی 4.ٌاو هن شایم جوث      هماتؾق لهاو  ،کًین جوح٥اذه

                                              
 .;َ ،الشوس هعمؿ، ،شىلیه ٬ین      جبى .1
 .>88َ ،االعتغاحهجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،       جبى. 2
 .78َ ،فى ػذم عماع هىتى االیات و البیًاتي١ماو، با ظاٌیه جلبايی،  ،آلىوی .3
 .;7َ هماو،. 4
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کًـی، جگـك ه١ح٭ـؿ  ىک هیجی هىلمايی که ؾق ؾ٠ا کكؾو به جولیاءجلله و ِالعیى جم
ؾق جیى ِىقت جیى ؼال٦  ،یکً ها جمىک هیظال به آي ًٌىيؿ و ؾق٠یى باٌی که آيها يمی

جگـك  Lوـثجو...  ىم جبكجهینکیى لهاو ٬هرل ج٠مال هٍك L ؾق وج٠ٟ٬٭ل و ٨ٙكت جوث
ی ؾیگكی جوث جیى هن گمكجه ،کًی همیى ؼا٘ك جوح٥اذه هی      ًٌىيؿ، به بگىیی که آيها هی

  1.که هؽّىَ هٍكکاو جوث
له ٌك ، بایؿ أىله وماٞ هىجی با هأؼا٘ك جقجباٖ هى      جلبايی ه١ح٭ؿ جوث که به بًابكجیى

جل همـاو  ،٠ؿم وماٞ هـىجی      لبايی با ٬اتل ٌؿو بهج ؾق وج٬ٟ ٠L2ؿم وماٞ هىجی ٌؿ      ٬اتل به
L ٌك  شلىه ؾهـؿ       یى ج٠مال قج بیهىؾه و یا ه١ٍك بهکًؿ جا بحىجيؿ ج      جوح٥اذه قج ي٩ی هی ،جبحؿج

ؼـا٘ك       جوح٥اذه و لىجلم وماٞ هىجی قج بـهولی  Lؾجيؿ      جیمیه وماٞ هىجی قج همکى هی      جبى جها
 ،قوـؿ يٝـك هی      بـه L ؾق وج٬ـٌٟـماقؾ            شایم يمی ،هماو ج١ٌاق به ٌك  جوثه٩اوؿي که 

های       ی یابًؿ و جل چالًیه بحىجيًؿ جل آذاق وماٞ هىجی قهاوهابی، بكجی جیًک یجهكوله ٠لما
جيؿ و ؾالیلی قج يیم ـکك  ٠ؿم وماٞ هىجی ٌؿه      ٬اتل به ،جل هماو جبحؿج ،٨كج قوی ؼىؾ بگفقيؿ

 پكؾجلین.        جيؿ که ؾق جؾجهه به ي٭ؿ و بكقوی آيها هی کكؾه

 دالیل البايی بز ػذم سماع هىتی
التزکشة بأصىال المةىتى وأهةىس ؾق کحاب  ،ی ٬ك٘بی      هىجی بًا به گ٩حه جل آيصا که وماٞ

صال  ؽةشس الصةذوس بةه ؽةشسو ویى٘ی ؾق کحـاب  ،الشوس ٬ین ؾق کحاب      و یا جبى ،اآلخشة
 بایؿ      هیب بك هبعد قوض و ظیات بكلؼی جوث، ، یک بعد بًایی و هحكجتى والقبىسالمى

اق و ٨ىجیؿ آو يیـم ٕکـه یکـی جل ٌؿ، جا آذ      ؾق جبحؿج هباظد قوض و ظیات بكلؼی هٙكض هی
، ؼال٦ جیى االیات و البیًات ولی جلبايی ؾق کحاب Lٌىؾ آيها وماٞ جهىجت جوثٔ قوٌى 

ج ؾق ي٩ـی هبعد وـماٞ هـىجی پكؾجؼحـه و ؾالیلـی ق       ؾق جبحؿج به . جوجوث قویکكؾ قج گك٨حه
بعـد قوض کـه بكگك٨حـه جل کلمـات بـه ه يیـم ی کحاب      و ؾق ؼاجمه وماٞ هىجی بیاو کكؾه

 کًؿ.       هی       جوث، جٌاقه الشوس ٬ین ؾق کحاب      جبى

                                              
 .85َ هماو، .1
 .95َ هماو،. 2
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٠٭ل و آیات ٬كآو و جظاؾید  ؾالیلی جل       به ،ؾق هك ِىقت وی بكجی جذبات جؾ٠ای ؼىؾ
 .گیكؾ      ٬كجق هی بكقوی هىقؾ ي٭ؿ وشمال کًؿ که به ج      جوحًاؾ هی

 دالیل ػملیدلیل اول: 
 له سماع هىتی اس راه ػملأالف: ػذم پذیزش هس

يیالهًـؿ يـمول آیـه جل  ،ج٘الٞ جل جظىجل جهىجت همايًؿ وماٞ هـىجی ،وی ه١ح٭ؿ جوث
بـا ٬یـان و بكهـاو ٠٭لـی  جوـث و  ٘ـك٦ يبـیب ؼؿج و یا ِؿوق ظؿید جل شاي

گاهی جل جهىق ٤یبی Lا٨ثجىجو جل آو ج٘الٞ ی      يمی  Lهحى٧٬ بك ي٭ل و وم١یات جوث ،لیكج آ
ٌـك٠اپ شـایم  ؾق هـىقؾ آوبعد  ،يباٌؿ هىٔىٞ       که ي٭ل و يُ ه١حبكی ؾق جیى      ؾق ِىقجی

َب   ٓعَلُ ََّل َ  ُ  ٨كهایؿ:      چكجکه ؼؿجويؿ ج١الی هی Lيیىث ِٓ ََ ُ  آل  .1ّإَّلا الِلا

 و بزرسی يمذ

 جوحؿالل جلبايی به ٠٭ل چًؿ گىيه ٬ابل جّىق جوث:
ًٌىيؿL بلکه بكجی جذبات آو جىجو جذبات کكؾ که جهىجت هی جل قجه جوحؿالل ٠٭لی يمی. 7

 يیالهًؿ يُ ٌك٠ی هىحینL که جیى وؽى ِعیعی جوث.

 هىشىؾجت ٤یبی يؿجقؾ.٠٭ل جِالپ قجهی بكجی ٨هن هىاتل و . 8

وىی ًٌاؼث بكجی جهىق ٤یبیه هرل وماٞ هىجی يؿجقؾ، جها  پاوػ: جگكچه ٠٭ل قجهی به
وىی بكؼی جهىق ٤یبیه هرل جذبات ؼؿجويؿ هح١ال یـا جذبـات قوض و بكؼـی جل جوـكجق  قجه به

2يٝام هىحی قج ؾجقؾ.
 

َب   ََّل َ ٓعَلُ ُ چىو ؼؿجويؿ ٨كهىؾه . 9 ِٓ ََ ُ  آل ها هـیچ  کًؿ که جيىاو٠٭ل ظکن هی ّإَّلا الِلا
 قجهی بكجی وماٞ هىجی يؿجقيؿ.

٘ـىق همـاو .کًؿکه که بؽىجهؿ وجگفجق هی جیى جهىق ٤یبی قج به هك ،ؼؿجويؿپاوػ: 
َخإّن ّنإو  ٨كهایـؿ:٠مكجو هـی آل ?=7که ؾق آیه  َلّكإوا الِْلَ َيِٓ َُ إّب  ِٓ ََ  آل

َعُُكٓ َىَ ُّ ٓط ُِ َنإَ َاَه الِْلُ ّلإ َُ
                                              

 .85َ هماو، .1
 .29، صهحیات البرزخی جعفر، سبحانی، .2
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ُس  إَءرو ََ ََ ٌّ َنإو  ُّگاه کًؿ ولـی ؼؿجويـؿ جل هیـاو  ،L چًاو يبىؾ که ؼؿج ٌما قج جل ٠لن ٤یب آ
گمیًـؿ و ٬ىـمحی جل جوـكجق ٤یـب قج ؾق جؼحیـاق جو که قج بؽىجهؿ بكهی قوىالو ؼىؾ هك

جی جل ٘ـك٦ آيهـا  ؾهؿ و ها هیچ ي٩ی و آو قج به پیاهبكجو و جولیای ؼىؾ ج١لین هی گفجقؾ هی
 ی يؿجقین.ؾق ٠ؿم وماٞ هىج

 : سماع اس ػىارع جسن استب
و  قوؾ      هكبىٖ به شىن جوث جل بیى هی همه آذاقی که ،جلبايی ه١ح٭ؿ جوث، بك جذك هكگ

وماٞ که جل ٠ـىجقْ و آذـاق شىـن  بًابكجیى Lهايؿ      ض جوث که با٬ی و شاویؿجو هیجًها قو
   A قوؾ.      آیؿ جل بیى هی      ٌماق هی      به

 بزرسیيمذ و 
، با ِـكجظث ٬ین      جبى الشوس کحاب هايًؿهای ٠لمای ول٩ی       به بكؼی جل کحاب با قشىٞ

ًٌىؾ و هن       کًؿ که قوض هن هی جذبات هی ،یابین که وی با ـکك ؾالیلی جل کحاب و وًث      هی
ىـاو جىٔیط جیًکه ظ٭ی٭ث جي .وماٞ ؾق ظ٭ی٭ث جل ٠ىجقْ قوض جوث بًابكجیى L2بیًؿ هی

 یبلکـه ظ٭ی٭حـ Lباٌؿ یجل بؿو جيىاو یا ٩ِث و هیثح تیيه جیًکه قوض شم ،ه قوض جوثب
لیـكج جگـك قوض  Lٌـىؾ یه یجل ١٨الیث آو ياٌ ،وایك ج٠ٕا و شىجقض یجوث که ذمك بؽٍ

