بؽؼقی هًاقبات ػلىیاو و ؾبیؽیاو ظؼ ػصؽ زكًیى (ع)
ػلی قؽاكؽاؾ
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چکیعه
ؼايؿاو بًی هاٌن و آل لبیك ال ههن جكیى و جؤذیكگفاقجكیى ؼايؿاوهای ٠كب ؾق جعىالت ویاوی -اشحما٠ی جاقیػ
ِؿق اوالم بىؾيؿ .ال بمقگاو ایى ؾو ؼايؿاو ،ظٕكت ٠لی ٕ ٔٞو لبیك بى ٠ىام ؾو ِعابه بكشىحه پیاهبك َٕٔ
بىؾيؿ که ؾوٌاؾوي قوىل الله َٕٔ ؾق ظىاؾخ و ٤موات ّ٠ك يبىی ظٕىق ١٨االيه و همكاه با شايبالی ؾق قاه
اوالم ؾاٌحًؿ .هكچًؿ که ب١ؿ ال قظلث پیاهبك َٕٔ و بىیژه ؾق لهاو ؼال٨ث ظٕكت ٠لی ٕ ،ٔٞؾو ؼايؿاو ؾچاق
اؼحالٌ ٦ؿيؿ< ولیکى ال جؤذیكگفاقی آيها ؾق جعىالت وؿه يؽىث هصكی يکاوث٨ .كليؿاو ظٕكت ٠لی ٕ ٔٞو
لبیك بى ٠ىام يیم با یکؿیگك قابٙه ؾو وىیه ای ؾاٌحًؿ .ؾق ؾوقه ظىى بى ٠لی ٕ ،ٔٞقویاقویی ایٍاو با ٠بؿالله بى
لبیك بیٍحك به ؾقگیكی های لٝ٩ی هًصك ٌؿ و قویکكؾ ؼّمايه ؾاٌث .ؾق ؾوقه ظىیى بى ٠لی ٕ ،ٔٞهكچًؿ ایٍاو و
٠بؿالله بى لبیك ؾٌمى ؾاقای هٍحكک یً١ی اهىیاو بىؾيؿ< ولیکى ابى لبیك ٔمى يمؾیکی به ؼايؿاو بًی هاٌن ،ؾق پی
جّاظب ٬ؿقت بىؾ .ایى پژوهً بك آو اوث با جکیه قوي جىِی٩ی-جعلیلی و با اوح٩اؾه ال هًاب ٟکحابؽايهای به
لوایای هًاوبات ظىى بى ٠لی ٕ ٔٞو ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞبا ٠بؿالله بى لبیك پكؾاؼحه و ج١اهالت و ج٭ابالت آوها قا
با ظاکمیث و٬ث یً١ی اهىیاو قوٌى يمایؿ.
واژههای کلیعی :اهام ظىى ٕ ،ٔٞاهام ظىیى ٕ٠ ،ٔٞبؿالله بى لبیك ،اهىیاو٠ ،لىیاو ،آل لبیك.

 .1ؾايً آهىؼحه کاقًٌاوی اقٌؿ جاقیػ جٍیٟ
جاقیػ ؾقیا٨ث 1395/12/15 :جاقیػ پفیكي1396/21/17 :

هوعهه
په ال ٌهاؾت ظٕكت ٠لی ٕ ،ٔٞاهاهث ٌی١یاو به ٨كليؿ ایٍاو ظىى بى ٠لی ٕ ٔٞقویؿ .بكؼی ال هىقؼاو بكای
٠لی ٕ ٔٞیالؾه پىك و ه٩ؿه ؾؼحك ـکك کكؾهايؿ که پًس جى ال آوها به يامهای :ظىى ،ظىیى ،هعىى ،ام کلرىم و
اشحما٠ی بك وایكیى بكجكی ؾاٌحًؿ .بالـقی ؾق باب ظىى بى ٠لی ٕ ٔٞآوقؾه اوث که او ٌباهث لیاؾی به شؿي
قوىل ؼؿا ؾاٌث و ال ٌؽّیحی بؽًٍؿه ،ههكباو و بكؾباق بكؼىقؾاق بىؾ و پیاهبك او قا ویؿ شىاياو بهٍث ياهیؿ.
ٕبالـقی ٔ3/7 :1417 ،همچًیى ؾق هىقؾ ظىیى بى ٠لی ال پیاهبك َٕٔ ي٭ل کكؾه که; :ظىیى ال هى اوث و هى ال
ظىیًن .کىی که ظىیى قا ؾووث بؿاقؾ ؼؿا او قا ؾووث هیؾاقؾٕ .:هماو .ٔ146 :ایى هىقغ کًیه ظىیى ٕ ٔٞقا
ابی ٠بؿالله ؾايىحه و يىٌحه اوث که ایٍاو ٌصا ٞو بؽًٍؿه و به شؿي قوىل ؼؿا ٌباهث ؾاٌث و پیاهبك به او
ل٭ب ٌبیك ؾاؾٕ .همايصأ گكؾیمی يیم ؾق ٌؤو پىكاو ٨ا٘مه و ٠لی ال ٬ىل قوىل اٝ٠ن يىٌحه پیاهبك به ایى ؾو پىك و
پؿقٌاو گ٩حًؿ; :او هفیى ویؿ الٍباب اهل الصًه و ابىهما ؼیك هًهمإ .:گكؾیمیٔ131 :1363 ،
ؾق ؾوقه هىقؾ بعد ایى پژوهً ،اقجباٖ اِلی ٠لىیاو با آل لبیك بىؾ که ایى ل٭ب بك ٨كليؿاو لبیك بى ٠ىام ؾق جاقیػ
يىبث ؾاؾه هیٌؿ .لبیك ؾاقای ؾه ٨كليؿ به يامهای٠ :بؿالله٠ ،كوه ،هّ١ب ،هًفق٠ ،مك٠ ،بیؿه ،ش٩١ك٠ ،اهك٠ ،میك
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لیًب ال ٨ا٘مه ؾؼحك قوىل ؼؿا َٕٔ بىؾيؿٕ .ه٭ؿوی ،بی جا ٔ5/72 :که به لعا ٚه٭ام و هى١٬یث هً١ىی و پایگاه

و ظممه بىؾ ٕابى ٠بؿالبك .ٔ 2/513 :1412 ،بل١می قاش ٟبه اولیى ٨كليؿ لبیك ظکایحی قا آوقؾه اوث که ـکك آو به
ًٌاؼث بهحك ٠بؿالله لبیك کمک ؼىاهؿ کكؾ .او هیيىیىؿ :اوماء ـات الًٙا٬یى ؾؼحك ابىبکك همىك لبیك بى ٠ىام
بىؾ .چىو لبیك به هؿیًه آهؿ په ال هؿت کىجاهی ٨كليؿي ٠بؿالله هحىلؿ ٌؿ و هىلماياو بىیاق ؼىٌعال ٌؿيؿ
چكاکه هماو قولها یهىؾیاو هؿیًه ٌای١ه کكؾه بىؾيؿ که ها هىلماياو قا شاؾو کكؾهاین و لیى په آوها ِاظب
٨كليؿی يؽىاهًؿ ٌؿ و با جىلؿ ٠بؿالله بً١ىاو اولیى ٨كليؿ پىك ؾق هؿیًه ؾق هیاو هىلماياو ،یهىؾیاو ؾقو٤گى ٌمكؾه
ٌؿيؿ و پیً بیًی پیاهبك اوالم که ٨كهىؾه بىؾ ایى ؼبك ؾقو ٢اوث و يىل هىلماياو لیاؾ ؼىاهؿ ٌؿ بى٬ى ٞپیىوث.
ٕبل١میٔ3/82 :1373 ،
په ال ؼحن ٤ائله شمل ؾق وال  36هصكی و به ٬حل قویؿو لبیك بى ٠ىام ،پىكي ٠بؿالله ؾق ظالیکه لؼمی بىؾ
هؽ٩یايه به بّكه گكیؽث .وی ؾق آيصا بًا به ؼىاهً ٠ایٍه هىقؾ ٩٠ى ٠لی ٕ٬ ٔٞكاق گك٨ث و وپه همايٙىق که
ؼاله اي ٠ایٍه هلمم به جكک ٠كا ٪و ق٨حى به هؿیًه ٌؿ٠ ،بؿالله يیم به هؿیًه ق٨ث و ه٭ین آيصا ٌؿ .ؾق ٨اِله شًگ

