
 

 

 

 های مناطق مشترک پاسخ به پرسش

*االسالموالمسلمینعبداللهمؤمنیحجت
 

وكل وَمَموا»:قالالصادق ف  وٌهل لَْعْبود  َالْب كَاَءَوَالَْجَزَعَمكْر  نَّ
إ 

َعل  بْن  َسیْن  َعَماَخََلَالْب كَاَءَعلَىَالْح  َرٌى َجز  َمْأج  یه  ف  نَّه  1.«َفإ 

 مقدمه
هااس اماری فطاری و ابازاری  هاس هماننن خننیانن در شاادی اشک ریختن در مصیبت

مانع بروز رفتارهای  که کارآمن برای کاهش نگرانی و رهایی از احساسا  منفی است
ماننن گریه و عزاداری بار  بخشی فطریس اگر گریستن افزون بر آرامششود.  ناپسنن می
در واقاع باه  سگیری اجتماعی یا سیاسی شود دارای جهت های امان حسین مصیبت

تبانی  حرکت اجتماعی فراگیر و فریادی در برابر ستا و ساتمگری و احیاا عانالت 
ارهای عمش بخشینن به این حرکات اجتمااعیس توجاه باه . یکی از راهکشنخواهن 
هاست. نظر به اینکه منااطش مشاترک  ها و شبها  عزاداری و پاس  دادن به آن پرسش

 شود. هاستس پاس  چنن پرسش ارائه می کانون این پرسش

 آیا گریه و است، از گریستن بر اموات نهی شده : با توجه به اینکه در دستورات اسالمی اولپرسش 

 سرایی در روز عاشورا بدعت نیست؟ مرثیه

واکنشی فطری است و طبیعت و فطر  انسان بر ایان نهااده  سگریستن به هنگان اننوه
 .کنان  غاا و انانوه او باروز پیانا مای سشادی و با گریستن سشنه است که با خننینن

                                                           

 کارشناس ارشن مذاهب اسالمی. *
باراى بنانه »: فرمایان یم امان صاادق :100 س ص1 س جکام  الزیارا قولویهس  . جعفر بن مممن ابن1

ساین بان مگر گریستن و جزع کردن بر ح سجزع نمودن و گریستن در تمان امور مکروه و ناپسنن است
 «.استزیرا شخص در این گریستن مأمور و مواب  ؛علی

  مبلغانویژه فصلنامه علمی ـ تخصصی 

 ـ شماره دهم 1401مناطق مشترک تابستان  
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س مناع اسات چگونه ممکن است خناونن انسان را از گریستنی که در فطر  او نهااده
ه ِ » :فرماین ه خناونن میکچنان ؛ننک ٍِ الَلَّ اَس َعَلْیَهها  اَل َتْبهِدََل ِلَخْله ِتي َفَطَر الَنَّ ِ  اَلَّ َِ الَلَّ  1؛ِفْطَر

ها را بر آن آفریانه؛ دگرگاونی در آفارینش الهای  این فطرتی است که خناوننس انسان
 .«نیست

هِ  » :کنن چنین توصیف می را بر یوسف قرآن کریا اننوه بسیار یعقوب َقهاُلوا َتالَلَّ
ی َتُکوَن َحَرًضا َأْو َتُکوَن ِرَن اْلَهاِلِکیَن  وُسَف َحَتَّ َُ فرزننان یوسف گفتنن: به خانا  2؛َتْفَتُأ َتْذُكُر 

باا اینکاه  .«کنی تا در آستانه مر  قرار گیریس یا هالک گردی تو آنقنر یاد یوسف می
قارآن دربااره او اماا آنقانر گریسات کاه  سحتمی نبود بر یعقوب مر  یوسف

ْت َعْیَناُه ِرَن اْلُحْزِن »فرماین:  می  «.و چشمان او از اننوه سفین شن 3؛َواْبَیَضَّ
گریاه و انانوه در ساو  عزیازانس ساالیان  کاه شود خوبی استفاده میه از آیه فوق ب

جایز است. شیعه بر این باور است که گریستن برای مردگاان  ؛درازی ها طو  بکشن
اماری ناپسانن  ؛نگاردد ستا زمانی که موجب بروز رفتاری که مورد غضب خنا اسات

ویااهه  بااه بیاات نیساات و بعضاای از مصااادیش گریسااتن مانناان گریسااتن باار اهاا 
 اماان صاادق ؛ چنانکاهها برای تقرب به خناسات از بهترین وسیله سسینالشهنا

