
 

  
 

 

 

 حجحکومتي رد   حکم 
 

 اعتبار  حکم حاکم مخالف رد امور حجژپوهشي فقهي پيرامون 
 

 

 

 

 

 سنذگاى يون

  يدرگاه يههذ

  يبيرضا عنذل

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 فهرست

 31 ................................................................................................................................ديباچه

 31 ................................................................................................................................. هقذّهه

 31 ............................................................................................. هفاهين ٍ کليات :اٍل بخش

 13 ................................................................................................................ هفاهين :اٍل فصل

 12 ........................................................ «ضىن» اغطالضي ٍ لغَي هفَْم ثشسسي7 اٍل گفتبس

 12 ...............................................................................................................................................................لغوي هفهوم

 11 ..................................................................................................................................................... اصطالحي هفهوم

 11 ................................................................................................................................................................حکن اقسام

 32 ...................................................................................................... ي١ب٘و ٚ يٚال٦ ؽىُ

 32 ........................................................................................................... يصبٔٛ ٚ ياٌٚ ؽىُ

 32 ........................................................................................... يغيوؽىِٛز ٚ يؽىِٛز ؽىُ

 12 .......................................................«ضبون» اغطالضي ٍ لغَي هفَْم ثشسسي7 دٍم گفتبس

 12 ...............................................................................................................................................................لغوي هفهوم

 12 ..................................................................................................................................................... اصطالحي هفهوم

 15 .................................................... «هخبلف» اغطالضي ٍ لغَي هفَْم ثشسسي7 سَم گفتبس

 12 ...............................................................................................................................................................لغوي هفهوم



3   حجحکوهتي در کن ح 

 

 12 ..................................................................................................................................................... اصطالحي هفهوم

 16 ...................................................... «ضح» اغطالضي ٍ لغَي هفَْم ثشسسي7 زْبسم گفتبس

 12 ...............................................................................................................................................................لغوي هفهوم

 03 ..................................................................................................................................................... اصطالحي هفهوم

 12 ....................................................... «اخضا» اغطالضي ٍ لغَي هفَْم ثشسسي7 پٌدن گفتبس

 02 ...............................................................................................................................................................لغوي هفهوم

 01 ..................................................................................................................................................... ياصطالح هفهوم

 11 ........................................................ «تميِ» اغطالضي ٍ لغَي هفَْم ثشسسي7 ضطن گفتبس

 01 ...............................................................................................................................................................لغوي هفهوم

 00 ..................................................................................................................................................... اصطالحي هفهوم

 03 .................................................................................................................................................................. تقيه اقسام

 22 ................................................................................. رميٗ ّکً ٚ کيفيذ عٙذ اى رميٗ. 1

 34 ........................................................................................................................ کتواًي تقيَ( الف

 35 .......................................................................................................................... اظهاري تقيَ( ب

 23 ........................................................................................ غوٗ ٚ ٘لف عٙذ اى رميٗ. 3

 35 ......................................................................................................................... خىفي تقيَ( الف

 35 .......................................................................................................................... هذاراتي تقيَ( ب

 24 ......................................................................................... ّٛٔلگبْ رميٗ عٙذ اى رميٗ. 2

 36 .......................................................................................................................... کفار از تقيَ( الف

 36 ................................................................................................................... هسلواًاى از تقيَ( ب

 25 ................................................................................................. رميٗ ِٛهك عٙذ اى رميٗ.2

 37 ....................................................................................................................... ديي اصىل در تقيَ

 37 ................................................................................................................................ فروع در تقيَ

 15 .............................................. «ضح بستاه» اغطالضي ٍ لغَي هفَْم ثشسسي7 ّفتن گفتبس

 11 ................................................................................................................کليات :دٍم فصل



   4 فهرست 

 

 16 ....................................................................................ضدبج صػبهت ٍ اهبست 7ٍلا گفتبس

 02 .......................................................................................................................................... حجاج زعاهت و تاريخ

 27 ............................................................................. فٍفب ٚ 9پيبِجو كٚهاْ كه ؽظ اِبهد

 23 .................................................................. (ق.  ٘ 123-2۰) اِيٗ ثٕي كٚهاْ كه ؽظ اِبهد

 23 ........................................................(ق. ٘ 325-123) ٥جبٍي ٔقَذ كٚهٖ كه ؽظ اِبهد

 22 .................................. (ق. ٘ 444-326) ؽوِيٓ ثو ايٛثيبْ ٚ فبّٝيبْ ٍٍٞٗ كه ؽظ اِبهد

 23 ................................................................. (ق. ٘ 732-444) ِّبٌيک ٍٍٗٞ كه ؽظ اِبهد

 23 ........................................................... (ق. ٘ 1222 ـ732) ٘ب ٥ضّبٔي كٚهاْ كه ؽظ اِبهد

 24 ............................................................................................ ٦ٍٛك آي كٚهٖ كه ؽظ اِيواْ

 34 ...................................................................................................................... حاج اهارت و :هعصوهيي ائوه

 32 .............................................................................................................................. فقه در حاج زعاهت و اهارت

 32 .................................................................................................................................. اهيرالحاج تکاليف و احکام

 35 ................................................................... «اٌزوٚيٗ يَٛ» ِٕب كه ٥ٖو ٚ ١ٙو ّٔبى البِٗ. 1

 32 ..........................................................................  ٥وفٗ هٚى آفزبة ٣ٍٛٝ رب ِٕب كه ِبٔلْ. 3

 32 ...........................................................  كُ٘ هٚى آفزبة ٣ٍٛٝ ث٦ل ٦ِْواٌؾواَ اى افبٙٗ. 2

 34 ....................................................................................... ٍُِٛ كه اِيواٌؾبط ٍقٕوأي. 2
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 باچهيد

ْـبْ،  يوؽبط ِٕٖٛة اى ٝوف ايٚ اِ يٓ ٚؽيِكه ٍُِٛ ؽظ، ثب ا٥الْ ؽبکّبْ ٍوى

 يب لبٙـ يـ بْ، ؽکـُ ؽـبکُ   ي٦يّـ  يبثل. اى َِبئً ِـٛهك اثـزال  ي يبْ ِيِٕبٍک آغبى ٚ پب

ذ يالي، اى ؽَبٍـ ٘ـ ٓ َِئٍٗ كه ِٛاهك افزالف كه صجـٛد  يِقبٌف كه اِٛه ؽظ اٍذ. ا

ثوفٛهكاه اٍذ ٚ كه فوٗ اؽزّبي ِٛافمذ ٚ ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ؽکـُ ؽـبکُ ثـب     يفبٕ

 وك.يگ ي٤ ٚ ٔفٌ االِو، ِٛهك ثؾش لواه ِٚال

كه  يجيـ هٙب ٥ٕلٌيٚ ؽبط ّ يكهگب٘ يـ ِٙلياٍالَ ؽبط ّ فبٙالْ اهعّٕل ؽغظ

ٚ... ثـٗ ى٥بِـذ ٚ   اعيا ّ٘چْٛ ؽکُ، ؽبکُ،  يّيف ِفب٘يٓ اصو ٥الٖٚ ثو ر٦بهيا ياثزلا

بْ يـ وؽبط كه فمـٗ ِمـبهْ ها ث  يف اِياؽکبَ ٚ رکبٌٚ  ـ اّبهٖياِبهد ؽغبط كه ٝٛي ربه

 ل.ٕکٕ يِ

 يفمٙـب  يل ثوفـ يـ ٚ ٔگبٖ علرميٗ ثب َِبئً  يٓ فو٣ فمٙيثٗ عٙذ اهرجبٛ رٕگبرٕگ ا

لگبٖ فمٙب ٚ يكه صجٛد ٘الي، ك ي٦يٚ ؽکُ ؽبکُ ّ يٚ اث٦بك فمٙ يِلاهاررميٗ ٦ِبٕو ثٗ 

 ّلٖ اٍذ. يبْ ٚ ثوهٍيٓ هاٍزب، ثيْبْ كه اياكٌٗ ا

ؽبکُ ِقبٌف كه كٚ فـوٗ ِـنکٛه    ٓ اصو كه اكاِٗ، ا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُيَٕلگبْ ائٛ

الٛاي ٚ اكٌٗ فمٙـب، ثـٗ    يکوكٖ ٚ ثب ع٤ّ آٚه يثوهٍ يٚ ٦ٙٚ ييفٍرکها اى عٙذ ؽکُ 

 أل. آْ ّ٘ذ گّبهكٖ يٍيرفٖ يثٕل ٚ ع٤ّ يثوهٍ
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ٚ  يٍـٞؼ ٥ٍّـ   ياهرمـب  يبهد كه هاٍـزب يـ ْکلٖ ؽـظ ٚ ى گوٖٚ فمٗ ٚ ؽمٛق پژٚ٘

ـ ثـب عٛأـت ا   يپژْٚ٘ـ ٚ  يٚ عٛا٤ِ ٥ٍّـ قزٗ يٚ فوْ٘ٛ فبًٙ يهٚؽبٔ ييإّٓب ٓ فـو٣  ي

ـ لبٌت كه ها ٓ ّٔٛزبه يچبپ ٚ ْٔو ا، اِکبْ يفمٙ آْ ٗ غـ يفـواُ٘ ّٔـٛك ٚ ٔز   ک کزـبة ي

ِٗ پٛ يثوك ا٘لاف ٥بٌِ يپ   ٗ فٛا٘ل ثٛك.ياِبِ يبيفم

بد يـ ٥ٕبٗ يها كه ٍـب ِؾزوَ گبْ َٕلئٛمبد هٚى افيْٚ ياى كهگبٖ فلاٚٔل ِز٦بي، رٛف

آْ ْگبٖ ثـب ٢٥ّـذ   ي٘ب ها ثٗ پ ٓ رالُيا ّٖ٘ٗ صّو ٚ ُيفٛاٍزبه =٥ٖو يؽٚود ٌٚ

ََا الضُّ ?ُ يکٕ يِ ُ ّٔٛكٖ ٚ ٥وٗيرمل ؽٚود وَ ِْ
َ
َا َو أ ا اهَْعِزيُز َمصَّ َّ يُّ

َ
رُّ َو ِجْئَـا ةِتِضـاَةٍث ـأ

َخَصـِديِ َ  ًُ ْ َ ََيْـزِ  ال ْق َةوَْيَا إِنَّ اَّللَّ ْوِف ََلَا اهَْمْيَن َو حََصدَّ
َ
فـو  آٚ ( 66)يٍٛـف:   <ُمزْجاٍة َفأ

 .ٓيّا٦ٌبٌَ ةِّهلل َهُّلْ اٌَؾٛأب أ٥َك

 قيالتوف يانه ول

 گروه فقه و حقوق

 ارتيپژوهشکده حج و ز
 

 



 

 

 

 

 

 

 هقدّهه

 ُيثَُ اهلل اٌّوؽّٓ اٌّوؽ

 آيمف أذف إٞمبٝماء واظمرؽمٙمكم، حمٚمد وفمقم احلٚمدهلل رب ايمٔماظمكم وايمِمٙمقة وايمسالم فمقم

 ٓمؿ أرواضمٛما يمف ايمٖمداء.ة اهلل إفمٝمام زمٗمٝم ؽمكمـ اظمٔمِمقَمي ايمْمارركمبٝمايمْم

ْ  ،ي٦ِٕٛ ُث٦ل كه ياٍالِ أمالة ثوکبد عٍّٗ اى ـ يـ ى يٍـبى  آٍـب فـلا ٚ  ٗ بهد فبٔ

 ِـٛهك  ِجبؽـش  اىيىـي   ثبّل. يِ ؾواَ كه أغبَ ؽظ ٚ ٥ّوٖاهلل اٌ ذيىائواْ ث ثٗ فلِبد

ٗ  ِقـبٌف  ؽبکُ ؽکُ ،ؽظِٕبٍک كه  ّْي٦يب ياثزال ٥ٕـٛاْ يکـي اى ِٖـبكيك ؽکـُ      ثـ

ِْ اى ؽبکّيـذ  ،ياٍـالِ  ي٘ـب ٓ يٍـوىِ  اکضو كه كيوثبى اى اٍذ؛ؽکِٛزي كه ؽظ  و يـ غ آ

ْ  ثب کٗ ؽظ ٍُِٛ كه ٍَِٗئ ٓيا. اٍذ ثٛكٖ بْي٦يّ  اِيوؽـبط  ٚ يؽبکّـبْ ٍـ٦ٛك   ا٥ـال

 اٍـذ،  ثوفـٛهكاه  يفبٕـ  ذيؽَبٍـ  اى پنيوك، ِي پبيبْ ٚ آغبىْبْ يِٕٖٛة اى ٝوف ا

 ٥وفـبد،  ثٗ ،قبٌفِ ؽبکُ عبٔت اى ِٕٖٛة اِيوؽبط كٍزٛه ثب ؽغبط يعٍّگ ٗک چٕبْ

 .ٔلاهك ٚعٛك گياهاْ ؽظ ٥َّٛذ ثب ِقبٌف اِکبْ ِٛاهك يثوف كه ٚ هٚٔل ِيِٕب  ٚ ٦ِْو

 ؽغٗ يم ٘الي صجٛد كه افزالف گٛٔبگْٛ، ٥ًٍ ثٗ ٍٛ، ايٓ ثٗ يٕفٖٛ كٚه اٚافو اى

ٗ  يٕٛهر كه ٦ِّٛاًل ٚ ليِٞوػ گوك يا ثٗ ٕٛهد گَزوكٖ يٍٕ ٚ ّي٦ٗ ِيبْ  بطؽغـ  وـ

 ا٥ّـبي  ٍبيو ٚ ٥وفبد كه ٚلٛف يبٍْٕ ّ٘واٖ وٕٕل، ٥ًّ فٛك ْقئر ثٗ رٛأَزٕل ئّ
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 ٔجـٛكٖ،  ؽـظ  ذٕـؾ  ٚ اعـيا  اى يٍقٕ روً، ٚ رميٗ ٕٛهد كه يؽز .كاكٔل يِ أغبَ ها

 .ّل يِ فٛد آٔبْ اى ؽظ ٚ ّلٔل يِ فبهط اؽواَ اى ي٘ل ٚ ِفوكٖٖ ٥ّو ثب ثٍىٗ

ٍّبٔبْ ثب ؽکـُ  وثبى ِٞوػ ثٛكٖ اٍذ ٚ َِياى كؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ؽظ ِٕبٍک كه 

ـ پوكافزٕـل  يِـ  ، ثٗ أغبَ ِٕبٍکاٚ ثٗ صجٛد ٘الي، ِضاًل ٍٗ افـزالف كه  ٓ َِـئ يـي رج ي. ٌٚ

، اٍـذ  ِقـبٌف  يب لبٙيوٗ َِٕٛة ثٗ ؽىُ ؽبکُ  يافزالفٓ ٍَِّبٔبْ، يثصجٛد ٘الي 

كه وزـبة  اى إـؾبة، اى عٍّـٗ    يكه کٍّـبد لـلِب  به، يك ٚ پـژِٚ٘ ثَـ  يپٌ اى رؾم

ٛ »، «فـالف » يمٙٚ وزت ف ليِف ّيـ« ِم٦ٕٗ» ٗ »ٚ « عّـً ا٦ٌمـٛك  »، «ِجَـٛ ّـيـ  « ٔٙبيـ

ٙ   يبفذ ْٔـل.  يگو، ٍِٞجيوزت ك يٚ ثوف اثٓ اكهيٌ« ٍوائو»ٚ وزبة  يٍٝٛ ل ياٌجزـٗ ّـ

َّٕل، ا يصبٔ َّٕل ّّيٗ ها اى ِٖبكئٍٓ َِيكه ثؾش  ٓ ّٔـٛكٖ  يـي وكٖ ٚ ؽکـُ ؽـظ ها رج  ك 

ثـب ؽـبکُ    يّ٘وا٘ـ ، ِزبث٦ـذ ٚ  (.ق ٘ 1344َ) ٘وچٕل ثٕبثو رزّج٤ ٕبؽت عـٛا٘و  1اٍذ.

ٓ أصمد » :ّٔٛزٗ اٍذ ٗک ٚال٤ ْٔلٖ اٍذ، چٕبْ ٌف كه صجٛد ٘الي، ِٛهك رٛعٗ ٥ٍّبِقب

شذيمک هلؿ دم ىمالَماً 
2
كه فٖـٛٓ ِزبث٦ـذ اى ؽـبکُ ِقـبٌف كه ٥جـبهاد لـلِب        يکالِ» ؛

 .«بفزُئ

ٓ ؽکـُ  يـي ثـٗ رج  يفو لواه گوفزٗ ٚ ثوفأِز يِٛهك رٛعٗ فمٙب َِئٍٗٓ يثٗ ٘وؽبي، ا

 .ٔلا کوكٖي اّبهٖ يآْ ٔ يفيگو ثٗ ؽکُ رکٍيك يكافزٗ ٚ ثوفآْ پو ي٦ٙٚ

 ذيؽغ ٥لَ ثو يِجٕ ها فٛك يفزٛا ،ؽظ ِٕبٍه بْيث كه( .ق  ٘ 1361َ)يأٖبه ّيـ

ْ  يثوفـ  ٚ کـوكٖ  ِٞـوػ  ِقبٌف ؽبکُ ؽکُ ْ  فميٙـب  يّـب٘وٚك  ِؾّـٛك  ليٍـ  ّ٘چـٛ

 ٚ أــلٖ كّٔــٛ لييــرب ها فزــٛا آْ( .ق ٘ 1253َ) يفٛأَــبه اؽّــل ليٍــ ٚ( .ق ٘ 1272َ)

َ  بي ؽغبط ٗيثم ثب ِقبٌفذ اِکبْ ٓيث ًيرفٖ ثب ٚ كاهٔل ؽبّيٗ آْ ثو يئ يثَيبه  آْ ٥ـل

                                                           

 .391، ظ2، دٔسبِه األفٟبْ. 1

 .32، ظ19 ، داِىالْ رٛاٞط. 2
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ُ  ِقزٍـف  اث٦ـبك  ٚ عٛأتاى  يثٗ ثوف آْ، ٥لَ ٚ ٚال٤ ثب ذِقبٌف ثٗ ٥ٍُ ٚ اّـبهٖ   ؽکـ

 .ألٖ کوك

ث٦ل اى اّـبهٖ ثـٗ    َِزمً، ٚ ًيرفٖ ثٗ آْ عٛأت رّبَ ثب ؽبٙوَِئٍٗ  اٍذ َزٗيّب

ٜ  اث٦بك ٚ فوٚٗ ٚ ّٛك گناهكٖ ثؾشٗ ثٛر ثٗ، يٚ فمٙ يقيبد ربهِملِ يثوف ٗ  ِـورج  ثـ

 يک ِغ٥ّٛـٗ پژْٚ٘ـ  يكه لبٌت  ٚ يثوهٍ ٚ يثٕل كٍزٗ فمٙب اكٌٗ ٚ الٛاي ثٗ رٛعٗ ثب آْ

 .وكيگ لواهٚ ٥َّٛ پژْٚ٘گواْ  يؽٛىٚ قزگبْيفو٘ بهيافز كه

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 :اول شبخ 

 مي ات و مفاه يکل 
 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

  نياههف فصل اول:

ـ ها كه ا ٓ کـبهثوك يْـزو يکـٗ ث  يٚاژگبٔ يٓ فًٖ، ثٗ ثوهٍيكه ا ٓ ّٔٛـزبه كاهٔـل ٚ   ي

 ّٛك. ياٍذ، اّبهٖ ِ ٙبآٔ يٓ ِفِٙٛييثو رج يِجبؽش ِجزٕ

 «  حکن» يٍ اصطالح يهفهَم لغَ يبررس: اٍلگفتار 

 يلغىهفهىم 

َُ»ٖ ٚاژ ِٖله ،كه ٌغذ ىُُؽ ـ   3«بٚدٚـ ل»ٚ  2«َِٕـ٤ » يٚ ٗث ٦ِٕـب  1«َؽَک جزـٗ  آِـلٖ ٍا ذ؛ ٌا

ٍ ي، ٦ِٕبيِٛيف زٗ «٤ِٕ»آْ ها  يٕا ذ. كأَ بثوا 4ٍا ِٕـ٤ اى فَـبك ٚ   »وٍّٗ ّ٘بْ ٓ يا ي٦ِٕب ٓ،يٕث

الػ ي٤ِٕ ثوا ذ «ٕا ذ يكه ؽميمذ ٤ِٕ اى فَبك ٚ ثوا «يلٚبٚد ٚ كاٚه»ٚ  5ٍا الػ ٍا  .ٕا

                                                           

 .1901، ظ5، درٛٞط٢، . اِػحبح1

؛ إِفنطاز  اِفنبػ اِمنط ٖ، ضا نت،     91، ظ2س اِّغٝ، اثنٗ فنبض ، د  ٥؛ ٔقزٓ إِمبئ66، ظ3، د٥ُذّٗ، ٥. اِق2

 .248ظ

، ؛ ِسنبٖ اِقنطة، اثنٗ ٔٙؾنٛض    418، ظ1، دط٥ن ج ٚ األحط، اثنٗ اح ٤ت اِحس٤ ط ٣ٝ ف٤؛ اِٟٙب1901، ظ5، د. اِػحبح3

 .160، ظ٣16، د؛ تبد اِقطٚ ، ٚاسغ140، ظ12د

 .145، ظ٣2، د٥ٔٛط، ف٥إِٙ إِػجبح. 4

 .248إِفطاز  اِفبػ اِمط ٖ، ظ ض.ن:. 5
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 ياصطالحهفهىم 

لٖ يگوك ٓييرجگٛٔبگْٛ  ي٘ب ر٦ويف ٗ رج٤ كهٚ ثِز٦لك  يثب وبهثوك٘ب« ؽىُ»إٞالػ 

   1.اٍذ

٥جبهد اٍـذ اى فٞـبة ّـبه٣ وـٗ ِوثـٛٛ ثـٗ        يؽىُ ّو٥: »َلئٛ يِ ّٙيل اٚي

ٗ  يثوفـ . رقييـو  يـب  الزٚب ّٗٛك، ثٗ گٛٔ يِىٍفبْ ِ يوبه٘ب ها ٔيـي اٙـبفٗ    «ٚٙـ٤ » وٍّـ

 يؽىـُ ّـو٥  : »لٖ اٍـذ يـ ٓ ٔمً گوكيچٕكه ر٦ويف ؽىُ  يِؾمك ٔبييٕٚ اى  2«أل ووكٖ

ِىٍفبْ ثٗ گٛٔٗ الزٚب )ٚعٛة، ؽوِـذ، ووا٘ـذ ٚ   ٥جبهد اٍذ اى آٔچٗ كه ِٛهك ٥ًّ 

 3.«و )اثبؽٗ( ع٦ً ّلٖ اٍذياٍزؾجبة( يب رقي

ذ: يفٛي ِؾمك ٌٛؽىُ » كه ر٦ويف ؽىُ آٚهكٖ ٍا ذ ِ ذ اى اهاكٖ ٚ وو٘ا  4.«ي٥جبهد ٍا

ـ  ر٦ويف ّٙيل اٚي ٚ فبٙـً ِمـلاك   ٔملپٌ اى ٕله ّٙيل  ٗ ثـو   يِجٕ فٞـبة   ايٕىـ

اٍـذ   ي، رْـوي٦ يؽىُ ّو٥» ٔٛيَل: يِ ،ذ، ثٍىٗ وبّف اى آْ اٍؽىُ ٔيَذ يّو٥

 5.«أَبْ ٕبكه ّلٖ اٍذ ي٢ُِٕ ٍبفزٓ ىٔلگ يوٗ اى ٝوف فلا ثوا

 اقسام حکن

ـ اى الَبَ ؽکُ كه ىٚا يٓ ّٔٛزبه، ثٗ ثوفيٓ ِواك ٚ ِفَٙٛ ؽکُ كه اييثٗ عٙذ رج ب ي

 ّٛك: يِ ِقزٍف اّبهٖ ي٘ب ٚ ٔگبٖ

                                                           

ٟ  39، ظ1طتط ض.ن: اِمٛافس ٚ اِفٛائنس، د ٥اعالؿ ث ٢ثطا. 1  حاشةيت  فن٣  اِغبِنت  منيةت ؛ 9ٝ، ظ٥ن ؛ ٘ضنس اِمٛافنس اِفم

 .77، ظ2؛ ٔػجبح االغَٛ، د41ظ ،1 إِىبست، د

اسن؛؛ ٘ضنس اِمٛافنس     پسنٙس٤سٜ  «اِٛضـ أٚ» افعٚزٖ ثب ضا تقط٤ف ٥ٕٞٗ ٔمساز ؛ فبض39ُ، ظ1. اِمٛافس ٚ اِفٛائس، د2

 .9ٝ، ظ٥اِفمٟ

 .41ظ ،1 إِىبست، د حاشيت ف٣ اِغبِت منيت. 3

 .77، ظ2. ٔػجبح االغَٛ، د 4

 .12، ظ2ٚ د 53، ظ1فّٓ االغَٛ، د ٣ف. زضٚ  5
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 يٍ ظاّر يحكن ٍاقع

فـوٗ   ئَجذ ثـٗ ؽىـُ ّـو٥    ي٣ آْ ّىاٍذ وٗ كه ِٛٙٛ يؽىّ يؽىُ ٚال٦

ّـه   يآْ اٍذ وٗ كه ٣ِٛٙٛ آْ َٔـجذ ثـٗ ؽىـُ ّـو٥     يؽىُ ١ب٘و ٚ ْٔلٖ ثبّل

 1فوٗ ّلٖ اٍذ.

 يٍ ثاًَ يحكن اٍل

  آيل. يِىٍف پيِ ِ ياٍذ وٗ ثوا يايٓ رمَيُ ثٗ ٌؾبٟ ؽبالر

وٗ كه فـٛك   ياٍذ وٗ ّبه٣ ِملً ثب رٛعٗ ثٗ ِٖبٌؼ ٚ ِفبٍل يؽىّ يؽىُ اٌٚ

ثـب  ّـبه٣ آْ ها   وٗ اٍذ يؽىّ ياِب ؽىُ صبٔٛ وٕل. يك كاهك آْ ها ع٦ً ٣ِٛٙ ٚعِٛٛ

   2وٕل. يِىٍف ع٦ً ِ ي٢ٔو ثٗ ؽبٌذ فبٓ ٚ اٍزضٕبي

 3ٔل اى:ا ٥جبهد ٓ كٚيا ياٍبٍ ي٘ب اى فوق يا پبهٖ

 اٍذ؛ِٛلذ  يؽىُ صبٔٛ يٌٚ ؛اٍذ ييْگّ٘ يؽىُ اٌٚ. 1

ٗ  ئٛؽىـُ صـب  ، ثٗ فالف اٍذ ٚاعت ِىٍفبْ ٗثو ّ٘ يؽىُ اٌٚ. 3 ً  رٕٙـب  وـ  ّـبِ

 ؛كاهك لواه ياٙٞواه ؽبٌذ ٚ ياٍزضٕبي ِٛل٦يذ كه وٗ اٍذ يوَ

ٗ     لواه كاهٔل؛ يكه ٝٛي اؽىبَ اٌٚ ياؽىبَ صبٔٛ. 2 پـٌ اى ؽـلٚس    ثـٗ ايـٓ ٦ِٕـب وـ

 4ّٛك. يعبيگييٓ ِ ي، ؽىُ صبٔٛيؽىُ اٌٚ يثٗ عب يؽبٌذ اٍزضٕبي

                                                           

فٛائس، د. ض.ن: 1 ب٤ٝ األغَٛ، ثطٚرطز٢، ظ76، ظ1ثحطِا  .17، ظ3ٚ د 14، ظ2؛ زضٚ  ف٣ فّٓ االغَٛ، د453؛ ٟ٘

 ثٝ ثقس. 253، ظ2، دزضضاِفٛائس، حبئط٢ ض.ن:. 2

؛ 324ظ، ٣2، دٙن ٥ذٕ ٣س ٔػغف٥األغَٛ، س ٣طا  ف٤؛ تحط511، ظ٢1، دٝ، ثطٚرطز٤اِىفب ٣ٝ ف٥ّاِحبض ض.ن: .3

 .273، ظ2زضاسب  ف٣ فّٓ األغَٛ، د

ثنٝ  ة(  ا٘س اظ: اِف( ٞطرب فُٕ ثٝ حىٓ اِٚى ٔٛرنت فسنط ٚ حنطد ثبضنس؛     ك فٙٛاٖ حب٘ٛى فجبض ٤ٔػبز ٣ثطذ 4.

ٞطرب ا٘زبْ زازٖ حىٓ اِٚى سجت ضطض ٔىّف ٚ اضطاض ثٝ ز٤ٍطاٖ د(  اضتىبة حطاْ ٤ب تطن ٚارت ٔضغط ضٛز؛

( أط پسض ٘سج؛ ثٝ پسط ٚ ٥٘ع أط ضٛٞط ٘سنج؛ ثنٝ ظٖ زض زا٤نطٜ احىنبْ      ٖ ثبضس؛ ٞپبى تم٥ٝ زض ٥ٔبز(  ثبضس؛

  ٥طاِعأى. 
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 يٍ غيرحكَهت يحكن حكَهت

  گيوك. يٚ عب٥ً ؽىُ ٕٛهد ِثٗ ٌؾبٟ فٖٕٛيبد ؽبوُ  ايٓ رمَيُ

   :ّٔٛزٗ اٍذ عٛا٘و ٕبؽت

حل٘مؿ ذفمل او وضٔمل او َمقضقفمٜمام دم  اَما احل٘مؿ همٜمق اٞمُماء َمـ احلاىمؿ ٓ َمٛمف سمٔمارم

ء خمِمقص.ٍر
1
 

يب ػول ثهِ   يتىليف يضشػ  ثش ػول وشدى ثِ ضىن [هتؼبل يخذا غيش اص]فشهبى ضبون 

 .ستا يب ػول ثِ هَضَع آى دٍ، دس هَسد خبظ يضىن ٍضؼ

اٝالق اِب كه پبيبْ ثؾش  ،اٍذ يكه ِمبَ ر٦ويف ؽىُ لٚبي عٛا٘وٕبؽت  ٘وچٕل

 وك.يگ يِ ؽىُ ؽبکُ ها ُ٘ كه ثوِنوٛه ف يکٕل ر٦و يِ ؼيرٖو، 2ِمجٌٛٗ ٥ّو ثٓ ؽ٢ٍٕٗ

ٛ  يكه ٝٛي ؽىُ اٌٚ ،فيٓ ر٦ويكه ااٌجزٗ ؽىُ   ياٍـذ ٚ ثـٗ أگيـيٖ اعـوا     يٚ صـبٔ

ٚ  ييب كٍزٛه ثٗ اعوا .ٛكّ يؽبوُ ٕبكه ِ ياى ايٓ كٚ اى ٍٛ ٘ويه ـ اؽىـبَ ا  ؛اٍـذ  يٌ

 ؛اٍذ ياؽىبَ صبٔٛ ييب كٍزٛه ثٗ اعوا ،ىوبد يآٚه ؽلٚك ٚ ع٤ّ يِبٕٔل ؽىُ ثٗ اعوا

 3كه لٚيٗ رؾويُ رٕجبوٛ. يؽىُ صبٔٛ يِبٕٔل اعوا

ـ   ِبٕٔل ؽىُ ثٗ صجٛد ٘الي، ،ِٛاهك يثوف کٗ يكه ؽبٌ َٔـجذ ثـٗ ؽىـُ     يِب٘يـذ اعواي

ِبٕٔـل  ، ك٘ل ِٖـٍؾذ ٍِيِـٗ كاهك   يوٗ ؽبوُ ّو٣ رْقئ ِ يكِٛاهٚ ٔلاهك  يٚ صبٔٛ ياٌٚ

 ّٛك. يِ فبهط ياى اؽىبَ ؽىِٛزٔيَذ،  يٚ صبٔٛ يٚ ِٖلاق ؽىُ اٌٚ ،گوفزٓ ِبٌيبد

                                                           

 .100، ظ40رٛاٞط اِىالْ، د .1

 .300، ظ27؛ د34، ظ1؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د412، ظ7د ٚ 67، ظ1اِىبف٣، د .2

ِْد )تٛض٥ح ا٤ٙىٝ چٖٛ فُٕ ثٝ  ٤ٝ  .3 ْا ةِاهُْعُق ْوفُ
َ
سنجت   ،ٚ فطٚش تٙجبوٛ زض لض٥ٝ تبِجٛ  زض فمس لطاض زاز ذط٤س (...أ

ضنطض ٚ ظ٤نبٖ   »ثنب فٙنٛاٖ حنب٘ٛى     ،ضنس  ضطض ٚ ظ٤بٖ ٔسّٕب٘بٖ ٚ ٔٛرت سّغٝ ٚ ٘فٛش وبفط ثط وطٛض اسنالٔى ٔنى  

 .حطاْ ضنس  زازرب٤ص ضا ثٝ حطٔ؛ زاز ٚ زض ٘ت٥زٝ فُٕ ثٝ  ٖ لطاض ،ٚرٛة فُٕ ثٝ فمس «ٔسّٕب٘بٖ ٚ سّغٝ وفبض

ثٝ ارطاى حطٔتى ثنٛز ونٝ ثنب تحمنك فٙنٛاٖ        ثّىٝ حىٓ ؛ىٓ ثٝ حطٔ؛ ٘جٛز ٘چٝ اظ ٥ٔطظاى ض٥طاظى غبزض ضس ح

 حب٘ٛى ٔحمك ضسٜ ثٛز.
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ٛ  يكه ِمبثً ؽىُ اٌٚ يِٛزؽىُ ؽکٓ يثٕبثوا غيـو اى آٔٙـب    ياٍـذ ٚ ِـب٘يز   يٚ صـبٔ

ه ٕـلٚهُ  وـٗ ِٖـل   اٍـذ گـناهي ّـلٖ    ثو ايٓ ٍِٞت پبيٗ يىيوا ؽىُ ؽىِٛز كاهك؛

اِـب ؽىـُ    ؛كهن وـوكٖ اٍـذ    ٍِيِٖٗ ثواٍبً ٍِٖؾذ يب ِفَلوٗ آْ ها ثبّل  يؽبوّ

رْـقئ ِٛٙـ٣ٛ كه    إـٛالً ٚ  اى ّبه٣ ٕبكه ّٛك ايٕىِٗزمَٛ اٍذ ثٗ  يٚ صبٔٛ ياٌٚ

٦ِزجـو اٍـذ؛ اِـب     يثٗ ِىٍف ٚاگناه ّـلٖ اٍـذ ٚ رْـقئ ٘ـو ِىٍفـ      ياؽىبَ صبٔٛ

ِوثٛٛ ثٗ ؽىِٛذ ٚ  خٚ ِفَلٖ ٍِيٍِِٖؾذ  يي٦ٕ ،يؽىِٛزرْقئ ٣ِٛٙٛ اؽىبَ 

 ؽبوُ ّو٣ اٍذ.ٖ ثو ٥ٙل ،عب٦ِٗ

   «حاکن» يٍ اصطالح يهفهَم لغَ يبررسٍم: گفتار د

 يهفهىم لغى

ـ  يکَ»ٚ  1«يلبٙ» يثٗ ٦ِبٔٚ « ػ ک َ»اٍُ فب٥ً اى ٚاژٖ  ،كه ٌغذ «ؽبکُ»  ٓ يکٗ ث

 لٖ اٍذ.ي، ٦ِٕب گوك3«ّٛك يِ ِب٤ٔ ١ٍُ ثٗ ٢ٍَِٛ»ٚ  2«کٕل يِ ِوكَ ؽکُ

 4«بَُؽک ـ »و يثٗ ٕٛهد ع٤ّ ثب ر٦ج يٌٚاٍذ.  کبه ٔوفزٗ ُ ثٗيكه لوآْ کو« ؽبکُ»ٚاژٖ 

كه ِـٛهك فلاٚٔـل مکـو     6« ٓياٌؾبکّ اؽکُ»ٚ  5«ٓيواٌؾبکّيف»و يي ثب ر٦بثيثبه ٔٓ يٚ چٕل

 7.اٍذ «يلبٙ»ب ي «كاٚه»بد ِنکٛه، يكه آ آِْفَٙٛ ٚ  ّلٖ اٍذ

                                                           

؛ ضنٕس  148، ظ2ط، د٥ن ؛ إِػنجبح إِٙ 419، ظ1ج ٚ األحط، د٤ت اِحس٤ ط ٣ٝ ف٤؛ اِٟٙب1901، ظ5اِػحبح، د. 1

 .1535، ظ3اِقّْٛ، ح٥ٕط٢، د

 .249. ٔفطزا  اِفبػ اِمط ٖ، ظ2

 .142، ظ12؛ ِسبٖ اِقطة، د91، ظ2، داللغتس ٥ٔقزٓ ٔمبئ .3

 .188 :ثمطٜ. 4

 .80:ٛسف٤؛ 109 :ٛ٘س٤؛ 87 :افطاف. 5

 .8 :٥ٗت ؛45 :ٞٛز. 6

 .116، ظ7اِمط ٖ، د ط٥تفس ٣عاٖ ف٥. ا7ِٕ
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ثـٗ  ِـٛاهك   يثوفـ ٚ كه  «يلبٙـ » ي٦ِٕب  ْزو ِٛاهك ثٗيكه ث «ؽبکُ»ش، کٍّٗ يكه اؽبك

   1.کبه هفزٗ اٍذ ثٗ «فوِبٔوٚا»ٚ  «يٚاٌ» ي٦ِٕب

ب يــ «كاٚه»، «يلبٙــ»، ثوؽَــت ِــٛهك، «ؽــبکُ»٘ــُ ِــواك اى ٚاژٖ  يكه ِزــْٛ فمٙــ

کٗ ثٗ ؽً افزالفبد ِوكَ ٚ ِواف٦ـبد آٔـبْ    يب اؽکبِيِضال كه اثٛاة ؛ ٍذا 2«فوِبٔوٚا»

ـ  3ذ.اٍـ  «كاكهً»ب ي «يٙلب»ّٛك، ِواك اى آْ،  يپوكافزٗ ِ کـٗ كه   يٓ كه ٕـٛهر يّ٘چٕ

ٚ  «كاٚه»ثـو   «ؽبکُ»پوكافزٗ ّلٖ ثبّل، ِفَٙٛ  يذ ٚ كاٚهيکّثٗ ٣ِٛٙٛ َؽ يفمٙ يِزٕ

  4.بثلي يأٞجبق ِ «َؽَکُ»

ٌٛ   يِٛاهك کٗ كإِٗ افز يثوفكه  ٚ كاٚه  يذ لبٙـ يبهاد ؽبکُ فوارـو اى ٥وٕـٗ َِـئ

ْ   يفوِـبٔوٚا »ب ي «ٓيٍوىِ يٚاٌ»لٍّلاك ّلٖ اٍذ، ِواك اى آْ  ٗ  «٥ّـَٛ َِـٍّبٔب   كأَـز

کـٗ اى   ٗثٗ کـبه هفزـ   يکَ ي٦ِٕب  ثٗ «ؽبکُ»ٚاژٖ  «اِبْ»٥الٖٚ، كه ِجؾش   ثٗ 5ّلٖ اٍذ.

ٚ  ٕـبكه کٕـل   وةها كهثـبهٖ ا٘ـً َؽـ    ييّٛك رـب ؽکـُ ٔٙـب    يِٕٖٛة ِ 7عبٔت اِبَ 

 6.اٚ ٢ِٕٛه ّلٖ اٍذ يي ثوائ يإٚبف

٘   يِـ  کٕل ٚ ِب٤ٔ ١ٍُ يِ ٓ ِوكَ ؽکُيکٗ ث يغٗ آٔکٗ کَئز ٗ ٞـ يكه ؽ يّـٛك، گـب

ٗ  کٕل يِ يهأ فبٓ، ؽکُ يكاكگبٖ ٚ ِؾکّٗ ٚ كه ِٛهك « كاٚه»ٚ « يلبٙـ »اى اٚ ثـٗ   کـ

ـ  ٓ ٚ کْٛه ؽکُيک ٍوىِيكه لٍّوٚ  يگب٘ٚ  ّٛك يِ وير٦ج کٕـل کـٗ اى اٚ ثـٗ     يِـ  يهأ

ٗ  َـذ يٓ ٔيٓ چٕيثٕبثوا ؛ّٛك يِ وير٦ج« يٚاٌ»ٚ « فوِبٔوٚا» ُ » وـ ّـزواک  ثـٗ ٔؾـٛ ا   «ؽـبک

                                                           

 .436ن  434 عغ، تيالذولت االسالم فقهاِفم٥ٝ ٚ  تيوالزضاسب  فى  :ن.ض. 1

 .541ن  535 ،49 عغ، 1 ، د٥ٝ؛ فم٤ٞبى ٚال ٟبٖ أبٔى ٚ فطغ٥ٝفم ض.ن:. 2

إِغٙن٣،  ؛ 253، ظ 5 اِىجطى، د المذونت؛ 299ظ  ؛ ٔرتػط إِع16،٣٘، ظ 6 األْ، د ض.ن:؛ ثطاى فمٝ اُٞ سٙ .3

 ٝ وتنبة إِىبسنت،  ٥حبضن ؛ 495 ن  486عغ، ؛ اال٘تػبض54ن   52ع، غض.ن: ٔمٙقٝثطاى فمٝ أبٔى  .97، ظ6د

 .387، ظ2، داغفٟب٘ى

 .229ٚ230 ع، غ25 ؛ ٟٔصة األحىبْ، د256ظ، 3، دا٤ضبح اِفٛائسثٝ  ض.ن:.  4

 .128 127ٚ ع، غ10، دفتح اِقع٤ع ضطح اِٛر٥ع ؛193، ظ8 ربٔـ إِمبغس، د ض.ن:.  5

 .288ٚ  240ع، غ1 ، دضطا٤ـ االسالْ؛ 17، ظ 2 ، دإِجسٛط ض.ن:.  6
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ـ  »ک ٦ِٕـب كاهك ٚ آْ ّ٘ـبْ   يـ ّزٗ ثبّل، ثٍکٗ كا ي٦ِٕ كٚ، يٌف٢ کـٗ   اٍـذ  «يؽکـُ هأ

 كاهك. ِٖلاق كٚثٛكٖ ٚ  يِْزوک ٦ِٕٛ

ٗ  يب کَي 7ها اِبَ ٦َِٖٛ «ؽبکُ» يمياى فمٙب ِٖلاق ؽم يبهيثَ أـل کـٗ اى    كأَـز

، ِٖـلاق  يثوفـ ؼ يثـٗ رٖـو  ٚ  1.ب لٚبٚد ِٕٖٛة ّلٖ اٍـذ يذ يٚال يعبٔت اٚ ثوا

 2.فميٗ عب٤ِ ّوايٜ اٍذ جذ،يكه ٥ِٖو غ «ؽبکُ» يٚال٦

ـ ر٦جٓ يـ ّٛك؛ ا يِ ي اٝالقئ 3«ؽبکُ ّو٣»ٜ، ٥ٕٛاْ يٗ عب٤ِ اٌْواياٌجزٗ ثو فم اى ىِـبْ   ،وي

كه ثواثـو ؽـبکُ عـٛه     ٦ِّـٛالً ٚ  5بفزٗ اٍذي ٦ٗ هٚاطيّ يكه ِزْٛ فمٙ 4ثٗ ث٦ل يؽ٥ٍالِٗ 

   7.کبه هفزٗ اٍذ و ثٗيٓ ر٦جيگبٖ ا ييكه ِٕبث٤ ِزأفو اً٘ ٍٕذ ٔ ٘وچٕل 6ك؛هٚ يکبه ِ ثٗ

 يهفهىم اصطالح

ٗ  إٛي فمـٗ  ٥ٍُ  كه يكٚ کبهثوك ُِٙ إٞالؽ «ؽبکُ»ٚاژٖ   ي٦ِٕـب   كاهك: ٔقَـذ ثـ

 8.ِٕبث٤ اً٘ ٍٕذ ِزلاٚي اٍذ يُ )فلا(، کٗ كه ثوفيّبه٣ ؽک

                                                           
 .228، ظ10، دٔسبِه االفٟبْ؛ 193، ظ 8 ، دربٔـ إِمبغس ض.ن:.  1

ٟنبٖ أنبٔى   ٥فم؛ 162، ظ4، دٔسبِه االفٟبْ؛ 96، ظ 12 ، د؛ ربٔـ إِمبغس624، ظ 2، دئسضبح اِفٛا٤ا ض.ن:.  2

 .50ٚ 49 عغ، 1، د٥ٝ؛ فم٤ٞبى ٚال ٚ فطغٝ

زٞى أٛض ثٙنسٌبٖ ٚ سطپطسنتى ربٔقنٝ زض لّٕنطٚ اذت٥نبضا  ٚ       ثرطى ٚ سبٔبٖ وسى وٝ اظ رب٘ت ذسا ثطاى ٘ؾٓ.  3

٥ٓ، ٕٞچنٖٛ پ٥نبٔجط اسنالْ حضنط      س؛ ذنٛاٜ ثنٝ عنٛض ٔسنتم    ٚال٤؛ تف٤ٛضى اظ سٛى ذساٚ٘س، ٌٕبضزٜ ضسٜ ثبض

ا٘نس، ٚ ٤نب ثنب     أبٔ؛ ٘ػنت ضنسٜ  ثٝ  9وٝ تٛسظ پ٥بٔجط اوطْ :٤ب ثب ٚاسغٝ، ٕٞچٖٛ أبٔبٖ ٔقػْٛ 9سٔحٕ

   ْ ْ      - 7ٚاسغٝ؛ ٔب٘ٙس ٘ب٤ت ذبظ ٤ب فبْ )فم٥ٝ ربٔـ ضطا٤ظ( وٝ تٛسنظ أنبْ ٔقػنٛ  -ثنٝ ٘ػنت ذنبظ ٤نب فنب

 (. 199، ظ3 ، د:فطًٞٙ فمٝ ٔغبثك ٔصٞت اُٞ ث٥؛)ضٛز.  ٣ٔ ٜس٥٘بٔ« حبوٓ ضطؿ»ٔٙػٛة ضسٜ اس؛، 

 .592، ظ(القذيمت -اِفمٟبء )ط تزكشة.  4

 ٚ 37ع، غ4 ، درٛاٞطاِىالْ؛ 359ٚ  308ٚ  256عغ، 4ٚ د 486، ظ3ٚ د 384ظ ،2، دضبح اِفٛائس٤ا ض.ن:.  5

 .352، ظ22د ٚ  30، ظ16ٚ د  404، ظ15د ٚ 17، ظ12د  ٚ 45ٚ  41

 .264، ظ2 ، د؛ ربٔـ إِساضن352، ظ22د ٚ 258، ظ17، داٞط اِىالْرٛ ض.ن:.  6

 .554، ظ5 وطبف اِمٙبؿ فٗ ٔتٗ االلٙبؿ، د ض.ن:.  7

ٓ   )ض.ن:. ا٘س س٥ٜثٝ ٘بٔ ف ضا ٔحى٥ٌْٛٝ ٚ تى٥ّفّ ٔىّف ضا ٔحىٌْٛ ضرعِ ،. فالٜٚ ثط  8ٖ َ  إِستػفى ٔنٗ فّن ، االغنٛ

 .115ٚ  35ع، غ1اغَٛ اِفمٝ االسالٔى، د؛ 25 ٚ 24 ،8ع، غ1د
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٦ٗ يبْ ِزأفو ّـ يْزو ٔيك إٌٛيٓ ٚاژٖ كه ٥ٍُ إٛي، کٗ ثيا يإٞالؽ يٓ ٦ِٕبيكِٚ

ٓ يـ ً ؽـبکُ كه ا يـ ِوثـٛٛ اٍـذ. ِـواك اى كٌ   « ؽکِٛـذ ٚ ٚهٚك »ك، ثٗ ِجؾش هٚاط كاه

ً، لٍّـوٚ آْ ها  يـ و آْ كٌيگو ثبّـل ٚ ثـب رفَـ   يك يٍياٍذ کٗ ٔب١و ثو كٌ يٍيإٞالػ، كٌ

 1.ب ِؾلٚكرو کٕليگَزوُ ك٘ل 

 «  هخالف» يٍ اصطالح يهفهَم لغَ يررسم: بسَگفتار 

 يهفهىم لغى

ـ رغ»، «يٕيعبْٔـ »ه ٌغـذ ٍـٗ ٦ِٕـب كاهك:    ثٛكٖ کـٗ ك « فٍف»ْٗ يٓ ٚاژٖ اى هيا ٚ « ويي

 2«.هٚ ُپْذ كه ِمبثً هٚثٗ»

ِقـبٌف   3اٍـذ. « ٚافـك »٘ ئم« فبٌف»اٍُ فب٥ً اى ثبة ِفب٥ٍٗ اٍذ ٚ « ِقبٌف»

 ِقبٌفذ کٕل. يکٗ كه اِو يکَ ي٦ٕي

 يهفهىم اصطالح

ّـٛك کـٗ ثـب ِـن٘ت ؽـك كه       ياٝـالق ِـ   يكه إٞالػ فمٙب ثٗ کَـ « ِقبٌف»ٚاژٖ 

بْ ا٘ـً  يـ و ِٛاٌي٦ٗ ثٗ اً٘ رَٕٓ ٚ غيقبٌف ثبّل. إٞالػ ِقبٌف كه فمٗ ّا٥زمبكاد ِ

 4ّٛك. يگفزٗ ِ :ذيث

                                                           

 .13ظ، 4، دفطائساالغَٛ .ن:ض. 1

، 4ٝ، د ٥ننٚغنحبح اِقطث  اللغةت ؛ تننبد 345، ظ 4اِّغنٝ، د   ٣ظ فن ٥؛ إِحنن210، ظ 2س اِّغنٝ، د  ٥٤. ٔقزنٓ ٔمنب   2

 .1353 ظ

 .1907، ظ3. ضٕس اِقّْٛ ٚ زٚاء والْ اِقطة ٔٗ اِىّْٛ، د 3

ٚ  الفائةذة ؛ ٔزٕنـ  160، ظ 14االفٟنبْ، د   ؛ ٔسنبِه 261، ظ 6، دهيعةت الذمقةق  ماللضنطح   ٣ف تيالشوضت البه.  4

؛ 499 ظ ،8؛ ٔنننب ٚضاء اِفمنننٝ، د 18، ظ 41؛ رنننٛاٞط اِىنننالْ، د 301، ظ 12ٚ د 133، ظ 6اِجطٞنننبٖ، د 

 .195، ظ تيالعلماِطسبئُ  ٣ف تيالفقه االغغالحب 



   26  هفاهين و کلياتبخش اول7 

 

ٓ يـ ٚ إؾبة آٔبْ ا :اٍذ، کٗ ائّٗ :ذيبد اً٘ ثيٓ إٞالػ ثوگوفزٗ اى هٚايا

 1أل. کبه ثوكٖ ٦ٗ ثٗيو ّيو ها كه ِٛهك غير٦ج

بثوا ّزبه، ٍَِّبٔبْ غيٓ ِواك ِب كه ايٕث ٖٛا اى   يكه اؽکبَ فمٙ ٦ٗيٍٛ ثب ّ و ُ٘يٓ ٛٔ ذ؛ فـ ٍا

ً ٍٕذ ِضً ّبف٦ ت ِْٙٛه ٘ا ٖٛا اى فولٗ يٚ ؽٕجٍ يؽٕف ،يِبٌک ،يِن٘ا ١ٙـٛه   ي٘ب ثبّل، ف ٔٛ

وٚىٖ ثب ؽکِٛذ آي ٦ٍٛك ثو ؽوِيِضً ٚ٘بث  ٞوٖ ٚ ٍٍٞٗ كاهٔل.يٓ ٍيفيٓ ّويذ کٗ ِا

 «  حج» يٍ اصطالح يهفهَم لغَ يم: بررسچهارگفتار 

 يهفهىم لغى  

ٚ ِٖـله  « ؽـبء »ثٗ فزؼ  يگب٘ٚ  ٚ اٍُ ِٖله« ؽبء»ثٗ کَو  يگب٘ ، کٗ« ؽظ»ٖ ٚاژ 

لٖ يكاّزٓ، ٦ِٕب گوك« يرٛعٗ ثٗ چيي»ٚ « لٖل»کزت، ثٗ  يكه ثوف 2اٍز٦ّبي ّلٖ اٍذ،

ثـٗ  « َِٔجـن  »ٔمٞـٗ ِمبثـً آْ   ٚ  اى آْ ٔجبّـل  يوٗ ؽبٙو ثٗ رون ٚ كٚه يا ثٗ گٛٔٗ 3اٍذ؛

َأْصُؾ ايمٛمَّْبذِذ ؿَمذْرُح »وٗ گفزٗ ّلٖ:  چٕبْ 4اٍذ؛« يييوٕبه گناّزٓ چ»ٚ « يا٥زٕبي يث» ي٦ِٕب

شََما ٓ ُئْمَتدُّ زمِف
 .«ضَد ياست وِ ثِ آى اػتٌب ًو يدٍس افىٌذى زيض يًجز دس اغل، ثِ هؼٌب»؛ 5

ؽـليش ٥مـً ٚ    ياى فواى٘ـب  يكه يىـ  7رٛاْ ثٗ کالَ اِبَ ٕـبكق  يِ ٓ هاٍزبيكه ا

جُّ َو ِض »اّبهٖ ّٔٛك کٗ فوِٛكٔل:  ،عًٙ ً ]ؽظ » ؛6شَٞمْبَذ اظمِْٝمَثاق هُ دَّ َو احْلَ ٚ ٙـلُ   [اى عٕٛك ٥مـ

 .«اٍذ [اى عٕٛك عًٙ]ٔم٘ ٥ٙل 

                                                           

ٝ، د  1 ط٥ق َ: ض.ن: ٚسبُئ ِا  .10، ح 366، ظ 8د ٚ  1، ح309، ظ 8ٚ د  5، ح311، ظ 4ٚ د  1، ح108، ظ 1. ثطا٢ ٔخب

 .182، ظ1؛ لبٔٛ  إِح٥ظ، د291، ظ2، داللغت. ٔح٥ظ ف٣ 2

؛ 226، ظ2؛ ِسنبٖ اِقنطة، د  1282، ظ3؛ ضٕس اِقّْٛ ٚ زٚاء والْ اِقطة ٔٗ اِىّنْٛ، د 303، ظ1. اِػحبح، د3

 .285، ظ2ٔزٕـ اِجحط٤ٗ، د

 .788، إِفطزا ، ظ «و ؿمرضمف يمٗمٙمة آفمتداد زمف ءايمٛمَْبذ: ايمٗماء ايمًم. »4

 .335، ظ1. ضٚح إِقب٣٘ ف٣ تفس٥ط اِمط ٖ اِقؾ٥ٓ، د5

 .22، ظ1. اِىبف٣، د 6
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وـٗ رـلاَٚ ٚ رىـواه     يلٖـل » يث٦ٚٚ  1«بك ّٔٛكْيلٖل ى»ها ثٗ « ؽظ» گويك يثوف

   2أل. ٦ِٕب ّٔٛكٖ« كاّزٗ ثبّل

 يهفهىم اصطالح

فـلا ٚ أغـبَ ِٕبٍـه    ٗ ، لٖل ىيبهد فبٔ«ؽظ»٦ِٕبي  كه إٞالػ ٚ ٥وف اٍالِي

 گٛيل:   هاغت إفٙبٔي كه ايٓ ثبهٖ ِياٍذ. بَ ٦ِيٓ ظ كه ايؽ

، ايمَٗمِمُد يمِٙمّزياَرةِ، طُمصَّ دم سَمٔماُرِف ايمممَّ  ِِ اهللِ سَمٔمارماَصُؾ احَلجِّ .اوِماََمًة يمِٙمٛمُُّسِؽ  ِع زمَِٗمِمِد زَمٝم
3
 

اغل ضح، ثِ هؼٌبي لػذ صيبست است، ٍلي دس ػشفِ ضشع، ثِ لػذ خبًِ خذا خْهت  

 .تػبظ يبفتِ استثشگضاسي هٌبسه ضح اخ
 گٛيٕل: يكه ر٦ويف ؽظ ِ« ٍوائو»كه  يؽٍاثٓ اكهيٌ ٚ « ِجَٛٛ»كه ٍٝٛي ّيـ 

 ِِ ُف اطْمُتصَّ زمَِٗمِْمِد ايمَبْٝم َّٓ َأٞمَّ ئَمِة ىَمَذيمَِؽ إ َٕمِة ُرَق ايمَٗمِْمُد َو دِم ايمممَّ جُّ دِم ايمٙمُّ َداِء   احْلَ ِٕ َراِم  احْلَ

َٗمةٍ  .زمَِزََماٍن خَمُِْمقصٍ  ََمٛمَاؽِمَؽ خَمُِْمقَصٍة فِمٛمَْدُه َُمَتَٔمٙمِّ
4
 

لػذ است ٍ دس ضشيؼت ًيض ثِ ّوبى هؼٌبست ٍ ثِ لػذ  يثِ هؼٌب يضح دس صثبى ػشث

 داسد. اختػبظ ،دس صهبى هؼلَم هٌبسه هخػَظ يخبًِ خذا ثِ هٌظَس ادا

ثٗ  ير٦بٌ يفلاٚ  ّلٖ اٍذ٤ٙٚ « لٖل»ٍِِٞك  يا٥وة، ثوكه ٌغذ « ؽظ» :حيتىض

َ   »ٚ « ؽـظ »ِغيل،  ٚ لوآْ 9ٚاٍٞٗ ؽٚود هٍٛي اووَ  ها ثـٗ  « لٖـل ثيـذ اهلل اٌؾـوا

ـ فوِب يِ ٗک چٕبْ ؛ويفيذ ِقٖٕٛٗ اى ثٕلگبِٔ فٛاٍزٗ اٍذ ِ ََعَ )ل: ي ـ ُّ  َو َّلِلَّ ِِ اِس  اَلَـّ
ُِ َشبِيًل  ٌِ اْشَخطاَع إََِلْ  5.(اْْلَْيِج َي

                                                           

 .9، ظ3، د٥ٗ، اِق...ش: ىمثرة ايمٗمِمد الماحلج». 1

َٕمِة ُرَق ايمَٗمِْمُد فَمعَم ». 2 جُّ دِم ايمٙمُّ  .257، ظ1؛ وٙعاِقطفبٖ، د439، ظ1، ٔزٕـ اِج٥بٖ، د «ْ٘مرارِ َوصْمِف ايمتِّ  احْلَ

 .107إِفطزا ، ظ. 3

 .506، ظ 1اِسطائط، د ؛ 296، ظ1ٛط، د. إِجس4

 .97.  َ فٕطاٖ: 5

 «.ثط ٔطزْ اس؛ وٝ  ًٞٙ ذب٘ٝ اٚ وٙٙس؛  ٟ٘ب٣٤ وٝ تٛا٘ب٣٤ ضفتٗ ثٝ س٢ٛ  ٖ زاض٘س ثطا٢ ذسا»
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ِٟ ٤ٙٚ ّـلٖ كه   ياٍذ، ثب ّ٘بْ ٦ِٕب ير٦بٌ يگو، آٔچٗ ٍِٞٛة ثبهيثٗ ٥جبهد ك اٌفب

 ؛ٔـلاهك  يويرغـب  يّـو٥  يثب ٦ِٕـب  يٌغٛ يٚ ٦ِٕبثال٧ گوكيلٖ اٍذ ، ٔبىي ٚ ايوثىثبْ ٥

ه ٚ ِکـو  يپكه يلٖل پ» ي٦ٕي ،ٌٗ ٣ِٛٙٛ ي٦ذ، كه ّ٘بْ ٦ِٕبيكه ّو« ؽظ»چوا وٗ ٌف٠ 

کبه هفزٗ اٍذ ٚ ثيبْ ٍِٞٛة ٚ ٗ ثب اف٦بي ٚ ىِبْ فبٓ ث ياٌجزٗ َٔجذ ثٗ ٍِٞٛث ،«بكيٚ ى

ٛي ِٕمـ  يإـٍ ٖ ٚٙـ٤ ّـل   يرـب اى ٦ِٕـب   ،ٔيَذ ياٗ علاگبٔ يرٛٙيؼ ِواَ فبٓ، ٦ِٕب

، «اٝـالق »اٍذ کـٗ   يثليٙٚ  ٚ اى ِٖبكيك ٍِٞك اٍذ ليفبٓ ٚ ِم ييثبّل؛ ثٍىٗ ٦ِٕب

 1ٌف٠ ثبّل.« ٣ِٛٙٛ ٌٗ»ليل ٔيَذ رب عيء 

اٌجزٗ َٔـجذ ثـٗ    ،آْ يكه إٞالػ ّو٣، ّ٘بْ ٦ِٕب ٚ ِفَٙٛ ٌغٛ« ؽظ»ٖ ٓ ٚاژيثٕبثوا

وـٗ ّـو٣ آْ    يثٗ ٝويك ِقٖٕٛ فلاٗ بٔيبهد فلٖل ىثٗ  ي٦ٕي ؛فبٓ اٍذ يٍِٞٛث

   .بفزٗ اٍذي، افزٖبٓ ها ثيبْ ووكٖ

 «اجسا» يٍ اصطالح يهفهَم لغَ ين: بررسپٌجگفتار  

 يهفهىم لغى

ـ ٔ يث يٚ ثٗ ٦ِٕب «ثبة اف٦بي»اى « يغيي ،ياعي»ِٖله ف٦ً  «يااع»  ـ بى ٚ کفبي ذ ي

ّـٛك   يِـ  هّٚٓ د آْکٗ اى اٍز٦ّبال ،اٍذ 3ٓ آْ ّلْيٚ عبْٔ 2گويء كيکوكْ اى ّ

ّ٘ـواٖ ثـب ِغـوٚهُ     ٓ ؽـوف عـو  يا غبٌجًب يٌٚ .هٚك يِ ثٗ کبه« ٥ٓ»کٗ ثب ؽوف عو 

ـ  ؛ّٛك يِ ؽنف ٗ  يِضاًل ٚلز ـ ي ،«ٚمؿٝمايمتذ يزيذ»ّـٛك   يِـ  گفزـ ٚمُؿ فمذـ ٝمايمتذ يزيذ» ي٦ٕ

 .«ايمقضقء

                                                           

 .355، ظ3؛ ا٥ِٕعاٖ ف٣ تفس٥ط اِمط ٖ، د303، ظ1 ٤ب  االحىبْ، حس٣ٙ٥ رطرب٣٘، د ض.ن:. 1

 .87، ظ1؛ ٔزٕـ اِجحط٤ٗ، د151، ظ7ف٣ اِّغٝ، د ؛ إِح٥ظ455، ظ1ٔقزٓ ٔمبئ٥س اِّغٝ، د .2

 .146، ظ14ٚ د 47، ظ1. ِسبٖ اِقطة، د3
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 يفهىم اصطالحه

كه إٛي فمٗ ِٞـوػ   ي، ثؾضيٚ ثٗ رٕبٍت َِبئً فمٙ يٌغٛ يٓ ٦ِٕبيّ٘ يكه هاٍزب

ِٞبثمـذ كاّـزٗ   « ِأِٛهثٗ»ثب « ثٗ يِأر»اگو  ٕکٗياؼ يرٛٙ 1ٔبَ كاهك.« ااعي»ٖ اٍذ کٗ ّل

ٕغب اِو ٚ ٍٝت يِؾمك کٕل، كه ا ،ها کٗ ِٛال فٛاٍزٗ ثٛك يييِکٍف ّ٘بْ چ ي٦ٕي ،ثبّل

ـ بْ، اٙـٞواه  يِٛال ٍبلٜ اٍذ؛ اِّب اگو ثٗ عٙذ عًٙ، َٔ ـ  ،ب ...ي ٚعـٛك   يٓ رٞـبثم يچٕ

اى ِـأِٛه   يفبٓ رٍٜٛ ِکٍف أغبَ گوفزٗ اٍذ ُِکفذ ي٦ٚٙب آٔچٗ كه آْ يآ ،ٔلاّذ

   2ب لٚب ثبّل.يبى ثٗ ا٥بكٖ ئجٛكْ ٔ يکٗ كه ٕٛهد کبف ؛ويب فيَ٘ذ  يثٗ ٚال٦

ً يـ کـٗ ِکٍـف ثـٗ كٌ    يک اِو ٚال٦ي گو اگو كٚ اِو ِٛعٛك ثٛك؛يثٗ ٥جبهد ك  ،ً عٙـ

ٛ  يگويٚ ك ، للهد اِزضبي آْ ها ٔلاهك...ب ياٙٞواه  ْ  ياِو صـبٔ فـبٓ  اٚٙـب٣   کـٗ كه آ

ٛ  يكه ا ؛اٚ ع٦ً ّلٖ اٍذ يثوا  ٚ ثوٝـوف ّـلْ ٥ـنه    يٓ فوٗ ث٦ل اى أغبَ اِـو صـبٔ

)٥لَ  ،کٕلها اِزضبي  يل كٚثبهٖ اِو ٚال٦يب ِکٍف ثبيٓ هفزٓ اٙٞواه( آيب اى ثي)٥بٌُ ّلْ 

 اٍـذ  يبى کٕٕلٖ اى ِبِٛهثٗ ٚال٦ئ يٚ ث يِکف يفٗ ٚ اِو صبٔٛيب ٥ًّ ثٗ ّ٘بْ ١ٚي( اعيا

 3(.)اعيا

 «  هيتق» يٍ اصطالح يهفهَم لغَ ين: بررسششگفتار 

 يهفهىم لغى

اً٘ ٌغـذ   4.بٔذ ٚ ؽف٠ اٍذيٕ ي٦ِٕب ثٗ ٚ شَووْمٝمًا َو ِوومايًة و واوِمٝمذة لووم» ْٗيٗ اى هيرم

ـ ؛ اى اٍـذ )ِٖله ثبة افز٦بي( ا ار مبء يٗ ثٗ ٦ِٕبيأل کٗ رمٖ ؼ کوكيرٖو رـٛاْ   يِـ ٓ هٚ ي

                                                           

 .82ظ ،االغَٛ کفايت .1

 .222، ظ2ض.ن: ٔحبضطا  ف٣ االغَٛ، د .2

 .138، ظ2؛ ثحٛث ف٣ فّٓ األغَٛ، د245، ظ1، داغَٛ اِفمٝ ض.ن: .3

 .401، ظ15، دِسبٖ اِقطة ؛881؛ ٔفطزا ، ظ2527، ظ6، د؛ اِػحبح238، ظ5، د٥ٗاِق ض.ن: .4
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 1.گفذ اٍُ ِٖله اٍذ

بٔذ ٚ ؽفـ٠  يٕـ  ه ِٛٙـ٤ َ٘زٕل کـٗ ك  يكٚ اٍّ تؼاةةٗ ٚ يرم» :ّٔٛزٗ اٍذ يؾيٝو

 3کوكٖ اٍذ. ٔمً يو ها اى اى٘وير٦ج ٓيٗ ايي ّجياثٓ ٢ِٕٛه ٔ 2.«ألٖ ٤ٙٚ ّل

 ؽَنهرٗ )اى اٚ ؽنه کـوكَ(  يثٗ ٦ِٕب ،زٗ(ي)ار م ثٕفَٗ اٍز٦ّبي ّٛك ياگو ِز٦ل «يار م»

ٍذ کٗ فـٛك  ٓ ايا يثٗ ٦ِٕ ،(همالن زم٘مذا لاسّمٗم) اگو ثب ؽوف ثبء اٍز٦ّبي ّٛك يٌٚ ؛4اٍذ

 5.ي ؽف٠ ّٔٛكيها ثب آْ چ

 يهفهىم اصطالح

   :ّٔٛزٗ اٍذ ف آْيكه ر٦و ليـ ِفيّ

ٔمٗمذ  ي  وسمذرم َمٓمذارربؿ زمذامكمف وَم٘مامتة اظمخايمٖمٝمة ىمتامن احلؼ وؽمؼم آفمتٗماد همٝمايمتٗم

.اٝمـ او ايمدٞميايمد رضرا دم
 6
 

                                                           
ب  فنطة اسنٓ   ٥. زض ازثاس؛ ثب فّٓ اغَٛ ٔتفبٚ  ،ب  فطة ٚ ِغ؛٥س تٛرٝ ضٛز وٝ اغغالح اسٓ ٔػسض زض ازث٤ثب .1

ٔػنسض   ٢وٝ ٔقٙب ٣ٌطزز. اٌط اسٕ ٣ٔ ٘ساض٘س ٚ تٟٙب تفبٚ   ٖ زٚ ثٝ ِفؼ ثط ٣ذبغ ٣٤ٔػسض ٚ ٔػسض تفبٚ  ٔقٙب
 ،طا٤ًب تمنس ٤ن  ،ٔب٘ٙس اوطاْ وٝ تٕبْ حطٚف اوطْ ضا زاضاسن؛  ،فقالً ،ٝ ثبضسذٛز ضا زاضت ٣زاضز تٕبْ حطٚف فقُ ٔبض

ٗ اسنٓ ٔػنسض   ٤ن ٗ غٛض  ا٤زض ا ،س٤ٜٗ ٚاٚ ٌطز٥طاً زاضاس؛ چٖٛ تبء رب٘ط٤وٝ تٕبْ حطٚف ٚفس ضا تمس عذةٔب٘ٙس 
 ؛ٛزضن  ٣سٜ ٔن ٥ن ضا ٘ساضتٝ ثبضس اسٓ ٔػسض ٘بٔ ٣تٕبْ حطٚف فقُ ٔبض ٣ٔػسض ضا زاضتٝ ِٚ ٢اٌط ٔقٙب ٣ِٚ .اس؛

، ٢3، دٝ، اسنتط ثبز ٥ن اِىبف ٣فّن  ٣ضطح اِطضن  )ض.ن:ثٝ ذالف افغبء.  ؛ضا ٘ساضز ٣ٔب٘ٙس فغبء وٝ تٕبْ حطٚف افغ
؛ 209ٚ210عغن ، 3، د، حسنٗ فجنب   ٣؛ اِٙحنٛ اِنٛاف  159ظ ٣، پبٚضل1، دالقافيت ٣فّ ٣، ضطح اِطض412ظ

اتّمنبء   ٢ُ اس؛؛ چٖٛ ثٝ ٔقٙنب ٥ٗ لج٥ع اظ ٥ٕٞٝ ٥٘تم (352ظ سٚس؛،٥االفطاة، فّ ٚ التجزئت اغَٛ ٣ف ٥ُسّسج
ضا ٘نساضز   ٣ٝ چٖٛ تٕنبْ حنطٚف اتّمن   ٥تم ٣ٌطزز ِٚ ٣ٔ بٖ ضسٜ، ٔػسض ٔحسٛة٥اس؛ وٝ اتّمبء ثب تٛرٝ ثٝ ٔالن ث

 ضٛز.  ٣سٜ ٥ٔاغغالحبً ٔػسض ٘جٛزٜ، ثّىٝ اسٓ ٔػسض ٘بٔ

 ٔػنسض ثنٝ زسن؛     ٘چنٝ اظ  ٣قٙن ٤ ؛حبغُ ٔػنسض اسن؛   ٢أب اسٓ ٔػسض زض فّٓ اغَٛ ٚ ثٝ تجـ  ٖ زض فمٝ، ثٝ ٔقٙب

 .(100، ظ1، داألغَٛ فٛائس)ثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طتط ض.ن: س. ٤  ٣ٔ

  .452، ظ1، دٔزٕـ اِجحط٤ٗ، شايمتٗمٝمة و ايمتٗماة اؽمامن َمقضقفمان َمقضع آسمٗماء» .2

 .404، ظ15، دِسبٖ اِقطة .3

 .402، ظ15، دِسبٖ اِقطة .4

 .881ظ ،إِفطزا . 5

 .137، ظاالماميتح افتمبزا  ٥تػح .6
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دس  يآضىبسسهبص  ٍ تهشن  يوبس داضتي اػتمبد ٍ پٌْبى ًگِ يوتوبى ضك ٍ هخف ِيتم

 .داسد يدس پ يَيب دًي يٌيضشس داست وِ  ييضّبيدس زي يثشاثش هخبلف

 :ّٔٛزٗ اٍذ آْف ير٦وكه  يـ أٖبهيّ

 3.فمـ رضر ايمٕمغم زمٚمقاهمٗمتف دم ومقل أو همٔمؾ خمايمػ يمٙمحؼ ايمتحٖمظ

ٍ افؼهبل   ّبِ دس گفت يش ثِ ٍاسطِ هَافمت ٍ ّوشاّيضفظ وشدى خَد اص ضشس غِ، يتم

 .ثبضذ يه ضك وِ هخبلف است يوس

 يٍـٍج  يآْ ها ِزْـکً اى کبه٘ـب   ليـ ـ ِفيّـ  ؛ٔـل ا ِزفبٚد يعٙبر اىف يٓ كٚ ر٦ويا

ـ ، رميـ أٖبهيف ّيكه ر٦و ي؛ ٌّٚٛك يِ كأل کٗ ِٛعت رؾف٠ اى ٙوه يِ ٗ ثـٗ فـٛك   ي

 ٍبىگبه اٍذ. ُ٘ يغبثيلٖ ٚ ثب اف٦بي ايرؾف٠ اٝالق گوك

 اقسام تقيه

َـزٗ اٍـذ ثـٗ الَـبَ آْ اى عٙـذ      ي، ّبٗ كه إٞالػيٓ ثٙزو ِفَٙٛ رمييثٗ عٙذ رج

 ُ:يكاّزٗ ثبّ ياٖ آْ اّبه يٚ ٦ِٕب٣ِٛٙٛ 

 گوكك: يِ ُيٓ عٙذ، ثٗ چٙبه لَُ رمَياى ا ٗيرم

 ِيتقت ٍ شكل يفياز خْت ک ِيتق. 1

  يکتواً َيتقالف( 

ثب ٍـکٛد   يکٗ گب٘ کٕل يِ کزّبْ يگويکٕٕلٖ ؽك ٚ ٚال٤ ها اى ك ٗيرم ،ٓ لَُيكه ا

 يزـ يّٛك. كه هٚا يِ ِؾمك ،ِٕؾوف کوكْ ٍؤاي ّقٔ يثواد ثب ٍکٛ يِؾ٘ ٚ گب٘

ْى َو َ  )ها ث٦ل اى « ٓيآِ»ؽکُ  يکٗ هاٚ ِّ ْغُضِْب َةوَـْي ًَ
ْ ـاهِ َ َغْْيِ ال اِـبَ   ،پوٍـل  يِـ  ( الضَّ

 يٙـٛك ٚ ٖٔـبه  يٓ( يُٙ ٚ ٙـبٌ يآٔٙـب )ِغٚـٛة ٥ٍـ   » ٕـل: يفوِب يِـ  كه عٛاة 7ٕبكق

                                                           
 . 71، ظ٢، ا٘ػبضفقهيتُ ضسبئ .1
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ها گـو  يك يها پبٍـ ٔگفزٕل؛ ثٍکٗ ٍِٞجـ  يٍٚؤاي ها ٗيرمثٗ عٙذ  ٕغب اِبَيكه ا 1.«َ٘زٕل

 2.ألٖ رٕبٍت كاّزٗ اٍذ ٥ٕٛاْ ّٔٛكِٞوػ ّلٖ ٗ يکٗ ثب آ

  ياظهار َيتق ب(

ْ   ،لٖ فٛك ثَـٕلٖ ٔکـوكٖ  يکٕٕلٖ ثٗ کزّبْ ٥م ٗيرم ،ٓ ٣ٛٔيكه ا ها  كه ٥ّـً فـالف آ

ّّبه کٗ كه لوآْ ثلاْ اّبهٖ ّلٖ ٗيرمل. ئّب يِ ا١ٙبه  .ٍذا يا١ٙبه ٗيرماى ِٛاهك  ٥3

 از خْت ّذف ٍ غرض  ِيتق .2

 ّٛك.   يِ ُيرمَ يٚ ِلاهار يفٛف ٗيرميٖ، ثٗ يأگ ثٗ ا٥زجبه غوٗ ٚ ٗيرم

 يخىف َيتقالف( 

٣، يكه ا بْ گبٖ ٓ ٛٔ ٚاهك ّلْ ٙوه ثو عبْ، آثوٚ ٚ ِبي فٛك،يٗث كٌأَ  کٕل يِ ٗيرم ً اؽزّبي 

ٚال٤ ّلْ ٙوه ثو ثواكهاْ ِؤًِٓ يكٌٗ ث يٚ گب٘ ي ٗث اؽزّبي ٚل٣ٛ ٙوه ثـو  ئ يىِبٔٚ  اؽزّبي 

الَ  4.بْ ٍَِّبٔبْ ٚعٛك كاهكيِفٛف رفولٗ ٚ رْزذ  ٗيرمثب روک  ويِٛهك اف كه ؛ کٗؽٛىٖ ٍا

  يهذارات َيتقب( 

٣،ياكه  الَيب کيگواْ يب كيٙوه ثو فٛك ٚ فٛف  ٓ ٛٔ ٛٔ آْ ،بْ ٍا ـ ث يٗ فٛفيکٗ كه رم ٗگ بْ ي
کٗ ٗث عٙذ رٛؽَذ، يِٞوػ ٔ ،ّل  ْـبْ، يا دِـٛكّ غـبك  ي٘ـب ٚ ا  جـذ كي ِؾل کٍّٗ ٚ عٍت يٍث

ب  جزٗ  5وك.يپن يِ ٕٛهد٦ِبّود، ِلاها ٚ ِغبٍِٗ ثب آٙٔ ل يجيرؾج ٗيرمها آْ  يثوفٌا ٛٔا  6.ألٖ ف

                                                           

 .46، ح75، ظ2تٟص٤ت االحىبْ، د .1

 .411، ظ1، ٔىبضْ ض٥طاظ٢، دالفقهيتاِمٛافس  ؛174، ظ2ض.ن: اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د .2

 .106٘حُ:  .3

 .174، ظ2اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، داِمٛافس  ض.ن: .4

؛ اال٘ػبف فن٣  305؛ وتبة اِٙىبح، اضاو٣، ظ174، ظ٥2ٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، دض.ن: اِمٛافس اِفمٟ .5
 .349، ظ2ٔسبئُ زاْ ف٥ٟب اِرالف، د

 .410ظ، 1، د، ٔىبضْالفقهيتاِمٛافس  .6
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 شًَذگاىاز خْت تقيِ  ِيتق .3

قبٕياى عٙذ ّقٔ  ٗيرمّبد يرمَ ب اى ل يکٗ ثب يب ّا ذ:يثلکوك،  ٗيرمآٙٔ  ٓ لواه ٍا

 از کفار  َيتق الف(

ـ يثج 2بٍـو ي بهٗ ٥ّيرمٚ  1ِؤِٓ آي فو٥ْٛ ٗيرمُ كه يرٛأ يِ ها ٗيمرٓ ٣ٛٔ يِٛاهك ا ُ. يٕ

ـ رم يثـوا  ٗيرم٤ يْوٓ إً ريٓ ِٛهك ٔبىي ّلٖ اٍذ؛ ثٕبثوايكه ّ٘ 3ٗيرمٗ يٓ آيّ٘چٕ  ٗي

 ِْوکبْ ثٛكٖ اٍذ. اى کفبه ٚ

 از هسلواًاى َيب( تق

رّنهسلکاىيازغِيتقـکي

ٓ يـ ذ اً٘ ٍٕذ لواه كاّـزٕل، ِـٛاهك ا  ياکضوبْ يكه ِ ي٦يذ ّياى آٔغب کٗ ٦ِّٛاًل الٍ

ـ ثبّـل ٚ رم رٛأل فوارو  يِ گوچٗ .ٗ اى ٥بِٗ ثٛكٖ اٍذيْزو ثٗ رميٗ ثي٣ٛٔ رم بْ ي٦ياى ّـ  ٗي

 ّبًِ ّٛك.ي ئها  ٗيٍيب اٍّب٥يٗ يفٞؾٗ، يليىِبٕٔل  ،يو اصٕب٥ْويغ

ازّنهسلکاىِيتقدٍـ

ٚ  ٦4ٗ ثبّـل يب ٥َّٛ ِوكَ ّـ يٓ يى ٍالٝا ٗيرمٕٗ يرٛأل كه ىِ يِ اى ُ٘ ٍَِکبْ ٗيرم

كأَـذ؛   :بهاْ ائّٗي ياى ٍٛ« کزّبْ»ذ إً يرٛاْ ٥لَ ه٥ب يِ هااى ٥ٛاًِ آْ  يکي

                                                           

ْن َيُقَْل رَ ?.1
َ
 َتْقُخوَُْن رَُجلً أ

َ
ُُ أ َن يَْكُخُى إيًاٍَ ْْ ٌْ آِل فِْرَة ٌٌ ِي  .(28غافر:) <ِِّبَ اَّللَّ َو قاَل رَُجٌن ُمْؤِي

ٌْ َبْعِد ? .2 ِ ِي ٌْ َكَفَر ةِاَّللَّ ٌَ  إمياِنِهَي َضـٌب ِيـ ََ ْى  ِّ َح ةِاهُْكْفِر َصْدراً َفَعوَـْي ٌْ ََشَ ٌْ َي ِِئٌّ ةِاْْليًاِن َو هِك ًَ ُُ ُيْط وُْت
ْكرِهَ َو قَ

ُ
ٌْ أ إِ َّ َي

ْى َةذاٌب َةظيىٌ  ُّ َ ِ َو ل وخط ٔفسطاٖ ض٥قٝ ٚ اُٞ سٙ؛ زض ٔٛضز فٕبض ٤بسط ٘نبظَ  ( ا٤ٗ  ٤ٝ عجك ٘ؾط ا106)٘حُ: <اَّللَّ

 (.149)ض.ن: ٘مص تم٥ٝ زض استٙجبط، ظ ضسٜ اس؛.

ََُْن ? .3 ْؤِي ًُ ْ ٍء إِ َّ  اْلكاِفريَن  َيخَِّخِذ ال ِ يف ََشْ ٌَ اَّللَّ ٌْ َيْفَعْن ذلَِك فَوَيَْس ِي ْؤِيََ  َو َي ًُ ْ ٌْ ُدوِن ال ْوَِلاَء ِي
َ
ىْ أ ُّ َْ ْا ِيـ ْن َتخَُّقـ

َ
حُقـاةً َو   أ

ًَصْيُ  ِ الْ ُُ َو إََِل اَّللَّ ُ َنْفَص  (.28) َ فٕطاٖ: <ُُيَِذُرُكُى اَّللَّ

 .174، ظ2اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د ض.ن: .4
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ـ رفـبٚد ١وف  گويثٗ ٥جبهد ك ـ افـواك اى   ي٘ـب ٚ اٍـز٦لاك٘ب   ذي ٍـٛ ٚ ٦ِـبهف ثٍٕـل     کي

   کٕل. يِ غبةيها اٍَِکبْ  ٗ اى ُ٘يرم ،گويك ياى ٍٛ :ذيث اً٘

 ِيِ از خْت هَرد تقي.تق4

 ُ ّٔٛك.يٓ رمَيٗ كه فو٣ٚ كيٓ ٚ رميٗ كه إٛي كيٗ ها ثٗ رميرٛاْ رم يِ ٓ عٙذيى اا

 ييَ در اصىل ديتق

ـ کٕٕلٖ كه ِمبَ ٥ّـً  ٗ ياٍذ کٗ رمٓ يآ يٗ كه إٛي كيِواك اى رم  إـٛي  ب ٍـقٓ،  ي

ـ ها ا١ٙبه ّٔب ب فالف آْي يفٛك ها ِقف٥مبئل  ل. ثـب رٛعـٗ ثـٗ هٚاط ِکبرـت ِقزٍـف      ي

ـ اى عٍّـٗ ٥م  ي٦يل ّي٦ٗ ٚ ِقبٌفذ ؽکبَ ثب ٥مبيلٖ ّي٥مكه ِمبثً  يلري٥م لٖ اِبِـذ،  ي

ـِ آزَمائِل»ٗ اى عٍّٗ يبد رمياى هٚا يبهيثَ ـْ ِديٛمِل َو ِدي شايمتَِّٗمٝمَُّة َِم
1
ـِ َو ايمتَِّٗمٝمَّذُة »و   ايمتَِّٗمٝمَُّة سُمْرُس اظم٠ُْْمَِم

شـضِمْرُز اظم٠ُْْمَمِ 
ـِ دِم ايمتَِّٗمٝمَّ »ٚ  2 ي شةإِنَّ سمِْسَٔمَة َأفْمَُماِر ايمدِّ

ـ رٛأل ٔـب١و ثـٗ رم   يِ 3 ٓ يـ ٗ كه إـٛي ك ي

 ّٛك.  يِ ييٗ كه فو٣ٚ ٔيّبًِ رم گوچٗ اٝالق آْ ؛ثبّل

 َ در فروعيتق

ـ ب أغبَ ِب٤ٔ يب عيء يٗ كه ف٦ً ؽواَ، روک ٚاعت، روک ّوٛ يثٗ رمٗ، يٓ ٣ٛٔ رميا ب ي

 4.ّٛك يِ ُي، رمَيٝجك ٣ِٛٙٛ فبهع ٥ًّ ثو ٗ كهيلب٤ٝ ٚ رم

ك ُ ثـب ِٛٙـ٣ٛ ِـٛه   ي٥لَ اهرجبٛ َِزم ًيكٌ ثٗ يٌٚ 5كاهك، يئ يگويّبد كيرمَ ٗيرم

                                                           
 ،224، ثنبة اِىتٕنبٖ، ظ  2ٚ د 12، ح219، ظالتقيةت ثنبة  ، 2، داِىبف٣« تم٥ٝ رعء ز٤ٗ ٔٗ ٚ پسضا٘ٓ اس؛» .1

 .8ح

 .23، ح221، ثبة اِتم٥ٝ، ظ2ٕٞبٖ، د« م٥ٝ تط  ٚ حطظ ٔؤٔٗ اس؛ت» .2

 .2، ح217، ظالتقيتثبة ، 2، دٕٞبٖ« ثرص اظ زٜ ثرص ز٤ٗ، تم٥ٝ اس؛ ٘ٝ» .3

 .174، ظ2اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، داِمٛافس  .4

 .74 ٚ 73عغ، ا٘ػبض٢، ٝضسبئُ فم٥ٟثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طتط ض.ن:  .5
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 ّٛك. يِ ياى مکو آْ فٛككاه ،٢ٔو

كه ّ٘ٗ بٔذ يٕؽف٠ ٚ  ي٦ٕي ٗ،يرم يٌغٛ يثب ؽف٠ ٦ِٕب ـ  ّبديآٔچٗ اى ِالؽ٢ٗ رمَ

ٌٛ  يمذ ٚ ّ٘وا٘کزّبْ ؽك ٚ ِٛاف ،ٗيرمٍذ کٗ ٓ ايا ،ليآ يِ ثٗ كٍذ ـالَبَ آْ   ٚ  يلـ

بٔذ ٔفـًٛ،  يکٗ آْ ٍِٖؾذ ا٘ـُ ؽفـ٠ ٚ ٕـ    اٍذاُ٘  ٍِٖؾذ يِقبٌفبْ ثوا يف٦ٍ

ّٛيِن٘ت  ، ؽف٠ٓ اٍالَيؽف٠ ك ،ا٥واٗ ،اِٛاي ٚ  يكد ٚ كف٤ ٥ٛاِـً كّـّٕ  ب عٍت ِ

 1ٚؽلد کٍّٗ اٍذ.

 «جحارت اه» يٍ اصطالح يهفهَم لغَ يبررسن: گفتار هفت

ٚ كه ٕـٛهد   2گـياهي اٍـذ   ثٗ ٦ِٕـبي ٍوپوٍـزي ٚ کـبه   « ا ـ َ ـ ه  »اِبهد اى ِبكٖ 

ّٛك کٗ هيبٍذ، پيْٛايي ٚ ٍوپوٍزي ؽبعيـبْ   ثب ٚاژٖ ؽظ، ثٗ ِٕٖجي اٝالق ِيروکيت 

كه ِٕـبث٤، افـيْٚ ثـو ايـٓ      3ثو ٥ٙلٖ كاهك.كه ٝٛي َِيو ٚ ٔيي كه ٍُِٛ ؽظ كه ِکٗ ها 

ُ اٌ والياة»يـب   5«اٌؾـظ  والية»، 4«اٌؾبط امةمة»ِبٕٔل  ،٥ٕبٚيٕي كيگو ،إٞالػ ٔيـي   6«ٍّٛـ

ُ اِيو». كه ّّبهي اى ِٕبث٤، اى ِٕٖجي ثـٗ ٔـبَ   ثواي ايٓ ِٕٖت ثٗ کبه هفزٗ اٍذ  «اٌٍّٛـ

 کوكٖ ِي کّک اٌؾبطاِيو ثٗؽبعيبْ  ِْکالد ؽً كهثٛكٖ ٚ  اٌؾبطاِيو يبك ّلٖ کٗ ربث٤

   7.اٍذ

                                                           

ٛافس ض.ن: ِا .1 تم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د الفقهيتم ٛافس  ؛174، ظ2ٚ االرتٟبز ٚ ِا م  .411، ظ1، ٔىبضْ ض٥طاظ٢، دالفقهيتِا

 «.أط»، ٔبزٜ 31، ظ4. ِسبٖ اِقطة، د2

 .1ظ اِحذ، س٥ّٕبٖ غبِح وٕبَ، اماسة. 3
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 اتيکلفصل دوم: 

 اجحجاهارت ٍ زعاهت  :ٍلاگفتار 

 و زعاهت حجاج خيتار

بِل. اٌجزـٗ  يثٗ كٍذ ٔ ي، ٍِٞجپيِ اى اٍالَ، پٌ اى رزج٤ كه ِٕبث٤« اِبهد ؽظ»كهثبهٖ 

ِٕٖـت ليـبكد )هإّ٘ـبيي     هك کٗ ِٕٖت اِبهد ؽـظ رغييـو يبفزـخ   ايٓ اؽزّبي ٚعٛك كا

 ،9عل چٙبهَ پيـبِجو  ،يکي اى ١ٚبيف لويْيبْ پٌ اى رٍَٜ ُلّٖي ثٓ کالةـ ؽغبط(  

 1ثبّل. ـ ثو ِکٗ

 ٍ خلفا 9اهثرياهارت حح در دٍراى پ

ـ اعزّـب٥ي آْ كه   ٚ اث٦بك گٛٔـبگْٛ ٍيبٍـي   ثب ١ٙٛه اٍالَ، ؽظ اّ٘يزي ٚيژٖ يبفذ 

٘بي ث٦ل، ِٛعت پليل آِلْ ِٕٖت اِبهد ؽظ ّل. اّ٘يذ رٖلي ايٓ اِبهد ثـٗ   كٚهٖ

ٗ  ٚ  2گوفـذ  ٘بيي كه ِـي  ا٣ؽلي هٍيل کٗ ثواي كٍزيبثي ثٗ آْ، ٔي ىاكگـبْ   ثوفـي فٍيفـ

                                                           

  «.حذ»، 593، ظ12، جض.ن: زا٘طٙبٔٝ رٟبٖ اسالْ 1
ٗ  ٥ٔبٖ ست٥ع زض ضا ٔأٖٔٛ اظ فجبس٣ ٔٛس٣ ثٗ فجب  حٕب٤؛ ٔأٖٔٛ، ٚظ٤ط سُٟ، ثٗ فضُ وٝ چٙبٖ 2 ٖ  ٚ أن٥  ،ٔنأٔٛ

ٗ  ضا حذ أبض  اٚ ٚ  ٚضز زس؛ ثٝ ،ٔػط حىٛٔ؛ ٚ حذ أبض  ٌصاض٢ ٚ ا اظا٢ ضز  .زا٘سن؛  افترنبض  ٚ ضنطف  ثنبالتط٤

 .(4، ظ10، دإِٙتؾٓ؛ 33، ظ4، دتزبضة االٔٓ؛ 376، ظ8، دإِّٛن ٚ االٔٓ تبض٤د)
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ٖـت  کٗ فٛاٍزٗ يييل اى پلهُ ٦ِبٚيـٗ، ِٕ  چٕبْ ؛ِٕٖت ثٛكٔل فٛا٘بْ كٍزيبثي ثٗ ايٓ

 1اِبهد ؽظ ثٛك.

٘ب َّ٘ـبْ ٔيَـذ.    ، كيلگبٖاِيواٌؾبط، كهثبهٖ ٚعٛك ِٕٖت 9كه كٚهاْ هٍٛي فلا

ٔـبَ   اِيواٌؾـبط ٗ ٥ٕٛاْ ٚ افواكي ها ٔيي ث ،ّّبهي اى ِٕبث٤، اى ٚعٛك ايٓ ِٕٖت يبك کوكٖ

ٌ   كه آْ كٚهٖ ها أکبه کـوكٖ  اِيواٌؾبطٚعٛك  ،اِب ّّبهي كيگو أل؛ ثوكٖ اى فـزؼ   أـل. پـ

ٍَ» 9وپيبِج، يثٗ ٍبي ْ٘زُ لّو کِٗ ّٙو ٗ ثـٓ اِ  ئا٦ٌـ ثـٓ اثـي    يل٥ُز بة ثٓ ُا ها  «يـ

ِواٍـُ ؽـظ كه آْ    ي،َِـ٦ٛك  ٔمً  ثٕبثولواه كاك ٚ  آْ ّٙوكه  يِگياه فٛ ٥بًِ ٚ کبه

 2اٚ أغبَ ّل. يثٗ ٍوپوٍز ٍبي

 ثٗ اِيواٌؾبط ٥ٕٛاْ ثٗ ها اثٛثکو 9پيبِجو گواِي ،يلّؤُٙ  ٍبي كهگياهّي،  ثو پبيٗ 

ثو پبيـٗ   4.ثٗ عبي اٚ ِٕٖٛة کوك ها ٥7ٍي ِکٗ، اٚ ثٗ هٍيلْ اِب پيِ اى ؛3فوٍزبك ِکٗ

ٌٛيذ اِبهد ؽظ ٚ اثال٧ ٍـٛهٖ ثوائـذ ها ثـٗ ؽٚـود     ئَِ 9٘بيي كيگو، پيبِجو هٚايذ

ِٛه اثال٧ آيبد أرٕٙب ِ ٥7ٍيؽٚود  کٗ ثو ايٓ ثبٚهٔل اً٘ ٍٕذ اِب 5گناه کوك. و ٚاياِ

ايٓ كه ؽـبٌي   6.بهد ؽظ ها ّ٘چٕبْ اثٛثکو ثو ٥ٙلٖ كاّذٍٛهٖ ثوائذ ثٛك ٚ ِٕٖت اِ

 7اى ثبىگْذ اثٛثکو ثٗ ِليٕٗ ؽکبيذ كاهك. ،اٍذ کٗ هٚايذ اثٓ ٥جبً

ٚ ثـب  ٍوپوٍزي ؽبعيبْ ها ثـو ٥ٙـلٖ گوفـذ     فٛك 9هٍٛي فلا يّوكُ٘ ل ثٗ ٍبي

  8اؽکبَ ٚ ِٕبٍک ؽظ ها ثٗ ٍَِّبٔبْ آِٛفذ. ،اٌٛكا٣ حجةأغبَ 

                                                           

 .227، ظ8، دٚ اِٟٙب٤ٝ البذايت؛ 126ظ، 4اِىبُٔ، د .1

   .301ظ، 4. ٔطٚد اِصٞت، د2

 .413، ظ1؛ اِسضض اِفطائس، د291، ظ2؛ اِىبُٔ، د188، ظ4اِٙج٤ٛٝ، د السيشة. 3

 .291، ظ2؛ اِىبُٔ، د186، ظ1، داظضل٣. اذجبض ٔىٝ، 4

 .65، ظ1، داالضضبز؛ 355، ظ2ٚ د 492، ظ1؛ ا٘سبة االضطاف، د3، ظ1. ٔسٙس احٕس، د5

 .543، ظ2، داِٙج٤ٛٝ السيشة؛ 1077، ظ3. إِغبظ٢، ٚالس٢، د6

 .65، ظ1االضضبز، د؛ 355، ظ2ٚ د 492، ظ1ا٘سبة االضطاف، د؛ 3، ظ1، دٔسٙس احٕس. 7

 .301، ظ4، د؛ ٔطٚد اِصٞت601، ظ2، داِٙج٤ٛٝ السيشة؛ 1088، ظ3. إِغبظ٢، د8
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( ٦ِّـٛاًل ؽـظ ثـٗ    ق.  ٘ 25ــ 11فٍفبي ٔقَـزيٓ ) هٚىگبه  كه 9پٌ اى هٍٛي فلا

گوفذ. گبٖ ٔيي افواكي اى ٍـٛي آٔـبْ ثـٗ ِٕٖـت اِـبهد ؽـظ        ٍوپوٍزي آٔبْ أغبَ ِي

 ٍـبي كه  ( ثٗ روريت ٥ّو ثٓ فٞبةق. ٘ 12-11) اٚي فٍيفٗ ّلٔل. كه ىِبْ ثوگييلٖ ِي

 يكٚاىك٘ـُ لّـو   ٍبي٥ٛف كه  ثٓ ْب٥جلاٌوؽّ اِٛي يب اٍيل ثٓ ٥زبة ٚ يبىكُ٘ لّوي

يـبك   ييكُ٘ لّويٍٍبي  اِيواٌؾبط ثٗ ٥ٕٛاْ ْ ثٓ ٥ٛفب٥جلاٌوؽّؽبط ثٛكٔل. اى  اِيواْ

 1 .ّلٖ اٍذ

ّـل ٚ   ّ٘ٗ ٍبٌٗ هَ٘پبه ٍفو ؽظ ِـي  ٚي فٛك(، ق. ٘  32-12)كَٚ كه ىِبْ فٍيفٗ 

ٗ  2.ثو ٥ٙلٖ كاّذ ها اِبهد ؽظ َ  كه ىِبْ فٍيفـ  ق .٘ 32ٍـبي  ثـٗ  ( .ق ٘  23-32) ٍـٛ

اِـبهد ؽـظ ها ثـو     فـٛك،  فٍيفـٗ،  .ق ٘ 22رب  33٘بي  ٍبيكه  ٚ 3ْ ثٓ ٥ٛفب٥جلاٌوؽّ

َ    ق. ٘ 23) ٍبي آفو فالفذ ٥ضّبْكه  ٥ٙلٖ كاّذ. ٚ   ( ثـٗ عٙـذ ليـبَ ِـوك ، ثـو ٙـل ا

 4.ّل٥جلاهلل ثٓ ٥جبً ثٗ اِبهد ؽظ ِٕٖٛة 

 ّقٖـبً  ٔزٛأَـذ  ٔجوك٘بي كافٍي ٍجت ثِٗلد پٕظ ٍبي فالفزِ،  كه ٥7ٍي اِبَ

 6«٥جلاهلل ثٓ ٥جبً» ق. ٘ 25ٚ  24 ي٘ب اى ايٓ هٚ، ثٗ ٍبي 5ثگيوك. و ٥ٙلٖث ها اِبهد ؽظ

ٓ  لضُ» ِکٗ،ثو  فٛك٥بًِ  .ق ٘  27ٚ  26 ي٘ب ٚ كه ٍبي ً  ثـ لـواه   اِيواٌؾـبط  ها ،«٥جـب

ٚ  ـ  ،ق. ٘ 27 ٦ِبٚيـٗ ثـٗ ٍـبي    اِيواٌؾـبط  ـ« يييل ثٓ ّغوٖ ه٘بٚي»بْ يِ يويكهگ 7كاك.