85

شمل جا ٨ىت ه١اویه ؾق وال  62هصكی ،گماقيهای هؽحّكی قاش ٟبه هًاوبات ؼايؿاو ٠لی ٕ ٔٞو لبیك ؾاؾه ٌؿه
اوث که ؾق ایى پژوهً به آو هیپكؾالین.
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ظٕكت ٠لی ٕ ٔٞو پىكايً ؾق ِؿؾ ه٭ابله با ٨حًه گكاو بًی اهیه به وكکكؾگی ه١اویه بكآهؿيؿ< ولی به ٠لل ویاوی
و ٠ؿم و٨اؾاقی هكؾم ٠كا ٪وكايصام ٠لی يیم پیً ال آيکه کاق ه١اویه قا یکىكه يمایؿ ؾق وال چهلن هصكی به
ٌهاؾت قویؿ و ي٭ٍه اي ياکام هايؿ .با بی١ث هكؾم ٠كا ٪با پىكي ظىى ،اهیؿ هیق٨ث که ه١اویه وكکىب گكؾؾ<
ولی چًؿهاه ال ؼال٨ث ظىى يگفٌحه بىؾ که کى٨یاو همچًاو که ؼىی آوها بىؾ وی قا جًها گفاٌحًؿ و ه١اویه یکه
جال هیؿاو ٌؿ .وكايصام په ال ا ي١٭اؾ پیماو هحاقکه شًگ ،ه١اویه لهام اهىق قا به ؾوث گك٨ث و اهام ظىى هصبىق به
جكک ٠كا ٪و ق٨حى به هؿیًه ٌؿ.
ؼوابػ ابى ؾبیؽ با زكى بى ػلی (ع)
بكؼی ال هًاب ٟجاقیؽی گماقي هی ؾهًؿ که ٠بؿالله ؾق شكیاو ظکمیث ؾق اقؾوگاه ه١اویه بىؾ .همیى که هفاکكات
ظکمیى به پایاو قوی ؿ٠ ،مك و ٠اَ و ابى هىوی اٌ١كی ؾق ؾوهه الصًؿل جّمین گك٨حًؿ جا يحیصه قا به وم ٟو يٝك
هكؾم بكوايًؿ .ؾق ایى هیاو ٠بؿالله بى لبیك به همكاه ه٥یكه بى ٌ١به ،و١ؿبى ابی و٬اَ٠ ،بؿالله بى ٠مك و ٠اَ و
٠بؿالكظماو بى ظكخ بى هٍام هؽموهی به شم ٟظاهیاو ه١اویه و ٠مك و ٠اَ پیىوحه و ال يٝك ویاوی ؾق شبهه
هؽال٠ ٧لی ٕ ٔٞبىؾيؿٕ .ابى شىلی <141 :1392 ،هً٭كیٔ521–541 :1382 ،
ابى شىلی ؾق جفکكه الؽىاَ ،ؾق ؼّىَ قوابٗ ٠لىیاو و ابى لبیك آوقؾه اوث که :قولی ٠بؿالله بى لبیك به
٠بؿالله بى ش٩١ك گ٩ث :بؽا٘ك ؾاقی آو قولی که هى و جى و ابى ٠بان با قوىل ؼؿا ؾیؿاق کكؾین ،پیاهبك ها قا وىاق
کكؾ و جى قا وا گفاٌثٖ ٕابى شىلی ٔ262 :1392 ،گماقي هفکىق ظاکی ال وشىؾ اظىاوات ؼّمايه و
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هصاؾلههای گاه به گاه لبیكیاو با ٠لىیاو اوث که هًصك به ؾقگیكیهای لٝ٩ی هیٌؿه اوث.
ابى ابی العؿیؿ يیم گماقي هٍابهای ال ؾیؿاق ظىى بى ٠لی و ابى لبیك ؾق هصله ه١اویه ي٭ل کكؾه که ؾ٬ث ؾق آو به
کٍ ٧يى ٞقوابٗ آوها هًصك هیٌىؾ .وی ي٭ل هیکًؿ که قولی ظىى بى ٠لی بك ه١اویه واقؾ ٌؿ٠ ،بؿالله بى لبیك و
ابى و١یؿ پىك ٠٭یل ؾق هصله ه١اویه ظٕىق ؾاٌحًؿ .هًگاهی که ظىى بى ٠لی ٕ ٔٞواقؾ ٌؿ ه١اویه پكویؿ؟ ای
ابا هعمؿٖ ٠لی و لبیك کؿام یک بمقگ جكيؿ؟ ظىى گ٩ث :آو ؾو ال يٝك وًی به هن يمؾیک بىؾيؿ اها اهیكالمؤهًیى

٠لی که قظمث ؼؿا بك او باؾ ال لبیك بمقگجك هعىىب هیٌؿيؿ٠ .بؿالله بى لبیك به وؽى ؾقآهؿ و گ٩ث :و ؼؿای
لبیك قا قظمث کًؿٖ ظىى بى ٠لی به وکىت جىأم با جبىمی بىًؿه کكؾ .اها ابى و١یؿ ٨كليؿ ٠٭یل يحىايىث ؼىؾ قا
کًحكل کًؿ و گ٩ث :ای ٠بؿاللهٖ چه چیم با٠د بكايگیؽحگی جى ٌؿ؟ ٠بؿالله گ٩ث :ظىى بكای پؿقي ٘لب قظمث
اهكی ؾ٠ىت هی کكؾ که ؼىؾ ؾق آو اهام و پیٍىا بىؾ< ولی لبیك هكؾم قا به اهكی ؾ٠ىت هیکكؾ که قیاوث و پیٍىایی
آو به ٠هؿه ليی بىؾ و آيگاه که ؾق شبهه قو ؾق قو ٌؿيؿ .لبیك پیً ال آيکه ظ ٫ه١لىم ٌىؾ بگكیؽث هماو و٬ث هن
هكؾی او قا به چًگ آوقؾ و کٍث که اگك با وی ه٭ایىهاي هیکكؾی یک وشب لبیك هن يبىؾ .ایى چًیى هكؾی وك
لبیك قا بكیؿ و لباوً قا ٤اقت کكؾ .وپه وك بكیؿه او قا بكای ٠لی به اقه٥او بكؾ< اها ٠لی همچًاو که ٠اؾت او ؾق
قکاب پىك ٠مً قوىل ؼؿا بىؾ ه٭اوهث کكؾ و پیٍحال بىؾ .په ؼؿای ٠لی قا هىقؾ قظمث ؼىیً ٬كاق ؾهًؿ يه
لبیك قا٠ .بؿالله بى لبیك گ٩ث :بؽؿا وىگًؿ اگك که ؾیگكی شم جى ایى وؽًاو قا بك لباو هیقايؿ هیؾايىحن با او چه
هی کكؾمٖ وپه پىك ٠٭یل گ٩ث :آو که که جى به واظحً شىاقت وقلیؿی بمقگىاقايه ال جى و کالهث قوی گكؾايیؿ
ٕهًٝىق ظىى بى ٠لی بىؾٔ لفا هى هصبىق ٌؿم به شای او وؽى بگىین .وپه ه١او یه ابى و١یؿ قا ال وؽى گ٩حى
بالؾاٌث و همگاو وکىت کكؾيؿٕ .ابى ابی العؿیؿٔ5/128 - 129 :1372 ،
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کكؾ و هى يیم بكای پؿقم .ابى و١یؿ گ٩ث :آیا جى لبیك قا هايًؿ ٠لی هیؾايی؟ ایى وؽى قا قهاکى٠ ،لی هكؾم قا به

