
 

 

 

 ها هینیعه و حسیش
 

 الشيعة واحلسينيات
 
 
 
 

 تألیف:
 شیخ عبدالله عبدالعزیز



 
 ها  ها و حسینیه شیعه :کتاب عنوان

 الشیعة والحسینیات عنوان اصلی:

 شیخ عبدالله عبدالعزیز :تألیف

 /دبیری اسحاق  مترجم:

 ها بررسی عزاداری و حسینیه -آداب و رسوم اسالمی  موضوع:

 اول (دیجیتال)  نوبت انتشار: 

 هجری ۱۴۳۷شمسی، ربیع األول  ۱۳۹۴دی (جدی)  تاریخ انتشار: 

 www.aqeedeh.com دهیبخانه عقکتا منبع: 
  

 شده است.دانلود  دهیعق ۀکتابخاناز سایت کتاب  نای
www.aqeedeh.com 

 
 book@aqeedeh.com ایمیل:

 نیموحد ۀمجموع یها تیسا
www.mowahedin.com 
www.videofarsi.com 
www.zekr.tv 
www.mowahed.com 

 www.aqeedeh.com 
www.islamtxt.com 
www.shabnam.cc 
www.sadaislam.com 

  

 
contact@mowahedin.com 

http://www.aqeedeh.com/
http://www.aqeedeh.com/
mailto:book@aqeedeh.com
mailto:book@aqeedeh.com
http://www.shabnam.cc/
http://www.shabnam.cc/
http://www.sadaislam.com/
http://www.sadaislam.com/
mailto:contact@mowahedin.com
mailto:contact@mowahedin.com


 

 

 ��م اهللا ا����ن ا����م

 بمطال فهرست

 أ  ...................................................... مطالب فهرست

 ١ ................................................. ها حسینیه و شیعه
 ٥ .......................................................... یزن خود و هیگر بدعت

 ١٣ ................................ .دھندیم حیترج حج بر را قبر ارتیز عهیش

 ١٧ ................................ کربال خاک درباره عهیش یھایپرداز دروغ

 ١٨ ................................................... قبر خاک از حیتسب ساختن

 ١٨ .......................................... .است درد یشفا نیحس قبر خاک

 ١٩ ................................... یزن خود نه است روزه عاشوار روز سنت





 
 

 

 ها هشیعه و حسینی

نفسنا أاحلمد هللا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ باهللا من رشور ن إ

شهد أهيده اهللا فال مضل له ومن يضلل فال هادي له و مناملنا عأمن سيئّات و

َهاَ�ٰٓ ﴿ رسولهن حممداً عبده وأشهد أال اهللا وحده ال رشيك له و إله إن ال أ ُّ�
َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا ُقوا َ ٱ �َّ ُموُ�نَّ  َوَ�  ۦُ�َقاتِهِ  َحقَّ  �َّ نتُم إِ�َّ  �َ
َ
سۡ  َوأ  لُِمونَ مُّ

َهاَ�ٰٓ ﴿ ﴾١٠٢ ُّ�
َ
ْ ٱ �َّاُس ٱ � ُقوا ِيٱ َر�َُّ�مُ  �َّ فۡ  ّمِن َخلََقُ�م �َّ ٰ  ٖس �َّ �َ ٖ  ِحَدة

ٓ  �َكثِ�ٗ  رَِجاٗ�  ُهَمامِنۡ  َو�َثَّ  َجَهاَزوۡ  َهامِنۡ  َوَخلَقَ  ۚ َو�َِسا ْ ٱوَ  ٗء ُقوا َ ٱ �َّ ِيٱ �َّ َّ� 
 ٓ لُونَ �ََسا  ٱوَ  ۦبِهِ  ءَ

َ
ۚ رۡ ۡ� َ ٱ إِنَّ  َحاَم َهاَ�ٰٓ ﴿ ﴾١ اَر�ِيبٗ  ُ�مۡ َعلَيۡ  َ�نَ  �َّ ُّ�

َ
� 

ِينَ ٱ َّ�  ْ ْ ٱ َءاَمنُوا ُقوا َ ٱ �َّ َّ�  ْ عۡ  لَُ�مۡ  لِحۡ يُۡص  ٧٠ اَسِديدٗ  ٗ� قَوۡ  َوقُولُوا
َ
ٰ أ  لَُ�مۡ َ�

َ ٱ يُِطعِ  َوَمن ذُنُو�َُ�ۡمۗ  لَُ�مۡ  فِرۡ َو�َغۡ   َعِظيًما ًزافَوۡ  فَازَ  َ�َقدۡ  ۥَورَُسوَ�ُ  �َّ
٧١﴾. 

حممد ورش  یحسن اهلدي هدأصدق احلديث كتاب اهللا وأبعد فان أما 

 يف النار. كل ضاللةوكل بدعة ضاللة و كل حمدثة بدعةاألمور حمدثاهتا و
رده کرا بر خود واجب  ییگرا عهینشر و پخش ش ، عهیش یه علماک یبراست

رده و از ظلم و کغ نیدر یوششکچ ین مذھب از ھیج و توسعه ایو در راه ترو
را به  ییا لهیھر وس، اند امدهیوتاه نکن ھرگز یوب مخالفکن و سریریستم بر سا

ده و یرا به چاپ رسان یادیار زیبسھای  کتاب، اند را رفته یار برده و ھر راھک
ن نقاط جھان یشان را به دورتریرده و علماکع یگان توزیبه صورت را

ف یسندگان ضعیازمندان را برطرف ساخته و از نویاز نین، اند فرستاده
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ن بھره را جھت نوشتن یاند بھتر ا فروختهیه آخرت خود را به دنک یمانیاأل
و گول  یبیعوامفر ین تالش و زحمات برایتمام ا ، اند خود برده یھا خواسته

گاه است.  زدن افراد ساده لوح و ناآ
 سنیان شھادت امام حسیآنان از جر ین رساله ما بھره برداریموضوع ا

ات یھا و روا قت و نقل داستانیتمان حقکرنگ و یو ن یه با چرب زبانکاست 
وه بتوانند ین شیخته تا بدیاحساسات و عواطف مردم ساده را بر انگ، نیدروغ

امبر یاران پین و طعنه زدن بر یدادن دجلوهه وارونه کخود  یبه ھدف اساس
 ابند.ین امت است دست ین بر بھتریو فرستادن لعن و نفر

