
 

 s.alirezaamin@gmail.com، لن  ْلویِ حَشُ 3 يلثِ غًح، حمَق هثاًی ٍ فمِ ازؾد وازؾٌاغی -1*

 

 

 با تمسک به اطالقات و عمومات رمعهودیغ یقراردادها حیتصح یمبان

 شرعی

 

 1*سید علیزضا امین

 

 

 

 

 چکیذُ

ّیای زٍاتیى   ٍ هتیأحّس اش ییییید ی   تىٌَلیَضی ًاؾیی اش زؾید   وِ لسازدادّای ردید ٍ تأغیػات حمَلی 

تیِ لسازدّیای    ،ّیچ یه اش ْمَد زایذ دز ْكیس تؿیسیّ، لاتیل اًًثیاق ًیػیتٌد      اًد ٍ تسؾىل  سفتِالتكادی، 

ًا صیس ْول غیسهَْٓد هَغَم ّػتٌد. اش یه غَ هؿسٍْیت ایي غٌخ لسازدادّا هحتاد دلیلی هٓتثس اغت ٍ اال 

َ یغ یلسازدادّیا زغد تكحیح ّا هحىَم تِ اقل اٍلی فػاد خَاّد تَد. اش غَی دیگس تِ ًُس هیتِ آى  دسهْٓی

توػیه  اش يسلی غیس اش ْوَهات ٍ اياللات ؾسْی، ّوَاز ًیػت. لرا نسٍزت دازد، تواهیت یا ْدم تواهیت 

ْوَهات ٍ اياللات لفُی تِ ٌَْاى یىی اش هَحستسیي يسق تیسای خیسٍد لسازدادّیای غییسزایذ دز ْكیس      تِ 

توػه تِ اياللیات ٍ ْوَهیات    وازآهدی ی هَزد ًیاش تسایهثاًًصٍل، اش اقالِ الفػاد تسزغی  سدد. اش ایي زٍ 

ِ    –ی تَقییفی  تِ ؾییَُ  سهَْٓدیغ یلسازدادّا حیتكحی تِ هٌَُز ؾسْ ای ٍاویاٍی  تحلیلیی ٍ اتیصاز وتاتناًی

ی هًلمات ٍ ْوَهات ًػثت تِ هكادیك هػتحدحِ لاتیل ییریسؼ   ًتایذ حاوی اش آى اغت وِ غِٓ خَاّد ؾد.

 اغت.
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 همذهِ

غیس هػثَق تِ غاتمِ دز ْكس ٍ  ًَیيی یلسازدادّا التكادی، تثادالت تس ؾدىُیییید تىٌَلَضی ٍزؾد تا 

چِ ایي لسازدادّای هػتحدحِ دز تايي تِ یه یا چٌید ْمیدهَْٓد   تؿسیّ، فسازٍی تؿس لساز  سفتِ اغت. چٌاى

یاهثس  ساهی اغالم)ـ(، تاش ؿت ًداؾتِ تاؾد، تكحیح آًْا، هتَلف تس توػه تِ يسلی هٓتثس اغت دز شهاى ی

 یسدد ویِ هزٓیَل ییا     وِ آى زا اش اقالِ الفػاد خازد وٌد. چسا وِ احسی ؾسْی، ٍلتی تس هَنَْی هتستة هی

 ًییص،  هػیتحدث رٓل یا اههاء ًػثت تِ هَنیَْی   تاؾد. دز فسل تسدید دز حدٍث ی ؾازِهوهی اش ًاحیِ

لراغیت ویِ اقیل     .(11ق، 1033ًسالیی،   ؛301، 33ق، د1011 ًزفی،، )اٍّلی، ْدم حدٍث اغت همتهی اقل

چِ هػتٌداتی تام تس قحت ْمَد غیسهَْٓد، الاهیِ  یسدد، تیس    اٍلی اش ًُس تواهی فمْا اقالِ الفػاد اغت. چٌاى

 اقل فػاد حاون خَاّد تَد. 

ّیایی دز رْیت   تا توػه تِ غیسُ ْمیالء، تیالؼ   اغت. تسخی، ّایی قَزت  سفتِدز ایي زاغتا، تالؼ

زغید غییسُ ْمالییی دز فیسل ٍریَد، اتكیالؽ تیِ ْكیس         اًد. تِ ًُس هیی قَزت دادُ ْمَد ردید تكحیح

هٓكَم)ِ( هحسش ًثاؾد ٍ اش ایي رْت، حزییت آى هنیدٍؼ تاؾید. ّویٌییي ْمیَد غیسهْٓیَد دز اْكیاز        

ی لفُیی، ارویاِ زا   رواِ تس آى هتَلَّّ تاؾد. افصٍى تس ایي، ٍرَد ادلِاغت تا اییؿیي، تٓازف ٍ تداٍل ًداؾتِ

توػیه تیِ ْیام دز ؾیثِْ     غاشد. توػه تِ اقالِ الكحِ تسای تكحیح لسادادّای غیسهْٓیَد، ًییص   هدزوی هی

اقیل حیاًَی   تاؾد. چسا وِ هٓلَم ًیػت آیا هَنَِ ْوَهیات ٍ اياللیاتی ویِ    ًوی قحیحهكدالیِ اغت وِ 

اغیت ٍ اش   اغت، هٓاهالتی اغت وِ اقیلؽ تیِ تٌفییر ؾیازِ زغییدُ     ّا اغتفادُ ؾدُالكحِ اش آىلفُی اقالِ 

؛ ذاویس  341-303، 3ق، د1015 یسدد ییا خیس)ؾییخ اًكیازی،     هٓاهالت هَْٓد دز ْكس تؿسیّ هحػَب هیی 

ّ تس خالف هیسشا لوی،  اقالِ االتاحِ ّن ًصد فمْایی وِ (.111ؼ، 1351قالحی،  حُیس  ٍ  اقل دز اؾیا زا هٌی

(. اقیل  13ق، 1013، تِ ٌَْاى اقلی ؾسْی ٍ هَحس دز تكحیح هٓاهالت، وازغاش ًیػت)هیسشا لوی، اًدداًػتِ

تسائت ًیص وِ هزسایؽ ؾه دز اقل تىلیف اغت، لاتلیت احثات قحت ٍنیٓی لسازدادّیای غییس هْٓیَد زا     

تاؾد ٍ دز همیام احثیات   هؿسِّ ًویی الٓمَد تاتِٓ للمكَد ًیص (. لاْد121ٍ121ُؼ، 1351ًدازد)ذاوس قالحی، 

هؿسٍْیت لسازدادّای هػتحدحِ ًیػت. چسا وِ دز همامِ تیاىِ ٍالّ ًؿدىِ هٓاهالتِ اههایی ؾیازِ دز قیَزتی   

ای زا اهها ًىسدُ تاؾید،  ّا رص لكد، هحمك تاؾٌد. ًِ ایٌىِ ا س ؾازِ هٓاهلِی ؾسایى قحت آىاغت وِ ّوِ

 (.  123ٍ123ى، تا لكد يسفیي، ؾسْاً ٍالّ ؾَد)ّوا
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تسیي دلیل تسای احثات هؿسٍْیت لسازدادّای غییسزایذ دز ْكیس ًیصٍل، ْوَهیات ٍ     هْنزغد تِ ًُس هی

اياللات ّػتٌد. اش ایي زٍ لاتلیت ایي يسیك تسای احثیات هؿیسٍْیت لسازدادّیای غییسزایذ دز ْكیس ًیصٍل،       

  سدد.تسزغی هی

 

 الَال در هسالِ  -1

تِ هٌَُز تكحیح یا ْدم تكیحیح ْمیَد غیسهتیداٍل،     وَهات ٍ اياللاتًػثت تِ وازآهدی ْ الَال فمْا

دز ْمَد غییس هْٓیَد، هؿیسٍْیت اییي      اقل اٍل، فػادؾَد. تسخی تا رسیاى هیتٌدی دز دٍ ًُسیِ ولی يثمِ

ق، 1015 ،حػییٌ، ْیاهل،   ؛100، 1د ق،1014 اقفْاً،، ؛110، 0د ق،1014 ،يثايثای،)وٌٌدهیْمَد زا اًىاز 

ِ   غییس   . تنؽ لاتل تَرْی اش فمْاء، ْمیَد (351، تا ت،، هٌاّل، يثايثای،؛ 122 ،0د زا  هتیداٍل دز ْكیس ؾیاز

تكیحیح  زا  هتٓازفْمَد غیس  اش ایي يسیكْوَهات ٍ اياللات ادّلِ داًػتِ ٍ  ّویَى ْمَد هتٓازف، هؿوَل

حػیییٌ،  ؛ 31، 1د  ق،1031 اهیام خویٌی،،   ؛110، 1ق، د1333 ،ًییائیٌ،؛ 311 ،3د ق، 1015یصدى، وٌٌید) هیی 

 (.353تا، تی ،هٌاّل ،يثايثای،؛ 2ق، 1311 ،هاهماً، ؛130ق، 1013 ،هساغ،

 

 هٌاشی اختالف الَال-2

)حىین، وٌٌید توػیه هیی   دز دید اُ فمْایی وِ تسای تكحیح هٓاهالت هػتحدحِ تِ ْوَهات ٍ اياللات

؛ 331، 1ق، د1033، ؛ حیائسی 11، 3ق، د1013؛ حػیٌی هساغیی،  55؛ ًْذ الفماِّ، تی تا، 333، 10ق، د1012

، لسیٌِ ای تس اًكساف ادلِ تِ هكادیك هَْٓد، ٍرَد ًیدازد. چیسا ویِ ؾیازِِ     (201، 3ؼ، د1353اهام خویٌی، 

ْالن تِ تحَل هَنَْات دز يَل شهاى ٍ لادز تس تنكیف ْوَهات ٍ تمیید هًلمات، اوخس احىاهؽ اش لثییل  

اغت ٍ تِ ْسف خاقی، هٌحكس ًیػت. لرا چٌیاى چیِ    لهایای حمیمیِ تَدُ وِ هَنَْؿاى هفسٍل الَرَد

لسیٌِ ای تس لهیِ خازری تَدى حىن یا تنكیف ٍ تمیید تیاى ًىیسدُ تاؾید، ْوَهییت ٍ ايیالق ادلیِ تیاب       

تَد. دز هماتل، لیائلیي تیِ ْیدم َسفییت ْوَهیات ٍ اياللیات تیسای        ًػثت تِ هكادیك هػتحدحِ توام خَاّد

تِ هَنَْات هتٓازف ٍ زاییذ  ای اش لثیل اًكساف الفاٌ هًلك ٍ ْوَم لِدزتس سفتي هَنَْات ًَََْز، تِ اد

چیِ اًحكیاز ؾیوَل    چٌیاى . وٌٌید توػه هی ًثَد تسخی اش هكادیك دز شهاى قدٍز تِ رْتحهَز دز ْكس

 ْوَهات ٍ اياللات ْكس قدٍز زا ًػثت تِ هكادیك هتٓازف آى ْكس، اش تاب لیدزهتیمي دز همیام تنايیة   

ْلوایی ّویَى آخًَد خساغاًی وِ ْدم لدزهتیمي دز همیام تنايیة زا دز ؾیواز همیدهات     تداًین، اش دید اُ 

اًد، ْوَهات ٍ اياللات ْكس تؿسیّ، َسفیت دزتس یسی هكادیك ٍ ٌْاٍیي هػیتحدحِ  حىوت هحػَب وسدُ

زا ًنَاّد داؾت. تلِ چٌاى چِ تساغاظ هػله غایس اقَلیَى، هؿی وٌین ٍ هكادیك هتٓازف دز ْكس قدٍز 
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اش لثیل لدزهتیمي خازری خًاتات ؾسْی لحاٌ ًوایین، چٌیي اًكسافی، لاتلیت ًنَاّد داؾت ویِ ؾیوَل    زا

؛ 114-31، 1335)هثلغی، اياللیات ٍ خكَقییاً ْوَهییات زا ًػیثت تییِ ٌْییاٍیي هػیتحدحِ، هنییدٍؼ غییاشد   

 (.  35-33، 1353هَغَی، 

 