گماقي ٨ى ٪يٍاو ؾهًؿهی قوابٗ ؼّمايه و يه٩حهای بىؾ که هك ال گاهی به هًاوبحی بكول هیکكؾ .به ٬ىل یکی ال
پژوهٍگكاو ه١اِك ،ابى لبیك يمیجىايىحه کیًه و ظىؿ ؼىؾ قا يىبث به بًی هاٌن هؽ٩ی کًؿ و ٌایؿ ایى اهك بكای
آو بىؾ که ؾق شًگ شمل وی ه٩ث لؼن ؼىقؾه بىؾ٨ٕ .الض لاؾه ٔ143 :1389 ،همچًیى ال ٬ىل ابى ٠بان ي٭ل ٌؿه
اوث که ;ابى لبیك شگك هكا وىقاغ کكؾه اوثٕ .:ابىال٩كز اِ٩هايی ،بی جا ٔ397 :و ایى يهایث ج١بیكی اوث که ال
یک ٨كؾ يىبث به ؾٌمًً هی جىاو به لباو آوقؾ و به ؾيبال ایى ویاوث ؼّمايه بىؾ که بكؼی ال بًی هاٌن شىاق بًی
اهیه و یمیؿ قا به شىاق ٠بؿالله بى لبیك جكشیط ؾاؾيؿ و به يٝك هیآیؿ که ایى اظىان جً٩ك يىبث به هن ال ؾ٠ىاهای
٠بؿالله و ٠ایٍه با ٠لی ٕ ٔٞو کیًههای ظاِل ال شًگ شمل باٌؿ و به همیى وبب بىؾ که ابى ٠بان هكؾم قا به
ؾوقی ال آل لبیك ؾ٠ىت هیکكؾ و هیگ٩ث; :آياو هكؾم قا به شهًن ؾ٠ىت هیکًًؿٕ .:بالـقی ٔ6/351 :1988 ،و
اوماء ؾؼحك ابىبکك ،هاؾق ٠بؿالله ،آل لبیك قا به کًاقه گیكی ال بًی هاٌن ٨كا هیؼىايؿٕ .هماؤ4/55 :
ؾق ه٭ابل يیم
ّ
به ایى جكجیب هی بیًین که ؾق ایى ه٭ ،ٟٙبمقگاو هك ؾو ؼايؿاو٨ ،كليؿايٍاو قا ال يمؾیکی به هن بكظفق هیؾاٌحًؿ و
ً
٘ب١ا ؾق ایى هیاو ،هیچ که ايحٝاق قوابٗ ظىًهای ؾق هیاو آوها يؿاٌث.
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ؾق هك ظال باجىشه به گماقي هایی که بیاو ٌؿ ظىى بى ٠لی ٕ ٔٞبا جى٘ئه و جعكیک و ؾوحىق ه١اویه ؾق وال پًصاه
هصكی ؾق هؿیًه ؾق وى  48والگی جىوٗ همىكي ش١ؿه ؾؼحك اٌ١د بى ٬یه هىمىم و ؾق ٬بكوحاو ب٭ی ٟهؿ٨ىو
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ٌؿ ٕابىال٩كز اِ٩هايی ٔ 1/68 – 111 :1339 ،و بؿیى واو هًاوبات ٠لىیاو و لبیكیاو ؾق لهاو ظىیى بى ٠لی ٕٔٞ
پی گك٨حه ٌؿ.
ػبعالله بى ؾبیؽ و زكیى بى ػلی (ع)
ه١او یه ؾق وال  62هصكی ال ؾيیا ق٨ث و به ٨كليؿي یمیؿ ؾق ؼّىَ جًی چًؿ ال ٨كليؿاو ِعابه ال شمله ظىیى
بى ٠لی٠ ،بؿالله بى ٠مك و ٠بؿالله بى لبیك جىِیههایی کكؾٕ .ابىظً٩یه ؾیًىقی ٔ225 :1368 ،یمیؿ چىو ؼلی٩ه ٌؿ
به ق٤ن جىِیه پؿقي ؾق هؿاقای با ظىیى ٕ ٔٞجمام همحً ایى بىؾ که ال هؽال٩یًً بی١ث بگیكؾ< لفا ياههای به والی
ً
ؼىؾ ؾق هؿیًه يىٌث و او قا المام کكؾ که ٨ىقا ال آياو بی١ث بىحايؿٕ٘ .بكی <5/339 :1387 ،ی١٭ىبی ،بی جا:
ٔ2/242
ً
ال آيصا که ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞو ٠بؿالله بى لبیك ؾق ٕ٬یه ٠ؿم بی١ث با یمیؿ ج٭كیبا ؾق هى١٬یث واظؿی بىؾيؿ و
اٌحكاک هىأ ٟؾاٌحًؿ و ٬كائى يٍاو هی ؾهؿ که اهحمام یمیؿ بیٍحك بك بی١ث گك٨حى ال ایى ؾو ي٩ك بىؾه اوث بؿوو
جكؾیؿ ه٭ایىه هىأ ٟو ق٨حاقها و بكؼىقؾهای آياو ؾق ایى هىئله ها قا ؾق ًٌاؼث بهحك ٌؽّیث ،اهؿا ٦و همچًیى
اقلیابی ظكکث هك کؿام یاقی ؼىاهؿ کكؾ.
په ال آيکه آو ؾو ؾايىحًؿ ظاکن هؿیًه بكای چه اهكی اظٕاقٌاو کكؾه اوث ،ابى لبیك ال ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞپكویؿ
چه جّمیمی ؾاقی؟ و ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞایًگىيه پاوػ ؾاؾ :همیى وا٠ث شىاياين قا شم ٟهیکًن و به يمؾ او
ؼىاهن ق٨ث و٬حی به ؾق ؾاقاالهاقه قویؿم ال آياو هیؼىاهن آيصا قا هعاِكه کًًؿ و وپه ؾاؼل هیٌىم ٕابی
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هؽً ٔ 24 :1377 ،٧و ابى لبیك گ٩ث هى ال ایًکه ؾاؼل ٌىی بك جى هیجكون ٕهمايصأ ظىیى اٜهاق ؾاٌث که
ؾاؼل يمیٌىم هگك ایًکه ٬اؾق باٌن ا٬ؿام آو ها قا ؾ ٟ٨کًنٕ .همايصأ لفا ظىیى هماو ٘ىق که گ٩حه بىؾ ٠مل کكؾ.
چىو به يمؾ ظاکن هؿیًه ٕولیؿ بى ٠حبهٔ ق٨ث ؾق هصلىی که هكواو بى ظکن يیم ظٕىق ؾاٌث ال او ؼىاوحًؿ جا
بی١ث کًؿ .اهام ؼٙاب به ولیؿبى ٠حبه ٨كهىؾيؿ; :ایها االهیكٖ ايا اهل بیث الًبىه و ه١ؿو الكواله و هؽحل٧
المالئکه بًا ٨حط و بًا ؼحن و یمیؿ قشل ٨اوٌ ٫اقب الؽمك ٬اجل الً٩ه المعحكهه ه١لى لل٩ى ٫و هرلی الیبای ٟهرله
ولکى يّبط و جّبعىو و يًٝك و جًٝكوو ایًا اظ ٫بالؽال٨ه و البی١هٕ .:ظىیًی ٬مویًی ٔ46 :1362،وپه اهام

