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 اهلل انصخيً انصخیوةعو 

 كقاوت غیص ىجحِس در فلَ اىاىیَ

 1ىديّد ٌلسي زارٔ

 چکیسه:

ىيٍّع گصدیسه اظث.  از ٌوص ىؼِّر آٌان ُاي ىزحهفی، ةا گضارهكقاوت غیص ىجحِس از دیص ةاز در فلَ اىاىیَ 

ایجاب کصد جا ىؿانح و ػصایك خکّىث اظالىی  يسم نضوم كقاوت ىجحِس،يالوه ةص ٌوص ةصری فلِا ىتٍی ةص 

را زیص ظّال ةصٌس  ٍّيیث ٌوص ىؼِّران ىعئهَ ىشکّر را ىّرد ةاپژوُی ىجسد كصار دٍُس و ىيةصری ٌّیعٍسگ

اىا گعحصه  ىيٍّيیث كقاوت غیص ىجحِس در فلَ اىاىیَ ٍُّز ُو، چٍسان ُّیسا ٌیعث. ةَ جِث آٌکَ 

ةاره ؾّرت ٌگصفحَ اظث! از ایً رو پصظغ از خکو كقاوت غیص ىجحِس در ى و یکپارچَ در ایًجدلیلی ىّظّ

ػصایك ویژه ىؿانح و ( )فصفیَاي اظث کَ ٌیازىٍس کاویسن جا ىصخهَ پاظزی دررّر اظث. فلَ اىاىیَ، ىعأنَ

یث ىی ةزؼس. كقاوت غیص ىجحِس در فلَ اىاىیَ ىؼصوياي اظث کَ ةَ از يٍاویً داٌّیَخکّىث اظالىی 

خکو كقاوت غیص ىجحِس در دياوي دارم جتییً   )ُسف( ایً جدلیق ةا ُسف ػٍارث خسود و دُغّر ادنَ و

ُاي اٌجام ػسه )روش( و ٌیم ةَ ایً ىَلؿس در ظایَ جّؾیف و جدهیم گضارهٌوام اظالىی و دياوي ةیً انيههی 

خکو كقاوت غیص ىجحِس و ٌحیجَ آن، جتییً  ىیعّص اظث )یافحَ( کَ ُاي کحاةزاٌَآوري دادهفلِی ةا گصد

 گعحصه ىؼصويیث آن در دياوي ىهی و ةیً انيههی اظث. 

 وإگان کهیسي: كقاوت. اجحِاد. فلَ اىاىیَ. 

 ىلسىَ  _1
الزم اظث در ُص جاىًَ  ،نضوم رظیسگی  ةَ ارحالفاتدياوي ىزحهف روزىصه در ةیً جاىًَ و ةا جّجَ ةَ 

 در ىّرد ػصایك فصدي کَ ةَ ایً ةصاي رظیسگی ةَ ایً ارحالفات اكسام کٍٍساي افصادي ىًیً ػٌّس جا 

ٌوص گصفحَ ػسه  ػصایمی درىٍؿب ىی ٌؼیٍس در ىحّن دیٍی کَ ظصچؼيَ اخکام و كّاٌیً انِی اظث 

چصا کَ از اُيیث و ارزش ةاال و جایگاه رمیصي ةَ ػيار ىی رود کَ در ىّرد اُو ةّدن ایً جایگاه  اظث

{ ىّجّد 17ص  27ه ق،ج1409خصياىهی دي در جّاىى خسیذی و ىٍاةى و ىسارك فلِی}روایات زیا

اظث. از ىِيحصیً روایحغ را ىی جّان روایث اىام ؾادق يهیَ انعالم داٌعث کَ فصىّده اٌس: اُم كقاوت 

چِار گصوٍُس کَ ظَ گصوه آن در آجغ و یکی در ةِؼث اظث: کعی کَ ةا آگاُی ةَ ظحو كقاوت کٍس، 

اظث ، کعی کَ ةسون آگاُی ةَ ظحو كقاوت کٍس، در آجغ اظث؛کعی کَ ةسون آگاُی ةَ خق  در آجغ

)جٍِا( کعی کَ ةا آگاُی ةَ خق كقاوت کٍس، در ةِؼث اظث. ةزالص ُيیً كقاوت کٍس، در آجغ اظث 

از جيهَ آن ؾفات، نضوم ػصط اجحِاد در كقاوت اظث   ؾفات ىؼزؿی ةصاي فصد كافی ةیان ػسه اظث
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در ؾسد ذکص ادنَ كائهیً و ىاًٌیً ةَ  کَ تاخخ ىِو و ارحالفی در فلَ اىاىیَ ىدعّب ىی ػّدىکَ از 

ىٍحزب كصار دُیو ةا جّجَ ةَ يؿص کٌٍّی کَ خکّىث جّاز ةصآىسیو جا ةٍگصیو و كّل و ادنَ كّي را 

فلَ  اظالىی ةص ىتٍاي والیث فلیَ جؼکیم ػسه اظث از وافدات اظث کَ ایً ةدخ از ایً ىعائم فصيی

ٌیعث و ةصرظی در ایٍتاره از فصورات ةَ ٌوص ىی رظس چصا کَ اگص ةَ ایً ىعئهَ ٌپصدازیو از يّاىم ریؼَ 

کغ ٌوام اظالىی ىدعّب ىی ػّد ُيچٍاٌکَ در جاریذ ُو آىسه اظث کَ كصار دادن افصاد ٌاالیق در ایً 

 ىٍؿب ةّده اظث کَ ةعیاري رّن و ىال و آةصو و... را ُسر داده اظث.

 جتییً ىفاُیو اظاظی   _2
 كقاوت  -1-2

 ىًٍاي نغّي:  -2-1-1

اظث. كقا ةا ىس و گاه ةا كؿص، در اؾم ةَ ىًٍاي  آن كقاوتىؼحق از كقی، یلحقی و ىؿسر  كقاوت

فیؿهَ دادن ةَ اىص اظث؛ كّنی ةاػس یا فًهی از رساوٌس ةاػس یا از ةؼص كقا را كقا ٌاىیسٌس ةَ يهث ایٍکَ 

كافی ةَ واظمَ  فیؿهَ دادن اىص را جيام ىی کٍس كافی ةَ ىًٍاي خکو کٍٍس اظث یًٍی کعی کَ در 

ص  15ه ق،ج1414}اةً ىٍوّرىّرد ارحالفات و ٌضاع فؿم رؿّىث ٌيایس.ىیان ىصدم خکّىث کٍس و در 

186} 

 ىًٍاي اؾمالخی: -2-1-2

{ کعی اظث کَ ىیان ىصدم خکّم کٍس و در ىّرد 304ه ق، ص1408كافی در اؾمالح}ظًسي اةّجیب

آن ارحالف و ٌضاع فؿم رؿّىث ٌيایس و ةَ ىًٍاي خکو کصدن و كقاوت ةیً دو رؿو اظث ُيچٍاٌکَ در كص

 (75: انضىص( )انَيِیًَٰ  انْى رَبِّ هِ ٰ  کصیو ُو آىسه اظث )وَ كُقِیَ ةَیٍَُِْوْ ةِانْدَقِّ وَ كِیمَ انْدَيْسُ نِمّ 

 اجحِاد  _2_2

 ٍاي نغّي:ىً -1-2-2

 1ج ه ق، 1412ىتانغَ فی انجِس}لصیدی» اجحِاد در نغث ةا جًاةیص ىزحهفی آىسه اظث ىاٌٍس: االجحِاد:

ص  2ج ه ق،1410ىتانغَ در ظًی و جالش اظث وةشل وظى فی لهب االىص}جُّصي{ةَ ىًٍاي 342ص

416} 

 :یىًٍاي اؾمالخ -2-2-2

ٌیصوي يهيی پایسار کَ اٌعان ةَ کيک آن ةحّاٌس جدؿیم خجث ةص اخکام  ىًٍاي اؾمالخی اجحِاد

ةِا يهی ىهکَ یلحسر »و در ٌضد ىحارصیً ةَ ىًٍاي { 30ه ش، ص 1374ػصيی فصيی کٍس.}يیعی والیی

 {20ص  2ج ،1422رّیی«}اظحٍتاط  خکو انؼصيی
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 :فلَ اىاىیَ   _3_2

 ىًٍاي نغّي: -1-3-2

فلَ در نغث ةَ ىًٍاي فِو اظث و در آیات و روایات ةَ ىًٍاي فِو ييیق آىسه اظث و ةَ ةیان دیگص 

ه  1374يیعی والیی ةؿیصت در دیً فلَ گّیٍس رّاه آن ةؿیصت در اؾّل دیً ةاػس یا در فصوع دیً.