يیىث. ٬لـب و ج٠ٕا و شىجقض ؾق بكجبك قوض  یبكج یيیىث و هكگم جوح٭الل یيباٌؿ، ظیاج
جق قوض هصكؾيؿ و ؾق ظ٭ی٭ث قوض هصْكؾ جوث که همگی جبم ی،ه٥م و چٍن و گىي هاؾ

و ؼىجبیـؿو و یـا بیهـىي ٌـؿ ،٨همـؿ. ٌـاهؿ بـك جیـى هٙلـب      بیًؿ و هـی      ًٌىؾ و هی      هی
چكجکـه  Lبیًـؿ      مـیي وٌـًىؾ       ولـی هـیچ يمی ،هاوث که با جیًکه شىن والن جوـث      جيىاو

َِ ٨كهایـؿ:       هیؼؿجويؿ ج١ـالی  إ ٍُ  َُ ٌّ َعإُيُكٓم فِإ ا َکٓ
ُ
َإَّر ع ٓ َّلّلَليا ُْ َُ َ ٓعإَلُ نإَ َجإَزٓح إّل  ِٓ ُا إَُيٓ َّلّلَل فا َِ إذ  َتَ الا

ٓهضي ُِ َِه   ّل ُُ ٓ َحٓعَم ُْ ٓي ُُ ُئُكٓم ِّبَ  ا ُُيَبِّ
ُ
ٌّ َنٓزّجُعُُكٓ ع ِٓ ا ّإَل

ُ
ي ع َجِل ُنَسمًّ

َ
   .3أ

                                              
 .95-;9،َفی عدم سماع موتی االیات و البیناتآلوسی، نعمان، با حاشیه البانی،  .1

جیًکـه ها، و یـا ؾق بـاب جل٭ـیى هكؾگـاو و یـا ؾق بـاب  ٬ین ٨ّلی ؾجقؾ به يام هال٬ات کكؾو جقوجض هكؾگاو و جقوجض ليـؿه جبى .2
ٌىيؿ جظاؾید بىیاقی جوث که همه جیًهـا بـك ٌـًیؿو و ؾیـؿو  ٌىيؿ و یا ه١فب و ياقجظث هی ؾگاو هح١ًن و ؼىٌعال هیهك

 .79-85َس، الشو هعمؿ،ه، ٬ین شىلیجبى JيکK.کًؿ جقوجض ؾاللث هی
3K .آيگـاه ٌـما قج. ؾجيـؿ      کًیؿ هی      کًؿ و آيچه قج ؾق قول کىب هی      ٘ىق کاهل جوحی٩ا هی      هجووث ؼؿجیی که ٌما قج ؾق ٌب ب 
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جیـى  ،وـىقه لهـك 5:يیـم آیـه  و ؾق جیًصا کهگىیًؿ       چیمی قج هی کاهّل  گك٨حّى  ،لجى٨یل
چىو هـكگ و ؼـىجب  Lهًگام ؼىجب جوح١مال کكؾه جوث ،کلمه قج ؾق ه١ًای گك٨حى قوض

ه١ًـای       بـه ل ب١ـدل٘ىق که       هماو .ًؿهىح هك ؾو ؾق ٬ٟٙ کكؾو قجبٙه ي٩ه جل بؿو هٍحك 
بـؿو ٌـكیک بـیى ي٩ـه و  ،قجبٙـه بك٬ـكجق کـكؾو هـك ؾو ؾق ،بیؿجق کكؾو و یا ليؿه کكؾو

ل ـکـك گیكؾ ي٩ه ٌـما قج      هیل ی      شملهو  ل آهؿه گیكؾ ٌما قج      هیی ل      شملهباًٌؿ و جیًکه       هی
یـا  ،و قوض شمتی جل جيىاوظ٭ی٭ث جيىاو هماو قوض جووث  ،شهث آو جوث که      بهيٍؿه، 

 1حی که ٠اقْ بك جو ٌىؾ يیىث.ث٩ِث و هی

 آیات لزآودلیل دوم: 
َ   ی      آیه ،ی که به آو جوحؿالل ٌؿه      جكیى آیه      ههنجل٧:  ِٓ إّمُ  آمَإ ْٓ ُ إَك ََّل ُ کـه جوـث،   ّإىا

کـه  ،8;وىقه قوم آیه ، و ؾیگكی 5<8وىقه يمل آیه ث. یکیجیى آیه ؾق ؾو وىقه آهؿه جو
ّمُ  ٨كهایؿ:  ؼؿجويؿ ج١الی هی ْٓ ُ ََّل ُ َُ   َ ِٓ ّمُ  آمَ ْٓ ُ َك ََّل ُ ىا ِّ ا ُنٓ َّلّلّز َو َف ِٓ لا َُ َُتَء ّإَذا  ما ال و ْو  .ال

َ  بك جوان جلبايی   ِٓ ّمُ  آمَ ْٓ ُ  .ؾق ٠ؿم وـماٞ هـىجی قج ؾجقؾ ،جؾ٠ای ٜهىق جیى آیه ََّل ُ
  .ًٌىيؿ      هكؾگاو يمی ٨كهایؿ:      چكجکه هی

 ،ثکاق ق٨حه جوـ  هصال به ،يىبث به يًٍیؿو ٬لىب ک٩اق ،ؾق جیى ؾو آیه ،جىٔیط جیًکه
ی ؾق  ٬لـىب ک٩ـاق يیـم جىجيـای  ٌـًىيؿ، هكؾگـاو  يمی که ٘ىق      هماو ؾق وج٬ٟ Lثيه ظ٭ی٭

به آو       جوـح١اقه قغ ؾجؾه کـه هٍـبه يـى٠ی جل هصـال ،آیه ٌكی٩ه ؾق L بًابكجیىظ٭ای٫ قج يؿجقؾ
 جوث. ليًٍیؿو ِؿجلٌبه آو       و  وشه ل٬لىب ک٩اقلو هٍبه آو  لهىجیل

ؾق جیـى آیـه ٌـكی٩ه و٬ـىٞ هصـال       ٬ىل بـهی       اللهه ،٠ؿم وماٞ ،جلبايی ه١ح٭ؿ جوث که
ؾق  ،جل شمله ٬ىج٠ؿ ههن ؾق باب ٠لـن ه١ـايی آو جوـث کـه . جىٔیط آيکه ؾق وج٬ٟ،جوث

٬لىب کـا٨كجو  ،ؾق جیى آیه ٌكی٩ه Bج٬ىی جل هٍبه باٌؿ. ،به      هٌبه ؾق هٍب      جٍبیه همىجقه وشه
                                              

بـه آيچـه  جق وىی جووث و وپه ٌـما      هب آيگاه بالگٍث ٌما .جيگیمؾ جا بگفقؾ آو هى٠ؿی که ه١یى ٌؿه جوث      ؾق قول بك هی
گاه هی      که جهكول هی  ٔ.L<5 ٕوىقه جي١ام، آیهJيمایؿ      کًیؿ، آ

 .:<7َ، =، زتفغیش المیضاو ، هعمؿ ظىیى،یی٘با٘با .1
2. Kــى ــىو أ٬ ــب أو یک ــه یص ــبه يأو جلمٍــبه ب ــي وشــه جلٍ ــبه ٨ ــى جلمٍ ــه،Jه ــان، ٠بؿجلل البةةذیغ فةةي البةةذیغ  L ٕجبىجل١ب

، هفتةاس الؼلةىم بکـك،      ٕؼـىجقلهی، یىوـ٧ بـى جبـی JLأکمل هى جلمٍـبه ٨ـي وشـه جلٍـبهجلمٍبه به 8Lٔ K:،َالمؼتض      البى
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 ،هكؾگاو جٍبیه کكؾه      جیًکه ؼؿجويؿ ٬لىب کا٨كجو قج به L ؾق وج٬ٟجوث به      هٍبه ،هٍبه و هىجی
بایؿ  بًابكجیى LAجهكی بىیاق قوٌى و ٬ىی جوث ،جل جیى شهث جوث که ٠ؿم وماٞ هكؾگاو

َ   :و٬ىٞ هصال ؾق آیه ٌكی٩ه      ظحی ٬ىل به ،گ٩ث ِٓ إّمُ  آمَإ ْٓ ُ َك ََّل ُ        هايٟ جل ؾاللث آیه بـك ،ّإىا
 وماٞ يیىث. ٠ؿم

 يمذ و بزرسی کالم البايی

چكجکـه  Lهعـل جٌـکال جوـث ،جل٧: جؾ٠ای ٜهىق آیه ؾق ٠ؿم وماٞ هـىجی ٜـاهكی
ک٩ـاق ِـؿجی ٜـاهكی  L چكجکـهيیىـث ليًٍیؿو ِـؿجی ٜـاهكل ؾق جیًصا ی٭یًاپ        ٌبه      وشه

ه ب .ظ٭ی٭ی جوث ،٠ؿم وماٌٞبه       قوؿ وشه      يٝك هی      بًابكجیى به Lًٌیؿيؿ      قج هی پیاهبك
هرل جیى جوث که یى ه١ًا که جگك ٌؽُ بك وماٞ ؼىؾ هیچ جذكی و یا ه١٩ًحی باق يکًؿ، ج

 ،ٌـًیؿيؿ      قج هـی هٍكکاو ِؿجی ٜـاهكی پیـاهبك ٘ىق که      هماو .آو قج يًٍیؿه جوث
جىجيًـؿ  یيمبه هكؾگاو جٍبیه ٌؿيؿ کـه آيهـا  L بًابكجیىکكؾيؿ لی بك آو هیچ جذكی باق يمیو

 هحكجب کًًؿ. های ؼىؾ      ه            بك ًٌیؿهیچ جذكی قج 
 .ؾو يکحه ههن وشىؾ ؾجقؾ ،ب: ؾق جیى آیه ٌكی٩ه