٨كهىؾ که چىو بی١ث اهرال هى ؾق پًهايی ک٩ایث يمیکًؿ ،و٬حی ؾق هیاو هكؾم آهؿی و آوها قا به بی١ث ٨كاؼىايؿی
ً
هكا يیم بؽىاو جا کاق به ايصام قوؿ .ولیؿ پفیك٨ث< اها هكواو بى ظکن که ٜاهكا به ؼل ٫و ؼىی ظىیى بیٍحك آگاه بىؾ
به ولیؿ جىِیه کكؾ که يگفاقؾ ظىیى ٕ ٔٞؼاقز ٌىؾ< اال ایًکه بی١ث کًؿ و گكيه گكؾيً قا بميؿ ظىیى بكؼاوث و
ایى بكؼىؾ جًؿ بكؼاوث و به ؼايه ؼىؾ ق٨ثٕ .ابى شىلی <318 :1392 ،ابىهؽًٔ82 – 81 :1424 ،٧
ابى لبیك يیم به ؼايه ق٨ث و ال ق٨حى به يمؾ ولیؿ ٕظاکن هؿیًهٔ ؼىؾؾاقی و ج١لل وقلیؿ جا ایًکه بكاؾقي ش٩١ك قا
٨كوحاؾ و به ولیؿ گ٩ث :اهكول قا ال ٠بؿالله ؾوث بكؾاقیؿ او ؼىؾي ؼىاهؿ آهؿ .چىو قول به پایاو قویؿٌ ،بايه
همكاه بكاؾقي ال بین ج١٭یب يیكوهای ولیؿ ال بیكاهه به هکه گكیؽثٕ .ابى ا٠رن <828 :1372 ،ابىظً٩یه ؾیًىقی،
 <228 :1372ابى ؼلؿوو <3/26 :1428 ،ابى اذیك ٔ4/14 :1385 ،و٬حی به هکه قویؿ به ؼايه ؼؿا پًاه بكؾ و گ٩ث:
ً
هى پًاهًؿه ؼايه ؼؿاین و یکكول لوؾجك ال ظىیى ال هؿیًه ؼاقز ٌؿ ٕ٘بكی ٔ2929 :1368 ،و ٜاهكا ال آو شهث
که ال جكن ج١٭یب يیكوهای ولیؿ وكیٟجك ظكکث کكؾه و هن ایًکه ؾو ي٩ك بیً جك يبىؾهايؿ ٬بل ال ظىیى ٕ ٔٞبه هکه
قویؿ.
ظىیى ٕ ٔٞبا ٨كليؿاو و بكاؾقاو و بكاؾقلاؾگاو و بیٍحك ا٨كاؾ ؼايؿاو ؼىیً بصم هعمؿ ظً٩یه ٕ٘بكی ،هماو:
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ؼٙاب به او گ٩ث :ای پىك لو چٍن کبىؾ ،جى هكا هیکٍی یا او؟ٖ به ؼؿا وىگًؿ ؾقو ٢گ٩حی و ؼٙا کكؾی و په ال

 ٔ 2912ال هؿیًه ؼاقز و ال قاه اِلی ٠الم هکه ٌؿ ٕابى اذیك ،هماو٘ <16 :بكی ،هماؤ و جىِیه هىلن بى ٠٭یل
هبًی بك ق٨حى ال شاؾه ٨ك٠ی آيگىيه که ابى لبیك ق٨حه بىؾ هىقؾ هىا٨٭ث ایٍاو ٬كاق يگك٨ثٕ .ابى ا٠رن ،هماؤ836 :
ا بى لبیك و٨حی به ؼايه ؼؿا قویؿ ؼىؾ قا ٠ائف البیث ياهیؿ و وؽث هٍ٥ىل ٠باؾت و ٘ىا ٦و ٬یام و ١٬ىؾ ٌؿٕ .ابى
هىکىیه ٔ 2/39 :1366 ،و ؼىاوث جا ال ظكهث ظكم اوح٩اؾه کًؿ و ؼىؾ قا ال ج١كْ یمیؿ و کاقگماقايً ؾق ظصال
هّىو بؿاقؾ.
هى١ىؾی ه١ح٭ؿ اوث که ايگیمه ابى لبیك ال ٠باؾتهای ٘ا٬ث ٨كوایً ؾق شىاق ؼايه ؼؿا بكای ظكَ ؼال٨ث بىؾ
و او به لهؿ و ٠باؾت جٝاهك هیکكؾٕ .هى١ىؾی ٔ2/72 :1365 ،ابى ٠بان لهايی که جىوٗ ابى لبیك جب١یؿ گكؾیؿ ؾق
وؽًايی ٠لیه او گ٩ث :با ٠مل آؼكت ؾيیا قا هی٘لبؿ و ؾق ٠یى ظال که پىوث بم هیپىٌؿ لیك آو ؾلهای گكگاو و
پلًگاو يه٩حه اوثٕ .ابى ابی العؿیؿ ٔ8/248 :1374 ،ال ٘ك٨ی و٬حی ظىیى ٕ ٔٞبه هکه قویؿ ،ؾق ٌ١ب ٠لی ٕٔٞ
٬كاق گك٨ث و هكؾم گكوه گكوه به يمؾ او هیآهؿيؿ و گكؾ او ظل٭ه هیلؾيؿ و ٠بؿالله بى لبیك قا جكک هیکكؾيؿ و ایى ؾق
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ظالی بىؾ که پیً ال آهؿو ظىیى بى ٠لی گكؾ او شم ٟهی ٌؿيؿ لفا ایى ٕ٬یه ابى لبیك قا وؽث هکؿق واؼث و
پی بكؾ جا لهايیکه ظىیى ؾق هکه ه٭ین باٌؿ هكؾم به او جىشهی يمیکًًؿٕ .ابىظً٩یه ؾیًىقیٔ228 :1368 ،
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٬ؿق هىلن آو اوث که ظىیى ٕ ٔٞال پًاه بكؾو به ؼايه ؼؿا و اوح٩اؾه کكؾو ال ظكهث ظكم ،اهحًا ٞهیيمىؾه اگك چه
همکى ا وث ؾق ٠لث ایى کاق ٠٭ایؿ و يٝكات هؽحل ٧ابكال ٌىؾ< ولی قوایات و ٠ملکكؾ ظىیى ٕ ٔٞشای اؼحال٦
يٝك ؾق ؼىؾؾاقی ایٍاو ال پًاهًؿه ٌؿو به ؼايه ؼؿا با٬ی يگفاٌحه اوث .بیٍحك قوایات جّكیط هیکًؿ ابى لبیك ال
شمله کىايی بىؾ که به ظىیى ٕ ٔٞپیًٍهاؾ کكؾ هکه قا جكک يکًؿ و به کى٨ه يكوؾٕ .ابىهؽً <86 :1377 ،٧ابىظً٩یه
ؾیًىقی ،هماو <243 :ابى اذیك ٔ4/38 :1385 ،هىقؼاو آوقؾهايؿ ابى لبیك هممهاو هن ظىیى ٕ ٔٞقا ال ق٨حى به کى٨ه
بال هیؾاٌث و هن بٙىق ٔمًی جٍىی ٫به ق٨حى به ٠كا ٪هیکكؾ به ٘ىقیکه و٬حی ظىیى ٕ ٔٞجّمین ؼىؾ قا هبًی بك
ؼكوز ال هک ه و ق٨حى به ٠كا ٪قا به ا٘ال ٞابى لبیك قوايؿ وی گ٩ث :اگك هى هن ؾق کى٨ه پیكوايی هرل ؾووحؿاقاو ٌما
ؾق ٠كا ٪ؾاٌحن ال ق٨حى به آيصا ِكًٝ٨ك يمیکكؾم .ولی بال٨اِله جكویؿ که ظىیى ٕ ٔٞال يیث او آگاه ٌىؾ گ٩ث:
البحه اگك ؾق ظصال هن بمايی و ي٭ٍهات قا ایًصا ٠ملی کًی با جى هؽال٩ث يؽىاهؿ ٌؿ ;او ٌاءالله :وپه ال يمؾ
اهام ؼاقز ٌؿ .و٬حی ابى لبیك بیكوو ق٨ث ظىیى ٕ ٔٞگ٩ث; :بكای ایى هكؾ چیمی ال ؾيیا هعبىبجك ال ؼكوز هى ال
ظصال يیىث .او ؼىب ٨همیؿه که با وشىؾ هى ؾق هکه هیچ ٬ؿقجی بكایً با٬ی يؽىاهؿ هايؿ و هكؾم او قا با هى بكابك
و هن ٌؤو يمی ؾايًؿ لفا ؾووث ؾاقؾ هى ال هکه بكوم جا ایًصا ٕهکهٔ بكای او ؼالی باٌؿٕ .:ابىهؽً<86 :1377 ،٧
هى١ىؾیٔ3/56 :1429 ،
البحه ظىیى ِٕ ٔٞك ٦يٝك ال جىِیه یاقاو و يمؾیکاو و ق٬یبايی چىو ابى لبیك بكای هايؿو ؾق هکه ؼىؾ اٌاقه هیکًؿ
که اگك ؾق اليه کبىجكی هن باٌن بًی اهیه هكا ؼاقز هیکًًؿ و جّمین ؼىؾ قا ؾق هىقؾ هى به اشكا ؼىاهًؿ گفاٌث
ٕابىهؽً ٔ 152 :1367 ،٧و جّكیط کكؾه اوث که کٍحه ٌؿو ؾوقجك ال ظكم ؼؿا بهحك ال به ٬حل قویؿو يمؾیک به
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ظكم اوث ظحی یک ٬ؿمٕ .ابى ا٠رن <868 :1372 ،ابىهؽً ،٧هماؤ152 :
ال ٘ك٨ی ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞبه ؼىؾ ابى لبیك يیم ال پًاهًؿه ٌؿو به ؼايه ؼؿا هٍؿاق ؾاؾه بىؾ چًاو که ابىهؽً٧
آوقؾه اوث که ؾق آؼكیى گ٩حگىیی که بیى ظىیى ٕ ٔٞو ابى لبیك ِىقت گك٨ث ،ابى لبیك ال ظىیى بى ٠لی
ؼىاوث ؾق هکه بمايؿ ایٍاو به وی گ٩حًؿ :پؿقم ٕ٠لیٔ به هى گ٩حًؿ; :همايا ٬ىچی ؾق هکه ؼىاهؿ بىؾ که ظكهث
آيكا هیقیمؾ :و هى يمیؼىاهن آو ٬ىچ هى باٌنٕ .:ابىهؽً ،٧هماو ٔ152 :ؾق همیى قابٙه ابى کریك ال ولماو