ِإنَّ َاْلُبَكاَء َو َاْلَجَزَع َمْكُروٌه ِلْلَعْبِد ِفي ُكلِّ َما َجِزَع َما َخََل َاْلُبَكتاَء َعَلتى َاْلُحَستْیِن ْبتِن »: ه استمودفر
ُجوٌر  ى  َعلِ 

ْ
ُه ِفیِه َم  براى بننه جازع نماودن و گریساتن در تماان اماور مکاروه و  4؛َفِإنَّ

زیرا شخص در ایان  ؛سین بن علی  مگر گریستن و جزع کردن بر ح سناپسنن است
 «.استگریستن مأمور و مواب 

و صامابه آن حضار  در ساو   گواه است کاه پیاامبرنیز های تاریخی  گزار 
زیرا بنعت در لغت به معناای ناوآوری  ؛عزاداری بنعت نیست .شان گریستنن عزیزان

نیاز باه معناای در اصاطالح  5که سابقه و پیشاینه نانارد.است و ایجاد کردن چیزی 
نناشته و البته همراه باا اساناد سایقه که در دین  است افزودن یا کاستن چیزی از دین

                                                           

 .30رون:. 1
 .85 یوسف:. 2
 .48 یوسف:. 3
 .100 س ص1 س جکام  الزیارا قولویهس  . جعفر بن مممن ابن4
 .241و 240 س ص2 س جاللغة  تهذیب . مممن بن احمن ازهریس5
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بلکاه  ؛نیسات سو عزاداری چیز جنینی که ریشه شرعی نناشاته باشان1به دین باشن
های قرآنیس روایی و تاریخی دارد. اقامه ماتا برای شهینان و آزادمردان  آموزه ریشه در

 سابقه دیرین دارد. سدر تاری  اسالن
 3و ماادر  آمناه 2ابراهیافرزنن  در سو   گزارشا  تاریخی گواهنن که پیامبر

 4.همانین هنگان شهاد  حمزه گریسات و دساتور گریساتن باه زناان داد گریست.
نیاز  مناانؤامیرم 5گریست.نیز  هنگان آگاهی و پیشگویی از شهاد  امان حسین

... و  8ابکار مممان بان ابای 7سعماار 6سااون حضار  زهاراهمدر سو  کسانی 
 گریست.

تشکی  مجلس عازا و گریاه بار  سسیره امامان شیعه نیز پس از شهاد  امان حسین
هار »کنن:  نق  می از پنر  امان سجاد چنانکه امان باقر است؛ آن حضر  بوده

خناونان باه او در بهشات  سمنی که برای شهاد  حسین و اصامابش گریاه کنانؤم
جایگااه نیکوکااران خواهان  سبخشن و اگر اشک از دینگانش جاری شود ای می غرفه
روز عاشاورا »ه اسات: نیز درباره حادثه عاشورا چناین فرماود . امان صادق«داشت
پاس هار  سما وارثان غاا کاربالئیا نن.مان را جاری نمود و اشک ننمان را آتش زد د 

 9.«برد گناهان را از بین میاو  ای بر مو  حسین باین بگیرین. گریه بر کنننه گریه
   یککه  ککنی  سککین، شکک یم پیتاکک  زسککت    

 

 
 

 
 

 زین زشکم نیسکت، هب  الل و د ربک  زسکت    
 

 زی ز   وض  وث  زست زین چ ی نیست، چ ته
 

 
 

 
 

 دککک فز نکککحولی ر تکککتز پ ورآ کککار شککک  
 

                                                           

 .264 س ص2 س جرسائ  المرتضیعلی بن حسین موسوی )شریف مرتضی(س . 1
 .1807س ص 4 س جصمیح مسلانیشابوریس  بن حجاج مسلا. 2
 .116 س ص4 س جسنن بیهقی بیهقیس. احمن بن حسین 3
 .55 س ص4 س جالنهایة البنایة و سدمشقی کویر ابن. اسماعی  بن عمر 4
 .189 س ص9 س جمجمع الزوائنهیومیس بکر  . علی بن ابی5
 .89 س ص2 ج سفرائن السمطینس یجوین یحمو. ابراهیا بن مممن 6
 .146 س ص1س ج اإلمامة و السیاسةدینوریس قتیبه  . عبنال ل بن مسلا ابن7
 .194 س ص2 س ج تاری  الیعقوبیسماق یعقوبیس احمن بن ا. 8
 .84و  83س صنور العین فی مشهن المسیناسفراینیس . ابراهیا بن مممن 9
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 ها، تک  زسکت    ه پای د رس زین روضه  چ تک
 