ه١ًای ًٌىجيؿو آهؿه جوـث، يـه وـماٞ بـه        گىيه آیات، ج١بیك به جوماٞ، به      ؾق جیى جولٔ
باٌؿ، ه١ًای آیـه جیـى  که جگك جوماٞچكج ٨Lك٪ جوث ،بیى جیى ؾو ؾق وج٬ٟ Lه١ًای ًٌیؿو

L ج به آياو و ج٨كجؾ ياٌـًىج بكوـايیجىجيی وؽًاو ؼىؾت ق يمی جوث که جى جی پیاهبك
 Lىجیی آياو به وویله هى جوث يه جـىی١ًی ًٌ Lکًؿ آیه، وماٞ قج ي٩ی يمی لفج بایؿ گ٩ث که

َلّكإوا الِْلَ َرَ  هايًؿ:  َُ إَج  ِٓ َج ّإٓذ َرَن ِٓ َنَ َرَن َُ.B آیه جىظیـؿ ج١٨ـالی قج ذابـث  ،بك جیى جوان
جى ٬ؿقت يؿجقی آيـاو قج ٌـًىج و هـؿجیث  و به جـو جلهی جوث ،کًؿ که ًٌىجیی ؾیگكجو هی

إَء. کًی ََ ََ ّ   َنو  َ هَیٓ َلّكوا الِلا َُL3 کًـؿ      ه هك کىی قج بؽىجهـؿ هـؿجیث هیوث کؼؿجL 
                                              

َ:79ٔL Kوشه جلٍبه: هى جلى٧ِ جلمٍحكٮ بیى جلٙك٨یى، ویکىو ٨ي جلمٍبه به، أ٬ىی هًه ٨ي جلمٍـبهJٕL هاٌـمی، جظمـؿ
    ٔ.?87َ ، رىاهش البالغ  في المؼايي والبیاو والبذیغ بى جبكجهین،

 .88َ ،فى ػذم عماع هىتى االیات و البیًاتو با ظاٌیه جلبايی، آلىوی، ي١ما .1
 .=7، آیه جي٩الوىقه  .2
 .>;. وىقه ٬ُّ، آیه 3



 

 

دوفصلنامه سلفی
پژوهی، سال 

دوم
، شامره 

4 ،
پاییش و سمستان 

1395
 

124 

 

 ،و پیـاهبكجو کاق ؼؿجوث و قوىل ،ؿوآیه ؾقِؿؾ بیاو جیى جوث که ًٌىجيبًابكجیى 
 1جی بكجی جبال٢ هىحًؿ.      ٨٭ٗ وویله

ؿ و يٌـًى      چكجکه جهىجت ظ٭ی٭حـا يمـی Lوؽى ؾق هكؾگاو ظ٭ی٭ی جوث يه ليؿگاو .ؾوم
هـكؾه  جل جیى ؾيیا ه٩اق٬ث کـكؾ، ظ٭ی٭حـا ٌىؾ بك جیًکه جگك کىی قوظً      جیى آیه ؾلیل يمی

قوض جيىـاو ليـؿه جوـث و ىـمً، و يـه ش ،که ظ٭ی٭ـث جيىـاو قوض جووـثچكج Lباٌؿ
 جهـا Lقوؾ      جل بـیى هـی ،وما٠ی که هكبىٖ به شىـن و جل لـىجلم جووـث L بًابكجیىهیكؾ      يمی

چكجکـه ليـؿه هىـث و ظیـاجً بـا٬ی  هايـؿL      هـی بـا٬ی ،وما٠ی که جل لىجلم قوض جوـث
جوـث کـه  آوِـؿؾ بیـاو ٨كهایؿ: جیى آیه ؾق      ٘ىق که ٠الهه شىجؾی آهلی هی      هماو2.جوث

جهـا ؾق آیـه ب١ـؿ،  Lبیـكوو جوـث  ؿو هكؾگاو جل جـىجو قوـىل ؼـؿجًٌىجي ،يؽىث
کًؿ کـه بـه آیـات ؼؿجويـؿ جیمـاو  جًها کىايی ه١ك٨ی هیقج  ًٌىيؿگاو کالم پیاهبك

Lآوقيؿ و ؾق بكجبك ؼؿجويؿ هٙیـٟ و ُهىـّلن هعـٓ باٌـًؿ  إٓم َُ إّمُ  ّإَّلا َنإٓو ُ إٓمّنُو َّلّلآَ َّحَيإَ َف ْٓ ُ ّإٓه ُ
ُمَِه ُن  ُّ  ها ؾو جيىاو ،جیى يگاه باؾهؿ که        ی: ه٭ایىه جیى ؾو آیه يٍاو ه٨كهایؿ هیجیٍاو  .3ٓس

 گكوهًؿ:
 .یگكويؿگاو به ؾیى ظ٫ و آییى جله یگاو، ی١ً      ليؿ جولٔ
 .و جىلین ٠ا٬اليه ؾق بكجبك پكوقؾگاق ظکین یبیكوو ق٨حگاو جل هؿجّق ًٌىجی یهكؾگاو، ی١ً ؾومٔ

ظیات و هكگ بك جوان ظیات و هكگ ظ٭ی٭ی جيىاو  ،بًؿی ٬كآيی ج٭ىین بك جوان جیى
جیٍاو با جمىک به قوجیـث  .بك جوان ظیات و هكگ هاؾی و ٘بی١یيه  ،ج٭ىین ٌؿه جوث

جيؿ کـه       کىايی ،ها قج يؿجقؾجىجو ًٌىجيؿو آي ،٨كهایؿ: کىايی که پیاهبك بؿق هی ٬لیب
یک هكگ و ظیات  ،يٝك جیٍاو      لفج به Lهكگ ٘بی١ی هكؾه باًٌؿ       يه جیًکه به ،جيؿ هكؾه ظ٭ی٭حا

ظ٭ی٭ی ؾجقین و یک هكگ و ظیات هاؾی و ٘بی١ی که کا٨كجو و کىايی که وؽى ظ٫ قج يحىجو 

                                              
 .;:->:َ، الشوس ه، هعمؿ،٬ین شىلی      : جبى 1
2. Kکًًـؿ و ِـؿجی       ؾیگك و ظحـی بـا جقوجض جظیـاء يیـم هال٬ـات هی      که جقوجض جهىجت با یـک ه١ح٭ؿ جوث ٘ىق که جلبايی      هماو

   ٔ.85و  =75َ ،فى ػذم عماع هىتى االیات و البیًات L ٕآلىوی، ي١ماو، با ظاٌیه جلبايی،Jًٌىيؿ      ؾیگك قج هی      یک
3K .های ها جیماو آوقؾه و هىلمايًؿ      شم کىايی قج که به يٍايه ،جىجيی بًٍىجيی      جى يمیJٕوىقه L 7<، آیه يمل.ٔ 
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ولی کىـايی کـه هكچًـؿ بـه  Lًٌىيؿ جيؿ و ِؿجی ها قج يمی      به آيها ًٌىجيؿ، همه ظ٭ی٭حا هكؾه
   1جلىج٬ٟ هكؾه يیىحًؿ. جی ظ٫ قج بًٍىيؿ، ٨یهكگ ٘بی١ی هكؾه باًٌؿ، ولی جگك ِؿ

٨كهایـؿ:  هی جوث کـه وىقه ٨ا٘ك، :7و  79ی      جمىک به آیه ،: یکی جل ؾالیل ؾیگك جلبايیز
 َه ّنإٓو ّقٓطمإرٍی ُكِإ ُّ َ َلٓ ٌّ نإ ذ َو َحٓ ُُتَِه ّنإٓو ُُُّّىإ

َُ الا ُُٓك  ٌُ آمُ ُُكٓ َل ُ َرَّللو ََ L ذلُّكُم الِلا إَمُعِا ّإٓه َحإٓ ُُتُِهٓ َّل  ْٓ
ُئَك ّنٓيُل َ   َُ َّل ُُيَبِّ ُكٓم  ُّ ٓز َّ َآ آلّهََِنّت َ ٓكُفُزَُه ّب َُ َُيٓ ُُبا َلُكٓم  ُعِا َنَ آسَتَِ ِٓ ََسّ َُ َل .2برٍی ُُُّتََءُيٓ 

 

ك ؼـا٘      وماٞ هىجی قج به ،کًؿ و و١ی ؾجقؾ      جیمیه ٠مل هی      ٌیىه جبى      به ،جلبايی ؾق جیى آیه
 3.ليؿ      جیمیه قج هی      های هکكق جبى      هماو ظك٦ ؾ٬ی٭ا وج .ٌؿو به ٌك  قؾ کًؿجظحمال هًصك 

ِىقت بث ؾقوث کكؾه بىؾيؿ و آيهـا قج       ؼىؾ قج به یولیاجماذیل ج ،به جیى بیاو که هٍكکیى
په جل گفٌـث لهـاو و  آيها .به ؼؿجويؿ ؼىؾ ج٭كب شىیًؿ ،ؼىجيؿيؿ جا به جیى وویله      هی

لـفج  Lيؿؿو هٍك  ٌـ يؿؿؼؿجويؿ ؼىجي ٠ًىجو ؼىؾّ       بحها قج به ،ٌی ه١اق٦ گفٌحگاو٨كجهى
ٌـًیؿيؿ       ًٌىيؿ و جگك هـی      کًؿ که آيها ِؿجی ٌما قج يمی      ؼؿجويؿ ؾق جیى آیات جّكیط هی

 4.کكؾيؿ      بایؿ جشابث هی
بـىؾ کـه ٤یـك ؼـؿج هـا آو  ه١یاق ٌك  بىؾو جىول هٍـكکاو بـه بث بایؿ گ٩ث، ؾق شىجب 

کكؾيؿ ٕجيما ي١بؿهنٔ و هن آيهـا قج هىـح٭ل  شای ؼؿج ه٭ام ؼؿجیی ؾجؾيؿ و آيها قج ٠باؾت هی به
ؾجيىحًؿ. جیى ؾو يٞى ٌك  ٠باؾی و ٌك  ج١٨الی ج٠ن جل هؽلى٬ات ياٌـًىج ٕبـثٔ و  ؾق جاذیك هی

ِـىقت  يصام بهًٌىج ٨ٕك٠ىؤ جوث و جؼحّاِی به ياًٌىج يؿجقؾL لیكج جگك هن بًٍىؾ ٬اؾق به ج
   جوح٭اللی يیىحًؿ. جل جیى قو جیى بیاو جلبايی هیچ ؾاللحی بك ٠ؿم وماٞ هىجی يؿجقؾ.