٨اقوی ي٭ل کكؾه که گ٩ث :ایى ؼايه ٕک١بهٔ به ؾوث هكؾی ال آل لبیك به آجً کٍیؿه هیٌىؾٕ .ابى کریك:1351 ،
 ٔ8/341همیى ٘ىق ؾق ٕ٬یه هعاِكه ٠رماو ؾق هؿیًه٠ ،بؿالله بى لبیك ال ٠رماو ؼىاوث جا به واوٙه اوبهایی که
آهاؾه کكؾه اوث به هکه بكوؾ ولی ٠رماو گ٩ث :ال پیاهبك ؼؿا ًٌیؿم که ٨كهىؾ٬; :ىچی ال ٬كیً ؾق آيصا واکى

آيچه ال ایى گماقيها هىح٩اؾ هیٌىؾ ایى اوث که ظىیى ٕ ٔٞپًاهؿه ٌؿو به ؼايه ؼؿا قا ِعیط يمیؾايىث .ولی
ابى لبیك به جىِیه او جىشهی يکكؾ .چًاو که ظىیى ٕ ٔٞبا ق٨حى به ٠كا ٪ؼىؾ قا ال هکه ؾوق واؼث< ولی ابى لبیك ؾق
ؼايه ؼؿا پًاه گك٨ث و ؾق ٘ىل هؿت پًاهًؿگیاي وه باق بكای ؾ٨ ٟ٨حًه او به ؼايه ؼؿا ظمله ٌؿ و ظكهث ظكم
ٌکىحه و ظحی ؾو باق ک١به قا ویكاو کكؾيؿ .ال آيصا که بی ق٤بحی هكؾم ال بی١ث با یمیؿ بؿلیل ٠ؿم هى١٬یث ٬ابل جىشه
ً
و بی ٬یؿی و ٠ؿم پایبًؿی به اظکام ٌكی١ث بىؾ٬ ،ا٠ؿجا گكایً هكؾم به ٘ك٨ ٦كليؿاو ٌایىحه و ِالط و ؼىًٌام
ِعابه بمقگ هٙ١ى ٦هیگكؾ یؿ لفا ياگ٩حه پیؿاوث که ق٬یب اِلی پىك لبیك ؾق يٝك هكؾم بكای لهاهؿاقی اوالهی،
ظىیى بى ٠لی بىؾ که هن به لعاٌ ٚكا٨ث ؼايىاؾگی بك پىك لبیك ٕ٨یلث ؾاٌث و هن ال آو يٝك که ٬بل ال وی پؿق
و بكاؾقي بكای هؿجی هك چًؿ کىجاه ؼال٨ث کكؾيؿ بیً ال ابى لبیك ٌايه ؼال٨ث ؾاٌث.
٠الوه بك ایى يبایؿ ال يٝك ؾوق ؾاٌث که کیًه های ؾیكیى ابى لبیك به بًی هاٌن و آل ٠لی چًؿاو وٙعی يبىؾ که به
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هیٌىؾ به يام ٠بؿالله ،گًاهً به ايؿاله همه هكؾم اوثٕ .:ابى کریك ،هماؤ342 :

واؾگی ٨كاهىي ٌىؾ .با آيکه ٌؽّیث ظىیى ٕ ٔٞبكای ابى لبیك ٤یك ٬ابل جعمل بىؾ و به گ٩حه ابىهؽً ٧وشىؾ
ظىیى ٕ ٔٞؾق يٝك او ياگىاقجك ال هك که بىؾ ٕابىهؽً ٔ88 :1367 ،٧لکى و٬حی ظىیى ٕ ٔٞبه هکه ق٨ث و هكؾم به
ایٍاو قوی آوقؾيؿ ابى لبیك ٠لیك٤ن آيکه ال ظٕىق ایٍاو ياؼكوًؿ بىؾ ولی هكگم يگكايیً قا ٜاهك يکكؾ و به يمؾ
ظىیى آهؿ و ٌؿ ؾاٌثٕ .ابى ا٠رن <837 :1372 ،ابىظً٩یه ؾیًىقی <243 :1368 ،ابىهؽً ٔ86 :1377 ،٧وی
ظحی ؾق يمال به ظىیى ٕ ٔٞا٬حؿاء هیکكؾ و ؾق ؼؿهث او هی يٍىث و وؽى او قا هیًٌیؿٔ .مى ایًکه هیؾايىث
که با ظٕىق ظىیى هیچ که ق٤بث به بی١ث با او يمیکًؿٕ .ابى ا٠رن ،هماؤ
بؿیهی اوث ؾق چًیى ٌكایٙی هیچ اهكی بكای ٠بؿالله بى لبیك ؼىي جك ال آو يبىؾ که ظىیى ٕ ٔٞال هکه ؼاقز ٌىؾ
جا ال یک ٘ك ٦ظصال بكای او ؼالی گكؾؾ و ال ٘ك ٦ؾیگك ،چًاو چه ظىیى ٕ٬ ٔٞكبايی بی و٨ایی و وىث ایمايی
هكؾم ٠كاٌ ٪ىؾ ،ابى لبیك جًها هؿ٠ی ؼال٨ث ؾق بكابك یمیؿ باٌؿ .لفا به گ٩حه هى١ىؾی ،بكای ابى لبیك ،چیمی ؾل
پىًؿجك ال آو يبىؾ که ظىیى ٕ ٔٞال هکه ؼاقز ٌىؾٕ .هى١ىؾی ٔ3/56 :1429 ،و به گ٩حه ابىال٩كز اِ٩هايی ،بكای
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٠بؿالله بى لبیك چیمی گكاو جك ال بىؾو ظىیى ؾق ظصال و چیمی ؼىي جك ال ق٨حًً بىىی ٠كا ٪يبىؾٕ .ابىال٩كز
اِ٩هايی ،بی جأ128 :
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گماقي هایی ؾق ؾوث اوث که ابى لبیك به ظىیى گ٩حه بىؾ :اگك به ٠كا ٪بكوی کاق ٌما باال هیگیكؾ و به ه٭اِؿت
هی قوی .چكا جى به ؼىاقی بایؿ ؾاؾ و بًی اهیه قا جىأ ٟبایؿ يمىؾ؟ آؼك يه ها ٨كليؿاو ههاشكايین و ایًاو ٨كليؿاو
٨او٭ىو؟ٕابىهؽً <86 :1377 ،٧ابى ا٠رن ،هماو ٔ867 :و ایى قوایث که ابى لبیك هًگام ٠میمث ظىیى به ٠كا٪
که به او گ٩حه اوث; :هى ؾق ظكم هیهاين و هكؾم قا بكای جى شم ٟهیکًنٕ .:ابىهؽً ٔ152 :1367 ،٧يٍاو هیؾهؿ
که او هیؼىاوحه ظىیى ٕ ٔٞقا ال شايب ؼىیً ا٘میًاو بؿهؿ.
بؿیهی اوث که يه جًها ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞبك يیث ابى لبیك وا ٧٬بىؾ< بلکه ظحی ؾیگك بمقگاو بًی هاٌن ال شمله
ً
٠بؿالله بى ٠بان يیم کاهال بؿاو آگاه بىؾيؿ ،لیكا هًگاهی که ظىیى ٕ ٔٞبكای ق٨حى به ٠كا٠ ٪الم بىؾ وك قاه ایٍاو
ایىحاؾ و و١ی بىیاق کكؾ جا او قا ال ق٨حى به ٠كا ٪هًّك ٦يمایؿ ولی هى ٫٨يگكؾیؿ و چىو هؤیىن و ايؿوهگیى
بالگٍث ؾق قاه به ابى لبیك بكؼىقؾ کكؾ و ؼٙاب به او گ٩ث; :ای پىك لبیك چٍمث قوٌىٖ ظىیى به ٠كا ٪ق٨ث و
ظصال بكای جى ؼالی ٌؿ و وپه ٌ١كی قا بؿیى هٕمىو ؼىايؿ :ای پكوحى که ؾق ؼايه ایٕ٨ ،ا بكای جى ؼلىت ٌؿ.
جؽن بگفاق و چهچهه بمو و هك چه هیؼىاهی ؾايه بكچیى .ایى ظىیى اوث که ؼاقز هیٌىؾ ،په ٌاؾهاو باي.:
ٕابىال٩كز اِ٩هايی ،بی جا٘ <112 :بكی <5/384 :1387 ،ابىهؽً <63 :1424 ،٧ابى ا٠رن<869 :1372 ،
ابىظً٩یه ؾیًىقی <245 :1368 ،ابى شىلی ،هماو ٔ321 – 322 :ابى ٠بان ؾق شای ؾیگك ؾق شىاب ياهه یمیؿ
قاش ٟبه ابى لبیك هیگىیؿ ; :اها ابى لبیك هكؾیىث بكیؿه ال ها ،که هؿ ً٨و ايؿیٍهاي قا ال ها پىٌیؿه هیؾاقؾ و
کیًههایً ال ها همچىو آجً ؾق چؽما ٪اوثٕ .:ابى شىلی ٔ321 – 322 :1392 ،و ایى ج١ابیك ال ٠م ٫ي٭اق بیى
ؾو ؼايؿاو ظکایث هیکًؿ.
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ابى اذیك یکی ال ؾالیل ق٨حى ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞبه ٠كا ٪و جكک هکه قا هماظمثهای ابى لبیك ؾايىحه و هیگىیؿ:
; ایى ابى لبیك بىؾ که هماظن ظىیى بى ٠لی ٌؿه بىؾ و هىشب ؼكوز آو بمقگىاق گكؾیؿ و جى به ههاشكت ؾاؾٕ .:ابى
اذیك ٔ4/359 :1385 ،ولی ایى گ٩حه چًؿاو ِعیط به يٝك يمیقوؿ< چكا که ِك ٦يٝك ال ؼل٭یات ظىیى که با
بؿؼىاهاو ،به ا٬حٕای ٌكایٗ هؿاقا هیکكؾ و چًايکه پیً جك ـکك ٌؿ٬ ،ا٘به هكؾم هکه ٘ك٨ؿاق ایٍاو بىؾيؿ و اگك
هیؼىاوث ؾق هکه بمايؿ ابى لبیك چاقه ای شم جىلین و قٔا يؿاٌث و ال ٘ك٨ی ؾ٠ىت هكؾم ٠كا ٪و يیم هعاوبات

