موقوفات صحابه
محمد علي چناراني

اى آَغب کّ اٍالو ثواي ًْخ يوكو ٔ ًْخ ىيبٌْب اٍذ ،رًابو َيابىْابي عبيعاّ ها كه َراو فوـزاّ ٔ
كه ايٍ هاٍزب هاِ کبهْبيي ها اهائّ ييکُل کّ ٙبيٍ ٍعبكد كَياب ٔ آفاود ثْاو اٍاذ يکاي اى
آٌ هاِ کبهْب «ٔلؿ» اٍذ کّ ثّ کًک آٌ ييرٕاٌ ثقِ يًٓي اى يْاکالد الزٖابكي عبيعاّ
ها ثو ٝوؾ کوك.
ايٍ يٕٕٙع كه ييبٌ ثْويذ ٔ ثّ ٔيژِ يَاهًبَبٌ ،كاهاي اهىّاي ٔاال اٍاذ چاوا کاّ كه يْاجوك
ّئٌٕ ىَلفي ٔ اٍزؾکبو بيّْبي فَٕابفٌٕ اعزًاب ي ،ـوُْگاي ،الزٖابكي ٔ ثٓلاّازيَ ،مْاي
يؤصو ٔ ثّ ٍيا كاّزّ اٍذ ٔ يکي اى ثوَبيّ ْبي اٍالو کاّ ثاّ ياؤاٌ فإك ٍافبهُ کاوكِ ثالاٌ
اللاو کُُلًْ ،بَب يؾؤييذ ىكايي اى عبيعخ اٍاليي اٍذ.
ٔلؿ يکي اى لٕاَيٍ َيکٕ ٔ ٍُذْبي اهىَلِ اي اٍذ کّ اى كيوثبى ثّ ّاکمْابي فَٕابفٌٕ كه
ربهيـ ثْو ٔعٕك كاّزّ اٍذَ .کزخ لبثم رٕعّ آَکّ :رأٍيٌ ٔلؿ ثب اٍاالو َجإكِ ،ثهکاّ ايِ اى
اٍالو ثٕكِ ٔ اٍالو آٌ ها رأييل کوكِ ٔ كه يَيوي هٍّٔ ،يُٞميْ ،لـالاه ،يزولاي ٔ كلياك لاواه
كاكِ اٍذ.
اکُإٌ َگبهَاالِ ثاّ يٖاالاق آياخ ّااويفخ ( َٓ ي َک ِّل ُ
َسَف َّلإ ُٓ ُع ف َ َهإ) (ثمااوِ  ٔ )642 :ثااب
فُ هللُُ ى َ
اٍزًلاك اى كهفبِ فلأَل يزعبل ،ثّ اَلاىح رٕاٌ فٕيِ ،كه ثبهح «يٕلٕـبد ٕاؾبثخ» آٌ ثيهفإاه
يٞبنجي ها ثّفَّٕاي يقزٖو يبكآٔه ييّٕو ،ثّ اييل آَکّ يفيل ثٕكِ ٍٔاجت كنگوياي ٔ ًََٕاّاي
ثواي هاْجوكْبي ًهي كه عبيعخ اٍاليي ٔ يَهًبَبٌ ثبّل ٔ يوكو َيي كه ثبهح ٔلاؿ ًْابٌ هاْاي
ها ثوفييُُل کّ هْجواٌ هاٍزيٍ آَبٌ يًٕكِاَل.
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اى آَغب کّ كه ايٍ َّٕزّ اى ثوفي إٞالؽبد اٍزفبكِ ّلِّ ،بيَزّ اٍاذ اثزالا كه يإهك
آٌْب اَلکي رٕٙيؼ كْيى رب فٕاَُلفبٌ ثٓوِ ٔ ثوكاّذ ثٓزوي اى ثؾش كاّزّ ثبُّل:

«وقف» در لغت
«ٔلؿ» كه نؽذ ثّ چُل يعُاب آيالِ اى عًهاّ ثاّ يعُابي ايَازبكٌ ٔ كهَا

کاوكٌ اٍاذ.

ًْچُيٍ يعُبي ٍکٌٕ ٔ ثيؽوکذ ّلٌ ها ْى ثواي آٌ َّٕزّاَل .اى ايٍ هٔ اٍذ کّ ففزّاَل:
«ع َق َس ِ
ت هلللدّ هلل ّبة» يعُي (ؽيٕاٌ) چٓبه ب يزٕلؿ ّل .كه اياٍ ٕإهد ،يٖاله آٌ «َٔلاؿَ ٔ
َ
ُٔلَٕؾ» اٍذ.
ًْچُيٍ «ٔلٕؾ» ٙلّ عهًٕ َيي آيلِ اٍذ .ثُب ثاوايٍْ ،وفابِ کَاي كه يکابَي ثبيَازل،
ييفٕيُلَٔ « :لَؿَ» کّ عًع آٌ « ُٔلُٕؾ» اٍذ ٔ ثّ ٕٕهد يزعالي َياي ثاّ کابه يايهٔك ٔففزاّ
ضَ َع َ
فُ هللَٓ َ
ُ هلللدّ هلل ّب َة» ٔ ْوفبِ ففزّ ّٕكَ « :ع َق َ
ييّٕكَ « :ع َقستُهإ أىإ َعقس َّلإ َع َع َق َ
فى هلل َْم ََفإكِ ِ ( َيفإ
ِ
لمَإك ) .عقس َّلإ» ثّ يعُبي ؽجٌ فٕاْل ثٕك( .اثٍ يُرٕه1553 ،و.).
ل َ
ست هلللدّ هلل ُبفة» ٔ « َع َقسفت هلللکلمفة
ـواْيلي كه رٕٙيؼ ايٍ ٔاژِ ييَٕيَلٔ :لؿ يٖله « َع َق ُ

عقس َّلإ» اٍذ ٔ ايٍ کهًّ يزعلي اٍذ کّ فبْي الىو َيي ثّ کبه يايهٔكٔ .ناي «أٔلفاذُ» ثغاي كه
يعُبي کُلٌ ٔ اَزياع کوكٌ ثّ کبه ًَيهٔكًْ .چُيٍ «ٔلؿ» ثاّ َإ ي ىيإه يايفٕيُال کاّ اى
بط ٔ يب ّبؿ ؽيٕاَبد ٍبفزّ ّٕك( .ـواْيلي1041 ،ق.).
عْٕوي فٕيلٔ :لؿ ثّ يعُبي ىيٕهي ٍبفزّ ّلِ اى بط آيلِ اٍذُْ .گابيي کاّ ففزاّ

ست هللمرأة توقوس َّلإ» يعُي كه كٍذ آٌ ىٌ ٔلؿ (ىيٕه) لواه كاكو.
ييّٕك« :ع ّق ُ

يعُبي كيگو آٌ ايَزبكٌ اٍذ .ثّ يعُبي آفبِ ٍابفزٍ َياي آيالِ اٍاذ .اى اياٍ هٔ ،ففزاّ
ييّٕكَ « :ع َقس ُت ُه َع َى َذىبِ ِه»؛ يعُي أ ها ثو فُبِْ آفبِ ٍبفزى .افوچّ اياٍ ٔاژِ ،كه يإاهكي ثاّ

يعُبي َيع ٔکُلٌ آيلِ ٔافو ثّ کَي کّ ايَزبكِ اٍذ ،ثگٕييى« :مإ أع َق َس َک هو ُهنإ» َيکٍٕاذ ٔ

لجؾي َلاهك( .عْٕوي1043 ،ق.).