 { و ىصاد از اىاىیَ ػًیَ دوازده اىاىی اظث.332ش، ص

 ىًٍاي اؾمالخی: -2-3-2

در اؾمالح ةَ فلَ االخکام گّیٍس یًٍی يهو و آگاُی ةَ اخکام ػصيیَ فصيیَ از روي ادنَ جفؿیهی)در فلَ 

{وىصاد از اىاىیَ 5ص،1پیصاىّن اخکام جکهیفیَ و اخکام وفًیَ ةدخ ىی ػّد.}ُيان و كّاٌیً االؾّل،ج

 ىشُب ػیًَ ادٍی يؼصي اظث.

 اكّال يهياء در نضوم یا يسم نضوم اجحِاد در كقاوت   _3
 كّل ةَ نضوم و لصفساران آن -1-3

گصچَ ةصری ٌام  كائم ةَ نضوم اجحِاد ةصاي كافی ػسه اٌس ىؼِّر فلِا ،در ىّرد ػصایك كقاوتاز دیص ةاز 

اجحِاد را در ػصایك كقاوت ٌيی ةصٌس و از وإه يهو داػحً كافی اظحفاده ىی کٍٍس ونکً ىصادػان از يهو  

ىاٌٍس ػیذ ىفیس کَ فصىّده اٌس چصا داػحً ُيان يهيی کَ ةحّاٌٍس اخکام انِی را ةٍاةص اؾّنغ اظحٍتاط کٍٍس 

تا ةصاي رأي و كیاس کَ ىزحؽ اُم ظٍث اظث اظحفاده کَ در آن دوران کهيَ ىجحِس ىٍفّر ةّده اظث و غان

از جيهَ  ىی ػسه اظث ةکار ىی رفحَ اظث و ةزالص ُيیً از آوردن کهيَ ىجحِس رّدداري ىی کصدٌس.

ػیذ  {،395ص ،ه ق 1415ػیذ ؾسوق}ؾسوق کَ اجحِاد را ػصط در كقاوت ىی داٌٍس را ىی جّان  فلِایی

يهّاىَ خهّی}خهی  {207، ص6ه ق، ج 1407لّظی}لّظی ػیذ  {،719ه ق، ص1413} ىفیس 2ىفیس

و  89ص ،ه ق 1417{، ػِیس اول}ىديس ةً ىکی،110ص ،5ج ه ق، 1420و 421ص ،3ه ق، ج1413

، ص 3ج ه ق،1410و  325ص ،13ج ه ق،1413ػِیس داٌی}زیس انسیً ةً يهی،{و، 65ص ،2ج  ه ق،1410

 ه ق، 1418خائصي ؾاخب ریاض}لتالتایی  {،622ص  ،2ج ه ق،1423 ظتضواري{ و، ىدلق ظتضواري}62

فافم {246ص 3ج ةیحا، فیـ کاػاٌی}کاػاٌی،{ 698ظیسىجاُس}خائصي،ةیحا،ص {5ص  ،15ج

 ،2ج ه ق،1425آػحیاٌی  و از يهياي ىًاؾص ىصخّم آػحیاٌی} {7ص10ه ق، ج 1416ٍُسي}ُيّ

ىدلق ،{407،ص2ه ق،ج 1409 ريیٍیاىام ريیٍی}{2ص ،6ج ه ق،1405 ُيّرّاٌعاري} {،1174ص

انتحَ ىصخّم رّیی اجحِاد ةَ جٍِایی را ذکص ٌيی کٍٍس ةهکَ در ذکص کصد. {6ص ه ق، 1410 رّییرّیی}

یًٍی كايسه و خفن كّايسه اؾّنی و ةیان و راه فً ةیان آن ٌیض جضء خصفَ اش « ةم انقتك» اداىَ ىی گّیٍس

 ةاػس.
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 كّل ةَ يسم نضوم و لصفساران آن -2-3

ىلاةم كّل نضوم اجحِاد ةصاي كقاوت فلِایی كائم ةَ يسم نضوم اجحِاد ػسه اٌس و یا ادنَ کعاٌی کَ در 

اجحِاد را الزم داٌعحَ اٌس را کافی ٌساٌعحَ اٌس و یا دچار جصدیس ػسه اٌس فلِایی ىاٌٍس: ىلسس 

ٌجفی ىًصوف ةَ  {15ص 17ه ق،ج 1415ىدلق ٌصاكی}ٌصاكی {684ص684ه ق، 993اردةیهی}اردةیهی،

و از فلِاي ىًاؾص را ىی جّان آیث اهلل ىديس رفا {19ص 40ه ق،ج1404ؾاخب جّاُص}ؾاخب جّاُص

 {169ص 1ه ق،ج 1423{اردةیهی}ىّظّي27،ص1،ج1413گهپایگاٌی}گهپایگاٌی

 ادنَ فلِا در نضوم یا يسم نضوم اجحِاد در كقاوت   _4
 :ادنَ لصفساران كّل ةَ نضوم -1-4

ػیذ  {492ص 2ه ق،ج1417}ُيّآةی  فافم {698ص ةیحا، }خائصي، ىجاُس ظیسیی ُيچّن فلِا 

و  {590، ص2، ج1406}ُيّ،  لصاةهعی {426}ُيّ ةیحا ص خهتی {720ه ق، ص 1413}ىفیس ىفیس

ةصاي ادتات كّل رّد )اػحصاط اجحِاد ةصاي كقاوت( ُيصاه ةا ةیان اجياع دنیم رّد را آیات و  اندیگص

 ٌيٌَّ اػاره ىی ػّد:کَ ةَ چٍس  کصده اٌسروایات ةیان 

 آیات: -1-1-4     

 آیات دظحَ اول:  -4-1-1-1

ان انوً الیغٍی ىً اندق »{یا 36اظصاء/«}وال جلف ىانیط نک ةَ يهو»رساوٌس ىحًال ىی فصىایٍس: 

 {36یٌّط/«}ػیئا

 جلصیب اظحسالل:

آیات رساوٌس ىّىٍان را ةَ لّر کهی از ييم ةَ غیص يهو ةاز ىی دارٌس و ىی فصىایٍس در ىّرد چیضي کَ  در ایً

ةسان يهو ٌساریس یا در آیَ اي دیگص ىی فصىایٍس ةسرظحیکَ گيان و هً ةَ ُیچّجَ اٌعان را از خق ةی ٌیاز 

ه ىی ػّد کَ در خکو دادن ٌیض ٌيی کٍس و جاي ىًصفث و داٌغ را ٌيی گیصد کَ در ایً آیات چٍیً اظحفاد

ةایس يهو ةَ آن ىلام داػحَ ةاػیو و ةساٌیو خکو رساوٌس چیعث و ةسون آگاُی و داٌغ ةَ چیضي خکو و 

 فصىان ٌسُیو چصا کَ رساوٌس ىا را از ایً ييم ةازداػحَ اظث.