ویاوی و يٝاهی ؼىؾ ظىیى ٕ ٔٞو اهؿا٨ی که ؾق ایى قاه ؾيبال هیکكؾ با٠د ق٨حى به ٠كا ٪و جكک هکه ٌؿ لفا ایى
وؽى ابى اذیك چًؿاو ؾ٬ی ٫يمیباٌؿ.

جً٩ك هكؾم قا يىبث به یمیؿ جٍؿیؿ يمىؾ و ال ٘ك ٦ؾیگك با ٨٭ؿاو ظىیى ٕ ٔٞابى لبیك جًها هؿ٠ی ؾق ه٭ابل یمیؿ بىؾ
که هی جىايىث جمام يیكوهای هؽال ٧قا بىىی ؼىؾ شلب کًؿ و به گ٩حه ٨یاْ ال هیصايی که په ال وا١٬ه کكبال ؾق
ا٨کاق هىلماياو پیؿا ٌؿه بىؾ بك ٠لیه ؾٌمى ؼىؾ اوح٩اؾه کكؾ .ؾق ِىقجی که ؼىؾ ال ؾٌمًاو ؾیكیًه آل ٠لی بىؾ.
ٕ٨یاْ ٔ156 :1388 ،ابى لبیك په ال ًٌیؿو ؼبك ٌهاؾت ظىیى ٕ ٔٞبیى اهل هکه به وؽًكايی پكؾاؼث و ٔمى
آيکه کٍحى ظىیى قا بمقگ ٌمكؾ ،اهل ٠كا ٪بىیژه اهل کى٨ه قا هفهث کكؾ و ؾق ج١كی ٧و جمصیؿ ال ظىیى ٕٔٞ
گ٩ث :بؽؿا ٬ىن او ال کىايی يبىؾ که به شای ٬كآو آوال ؼىايی و به شای گكیه ال ؼى ٦ؼؿا ،جكايه ؼىايی و به شای
قولهٌ ،كابؽىاقی و به شای یاؾ ؼؿا ،باوگاو ٌکاقی بالی کًؿ و آوها که ظىیى قا کٍحًؿ بموؾی چاه شهًن قا
هال٬ات ؼىاهًؿ کكؾٕ .بالـقی <3/34 :1398 ،يىیكی <7/239 :1364 ،ابى شىلی.ٔ357 :1392 ،
پژوهٍگكاو ه١اِك ؾق جعلیل هًاوبات ابى لبیك و ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞه١ح٭ؿيؿ که آو ؾو ؾق بؿو ظكکث ٠لیه یمیؿ
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ی١٭ىبی آوقؾه اوث که و٬حی ؼبك ٌها ؾت ظىیى ٕ ٔٞبه ابى لبیك قویؿ ظكَ ؼال٨ث او قا گك٨ثٕ .ی١٭ىبی،
ً
 ٔ2/247 :1379ایى ج١بیك ی١٭ىبی کاهال ِعیط به يٝك هیقوؿ< لیكا ٌهاؾت ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞال یک ٘ك٦