 ظَْر در کتة فمْیّایی از توسک تِ عوَهات ٍ اطاللات ترای تصحیح هسائل ًًَوًَِ-3

ِ  هػتحدحِ،دز وتة فمْی، رَاش یا ْدم رَاش توػه تِ ْوَهات ٍ اياللات دز هػائل  ّیایی اش  تِ ًوًَی

، هحیدٍد اغیت.    "هي لتل)رسح( قییدا تػیالح   "لثیل تحج حلیت یا حسهت قید وؿتِ ؾدُ تا تفٌگ ذیل 

؛ 131، 1ق، د1033؛ ًسالی، 333، 23ق، د1011؛ اقفْاًی)هزلػی دٍم(، 132، 3ق، د1033تسخی)غثصٍازی، 

ِ      312، 11ق، د1011 دز هماتیل قیاحة   اًید.  (، ؾوَل ٌَْاى غیالح دز زٍاییت زا ًػیثت تیِ تفٌیگ یریسفتی

(، توػه تِ ايالق غالح زا ًػثت تِ تفٌگ هػتحدث دز شهیاى خیَیؽ   330، 13ق، د1014زیال)حائسی، 

 .اغتًپریسفتِ

ییا ْیدم ْوَهییت ًػیثت تیِ هكیادیك هػیتحدحِ        اش دیگس هَازدی وِ ذیل آى تحج ییساهَى ْوَهییت  

ؾوَل لاْدُ النسز ًػثت تیِ ازتىیاشات هػیتحدحِ اغیت.     ی دزتازُ غنٌی اش ؾْید قدز اغت،یسداختِ ؾدُ

-اغت، هؿوَل لاْدُایؿاى تس خالف هؿَْز، هكادیك ًَََْزِ نسز زا وِ تِ ازتىاش ْسف ردید، حادث ؾدُ

نسز هاخَذ دز والم ؾازِ، هٌحكس دز افیساد ْسفییِ دز ّویاى ْكیس      داًد. اش ًُس ایؿاى، ٌَْاىی النسز ًوی

ق، 1014قدٍز اغت ٍ ًػثت تِ افساد ًَََْزِ نسز دز اْكاز تٓدی، ؾیوَلی ًدازد)قیدز، لَاْید الفمْییِ،     

  (.143، 0د

ؾوَل یا ْدم ؾوَل ادلِ تاب ْمَد ٍ هٓاهالت ًػثت تِ هٓاهالتِ غیس هتٓازف، اش دیگس هَانٓی اغیت  

 اغت.  اش توػه تِ ْوَهات، دز هكادیك هػتحدحِ تِ هیاى آهدُوِ تحج 

  ِ ی اغیثاب، ّوییَى   تِ ٌَْاى ًوًَِ، هیصا ًائیٌی توػه تِ اياللات ٍ ْوَهات زا ٌّگام ؾیه دز ًاحیی

ؾه دز ًاحیِ هػثثات، رایص داًػتِ اغت. دز ًُس ایؿاى، چٌاى چیِ هػیثثی دز شهیاى ؾیازِ، هْٓیَد ًثاؾید،       

َى اٍفَا تالٓمَد، تسای ًفَذ آى رایص اغت. ّویٌیي ایؿیاى، اییي ادْیا زا ویِ ال دز     توػه تِ ْوَهاتی ّوی

الٓمَد، ال ْْد تاؾد تا هساد، ْمَد هَْٓد دز شهاى تؿسیّ تاؾد، خالف َاّس داًػتِ ٍ دز ًتیزِ، ٍرْی تیسای  

ؾییخ اًكیازی    اختكاـ ٍ اًكساف ایي ادلِ تِ هَازد هتٓازف، لائل ًیػت. هسحَم خَیی ًیص دز رَاب اهخال

وِ دز هػالِ اؾتساو تستیة تیي ایزاب ٍ لثَل، ْمد تدٍى ایزیاب زا تیِ دلییل غیسهتٓیازف تیَدى، خیازد اش       

-(، تًالى ْمد تدیي رْیت زا ًویی  101، 3ق، د1001)اًكازی، وٌدی قحت هٓاهالت هٓسفی هیؾوَل ادلِ

 (.  03، 3تا، دیریسد)خَیی، تی
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اؾتساو تٌزیص دز قیحت ْمید، خیَد هسحیَم خیَیی تیِ رْیات        الثتِ الشم تِ تَنیح اغت وِ دز تاب 

غیسهتٓازف تَدى ْمد هٓلك دز ًُس ْوَم هسدم، همتهای اقل فػیاد ٍ اًكیساف ادلیِ ًفیَذ ْمیَد تیِ ْمیَد        

 داًد.هتٓازف، تٌزیص دز قحت ْمد زا هٓتثس هی

سی ٍانیح  ی قحت هٓاهالت ًػثت تِ هكیادیك غییس هتٓیازف، اهی    اش ًُس هسحَم حىین ًیص ؾوَل ادلِ

 (.55؛ حىین، تی تا، 333، 10ق، د1012اغت)حىین، تَدُ

 ِ ی ْمیَد اْین اش   هسحَم حػیٌی هساغی ًیص دز الٌٓاٍیي الفمْیِ، ْوَم آیِ اٍفَا تالٓمَد زا ًػثت تِ ّوی

ِ  یریسدهتٓازف ٍ غیس هتٓازف دز ْكس تؿسیّ، هی ْمید، ؾیوَلیت    دز ًُس ایؿاى اٍفَا تالٓمَد ًػثت تِ اًیَا

ػاًی وِ تِ هٌَُز اًكساف اٍفَا تالٓمَد اش ْمَد هتٓازف، ْوَم آیِ زا هفید ؾوَل ًػثت تِ اًَاِ ْمد . ودازد

 (.  11، 3ق، د1013)حػیٌی هساغی، اًدداًٌد، تِ تیساِّ زفتِهی –ٍ ًِ افساد آى  –

ص ( ًیی 201، 3ؼ، د1353ٍ هسحَم اهام خویٌی)اهام خویٌی،  (331، 1ق، د1033حائسی، هسحَم حائسی)

 وٌٌید ْمَد هػتحدحِ ّویَى تیوِ ٍ غسلفلی زا تا توػه تِ ْوَهات ٍ اياللات تاب هٓاهالت، تكحیح هیی 

 (.32ٍ33ؼ، 1353)هَغَی، 

 

 تاحیر ًَع خطاتات شرعی در توسک تِ اطالق ٍ عوَم-4

ِ . ؾیَد  هیی تِ لكد تیاى ٍَایف هىلّفاى ايالق  ؾازِ قادز ؾدُ اش خًاب خًاب ؾسْی تِ  خًیاب   چی

ِ  ّواى حىن ؾیسْی   زا ؾسْی ِ   حیاوی  تیداًین ٍ چی توػیه تیِ   (، 332، 1ق، د1033)خَیی، اش حىین ؾیس

ّیا دلیلیی اش ؾیازِ    دز خكیَـ آى  ٍ هَنَْات ًَََْزی وِ تسای تًثیك تس هكادیك خًاتات ْام ٍ هًلك

ِ   وؿفتكحیح ٍ ّای اش زاُ، اغت ٍاقل ًؿدُ ، 3د ؼ،1332ًائیٌی، اغیت)  هؿسْیت لسازدادّیای هػیتحدح

اش آًزا وِ تػسی دادى احىام اياللیات ٍ ْوَهیات تیِ هَنیَْات ٍ ٌْیاٍیي ًََْیَز دز  یسٍ        (. 25ٍ  24

 یاتد.  ی هَنَْات ٍ هتٓلمات احىام ؾسْیِ اغت، تسزغی اًحاء لهایای ؾسْیِ اّویت هیؾٌاخت غِٓ

ؾًَد. لهایای ؾنكیِ اش هحل تحج ها خازد ّػتٌد دز یه ًگاُ لهایا تِ خازریِ ٍ حمیمیِ تمػین هی

ٍ تٌْا احىاهی لاتل تػسی دادى تِ هَنَْات ٍ ٌْاٍیي ًََْیَز ٍ هػیتحدث ّػیتٌد ویِ لهیایای حمیمییِ       

 (.  133، ـ1اؾٌد)ّواى، دت

ؾًَد. ؾیىی دز ؾیوَل حىین    دز ًگاّی دیگس، لهایای ؾسْیِ تِ ًكَـ هٓلل ٍ غیس هٓلل، تمػین هی

ًػثت تِ هكادیكِ هػتحدثِ حىنِ تٓلیل ؾدُ ٍرَد ًدازد. چسا وِ دز ًكَـ هٓلل، تٓلیلی ویِ تیسای حىین    

لل، چٌاى چِ یه ٌَْاى ولیی، تیدٍى   آید. دز ًكَـ غیس هٓاغت، هالن حمیمی حىن تِ حػاب هیذوس ؾدُ

تاؾد، ايالق ٍ ْوَم دز فسنی وِ هآًی همید ؾدى تِ ؾنف ٍ یا شهاى خاقی، تِ ٌَْاى هَنَِ لحاٌ ؾدُ

http://wikifeqh.ir/%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8
http://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%B9
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خًاتاتی وِ هناية یا ٌَْاى خاقی تیِ  دز  یسد. ّا ًثاؾد، توام اْكاز ٍ افساد هَنَِ زا هیآىدز توػه تِ 

ِ ايالق یا ْوَم هَنَِ تسای تػسی حىن ًػیثت تیِ هكیادیك    اغت، توػه تٌَْاى هَنَِ حىن ذوس ؾدُ

هػتحدحِ یا حتی هكادیك هػثَق تا غاتمِ دز ْكس تؿسیّ وِ خیازد اش هَلٓییت هىیاًی ٍ شهیاًی هنايیة      

ی ؾَد، ّوَاز ًیػت. دز ایي ؾسایى، الغاء خكَقییت، تٌمییح هٌیاو، لاْیدُ اٍلَییت ٍ لاْیدُ      هحػَب هی

 ؾًَد.ی احىام هَنَْات رصئی هحػَب هیِّٓای تَغاؾتسان، اش رولِ ؾیَُ

 

 هستٌذات لائلیي تِ سعِ هطلمات ٍ عوَهات ًسثت تِ هصادیك هستحذحِ-5

وٌٌید، ؾیسایى   توػه هیی  دز دید اُ فمْایی وِ تسای تكحیح هٓاهالت هػتحدحِ تِ ْوَهات ٍ اياللات

ك هَْٓد، ٍرَد ًدازد. چسا ویِ ؾیازِِ   ای تس اًكساف ادلِ تِ هكادیتِ ایي ْوَهات توام تَدُ ٍ لسیٌِاغتدالل 

ْالن تِ تحَل هَنَْات دز يَل شهاى ٍ لادز تس تنكیف ْوَهات ٍ تمیید هًلمات، اوخس احىاهؽ اش لثییل  

لهایای حمیمیِ تَدُ وِ هَنَْؿاى هفسٍل الَرَد اغت ٍ تِ ْسف خاقی، هٌحكس ًیػت. لرا چٌیاى چیِ   

تمیید تیاى ًىیسدُ تاؾید، ْوَهییت ٍ ايیالق ادلیِ تیاب       لسیٌِ ای تس لهیِ خازری تَدى حىن یا تنكیف ٍ 

 تَد.ًػثت تِ هكادیك هػتحدحِ توام خَاّد

دز دٍ  ػیتسُ لیسآى ٍ فساتیس اش لیسآى، لاتیل       اياللات ًػثت تِ هكادیك ردیدهَیّدات ؾوَل ْوَهات 

ای اش ِت لسآًی تسای ییافتي حىین ّیس هػیال    يسح ّػتٌد. ؾوَل تسخی اش آیات تس َسفیت ْوَهات ٍ اياللا

 رولِ احىام هكادیك هػتحدحِ، اؾٓاز دازد.