به ھا  آن رده و ازکعه را مذمت یامبر شیت پیه اھل بکنجا است یجالب ا
و ھا  مهیه تمام جرکست ین یدیو ترد کچ شیھ یاند. جا ردهکاد ی یبد

 گردد.  یثابت مھا  آن عه برگشته و بریھا به ش سمت
ت یحما یرده و پس از آمدنش از وکوفه دعوت کن را به یھا امام حسآن

 آنان ین رو در رویربال رخ داد. امام حسکت وحادثه یجه جنایرده و در نتکن
و عذاب سخت  یینوایو ب یو گرفتار یت و نابودکھال، بر شما ی: واگوید می

مال کز در ید و ما نیردکاق دعوت یما را با عشق و شور و اشت، بر شما باد
 یریاما شما شمش، میردکدعوت شما را اجابت  ، یسرعت و با اضطراب درون

ه ما بر دشمن کرا  یرده و آتشکز یه خود ما تیعل، ه دردستان ما بودکرا 
ه دوستان خود یعل ، دیه ما بر افروختیعل، میرده بودکمان روشن کمشتر
از ما به نسبت  یگناھ، دیاور و ھمدم شدیدشمنانتان  یواحد و برا یدشمن

ن ید (شما باعث ایدیه ما را نپسندکبه حال شما  یپس وا، شما سر نزده بود
ت و پرچم جنگ بر کآرام و ساھا  دل ر در غالف بود وید) شمشیجنگ شد

مان بستن با یپ یز پا به سویان تویاد مانند حیشما با سرعت ز، افروخته نبود
اما پس از آن با حماقت و  ، دیردک یآن بستر ساز یما شتافته و برا

ه کایی  دهیبله به خدا سوگند آن اخالق پسند، دیستکمان را شیآن پ ، یگمراھ
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نده و نابود شده پس کان شما سرافیدر م، شه شما بر آن سبز شده بودیر
گاه باش ، غاصب ید برایھست یخوبد و لقمه یوه درختین میتر فیثک ه کد یآ

عت یه پس از بستن عھد و بک ینکمان شیگران پ ن خدا بر ستمیلعنت و نفر
 .١نندکش یآن را م

اھل  ی: اگوید می، زندیر یتمساح م کاش یعه بر ویه شک یفاطمه صغر
امبر یت پیخداوند ما اھل ب، ینکمان شیرنگ و غرور و پیب و نیوفه اھل فرک

ما از امتحان ، له امتحان ما قرار دادیامتحان شما و شما را وس لهیرا وس
 .٢میرون آمدیسربلند ب

ن امام یرا چھارم یعه ویه شکن مشھور به امام سجاد یابن حس یامام عل
دست شما رو شده و ، رنگ بازیاران نکبیفر ی: اگوید می زیدانند ن یمعصوم م

ه به نزد پدرانم رفته و کن د ھمچنایخواھ یا میار گشته آکنفستان آش یھوا
 .٣د؟ینکعت ید و با من بیائیبه نزد من ب، دیردکعت یبھا  آن با

 داده و یار برترکبیار و فرکان میعیه را بر شیمعاو امام حسن حضرت
ه کاست  یسانکن یه در نظر من بھتر از ایه معاوک: به خدا سوگند گوید می

ثروتم را ، قتل مرا دارندن حال قصد یان من دانسته و در عیعیخود را ش
مان و یه از من پیاند به خدا سوگند اگر معاو ام را گرفته  ییرده و داراکانتخاب 

ام در امان   خونم حفظ گشته و زن و بچه، ه به سبب آنکرد یبگ یعتیب
نند و کام را نابود  شند و زن و بچهکان مرا بیعیه شکبھتر از آن است  ، باشند

ان گردنم را گرفته و مرا به یعین شیھم، در افتم هیاگر به جنگ با معاو
 .٤نندک یم میه تسلیمعاو

                                           
 .۲۴طبرسی ج ص اإلحتجاج -١
 .۳۲ص ۲طبرسی ج اإلحتجاج -٢
 .۲۷ص ۲طبرسی ج اإلحتجاج -٣
 .۱۰ص ۲طبرسی ج إلحتجاجا -٤
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ه افرادش را یه دوست دارم معاوکد: به خدا سوگند یفرما یز مین یامام عل
ده نفر از شما را گرفته  ، ناریند ھمانند معاوضه درھم با دکبا افرادم معاوضه 

ن حال ھر بار) دو سه یر عنفر از افرادش را به من بدھد (و د یک، و درمقابل
 بدھم. ینفر از شما را به عنوان بخشش و انعام به و

چشم ، دیا د و الل شدهیزبان دار ، دیشنو ید و نمیه گوش دارک یسانک یا
 ید و نه در حال گرفتاریدار صادقید نه به ھنگام دیورکن حال ید و در عیدار

ه کد یھست یگله شترده باد ماند یدستان شما بر، نانیبت مورد اطمیو مص
نده کگر پرایه جمع گردند از طرف دکرده از ھر طرف ک کچوپانش آن را تر

 .١شوند یم
عه را یشھا  آن هکد یدیعه است دیت در مورد شیو نظر اھل ب ین رأیا

ن جمالت را از دو منبع معتبر یما ا، اند ن دانستهکمان شیخائن و پ ، ارکبیفر
ن یعالوه بر اایم  ردهکو نھج البالغه نقل  یاالحتجاج طبرس یعنیعه یش

به سند خود  یشکابو عمرو ، عهیل نزد شین استاد علم جرح و تعدیتر مھم
 م:ینک یرا نقل مھا  آن زیه ما نکرده کت یت را روایالم اھل بکاز  یگریموارد د

ن نازل یه خداوند درباره منافقکرا ایی  هید: ھر آیفرما یامام جعفرصادق م
 .٢ندک یدانند صدق م یعه میه خود را شک یسانکه درمود ین آیا، باشدرده ک

ان دروغگو یعیشتار شکاز  ، ندکن فرموده: اگر امام زمان ظھور یو ھمچن
 .٣ندک یشروع م

ه خود ک یسانک ید: براستیفرما یه مکشان است یشات ایز از فرماین نیا
 .٤و آتش پرستان بدترند یھود و نصاریدانند از  یعه میرا ش

                                           
 .۱۹۰-۱۸۸ص ۱ج نھج البالغة -١
 .٢٥٤رجال الکشی ص -٢
 .٢٥٣رجال الکشی ص -٣
 .٢٥٢رجال الکشی ص -٤
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ت ما یآنان در حقان 34 ،عه ما شوندید: اگر ھمه مردم شیفرما یامام باقر م
 .١اند مانده احمقیباق 14 داشته و کش