اثٍ ـبهً ييَٕيَلٔ :لؿ ثّ يعُبي «يکش» اٍذًْ .چُيٍ ٝويؾي ثب اٍزُبك ثّ آيخ ّاويفخ
( َع َل ْو تَرى ِ ْذ ُعقِ ُسوهلل َع َى هلللنُإض) ييَٕيَل :كه ايُغب ياواك ًْابٌ يکاش ٔ كهَا اٍاذ .انجزاّ ثاّ
ّکم يزعلي ـًٓيلِ ييّٕكٝ( .ويؾي).
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معناي اصطالحي وقف
آَچّ يبك کوكيى ،ثوفي اى يعبَي نؽٕي ٔلؿ ثٕك .ايب ـميٓبٌ ّيعّ ثواي يعُابي إاٞالؽي
ٔلؿ رعويؿْبي فَٕبفَٕي اهائّ کوكِاَل کّ ثّ ثوفي اى آَٓب يي وكاىيى:
يؾمك ؽهي ٔ ًْچُيٍ اليخ ؽهي كه رعويؿ ٔاژح «ٔلؿ» ففزّاَالٔ« :لاؿ مالي اٍاذ
کّ َزيغّاُ ؽَجٌ کوكٌ إم ٔ هْب فناّزٍ يُفعذ ثبّل( ».يؾماك ؽهاي1011 ،ق/.چ أل6 ،ط،

ٓ 611اليااّ ؽه اي1014 ،ق / .چ أل ،ط .)343ٓ ،6فوچااّ ثوفااي اى ـمٓاابي يعبٕااو ايااٍ
رعويؿ ها ثّ ثيْزو ـميٓابٌ ّايعّ ََاجذ كاكِاَال (يْاکيُي1015 ،ق / .چ أل .)122ٓ ،اياب ثوفاي
كيگو كه رعويؿ ثبال نفظ مل ها مکو َکوكِاَل (ايبو فًيُي1043 ،ق /.ط.)21ٓ ،6

ّٓيل أل فٕيلٔ« :لؿ ٕللخ عبهياّ اي اٍاذ کاّ َزيغاخ آٌ ؽاجٌ کاوكٌ إام ٔ هْاب
ٍبفزٍ يُفعذ ثبّلّٓ( ».يل أل1016،ق / .طٕ )623ٓ ،6ابؽت اؤِ َياي ًْايٍ رعوياؿ ها
اهائّ کوكِ اٍذ (يؾًل کبظى ييكي ،ثي رب ،ط .)140ٓ ،6ايب ّٓيل كٔو اياٍ رعوياؿ ها کبيام
ًَيكاَل ٔ ثو ايٍ ثبٔه اٍذ کّ ايٍ رعويؿ ثب يٕاهكي ًْبَُال «ٍاکُي» َما٘ يايّإك (ّآيل

صبَي ،ثي رب ،ط .)345ٓ ، 1كه ايٍ هاٍزب رعبهيؿ كيگوي َيي آيلِ اٍذ کاّ ثاّ فابٝو ٝإالَي
َْلٌ ثؾش ،ثّ ًْيٍ اَلاىِ ثَُلِ ييکُيى.

صَذقه
«َٕلَلّ» كه نؽذ اى يبكح «ٕلق» ٔآٌ ثّ يعُبي كهٍزي ٔ كٍٔزي ٔ اٍزؾکبو ٔ يبَُل ايٍْاب
اٍذ (اثٍ ـبهً1040 ،ق .ثي رب ،يبكح «ٕلق») ٔ .كه إٞالػ «َٕلَلّ» ثّ چييي ففزاّ يايّإك
کّ ثّ ـميواٌ اَفبق کُُل (عْٕوي ،ثي رب ،يبكح ٕلق).
ٝويؾي ييَٕيَلٕ :للّ ثّ چييي فٕيُلکّ اََبٌ ثّ ٕٝه رجوّ ي ٔ ثلٌٔ ٕٗ ،ثب لٖال
لوثذ ثّ كيگوي ييكْل (ٝويؾي ،ثي رب ،يبكح ٕلق).

موقوفات صحاته
ٌ اى ظٕٓه اٍالؤ ،لؿ ثب رأصيو نيوي اى عٓبٌ ثيُاي اٍااليي ٔ ثابٔه ثاّ يعابك ٔ عٓابٌ
ٌ اى يوگ ،ثّ ٕٕهد اٍزٕاه ٔ عٓذ كاه يٞاوػ ّل ٔ ًْياٍ ثيُِ يٕعاات فوكيال کاّ هٔى ثاّ
هٔى ثو ًّبه يٕلٕـبد اـئكِ ّٕك .يْٕايبٌ يعٖٕو :كه ايٍ هاٍزب عهٕكاه ثإكِاَال ٔ ثعال اى
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آٌ ثيهفٕاهإٌ ،ؾبثخ هاٍزيٍ آَبٌ اكايّ كُْلح هاِّبٌ ثٕكَال .ثُاب ثاوايٍ ،يايرإاٌ ففاذ کاّ
ٔلؿ اى ًْبٌ آؼبى ،عبيگبِ فٕيِ ها كه ييبٌ يبهاٌ

يبيجو9

ثبى کوكّ ،بْل ثو ايٍ اك اب آصابه

ثو عبي يبَلِ اى آَبٌ كه کزبةْبي ؽليش ٔ ربهيـ اٍذ کّ يب كه ايٍ َّٕزبه ثوفاي اى آَابٌ ها
يبكآٔهي ييکُيى:

عبثو ثٍ جلاهلل اَٖبهيٕ ،ؾبثي ثيهگ هٍٕل اهلل 9فٕيلََ « :ل ْ َيک ُْن ِم ْن َأ ْص َح ِ
في،
إب هلللنُبِ ِّ
ُذع َم ْقدُ َض ٍة ِ ُٓ َع َق َ
ُ َع ْقس َّلإ»؛ كه ٕله اٍالو ،ييبٌ ٕؾبثّ ٔ يبهاٌ يبيجو 9کَي يبـاذ ًَايّال
کّ كاهاي صؤد ٔ رًکٍ يبني ثبّل ،يگو ايُکّ رًبو ،يب لًَزي اى ايٕال فٕك ها كه هاِ فلا ٔ
ثواي يٖبنؼ اعزًبع ٔ ثو ٝوؾ کوكٌ َيبىيُليٓبي يوكو ٔلؿ ييکوك (اثاٍ للاياّ1043 ،ق/.
ط.)313ٓ ، 1

اثٍ للايّ كه ميم ايٍ هٔايذ ييَٕيَل :ايٍ ٍقٍ ،اك بي اعًبع ًهاي ٕاؾبثّ اى عابثو
اٍذ ٔ ايٍ ٍقٍ اى أ يْٕٓه ّلِ کّ کَي ْاى ٔي ها اَکابه َکاوكِ اٍاذ اى اياٍ هٔ ،عُجاخ
اعًبع كاهك( .اثٍ للايًّْ ،بٌ).