                                                           

 .302، ظ4ٔطٚد اِصٞت، د. 1

 . ٕٞبٖ.2

 .302، ظ4؛ ٔطٚد اِصٞت، د249، ظ4، دإِّٛن ٚ االٔٓ تبض٤د. 3
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 . 419، ظ1، داِسضض اِفطائس؛ 302ظ

 .512، ظ3إِىطٔٝ، د مىسىعت مکت. 5

 .302، ظ4؛ ٔطٚد اِصٞت، د92، ظ5د؛ 576، ظ4، دإِّٛن ٚ االٔٓ تبض٤د. 6

 .302، ظ4ٔطٚد اِصٞت، د؛ 132، ظ5، دإِّٛن ٚ االٔٓ تبض٤د. 7
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اى کٍيـلكاهاْ   ،«جـي َغثـٓ ٥ضّـبْ ؽَ   شاقةة» ،آٔبْ عبيِٛعت ّل رب ثٗ  «ثٓ ٥جبًالضُ »

 1.كاه ّٛك اِبهد ؽظ ها ٥ٙلٖ ،ک٦جٗ

 (. ق ّ 132-4۰) اهيِ تٌي دٍراى در اهارت حح

 ي٘ـب  يذٌٛئ، اِـبهد ؽـظ ها ّ٘چـْٛ كيگـو َِـ     فٛكؽکِٛذ  ٍبي 73كه  اِيٗ ثٕي

 گـناه ٚ اثٛكٔـل،  رـٓ   پٕغـبٖ  فٛيْبٚٔلاْ فٛك کـٗ ؽـلٚك  ثٗ ثيْزو  يبٍي،ٚ ٍ ياعزّب٥

كه  اِيواٌؾـبط ثـٗ ٥ٕـٛاْ   فٛك،  ،فٍفبي اِٛي ،ٍبي ٔٛكٍبي اى  كٖرٕٙب كه ؽلٚك  .كٔلکو

 رٛاْ ِي ، اِبكه ِٕبث٤ ثٗ كٌيً ايٓ ٣ِٛٙٛ رٖويؼ ْٔلٖ اٍذ ٘وچٕلکوكٔل؛ ؽظ ّوکذ 

 آٔبْ ثٗ اث٦بك ٦ِٕٛي ؽظ كأَذ.رٛعٙي  كٌيً آْ ها کُ

اّـبهٖ کـوك کـٗ     ق. ٘ 46ثـٗ ٍـبي    اِيواٌؾـبط رٛاْ ثٗ ٚعٛك چٙـبه   كه ايٓ كٚهاْ ِي

ُ٘  ِ ٚ  ىِبْ كه ٥وفبد ؽٚٛه يبفزٕل. ِؾّل ثٓ ؽٕفيٗ ٚ يبهأِ، اثٓ ىثيو ٚ ٝوفـلاهأ

ْ       كجدة غـب اهكٚ ىكٔـل ٚ   ٔكه آ ،ثٓ ٥بِو فـبهعي ّ٘ـواٖ يـبهاْ فـبهعي فـٛك ٚ اِٛيـب

 2ٔقَزيٓ گوٚ٘ي کٗ ثٗ ؽوکذ كهآِل، گوٖٚ اثٓ ؽٕفيٗ ثٛك.

 .ق( ّ 247-132ًخست عثاسي ) دٍرُ در اهارت حح

رـٓ اى فٛيْبْٔـبْ    55ؽـلٚك  ثٗ اِبهد ؽظ ها  ٍبي، 113كه ؽلٚك  ٥جبٍي يفٍفب

اٌجزٗ كه ايٓ كٚهٖ، ثوفي ٥ٍٛيبْ ٔيي ثٗ ايٓ ِمـبَ كٍـذ يبفزٕـل. ثٕـب ثـو       3.ٚاگناه کوكٔل

٥جـبً ثـٓ    رجـبه اى  ،ق ٥جيلاهلل ثٓ ؽَٓ. ٘ 354ـ   352گياهّي، كه ىِبٔٗ ِأِْٛ ثٗ ٍبي  

 ق .٘ 353كه  ،يگـياهُ َِـ٦ٛك   ثـٗ   ،ّل. پـيِ اى ٚي  يواٌؾبطاِ، 8ٝبٌت ثٓ اثي ٥ٍي

                                                           

 .300، ظ3، د؛ االغبث302ٝ، ظ4، دٔطٚد اِصٞت؛ 213، ظ2، دض٤د ٤قمٛث٣تب. 1

 .138، ظ6، دإِّٛن ٚ االٔٓ تبض٤د؛ 263، ظ2، دتبض٤د ٤قمٛث٣؛ 76، ظ5اِىجط٢، د اِغجمب . 2

 .38ظ قجبس٣، س٥ّٕبٖ غبِح وٕبَ،اِاِحذ ف٣ اِقػط  اماسة. 3
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كه ٍِٛـُ   ،ك٘ي کوكٖ ثـٛك ْ   کٗ ٍبىِب يٚاٍٞٗ ّٛهّٗ ث 8ثٓ ع٦فو يثٓ ٍِٛ يُاثوا٘

كه  7يٓ ّـقٔ اى َٔـً اثٛٝبٌـت   ٔقَـز   ٚي 1گوفـذ.  يـبه ؽظ اِبهد ؽظ ها كه افز

 2كٚهٖ ثواي ِوكَ البِٗ ؽظ کٕل. يٓاٍالَ ثٛك کٗ رٛأَذ كه ا

ي اى ِؾجٛثيذ ٚ ا٥زجبه فبٕـي كه  اِيواٌؾبعآيل کٗ ِٕٖت  ٘ب ثوِي گياهُ ي اى ثوف

آِـل کـٗ    ٘بيي پيِ ِـي  ٘ب ٚ كهگيوي کٗ ثو ٍو آْ هلبثذ ايٓ كٚهاْ ثوفٛهكاه ثٛك؛ چٕبْ

گـواْ   كه هلبثذ ِيبْ ِٕٖٛه ٥جبٍي ٚ اثٍَُِٛ فواٍبٔي، اى ك٥ـٛد رٛاْ  يِ ّٔٛٔٗ آْ ها

گَزوُ لٍّوٚ ؽکِٛذ اٍـالَ ٚ   3ِْب٘لٖ کوك. ق.. ٘ ٥124جبٍي، كه اِبهد ؽظ ٍبي 

 كاه كهثبه ٥جبٍي، ٚعب٘زي فبٓ ثٗ ِٕٖت اِبهد ؽظ ثقْيل. رْويفبد كإِٗ

اى عٍّٗ آٔکٗ كه ٥ـيي ٚ ٖٔـت    ؛كه ايٓ كٚهٖ، اِيواٌؾبط افزيبهاري گَزوكٖ پيلا کوك

 ٗ ٚ ثـٗ ا  ،اِيواْ ؽوِيٓ ّويفيٓ كفبٌذ كاّذ ٚ اِبهد ّ٘ٗ ّٙو٘بي َِيو، ثٗ اِو فٍيفـ

   4ّل. رفٛي٘ ِي

   .ق( ّ 666-248)تر حرهيي  ايَتياى ٍ فاطوياى سلطِ در اهارت حح

٘بي ِؾٍي  ثٗ رلهيظ ؽکِٛذ ،اى ٦ٙف ٍٍٞٗ ٥جبٍيبْ ثو لٍّوٚ پٕٙبٚهّبْ پٌ

ٜ کوكٔـل ثـب    رـالُ ِـي   ،٘ب ايٓ ؽکِٛذً ّلٔل. يرْککٕبه آٔبْ  ٓ   رَـٍ  ،ثـو ؽـوِي

اٌؾبط ر٦يـيٓ  هٚ، اِيو . اى ايٕٕٓلِْو٥ٚيذ ٚ عبيگبٖ ثٙزوي ها ٔيك ٍَِّبٔبْ کَت ک

 کوكٔل. ِي

ثـٗ ٍـجت ٔـبإِي     گـبٖ كاك ٚ  ٘بيي کٗ كه ِکٗ هؿ ِي ٓ كٚهٖ، گبٖ ثو اصو ّٛهُيكه ا
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 .333، ظ3؛ االفالْ، د222، ظ3تبض٤د اثٗ ذّسٖٚ، د؛ 1430، ظ3؛ االست٥قبة، د209
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٘ـبي ِـن٘جي ٚ    افـزالف  1ّـل.  ر٦يـيٓ ّٔـي   اِيواٌؾـبط گْـذ ٚ   ٘ب، ؽظ ِزٛلف ِي هاٖ

 ثـب  2.ؽظ ثٛكاى كيگو ٥ٛاًِ افزالي  ،ِيبْ فبّٝيبْ ٚ ٥جبٍيبْ ،٘بي ثوآِلٖ اى آْ كهگيوي

 ّـي٦يبْ، کَـبٔي اى   گيـوي  لـلهد  ٚ .ق( ٘ 225-٥222جبٍـي )  فالفـذ  ثو آي ثٛيٗ رٍَٜ

کـبه  ٍـو  ثـو   اِيواٌؾـبط  ٥ٕٛاْ ثٗ ِبٕٔل اثٛاؽّل ٍِٛٛي، پله ّويف هٙي، ٔيي ،٥ٍٛيبْ

   3آِلٔل.

ِيـبْ   ،كه پي ِـو  ٍِکْـبٖ  ٘بيي کٗ  ثٗ ٍجت كهگيوي ق. ٘ 266ـ   264 ٘بي كه ٍبي

 ي٘بيي کٗ ِيبْ ؽبکّبْ كيگـو ِٕـبٝك پـيِ آِـل، کَـ      افزالفٔيي ٚ هؿ كاك  ِفوىٔلأ

 4.ٔزٛأَذ ؽظ ثٗ عب آٚهك

 ٚ ق. ٘  414 کـٗ ِـٛط اٚي آْ ثـٗ ٍـبي     ٘بي اٍـالِي   ثٗ ٍوىِيٓ ِغٛي كه پي ؽٍّٗ

کـبهٚاْ ؽـظ اى    ق. ٘  427ـ   422٘ـبي   آغبى ّل، كه ٍبي ق. ٘ 432ٍبي  اى آْ كَٚ ِٛط

٘ـب اِيـواْ ؽـظ ايـٛثي،      َ ْٔل؛ گوچـٗ كه ايـٓ ٍـبي   ٍٛي فالفذ ٥جبٍي اى ٥واق ا٥يا

 5ؽبکّبْ ِٖو ٚ يّٓ، هَ٘پبه ؽظ ّلٔل.

ٌ  ثـبه  ٔقَزيٓ ق. ٘  444 ثٗ ٍبي ٗ  اى پـ ْ  ؽٍّـ ٗ  ِغـٛال  ٥والـي ؽبعيـبْ   ٥ـواق،  ثـ

ِؾيـي اٌـليٓ ثـٓ ٕـبؽت ثٙـبء اٌـليٓ ثـٓ ؽٕـب،          ٍبي،. كه ايٓ ؽظ ثگياهٔل رٛأَزٕل

ٕلٚه فوِبْ اِبهد ؽظ اى ٍٛي اثبلـب فـبْ    ثب ق. ٘  445ٍپٌ ثٗ ٍبي  6.ثٛك اِيواٌؾبط

ِغٛي، اِبهد ؽظ هٍّيذ يبفذ. ِزٓ ايٓ فوِبْ ثٗ أْبي ٥ٞب ٍِک عٛيٕي كه کزبثقبٔٗ 

 ّٛك. ٔگٙلاهي ِي 3227ِوکيي ثٗ ّّبهٖ 

                                                           

  .115ظاِحبد،  فب ٚ االثتٟبد ثصوط ٔٗ ٣ِٚ . حسٗ اِػ1

 .522ٚ 521ع، غ3، دإِىطٔٝ ت مکتمىسىع. 2

 . 183ظ، العمراين ابن، اِرّفبء تبض٤د ف٣ اال٘جبء. 3

 .523، ظ3إِىطٔٝ، د مىسىعت مکت. 4

 .526، ظ3. ٕٞبٖ، د5

 .527، ظ3ٕٞبٖ، د .6
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 .ق( ّ 923-666)هواليک  سلطِ در اهارت حح

ـ   اِيواٌؾـبط ثٗ ٖٔت  ق. ٘  445گيوي ثٗ ٍبي  ٌيک پٌ اى للهدِّب كه  .لالـلاَ کوكٔ

 1ر٦ييٓ کوكٔل. اِيواٌؾبط 165ِلد ؽکِٛذ ٝٛالٔيْبْ ؽلٚك 

 .ق( ّ 1343ـ 923)ّا  عثواًي در دٍراى اهارت حح

ٓ ثـٗ ا ا٘زّبَ كاّزٕل. آٔبْ ٦ِّٛاًل فـوكي لـٛي ها    اِيواٌؾبطثٗ ٖٔت ٔيي  ٘ب ٥ضّبٔي  يـ

ٚ  يبفزٕـل  ٘بي ؽظ ؽٚٛه ِـي  کبهٚاْكه ٘ياهاْ ٍوثبى اٚ ّ٘واٖ ٚ گّبّزٕل  ِي َِئٌٛيذ

كٍزجوك ٍـبهلبْ ٚ ها٘ئـبْ    كه ثواثوپبٍلاهي اى عبْ ٚ ِبي َِبفواْ  يف١ٚٗ ،كه ِيبْ هاٖ

ثـوا٘يُ ِهف ٦َـذ   رٛاْ ثـٗ ا  ؽظ ٥ضّبٔي ِياِيواْ  اى 2ٕل.٥ٙلٖ كاّزها ثو  يًلجب يٚ گبٖ ر٦ّل

 اّبهٖ کوك. 3«اٌؾوِيٓ ةمرآ»ِْٙٛه ، ٔٛيَٕلٖ کزبة بّبپ

آٔبْ ؽبعيبْ ِٖو ٚ ّبَ ٚ كيگو  ،ٗ ِکوِٗ٘ب ٚ ٚ٘بثيبْ ثو ِک ثب اٍزيالي ٦ٍٛكي

اى  ،لٕـ ك٘ ِْـو٣ٚ ٚ ٕـؾيؼ أغـبَ ّٔـي    ّـيٖٛ  ؽـظ ها ثـٗ   کٗ ِٕبٝك ها اى ايٓ هٚ 

ِـلد،  ٚ كه ايٓ  اكاِٗ يبفذ ق. ٘ 1336ِکٗ رب آٔبْ ثو اِبهد  .گياهي ثبىكاّزٕل  ؽظ

ؽٍّـٗ ِؾّـل٥ٍي پبّـب ٚ    ايـٓ ٍـبي، ثـب    كه كاك.  أغبَ ِـي ِوكَ ؽظ ثب فٛك ٦ٍٛك 

 ٘ب لواه گوفذ ثٗ ؽغبى، ِکٗ ِکوِٗ ثبه كيگو ىيو ٍٍٞٗ ٥ضّبٔي ،ؽبکُ ِٖو ،پَوُ

اى ايـٓ پـٌ رـب     4ها ثو ٥ٙلٖ گوفـذ.  اِبهد ؽظ «اٚىْٚ اٚغٍي»، ق. ٘  1325كه  ٚ

اِـبهد ؽـظ كه افزيـبه     ق. ٘  1222به آي ٍـ٦ٛك ثـو ؽغـبى ثـٗ ٍـبي      رٍَٜ كيگو ث

 ٥ضّبٔيبْ لواه كاّذ.

                                                           

 .116، ظ3اِٛض٢، د؛ اتحبف 246ٚ247ع، غ1، دإِّٛن زَٚ لمعشفت اِسّٛن .1

 .22ٚ23اِطط٤ف٥ٗ ف٣ اِقٟس اِقخٕب٣٘، غع٥ٔٗ . ضؤٖٚ اِحط2

 .39، ظ1، دفالْاال .3

 .558، ظ3إِىطٔٝ، د مىسىعت مکت؛ 247، ظ3، داِزجطت٣ فجساِطحٕٗ . فزبئت ا٦حبض،4
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 سعَد آل دٍرُ در حح اهيراى

عـي  ، ٍـبي ٍـٍٕٞذ فـٛك    ٍي ٝٛي ٦ٍٛك، كه گناه كٌٚذ عليل آي  ثٕيبْ ا٦ٌييي،٥جل

ٚ  اِبهد ؽظ ها ثو ٥ٙلٖ كاّـذ فٛك  ٘ب ٍبي كيگوِّ ِورجٗ كه   . اى آْ ّـِ ٔٛثـذ، ك

ٌٚي٦ٙـلُ اِيـو ٍـ٦ٛك     چٙبه ثبه كيگو هاٚ  فيًٖ ثٓ ٥جلا٦ٌييي ،ثبه ٔبئت ٚي كه ؽغبى

ِ  ٥جلا٦ٌييي، اى ث٦ل 1.كاّزٕلثو ٥ٙلٖ اِبهد ها  ،ثٓ ٥جلا٦ٌيييا  فيٖـً،  ٍـ٦ٛك،  فوىٔـلأ

ثـو   ها اِـبهد ؽـظ   ٚ کوكٔل ؽکِٛذ ٦ٍٛكي ٥وثَزبْ ثٗ روريت ثو ٥جلاهللٚ  فٙل فبٌل،

 ٥.2ٙلٖ گوفزٕل

  و اهارت حاج :ييهعصىهائوه 

كه فوِبٔي لضُ ثٓ ٥جبً ها کٗ اى ٍٛي ايْبْ ؽکّواْ  ق. ٘  27ٍبي  ثٗ 7ياِبَ ٥ٍ

گـياهي   ثـو  أزقبة ٚ ١ٚبيف اٚ ها ايٓ گٛٔـٗ ر٦يـيٓ کـوك:    طاِيواٌؾبثٗ ٥ٕٛاْ   ِکٗ ثٛك،

 وَ )ايـبَ اهلل  اّّ٘يذ  ٚ ثيهگلاّذ يبكآٚهي ؛(ّج احْلَ  ٙمٛمّاسِ يمِ  ؿْ ومِ ٟمهمَ  ٔمُد زمَ اَّما ) ٕؾيؼ ِواٍُ ؽظ

ذذَ   ؿُ هَلذذ ْس ٙمِذاصْم  وَ ٕ٘گـبَ ٥ٖـو )  گـياهي عٍَـبد ٥ّــِٛي ثـب ِـوكَ      ثـو  ؛(اهلل ّيذامِ ٟمَ زمِ  ؿرُ رْ ىمِّ

                                                           

 .559ٚ 558ع ، غ3إِىطٔٝ، د مىسىعت مکت. 1

2،ٖ ٕب مال. الظْ ٝث شوط اس؛، 559ظ . ٞ ٖ، افطازپس اظ پ٥طٚظ٢ ٘ا ٖ   ٢ة اسال٣ٔ زض ا٤طا ٛا ٝ فٙن ْ ذ٣ٙ٥ٕ، ث ٔب زض احىب٣ٔ اظ س٢ٛ ا

ٖ ٔٙػٛة ُ ا  ٔحالتن٣؛   . ٞ 29/6/58ضس٘س:  سطپطس؛ حبر٥ب ٚ فضن ٛاض٢  ٗ ٘ا س٤ ش. ٔحٕسضضنب  . ٞ 27/4/1359ش. ٔح٣٥ ِا

س٣ّ ٔحالت٣؛ ٣، ش. ٝث. ٞ 20/3/1360ٛت ٚ٘ا ز٥س ا٤ط ٣،  عٛض ٔطتطن س٥س فجسإِ ٍ٘ب ٌّپب٤ ٞبض٣ٕ  س٣ّ، س٥س ف٣ّ  ٔحٕس ضضب ٛت

ٗ عبٞط٢ ذطْ ٣ٙ٥٤ٛ  . ٞ 1364تنب   14/5/1361 ثبز٢؛  ح٥سضف٣ّ رال٣ِ ٚ س٥س حس ش. . ٞ 28/4/1364ٞنب ؛   ش. ٔٛسن٢ٛ ذن

ٚث٣ ط ثطا٢ سبَ. ٞ ٢ٚ7/7/1364 زض تبض٤د  .ٟٔس٢ وط ٗ سٕ؛ ٔٙػنٛة ضنس.  ٤ن؛ ا      ش. ع٣ حى٣ٕ ز٤ٍ ٝ ا٤ ٥ع ث ٞب٢ ثقس٘ 

مالة ا٢ ضٞجط  ذبٔٙٝ ٥ٗ حبد  حجتش. ع٣ حى٣ٕ . ٞ 1370اسال٣ٔ زضٔقؾٓ ٘ا سّٕ ٝ    االسالْ ٚ إِ س٥س احٕنس ذ٥ٕٙن٣ ضا ثن

ػنطاف ٢ٚ، زض ضطنٓ اضز٤جٟطن؛        نب زض پن٣ ٘ا ٣ ٔٙػٛة ونطز؛ ٔا ٕب٤ٙسٜ ذٛز ٚ سطپطس؛ حبر٥ٖب ا٤ط٘ا  ٘ ٖٛا ش. . ٞ 1370فٙ

ٗ حبد حجت ٥ سّٕ ٚ إِ نٛز. ٢ٚ حنسٚز      ض٥د  االسالْ  ٗ سنٕ؛ ٔٙػنٛة ٕ٘ ٝ ا٤ن َ  ث٥سن؛ ٔحٕس ٔحٕس٢ ض٢ ضٟط٢ ضا ث  سنب

٣ ضا ثط فٟسٜ زاض؛. ٖ، ٔطقط، «غح٥فٝ حذ)» سطپطست٣ حبر٥ٖب ا٤ط٘ا طا ، 22، غع1د .ش؛ ٞ 1382، ٔطوع تحم٥مب  حذ، ٟت

ٚ پس اظ  (54ن 50، غع 2ٚ د 180ٚ 156، 84، 71 ٗ حبد حجت .ش. ٞ 1388زض ا ٥ سّٕ ٚ إِ  ْ فسىط  ٣لبض ٣فّ ٥سس االسال

ٝ ا٤ٗ سٕ؛ ٔٙػٛة  ٜ اعالؿ س.ضث ٍب ٣ زفتط ٔمْب )پب٤ ٓ ضٞجط٢،  ضس٘ب  (.1388ز٢ 20ٔقؾ
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آِٛىُ ِٕبٍه ؽـظ ثـٗ    ؛(لٖمتِ ستَ ٚمُ ذايمْ  ِِ ٟمهمْ همَ ) ّو٥ي ي٘ب ٗ ٍؤايپبٍـ كاكْ ث ؛(ـيْ رَ ذِمٔمَ ايمْ 

َ  رِ ذاىمِذ وَ ٚگٛي ٥ٍّـي )  گفذ گياهي عٍَبد ثؾش ٚ ثو ؛(ؾاجلارِ  ّٙمؿِ فمَ  وَ ) ٔبآگب٘بْ  ؛(ايمٔمذاِ 

ّٓ  وٓ ضماصِمذٌ   ...اس ايمٛمَّذ رميمؽ اِ  ـْ ٘مُ ٓ يَ  وَ )ثب ؽبعيبْ ٚاٍٞٗ  ٚ ثي اهرجبٛ َِزميُرأکيل ثو  ا

 ؛(اؽ بذٗمائِذيمِ  ـْ فَمذ ةٍ ا ضماصَم ذَ  َـّ بَ ُج ٓ َت  وَ ) يِوكِ ي٘بكيلاهضجذ ثٗ رمبٙبي پبٍـ ِ ؛(ؽٜمُ صْم وَ 

 وَ ) كلذ كه ِٖوف ثيذ اٌّبي ؛(رادِ رْ وِ  ّولِ  اَ ؽ دِم ازمِ ـ ازمقَ فمَ  ْت يَد ان ذِ ) هٍيلگي ثٗ ِْىالد

ي وِ ذَ  ـْ َِمذٔيبىِٕـلاْ ٚ گوٍـٕگبْ )  هٍيلگي ثٗ ٚٙـ٤   ؛(اهلل َمالِ  ـْ ك َمِ َد ٛمْ فمِ  عَ ٚمَ تَ ا اصْم َمَ  رمر اِ ٓمُ اٞمْ 

ثبىكاّزٓ ِکيبْ اى كهيبفـذ اعـبهٖ ثٙـب ثـواي      رأِيٓ َِىٓ ؽبعيبْ ٚ ؛(ةافمَ َج اظمَ  وَ  الِ ٝمَ ايمٔمِ 

 1(.راأصْم  ـٍ ـ ؽماىمِ ذوا َمِ ٟمطُم  يَ َٓ  أنْ  َمّ٘مةَ  رَؾ اَ  رْ َمُ َِکٓ ؽبعيبْ ثٗ پْزٛأٗ آيٗ لوآْ )

ٚاليـذ ثـو اِـذ ها     يوٗ ّبيَزگ :، ائّٗ اٝٙبهيٚ ٥جبٍ ياِٛ يثب ؽبوّيذ فٍفب

ْٛ ئاِو ٥يي ٚ ٖٔت اِيواٌؾـبط ٔيـي ِبٕٔـل ٍـبيو ّـ      ، كه، ثٗ ٌؾبٟ ٥لَ ثَٜ يلكاّزٕل

ّ٘واٖ ِـوكَ كه ٍـفو ؽـظ ؽٚـٛه كاّـزٕل ٚ ا٥ّـبي ٚ        يٌٚ كفبٌذ ٔلاّزٕل. يؽىِٛز

اى ِمب٤ٝ ربهيـ  يكه ث٦ٚ ژٖيٚ ثٗآٔبْ كه عب٦ِٗ  يأيٚا .آٚهكٔل يعب ِٗ ِٕبٍک ؽظ ها ث

ووك. عويبْ ؽٚـٛه   ئّ يٚ فٍفب ها هاٙ ٚ ٥لَ كفبٌذ كه اِٛه ؽىِٛذ، ثبىُ٘ ؽىبَ

 ثٓ ٥جلاٌٍّه كه ٍفو ؽظ ٦ِوٚف اٍذ: ْ٘بَ

ٍـٛك ها ّٔـٛك، ثـب آٔىـٗ پَـو      ٚ پٌ اى ٝـٛاف، إٓ٘ـگ اٍـزالَ ؽغوا    وٗ ا يٕ٘گبِ

ٛأـل فـٛك ها ثـٗ    ايٕىـٗ ثز  ذ اىيـ فـبٝو اىكؽـبَ ع٦ّ   ٚ فٍيفٗ ثٛك، ث٥ٗجلاٌٍّه ؽبوُ 

ٗ  ثبٓ هٚ ي. اى أباِيل ّل ٍٛك ثوٍبٔلؽغوا   يا اٝوافيبِٔ ثٗ وٕبه َِغل آِلٖ، كه گّٛـ

 7ّ٘يٓ اصٕـب اِـبَ ٍـغبك    اٍزالَ ؽغوا ٍٛك َْٔذ. كه يثوا يثٗ أز٢به فوٕذ ِٕبٍج

 يثٛك، ِٛهك رٛعٗ ِـوكَ لـواه گوفـذ ٚ هاٖ ها ثـوا     لٖل کوكٖوٗ اٍزالَ ؽغوا ٍٛك ها 

ْـبَ وـٗ   ك. ٘ها ٌّـٌ کـو   هفذ ٚ آْٔل. ؽٚود رب وٕبه ؽغوا ٍٛك عٍٛ ايْبْ ثبىووك

                                                           

 .327ظ ،1، داِمط ٖ  فمٝ؛ 67ٟ٘ذ اِجال ٝ، ٘بٔٝ . 1
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ٗ  يپٌ اى ٔبوبِ يكلبيم ٚ  يا فٛك رؾًّ ِْب٘لٖ چٕيٓ ٕـؾٕ رغب٘ـً   يها ٔلاّـذ، اى ه

فّٛبيٕل اٚ ا١ٙبه  يگْٛكٔل؟ اٝوافيبْ ٔيي ثوا اٚ هاٖ يگفذ: ايٓ فوك ويَذ وٗ ِوكَ ثوا

ّـل،   يآٔىـٗ ّـب٥و كهثـبه ِؾَـٛة ِـ      كه ّ٘يٓ ؽبي فوىكق ثب يٌٚ .ووكٔل ياٝال٥ يث

كه فٚـيٍذ اِـبَ    يايـ غورغبً٘ ها ٔبكيلٖ ثگيوك ٚ كه لٖيلٖ ٚ  يا٥زٕبي ئزٛأَذ ايٓ ث

 1.ؽٚود پوكافذ آْ ي، ثٗ ٦ِوف7ٍغبك

وـٗ كه ٍِٛـُ ؽـظ ؽٚـٛه كاّـذ، ٕ٘گـبَ        7ٔيي اِـبَ ٕـبكق   .ق ٘  125كه ٍبي 

   ٚ كآِـل.  ٥ييّذ اى ٥وفبد ثٗ ٦ِْو، ِووجِ كچبه ِْىً ّـل ٚ ؽٚـود اى ِووـت فو

وـوك،   يعٍٛرو ؽووـذ ِـ   يللهٚ  واٌؾبط ثٛكثٓ ٥جبً وٗ اِي ثٓ ٥جلاهلل يثٓ ٥ٍ اٍّب٥يً

انَّ »فوِـٛك:   ٚ ٍوُ ها ثٍٕـل وـوك   7، ثٗ أز٢به ايَزبك. اِبَ ٕبكق ِٖزٛعٗ ؽٚود ّل

ّٓ زماظمزديمٖمة ؽووذ آغبى وـوك، ٔجبيـل رـب     ياِيواٌؾبط ٚلز»؛ 2«اإلَمام اذا دهمع   ي٘مـ يمف أن يٗمػ ا

ايْـبْ ٍـٛاه ثـو ِووـت ّـل ٚ      اِب اٚ ثٗ اؽزواَ ؽٚود ايَزبك رب  .«ِيكٌفٗ رٛلف ّٔبيل

 ؽووذ ووك.

ٚا آْ ٛٗٔ کٗ اى ه ـ آ يِ ٗث كٍذ يقيربه ي٘ب ٚ گياهُبد يگ ـبهد ٚ ى٥بِـذ     لي ، ؽـظ ثـب ِا

ك، ثوگياهکٗ ِ يفوك ٚ ؽغبط كه ٚلٛف ثـٗ ِْـب٥و ٚ ِٕبٍـک اى اٚ     لّ يِ ٕٖٛة ؽکِٛذ ٛث

ٛٗٔ کٗ ٍَِّبٔبْ كه  ّ٘بْ .کوكٔل يِ ذيرج٦ كا٣ اى پ گ ـ پ 9جو ا٢٥ُبِياٌٛ  .ّٔٛكٔـل  يِـ  يٚوي

ب ٚ ٍيا ؾبط كه ر٦ياى ِا يوٚيوٖ ٍَِّبٔبْ كه پيٓ ٕث ٛالييوٌا ٛالـف اى عٙـذ ىِـب   يـ ٓ ِ ْ ٚ ذ ٚ ِ

كٖ ٚ گياهّ :ٓيِکبْ، كه ٢ِٕو ٦ِِٖٛ ْ يثو رقٍـف ا  يِجٕ يٛث گ   ـ  ْـب ـ ثـب ٚعـٛك ٔا  ي٘ـب ٖ يي

ٚاْ كه ٔمً ا ٛٗٔ َِبئًٓ يفوا ذ.ئوٍ ـ  گ ٚا لٖ ٍا کٗ كه ِضً ه  ٓ، ؽٚـواد يْيذ ٚ گياهُ پيٍث

٢به ٚ افکبه ِوكَ ها ٗث رج٦:ٓي٦ِِٖٛ زٕل. يِ واٌؾبط ٦ِٞٛفيذ اى ِاي، ٔا  كّا

                                                           

 .172 - 169، غع 4. ٔٙبلت اثٗ ضٟط  ضٛة، د1

؛ اِجتٝ ا٤ٗ ٌعاضش ثب ا٘سو٣ تفبٚ  زض فجنبض ، زض  4، ثبة وطاٞ؛ ٚلٛف ا٥ٔطاِحبد، ح399، ظ11. ٚسبئُ اِط٥قٝ، د2

 ؛.  حس٤ج اَٚ ٚ سْٛ اظ ا٤ٗ ثبة ٥٘ع ٘مُ ضسٜ اس
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ٗ ٗث عٙذ هّٚٓ بهد ٚ ى٥بِذ ِا كه اكِا ت ِا ٛٔا ؾبط، اؽکبَ ٚ رکـبٌ يرو ّلْ ع کـٗ   يفيوٌا

ٚا ذ، رجيبْ گوكيثواٌؾبط يِا يش، ثوايبد ٚ اؽبكيكه ٥ٍُ فمٗ، ٗث رج٤ ه  ّٛك. يِ ٓييلٖ ٍا

 حاج در فقهو زعاهت اهارت 

ـ اِيواٌؾبط  اى 2،اً٘ ٍٕذٚ  1كه ِٕبث٤ ّي٦ٗ َ »ٗ ٥ٕـٛاْ  ث ٚ فمٙـب ٚ   يـبك ّـلٖ اٍـذ   « اِـب

ـ ي ،اِبَ: »گفزٗ اٍذ يِغٍَ ي٥الِٗ ِؾّلرم ِضاًل ؛أل و ايٓ ٍِٞت رٖويؼ ووكِٖؾلصبْ ث  ي٦ٕ

ـ ي ،ِواك اى اِبَ: »گفزٗ اٍذٔيي  عٛا٘وٕبؽت  3«واٌؾبطياِ ٓ ٍِٞـت  يـ واٌؾـبط ٚ ثـو ا  ياِ ي٦ٕ

 يِـواك اى اِـبَ کَـ   : »ّٔٛـزٗ اٍـذ   ّ٘چٕيٓ ٕبؽت ؽلائك ؛4«ألٖ ؼ ّٔٛكيي رٖويگواْ ٔيك

ٍُِ ؽظ لواهيٚ اِ يفٗ اٚ ها ٚاٌياٍذ کٗ فٍ  5.«7ٔٗ اِبَ ٦َِٖٛ ،ك٘ل يِ و ِٛ

 رالحاجيف اهياحکام و تکال

٘ » ،«٥ـلاٌذ »ِٛاهكي چـْٛ  فميٙبْ ّي٦ٗ ٚ ٍٕي   ،«اى َِـبئً ٚ ِٕبٍـک ؽـظ    يآگـب

 «ؽبعيبْ ييللهد هإّ٘ب»ٚ  «کفبيذ»، «ي٢ٔو بؽتٕ»، «پنيوي اٝب٥ذ»، «ّغب٣ ثٛكْ»

   6.ألٗ كأَز «اِيواٌؾبط»اى ّوايٜ ها 

اى آٔٙـب   يوٗ ثٗ ث٦ٚٚعٛك كاهك  «اِيواٌؾبط» يثوا ي، اؽىبِيكه هٚايبد ٚ وزت فمٙ

   ّٛك: ياّبهٖ ِ

                                                           

؛ ض٤نبؼ  60، ظ6؛ وطنف اِّخنبْ، د  388، ظ7؛ ٔنساضن االحىنبْ، د  93، ظ5اِن٣ احىنبْ االئٕنٝ، د    هذايت االمت. 1

 واليةت ؛ زضاسب  ف٣ 256، ظ29االٔبْ اِر٣٤ٛ، د مىسىعت؛ 208، ظ12؛ ٔستٙساِط٥قٝ، د333، ظ6إِسبئُ، د

 .82، ظ1اِفم٥ٝ، د

 .437ٚ  436ع ، غ٣3، دإِغٙ. ض.ن: 2

 .518، ظ4د إِتم٥ٗ، سوضت. 3

 .  7، ظ19، رٛاٞط اِىالْ، د شاظمراد زماإلَمام اَمغماحلاج ىمام ّسح زمف نمغم واضمد». 4

 .354، ظ16 ، دالناضشةاِحسائك ، شواظمراد زماإلَمام رق َمـ ئمٙمف اخلٙمٝمٖمة وايمٝمًا فمعم اظمقؽمؿ ٓ آَمام ضمٗمٝمٗمة». 5

 .193ظ ،1؛ االحىبْ اِسّغب٥٘ٝ، د497ن  495عغ، 1اِططف٥ٝ، د اِسضٚ . ض.ن: 6
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 «يَم الترٍيِ»ا اقاهِ ًواز ظْر ٍ عصر در هٌ. 1

ٗ  ٗ، اؽواَ ؽـظ ِه ِىٗ ِىو( كالرتوية يَٛؽغٗ ) يبط كه هٚى ْ٘زُ مؽغ ٥ـبىَ   ،ثَـز

 کٕـل.  يِـ  البِٗ« ِٕب»ٓ يها كه ٍوىِّٔبى ١ٙو ٚ ٥ٖو « واٌؾبطياِ»ٚ  ّٛٔل يٍوىِيٓ ِٕب ِ

ٕـبؽت   ،2يِؾمك ٔوال ،1ٕبؽت ِلاهکّ٘چْٛ  يثوف ِقزٍف اٍذ. اٌجزٗ کٍّبد فمٙب

زـٛا  ف« واٌؾـبط ياِ» يثٗ اٍزؾجبة البِـٗ ّٔـبى ١ٙـو ثـوا     4يٍجيٚاه يٚ ٥جلاال٥ٍ 3عٛا٘و

رـٛاْ ثـٗ ٥جـبهد     يِـ  بْيـ ٓ ِياى ا .كإٔل يِ ٚاعت« واٌؾبطياِ»آْ ها ثو  يثوفٚ  ألٖ كاك

 ب٥لَ عٛاى البِٗ ّٔبى كه غيو ِٕ»ب ثٗ ياّبهٖ ّٔٛك، کٗ گٛ« تيرٙن»كه کزبة  يـ ٍٝٛيّ

ٗ »٥جـبهد   ،6ٚ ٕبؽت عٛا٘و 5فزٛا كاكٖ اٍذ،« رٍٜٛ اِيواٌؾبط ٛ »ٚ  7«ٔٙبيـ ها  8«ِجَـٛ

 كأل. يِ ١ب٘و« ِٕببِٗ كه ٚعٛة ال»ي ثو ئ

ٗ پٌ اى ٔمـً هٚايـبد    10يل ِؾّٛك ّب٘وٚكيٚ ٍ 9ٕبؽت ؽلائك ٚعـٛة  »، َِـئٍ

ٓ يـ ل ِؾّل ِؾمك كاِـبك، ا يٍٚ  ألٗ ل ٔلأَزيوؽبط ها ث٦ياِ يثوا« ِٕبالبِٗ ّٔبى ١ٙو كه 

 ّٔٛزٗ اٍذ: يىٔغبٔ يويذ اهلل ّجيآٗ ک چٕبْ 11.كأل يِ لٛي ها ؽك

                                                           

 .393، ظ7ٔساضن االحىبْ، د .1

 .206، ظ12ٔستٙساِط٥قٝ، د .2

 .6، ظ19رٛاٞطاِىالْ، د .3

 .160، ظ14ٟٔصة االحىبْ، د .4

ّٓ زمِٚمٛمكً ». 5 ويِة اِ ف َٓيقز يَمف أْن ُيِمعّمَ ايمٓمُّٜمَر َيقَم ايمؼمَّ َماُم هَماٞمَّ
ِٓ  .176، ظ 5بْ، د : تٟص٤ت االحىشهَماَّما ا

 6ظ ،19رٛاٞط اِىالْ، د .6

ّٓ آَمام طما ». 7 ويِة زمِٚمٛمك ّصًة هَمانَّ فَمَٙمٝمِف أْن ُيِمعّم ... اِ ٚمِس َِمـ َيذقِم فَمرهمذةَو ُيٗمٝمؿ ِبا الِم   ايمٓمُّٜمَر َوايمَٔمٌَم َيقَم ايمؼمَّ : شؿُمٙمقِع ايمُمَّ

 .269ف٣ ٔزطز اِفمٝ ٚ اِفت٢ٛ، ظ النهايت

ـْ ََمّ٘مَة ضَمّتك ُيِمعمِّ فَمعَم اإلَماِم أْن َي . »8 ٚمِس َِمذـ َيذقِم  ايمٓمُّٜمَر  ُرج َِم َوايمَٔمٌَم ََمٔمًا دِم رذا ايْمَٝمقِم زمِٚمٛمك، َو ُيٗمٝمُؿ ِبا إلم ؿُمٙمقِع ايمُمَّ

 . 365، ظ1 ، داإلماميت: إِجسٛط ف٣ فمٝ شفَمرهمةَ 

 .354، ظ16، د الناضشة: اِحسائك شهمايمٗمقل زمايمقصمقب يمٝمس زمبٔمٝمد فمٚمال زمٓمارررا ىمام ٓ يٖمك». 9

 .365، ظ3. وتبة اِحذ، ضبٞطٚز٢، د10

ـّ أّن احلّؼ رق ايمقصمقب زمال اضمتٝماج المهمت». 11 ٔبز، دشايمرواية و ىمذا دم فمبارة بذي  ايمتٌمف دم  ب  .11، ظ3: وتبة ِاحذ، ٔحمك زا
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لجل اص ظْش سٍص تشٍيِ ثهِ تهيخيش    يِ اضشاهص سا اص همذاسثش اهيشالطبج الصم است و

خب آٍسد ٍ تب طلَع آفتبة سٍص ًْهن دس هٌهب   ِ ًيٌذاصد ٍ ًوبص ظْش ٍ ػػش سا دس هٌب ث

 1. ثوبًذ...

ثٓ  معةوية، يزيكه هٚا .ش اٍذياى ثوكاّذ ِزفبٚد اى ١ٙٛه اؽبك يٓ افزالف ٔبّيا

 وِٛكٔل:  وٗ ؽٚود ف کوكٖ اٍذٔمً  ٥7ّبه اى اِبَ ٕبكق

 دِم  ٖمذرِ ايمٛمَّ  قمَ َيذ ٜمذرَ ايمٓمُّ  ِمذقّم و يُ  اخلٝمذِػ  سجدِ ٚمَ وية زمِ ايمؼمَّ  قمَ يَ  ٜمرَ ٓمُّ ايم ِمقّم يُ  اإلَمام أنْ  فَمقَم 

.رامِ احَل  سجدِ اظمَ 
 1
 

 يف ثخَاًذ ٍ ًوهبص ظْهش سٍص  يِ سا دس هسدذ خيثش اهبم است وِ ًوبص ظْش سٍص تشٍ

   .وٌذ سا دس هسدذالطشام ثخَاًذ يه ًفش هٌبوِ اص 

 فوِٛكٔل:   وٕل وٗ ؽٚود يْبْ ٔمً ِيي اى ايثٓ كّهاط ًٔ ٚ عّي

َِ يَ  وَ   لٚمٛمزمِ  ٜمرَ ايمٓمُّ  ِمقّم يُ  اإلَمام أنْ  فَمقَم   رَم اِ  َج رُ ّؿ َيذٚمس شمُ ايمُمَّ  عَ ْمٙمُ سمَ  لتّ ضَم  ِمبَح يُ  با وَ  بٝم

.رهماٍت فمَ 
1
 

ذ طلهَع  يتَتِ وٌذ تب خَسضه يثخَاًذ ٍ دس آًدب ث هٌبثش اهبم است وِ ًوبص ظْش سا دس 

 .بُ ثِ سوت ػشفبت ضشوت وٌذگ آى ،ذيًوب

 ١4ٙـٛه كاهك؛ « اِيواٌؾـبط »ثـو   يذ، كه ع٦ً رىٍيف اٌياِيكه ٘و كٚ هٚا« اإلِبَ ي٥ٍََ»ٌف٠ 

 غل فيف ثقٛأل.ٚ َِ ِٕب١ٚيفٗ اِبَ اٍذ وٗ ّٔبى ١ٙو ها كه هٚى روٚيٗ كه  يي٦ٕ

وٕـل وـٗ ؽٚـود     ئمـً ِـ   7اى اِـبَ ٕـبكق   يگـو يك ذيهٚاثٓ ٥ّبه كه  معةوياة

   فوِٛكٔل:

                                                           

 .157. احىبْ فٕطٜ ٚ حذ، ظ1

 .3، ح524، ظ13. ٚسبئُ اِط٥قٝ، د2

 .6، ح 524. ٕٞبٖ، ظ 3

 .10، ظ3. ض.ن: وتبة اِحذ، ٔحمك زأبز، د 4
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ّٓ ذيمذؽ وَ سذٔمُ ٓ يَ  ٜمذرَ ا ايمٓمُّ ِب  ِمقّم يُ  .. َو اإلَمامُ . ذقَ َمُ ف ا   َ  نْ زمَِٕمغمرذا اِ  ِمذقّم سمُ  ؽ أنْ يَمذ عٌ ؽمَّ

. ...رٗمدِ سمَ 
1
 

تهَ   يٍل .ثخَاًذ يطل ديگشآصاد ًيست وِ دس هٍ  خَاًذ ياهبم ًوبص ظْش سا دس هٌب ه

 .يثخَاً يآى سا دس هطل ديگش يتَاً ي، هيخب آٍسِ دس هٌب ث ياگش ًتَاًست

 كاهك. « ٚعٛة»ثو  يرو ي، كالٌذ لٛيذ لجٍيايٓ هٚايذ كه ِمبيَٗ ثب كٚ هٚا

ؾجبة ثـو اٍـز   ،ٓ فٖٛٓيكه ا :ٓيگو، کالَ ؽٚواد ٦ِِٖٛيبد كياٌجزٗ كه هٚا

ٗ ِؾّل ثـٓ َِـٍُ اى اِـبَ    ک چٕبْ 2ثکبه هفزٗ اٍذ؛« يٕجغي»ٖ چوا کٗ ثب ٚاژ ؛كالٌذ كاهك

 ِٛك:  وٕل وٗ ؽٚود فو ئمً ِ 8ثبلو يب اِبَ ٕبكق

ُِ و يَ   لٚمٛمّٓ زمِ اِ  ويةِ ايمؼمَّ  قمَ يَ  ٜمرَ ايمٓمُّ  ِمقّم يُ  أنْ  إلَمامِ ٛمبٕمل يمِ ٓ يَ  .ٚمسِ ٙمقع ايمُمَّ ؿمُ  رَم ا اِ ِب  بٝم
3
 

ستِ است دس يضب يؼٌي] ؛ًخَاًذ هٌبدس ِ سا ياهبم ًوبص ظْش سٍص تشٍست وِ يستِ ًيضب

 .ذيذ طلَع ًوبيتَتِ وٌذ تب خَسضيخب ث ٍ دس ّوبىهٌب ثخَاًذ[ 

 وٗ ؽٚود فوِٛك: کوكٖ اٍذٔمً  7ٓ كّهاط اى اِبَ ٕبكقث ب عّيًي

ـْ يَ  ٜمرَ ايمٓمُّ  ِمقّم يُ  أنْ  إلَمامِ ٛمبٕمل يمِ يَ  َِ يَ  وَ   لٚمٛمزمِ  ويةِ ايمؼمَّ  قمِ َِم  عَ ْمُٙمذسمَ  لّتذضَم  ِمذبَح يُ  ا وَ ِبذ بٝم

.جرُ ّؿ َي شمُ  ٚمُس ايمُمَّ 
4
   

خهب   خهب آٍسد ٍ دس ّوهبى  ِ ثه  هٌبِ سا دس يستِ است وِ اهبم ًوبص ظْش سٍص تشٍيضب

سپس ]ثِ سوت ػشفبت[ خهبسج   .ذ طلَع وٌذيٍ ثِ غجص ثشسبًذ تب خَسض وٌذ تَتِيث

 .ضَد

بد كاي ثو ٚعٛة يٗ آْ هٚايلٛي ثٗ اٍزؾجبة ها ِْٙٛه كأَزٗ ٚ ثو پب يثوف ٘وچٕل

                                                           

 .5، ح524ظ ، 13. ٚسبئُ اِط٥قٝ، د 1

 .7، ظ 19. ض.ن: رٛاٞط اِىالْ، د 2

 .1، ح523، ظ13. ٚسبئُ اِط٥قٝ، د 3

 .2. ٕٞبٖ، ح 4
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ٓ يـ ٕکٗ كه ايثب رٛعٗ ثٗ ا يٌٚ 1،أل کوكٖٗ يي رٛعيها ٔ يـ ٍٝٛيٚ کالَ ّ كاكٖ ؼيها روع

اٍـذ رـب اث٦ـبك ٚ    « واٌؾبطياِ»ف ياى اؽکبَ ٚ رکبٌ يثوفگنها ثو  ياٖ ِجؾش، ثٕب ثو اّبه

ٓ يِقـبٝج  يثـوا « كه اِـٛه ؽـظ   ا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف»َِئٍٗ  يعٛأت إٍ

٢ٔواد، ٚاٙؼ اٍـذ کـٗ ٍِٞـك     يبثيبْ اكٌٗ ٚ اّکبالد ٚ اهىيهّٚٓ رو ّٛك، فبه٧ اى ث

 صبثذ اٍذ. «اٌؾبطوياِ» يثوا« ِٕبكه  ٗيهٚى روٚ البِٗ ّٔبى ١ٙو»ِذ يٍِٞٛث

  تا طلَع آفتاب رٍز عرفِ هٌاهاًذى در . 2

ؽغٗ، َِزؾت اٍذ رب ٣ٍٛٝ آفزـبة   يكه هٚى ْ٘زُ م ِٕباِيواٌؾبط پٌ اى ٚهٚك ثٗ 

« ّـواي٤ »كه  يِؾمك ؽٍ 2ثّبٔل ٚ رب لجً اى ٣ٍٛٝ اى آٔغب فبهط ْٔٛك، ِٕبكه  ،هٚى ٥وفٗ

 3.«ثّبٔل ِٕبل كه يواٌؾبط َِزؾت اٍذ رب ٣ٍٛٝ فٛهّياِ يثوا» گٛيل: يِ

ــل»ها  آْ  عــٛا٘وٕــبؽت  ــٔ يٚ ثوفــ 4ّــّوكٖ« َِــزؾت ِؤو ي آْ ها ٚاعــت ي

 5.ألٗ كأَز

ً  ٕؾيؼرٛاْ ثٗ  يِ ٓ ؽکُياٗ اى اكٌ ٚ  ثـٓ كّهاط   عّيـ  ؽٚـود اى  ياّـبهٖ ّٔـٛك. 

 :  ٓ ٔمً کوكٖ اٍذيچٕ 7ٕبكق

َِ يَ  وَ   لٚمٛمزمِ  ٜمرَ ِمقّم ايمٓمُّ أن يُ  اإلَمامِ  فَمقَم   ارم َج رُ ّؿ َيذشمُ  ٚمُس ايمُمَّ  عَ ٙمُ ْمسمَ  لتَّ ضَم  ِمبَح يُ  ا وَ ِب  بٝم

.اٍت رهمَ فمَ 
6
   

                                                           

 .160، ظ14؛ ٟٔصة االحىبْ، سجعٚاض٢, د6، ظ19رٛاٞطاِىالْ، د .1

، 6حىنبْ، د ؛ وطف اِّخبْ ٚ االثٟبْ فنٗ لٛافنس اال  392، ظ7؛ ٔساضن االحىبْ، د650، ظ2إِقبز، د رخيشةض.ن:  .2

 .377، ظ3تبة اِحذ، ضبٞطٚز٢، د؛ و60ظ

 .228، ظ1، ضطا٤ـ االسالْ، دشاَما اإلَمام يستحّ  يمف آوماَمة همٝمٜما الم ؿمٙمقع ايمُمٚمس». 3

 .12، ظ19. رٛاٞط اِىالْ، د4

دم ايمتحريذر »؛ ٚ 272، ظ2، ٔسبِه االفٟنبْ، د شؿمٙمقع ايمُمٚمس الم كوصمقب ايم٘مقن زمٚمٛم ذر  زمٔمض آصحاب الم» .5

 .  366، ظ6، ض٤بؼ إِسبئُ، دشآَمام يمک فمعم.... و همٝمف اؾمٔمار زمقصمقب ذ

 .6، ح524، ظ 13. ٚسبئُ اِط٥قٝ، د 6
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ذ طلهَع  يتَتِ وٌذ تب خَسضه يثخَاًذ ٍ دس آًدب ث هٌبثش اهبم است وِ ًوبص ظْش سا دس 

 .گبُ ثِ سوت ػشفبت ضشوت وٌذ آى ،ذيًوب

ـَ »: فوِـٛكٖ اٍـذ   ْبْيوٗ اکوكٖ  ٔمً 7ثٓ ٥ّبه اى اِبَ ٕبكق  ٓ اٍؾبقيّ٘چٕ َِمذ

ثـٗ   ِٕـب ٍٕذ اٍذ کٗ اِـبَ اى  »؛ شٚمُس ايمُمَّ  عَ ْمٙمُ سمَ  لتَّ ضَم  رهمةَ فمَ  رَم اِ   لٛمَِمـ َمِ  امُ ج اإلَمرُ َٓي  ة أنْ ٛمَّ ايمسُّ 

ـ اٌجزـٗ هٚا  1.«ل ٣ٍٛٝ کٕلي٥وفبد فبهط ْٔٛك رب فٛهّ يٍٛ ٘ـُ ِٞـوػ    يگـو يبد كي

 ٍٝجل. يِ ا٤ٍٚ يِغبٌ ،آْ كهثبهٖ ٢ٔواد فمٙب يبثيآٔٙب ٚ اهى يکٗ مکو ٚ ثوهٍ 2اٍذ

  ع آفتاب رٍز دّنطلَ افاضِ از هشعرالحرام تعذ. 3

ؽووذ اى ِْـ٦و ثـٗ    يثٙزويٓ ٚلذ ثوا ،ثٕبثو هٚايبد ،٦ِْو يپٌ اى ٚلٛف افزيبه

ـ ثـٗ ا  ٥3يل لوثبْ، ٔيكيه ٣ٍٛٝ آفزـبة اٍـذ؛  كه هٚى  ،ِٕبٍّذ ٍوىِيٓ  ٓ ٦ِٕـب کـٗ   ي

ـ  ؛ّـٛك  يِ آغبى ِٕبؽوکذ ٚ افبٙٗ ثٗ ٍّذ  ٛ  ئّـ اى ِْـ٦واٌؾواَ فـبهط    يٌٚ ك رـب  ّـ

ها  ِٕـب ثٗ ٍّذ افبٙٗ اى ٦ِْو ؽوکذ ٚ )اِيواٌؾبط( ثبيل  اِبَ يٌٚ. ل ٣ٍٛٝ کٕليفٛهّ

  4رب ٣ٍٛٝ آفزبة ثٗ رأفيو ثيٕلاىك.

ها  آْ يث٦ٚـ  5ها َِزؾت كأَـزٗ، « ٦ِْو»اى « واٌؾبطياِ» و افبٙٗيفرأ اى فمٙب يثوف

ٗ  ويرـأف گـو، ثـو ٚعـٛة    يك يَ ثوفاٌجزٗ ١ب٘و کال 6كإٔل. يِ ِْٙٛه ٔيك إؾبة  افبٙـ

                                                           

 .2، ح528. ٕٞبٖ، ظ 1

 .  248، ظ96. ض.ن: ثحبض اال٘ٛاض، د2

َٝمذ. »3 ـِ ََيْ ـْ َصْٖمَقاَن زْم بَّاِر فَم ـِ فَمْبِد اجْلَ ِد زْم ـْ حُمَٚمَّ ؾَْمَٔمِريِّ فَم ْٕ ـْ َأِِب فَمقِمٍّ ا ـُ َئْمُٗمقَب فَم ُد زْم ٍر وَمذاَل: حُمَٚمَّ ـِ فَمذامَّ ـْ إؽِْمذَحاَق زْمذ ك فَمذ

ُِ َأزَما إزِْمَراِرٝمؿَ  ْٚمُس زمَِٗمٙمِٝمؾٍ  َأيُّ ؽَمافَمٍة َأضَم ُّ إيَِمْٝمَؽ  7ؽَمَٟميْم ٍع وَماَل وَمْبَؾ َأْن سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ ـْ ََجْ ذافَماِت هَمُٜمذ َأْن ُأهمِٝمَض َِم َق َأضَمذ ُّ ايمسَّ

ْٚمُس  إرَِمَّ  ُِ هَم١مِْن ََمَ٘مْثٛمَا ضَمتَّك سَمْْمُٙمَع ايمُمَّ َٓ زَمْٟمَس وُمْٙم ٚ حنس٤ج سنْٛ زض ٕٞن٥ٗ     1، ح25، ظ14ٚسبئُ اِط٥قٝ، د، شوَماَل 

 لط٤ت ثٝ ٥ٕٞٗ ٔضٕٖٛ ضا زاضاس؛. ثبة،

 .207، ظ29االٔبْ اِر٣٤ٛ، د مىسىعت: ض.ن .4

 .104، ظ3، د؛ وتبة اِحذ، ٔحمك زأبز98، ظ19، د؛ رٛاٞط اِىال371ْ، ظ6، دإِسبئُ ض٤بؼ .5

 .443، ظ7ضن االحىبْ، د؛ ٔسا291، ظ2ٔسبِه االفٟبْ، د .6
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  1كالٌذ كاهك.« و٦ِْ»اى « واٌؾبطياِ»

عّيـً ثـٓ    ؛ذ ِٞـوػ اٍـذ  يـ ک هٚايرٕٙب « اِيواٌؾبط»كه ٘و ؽبي كه ِٛهك ١ٚيفٗ 

َـزٗ اٍـذ کـٗ اِـبَ     يّب»وٗ ؽٚـود فوِٛكٔـل:    کوكٖ اٍذٔمً  7كهاط اى اِبَ ٕبكق

به يـ ٗ ِوكِـبْ افز يـ ل ٍٝـ٣ٛ کٕـل ٚ ثم  يَزل رب فٛهّيثب يافبٙٗ اى ٦ِْو[ ثب ع٦ّ ي]ثوا

 2.«ألاىٔل ويرأفب ثٗ يها آغبى[ کٕٕل ٚ ]وکذ كاهٔل ]لجً اى ٣ٍٛٝ[ ؽ

 ؛رٛإٔل لجً اى ٣ٍٛٝ اى ٦ِْو فبهط ّـٛٔل  يِ ٗيَذ کٗ ثميٓ ٦ِٕب ٔيذ ثٗ اياٌجزٗ هٚا

« واٌؾـبط ياِ»َـزٗ اٍـذ   يٚ ّب 3ثبّـل  يِـ  ِٕـب ّلْ ثٗ ٍـّذ   بيِٙثٍکٗ ِواك ؽوکذ ٚ 

ٗ كيگـواْ ها  آغبى ّـلٖ، اِـب اى ايٕىـ   « ييٕجغ»ٍِٞت ثب  ٘وچٕل .ألاىك ويرأفؽوکذ ها ثٗ 

ك٘ـل   يأل وٗ لجً اى ٣ٍٛٝ آفزبة ؽووذ وٕٕل يب ث٦ل اى ٣ٍٛٝ آفزبة، ْٔبْ ِ ِقيو ّٔٛكٖ

ٚ  اٍـذ  ذ ِوًٍيوٗ اِيواٌؾبط ِقّيو ٔيَذ ٚ ٦ِّيًٕب ثبيل رب ٣ٍٛٝ آفزبة ثّبٔل؛ اٌجزٗ هٚا

 4َذ.يؽغذ ٔ

                                                           

، شٓ يقز يمإلَمام أن يرج َمـ اظمُمٔمر إٓ زمٔمد ؿمٙمقع ايمُمٚمس و فمعم َمـ فمدا اإلَمذام أن يذرج ومبذؾ ؿمٙمقفمٜمذا زمٗمٙمٝمذؾ....» .1

ـْ فَمذدا اإلَمذام اإلهماضذة ومبذؾ ؿمٙمذقع ايمُمذٚمس زمٗمٙمٝمذؾ و ٓ »؛ 252؛ اِٟٙب٤ٝ، ظ368، ظ1 إِجسٛط، د َ
ِ َو ُيستحّ  ظم

و »؛ 362، ظ1، وطف اِطٔٛظ، فبضُ ٞٙس٢، دشَمام يمٝمتٟمطّمر زمجٚمع ضمّتك سمْمٙمع ايمُمٚمسسمْمٙمع و اإل كيتجاوز حمرسا ضمت

، ض٤بؼ إِسنبئُ،  شيستح  ظمـ فمدا آَمام آهماضة .... سيح ايمٛمٜماية و اظمبسقط و ايمقؽمٝمٙمة و اظمٜمّذب و ... ايمقصمقب

ا٤ـ االسنالْ،  ؛ ضنط 102، ظ1؛ اِتحط٤نط، د 87، ظ1؛ ثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طتط ض.ن: اِمٛافنس، د 397ٚ  374، غع6د

 .  192، ظ2؛ إِٟصة اِجبضؿ، د479، ظ1؛ اِتٙم٥ح اِطائـ، د133، ظ1د

، ٚسنبئُ اِطن٥قٝ،   شيٛمبٕمل يمإلَمام أن يٗمػ زمجٚمع ضمّتك سمْمٙمع ايمُمٚمس و ؽمائر ايمٛماس اْن ؾماؤا فمّجٙمقا و ان ؾمذاؤا اطّمذروا». 2

 .4، ح26، ظ14د

 إٞمذام  ذا زمايمٛمسذبة إلم اإلهماضذة و ايمممذوع دم أن ايمتٔمجٝمؾ و ايمتٟمطمغم»: 206، ظ29االٔبْ اِر٣٤ٛ، د مىسىعتض.ن:  3

ايمٛمٖمر، و ذيمؽ َيتاج إلم َمدة َمـ ايمزَمان، همٚمٔمٛمك ايمرواية أن اإلَمام أي أَمغم احلاج يمٝمس يمف ايمٛمٖمر و احلرىمة ضمتك سمْمٙمذع 

ايمُمٚمس، و يم٘مـ ؽمائر ايمٛماس هلؿ أن ئمّجٙمقا و يتقصّمٜمقا إلم َمٛمك و ذيمؽ ٓ يذدل فمذعم صمذقاز اخلذروج ومبذؾ ؿمٙمذقع 

 .شايمُمٚمس

 .207، ظ29االٔبْ اِر٣٤ٛ، د مىسىعتض.ن:  .4
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   الحاج در هَسناهير سخٌراًي. 4

 1کٕـل.  يِـوكَ ٍـقٕوأ   يؽظ، ثـوا كه چٙبه هٚى اى ٍُِٛ  اِيواٌؾبطَِزؾت اٍذ 

كه  اِيواٌؾـبط ، آْؽکُ لواه كاكٖ کٗ ثو پبيـٗ   يٓاى عبثو ها پْزٛأٗ ا يزيهٚا يٍٝٛ يـّ

اى ِٕب ٕ٘گبَ کٛچ ٚ هٚى كٚاىكُ٘  ،لوثبْ كه ِٕب يلؽغٗ، هٚى ٥وفٗ، هٚى ٥ هٚى ٘فزُ مي

ٙ  2.کٕل إّٓب  يفٚ آٔبْ ها ثب ا٥ّبي ٚ ِٕبٍک ٚ ١ٚبگٛيل  ِوكَ ٍقٓ يثوا ،ِکٗ ثٗ  يلّـ

ْ كه هٚى كٚاىكُ٘، اٝب٥ذ ؽبعيبْ  ٚكا٣چگٛٔگي  ها اِيواٌؾبطِّْٚٛ ٍقٕبْ  اٚي  آٔـب

 ٚ ي فـٛيِ ثـب فلاٚٔـل   ٘ـب ٖ ٚفب ثٗ ٥ٚـل  ،ؽظٍزمبِذ ثواي پبيبْ كاكْ ثٗ اى فلاٚٔل، ا

ٓ  ثـو ؽبعيـبْ   يكرْٛ ، كأَزٗ ٚؽظؽوکذ ثٗ ٍٛي کّبي پٌ اى ا٥ّبي   اى ها اِـٛه  ايـ

 3.اٍذ كٖثوّّو اِيواٌؾبط ١ٚبيف

 سدّن در هسدذالحرامياستحثاب اقاهِ ًواز ظْر رٍز س. 5

وك، ِگو ثو اِـبَ  يب ث٦ل اى ىٚاي ٕٛهد پنيرٛأل لجً  يِ ِٕبيكُ٘، کٛچ اى يكه هٚى ٍ

ها كه وك رـب ّٔـبى ١ٙـو    يِ اى ١ٙو ٕٛهد گيل پي٦ِزملٔل ثب 4فمٙب يواٌؾبط( کٗ ثوفي)اِ

هٚى كه َِـغلاٌؾواَ   ٓياكه رٍٜٛ اٚ ى ١ٙو البِٗ ّٔب ٚ لئّبالبِٗ )َِغلاٌؾواَ(  ِکٗ

وـٗ   کـوكٖ اٍـذ  ٔمـً   7ثـٓ ٥ّـبه اى اِـبَ ٕـبكق     معةوية، يزيكه هٚا 5.اٍذَِزؾت 

                                                           

 .224، ظ3 ؛ ربٔـ إِمبغس، د436، ظ1؛ اِمٛافس، د308، ظ1؛ ا٤ضبح اِفٛائس، د187. اِٛس٥ّٝ، اثٗ حٕعٜ، ظ1

يستحّ  يمإلَمام اي اَمام احلج أن يْم  دم أرزمٔمة أيام: يقم ايمسذازمع، و فمرهمذة، و ايمٛمحذر زمٚمٛمذك، و ايمٛمٖمذر إول إلفمذالم » .2

 .365، ظ1، إِجسٛط، دشٜمؿ...ايمٛماس َمٛماؽم٘م

 .  496، ظ1. اِسضٚ ، د3

؛ 933، ش٤نُ ح 273، ظ5،تٟنص٤ت، د «يِمذقم ايمٓمٜمذر زمٚم٘مذف كآَمام ان يٛمٖمر ومبؾ ايمذزوال دم ايمٛمٖمذر آطمذغم ضمتذ فمعم». 4

؛ اِغ٥ٙنٝ،  263، ظ1، إِٟنصة، د شآ آَمذام وضمذده ان فمٙمٝمذف ان يِمذقم ايمٓمٜمذر زمٚم٘مذف»... ؛380، ظ1إِجسٛط، د

 .541، ظ1، دالنهايت؛ ٘ى؛ 161؛ اغجبح، ظ612، ظ1ِقٝ ث٥طتط ض.ن: اِسطائط، د. ثطا٢ ٔغب187 ظ

؛ اِحنسائك،  262، ظ2؛ وطف اِّخنبْ، د 375، ظ8اِفمٟبء، د تزکشة؛ 13، ظ2؛ تحط٤طاالحىبْ، د191. اِٛس٥ّٝ، ظ5

 .328، ظ17د



   24  هفاهين و کلياتبخش اول7 

 

 ٖمرِ ايمٛمَّ  قمَ يَ  ٜمرَ ايمٓمُّ  ِمقّم يُ  وَ  اخلٝمِػ  ٚمسجدِ زمِ  ويةِ ايمؼمَّ  قمَ يَ  ٜمرَ ٓمُّ ايم ِمقّم يُ  أنْ  اإلَمامِ  فَمقَم »فوِٛك:  ؽٚود

ف ثقٛأـل ٚ  يـ ٗ ها كه َِـغل ف يٗ ّٔبى ١ٙو هٚى روٚثو اِبَ اٍذ ک»؛ شراماحَل  سجدِ دم اظمَ 

 1«كه َِغلاٌؾواَ ثقٛأل ،کٕل يِ کٛچ ِٕبکٗ اى ها  ئّبى ١ٙو هٚى

ََمذاِم َيذْقَم زَمذاُب اؽْمذتِْحَباِب َٞمْٖمذِر اإلِ »٥ٕٛاْ  رؾذ يثبث« ٍٚبئً»کزبة كه  يـ ؽو٥بٍِيّ

َ ايمٓمُّْٜمَر زمَِٚم٘مَّ  َواِل َو َأْن ُيَِمقمِّ کـٗ اِـبَ    کوكٖ اٍذ ٔمً يٕيٚ اى ِوؽَٛ کٍكاهك  شةَ ايمثَّايمِِث وَمْبَؾ ايمزَّ

ةَ »فوِٛك:  7ٕبكق ّٔبى ١ٙو هٚى ٔفـو   واٌؾبط(ي)اِ اِبَ»؛ شُيَِمقمِّ اإِلََماُم ايمٓمُّْٜمَر َيْقَم ايمٛمَّْٖمِر زمَِٚم٘مَّ

 .2«کٕل يِ ها كه ِکٗ البِٗ

بًِ كإٔل ٚ ٦ِزملٔل ّ ئّواٌؾبط يٓ ؽکُ ها ِقزٔ ثٗ اِيگو اى فمٙب ايك ياٌجزٗ ثوف

 4.أل کوكٖاٍزٕبك ىِيٕٗ ٓ يكه ّ٘ يزيٚ ثٗ هٚا 3ّٛك يِ گواْ ُ٘يك

  حدِ تا حكن اهيرالحاج ثثَت ّالل ري. 6

ـ آ يِـ  ٓ ثٗ كٍذيْيپ يقيربه ي٘ب گٛٔٗ کٗ اى گياهُ آْ  يثبرٛعـٗ ثـٗ اعزّـب٥   ٚ  لي

اى  يٚ عٍـٛگيو   اٌؾواَاهلل ِيبْ ؽغبط ثيذ يلد ٚ ّ٘بٕ٘گثٛكْ ِواٍُ ؽظ ٚ ٌيَٚ ٚؽ

 لّـ  يِ ثٛك، ثوگياه کٗ ِٕٖٛة ؽکِٛذ يؽظ ثب اِبهد ٚ ى٥بِذ فوك ٚ رْزذ،رفولٗ 

أغـبَ  ِْـب٥و ٚ   كهٚلـٛف  ِکبْ  ذ ٚ ِٛالف اى عٙذ ىِبْ ٚيٓ ِٛالييكه ر٦ ؽغبطٚ 

 9بِجو ا٢٥ُيى پا الوداعحجةگٛٔٗ کٗ ٍَِّبٔبْ كه  ّ٘بْ ؛کوكٔل يِ ذياى اٚ رج٦ ،ِٕبٍک

 ّٔٛكٔل. يِ يوٚيپ

                                                           

 .3، ح524، ظ13. ٚسبئُ اِط٥قٝ، د1

 .282، ظ14، دٕٞبٖ. 2

 .43، ظ 20؛ رٛاٞط اِىالْ، د169، ظ7ُ، د. ثطا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ: ض٤بؼ إِسبئ3

ُِ إيَِمْٝمِف َأنَّ َأْصَحازمَ » .4 َواِل َأهْمَّمذُؾ  ٛمَا وَمِد اطْمَتَٙمُٖمقا فَمَٙمْٝمٛمَاىَمَتْب َو وَمذاَل زَمْٔمُّمذُٜمْؿ وَمْبذَؾ  هَمَٗماَل زَمْٔمُّمُٜمْؿ إِنَّ ايمٛمَّْٖمَر َيْقَم إطَِمغِم زَمْٔمذَد ايمذزَّ

َوالِ  َِ َأنَّ رَ  ايمزَّ َوالِ ذَصعمَّ ايمٓمُّْٜمَر َو ايْمَٔمِْم   9ؽُمقَل اهللِهَمَ٘مَتَ  َأ ََما فَمٙمِْٚم َة هَمال َيُ٘مقُن َذيمَِؽ إِٓ َو وَمْد َٞمَٖمذَر وَمْبذَؾ ايمذزَّ ، شَر زمَِٚم٘مَّ

 .282، ظ14 ٚسبئُ اِط٥قٝ؛ د



25   حجحکوهتي در کن ح 

 

 يکٗ ٖٔت اِيواٌؾبط اِـو هايغـ  ك٘ل  يِ ْٔبْ ييهٚاٚ  يقيهربو يٍگو، يثٗ ٥جبهد ك

إؾبة ٚ ا٢ٔبه ٚ افکبه ٚ  يبفزٕل ئيي كه ٍُِٛ ؽظ ؽٚٛه ِ :ٓيثٛكٖ ٚ ائّٗ ٦ِِٖٛ

ْ ٔـل؛  کوك يِ واٌؾبط ٚ ٥َّٛ ِوكَ ٦ِٞٛفيذ اى اِيها ثٗ رج٦ بهاْ فٛكي اِـبَ  اى  ٗکـ  چٕـب

گـواْ  يل، ّ٘بٕٔـل ك يـ هٚى ٥ْـبْ كه  ياى إؾبة ٚ يبهاْ ا يکٗ ث٦ٚ يكه ؽبٌ - 7ثبلو

ُ  يروكيل ِل لوثبْ ي٥كه هٚى ٘ب  اى ٍبي يِب كه ث٦ٚ»: لٍّؤاي  -ووكٔل  يِ يلوثبٔ  .وٕـي

 فوِٛك:   ؽٚود ؟«وكچٗ ثبيل و

.ايمٛمّاس قمُ ُِم يَ  قمُ يَ  قمُ و ايمِمَّ  اُس ل ايمٛمَّ حِّ َّم يُ  قمُ يَ  لضَح و إَ  اُس ايمٛمَّ  رُ ٖمْمِ يُ  قمُ يَ  ْمرُ ايمٖمِ 
1
 

ذ لشثهبى ّوهبى   يه داًٌذ ٍ سٍص ػ يه ػبهِ آى سا فطشاست وِ  يسٍص فطش ّوبى سٍص

 .داًٌذ...  يه ذيطبى آى سا ػياست وِ ا يسٍص

 :  فوِٛكٖ اٍذ ثٓ ٥ّبه ةيمعةوفٞبة ثٗ  7اِبَ ٕبكق ٚ 

ـْ ضَمْٝمذُث  ذ٘مِٝمٛمََة َو ايْمَقوَمذاَر َو َأهمِذْض َِمذ ْٚمُس هَمَٟمهمِْض ََمَع ايمٛمَّاِس َو فَمَٙمْٝمَؽ ايمسَّ ِِ ايمُمَّ اَذا نَمَرزَم

. اُس...َأهماَض ايمٛمّ 
2
 

]اص ػشفبت ثِ سوت هطؼش[ ثِ ّوشاُ هشدم ثب ٍلبس  ،ذ غشٍة ًوَديوِ خَسض يٌّگبه

 .وٌٌذ يه ييوِ هشدهبى زٌ يب صهبًيافبضِ وي اص هىبى ٍ  ٍ آساهص وَذ وي

 اهلل اٌؾواَ ها ثـو  آْ، وٗ اِو ّ٘ٗ ؽغبط ثيذ يٚال٦ يثٗ ٦ِٕب« اِيواٌؾبط»اِوٚىٖ اٌجزٗ 

اٌيـل   ٍالَ اى كاّزٓ ؽبوُ ٚاؽل ٚ ِجَٛٛاهك؛ چواوٗ عٙبْ اٚعٛك ٔل ،٥ٙلٖ كاّزٗ ثبّل

 ِؾوَٚ اٍذ.

وٗ كه ٍـوىِيٓ   يوٗ ثو عٙبْ اٍالَ ؽبوُ اٍذ ٚ ِموهار يكه ؽبي ؽبٙو ثب افزالف

ؽغبط فـٛك ٖٔـت ّٔـٛكٖ رـب اِـٛه       يها ثوا يٍوپوٍز يؽغبى ٚعٛك كاهك، ٘و وْٛه

 يثو چٕـيٓ ٍوپوٍـز  « ِيواٌؾبطا»اٌجزٗ اگو ٥ٕٛاْ  .ِوثٛٛ ثٗ ؽغبط فٛك ها ٍبِبْ ثقْل

                                                           

 .317، ظ4. تٟص٤ت االحىبْ، د1

 .187، ظ5 ، دٕٞبٖ .2



   26  هفاهين و کلياتبخش اول7 

 

ّـٛك، ثـو چٕـيٓ     يگفزبه ِٞـوػ ِـ  وٗ كه ايٓ  ياى اؽىبِ يا ُ٘ ٕبكق ثبّل، صجٛد پبهٖ

ٛ    يكأ يِ اِب .ث٦يل ٔيَذ يفوك ؽبوّـبْ   يُ کٗ ؽىُ ثٗ صجٛد ٘ـالي ِـبٖ اِـوٚىٖ اى ٍـ

اهلل اٌؾـواَ كه ايـٓ ىِيٕـٗ     گيوك ٚ ؽغبط ثيـذ  يٕٛهد ِ يفبٕ ي٘ب بهيرؾذ ٦ِؽغبى 

ذ ؽکُ يؽغٝوػ اث٦بك ٚ عٛأت ُ، يآٔثٗ كٔجبي ك يٓ رؾميآٔچٗ كه ا .وٕٕل يب ِثلاْ اوزف

 اٍذ. ِقبٌفب ؽبکُ ي يثٗ صجٛد ٘الي ِبٖ رٍٜٛ لبٙ

ٚ « صجٛد ٘ـالي »ثٗ  ٗياِبِذ ؽکُ ؽبکُ يؽغكهثبهٖ  کٍّبد فمٙب ٦ٗ،يكه فمٗ ّاٌجزٗ 

ٗ  »ْـبْ كه فـوٗ   يذ، الـٛاي ا يـ كه ٕـٛهد ؽغ  يؽز .ِقزٍف اٍذ« ٥لَ آْ»  ٥ٍـُ ثـ

ثب مکو الٛاي ٚ  ،َِزمً يٓ كه اكاِٗ ٚ كه گفزبهيثٕبثوا .رفبٚد كاهك« ٥لَ آْ»ٚ « ِقبٌفذ

 1.گوكك يِ ِٞوػ ،َِئٍٗٓ ياث٦بك ؽکُ ؽبکُ ثٗ صجٛد ٘الي، عٛأت ا

                                                           

اظ  ٟ٘ب ٔتٙبست  ٣وٝ ثقض ٜ اس؛زض ٔٙبثـ ض٥ق٣ ٚ س٣ٙ ثطضٕطزٜ ضس ٥ط،زض عَٛ ٔسا٥ٔطاِحبد  ٤فٚؽب. ثطذ٣ 1

رٕـ وطزٖ ٔطزْ ٍٞٙبْ حطو؛ ٚ تٛلف  ٘بٖ ثنطا٢   :ا٘س اظ ا٢ اظ  ٟ٘ب فجبض  . پبضٜاس؛ ٚ زٚضاٖ لس٤ٓثب ضطا٤ظ 

ضإٞٙب  ٥٥ٗتق ؛ثٝ حطو؛ ٚ تٛلف  ٘بٖ ٥سٖ٘ؾٓ ثرط ؛اظ زستجطز ضاٞع٘بٖ ٚ سبضلبٖ ثٝ أٛاَ حزبد ٥ط٢رٌّٛ

 ٤بثٙنس؛ ضاٜ  ٟ٘ب  ٢تٛلف ٚ ٔٙعٍِبٜ  ٘بٖ تب ٌٕطسٌبٖ ثٝ سٛ ٢ثطا ٥ٗٔق ٣ٔىب٘ٔطرع سبذتٗ ٞطٌطٜٚ ٚ  ٢ثطا

ٖ  فجٛض زازٖ حبر٥بٖ  ؛ضاٜ ٥بٖزض ٔت٥ٟٝ ٔٙعٍِبٜ ٔٙبست  ٜ   اظ ثٟتنط٤ٗ ٚ  سنب زض ٔطالجن؛ اظ  ٘نبٖ    ؛ٞنب  تنط٤ٗ ضا

ثنٝ ونبض٥ٌط٢ ٍٟ٘جنبٖ ثنطا٢      ٚ ر٥ٌّٛط٢ اظ ٔعاحٕبٖ ثب پطزاذ؛ ٞع٤ٙٝ ٤ب ٞط ضن٥ٜٛ ٕٔىنٗ؛   حطو؛ ٚ تٛلف

پطزاذ؛  ثب ٘بتٛا٘بٖ؛ ٔساضافطز زض وبضٚاٖ ٚ تط٤ٗ   ٥فٔطافب  حبَ ضق ؛ثب پطزاذ؛ ارط  ٥بظ،٘زض غٛض  وبضٚاٖ 

ٔٙبسنت  تق٥٥ٗ ٍٞٙبْ  ؛حزبدٚلف ضسٜ ثطا٢  أٛاَ ٤بإِبَ  ٥؛ثٝ حسبة ثٞع٤ٙٝ حُٕ ربٔب٘سٌبٖ اظ وبضٚاٖ 

ٖ  ضسٖ تٛضٝ حبر٥بٖ ث٥ٙزبٔنس تٕبْ ثٝ ثبضس وٝ لسض ظٚز  ٘ٝ  ٖثطا٢ سفط حذ وٝ  ونٝ ثنٝ    ٤نط لنسض ز  ٚ ٘نٝ  

ٓ  ؛ تقع٤نط ٤نب حنس ظزٖ    ٚ اظ افٕبَ ٚ ٔٙبسه حذ ثبظٔب٘ٙسضٛ٘س ٌطفتبض  ٣سرت زض  ٥طنٍبٖ؛ پ ذغبونبضاٖ ٚ سنت

زازٖ فطغ؛ وبف٣ ثٝ افطاز وبضٚاٖ،  ٌصاض٢  ٖ ثٝ اّٞص؛  غٛض  زاضتٗ اذت٥بض ٚ ضب٤ست٣ٍ غسٚض حىٓ ٚ ٤ب ٚا

ثطعنطف  ثنطا٢ ا٘زنبْ افٕنبَ پنس اظ      ،ثٝ ظ٘بٖ ٔقصٚضٖ زازّٟٔ؛  زض ٥ٔمب ؛ٚارجب  ٚ ٔستحجب  ثطا٢ ا٘زبْ 

ٌنعاضزٖ   ثٝ ٔمنساض  زض ٔس٤ٙٝ ٚ زازٖ ّٟٔ؛  :ٚ أبٔبٖ ٥بٔجطپ ٤بض ظ ٢ثطإٞطا٣ٞ ثب ظائطاٖ  ضسٖ فصضضبٖ؛

٥ٝ، حىنبْ اِسنّغب٘  ٚ اال 496ٚ 495ع غن  ،1، داِنسضٚ  . )ثطا٢ ٔغبِقنٝ ث٥طنتط ض.ن:   ٚ ٚزاؿ ٤بض ٔٙبسه ظ

 (.197ٚ  194غع



31   حجحکوهتي در کن ح 

 

 ذيي رٍز عييدر تع حکن حاکن هخالف ٌهيشيپ: گفتار دٍم

ٗ   آْ ل،يآ يِ ثٗ كٍذ ٘بٗ ٚ ٍفؤبِ يقيآٔچٗ اى رزج٤ كه کزت ٚ ِزْٛ ربه كه  اٍـذ کـ

ٗ  يكُ٘ م ،هٚى ٥يلچٕبٔچٗ  ،ِقبٌفٚ ؽبکُ واٌؾبط ي٘ب اِ ٍبي يثوف ِٖـبكف ثـب    ،ؽغـ

ؽـظ  »ٚ  ِٖبكف ثـب ع٦ّـٗ ّـٛك    ،ؽغٗ ئُٙ م ،آٔىٗ هٚى ٥وفٗ ييىْٕجٗ ثٛك، ثواهٚى 

 ٚ ثـليٓ روريـت كه ٚالـ٤ هٚى ٥وفـٗ،     ووك يهٚى ّٕجٗ ها ٥يل ا٥الَ ِ ،1ِؾمك ّٛك «اکجو

ٚ واٌؾـبط  ياِ يثوا ثيْزو يٍٛك ِبٌ ،ٓ اِوياٗ غئزّل، کٗ  يؽغٗ ِ يثواثو ثب هٚى ْ٘زُ م

 اى اً٘ ٍٕذ كه ؽظ آْ ٍبي ثٛك. يا٘زّبَ ٚ ّوکذ أجٛ٘

 إٌٍَٞٗ ّٔٛزٗ اٍذ: ؽَبَ

  ضحضح سا ثِ اغطالش آًْب ٍ  آًْب اثجبت ايي هطلت وشدُ يوِ لبض يگَيٌذ ّش سبل

ِ دس ًسهل اٍ  ثِ اٍ ػطب ضَد و يٍظيفِ ولّ يِ ػثوبًاوجش سبخت، اص خبًت دٍلت ػلّي

   2.ٍ ثشلشاس ثوبًذ يثبل

 يِزٛفـب و )يـ هؽٍٗ اثـٓ عج ، ك٘ل يِ گياهُ هفلاكٓ يکٗ اى ا يث٦بٓ ِٕيرو يّيللاى  يکي

ٗ  ِويٓ اِي٦ِزّل يثواکٕل کٗ  يِ اٚ ٔمً اٍذ. (.ق ٘  412 ـ  ّـل، صبثـذ   ، ٘ـالي ِکـ ـ اِ يٌٚ و، ي

ذ هٚى ث٦ـل اى ٘فـ   ،فٗية اى ٝوف فٍواٌؾبط ِٕٖٛيؽغٗ ٔکوك رب اِ يؽکُ ثٗ صجٛد ٘الي م

                                                           

ٝ  ضٚظ اٌط سٙ؛، اُٞ ز٤س زض. ٔتفبٚ  اس؛ ثبضٜ ا٤ٗ زض ض٥قٝ ٘ؾط ثب سٙ؛ اُٞ ٘عز «اوجط حذ» . ٔف1ْٟٛ  ضٚظ ثنب  فطفن

 اس؛ ٚ حٛاة ث٥طتط٢ زاضز. ٣ِٚ  ٘چٝ اظ تتجنـ ضٚا٤نب  ثنٝ زسن؛     «اوجط حذ» سبَ  ٖ حذ ضٛز، ٔػبزف رٕقٝ

ط ثطاى اِٚن٥ٗ ثنبض زض ٔنٛضز ضٚظ     ٤س  ٖ اس؛ وٝ ٔطاز اظ حذ اوجط، ضٚظ ف٥س لطثبٖ اس؛ ٚ تقج٥ط ٤ْٛ اِحذ االوج ٣ٔ

غٛض  ٌطف؛، ثبظ ا٤ٗ تقج٥نط تىنطاض ضنسٜ     حجتالىداعف٥س لطثبٖ سبَ ٟ٘ٓ ٞزط  ثٝ وبض ضفتٝ، ٚ زض سبَ ثقس وٝ 

تٛاٖ ٌف؛، ٕٞٝ سبِٝ ضٚظ ف٥س لطثبٖ، ضٚظ حذ اوجط اس؛. اِجتٝ  ٘زب وٝ حذ اوجط ثنسٖٚ وّٕنٝ    ضٚ، ٔى اس؛. اظ ا٤ٗ

ٌٛ٘ٝ ونٝ زض ثطذنى ٔٙنبثـ  ٔنسٜ، ضٚظ فطفنٝ زض سنبِى ونٝ         ٔمبثُ فٕطٜ اس؛.  ٖ ٚضزٜ ضٛز، ٔطاز حذ زض « ٤ْٛ»

حذ ٌعاضز٘س، ثب ضٚظ رٕقٝ ٔػبزف ثٛزٜ اس؛. ِٚى ا٤ٙىٝ ٔػبزف ضسٖ ضٚظ رٕقٝ ثب فطفٝ زض ٞنط   9ضسَٛ ذسا

 ٌٛ٘ٝ ز٥ُِ ٚ ٔسضوى زض ضٚا٤ب  ٚ ٔٙبثـ تنبض٤رى ثنطاى   ظٔبٖ، ز٥ُِ  ٖ ثبضس وٝ حذ  ٖ سبَ، حذ اوجط اس؛ ٥ٞچ

 (.160ن 147، غع 2ط، شى ٖ شوط ٍ٘طز٤سٜ اس؛. )ثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طتط ض.ن: ٥ٔمب  حذ، لبض٣ فس

 .681، سفط٘بٔٝ حسبْ اِسّغٙٝ، ظ4. پٙزبٜ سفط٘بٔٝ حذ لبربض٢، د2
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 1ٚ اَِبي ؽظ اکجو اٍذ. ،هٚى ٥وفٗ ع٦ّٗ ك کٗکوٚاهك ّٙو ّل ٚ ؽکُ 

 حديؼاة»کزـبة  اى فًٖ ٘فزُ  يكه اثزلا .ق( ٘ 1133ث٦ل اى يزٛفب)ِ يهٙٛ ي٥جلاٌؾ

 َل:ئٛ يِ ،«ؽظ لجً اٌٛلذ العً اٌّقبٌف»٥ٕٛاْ ٝوػ  بث ،«٦ٗياٌْ

ههبُ   يّهب  اص ضهت  يضتن. ثِ اغفْبى آهذم ٍ ضجلػذ ضح دا، .ق ّ 2666هي دس سبل 

دس آى ضضَس داضت. اص  يهيشصا ضيشٍاً يثَدم وِ ػبلن فبضل هَل يدس هدلس ،سهضبى

يهي  . گفت7 تشسن آى است وهِ دس ا ي؟ گفتن7 آسيهي پشسيذ7 اهسبل لػذ ضح داس

 2سبل هطىل ضح اوجش ثِ ٍخَد آيذ.

ِْ اى يگياهّاهائٗ ثٗ اٚ كه اكاِٗ  افـزالف  ٚ  كه ا٥الَ ؽـظ اکجـو  ِقبٌف  اللاَ ؽبکّب

 گفزٗ اٍذ: ٚپوكافزٗ  آْ يؽکُ فمٙٚ  بْ ٚ اً٘ ٍٕذي٦يبْ ّيكه صجٛد ٘الي ِ

ب ػوهشُ هفهشدُ هطهل ًطهذُ     ي، ي]وِ ثب لشثبًاغفْبى، لن ٍ ضيشاص ضبخيبى سا  يػلوب

وشدًذ تب ايٌىِ هشتىت صًب  ياص ٍسٍد ثِ ضْش هٌغ ه ،ثَدًذ ٍ ثِ ٍطي ثبصگطتِ ثَدًذ[

سا ثهش ٍسثهِ    سفتِ ثَدًذ، پشداخت ًػف اخشتِ همشس يوِ ًيبثت يافشاد يذ. ثشاًطًَ

 3 داًستٌذ. يهيت الصم ه

 :  گٛيل يِ يهٙٛ

ضهبگشد   (، )ثي ًَسالذييوِ دس ضبضيِ ّوبى وتبة، هال صيي الؼبثذيي ] اص فضال يىي

 ًىشد ٍ ثِ لتل سسيذ. يپيشٍضح اوجش دس اص آًبى  [بد ضذُي يي استشآثبديهطوذ اه

وٗ ؽظ ايـٓ ِـٛاهك    [كه وبّبْ يِضً ِال ٘بك] ألٖ ٔيي ثٛك ياٌجزٗ فميٙبٔ»: افيايل ياٚ ِ

 4.«أل كأَزٗ يها ٔيي كهٍذ ِ

                                                           

 .133. ضحّٝ اثٗ رج٥ط، ظ1

 .ح.48ش، ثطي . ٞ 1124اِط٥قٝ، ٔرغٛط زض وتبثرب٘ٝ  ٤؛ ا  ٔطفط٣، حذيقت. 2

 . ٕٞبٖ.3

 . ح.ض.49ثطي  . ٕٞبٖ،4
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ـ اكه كٍذ اٍذ،  ق.  ٘ 1345وٗ اى ٍبي  يگياهّ كه ٚ ؽـبکُ   ،1هؿ كاكافـزالف  ٓ ي

 ٚ ؽظ اکجو ثٛكْ ؽظ آْ ٍبي ؽکُ ّٔٛك.« ٥وفٗ»ِقبٌف، ثٗ ع٦ّٗ ثٛكْ 

ّـت  »ٔيي ٕٛهد گوفذ ٚ گياهُ ّلٖ اٍذ وـٗ   .ق ٘  1375ه ٍبي ايٓ افزالف ك

٥وفٗ اٍذ.  وٗ اِْتكه ِيبْ ؽٚواد اً٘ رَٕٓ ّٙود يبفزٗ  [غٗؽ ي]مع٦ّٗ ْ٘زُ 

ـ   يايٓ اِو ٍجت فّٛؾبٌ ثؾّلاهلل وٛچيلٖ، هفزٕل ثٗ ِٕب ٚ ّ٘ٗ ّـلٖ، آْ   يىائـواْ ايوأ

 2.«ثٍٛيلٔل و هاَؽَغثٗ وبَ كي كه َِغل اٌؾواَ گنهألٖ،  يٗ فٍٛرّت ها ث

ٗ آْ ّ٘ـيٓ   ٍذٔيي افزالف ٢ٔو پيِ آِل ٚ ٥ ق،. ٘ 1253كه ٍبي   ،ؽـظ اوجـو   َِـئٍ

 افزبكْ هٚى ٥وفٗ ثٗ هٚى ع٦ّٗ ثٛك. يي٦ٕ

   ّٔٛزٗ اٍذ: يفوا٘بٔ

ثِ ٍاسطِ آى است وِ دسيبفهت   ييى ّب اغشاس داسًذ وِ ػشفبت ثِ خوؼِ ثيفتذ. يسٌ

ّهن اص   ثيفتهذ، لضهبت  ت ثِ خوؼهِ  ثِ خْت آًىِ اگش ػشفب يضح اوجش وٌٌذ ٍ يى

...  ضهَد  يُ ٍظيفِ داسًذ ٍ ّن اص ثبثت ضح اوجش ًزسّب ٍ ًيبصّب ثيطتش هه ٍػال ،دٍلت

ضذًذ ٍ ثيطتش سػيت دٍلت ايشاى ثَدًذ، زَى ّهير   يّب وِ لشيت ضص ّضاس ه ضيؼِ

 3.وس هبُ سا ًذيذُ ثَد، سٍص ضٌجِ سا ػشفِ وشدًذ

ه سٍص ثجهَت ههبُ سا   يه فتهذ،  يح اوجش اتفبق ثٌىِ ضيا يض ثشايق، ً. ّ 2162دس سبل 

سؤيت هبُ سا  يّير وس ادػب»سذ7 يًَ يه يشاصيًبئت الػذس ض صٍدتش اػالى وشدًذ.

 اًذ وِ اهشٍص سٍص ّطتن اسهت  دادُ ضىن يلبضيه هشتجِ خجش دادًذ وِ  .شدُ ثَدًى

 .«ت ًجَديخض تجؼ ياُ زبس ...

 ل:  يافيا يِ كه اكاِٗ يٚ

                                                           

 .500، ظ«سفط٘بٔٝ ٔحٕس ِٚى ٥ٔطظا»، 1. پٙزبٜ سفط٘بٔٝ حذ لبربض٢، د1

 .360، ظ«سفط٘بٔٝ زذتط فطٞبز ٥ٔطظا»، 4، دٕٞبٖ. 2

 .180، ظ«سفط٘بٔٝ ٥ٔطظا ٔحٕس حس٥ٗ فطاٞب٘ى»، 5. پٙزبٜ سفط٘بٔٝ حذ لبربض٢، د3
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هبُ سا سؤيت ًىشدُ است؛ اهب ايٌىِ زشا  يآى داضت وِ وس توبم ضَاّذ ضىبيت اص

وشدُ، ثبص ّن ضىوت آى دس ضح اوجش اّل سٌت ٍ افتبدى ػشفِ  يزٌيي ضىو يلبض

 1.است ثِ سٍص خوؼِ ثَدُ

اى افزالف كه صجٛد ٘الي ٗث عٙذ ؽظ اکجـو ا٥ـالَ ّٔـٛكْ ؽـبکُ      يثقْ ٘ب ٓ گياهُيا

ذ ً افزالف كهثبهٖکٗ  ٘وچٕل ؛ِقبٌف ٍا ُ  ،ٗٔ ٗث عٙـذ ؽـظ اکجـو    ،ٕا ٚاْ   ي٘ـب  گـياه فـوا

ٛٗٔ کٗ كه ثوف ّ٘بْ 2.ي ٚعٛك كاهكئ يگويك ٛال٤، افزالف يگ ذ.يكه ث يِ    3ٓ ٔجٛكٖ ٍا

   در توسک به حکن حاکن هخالف يٍ عول يي اصل لفظييتبگفتار سَم: 

ّٛك.  يِ آغبى« ٌ إًيٍأر»، ثب َِئٍٗ يً ٚ ثوهٍي، رؾٍياى ِجبؽش فمٙ يبهيكه ثَ

وك ٚ يـ گ يِـ  هدٕٛ« يوٚٔيثب ٔگبٖ ث»، َِئٍٗفبٓ  ِ اى ِواع٦ٗ ثٗ اكٌٗيًٕ پٌ ايٍرأ

 ك٘ل. يِ هؿ« ئگبٖ كهٚٔ»فبٓ،  كٌٗا ٞٗيٍپٌ ثب ٚهٚك ثٗ ؽ

رـٛاْ   يِ يٞيل ثلاْ ٍِزيَ ثٛك ٚ رٕٙب كه ّوايٓ اٍبً، پٌ اى اصجبد إً، ثبيثوا

کـٗ   يكه ِـٛاهك  ثو فالف آْ ٚعٛك كاّزٗ ثبّل ٚ لٙوًا« يٍيكٌ»اى آْ ٥لٚي کوك کٗ 

ل ثـٗ ّ٘ـبْ إـً    يـ كه کبه ثبّـل، ثب  يليلٖ ٚ روكيثٗ اصجبد ٔوٍ يٍيٓ كٌيٚعٛك چٕ

 اٍزٕبك ّٔٛك.