6 ایي وتاب زا ویِ تییاًگس ّویِ    (ؾیء ٍ ّدی ٍ زحوِ ٍ تؿسی للوػلویي لىل ًصلٌا ْلیه الىتاب تثیاًاً)

 (.45ًحل، آیِچیص اغت ٍ زٌّوَد ٍ زحوت ٍ تؿازتی اغت تس تَ ًاشل وسدین)

 (.111آیِ یَغف،}لسآى{ؾسح ٍ تیاى ّس چیص اغت) 6(ؾیء لىل تفكیل)

 (.34آًام، آی6ِ ها دز ایي وتاب اش تَنیح چیصی فسٍ راز ًىسدین)(ؾیء هي الىتاب فی فسّيٌا ها)

ِ      يثك تسخی اش زٍایات ًیص   لیاهیت  یخداًٍد تٓالی چیصی زا اش اهَز هیَزد ًییاش اهیت اغیالهی تیا داهٌی

 اغت. ًوَدُ تیاى ییاهثسؼ تسای ٍ آٍزدُ فسٍد( لسآى)خَد وتاب دز ایٌىِ رص ٍاًٌْادُ،

 (.131، 3ق، د1013)ولیٌی،  اًَْصَلَ فِ، الْىِتابِ وُلَّ ها یٔحٕتادٔ اِلَیِِٕ، ٍٓ رٓٓٓلَ لَِٔ دٓلیال یٓدٔلُّ ْٓلَیِِٕ اَىَّ اللِّٓ

اًَْصَلَیِٔ فِییی وِتَاتِییِِ ٍٓ تٓیٌََییِٔ  اِىّ اهللَ تَثٓیازٓنٓ ٍٓ تَٓٓییالَی لَیینٕ یٓیدِٕٓ ؾَیییٕتاً تَحٕتَییادٔ اِلَیٕیِِ ااْلُهَییمُ اِلَییی یٓیَٕمِ الْمِیٓاهٓییمِ اِلّییا     

 (.132، 3؛ د15، 1ق، د1013)ولیٌی،  لِسَغَٔلِِِ...؛

 ،تحساًیی )یزیسی هزیسی الؿیوع    اتی ّویَىتٓثیسّا دز آىوِ ی زٍایاتاش ایي يایفِ اش زٍایات ٍ غایس  

دز هَزد لسآى تِ ویاز   (053، 3ق، د1013)ولیٌی، یا غمٌّ إلی یَم المیاهِ (312، 1تا، د؛ خَیی، تی1ق، 1013
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چٌیي تسداؾیت   هَیدات  ایيؾَد. اش زفتِ اغت، راٍداًگی، دزتس یسًد ی ٍ راهّ تَدى لسآى وسین اغتفادُ هی

اهكیاز ٍ حیاٍی ّیس آًییِ دز ًُیام      ٍ  اْكیاز  ی احىام هىلفییي دز تویام  دزتس یسًدُآیات لسآى  ؾَد وِهی

ٍ ًیاشهٌید تفػییس   دز تايي لسآى  اش ایي تٓالین لسآًی ؿیتن زغدِ ًُس هیتتاؾد. الثتِ ؾسیٓت هٓتثس اغت، هی

 .اغتیٓاب ٍ ؾیوَل دازد  ًَََْز،ّن ًػثت تِ هكادیك  لسآى  ْوَهات ٍ اياللاتِلرا  تاؾد.الػالم  ائوِ ْلیْن

دز هٌاتّ فمْیی،    سدد.هحدٍد هیلسآى تِ ْوَهات ٍ اياللات هٌدزد دز  دغتِ اش هَیدات،  ایي ی تایید ػتسُ

 يثیك اییي زٍاییات،    .ًؿاًی دز لسآى یا اخثیاز ٍریَد دازد   ای،هػالِتسای ّس تی تا ایي ههوَى دازین وِ زٍایا

. تاؾید هیی ٍ هحیى تس ّوِ هػائل ٍ هَنَْات اشرولِ هَنَْات هػتحدث  هؿتول غٌتٍ  وتابهزوَِْ 

 یسد. اش رولِ ایي دز تسهی زا ًیص ٍ اخثاز ٍ زٍایات تَدُفساتس اش لسآى ی ایي هَیّد تس خالف هَید لثل،  ػتسُ

ی ائوِ هٓكیَهیي)ْلیْن الػیالم(، اقیَل ٍ لَاْید     اخثاز، زٍایاتی تا ایي ههوَى اغت وِ خداًٍد تِ ٍاغًِ

 تاؾد.ی هسدم هیّا تس ْْدُولی زا تیاى فسهَدُ ٍ تًثیك رصئیات ٍ هكادیك تس آى

 

 هستحذحِ هستٌذات لائلیي تِ عذم سعِ هطلمات ٍ عوَهات ًسثت تِ هصادیك-6

ْدم َسفیت ْوَهات ٍ اياللات اش حیج ؾوَل ًػثت تِ هكادیك هػتحدحِ تِ رْاتی اش لثیل اًكیساف  

تِ هكادیك هتٓازف دز ْكس قدٍز یا ْدم اهىاى تنكیف ٍ تمیید دز وٌاز ٍرَد زٍایاتی وِ ؾیوَل ًػیثت   

ی ْدم غِٓ هًلمیات ٍ ْوَهیات   تسیي هػتٌدات  لائلیي تِ ًُسیِوٌٌد، اش هْنتِ هكادیك هػتحدحِ زا ًفی هی

 ًػثت تِ هكادیك هػتحدحِ اغت.

 

عذم ظرفیت شوَل عوَهات ٍ اطاللات تِ جْت اًصرراف ترِ هصرادیك هتعرارف در عصرر      -6-1

 صذٍر

ی لائلیي تیِ ْیدم َسفییت ْوَهیات ٍ اياللیات تیسای دزتس یسفتي هكیادیك هػیتحدحِ ٍ          یىی اش ادلِ

 م تِ هَنَْات هتٓازف ٍ زایذ دز ْكس حهَز اغت.  هَنَْات ًَََْز، اًكساف الفاٌ هًلك ٍ ْوَ

تثادز تٓهی اش افساد يثیٓت تِ ذّي دز ٌّگام اغتٓوال لفُی وِ هٌٓیای ٍنیٓی هَغّیٓی دازد، اًكیساف     

(، اًكساف تٌْیا  03، 3ق، د1031؛ اهام خویٌی، 334ق، 1013)ًسالی، ؾَد. دز دید اُ اغلة اقَلیَىًاهیدُ هی

تس ایي اغاظ، يثیك ًُیس اغلیة اقیَلیَى،      .وٌدْوَم ٍنٓی نسزی ٍازد ًوی هاًّ ؾوَل اياللی اغت ٍ تِ

تَاًد ههس تِ ْوَهات تاب هٓاهالت تاؾید ٍ قیسفا هیآًی تیسای ؾیوَل اياللیات ًػیثت تیِ         اًكساف ًوی

 سدد. الثتِ اقَلیًَی ویِ ْوَهییت ْیام زا ّوییَى ايیالق هًلیك، تسخاغیتِ اش        هكادیك هػتحدحِ، تلمی هی
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داًٌد، تفاٍتی تیي ْوَهات ٍ هًلمات اش ایي حیج ا تِ رْت لسائي دیگسی غیس اش ٍنّ هیهمدهات حىوت ی

 (.41، 13ق، د1033؛ خَیی، 314ق، 1015لائل ًیػتٌد)خساغاًی)آخًَد(، 

 

 السام اًصراف-6-1-1

اًكسافی ویِ لفیٍ تیا لًیّ     ؾَد. اًكساف دز یه ًگاُ ولی تِ دٍ دغتِ ْازنی ٍ غیس ْازنی هٌمػن هی

دزهماتیل، اًكیساف    .ؾَد، تِ اًكساف غیسْازنیی هَغیَم اغیت   ٍارد هیایي وِ هَنَِ حىن ؾدُ،  ًُس اش

آیید.  هَنیَِ حىین، یدیید هیی    تِ ٌَْاى وِ تسای لفٍ یع اش لساز سفتي  ؾَدايالق هیاًكسافی تِ ْازنی، 

ف ًاؾیی اش  اًكیسا -3، اًكساف ًاؾی اش چیس ی ٍرَد-1 اًكساف غیسْازنی، چْاز لػن دازد وِ ْثازتٌد اش6

اًكیساف ًاؾیی اش ًثیَد    -0ٍ  اًكساف ًاؾی اش ؾسایى ٍیطُ ٍ تثدیل هكداق تِ ؾاى ًصٍل-3فصًٍی اغتٓوال، 

(. اش هیاى ایي الػام هروَز، تٌْا لػین چْیازم اش   114-31ؼ، 1335)هثلغی، تسخی اش هكادیك دز شهاى قدٍز

 ، هستَو تِ تحج ها اغت.شهاى قدٍزاًكساف ًاؾی اش ًثَد تسخی اش هكادیك دز اًكساف غیسْازنی یٌٓی 

 

 اًصراف ًاشی از ًثَد ترخی از هصادیك در زهاى صذٍر-6-1-2

ِ  هتٌیَْی ّای ٍ حالت لاتلیت یریسؼ هكادیك، اش هٌُس هنايثاى ْكس ًصٍل هَنَِچِ چٌاى -زا داؾیت

لیف اغیت. دز   هنت ًػثت تِ افساد ٍ احَال هَنَِ ٍ ْوَم ايالق واؾف اش تاؾد، ْدم تمیید اش راًة ؾازِ،

 ايالق هٌتفی خَاّدتَد)ّواى(.، فسنی وِ لاتلیت هصتَز، هفمَد تاؾد

 

 اًصراف ًاشی از ًثَد ترخی از هصادیك در زهاى صذٍرتررسی اعتثار -6-1-3

چٌاى چِ اًحكاز ؾوَل ْوَهات ٍ اياللات ْكس قدٍز زا ًػثت تیِ هكیادیك هتٓیازف آى ْكیس، اش     

، اش دید اُ ْلوایی ّویَى آخًَد خساغاًی وِ ْدم لیدزهتیمي دز همیام   تداًین تاب لدزهتیمي دز همام تناية

اًد، ْوَهات ٍ اياللات ْكس تؿسیّ، َسفیت دزتس ییسی  تناية زا دز ؾواز همدهات حىوت هحػَب وسدُ

هكادیك ٍ ٌْاٍیي هػتحدحِ زا ًنَاّد داؾت. تلِ چٌاى چِ تساغاظ هػیله غیایس اقیَلیَى، هؿیی وٌیین ٍ      

ْكس قدٍز زا اش لثیل لدزهتیمي خازری خًاتات ؾسْی لحاٌ ًوایین، چٌییي اًكیسافی،    هكادیك هتٓازف دز

لاتلیت ًنَاّد داؾت وِ ؾوَل اياللات ٍ خكَقیا ْوَهیات زا ًػیثت تیِ ٌْیاٍیي هػیتحدحِ، هنیدٍؼ        

 (.35-33ؼ، 1353هَغَی، )ّواى؛ غاشد
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 مییذعذم ظرفیت شوَل عوَهات ٍ اطاللات تِ جْت عذم اهکاى تخصیص ٍ ت-6-2

تا ٍرَد زٍایاتی تا ایي ههوَى وِ ائوِ تٌْا ًػثت تِ ْكس خَیؽ ْْدُ داز تیاى احىام ؾسْی ّػیتٌد،  

توػه تِ ْوَهات ٍ اياللات ْكس ائوِ ْلیْن الػالم تسای تكحیح هكادیك هػتحدحِ دز اْكاز آیٌدُ، تویام  

كف ییا همیید هٌفكیل اغیت ٍ      ًیػت. چسا وِ اش ًُس اقَلیَى، واؾفیت ؾوَل ْام یا هًلك فسِ تس ْدم هن

؛ 110، 1ق، د1011فحییف اش همییید یییا هنكییف لثییل اش توػییه تییِ ْوییَم یییا ايییالق، الشم اغییت)هُفس، 

ؾَد. تلِ ا س ّویَى هیا  (. ًثَد هنكف، اش يسیك ْدم تیاى ؾازِ، احساش هی332ق، 1015خساغاًی)آخًَد(، 

 ايالق ًیػت. تَد، اهىاى اخر تِ ْوَم یا ًحي فیِ، هنكف ٍ همیدی تیاى ؾدُ

داًٌید ّسریا   اش يسف دیگس، يثك هػله هؿَْز اقَلیَى وِ زاتًِ تمیید ٍ ايالق زا هلىِ ٍْدم هلىِ هی

تاؾد ٍ تالٓىع ا س تمیید وِ ايالق تِ رْت هندٍؼ تَدى همدهات حىوت، توام ًثَد، تمیید ًیص هوىي ًوی

ق، 1011؛ ًیائیٌی،  333، 1ق، د1013؛ قیدز،  124، 1ق، د1011)هُفیس،   یسدهوىي ًثاؾد، ايالق ؾىل ًویی 

ِ  (.131، 1د ( ٍ هحمیك خَیی)خیَیی،   314ق، 1015ی آخًَید خساغاًی)خساغیاًی)آخًَد(،   چٌاى چِ ًُسیی

داًٌید تلىیِ ّوییَى هًلیك، همیدهات      ( زا وِ ْوَهیت ْام زا هتفسِ تس ٍنّ لغیَی ًویی  41، 13ق، د1033

خیاـ ٍ   -دٌّید، تپیریسین، تفیاٍتی تییي ْیام     یی ؾوَل آى دخالت هحىوت یا لسائي دیگسی زا تسای افادُ

همید اش حیج ًػثت ْدم هلىِ ٍ هلىِ ًیػت. تس اییي اغیاظ، ْیدم اهىیاى تنكییف ْوَهیات ًییص         -هًلك

 ّویَى ْدم اهىاى تمیید هًلمات، واؾف اش ْدم آًماد ؾوَل خَاّد ؾد. 

