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چکیذه
بٍك اهكول ه٭ىوت اؼى٬ی ٕا٠ن ال اؼى٨ ٪كؾی و اشحما٠یٔ اوث -بىیاقی ال هٍاکىت،
یکی ال ؾ٤ؿ٤ههای اواوی ّ
اؼحى٨ات و يابىاهايیهای شىاه ٟبٍكی ياٌی ال ٨٭ؿاو آو اوث-

٤یدث ظكام
یکی ال ایى ه٭ىوت اؼى٬ی «٤یدث» اوث که هداظد ٨كاوايی قا ؾقبك ؾاقؾِ -اظبيٝكاو ؾقباقي ٬لمكو ّ
٤یكٌی١ۀ اذًاٍ٠كی شایم اوث -ایى يىٌحاق ،يؽىاث ،اؾلاۀ
اؼحى ٦ؾاقيؿ -هٍهىق ٨٭یهاو اهاهیه بك ایى باوقيؿ که ٤یدث ّ

ه٩ثگايۀ ٌی١ۀ ٬ائل به شىال قا بكقوی و ي٭ؿ کكؾه اوث؛ وپه ،اؾلهای قا ا٬اهاه کاكؾه اواث باك ظكهاث ٤یداث هٙلا٫
هىلماو ،ا٠ن ال ٨ك٬ههای هؽحلٌ ٧ی١ه و هىلماياو اهل وًث ،بهشم ياِدی و ٤الی-
کلیذواژگاو٤ :یدث ،هإهى ،هؽال ،٧ياِدی٤ ،الی ،ظكهث ،شىال-
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هقذهه

ؾیى اوىم آئیًی همىال با ٙ٨كیات ايىايی اوث٨ -٭ه اوىهی ال وكچٍمۀ وظی شىٌیؿه
و ؾق ؾاهى پاک اهل بیث قٌؿويمى کكؾه اوث؛ الایىقو ،ال ویژگیهای ٨كاوايی همچىو
ژق٦يگااكیً٤ ،ااا ،کمااال و پاوااؽگىیی بااه يیالهااای بٍااكی ؾق واااؼحاقهای اشحمااا٠ی و
ظکىهحی بكؼىقؾاق اوث-
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ال بكشىحگیهای ٨٭ه اهاهیه ،شاه١یث و ٨كاگیكی آو اوث؛ بهگىيهایکاه باكای هماۀ
اؼكوی آؾهی واؽى ياى ،بكياهاه و ٬اايىو ؾاقؾ٨ -٭اه اهاهیاه
اب١اؾ ليؿگی اشحما٠ی ؾيیىی و
ّ
بهودب ؾاقا بىؾو ایى ویژگی ،به قٌحهها و گكایًهای گىيااگىيی هیجىاياؿ ج٭ىاین ٌاىؾ،
هعیٗلیىاث-
هايًؿ ٨٭هال٭ٕاء٨ ،٭هال١ائلاه٨ ،٭هالىیاواه٨ ،٭اهال١داؾه٨ ،٭هالحكبیاه و ٨٭اه
ّ
هكیک ال ایى گكایًها يیم همکى اوث به ؾهها گكایً هًٍ١ب ٌىؾ-
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بیگماو ،آهىلههای اؼى٬ی ،ا٠ن ال اؼى٠ ٪مىهی ،ظك٨های و ؼّىِای ؾق شهااو
ًِ١حی اهكول ال ؾ٤ؿ٤ههای اواوی و بًیااؾیى بهٌاماق هایقوؾ؛ بهگىيهایکاه بىایاقی ال
هٕ١ىت گكیداوگیك بٍك ال آو ياٌای هیٌاىؾ و بعاكاو ياٌای ال
هٍکىت ،اؼحى٨ات و
ّ
٨٭ه آو قولبهقول ؾاهىگیكجك هیٌىؾ -الایىقو ،بهيٝك هیقوؿ پاكؾاؼحى باه هداظاد ٨٭های ا
ّ
اؼى٬ی ال اهمیث ؾقشهاول بكؼىقؾاق اوث-
یکی ال ایاى هداظاد ٨٭های ا اؼى٬ای ٤یداث اواث -ایاى هدعاد اب١ااؾ و ٌااؼههای
گىياگىيی ؾاقؾ -بكؼی ال يمىيههای ایاى گىيااگىيی ٠داقتاياؿ ال :هىٔىًٌٞاوای ٤یداث،
٨ك ٪آو با هداظری هايًؿ جهمث ،ظکنًٌاوی٠ ،ىاهل واؾاقکًًؿه ،آذاق اشحما٠ی و ٨اكؾی و
قاههای شلىگیكی ال آو-
هىٔى ٞایى يىٌحاق ٠داقت اوث ال ایًکه آیا ٤یدث هىلماياو ٤یكٌی١ۀ ؾوالؾهاهاهی که
ؾق اِٙىض ٨٭ه با ً٠ىاو «هؽال »٧ال آيها یااؾ هیٌاىؾ ٕا٠ان ال ٨ك٬اههای ٌای١ه ،هايًاؿ
لیؿیه ،اوما٠لیه و ٠لىیه ،یا اهل وًثٔ شایم اوث یا يه -قویکكؾ ایى يىٌحاق اذدات ظكهث و
٠ؿم شىال اوث-

یادآوری السم

پیً ال وقوؾ به اِل هٙلب ،یاؾآوقی ایى يکحه ٔكوقی اوث کاه بعاد پایًّقو ٠لمای و
اوحؿولی اوث؛ بًابكایى ،اگك ؾق ه٭ام اذدات یا قؾ هٙلدی ،ال واژههایی هايًؿ ک٩اك اواح٩اؾه
هیٌىؾ ،بایؿ جىشه ؾاٌث که:
نخست :گىیًؿه ؾق ه٭ام بعد ٠لمی اوث ،يه جىهیى؛
يٝك ٌؽُ ٨٭یه اوث ،يه يٝك و هىٌٔ ٟی١ه و ٨٭یهاو آو؛
دوم :ایى ّ
سىم :ه٭ّىؾ ال «ک٩ك» ه٩هىم اِٙىظی آو ٕايکاق ؼؿأ يیىث؛

چهاارم :ایىگىياه ج١اابیك ؾق کلماات ٨٭یهااو گفٌاحه و ه١اِاك اهال واًث يیام ؾیاؿه
هی ٌىؾ -ؾق ایى باقه جل٭ی ٌی١یاو ایى اوث که ایى ٨٭ٗ باوق گىیًؿه اوث ،يه اهل واًث-
ال باب يمىيه به چًؿ هىقؾ اٌاقه هیٌىؾ:
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ابىظصش هیرم  ،یکی ال ٠الماو بمقگ اهل وًث هیيىیىؿ:

يق الذیى ُعاک  ،ال ؾیگك ٠لمای بمقگ اهل وًث هیگىیؿ:

ؾق کحاب هعیو ،ال کحابهاای ظً٩یاه آهاؿه :يماال ،پٍثّواك ٌای١ه شاایم
يیىث؛ لیكا آياو ؼى٨ث ابىبکش قا کاه ِاعابه باك آو اشماا ٞؾاقياؿ ،ايکااق
هیکًًؿ -ؾق کحاب خالفه ،ال کحابهاای ظً٩یهاا آهاؿه :هًکاك ؼى٨اث
ابىبکش کا٨ك اوث -همچًیى ،ؾق کحاب فحاوای بذیْه آهؿه اوث :کىی کاه

حرهتغیبتهخالف

هفهب ابىظًیفه بكآو اوث که هًکك ؼى٨ث ابىبکش یا ّمش کا٨ك اوث؛ هكچًاؿ
بكؼی ال آيها يٝك ؾیگكی ؾاقيؿ ،يٝك ِعیط آو اوث که هًکك ؼى٨اث ابیىبکش
و ّمش کا٨ك اوث -ایى هٙلب ؾق کحابهای الغاییة يىٌاحۀ] عیشوش  ،فحیاوای
ٍهیشیییه ،األفییل يىٌااحۀ] هعمذبىالعغییى و فحییاوای بذیْیییه آهااؿه اوااث-
ابىظًیفه ٌی١ه قا به کاا٨ك و ٤یكکاا٨ك ج٭ىاین کاكؾه اواث؛ بكؼای ال ٨ك٬اههای
ٌی١ه قا کا٨ك و بكؼی قا کا٨ك يؿايىحه ،ولی يٝاك ِاعیط آو اواث کاه هاكکه
ؼى٨ث ابىبکش و ّمش قا ايکاق کًؿ ،کا٨ك اوث ٕابىظصك-ٔ138َ :٪1417 ،

اهاهث و قهدكی ابیىبکش قا ايکااق کًاؿ ،کاا٨ك اواث؛ گكچاه بكؼای گ٩حهاياؿ
بؿ٠ثگفاق اوث ،اها يٝك ِعیط آو اوث که چًیى ٌؽّای کاا٨ك اواث
ٕالىدکی :٪1413 ،ز-ٔ576َ ،2
کمالالذیى عیىاع ؾق ٌكض فحط القذیش هیيىیىؿ:

ْ
هكکه ال قوإٌ ٓ٨ی١یاؤّ ،ل قا بك وه ؼلی٩ه ه٭ؿم بؿايؿ ،بؿ٠ثگافاق
اوث و اگاك ؼى٨اث ابیىبکش و ّمیش قا ايکااق يمایاؿ ،کاا٨ك اواث ٕویىاوای،
 :٪1431ز-ٔ351َ ،1

ابىعْیذ خاده آوقؾه اوث:
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ٍهیشالذیى هشغیًاي ؾق کحاب الَهیشییه هیيىیىاؿ :بًاابك ٬اىل ِاعیط،
هًکك اهاهث ابىبکش ،کا٨ك اوث -همچًیى ،بًابك ِعیطجكیى ا٬ىال ،هًکاك
ؼى٨ث ٠مك يیم کا٨ك اوث ٕالؽاؾهی :٪1176 ،ز-ٔ114َ ،2

ُ
ابىي َصین ظًف هیگىیؿ:
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ْ
ٌی١ه اگك ّل قا بك وه ؼلی٩ه ه٭ؿم بؿايؿ ،بؿ٠ثگفاق و اگك ؼى٨ث ابىبکش
و ّمش قا ايکاق کًؿ ،کا٨ك اوث ٕابىيصین2111 ،م :ز-ٔ371َ ،1

هیئث ٠الی ا٨حای و١ىؾی ؾق پاوػ به پكوٍی ؾقباقي ٌی١ه يىٌحه اوث:
اگك هىٔى ،ٞهماو باٌؿ که ؾق هحى پكوً آهؿه ،هدًی بك ایًکاه گكوهای
که به هفهب ش٩١كی هًىىب هىحًؿ« ،یا٠لی» و «یاظىیى» هیگىیًؿ ،ؾق
آو ِىقت ،آيها گكوهی هٍكک و هكجؿ هىحًؿ ٕالؿویً :٪1424 ،زٌ ،3ماقه
-ٔ3118
ایى ٨حىا به اهٕای چهاق جى ال إ٠اای هیئاث ٠االی وا١ىؾی باه ٌاكض ـیال قوایؿه
اوث:
قئیه هیئث ٨حىاّ :اذالْضیض بىّاذالله بىباص-
إ٠ای هیئثّ :اذالشصاد ّفیف ّ ،اذالله بىغذیاو و ّاذالله بىقْىد-