دانند از شر  یعه ما میه خود را شک یسانکد: فتنه وشر یفرما یامام رضا م
 .٢تر است کو فتنه دجال بر ما خطرنا

ش یبه سند خو، اند دهینام سالمرا ثقة اإل یوعه یه شک یسک ینیلک یآقا
ان یالحسن فرمود: اگر در م یه ابکرده کنقل  یر واسطکپسر ب یاز موس

سازنده دروغ و  یه ھمگکنم یب یم، نمک یق و بررسیان خود تحقیعیش
 ند و اگریآ یمرتد از آب در م ینم ھمگکرا امتحان ھا  آن اند و اگر موضوعات

 .٣ماند ینفر نم یکنم از ھزار نفر کرا جدا ھا  بھترین
ت یچرا جنا، مانده یعه باقیش یبرا یزیدانم چه چ ین وجود نمیبا ا

از آنان  یرکرنگ و میب و نیچ فریا ھیاند؟ گو زده یانشان خود را به نادانکاین
از خود  ییت در مذمت و بدگوین جمالت ارزشمند اھل بینداده و چرا ا یرو

 اند؟ ردهکرا فراموش 

 یه و خود زنیت گربدع
الـمجالس الفاخرة «موسوم به  یتابک ین موسوین شرف الدیعبدالحس

به دفاع ، خود یشگیرده و طبق عادت ھمکف یتأل »في ماتم العترة الطاھرة
دا یتابش پکه از نام کعه پرداخته و ھمچنان یش یاز بدعت و خرافات عبادت

رده و تالش کر کرا ذ عزامسئله بر پا داشتن مجلس ، اریاست با آب و تاب بس

                                           
 .١٧٩رجال الکشی ص -١
 .۴۴۱ص ۱۱ج ةوسائل الشیع -٢
 .٢٢٨ص ٨اصول کافی ج -٣
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د ییجھت مھر تأایی  لهیم را وسیبر مرگ پسرش ابراھ ، امبریردن پک هیرده گرک
 .١عه قرار دھدیگذاشتن به مجلس عزا و ماتم ش

عه در یه شکا آنچه را یبود اما آ کپر اش صامبریبله چشمان پ
ش یشھادت عمو یا برایانجام داد؟ آ ، دھند یانجام م خود یھا یعزادار
 یرده و مانند آخوندھاکگذاشت تا ھر ساله مردم را جمع  یسالروز سحمزه

 یه موسوک یا مجالسینند؟ و آکه یز گرینھا  آن ه بزند تایعه خود را به گریش
 و قھوه بود؟ یگار و چایان و سینام برده مجلس قلھا  آن از

و  یه و زاری: اخالق و روش ائمه بر گرگوید می تابشکگر از ید یدر بخش
ه مراسم عزا و کردند ک یه میمداومت داشته وبه دوستان خود توص یخود زن

ن ماتم یا، شه بر پا شود و نسل پس از نسل ین ھمیامام حس یغم و اندوه برا
 .٢نندکو حزن را تازه 

 یه و زاریعه را بخاطر گریه شک یسانکن در دفاع از خود در مقابل یو ھمچن
ه ماتم کدانست  یننده احمق مکد: اگر مالمت یگو یم ، نندک یسرزنش م ، و عزا
ه یعل یرانگریآنان و چه جنگ و یبرا یبزرگ یاریو  ت چه نصرتیاھل ب یما برا

 .٣آوردند یم فرود میدر مقابل غم و اندوه ما سر تعظ ، دشمنانشان است
 

                                           
 .۱۱ص الـمجالس الفاخرة -١
 .۱۷ص الـمجالس الفاخرة -٢

ع� ب�ت من خشية اهللا وع�  عينان ال تمسهما انلار ابداً «فرماید:  می صامبر اکرمپی -٣
کنند: چشمی که از  آتش جھنم را احساس نمی ، دو چشم« ».باتت حترس يف سبيل اهللا

. چرا نفرمود: »کرده باشد و چشمی که در راه خدا نگھبانی داده باشدترس خدا گریه 
 ھا و مراسم عزا و ماتم گریه کند؟ (مؤلف) چشمی که در حسینیه
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ن است و یما ھم یمت و راز مجالس ماتم و عزاکن فلسفه و حیتر و بزرگ
 .١میدھ یه نسل پس از نسل آن را ادامه مکن خاطر است یبه ھم

ھای  زاری ه وین گریعت مقدس اسالم ایم: شریگوئ یز در جواب میما ن
و شما  ات مایو منع در روا ین نھیند و اک یم یرده و از آن نھکشما را منع 

 نم:ک یعه را نقل میتب شکاز  یاتینجا روایمشھود است و من در ا
خ صدوق یعه به شیه نزد شک یعالم، نیحسبن  یمحمد بن عل -۱

ر نگشته که تا حال ذکامبر یث پیاز احاد یکی: گوید می مشھور است

ه و یو گر ینوحه خوان« »ألنياحة من عمل اجلاهلية«ه: کن است یا

 .٢»ت استیدوران جاھل یارھاکاز  یزار

نة  صهني رسول اهللا« :هکند ک یامام صادق از پدرانش نقل م -۲ عن الرّ

از  صرمکامبر ایپ« .٣»مصيبة وهني عن النياحة و االستامع اليهاـالعند 
 یو گوش دادن به آن نھ یردن با آواز بلند و نوحه خوانکهیگر

 .»فرمود
صوتان ملعونان يبغضهما اهللا: اعوال « د:یفرما یمص رمکامبر ایپ -۳

دو صدا « .٤»عند مصيبة وصوت عند نعمة يع� انلوح و الغناء
و  یه و زاریگر یزار است: صدایمتنفر و بھا  آن از اند و خدا ملعون

 یعنی یبه ھنگام شاد ییبت و صدایون و نوحه به ھنگام مصیش
 .»یدر ماتم و عزا و آواز به ھنگام شاد ینوحه خوان

                                           
 .۳۷-۳۶ الـمجالس الفاخرة -١
 .۱۰۳ص ۸۲ج بحار األنوار  ؛۹۱۵ص ۱۲ج وسائل الشیعة -٢
 .۹۱۵ص ۲ج وسائل الشیعة -٣
 .۱۰۱ص ۸۲ج بحار األنوار؛ ۱۴۴ص ۱نوری ج مستدرك الوسائل -٤