، فبٓ اُ ثب اكٌٗٗ هاثٞٓ ييرجٍٗ ٚ ئَِكه  يٚ ٥ٍّ يإً ٌف٢ٓ ييگو، ر٦يثٗ ٥جبهد ك

ـ ٌـذ ٚ  ب كاليثٗ عٙذ لٖٛه ٍٕل  - ئؾٛچٕبٔچٗ ثٗ ٘و  ّٛك رب يِ ِٛعت ب ر٦ـبهٗ  ي

                                                           

 .670، ظ «سفط٘بٔٝ ٘ب٤ت اِػسض ض٥طاظى»، 7. پٙزبٜ سفط٘بٔٝ حذ لبربض٢، د1

، سنفط٘بٔٝ  3ٚ د 670، سنفط٘بٔٝ افتٕبزاِسنّغٙٝ، ظ  1ثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طتط ض.ن: پٙزبٜ سنفط٘بٔٝ حنذ لبرنبض٢: د    .2

؛ 210، سنفط٘بٔٝ ٔن٣ِٛ اثنطا٥ٞٓ ونبظض٣٘ٚ، ظ    6ٚ د 650، سنفط٘بٔٝ ؽ٥ٟطإِّنه، ظ  5ٚ د 223فطٞبز ٥ٔطظا، ظ

 ش.. ٞ 30/9/1322ٔٛضخ 164/ح/77ٞب٢ سفبض  ا٤طاٖ ثٝ ٕ٘طٜ ٌعاضش

، سنفط٘بٔٝ ٥ٔنطظا   7ٚ د 290، سفط٘بٔٝ ا٥ٔٗ اِسِٚنٝ، ظ 6ثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طتط ض.ن: پٙزبٜ سفط٘بٔٝ حذ لبربض٢: د .3

؛ ٥ٔطاث حس٤ج ض٥قٝ، ظ٘سٌى ٘بٔٝ ذٛز٘ٛض؛ ضن٥د  لنب   155، سفط٘بٔٝ رعائطى، ظ8ٚ د 670فّى اغفٟب٘ى، ظ

 .422ٚ  421، غع 1ثعضي تٟطا٘ى، د
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فـٗ  يٓ ؽکـُ ٚ ١ٚ ييِوَع٤ كه ر٦اٍزٕبك ّٔٛك،  فبٓ ٔزٛاْ ثٗ اكٌٗ - ْ ِوّعؼٚ فملا اكٌٗ

  فٛا٘ل ثٛك. ي٥ٍّ ي، إٍكه ٕٛهد فملاْ آْٚ  ،ي، إً ٌف٢ِکٍف

   يا عوىهات و اطالقات فىقاًي ياصل لفظ

ٚ  ذ، ٥ـلَ ا٥زجـبه  يإً ٚ ٥ِّٛبد كه فٖٛٓ ؽکُ ّٔٛكْ ٚ ا٥ّبي ٚال يِمزٚب

 1ٍذ.ا يگويثو ك يؽکُ ٘و ّقٖ ٔفٛم

ي ثـٗ اٚ  يـ ذ ٔياى آْ فلاٍذ، ٚال ذ ِٕؾٖوًايل، ٔٗ رٕٙب فبٌميثواٍبً ا٥زمبك ثٗ رٛؽ

وْـِك ) ُ آِلٖ اٍذ:يکٗ كه لوآْ کو چٕبْ ؛افزٖبٓ كاهك ًُ ْ ىَّ يالِـَك ال ُّ ـ  2(قُِن الوَّ َو يـا )ب ي
ٌْ َوِلي  ِ ِي ٌْ ُدوِن اَّللَّ ؽکـُ کـوكْ   چ کٌ عي اٚ ٍـياٚاه  يٚ ٘ 4(َموِِك اَلَّاِس )ب ي 3(هَُكْى ِي

ِ ) َذ؛ئ ُْكُى إِ َّ َّلِلَّ
ْ
 5.(إِِن اْل

ذ يٚالکُ کوكْ، رٖوف ٚ كفبٌذ كه ِؾلٚكٖ ذ ٚ ؽيٓ هٚ ٘وگٛٔٗ ا٥ّبي ٚالياى ا

كفبٌـذ كه ٍؤّٛـذ   ِ فٛك، ؽـك  يکٌ اى پ چياٍٚذ ٚ ٘« امْ»بىِٕل ياٍذ ٚ ٔ ياٌٙ

ـ ٚ ثب  بثليجبه اى عبٔت فلاٚٔل ا٥ز يزيذ ٚ ٚالياٌجزٗ چٕبٔچٗ ؽبکّ 6٘ب ها ٔلاهك. أَبْ ٗ اكٌ

 ٓ إـً فـبهط  يـ گـواْ، اى ّـّٛي ا  يفبٓ صبثذ گوكك، ؽك ؽکُ کوكْ اٚ ٚ اٝب٥ذ ك

 ّٛك.   يِ

                                                           

ان آصذؾ فمذدم »؛ 394ٚ 37، وطف اِغغنبء، غنع  ...شاضمد  ؽمٙمْمان فمعم  سمٔمالمان آصؾ ان ٓ ي٘مقن ٓضمد زمٔمد اهلل» .1

؛ 556، ظ2؛ اِقٙنب٤ٚٗ، ٥ٔطفتنبح، د  259، فٛائساال٤بْ، ٘طال٣، ظشاضمد آ َمـ وٓه اهلل ؽمبحاٞمف شمبقت وٓيف اضمد فمعم

 .8، ظ1إِٟٙبد، ذ٣٤ٛ، د تکملت؛ ٔجب٣٘ 143، ظ3ذ٣ٙ٥ٕ، دأبْ تٟص٤ت االغَٛ، 

 (.26 ) َ فٕطاٖ:« ه رٟب٥٘بٖ اس؛ثٍٛ ذسا ٔبِ» .2

 (.107 )ثمطٜ:« رع ذسا، ٣ِٚ ٚ ٤بٚض٢ ثطا٢ ضٕب ٥٘س؛» .3

 «.2 ٘ب :» ،«ٔبِه ٚ حبوٓ ٔطزْ» .4

 «.67ٚ  40؛ ٤ٛسف:57ا٘قبْ:» ،«حىٓ ٚ فطٔبٖ، تٟٙب اظ  ِٖ ذساس؛» .5

، 2ضسبِٝ ارتٟنبز ٚ تم٥ّنس، د  ذ٣ٙ٥ٕ، أبْ ، اِطسبئُ، شنمغمه... ٓ اؾم٘مال دم ان آصؾ فمدم ٞمٖمقذ ضم٘مؿ اضمد فمعم» .6

 .100ظ
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ـ ثٕبثو آ ،:ٚ ائّٗ اٝٙبه 9فلابِجويؽکُ کوكْ پ ،ٓ اٍزضٕبيلله ٍَُِ اى ا  فٗيٗ ّـو ي

( 
َ
وِل اْل

ُ
ْا الرَُّشَْل َو أ ِطيُع

َ
َُْكىْ َو أ ـ ثٕـبثو ِم  ،ٜياٌْـوا  عـب٤ِ  يفمٙب ٚ 1(ْمِر ِي ٥ّـوثٓ  ٗ جٌٛ

 5.اٍذ 4غٗيفل ياث ٦ِزجوٖ ٚ 3في٤ ّويرٛل ،2ؽ٢ٍٕٗ

ٓ ا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه اِٛه ؽظ ٚ صجٛد ٘الي، إً ييكه رج ٓيبثواثٕ

 ب اكٌٗ فبٓ صبثذ ّـٛك. اٍذ، ِگو آٔکٗ ث« يگويثو ك ي٥لَ ٔفٛم ٚ ا٥زجبه ؽکُ ّقٖ»

ٚ  ثـو ٥ـلَ ا٥زجـبه اٍـذ     يٍـ يكٌؽکُ آْ ّقٔ، ٔفٛم ٚ ا٥زجبه  ياً ٔلاّزٓ ثويكٌ پٌ

 .َذياصجبد ٥لَ ا٥زجبه ٔ يً ثوايكٌٗ ثٗ البِ يبىئ

 ياصل عول

َٔـجذ ثـٗ   ثـو ؽکـُ   ذ يـ اٍذ ٚ چْٛ ع٦ً ٚال «ِغ٦ٛي»اى اِٛه  ،ذ ثو ؽکُيٚال

ذ ي، ؽکُ ثٗ ٥لَ ٚالياٍزٖؾبة ٥لِ يٓ الزٚبياّقبٓ، َِجٛق ثٗ ٥لَ اٍذ، ثٕبثوا

ثـٗ   يّـقٔ فبٕـ   يذ ثـوا يـ و آٔکٗ ٚالِگ .فٛا٘ل ثٛكٕٗ يٓ ىِيكه اگواْ يثو ك يکَ

کـٗ   يزـ يٚال٘وگٛٔـٗ   ئفـ  يذ ثو ؽکُ، ثواي٥لَ ٚال اٍزٖؾبة ٓ،يثٕبثوا 6اصجبد ثوٍل.

 اٍذ. يذ آْ ِْکٛک ثبّل، کبفيِْو٥ٚ

                                                           

 «.59اِٙسبء:»)اعبف؛ و٥ٙس پ٥بٔجط ذسا ٚ اِٚٛاألٔط )اٚغ٥ب٢ پ٥بٔجط( ضا(  .1

ـْ وَمد َرو يٛمُٓمران الِم» .2 ضَمديَثٛما َو َٞمَٓمر دِم ضَماليمِٛما َوضَمراَِمٛما َوفَمرَف أضم٘ماَمٛما هَمْٙمغمَضقا زمف ضَمَ٘مذاًم همذاّ  وَمذد  ىََمـ ىماَن َِمٛم٘مؿ َِمذٚمَّ

 .10، ح65، ظ1: اِىبف٣، دشؿ ضماىمامصَمٔمٙمُتف فَمٙمٝم٘مُ 

ا احلقادُث ايمقاومٔمُة هَمارصمٔمقا همٝمٜما الِم» .3 ؿ ضُمّج  َواَمَّ ة اهللُرواِة ضَمديثِٛما هَماَّنَّ : وٕبَ اِس٤ٗ، غسٚق، شفَمٙمٝمِٜمؿ تل فَمٙمٝمُ٘مؿ َوَاٞما ضُمجَّ

 . 290؛ وتبة اِغ٥جٝ، عٛس٣، ظ483، ظ2د

ـْ وَمَّمائِٛمَا هَماصْمَٔمُٙمقُه زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ هَم١مِ ِّ وَمذْد صَمَٔمْٙمُتذُف وَماِضذٝمًا هَمَتَحذاىَمُٚمقا إيَِمْٝمذفِ  اْٞمُٓمُروا إلَِم َرصُمٍؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َئْمَٙمُؿ ؾَمْٝمئاً . »4 ، 7 ، اِىنبف٣، د شَِم

 .4، ح412ظ

اِجتٝ حىٓ وطزٖ فمٟب ف٣ اِزّٕٝ ٔطاز اس؛؛ چٝ ا٤ٙىٝ زض ثحج ٚال٤؛ فم٥نٝ، ثطذن٣ حىنٓ اٚ ضا تٟٙنب زض ثطذن٣       .5

؛ 545، ظ3زا٘ٙس. )ثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طنتط ض.ن: ٔىبسنت، ا٘ػنبض٢، د    ٣ٔ رٟب  ٔخُ ٔطافقب  ٚ أٛض حسجٝ حز؛

؛ وتنبة اِج٥نـ، أنبْ    359، ظ16؛ رٛاٞط اِىالْ، د420، ظ10؛ ٔستٙساِط٥قٝ، د260، ظ13حسائك اِط٥قٝ، د

 (.430، ظ1؛ زضاسب  ف٣ ٚال٤؛ اِفم٥ٝ، د638، ظ2ذ٣ٙ٥ٕ، د

 .19، ظ3اضضبز اِغبِت، د .6
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  در هَضَعاتاى آى يٍ جر يه هذاراتيتق يبررسگفتار چهارم: 

 يه هداراتيدگاه فقها در تقيد

ََ يفٛف رميٗ يثوف کـٗ كه   يٛثٗ ٔؾ ؛كإٔل ياى آْ ِ يِلَّها  يارُ ٚ رميٗ ِلاهها ِم

 1ٔٙفزٗ اٍـذ. بْ اٍالَ يغبك ّکبف ٚ ٙوه ثو کيروً ٚ فٛف اى ا، يِلاهار ٗيذ رميِب٘

 عٍـت ٚ ِب٘يذ آْ ها  كأَزٗ يفٛف ٗرمي ٥وٗ كه ٚ لَيُ ها يِلاهار ٗرميي، ئ يٚ ثوف

ٗ يـ ِٞـوػ كه رم  ٚ ٙـوهِ  فـٛف آٔکٗ ثلْٚ  ؛كإٔل يِ ك ٚؽلد وٍّٗايغب٘ب ٚ  كي ذِؾج

 2كه آْ ثبّل. ،يفٛف

ٗ   اٍذ. زفبٚدِ هرجٗ ٚ عبيگبٖ ،ِب٘يذاى ٢ٔو  ،لگبٖ اٚي ٚ كَٚيكثٕبثوايٓ   ،٥الٖٚ ثـو آٔکـ

   كإٔل. يِ كَٚ، آْ ها ٚاعتٗ يٝوفلاهاْ ٢ٔوٚ  ٗ اٚي، آْ ها َِزؾتيٝوفلاهاْ ٢ٔو

 يِـلاهار  رميٗ ٔمِ ٚ عبيگبٖ ٓ آٔٙبيرو ُِٙ اى وٗ كاهك يپ كه يآصبه ،ايٓ افزالف ِجٕب

 اٍذ. ـٗ كَٚ يثٕبثو ٢ٔو ـ ياٍالِ افٛد ٚ ٚؽلد ،أَغبَ رؾمك كه

 يتقيه هدارات هادل يبررس

كه ثبة  وٗ آٔغب اى ٚ اٍذ هٚايبدٖ، ّلالبِٗ  يِلاهار ٗثو رميکٗ  ياٗ اكٌرويٓ  ُِٙاى 

 يِغـبٌ  آٔٙـب  يرّبِ يثوهٍ ٚ ٔمل ٚ ّلٖ ٚاهك ِقزٍف ِٚبِيٓ ثب ٚ فواٚاْ هٚايبد ،ٗيرم

 فٛا٘ل ّل: ي، ثوهٍِّْٚٛ ٘و اى ّٔٛٔٗ چٕل اكاِٗ، كهٍٝجل،  يِ ا٤ٍٚ

                                                           

تحرز فمـ َمٔمارض ايمرضر، زمٟمن ي٘مقن سمرىمف َمٖمّمٝما سمدريا إلم ضمِمقل ايمرّضر، ىمؼمك اظمذداراة و اظمستح : َما ىمان همٝمف ايم» .1

، فقهيةت ، ضسبئُ شَمع ايمٔماَّمة و رجررؿ دم اظمٔماذة دم زمالدرؿ هم١مّٞمف يٛمجّر نمايمبا إلم ضمِمقل اظمبايٛمة اظمقصم  يمترّضره َمٛمٜمؿ

، 4، دالطهةاسة اِنٛحم٣،   لعةشوة ا؛ اِتٙمن٥ح فن٣ ضنطح    228، اغنفٟب٣٘، ظ صالة الجماعةت ؛ 75ٚ  73ا٘ػبض٢، غع 

 .157ظ

اظمراد زمايمتٗمٝمة َمداراة ان ي٘مقن اظمْمٙمقب همٝمٜما ٞمٖمس ؾمٚمؾ ايم٘مٙمٚمة و وضمدبا زمتحبٝم  اظمخذايمٖمكم و صمذّر َمذقدبؿ َمذـ نمذغم » .2

؛ وتنبة اِٙىنبح،   174، ظ2اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، أنبْ ذ٥ٕٙن٣، د  ش طمقف رضر ىمام دم ايمتٗمٝمة طمقهما

، 2؛ اال٘ػنبف فن٣ ٔسنبئُ زاْ ف٥ٟنب اِرنالف، د     411، ظ1، ٔىنبضْ ضن٥طاظ٢، د  لقىاعذالفقهيةت ا؛ 305اضاو٣، ظ

 .349ظ



   34  هفاهين و کلياتبخش اول7 

 

 هعاشرت تا اّل سٌت ٍخَب :اتيرٍا دستِ اٍّل

اوجوب ع   بةب»ها ثب ٥ٕٛاْ  ي، ثبث«ٍٚبئً اٌْي٦ٗ»كه وزبة  يّيـ ؽو٥بٍِ اشر ة ة العةم 

 بَْ٘ـ  ؼيٕؾ آٔٙب ٗاى عٍّ کٗ 1اٍذٖ کوكِٞوػ گْٛكٖ ٚ كه آْ، چٙبه هٚايذ  «بةلتؼقة

 :گٛيل يِ وٗ اٍذ يکٕل

ـِ اْٞمٗمَ  ُ َوايمُِدُه زمَِٔمَٚمٙمِذِف ىُمقُٞمذقا ظمَِذ ْقِء ُئَمغمَّ ُ زمِِف هَم١مِنَّ َويَمَد ايمسَّ اىُمْؿ َأْن سَمْٔمَٚمُٙمقا فَمَٚماًل ُٞمَٔمغمَّ َْمْٔمذُتْؿ إِيَّ

َٓ سَمُ٘مقُٞمقا فَمَٙمْٝمِف ؾَمذْٝمٛمًا َصذٙمُّقا دِم فَمَُمذائِِرِرْؿ َو فُمذقُدوا ََمْرَضذارُ  ْؿ َو اؾْمذَٜمُدوا إيَِمْٝمِف َزْيٛمًا َو 

َٓ َيْسذبُِٗمقَٞمُ٘مْؿ إرَِم  ـَ  ءٍ َرْ  صَمٛمَائَِزُرْؿ َو  ذغْمِ  َِمذ  اهللُ فُمبِذَد  ََمذا اهلل وَ  َِمذٛمُْٜمؿْ  زمِذفِ  َأْورَم  هَمذَٟمْٞمُتؿْ  اخْلَ

ـَ  إيَِمْٝمفِ  َأضَم َّ  ءٍ لْ ذزمَُِم  ْ   َِم ُِ  ءِ اخْلَ ْ   ََما وَ  وُمْٙم .ايمتَِّٗمٝمَّةُ  وَماَل  ءُ اخْلَ
2
 

ضَين. ّوبًهب    وِ هب ثب آى وبس سشصًص يثپشّيضيذ اص وبس فشهَد7 يه 7ضٌيذم اهبم غبدق

وهِ اص   يوس يثشا .دّذ يفشصًذ ثذ ثب وبس ثذش، پذس خَيص سا دس هؼشؼ سشصًص لشاس ه

ِ سشصًص. ثهب آًْهب   ًِ ًٌگ ٍ هبي ؛ّوِ ثشيذيذ ٍ ِث اٍ پيَستيذ صيٌت ٍ هبيِ افتخبس ثبضيذ

دس تطهييغ   ؛شيضبى آًْب سا ػيبدت وٌيذه ؛يطبى ًوبص ثگضاسيذّب لِدس هيبى لجي)اّل سٌت( 

ثگيشًهذ؛ صيهشا    يًيه ثش ضوب پيطه  يخٌبصُ هشدگبًطبى ضضَس يبثيذ. آًبى ًجبيذ دسوبسّب

ٍاستشيذ. سَگٌذ ِث خذا، پشٍسدگبس ِث زيض يضوب ًسجت ِث وبسّب ثْتش اص خجهي   يًيه سضا

 3«.تميِ»خجي زيست؟ فشهَد7  پشستيذُ ًطذ. پشسيذًذ7

ّٛك وٗ ؽىّـذ رْـوي٤ رميـٗ كه ِـٛهك ّـووذ كه ّٔـبى        يكٖ ِاى ايٓ هٚايذ اٍزفب

ِلاها ووكْ ثـب آٔـبْ ٚ    ،ثٍىٗ ؽىّذ .ثو روً اى ٙوه ٔيَذ يعّب٥ذ ٚ ِبٕٔل آْ، ِجزٕ

                                                           
 .219، ظ16. ٚسبئُ اِط٥قٝ، د1

 .11، ح219، ظ2؛ اِىبف٣، دٕٞبٖ. 2

٥٘ع ٌعاضش ضسٜ اس؛. )ثنطا٢   «سبِٓ ثٗ ٞطبْ» اظ غح٥ح عط٤ك ثب غسٚق ٔطحْٛ اظ ...ش ءٍ ََما فُمبَِد اهللُ زمًَِمْ » فجبض  .3

وَمذاَل  َأِِب َرِِحَذُف اهلل»:  162ق، ظ. ٞ 1403غبِقٝ ث٥طتط ض.ن: ٔقب٣٘ األذجبض، غسٚق، زفتط ا٘تطبضا  اسالٔى، لٓ، ٔ

ـِ ؽَماِ ٍ  ـْ ِرَُماِم زْم ـِ فَم ِْحَ ـِ فَمْبِد ايمرَّ ـْ ُيقُٞمَس زْم ـِ فِمٝمَسك فَم ِد زْم ـْ حُمَٚمَّ ـُ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم شَمٛمَا فَمقِمُّ زْم ُِ َأزَمذاضَمدَّ  7فَمْبذِد اهللِ  وَماَل ؽَمذِٚمْٔم
ْ   ءٍ زمًَِمْ  ََما فُمبَِد اهلل َيُٗمقُل  ـَ اخْلَ ْ   ءِ َأضَم َّ إيَِمْٝمِف َِم ُِ َو ََما اخْلَ  (.شوَماَل ايمتَِّٗمٝمَّةُ  ءُ وُمْٙم
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ـ  ؛ه٥بيذ ٍِٖؾذ ٥ّٛٔيٗ ٚ ارؾبك والَ ٍَِّبٔبْ اٍـذ  آٔىـٗ رـون ّـووذ كه ّٔـبى      يث

 1كاّزٗ ثبّل. يها كه پ ي، ٙوهعّب٥ذ

آٔٙـب ٚ فٛأـلْ ّٔـبى كه َِـبعل      آهاءك ٥ًّ ثو ٝجك رْٛيثو  شيؽلٚ اى آٔغب کٗ 

اى اعيا يـب   يُ فٛألْ ّٔبى كه َِبعل آٔٙب َِزٍيَ رون ثوفيكأ يِٚ  ايْبْ ١ٙٛه كاهك

ايـٓ ٥ّـً   »فوِـٛكٖ   ثـب ايـٓ ٕٚـف، ؽٚـود     ،اى ِٛا٤ٔ اٍذ يّوايٜ ٚ يب أغبَ ثوف

٥ـالٖٚ   2كاهك. ُ٘ كالٌذٗ يثو رم يِجزٕٕؾذ ٥ًّ ذ ثو يپٌ هٚا .«ثٙزويٓ ٥جبكد اٍذ

ي كه يـ ها ٕٔـٛهد ٥ٍـُ ٚ ّـک    ٚ  افـزالف كه ؽکـُ ٚ ِٛٙـ٣ٛ    ،آْاٝـالق  ٕکٗ يثو ا

ـ ي ،ذيٕله هٚا إٛاًلٚ  وكيگ يثوِ کـٗ ثب٥ـش ٍـوىِٔ     يو اى ٘وگٛٔـٗ ٥ٍّـ  يرؾـن  ي٦ٕ

ُ زمِفِ »گوكك  :ائّٗ اىُمْؿ َأْن سَمْٔمَٚمُٙمقا فَمَٚماًل ُٞمَٔمغمَّ  کٕل. يِ لييٓ ثوكاّذ ها رأيا ،شإِيَّ

  ييهخالفشرکت در ًواز خواعت ت يهطلَت :اتدستِ دٍم رٍاي

ثـٗ   يفٍـف ِـٓ اليمزـل    اجلامعةاٍزؾجبة ؽٚٛه »ها ثب ٥ٕٛاْ:  يثبث ،ٕبؽت ٍٚبئً

ّٚي لؾتؼقة ثـٗ  کـٗ   ٚ كه آْ، يبىكٖ هٚايذ آٚهكٖ اٍـذ  گْٛكٖ 3«٦ِٗ  ٚ اٌميبَ في اٌٖف ا 

ـ ، يكه ثؾش رميٗ ِلاهار هٚايبدگٛٔٗ ٓ يا يٌؾبٟ اّ٘يذ ٚ ٔمِ اٍبٍ ل ّٔٛٔـٗ اى  ثٗ چٕ
 ّٛك: ياّبهٖ ِ ٘ب آْ

 ح حوادتي عثواىيصح. 1

ذؿ دِم ٜمُ ٔمَ َمَ  قمَّ َص  ـْ َمَ  7ومال دم  9اهلل ؽمذقلِ رَ  َػ ْٙمذطَم  قمَّ َصذ ـْ َٚمذان ىمَ ، ىَمذّولِ إ ػِّ  ايمِمَّ

.ايمِمّػ إّول
4
   

                                                           

 .409، ظ1؛ اِمٛافساِفم٥ٟٝ، ٔىبضْ ض٥طاظ٢، د157، ظ4، دالطهاسةاِٛحم٣،  العشوةض.ن: اِتٙم٥ح ف٣ ضطح  .1

؛ 291، ظ2، اضاون٣، د الصةالة ؛ وتنبة  195، ظ2تٟنبز ٚ اِتم٥ّنس، أنبْ ذ٥ٕٙن٣، د    ض.ن: اِمٛافس اِفم٥ٟنٝ ٚ االر  .2

 .409، ظ1اِمٛافساِفم٥ٟٝ، ٔىبضْ ض٥طاظ٢، د

 .299، ظ8ٚسبئُ اِط٥قٝ، د .3

حمٚمد زمـ فمقم زمـ احلسذكم زم١مؽمذٛماده »: 1، ح299، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د1125، ح382، ظ1ٔٗ ال٤حضطٜ اِفم٥ٝ، د .4

 .شفمـ ِحاد زمـ فمثامن



   36  هفاهين و کلياتبخش اول7 

 

 يبًٌذ وسه ، دس غف اٍّل آًْب ًوبص ثگضاسد، هطبىيّشوس ثب افشهَد7  7اهبم غبدق

 .غف اٍّل ًوبص گضاسدُ است دس 9است وِ پطت سش سسَل اهلل

ٚ  ذِؾجـ  عٍـت اى ثبة ؽَٓ ٦ِبّود ٚ  يٗ ِلاهاريثو رم، 1ِْبثٗ آْذ ٚ يهٚآ يا

ـ اى ل يفـبٌ  ، ٍِٚٞكٕکٗ يچٗ ا ؛2کٕل يِ ك ٚؽلد وٍّٗ كالٌذايغب ل ٕـٛهد فـٛف ٚ   ي

ؼ ثٛكْ ّٔبى ثب اً٘ ٍٕذ، كالٌـذ  يٚ ٕؾ يٕکٗ ثو ِغيي٥الٖٚ ثو ا 3اٍذ. ٗيكه رمٙوه 

فٚـيٍذ   يٕـؾيؼ ٚ كاها  9گٛٔٗ کٗ ّٔـبى ثـب هٍـٛي فـلا     ّ٘بْ :كاهك يِ بْيٚ ث 4كاهك

 5صٛاة ىيبك اٍذ. ي، كه ؽبي رميٗ، ٕؾيؼ ٚ كاهاْبْيفواٚاْ اٍذ، ّٔبى ثب ا

 يح حفص تي تختريصح. 2

َِ ََمذ َِ ََمَٔمُٜمْؿ َو إِْن َ ْ سَمْٗمَتِد ِبِْؿ َِمْثُؾ ََمذا َُيَْسذُ  يَمذَؽ إَِذا ىُمٛمْذ ـْ َُيَْسُ  يَمَؽ إَِذا َدطَمْٙم َع ََمذ

.سَمْٗمَتِدي زمِفِ 
6
 

                                                           

ـِ »وٙس:  ٣ٔ عز٤ه ثٝ ا٤ٗ ضا٤ٚ؛ ضا ٔطحْٛ و٣ٙ٥ّ ثب عط٤ك غح٥ح ز٤ٍط٢ چ٥ٙٗ ٘مُ٘ .1 ـْ َأزمِٝمذِف فَمذ ـُ إزِْمَراِرٝمَؿ فَمذ فَمقِمُّ زْم

ـْ َأِِب فَمْبِد اهلل َٙمبِلِّ فَم ـِ احْلَ اٍد فَم ـْ َِحَّ ـِ َأِِب فُمَٚمغْمٍ فَم ـْ  7ازْم ِل ىَمذاَن ىَمَٚمذ َوَّ ْٕ ذػِّ ا ـْ َصعمَّ ََمَٔمُٜمْؿ دِم ايمِمَّ َصذعمَّ طَمْٙمذَػ وَماَل: ََم

 (.4، ح299، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د6، ح380، ظ3)اِىبف٣، د ش9َرؽُمقِل اهللِ 

 .64، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، ظالعقشة؛ اِطسبئُ 281، ظ3اِٛحم٣، حبئط٢، د العشوةض.ن: ضطح  .2

 .428، ظ1؛ ٔجب٣٘ ٟٔٙبد اِػبِح٥ٗ، عجبعجب٣٤، د350، ظ2ض.ن: اال٘ػبف ف٣ ٔسبئُ زاْ ف٥ٝ اِرالف، د .3

، الطهةاسة اِنٛحم٣،   العةشوة ؛ اِتٙم٥ح ف٣ ضطح 198، ظ2ض.ن: اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د .4

ورد دم زمٔمض ايمروايات َما ٓ سمٗمبؾ اظمٛماومُمة دم دٓيمتف فمعم آصمزاء و رذا ىمام دل فمعم أن َمـ صعم َمٔمٜمذؿ »: 291، ظ4د

 .شدم...

؛ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز شهمّمٝمٙمة َجة هم٘مذيمؽ ايمِمالة َمٔمٜمؿ ضمال ايمتٗمٝمة و ٓ ري  ان ايمِمالة َمٔمف صحٝمحة ذات»... .5

 .453، ظ1؛ اِمٛافساِفم٥ٟٝ، ٔىبضْ ض٥طاظ٢، د198، ظ2ٚ اِتم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د

: 3، ح299، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د1126، ح383، ظ1؛ ٔٗ ال ٤حضطٜ اِفم٥ٝ، د9، ح373، ظ3 اِىبف٣، د .6

زمـ اؽمامفمٝمؾ فمـ ايمٖمّمؾ زمـ ؾماذان فمذـ ازمذـ اِب فمٚمذغم فمذـ ضمٖمذص زمذـ ايمبخذؼمي حمٚمد زمـ ئمٗمقب فمـ حمٚمد »

 ....شومال



41   حجحکوهتي در کن ح 

 

، ّوهبى اًهذاصُ فضهيلت    ي، گشزِ ثِ آًبى التذا ًىٌياگش ثب اّل سٌت ٍاسد ًوبص ضَ

 گازارده كاامز است صحقح او به اقتدا كه كيس رس پشت كه شود يتَ ًَضتِ ه يثشا

 .بةيش

ك ايغـب ٚ  ذِؾجـ  عٍتاى ثبة ِغبٍِٗ ثب اً٘ ٍٕذ ٚ  يثو رميٗ ِلاهارايٓ هٚايذ ٔيي 

  1َذ.يْ الىَ ٔآفٛف ٚ ٙوه كه ب اؽزّبي يت رورٚ  الٌذ كاهك، كٚؽلد

 اسحاق تي عوار  تيروا. 3

 ل:يگٛ ياٍؾبق ثٓ ٥ّبه ِ

ُِ َٞمَٔمْؿ وَمذاَل َصذؾِّ ََمَٔمُٜمذْؿ  7وَماَل رِم َأزُمق فَمْبِد اهلل َيا إؽِْمَحاُق َأ سُمَِمقمِّ ََمَٔمُٜمْؿ دِم اظمَْْسِجِد وُمْٙم

ِل ىَمايمُمَّ ػِّ إَ َِمقمِّ ََمَٔمُٜمْؿ دِم ايمِمَّ هَم١مِنَّ اظمُْ  .اِرِر ؽَمْٝمَٖمُف دِم ؽَمبِٝمِؾ اهللِوَّ
2
 

؟ ػهشؼ  «يخهَاً  يآيب ثب اّل سٌت دس هسدذ ًوبص ه»پشسيذ7  هياص  7اهبم غبدق

ثب آًبى ًوبص ثخَاى؛ صيشا ًوبص خَاًذى ثب آًهبى دس غهف اٍّل،   »، فشهَد7 «ثلِ»وشدم7 

 است وِ ضوطيشش سا دس ساُ خذا آختِ ثبضذ. يهبًٌذ وس

 تي جعفر يت عليارو. 4

ـُ صَمْٔمَٖمٍر دِم ىمَِتازمِِف فمَ  ـِ صَمْٔمَٖمر ـْ َأطِمٝمِف َُمقَد فَمقِمُّ زْم ـٌ َو ضُمَسذكْمٌ  وَماَل: َصقمَّ  8زْم  8ضَمَسذ

ـُ ُٞمَِمقمِّ ََمَٔمُٜمؿْ  .طَمْٙمَػ ََمْرَواَن َو َٞمْح
3
 

                                                           

؛ 198، ظ2ٚ االرتٟنبز ٚ اِتم٥ّنس، أنبْ ذ٥ٕٙن٣، د     الفقهيةت ؛ اِمٛافنس  64، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، ظالعقشةض.ن: اِطسبئُ  .1

رر ذر و سمرسم  ايمّمذرذرق أيّما نمغم َمٗمٝمد زمِمقرة طمقف ايمّم»: 316، ظ4، دالطهاسةاِٛحم٣،  العشوةاِتٙم٥ح ف٣ ضطح 

؛ اال٘ػبف ف٣ ٔسنبئُ  303، ظ4؛ إِقبِٓ إِأحٛضٜ،  ٣ّٔ، دشفمعم سمرىمٜما و اٞمام ذيمؽ َمـ زماب اظمجاَمٙمة و اظمداراة َمٔمٜمؿ

 .349، ظ2زاْ ف٥ٝ اِرالف، د

حمٚمد زمـ احلسـ زم١مؽمذٛماده فمذـ اِحذد زمذـ »: 7، ح301، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د129، ح277، ظ3 تٟص٤ت األحىبْ، د .2

 .شفمـ اؽمحاق زمـ فمامر... كفمـ ايمػمومل فمـ صمٔمٖمر زمـ اظمثٛم كحمٚمد زمـ فمٝمس

 .9، ح301، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د14ٔسبئُ ف٣ّ ثٗ رقفط ٚ ٔستسضوبتٟب، ظ .3



   40  هفاهين و کلياتبخش اول7 

 

 آن كاه كـاد يًمهل هه   7وبظن يثي خؼفش دس وتبة خَد اص ثشادسش اهبم هَس يػل

 ماة و اكد پطت سش هشٍاى ًوبص خَاًذُ 8حسني امةم و حسن امةم»7 فرمود حرضت

 .«خواكقم يم كامز آهنة بة كقز

 .اٍـذ  يفـبٌ  ل فٛف ٚ ٙـوه ياى لٚ  هككاكالٌذ  يٗ ِلاهاريثو رمي يذ ٔيهٚاكٚ ٓ يا

 1كالٌذ كاهك. ٥ًّؼ ثٛكْ يٚ ٕؾ يو ِغيثاٝالق آْ  ٕکٗي٥الٖٚ ثو ا

 واعت هخالفات: سقَط قرائت در اقتذا تِ اهام خيرٍا دستِ سَم

الزـلا ثـٗ   ّ٘چـْٛ   ِقـبٌف  عّب٥ذالزلا ثٗ اِبَ وٕل وٗ كه  يهٚايبد كالٌذ ِ يثوف

ً ، لوائذ اى ِأَِٛ ٍبلٜ اٍذ. ٕـبؽت  عّب٥ذ ّي٦ي اِبَ ـ اؽبك، ايـٓ  ٍٚـبئ ها ثـب   شي
ثٗ ٤ِ ر٦ن ه٘ب ٚ االعزياء ثـبكهان اٌووـ٣ٛ    يفٍف ِٓ ال يمزل ةٍمٛٛ اٌمواء»٥ٕٛاْ ثبة 

ة التؼق ة٤ِ   ٚ كه آْ، ِّ ؽليش ها گياهُ ووكٖ اٍذ. آٚهكٖ 2«شد 

هٚايـذ اٍـؾبق   ي ٚال٤ ّلٖ، ئ ;يٕيکٗ ِٛهك اٍزلالي اِبَ فّ اى عٍّٗ ايٓ هٚايبد
 .اٍذؼ ىهاهٖ يٚ ٕؾثٓ ٥ّبه ا

 ت اسحاق تي عواريروا. 1

ُِ ومُ  همذال  قمُ ع ايمَٗمذىَمذرَ  ْد وَمذ ع وَ ىَمذد رَ ومَ  اإلَمامَ  ُد همٟمصمِ  اظمسجَد  ُؾ إّ  أدطُم  7اهللبدِ ِٕب فمَ  ٙم

و  ىمٔمذةِ ايمرَّ  ؿ دِم ُٜمذٔمَ َمَ  ْؾ ادطُمذذيمؽ، همَ  ١مذا ىمانَ : همَ رِم  ىمػّم، همٗماَل ومٝمؿ و أُ و أُ  ؤّذنَ ٛمل أن أُ ٛمُ ٘مِ ٚميُ 

....شؽ ىمٔماسمِ رَ  ؾِ َّم أهمْ ـ ا َمِ ا هم١مَّنَّ ّد ِب تَ افمْ 
3
 

]اّهل  ههي ٍاسد هسهدذ   » 7ػشؼ وشدم 7ثِ اهبم غبدقذ7 يگَ ياسطبق ثي ػوبس ه

اًذ. دس ايي  هيهَهيي ثِ سوَع سفتِوِ اهبم خوبػت ّوشاُ ثب  بقـم يم و شوم يهسٌت[ 

                                                           

؛ 252، ظ5االٔنبْ ذن٣٤ٛ، د   مىسةىعت ؛ 198، ظ2ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّنس، أنبْ ذ٥ٕٙن٣، د    الفقهيتض.ن: اِمٛافس  .1

؛ اال٘ػنبف فن٣ ٔسنبئُ زاْ ف٥نٝ     428، ظ1اِػبِح٥ٗ، عجبعجنب٣٤، د ؛ ٔجب٣٘ ٟٔٙبد 454، ظ1اِمٛافساِفم٥ٟٝ، د

 .349، ظ2اِرالف، د

 .367، ظ8ٚسبئُ اِط٥قٝ، د .2

حمٚمد زمـ احلسـ زم١مؽمذٛماده فمذـ احلسذكم زمذـ »:  4، ح368، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د45، ح38، ظ3. تٟص٤ت االحىبْ، د3

 ..شؽمٔمٝمد فمـ حمٚمد زمـ احلِمكم فمـ حمٚمد زمـ ايمٖمّمٝمؾ فمـ اؽمحاق زمـ فمامر..



42   حجحکوهتي در کن ح 

 

 ؛«خَدم سا ثخَاًن[ٍ ًوبص ]ٌّگبم ثشاين هوىي ًيست وِ اراى ٍ البهِ ٍ تىجيش ثگَين 

ثهِ  ّوشاُ ثب آًبى ثِ سوَع سفتِ، آى سا يه سوؼت ثِ ضهوبس آٍس؛  »ضضشت فشهَد7 

 .«بةشد يآى سوؼت اص ثْتشيي سوؼبت ًوبص تَ ه وِ يدسست

ٗ ىّٔب ٗرٛأَز يِ ؾبق ثٓ ٥ّبهاٍٍذ کٗ ا ذ آْي١ب٘و هٚا ثقٛأـل ٚ   ُ ها كه فبٔـ

 ٓ ؽبي ثـٗ َِـغل  يثب ا يٌٚ .ل ٚ ثٗ اِبَ عّب٥ذ ِقبٌف الزلا کٕليث٦ل اى آْ ثٗ َِغل آ

اماْ ٚ البِٗ  کوك ٚ فٛك َِزماًل ئّفٛأل ٚ ثٗ آْ ّٔبى ُ٘ اکزفب  يِ ٚ ثب آٔٙب ّٔبى آِل يِ

 ٓيثب ا .ّٔٛك يِ كه هک٣ٛ ٚ ٍغٛك ِزبث٦ذ گفذ ٚ رٕٙب ثب آٔٙب يِها  َِزؾت ي٘بويٚ رکج

ٗ يٕـ رٛذ آْ هک٦ذ، يْبْ ٚ کفبيذ اى ايثٗ رج٦ ٚ اِبَ کوكٖ ايٍؤ 7ٕبكق ؽبي اى اِبَ

 ٓيِقبٌفِلاها ٚ ِغبٍِٗ ثب ثو  ،ل فٛف ٚ ٙوه اٍذيل اى يٚ اى آٔغب کٗ فبٌ 1کوكٖ اٍذ

هک٦ـذ   ْآذ يافٚـٍ لوائـذ ٚ   ٍمٛٛ ىاٚ  2ك ٚؽلد كالٌذ كاهكايغبٚ  ذِؾج عٍتٚ 

 3.ليآ يِ ثٗ كٍذثٗ ٕؾذ ٥ًّ  ، ؽکُ اِبَگويثو هک٦بد ك

ٚا جزٗ ٍٕل ه زٓ ثوفيً رٛصيذ ٗث كٌيٌا  ؽغـذ ٓ، يهعبي، ّ٘چْٛ ِؾّـل ثـٓ ؽٖـ    يك ٔلّا

 َذ. ئ

 ييتي اع ةزرارح ي. صح2

َ طَمْٙمَػ ايمٛمَّاِصِ  َو ٓ سَمْٗمَرَأ طَمْٙمَٖمُف همِٝماَم َيَْٜمذُر همِٝمذفِ 7وَماَل  هَمذ١مِنَّ وِمَراَءسَمذُف  : ٓ زَمْٟمَس زمَِٟمْن سُمَِمقمِّ

ِزيَؽ إَِذا ؽَمِٚمْٔمَتَٜما .ُُتْ
4
 

                                                           

 . 635ف٣ اِتم٥ٝ، ض٥ٟس٢، ٥ٔطظا فتبح، ظ سسالتف٣ّ  حاشيتض.ن:  1

 .198، ظ2ض.ن: اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د .2

افمتذد بذا هماَّنذا »هماليٛمبٕمل آؾم٘مال دم آصمزاء ظما دم رواية اؽمحاق زمـ فمامر »: 220اِزٕبفٝ، اغفٟب٣٘، ظ صالةض.ن:  .3

؛ اِمٛافنس   635فن٣ اِتم٥نٝ، ضن٥ٟس٢، ظ    سسالتف٣ّ  حاشيت؛ 326، ظ4؛ ٔساضن االحىبْ، دشَمـ اهمّمؾ رىمٔماسمک

 .198، ظ2اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د

ـْ »: 5، ح369، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د13، ح278، ظ3 تٟص٤ت األحىبْ، د .4 حمٚمد زمـ احلسذـ زمٟمؽمذٛماده فمذـ ؽَمذْٔمٍد فَمذ

ـِ  ٍد فَم ـِ حُمَٚمَّ َد زْم ـْ فَمبْ  َأِْحَ ـِ فُمْرَوَة فَم ـِ ايْمَٗماؽِمِؿ زْم ـِ ؽَمِٔمٝمٍد فَم َسكْمِ زْم ـْ َأِِب صَمْٔمَٖمر ِد اهللاحْلُ ـْ ُزَراَرَة فَم ـِ زُمَ٘مغْمٍ فَم  .ش7زْم
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سا وهِ ثلٌهذ    ي[ آًه يٍل] يًوبص گضاس يست وِ ِث اهبهت ًبغجيً يفشهَد7 هبًؼ 7ثبلشاهبم 

ذُ ًَا ًَا يًو ،ضَد يه خ  .يآى سا ثطٌَ يوٌذ ٍلت يه تيا وفبَت س ،لشائت ٍاٍ  يخ

بَ عّب٥ِذئش يؽلٓ يكه ا ٖ ٚ ّـل بْ يـ فـٛف ٚ ٙـوه ث   ِليـ ِقبٌف، ثـلْٚ ل  ي الزلا ٗث ِا

ً ٍٕذ اى ثبة يٗ ِلاهاريالق آْ ثو رمٝا  1كالٌذ كاهك. ٚ ٕؾذ ٥ًّ ِلاها ٚ ِغبٍِٗ ثب ٘ا

ذ  ٛاْ  يثب رٛعٗ ٗث ثبث يثوفِّىٓ ٍا زؾجبة إيمب٣»کٗ ٕبؽت ٍٚبئً رؾذ ٥ٕ  ٍا

قبٌف أٚ ث٦لٖ ذ، ٕؾذ ا 2«لجً اٌّ ٚايگْٛكٖ ٍا کبهيٓ ه ب٥ذ ها ّوکذ كه ّٔبى عّٚ  بد ها ٔا

ل يٚ ١ب٘و يٕٛه ذ ِکٍف لجً  ٓ ٕٛهد،يكه ا کٗ ثلإٔ ٚال٦يب ث٦ل اى آْ، ٗث ١ٚيالىَ ٍا  يفٗ 

ٌٚفٛك ٥ًّ کٕل ٚا يثب ٔگب٘ ي.  ـ  يٗث ه ٚايز ٚايـبدِ  يبد ِٕلهط كه آْ ثبة، ٘ـيچ ه گـياهُ   اى ه

و ٗث ا٥بكٖ يب لٚب زؾجبة ٘وچٕل ،ّلٖ، ِْزًّ ثو ِا   3.َذئ ،ٗث ٕٛهد ٍا

جزٗ  ٚايب يثوف كهٌا بِذ ِقبٌفه لٖيعب ٓيد، ّٔبى عّب٥ذ ٗث ِا زٗ ْٔ َ  4ي كأَ ـب  7ثـبلو  ٚ ِا

ل. کوكٖ يْبْ ها ِضً علاه ٦ِوفيا ذ  يٌٚ 5ٔا ٚايبد ايٓ وٗهّٚٓ ٍا ُ  ثيبْ ٗث ٔب١و ه ـ  ؽىـ ٌّٚ  يا

كٖ ٚايبر چْٛ ؛َذيش ثبة ٔياؽبك ِيبْ يِٕبفبر ٚ ٛث ـ  ّٔـبى  كاهك كالٌـذ  وٗ يه  ٚ يِغـي  ياٗ رمي

ٛاْ ٗث ،ثبّل يِ ٕؾيؼ كٖ يٛصبٔ ٥ٕ ٌّٚٚ ايٓ  ٛث ٛاْ ا ٚايبد ٔب١و ٗث ٥ٕ ذ. يه  6ٍا

                                                           
 .454، ظ1؛ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ، ٔىبضْ، د198، ظ2: اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ دض.ن. 1

 .302، ظ8، دق٥ُٝ اِطٚسبئ .2

ؽمذتحباب. ٞمٔمذؿ فمٗمذد صذاضم  ايمقؽمذائؾ يرد دم رو   »ر.ک:  .3 ء َمـ رواياسمٛما أَمر زم١مفمادة ايمٔمٚمؾ اظمتٗمل زمف أو ومّمائف و يمق فمعم ٞمحق ٓا

َمذر ش ومده» ـ ايمروايذات نمذغم َمُمذتٚمؾ فمذعم ٕا زمازما و فمٛمقٞمف زماؽمتحباب إيٗماع ايمٖمريّمة ومبؾ اظمخايمػ أو زمٔمذده ٓإ ان ؾمذٝمئا  ذا ٞمٗمٙمذف َمذ

ؽمتحباب زماإلفمادة أو ايمٗمّماء. همٝمام أسمك زمف سمٗمٝمة تٙم٥ح ف٣ ضطح  .شو يمق فمعم وصمف ٓا حم٣،  العشوةِا  .290، ظ4، دالطهاسةاِٛ

ـِ َراؾِمذ»:  ٕ٘ٛ٘ٝ ثطا٢ .4 ـْ َأِِب فَمذقِمِّ زْمذ ـِ ََمْٜمِزَياَر فَمذ ـْ فَمقِمِّ زْم ـِ ِزَياٍد فَم ـْ ؽَمْٜمِؾ زْم ٍد فَم ـِ حُمَٚمَّ ـْ فَمقِمِّ زْم ٍد وَمذاَل: حمٚمد زمـ ئمٗمقب فَم

ُِ َِِٕب  ـْ سَمثُِؼ زمِِديٛمِذفِ   طَمْٙمَٖمُٜمْؿ ََجِٝمٔمًا هَمَٗماَل هَمُٟمَصقمِّ  َتَٙمُٖمقاََمَقايمَِٝمَؽ وَمِد اطْم  إِنَّ  7رَقْفَطٍ وُمْٙم ، 3 اِىنبف٣، د ش ٓ سُمَِمؾِّ إِٓ طَمْٙمَػ ََم
 .2، ح309، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د5، ح373ظ

ـْ َأِْحََد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمس كحمٚمد زمـ ئمٗمقب فمـ حمٚمد زمـ َيٝم» .5 ـْ فَمْبِد اهللِ  كايمٔمْمار فم ـْ فَم ـْ شَمْٔمَٙمَبذَة فَمذ اِل فَمذ جَّ ٍد احْلَ ـِ حُمَٚمَّ زْم

ُِ َأزَما صَمْٔمَٖمرٍ  ذُدرِ  7ُزَراَرَة وَماَل: ؽَمَٟميْم اَلِة طَمْٙمَػ اظمَُْخايمِِٖمكَم هَمَٗماَل ََمذا ُرذْؿ فِمٛمْذِدي إِٓ زمَِٚمٛمِْزيَمذِة اجْلُ ـِ ايمِمَّ ، 3 اِىنبف٣، د  .شفَم
 .1، ح309، ظ8؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د2، ح373ظ

َمذـ سمثذؼ زمديٛمذف همٜمذل  َمـ فمدم صمقاز ايمِمالة طمٙمٖمٜمؿ و اَّنؿ زمٚمٛمزيمة اجلدار و اٞمف ٓ سمِمؾ إٓ طمٙمذػ و اَما َما ورد»ض.ن:  .6

زمحس  احل٘مؿ إولم همال َمٛماهماة زمٝمٛمٜمام، و ىمٝمػ ىمان همال يٛمبٕمل ايمُمبٜمة دم صحة ايمِمالة و ؽمائر ايمٔمبادات اظمذٟم  بذا فمذعم 

 .200ٚ  199، غع 2 ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، د الفقهيتاِمٛافس  .شوصمف ايمتٗمٝمة
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 ِ يتقگاُ يت ٍ خاياّوات: يرٍا دستِ چْارم

ـ رمگبٖ يذ ٚ عبيثو اّ٘ يو ِقزٍفيثب ر٦بثبد يهٚا يثوف ٕـبؽت   1، كالٌـذ كاهٔـل.  ٗي

ـ   يٚعٛة اٌزم»ش ها ثب ٥ٕٛاْ ثبة يٍٚبئً، ايٓ اؽبك فـوٚط ٕـبؽت    يٗ ِـ٤ اٌقـٛف اٌ
   2گياهُ ووكٖ اٍذ. «=اٌيِبْ

 فوِٛك:؛ کٗ اٍذ 7ِبَ ٕبكقاى ا «ياِبٌ»كه  يـ ٍٝٛئمً ّ ،ايٓ هٚايبدٗ اى عٍّ

ُف يَمْٝمَس  فَمَٙمْٝمُ٘مؿْ  ـْ   زمِايمتَِّٗمٝمَِّة هَم١مِٞمَّ ْ   َِمٛمَّا ََم ـْ َيْٟمََمٛمُذُف يمَِتُ٘مذقَن ؽَمذِجٝمََّتُف   َ  َئَْمْٙمَٜما ؾِمَٔماَرُه َو ِدشَماَرُه ََمَع ََم

ـْ ََيَْذُرهُ  .ََمَع ََم
3
 

خَد ثب  4وِ تميِ سا ضؼبس ٍ دثبس يوسست ياص هب ًصم است؛ صيشا تميِ ثش ضوب ال اًدبم

آًْهب دس  وهِ اص   يوِ اص آًْب دس اهبى است لشاس ًذّذ تب ايٌىِ تميِ ثب وسهبً  يوسبً

 اٍ )هلىِ( ضَد.ضزس است سديِ 

 کٗ َٔـجذ  يَذ ٚ هّٚٓ اٍذ اى کَياى ٙوه ٚ فٛف ٔ يذ، ٔبّيٓ هٚايٗ كه ايرم

ٗ كه آْ اى ثـبة ِـلاها ٚ ِغبٍِـٗ ثـب     يـ ٓ، رمئلاهك. ثٕـبثوا  ثٗ اٚ اِبْ َ٘ذ، روً ٚعٛك
 6ذ ثو ٕؾذ ٥ًّ كالٌذ كاهك.يٓ هٚايٚ اٝالق ا 5صبثذ اٍذ ٓيِقبٌف

 يجمع تنذ

ثلْٚ آٔکـٗ فـٛف ٚ    ،اٍذك ٚؽلد وٍّٗ ايغب ِؾجذ ٚ عٍت يِلاهار ِٗب٘يذ رمي
ٗ  وٕل يِ كالٌذ يئ كٌٗااٝالق  .، كه آْ ثبّليٗ فٛفيٙوِه ِٞوػ كه رم ً  وـ  يهٚ اى ٥ّـ

                                                           
ٗمٝمة يَمف»تقبث٥ط٢ ٕٞچٖٛ  .1 َٓ سمَّ ذالةِ »، شَٓ اِيامن يمِذَٚمـ  ، ٚ شفَمٙمذٝمُ٘مؿ زمُِٚمجاََمَٙمذِة َارذِؾ ايْمباؿمِذؾ»، شانَّ سماِرَم ايمتَّٗمٝمِة ىَمتذارِم ايمِمَّ

؛ ٔنٗ  12ٚ  8 ،5 ،2، ح221ن   218، غنع  2ٚ ... )ثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طتط ض.ن: اِىبف٣، د شيَمٝمس َِمٛمّا ََمـ َ ْ يٙمزم ايمتَّٗمٝمة»
 (.81، ح281؛ االٔب٣ِ، عٛس٣، ظ127، ظ2ال٤حضطٜ اِفم٥ٝ، د

 .31ٚ  30، 29، 26، 25، 23، 15، 7، 4، 3، ح213ن  203، غع 16ثطا٢ ٔغبِقٝ ث٥طتط ض.ن: ٚسبئُ اِط٥قٝ، د .2

 .29، ح203، ظ16؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د16، ح293االٔب٣ِ، عٛس٣، ظ .3

ٝ  ا٤ٙزنب  زض ٚ ضٛز ٔى ٌفتٝ اس؛ چسج٥سٜ ثسٖ ثٝ ٝو ظ٤ط ربٔٝ ثٝ ٚ اس؛ «ضقبض» ضس ِغ؛ زض «زحبض» .4   ٖ اظ وٙب٤ن
 (.349، ظ3)ض.ن: ٔزٕـ اِجحط٤ٗ، عط٤ح٣، د .ثبضس ٥ٕٞطٍى ثب٤س تم٥ٝ وٝ اس؛

، 2؛ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟنبز ٚ اِتم٥ّنس، أنبْ ذ٥ٕٙن٣، د    242ف٣ اِتم٥ٝ، ٔبٔمب٣٘، ظ سسالتض.ن: حبض٥ٝ ف٣ّ  .5
، الصةالة ؛ وتنبة  384، ظ2؛ ٟٔنصة االحىنبْ، د  318، ظ4، دالطهاسةِٛحم٣، ا العشوة؛ اِتٙم٥ح ف٣ ضطح 197ظ

 .290ٚ  289، غع 2اضاو٣، د

 .290ٚ  289، غع2، اضاو٣، دالصالة؛ وتبة 197، ظ2ٚ االرتٟبز، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د الفقهيتض.ن: اِمٛافس  6
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 .يصبٔٛ يٚال٦ اٌجزٗ ؛اٍذ يٚال٦ ياِوٚ  ٕؾيؼ ثٍىٗ .ٔيَذ يٕٛه ٚ يّىٍ ،رميٗ

كاهك ٚ  يْـزو يٚٙـٛػ ث  ،ِـوكَ اٍـذ  ٥ّـَٛ   يِٛهك اثزالکٗ  يٌب٥ّكه َا ٓ ٍِٞتيا

ٚ  اى اعـيا  يّـلٖ، ؽـبک  ا٥ّبي أغبَ  ياى ا٥بكٖ ٚ لٚب ٦ِ7َٖٛ ثٛكْ کالَ اِبَ يفبٌ
ذاىُمْؿ أَْن سَمْٔمَٚمُٙمذقا فَمَٚمذالً »ّ٘چـْٛ   يثب ٥جـبهر  اِبَ يلزگو، ٚيثٗ ٥جبهد ك 1ٕؾذ آْ اٍذ؛  اِيَّ

ـ ٌـيَٚ  ٚؽلد کٍّٗ اٍذ ٚ َٔجذ ثٗ  ٚبْ ِلاها ٚ عٍت ِؾجذ يكه ِمبَ ث 2«زمِفِ وٞما غمٔمي ب ي

 اعـي ٓ ثو ٕؾذ ٚ ايثٕبثوا .کٕل ئّ ياٖ اّبه 3ب ٥لَ آْ،ي ِٕلٚؽٗ ٍٗ،ي٥لَ ٌيَٚ ِا٥ّبي ؽ
 4.کٕل يِ كالٌذ

                                                           
 .385، ظ2ٚاض٢، د؛ ٟٔصة االحىبْ، سجع290، ظ4، دالطهاسةاِٛحم٣،  العشوةض.ن: اِتٙم٥ح ف٣ ضطح  .1

  ٔسٜ اس؛.« ُ٘ق٥ََّطُثٝ»ن زض ٚسبئُ ثٝ ٘مُ اظ ٔطحْٛ و٣ٙ٥ّ 11، ح219، ظ2. اِىبف٣، د2

وٝ ٔٛرنت فنسْ تحط٤نه  ٟ٘نب ٘سنج؛ ثنٝ ضن٥قٝ         ٞب٣٤ ثط اسب  ٤ه ٍ٘طش فمٟى زض ضٚاثظ ثب فبٔٝ، ثب٤س اظ ض٥ٜٛ .3
ب حفؼ ٔٛاظ٤ٗ ٔصٞت، ٔٛافم؛ ؽبٞطى ثنب  ٞب٤ى وٝ ث وبض٥ٌطى ضٚش وٝ أىبٖ ثٝ استفبزٜ وطز ٚ زض غٛضتىضٛز  ٣ٔ

ضسس. ِصا پ٥ص اظ تم٥ٝ، ثب٤س تالش ونطز ونٝ زض    ٔى« تم٥ٝ»زٞس، ٚرٛز ٘ساضتٝ ثبضس، ٘ٛث؛ ثٝ   ٟ٘ب ضا ٞٓ ٘طبٖ ٔى
ثب فبٔٝ،  ٟ٘نب ٔنب ضا ٔٛافنك    « ٔطبثٟ؛ غٛضى»پسٙس، ثٝ ٔمطضا  ذبظ فمٟى فُٕ ٕ٘ٛز تب ثط احط  ٞبى ٔربِف لبِت

 زض ٚالـ ٔٛافم؛ ٚ ٕٞطاٞى ٚرٛز ٘ساضز.ذٛز ثپٙساض٘س؛ ٞطچٙس 
ضفتبضى  ٖ اس؛ وٝ ٔخالً فطز ض٥قى زض ٍٞٙبْ لنسض  زاضنتٗ ٚ تنٛاٖ ثنط ا٘زنبْ ٚلنٛف زض فطفنب ،        ض٠ٛ٥ ٕ٘ٛ٘ٝ ا٤ٗ 

ٔغبثك ثب ٚالـ وٝ ٔسّٕبى ٚلٛف ضا زاضز، فُٕ ٕ٘ب٤س ٤ب ٚلت٣ ثط ٚلٛف اضغطاضى لسض  زاضز، ٕٞنبٖ وٙنس. ثنس٤ٗ    
ٔٛافم؛ ثب فبٔٝ ا٘زبْ ٌطفتٝ، ِٚى زض حم٥م؛ ثطعجنك احىنبْ فمٟنى ضن٥قٝ، فٕنُ       تطت٥ت، ٞطچٙس اظ ٘ؾط غٛضى

 ا٘زبْ ضسٜ ٚ زض حفؼ ٔٛاظ٤ٗ فمٟى، وٛتبٞى ٘طسٜ اس؛.
ُ تٛا٘س ثب  ، ثٝ تم٥ٝ ضٚ  ٚضز ٚ ٞطوس ٔىا٤ٗ ض٠ٛ٥ ضفتبض٢ثط ا٤ٗ ٔجٙب ٥ٞچ ٔىّفى حك ٘ساضز ثب أىبٖ   ، ذنٛز ا٤ٗ فٕن

 ، ٚؽ٥فٝ زاضز وٝ احىبْ ٔصٞت ذٛز ضا زل٥مبً ضفب٤؛ وٙس. ضا اظ ٕٞطاٞى ٚالقى ثب فبٔٝ ثطٞب٘س
ُ تم٥ٝ ٚ اظ رٟن؛ ٚضنق٥؛ ذنبضرى،        فبضك اظ ثحج وجط٢ٚ وٝ  ٤ب ٔٙسٚحٝ زض فٕ نٝ  اظ ح٥نج غنغط٢ٚ  ٚ ٔقتجط اس؛ ٤ب٘   ْ ا٢ الظ

     ٚ ٚ لنسض   ٥سنتٙس  ٝ ٔسنبٚى٘  ْ لسض  ثط ٔٙسٚحن ٝ افطاز زض لسض  ٤ب فس ى اس؛ ٕٞ طٚظٜ ٔٙسٚحٝ ٔٙتف٣ اس؛. ثس٤ٟ ٚ  ٔا  ٓ فّن
ٖٛا ٤نب پ٥نط         ٖ، رن نس ظٖ ٤نب ٔنطز ثنٛز ٔبٙ٘ ط،  ُ ٔرتّف ز٤ٍ ٛٔا ى زض ٔٛسٓ ٚ ف ٚ٘ا ٌبٞى ضرػى افطاز ٚ حضٛض ضرػى ٤ب وبض  
ٚ حضنٛض             ٝ زض ٚضنق٥؛ ٔٛرنٛز  ٥سن؛ ون نب ٔرفنى٘  نس ثنٛز. ٔا ٛٞا ٖ، ٔنؤحط ذ زٖ ٚ ...، زض تحمك ٔٙسٚحٝ ٤ب فسْ تحمنك   ٛث

ٚ حسبس٥؛ فٛق سّفى ٖ٘ب ٞبى ٔتقػت زض فطثستٖب    ٜ قبز ٝ تمط٤جنبً      ِا ىن ٖ، ّث ٝ ثطاى ث٥طنتط ظائنطا ٖ، ٔٙسٚح َ ض٥ق٥ب ٕب ٜ اف زضثبض
نط           ٚا٢ ضن٥قٝ اظ ز٤ٍ نع من٣ ثنٝ ثنسف؛ ٚ ٘ا ٙبف؛ ٔنصٞت، ّت نس ضن ٔبٙ٘ ٤ٚژٜ فٕٛٔى،  ٟب  ٔرتّف ضرػى ٚ ٝث  ٖ، اظ ر ٘ب ْٕب   ت

ٝ ٔرب     ٓ ثن ْ فّن ٚ غنٛض  فنس ى ٚ زض ٞط ز ٖ، زض ٕٞٝ ٔطاتت سٙى ٚ فِّٕ ٖ، فٕالً ٔٙتفى اس؛ ٚ ٕٞٝ ظائطا ٘ب ٕب ٓ   ٔسّ ِفن؛ حىن
ٚ         حبوٓ ٤ب فّٓ ٝث ٚ ظائنط  ٥سن؛   ٘ ىنٖب ٖ  نطٚظٜ ٔا ٝ، ٔا ساض٘س. پس ثط فنطؼ افتجنبض ٔٙسٚحن ٚالـ٘  ٛافك ثب  ى ثطاى فُٕ ٔ ٖ، ضٞا  
ساضز. حبر٣ چبضٜ ٙب٘  ٕبَ ٔ ٖب زض ٚلٛف٥ٗ ٚ اف ٕ٘ب ط ٔسّ   ا٢ رع تجق٥؛ اظ ز٤ٍ

ٟ ؛ ا205، ظ2، دذ٥ٕٙن٣ أنبْ  س، ٥ٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّاِفمٟض.ن: اِمٛافس  .4 ْ ٥ن ِمٛافنس اِفم ، 1ضن٥طاظ٢، د  ٝ، ٔىنبض
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 در هىضىعات يتقيه هداراتاى يجر

ـ ِضـً ه   ؛أل ِؾ٘ ياى آٔٙب، فبهع يثوف :ألٗ كٚگٛٔ ي٥ِٛٙٛبد اؽکبَ ّو٥ ذ ي

 .يِضً غوٚة ّو٥ ؛ّٛٔل يِ به٣ ِْقٔٓ ّييگو، ثب رجيك ي٘الي ٚ ثوف

 ثـو  يثٗ افزالف كه ؽکُ ّو٥ ياى آٔغب کٗ افزالف كه ٥ِٛٙٛبِد ٣ٛٔ كَٚ، ثٗ ٥ٛٔ

ٝٛه چٕبٔچـٗ كه ِٛٙـ٥ٛبد ٔـ٣ٛ اٚي،    ٓ يّ٘ .بْ كاهكيكه آْ عو يٗ ِلاهاريگوكك، رم يِ

ُٝ ئبّ ،افزالف ثب اً٘ ٍٕذ ٛ  و ٦ِزجويوق غاى ِا٥ّبي  ٥ٍـُ ثـٗ   ٚ  ْـبْ ثبّـل  يا ياى ٍـ

 گوكك. يٗ كه ؽکُ ثوِيي ثٗ رميٓ لَُ ٔيا ،بْ ثبّليكه ِ َِزٕل يفٞب

ٚعٛك ٍُ ب ٥ي٣ِٛٙٛ ّک  يفٞبكه ٚ  ٥ٍُ ٔجبّل ،َِزٕل يکٗ ثٗ فٞب ييكه عب اِب

ـ  ا، كاّزٗ ثبّل ْ  ،يِـلاهار  ٗيٓ پوٍِ ِٞوػ اٍذ وٗ آيـب رمي َ  ثـو  افـيٚ ـ ا كه ،اؽىـب ٓ ي

   اٍذ؟ يعبه ٔيي ٥ِٛٙٛبد

ـ آ يِـ  كٍـذ  ثٍٗبثك،  اٝاللبد اكٌٗآٔچٗ اى  ـ اى عو يؽـبک  ل،ي كه  يٗ ِـلاهار يـ بْ رمي

 1ٍذ.ا ثو آْ يِجزٕ ٚ ٕؾذ ٚ اعياء ٥ًّ ،گٛٔٗ ٥ِٛٙٛبدٓ يا

اٍـذ،   ِٛٙـ٥ٛبد  كه يِـلاهار  ٗرميـ  يبْ ٚ اعيايعووٗ گٛاٖ ثو  ياى عٍّٗ چيي٘بي

 .ثبّل يِ ٚلٛف كه ٥وفٗ ٚ ٦ِْو كه غيو ىِبْ آْ

ٚ پيوٚاْ آٔٙب ثٗ ه٥بيذ رميٗ ِجزال ثٛكٔل ٚ كه ِـلد   :ائّٗ 9پٌ اى هؽٍذ هٍٛي اهلل

عٛه ٖٔت ّلٖ ثٛكٔل ٚ ر٦ييٓ ىِـبْ ٚلـٛف    يفٍفب يؽظ وٗ اى ٍٛ يكٚيَذ ٍبي ثب اِوا

افزالف كه ىِبْ ٚلـٛف ثَـيبه    گّبْ، يكاكٔل ٚ ث يِ كه افزيبه آٔٙب ثٛك، ِواٍُ ؽظ ها أغبَ

ثو عـٛاى ِقبٌفـذ يـب ٌـيَٚ ا٥ـبكٖ       يِجٕ آْ ثيهگٛاهاْاى  يافزبك. ثب ايٓ ٕٚف، چيي يارفبق ِ

                                                           

ـْ » وطز:اضبضٜ  7اظ أبْ ثبلط ٥ٙ٣تٛاٖ ثٝ ٘مُ وّ ٣ٙىٝ ٤ٔفالٜٚ ثطا .1 ـْ ضَمِريذٍز فَمذ ـْ َِحَّذاٍد فَمذ ـْ َأزمِٝمِف فَمذ ـُ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم فَمقِمُّ زْم

ُِ َِِٕب صَمْٔمَٖمرٍ  ـْ نَمغْمِ َواضِمٍد وَماَل: وُمْٙم ُب دِم اظمَْْسِح فَمعَم  7ُزَراَرَة فَم َـّ وَماَل ُذْ ُِ َو ََما ُر  سَمِٗمٝمٌَّة وَماَل ٓ ُيتََّٗمك دِم شَماَلشَمٍة وُمْٙم
كْمِ ٖمَّ اخْلُ

. ذجِّ ذكْمِ َو َُمْتَٔمذُة احْلَ ٖمَّ ُب اظمُْْس٘مِِر َو اظمَْْسذُح فَمذعَم اخْلُ ْٚمِر َأْو وَماَل ُذْ اعنالق   (.12، ح415، ظ6 و٥ّٙن٣، د اِىنبف٣،  ) شاخْلَ

حىنٓ ٚ   ج٥چٝ اظ ح ،حذ ٣ٝ زض تٕبْ ٔٛاضز اذتالف٥بٖ تم٤؛ ٔصوٛض ثط رطزض ضٚا٤ 7اظ ٔفْٟٛ والْ أبْ ٔستفبز

 چٝ ٔٛضٛؿ، ٚ غح؛ فُٕ زالِ؛ زاضز. 
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اى  يگٛٔٗ وـٗ ثوفـ   ّ٘بْ -يث٦ل يب كهن ٚلٛف ٥وفٗ ٚ ٦ِْو ثٗ گٛٔٗ ِقف ي٘ب ؽظ كه ٍبي

ٛ  يىاگو ي گياهُ ْٔلٖ اٍذ ٚ -كٕ٘ل يّي٦يبْ عبً٘ أغبَ ِ ٗ  ياى ايٓ اِٛه اى ٍـ  :ائّـ

ثـو   گـو يك يكٌيٍـ فواٚاْ اٍذ ٚ ايٓ  يْٛ كا٥ّل؛ چ يُ گياهُ ِ، ثٗ ٝٛه ٍَِافزبك يارفبق ِ

 1ثبّل. يكه ٥ِٛٙٛبد ِ يا ٥ًّ رميٗ ياعياٚ  يٗ ِلاهاريبْ رميعو

 به ثبَت هالل يعيشابعاد حکن حاکن  يفقه يبررسگفتار پٌجن: 

ثٕلي ىِبْ ثـٗ   گٛٔبگْٛ كه عوَ آْ، ٍجت رمَيُ٘بي  ٍيو ٝجي٦ي ِبٖ ٚ پيلايِ ّکً

ٝجي٦ـي،  ٖ ايـٓ پليـل  ٗ گوكك. فٞٛٛ ثوعَز ِي «ٍبي»ٚ  «ِبٖ»ي کٛچک ٚ ثيه  ٘بٗ ثو٘
رٛأـل آْ ها ثٕگـوك ٚ ا٥ّـبي ٚ اف٦ـبي فـٛيِ ها       ِي چٕبْ فٛأب ٚ گٛيبٍذ کٗ ٘وکٌ

 2ِٞبثك آْ ر٢ٕيُ ّٔبيل.

ثٗ ه يـذ ٘ـالي ِـبٖ ٚ صجـٛد     ثَيبهي اى رکبٌيف فوكي ٚ اعزّب٥ي ّوي٦ذ اٍالَ، 
اٌجزٗ كه ثوفي ِٛاهك کٗ ه يذ ِبٖ ثٗ ٔؾـٛ ٥ـبكي اِکـبْ     3.آغبى ٚ پبيبْ آْ ثَزگي كاهك

ِٓ اثزلا ٚ أزٙبي ِـبٖ كه رجيـيٓ    يثوألاهك، فمٗ اٍالِي ٥الٖٚ ثو ه يذ، ها٘کبه٘بيي  ر٦يي

   4اٍذ.ِْقٔ کوكٖ ِکٍف، ٗ ١ٚيف

الِي كه صجٛد ٘الي، ال ث٦ل اى ٕـبؽت ؽـلائك   ٦ٗ يّ يفمٙبٛاي كه ؽغيذ ؽکُ ؽبکُ ٍا

ذ ٚ ٗث ٢ٔو ِي ذ. ِقزٍف ٍا كٖ ٍا ْ  5هٍل لجً اى ايْبْ صجٛد آْ اى ٍَِّبد ّي٦ٗ ٛث ٗ کـ  چٕـب

                                                           
؛ 408، ظ٣2، داِنٛحم  العةشوة ؛ ٔستٕسنه  197، ظ2د ،ذ٣ٙ٥ٕأبْ س، ٥ٚ االرتٟبز ٚ اِتمّ الفقهيتاِمٛافس  ض.ن: .1

ٟ 465، ظ٣1، دٕنأحٛضٜ،  ّٔن  ؛ إِقبِٓ ا292ِظ ،4، دالطهاسةاِٛحم٣،  العشوةاِتٙم٥ح ف٣ ضطح  ٝ، ٥ن ؛ اِمٛافنس اِفم
 .465، ظ1ض٥طاظ٢، د ٔىبضْ

ِصاَب ?. 2
ْ
ْا َةَدَد الِصنَِ  َو اْل ًُ رَهُ َيَازَِل ِِلَْعوَ ٞب٢ ٔرتّف لطاضزاز تنب ٔنطزْ ٔنطٚض سنبَ ٚ      ٔبٜ ضا زض رب٤ٍبٜ» <؛َو قَدَّ

 (5)٤ٛ٘س: .«حسبة ذٛز ضا ثسا٘ٙس

3  :ٕٝ٘ٛ٘? 
َ
ٌِ اْل َ ِ يَْصَئوٍََُْك َة

ْ
ََّاِس َو اْل ْايِيُج لِو پطسنٙس: ثٍنٛ    ٞنب ٔن٣   اظ تٛ )پ٥بٔجط( زض ٔٛضز ٔبٜ» <؛...ِِوَِّث قُْن ِِهَ َم

 (189)ثمطٜ:...«. بٜ ثطا٢ تطر٥ع اٚلب  ثطا٢ ٔطزْ ٚ تطر٥ع ظٔبٖ حذ اس؛ ٌطزش ٔ

ضنٟبز  ث٥ٙنٝ:    (، 27ٚ  12ٚ  11 ،9، ح168ن   155، غنع  4تٛاٖ ثٝ ض٥ٛؿ: تٟص٤ت، عٛسن٣، د   ٟ٘ب ٣ٔ . اظ ر4ّٕٝ
 ( اضبضٜ ٕ٘ٛز.12ٚ  7 ،1( ٚ ٌصض؛ س٣ ضٚظ: )ٕٞبٖ، ح 10ٚ  8 ،6 ،2)ٕٞبٖ، ح

ٗ، ضٚضٗ 5٣ٔ ٕب٢ پ٥ط٥ ٚا٢ فّ ٍب٣ٞ ٝث فتب ٝ      . ثب٘  سنت نس ضت٤ن؛، حزن؛ ز٘ا ٔبٙ٘ نس. )ثنطا٢    ضٛز وٝ ا٤طٖب  ضىبضا حىٓ حنبوٓ ضا  ٘ا
ْ، د ص٤ت األحىب قٝ ث٥طتط ض.ن: ٟت ٟبء،  تزکشة؛ 41، ثبة155، ظ4ٔغِب فم ٝ، د119، ظ6دِا طط٤ق سضٚ  ِا  (.286، 1؛ ِا



45   حجحکوهتي در کن ح 

 

ذ کٗ  ٘و کـٌ كه ّـٙوي ثبّـل کـٗ     »كه ِيبْ للِبي اى فمٙبي ّي٦ٗ، ِوؽَٛ ٕلٚق آٚهكٖ ٍا

غـبَ گيـوك ٚ ِقبٌ      فـذ ثـب اٚ، ٚهٚك كه   ٍٍٞبْ ٚ ؽبکُ كاهك، هٚىٖ ٚ افٞبه ثبيـل ثـٗ ّ٘ـوٖا اٚ ٔا

يِْديُكْى إَِل )خ ٘الکذ ٚ اى ِٖبكيك آيٗ ّويف
َ
ْا ةِأ ّْوَُمثِ    حُوُْق 7ُ( اِلَّ  1.«ثبّل ِي (262 )ثمش

٘ ٗ  .أـل ٖ اي ثـواي اصجـبد ِـل٥بي فـٛك البِـٗ کـوك       و يک اى ِٛافميٓ ٚ ِقبٌفيٓ، اكٌـ

ٔيـبىي ثـٗ   ّٛك ٚ  ؽغيذ، اصجبد ِيٗ پوٚاٙؼ اٍذ کٗ لٛي ثٗ ٥لَ ؽغيذ، ثب اثٞبي اكٌ

كه كٚ ِجؾـش ٝـوػ   ِٞبٌـت ها   ،رجييٓ ٘وچٗ ثٙزو يثوا ي؛ ٌٚكٌيٍي ثواي آْ ٔيَذٗ البِ

ُِ فٛيُِ. يا کوكٖ ٔفٛم ؽکُ اٚ َٔجذ  ،كه ميً ِجؾش ؽغيذ، اٍزٕبك ؽکُ ؽبکُ ثٗ ٥ٍ

 ّٛك. ِي ثٗ ّ٘گبْ ٚ ؽکُ فٞبي اٚ، ثوهٍي

 حکن حاکن در ثبىت هالل حجيتعدم 

ايْـبْ ثـواي اصجـبد     .ثبّـٕل  ِـي  4ٚ فٛيي 3ٔوالي ،2ٕبؽت ؽلائكْ، اى عٍّٗ لبئال

 :ألٗ ِل٥بي فٛيِ ثٗ ٍٗ كٌيً رَّک عَز

 :كه رمويت ِواك اى إً كه کالَ ايْبْ، ٍٗ اؽزّبي ٚعٛك كاهك؛ دليل اول: اصل
زفبكٖ ِي .1   ؛ّٛك کٗ ٘يچ کٌ ثو كيگوي ٚاليذ ٔلاهك ٥بَ فٛلبٔي کٗ اى اكٌٗ اعزٙبكي ٍا

   ؛ك كٍزٛه كاكْ ثٗ كيگوي ها ٔلاهكکَي ؽکٗ إً ٥ماليي  .3

اٌجزٗ هّٚٓ  ثٛكْ ؽبکُ كه ِٛهك صجٛد ٘الي. . إً ٥ٍّي ثوائذ اى ٚاعت االٝب2ٗ٥
 هٍل.  ّٔي ،ثٕبثو ٘و رمويت ،ٌف٢ي ٔٛثذ ثٗ إًٗ اٍذ کٗ ثب ٚعٛك اكٌ

شؤيةٙمرُّ يمِ  رْ همْمِ اَ  ؤية وَ ٙمرُّ يمِ  ؿْ ُص »ثب رٛعٗ ثٗ ثوفي اى هٚايبد، ّ٘چْٛ  دليل دوم:
ٙـب هاٖ  رٕ، 5

ٌمـت   ِفَٙٛ چواکٗ اى لجيً ؛ايٓ ؽليش ِفَٙٛ ٔلاهكب اِ ثبّل. ِي صجٛد ٘الي ِبٖ، ه يذ
ّکـٓ اٍـذ   اٌجزـٗ كه ّ٘ـيٓ هاٍـزب ِ   آيل.  ّٔي أؾٖبهي اى آْ ثٗ كٍذؽٖو ٚ ٚ  اٍذ

                                                           
 .79، ظ2وتبة ٔٗ ال ٤حضطٜ اِفم٥ٝ، د .1

 .441، ظ13، دالناضشةاِحسائك  .2

 .418، ظ10ٔستٙساِط٥قٝ، د .3

 .91، ظ2 اِٛحم٣، د العشوةإِستٙس ف٣ ضطح  .4

 .431، ح156، ظ4تٟص٤ت األحىبْ، د .5
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ٓ  ٗمذقُل يَ  7ان فمذقمٌ ىَمذ»ٕـل:  يفوِب يِ کٗ 7اى اِبَ ٕبكق ؽٍجيثوفي ثب اٍزٕبك ثٗ ٕؾيؼ 

اللِ  ّٓ  ُأصِمٝمُز دِم اهْلِ ّـٙبكد كٚ ّـب٘ل ثيـبْ    رٕٙب هاِٖ صجٛد ٘ـالي ها   ،1ش ؾَمَٜماَدَة َرصُمَٙمكْمِ فَمْديَمكْمِ إِ

ثب رٛعٗ ثـٗ ؽغيـِذ    - يث٦ٚ ٘وچٕل بکُ ها كه صجٛد ٘الي کبفي ٔلإٔل.ؽکُ ؽٚ کٕٕل 
ٗ »، «ه يذ ّبي٤» ٚ  -« گنّـذ ٍـي هٚى  »ٚ « ثيٕ ـ ايـذ ها اٙـبفي كأَـزٗ ٚ    ؽٖـو كه ه

کفبيـذ ّـٙبكد    ، ثٗ ٌيَٚ صجٛد ٘الي ثب كٚ ّب٘ل ٚ ٥لَها كه ثبة ّٙبكد ِمٖٛك اِبَ

ٗ    -في ٔفَـٗ   -هٚايذ  يٌٚ 2.أل کوكٖيک ّب٘ل ؽًّ  ثَـب   ١ٙـٛه كه ؽٖـو كاهك ٚ چـ
د كٕ٘ـل،  ٍذ کٗ رٕٙب كه ٕـٛهري کـٗ كٚ ّـب٘ل ّـٙبك    ا ٥ٕٛاْ ؽبکُ آْ ثٗ ِمٖٛك اِبَ

ٗ ٥ـبكي ثبّـل،   ٕيکٗ َِزٕل ثٗ ث يؽکُ ؽبکُ رٕٙب ٚلز ي٦ٕي ؛ّٛك ِي ؽکُ ثٗ صجٛد ٘الي

  عٛاى ّو٥ي ٔيَذ.« ٓ ُأصمٝمز»ٖ ٚ ِواك اى ٚاژ ذ كاهكيؽغ

ُِ ؽبکُ، ٔٙبيذ ١ٓدليل سىم:  ٗ  ؽک كه  :آٚه اٍذ ٚ كه هٚايبد ٚاهك ّلٖ اى ائّـ

اي کٗ  اٌجزٗ ثب رٛعٗ ثٗ اكٌٗ 3، ٔٙي ّلٖ اٍذ.١ٓ ٚ صجٛد ٘الي، اى ٥ًّ ثو ٝجك ّکاِو 

 ٦ِزجو اٍذ.١ْٕٛ ٗ كه اكاِٗ فٛا٘ل آِل ايٓ ١ٓ اى عٍّ

 حجيت حکن حاکن در ثبىت هالل

ُ  ،5ٕـبؽت عـٛا٘و   ،4کبّف اٌغٞـبء رٛاْ ثٗ  ِيٓ لٛي، يثٗ البئٍيٓ ٗ اى عٍّ  ،6ؽکـي

ثواي اصجـبد ايـٓ ِـل٥ب ثـٗ پـٕظ       اّبهٖ ّٔٛك، کٗ 9ٍجيٚاهيٚ  8، ّٙيل ٕله7فّيٕي اِبَ

 :ألٗ كٌيً رَّک عَز

                                                           

 .77، ظ4. اِىبف٣، د1

 . 359، ظ16 اِزٛاٞطاِىالْ، د .2

 .13ٚ  5ٚ  4، ح158 ن156عغ، 4تٟص٤ت األحىبْ ، د .3

 .54وتبة اِػ٥بْ، وبضف اِغغبء، ظ ـ انىاسالفقاهت. 4

 . 360، ظ16 اِزٛاٞطاِىالْ، د .5

 . 460، ظ8 اِٛحم٣، د العشوةٔستٕسه  .6

 .296، ظ1تحط٤طاِٛس٥ّٝ، د .7

 .631، ظ1، دالىاضحتاِفتب٢ٚ  .8

 . 259، ظ10 ٟٔصة األحىبْ، د .9



51   حجحکوهتي در کن ح 

 

 ِيت فقياطالقات ادلِ ٍالدليل اٍل: 

اٝـالق   ٥2ّو ثٓ ؽ٢ٍٕٗ ٚ ِمجٌٛٗ 1ٚاليذ فميٗ ّ٘چْٛ رٛلي٤ ّويفٗ اى آٔغب کٗ اكٌ

    ٗ ثـٗ ٕـٛهد    ،آْ ها ، هككاهٔل ٚ ؽکُ فميٗ ها كه رّبِي اِـٛه ؽکـِٛزي ؽغـذ كأَـز

  3كه اِو ٘الي ٔيي ؽکِٛذ كاهك.ّٛك کٗ فميٗ  ِي كأل، ِْقٔ ِي :ائّٗ ، هكٍِٞك

ٚ  ِّکٓ اٍذ ثوفي ِمجٌٛٗ ها ِقزٔ ثٗ ك٥بٚي ٚ ِٕبى٥بد ٘وچٕل ثلإٔـل ٚ   اٚ فزـب

ـ  ،4رٛلي٤ ها ٔيي ِواع٦ٗ ثٗ هٚاد اى ؽيش هٚايذ کوكْ ٚ ٔـٗ ؽکـُ ّٔـٛكْ ثلإٔـل      يٌٚ

ذْٙمَْماِن َو إرَِم  هَمَتَحاىَماَم إرَِم » ِمجٌٛٗ، ثٗ لويٕٗ ٕله آْهّٚٓ اٍذ کٗ   شايْمُٗمَّمذاِة َأ ََيِذؾُّ َذيمِذَؽ  ايمسُّ

ُ » ِواك اى إٛاًلٚ  كالٌزي ٥بَ ٚ ّبًِ ثو لٚبٚد ٚ ؽکِٛذ كاهك هَمذ١مِ ِّ » ٖكه فمـو  «ؽـبک

 5اٍذ. يا٥ُ اى لبٙ «وَمْد صَمَٔمْٙمُتُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ضَماىمِامً 

َقاِدُث ايْمَقاوِمَٔمُة هَمذاْرصِمُٔمقا همِٝمَٜمذا إرَِم » اٚي اى رٛلي٤ ّويف،ٖ اگو كه كالٌذ فمو ا احْلَ ُرَواِة  َو َأَمَّ

تِل فَمٙمَ »كَٚ ٖ ثبّل، فمو ياٗ ّجٙ «ضَمِديثِٛمَا ُْؿ ضُمجَّ ذُة اهللْٝمُ٘مْؿ هَم١مَِّنَّ ثـواي اصجـبد    شفَمَٙمذْٝمُ٘مؿ َو َأَٞما ضُمجَّ

                                                           

تِل فَمَٙمذ». 1 ُْؿ ضُمجَّ َقاِدُث ايْمَقاومَِٔمُة هَماْرصِمُٔمقا همِٝمَٜما إلَِم ُرَواِة ضَمِديثِٛمَا هَم١مَِّنَّ ا احْلَ ذُة اهللَو َأَمَّ ، الغيبةت ؛ وتنبة  ش فَمَٙمذْٝمُ٘مؿ ْٝمُ٘مْؿ َو َأَٞمذا ضُمجَّ

 .483، ظ2، د٤ٗ؛ وٕبَ اِس469، ظ2 ، دحتزبد؛ اال290ظ

ِد زمْ » 2. ـْ حُمَٚمَّ ـُ ََيَْٝمك فَم ُد زْم ـِ ضَمٛمَْٓمٙمَ حُمَٚمَّ ـْ فُمَٚمَر زْم َِمكْمِ فَم ـِ احْلُ ـْ َداُوَد زْم ـِ ََيَْٝمك فَم ـْ َصْٖمَقاَن زْم ـِ فِمٝمَسك فَم ِد زْم ـْ حُمَٚمَّ َسكْمِ فَم َة ـِ احْلُ

ُِ َأزَما فَمْبِد اهللِومَ  ـٍ َأْو َِمغَماٍث هَمَتَحاىمَ  7اَل: ؽَمَٟميْم ـْ َأْصَحازمِٛمَا زَمْٝمٛمَُٜماَم َُمٛمَاَزفَمٌة دِم َدْي ـْ َرصُمَٙمكْمِ َِم ْٙمَْماِن َو إلَِم  اَم إلَِم فَم ايْمُٗمَّمذاِة  ايمسُّ

اىَمَؿ إلَِم  اَم َتَ اىَمَؿ إيَِمْٝمِٜمْؿ دِم ضَمؼٍّ َأْو زَماؿمٍِؾ هَم١مِٞمَّ ـْ َتَ اَم َيْٟمطُمُذ ؽُمْحتًا َو إِْن ىَماَن ضَمّٗمًا  َأ ََيِؾُّ َذيمَِؽ وَماَل ََم ُ٘مُؿ يَمُف هَم١مِٞمَّ ايمْمَّانُمقِت َو ََما ََيْ

ُف َأطَمَذُه زمُِح  َٞمَّ ِٕ سَمَٔمالَم ُيِريُدوَن َأْن َيَتحاىَمُٚمقا إلَِم ايمْمّٰانُمقِت َو وَمْد ُأَِمذُروا  وَماَل اهلل َأْن ُيْ٘مَٖمَر زمِفِ  ْمَّانُمقِت َو وَمْد َأََمَر اهللْ٘مِؿ ايمشَمازمِتًا 

ـْ وَمذْد َرَوى ضَمذدِ  َّذ ـْ ىَماَن َِمٛمُْ٘مْؿ ِ  ُِ هَمَ٘مْٝمَػ َيِْمٛمََٔماِن وَماَل َيٛمُْٓمَراِن إلَِم ََم يَثٛمَا َو َٞمَٓمذَر دِم ضَماَليمِٛمَذا َو ضَمَراَِمٛمَذا َو َأْن َيْ٘مُٖمُروا زمِِف وُمْٙم

َضْقا زمِِف ضَمَ٘ماًم هَم١مِ ِّ وَمْد صَمَٔمْٙمُتُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ضَماىماًِم هَم١مَِذا ضَمَ٘مَؿ زمُِحْ٘مِٚمٛمَا هَمَٙمؿْ  اَم اؽْمذَتَخػَّ زمُِحْ٘مذِؿ َيْٗمَبْٙمُف َِمٛمُْف هَمذ١مِ  فَمَرَف َأضْمَ٘ماََمٛمَا هَمْٙمغَمْ ٞمَّ

ادُّ فَمعَم اهللادُّ َو فَمَٙمْٝمٛمَا َردَّ َو ايمرَّ  اهللِ ِك زمِاهللَو ُرَق فمَ  فَمَٙمْٝمٛمَا ايمرَّ ْ  .[ 412، ظ7ٚ د  67، ظ1]اِىبف٣، د شعَم ضَمدِّ ايمممِّ

 . 359، ظ16 ض.ن. رٛاٞطاِىالْ، د .3

 .302، ظ1اإلٔبْ ذ٣٤ٛ، د مىسىعت؛ 420، ظ10 ؛ ٔستٙساِط٥قٝ، د260، ظ13 ، دالناضشةٕ٘ٛ٘ٝ : اِحسائك  .4

ٚ االرتٟنبز ٚ اِتم٥ّنس،    يةت هالفق؛ اِمٛافنس  461، ظ8اِٛحم٣، د العشوة؛ ٔستٕسه 75ن   73ع، غض.ن: اِجسضاِعاٞط .5

 الىاليةت اإللهيةت اإلسةالميت   ؛ 148؛ ٘ؾبْ اِحىٓ ف٣ االسالْ، ظ639، ظ 2؛ وتبة اِج٥ـ، د341حبئط٢ ٤عز٢، ظ

 .416، ظ1ٔٗ، دؤ، ٔاإلسالميت الحکىمتأٚ 



   50  هفاهين و کلياتبخش اول7 

 

اٍذ ٚ ٘و کـبهي کـٗ    كه كٍذ فمٙب ٦ِ7َٖٛ افزيبهاد اِبَٓ يثٕبثوا .ِل٥ب کبفي اٍذ

 1رٛإٔل أغبَ كٕ٘ل. ِي ايْبْ ٔيياِبَ ثزٛأل أغبَ ك٘ل، 

ؽکـُ ثـٗ    :ٍذ کٗ صبثذ ّٛك يکي اى ّئْٛ ؽکِٛزي ائّٗا اٌجزٗ رّبَ کالَ كه ايٓ

ِْ فميـٗ كه ِـٛهك آْ ها   کـو ٍذ رب ثزٛاْ اى اٝالق ايـٓ اكٌـٗ، ؽـك ؽکـُ     صجٛد ٘الي ا ك

رَّک ثٗ ٥بَ كه ؽبي آٔکٗ رَّک ثٗ ايٓ ٥ِّٛبد ٚ اٝاللبد، كه ٚال٤ ٚ  اٍزفبكٖ ّٔٛك

ثٗ صجٛد ٘ـالي ثـواي   کوكْ كٌيً ثواي ؽکُ ٓ ياثٕبثوايٓ اٍزٕبك ثٗ  ّجٙٗ ِٖلاليٗ اٍذ.

 ث٦لي ٝوػ گوكك. رٛأل ثٗ ٥ٕٛاْ ِؤيل كٌيً ِي فميٗ، رٕٙب

 سيح هحوذتي قيصحدليل دٍم: 

 2.رٛأل ثٗ صجٛد ٘ـالي ؽکـُ کٕـل    ِي ثواي ؽبکُ ؽمي صبثذ ّلٖ کٗش يٓ ؽلياكه 

 ٓ اٍذ:  يذ چٕيهٚا

ََمذامُ  اَلَل َُمٛمْذُذ شَماَلشمِذكَم َيْقَمذًا َأََمذَر اإْلِ اَُم َرَأَيا اهْلِ ََماِم ؾَماِرَداِن َأَّنَّ هْمَْمذ إَِذا ؾَمِٜمَد فِمٛمَْد اإْلِ اِر زمِاإْلِ

ذْٚمِس  َذيمَِؽ ايْمَٝمْقمِ  دم وَصقمَّ  ْٚمِس هَم١مِْن ؾَمذِٜمَدا زَمْٔمذَد َزَواِل ايمُمَّ إَِذا ىَماَٞما ؾَمِٜمَدا وَمْبَؾ َزَواِل ايمُمَّ

اَلةَ  َر ايمِمَّ ََماُم زم١ِمهِْمَْماِر َذيمَِؽ ايْمَٝمْقِم َو َأطمَّ .ِبِؿْ  ايْمَٕمِد هَمَِمقمَّ  إرَِم  َأََمَر اإْلِ
3
 

اًذ ٍ ايهي   سٍص پيص ّالل سا ديذُ يوِ سوِ دٍ ضبّذ ًضد اهبم ضْبدت دٌّذ  يصهبً

ٍ دسآى  دّذ اهبم ثِ افطبس آى سٍص فشهبى هي ،ضْبدت ايطبى لجل اص صٍال ضوس ثبضذ

اگش ضْبدت ايطبى ثؼذ اص صٍال ثبضذ، اههبم ثهِ افطهبس آى سٍص    ٍ گزاسد،  يسٍص ًوبص ه

 گضاسد. وبص هيسٍص ثؼذ ثب ايطبى ً ٍ اًذاصدًوبص سا تب فشدا ثِ تيخيش  يوٌذ، ٍل ضىن هي

                                                           

؛ اِمٛافس ٚ االرتٟنبز ٚ  261، ظ10؛ ٟٔصة االحىبْ، سجعٚاض٢، د637، ظ2ض.ن: وتبة اِج٥ـ، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د .1

األٔط ف٣ فػنط   واليت؛ 23ٚرٛز اِحىٛٔٝ اٚ اِٛال٤ٝ ِّفمٟبء، غبف٣ ٌّپب٤ٍب٣٘، ظ ضشوسة؛ 91اِتم٥ّس، غسض، ظ

، 1ٔٗ، دؤ، ٔن اإلسةالميت  الحکىمةت أٚ  الىاليةت اإللهيةت اإلسةالميت   ؛ 23، س٥س وبؽٓ حس٣ٙ٥ حنبئط٢، ظ الغيبت

 .414ظ

  .54وتبة اِػ٥بْ، وبضف اِغغبء، ظ ن انىاسالفقاهت. 2

 .168، ظ2؛ وتبة ٔٗ ال ٤حضطٜ اِفم٥ٝ، د1، ح169، ظ4. اِىبف٣، د3



52   حجحکوهتي در کن ح 

 

ٚ يـب ثـٗ لويٕـٗ ؽکـُ ٚ      1كه ايٓ هٚايذ يـب ٍِٞـك ؽـبکُ اٍـذ    « اِبَ» ِواك اى ٚاژٖ

 2.ثبّل ٚ چٗ غيو ايْب٥ْبكي ِواك اٍذ؛ ؽبي چٗ اِبَ ٦َِٖٛ ؽبکُ رٕٙب  ،٣ِٛٙٛ

َ  « اِبَ»اگو ِواك اى  ،ِّکٓ اٍذ گفزٗ ّٛك ثبّـل، ثـب    7كه ايٓ هٚايذ اِـبَ ٦ِٖـٛ

ٗ ّـٙبكد كٚ ّـب٘ل    بالي ثرٛعٗ ثٗ ؽکُ ايْبْ ثٗ صجٛد ٘ ٚ    ه ثـ  ىيـذ ِـبٖ كه ٍـي ه

ّٔبى ٥يل ٔقٛألٖ ٚ هٚىٖ ؽواَ گوفزٗ اٍذ؟ ِگو ِالئکٗ كه ّت لله گنّزٗ، گٛيب اِبَ 

ّٛٔل؟ پٌ چوا اِـبَ ثـب رٛعـٗ ثـٗ ّـت لـله هٚى ٥يـل ها         ّٔي ٔبىي ٦ِ7َٖٛ ثو اِبَ

 رْقئ ٔلاكٖ اٍذ؟ ايٓ ٍِٞت ثب ٥ّٖذ اِبَ ِٕبفبد كاهك. 