 
 

 
 

  ه  ی ت   ه خوآی،   یه آی ه زست  چ تک
 

 
 

 1فکک آز  نککار فابتککه  ککا ه  وتکک  زسککت    
 

 

 

حنیوی است کاه  استس ریشه این دینگاه که گریستن بر اموا  مورد نهی قرار گرفته
گریستن بازماننگان است. بخاری از عبنال ل بن عمار  عذاب شنن میت بر اثر آن مفاد

بساتگان خاویش   مرده نسبت به گریه»فرموده است:  خنا   نن که رسوک روایت می
 2«.شود  عذاب می

کساانی بار او  سکه عمر مجروح و بیهو  شن کنن هنگامیمسلا نیشابوری نیز نق  می
ُ  »فرماود:  خانا گفات: رساو  سوقتی به هو  آمن .کردنن گریه می تَت َلُیَعتَذّ ِإَنّ َاْلَمِیّ

 ؛این روایت قاب  پذیر  نیست .«شود همانا مرده با گریه زننه عذاب می 3؛ِبُبَكاِء َاْلَحيِّ
و  گریساتن پیاامبرحااکی از های تااریخی و روایاا  بسایاری  گزار  زیرا اوالً 

این روایت را کنار کذاشته و معتقن است عمر و عایشه  ثانیاً  صمابه بر مردگان داشت.
 اساسااً  انان و دچار اشتباه شانه فرزنن  در نسبت دادن این روایت به پیامبر خنا

 ؛با نص آیه قارآن اساتمخالف این روایت  ثالواً  4چنین سخنی نگفته است. پیامبر
هیچ گناهکاری گنااه دیگاری  5؛َو اَل َتِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُاْخَری»: ه استچرا که خناونن فرمود

به راستی عجیب نیست که خنای عاد  مرده را به خااطر گریاه  «.شود را متمم  نمی
 ؟بازماننگانش عذاب کنن

 اند؟ گریسته و سوگواری نموده و صحابه بر شهادت امام حسین : آیا پیامبردوم پرسش

 است کاهترین رخناد تاری  اسالن تا کنون بوده  غمبارترین و دلخرا  سحماسه کربال
ها جاری  سوزد و اشک ها می ها د  با یادآوری آن رنج هنوز سسا  1400با گذر بیش از

 کساانی نخستین سحسین امان شهاد  درباره با پیشگویی پیامبر طبیعتاً شود.   می
هاا بارای آن حضار  گریساته و عازاداری  ساتا و هاا رنج ایان از آگاهی هنگان که

                                                           

 علی اکبر لطیفیان.. 1
 .367 س ص1 س جصمیح البخاریبخاریس . مممن بن اسماعی  2
 .639 س ص2 س جصمیح مسلانیشابوریس بن حجاج مسلا . 3
 .228 س ص6 س جالمنهاج شرح صمیح مسلا نوویس. یمیی بن شرف 4
 .146 انعان:. 5
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بااره بسایار های تاریخی در ایان  خود حضر  و خاننانش هستنن. گزار  سانن نموده
 .ها در گذر زمان متفاو  بوده است چه عزاداری گرا ؛است
 کنن:  نق  می همسر پیامبر سسلمه ان

مان بیارون  «.کسای وارد نشاود»در حجره من بودس فرمود:  خنا روزی که رسو 
 خانا سپس صنای گریه رسو  .وارد حجره شن باره حسین منتظر بودن که یک
دیانن کاه  .کنجکاوی باعث شن باه درون حجاره نگااهی بیانانازن .را از اتاق شنینن

کشان و  دست بر پیشاانی مای نشسته و پیامبر خنا بر زانوی رسو  حسین
وگرناه ماانع  ؛نشانن به خنا سوگننس متوجه ورود حساین :گرین. عرض کردن می

اکنون جبرئی  بر من ناز  شان و خبار از شاهاد  »حضر  فرمود: شنن.  ورود او می
   1.«حسین به دست امتا را داد و قنری ها تربت آن را به من نشان داد

از جملاه کساانی هساتنن کاه  4سالفض  دختر حاار  و ان 3عایشه 2عمیسس بنت اسما
انان.  کردهگازار  را  حساین اماان شهاد  درباره پیشگویی و گریستن پیامبر

در سفری بودنن که جبرئی  بر حضر  ناز  شن و خبار  نق  است پیامبرهمانین 
 5شهاد  را به آن حضر  داد. آنجا نیز حضر  توقف نمود و گریست.