                                              
   .5>َ ،الشوس ه، هعمؿ،شىلی ٬ین      جبىL >;َ، ;7ز ،تفغیش هىضىػى . شىجؾی آهلی، ٠بؿجلله،1
ما .2 ظحـی بـه  ،پكوـحیؿ      ؼىجيیـؿ و هی      ظاکمیث ؾق وكجوك ٠الن جل آو جو جوث و کىايی قج که شم جو هی Lجیى جوث ؼؿجويؿ، پكوقؾگاقٌ 

ما قج يمی Lجيؿجله پىوث يال  هىحه ؼكها هالک يیىحًؿ ؿجیٌ  ـما پاوـػ يمی      جگك آيها قج بؽىجيیؿِ  ـًىيؿ بـهٌ  گىیًـؿ و       ًٌىيؿ و جگـك ٍب
ما قج هً ك  و پكوحًٌ   .والؾ      جى قج جل ظ٭ای٫ با ؼبك يمی ،که هايًؿ ؼؿجويؿ آگاه و ؼبیك      هیچ Lٌىيؿ      کك هیقول ٬یاهث،ٌ 

 .;8َ ،فى ػذم عماع هىتى الیات و البیًاتا آلىوی، ي١ماو، با ظاٌیه جلبايی، .3
 .5:-9: َ هماو، .4
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 روایات: دلیل سىم
 دذیث للیب بذر

شالـب جیًکـه  .جوث ظؿید ٬لیب بؿق ،ٌؿه جكیى ظؿیری که ؾق جیى باب قوجیث ههن
بٟ جهل وـًث جل جيؿ. جِل ظؿید ؾق هًا جیى قوجیث قج هىج٨٭او وماٞ هىجی هن ـکك کكؾه

بـؿق        ب١ؿ جل وه قول به ومث چـاه چًیى ي٭ل ٌؿه که: قوىل ؼؿج 1جيه بى هالک
وپه بك وك چاه جیىحاؾ و هٍكکاو قج ِؿج  و که شىؿ هٍكکاو ؾق آو ج٨حاؾه بىؾ ظكکث کكؾ

 ی٨كهـىؾ: ج و ٌاو، آياو ٕشىؿ هٍكکیىٔ قج ؼٙاب ٬كجق ؾجؾ      با ـکك يام و يام پؿق جیٍاو .لؾ
ج٘ا٠ـث  ٌـؿیؿ جگـك جل جللـه و قوـىلً      یظـال هـ      آیـا ؼىي ی،پىـك ٨اليـ ی٨الي

آیا ٌما يیم آيچـه  .ظ٫ یا٨حین      قؾگاقهاو به ها و٠ؿه ؾجؾه بىؾ بهکكؾیؿ؟ ها آيچه قج که پكو      یه
جیـى هًگـام ٠مـك گ٩ـث یـا قوـىل قج که پكوقؾگاقجاو و٠ؿه ؾجؾه بىؾ، به ظ٫ یا٨حیـؿ؟ ؾق 

ؾق  ؟ پیاهبكیؾه      یيؿجقيؿ ؼٙاب ٬كجق ه یقج که قوض و شاي یجشىاؾ آیا جلله
 یٌما ؾق ٌـًیؿو وـؽًاي ،جووث ی      که شاين ؾق ٬بٕه یشىجب گ٩ث: ٬ىن به پكوقؾگاق

 2.آيها ٬اؾق به شىجب ؾجؾو يیىحًؿ L جهاگىین بهحك جل آياو يیىحیؿ      یکه ه

 استذالل البايی به دذیث للیب بذر

گىیؿ: ؾق ظـؿیری       کًؿ و هی      ٠ایٍه جمىک هی به قوجیحی جل بكجی جوحًاؾ ؾق جبحؿججلبايی 
ؾق کًاق چاه بؿق جیىحاؾ و به هٍكکاو ؾجؼل چـاه ٨كهـىؾ:  ٠مك آهؿه که پیاهبك      جل جبى

های ظ٭ی که ؼؿجويؿ ؾجؾه بـىؾ قج ؾیؿیـؿ؟ وـپه ٨كهـىؾ کـه آيهـا جالو و و٠یؿ  آیا و٠ؿه
٨كهـىؾ: جيهـن جالو  ٌـؿه کـه پیـاهبك جل ٠ایٍه ي٭ل .گىین چه هیًٌىيؿ که هى  هی

                                              
 همیى هٕمىو ي٭ل ٌؿه جوث.      جل ِعابه يیم به٤یك جل جيه بى هالک جل پًس جى ؾیگك       به ،جیى ظؿید ؾق هًابٟ جهل وًث .1
2 . K اَداُهْن َفَق ًَ َتاُهْن َفَقاَم َعَلْيِهْن َف

َ
ِه صلى الله عليه وسلن َتَزَك َقْتَلى َبْدٍر َثََلًثا ، ُثنَّ أ وَّ َرُسىَل اللَّ

َ
ََ ْب ََى أ َهيَّ

ُ
ا أ ََ اٍم ،  ََ ِِ ْبَى ِه ْه

ََ َبا
َ
ا أ ََ اَل   

 ََ ا ُعْتَب ََ ْدُت َخَلٍف ،  ََ ي َقْد َو ا ، َفِإيِّ ُكْن َحقًّ ْدُتْن َها َوَعَد َربُّ ََ َلْيَس َقْد َو
َ
ََ ، أ ََ ْبَى َرِبيَع ا َشْيَب ََ  ، ََ ََ َِعَ  ْبَى َرِبيَع ي َحقًّ َا   َف َها َوَعَدِيي َربِّ

َعُعىا َْ ََ ِه، َكْيَف  ا َرُسىَل اللَّ ََ ِبيِّ صلى الله عليه وسلن َفَقاَل    ًَّ َِ َي ِبَي َِدِ  ، َه َا  ُعَعُز َقْىَل ال ِذي َيْف ُفىا ؟ َقاَل   َوالَّ يَّ ََ ِجيُبىا َوَقْد  َُ ى  يَّ
َ
، َوأ

ِحُبىا فَ  َُ َهَز ِبِهْن َف
َ
ِجيُبىا   ُثنَّ أ َُ ْو 

َ
ْقِدُروَو أ ََ ُهْن ََل  ًَّ ُهْن ، َوَلِك ًْ ُقىُل ِه

َ
ْسَعَ  ِلَعا أ

َ
ْيُتْن ِبأ

َ
ْلُقىا ِف َي َقِلي َِ  َب َْدرٍ أ

ُ
L ٕيیٍـابىقی، هىـلن بـى Jأ

 ؾجق ياِـك، بـى لهیـك هعمـؿ: جع٭یـ٫،، جع٭یـ٫ صضیش بخاسيٕبؽاقی، هعمؿ،  59Lٔ:=، ظؿید صضیش هغلن ظصاز،
همیى هٕـمىو جل ٠الهـه هصلىـی       ؾق قوجیات ٌی١ه يیـم بـهLٔ K>=?9ظؿید  >=َ;ز.٪7:88 جْول، چاپ جلًصاة، ٘ى٪

 ٔ.:;8َ  ،>ز  ،بضاسااليىاسٕهصلىی، هعمؿ با٬ك،  JLي٭ل ٌؿه جوث
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َ   وپه آیه  Lًث أ٬ىل لهن هى جلع٫کی١لمىو أو جلفی  ِٓ ّمُ  آمَ ْٓ ُ َك ََّل ُ  1قج ؼىجيؿيؿ. ّإىا
 جوث. جلبايی به ؾو ٘كی٫ جل جیى ظؿید جوح٩اؾه کكؾه

جل جیـى ٬یـؿ  پیـاهبكگیكؾ که چـىو  یصه هیچًیى يح ،لجآلولبا جوح٩اؾه جل ٬یؿ  .7 
یـا  2،جوح٩اؾه کكؾه، ٬كیًه بك جیى جوث که وماٞ هىجی یا هؽّـىَ همـاو لهـاو جوـث

 3جل١اؾه و ه١صمه جوث که ٨٭ٗ هؽحُ به پیاهبكجو بىؾه جوث. وماٞ هىجی یک جهك ؼاق٪
جیـى  لهیف تمنً لجسادلس ال سسطلح؟ل جيؿ که وىجل کكؾه جیًکه ِعابه جل پیاهبك .8 
و جگك جیى ج٠ح٭اؾ ِـعیط  جهىجت وماٞ يؿجقيؿ ،١ح٭ؿ بىؾيؿهجوث که ِعابه  بك آو ٬كیًه
 Lکه جیى ج٠ح٭اؾ ٌما با٘ل جوث ٨كهىؾ کكؾ و هی آو قج بیاو هی بایؿ پیاهبك ،بىؾ يمی

یـى ج Lلىا لنتً ةأسيَ ميا سصظل ىـنهًل٨كهایؿ جیى جوث که  ث چیمی که هیکه يهای ظالی ؾق
   4کكؾه جوث. قج جهٕا جی      ٠٭یؿه چًیى ،نه که پیاهبكآيکًؿ بك  ؾاللث هی

 پاسخ به استذالل البايی

جل٧: با جىشه به وًؿهای هؽحل٩ی که ظؿید ٬لیب بؿق هىـث، ؾق بىـیاقی جل آيهـا ٬یـؿ 
 و ه١ًایً جیـى جوـث، قج ي٭ل کكؾه 5٘ىق که ؼىؾ جلبايی قوجیث جيه      هماو .وشىؾ يؿجقؾ لجالول