گٛيل  ّٔيٚ  ايٓ هٚايذ كه ِمبَ ثيبْ يک لب٥لٖ کٍي اٍذ ل گفذ:يكه پبٍـ ثب

ٍذ؛ ثـٗ  چٕيٓ کبهي کوكٖ اٍذ ٚ رٕٙب فوٗ آْ ها ثيبْ کوكٖ ا 7کٗ اِبَ ٦َِٖٛ

اُ ها  كأَزٗ ٚ هٚى ٥يل ُ٘ هٚىٖ ِي ل٦ًٞب ّت لله هافوٗ اگو ارفبق ثيفزل، اِبَ 

ِـوكَ ٔلاّـزٗ، رـب    َٔجذ ثـٗ  اي ٗ فٛهكٖ ٚ ّٔبىُ ها ُ٘ فٛألٖ اٍذ، ٌٚي ١ٚيف

 ايٕکٗ كٚ ّب٘ل ّٙبكد كٕ٘ل ٚ اِبَ ا٥الْ کٕل ٚ ّٔبى ها ُ٘ كٚثبهٖ ثب ِوكَ ا٥ـبكٖ 

 کٕل.

ٓ  7اى آٔغب کٗ اِبَ ٦َِٖٛ  إٛاًل کٕـل ٚ   ّٔـي  ثواي اِبَ ٦َِٖٛ كيگو رکٍيف ٦ِـي

اٝـالق ٚ  ٚ  ٔيبِـلٖ اٍـذ   7كه هٚايذ، ثٗ اِبَ ٦َِٖٛ « اِبَ» ثواي رمييل ٚاژٖاي ٗ لويٕ

َ »ّٛك کٗ ِواك اى  ِي كه هٚايبد كيگو ثو ُؽک بَ عٛه، ٍجت« اِبَ» ٖٚاژ اٍز٦ّبي كه « اِـب

ؽّـً   7آْ ها ثـو اِـبَ ٦ِٖـَٛ     3ثوفـي  ٘وچٕـل  ؛ٔجبّل 7 ايٓ هٚايذ، اِبَ ٦َِٖٛ

 .ألٖ كکو

                                                           

، 2اِفم٥نٝ، د  واليةت ؛ زضاسنب  فن٣   261، ظ10؛ ٟٔنصة األحىنبْ، د  52، ظ3. ض.ن: وتبة اِحذ، ٔحمك زأنبز، د 1

 .384، ظ4اإلسال٥ٔٝ اِغطاء، د القشيعت؛ ٚ اِحذ ف٣ 604ن  601عغ

 .189، ظ5اِٛحم٣، ف٥بؼ، د العشوة. ض.ن: تقب٥ِك ٔجسٛعٝ ف٣ّ 2

ٚ  459عغن  ،8 اِنٛحم٣، د  العةشوة ٔستٕسنه   ؛420ظ ،10 ؛ ٔسنتٙس اِطن٥قٝ، د  260ظ ،13 ، دالناضشةاِحسائك  .3

 .404، ظ1اإلسال٥ٔٝ، ٔؤٔٗ، د ىاليت اإللهيتال؛ 81ظ ،22 ٔٛسٛفٝ اإلٔبْ اِر٣٤ٛ، د ؛ 460
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اٍـذ:   ؛ چٗ ايٕکٗ كه ميـً آْ آِـلٖ  ألٗ ٥ٕٗ إؾبة كأَز هٚايذ ها ٦ِوٗ 1يث٦ٚ

ك٘ـل کـٗ ِـوكَ هٚىٖ ها     ِـي  كٍـزٛه  7اِـبَ   ،ٕ٘ـل ث٦ل اى ١ٙو ّٙبكد ك ،ّب٘لاگو كٚ 

ثقٛهٔل ٚ ّٔبى ٥يل ها فوكا ثقٛإٔل ٚ ؽبي آٔکٗ اعّب٣ ّي٦ٗ ثو ايٓ اٍذ کٗ ّٔـبى ٥يـل   

 اٌجزٗ ا٥واٗ إؾبة صبثذ ٔيَذ، چْٛ فزبٚاي ّ٘ٗ فمٙب ثٗ كٍذ ِب ٔوٍيلٖ لٚب ٔلاهك.

ـ   4ٚ ٕـلٚق  3ٚ ١ـب٘و کٍيٕـي   2ٚيژٖ ايٕکٗ اثٓ عٕيـل  اٍذ. ثٗ كه ايـٓ ثـبة    يکـٗ هٚايز

٦ٍِـَٛ   ،ّ٘ٗ فمٙب ثگٛيٕل لٚب ٔلاهكچٕبٔچٗ ٍذ کٗ لٚب ها لجٛي كاهٔل ٚ ا آْ ، ألٖ آٚهك

روعيؼ ثيٓ هٚايـبد   ًيكٌثٍکٗ ثٗ اؽزّبي لٛي ثٗ  ثبّل؛ ٔيَذ اى ثبة ا٥واٗ اى هٚايذ

 البِٗ ّٔبى ٥يل ثٛكٖ ٚ ِٛافمذ ٥بِٗ ٚ اِضبي آْ ثب٥ش چٕيٓ روعيؾي ّلٖ اٍذ.

كلذ هّٚٓ اٍذ ر٦بهٙي ثيٓ كٚ كٍزٗ ٚعٛك ٔـلاهك رـب ِوعؾـبد    ثب کّي  ٘وچٕل

گٛيٕـل ّٔـبى ٥يـل لٚـب      ِـي  کٗ يبرياِٞوػ ّٛك؛ ثٍکٗ ِٛهك كٚ كٍزٗ ِزفبٚد اٍذ. هٚ

ٌٚـي ثميـٗ    اٍذ؛ ِقٖٛٓ عبيي اٍذ کٗ ّقٔ ٥ّلًا ّٔبى ٥يل ها روک کوكٖ ،5ٔلاهك

اگـو   :گٛيـل  ِي ل ثٓ ليٌهٚايذ ِؾّ . اِبألٖ )اِبَ ٚ ِأِِٛيٓ كيگو( ّٔبى ٥يل ها فٛأل

 ّٔبى ٥يـل ثـٗ فـوكا    ،ث٦ل اى ىٚاي فٛهّيل، ٥يل صبثذ ّٛك، چْٛ ٘يچ کٌ ّٔبى ٔقٛألٖ

 افزل. ِي

ٍذ کٗ رٕٙـب فميٙـي   ا آٌْ، يِؾّل ثٓ ل اٍزلالي ثٗ ٕؾيؼ غٗ ثؾش آٔکٗ، الىِٗئز

چٕيٓ ؽمـي كاهك. ثٍـٗ اگـو     ،کٗ ؽکِٛذ ها ثٗ كٍذ گوفزٗ ٚ ؽبکُ ّو٣ ٍَِّيٓ اٍذ

ل، آْ ّرجييٓ کٗ  چٕبْ ي. ٌٚب اٝالق هٚايبد ٚاليذ فميٗ ثبّل، ٘و فميٙي ؽك كاهككٌيً ِ

 .كاهك ياّکبي ٕغوٚكٌيً 

                                                           

 .260ظ ،13 د ،الناضشةاِحسائك  .1

 .267، ظ2ٔرتّف اِط٥قٝ، د .2

 .1، ح169، ظ4. اِىبف٣، د3

 .168، ظ2. وتبة ٔٗ ال ٤حضطٜ اِفم٥ٝ، د4

 .473، ظ7ٚسبئُ اِط٥قٝ، د .5
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 ارات حاکن يدليل سَم: ثثَت ّالل از اخت

ثـو  اِو صجٛد ٘الي ها اى افزيبهاد ؽبکُ اٍـالِي   ٦ِ7َٖٛ ، اِبَكه ثوفي هٚايبد

   ّّوكٖ اٍذ؛

   ّٛك: يِ اّبهٖٚ رّبَ كاهك،  ربَ يکٗ كالٌز يزيهٚا ثٗ ّٔٛٔٗ ثبة اى

ـْ  ُِ : وَماَل  7اهلل فَمْبدِ  َأِِب  فَم غَمةِ  ايْمَٔمبَّاسِ  َأِِب  فَمقَم  َدطَمْٙم  سَمُٗمذقُل  َمذا اهلل فَمْبذدِ  َأزَما َيا هَمَٗماَل  زمِاحْلِ

َٝمامِ  دِم  ُِ  ايْمَٝمْقمَ  ايمِمِّ َِ  إِنْ  اإِلََمامِ  إرَِم  َذاكَ  هَمُٗمْٙم  َيذا َٗمذاَل همَ  َأهْمَْمْرَٞمذا َأهْمَْمذْرَت  إِنْ  وَ  ُصْٚمٛمَا ُصْٚم

ُِ  زمِاظمَْائَِدةِ  فَمقَمَّ  نُماَلمُ  ـْ  َيْقمٌ  َأٞمَّفُ  اهلل وَ  َأفْمَٙمؿُ  َأَٞما وَ  ََمَٔمفُ  هَمَٟمىَمْٙم ...َرََمَّمانَ  ؾَمْٜمرِ  َِم
1
 

الؼجبس ]سفّبش[ هاللبت داضتن  يشُ ثب اثيًمل ضذُ وِ فشهَدًذ7 دس ض 7 اص اهبم غبدق

ي اههش  يا»گفتن7 « ؟يداس ياهشٍص زِ ًظش ُاثب ػجذاهلل، دس هَسد سٍص يا» 7ٍ اٍ گفت

زٌبًسِ ٍ  نيشيگ يه ، هب ّن سٍصُيشياست؛ زٌبًسِ سٍصُ ثگ (ٍ ضبون)هشثَط ثِ اهبم 

 يا»؛ پس ]سفبش[ گفهت7  «نيوٌ يه [، هب ّن افطبسيذ فطش اػالم وٌي]ٍ ػ يافطبس وٌ

 وِ يض ثب اٍ افطبس وشدم دس ضبليهي ًٍ  «ن[يغالم، ثشٍ سفشُ سا پْي وي ]تب افطبس وٌ

 ثَد....داًستن آى سٍص، اص هبُ هجبسن سهضبى  يه

ُ  افزيـبهاد  اى ها ٘ـالي  صجٛد اِِو ذ،يهٚا ٓيا كه 7 ٕبكق اِبَ  ثـو  اٍـالِي  ؽـبک

ٗ  ٥جبٍـي  ٍـف بػِ  ثو «ياٍالِ ؽبکُ» رٞجيك ِٛهك كه کٗ ٘وچٕل اٍذ، ّّوكٖ  ّٔـٛكٖ  رميـ

كه ؽبِي رميٗ ٚ  بَثٗ ٥ٕٛاْ کجواي کٍي كه کالَ اِ «آَمام ذام ارم» کبه ثوكْ ٚاژٖٗ ث ،اٍذ

آْ اٍذ کٗ اِو صجٛد ٘ـالي  ٖ ٌيِٚي ٔلاّزٗ کٗ ايٓ فٛك ْٔبْ كٕ٘ل ،ؽف٠ عبْ فٛيِ

   2ؽبکُ اٍالِي اٍذ.ٖ ثو ٥ٙل

                                                           

 .5ح ، 132: ظ ،10 ؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د 7، ح83، ظ4اِىبف٣، د .1

، 10؛ ٟٔننصة األحىننبْ، د262، ظ٣٤5، د؛ ٔٛسننٛفٝ اإلٔننبْ اِرنن359ٛ، ظ3اِحننذ، ضننبٞطٚز٢، د. ض.ن: وتننبة 2

 .414، ظ1، دٔٗؤ، ٔاإللهيت اإلسالميت الىاليت ؛611، ظ2، د٥ٝاِفم واليت ٣؛ زضاسب  ف261ظ
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 ٓيرٕٙـب كه ّ٘ـ   شآَمام ذام ارم»جبهد ٥ أل، اِب َِزفي٘ 1ٓ ٚال٦ٗياى ا يؽبک هٚايبد

 ٓيثٕـبثوا  .ٚ اى ؽيش ٍـٕلي ؽغيـذ ٔـلاهك    2اٍذ ثٗ ٕٛهد ِوًٍ ٔمً ّلٖٚ هٚايذ 

 .٘الي ثٗ ؽکُ ؽبکُ ها اصجبد ّٔٛك رٛاْ ثب اٍزٕبك ثٗ آٔٙب، صجٛد ّٔي

٘ـب ٚ   كه رنکو ثـٗ ثـل٥ذ   :ائّٗ وٖيٍل ييأركه بد يهٚآ ياٌجزٗ كه اكاِٗ فٛا٘ل آِل کٗ ا

 ؽکُ ؽبکُ ثٗ صجٛد ٘الي ثبّل.ذ يِْو٥ٚرٛأل اصجبد کٕٕلٖ  يِ ،اً٘ ٍٕذ ي٘ب فيرؾو

 سٌاىت عثذاهلل يرٍا: دليل چْارم

چـٗ   ؛ٔـل ا کـوكٖ كه فٖٛٓ اصجبد ٘الي ثٗ ؽکُ ؽبکُ اٍـزٕبك   شيٓ ؽلياثوفي ثٗ 

 3.ثٗ ٥ٕٛاْ ؽبکُ اٍالِي ثٗ صجٛد ٘الي ؽکُ ّٔـٛكٖ اٍـذ   7ايٕکٗ كه آْ اِيواٌّؤِٕيٓ

   :ٓ اٍذيذ چٕيهٚا

ـُ فمِ اهللِ ْبدفم اُد زْم ـْ َرصُمٍؾ َٞمِزَ َِحَّ ـِ ؽِمٛمَاٍن فَم زمِايْمُ٘مقهَمذِة شَماَمٞمَِٝمذًة  7اؽْمَٚمُف وَماَل َصاَم فَمقِمّ  ٝمَز  زْم

اَلَل هَمَٟمََمرَ  ـَ َيْقَمًا ؾَمْٜمَر َرََمَّماَن هَمَرَأُوا اهْلِ ي ذْٜمَر  َو فِممْمِ َُمٛمَاِديًا ُيٛمَاِدي اوْمُّمذقا َيْقَمذًا هَمذ١مِنَّ ايمُمَّ

وَن َيْقَماً  .سمِْسَٔمٌة َو فِممْمُ
4
 

اسن اٍ سا فشاهَش ًوهَدُ ًمهل وهشدُ     يسيػ وِ ضوبد ثي ياهلل ثي سٌبى اص هشدػجذ

سٍص اص هبُ سهضبى سا سٍصُ گشفتهِ ثهَد وهِ     15دس وَفِ  7شيوِ ضضشت اه است

ه سٍص اص يهشدم سا خجش دّذ وِ  د وِوشسا اهش  يذًذ، پس ضضشت هٌبديّالل سا د

 .ست ٍ ًِ سٍص استيهبُ سا لضب وٌٌذ وِ هبُ ث

                                                           

 .6ٚ  5 ،4ح ،ٚ اِرٛف ٔٗ اِمتُ ٚ ٘حٜٛ للتقيتثبة رٛاظ االفغبض  ، 132ظ ،10 ، داِط٥قٝٚسبئُ  .1

ـْ ؽَمْٜمؾِ ٔحٕس ثٗ ٤قمٛة[ »]. 2 ـْ َأْصَحازمِٛمَا فَم ٍة َِم ـْ فِمدَّ ـْ َأِِب  فَم ـْ َرصُمذٍؾ فَمذ ـْ ِرهَمافَمذَة فَمذ َ٘مذِؿ فَمذ ـِ احْلَ ـْ فَمذقِمِّ زْمذ ـِ ِزَياٍد فَمذ زْم

 [5ح ، 132 ظ ،10 اِط٥قٝ، د]ٚسبئُ  ...«7اهللفَمْبدِ 

 .435؛ ٔزٕـ اِفٛائس، ، ظ603، ظ2اِفم٥ٝ ، د واليتزضاسب  ف٣  ؛ 469ظ ،8 اِٛحم٣، د العشوةٔستٕسه  .3

ـِ زم١ِمِ ». 4 َس ـُ احْلَ ُد زْم ـْ َِحَّادِ حُمَٚمَّ ـِ ؽَمِٔمٝمٍد فَم َسكْمِ زْم ـِ احْلُ ٍد فَم ـِ حُمَٚمَّ َد زْم ـْ َأِْحَ ـْ ؽَمْٔمٍد فَم ـْ فَمْبذِد اهلل ؽْمٛمَاِدِه فَم ـِ فِمٝمَسك فَم ـِ ؽِمذٛمَاٍن  زْم زْمذ

ـُ فِمٝمَسك اؽْمذَٚمُف وَمذاَل... اُد زْم ـْ َرصُمٍؾ َٞمِزَ َِحَّ  ،296ظ ،10 ؛ ٚسنبئُ اِطن٥قٝ، د  16، ح158]تٟنص٤ت األحىنبْ، ظ   شفَم

 [.1ح



53   حجحکوهتي در کن ح 

 

كه ٥ٍـُ هعـبي،   « إؾبة اعّب٣»ثوفي ثب رٛعٗ ثٗ ِجٕبي ؽغيذ لِٛي ِّکٓ اٍذ 

 ًِ « لـبي »هّٚٓ ٔيَـذ لبئـً   اِب اى هعً كه هٚايذ ها ٦ِزجو ثلإٔل، « ٥يَي ثٓ ؽّبك»ٔم

ثٕـبثوايٓ ؽـليش    .ٚ يب هاٚي كيگوي 7چٗ کَي اٍذ؟ فٛك هعً اٍذ يب اِبَ ٕبكق

 ا٥زجبهي ٔلاهك.

ِـبٖ  َـذ ٚ ْ٘ـزُ   يثکٗ ث٦ـل اى ايٕکـٗ ِـوكَ كه هٚى     آْ اٍذِلٌٛي هٚايذ  إٛاًل

 هٚى 37کٍي ها ثيبْ کوك کـٗ ِـبٖ کّزـو اى     ؽکُ 7ي٥ٍ ِبٖ ها كيلٔل، ؽٚود ،هِٚبْ

 ٔٗ ايٕکٗ ايْبْ ثٗ صجٛد ٘الي ؽکُ ّٔٛكٖ ثبّٕل ٚ هّٚٓ اٍذ کٗ هٚايذ ٔمً ؛ّٛك ّٔي

هٚى اٚي ِـبٖ اى  ٖ لٚب ّلْ هٚىٚ  هٚى هٚىٖ گوفزٗ اٍذ 36ي ئ 7کٕل ؽٚود اِيو ِي

ٗ      اِبَ ٘ـُ   :ثب ٥ّٖذ ايْبْ ٍبىگبه ٔيَذ ٚ ثب ٔيٚي ِالئکـٗ كه ّـت لـله ثـو ائّـ

٘بي هعت ٚ ّـ٦جبْ ٚ كه   ثو هٚىٖ گوفزٓ ِبٖ :٥الٖٚ ثو ايٕکٗ ٍيوٖ ائّٗ .ِٕبفبد كاهك

 اكاِٗ هِٚبْ ثٛكٖ اٍذ.

هٚى اٚي ِبٖ هِٚبْ كه َِبفود ثـٛكٖ   7و آٔکٗ گفزٗ ّٛك چٗ ثَب ؽٚود اِيو ِگ

ِّکـٓ اٍـذ   ٚ  چوا کٗ هٚايذ ٔمً ف٦ً ثٛكٖ ٚ ف٦ً ٌَبْ ٔـلاهك  ؛ٚ هٚىٖ ٔگوفزٗ اٍذ

ا٥ـالْ ٥ّـِٛي    يثـوا اي ٗ ١ٚيف يٌٚ ،٘الي ِبٖ ثب رٛعٗ ثٗ ٥ٍُ اِبِذ آگبٖ ثٛكٖايْبْ اى 

 ٔلاهك. بكه ٘و ؽبي هٚايذ، هثٞي ثٗ ِل٥ٔلاّزٗ اٍذ. 

 دليل پٌدن: سيرُ 

كه  ،ِوكَ كه ٘و ِن٘ت ٚ ٍِزي ٚاٍذ ي يا٥زجبه كاّزٓ ؽکُ ؽبکُ اى ٍَِّبد ٥مال

کٕٕـل. اى عٍّـٗ ايـٓ اِـٛه      ِي اِٛه كيٕي ٚ ٥ِّٛي فٛك ثٗ هئيٌ كيٓ ٚ ِن٘ت ِواع٦ٗ

   1.ُ٘ اى ٝوف ّبه٣ ٚاهك ْٔلٖ اٍذ ي٦ِٕثؾش اٚي ِبٖ اٍذ ٚ 

ّٛك کـٗ ايـٓ    ّٔي ثٗ صجٛد ٘الي، كٌيً اً٘ ٍٕذ بَؽکؽکُ لٚبد ٚ  ٓيثبٚعٛك ا
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بيي ثبّـل کـٗ ثـٗ كيـٓ     ٘ـ  يکـي اى ثـل٥ذ   ٍيوٖ ِزْو٥ٗ ثبّل. چٗ ثَب ايٓ ُ٘ ءاِو عي

 1.ألٖ لبئً ّلٚ ثواي فٛك چٕيٓ ِٕٖجي  ألٖ افيٚك

ثو رنکو ٚ رٛعٗ كاكْ إؾبة فٛك ثـو   :ٓيائّٗ ٦ِِٖٛ وٖيثٗ ٍاٍذ ِّکٓ  اٌجزٗ

 ك؛ اىکـو ثب آٔٙب ِقبٌف اٍذ، اّـبهٖ   ياٌٙ يکٗ ؽکُ ّو٥ يكه ِٛاهك ،اً٘ ٍٕذ يفٞب

ٚ ثٗ صجٛد ٘ـالي رٍٛـٜ ؽـبکُ    ؽبکُ ؽکُ ذ يإً ِْو٥ٚوٖ ٥لَ هك٣ يٓ ٍيعٍّٗ ا

 ِقبٌف اٍذ. يلبٙ

ٚ رـنکو ٚ   9هٍـٛي فـلا  ٦ذ يذ ّويثو ه٥ب :ٓيٚواد ٦ِِٖٛؽ وٖيٍ ح:يتىض

کٗ اگو  ياٗ ثٗ گٛٔ ؛كه ٍٕذ اٚ ثٛكٖ اٍذ٘ب  ف ٚ أؾوافي٘ب ٚ رؾو ٗ كاكْ ثٗ ثل٥ذرٛع

اٍـذ   ي٦ذ ؽـك ٚ ٍـٕذ ٚال٦ـ   يکٗ ِقـبٌف ّـو   يٓ ثٗ هفزبه ٚ ٥ٍّياى ٍَِّ يگوٚ٘

ٚ كه ٢ِٕو ّ٘گبْ  ٍَِّبٔب٥َّْٛ  يٓ ٥ًّ اى َِبئً ِٛهك اثزاليٚ ا ٔلليٚهى يِ ا٘زّبَ

ٚ چٕبٔچـٗ ثـب آْ    كاكٔل يِها ِٛهك ا٘زّبَ لواه  َِئٍٗؽکُ آْ  :ذي، اً٘ ثلواه كاّذ

كه  ّٔٛٔـٗ، اگـو   يکوكٔـل؛ ثـوا   يِـ  ليکأبْ ٚ آْ ها ريإؾبة فٛك ث يثوا ،ِقبٌف ثٛكٔل

ْبْ ثب إواه ثو يکوكٔل، ا يِ ک ٔفو كه صجٛد ٘الي اکزفبيکٗ اً٘ ٍٕذ ثٗ ّٙبكد  ييعب

ـ ثو ِقبٌفذ فـٛك ثـب ا   ،ٙبكد كٚ ِوك ٥بكياّزواٛ ّ ْ  ي كفـب٣ اى   ٚ ٓ گـوٖٚ اى َِـٍّبٔب

اى  ٖٔـٛٓ   يکـٗ كه ثوفـ   يثٗ ٝـٛه  .كاّزٕل ياٖ ژيا٘زّبَ ٚ 9بِجويپ ٦ذ ٚ ٍٕذيّو

الِل إِٓ ؾَمَٜماَدَة َرصُمَٙمكْمِ فَمْديَمكْمِ ٓ» :آِلٖ اٍذ 7وِؤِٕبْيلٛي اِ رٕٙـب ّـٙبكد   »؛ 2« ُأصِمٝمُز دِم اهْلِ

 .«كُ٘ يِ كه صجٛد ٘الي، اعبىٖ كٚ ِوِك ٥بكي ها

بثوا ً ٥ًّ ؽبکّبْ ٚ يِْو٥ٚ َِئٍٗكه  يٓ ٚلزيٕث ذ ؽکُ ؽبکُ ٗث صجٛد ٘الي، ثب آٔکٗ ٕا

ُ ٗث صجٛد آْ، كه ٢ِٕو ا ِقبٌف لٚبِد ْ يكه ؽک زْٗب  يٚ اى َِبًئ ِٛهك اثزال ٚ ّ٘گبٔ لواه كّا

الِ ذ، کالِ يعب٦ِٗ ٍا كٖ ٍا ً ؽکُ ؽبکُ ٗث ي٥ٚبْ ٥لَ ِْويٚ ث َِئٍٗؽکُ  كه هّك يٛث ذ ٕا
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ذئوٍٗث كٍذ ْبْ ياى ا ،صجٛد ٘الي   :ٓيائّـٗ ٦ِٖـِٛ  اى  يٍِٞجـ گـو  يٗث ٥جبهد ك ؛1لٖ ٍا

ـالِ     » ي٦ٕي ،يکٍ يکجواثو هك ٚ ٤ِٕ  ؼ يرٖـو  «يؽکُ ٗث صجٛد ٘ـالي رٍٛـٜ ؽـبکُ عب٦ِـٗ ٍا

ـبْ كٕ٘ـلٖ    ،٘ـب  ْبْ ثو رـنکو ثـو ثـل٥ذ   يوٖ ايٓ ٍکٛد ثب رٛعٗ ٗث ٍيلٖ ٚ ّ٘ئگوك  فـٛك ْٔ

الِي٥ِْوٚ ؽکبَ ٚ  ياى عٙذ ٕغوٚکٗ  ٘وچٕل 2.لّبث يِ كه صجٛد ٘الي يذ ؽکُ ؽبکُ ٍا

ً ٍٕذ،  چـوا   ؛ّٔٛكٔـل  يِ ٗيش رميٓ ؽيي اى ائ :کوكٔل ٚ ائّٗ يِ ٓ ٥ًّ اللَايٗث الٚبد ٘ا

ٚال٦يکٗ ا الِ يْبْ ها ِٖلاق  زٕل. ئّ فٛكٚ ِٕٖٛة اى ٝوف  يؽبکُ ٍا  3كأَ

ٌ  »ٕؾيؼ ّبِيِذ ٍٕلي ٚ كالٌي رثب رٛعٗ ثٗ کٗ گنّذ،  اٌجزٗ چٕبْ ، «ِؾّل ثـٓ لـي

رٛاْ گفذ ثـو   ِيؽکُ ؽبکُ اٍالِي كه صجٛد ٘الي، ٔٗ رٕٙب اى ١ْٕٛ غيو ٦ِزجو ٔيَذ، 

اٌجزٗ ا٥زجبه آْ كاهاي اث٦ـبك ِقزٍفـي اٍـذ کـٗ كه اكاِـٗ كه       .رّبَ ٝوق كيگو ِملَ اٍذ

 گوكك. ِي ّٙٓ چٕل فو٣ ثوهٍي

                                                           

ثب ا٤ٗ ضٚا٤ن؛،   :ضٛز؛ ٚاٌط٘ٝ ضٚضٗ اس؛ وٝ ائٕٝ ٔقػ٥ٔٛٗ ٣ٔ اِجتٝ فبضك اظ غح٥ح ٔحٕسثٗ ل٥س، ثحج اضائٝ .1

 ا٘س.ٔططٚف٥؛ حىٓ حبوٓ زض حجٛ  ٞالَ ضا ثٝ احجب  ضسب٥٘سٜ 

 .260 ن 258ع غ، 1، دالعمشةاِحذ ٚ  ن المعاصشةض.ن: إِجسٛط ف٣ فمٝ إِسبئُ  .2

َ  حجنٛ   ٔطنطٚف٥؛ » زض فبٔٝ ثب تسبِٓ ثط وٝ ٕ٘ٛز اضبضٜ ضٚا٤بت٣ ثٝ تٛاٖ ٣ٔ ضاستب ا٤ٗ . زض3 ٓ  تٛسنظ  ٞنال  ٚ «حنبو

 :  ا٘س چ٥ٙٗ زاضز؛ ضٚا٤ب  زالِ؛ ا٤طبٖ ٘عز زض حىٓ ا٤ٗ ضٟط 

ـُ فَمقِمِّ » ُد زْم ُف وَماَل: حُمَٚمَّ ـِ َأِِب ََمٛمُِْمقٍر َأٞمَّ ـْ فِمٝمَسك زْم َسكْمِ زم١ِمؽِْمٛمَاِدِه فَم ـِ احْلُ ُِ فِمٛمَْد َأِِب فَمْبِد » زْم  ذ دِم ايْمَٝمْقِم ايمَِّذي ُيَُمؽُّ همِٝمذفِ  7اهللىُمٛمْ

 َٓ ْٙمَْماُن( َأْم  ْيٛمَا ََمَٔمذُف. هَمَذَرَ  شُمؿَّ فَماَد هَمَٗماَل  ذهَمَٗماَل َيا نُماَلُم اْذَرْ  هَماْٞمُٓمْر )َأ َصاَم ايمسُّ ]وتنبة ٔنٗ   ش َٓ هَمَدفَما زمِايْمَٕمذَداِء هَمَتَٕمذدَّ

 .[1، ح131، ظ10؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د1926ح ،127، ظ2ال٤حضطٜ اِفم٥ٝ، د

ـْ َأِِب فَمْبِد اهللَِّ» غَمِة  7فَم ُِ فَمعَم َأِِب ايْمَٔمبَّاِس زمِاحْلِ ذ  ذهَمَٗماَل َيا َأزَما فَمْبِد اهللوَماَل: َدطَمْٙم ُِ َذاَك إلَِم  ذ َٝماِم ايْمَٝمذْقمَ َما سَمُٗمذقُل دِم ايمِمِّ هَمُٗمْٙمذ

َِ ُصْٚمٛمَا َو إِْن َأهْمَْمْرَت َأهْمَْمْرَٞما -اإِلََمامِ  ُِ ََمٔمَ  ذ هَمَٗماَل َيا نُماَلُم فَمقَمَّ زمِاظمَْائَِدةِ  ذ إِْن ُصْٚم ـْ  ُف َو َأَٞمذا َأفْمَٙمذُؿ َو اهللهَمَٟمىَمْٙم ذُف َيذْقٌم َِمذ َأٞمَّ

َب فُمٛمُِٗمل َو ٓ ُئْمَبَد اهللُ ذ َو وَمَّماُؤهُ  هَمَ٘ماَن إهِْمَْماِري َيْقَماً  -ؾَمْٜمِر َرََمَّمانَ  ـْ َأْن ُيرْضَ  7، ح83، ظ4]اِىبف٣، د شَأْيرَسَ فَمقَمَّ َِم

 .[5ح ، 132: ظ ،10 ؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د

وٍق » ـِ َأِِب ََمرْسُ ـِ ازْم ـِ حَمُْبقٍب فَم ـَ فَمقِمِّ زْم ٍد َئْمٛمِل ازْم ـْ حُمَٚمَّ ـِ زم١ِمؽِْمٛمَاِدِه فَم َس ـُ احْلَ ُد زْم ـِ َأِِب َٞمِْمذ حُمَٚمَّ ِد زْمذ ـِ حُمَٚمَّ َد زْم ـْ َأِْحَ ٍر ذايمٛمَّْٜمِديِّ فَم

ـِ فُماَمَرَة ومَ  ِد زْم ـْ طَمالَّ ُِ فَمعَم َأِِب ايْمَٔمبَّاِس دِم  7وَماَل َأزُمق فَمْبِد اهللِ»اَل: فَم ـْ ؾَمٜمْ  ذ  َيْقِم ؾَمؽٍّ َدطَمْٙم ُف َِم ِر َرََمَّمذاَن َو َو َأَٞما َأفْمَٙمُؿ َأٞمَّ

ى اَِمَؽ  ا َأزَما فَمْبِد اهللهَمَٗماَل يَ  ذ ُرَق َيَتَٕمدَّ ـْ َأيَّ ِ  ذ يَمْٝمَس َرَذا َِم ُِ ِ َ َيا َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛم َٓ  ذ كَم ََما َصْقَِمل إِٓ زمَِِمْقَِمَؽ وُمْٙم َّٓ َو  إهِْمَْمذاِري إِ

ُِ وَماَل هَمَٗماَل ادْ  ذ زم١ِمهِْمَْماِركَ  ـْ ؾَمذٜمْ  َو َأَٞما َو اهللذ  ُن وَماَل هَمَدَٞمْقُت هَمَٟمىَمْٙم ذُف َِمذ ؛  7، ح83، ظ4]اِىنبف٣، د  شِر َرََمَّمذانَ َأفْمَٙمُؿ َأٞمَّ

 .[6ح ،57 ثبة ،132ظ ،10 ٚسبئُ اِط٥قٝ، د
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 فرٍعات

 و شهادت تيٌَ ًسد حاکن فرع اول: تفصيل تيي علن حاکن

ٕؾيؼ ِؾّل ثـٓ لـيٌ   ثب ذ ؽکُ ؽبکُ كه صجٛد ٘الي يِْو٥ٚ ،ٗ گفزٗ ّلک چٕبْ

 .ِلٌٛي آْ عبيي اٍذ کٗ كٚ ّب٘ل ٔيك ؽـبکُ ّـٙبكد كاكٖ ثبّـٕل   ٚ  هٍل يِ ثٗ اصجبد

ثٕبثوايٓ ثب ٥ِٛٙٛيذ كاّزٓ ّٙبكد ثيٕٗ كه ؽکُ ؽبکُ، كه ٕٛهري کٗ ٘يچ کٌ غيـو  

ي يـ وٖ ٔيٍـ  .لاهيُ کٗ ؽبکُ ؽـك ؽکـُ كاّـزٗ ثبّـل    ٖ ثبّل، كٌيٍي ٔاى ؽبکُ ِبٖ ها ٔليل

ٗ يذ ؽکُ ؽبکُ كه ٕٛهد اٍزٕبك ثٗ ثيِْو٥ٚ ي٦ٕي ،مٓيٚ ثو لله ِزاٍذ  يٌج يٍيكٌ  ،ٕـ

 ّٛك. يِ ؽًّ

 - ٚلزي كه ٕؾيؼ ِنکٛه، كٚ ّب٘ل ي. ٌٚكه ِٛهك ّيب٣ ٔيي كٌيً فبٕي ٔلاهيُ اٌجزٗ

َِزٕل ؽکـُ   -٥بكي ٔجبّٕل اي ٖ ذ ثٗ ٢ٔو ٥ل٥بكي َ٘زٕل ٚ ِّکٓ اٍ ،کٗ ثٗ ٢ٔو ؽبکُ

 ً ّـٛك ٘ـُ ٦ِزجـو     ِـي  ؽبکُ اٍذ، ثٗ ٝويك اٌٚي، ٥ٍّي کٗ اى ّيب٣ ثواي ؽبکُ ؽبٕـ

  1فٛا٘ل ثٛك.

ثب رکيٗ ثو الٛي ثـٛكْ  ٚ  ثب رٛعٗ ثٗ اٝالق اكٌٗ ٚاليذ فميٗ 2اٌجزٗ ِّکٓ اٍذ ثوفي

ؽکُ َِزٕل ثٗ ٥ٍـُ   ِوع٦يذ ؽبکُ كه رْقئ ٥لاٌِذ كٚ ّب٘ل،ٚ  ٥ٍُ ؽبکُ ثو ثيٕٗ

رـٛاْ ِـل٥ب ها اصجـبد     ّٔي ثب اكٌٗ ٚاليذ فميٗ ّل،اّبهٖ کٗ  . اِب چٕبْؽبکُ ها ٔبفن ثلإٔل

ثيٕٗ ِٛٙـ٥ٛيذ كاّـزٗ ٚ اٌٚٛيـذ كه    ٚ  ك ٚ ٕؾيؼ ِؾّل ثٓ ليٌ ُ٘ اٝالق ٔلاهكکو

ـ     إٛاًلٚ  اِٛه ٥ِٛٙٛي ٦ِٕب ٔلاهك ِٔ ٥بكي ثٛكْ ّـب٘ل، ٘ـيچ رالىِـي ث ب ِوع٤ رْقي

 َِزٕل ثٗ ٥ٍِّ ٔلاهك. لجٛي ؽکُ

                                                           

 .51، ظ3. وتبة اِحذ، ٔحمك زأبز، د1

 .170ظ ،6. ٔساضن األحىبْ، د2
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 فرع دوم: ًفىر حکن حاکن ًسثت تَ افراد

ٗ ـ ؽزي ٥ٍّبيي کٗ إـً    ألٖ ١ب٘وًا رّبَ کَبٔي کٗ ايٓ ثؾش ها ِٞوػ کوك ها  َِـئٍ

1لجٛي ٔلاهٔل
ْ كيگـو ٚ  اـ كه ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ َٔجذ ثٗ ّ٘ٗ )ِمٍليٓ فٛكُ، ِغزٙـل  

 2.ألٖ ِمٍليٓ آٔٙب( اّکبٌي ٔکوك

ّ٘ٗ افـواك   اٝب٥ذ ٚ پو٘يي اى ٘وط ٚ ِوط ها كهؽلد ٍَِّيٓ ؽف٠ ٚٗ الىِ 3ثوفي

ثبيل گفذ كه اِو ٘الي، ٥ـلَ اٝب٥ـذ    يٌٚكإٔل،  ِي ْ كيگو اى ؽکُ ؽبکُاؽزي ِغزٙل

 ؛ّـٛك  ِي اٌجزٗ ثب٥ش رفولٗ ٚ ايغبك ّجٙٗ ٚ کيٕٗ .٘وط ٚ ِوعي ها كه پي ٔلاهك ،اى ؽبکُ

يَذ. ثٍکٗ ثب رٛعٗ ثٗ اٝـالق اكٌـٗ ٔمٍـي    اِب ايٓ اِٛه ثٗ رٕٙبيي كٌيٍي ثواي اصجبد ِل٥ب ٔ

 اصجبد ِل٥ب ثبّل. رٛأل ِؤيلي ثواي ِي ايٓ ٍِٞت

ٕؾيؼ ِؾّل ثٓ ليٌ ٚ ِمجٌٛٗ ٥ّو ثٓ  ي٦ٕي ،َِئٍٗٓ يكه ا يٌف٢ٗ ثب ِواع٦ٗ ثٗ اكٌ

ٗ   ٙب،اٝالق ٚ ٥ِّٛيذ آٔ ،ؽ٢ٍٕٗ  إـٛالً ّـٛك ٚ   ِـي  ّبًِ ّجٙبد ِٛٙـ٥ٛيٗ ٚ ؽکّيـ

اِب ١ب٘وًا رٛلي٤ ّويف ١ٙـٛه   .ؽبکُ َٔجذ ثٗ ّ٘ٗ اٍذ َؽَُ ٔيا٣ ِجزٕي ثو ٔفٛم ؽکُ

 همذارصمٔمقا همٝمٜمذا ارم»كه ايٓ كاهك کٗ ؽکُ ؽبکُ رٕٙب ثو ٥ٛاَ ٚ ِمٍليٓ ؽغذ اٍذ؛ چْٛ 

 ْ اٍذ.  افٞبة ثٗ ٥َّٛ ِوكَ كه لجبي هٚاد ٚ ِغزٙل ،شرواة ضمديثٛما

 فرع سىم: حکن خطاي حاکن

 ِٞوػ گوكك: ؽبکُ يفٞبّبيَزٗ اٍذ فوٚٗ ٥ٍُ ثٗ  ،ايٓ فو٣ يلجً اى ثوهٍ

افزالف ثيٓ ِب ٚ ؽبکُ، افزالف ؽکّي اٍذ ٚ يميٓ ثٗ فٞـبي َِـزٕل    فزض اول:

ٔـيك   ،ألٖ كاهيُ، اِب يميٓ ثٗ فٞبي إً ؽکُ ٔلاهيُ. ِضاًل کَبٔي کٗ ثب چُْ ٍَِؼ كيل
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ٚ ِب يميٓ كاهيُ چُْ ٍَِؼ ؽغذ ٔيَذ، اِب يمـيٓ ٔـلاهيُ کـٗ     ألٖ ؽبکُ ّٙبكد كاك

 ّل.فوكا ٥يل ٔجب

افزالف ثيٓ ِب ٚ ؽبکُ، افزالف ؽکّي اٍذ ٚ يميٓ ثٗ فٞبي َِزٕل ٚ  فزض دوم:

كأـل ٚ   ِي ِضاًل ؽبکُ فجو ٚاؽل كه ٥ِٛٙٛبد ؽزي كه ِواف٦بد ها ؽغذ ؛ؽکُ كاهيُ

فالْ ىِيٓ ِبي فالٔي اٍذ ٚ ِـب ٥ـالٖٚ   ِضاًل کٕل ثٗ ايٕکٗ  ِي ثب ايٓ َِزٕل ؽکّي ٕبكه

 هيُ کٗ آْ ىِيٓ ِبي اٚ ٔيَذ. ثو ٥ٍُ ثٗ فٞبي َِزٕل، ٥ٍُ كا

افزالف ثيٓ ِب ٚ ؽبکُ، افـزالف ِٛٙـ٥ٛي اٍـذ ٚ يمـيٓ ثـٗ فٞـبي        فزض سىم:

ي٦ٕي ؽـبکُ رٕٙـب اى ٌؾـبٟ رٞجيمـي      ؛َِزٕل كاهيُ، اِب يميٓ ثٗ فٞبي إً ؽکُ ٔلاهيُ

ِضاًل ؽبکُ كه صجٛد ٘الي ٦ِزمل اٍذ فجو ٥لٌيٓ ٦ِزجـو اٍـذ ٚ كٚ ٔفـو     ؛کٕل ِي اّزجبٖ

 أل. كأيُ آْ كٚ ّب٘ل فبٍك ِي ّٙبكد كاكٔل؛ اِب ِب ُ٘ پيِ اٚ

افزالف ثيٓ ِب ٚ ؽبکُ، افزالف ٥ِٛٙٛي اٍـذ ٚ يمـيٓ ثـٗ فٞـبي      فزض چهارم:

ُ      ؛کٕـل  ِي َِزٕل كاهيُ، اِب اگو ثٗ ؽبکُ رنکو ك٘يُ لجٛي  ِـضاًل كٚ فبٍـك کـٗ ؽـبکُ ٘ـ

کـٗ اگـو ثـٗ ؽـبکُ      كٕ٘ـل،  ِي ثب ليبفٗ ٍبفزگي ٔيك ؽبکُ ّٙبكد ،ٔلا كأل آٔٙب فبٍك ِي

 کٕل. ّٔي رنکو ثلٕ٘ل کٗ ايٕٙب ّ٘بْ كٚ ٔفِو فبٍك َ٘زٕل، ّٙبكرْبْ ها لجٛي

ٛ ثواي ّٕبفذ ِؾلٚكٖ ٚاليذ ؽبکُ ثبيل ثٗ اكٌـٗ ِواع٦ـٗ    كه فٖـٛٓ ؽکـُ    .كّـ

 ؽبکُ َٔجذ ثٗ ٘الي، ٕؾيؾٗ ِؾّل ثٓ ليٌ ٚ كه ِٛاهك كيگو، اكٌٗ ٚاليذ فميٗ اٍذ.

ذالَل َُمٛمْذُذ »: كه ٕؾيؼ ِؾّل ثٓ ليٌ آِلٖ اٍذ اَُم َرَأَيا اهْلِ إَِذا ؾَمِٜمَد فِمٛمَْد اإِلََماِم ؾَماِرَداِن َأَّنَّ

  1.«َيْقَمًا َأََمَر اإِلََماُم ...شَماَلشمكَِم 

٥لاٌذ ّب٘ليٓ ثبيل ٔيك اِبَ ٚ ؽبکُ اؽواى ّٛك ٚ ٚلزي كٚ ّب٘ل  ،ثٕبثو ايٓ هٚايذ

اِـبَ اٍـذ ٚ ّ٘ـٗ ثبيـل      کٕل ٚ ايٓ كٍزٛه ِي اِو ثٗ افٞبه ،٥بكي ٔيك ٚي ّٙبكد كاكٔل

ُ     ٗاٝب٥ذ کٕٕل ٚ ليل ٔلاهك. ثٕبثوايٓ چٗ يميٓ ث چـٗ  ٚ  اّـزجبٖ اٚ كه ؽکـُ كاّـزٗ ثبّـي
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ثفّٙيُ َِزٕل اٚ ّب٘ل ثٛكٖ اٍذ يب چيي كيگو، چٗ آْ كٚ ّب٘ل ها ٥ـبكي ثـلأيُ ٚ چـٗ    

ٔلأيُ، چٗ يميٓ كاّزٗ ثبّيُ کٗ فوكا اٚي ِبٖ ٔيَذ ٚ چٗ ٔلاّـزٗ ثبّـيُ، ؽکـُ ؽـبکُ     

 َج٤ اٍذ.ُِز

ها كه ؽبٌزي کـٗ ٥ٍـُ ثـٗ فـالف     ٌ يِؾّلثٓ لٕؾيؼ  اٝالق 1يِّکٓ اٍذ ثوف

َٖوف اى ايٓ فو٣ ثلإٔـل. اِـب   ٚال٤ )٥ٍُ ثٗ فٞبي ؽکُ( ثبّل، أکبه کٕٕل ٚ ثـب   آْ ها ِٕ

ٗ   » يي٦ٕ ،رويٓ كٌيً آْ ِواع٦ٗ ثٗ اكٌٗ ٚاليذ فميٗ ٚ ُِٙ ايـٓ   ،2«ِمجٌٛٗ ٥ّـو ثـٓ ؽ٢ٍٕـ

  :ىيوا هٚايذ كه ايٓ فموٖ ؛اّکبي ٚاهك ٔقٛا٘ل ثٛك

ـْ وَمْد َروَ  َيٛمُْٓمَراِن إرَِم  7وَماَل  َّ ـْ ىَماَن َِمٛمُْ٘مْؿ ِ  ضَمذِديَثٛمَا َو َٞمَٓمذَر دِم ضَماليمِٛمَذا َو ضَمَراَِمٛمَذا َو  يََم

َضْقا زمِِف ضَمَ٘ماًم هَم١مِ ِّ وَمْد صَمَٔمْٙمُتُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ضَماىمِاًم هَم١مَِذا ضَمَ٘مَؿ زمُِحْ٘مٚمِ  ٛمَا هَمَٙمذْؿ فَمَرَف َأضْمَ٘ماََمٛمَا هَمْٙمغَمْ

ادُّ فمَ  اَم اؽْمَتَخػَّ زمُِحْ٘مِؿ اهللَيْٗمَبْٙمُف َِمٛمُْف هَم١مِٞمَّ  ادُّ فَمقَم َو فَمَٙمْٝمٛمَا َردَّ َو ايمرَّ ضَمذدِّ  فَمقَم  َو ُرقَ  اهلل َٙمْٝمٛمَا ايمرَّ

ِك زمِاهلل ْ  .ايمممِّ

 ،ؽکُ کوك ،اٝالق كاهك؛ ي٦ٕي ٘وچٗ ؽبکُ ثو ٝجك ِٛاىيٓ ّو٥ي کٗ كه ٔيك اٍٚذ 

ـ ثبيل ِٛهك لجٛي لوا ؽکـُ ٚ يـب ِـلهک ٚ     يثـٗ فٞـب   يه گيوك، ا٥ُ اى ايٕکٗ ٥ٍُ ٚ يميٕ

 َِزِٕل ؽبکُ ثبّل.

 يثوفٚ  آْ، رکواه ّٛك ٖچٕبٔچٗ اّکبي كه فٖٛٓ أٖواف، كه ايٓ هٚايذ ٚ فمو

ٕي کـٗ كه اكاِـٗ ؽـليش    رٛعٗ ثٗ لوائ ،لإٔلٔکُ بؽ يها ّبًِ ِٛاهك ٥ٍُ ثٗ فٞب ِمجٌٛٗ

ِکبْ ٔـلاهك ٚ كه ِـٛاهكي کـٗ ؽزـي ٥ٍـُ ثـٗ       آْ اٍذ کٗ أٖواف ا يآِلٖ اٍذ گٛيب

 فٞبي ؽبکُ ِٛعٛك ثبّل، رج٦يذ الىَ اٍذ.  

 كه فوٙي کٗ كٚ ؽکُ ثب ُ٘ افزالف كاهٔل، اثزلا ؽکّـي ها رـوعيؼ   ٦ِ7َٖٛ اِبَ
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ث٦ـل ٚ كه   ٗثبّل. كه ِوؽٍـ « اٚه٣»ٚ « إلق»ٚ « افمٗ»ٚ « ا٥لي»کٗ هاٚي آْ كاكٖ اٍذ 

َّـ٤  کوكٖ ّبهٖ ثٗ ِلهک ؽليش ا ،هاٚيبْ يفوٗ رَبٚ ٗ  ٚ روعيؼ ها ثـب ُِغ كأَـزٗ   ٥ٍيـ

ٚ چٕبٔچٗ ِلهک ٘و كٚ ِْٙٛه ثبّل، ِقبٌف ٥بِٗ ٚعٗ روعيؼ اٍـذ. ايـٓ کـالَ    اٍذ 

٘وچٕـل ِـلهک اٚ ّـبم ٚ     کوك،... ؽکّي ٕبكه  ٚ« افمٗ»، «ا٥لي»بٍذ کٗ اگو ٦ِٕ يٓثل

هک ذ، ٘وچٕـل ِـل  ثبّل، رج٦يـذ اى آْ الىَ اٍـ   «زَمكّم ايمَٕملّ » ٔبكه ثبّل ٚ ثٗ ر٦جيو هٚايذ

 ٥ٍيٗ ثبّل. ٔيَذ، ِغ٤ّ ٚ ...« افمٗ»ٚ « ا٥لي»ؽکُ ؽبکُ كيگوي کٗ 

ِقـبٌف   ٘وچٕـل  ،ثٕبثوايٓ اگو يکي ا٥لي يب افمٗ يب إلق ثبّل ٚ ؽکّي ٕبكه کٕل

ٔبفن اٍذ. پٌ ثٗ ٝويـك اٌٚـي كه عـبيي کـٗ يـک       ،اعّب٣ ٚ کزبة ٚ ِٛافك ٥بِٗ ثبّل

هد ٥ٍُ ثٗ فٞبي ؽکُ ٚ َِـزٕل ٚ اٍـزٕبك   ؽبکُ ٚعٛك كاهك ٚ ٦ِبهٙي ٔلاهك، كه ٕٛ

 ؽکُ، ؽکُ ؽبکُ ٔبفن اٍذ.

ثب رٛعٗ ثٗ ١ٙٛه ٥وفِي ِمجٌٛٗ کٗ رّبَ رفوي٦ـبد آْ ِزفـّو٣ ثـو ايـٓ ٥جـبهد اٍـذ:       

َضْقا زمِِف ضَمَ٘ماًم هَم١مِ ِّ وَمْد صَمَٔمْٙمُتُف فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ ضَماىمِامً » َ «هَمْٙمغَمْ َ  ؛ ي٦ٕي چْٛ ؽبکُ، ّٔبيٕلٖ اِـب  ٦ِ7ٖـٛ

کٗ اى ّئْٛ ٚاليذ ثبّل، ٔبفن اٍـذ ٚ چٕـيٓ    ياٍذ؛ پٌ ٘و ؽکّ اٍذ ؽکِّ ٔبفن

 .ألٗ آْ ها ِٕؾٖو ثٗ ثبة لٚبٚد ٚ ؽً ِواف٦بد كأَز 1ئيَذ کٗ ثوف

تِذِف » يثب اٍزٕبك ثٗ ٔجٛ 2،ياٌجزٗ ثوف ـُ زمُِحجَّ َْياَمِن َو زَمْٔمُّمُ٘مْؿ َأحْلَ ْٕ اَم َأوْمِِض زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ زمِايْمَبٝمِّٛمَاِت َو ا إِٞمَّ

ـْ زَمٔمْ  ـَ ايمٛمَّارِ َِم ُِ يَمُف زمِِف وِمْْمَٔمًة َِم اَم وَمَْمْٔم ـْ ََماِل َأطِمٝمِف ؾَمْٝمئًا هَم١مِٞمَّ ُِ يَمُف َِم اَم َرصُمٍؾ وَمَْمْٔم ؽکُ ؽـبکُ   3«ٍض هَمَٟميُّ

ؽکـُ، كيگـو    يثٕبثوايٓ كه ٕـٛهد ٥ٍـُ ثـٗ فٞـب     .ألٗ ثٗ ٚال٤ كأَز يها ٝويك ١ب٘و
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 و ٚال٤ ٔقٛا٘ل ثٛك ٚ ٔبفن ٔيَذ.ٝويميذ ٔلاهك ٚ ُِغّي

زلالي ثٗ هٚايذ ٔجٛي ٔبرّبَ اٍذ؛ ىيوا چٕبٔچٗ اى آْ ٝويميـذ فّٙيـلٖ ّـٛك،    ب اٍاِ

 ثٗ ٘يچ ٚعٗ ِبٌـک  ،ؽکُ ؽبکُ يّقٔ كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ فٞب ٓ اٍذ کٗيِ اي٦ِٕب

اِب عُٕٙ فٛا٘ل هفذ.  ،ّٛك يِ هٚايذ ١ٙٛه كاهك كه ايٕکٗ ِبٌککٗ  يكه ؽبٌ .ّٛك ّٔي

 ٖ ٔلاهك، ٔٗ ايٕکٗ إال گٕبٖ ٔلاّزٗ ثبّل.كَٚ ٚ ... کفبه ِورجّٗجيٗ ٕيل كه ؽظ کٗ كه 

ؽکُ  يكه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ فٞبٚ  ِٕبفبري ثب ِبٌکيِذ ّقٔ ٔلاهك ئجٛش يؽلپٌ 

ٝويـك   يئ ؽکُ ؽبکُ .كٖ اٍذکو٘وچٕل گٕبٖ  ؛ّٛك يِ ِبٌک ، آْ ّقٔيؽبکُ اٍالِ

ك كهثـبهٖ آْ ٚاه  فمٙـب  يٚ اّکبالد ثوف 1ثٍکٗ أْبء ثٛكٖ ٚ اى ثبة ٚاليذ اٍذ ؛ٔيَذ

فو٣ ٍَٛ ِٞوػ گوكيـل، ٔبفـن ٚ ؽغـذ     يفٞب کٗ كه اثزلا ي٘ب ٔيَذ ٚ كه رّبَ فوٗ

 اٍذ.
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 ا عدم وجوب هتابعت(ي)وجوب  يفين حکن تکلييتب :اول فصل

وثبى ياى ك واٌؾبط(ياِ) ؽظاِٛه ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه  ِملِٗ کزبة اّبهٖ ّل کٗكه 

 ، ثـٗ أغـبَ ِٕبٍـک   ِٞوػ ثٛكٖ اٍذ ٚ َِـٍّبٔبْ ثـب ؽکـُ اٚ ثـٗ صجـٛد ٘ـالي، ِـضالً       

وـٗ َِٕـٛة ثـٗ ؽىـُ      يفزالفا، ٘اليصجٛد افزالف كه ٍٗ ٓ َِئييرج ي. ٌٚپوكافزٕل يِ

ـ اِبِ يلـلِب به، كه وزـبة  يك ٚ پژِٚ٘ ثَيپٌ اى رؾم، اٍذ ِقبٌف يب لبٙيؽبکُ  ، ٗي

َّٕل، ا يل صبٔيّٙ ٘وچٕل٦ِٕکٌ ْٔلٖ اٍذ؛  ثٗ ٕٛهد فزٛا، يؽز ٗ ٓ يـ كه ثؾش   َِـئٍ

َّٕل ّيها اى ِٖبك  هلذؿ دم ٓ أصمذد ىمالَمذاً : »ّٔٛـزٗ اٍـذ   ،عٛا٘وٕبؽت  ٚ 1ّوكٖ اٍذك 

 2.«ذيمک

ٓ ؽکـُ  يـي ثٗ رج يفو لواه گوفزٗ ٚ ثوفأِز يِٛهك رٛعٗ فمٙب َِئٍٗٓ ي٘وؽبي، ا كه

ـ  .ٔـل ا کـوكٖ ي اّـبهٖ  ئ آْ يفيگو ثٗ ؽکُ رکٍيك يْ پوكافزٗ ٚ ثوفآ ي٦ٙٚ ٘ اٌجز  يٗ گـب

ْ اى ثبة روً ٚ فٛف ثو ٔفٌ ٚ آثوٚ ٚ ِـبي اٍـذ، پـٌ    ثب ِقبٌفب يِزبث٦ذ ٚ ّ٘وا٘

ّ٘بْ ؽف٠ عـبْ اى   يٚعٛة ٔفَٚ  اٍذ يويِزبث٦ذ ثب آٔٙب اى ثبة ِملِٗ ٚ ٚعٛة غ

 3ثبّل. يِ ،ٚل٣ٛ كه ٘الکذ، ِضاًل

                                                           

 .391، ظ2. ٔسبِه األفٟبْ، د1

 .32، ظ19 . رٛاٞط اِىالْ، د2
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ٔقٛا٘ل  ي٣ٛ اى ِزبث٦ذ ٚ ّ٘وا٘ٓ ٔي، ايفيٓ ؽکُ رکٍييرجاى پوٚاٙؼ اٍذ کٗ ِواك ِب 

 اى ِجؾش فبهط اٍذ. 1،ألٖ ٓ ؽکُ اّبهٖ ّٔٛكيکٗ ثٗ ا ييثٛك؛ پٌ کالَ فمٙب

ِزبث٦ـذ ثـب    ي٥لَ ٚعٛة ٔفَ بيكه ٚعٛة  ّٛك کٍّبد فمٙب يِ بْيآٔچٗ كه اكاِٗ ث

 اٍذ. يفيش رکٍي، اى ؽِْقبٌفب

 اقَال فقهاگفتار اٍل: 

ک اى ٥ٍّـب، كه فـوٗ اؽزّـبي    يـ چ يٗ ٘ـ ّـٛك کـ   يِ ثب رزج٤ كه الٛاي فمٙب ِْقٔ

ٚعٛة  ي، ثٍکٗ ث٦ٚألٖ ذ فزٛا ٔلاكيِٛافمذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثب ٚال٤، ثٗ ؽوِذ رج٦

 أل. عٛاى آْ ها ِٞوػ کوكٖ ي، ٚ ثوفِزبث٦ذ

 ى به وجىب هتابعتقائال

ُِ يِزبث٦ذ ٚ ّ٘وا٘ يفيؽکُ رکٍ كه ٕـٛهد  ، كه اِـٛه ؽـظ  ؽبکُ ِقـبٌف   ثب ؽک

 فمٙب لواه گوفزٗ اٍذ. يرٛعٗ ثوفِٛهك ٚال٤،  اؽزّبي ِٛافمذ آْ ثب

 ؛اٍـذ  يفـ يذ اى ؽکُ ؽـبکُ ِقـبٌف، ٚاعـت رکٍ   ي٦ِزملٔل رج٦ يبْ ثوفيٓ ِيكه ا

 ّٔٛزٗ اٍذ. يٗ ِؾمك إفٙبٔک چٕبْ

 زمؾ َمٛمف أيّما افمتٗماد اظمخايمػ اّن رذا ايمٝمقم يقم فمرهمة همٝمج  همٝمف ايمقومقف، يمرصمقفمذف إرم

ل ايمذي َمٗمتّماه اّن رذا ايمٝمقم رق ايمتاؽمع َمـ أَمر َمذربل و رق ضم٘مؿ احلاىمؿ شمبقت اهلال

.ذي احلجة
2
 

ي است وِ هخبلفبى اػتمبد داسًهذ  يبى داسد ايِ دس آى خشيوِ ادلِ تم ياص خولِ هَاسد

وِ اهشٍص، هثال، سٍص ػشفِ است، پس ٍاخت است دس آى سٍص ٍلَف ضَد، زشا وهِ  
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 جهَت ّهالل  گشدد وِ آى ّوبى ضىن ضهبون ثهِ ث   يثشه يهزّج يثِ اهش هسئلِي يا

  ضدِ ثبضذ. يي است وِ آى سٍص، سٍص ًْن ريآى، ا يثبضذ ٍ همتضب يه

 :ٓ ٔگبّزٗ اٍذيچٕٓ هاٍزب، يكه ّ٘ ،يئ ِؾمك كاِبك

ومق وهمذؼ  ىمقن َمتازمٔمة ضم٘مؿ اظمخايمٖمكم َمقضقفما دم ايمممع جلقاز ايمٔمٚمؾ زمؾ وصمقزمف فمقم يان ٕا

ايمٖمذة ضم٘مٚمٜمذؿ يمٙمقاومذع زمذال ضم٘مٚمٜمؿ، ؽمقاء ىمان ايمٔماَمؾ ؾماىما دم احل٘مؿ ايمقاومٔمل أم فماظمذا زمٚمخ

ويمٝمة و رذا ضم٘مؿ واومٔمل شماٞمقي ضماىمؿ فمقمو  إياب ومّماء ضم٘مام ٕا . ...أديمة ٕا
1
   

ت اص ضىن هخبلفبى ٍ ػوهل وهشدى   يؼت همذس اسالم تجؼيي است وِ دس ضشيا يلَا

 ؛سهت يآى ػول ً يثِ اػبدُ ٍ لضب يبصيض، ثلىِ ٍاخت است ٍ ًيطجك ضىن آًبى خب

ثِ  ن ٍ زِيضه داضتِ ثبض يزِ هب ًسجت ثِ ضىن ٍالؼ؛ [است يص ٍ هدضيغط يؼٌي]

ذ تَخِ داضهتِ  ين. الجتِ ثبياالهش لطغ ٍ ػلن داضتِ ثبض هخبلفت آى ضىن ثب ٍالغ ٍ ًفس

 ضىَهت داسد... ياست ٍ ثش ادلِ اضىبم اٍل يثبًَ يي ضىن ضىوين وِ ايثبض

 ل:  يفوِب يِ بْيٓ ثيذ ها چٕيٍٗ، ؽکُ رج٦يواٌٍٛيكه رؾو ;يٕياِبَ فّ

يمق شمبِ رالل ذي احلجة فمٛمد ايمٗمايض َمـ ايمٔماَّمة و ضم٘مؿ زمف و   يثبِ فمٛمدٞما هم١من أَم٘مذـ 

ّٓ وصمبذِ ايمتبٔمّٝمذة فمذٛمٜمؿ و  ايمٔمٚمؾ فمقم ؿمبؼ اظمذر  احلؼ زمال سمٗمٝمة و طمقف وصمذ  و إ

صّح احلج يمق   سمتبكّم اظمخايمٖمة يمٙمقاومع زمؾ ٓ يبٔمد ايمِمّحة َمع ايمٔمٙمؿ زماظمخايمٖمة.
2
 

 يبُ ري ضدِ ثبثت ضَد ٍ ثِ آى ضىن ًوبيهذ، ٍله  اّل سٌت ّالل ه يلبض ياگش ثشا

ػول ثش طجهك ههزّت ضهك     يهب ثبثت ًطَد، پس اگش ثذٍى تميِ ٍ تشس يّالل ثشا

هوىي ثبضذ، ثبيذ هطبثك هزّت ضك ػول وشد، ٍگشًِ دس غَست ضه دس هخبلفهت  

ضىن آًبى ثب ٍالغ، تجؼيت اص آًْب ٍاخت است ٍ ضح غطيص است؛ ثلىِ دس غهَست  

 ض ثؼيذ ًيست وِ ضح غطيص ثبضذ.يت ثب ٍالغ ًػلن ثِ هخبلف

                                                           

 .52، ظ3 وتبة اِحذ، د .1
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ٍذ ا ٓيا «ؿمبؼ اظمذر  احلؼ زمال سمٗمٝمة و طمقف، وصمذ  هم١من أَم٘مـ ايمٔمٚمؾ فمقم» ٥جبهد١ب٘و 

ـ  كأـل،  يِ 1ها ِْوٚٛ ثٗ ٥لَ ِٕلٚؽٗٚعٛة ِزبث٦ذ  1اِبَؽٚود کٗ  ٓ يـي رجثـب   يٌٚ

 کٍّـٗ، غـبك ٚؽـلد   يذ ٚ اعٍـت ِؾجـ   ي٦ٕيـ   ذ آْيبْ ِب٘يٚ ث يٗ ِلاهاريْبْ اى رميا

٥ـالٖٚ ثـو   گبه اٍذ. بىٔبٍـ  2ِٞوػ اٍذ يٗ فٛفيکٗ كه رم يثلْٚ فٛف ٚ ٙوه يؽز

كه »ا٥ـالَ ّٔٛكٔـل:    .ُ ٘ 37/4/1236ِٖبكف ثب  1277ّٛاي  36ـ يربه ْبْ كهيٕکٗ ايا

؛ اگو چٗ ل٤ٞ ثـٗ  اٍذ يالىَ ٚ ِغي ٓ، ِزبث٦ذ اى ؽکُ لٚبد ثواكهاْ اً٘ ٍٕذيٚلٛف

 3.«ليفالف كاّزٗ ثبّ

ذ اى يـ ٚود اِبَ كه ٕٛهد ٥ٍُ ٚ ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفِذ ؽکُ ثب ٚالـ٤، رج٦ ؽ يپٌ ٚلز

 ِبٔل. ئّ يّوٛ ِٕلٚؽٗ ثبل يثوا يگو ِغبٌيكأل، ك يِ ِقبٌفبْ ها ثٗ ٝٛه ٍِٞك ٚاعت

هّٚـٓ ٚ   يب ثـٗ اِـو  ي٥لٚي کوكٖ اٍذ  ،بْ ّٔٛكٖيو ثيب اى آٔچٗ كه رؾوي 1ٓ اِبَيثٕبثوا

٢ٔـو ٚ ِـن٘ت ؽـك     ي٦ٕي ،َِئٍٗ يؽکُ اٌٚثزٛاْ ثٗ  يکٗ ٚلز اٍذ ٗٚاٙؼ اّبهٖ كاّز

 هٍل. ئّذ اى ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف يٚ رج٦ ي٥ًّ ّٔٛك، ٔٛثذ ثٗ ؽکُ صبٔٛ

 ثـب  يّ٘وا٘ـ  ٚ ِزبث٦ـذ  يفـ يرکٍ ٚعٛة ثٗ ْلبئال اى گويك يکي يئ ; ييِؾمك فٛ

 ّٔٛزٗ اٍذ: يٚ. اٍذ ْبِقبٌف

د ايمُمذٝمٔمة همٖمٝمذف ؿمبٗمذف و   يثبذِ فمٛمذ إذا شمبِ اهلالل فمٛمد ومايض أرؾ ايمسٛمّة و ضم٘مؿ فمقم

إذا اضمتٚمٙمذِ َمْمازمٗمذة احل٘مذؿ يمٙمقاومذع همٔمٛمدئذٍذ وصمبذِ َمتذازمٔمتٜمؿ و  إورم :صقرسمان

ضمّجذف َمذـ  َمٛماؽمذؽ و سمرسمٝمذ  َجٝمذع آشمذار شمبذقت اهلذالل ايمراصمٔمذة إرم ايمقومقف َمٔمٜمؿ

إـمٜمر. يقم ايمٛمحر و نمغمرا و يزي رذا دم احلج فمقم لايمقومقهمكم و أفمامل َمٛم
4
 

                                                           

ٝ فطضنى[؛     .1 ْ زٞنس ]ٔٙسٚحن زب ٚالقى ٘ا  ٚ ٚالقى ضا ٝث غٛض  غح٥ح  ى وٝ ثب٤س تم٥ٝ ضٛز فُٕ  ٔ٘ب ٕٖب ظ س زض ٞ ٛ٘ا ٤قٙى ٔىّف ثت

س فُٕ ٛ٘ا ِٛى[. تم٥ٝ ٚ ا٤ٙىٝ ٔىّف ثت زْب زٞس. ]ٔٙسٚحٝ ع ٚالقى ٘ا ٝ، ٝث غٛض  غح٥ح ٚ  ٖٔب تم٥  اى ضا پس اظ ظ

 .174، ظ2ذ٣ٙ٥ٕ، دأبْ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس،  .2

 .62، ظ10غح٥فٝ أبْ، د .3

 .194، ظ29اإلٔبْ اِر٣٤ٛ، د مىسىعت؛  152، ظ5. إِقتٕس ف٣ ضطح إِٙبسه، د4
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ٍله يه ِ ثبثت ضَد ٍ ثش طجك آى ضىن ًوبػبه يوِ ّالل هبُ ًضد لبض يدس غَست  يثهشا  يذ، 

ل خبغَست داسدِ دٍ ئلي هسيا ؼِ ثبثت ًطذُ ثبضذ،يض است وِ هطبثمت ضىهن   يي7 فشؼ ٍا

ٍالغ  ٍاخت است ... ،ي فشؼيثبضذ، وِ دس ا هطتولثب  ب   . هتبثؼت اص آًْ

 هتابعت ى به عدم وجىبقائال

 يبْ ؽکـُ ٚٙـ٦  يٓ كٍزٗ كه ثيا ٔل.ا لبئًثٗ ٥لَ ٚعٛة ِزبث٦ذ گو اى فمٙب يك يثوف

آْ اّـبهٖ   يفـ يوفزٗ، ثٗ ؽکُ رکٍيکٗ ثب ِزبث٦ذ اى ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ٕٛهد پن يؽغ

ـ آٗ ک چٕبْ؛ ألٖ ؽکُ کوك ،ٔٗ ٚعٛة آْ ،کوكٖ ٚ ثٗ عٛاى ِزبث٦ذ كه  ;يثوٚعـوك  اهلل ذي

 ّٔٛزٗ اٍذ: ْبْياى ا يپبٍـ اٍزفزبئ

ثب افك ايشاى هوىهي اسهت هَخهت     الجتِ اختالف افك ضدبص .ثسن اهلل الشضوي الشضين

ِ   ٍ  اختالف سؤيت ّالل ٍ ػذم سؤيت ضَد ام وهِ دس   دس هٌبسه ّهن ضميهش ًَضهت

اهش ضبجّ است ثِ تجؼيت اص ضىن لضبت الضام وٌهذ   يوِ هتػذّ يوِ ضىَهت يغَست

وِ ضبج هخبلفت آى ضىن سا ثب ٍالهغ   يضبج سا ثِ ػول ثش طجك آى ضىن، دس غَست

 1ت است.طجك ضىن خبيض است ٍ ضح آًْب هطىَم ثش غط شدًطبى ثشًذاًٌذ، ػول و

                                                           

؛ 16، ظش1333ٔنطزاز   16، ثطاثط ثب .ق ٞ 1373، ٝشى حزّ 7، ٔٛضخ ضٙجٝ، 33، ضٕبض8ٜسبَ . ٘طط٤ٝ  ٥٤ٗ اسالْ، 1

   َ ٞنب ٔٛرنت اذنتالف     زض ٘طط٤ٝ  ٥٤ٗ اسالْ  ٔسٜ اس؛: چٖٛ ٔٛضٛؿ اذتالف افك ا٤طاٖ ٚ حزنبظ زض ثقضنى سنب

س٘س ٚ ثقضنى  ٌطز٤ ٞب ثٝ سجت ا٤ٗ اذتالف، حزّبد زچبض اضىبَ ٔى ضس ٚ زض ا٤ٗ سبَ ضت٤؛ ٞالَ زض زٚ وطٛض ٔى

اظ حزبد ثب ا٤ٙىٝ ا٥ِٚبى أٛض زِٚ؛ سقٛزى ثٝ ٥ٞچ ٚرٝ اربظ٠ ٚلنٛف زض فطفنب  ضا رنع زض ضٚظ ٟ٘نٓ شى حزنٝ      

زٞٙس، ثسٖٚ تٛرٝ ثٝ اذتالف افك ٚ أىبٖ اذتالف ضت٤؛ ٞالَ، اغطاض زاضنتٙس ضٚظ   ٔغبثك حىٓ لبضى ٔحُ ٕ٘ى

زّٝ ٔغبثك تم٤ٛٓ ا٤طاٖ ٟ٘ٓ  ٖ ٔنبٜ ٔحسنٛة   ثقس اظ ٚلٛف فب١ٔ حزبد، وٝ ٔغبثك حىٓ لبضى ٔحُ، زٞٓ شى ح

ٌطز٤نس .... ٚ ِنصا و٥ٕسن٥ٖٛ     ضٛز زض فطفب  ٚلٛف ٕ٘ب٤ٙس ٚ ا٤ٗ أط ٔٛرت ت٥ٞٛٗ ثّىٝ غس١ٔ رب٘ى  ٘بٖ ٔنى  ٔى

٥٘ب ضا ثطاى ٌعاضش رط٤نبٖ أنط ٚ    ضٛز،  لبى حبد اوجط اسٕبف٥ُ زائٕى حذ، وٝ زض ٚظاض  أٛض ذبضرٝ تطى٥ُ ٔى

ا  اِقؾٕى ثطٚرطزى، ٔطرـ تم٥ّس ض٥ق٥بٖ رٟنبٖ فطسنتبز تنب زض ا٤نٗ      آيتحضط  ضٚضٗ ضسٖ ٔٛضٛؿ، حضٛض 

ا   آيةت ثبة اظ ٔقؾٓ ِٝ استفتب ٕ٘ب٤ٙس ٚ تى٥ّف حزبد زض ا٤ٗ ثنبضٜ ٔقن٥ّٗ ضنٛز. اوٙنٖٛ ٔنتٗ فتنٛاى حضنط         

 ضسس. ا٘س ثٝ ضطح ظ٤ط ثٝ اعالؿ فْٕٛ ٔى اِقؾٕى ثطٚرطزى وٝ زض ا٤ٗ ثبضٜ غبزض فطٔٛزٜ
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ْ ثـٗ عـٛاى اٍـذ.    گو اى لبئاليك يکيي ئ ;يّب٘وٚك يٕيل ِؾّٛك ؽَيٍاهلل   آيذ

 ّٔٛزٗ اٍذ: ٓ ثبهٖيكه ا يٚ

 و اإلسمبذاع واصم  همٙمٝمساحلج  دم ضماىمٚمٜمؿ ضم٘مؿ أَما وع َما ذىمرٞما .... ٝمهمتحِمؾ َمـ َج

.قفماتاظمقض دم ضماىمٚمٛما ضم٘مؿ اسمباع زمقصمقب ومٙمٛما ان
1
 

ؼِ دس يثب ضىن ضبون ضه  يّشزٌذ ّوشاّوِ ذ يآ يه اص هطبلت گزضتِ ثِ دست

هخهبلف دس ضهح، ٍاخهت    ت اص ضىن ضهبون  يتجؼن، يهَضَػبت سا ٍاخت ثذاً

 ست.يً

 ّٔٛزٗ اٍذ:ٓ ثبهٖ يكه ا يئ ياهاک ِوؽَٛ

 يب ضه ،وِ ػلن ثِ خالف يوس يثشا يضت ؛است يػبهِ وبف يًضد لبض ،ثجَت ّالل

لهبطغ   يثشا يضت ؛است يوٌذ ٍ هدض يداسد ٍ خبيض است پيشٍ ين ٍدس غطت ضى

 2.ثِ خالف

ذ اى ؽکُ ؽـبکُ ِقـبٌف   يٍذ کٗ رج٦ٓ ايل، ايآ يِ ٓ فمٙب ثٗ كٍذيآٔچٗ اى کالَ ا

ٓ ثيهگـٛاهاْ  يچْٛ ا ؛َذيٚاعت ٔ يفيش رکٍي، اى ؽّ٘چْٛ صجٛد ٘اليكه اِٛه ؽظ، 

ٚ  يّ٘وا٘ـ ذ ٚ يرج٦ثٗ عٛاى  آْ ها ِْـقٔ   يؽکـُ ٚٙـ٦   ٚ کـوكٖ  اّـبهٖ  اى ؽکـُ ا

 .ألٖ ّٔٛك

 هتابعت يفيدر حکن تکل فقها گفتار دٍم: ادله

ٚ ْ ثـٗ ٚعـٛة   بي اكٌـٗ لـبئال  اثٞ، ثب ذيرج٦ يفي٥لَ ٚعٛة رکٍٗ ي٢ٔوهّٚٓ اٍذ 

ٗ يثٕـبثوا  .ّـٛك  يِـ  صبثـذ ٕؾذ ؽـظ،   ي٦ٕي ،آْ يوُ ؽکُ ٦ٙٚيپن ، اكٌـٗ  ٓ كه اكاِـ

 ُ:يکٕ يِ يهٍثوذ ٚ ِٕبلْبد فمٙب كه آْ ها ِٞوػ ٚ يٚعٛة رج٦

                                                           

 .344ظ ،3 د ،ضبٞطٚز٢ ،اِحذ وتبة .1

 .1352 ٔسئّٝ، ٣ٔحط ،حذٔٙبسه  .2
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  هيتقات يرواعوىهات و اطالقات ل اول: يدل

 ياالِو ٚ إٌٙ» كه اثٛاة ي٥بٍِ ُؽو ـيّ کٗ ،ٗيرم بديٚ ِفبك هٚاش يثٗ اؽبك يثب ٔگب٘

ٚ ٠ ثٗ عٙذ رؾف ـ  ٗيرم ،يثوفكه ل کٗ يآ يِ ثٗ كٍذ ،اٍذ ووكٖ گياهُ 1«ٕبٍجٙبيٚ ِب 

ِٗ ٗ يـ ٓ ٕٛهد رمياٍذ کٗ كه ا ٚ ِبي ِٞوػ ّلٖ آثوٚٚ  روً ثو عبْ فٛف ٚ كه فو

 يويـ ٚ ٚعـٛثِ غ  ثـٛكٖ  ٚاعـت  ِملِٗثٍکٗ  ؛ٔلاهك ي، ٚعٛة ٔفَٗيٚ ٥ًّ ثو ٝجك رم

 اى ثؾش فبهط اٍذ.ٚ  بْ ّليٓ فًٖ ثيا يكه اثزلا کٗ ؛ چٕبْاٍذ

ّّوكٖ  يٍبىك، ٚاعت ٔفَ يِ ٗ ها ِؾمكيکٗ رم يٗ ٚ ٥ٍّيبد، رميهٚا يكه ثوف اٌجزٗ

٘  ي٠ اى افْـب ّ٘بْ رؾف ـ  ٗيٓ ٦ِٕب کٗ رميثٗ ا ؛ّلٖ اٍذ  :ذيـ ت ٚ اٍـواه ا٘ـً ث  ِـن

 اٍذ.

 آِلٖ اٍذ:  ٓ يچٕؼ اى ْ٘بَ ثٓ ٍبٌُ يٕؾ يضيكه ؽل

َوصَمؾَّ  وا)دِم وَمْقِل اهللِ فَمزَّ َتْ ِ ةًِا َصََبُ ْى َمرَّ ُِ ْجَر
َ
َن أ ْْ وئلَِك يُْؤحَ

ُ
وا فَمذقَم  (أ  وَماَل زمِذاَم َصذػَمُ

ََِث الصَّ )ايمتَِّٗمٝمَِّة  ََص
ْ
ٝمَِّئُة اإِلَذافَمةُ  (يَِئثَ َو يَْدَرُؤَن ةِاْل َسٛمَُة ايمتَِّٗمٝمَُّة َو ايمسَّ .وَماَل احْلَ

2
 

دٍ هشتجهِ اخهش    آًْب ثِ آًسِ غجش ًوَدًذ،»ذ7 يفشهب يه دس خػَظ والم خذاًٍذ وِ

دس ٍ  «ِ غهجش ًوَدًهذ  يه ثش آًسِ ثِ سهجت تم »فشهَد7  7غبدق ، اهبم«خَاٌّذ ثُشد

، «وٌٌهذ  يهه  وشدى، دٍس يىيثب ًسا  يئِ ٍ ثذيس»خػَظ والم خذاًٍذ وِ فشهَد7 

 «.ك استيضمب يئِ، افطبيسٍ  ِ ٍ وتوبىيضسٌِ ّوبى تم»فشهَد7  7اهبم

                                                           

ـ  التقيةت  ٚرنٛة » ٣قٙن ٤ 24، اظ ثنبة  253 ن  203ع، غن 16، دق٥ٝٚسبئُ اِطن  .1  غنبحت  ذنطٚد  ٣اِن  اِرنٛف  ٔن

 .35تب ثبة  «=ٖاِعٔب

ـِ ؽَماِ ٍ َو  .2 ـْ ِرَُماِم زْم ـِ َأِِب فُمَٚمغْمٍ فَم ـِ ازْم ـْ َأزمِٝمِف فَم ـُ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم ـْ َأِِب فَمْبذِد اهللنَمذفَمقِمُّ زْم ِه فَمذ ، 217، ظ2 ، داِىنبف٣ ... ؛  7غْمِ

ـْ »ع ٘مُ ضسٜ اس؛: ٥٘ ٢ٍط٤اِجتٝ ثٝ ٌٛ٘ٝ ز -1ح ُه فَمذ ـْ َأطْمذػَمَ ذ ـْ ضَمِريذٍز فَمٚمَّ اٍد فَمذ ـْ َِحَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـُ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم َأِِب  فَمقِمُّ زْم

ٝمَِّئةُ َو ٓ سَمْسَتقِ ) فَمزَّ َو صَمؾَّ  دِم وَمْقِل اهلل 7فَمْبِد اهللِ َٓ ايمسَّ َسٛمَُة َو  َذافَمُة َو وَمْقيُمُف فَمزَّ  7وَماَل  (ي احْلَ ٝمَِّئُة اإْلِ َسٛمَُة ايمتَِّٗمٝمَُّة َو ايمسَّ احْلَ

ٝمَِّئةَ ) َو صَمؾَّ  ـُ ايمسَّ ـُ ايمتَِّٗمٝمَّةُ  (اْدهَمْع زمِايمَّتِل ِرَل َأضْمَس ذُف َورِمي  هَم١مَِذا ايمَِّذي زَمْٝمٛمََؽ َو زَمْٝمٛمَُف فَمذداَوةٌ  -وَماَل ايمَّتِل ِرَل َأضْمَس ، اِىنبف٣ ؛ شىَمَٟمٞمَّ

 .6، ح218، ظ2 د
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ٗ يـ ٍذ کـٗ رم ٓ ايا ،1ي آِلٖ اٍذيگو ٔيبد كيکٗ كه هٚا ٗ ثب اما٥ٗ،يرم رمبثً يِمزٚب

   ٍ ـ يبٍـذ ك يّ٘بْ اٍززبه ٚ کزّبْ اٍذ ٚ ِٖـٍؾذ كه آْ ّ٘ـبْ عٙـبِد  اٍـذ رـب    يٕ

ٓ رؾفـ٠ اى افْـب ٚ   يچٗ ثَب ّ٘ إٛاًلٚ  وكئمواٗ لواه ٔگه ٦ِوٗ ىٚاي ٚ اِن٘ت ك

كه ِمـبَ   :اى ائّٗ اٝٙبهٚ ثبال ٓ ٚاال يثب ِٚبِ يضياؽبكثب٥ش ّل کٗ ِن٘ت ؽك، ٗ اما٥

 2ٕبكه گوكك.ٗ يذ رميگبٖ ٚ اّ٘يعب

 ّٛك:   يِ بد، اّبهٖيٓ هٚاياى ا يي٘بٗ ثٗ ّٔٛٔ

ـْ ٓ سَمِٗمٝمََّة يَمُف...». 1 َ
ـَ ظمِ  .«ٓ ٔلاهكيٗ ٔلاهك، كيکٗ رم يکَ» ؛3«ٓ ِدي

ـْ ٓ سَمِٗمٝمََّة يَمذُف ...». 3 َ
ـَ ظمِ ل َو ٓ ِدي

ـِ آزَمائِ ـْ ِديٛمِل َو ِدي ٓ ييٓ ٚ آيكٗ ٗ اى عٍّيرم» ؛4«إِنَّ ايمتَِّٗمٝمََّة َِم

 .«ٓ ٔلاهكيٗ ٔلاهك، كيکٗ رم يکَِٓ ٚ پلهأُ اٍذ ٚ 

ُِ إِنَّ سَماِرَك ايمتَِّٗمٝمَِّة ىَمَتاِرِك ايمِمَّ ». 2 ُِ َصاِدوماً يَمْق وُمْٙم ٗ ها يـ کـٗ رم  يُ کَـ ياگو ثگٛ» ؛5«الِة يَمُ٘مٛمْ

 .«ثٛك کٕل ِضً روک کٕٕلٖ ّٔبى اٍذ، هاٍزگٛ فٛاُ٘ يِ روک

ـْ َ ْ َيْٙمَزِم ايمتَِّٗمٝمََّة...» .2  .«َذيٗ اٌزياَ ٔلاهك، اى ِب ٔيکٗ ثٗ رم يکَ» ؛6«يَمْٝمَس َِمٛمَّا ََم

 َل:ئٛ يِ ٕٗيٓ ىِيكه ا ; ييفِٛؾمك 

٘مال دم وصمقب اظمتازمٔمة و خمايمٖمتٜمؿ حمرَمة و إطمبار دم ذيمؽ زمٙمٕمذِ همال طمالف و ٓ إؾم

                                                           

ـِ طَمايمِدٍ  .1 ـْ ؽُمَٙمْٝماَمَن زْم ٍر فَم ـِ فَمامَّ ـْ ُيقُٞمَس زْم  فَم
ـِ َأِِب فُمَٚمغْمٍ ـِ ازْم ـْ َأزمِٝمِف فَم ـُ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم َيذا ؽُمذَٙمْٝماَمُن  7وَماَل وَماَل َأزُمق فَمْبذِد اهلل فَمقِمُّ زْم

ُ٘مْؿ فَمعَم  ـٍ  إِٞمَّ ـْ ىَمَتَٚمُف َأفمَ  ِدي ُه اهللََم ـْ َأَذافَمُف َأَذيمَُّف اهللَو  زَّ  222، ظ2 اِىبف٣، د .ََم

 .185، ظ٣2، د٥ٕٙذأبْ ض.ن: اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس،  .2

فَْمَجِٚمذلِّ وَمذا .3 ْٕ ـْ َأِِب فُمَٚمذَر ا ـِ ؽَماِ ٍ فَم ـْ ِرَُماِم زْم ـُ َأِِب فُمَٚمغْمٍ فَم ، 2 ، دا فُمَٚمذَر ... ايم٘مذادميذا َأزَمذ 7َل وَمذاَل رِم َأزُمذق فَمْبذِد اهللازْم

 .2، ح217ظ

ـِ طَمايمٍِد . 4 ِد زْم ـِ حُمَٚمَّ َد زْم ـْ َأِْحَ ـْ َأْصَحازمِٛمَا فَم ٌة َِم ـْ فَمْبِد اهللفِمدَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـِ طُمٛمَْٝمٍس وَماَل وَمذاَل َأزُمذق  فَم ـْ َُمَٔمعمَّ زْم ـْ ضَمِريٍز فَم ـِ ََيَْٝمك فَم زْم

 .8، ح223، ظ2 ، دَيا َُمَٔمعمَّ ... ايم٘مادم 7فَمْبِد اهللِ

اِدُق  .5   1927، ح 127، ظ2 ؛ دَمـ ٓ َيرضه ايمٖمٗمٝمف... .  7وَماَل ايمِمَّ

ـِ اظمَْٛمُِْمقرِ  .6 اِم فَم ـِ ايْمَٖمحَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ٍد ايمْمُّقِدُّ دِم ََمَايمِِسِف فَم ـُ حُمَٚمَّ ـُ زْم َس َذا اإِلؽْمٛمَاِد، ]احْلَ ـِ َو ِبَ ََماِم فَمذقِمِّ زْمذ ـِ اإْلِ ـْ فَمؿِّ َأزمِٝمِف فَم يِّ فَم

دٍ حُمَ  اِدُق  7ٚمَّ ـْ آزَمائِِف[ وَماَل: وَماَل ايمِمَّ  . 81 -543، ح 281، ض٥د اِغٛس٣، ظإَمارم... . 7فَم
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ش ان ايمتٗمٝمة ديٛمل و ديذـ آزمذائل»، أو شٓ ديـ ظمـ ٓ سمٗمٝمة يمف» :همقق ضمد ايمتقاسمر ىمٗمقهلؿ

و نمذغم ذيمذؽ َمذـ ش اٞمف يمق ومٙمِ: ان سمذارك ايمتٗمٝمذة ىمتذارك ايمِمذالة يم٘مٛمذِ صذادوما»أو 

ٙمٝمٖمٝما.وصمقب ايمتٗمٝمة زمٛمٖمسٜما وصمقزما سم٘م ايمروايات ايمدايمة فمقم
1
 

سهت ٍ  يثش ]ضىن[ ٍخَة هتبثؼت ٍ ضشهت هخبلفت ثب آًْب ً ير خالف ٍ اضىبليّ

 يفه يٍ تىل يٍ ثش ٍخَة ًفسه ي خػَظ ثبالتش اص ضذ تَاتش است ... يبت دس ايسٍا

  .وٌٌذ يه ِ داللتيتم

ـ   يٗ، کٗ ثٗ ثوفيآٔچٗ اى ٥ِّٛبد ٚ اٝاللبد رمٓ يثٕبثوا  ٗ كٍـذ اى آٔٙب اّبهٖ ّـل، ث

اى  يکـ ي ،ثب ؽکُ ؽـبکُ ِقـبٌف كه اِـٛه ؽـظ     يِزبث٦ذ ٚ ّ٘وا٘ذ کٗ ٍٓ ايل ايآ يِ

  كاهك. يفيرکٍ يٚعٛة ٔفَٚ  ِن٘ت اٍذ ياى افْبك رؾف٠ يِٖبك

ثٗ  يئ 4يٕيٚ اِبَ فّ 3يُ ؽبئويـ ٥جلاٌکوي(، ّ.ق ٘ 1225)َ 2يت اهلل کبّبٔيِال ؽج

   .ألٖ كِنکٛه، اّبهٖ کوٗ َزفبك اى اكٌِ يفيٚعٛة رکٍ

 يصغرٍ اشكال

ٛٔ وا رؾف ـ ياّکبي كاهك؛ ى يت اٍزلالي اى عٙذ ٕغوٚيٓ ٚ رموييٓ رجيا ذ ي٠ ٚ ِٖـ

ًِِن٘ت  ٛ  ي، ثـٗ ٥ٕـٛاْ ١ٚ  يفٗ إٍيثو فالِف ١ٚ الزٚب ٔلاهك کٗ ٥ّ ٚاعـت  ، يفـٗ صـبٔ

ُِ  يكه هٚىِضبي  ي؛ ثواثبّل ِقـبٌف ثـٗ ٥وفـٗ ثـٛكِٔ ؽکـُ ّٔـٛكٖ اٍـذ ٚ        کٗ ؽبک

ٚاعت  يؽکُ صبٔٛ ٛاْ ٚلٛف ها ثٕبثور ئّ، َذيثٗ آْ ٦ِزمل ٔثٕبثو اٍزٖؾبة،  ،ِکٍف

گـواْ ٚ ٘ـُ   ي٘ـُ فـٛك ٚ ٘ـُ ك   رٛأل  يِ چوا کٗ ِکٍف ؛َذئ ُ٘ ييعبثٍکٗ  ؛كأَذ

ثٗ ٍّذ ٥وفبد ؽوکذ ٔکٕل ٚ كه ّ٘بْ ِکٗ ثّبٔـل ٚ   إاًلؽف٠ کٕل ٚ  ِن٘ت ؽك ها

                                                           

 .194، ظ29اإلٔبْ اِر٣٤ٛ، د مىسىعت؛  153، ظ5. إِقتٕس ف٣ ضطح إِٙبسه، د1
 .282. ٔستمػ٣ ٔساضن اِمٛافس، ظ2
 .278، ظ3اِٛحم٣، د العشوة. ضطح 3
 .185، ظ2ٚ اِتم٥ّس، د رتٟبز. اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ اال4
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ْ ٚ بِٕـ گـو ِؤ يٚ كفـٛك   ،آٚهكٖ ٚ ثب ٔوفزٓ ثـٗ ٥وفـبد   يگويب ٥نه كيعب آٚهك ٗ ٥ّوٖ ث

 .ليِْٖٛ ّٔبؽف٠ ٚ ها  ِن٘ت

ـ ٚ  رؾفـ٠ اٍـذ  کزّـبْ ٚ  ٗ ّ٘بْ يهّٚٓ اٍذ کٗ رمگو، يثٗ ٥جبهد ك ٓ ٚعـٛة  يث

اٍذ، فوق اٍـذ ٚ رؾفـ٠    کٗ ِقبٌف ِن٘ت ي٥جبكر ، ثب ٚعٛةاى افْب ٚ اّب٥ٗ رؾف٠

پٌ  .ّٛك يِ ِؾمك ،و اى أغبَ ٥جبكد ثو ٝجك ؽکُ ؽبکُ ِقبٌفيثٗ غ ،گويثٗ اٍجبة ك
ٚعـٛة  ٚ  ٦ٗ، ٔـلاهك يد ثبًٝ، ثٕبثو ِن٘ت ٥ّجبك يعٛة ٔفَثو ٚ يكالٌزش يٓ اؽبكيا

 1اٍذ. يبد كچبه اّکبي ٕغوٚيٓ هٚايَِزفبك اى ا

 يخَاب از اشكال صغرٍ

ٚ هفٖذ آٔٙب كه ٘و اِـو   2ٓير٦ٍٛٗ ِکٍف يٗ ثوايبد، رمياى هٚا ياٚي آٔکٗ، كه ثوف

ف ٚ هّٚٓ اٍذ اِوٚىٖ كه ٢ِٕو ٥وٚ  ٤ ّلٖ اٍذيرْو 3،يب ٙوٚهد ٥وفي ياٙٞواه

ٛٔ يگـو ِـؤِٕ  يرؾفـ٠ فـٛك ٚ ك   يذ اى ؽبکُ ِقبٌف رٕٙب هاٖ ثوايِوكَ، رج٦ ذ يٓ ٚ ِٖـ
گواْ ثب ٔوفزٓ ثـٗ  ي٠ فٛك ٚ كرؾفِّکٓ اٍذ گفزٗ ّٛك  گو،يثٗ ٥جبهد ك ِن٘ت اٍذ.

 يب رؾف٠ اى ِن٘ت ٚ کزّبْ هأاِگو ِؾمك ّٛك، يك يب ٥نه٘بي ٥وفبد ٚ ِبٔلْ كه ِکٗ

 ّٛك.  ئّهفزٓ ثٗ ٥وفبد ِؾمك  ْبْ ٚياى ا يوٚيٚ ٢ٔو ؽك، عي ثب پ

ٗ اگـو  ٚ  َذئ بْيِكه  يٚ ِم٦ٞ يفٛف ٚ ٙوه ّق٠ٖ، ٕکٗ، كه رؾفيَٚ اك  ،ّـي٦

أغبَ ٥ّـً ثـو ٝجـك     يٌٚ، ثبّل ُ٘ لبكه ثٗ أغبَ ١ٚبيف فٛيِ، ثلْٚ ٚاّ٘ٗ ٚ روً

ـ كٌيب ثـٗ   ،ؽبي .كاهك ي٦ٙف اهكٚگبٖ اٍالَ ها كه پكه كهاى ِلد،  ،ِن٘ت رـوً اى   ًي

 ييب أيٚابْ اٍالَ يٙوه ثو کٚ  فًٍ كه ٕفٛف ثٗ ُ٘ پيٍٛزٗ ٍَِّبٔبْٚ  غبك ّکبفيا

                                                           
 .248، ظ2. ض.ن: ٔػجبح اِٙبسه ف٣ ضطح إِٙبسه، د1

د زمـ. ثطا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ: 2 ـْ ؽَماَمفَمَة وَماَل: ... هَمذ١مِنَّ ايمتَِّٗمٝمَّذَة  حمٚمد زمـ ئمٗمقب فمـ حُمَٚمَّ ـِ فِمٝمَسك فَم ـْ فُمْثاَمَن زْم ٍد فَم ـِ حُمَٚمَّ َد زْم ـْ َأِْحَ ََيَْٝمك فَم

ـَ  ءٌ َواؽِمَٔمٌة َو يَمْٝمَس َرْ   .7، ح380، ظ3 ، د. ايم٘مادماهلل ؾَماءَ  إِنْ  فَمَٙمْٝمَٜما ََمْٟمصُمقرٌ  َصاضِمُبَٜما وَ  إِٓ ايمتَِّٗمٝمَّةِ  َِم

ـْ . ثطا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ: 3 ـْ ِرزْمِٔملٍّ فَم اٍد فَم ـْ َِحَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـُ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم ـْ َأِِب صَمْٔمَٖمذرٍ  حمٚمد زمـ ئمٗمقب فَمقِمُّ زْم وَمذاَل: ايمتَِّٗمٝمَّذُة دِم  7ُزَراَرَة فَم

ا ضِمكَم سَمٛمِْزُل زمِفِ ىُمؾِّ  وَرٍة َو َصاضِمُبَٜما َأفْمَٙمُؿ ِبَ ؛ ٔطحنْٛ غنسٚق ٔطسنُ ٘منُ ٕ٘نٛزٜ      13ح ،219، ظ: 2 اِىنبف٣، د  .رَضُ

 .363، ظ3 اس؛. ٔٗ ال ٤حضطٜ اِفم٥ٝ؛ د
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 ٓيٚؽلد ٍَِّ ذ ّٔٛك ربيرج٦ اى ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه اِٛه ؽظ ليثبٓ يثٕبثوا 1،ّي٦ٗ

  ِقلُٚ ْٔٛك.