ؾاقای هىأ١ی هٍحكک بىؾيؿ< ولی په ال ق٨حى به هکه ،ابى لبیك ؾق ٬بال ظىیى ویاوحی لیكکايه ؾق پیً گك٨ث ال
شمله بكؼی ال ایى پژوهٍگكاو هی گىیًؿ که ،ابى لبیك که ٨كؾی ٨كِث ٘لب بىؾ با ظىیى بى ٠لی ؾق اهحًا ٞال
اشابث ؾقؼىاوث ه١اویه هبًی بك پفیكي والیح١هؿی یمیؿ همؿلی کكؾه بىؾ و جك٤یب ظىیى بكای ق٨حى به کى٨ه ال
٘ك ٦او بؿلیل قیاکاقیاي ؾق ؾووحی با ایٍاو بىؾ .چىو هیؾايىث که و٬حی ایٍاو ال وك قاه کًاق قوؾ آيگاه او
٨كِحی اوحرًایی ؼىاهؿ یا٨ث .بًابكایى ابى لبیك ال وؽًايً يىبث به ظىیى ّ٬ؿ ؼیكؼىاهی و ؾلىىلی يؿاٌث.
ٕؾويالؿوى <194 :1384 ،قوىلی هعالجیٔ96 :1377 ،
ٌهیؿی يیم هىأ ٟهٍحكک ابى لبیك با ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞؾق ٕ٬یه ٠ؿم بی١ث با یمیؿ قا ٬بىل ؾاقؾ ،ولی هیگىیؿ که
ابى لبیك په ال ٌهاؾت ظىیى ٕ٨ ٔٞاش١ه کكبال قا ؾوحاویمی بكای يکىهً یمیؿ واؼث و بكای ایًکه هكؾم ؾق
٨٭ؿاو ظىیى با او بی١ث کًًؿ ال ٬حل ظىیى ٕ ٔٞاوح٩اؾه و بهكه بكؾاقی کكؾٌٕ .هیؿی ٔ199 :1373 ،لقیى کىب يیم
هی گىیؿ :و٬حی ؼال٨ث یمیؿ ا٠الم ٌؿ چًايکه ه١اویه پیً بیًی کكؾه بىؾ هن ظىیى ٕ ٔٞو هن ابى لبیك هك ؾو ال
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بی١ث با وی وك پیچیؿيؿ چكا که يه ظىیى هكؾ جىلین و وکىت بىؾ و يه ابى لبیك ال آقلوی ؼال٨ث ؾوث بك
هی ؾاٌث و ایى بىؾ که په ال کٍحه ٌؿو ظىیى ٕ ٔٞيیم ال ایى وا١٬ه به ي ٟ٩ؼىؾ اوح٩اؾه جبلی٥اجی کكؾٕ .لقیى
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کىبٔ167 – 168 :1346 ،
ومیكه هؽحاق لیری پژوهٍگك ه١اِك ؾق کحاب هباقلات ٌی١یاو هیيىیىؿ که ٌی١یاو په ال ٨اش١ه کكبال ال ابى لبیك
ايحٝاق ؾاٌحًؿ ايح٭ام پیٍىای ٌی١یاو ٕظىیىٔ قا بگیكؾ به ویژه آيکه ابى لبیك و ٌی١یاو ؾق ؾٌمًی با ؾولث اهىیاو
همؿاوحاو بىؾيؿ ولی ابى لبیك يه جًها ایى کاق قا يکكؾ بلکه به شًبً جىابیى که ؼىيؽىاهی ظىیى بى ٠لی بكؼاوحه
بىؾ يیم کمکی هاؾی و هً١ىی يکكؾ جا وكايصام آو شًبً ياکام هايؿٕ .هؽحاق لیریٔ34 :1387 ،
بؿیى جكجیب و باجىشه به آيچه که ٘ب ٫اوًاؾ و هًاب ٟجاقیؽی ؾق ِ٩عات پیٍیى گ٩حه ٌؿ هیجىاو چًیى ؾقیا٨ث که
ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞو ابى لبیك ؾق بؿایث اهك هك ؾو ٠لیه یمیؿ هىٔ ٟهمىى ؾاٌحًؿ .ظىیى ٕ ،ٔٞیمیؿ قا ;قشل
٨اوٌ ،٫اقب الؽمك٬ ،اجل الً٩ه المعكهه ه١لى بال٩ى ٫و  ...ياهیؿٕ .:ش٩١كیاو ٔ181 :1387 ،و ابى لبیك يیم او قا
;هىث ٌكابؽىاقه :ؼىايؿٕ .هى١ىؾی ،بی جا ٔ262 :و هك ؾو ،گكوه هؽال٩ی ٠لیه یمیؿ ؾق هکه جٍکیل ؾاؾيؿ< ولی
هك کؿام اهؿا ٦ؼاَ ؼىؾ قا ؾاٌحًؿ .ؾق ایى هیاو ایى ٘ىق به يٝك هیقوؿ که هكاوؾات گاه به گاه ابى لبیك با ظىیى
بى ٠لی ٕ ٔٞبكای ا٘ال ٞال جّمیمات ویاوی ایٍاو بىؾه و ق٨حاقها و وؽًاو هكهىلايه ابى لبیك قا بایؿ هؤیؿ همیى
ً
هً١ا ٌمكؾ .چكا که ابى لبیك ِك٨ا ؾق ٨کك ؼال٨ث و قیاوث بىؾ و ؾق ایى هیاو بكای يیل به ه٭ّىؾ ،ظىیى بى ٠لی
ٕ ٔٞقا هاي ٟو هماظن ؼىیً هی ؾايىث< اها به ٠لث پایگاه ٨ى ٪ال١اؾه ظىیى ٕ ٔٞؾق هیاو هكؾم ظصال يمیجىايىث
هکًىيات ٬لبی ؼىؾ قا آٌکاق کًؿ ال ایى قو هیکىٌیؿ جا هموقايه بكؼىقؾ کًؿ و ال یک وى ظىیى ٕ ٔٞقا به هايؿو ؾق
هکه و ال وىیی ایٍاو قا به ق٨حى به ٠كا ٪جٍىی ٫و جك٤یب يمایؿ.
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ؾ ق ایى هیاو به ي٭ل ال بالـقی جًی چًؿ ال ٠لىیاو يیم با ابى لبیك بی١ث کكؾيؿ و ؾو جى ال ٠لىیاو ال شمله ٠بیؿالله بى
٠لی بیى ابی ٘الب و ٠بؿالله بى ش٩١ك با ابى لبیك ؾوث بی١ث ؾاؾيؿ و ؼال٨ث وی قا پفیك٨حًؿٕ .بالـقی:1417 ،
 ٔ339گكچه باجىشه به وىاب٬ ٫بلی قوابٗ ایى ؾو ؼايؿاو بىیژه شًگ شمل و ٤یكه٬ ،بىل ایى ؼبك ٬ؿقی هٍکل
هی يمایؿ< ولی باجىشه به ظٕىق ٠بیؿالله بى ٠لی ؾق لٍکك هّ١ب ٠لیه هؽحاق ذ٭٩ی ب١یؿ يیىث که بًا به ٠للی ایى
ؾو ي٩ك ٠لىی به لبیكیاو پیىوحه باًٌؿٌ .ایؿ ؾق ایى هیاو٬ ،كابحی که بىاوٙه همىكی وکیًه ؾؼحك اهام ظىیى ٕ ٔٞبا
هّ١ب بى لبیك پؿیؿ آهؿه بىؾ آياو قا به اقؾوگاه لبیكیاو کٍايؿه باٌؿ.

يحیده گیؽی

يهاو ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞقا ق٬یب ؼىؾ هی ؾايىث و بك ؼال ٦يٝك ؾووحاو و ؼیكؼىاهاو ظىیى ٕ ٔٞکه ایٍاو قا به
هايؿو ؾق هکه و٩اقي هیکكؾيؿ ،ابى لبیك ایٍاو قا به ؼاقز ٌؿو ال هکه و ٬یام ٠لیه یمیؿ جىِیه هیيمىؾ.
به هك ظال ،ال گماقيهای هًاب ٟجاقیؽی قاش ٟبه هًاوبات ظىیى بى ٠لی ٕ ٔٞو ٠بؿالله بى لبیك هىح٩اؾ هیٌىؾ که
قوابٗ آو ؾو ِ٩ایی يؿاٌحه اوث و په ال ٌهاؾت ظىیى ٕ ٔٞکه ابى لبیك بی ق٬یب هايؿ و ٌكایٗ ویاوی بكایً
ههیا ٌؿ ؾق بكابك یمیؿ ٠لن هؽال٩ث بكؾاٌث و ؼىؾ قا ؼلی٩ه ؼىايؿ .ؾق وال  64هصكی که هىئله ٨ىت یمیؿ پیً
آهؿ ،ابى لبیك به ً٠ىاو ؼلی٩ه ال هكؾم ظصال و وپه ٠كا ٪بی١ث گك٨ث .با ٌهاؾت ظٕكت ظىیى ٕ ٔٞو هكگ
یمیؿ ،ابى لبیك یکه جال هیؿاو ٌؿ و به ٬ؿقت يمایی ؾق ٠كِه ویاوث پكؾاؼث ٧١ٔ .ه٭١ٙی اهىیاو و
چًؿؾوحگی ٌی١یاو په ال ٌهاؾت شايىىل ظىیى بى ٠لیٕ ٔٞلهیًه قا بكای ظٕىق آل لبیك ٨كاهن آوقؾ .آيها با
لیكکی و هىٌمًؿی ویاوی جىايىحًؿ ؾق ؾاؼل ؼال٨ث اهىیاو ،ظکىهث بكای ؼىؾ ایصاؾ کًًؿ و جا هؿتها بكای
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په ال ٌهاؾت ٠لی ٕ ،ٔٞلبیكیاو همچًاو به ق٬ابث و ؾٌمًی ؼىؾ با ٠لىیاو اؾاهه ؾاؾيؿ جا ایى که هىئله هكگ
ً
ه١اویه پیً آهؿ .ؾق ایى ه٭ ،ٟٙابى لبیك با ظىیى بى ٠لی ٕٜ ٔٞاهكا همؿلی يمىؾ جا ٠لیه یمیؿ ؼكوز کًؿ< ولی ؾق

ؼال٨ث هكکمی ؾقؾوك بیا٨كیًًؿ.
هًابغ
ابى ابی العؿیؿ٠ ،بؿالمصیؿ ٕ .ٔ1372خلىه جاؼیص ظؼ نؽذ يهح البالؿه ،جكشمه هعمىؾ ههؿوی ؾاه٥ايی ،جهكاو :يی.
ابى اذیك٠ ،مالؿیى ٠لی ٕ .ٔ1385الکاهل كی الحاؼیص ،بیكوت :ؾاقِاؾق.
ابى ا٠رن کى٨ی ،اظمؿ ٕ .ٔ1372اللحىذ ،جكشمه هعمؿ بى اظمؿ بى هىحى٨ی ،جهكاو :ايحٍاقات و آهىلي اي٭الب
اوالهی.
ابى شىلی ،وبٗ ٕ .ٔ1392نؽذ كعایل ضايعاو يبىت ،جكشمه هعمؿقٔا ٙ٠ایی ،جهكاو :ايحٍاقات آوحاو ٬ؿن
قٔىی.
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ابى ؼلؿوو٠ ،بؿالكظماو بى هعمؿ ٕ .،ٔ1428الؼبؽ كی ظیىاو المبحعا و الطبؽ ،جع٭ی ٫ؼلیل ٌعاؾه ،بیكوت :ؾاقال٩کك
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ابى ٠بؿالبك ٬ك٘بی ،یىو .ٔ1328ٕ ٧االقحیؼاب كی المؼؽكه االصساب ،بیكوت :ؾاق االظیاء الحكاخ ال١كبی.
ابى کریك ،ابىال٩ؿاء اوما٠یل ٕ .ٔ1351البعایه و الًهایه كی الحاؼیص٬ ،اهكه :المٙب١ه الى١اؾه.
ابى هىکىیه ،ابى٠لی ٕ .ٔ1379جداؼب االهن ،جع٭ی ٫ابىال٭اون اهاهی ،جهكاو :وكوي.
اِ٩هايی ،ابىال٩كز ٠لی بى ظىیى ٕ .ٔ1339هواجل الؽالبییى ،جكشمه شىاؾ ٨أل ،جهكاو :کحاب٩كوٌی ا٠لمی.
ابی هؽً ،٧لىٖ بى یعیی ٕ .ٔ1424هوحل السكیى ،بیكوت :هؤوىه الى٨ا.
ــــــــــــــــــ ٕ .ٔ1377يطكحیى گؿاؼل هكحًع اؾ يسعث ػانىؼا یا وهؼه الؽق ،جع٭ی ٫هاؾی یىو٩ی ٤كوی،
جكشمه شىاؾ ولیمايی٬ ،ن :هؤوىه آهىلٌی و پژوهٍی اهام ؼیمًی ٕقهٔ.
بالـقی ،اظمؿبى یعیی ٕ .ٔ1398ايكاب االنؽاف ،جع٭ی٠ ٫بؿال١میم الؿوقی و اظىاو ٠بان ،بیكوت :يٍكات
االوالهیه و ؾاقالًٍك ٨كا٨حً ب٭یىباو.
بالـقی ،اظمؿبى یعیی ٕ .ٔ1417ايكاب االنؽاف ،جع٭ی ٫وهیل لکاق لقکلی ،بیكوت :ؾاقال٩کك.
ــــــــــــــــــ ٕ .ٔ1398كحىذ البلعاو ،ج١لی ٫قٔىاو هعمؿ قٔىاو ،بیكوت :ؾاقالکحب ال١لمیه.
بل١می ،ابىالٕ٩ل ٕ .ٔ1373جاؼیطًاهه ؼبؽی ،جع٭ی ٫هعمؿ قوٌى ،ز  3و  4و  ،5جهكاو :البكل.
ش٩١كیاو ،قوىل ٕ .ٔ1387زیات كکؽی و قیاقی اهاهاو نیؼه (ع)٬ ،ن :ايّاقیاو.
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ظىیًی ال٭مویًی٠ ،بؿالکكین ٕ .ٔ1362چهؽه زویوی هیام زكیًی ظؼ آیًه اقًاظ جاؼیطی ،جكشمه ٠لی ٠لىی ،جهكاو:
يٍك کىکب.
ؾوایث .،م .ؾويالؿوى ٕ; .ٔ1384اهام ٠لی اِ٥ك لیى ال١ابؿیى ،:جكشمه ٠بان اظمؿويؿّ٨ ،لًاهه جاؼیص اقالم،
ظايهگاه باهؽالؼلىم (ع) ،ي.21

ؾیًىقی ،ابىظًی٩ه اظمؿبى ؾاوؾ ٕ .ٔ1368االضباؼ الؽىال ،جع٭ی٠ ٫بؿالمً١ن ٠اهك و شمال الؿیى ٌیال٬ ،ن :هًٍىقات
الكٔی.
لقیى کىب٠ ،بؿالعىیى ٕ .ٔ1346باهعاظ اقالم ،جهكاو :ايحٍاقات ِائب.

٘بكی ،ابىش٩١ك هعمؿبى شكیك ٕ .ٔ1387جاؼیص االهن والملىک ،جع٭ی ٫هعمؿ ابىالٕ٩ل ابكاهین ،بیكوت :ؾاقالحكاخ.
٨الض لاؾه ،اظمؿ ٕ; .ٔ1389شایگاه و ي٭ً آل لبیك ؾق جاقیػ اوالم ،:كصلًاهه جاؼیص اقالم ،ظايهگاه باهؽالؼلىم(ع)،
ن ،11ي .43 – 44
٨یاْ٠ ،لی اکبك ٕ .ٔ1388جاؼیص اقالم ،جهكاو :ايحٍاقات ؾايٍگاه جهكاو.
گكؾیمی ،ابى و١یؿ ٠بؿالعی ٕ .ٔ1363جاؼیص گؽظیؿی ،جع٭ی٠ ٫بؿالعی ظبیبی ،جهكاو :ؾيیای کحاب.
هعالجی ،هاٌن قوىلی ٕ .ٔ1377ضالصه جاؼیص اقالم (ضالصهای اؾ ؾيعگايی اهام زكیى (ع)) ،ز ،3جلؽیُ
هعمؿ ٠لی چًاقايی ،جهكاو :ؾ٨حك يٍك ٨كهًگ اوالهی.

ةصرسی نياستات علَیان و زةیصیان در عصص خسيیو (ع)

ٌهیؿی ،ویؿ ش٩١ك ٕ .ٔ1388جاؼیص جسلیلی اقالم ،جهكاو٠ :لمی و ٨كهًگی.

هؽحاق لیری ،ومیكه ٕ .ٔ1387هباؼؾات نیؼیاو ظؼ ظوؼه يطكث ضالكث ػباقیاو ،جكشمه و ج١لی ٫کاٜن ٘با٘بایی،
هٍهؿ :ايحٍاقات آوحاو ٬ؿن قٔىی.
هى١ىؾی ،ابىالعىى ٠لی بى العىیى ٕ .ٔ1429هؽوج الػهب و هؼاظو الدىاهؽ ،جع٭ی ٫او١ؿ ؾا٤ك٬ ،ن.
ه٭ؿوی٘ ،اهكبى هٙهك ٕبی جأ .البعأ و الحاؼیص ،بىق و١یؿ :هکحبه الر٭ا٨ه الؿیًیه.
هً٭كی ،يّكبى هماظن ٕ .ٔ1382وهؼه الصلیى ،جع٭ی٠ ٫بؿالىالم هاقوو٬ ،اهكه.
يىیكیٌ ،هاب الؿیى ٕ .ٔ1364يهایه األؼب كی كًىو االظب ،جكشمه هعمىؾ ههؿوی ؾاه٥ايی ،جهكاو :اهیكکبیك.
ی١٭ىبی ،اظمؿبى ابی ی١٭ىب ٕبی جأ .الحاؼیص الیؼوىبی ،بیكوت :ؾاقِاؾق.
ــــــــــــــــــــ ٕ .ٔ1379الحاؼیص الیؼوىبی ،بیكوت :ؾاقِاؾق.
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