 ٌلس ةَ اظحسالل:

ٌسارد ييم ٌکٍس یا در ایَ دیگص ىی ایً آیات در ؾسد ةیان ایً اظث کَ ةگّیس کعی ةَ چیضي کَ ةسان يهو 

فصىایٍس کَ ُیچگاه هً جاي خق را ٌيی گیصد و در ىلام ةیان ایً ٌیعث کَ ػصایك كافی را ةیان کٍس و از 

 ایً آیات ػصایك كافی اظحفاده ٌيی ػّد کصد.
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 آیات دظحَ دوم: -4-1-1-2

اٌضل اهلل وال جحتى  فاخکو ةیٍِو ةيا» آیَ اول: رساوٌس ىحًال ىی فصىایٍس:  -4-1-1-2-1 

 {48ىائسه/«}اُّائِو

 جلصیب اظحسالل:

رساوٌس در ایً آیات ةَ خکو کصدن ةَ غیص آٌچَ رساوٌس ٌازل کصده اظث ٌِی ىی کٍس و ةَ لّر کهی خکو ةَ 

رساوٌس فصىّده اظث کَ خکو کً ةیٍؼان ةَ آٌچَ کَ  ظّره ىائسه 48کو رسا را ٌِی ىی کٍس. در آیَ غیص خ

رساوٌس ٌازل کصده اظث و از ُّاُا و ػِّت ُایؼان لتیًث ٌکً کَ در ةیان اظحسالل ةَ ایً آیَ ىی جّان 

اػاره کصد کَ آٌچَ رساوٌس ةَ پیاىتصش فصظحاده اظث را فلیِان و ىجحِسان دیً الاع کافی و الزم از آن 

َ ىی جّاٌٍس در ىٍؿب كقاوت ةٍؼیٍٍس و ةیً ىصدم ةَ آٌچَ رساوٌس ٌازل کصده و دظحّر دارٌس و آٌِا ُعحٍس ک

را ةؼٍاظس « ةيا اٌضل اهلل»داده اظث ييم کٍٍس و اگص غیص ىجحِس ةزّاُس خکو کٍس ػاىم ایً آیَ کَ ةایس 

 ٌيی ػّد.

 ٌلس ةَ اظحسالل: 

َ اگص ىصاد ىمهق هً ةاػس هً ىجحِس در ایً آیات چیضي کَ ٌِی ػسه اظث ييم ةَ غیص خجث اظث چصا ک

ُو ةی ايحتار ىی ػّد چصا کَ هً ىجحِس ةّاظمَ هً جلییس رّرده رارج ػسه اظث و داراي خجیث اظث و 

ىی جّاٌیو كائم ػّیو کَ هً غیص ىجحِسي ُو کَ ةَ فحّاي ىجحِسي ييم ىی کٍس داراي خجیث كمًی 

ُيچٍاٌکَ ييم ةَ رتص او ىی گیصد ىعهو اظث  اظث زیصا خجیث فحّاي ىجحِس ةصاي کعی کَ خکو را از

 واخس ةصاي ىجحِس ىٍجض و ىًشر اظث.

ًَ إٌَِّا أٌَْضَنٍَْا إِنَیْکَ انْکِحَابَ ةِانْدَقِّ نِحَدْکُوَ ةَیًَْ انٍَّاسِ ةِيَا أَرَاكَ انهََُّ وَ الَ جَکًُْ نِهْزَائٍِِی»  آیَ دوم: -4-1-1-2-2

 {105ٌعاء«}رَؿِیياً

ظّره ٌعاء رساوٌس ىیفصىایس: یلیٍا ایً کحاب را ةَ درظحی و راظحی ةص جّ ٌازل کصدیو جا ىیان ىصدم  105آیَ 

خکو ةَ آٌچَ رسا ةَ جّ آىّرحَ داوري کٍی و خيایث گص رائٍان ىتاش، کَ در ایً آیَ رساوٌس جتَِ ىلاةم 

ی ٌؼیٍس و ىی رّاُس خکو دُس رّدش را رائٍیً ىًصفی ىی کٍس و ةایس فصدي کَ در ایً ىلام كقاوت ى

 آگاه ةَ اخکام انِی ةاػس جا ىتادا جضء رائٍیً ػيصده ػّد.

 :َجلصیب فلِا از آی

ُص کسام از يهيا در ةیان ادنَ ػصوط اجحِاد ةصاي كافی آیات را آورده اٌس ونکً ُیچکسام از آٌِا ُياٌٍس  

دنیم اؾهی ايحتار اجحِاد در »اظث: ؾاخب ریاض آن را جتییً ٌکصده اٌس کَ ؾاخب ریاض چٍیً فصىّده 

ؾدث كقاوت، ةَ جض اجياع روػً، ييّىات كصآٌی و ظٍث ىعحفیـ ُعحٍس کَ از ييم ةَ هً ٌِی ىی 
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کٍٍس و ةصاي کعی کَ ػایعحگی افحا ٌسارد، جض هً چیضي خاؾم ٌيی ػّد ةهکَ خحی ةصاي ىجحِس ٌیض 

و اجيايی اظث زیصا هً راص اظث کَ در  چٍیً اظث  ةا ایً جفاوت کَ هً ىجحِس داراي ايحتار كمًی

خکو كمى اظث ىاٌٍس دیگص هٍّن راص ىاٌٍس هّاُص کحاب و ظٍث و... اىا غیص ىجحِس چٍیً ٌیعث زیصا 

ىً نیط نَ إُهیّة ال یدؿم نَ ظّى انيوٍة غانتاً انيٍِی يً انًيم ةِا، ةم « دنیهی ةص ايحتار هً او ٌیعث

أنّ خجیة هٍَ ىلمّع ةِا ىجيى يهیِا، فِّ هً ىزؿّص فی خکو انلمى،  ىً نَ إُهیّة کشنک أیقاً، إنّا

کعائص انوٍّن انيزؿّؾة ىً هّاُص انکحاب و انعٍّة انيحّاجصة انهفویة، و إٌعاب، و انعّق، و انیس، و غیصُا، و 

ریص فغایحَ إدتات ال کشنک هً ىً نیط نَ إُهیّة؛ إذ ال دنیم يهْ خجیحَ كالًاً، ةم و ال هٍیّاً، و نّ ظهّو إ

 {11ص  15ه ق،ج 1418انوٍی ةيذهَ، و ُّ غیص جائض ةإلتاق انًلالء.}ؾاخب ریاض

 ٌلس ةَ اظحسالل:

ایً آیات در ؾسد ةیان ػصایك و ؾفات كافی ٌیعحٍس و ٌیض ایً آیات رّاُان گفحً ایً ىمهب ُعحٍس  :اوال

 کَ خکو ةایس ةَ ىا اٌضل اهلل ةاػس.

اٌضل اهلل اظث خکو کعی کَ ةَ فحّاي او ُو ييم ىی کٍس ُو چٍیً اظث چصا کَ  خکو ىجحِس کَ ةيا :داٌیا

ُص دوي آٌِا در ریهی از ىّارد ةَ يهو كمًی ييم ٌيی کٍٍس ونی خجیث آن ةصاي ىجحِس ىعهو اظث و 

 ُيچٍیً ةصاي غیص ىجحِس ُو ىعهو اظث.

 روایات: -4-1-2

{يالىَ 426خهتی}ُيّ ةیحا ص دارٌس و فلِا د در كقاوت وجّدروایات ىعحفیقی در ؾسد ةیان اجحِا

ةسان اػاره ٌيّده اٌس کَ از ٌیض  {426ه ق، ص  1426{اظحصآةادي}246ص 15ه ق،ج1412خهی}خهی 

 ىِيحصیً روایث ُایی کَ ةیان ىی کٍٍس: 

 روایث: -4-1-2-1

ةیٍِيا ىٍازية فی أؾداةٍا جکّن   روى يً ييص ةً خٍوهة كال: ظأنث أةا يتس اهلل يهیَ انعالم يً رجهیً ىً

دیً أو ىیصاث فحداکيا انْ انعهمان و انْ انلافی أ یدم ذنک؟ كال: ىً جداکو انْ انماغّت فدکو نَ فإٌيا 

یأرش ظدحا و ان کان خلَ داةحا، ٌَٕ أرش ةدکو انماغّت و كس أىص اهلل يض و جم أن یکفص ةِا كهث: کیف 

ٍا و ٌوص فی خالنٍا و خصاىٍا و يصف اخکاىٍا فهیصجقّا یؿًٍان؟ كال: أٌوصوا انْ ىً کان ىٍکو كس روى خسیذ