 

 )هصادیك هستحذحِ(تطثیك تحج در ها ًحي فیِ-6-2-1

احل اهلل الثیّ یا ْوَهاتی هخل اٍفَا تالٓمَد ٌَْاى تیّ ییا ْمید، هَنیَِ حىین      ا س دز هًلماتی ّویَى

ّیای وٌیًَی، تیسای ْیسف ْكیس      حلیت یا ٍرَب ٍفاء لساز  یسد، اش آًزا وِ تمیید ٌْاٍیي ْمد ٍ تیّ تا اتصاز

  یسد.اغت، ايالق ٍ ْوَهی ًػثت تِ ْمَد هػتحدحِ، ؾىل ًویقدٍز ایي ْوَهات ٍ اياللات، هوىي ًثَدُ

 

 تررسی عذم اهکاى تخصیص ٍ تمییذ-6-2-2

ّای تٓدی توام زغد وِ ََْز ایي زٍایات دز ًفی ّدایتگسی ائوِ ْلیْن الػالم ًػثت تِ ًػلتِ ًُس هی

ًثاؾد ٍ هساد اش زٍایات، اتوام حزت اهام ّس ْكسی ًػثت تِ احتیارات ؾیسْی ْكیس خیَد تاؾید. نیوي      

( یا هیسدم زا تیِ ائویِ    13، 1ق، د1013ی اّل تیت ّػتٌد)ولیٌی، دیج ّوِایٌىِ زٍایاتی وِ دال تس اتحاد احا

( یا آًْا زا تِ وتاتت ٍ حفٍ زٍاییات اهیس   115ق، 1353 ،دٌّد)اتي اتی شیٌةییؿیي دز ْكس غیثت، ازراِ هی

(، حاوی اش ؾوَل هسرٓیت ٍ اْتثاز زٍایات ائوِ هٓكَهیي ْلییْن الػیالم   15، 33ق، د1015وٌٌد)ْاهلی، هی
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زغیید ًػییثت تییِ زٍیىییسد دٍم، اؾییىال رییدی ٍازد تاؾیید. تییِ ًُییس هیییسای توییاهی اْكییاز ٍ اهكییاز هیییتیی

 (.03-35ؼ، 1353ًیػت)هَغَی،

 

 رٍایات هشعر تِ عذم شوَل عوَهات ٍ هطلمات ًسثت تِ هسائل هستحذحِ-6-3

ات، ی اياللیات ٍ ْوَهی  ( تس اییي اؾیٓاز دازًید ویِ  ػیتسُ     10، 5ق، د1015تسخی اش زٍایات)ْاهلی، 

 سدد)هَغیَی،  هٌحكس تِ هكادیك ّواى ْكس اغت ٍ هؿتول تیس هكیادیك هػیتحدحِ دز اْكیاز آتیی ًویی      

(. غائل دز ایي زٍایات، ْلت ْدم ٍرَب شوات دز هَازدی ّویَى ازشى ٍ تیسًذ زا رَییا   03ؼ، ـ1353

زٍاد داؾت، ایؿاى، فسهاید وِ تا ٍرَد ایٌىِ ایي هَازد دز ْكس ییاهثس)ـ( ؾَد وِ اهام زنا)ِ( یاغخ هیهی

شواتؿاى زا ٍارة ًفسهَد. ایي ًحَُ یاغخ اهام)ِ( دز ایي زٍایات اؾٓاز دازد تس تایید ازتىاش ْسفی غیائل ویِ   

 اغت.ییاهثس)ـ(، ًػثت تِ آًیِ دز ْكس ایؿاى ٍرَد خازری ًداؾتِ اغت، دز همام تیاى ًثَدُ

اغخ تِ غائلی اغیت ویِ ْیدم ٍریَد تیسًذ ٍ      اها اًكاف آى اغت وِ تا تَرِ تِ ایٌىِ اهام)ِ( دز همام ی

وٌد، یاغنؿاى هٌافاتی ًدازد تا فسنی ویِ هیَزد   ازشى زا اش هَازد شوات، هػتٌد تِ فمداًؿاى دز ْكس ًثَی هی

غَال، هَنَْی هػتحدحِ ٍ غیس هػثَق تِ غاتمِ دز ْكس تؿسیّ تاؾد ٍ اهیام زنیا)ِ(، تیِ ْوَهییت ْفیَ      

 (.03ٍ04ػه فسهاید)ّواى، ـشوات دز غیس اش هَازد ًِ  اًِ، تو

 

 شوَل عوَهات ٍ هطلمات کتاب ٍ سٌت ًسثت تِ هسائل هستحذحِ -7

دز ایي تنؽ ْوَم ٍ ايالق آیات اٍفَا تالٓمَد، تزازُ ْي تسال، آیات هستَو تِ ًفی ْػیس ٍ حیسد ٍ   

   سدد.زٍایت الٌاظ هػلًَى ْلی اهَالْن ًػثت تِ ْمَد هػتحدحِ، تسزغی هی

 

 ا تالعمَدی اٍفَآیِ-7-1

ییه  ّییچ  لسازدادّای هػتحدحِ دز فسل ْدم اًًثالؿاى تیس  تكحیحاحثات یىی اش ْوَهات هًسح تسای 

توػّه تِ آیِ اٍفَا تیالٓمَد دز   اغت. تسخی اش  فمْاء ٌّگام« اٍفَا تالٓمَد»آیِ  هَْٓد دز شهاى تؿسیّ،اشْمَد 

-35ؼ، 1343 )غیلیواى ییَز،  اًد اؾازُ ویسدُ  تِ قحّت ْمَد غیس هٓیّي ،تحج اقالِ الّلصٍم یا قحّت هٓايات

آى زا فالید لاتلییت    داًػیتي آییِ،  هزول تِ رْت اى  ْدُّاًد. ی یىػاًی ًداؾتِهَارِْ، (. فمْاء تا ایي آی52ِ

ویِ اش   آًیِ زاّس  تسخی دیگس، تا توػه تِ ایي آیِ، .(322، 3د  ق،1325 )ًسال،،اًدتلمی ًوَدُاغتدالل  تسای

ِ اغت، ْمَدى وِ تا دلیل اغتخٌا ؾدُ رصؾَد  ه، ايالقْمد آى  تِ ٍ ْسف حیج لغت اًید. يثیك   حالل داًػیت

تسخی، هاًٌید   (. 0 ، ـ3ق، د1013، )ًسالی، ایي دید اُ آیِ ًػثت تِ ْمَد هْٓیَد ٍ هػیتحدث ؾیوَل دازد   
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زیال  ،)يثايثای،اًدیریسفتٍِ هتداٍل دز قدز اغالم  هَْٓدْمَد  ًػثت تِآیِ زا تٌْا ًُازت قاحة زیال 

، ْمَد ردیید  یا ًفَذقحّت تسای آیِ ایي  تسداؾت فمْا اشدز  هٌؿاء تفاٍت(؛ 110، ـ46د ق،1014الوػائل، 

-لرا یع اش وٌىاؼ دز هٌٓای لغَی ْمد ٍ ٍفاء، اغتدالل تِ آیِ تییاى هیی  ٍ ٍفا اغت. ْمد  هفَْماختالف دز 

  سدد.

 

 تٌمیح هعاًی لغَی ٍ اصطالحی هفردات-7-1-1

(. دز ًُیس تسخیی دیگیس اش    111، 3ق، د1011داًٌد)رَّسی، َى، ْمد زا هسادف تا ْْد هیتسخی اش لغَی

، 1ؼ، د1351ؾَد)شهنؿیسی،  لغَیَى، ْمد هٌٓایی اخف اش ْْد دازد ٍ تِ ْْدی هَحك ٍ هؿدد ايالق هیی 

 زااخكییت هٌٓیای ْمید    ویِ   - ْمدقدق هفَْم دز  تَحیكٍرَّی زا تسای اخر ٌَْاى تسخی اش فمْا،  (.211

ٍ  تیِ دٍ ًفیس اغیت   هتمیَم  حمیمت ْمید  اًد. تِ ٌَْاى ًوًَِ، ذوس ًوَدُ -اغت ًػثت تِ ْْد هَرة  سدیدُ

وٌد؛ اش دیگس هٌاؾیء اؾازُ ؾیدُ دز  تلمی هیؾَد، ی وِ تا یه يسف هحمك هیاغتَازتس اش ْْدزا  ْسف، ْمد

، ْمد ؾَدحاقل هی، د التصام للثیتِ هزسّْمد اش ْْد ایي اغت وِ تس خالف ْْد وِ  والم فمْا تسای اخكیت

(. دز هماتل دز ًُس تسخیی دیگیس   30، 3دق، 1013تاؾد)حػیٌی هساغی، هی لفٍ یا فٓل اتساش دز لالة هٌَو تِ

اغت. اییي اْوییت ییا تیدیي رْیت       اْن اش ْْدْمد هٌٓای لغَی  داًٌد،هیتِ هٌٓای رٓل ٍ لساز  زا ْْدوِ 

یا تِ ایي رْت اغت وِ زتى تیي دٍ ؾیء  ثاو تا هتٓلّك لساز اغتإزت تس خالف ْمد، هنتف تِْْد اغت وِ 

-زا ًییص دز تسهیی   "ْمید ازشاز "ٍ اهخیال   ْمد، تِ حػة هٌٓای لغَی اختكاقی تِ اْتثازیات ًدازددز هفَْم 

 (.  103، 1د ق،1014 یسد)اقفْاًی، 

(، هَیید اییي   33، 3ق، د1341تًثیك ْمد تس حلف، یویي، ًرز دز تسخی اش زٍایات)ًٓویاى تیي هحوید،    

. الثتِ تِ رْیت ایٌىیِ اغیتٓوال اْین اش ٍنیّ اغیت،       ؾَدْمد دز هَزد یه ًفس ًیص اغتٓوال هیهٌٓاغت وِ 

یٓمَُمٔ اَلْمَیائِنٔ ٍٓ لَییٕعٓ لِأَحٓید     »حمیمی تَدى ایي اغتٓواالت هحل تاهل اغت. ّسچٌد دز تسخی اش زٍایات اش لثیل 

(، غیس تاغیػی تَدى هٌٓای ْمد دز رایگیاّی ویِ   303، 1د ق،1013)ولیٌی، «الَ تٓیٕٓٓمٌفِی ٌُْٔمِِِ ْْٕٓدٌ ٍٓ الَ ْٓمْدٌ ٍٓ 

 اغت، خالف َاّس اغتی ْْد ًْف  سدیدُتس ٍاضُ

ولویِ ییا   ، غییس اش هٌٓیای   ردییدی هٌٓای  ٍ دز هَانٓی اغت وِ  تاوید دز هماتل تاغیع ،ْلن هٓاًی دز

قیل تاغیػیی تیَدى هٓیاًی اغیت. ْثیازت       ا. دز دٍزاى اهس تییي تاویید ٍ تاغییع،    ؾَدافادُ هی، م غاتكوال

هػیَٓدتي ْویس   دز ولوات ْلوای تالغت ّویَى تفتاشاًی، هثیي ایي اقیل اغت)  «التأغیع اٍلی هي التأوید»

 (.131، 1دق، 1012تفتاشاًی، 

 6اغت. اش رولِزاتًِ يسفیٌی لحاٌ  سدیدُْد ْ، دز هفَْم دز تػیازی اش آیات لسآىاها تا ایي ٍرَد 

http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%84%D9%85_%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A3%DA%A9%DB%8C%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%A3%D8%B3%DB%8C%D8%B3
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6 آیا ّس تاز وِ یْیَد ییویاًی تػیتٌد،  سٍّیی اش ایؿیاى آى زا دٍز      (هٌِْْٔنٕ فَسیكٌ ًَثٓرَُٔ ْْٕٓداً ْآّدٍٔا وُلَّوا ٍٓ)

 (.111افىٌدًد؟)تمسُ، آیِ

 (.133ٍفا وٌٌد)تمسُ، آیِّا چَى تْٓد دٌّد تِ ْْد خَد 6 آى(ْآّدٍٔا إِذا تِْٕٓٓدِِّنٕ الْؤَفَُىَ ٍٓ)

 (60 یع ییواى آًاى زا تا یایاى هدتؿاى توام وٌید)تَتِ، آیِ(هٔدَتِِْنٕ  إِل،  ْْٕٓدّٓٔنٕ إِلَیِْٕنٕ فَأَتِوَُّا اً)

لرا تٓید ًیػت وِ تا اختیاز تسادف ْمد ٍ ْْد، ْمد زا تِ هٌٓای هًلیك ْْید تیداًین. هَیید اییي هًلیة       

 داًػتِ اغت.هؿوَل آیِ وِ ْمد ًیػتٌد  زا َْْدیٍ  آهدُ تي اتساّیندز تفػیس ْلی اغت وِ زٍایتی 

)ْلیِ الػیالم( لَلی6ِ أٍفیَا تیالٓمَد     ْثداهلل تي غٌاى ْي أتی ْثداهلل حدّحٌی اتی ْي الٌهس تي غَید ْي»

 لال6 أی تالَْٓد

هوىي اغت  فتِ ؾَد چَى هٌكسف اش ْمید، غییس ایماْیات     الثتِ ایي هًلة دز حد تایید اغت. چسا وِ

تاؾد وِ هٌٓای اًكسافی ْمید، دز اییي آییِ هیساد     تاؾد، حهست دز ایي زٍایت دز همام تیاى ایي هًلة هیهی

 ًیػت.

غاشد. دز هٌٓمد هی آىتا  زا وٌد ٍ ْْدهی يسفی زا اْتثاز تٌصیال دز هماتل خَد، تَاى  فت ْاّد،هی حتی

تَاى تٌصیل هحمك اقفْاًی زا یریسفت. ایؿاى هٓتمد اغیت  س ایي تٌصیل هَزد یریسؼ لساز ًگسفت، هیًْایت ا 

هَرَد اغت ٍ ازتثاو ْْد وٌٌدُ تیا  ًیص ْْد دز ، هٌٓای حمیمی ْمد تِ ٌَْاى زتى یه ؾیء تِ ؾیء دیگسوِ 

تِ ْثازت دیگیس، ًػیثت   (. 100، 1د ق،1014اغت)اقفْاًی، ازتثاو تیي دٍ ؾیء تكَیسی اش ًیص  هتٓلك ْْد

ْمد ٍ ْْد تػاى ًػثت ایزاد ٍ ٍرَد اغت. ّواى  ًَِ وِ ایزاد دز  سٍ لحاٌ فاْل ٍ ٍرَد دز  سٍ لحاٌ 

تاؾد، دز ْمد ٍ ْْد ّن تا دٍ لحاٌ، زتى تیي دٍ ؾیء، هتكَز اغت. الثتِ اش تٌصیل ایؿاى تیسادف دٍ  لاتل هی

 اغت.  یؿاى تِ قساحت ایي هًلة زا تكسیح فسهَدُؾَد. ّواى يَز وِ اهفَْم ْمد ٍ ْْد ًتیزِ ًوی

 ،(1، 3د  ق،1031، )يثسغی، اًید. تسخیی اش فمْا  اقًالحی ْمد، هًسح فسهَدُهٌٓاى فمْا، احتواالتی دز 

 اًد.یػٌدیدُْمد زا تِ ٌَْاى هٌٓای اقًالحی ْْد هؤوّد یا هؿدّد 

-ّاى فمْ، نیثى ؾیدُ   وِ دز وتاب اًٌدددز ْكس تؿسیّ هی هَْٓدْمد فمْ،  هساد اش ْمد زا اوخس فمْاء

اش ْمیَد  غییس   زا ْمیَد . هسحَم ًسالی، (130، 0د ق،1015حػیٌ، ْاهل،،  ؛313، 33د ق،1011)ًزف،، اغت

زٍاییت  آٍیص لسازدادى ؾَاّدی اش لثییل  ی تا دغتتسخ .(1، 3ق، د1013، )ًسال،وٌدتٓسیف هی هتداٍلِ فمْ،

   ِ آییِ زا تیس ْْیَدى ویِ تیس ٍالییت       ، (031، 1ق، د1013 م)تحساً،،الػیال  اتي ْویس اش ات، رٓفیس الخیاً، ْلیی

اتیي  . يثسغی همكَد اش ْمَد زا دز ًُس (13، 0د  ق،1031خویٌ،، اهام )اًداهیسهؤهٌاى  سفتِ ؾدُ، حول وسدُ

تىیالیف  داًد.  سفت، هیقَزت هیهُلَه،  زغاًدى تِ یازى تا غسلوِ  َْْد اّل راّلیِ ،ْثاظ ٍ هزاّد
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 يثسغی،، اش دیگیس احتویاالت هًیسح دز خكیَـ هٌٓیای ْمید اغت)      یخاق خداًٍد اش اّیل وتیاب   هٍ  االّیِّ

ِ تس  ْمد. اش ًُس اهام خویٌی، (113، 3د ق،1031 ايیالق  ، ؾیَد  اْتثیاز  ،زتیى هثیادل،   ویِ دز آى اى  ّس هٓاهلی

ْیسف ٍ   دزیا آى چیِ   ْْدهًلك همكَد اش ْمد زا  . ؾیخ اًكازی ًیص(25، 1د ق،1031، خویٌ،)اهام ؾَد ه،

. اغیتدالل تیِ آییِ اٍفیَا تیالٓمَد تیسای       (311، 3ق، د1001، )اًكیازى داًد، هیؾَد تداى ْمد ايالق ه، لغت

 اغت. اخیساحتوال دز  سٍ احثات ، هػتحدتْمَد  تكحیح

ق، 1014ؾَد)هحمك حلیی،  دز ًُس تسخی اش فمْا، لفٍ خاـ دال تس ًمل هله تِ دیگسی، ْمد ًاهیدُ هی

(. 31، 0ق، د1014داًٌد)اقیفْاًی)ووپاًی(،  گس اش فمیْاى، ْمد زا زتى تیي دٍ التیصام هیی  (. تسخی دی323، 3د

، 3ق، د1011هٌٓا اخیس تِ رْت هٌاغثت تٌگاتٌگی وِ تا هٌٓیای لغیَی آى، یٌٓیی زتیى ٍ اغیتیخاق)رَّسی،      

تیِ لفیٍ،    ( دازد، یػٌدیدُ تس اغت. نوي ایٌىِ اش آًزا وِ لفٍ، هثسش تسانی يسفیي اغت، تٓسییف ْمید  111

 تاؾد.هثتال تِ هػاهحِ دز تٓثیس هی

-ايیالق هیی   «الیدّزّن الیَافی  »تِ دزّین واهیل  . تس ایي اغاظ توام ٍ واهل تَدى اغت، ٍفاءهٌٓای لغَی 

ِ  واهیل   ٍ تیامّ  ْولی تِ قَزت . ّویٌیي دز ؾسایًی وِ(131، 0د ق،1012)يسیحی، ؾَد -قیَزت یریسفتی

ٍفاء حی اقًالدز هٌٓای  .( 3132، 2د ق،1011)رَّسی، ؾَداغتٓوال هی «ٍفی تالَْد ٍ الْٓد»تاؾد، تٓثیس 

حیدٍحاً ٍ   تستییة أحیس  اغت. دز ًُس تسخی اش فمْا، هساد اش ٍفاء تِ ْمید،  ازائِ ؾدُّای هنتلفی تحلیل ،تِ ْمد

تستیة احس دز هسحلیِ ی حیدٍث احیس هخیل هالىییت       ،تِ ایي هٌٓا وِ دز ْمد رایص اغت.ٌَْاى هزَٓل  تس ئاًتما

(. اییي  05تا، الشم اغت)حىین، تیِ ی حدٍث ٍ تماء هسحلدٍ ؛ ٍلی دز ْمد الشم، تستیة احس دز وٌدوفایت هی

ایزیاد دز ْیالن    (. 101، 1د ق،1001هٌٓا تَغى ؾیخ اًكازی ًیص هَزد اؾازُ لساز  سفتِ اغت)ؾیخ اًكازی، 

التیصام   آى،ًیالم   حسهیت تكیسفات   ٍ تِ همتهای ْمد ْول تِ ًحَ ْام اغتغسالی، ٍرَب تستیة احس خازد،

راهّ ْمَد الشهِ ٍ رایصُ، اش دیگس هٓاًی اغت ویِ دز لػیاى فمْیا هًیسح      ٌَاىتِ ْ خازری تِ همتهای ْمد

داللیت   هَْٓدتِ ّس هٌٓا وِ تاؾد، ا س ْمَد زا هًلك  سفتین، آیِ تس قحّت ْمَد غیس  ٍفاء ٍرَب اغت.ؾدُ

 .خَاّد وسد

 

 ی استذالل تِ آیِ اٍفَا تالعمَدًحَُ-7-1-2

، تیس ْویَم   حول آیِتا اؾىاالتی هَارِ تاؾد. تِ ٌَْاى ًوًَِ،  زغد توػه تِ ایي ْوَهیتتِ ًُس هیاها 

خویٌی، اهام )ٍارة الَفاء ًثاؾٌد، وٌدٌَْاى ْمد تس آًْا قدق هی تا آًىِ التكادی تثادالتاوخس ؾَد غثة هی

ى یه اشْمَد هَْٓد دز شهاچِ لسازداد غیسهَْٓد تس ّیچچٌاى (.11 ق،1311، تی تا، هاهماًی؛ 31، 1د ق،1031

توػه ًوَد. تِ اییي  « اٍفَا تالٓمَد»ای ّویَى آیِتَاى تِ ادلِؾازِ، هًٌثك ًثاؾد، تسای احثات قحت آى، هی

http://moen.persianblog.ir/post/60/tinyEditor/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn119
http://moen.persianblog.ir/post/60/tinyEditor/plugins/paste/pasteword.htm#_ftn120
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ْمیَد  هْٓیَد ٍ  ّوِ ْمَد  هؿتول تس «اٍفَا تالٓمَد» وٌد. لراهیافادُ ْوَم  «ال ٍ الم»تیاى وِ روّ هحلی تِ 

 .  ّد ؾدخَا ،اغت ؾازِ لساز ًگسفتِ زدِهَزد  قساحتاً وِ هػتحدحِ

داًػیت.  هٌكیسف   دز ْكیس ؾیازِ،   تِ ْمَد هتٓیازف  لرا تسای  سیص اش تنكیف اوخس، الشم اغت آیِ زا

-تیَدُ ٍارة الَفا  لثل اش قدٍز، َْْدی وِ، تاویدی تَدى هػتحدحِهَْٓد ٍ ْمَد ّویٌیي ؾوَل ًػثت تِ 

آیِ  ل لفٍ دز اوخس اش هٌٓا، هی تایػتاًد ٍ تاغیػی تَدى غایس هَازد زا تِ دًثال دازد. لرا تسای  سیص اش اغتٓوا

دز ایي قَزت، همكَد آییِ،   خالف اقل ٍ هحتاد لسیٌِ اغت.تأغیػی تَدى چسا وِ  ًوَد.تأوید حول تس زا 

   (.43-35ؼ، 1343غلیواى یَز، )ردید تَد، ًِ ْمَدٍرَب ٍفا تِ ْمَد هتداٍل دز شهاى خًاب خَاّد

، توام اغت. چَى اٍالً تسای خسٍد تكحیح ْمَد ردیدای اها حك آى اغت وِ توػه تِ ْوَهیت آیِ تس

اغت. تِ ٌَْاى ًوًَِ دز ًُس تسخی اش اؾىال تنكیف اوخس، زاُ وازّایی دز ولوات تسخی اش فمْاء، ازائِ ؾدُ

 هیساد  اغت. لیرا  ًِ ْوَم ًَْی ٍْوَم افسادی ، ْوَم الٓمَد، فانل هزلػی، لوی یا قاحة زیالّویَى 

 ق،1311، تی تیا ، )هاهماًیتاؾد وِ للیل ًیػتهیْمَد هتداٍل ْكس ؾازِ  سد فسد خازریف آیِ ٍرَب ٍفا تِ

 داًید. ، ًیاَس هیی  يثیٓت آىٍ ًِ ًَِ  ٍتِ ٍرَب ٍفا تِ ٍرَد ْمد یٌٓی فسد خازری  زا آیِ  اهام)زُ( ًیص .(5

وخست ًَِ تس نوي ایٌىِ اغت.  -ٍ ًِ ًَِ - تس تىخیس يثیٓت فسددال  ،الف ٍ الم دز الٓمَداش ًُس ایؿاى شیسا 

ویِ  هسحیَم تزٌیَزدی   تسخی ّوییَى   .(32، 1د ق،1031خویٌی، اهام )اغتلسیٌِ  هحتادخالف وخست فسد 

ّیا  داًٌد، لائل تِ خسٍد تنككی ایي هَازد اش ْوَم آیِ ّػتٌد. لرا اش ًُیس آى ْمَد رائص ٍ اذًی زا ْمد ًوی

اغیتٓوال  آییِ، هػیتلصم   حاًیاً اغتُْاز ْوَهیت اش  .(133، 1د ق، 1015 آید)تزٌَزدی،ًویتنكیف اوخس الشم 

ِ  -اًگینتي  تس ٍ تٓج یٌٓی هٌٓایی ٍاحد دز اهس تِ ایي رْت وِ لفٍ هٌٓا ًیػت.لفٍ دز تیؽ اش یه   دز ٍ ًی

   .(33، 1د ق،1031خویٌی، اهام )ََْز ٍنٓی دازد -تأوید  ٍ تأغیع

 اغیت، شهاى ؾازِ  دز ْمَد هتٓازفًاَس تِ ُ ٍ تٌْا ، ْْدی تَد"الٓمَد"دز "المالف ٍ " وِ ایي ادْاحالخاً 

ّا اغت. لرا آیِ تیس  آى اقل تؿسیٍّ ًِ فٓلی ْمَد  احىام دز همام تیاى اٍفَا تالٓمَدچَى  .َاّس اغت خالف

اْن اش ْمَد هَْٓد دز شهاى ؾازِ ٍ ْمَد هػتحدحِ دز شهاى تٓید اش ؾیازِ،    تِ رویّ ْمَدًػثت ٍرَب ٍفا 

هحمیك خیَئ،)زُ( ًییص دز هكیثاح      .(ّویاى )ییریسد ام)زُ( ًیص ایي هٌٓای ْام زا تسای ْمد هیوٌد. اهداللت هی

« هًلك الْٓد»تِ هٌٓاى  چِ ْمد زا فسهایٌد  یاغت ه( يثك زٍایات، وِ ٍازد ؾد124ُ، 1دتا، خَیی، تیالفماّم )

 ْوَهیت خَاّد داؾت.آیِ، لحاٌ وٌین، « ْْد هؿدّد»هٌٓاى ِ ت چٍِ 
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 (22)ًساء، آیِ  "ضتاٌکلَا اهَالکن تیٌکن تالثاطل االّ اى تکَى تجارٓ عي تراال"آیِ-7-2

  سدد؛ایي آیِ دز دٍ هسحلِ تسزغی هی

 

 همصَد از هفردات-7-2-1

(. هیال  113، 3تا، دی اول وٌایِ اش تكسف هالىاًِ اغت. لرا اختكاقی تِ هاوَالت ًدازد)خَیی، تیٍاضُ

تاؾد)اًكازی، الوىاغیة،   "ٌْد الٓمال ُهمكَدِ هحلّل ِهٌفٓ"اغت وِ ٍارد اش دید اُ ؾیخ اًكازی، ّس آًیِ 

اتي فازظ، ) سددهحػَب هیتايل  ،ثاؾدًّس چِ حك ٍ ...(. دز لغت،  13، 00، 32، 15، 13، ـ1ق، د1001

تػییازی اش   (.12، ـ11دق، 1010لػیاى الٓیسب،   اتیي هٌُیَز    ؛ 314، ـ1د ق،1355ِ، هٓزن هماییع اللغ

اًد)يثسغی، هزوّ الثیاى فی تفػییس  ی هكادیك هحتول آى، تكسیح وسدُؾوَل تايل ًػثت تِ ّوِهفػسیي تِ 

اغت وِ تساغاظ ایي آییِ  ّا دز اهَال ٍ دازایی تايل تكسفّا، ی آى(. اش رول130ِ، ـ1ق، د1031المسآى، 

 ،تكسیح ؾیدُ تاؾید   وِ اش ًاحیِ ؾسِ تس تًالى آى غكة ٍ َلن ،لواز ،زتاهٌْی ٌِْ اغت. هكادیمی ّویَى 

ؾَد. آییت اهلل خیَیی، تٌْیا ًُیازت آییِ زا ًػیثت تیِ اییي لػین اش تايیل، یریسفتیِ            ًاهیدُ هی تايل ؾسْ،

(. اها اش ًُس فمْیایی ّوییَى ؾییخ اًكازی)ؾییخ اًكیازی،      101، ـ3تا، داغت)خَیی، هكثاح الفماِّ، تی

 ( وِ فْین 111، ـ1ق، د1031الثیّ، ( ٍ اهام خویٌی)اهام خویٌی، وتاب 31، ـ1ق، د1001وتاب هىاغة، 

هٌحكس تِ تايل ؾسْی ًیػت. تلىِ  ،ؾسیفِ یآیِتايل دز  داًٌد،هٓتثس هی هكادیك تايلدز تؿنیف  زا ْسف

ِ ْیسف ٍ   فسل تفاٍت دز تؿنیفدز  دز ایي دید اُ، الثتًِػثت تِ تايل ْسفی ًیص ؾوَل دازد.  ًُیس   ،ؾیس

تَد تزازت ًیص تِ هٌٓای هًلك اوتػاب اغت ٍ ذوس آى دز آیِ قیسفاً تیِ رْیت اغلثییت ٍ     خَاّدؾسِ، همدم 

 اغت.زٍاد تَدُ

 

 استذالل تِ آیِ-7-2-2

 اغت، داللت دازد. دز تزازت ّن تیِ ٌْیَاى  ی ّس آًیِ وِ تِ غثة تزازت حاقل ؾدُایي آیِ تس اتاحِ

دز هٓاهالت، همتهی فػاد اغت. چیسا ویِ    «التاولَا  »فسد ؾایّ وػة دزآهد، زنایت يسفیي ؾسو اغت. ًْی

ای وِ فالد ؾسو زنایت تاؾید، هحىیَم تیِ    وٌد. لرا هٓاهلِحسهت تىلیفی اول، اًّاً اش تًالى هٓاهلِ وؿف هی

 تاؾید، غیثثیت  « تیاء »ا س هًسح اغت.  فػاد ٍ تًالى اغت. دز هَزد تاء دز تالثايل دٍ احتوال غثثیت ٍ هماتلِ

ٍ آیید ًثایید اش       دغت هیی  ِ َید یَل، وِ ت    تِ َْنیي هٓاهلِ ًدازد، تلىِ هی ًُازتیآیِ   اغیثاب تايیل   يیسق 

دز تیَد ویِ هیخال    دز همام تیاى ؾسایى َْنیي خَاّد، آیِ لحاٌ ؾَدهماتلِ « تاء»تاؾد. ا س  ّویَى لواز ٍ زتا

ًُس تیِ لسائٌیی    لساز ًدّید. َْنی ،هحللِ همكَدُ ٌْد الٓمالء اغت ِ فالد هالیتّویَى قٌن و ؾیئهماتل 

https://wikifeqh.ir/%D8%B4%D8%B1%D8%B9
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اغت احتوال غثثیت تیاء  ّویَى غٌنیت هػتخٌی ٍ هػتخٌی هٌِ دز آیِ ٍ ًیص زٍایاتی وِ ذیل ایي آیِ ٍازد ؾدُ

  سدد. اشرولِ ایي زٍایات ْثازت اغت اش6  تمَیت هی

فمال6 واًیت لیسیؽ تمیاهس    » ال تَأْوُلَُا أَهَٕٓالَىُنٕ تٓیٌَٕىُنٕ تِالْثٓايِل6ِ ْصٍرللال غألت أتاْثداهلل)ِ( ْي لَل اهلل 

 (.233، ـ5ق، د1013)ولیٌی، وافی، ...السرل تأّلِ ٍ هالِ فٌْاّن اهلل ْصٍرل ْي ذله

ٌَْاى ًتیزیِ لویاز   ِ وسدًد، ٍ اهَال ٍ شى خَدؾاى زا ت    لسیؽ تا یىدیگس لواز تاشى هیایي زٍایت،  يثك

ایي لسیٌیِ ای اغیت   . اغتفسهَدًُْی اش ایي لواز تِ ٌَْاى غثة تايل، ّا زا آى هتٓال، خداًٍد .دادًد    لساز هی

 .تِ اغثاب اغت ًاَسآیِ تس ایٌىِ 

تاؾد، تِ ّس غثة ٍ دز ّس لیالثی ویِ ْسفیاً    وتػاتی ؾسایى قحت زا داؾتِيثك ایي آیِ، دز قَزتی وِ ا

تاؾد، ًفَذ ًیص خَاّد داؾت. تس ایي اغاظ، داللت آیِ، تس ْمیَد غیسهْٓیَد ًییص     "تزازُ ْي تسال"هكداق 

 هؿتول اغت.  

 

 آیات هرتَط تِ ًفی عسر ٍ حرج-7-3

( ، ها یسید اهلل لیزٓل ْلیىن هي حیسد ٍ  34 یآیاتی اش لثیل ها رٓل ْلیىن فی الدیي هي حسد)حذ، آیِ

ِ  2ی لىي یسید لیًْسون)هائدُ، ایِ ( تیس اییي هٌٓیا    141ی (، یسید اهلل تىن الیػس ٍ ال یسید تىن الٓػیس)تمسُ، آیی

اغیت)ًسالی،  داللت دازًد. ّس چٌد تسخی ّویَى هسحَم ًسالی نیك حسد زا ؾدیدتس اش ْػس للویداد ًویَدُ  

ّا زا هؿتول تس هَازدی داًػیت  َاى هٌٓای راهٓی تسای ْػس ٍ حسد لحاٌ ًوَد ٍ آىت(؛ ٍلی هی21ق، 1013

ؾًَد. تىلیف ها الیًیاق ٍ غییس همیدٍز ٍ اهیَزی ویِ هَریة       وِ خازد اش للوسٍ تحول ْادی هحػَب هی

ی  یسًد. لیرا هحیدٍدُ  ؾًَد، تحت ؾوَل ًفی ْػس ٍ حسد هػتفاد اش آیات، لساز ًویاختالل ًُام ٍ نسز هی

ق، 1011فی ْػس ٍ حسد، اهَز همدٍزی اغت وِ تِ رْت نیك ٍ هؿمت، ْسفاً لاتل تحویل ًثاؾیٌد)هىازم،   ً

 (.111، 1د

دٍ ًُسییِ دز ولویات فمْیاء     ٍ ْیدهی  احىام ٍرَدی ًػثت تِؾوَل لاْدُ ًفی ْػس ٍ حسد  دز هَزد

ِ هٓتمدًد وِ ایي لاْدُ فمى   تسخی .ؾَدیافت هی  ًُیازت دازد. دز اییي قیَزت،   احىیام ٍریَدی    ًػثت تی

ؾیسْی   هزٓیَل  ْدم حىن، حىین تَد ٍ چَى خَاّدهػتلصم حسد  ؾسْیهزَٓل  حىن  هٌٓای ال حسد، ًفی

تسخیی  دز هماتیل،   .(033، 3ق، د1333 سدد)ًیائیٌی،  ًویتِ اغتٌاد لاْدُ ًفی حسد هستفّ ؾَد، هحػَب ًوی

تلمیی  آى حىین  ْدم رٓل حىن زا دز هَنَْی وِ لاتلیت رٓل حىن دازد، دز ٍالّ رٓیل  وِ  ءدیگس اش فمْا

تیسای ّویِ    يثك ایي ًُسیِ، ؾازِ .داًٌدهی لاْدُ ًفی ْػس ٍ حسد تحت ؾوَلاحىام ْدهی زا ًیص  وٌٌد،هی

اش لحاٌ وثیسٍی، ّییچ هیآًی     ٍ اغت وِ تسخی ٍرَدی ٍ تسخی دیگس ْدهی اغت چیص، حىوی رٓل وسدُ

http://fazellankarani.com/persian/quran/?s=4&a=29
http://wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AD%DA%A9%D8%A7%D9%85_%D9%88%D8%AC%D9%88%D8%AF%DB%8C
http://wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85_%D8%B4%D8%B1%D8%B9%DB%8C
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لائلیي ایي ًُسییِ خیَد هٓتیسف    ّسچٌد وِ ؛ ؾَدًیػت وِ دلیل ال نسز ٍ ًفی حسد ؾاهل احىام ْدهی ّن 

ق، 1011هىیازم،  )ؾَد یافت ًوی، اش لحاٌ قغسٍی، هَزدی وِ ْدم حىن، هَرة حسد ٍ نسز تاؾد ّػتٌد،

 .(111، 1د

تیَاى تیا اغیتٌاد تیِ اییي لاْیدُ،       ی ًفی ْػس ٍ حسد زا دز اهَز ْدهی رازی تداًین، هیچٌاى چِ لاْدُ

اغت، ًتیزِ  سفت. چسا وِ ْیدم  ّا دز ْكس ؾازِ ًثَدُاش آى هؿسٍْیت لسازدادّای هػتحدحِ ای زا وِ احسی

ای زا تؿیىیل   هؿسٍْیت ایي لثیل هٓاهالت ًَََْز وِ حزن لاتل تَرْی اش لسازدادّای التكادی ّس راهِٓ

دّد، ولفت ٍ هؿمت تػیازی اش افساد زا دز تثادالت التكادی تِ دًثال دازد. لرا ًفی حیسد هػیتفاد اش اییي    هی

 ػتلصم هؿسٍْیت ْمَد غیسهَْٓد دز ْكس ؾازِ اغت.آیات، ه

 

 رٍایت الٌاس هسلطَى علی اهَالْن-7-4

(. يثیك اییي   15ق، 1001اغت)اًكیازی،  نٓف ًاؾی اش ازغال ایي حدیج تا ْول فمْیاء، رثیساى ؾیدُ   

حدیج، اًػاى ایي حك زا دازاغت وِ آشاداًِ دز راى، هال ٍ حمَق خَیؽ ّس ًَیِ تكیسفی زا ویِ هنیالف     

ح ؾسیٓت ًثاؾد، قَزت دّد. ّویٌیي تكسف دز هال غیس تدٍى زنایت هاله، ریایص ًیػیت. همتهیی    قسی

تاؾید. ّسچٌید آى ْمید دز ؾیواز     ْوَم غلًٌت، ًفَذ رویّ تكسفات دز ّس لالة ٍ تحت ّس ًَِ ْمدی هی

ْمَد هتٓازف ٍ هَْٓد ًثاؾد. چسا وِ هٌّ اش ایي تكسفات، غلة لیدزت قیاحة هیال اغیت ویِ تیا ْویَم        

 حدیج، هٌافات دازد.

هوىي اغت ایي اؾىال هًسح تاؾد وِ هساد اش تػلیى تس هیال، آى اغیت ویِ هالیه ًػیثت تیِ ّس ًَیِ        

اغت، هنتاز اغت ٍ ْویَم اییي آییِ دز حیدی     تكسفی وِ اش يسق ؾسْی ٍ دز لالة ْمَد هَْٓد، تٓثیِ ؾدُ

اى ؾازِ ًاَس تِ رَاش اقیل تػیلى ٍ   تاؾد. چسا وِ تیًیػت وِ َسفیت تكحیح لسازدادّای هػتحدحِ زا داؾتِ

زغد ّواى يَز ویِ  اغت ٍ ًػثت تِ ویفیت ٍ اًَاِ هزاش تكسفات دز همام تیاى ًیػت. تِ ًُس هیتكسف تَدُ

ی هزاش تِ تكسف اش راًة (، اًحكاز هحدٍد5ٍ11ُ، 3ق، د1013هسحَم هساغی هٓتمد اغت)حػیٌی هساغی، 

ای لَی اغت وِ لاتلیت اًكساف حىین زا اش َْیَز   ٍرَد لسیٌِ ّای هتٓازف ٍ هَْٓد، هػتلصمهاله تِ ؾیَُ

 تاؾد. چسا وِ ََْز لفٍ تػلیى دز هٌٓایی اْن اش يسق هَْٓد ٍ غیسهَْٓد اغت.ْسفی داؾتِ

 

 الوسلوَى)الوَهٌَى( عٌذ شرٍطْن-7-5

ِ   تْٓید  ؾسو اتتدای، ْثازت اغیت اش  یىی اش الػام ؾسو، ؾسو اتتدایی اغت. نیوي ْمید    ٍ لیسازى وی

، 2ق، د1001اًد)اًكیازی،  ویسدُ  تاؾد. فمْا ؾسایًی زا تسای قحت ؾسٍو ذوسهی ْمد هػتمل اش ًیػت تلىِ

http://wikifeqh.ir/%D8%AA%D8%B9%D9%87%D8%AF
http://wikifeqh.ir/%D8%B9%D9%82%D8%AF
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لیاًَى   333ٍ  333(. دز هادُ 02ٍ03ق، 1013؛ ًسالی، َْائد االیام، 304، ـ3ق، د1013ػیٌی هساغی، ؛ ح11

 اغت. هدًی ًیص تِ تسخی اش ؾسایى قحت ؾسٍو، اؾازُ ؾدُ

 ؾیَد، ّا تحت ٌَْاى ؾیسٍو اتتیدای ییاد هیی    وِ اش آى چٌیي تْٓدات،دز ولوات فمْا ًػثت تِ ایٌىِ تس 

؛ اهیام خویٌیی،   11، 2ق، د1001ٍریَد دازد)اًكیازی، وتیاب الوىاغیة،      تسدید ،وٌدقدق هی حمیمیؾسو 

، 3تا، داش فمْا)خَیی، تیٍ هسحَم اهام خویٌی، تسخی دیگس ٍُ تس ؾیخ اًكازیْال .(132ٍ133، 1ق، د1031

 ّسچٌد ايالق ٌَْاى ؾیسو تیس آى    وٌٌد.حمیمی هحػَب ًوی ؾسو ،ًثاؾد ْمد وِ نوي زا تْٓدى( ًیص، 103

وسدى تیِ   ٍفا ،هؿَْز تٌاتس لَل .زٍد ه، ؾواز تِ ٍْدُ . دز حمیمت چٌیي تْٓدىتپریسًد یهزاش قَزتتِ  زا

لیییىي تسخیی، ٍفییا تییِ ؾییسو اتتییدای، زا    .(12ٍ 11، 2ق، د1001)اًكییازی، ًیػت ٍارییة ؾییسو اتتییدای،

   .(121، 1ق، د1011)حائسی، اًد داًػتِ ٍارة ًیص

سٍْیت ؾیسٍو  تایػت یع اش احثیات هؿی  تسای آًىِ تتَاى ْمَد غیس هتٓازف زا ؾسو اتتدایی داًػت، هی

فمْایی ّوییَى غیید یصدی)ییصدی،    اتتدایی، اًًثاق لفٍ ؾسو زا تس لسازداد حاتت ًوَد. چٌاى چِ يثك هػله 

ی ؾیسو زا هیسادف هًلیك الیصام ٍ التیصام      ٍاضُ(، 00ق، 1013( ٍ احود ًسالی)ًسالی، 112ٍ 111، 3ق، د1031

ؾَد وِ تدایی حاتت ًوَد، ًتیزِ  سفتِ هیزا ًػثت تِ ؾسو ات "الوَهٌَى ٌْد ؾسٍيْن"ٍ تتَاى ؾوَل  داًػت

ّس ؾسو اتتدایی الشم الَفاء اغت. احثات قحت ٍ ًفَذ هٓاهالت تا ایي فساش اش زٍایت، فسِ تیس آى اغیت ویِ    

تَاًید  ْسفاً ؾسو تس ْمد قدق ًواید. دز ایي قَزت، ؾسٍو اتتدایی تِ ٌَْاى تْٓد يسفیٌی خازد اش ْمد، هی

تیَاى  َد، ًوَد یاتد. لیرا اش يسییك حىین تیِ ٍریَب ٍفیاء ؾیسٍو اتتیدایی، هیی         دز لالة لسازدادی غیس هْٓ

 لسازدادّای غیسهَْٓد زا تكحیح ًوَد.
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 گیریًتیجِ

لهایای ؾنكیِ اش هحل تحج ها خازد ّػتٌد. ّویٌیي دز خًاتات غیس هٓللی وِ هنايیة ییا ٌْیَاى    

یا ْوَم هَنَِ تسای تػسی حىن ًػثت تیِ  اغت، توػه تِ ايالق خاقی تِ ٌَْاى هَنَِ حىن ذوس ؾدُ

هكادیك هػتحدحِ یا حتی هكادیك هػثَق تا غاتمِ دز ْكس تؿسیّ ویِ خیازد اش هَلٓییت هىیاًی ٍ شهیاًی      

 ؾَد، ّوَاز ًیػت. هناية هحػَب هی

 تِ ًُس ًَیػٌدُ، هًلمات ٍ ْوَهات ًػثت تِ هكادیك هػتحدحِ غِٓ دازًد. چسا وِ 6

تَاًد ههس تِ ْوَهات تاب هٓیاهالت تاؾید ٍ قیسفا هیآًی     یَى، اًكساف ًویاٍالً يثك ًُس اغلة اقَل

 سدد ٍ ایي حاوی اش ْدم تواهیت يسییك اًكیساف   تسای ؾوَل اياللات ًػثت تِ هكادیك هػتحدحِ، تلمی هی

 تسای ًفی ايالق اغت.

دز  حاًیاً ْدم توىي ؾازِ اش تیاى هنككات ٍ همیدات هحتولیی ویِ هستیَو تیِ هَنیَْات هػیتحدث      

 اْكاز یػیي اغت، هاًّ اش توػه تِ ْوَهات ٍ اياللات اْكاز ییؿیي ًنَاّد ؾد.  

ویِ تیِ حید    حالخاً زٍایات هؿٓس تِ ْدم ؾوَل ْوَهات ٍ هًلمات ًػثت تِ هػائل هػتحدحِ، ْالٍُ تسآى

 زغٌد، لاتل تَریِ ًیص ّػتٌد.  ََْز ًوی

ِ تكحیح زاتٓاً توػه تِ ْوَهیت آیِ اٍفَا تالٓمَد تسای  اییي   لسازدادّای غیسهَْٓد، توام اغت. چسا وی

َیاّس   خالف اغت،شهاى ؾازِ  دز ْمَد هتٓازفًاَس تِ ، ْْدی تَدُ ٍ تٌْا "الٓمَد"دز "المالف ٍ " وِ ادْا

 هٌٓا ٍازد ًیػتٌد. اغتٓوال لفٍ دز تیؽ اش یه ّای تنكیف اوخس ٍ . نوي ایٌىِ اؾىالاغت

تاؾد، تِ ّیس غیثة ٍ   یص دز قَزتی وِ اوتػاتی ؾسایى قحت زا داؾتِ، ًتاٌولَا اهَالىنيثك آیِ الخاهػاً 

تاؾد، ًفَذ ًیص خَاّد داؾت. تس ایي اغاظ، داللت آییِ، تیس    "تزازُ ْي تسال"دز ّس لالثی وِ ْسفاً هكداق 

زا دز اهیَز ْیدهی ریازی     ها رٓل ْلیىن فیی الیدیي هیي حیسد    ْمَد غیسهَْٓد ًیص هؿتول اغت. چٌاى چِ 

ی تاغیع زا ًػثت تِ لسازدادّای هػتحدحِ ویِ احیسی   َاى تا اغتٌاد تِ آى، هؿسٍْیت تٓد اش هسحلِتتداًین، هی

   اغت، ًتیزِ  سفت.ّا دز ْكس ؾازِ ًثَدُاش آى

، ًفَذ رویّ تكسفات دز ّس لالة ٍ تحیت ّیس   زٍایت الٌاظ هػلًَى ْلی اهَالْنغادغاً همتهی ْوَم 

ی هزیاش تیِ   از ْمَد هتٓیازف ٍ هْٓیَد ًثاؾید. اًحكیاز هحیدٍدُ     تاؾد. ّسچٌد آى ْمد دز ؾوًَِ ْمدی هی

ای لَی اغت ویِ لاتلییت اًكیساف    ّای هتٓازف ٍ هَْٓد، هػتلصم ٍرَد لسیٌِتكسف اش راًة هاله تِ ؾیَُ

   ای دز هیاى ًیػت.تاؾد. حال اًىِ چٌیي لسیٌِحىن زا اش ََْز ْسفی داؾتِ
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تایػیت ییع اش احثیات هؿیسٍْیت ؾیسٍو      هی ٌد ؾسٍيْنغاتٓاً تسای توػه تِ الوػلوَى)الوَهٌَى( ْ

اتتدایی، اًًثاق ْسفی لفٍ ؾسو زا تس لسازداد حاتت ًوَد. دز اییي قیَزت، ؾیسٍو اتتیدایی تیِ ٌْیَاى تْٓید        

تَاًد دز لالة لسازدادی غیس هَْٓد، ًوَد یاتد. لرا اش يسیك حىن تیِ ٍریَب ٍفیاء    يسفیٌی خازد اش ْمد، هی

 تَاى لسازدادّای غیسهَْٓد زا تكحیح ًوَد.، هیالوػلوَى)الوَهٌَى( ٌْد ؾسٍيْنش ؾسٍو اتتدایی تسآهدُ ا
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 هٌاتعفْرست 

 لسآى وسین

 ، چاج اٍل، تْساى، ًؿس قدٍق.الغیثِ للٌعواًیق(، 1353اتي اتی شیٌة)ًٓواًی(، هحود تي اتساّین)-

 مك6 ْثد الػالم هحود ّازٍى، لن، دازالفىس.، هحهعجن هماییس اللغِق(، 1355اتي فازظ، احود)-

، چاج غَم، تییسٍت، داز الفىیس للًثاْیِ ٍ الٌؿیس ٍ     لساى العربق(، 1010اتي هٌَُز، هحود تي هىسم)-

 التَشیّ.

، چیاج اٍل، تییسٍت، هَغػیِ    تحراراالًَار ق(، 1011اقفْاًی)هزلػی دٍم(، هحودتالس تي هحودتمی)-

 الًثّ ٍ الٌؿس.

 ، چاج اٍل، لن، اًَاز الْدی.حاشیِ کتاب الوکاسةق(، 1014هحودحػیي)اقفْاً،)ووپاًی(، -

 ِ  ی اله االغِ  ی و لٓ  ال ِ  ث ت ى ، چاج اٍل، تْساى، هتحریرالَسیلِق(، 1353اهام خویٌی، غیدزٍح اهلل)-

 ی.، چاج اٍل، تْساى، هؤغػِ تٌُین ًٍؿس آحاز اهام خویٌکتاب الثیعق(، 1031اهام خویٌ،، غیدزٍح اهلل)-

 ، لن، هزوّ الفىس االغالهی.33، چاج کتاب الوکاسةق(، 1001اًكازی، هستهی)-

 ، چاج اٍل، لن، ًؿس الْادی.لَاعذ الفمْیِق(، 1015تزٌَزدی، غیدحػي)-

 ، چاج اٍل، تْساى، ًؿس اغواْیلیاى.الثرّاى فی تفسیر المرآىق(، 1013تحساًی، غیدّاؾن)-

، چیاج چْیازم، لین، هىتثیِ     ل فی شرر  تلخریص الوفترا    الوطَق(، 1012تفتاشاًی، هػَٓدتي ْوس)-

 الداٍزی.

ِ    -صحا  ،ق(1011رَّسی، اغواْیل تي حویاد) - ، چیاج اٍل، تییسٍت،   تراج اللغرِ ٍ صرحا  العرتیر

 دازالٓلن للوالییي. 

چیاج اٍل، لین، هَغػیِ آل الثییت     ، ریراض الوسرائل  ق(، 1014حائسی يثايثای،، غیدْلی تي هحود)-

 ْلیْن الػالم.

 ، چاج دٍم، لن، هزوّ اًدیؿِ اغالهی.فمِ العمَدق(، 1033غیدواَن) حائسی،-

ِ ق(، 1013حػیٌ، هساغ،، غید هیسْثدالفتاح تي ْلی)- ، چیاج اٍل، لین، دفتیس اًتؿیازات     عٌاٍیي الفمْیر

 اغالهی ٍاتػتِ تِ راهِٓ هدزغیي حَشُ ْلویِ لن.

 غػِ دازالتفػیس.چاج اٍل، لن، هَهستوسک العرٍُ الَحمی، ق(، 1012حىین، غیدهحػي)-

 تْوي.33، چاج اٍل، لن، اًتؿازات ًْج الفماِّتا(، حىین، غیدهحػي)تی-
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 ، چاج دٍم، لن، هَغػِ آل الثیت.کفایِ االصَلق(، 1015خساغاًی)آخًَد(، هحودواَن)-

، هحسز6 غیداغحاق فییال، چیاج اٍل، لین،    الوحاضرات فی االصَلق(، 1033خَیی، غید اتَالماغن)-

 اًكازیاى.

ِ  تا(، یی، غیداتَالماغن)تیخَ- ، همیسز6 هحویدْلی تَحییدی، چیاج اٍل، لین، هَغػیِ       هصرثا  الفماّر

 احیاءآحازاالهام النَئی.

 ، چاج دٍم، تْساى، ًؿس هیصاى.هثاًی لراردادّای ًاهعیي(، 1351ذاوس قالحی، غالهسنا)-

، تْیساى،  خَؾیاتس، چیاج دٍم   ، هتیسرن6 هػیَٓد اًكیازی   کشافؼ(، 1351شهنؿسی، هحوَد تي ْوس)-

 لمٌَظ.

، چاج اٍل، لن، دفتس اًتؿازات اغالهی ٍاتػیتِ  کفایِ االحکامق(، 1033غثصٍازی، هحودتالس تي هحود)-

 تِ راهِٓ هدزغیي حَشُ ْلویِ لن.

، هزلِ التكاد اغالهی، غیال  لراردادّاى هالى جذیذ در اسالم(، 1343غلیواى یَز، هحودرَاد)شهػتاى-

 .52-35، ـ11غَم، ؾوازُ

 .341-303، ـ3ق، د1015ًكازی، زغائل، ؾیخ ا-

، همسز6 غیدهحوَد ّاؾوی ؾیاّسٍدی، چیاج   تحَث فی علن االصَلق(، 1013قدز، غیدهحود تالس)-

 دٍم، لن، هسوص الغدیس للدزاغات االغالهیِ.

، همسز6 غییدواَن حیائسی، چیاج اٍل،    لَاعذ الفمْیِ)هثاحج االصَل(ق(، 1014قدز، غیدهحود تالس)-

 حائسی. لن، دفتس آلای

 چاج اٍل، لن، هَغػِ آل الثیت ْلیْن الػالم.، هٌاّل ،تا(يثايثای، حائسی، غیدهحودهزاّد)تی-

 ، چاج ّؿتن، لن، ًاقس خػسٍ.هجوع الثیاى فی تفسیر المرآىق(، 1031يثسغی، فهل تي حػي)-

 ، چاج غَم، تْساى، وتاتفسٍؾی هستهَی.هجوع الثحریيق(، 1012يسیح،، فنسالدیي)-

 ، چاج اٍل، لن، هَغػِ آل الثیت ْلیْن الػالم.ٍسائل الشیعِق(، 1015هحود تي حػي) ْاهلی،-

، چاج اٍل، لن، دفتس اًتؿازات اغالهی ٍاتػیتِ تیِ   هفتا  الکراهِق(، 1015ْاهل،، غیدرَاد تي هحود)-

 راهِٓ هدزغیي حَشُ ْلویِ لن.

 تة االغالهیِ.، چاج چْازم، تْساى، دازالىکافیق(، 1013ولیٌی، هحود تي یٓمَب)-
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، چاج اٍل، لن، هزوّ الیرخائس  ًْایِ الومال فی تکولِ غایِ اآلهالق(، 1311هاهماً،، ْثداهلل تي هحود)-

 االغالهیِ.

، فمیِ اّیل تییت،    ٍجذاى فمْی ٍ راّْای اًضثاط تخشی تِ آى در استٌثاط(، 1335هثلغی، احود)تْاز -

 .114تا ـ 31ـ ،31یؾوازُ

، چیاج دٍم، لین،   شرایع االسالم فی هسائل الحالل ٍ الحررام ق(، 1014هحمك حلی، رٓفس تي حػیي) -

 هَغػِ اغواْیلیاى.

  ، چاج دٍم، لن، هىتة االْالم االغالهی.اصَل الفمِق(، 1011 هُفس، هحودزنا)-

 ، چاج دٍم، لن، هَغػِ آل الثیت ْلیْن الػالم.دعائن االسالمق(، 1341هغستی، ًٓواى تي هحود)-

 ، چاج غَم، لن، هدزغِ االهام ْلی تي اتی يالة)ِ(.لَاعذ الفمْیِق(، 1011س)هىازم ؾیساشی، ًاق-

حجیت اطاللرات ٍ عوَهرات شرریعت در هَضرَعات     (، 1353هَغَی، غید غزاد)یاییص ٍ شهػیتاى -

 .32ٍ33، ـ11ی فمِ ٍ ارتْاد، غال یٌزن، ؾوازُ، دٍ فكلٌاهًَِظَْر

، چیاج اٍل، تْیساى،   لشتات فی اجَتِ السَاالتجاهع اق(، 1013هیسشالوی، اتَالماغن تي هحودحػي)-

 هَغػِ ویْاى.

، همسز6 غیداتَالماغن خَیی، چیاج دٍم، لین، وتاتفسٍؾیی    اجَدالتمریراتق(، 1011ًائیٌی، هحودحػي)-

 هكًفَی.

، همسز6 هَغی تي هحوید خَاًػیازی،   هٌیِ الطالة فی حاشیِ الوکاسةق(، 1333ًائیٌ،، هحودحػیي)-

 ثِ الوحودیِ.چاج اٍل، تْساى، الوىت

، همسز6 هحودْلی تي حػي واَوی خساغاًی، چاج اٍل، فَائذ االصَلؼ(، 1332ًائیٌی، هحودحػیي)-

 لن، دفتس اًتؿازات اغالهی ٍاتػتِ تِ راهِٓ هدزغیي حَشُ ْلویِ لن.

، چاج ّفیتن، تییسٍت، داز احییاء    جَاّر الکالم فی شر  شرایع االسالمق(، 1010ًزفی، هحودحػي)-

 ستی.التساث الٓ

، چیاج اٍل، لین، هَغػیِ آل    هستٌذ الشیعِ فی أحکام الشریعِق(، 1011ًسالی، احود تي هحودهْدی)-

 الثیت ْلیْن الػالم.

 ، چاج اٍل، لن، اًتؿازات دفتس تثلیغات اغالهی.عَائذ االیامق(، 1013ًسالی، احود تي هحودهْدی)-
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، لن، وٌگسُ فانلیي هالهْدی ٍ هیال  ، چاج اٍلرسائل ٍ هسائلق(، 1033ًسال،، احود تي هحودهْدی)-

 احود ًسال،.

، چاج دٍم، لن، وٌگسُ فانلیي هالهْدی ٍ هال احود هشارق االحکامق(، 1033ًسال،، هحود تي احود)-

 ًسال،.

 ، چاج دٍم، تیسٍت، هَغػِ االْلوی للوًثَْات.عرٍُ الَحمی(، 1015یصدى، غیدهحودواَن)-

 ، چاج دٍم، لن، ًؿس اغواْیلیاى.اسةحاشیِ هکق(، 1031یصدى، غیدهحودواَن)-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