 ها حسینیهشیعه و     ٨

 

ز یت جایم یبرا یاد و نوحه خوانید: داد و فریفرما یعبدالله م یاب -۴
 .١دانند یست و الزم ندارد اما مردم نمین

ه: مواظب باش در کبه رفاعه پسر شداد آمده  ینامه امام علدر  -۵
) ینک یومت مکدارند (در آن ح یه مردم از تو حرف شنوک یشھر

 .٢بر مرده انجام شود یه نوحه خوانک یھرگز اجازه ندھ
 بت با دستش بریه به ھنگام مصک یسکد: یفرما یامام صادق م -۶

 .٣بزند اجرش باطل گشته استھایش  ران
ه و نوحه بر مرده الزم یاد و گرید: داد و فریفرما یلله معبدا یاب -۷

 .٤ند)ک کنه چایند (سکد صاحب عزا لباس پاره یست و نباین
شان به یا ، دیطالب به شھادت رس یجعفر ابن اب ین وقتیھمچن -۸

ال و غم و اندوه یو مرگ و واو یلیلمات ذلکفاطمه فرمودند: به 
 .٥نکت را بلند نیصدا

 .»مستمعةـإن رسول اهللا لعن انلاحئة وال«د: یفرما یم ید خدریابو سع -۹
ه به نوحه ک یسکن یبر نوحه خوان و ھمچن صرمکامبر ایپ«

 .٦»ن فرستاده استیلعن و نفر ، گوش فرا دھد یخوان
ه با یگر، یصبر یو ب ییباکین ناشیدترید: شدیفرما یابو جعفر م -۱۰

نه و یو س دن بر صورتیوبکو  یاد و نوحه خوانیبلند و داد وفر یصدا

                                           
 .۸۸ص ۱۲ج الوافي ؛ ۲۲۶ص ۳اصول کافی ج ؛ ۹۱۶ص ۲ج وسائل الشیعة -١
 .۱۴۴ص ۱ج مستدرك الوسائل -٢
 .۹۱۴ص ۲ج وسائل الشیعة -٣
 .۹۱۶ص ۲ج وسائل الشیعة  ؛٢٢٥ص ٣اصول کافی ج -٤
 .۹۱۵ص ۲ج ةوسائل الشیع ؛ ۸۸ص ۱۳ج الوافي؛ ۱۱۲ص ۱ج من ال یحضره الفقیه -٥
 .۱۴۴ص ۱ج ستدرك الوسائلم -٦



 ٩    ها حسینیهشیعه و  

 

 ییباکیند صبر و شک یه نوحه خوانکھرکس  سر است و یندن موک
 .١جز راه راست را گرفته است یرده و راھک کرا تر

ھا و  هینیعه در حسیش ینه زنیو س یو منع خود زن یدر رد و نھ
 یه بعضکع آمده یتب اھل تشکدر  یادیار زیث بسیز احادیشان نیھا یعزادار

 م:ینک یرا نقل م
ر یه در تفسکدم ید: از ابوالحسن و ابو جعفر شنیفرما یابوالمقدام م -۱

وال تنادي بالويل  .]١٢: ممتحنةـال[ ﴾ُروٖف َمعۡ  ِ�  ِصينََك َ�عۡ  َوَ� ﴿: هیآ

: معروف الذي قال اهللا فيهـنائحة ثم قال هذا هو ال ال تقيمن عىلو

من  اگر من ُمردم بخاطر مرگ« ٢﴾ُروٖف َمعۡ  ِ�  ِصينََك َ�عۡ  َوَ� ﴿
بلند و داد و فغان  یو با صدا، نکسرت را ن یمو، نکصورتت را پاره ن

سپس  ، اورین و نوحه خوان را بر سر جنازه من نکه نیبر من گر
ه در آن از من که خداوند دستور فرموده ک یکیار نکفرمود: 

 .»ن استیھم ، دینکن یچیسرپ
ه خداوند ک یکیار نکد: یفرما یور مکه مذیر آیز در تفسیعبدالله ن یاب -۲

بت) لباس یه (به ھنگام مصکن است یامر به اطاعت از آن فرموده ا
انداخته و یال راه نیو واو یخوان ھا را نزنند و نوحه صورت ، پاره نشود

 .٣نندکبه نزد قبر اقامت ن
ه کت شده یجعفر روا یه در فصل گذشته از ابک یتین روایھمچن -۳

بلند و داد و  یه با صدایگر یصبر یو ب یبائکین ناشیدتریشدفرمود: 
سر  یندن موکنه و یدن بر صورت و سیوبکو  یخوانفغان و نوحه

                                           
 .۷۶ص ۸۲ج بحار األنوار ؛ ۹۱۵ص ۲ج وسائل الشیعه ؛ ۲۲۳ص ۳ج اصول کافي -١
 .۱۴۴ص ۱ج مستدرك الوسائل  ؛۹۱۶-۹۱۵ص ۲ج وسائل الشیعه -٢
 .۱۴۴ص ۱ج مستدرك الوسائل  ؛٣٠٨ص ٥تفسیر نور الثقلین ج -٣



 ها حسینیهشیعه و     ١٠

 

 .١است
ه: خواھرم تو را به خدا کرد که ینب توصین به خواھرش زیامام حس -۴

ن. کام عمل   هینم به سوگند و توصک یدھم و خواھش م یسوگند م
اد یو داد و فرال یرده و بر مرگ من واوکاگر من مردم لباست را پاره ن

 .٢اندازیراه ن
بت بر صورت یه به ھنگام مصک یسکد: یفرما یگر مید ییو در جا -۵

 .٣ستیند از ما نکنه را پاره یده و سیوبکخود 
پوشند  یاه میلباس س، نیامام حس یعه در ماه محرم به عنوان عزاداریش

 یبه نادانا خود را از دانستن آن یدانند  یرا نم یه فرموده امام علکدانم  ینم
 .٤ه لباس مخصوص فرعون استکرا ید زیاه نپوشید: لباس سیفرما یه مکاند  زده

شان در یا، دیاه پرسیاله سکدن یاز امام صادق در رابطه با پوش یفرد
 .٥ه لباس اھل جھنم استکرا یاه نماز نخوان زیاله سکجواب فرمودند: با 

د و یاه نپوشیلباس س، دینکاقامت ن یچ قبرید: نزد ھیفرما ین میو ھمچن
 .٦دینکسر را پخش ن یمو