بـك  جیمیه يیـم      جبى .ؿيکه چًیى ٬یؿی ؾجق هىحًؿ جیاقوجی       جل جقشط  ،يؿجقيؿ لجالول قوجیاجی که ٬یؿ
 6بك ِعث قوجیث جيه جج٩ا٪ ؾجقيؿ. ،جهل ظؿید ی٠لما کهجّكیط ؾجقؾ  جیى هىٔٞى

جل  و بكؼـی جىجيؿ جشحهاؾ ؾق ه٭ابـل يـُ باٌـؿ یب: ٨هن ٠ایٍه و ٠مك و جبىبکك يم
با٘ل بىؾه و ب١ـؿ جل  ،٬بل جل قوالث جیٍاو ؾجٌحًؿ ،كی پیاهب      ج٠ح٭اؾججی که ِعابه

                                              
، 775، َ:ز، يالغةًى صةغشجظمـؿ بـى ٌـ١یب،  يىـاتی، 5L<?9، ض==، َ;ز صضیش بخةاسي، ،، هعمؿبؽاقی .1
جالو K٘لعـه ي٭ـل کـكؾه کـه ؾق آو ٬یـؿ  جیى قوجیث قج جيـه جل جبی .?>:، َ<، زهغًذ اصمذظًبل ٌیبايی،       L جبى>=85ض

 وشىؾ يؿجقؾ.J یىم١ىو
 .?5:َ، 7ز ،التزکشه ، جبى٠بؿجلله،٬ك٘بی L>;َ، 77ز ،يسوس المؼاي آلىوی، هعمىؾ، .2
3. Kؾهؿ      جلبايی جیى ٬ىل قج به ٬ك٘بی يیم يىبث هیL که وی ٬اتل به وماٞ هىجی جوـث و جیـى آیـه قج ظمـل بـك هصـال       ؾق ظالی

 .898َٔ، 79ز ،تفغیشالزاهغ الصکام القشآو٬ك٘بی، جبى٠بؿجلله،  J Lٕکًؿ      هی
 .97َ، یات و البیًاتاال . جلبايی، ياِكجلؿیى،4
 .  :><:، ض<>:، َ<ز ،هغًذ اصمذظًبل ٌیبايی، جظمؿ،       جبى .5
 .=?8َ، :ز ،يهصمىٞ جل٩حاو ، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،جیمیه      جبى .6
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 :کًـؿ      ظصـك ي٭ـل هـی      جبى٘ىق که       هماو .هؿجیث ٌؿيؿ ،جقوال جیٍاو و يمول آیات وظی
٠صیب جوث که چـكج  1جوث. ؼا٘ك جیًکه ؼىؾ ٌاهؿ ٬ّه يبىؾه، جل قأی ؼىؾ بكگٍحه      ٠ایٍه به

 که آو ظٕكت ؾق شـىجب آيهـا ظالی ؾق Lث يکكؾهبا آيها هؽال٩ گىیؿ پیاهبك جلبايی هی
 ها جل ٌما ًٌىججكيؿ.ي ی١ًی آ Lٌما ًٌىججك جل آيها يیىحیؿ لLىا لنتً ةاسيَل٨كهایؿ:  هی

که يٍاو جل قؤیث هىجی و ظیات ٕ ،ٌؿه وجیاجی که جىوٗ ٠ایٍه ي٭لؾق بكؼی جل ق :ز
کـه ،ٔکًـؿهـی بكلؼی و ١ٌىق هىجی جوث که جل قجه جولىیـث، بـك وـماٞ هـىجی ؾاللـث

و پـؿقم ؾ٨ـى ٌـؿه  ٌؿم که ؾق آو پیاهبك گكجهی هی جی       گ٩ث: و٬حی وجقؾ ظصكه هی
جهـا   ٩Lحن: یکی پؿقم و ؾیگـكی ٌـىهكم جوـثگ پىٌايؿم و با ؼىؾ هی ؼىؾ قج يمی ،بىؾيؿ

ؼؿج ٬ىن ؾجؼل ؾق ظصكه يٍؿم، هگك جیًکه به        به  هًگاهی که ٠مك ؾق کًاق آيها ؾ٨ى ٌؿ،
ؾيیـا ؾق کحـاب       جبی      ٬ین جل جبى      جبى  2یای جل ٠مك، ؼىؾ قج ؾق ظصاب پىٌايؿه بىؾم.وبب ظ

ىـا ىـن سجـه یـضطس صتـش لخیـه ط ل٨كهىؾ:  قج جل ٠ایٍه ي٭ل کكؾه که  پیاهبكقوجیحی  ،قبىس

  3لیقظو. يیجنس عنذٌ لال لستانس ةه  ط سد عنیه حت
کًـؿ       جوح٩اؾه هی هیف تمنً لجسـادلس ال سسطلح؟: لبايی جل جیى وؽى ِعابه که گ٩حًؿج :ؾ

 Lؾجيـؿ      هـی ىل ِعابه قج هإیؿی بـكجی کـالم ؼـىؾيؿ و جیى ٬یؿه بىؾکه ِعابه بك جیى ٠٭
بؿوو ٌک ٠٭یؿه ِعابه هًگاهی بكجی ها ظصث ٌك٠ی جوث که بكگك٨حه جل ٬ىل و ج٭كیك 

ی جل ِعابه ٬بل جل جقوال گىيه ظصیحی بكجی ها يؿجقؾ. بىیاقباٌؿ وگكيه هیچ پیاهبك
ؾجقجی ٠٭ایؿ با٘لی بىؾيؿ که با جقٌاؾها و يّایط آو ظٕكت هؿجیث ٌـؿيؿ  پیاهبك

ی کًؿ که ِعابه ٬بل جل جیى شكیاو بـك ٠٭یـؿهو جیى ظؿید يیم ؾاللث بك همیى ه١ًا هی
گـاه ٌـؿيؿ. جـىجو ٠٭ایـؿ گفٌـحه  بًـابكجیى يمی با٘ل بىؾيؿ که ب١ؿ جل بیاو آو ظٕكت، آ

٠ًىجو ٌاهؿ و یا جأییؿ ظ٭ی٭حـی باٌـؿ،  قج که هؽال٧ با کالم قوىل جلله بىؾه قج به ِعابه
ؾجؾه جل جشحهـاؾجت  ٘ىق که ؼىؾ جلبايی بكؼی جل يٝكجت ٠ایٍـه قج کـه جظحمـال هـی هماو

                                              
 .:95َ، =ز ،يفتش الباس جظمؿ، ظصك ٠ى٭اليی،      جبى. 1
یبايی، جظمؿ،       جبى .2  .58::ض، 9>َ، 9، زالمغتذسک هعمؿ، ظاکن يیٍابىقی، 5L<::8ض، 7::َ، 8:، زالمغًذظًبلٌ 
3. Kؾهـؿ جـا       گیكؾ و شىجب جو قج هی      کىی يیىث که به لیاقت همجق بكجؾق هىهًً بكوؾ و يمؾ جو بًٍیًؿ، هگك جیًکه با جو جيه هی

 ٔ.?>7َ ،الشوس٬ین شىلیه، هعمؿ،       L ٕجبىJلهايی که بالگكؾؾ
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جل ٠ایٍه ؾقباقه يصـات  جوث ظؿیریؼىؾي جوث، يپفیك٨حه جوث. ٌاهؿ بك جیى هٙلب 
گىیـؿ: جیـى هیکه جلبايی ؾق قؾ جیى هٙلب  پیاهبك هكؾم جل ٬عٙی و پًاه آيها به ٬بك

لـفج جگـك هـن  Lباٌـؿ يه جیًکه بكگك٨حه جل وؽى پیاهبك ،وؽى جل ؼىؾ ٠ایٍه جوث
چكجکه يٝك جشحهاؾی ؼىؾ ٠ایٍه جوث و ها هلمم بـه ٠مـل  Lظصث يیىث ،ِعیط باٌؿ

وـماٞ هـىجی  جل ٘ك٨ی جگك ٨هن ٠ایٍه و جبىبکك و ٠مك، ٠ؿم A.جشحهاؾ جو يیىحین به کكؾو
قشب ظًبلی و ًٌ٭یٙی       ٬ین شىلی و جبى      ىجیمیه و جب      جبى هايًؿ ،چكج بمقگايی جل ٌما ،بىؾه

 .جيؿ ٬اتل به وماٞ هىجی ٌؿه

 دلیل چهارم: دذیث هالئکه سیادیى فی االرع

 ي٠ـى جهحـ يجالقْ یبل٥ـىي ي٨ـوـیاظیى  ةئو للـه هالتکـل جِل ظؿید جیى جوـث:
 يبـی ،ٌـؿه  وشه جوحؿالل جلبايی  جیى جوث که ؾق جیى ظـؿید جّـكیط 2.لجلىالم

جىجيىث ِؿجی هىـلماياو قج بٍـًىؾ  که جگك ؼىؾي هیچكج Lًٌىؾ      يمیوالم هىلماياو قج 
وـالم  و٬حـی کـه پیـاهبك .که ؼؿجويـؿ هالتکـه قج جبـال٢ کًـؿؾیگك جظحیاشی يبىؾ 

او ؼـىؾ جلبـايی ؾق پایـ  .ٌـًىؾ      یگـك قج يمیی٫ جولی ِـؿجهای ؾ٘ك      به ،هىلماياو قج يًٍىؾ
جولـیى کىـی جوـث کـه جل  و جو کًىو به جیى ظؿید جوحؿالل يکـكؾهگىیؿ که کىی جا هی

 3ظؿید جوح٩اؾه کكؾه جوث.