مُخَريق
يقيويك اى ثُي ثعلبت ثٍ ـِٞيٌٕ ،يکي اى كاًَُْلاٌ يٕٓك ثُي َٚيو ثٕكٔ .ي يوكي صؤرًُال
ٔ رٕاَگو ثٕك ٔ كهفزبٌ فويبي ـوأاَي كاّذ .هٍٕل اهلل 9ها ثّ يبيجوي َيک ييُّبفذ ،اياب
اى كيُي کّ ثلاٌ فٕ فوـزّ ثٕك ،كٍذ ثو ًَيكاّذ رب ايُکّ هٔى عُ

اُؽُل ـاوا هٍايل ،کاّ كه

هٔى ُّجّ  36يبِ ٌ اى ْغود ثٕكِ اٍذ .يقيويك ثّ يٕٓكيابٌ ففاذ :ثاّ فالا ٍإفُلا ّاًب فإك
ييكاَيل کّ يبهي كاكٌ يؾًل ثو ًّب ٔاعت اٍذ .يٕٓكيبٌ ففزُل :ايؤى ُّجّ اٍذ .يقيوياك ففاذ:
ًّب هٔى ُّجّ َلاهيلٍ .پٌ ًّْيو فٕك ها ثوكاّذ ٔ كه اُؽُل ثّ هٍٕل اهلل9

يٍٕذ.

ُْگبو هـزٍ ،ثّ فٕيْبَٔلاَِ ايُگَّٕ ٕٔيذ کوك :افو ايؤى کْزّ ّلو ،كاهايي ياٍ كه
افزيبه يؾًل اٍذ .رب ْوچاّ فٕاْال كه آٌ اَغابو كْالا ٍاپٌ ٍإي ييالاٌ َجاوك هٔاٌ ّال ٔ
عُگيل رب ثّ ّٓبكد هٍيل.
يبيجو فلا 9كه ثبهح أ ـويٕك« :يقيويك فيو انيٕٓك» «هخيريق تِررييِ يِْدياى استد »

يبيجو رًبو كاهاييْبي أ ها رٖوؾ کوك کّ كه ربهيـ ثّ «ؽٕايٍ ٜجعّ ،يب ؽٕاي ٜانُجي» يْإٓه
ييثبّل (اثٍ ْْبو ،ثي رب ،طَ .)50ٓ ،3بو ثبغ ْبيي کّ يقيويك ثّ يبيجو ٔافاناه کاوك ،جابهداَال
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اى :يَيضَت ،انٖبـيّ ،انلَّالل ،ؽَُُي ،ثُولَّ ،اَ إاؾ ،يَْاوَثخ اُوّ اثاواْيى ،اياٍْاب ثيْازويٍ ٕاللبد
هٍٕل 9ها رْکيم ييكاكٔ( .اللي1041 ،ق /.ط ،626ٓ ،1اثٍ ٍاعل1013 ،ق/.ط)603 ٔ 601ٓ ،1

اثٍ ٍعل يِ اى آٌ کاّ كه ثابهح اياٍ ثابغ ْابي ْفزگبَاّ ٍاقٍ ثگٕيال ،ايُگَٕاّ َّٕازّ اٍاذ:
«َقَزيٍ ٔلؿ كه اٍالؤ ،لؿ يبيجو 9ثٕك کّ ثبغْبي ْفزگبَّ ها ٔلؿ کوك( ».اثٍ ٍعلًْ ،بٌ).
علي7

اييو يؤيُبٌ،

هي7

ٌ اى

يبيجوفلا9

اوچى كاه کابه َيکإي ٔلاؿ ثإكِ ٔ كه اياٍ

وّٕ فُٕ كهفْايلِ اٍاذًْ .ابٌ فَٕاّ کاّ كه كيگاو عبْاب اى كيگاواٌ يْاي فوـاذ .آٌ
فه هللُِ بِ ِ
ؽٚود كه يکي اى ٔلؿ َبيّْبيِ ،اَگييح فٕك ها ايٍ فَّٕ ثيبٌ ييکُل« :هللبتِغَفإَ عْ ِ
فه
ْ َ َ ْ
لِ ُو َ ِ
ْص َفنِي َع ِن هلللن ِ
ُإض َع َي ْ ِ
هللِلن َُة َع َي ْ ِ
وِلنِي هللُُ بِ ِه َْ
ْص َ
فو ُ
فو َ َت ْبف َو ُو ُع ُْفوَ َع ت ََْ َ
ف هلللن َُإض َع ْن َع ْْ ِهفي َي ْ
ُع ُْوَ»؛ «تراي رضايد خذاًّذ ّقف کردم ،ذا تَ سثة آى ،هرا داخت تِطتد تتريي کٌتذ ّ ا
آذتتص دّرم دارد ّ آذتتص را ا متتْرذن دّر ًوايتتذ؛ در رّ ي کتتَ متتْرخُتتايي ستت يذ ّ

مْرخُايي سياٍاًذ » (ؽو بيهي ،ثي رب ،ط.)316ٓ ،13

ربهيـ َگبهاٌ كه ثبهح ٕللبد ٔ يٕلٕـبد هي 7يٞبنت ىيبكي ها يبك آٔه ّالِاَال کاّ
اََبٌ ها ثّ ّگفزي ٔا ييكاهك اى عًهّ ايُکّ :هي 7ـويٕك :افو ٕللخ (يٕلٕـبد) ياٍ اياؤى
ييبٌ ثُيْبّى رمَيى ّٕك ًّْ ،ها کفبياذ يايکُالا اياٍ يٞهات كه ؽابني اٍاذ کاّ فإك آٌ
ؽٚود ـويٕك« :فإك ها ثب يبيجو 9كيالوكّ اى فوٍُگي ٍُ

ثو ّكااى فإيِ ياي ثَازىا

كه ؽبني كّ اكٌُٕ ٕللبد يبل يٍٍ ،بنيبَّ ثّ چٓم ْياه كيُبه ييهٍل».
يب كه جبهد كيگو ـويٕكٕ« :للّ يٍ ايؤى ثّ چٓم ْياه ييهٍل ».ياب ـويإكٕ« :اللبد
ايٕال يٍ ٍبنيبَّ ثاواي ـمياواٌ ثُاي ْبّاى كفبياذ ياي كُال( ».کهيُاي /.ُ1326 ،ط10ٓ ،3
يغهَي1043 ،ق /.ط.)04ٓ ،01

اثٍ اصيو ييَٕيَل :ياواك اى ٕاللّ كه ايُغاب ىکابد َيَاذ ،ثهکاّ يٕلٕـاّْابيي اٍاذ کاّ
هي7

ٔلؿ کوكِ ٔ ٕللخ عبهيّ لواه كاكِ ثٕك کّ ؽبٕم كهآيل آٌْب ثّ ايٍ يملاه (چٓام ْاياه)

ييهٍيل .هي 7چًّْْبيي ها كه يُجُعٍَُٕ ،يمَّ ٔ يليُّ ايغبك کوك ٔ ىييٍْابي يإاد ـوأاَاي
ها اِؽيب ًَٕكٍ ،پٌ آٌْب ها اى يِهک فٕك فبهط کوك ٔ ٕللّ ثاواي يَاهًبَبٌ لاواه كاك .ثاّ فَٕاّاي
کّ ُْگبو يوگ چييي ثواي فٕك ثبلي َگناّذا (اثٍ اصيو ،ثي رب ،ط.)60ٓ ،0
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ًْچُيٍ َمم ّلِ کّ هي 7كه يؾهي ثّ َبو «يُجُع» ٕل چًّْ کَُل ٔ ثاواي ىائاواٌ فبَاخ
فلا ٔلؿ کوك .كه هاِ يکّ ٔ کٕـّ َيي چبِْبيي ؽَفو کوك ٔ يَغل ـزؼ ها كه يليُّ ٔ يَاغلي
كه ثواثو لجو ؽٚود ؽًيِ ٔ كه ييمبد ٔ ثٖوِ ٔ کٕـّ چبِْبي ثَيبهي ها ثّ ٔعإك آٔهك (اثاٍ
ّٓو إّٓة ،ثي رب ،ط 163ٓ ،6يغهَي1043 ،ق /.ط.)36ٓ ،01