ةَ خکيا فاٌی كس جًهحَ يهیکو خاکيا فاذا خکو ةدکيٍا فهو یلتهَ ىٍَ فإٌيا ةدکو اهلل اظحزف و يهیٍا رد و 

انصاد يهیٍا انصاد يهْ اهلل و ُّ يهْ خس انؼصك ةاهلل و ايهو أن فصض ُشا انحداکو ىؼحصط ةّجّد يارف ىً 

و کّن انيحٍازيیً ىً أُهَ، فأىا ان فلس انًارف و کان انزؿو انسافى نهدق جاز انحّؾم ةدکو أُم اندق 

انيٍؿّب ىً كتم انوانو انْ انيعحدق، و ال یدم ذنک ةیً أُم اندق، فإن فلس انًارف ةاندق ىً ارّاٌِيا 

 {425ه ق،ص  1403}خهتی،اةّانؿالح، فی ىؿصُيا فهیصخال انیَ أو یؿمهدا.
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روایث ىی کٍس کَ از اىام ؾادق يهیَ انعالم ظّال کصدم در ىّرد دو ىصدي از  هَييص ةً خٍو

اؾداةيان)ػیًیان( کَ ةاُو ىٍازيَ کصده اٌس در دیً یا ىیصادی و خکيؼان را ةَ ظّي ظهمان ىی ةصٌس یا ةَ 

ةَ اةً ظّي كافی ىی ةصٌس کَ ةصاي او خکو کٍس آیا ایً کارػان خالل اظث؟ اىام يهیَ انعالم در جّاب 

خٍوهَ فصىّدٌس: کعی کَ ديّاي رّدش را ةَ لاغّت ةتصد و خکو ةَ ٌفًغ ػّد اگص چَ ةَ خق خکو کصده 

ةاػس آن خکو ةصایغ ظدث اظث چصا کَ خلغ را از لاغّت گصفحَ اظث و رساوٌس اىص کصده اظث کَ ةَ 

اىام يهیَ انعالم لاغّت کفص ةّرزیس. اةً خٍوهَ ظّال کصد پط ایً ديّاي رّد را چگٌَّ خم کٍٍس؟ 

فصىّدٌس کَ ٌگاه کٍیس ةَ کعی کَ خسیخ ىا را روایث ىی کٍس و ٌوص ةَ خصام و خالل ىا ىی کٍس و اخکام ىا 

را ىی ػٍاظس ةَ كقاوت چٍیً فصدي رافی ػٌّس چصا کَ ةَ درظحی کَ ىً او را خکو كصار دادم و اگص خکو 

س و کعی کَ ىا را رد کٍس رسا را رد کصده اظث و کصد ةَ خکو ىا و پشیصا ٌتّدیس خکو رسا را ظتک ػيصدی

ایً در خس ػصك ةَ رساوٌس اظث. در ایً روایث ةَ روػٍی اىام يهیَ انعالم ىی گّیٍس ىً ػزؿی کَ چٍیً 

رؿّؾیاجی را داػحَ ةاػس را كافی ةیً ػيا كصار دادم و ةایس در آن ندوَ کَ ىی رّاُس خکو کٍس يانو ةَ 

 خکام آٌِا ةاػس.خالل و خصام ىًؿّىیً و ا

 جلصیب ةَ اظحسالل:

روي »در ایً روایث ةَ ػصایك کعی کَ ىی رّاُس كقاوت کٍس اػاره ػسه اظث از جيهَ کَ ظَ جيهَ 

آىسه اظث در ةیان اظحسالل ةَ جيهَ اي کَ اىام در «يصف اخکاىٍا»و « ٌوص فی خالنٍا و خصاىٍا»و « خسیذٍا

اػاره دارٌس کَ ةایس خسیخ ىا را روایث کٍس ةمّریکَ ةایس ةَ راویان ػصایك فصد ىٍؿّب ةَ كقاوت فصىّده اٌس 

خسیخ ىا کَ ةَ خالل و خصام رسا لتق كّايس آػٍایٍس و اخکام ىا را لتق ىّازیً يلهی و ػصيی ىیؼٍاظٍس 

رجّع کٍٍس اىام يهیَ انعالم ُیچ جاي اةِاىی ةاكی ٌگشاػحٍس جا کعی ةگّیس پط راویان خسیخ)ىدسدیً( 

م ایً دظحَ از كقات ىی ػٌّس ةهکَ جيام ىصاجب را ذکص کصدٌس و ىلیس کصده اٌس کَ ةایس در خالل و ُو ػاى

خصام ىا ٌوص کٍس و ةَ اخکام ىا ُو آگاُی داػحَ ةاػس ىذال ىّازیً دظحغ ةاػس و روایاجی کَ از روي جلیَ یا 

هّم اظث کَ ىًصفث و ػٍارث جِات دیگص ؾادر ػسه اظث را ةؼٍاظس و رالف را ةا واكى جؼزیؽ ةسُس و ىً

 خسیخ غیص از ٌلم رّد خسیخ اظث

 ٌلس ةَ اظحسالل:

در ایً روایث جًتیص ةَ خاکيا ػسه اظث جا ریال ٌؼّد کَ فلك در اىّر كقایی ىمصح اظث و ةَ ظایص  :اوال

 .اىّر ارجتاط ٌسارد یًٍی ةدخ فلك ىصةّط ةَ كافی ٌیعث کَ ةسان اػاره ػسه اظث

دیگص  ایً روایث كقاوت فلِا را ٌافش ىی داٌس ونکً كقاوت غیص فلیَ را ٌیض رد ٌيی کٍس و ةَ جًتیصي :داٌیا

{ىی فصىایٍس ػصط اجحِاد را 684ص684ه ق، 993ىدلق اردةیهی}اردةیهی، ادتات ػیء ٌفی ىا ادا ٌيی کٍس.

کاىٍا گصفحَ اٌس ةا ایً ةیان کَ کَ فلیِان ةصاي كافی ذکص کصده اٌس گّیا از روایات و از يتاراجی چّن يصف اخ

ىًصفث اخکام ةسون اجحِاد اىکان پشیص ٌیعث و يصف و ايحتار ُو ایً دیسگاه را جاییس ىی کٍس اىا ایً دیسگاه 
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ىدم جأىم اظث زیصا يصف و ايحتار کَ خجیث ٌسارد و هاُص ارتار ُو ایً اظث کَ جٍِا روایث و فِو آن 

 کافی اظث.

 :روایث   -4-2-1-2

سِ انهََِّ ةًِْ جَتَهَةَ يًَْ ىُدَيَّسِ ةًِْ یَدْیَْ يًَْ ىُدَيَّسِ ةًِْ أَخْيَسَ يًَْ یًَْلُّبَ ةًِْ یَضِیسَ يًَْ یَدْیَْ ةًِْ انْيُتَارَكِ يًَْ يَتْوَ 

ىٍِِیًَ ع نِؼُصَیْحٍ یَا ػُصَیْحُ كَسْ جَهَعَْث يًَْ أَةِی جَيِیهَةَ يًَْ إِظْدَاقَ ةًِْ يَيَّارٍ يًَْ أَةِی يَتْسِ انهََِّ ع كَالَ: كَالَ أَىِیصُ انْيُؤْ 

 {17ص  27ه ق،ج1409}خصياىهی نَا یَجْهِعَُُ إِنَّا ٌَتِیٌّ أَوْ وَؾِیُّ ٌَتِیٍّ أَوْ ػَلِیٌّ. -ىَجْهِعاً

اظث در آن ىگص ٌتی یا وؾی خقصت يهی يهیَ انعالم ةَ ػصیح فصىّدٌس در جایگاُی ٌؼعحَ اي کَ ٌٍؼعحَ 

 یا ػلی.