 عزاداری صحابه
باه  کاه سار مطهار حساین کنن هنگامی جوزی نق  می سبط ابن :گریستن اهل مدینه

 6.شاننن خاارج شاهر از زناان کناان و ضاجه اه  منیناه گریاه سنزدیک منینه رسین
هنگان رفاتن باه صافین در  خنا هماننن رسو  سقب  از واقعه عاشورا منانؤامیرم

 نماود و گریسات و باه اماان حساین منطقه نینوا یادی از مصیبت امان حساین
   7.«در کنار فرا  صبور با » :فرمود

                                                           

 .189س ص 9ج  سمجمع الزوائنهیومیس بکر  . علی بن ابی1
 . همان. 2
 .83 س صاعالن النبوةعلی بن مممن ماوردیس . 3
 مفینس مممن بن مممن؛ 194 س ص3 س جالصمیمین علی مستنرکحاکا نیشابوریس . مممن بن عبنال ل 4

 .129س ص2س جاإلرشاد
 . 325 س ص4 س جالفتوحکوفیس . احمن بن اعوا 5
 .212 س ص2 س جتذکرة الخواصس یالجوز ابن. یوسف بن قزاوغلی 6
 .566 س ص2 س جالصواعش الممرقه هیومیس. احمن بن حجر 7
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بودنان  انس بن مالک و زین بن ارقا که از یاران پیامبر انس بن مالک و زید بن ارقم:
از کسانی بودنان کاه بار  سدینه بودنن را حسینامان به  آن حضر و شن  عالقه 

که سار مقانس آن  هنگامی و پس از شهاد  امان حسین .گریستنن حسینامان 
زیاد باا  ابن .سر مبارک را در میان طشت نهاده بودنن سزیاد آوردنن حضر  را برای ابن

ه کا حاالی در جریاان ایان مشااهنه . اناس بااچوب بر سر حضر  جسار  کارد
صور  از این نیکوتر ننیانن. بیشاترین »گفت:  و لب به اعتراض گشود سگریست می

 1.«داشت خنا شباهت را به رسو 
زیااد را باه سار مقانس اماان  که جساار  ابان  زین بن ارقا نیز هنگامی زید بن ارقم:

چارا کاه دیانن  ؛ابان زیااد! چاوب را باردار» :اعتراض کرد و گفات سدین حسین
گااه زیان باا  . آن«بوساین نهاد و می می حسین دهان و لب بر را شان لب خنا رسو 

ای دشامن خانا! خانا چشامانت را »زیاد به زیان گفات:  ابن .صنای بلنن گریه کرد
ای مالاک آزاده  برده»زین گفت:  .«زدن گردنت را می سبگریانن. اگر پیر و فرتو  نبودی

 .این. فرزنن فاطمه را کشته و پسر مرجانه را فرمانروا کردیان ردهاز امروز به بعن ب سشنه
کسی که به ذلت و  .گیرد بنان را به بردگی و فرمانبری می و کشن او خوبان شما را می
 2.«شود از رحمت خنا می سخواری راضی شود

برای  یکی از کسانی است که هنگان آگاهی از شهاد  امان حسین سسلمه ان سلمه: ام
هاا و  خنا خاناه آن» و گفت: آن حضر  گریست و قاتالن آن حضر  را نفرین کرد

 3شن.. شن  گریه آن بانو به قنری بود که بیهو  «قبورشان را از آتش پر کن
 اماان شهاد  از آگاهی از پس ساز زهاد مشهور صنر اسالن استوی که  ربیع بن خثیم:

نین کاه هار گااه رساان شاهاد  به را جوانانی»: گفت و کرد سختی گریه حسین
نشانن و خاود  ورزین و بر پای خود می به آنان مهر می سیافت آنان را می خنا رسو 

 4.«داد با دست به آنان غذا می

                                                           

 .577 ص. همانس 1
 .578همانس ص . 2
 .238  س ص14 س جتاری  دمشش عساکرس ابن. علی بن حسین 3
تاری   سیشهرستانسین صالح ؛ 215 س ص2 س جتذکرة الخواصس یسبط ابن الجوز. یوسف بن قزاوغلی 4