ربهيـ َگبهاٌ َمم کوكِاَل :يبيجو 9كه «مٔ انعْيوِ» اى ىييٍْبي يُجع لٞعّاي ثاّ هاي 7كاك
ٔ ًو كه ىيبٌ ؽکٕيذ فٕك ثو آٌ اـئك ٔ هيَ 7يي لٞعّاي فويل ٔ ثو آٌ اـائك .اى اياٍ هٔ ،اى
ايٕال آٌ ؽٚود ،چًّْْبي ـوأاَي كه آٌ عب ثٕك .اى آٌعب کّ ايٍ ىييٍْاب يإاد ثإكِ ،ايابو كه
آٌْب چبِْبيي ؽفو ٔ آثبك کوك (ًٍٕٓكي1353 ،ق .ط 1631ٓ ،0ثيٓمي1300 ،ق /.ط.)124ٓ ، 2

ًْچُيٍ َّٕزّاَل :كه ثوفي اى هٔايبد آيلِ اٍذ کّ هي 7كه يُجُع ثُؽَيجَؽَّْب ها كهٍاذ
کوك ٔ چًّْْبيي ثّ َابو ،فَياؿ اَهاک ،فَياؿ نيهاي ٔ فياؿ ثََاٞبً كه آَغاب ٍابفذ ٔ آٌ
ؽٚود لٞعّ ىييُي ها اى جل انوؽًبٌ ثٍ ٍعل اَٖبهي ثّ ٍيٖل ْياه كهْاى فويال ٔ َقَازيٍ
ييه ّاي کّ كه آٌ ٍبفذ ،ثُؽَيجَؽَّ ثٕك کّ آٌ ها ٔلؿ َيبى يُلاٌ کوك.
ٔاللي فٕيل :ييِْٕبي ثؽيجؽّ كه ىيبٌ هي 7ثّ ْياه ٍََٔك هٍايل ،کاّ ْاو ٍٔاك يًابَي
يعبكل ّٖذ يٍَ اٍذ (ًٍٕٓكي1353،ق/ .ط 623ٓ ،6ؽًٕي1355 ،ق .ط.)025ٓ ،1

اى يٕلٕـبد هي 7ييرٕاٌ ثّ يٕاهك ىيو اّبهِ کوكٍَُٕ :يمَّ (يؾهي َيكياک يليُاّ کاّ آل هاي
كه آَغب ٍکَٕذ كاّزُل) ،ايٕال فيجؤ ،اكي انمويًْ ،چُيٍ ايٕال اثي َييَه ،ثؽيجؽُّ ،اهَيُّ ،ه ل،
هىيٍ ،لٖيجّ ،رو ّ ،ؽوة انوعهي ،کّ آٌ ها اؽًو ييففزُل...
اـئٌ ثو ايٍْب ،آٌ ؽٚود ثوفي اى ىييٍْبي فٕك ها ثاواي اٌ اى ياوگ فإك ٔلاؿ
کوك ٔ فؤْي اى ؼاليبٌ فٕيِ ها آىاك ًَٕك ٔ ّو ٛکوك کّ آَبٌ كه ىييٍْابي ٔلفاي يالد
ُظ ٍبل کبه کُُلًْ .چُيٍ ىييٍ ٔ فبَخ فٕك ها کّ كه يٖاو كاّاذ ،ثاب ايإاني کاّ كه يليُاّ
كاّذ ،ثاواي ـوىَالاٌ فإك ٔلاؿ ًَإك ٔ كه بيابٌ ًُاوُ ْوچاّ كاّاذ ٔلاؿ کاوك (اثاٍ
ّٓوإّٓة ،ثي رب ،طًٍٕٓ 131ٓ ،6كي1353 ،ق /.ط.)1635ٓ ، 0

هثعي ثٍ

جلاهلل اى ايبو ٕبكق7

َمم کوكِ کّ هي ثٍ اثي ٝبنت 7فبَاّاُ كه يليُاّ

ها کّ كه يؾهخ ثُي ُىهَيك لواه كاّذٔ ،لؿ کوك ٔ كه ٔلفُبيّ چُيٍ َّٕذ:
«تسن اهلل الرزوي الرزين ،ػليتي اتيطالة در زال زياخ ّ مسد ّ سالهد ،خاًتح
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خْد در هٌطقح تٌي ريق را مذقَ ّ ّقف قرار داد کَ تَ فرّش ًرّدُ ،ثَ ًطتْد
ّ کسي آى را ارز ًثرد ذا آى گاٍ کَ خذاًّذِ ّارز آسواى ّ هيي تَ ارز تَرَد ّي
ايي خاًَ را تراي سکًْد خالَُا ّ فر ًذاى آىُا ّقف کرد ّ ُرگاٍ کَ ًس آًاى
هٌقرض ضذّ ،قف تراي هسلواًاى ًيا هٌذ تاضذ!» (زر ػاهلي ،تي ذا ،ج ،31ظ)103

كه هٔايزي يعزجو اى ايبو ٕبكقَ 7مم ّلِ کّ ـويٕك:
«پياهثرخذا 9هيي ُاي فئ را کَ ذقسين هيکرد ،هيٌي ُن سِن ػلي 7ضتذ آى
زضرخ در هيي ياد ضذٍ چطوَاي خاري ساخد کَ آب ا آى ُواًٌذ گردى ضرر
فْراى کرد! تَ ُويي خِد اهام آى را «يٌثغ» ًاهيذ يکي ا غالهاى اّ خْاسد آى را
تَ فر ًذاى زضرخ خثر دُذ کَ زضرخ فرهْد :تَ ّارثن خثر دٍ کتَ ايتي چطتوَ
مذقَاي قطؼي اسد تراي ائراى خاًتح ختذا ّ رُذتاراى راٍ ختذا پتو فرّخرتَ
ًطْد ُرکو آى را ت رّضذ يا ُثَ کٌذ ،لؼٌد خذا ،فرضترذاى ّ ُوتح هتردم تتر اّ
تاد! خذاًّذ ا اّ ُيچ ػولي را قثتْل ًکٌتذ » (زتر ػتاهلي ،تتي ذتا ،ج ،31ظ 101؛
هدلسي3301 ،ق  /ج ،33ظ)13