 اظحسالل:جلصیب 

خقصت اىیص يهیَ انعالم در ایً گفحار رّاُان ایً ُعحٍس کَ فصدي ةایس در ایً ىٍؿب ةٍؼیٍس کَ ىاٌٍس 

ٌتی و وؾی يهیِيا انعالم در ىّرد دیً و آگاُی ةَ اخکام آن يانو ةاػس و فصدي چٍیً اظث کَ یا رّد ٌتی 

 و وؾی ةاػس یا ایٍکَ ىجحِس ةاػس.

 ٌلس ةَ اظحسالل:

الم چٍیً اظحفاده ىی ػّد کَ خقصت در ؾسد ةیان ویژگی ُاي كافی ٌیعحٍس ةهکَ خقصت در از كصیٍَ ک

خال ٌؿیدث کصدن ػصیح كافی از رمیص ةّدن و ىِو ةّدن ایً جایگاه ُعحٍس کَ اي ػصیح وهیفَ ات را 

را ت اةسرظحی اٌجام ةسه کَ در ؾّرت درظث اٌجام دادٌغ ُيٍؼیً پیاىتص و وؾی او ىی ػّي و اگص وهیفَ 

 .ء دظحَ ظّم کَ ػلی ُعحٍس ةؼّيىتادا جض  اػلیاء اظثاٌجام ٌسُی جایگاه ةس داري کَ جایگاه ةَ رّةی 

 و اؾال خقصت در ؾسد ةیان ایٍکَ ػصایك كافی چیعث ٌیعحٍس.

 :روایث -4-2-1-3

اةًِْ ىَدْتُّبٍ يًَِ اةًِْ رِئَابٍ يًَْ أَةِی يُتَیْسَةَ كَالَ: ىُدَيَّسُ ةًُْ یًَْلُّبَ يًَْ ىُدَيَّسِ ةًِْ یَدْیَْ يًَْ أَخْيَسَ ةًِْ ىُدَيَّسٍ يًَِ 

وَ نَدِلََُ  -نًٍَََحَُْ ىَهَائِکَةُ انصَّخْيَةِ وَ ىَهَائِکَةُ انًَْشَابِ  -كَالَ أَةُّ جًَْفَصٍ ع ىًَْ أَفْحَْ انٍَّاسَ ةِغَیْصِ يِهْوٍ وَ نَا ُُسًى ىًَِ انهََِّ 

 {20ص  27ه ق، ج1409}خصياىهی .وِزْرُ ىًَْ يَيِمَ ةِفُحْیَاهُ

خقصت فصىّدٌس کعی کَ فحّا دُس ةَ غیص از يهو و ةسون ُسایث از رسا، ز اىام ةاكص يهیَ انعالم روایحی ا

 ىالئکَ  رخيث و ىالئکَ يشاب او را نًٍث ىی کٍٍس. 
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يًَْ أَةِی يَتْسِ انهََِّ انْيُؤْىًِِ يًَِ اةًِْ ىُعْکَانَ يًَْ يًَْ يِسَّةٍ ىًِْ أَؾْدَاةٍَِا يًَْ ظَِْمِ ةًِْ زِیَادٍ يًَْ ىُدَيَّسِ ةًِْ يِیعَْ 

انًَْادِلِ  -فَإِنَّ انْدُکُّىَةَ إٌَِّيَا ُِیَ نِهْإِىَامِ انًَْانِوِ ةِانْلَقَاءِ -ظُهَیْيَانَ ةًِْ رَانِسٍ يًَْ أَةِی يَْتسِ انهََِّ ع كَالَ: اجَّلُّا انْدُکُّىَةَ 

 17ص27ه ق،ج1409}ياىهی،خصأَوْ وَؾِیِّ ٌَتِیٍّ فِی انْيُعْهِيِیًَ نٍَِتِیٍّ

{ آىسه اظث کَ خقصت فصىّدٌس: از خکو کصدن ةپصُیض چصا کَ  در روایحی دیگص از اىام ؾادق يهیَ انعالم 

ایً ىٍؿب ةصاي اىام يانو ةَ ىلام كقاوت يسل در ةیً ىعهيیً اظث کَ ایً جایگاه ىزؿّص ٌتی یا وؾی 

  اوظث.

 :دو روایث فّق ةَ جلصیب اظحسالل

در ایً روایث اىام ؾادق يهیَ انعالم ىی فصىایٍس کَ ٌتایس خکو کٍی در خانیکَ يهو ةَ كقاوت ٌساري و ایً  

يهو ةصاي ٌتی و وؾی او اظث کَ در ایٍجا اىام يهیَ انعالم یکی از ویژگی ُاي كقاوت را يهو ةَ اخکام ىی 

 م ٌسارد.داٌٍس و کعی جض ىجحِس ُو يهو ةَ اخکام انِی ةصاي كقاوت ةیً ىصد

 ٌلس ةَ اظحسالل:

اظحسالنی کَ ةیان کصده اٌس ؾدیح ٌیعث چصا کَ ُياٌٍس روایث كتم اىام يهیَ انعالم در ؾسد ةیان ویژگی 

ایً جایگاه از ىًصوف ُاي ةعیار ىِو و رمصٌاك و پصنغضػی ُایی كافی ٌیعحٍس ةهکَ ىی رّاٍُس ةگّیٍس 

ّد در خانیکَ اٌعاٌی کَ كّاٌیً و اخکام كافی را ةزّاٌس و اظث کَ اٌعان ةسون آگاُی ةسان ٌتایس وارد آن ػ

 ٌعتث ةَ آن يهو داػحَ ةاػس و ىجحِس ٌتاػس ُو ىی جّاٌس ةَ ایً ىًصوف ةپصدازد.

 روایث: -4-2-1-4

 حَ ةِغَیْصِ ظِکِّیًٍ.ىُدَيَّسُ ةًُْ ىُدَيَّسٍ انْيُفِیسُ فِی انْيُلًٍَِْةِ يًَِ انٍَّتِیِّ ص كَالَ: ىًَْ جًُِمَ كَافِیاً فَلَسْ ذُةِ

 {19ص  27ه ق،ج1409}خصياىهی

از ٌتی اکصم ؾهی اهلل يهیَ و آنَ وظهّو آىسه اظحکَ فصىّدٌس: کعی کَ كافی كصار داده ػّد ُياٌا ذةح  روایث

 ػسه اظث ةَ غیص از چاكّ.

 ٌلس اظحٍاد ةَ ایً روایث:

 روایث رّاُان ةیان ػصایك كقاوت ٌیعث.

 روایث: -4-2-1-5

اجِ كَالَ: كَالَ يَهِیِّ ةًِْ إِةْصَاُِیوَ يًَْ ىُدَيَّسِ ةًِْ يِیعَْ يًَْ یٌُُّطَ ةًِْ يَتْسِ انصَّخْيًَِ يًَْ يَتْسِ انصَّخْيًَِ ةًِْ انْدَجَّ وَ يًَْ 

 أَوْ جَسِیًَ ةِيَا نَا جًَْهَوُ  -اسَ ةِصَأْیِکَ إِیَّاكَ أَنْ جُفْحِیَ انٍَّ -نِی أَةُّ يَتْسِ انهََِّ ع إِیَّاكَ وَ رَؿْهَحَیًِْ فَفِیِِيَا َُهْکُ ىًَْ َُهَکَ 
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{ کَ خقصت فصىٌّس از دو رؿهث جّ را 21ص 27، ج1409و در روایحی از اىام ؾادق يهیَ انعالم}خصياىهی

 ٌِی ىی کٍو کَ یکی از آٌِا فحّا دادن ةَ آٌچَ کَ يهو ٌساري.