ال تلطمن وجهاً وال تنتفن «ه فرمود: کند ک یت میامبر روایامام صادق از پ
سرتان  یمو، دیوبکبر صورت خود ن« »وال �شققن جيباً وال �سودن ثو�اً   شعراً 

 .٧»دینکاه نیرا سھا  لباس رده وکھا را پاره ن نهیس ، دینکرا ن

                                           
 گذشت. ٦سند این روایت در صفحه  -١
 .۱۴۴ص ۱ج مستدرك الوسائل -٢
 مرجع سابق. -٣
 .۲۸۷ص ۲ج ةوسائل الشیع  ؛۱۶۳ص ۱۱ج من ال یحضره الفقیه -٤
 .۲۸۱ص ۲ج ةوسائل الشیع  ؛۱۶۲ص ۱ج من ال یحضره الفقیه -٥
 .۱۲۴ص ۱ج مستدرك الوسائل ؛ ٣٠٨ص ٥تفسیر نور الثقلین ج -٦
 .٣٠٧ص ٥تفسیر نور الثقلین ج  ؛١٦٦ص ٥تفسیر صافی ج -٧



 ١١    ها حسینیهشیعه و  

 

دفاع  ینه زنیو س یاز خود زن یستانکعه پایسخنران ش یکه کدم یشن
ه کرد ک یه قرآن استناد مین آیش به ایھا صحت گفته یرد و براک یم

�ۡ ﴿ د:یفرما یم
َ
تُهُ مۡ ٱ بَلَِت فَأ

َ
ٖ  ِ�  ۥَر� � ۡت  َ�َّ  َعُجوزٌ  َوقَالَۡت  َهَهاَوجۡ  فََصكَّ

م آمده و یمأمور خدا به منزل ابراھ کمالئ یوقت .]٢٩[الذاریات:  ﴾٢٩ َعقِيمٞ 
د و بر یشکغ یھمسرش با تعجب ج، دادند یھمسرش را به و یخبر حاملگ

ه کشود  ینازا ھستم (مگر م یرزنی) من پیوا ید و گفت (ایوبکصورت خود 
 ر ویم اوًال: بر فرض صحت تفسیگوئ یز در جواب میحامله شوم؟) ما ن

ه کشود  یه فھم نمیھرگز از آ، ورکه مذیعه از آیبرداشت آن سخنران ش
ه از کھمچنان ، ندک یده و از آن مدح میم را پسندیخداوند عمل ھمسر ابراھ

ن تعجب از قدرت و بشارت ینازا ھستم و (ا یرزنیدا است او گفت: من پیه پیآ
ر امامانش یور خود را از تفسکپسندد. دومًا: سخنران مذ ی) را شرع نمیالھ

م در یآمده ھمسر ابراھ یر قمیزده چون درتفس ینادانه به یدر رابطه با آن آ
به صورت خود  یدن مژده حاملگید و ھنگام شنیشکغ یج یان جماعتیم
 .١دیوبک

م از ی: ھمسر ابراھگوید می انیر مجمع البیابن الحسن در تفس یابوعل
 .٢ش زدیشانیرد و بر پکشدت تعجب انگشتان دستش را جمع 

: در حالت تعجب با انگشتان دستش بر گوید می یاشانکض یمال محسن ف
 .٣خود زد یشانیپ

را  یاتیروا، را نداشت یعلم یسخنران چون صفت امانتدار یسومًا: آقا
ه ین آیرد به اک یرده و نقل نمک یمخف، میاعه آوردهیتب معتبر شکه ما از ک

                                           
 .٣٠٣ص ٢تفسیر قمی ج -١
 .١٦ص ٢٧مجمع البیان ج -٢
 .٧١ص ٥تفسیر صافی ج -٣



 ها حسینیهشیعه و     ١٢

 

س منا من لطم ی(لح یث صحیه بتواند در صحت حدکرد تا بلک یاستناد م
د: یفرما یه مکند کوارد  کش ة)ياجلاهل يوب و داع بدعوياجل اخلدود و شق

ت یرده و مانند دوران جاھلکنه را پاره یس ، دهیوبکه بر صورت خود ک یسک
 .١ستیند از ما نکال و آه و فغان یواو

 هکده یاز امام صادق را ند ین مجتھدشان مجلسیت مھمتریا او روایآ
ن یبت و ھمچنیداد و فغان به ھنگام مصال و یاز واو صرمکامبر ای: پگوید می

 .٢فرمود یز نھیدن بر صورت نیوبکو گوش فرا دادن به آن و  یاز نوحه خوان
ه فرمود: بخاطر کشد  یت امام جعفر صادق به ھنگام مرگش چیپس وص

 .٣د)ینکن کنه چاید (سینکتان را پاره نیھا مرگ من صورت خود را نزده و لباس
باعث باطل شدن اجر و پاداش انسان  یزیدند چه چیامبر پرسیاز پ

تصفيق الرجل بيمينه ع� شماهل والصرب عند الصدمة األودل «شود؟ فرمود:  یم
زدن باعث  بت دست راست را بر چپیبه ھنگام مص« »من ريض فله السخط

 یسکبت بھتر است و یبه ھنگام مص ییباکیه صبر و شک یشود براست یآن م
 .٤»او است یخدا برا یتینارضاباشد  یراض ییباکیه به ناشک

پس اگر دست راست را بر چپ زدن باعث باطل شدن اجر و پاداش 
م ین تحریدن در اینه دریدن و سیوبکبر صورت  یق األولیبه طر ، انسان باشد

 دارد. یشتریسھم ب
: گوید می هکدانست  یعبدالله را نم یاز اب یگر مجلسیت دیا روایو آ

ه به ک یسکتر است  نیدامشان سنگکن سه نفر جرم یان ایدانم در م ینم

                                           
 .۱۰۲ص ۵ج صحیح الجامع الصغیر -١
 .۱۰۴ص ۸۲ج بحار األنوار -٢
 .۱۰۱ص ۸۲ج بحار األنوار -٣
 .۹۳ص ۸۲ج بحار األنوار -٤



 ١٣    ها حسینیهشیعه و  

 

، افتدیدن جبه و عبا پشت سر جنازه راه بیبدون پوش، بت مردمیھنگام مص
: گوید می هک یسکا یوبد ک یبت دستش را بر رانش میه به ھنگام مصک یسک