 .141 س ص1 ج سیبن علالن یاحة علی اإلمان الشهین المسین 
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از متاون  گریه و عزاداری بر حسین بن علی  با توجه به بیان موارد اننک از پیشینه
نای کربال نه فقاط دارای پیشاینه گریه و عزاداری بر شه سسنت حنیوی و تاریخی اه 

ها برای تقارب باه خناونان  بلکه از بهترین راه ؛قب  از شهاد  است و بنعت نیست
حتای باه  و عزاداری نماود سنت نیز برای امان حسین بعضی از علمای اه  .است

انن. سبط ابن جوزی برای مردن بر باالی منبر  خوانی نیز پرداخته سرودن شعر و روضه
ادریاس شاافعی نیاز از  ابن 1را خوانن و خود نیز منتی گریست. ن حسینمقت  اما

 2اشعاری سروده است. کسانی بود که در عزای امان حسین

 : آیا نسبت دادن عبد به غیر خدا مانند عبدالحسین مشروع است؟سوم پرسش

بر نسبت دادن مسلمانان باه شارکس غلاوس بانعت و...  ص عجیبیفرقه سلفیه که حر
عبنالرضاا  سعلی غالن سعبنالعلی سحسین غالن سهایی چون عبنالمسین نامگذاریدارننس 

رضا را بننگی مخلوق و وسیله شارک و طغیاان دانساته و حکاا باه حرمات  غالنو 
   .انن گونه نامگذاری کرده این
ن ُیِتاُل: َعبتُد َالَتعبیُد لِ » :بر این باور است «باز بن»

َ
ِبتي و ِل َعبتُد  ُیِر اللِه ِل َیجوُز، و ِل ُیجتوُز أ َْ ال

عبن نامینن برای غیرال ل جاایز نیسات و نبایان  3؛َعِلي، و ِل َعبُد الُحسیِن. ِذا ُمْكٌر ِل َیجوُز 
َو َالَتعبیتُدِ لُیتِر : »است فتوی داده نیزعویا  ابن .«عبنالعلیس عبنالنبی و عبنالمسین گفت

یتِر اللِه َتعالى ِشرٌك ْلن الُعُبوِدَیُة ِل َتُكوُن إِل ِللّ  ُِ ن ُیَستمي َوَلتَدُه ُمَعّبتدًا ِل
َ
ِه َوحَدُه فَل َیُجتوُز ِلننستاِن أ

چارا کاه عبودیات فقاط بارای خناونان  ؛عبن نامینن برای غیرال ل شرک اسات 4؛الله
 .«رو نان فرزننان را عبن غیرال ل نهاد از این ؛رواست

ریشاه چناین گونه ممنوعیت ننارد و  هایی هیچ چنین نامگذاری سخالف این منعا بر 
چارا کاه  ؛دینگاهی برداشت نادرست از کلمه عبااد  و خلاط در معاانی آن اسات

هایی چاون عبنالمساین و عبانالعلی را  و نان  عباد  را تنها در معنای پرستش گرفته
در قرآن واره عبان در این در حالی است که انن.  دامن زدن به بننگی غیر خنا پنناشته

 دو معنا آمنه است: 

                                                           

 .227 س ص13 ج سالنهایة البنایة و سدمشقی کویر ابن. اسماعی  بن عمر 1
 .126س ص 4س ج آ  ابیطالب مناقبشهرآشوبس  ابن. مممن بن علی 2
 .186 س ص1 س جفتاوی نور علی النرببازس  بنبن عبنال ل عبنالعزیز . 3
 .2 س ص4 س جفتاوى نور علی النربمممن بن صالح العویمینس . 4
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ها» :ای بندگیالف: معن ِ  آَتاِنيَ اْلِکَتاَب َوَجَعَلِنهي َنِبًیَّ ي َعْبُدالَلَّ هماناا مان بنانه خااص  1؛َقاَل ِإِنَّ
   «.خنایا که مرا کتاب آسمانی و شرف نبو  عطا فرمود

ُُ فَلناً »عبار   :ب: مملوک فرمانبردار ْد وقتی است که او را مطیع و ران کنی و عبان  «َعبَّ
   2خود کنی.
هاِلِحیَن ِرهْن ِعَبهاِدُكْم َوِإَرهاِ ُکْم » فرماین: قرآن میخناونن در  اَری ِرهْنُکْم َوالَصَّ ََ  3؛َوَأْنِکُحوا اْْلَ

هماناین غالماان و کنیازان صاالح و  سهمسر خود را همسار دهیان مردان و زنان بی
ِذََن آَرُنوا ُكِتَُّ َعَلْیُکُم »فرماین:  نیز میو « را کارتان  درست َها اَلَّ ََُّ ا َأ اْلِقَصاُص ِفي اْلَقْتَلی اْلُحهُرَّ ََ

ی اه  ایمان بر شما حکا قصاص کشتگان چنین معاین گشات ا 4؛ِباْلُحِرَّ َواْلَعْبُد ِباْلَعْبدِ 
. بناابراین واره عبان تنهاا باه «که مرد آزاد در مقاب  مرد آزادس و بننه را به جاای بنانه

اماا در  سرود به کار مایو در معنی مملوک و برده نیز  یستمعنای عبودیت و بننگی ن
 اسات؛ عبنالمسین در معنای مجازی یعنی اطاعت و فرمانبرداری استعما  شنهکلمه 

ََ » :فرمایان خطاب به فرعاون مای ماننن آنکه خناونن از زبان حضر  موسی َوِتْله
َِ َبنی ْد ها َعَلیَّ َأْن َعبَّ گاذارى کاه  مایآیا این منتی است که تو بر مان  5؛ِإْسرا یَل   ِنْعَمٌ  َتُمن 

 «.اى؟ اسرائی  را برده خود )فرمانبردار( ساخته بنی
گونه که عبِن مملوک در برابر موالیش خاضع و مطیاع اساتس صااحِب  بنابراین همان

بانون  اسات؛ فاروتن و مطیاع  یاین نان )عبنالمهنی( نیز نسبت به حضر  مهن
گفت ماراد از عبان توان  میدر پاس  مفتیان وهابی بنابراین  اینکه مملوک ایشان باشن.

ناه  سپذیری به اولیای الهی اسات اظهار اراد  و اطاعت سهایی چون عبنالمسین در نان
َنتا َعْبتٌد ِمتْن َعِبیتِد »فرمایان:  مای مناانؤگونه که امیرم همان ؛اظهار بننگی برای آنان

َ
أ

د فرماانبردار  سها . پس مراد از عبن در این نان«ای از بننگان مممن هستا من بننه 6؛ُمَحمَّ
 گوین:  می یطبر است.

هاشاا   یاز بن یخنمت ایستاده بودن و جمعه ب سر امان رضا یمن در خراسان باال

                                                           

 .30مریا:. 1
 .541 س ص2  ج سالفاظ القرآن مفردا راغب اصفهانیس . حسین بن مممن 2
 .32 نور:. 3
 .178بقره: . 4
 .22 شعرا :. 5
 .89 س ص1 س جیالکافکلینیس . مممن بن یعقوب 6
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فرماود:  اماان .شان بودس خنمت آن حضار  بودنان در میان یکه اسماق بن موس
گوینان: ماا عقیانه داریاا کاه  مي سنت( )اه  من خبر رسین که مردنه ب !اسماق یا»

ناه مان  سدارن که باا پیغمبار یو قرابت یخویشه سوگنن ب ؛ما هستننس نه مردن برده
از  یمن خبار رساینه کاه یکاه ان و نه ب ان و نه از پنرانا شنینه هرگز این سخن گفته

اَعتةگویا  یمن م یها گفته باشنس ول آن ا ِفي الَطّ َْ ُِ َعِبیٌد َل ا َّْ در  سمردن بننه ما هساتنن ؛ال
و در دیان پیارو ماا  سات و در اطاعات فرماانبر مااا ا واجبه اینکه اطاعت ما بر آن

   1. «به غایبین برسانن سهر کس حاضر است .هستنن
صامابه ساابقه میان عبنقیسس در  عبنعمروس عبنعوف وهماون  یها جالب آنکه نان

هاای کساانی را تغییار داد کاه ماننان  تنها ناان و پس از اسالن پیامبر 2است داشته
 سسانت و اها   برخای از علماای اساالمیمیان همانین در  3.مشرکانه بود سعبنالعزی

سنت  عالمان اه  سها اشکا  داشت اگر این نان .انن داشته... ای عبنالنبی و   افرادی که نان
 دادنن. شان را تغییر می باین نان
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