ك ٚؽـلد  ايغبٚ  ِؾّجذ عٍتَٓ ٦ِبّود، ُؽ 2،ٗيرم بديهٚا يٝجك ثوف ،َ آٔکٍٗٛ

ـ ، ِـٛهك رأ ثبّـل ِٞوػ كه آْ  يٗ فٛفيكه رم كٛعٛ، ثلْٚ آٔکٗ فٛف ٚ ٙوِه ِوٍّٗ ل يي

ع٤ّ،  يّ٘وا٘ ثب کٗ ألٖ ثٗ ّي٦يبْ كٍزٛه كاكبد يٓ هٚاياكه  :ائّٗ 3لواه گوفزٗ اٍذ.

 بثل.يٚؽلد کٍّٗ رؾمك ٚ  رب ِٛعت ٚ٘ٓ ّي٦ٗ فواُ٘ ٔيبيل ،ثپو٘يئل ياى رک هٚ

اىُمْؿ َأْن سَمْٔمَٚمُٙمقا »ّ٘چْٛ  يثب ٥جبهر ٦ِ7َٖٛ اِبَ يٚلز ُ فَمَٚمال اِيَّ بْ يـ كه ِمـبَ ث  4«زمِفِ ُٞمَٔمغمَّ

ب يٍٗ، يب ٥لَ ٌيَٚ ِا٥ّبي ؽيِلاها ٚ عٍت ِؾجذ ٚ ٚؽلد کٍّٗ اٍذ ٚ َٔجذ ثٗ ٌيَٚ 

ٚ ِزبث٦ـذ   يکٕل، پٌ ثو ٚعٛة ٚ ٌيَٚ ّ٘وا٘ـ  ئّ ياٖ ب ٥لَ آْ، اّبهيا٥زجبه ِٕلٚؽٗ 

 5کٕل. يِ كالٌذ

 ياشكال کثرٍ

اصجـبد   يثـوا  ٙـب رٛاْ ثـٗ آٔ  ئّٚ  لّٔٛ يِ يعبه يٗ رٕٙب كه اؽکبَ ّو٥يبد رميهٚا

  اٍزٕبك ّٔٛك. ،ل لوثبْ ثٛكْيب ٥ي، ٥وفٗ ي٥ِٛٙٛبد فبهع

ـً ؽکـُ افزالفـ    يٗ كه ٣ِٛٙٛ ؽکُ ّو٥يرمكه ٥ًّ،  اگو جذ ٗث ٕا ٔجبّـل،   يثبّل ٚ َٔ

ذ ٚ ٔـٗ ِٛٙـ٣ٛ آْ.    يبْ ٔلاهك، چوا کٗ ِٛهكُ افزالف كه ؽکُ ّو٥يٗ كه آْ عوياكٌٗ رم ٍا

                                                           

ٙس. ضسبئُ  ٔى  ٖ اظ لِس٣ٕ ضا ٔساضاتى تم٥ٝ ٚ ٔمسَٓ ضا ذٛفى تم٥ٝ وٝ اس؛ وسب٣٘ ٔجٙب٢ ثط ث٥بٖ ا٤ٗ .1 ػنبض٢،  ، ٘افقهيةت ز٘ا

تٙم٥ح ف٣ ضطح 228، اغفٟب٣٘، ظالجماعت صالة؛ 75 73ٚعغ حم٣،  العشوة؛ ِا  157، ذ٣٤ٛ، ظ4، دالطهاسةاِٛ

 ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب٣٤ اظ  ٖ اضبضٜ ٌطز٤س. و٥ّب  فػُ اظ چٟبضْ ٌفتبض زض .2

؛ 305ون٣، ظ ؛ وتنبة اِٙىنبح، اضا  174، ظ2ذ٥ٕٙن٣، د أبْ ث٥طتط ثٍٙط٤س: اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس،  .3

 .411، ظ1، د، ٔىبضْالقىاعذالفقهيت

ط٥قٝ، د. 4 ىبف٣، د؛ 2، ح219، ظ 16ٚسبئُ ِا ٚا٤ب  ٔطبٝث ٝث ٌفتنبض چٟنبضْ   11، ح219، ظ2ِا ٚا٤؛ ٚ ض . زض ذػٛظ ا٤ٗ ض

 اظ فػُ و٥ّب  ٔطارقٝ ضٛز.

 .473، ظ1ٔىبضْ، د ؛ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ،205، ظ2ذ٣ٙ٥ٕ، دأبْ ض.ن: اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس،  .5
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ً ؽوِذ ِقبٌفب ٦ٗ ٚيٓ ّيث يٚلز ّ٘ـبْ ٝـٛه    ،َذئ يل فٞو ٚ لوثبْ افزالفي٥ هٚىحْ كه ٕا

ُ مياٚ  ٚلٛف هٚى ٥وفٗ کٗ كه ٚعِٛة ل لوثـبْ، هٚى ك٘ـُ   يـ ؽغٗ ٚ ٥ يٕکٗ هٚى ٥وفٗ، هٚى ٙٔ

ذ، افزالف کٗ افزالف كه ر٦ يآْ ِبٖ ٍا ش صجـٛد ٘ـالي ٚ   يـ ٓ اٚي ِـبٖ اى ؽ يـي ٚعٛك ٔلاهك، ٍث

ذ،  بثوا٥لَ آْ ٍا ذ ٚ يُ ّو٥فبهط اى ؽکٓ يٕث    ٗ كه آْ هٖا ٔلاهك.يرم ٍا

ـ آٔٙب ثٗ اٚي ِبٖ ٦ِزملٔـل )ؽـبي   کٗ  يگو، ٕ٘گبِيثٗ ٥جبهد ك ـ ب ثـٗ لٞـ٤   ي ب ؽغـذ  ي

ٕٛهد ؽکـُ   ٓيُ، كه ايٓ ٔلاهيميِضً ؽکُ ؽبکُ( ٚ ِب ثٗ ِقبٌفذ آْ ثب ٚال٤  يّو٥

   1ْبْ الىَ ثبّل.يثب ا يٗ، ّ٘وا٘يَذ رب ثٗ ٍجت اكٌٗ رميبْ ٔيكه ِ يا يّو٥

 ياز اشكال کثرٍ خَاب

الق اكٌ يي عبهيٗ كه ٥ِٛٙٛبد ٔيرم ٚي آٔکٗ،ا ذ ٚ ٥الٖٚ ثو ٝا ؼ يٗ ّ٘چـْٛ ٕـؾ  يرمٗ ٍا

ُ اِيَّاىُمْؿ أَْن سَمْٔمَٚمُٙمقا فَمَٚمال »، يکٕلْ٘بَ  ٚاگو يكو  2«زمِفِ  ُٞمَٔمغمَّ  ،بد گنّـذ يؼ آْ كه کٍيکٗ رٛٙ ،3دبيه

ٛه ؽظاى ِزبث٦ذ ٌيَٚ كه ي ئ :ٓيوٖ ٦ِِٖٛيٍ  4.ثو آْ كالٌذ كاهك ؽبکُ ِقبٌف كه ِا

 5گـوكك،  يِـ  كه اؽکـبَ ثـو   خيي ِبٖ رٍٜٛ ؽبکُ ِقبٌف ثٗ رمٕکٗ، صجٛد ٘اليكَٚ ا

                                                           

ػبض٢، دالصالةض.ن: وتبة  .1 س٢، د482، ظ2، ٘ا فم٥ٟٝ، ثزٙٛضز٢، د325، ظ3؛ ٔػجبح اِٟ ٛافسِا م  .60، ظ5؛ ِا

 .11، ح219، ظ2اِىبف٣، د؛ 2، ح219، ظ 16ٚسبئُ اِط٥قٝ، د. 2

 .12، ح415، ظ6 د اِىبف٣، .3

 حنذ  أطاى ثب سبَ ز٤ٚس؛ ٔس  زض ٚ ثٛز٘س تالٔج تم٥ٝ ضفب٤؛ ثٝ  ٟ٘ب پ٥طٚاٖ ٚ :ائٕٝ ،9ا  ضسَٛ ضحّ؛ اظ .4

 زاز٘نس  ٔنى  ا٘زبْ ضا حذ ٔطاسٓ ثٛز،  ٟ٘ب اذت٥بض زض ٚلٛف ظٔبٖ تق٥٥ٗ ٚ ثٛز٘س ضسٜ ٘ػت رٛض ذّفبى سٛى اظ وٝ

 ثنط  ٔجٙنى : ٥ٗائٕنٝ ٔقػنٛٔ   اظ چ٥عى ٚغف، ا٤ٗ ثب. افتبز ٔى اتفبق ثس٥بض ٚلٛف ظٔبٖ زض اذتالف ٌٕبٖ، ثى ٚ

ٝ  -ٔرفى ٌٛ٘ٝ ثٝ ٔطقط ٚ فطفٝ ٚلٛف زضن ٤ب ٚ ثقس ٞبى سبَ زض حذ افبزٜ ِعْٚ ٤ب ٚ ٔربِف؛ رٛاظ ٝ  ٕٞبٍ٘ٛ٘ن  ون

ٗ  اظ ٤ىنى  اٌط ٚ اس؛ ٘طسٜ ٌعاضش -زٞٙس ٔى ا٘زبْ ربُٞ ض٥ق٥بٖ اظ ثطذى ٝ  سنٛى  اظ أنٛض  ا٤ن  اتفنبق :  ائٕن

 زض ٣ساضاتٔن  ٥ٝن تم ب٤ٖن رط ثنط  ٍنط ٤ز ٣ز٥ِّ ا٤ٗ ٚ اس؛ فطاٚاٖ زافى چٖٛ ضس؛ ٔى ٌعاضش ٔسّّٓ عٛض ثٝ افتبز ٔى

ٟ  ض.ن: .ثبضنس  طبٖ ٔنى ٤ٚ ِعْٚ ٔتبثق؛ اظ ا ٔٛضٛفب  ، 2د ،ذ٥ٕٙن٣ أنبْ  س، ٥ن ٝ ٚ االرتٟنبز ٚ اِتمّ ٥ن اِمٛافنس اِفم

 .292، ظ4 الطهاسة ن  الىثقي العشوةضطح  ٣ح ف٥؛ اِتٙم408، ظ2اِٛحم٣، د العشوة؛ ٔستٕسه 197ظ

 .228، ٔحٕس حس٥ٗ اغفٟب٣٘، ظصالة الجماعت .5
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، جبّـل ؽغـذ ٔ ٗ يكه ٔيك اِبِؽبکُ صجٛد ٘الي ثٗ ؽکُ ئٍٗ َِاٍذ إً  وا ِّکٓيى

ِذ ؽکـُ  يـ ٓ ٕـٛهد افـزالف كه ؽغ  يـ کٗ كه ا 1ثٗ آْ ٦ِزملٔل، فمٙب يکٗ ثوف چٕبْ

افـزالف كه  ٚ  يٍخ ا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ اٍـالِ ئَِؽبکُ ِقبٌف، ثٗ افزالف كه 

ّٙبكد كٚ ّب٘ل ٥بكي اٍزٕبك  رٕٙب ثٗؽکُ ؽبکُ آٔکٗ ب ي 2گوكك، يؽکُ ٚ ِن٘ت ثوِ

ذ ؽکـُ  يـ ْـبْ كه ؽغ يٓ ِب ٚ ايٓ ٕٛهد افزالف ثيثبّل، کٗ كه اؽغذ  ،٣ٛيب ّي

ٛ يـ کٗ كه ا 3،ک ّب٘ل ٚ اّزواٛ ٥لاٌذ كه لجٛي آْ اٍذيؽبکُ ثب ّٙبكد  هد ٓ ٕـ

ٗ  اٍذ يكه آْ عبهٗ ياكٌٗ رم ،ثٛكٖٚ ِن٘ت ْبْ كه ؽکُ يافزالف ثب ا يئ ٌـيَٚ   ٚ ثـ

 ْبْ كالٌذ كاهك.يذ اى ايرج٦

 جارود از ابى رهيبي هغا هىثقهل دوم: يدل

ُِ َأزَما صَمْٔمَٖمر ا ؾَمَ٘مْ٘مٛمَا ؽَمٛمًَة دِم فَماٍم  7ؽَمَٟميْم فَْمَقاِم دِم إَ إِٞمَّ ْٕ ـْ سمِْٙمَؽ ا ُِ ؛ هَمَٙمامَّ َدطَمْٙمذلْضَح َِم

ل. هَمَٗمذاَل ايْمِٖمْْمذرُ  7َأِِب صَمْٔمَٖمر  قَم فمَ  َيذْقُم ُيْٖمْمِذُر ايمٛمَّذاُس َو  َو ىَماَن زَمْٔمُض َأْصَحازمِٛمَا ُيَّمحِّ

ْقُم َيْقُم َيُِمقُم ايمٛمَّاُس. لْضَح إَ  ل ايمٛمَّاُس َو ايمِمَّ َيْقُم ُيَّمحِّ
4
 

ن. يذ لشثهبى ضهه وهشد   يه ّب دس هَسد ػ اص سبل يىي7 هب دس گفتِ است اثَ خبسٍد

لش ًضد اهبم ثهب  يٍلت وشدًذ. يلشثبً ،ذ لشثبى داًستِياص اغطبة آى سٍص سا ػ ياُ ػذ

ذ لشثهبى  يوٌٌذ. ػ يه است وِ هشدم افطبس يذ فطش ّوبى سٍصيفشهَد7 ػ ،سفتن 7

است وِ ههشدم   يوٌٌذ ٍ اٍل هبُ سهضبى ّن سٍص يه ياست وِ هشدم لشثبً يسٍص

 شًذ.يگ يه سٍصُ

                                                           

؛ ٔستٙساِطن٥قٝ،  441، ظ13، دالناضةشة ظ ٔجحج و٥ّب  ثٝ  ٖ اضبضٜ ضس. ثطا٢ ٕ٘ٛ٘نٝ: اِحنسائك   زض ٌفتبض پٙزٓ ا .1

 .91، ظ2 اِٛحم٣، د العشوة؛ إِستٙس ف٣ ضطح 418، ظ10د

 .101، ظ3، حبئط٢ ضبٞطٚز٢، دالعشوةض.ن: ٔساضن  .2

 .310، ظ4ض.ن: إِقبِٓ إِأحٛضٜ، د .3

 .7، ح 133، ظ10 ، دالقيعت؛ ٚسبئُ 317، ظ4. تٟص٤ت األحىبْ، د4



001   حجحکوهتي در کن ح 

 

 تيسٌذ رٍا يتررس

ـِ فَمقِمِّ زمْ » :ٓ اٍذيذ چٕيٍٕل هٚا د زْم ـْ حُمَٚمَّ ـِ زم١ِمؽِْمٛمَاِدِه فَم َس ـُ احْلَ ُد زْم ـِ ايْمَٔمبَّاِس حُمَٚمَّ ـِ حَمُْبقٍب فَم

ـْ َأِِب ايمْ  ]زمـ َمٔمروف[ ـِ اظمُِْٕمغَمِة فَم ـْ فَمْبِد اهللِ زْم  .«َجاُرودِ ذفَم

  ته محثىب يخ تو محمذ ته عليق مزحىم شيطز
 در کتاب فهزست .1

ٓ  أؽّل ٥ٓ عيل أثي اثٓ ٚ ٥جيلاهلل ثٓ اٌؾَيٓ هٚايبرٗ ٚ جٗوز ثغّي٤ أفجؤباٌف(   ثـ

 ِؾجٛة. ثٓ ٥ٍي ثٓ ِؾّل ٥ٓ أثيٗ ٥ٓ ييؾي ثٓ ِؾّل

 عن أيب ادػضل عن ابن بطة عن حمؿد بن عيل بن حمةوب. و أخربكة مجةعةب( 

عان أداد بان  و أخربكة مجةعة عن حمؿد بن عيل بن احلسني عن أبقه و حمؿد بان احلسانج( 

 . عن حمؿد بن عيل بن حمةوب إدريس

 ةيکتاب تهذ خةيمشدر . 2

ٓ يثـٗ اٌؾَـ   ي، فمل افجؤثٓ ِؾجٛة ي٘نا اٌکزبة ٥ٓ ِؾّل ثٓ ٥ٍ يکورٗ فٚ ِب م

٥ٓ ِؾّل ثـٓ   ييؾيثٓ ٗ ِؾّل يا٦ٌٞبه ٥ٓ اث ييؾيلاهلل ٥ٓ اؽّل ثٓ ِؾّل ثٓ يثٓ ٥ج

 .ثٓ ِؾجٛة ي٥ٍ

َـذ.  ئ ا٥زّبك اى فٙوٍذ لبثًك كَٚ يٓ ٝويثٕبثوا 4.اٍذ ف ّلٖير٦ٚ« ِفًٚ ياث»

ٓ  ِؾّـل » كياٌجزٗ ثب رٛعٗ ثٗ رٛص ٓ  ٥ٍـي  ثـ ٓ  ثـ ْ  « ؽَـي ٓ  ٥ٍـي » ،ٚ پـله ثيهگٛاهّـب  ثـ

                                                           

٤ق٣ٙ ض٥د ٔف٥نس  « اِٙقٕبٖ ثٗ ٔحٕس ثٗ ٔحٕس» ٚ «فجسٖٚ ثٗ أحٕس» ٚ «ا  فج٥س ثٗ حس٥ٗ». ٔطاز اظ رٕبف؛ 1

 [.40ظ ،«ِّح٣ّ الخالصت»اس؛ ]ض.ن: 

ٓ   « ض٢ٚ فٙٝ»ثب تٛرٝ ثٝ  .2 ٗ »( ٚ 315ظ  ،16د ،ٔحٕس ثٗ ف٣ّ ثنٗ حسن٥ٗ )ٔقزن احٕنس ثنٗ ازض٤نس    « ض٢ٚ فن

 ثبضس.   ٣ٔ ز اظ ٔحٕس ثٗ حسٗ، اثٗ ٥ِٚس( ٔطا39ظ ،2د ،)ٔقزٓ

 .412ظ اِغٛس٣، فٟطس؛ .3

 .  402ظ اِغٛس٣، ؛ فٟطس؛396 . ضربَ اِٙزبض٣، ظ4
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ٌ  ثٓ اؽّل»، 3«٥ٞبه ييؾيِؾّل ثٓ »، 2«ليثٓ ٌِٚؾّل ثٓ ؽَٓ » ،1«ؽَيٓ  ٚ 4«اكهيـ

َِ ي، ٝويكه کزت هعبٌ 5«ِؾجٛة ثٓ ٥ٍي ثٓ ِؾّل»  ثٓ ِؾجـٛة، ثٗ ا يٍٝٛـ يّك ٍٛ

 اٍذ.ؼ يٕؾكه فٙوٍذ 

ٗ  ،فٙوٍـذ  اٚي كيٝو ٚ قٗيِْ كيِّکٓ اٍذ كه ا٥زجبِه ٝو ٘وچٕل ـ كٌ ثـ  ٚعـٛك ً ي

ٓ  ِؾّـل  ثٓ اؽّل»، «عيل أثي اثٓ»، «٥جيلاهلل ثٓ ؽَيٓ» ّ٘چْٛ يافواك ـ  ثـ کـٗ  « ييؾي

ـ ٔ كيـ ٝو كٚ ٓيا هٍل يِ ٢ٔو ثٗ يٌٚٚعٛك كاّزٗ ثبّل،  يليروكك فبٓ ٔلاهٔل، يرٛص  يي

ٚ اى  کـوك  اصجبد ها يهاٚ ٍٗ ٓيا ٚصبلذ رٛاْ يِ ٥بِّٗ ٚعٖٛ اى يثوف ثب وايى ثبّل؛ ٦ِزجو

 كيـ ٝو اى ويـ غ ٓ،يثٕـبثوا  6.ّٛك يِ ؽبًٕ ٕبْياّٝٓ ٝوق يِغ٣ّٛ آْ ٚعٖٛ، ثٗ ا٥زجبه ا

 .اٍذ ٦ِزجو ِؾجٛة ثٗ اثٓ ّلٖ يٕزِٙ قوٝ خيثم فٙوٍذ، كَٚ

٘ـب   يك هعـبٌ يـ ِـٛهك رٛص  8«وٖيـ ٥جلاهلل ثٓ ِغ»ٚ  7«٥جبً ثٓ ٦ِوٚف» ٗ ٍٕل:يٚ اِب ثم

 ؼ اٍذ.يٕغب ٕؾيذ رب ايپٌ ٍٕل هٚا ،ألٖ ثٛك

                                                           

 .684، ضل262ٓ اِٙزبض٣، ظ ؛ ضرب432َ اِغٛس٣، ظ ؛ ضرب274َ اِغٛس٣، ظ فٟطس؛ .1

 .439 ظ اِغٛس٣، ؛ ضرب442َ ظ اِغٛس٣، ؛ فٟطس؛383 ، ظ1042ضلٓ اِٙزبض٣، ضربَ .2

 .353؛ ضربَ اِٙزبض٣، ظ101اِغٛس٣، ظ ٟطس؛ف .3

 .92؛ ضربَ اِٙزبض٣، ظ71ظ اِغٛس٣، فٟطس؛ .4

 .940ضربَ اِٙزبض٣، ضلٓ .5

 و٥ٙٓ:  ٣ٔ عّجس. ثطا٢ ٕ٘ٛ٘ٝ ثٝ زٚ ٔٛضز اضبضٜ ٣ٔ شوط  ٖ ٚرٜٛ ٔزب٣ِ اٚسـ .6

، ثنب شونط ٘نبْ ا٤طنبٖ،     غسٚق، زض ٔٛاضز ثسن٥بض  ض٥د ٚ اس؛ غسٚق ض٥د اسبت٥س اظ «٤ح٣٥ ثٗ ٔحّٕس ثٗ احٕس»اِف( 

   .اس؛ ضا٢ٚ ٚحبل؛ ثط زاَّ غسٚق تطحّٓ وخط  اس؛ ٚ وطزٜ تطحّٓ ٚ تطض٣ّ

ٗ  اظ ثسن٥بض٢ . ا٘نس  ضسٜ ٚالـ ٔتقسز٢ عطق زض ٚ ٞستٙس ضٚا٤؛ غسٞب ٚ وتبة ٞب زٜ ٘بلُ ثعضٌٛاض سٝ ا٤ٗ   ٚ وتنت  ا٤ن

ٝ  اذنتالف  ز٤ٍنط  طقعن  ٚ  ٟ٘نب  عط٤نك  ث٥ٗ ٔٛضز٢ ٥ٞچ زض وٝ  ٘زب اظ. زاض٘س ٥٘ع ز٤ٍط٢ عطق ضٚا٤ب  ُ  ٘سنر  ٘من

 .ٞستٙس افتٕبز٢ ٔٛضز ٚ حمٝ ضا٤ٚبٖ  ٟ٘ب ضٛز ٣ٔ ٔطرع ٘طسٜ،

 .5348ضلٓ ،361ظ اِغٛس٣،  ضربَ .7

 .1050ضلٓ ،556؛ ضربَ اِىط٣، ظ561ضلٓ ،215 اِٙزبض٣، ظ  . ضرب8َ



002   حجحکوهتي در کن ح 

 

 1اٍذ، ك ْٔلٖيرٛص يِن٘ت اٍذ ٚ كه کزت هعبٌ يليى ،«بك ثٓ ِٕنهياثٛاٌغبهٚك ى»

كه ٍٍَـٍٗ   يًٚ ٚعـٛك  يكٌذ ها ثٗ يهٚا ،يثوف 2.ٗ ثٗ اٚ ِٕزَت اٍذيٚ ِن٘ت عبهٚك

 كه ليِف ـيّ 4.ألٗ ف كأَزيك اٚ ها اى هٚاد ٦ُٙ٘ فٛ يٚ ثوف 3.كإٔل يِ في٦ٍٕٙل 

اى ثيهگـبْ ٚ   يکـ ياٚ ها ٚ كأَـزٗ   7ثبلو اِبَ إؾبة يفمٙب اى ها يٚ ،«ٗي٥لك هٍبٌٗ»

 کوكٖ اٍذ: يٗ ّٛك، ٦ِوفگوفزْبْ يا اى ؽواَ ٚ ؽاليل يثب کٗ يا٥الِ

ريـ ذو أَما رواة احلديث زمٟمن ؾمٜمر رَمّمان ؾمٜمر َمـ ؾمٜمقر ايمسذٛمة ي٘مذقن سمسذٔمة و فمُمذ

حاب أِب صمٔمٖمر حمٚمد زمذـ فمذقم و أِب فمبذد اهلل يقَما و ي٘مقن شمالشمكم يقَما همٜمؿ همٗمٜماء أص

و أِب صمٔمٖمذر  زمـ صمٔمٖمر و أِب احلسـ فمقم زمـ َمقد صمٔمٖمر زمـ حمٚمد و أِب احلسـ َمقد

و  :حمٚمد زمـ فمقم و أِب احلسـ فمقم زمـ حمٚمد و أِب حمٚمد احلسذـ زمذـ فمذقم زمذـ حمٚمذد

يْمٔمذـ  إفمالم ايمرؤؽماء اظمٟمطمقذ فمٛمٜمؿ احلالل و احلذرام و ايمٖمتٝمذا و إضم٘مذام ايمذذيـ ٓ

ذم واضمد َمٛمٜمؿ و رذؿ أصذحاب إصذقل اظمدوٞمذة و اظمِمذٛمٖمات  فمٙمٝمٜمؿ و ٓ ؿمريؼ إرم

 ريـذفمُمذ و سمسٔمة ي٘مقن رَمّمان ؾمٜمر أن فمقم فمٚمال و اظمُمٜمقرة و ىمٙمٜمؿ ومد أَجٔمقا ٞمٗمال

.و فمرهمقه دم فمٗمٝمدبؿ و افمتٚمدوه دم دياٞمتٜمؿ :ياهلد أئٚمة فمـ ذيمؽ ٞمٗمٙمقا يقَما
1
 

ّـٛك ٚ اى آٔغـب کـٗ     يِـ  :لْٚ ٚاٍٞٗ اى ائّٗبْ ثيٚآ ٥جبهد رٕٙب ّبًِ هي١ب٘و ا

ـ پـٌ   ،6کوكٖ اٍذ اثٛعبهٚك ٔمًاى  يزيهٚال كه اكاِٗ يـ ِفيّ ـ ب رٛعـٗ ثـٗ ا  ث و يٓ ر٦ـبث ي

 يذ اى ٢ٔـو ٍـٕل  يـ ٓ هٚايثٕـبثوا  7صمٗ ٚ اى ثيهگبْ فمٙبٍـذ.  اثٛعبهٚك هّٚٓ اٍذ کٗ

 ٦ِزجو اٍذ.

                                                           

 .448 ضلٓ ،170اِٙزبض٣، ظ  . ضرب1َ

 .303، ضل203ٓاِغٛس٣، ظ . فٟطس؛2

 .556ذ٣ٙ٥ٕ، ظأبْ ، الطهاسة؛ وتبة 65، ظ5 ثزٙٛضز٢، د، الفقهيت. اِمٛافس 3

 .223األلٛاَ، ظ خالصت. 4

 .25ظ ،الشؤيت ٚ اِقسز ف٣ إِٛغُ اُٞ . رٛاثب 5

 .30. ٕٞبٖ، ظ6

 .155، ظ 5 . ض.ن: إِقتٕس ف٣ ضطح إِٙبسه، د7
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 تيداللت رٍا يتررس

ِٞـوػ ّـلٖ   ل لوثبْ يكه ٥ ْفبِقبٌى ثٗ ٝٛه فبٓ، ٚعٛة ِزبث٦ذ ا ذيٓ هٚايا كه

ل ايمٛمَّاُس  لإَْضَح »اٍذ:  ِْ ٓيثهّٚٓ اٍذ کٗ  اٌجزٗ«. َيْقُم ُيَّمحِّ  ثـب  هٚىک ي هٚى كُ٘ ثٛك

 ُِْٙٔ  اصجـبد  ي، ٢ٔو ِقبٌفبْ ها ثوااِبَپٌ  1ٚعٛك كاهك، يِالىِٗ ٥وف ،هٚى لجً آْ ثٛك

ل لوثـبْ،  يـ اؽکبَ ٥اِزضبي  ٚ ذ اى آٔٙبيثٗ رج٦ها وفزٗ ٚ ِکٍفبْ يپن ،صجٛد ٘الي ،٣ِٛٙٛ

 ، فٛألٖ اٍذ.ّلٖ ِْقٔ آٔٙبکٗ رٍٜٛ  يهٚىكه 

 ،ؽبکُ ِقبٌف كه صجٛد ٘ـالي  ٢ِٔوٚ  يهأٍذ کٗ ٓ ايذ ايگو، ِفبك هٚايثٗ ٥جبهد ك

ٓ يـ كه ا ;يٕـ يذ ّٛك. اِبَ فّيکٗ الىَ اٍذ اى آْ رج٦ اٍذ يّو٥ ي٘ب ذاى ؽغ يکي

 َل:  ئٛ يِ ٕٗيىِ

اسهت وهِ    يذ ّوهبً يه ذ لشثبى[ هطىَن اسهت، سٍص ػ يب ػيذ فطش ]يوِ ػ يٌّگبه

 ي]ثهشا  يوشدى[ آًْهب، ضدهت ضهشػ    يب لشثبًيپس افطبس وشدى ] .هخبلفبى هؼتمذًذ

 2.ثجَت ّالل[ است

دس  وِ ٍالغ ٍ ًفس االهش هطىَن است، ضىن ضهبون هخهبلف   يدس فشض ،ييثٌبثشا

 3ثَد.ت اص آى ٍاخت خَاّذ يتجؼٍ  اص خولِ ثجَت ّالل، ضدت استٍ  اهَس ضح

 اشکال

اى  يکـ يثـٗ  ذ يـ ٚ هٚا اٍـذ ٓ ِوكَ يذ ٘الي ثي٣ِٛ ه يَِزٕل ثٗ ّ ،يافٞبه ٚ لوثبٔ

ذ يه »گو، ّ٘بْ ٝٛه کٗ ي؛ ثٗ ٥جبهد ككاهكاّبهٖ « ب٣يّ» ي٦ٕي ،اصجبد ٘الي ِبٖ ي٘بٖ ها

                                                           

 . 339، ظ3 . وتبة اِحذ، ضبٞطٚز٢، د1

ْ  اِطهّ فٙس اِفغط أّٖ ٔفبزٜ ألّٖ ؛واضحت إِغّت فّى زالِتٝ. 2 ٓ  اِٙنب ،  ٤فغنط  ٤نٛ . وتنبة  شةشعّيت  حّجةت  فئفغنبضٞ

 .556، ظالطهاسة

، 5 . فئٖ إِستفبز ٟٔٙب ِعْٚ ٔتبثقتٟٓ ٚ فسْ رٛاظ اِرالف ٚ اِطمبق ث٥ٙٙب ٚ ث٥ٟٙٓ. إِقتٕس ف٣ ضنطح إِٙبسنه، د  3

 .155ظ 
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ُٝ« هٚى يگنّذ ٍ»ب ي« فِکٍ  َ يب٣ كه ثيّ»اٍذ،  يوق صجٛد ٘الي ِبٖ لّواى   «ٓ ِـوك

 1ٓ ٍِٞت اّبهٖ كاهك.يذ ثٗ ايٓ هٚاياِبَ كه اٚ  آْ اٍذ ي٘بٖ اى ها يکيي، ئ

 جىاب

7ًِثبلو اِبَذ، يٓ هٚايكه إکٗ ياٚي ا غـذ  ب لوثبْ ها ؽيل فٞو يآٔٙب كه هٚى ٥ ، ٥ّ

ـ ٕٗ يٓ ٥ًّ َِزٕل ثٗ ثيچٗ ا ؛ْ كأَزٗ اٍذبفِکٍ يثو اصجبد ٣ِٛٙٛ ثوا يّو٥ ب٣ يب ّـ ي

ٕٙـب  يَِـزٕل ثـٗ ٘ـو کـلاَ اى ا    ى ٥ًّ آٔٙب ذ ايرج٦ ٓي. ثٕبثواثبّل يب ؽکُ ؽبکُ ٚ لبٙي

 .ٚاعت اٍذکٗ ٚال٤ ِْکٛک ثبّل،  يثبّل، ِبكاِ

 ٚ ؽـبکُ اٍـزٕبك   يلبٙثٗ ؽکُ  ،صجٛد ٘الي يثوابٌت ِٛاهك كه غْ ِقبٌفب كَٚ آٔکٗ

 2ثو فوك ٔبكه اٍـذ ذ يهٚاؽًّ  ،ِضاًل ،«ب٣يّ»كه اِٛه ؽظ اٍزٕبك ٥ًّ آٔٙب ثٗ کٕٕل ٚ  يِ

١ٙٛه  ،ٓيَِزٕل ثٗ ؽکُ لٚبد ٚ ٍالٝ يآٔٙب كه افٞبه ٚ لوثبٔ ذ ثو ٥ًّيهٚا إٛاًلٚ 

  3كاهك.

ثـٗ  ، ذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه اِـٛه ؽـظ ٚ صجـٛد ٘ـالي    يذ ثو ؽغيهٚاپٌ 

كالٌـذ   ذ اى آْيرج٦ يفيٚ ثو ٚعٛة رکٍهك ١ٙٛه كاَِزٕلاد آٔٙب، اى  يکي٥ٕٛاْ 

 4.کٕل يِ

ٗ  ييذ، ِوثٛٛ ثٗ عبياٌجزٗ هّٚٓ اٍذ کٗ ِلٌٛي هٚا ـ رم اٍذ کـ بْ ثبّـل،  يـ كه ِ ياٗ ي

لا کٕل کٗ ثـو ؽغـبط   يپ يچٕبٔچٗ ِن٘ت ؽك، للهرٓ ٕٛهد، يو ايكه غ يب ِلاهاري يفٛف

 ؛َـذ يذ ؽبکُ ِقبٌف ٔيثؾش اى ؽغ يثوا يگو ِغبٌيكٓ ؽغبى ؽکِٛذ کٕل، يٚ ٍوىِ

 .ياٍذ ٚ ٔٗ ؽکُ اٌٚ يٚال٦ يذ ؽکُ صبٔٛيگو، َِزفبك اى هٚايثٗ ٥جبهد ك

                                                           

 .49، وبضف اِغغبء، ظاهتانىاسالفق؛ 245، ظ13، دالناضشة؛ اِحسائك 236ٚ237عغ، 9. ٔٙت٣ٟ إِغّت، د1

 .343، ظ3 . ض.ن: وتبة اِحذ، ضبٞطٚز٢، د2
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 يٓ ؽکـُ ٚٙـ٦  يـي گو، کٗ كه اكاِٗ ٚ كه رجياكٌٗ ك يثوفٚ  كٌٗٓ ايٓ آٔچٗ اى ايثٕبثوا

اٍذ کٗ كه فوٗ ٥لَ ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفـذ ؽکـُ ثـب    ٓ يل ايآ يثٗ كٍذ ِبْ فٛا٘ل ّل، يث

 1ٓ، ٚاعت فٛا٘ل ثٛك.يذ اى ؽکُ ؽبکُ ثٗ صجٛد ٘الي ٚ ٚلٛفيٚال٤، رج٦

 

 

                                                           

بٖ استػنحبة، ثنٝ   ٤ن لٛافنس ٚ رط  ٔىّّنف، ثٙنبثط   ٣حبوٓ ٔربِف ثٝ رٕقٝ ثٛزٖ فطفٝ، ٔخال، حىٓ ٕ٘ٛز، ِٚ. چٙب٘چٝ 1

 ضٙجٝ ثٛزٖ  ٖ ٔقتمس اس؛، ٞطچٙس ٘سج؛ ثنٝ ٔربِفن؛ حىنٓ حنبوٓ ثنب ٚالنـ، ضنه زاضز ٚ احتٕنبَ ٔٛافمن؛         

؛ اظ ٥ن ٕن؛ ٕ٘نٛز، ٚ اظ  ٘زنب ونٝ تجق    ٤ٚلنٛف ثنٝ فطفنب  فع    ٢؛ ٘ىطز ٚ ضٙجٝ ثطا٥زٞس، ٔٙتٟب اظ حىٓ اٚ تجق ٣ٔ

 اسن؛ .  ٣ف٥ب فّٕىطز اٚ حطاْ تى٤ّضٛز وٝ   ٣ٔ ٔغطح ٣ٗ فطؿ فم٤ٟزا٘ستٝ ضس، ا ٣٘فس ٣ف٥ٔربِفبٖ ٚارت تىّ

 ٗ فُٕ ٔقتمس٘س.٤ا ٣ف٥فمٟبء ثٝ حطٔ؛ تىّ ٣ثطذ

يمق سمرك ايمتٗمّٝمة ... ايمِمّحة ٓ ختٙمق َمـ ومّقة و إن فمٍم زمؼمك ايمتٗمّٝمة، و آضمتٝمذاط ؽمذبٝمؾ »سس: ٤٘ٛ ٣ٔ ;٥ٙ٣چٙب٘چٝ أبْ ذٕ

ٝ تس؛، ٞطچٙس ثب تنطن  ٥لّٛ  ٘ اظ ٣ٝ فُٕ ٘ىٙس، غح؛ فُٕ ذب٥ِتم ٢اٌط ثٝ ٔمتضب  .ايمٛمجاة ، ٔطتىنت حنطاْ   م٥ن

 [36، ٔسئ173ّٝ، ظ1 اِٛحمى ٔـ اِتق٥ّمب ؛ د العشوة« ]ضسٜ اس؛...  ٣ف٥تىّ

أن اظم٘مّٙمػ دم َمقارد ايمتٗمّٝمة إذا سمرك ايمٔمٚمؾ فمعم ؿمبٗمٜما اؽمذتحؼ ايمٔمٗمذاب فمذعم ٍ٘بضز:  ٣ٔ ٥ٝٙٗ ظ٤ٔع زض ا٥٘ ;٣٤ٔحمك ذٛ

اٌنط  . دم َمقاردرا، همال يٛمبٕمل اإلؾم٘مال دم أن سمذرك ايمتٗمّٝمذة حمذرم زماحلرَمذة ايمت٘مٙمٝمٖمٝمذةخمايمٖمتف، ظما سمٗمدم َمـ أن ايمتٗمّٝمة واصمبة 

ظ٤طا ٌفت٥ٓ وٝ تم٥نٝ زض   ضا تطن وٙس، ثٝ ذبعط ٔربِف؛، ٔستحك فمبة اس؛؛ ٢اٝ ٥ٝ، فُٕ تم٥ٔىّف زض ٔٛاضز تم

 [278، ظ5 اإلٔبْ اِرٛئ٣؛ د مىسىعت« ]ٔٛاضز٢ ٚارت اس؛. پس تطن تم٥ٝ حطٔ؛ تى٥ّف٣ زاضز.

 ثٝ حطٔ؛ تى٥ّف٣  ٖ ٔقتمس ٥٘ستٙس، ٘ؾط ٚ ضأ٢  ٟ٘ب اظ استسالَ ثط غح؛ چ٥ٙٗ حز٣ّ، ضٚضٗ زض ٔمبثُ ثطذ٣ فمٟب

 ضٛز. ٣ٔ

أط ثٝ چ٥ع٢ التضب ٘نساضز ونٝ   »پطزاظ٘س وٝ  ٣ٔ ثٝ ضزّ ا٤ٗ ٔجٙب٢ اغ٣ِٛ ن غح؛  ن ٚلت٣ ا٤طبٖ زض تج٥٥ٗ حىٓ ٚضق٣

فُٕ ثنط عجنك تم٥نٝ ٚ    « ضسّ ذبظ»فُٕ ثط عجك ٔصٞت ضا ٚ ٤ب زض فطؼ لجَٛ ٔجٙب، « ضس  ٖ ٣ٟ٘ زاضتٝ ثبضس

ضٛز وٝ فّٕىطِز ٔىّّنف زض فٕنُ ثنط عجنك ٔنصٞت ضا حنطاْ تى٥ّفن٣         ٣ٔ حىٓ حبوٓ ٔربِف ٣ٕ٘ زا٘ٙس، ضٚضٗ

 رخيةشة ؛ 341، ظ3؛ ٔػنجبح اِٟنس٢، د  104، ظ3، ث٥بضرٕٙنس٢، د العةشوة زا٘ٙس؛ ]ث٥طتط ثٍٙط٤نس: ٔنساضن    ٣ٕ٘

« ٟ٘نى زض فجنبزا ، ٔمتضن٣ فسنبز اسن؛     »اٌط ثب استٙبز ثٝ ٔجٙب٢ اغن٣ِٛ  [ ٕٞبٖ عٛض وٝ 361، ظ5اِقمج٣، د

 ا٘س.   غح؛ چ٥ٙٗ حز٣ ضا ا٘ىبض وٙٙس، حطٔ؛ تى٥ّف٣  ٖ ضا پص٤طفتٝ



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 عدم صحت( اي )صحت ين حکن وضعييتب :دوم فصل

 يؽغـ  يٓ ؽکُ ٚٙـ٦ ييثوفٛهكاه اٍذ، رج يبهيذ ثَيآٔچٗ اى اّ٘ ك،يٓ رؾميكه ا

ثـٗ ٥جـبهد    ؛أغبَ ّـلٖ اٍـذ   ياٗ يرمٕٛهد  ثٗاٍذ کٗ ثو ٝجك ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ٚ 

ؼ يب ٕـؾ ياٍذ  يؼ ٚ ِغييأغبَ َا٥ّبي ؽظ ِٞبثك ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف، ٕؾب يآگو، يك

 ّٛك؟لٚب ٚ ا٥بكٖ ل يثبٔجٛكٖ ٚ 

 ّـٛك  يِـ  ْبْ كه ٕؾذ ٚ ٥لَ آْ ِٞوػيلگبٖ ايٙب ٚ ككه اكاِٗ ثؾش، اثزلا الٛاي فم
 وك.يگ يِ لواه يٓ كٚ ٢ٔو ِٛهك ثوهٍيک اى ايٍپٌ اكٌٗ ٘و ٚ 

 اقَال فقهاگفتار اٍل: 

 ى به صحت  قائال

اى فمٙب ٦ِزملٔل کٗ كه ٕٛهد اؽزّبي ِٛافمذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثب ٚالـ٤،   ير٦لاك

 اٍذ.  ؼ يٚ ٕؾ يأغبَ ا٥ّبي ؽظ ِٞبثك ثب ؽکُ آٔبْ ِغي

و ٓ يبٔمد ايمٗمقل زمآصمزاء رٛما إحلاومذا يمذف »ٓ ٔگبّزٗ اٍذ: يٓ ثبهٖ چٕيكه ا عٛا٘وٕبؽت 

ثـٗ ٕـؾذ   « الؽـوط »ٓ ثؾش ثـٗ لب٥ـلٖ   ياٌؾبق ا يواَذ کٗ ثيل ٔيث٦»؛ «زماحل٘مؿ يمٙمحرج

 1.«ُي٥ًّ لبئً ّٛ

                                                           
 .32، ظ19 . رٛاٞط اِىالْ، د1
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 ّٔٛزٗ اٍذ: ْبْياى ا ييكه پبٍـ اٍزفزب يِوؽَٛ ثوٚعوك

وِ ضبج، هخبلفت آى ضىن سا ثب ٍالغ ًذاًٌهذ،   يغَست ثسن اهلل الشضوي الشضين؛ ... دس

 1ت است.شدًطبى ثش طجك ضىن خبيض است ٍ ضح آًْب هطىَم ثش غطػول و

کٗ ٝجك ؽکُ ؽـبکُ ِقـبٌف    ياٍذ کٗ ٦ِزمل اٍذ ا٥ّبٌ ييي اى فمٙبيِؾمك كاِبك ٔ

 ّٔٛزٗ اٍذ: اٍذ. اٚ يؼ ٚ ِغييّٛك ٕؾ يِ أغبَ

رع جلذقاز ايمٔمٚمذؾ ذظمخايمٖمكم َمقضقفما دم ايمُمىمقن َمتازمٔمة ضم٘مؿ ا يهمتحِمؾ ان إومق

وهمؼ ضم٘مٚمٜمؿ، ؽمقاء ىمان ايمٔماَمؾ ؾمذاىما دم احل٘مذؿ ايمذقاومٔمل أم فماظمذا  زمؾ وصمقزمف فمقم

 رذا ضم٘مؿ واومٔمذل شمذاٞمقي ضمذاىمؿ فمذقمو  زمٚمخايمٖمة ضم٘مٚمٜمؿ يمٙمقاومع زمال إياب ومّماء

ايمتٚمسؽ زمروايات ايمتٗمٝمة ايمتذل ٓ سمذٛمٜمض  أديمة إضم٘مام إويمٝمة و ٓ ضماصمة زمٔمدرا ارم

.ات ذيمؽإلشمب
2
 

ت اص ضىن هخبلفبى ٍ ػوهل وهشدى   يؼت همذس اسالم تجؼيي است وِ دس ضشيا يالَ

 ؛سهت يآى ػول ً يثِ اػبدُ ٍ لضب يبصيض، ثلىِ ٍاخت است ٍ ًيطجك ضىن آًبى خب

ن ٍ زِ ثِ يضه داضتِ ثبض يزِ هب ًسجت ثِ ضىن ٍالؼ [است يص ٍ هدضيغط يؼٌي]

ذ تَخِ داضتِ ين. الجتِ ثبيػلن داضتِ ثبض هخبلفت آى ضىن ثب ٍالغ ٍ ًفس االهش لطغ ٍ

 ضىَهت داسد... ياست ٍ ثش ادلِ اضىبم اٍل يثبًَ يضىو ،ي ضىنين وِ ايثبض

 ّٔٛزٗ اٍذ: ٓ هاٍزبيي كه ّ٘يُ، ٔيل ِؾَٓ ؽکيٍ

  يٗمػ دم ايمٝمذقم ايمتاؽمذع، و  و َمـ ذيمؽ سمٔمرف إصمزاء احلج إذا وومػ سمٗمٝمة َمع اظمخايمٖمكم

زماظمخايمٖمة يمٙمقاومع و فمدَمف.َمـ دون همرق زمكم صقر  ايمٔمٙمؿ 
3
 

 ؛ص اسهت يٍ غط يِ هدضيتم يي اص سٍيوِ ٍلَف ثب هخبلفضَد  يٌدب داًستِ هياص اٍ 
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ي غَست ػلن ثِ هخبلفت ثب ٍالغ ٍ ػهذم  يث يّشزٌذ ٍلَف دس سٍص ًْن ًجبضذ ٍ فشل

 ست.يآى ً

 َل:  ئٛ يِ ٕٗيٓ ىِيي كه ائ يآٍِ يوىا ِؾّل رميِ

ايمٔمٚمؾ زمحجتٜمؿ فمـ ايمٔمٚمؾ زمام رق ضمجة فمٛمذدٞما، همٝم٘مذقن و ايمٛمتٝمجة رق صمقاز آىمتٖماء زم

ضمال ايمٔمٚمؾ زمحجتٜمؿ ضمٝمٛمئذ ضمال ايمٔمٚمؾ زمحجتٛما همٚمع فمدم اٞم٘مُمذاف اخلذالف ي٘مذقن 

.ايمٔمٚمؾ با َمزيا ىمام دم ؽمائر إضم٘مام ايمٓماررية
1
 

است ٍ  ياص ػول ٍالؼ يٍ هدض يي وبفيػول ًوَدى هطبثك ضدت هخبلف ٌىِيادِ يًت

ي ػولِ هطهبثك ثهب ضدهت ًهضد     يثٌبثشا ست.يًضد هب ً ثِ هطبثمت آى ثب ضدت يبصيً

 ،دس غَست ػذم وطهف خهالف  ٍ  ثبضذ يه طبى، ّوبًٌذ ػولِ هطبثك ضدت ًضد هبيا

 است. يص ٍ هدضيغط يگش اضىبم ظبّشيي ػول ّوبًٌذ ديا

 ٓ ٔگبّزٗ اٍذ:  ي٢ٔو فٛك ها چٕ يِؾمك ثغٕٛهك

ضم٘مٚمٜمؿ يمٙمقاومع ٓ يٙمق فمذـ  هماإلٞمِماف: أّن ايمٗمقل زماإلصمزاء دم َمقرد ايمُمّؽ دم َمْمازمٗمة

.ومّقة
2
 

وِ هخبلفت ضىن ػبهِ ثهب ٍالهغ هطهىَن ثبضهذ،      يي است وِ دس غَستياًػبف ا

 .است يلَ ياِ يوِ هطبثك ثب ضىن آًبى است ًظش يػول ياخضا

 ّٔٛزٗ اٍذ: «ٍٗيو اٌٍٛيرؾو»ي كه کزبة ئ ;يٕياِبَ فّ

  يثبذِ فمٛمذدٞما ...  يمق شمبِ رالل ذي احلّجة فمٛمذد ايمٗمذايض َمذـ ايمٔماَّمذة و ضم٘مذؿ زمذف و

وصمبِ ايمتبٔمٝمة فمٛمٜمؿ و صّح احلج يمق   سمتبكم اظمخايمٖمة يمٙمقاومع...
3
 

 ياّل سٌت ّالل هبُ ري ضدِ ثبثت ضَد ٍ ثِ آى ضىن ًوبيهذ، ٍله   يلبض ياگش ثشا

                                                           

 .326، ظ3 ٟسى، دٔػجبح اِ. 1

 .64، ظ:5 ، دالفقهيت. اِمٛافس 2

 .441، ظ1، دالىسيلت. تحط٤ط 3
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هب ثبثت ًطَد ... دس غَست ضه دس هخبلفت ضىن آًبى ثب ٍالغ، تجؼيهت   يّالل ثشا

 اص آًْب ٍاخت است ٍ ضح غطيص است...  

 ّٔٛزٗ اٍذ: يْ ثٗ ٕؾذ اٍذ. ٚگو اى لبئاليك يکيي ئ ;ييِؾمك فٛ

....  و أَّما ايمقومقف دم فمرهمات سمبٔمًا يمٙمٔماَمذة دم َمذقرد ايمُمذؽ و فمذدم ايمٗمْمذع زمذاخلالف

همٝمٔمٙمؿ أن ايمقومقف َمٔمٜمؿ َمزئ.
1
 

ٍلَف دس ػشفبت طجك ضىن ضبون ػبهِ دس غَست ضه دس هخبلفت آى ضىهن ثهب   

 است. يص ٍ هدضيلَف ثب آًْب غطضَد وِ ٍ يه ٍالغ ... پس داًستِ

 ،کٗ ٝجك ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثبّـل  ها يي ا٥ّبي ؽغئ ;يکبّبٔ يآلب هٙب ِلٔؽبط 

 ّٔٛزٗ اٍذ: ٓ ثبهٖيكأل، اٚ كه ا يِ ؼيٕؾ

ومسٚمكم همتذارة ٓ  [ فمقملهمايمّٓمارر اّن ]رؤية ايمٔماَّمة و ؾمٜمادبؿ زمٟمّٞمف يقم فمرهمة أو إضح

...ىمتٖماء زمام يروٞمفئمٙمؿ طمالهمٜما يمٙمقاومع همايمّٓمارر صمقاز اإل
2
 

ذ لشثهبى، دٍ غهَست   يه ب ػيي سٍص ػشفِ ييت ٍ ضْبدت هخبلفبى دس هَسد تؼيدس سؤ

سِ تَاى ثِ آً يه ست، پسيوِ هخبلفت آى ثب ٍالغ هطخع ً ي]هتػَس[ است7 غَست

 .. .هؼتمذًذ اوتفب ًوَد.

 ّٔٛزٗ اٍذ:ٓ ثبهٖ يكه ا يئ ;ياهاک اهلل آية

 يب ضه ،وِ ػلن ثِ خالف يوس يثشا يضت ؛است يػبهِ وبف يًضد لبض ،ثجَت ّالل

لهبطغ   يثشا يضت ؛است يوٌذ ٍ هدض يداسد ٍ خبيض است پيشٍ يدس غطت ضىن ٍ

 3.ثِ خالف

ـ آرٛاْ ثٗ  يِ اى آْ عٍّٗ .ألٖ ليٓ ٥ميثوا يي ثوفي٦ِبٕو ٔ يٓ فمٙبيكه ث بد ٢٥ـبَ  ي
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بد ٢٥ـبَ  يـ ٚ آ 4()ٚ ثٙغذ 3ي، فبًٙ ٌٕکوا2ٔيييـ عٛاك رجوي، 1ّيگبٔيگٍپب

 ،8يٍـجؾبٔ ٚ  7، ِمـبَ ٢٦ِـُ ه٘جـوي   گٍپبيگبٔي ي، ٕبف6يواىي، ِکبهَ 5ّيىٔغبٔ يويّج

 اّبهٖ ّٔٛك. كاِذ ثوکبرُٙ،

 ى به عدم صحت  قائال

اى فمٙب كه ٕٛهد اؽزّبي ِٛافمذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثـب ٚالـ٤،    ير٦لاك ،كه ِمبثً

آْ ها  يل صـبٔ يٗ ّٙک چٕبْ كإٔل؛ ئّؼ يٚ ٕؾ يأغبَ َا٥ّبي ِٞبثك ثب ؽکُ آٔبْ ها ِغي

 ك ِٖلٚك اى ؽظ كأَزٗ اٍذ. ّٔٛزٗ اٍذ:يٖبكاى ِ يکي

 ٓ و َمـ رذا ايمباب )اظمِمدود( َما يمق وومػ ايمٔماَّمة زماظمقومٖمكم ومبؾ وومتذف يمثبذقت اهلذالل فمٛمذدرؿ 

.  يٚم٘مـ ايمتٟمطّمر فمٛمٜمؿ خلقف ايمٔمدو َمٛمٜمؿ أو َمـ نمغمرؿ هم١مّن ايمتٗمٝمة رٛما   يثبِو  فمٛمدٞما
9
 

ههب   يثشا ياّل سٌت ثبثت ضَد، ٍل ياست وِ ّالل ثشا ييخب« غذّ»هَاسد  اص خولِ

ن يًتهَاً  ،خَف ليدلي سا اًدبم دٌّذ ٍ هب ثِ يثبثت ًطَد ٍ آًْب طجك آى ّالل، ٍلَف

 ن.يٌذاصيث شيتيخٍلَف سا 

ٗ كه ِٕبٍک ؽـظ  ک ؛ چٕبْي ثٗ ٥لَ اعيا ٚ ٕؾذ ؽظ ٦ِزمل اٍذئ ;يـ أٖبهيّ

 فٛك ٔگبّزٗ اٍذ: 

                                                           

 .1352ٙبسه حذ ٔحط٣، ش٤ُ ٔسئّٝ ٔ .1
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 107، ظ5 اِحذ، د ن الىسيلتف٣ ضطح تحط٤ط  القشيعت. تفػ٥ُ 3
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 .1352ٔٙبسه حذ ٔحط٣، ش٤ُ ٔسئّٝ  .7

 .384 ن 380عغ، 4 ، داِغطاء اإلسالميت القشيعتف٣  . اِحذ8

 .391، ظ2، داالفٟبْ ٔسبِه. 9



022   حجحکوهتي در کن ح 

 

ثبثهت ًطهذُ    ػبهِّ، ّالل ثبثت ضَد ٍ ضىن وٌذ ٍ دس پيص ضيؼِ ضشػبً يلبضًضد  ّشگبُ

؛ پهس اگهش هوىهي اسهت     ثبضذ ثبضذ، لْزا سٍص ػشفِ ًضد ػبهِّ، سٍص ّطتن دس پيص ضيؼِ

يهب   ه  ِوِ سٍص خشٍج ايطبى است اص هى -بتػشف يهخبلفت ايطبى دس ثيشٍى سفتي ِث سَ

يهب سفهتي ٍ    ه  وِ سٍص ػشفِ اسهت  ب فشدا ه بًذى ضت آى سٍص دس ػشفبت تهوىي ثبضذ ه

ػشفهِ، يهب ثؼهذ اص     يثشگطتي فشدا پيص اص غشٍة آفتبة، ِث خْت ادسان ٍلَف اختيبس

آى، اگش هتوىّي ضَد اص هشاخؼهت لجهل اص آى؛    يغشٍة آفتبة ِث خْت ادسان اضطشاس

ٍاخت است وِ زٌيي وٌذ تب ادسان ٍلَف اختيبس ًوبيهذ، اص آًدهب    ييب اضهطشاس  يپس 

ادسان آى ًيض ًوبيذ ٍ اػوبل سٍص ػيذ سا دس هٌهب ثهِ ػوهل     ،ػشفبت[ ِث هطؼش سفتِ يؼٌ]ي

هوىهي   آٍسد ]اگش زِ ِث ًظش ػبهِ سٍص يبصدّن است[ ٍ اگش ادسان ٍلَف ػشفهِ اغهالً  

وٌهذ ٍ   ي؛ پس اگش هوىي است ادسان ٍلَف هطؼش الطشام، پس آى ًيض وفبيت هه ًطَد

د. الّب ضحّ اٍ دس آىٍ  ضح اٍ غطيص است َاّذ َث الطبغل، تميِّ دس ايي همهبم،   سبل فبسذ خ

 1ٍ اهلل الؼبلن. ياألضَط األلَ يضَد ػل يص ػول ًوهػط

ّـّوكٖ   ك فٛاد ؽظياى ِٖبك يکيي آْ ها ئ (کبّف اٌغٞبء) ;ئغف ياؽّل ثٓ ٥ٍ

 ٓ ٔگبّزٗ اٍذ:يٚ چٕ

ٔماَمذة أَما همقات احلج همٗمد فمرهمِ أن ضم٘مٚمف ايمتحٙمؾ زمٔمٚمرة َمٖمردة و َمٛمف َما يمذق وومذػ ايم

زماظمقومٖمكم ومبؾ وومتف يمثبقت اهلالل فمٛمدرؿ دوٞمٛمذا
2
دم  لو   يٚم٘مذـ ايمتخٙمذػ فمذٛمٜمؿ ضمتذ 

ادراك اضْمراري اظمقومٖمكم.
3
 

                                                           

ٛ٘س ذطاسب٣٘، ٥ٔطظا حسنٗ ضن٥طاظى ٚ سن٥س      86. ٔٙبسه حذ، ظ1 ٛاض ض٥قٝ، ٔب٘ٙس  ذ ٛاضى فّٕبى ثعضٌ ن ا٤ٗ ٔٙبسه ٝث ح

ٛ٘نس ٚ ٥ٔنطظاى   ا  ف٥ّٟٓ( سحمت)ٔحٕس وبؽٓ عجبعجب٤ى ٤عزى ضا  ;٘ؾنط ضن٥د   ا  ف٥ّٟٕنب(  سحمةت )ضن٥طاظى    ضاستٝ ضسٜ،  ذ

حمى  ا٘س، ٥ِىٗ پص٤طفتٝ  زض ٔزعى ٘جٛزٖ حذ، ثسٖٚ ٔٙسٚحٝ، تأُٔ ٚ اضىبَ وطزٜ اس؛. ;غبحت فطٜٚ اِٛ

ٚالنـ         ٣ٔ . ضٚضٗ اس؛ وٝ حبث؛ ٘طسٖ ٞالَ زض ٘عز ض٥ق2ٝ س ٝث ذبعط فسْ فّٓ ٝث حجنٛ  ٚ ٤نب فّنٓ ثنٝ ٔربِفن؛  ٖ ثنب  ٛ٘ا ت

ٚالـ ٞٓ غغبء حت٣ زض فطؼ احتٕبَ ٔربِف؛ حىٓ حبوٓ ثب   ضٛز. ٔغطح ٣ٔ ثبضس، ثٙبثطا٤ٗ، والْ وبضف ِا

 .87. لالئس اِسضض، ظ3
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 يياص هَاسد فَت ضح، خب يىيل وشد. يذ آى سا ثِ ػوشُ تجذيدس غَست فَت ضح ثب

هب ثبثت ًطَد ٍ آًْب طجهك آى   يثشا ياّل سٌت ثبثت ضَد، ٍل ياست وِ ّالل ثشا

ن ٍلهَف  يًتَاً ين ٍ ضتيي سا اًدبم دٌّذ ٍ هب لبدس ثِ تخلف اص آًْب ًجبضيّالل، ٍلَف

 ن.ياًدبم دّ ياضطشاس

 ّٔٛزٗ اٍذ: ٓ هاٍزبيي كه ائ ;يٕيِؾمك ٔبئ

  يٚم٘مـ ايمتخٙمػ و  و يمق وومػ خمايمٖمقٞما زماظمقومٖمكم ومبؾ وومتف يمثبقت اهلالل فمٛمدرؿ دوٞمٛما

.احلج ىمام سمٗمّدم دم إدراك اضْمراري اظمقومٖمكم، ىمان َمـ همقات لفمٛمٜمؿ ضمت
1
 

هب ثبثت ًطَد ٍ آًْهب طجهك آى    يثشا يهخبلفبى ثبثت ضَد، ٍل يوِ ّالل ثشا ييخب

ن ٍلهَف  يًتَاً ين ٍ ضتيي سا اًدبم دٌّذ ٍ هب لبدس ثِ تخلف اص آًْب ًجبضيّالل، ٍلَف

 اص هَاسد فَات ضح است. يىين، ياًدبم دّ ياضطشاس

ـ  ييكه فزـٛا  ;يّب٘وٚك يٕيل ِؾّٛك ؽَيٍ ؽىـُ  اى ِزبث٦ـذ  » :أـل ٗ گبّـز ٓ ٔيچٕ

 يهع٣ٛ ثٗ ِغزٙل ٍِٞك وٗ رج٦يذ ها ِغـي  َِئٍٗكه ايٓ  يٌٚ ،عبيي ٔيَذ يٍٕ  يلبٙ

 2.«كأل عبيي اٍذ يِ

ِْ ؽکـُ ٚٙـ٦  يث« ي ٔجٛكْ ِزبث٦ذيعب»ْبْ اى ياٌجزٗ هّٚٓ اٍذ کٗ ِواك ا َِـئٍٗ   يب

ٕکـٗ كه  يالٖٚ ثـو ا ٥ـ  .اٍـذ  کـوكٖ  ٓ ٦ِٕب مکويثو ا ياٗ ٕيٗ كه اكاِٗ کالَ لوک چٕبْ ؛اٍذ

  3ل ّٔٛكٖ اٍذ.يؼ ٔجٛكْ ربکيٚ ٕؾ يي ثو ِغيئ« کزبة اٌؾظ»

ْـبْ كه  يا 4.اّـبهٖ ّٔـٛك  كاِذ ثوکبرٗ  يَزبٔيذ اهلل ٍيرٛاْ ثٗ آ يِ ٦ِبٕو يبْ فمٙبياى ِ

  .ألٗ ي ٕؾذ ؽظ ها ِْکً كأَزيفوٗ اؽزّبي ِٛافمذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثب ٚال٤ ٔ

                                                           

 .481فّى ٔٙبسه اِحذ )ِّٙبئ٣ٙ٥(، ظ تعليقت وجيزة ن. ز٥ُِ اِٙبسه 1
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 گفتار دٍم: ادله فقها

ّـٛك،   يِ ذ کٗ لٛي ثٗ ٥لَ ٕؾذ ؽظ ثب اثٞبي اكٌٗ لٛي ثٗ ٕؾذ اصجبدهّٚٓ اٍ

٥ـلَ  »ٓ ا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه اِٛه ؽظ ٚ صجٛد ٘الي، إً ييوا كه رجيى

پـٌ   .ِگو آٔکٗ ثٗ اكٌٗ فبٓ صبثذ ّـٛك  ؛اٍذ« يگويثو ك ئفٛم ٚ ا٥زجبه ؽکُ ّقٖ

ـ كٌٗ ثٗ البِ يبىئٚ  ا٥زجبه اٍذثو ٥لَ  يٍيً ٔلاّزٓ ثو ٔفٛم ٚ ا٥زجبه آْ، كٌيكٌ  يً ثـوا ي

ٗ اعيا ٚ ٕؾذ ؽـظ  ي٢ٔوٗ ً، ثٗ اكٌيٓ كه اكاِٗ، ثٗ رفٖيثٕبثوا 1َذ.ياصجبد ٥لَ ا٥زجبه ٔ

 فٛا٘ل ّل.   ي، ِٞوػ ٚ ثوهٍاكٌٗٚ ِٕبلْبد فمٙب كه آْ  ،اّبهٖ

ٓ يـ کٍّـبد فمٙـب كه ا   يثٕـل ٗ ک ثؾش ٚ كٍزياٌجزٗ ثٗ عٙذ رفک ٕکـٗ  ياٚ  ٓ فٖـٛ

ـ   َزٗيرَّک کٕٕل، ّبثٗ إً  ،٥لَ اعيا يثوا ِّکٓ اٍذ يثوف  ياٍذ كه اكاِـٗ، ثؾض

  ّٛك. يبثيٞوػ ٚ اهىاهائٗ ّلٖ اى إً، ِ ي٘ب تيكه فٖٛٓ رمو

 ى به صحت  ادله قائال

 اتيل اٍل: رٍايدل

 َيث تاب تقيدستَ اول: احاد

 ها ِمَُ يرميٗ فٛف يبْ ّل، ثوفيث بديٗ كه کٍک ٗ، چٕبْيبد ثبة رميثب رٛعٗ ثٗ هٚا

، رـوً ٚ  يٗ ِلاهاريذ رميکٗ كه ِب٘ ي، ثٗ ٔؾٛألٗ اى آْ كأَز يَّها ل يٚ رميٗ ِلاهار

ـ ٔ يثوف 2بْ اٍالَ ٔٙفزٗ اٍذ.يغبك ّکبف ٚ ٙوه ثو کيفٛف اى ا  ها يِـلاهار  ٗرميـ ي، ي

 ك ٚؽلد وٍّٗايغبٚ  ِؾجذ عٍتٚ ِب٘يذ آْ ها  كأَزٗ يفٛف ٗرمي ٥وٗ كه ٚ لَيُ

                                                           

 . ا٤ٗ اغُ زض ثرص اَٚ زض ٔجحج و٥ّب  تج٥٥ٗ ٌطز٤س.  1

ذنٛئ٣،  اِنٛحم٣،   العةشوة ؛ اِتٙم٥ح ف٣ ضطح 228فٟب٣٘، ظ، اغصالة الجماعت؛ 73ٚ75عغ، ا٘ػبض٢، فقهيت. ضسبئُ 2

 .157، ظ4، دالطهاسة
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 1كه آْ ثبّل. يٗ فٛفيٙوِه ِٞوػ كه رمثلْٚ آٔکٗ فٛف ٚ  ؛كإٔل يِ

 يِـلاهار  رميٗ ٔمِ ٚ عبيگبٖ ٓ آٔٙبيرو ُِٙ اى وٗ كاهك يپ كه يآصبهايٓ افزالف ِجٕب، 

ّٛد ٚ ٚؽلد، أَغبَ رؾمك كه  اٍذ. ـٗ كَٚ يثٕبثو ٢ٔو ـ ياٍالِ اف

ٗ  وٕـل  يِ كالٌذ ،ليبد ثٗ آْ اّبهٖ گوكيٗ كه کٍک چٕبْ ،بديهٚا ياٝالق ثوف ً  وـ  اى ٥ّـ

 .يصبٔٛ يٚال٦ اٌجزٗ اٍذ؛ يٚال٦ يٚ اِو ٕؾيؼ ثٍىٗ ٔيَذ، يٕٛه ٚ يّىٍ رميٗ، يٚه

كه ؽـظ کـٗ اى    ٥َّٛ ِوكَ اٍـذ، ِقٖٕٛـبً   يکٗ ِٛهك اثزال يٓ ٍِٞت كه َا٥ّبٌيا

َ    ياِٛه اعزّب٥ وك، يـ گ يِـ  اٍذ ٚ رّبَ َا٥ّبي آْ كه ٢ِٕو َِـٍّبٔبْ ٚ ؽکِٛـذ أغـب

ا٥ّـبي أغـبَ ّـلٖ،     يا٥ـبكٖ ٚ لٚـب   اى 7ثٛكْ کالَ اِبَ يكاهك ٚ فبٌ يْزويٚٙٛػ ث

ـ يثٗ ٥جبهد ك 2اى اعيا ٚ ٕؾذ آْ اٍذ؛ يؽبک َ  يگو، ٚلز َ  اِـب  يثـب ٥جـبهر   ٦ِ7ٖـٛ

اىُمْؿ َأْن سَمْٔمَٚمُٙمقا فَمَٚمال »ّ٘چْٛ  ُ اِيَّ ٚؽـلد  ٚ بْ ِـلاها ٚ عٍـت ِؾجـذ    يـ كه ِمبَ ث 3«زمِفِ ُٞمَٔمغمَّ

ـ ٍٗ، يب ٥لَ ٌيَٚ ِا٥ّبي ؽيکٍّٗ اٍذ ٚ َٔجذ ثٗ ٌيَٚ  ـ ي ٗ ب ا٥زج ـ  4به ِٕلٚؽـ ب ٥ـلَ آْ،  ي

ٕکـٗ اٝـالق آْ،   ي٥الٖٚ ثـو ا  5کٕل. يِ ٓ ثو ٕؾذ ٚ اعيا كالٌذيکٕل، ثٕبثوا ئّ ياٖ اّبه

 وك.يگ يِ ي كه ثويٕٛهد ٥ٍُ ٚ ّک ها ٔٚ  افزالف كه ؽکُ ٚ ٣ِٛٙٛ

ُف يَمْٝمَس »ل: يفوِب يم 7اِبَ ٕبكق يٚلز ـْ   فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زمِايمتَِّٗمٝمَِّة هَم١مِٞمَّ ْ   َِمٛمَّا ََم َٔمْٙمَٜما ؾِمَٔماَرُه َو ِدشَماَرُه ََمذَع َيْ   َ 

ـْ ََيَْذُرهُ  ـْ َيْٟمََمٛمُُف يمَِتُ٘مقَن ؽَمِجٝمََّتُف ََمَع ََم ْ َ٘ـذ،  کٗ َٔجذ ثٗ اٚ اِـب  يهّٚٓ اٍذ اى کَ ،6«ََم

                                                           

، القىاعذالفقهيةت ؛ 305؛ وتبة اِٙىنبح، اضاون٣، ظ  174، ظ2ذ٣ٙ٥ٕ، دأبْ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس،  .1

 .411، ظ1ٔىبضْ، د

 .385، ظ2ىبْ، د؛ ٟٔصة االح290، ظ4، دالطهاسةاِٛحم٣،  العشوةض.ن: اِتٙم٥ح ف٣ ضطح  .2

 .11، ح219، ظ2. اِىبف٣، د3

ٝ فطضنى[؛     .4 ْ زٞنس ]ٔٙسٚحن زب ٚالقى ٘ا  ٚ ٚالقى ضا ٝث غٛض  غح٥ح  ى وٝ ثب٤س تم٥ٝ ضٛز فُٕ  ٔ٘ب ٕٖب ظ س زض ٞ ٛ٘ا ٤قٙى ٔىّف ثت

س فُٕ تم٥ٝ ٛ٘ا ِٛى[. ٚ ا٤ٙىٝ ٔىّف ثت زْب زٞس. ]ٔٙسٚحٝ ع ٚالقى ٘ا ٝ، ٝث غٛض  غح٥ح ٚ  ٖٔب تم٥  اى ضا پس اظ ظ

 .473، ظ1؛ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ، ٔىبضْ، د205، ظ2ذ٣ٙ٥ٕ، دأبْ : اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، ض.ن .5

ا٘زبْ تم٥ٝ ثط ضٕب الظْ اس؛؛ ظ٤طا وسى وٝ تم٥ٝ ضا ضقبض ٚ زحبض ذٛز ثب وسب٘ى وٝ اظ  ٟ٘ب زض أنبٖ اسن؛   ». تطرٕٝ: 6

االٔنب٣ِ، عٛسن٣،   « ب زض حصض اس؛ سنز٥ّٝ )ّٔىنٝ( ضنٛز   لطاض ٘سٞس اظ ٔب ٥٘س؛ تب ا٤ٙىٝ تم٥ٝ ثب وسب٘ى وٝ اظ  ٟ٘

 .29، ح203، ظ16؛ ٚسبئُ اِط٥قٝ، د16، ح293ظ
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ٗ كه يـ َذ ٚ رمياى ٙوه ٚ فٛف ٔ يذ، ٔبّيٓ هٚايٗ كه ايرم ٓيروً ٚعٛك ٔلاهك. ثٕبثوا

ذ ثو ٕـؾذ ٥ّـً   يٓ هٚايٚ اٝالق ا 1ذ اٍذٓ صبثيها ٚ ِغبٍِٗ ثب ِقبٌفآْ اى ثبة ِلا

 2كالٌذ كاهك.

ـ ب رميـ وك، گٛيپـن  ئّؽظ  ِز٦ٗٗ ها كه روک يرم 7ثبلو اِبَ يٚلز ٕکٗيثوا ٥الٖٚ ٗ كه ي

َ  اى وفزٗ ٚ اٝالق َِزفبكيا٥ّبي ها پن يثبل َ  کـالَ  ِفٙـٛ  ثـو  ،ِـنوٛه  هٚايـذ  كه 7اِـب

 ٕـؾذ  ٚ - ٣ِٛٙٛ چٗ ٚ ؽکُ شيؽ اى چٗ - ؽظ يافزالف ِٛاهك رّبَ كه ٗيرم بْيعو

آْ  يٗ ثو ٕؾذ َا٥ّبي ؽظ ٚ اعيايبد رميهٚا يٓ اٝالق ثوفيثٕبثوا 3.كاهك كالٌذ ٥ًّ

 كه فوٗ ٥ًّ ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثب اؽزّبي ِٛافمذ آْ ثب ٚال٤، كالٌذ كاهك.

ستيًيامحکنٍضعيِدرهقامبياتتقياشکال:رٍا

ِٛ اؽبك ٚ  كأَزٗ يفيٗ ها رٕٙب ِقزٔ ؽکُ رکٍيبد ثبة رميهٚا فمٙب يثوف ـ اهرجـب ش ي

ٝ  يذ يب ٍبلٜ ّلْ عيء اى عيئيثب ٍبلٜ ّلْ ٚاعت  ها ٗيرم أکـبه   ،ذيب ّـوٛ اى ّـو

 4ؤل.يپن ئّثو ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ها  يؽِظ ِجزٕ يٕؾذ ٚ اعيا ،ّٔٛكٖ

ِضً  واالثزالءيي، ٦ِزملٔل كه اِٛه کضٓ اّکبي، كه ِمبَ عٛاة اى ا5گو اى فمٙبيك يث٦ٚ

ٗ ياوٖ، اعـيا ٚ ٕـؾذ ها صبثـذ کـوك. ٢ٔـو ثـٗ       يثب کّک ٍـ رٛاْ  يِ ؽظ، ؽٚـواد   ٕکـ

ُِ     :ٓي٦ِِٖٛ كه ٝٛي ِلد ؽکِٛذ ِقبٌفبْ، کٗ ل٦ًٞب اؽزّبي ِقبٌفـذ ؽکـُ ؽـبک

                                                           

، 2ذ٥ٕٙن٣، د أنبْ  ؛ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟنبز ٚ اِتم٥ّنس،   242ف٣ اِتم٥ٝ، ٔبٔمب٣٘، ظ سسالتض.ن: حبض٥ٝ ف٣ّ  .1

، الصةالة ؛ وتنبة  384، ظ2بْ، د؛ ٟٔنصة االحىن  318، ظ4، دالطهاسةاِٛحم٣،  العشوة؛ اِتٙم٥ح ف٣ ضطح 197ظ

 .290ٚ 289ع، غ2اضاو٣، د

ٛافس .2 م تم٥ّس، أبْ ذ٣ٙ٥ٕ، د ض.ن: ِا فم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ ِا  .289ٚ290، غع2، اضاو٣، دالصالة؛ وتبة 197، ظ2ِا

ُِ َِِٕب صَمْٔمَٖمرٍ » .3 كْمِ سَمِٗمٝمٌَّة وَماَل ٓ ُيتََّٗمك دِم شَماَلشَمٍة ومُ  7وُمْٙم ُب دِم اظمَْْسِح فَمعَم اخُلٖمَّ ْٚمذِر َأْو وَمذاَل ُذْ ُب اخْلَ َـّ وَمذاَل ُذْ ُِ َو ََمذا ُرذ ْٙم

. جِّ كْمِ َو َُمْتَٔمُة احْلَ  .12ح ،415ظ ،6 اِىبف٣، د شاظمُْْس٘مِِر َو اظمَْْسُح فَمعَم اخُلٖمَّ

 .195، ظ29 اإلٔبْ اِرٛئ٣، د مىسىعت؛ 344، ظ3: وتبة اِحذ، ضبٞطٚز٢، د. ثطا٢ 4ٕٝ٘ٛ٘

 .196، ظ29 اإلٔبْ اِرٛئ٣، د مىسىعت. 5
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ک ثبه ٘ـُ ثـٗ لٚـب کـوكْ ا٥ّـبي ؽـظ اِـو        ي يِقبٌف ثب ٚال٤ ٚعٛك كاّزٗ اٍذ، ؽز

ـ ب ااِـ  .اٍـذ  يؼ ٚ ِغـي يٕـؾ  ،ا٥ّبي ياٗ يرم ٔغبَّٛك ا يِ ، پٌ ِْقٔألٖ ٔکوك ٓ ي

بد ٥بِٗ ثـبة  يگو، اٍزلالي ثٗ هٚايثٗ ٥جبهد ك ؛لجٛي آْ اٍذ يعٛاة اى اّکبي ثٗ ٥ٛٔ

وٖ، ِـل٥ب  يثـب اٍـزلالي ثـو ٍـ    ٚ  ّٛك يِ ِقلُٚ كأَزٗ ياٗ ٓ عٛاة ثٗ گٛٔيٗ كه ايرم

 بد.يّٛك، ٔٗ هٚا يِ اصجبد

جَابازاشکال

ٍذ، ٚعـٛة لٚـب كه   ٤ ّلٖ ايغبك اٌفذ رْويً اِٛه ٚ ايرَٙ يٗ ثواياى آٔغب کٗ رم

 1ً ِٕبفبد كاهك.يٓ رَٙيٗ ثب ايِٛاهك رم

ً ي٤ آْ ثٗ عٙذ رَٙيرْوٚ  بْ ثٛكْ آٔٙبيبد ٚ كه ِمبَ ثيٓ ٢ٔو ثٗ اٝالق هٚايثٕبثوا

ٗ ثو اعيا ٚ ٕؾذ ؽظ َِزٕل يبد رميرٛاْ گفذ هٚا يِ غبك ِٛكد ٚ ٚؽلد کٍّٗ،يٚ ا

 2کٕل. يِ ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كالٌذ

 اب صىمات تيدستَ دوم: روا

كه فٖٛٓ ٘ـالي ِـبٖ هِٚـبْ ٚ ّـٛاي ٚاهك      يبريٗ، هٚايبد ٥بِٗ رمي٥الٖٚ ثو هٚا

ب ّـٛاي  يـ ٗ كه اِو ٘الي ِبٖ هِٚبْ يكه ِمبَ رم ٦ِ7َٖٛ اى آٔٙب اِبَ يّلٖ، کٗ كه ثوف

 يبد، ٕـؾذ ا٥ّـبٌ  يٓ هٚايثب اٍزٕبك ثٗ ا يذ کوكٖ اٍذ. ثوفيو ٚلذ رج٦ياى ؽبکُ ٚ اِ

 کٕٕل. يِ ذ ها اصجبدکٗ ٝجك ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف اٍ

                                                           

 289عغن ، 2، اضاون٣، د الصةالة ؛ وتنبة  197، ظ2ذ٥ٕٙن٣، د أنبْ  . ض.ن: اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّنس،  1

 .130، ظ10 ؛ ٟٔصة األحىبْ، د290ٚ

ضنٛز، ٚ   ٣ٔ اِجتٝ ٕٔىٗ اس؛ اضىبَ ز٤ٍط٢ ٔغطح ضٛز ٔج٣ٙ ثط ا٤ٗ وٝ ضٚا٤ب  تم٥ٝ تٟٙب زض احىبْ ضطف٣ ربض٢ .2

جب  ٔٛضٛفب  ذبضر٣، فطفٝ ٤ب ف٥س لطثبٖ ثٛزٖ، ثٝ  ٖ استٙبز ٕ٘ٛز، ٔٙتٟب زض ذػٛظ تج٥ن٥ٗ  ٣ٕ٘ تٛاٖ ثطا٢ اح

 ا٤ٗ اضىبَ ٚ رٛاة  ٖ زض ٔجحج حىٓ تى٥ّف٣ ٔتبثق؛، ٔجبحخ٣ عطح ٌطز٤س وٝ اظ تىطاض  ٖ زض ا٤ٙزب ذنٛززاض٢ 

 ضٛز. ٣ٔ
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ذ يياْ ؽغي، ِيٚ كالٌ يٍٕل يثب ثوهٍ ، ٚبد ِٞوػيٓ هٚايَزٗ اٍذ رک رک ايّب

 آٔٙب كه ا٥زجبه ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف هّٚٓ ّٛك. 

هٌصَريبيابيسيتاٍل:هعتبرُعيرٍا

ُِ : وَماَل   أَ  هَمذاْٞمُٓمرْ  اْذَرذْ   نُمذالمُ  َيذا هَمَٗماَل  همِٝمفِ  ُيَُمؽُّ  ايمَِّذي ايْمَٝمْقمِ  دِم  7اهللِ فَمْبدِ  َأِِب  فِمٛمَْد  ىُمٛمْ

ْٙمَْمانُ  َصامَ  ْيٛمَا زمِايْمَٕمَداءِ  هَمَدفَما َٓ  هَمَٗماَل  فَمادَ  شُمؿَّ  هَمَذَرَ   َٓ  َأمْ  ايمسُّ .ََمَٔمفُ  هَمَتَٕمدَّ
1
 

ثهِ   ثَدم. ضضشت 7َم الطه ًضد اهبم غبدقيدس ذ7 يگَ يهٌػَس ه يثي اث يسيػ

ِ   ب ًِ. غالم سفت ٍيي سلطبى سٍصُ است يغالهص فشهَد7 ثشٍ ثج  ،آهذ ٍ گفهت7 ًه

بٍسًهذ ٍ ههب ّهن ثهب ضضهشت غهزا       يست. ضضشت دستَس داد غزا ثيسلطبى سٍصُ ً

 ن.يخَسد

 يسند يبررس

 ٓ اٍذ:  يذ چٕيٍٕل هٚا

ُد  ـُ  حُمَٚمَّ ـِ  فَمقِمِّ  زْم َسكْمِ  زْم ـْ  زم١ِمؽِْمٛمَاِدهِ  احْلُ ـِ  فِمٝمَز  فَم  .ََمٛمُِْمقرٍ  َأِِب  زْم

« ٗيـ ؾٚـوٖ اٌفم يبة ِٓ ال کز»قٗ يِٕٖٛه كه ِْ يثٓ اث يَيثٗ ٥ ـ ٕلٚقيإٍبك ّ

 ٓ آِلٖ اٍذ:يچٕ

فمذـ حمّٚمذد  2زمـ أِب َمٛمِمقر همٗمد رويتف فمـ حمّٚمد زمـ احلسذـ و َما ىمان همٝمف فمـ فمٝمز

زمـ احلسـ ايمِمّٖمار، فمـ حمّٚمد زمـ احلسكم زمـ أِب اخلّْماب، فمـ صمٔمٖمر زمذـ زمُمذغم، فمذـ ا

.زمـ أِب َمٛمِمقر ِّحاد زمـ فمثامن، فمـ فمٝمز
2
 

ِٛهك ا٥زّبك َ٘ـزٕل؛   ،ثٓ أثي ِٕٖٛه يٗ ٥يَـ ٕلٚق ثيك ّيرّبَ هٚاد ٚال٤ كه ٝو
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ّّل ثٓ ؽَٓ ]ثٓ ٌٚ»چْٛ  ّّل ثٓ ؽَٓ ٕف به»، 1«ل[يِؾ ّّل ثٓ ؽَيٓ ثٓ أثـي  »، 2«ِؾ ِؾ

ٞ بة ّّبك ثٓ ٥ضّبْ»ٚ  4«ع٦فو ثٓ ثْيو»، 3«اٌق  ك فبٓ كاهٔل.يرٛص يّ٘گ 5«ؽ

ك يـ ـ ٕـلٚق كه ٝو يً ٥جـبهد ّـ  يي ثب رٛعٗ ثٗ مئ« ِٕٖٛه يثٓ أث يَي٥»ٚصبلذ 

ً  7ؼ اى اِبَ ٕبكقيٕؾ يميِوؽَٛ ٕلٚق ثٗ ٝو .ّٛك يِ صبثذ ،ثٗ اٚ فٛك کـوكٖ   ٔمـ

ٓ رّـبَ هعـبي   يثٕبثوا 6ب ٚ آفود اٍذ.يلگبْ كٔيٛه اى ثوگيِٕٖ يثٓ أث يَيکٗ ٥اٍذ 

 ٦ِزجو اٍذ. يذ اى ٢ٔو ٍٕليپٌ هٚاهٔل. ك كايٍٕل رٛص

 يدالل يبررس

 استذاللة يتقز

ٕکٗ ٔيك ٍٍٞبْ ثبّل رب ِغجٛه ثٗ يلْٚ اَٛ اٌْک ثيكه  7ٕبكق ذ اِبَيٓ هٚايكه ا

ٔ   يِ َذ، افٞبهيّٛك ٍٍٞبْ هٚىٖ ٔ يِ ٕکٗ ٤ٍِٞيٗ ّٛك، پٌ اى ايرم  کٕل. پـٌ ِْـق

 7اٍذ. يي ٚ ِغييذ اى ٍٍٞبْ ٚ ؽبکُ ِقبٌف عبيّٛك رج٦ يِ
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ـُ  ّٚمُد شمٛما حَم دَّ ضَم ». 6 ـِ  زم ـِ  ّٚمدِ ـ حُم فمَ  ذذ ريض اهلل فمٛمف احلس ـِ  زم ـِ  ٔمٗمقِب ـ يَ ايمِمّٖمار، فمَ  احلس ـِ زيد، فَمذيَ  زم ، فمذـ ٚمذغمٍ أِب فمُ  ـ ازمذ

ـِ  إزمرارٝمؿِ  ـِ  ـ فمبدِ فمَ ، احلٚمٝمدِ  بدِ فمَ  زم ـِ ، فمَ ٛمانٍ ؽَم  اهلل زم ُِ : ىمُ ٔمٖمقر وماَل أِب يَ  ـ ازم ـُ  َؾ ذ أومبذإ 7اهلل أِب فمبدِ  ٛمَد فمِ  ٛم  فمٝمسذك زمذ
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 اشکال

ـ  کٕل کـٗ ؽٚـود   يِ بْيذ رٕٙب ثيٓ هٚايا ٗ  يٚلز ّـل ٍـٍٞبْ آْ هٚى، هٚىٖ    ِزٛعـ

اصجبد ٕـؾذ   يذ اٝالق ٔلاهك ٚ ثوايٓ هٚاي؛ اِب اگوفذٔي هٚىٖ يْبْ ٔئگوفزٗ اٍذ، ا

ـ رٛاْ ثـٗ ا  ئّکٗ ثب اٍزٕبك ثٗ ؽکُ ؽبکُ أغبَ ّلٖ  يا٥ّبٌ  ؛ذ اٍـزلالي کـوك  يـ ٓ هٚاي

ٚ  ٚ اى عٙـبد ِقزٍـف ٍـبکذ اٍـذ     1اٍذ َاِب يبْ کٕٕلٖ ٥ًّ فبهعيذ ثيچْٛ هٚا

 .ألٖ ب ٔکوكيآْ هٚى ها لٚب کوكٖ  َذ اِبَيهّٚٓ ٔ

بْ کٕـل  يِزبث٦ذ اى ؽبکُ ِقبٌف ها ث يفيذ رٕٙب ؽکُ رکٍيٓ، ِّکٓ اٍذ هٚاياثٕبثو

 آْ ٔجبّل. يٚ ٔب١و ثٗ ؽکُ ٦ٙٚ

سيحهحودبيقيتدٍم:صحيرٍا

ـْ  اَُم  ؾَماِرَدانِ  اإِلََمامِ  فِمٛمَْد  ؾَمِٜمَد  إَِذا: وَماَل  7صَمْٔمَٖمرٍ  َأِِب  فَم  شَمالشمِذكمَ  َُمٛمْذُذ  اهْلِذالَل  َرَأَيا َأَّنَّ

ْٚمسِ  َزَوالِ  وَمبَْؾ  ؾَمِٜمَدا ىَماَٞما إَِذا ايمْٝمَْقمِ  َذيمَِؽ  دم وصقّم  زمِاإِلهْمْمَارِ  اإِلََمامُ  َأََمرَ  َيْقَماً   هَم١مِنْ  ايمُمَّ

ْٚمسِ  َزَوالِ  زَمْٔمَد  ؾَمِٜمَدا ََمامُ  َأََمرَ  ايمُمَّ رَ  وَ  ايمْٝمَذْقمِ  َذيمِذَؽ  زم١ِمهِْمْمَذارِ  اإْلِ الةَ  َأطمَّذ  ايمَْٕمذدِ  إرَِم  ايمِمَّذ

.ِبِؿْ  هَمَِمقمَّ 
2
 

 يضْبدت دٌّذ وهِ سه   )ضبون( وِ دٍ ضبّذ ًضد اهبم يصهب7ً ذيفشهب يه 7اهبم ثبلش

اًذ ٍ ايي ضْبدت ايطبى لجل اص صٍال ضوس ثبضهذ، اههبم ثهِ     سٍص پيص ّالل سا ديذُ

اگش ضْبدت ايطبى ثؼذ اص صٍال ثبضذ، ٍ خَاًذ  ٍ ًوبص هي دّذ هي افطبس آى سٍص دستَس

ٍ سٍص ثؼذ  اًذاصد يثِ تيخيش هًوبص سا تب فشدا  يوٌذ، ٍل هي اهبم ثِ افطبس آى سٍص ضىن

 گضاسد. هي ثب ايطبى ًوبص
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 يسند يبررس

 ٓ اٍذ:  يذ چٕيٍٕل هٚا

ُد  ـُ  حُمَٚمَّ ـْ  َئْمُٗمقَب  زْم دِ  فَم ـِ  حُمَٚمَّ ٝمَ  زْم ـْ  لََيْ دِ  فَم ـِ  حُمَٚمَّ َد  زْم ـْ  َأِْحَ دِ  فَم ـِ  حُمَٚمَّ ـْ  فِمٝمَز  زْم  ُيقؽُمَػ  فَم

ـِ  ـْ  فَمِٗمٝمؾٍ  زْم دِ  فَم ـِ  حُمَٚمَّ ـْ  وَمْٝمسٍ  زْم  .7 صَمْٔمَٖمرٍ  َأِِب  فَم

ثـٓ  ]ِؾّل ثٓ اؽّل »ٚ  1«ييؾيِؾّل ثٓ »وا يؼ اٍذ؛ ىيش ٍٕل ٕؾيذ اى ؽيهٚا

« ٌيِؾّل ثٓ لـ » ٘وچٕلٚ  ألٖ ّلك ي٘و ٍٗ رٛص 3«ًيٍٛف ثٓ ٥مي»ٚ  2«[يا٦ّو ييؾي

ِؾّـل ثـٓ   »کزبة  يً هاٚيٍٛف ثٓ ٥ميٕکٗ يٕٗ ايثٗ لو 4اٍذ، يٓ چٕل هاٚيِْزوک ث

ذ ٘ـُ ّ٘ـبْ   يـ ٓ هٚايٌ ِٛعٛك كه ايِؾّل ثٓ لّٛك  يِ اٍذ، ِْقٔ« يٌ ثغٍيل

  5ٚ صمٗ اٍذ. ،يثغٍ

ُ  ٚ ٘ـُ رٛصيـك   يهعبٌ ي٘ب كه کزبة« [ليثٓ ٥ج] يَيِؾّل ثٓ ٥»اٌجزٗ   رٚـ٦يف  ٘ـ

 ك اٚ صبثذ اٍذ.  ياٍذ ٚ رٛص يبىِٕل ثؾش ٚ ثوهٍيّلٖ اٍذ کٗ ٔ

 ذيته عث يسيزامىن محمذ ته عياقىال پ

 ك اٚ  يكه رٛص ;يکالَ ٔغبّ. 1

ٕکـٗ  ي٥الٖٚ ثوا 6ك ّٔٛكٖ اٍذ.ياٚ ها رٛص« ليثٓ ٥ج يَيِؾّل ثٓ ٥»وعّٗ اٌف( كه ر
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ِضـً   يچـٗ کَـ  »؛ «٥يَي ثٓ ِؾّل ع٦فو اثي ِضً َِٓ» کٕل کٗ يِ إؾبة ٔمً ياى ثوف

 1.«؟اٍذ يَيع٦فو ِؾّل ثٓ ٥ ياث

ً يـ كه رٛص ياى اثـٓ ٔـٛػ کالِـ    «يؾيـي  اؽّل ثٓ ثٓ ِؾّل» ة( كه روعّٗ  ك اٚ ٔمـ

 کٕل: يِ

 دم ايمقيمٝمذد زمذـ احلسذـ زمـ حمٚمد ازمقصمٔمٖمر ؾمٝمخٛما اصاب ومد و: ٞمقح زمـ اسازمقايمٔمب ومال

 فمبٝمذد زمذـ فمٝمز زمـ حمٚمد دم آ ذيمؽ فمقم اهلل رِحف زمازمقيف زمـ ازمقصمٔمٖمر سمبٔمف و ىمٙمف ذيمؽ

.ايمثٗمة و ايمٔمدايمة ـمارر فمقم ىمان ٓٞمف همٝمفرازَمُف  َما ادري همال
2
 

 َل:ئٛ يِ >اى فًٚ ثٓ ّبماْ يط( ثٗ ٔمً اى کْ

 و يثٛمذل فمٙمٝمذف و ايمٔمبٝمذدي َيذ  ؾمذاذان زمذـ ايمٖمّمذؾ ىمان: ايمٗمتٝمبل ومال :ازمقفمٚمرو ومال

 رِحذف ايمٖمّمؾ َمـ ايمثٛماء َيسبؽ رذا و َمثٙمف أومراٞمف دم يمٝمس: يٗمقل و يٚمٝمؾ ايمٝمف يٚمدضمف و

.اهلل
3
 

 ك اٚيكه رٛص ;يکالَ کْ. 3

ٚ  اّبهٖ رٛصيك ايٓ ثٗ« ٍٕبْ ثٓ ِؾّل» روعّٗ كه يکْ  ومذال»: ّٔٛـزٗ اٍـذ   كاّـزٗ 

 َمذـ ايمثٗمذات و ايمٔمذدول َمـ... و  ايمٔمبٝمد فمٝمز زمـ حمٚمد و يقٞمس و ايمٖمّمؾ فمٛمف يرو ومد: ازمقفمٚمرو

 4.شايمٔمٙمؿ ارؾ

 ف اٚيكه ر٦ٚ يـ ٍٝٛيکالَ ّ. 2

٥الٖٚ  5.اٍذ ووكٖ ر٦ٚيف اٚ ها« ليثٓ ٥ج يَيِؾّل ثٓ ٥»روعّٗ  كه ٍٝٛي ّيـ

                                                           

 .896ضلٓ ،333اِٙزبض٣، ظ  . ضرب1َ

 . 939 ضلٓ ،348ظ ،ٕٞبٖ. 2

 .896ضلٓ ،333، ظٕٞبٖ. 3

 .980ضلٓ ،508ظ اِىط٣، . ضرب4َ

 .5758 ، ضل391ٓٚ ظ 6361، ضل448ٓاِغٛس٣، ظ ضربَ ؛611، ضل216ٓظ . اِفٟطس؛،5



   022  واقع با آىاعتبار حکن در صورت احتوال هوافقت 7 دومبخش 

 

 1كأل. يِ فيل ٦ٙيٚعٛك اثٓ ٥ج ًيها ثٗ كٌ يزيٕکٗ كه اٍزجٖبه، هٚايثو ا

 ف اٚيكه ر٦ٚ ليٗ ٚ اثٓ ٌٚيثٓ ثبثٛکالَ ا. 2

ٛ  « ْبٌّٛٔ ثٓ ٥جلاٌوؽي»كه روعّٗ  يـ ٍٝٛياٌف( ّ ـ ثٗ ٔمـً اى اثـٓ ثبث اى اثـٓ   ٗي

 َل:  ئٛ يِ ليٌٚ

 يذقٞمس ىمت : يٗمقل ايمقيمٝمد زمـ احلسـ زمـ حمٚمد ؽمٚمٔمِ:  احلسكم زمـ فمقم زمـ حمٚمد ومال

 زمذـ فمٝمزذ ـزمذ حمٚمذد زمذف يٛمٖمرد َما إٓ فمٙمٝمٜما ئمتٚمد صحٝمحة ىمٙمٜما زمايمروايات رل ايمتل

.زمف ليٖمت ٓ و فمٙمٝمف ئمتٚمد ٓ هم١مٞمف نمغمه يروه   و فمبٝمد
2
 

ً ياى اثٓ ثبثٛ« ييؾيِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ »كه روعّٗ  يـ ٍٝٛية( ّ کٕـل:   يِـ  ٗ ٔمـ

 يذتص َمذا يارو ٓ: ومذال و احل٘مٚمذة ٞمذقادر رصمذال فمـ زمازمقيف زمـ فمقم زمـ حمٚمد ازمقصمٔمٖمر اؽمتثٛماه»

 2.شزمرواياسمف

ـ ثٗ ٔمً اى اثٓ ثبثٛ« ٥جيل ثٓ ٥يَي ثٓ ِؾّل»كه روعّٗ  يط( ٔغبّ ٌٚ ي  ليـ ٗ اى اثـٓ 

 ىمتذ  َمذـ لذفمٝمسذ زمذـ حمٚمذد زمف سمٖمرد َما: ومال اٞمف ايمقيمٝمد ازمـ فمـ زمازمقيف ازمقصمٔمٖمر ذىمر» َل:ئٛ يِ

 2.شفمٙمٝمف ٓئمتٚمد ضمديثف و يقٞمس

 کٕل: يِ ل ٔمًياى اثٓ ٌٚ« يؾيي ثٓ اؽّل ثٓ  ِؾّل »كه روعّٗ  يك( ٔغبّ

او ... فمذـ رواه َمذا لَيٝم زمـ اِحد زمـ حمٚمد رواية َمـ لٛميستث ايمقيمٝمد زمـ احلسـ زمـ حمٚمد

 ومذد و: ٞمذقح زمذـ ايمٔمبذاس ومذال... فمذـ او َمٛمٗمْمذع زماؽمٛماد فمبٝمد زمـ فمٝمز زمـ حمٚمد فمـ

زمازمقيف. صمٔمٖمر سمبٔمف ازمق و ىمٙمف ذيمؽ دم احلسـ زمـ حمٚمد ؾمٝمخٛما اصاب
5 
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 اقىال يجمع تنذ

ِـلهک   ٚ ـ ٕـلٚق يّـ  رٚـ٦يف  ،يـ ٍٝٛـ يفبد ّـ يِلهک رٚـ٦ ، يثٗ ٝٛه ل٦ٞ

اٍـذ.   ٔفـو  ف کٕٕلٖ رٕٙب يـه ير٦ٚ اٍذ. پٌ ٌٚيل اثٓ ر٦ٚيف ـ ٕلٚقيّ ٦يفرٚ

ٌٚ   ٔغبّـي  اٍـبريل  كيگو ٚ ٔٛػ ، اثٓئغبّ ّيـ، ٘وچٕل ـ اى کـالَ اثـٓ   ها فيرٚـ٦  لي

 ل:يآ يثٗ كٍذ ِ كيگوي ظئزب ٌٚيل اثٓ والَ كه كلذ ثب يٌٚ 1،ألٖ فّٙيل

ّـٛك رٕٙـب    يبّي، ِْقٔ ِٔغ رٍٜٛ يؾيي ثٓ اؽّل ثٓ ِؾّل ثب كلذ كه روعّٗ اٚاًل:

 ٥.2يَي ثٓ ِؾّل فٛك ٔٗ ؛ٔلا ٍبلٜ ا٥زجبه اى ٥جيل ثٓ ٥يَي ثٓ ِؾّل ِٕم٤ٞ هٚايبد

ّٛك، ثٍکٗ رٕٙـب عٙبٌـذ   يلٖ ّٔيف فّٙيّلٖ ُ٘ ر٦ٚ ٗ افواك اٍزضٕبيًب: كه ِٛهك ثمئصب

 .ألٖ ها ُ٘ اٍزضٕب کوك« ٥ٓ ث٦٘ إؾبثٕب»ٚ « ٥ٓ هعً»ٕکٗ يٕٗ ايّٛك. ثٗ لو يصبثذ ِ

ثـٗ   ييؾيبد ِؾّل ثٓ اؽّل ثٓ يبْ هٚايٓ افواك اى ِيبِد ايهٚا يصبٌضًب: چٗ ثَب اٍزضٕب

 ف َ٘زٕل.يٓ افواك ٦ٙيٕکٗ ايثبّل، ٔٗ ا يِْکً ِزًٕ يكٌ

ل: يـ گٛ يل ِزفـبٚد اٍـذ. ِـ   يـ ْ ٥جبهد اثٓ ٌٚبثٓ ٥جلاٌوؽّ ٌٛٔيهاث٦ًب: كه روعّٗ 

ل يپٌ ّـب  3َذ.يکوكٖ ٦ِزجو ٌٔٛٔ ٔمً يل ِٕفوكًا اى يثٓ ٥ج يَيکٗ ِؾّل ثٓ ٥ يبريهٚا

ٚ  يكاّـزٗ، ٔـٗ ا   ييٌٛٔ اّکبي ِؾزٛايل اى يبد ِٕفوكٖ اثٓ ٥جيهٚا ف يٙـ٦  يٕکـٗ فـٛك 

 ثبّل.