 .١دیمھربان باش یبا و

 دهند. یم حیارت قبر را بر حج ترجیعه زیش
ارت قبر امام یه معتقداند زکده یرس یبه حد یگمراھعه در یش یاده رویز
نند ک یت میعبدالله روا یاز اب ، ربال از حج خانه خدا برتر استکن در یحس

ند خداوند کارت ین را زیه در روز عرفه قبر امام حسک یسک: گوید می هک
ردن کآزاد  ، امبریون عمره با پیلیم یک ، ون حج با امام زمانیلیم یکاو  یبرا

سد و ینو یجھاد در راه خدا را م یھزار برده و آماده ساختن ھزار مجاھد برا
گذارد و  یم» مان داردیام ا ه به وعدهکق من یبنده صد«خداوند اسم او را 

عرش خود  یق است چون خداوند از باالیس صدکند: فالن یگو یه مکمالئ
مقرب درگاه او را فرشته  ، نین در سر زمیرده است و ھمچنکد ییرا تأ یو

 .٢نامند یخدا م
ه به نزد قبر امام ک یسکعبدالله فرمود:  یه ابکگر آمده ید یتیدر روا

ه کشان را بشناسد مانند آن است یه مقام و منزلت اک ین برود در حالیحس
 .٣رده باشدکصد بار حج 

جبران  ید برایبا، ندکارت ین را زیه نتواند قبر امام حسک ییا عهیش
ن یبار حج خانه را انجام دھد تا به درجه زائر قبر حس کیست و یخسارت ب

د چند بار به حج یعبدالله از من پرس ی: ابگوید می فه پسر منصوریبرسد. حذ

                                           
 .۷۹ص ۸۲ج بحار األنوار -١
 .۳۶۰ص ۱۰ج وسائل الشیعة -٢
 .۳۵۰ص ۱۰ج وسائل الشیعة -٣



 ها حسینیهشیعه و     ١٤

 

 ینکامل کبار را  یکست و یفرمود اگر ب، ردم نوزده بارک؟ عرض یا رفته
 .١سندینو یز میتو ن یسند براینو ین میزائر قبر امام حس یه براکآنچه را 

 یدر بعض یار دارند حتیبس ین و جعلیات دروغین نوع روایع از ایاھل تش
سازد و  یاز مین یب انسان را از حج ، نیارت قبر امام حسیه زکآمده ھا  آن از
 است. یافکاو  یبرا یارت قبر ویز ، تواند به حج برود یه نمک یسک

و  یبه حج برو یه فرمود: اگر خواستکت است یعبدالله روا یاز اب
شود و  یت حج نوشته میه براکن برو یارت قبر امام حسیپس به ز ینتوانست

ن برو یارت قبر امام حسیباز ھم به ز یو نتوانست یبه عمره برو یاگر خواست
 .٢شود یت عمره نوشته میه براک

ه ک ی: براستگوید می بین دستغید عبدالحسیت الله سیعه آیعالمه ش
ن را به یارت قبر امام حسیه زکار مھربان است یخداوند با بندگان خود بس

آن ، تواند به حج برود یه نمک یسکرده تا کن یگزیحج خانه خود جا یجا
ط یتوانند شرا یه مکاز مسلمانان  یبعض یبرا یارت را انجام دھد و حتیز
ه در کشتر است ھمچنان یثوابش از حج ب، نندکت یارت را به دقت رعایز

 .٣ح آمده استیات صریروا
ت الله الحرام در یه به حجاج بکنیند: خداوند قبل از ایگو یم یحت
 نگرد. ین مین قبر امام حسیبه زائر، عرفات بنگرد یصحرا
خداوند قبل از   ا واقعاً یدم آیعبدالله پرس ی: از ابگوید می تیروا یراو

نگرد؟ گفت: بله  ین مین قبر امام حسیبه زائر ، ه به اھل عرفات بنگردکنیا

                                           
 ھمان منبع سابق. -١
 .۳۳۲ص ۱۰ج وسائل الشیعة -٢
 .۱۵ص اثلورة احلسینية -٣
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ان عرفات اوالد زنا وجود دارد اما یان حاجیم چرا؟ گفت: چون در مگفت
 .١وجود ندارد ین شخصین چنین قبر امام حسیان زائریدرم

ه: خداوند در روز عرفه قبل از نظر به کگر آمده ید یتین در روایو ھمچن
 .٢ن نظر رحمت داردین قبر امام حسیزائر یاھل عرفات به سو یسو

، ستیبودن آنان ن یدر بطالن و ساختگ که شک ینیات دروغین روایا
ه کرساند  یرا م یسانکسازنده آن و حماقت  ییآبرو یب و ییایح یب یبراست

َال « د:یفرما یه مکامبر است یح پیث صحیاند چون مخالف حد ردهکآن را باور 
ََراِم 

ْ
 ثََالثَِة َمَساِجَد َمْسِجِد احل

َ
َوَمْسِجِدى َهَذا َوَمْسِجِد �َُشدُّ الرَِّحاُل إِالَّ إىِل

قىَْص 
َ
، سه مسجد ید جز به سویبار سفر نبند یانکچ میھ یبه سو«. ٣»األ

نه منوره) و مسجد ین مسجد من (در مدیه) ھمکمسجد الحرام (در م
 .»ت المقدس)ی(در ب یاالقص

امبر یه پکآمده است  ید خدریگر از ابوسعید یتین در روایو ھمچن

ََراِم َوَمْسِجِدى َهَذا َال �َُشدُّ «فرمود: 
ْ
 ثََالثَِة َمَساِجَد َمْسِجِد احل

َ
الرَِّحاُل إِالَّ إىِل

قىَْص 
َ
ن یھم، دیاز سه مسجد نبند یکی یبار سفر جز به سو« »َوَمْسِجِد األ
 .»یمسجد الحرام و مسجد األقص، مسجد من
در جواب ، ث را باور ندارندین دو حدیعه اید شیشا یگوئ یاگر م

از آن را  یه بخشکع آمده ھر چند یتب اھل تشکث در ین حدیھمم: یگوئ یم
حّر ، خ صدوقیعه شیمشھور ش ین علمایتر سه نفر از بزرگ، اند ردهکف یتحر

                                           
 .۳۶۱ص ۱۰ج وسائل الشیعة -١
 .۱۵ص اثلورة احلسینية -٢
 .۱۵۵ص ۶ج صحیح الجامع الصغیر -٣



 ها حسینیهشیعه و     ١٦

 

حال «ه فرمود: کنند ک یت میروا یاز امام عل یو مجلس یعامل وا الرّ ال تشدّ

 .١»ةمسجد احلرام ومسجد رسول اهللا ومسجد الكوفـثالثة مساجد ال ال اىلإ

امبر و یمسجد پ ، د مسجد الحرامیسه مسجد نبند یبار سفر را جز به سو«
 .»وفهکمسجد 

عه غلط و حرام یار شکباز  یاز امام علھا  آن تیحال بر فرض صحت روا
از قبر و گنبد ھا  آن رینب و غیمقام ز، نجف، مشھد یبه سوھا  آن است چون

ارتش نزد آنان یبار ز یکه ک، نینند خصوصًا قبر امام حسک یو بارگاه سفر م
 ردن بھتر است.کاز ھشتاد بار حج 

و برابر با  ، دارد ین ارزشین چنیارت قبر امام حسیه اگر زکنجاست یسؤال ا
 امده است؟ین یچرا در قرآن از آن نام ، ا ھشتاد بار حج خانه خدا استیست یب

در  یا دهین عقیوجود چن ت یه با حسن نک(از اھل سنت)  یسانکھستند 
ارت قبر و امامت نزد آن و یعه زیه شکرده و باور ندارند کار کان را انیعیدل ش

 دھند. یم یطوافش را بر حج برتر
د یدید ، دھند یه آنان شھادت میعل، میردکعه نقل یتب شکه از ک یثیاحاد

د یبا، ندکارت ین را زیتواند قبر امام حس یه نمک یسکده آنان یه در عقک
 را بدست آورد. یارت قبر ویلت زیند تا فضکبار حج  یکست و یب

ه کم یشو یادآور میامبر را یث پین حدیا ، ما به عنوان ھشدار و زنگ خطر

ال تتخذوا قربي قبلة وال مسجدا فان اهللا عزوجل لعن اليهود «د: یفرما یم

 .٢»اختذوا قبور انبيائهم مساجد حيث

                                           
 .۵۲۵ص ۳ج ةوسائل الشیع  ؛۱۴۳ص لخصال؛ ا۲۴۰ص ۹۹ج بحار األنوار -١
ه در کتابی بند، استھا  آن از روایات اھل تشیع است که گواه علیه، این حدیث -٢

 ام (مؤلف). باب مستقل را به جدال با آنان در این مورد اختصاص داده کجداگانه ی
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ان را لعن و یھودیه خداوند ک یتد براسیا مسجد قرار ندھیقبر مرا قبله و «
 .»امبران خودرا محل سجده و نماز قرار دادندیرده چون قبر پکن ینفر

 ربالک کعه درباره خایش یها یدروغ پرداز
 یتین ارزش و خاصیقبر امام حس کسجده بردن بر خا یعه برایش

 اند. منحصر به فرد ساخته
ن یقبر امام حس کخاه: سجده بردن بر کنند ک یت میعبدالله روا یاز اب
 .١ندک یھفتگانه را پاره م یھا حجاب

ن یقبر امام حس که: سجده بردن بر خاکاند  ردهکت یاز امام صادق روا
عه را بر مال یت دروغ شین دو روایا .٢ندک یم ین را نورانیھفت طبقه زم

قبر  کند: ھدف ما سجده بردن بر خایگو یه در مقام دفاع از خود مکند ک یم
آن را ، نان از نظافت محل سجدهیسب اطمکه بخاطر کبل، ستین نیحس

 یشانیباطل است چون سجده بردن فقط با پ  امالً کن ادعا یم و ایگذار یم
) یشانیدو زانو و پ، نه پایدو س، ف دستکه با ھفت عضو انسان (دو کست بلین

پس شش عضو ، برد ی) سجده میشانیعضو (پ یک یعه رویش، فتدیبه سجده ب
 یشانیجزو پ ینیب، ات خودشانیدر روا یه حتکاست  ین در حالی؟ ایگر چید

 رد.یمحل سجده قرار گ ید رویه باکد شده کیمحسوب شده و تأ
ه کآنچه را  یو ینیه بک یسکه فرمود: کاز امام صادق نقل است 

 .٣ستیح نیانجام نداده باشد نمازش صح، دھد یش انجام میشانیپ

                                           
 .۱۴۹ص ۱ج تحریر الوسیلة  ؛۶۰۸ص ۲ج وسائل الشیعة -١
 .۶۰۷ص ۲ج وسائل الشیعة -٢
 .۹۵۵ص ۴ج وسائل الشیعة  ؛۳۳۳ص ۳ج اصول کافي -٣



 ها حسینیهشیعه و     ١٨

 

ند ک یت میروا یتاب خود از امام علکدر دو  یخ طوسیه شکھمچنان 
انجام  ینیدھد ب یانجام م یشانیه آنچه پکست یح نیصح ین نمازیه: چنک

 .١نداده باشد

 قبر کح از خایساختن تسب
با خود  یحیتسب یسکه اگر کمعتقداند ھا  آن اضافه بر مسأله سجده

ننده کح ین ساخته شده باشد او تسبیقبر امام حس که از خاکند کحمل 
 رده باشد.کح ھم نیه تسبکاست ھر چند 

ھمراه داشته  یحیه تسبک یسکه فرمود: کنند ک یت میاز امام صادق روا
ننده ک حینزد خدا تسب ، ن ساخته باشندیه از گل قبر امام حسکباشد 

 .٢ندکح نیه تسبکشود ھر چند  یمحسوب م
، نیتر کربالء پاکن یعه سرزمیه طبق اعتقاد شکن است یعلتش ا

ه خدا آن را کن بوده و از آن روز یره زمکن نقطه یتر ن و با عظمتیتر مقدس
امبر یز به پیرا نایی  ن رابطه جملهین طور بوده است در ایده ھمیآفر

هي أطهر بقاع االرض «ا فرموده است: یه گوکاند  نسبت داده صرمکا

 ین نقطه رویترکآنجا پا« .٣»اجلنة من بطحاءـوأعظمها حرمة وإهنا ل

 .»بھشت است کاز خا ین آن و قسمتیتر با عظمت ، نیزم

 .درد است ین شفایقبر حس کخا
 که خداوند متعال آن خاک یه فرمود: براستکت است یعبدالله روا یاز اب