 ٌلس اظحٍاد ةَ ایً روایث:

 ىّرد ػصایك كافی ورود ٌکصده اظث.روایث در ىّرد فحّا دادن اظث و در 

در ایً روایات ىلؿّد خاکی از اىص رمیص ایً جایگاه اظث و کعی کَ ىی رّاُس در ایً رالؾَ ایٍکَ 

 کَ غیص ىجحِس ُو ٌیض ػاىم ىی ػّد.ىٍؿب ةٍؼیٍس ةایس ةَ اخکام خالل و خصام رساوٌس آگاه ةاػس 

 اجياع -3-1-4

: ػیذ لّظی } لّظی ی ةسان اػاره کصده اٌس اجياع اظثکَ كائالن ةَ نضوم اجحِاد در كاف دنیم دیگصي

{ یکی فلِایی کَ در ىّرد اجحِاد كافی ادياي اجياع کصده اظث و فصىّده اظث: 208، 6ه ق، ج 1407

 ةًس ازدنیم رّد را  {334ص  13ه ق ،ج 1413}ياىهی ُيچٍیً ػِیس داٌی «اجياع انفصكَ و ارتارُو»

اجياع  ةیان ىی کٍٍس{436ه ق، 1417دنیهی کَ اةً زُصه}خهتی  آوردن روایات، اجياع فلِا ىی آورٌس.

ذکص  «ةالرالف يٍسٌا»{ دنیم رّد را 246ص  3ج ةی جا، ىصخّم فیـ کاػاٌی}ُيّ، .انمائفَ ذکص ىی کٍس

کَ ٌؼان از  «اًاجفاك»{در کحاب کؼف انهذام دنیم رّد را 7ص10ه ق، ج 1416فافم ٍُسي}ُيّ ىی کٍس.

ادياي در ىّرد اجياع  {48ص ،1ج ه ق،1425}آػحیاٌیىصخّم آػحیاٌی ةیان ىی کٍٍس.اجياع يهيا اظث را 

ىقافاً إنْ إرتار انکذیصة انيحلسّىة إنْ ةًـٍ ىٍِا » ةیان ىی کٍٍس:اجياع خلق و ىٍلّل ىی کٍٍس و چٍیً 

یًٍی يالوه ةص ارتار زیادي کَ وجّد دارد و « فِشا ىيّا ال إػکال فیَ 3االػارة اإلجياع ةلعيیَ ىدلّلاً و ىٍلّنًا

ةیان ػسه اظث اجيايی اظث کَ در ایٍتاره ؾّرت گصفحَ اظث و آن ُو اجياع ىدلق و ُو ىٍلّل و در ایً 

 اجياع اػکانی ٌیعث.

 ٌلس ةَ اظحسالل اجياع:

ىسياي رّد ادياي اجياع کصده اٌس ونکً ىؼِّر فلِا ةصاي ىٍؿب كقاوت ػصط اجحِاد گشاػحَ اٌس و ةصاي 

و أىا ديّى » در ىّرد جدلق چٍیً اجيايی ىی فصىایٍس: {19ص 40ه ق ،ج 1404}ُيّ،ؾاخب جّاُص

واىا ایٍکَ در ىّرد ػصط اجحِاد ةصاي كقاوت ادياي اجياع ػسه اظث « اإلجياع انحی كس ظيًحِا فهو أجدللِا

 اجيايی ٌضد ىً جدلق پیسا ٌکصده اظث.و ىً ٌیض ایً اديا را ػٍیسه ام ونکً چٍیً 

                                                           

3
، القضاء و «و يكفيك في تحقّق هذا اإلجماع دعوى صاحب المفاتيح له على ما حكى مع أنّه ممّن ال يعتني باإلجماعات»قال الشيخ األنصاري:  

 .742/ 3الشهادات؛ و راجع المفاتيح: 
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  ادنَ لصفساران كّل ةَ يسم نضوم -2-4
 

 آیات -1-2-4

انًَْسْلِ إِنَّ انهَََّ ًٌِِيَّا یًَِوُکُوْ ةَِِ إِنَّ انهَََّ یَأْىُصُکُوْ أَنْ جُؤَدُّوا انْأَىَاٌَاتِ إِنَْ أَُْهَِِا وَ إِذَا خَکَيْحُوْ ةَیًَْ انٍَّاسِ أَنْ جَدْکُيُّا ةِ

 {58}ظّره ٌعاء آیَ إِنَّ انهَََّ کَانَ ظَيِیًاً ةَؿِیصاً 

ّا َُُّ أَكْصَبُ ىٍَُّا کٌُُّّا كََّّاىِیًَ نِهََِّ ػَُِسَاءَ ةِانْلِعْكِ وَ الَ یَجْصِىٍََّکُوْ ػٍََآنُ كَّْمٍ يَهَْ أاَلَّ جًَْسِنُّا ايْسِنُیَا أَیَُِّا انَّشِیًَ آ

 {8}ىائسه آیَ نِهحَّلَّْى 

 {135}ٌعاء آیَ یَا أَیَُِّا انَّشِیًَ آىٍَُّا کٌُُّّا كََّّاىِیًَ ةِانْلِعْكِ 

 اظحسالل:جلصیب 

در ایً آیات ةص نضوم خکو ةَ خق و يسانث و آٌچَ رساوٌس فصو فصظحاده اظث دالنث ىی کٍس و فصكی ٌيی کٍس 

ه 1404کَ چَ کعی خکو ىی کٍس ىجحِس یا غیص ىجحِس ةهکَ از ُص ىؤىٍی پشیصفحَ اظث. }ؾاخب جّاُص

 {19ص 40ق،ج

 ٌلس ةَ اظحسالل:

ص  1408غیص ىجحِس ٌیض رد ػسه اظث}انيّظّي االردةیهی ایً دنیم خحی جّظك ةصری كائهیً ةَ جّاز

{و فصىّدٌس کَ ایً دظحَ از آیات اؾال در ىلام ةیان ػصایك و ؾفات كافی ٌیعحٍس جا ةحّان از آٌِا نضوم یا 91

و جٍِا در ىلام ةیان نضوم خکو ةَ خق و يسم خکو ةَ يسم نضوم اجحِاد و یا ُص ػصط دیکصي اظحفاده کصد 

 اظث.جّر و ةالم 

 روایات -2-2-4

از جيهَ کعاٌی کَ ةَ ایً روایث ةصاي كّل ةَ يسم نضوم اجحِاد ةصاي كافی اظحٍاد کصده اٌس را ىی جّان آیث 

{ 19ص 40ه ق،ج1404{ و ؾاخب جّاُص}ؾاخب جّاُص27، ص1ه ق،ج 1413اهلل گهپایگاٌی }گهپایگاٌی 

 کَ ةَ روایاجی اظحٍاد کصده اٌس کَ یکی از آن روایات را ىی جّان چٍیً اػاره کصد: ٌام ةصد.

 

اٌَ كال: إیاکو أن یزاؾو ةًقکو ةًقا  424ه ق،ص1403}خهتی اةّانؿالحيً انٍتی ؾهْ اهلل يهیَ و آنَ

حَ كافیا انْ أُم انجّر و نکً اٌوصوا انْ رجم ىٍکو یًهو ػیئا ىً كقایاٌا فاجًهّه ةیٍکو فاٌی كس جًه

» ىکان« یداکو» انّظائم، أةّاب ؾفات انلافی، انتاب إول، اندسیخ انزاىط، و فیَ }.فحداکيّا انیَ

 یزاؾو{
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در ایً روایث آىسه اظث کَ ىتادا یکی از ػيا دیگصي را ٌضد اُم جّر ةَ ىداکيَ ةکؼاٌس ةٍگصیس و ىصدي 

رّدجان كافی كصار دُیس ىً ٌیض وي را كافی كصار از رّدجان را کَ پاره اي از اخکام ىارا ىی داٌس ىیان 

 ىی دُو ةٍاةصایً ٌضد وي جداکو کٍیس.

 جلصیب اظحسالل:

در ةیان اظحسالل ةَ ایً روایث ةَ چٍس کهيَ ةایس جّجَ داػث اول رؿّؾیات ىصدي کَ ةًٍّان كافی 

ا را ىی داٌس و کعی کَ پاره اي از اخکام ى« ػیئا ىً كقایاٌا»ةیان ػسه اظث چٍیً ةیان ػسه اظث

ٌفصىّده اظث کعی کَ آگاه کاىم ةَ اخکام ىا ةاػس کَ در ایً جيهَ از روایث ةیاٌگص ایً ُعث کَ كافی 

نضوم اجحِاد ٌسارد و ٌیض يتارت فاجًهّه آىسه اظث و ایٍکَ چصا اىام يهیَ انعالم ةَ ایً ٌکحَ اػاره کصده 

رد جض آٌکَ ٌؼاٌگص ایً ُعث کَ رفایث اظث و رفایث و جًم لصفیً ةصاي خکيیث وي چَ نضوىی دا

چصا کَ  دولصف در اٌحزاب كافی ُو دریم اظث و كافی کَ اجحِاد ُو ٌسارد را ُو ػاىم ىی ػّد.

کعیکَ فلیَ اظث ٌیازي ةَ ٌؿب کعی ةصاي كقاوت ٌسارد و اٌحزاب لصفیً ٌسارد و اٌحزاب لصفیً ةَ 

 رظيیث او چیضي ٌيی افضایس.

 اجياع -3-2-4

و ظیس ىديس خعیٍی  89ص  1408و ظیس يتسانکصیو ىّظّي 15ص  40لِا}ؾاخب جّاُص جةصری از ف

{ ػصط اجحِاد را چَ در خانث اریاري و چَ 73و ىديس خعً خائصي یضدي ص 22ص 1ج  1401ػیصازي 

در خانث افمصار ةصاي كقاوت الزم ٌساٌعحَ اٌس و جٍِا ػصلی کَ ةصاي كقاوت كائم ػسه اٌس ایً اظث کَ ةایس 

ن ىجحِس جاىى انؼصائك را کَ ةٍاةص ٌؿّص و اجياع جاٌؼیً و ٌائب اىام يهیَ انعالم ىدعّب ىی ػّد را اذ

 داػحَ ةاػس وگصٌَ كقاوت او جایض ٌزّاُس ةّد.

 جيى ةٍسي و ارائَ ٌوصیَ ىزحار  _5

ُياٌمّر کَ در ٌّػحار ةاال ذکص ػس ُص کسام از كائهیً ةَ نضوم و يسم نضوم ادنَ ُایی ةصاي رّد آورده اٌس 

اظحٍاد ةَ آیات و روایاجی اظث ةص فصض كتّنی دنیم از جيهَ ادنَ ُایی کَ كائهیً ةَ نضوم آورده اٌس 

ٍیً در ةصاةص آن آیات و روایاجی ىسيی کَ ةص اظحٍاد ةَ ادنَ ػان آورده اٌس و ٌلسُایی ةَ آٌِا ػس ُيچ

ذکص ػس کَ كائهیً ةَ يسم نضوم آٌصا ةیان کصده اٌس کَ ىلیس ةصاي ادنَ الالق اجحِاد ةصاي كافی اظث و 

 آٌصا جزؿیؽ ىی زٌس.

 خکو وفًی ٌاػی از كّل ةَ اجحِاد یا يسم اجحِاد كافی  _6
 كّل ةَ نضوم اجحِاد در كافی:  _1 _ 6

نضوم اجحِاد در كقاوت ػسه اٌس ةایس کعی کَ ةصایؼان خکو یا كقاوت ىی کٍس از كّه کعاٌی کَ كائم ةَ 

عث و فلك در ؾّرت چٍیً ٌتاػس كقّاجغ ةصاي وي ٌافش ٌیکَ اگص  ااجحِاد ةصرّردار ةاػس چصفًهیث 

  ٌافش اظث.فصورت كقاوت غیص ىجحِس ةصاي وي 



10 
 

 كّل ةَ يسم نضوم اجحِاد در كافی: _2 _ 6

کَ كائم ةَ يسم نضوم اجحِاد در كقاوت ػسه اٌس نضوىی ٌسارد فصدي را کَ ةصایؼان خکو یا و اىا کعاٌی 

 كقاوت ىی کٍس ىجحِس ةاػس و در ؾّرجی کَ از لصف ىجحِسي ىأذون ةاػس كقاوجغ ٌافش ىی ةاػس.

 ٌحیجَ گیصي  _7
ةص ایً ىمهب ىؤیس اظث کَ ةا جّجَ ةَ ةیاٌاجی کَ يهيا و فلِا داػحَ اٌس و روش ُاي ظیصه گشػحگان ٌیض 

از دیص ةاز ىصدم ارحالفات رّدػان را ةَ فصدي ةا ایيان آگاه و يانو اگص چَ ىجحِس ٌتّده اظث رجّع ىی 

کصده اٌس و از ٌوص ػصع دنیهی ةص ٌِی ةَ ایً ييم ٌؼسه اظث و ٌِی ُایی کَ در آیات و روایات  ػسه 

یس جّجَ داػث کَ در يؿص خافص ةَ دنیم يصفَ ٌیض ةا اظث ةَ دنیم جلّیث ٌوام لاغّجی ةّده اظث.

ػکایث ُا و دياوي زیاد ٌضد دادگاه ُا و کو ةّدن يسد ىجحِسان ةصاي رظیسگی ةَ ایً دياوي الزم اظث 

فؿم انزماب رّد كصار افصادي ةاػٍس کَ ةا نداظ اخکام و كّاٌیٍی کَ جّظك ىجحِسان ةیان ػسه اظث را 

 خصج و ارحالل ٌوام پیغ ٌیایس. دُس و ةا جّجَ ةسان خکو کٍس. يعص

 فِصظث ىٍاةى _8
جهس، اٌحؼارات  2اندسیذة(،  -آػحیاٌْ، ىیصزا ىديس خعً ةً جًفص، کحاب انلقاء )نٔػحیاٌی ط  .1

 ق ُ  1425ایصان، اول،  -کٍگصه يالىَ آػحیاٌْ كسس ظصه، كو  -زُیص 
جهس، دار انفکص نهمتاية و  15 اةً ىٍوّر، اةّ انفقم، جيال انسیً، ىديس ةً ىکصم، نعان انًصب، .2

 ق ُ  1414نتٍان، ظّم،  -دار ؾادر، ةیصوت  -انٍؼص و انحّزیى 

اردةیهْ، اخيس ةً ىديس، زةسة انتیان فی أخکام انلصآن، در یک جهس، انيکحتة انجًفصیة إلخیاء آدار  .3

 ق ُ  993ایصان، اول،  -انجًفصیة، جِصان 

 ق ُ  1423ایصان، دوم،  -انلقاء، دو جهس، كو اردةیهْ، ظیس يتس انکصیو ىّظّى، فلَ  .4

ياىهْ، ظیس ٌّر انسیً ىّظّى، انفّائس انيسٌیة و ةشیهَ انؼّاُس انيکیة، در  -اظحصآةادى، ىديس اىیً  .5

 1426ایصان، دوم،  -یک جهس، دفحص اٌحؼارات اظالىْ واةعحَ ةَ جاىًَ ىسرظیً خّزه يهيیَ كو، كو 

 ق ُ 

جهس، دفحص  11ةً خعً، کؼف انهذام و اإلةِام يً كّايس إخکام، اؾفِاٌْ، فافم ٍُسى، ىديس  .6

 ق ُ  1416ایصان، اول،  -اٌحؼارات اظالىْ واةعحَ ةَ جاىًَ ىسرظیً خّزه يهيیَ كو، كو 

ةغسادى، ىفیس، ىديّس ةً ىديس ةً ًٌيان يکتصى، انيلًٍة )نهؼیذ انيفیس(، در یک جهس، کٍگصه  .7

 ق ُ  1413ایصان، اول،  -هلل يهیَ، كو رخية ا -جِاٌْ ُضاره ػیذ ىفیس 

جهس، ىؤظعَ آل انتیث  16اندسیذة(،  -خائصى، ظیس يهْ ةً ىديس لتالتایْ، ریاض انيعائم )ط  .8

 ق ُ  1418ایصان، اول،  -يهیِو انعالم، كو 
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خائصى، ظیس ىديس ىجاُس لتالتایْ، کحاب انيٍاُم، در یک جهس، ىؤظعَ آل انتیث يهیِو انعالم،  .9

 ق  ان، اول، ُایص -كو 

ٌؼصیَ داٌؼکسه انِیات داٌؼگاه فصدوظی « كقاوت ىلهس و ىدحِس ىحجضي»خائصي یضدي،ىديس خعً .10

 52و  51ىؼِس ػياره 

 (انفلَ:کحاب انلقا}ةیجا{دارانلصآن اندکیو1401خعیٍی،ػیصازي،ظیس ىديس) .11

یک جهس،  خهتْ، اةً زُصه، خيضة ةً يهْ خعیٍْ، غٍیة انٍضوع إنْ يهيی إؾّل و انفصوع، در .12

 ق ُ  1417ایصان، اول،  -ىؤظعَ اىام ؾادق يهیَ انعالم، كو 

خهتْ، اةّ انؿالح، جلْ انسیً ةً ٌجو انسیً، انکافی فی انفلَ، در یک جهس، کحاةزاٌَ ييّىْ اىام  .13

 ق ُ  1403ایصان، اول،  -اىیص انيؤىٍیً يهیَ انعالم، اؾفِان 

 

 -یص إخکام انؼصيیة يهْ ىشُب اإلىاىیة )ط خهّْ، يالىَ، خعً ةً یّظف ةً ىمِص اظسى، جدص .14

 ق ُ  1420ایصان، اول،  -جهس، ىؤظعَ اىام ؾادق يهیَ انعالم، كو  6اندسیذة(، 

جهس،  3خهّْ، يالىَ، خعً ةً یّظف ةً ىمِص اظسى، كّايس إخکام فی ىًصفة اندالل و اندصام،  .15

 ق ُ  1413ایصان، اول،  -كو، كو دفحص اٌحؼارات اظالىْ واةعحَ ةَ جاىًَ ىسرظیً خّزه يهيیَ 

جهس، دفحص  9خهّْ، يالىَ، خعً ةً یّظف ةً ىمِص اظسى، ىزحهف انؼیًة فی أخکام انؼصیًة،  .16

 ق ُ  1413ایصان، دوم،  -اٌحؼارات اظالىْ واةعحَ ةَ جاىًَ ىسرظیً خّزه يهيیَ كو، كو 

جهس، ىجيى  15نيشُب، خهّْ، يالىَ، خعً ةً یّظف ةً ىمِص اظسى، ىٍحِْ انيمهب فی جدلیق ا .17

 ق ُ  1412ایصان، اول،  -انتدّث اإلظالىیة، ىؼِس 

ایصان،  -يات دار انًهو، كو ىمتّ ىؤظعَ جهس، 2 انّظیهة، جدصیص ىّظّى، هٰ  ريیٍْ، ظیس روح انمّ  .18

 اول،ه ق

جهس، ىؤظعَ  7رّاٌعارى، ظیس اخيس ةً یّظف، جاىى انيسارك فی ػصح ىزحؿص انٍافى،  .19

 ق ُ  1405یصان، دوم، ا -اظيايیهیان، كو 

، 28ایصان،  -رّیْ، ظیس اةّ انلاظو ىّظّى، جکيهة انيٍِاج، در یک جهس، ٌؼص ىسیٍة انًهو، كو  .20

 ق ُ  1410

جهس، دفحص اٌحؼارات اظالىْ واةعحَ  2ظتضوارى، ىدلق، ىديس ةاكص ةً ىديس ىؤىً، کفایة إخکام،  .21

 ق ُ  1423ایصان، اول،  -ةَ جاىًَ ىسرظیً خّزه يهيیَ كو، كو 

ظّریَ، دوم،  -ظًسى اةّ جیب، انلاىّس انفلِی نغة و اؾمالخا، در یک جهس، دار انفکص، دىؼق  .22

 ق ُ  1408

جهس، دفحص اٌحؼارات اظالىْ واةعحَ  2لصاةهعْ، اةً ةصاج، كافْ، يتس انًضیض، انيِشب )الةً انتصاج(،  .23

 ق ُ  1406ایصان، اول،  -ةَ جاىًَ ىسرظیً خّزه يهيیَ كو، كو 
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 ه ق، ىجيى انتدصیً،ىکحتَ انيصجقّیَ،ٌجف چآ اول 1412لصیدی،فزصانسیً، .24

جهس، دار انًهو نهيالییً، ةیصوت  6جاج انهغة و ؾداح انًصةیة،  -جُّصى، اظيايیم ةً خياد، انؿداح 

 ق ُ  1410نتٍان، اول،  -

جاىًَ  جهس، دفحص اٌحؼارات اظالىْ واةعحَ ةَ 6لّظْ، اةّ جًفص، ىديس ةً خعً، انزالف،  .25

 ق ُ  1407ایصان، اول،  -ىسرظیً خّزه يهيیَ كو، كو 

جهس، دفحص اٌحؼارات اظالىْ  3ياىهْ، ػِیس اول، ىديس ةً ىکْ، انسروس انؼصيیة فی فلَ اإلىاىیة،  .26

 ق ُ  1417ایصان، دوم،  -واةعحَ ةَ جاىًَ ىسرظیً خّزه يهيیَ كو، كو 

انسار  -فی فلَ اإلىاىیة، در یک جهس، دار انحصاث  ياىهْ، ػِیس اول، ىديس ةً ىکْ، انهيًة انسىؼلیة .27

 ق ُ  1410نتٍان، اول،  -اإلظالىیة، ةیصوت 

 - ىٰ  ياىهْ، ػِیس داٌْ، زیً انسیً ةً يهْ، انصوفة انتِیة فی ػصح انهيًة انسىؼلیة )انيدغّ .28

 ق ُ  1410 اول، ایصان، - كو داورى، کحاةفصوػْ جهس، 10 ،(کالٌحص

جهس، ىؤظعة  15انسیً ةً يهْ، ىعانک إفِام إنْ جٍلیح ػصائى اإلظالم،  ياىهْ، ػِیس داٌْ، زیً .29

 ق ُ  1413ایصان، اول،  -انيًارف اإلظالىیة، كو 
 -جهس، دار انکحب اإلظالىیة، جِصان  8اإلظالىیة(،  -کهیٍْ، اةّ جًفص، ىديس ةً یًلّب، انکافی )ط  .30

 ق ُ  1407ایصان، چِارم، 

ً ةاةّیَ، انيلٍى )نهؼیذ انؿسوق(، در یک جهس، ىؤظعَ اىام ُادى كيّْ، ؾسوق، ىديّس ةً يهْ ة .31

 ق ُ  1415ایصان، اول،  -يهیَ انعالم، كو 

جهس، اٌحؼارات کحاةزاٌَ آیة اهلل  3کاػاٌْ، فیـ، ىديس ىدعً اةً ػاه ىصجقْ، ىفاجیح انؼصائى،  .32

 ق  ایصان، اول، ُ -ره، كو  -ىصيؼْ ٌجفْ 

 -جهس، دار انلصآن انکصیو، كو  2، کحاب انلقاء )نهگهتایگاٌی(، گهپایگاٌْ، ظیس ىديس رفا ىّظّى .33

 ق ُ  1413ایصان، اول، 

 (فلَ انلقا كو: ىٍؼّرات ىکحتَ اىیصانيّىٍیً چآ اول.1408ىّظّي اردةیهی،ظیس يتسانکصیو) .34

 کحاب انلقا جلصیص ظیس يهی خعیٍی ىیالٌی،كو،ریام 1401ىّظّي گهپایگاٌی،ظیس ىديس رفا) .35

جهس، دار إخیاء  43انجّاُص، ىديس خعً، جّاُص انکالم فی ػصح ػصائى اإلظالم، ٌجفْ، ؾاخب  .36

 ق ُ  1404نتٍان، ُفحو،  -انحصاث انًصةی، ةیصوت 

جهس، ىؤظعَ آل انتیث  19ٌصاكْ، ىّنْ اخيس ةً ىديس ىِسى، ىعحٍس انؼیًة فی أخکام انؼصیًة،  .37

 ق ُ  1415ایصان، اول،  -يهیِو انعالم، كو 

 ه ش جِصان{ 1374فصٍُگ جؼصیدی اؾمالخات اؾّل،ٌؼص ٌی، چآ اول:يیعی، -والیی .38