اٍـذ   ي٥ک ٝوف ِـل يْبْ اى ياٍذ؛ چْٛ ا ييٛگ رٕبل٘ ليٓ كهکالَ اثٓ ٌٚيافيْٚ ثوا

گـو كه  يل ٔمً کـوكٖ ٚ اى ٝـوف ك  يثٓ ٥ج يَيٌٛٔ ها رٕٙب ِؾّل ثٓ ٥يبد ياى هٚا يکٗ ثوف

                                                           

 .116ظ ،17اِحس٤ج، د ضربَ . ٔقز1ٓ

زمذـ  ذكَمارواه فمـ .... او فمـ حمٚمذد زمذـ فمٝمسذ كاية حمٚمد زمـ اِحد زمـ َيٝمىمان حمٚمد زمـ احلسـ زمـ ايمقيمٝمد يستثٛمل َمـ رو». 2

 .(939، ضل348ٓاِٙزبض٣، ظ  )ضربَ شفمبٝمد زماؽمٛماد َمٛمٗمْمع...

و ومال حمٚمد زمـ فمقم زمـ احلسكم: ؽمٚمٔمِ حمٚمد زمـ احلسـ زمـ ايمقيمٝمد رِحف اهلل يٗمقل: ىمت  يقٞمس ايمتذل رذل زمايمروايذات ». 3

 شزمف حمٚمد زمـ فمٝمسك زمـ فمبٝمد و   يروه نمغمه هم١مٞمذف ٓ ئمتٚمذد فمٙمٝمذف و ٓ يٖمتذك زمذف ىمٙمٜما صحٝمحة ئمتٚمد فمٙمٝمٜما إٓ َما يٛمٖمرد

 .(813، ضل511ٓ)اِفٟطس؛، ظ
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 يکـ يك كاهك، کـٗ  يٌٛٔ ٍٗ ٝويبد يٗ کزت ٚ هٚايل ثٗ کٍي: اثٓ ٌّٚٔٛزٗ اٍذ ـيٓ عب ّيّ٘

ً ثـٓ ِـواه   ياٍـّب٥  يٚ ٍـِٛ  يٕبٌؼ ثـٓ ٍـٕل   يگويل ٚ كيثٓ ٥ج يَياى آٔٙب ِؾّل ثٓ ٥

 ٔلاهك. ياٖ ذ ِٕفوكيٌٛٔ هٚايل اى يثٓ ٥ج يَيّٛك ِؾّل ثٓ ٥يٓ ِْقٔ ِياٍذ. ثٕبثوا

ٓ    يـ َذ ائ ي٦ٙف هاٚ ايٕکٗ ِمٖٛك اى اٍزضٕب ِؤيل  ٌٚيـل اى  ٓ اٍـذ کـٗ فـٛك اثـ

 .اٍذ ووكٖ ٔمً هٚايذ، ثب ٚاٍٞٗ، ٥يَي ثٓ ِؾّل

ٗ  اٍـذ،  ٌٚيل اثٓ ر٦ٚيف ر٦ٚيف، رٕٙب چْٛ اٍذ؛ صمٗ ٥يَي ثٓ ٓ ِؾّليثٕبثوا  وـ

پـٌ   .ثبّل ّلٖ موو ثب رٛصيمبد ٦ِبهٗ رٛألُ٘ ّٔي ر٦ٚيف اؽزّبي رٕٙب ٚ ْٔل صبثذ

 يكه ا٥ٍـ  يّٛك ٚيِْقٔ ِ يٚ اثٓ ّبماْ ٚ اثٓ ٔٛػ ٚ کْ يو ٔغبّيثب رٛعٗ ثٗ ر٦بث

 كهعٗ ٚصبلذ ثٛكٖ اٍذ.

فبد اثـٓ  يْزو ر٦ٚيوا ثيَ اٍذ؛ ىك ِمليفبد، رٛصيمبد ٚ ر٦ٚيهٗ رٛصكه فوٗ ر٦ب

كه کـٗ  ثٛكٖ اٍـذ   :ذيبد فٚبئً اً٘ ثيٚ ٔمً هٚا ثٗ فبٝو غٍٛـ ٕلٚق يل ٚ ّيٌٚ

ـ يفبد ؽغيٓ رٚـ٦ يثٕـبثوا ٓ ثـٛكٖ اٍـذ.   يچٕ يي ثٗ اؽزّبي لٛيِٛهك ٔٓ يا ٔـلاهك ٚ   يز

 ٚصبلذ صبثذ اٍذ.

 يدالل يبررس

 ة استذالليتقز

 ياٝالق كاهك ٚ ّبًِ ٘و ؽبکّ شؾَماِرَداِن... اإِلََمامِ  فِمٛمَْد  ؾَمِٜمَد  إَِذا»كه ٥جبهد « اِبَ»ٌف٠ 

ٚ اى آٔغب کٗ اگو اٝب٥ذ اى ؽـبکُ ثـو ِـوكَ ٚاعـت      1ّٛك يِ ا٥ُ اى ؽبکُ ٥لي ٚ عٛه

 ،ذ اى ؽبکُ ِقبٌف ٘ـُ ٚاعـت  يّٛك رج٦ يِ ِْقٔ ،ٌغٛ فٛا٘ل ثٛكٔجبّل، اِو ؽبکُ 

   2اى ٚال٤ اٍذ. يّٛك ِغي يِ کٗ ٝجك ؽکُ اٚ أغبَ يٚ ا٥ّبٌ

                                                           

، 2اِفم٥نٝ، د  واليةت ؛ زضاسنب  فن٣   261، ظ10؛ ٟٔنصة األحىنبْ، د  52، ظ3. ض.ن: وتبة اِحذ، ٔحمك زأنبز، د 1

 .604ن  601عغ

 .  277، ظشةالعماِحذ ٚ  ن المعاصشة. ضن؛ إِجسٛط ف٣ فمٝ إِسبئُ 2
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 اشکال اول

بَ»ِمٖٛك اى  بَ «ِا ذ؛ ٗٔ ٘و ؽبکّ ٦َِٖٛ، ِا ٚايٍا  1ٗث ثؾش ِب ٔلاهك. يذ هٞثي. ٌپ ه

 جىاب

، اِبَ ٦َِٖٛ ٔجبّل؛ «اِبَ» ّٛك ِواك اى ِي ٚعٛك كاهك کٗ ٍجت يكه ايٓ هٚايذ لوائٕ

ثـواي  اي ٗ ًب لويٕيکٕل ٚ صبٔ ّٔي وا اٚاًل اِبَ ٦َِٖٛ ثواي اِبَ ٦َِٖٛ كيگو رکٍيف ٦ِيٓيى

َ »كه هٚايذ، ثٗ اِبَ ٦َِٖٛ ٔيبِلٖ اٍذ ٚ صبٌضـًب ٚاژٖ  « اِبَ»رمييل ٚاژٖ  كه هٚايـبد  « اِـب

 3َذ.ي٦َِٖٛ ٔ ذ ِواك اِبَيٓ هٚايپٌ كه ا 2كيگو ثو ُؽک بَ عٛه اٝالق ّلٖ اٍذ.

 اشکال دوم

 يکٕـل ٚ ثـوا   يِـ  اِـو ثـٗ ٘ـالي    ،ل: اِبَ ٚ ؽبکُيفوِب يِ ذيٓ هٚايكه ا 7ثبلو اِبَ

. ٝجـك  ٔـلاهك  يٕٗ اٍـذ ٚ اٝاللـ  يفٛأل. پٌ کالَ ِؾفٛف ثٗ لو يِ ليْ ّٔبى ٥بٔبٍَِّ

ّٛك ٌفـ٠ اِـبَ، اى    يِ پٌ ِْقٔ .٥لاٌذ كه اِبَ عّب٥ذ ّوٛ اٍذ ،٢ْٔو ٍَِّبٔب

ذ رٕٙـب  يـ ٓ ِٕبٍجذ ؽکُ ٚ ٣ِٛٙٛ الزٚـب كاهك هٚا يِٕٖوف اٍذ. ثٕبثوا و٥بكيياِبَ غ

  4ّٛك. ئّکٕل ٚ ّبًِ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف  يِ ؽکُ اِبَ ٥بكي ها ِٞوػ

 جىاب

ذ، ٔٗ اِبَ ٦ِٖـَٛ ٚ ٔـٗ ؽـبکُ ؽـك ٚ     ياٌجزٗ هّٚٓ اٍذ كه ىِبْ ٕلٚه هٚا

کُ ِقـبٌف  پٌ ٌف٠ اِبَ اٝالق كاهك ٚ ّبًِ ؽب .ألٖ ٓ ِمبَ ٔجٛكيا ي٥بكي ِزٖل

 5ّٛك. يِ ُ٘

                                                           

؛ إِسنتٙس فن٣ ضنطح     460، ظ8 ؛ ٔستٕسنه، د 420، ظ10 ، دمستنذالقةيعت ؛ 260، ظ13 ، دالناضشة . اِحسائك1
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 .541، ظ4 . اِىبف٣، د2
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اٍذ ٚ ثٗ ٕٛهد  يميٗ ثٗ ٔؾٛ ؽميٓ لٚييذ كه ِمبَ رجيِّکٓ اٍذ گفزٗ ّٛك هٚا

٘ـُ   ي، ِٖلاق فبهع٘وچٕل کٗ كه ىِبْ ٕلٚه آْ ؛کٕل يِ ها ِٞوػ يفوٙ يلب٥لٖ کٍ

 يوْ ِٖـلال لـ  ٘ـب ٖ ثٗ كک ئيكکٗ  يزيکٗ ٕلٚه هٚا آْ اٍذأٖبف  يٌٚ ٔلاّزٗ اٍذ.

ذ ثو ا٥زجبه ؽکُ ؽبکُ ثٗ ٔؾٛ اٝالق كالٌذ كاهك يٓ هٚايثٕبثوا ذ.ل اٍئلاّزٗ ثبّل، ث٦

  1ٚ ؽبکُ ِقبٌف ُ٘ اى آْ عٍّٗ اٍذ.

ربيجعفيتسَم:هعتبرُعليرٍا

ـْ َأطِمٝمِف َُمقَد  ـُ صَمْٔمَٖمٍر فَم ـِ صَمْٔمَٖمرٍ  فَمقِمُّ زْم صُمذِؾ َيذرَ  وَماَل: 8زْم ـِ ايمرَّ ذالَل دِم  يؽَمَٟميْمُتُف فَمذ اهْلِ

ُه يَمذُف َأْن َيُِمذقَم وَمذاَل إَِذا َ ْ َيُُمذؽَّ همِٝمذِف هَمْٙمَٝمُِمذْؿ َو إِّٓ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن َوضْم  ُه نَمغْمُ َٓ ُيْبٌِمُ  َدُه 

هَمْٙمَٝمُِمْؿ ََمَع ايمٛمَّاِس.
2
 

ّالل هبُ سهضبى سا  يذ7 اگش وسيپشس 7وبظن يثي خؼفش اص ثشادسش اهبم هَس يػل

شد؟ يه سد سٍصُ ثگب ضهك دا يت ًىٌذ، آيش اص اٍ ّالل سا سؤيغ يٌذ ٍ وسيثج ييثِ تٌْب

                                                           

ٝ  260ظ ،13 ، دالناضشةاِجتٝ ثقض٣ )اِحسائك  .1 ا٘نس؛ چنٝ ا٤ٙىنٝ زض ش٤نُ  ٖ      ( ضٚا٤؛ ضا ٔقطؼ فٙٝ اغنحبة زا٘سنت

زٞس وٝ ٔطزْ ضٚظٜ ضا ثرٛض٘س ٚ ٕ٘نبظ   ٣ٔ سالْ زستٛض ٔسٜ وٝ اٌط زٚ ضبٞس ثقس اظ ؽٟط ضٟبز  زٞٙس أبْ ف٥ّٝ اِ

ف٥س ضا فطزا ثرٛا٘ٙس ٚ حبَ  ٘ىٝ ارٕبؿ ض٥قٝ ثط ا٤ٗ اس؛ وٝ ٕ٘بظ ف٥س لضب ٘ساضز. ٔٙتٟنب افنطاؼ اغنحبة حبثن؛     

( ٚ 267، ظ٥٘2س؛، چٖٛ فتبٚا٢ ٕٞٝ فمٟب ثٝ زس؛ ٔب ٘طس٥سٜ، ثٝ ٤ٚژٜ ا٤ٙىٝ اثٗ ر٥ٙنس، )ٔرتّنف اِطن٥قٝ، د   

( وٝ ضٚا٤ت٣ زض ا٤نٗ  168، ظ2( ٚ غسٚق )وتبة ٔٗ ال ٤حضطٜ اِفم٥ٝ، د1، ح169، ظ4ىبف٣، دؽبٞط و٣ٙ٥ّ )اِ

ثبة  ٚضزٜ ا٘س  ٘س؛ وٝ لضب ضا لجَٛ زاض٘س. ٚ اٌط ٞٓ ٕٞٝ فمٟب ث٤ٍٛٙس لضب ٘ساضز ٔقّْٛ ٥٘س؛ اظ ثنبة افنطاؼ اظ   

زٜ ٚ ٔٛافمن؛ فبٔنٝ ٚ أخنبَ  ٖ    ضٚا٤؛ ثبضس، ثّىٝ ثٝ احتٕبَ ل٢ٛ ثٝ ذبعط تطر٥ح ث٥ٗ ضٚا٤ب  البٔٝ ٕ٘بظ ف٥س ثٛ

ثبفج چ٥ٙٗ تطر٥ح٣ ضسٜ اس؛. ٚ اغٛال ثب و٣ٕ زل؛ ضٚضنٗ اسن؛ تقبضضن٣ ثن٥ٗ زٚ زسنتٝ ٚرنٛز ٘نساضز تنب         

٤ٌٛٙنس ٕ٘نبظ ف٥نس لضنب ٘نساضز )ٚسنبئُ        ٣ٔ ٤بت٣ وٝأطرحب  ٔغطح ضٛز؛ ثّىٝ ٔٛضز زٚ زستٝ ٔتفبٚ  اس؛. ضٚ

بظ ف٥س ضا تطن وطزٜ ٣ِٚ ثم٥ٝ )أنبْ ٚ ٔنأ٥ٔٛٔٗ   ( ٔرػٛظ رب٣٤ اس؛ وٝ ضرع فٕساً 473ٕ٘، ظ7اِط٥قٝ، د

٤ٌٛس اٌط ثقنس اظ ظٚاَ ذٛضضن٥س، ف٥نس حبثن؛ ضنٛز،       ٣ٔ ز٤ٍط( ٕ٘بظ ف٥س ضا ذٛا٘سٜ ا٘س؛ ٣ِٚ ضٚا٤؛ ٔحٕس ثٗ ل٥س

 افتس. ٣ٔ چٖٛ ٥ٞچ وس ٕ٘بظ ٘رٛا٘سٜ ٕ٘بظ ف٥س ثٝ فطزا

 .317، ظ4. تٟص٤ت االحىبْ، د2
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اگهش ضهه داسد ثهب ههشدم سٍصُ      يشد، ٍليضضشت فشهَد7 اگش ضه ًذاسد، سٍصُ ثگ

 شد.يثگ

 يسند يبررس

كه لـوة   يويثٓ ع٦فو ٚ ٔمً ؽّ يثٗ ٥ٍ ـيذ ثٕبثو إٍبك ِوؽَٛ ّيٓ ٔمً اى هٚايا

ٓ اٍـذ:  يثٓ ع٦فو چٕـ  يذ ثٕبثو إٍبك ِوؽَٛ ٕلٚق اى ٥ٍيِزٓ هٚااِب اٍذ،  1االٍٕبك

ْ  إَِذا…»  2.«ايمٛمَّاسِ  ََمعَ  هَمْٙمَٝمُِمْٚمفُ  إِٓ هَمْٙمُٝمْٖمْمِْر وَ  َيُُمؽَّ  َ 

ـ ٔمً آْ كه لبٌت كٚ هٚاٚ  ٓ افزالفيپٌ اى رنکو ثٗ ا ٕبؽت ٍٚبئً ذ اى کزـبة  ي

 کٕل: يِ ذيٓ ؽکبيچٕ ،ثٓ ع٦فو ي٥ٍ

ـْ َيذرَ  ذ ـْ َأطِمٝمِف وَماَل: ؽَمَٟميْمُتُف فَمٚمَّ ـُ صَمْٔمَٖمٍر دِم ىمَِتازمِِف فَم ِرذالَل ؾَمذْٜمِر َرََمَّمذاَن  يَو َرَواُه فَمقِمُّ زْم

 ّٓ ُه َأ يَمُف َأْن َيُِمقَم؟ هَمَٗماَل إَِذا َ ْ َيُُمؽَّ همِٝمِف هَمْٙمَٝمُِمْؿ َوضْمذَدُه َو إِ ُه نَمغْمُ  َيُِمذقُم َوضْمَدُه ٓ ُيْبٌِمُ

ََمَع ايمٛمَّاِس إَِذا َصاَُمقا.
3
 

ًِ هٚا  ٕـبً يکـٗ ٥ « ٗيـ ؾٚـوٖ اٌفم ي ال کزبة ِٓ»اى  ي٘ کبّبٔيذ رٍٜٛ فيثب رٛعٗ ثٗ ٔم

کزـبة ِـٓ   »ّـٛك َٔـقٗ    يِـ  ِْقٔ 4اٍذ،« لوة االٍٕبك»ٚ « تيرٙن»ّ٘بْ ٥جبهد 

ثـب َٔـقٗ آْ کزـبة کـٗ كه كٍـذ       ،ٖثـٛك  ٘يکٗ كه كٍذ ِوؽـَٛ فـ  « ٗيؾٚوٖ اٌفميال

ت ٚ ٔمـً ٕـبؽت   يـ كه رٙـن يٕـٗ ٔمـً ّـ   يثٛكٖ، ِزفبٚد اٍذ ٚ ثٗ لو ٕبؽت ٍٚبئً

ـ    ب َٔـقٗ ِٛعـٛك  يـ ثٓ ع٦فو، گٛ يٚ اى کزبة ٥ٍ يويٍٚبئً اى ؽّ ٘ ئـيك ِوؽـَٛ ف

ذ يک هٚايک ٔمً ٚ يٓ، يثٕبثوا .شهَمْٙمُٝمْٖمْمِذرْ »ٔٗ  كهٍذ اٍذش هَمْٙمَٝمُِمؿْ »ؼ اٍذ ٚ ٚاژٖ يٕؾ

   ذ ّلٖ اٍذ.يكٚگٛٔٗ ؽکب« ٗياٌفم»اٍذ کٗ ثب رٛعٗ ثٗ افزالف َٔقٗ 

                                                           

 .231. لطة اإلسٙبز، ظ1

 .124، ظ٤2حضطٜ اِفم٥ٝ، دوتبة ٔٗ ال  .2

 .2، ح260، ظ10 ، دالقيعت. ٚسبئُ 3

 .138، ظ11. اِٛاف٣، د4
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ذالَل دِم ؾَمذْٜمِر  يَيرَ »ِمٖٛك اى ٘الي كه « ٗياٌفم»كه ٘و ؽبي ثٕبثو ِزٓ ٔمً ِٛعٛك كه  اهْلِ

لـوة  »ٚ « تيرٙـن »؛ ٚ ثٕبثو ٔمـً ِٛعـٛك كه   اٍذ ٘الي ّت آفو ِبٖ هِٚبْ ،شنَ َرََمَّما

الَل دِم ؾَمْٜمِر َرََمَّمذانَ  يَيرَ »ِمٖٛك اى ٘الي كه « االٍٕبك ٘ـالي ّـت اٚي ِـبٖ هِٚـبْ      ،شاهْلِ

ذ ٦ِزجو ي، هٚا1ثٓ ع٦فو ٚ عالٌذ لله اٚ يٚٗ ثٛكْ ٝوق رب ٥ٍياٍذ. ثب رٛعٗ ثٗ َِزف

 اٍذ.

 يدالل يبررس

 استذاللة يتقز

ْ  إَِذا»ِمٖٛك اى ٥جبهد  ّٓ  هَمْٙمٝمُْٖمْمِْر وَ  َيُُمؽَّ  َ  ـ ا« ايمٛمَّاسِ  ََمعَ  هَمْٙمٝمَُِمْٚمفُ  إِ ٓ اٍـذ کـٗ كه   ي

ٕٛهد ّک كه ٘الي، كه غوٚة هٚى آفو اى ِـبٖ ِجـبهک هِٚـبْ، اى ا٘ـً ٍـٕذ      

 ل. يذ کٕيرج٦

ًِ آٔٙب كه ر7٦کب١ُ اٌجزٗ هّٚٓ اٍذ کٗ اِبَ ثـو   يل ها ؽغذ ّو٥يٓ هٚى ٥يي، ٥ّ

ـ ب٣ ٚ يّـ  بيٕٗ يٓ ٥ًّ آٔٙب َِزٕل ثٗ ثيچٗ ا ؛ٓ كأَزٗ اٍذيِکٍ ف ياصجبد ٣ِٛٙٛ ثوا ب ي

ٕٙب ثبّـل،  يذ اى ٥ًّ آٔٙب َِزٕل ثٗ ٘و کلاَ اى ايٓ رج٦يثٕبثوا ثبّل. يؽکُ ؽبکُ ٚ لبٙ

ِقبٌفبْ كه غبٌت ِٛاهك ثـٗ ؽکـُ    إٛاًلؼ اٍذ ٚ يکٗ ٚال٤ ِْکٛک ثبّل، ٕؾ يِبكاِ

، ؽًّ ، ِضاًل«ب٣يّ»آٔٙب ثٗ  کٕٕل ٚ اٍزٕبك ٥ًّ يِ ٘الي اٍزٕبك صجٛد يٚ ؽبکُ ثوا يلبٙ

ٝ     ،٥ًّ آٔٙب كه افٞبهذ ثو فوك ٔبكه اٍذ ٚ ياهٚ ٓ كه يَِزٕل ثـٗ ؽکـُ لٚـبد ٚ ٍـال

 كه آْ ١ٙٛه كاهك. ذ يهٚال اٍذ ٚ يٓ هٚى ٥يير٦

اى  يکـ يذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه صجٛد ٘الي، ثـٗ ٥ٕـٛاْ   يذ ثو ؽغيپٌ هٚا

ٚ اٝـالق آْ ثـو ٕـؾذ ٥ّـً ِزورـت ثـو آْ كالٌـذ         هكٛه كاَِزٕلاد آٔٙب، ١ٙ

 .کٕل يِ

                                                           

 .377ضلٓ ،264. اِفٟطس؛، ظ1
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 اشکال

ٚ َٔقٗ ِٛعـٛك  « ٗيؾٚوٖ اٌفميکزبة ِٓ ال »ت اى اٍزلالي ثٕبثو ٔمً ِٛعٛك كه يٓ رمويا

کزـبة ِـٓ ال   »اى  ٘يثٕبثو َٔقٗ ِوؽَٛ ف يٌٚاٍذ. ؼ يٕؾ اى آْ كه كٍذ ٕبؽت ٍٚبئً

وا ِفـوٚٗ ٚ ٦ِٕـب كه   يًِ اٍذ؛ ىت ِؾً رأيٓ رموي، ايويـ ٚ ؽّيٚ ٔمً ّ« ٗيؾٚوٖ اٌفمي

ـ ، ٘ـالي ها ك «َٛ اٌْکي»ِبٖ هِٚبْ ٚ كه  يٓ اٍذ کٗ چٕبٔچٗ كه اثزلايٓ ٔمً ايا ٚ كه  يلي

ـ ثمٕجو کـٓ ٚ فـوكا ثـب     ،ياگو ّک كاّزٚ  ويهٚىٖ ثگ ؽزًّب ،ئلاّز يّکآْ  َ ي هٚىٖ  ٗ ِـوك

ء ِبٖ ِجـبهک هِٚـبْ   عي ٍذ کٗ آْ هٚىٖ ل٦ًٞبا ٓيهّٚٓ اٍذ کٗ هٚىٖ فوكا اى ثبة ا .ويثگ

   1اى ِوكَ. پيوٚي٥ٍُ ثٗ كفٛي ِبٖ هِٚبْ اٍذ؛ ٔٗ ثٗ فبٝو ً يكٌٓ هٚىٖ ثٗ يثٕبثوا اٍذ.

ْ  إَِذا»ثٕبثو ٔمً  يٕکٗ ؽزي٥الٖٚ ثو ا ّٓ  َيُُمؽَّ  َ  اؽزّـبي كاهك   ،« هَمْٙمَٝمُِمْؿ ََمَع ايمٛمَّاسِ هَمْٙمُٝمْٖمْمِْر َو إِ

ٓ يـ كه ا ل.يـ لا کٕيـ ل ٥ٍُ ثٗ ٘ـالي پ يل کٗ ثبٓ ثبّيا شإِٓ هَمْٙمَٝمُِمْؿ ََمَع ايمٛمَّذاسِ و»ِواك اى فموٖ 

 2ثب ِل٥ب ٔقٛا٘ل كاّذ. يچ اهرجبٝيذ ٘يٕٛهد هٚا

ا٥زجبه ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه فوٗ اؽزّبي ِٛافمـذ   يرٛأل ثوا ئّذ يٓ هٚايثٕبثوا

 وك.يآْ ثب ٚال٤، ِٛهك اٍزٕبك لواه ثگ

جارٍدَتچْارم:هعتبرُهحودبيسٌاىازابيرٍا

 ُِ ـَ فَمقِمٍّ  ؽَمِٚمْٔم َد زْم : َيُٗمقُل ُصْؿ ضِمكَم َيُِمقُم ايمٛمَّاُس َو َأهْمْمِْر ضِمذكَم ُيْٖمْمِذُر 7َأزَما صَمْٔمَٖمٍر حُمَٚمَّ

َوصَمؾَّ ايمٛمَّاُس هَم١مِنَّ اهللَ  . فَمزَّ َِ َة ََمَقاوِمٝم صَمَٔمَؾ إَِرٙمَّ
3
 

ش ٍ يه سٍصُ ثگ ،فشهَد7 آًگبُ وهِ ههشدم سٍصُ گشفتٌهذ    يه ذم وِيضٌ 7اص اهبم ثبلش

ههبُ سا   يّهب  افطبس وي؛ زشا وِ خذاًٍذ هتؼبل ّهالل  ،شدم افطبس وشدًذگبُ وِ ه آى

 مبت ٍ صهبى لشاس دادُ است.يه

                                                           

 .383اِغطاء،  القشيعت اإلسالميت. ض.ن: اِحذ ف٣ 1

 .50، ظ3 . ض.ن: وتبة اِحذ، ٔحمك زأبز، د2
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 يسند يبررس

ـْ ٓ اٍذ: يذ چٕيٍٕل هٚا ـْ َأزمِٝمِف فَم اٍل فَم ـِ هَمّمَّ ـِ زْم َس ـِ احْلَ ـْ فَمقِمِّ زْم ـِ زم١ِمؽِْمٛمَاِدِه فَم َس ـُ احْلَ ُد زْم حُمَٚمَّ

ـْ َأِِب ا ـِ ؽِمٛمَاٍن فَم ِد زْم ـِ اظمُْٛمِْذِر ايْمَٔمْبِديِّ حُمَٚمَّ اُروِد ِزَياِد زْم  .جْلَ

 ٓ آِلٖ اٍذ:يت چٕيقٗ رٙنيكه ِْثٓ ؽَٓ ثٓ فٚبي  ي٥ٍثٗ  ـيك ّيٝو

 فمبذدون زمذـ اِحذد زمف  اطمػم  همٗمد همّمال احلسـ زمـ فمقم فمـ ايم٘متاب رذا دم ذىمرسمف َما و

 زمذـ فمذقم فمذـ ايمذززمغم زمذـ حمٚمذد زمذـ فمقم فمـ اصمازة و َمٛمف ؽمامفما احلاذ زمازمـ اظمٔمروف

 .همّمال زمـ احلسـ
1
 

ک، يـ  چي٘ـ  3«ىثيو ثٓ ِؾّل ثٓ ٥ٍي»ٚ  2«اثٓ ٥جلْٚ )اؽّل ثٓ ٥جلاٌٛاؽل(» ٘وچٕل

ٓ يثٕـبثوا  ؛4ّـٛك  يِـ  ْـبْ صبثـذ  ياى ٚعٖٛ ٥بِٗ، ٚصبلذ ا ئلاهٔل، ثب ثوف يك فبٕيرٛص

 ك ِنکٛه ٦ِزجو اٍذ.يٝو

ٓ يـ ّل ا ل ٚ ِْقٔيبْ گوكيث يبك ثٓ ِٕنه(، كه گنّزٗ، ِٞبٌجيعبهٚك )ىكهثبهٖ اثٛ

 5صمٗ ٚ ِٛهك ا٥زّبك اٍذ. يهاٚ

فٛا٘ل آِـل،  « ِؾّل ثٓ ٍٕبْ»کٗ كه اكاِٗ كه ِٛهك  يذ، ثٗ کالِيٓ هٚايا٥زجبه ااٌجزٗ 

 كاهك. يثَزگ

                                                           

 .55(، ظالمقيخت) 10. تٟص٤ت االحىبْ، د1

 .211، ضل87ٓاِٙزبض٣، ظ  . ضرب2َ

 .6179 ضلٓ ،430، ظاِغٛس٣ . ضرب3َ

ٝ  زض ٔنخالً  ك ذٛز اٚ ذٛاٞنس ثنٛز،  ٥تٛح ٣اثٗ فجسٖٚ، ثٝ ٘ٛف مب ٥تٛح ثٝ ٣٘زبض افتٕبز. . اِف4 ٖ » تطرٕن ٗ  حٕنسا  ثن

 شِنه  شونط  ٙبأغنحبث  ٚرٜٛ ٔٗ ثقت( ا٥ِٙسبثٛض٢) ا٥ِٙطبثٛض٢ سق٥س أثٛ س٥ّٕبٖ ثٗ حٕساٖ»: سس٤٘ٛ ٣ٔ «ٕب٥ٖسّ

 عنطق  ٙىنٝ اثنٗ فجنسٖٚ زض   ٤[ فالٜٚ ثنط ا 357 ضلٓ ،138اِٙزبض٣، ظ ]ضربَ .«اِٛاحس فجس ثٗ أحٕس ا  فجس أثٛ

ُ  اٚ ٣قٙن ٤. اس؛ ٘جٛزٜ ف٥ضق وٝ ضٛز ٣ٔ ٔقّْٛ پس. ٘ساضز حمب  عطقِ ثب ٣تفبٚت وٝ اس؛ ضسٜ ٚالـ ٣فطاٚا٘  ٘بلن

 ٢ٍنط ٤ز عنطق  ب ٤ن ضٚا ٚ وتت ٤ٗا اظ ٢بض٥ثس وٝ سٜض ٚالـ ٢ٔتقسز عطق زض ٚ اس؛ ؛٤ضٚا غسٞب ٚ وتبة ٞب زٜ

 ٢ٚ ضنٛز  ٔن٣  ٔطرع پس ٘طسٜ، ٘مُ ٘سرٝ اذتالف ٍط٤ز عطق ٚ طب٤ٖا ك٤عط ٥ٗث ٢ٔٛضز چ٥ٞ زض ٚ زاض٘س ع٥٘

 .زاضز ب٤ٖرط ع٥٘ ط٥ظث اثٗ ٔٛضز زض زْٚ ٚرٝ. ثٛزٜ اس؛ افتٕبز ٔٛضز

 .زْٚ اظ ازِٝ ٚرٛة تى٥ّف٣ تجق٥؛ اظ حىٓ حبوٓ ٔربِفُ ٥ُ ز٤ِش. 5
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 زامىن محمذ ته سنانياقىال پ

كه  ي؛ ٌّّٚوكٖثو 7ثبلو ْبْ ها اى صمبد ٚ فٛآ اِبَي، ا1«اهّبك»كه  ليـ ِفيّ .1

 گفزٗ اٍذ. ْبْ ٍقٓيزالف إؾبة كه ٦ٙف ا، اى ٥لَ اف2«ٗيهٍبٌٗ ٥لك»

 فيْـبْ ها رٚـ٦  يا« يبػ ِلائٕيِ»كه روعّٗ فِٛك اٚ ٚ كه روعّٗ  يِوؽَٛ ٔغبّ .3

  3.کوكٖ اٍذ

 فيْـبْ ها رٚـ٦  يا« اٍزجٖـبه »ٚ  «هعـبي » ،«فٙوٍذ» ي٘ب ، كه کزبةيـ ٍٝٛيّ .2

 4.ّّوكٖ اٍذ ِؾّٛك ي، اى ٚکال«ةةقالغ»كه کزبة  يٌٚ کوكٖ؛

 فيها رٚـ٦  يِٚ، ي٘ب اى کزبة ي، فًٚ ثٓ ّبماْ كه ثوفيً ِوؽَٛ کْثٕبثو ٔم .2

   5.ٗ اٍذِٓ ِْٙٛه كأَزيٚ اى کناث کوكٖ،

کـٗ َِـزفبك اى آٔٙـب    کوكٖ  ٔمً يبريث٦ل اى ٔمً کالَ اثٓ ّبماْ، هٚا 6يِوؽَٛ کْ .3

 د اّـبهٖ بيـ هٚأّٛٔـٗ اى آْ  ثٗ چٕـل   ِضبي يثوااى ِؾّل اٍذ؛  7ِذ اِبَ ٦َِٖٛيهٙب

  :ُيکٕ يِ

 صمٔمٖمذر أزمذق ضمذدشمٛمل ومذال اهلل فمبد زمـ ؽمٔمد ضمدشمٛمل ومال ومقيمقيف زمـ حمٚمد ضمدشمٛملايمػ( 

 أزمذا ؽمٚمٔمِ ومال ايمٗمٚمل داود زمـ احلسكم زمـ فمقم فمـ رصمؾ فمـ فمٝمز زمـ حمٚمد زمـ أِحد

فمذٛمٜمام  اهلل ريض: ومذال و زمخغم ؽمٛمان زمـ حمٚمد و لَيٝم زمـ صٖمقان يذىمر 7ايمثا  صمٔمٖمر

 ا صماء فمٛمف همٝمٜمام َما ومد ؽمٚمٔمتف َمـ أصحازمٛما.زمرضاي فمٛمٜمام همام طمايمٖما  ومط رذا زمٔمد َم

 دم 7ايمثذا  صمٔمٖمذر أِب فمقم دطمٙمِ ومال ايمٗمٚمل ايمِمٙمِ زمـ اهلل فمبد ؿمايم  أِب فمـب( 
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 ...   ؽمٛمان زمـ حمٚمد و لَيٝم زمـ صٖمقان اهلل يصمز: يٗمقل همسٚمٔمتف فمٚمره آطمر

 ضمدشمٛمل حمٚمد زمـ ومقيمقيف ومال ضمذدشمٛمل ؽمذٔمد فمذـ أِحذد زمذـ رذالل فمذـ حمٚمذد زمذـج( 

و حمٚمد زمـ ؽمذٛمان همٗمذال:  لىمان يمٔمـ صٖمقان زمـ َيٝم 7ع أن أزما صمٔمٖمر إؽمامفمٝمؾ زمـ زمزي

ظمحٚمد زمذـ ؽمذٜمؾ ايمبحذرا   7إَّنام طمايمٖما أَمري ومال همٙمام ىمان َمـ ومازمؾ ومال أزمق صمٔمٖمر 

 و حمٚمد زمـ ؽمٛمان همٗمد رضٝمِ فمٛمٜمام. لسمقل صٖمقان زمـ َيٝم

ٚمد وصمدت زمخط أِب فمبد اهلل ايمُماذا  أ  ؽمٚمٔمِ ايمٔماصٚمل يٗمقل إن فمبد اهلل زمـ حمد( 

زمايم٘مقهمذة دم َمٛمذزل إذ  لإؽمدي اظمٙمٗم  زمبٛمان ومال ىمٛمِ َمع صٖمقان زمذـ َيٝمذ زمـ فمٝمزا

دطمؾ فمٙمٝمٛما حمٚمد زمـ ؽمٛمان همٗمال صٖمقان: رذا ازمـ ؽمذٛمان يمٗمذد رذؿ أن يْمذغم نمذغم َمذرة 

شمبِ َمٔمٛما. وفمٛمف ومال ؽمٚمٔمِ أيّما ومذال ىمٛمذا ٞمذدطمؾ َمسذجد ايم٘مقهمذة  لهمٗمِمِمٛماه ضمت

اظمٔمّمذالت همذ١مرم وَمذـ أراد احلذالل  هم٘مان يٛمٓمر إيمٝمٛما حمٚمد زمـ ؽمٛمان ويٗمذقل: َمذـ أراد

 .لواحلرام همٔمٙمٝمف زمايمُمٝمخ ئمٛمل صٖمقان زمـ َيٝم

 محمذ ته سناندرتاره اقىال  يجمع تنذ

ٕٙب ثب ُ٘ ر٦بهٗ كاهٔل؛ اِب اگـو كلـذ   يك اّقبٓ ثبّل، ايف ٚ رٛصير٦ٚؽٛي اگو ثؾش 

ٓ    يكه اهّبك ٕواؽذ كاهك كه ا ليـ ِفيّٛك کالَ ّ  ٕکٗ ِؾّل ثـٓ ٍـٕبْ اى صمـبد ٚ فـٛا

ـ ثـبالرو اى رٛص  يبْ ثَـ يٓ ثيثٛكٖ اٍذ ٚ ا 7اِبَ کب١ُ ٌٛ ك ي ـ  اٍـذ.  ي٦ِّـ اگـو رّـبَ    يؽز

ُ؛ چـوا کـٗ ا٥زّـبك    يکٕـ ْبْ ؽًّ يل آْ ها ثو اّزجبٖ ايف کوكٖ ثبّٕل، ثبي، اٚ ها ر٦ٚإؾبة

ْ  كاكٖ اٍـذ  ٓ ا٥زّبك فجـو يل اى ايـ ِفيؽغذ اٍذ ٚ ّ 7اِبَ ٦َِٖٛ  گٛٔـٗ کـٗ    ٚ ّ٘ـب

 ليـ ـ ِفيّٛك، کـالَ ّـ   يِ ب ٥لَ ٚصبلذ افواك ِٛهك لجٛي ٚال٤يبلذ ْ كه ٚصبيو هعبٌيکالَ ٍب

ِْ ِؾّل ثٓ ٍٕبْ ٔيك اِبَ ٔ  ّٛك. يِ ٚ لجٛياٍذ ي ؽغذ يكه صمٗ ثٛك

 اشکال اول

ٓ ي، ثٕـبثوا کـوكٖ اٍـذ  ف يٗ ِؾّل ثٓ ٍـٕبْ ها رٚـ٦  يكه هٍبٌٗ ٥لك ليـ ِفيفٛك ّ

 ّٛك. يِ غٗ رَبلٜيٚ كه ٔزاٍذ ل ثب ُ٘ ِز٦بهٗ يـ ِفيکالَ ّ
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 جىاب

ؾبة ٔمً يٓ ر٦ٚيال يِفـ يّ ٌٚف ها اى ٕا َبًئ  كه کزبة يکوكٖ.  ذ: اٌّ ّزٗ ٍا ٔٛ 

إن إطمبار زمذىمر إؾمباح ختتٙمػ أيمٖماـمٜما و سمتبايـ َمٔماٞمٝمٜمذا و ومذد زمٛمذِ ايمٕمذالة فمٙمٝمٜمذا 

أزماؿمٝمؾ ىمثغمة و صٛمٖمقا همٝمٜما ىمتبا يمٕمقا همٝمٜما و رذوا همٝمام أشمبتقه َمٛمف دم َمٔماٞمٝمٜمذا و أضذاهمقا 

ؾمٝمقخ أرؾ احلؼ و خترصقا ايمباؿمؾ زم١مضاهمتٜما إيمذٝمٜمؿ َمذـ   َجافمة َمـ يم٘مت  إرمَما ضمقسمف ا

و يمسٛما .  حمٚمد زمـ ؽمٛمان إرم  و إـمٙمة و ٞمسبقا سمٟميمٝمٖمف  إؾمباحَجٙمتٜما ىمتاب ؽمٚمقه ىمتاب 

ىمان صحٝمحا هم١من ازمـ ؽمٛمان ومد ؿمٔمـ فمٙمٝمذف   ٞمٔمٙمؿ صحة َما ذىمروه دم رذا ايمباب فمٛمف هم١من

ضاهمة رذا ايم٘متاب إيمٝمف همٜمق ضال زمّماليمف فمـ احلؼ هم١من صدومقا دم إ. و رق َمتٜمؿ زمايمٕمٙمق

و إن ىمذزمقا همٗمد تٚمٙمقا أوزار ذيمؽ.
1 

 يثو فوٗ کٗ غبٌٚ  ب ٔٗياٍذ  يُ غبٌيكأ ئّل: ِب يگٛ يِ ;ليـ ِفيٓ فٛك ّيثٕبثوا

كٚهغگـٛ   ،يِّکٓ اٍذ غبٌ .كهٚغگٛ ثبّل يٕکٗ ّقٖياُ غٍٛ اٍذ، ٔٗ ا لٖيثبّل ٥م

ٚ  يبْ صمـٗ فٞؾـ  يِضً هاٚ .ٔلاهك يٍٛ ثب ٚصبلذ ِٕبفبرغ ي٦ٕي ،ثبّل ٚ ِّکٓ اٍذ ٔجبّل

 ٕٙب ِملَ اٍذ.يثو رّبَ ا ٦ِ7َٖٛ ا٥زّبك اِبَ إٛاًلٚ  يٚالف

 اشکال دوم

ر٦ـبهٗ   يـ ٍٝٛيف ّيثب ر٦ٚثو ٚصبلذ ِؾّل ثٓ ٍٕبْ  يل ِجٕيـ ِفئمً کالَ ّ

 ٚ رَبلٜ كاهك.

 جىاب

ذ.يـ ِفئمً ُّ يٝٛه کٗ گفز ٚ ّ٘بَْذ يک كهعٗ ٔيْبْ كه يِفبك ٔمً ا  ل، ِملَ ٍا

ٚايكه رٛص يٓ ٚعٗ لٛيكِٚ ذ کٗ  ياٗ بد ِبكؽيك ِؾّل ٓث ٍٕبْ، ه ، كه يِضً ٚعـٗ لجٍـ  ٍا

ب بَ ،دذ لٛيٙٔ ذ ٗث اٚ ٦ِ7َٖٛ ٚ كاي ثو رٛعٗ ِا ٚاٍا ذ(يذ كَٚ ٚ ٍَٛ ٕؾي. )ه  .ؼ ٍا
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ل گفـذ کـٗ ثـو    يْبْ اثٓ ٥ملٖ ٚ فًٚ ثبيفبد إؾبة ٚ كه هأً ايٗ ر٦ٚيكه رٛع

ِؾّـل كه ّـأْ    ي٦ٕـ يّـٛك؛   يِ ؽًّ ،ْبْ غٍٛ اٍذيکٗ كه ٢ٔو ا يي٦ِٕب غٍٛ ثٗ ّ٘بْ

ـ اگـو ا  .ٗ إؾبة ِـٛهك لجـٛي ٔجـٛك   يکٗ كه ٢ٔو ثمکوك  يبْ ِيها ث يِٞبٌج :ذيث اً٘ ٓ ي

 ثبّل، چگٛٔٗ ثب ٔمً ٕفٛاْ اى ِؾّل ع٤ّ يف هعبٌيٚ فًٚ كاي ثو ر٦ٚ 1کالَِ ٕفٛاْ

اٍذ کٗ رٕٙب اى افـواك   ياى عٍّٗ کَبٔ« دةع»كه  ـيٕکٗ ٕفٛاْ ثٕبثو فجو ّيثب ا ؛2ّٛك يِ

ْ »مَ ائّٗ َٔجذ ثٗ  إٛاًلکٕل ٚ  يِ صمٗ ٔمً ثـو ِقبٌفـذ اى اِـو     يِجٕـ « ِؾّل ثٓ ٍـٕب

. ثـٗ  أـل ٗ اٍذ کٗ ّ٘ٗ کٌ رـبة ٘ٚـُ آْ ها ٔلاّـز    ياى افجبه ئمً ثوف يواث 3اِبَ،

 .ليـ کٕٓ، رٛعـٗ  يْـ يكاي ثو ِلػ، ٔمً ّلٖ كه ٕـفؾٗ پ  يبد کْيذ چٙبهَ اى هٚايهٚا

ها ثـٗ   يالد ٚ َِبئً ا٥زمبكٚٚ ٦ِ ،ِؾّل ثٓ ٍٕبْ، َِبئً ِوثٛٛ ثٗ فمٗ ها ثٗ ٕفٛاْ

 اٍذ. يف هعبٌياى ٥لَ ر٦ٚ يٕٙب ّ٘ٗ ؽبکياكاكٖ اٍذ.  فٛك اهعب٣

   اشکال

ل کـٗ  يگٛ يِاثٓ ٔٛػ  مً کالَ فِٛك اٚ لجً اى ٚفبد اٍذ.ٔ ًيكٌفبد ِؾّل ثٗ ير٦ٚ

بد ها يـ ٓ اٚ هٚايثٕـبثوا « ة اٞمام وصمدسمفيؽمامع و ٓ روا ٘مـ رميىمٙمام ضمدشمت٘مؿ زمف   »اٚ گفزٗ اٍذ: 

   4ٖ ٔمً ٔلاّزٗ اٍذ.ىٚ اعب« ثبٌٛعبكٖ»كٖ کولا يپ

   جىاب

ِـٓ آْ   يل؛ ٌٚيَيل، ثٕٛيَيل ثٕٛيفٛا٘ يِ اگو» ل:يگٛ يِ كه اثزلا ٛة ثٓ ٔٛػيااٌجزٗ 

اى اٍذ. پـٌ  ب ٚٙب٣ يل: ِؾّل ثٓ ٍٕبْ كهٚغگٛ يگٕٛکٗ ثئٗ ا 5؛...« کُٕ ئّذ يها هٚا

كالٌـذ ثـو ٙـ٦ف ٚ     ، ٚعـبكٖ ثٛكٖ اٍـذ  «ٚعبكٖ»لٖ ِؾّل ثٓ ٍٕبْ يل ٥ميّبآٔغب کٗ 
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َٛا ف٣  خالصتش يم٘مؿ فمٛمف ؾمٝمئا وىرأان ؾمئتؿ ان سم٘متبقا ذيمک هماهمٔمٙمقا و يم٘مـٓ  ». 5 طربَ معشفتاألل َٛا ِا  .17، ضل251ٓظ ،أح
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َ ٍـٗ  اى ًّب يثٓ ٍٕبْ َِـزم بد ِؾّل ياى هٚا يبهيٓ ثَي٥الٖٚ ثوا .کٕل ئّکنة اٚ   اِـب

 .٦ِٕب ٔلاهككه آٔٙب اٍذ کٗ ٚعبكٖ 

بثو آٔچٗ ربکْٕٛ ِٞوػ ّل ل اى ا٥زّـبك  يـ ِفيّ ك ِؾّل ٓث ٍٕبْ، فجويً ثو رٛصي٥ّلٖ كٌ ،ٕث

بَ ٚا 7 ٦َِٖٛ ِا ذ. يفيثبّل کٗ ثو ٘و ر٦ٚ يِ ْبْ اى اٚيذ ايبد كاي ثو هٙبيٚ ه  1ِملَ ٍا

  ذ ٦ِزجو فٛا٘ل ثٛك.يٓ هٚايثٕبثوا

 يدالل يبررس

 ة استذالليتقز

ْ ل فٞـو  يـ ذ هٚىٖ ِبٖ ِجبهک هِٚبْ ٚ ٥يٓ هٚايا ثـو اصجـبد آْ    ياٖ ها اِـبه  ِقبٌفـب

ْ ياش هٚىٖ ٚ فٞـو  يٓ ؽـل يـ گو ايثٗ ٥جبهد ك ؛2ٍذ)هِٚبْ ٚ فٞو( كأَزٗ ا ثـٗ  ها  ْـب

ْ بکٗ ِقبٌفـ ها  يٓ ٘الٌيثٕبثوا 3كأَزٗ اٍذ. يِٕيٌٗ هٚىٖ ٚ فٞو ٚال٦  کٕٕـل،  يِـ  ْ ا٥ـال

 اٍذ.   يؼ ٚ ِغييي ٦ِزجو اٍذ ٚ ا٥ّبي ِٞبثك آْ ٕؾيِب ٔ يثوا

 اشکال اول

ِٕبٛ ٘ـُ اِکـبْ   ؼ يگو رٕميٚاهك ْٔلٖ اٍذ ٚ اى ٝوف ك ؽغٗ يذ كهثبهٖ ميٓ هٚايا

ا٥زجـبه   ،ثبّـل  يکٗ ِٕبٛ ٚ ِالک ثـٛكْ آْ ل٦ٞـ   يؼ ِٕبٛ رٕٙب كه ِٛاهكيوا رٕمئلاهك؛ ى

ل ٕـَٛ  يّـٛك. پـٌ ّـب    ئّـ ؽبٕـً   يٓ ل٦ٞـ يچٕـ  يكاهك ٚ ؽبي آٔکٗ كه اِٛه ّـو٥ 

 4كاّزٗ ثبّل. يزيفٖٕٛ

                                                           

 ضنٟبز  فضنُ ثنٗ ضنبشاٖ ٚ ٔقبغنطاِٖ      ،فب ٥تضقطا ٤؛ ظضٛز ٣ٔ فب  ٔمس٥ْك ثط ٕٞٝ تضق٥تٛحزض فطؼ تقبضؼ،  .1

ٓ اظ ٔحٕس ثٗ سٙبٖ ٔٛضز افتٕبز ٚ  :س٤ٌٛ ٣ٔ س٥د ٔف٥ٔحٕس ثٗ سٙبٖ اس؛؛ أب ض  7 ذٛاظ ٚ حمب  أبْ ونبؽ
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 .341، ظ3 . وتبة اِحذ، ضبٞطٚز٢، د3

 342، ظٕٞبٖ. 4
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 جىاب
مـبد كأَـزٗ،   ي٘ـالي ها ثـٗ ٝـٛه ٍِٞـك ِ     ،ذيـ ً هٚايكه م 7کب١ُ اى آٔغب کٗ اِبَ

ٗ  يمٔلاهك ٚ ّبًِ ٘ـالي   يزيّٛك ٘الي هِٚبْ ٚ ّٛاي فٖٕٛ يِ قِْٔ ُ  ؽغـ  ٘ـ

 ذ اٍزلالي کوك.يٓ هٚايرٛاْ ثٗ ا يِ اصجبد ِل٥ب يٓ ثوايّٛك. ثٕبثوا يِ

 اشکال دوم
اى  يکـ يذ ثـٗ  يـ ٓ ِوكَ اٍذ ٚ هٚايذ ٘الي كه ثي٣ِٛ ه يچٗ ثَب افٞبه َِزٕل ثٗ ّ

ذ يه »گو، ّ٘بْ ٝٛه کٗ يبهد كاهك؛ ثٗ ٥جاّبهٖ ك« ب٣يّ» ي٦ٕي ،اصجبد ٘الي ِبٖ ي٘بٖ ها

ُٝوق صجٛد ٘الي ِبٖ لّو« هٚى يگنّذ ٍ»ب ي« فِکٍ ـ ياٍذ، ّـ  ياى عٍّٗ  ٓ يب٣ كه ث

 ٓ ٍِٞت اّبهٖ كاهك.يذ ثٗ ايٓ هٚايكه ا اِبَ کالَ ٚ آْ اٍذ ي٘بٖ اى ها يکيي يِوكَ ٔ

 جىاب
ًِ آٔٙب كه هٚى 7٥کب١ُ ذ، اِبَيٓ هٚايٕکٗ، كه اياٚي ا  يها ؽغذ ّو٥ ل فٞوي، ٥ّ

ـ  ٕٗيٓ ٥ًّ َِزٕل ثٗ ثي؛ چٗ اْ كأَزٗ اٍذبِکٍ ف يثو اصجبد ٣ِٛٙٛ ثوا ثبّـل،   ب٣يب ّـ ي

ذ اى آٔٙب َِـزٕل ثـٗ ٘ـو کـلاَ اى     يٓ، رج٦يثٕبثوا .ثبّل يؽکُ ؽبکُ ٚ لبٙ چٗ َِزٕل ثٗ

 .ؼ اٍذيکٗ ٚال٤ ِْکٛک ثبّل، ٚاعت ٚ ٕؾ يٕٙب ثبّل، ِبكاِيا

 صجٛد ٘ـالي اٍـزٕبك   يٚ ؽبکُ ثوا يك ثٗ ؽکُ لبٙكَٚ آٔکٗ، ِقبٌفبْ كه غبٌت ِٛاه

   1ذ ثو فوك ٔبكه اٍذ.ي، ؽًّ هٚا«ب٣يّ»کٕٕل ٚ اٍزٕبك ٥ًّ آٔٙب ثٗ  يِ

ؽظ َِزٕل ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه صجٛد  يذ ثو ٕؾذ ٚ اعيايٓ هٚايٓ، ايثٕبثوا

 ٘الي، كالٌذ كاهك.

ب ي يف، فٛياٗ ياٍذ کٗ رم ييذ، ِوثٛٛ ثٗ عبياٌجزٗ هّٚٓ اٍذ کٗ ِلٌٛي هٚا

ـ پ يچٕبٔچٗ ِن٘ت ؽك، للهرٓ ٕٛهد يو اي. كه غبْ ثبّليكه ِ ،يِلاهار لا کٕـل  ي
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 يزـ يگو ؽکُ ؽـبکُ ِقـبٌف ؽغ  يٓ ؽغبى ؽکِٛذ کٕل، كيکٗ ثو ؽغبط ٚ ٍوىِ

ٔـٗ  ، اٍـذ  يٚال٦ـ  يذ ؽکُ صبٔٛيگو، َِزفبك اى هٚايثٗ ٥جبهد ك ؛ٔقٛا٘ل كاّذ

 .يؽکُ اٌٚ

 ات تاب حجيدستَ سىم: روا

جارٍديرُازابيعتبرُابيهغتاٍل:هيرٍا

ُِ َأزَما صَمْٔمَٖمرٍ  َْضذَح  7وَماَل: ؽَمَٟميْم ْٕ فَْمذَقاِم دِم ا ْٕ ـْ سمِْٙمَؽ ا ا ؾَمَ٘مْ٘مٛمَا ؽَمٛمًَة دِم فَماٍم َِم ؛ هَمَٙمذامَّ لإِٞمَّ

ُِ فَمقَم  ل. هَمَٗماَل ايْمِٖمْْمُر َيْقمٌ َوىَماَن زَمْٔمُض َأْصَحازمِٛمَا يُ  7َأِِب صَمْٔمَٖمرٍ  َدطَمْٙم  ُر ايمٛمَّاُس ُيْٖمْمِ  َّمحِّ

َْضَح  ْٕ ْقُم يَ  َيْقمٌ  لَو ا ل ايمٛمَّاُس َو ايمِمَّ َيُِمقُم ايمٛمَّاُس. ْقمٌ ُيَّمحِّ
1
 

ًهضد   ين. ٍلتيذ لشثبى ضه وشديّب دس هَسد ػ اص سبل يىيذ7 هب دس يگَ يه اثَخبسٍد

ِ  ياص اغطبة آى سٍص سا ػ ياُ ذم[ ػذيسفتن، ]د 7اهبم ثبلش  يلشثهبً  ،ذ لشثهبى داًسهت

ذ يه وٌٌذ. ػ يه است وِ هشدم افطبس يفطش ّوبى سٍصذ ي. ضضشت فشهَد7 ػوشدًذ يه

اسهت وهِ    يوٌٌذ ٍ اٍل هبُ سهضبى ّن سٍص يه ياست وِ هشدم لشثبً يلشثبى سٍص

 شًذ.يگ يه هشدم سٍصُ

 يسند يبررس

ـِ »ٓ اٍذ: يذ چٕيٍٕل هٚا ـِ حَمُْبذقٍب فَمذ ـِ فَمذقِمِّ زْمذ ذد زْمذ ـْ حُمَٚمَّ ـِ زم١ِمؽِْمذٛمَاِدِه فَمذ َس ـُ احْلَ ُد زْم حُمَٚمَّ

اُرودِ  ]زمـ َمٔمروف[بَّاِس ايْمٔمَ  ـْ َأِِب اجْلَ ـِ اظمُِٕمغَمِة فَم ـْ فَمْبِد اهللِ زْم  .شفَم

 يش اى ٢ٔو ٍـٕل يل کٗ ؽلّ، هّٚٓ يفيذ كه ِجؾش ؽکُ رکٍيٍٕل هٚا يثب ثوهٍ

 ٦ِزجو اٍذ.
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 يدالل يبررس

 ة استذالليتقز

ها  ْبِکٍفٚ  وكيپن يِ (صجٛد ٘الي)اصجبد ٣ِٛٙٛ  ي، ٢ٔو ِقبٌفبْ ها ثوا7ثبلواِبَ 

 ، فـوا أـل  کـوكٖ کٗ آٔٙـب ِْـقٔ    يل لوثبْ، كه هٚىيذ اى آٔٙب ٚ اِزضبي اؽکبَ ٥يثٗ رج٦

کُ ِقبٌف كه صجـٛد  ٚ ٢ِٔو ؽب يٓ اٍذ کٗ هأيذ ايگو ِفبك هٚايثٗ ٥جبهد ك ؛فٛأل يِ

ّ يکٗ الىَ اٍذ اى آْ رج٦ ،ثٛكٖ يّو٥ ي٘ب اى ؽغذ يکي٘الي   ; يٕـ يذ ّٛك. اِـبَ ف

 ثبهٖ ّٔٛزٗ اٍذ:ٓ يكه ا

اٍـذ کـٗ    يل ّ٘ـبٔ يـ ل لوثـبْ[ ِْـکٛک اٍـذ، هٚى ٥   يب ٥يل فٞو ]يکٗ ٥ يٕگبِ٘»

صجـٛد   ي]ثـوا  يذ ّـو٥ کوكْ[ آٔٙب، ؽغـ  يب لوثبٔيکوكْ ] پٌ افٞبه .ِقبٌفبْ ٦ِزملٔل

 1.«٘الي[ اٍذ

 يثـو اصجـبد ِٛٙـ٣ٛ ثـوا     ي، ؽغـذ ّـو٥  ب لوثبْيل فٞو يپٌ ٥ًّ آٔٙب كه هٚى ٥

ؽکـُ ؽـبکُ ٚ   ثبّل، چٗ َِـزٕل ثـٗ    ب٣يب ّي ٕٗيَِزٕل ثٗ ث ٓ ٥ًّيچٗ ا ؛ْ اٍذبِکٍ ف

کٗ ٚالـ٤ ِْـکٛک    يٕٙب ثبّل، ِبكاِيذ اى آٔٙب َِزٕل ثٗ ٘و کلاَ اى ايٓ رج٦يثٕبثوا .يلبٙ

ٚ ؽـبکُ   يِقبٌفبْ كه غبٌت ِٛاهك ثٗ ؽکُ لبٙـ  إٛاًلؼ اٍذ ٚ يثبّل، ٚاعت ٚ ٕؾ

، ؽّـً  ، ِـضالً «٣بيّ»آٔٙب ثٗ  کٕٕل ٚ كه اِٛه ؽظ اٍزٕبك ٥ًّ يِ صجٛد ٘الي اٍزٕبك يثوا

ذ ها ثـو  يـ ٚ هٚا أـل ٗ پٕلاّـز  يَذ کٗ ثوفـ يٓ ٔيٓ چٕيثٕبثوا 2.ذ ثو فوك ٔبكه اٍذيهٚا

ـ ٦ِزملٔل هٚا يكه ِمبثً ثوف 3.ألٖ كکوب٣ ؽًّ يّ ً   ي آٔٙـب ثـٗ ؽکـُ     ذ ثـو اٍـزٕبك ٥ّـ

  4ٓ ١ٙٛه كاهك.يلٚبد ٚ ٍالٝ
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021   حجحکوهتي در کن ح 

 

ٗ ٥ٕـٛاْ  ذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه اِٛه ؽظ ٚ صجٛد ٘الي، ثيذ ثو ؽغيٓ هٚايثٕبثوا

 1فٛا٘ل ثٛك. يؼ ٚ ِغيي٥ًّ ِٞبثك آْ ٕؾٚ  هكاى َِزٕلاد آٔٙب، ١ٙٛه كا يکي

 اشکال اول

ل يـ کٕـل کـٗ آْ هٚى كه ٚالـ٤ ٘ـُ ٥     ئّکْف  ،ب فٞوي لوثبْل ي٥ًّ آٔٙب كه هٚى ٥

ٚ کـوكٖ  ذ اى آٔٙـب ها ِٞـوػ   يٗ، رج٦يذ رٕٙب، كه فوٗ رميگو ِفبك هٚايثبّل. ثٗ ٥جبهد ك

 2َذ.ياعيا ٚ ٕؾذ، ٔ ي٦ٕيَِئٍٗ،  ي٦ٙبْ ؽکُ ٚيكه ِمبَ ث

 جىاب

ـ رم يذ ِوثـٛٛ ثـٗ فٚـب   يـ هٚا ،کٗ كه فوٗ ّـک  ألٖ ليٓ ٥ميثو ا ي٘وچٕل ثوف ٗ ي

ثو فٞـو ٚ   ياٖ ل فٞو ٚ لوثبْ، اِبهيا٥ّبي ِقبٌفبْ كه ٥ إٛاًلٚ  َذئ يِلاهار بي يفٛف

 ياٗ يـ اٍـذ کـٗ رم   ييذ، ِوثـٛٛ ثـٗ عـب   يهّٚٓ اٍذ کٗ ِلٌٛي هٚا يٌٚ ،3لوثبْ اٍذ

ـ پ يچٕبٔچٗ ِن٘ت ؽـك، لـلهر   ٓ ٕٛهد،يو ايكه غ .بْ ثبّليكه ِ يب ِلاهاري يفٛف لا ي

ذ يثؾش اى ؽغ يگو ثوايكثٗ رج٤ آْ، ٓ ؽغبى ؽکِٛذ کٕل، يکٕل کٗ ثو ؽغبط ٚ ٍوىِ

ؽکُ  ،ذيگو َِزفبك اى هٚايثٗ ٥جبهد ك َذ؛ئ يِغبٌ ،٥ًّ آٔٙب ٚ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف

 .ئٗ ؽکُ اٌٚ ،اٍذ يٚال٦ يصبٔٛ

ها کـٗ   يوا هٚىيٗ ثبّل؛ ىيرٛأل عٍّٗ فجو ئّ  «إٌبً ييَٛ يٚؾ يا ٙؾ»بهد ٥ج

ثبّل ٚ ِّکـٓ اٍـذ ٔجبّـل. اى     يل لوثبْ ٚال٦يِّکٓ اٍذ ٥ ،كإٔل يِ ل لوثبْيِوكَ ٥

َ   ؛لٖ اٍذيَٛ اٌْک ها پوٍيؽکُ  7ثبلو اى اِبَ يگو، هاٚيٝوف ك ُ  پـٌ اِـب ـ ثب ٘ـ ل ي

ً  ييـَٛ يٚـؾ   يا ٙؾ» َٓ کالَ اِبيل ايٓ ثبيثٕبثوا .بْ کٕليؽکُ آْ ها ث ـ رٕي  «إٌـب ً ي
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آصـبه  ٚ  اٍذ يل لوثبْ ٚال٦يكإٔل ثٗ ِٕيٌٗ ٥ يِ ل لوثبْيها کٗ ِوكَ ٥ يهٚى ي٦ٕي ؛ثبّل

 يؽکُ ؽبکُ ِقبٌف، آصبه ٚال٦ يثب اِٚب پٌ اِبَ .ثو آْ ِزورت اٍذ يل لوثبْ ٚال٦ي٥

 1 بثك آْ كالٌذ كاهك.ذ ثو ٕؾذ ٥ًّ ِٞيٓ هٚايثٕبثوا .كٖ اٍذکوها ثو آْ ِزورت 

ً  ييَٛ يٚؾ يا ٙؾ» ٕکٗ اٝالق کالَ اِبَي٥الٖٚ ثوا ـ ٔ  «إٌـب ٥ّـً   يي ثـو اعـيا  ي

  2 َِزٕل ثٗ ِقبٌفبْ كه ؽظ كالٌذ كاهك.

 اشکال دوم

ل لوثـبْ  يكإٔل ثٗ ِٕيٌٗ ٥ يِ ل لوثبْيها کٗ ِوكَ ٥ يهٚى 7ثبلو ذ، اِبَيٓ هٚايكه ا

 ؛ً هٚى ٥وفٗ ٚعٛك ٔلاهكيل لوثبْ ٚ رٕييً ٥يرٕيٓ يث ياٗ ِالىِ يٌٚ .كأَزٗ اٍذ يٚال٦

ِْي٥ ٘وچٕل ي٦ٕي  ُ کـٗ ٚلـٛفِ  ئـلاه  يٍـ ياٍذ، كٌ يِضً هٚى لوثبْ ٚال٦ ،ياٗ يرم ل لوثب

  3ثبّل. يُ٘ كه ؽکُ ٚلٛف ٚال٦ ياٗ يرم

 جىاب

 ليـ کٗ ِقبٌفبْ ٥ يهٚىثو  يٓ اٍذ: ٚلزيذ كه ٢ٔو ٥وف چٕيٓ هٚايا يكالٌذ اٌزياِ

 يي، آصبه ٚال٦يّٛك، پٌ ثو ّت ٚ هٚى لجً اى آْ ٔ يِ ل لوثبْ ثبهي٥ ي٦كإٔل، آصبه ٚال يِ

، ثـو هٚى  هٚى ٥وفـٗ، ِـضالً   يآصبه ٚال٦ـ  گويّٛك؛ ثٗ ٥جبهد ك يِ هٚى ٥وفٗ ٚ ّت آْ ثبه

   4ّٛك. يِ ِل ٔيك ِقبٌفبْ، ثبهيلجً اى ٥

ِْ ِق  يكه هٚا 7ثبلو ٕکٗ اِبَيٓ، ثب رٛعٗ ثٗ اي٥الٖٚ ثو ا بٌفـبْ ها  ذ، َٕٛ ٚ فٞـو ٚ لوثـب

ٔ  ثٗ آْ ها ٚ  ً کوكٖ اٍذيرٕي ّـٛك کـٗ لوثـبْ ثـٛكْ      يِـ  ِٕيٌٗ ٚال٤ كأَزٗ اٍـذ، ِْـق
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گـواْ  يهٚى ٔٙـُ ثـو ك   يآصبه ٚال٦ٖ ي، صبثذ کٕٕليذ ٔلاهك ٚ ٥ًّ آٔٙب كه هٚى ٥وفٗ ٔيفٖٕٛ

 ؽِظ َِزٕل ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كالٌذ كاهك.   يش ثو ٕؾذ ٚ اعيايٓ، ؽليثٕبثوا اٍذ.

زرارةحيتدٍم:صحيرٍا

َِِب صَمْٔمَٖمرٍ  ِٕ ُِ يَمُف ) كْمِ سَمِٗمٝمَّةٌ  ِح فَمقَم ( دِم اظمَْْس 7وُمْٙم ٖمَّ َـّ َأضَمذدًا  7هَمَٗماَل  اخْلُ ِٗمل همِٝمِٜم شَماَلٌث ٓ َأسمَّ

ُب اظمُْْس٘مِِر َو اظمَْْسُح فَمقَم  . وَماَل ُزَراَرُة َو َ ْ َيُٗمْؾ ايْمَقاصِمذُ  فَمَٙمذْٝمُ٘مْؿ  ُذْ جِّ كْمِ َو َُمْتَٔمُة احْلَ ٖمَّ اخْلُ

َـّ َأضَمدًا.أَ   ْن ٓ سَمتَُّٗمقا همِٝمِٜم

فشههَد7   ذم،يوفص پشس ياص سٍ ياِ يد هسص تمدس هَس 7ذ7 اص اهبم ثبلشيگَ يه صساسُ

ٍ  يوٌن7 ًَضه  يًوِ ير وس تميض اص ّيهي دس هَسد سِ ز  يذى هسهىشات، هسهص اص س

ذ، ]ثلىِ فشهَد يِ وٌيذ تميذ7 ضضشت ًفشهَد ضوب ًجبيگَ يه وفص ٍ هتؼِ ضح. صساسُ

 وٌن[.  يًوِ يمهي ت

 يسند يبررس

 كه ِزٓ، چٕل ٍٕل كاهك:  يذ ثب ألک رفبٚريٓ هٚايا

اٍـذ:   کـوكٖ بْ يـ ٓ ٍٕل ثئمً ِنکٛه ها ثب ا« ثبة َِؼ اٌقف»كه  يٕيِوؽَٛ کٍ. 1

ـْ ُزَراَرةَ » ـْ ضَمِريٍز فَم اٍد فَم ـْ َِحَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـِ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم ـْ فَمقِمِّ زْم ـُ َئْمُٗمقَب فَم ُد زْم  1....«7وَماَل  حُمَٚمَّ

كه ٍٕل  يثب ألک رفبٚر شفٝماخلٚمر يمٙمدواء و يمٙمٔمْمش و يمٙمتٗم َمـ اضْمر ارم»ّ٘ٛ كه ثبة . 3

 ٓ آٚهكٖ اٍذ: يٚ ِزٓ چٕ

ـْ نَمذغْمِ  ـْ ُزَراَرَة فَمذ ـْ ضَمِريٍز فَم اد فَم ـْ َِحَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـِ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم ـْ فَمقِمِّ زْم ـُ َئْمُٗمقَب فَم ُد زْم حُمَٚمَّ

ُِ َِِٕب صَمْٔمَٖمرٍ َواضِمٍد وَماَل: ومُ  كْمِ سَمِٗمٝمٌَّة وَماَل ٓ ُيتَّٗمَ  دِم اظمَْْسِح فَمقَم  7ْٙم ٖمَّ ُِ َو  لاخْلُ دِم شَماَلشَمٍة وُمْٙمذ

ُب اظمُْْس٘مِِر َو اظمَْْسُح فَمقَم  ْٚمِر َأْو وَماَل ُذْ ُب اخْلَ َـّ وَماَل ُذْ جِّ  ََما ُر كْمِ َو َُمْتَٔمُة احْلَ ٖمَّ .اخْلُ
2
 

                                                           

 .32ظ ،3 ، د. اِىبف1٣

 .415ظ ،6 ، دٕٞبٖ. 2
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ٓ يچٕـ  يٕيثٗ ٔمً اى ِوؽَٛ کٍ شزمائح و إؿمٔمٚمف...زماب ايمذ»ت يكه رٙن ـيِوؽَٛ ّ. 2

  :آٚهكٖ اٍذ

ُد فَمٛمُْف ) ـُ  حُمَٚمَّ ـْ ُزَراَرَة  َئْمُٗمقَب( زْم ـْ ضَمِريذٍز فَمذ ذاٍد فَمذ ـْ َِحَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـِ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم ـْ فَمقِمِّ زْم فَم

ُِ َأَْمَسُح فَمقَم  كْمِ سَمِٗمٝمًَّة وَماَل  وَماَل: وُمْٙم ٖمَّ ُب اظمُْْسذ٘مِِر َو شَمالٌث ٓ َأسمَّٗمل  7اخْلُ َـّ َأضَمذدًا ُذْ همِٝمِٜم

جِّ  اظمَْْسُح فَمقَم  كْمِ َو َُمْتَٔمُة احْلَ ٖمَّ .اخْلُ
1
   

شزماب صٖمة ايمقضقء و ايمٖمذرض َمٛمذف»ت يگو كه رٙنيك يّ٘ٛ ثب ٍٕل. 2
كه اٍزجٖـبه   ٚ  2

شاظمسح ف دمٝمزماب صمقاز ايمتٗم»
ـْ َِحَّ »كٖ اٍذ: کوٓ ٔمً يچٕ 3 ـُ ؽَمِٔمٝمٍد فَم َسكْمُ زْم ـْ ضَمِريٍز َرَواُه احْلُ اٍد فَم

كْمِ سَمِٗمٝمٌَّة هَمَٗماَل  ٖمَّ ُِ يَمُف َرْؾ دِم ََمْسِح اخْلُ ـْ ُزَراَرَة وَماَل: وُمْٙم ُب اظمُْْسذ٘مِِر  7فَم َـّ َأضَمذدًا ُذْ شَماَلشَمٌة ٓ َأسمَّٗمل همِٝمِٜم

جِّ  كْمِ َو َُمْتَٔمُة احْلَ ٖمَّ  .«َو ََمْسُح اخْلُ

ُ »ِوؽَٛ ٕلٚق ثٗ ٕٛهد ِوًٍ ٚ ثٗ ٔمً اى . 3 ـ « ا٦ٌـبٌ وَمذاَل » ٚهكٖ اٍـذ: ٓ آيچٕ

 ُ ُب اظمُْْس٘مِِر َو اظمَْْسُح فَمقَم  7ايْمَٔماِ  جِّ  شَمالشَمٌة ٓ َأسمَّٗمل همِٝمَٜما َأضَمدًا ُذْ كْمِ َو َُمْتَٔمُة احْلَ ٖمَّ  4.«اخْلُ

اى  8«ٓيثـٓ ا٥ـ   زرارة»ٚ  7«ي ثٓ ٥جـلاهلل يؽو»، 6«يَيؽّبك ثٓ ٥»، 5«ُيثٓ اثوا٘ ي٥ٍ»

ل يي ثب رٛعٗ ثٗ ّٙبكد ٍـ ئ« ُ ثٓ ٘بُّيوا٘اث»ك فبٓ كاهٔل. يٚ رٛص أل اعال ٚ ثيهگبْ

ـ ثو اعّب٣ِ إـؾبة كه رٛص  يثٓ ٝبًٚٚ ِجٕا ـ يکـٗ هٚا  ييكه عـب  -ك اٚ ي  ياى اِـبٌ  ها يز

 9صمٗ فٛا٘ل ثٛك. -کٕل يِ ٔمً ِوؽَٛ ٕلٚق

                                                           

 .114، ظ9 . تٟص٤ت األحىبْ، د1

 .  362ظ ،1 ، دٕٞبٖ. 2

 .76ظ ،1 . االستجػبض، د3

 . 48ظ ،1 اِفم٥ٝ، د ٤حضطٜ ال . 4ٗٔ

 .680ضلٓ ،260اِٙزبض٣، ظ  . ضرب5َ
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 .249، ضل162ٓ، ظ . اِفٟطس؛7

 .463، ضل175ٓاِٙزبض٣، ظ  ؛ ضرب431َ، ضل238ٓاِىط٣، ظ . ضرب8َ

 .  158ظ ،16فػُ اِسبئُ، . فالح9



021   حجحکوهتي در کن ح 

 

بثوا ذ ياى اٚ، ٕؾ يـ ٍٝٛيٚ ٔمً ّ يٕيٓ ٔمً اٚي ِوؽَٛ کٍيٕث ٕکـٗ ىهاهٖ  يٚ ٢ٔو ٗث اؼ ٍا

ٚاياى غ ٚاؽل ِزٓ ه ذ يٕيکٕل، ٔمً كَٚ کٍ يِ کَبْ ٔمًيها  ذيو  ـٕبك    ٦ِزجو ٍا ٚ ثب رٛعٗ ثـٗ ٍا

ك.  يي ٕؾئ يـ ٍٝٛيگو ّيك ي، ٔمً ٘ب1ليٓ ٓث ٦ٍيـ ٗث ؽَيؼ ّيٕؾ ل ٛث ٛ٘ا  ؼ ف

 يدالل يبررس

 ة استذالل يتقز

ٕکٗ ٚٙٛ ثـب آْ  يا يوألاهك ٚ رٕٙب ث يٚ مار يفيٓ ؽوِذ رکٍياى آٔغب کٗ َِؼ ثو فف

َ   يّٛك كه غ يِ ٣ ّلٖ اٍذ، ِْقِّٕٔٛ ،ّٛك ئِّؾمك   و ِٛاهك اٍزضٕب ّـلٖ کـٗ اِـب

ِـواك   يفـ يذ رکٍيـ ٕکـٗ رٕٙـب ؽٍ  ياٍذ؛ ٔٗ ا يکٕل، ِواك ٕؾذ ٦ٙٚ يِ ٗيرم ٦ِ7َٖٛ

ٚ  ذ ثو ٕـؾذ ؽـظ كالٌـذ كاهك   ي، هٚايِلاهارب ي يفٛف ٗيٓ كه ١وف رميثٕبثوا 2.ثبّل

 3 ؼ اٍذ.يّٛك، ٕؾ يِ کٗ َِزٕل ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف أغبَ يؽغ

 اشکال

ٗ   يگويبد فواٚاْ كيذ ثب هٚايٓ هٚايا ٦ِ4زملٔل يثوف َِـؼ ثـو    :کٗ كه آٔٙـب ائّـ

ٔ يِٕبفبد كاهك. ثٕبثوا ،5ألٗ ي كأَزيٗ عبيٓ ها كه ٕٛهد رميفف ّـٛك کـٗ    يِـ  ٓ ِْـق

                                                           
ٗ ٤ن وٝ اظ اك  ٔسٜ اس؛ ٤ك ٚ زض فٟطس؛ زٚ عط٤ت سٝ عط٤رٝ تٟص٥زض ٔط« س٥ٗ ثٗ سق٥حس»د ثٝ ٥زض اسٙبز ض .1

أطمػمٞمذا زم٘متبذف و رواياسمذف فمذدة َمذـ »ح اسن؛:  ٥ك ذبظ زاضتٝ ٚ غح٥ك زْٚ فٟطس؛ تٕبْ ضربَ  ٖ تٛح٤بٖ عط٥ٔ

أصحازمٛما فمـ حمٚمد زمـ فمقم زمـ احلسكم فمـ أزمٝمف و حمٚمد زمـ احلسـ و حمٚمد زمـ َمقؽمك زمـ اظمتقىمؾ فمـ ؽمٔمد زمـ فمبد اهلل و 

 .[150ظ اِغٛس٣ ]فٟطس؛ شاحلٚمغمي فمـ أِحد زمـ حمٚمد زمـ فمٝمسك فمـ احلسكم زمـ ؽمٔمٝمد

و ايمٓمارر َمٛمٜما اسمٗماؤه دم نمغمرا، و ٓ ري  دم أّن اؽمتثٛماء َمسذح اخلّٖمذكم و »: 51، ظ٥ٙ٣ذٕأبْ ، العقشةاِطسبئُ . ض.ن: 2

َمتٔمة احلّج، ديمٝمؾ فمعم ؾمٚمقهلام يمٙمقضع؛ هم١مّن اظمسح فمٙمٝمٜمام  ٛمقع نمغمي ٕصمؾ فمدم تّٗمؼ ايمقضقء زمذف، و ٓ ضمرَمذة ذاسمٝمذة 

 .شصّحة إفمامل اظمٟم  با سمٗمّٝمةً  همٝمف، همٝمٓمٜمر َمٛمٜمام

 .179، ظ14 ؛ ٟٔصة األحىبْ، د 321، ظ8 اِٛحمى، د العشوةستٕسه ٔ ض.ن:. 3

 .282، ظ٣٤1، داالٔبْ اِرٛ مىسىعت. 4

ُد ». 5 ـِ فُمْثاَمَن فمَ  حُمَٚمَّ اِد زْم ـْ َِحَّ ـْ هَمَّمايَمَة فَم ـِ ؽَمِٔمٝمٍد فَم َسكْمِ زْم ـِ احْلُ ـِ زم١ِمؽِْمٛمَاِدِه فَم َس ـُ احْلَ ـْ َأِِب ايْمذَقْرِد وَمذاَل: زْم ـِ ايمٛمُّْٔماَمِن فَمذ ِد زْم ـْ حُمَٚمَّ

َِِب صَمْٔمَٖمرٍ  ِٕ  ُِ ُف َرَأى فَمٙمِّٝماً  7وُمْٙم شَمٛمِل َأٞمَّ كْمِ هَمَٗماَل ىَمَذَب َأزُمذق ـَمْبَٝمذاَن َأ ََمذا  َ 7إِنَّ َأزَما ـَمْبَٝماَن ضَمدَّ ٖمَّ َراَق اظمَْاَء شُمؿَّ ََمَسَح فَمعَم اخْلُ

ذهمِٝم٘مُ  7زَمَٙمَٕمَؽ وَمْقُل فَمقِمٍّ  ـْ فَمُدوٍّ سَمتَِّٗمٝمِف َأْو شَمْٙمذٍج خَتَ َّٓ َِم َٓ إِ ُِ هَمَٜمْؾ همِٝمِٜماَم ُرطْمَِمٌة هَمَٗماَل  كْمِ هَمُٗمْٙم ٖمَّ  اُف فَمذعَم ْؿ ؽَمَبَؼ ايْم٘مَِتاُب اخْلُ

 [5، ح458، ظ1، دق٥١. ]ٚسبئُ اِطشِرصْمَٙمْٝمَؽ 



   022  واقع با آىاعتبار حکن در صورت احتوال هوافقت 7 دومبخش 

 

 ً اٍذ:ياى كٚ اِو م يکيذ، يٓ هٚايٗ كه ايرم يِمٖٛك اى ٔف

وا ثٗ ٢ٔـو  يٗ اٍذ؛ ىيْ ٣ِٛٙٛ رمثٛك يِٕزفً يكٌٓ ِٛاهك ثٗ يٗ كه ايرم ئف امز اول:

ْـبْ  ئـيك ا ّ٘بْ ٝٛه کـٗ ّـوة َِـکو     ٔٗ ٚاعت. ي اٍذيٓ عبيِقبٌفبْ َِؼ ثو فف

 1کٕل.كْ ثو ٝجك آْ اِزٕب٣ کورٛأل اى ٥ًّ  يِ يپٌ ِزم َذ.يٚاعت ٔ

 يبىيـ چْٛ ٔ ؛کٕل ئّٗ يفٛك رم ٦ِ7َٖٛ کٗ اِبَ آْ اٍذذ يِواك اى هٚا امز دوم:

 ٗ ها ثٗ فـٛك َٔـجذ  يرم ياٍذ کٗ ٔفً يكٌٓ يثٗ ّ٘ٚ  َذيْبْ ٔيا ثٗ آْ ٔلاهك ٚ ِجزالثٗ

 2 کٕل. يِ لييأي آْ ها ريٚ فُٙ ٚ ثوكاّذ ىهاهٖ کٗ اى فمٙبٍذ، ٔكاكٖ اٍذ 

 ٔلاهك. يثٗ ؽکُ ٦ٙٚ يذ هثٞيٓ هٚايثٕبثوا

 جىاب  

ٍٗ ِٛهك  ٓيٗ ثٗ ٝٛه ٍِٞك كه اي، رم«دِم شَمالشَمةٍ  لوَماَل ٓ ُيتَّٗمَ » يٕيثٕبثو ٔمً كَٚ ِوؽَٛ کٍ

ـ ب رميـ وك، گٛيپـن  ئّ ِز٦ٗ ؽظٗ ها كه روک يرم 7اِبَ يٚلز .ّلٖ اٍذ ئف  يٗ كه ثـبل ي

کٗ َِزٕل ثـٗ   يؽغ ثو ٕؾذ اِبَ کالَ ِفَٙٛ اى وفزٗ ٚ اٝالق َِزفبكيا٥ّبي ؽظ ها پن

 .كاهك ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه صجٛد ٘الي اٍذ، كالٌذ

بد يـ اٍذ ثـب رٛعـٗ ثـٗ هٚا    اٌجزٗ ِّکٓ .ٓ ٔمً، اّکبي ٚاهك ٔقٛا٘ل ثٛكيپٌ ٝجك ا

 يب كه ّوة َِکو ؽکُ ٦ٙٚي وفزٗ ْٔٛكيٓ، ٕؾذ ٥ًّ پنيَِؼ ثو فف ثبهٖگو كهيك

ٗ يـ ٕؾذ كه فـوٗ رم  يذ ثو ّّٛي ؽکُ ٦ٙٚيهٚا ي١ٙٛه اٝالل ي؛ ٦ٌِٕٚب ثبّل يث

 کٕل.   ئّو ييرغ ،كه ؽظ

                                                           

ًا ىمام سمٗمّدم دم حمّٙمف. ]فمقم[ أّن ٞمٖمل آسّمٗمذاء دم همٜمل َمٔماَرضة دم َمقردرا زمام دّل فمعم صمريان ايمتٗمّٝمة دم اظمسح فمعم اخلّٖمكم أيّم». 1

ذيمؽ إَّما يمٔمدم اظمقضقع يمٙمتٗمّٝمة، إلَم٘مان اظمسح فمعم ايمرصمٙمكم، أو نمسؾ ايمرصمٙمكم، يمٔمدم ىمقن اظمسذح فمذعم اخلّٖمذكم َمتٔمّٝمٛمذًا 

يمٛمبٝمذذ و فمٛمدرؿ و فمدم ىمقن إَمر َمٛمحٌمًا همٝمف، زمؾ رق يمدهيؿ ؽمائغ صمائز ٓ أّٞمف واصمذ  ٓزم، ىمذام أّن إَمذر دم ذب ا

 [282، ظ1، د«اِر٣٤ٛاالٔبْ  مىسىعت] شاظمس٘مر أيّمًا ىمذيمؽ، هم١مّٞمف ٓ ي  فمٛمدرؿ همٙمف أن يٚمتٛمع

ىمام ُأؾمذغم إيمٝمذف  7رق زمٛمٖمسف ٓ يّتٗمل، يمٔمدم احلاصمة إيمٝمٜما و فمدم آزمتالء، و يمذا أؽمٛمده إلم ٞمٖمسف 7. أو أّن اظمراد أّٞمف»... 2

 [282، ظ٣٤1، داالٔبْ اِرٛ مىسىعت. ]شدم ذيؾ صحٝمح زرارة



023   حجحکوهتي در کن ح 

 

 رد جىاب

ثـٗ   ؛ٗ كه ِمبَ فزٛا كاكْ اٍذيبْ ِؾلٚكٖ رميكه ٕلك ث «دِم شَمالشَمذةٍ  لوَماَل ٓ ُيتَّٗمَ »ٓ ٔمً يا

ـ رٛأ يِـ  ،َِئٍٗٓ ٍٗ يل: كه رّبَ َِبئً، عي كه ايوِبف يِ ب ؽٚوديگو گٛي٥جبهد ك ل ي

ٗ ٓ ٍـٗ  ي، كه اياٗ يرم يٓ ٥لَ فزٛاي. چٗ ثَب اليٕبكه کٕ ياٗ يرم يفزٛا ـ كٌ، ثـٗ  َِـئٍ  ًي

ش كه يٓ ؽـل يثٕـبثوا  .ٕـٗ ثبّـل  يٓ ىِيْبْ كه ايا يکَبْ ٔجٛكْ آهايافزالف ِقبٌفبْ ٚ 

   1ٔقٛا٘ل كاّذ. يثٗ ؽکُ ٦ٙٚ يَذ ٚ هثٞيٗ كه ٥ًّ ٔيبْ ِؾلٚكٖ رميِمبَ ث

ـ ُيکٕٓ ٦ِٕب ها أکبه يش كه اياٌجزٗ ِّکٓ اٍذ ١ٙٛه ؽل ٝـوػ آْ ثـٗ ٥ٕـٛاْ     ي؛ ٌٚ

 اصجبد ٕؾذ ؽظ فٛا٘ل ثٛك. ياؽزّبي، ِب٤ٔ اٍزلالي ثوا

ؼ يٕـؾ  يثـب ٍـٕل٘ب   ٘وچٕـل  ،ذ ِٞـوػ اٍـذ  يـ کٗ اى هٚا يي٘ب ٔمًٕکٗ ي٥الٖٚ ثو ا

 7ش اِـبَ ثـبلو  يک ؽـل يـ ک ٚال٦ٗ ٚ يثبّٕل، اى  يِ ذ ثو ِکٍفٚ ؽغ ألٖ ذ ّليهٚا

رـٛاْ ثـٗ ِـزٓ ٘وکـلاَ      ئّـ ٓ، يلٖ اٍذ. ثٕـبثوا يذ كاهٔل کٗ ِّْٚٛ آْ ٔمً گوكيؽکب

  ٚ اٍزلالي ثٗ آْ ِْکً اٍذ.کوك ا٥زّبك 

 رُيل دٍم: استذالل تِ سيدل

رـٛاْ   يِ کٗ ثب اٍزٕبك ثٗ آْ وٖ اٍذيٍ ٕؾذ، اٍزلالي ثٗ ْ ثٗٓ اكٌٗ لبئاليرو اى ُِٙ

وٖ ثـٗ كٚ  يكأَذ. رَّـک ثـٗ ٍـ    يؼ ٚ ِغييؽظ َِزٕل ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ها ٕؾ

 ّٛك: يِ بْيت ثيرمو

 ة اوليتقر

ٔل ٚ كه ّـل ٚ پيوٚاْ آٔٙب ثٗ ه٥بيذ رميٗ ِجـزال   :ائّٗ، 9پٌ اى هؽٍذ هٍٛي اهلل

لٖ ثٛكٔـل ٚ ر٦يـيٓ ىِـبْ    ِقبٌفبْ ٖٔت ّ يؽظ وٗ اى ٍٛ يِلد كٚيَذ ٍبي ثب اِوا

                                                           

و ايمٓمارر اَّّنا زمِمدد ضمّد ايمتٗمّٝمة دم اإلهمتاء، و اّٞمف ي  اإلهمتذاء »: 268، ظ1 ، داِغطاء القشيعت اإلسالميتاِػْٛ ف٣  ض.ن:. 1

ّٓ دم رذه اظمسائؾ ايمثالث، ... و يمٝمسِ دم َمٗمام زمٝمان ضمّد ايمتٗمٝمة دم ايمٔمٚمؾ دم َمٗمام ايمٔمٚمؾ، و يمٔمّؾ  زمايمتٗمٝمة دم فماَمة اظمسائؾ إ

 .شهمٝمٜما رأي واضمدهمٝمٜما دم َمٗمام اإلهمتاء رق ىمقَّنا َمـ اظمسائؾ اظمختٙمػ همٝمٜما و يمٝمس يمٙمٚمخايمٖمكم فمدم اسمٗمائف 
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گّـبْ، افـزالف كه ىِـبْ     يكاكٔل ٚ ث يٚلٛف كه افزيبه آٔٙب ثٛك، ِواٍُ ؽظ ها أغبَ ِ

ٌـيَٚ ا٥ـبكٖ ؽـظ كه    ثـو   ياى آٔٙب ِجٕ يثب ايٓ ٕٚف، چيي 1افزبك. يٚلٛف ثَيبه ارفبق ِ

ْ  ،يث٦ل يب كهن ٚلٛف ٥وفٗ ٚ ٦ِْو ثٗ گٛٔـٗ ِقفـ   ي٘ب ٍبي اى  يگٛٔـٗ وـٗ ثوفـ    ّ٘ـب

ٛ    يگياهُ ْٔلٖ اٍـذ ٚ اگـو يىـ   ، كٕ٘ل يعبً٘ أغبَ ِّي٦يبْ   ياى ايـٓ اِـٛه اى ٍـ

ثـو ٔمـً فـواٚاْ ثـٛكٖ      يّل؛ چْٛ كا٥ـ  يُ گياهُ ِ، ثٗ ٝٛه ٍَِافزبك يارفبق ِ :ائّٗ

 2اٍذ.