                                           
 .۹۵۴ص ۴ج ةالشیع وسائل؛ ۲۹۸ص ۲ج تھذیب األحکام  ؛۳۲۷ص ۱ج االستبصار -١
 .۳۴ص السجود علی التربة الحسینیة ؛ ۶۰۸ص ۳ج ةوسائل الشیع -٢
 .۲۵صالسجود ىلع الرت�ة احلسینية  -٣
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 .١است ان و دوستان ما قرار دادهیعیش یله شفا برایرا وس
خورند  یه مردم آن را مک کی: از امام رضا درباره خاگوید می سعد

و  خون ، ھمانند خوردن گوشت مردار کیفرمودند خوردن ھر خا، دمیپرس
حرام است جز خوردن ، شده باشد یر خدا قربانیغ یه براک یوانیگوشت ح

 .٢است یھر درد یه شفاکن یقبر حس کخا
ھر  ین شفایقبر امام حس کد: در خایفرما یعبدالله م ین ابیو ھمچن

 .٣است دواء نیتر بزرگ ، کوجود دارد و آن خا یدرد

 یشوار روزه است نه خود زناسنت روز ع
م یالزم است بگوئایم  ه به موضوع عاشورا و مسائل آن پرداختهک یمادام

و  ینند نه در خود زنیب یه: اھل سنت بزرگداشت روز عاشورا را در روزه مک
 دن.ینه دریس

چ یگرفتن در ھ روزه صامبریه پکدم ید: ندیفرما یم بابن عباس
ه کدم یام و ندیر ایح دھد جز روز عاشورا بر سایگر ترجید یرا بر روز یروز
 .٤دھد یرا بر ماه رمضان برتر یماھ

ه کد ید، ف فرما شدینه تشریامبر به مدیپ ی: وقتگوید می نیو ھمچن

َْومُ  َهَذا ام«رند فرمود: یگ یان در آنجا روز عاشورا را روزه میھودی
ْ

ِى ايل
َّ

 اذل
نىَْج  َعِظيمٌ  يَْومٌ  َهَذا َ�َقالُوا. تَُصوُمونَهُ 

َ
ُ  أ َق  َوقَْوَمهُ  ُموىَس  ِ�يهِ  ا�َّ  فِرَْعْونَ  وََغرَّ

ِ  رَُسوُل  َ�َقاَل . نَُصوُمهُ  َ�نَْحنُ  ُشْكًرا ُموىَس  فََصاَمهُ  َوقَْوَمهُ  َحقُّ  َ�نَْحنُ  :صا�َّ
َ
 أ

                                           
 .۱۱۸ص ۱۰۱ج بحار األنوار -١
 .۱۲۰ص ۱۰۱ج بحار األنوار -٢
 .۱۲۲ص ۱۰۱ج بحار األنوار -٣
 .۶۳۴ص ۱ج مصابیحـمشکاة ال -٤



 ها حسینیهشیعه و     ٢٠

 

 
َ

ْو�
َ
ِ  رَُسوُل  فََصاَمهُ  ِمنُْ�مْ  بُِموىَس  َوأ َمرَ  صا�َّ

َ
ن چه ی(فرمود) ا« .١»بِِصيَاِمهِ  َوأ

ه خداوند کاست  ید؟ گفتند: روز بزرگیریگ یه شما روزه مکاست  یروز
ز به ین یموس ، ردکو امتش را نجات داده و فرعون و قومش را غرق  یموس

امبر یم پیریگ یز روزه میآن روز را روزه گرفت و ما ن یرگزارکعنوان ش
امبر روزه گرفت یپس پ ، م تا شمایھست یموستر به  یکتر و نزد قیفرمود: ما ال

 .»و به روزه گرفتن در آن روز امر فرمود
امبر روز عاشورا را روزه گرفته و به آن امر یپ ید: وقتیفرما یگر مید ییدرجا

يا رسول اهللا إنه يوم يعظمه ايلهود وانلصاري فقال لنئ «ردند کعرض ، فرمود
ھود و یه کاست  یامبر خدا عاشورا روزیپ یا« .»قابل ألصومن اتلاسع ىلإبقيت 

نده روز نھم یامبر فرمود: اگر زنده ماندم سال آیدارند پ یآن را بزرگ م ینصار
 .٢»ن برود)یرم (تا شباھت به آنان در عبادت ما از بیگ یز روز می(تاسوعا) را ن

عبدالله از پدرش  یز آمده است ابیعه نیات شیروزه روز عاشورا در روا
ه کق ین طرید به ایریفرمود: روز عاشورا را روزه بگ یه: امام علکند ک یت میروا

 .٣ندک یم کسال را پایکد چون گناه یروز نھم و دھم محرم را با ھم روزه باش
 .٤گرفتند یروز عاشورا را روزه م یامبر و خاندان وید: پیفرما یالحسن م یاب

فاره گناه که: روزه روز عاشورا کند ک یت میامام جعفر از پدرش روا
و بر پا  ییو نوحه سرا یعه واجب است روضه خوانیپس بر ش. ٥سال استیک

رند) یآن روزه بگ یرده (و بجاک کھا را تر هینیداشتن مجالس عزا و ماتم حس

                                           
 .۶۳۸ص ۱جمصابیح ـمشکاة ال -١
 .۶۳۴ص ۱جمصابیح ـالمشکاة  -٢
 .۱۳۴ص ۲ج ستبصاراإل -٣
 ھمان مرجع سابق. -٤
 ھمان مرجع سابق. -٥
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رده و امام کبه آن امر  یرم در آن روز روزه گرفته و امام علکامبر ایچون پ
شدن گناھان  کرا باعث پاد: روزه گرفتن در روز عاشویفرما یز میباقر ن

فاره کپس چرا نفرمود: بر پا داشتن مجلس عزا و ماتم ، سال خواھد شدیک
 سال است.یکگناھان 

خبر بوده و آن را  یب رم از آنکامبر ایه پکرده کشف کرا  یزیعه چیا شیآ
شته کن یاز دست داده است؟ چرا ھرگز نفرمود: در روز عاشورا پسرم حس

 د.یریه در آن روز عزا و ماتم بگکشود و بر شما الزم است  یم
ام  نوشته  ه عجالتاً کن رساله را یاز پروردگار بلند مرتبه توانا خواستارم ا

 امتم قرار دھد.یره روز قیدن به مردم و ذخیله نفع بخشیوس

د و عىل اهللا عىل ىلإو  سلّمله وصحبه وآ حممّ

 زیعبدالله بن عبدالعز
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