ًْچُيٍ هي 7كه هٔىيکّ ثّ «يَکٍ» ٔاهك ّل ،يٕلٕـبري لواه كاك ٔآٌ ها كه ٕٔايذَبياّاُ
َّٕذ ٔ اـواكي چٌٕ صعصعت ثٍ ٕٕؽبٌ ،يييل ثٍ ليٌ ٔ ثوفي ها ثو آٌ ّبْل فوـذ .ثقْاي اى
ٕٔيزُبيّ كه َبيخ َٓ 60ظ انجالؼّ آيلِ اٍذ .ايبو كه ايٍ َّٕزّ ثّ يٕاهك ـوأاٌ يٕلٕـابد اّابهِ
ًَٕكِ ٔ يٕاهك يٖوؾ ها َيي يبك آٔهي کوكِ اٍذ .رٕنياذ آٌْاب ها ثاّ ؽَاٍ ٔ اٌ اى أ ثاّ
ؽَيٍٍ ٔ 8پٌ ثّ ـوكي كيُلاه اى ـوىَلاٌ هي ٔ افو چُيٍ ـوكي اى ـوىَلاَِ َجٕك ،رٕنيذ
آٌْب ها ثّ ـوكي اى ثُي ْبّى ٔافناه کوكا
كه ايٍ ٕٔيذ َکبري ها يبك آٔهي کوكِ اٍذ اى عًهّ:
«ذْليد ايي هْقْفاخ را تَ فر ًذاى فاطوَ 3سپردم ذتا رضتايد ختذاي هرؼتال را
کسة ّ تا ذؼظين آًاى ،ازررام پياهثرخذا 9را رػايد کردٍ تاضن »

كه ًْيٍ َّٕزّ آيلِ اٍذ:
«ثواي ـوىَلاٌ ـب ًّٝاياٍ ٕاللبد ًْابٌ اٍاذ کاّ ثاواي كيگاو ـوىَالاٌ هاي اٍاذ».
(ٍٕٝي /.ُ1320 ،ط 02ٓ ،5يغهَي /.ُ1323،ط 41ٓ ،63ا.)43
اثٍ اثي انؾليل ييَٕيَل« :ياد آّري ايي هطلة ذْسط ػلي 7تراي آى اسد کتَ ذتُْن
ًطْد ،فر ًذاى فاطوَ چْى ًاظر ّ هرْلي هْقْفاخ ُسرٌذ ،پو زقي در مذقاخ ًذارًذ!»
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َکزخ عبنت رٕعّ كيگو کّ اثٍ اثي انؾليل ثلاٌ وكافزّ ،ايٍ اٍذ کّ ييفٕيل:
«ػل تي 7تتتا هرتتْلي قتترار دادى فر ًتتذاى فاطوتتَ 3تتتر متتذقاخِ ختتْد ،در ّاقتتغ
اػرراضص را تتَ کستاًي کتَ اهتر ّ يتد ّ زکْهتد را ا اُت تيتد پيتاهثر دّر
ساخرٌذً ،طاى داد آًاى تراي رػايد خْيطاًّذي تا رسْل اهلل 9تايتذ ازرترام
خاًذاى آى تزرگْار را ًذَ هيداضرٌذ ّ ًويتايسد تراي اهر زکْهد ّ اهاهد ،ا

ايي خاًذاى پاک ،ػذّل هيکردًذ!» (اثٍ اثي انؾليل ،ثي رب ،ط)105ٓ ،11

كه ثبهح يٕلٕـّْبي هي 7يٞبنت ثيًّبه ٔ يقزهفاي كه يالاهک فَٕابفٌٕ آيالِ کاّ
ثيبٌ ًْخ آٌ ْب اى ؽٕٕهخ ايٍ َّٕزّ فبهط اٍذ .اى ايٍ هٔ ،ثّ ثوفي اى يلاهک آٌ اّابهِ
ييکُيى رب کَبَي کّ ييفٕاُْل كه ايٍ هاٍزب ژْْٔي كاّزّ ثبُّل ثلاٌْب يواععّ ًَبيُل (اثاٍ ّاجّ،
ثيرب ،طّ ، 662ٓ ،1بـعي ،ثي رب ،طًٍٕٓ 635ٓ ،3كي1353 ،ق /.ط.)554ٓ ، 3
امام حسين9

ٔلؿ ،كه ٍيوح ايبو ؽَيٍَ 7يي ًْبَُل له ثيهفٕاهُ ًَٕك فبٕي كاّذ .كه ؽاليضي
آيلِ اٍذ« :اهام زسيي 7هيي ّ اضيايي کَ تَ ارز تردٍ تتْد را پتيص ا ايتي کتَ ذسْيت
تذيردّ ،قف کرد » (ؽًٕي ،ثي رب ،ط)342ٓ ،3

ًْچُيٍ ؽٍَ ثٖوي فٕيل :ؽَايٍ ثاٍ هايٍ 8اؤهي ىاْال ،بکالايٍَ ،يکإ کابه،
فيوفٕاِ ٔ فُٕ افالق ثٕك .آٌ ؽٚاود هٔىي ثاب ًْواْابَِ ثاّ ثابغ فإك هـاذ ،كه آَغاب
ؼاليي کبه ييکوك کّ َبيِ ٕبـي ثٕكُْ .گبيي کّ ايبو ثّ آٌ ثابغ َيكياک ّال ،فإك ها ىياو
كهفذ فويبيي ُٓبٌ کوك رب ؼالو أ ها َجيُل ،كيل آٌ ؼالو يْؽٕل فٕهكٌ َبٌ اٍذ ،ايب أ َابٌ
ها َٖؿ کوكَٖ ،ؿ ها فٕك فٕهك ٔ َٖؿ كيگو ها ثّ آٌ ٍ

كاك.

ايبو ّگفذ ىكِ ّل ،ؼالو ٌ اى فٕهكٌ چُيٍ ك ب کاوك« :ستپا

خذاًّتذ خِاًيتاى را

خذاًّذا! هي ّ سرّرم را تياهر ! ّ تَ اّ ترکد ػطا فرها! چٌاى کَ تَ پتذر ّ هتادرش ترکتد
دادي تَ رزود خْدخ اي ارزن الرازويي؟!»

كه ايٍ ُْگبو ايبو ثوفبٍذ ٔ ففذ:
«اي مافي! غالم ّزطد دٍ ترخاسد ّ گ د :سرّرِ هي ّ سرّرِ ُوح هؤهٌتاى!
هي ضوا را ًذيذم ،هرا تثخص! اهام فرهْد :اي متافي هترا زتالل کتي؛ يترا تتذّى
اخا ج ذْ ّارد تاغد ضذم! مافي گ د :تَ سثة فضتيلد ّ کترم ّ سترّري ختْد
چٌيي هيگْيي ،سرّرم!»
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ايبو 7ـويٕك:
«ديذم کَ ًصف ا گِتردج ًتاى ختْد را تتَ ست دادي ّ ًتين ديذتر آى را ختْدخ
خْردي ،ايي کارِ ذْ چَ هؼٌا داضد؟ غالم گ دٌُ :ذاهي کتَ ًتاى هتيختْردم ،ايتي
س تَ هي ًذاٍ هيکرد سرّرم! هي ا ًذاٍ اّ ضرم کتردم؛ يترا آى زيتْاى ًيتز
س ضواسد کَ ا تاغد در تراتر دضوٌاًد ًذِذاري هيکٌذ ،هي تردج ذْ ُسرن ّ ايتي
زيْاى ًيز ا آىِ ضواسد ُّر دّي ها رّ ياي کَ ا سْي ضوا هيرسذ هيخْرين!»