 پاسخ

ی ها ٠ؿجی آو قج کـه ي٩ ،جوث که جبال٢ هالتکه بك قوىل ؼؿج ةجذبات ٌ جل٧:
کی جل هىجقؾ ًٌیؿو ِؿجی جهث جوثL بلکه جیى یL کًؿ و جوث، يمیهًاىًٌیؿو ِؿجی ه

ؾلیل بك جیـى  ،ًٌىؾی جبال٢ هالتکه هیوجوٙه قج به جهثِؿجی  كپیاهبجگك  ؾق وج٬ٟ
-ظٕـكت هـیچكجکـه و٬حـی ؼـىؾ آو Lِىقت هىح٭ین هن يًٍىيؿٌىؾ که جیٍاو بهيمی

ٌـًىيؿ و یـا ظـؿید هً٭ـىل جل ٠ایٍـه   کًًؿگاو قج هی گاو ِؿجی پای جٍـییٟؾ٨كهایؿ: هك
                                              

A. 78َ ،هالتىعل ايىاػه و اصکاه ،لبايی، ياِكجلؿیىج<. 
B. قوايًؿ ؼؿجی هح١ال ٨كٌحگايی ؾق لهیى ؾجقؾ که والم جهث قج به هى هی. 
C. ،9، َفى ػذم عماع هىتى االیات و البیًات آلىوی، ي١ماو با ظاٌیه جلبايی=. 
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کًؿ که هكؾگاو  ي٭ل کكؾه جوث، همه ؾاللث هی ؾقباقه والم بك جهل ٬بىق که پیاهبك
گىیؿ کـه ٬ین ؾقباقه قوجیث والم بك جهل ٬بىق هی ًٌىيؿ. جبى هىح٭یما هن ِؿجی ها قج هی

ًٌىؾ و ٠٭ل ؾجقؾ و جال ِـؿج لؾو شمـاؾجت و جٌـیاء  جیى هؽا٘به بكجی کىی جوث که هی
ِـىقت  ظال چگىيه همکى جوث که ؼىؾ آو ظٕكت به Aوث،شاو که جل ٠٭ال ب١یؿ ج بی

 .ِىقت جبال٢ باٌؿ هىح٭ین يًٍىؾ و ٨٭ٗ به
ِـؿجی  كچكجکه پیاهب Lجیى ظؿید هإیؿ کالم ٬اتلیى به وماٞ هىجی جوث ب: 

قوٌـًی        بـه .ٌـًىؾ      ظ٭ی٭حا هی ،ِىقت هىح٭ین      چه به وا جبال٢ هالتکه چه بها قج       هىلماو
گكجیايـه و       گك٨حه جل ٨کـك هاؾی ی جوحؿالل جلبايی به جیى قوجیـث، يٍـأت      وث که يعىهپیؿج

 گكجیايه جووث.       ظه

 سماع هىتی       جىاب البايی به دالیل لائلیى به

   .ٌىؾ      ٌاهل ؾو ٬ىمث هی اآلیات و البیًاتقوي جلبايی بكجی جذبات وماٞ هىجی ؾق کحاب 
  .کًؿ که گفٌث      ؾق جذبات آو ـکك هی که وی جی      جول: جؾله

 .وماٞ هىجی       ل ٬اتلیى بهیؾوم: ي٭ؿ ؾال
ی کًىو کىـجـا :گىیـؿ با ولب کلی جل ٬اتلیى به وـماٞ هـىجی هی وی ؾق جیى بؽً 

ب١ـؿ جل هـكگ  ،ًٌىيؿ      ٌاو هی      ٘ىق که ؾق لهاو ظیات      جّكیط يکكؾه که هیث هٙل٭ا هماو
 گىیؿ.      هیچ ٠المی چًیى وؽًی قج يمی .هن بًٍىؾ

 پاسخ به کالم البايی

٤یـك جل کی٩یـث ٌـًیؿو ؾق ٠ـالن بكلؼـی و یـا  ،بؿوو ٌک کی٩یث ًٌیؿو ؾق ٠الن هاؾی
ٌـًىيؿL جهـا ها قج هـی و هیچ ٠المی جؾ٠ا يکكؾه همه جهىجت همه وؽًاو ليـؿه Lجؼكوی جوث

يؿجقؾ بلکه جکركیث ٠لما به وماٞ  ِىقت هٙل٫ هن وشىؾ جشما٠ی هن بك ٠ؿم وماٞ هىجی به
جك       بىـی ٬ـىی ،چكجکه ًٌیؿو ؾق ٠الن ظیات بكلؼی جيؿِىقت جشمالی جّكیط کكؾه هىجی به

ؾق ٠ـالن هـاؾه، قوض ؾق ظّـاق هـاؾه جوـث و  لیكج Lو  بیٍحك جل ًٌیؿو جیى ؾيیای هاؾی جوث
                                              

 .;، َالشوس ٬ین شىلیه، هعمؿ،جبى .1
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 .٘ىق ظحن ًٌىججك جل ٠ـالن هـاؾه جوـث      به ،با قهایی جل هاؾه جها Lجىجيؿ جمام ظ٭ای٫ قج بًٍىؾ يمی
 1.لن ال یجیتـظنكـىا لنـتً ةاسـيَ ىـنهً ط مل٨كهىؾ:  ٘ىق که ؾق جظاؾید هحىججك پیاهبك      هماو

جّـكیط  ،یک جل ٠لما      هیچ L بًابكجیىٌىؾ      ؾلیل بك ي٩ی هاهیث وماٞ يمی ،جیى جؼحال٦ کی٩یث
 جيؿ.      به آو يکكؾه

 ادادیث سماع هىتی يمذ البايی به

ها جل ظید جكیى ؾلیل آي گىیؿ: ٬ىی هىجی هی ی ٬اتلیى به وماٞ      جلبايی ؾق بكقوی جؾله 
 :ؾو ظؿید جوث  وًؿ،
 .ظؿید ٬لیب بؿق که گفٌث: 7 
إن : لؾق قوجیـث هىـث کـه  B.لإن لميیت میسـيَ خفـق ن ـامهً لرل لنصـشفال :: ظؿید8 

وی ؾق  3ل..ان.كـعنه لصحاةه ط لنه میسيَ صـش  ن ـامهً، لتـاٌ ىن يصتٌش ط تظم يلم تذ لرل طضَ ف
ها، هؽّىَ لهايی جوث کـه ؾق ٬بـك ٬ـكجق  گىیؿ: جیى ًٌیؿو ک٩ً شىجب جیى ظؿید هی

 لفج جیى ظؿید ٠مىهیث يؿجقؾ. Lآیًؿ جا جل جو وىجل کًًؿ گیكيؿ و ؾو هلک به وكج٤ً هی هی

 لین       تیمیه و ابى      يمذ البايی با کلمات ابى

 ٌىؾ که جلبايی بیـاو کـكؾه      هًعّك ؾق جیى ؾو قوجیث يمی ،جوال قوجیات باب وماٞ هىجی
به جیـى بیـاو  .ؾق ظ٭ی٭ث پاوؽی به هًکكجو وماٞ جوث ،ذايیاپ جیى قوجیث ٬ٞك ي١ال 4جوث.

لیكج هـكؾه پـه جل گفجٌـحى ؾق ٬بـك،  ٨Lكهایؿ: جّىق ٌما با٘ل جوث      که و٬حی ظٕكت هی
ذالراپ  .ًٌىؾ ِؿجهای بلًؿجك جل آو قج يیم هی ی٘كی٫ جول      به L پهًٌىؾ      ٌما قج هی ِؿجی ک٩ً

ؾاللـث بـك ٠مـىم ، همیى هٕمىو ـکك کكؾه که جیـى قوجیـات      جیمیه قوجیات ؾیگكی قج به      جبى
ل١ًـال یىم١ىو ؼ٫٩ ج ي٨ال قیب أو جلمىجلگىیؿ:       هیجو  .کًؿ و هؽحُ به لهايی يیىث      هی

                                              
 .<?َ، 8، زيصضیش بخاس هعمؿ، بؽاقی، .1
2K .ًٌىيؿ      گكؾيؿ، هی      ي١لیى هكؾم قج و٬حی ب١ؿ جل ؾ٨ى بال هی هكؾه ِؿجیJ ،ٕيیٍابىقی Lصةضیش هغةلن،بـى ظصـاز،  هىلن 
 ٔ.5=<8ض ،8857َ ،:ز
 .<?َ ،8ز ،بخاسيصضیش بؽاقی، هعمؿ،  .3
کًًؿگاو  جٍـییٟ وـؽى ٬بىق، ًٌیؿو جهل بك والم به پیاهبك جىجو به ظؿید ٠رماو بى ظًی٧ و ظؿید و٩اقي که هی . 4

 ٬ین شىلیه قشىٞ کكؾ. جبى الشوسجىجو به کحاب  و قوجیات ؾجل بك جل٭یى هیث و... جٌاقه يمىؾ که بكجی ج٘الٞ بیٍحك هی
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لمذنيا فيسنً عنيـه  يان ن شفه فكىا ىن سجه نيش ةقتش لمشجه   طل کما ذبث ٠ى قوىل جلله

   1.لغيش رمك ىن لألحادنث يإم تيصح رمك عن لمن "لمسالو      نشد عنيه يلال سد لمنه عنيه سطحه حت
کًؿ کـه       جظاؾید ٨كجوجيی قج ؾق باب وماٞ هىجی ـکك هی ،ؼىؾ الشوس٬ین ؾق کحاب       جبى

کًؿ و بك آيها جؾ٠ای جشماٞ وـل٧ قج کـكؾه و بـك       ؾاللث بك ٠مىم هی ،ج٘ال٪ جیى قوجیات
 2.جيؿ، جؾ٠ای جىججك کـكؾه جوـث      آهؿه جكجب آذاق آو چىو ًٌاؼحى ليؿگايی که به لیاقت جو

قت ٌـىيؿه گـك لیـاجگىیـؿ:  کًؿ و هی      چًیى جوحًباٖ هیجل آو  ،٬ین با بیاو ظؿید لجتك      جبى
کًؿ و آيچه که جل لیاقت  قوؾ يًٍاوؿ، لیاقت به آو ِؿ٪ يمی      کىی قج که به لیاقجً هی