 اٍذ. يؼ ٚ ِغييکٗ َِزٕل ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثبّل، ٕؾ يٓ، ؽغيثٕبثوا

 اشکال اول

، رٕٙب ثـو ٥ـلَ ا٥ـبكٖ ٚ رکـواه ٚلـٛف      بْي٦يٚ ّ :وٖ ٦ِِٖٛبْيِّکٓ اٍذ ٥ًّ ٚ ٍ

ْـبْ ٚعـٛك ٔلاّـزٗ    يا يثـوا  ،ؼيؽًّ ّٛك، اى آٔغب کٗ اِکبْ ثبىگْذ ٚ رکواه ٚلٛف ٕؾ

ٚاعـت ثـٛكٖ    يٚگؤٗ كه ٚال٤ ٚلٛف اٙـٞواه  ،ألٖ ثٗ رکواه ٚلٛف اِو ٔکوك :اٍذ، ائّٗ

ٕکـٗ  يعٍّٗ ااى  أل؛ٖ کوك يِ يٚلٛف اٙٞواه يي٘بٗ ثٗ ثٙبٔ :ِّکٓ اٍذ ائّٗ إٛاًلاٍذ ٚ 

 اٍذ کٗ ك٥ب كه آٔغب َِزغبة اٍذ.   يٓ ِملٍيب ٥وفبد ٍوىِيٍْبْ عب ِبٔلٖ يٍٚب

بثوا غبَ ٚلٛف اٙٞواهيٓ اؽزّبي كاهك ايٕث َذ يٓ ٔيآٚهكٔل، ٌپ چٕ يِ عب ؽظ ٗث يْبْ ثب ٔا

كٖ ثبّل رب ثو ٕؾذ ٚ اعيا ب َِزٕل ٗث ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ٛث  آْ كالٌذ کٕل.  يکٗ ؽظ آٙٔ

                                                           

ْ     ٣بت٤ٗ ٔسفب ضٚا٤بٞس ا. ض1 فطٔنٛز:   ٔن٣  7زض ثبة غْٛ اس؛، وٝ زض ازأٝ ثٝ  ٖ اضبضٜ ذٛاٞنس ضنس ٚ زض  ٟ٘نب أنب

 ،10 ، دالقةيعت ٚسنبئُ  « ]س افنالٖ ونطزٜ ضٚظ ٔنبٜ ضٔضنبٖ اسن؛     ٥ن ضا وٝ سنّغبٖ ف  ٢ٗ زاضتٓ وٝ ضٚظ٥م٤ٔٗ »

ٞب زض ٔنٛضز   اظ سبَ ٣ى٤ٔب زض » اس؛:اِزبضٚز وٝ زض  ٖ  ٔسٜ  ٣طٜ اظ اث٥ٗ ٔقتجطٜ اثٗ ٔغ٥[ ٚ ٕٞچ5ٙح ، 132ظ

 .[7، ح 133، ظ10 ، دالقيعت]ٚسبئُ « ٥ٓس لطثبٖ ضه زاضت٥ف

؛ 408، ظ٣2، داِنٛحم  العةشوة ؛ ٔستٕسنه  197، ظ2د ،ذ٣ٙ٥ٕأبْ س، ٥ٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّاِمٛافس اِفمٟ ض.ن: .2

، 29 ، د٥ٗطن ٥پ اإلٔنبْ اِرنٛئ٣،   مىسةىعت ؛  353، ظ٥ٙ٣ِّٙنبئ  ،فّى ٔٙبسه اِحنذ  تعليقت وجيزة ز٥ُِ اِٙبسه ن 

، ؛ ٔػنجبح اِٟنسى  465، ظ1، د؛ إِقبِٓ إِأحٛض292ٜظ ،4، دالطهاسةاِٛحم٣،  العشوةاِتٙم٥ح ف٣ ضطح ؛ 195ظ

ف٣ ضنطح   القشيعتتفػ٥ُ  ؛177، ظ14 ، دٟٔصة األحىبْ ؛64، ظ5 ٢، د، ثزٙٛضزالفقهيت؛ اِمٛافس  326، ظ3 د

 .465، ظ1؛ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ، ٔىبضْ، د108، ظ5 ن اِحذ، د الىسيلتتحط٤ط 



025   حجحکوهتي در کن ح 

 

 جىاب

و يٍذ ك٥ب كه ٥وفبد كه غيكه فٚ يزيچ هٚايوا ٘يف اٍذ؛ ىيبه ٦ٙيبي، ثَٓ اؽزّيا

 إـٛالً ٚ  1ّـٛك  يٚ ٦ِّٛي رٍمـ  ي٥بك يآٔغب اِوْبْ ثٗ يهٚى ُٔٙ ٚاهك ْٔلٖ، رب هفزٓ ا

، يگو ٍَِّبٔبْ ٚ أغبَ ٚلـٛف اٙـٞواه  يٚلٛف ثب كاى ٘وگٛٔٗ ثوگْذ ثٗ ٥وفبد پٌ 

ْبْ اى يٚ إؾبة ا :ُ٘ اى ٝوف ائّٗثبه  کي يثٛكٖ اٍذ کٗ اگو ؽز يو ٥بكيغ ياِو

ٕکـٗ  يا فٖٕٛـبً  2ّـل.  يِـ  ل٦ًٞب ٔمً ،افزبك يِ َذ ٍبي، ارفبقيٓ ِلد كٚيكه ا ،بْي٦يّ

ٔ  يٓ اِويپٌ ؽبي کٗ چٕ به ثٛكٖ اٍذ.يثو ٔمً آْ ثَ ييٖ ٚ كا٥يأگ  ٔمً ْٔلٖ، ِْـق

 وٖ ربَ اٍذ.يٓ اٍزلالي ثٗ ٍيفزبكٖ اٍذ. ثٕبثوايّٛك ارفبق ٔ يِ

 ة دوميتقر

ٗ ٚ رـنکو ٚ رٛعـ   ،9هٍـٛي فـلا  ٦ذ يذ ّـو يثو ه٥ب :ٓيوٖ ؽٚواد ٦ِِٖٛيٍ

کٗ اگو  ياٗ كه ٍٕذ اٚ ثٛكٖ اٍذ، ثٗ گٛٔ٘ب  ف ٚ أؾوافيٚ رؾو٘ب  كاكْ ِوكَ ثٗ ثل٥ذ

اٍـذ   ي٦ذ ؽك ٚ ٍٕذ ٚال٦يکٗ ِقبٌف ّو يْ ثٗ هفزبه ٚ ٥ٍّکوكبٔباى ٍَِّ يگوٚ٘

ْ   يٓ ٥ًّ اى َِبئً ِٛهك اثزاليٚ ا ٔلليٚهى يِ ا٘زّبَ ٚ كه ٢ِٕـو   ثـٛك  ٥ّـَٛ َِـٍّبٔب

ٗ ؽکـُ آْ   :ذيـ ّ٘گبْ لواه كاّذ، اً٘ ث ٚ كاكٔـل   يِـ ها ِـٛهك ا٘زّـبَ لـواه     َِـئٍ

 کوكٔل. يِ ليثو آْ ربک كاّزٗ،بْ يإؾبة فٛك ث يِقبٌفذ فٛك ثب آْ ؽکُ ها ثوا

ِٛهك ثؾش، ثب آٔکٗ إً ٥ًّ ؽبکّبْ ٚ لٚبد اً٘ ٍـٕذ   َِئٍٗكه  يٓ ٚلزيثٕبثوا

 يْبْ لواه كاّزٗ ٚ اى َِـبئً ِـٛهك اثـزال ٚ ّ٘گـبٔ    يٛد ٘الي، كه ٢ِٕو اكه ؽکُ ثٗ صج

                                                           

 .39، ظ3 ٣٤، دعجبعجب ٣اِحذ، لٕ . وتبة1

ا و دفمقى أن ذيمؽ َمـ صمٜمة فمدم مت٘مـ اظم٠مَمٛمكم َمـ ايمقومقف ايمثا  و يمذذ»: 196، ظ29 ، داإلٔبْ اِرٛئ٣ مىسىعت ض.ن:. 2

زمايمقومقف شماٞمٝمًا، نمغم َمسٚمقفمة و ٓ يٚم٘مـ سمِمديٗمٜما، يمٙمذتٚم٘مـ َمذـ ايمقومذقف زمررذة َمذـ  :   يِمدر إَمر َمـ إئٚمة

اظمٗمّدؽمذة، همايمسذغمة ايمٗمْمٔمٝمذة  إرض سمٙمؽ دم ءايمزَمان و يمق َمّرة واضمدة دم ؿمقل رذه اظمدة و يمق زمٔمٛمقان أٞمف يبحث فمـ ر

 .شديمٝمؾ ومْمٔمل فمعم آصمزاء و ايمِمحة
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ذ ؽکُ ؽبکُ يبْ ٥لَ ِْو٥ٚيٚ ث َِئٍٗكه هّك ؽکُ  يثٛكٖ اٍذ، کالِ يعب٦ِٗ اٍالِ

ٓ ٍـکٛد ثـب رٛعـٗ ثـٗ     يلٖ اٍذ. ّ٘ـ يْبْ ثٗ ِب ٔوٍيِقبٌف كه ِٛهك صجٛد ٘الي اى ا

ذ ؽکـُ ؽـبکُ ِقـبٌف كه    يـ ؽغ ْبْ ثو رنکو ثو ثل٥ذ ٘ب، فٛك ْٔبْ كٕ٘ـلٖ يوٖ ايٍ

 کٕل. يِ ؽظ كالٌذ يصجٛد ٘الي ٚ اِٛه ؽظ اٍذ کٗ ثٗ كٔجبي آْ ثو ٕؾذ ٚ اعيا

 اشکال

ـ يىکٕل؛ ذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ها اصجبد يرٛأل ؽغ ئّت يٓ رمويا ٛد وا آٔچٗ كه صج

ٓ يثٕـبثوا  .لواه گوفزٗ، ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ ٥ـبكي اٍـذ   :ائّٗ يل ٚ اِٚبيي٘الي، ِٛهك رأ

 ،ك ّـلٖ اٍـذ، اِـب ِـالک    يـ بَ عٛه رٞجبد صجٛد ٘الي ثو ؽکياى هٚا يثوف ه٘وچٕل ك

اصجـبد ٔفـٛم ٚ ا٥زجـبه     يرٛاْ ثوا ئّٓ يبْ ِٖلاق اٍذ. ثٕبثوايك ٚ ثيإً فزٛا ٚ ٔٗ رٞج

 1ت اٍزلالي کوك.يٓ رمويثٗ ا ،ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه ٕؾذ ؽظ

 «الحرج»ل سَم: استذالل تِ قاعذُ يلد

 ة استذالليتقز

ٗ   ذياگو رج٦ ل ثـو  ياُ ؽـوط ّـل   اى ؽبکُ ِقبٌف ِٛعت ثٞالْ ؽظ ثبّـل، الىِـ

، ٚعٛة رکـواه ٚلـٛف   يؽکِٛذ ٦ٍٛك ي٘ب يويوا ثب ٚعٛك ٍقزگيٓ اٍذ؛ ىيِکٍف

ثل٥ذ، ؽـوط   ي، ٥الٖٚ ثو ٚ٘ٓ ِن٘ت ٚ رٍميب ٌيَٚ ٚلٛف اٙٞواهي يكه ٥وفٗ ٚال٦

ٚ اىكؽـبَ   عٙـبْ اِـوٚى  اٚٙـب٣  ٌيَٚ رکواه ؽظ ثب رٛعٗ ثـٗ   إٛاًلٚ  2ٚ ِْمذ كاهك

٥َـو ٚ   يٓ ثـٗ ؽکـُ لب٥ـلٖ ٔفـ    يثٕبثوا .اٍذ ي، ٔبكه ٚ ؽوعيٓ ٚؽيِْزبلبْ ٍوىِ

                                                           

 .277ن  258ع غ، 1، دالعمشةاِحذ ٚ  ن المعاصشة٣ فمٝ إِسبئُ . ض.ن: إِجسٛط ف1

َ  زض اسن؛  الظْ ٔنخال،  حنذ،  استمطاض فطؼ زض ثبضس، ثبعُ ٔربِف حبوٓ حىٓ ثٝ ٔستٙس حذ طاٌ .2  ٢ثقنس  ٢ٞنب  سنب

 ٤ٗن ا زض اغنٛال  ٚ س٤ن ٕ٘ب غطف ٣ٚالق ٔٛلف زضن ٢ثطا ضا ص٤ذٛ فٕط ضرع وٝ س؛ا ٤ٗا  ٖ الظٔٝ ٚ وٙس افبزٜ

ٝ  سن؛ ٥٘ ٢ع٥ن چ ٤ٗن ا ٚ ضنٛز  ٣ٔ ٔسسٚز ٔرتّف، ٢وطٛضٞب اظ ب٥ٖق٥ض ٚ حك اُٞ ثط ذح ثبة غٛض   ضنبضؿ  ون

   .ثبضس ٣ضاض  ٖ ثٝ ٔمس 
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ٓ يثٕبثوا .َذيٚ الىَ ٔاٍذ  ي، ؽوعيب ٚلٛف اٙٞواهيب ؽظ ٚ يؽوط، رکواه ٚلٛف 

آْ،  يب رکواه ؽظ ثب ٕؾذ ٚ اعياي يٓ ٥لَ ٚلِٛف اٙٞواهيث يثٗ ؽکُ ِالىِٗ ٥وف

ؼ يٚ ٕـؾ  يِغيٚ  عٙذ ثبًٝ ٔقٛا٘ل ثٛك ٓيؽظ َِزٕل ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف اى ا

  1اٍذ.

 اشکال

 .کٕـل  يِـ  يذ اى ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه ؽظ ها ٔفيؽوط، رٕٙب ؽوِذ رج٦ يلب٥لٖ ٔف

ذ ٥ّـً ٚ اعـيا   يثو رّبِ ي؛ ٌٚاٍذ يي ّو٥يذ اى آٔٙب كه ا٥ّبي ؽظ عبيغٗ، رج٦يكه ٔز

 2ٔلاهك. يٚ ٕؾذ آْ كالٌز

 جىاب اس اشکال

ٓ ِمـلً اٍـالَ، ؽکـُ    ي٥َوٚؽوط، فلاٚٔل ٍجؾبْ كه ك يثٕبثو ِفبك اكٌٗ لب٥لٖ ٔف

ٖـبي ٚ ِْـمذ الىَ   يکٗ ؽـوط ٚ اٍز  يٗ ٘و ؽکّي٤ ٔکوكٖ اٍذ ٚ اى ٔبؽيرْو يؽوع

 ٤3 ِوف٣ٛ اٍذ.يٚ اى ٕفؾٗ رْو يل، آْ ؽکُ ِٕزفيآ

 .کٕـل  ئّـ بْ يـ کٗ فبهط اى ٝبلذ ٚ رٛاْ ثبّـل، ث ها  يا يٓ لب٥لٖ، اِٛه ؽوعيّ٘چٕ

، ِکٍف يٕکٗ اى عٙذ ٥مٍيچٗ ا ؛ٕبْ ٚ ٌٞف ٚ کوَ فلاٚٔل اٍذاِز يثٍکٗ ِفبك آْ ٥ٛٔ

٤ گنّـزٗ ٚعـٛك   يٗ كه ّـوا ثٍکـ  ؛َذيُِؾبي ٚ ِّز٤ٕ ٔ ئّٛكْ ثٗ اِٛه ٍقذ ٚ َؽوع

                                                           

؛ شٓ يبٔمد ايمٗمقل زمآصمزاء رٛما إحلاوما يمف زماحل٘مؿ يمٙمحرج، و اضمتامل َمثٙمف دم ايمٗمّمذاء»:  32، ظ19 ، درٛاٞط اِىالْ ض.ن:. 1

 .326، ظ3 ٔػجبح اِٟسى، د

ان َمرد احلرج ٓ يدل فمعم ايمِمحة و متاَمٝمة ايمٔمٚمؾ زمؾ نماية َما يدل فمٙمٝمف رٛما رذق » 466، ٔىبضْ، ظيتالفقهاِمٛافس  ن:. ض.2

 .شاجلقاز ايمت٘مٙمٝمٖمل و فمدم احلرَمة ىمام ٓ يٖمك

ٗ ضفـ ضا اٚال ٚ ثبِنصا   ٤[ ا185، ظ1، دٝ، ٔىبض٥ْ]اِمٛافس اِفمٟ ٣؛ ٞط چٙس وٝ ثطذ113ظ ،5 ، دالفقاهت ٔػجبح .3

ٝ اظ فنسْ ٚرنٛة  ٖ زض ٘نعز ضنبضؿ     ٤ن ٗ ضا وٙب٥ٌطزا٘ٙس ٚ فسْ رقُ ٚ ضفنـ اظ ٔىّفن   ٣ثطٔ ٣ثٝ ٘فسِ افقبَ حطر

[، فنسْ  246، ظ 5، دق٥ٝ]اِٛسبئُ اِط:  كِ ائ٥ٕٝب  ٚ ٔٛاضز تغج٤وٙٙس، ٔٙتٟب ثب زل؛ زض ضٚا ٣ٔ ب٥ٖٔمس  ث

   .ٌطزز ٣رقُ ثٝ ذٛزِ حىٓ ثطٔ
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 يؽکـُ ؽوعـ   ئف ،ثٍکٗ ِفبك آْ .کٕل ئّها اصجبد  يلب٥لٖ ؽکّٓ يثٕبثوا 1كاّزٗ اٍذ.

ٚ  يٓ ٌيَٚ ٚلٛف اٙـٞواه يٗ، ؽکِٛذ كاهك. ثٕبثوايثو اكٌٗ اٌٚٚ اٍذ  يٚ ٦ٙٚ يفيرکٍ

ـ اٍـذ ٚ ا  يب ٚعٛة رکواه ٚلٛف ٚ ا٥بكٖ ؽظ، ِٕزفـ ي ٓ ّ٘ـبْ اعـيا ٚ ٕـؾذ ؽـظ     ي

 اٍذ. ياٗ يرم

 ييل چْارم: الزهِ حفظ ٍحذت هسلويدل

 ة استذالليتقز

ّ    ئ يُ کٗ ّبه٣ ِملً هاٙـ يِب ل٤ٞ كاه ٓ كه ؽـظ  يَـذ كه اعزّـب٣ ثـيه  َِـٍ

ّـلٖ ٚ ا٥ّـبي ٚ ٚلـٛف ٚ ٥وفـٗ ٚ      ذ علايُ ع٦ّيً ٢٥ياى ٍ ياٖ افزالف ثبّل ٚ ٥ل

بْ َِـٍّبٔبْ  يـ غـبك ارؾـبك ِ  ي٤ ؽظ ايكاّزٗ ثبّٕل؛ چوا کٗ فٍَفٗ رْو ياٗ لوثبْ علاگبٔ

 2ِمبثً کفبه اٍذ.

 اشکال

ٚ  کٕـل  يِـ  ٚعٛة ِزبث٦ـذ اى ؽـبکُ ِقـبٌف ها اصجـبد     يفيً رٕٙب ؽکُ رکٍيٓ كٌيا

 ّٛك. ئًّ صبثذ يٓ كٌيؽظ ثب ا يٕؾذ ٚ اعيا

 دم صحت  ى به عادله قائال

 استذالل تِ اصل

 يِل٥ب يثوا يٍيثٗ اهائٗ كٌ يبىئ« ٥لَ اعيا»ل کٗ ٦ِزملاْ ثٗ ّبْ يثؾش ث يكه اثزلا

ْ    يٍـ يً ثو ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ ِقـبٌف، فـٛك كٌ  ي٥لَ كٌلاهٔل ٚ فٛك ٔ  ثـو ٥ـلَ ا٥زجـبه آ

ً ٓ هاٍزب ثـٗ  يْبْ كه ايا .ثبّل يِ  يَِـزفبك اى اٝاللـبد ٚ ٥ِّٛـبد فٛلـبٔ     يٌف٢ـ  إـ

 ّٛك. ٓييت رجيرموکٕٕل کٗ ِّکٓ اٍذ ثٗ كٚ  يِ رَّک

                                                           

ْن َةوَْيَا إِْْصاً َلًا ََحَوْخَ ) .1 ًِ ٌْ َيْتوَِاَربََّا َو   ََتْ ٌَ ِي ِي  .[286: ]اِجمطٜ (ُُ لََعَ اَّلَّ

 .178، ظ14 ، د؛ ٟٔصة األحىبْ 327، ظ3 ، داِٟسى . ٔػجبح2
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 ة اٍل از استذالل تِ اصليتقر

إً ٚ ٥ِّٛبد كه فٖٛٓ ؽکـُ ّٔـٛكْ ٚ    يبْ ّل، ِمزٚبيبد ثيٗ كه کٍک چٕبْ

 1اٍذ. يگويثو ك يذ، ٥لَ ا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُ ٘و ّقٖيا٥ّبي ٚال

ي ثـٗ اٚ  يـ ذ ٔيذ ِٕؾٖوًا اى آْ فلاٍذ، ٚاليل، ٔٗ رٕٙب فبٌميثواٍبً ا٥زمبك ثٗ رٛؽ

ذ ٚ ؽکـُ کـوكْ، رٖـوف ٚ كفبٌـذ كه     يهٚ ٘وگٛٔٗ ا٥ّبي ٚالٓ ي. اى اافزٖبٓ كاهك

ـ  ياٍٚـذ ٚ ٘ـ  « امْ»بىِٕـل  ياٍذ ٚ ٔ يذ اٌٙيِؾلٚكٖ ٚال ِ فـٛك، ؽـك   يچ کـٌ اى پ

ّ   2ها ٔـلاهك. ٘ب  كفبٌذ كه ٍؤّٛذ أَبْ ـ اٌجزـٗ چٕبٔچـٗ ؽبک ، اى عبٔـت  يزـ يذ ٚ ٚالي

گـواْ، اى  يصبثذ گوكك، ؽك ؽکُ کوكْ اٚ ٚ اٝب٥ذ ك فبٓٗ بثل ٚ ثب اكٌيفلاٚٔل ا٥زجبه 

 ّٛك.  يِ ٓ إً فبهطيّّٛي ا

ـ ثٕبثو آ :ٚ ائّٗ اٝٙبه 9هٍٛي فلآ اٍزضٕب، ؽکُ کوكْ يُ اى الله ٍَِ  ٗفيّـو  ٗي

وِل ?
ُ
ْا الرَُّشَْل َو أ ِطيُع

َ
  َو أ

َ
َُْكىْ اْل ـ  يعـب٤ِ اٌْـوا   يفمٙبو  3<ْمِر ِي ٥ّـوثٓ  ٗ ٜ ثٕـبثو ِمجٌٛ

 7اٍذ. 6غٗيفل يٚ ٦ِزجوٖ اث 5فيّو٤ ي، رٛل4ؽ٢ٍٕٗ

                                                           

ان آصذؾ فمذدم »؛ 394ٚ 37عغن ، وطف اِغغنبء،  ...«اضمد  ؽمٙمْمان فمعم ان آصؾ ان ٓ ي٘مقن ٓضمد زمٔمد اهلل سمٔمالم» .1

ٚ 259، ظ٣بْ، ٘طال٤ائساال، فٛشاضمد آ َمـ وٓه اهلل ؽمبحاٞمف شمبقت وٓيف اضمد فمعم ؛ 556، ظ2، دطفتنبح ٥ٗ، ٤ٔ؛ اِقٙنب

 .8، ظ٣٤1، دإِٟٙبد، ذٛ تکملت ٣؛ ٔجب143٘، ظ٣3، د٥ٙذٕأبْ ت االغَٛ، ٤تٟص

 .100، ظ2ذ٣ٙ٥ٕ، ضسبِٝ ارتٟبز ٚ تم٥ّس، دأبْ سبئُ، اِط .2

 .59: اِٙسبء .3

د  وَمذاّ  هَمذ ٘مذامً ف ضَم قا زمِذَض ٙمغمَ ٛما همَ ضم٘ماَمَ أ رَف فمَ  ٛما وَ راَمِ ٛما و ضَم اليمِ دم ضَم  ٓمَر ٞمَ  ٛما وَ ضمديثَ  ىد روَ ـ ومَ ؿ  َّ ٛم٘مُ َمِ  انَ ـ ىمَ َمَ  لمران اِ ٛمٓمُ يَ » .4

 .10، ح65، ظ٣1، د، اِىبفشضماىمام فمٙمٝم٘مؿُ  ٔمٙمتفُ صَم 

، ٤ٗوٕنبَ اِنس   ،شؿٙمذٝمٜمِ فمَ  ة اهللِّجذٞمذا ضُم اَ  ؿ وَ ٙمذٝم٘مُ تذل فمَ جَّ ؿ ضُم اَّنَّ ٛما هَمذديثِ ضَم  اةِ روُ  لمصمٔمقا همٝمٜما اِ رْ اهمَ  ةُ ايمقاومٔم ُث ا احلقادِ اَمّ وَ » .5
   .290، ظ٣جٝ، عٛس٥؛ وتبة اِغ483، ظ2، دغسٚق

ـْ وَمَّمائِٛمَا هَماصْمَٔمُٙمقُه زَمْٝمٛمَُ٘مْؿ هَم١مِ ِّ وَمذْد صَمَٔمْٙمُتذُف وَماِضذٝمًا همَ ». 6 ، 7 ، داِىنبف٣ ، شَتَحذاىَمُٚمقا إيَِمْٝمذفِ اْٞمُٓمُروا إلَِم َرصُمٍؾ َِمٛمُْ٘مْؿ َئْمَٙمُؿ ؾَمْٝمئًا َِم
 .4، ح412ظ

 ٣حىنٓ اٚ ضا تٟٙنب زض ثطذن    ٣ٝ، ثطذن ٥ن ؛ فم٤ٙىٝ زض ثحج ٚال٤اس؛، چٝ ا اِزّٕٝ ٔطاز ٣ف اِجتٝ حىٓ وطزٖ فمٟب .7
؛ حنسائك  545، ظ٢3، دس: ٔىبسنت، ا٘ػنبض  ٤ن طنتط ثٍٙط ٥زا٘ٙنس. ]ث  ٣ٔ رٟب  ٔخُ ٔطافقب  ٚ أٛض حسجٝ حز؛

ذ٥ٕٙن٣،  أنبْ  وتبة اِج٥ـ، ؛ 359، ظ16، د؛ رٛاٞط اِىال420ْ، ظ10، دق٥ٝ؛ ٔستٙساِط260، ظ13، دق٥ٝاِط
 .[430، ظ1سب  ف٣ ٚال٤؛ اِفم٥ٝ، د؛ زضا638، ظ2د
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بثوا ـً        ييٓ كه رجيٕث ـٛه ؽـظ ٚ صجـٛد ٘ـالي، ٕا ٓ ا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُ ؽـبکُ ِقـبٌف كه ِا

ذ.« يگويثو ك ي٥لَ ٔفٛم ٚ ا٥زجبه ؽکُ ّقٖ»، ياللبد فٛلبَِٔٝزفبك اى ٥ِّٛبد ٚ ا  ٍا

 ة اٍلياشكال تر تقر

اى آٔٙب ثو  يٍذ کٗ ثوفل، هّٚٓ اّکٗ كه گنّزٗ ثٗ آْ اّبهٖ  يثب ٚعٛك اكٌٗ فبٕ

ً، ٔٛثذ ثـٗ إـً ٚ   يٓ ثب ٚعٛك كٌيثٕبثوا .ا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كالٌذ كاهك

 هٍل. ئّ ياٝالق فٛلبٔ

 ة دٍم از استذالل تِ اصليتقر

ـ ثب ،ّٛٔل يِ ِزورت يکٗ ثو ٥ِٛٙٛبد ٚال٦ ي٣ِٛٙٛ اؽکبِ ل اؽـواى ّـٛك. پـٌ    ي

 1اٍذ. يو ٚال٦يٚ غ ياٗ يرم ٦ذ، ٥لَ عٛاى اکزفب ثو ٥ِٛٙٛبديإً كه ّو

 ة دٍمياشكال تر تقر

ذاىُمْؿ أَْن سَمْٔمَٚمُٙمذقا فَمَٚمذال »، يکٕلؼ ْ٘بَ يثب رٛعٗ ثٗ اكٌٗ ّ٘چْٛ اٝالق ٕؾ ُ اِيَّ و  2«زمِذفِ  ُٞمَٔمذغمَّ
ـ رم بد گنّذ،يؼ آْ كه کٍي، کٗ ر3ٙٛبديگو هٚايك اٍـذ ٚ   يي عـبه يـ ٗ كه ِٛٙـ٥ٛبد ٔ ي

ـ ٔ :ٓيوٖ ٦ِِٖٛي، ٍٕکٗيالٖٚ ثو ا٥ .اٍذ يصبٔٛ يٚال٦ ،ٗي٣ِٛٙٛ َِزفبك اى رم ي كه ٌـيَٚ  ي

 4كالٌذ كاهك. ياٗ يِزبث٦ذ ؽبکُ ِقبٌف كه اِٛه ؽظ، ثو اکزفب ثو ٥ِٛٙٛبد رم

كه  ٗيـ ٘الي ِبٖ رٍٜٛ ؽـبکُ ِقـبٌف ثـٗ رم   ِّکٓ اٍذ گفزٗ ّٛك: صجٛد ٓ يّ٘چٕ
ـ ٔيك اِبِ ،وا ِّکٓ اٍذ إً َِئٍٗ صجٛد ٘الي ثٗ ؽکُ ؽبکُيى ؛5گوكك يِ اؽکبَ ثو ٗ ي

                                                           
 .38، ظ 3 ٣، دس حسٗ ل٥ٕة اِحذ، س. وتب1

 .11، ح219، ظ2اِىبف٣، د. 2

 .12، ح415، ظ6 اِىبف٣، د؛ 2، ح219، ظ 16ٚسبئُ اِط٥قٝ، د .3

ح ٥؛ اِتٙمن 408، ظ2، دالعةشوة ؛ ٔستٕسه 197، ظ2د ،ذ٣ٙ٥ٕأبْ س، ٥ٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّاِمٛافس اِفمٟ ن:ض. .4
 .292، ظ4، جالطهاسةن  العشوةضطح  ٣ف

 .228، ظ٣ٗ اغفٟب٥٘، ٔحٕس حسالجماعت صالة .5
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ٓ ٕـٛهد افـزالف كه   يـ کـٗ كه ا  1فمٙـب ثـٗ آْ ٦ِزملٔـل،    يٗ ثوفک ؽغذ ٔجبّل، چٕبْ

ٚ  يا٥زجبه ٚ ٔفٛم ؽکُ ؽـبکُ اٍـالِ   ُ ؽبکُ ِقبٌف، ثٗ افزالف كه َِئٍِٗذ ؽکيؽغ

ب آٔکٗ ؽکُ ؽبکُ رٕٙب ثٗ اٍـزٕبك ّـٙبكد كٚ   يٚ  2گوكك يافزالف كه ؽکُ ٚ ِن٘ت ثوِ
ـ   ٓ يـ ٣ٛ، ؽغذ ثبّل کـٗ كه ا يب ّيّب٘ل ٥بكي  ْـبْ كه  يٓ ِـب ٚ ا يٕـٛهد افـزالف ث

ٓ يـ كه ا 3.ک ّب٘ل ٚ اّزواٛ ٥لاٌذ كه لجٛي آْ اٍـذ يذ ؽکُ ؽبکُ ثب ّٙبكد يؽغ

ٚ ثٗ  اٍذ يٗ كه آْ عبهيْبْ كه ؽکُ ٚ ِن٘ت ثٛكٖ ٚ اكٌٗ رميي افزالف ثب ايٕٛهد ٔ
 ْبْ كالٌذ كاهك.يذ اى ايٌيَٚ رج٦

ذ يـ ٚ ثب رٛعٗ ثـٗ رّبِ  هٍل ئّٓ ٔٛثذ ثٗ اٍزٕبك ثٗ إً ٓ ثب ٚعٛك اكٌٗ فبيثٕبثوا

 4اى ٚال٤ اٍذ. يؼ ٚ ِغيياى اكٌٗ، ؽظ َِزٕل ثٗ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف، ٕؾ يثوف

                                                           

ٝ ؛ 441، ظ13، دالناضةشة حنسائك  ٕ٘ٛ٘نٝ: اِ  ٢ب  ثٝ  ٖ اضبضٜ ضس. ثطا٥زض ٌفتبض پٙزٓ اظ ٔجحج وّ .1 ، ٔستٙساِطن٥ق

 .91، ظ2 ٣، دضطح اِقطٜٚ اِٛحم ٣؛ إِستٙس ف418، ظ10د

 .101، ظ٢3، دٞطٚزضب ٢، حبئطالعشوةٔساضن  ض.ن: .2

 .310، ظ4، دإِقبِٓ إِأحٛضٜ ض.ن: .3

ب ٤ن اظ ٚالـ اسن؛، أنب     ٢ح ٚ ٔزع٥ٗ عجك حىٓ حبوٓ ٔربِف ا٘زبْ زازٜ ا٘س غح٥وٝ ٔىّف ٣. ٞط چٙس افٕبَ حز4

؛ ٘ىٙس ٚ زض فطؼ ٔسأِٝ وٝ غٛض  ضه اسن؛، عجنك لٛافنس ٚ اغنَٛ     ٥تٛا٘س اظ حىٓ حبوٓ فبٔٝ تجق ٣ٔ ٔىّف

عجنك لٛافنس ٔنصٞت    ٝ ٚ فُٕ ٥ب تطن تم٤ٍط  ٤بٖ زاض٘س فُٕ وٙس  ثٝ فجبض  ز٤ٛض  ضه رطوٝ زض غ ٢اٝ ٥فّٕ

 ٔزع٢ اظ ٚالـ اس؛ ٤ب ٘ٝ 

 سا٥ن ط پ٥٥ن ٝ ٔٛضنٛؿ تغ ٥ن ثعضٌنٛاض ٔقتمس٘نس اظ  ٘زنب ونٝ زض تم     ٢اظ فمٟنب  ٢بض٥ٓ: ثس٥٤س ث٤ٍٛٗ سؤاَ ثب٤ثٝ ا زض پبسد

ـ ضنسٜ  ٤ٝ تطنط ٥ن اس؛ وٝ زض ظٔنبٖ تم  ٢ب٘ٛضٛز. پس حىٓ، ٕٞبٖ حىٓ ح ٣ٔ ع فٛؼ٥زٝ حىٓ ٥٘وٙس، زض ٘ت ٣ٔ

ٝمَِّئَة. ومال»حٝ ٞطبْ ثٗ سبِٓ: ٥اس؛ ٚ ثب تٛرٝ ثٝ غح َسٛمَِة ايمسَّ  شاإلذافمذة احلسذٛمة ايمتٗمٝمذة، و ايمسذٝمئة: 7َو َيْدَرُؤَن زمِاحْلَ

 اظ ٚالـ زا٘س؛. ٢ئٝ ضا ٔزع٥تٛاٖ س ٣ئٝ اس؛ ٚ ٥ٕ٘ٝ س٥، تطن تم[1، ح217، ظ2 ، داِىبف٣]

 ٚ  ٝ ٙبثطا٤ٗ تطن تم٥ ْ؛ د     ث ـ اإلسنال ْ فن٣ ضنطح ضنطائ ىنال ط ِا ٛٞا ٥س؛. ]ض.ن: ر ٛافس ٔصٞت غح٥ح٘  ٚ ل  َ ُ عجك اغٛ ْ فٕ زب ، 2 ٘ا

ٚاض٢ ،ٚ ٟٔصة األحىْب 239ظ  تم٥ّنس    393، ظ2 د ،ِّسجع ٚ ِا ٚ االرتٟنبز   ٝ فم٥ٟن ٛافس ِا م ْ   ،ٚ ِا نب [ 185، ظ2ذ٥ٕٙن٣، د ٔا

ٚ زض ثطذ٣  ٜ ٖ وطز ٝ فطٚؼ ٔرتّف٣ ث٥ب ٣٤ٛ ثطا٢ تطن تم٥ ْ ذ جتٝ ٔطحٛ ٚ     ِا  ٜ ُ ضنس ٝ غح؛ ٚضنق٣ فٕن ُ ث ٗ فطٚؼ لبئ اظ ا٤

     ُ ٖ فٕن ٝ ثبفنج ثغنال ٝ تطن تم٥ن ٗ فطٚؼ ٔقتمس اس؛ و ٚ زض ثطذ٣ اظ ا٤  ٜ ٜ وطز ٟب ٚرٛة تى٥ّف٣ ضا استفبز ٚا٤ب  تم٥ٝ تٙ اظ ض

ٍط٤س:  ٥٘ع ٣ٔ ٛئ٣؛ د مىسىعتضٛز. ]ث٥طتط ٙث ر ْٔب ِا  .[278، ظ 5 اإل

اٌط ثط ذالف تم٥ٝ فٕنُ ونطز فمنظ حطٔن؛ تى٥ّفن٣ زاضز      زض استفتب٣٤ اظ ٔطارـ فؾبْ تم٥ّس چ٥ٙٗ  ٔسٜ اس؛: 
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 يٍ جوع بٌذ يريجه گيًت 

ٗ   كه  ، ؽکـُ ِزبث٦ـذ اى ؽـبکُ ِقـبٌف    ٓ ثقِيكه ا اؽزّـبي   اِـٛه ؽـظ، كه فـو

 ّل. يكه كٚ فًٖ ثوهٍ ،ِٛافمذ ؽکُ ثب ٚال٤

ٚ ثـٗ عـٛاى آْ ؽکـُ کـوكٖ      ي، ثوفـ ليـ گوك ِزبث٦ذ ِٞوػ يفيؽکُ رکٍ ،كه فًٖ اٚي

، ثـٗ  فـٛك، ٥ّـلربً   ياصجبد ِل٥ب يوآ ثٗ ٚعٛة ثي. لبئٍألٗ آْ ها ٚاعت كأَزگو، يك يثوف

ـ اٝاللبد ٚ ٥ِّٛبد هٚا» ًِيكٚ كٌ ـ ٦ِزجـوٖ اثـٓ ِغ  »ٚ  «ٗيـ بد رمي رَّـک   «عـبهٚك ٛوٖ اى اثي

کـٗ ثـو كالٌـذ آٔٙـب ٚاهك      يراّکبال يثب ثوهٍٚ بْ يً ثيٓ كٚ كٌيت اٍزلالي ثٗ ايرمو. ألٖ کوك

 اٍذ.ٚعٛة ذ اى ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف، يرج٦ يفيل کٗ ؽکُ رکٍي، هّٚٓ گوكّلٖ ثٛك

 ،أغـبَ ّـلٖ   کٗ ِٞبثك ثـب ؽکـُ ؽـبکُ ِقـبٌف     ي٥ٍّ يؽکُ ٦ٙٚ كه فًٖ كَٚ،

ل. كه يـ بْ گوكيً ثيثٗ رفٖ ثبهٖٓ يٓ كه ايرب ٦ِبٕو يل صبٔيِٞوػ ّل ٚ الٛاي فمٙب اى ّٙ

٥ّـً أغـبَ   ْبْ ثٗ ٕـؾذ  ياى ا ياٖ ّٛٔل. ٥ل يِ ُيب ثٗ كٚ كٍزٗ رمَي فمٙيٕٗ ٔيٓ ىِيا

ـ ا يگـو يكه ِمبثً ر٦لاك ك .ألٖ ، فزٛا كاكاى ٚال٤آْ  يٚ اعياّلٖ  اى  يٓ ٥ّـً ها ِغـي  ي

 .ألٗ ٔلأَز ،ٚال٤

                                                                                                                                        

    ٤ب ف٣ّٕ ضا وٝ ا٘زبْ زازٜ اس؛ ثبعُ اس؛ 

 رٛاة ٔطارـ فؾبْ تم٥ّس: 

 س٥ستب٣٘ زأ؛ ثطوبتٝ: فُٕ غح٥ح اس؛.  ٤؛ ا 

 ٝضن٥ق اٌط فُٕ ثطذالف تم٥ٝ ثٝ غٛضتى ثبضس وٝ ٔٛرت ٚٞٗ ٔصٞت ٚ ضن٥ٗ ثنط   ... ا٢ زأ؛ ثطوبتٝ:  ؛ ا  ذب٤ٝٙٔ 

 ثبضس، حطاْ ٚ ثبعُ اس؛.

 : غح؛ فُٕ ٔٛضز تأُٔ اس؛.;ثٟز؛ ا ؛ ٤ 

 : زض ٔٛضزى وٝ تم٥ٝ ٚارت اس؛ اوتفبء ثط فُٕ ذالف تم٥ٝ ثبعُ اس؛. ٚ ا  اِقبِٓ.;اِتجط٤ع٢؛ ا  ٤ 

 زأ؛ ثطوبتٝ: غح؛ فّٕى وٝ ثطذالف تم٥ٝ ثبضس ٔطىُ اس؛. ٚ ا  اِقبِٓ. ٣ٍب٤٘؛ ا  غبف٣ ٌّپب٤ 

 : غح؛ فُٕ ٥٘ع ٔطىُ اس؛.;٣ فبضُ ِٙىطا٘؛ ا ٤ 

 .[312،ظ2ْ ض٥طاظ٢ زأ؛ ثطوبتٝ: اغُ فُٕ اضىبَ زاضز. ] ضاء إِطارـ ف٣ اِحذ، دٔىبض؛ ا  ٤ 

 ٥ٌطز. ٣ٔ اَ ٚ استفتبء ٔغّك اس؛ ٚ حت٣ غٛض  فّٓ ثٝ ٔربِف؛ ضا ٞٓؤضٚضٗ اس؛ ٔتٗ س
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ٚ  ّـٛك  يِـ  هّٚٓ اٍذ لٛي ثٗ ٥لَ ٕؾذ ثب ِٕبلْٗ كه اكٌٗ لٛي ثٗ ٕؾذ، صبثـذ 

ً ثـو ٔفـٛم ؽکـُ ؽـبکُ ِقـبٌف،      ي٥لَ كٌٚ  َذيِل٥ب ٔ ٓيا يثوا يٍيثٗ اهائٗ كٌ يبىئ

ٓ هاٍـزب ثـٗ إـً    يكه ّ٘ ٓ فمٙبيٓ ؽبي، اي. اِب ثب اثبّل يِ ثو ٥لَ ا٥زجبه آْ يٍيفٛك كٌ

ِْقٔ اٍذ کـٗ ثـب    اٌجزٗ. ألٖ رَّک کوك يَِزفبك اى اٝاللبد ٚ ٥ِّٛبد فٛلبٔ يٌف٢

 هٍل. ئّ يً، ٔٛثذ ثٗ إً ٚ اٝالق فٛلبٔيٚعٛك كٌ

ثـٗ  کـٗ  ، أـل ٗ عَـز رَّـک   يي٘ـب ً يفٛك ثٗ كٌ ياصجبد ِل٥ب يثواثٗ ٕؾذ  ْلبئال

 :ألٗ بد كه ِغ٣ّٛ ٍٗ كٍزيهٚا ؛ّل يٚ ٚاکبٚ يثوهًٍ يرفٖ

آْ  ي٘ـب  ، اّـکبي ٚ عـٛاة  ت اٍـزلالي يـ ٗ اٍـذ کـٗ رمو  يثبة رم بديكٍزٗ اٚي هٚا

أغـبَ   کٗ ٝجك ؽکُ ؽبکُ ِقـبٌف  يٚ ٕؾذ ٥ٍّ ثو اعيا آْكه كالٌذ  ّل ٚ يثوهٍ

 َذ.ئ يليروك ، ّک ّٖٚل

ـ اى ؽبد يرک هٚا رک يپٌ اى ثوهٍبد ثبة َٕٛ اٍذ. يهٚا ،كٍزٗ كَٚ  يش ٍـٕل ي

ِفـبك  ٥ٍّـب، ِْـقٔ ّـل    کٍّـبد  ِٞوػ ّلٖ كه  ي٘ب بْ اّکبي ٚ عٛاةيٚ ث يٚ كالٌ

ًِ بديٓ هٚاياى ا يثوف  ّٛك. يِ ؽظ ُ٘ يْ ثو اعيالبئال يِل٥ب، ّبِ

وٖ اى يـ كالٌذ ٦ِزجوٖ اثـٓ ِغ بْ ّل کٗ يثٚ  ٖ ّلذ كه ثبة ؽظ اّبهيثٗ كٚ هٚا ،ث٦ل اى آْ

 ثلْٚ اّکبي اٍذ. ،أغبَ ّلٖ کٗ ٝجك ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف يٕؾذ ا٥ّبٌ عبهٚك ثوٛاث

ٓ يـ ْزو فمٙـب ثـٗ ا  يثٗ ٕؾذ ٚ اعيا اٍذ کٗ ث ً لبئالْيٓ كٌيكِٚ ،وٖياٍزلالي ثٗ ٍ

 .ألٗ وفزيا پنهً پوكافزٗ ٚ كالٌذ آْ يكٌ

زلالي ٗث  ْ ثـٗ ٕـؾذ   گو لبئاليً كيي كٚ كٌئ «ٓيؽف٠ ٚؽلد ٍَِّ» ٚ «لب٥لٖ الؽوط»ٍا

ذ، کٗ  ـب ث َـ ئ ياٗ فلّ ٕؾذ ؽظ، يثو ِل٥ب «لب٥لٖ الؽوط»كه كالٌذ  ٘وچٕلٍا بْ يـ ذ، ِا

ذ.ِزبث٦ذ  يفيرکٍرٕٙب اصجبد کٕٕلٖ ٚعٛة  ،«ْؽف٠ ٚؽلد ٍَِّبٔب»الىِٗ  ّل کٗ  ٍا

ّـٛك،   يِ أغبَ بٌفکٗ ِٞبثك ثب ؽکُ ؽبکُ ِق يؽغ اى اكٌٗ، يثوفثب رٛعٗ ثٗ  پٌ

 اٍذ. يؼ ٚ ِغييٕؾ ،ثب ٚال٤ كه فوٗ اؽزّبي ِٛافمذ ؽکُ اٚ
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 ا عدم وجوب هتابعت(ي)وجوب  يفين حکن تکلييتبفصل اول: 

 گفتار اٍل: اقَال فقها

 ى به وجىب هتابعتقائال

 ،ثب ٚال٤ ِقبٌففمٙب كه ٕٛهد اؽزّبي ِٛافمذ ؽکُ ؽبکُ  الٛاي ،ٓيْيكه ثقِ پ

ٔ    کٍّـبد لـبئالْ   ثٗ ٝٛه ِفًٖ ِٞوػ ّل. ثب كلـذ كه    ثـٗ ٚعـٛة ِزبث٦ـذ، ِْـق
ي لبئـً  يٓ ثيهگٛاهاْ كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثب ٚال٤ ٔيّٛك ا يِ

 ُ:يکٕ يِ اى ٥جبهاد اّبهٖ يثٗ ثوفثٗ ٚعٛة َ٘زٕل. 

 َل:ئٛ يِ يِؾمك إفٙبٔ

 زمؾ َمٛمف أيّما افمتٗماد اظمخايمػ اّن رذا ايمٝمقم يقم فمرهمة همٝمج  همٝمف ايمقومقف، يمرصمقفمذف إرم

أَمر َمذربل ورق ضم٘مؿ احلاىمؿ شمبقت اهلالل ايمذي َمٗمتّماه اّن رذا ايمٝمقم رق ايمتاؽمع َمذـ 

َمقضذقفمّٝمة ضم٘مذؿ  ... ىمام اّن ايمٖمرق زمكم ايمٗمْمع زماخلالف وفمدَمف َمبٛمذل فمذقم ذي احلجة

.ايمٗمْمع زمخالهمف احلاىمؿ فمٛمدرؿ همال يرّضه
1
 

ي است وِ هخبلفبى اػتمبد داسًهذ  يبى داسد ايِ دس آى خشيوِ ادلِ تم ياص خولِ هَاسد

هشٍص، سٍص ػشفِ است، پس ٍاخت است دس آى سٍص ٍلَف ضَد، زشا وهِ  ا هثالً وِ 

                                                           

 .228ظ ،، ٔحٕسحس٥ٗ اغفٟب٣٘الجماعت صالة. 1
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است  گشدد وِ آى ّوبى ضىن ضبون ثِ ثجَت ّالل يثشه يهزّج يثِ اهش هسئلِي يا

طَس وِ فهشق   ضدِ ثبضذ ... ّوبى يسٍص ًْن ر ،ِ آى سٍصي است ويآى، ا يٍ همتضب

ت ضىهن ضهبون ًهضد هخبلفهبى     يي لطغ ثِ خالف ٍ ػذم آى ثِ هَضهَػ يگزاضتي ث

 صًذ. يًو يِ[ ضشسيگشدد؛ پس لطغ ثش خالف ثش ادلِ ]تم يثشه

 َل:ئٛ يِ يئ ;ِؾمك كاِبك

ومق وهمذؼ  ؾ زمؾ وصمقزمف فمقمىمقن َمتازمٔمة ضم٘مؿ اظمخايمٖمكم َمقضقفما دم ايمممع جلقاز ايمٔمٚم يان ٕا

ضم٘مٚمٜمؿ، ؽمقاء ىمان ايمٔماَمؾ ؾماىما دم احل٘مؿ ايمقاومٔمل أم فماظمذا زمٚمخايمٖمذة ضم٘مٚمٜمذؿ يمٙمقاومذع زمذال 

ويمٝمة و... رذا ضم٘مؿ واومٔمل شماٞمقي ضماىمؿ فمقمو إياب ومّماء ضم٘مام ٕا . أديمة ٕا
1
 

ت اص ضىن هخبلفبى ٍ ػوهل وهشدى   يؼت همذس اسالم تجؼيي است وِ دس ضشيا يالَ

سهت؛  يآى ػول ً يثِ اػبدُ ٍ لضب يصبيلىِ ٍاخت است ٍ ًض، ثيطجك ضىن آًبى خب

ن ٍ زِ ثِ يضه داضتِ ثبض يزِ هب ًسجت ثِ ضىن ٍالؼ [است يص ٍ هدضيغط يؼٌي]

ذ تَخِ داضتِ ين. الجتِ ثبيهخبلفت آى ضىن ثب ٍالغ ٍ ًفس االهش لطغ ٍ ػلن داضتِ ثبض

 ت داسد...ضىَه ياست ٍ ثش ادلِ اضىبم اٍل يثبًَ يي ضىن ضىوين وِ ايثبض

 ل:  يفوِب يِ ٍٗيواٌٍٛيي كه رؾوئ ;يٕياِبَ فّ

يمق شمبِ رالل ذي احلجة فمٛمد ايمٗمايض َمـ ايمٔماَّمة و ضم٘مؿ زمف و   يثبِ فمٛمدٞما هم١من أَم٘مذـ 

ّٓ وصمبِ ايمتبٔمّٝمة فمٛمٜمؿ وصّح  ايمٔمٚمؾ فمقم ؿمبؼ اظمذر  احلؼ زمال سمٗمٝمة وطمقف وصم  وإ

.َمع ايمٔمٙمؿ زماظمخايمٖمة احلج يمق   سمتبكّم اظمخايمٖمة يمٙمقاومع زمؾ ٓ يبٔمد ايمِمّحة
2
 

 يضدِ ثبثت ضَد ٍ ثِ آى ضىن ًوبيهذ، ٍله   اّل سٌت ّالل هبُ ري يلبض ياگش ثشا

ػول ثش طجهك ههزّت ضهك     يهب ثبثت ًطَد، پس اگش ثذٍى تميِ ٍ تشس يّالل ثشا

تجؼيت اص آًْب ٍاخت اسهت ٍ  هوىي ثبضذ، ثبيذ هطبثك هزّت ضك ػول وشد، ٍگشًِ 

                                                           

 .52، ظ3 حذ، دوتبة اِ .1

 .7ٔسئّٝ، 442، ظ1، د. تحط٤ط اِٛس2ّٝ٥
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ضح غطيص است؛ ثلىِ دس غهَست  بى ثب ٍالغ، ضه دس هخبلفت ضىن آً دس غَست

 ض ثؼيذ ًيست وِ ضح غطيص ثبضذ.يػلن ثِ هخبلفت ثب ٍالغ ً

 ّٔٛزٗ اٍذ: ٓيي چٕئ ;ييِؾمك فٛ

آىمتٖمذاء زمذايمقومقف  غمة فمذقمرل َما إذا همرض ايمٔمٙمؿ زماخلالف همال ؽمذايمِمقرة ايمثاٞمٝمة: و

زمآصمزاء واٞمذام َمٖمادرذا  أَما أديمة ايمتٗمٝمة همٗمد فمرهمِ اَّنا ٓ سمٖملو ٓ ٞمص دم اظمٗمامَمٔمٜمؿ و

.وصمقب ايمتٗمٝمة زمٔمٛمقاَّنا وصمقزما سم٘مٙمٝمٖمٝما
1
 

اخضا  يشُ ثشايب سيل ًع ياص لج يليدل ،دس غَست ػلن ثِ هخبلفت ضىن ضبون ثب ٍالغ

 يهتبثؼت است ٍ داللته  يفيض تٌْب ٍخَة تىليِ ًين. هفبد ادلِ تميٍ غطت ػول ًذاس

 ثش اخضا ًذاسًذ.

 هتابعت ى به عدم وجىبقائال

ْ   ،گو اى فمٙب ثٗ عٛاى ِزبث٦ذ اى ؽکُ ؽبکُ ٥بِٗيك يبثً، ثوفكه ِم  ،ٔـٗ ٚعـٛة آ

 .ألٖ كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ؽکُ اٚ ثب ٚال٤ ؽکُ کوك

ٚ   اى لبئال يکي ;يّب٘وٚك يٕيل ِؾّٛك ؽَيٍ  ٓ ثـبهٖ يـ كه ا يْ ثـٗ عـٛاى اٍـذ. 

 َل:ئٛ يِ

 اإلسمبذاع  واصمذ احلذج همٙمذٝمس دم ضماىمٚمٜمؿ ضم٘مؿ ع َما ذىمرٞما .... وأَماٝمهمتحِمؾ َمـ َج

.افمتباره فمقم ايمديمٝمؾ يمٔمدم اظمقضقفمات دم ضماىمٚمٛما ضم٘مؿ اسمباع زمقصمقب ومٙمٛما وان
2
 

ؼِ دس يثهب ضىهن ضهبون ضه     يذ وِ ّشزٌذ ّوشاّه يآ يه اص هطبلت گزضتِ ثِ دست

سهت؛ زهشا   يت اص ضىن ضبون هخبلف دس ضح ٍاخت ًيهَضَػبت ٍاخت است، تجؼ

 اػتجبس آى ٍخَد ًذاسد. يثشا يليوِ دل

 ل:ٔٛيَ يِٓ ثبهٖ يكه ا يئ ;ياهاکِوؽَٛ 

                                                           

 .198، ظ29اإلٔبْ اِر٣٤ٛ، د مىسىعت؛  157، ظ5إِقتٕس ف٣ ضطح إِٙبسه، د.  1
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 يب ضه ،وِ ػلن ثِ خالف يوس يثشا يضت ؛است يػبهِ وبف يًضد لبض ،ثجَت ّالل

لهبطغ   يثشا يضت ؛است يوٌذ ٍ هدض يداسد ٍ خبيض است پيشٍ يدس غطت ضىن ٍ

 2.ثِ خالف

ذ اى ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه يٓ اٍذ کٗ رج٦يل، ايآ يِ كٍذ ٓ فمٙب ثٗيآٔچٗ اى کالَ ا

ُ   يذ ٚ ّ٘وا٘يَذ، ثٍکٗ رج٦يٚاعت ٔ يفيش رکٍياى ؽ اِٛه ؽظ ي يعـب  ،اى ؽکـُ ؽـبک

 اٍذ.

 هتابعت   يفيگفتار دٍم: ادله فقها در حکن تکل

كه فوٗ ّک كه ِٛافمـذ، اكٌـٗ ٚ ِٕبلْـبد     يفيثب كلذ كه اكٌٗ فمٙب كه ؽکُ رکٍ

 ّٛك. يِ ي هّٚٓيآٔبْ كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ٔ

ـ رج٦ يفـ يکٍاصجبد ٚعـٛة ر  يكه ثقِ گنّزٗ ثوا ذ اى ؽکـُ ؽـبکُ ِقـبٌف، كه    ي

 :ً اٍزٕبك ّليٕٛهد ّک كه ِٛافمذ ثب ٚال٤، ثٗ كٚ كٌ

 ٗ؛  يبد رمي٥ِّٛبد ٚ اٝاللبد هٚا :ل اوليدل

 .عبهٚكوٖ اى اثٛي٦ِزجوٖ اثٓ ِغ :ل دوميدل

ٗ يبد رمي٥ِّٛبد ٚ اٝاللبد هٚا يثٕبثو آٔچٗ اى ثوف ـ آ يِـ  كٍـذ  ٗ ثـ ِزبث٦ـذ ٚ   ،لي

اى  يکـ يكه فـوٗ ِقبٌفـذ آْ ثـب ٚالـ٤،      ،قبٌف كه اِٛه ؽظثب ؽکُ ؽبکُ ِ يّ٘وا٘

ـ ى ؛2كاهك يفيرکٍ يٚعٛة ٔفَٚ  ِن٘ت اٍذ يك رؾف٠ اى افْبيِٖبك ـ رم واي ٗ، ٝجـك  ي

ب ٙـوٚهد  يـ  يٚ هفٖذ آٔٙب كه ٘و اِو اٙـٞواه  3ٓير٦ٍٛٗ ِکٍف يثوابد، يهٚا يثوف

                                                           

 .1352ٔٙبسه حذ ٔحط٣، ش٤ُ ٔسئّٝ  .1

ٝ ٚ اإلرتٟنبز ٚ  ٥؛ اِمٛافس اِفم278ٟظ، ٢3، د، حبئط٣اِٛحم العشوة؛ ضطح 282ٔساضن اِمٛافس، ظ . ض.ن: ٔستمػ2٣

ٛ   مىسةىعت ؛  153، ظ5، دضطح إِٙبسنه  ٣؛ إِقتٕس ف185، ظ٣2، د٥ٙذٕأبْ س، ٥اِتمّ ، ٣٤29، داإلٔنبْ اِرن

 .194ظ

د زْمـ»ٕ٘ٛ٘ٝ:  ٢ثطا .3 ـْ ؽَماَمفمَ  حمٚمد زمـ ئمٗمقب فمـ حُمَٚمَّ ـِ فِمٝمَسك فَم ـْ فُمْثاَمَن زْم ٍد فَم ـِ حُمَٚمَّ َد زْم ـْ َأِْحَ َة وَماَل: ... هَم١مِنَّ ايمتَِّٗمٝمََّة ََيَْٝمك فَم

ـَ  ءٌ َواؽِمَٔمٌة َو يَمْٝمَس َرْ   .7، ح380، ظ3 ، داِىبف٣ .شاهلل ؾَماءَ  إِنْ  فَمَٙمْٝمَٜما ََمْٟمصُمقرٌ  َصاضِمُبَٜما وَ  إِٓ ايمتَِّٗمٝمَّةِ  َِم
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اى ؽـبکُ   ذيهّٚٓ اٍذ اِوٚىٖ كه ٢ِٕو ٥وف ٚ ِوكَ، رج٦ٚ  ٤ ّلٖ اٍذيرْو ،1ي٥وف

ٗ اگـو  ٚ ذ ِن٘ت اٍذ يبْ ٚ ِٖٛٔگو ِؤِٕيرؾف٠ فٛك ٚ ك يِقبٌف رٕٙب هاٖ ثوا  ،ّـي٦

ِ ، ثلْٚ ٚاّ٘ٗ ٚ روً ُ  لبكه ثٗ أغبَ ١ٚبيف فـٛي أغـبَ ٥ّـً ثـو ٝجـك     ، ثبّـل  ٘ـ

ـ كٌيب ثـٗ   ،ؽبي .كاهك ي٦ٙف اهكٚگبٖ اٍالَ ها كه پكه كهاى ِلد،  ،ِن٘ت رـوً اى   ًي

 ييب أيٚابْ اٍالَ يٙوه ثو کٚ  پيٍٛزٗ ٍَِّبٔبْ فًٍ كه ٕفٛف ثٗ ُ٘غبك ّکبف ٚ يا

 2.ّي٦ٗ

ّ   ياى ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه اِٛه ؽظ رج٦ ليٓ ثبيثٕبثوا ْ بٔبذ ّٔٛك رـب ٚؽـلد َِـٍ

 ِقلُٚ ْٔٛك. 

ك ٚؽلد وٍّٗ، ثلْٚ ايغبٚ  ِؾجذ عٍتُؽَٓ ٦ِبّود،  3ٗ،يبد رميهٚاگو يو كثٕبث

ٗ ل ييبّل، ِٛهك رأكه آْ ِٞوػ ث يٗ فٛفيآٔکٗ فٛف ٚ ٙوِه ِٛعٛك كه رم لـواه   :ائّـ

ٗ  پو٘يـي  يهٚ اى رـک ، عّـ٤  يّ٘وا٘ـ ثـب  ّـي٦يبْ  ٓ ٕٛهد يكه ا 4گوفزٗ اٍذ. ٚ  كاّـز

ٓ كه ّـّٛي  يثٕـبثوا  5بثل.يٚؽلد کٍّٗ رؾمك  ل ربٕکٕ ئّفواُ٘  ِن٘ت هاٛعت ٚ٘ٓ ِ

َٔجذ ثٗ ٕٛهد لٞـ٤ ثـٗ ِقبٌفـذ ؽکـُ      (يٚ ِلاهار يٗ )فٛفيبد رميذ هٚايٚ ٥ِّٛ

                                                           

ـْ ِرزمْ فمـ حمٚمد زمـ ئمٗمقب »ٕ٘ٛ٘ٝ:  ٢ثطا .1 اٍد فَمذ ـْ َِحَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم ـُ إزِْمَراِرٝمَؿ فَم ـْ َأِِب صَمْٔمَٖمذرٍ فَمقِمُّ زْم ـْ ُزَراَرَة فَمذ وَمذاَل:  7ِٔمذلٍّ فَمذ

ا ضِمكَم سَمٛمِْزُل زمِذفِ  وَرٍة َو َصاضِمُبَٜما َأفْمَٙمُؿ ِبَ ؛ ٔطحْٛ غنسٚق ٔطسنُ ٘منُ    13ح ،219، ظ 2 ، داِىبف٣ .شايمتَِّٗمٝمَُّة دِم ىُمؾِّ رَضُ

 .363، ظ3 د ،ٔٗ ال ٤حضطٜ اِفم٥ٕٝ٘ٛزٜ اس؛. 

زا٘ٙنس. ضسنبئُ    ٔنى   ٖ اظ لِسن٣ٕ  ضا ٔنساضاتى  تم٥ٝ ٚ ٔمسَٓ ضا ذٛفى ٥ٝتم وٝ اس؛ وسب٣٘ ٔجٙب٢ ثط ث٥بٖ ا٤ٗ .2

، الطهةاسة اِنٛحم٣،   العةشوة ؛ اِتٙم٥ح ف٣ ضنطح  228، اغفٟب٣٘، ظصالة الجماعت؛ 73ٚ75، ا٘ػبض٢، غعفقهيت

 .157، ظ4د

 س.٤اظ  ٖ اضبضٜ ٌطز ٣٤ثٝ ٕ٘ٛ٘ٝ ٞب ب ٥وّ فػُ اظ چٟبضْ تبضٌف زض .3

؛ 305، ظ٣؛ وتنبة اِٙىنبح، اضاون   174، ظ٣2، دٙن ٥ذٕأبْ  ،س٥ٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّفمٟس: اِمٛافس ا٤ِطتط ثٍٙط٥ث .4

 .411، ظ1، د، ٔىبضْالقىاعذالفقهيت

ُ زمِفِ »ٕٞچٖٛ  ٣ثب فجبضت 7أبْ ٣. ٚلت11، ح219، ظ٣2، د. اِىبف5 اىُمْؿ َأْن سَمْٔمَٚمُٙمقا فَمَٚمال ُٞمَٔمغمَّ  ٔنساضا بٖ ٥زض ٔمبْ ث شاِيَّ

ب فنسْ  ٤ن ب افتجبض ٔٙسٚحنٝ  ٤ّٝ، ٥ب فسْ ِعْٚ اِفٕبَ ح٤وّٕٝ اس؛ ٚ ٘سج؛ ثٝ ِعْٚ ٞب ٚ ٚحس   ٚ رّت ٔحج؛ زَ

  وٙس. ٣ٔ ٚ ٔتبثق؛ زالِ؛ ٣وٙس، پس ثط ٚرٛة ٚ ِعْٚ ٕٞطاٞ ٣ٕ٘ ٢ ٖ، اضبضٜ ا
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 َذ.  ئ يّکؽبکُ ثب ٚال٤ 

رـٛاْ كه   ئّـ ٚ  ّک اٍذ آ٣ِْٛٙٛ  عبهٚك، ٘وچٕلٛوٖ اى اثي٦ِزجوٖ اثٓ ِغكهثبهٖ 

ٚ  ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ ثو آْ  َ  ياٍزٕبك کـوك؛ چـْٛ ها ذا »پوٍـل:   يِـ  7ثـبلو  اى اِـب إِٞمَّ

فَْمَقاِم دِم إَْضَح  ْٕ ـْ سمِْٙمَؽ ا ْمِذُر ُيٖمْ  ْقمُ ِٖمْْمُر يَ هَمَٗماَل ايمْ » عٛاة اِبَ يٌٚ 1؛«... لؾَمَ٘مْ٘مٛمَا ؽَمٛمًَة دِم فَماٍم َِم

ل ايمٛمَّاُس  َيْقمُ  لايمٛمَّاس َو إَْضَح  ـ رج٦ ،ٍِٞـك  ٔؾٛثٗ  ،اِبَاٝالق كاهك ٚ  ،«ُيَّمحِّ ذ اى ؽکـُ  ي

 2.كأَزٗ اٍذ ٗ ٚاعتيآٔبْ ها كه ١وف رم

اى ؽکُ ؽبکُ ِقـبٌف، كه فـوٗ   ٚعٛة ِزبث٦ذ  ،ًيٓ كٚ كٌيٓ ثب اٍزٕبك ثٗ ايثٕبثوا

 .ّٛك يِ ِقبٌفذ ثب ٚال٤، صبثذ

 

 

                                                           

 .7، ح 133، ظ10 ، دالقيعت؛ ٚسبئُ 317، ظ4ص٤ت األحىبْ، د. ت1ٟ
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  ا عدم صحت(ي)صحت  ين حکن وضعييفصل دوم: تب

 گفتار اٍل: اقَال فقها

 ى به صحتقائال

اى فمٙب ٦ِزملٔل کٗ كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف ثب ٚالـ٤ ٚ   يثوف

 ؼ اٍذ.  يٚ ٕؾ ئفٌ االِو، أغبَ ا٥ّبي ؽظ ِٞبثك ثب ؽکُ آٔبْ ِغي

 ّٔٛزٗ اٍذ: ٓ هاٍزبيكه ا ;ِؾمك كاِبك

ىمقن َمتازمٔمة ضم٘مؿ اظمخايمٖمكم َمقضقفما دم ايمممع جلقاز ايمٔمٚمذؾ زمذؾ  يهمتحِمؾ ان إومق

وهمؼ ضم٘مٚمٜمؿ، ؽمقاء ىمان ايمٔماَمؾ ؾماىما دم احل٘مؿ ايمقاومٔمل أم فماظما زمٚمخايمٖمة  وصمقزمف فمقم

أديمذة إضم٘مذام  رذا ضم٘مؿ واومٔمل شماٞمقي ضماىمؿ فمقمو ضم٘مٚمٜمؿ يمٙمقاومع زمال إياب ومّماء

.ايات ايمتٗمٝمةايمتٚمسؽ زمرو إويمٝمة وٓ ضماصمة زمٔمدرا ارم
1
 

ت اص ضىن هخبلفبى ٍ ػوهل وهشدى   يؼت همذس اسالم تجؼيي است وِ دس ضشيا يالَ

سهت.  يآى ػول ً يثِ اػبدُ ٍ لضب يبصيض، ثلىِ ٍاخت است ٍ ًيطجك ضىن آًبى خب

ن ٍ زِ ثِ يضه داضتِ ثبض ي؛ زِ هب ًسجت ثِ ضىن ٍالؼاست[ يص ٍ هدضيغط يؼٌي]
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ذ تَخِ داضتِ ين. الجتِ ثبيلطغ ٍ ػلن داضتِ ثبض هخبلفت آى ضىن ثب ٍالغ ٍ ًفس االهش

 ضىَهت داسد... ياست ٍ ثش ادلِ اضىبم اٍل يثبًَ يضىو ،ي ضىنين وِ ايثبض

 َل:  ئٛ يِ ٓ هاٍزبيي كه ّ٘ئ ;ُيل ِؾَٓ ؽکيٍ

وَمـ ذيمؽ سمٔمرف إصمزاء احلج إذا وومػ سمٗمٝمة َمع اظمخايمٖمكم، و   يٗمػ دم ايمٝمذقم ايمتاؽمذع، 

.ايمٔمٙمؿ زماظمخايمٖمة يمٙمقاومع وفمدَمفَمـ دون همرق زمكم صقر  
1
 

ّشزٌذ  ؛ص استيٍ غط يِ هدضيتم يي اص سٍياست وِ ٍلَف ثب هخبلف ليدل ييثِ ّو

ي غَست ػلن ثِ هخبلفهت ثهب ٍالهغ ٍ ػهذم آى     يث يٍلَف دس سٍص ًْن ًجبضذ ٍ فشل

 ست.يً

 َل:  ئٛ يِ يئ ; يکبّبٔ يؽبط آلب هٙب ِلٔ

فمدم اإلصمزاء فمذـ ايمقاومذع وان ىماٞمذِ ايمتٗمّٝمذة اَّما َمع ايمٔمٙمؿ زماخلالف همايمٗمافمدة يٗمتِض و

 ءيل ايمذي ايمٝمقم دم زمايمٔمرهمات ءواصمبة همٔمٙمٝمف ان يِمقم زمِمقَمٜمؿ ويٖمْمر زمٖمْمررؿ ويل

. لىمذام ٓ يٖمذ لدم ايمٝمقم ايمذي ئمٙمف ايمٛمّذاس فمٝمذدا يمحضذح لئمٚمؾ افمامل َمٛمو ايمٛمّاس

ٔمرهمذة دم ايمٝمذقم ... ٞمٔمؿ ان همرضذٛما اّن ايمٔماَّمذة ئمٙمذقن ايم صمزائف فمٛمفإ ويم٘مـ ٓ ديمٝمؾ فمقم

ٓ يٚم٘مذـ يذدَّنؿ دم ىمذّؾ ؽمذٛمة ونمذغمه ورذذا ور٘مذا ايمٝمقم ايمٔماذ وايمّسازمع أو ايمثاَمـ و

ايمتخّٙمػ فمٛمٜمؿ واإلسمٝمان زمإفمامل دم وومتف همٛمٗمقل يٚم٘مـ ايمٗمقل زمايمِّمحة واإلصمزاء أيّمذا 

 ومافمدة ٞمٖمل احلرج واظمُمّٗمة زمؾ رق سم٘مٙمٝمػ زمام ٓ يْماق ورق َمذـ احل٘مذٝمؿ سمٔمذارم ٞمٓمرا إرم

.ؾمٟمٞمف حمال
2
 

ذ دس اػوهبل  يي است وِ هىلف ثبيِ ايتم يهمتضب ّشزٌذ ،دس غَست ػلن ثِ خالف

لبػهذُ ػهذم اخهضا      يت وٌذ، اهب همتضبيي تجؼيفطش ٍ ٍلَف ٍ لشثبى ٍ ... اص هخبلف

. ثلِ، اگهش تخلهف اص آًهبى ٍ     ن...ياخضا  ًذاس يثشا يليي غَست دليشا دس اياست؛ ص
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ف هب يضشج ٍ تىل يلبػذُ ًف يتَاى ثِ همتضب يه ش ًجبضذ،يپز اهىبى يبى ػول ٍالؼيات

 ي غَست ػلن ثِ خالف ّن لبئل ثِ غطت ٍ اخضا ضذ.يطبق دس ّويال

 يِغـي  ياٗ يـ ل ٔلأَزٗ کٗ ٥ّـً رم يي كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ث٦ئ ;يٕياِبَ فّ

ثٍىٗ كه ٕـٛهد ٥ٍـُ   » ؛1«ايمِمحة َمع ايمٔمٙمؿ زماظمخايمٖمة بٔمديزمؾ ٓ »ّٔٛزٗ اٍذ:  ْبْيثبّل. ا

 .«ي ث٦يل ٔيَذ وٗ ؽظ ٕؾيؼ ثبّليٌفذ ثب ٚال٤ ٔثٗ ِقب

کٗ ؽظ َِزٕل ثـٗ ؽکـُ ؽـبکُ     ألٖ ليٓ ٥ميا ثو يي ثوفي٦ِبٕو ٔ يٓ فمٙبيكه ث

 اى آْ عٍّٗ .اٍذ يؼ ٚ ِغييِقبٌف، كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ آْ ثب ٚال٤، ٕؾ

ـ  ، 2يگـبٔ يگٍپب بد ٢٥بَيآرٛاْ ثٗ  يِ ، ِکـبهَ  4يىٔغـبٔ  يويّـج  ،3>يفبٙـً ٌٕکوأ

ُ  كاِـذ  8يٚ ِمبَ ٢٦ُِ ه٘جـو  7گٍپبيگبٔي يٕبف، 6يّ٘لأ ئٛه، 5يىوايّ  ،ثوکـبرٙ

  اّبهٖ ّٔٛك.

 ى به عدم صحتقائال

ثٗ ٥لَ ٕـؾذ   ،ثب ٚال٤ ِقبٌفكه ٕٛهد ّک كه ِٛافمذ ؽکُ ؽبکُ  کٗ ييفمٙب

٥ـلَ  ثـٗ   ،ثب ٚال٤كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ ؽکُ ؽبکُ  يك اٌٚي، ثٗ ٝوألٖ آْ فزٛا كاك

 ٦ِزمل َ٘زٕل. ،٥ًّٚ ٕؾذ اعيا 
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 .203، ظ2؛  ضاء إِطارـ ف٣ اِحذ )ثبِقطث٥ٝ(، د1352ٔٙبسه حذ ٔحط٣، ش٤ُ ٔسئّٝ  .2

 .108، ظ 5 اِحذ، دن  الىسيلتف٣ ضطح تحط٤ط  القشيعت. تفػ٥ُ 3

 .1352ٔٙبسه حذ ٔحط٣، ش٤ُ ٔسئّٝ  .4
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ـ  ،2يـ أٖبهي، 1ّيل صبٔيّٙرٛاْ ثٗ  يِ ٓ عٍّٗياى ا )کبّـف   ئغفـ  ياؽّل ثٓ ٥ٍ

كاِـذ   6يَـزبٔ يذ اهلل ٍيٚ آ 45يّب٘وٚك يٕيل ِؾّٛك ؽَيٍ، 4يٕي، ِؾمك ٔبئ3اٌغٞبء(

 ل.يٝوػ گوكً يٓ ثٗ رفٖيْيكه ثقِ پ ْبْي٥جبهاد ٚ کٍّبد ااّبهٖ ّٔٛك؛ ثوکبرٗ، 

، أـل ٖ ٕکٗ كه ٕٛهد ّک كه ِقبٌفذ لبئً ثٗ ٕؾذ ّليب ثب اگو اى فمٙيك ياِب ثوف

 .ٚ ٕؾذ ؽظ ٦ِزملٔلثٗ ٥لَ اعيا ، اِب كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ

 َل:ئٛ يِ ٓ هاٍزبيكه ا يآٍِ يوىا ِؾّل رميِ

ىمقن فمرهمة يقم  وإذا ىمان ايمتخايمػ دم اظمقضقع زمايمٗمْمع ايمقصمدا  زمٟمن ىماٞمقا ومد زمٛمقا فمقم

 ة َمثال َمع ضمِمقل ايمٗمْمع َمٛما زمخالهمٜمؿ، همٙمذق اضذْمررٞما ارماخلٚمٝمس و ايمٔمٝمد يقم اجلٚمٔم

، همذال يٛمبٕمذل اإلؾمذ٘مال دم َمٔمٜمؿ زمؼمك ايمٔمٚمؾ َمٛمذا رأؽمذاَمقاهمٗمتٜمؿ دم َمثٙمف ىمان ايمتقاهمؼ 

.ٙمف دم فمدم آصمزاء و وصمقب ايمٗمّماءَمث
7
 

آًْب ثش ػشفِ ثَدى پٌح  ، هثالًنيدس هَضَع ثب ّن اختالف داضتِ ثبض هخبلفبىاگش هب ٍ 

ِ آًبى خالف ٍالغ ين وِ ًظشيلطغ داضتِ ثبض هب يٍل ،ى خوؼِ هؼتمذًذذ ثَديضٌجِ ٍ ػ

 آى ػوهل، ي است وهِ  ين، تَافك ثِ اياگش هدجَس ثِ هَافمت ثب آًبى ثبض]ضبل[  .است

 .ستيً يػول اضىبل يٍخَة لضبٍ  ،ػذم اخضادس ٍ  ِ هب تشن ضَدي، اص ًبضأسبًس

ٚ  ٓيً ثيْ ثٗ رفٖگو اى لبئاليك يکيي ئ يِؾمك ثغٕٛهك ثـو   يِٛهك ّک ٚ ل٤ٞ اٍـذ. 

كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفـذ ؽکـُ ؽـبکُ     ،ياٗ يٓ ثبٚه اٍذ کٗ ا٥زمبك ثٗ ٕؾذ ا٥ّبي رميا
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َٔجذ كاك ٚ اگو ٘ـُ اى   يٙيچ فميرٛاْ آْ ها ثٗ ٘ ئّاٍذ کٗ  ياى اِٛه ،ثب ٚال٤ ٚ ٔفٌ االِو

 َل:ئٛ يِ يً کوك. ٚيٗ ٚ رأٚيل آْ ها رٛعيّٛك، ثب يٓ ثوكاّزيچٕ ي١ب٘و کالَ کَ

َمذع ايمٔمٙمذؿ  لطمالصة ايم٘مالم أّن ايمٗمقل زماظمقضقفمّٝمة ايمتاَّمة و وصمقب ٞمٖمقذ احل٘مؿ ضمّتذو

.أن ي٠مّول إذا ىمان رذا ـمارر ىمالَمفهمٗمٝمف، وٓ زمّد و زماخلالف ٓ يٛمبٕمل أن يسٛمد إرم
1
 

دس غَست ػلن ثهِ   ي، ضتيثَدى ضىن ضبون هخبلف ٍ ًفَر ضىن ٍ يِ هَضَػيًظش

ي اگش يِ ًسجت داد. ثٌبثشايه فميثِ ت وِ ثتَاى آى سا سيً ياِ يًظش ،هخبلفت ثب ٍالغ

 ل وشد.يذ آى سا تيٍيي ثبضذ، ثبيا يْيظبّش والم فم

ٕـل.  يگي يٗ ٥لَ ٕؾذ ها ثوِـ ي٢ٔو ،كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ ،يئ ;ييِؾمك فٛ

 َل:ئٛ يِ ٓ ثبهٖيكه ا يٚ

اء زمذايمقومقف آىمتٖمذ رل َما إذا همرض ايمٔمٙمؿ زماخلالف همال ؽمذغمة فمذقمايمِمقرة ايمثاٞمٝمة: و

َمٔمٜمؿ وٓ ٞمص دم اظمٗمام، وأَّما أديّمة ايمتٗمٝمذة همٗمذد فمرهمذِ أَّنذا ٓ سمٖمذل زمذاإلصمزاء، وإٞمذام 

اإلصمذزاء همذ١مٞمام  َمٖمادرا وصمقب ايمتٗمٝمة زمٔمٛمقاَّنا وصمقزمًا سم٘مٙمٝمٖمٝمًا، ويمق همرضٛما دٓيمتٜما فمذقم

.ؽ ٓ دم َمقرد ايمٗمْمع زماخلالف ...يتؿ دم همرض ايمُم
2
 

 ياُ شيت ٍ سيشا[ سٍايذم غطت ضذ؛ صذ لبئل ثِ ػيدس غَست لطغ ثِ هخبلفت ]ثب

 ،نيّوبًطَس وهِ گفته   ،ضيِ ًين ٍ هفبد ادلِ تميًذاس يٍ غطت ٍضؼ دال ثش اخضا

داضتِ ثبضذ،  يثش ضىن ٍضؼ ياست ٍ اگش ّن ثش فشؼ داللت يفيتٌْب ٍخَة تىل

 يّهت ل تٌْب دس غَست ضه دس هَافمت ضىن ضبون ػبهِ ثهب ٍالهغ توبه  يي دليا

 است.

، کٗ ؽظ َِزٕل ثٗ ؽکـُ ؽـبکُ ِقـبٌف،    ألٖ ليٓ ٥ميثوا يي ثوفيبٕو ٦ِٔ يٓ فمٙبيكه ث

ٗ   يِ َذ؛ اى آْ عٍّٗئ يؼ ٚ ِغييكه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ آْ ثب ٚال٤، ٕؾرٕٙب   رـٛاْ ثـ
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 اّبهٖ ّٔٛك. 4يٍجؾبٔ ٚ 3يل فواٍبٔيٚؽ ،2، ثٙغذ1يييعٛاك رجو ـيّ بد ٢٥بَيآ

 ى به صحتقائالگفتار دٍم: ادله 

ٓ کـٗ كه  ئلاهٔل ٚ ّ٘ـ آْ ثٗ اصجبد  يبىيْ ثٗ ٥لَ ٕؾذ، ٔلبئالپو ٚاٙؼ اٍذ کٗ 
ـ ثـب رٛعـٗ ثـٗ إـً، کـٗ رمو     ٓ ثٗ ٕؾذ فلّٗ کٕٕـل،  ياكٌٗ لبئٍ ت آْ كه ثقـِ كَٚ  ي

 ّٛك. يِ ٗ ّبْ صبثذي٢ٔوگنّذ، 

بد اّبهٖ کٕٕـل،  يهٚا يثٗ ثوف ،٢ٔو فٛك ِلييٓ ٘وچٕل ِّکٓ اٍذ ثٗ عٙذ رأيثٕبثوا
ٚ  ،اّبهٖي ئثٗ آٔٙب  ،ٓ ثٗ ٕؾذيثو اكٌٗ لبئٍ اّکبالدً يه مٔغب کٗ كه اكاِٗ ٚ كآاى  يٌٚ

ٗ  ٓياكٌـٗ لـبئٍ  ثـٗ  رٕٙـب  ٓ گفزـبه  يكه اپٌ ّٛك،  يِ پبٍـ فمٙب كه فٖٛٓ آْ ِٞوػ  ثـ

اكٌـٗ  »ثو فالف ثقِ كَٚ، ٥ٕـٛاْ  ٚ  لفٛا٘ل ّٚ اّکبالد ِوثٛٛ ثٗ آْ اّبهٖ ٕؾذ 
   ّٛك. ئّٓ ثقِ ِٞوػ يكه ا« ٓ ثٗ ٥لَ ٕؾذيلبئٍ

، ثـٗ  أـل ٖ ٗ ثٗ ٕؾذ ؽظ، كه فوٗ ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ؽکُ ؽـبکُ، فزـٛا كاك  ک ييفمٙب

 ّٛك. يِ ٚ اهائٗ يثٕل ت كٍزٗيٓ روريکٗ ثٗ األ  کوكٖاٍزٕبك  يي٘بً يكٌ

 اتيل اول: روايدل

 ِيات تقيدستِ اٍل: رٍا

 ة استذالليتقر

ٗ  وٕـل  يِ كالٌذ ،ليبد ثٗ آْ اّبهٖ گوكيٗ كه کٍک چٕبْ ،بديهٚا ياٝالق ثوف  اى ٥ًّـ  وـ

 5.يصبٔٛ يٚال٦ اٌجزٗ ؛اٍذ يٚال٦ يٚ اِو ٕؾيؼ ثٍىٗ ٔيَذ، يٕٛه ٚ يّىٍ رميٗ، يهٚ
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 .202، ظ2 ضاء إِطارـ ف٣ اِحذ )ثبِقطث٥ٝ(، د .3

 .1352 ٔسئُّٝ ٤، ش٣ٔٙبسه حذ ٔحط .4

 .305؛ وتبة اِٙىبح، اضاو٣، ظ174، ظ2ذ٣ٙ٥ٕ، دأبْ اِمٛافس اِفم٥ٟٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس،  .5
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كه ؽظ کـٗ   ٥َّٛ ِوكَ اٍذ، ِقًٖٕٛب يکٗ ِٛهك اثزال يٓ ٍِٞت كه َا٥ّبٌيا

َ       ياى اِٛه اعزّب٥  اٍذ ٚ رّـبَ َا٥ّـبي آْ كه ٢ِٕـو َِـٍّبٔبْ ٚ ؽکِٛـذ أغـب

 ياى ا٥بكٖ ٚ لٚب ٦ِ7َٖٛ َ اِبَثٛكْ کال يكاهك ٚ فبٌ يْزويوك، ٚٙٛػ ثيگ يِ

ثب  اِبَ يگو، ٚلزيثٗ ٥جبهد ك 1اى اعيا ٚ ٕؾذ آْ اٍذ؛ يا٥ّبي أغبَ ّلٖ، ؽبک

ْٔمَٚمُٙمقا فَمَٚمال »ّ٘چْٛ  ي٥جبهر ْن سَم اىُمْؿ أَ يَّ
ِ ُ ا ٚ عٍت ِؾجذ بْ ِلاها يكه ِمبَ ث 2«زمِفِ  ُٞمَٔمغمَّ

 ٖٚ ثـو  ٥ـال  3کٕـل.  يِـ  ٓ ثـو ٕـؾذ ٚ اعـيا كالٌـذ    ي، ثٕـبثوا ٚؽلد کٍّٗ اٍذٚ 

ي كه يـ ٕـٛهد ٥ٍـُ ٚ ّـک ها ٔ   ٚ  ٕکٗ اٝالق آْ، افزالف كه ؽکُ ٚ ِٛٙـ٣ٛ يا

 وك.يگ يثوِ

ُف يَمْٝمَس »ل: يفوِب يِ 7اِبَ ٕبكق يٚلز ـْ   فَمَٙمْٝمُ٘مْؿ زمِايمتَِّٗمٝمَِّة هَم١مِٞمَّ ْ   َِمٛمَّا ََم َئَْمْٙمَٜما ؾِمَٔماَرُه َو ِدشَماَرُه ََمذَع   َ 

ـْ َيْٟمََمٛمُُف يمَِتُ٘مقَن ؽَمِجٝمََّتُف ََمعَ  ـْ ََيَْذُرهُ  ََم کٗ َٔجذ ثٗ اٚ اِـبْ َ٘ـذ،    يهّٚٓ اٍذ اى کَ ،4«ََم

ٗ كه يَذ ٚ رمياى ٙوه ٚ فٛف ٔ يذ، ٔبّيٓ هٚايٗ كه ايٓ، رميروً ٚعٛك ٔلاهك. ثٕبثوا

ً يٓ هٚايٚ اٝالق ا 5ٓ صبثذ اٍذيآْ اى ثبة ِلاها ٚ ِغبٍِٗ ثب ِقبٌف  ،ذ ثو ٕؾذ ٥ّـ

  6كالٌذ كاهك.كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ،  يؽز
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 شکال اولا

 1ٔلاهٔل. يكالٌز يکٕٕل ٚ ثو ٕؾذ ٦ٙٚ يِ ها اصجبد يفيبد رٕٙب ؽکُ رکٍيٓ هٚايا

 جىاب

ٗ كالٌـذ كاّـزٗ   يـ ذ كه ِـٛاهك رم يـ ٚعٛة رج٦ يفيبد رٕٙب ثو ؽکُ رکٍيٓ هٚاياگو ا

ؽف٠ عبْ ِْو٣ٚ فٛا٘ل ثٛك، اِب اى  يٚ ثوا يٗ فٛفيٓ ؽکُ رٕٙب كه ٕٛهد رميثبّل، ا

ي يِلاها ثب آٔبْ ٔ يٍِٞك ثٛكٖ ٚ كه ٕٛهد ٥لَ فٛف ٚ ثواٗ يمربد يهٚا يثوفآٔغب کٗ 

 وييها رغ ياٍذ کٗ ؽکُ اٌٚ يصبٔٛ يٗ ٥ٕٛأيّٛك رم يِ كإٔل، ِْقٔ يِ ٗ ها ٚاعتيرم

ٛ  يمـ يؽم يثٍکٗ اِو .َذئ ياهّبك ياِو ،بديٓ هٚايك٘ل. پٌ اِو كه ا يِ ٚ  ،يٚ ٌِٛـ

 2اٍذ.ٚ ٕؾذ اعيا آْ  يبِمزٚ

 اشکال دوم

ي كالٌذ کٕٕل، كالٌزْبْ رٕٙـب كه ٕـٛهد   ئ يبد ثو ؽکُ ٦ٙٚيٓ هٚايا فوٗ کٗ ثو

وا فٛك اً٘ ٍٕذ كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفـذ ؽکـُ   يّک كه ِقبٌفذ ثب ٚال٤ اٍذ؛ ى

كإٔل. پٌ ؽکُ آٔبْ كه ٕٛهد ل٤ٞ ثـٗ ِقبٌفـذ اى    ئّؽبکُ ثب ٚال٤، ؽکُ اٚ ها ٔبفن 

 3َذ.يٗ ٔيك رميِٖبك

 يآْ اٍذ کٗ ٥ًّ، ِٞبثِك ِـنِ٘ت کَـبٔ   ،ٗيي ثو رمبد كايگو، ِفبك هٚايثٗ ٥جبهد ك

كه  يکٗ ٥ًّ، اى ثبة فٞـب  ييؽبي آٔکٗ كه عبٚ  وكيّٛك، أغبَ پن يِ ٗيْبْ رميکٗ اى ا

ك، ِقبٌف ٚال٤ ٚ ٔفٌ االِو اٍذ، ثلْٚ ّک ِٞبثك ِـن٘ت آٔٙـب ٔقٛا٘ـل ثـٛك ٚ     يرٞج

 كإٔل. ئّ يو هٚى ُٔٙ ها ِغييهّٚٓ اٍذ کٗ آٔٙب ُ٘ ٚلٛف كه غ

ٚا ٘وچٕلٓ، يٕبثواث ـ ث يؼ ٚ ِغييٓ ها ٕؾيٗ ٥ًّ ِٞبثك ثب ِن٘ت ِقبٌفيبد ثبة رميه ل، لٔا
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ب اگو كه عب غبَ ٥ٍّ ييِا ب ٔجبّل ٚ رٕٙب ٗث  ئا ـ كٌِٞبثك ِن٘ت آٙٔ ك ثبّـل،  يـ كه رٞج يفٞـب  ًي

بثوا ٔلاهك ياٗ يٗث ٕؾذ ٥ًّ رم يهٞث  1َذ.ئ يؼ ٚ ِغييٓ فوٗ، ٕؾيؽظ، كه ا ٓيٕث

 جىاب اول

كه  يّٛك، ؽبکُ ثب عًٙ ِوکت فـٛك ٚ فٞـب   يِ ثٗ صجٛد ٘الي ؽکُ ياِوٚىٖ ٚلز

كه  .ّـٛك  يِـ  ِٕـب  ٓ ٥وفبد ٚيُ ٍَِّبٔبْ كه اِو ؽظ كه ٍوىِيك، ٍجت رغ٤ّ ٢٥يرٞج

ـ  يرؾفـ٠ فـٛك ٚ ك   يذ اى ؽبکُ ِقبٌف رٕٙب هاٖ ثـوا يب رج٦يآٓ ٕٛهد، يا بْ ٚ گـو ِؤِٕ

گـواْ  ي٠ فٛك ٚ كؾفگو، ِّکٓ اٍذ گفزٗ ّٛك ريبهد كَذ؟ ثٗ ٥جيذ ِن٘ت ٔيِٖٛٔ

ذ اى يـ ٥لَ رج٦ يٌٚگو ِؾمك ّٛك، يك يب ٥نه٘بيٚ  ثب ٔوفزٓ ثٗ ٥وفبد ٚ ِبٔلْ كه ِکٗ

 كاهك. ي٦ٙف اهكٚگبٖ اٍالَ ها كه پ٦ٗ ٚ يّ يْ، أيٚابٔبگو ٍَِّيؽبکُ ٚ ك

ذ اى يـ وا اگو رج٦يّٛك، ى يِ ِزبث٦ذ صبثذ يفيذ آٔکٗ ٚعٛة رکٍيگفزٗ ْٔٛك کٗ ٔٙب

ثب ٚعـٛك   ٓ اٍذ.يل ثو ِکٍفياُ ؽوط ّل ْ ؽظ ثبّل، الىِٗؽبکُ ِقبٌف ِٛعت ثٞال

ب ٌـيَٚ ٚلـٛف   ي ي، ٚعٛة رکواه ٚلٛف كه ٥وفٗ ٚال٦يؽکِٛذ ٦ٍٛك ي٘ب يويٍقزگ

ٓ ٌـيَٚ  يثٕـبثوا  2.ثل٥ذ، ؽوط ٚ ِْـمذ كاهك  ي، ٥الٖٚ ثو ٚ٘ٓ ِن٘ت ٚ رٍمياٙٞواه

 ّـبْ اعـيا  ٓ ٘ياٍذ ٚ ا يٖ ؽظ، ِٕزفب ٚعٛة رکواه ٚلٛف ٚ ا٥بكيٚ  يٚلٛف اٙٞواه

 اٍذ. ياٗ يٚ ٕؾذ ؽظ رم

اىُمْؿ َأْن سَمْٔمَٚمُٙمذقا فَمَٚمذال »، يؼ ْ٘بَ کٕليٗ ّ٘چْٛ ٕؾيكٌٗ رمٕکٗ، اٝالق اي٥الٖٚ ثو ا اِيَّ

 ُ  ؽظ كالٌذ كاهك. يثو ٕؾذ ٚ اعيا ،3«زمِفِ  ُٞمَٔمغمَّ
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ٝ  سن؛ ٥٘ ٢ع٥ن چ ٤ٗن ا ٚ ضنٛز  ٣ٔ ٔسسٚز ٔرتّف، ٢وطٛضٞب اظ ب٥ٖق٥ض ٚ حك اُٞ ثط حذ ثبة غٛض   ضؿضنب  ون

   .ثبضس ضاض٣  ٖ ثٝ ٔمس 
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 جىاب دوم

کٕل. پـٌ   يِ ليٗ اى ٚال٤ هف٤ يٓ اٍذ کٗ ّبه٣ ِملً كه ِٛاهك رميٗ اي١ب٘و اكٌٗ رم

ٖ بْ آِـل يكه ِ يوا غوٗ اّ٘يٚعٛك ٔلاهك کٗ ِزبث٦ذ اى آْ ٚاعت ثبّل؛ ى ي ٚال٦إاًل

ٚ  9وٖ هٍـٛي فـلا  يذ اٍالَ اٍذ کـٗ كه ٍـ  ٓ غوٗ ّ٘بْ ؽف٠ ٚؽلد اِياٍذ. ا

ٗ اى يـ ٓ كه ٚالـ٤ رم يل لـواه گوفزـٗ اٍـذ. ثٕـبثوا    يل ٚ ا٘زّبَ ّـل يي ِٛهك رأکئ :ائّٗ

٥الٖٚ ثـو   ياٗ يا٥ّبي رم يٛكْ لٚبُ اُ٘ ثو ُِٙ اٍذ. پٌ ٚاعت ثيبد ثبة رمليٕغو

ٙ ي٤ رميل ٔبٍبىگبه اٍذ، ثب إً ؽکّذ رْويٓ ا٘زّبَ ّليٕکٗ ثب ايا ً اٍـذ  يٗ کٗ رَـ

   1ٔلاهك. يي ٍبىگبهئ

 ىمجىاب س

ِقـزٔ   ،٥لَ ٔفٛم ؽکُ ؽبکُ كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفـذ ِّکٓ اٍذ گفزٗ ّٛك 

 ييٓ ِٛهك ٔيٗ ّبًِ ايرم ٚ اكٌٗ 2بْ ٔلاهكيبْ عوي٦يثٗ فٛك اً٘ ٍٕذ اٍذ ٚ كه ِٛهك ّ

ٗ كه ِٛاهك ل٤ٞ ثـٗ ِقبٌفـذ ثَـزٗ    يٓ اٍذ کٗ ثبة رميالىِٗ اّکبي ا ،إٛاًلٚ ّٛك  يِ

ـ اى هٚا يثب رٛعٗ ثٗ ثوفـ کٗ  يكه ؽبٌ .ّٛك كه ٕـٛهد لٞـ٤ ثـٗ     7ٕـبكق اِـبَ   3بدي

 بٚهكٖ اٍذ.ئ يٓ ٥نهيٚ چٕکوكٖ  ي افٞبهيِقبٌفذ ٔ

ب ٚعـٛة  يـ ٗ ٚ عـٛاى  يبْ رميٓ عوياْ ثرٛ ئّ ، كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ،ٓيثٕبثوا

کٕـل   يِ ً ؽظ ثٗ ٥ّوٖ ؽکُيي لجٛي كاهك ٚ ٌنا ثٗ رجليآْ ـ کٗ فٛك َِزْکً ٔ  يفيرکٍ

                                                           

 .129، ظ10 . ٟٔصة األحىبْ، د1

 ضس. ٣حبوٓ ثطضس ٢زض فطؼ ذغب ٣ق٥حىٓ حبوٓ ض ٣ب ، اثقبز فم٥ٌٟفتبض پٙزٓ اظ وّ . زض2

غَمِة دِم  7فَمـ َأِِب فَمْبِد اهلل». 3 ُف وَماَل َو ُرَق زمِاحْلِ ُِ فَمَٙمْٝمِف َو وَمْد ؾَمؽَّ ايمٛمَّاُس َأٞمَّ ذْقِم َو ُرذَق َو اهللَزََماِن َأِِب ايْمَٔمبَّاِس إِ ِّ َدطَمْٙم  دِم ايمِمَّ

ُِ فَمَٙمْٝمِف  ْٚم ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن هَمَسٙمَّ َٓ َو اظمَْائِذَدُة زَمذكْمَ َيَدْيذِف وَمذاَل هَمذاْدُن  هَمَٗماَل َيا َأزَما فَمْبِد اهللَِم  ُِ َِ ايْمَٝمْقَم هَمُٗمْٙمذ هَمُ٘مذْؾ وَمذاَل َأ ُصْٚم

ـْ َأْن ُيّْمذ ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن َأضَم ُّ إرَِمَّ َِم ُِ ُأهْمْمُِر َيْقَمًا َِم ُِ وَماَل َو وُمْٙم  7 وَمذاَل َأزُمذق فَمْبذِد اهلل»ٚ  شَرَب فُمٛمُِٗمذلذهَمَدَٞمْقُت هَمَٟمىَمْٙم
ـْ ؾَمْٜمِر َرَمَ  ُف َِم ُِ فَمعَم َأِِب ايْمَٔمبَّاِس دِم َيْقِم ؾَمؽٍّ َو َأَٞما َأفْمَٙمُؿ َأٞمَّ ى َدطَمْٙم ـْ  هَمَٗماَل َيذا َأزَمذا فَمْبذِد اهللَّماَن َو ُرَق َيَتَٕمدَّ يَمذْٝمَس َرذَذا َِمذ

 َّٓ ُِ ِ َ َيا َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ََما َصْقَِمل إِ اَِمَؽ وُمْٙم َّٓ زم١ِمهِْمَْماِرَك وَماَل هَمَٗماَل اْدُن وَماَل هَمَدَٞمْقُت  َأيَّ َٓ إهِْمَْماِري إِ ُِ َو َأَٞما  زمَِِمْقَِمَؽ َو  هَمَٟمىَمْٙم

ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّمانَ  َو اهلل ُف َِم  .[6ٚ  4، ح131ظ ،10 ، دالقيعت]ٚسبئُ  شَأفْمَٙمُؿ َأٞمَّ
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 ييٗ ّبًِ ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ ٔيع٤ّ کوك. پٌ اكٌٗ رم ياٗ ي٥ًّ رم يـ ٚ ٥لَ اعيا

 1کٕل. يِ ها صبثذ ياٗ ي٥ًّ رم يّٛك ٚ ٕؾذ ٚ اعيا يِ

 ات صَميدستِ دٍم: رٍا

كه فٖٛٓ ٘ـالي ِـبٖ هِٚـبْ ٚ ّـٛاي ٚاهك      يبريٗ، هٚايبد ٥بِٗ رمي٥الٖٚ ثو هٚا

ك ؽکُ ؽبکُ کٗ ٝج يبد، ٕؾذ ا٥ّبٌيٓ هٚايثب اٍزٕبك ثٗ ا يثوفِّکٓ اٍذ ّلٖ، کٗ 

 کٕٕل. ِقبٌف اٍذ ها اصجبد

ذ يٌپ ّب ٚاياَزٗ ٍا ـ ، ِيٚ كالٌ يٍٕل يثب ثوهٍٚ  ،بد ِٞوػيٓ ه ـب كه  يـ ياْ ؽغي ذ آٙٔ

ٛه ؽظ، ثب ؽکُ ؽبکُ ِقبٌفٛم ٚ ٔفا٥زجبه  ٚال٤ كه ِا  هّٚٓ ّٛك.   ،فوٗ ِقبٌفذ ؽکُ ثب 

 جارود:ى: هعتثرٍ هحوذ تي سٌاى از اتت اوليروا

ـَ فَمقِمٍّ  َد زْم ُِ َأزَما صَمْٔمَٖمٍر حُمَٚمَّ َيُٗمقُل: ُصْؿ ضِمكَم َيُِمقُم ايمٛمَّاُس َو َأهْمْمِْر ضِمكَم ُيْٖمْمِذُر  7ؽَمِٚمْٔم

َوصَم  َِ ايمٛمَّاُس هَم١مِنَّ اهللَ فَمزَّ َة ََمَقاوِمٝم .ؾَّ صَمَٔمَؾ إَِرٙمَّ
2
 

ش ٍ يه گبُ وهِ ههشدم سٍصُ گشفتٌهذ سٍصُ ثگ    فشهَد7 آى يه ذم وِيضٌ 7اص اهبم ثبلش

ههبُ سا   يّهب  گبُ وِ هشدم افطبس وشدًذ افطبس وي؛ زشا وِ خذاًٍذ هتؼهبل ّهالل   آى

 مبت ٍ صهبى لشاس دادُ است.يه

يسٌديبررس

ـُ ٓ اٍذ: يذ چٕيٍٕل هٚا ُد زْم ـْ حُمَٚمَّ ـْ َأزمِٝمِف فَم اٍل فَم ـِ هَمّمَّ ـِ زْم َس ـِ احْلَ ـْ فَمقِمِّ زْم ـِ زم١ِمؽِْمٛمَاِدِه فَم َس احْلَ

ـِ اظمُْٛمِْذِر ايْمَٔمْبِديِّ  اُروِد ِزَياِد زْم ـْ َأِِب اجْلَ ـِ ؽِمٛمَاٍن فَم ِد زْم  .حُمَٚمَّ

 ٦ِزجو اٍذ. ِْقٔ ّل کٗٚ  ليگوك يذ كه ثقِ كَٚ ثوهٍيٓ هٚايٍٕل ا

                                                           

 .108، ظ5 ، داِحذ ن الىسيلتف٣ ضطح تحط٤ط  القشيعت. تفػ٥ُ 1
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 يدالليبررس

 ة استذالليتقز

پـٌ ٘ـالي    .مبد كأَزٗ اٍـذ يذ، ٘الي ها ثٗ ٝٛه ٍِٞك ِيً هٚايكه م 7ثبلو اِبَ

ِٕيٌـٗ هٚىٖ ٚ  بْ ثـٗ  هٚىٖ ٚ فٞـو ِقبٌفـ   اى آٔغب کٗٚ  ٔلاهك يزيهِٚبْ ٚ ّٛاي فٖٕٛ

ؽـظ َِـزٕل ثـٗ ؽکـُ      يذ ثو ٕؾذ ٚ اعـيا يپٌ هٚا ،1ّلٖ اٍذكأَزٗ  يفٞو ٚال٦

قبٌفـذ ثـب ٚالـ٤ ها ٘ـُ     هد ٥ٍُ ثٗ ٌِٕٛف، كالٌذ كاهك ٚ اٝالق کالَ اِبَ ؽبکُ ِقب

 2َذ.يوفزٗ ٔيأٖواف پن ياك٥بّٛك ٚ  يِ ّبًِ

 ييد تي حصووم: هرسلَ داوت ديروا

ـْ َأِِب فَمْبِد اهللِ ُِ فَمَٙمْٝمذِف َووَمذْد  7فَم غَمِة دِم َزََمذاِن َأِِب ايْمَٔمبَّذاِس إِ ِّ َدطَمْٙمذ
ُف وَماَل َوُرَق زمِاحْلِ َأٞمَّ

ْقِم وَ  ُِ فَمَٙمْٝمِف  اهللُِرَق وَ ؾَمؽَّ ايمٛمَّاُس دِم ايمِمَّ ْٚم ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن هَمَسٙمَّ  هَمَٗمذاَل َيذا َأزَمذا فَمْبذِد اهللَِِم

ُِ وَمذاَل  َٓ َواظمَْائَِدُة زَمكْمَ َيَدْيِف وَمذاَل هَمذاْدُن هَمُ٘مذْؾ وَمذاَل هَمذَدَٞمْقُت هَمَٟمىَمْٙمذ  ُِ َِ ايْمَٝمْقَم هَمُٗمْٙم َأُصْٚم

ْقُم ََمَٔمَؽ َوايْمِٖمْمْ  ُِ ايمِمَّ صُمُؾ َٕ ُر ََمَٔمَؽ. هَمَٗماَووُمْٙم ـْ ؾَمذْٜمِر  7اهلل ِِب فَمْبدِ َل ايمرَّ سُمْٖمْمُِر َيْقَمًا َِمذ

َب فُمٛمُِٗمل. اهللَرََمَّماَن؟ هَمَٗماَل إِي وَ  ـْ َأْن ُيرْضَ ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن َأضَم ُّ إرَِمَّ َِم ُأهْمْمُِر َيْقَمًا َِم
3
 

َالؼجهبس سهفبش وهِ دس ض   يفشهب يه 7اهبم غبدق ًهضد   ،شُ سهبوي ثهَدم  يه ذ7 دس صهبى اث

َالؼجبس د ٍ هشدم دس هَسد سٍصُ ضه داضتٌذ؛ ٍليسفتن. آى سٍص  اث ثهِ خهذا    يَم الطه َث

د. سالم دادم. ٍ ب اههشٍص سٍصُ  يه باثبػجهذاهلل، آ يِث هي گفت7  يلسن آى سٍص هبُ سهضبى َث

. گفت7 ًضد ياُ ذم سفشيد ي؟ ٍلتيّست ب ٍ ]ثهب  يه ثيدس ثشاثشش گستشدُ است، گفتن7 ًِ

                                                           

 .341، ظ3 . وتبة اِحذ، ضبٞطٚز٢، د1

ٙتٟب ٕٞبٖ عٛض وٝ زض ازأٝ ٚ زض ش٤ُ ٔقتجطٜ اثٗ ٔغ٥نطٜ  ضٛز ٔ ٣ٔ ٞب٣٤ زض ا٤ٗ ظ٥ٔٙٝ ٔغطح . اِجتٝ اضىبَ ٚ رٛاة2
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خَسدم ٍ گفهتن7 سٍصُ ثهب ضوبسهت ٍ افطهبس ّهن ثهب        ه سفتن ٍ غزايهب[ غزا ثخَس. ًضد

فشههَد7   ذ؟! ضضشتيه سٍص اص هبُ سهضبى سا افطبس وشديذ7 يپشس اص اهبم  يضوبست. ساٍ

 ي است وِ وطتِ ضَم.يه سٍص اص هبُ سهضبى سا افطبس وٌن ثْتش اص اي

يسٌديبررس

 ٓ اٍذ:  يذ چٕيٍٕل هٚا

ِد زمْ  ـْ حُمَٚمَّ ـُ َئْمُٗمقَب فَم ُد زْم ٝمَ حُمَٚمَّ ـِ ايْمَٔمبَّذاِس  لـِ ََيْ ـِ ُٞمقٍح فَم قَب زْم ـْ َأيُّ َد فَم ـِ َأِْحَ ِد زْم ـْ حُمَٚمَّ فَم

ـْ َأْصَحازمِفِ ا ـْ َرصُمٍؾ َِم َِمكْمِ فَم ـِ احْلُ ـْ َداُوَد زْم ـِ فَماَِمٍر فَم  .زْم

ٚايٓ ٍٕل، ثبيفبه٧ اى ثؾش كه فٖٛٓ هعبي ا ذ ٚ ٦ِزجـو ٔ يل گفذ ه َـذ؛  يذ ِوًٍ ٍا

ٚا يف کبفيذ كه کزبة ّويٚاکٗ ٚل٣ٛ ه يکَبٔ يِگو ثب ِجٕب ل. يِ يذ کبفيها كه ٕؾذ ه كإٔ

يدالليبررس

 ة استذالليتقز

 گَزوكٖ ّـلٖ،  ياٖ ٕل كه ثواثو اثٛا٦ٌجبً ٍفويث يِ يٚلز 7ٕبكق ذ اِبَيٓ هٚايكه ا

ٚ   ًيكٌٓ يَذ. ثٗ ّ٘يفٗ هٚىٖ ٔيفّٙل فٍ يِ ٕکـٗ هٚىٖ  يثـب ا  ،يكه عـٛاة كهفٛاٍـذ 

اى افٞبه هٚىٖ ِبٖ ِجـبهک هِٚـبْ،    يكه عٛاِة ر٦غت هاٚ کٕل ٚ يِ هٚىٖ ها افٞبه ،ثٛكٖ

ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن؟) كه فـوٗ ٥ٍـُ ثـٗ ِقبٌفـذ،     ها ، ٚعٗ ٚ ٥ٍذ افٞبه فـٛك  (سُمْٖمْمُِر َيْقَمًا َِم

َب فُمٛمُِٗمل)کٕل  يِ ٓييرج ـْ َأْن ُيرْضَ ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن َأضَم ُّ إرَِمَّ َِم (ُأهْمْمُِر َيْقَمًا َِم
ثٗ لٚـب   ياٖ ٚ اّبه 1

ٚ  ياٗ يـ ذ ثـو عـٛاى ٥ّـً رم   يـ هٚااٝـالق   ،ٓيثٕبثوا 2ٕلٖ ٔلاهك.يعجواْ آْ ٥ًّ كه آ ٚ

 .کٕل يِ آْ كالٌذ ياعيا
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 اشکال

ِزبث٦ـذ، كه فـوٗ ٥ٍـُ ثـٗ      يفيذ رٕٙب كه فوٗ فٛف ٚ ٙوه ثو ٚعٛة رکٍيهٚا

ـِ ِقبٌفذ، كالٌذ كاهك ٚ اِبَ َِ  ،ير٦غت هاٚ كه پبٍ ـ ث كه ِمـب افٞـبه   يبْ ؽکـُ ٚٙـ٦  ي

ذ كه يـ گـو هٚا يثـٗ ٥جـبهد ك   ؛ْ اى اٝالق آْ ثو ٕؾذ ٥ًّ رَّک ّٔٛكَذ رب ثزٛائ

 1 ٗ، ٍبکذ اٍذ.يرم يهٚىٖ اى هٚ ي٥ّل يب ٥لَ ٚعٛة لٚبيفٖٛٓ ٚعٛة 

 ٍسىم: هعتثرٍ خالد تي عوارت يروا

ُِ فَمقَم  7وَماَل َأزُمق فَمْبِد اهللِ ذُف َِمذ َدطَمْٙم ـْ ؾَمذْٜمِر َأِِب ايْمَٔمبَّذاِس دِم َيذْقِم ؾَمذؽٍّ َوَأَٞمذا َأفْمَٙمذُؿ َأٞمَّ

ُِ ِ َ َيا َأَِمغَم اظم٠ُْْمَِمٛمكَِم ََما هَمَٗماَل َيا َأزَما فَمْبِد اهللِ يَرََمَّماَن َو ُرَق َيَتَٕمدَّ  اَِمَؽ وُمْٙم ـْ َأيَّ  يَمْٝمَس َرَذا َِم

 َّٓ َٓ  زمَِِمْقَِمَؽ  َصْقَِمل إِ َّٓ  إهِْمَْماِري َو ُِ  هَمَدَٞمْقُت  وَماَل  اْدنُ  هَمَٗماَل  وَماَل  زم١ِمهِْمَْماِركَ  إِ َأَٞمذا وَ  هَمَٟمىَمْٙم

ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن. هللَو ا ُف َِم َأفْمَٙمُؿ َأٞمَّ
2
 

َالؼجبس سهفبش سفهتن.  يذ7 دس يفشهب يم 7اهبم غبدق سهتن آى سٍص   يهه  َم الطه ًضد اث دًا

د. ِث ههي گفهت7    يهبُ سهضبى است؛ ٍل ياص سٍصّب يىي َالؼجبس هطغَل خَسدى غزا َث اث

َثي ي؟ سٍصُ ٍ افطبس ههي  يشالوؤهٌيب اهيشا ست! گفتن7 زيت ًيثشا يباثبػجذاهلل، اهشٍص سٍص خ

ه سفتن ٍ غزا خهَسدم، ثهب   يب. ًضديه ثيگبُ گفت7 ًضد تٌْب ثب سٍصُ ٍ افطبس ضوبست. آى

ستن آى سٍص  يه ٌىِ ِث خذا لسنيا  هبُ سهضبى است. ياص سٍصّب يىيدًا

يسٌديبررس

 ٓ اٍذ:  يذ چٕيٍٕل هٚا

ـْ حُمَ  ـِ زم١ِمؽِْمٛمَاِدِه فَم َس ـُ احْلَ ُد زْم ـِ َأِِب ََمْسذحُمَٚمَّ ـِ ازْمذ ـِ حَمُْبذقٍب فَمذ ـَ فَمذقِمِّ زْمذ ٍد َئْمٛمِل ازْم ُروٍق ذٚمَّ

ـِ فُماَمَرَة وَماَل  ِد زْم ـْ طَمالَّ ـِ َأِِب َٞمٌْمٍ فَم ِد زْم ـِ حُمَٚمَّ َد زْم ـْ َأِْحَ  .ايمٛمَّْٜمِديِّ فَم
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ّّل ثٓ ٥ٍ»ثٗ  يـ ٍٝٛيإٍبك ّ  ،1بْ ّـل يـ ٗ كه گنّـزٗ ث کـ  ، چٕبْ«ثٓ ِؾجٛة يِؾ

 ٦ِزجو اٍذ.

ّّل » ـ   » ،3«اٌَّوٚق يضُ ثٓ اثي٘» ،2«ثٓ ِؾجٛة يثٓ ٥ٍِؾ  ياؽّل ثٓ ِؾّـل ثـٓ اث

 اى هٚاد صمٗ ٚ ِٛهك ا٥زّبك َ٘زٕل.  4«ئٖو ثئٞ

ٚالـ٤  « يثئٞ»٥ٕٗ  يِوٚ ،ذيٓ هٚايكه ّ٘اِب  ؛ك فبٓ ٔلاهكيرٛص« ٖفالك ثٓ ٥ّبه»

ٓ يث٦ٗ يٕکٗ ّيثو ا يِجٕ 5«االٕٛي عدة»كه  يـ ٍٝٛيثب رٛعٗ ثٗ ّٙبكد ّ ّلٖ اٍذ ٚ

، اؽّل ثٓ ِؾّـل  ييؾيو، ٕفٛاْ ثٓ ي٥ّ ي)ِؾّل ثٓ اث يَِٕلاد ٚ ِوٍالد ٍٗ هاٚ

ـ رٕٙب اى افواك صمـٗ هٚا  ْبْياگناهٔل ٚ  ئّ( فوق ئٖو ثئٞ يثٓ اثا پـٌ  ، کٕٕـل  يِـ  ذي

 صمٗ فٛا٘ل ثٛك.« ٖفالك ثٓ ٥ّبه»

 ذ ٦ِزجو فٛا٘ل ثٛك.يٓ، هٚايثٕبثوا

يدالليبررس

 ة استذالليتقز

ٔ « زم١ِمهِْمَْمذاِركَ إِٓ إهِْمَْمذاِري ٓ وَ  زمَِِمذْقَِمَؽ  ََمذا َصذْقَِمل إِٓ» 7كقٕـب  ٥جبهد اِبَ  ، ِْـق

ذ يّٛك ٚ َٕٛ ٚ افٞبه ٥ِٛٙٛ يِ اصجبدِقبٌف ثب ؽکُ ؽبکُ صجٛد ٘الي، اِو  کٕل يِ

َ   يگ يي كه ثوِئلاّزٗ ٚ ٥وفٗ ٚ لوثبْ ها ٔ  يثـوا  وك. ثب رٛعٗ ثٗ ٔمً كاٍـزبْ رٍٛـٜ اِـب

كه ٕـٛهد ٥ٍـُ ثـٗ     ،هٚىٖ فٛد ّـلٖ  يْ ٚ ٥لَ مکو لٚبْبيکالَ ااٝالق ٚ  إؾبة

                                                           

 .ٔٛحك اثٗ ٔغ٥طٜ اظ اث٣ ربضٚز، ثٝ تفػ٥ُ ث٥بٖ ضس . زض ثرص زْٚ، ازِٝ حىٓ تى٥ّف٣ ٔتبثق؛، زض ش1ُ٤

 .940، ضل349ٓاِٙزبض٣، ظ  . ضرب2َ

 .696، ضل372ٓ، ظٕٞبٖ. 3

 .51 ؛ فٟطس؛ اِغٛس٣، ظ332ٚ  351 عغاِغٛس٣،  ؛ ضرب75َ ٕٞبٖ، ظ. 4

 .154، ظ1ف٣ فّٓ االغَٛ، د العذة. 5
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اى ٚالـ٤   يِغـي  ياٗ يـ کٕل، پٌ ٥ًّ رم يِ كالٌذ ٥لَ ٚعٛة لٚبثو ذ يهٚا، ِقبٌفذ

   1اٍذ.

 اشکال

ـ اٍزٕبك ثٗ ا ـ ئمـً لٚـ  ذ ِقـلُٚ اٍـذ، چـْٛ كه    يـ ٓ هٚاي ا٦ٌجـبً ٚ اِـبَ    يٗ اث

ـ ثـو ؽکب  يلٛکٗ ١ٓ  3ِوًٍ ٚعٛك كاهك ِذيٓ ٦ِزجوٖ، كٚ هٚاي، ٥الٖٚ ثو ا7ٕبكق ذ ي

 اٍذ:ٓ آِلٖ يچٕٗ هفب٥ٗ ٍِوٍكه ک ٚال٦ٗ ٚ ؽبكصٗ ثب اٌفبٟ ِز٦لك اٍذ، ي

ـْ  ـْ ِرهَمافَمَة فَم ـْ َأِِب فَمْبِد اهللِ فَم ُِ فَمقَم  7َرصُمٍؾ فَم غَمِة  وَماَل: َدطَمْٙم هَمَٗمذاَل َيذا َأِِب ايْمَٔمبَّاِس زمِاحْلِ

ذَٝماِم ايْمَٝمذْقَم؟ هَمٗمُ  َأزَما فَمْبِد اهلل ُِ َذاَك إرَِم ََما سَمُٗمذقُل دِم ايمِمِّ َِ ُصذْٚمٛمَا َوإِْن  ْٙمذ ََمذاِم إِْن ُصذْٚم اإْلِ

ُِ ََمَٔمُف َو َأهْمَْمْرَت َأهْمَْمْرَٞما هَمٗمَ  ـْ ؾَمذْٜمِر  أَٞما َأفْمَٙمُؿ َو اهللاَل َيا نُماَلُم فَمقَمَّ زمِاظمَْائَِدِة هَمَٟمىَمْٙم ُف َيْقٌم َِم َأٞمَّ

ـْ َأْن ُيّْم  هَمَ٘ماَن إهِْمَْماِري َيْقَمًا َو وَمَّماُؤُه َأْيرَسَ فَمقَمَّ َرََمَّماَن  . ُئْمَبَد اهللَرَب فُمٛمُِٗمل َو ٓذَِم
3 

ثٗ اٝـالق  رٛاْ  ئّٓ يثٕبثوا ،کٕل يِ ٥ًّ اّبهٖ يثٗ لٚب 7ٕبكق اِبَ ،ذيٓ هٚايكه ا

 ٚ ٕؾذ ٥ًّ ها صبثذ کوك. ،ا٥زّبك« فالك ثٓ ٥ّبهٖ»كه ٔمً  کالَ ِٕمٛي اى اِبَ

 جىاب

ًِ« لٚبء»ٌف٠  زلال يثوا يهفب٥ٗ ِْکٍ ِوًٍ كه ٔم ٛ  ئّـ غـبك  يي ثـٗ ٦ِزجـوٖ ا  ٍا ـ کٕـل؛ گ ب ي
كٖ کٗ اي٦ياى ّ يهاٚ َٛا ٛث ذ. ٗث ّ٘يٓ ِٞبٌت ثوايبْ ٥ اى  يٚلزـ ً يكٌٓ يِ لبًث ُ٘ٚ ٔجٛكٖ ٍا

بَ َ   يِ ُا ها افٞبه کوكٖ، ر٦غت ٚ ا٥زوٗا ّٕٛك کٗ ؽٚود هٚىٖ يم 7ٕبكق ِا ـب ـ ٔ کٕـل. ِا ي ي

زفبكٖئ ٓ ٔمً اى ٌف٠ لٚبيٗ کوكٖ ٚ ٝجك اياى اٚ رم َـذ  يٕکـٗ ٦ٍِـَٛ ٔ  يل. ٥ـالٖٚ ثوا کٕـ  يِـ  ي ٍا
بَ يلٚب ك يٗث ٔؾٛ ٚعٛث ِا ذ. ب ٍِٞك هعؾبْ ِل ٢ٔو ؽٚودي ٖٛث  2ٍا

                                                           

 .48، ص3 ، جاحلج، حمقق داماد . وتبة1

ٔطسنّٝ ضفبفنٝ    ٢ٍنط ٤س، ٚ ز٤ن ٗ ٌفتبض ٘مُ ٌطز٥؛ زْٚ زض ٤ٕٞٗ اس؛ وٝ ثٝ فٙٛاٖ ضٚا٥حػٔطسّٝ زاٚز ثٗ  ٣ى٤. 2
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 ت دوم و سىميتز روا ياشکال کل

 ي٥ٍّـ  ياٗ يـ وا كه افٞـبه رم يِٛهك ثؾش ِب رفبٚد كاهك؛ ى َِئٍٗافٞبه هٚىٖ ثب  َِئٍٗ

ٓ اٍـذ کـٗ رـوک    ٚ هّٚك ّٛ يِ ٗ، ٥ًّ )هٚىٖ( روکيرمً يكٌثٍکٗ ثٗ  .وكيگ ئّأغبَ 

ثبّـل، پـٌ ِٛعـت ٍـمٛٛ ٚاعـت      )هٚىٖ( َذ ثلي اى ٚاعت ي، ِّکٓ ٔ(افٞبه)٥ًّ 

ؽـبکُ  ٝجك ؽکـُ  ثو فالف ٚلٛف كه ٥وفبد هٚىٖ ٚاعت اٍذ.  ئقٛا٘ل ثٛك ٚ لٚب

 ثٛكٖ اٍذ.   ياٗ يثٗ ٔؾٛ رم يأغبَ گوفزٗ، ٌٚ ي٥جبك ي، کٗ ٥ٍِّقبٌف

ـ بْ آٚهكٖ ثبّل يثٗ ِ يٍقٕ هٚىٖ ياى لٚب 7ٕبكق بد، اِبَيٓ هٚايكه ا پٌ اگو ب ي

  1.ها ِٕٛٛ ثٗ آْ كأَذ ياٗ يٚلٛف رم ب ٥لَ اعياييرٛاْ اعيا  ئّٔجبّل، 

 ت خاص يدستِ سَم: رٍا

 جارودىرٍ از اتياتي هغ ٍهعتثر

ُِ َأزَما صَمْٔمَٖمرٍ  ا ؾَمَ٘مْ٘مٛمَا 7وَماَل: ؽَمَٟميْم ـْ سمِْٙمَؽ إَ  إِٞمَّ َْضذَح ؽَمٛمًَة دِم فَماٍم َِم ْٕ َٙمذامَّ ؛ همَ لفْمذَقاِم دِم ا

ُِ فَمقَم  ل. هَمَٗماَل ايْمِٖمْْمرُ  7َأِِب صَمْٔمَٖمرٍ  َدطَمْٙم ُيْٖمْمُِر ايمٛمَّاُس  َيْقمٌ  َوىَماَن زَمْٔمُض َأْصَحازمِٛمَا ُيَّمحِّ

ْقُم َيْقمٌ ُيَّمحِّ  َيْقمٌ  لْضَح َو إَ  َيُِمقُم ايمٛمَّاُس. ل ايمٛمَّاُس َو ايمِمَّ
2
 

ًهضد   ين. ٍلتيشدذ لشثبى ضه ويّب دس هَسد ػ اص سبل يىيذ7 هب دس يگَ يه خبسٍداثَ

 يذ لشثبى داًسهتِ ٍ لشثهبً  ياص اغطبة آى سٍص سا ػ ياُ ذم[ ػذيسفتن، ]د 7اهبم ثبلش

ذ يه وٌٌهذ. ػ  يه است وِ هشدم افطبس يذ فطش ّوبى سٍصيًذ. ضضشت فشهَد7 ػاُ وشد

اسهت وهِ    يوٌٌذ ٍ اٍل هبُ سهضبى ّن سٍص يه ياست وِ هشدم لشثبً يلشثبى سٍص

 شًذ.يگ يه هشدم سٍصُ

                                                           

اِنٛحمى، وتنبة    العةشوة ؛ اِتٙمن٥ح فن٣ ضنطح    340، ظ3 ؛ وتبة اِحذ، ضنبٞطٚز٢، د  464، ظ14 . ٔػجبح اِفم٥ٝ، د1

 .61، ظ5 ، ثزٙٛضز٢، دالفقهيتِمٛافس ؛ ا300، ظالطهاسة

 .7، ح 133، ظ10 ، دالقيعت. ٚسبئُ 2
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يسٌديبررس

ـِ ايْمَٔمبَّذاِس ٓ اٍذ: يذ چٕيٍٕل هٚا ـِ حَمُْبقٍب فَم ـِ فَمقِمِّ زْم د زْم ـْ حُمَٚمَّ ـِ زم١ِمؽِْمٛمَاِدِه فَم َس ـُ احْلَ ُد زْم حُمَٚمَّ

اُرودِ  [زمـ َمٔمروف] ـْ َأِِب اجْلَ ـِ اظمُِْٕمغَمِة فَم ـْ فَمْبِد اهللِ زْم  .فَم

ـ ، هّٚـٓ گوك يفيذ كه ِجؾش ؽکُ رکٍيٍٕل هٚا يثب ثوهٍ ٢ٔـو  ش اى يل کـٗ ؽـل  ي

 ٦ِزجو اٍذ. يٍٕل

يدالليبررس

 ة استذالليتقز

َيذْقُم  لْضَح إَ »كإٔل  يِ ليكأل کٗ ِقبٌفبْ ٥ يِ يل لوثبْ ها ّ٘بْ هٚىي٥ 7ثبلو اِبَ

ل ايمٛمَّذاُس  ٗ  بي ثبّلب٣ يب ّيٕٗ، يؽبي ٥ًّ آٔٙب َِزٕل ثٗ ث ،شُيَّمحِّ ؽکـُ ؽـبکُ ٚ    َِزٕل ثـ

اٍـذ ٚ   يل لوثـبْ ٚال٦ـ  يِٕيٌٗ ٥ثٗ إٔل ك يِ ليکٗ آٔٙب ٥ يگو، هٚىيثٗ ٥جبهد ك ؛يلبٙ

ِْياى آٔغب کٗ ثٚ  ّ٘بْ آصبه ها كاهك ِْ  ،ک هٚىي ٓ هٚى كُ٘ ّل هٚى لجـً   ثب هٚى ُٔٙ ّـل

بد ٌـيَٚ ٚلـٛف كه هٚى ٔٙـُ    يـ ذ ؽبکُ ثو هٚايٓ هٚايا 1ٚعٛك كاهك، يآْ ِالىِٗ ٥وف

ٕل ُ٘ ٚلـٛف  كأ يِ ٥بِٗ آْ ها هٚى ُٔٙ يَذ، ٌٚيکٗ ٚال٦ًب هٚى ُٔٙ ٔ يّلٖ ٚ كه هٚى

 اٍذ.   يٚ ِغيي يعب

كه ٕٛهد ّک كه ِٛافمذ ؽکُ ثب ٚال٤ اٍـذ،   يفوٗ هاٚ ٘وچٕلگو ياى ٝوف ك

                                                           

ٚا٤؛ ٔغطح ضس ثطذ٣ ٔقتمس٘س ٔالظٔٝ ا٢ ث٥ٗ تٙع٤ُ ف٥نس لطثنبٖ ٚ تٙع٤نُ ضٚظ فطفنٝ     1 . ٕٞبٖ عٛض وٝ زض ثرص زْٚ ش٤ُ ض

حنذ        ٚالقن٣ ثبضنس. ]وتنبة ِا ، 3 ، ضنبٞطٚز٢، د ٚرٛز ٘ساضز. ٤ق٣ٙ ز٣ّ٥ِ ٘ساض٤ٓ وٝ ٚلٛف تم٥ٝ ا٢ ٞنٓ زض حىنٓ ٚلنٛف 

ٚا٤؛ زض ٘ؾط فطف چ٥ٙٗ اس؛: ٚلت٣ ضٚظ٢ ونٝ ٔربِفنبٖ    341ظ تعا٣ٔ ض ٛاة، ٔقتمس٘س زالِ؛ ِا [ ثطذ٣ ز٤ٍط زض ٔمبْ ر

ٚالق٣ ف٥س لطثبٖ ثط  ٖ ثبض ٣ٔ ف٥س ٣ٔ ٙس،  حبض  ٚالق٣ ضٚظ فطفنٝ ٚ ضنت  ٖ    ز٘ا ضٛز، پس ثط ضت ٚ ضٚظ لجُ اظ  ٖ ٥٘ع،  حبض 

ٚالق٣ ضٚظ فطفٝ، ٔخال، ثط ضٚظ لجُ اظ ف٥سِ ٘عز ٔربِفنبٖ، ثنبض ٔن٣   ضٛز؛ ٝث فجبض  ز٤ٍط،   ثبض ٣ٔ جسنٛط   حبض   ضنٛز. ]ض.ن: إِ

سبئُ فمٝ ف٣ حذ ن المعاصشة إِ ْ 288ظ ،العمشة ٚ ِا نب ٚا٤ن؛، غنْٛ ٚ فغنط ٚ     7[ فالٜٚ ثط ا٤ٗ، ثب تٛرٝ ٝث ا٤ٙىٝ ٔا زض ض

ستٝ ا ٚالـ ز٘ا ضٛز وٝ لطثنبٖ ثنٛزٖ ذػٛغن٥؛     س؛، ٔطرع ٣ٔلطثبِٖ ٔربِفبٖ ضا تٙع٤ُ وطزٜ اس؛، ٚ  ٖ ضا ٘بظَ ٔٙعِٝ 

ٓ ثط ز٤ٍطٖا اس؛. ٚالق٣ ضٚظ ٟ٘ ب زض ضٚظ فطفٝ ٥٘ع، حبث؛ وٙٙسٜ ٢  حبض     ٘ساضز ٚ فُٕ  ٟ٘
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ُ       7ثبلو اى آٔغب کٗ کالَ اِبَ يٌٚ  اٝالق كاهك ٚ ّـبًِ ٕـٛهد ٥ٍـُ ثـٗ ِقبٌفـذ ٘ـ

٥لَ فـٛف   ٥الٖٚ ثو ٕٛهد فٛف ٚ ٙوه، فوٗذ ٍِٞك اٍذ ٚ يهٚا ي٦ٕيّٛك،  يِ

 ،يميکالَ اِبَ فجو كه ِمبَ أْب، ؽم ٓ،يثٕبثوااٍذ، ّبًِ  ها ُ٘ ، ّک ٚ ٥ٍُٚ ِلاهاد

ـ    ا يصبٔٛ يٗ ٥ٕٛأيرم ي٦ٕي ؛اعياء اٍذ يٚ ِمزٚ يٌِٛٛ ـ ها رغ يٍـذ کـٗ ؽکـُ اٌٚ  ويي

ٚ  1ذ ثو ِل٥ب كه فوٗ ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ٘ـُ رـبَ فٛا٘ـل ثـٛك    يكالٌذ هٚاك٘ل. پٌ  يِ

 اٍذ. يٚ ِغيؼ يؽبکُ ِقبٌف ٕؾِٞبثك ؽکُ  ؽظ

 اشکال اول

ل ايمٛمَّاُس  َيْقمُ  لْضَح إَ »ذ آِلٖ اٍذ: يٓ هٚايکٗ كه ا ٝٛه ّ٘بْ ايْمِٖمْْمذُر »، ٥جبهد شُيَّمحِّ

ـ اى هٚا يذ اٍـذ. پـٌ اى آٔغـب کـٗ ثوفـ     يٓ هٚايي كه ّ٘ئ« ُيْٖمْمُِر ايمٛمَّاُس  َيْقمُ  ِضـً   ،بدي

كإٔـل،   يِـ  آْ ها ٚاعـت  يهٚىٖ، لٚـب  ياٗ يـ كه ٕٛهد افٞبه رم ،2ذ ِوٍٍٗ هفب٥ٗيهٚا

ٚاعـت   يفـ يذ اى ؽـبکُ رٕٙـب اى ٢ٔـو رکٍ   يي رج٦يل لوثبْ ٔيه ِٛهك ٥ّٛك ك يِ ِْقٔ

 َذ.يٕؾذ ثو آْ ِزورت ٔ ياٍذ ٚ ؽکُ ٦ٙٚ

 جىاب

ى ا ير٦ـبهٗ لَـّز  پـٌ  ّـٛك،   يِـ  ٕؾًُِ ،ذ ثٗ ر٦لاك عّالديٍٕل هٚااٚي آٔکٗ، 

 ّٛك. ئّ گو آْيك يذ ثب٥ش ٍمٛٛ لَّذ ٘بيهٚا

ٗ ه هٚىٖ ثـب  افٞب َِئٍٗ ،ُيٝٛه کٗ لجاًل گفز ّ٘بْ كَٚ آٔکٗ، ِـٛهك ثؾـش ِـب     َِـئٍ

ـ كٌثٍکـٗ ثـٗ    ؛وكيگ ئّأغبَ  ي٥ٍّ ياٗ يوا كه افٞبه رميرفبٚد كاهك؛ ى ـ رمً ي ٗ، ٥ّـً  ي

 ي٥جـبك  يّٛك؛ ثوفالف ٚلٛف كه ٥وفبد ٝجك ؽکُ ٥بِٗ، کـٗ ٥ٍّـ   يِ )هٚىٖ( روک

 ٦ِ7َٖٛاِبَ  ،َٕٛبد يثٛكٖ اٍذ. پٌ اگو كه هٚا ياٗ يثٗ ٔؾٛ رم يأغبَ گوفزٗ، ٌٚ

                                                           

 .340ٚ   339، ظ3 ٢، دوتبة اِحذ، ضبٞطٚز. ض.ن: 1

ـْ ؾَمْٜمِر َرََمَّماَن هَمَ٘ماَن إهِْمَْماِري َيْقَمًا ». 2 ُف َيْقٌم َِم ـْ َأْن ُيّْمذأَٞما َأفْمَٙمُؿ َو اهللِ َأٞمَّ  .شفُمٛمُِٗمذل َو ٓ ُئْمَبذَد اهلل َرَب ذَو وَمَّماُؤُه َأْيرَسَ فَمقَمَّ َِم

 .[5ح ، 132ظ ،10 ، دالقيعتٚسبئُ ]
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 ي٘ـُ ِغـي   ياٗ يـ ُ ٚلـٛف رم يّٛك کٗ اك٥ب کٕـ  ئًّ يكٌ ،هٚىٖ ٍقٓ هألٖ ياى لٚب

 1ٔجبّل.

 اشکال دوم

ٚايكه كالٌذ ا ٘وچٕل کٗ ِٞبثك ثب ؽکُ ؽـبکُ ٥بِـٗ    ياٗ يٚ ٕؾذ ٥ًّ رم ذ ثو اعيايٓ ه

ٚال٤ ٛافمذ ؽکُ ؽبکُ ثب  غبَ ّٛك، كه ٕٛهد ّک كه ِ ب كه ثؾش ِب، کٗ ئ يليروك ،ٔا َذ، ِا

ٚال٤ كاهل٤ٞ ٗث ِقبٌفذ ؽ ُ ؽبکُ ثب  ٚايُ، ايک ل ثو ِل٥ب كالٌذ کٕل؛ ى ئّذ يٓ ه ٛٔا وا اؽزّبي ير

زٓ ا ٚايكاهك ؽکِٛذ كّا ٚايٓ ه ٚال٦يبد كيذ ثو ه ـل  يال هثب ث»ِضً  ي٦ٕئجٛكٖ ثبّل؛  يگو  ٌٛا ٓ ٌا

ٌٛل کٗ  .ٔجبّل« ٚ ٌا ُ  فجو »ّ٘چْٛ اؽزّبي كاهك ٍث ـبهٖ ٚ ٝو  « ٥ٍـ ـ رٕٙـب ِا ٓ يـ كه ا. ك ثبّـل ي

زٗ ثبّ ييو كه عبگيٕٛهد ك ٚال٤ كّا به ،ُيکٗ ٥ٍُ ٗث ِقبٌفذ ثب  ـ ِا ـذ.    ي ـل كّا ٛ٘ا ذ ٦ِٕـب ٔق

بثوا ٚا يؽزّبٌٓ ايٓ ثب ٚعٛك چٕيٕث ل کوك. ذ ِغًّ ّلٖ ٚ ثو اعيايه ٛ٘ا  2كالٌذ ٔق

 جىاب

ل ايمٛمَّاُس  َيْقمُ  لْضَح إَ »٥جبهد  ـ كاهك؛ ى ي١ٙٛه كه ؽکِٛذ ٚال٦ـ « ُيَّمحِّ ـ وا اگـو ا ي ٓ ي

 ِقبٌفبْل يَذ ٥يثب يِ ذ كاّزٗ ثبّل،يميثبّل ٚ رٕٙب ٝو شثٗمة فمٙمؿٌ ايم طمػمُ »ً ي٥جبهد اى لج

غٍجٗ ِٞبثمذ، ؽکُ آٔٙـب  ً يكٌُ٘ ثٗ  ٦ِ7َٖٛثب ٚال٤ ِٞبثمذ كاّزٗ ثبّل ٚ اِبَ  ًبغبٌج

ٚلـٛف ثـب    ،يِٖـبٌؾ ثٍکٗ اى ثـبة   .ٓ ثبّليل اٍذ چٕيث٦کٗ  ي. كه ؽبٌها ؽغذ ثلأل

ٛ  ي٦ـ ؽکـُ ٚال ٔؾـٛ  ثـٗ  ْبْ، يٚ ِزبث٦ذ اى ا ْبِقبٌف ٚ  يٗ )فـٛف يـ كه فـوٗ رم  يصـبٔ

كه  َِزٕل ثـٗ ؽکـُ ؽـبکُ ِقـبٌف،     پٌ ؽظّلٖ اٍذ. ٚ ٔبفن ّّوكٖ ي يعب( يِلاهار

   3اٍذ. يِغيؼ ٚ يٕؾ ،ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ

                                                           

اِٛحمى، وتنبة   العشوة؛ اِتٙم٥ح ف٣ ضطح 340، ظ3 ؛ وتبة اِحذ، ضبٞطٚز٢، د 464، ظ14 ؛ ٔػجبح اِفم٥ٝ، د. ضن1

 .469، ظ1 ، ٔىبضْ، دالفقهيت؛ اِمٛافس 61، ظ5 ، ثزٙٛضز٢، دالفقهيت؛ اِمٛافس 300، ظالطهاسة

 .289، ظالعمشةاِحذ ٚ  ن المعاصشة. ض.ن: إِجسٛط ف٣ فمٝ إِسبئُ 2

 .52، ظ3 ، دوتبة اِحذ، ٔحمك زأبز :. ض.ن3



   062  واقع بااعتبار حکن در صورت علن به هخالفت 7 سومبخش 

 

 رهيل دوم: استدالل به سيدل

ـ     9پٌ اى هؽٍذ هٍٛي اهلل رـب ىِـبْ اِـبَ ؽَـٓ      7ياى ىِـبْ اِـبَ ؽَـٓ ِغزج

ا٥ّـبي ؽـظ ها رکـواه کـوكٖ      :ائّْٗٔلٖ کٗ ک ِٛهك ُ٘ گياهُ ي يؽز ،7يو٥َک

 ،ب ا٥بكٖ ا٥ّبي أغبَ ّلٖ ٝجك ؽکـُ ؽـبکُ ِقـبٌف   يؽظ  يبْ ها ثٗ لٚبي٦يب ّيثبّٕل 

 لٖ ثبّٕل.يپوٍ َِئٍٗٓ يبْ اى ؽکُ اي٦يّ يب ؽزياِو کوكٖ ثبّٕل ٚ 

ٚ پيوٚاْ آٔٙـب ثـٗ ه٥بيـذ رميـٗ ِجـزال ثٛكٔـل ٚ كه ِـلد         :ائّٗ گو،يثٗ ٥جبهد ك

ِقبٌفبْ ٖٔت ّلٖ ثٛكٔل ٚ ر٦ييٓ ىِـبْ ٚلـٛف    يؽظ وٗ اى ٍٛ ياِوا كٚيَذ ٍبي ثب

گّبْ، افـزالف كه ىِـبْ ٚلـٛف     يكاكٔل ٚ ث يكه افزيبه آٔٙب ثٛك، ِواٍُ ؽظ ها أغبَ ِ

 ي٘ـب  ٌيَٚ ا٥بكٖ ؽظ كه ٍـبي  ثو ياى آٔٙب ِجٕ يثب ايٓ ٕٚف، چيي 1افزبك. يثَيبه ارفبق ِ

اى ّي٦يبْ عب٘ـً   يگٛٔٗ وٗ ثوف ّ٘بْ -يقفث٦ل يب كهن ٚلٛف ٥وفٗ ٚ ٦ِْو ثٗ گٛٔٗ ِ

ٚلـٛف  اى ٘وگٛٔٗ ثوگْذ ثٗ ٥وفبد پٌ  إٛاًلٚ  2اٍذگياهُ ْٔلٖ  -كٕ٘ل يأغبَ ِ

ـ    يو ٥بكيغ ي، اِويگو ٍَِّبٔبْ ٚ أغبَ ٚلٛف اٙٞواهيثب ك  يثٛكٖ اٍذ، کـٗ اگـو ؽز

ٚ يـ بْ كه اي٦يْبْ اى ّـ يٚ إؾبة ا :ثبه ُ٘ اى ٝوف ائّٗ کي َـذ ٍـبي   يٓ ِـلد ك

به ثـٛكٖ  يثـو ٔمـً آْ ثَـ    ييٖ ٚ كا٥يٕکٗ أگيا فًٖٕٛب 3ّل. يِ ل٦ًٞب ٔمً ،افزبك يِ بقارف

   فزبكٖ اٍذ.يّٛك ارفبق ٔ يِ ٔمً ْٔلٖ، ِْقٔ يٓ اِويپٌ ؽبي کٗ چٕ اٍذ.

ثٗ لـله  ٚ  ٔلإٔللبثً اؽواى  وٖ هايٍ ،كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ يِّکٓ اٍذ ثوف

ذ كه ثـب كلـ  ِٕزٙـب   4.، اکزفـب کٕٕـل  اٍـذ کٗ ّ٘بْ فوٗ ّک كه ِقبٌفـذ  اى آْ، مٓ يِز

                                                           
ْ    . ضب1ٞ فطٔنٛز:   ٔن٣ 7 س ا٤ٗ ٔسفب ضٚا٤بت٣ زض ثبة غْٛ اس؛، وٝ زض ازأٝ ثٝ  ٖ اضبضٜ ذٛاٞنس ضنس ٚ زض  ٟ٘نب أنب

 ،10 ، دالقةيعت ]ٚسنبئُ  « زاضتٓ وٝ ضٚظ٢ ضا وٝ سنّغبٖ ف٥نس افنالٖ ونطزٜ ضٚظ ٔنبٜ ضٔضنبٖ اسن؛       ٔٗ ٤م٥ٗ »
ٞب زض ٔنٛضز   ٔب زض ٤ى٣ اظ سبَ»[ ٚ ٕٞچ٥ٙٗ ٔقتجطٜ اثٗ ٔغ٥طٜ اظ اث٣ اِزبضٚز وٝ زض  ٖ  ٔسٜ اس؛: 5ح ، 132ظ

 .[7، ح 133، ظ10 ، دالقيعت]ٚسبئُ « ف٥س لطثبٖ ضه زاضت٥ٓ

 .408، ظ2اِٛحم٣، د العشوة؛ ٔستٕسه 197، ظ2ذ٣ٙ٥ٕ دأبْ ٥ٝ ٚ االرتٟبز ٚ اِتم٥ّس، ض.ن: اِمٛافس اِفمٟ .2

 .196، ظ29 ، داإلٔبْ اِرٛئ٣ مىسىعت :. ض.ن3
إِجسنٛط  ؛  157، ظ5 ، د؛ إِقتٕس ف٣ ضطح إِٙبسه353فّى ٔٙبسه اِحذ، ظ وجيزة تعليقت ن   اِٙبسه ز٥ُِ. 4

 .288ظ، 1د ،العمشةاِحذ ٚ  ن المعاصشةفمٝ إِسبئُ  ٣ف
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ـ ى ؛1ِؾـوى اٍـذ   ثب ٚالـ٤،  ؽکُ وٖ كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفِذيٚعٛك ٍت، يرمو ثـب  وا ي

ْ يبْ اي٦يٚ ّ :ٛٔٗ ِقبٌفذ ائّٗ٘وگثو ٔمً  ييٖ ٚ كا٥يأگٚعٛك  ـ كه  ،ْـب ٗ  يكٚهأ  کـ

 يثو ٌيَٚ ا٥بكٖ ؽـظ ٚ ٚلـٛف اٙـٞواه    يِجٕ يل، گياهّيأغبِٝٛي ِ اى كٚ لوْ ثٗ يث

ٕؾذ ؽظ َِزٕل ثٗ ؽکُ ؽـبکُ ِقـبٌف    يوٖ ثوايٓ اٍزلالي ثٗ ٍيثٕبثوا .عٛك ٔلاهكٚ

   كه ٕٛهد ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ ثلْٚ اّکبي اٍذ. يؽز

 يٍ جوع بٌذ يريجه گيًت

ٓ يـ ّل؛ ثب ا ِٞوػثؾش كه كٚ فًٖ علاگبٔٗ  ،ّ٘چْٛ ثقِ گنّزٗ ٓ ثقِ،يكه ا

 .ليبْ گوكيث ،ٍٗ كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ، ؽکُ َِئٓ ثقِيرفبٚد کٗ كه ا

کُ ثـب  ٗث ِقبٌفذ ؽکـُ ؽـب   کٗ يِقبٌف كه ٕٛهرٚعٛة ِزبث٦ذ اى ؽبکُ  يفيؽکُ رکٍ

ٛاي ٥ٍّـب كه ِـٛهك   يٚ ٌپ اى ثّل  يٓ ثقِ ثوهٍي، كه فًٖ اٚي آ ثبّليميٚال٤ ٥ٍُ ٚ  بْ ال

ْ ثـٗ ٚعـٛة كه ٕـٛهد ّـک ثـٛك      ْ ٗث ٚعٛة کٗ ٥ّـلرًب ّ٘ـبْ اكٌـٗ لـبئال    آْ، اكٌٗ لبئال

الل ٚا)٥ِّٛبد ٚ ٝا گـو ِٞـوػ   يك يجـ يعـبهٚك(، ثـب رمو  ٛاى اث ٗ ٚ ٦ِزجوٖ آث يبد رميبد ه

ٛاْ كه ٕٛهد ل٤ٞ ٗث ِقبٌفذ ٔ يِ ًيٓ كٚ كٌيل ٚ ِْقٔ ّل کٗ ثب رٛعٗ ٗث ايگوك ي لبئـً  ير

 ي ثو آْ كالٌذ كاهك.يوٖ ٔيگو ّ٘چْٛ ٍي٘وچٕل اكٌٗ ك ٗث ٚعٛة ِزبث٦ذ ّل.

ل يـ ذ اى ؽبکُ ِٞوػ گوكيرج٦ يکُ ٦ٙٚالٛاي ٚ اكٌٗ فمٙب كه ِٛهك ؽكَٚ،  كه فًٖ

ِزبث٦ـذ   ٕکٗيا، ٥الٖٚ ثو ِقبٌفٚ ِْقٔ ّل كه ٕٛهد ل٤ٞ ثٗ ِقبٌفذ ؽکُ ؽبکُ 

ـ ٔ ألٖ ٓ ٝجك ؽکُ اٚ أغبَ كاكيکٗ ِکٍف ياى ؽکُ اٚ كه اِٛه ؽظ ٚاعت اٍذ، ا٥ّبٌ ي ي

 ثٗ ا٥بكٖ ٚ لٚب ٔلاهك. يبىيٚ ٔ اى ٚال٤ ثٛكٖ يِغي

                                                           

   ن  الىسةيلت ف٣ ضطح تحط٤ط  القشيعتتفػ٥ُ ؛ 197، ظ2د ،ذ٣ٙ٥ٕأبْ س، ٥ٚ االرتٟبز ٚ اِتمّ اِفم٥ٟٝاِمٛافس  ض.ن:. 1

 ذ ا َمـ آومتِمار فمعم ايمٗمدر اظمتذٝمٗمـو دفمقى ىمقن ايمسغمة ايمٔمٚمٙمٝمة َمـ إديمة ايمٙمبٝمة ايمتل ٓ زمد همٝمٜم»:  108، ظ5 اِحذ، د

 .شَمدهمقفمة زمؾ أٞمف ٓ ؾمؽ دم ايمُمٚمقلذ اظمخايمٖمة و رل صقرة ايمُمؽ و فمدم ايمٔمٙمؿ زم
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بد يـ بد ثٛك کٗ كه ٙـّٓ آْ ثـٗ ٍـٗ كٍـزٗ اى هٚا    يهٚا ،ْ ثٗ ٕؾذً اٚي لبئاليكٌ

 يبريـ هٚا ،بد فـبٓ ثـبة ؽـظ   يبد ثبة َٕٛ ٚ هٚايهٚا ،ٗيبد ثبة رمياّبهٖ ّل. هٚا

ـ  يت ّل ٚ كه ِغ٣ّٛ ثب رٛعٗ ثٗ ٕؾذ ٍـٕل يً اٚي رمويً كٌياٍذ کٗ كه م  يٚ كالٌ

 ل.يثٗ اّکبالد ِٞوػ ّلٖ، ِل٥ب صبثذ گوك ييبد ٚ پبٍقگٛيٓ هٚاياى ا يثوف

ٕـؾذ ٥ّـً   ثـو   يچ ِْـکٍ ي٘ـ  يٓ گوٖٚ ثٛك کٗ ثيً كَٚ ايي كٌيوٖ ٔيالي ثٗ ٍاٍزل

 کوك. يِ كالٌذِٞبثك ثب ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف، كه فوٗ ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفذ، 

 ،كه فوٗ ٥ٍُ ثٗ ِقبٌفـذ آْ ثـب ٚالـ٤    يپٌ ؽکُ ؽبکُ ِقبٌف كه اِٛه ؽظ، ؽز

 ٚاهلل ا٦ٌبٌُ.ٔبفن ٚ ٦ِزجو اٍذ. 

 اتهاهلل و برک رحمةکن و يوالسالم عل
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اٌضمبفـٗ،   مؽتةاةٌٖـبٌؼ، ِىـٗ،   ثـٗ وّٛـِ هّـلي ا    اىهلـي، ِؾّل ثـٓ ٥جـلاهلل    افجبه ِکٗ، .6

   .ق. ٘ 1213

 .ق. ٘ 1214بْ،ٍَٛ، لُ، يٍي، ٍَِٛٗ اٍّب٥يييرجوعٛاك اهّبك اٌٞبٌت،  .7

 يوٕگـوٖ عٙـبٔ  ل، يـ ـ ِفيّـ ِؾّل ثٓ ِؾّـل  ، ا٦ٌجبك يؽغظ اهلل ٥ٍ معرفةاإلهّبك في  .15

 . ق. ٘  1212، لُ،  ، اٚي;٘ياهٖ ّيـ ِفيل

،  ، اٚياإلسالمقة، كاه اٌىزت يٍٝٛؽَٓ  ِؾّل ثٓاالٍزجٖبه فيّب افزٍف ِٓ ا فجبه،  .11

 . ق. ٘  1275، رٙواْ

 يْـبثٛه ئ يٙمـ يٓ ثيِؾّـل ثـٓ ؽَـ   ، اٌٍّک اٌفزبػ معرفاة ياٌّٖجبػ ف ي٥ٍ ٕجبػالا .13
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 .ق. ٘ 1214، لُ، 7االِبَ اٌٖبكق ةسسؤم، يلهيک

ٚ  الةالغاة لؾطةةعاة، كاه ي، يبٍيٓ ٥يَـ ي٥بٍِ ،العؿؾقةفي اٌوٍبئً  الػؼفقةاالٕٞالؽبد  .12

 .ق. ٘ 1212ْو ٚ اٌزٛىي٤، ثيوٚد، إٌ

 رب. يوٚد، ثيٌٍّٞج٥ٛبد، ث ياال٥ٍّ مؤسسة٢ِفو، ٌفمٗ، ِؾّلهٙب إٛي ا .12

ّالييٓ، ثيوٚد،  ىهوٍي،ٓ يواٌليف اال٥الَ، .13  َ.1775كاه ا٦ٌٍُ ٌٍ

اٌفوط االٕفٙبٔي، ثٗ وِّٛ ٥ٍي ِٕٙب ٚ ٍّيو عبثو، ثيوٚد، كاه اٌفىو، ثاالغبٔي .14  رب. ي، اٛث

 .ق. ٘ 1252وٚد، ي، ثيّبف٦ٌ يِؾّلثٓ اكها َ،  .15

 .ق. ٘ 1256اَ اٌموي، ِکٗ،   ٍٍيّبْ ٕبٌؼ کّبي، ٦جبٍي،اٌاٌؾظ في ا٦ٌٖو  امةرة .16

 .ق. ٘  1212، اٚي،  ، لُالثؼةفةكاه ، يٍٝٛ ِؾّل ثٓ ؽَٓ، ياالِبٌ .17

ـبِوائي، اعفـبق ا٦ٌوثيـٗ، لـب٘وٖ،            .35 االٔجبء في رـبهيـ اٌقٍفـبء، اثـٓ ا٦ٌّوأـي، ثـٗ وّٛـِ اٌَ

 .ق. ٘ 1217

 .ق. ٘ 1213لُ،  يغبد اٍالِي، كفزو رجٍيل ِورٚياالٔزٖبه، ٍ .31

ثٗ وِّٛ ىوبه ٚ ىهکٍـي، ثيـوٚد، كاه اٌفىـو،     ثالمهي، ييؾياؽّل ثٓ  أَبة االّواف، .33

   .ق. ٘ 1215

ــ  .32 ، 7ٍَـٗ اِــبَ ٕــبكق ؤ، ِيٍــجؾبٔع٦فـو  ٙــب اٌقــالف، يَِـبئً كاَ ف  ياالٖٔـبف ف

 .ق. ٘ 1232

 .ق. ٘ 1233ٍَٗ کبّف اٌغٞبء، ؤکبّف اٌغٞبء، ِٓ ؽَبَ، يکزبة اٌٖ ـ اكوارالػؼةهة .32

 .ق. ٘ 1265بْ، يٍيٍَٗ اٍّب٥ؤٓ، ِيفقواٌّؾممِؾّل ثٓ ؽَٓ ٚبػ اٌفٛائل، يا .33

  .ق. ٘ 1252ٔٛيل، رٙواْ، ؽَيٕي عوعبٔي،  بد االؽکبَ، اثٛ اٌفزٛػيآ .34

 .ق. ٘ 1215وٚد، ياٌٞج٤ ٚ إٌْو، ث سسةؤم، يِغٍَ ثؾبه االٔٛاه، ِؾّل ثبلو .35

 .ق. ٘ 1252، يذ اهلل ِو٥ْي، ْٔو کزبثقبٔٗ آيبٔيآّزِؾّل ؽَٓ ثٓ ع٦فو ئل، ثؾواٌفٛا .36

، يّـب٘وٚك ٘بّـّي  ل ِؾّـٛك  يٕـله، ِمـوه ٍـ   ِؾّل ثـبلو  ٥ٍُ ا ٕٛي،  يثؾٛس ف .37
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 .ق. ٘ 1215، يا٦ٌّبهف اٍالِ دائرةٍَٗ ؤِ

 رب. يا٦ٌّبهف، ث اثٓ وضيو، ثيوٚد، ً ثٓ ع٦فو ياٍّب٥ ٚ إٌٙبيٗ، الةداية .25

 .ق. ٘ 1214، ٍَٛ، ٢٦ُِ ٌٗ، كفزو ؽٚود يثوٚعوكاهلل  آيةا٘و، اٌجلهاٌي .21

،  يوبّبٔ ياهلل ِلٔ آياة، ِلهٍٗ ٥ٍّيٗ يکبّبٔ يِلٔهٙب ثوا٘يٓ اٌؾظ ٌٍفمٙبء ٚ اٌؾغظ،  .23

 . ق. ٘  1211، وبّبْ  ٍَٛ

 ُ.1267، رٙواْ، ئْو٥ٍّبْ، ي، ثٗ کِّٛ هٍٛي ع٦فويپٕغبٖ ٍفؤبِٗ ؽظ لبعبه .22

 .ق. ٘ 1212وٚد، ياٌفکو، ث، كاهيربط ا٦ٌوًٚ، ٚاٍٞ .22

اثٓ فٍلْٚ، كاه اٌفىو، ثٗ وِّٛ فٍيً ّـؾبكٖ،  ٥جلاٌوؽّٓ ثٓ ِؾّل  ربهيـ اثٓ فٍلْٚ، .23

 .ق. ٘ 1256ثيوٚد، 

اٌفٚـً،    ٝجوي،و يِؾّل ثٓ عوربهيـ ٝجوي،  ـ  ربهيـ االُِ ٚ اٌٍّٛن .24 ثٗ وِّٛ ِؾّـل اٛث

 رب. يثيوٚد، كاه اؽيبء اٌزواس ا٦ٌوثي، ث

٥ٍي ، رغبهة االُِ .25  ُ.1244ثٗ وِّٛ اِبِي، رٙواْ، ٍوُٚ، ، َِىٛيٗاٛث

َ   يٍَٗ ر٢ٕؤ، ِيٕيفّ يل ِٖٞفيٍا ٕٛي،  يواد فيرؾو .26 ، فّيٕـي  ُ ٚ ْٔـو آصـبه اِـب

  .ق. ٘ 1216

 رب. يٍَٗ ِٞج٥ٛبد كاها٦ٌٍُ، اٚي، ثؤِ، يٕياِبَ فٍّٗ، يواٌٍٛيرؾو .27

 .ق. ٘ 1212، :ذيٍَٗ آي اٌجؤؽٍي، ٍِٛف يؽَٓ ثٓ اٌفمٙبء،  ةتذكر .25

،  :آي اٌجيــذ مؤسسااةؽٍــي،  ٍٛــف يؽَــٓ ثــٓ (، الؼديؿااة ـ  فمٙــبء )ٛاٌ تااذكرة .21

  .ق. ٘ 1266لُ

٘ يرٖؾيؼ ؽَـ ل، يِف ، ِؾّل ثٓ ِؾّل ثٓ ٦ّٔبْةقاالمةمؼ ا٥زمبكاد يرٖؾ .23 ، يٓ كهگـب

 رب. يعب، ث يث

 رب. ي، ثيبٗ، أزْبهاد ِؾالريفِؾّل اٍؾبق ، ياٌٛصم العروة ي٥ٍ ةمةسوصك ير٦بٌ .22

ـ  ِؾّـل  اٌؾظ، ـ  الوسقؾةو في ّوػ رؾوي الشيعةرفٖيً  .22 ، كاه اٌز٦ـبهف  يفبٙـً ٌٕکوأ

 . ق. ٘  1216، ثيوٚد،  ، كَٚ ٌٍّٞج٥ٛبد
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أزْـبهاد کزبثقبٔـٗ   ِمـلاك ثـٓ ٥جـلاهلل فبٙـً ِمـلاك،      ، ٤يٌّقزٖو اٌْوا ؼ اٌوائ٤ياٌزٕم .23

  .ق. ٘ 1252، لُ، ياهلل ِو٥ْ ذيآ

 .بع يرب، ث ئب، ث ي، ثي، چبپ ٍٕگيِبِمب٥ٔجلاهلل ؼ اٌّمبي، يرٕم .24

، ي، رؾذ اّواف ٌٞفـ ييفٛل اثٛاٌمبٍُ يٍ، 2 ـ   ياٌٛصم ّوػ  يؼ فياٌزٕم .25

 .ق. ٘ 1216لُ، 

، رٙـواْ، چٙـبهَ،   اإلساالمقة، كاه اٌىزـت  يٍٝٛـ ِؾّـل ثـٓ ؽَـٓ    رٙنيت ا ؽىبَ،  .26

 .ق. ٘ 1255

بْ، لــُ، يٍيٍَــٗ اٍــّب٥ؤ، ِياکجــو غفــبه ي، ٥ٍــيفٛأَــبهاؽّــل عــب٤ِ اٌّــلاهک،  .27

  .ق. ٘ ۰۴۰3

، لـُ، كَٚ،  :، ِؤٍَـٗ آي اٌجيـذ  يوووـ  ي٥ـبٍِ ثـٓ ؽَـيٓ    ي٥ٍـ ٤ِ اٌّمبٕـل،  عب .35

 .ق. ٘ 1212

٘ـياهٖ   يوٕگـوٖ عٙـبٔ   ل،يِفِؾّل ثٓ ِؾّل ، ةيالرؤا٦ٌلك ٚ  يعٛاثبد اً٘ إًٌّٛ ف .31

 .ق. ٘ 1212، لُ،  ، اٚي;ّيـ ِفيل

 .ق. ٘ 1252وٚد، ي، ثيبء اٌزواس ا٦ٌوثيكاهاالؽ، ئغفِؾّل ؽَٓ عٛا٘و اٌىالَ،  .33

  .ق. ٘ 1253، چبپقبٔٗ اٝال٥بد، لُ، يليّٙ وىا فزبػيٗ، ِياٌزم يف رسةلة ي٥ٍ ةقحةش .32

 .ق. ٘ 1213بْ، ي، أزْبهاد أٖبهيثوٚعوك ٓيل ؽَيٗ، ٍياٌکفب يٗ ٥ٍياٌؾبّ .32

 .ق. ٘ 1235ٗ، ي، ِغ٤ّ اٌنفبئو االٍالِيِبِمب٥ٔجلاهلل ٗ، ياٌزم يف  ي٥ٍ  .33

، لـُ، اٚي،   ئـٛاه اٌٙـل  ، ايإـفٙبٔ  ئٓ کّپـب يِؾّـل ؽَـ   کزـبة اٌّکبٍـت،   ةقحةش .34

 .ق. ٘ 1216

 .ق. ٘ 1232، 7ٍَٗ اِبَ ٕبكقؤ، ِيٍجؾبٔ ٗ اٌغواء، ع٦فوياإلٍالِ عةيالش ياٌؾظ ف .35

 .ق. ٘ 1253، لُ، ي، كفزو أزْبهاد اٍالِيثؾوأ ٍٛفي، الـةرضةاٌؾلائك  .36

 .1132ُ، يذ اهلل ِو٥ْيِقٞٛٛ كه کزبثقبٔٗ آ ،يکبّبٔ ي٦ٗ، هٙٛياٌْ ؼةيحد .37
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اٌقـبٔغي؛ ثـٗ    اٌؾـبط، اؽّـل اٌوّـيلي،     ؽَٓ اٌٖفب ٚ االثزٙبط ثنکو ِٓ ٌٚي  .45

ٞيف اؽّل، ِٖو.   کِّٛ ٌيٍي ٥جلاٌٍ

، لـُ،   ، اٚي:، ِؤٍَٗ آي اٌجيذيِؾلس ٔٛه يٓ ثٓ ِؾّل رميؽَاٌَّزلهن،  خةمتة .41

 . ق. ٘  1215

، ٔغـف   ، كَٚ عة احلقدريةادطة، ِْٕٛهاد يأؽٛاي اٌوعبي، ٥الِٗ ؽٍ معرفةفي  االلٛاي خالصة .43

 .   ق. ٘  1261اّوف، 

ا٦ٌّبهف اٍـالِي، رٙـواْ،    دائرةثٕيبك  ، ىيو ٢ٔو ؽلاك ٥بكي ٚ كيگواْ،كإْٔبِٗ عٙبْ اٍالَ .42

1256.ُ   

ٛ اثٛاٌمبٍـُ  ٥ٍُ ا ٕـٛي،   يكهاٍبد ف .42 ، يا٦ٌّـبهف فمـٗ اٍـالِ    ةدائار، ٍَِٛـٗ  ييفـ

  .ق. ٘ 1217

، ْٔـو رفکـو، لـُ    يِٕز٢ـو  ي٦ٍٕي، ؽَـ ةقساالماال الدولاة فؼهٗ ٚ ياٌفم ةيوال يكهاٍبد ف .43

 .ق. ٘ ۰۴۰۱

٥جلاٌمبكه أٖـبهي ؽٕجٍـي، كاه اٌکزـت ا٦ٌٍّيـٗ، ثـٗ کّٛـِ ِؾّـل ؽَـٓ          اٌلهه اٌفوائل، .44

 .ق. ٘ 1233اٍّب٥يً، ثيوٚد، 

 رب. ي، چبپقبٔٗ ِٙو، لُ، ثيكههاٌفٛائل، ٥جلاٌىويُ ؽبئو .45

  .ق. ٘ 1215ُ، كَٚ، ، ليكفزو أزْبهاد اٍالِ، يِؾّل ثٓ ِکٗ، ياٌلهًٚ اٌْو٥ .46

 .ق. ٘ 1253، كاهإٌّز٢و، لُ، ٕله ٥ٍُ االٕٛي، ِؾّلثبلو يكهًٚ ف .47

ِلهٍـٗ   ُ،يؽکـ  ل ِؾَٓيِٕبٍه اٌؾظ )ٌٍٕبئيٕي(، ٍ ي٥ٍ تعؾقؼة وجقزةكٌيً إٌبٍه ـ   .55

 .ق. ٘ 1214، ٔغف اّوف،  ، ٍَٛاحلؽؿةاه ك

٦مج ةريذخ .51 ٛصم العروةفي ّوػ  يٌا  .ق. ٘ 1235، لُ،  وفبْگٕظ ٥، يگٍپبيگبٔ يٕبف ي٥ٍ ، يٌا

لـُ،  ،  كاه اٌؾـليش ، ياؽّـل اثـٓ غٚـبئو    لاهلليـ ٓ ثٓ ٥جي، ثٓ ؽَيهعبي اثٓ غٚبئو .53

1242.ُ 
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ٚاثَـزٗ ثـٗ عب٦ِـٗ     يكفزـو أزْـبهاد اٍـالِ    ،يٍٝٛ ، ِؾّل ثٓ ؽَٓيهعبي اٌٍٞٛ .52

 .ق. ٘ 1235، لُ،  ، ٍَٛ ىٖ ٥ٍّيٗ لُِلهٍيٓ ؽٛ

 .ق. ٘ 1275، ِْٙل، ْٙلْٔو كأْگبٖ ِِؤٍَٗ  ،يکْ اث٥ّٛوٚ ،يهعبي اٌکْ .52

ٚاثَـزٗ ثـٗ عب٦ِـٗ     ي، كفزـو أزْـبهاد اٍـالِ   ئغبّـ  ياؽّل ثٓ ٥ٍـ ، يهعبي إٌغبّ .53

 .ق. ٘ 1255، لُ،  ّيٗ لُِلهٍيٓ ؽٛىٖ ٥ٍ

 رب. يوٚد، ثيو، كاه ٚ ِکزجٗ اٌٙالي، ثيو، اثٓ عجيهؽٍٗ اثٓ عج .54

،  ، اٚي1يٕـ ّيِؤٍَٗ ر٢ٕيُ ٚ ْٔـو آصـبه اِـبَ ف   ، يٕياِبَ فّهٚػ اهلل اٌوٍبئً ا٦ٌْو،  .55

 .ق. ٘ 1235لُ،

، لـُ،  يثيهگلاّـذ ّـيـ ا٢٥ـُ أٖـبه     ي، وٕگوٖ عٙبٔيأٖبه ي، ِورٚفؼفقاةهٍبئً  .56

  .ق. ٘ 1212

ّ ، يآٌٍٛـ ِؾّٛك ثٓ ٥جـلاهلل  هٚػ ا٦ٌّبٔي في رفَيو اٌموآْ ا٢٦ٌيُ،  .57 ٗ، يـ كاهاٌکزـت ا٦ٌٍ

 .ق. ٘ 1213وٚد، يث

ٛه، پکّٛـبٔ  يٍـالِ ا ياٚي، ٍَِٛٗ فوٕ٘گ ي، ِغٍَِغٍَي ٓ، ِؾّلرمييهٚٙٗ اٌّزم .65

 .ق. ٘ 1254لُ، كَٚ، 

ؽـٛىٖ   يغـبد اٍـالِ  ي، أزْبهاد كفزـو رجٍ يٕبكلِؾَٓ ٚ  يِقزبههٙب ذ ٘الي، يه  .61

 .ق. ٘ 1234ٗ لُ، ي٥ٍّ

  .ق. ٘ 1215، كَٚ، لُ، يٌ، كفزو أزْبهاد اٍالِيثٓ اكهِؾّل ثٓ اؽّل  اٌَوائو، .63

َ، رٙـواْ،  ، كٚاالساوةاه كلٍٚـذ،  ي٥ٍاثٛاٌمبٍُ ٚ اال٥واة،  التجزئةإٛي  يً فيٍٍَج .62

 .ق. ٘ 1233

ٍٛن  .62 موييي، كاه اٌىزت ا٦ٌٍّيٗ، ثٗ وّٛـِ ِؾّـل   ِ ياؽّل ثٓ ٥ٍ ،كٚي اٌٍّٛن اٌَ

   .ق. ٘ ٥1216جلاٌمبكه، ثيوٚد، 

مبء ٚ كيگواْ، ثيوٚد، ثثٗ وّٛ ،كاه ا٦ٌّوف٥ٗجلاٌٍّک ثٓ ْ٘بَ، ، إٌجٛيٗ السرية .63  رب. يِ اٌَ
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 .ق. ٘ 1256بْ، كَٚ، لُ، يٍي، ٍَِٛٗ اٍّب٥يؾمك ؽٍ ِع٦فو ثٓ ؽَٓ ٤ االٍالَ، يّوا .64

وٚد، يــٗ، ثيــ، كاهاٌکزــت ا٦ٌٍّياٍــزوآثبكٓ ياٌــل يهٙــ، ةقالشااةف ي٥ٍــ يّــوػ اٌوٙــ .65

  .ق. ٘ 1273

 .ق. ٘ 1276عب،  يًٕٛ، ثي، عب٦ِٗ لبهياٍزوآثبكٓ ياٌل يهٙٗ، ياٌکبف ي٥ٍ يّوػ اٌوٙ .66

 ّف اٌغٞبء، ِؤٍَـٗ وبّـف  وب ي٥ٍ، ي، ِموه ٔغفيّيواىوب١ُ،  ،ياٌٛصم العاروةّوػ  .67

  .ق. ٘ 1232اٌغٞبء، ٔغف اّوف، اٚي، 

وٚد، ي، كاهاٌفکو، ثيويؽّل ئضٛاْ ثٓ ٦ٌٍّّ ا٦ٌٍَٛ ٚ كٚاء کالَ ا٦ٌوة ِٓ اٌکٍَٛ،  .75

  .ق. ٘ 1235

ٞيف ٘ويـلي       .71 ويفيٓ فـي ا٦ٌٙـل ا٦ٌضّـبٔي، ِؾّـل ٥جـلاٌٍ كاه اٌي٘ـواء،  ، ّؤْٚ اٌؾوِيٓ اٌْ

   .ق. ٘ 1215لب٘وٖ،

 .ق. ٘ 1215وٚد، يكاها٦ٌٍُ، ث ،يعٛ٘و ً ثٓ ٥جبكي، اٍّب٥اٌٖؾبػ في اٌٍغٗ .73

ُ ٚ ْٔو آصبه اِـبَ، رٙـواْ،   يٍَِٛٗ ر٢ٕ، يٕيفّ يٍِٛٛهٚػ اهلل ، فٗ اِبَ(ي)ٕؾ فٗ ٔٛهيٕؾ .72

1256  .ُ 

 ُ.٦1263و، ٕؾيفٗ ؽظ، ِوکي رؾميمبد ؽظ، رٙواْ، ِْ .72

ُ، كَٚ، ٗ لـ يـ ؽٛىٖ ٥ٍّ ي، كفزو أزْبهاد اٍالِيإفٙبٔ ٓي، ِؾّل ؽَ .73

 .ق. ٘ 1257

، لـُ،   7، ِؤٍَـٗ اِـبَ ٕـبكق   يٍـجؾبٔ  اٌغـواء، ع٦فـو   اٌَٖٛ في  .74

 .ق. ٘ 1235

 رب. ي، ْٔو كفزو ٢٦ُِ ٌٗ، ثيگبٔيگٍپب يبفٗ ٌٍفمٙبء، ٕيٚعٛك اٌؾکِٛٗ اٚ اٌٛال رضورة .75

 .ق. ٘ 1216ثٓ ٦ٍل، كاه اٌىزت ا٦ٌٍّيٗ، ثيوٚد، ِؾّل  ،ياٌٞجمبد اٌکجو .76

 .رب يثيوٚد، ث ٥جلاٌوؽّٓ اٌغجوري، كاه اٌغيً، صبه،٥غبئت اع .77

، ي)ّبهؽبْ اِبَ فّيٕـ  ،يييك ييٍيل ِؾّل وب١ُ ٝجبٝجب، اٌز٦ٍيمبد ٤ِ ياٌٛصم العروة .155
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(، أزْـبهاد  ي، ٔبٕو ِىـبهَ ّـيواى  ي، ٍيل ِؾّل هٙب گٍپبيگبٔيٍيل اثٛاٌمبٍُ فٛي

 .ق. ٘ 1236، لُ، اٚي،  7ٝبٌت يثٓ اث يِلهٍٗ اِبَ ٥ٍ

 .ق. ٘ 1215، ْٔو ٘غود، كَٚ، ثٓ اؽّل ًيفٍ ،ٓيا٦ٌ .151

 .ق. ٘ 1215، لُ، 7االِبَ اٌٖبكق ةموسسثٓ ى٘وٖ،  يثٓ ٥ٍ دزةٗ، ياٌغٕ .153

وٚد، يٌٍّٞج٥ٛبد، ث ، ٕله، كاهاٌز٦بهف:ذيٚفمب ٌّن٘ت اً٘ اٌج الواضحة ياٌفزبٚ .152

 .ق. ٘ 1252ْ٘زُ، 

 رب. يوٚد، ثيفکو، ثكاهاٌ ،يٕيليٚ يهاف٦ ُ ثٓ ِؾّليي، ٥جلاٌکويي ّوػ اٌٛعيفزؼ ا٦ٌي .152

 .ق. ٘ ۰۴۰۱لُ،  ،يأٖبه ٓيثٓ ِؾّلاِ يفوائلاالٕٛي، ِورٚ .153

اى پژْٚ٘گواْ ىيو ٢ٔو ٍيل ِؾّـٛك   ي، ع٦ّ:فوٕ٘گ فمٗ ِٞبثك ِن٘ت اً٘ ثيذ .154

ُ :ثو ِن٘ت اً٘ ثيـذ  يا٦ٌّبهف فمٗ اٍالِ دائرة، ِؤٍَٗ يّب٘وٚك ي٘بّّ  ،، لـ

 .ق. ٘ 1234

، يغـبٔ يو ٢ٔو ٕبكق الهيٚ ّ٘کبهاْ ى يبٍّٗ، ليذ فميٚال ي٘ب ٚ ٥وٕٗ يٙبْ اِبِيفم .155

 ُ.1262، يهٙٛ يكأْگبٖ ٥ٍَٛ اٍالِ

 ؽـٛىٖ  يأزْـبهاد كفزـو رجٍيغـبد اٍـالِ     ًٚ،ٚاثٓ ٝب يثٓ ٍِٛ ي٥ٍ، فالػ اٌَبئً .156

 .ق. ٘ 1254، لُ، ٗ ٥ٍّي

 .ق. ٘ 1215، ئبئيٕي، كفزو أزْبهاد اٍالِٓ يِؾّل ؽَفٛائل ا ٕٛي،  .157

 .رب ي، ٔغف اّوف، ث ، اٚي ادؽتةة الرضوية ،يٍـ ٝٛيّ اٌفٙوٍذ، ِؾّل ثٓ ؽَٓ .115

وٚد، يـ ، ٘فـزُ، ث مؤسساة الرساةلة، يوٚىآثـبك يف٦مـٛة  يِؾّل ثـٓ  ٜ، يلبًِٛ اٌّؾ .111

 .ق. ٘ 1232

، ٔغـف    ٌغٞـبء )کبّف اٌغٞـبء(، ِؤٍَـٗ وبّـف ا    ئغف يلالئل اٌلهه، اؽّل ثٓ ٥ٍ .113

 .ق. ٘ 1245اّوف، 

 رب،  يبْ، لُ، ثيٍي، اٍّب٥يٕيل، اِبَ فّيٚ االعزٙبك ٚ اٌزمٍ اٌمٛا٥ل  .112
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 .ق. ٘ 1211، ٍَٛ، 7ٓيوإٌِّٛيِلهٍٗ اِبَ اِ، يواىيّ ِکبهَ ، ٔبٕو اٌمٛا٥ل  .112

، كفزـو أزْـبهاد   ييكيـ  يُ ؽـبئو يـ ٥جلاٌکويل، ّيٚ االعزٙبك ٚ اٌزمٍ اٌمٛا٥ل  .113

 .ق. ٘ 1266، ياٍالِ

 رب. يل، ثيِف يکزبثفوّٚل اٚي، يّٙ يِؾّل ثٓ ِکاٌمٛا٥ل ٚ اٌفٛائل،  .114

، لـُ، اٚي،   ْٔـو اٌٙـبكي   ،يثغٕـٛهك  يٍيل ؽَٓ ثٓ آلب ثيه  ٍِٛٛٗ، ياٌمٛا٥لاٌفمٙ .115

 .ق. ٘ 1217

 .ق. ٘ 1255ٗ، چٙبهَ، ي، كاهاٌکزت اإلٍالِيٕيک٦ٍمٛة يِؾّل ثٓ ، ياٌکبف .116

 .ق. ٘ 1263اثٓ اصيو، كاه ٕبكه، ثيوٚد، اٌکبًِ،  .117

 .ق. ٘ 1231اِبَ، رٙواْ،  ُ ٚ ْٔو آصبهيٍَٗ ر٢ٕؤِ، يٕياِبَ ف٤ّ، يکزبة اٌج .135

 .ق. ٘ 1213، لُ،  ، اٚي يِٞج٦خ ثبلو، يکزبة اٌؾظ، ٍيل ؽَٓ لّ .131

بْ، لـُ،  ي، ٍَِٛـٗ أٖـبه  يّـب٘وٚك  يٕيؽَـ  يل ِؾّـٛك ثـٓ ٥ٍـ   يٍـ کزبة اٌؾـظ،   .133

 .ق. ٘ 1253

 .ق. ٘ 1231، لُ، اٚي، ٢٦ُِ ٌٗكفزو ، ياهاک يِؾّل ٥ٍ، الصالةکزبة  .132

،  يثيهگلاّذ ّيـ ا٢٥ـُ أٖـبه   يٖ عٙبٔ، وٕگويأٖبه يـ ِورٚيّ، الصالةکزبة  .132

 .ق. ٘ 1213لُ، اٚي، 

ؽـٛىٖ ٥ٍّيـٗ    يأزْبهاد كفزو رجٍيغبد اٍـالِ ، يُ ؽبئويـ ٥جلاٌکوي، ّکزبة  .133

 .ق. ٘ 1252 لُ، لُ، اٚي،

 .ق. ٘ 1211ٗ، ي، كاها٦ٌّبهف اإلٍالٍِٝٛي ، ِؾّل ثٓ اٌؾَٓکزبة  .134

 .ق. ٘ 1217، ، ٔٛه ٔگبهياهاک يکزبة إٌکبػ، ِؾّل ٥ٍ .135

وٚد يـ ٌٛٔ، كاهاٌفکـو، ث يـ ، ِٕٖـٛه ثـٓ   يؽٕجٍـ  ي، ثٙٛرکْبف اٌمٕب٣ ٥ٓ ِزٓ االلٕب٣ .136

1763.َ 

، لـُ، ٍـَٛ،   ي، كفزـو أزْـبهاد اٍـالِ   يفبًٙ آثـ ٝبٌت  يؽَٓ ثٓ اثکْف اٌوِٛى،  .137
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 .ق. ٘ 1215

 .ق. ٘ 1214، لُ، ي، كفزو أزْبهاد اٍالِيکْف اٌٍضبَ، فبًٙ ٕ٘ل .125

، :ذيـ ٍَـٗ آي اٌج ؤِ، يآفٛٔـل فواٍـبٔ  ٓ يثـٓ ؽَـ  کـب١ُ   لِؾّ االٕٛي، ةيكػة .121

 .ق. ٘ 1257

 .ق. ٘ 1273، كَٚ، رٙواْ، يٕلٚق، ْٔو اٍالِ ِؾّل ثٓ ؽَيٓٓ، يکّبي اٌل .123

 .ق. ٘ 1233، لُ، يأزْبهاد ِورِٚٛملاك ثٓ ٥جلاهلل فبًٙ ِملاك، کٕيا٦ٌوفبْ،  .122

ٔغـف اّـوف،   ،  ، اٚي تضاويةادركاه  ،يٗ لّياثٓ لٌٛٛع٦فو ثٓ ِؾّل وبًِ اٌييبهاد،  .122

 .ق. ٘ 1276

 .ق. ٘ 1215ِؾمك كاِبك، چبپقبٔٗ ِٙو، لُ، ِؾّل وزبة اٌؾظ،  .123

ّ وزبة  .124 ـ ي، اِـبَ ف ، رٙـواْ،  ;ي، ِؤٍَـٗ ر٢ٕـيُ ٚ ْٔـو آصـبه اِـبَ فّيٕـ      يٕ

 .ق. ٘  1233

، يـ ٕـلٚق، كفزـو أزْـبهاد اٍـالِ    يّٓ يِؾّل ثٓ ؽَٗ، يؾٚوٖ اٌفميوزبة ِٓ ال .125

 .ق. ٘ 1212كَٚ، 

  .ق. ٘ 1212وٚد، ٍَٛ، ياثٓ ٢ِٕٛه، كاهاٌفکو، ثؾّل ثٓ ِکوَ ٌَِبْ ا٦ٌوة،  .126

ُ ٚ ْٔو آصبه اِبَ يٗ ر٢ٍَٕؤِؤِٓ، ِِؾّل اٌمٚبء ٚ اٌْٙبكاد،  ،ؾةقالوسو يرؾو يِجبٔ .127

 .ق. ٘ 1233، ;يٕيفّ

 .ق. ٘ 1234، ِْٕٛهاد لٍُ اٌْوق، ييٝجبٝجب يلرميٓ، ٍيِٕٙبط اٌٖبٌؾ يِجبٔ .125

ِووـي فمٙـي ائّـٗ    ، يلـبئٕ  ، ِؾّـل العؿرةاٌؾظ ٚ  ،ادعةرصةفمٗ اٌَّبئً  ياٌّجَٛٛ ف .121

 .ق. ٘ 1237، اٚي، لُ، :اٝٙبه

إلؽيـبء اعصـبه    ادؽتةاة ادرتضاوية، يٍٝٛـ ِؾّل ثٓ ؽَـٓ  ، اإلمةمقةاٌّجَٛٛ في فمٗ  .123

 .ق. ٘ 1265، رٙواْ، ٍَٛ، اجلعػرية

ٛ  ي، کزبثفوّٚـ يؾيٝوٓ ثٓ ِؾّل يفقو اٌلٓ، يِغ٤ّ اٌجؾو .122 رٙـواْ،  ٍـَٛ،  ، يِورٚـ
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 ق.. ٘ 1214

 ُ.1253ٔبٕو فَوٚ، رٙواْ،  ،يٝجوٍفًٚ ثٓ ؽَٓ ِغ٤ّ اٌجيبْ،  .122

 رب. يبْ، لُ، ثيٍي، ِؤٍَٗ اٍّب٥ييلٙپباهلل  ذي٥ٕبِغ٤ّ اٌوعبي،  .123

 .ق. ٘ 1215بْ، ي، أزْبهاد أٖبهييفٛ ل اثٛاٌمبٍُياالٕٛي، ٍ يِؾبٙواد ف .124

  .ق. ٘ 1212وٚد، يً ثٓ ٥جبك، ٥بٌُ اٌکزبة، ثي، اٍّب٥الؾغة يٜ فيِؾ .125

  رب. يوٚد، ثيكاها٦ٌّوفٗ ث ،يَُِئ ييؾيً ثٓ ي، اٍّب٥يٖو اٌّئِقز .126

 .ق. ٘ 1211وٚد، ي، ث:ذيٍَٗ آي اٌجؤِ ،ي٥بٍِ يِؾّل ثٓ ٥ٍ، ِلاهک االؽکبَ .127

ا٦ٌّٕـبْ، ٔغـف    مطةعاة، يفواٍـبٔ  يثيبهعّٕـل   ي، يٍٛـف آهاَ ؽـبئو  العروةِلاهک  .135

 رب. ياّوف، اٚي، ث

  .ق. ٘ ۰۱۳۱، لب٘وٖ، ٍؾْٕٛل يثٓ ٦ٍ ٥جلاٌَالَ، ياٌکجو اددوكة .131

غـوٖ، ثـٗ وّٛـِ اٍـ٦ل كاغـو، لـُ،        ٓ يثـٓ ؽَـ   ي٥ٍ ِوٚط اٌن٘ت، .133 َِـ٦ٛكي، كاه اٌٙ

   .ق. ٘ 1257

ٙ  يٓ ثـٓ ٥ٍـ  يٓ اٌليىَِبٌک االفٙبَ،  .132 ، لـُ،  ٗيا٦ٌّـبهف االٍـالِ   ةسساؤم، يلصبٔيّـ

 .ق. ٘ ۰۴۰۱

لـُ،  ،  ;٘ياهٖ ّيـ ِفيـل  يوٕگوٖ عٙبٔل، يـ ِفيِّؾّل ثٓ ِؾّل ، ةيالرسواٌَّبئً  .132

 .ق. ٘ 1212

ٗ  چ ،يوبّـبٔ   ِـال ؽجيـت اهلل ّـويف   ِـلاهک اٌمٛا٥ـل،    يَِزمٖ .133 ، لـُ،   بپقبٔـٗ ٥ٍّيـ

 .ق. ٘ 1252

ُ  كاه اٌزفَـيو  مؤسساة، ُيؽکـ  ييل ِؾَـٓ ٝجبٝجـب  ي، ٍياٌٛصم العروةَِزَّک  .134  ،، لـ

  .ق. ٘ 1214

 .ق. ٘ 1213، لُ، :ذيٍَٗ آي اٌجؤ، ِئوال ي٦ٗ، اؽّل ثٓ ِؾّل ِٙليَِزٕل اٌْ .135

 .:ذي، ٔوَ افياه عب٤ِ فمٗ اً٘ ثييفٛ ، اثٛاٌمبٍُياٌٛصم ةالعروّوػ  ياٌَّزٕل ف .136
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 رب. يثيوٚد، ث اؽّل ثٓ ؽٕجً، كاه ٕبكه َِٕل اؽّل، .137

 .ق. ٘ 1215، اّوف ، ٔغفيكاٚه ي، کزبثفوّٚيفٛيل اثٛاٌمبٍُ يٍِٖجبػ االٕٛي،  .145

 إٌْـو  مؤسساةإلؽيـبء اٌزـواس ٚ    مؤسساة اجلعػرياة، يّ٘ـلأ  ٗ، آلب هٙبيِٖجبػ اٌفم .141

 .ق. ٘ 1214، لُ، اٚي، اإلٍالِي

 رب. ي، لُ، ثي، ِْٕٛهاد كاهاٌوٙيِٛيف و،ياٌّٖجبػ إٌّ .143

ّّ يِٖجبػ إٌبٍک ف .142 ، لـُ،   يْبهاد ِؾالر، أز يٝجبٝجبي ي، ٍيل رميّوػ إٌّبٍک، ل

 .ق. ٘ 1233اٚي، 

، رٙـواْ   ، اٚي ْٔـو ِؤٌـف  ، يآٍِـ  يِؾّل رمـ ، ياٌٛصم العاروةّوػ  يف يِٖجبػ اٌٙل .142

 ..ق ٘ 1265

 .ق. ٘ 1254، ْٔو ٌِٛف، يآٍِوىا ٘بُّ يِا٦ٌّبٌُ اٌّأصٛهٖ،  .143

 .ق. ٘ 1252، لُ، يـ ٕلٚق، كفزو أزْبهاد اٍالِيّٓ يِؾّل ثٓ ؽ٦َِبٔي ا فجبه،  .144

ٛ ل اثٛاٌمبٍـُ  يٍـ ّوػ إٌّبٍک،  يا٦ٌّزّل ف .145 ُ  كاه مدرساة، ِْٕـٛهاد  ييفـ  ـ  ا٦ٌٍـ

 .ق. ٘ 1215، لُ،  ، اٚييٌٞف

، يغـبد اٍـالِ  ياثٓ فبهً، أزْبهاد كفزـو رجٍ ثٓ فبهً اؽّل ٌ اٌٍغٗ، ي٦ِغُ اٌّمبئ .146

 .ق. ٘ 1252

 .ق. ٘ 1257وٚد، ئب، چٙبهَ، ث ي، ثييفٛ ٍُل اثٛاٌمبيش، ٍي٦ِغُ هعبي اٌؾل .147

 .ق. ٘ 1257ٚاللي، ا٥ٍّي، ثٗ وِّٛ ِبهٍلْ عٌٛٔ، ثيوٚد، ِؾّل ثٓ ٥ّو  اٌّغبىي، .155

 رب. يثيوٚد، ث اثٓ للاِٗ، كاه اٌىزت ا٦ٌٍّيٗ،٥جلاهلل ثٓ اؽّل  اٌّغٕي، .151

 .ق. ٘ 1213، كاها٦ٌٍُ، يإفٙبٔ هاغتؽَٓ ثٓ ِؾّل اد اٌفبٟ اٌموآْ، كاٌّفو .153

 .ق. ٘ 1212ل، لُ، يـ ِفي٘ياهٖ ّ يکٕگوٖ عٙبٔ ل،يِف ِؾّل ثٓ ٦ّٔبِْم٦ٕٗ،  .152

إلٍـالِي، لـُ، اٚي،   ِغّـ٤ اٌفىـو ا  ، يـ أٖـبه يّـ  يِورٚـ (، يِٕبٍک ؽظ )ِؾْ .152

 .ق. ٘ 1233
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 ُ.1273بهد، ٦ِْو،ي، پژْٚ٘کلٖ ؽظ ٚ ىليعل ِيوايٚ، يِٕبٍک ؽظ ِؾْ .153

 .ق. ٘ 1257اثٓ ّٙو آّٛة، ْٔو ٥الِٗ، لُ،  يِؾّل ثٓ ٥ٍِٕبلت،  .154

اثٓ اٌغٛىي، كاه اٌىزت ا٦ٌٍّيٗ، ثٗ وِّٛ ِؾّل ٥جـلاٌمبكه   ي٥جلاٌوؽّٓ ثٓ ٥ٍ، إٌّز٢ُ .155

 .ق. ٘ 1213ٚ كيگواْ، ثيوٚد، 

 :ِؤٍَـٗ آي اٌجيـذ  ، يؽـبئو ً يِؾّل ثٓ اٍـّب٥ اؽٛاي اٌوعبي،  ياٌّمبي ف يِٕزٙ .156

 .ق. ٘ 1214لُ، اٚي، بء اٌزواس، يالؽ

ـ  ٍٛف يؽَٓ ثٓ اٌٍّٞت في رؾميك اٌّن٘ت،  يِٕزٙ .157 غّـ٤ اٌجؾـٛس   ، ِي٥الِـٗ ؽٍ 

 .ق. ٘ 1213، ِْٙل،  اإلسالمقة

ٗ، رٙـواْ،  ياٌّکزجٗ اٌّؾّل ،يفٛأَبه ئغف ياٌّىبٍت، ٍِٛ حةشقةاٌٞبٌت في  مـقة .165

1252 .ُ 

ٛ يٍَٗ اؽؤِ ،ييفٛ ثٛاٌمبٍُل ايٍ ،يياالِبَ اٌقٛ موساوعة .161 ، لـُ،  ييبء آصبه االِبَ اٌقـ

  .ق. ٘ 1216اٚي، 

   .ق. ٘ 1237اٌفولبْ، ِٖو،  مؤسسةاؽّل ىوي يّبٔي،  اٌّکوِٗ، موسوعة مؽة .163

ُ    ٍَٗ إٌّـبه ؤِ، يٍجيٚاه يِٙنة ا ؽکبَ، ٥جلاال٥ٍ .162 ـ  ـ كفزـو ٢٦ِـ لـُ،  چٙـبهَ،  ٗ، ٌ

 .ق. ٘ 1212

 .ق. ٘ 1255، لُ، يفزو أزْبهاد اٍالِك ٓ،ي، عّبي اٌليؽٍ ياٌّٙنة اٌجبه٣، اٍل .162

 .ق. ٘ 1254، لُ، يثواط، كفزو أزْبهاد اٍالِاثٓ و يي ثٓ ٔؾوي٥جلا٦ٌياٌّٙنة،  .163

، لـُ  ي، كفزـو أزْـبهاد اٍـالِ   ييٝجبٝجبٓ يل ِؾّل ؽَيٍو اٌموآْ، يرفَ يياْ فياٌّ .164

 .ق. ٘ 1215

 .ق. ٘ ٥1252جبً، أزْبهاد ٔبٕو فَوٚ، چٙبهَ، رٙواْ، ؽَٓ ، يإٌؾٛ اٌٛاف .165

 .ق. ٘ 1252، 22، ّّبه6ٍٖبي ٓ اٍالَ، ييٗ آئْو .166

 .ق. ٘ 1252، ياهلل ِو٥ْ ذيٗ، فبًٙ ِملاك، ْٔو کزبثقبٔٗ آئٚل اٌمٛا٥ل اٌفمٙ .167
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 .ق. ٘ 1215، كَٚ، ي، ْٔو ٍواثيِٕز٢و االٍالَ، ؽَي٦ٍٕي ي٢ٔبَ اٌؾکُ ف .175

)ثٍٛـزبْ  يِاٍال غـبد يأزْـبهاد كفزـو رجٍ   ،يٕـفو  ٦ّٔذ اهلل كه اٍزٕجبٛ، ٗيرمٔمِ  .171

 ُ.1261کزبة(، لُ، 

 .ق. ٘ 1215، لُ، ي، أزْبهاد اٍالِي٥الِٗ ؽٍع٦فو ثٓ ؽَٓ ، ةيالـفةٔکذ  .173

 .ق. ٘ 1213ْٔو رفکو،  ،يثوٚعوكاهلل آية ٗ ا ٕٛي، ئٙب .172

 رب. يبْ، لُ، ثيٍيو، اٍّب٥ياثٓ اصِجبهک ثٓ ِؾّل ش ٚ ا صو، يت اٌؾليغو يٗ فيإٌٙب .172

، كَٚ، ةقالعرب، كاهاٌکزت يـ ٍٝٛيِّؾّل ثٓ ؽَٓ ، يزِٛغوك اٌفمٗ ٚ اٌف يف الـفةية .173

 .ق. ٘ 1255وٚد، يث

 .ق. ٘ 1254، إفٙبْ،  7يٓ ٥ٍيواٌّؤِٕي، کزبثقبٔٗ اِي٘ کبّبٔي، فياٌٛاف .174

 .ق. ٘ 1257، لُ، :ذيٍَٗ آي اٌجؤ، ِي٥بٍِِؾّل ثٓ ؽَٓ ؽو ٍٚبئً اٌْي٦ٗ،  .175

  .ق. ٘ 1256لُ،  ،يذ اهلل ِو٥ْيٍٗ، اثٓ ؽّيٖ، أزْبهاد کزبثقبٔٗ آياٌٍٛ .176

، لُ، ي، كفزو أزْبهاد اٍالِِٓؤِ ، ِؾّلةقاحلؽومة اإلسالمأٚ ة قة اإلسالمقة اإلهليالوال .177

 .ق. ٘ 1233اٚي، 

، يْـٗ اٍـالِ  ي، ِغّـ٤ أل يؽـبئو  يٕيل کـب١ُ ؽَـ  ي، ٍـ ةاةقالغ٥ٖو  يا ِو فة يوال .355

 .ق. ٘ 1232

ٗ   ياٌة االمة يهدا .351 اٌجؾـٛس  ، ِغّـ٤  ي٥ـبٍِ ِؾّـل ثـٓ ؽَـٓ ؽـو     ، :اؽکـبَ االئّـ

  .ق. ٘ 1213ٗ، ِْٙل، ياالٍالِ

 

 