 .1اقىال

٨٭یهاو ؾقباقي شىال و ٠ؿم شىال ٤یدث هؽال ٧چًؿ يٝك ؾاقيؿ -ههنجكیى آيها ،که ؾق بعاد
ها اهمیث ؾاقؾ و هصىل ي٭ؿ و بكقوی ایى يىٌحاق اوث٠ ،داقتايؿ ال:
الف -جىاز هطلق :یً١ی هكکه که ال ٬لمكو ٌی١ۀ اذًاٍ٠كی ؼاقز باٌؿ ،ا٠ن ال اهال
٤یكاذًاٍ٠كی لیؿیه ،اوما٠یلیه و ٨حعیه٤ ،یدحً شایم اوث؛
وًث و ٌی١یاو
ّ
ً
ب -درهت هطلق :بهشم ياِدی و ٤الی٤ ،یدث هؽال٩او هٙل٭ا ظكام اوث-
ا٬ىال ؾیگكی يیم وشىؾ ؾاقؾ که ال اهمیاث چًاؿايی بكؼاىقؾاق يیىاث ،الشملاه ظكهاث
٤یدث همۀ هىلماياو ،ظحی ياِدی و ٤الی-
 .2بزرسی ادله
2ـ  .1ادله جىاز

هٙالب آیثالله خىئ گىياگىو اوث -ؾقهصماى ،ٞآيهاا قا ٔامى چًاؿ ؾلیال هیجاىاو
شمٟبًؿی کكؾ-
2ـ1ـ .1دلیل يخسث

ؾق قوایات و اؾ٠یه و لیاقات ،ل١اى و وشاىب بكائاث و ياواما و اجهاام و و٬ی١هيىیىای ،یً١ای
باىؾو آيااو
٤یدث آيها ،شایم ٌمكؾه ٌؿه اوث -ؾلیل ایى ظکان هان اهال باؿ٠ث و قیاب ّ
ؾايىحه ٌؿه اوث ٕؼىئی :٪1413 ،ز -ٔ497َ ،35با جىشه به ایى قوایات٤ ،یداث آيهاا شاایم
ؼىاهؿ بىؾ-
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ِاظداو ٬ىل شىال ٤یدث هؽال ٧به اؾلهای اوحؿول کكؾهاياؿ -یکای ال ٬اائىو باه شاىال،
فاظب هقااضالفقاهه اواث -ایٍااو باا جّ٩ایل بیٍاحكی واقؾ بعاد ٌاؿه و باا بیاياات و
اوحؿولهای هؽحل٩ی ٬ىل باه شاىال قا اذداات کاكؾه اواث؛ ا٨مووباكایى ،يٝاكات ایٍااو،
يىدث به اوحؿول ؾیگك ٨٭یهاو٠ ،المايهجك يیام هىاث -بًاابكایى ،ؾق ایاى بؽاً ،بیاياات
ایٍاو ي٭ؿ و بكقوی هیٌىؾ؛ بااوشىؾایى ،اگاك ؾق هیااو اؾلاۀ ؾیگاكاو ؾلیلای باٌاؿ کاه ؾق
هٙالب ایٍاو يیاهؿه باٌؿ ،بكقوی هیٌىؾ-
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پاسخ

نخست  :ایٍاو ال وًؿ قوایات ،اؾ٠یه و لیاقاجی کاه باك ً٠ااویى ٨اى ٪ؾولاث ؾاقؾ ،بعرای
اليٝاك
اليٝك وًؿ جمام اوث یا يه -چهبىا ؾوثکن بكؼای ال ایاى هًااب،ٟ
ّ
يکكؾه اوث که آیا ّ
وًؿ٘ ،د ٫هدايی ؼىؾ ایٍاو ٔ١ی ٧باٌؿ-
ْ
دوم :ایٍاو ؾق پایاو اوحؿول هی٨كهایاؿ« :ويهان اهال الداؿ ٞوالكیاب» -پاه شاىال
ؾایكهؿاق ِؿ ٪ایى ؾو ً٠ىاو اوث-
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پكوأط اوث همۀ هؽال٩ااو اهال باؿ٠ث و قیاب يیىاحًؿ؛ چاىو باؿ٠ث٘ ،دا ٫يٝاك
هٍهىق٠ ،داقت اوث ال ایًکه چیمی قا ؾق ؾیاى واقؾ کًاین کاه شامء ؾیاى يیىاث ،و هماۀ
بیٍاحك اهال
٨ك٬ههای ٌی١ه و اهل وًث هّؿا ٪آو يیىحًؿ؛ باهویژه ،باا جىشاه باه ایًکاه
ّ
وًث ،به ٠٭ایؿ ايعكا٨ی ٕالشمله هدعد اهاهثٔ شاهل ٬اِكيؿً٠ ،ىاو اهل بؿ٠ث و قیب
بك آيها ِاؾ ٪يیىث -په ؾلیل اؼُ ال هؿ٠اوث-
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سىم :هؿ٠ا ایى اوث که اؾلۀ ظكهث ٤یدث ،هؽال ٧و اهل وًث قا ؾقبك يمیگیكؾ و آيهاا
ً
ً
بك٨كْ ٬دىل ،ایى اوث که اهل وًث جؽّیّاا
جؽّّا ؼاقزايؿ -يحیصۀ اوحؿول ایٍاو،
ّ
ؼاقزايؿ ،يهایًکه اؾلۀ ظكهث ٤یدث ٌاهل آيها هیٌىؾ ،ولی بهؾلیل ؼاِای ،ال جعاث اؾلاۀ
ظكهث ؼاقز ٌؿهايؿ -ایى هٙلب ذمكي ٨٭هی ؾاقؾ ،لیاكا اگاك شاىال ٤یداث ال بااب جؽّایُ
باٌؿ ،ؾق هىاقؾ ٌک ؾق جؽّیُٓ ،
هكش٠ ٟمىم اؾله اوث کاه ٠دااقت اواث ال آیاه و قوایاات
ؾال بك ظكهث؛ چىو ،بكؼى ٦هدًای ْ
جؽُّ ،ؾق جؽّیُ لایؿ ٌک ؾاقین-
2ـ1ـ .2دلیل دوم

ایٍاو هی٨كهایؿ:

ْ
«بل و ٌدهة ٨ي ک٩كهن لو ايکاق الىویة اوئمة ظحی الىاظاؿ هاًهن و
ان٠ح٭اؾ بؽى٨ة ٤یكهن و بال١٭ایؿ الؽكا٨یة کالصدك و يعىه یىشاب الک٩اك و
الميؿ٬ه ٕؼىئی :٪1413 ،زٌ :ٔ513َ ،35دههای ؾق ک٩اك هؽاال ٧يیىاث،
لیكا ايکااق اهاهااو  ،ظحای یاک ي٩اك ال آيهاا ،و ٠٭یاؿه باه ؼى٨اث ٤یاك
ائمه و ٠٭یؿه به باوقهای ؼكا٨ای ،هايًاؿ ٠٭یاؿه باه شداك و همايًاؿ آو
ودب کا٨ك ٌؿو و ليؿ٬ه ٌؿو هیگكؾؾ»-

پاسخ

بىیاقی ال ِاظداو ایى يٝكیه ،الشمله فاظب ظذائق ٕبعكايی :٪1418 ،ز ،ٔ147َ ،18به
بىؾو هؽاال ٧ؾولاث ؾاقؾ ،ؾق
ایى اوحؿول ا٠حماؾ کكؾهايؿ -همچًیى ،قوایاجی که بك کا٨ك ّ
ظؿی اوث که ِاظب هقااضالفقاهه ج١دیك به جىاجك هیکًاؿ -باا جىشاه باه ایاى ؾو هٙلاب،
ٌایىحه اوث پاوػ ایى اوحؿول با جّ٩یل بیٍحكی ؾاؾه ٌىؾ و به پاوػها یا جىشیهاجی که
ال ایى قوایات بكهیآیؿ ،اٌاقه گكؾؾ-

دوم :کا٨ك ،هايًؿ هإهى ،ؾو ه٩هىم و ا٘ى ٪ؾاقؾ -1 :کاا٨ك ؾقه٭ابال هاإهى باههً١ای
ؼاَ؛  -2کا٨ك ؾقه٭ابل هإهى بههً١ای ٠ام ،که ٠داقت اوث ال هٙل ٫هىلمايايی کاه باه
ٌهاؾجیى ا٬كاق کكؾهايؿ -ک٩ك ؾق ایى قوایات بههً١ای ؾوم اوث -
سىم :کا٨ك ؾق ٨كهًاگ اواىهی ؾاقای ؾو ه٩هاىم اِاٙىظی اواث -1 :کاا٨كی کاه
هىٔى ٞاظکاهی هايًؿ ٘هاقت و يصاوث و ظلیث ـبیعه و ِعث جًااکط اواث -ه٭ىهاات
ایى ه٩هىم ٠داقت اوث ال ا٬كاق به وظؿايیث و قوالث ،یً١ی ٌهاؾجیى و ا٠ح٭اؾ به ه١اؾ-2 -
کا٨كی که هىٔى ٞاواث باكای ٬داىلی ا٠ماال و وا١اؾت اؼاكوی -ه٭ىهاات ایاى ه٩هاىم،
ٌاهؿ ایى هؿ٠ا ،ایى ٨حىای
ا٨مووبك ا٬كاق به وظؿايیث و قوالث ،ا٬كاق به وویث هن هىثّ -
٨٭یهاو اوث :بك ٌؽّای کاه باه وظاؿايیث و قواالث ا٬اكاق ؾاقؾ ،اظکاام هاإهى هحكجاب
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اِٙىظی ٨٭هی يیىث جا هىٔاى ٞظكهاث ٤یداث
نخست« :ک٩ك» ؾق ایى هىاقؾ ،ک٩ك
ّ
ْ
که هىلن اوث ،هًح٩ی باٌؿ؛ لیكا ولههاي ایى اوث که اظکام ک٩ك ٕهايًؿ يصاوث٠ ،اؿم
ظلیث ـبیعه ،بٙىو الؾواز با لياو هىلماو و ٠ؿم ظكهث جّك ٦ؾق اهاىال آيهاأ يیام باك
آيها هحكجب ٌىؾ -هیچ ٨٭یهی هن هلحمم به ایى اهك يمیٌىؾ -ؼىؾ ایٍاو ؾق ه٭ام قؾ اؾ٠ای
وشىب ظس قا کا٨ك هیؾايؿ ٕ٘دا٘داائی یامؾی :٪1425 ،ز،ٔ337َ ،2
هًکك
ّ
فاظب ّشوه که ّ
هی٨كهایؿ :هىک ک٩ك و اوىم وه اهك اوثٌ -1 :هاؾت به وظؿايیث ؼؿا؛ ٌ -2هاؾت به
قوالث؛  -3ا٠ح٭اؾ به ه١اؾ -اها ايکاق ٔكوقی ؾیى ،بً٩ىه هىشب ک٩ك يمیٌىؾ؛ هگك جکفیب
قوالث -وپه هی٨كهایؿ :ک٩ك ؾق کىم ٨٭یهاو ؾق اِٙىظاجی هايًؿ ک٩كاو ي١مث یا جكک
٠مل بهکاق هیقوؾ ٕؼىئی :٪1413 ،ز-ٔ3َ ،26

هی ٌىؾ؛ ولی بكای ٬دىلی ا٠مال و و١اؾت اؼكوی ،ا٬كاق و ایماو به وویث ائماه
اوث ٕودعايی-ٔ569َ :٪1424 ،

ٌاكٖ

الظیاد اظکاام
باىؾو کاا٨ك ؾولاث ؾاقؾ،
ّ
چهارم :بكؼی ه١ح٭ؿيؿ قوایاجی که بك هؽالّ ٧
الظید ذىاب و ٠٭ااب اواث؛ یً١ای هماوگىياه کاه کاا٨كاو ؾق آؼاكت
ٌك٠ی يیىث؛ بلکه
ّ
ّ٠٭اب هیٌىيؿ ،هؽال ٧هن ٠٭اب هیٌىؾ-
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یکی ال ٨٭یهايی که به ایى يکحه ؾواث یا٨حاه ،هعقیق ظیائشی ،هإواه ظاىلي ٠لمیاه
اوث -باهباوق ایٍااو ،اؾلاۀ ظكهاث ٤یداث قا هؽاحُ هاإهى باههً١ای ٌای١ه اذًاٍ٠اكی
هىالن باا
هىلن اوث و هیااو ً٠اىاو ّ
ؾايىحى ،وشهی يؿاقؾ -هىٔى ٞؾق بىیاقی ال قوایات ّ
بىؾو هؽال٩ااو
ً٠ىاو هإهى ج١اقْ يیىث؛ لیكا هكؾو هردحیىايؿ و اگك قوایات ؾال بك کا٨ك ّ
ؾلیل ایى جؽّیُ باٌؿِ ،عیط يیىث؛ لیكا بایؿ به ٨كو٠ی هلحمم بٍىین که کىی باه آو
هلحمم يمیٌىؾ -ایٍاو ،ؾقپایاو ،ؾق ه٭ام جىشیه ایى قوایات هی٨كهایؿ :قوایات ؾال بك ایًکه
هؽال ٧کا٨ك اوث ،ؾق ه٭ام بیاو ظکن ٌك٠ی يیىاث؛ بلکاه ؾق ه٭اام بیااو آذااق ٔاكوقی،
هايًؿ ذىاب و ٠٭اب اوث ٕاقاکی-ٔ211َ :٪1413 ،

سال بیست و سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 5931

پنجن :اهاهث هايًؿ يدىت ال شايب ؼؿاوث -په ال قظلث قوىل گكاهی ٨٭اٗ اهاام
اوث که ايىاو قا ؾق هىیك ظ٬ ٫كاق هیؾهؿ٘ -د ٫قوایات و ؾ٠اهایی ،هايًؿ لیاقت شاه١اه ،کاه
ال ائمه قویؿه ،آيها ٠ایى ظا ٫و ِاكاٖ هىاح٭ینايؿ« :أياحن الّاكاٖ ال٬اىم» ٕ٬می،ه٩ااجیط
الصًاو ،لیاقت شاه١ه کدیاكه -ٔ889َ،بًاابكایى ،يحیصاۀ ٬هاكی و ١ٙ٬ای ايکااق اهاهاث ،گمكاهای و
ٔىلث اوث؛ هماوگىيه که ک٩ك به ؼؿا و قوالث هىشاب ٔاىلث و گمكاهای اواث -پاه ؾق
ْ
الظید ایى اذك ٬هكی و هىلن و وشه هٍابهحی اوث کاه
ایى قوایات اگك ج١دیك به ک٩ك ٌؿه اوث،
ّ
هیاو ک٩ك به ؼؿا و ک٩ك به ائمه هىث :ايکاق هكؾو هىشب گمكاهی و ٔىلث اوث-
ششن :ایى قوایات ٨٭ٗ ياٜك باه ِاً ٧ؼاِای ال هؽال٩ااو ٕياِادیهأ اواث کاه باا
ائمه ؾٌمًی و ٠ؿاوت ؾاقيؿٌ -اهؿ بك ایى جىشیه ایى اواث کاه ائماه ؾق بٕ١ای ال
َ
قوایات ،ياِدی قا ال یهىؾ و يّاقا ٌكجك ؾايىحهايؿ -ؽیخ ظش ّاهل قوایات لیاؾی قا باه ایاى
هٕمىو گماقي کكؾه اوث ٕ :٪1411ز ،219َ ،1ضٌ -ٔ5,1اهؿ ؾیگك ایًکاه ،بىایاقی ال
هىقؾا٠حماؾ و جىشه ایٍاو بىؾهايؿ؛ ا٨كاؾی
هؽال٩او ال هعداو ائمه و ظحی ال ٌاگكؾاو ّ

هايًؿ هعمذبىاعماّیل عکىي و ظفـبىغیاخ که گاهی با ج١دیك «ش١لث ٨ؿاک» وإال
هیکكؾيؿ -همچًیى ،بكؼی ال هؽال٩او ،قوایات لیاؾی گماقي کكؾهايؿ که هىحًؿ بىایاقی
ال ٨ااكو٨ ٞ٭هاای اوااث -ظحاای ٠ااؿهای ال ایٍاااو ال اِااعاب يمؾیااک ائمااه بهٌااماق
هیآهؿهايؿ ،هايًؿ لیؿبى ٠لیبى العىیى -
٘د ٫هٕمىو ایى قوایات ،ظحی هیجىاو گ٩ث بیٍحك هىالماياو شهااو کا٨كياؿ ،چاىو
ْ
هعاب و هعداىب ائماه
هًکك ائمه هىحًؿ؛ همچًیى ،هیجىاو گ٩ث ٌاگكؾايی که
بىؾهايؿ و اظاؾید آيها هىحًؿ ٨كو٨ ٞ٭هی اوث ،کا٨كيؿ؛ بك ایى پایه ،صیذبىّل کاه بیٍاحك
هكؾم یمى پیكو او هىحًؿ هن کا٨ك اوث -پاواػها و جىشیهاات ؾیگاكی يیام ال ایاى قوایاات
بكهیآیؿ که ال ظىِله ایى يىٌحاق ؼاقز اوث-
2ـ1ـ .3دلیل سىم

ٓ
جع٭ا٫
ٌاكٖ
لیاكا
اواث،
شاایم
هحصااهك
٤یداث
و
اوث
٨ى٫
به
هحصاهك
هّؿا٪
هؽال٧
ّ
٤یدث هىحىق بىؾو ٠یب اوث ٕؼىئی :٪1412 ،ز-ٔ498َ ،15
نخست :ؾق ِىقجی بٙىو ٠مل هىشب ٨ى ٫اوث که هکل٠ ٧لن به بٙىو ؾاٌحه باٌؿ-
اهل وًث يهجًها ٠لن به بٙىو يؿاقيؿ٠ ،لن باه ِاعث ؾاقياؿ؛ وگكياه ولم هیآیاؿ هاإهى
اذًاٍ٠كی يیم که ا٠مالً با٘ل اوث و ٠لن به بٙىو يؿاقؾ٨ ،او ٫باٌؿ -یکی ال ٨٭یهايی
که به ایى هٙلب جّكیط کكؾهايؿ ،ؼىؾ ایٍاو اوث -وی ؾق ه٭ام بیاو ج١كیا ٧گًااهی کاه
هىشب ٨ى ٫هیٌىؾ ،هی٨كهایؿ:
گًاهی که به آو جصاهك هیٌىؾ ،بایؿ ال چیمهایی باٌاؿ کاه هىشاب ٨ىا٫
ٌىؾ -بًابكایى ،اگك ٨كؾی ظكاهی وا١٬ای قا ايصاام ؾهاؿ ،ولای هًٍاأ ٠مال
ٌدهۀ ظکمیه باٌؿ ٕهرل ایًکه ه١ح٭ؿ باٌؿ گىٌث ؼكگىي ظىل اواث،
ً
ً
اشحهاؾا یا ج٭لیؿأ یا هًٍأ ٠مل ٌدهۀ هىٔى٠یه باٌؿ ٕهرل ایًکه ؼمك قا به
ا٠ح٭اؾ ایًکه آب اوث ،بًىٌؿٔ ،ؾق ایى هىاقؾ ٤یدث ایىگىيه هحصاهك شاایم
يیىث ٕهماو :٪1413 ،ز-ٔ524َ ،35
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پاسخ
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پكوأط اوث ؾق ایى هىاقؾ بٙىو ٠مال ال آو شهاث هىشاب ٨ىا ٫يمیٌاىؾ ،چاىو
هکل٠ ٧لن به بٙىو يؿاقؾ-
دوم :چًؿ ؾیؿگاه ؾقباقي ٤یدث هحصاهك وشىؾ ؾاقؾ:
ً
الف -هٙل٭ا شایم اوث ٕبعكايی :٪1418 ،زٔ166َ ،8؛
ب  -بایؿ ٬ائل به جّ٩یل ٌؿ :اگك هىقؾ ٤یدث ٬دعً کمحك ال هىقؾ جصاهك باٌؿ ،شاایم
اوث و اگك بیٍحك باٌؿ ،شایم يیىث ٕايّاقی :٪1411 ،زٔ43َ ،3؛
ج ٤ -یدث هحصاهك ٨٭ٗ ؾقباقي گًاهی که جصاهك ٌؿهِ ،عیط اوث و ؾق ٤یك آو شاایم
يیىث ٕؼىئی :٪1413 ،ز-ٔ523َ ،35
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بًابكایى٘ ،د ٫هدًای ؼىؾ ایٍاو٤ ،یدث هؽال ٧ال آو شهث که هحصاهك اوث ،به٘ىق
هٙل ٫شایم يیىث -په ؾلیل اؼُ ال هؿ٠اوث-
2ـ1ـ .4دلیل چهارم
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هىح٩اؾ ال آیه و قوایات ؾال بك ظكهث ٤یدث ایى اواث کاه هىٔاى ٞظكهاث «اغالماإهى»
ٓ
اوث و هؽال ٧هّؿا ٪اغالمإهى يیىث؛ لیكا ّ٠محی و اؼاىجی هیااو هاا و آيهاا يیىاث-
په ٤یدث هؽال ٧شایم اوث ،چاىو هًاوادث ظکان و هىٔاى ٞا٬حٕاا ؾاقؾ ا٘اى ٪اؾلاۀ
ىَ هإهى ،بههً١ای ؼاَ ،ظمل ٌىؾ ٕهماو-ٔ498َ ،
ظكهث ٤یدث بك ؼّ ّ
پاسخ

نخست :ايعّاق هىٔى ٞظكهث ٤یدث ؾق اغالمإهى پفیك٨حًی يیىث -گكچه ٘د ٫بٕ١ای
ال اؾله ،هىٔى ٞظكهث ٤یدث ؾق آیه ٨٭ٗ «اغ» اوث ،اؾلۀ ؾیگك ا٠ن ال اغالماإهى اواث؛
چىو اؾله ا٘ى ٪ؾاقيؿ-
دوم :بك٨كْ جًمل ،ايعّاق اغالمإهى به ٌی١ۀ اذًاٍ٠كی پفیك٨حًی يیىاث -ؾقاؾاهاه،
ؾق جدییى ؾلیل اول بك ٠ؿم شىال ٤یدث هؽاال ،٧بهجّ٩ایل ،جىٔایط ؾاؾه ؼىاهاؿ ٌاؿ کاه
َ َّ
ؼٙاب « َیا أ أی َها ال ّف َیى َآه ًُىا» ؾق ِاؿق آیاه ،هاإهى باههً١ای ؼااَ و ٠اام ٕهاكؾؤ اواث-
هىقؾبعد ٬كاق ؼىاهؿ گك٨ث-
همچًیى ،ؾقاؾاهه ،قوایات ایى باب يیم ،بهجّ٩یلّ ،

2ـ1ـ .5دلیل پًجن

یکی ؾیگك ال اوحؿووت هعقق خىئ قوایاجی اوث که چًایى ؾولحای ؾاقياؿ« :الًاِاب لًاا
ً
اهل الدیث ٌك هى الیهىؾ و الًّاقی واهىو هى الکلب و ئيه ج١الی لن یؽل ٫ؼل٭ا أيصه هى
الکلب و ئو الًاِب لًا اهل الدیث و يصه هًاه» ٕظاك ٠ااهلی :٪1411 ،ز ،219َ ،1بااب،11
ض٘ -ٔ5,1د ٫هٕمىو ایى قوایات ،ياِدی ؾق ظکن کا٨ك اوث؛ په ٤یدث او شایم اوث-
پاسخ

نخست  :هؿ٠ای ایٍاو ؾقباقي ياِدی پفیك٨حًی اوث -اؾلۀ ظكهث ٤یدث ؾقبااقي ياِادی و
ظحی ٤الی ،به همیى قوایات جؽّیُ ؼىقؾه و شاایم اواث -باهيٝك هیقواؿ ایاى هٙلاب
ْ
اوحؿول بیٍحك يیالی يؿاقؾ -باوشىؾایى ،جؽّیُ ياِدی و ٤الی
و
بعد
به
و
وث
ا
ن
هىل
ّ
ٓ
ذابث يمیکًؿ ٤یدث همۀ هؽال٩او شایم اوث؛ چىو پكوأط اوث همۀ هؽال٩او هّاؿا٪
قا
ياِدی يیىحًؿ -اکرك ٬كیبباهاج٩ا ٪هؽال٩ااو و اهال واًث ،اهال بیاث قواىلالله
ؾووث ؾاقيؿ -په ایى ؾلیل اؼُ ال هؿ٠اوث-

2ـ1ـ .6دلیل ششن

ویكي هحٍك٠ه و ٠لما ؾلیل ٌٍن اوث -ایاى ؾلیال ال هؽحّاات هعقیق خیىئ باىؾه و ؾق
وؽًاو ؾیگكاو ؾیؿه يٍؿه اوث -ایٍاو هی٨كهایؿ:
«الىشه الكاب٬ ٟیام الىیكة المىحمكة بیى ٠ىام الٍی١ه و ٠لمائهن ٠لی ٤یدحة
المؽال٩یى ،بل ْ
وادهن و ل١اًهن ٨اي شمیا ٟالّ٠ااق و الهّااق ،بال ٨اي
الصىاهش أو شىال ـلاک هاى الٕاكوقیات» ٕؼاىئی :٪1413 ،ز:ٔ499َ ،35
ؾلیل چهاقم بك شىال ٤یدث هؽال ،٧وایكي هىاحمكه هیااو ٠اىام و ٠لماای
ٌی١ه بك ٤یدث هؽال٩او اوث؛ بلکه شىال ل١ى ؾق هماۀ لهاوهاا و ٌاهكها-
بهيٝك فاظب شىاهش ،ایى هٙلب ال ٔكوقیات اوث-
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البااب جؽّایُ اواث ،ياه جؽّاُ و ؼاكوز هىٔاى٠ی؛
دوم :شىال ٤یدث ياِادی
ّ
ً
ؾقظالیکه هؿ٠ا ایى اوث که ٤یدث هؽال ٧جؽّّا ؼاقز اوث -ایى ؾو هدًاا باا یکاؿیگك
هح٩اوتايؿ -ذمكي ٨٭هی ایى ج٩اوت يیم ؾق بًؿهای پیٍیى گ٩حه ٌؿ-
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پاسخ

نخست :ایى اوحؿول هن اٌکال ِ٥كوی ؾاقؾ -ایًکاه هیااو ٌای١یاو٨ ،یالصملاه٤ ،یداث
٤یكٌی١ۀ اذًاٍ٠كی هكوىم اوث ،پفیك٨حًی اوث -باوشىؾایى ،اؾ٠ای ویكه باا ایاى ویژگیهاا
بىؾو ویكي هىحمكه جا ّ٠اك هّ١اىم و ؾق
شای ايکاق ؾاقؾ و اذدات آو هٍکل اوث :الّ -٧
هكأیوهًٝك هّ١ىم ؛ ب -بىؾو ؾق هیاو ٠لما؛ ز -بىؾو ؾق همۀ هکاوها و لهاوها-
دوم :بك٨كْ پفیكي ویكه ،ایى ویكه ياٌی ال هىاهعه و وابالیگكی اوث -کماایًکه
ؽیخ ايقاسی ؾق بكؼی ال ویكههای ١ٙ٬ی ایى اؾ٠ا قا ؾاٌحه اواث ٕايّااقی :٪1411 ،ز،3
َ-ٔ42
011


سىم :بك٨كْ جًمل ،اوحمكاق ایى ویكه و ؾق هكأیوهًٝك یکی ال هّ١اىهاو
آو پفیك٨حًی يیىث-

باىؾو
ّ

چهارم  :بك٨كْ جًمل ،همکى اوث گ٩حه ٌىؾ ال ایى ویكه به هماو قوایاجی کاه ؾقبااقي
هىلن ـکك ٌؿ ،قؾٌ ٞؿه اوث :یا بهٌکل ِكیط یا ا٘ى ٪و ٠مىم-
ظكهث ٤یدث ّ
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پنجن :فاظب شىاهش هی٨كهایؿ« :شىال ٤یدث هؽال ٧ال ٔكوقیات اوث» -آیاا ایٍااو
به ایًکه «اگك کىی هًکك شىال ٤یدث هؽالٌ ٧ىؾ ،آذاق ايکااق ٔاكوقی ک٩اك باك او هحكجاب
هیٌىؾ» هلحمم هیٌىؾ
2ـ1ـ .7دلیل هفحن

بكؼی ال ٨٭یهاو ،الشمله ؽیخ ايقاسی ،یکی ال اؾلۀ شىال ٤یدث ٤یكٌی١ۀ اذًاٍ٠كی قا يدىؾ
اظحكام آياو ؾايىحهايؿ -ایٍاو هی٨كهایؿ:
«٨یصىل ا٤حیااب المؽاال ٧کماا یصاىل لً١اه و جاىهن ٠ماىم اآلیاة کادٓ١
الكوایااات لمٙلاا ٫المىاالن ها ِ
اؿ٨ى ٞبمااا ٠لاان بٕااكوقة الماافهب هااى ٠ااؿم
ئظحكاههن» ٕايّااقی :٪1411 ،ز :ٔ43َ ،3په ٤یدث هؽال ٧شایم اواث،
هماوگىيه که ل١ى او شایم اوث و جاىهن ایًکاه ٠ماىم آیاۀ ؾال باك ظكهاث
ً
٤یدث ،هايًؿ بٕ١ی ال قوایاتٌ ،اهل هٙل٭ا هىلماو هیٌىؾ با٘ل اواث؛
ٔكوقی هفهب اوث-
لیكا ٠ؿم اظحكام ٤یكٌی١ه
ّ

ً
بًؿی اؾلاه هی٨كهایاؿ:
ایٍاو ؾق هىاقؾ ؾیگك يیم به ایى هٙلب اٌاقه ؾاقؾ -هرى ؾق شمّ ٟ
ٌکی يیىث ؾق ایًکه هكچیم هىشب اهاياث هاإهى باٌاؿ ،شاایم يیىاث؛ ال آو شهاث کاه
هإهى اظحكام ؾاقؾ و هؽال ٧اظحكام يؿاقؾ -ؾق شای ؾیگكی يیم جّكیط هیکًاؿ :هىاح٩اؾ ال
قوایات و ٤یك قوایات ،ظكهث ٤یدث ال آو شهث اوث که هىشب ي٭ُ هإهى اوث-
ٓ
ال هصمى ٞوؽًاو ؽیخ ايقاسی اوح٩اؾه هیٌىؾ هىک و ه١یاق ظكهث ٤یدث اظحاكام
و ٠مت ٌی١ۀ اذًاٍ٠كی اوث و هؽال ،٧ال آو شهث که اظحكام يؿاقؾ٤ ،یدث او شایم اوث؛
ظكهث ٤یدث ه٩٭ىؾ اوث-
ه١یاق
ّ
چىو هىک و ّ
ِاشکال

نخست :پفیك٨حًی يیىث هىک ظكهث ٤یدث هحاک اظحاكام ٤یدثٌاىيؿه باٌاؿ -چهبىاا
ً
هىکات ؾیگكی هن وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ که بك ها پىٌیؿه اوث -هرى ؼؿاويؿ هح١ال بًاا ؾاقؾ
لباو ٌؽُ هکل ٧ال بؿگىیی يىدث به ؾیگكاو بىحه ٌىؾ؛ به ٠داقت ؾیگك ،هکل ٧چًایى
جكبیث ٌىؾ که ال ؾیگكاو بؿگىیی يکًؿ ،ا٠ن ال ایًکه هحک ّ٠كْ ؾیگكاو قا ؾقپی ؾاٌاحه
باٌؿ یا يه-
«٨یؿ١٨ه ايه لن یردث کىو جمام هًاٖ ظكهة ال٥یدة هى انظحكام ٨ل١ل ي٩اه
ظ ٛ٩اللىاو هى الح١كْ ل٠كاْ الًان هٙلاىب و ٨ای الح١اكْ ؼ٩اة و
ههاية و ـهاب بها و الؽٙاٖ ٬ؿق للح١كْ ٨ی ا٠یى الًان کما هى الٍاهؿ
بالىشااؿاو» ٕایكواياای :٪1421 ،ز :ٔ32َ ،1هٙلااب ؽیییخ ؾ٨اا ٟهیٌااىؾ بااه
ایًکااه ذابااث يٍااؿه جمااام هااىک ظكهااث ٤یدااث ٠داااقت اوااث ال اظحااكام
٤یدثٌىيؿه؛ لیكا ٌایؿ ي٩ه ظ ٛ٩لباو ال هح١كْ ٌؿو باه آباكوی هاكؾم
هٙلىب ٌاق ٞاوث و ؾق هًٝك هكؾم ،ؾق ج١كْ باه آباكوی هاكؾم ُ
وادکی و
ؼىاقی و آبكوقیمی بكای ٌؽّی اوث که هح١كْ هیٌىؾ؛ هماوگىيه که
ایى هٙلب بالىشؿاو ؾیؿه هیٌىؾ-
دوم :بك٨كْ جًمل و پفیكي کىم ؽیخ ،اظحكام يؿاٌحى هىلماو ٤یكٌای١ه پافیك٨حًی
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هعقق ایشواي ؾق ه٭ام قؾ ؽیخ ايقاسی هیيىیىؿ:
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يیىث؛ لیكا پهالایى ؼىاهؿ آهؿ که اظحكام و آبكوی هىلماو ٤یكٌی١ه همايًؿ اظحكام هاال
و شايً اوث و ج١كْ به آو شایم يیىث-
2ـ1ـ .8جمغبًذی

با اوح٭ّا ؾق وؽًاو ِاظداو يٝكیۀ شىال ٤یداث هؽاال ،٧ه٩اث ؾلیال بهؾواث هیآیاؿ-
هكیک ال ؾویل شؿاگايه ي٭ؿ و بكقوی گكؾیؿ و با اؾلۀ هؽحل ٧قؾ ٌؿ -همچًیى ،ذاباث ٌاؿ
ؾلیلی بك شىال ٤یدث هؽال ،٧شم ٤الی و ياِدی ،وشىؾ يؿاقؾ -بًابكایى ،اگك يىبث به ٌاک
بكوؿٓ ،
هكش٠ ٟمىم و ا٘ى ٪اؾلۀ ظكهث ٤یدث اوث؛ چىو ؾق اِىل ذابث ٌؿه اوث اگاك
ؾق جؽّیُ یا ج٭ییؿ ٌک ؾاٌحه باٌین٠ ،مىم و ا٘ى ٪اؾله هكش ٟاوث-
013


2ـ .2ادله حرمث

بهيٝك هیقوؿ ٤یدث هؽال ،٧بهشم ياِدی و ٤الی ،ظكام اوث -بك ایى هؿ٠ا اؾلاۀ ٨كاوايای
همکى اوث ا٬اهه ٌىؾ -بكؼی ال ایى اؾله ٠داقتايؿ ال:
2ـ2ـ .1دلیل يخسث
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َ ََٓ ٓ ُ ُ
هْ َب ٓعُهک ٓم
ؾلیل يؽىث ،ا٘ى ٪آیاۀ ؾوالؾهان واىقي هداقکاۀ ظصاكات اواث :وال یغت
ً
َب ٓعُا ٕيدایؿ بٕ١ی ال ٌما بٕ١ی ؾیگك قا ٤یدث کًؿٔ -ایى ا٘اىٌ ٪ااهل هاك هىالمايی
هیٌىؾ ،هكچًؿ هّؿاٌ ٪ی١ۀ اذًاٍ٠كی يداٌؿ؛ لیكا ً٠اىاو «آهًاىا» ٕؾق آ٤اال آیاهٔ هماۀ
هىلماياو قا ؾقبك هیگیكؾ ،شم ياِدی و ٤الی که با ؾلیل ؼاَ جؽّیُ ؼىقؾهايؿ-

ؾق اوحؿول به ایى آیه بایؿ به چًؿ يکحه جىشه ٌىؾ:
َ َّ
الف -ؼٙاب « َیا أ أی َها ال ّف َیى َآه ًُىا» ؾق وىقي ظصكات چًؿیى باق جکكاق ٌؿه اوث -ؾق همۀ ایى
ٓ
هؽا٘ب ٠ام بىؾه و ٌاهل همۀ هىلماياو و هکل٩او هیٌاىؾ؛
هىاقؾ ،هايًؿ آیات  6 ،2 ،1و ،11
لیكا هعحىای آیات بهگىيهای اوث که یکی ال اِىل اؼى٬ی و اشحما٠ی قا بیاو هیکًاؿ ،هايًاؿ
وشىب ظ ٛ٩ظكهث قوىل ؼؿا و ٠ؿم شىال ا٠حماؾ به ؼداك ٨اوا -٫الایاىقو ،هایچ ٨٭یهای
هىلماو ٤یكٌی١ۀ اذًاٍ٠كی قا ال هٕمىو ایى آیات ؼاقز يؿايىحه اوث-
َ َ أ َ َّ
ُ
َ
َ
ب -ؾق بیٍحك ٬كیببهاج٩ا ٪هىاقؾ ،هؽا٘ب «یا أیها ال ّفیى آهًىا» ؾق ٬كآو٠ ،ام اواث و هماۀ

کىايی قا ؾقبك هیگیكؾ که اوىم قا پفیك٨حهايؿ و ٌهاؾجیى گ٩حهايؿ -ؾق ایاى بااقه هیااو ٌای١ه یاا
وًی بىؾو ٨كؾ و يیم جّ٩یلی یا اشمالی ،و اوحؿولی یا وٙعی بىؾو ایماو او ج٩اوجی يیىث -به
َ َ أ َ َّ َ َ ُ
َّ َ َ ُ َ َّ
الصابئ َ
یه َو َّالى َص َ
هاز
٠داقت ؾیگك ،بیٍحك
ؼٙابات «یا أیها ال ّفیى آهًىا» ؾقه٭ابل ال ّریه ها وا و ّ ّ
ّ
َ ٓ َ ُ َ َ َّ َ َ ٓ َ ُ
والمجىس وال ّریه أشسکىا ٕظس ٔ17 :اوث ،يه ؾقه٭ابل هىلماو ٤یكٌی١ۀ اذًاٍ٠كی-
ج -جاقیػ ج٭ىین ایماو بههً١ای ٠ام ٕهٙل ٫کىايی که اوىم قا بهً٠ىاو يعله ايحؽاب
کكؾهايؿٔ و بههً١ای ؼاَ ٕهىلمايايی که ائمۀ ؾوالؾهگايه قا بهً٠ىاو اهام پفیك٨حهايؿٔ
اوث -ایى ج٭ىینبًؿی ؾق ّ٠اك يامول آیاات وشاىؾ يؿاٌاحه
په ال قظلث قوىل ؼؿا
هىقؾاوحؿول يمیجىايؿ به ٬ىن ؼاِی ياٜك باٌؿ؛ لیكا بعد ایمااو باه
اوث -بًابكایى ،آیۀ ّ
هٙكض ٌؿه اوث -الدحه ،ؾق ّ٠اك
اهاهث و شايٍیًی ٠لی ب١ؿ ال قظلث قوىل ؼؿا
آ٤االیى ب١راث هٙاكض
اِل هىئلۀ ؼى٨ث و شايٍیًی ایٍااو ال قولهاای
قوىل ؼؿا
ّ
بىؾ -آیات و قوایاجی هن ،باه هًاوادثهای هؽحلا ،٧باك شايٍایًی ٠لای پاه ال قواىل
ؾق ه٭اام
ؾولث ؾاقؾ -به ٠داقت ؾیگك ،هىائلۀ اهاهاث ؾق ّ٠اك قواىل ؼاؿا
ؼؿا
ذدىت هٙكض بىؾ و په ال قظلث آو ظٕكت ،ه٭ام اذدات و جع٭ ٫ؼاقشی آو هٙكض ٌؿ-

هإهى ؼاَ ٌٕای١ۀ اذًاٍ٠اكیٔ بىوشاه
با جىشه به يکات ٨ى ،٪ظمل ایماو ؾق آیه بك ّ
اوث؛ هگك هؽُّ و ه٭یؿی ه١حدك وشىؾ ؾاٌحه باٌؿ-
بكای ظكهث ٤یدث ،ا٨موو بك ایى آیه ،به آیات ؾیگكی هن اواحؿول ٌاؿه اواث -ایاى
آیات هن ،بك٨كْ ٬دىل ؾولث ،ا٘ى ٪ؾاقيؿ و هىالماياو هؽاال ٧قا يیام ؾقباك هیگیكياؿ-
بكؼی ال ایى آیات ٠داقتايؿ ال:
ُ
ِ ُ ِّ
ا َو ٓیل ّلکل ُه َم َز ٍة ل َم َز ٍة ٕهممهٔ1 :؛
َٓ
َ ُ ُّ َّ ُ ٓ َ ٓ
ُّ
ىء ّم َه الق ٓى ّل ٕيىاءٔ148 :؛
ا ال ی ّحْ اللِ الجه َس ّبالض ّ
َّ َ َ ُ َ ُ َ َ ِ َ
َّ َّ َ ُ ُّ َ َ ٓ َ َ ٓ َ َ ُ
اب أ ّل ِیم ٕيىق-ٔ19 :
احشة َّي ال ّریه آمىىا له ٓم ر
ا ّإن ال ّریه ی ّح ىن أن ت ّشیع الف ّ
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هىقؾاوحؿول که ؾقباقي يهی ال وىءٜى و جصىه ؾق اهىق ؾیگاكاو اواث،
دِ -ؿق آیۀ ّ
ً
ا٘ى ٪ؾاقؾ؛ بًابكایى١ٙ٬ ،ا همۀ هکل٩او و هىلماياو قا ؾقباك هیگیاكؾ -بًاابك ایاى وظاؿت
ویا ،٪اگك يگىیین ؾلیل بك ج١مین اوث ،ؾوثکن ٬كیًه و هإیؿی ٬ىی بك ٌمىل اوث-

014

هكیک ال ایى آیاتِ ،كّ٦يٝك ال اٌاکاوجی کاه همکاى اواث ؾقبااقي ؾولاث آيهاا باك
ظكهث ٤یدث واقؾ باٌؿ ،ا٘ى ٪ؾاقؾ و ٌاهل هؽال٩او يیم هیٌىؾ؛ اها بعاد ال ایًکاه آیاا
ؾولث آیات بك ظكهث ٤یدث جمام اوث یا يه ،ال ظىِلۀ ایى يىٌحاق ؼاقز اوث-
2ـ2ـ .2دلیل دوم

ؾلیل ؾیگكی که بكظكهث ٤یدث ٨ك٬ههای ٌی١ۀ ٤یكاذًاٍ٠كی و اهل واًث ؾولاث ؾاقؾ،
ظکن ٠٭ل اوث-
تىضیح

هقذهۀ نخست٤ :یدث ودب هحک آبكوی ٤یدثٌىيؿه اوث؛
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هقذهۀ دوم :هحک آبكوی ٤یدثٌىيؿه ٜلن به او و ٬دیط اوث؛
اليٝك ٠٭ل ٜلن اوث و ٬دیط -ال باب «٬ا٠ؿي هىلهه» ٕکلماا ظکان
نتیجه :په ٤یدث ّ
اليٝاك ٌااق٤ ،ٞیداث هىالماياو ٜلان اواث
به ال١٭ل ظکن به الٍك ٔٞيحیصاه هیگیاكین،
ّ
وظكام-
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ایى اوحؿول ٌاهل هؽال٩او يیم هیٌىؾ ،لیكا ظکن ٠٭ل به ٬ادط ٜلان و ٬دایط باىؾو
٤یدث هؽحُ ٌی١ۀ اذًاٍ٠كی يیىث-
2ـ2ـ .3دلیل سىم

وىهیى ؾلیل ظكهث ٤یدث هؽال ،٧قوایات ٨كاوايیايؿ کاه اگاك هحاىاجك اشماالی یاا هً١اىی
ً
يداًٌؿ١ٙ٬ ،ا ؾق ظؿ اوح٩أه هىحًؿ و به بعد وًؿی يیال يؿاقيؿ -ؾق ایى قوایات ،ظكهاث
هىلن ِاؾ ٪اوث؛ ا٠ن ال ایًکه ٌی١ۀ اذًاٍ٠كی باٌؿ یا یکی ال ٨ك٬ههای
٤یدث بك ً٠ىاو ّ
ٌی١ه یا ال اهل وًث -ؾقاؾاهه ،به بكؼی ال ایى قوایات اٌاقه هیکًین-
2ـ2ـ3ـ .1روایات دال بر حرمت غیبت مخالف

الف -قوایث ظشخبىهغیشه کاه هیگىیاؿ اهاام ِااؾ٨ ٪كهاىؾه اواث« :هىالماو باكاؾق
هىلماو اوث٤ -یدث او قا يمیکًؿ»ٕ 1ظك٠اهلی :٪1411 ،ز ،279َ ،12ض-ٔ3

٠داقت «وی٥حابه» ؾال بك ظكهث اوث -ؾق اِىل ذابث ٌؿه اواث هماوگىياه کاه اگاك
شملۀ ؼدكی اذداجی ؾق ه٭ام ايٍا باٌؿ ،ؾال بك وشىب اوث ٕبلکه آکؿ اوث ال ِی٥ه اهاكٔ،
شملۀ ؼدكی ي٩ی هن اگك ؾق ه٭ام ايٍا باٌؿ ،ؾال بك ظكهث اوث -قوایث سبْ يیم ؾقاؾاهاۀ
ایى قوایث ؾق همیى هًد ٟآهؿه که هماو هٕمىو قوایث ه٥یكه قا ؾاقؾٕ 2هماو ،ض-ٔ5
اليٝك وًؿ يیم ه١حدك
ؾولث قوایث ،به بیايی که ؾق قوایث يؽىث ـکك ٌؿ ،جمام اوث و ّ
اوث؛ لیكا قشل ؾق وًؿ فنیلبىیغیاس آهاؿه کاه ذ٭اه اواث؛ پاه قوایاث هكواله يیىاث-
بك٨كْ جٍکیک ؾق ایى هٙلب ،قاوی ال سبْ  ،ظمادبىّیغ اوث که ال اِعاب اشماٞ
اوث -بكهدًای کىايی کاه ي٭ال اِاعاب اشماا ٞقا باا یاک واواٙه هّاؿا ٪جىذیا٠ ٫اام
هی ؾايًؿ ،وًؿ جمام اوث -اها اگك ایاى هدًاا قا يپافیكین ،و ٬داىل يکًاین ه٭ّاىؾ ال قشال،
فنیلبىیغاس اوث ،وًؿ ٔ١ی ٧هیٌىؾ و ؾقيحیصه ،به هإیؿ جدؿیل هیٌىؾ-
ب -ابىرس ال قوىل ؼؿا چًیى قوایث هیکًؿ٨« :عً ؾاؾو به هىلماياو ودب ٨ىا،٫
کٍحى او ودب ک٩ك ،و ؼىقؾو گىٌث او ٕ٤یدثٔ هّ١یث ؼؿا اوث»ٕ 3-هماو ،281َ :ض-ٔ9
ٓ
ؾولث قوایث بك ظكهث ٤یدث هىلماو ِكیط اوث ولای واًؿ ٔا١ی ٧اواث؛ لیاكا ؾق
وًؿ سشاءبىیعی و هعمذبىؽمىو ٔ١ی٧ايؿ-

قوایات ؾیگكی يیم به همیى هٕمىو قویؿه اوث ،هرل قوایث ايظابىهعمیذ ٕهمااو:

َ ،291باب ،156ض ،ٔ1قوایثهای  7 ،6و  8باب ٕ 156هًد ٟپیٍیىٔ ،قوایث هًیاه ٕهمااو:

َ ،282ض ٔ13و قوایث ابشاهینبىّمش الیماي ٕهماو ،216َ :ض-ٔ8
ٓ
ال ایى قوایات اوح٩اؾه هیٌىؾ هىٔاى ٞظكهاث ٤یداث هىالماو اواث ،ا٠ان ال ٌای١ۀ
اذًاٍ٠كی و ٨ك٬ههای ؾیگك ٌی١ه و اهل وًث؛ الدحه٨ ،ك٬ههای ياِدی و ٤الی ،باه ؾلیال
ؼاَ ،ال ٠مىم و ا٘ى ٪اؾلۀ ظكهث ٤یدث ؼاقز ٌؿهايؿ-



حرهتغیبتهخالف

ي٭ال
ج -ؾق هىذ٭ۀ عکىي ال اهام ِاؾ ٪ي٭ل ٌاؿه کاه ایٍااو ال قواىل ؼاؿا
کكؾهايؿ« :هكکه ال آبكوی بكاؾق هىلمايً ؾ٨اا ٞکًاؿ ،بهٍاث باك او واشاب هیٌاىؾ»-
ٕهماو ،292َ :ض -ٔ3ؾولث ایى قوایث جمام اوث ،لیاكا ً٠اىاو «أؼیاه المىالن» ٌااهؿی
هىالن اواث؛ هماوگىياه کاه وقوؾ باه بهٍاث
اوث بك ایًکه ٤یدث ظكام ؾائكهؿاق ً٠اىاو ّ
هىلن اوث -وًؿ هىذ٭ه اوث ،چىو عکىي ٠اهی اوث-
ؾائكهؿاق ؾ٨ا ٞال آبكوی ّ

4
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2ـ2ـ3ـ .2اشکاالت

2ـ2ـ3ـ2ـ .1اشکال يخسث

وًؿ بٕ١ی ال ایى قوایات ٔ١ی ٧اوث-
پاسخ

نخست :وًؿ بٕ١ی جمام اوث و همیى بكای اوحؿول کا٨ی اوث-
قوایات با ایى هٕمىو ،جىاجك هً١ىی و اشمالی ؾاقيؿ ؾواثکن ؾق ظاؿ
دوم :اگك يگىیین
ّ
اوح٩أه هىحًؿ-
2ـ2ـ3ـ2ـ .2اشکال دوم

017


ایى قوایات با قوایاجی که هىٔى ٞظكهث قا هإهى ٬كاق ؾاؾهاياؿ ،ه٭یاؿ های ٌاىيؿ -بكؼای ال
٨٭یهاو ،الشمله فاظب ظذائق ،بك ایى باوقيؿ ٕبعكايی :٪1418 ،ز-ٔ153َ ،18
پاسخ
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ٓ
نخست :ایًکه ً٠ىاو هإهى ،که ؾق قوایات هىٔى٤ ٞیدث ٬كاق گك٨حه ،ایماو باههً١ای
ؼاَ باٌؿ و ٨٭اٗ ٌای١ۀ اذًاٍ٠اكی قا ٌااهل ٌاىؾ پافیك٨حًی يیىاث؛ هاإهى ؾق قوایاات
بههً١ای ٠ام هن هىث -جّ٩یل بعد ؾق ـیل ؾلیل يؽىث ٕ ٔ1,2,2گفٌث-
ؼىؾ فیاظب ظیذائق ،اٜهااق ٌاهاؾجیى
اليٝك ٨٭یهاو ٨كی٭یى ،الشمله ّ
دوم« :اوىم» ّ
اوث ٕهماؤ -اگك ایى ل ٛ٩ؾق هً١ای ؾیگكی اوح١مال ٌؿه ،ؾلیل بك ایًکه آو هً١ا ظ٭ی٭ی
و هىٔىٞله اوث ،يمیٌىؾ؛ لیكا اوح١مال ا٠ن ال ظ٭ی٭ث اواث و الایاىقو ،ظمال ً٠اىاو
هىلن بك هإهى و اوىم ؼاَ به ٬كیًه يیال ؾاقؾ -ؾق هىقؾ بعد يهجًها ٬كیًه وشاىؾ ياؿاقؾ،
ّ
بلکه ٬كیًه بك ؼى ٦هىث؛ چىو ج٭ىین اوىم به هً١ای ؼااَ و يیام هاإهى باه هً١اای
ؼاَ ؾق ِؿق اوىم وشىؾ يؿاٌحه اوث-
2ـ2ـ .4دلیل چهارم

٘ىای٩ی ال قوایات ؾقباقي ظكهث ٤یدث هىلماو به٘ىق هٙلٕ ٫بهشم ياِدی و ٤االیٔ هىاث -ؾق
ایى قوایات ،ائمه پیكواوٌاو قا با هٕاهیى هؽحل ٧به ظىى ه١اٌكت با اهال واًث جىِایه

هیکًًؿ -الآيصاکه ٌی١یاو با اهل وًث هممیىحی و اقجداٖ جًگاجًگ ؾاٌاحًؿ ،ائماه ؾقبااقي
ٓ
وٜایٌ ٧ك٠ی آيها ؾق اقجداٖ با اهل وًث بیج٩اوت يدىؾيؿ -هكچًؿ هؿلىل هٙااب٭ی ایاى قوایاات
ظكهااث ٤یدااث اهاال وااًث يیىااث ،ؾولااث الحماهاای آيهااا ظكهااث ٤یدااث اهاال وااًث اوااث؛
بهگىيهایکه شىال ٤یدث با هؿلىل قوایات ،که جأکیؿ بك ظىى ه١اٌكت اوث ،جًا ٓ٬ؾاقؾ-
ؽیخ ظش ّاهل ؾق وعائل الؾیْه  166باب قا با ً٠ىاو «أبىاب اظکام الٍ١كة ٨ی الى٩ك
و العٕك» هً١٭ؿ کكؾه اوث -او ؾق ایى ابىاب بیً ال هٍحّاؿوپًصاه قوایاث قا ي٭ال کاكؾه
بیٍحك ایى قوایات ،ظىى ه١اٌكت باا ؾیگاكاو ،باهویژه هىالماياو اواث-
اوث -پیام اِلی
ّ
بكؼی ال ایى قوایات ویژي اهل وًثايؿ و بكؼی ال آيها به ا٘ى ٪یا ٠مىم ٌاهل اهل واًث
يیم هیٌىؾ -کركت قوایات ؾق ظؿی اوث که ها قا ال بكقوی وًؿ بیيیال هیکًؿ -الدحه ،وًؿ
بیٍحك آيها ال ا٠حداق بكؼىقؾاق اوث -يمىيههایی ال ایى قوایات ه١حدك ٠داقتايؿ ال:
الف -قوایث صیذ ؽعام که بك ایى هىاقؾ جأکیؿ ؾاقؾٌ :كکث ؾق جٍیی ٟشًاله٠ ،یاؾت هاكیٓ،
اؾای اهايث و ظ٭ى ٪اهل وًث -وپه اهام ِاؾ ٪هی٨كهایًؿ« :اگك ٨كؾی ال ٌی١ه چًایى
کًؿ ،هیگىیًؿ ایى ٌؽُ ش٩١كی اوث؛ په هى ؼىٌعال هیٌىم و اگك چًیى يکًؿ ،يًاگ
و ٠اق او به هى هن وكایث هیکًؿٕ5ظك٠اهلی :٪1411 ،ز ،5َ ،12باب  ،1ض-ٔ2

ج -قوایث خرْم که هیگىیؿًٌ :یؿم اهام ِاؾ ٪هی٨كهایؿ :ؾق جٍیی ٟشًالي اهل
وًث ٌكکث کًیؿ و ال هكیٓهای آياو ٠یاؾت کًیؿ و ؾق هىاشؿ آيها ظأك ٌاىیؿ وآيچاه
قا بكای ؼىؾجاو ؾووث ؾاقیؿ ،بكای آيها ؾووث بؿاقیؿٕ 7هماو ،6َ :باب ،1ض-ٔ4
اليٝك اؼى٪
ال
هصمى ٞقوایات اوح٩اؾه هیٌىؾ ٌی١ۀ هٙلىب ائمه کىی اوث که ّ
ُ
٠ملی و ظىى ه١اٌكت و ايىاوؾووحی و هعدث به ؾیگكاو ،الشمله اهال واًث ،آيچاه قا
بكای ؼىؾي هیپىًؿؾ ،بكای ؾیگكاو بپىًؿؾ -بؿیهی اوث ظکن به شىال ٤یدث آيها با ایى
ه١اق ٦بلًؿ ائمه ياوالگاق اوث-
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ب -قوایث خیرمه که ال اهام ِاؾ ٪ي٭ل هیکًؿ :ایٍاو به ٌی١یاو وىم هیقوايًؿ
و ق٨حاق يیکى با اهل وًث قا به آيها جىِیه هیکًًؿ؛ وپه هی٨كهایًؿ« :ظیات و ب٭ای اهك
ها با ق٨حاق ؼىب و ٌایىحه با اهل وًث هع٭ ٫هیٌىؾ» -ایٍاو وپه بكای ٌای١یايی کاه
هىشب اظیای اهك ائمه هیٌىيؿ ،ؾ٠ا هیکًًؿٕ 6هماو ،7َ :باب ،1ض-ٔ7

018

پكوأط اوث چًیى ق٨حاقی بهحكیى قوي بكای شفب ؾیگكاو به ه١اق ٦ائمه اوث-
اليٝك ٠لمی و ٠ملی جصكباه ٌاؿه اواث کاه باكای اذداات ظ٭ايیاث هاك هاكام و
ایى هٙلب ّ
هفهب ،پیً ال اوحؿول و هً ،٫ٙق٨حاق ٠لمی با هؿ٠یاو آو هكام جأذیك ؾاقؾ -بًابكایى ،اگك
بؽىاهین اهك ائمه اظیا ٌىؾ ،ایى قوي چاقهوال اوث-
2ـ2ـ .5دلیل پًجن

هىالن همايًاؿ ظكهاث شااو اوواث و
قوایات پكٌماقی بك ایى ؾولث ؾاقؾ که ظكهث هال ّ
اليٝك واًؿ و هاؿلىل پفیك٨حهاياؿ -باك
ج١كْ به آو شایم يیىث٨ -٭یهاو ٌی١ه ایى قوایات قا ّ
همیى پایه ،ایٍاو ٨حىا ؾاؾهايؿ که جّك ٦ؾق اهاىال اهال واًث ،باؿوو اـو آيهاا ،ظاكام و
هىشب ٔماو اوثٕظك٠اهلی :٪1411،ز-ٔ9َ ،29
021
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اليٝك ٠٭ى و ٌك ٞه٭ؿن ،اهمیث آبكو ال هال بیٍاحك اواث -بًاابكایى،
ال
وىی ؾیگكّ ،
َ
٠٭ى ؾق ؾ َوقاو اهك هیاو الؾوث ق٨حى هال و ٠كْ ،اولی قا ه٭ؿم هیؾاقيؿ -ایاى هٙلاب ال
وىی ائمه اهٕا ٌؿه اوث -بكای يمىيه٘ ،دا ٫قوایااجی ،اهاام ظىایى باه ٌاا٠كی
هدل٥ی هؿیه هیؾهؿٌ 8-ؽّی ا٠حكاْ هیکًؿ -ظٕكت هی٨كهایؿ« :بهحكیى هال آو
اوث که آبكویث با آو ظٌ ٛ٩ىؾ» ٕهصلىی :٪1413 ،ز -ٔ189َ ،44ال ایى قوایاث اواح٩اؾه
هیٌىؾ که اهمیث آبكو ال هال بیٍحك اوث-
ؾقيحیصۀ ایى ه٭ؿهات ،هماوگىيه که ج١كْ به هال اهل وًث ظكام اوث ،ج١اكْ باه
آبكوی اهل وًث يیم ظكام اوث -بًابكایى ،اگك يگىیین ٤یداث ایٍااو باه٘كی ٫اولای ظاكام
اوث ،ؾوثکن ؾق ظؿ هال او ظكام اوث-
باىؾو جّاك ٦ؾق هاال اهال واًث ؾولاث ؾاقياؿ،
قوایاجی که ًبك ظاكام و هاىقؾ ٔاماو ّ
٨كاواوايؿ -هرى:
الِ -٧عیعۀ ابیبّیك ال اهام ِاؾ ٪که ؾولحً چًیى اوث :ظكهث هال هاإهى
هايًؿ ظكهث شاو اووثٕ 9ظك ٠اهلی :٪1411 ،ز ،281َ ،12باب ،152ض-ٔ12
هىلن همايًؿ شاو و هال او
ب -ؾق اهل وًث يیم قوایاجی با ایى ؾولث هىث که آبكوی ّ
اظحكام ؾاقؾ و ج١كْ به آيها ظكام اوث ،الشمله٬ :ال الًدی « :کل المىلن ظكام ؾهاه
و هاله و ٠كٔه» ٍٕ٬یكی يیٍابىقی :٪1412 ،ز-ٔ11َ ،8

ؾقيٝك ٠٭ى و ٌك ،ٞاهمیث آبكو ال هال بیٍاحك اواث ،باه٘كی ٫اولای
با جىشه به ایًکه
ّ
ج١كْ به آبكوی هىلماو ٤یكٌی١ی ظكام اوث
يحیجهگیزی
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الف -ؾقباقي شىال و ٠ؿم شىال ٤یدث هىلماو ٤یكٌی١ۀ اذًاٍ٠كی ؾو ٬اىل هىاث :شاىال و
٠ؿم شىال-
ب -بك ٬ىل يؽىث ه٩ث ؾلیل ا٬اهه ٌؿه اوث:
 - 1قوایات ،اؾ٠یه و لیاقاجی که ال آيها شىال ل١ى ،وب ،اجهام و ٤یدث هؽال٩او اواح٩اؾه
هیٌىؾ-
به ایى اوحؿول وه پاوػ ؾاؾه ٌؿ-
 -2قوایاجی که ؾولث ؾاقؾ اهل وًث کا٨كيؿ-
ؾقباقي اوحًاؾ به ایى قوایات ،بهجّ٩یل ،پاوػ ؾاؾه ٌؿ و ًٌ جىشیه بكای آيها بیاو ٌؿ-
ٓ
 -3هؽال٩او هّؿا ٪هحصاهك ؾق ٨ى٫ايؿ و ٤یدث هحصاهك شایم اوث-
به ایى اوحؿول ؾو پاوػ ؾاؾه ٌؿ-
 -4ال آیۀ ؾال بك ظكهث ٤یدث اوح٩اؾه هیٌاىؾ هىٔاى٤ ٞیداث «اغالماإهى» اواث و
هؽال٩او هّؿا ٪اغالمإهى يیىحًؿ-
به ایى اوحؿول ؾو پاوػ ؾاؾه ٌؿ-
 -5قوایاجی که ؾولث ؾاقيؿ ياِدیاو ال یهىؾ و يّاقا ٌكجكيؿ-
به ایى قوایات ؾو پاوػ ؾاؾه ٌؿ-
 -6ویكي هحٍك٠ۀ ٠لما و ٠ىام بك ٤یدث هؽال ٧بىؾه اوث-
به ایى اوحؿول پًس پاوػ ؾاؾه ٌؿ-
ٔ - 7كوقت هفهب ٌی١ه بك ایى اوث کاه هؽاال ٧اظحاكام ياؿاقؾ ،پاه ٤یداث او شاایم
ؾائكهؿاق اظحكام هىلماو اوث-
اوث ،چىو ظكهث ٤یدث
ّ
به ایى اوحؿول ؾو پاوػ ؾاؾه ٌؿ-
ج -ؾقه٭ابل ،پًس ؾلیل بك ظكهث ٤یدث هٙل ٫هىلماو ٕبهشم ياِدی و ٤الیٔ ا٬اهه ٌؿ-

پیوىشث:
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 -1وً٠هن٠ ،ى وهل بى لیاؾ٠ ،ى ٠دؿ الكظماو بى أبي يصكاو٠ ،ى هرًی العًااٖ٠ ،اى العاكخ باى الم٥یاكة ٬اال٬« :اال أباى
المىلن أؼى المىلن هى ٠یًه وهكآجه وؾلیله ،و یؽىيه ،وو یؽؿ٠ه وو یٝلمه وو یکفبه وو ی٥حابه».
٠دؿالله
 -2وبانوًاؾ ٠ى قب١ي٠ ،ى قشل٠ ،ى أبي ٠دؿالله ٬ال« :المىلن أؼى المىلن و یٝلمه وو یؽفله ،ووی٥حابه وو یٍ٥ه وو یعكهه».
٨ي وِیة لاه ٬اال« :یاا أبااـق ،ئیااٮ
 -3هعمؿ بى العىى ٨ي ٕالمصاله والؼداقٔ باوًاؾه اآلجي٠ ،ى أبي ـق٠ ،ى الًدي
وال٥یدة٨ ،او ال٥یدة أٌؿ هى الميا»٬ ،لث :ولن ـاٮ یا قوىل الله ٬ال« :لو الكشل یميي ٨یحىب ئلی الله ٨یحىب الله ٠لیه،
وال٥یدة و ج٩٥ك ظحی ی٩٥كها ِاظدها -یا أباـق ،وداب المىلن ٨ىى ،٪و٬حاله ک٩اك ،وأکال لعماه هاى ه١اِاي اللاه ،وظكهاة
هاله کعكهة ؾهه»٬ ،لث :یا قوىل الله وها ال٥یدة ٬ال« :ـکكٮ أؼاٮ بما یکكه»٬ ،لث :یا قوىل الله٨ ،او کاو ٨یاه الاف
یفکك به٬ ،ال « :ئ٠لن أيٯ ئـا ـکكجه بما هى ٨یه ٨٭ؿ ا٤حدحه ،وئـا ـکكجه بما لیه ٨یه ٨٭ؿ بهحه».
 -4و٨ي ٕذىاب ال٠مالٔ ٠ى أبیه٠ ،ى ٠لي بى ئبكاهین٠ ،ى أبیه٠ ،ى الًى٨لي٠ ،ى الىکىيي٠ ،ى أباي ٠دؿاللاه ٬اال٬ :اال
« :هى قؾ ٠ى ٠كْ أؼیه المىلن ،وشدث له الصًة الدحة».
قوىل الله
 -5وبانوًاؾ ٠ى ِ٩ىاو بى یعیی٠ ،ى أبي أواهة لیؿ الٍعام ٬ال٬ :ال لي أبى ٠دؿالله « :ا٬كأ ٠لی هاى جاكی أياه یٙیً١اي
٠م ْ
هًهن ویأؼف ب٭ىلي الىىم ،واوِیکن بح٭ىی الله ْ
وشال ،والاىق٨ ٞاي ؾیاًکن ،واوشحهااؾ للاه ،وِاؿ ٪العاؿید ،وأؾاء
أؾوا الهاية ئلی هى ائحمًکن ٠لیها بكا أو ٨اشكا٨ ،او قوىل
الهاية ،و٘ىل الىصىؾ ،وظىى الصىاق٨ ،دهفا شاء هعمؿ
کاو یأهك باؾاء الؽیٗ والمؽیٗ ِلىا ٍ٠ائكکن ،واٌهؿوا شًائمهن ،و٠ىؾوا هكٔاهن ،وأؾوا ظ٭ى٬هن٨ ،او الكشال
الله
هًکن ئـا وق٨ ٞي ؾیًه وِؿ ٪العؿید وأؾی الهاية وظىى ؼل٭ه ه ٟالًان ٬یل هفا ش٩١ك ٨ ،یىكيي ـلٯ ویؿؼل ٠لايْ
هًه الىكوق ،و٬یل هفا أؾب ش٩١ك ،وئـا کاو ٠لی ٤یك ـلٯ ؾؼل ْ
٠لي بىؤه و٠اقه ،و٬یل هافا أؾب ش٩١اك ،واللاه ،لعاؿذًي
أبي او الكشل کاو یکىو ٨ي ال٭دیلة هى ٌی١ة ٠لي ٨یکىو لیًها آؾاهان لمهاياة ،وإٔ٬ااهن للع٭اى ،٪وأِاؿ٬هن
للعؿید ،ئلیه وِایاهن ووؾائ١هن ،جىأل الٍ١یكة ً٠ه ٨ح٭ىل هى هرل ٨ىو ئيه آؾايا لمهاية ،وأِؿً٬ا للعؿید-
ً
 -6و٨ي )الىكائكٔ ي٭ى هى کحاب ٕال١یىو والمعاوىٔ للم٩یؿ٠ ،ى أظمؿ بى هعمؿ بى العىى بى الىلیؿ٠ ،ى أبیه٠ ،اى وا١ؿ باى ٠دؿاللاه،
٠ى هعمؿ بى أظمؿ بى یعیی٠ ،ى یىيه بى ٠دؿ الكظمى٠ ،اى ب١آ أِاعابه٠ ،اى ؼیرماة٠ ،اى أباي ٠دؿاللاه ٬اال« :أبلا٣
هىالیًا الىىم ،وأوِهن بح٭ىی الله وال١مل الّالط وأو ی١ىؾ ِعیعهن هكیٕاهن ،ولی١اؿ ً٤ایهن ٠لای ٨٭یاكهن ،وأو یٍاهؿ ظایهن
شًالة هیحهن ،وأو یحى٬ىا ٨ي بیىجهن ،وأو یح٩اؤىا ٠لن الؿیى٨ ،او ـلٯ ظیاة لهكيا ،قظن الله ٠دؿا اظیی أهكيا»-
 -7وً٠ه٠ ،ى أظمؿ٠ ،ى العىیى بى و١یؿ وهعمؿ بى ؼالؿ شمی١ا٠ ،ى ال٭اون بى هعمؿ٠ ،ى ظدیب الؽر١ماي ٬اال :وام١ث
أبا ٠دؿالله ی٭ىل٠« :لیکن بالىق ٞواوشحهاؾ ،واٌهؿوا الصًائم ،و٠ىؾوا المكٔی ،واظٕكوا ه٬ ٟىهکن هىاشؿکن وأظداىا
للًان ها جعدىو وي٩ىکن».
٬ -8ب٠ :مكو بى ؾیًاق ٬ال :ؾؼل العىیى ٠لی اواهة بى لیؿ وهى هكیٓ ،وهى ی٭ىل :وا٤ماه٨ ،٭ال له العىایى واهاا
٤مٯ یا أؼي ٬اال :ؾیًای وهاى واحىو ألا ٧ؾقهان ٨٭اال العىایى  :هاى ٠لاي ٬اال :ئياي أؼٍای أو أهاىت ٨ ،٭اال
العىیى لى جمىت ظحی إٔ٬یها ً٠ٯ٬ ،ال٨ :٭ٕاها ٬دل هىجه.
وکاو ی٭ىلٌ :ك ؼّال الملىٮ :الصدى هى او٠ؿاء ،وال٭ىىة ٠لی الٕ٩١اء والدؽل ً٠ؿ اوٙ٠اء.
و٨ي کحاب أيه المصاله أو ال٩كلؾ ٪أجی العىیى لما أؼكشه هكواو هى المؿیًة ٨أٙ٠اه أقب١مائة ؾیًاق٨ ،٭یال لاه :ئياه
ٌا٠ك ٨او ٫هًحهك ٨٭ال ئو ؼیك هالٯ ها و٬یث به ٠كٔٯ.
 :واداب الماإهى ٨ىاى،٪
 -9و٠ى ٕ٨الة٠ ،ى ٠دؿالله بى بکیك٠ ،ى أبي بّیك٠ ،ى أبي ش٩١ك ٬ال٬ :اال قواىل اللاه
و٬حاله ک٩ك ،وأکل لعمه هّ١یة لله وظكهة هاله کعكهة ؾهه.

کحابًاهه
 -1ابىظصك الهیرمی ،أظمؿبىهعمؿبى٠لی ٕ1997.٪1417مٔ ،القىاّق المعشقة ّل اهل الیشفل و
جع٭ی٠ ٫دؿالكظمى بى ٠دؿالله الحكکی و کاهال هعماؿ الؽاكاٖ ،بیاكوت ،هإوىاة
النالل و الضيذقة،
ّ
الكوالة ،چاپ يؽىث-

 -2ابىيصین العً٩ی ،لیىالؿیى ٕ2111مٔ ،الاعش الشائق ؽیشض کًیض الیذقائق ،بیاكوت ،ؾاقالم١ك٨اة ،چااپ
ؾوم-
 -3اقاکیٌ ،یػ هعمؿ٠لی ٕ ،ٔ٪1413المکاعب المعشهة٬ ،ن ،ههك ،چاپ يؽىث-
 -4اقؾبیلی ،اظمؿبىهعمؿ ٕ ،ٔ٪1364هصمِ الفائذه و الاشهاو٬ ،ن ،هإوىة الًٍك انوىهی٬ ،ن-
ا٫
 -5اهیًاای ٕ٠ىهااهٔ٠ ،دؿالعىاایى ٕ ،ٔ٪1431گضیییذهای شییاهِ اص الغییذیش ،جلؽاایُ ،جكشمااه و جع٭یا ّ
هعمؿظىى ٌ٩ی١ی ٌاهكوؾی٬ ،ن ،هیكاخ يدىت-
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 -6ايّاقی ،هكجٕی ٕ ،ٔ٪1411کحاب المکاعب٬ ،ن ،هًٍىقات ؾاقالفؼائك ،چاپ يؽىث-
 -8بعكايی ،الٍیػ یىو ،ٔ٪1418ٕ ٧العذائق الًامشة في أظکیام الْحیشة اليیاهشه٬ ،ان ،هإوىاة الًٍاك
انوىهی-
 -9ظك٠اهلی ،هعمؿبىالعىى ٕ ،ٔ٪1411وعائل الؾیْة٬ ،ن ،هإوىة آل الدیث

نظیاء الحكاخ-

 -11الؽاؾهی ،أبىوا١یؿ هعمؿبىهعماؿ ٕ ،ٔ٪1348بشیقیة هعمىدییة٬ ،ااهكه ،هٙد١اة هّا٩ٙی الداابی
العلدی-
 -11ؼىئی ،ابىال٭اون ٕ ،ٔ٪1413هىعىّة اإلهام الخىئ ٬ ،ن ،هإوىة اظیاء آذاق انهاام الؽاىئی ،چااپ
ؾوم-

 -12الؿویً ،أظمؿ بى ٠داؿالكلا ،ٔ٪1426ٕ ٪فحیاوی اللصًیة الذائمیة للاعیىخ الْلم طییة و اإلفحیاء ٕز،3
٨حىای ٌماقه  ،ٔ3118قیاْ ،ؾاق المإیؿ للًٍك والحىلی-ٟ
 -13واادعايیٌ ،اایػ ش٩١ااك ٕ ،ٔ٪1424المىاهییب فییي جعشیییش أظکییام المکاعییب٬ ،اان ،هإوىااة انهااام
الّاؾ٪

-

حرهتغیبتهخالف

 -7ایكوايی ال٥كوی ،هیكلا ٠لی ٕ ،ٔ٪1421ظاؽیة المکاعب٬ ،ن ،ؾاق ـوی ال٭كبی-

 -14الىدکی ،ج٭یالؿیى ٠لیبى٠دؿالکا٨ی ٕ ،ٔ٪1413فحاوی الغاک  ،بیكوت ،ؾاقالم١ك٨ة-
 -15ویىاوی ،کمالالؿیى هعمؿبى٠دؿالىاظؿ ٕ ،ٔ٪1424ؽشض فحط القذیش ،بیكوت ،ؾاقال٩کك ،چاپ ؾوم-
ا ٫الىاایؿ ٠دااؿ الهاااؾی
ٌ -16ااهیؿ اول ٕهعمااؿبىهکی ال١اااهلیٔ ٕ ،ٔ٪1399القىاّییذ و الفىائییذ ،جع٭یا ّ
العکین٬ ،ن ،هًٍىقات هکحدة الم٩یؿ ،چاپ يؽىث-

٘ -17دا٘دائی یمؾی ،الىیؿ هعمؿکاٜن ٕ ،ٔ٪1425الْشوة الىذق ٬ ،ن ،اوما٠یلیاو ،چاپ ٌٍن-
ٍ٬ -18یكی الًیٍابىقی ،ابىالعىیى هىلنبىالعصاز ٕ ،ٔ٪1412فعیط هغلن٬ ،اهكه ،ؾاقالعؿید-
٬ -19میٌ،یػ ٠دان1385ٕ،ئايحٍاقات اوىه٬،ن -
 -21کلیًی،هعمؿبىی١٭ىببىاوعا ،ٔ٪1429ٕ ٪الکاف  ،قن ،ؾاقالعؿید ،چاپ يؽىث-
 -21هصلىی ،هعمؿبا٬ك ٕ ،ٔ٪1413بعاس األيىاس ،بیكوت ،هإوىة الى٨اء ،چاپ ؾوم-
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