٘ىق جوـث ؾق       ه، لیاقت کًًؿه قج بًٍاوؿ و همیىآو جوث که لیاقت ٌىيؿ ،ه١٭ىل جوث
پیـؿج  جىجيـؿ والم ؾهًؿه يمی      بك کىی که جظىان يؿجقؾ و ٠لن به په والم  Lوالم بك آيها

جگـك ٬بـىق قج  ،جهحً قج و٩اقي ٨كهىؾه که پیاهبك جوالم ظالی ؾق Lکًؿ هعال جوث
سالو عنـيكً سهـه لمـذناس ىـن لميـ ىنين طلميسـنيين طإنـا إن شـاء لمنـه ل بگىییؿ ،لیاقت کكؾیؿ

و جیى والم ؼٙاب و يؿج بكجی کىی جوث  .لةكً الحقظن نشحً لمنه لميستقذىين ىنا طىـنكً
  3.گیكؾ و هؽا٘ب ٬كجق هیًٌىؾ       که هی

 داللت بزخی اس روایات بز سماع هىتی
٠الوه بك هٙالب ـکك ٌؿه، قوجیات هحىججك بىیاقی وشىؾ ؾجقؾ کـه ؾاللـث بـك وـماٞ 

جالو ؾق بـیى هىـلماياو قوجز  قوجیات باب جل٭یى هیث که جل ٬ؿین جا هايًؿ .کًؿ هىجی هی
ى کكؾی، بك قوی ٬بـك که هیث قج ؾ٨      يیلها :٨كهایؿ که هی یا قوجیات باب ؾ٨ى هیث D.ؾجقؾ

َن ُنْسـأَُل ل بایىث و بگى: ُْ نَّـُه ل ُِ ْيِتيـِت، َف ، َطَسـُنظل مَـُه ِةامتَّ ًْ جیـى  هـن جلبـايی E.للْسـَتْغِفُشطل أِلَِخـيُك
                                              

1K .ٌ و جكؾیؿ، هكؾگاو ِؿجي ي١لیى ليؿگاو قج هي کبؿوو Lچًايچه جیى هٙلب ؾق قوجیث قوىل ؼؿج ذابـث ٌـؿه جوـث  ًٌىيؿ. 
 ٔ.9=7، َ:8، زهزمىع فتاويجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،       ٕجبى JLجیى قوجیث جل قوىل ؼؿج ِعیط جوث و قوجیات ؾیگك

 .?، َالشوس ٬ین شىلیه، هعمؿ،      . جبى2
 .79َ هماو،. 3
هاشـه       ىجبـ 8L>87ض، =9َ، 9ز ،صضیش هغةلنيیٍابىقی، هىلن بى ظصاز،  L:7، َالشوس٬ین شىلیه، هعمؿ،       . جبى4

L =?8َ، 8، زيعًى تشهةزجكهفی، هعمؿ بى ٠یىی،  L:::7ض، :>:َ، 7ز ،هاره      عًى ابىؿ، ی٬مویًی، هعمؿ بى یم
 .75و  :;8َ ،الزًائض ، ياِكجلؿیى،جلبايی L>8<7ض، ;َ، :، زالصغشيعًى يىاتی، جظمؿ بى ١ٌیب، 

 .  ;95، 8َز، صضضه األلبايي في صضیش عًى أبي داودياِكجلؿیى، L جلبايی،9887، ظؿیدداود      ياب عًى ،ؾجوؾ      أبى : 5
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بكؼی جل جیـى جظاؾیـد قج جٕـ١ی٧ کـكؾه  رًائضوی ؾق کحاب  .ؾجيؿ      قوجیث قج ِعیط هی
 اب و جؼباق ٨كجوجيی کـه جل پیـاهبكٌؿه که ٠مل جِع آو گ٩حه ؾق شىجب جها 1.جوث

که جکرك ظًابله آو قج       ٘ىقی      به جىجيؿ ٧١ٔ آيها قج شبكجو کًؿ. هی وشىؾ ؾجقؾ،ؾق جیى قجبٙه 
  2.ؾجيًؿ      هىحعب هی

آيها قج یا هؽحُ به لهـاو هـكگ ٕهرـل ظـؿید ٬ـكٞ   گىيه قوجیات، جلبايی ؾق شىجب جیى
 ٌـهؿج ـکـك ٌـؿهٔ یقوجیاجی که ؾق باب جظیـإ و یا هؽحُ به ٌهؿج ،ا جل٭یى هیثٔي١ال، ی

جلصملـه  هـا ؾجقيـؿ و ٨ی گىیؿ: ٌهیؿجو جهحیال هؽّىِی يىبث به ؾیگك هكؾه      ؾجيؿ و هی هی
گی ؼاِی هىحًؿ که ٬اؾق به جل جلبايی بایؿ وإجل کكؾ که ٌهیؿجو ؾجقجی چه ویژ 3.ًٌىيؿ هی

ک پیاهبكجو و جولیای جلهی يیم ؾجقجی جیى ویژگی ؼىجهًؿ بىؾL چكجکـه وماٞ هىحًؿ؟ بؿوو ٌ
قوجیات ٨كجوجيی ؾجقین که ؾاللث بك جوحمكجق  ،و ٠الوه بك آو  ه٭ام آيها باالجك جل ٌهیؿجو جوث

هرل قوجیات باب ٠فجب  .وماٞ هىجی ؾجقؾ و هؽّىَ به یک لعٝه یا ج٨كجؾ ؼاِی يیىث
جگـك ٌـهؿج  بًابكجیى L4چٍیؿو و ؾیؿو و ًٌیؿو آيها ؾجقؾ که ؾاللث بك ،و ي٩ٟ جهىجت ؾق ٬بك

هكچًؿ همکى  .ًٌىيؿ ًٌىيؿ، ؾلیل بك آو جوث که جمام جقوجض ؾق ظیات بكلؼی ؼىؾ هی هی
٬ـین ه١ح٭ـؿ جوـث کـه       جبى هايًـؿٌاو هح٩اوت باٌؿ و جل ٘ك٨ی ؼىؾ جلبـايی       جوث که هًالل

هایٍـاو       قوؾ و جل آيصا بـه بؿو      ی ج٠ال هی      هایٍاو به ؾقشه      ب١ؿ جل ه٩اق٬ث جل بؿو ،جقوجض جيبیا
ی ج٠لی جوث و بك بـؿو ٌـكی٩ً       ؾق ؾقشه ٘ىق که قوض پی٥مبك      هماو .جٌكج٦ ؾجقيؿ

 5.ؾهؿ شىجبً قج هی ،ؾق ؾجؼل ٔكیط جٌكج٦ ؾجقؾ و کىی که به جو والم کًؿ

 بايیسخى پایايی ال
که جِل ؾق جهـىجت  کًؿ بًؿی هی قشب چًیى شمٟ      ؾق پایاو با جوحًاؾ به کالم جبى وی

                                              
 .7=8، 8َ، زالمغتذسك L ظاکن يیٍابىقی، هعمؿ،<?7َ ،أصکام الزًائضجلبايی، ياِكجلؿیى، :  1
 .7=َ، 7،زدلیل الغالب لًیل المغالببى یىو٧،  ی، هك٠یظًبل ی: کكه 2
 .?>َ ،فى ػذم عماع المىتى االیات و البیًات . آلىوی، ي١ماو با ظاٌیه جلبايی، ياِكجلؿیى،3
4. K يیم جیى قوجیث هىلن قج ي٭ل کكؾه، و ؾق قوجیث جّكیط ؾجقؾ که آیـا ب١ـؿ  االیات و البیًات کحاب ٩ِ97عهؼىؾ جلبايی ؾق

 ،یةت و ادساکةهصىل عةماع الم ،٠بیؿ ،کلبايیٕ JLبله :٨كهایؿ      هی جًٌىيؿ قوىل ؼؿ      هكؾگاو ِؿجی ها قج هی ،جل وه قول
َ98Lٔ ٕالضیات البشصخیه ، ش٩١ك،وبعايی، َ;;ٔ  . 

 .<=َآلىوی، ي١ماو، با ظاٌیه جلبايی، جالیات و جلبیًات ٨ی ٠ؿم وماٞ جلمىجی  .5
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كجی جهىجت جقجؾه کًؿ همحًٟ يیىـث. جگك ؼؿجويؿ وماٞ قج ب L جهابك ٠ؿم وماٞ هىجی جوث
هًٍأ جیى جِل ٌما جل کصاوث؟ جگك ٌك٠ی جوث کـه يیـال بـه  گىیین کهها ؾق پاوػ هی

شىؾ يؿجقؾ و جگك هًٍأ جیى جِل، ٠ك٦ جوث که ؾق هىاتل ج٠ح٭اؾی ؾلیل ٌك٠ی ؾجقؾ که و
ظ٭ی٭ـث بـؿو جيىـاو،  کًؿ کـهظصث يیىث و جگك ٠٭ل جوث، به يٝك ها ٠٭ل ظکن هی

قوض  ،با هكگ شىن و قوض جوث بكجیؾیؿو و یا ًٌیؿو  لفج ظ٭ی٭ّث  Lقوض جوث يه شىن
و يهایحاپ جیًکه جگـك ٌـما ث جِل ؾق وماٞ جو ،قوض ظی و با٬ی جوث جا قوؾ وجل بیى يمی

جظحصاشات ٠٭لی قج ٬بىل يؿجقیؿ بایىحی ٬اتل به جى٧٬ ٌىیؿ. جگك ٌما ه١ح٭ؿ هىحیؿ که 
وماٞ هىجی جل جهىق ٤یبی جوث و ٨٭ٗ ؼؿجويؿ هح١ال بك آو ٠لـن ؾجقؾ، کصـا ٨كهـىؾه کـه 