ايبو 7فويَزّ ،ـويٕك:
«ذْ در راٍ خذا آ ادي ّ تا طية خاطر دّ ُزار ديٌار تَ ذْ هيتخطتن غتالم گ تد:
اگر هرا آ اد هيکٌيذ ،تا هي هيخْاُن ػِذٍ دار تاؽ ضوا تاضتن زضترخ فرهتْد:
هرد ُرگاٍ سخٌي را تر تاى هيآّرد ،ضايسرَ اسد کَ آى را تا ػو ختْد ذ ييتذ
کٌذ گ رن کَ :تذّى اخا ج ذْ ّارد تاغد ضذم ّ سخي خْد را ذ ييذ کردم پو تتاؽ
را تا آًچَ کَ در آى اسد تَ ذْ تخطيذم! ّلي ايي گرٍّ ا اطرافياى هي آهذٍاًذ ذتا
ا ايي تاؽ هيٍْ تخْرًذ آًاى را تَ خاطر هي هيِواى خْد تذار ّ ازرراهطاى کي ذا
خذاًّذ در رّ قياهد تر ذْ ارج ًِذ ّ تَ سثة خْش اخالقي ّ ادتد ،تَ ذْ ترکد
دُذ! غالم گ د :اگر ضوا تاؽ خْد را تَ هي تخطيذي ،هي ًيز آى را ّقتف هتيکتٌن

تراي اطرافياى ّ ضيؼياى ضوا!» (فٕاهىيي1014 ،ق .ط.)113ٓ ،1

اتو الذَّحذاح
کهيُي ثب ٍُل فٕك آٔهكِ اٍذ کّ يبيجوفلا 9ثو يوكي فنّذ کّ كه ثبغ فٕك يْؽٕل
کبّزٍ َٓبل ثٕك .ثّ أ ـويٕك :آيب رٕ ها ثّ َٓبني هاًُْبيي َکُى کّ هيّْ اُ يؾکًزو ثبّال
ٔ ىٔكرو ثّ ثبه َْيُل ٔ ييِٕاُ فًّٕيِرو ثبّل؟ وٗ کوك :چوا اي ـوٍازبكح فلأَال ،اله ٔ
إَ هللُِ َع َْ
هللْل ْمفدُ ُِ َع
يبكهو ثّ ـلايذ ثبكا ؽٚود ـويٕكَل :كه آؼبى ْو ٕجؼ ٔ ّت ثگٕ ُ « :ف ْب َح َ

َ
ِ ِ
ْب»؛ ىيوا افو ايٍ عًهّ ها ثگٕيي ،ثواي ْو رَجيؾي كِ كهفذ اى ييِْٕابي
َٓ َل َه ُٓ هللُُ َع هللُُ أك َ ُ
فَٕبفٌٕ كه ثْٓذ فٕاْي كاّذ ٔ ايُبٌ اى ثبليبد انٖبنؾبداَل.

آٌ يوك ففذ :اي يبيجوفلاا ّبْل ثبُ کّ يٍ اياٍ ثابغ ها ٔلاؿ يَاهًبَبٌ رٓاي كٍاذِ اْام
ُٕفّ کوكوا كه ايٍ ُْگبو فلأَل رجبهک ٔ رعبني ايٍ آيّ ها َبىل ـويٕكَ ( :ف َي ُمإ َم ْن َأ ْعطفى َع هللتُقفى َع
ِ
َصدُ َق بِ ُْ
ِّسى) (نيم  3 :ا  ّ« )1اها کسي کَ ػطا کرد ّ پرّا داضتد ّ (پتاداش)
ِّس َُ ل ْل ُو ْ َ
إْل َْنى َف ََ ُن َو ِّ ُ
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ًيکْ ذر را ذصذيق ًوْد ،تَ ّدي راٍ آساًي پيص پاي اّ خْاُين گااضد » (کهيُي ،ط.)142ٓ ،6

ّيـ ٝجوٍي فٕيلَ :بو آٌ يوك اثٕانلَّؽلاػ ثٕكِ ،کّ اى ٕاؾبثخ هٍإل اهلل 9ياي ثبّال.
(ٝجوٍي ،ثي رب ،ط.)141ٓ ،14

اتوطلحة انصاري
اى يبهاٌ يبيجو 9اثٕٝهؾخ اَٖبهي اٍذٔ .ي كه يليُّ َقهَزبَي ىيجاب كاّاذ ثاّ ٝإهي
کّ كه ّٓو ّٓوح بو ٔ فبٓ ثٕك ٔ ًْگبٌ اى آٌ ٍقٍ يايففزُال ىياوا كه آٌ ،چْاًّاي ثاب
آة فٕاها عبهي ثٕك ٔ ْوفبِ يبيجو 9ثلاٌ عب ييهـاذ اى آٌ آة يايَّٕايل ٔ كه آٌ ٔٙإ
ييفوـذ .اٌَ ثٍ يبنک فٕيل ٌ :اى َئل آيخ ّويفخ ( َلن تَنإ ُلوهلل هلل ْل ِب حتُى ُتن ِْس ُقوهلل ِِم ُفإ ُ ِ
فوَ)
ح ُب َ
ُ َ
ْ
اثٕٝهؾّ َيك يبيجو آيل ٔ ففذ :اي ـوٍزبكح فلا ،يؾجٕةرويٍ ايٕال يٍ ،ثَيوُؽبء (ًْبٌ ثبغ يابك
ّلِ) اٍذ .يٍ آٌ ها ثواي هٙبي فلأَل يزعبل ٔ هٍٕل أ لواه ييكْى ٔ ثب ايٍ کبه اييل فياو
ٔ َيکي كاهو .اى ًّب ييفٕاْى آٌ ها ثّ ْو يٖوـي کّ يٕهك هٙبي فلا اٍذ ثوٍبَيل.
ؽٚود ـويٕكَل :آـويٍ ثو رٕ ،آـويٍ ثو رٕا ايٍ صؤري اٍذ کّ ثواي رٕ ٍٕكيُل فٕاْال
ثٕك .يب آٌ ها اى رٕ نيوـزيى ٔ ثّ فٕكد ثبى فوكاَليى .رإ آٌ ها ثاواي فٕيْابٌ فإك لاواه كِ.
اثٕٝهؾّ َيي آٌ ها ثواي فٕيْبٌ ٔ ثَزگبٌ فٕك لواه كاك کّ اى عًهخ آٌْب اُثَيّ ثٍ کعت ٔ ؽَّابٌ ثاٍ
صبثذ ثٕكَل( ...ثقبهي ،ثي رب ،ط 13ٔ 14ٓ ،0اثٍ اٌَ1042 ،ق .ط.)552ٓ ،6

عمر تن خطاب
ٔلزي ىييٍ ثب اهىّي اى ايٕال فيجو ٍٓى ًو ّل ،أ َيك

يبيجو9

آيل ٔ ففذ :ثاب ايُکاّ

ايٍ ىييٍ ها ثَيبه كٍٔذ كاهو ايب ييفٕاْى آٌ ها ٕللّ كْىَ ،رو ّاًب كه اياٍ ثابهِ چيَاذ؟
ؽٚود ـويٕكَل :ييرٕاَي إم آٌ ها ٔلؿ کُي ٔ صًوِاُ ها ٕللّ كْي ٔ ًاو ًْابٌ کاوك
کّ يبيجو ـويٕك ٔ كهآيل آٌ ها كه يٖبهؾ ـميواٌ ،فٕيْبَٔلاٌ ،آىاك کوكٌ ثوكفبٌ ،يَبـواٌ
كهيبَلِ كه هاِ ٔ ييًٓبَبٌ ثّ يٖوؾ هٍبَل .آٌفبِ ٍُل آٌ ٔلؿ ها ًْبٌفَّٕ کّ ٔلؿ کاوكِ
ثٕكَّٕ ،ذ ( هي َبٕؿ1343 ،ق .ط.)603ٓ ،6

ثوفي اى َٕيَُلفبٌ بيّ ثب ثيبٌ ايٍ يٞهت َّٕزّاَلَ :قَزيٍ ٔالاؿ كه اٍاالو ًاو ثإك
(ُٕعبَي1011 ،ق .ط 123ٓ ،3كاه لُٞي1013 ،ق .ط.)142ٓ ،0
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انجزّ يِ اى ايٍ ،ففزيى کّ َقَزيٍ ٔالؿ كه اٍالو يقيويك ثٕكِ اٍذ ٔ اـائٌ ثاو اياٍ،
ؼئح فيجو كه ٍبل ْفزى ْغود ثٕكِ ،چگَّٕ ًو ييرٕاَل َقَزيٍ ٔالؿ كه اٍالو ثبّل؟ا
ًو ثٍ فٞبةًْ ،چُيٍ فبَخ فٕك كه يکّ هاکاّ َيكيکاي ياؤِ ثإكٔ ،لاؿ کاوك (اثاٍ
للايّ1043 ،ق /.ط 142ٓ ، 2ثيٓمي1061 ،ق .ط.)121ٓ ، 2

عثذاهلل تن عمر
جلاهلل ثٍ ًو آٌ ثقِ اى فبَخ لهياُ ها کّ ٍٓى فٕك ّلٔ ،لؿ َيبىيُالاٌ اى أالك
فٕكکوك ٔ َيي ٍٓى االهس فٕك ها اى «صًػ» کّ َبو يؾمِّ ايالک ًو ثٕكِٔ ،لؿ ًَٕك (ثقابهي،
ثي رب ،ط11ٓ ،0

َمالَي ،ثي رب ،ط.)341ٓ ،1

زتير
اى ييبٌ ٕؾبثّ ،ىثيو َيي فبَّْبي فٕك ها کّ كه يکّ ٔ يٖو كاّذ ٔ ًْچُيٍ ايٕانِ كه
يليُّ ها ثواي ـوىَلاَِ ٔلؿ ًَٕك (اثٍ للايّ1043،ق /.ط 142ٓ ،2ثيٓمي ،ط.)121ٓ ، 2

عثذاهلل تن عثاس
جلاهلل ثٍ جبً ايٕال فٕك ها كه «َِٕٕٓ» کّ يؾهي ييبٌ ثَيٍ ٔ ؽُٕهِ اٍاذٔ ،لاؿ کاوك
(ًٍٕٓكي1353 ،ق0 .ط .)611ٓ ،

سعذ تن عثاده
ًْچُيٍ ٍعل ثٍ جبكِ ثبغ فٕك ثّ َبو «يِقواؾ» ها اى ٝوؾ يبكهُ ٔلؿ کوك (ثقبهي ،ثي راب،
ط 13ٔ 14ٔ 5ٕٔ ،0اثٍ اٌَ ،ط.)664ٓ ،6

کعة تن مالک
کعت ثٍ يبنک فٕيل :ثّ يبيجو فلا 9ففزى :اى عًهّ هاِْبي رٕثخ يٍ آٌ اٍذ کّ ًْاخ
ايٕال فٕك ها ٕللّ كْى .آٌ ؽٚود ـويٕك :ثعٚي اى ايٕال فٕك ها َگٓلاه ٔ ثوفاي ها ٔلاؿ
کٍ .ففزى ٌ :يبني ها کّ كه فيجو كاهو َگّ ييكاهو (ثقابهي ،ثاي راب ،ط 5ٓ ،0اثاٍ للاياّ،
1043ق /.طْ 142ٓ ،2يضًي1043 ،ق .ط.)613ٓ ،0

ترخي ديگر از صحاته
ضًابٌ ٔ ٝهؾااّ ،فبَااّْابي فاإك ها ٔلااؿ کوكَال( .اثااٍ للايااّ1043 ،ق /.ط،142ٓ ، 2
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ثقبهي ،ثي رب ،ط )5ٓ ،0اثٕثکو فبَاّاي کاّ كه يکاّ كاّاذ ثاواي أالكُ ٔلاؿ کاوك( .اثاٍ

للايّ1043 ،ق /.ط 142ٓ ، 2ثيٓمي ،طٍ )121ٓ ، 2عل ثٍ اثي ٔلبٓ فبَخ فٕك كه يليُاّ ٔ
يٖو ها ٔلؿ کوكًْ( .بًٌ ).ؤ ثٍ بٓ فبَّْبي فٕك كه ٝبئؿ ٔ يکّ ها ثاواي ـوىَالاَِ
ٔلؿ کوك ٔ «ََْٔ »ٜيي اى ايٕال يٕلٕـخ ٔي ثٕكِ اٍذًْ( .بٌ).
ضًبٌ چبِ «هُٔيّ» ها ٔلؿ کوك( .اثاٍ للاياّ1043 ،ق /.طّ 142ٓ ، 2إکبَي ،ثاي راب ،ط، 2

ًٍٕٓٓ 160كي1353 ،ق/.ط ٔ ).523ٓ ،1جلانوؽًبٌ ثٍ ٕؾ ٔ ىيل ثٍ صبثذ َيي يٕلٕـاّْابيي
كاّزّاَلٕ( .عبهي ،ثي رب ،ط )104ٓ ، 1جبً ثٍ جل انًٞهت َياي فبَاخ فإك ها ٔلاؿ يَاغل
کوك( .کزبَي ،ثي رب ،طًْ )044ٓ ،1چُيٍ اهلاى فبَاّاُ ها کاّ كه آؼابى اٍاالو يؾام رغًاع
يَهًبَبٌ ثٕك ،ثواي ـوىَلاَِ ٔلؿ کوكًْ( .بٌ).
جلاهلل ثٍ يييل يبني ها ثّ َفاع فبَالاٌ هٍإلٔ 9لاؿ کاوك( .كاه لُٞاي ،ط)641ٓ ،0

ًْچُيٍ جلاهلل ثٍ ىيل ،يؤمٌ يبيجو 9ثبؼِ ها ٔلؿ کوك ٔ آٌ ها كه افزيبه آٌ ؽٚود لاواه كاك.
(اثٍ للايّ1043 ،ق / .ط ٔ )142ٓ ، 2ؽکيى ثٍ ؽياو َيي فبَّْبي فٕك ها كه يکاّ ٔ يليُاّ ثاو
ـوىَلاٌ فٕك ٔلؿ کوك کّ رب کٌُٕ (ىيبٌ اثٍ للايّ) َيي ثبلي اٍذًْ( .بٌ).

ًٍٕٓكي ييَٕيَلٕ :للبد (يٕلٕـبد) يبيجو ، 9ىثيوً ،و ،ضًبٌ ،ـبًٝاّ ٔ 3آَابٌ
کااّ ًَاايراإاَى ّااًبهُ کااُى ،كه يليُااّ ٔ اٝااواؾ آٌ ـااوأاٌ ٔ ثيااؤٌ اى ؽ ا ّل ّااًبه اٍااذ.
(ًٍٕٓكي1353 ،ق /.ط)554ٓ ،0

آٌ چّ رب کٌُٕ يبك کوكيى ،رُٓب چُل ًََّٕ اى آٌ يٕاهك ـوأاٌ ثٕك کّ كه الثالي يالاهک
ثبلي يبَلِ اى فيَل ؽٕاكس ث ّ كٍذ يب هٍايلِ اٍاذ .افاو کَاي ثقٕاْال كه اياٍ هاٍازب ًْاخ
يٖبكه يٕعٕك ها ثوهٍي کُل ،لٞعب ثيِ اى آٌ چييي اٍذ کّ يب ثلاٌْب كٍذ يبـزّايى.
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قرآى کرين
ت اتي اتي السذيذ ،ػز الذيي ،ضرذ ًِح الثالػَ ،قن ،اسواػيلياى ،تي ذا
ت اتي اثير ،ػلي ،اسذ الغاتَ ،ذِراى ،قن ،اسواػيلياى ،تيذا
ت اتي سؼذ ،طثقاخ الکثري ،تيرّخ ،دار ازياء الرراز الؼرتي3331 ،ق
ت اتي ضثَ ،ػور ،ذاريخ هذينت الوٌْرة ،ذسقيق ،فِين هسوذ ضلرْخ ،چ  ،2مکت الوکرهَ ،تيخا
ت اتي ضِر آضْب ،هسوذ ،هٌاقة آل اتي طالة ،قن ،اًرطاراخ ػالهَ ،تي ذا
ت اتي فار  ،ازوذ ،هؼدن هقاييو اللغت ،قن ،مکتبت ا ػالم ا سالميت3303 ،ق
ت اتي قذاهَ ،ػثذاهلل ،الوغٌي ،تيرّخ ،دار الکراب للٌطر ّ الرْ يغ3301 ،ق
ت اتي هالک ،اًو ،الوْط  ،تيرّخ ،دار ازياء الرراز الؼرتي3301 ،ق
ت اتي هٌظْر ،هسوذ ،لساى الؼرب ،تيرّخ ،دار ال کر ،چ 3331 ،3م
ت اتي ُطام ،ػثذ الولک ،السيرة الٌثْيت ،تيرّخ ،دار ازياء الرراز الؼرتي ،تي ذا
ت تخاري ،هسوذ ،مسير ،تيرّخ ،دار ازياء الرراز الؼرتي ،تي ذا
ت تيِقي ،ازوذ ،سٌي الکثري ،تيرّخ ،دار الکرة العلميت3323 ،ق
ت خُْري ،اسواػي  ،مساذ اللغت ،قاُرة ،دار الوالييي ،چ 3301 ،3ق
ت زر ػاهلي ،هسوذّ ،ساي الشيعت ،تيرّخ ،دار ازياء الرراز الؼرتي ،تي ذا
ت زسيٌي ػاهلي ،هسوذ خْاد ،ه راذ الکرامت في ضرذ قْاػذ الؼتالمةت ،يتر ًظتر ػلتي امتغر
هرّاريذ ،تيرّخ دار ازياء الرراز ،چ3331 ،3ق
ت زلي ،زسي ،قْاػذ ا زکام ،قن ،اًرطاراخ اسالهي ،چ3331 ،3ق
ت زوْي ،ياقْخ ،هؼدن الثلذاى ،تيرّخ ،دار ازياء الرراز الؼرتي3133 ،ق
ت خويٌي ،رّذ اهلل ،ذسرير الْسيلت ،دهطق ،هٌطْراخ الوسرطاريت للدوِْريت ا يرانيت3301 ،ق
ت خْار هي ،هْفق ،هقر السسيي ،ذسقيق هسوذ سواّي ،قن ،هٌطْراخ اًْار الوِذي3331 ،ق
ت دار قطٌي ،ػلي ،السٌي ،تيرّخ ،دار الکرة العلميت3331 ،ق
ت دُخذا ،ػلي اکثر ،لغد ًاهَ ،ذِراى ،داًطذاٍ ،ير ًظر هسوذ هؼيي ،تي ذا
ت سوِْدي ،ػليّ ،فاء الْفا تاخثار دار الوصط ي ،تيرّخ ،تي خا3131 ،ق
ت ضافؼي ،هسوذ ،األم ،تيرّخ ،دار ال کر ،چ3301 ،2ق
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ت ضْضرريًْ ،ر اهلل ،ازقاق السق ،ذؼليق ضِاب الذيي هرػطي ،قن ،مکتبت الورػطي ،تي ذا
ت ضْکاًي ،هسوذً ،ي ا ّطار ،تيرّخ ،دار الکرة الؼلويَ ،تي ذا
ت ضِيذاّل ،هسوذ ،الذرّ

الطرعيت في فقَ ا هاميت ،قنً ،طراسالهي ،خاهؼتَ هذرستيي ،چ،3

3332ق
ت ضِيذ ثاًي ،ػلي ،هسالک ا فِام ،قن ،تصيرذي ،تي ذا
ت مؼاري ،هسوذ ،خْاُر ا خيار(در زاضيَ تسر خار) تيرّخ ،هْسسَ الرسالت ،تي ذا
ت مٌؼاًي ،هسوذ ،سث السالم ،تيرّخ ،دار ال کر3333 ،ق
ت طثرسي ،فض  ،هدوغ الثياى ،ذِراى ،مکتبت العلميت ا سالميت ،تي ذا
ت طريسي ،فخر الذيي ،هدوغ الثسريي ،ذِراى ،مکتبت الورذضْيت ،تي ذا
ت طْسي ،زسي ،ذِاية ا زکام ،ذِراى ،دارالکرة ا سالميت3113 ،ش
ت ػسقالًي ،ازوذ ،فرر الثاري في ضرذ مسير الثخاري ،تيرّخ ،دار الوؼرفت ،تي ذا
ت ػلي ًامف ،هٌصْر ،الراج لداهغ ا مْل ،هصر ،المکتبت ا سالميت3111 ،ق
ت فراُيذي ،ازوذ ،کراب الؼيي ،قن ،دار الِدرة ،چ3301 ،3ق
ت فيْهي ،ازوذ ،الوصثاذ الوٌير ،قن ،دار الِدرة3301 ،ق
ت کراًي ،ػثذ السي ،الرراذية ا داريت (ًظام السکْمت الٌثْيت) تيرّخ ،دار ازياء الرراز الؼتربيةت،
تي ذا
ت کليٌي ،هسوذ ،ا مْل هي الکافي ،ذصسير ػلي اکثر غ اري ،ذِراى ،دار الکرة ا سالميت ،چ،1
3111ق
ت کليٌي ،هسوذ ،ال رّع هي الکافي ،ذِراى ،دار الکرة ا سالميت3112 ،ش
ت هدلسي ،هسوذ تاقر ،تسار ا ًْار ،تيرّخ ،هْسست الْفا3301 ،ق
ت هدلسي ،هسوذ تاقر ،هرآة الؼقْل ،ذِراى ،دار الکرة ا سالميت3111 ،ش
ت هسقق زليً ،دن الذيي ،ضرايغ ا سالمً ،دف ،مطبعت ا داب ،چ3331 ،3ق
ت هطکيٌي ،ػلي ،هصطلساخ ال قَ ،قنً ،طر الِادي ،چ3333 ،3ق
ت ّاقذي ،هسوذ ،الوغا ي ،تي خاً ،طر داًص اسالهي3301 ،ق
ت ُيثوي ،ػلي ،هدوغ الزّائذ ،تيرّخ ،دار الکرة3301 ،ق
ت يزدي ،هسوذ کاظن ،ػرّة الْثقي ،قن ،مکتبت الذاّري ،تي ذا

10