 جِل بك ٠ؿم وماٞ جوث و جگك ؾلیل يؿجقیؿ بایؿ ٬اتل به جى٧٬ ٌىیؿ.
بیى شىن  ،جی که جلبايی ه٥الٙه کكؾه جیى جوث که وی      جكیى يکحه ههن ،وؿق يٝك هی      به

بـه  ،و جِل ؾق شىن هیث قج که ٠ؿم وماٞ جوـث یث و قوض ظی يحىجيىحه ٨ك٪ بگفجقؾه
ی ؼـىؾ       که بًا به گ٩حـهچكج Lکه جِل ؾق قوض وماٞ جوث ظالی ؾق Lقوض ظی جىو١ه ؾجؾه

 1.جوث  جوث و با جیى ؾيیا ؾق جقجباٖ قوض ظی ،جلبايی و هحىل٩ه

 گیزی      يتیجه
 بكؼـی جل های پیً قو ؾق باب جوح٥اذه و جىوـل، بـك ؼـال٦ جلبايی بكجی ق٨ٟ چالً

 ،جی جل آیات و قوجیـات            بمقگاو ؾیًی ؼىؾ ٬اتل به وماٞ هىجی يٍؿه و و١ی ؾجقؾ که با جؾله
 .ی جىشیـه کًـؿ      ج      گىيـه      باب وماٞ هـىجی قج بـه ابل، قوجیاتؾق ه٭ و بیث بكوايؿآو قج به جر

 ،له وماٞ هـىجی ؾجقؾأگكجیايه و جصكبی که به هى      ؼا٘ك يگاه ظه      به ،قوؿ جلبايی      هی يٝك      به
ٜاهك جل بكؼـی       جگكچه بـه بًابكجیى Lيحىجيىحه جِل و ظ٭ی٭ث ظیات قج به قوض جقجباٖ ؾهؿ

جك جل ٬ىل       های ٨كج قوی جلبايی بىیاق ٠می٫ً چال ،ولی ؾق وج٬ٟ ،قهايیؿه ؼىؾ قج ها چالً
 جيؿ.      کىايی جوث که ٬اتل به وماٞ هىجی ٌؿه

  

                                              
1K .يک J جلبیًات.جالیات حاب کبه ؼاجمه 



 

 

تان
 ال

ت
تها

 ش
ةه

خ 
اس

پ
 ی

ىت
 م

امع
 س

ب
 ةا

در
 ی

135 

 ًابغه
ین      لشآو .7  .کش
 ٪.?7:7، بیكوت: ؾجقجل١الن جلکحب، الحضاء الصشاط المغحمینجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،       جبى .8
یاس جیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،       جبى .9  جا.      يا، بی      بی شا:       ، بیالممابش ةجىاب الباهش في ص
 .٪>7:7،هؿیًه: ؾجقجلى٨اء، هجمىا الفحاويجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،       جبى .:
 ٪.7:97، قیاْ: ؾجقجلمًهاز، ةاالعحغاثجیمیه، جظمؿ بى ٠بؿجلعلین،       جبى .;
 ٪.?=79، ة، بیكوت: ؾجقجلم١ك٨فحخ الباسيظصك ٠ى٭اليی، جظمؿ،       جبى .>
، هّك: ؾجقجل٥ؿ أهىال المبىس وأدىال أهلها إلي الًؾىسقشب، ٠بؿجلكظمى بى أظمؿ،       جبى .=

 ٪.>7:8جلصؿیؿ، 
 م.<855جل١ّكیة،  ة، بیكوت: هکحبالشوح٬ین شىلیه، هعمؿ،       جبى .<
 ٪.7:85ؾجقجلٙیبة،شا:  بی، جفغیشالمشآو العظینکریك ؾهٍ٭ی، جوما٠یل،       جبى .?

 جا.      ، بیكوت: هکحبة جل١ّكیة، بیداوود      عًى ابيؾجوؾ وصىحايی، ولیماو،       أبى .75
AA.  ،یف في اخحالف االئم٠ىجهه، هعمؿ : بیكوت ،الفمهاء سضي الله عًهن ةأثش الذذیث الؾش

 ٪.<7:7ؾجقجلبٍاتك جالوالهیه، 
 ٪.7:87جلكواله، ةهىوى :، بیكوتالمغًذ ادمذ ٌیبايی، جظمؿ،ظًبل       جبى .78
 ٪.;7:7، بیكوت: ؾجقجلکحب جل١لمیة، جفغیش سوح المعاييآلىوی، هعمىؾ،  .79
 ٪.7:87جلم١اق٦،  ة، قیاْ: هکحبةالحىعل ايىاعة و ادکاهجلبايی، ياِكجلؿیى،  .:7
 م.;855هکحبة جل١اق٦، : ، قیاْالذذیث دجة بًفغة في العمائذ واألدکامجلبايی، ياِكجلؿیى،  .;7
 ٪.AD@Fهکحبة جالوالهی، ، ، بیكوتادکام الجًائض، جلبايی، ياِكجلؿیى .>7
، بكگك٨حه ٌؿه جل بكياهه هًٝىهة جلحع٭ی٭ات داود      صذیخ و ضعیف عًى أبيجلبايی، ياِكجلؿیى،  .=7

 جلعؿیریة، يىق جالوالم. 
ؾجق ٘ى٪ شا:  بیاِك، ، جع٭ی٫: هعمؿ لهیك بى يصذیخ بخاسيبؽاقی، هعْمؿ بى جوما٠یل،  .<7

 ٪.7:88جلًصاة، چاپ جْول، 
 م8559، بیكوت: ؾجقجالٔىجء، دیات البشصخیهوبعايی،ش٩١ك،  .?7
 ي.?<79يٍك جوكجء،  :، ٬نجفغیش هىضىعیشىجؾی آهلی، ٠بؿجلله،  .85
 ٪.7:77، بیكوت: ؾجقجلکحب جل١لمیة، المغحذسکظاکن يیٍابىقی، هعمؿ،  .87
 ٪.  ?7:7ؾجقجل١اِمة،  :، قیاْالعالیههغالب ظصك جل١ى٭اليی، جظمؿ،       جبى .88



 

 

دوفصلنامه سلفی
پژوهی، سال 

دوم
، شامره 

4 ،
پاییش و سمستان 

1395
 

136 

 

 م.=855، بیكوت: ؾجقجل١ّمة، ةدىل عماا المیث و ادساککلبايی، ٠بیؿ،  .89
 م. ;855ؾجقجل٥ؿ جلصؿیؿ،  :، ٬اهكهاهىال المبىس و ادىال اهلها الي الًؾىسقشب، جظمؿ،       جبى .:8
شا:       ، جع٭ی٫: أظمؿ هعمؿ ٌاکك، بیجاهع البیاو في جبویل المشآو٘بكی، هعْمؿ بى شكیك،  .;8

 ٪. 7:85هإوىة جلكوالة، 
، قیاْ: هکحبة ؾجق جلمًهاز للًٍك الحزکشة ببدىال المىجی وأهىس اآلخشة، أبى٠بؿجلله ٬ك٘بی، .>8

 ٪.;7:8وجلحىلیٟ، 
 م.8559، ٬اهكه: ؾجق ٠الن جلکحب، جفغیش الجاهع الدکام المشآو، أبى٠بؿجلله ٬ك٘بی، .=8
 جا.      ، بیكوت: هإوىة جلى٨اء، بیبذاسااليىاس، هصلىی، هعمؿ با٬ك  .<8
 ٪. ;7:7، بیكوت: ؾجقجل٩کك، اضىاء البیاوًٌ٭یٙی، هعمؿ جهیى،  .?8
 جا.      ، ٠كبىحاو: شاه١ة جإلهام هعمؿ بى و١ىؾ، بیالمىت يادکام جم٠ًبؿجلىهاب، هعمؿ،       جبى .95
 ٪. ;7:5جيحٍاقجت هکحب جالوالهی، چاپ چهاقم، : ، بیكوتاالیات و البیًاتجلبايی، ياِكجلؿیى،  .97
 ٪.7:75ؾجقجلصیل، شا:  بی، البذیع في البذیعجلله بى هعمؿ جلم١حم بالله،       جل١بان، ٠بؿ      أبى .98
 ٪.=7:5، بیكوت: ؾجق جلکحب جل١لمیة، هفحاح العلىمبکك،       ؼىجقلهی، یىو٧ بى أبی .99
، بیكوت: هکحبة جل١ّكیة، المعايي والبیاو والبذیع جىاهش البالغة فيهاٌمی، جظمؿ بى جبكجهین،  .:9

 جا.      بی
 جا.      ، بیكوت: ؾجق ئظیاء جلحكجخ جل١كبي، بیصذیخ هغلنيیٍابىقی، هىلن بى ظصاز،  .;9
٤ؿه، ظلب: هکحب       جل٩حاض أبى      ، جع٭ی٫: ٠بؿالغًى الصغشييىاتی، جظمؿ بى ١ٌیب،  .>9

 ٪.>7:5جلمٙبى٠ات جإلوالهیة، چاپ ؾْوم، 
، جع٭ی٫: بٍاق ٠ىجؾ ه١كو٦، بیكوت: ؾجقجل٥كب عًى الحشهزيجكهفی، هعمؿ بى ٠یىی،  .=9

 م.<??7جإلوالهي، 
شا: ؾجق       ، جع٭ی٫: هعمؿ ٨إجؾ ٠بؿجلبا٬ی، بیهاجه      عًى ابى هاشه ٬مویًی، هعْمؿ بى یمیؿ،      جبى .<9

 جا.      ئظیاء جلکحب جل١كبیة، بی
، قیاْ: ؾجق ٘یبة للًٍك دلیل الغالب لًیل المغالب کكهی ظًبلی، هك٠ی بى یىو٧، .?9

 م.:855وجلحىلیٟ، 
 ٪.<7:8جلبیٕاء،  ة، بعكیى: ؾجقجلمعصهةدىل عماا المیث و ادساککلبايی ٠مايی، ٠بیؿ،  .5:


