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ثبة «ٍٙبعد» يى ٝاػ اثٛاة ِ ُٙفمٗ اؿذ وٗ دجُ گـزغصٖا ٜاػ عٚايبد ٚاعصٖ اػ ِؼوِٛيٓ  :عا ثٗ سٛص
اسزوبم صاصٖ اؿذ ،صع ٔزيجٗ ثبػش رٌبعة  ٚاسزالف فغاٚاْ ثيٓ فمٙب گغصيضٖ اؿذ ّ٘ ٚيٓ اِغ ُ٘ ٔلبْ صٕ٘ضٖ
اّ٘يذ  ٚا٘زّبَ اؿالَ ثٗ ًِٛٛع «ٍٙبعد» ٔ« ٚظبفذ» اؿذ.
«ٍٙبعد» اػ جٍّٗ اِٛع ٜاؿذ وٗ ٚؿيٍٗ رمغة ثٕضگبْ ثٗ ؿ ٜٛسضأٚض ِزؼبي اؿذ ،وٗ ػجبص ٜثٛصْ «ٚ »ًٛٚ
«غـً» « ٚريُّ»ّ٘ ٚ ،چٕيٓ اٚاِغ ٚجٛثٚ ٝ

 .بقره  ،آٌه ٕٕٕ.

1

اؿزذجبث ٝصع اعرجبٍ ثب عػبيذ ٔظبفذ ٍٙ ٚبعد صع دك ِيّذ ،گٛيب ٜػٕبيذ ٚيژٖ كغع ِمضؽ اؿالَ ثٗ ٔظبفذ ٚ
صٚع ٜاػ آٌٛصگ ٝجـّ ٝاؿذ وٗ سٛص ِمضِٗا ٜاؿذ ثغا ٜرمغة اٌٍٙ ٚ ٝٙبعد عٚدبٔ.ٝ
پبيجٕض ٜفمٙب ثٗ ثيبْ اِٛعِ ٜبٕٔض  ٚ ًٛٚغـً ،ثبػش گغصيضٖ اؿذ وٗ دجُ گـزغصٖا ٜاػ وزت فمٙب كبًِ ثذش٘بٜ
ِزٕٛع صع اعرجبٍ ثب ايٓ ًِٛٛػبد گغصص .غـً يى ٝاػ ادىبَ ػجبص ٜكغع ِمضؽ اؿذ  ٚثٗ ػٕٛاْ ٚاجت  ٚيب
ِـزذت صع وزت فم ٝٙآٚعصٖ كضٖ اؿذ٘ .غچٕض رّبَ ػًٍ رلغيغ ادىبِِ ٝبٕٔض غـً  ًٛٚ ٚـ وٗ ادىبِ ٝرأؿيـٚ ٝ
ػجبص٘ ٜـزٕض ـ ثغاِ ٜب ِؼٍّٝٔ َٛثبكض؛ اِب صع ثغس ٝعٚايبد ِبٕٔض ادبصيض ٝوٗ صعثبعٖ «غـً جّؼٗ»  ٚػًٍ رلغيغ
آْ ٚاعص كضٖ اؿذ ،دىّذ٘بي ٝطوغ كضٖ اؿذ وٗ اػ آْ جٍّٗ ِٝرٛاْ ثٗ عفغ ث ٜٛثض ثضْ  ٚپبويؼگ ٝاكبعٖ وغص.

ٕ

 .شٌخ صدوق؛ در كتاب الفقٌه از امام صادق  7نقل مىكند كه درباره علت غسل جمعه چنٌن فرمود « :إنّ األنصار كانت
تعمل فٌنواضحها وأموالها ،فإذا كان ٌوم الجمعة حضروا المسجدّ ،
فتؤذىالناس بؤرواح آباطهم وأجسادهم ،فؤمرهم رسول ّ
للا 9
بالغسل،فجرت بذلک الس ّنة»( .الفقٌه  ،ج ٔ ،ص ٕٔٔ؛ ح ٖٕٓ؛ وسائاللشٌعة  ،ج ٖ ،ص ٖ٘ٔ ،أبواب األغسال المسنونة،
باب  ،ٙح ٘ٔ).انصار با آبٌارى باغات خود و ٌا اعمال دٌگر كه سبب عرق بدنشانمىشد ،كار مىكردند و چون روز جمعه
در مسجد حاضرمىشدند ،مردم از بوي بد زٌر بغل و عرق بدنهاٌشان اذٌتمىشدند .پس پٌامبر خدا 9آنان را امر فرمود كه
غسل كنند و پساز آن سنت بر همٌن جارى شد.
2

ّ٘چٕيٓ أـبْ ثب رفىغ صع چغاي ٝرلغيغ اغـبي ِـزذجِ ٝبٕٔض غـً ػيبعد  ٚادغاَ ،ثٗ دىّذ٘بيِ ٝبٕٔض عػبيذ
دمٛق سضأٚض ِزؼبي  ٚثضْ سٛص كشن  ٚاٍغافيبْ عِّٕ٘ٝ ْٛكٛص؛ چغا وٗ صع چٕيٓ اِٛع ٜأـبْ ثيلزغ صع يه
اجزّبع ظب٘غ ِٝكٛص ٔ ٚيبػ ثٗ عفذ  ٚآِض ِ ٚؼبكغد ثب صيگغاْ صاعص .ثٕبثغايٓ ،الػَ اؿذ أـبْ ثب ظب٘غٜ
آعاؿزٗ  ٚثبٍٕ ٝپبن ثٗ ِيبْ ّٕ٘ٛػبْ سٛيق ثغٚص ِٛ ٚججبد آػاع ايلبْ عا ثب ث ٜٛثض ثضْ فغاُ٘ ٔـبػص ٖ.اٌجزٗ ثبيض
رٛجٗ صاكذ وٗ ػًٍ
صيگغٔ ٜيؼ ثغا« ٜاِغ ثٗ غـً» ٚجٛص صاعص وٗ ػمً أـبْ ثٗ جٙذ ػجبص ٜثٛصْ آْ ،ثٗ آْ صؿذ ٔيبفزٗ اؿذ  ٚيب
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 .طبرى در مكارم االخالق در مورد اهمٌت طهارت و نظافت چنٌننقل كرده است « :عن النبً  9أ ّنه كان ٌنظر فً
المرآة ،وٌر ّجل جمّتهوٌمتشط ،وربّما نظر فً الماء وسوّ ى جمّته فٌه ،ولقد كان ٌتجمّلألصحابه فضالا على تجمّله ألهله ،وقال:
إنّ ّ
للا ٌحبّ من عبده إذاخرج إلى إخوانه أن ٌتهٌّؤ لهم وٌتجمّل »( .مكارم األخالق  ،صٖٗ؛وسائل الشٌعة ،ج٘ ،صٔٔ،
أبواب احكام المالبس  ،باب ٗ ،ح ٕ).درباره سٌره پٌامبر  9نقل شده است كه اٌشان (هنگام خروج ازمنزل ) در آٌنه نگاه
مىكرد و موهاى (فراوان و پر پشت ) خود رامرتب نموده و شانه مىكشٌدند و چه بسا (در صورت نبود آٌنه )در آب نگاه
مىكردند و آنها را مرتب مىنمودند و او در بٌناصحابش زٌبا (و مرتب ) ظاهر مىگشت چه برسد براى اهلش ومىفرمود:
خداوند دوست مىدارد كه بندهاش براى دٌداربرادرانش زٌبا و مرتب ظاهر شود.
4
 .اسراء ،آٌه ٘.5
3

« ٚاػ ػٍُ  ٚصأق ،جؼ أضو ٝثٗ كّب صاصٖ ٔلضٖ اؿذ».
ٔىزٗ صيگغ ٜوٗ ثبيض ِٛعص رٛجٗ لغاع گيغص ،ايٓ اؿذ وٗ اؿالَ صيٕ ٝاؿذ وٗ اعػف٘ب ٜثـيبع ٜثغا ٜػٔضگٝ
فغص ٜلبيً ِٝثبكضّ٘ .چٕيٓ لٛأيٓ سبم  ٚػبَ صع ايٓ ػِيٕٗ ثـيبع صاعصٌ .يىٓ ايٓ لٛأيٓ ٘يچ گبٖ ثب ؿٌٛٙذ ٚ
آؿبٔ ٝصع صيٓ صع رٌبص ٔيـذ .ثٗ ػجبعد صيگغ ،لٛأيٓ اال٘ ٝأـبْ عا صچبع ػدّذ ِ ٚلمذ ّٔٝوٕض.
(
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«سضأٚض ،آؿبيق  ٚعادز ٝكّب عا ِٝسٛا٘ض ٗٔ ٚ ،ؿشز ٚ ٝػدّذ كّب عا».
اػ ايٓ عٚؿذ وٗ پيبِجغ گغاِ ٝاؿالَ اؿبؽ ثؼضذ سٛيق عا ثغ آؿبٔ ٚ ٝؿٌٛٙذ صع أجبَ رىبٌيف اال٘ ٝلغاع صاصٖ
اؿذ.
«ثؼضذ ثبنؾُٛفٛخ انغًؾخ »؛

ٙ

ِٓ ثغ صيٓ ؿ ٚ ًٙآؿبِٔ ٝجؼٛس گغصيضَ.
ثٕبثغايٓ ،اگغ اِغ ثٗ «غـً»  ٚيب «ِٝ »ًٛٚوٕض ثب صع ٔظغ گغفزٓ كغايَ سبه ٝاؿذ وٗ صع وزت فم ٝٙثٗ آٔٙب

 .بقره  ،آٌه ٘.ٔ5
 .الكافً ج ٘:ص ٗ ،ٗ9باب كراهٌة رهبانٌة و ترك الباه ،ح ٔ؛األمالً (للطوسً ) ،ص  ،ٕ٘5ضمن حدٌث ٔ؛ وسائل
الشٌعةج ،5ص  ،ٔٔٙأبواب بقٌة الصلوات المندوبة ،باب ٗٔ ،ح ٔ؛مسند أحمد ،ج٘،ص ٕٙٙ؛ المعجم الكبٌر ،ج ،5ص
ٓ.ٔ7
5
6

اكبعٖ كضٖ اؿذ  ٚچٕبٔچٗ ٚجٛص كغٍ ٝثبػش ػدّذ  ٚرىٍّف ِىٍف گغصص ،كبعع ِمضؽ ثب رلغيغ رىبٌيف آؿبٔزغٜ
ِوٍذذ رىٍيف اثزضاي ٝعا رضاعن ّٔٛصٖ؛ چٕبٔىٗ فمضاْ آة  ٚيب ٚجٛص ثيّبع ٜثبػش ؿمٚ ٍٛجٛة  ٚاؿزذجبة ثٛصٖ ٚ
دىُ ،ثٗ «ريُّ » رغييغ پيضا ِٝوٕض  ٚيب ِجبدش صيگغ ٜاػ فمٗ وٗ صع جب ٜسٛص ِٛعص ثذش لغاع گغفزٗأض.
ّ
ٚاٌذّضّلل

تقرير يحم تحث

«غـً جٕبثذ » اػ اغـبٌ ٝاؿذ وٗ ـ ثب اٌزفبد ثٗ ادبصيش ٚاعصٖ ـ اػ  ًٛٚوفبيذ ِٝوٕض .دز ٝاػ ثـيبع ٜاػ
ػٍّب ٜكيؼٗ ،اصػب ٜاجّبع ثغ آْ ٔمً كضٖ اؿذ .ثٍىٗ ثبيض گفذ :ايٓ دىًُ ،غٚع ٜفمٗ كيؼٗ ،ثٍىٗ فمٗ اؿالَ اؿذ؛
اگغ ٔگٛييُ ًغٚع ٜسٛص ِظ٘ت  ٚاؿالَ ِٝثبكضٌ ،يىٓ آٔچٗ وٗ ِٛعص اسزالف ثيٓ فمٙب لغاع گغفزٗ اؿذ ،وفبيذ
ؿبيغ اغـبي اػ ِٝ ًٛٚثبكضِ .لٛٙع فمٙب ثغ ايٓ ػميضٖأض وٗ ثٗ جؼ غـً جٕبثذ ،ؿبيغ اغـبي ّٔٝرٛإٔض ِجؼٜ
اػ  ًٛٚثبكٕض؛ اِب صع ِمبثً ِلٛٙع ،ػضٖا ٜاػ فمٙب لبيً ثٗ وفبيذ جّيغ اغـبي ـ چٗ ٚاجت  ٚچٗ ِـزذت ـ اػ
ِٝ ًٛٚثبكٕض .ثٕبثغايٓ ،صع ايٓ ِمبي ،صع پ ٝثغعؿ ٝصاليً ٍغفيٓ  ٚاكىبالد ِطغح كضٖ ثغ آٔٙب  ٚثيبْ رذميك صع
ايٓ ِـأٌٗ فمِٝ ٝٙثبكيُ.
لجً اػ ٚعٚص ثٗ ِذً ثذش ،كبيـزٗ اؿذ اكبعٖا ٜاجّبٌ ٝثٗ صاليً وفبيذ غـً جٕبثذ اػ  ًٛٚصاكزٗ ثبكيُ ،ؿپؾ
ثٗ ثغعؿ ٝاصٌٗ ٍغفيٓ صع ًِٛٛع وفبيذ  ٚيب ػضَ وفبيذ ؿبيغ اغـبي اػ  ًٛٚثپغصاػيُ.

دالٚم كفبٚذ غغم عُبثذ اص ٔػٕ
3ـ اعًبع فمٓب

صع ػجبعاد فمٙب ،اجّبع يى ٝاػ صاليً وفبيذ طوغ گغصيضٖ اؿذ وٗ صع طيً ،ثٗ ص ّٗٔٛٔ ٚاكبعٖ ِٝكٛص .كيز صع
وزبة اٌشالف ِٝفغِبيض :
غغم انغُبثخ ٚغضٖ ف ٙانٕػٕء  . ...دنٛهُب ...:إعًبع انفشلخ؛

7

غـً جٕبثذ ِجؼ ٜاػ  ًٛٚاؿذ . ...صٌيً ِب ...اجّبع فغلٗ (كيؼٗ) ِٝثبكض.
كٙيض صبٔٔ ٝيؼ فغِٛصٖ اؿذ :
إال غغم
ّ األغغبل
كم
الثذ يؼٓب انٕػٕء ّ ، ...
ّ

 .الخالف ،جٔ ،ص ٖٔٔ ،مسئلة ٗ.7

7

ا؛
ا إعًبػب
َّ ال ٔػٕء يؼّ ػُذَب ٔعٕثب
انغُبثخ ،فإّ

5

ّ٘ٗ اغـبي ٔيبػِٕض ٘ ًٛٚـزٕضِ ، ...گغ غـً جٕبثذ ،وٗ اجّبع ٔؼص ِب لبيُ اؿذ وّٗ٘ ،غاٖ ثب آْٚ ًٛٚ ،اجت
ٔيـذ.
2ـ سٔاٚبد يؼظٕيٍٛ

ثٗ جٙذ وضغد عٚايبد ،صع ايٓ جب ثٗ طوغ ثغس ٝاػ آٔٙب اكبعٖ ِٝگغصص :
ػجذهللا ٔ ،5ركش كٛفّٛخ غغم
ّ
ُرُٚخ ،ػٍ صساسح ،ػٍ أثٙ
انف) ػٍ ػًش ثٍ ا
9
انغُبثخ ،فمبل « :نٛظ لجهّ ٔال ثؼذِ ٔػٕء»؛

ػعاعٖ ٔمً ِٝوٕض وٗ اِبَ هبصق  5ويفيذ غـً جٕبثذ عا ثيبْ ِٝوغص ،پؾ فغِٛص  :لجً  ٚثؼض اػ غـً جٕبثذ،
ٚ ًٛٚاجت ٔيـذ.
يؾًذ ثٍ أثَ ٙظش ،لبل :عؤنذ أثب
ة) ػٍ انؾغ ٍٛثٍ عؼٛذ ،ػٍ أؽًذ ثٍ
ّ
انؾغٍ انشػب  5ػٍ غغم انغُبثخ؟ فمبل« :رغغم ٚذک انٔ ، ...ًُٗٛال ٔػٕء
ف»ّٛ؛

ٓٔ

 .روض الجنان ،جٔ ،ص .ٖٔ5
 .التهذٌب ،جٔ ،ص  ،ٔٗ5ح ٕٕٗ؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،ص ،ٕٗٙأبواب الجنابة ،باب ٖٗ ،ح ٕ.
10
 .التهذٌب ،جٔ ،صٖٔٔ ،ح ٖٖٙ؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،صٖٕٓ،أبواب الجنابة  ،باب ،ٕٙح .ٙ
8
9

ثؼٔطِٝ ٝگٛيض :صعثبعٖ غـً جٕبثذ اػ اِبَ عًب  5ؿٛاي وغصَ .پؾ ايلبْ فغِٛص  :صؿذ عاؿذ سٛص عا
ِٝكٛي ، ...ٝپؾ  ًٛٚصع آْ الػَ ٔيـذ.
عؼفش 5

يؾًذ ثٍ يغهى ،لبل :لهذ ألثٙ
ػًٍ سٔاِ ،ػٍ
ّ
ط) ػٍ ؽشٚض ،أٔ ّ
َّ كبٌ ٚؤيش ثبنٕػٕء لجم انغغم يٍ
أْم انكٕفخ ٚشٌٔٔ ػٍ ػه 5ّٙأّ

إٌ
ّ

انغُبثخ؟ لبل« :كزثٕا ػهٗ ػه ،5 ٙيب ٔعذٔا رنک ف ٙكزبة ػه ،5 ٙلبلّهللا
ّ
ّ
ٔٔ ٕٔ
ُٔا) ؛
ٓش
ا ف
ْ عُُجب
ُى
ُُز
ٌِ ك
هإ
رؼبنٗ ٔ ( :
هبؿََّّ

ِذّض ثٓ ِـٍُ ِٝگٛيض :ثٗ اِبَ ثبلغ  5گفزُ وٗ ِغصَ وٛفٗ اػ ػٍٔ 5 ٝمً ِٝوٕٕض وٗ ايلبْ لجً اػ غـً جٕبثذ اِغ
ثٗ ِٝ ًٛٚوغص .اِبَ فغِٛص« :ثٗ ػٍ 5 ٝصعٚؽ ثـزٗأض ،ايٓ لٛي عا صع وزبة ػٍٔ 5 ٝيبفزٕض .سضأٚض ِزؼبي
ِٝفغِبيض ٚ :اگغ جٕت كضيض پؾ غـً وٕيض.
ػجذهللا  5ػٍ غغم
ّ
ؽًبد ثٍ ػضًبٌ ،ػٍ ؽكى ثٍ ؽكٛى ،لبل :عؤنذ أثب
د) ػٍ ّ
ّؤ
ّ انُبط ٚمٕنٌٕ ٚزٕػ
انغُبثخ ـ إنٗ أٌ لبل ـ لهذ  :إٌ

 .مائده ،آٌه . ٙ
 .التهذٌب ،جٔ ،ص ،ٖٔ9حٖ59؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،ص،ٕٗ7أبواب الجنابة  ،باب ٖٗ ،ح ٘.

11
12

ٔػٕء انظالح لجم انغغم ،فؼؾک ٔ لبل ٔ« :أّ٘ ٔػٕء أَمٗ يٍ انغغم
ٖٔ
ٔأثهغ»؛

دىُ گفذ :اػ اِبَ هبصق  5صعثبعٖ غـً جٕبثذ پغؿيضَ ـ رب آٔجب وٗ گفذ ـ گفزُ ِ :غصَ ِٝگٛيٕض لجً اػ غـً يه
ِ ًٛٚبٕٔض ّٔ ًٜٛٚبػ گغفزٗ ِٝكٛص .پؾ ايلبْ سٕضيض  ٚفغِٛص :چٗ ًٛٚي ٝپبنرغ  ٚعؿبرغ(وبًِرغ) اػ غـً
اؿذ.
ثب رٛجٗ ثٗ ايٓ وٗ صع ايٓ صفزغ ،ثٗ صٔجبي اصجبد ايٓ ِضػب ٘ـزيُ وٗ جّيغ اغـبي وفبيذ اػ ِّٔٝ ًٛٚبيٕضٔ ،بگؼيغيُ
جٙذ اصجبد اصػب ٜسٛيق صع ثشق اٚي ،ثٗ الٛاي  ٚثغعؿ ٝصاليً لبيالْ ثٗ ػضَ وفبيذ ٚ ،صع ثشق ص ،َٚثٗ ٔمً
الٛاي  ٚثغعؿ ٝصاليً لبيٍيٓ ثٗ وفبيذ جّيغ اغـبي اػ  ًٛٚثپغصاػيُ.
ٔبگفزٗ ّٔبٔض وٗ دٌغد آيذ ّ
ّللا اٌؼظّ ٝهبٔؼِ(ٝضظٍٗ) ٔيؼ يى ٝاػ لبيٍيٓ ثٗ «وفبيذ جّيغ اغـبي اػ »ًٛٚ
ِٝثبكٕض وٗ ِجبدش آر ٝصعثغگيغٔضٖ ٔظغيبد فمِ ٝٙؼظٌُٗ صع ايٓ ػِيٕٗ ٔيؼ ِٝثبكض.

 .التهذٌب ،جٔ ،ص  ،ٖٔ9ح ٕٖ9؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،ص،ٕٗ7أبواب الجنابة  ،باب ٖٗ ،ح ٗ.
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ثخش أل
الٕال ٔ دالٚم لبٚه ٍٛثّ ػذو كفبٚذ عبٚش اغغبل اص ٔػٕ

ؿفيض

ِلٛٙع فمٙب ٜكيؼٗ صع ِٛعص وفبيذ اغـبي اػ  ًٛٚدىُ ثٗ ػضَ اجؼا  ٚوفبيذ ِٝوٕٕض .صع ايٓ ثشق ثٗ ٔمً لٛي
ثغس ٝاػ ايلبْ  ٚصع اصاِٗ ،ثٗ ثغعؿ ٝاصٌّٗ ِطغح كضٖ اػ ؿ ٜٛآٔٙب ِٝپغصاػيُ.

فظم أل :الٕال فمٓب
اػ ثيٓ ِزم ّضِيٓ ،وٗ لبيً ثٗ ػضَ وفبيذ غـً اػ ٘ ًٛٚـزٕضِٝ ،رٛاْ اػ كيز هضٚق؛ يبص وغص .ايلبْ ِٝفغِبيض :
ّ ٚغزغمٔ ،ال ٚغض ّٚانغغم ػٍ
يٍ اغزغم نغٛش عُبثخ فهٛجذأ ثبنٕػٕء صى
ٗٔ
ّخ ػٍ انفشع؛
ّخ ٔانٕػٕء فشعٔ ،ال ٚغض٘ انغُ
ّ انغغم عُ
انٕػٕء؛ ألٌ

 .الفقٌه ،جٔ ،صٔ.5
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وـ ٝوٗ ثغا ٜغيغ اػ جٕبثذ غـً وٕض پؾ اٚي ِٝ ًٛٚگيغص ؿپؾ غـً ِٝوٕض  ٚغـً ثغاِ ٜٚ ٜجؼ ٜاػ
ٔ ًٛٚيـذ؛ چغا وٗ غـً ؿٕذ اؿذ (يؼٕ ٝصع عٚايبد آِضٖ)  ًٛٚ ٚفغى ِٝثبكض (يؼٕ ٝصع لغآْ آِضٖ)  ٚؿٕذ
ِجؼ ٜاػ فغى ٔيـذ.
ّخ
ّخ ٔانٕػٕء فشعٔ ،ال ٚغض٘ انغُ
ثٗ ادزّبي ل ،ٜٛاؿزضالي ايلبْ وٗ فغِٛصٖ اؿذ « :انغغم عُ

ػٍ انفشع » ٔبظغ  ٚاٌٙبَ گغفزٗ اػ دضيض ٝاؿذ وٗ اػ اِبَ ِٛؿ ٝثٓ جؼفغ ٔ 3مً كضٖ ِ ٚزٓ عٚايذ چٕيٓ
اؿذ :
َّ عؤل أثبانؾغٍ يٕعٗ ثٍ
ػجذانشؽًبٌ ثٍ أثَ ٙغشاٌ ،أّ

عؼفش 3

ػٍ صالصخ

َفش كبَٕا فٗ عفش ،أؽذْى عُتٔ ،انضبَ ٙيّٛذٔ ،انضبنش ػهٗ غٛش ٔػٕء،
ٔؽؼشد انظالح ٔيؼٓى انًبء لذس يب ٚكف ٙأؽذْى ،يٍ ٚؤخز انًبء؟ ٔكٛف
ٔٚزًٛى انز٘ ْٕ ػهٗ
ثزًٛى،
ٚظُؼٌٕ؟ لبلٚ« :غزغم انغُت ٔٚذفٍ انًّٛذ
ّ
ّ
ٔانزًٛى نالخش
ّخ،
ّ انغغم يٍ انغُبثخ فشٚؼخٔ ،غغم انًّٛذ عُ
غٛش ٔػٕء ،ألٌ
ّ
عبئض»؛

٘ٔ

ػجضاٌغدّبْ اػ اِبَ ِٛؿ ٝوبظُ  5صعثبعٖ

 .الفقٌه ،ج ٔ ،ص  ،ٔٓ5ح ٖٕٕ؛ وسائل الشٌعة ،جٖ ،ص ٘،ٖ7أبواب التٌمم ،باب  ،ٔ5ح ٔ.
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ؿٗ ٔفغ وٗ صع يه ؿفغ ّ٘غاٖ ُ٘ ٘ـزٕض ؿٛاي وغص  ٚگفذ :يى ٝاػ ايلبْ جٕت ،صِ ِٝٚيذ  ٚؿٔ ًٛٚ ِٝٛضاعص.
صع ايٓ دبي ػِبْ ّٔبػ فغا ِٝعؿض  ٚثب ايلبْ فمَ ثٗ أضاػٖا ٜآة اؿذ وٗ وبف ٝثغا ٜيه رٓ اػ آٔٙبؿذ .وضاَ يه
آة عا اؿزفبصٖ ِٝوٕض  ٚرىٍيف آٔٙب چيـذ  ٚچگ ٗٔٛثبيض ػًّ وٕٕض؟ اِبَ  5فغِٛص :جٕت غـً ِٝوٕض ِ ٚيذ ثب ريُّ
صفٓ ِٝكٛص  ٚكشو ٝوٗ ٔ ًٛٚضاعص ريُّ ِٝوٕض؛ چغا وٗ غـً جٕبثذ فغى اؿذ  ٚغـً ِيّذ ؿٕذ  ٚريُّ
ثغا ٜآسغ( ٜكشو ٝوٗ ٔ ًٛٚضاعص صع فمضاْ آة ) جبيؼ اؿذ .
ثٕبثغ ايٓ ،والَ كيز هضٚق ثضيٓ ِؼٕبؿذ وٗ ٚ :جٛة  ًٛٚاِغ ٜاؿذ وٗ صع لغآْ ثيبْ كضٖ اؿذ «فغى»ٌٝٚ ،
غـً صع دبٌذ ٚجٛة  ٚاؿزذجبة (غيغ اػ غـً جٕبثذ) ،صع عٚايبد «ؿٕذ» ثيبْ كضٖ اؿذ .پؾ آْ چيؼ ٜوٗ
ٚجٛة آْ اػ ادبصيش  ٚؿٕذ پيبِجغ  9فّٙيضٖ كضٖ اؿذ ،اػ اِغ ٜوٗ رٛؿَ لغآْ ٚاجت گغصيضٖ ،وفبيذ ّٔٝوٕض.
اػ صيگغ ثؼعگبٔ ٝوٗ لبيً ثٗ ػضَ وفبيذ كضٖأض ،ػجبعرٕض اػ :كيز ِفيض صع ِمٕؼٗ،

ٔٙ

كيز ٍٛؿ ٝصع

 .المقنعة  ،ص ٖ٘.
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ٔٙبيٗ،
ٚؿيٍٗ

ٔ7

ٔ9

اثٓ اصعيؾ صع ؿغائغ

ٔ5

ّ٘ ٚچٕيٓ اثٓ دّؼٖ صع

(عدّّ ُٙ
ّللا رؼبٌ.)ٝ

ثغس ٝثؼعگبْ ٔيؼ ِبٕٔض ِذمك؛ صع ِشزوغ إٌبفغ ،گغچٗ صع دىُ ِـئٍٗ رغصيض ّٔٛصٖ اؿذ ٌٝٚ ،ثؼض ثٗ ػضَ اجؼا ثب
وٍّٗ «أظٙغ» فز ٜٛصاصٖ اؿذ :
َّ ال ٚغض٘ .
ٔٚغض٘ غغم انغُبثخ ػٍ انٕػٕءٔ ،ف ٙغٛشِ رشد
ّد ،أظٓشِ أّ

ٕٓ

ؿيٛع ٜ؛ صع طيً والَ ِذمكٚ ،جٗ رغصيض عا ايٓ چٕيٓ ثيبْ صاكزٗ اؿذ :
ّف ؛ نزؼبسع انشٔاٚبد ٔاخزالف األطؾبة؛
ّد انًظُ
فمذ رشد

ٕٔ

ِوٕف صچبع رغصيض كضٖ اؿذ؛ ػيغا عٚايبد رؼبعى صاكزٗ  ٚآعا اهذبة ٔيؼ ِشزٍف اؿذ .

فظم دٔو :ثشسعٗ دالٚم لبٚه ٍٛثّ ػذو كفبٚذ
لبيٍيٓ ثٗ ػضَ وفبيذ ؿبيغ اغـبي اػ  ،ًٛٚثٗ چٕض صٌيً رّـه وغصٖأض ،ايٓ صاليً كبًِ يه آيٗ ،ثغس ٝعٚايبد ٚ
اهً اؿزوذبة اؿذ .اػ ظب٘غ والَ ثغسٔ ٝيؼ

 .النهاٌة  ،ص ٖٕ.
 .السرائر ،ج ٔ ،ص ٕٔٔـٖٔٔ.
19
 .الوسٌلة  ،ص .٘ٙ
20
 .مختصر النافع ،جٔ ،ص .9
21
 .التنقٌح الرائع ،جٔ ،ص.99
17
18

اؿزفبصٖ ِٝكٛص وٗ كٙغد لٛي ثٗ ػضَ وفبيذ عا عافغ رؼبعى ثيٓ صاليً ِلٛٙع  ٚاصٌٗ لبيٍيٓ ثٗ وفبيذ صأـزٗأضٚ .
ثٗ ػجبعد صيگغ ،كٙغد عا يى ٝاػ صاليً ثض ْٚاكىبي ثغا ٜسٛيق لغاع صاصٖأض.
انف) آ ٔ ّٚكٛفٛذ اعزذالل ثّ آٌ
ِٚكُى
هأ
ْ ٔ
ْٕكُى
ُٕا ٔ
ِه
ْغ
هآغ
ِ ف
َّالهح
نٗ آنظ
ْ إ
ُى
ًز
ِر
آي ُٕا إ
ٍِٚ
آنز
ٚب أ
ِه
ٓب َّ
ٚذه
هْ
(ه
ْ
ُعُ ه
ها ُلْ
ه ه
هٚه
ٕٕ
ِ)...؛
ِك
هاف
ًش
إ
نٗ آْ
ِه
نه

ا ٜاً٘ ايّبْ ،چ ْٛسٛا٘يض ثغأّ ٜبػ ثغسيؼيض ،هٛعد  ٚصؿذ٘ب عا رب ِغفك ثلٛييض. ...
وـبٔ ٝوٗ لبيً ثٗ ػضَ وفبيذ اغـبي اػ ٘ ًٛٚـزٕض ،ثٗ ػّ َٛايٓ آيٗ كغيفٗ اؿزٕبص وغصٖأض .ثضيٓ هٛعد وٗ
سضأٚض ِزؼبي ،اِغ ثٗ  ًٛٚصع ٕ٘گبَ ليبَ ثغأّ ٜبػ ِٝوٕض .پؾ ٘غ وجب وٗ أـبْ ثغا ٜالبِٗ ّٔبػ ثغسيؼص ثبيض
 ًٛٚصاكزٗ ثبكض .ثٗ ػجبعد صيگغ ،ػّ َٛآيٗ كبًِ وـ ٝوٗ غـً وغصٖ  ٚيب ٔىغصٖ ِٝكٛصٌ ،يىٓ رٕٙب جٕت اػ ايٓ
لبػضٖ اؿزضٕب كضٖ  ٚػّ َٛآيٗ ٔـجذ ثٗ جٕت ثٗ ٚؿيٍٗ آيٗ صيگغ ٜوٗ فغِٛصٖ اؿذ :
ُى
َز
هأ
ح ٔ
ثٕا آنظ
ْش
رم
ٍِٚ
آنز
ٚب أ
َّالهه
هْ
آيُٕا اله ه
ٓب َّ
(ه
هُ
ْ
ه ه
هٚه
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ُٕا
ِه
هغ
ْز
رغ
ِ٘ عهجِٛم ؽهز
ِش
هبث
ِالَّ ػ
ا إ
هاله عُُجب
ه ٔ
نٌٕ
رم
رؼ
هٖ ؽهز
عُكهبس
َّٗ ه
يب ه
َّٗ ه
ُُٕ
ًٕا ه
ْهُ
ٖٕ
؛

) ...

ا ٜاً٘ ايّبْ٘ ،غگؼ ثب دبي ِـز ٝثٗ ّٔبػ ٔيبييض رب ثضأيض چٗ ِٝگٛييض  ٗٔ ٚصع دبي جٕبثذِ ،گغ آٔىٗ ِـبفغ ثبكيض
رب ٚلز ٝوٗ غـً وٕيض. ...
ّ٘ ٚچٕيٓ ثٗ ٚؿيٍٗ طيً آيٗ ِظوٛع (آيٗا ٜوٗ ثٗ آْ اؿزضالي كضٖ اؿذ) وٗ فغِٛصٖ اؿذ :
ُٔا)؛
ٓش
ا ف
ْ عُُجب
ُى
ُُز
ٌِ ك
هإ
(ٔ
هبؿََّّ

ٕٗ

 ٚاگغ جٕت ٘ـزيض پبويؼٖ كٛيض (غـً وٕيض).
رشوين سٛعصٖ اؿذ ،اِب ٔـجذ ثٗ ثميٗ افغاص ثغ ػِّٛيذ سٛصف ثبل ٝاؿذ .ػالِٗ دٍّّ٘ ٝيٓ اؿزضالي عا چٕيٓ
ثيبْ ِٝوٕض :
ا ثبنٕػٕء ْٕٔ ػبو ف ًٍٛاغزغم ٔغٛشِ،
ه يشٚذ انمٛبو إنٗ انظالح يـهمب
أيش
ه
ْ عُُجب
ُى
ُُز
ٌِ ك
هإ
ُٕا) ٔثمٕنّ رؼبنٗ ٔ( :
ِه
هغ
ْز
رغ
خشط انغُت ثمٕنّ رؼبنٗ( :ؽهز
َّٗ ه
ا
ّ األيش نغٛشِ ،فٛجمٗ انجبل ٙػهٗ ػًٕيّ.
َّ ٚفٓى يُّ أٌ
ٓش
ف
ُٔا) فإّ
هبؿََّّ

ٕ٘

رد استدالل تّ آيّ

ها
ِر
صع جٛاة اػ ايٓ اؿزضالي ثبيض گفذِ :موٛص اػ (إ

 .نساء ،آٌه ٖٗ.
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ِ) چٕبْ وٗ ِفـغيٓ فغِٛصٖأض« :اْ وٕزُ ِذضصيٓ » ِٝثبكض؛
َّالهح
نٗ آنظ
ْ إ
ُى
ًز
ِه
ُلْ

ٕٙ

يؼٕ ٝاگغ ِذضس ثبكيض.

ثٕبثغايٓ ،صعهٛعد أجبَ غـً ،صيگغ دضص ٝثبلِّٝٔ ٝبٔض وٗ الػَ ثٗ ثغٍغف كضْ آْ ثبكض .ثٗ رؼجيغ صيگغ ،آيٗ
صع هٛعر ًٛٚ ٝعا ٚاجت ِٝصأض وٗ دضس عر صاصٖ ثبكض؛ اِب صعهٛعر ٝوٗ غـً أجبَ كٛص ،صيگغ ِذضس ثٛصْ
ِؼٕب ٔضاعص رب ٚ ًٛٚاجت ثبكض.
ثغس ٝفمٙب ٔيؼ اكىبالر ٝعا ثٗ اؿزضالي ثٗ آيٗ ِطغح وغصٖ أض وٗ لبثً ِٕبللٗ ِ ٝثبكض وٗ صع طيً ثٗ ايٓ اكىبالد ٚ
د آْ اكبعٖ ِ ٝوٕيُ.
ِٕبللب ِ
ِذمك ؿجؼٚاع ٜصع عص ايٓ اؿزضالي فغِٛصٖ اؿذ :
نخ،
نخ اٜرٛخ؛ عًؼب
ّٓب رزخظ
ػبيخ ،نكُ
ّ اٜٚخ ٔإٌ كبَذ
فألٌ
ا ث ٍٛاألدّ
ّض ثبألدّ
ّ
ّف ف ٙانًُزٓٗ إعًبع انًفغّشٍٚ
ّف االعزُبد إن ّٛيب َمم انًظُ
ٔيًب ٚؼؼ
ّ
ّ انًشاد إرا لًزى يٍ انُٕؤَ ،غجّ ف ٙانخالف إنٗ انًفغّش،ٍٚ
ػهٗ أٌ
ّ ػه ّٛثؼغ انشٔاٚبد انًؼزجشحٔ ،لذ
ٔٚذل
ّ ف ٙثؾش َٕالغ انٕػٕءٔ ،لذ ُٚبلش
يش
ف ٙػًٕيٓب؛ نؼذو اشزًبنٓب ػهٗ شٙء يٍ أدٔاد انؼًٕو؛

ٕ7

 .كنز العرفان ،جٔ ،ص 5؛ زبدة البٌان  ،ص ٔ9؛ آٌات االحكام،ج ٔ ،ص ٖٓ.
 .ذخٌرة المعاد ،ص  ،ٗ5سطرٕٗ.
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صعؿذ اؿذ وٗ آيٗ ػبَ اؿذ ٌٝٚ ،ثب اصٌٗا ٜوٗ صع آيٕضٖ طوغ ِٝگغصص ،رشوين ِٝسٛعص  ٚاػ اِٛع ٜوٗ اؿزٕبص
ثٗ آيٗ عا رٌؼيف ِ ٝوٕض ،آْ چيؼ ٜاؿذ وٗ ِوٕف صع ِٕز ٝٙاػ اجّبع ِفـغيٓ ٔمً وغصٖ اؿذ  ٚآْ ايٓ وٗ ِغاص
اػ آيٗ ايٓ چٕيٓ اؿذ ٕ٘ :گبِ ٝوٗ اػ سٛاة ثغسبؿزيض ًٛٚ ،ثگيغيض ٚ ،ايٓ لٛي عا (كيز ٍٛؿ )ٝصع سالف ثٗ
ِفـغيٓ ٔـجذ صاصٖ اؿذ؛ ّ٘چٕيٓ ثغس ٝاػ عٚايبد ِؼزجغٖ ثغ ايٓ لٛي (وٗ ِغاص اػ آيٗ ،ئطا لّزُ ِٓ إٌ َٛثبكض)

ٕ5

صالٌذ صاعٔض وٗ صع ثذش ٔٛالي ًٛٚ
گظكذٔ ٚ .يؼ صع ػّ َٛآيٗ اكىبي ِٝكٛص ثٗ ايٓ وٗ آيٗ ِلزًّ ثغ چيؼ ٜاػ اصاد ػبَ ٔيـذ.
ّ٘چٕيٓ ِغد َٛسٛأـبعٜ؛ صع اكىبي ثٗ صالٌذ آيٗ فغِٛصٖ اؿذ :
َّ كهًخ «إرا»
ٔانغٕاة :أٔ
ّالا :فجًُغ انؼًٕو؛ ألّ

ّ
صالَ ِة) ما ٌعنً بذلک (إِ َذا
عبدللا ،7قوله تعالى ( :إِ َذا قُ ْم ُت ْم إِلَى آل َّ
 .مثل رواٌت ابن اُذٌنة عن ابن بكٌر ،قال  :قلت ألبً
صالَ ِة) ،قال « :إذا قمتم من النوم» ،قلتٌ :نقض النوم الوضوء؟ فقال« :نعم ،إذا كان ٌغلب على السمع وال ٌسمع
قُمْ ُت ْم إِلَىآل َّ
الصوت» .التهذٌب ،ج ٔ،ص  ،7ح 9؛ وسائل الشٌعة ،ج ٔ ،ص ٕٗ٘ ،أبواب نواقض الوضوء،باب ٖ ،ح .7
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يًب أٔسدَب يٍ
ا :فهٕعٕد انًخظ
ٔأيب صبَٛب
نٛظ يٍ أدارّ ،ثم نإلًْبل.
ّض ّ
ّ
ٕ9
انشٔاٚبد؛

 ٚجٛاة ( اػ آيٗ كغيفٗ ) اٚالا :ػضَ ػّ َٛاؿذ؛ چغا وٗ وٍّٗ «ئطا» اػ اصاد ػّٔ َٛيـذ ،ثٍىٗ ثغا ٜاّ٘بي اؿذ.
صبٔيب ا :صع عٚايبر ٝوٗ ثيبْ وغصيُ ِشون ٚجٛص صاعص( .يؼٕ ٝآيٗ ثٗ ٚؿيٍٗ آٔٙب رشوين ِٝسٛعص).
ِذمك اعصثيٍي

ٖٓ

 ٚهبدت ِضاعن

ٖٔ

ٔيؼ چٕيٓ

اؿزضالٌ ٝعا ٔـجذ ثٗ آيٗ كغيفٗ ّٔٝپظيغٔض  ٚاكىبالد اكبعٖ كضٖ عا ثيبْ ِٝوٕٕض  ٚآٔٙب عا ِبٔغ اؿزٕبص ثٗ ػّ َٛآيٗ
ِٝصإٔض.
سالهٗ آٔىٗ :اؿزضالي ثٗ آيٗ اػ ِٕظغ فمٙب ،صاعا ٜؿٗ اكىبي ِٝثبكض :
أالً  :آيٗ ػّٔ َٛضاعص؛ چغا وٗ اصاد ػّ َٛصع آْ ثٗ وبع ٔغفزٗ اؿذ  ٚوٍّٗ «ئطا» ثغا ٜاّ٘بي اؿذ.
ثاَياً  :آيٗ كغيفٗ اسزوبم ثٗ ثغسبؿزٓ اػ سٛاة صاعصّ٘ ،بٍْٛع وٗ ثؼٌ ٝاػ عٚايبد ثغ آْ صالٌذ ِٝوٕض ٚ
ِفـغيٓ ُ٘ ايٓ ٍٛع رفـيغ ّٔٛصٖأض.
ثانثاً  :ػّ ٚ َٛاٍالق آيٗ ثٗ ٚاؿطٗ عٚايبر ٝوٗ ثغ اجؼا

 .مشارق الشموس ،ج ٔ ،ص ٖٕٗ.
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٘غ غـٍ ٝاػ  ًٛٚصالٌذ صاعٔض ،رشوين ِٝسٛعص.
اِب ثٗ ٔظغ ِٝعؿض ايٓ اكىبالد سبٌ ٝاػ ِٕبللٗ ٔجبكض؛ ػيغا:
4ـ گغچٗ وٍّٗ «ئطا» اػ اٌفبظ ػّٔ َٛيـذ ٌٝٚ ،اػ آٔجب وٗ لغآْ صع ِمبَ ثيبْ دىُ ثٛصٖ ٗٔ ،اّ٘بي  ٚاجّبي،
لغيٕٗأ ٜيؼ ثغ اسزوبم صع آيٗ ٚجٛص ٔضاعص .ثٕبثغايٓ ،اٍالق وٍّٗ «ئطا» ِفيض ػّ ٚ َٛكّ ٌٝٛوٗ گفزٗ كضٖ،
ِٝثبكض.
2ـ اگغ گفزٗ كٛص آيٗ ثٗ «ثغسبؿزٓ اػ سٛاة» اسزوبم صاعصِٝ ،گٛييُ صع ايٓ هٛعد ،آيٗ يى ٝاػ ِوبصيك عا
ثيبْ وغصٖ اؿذ ٗٔ ،دىُ وٍ ٝصع اعرجبٍ ثب يه ِوضاق.
 1ـ رشوين آيٗ ثٗ عٚايبد صالٌذ وٕٕضٖ ثغ اجؼا غـً اػ  ،ًٛٚاكىبٌِ ٝجٕبي ٝاؿذ؛ يؼٕ ٝرشوين ايٓ آيٗ ثٗ آْ
عٚايبد ثغ ِجٕب ٜوـبٔ ٝوٗ صالٌذ عٚايبد ثغ اجؼا عا لجٛي صاعٔض ،رّبَ اؿذ ٌٝٚ ،ثغ ِجٕب ٜوـبٔ ٝوٗ صالٌذ ايٓ
عٚايبد عا ثغ اجؼا اغـبي اػ  ،ًٛٚلجٛي ٔضاعٔض ،رشوين ٔبرّبَ اؿذ.
ًزُىْ )...دبٌذ ػضَ ٍٙبعد اؿذ ٚ ،اػ ؿ ٜٛصيگغ صاليً
ِر
اِب ثٗ ٘غدبي اػ آٔجب وٗ لطؼب ا ِغاص صع آيٗ (إ
ها ُلْ
غـً جٕبثذ ٔ ٚيؼ عٚايبد اجؼا ّٗ٘ ٜاغـبي اػ ٍٙ ،ًٛٚبعد عا ثغاِ ٜىٍف صبثذ ِٝوٕٕض ،ايٓ اصٌٗ  ٚعٚايبد
ثغ آيٗ ٚعٚص صاكزٗ  ٚرؼجضاا ًِٛٛع «ػضَ ٍٙبعد»

عا ٔفّٔ ِٝ ٝبيض  ٚثب غـً جٕبثذ  ٚؿبيغ اغـبي ،صيگغ ٔيبػ ٜثٗ  ًٛٚـ وٗ آيٗ ثٗ آْ اكبعٖ صاعص ـ ٔشٛا٘ض ثٛص؛
ػيغا ػضَ ٍٙبعر ٝوٗ صع آيٗ ِغاص ِٛ ٚعص ٔظغ ثٛصٖ ،ثب ايٓ اغـبي ثغٍغف كضٖ ًِٛٛ ٚػ ٝثغا ٜرذويً
ٍٙبعد ثبلّٔ ٝبٔضٖ اؿذ.
ة) سٔاٚبد
1ـ يرسهّ اتٍ أتي عًير

إال غغم
ػجذهللا  ،5لبل« :كم
ّ
اثٍ أث ٙػًٛش ،ػٍ سعم ،ػٍ أثٙ
ّ غغم لجهّ ٔػٕء ّ
ٕٖ
انغُبثخ»؛

اثٓ اث ٝػّيغ اػ فغص ٚ ٜا ٚاػ اِبَ هبصق  5عٚايذ ِٝوٕض وٗ فغِٛص :لجً اػ ٘غ غـٍ ًٛٚ ٝثبيض گغفذِ ،گغ صع
غـً جٕبثذ .
كيفيت استدالل

اؿزضالي ثٗ ايٓ عٚايذ ثغ ػضَ وفبيذٚ ،اًخ اؿذ؛ چغا وٗ اِبَ ثب هغادذ ًٛٚ ،گغفزٓ ثب ٘غ غـٍ ٝثٗ جؼ
غـً جٕبثذ عا ٚاجت فغِٛصٖ اؿذ.
رد استدالل

اؿزضالي ثٗ ايٓ ِغؿٍٗ رّبَ ٔيـذ؛ چغا وٗ ُ٘ اػ

 .الكافً ،جٖ ،ص٘ٗ ،باب صفة الغسل والوضوء قبله و بعده،...حٖٔ؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،ص ،ٕٗ5أبواب الجنابة،
باب ٖ٘ ،ح ٔ.
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ٔظغ ؿٕض  ُ٘ ٚاػ ٔظغ صالٌذ صاعا ٜاكىبي اؿذ .
ايا اشكال در سُد  :عٚايذ ِغؿً اؿذ٘ .غ چٕض عا ٜٚآْ اثٓ اث ٝػّيغ اؿذ  ٚاهذبة عٚايبد ِغؿً  ٜٚعا
ِمجٛي صأـزٗأض ٌٝٚ ،اػ آٔجب وٗ ِب ّٔٝصأيُ ايلبْ اػ چٗ وـ ٝعٚايذ عا ٔمً ّٔٛصٖ ،ثٕبثغايٓٚ ،جٛص ادزّبي ٔمً
 ٜٚاػ وـ ٝوٗ اػ ٔظغ ِب فغصً ٜؼيف ثبكضِ ،بٔغ اػ لجٛي عٚايذ ِٝ ٜٚثبكض.
اػ جٍّٗ فمٙبي ٝوٗ ايٓ اكىبي عا ِطغح ِٝوٕٕض ِذمك اعصثيٍ 4 ٝاؿذ :
إال
ف ٙلجٕل انًشعم ثؾش ،كًب ركش ف ٙيؾه
َّ نى ٚشعم ّ
َّّ .ؼى ،نٕ ػهى أّ
َّ خبسط ػٍ اإلسعبل
ػٍ ػذلٔ ،ػهى رنک انؼذل فٕٓ يمجٕلٔ .اػزشع ػه ّٛثؤّ
ّ انكالو فًٛب ْٕ يشعم ثؾغت انظبْش.
ّ رنک؛ ألٌ
ٔال ٚؼش
ُطٕل انؾذٚش،
َّ ػذل ال ثؼ ،ُّٛفف ٙلجٕل يضهّ ثؾش ف ٙكزت أ
ٔنٕ ػهى أّ
ّػٔ ،لبل :أسٔ٘ :ػٍ ػذلٔ ،نى ٚغًّ؛
َٓى لبنٕا  :نى ٚمجم لٕنّ نٕ طش
فإّ
ا ػُذَب ،فهٕ ظٓش اعًّ نغشؽُبِْٔ .زا
َّ لذ ٚكٌٕ ػذالا ػُذِ ،فبعمب
ألّ
ٖٖ
ّ ...؛
يزكٕس ف ٙانكزت يٍ غٛشسد

ّ٘بْ گ ٗٔٛوٗ صع ِذً سٛص طوغ كضٖ اؿذ ،صع لجٛي عٚايذ ِغؿً اكىبي ٚجٛص صاعص.

 .مجمع الفائدة و البرهان ،جٔ ،ص.ٕٔ7

33

ثٍٗ اگغ صأـزٗ كٛص وٗ كشن ثٗ غيغ اػ ػبصي اػ وـ ٝاعؿبي ٔضاعص (يؼٕ ٝعٚايذ عا فمَ اػ ػبصي  ٚصمٗ ٔمً
ِٝوٕض)  ٚآْ كشن ػبصي ٔيؼ ِلشن ثبكض ،ايٓ ِغؿً ِٛعص لجٛي اؿذٌ .يىٓ اػزغاى كضٖ وٗ اگغ عٚايذ ثضيٓ
هٛعد ثبكض صيگغ ِغؿً ّٔٝثبكض؛ چغا وٗ والَ صع جبي ٝاؿذ وٗ عٚايذ ظب٘غاا ِغؿً ثبكض ٚ( .كشن ِغٌّٜٚ
ػٕٗ وبِالا ٔبكٕبؽ ثبكض).
 ٚاگغ صأـزٗ كٛص وٗ كشن ِغ ٌّٜٚػٕٗ ػبصي اؿذٌ ،يىٓ ِلشن ٔيـذ وٗ ايٓ كشن چٗ وـ ٝاؿذ ،صع لجٛي
چٕيٓ عٚايز ٝثذش ٚجٛص صاعص وٗ صع وزت اهٛي دضيش ثيبْ كضٖ اؿذ .ايلبْ (ػٍّب ٜعجبي  ٚفمٙب) ِٝفغِبيٕض:
اگغ عا ٜٚروغيخ وٕض  ٚثگٛيض ِٓ اػ يه كشن ػبصٌ ٝعٚايذ ِٝوٌُٕ ،يىٓ ٔبَ ا ٚعا ٔجغص ،عٚايزق لبثً لجٛي
ِغؿً ػبصي  ٚصمٗ ثبكض  ٌٝٚاػ ٔظغ ِب فبؿك ثبكض  ٚاگغ اؿُ ٜٚ
ّٔٝثبكض؛ ػيغا چٗ ثـب فغص ِغ ٌّٜٚػٕٗ ٔؼص فغص
ِ
آكىبع ِٝكض كبيض  ٜٚعا جغح  ٚرٌؼيف ِّٛٔٝصيُ .ايٓ ؿشٓ صع وزت ِغث ٍٗٛثيبْ كضٖ ِ ٚغصٚص ُ٘ ٔيـذ.

ّ٘يٓ اكىبي صع وزبة٘بِ ٜلبعق اٌلّٛؽ
ِفبريخ اٌلغائغ

ٖ٘

ٖٗ

ٚ

ٔيؼ ِطغح كضٖ اؿذ.

ايا اشكال در دالنت  :ادزّبي صاعص عٚايذ دًّ ثغ اؿزذجبة كٛص؛ ػيغا صع آْ ٌفظ ٝوٗ صاي ثغ ٚجٛة ثبكض ٚجٛص
ٔضاعص  ٚصع عٚايذ ص( َٚدـٕٗ د ّّبص ثٓ ػضّبْ)  ،چگٔٛگ ٝدًّ ثغ اؿزذجبة ٚ ٚجٗ آْ رًٛيخ صاصٖ سٛا٘ض كض.
2ـ حسُّ ح ًّاد تٍ عثًاٌ

ؽًبد أٔ غٛشِ ،ػٍ أثٙ
ػٍ اثٍ أث ٙػًٛش ،ػٍ ّ
ٖٙ
إال انغُبثخ»؛
ٔػٕء ّ

ػجذهللا 5
ّ

ّ غغم
لبل« :ف ٙكم

اثٓ اث ٝػّيغ اػ دّبص ثٓ ػضّبْ يب اػ كشن صيگغ ،اػ اِبَ هبصق  5عٚايذ ِٝوٕض وٗ فغِٛص :صع ٘غ غـٍِ ،ٝگغ
غـً جٕبثذ ًٛٚ ،اؿذ.
كيفيت استدالل

اؿزضالي ثٗ ايٓ عٚايذ ِبٕٔض ِغؿٍٗ اثٓ اث ٝػّيغ ثٛصٖ  ٚاكىبي٘بي ٝوٗ صع عٚايذ لجً ٚجٛص صاعص ،صع ايٕجب ٔيؼ
رىغاع ِٝكٛص.

 .مشارق الشموس ،جٔ ،ص ٖٕ٘.
 .مفاتٌح الشرائع ،ج ٔ ،صٓٗ.
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 .التهذٌب ،ج ٔ ،صٖٗٔ ،ح ٖٓٗ؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،ص،ٕٗ5أبواب الجنابة ،باب ٖ٘ ،حٕ.
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رد استدالل

ايٓ عٚايذ ُ٘ ،صع صالٌذ  ُ٘ ٚصع ؿٕض اكىبالر ٝصاعص.
اشكال در سُد ً :ؼف ؿٕض آْ وبِالا ِلٛٙص اؿذ؛ چغا وٗ ٔبَ ثغصْ اػ د ّّبص ،عٚايذ عا اػ اعؿبي سبعط ّٔٝوٕض؛
ػيغا كشن د ّّبص ثب عا ٜٚصيگغِ ٜلزجٗ ِٝثبكض  ٚسٛص اثٓ اث ٝػّيغ ٔيؼ ٔـجذ ثٗ ِٕمٛي ػٕٗ صچبع رغصيض گغصيضٖ
اؿذ ،دز ٝثغس ٝلبيٍٕض وٗ ايٓ دضيش ثب سجغ لجً ،يؼِٕ ٝغؿٍٗ اثٓ اث ٝػّيغ ،يه عٚايذ ثٛصٖ ِ ٚلزغوٕض .دز ٝثب
پظيغف ايٓ وٗ ايٕٙب ص ٚعٚايذ ٘ـزٕض ثبػ اكىبي ِغؿٍٗ ثٛصْ ،وٗ عٚايذ عا اػ دجيذ ِٝأضاػص ،ثبلِِٝ ٝبٔض .صع
دبٌ ٝوٗ ثب ٚجٛص اكىبي اعؿبي ،پظيغف دـٕٗ ثٛصْ سبٌ ٝاػ سضكٗ ٔشٛا٘ض ثٛصٌ ،يىٓ ػالِٗ دٍ ٝصع ِشزٍف ٚ
ِٕز ٝٙصع ثيبْ ؿٍـٍٗ ؿٕض ،وٍّٗ «أ ٚغيغٖ » عا دظف ّٔٛصٖ  ٚعٚايذ عا دـٕٗ صأـزٗ اؿذ؛ اِب ثبيض رٛجٗ صاكذ وٗ
رٙظيت ،ايٓ عٚايذ عا صع صِٛ ٚعص طوغ ّٔٛصٖ اؿذ  ٚصع ٘غ صًِٛ ٚغ« ،أ ٚغيغٖ » عا آٚعصٖ اؿذٚ ٚ .جٗ ايٓ وٗ
ػالِٗ صع ِشزٍف ِٕ ٚز ٝٙايٓ ػجبعد عا دظف وغصِٖ ،لشن ٔيـذ؛ ٘غچٕض وٗ سٛص ػالِٗ صع ِشزٍف صع ثذش
ػضَ ٚجٛة  ًٛٚثغاِ ٜيذ ،صع غـً ِيذ ايٓ عٚايذ عا طوغ ّٔٛصٖ  ٚوٍّٗ «أ ٚغيغٖ » عا آٚعصٖ اؿذ؛ ٌٝٚ

ثبػ ُ٘ آْ عا َد َـٓ سٛأضٖ اؿذ.

ٖ7

اشكال در دالنت  :ظٛٙع ايٓ عٚايذ صع ٚجٛةِ ،ذً ِٕبللٗ ٚالغ كضٖ اؿذ ،ثٍىٗ ثغس ٝفمٙب اؿزذجبة عا لٜٛرغ
صأـزٗأض .ثٗ ػٕٛاْ ِّٔ ،ٗٔٛذمك دٍّ ٝصع ثذش ِ ًٜٛٚيذ صع ِٛعص عٚايذ ِظوٛع ،ادزّبي اؿزذجبة صاصٖ ٚ
فغِٛصٖ اؿذ :
ا ،ثم يٍ انغبئض أٌ ٚكٌٕ
ال ٚهضو يٍ كٌٕ انٕػٕء ف ٙانغغم أٌ ٚكٌٕ ٔاعجب
غغم انغُبثخ الٚغٕص فؼم انٕػٕء فٔ ،ّٛغٛشِ ٚغٕصٔ ،ال ٚهضو يٍ انغٕاص،
انٕعٕة ،فإرٌ االعزؾجبة أشجّ؛

ٖ5

ايٓ وٗ صع ع ٚايذ ،غـً عا ثٗ ّ٘غاٖ  ًٛٚطوغ وغصٖ اؿذ ،صاي ثغ ٚجٛة ٔيـذ ،ثٍىٗ اِىبْ صاعص وٗ صع غـً
جٕبثذ ،فؼً  ًٛٚجبيؼ ٔجبكض  ٚصع غيغ غـً جٕبثذ جبيؼ ثبكض ٚ ،اػ جٛاػ (يه كٝء) ٚجٛة الػَ ّٔٝآيض.
ثٕبثغايٓ ،اؿزذجبة اكجٗ ( ثٗ دك ٔؼصيىزغ) اؿذ.
ّ٘چٕيٓ ايٓ ادزّبي رأييض ِٝكٛص ثٗ ايٓ وٗ اگغ عٚايذ دًّ ثغ ٚجٛة كٛص ،ثبيض  ًٛٚلجً اػ غـً ٔيؼ ٚاجت
ثبكض ،صع دبٌٝوٗ لبيٍيٓ ثٗ ٚجٛة  ًٛٚصع ؿبيغ

 .مختلف الشٌعة ،جٔ ،ص  ،ٔ75مسئلة ٕٗٔ.
 .المعتبر ،جٔ صٕٙ7ـ.ٕٙ5
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اغـبي ،فزٛا ثٗ ٚجٛة  ًٛٚلجً اػ غـً ٔضاصٖأض.
كب٘ض صيگغ ثغ رأييض ايٓ ادزّبي ايٓ وٗ ،صع ثذش غـً ِيذ ثغس ٝاػ فمٙب ِبٕٔض اثٛاٌوالح دٍج،ٝ

ٖ9

لبيً

ثٗ ٚجٛة  ًٛٚثغاِ ٜيذ لجً اػ غـً صاصْ كضٖ  ٚصٌيً سٛص عا ّ٘يٓ عٚايذ لغاع صاصٖأضٌ ،يىٓ فمٙبيِ ٝبٕٔض كٙيض
صبٔ ( ٝاػ لبيٍيٓ ثٗ ػضَ وفبيذ) فغِٛصٖ اؿذ وٗ ايٓ عٚايذ صالٌذ ثغ ٚجٛة ّٔٝوٕض؛ چغا وٗ ِؼٕب« ٜف ٙكم
ّ

غغم ٔػٕء» الػَ ٔيـذ ٚجٛة ثبكض ،ثٍىٗ ثضيٓ ِؼٕ ٝاؿذ وٗ صع غـً جٕبثذ ًٛٚ ،جبيؼ ٔيـذ  ٚصع ؿبيغ
اغـبي ،جبيؼ اؿذ  ٚايٓ وٗ ِب لبيً ثٗ ٚجٛة  ًٛٚصع ؿبيغ اغـبي كضٖايُ ،ثٗسبٍغ صٌيً سبعج ٝاؿذ ٗٔ ،ثٗ
سبٍغ ايٓ عٚايذ.

ٓٗ

ّ٘چٕيٓ ِذمك اعصثيٍ ٝايٓ

ِطٍت عا چٕيٓ ثيبْ ِٝوٕض :
َّ غٛش
ٔأٚؼب
ا أكضش انمبئه ٍٛال ٚمٕنٌٕ ثبنٕعٕة ف ٙغغم انًّٛذ ،فؼهى أّ
َّ نٕ لٛم ثبنٕعٕة نٓزِ انشٔاٚخ نٕعت
يؾًٕل ػهٗ انٕعٕة ػُذْى ،فظٓش أّ
انمٕل ثٕعٕة انزمذٚىَ ْٕٔ ،بدس ػُذْى؛

ٔٗ

ّ٘چٕيٓ اوضغ لبيٍيٓ (لبيٍيٓ ثٗ ٚجٛة ّ٘ ًٛٚغاٖ اغـبي ،غيغ اػ غـً جٕبثذ )

 .الكافً فً الفقه ،ص ٖٗٔ.
 .نك :روض الجنان ،جٔ ،ص ٘.ٕ7
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لبيً ثٗ ٚجٛة  ًٛٚصع غـً ِيذ ٔيـزٕض .ثٕبثغايٓ ،صأـزٗ ِٝكٛص وٗ ايٓ عٚايذ (ِغؿٍٗ اثٓ اث ٝػّيغ  ٚد ّّبص)
ٔؼص آٔبْ دًّ ثغ ٚجٛة ّٔٝكٛص .پؾ ٚاًخ اؿذ اگغ صعثبعٖ ايٓ عٚايذ لٛي ثٗ ٚجٛة ثيبْ كٛصِ ،ـٍّّب ا لٛي ثٗ
ٚجٛة رمضيُ ( رمضيُ  ًٛٚثغ غـً ) ٔيؼ ثبيض پظيغفزٗ كٛص  ٚايٓ صع دبٌ ٝاؿذ وٗ چٕيٓ ؿشٕ ٝصع ثيٓ آٔبْ ٔيؼ كبط
 ٚوّيبة اؿذ.
1ـ سٔاٚذ ػه ٙثٍ ٚمـٍٛ
ّ
ّل  ،5لبل« :إرا
عهًٛبٌ ثٍ انؾغ ،ٍٛػٍ ػه ٙثٍ ٚمـ ،ٍٛػٍ أث ٙانؾغٍ األٔ
ّ
ٕٗ
ّؤ ٔاغزغم»؛
أسدد أٌ رغزغم نهغًؼخ فزٕػ

ػٍ ٝثٓ يمطيٓ اػ اِبَ ِٛؿ ٝوبظُ ٔ 5مً ِٝوٕض وٗ فغِٛص٘ :غگبٖ سٛاؿز ٝوٗ ثغا ٜجّؼٗ غـً وٕ ،ٝپؾ اٚي
 ًٛٚثگيغ  ٚثؼض غـً وٓ.
اؿزض الي ثٗ ايٓ عٚايذ ثب لٛي ثٗ ػضَ فوً ،رّبَ صأـزٗ كضٖ اؿذ؛ چغا وٗ صع ثيٓ فمٙب وـٚ ٝجٛص ٔضاعص

 .التهذٌب ،جٔ ،صٕٗٔ ،ح ٔٓٗ؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،ص ،ٕٗ9أبواب الجنابة ،باب ٖ٘ ،ح ٖ.

42

وٗ ثگٛيض اغـبي ِـزذجِ ٝجؼ ٜاػ ٘ ًٛٚـزٕضِ ،گغ صع غـً جّؼٗ.
رد استدالل

ّ
ِزأسغ
اؿزضالي ثٗ ايٓ عٚايذ ثغا ٜلٛي ِلٛٙع٘ ،غچٕض وٗ صع وزت لضِب وّزغ صيضٖ ِٝكٛصٌ ،يىٓ صع وزت
ّ
اٌّزأسغيٓ ِبٕٔض ِذمك ؿجؼٚاع ٜصع طسيغٖ
هبدت جٛا٘غ صع جٛا٘غ اٌىالَ

ٗٗ

ٖٗ

ٚ

صيضٖ ِٝكٛص .ثٗ ٘غ

دبي ،اؿزضالي ثٗ ايٓ عٚايذ ُ٘ ثٗ ٌذبظ سُدٖ  ُ٘ ٚاػ جٙذ دالنٗ صاعا ٜاكىبي اؿذ.
ايا اشكال در سُد  :ايٓ عٚايذ ثٗ صٌيً ٚجٛص ؿٍيّبْ ثٓ دـيٓ صع ؿٕضفِ ،جٛٙي ِٝثبكض ؛ ػيغا ًٚؼيذ  ٜٚاػ
ٔظغ رٛصيك يب رٌؼيف ِلشن ٔيـذ.
ايا اشكال در دالنت :

اٌف) ثغس ٝاػ فمٙب ادزّبي دًّ ثغ اؿزذجبة صع عٚايذ عا صاصٖأض؛ چٕبٔىٗ ِغد َٛسٛأـبعِٝ 4ٜفغِبيض :
َّ يخظٕص ثغغم
ٔف ّٛيغ انمذػ ف ٙانغُذ ،انؾًم ػهٗ االعزؾجبة ،يغ أّ
انغًؼخ؛

٘ٗ

اكىبي صع اؿزضالي ثٗ ايٓ عٚايذ آْ اؿذ وٗ ػال ٖٚثغ لضح صع ؿٕض ،عٚايذ دًّ ثغ

 .ذخٌرة المعاد ،ص ،ٗ5سطرٖٕ.
 .جواهر الكالم ،جٖ ،صٕٕٗ.
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اؿزذجبة ِٝكٛصٌِ ،بفب ا ثغ ايٓ وٗ دىُ صع عٚايذ ِشوٛم غـً جّؼٗ اؿذ .
ٌيىٓ ايٓ اؿزضالي لبثً ِٕبللٗ اؿذ؛ چغا وٗ ثب ٚجٛص اٌفبظ اِغِ ٜبٕٔض «فز ًّٛأ» « ٚاغزـً» دًّ عٚايذ ثغ
اؿزذجبةٚ ،جٔ ٝٙضاعص؛ چغا وٗ ظٛٙع اِغ صع ٚجٛة ِّىٓ اؿذ.
اگغ گفزٗ كٛص  :چ ْٛاِغ ثٗ اغزـبي ثغا ٜجّؼٗ اؿزذجبث ٝاؿذ ،پؾ ٚدضد ؿيبق ،لغيٕٗ دًّ ثغ اؿزذجبة اؿذ،
صع جٛاة ِٝگٛييُٚ :جٛة  ًٛٚثغا ٜغـً جّؼٗ ٚجٛة كغٍ ٝاؿذ وٗ ثب اؿزذجبة ِلغ ٍٚـ يؼٕ ٝغـً جّؼٗ
ـ ؿبػگبع ٜصاعص؛ ّ٘بٍْٛع وٗ ٍٙ ٚ ًٛٚبعد ثغأّ ٜبػ ِـزذجٚ ٝجٛة كغٍ ٝصاعص.
ة) ِٝرٛاْ عٚايذ فٛق عا دًّ ثغ رميٗ وغص؛ ثغا ٜايٓ وٗ ػبِٗ لبيً ثٗ اؿزذجبة  ًٛٚلجً اػ غـً جٕبثذ

ٗٙ

ٚ

صع ثغس ٝفزبٚا ،لبيً ثٗ ٚجٛة ّ٘ ًٛٚغاٖ
غـً جٕبثذ ٘ـزٕض.

ٗ7

ِذمك ثذغأ ٝصع اٌذضائك إٌبًغٖ چٕيٓ ِٝفغِبيض :
األظٓش ػُذ٘ ؽًم األخجبس انًزكٕسحٔ ،كزا

 .نك :المغنً (البن قدامة) ،جٔ ،ص ٕٔ5؛ الشرح الكبٌر ،جٔ،ص ٕٕ٘؛ المدونة الكبرى ،جٔ ،ص.ٕ5
 .مانند شافعى در ٌكى از اقوال خود (المغنً ،جٔ ،ص  )ٕٔ5و ٌکرواٌت از احمد (المغنً ،جٔ ،ص )ٕٔ7و همچنٌن
داود و ابو ثور(.نٌل األوطار ،جٔ ،صٖٓٙ؛ فٌض القدٌر ،ج٘ ،صٕٓٔ).
46
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كاليّ 5

ف ٙانفمّ انشػٕ٘ ػهٗ انزمّٛخ؛

ٗ5

اظٙغ ٔؼص ِٓ دًّ اسجبع گظكزٗ ( عٚايبد اثٓ اث ٝػّيغ  ٚػٍ ٝثٓ يمطيٓ) ّ٘ ٚچٕيٓ والَ اِبَ  5صع فمٗ اٌغًب

ٗ9

ثغ رميٗ اؿذ.
صع سبرّٗ ثذش اػ ايٓ صؿزٗ عٚايبد ،الػَ اؿذ ثٗ والَ هبدت ٚؿبيً رٛجٗ ٚيژٖ ّٔٛص ،اػ آْ جٙذ وٗ ايلبْ
عٚايبد ِٛعص اؿزضالي لبيٍيٓ ثٗ ػضَ اجؼا عا صع ثبث ٝرذذ ػٕٛاْ «ثبة اعزؾجبة انٕػٕء لجم

انغغم ف ٙغٛش انغُبثخ» آٚعصٖ اؿذ ٚ ،ايلبْ اؿزفبصٖ ٚجٛة  ًٛٚصع ؿبيغ اغـبي عا اػ ايٓ عٚايبد
ّٕٔٛصٖ اؿذ ،چٕبْ وٗ ػالِٗ صع ِٕز ٘ٓٝٙايٓ عٚايذ عا ِّ ٛوض يه صٌيً ػمٍٝ
صأـزٗ اؿذ .
ٌظا ،ثٗ جٙذ اّ٘يذ والَ هبدت ٚؿبيً ،ػيٕب ا ػجبعد ايلبْ عا ٔمً ِٝوٕيُ:
ؽًبد ثٍ ػضًبٌ أٔ غٛشِ)
ألٕلْ :زاٌ انؾذٚضبٌ (سٔاٚخ ػه ّٙثٍ ٚمـّ ،ٍٛ
يغ يٕافمزًٓب نهزمّٛخ ال رظشٚؼ فًٓٛب ثبنٕعٕة ،ثم ؽًهًٓب ػهٗ االعزؾجبة
ّل االعزفٓبو
ّٚٔ ،ؾزًم انؾًم ػهٗ انزمّٛخٚٔ ،ؾزًم األٔ
عذ ا ؛ نًب يش
لشٚت ّ
َّ نٛظ ف ٙغٛش غغم انغُبثخ
اإلَكبس٘ ٔٚشاد أّ

 .الحدائق الناضرة ،جٖ ،ص.ٕٔٙ
 .فقه الرضا ،ص« 5ٕ:ال ٌجزٌه سائر الغسل عن الوضوء؛ ألنّ الغسلس ّنة والوضوء فرٌضة» .
50
 .منتهى المطلب ،جٕ ،ص ٕٔٗ.
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َّ ال ٚؾزبط إنٗ َضّ؛ نًب ػهى
َّب
ا ٔػٕء ؛ َظ
أٚؼب
ا ػهٗ غٛش غغم انغُبثخ ،ألّ
ٔ٘
يٍ يزْجٓى فّٛ؛

ايٓ ص ٚدضيش ،ػال ٖٚثغ ِٛافمزلبْ ثب رميٗ ،صالٌذ هغيخ ثغ ٚجٛة ٔضاعٔض ،ثٍىٗ دًّ آٔٙب ثغ اؿزذجبة (ثٗ جٙذ
رميٗ ثٛصْ ) ٔؼصيهرغ اؿذ  ٚادزّبي صاعص وٗ ايٓ ص ٚعٚايذ دًّ ثغ رميٗ كٔٛض  ٚادزّبي صاعص وٗ عٚايذ اٚي (د ّّبص
ثٓ ػضّبْ ) اؿزفٙبَ أىبع ٜثبكض ِ ٚغاص ايٓ ثبكض وٗ صع غيغ غـً جٕبثذ ُ٘  ًٛٚالػَ ٔيـذ ٚ ،ايٓ گ ٗٔٛثيبْ
ٔن صع ِٛعص غيغ غـً جٕبثذ اؿذ ،اِب صع غـً جٕبثذ ٔيبػ ٜثٗ ٔن ٚجٛص ٔضاعص؛ چغا وٗ ِظ٘ت ػبِٗ صع ايٓ
ِٛعص ِلشن اؿذ .
ط) ػًٕو اخجبسٖ كّ ثش ٔعٕة ٔػٕ دس ْش ؽذصٗ دالنذ داسَذ.

صٌيً صيگغ ٜوٗ ِلٛٙع ثٗ آْ اؿزٕبص وغصٖأض ،ػّ َٛاسجبع ٜاؿذ وٗ ثغ ٚجٛة  ًٛٚصعهٛعد ػغٚى «دضس»
صالٌذ ِٝوٕٕض.

ٕ٘

ثٗ ػجبعد صيگغ ،اػ ػّ َٛآٔٙب

 .وسائل الشٌعة ،ج ٕ ،ص ،ٕٗ9أبواب الجنابة ،باب ٖ٘ ،ذٌاللحدٌث ٖ.
 .ر .ك :وسائل الشٌعة ،جٔ ،ص ٕ٘ٗ ،أبواب نواقض الوضوء ،باب ٔـٗ.
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چٕيٓ اؿزفبصٖ ِٝكٛص وٗ دضسِٛ ،جت  ًٛٚاؿذ  ٚچيؼ صيگغ ٜجبيگؼيٓ آْ ّٔٝثبكض.
اشكال تّ ايٍ استدالل

أالً  :ايٓ صٌيً صعهٛعرِٝ ٝرٛأض رّبَ ثبكض وٗ ثپظيغيُ غـً عافغ دضس ٔيـذ ٌٝٚ ،ثب اصٌٗا ٜوٗ صع آيٕضٖ ثيبْ
سٛا٘يُ وغصٚ ،اًخ ِٝگغصص وٗ ثب غـً ،دضس عفغ كضٖ  ٚصيگغ ٔيبػ ٜثٗ ٔ ًٛٚشٛا٘ض صاكذ.
ثاَياً  :اصٌٗا ٜوٗ صع ثشق ص َٚطوغ ِٝگغصصِ ،شون ايٓ ػِّٛبد اؿذ.
د) اطم اعزظؾبة

ثغسِ ٝبٕٔض ػالِٗ دٍ ٝصٌيً صيگغ ٜعا ثيبْ وغصٖأض؛  ٚآْ ػجبعد اؿذ اػ اؿزوذبة دغِذ صسٛي صع ّٔبػ ثضْٚ
 ًٛٚثؼض اػ غـً.
ايلبْ صع ِشزٍف اٌليؼخ ِٝفغِبيض :
أّ
َّ لجم انغغم يًُٕع يٍ انذخٕل ف ٙانظالح ،فكزا ثؼذِ ؛ ػًالا
ثبالعزظؾبة؛

ٖ٘

ّ٘بٍْٛع وٗ كشن لجً اػ غـً ّٔٝرٛأض ّٔبػ ثشٛأض ٚ ٚاعص ّٔبػ كٛص ،ثٗ ّ٘بْ هٛعد ُ٘ٚ ،عٚص ثٗ ّٔبػ ثؼض
اػ غـً ]ثضٔ [ ًٛٚ ْٚيؼ ِّٕٛع ِٝثبكض  ٚايٓ ثٗ ِمزٌبٜ

 .مختلف الشٌعة ،جٔ ص ،ٔ75مسئلة ٕٗٔ.
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ػًّ ثٗ اؿزوذبة اؿذ .
صع پبؿز ِٝگٛييُ :اؿزوذبة صعهٛعر ٝصعؿذ اؿذ وٗ صٌيٍ ٝثغ وفبيذ غـً اػ ٔ ًٛٚجبكض ٌٝٚ ،أالً ِٝثيٕيُ
وٗ اصٌٗ ػضَ وفبيذ غـً اػ ِ ًٛٚغصٚص ثٛصٖ  ٚصع ِمبثً اصٌٗ لبيٍيٓ ثٗ وفبيذ ّ٘ٗ اغـبي اػ  ،ًٛٚاػ ارمبْ ٚ
اؿزذىبَ ثيلزغ ٜثغسٛعصاع ِٝثبكٕض؛ ثاَياً ثب عفغ دضس رٛؿَ غـً ،صيگغ جبي ٝثغا ٜاؿزوذبة ٚجٛص ٔشٛا٘ض
صاكذ .ثٗػجبعد صيگغ ،ثب أجبَ غـً  ٚعفغ دضس ،كى ٝثبلِّٝٔ ٝبٔض رب ثبػش اؿزوذبة دىُ ِزيمّٓ (ّ٘بْ
دغِذ صسٛي صع ّٔبػ اؿذ ) كٛص .ثٕبثغايٓٚ ،لز ٝيميٓ ثٗ عفغ دضس ثٗ ٚجٛص آِضّ٘ ،يٓ يميٓ ،يميٓ ؿبثك عا ٔمي
ِٝوٕض.
ِذمك ؿجؼٚاعّ٘ 4 ٜيٓ پبؿزعا چٕيٓ ٔگبكزٗ اؿذ :
نخ.
إٌ
ّ االعزظؾبة ٚشرفغ ثبألدّ

ٗ٘

ِغد َٛدبطآلب عًب ّ٘ضأٔ 4 ٝيؼ چٕيٓ فغِٛصٖ اؿذ :
ًَب ٚزى
إٌ
ّ االعزذالل ثبنؼًٕيبد ـ كبعزظؾبة انؾذس ٔ لبػذح انشغم ـ إّ
ّ
٘٘
نخ انغّٛذ ٔأرجبػّ؛
ػهٗ رمذٚش انخذشخ ف ٙأدّ

اؿزضالي ثٗ ػِّٛبد ـ ِبٕٔض اؿزوذبة دضس  ٚلبػضٖ اكزغبي ـ ػِبٔ ٝرّبَ اؿذ (هذيخ اؿذ) وٗ صاليً ؿيض
ِغرٌٚ ٝ

 .ذخٌرة المعاد ،ص ،ٗ5سطر.ٖٙ
 .مصباح الفقٌه ،جٗ ،ص ٔٔ7ـٕ.ٔ7
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ارجبع ِٛ ٜٚعص سضكٗ ٚالغ كٔٛض.
ِ ) شٓشد

گغ ٝ٘ٚاػ فمٙب ِبٕٔض كٙيض اٚي ثؼض اػ ٔمً صاليً ٍغفيٓ ِٝفغِبيض :
ا ،
ّ انزشعٛؼ ثبػزجبس انشٓشح ث ٍٛاألطؾبة ٔٚكبد ٚكٌٕ إعًبػب
ّ أٌ
انؾك
٘ٙ
ٔانشٔاٚبد يؼبسػخ ثًضهٓب ٔثًب ْٕ أطؼّ اعُبدا يُٓب؛

دك ايٓ اؿذ وٗ رغجيخ ثب كٙغد ثيٓ اهذبة اؿذ ،كٙغر ٝوٗ ٔؼصيه ثٗ اجّبع اؿذ  ٚعٚايبد ( ِلٛٙع ) يب
ِؼبعى اؿذ ثب اِضبي سٛص اػ ديش ؿٕض  ٚيب ِؼبعى اؿذ ثب عٚايبر ٝوٗ اػ ديش ؿٕض هذيخرغ ٘ـزٕض.
ايلبْ ثؼض اػ لغاع گغفزٓ صع ِمبثً ايٓ رؼبعى ،كٙغد عا ِغجّ خ ِٝصإٔض  ٚثٗ ّ٘بْ ػًّ ِّٔٝبيض.
اػ ثيٓ فمٙب افغاصِ ٜضً ِذمك سٛأـبع ٜصع ِلبعق اٌلّٛؽ

٘7

ِ ٚغدٔ َٛغال ٝصع ِـزٕض اٌليؼٗ

٘5

كٙغد عا اػ

اصٌٗ لغاع صاصٖ  ٚيب صع ِمبَ عفغ رؼبعى ،آْ عا ِغجّ خ صأـزٗأضِ .غد َٛسٛأـبع ٜايٓ گِٝ ٗٔٛفغِبيض :
لذ ػشفذ يب ْٕ األظٓش يٍ انمٕن ،ٍٛنكٍ

 .ذكرى الشٌعة ،جٔ ،ص ٕٗٓ.
 .مشارق الشموس ،جٔ ،ص  ٕٖ9ـ ٕٓٗ.
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 .مستند الشٌعة ،جٕ ،صٖ.ٖٙ
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يمزؼٗ االؽزٛبؽ أٌ ال ٚزشک انٕػٕء يغ ْزا األغغبل؛ نهشٓشح ثٍٛ
األطؾبة؛

٘9

اظٙغ ص ٚلٛي (يؼٕ ٝلٛي ؿيض ِغرٌ ) ٝعا كٕبسزِ ٌٝٚ .ٝمزٌب ٜادزيبٍ ايٓ اؿذ وٗ  ًٛٚثٗ ّ٘غاٖ ايٓ اغـبي
رغن ٔلٛص؛ ػيغا وٗ ايٓ فزٛاِ ،لٛٙع ثيٓ اهذبة اؿذ .
اشكال تّ شٓرت

صع جٛاة چٕيٓ صٌيٍ ٝگفزٗ ِٝكٛص وٗ آْ كٙغر ٝدجّ ذ اؿذ وٗ صع عٚايذ ثبكض؛ اِب كٙغد فزٛائيٗ ّٔٝرٛأض ثٗ
ػٕٛاْ دجذ ِ ٚغجّ خ ثٗ وّه فميٗ آيض.
ِذ ّضس ثذغأ ٝثؼض اػ ٔمً لٛي كٙيض اٚي چٕيٓ فغِٛصٖ اؿذ :
ًَب انشٓشح
ّ انزشعٛؼ ثبنشٓشح ف ٙانفزٕٖ نى ٚذل
فإٌ
ّ ػه ّٛدنٛمٔ ،إّ
انًٕعجخ نهزشعٛؼ ث ٍٛاألخجبس ْ ٙانشٓشح ف ٙانشٔاٚخ ،كًب اشزًهذ ػهّٛ
يمجٕنخ ػًش ثٍ ؽُظهخ ٔغٛشْب ْٕٔ ،صبثذ ف ٙعبَت سٔاٚبد انمٕل
انضبَٙ؛

ٓٙ

صٌيٍ ٝوٗ ثغ رغجيخ ثيٓ عٚايبد ِزؼبعًٗ ،ثٗٚؿيٍٗ كٙغد فزٛاي ٝصالٌذ وٕضٚ ،جٛص ٔضاعص  ٚرٕٙب كٙغر ٝوٗ ثبػش
رغجيخ ِيبْ ادبصيش ِزؼبعًٗ اؿذ ،كٙغد عٚاي ٝاؿذ

 .مشارق الشموس  ٕٖ9 ٔ:ـ ٕٓٗ.
 .الحدائق الناضرة ،جٖ ،ص ٕٕٔ.
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وٗ ٌِّ ْٛعٚايذ ػّغ ثٓ دٕظٍٗ  ٚغيغ آْ اؿذ ٚ ،ايٓ كٙغد ( عٚاي ) ٝصع ٍغف عٚايبد لٛي ص ( َٚلبيٍيٓ ثٗ
وفبيذ ) صبثذ اؿذ .
صع وزت اه ٚ ٌٝٛلٛاػض فمِٗ ،ؼّٛالا ثغ ّ٘يٓ ٔىزٗ وٗ كٙغد عٚايِ ٝغجّ خ ِذـٛة ِٝكٛص ٗٔ ،كٙغد ل،ٌٝٛ
اطػبْ كضٖ اؿذ.

ٔٙ

ثب ايٓ ثيبْ وبِالا ٚاًخ اؿذ وٗ رّـه ثغس ٝاهذبة ثٗ لٛي ِلٛٙع  ٚآْ ُ٘ رٕٙب ثٗ جٙذ كٙغد ثيٓ اهذبة،
هذيخ ٔيـذ .چٕبٔىٗ صع ثذش٘ب ٜثؼض ِلشن سٛا٘ض كض وٗ ادبصيش لبيٍيٓ ثٗ وفبيذ ،ثيلزغ ِٝثبكٕض  ٚايٓ
ٔلبْصٕ٘ضٖ آْ اؿذ وٗ ٔمً آْ  ٚيب اؿزٕبص ثٗ آْ صع ثيٓ ائّٗ ،:

ٕٙ

كٙغد صاكزٗ اؿذ ٚ

آٔچٗ وٗ فمٙب فزٛا صاصٖأض ،گغچٗ ِلٛٙع اؿذ ٌٝٚ ،كٙغد صع فزٛاؿذ وٗ ثبػش رغجيخ ٔيـذ.
اٌجزٗ ثؼعگبِٔ ٝضً دٌغد اِبَ سّيٕ( ٝؿالَ ّ
ّللا ػٍيٗ) لبيٍٕض وٗ كٙغد فزٛاي ٝدجذ اؿذ  ٚكٙغد عٚائيٗ
ّٔٝرٛأض جؼء ِغجّذبد ثبكض،

ٖٙ

وٗ اػ ٔظغ

دٌغد آيذ ّللا اٌؼظّ ٝهبٔؼِٛ ٝعص ِٕبللٗ اؿذ.

ٗٙ

 .نك :اصول فقه جٕ ،ص ٔ٘ٔ و ٕ٘ٔ.
 .چون بناى اصحاب در بٌان فتاوا ،با نقل رواٌات همراه بوده است.
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 .التعادل و الترجٌح ،ص .ٔ77
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 .تقرٌرات دروس معظم له ،بحث تعادل و تراجٌح.
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ٔ) دنٛم ػمهٗ

ِذمك ؛ صٌيٍ ٝعا ِطغح ِٝوٕض وٗ ثغگغفزٗ اػ ػمً ِٝثبكضِٝ ٜٚ .فغِبيض٘ :غ وضاَ اػ َدضَس٘ب اگغ ثٗ رٕٙبيٝ
ثٗٚجٛص آيض دىُ سٛص عا صاعص ِٕ ٚبفبرٚ ٝجٛص ٔشٛا٘ض صاكذ ٌٝٚ ،اگغ ص ٚدضس ثب ُ٘ ثبكض (يه دضس اهغغ  ٚيه
دضس اوجغ) دىُ آٔٙب ثبيض ولف كٛص .صع غـً جٕبثذ رىٍيف ِلشن اؿذ ؛ اِب صيگغ اغـبي چٕيٓ ٔيـزٕض.

٘ٙ

ثب رٛجٗ ثٗ ايٓ وٗ ِغد َٛثذغأ ٝاػ اسجبعييٓ ِٝثبكض ،ثغا ٜايٓ اؿزضالي ص ٚجٛاة اعائٗ فغِٛصٖ اؿذ  :أل آٌ كّ

 :ادىبَ كغػيٗ رٛليفيٗ ِٝثبكٕض  ٚػمٛي صع ولف آٔٙب جبيگب٘ٔ ٝضاعٔض؛ ػيغا ولف دىُ صع ادىبَ كغػيٗ فمَ اػ
ٍغيك وزبة  ٚؿٕذ اِىبْ پظيغ ِٝثبكض.
دٔو آٌ كّ ِٝفغِبيض:
ّ يٍ انؾذص ٍٛنٕ اَفشد ألٔعت
َّ ٔإٌ كبٌ كم
َّ يٍ انغبئض انًًكٍ أّ
إّ
َّ ثبالعزًبع ُٚذسط األطغش رؾذ األكجش ،كًب ف ٙانغُبثخٔ ،كًب
إال أّ
ؽكًّّ ،
نخ انزٙ
خشعذ انغُبثخ ثبنذنٛم ـ كًب اػزشف ثّ ـ كزنک غٛشْب ثبألدّ
لذيُبْب؛
ّ

ٙٙ

 .نك :المعتبر ،جٔ ،ص.ٔ9ٙ
 .الحدائق الناضرة ،جٖ ،صٖٕٔ.
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گغچٗ ِّىٓ اؿذ ٘غ وضاَ اػ ص ٚدضس اگغ ثٗ رٕٙبي ٝثبكٕض ِٛجت دىُ سٛص ِٝثبكٕض ٌٝٚ ،صعهٛعد اجزّبع
دضصيٓ «دضس اهغغ» رذذ «دضس اوجغ» ِٕضعط سٛا٘ض ثٛصّ٘ ،بْگ ٗٔٛوٗ صع جٕبثذ ايٓگ ٗٔٛاؿذ ّ٘ ٚبٍْٛع
وٗ غـً جٕبثذ ثب صٌيً اػ ايٓ لبػضٖ سبعط كضٖ  ٚصع آْ ٔيبػ ٜثٗ ٔ ًٛٚيـذ ـ سٛص ِذمك ٔيؼ ثضاْ اػزغاف وغصٖ
اؿذ ـ ّ٘چٕيٓ صيگغ اغـبي رٛؿَ اصٌٗا ٜوٗ گظكذ ( اصٌٗ لٛي غيغِلٛٙع) اػ ايٓ لبػضٖ سبعط ِٝكٔٛض ( ٔ ٚيبػٜ
ثٗ  ًٛٚصع آٔٙب ٔيـذ).
ثٕبثغايٓ ،صاليٍ ٝوٗ لبيٍيٓ ثٗ وفبيذ البِٗ وغصٖ أض ِٚب ُ٘ آٔٙب عا صع ثشق ص َٚايٓ صفزغ كّبعٖ ّٔٛصيُ ،صيگغ اغـبي
عا ُ٘ ِبٕٔض غـً جٕبثذ ثٔ ٝيبػ اػ
ِٝ ًٛٚوٕض.

ؿفيض

ثخش دٔو
دالٚم لبٚه ٍٛثّ كفبٚذ اغغبل اص ٔػٕ

ؿفيض

صع ايٓ ثشق صاليً لبيٍيٓ ثٗ وفبيذ اغـبي اػ ِٛ ًٛٚعص ثغعؿ ٝلغاع ِٝگيغص.

فظم أل  :الٕال فمٓب
صع ايٓ فوً ثٗ ِؼغف ٝثغس ٝاػ فميٙبٔ ٝوٗ ايٓ لٛي؛ يؼٕ ٝوفبيذ اغـبي اػ  ًٛٚعا پظيغفزٗأضِٝ ،پغصاػيُ .اػ
جٍّٗ فمٙبي ٝوٗ لبيً ثٗ ايٓ عأ٘ ٜـزٕض ؿيض ِغرٌ ٝػٍُ اٌٙضٜ؛ اؿذ .ػالِٗ دٍ 4 ٝصع ايٓ ثبعٖ ِٝفغِبيض :
َّ كبف ػٍ انٕػٕء
اخزهف ػهًبَٔب ف ٙغٛش غغم انغُبثخ ،فمبل انًشرؼٗ :إّ
ا؛
ٔإٌ كبٌ انغغم يُذٔثب

ٙ7

 .تذكرة الفقهاء ،جٔ ،ص ٕ٘ٗ.
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ػٍّبِ ٜب صع غيغ غـً جٕبثذ اسزالف صاعٔض (صع ايٓ وٗ آيب ِجؼ ٜاػ ٘ ًٛٚـذ يب ٔٗ؟) ؿيض ِغرٌِٝ ٝگٛيض:
غـً ( اػ ٘غ ٔٛع وٗ ثبكض) ِجؼ ٜاػ  ًٛٚاؿذ ،دز ٝاگغ آْ غـً ِـزذج ٝثبكض .
اثٓ جٕيض ٔيؼ ِبٕٔض ايلبْ اػ لبيٍيٓ ثٗ ِجؼ ٜثٛصْ ِٝثبكض.
ِذمك اعصثيٍ،ٝ
ؿجؼٚاع،ٜ

ٔ7

ٙ9

ِغد َٛػبٍِ،ٝ

ِذضس ثذغأ،ٝ

ٕ7

ٓ7

ٙ5

ِذمك

فيي وبكبٔٝ

ٖ7

اػ صيگغ

فميٙبْ ثؼعگ٘ ٝـزٕض وٗ لبيً ثٗ اجؼا اغـبي اػ  ًٛٚكضٖأض  ٚعأِ ٜشزبع دٌغد آيذ ّ
ّللا اٌؼظّ ٝهبٔؼ(ٝصاَ
ظٍٗ) ِطبثك عأ ٜايٓ ثؼعگبْ اؿذ وٗ ايٓ لٛي عا پظيغفزٗأض.
ثب ٚجٛص ثؼعگبّٔ٘ ٝچ ْٛؿيض ِغرٌ ٚ ٝاثٓ جٕيض ،صيگغ اصػب ٜاجّبع اػ جبٔت لٛي ِشبٌف ٔيؼ لبثً لجٛي ٔشٛا٘ض
ثٛص ،دز ٝاگغ ثٗ آٔچٗ وٗ ِغد َٛهضٚق اصػب وغصٖ،

ٗ7

اؿزٕبص كٛص ،ثبػ جب ٜايٓ اكىبي ٘ـذ وٗ ايٓ
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گ ٗٔٛاجّبػبد ثٗ ايٓ صٌيً وٗ ِضعوِٝ ٝثبكٕض ،اػزجبعٔ ٜشٛإ٘ض صاكذ.

فظم دٔو :ادنّ لبٚه ٍٛثّ كفبٚذ
آٔچٗ ثبيض صع ِٛعص اصٌٗ لبيٍيٓ ثٗ وفبيذ گفذ ايٓ اؿذ وٗ صاليً آٔبْ اػ ٔظغ رؼضاص عٚايبد ،ثيلزغ اػ عٚايبد ِٛعص
اؿزضالي ثغا ٜعأِ ٜلٛٙع اؿذّ٘ .بٍْٛع وٗ لجالا اكبعٖ كض ،صع ثيٓ ثؼعگبْ ،وـبٔ٘ ٝـزٕض وٗ ثٗ ّ٘يٓ صٌيً
(يؼٕ ٝوضغد ادبصيش ،لٛي ثٗ اجؼا عا اَعجخ  ٚاَظٙغ ِؼغف ٝوغصٔض ٌٝٚ ،صع پِ ٝلٛٙع  ٚرّـه ثٗ كٙغد ،عأٜ
ايلبْ عا پظيغفزٕض.
ٌظا ،ايٓ فوً ِلزًّ ثغ ثيبْ اصٌٗ صاٌّٗ ثغ لٛي ؿيض ِغرٌِ ٚ ٝشزبع اؿزبص ِؼظُ (وٗ ػّضٖ ايٓ اصٌٗ عٚايبد ٘ـزٕض)
ِٝثبكض.
انف) سٔاٚبد

عٚايبر ٝوٗ ثغا ٜلٛي ثٗ اجؼا ِٛعص اؿزضالي ٚالغ كضٖ ،ثٗ ص ٚصؿزٗ رمـيُ ِٝكٔٛض؛ ثغس ٝعٚايبد ثٗ هٛعد
أفغاص ٚ ،ٜصؿزٗا ٜثٗ گ ٗٔٛجّؼ ٝصالٌذ ثغ وفبيذ غـً اػ ِّٔٝ ًٛٚبيٕض.

3ـ اخجبس يُفشد
1ـ صحيحّ يحًد تٍ يسهى

يؾًذ ثٍ يغهى ،ػٍ أث ٙعؼفش  ،5لبل« :انغغم
ػٍ ػجذانؾًٛذ ثٍ ػٕاع ،ػٍ
ّ
ٚغض٘ ػٍ انٕػٕءٔ ،أّ٘ ٔػٕء أؿٓش يٍ انغغم »؛

٘7

ِذّض ثٓ ِـٍُ اػ اِبَ ثبلغ  5عٚايذ ِٝوٕض وٗ فغِٛص :غـً ِجؼ ٜاػ  ًٛٚاؿذ  ٚچٗ ًٛٚي ٝاٍٙغ  ٚپبنرغ اػ
غـً اؿذ.
ويفيذ اؿزضالي ثٗ ايٓ هذيذٗ ٚاًخ اؿذ  ٚاِبَ  5ثب هغادذ رأويض ّٔٛصٖ اؿذ وٗ غـً صع ايجبص ٍٙبعد ،ثغرغ
اػ  ًٛٚاؿذٌ ،يىٓ لبيٍيٓ ثٗ ػضَ اجؼا صع اؿزضالي ثٗ ايٓ عٚايذ چٕض اكىبي ّٔٛصٖأض:
اشكال أل:

ايٓ اكىبي اػ ؿِ ٜٛذمك ؛ صع ِؼزجغ ِطغح كضٖ اؿذ ،ايلبْ ِٝفغِبيض :
يؾًذ ثٍ يغهى ،ػٍ أث ٙعؼفش  ،5لبل« :انغغم
فإٌ اؽزظّ انًشرؼٗ 2ثًب سٔاِ
ّ
ٚغض٘ ػٍ انٕػٕءٔ ،أّٖ ٔػٕء أؿٓش يٍ انغغم»ٔ ،يب سٔ٘ يٍ ؿشق ػٍ انظبدق
ّ خجشَب
َّ لبل « :انٕػٕء ثؼذ انغغم ثذػخ» ،فغٕاثّ أٌ
 ،5أّ

 .التهذٌب ،جٔ ،ص ،ٖٔ9حٖٓ9؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،صٕٗٗ،أبواب الجنابة ،بابٖٖ ،حٔ.
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ّم أٔنٗ؛
ٚزؼًٍ انزفظٛمٔ ،انؼًم ثبنًفظ
ّ

7ٙ

اگغ ِـزٕض ؿيض ِغرٌ 2ٝعٚايذ ِذّض ثٓ ِـٍُ اػ اِبَ ِذّض ثبلغ  5وٗ فغِٛصٖ اؿذ« :غـً ِجؼ ٜاػ  ًٛٚاؿذ
 ٚچٗ ًٛٚي ٝپبنوٕٕضٖرغ اػ غـً اؿذ»ّ٘ ٚ .چٕيٓ عٚايز ٝاػ اِبَ هبصق

5

ثبكض وٗ فغِٛصٖ اؿذ ًٛٚ« :ثؼض

اػ غـً ثضػذ اؿذ»  .جٛاثق ايٓ اؿذ وٗ سجغ (ِٛعص اؿزضالي) ِب ،صاعا ٜرفويً ثٛصٖ  ٚػًّ ثٗ ايٓ سجغ
اٌٛٚيذ صاعص.
يؼٕ ٝاسجبع ِٛعص اؿزضالي ِلٛٙع فمٙب ،ثيٓ غـً جٕبثذ  ٚغيغ آْ فغق گظاكزٗ اؿذ  ٚثٗ رفويً دىُ ٘غ ِٛعص عا
ثيبْ ّٔٛصٖ اؿذ ٌٝٚ ،اسجبع ِٛعص اؿزضالي كّب صاعا ٜرفويً ٔيـذ .ثٕبثغايٓ ،ثب رٛجٗ ثٗ ايٓ وٗ ػًّ ثٗ اسجبع
ِفوٍّٗ ثغ ػًّ ثٗ اسجبع غيغ ِفوٍّٗ اعجذيذ صاعص ،پؾ ثبيض ثٗ اسجبع ِفوٍّٗ ػًّ گغصص.
جٕاب اشكال :

جٛاة ايٓ اكىبي ٚاًخ اؿذ؛ چغا وٗ اسجبع ِٛعص اؿزضالي ؿيض ِغرٌِٕ ٝذوغ صع ايٓ ص ٚعٚايذ ّٔٝثبكضٚ ،
عٚايبرِ ٝضً ِىبرجٗ ّ٘ضأ« :ٝال ٔػٕء نهظالح ف ٙغغم ٕٚو انغًؼخ». 77
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ّ
ػجضّللا  5في اٌغجً يغزـً ٌٍجّؼخ أ ٚغيغ طٌک ،أيجؼيٗ اًٌٛٛء؟ فمبي
يب عٚايذ د ّّبص ثٓ ػضّبْ ،ػٓ عجً ،ػٓ أثي
ّ
ػجضّللا ٔ« :5أ٘ ٔػٕء أؿٓش يٍ انغغم؟» 75،دىُ ثٗ رفويً ثيبْ گغصيضٖ ٚ
أثٛ
ّ

ِؼو 5 َٛروغيخ فغِٛصٖ اؿذ وٗ صع ِطٍك غـً  ًٛٚالػَ ٔيـذ .ثٕبثغايٓ ،صع عٚايبد ِٛعص اؿزضالي ؿيض
ِغرٌٔ ٝيؼ عٚايبد ِفوّ ٍٗ ٚجٛص صاعص وٗ عٚايبرِ ٝضً ِذّض ثٓ ِـٍُ ـ وٗ ثٕبثغ اصػب ٜكّب صاعا ٜرفويً
ّٔٝثبكض ـ ثغ آٔٙب دًّ ِٝگغصص.
اشكال دٔو :

ايٓ عٚايذ صاعا ٜاجّبي اؿذ؛ چغا وٗ ادزّبي صاعص «اٌف  ٚالَ » صع آْ «اٌف  ٚالَ » ػٙض ثبكض« ٗٔ ،اٌف  ٚالَ»
جٕؾ .ثٕبثغايٓ ،عٚايذ صاعا ٜص ٚادزّبي ثٛصٖ ّ٘ ٚيٓ اِغ ُ٘ ؿجت اجّبي صع عٚايذ ِٝگغصص  ٚعٚايذ ِجًّ ٔيؼ
لبثً اؿزضالي  ٚأسظ ثٗ ػّ َٛآْ ّٔٝثبكض.
جٕاب اشكال :

جٛاة اػ ايٓ اكىبي ٔيؼ اػ آٔچٗ صع جٛاة اػ اكىبي اٚي گظكذ ِؼٍِٝ َٛگغصص؛ چغا وٗ ِٝگٛييُ اگغ لجٛي ّٔبييُ
وٗ ايٓ عٚايذ ص ٚادزّبي صاعص ِ ٚجًّ اؿذٌ ،يىٓ صٌيً ِب ِٕذوغ صع ايٓ عٚايذ ّٔٝثبكض ،ثٍىٗ
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عٚايبرِ ٝضً عٚايذ دّبص ثٓ ػضّبْ ِ ٚىبرجٗ ّ٘ضأ ٝوٗ طوغ گغصيض ،صاعا ٜاجّبي ّٔٝثبكٕض « ٚاٌف  ٚالَ» صع آٔٙب
«اٌف  ٚالَ» جٕؾ اؿذ ٚ .اػ ايٓ عٚايبد ُ٘ اؿزفبصٖ ِٝكٛص وٗ «اٌف ٚالَ » صع عٚايذ ِذّض ثٓ ِـٍُ ٔيؼ «اٌف
 ٚالَ » جٕؾ ِٝثبكض.
اشكال سٕو:

اكىبي ؿ َٛرٛؿَ ػالِٗ ثٗ صٚ ٚجٗ ِطغح كضٖ اؿذ.
ٔعّ أل  ٜٚ :صع ِٕز ٝٙاٌّطٍت ِٝفغِبيض :
ّ ػهٗ االعزغشاق ٚ . ...ؾًم األنف ٔانالو ػهٗ انؼٓذ؛
ّ األنف ٔانالو ال ٚذل
أٌ
79
نخ؛
عًؼب
ا ث ٍٛاألدّ

اٌف  ٚالَ (صع ٌفع «اٌغـً» صع عٚايذ ِذّض ثٓ ِـٍُ) صالٌذ ثغ اؿزغغاق ٔضاعص . ...ثٕبثغايٓ ،اٌف  ٚالَ ثغ ػٙضيذ
دًّ ِٝكٛص رب ثيٓ صاليً جّغ كٛص.
ِ ٚغاص ايلبْ اػ ػٙضيذ ،غـً جٕبثذ اؿذ.
كٙيض صبٔ ،ُ٘ ٝايٓ اكىبي عا چٕيٓ ثيبْ ِٝوٕض :
ا ؛ اعزُبدا إنٗ طؾٛؾخ
َّ ]أ٘ انغّٛذ انًشرؼٗ[ اكزفٗ ثبنغغم يـهمب
فإّ
ّ الو انغُظ إرا دخم
ّ ْزا انالو نهغُظ ٔأٌ
يؾًذ ثٍ يغهى ...ثُبءا ػهٗ أٌ
ّ
ػهٗ اعًّ أفبد انؼًٕو.

 .منتهى المطلب ،جٕ ،صٕٕٗ.
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ٔانًمذيزبٌ يًُٕػزبٌ؛ إليكبٌ ؽًم انالو ػهٗ انؼٓذ ٔٚشاد ثّ غغم
ّ
نخ ػهٗ اخزظبص
انغُبثخ ،عًؼب
ا ثُٓٛب ٔث ٍٛيب عٛؤر ٙيٍ األخجبس انذاّ
ا؛
ّب
انؾكى ثغغم انغُبثخ َظ

ٓ5

ؿيض ِغرٌ ٝثب اؿزٕبص ثٗ هذيذٗ ِذّض ثٓ ِـٍُ ثٗ ٘غ غـٍ ٝثٗ جب ًٛٚ ٜاوزفب وغصٖ اؿذ (يؼٕ ٝآْ عا ِطٍمب ا
ِجؼ ٜاػ ِٝ ًٛٚصأض) ؛ چغا وٗ «اٌف  ٚالَ» صع «اٌغـً» عا «اٌف  ٚالَ» جٕؾ صأـزٗ اؿذ٘ ٚ ،غگبٖ «اٌف ٚ
الَ» جٕؾ ثغ يه اؿُ ٚاعص كٛص ،افبصٖ ػِّٝ َٛوٕض٘ ٌٝٚ .غ صِ ٚمضِٗ ِّٕٛع ِٝثبكض؛ چغا وٗ ِّىٓ اؿذ «اٌف ٚ
الَ» دًّ ثغ ػٙض كٛص ِ ٚغاص اػ آْ غـً جٕبثذ ثبكض؛ ثٗصٌيً جّغ ثيٓ عٚايذ
( ِذّض ثٓ ِـٍُ )  ٚآٔچٗ وٗ صع آيٕضٖ ثيبْ ِٝكٛص  ٚثغ اسزوبم دىُ اجؼا ثٗ غـً جٕبثذ ثٗ هٛعد ٔن صالٌذ
ِٝوٕض.

ٔ5

صع ٚالغ ايٓ ُِٙرغيٓ اكىبٌ ٝاؿذ وٗ ثٗ عٚايذ ِذّض ثٓ ِـٍُ  ٚعٚايبد صيگغ ٜوٗ أضو ٝثؼض ِالدظٗ سٛا٘ض كض،
ٚاعص كضٖ اؿذ.
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دبهً ايٓ اكىبي  ٚاكىبي ؿبثك ػضَ اؿزفبصٖ ػّ َٛاػ «انغغم ٚغض٘ ػٍ انٕػٕء» صع هذيذٗ ِذّض ثٓ
ِـٍُ ِٝثبكض؛ ثب ايٓ رفبٚد وٗ صع اكىبي ص ،َٚايٓ ػضَ افبصٖ اػ ديش اجّبي صع هذيذٗ ثٛص ٚ ،صع ايٓ اكىبي اػ
ٍغيك دىُ ثٗ ػٙضيذ «اٌف  ٚالَ» صع «اٌغـً» ِٝثبكض .ثٗ رؼجيغ صيگغ ،صع ايٓ اكىبيِ ،ـزلىٍيٓ ّٔٝگٛيٕض وٗ
عٚايذ اجّبي صاعص ،ثٍىٗ ِٝگٛيٕض «اٌف  ٚالَ» صع «اٌغـً» ثغا ٜػٙضيذ اؿذ وٗ آْ ػٙض ٔيؼ غـً جٕبثذ اؿذ،
ٔٗ ّ٘ٗ اغـبي وٗ ِٛعص اصػب ٜكّبؿذ.
جٕاب اشكال از ٔجّ أل :

صع جٛاة اكىبي گفزٗ ِٝكٛص وٗ أالً « :اٌف  ٚالَ» صع ايٕجب ّٔٝرٛأض ػٙض ثبكض؛ چغا وٗ طوغ ٜاػ غـً جٕبثذ
صع والَ عا ٚ ٜٚوالَ اِبَ ٔ 5يبِضٖ اؿذ رب دًّ ثغ آْ كٛصٚ ٚ ،اًخ اؿذ وٗ ػٙض طٕ٘ٔ ٝيؼ صع دًّ فبيضٖ ٔضاعص،
ِ ٚجٛػ دًّ ّٔٝثبكض؛ ػيغا ػٙض طِٕٕ٘ ٝبف ٝثب ثيبْ غغى ِ ٚفيض ثٛصْ والَ اؿذ؛ ثاَياً  :ػٍذ ِظوٛعٖ صع والَ
اِبَ ٔ« :5أّ٘ ٔػٕء أؿٓش يٍ انغغم؟ » ظٛٙع صع ػِّٛيذ  ٚاؿزغغاق «انغغم ٚغض٘ ػٍ
انٕػٕء» صاعص؛ چغا وٗ اگغ ثگٛييُ ِغاص اػ «اٌغـً» صع ػٍذ ِظوٛعٖ ،رٕٙب غـً جٕبثذ اؿذ ،ثبيض غـً

جٕبثذ صع ٚهف اٍٙغيذ ،سوٛهيذ ٚيژٖأ ٜـجذ ثٗ ؿبيغ اغـبي صاكزٗ ثبكض ،دبي آٔىٗ ٘يچ لٌٝٛ

٘ ٚيچ صٌيٍ ٝثغ ٚجٛص سوٛهيذ سبه ٝصع غـً جٕبثذ ثغاٚ ٜهف اٍٙغيذ صالٌذ ٔضاعص .ػال ٖٚثغ ايٓ وٗ،
صع ِغؿٍٗ دّبص ثٓ ػضّبْ ؿٛاي اػ ِجؼ ٜثٛصْ غـً جّؼٗ اػ  ًٛٚاؿذ  ٚطوغ ٜاػ غـً جٕبثذ صع ؿٛاي
ٔيـذ  ٚاِبَ  5صع پبؿز ؿبيً ايٓگِٝ ٗٔٛفغِبيض« :أّ٘ ٔػٕء أؿٓش يٍ انغغم؟».

ٕ5

ٔعّ دٔو  :ػالِٗ صع وزبة ِشزٍف اٌليؼخ ِٝفغِبيضِ :زجبصع اػ ٌفع «اٌغـً» غـً جٕبثذ اؿذ؛ ػيغا ٚلزٝ
ايٓ ٌفع ثٗ هٛعد ِطٍك ثٗ وبع ِٝعٚصِ ،موٛص غـً جٕبثذ اؿذ.

ٖ5

ثٗػجبعد صيگغ ،ايلبْ ثٗ رجبصع ٌفع «اٌغـً» صع غـً جٕبثذ رّـه فغِٛصٖ وٗ صعٔزيجٗ صيگغ وٍّٗ «اٌغـً» ثغ
ػِّٛيذ ّ٘ٗ اغـبي صالٌذ ٔضاعص.
جٕاب اشكال از ٔجّ دٔو :

صع پبؿز ثٗ چٕيٓ اصػبي ،ٝرٕٙب ثٗ والَ ِذمك ثذغأ ٝاوزفب ِٝوٕيُ .ايلبْ صع جٛاة ػالِٗ ِٝفغِبيض :
ّ غغم انؾٛغ ٔاالعزؾبػخ الٚمظشاٌ ف ٙانزكشاس ٔانشٕٛع ػُّ ،فبنؾًم
فإٌ
ػه ّٛـ ثؼذ يب ػشف ـ رؾكّى يؾغ؛
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غـً ديي  ٚاؿزذبًٗ صع عٚاط  ٚكيٛع وّزغ اػ غـً جٕبثذ ٔيـزٕض .ثٕبثغايٓ ،دًّ (عٚايذ ) ثغ غـً جٕبثذ ـ
ثب رٛجٗ ثٗ اؿزؼّبي ػيبص غـً صع غـً ديي  ٚاؿزذبًٗ ـ رذ ّىُ ِذي ِٝثبكض.
صع پبيبْ ،يه جٛاة ِلزغن صع عص ّ٘ٗ ايٓ اكىبي٘ب ثيبْ ِٝگغصص  ٚآْ ػجبعد اػ ايٓ اؿذ وٗ  :ػِّٛيذ ِـزفبص
اػ «انغغم ٚغض٘ ػٍ انٕػٕء» يه ػِّٛيذ ػغف ٝاؿذ ٗٔ ،يه ػِّٛيذ ٌفظ ،ٝثٗ ايٓ ِؼٕ ٝوٗ ٘غگبٖ
ػغف ثب چٕيٓ ػبَ٘بي ٝثغسٛعص ِٝوٕض ،كّٛي  ٚػِّٛيذ عا اػ آْ ِٝفّٙض؛ ّ٘بٕٔض ف ُٙػغف ٝوٗ ػغف اػ آيٗ
هؽهش
ه ٔ
نجهْٛغ
َّ ُ
هؽهم
هأ
(ٔ
آلل آْ
َّوه

ثب)
آنش
ِّه

٘5

ٔـجذ ثٗ

ّ٘ٗ ػمٛص  ٚلغاعصاص٘ب اؿزفبصٖ ِٝوٕض؛ ػيغا اگغ ايٓ ػبَ٘ب ثغ ػّ َٛصالٌذ ّٕٔبيض ،ثبػش اجّبي والَ كبعع دىيُ وٗ
صع ِمبَ لبٔٔٛگظاع ٚ ٜثيبْ ادىبَ اؿذِٝ ،گغصص  ٚايٓ سالف لبٔٔٛگظاع ٚ ٜدىّذ ِٝثبكض.
2ـ طؾٛؾّ ؽكى ثٍ ؽكٛى
ػجذهللا
ّ
ؽًبد ثٍ ػضًبٌ ،ػٍ ؽكى ثٍ ؽكٛى ،لبل :عؤنذ أثب
ػٍ ّ
ّؤ
ّ انُبط ٚمٕنٌٕٚ :زٕػ
انغُبثخ ـ إنٗ أٌ لبل ـ لهذ :إٌ

5

ػٍ غغم
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ٔػٕء انظالح لجم انغغم ،فؼؾک ٔ لبل ٔ« :أّ٘ ٔػٕء أَمٗ يٍ انغغم ٔأثهغ
5ٙ
؟؛

دىُ ثٓ دىيُ ِٝگٛيض :اػ اِبَ هبصق  5صعثبعٖ غـً جٕبثذ پغؿيضَ ...گفزُِ :غصَ ِٝگٛيٕض لجً اػ غـً( ًٛٚ ،
ِشوٛم ّٔبػ) گغفزٗ ِٝكٛص .اِبَ سٕضيض  ٚفغِٛص ٚ :چٗ ًٛٚي ٝپبنرغ  ٚعؿبرغ اػ غـً اؿذ ؟
كيفيت استدالل ٔ تررسٗ َقدْاٖ آٌ

جٛاة اِبَ  5ظٛٙع صع ػّ َٛصاعص  ٚكبًِ ّ٘ٗ اغـبي ِٝگغصص  ٚچٕبٔچٗ اكىبي كٛص ثٗ ايٓ وٗ ؿٛاي اػ جٕبثذ
ثٛصٖ پؾ جٛاة اِبَ ِ ُ٘ 5غث ٍٛثٗ غـً جٕبثذ اؿذ ،صع جٛاة ِٝگٛييُ :صع جب ٜسٛص صبثذ كضٖ اؿذ وٗ ِٛعص
صع ؿٛاي ّٔٝرٛأض ِشوّ ن ػبَ ٚاعص كضٖ صع جٛاة اِبَ  5ثبكض ٚ ،ايٓ وٗ اِبَ ثٗ جب ٜجٛاة ؿبيً ،وٗ اػ غـً
جٕبثذ پغؿيضٖ ثٛص ،ثٗ ٍٛع ػبَ  ٚطوغ صٌيٍ ٝوٗ ّٔٝرٛأض سبم غـً جٕبثذ ثبكض ،پبؿز ؿبيً عا صاصٖ اؿذٔ ،لبْ
اػ ػبَ ثٛصْ دىُ ٔـجذ ثٗ ّ٘ٗ اغـبي صاعص.
ثٗ ػجبعد صيگغ٘ ،غچٕض پغؿق صع عاثطٗ ثب غـً جٕبثذ اؿذ ٌٝٚ ،آٔچٗ ِٛعص رٛجٗ ِٝثبكض ،ػبَ ثٛصْ
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پبؿز اِبَ ِٝ 5ثبكضّ٘ .چٕيٓ ِٝرٛاْ گفذِ :زجبصع اػ غـً صع چٕيٓ ِٛالؼِ ،ٝب٘يذ آْ اؿذ ٔٗ سوٛم غـً
جٕبثذ .ثٗ ثيبْ صيگغ ِٛ ،عص ِشوّ ن ٔيـذ ّٝٔ ٚرٛاْ يه ػبَ عا هغفب ا ثٗ صٌيً ٚجٛص يه پغؿق اػ ِٛعص
سبم ،رشوين ػص.
ؽًبد ثٍ ػضًبٌ
1ـ يشعهّ ّ
ػجذهللا
ّ
ؽًبد ثٍ ػضًبٌ ،ػٍ سعم ،ػٍ أثٙ
ػٍ انؾغٍ ثٍ ػه ٙثٍ فؼ
ّبل ،ػٍ ّ
ّ
ف ٙانشعم ٚغزغم نهغًؼخ ،أٔ غٛش رنک ،أٚغض ّٚػٍ انٕػٕء؟ فمبل أثٕ
ػجذهللا ٔ« :5أّ٘ ٔػٕء أؿٓش يٍ انغغم ؟؛
ّ

5

57

دّبص ثٓ ػضّبْ اػ فغص ٚ ٜا ٚاػ اِبَ هبصق  5صعثبعٖ كشو ٝؿٛاي وغص وٗ ثغا ٜجّؼٗ يب غيغ آْ غـً ِٝوٕض؛
آيب ايٓ غـً اػ  ًٛٚوفبيذ ِٝوٕض؟ دٌغد ِٝ 5فغِبيض  ٚ :چٗ ًٛٚي ٝاٍٙغ اػ غـً اؿذ؟
ايٓ ِغؿٍٗ ثب رٛجٗ ثٗ ايٓ وٗ ؿٛاي اػ غـً جّؼٗ اؿذ  ٚجٛاة اِبَ ٔ 5يؼ ػبَ اؿذ ،صالٌز ٝوبِالا ِلشن ثغ
ِطٍٛة صاعص  ٚثٗ هغادذ ّ٘ٗ اغـبي عا
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ِجؼ ٜاػ ِٝ ًٛٚصأض؛ چغا وٗ اؿبؿب ا ؿٛاي اػ غـً جٕبثذ ّٔٝثبكض رب گفزٗ كٛص جٛاة اِبَ ٔ 5يؼ ٔبظغ ثٗ غـً
جٕبثذ اؿذ  ٚػِّٛيذ ٔضاعص ،ثٍىٗ ؿٛاي اػ غـً جّؼٗ اؿذ ،وٗ ٘يچ فمي ٝٙلبيً ٔلضٖ اؿذ ثٗ ايٓ وٗ فمَ اػ
اغـبي ،غـً جٕبثذ  ٚجّؼٗ ِجؼ ٜاػ ٘ ًٛٚـزٕض .ثٕبثغايٓ ،ػِّٛيذ دىُ اجؼا صع ايٓ ِغؿٍٗ ثض ْٚاكىبي
ِٝثبكض؛ ػيغا أالً  :ؿٛاي اػ غـً جٕبثذ ّٔٝثبكض رب گفزٗ كٛص جٛاة اِبَ ٔ 5يؼ ٔبظغ ثٗ غـً جٕبثذ اؿذ ٚ
ػِّٛيذ ٔضاعص؛ ثاَياً  :اگغ ػِّٛيذ اػ جٛاة اِبَ  5اؿزفبصٖ ٔلٛص ،ثبيض ثغ ٍجك ايٓ ِغؿٍٗ لبيً كض ثٗ ايٓ وٗ رٕٙب
غـً جّؼٗ  ٚغـً جٕبثذ ِجؼ ٜاػ ِٝ ًٛٚثبكٕض؛ دبي آٔىٗ ٘يچ فمي ٝٙلبيً ثٗ ايٓ دىُ ّٔٝثبكض.
4ـ يكبرجّ ًْذاَٗ
يؾًذ ثٍ ػجذانشؽًبٌ انًٓذاَ ٙكزت إنٗ أثٙ
يؾًذ ،ػٍ
ػٍ إثشاْٛى ثٍ
ّ
ّ
انؾغٍ انضبنش ٚ 5غؤنّ ػٍ انٕػٕء نهظالح ف ٙغغم انغًؼخ؟ فكزت « :5ال
ٔػٕء نهظالح ف ٙغغم ٕٚو انغًؼخٔ ،ال غٛشِ؛

55
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ِذّض ثٓ ػجضاٌغدّبْ ثٗ اِبَ ٘بصٔ 5 ٜبِٗ ٔٛكذ  ٚاػ  ٜٚصعثبعٖ  ًٛٚثغأّ ٜبػ ثؼض اػ غـً جّؼٗ پغؿيض .اِبَ
 5صع پبؿز ٔٛكذ :صع غـً جّؼٗ  ٚغيغ آْ ،ثغأّ ٜبػ ًٛٚئ ٝيـذ.
صع ؿٕض ايٓ عٚايذ ،اػ ص ٚجٙذ اكىبي ٚجٛص صاعص  :يكٗ اػ جٙذ رٛصيك ؿٍـٍٗ ؿٕض ٚ ،ديگرٖ اػ ديش اكىبي صع
ايٓ وٗ آيب ِىبرجٗ دجذ اؿذ يب سيغ؟
اِب اػ جٓت أل ثٗ والَ ػالِٗ دٍ ٝاكبعٖ ِٝوٕيُ
وٗ ِٝفغِبيض :
عذِ إثشاْٛىٔ ،ال ٚؾؼشَ ٙأٌٜ
ؽغٍ ثٍ ػه ٙثٍ إثشاْٛى ثٍ
يؾًذ ،ػٍ ّ
ّ
ّ
59
ٔيؾًذ ثٍ ػجذانشؽًبٌ انًٓذاَ ٙالأػشف ؽبنّ؛
ؽبنًٓب،
ّ

ًٚؼيذ دـٓ ثٓ ػٍ ٝثٓ اثغا٘يُ ثٓ ِذّض  ٚج ّضف اثغا٘يُ ثغا ِٓ ٜعٚكٓ ٔيـذ ِ ٚذّض ثٓ ػجضاٌغدّبْ وـٝ
اؿذ وٗ ِٓ ا ٚعا ّٔٝكٕبؿُ.
ثب رٛجٗ ثٗ والَ ػالِٗ ،ايٓ عٚايذ صچبع ًؼف صع ؿٕض اؿذ .يب ثٗ ػجبعد صيگغِ ،جٛٙي ِٝثبكضً ٌٝٚ ،ؼف
ؿٕض ًغع ٜثٗ ِزٓ ّٔٝػٔض؛ چغا وٗ ثب عٚايبد صيگغ رأييض كضٖ اؿذ.
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اِب اػ جٓت اشكال در يكاتثّ تٕدٌ ،ثبيض رٛجٗ صاكذ آٔچٗ وٗ ثٗ سجغ ٚادض دجيذ ِٝص٘ض ،ثٕب ٜػمالؿذ ،وٗ ايٓ ثٕب
صع سجغ ِلبف ٚ ٗٙسجغ ِىبرجٗ فغلٔ ٝضاعص .ثٗ رؼجيغ صيگغ ،رفبٚرِ ٝيبْ سجغ ٜوٗ ثٗ ٚؿيٍٗ ٔبِٗ ٔمً ِٝكٛص ٚ
سجغ ٜوٗ اػ ٍغيك اؿزّبع ِٝعؿضٔ ،يـذّ٘ .بْگ ٗٔٛوٗ ػغف ثٗ سجغ عؿيضٖ رٛؿَ ؿّغ  ٚكٕيضاع ػًّ ِٝوٕض،
ثٗ دضيض ٝوٗ ثب ٔبِٗ  ٚثٗهٛعد ِىزٛة ِٝعؿض ٔيؼ ػًّ ِٝوٕض.
ِّىٓ اؿذ اكىبي كٛص ثٗ ايٓ وٗ ِٕظٛع اِبَ اػ ايٓ وٗ ثب غـً جّؼٗ ٔيبػ ٜثٗ ّٝٔ ًٛٚثبكض ،لجً اػ ٚاعص كضْ
ٚلذ ّٔبػ اؿذ .ثٗ ػجبعد صيگغ ،جٛاة اِبَ ِ 5ميّض ثٗ لجً اػ ػِبْ فغا عؿيضْ ّٔبػ ِٝثبكض ،وٗ صع جٛاة گفزٗ
ِٝكٛص ايٓ رمييض أالا  :سالف ظب٘غ اػ والَ اِبَ  5اؿذ؛ چغا وٗ ٘يچ صٌيٍ ٝثغ ايٓ رمييض ٚجٛص ٔضاعص ،ثٍىٗ صٌيً
ا :اِبَ  5ػضَ ٔيبػ ثٗ  ًٛٚعا فمَ ِٕذوغ صع غـً جّؼٗ ٔضأـزٗ
ثغ سالف ايٓ رمييضِٛ ،جٛص اؿذ؛ صبَٛب
اؿذ ،ثٍىٗ ثب ػجبعد «ٔال غٛشِ» ػِّٛيذ ػضَ ٔيبػ ثٗ  ًٛٚصع ؿبيغ اغـبي عا ٔيؼ ثيبْ فغِٛصٖ اؿذ.
ّمّ ػًبس عبثبؿٗ
5ـ يٕص
أثٕػجذهللا
ّ
ػًبس ثٍ يٕعٗ ،لبل  :عئم
يظذق ثٍ طذلخ ،ػٍ ّ
اغزغم يٍ

5

ػٍ انشعم إرا

عُبثزّ ،أٔ ٕٚو عًؼخ ،أٔ ٕٚو ػٛذْ ،م ػه ّٛانٕػٕء لجم رنک أٔ ثؼذِ؟
فمبل« :ال ،نٛظ ػه ّٛلجم ٔال ثؼذ ،لذ أعضأِ انغغمٔ ،انًشأح يضم رنک
إرا اغزغهذ يٍ ؽٛغ ،أٔ غٛش رنک ،فهٛظ ػهٓٛب انٕػٕء ال لجم ٔال ثؼذ ،
لذ أعضأْب انغغم؛

ٓ9

ػّبع ثٓ ِٛؿِٝ ٝگٛيض :اػ اِبَ هبصق  5صعثبعٖ وـ ٝپغؿيضٖ كض وٗ غـً جٕبثذ يب غـً عٚػ جّؼٗ يب غـً عٚػ
ػيض عا أجبَ ِٝص٘ض ،آيب لجً اػ غـً  ٚثؼض اػ آْ ،ثغ  ًٛٚ ٜٚالػَ اؿذ؟ ايلبْ فغِٛص ٗٔ :لجً  ٗٔ ٚثؼض اػ
غـً )ًٛٚ( ،الػَ ٔيـذ  ٚغـً اػ  ًٛٚوفبيذ ِٝوٕض ،ػْ ُِ٘ ،ضً ّ٘يٓ دىُ عا صاعصٕ٘ ،گبِ ٝوٗ اػ ديي ٚ
غيغ آْ ،غـً وٕض ،ثغ ا ٗٔ ٚلجً  ٗٔ ٚثؼض اػ غـً ًٛٚ ،الػَ ٔيـذ  ٚغـً ،ا ٚعا وفبيذ ِٝوٕض.
اػ ٔظغ ؿٕض رٕٙب اكىبٌ ٝوٗ ثٗ ايٓ عٚايذ ٚاعص كضٖ اؿذ  ،فطذ ٝثٛصْ ػّبع ِٝثبكض؛ ٌيىٓ ػٍّب ٜعجبي ا ٚعا
رٛصيك وغصٖأض.

ٔ9

اشكاالت ٔارد تر يٕثقّ

اػ ٔظغ ػالِٗ  ،4ػال ٖٚثغ اكىبي ؿٕض ،ٜص ٚاكىبي

 .التهذٌب ،جٔ ،صٔٗٔ ،حٖ95؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،حٕٗٗ،أبواب الجنابة ،باب ٖٖ ،ح ٖ.
 .رجال النجاشً ،صٓ ،ٕ9رقم .779
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صيگغ ٔيؼ ثغ ايٓ ِٛصمٗ ٚاعص اؿذ:
اشكال أل :

ايلبْ ِٝفغِبيض :ايٓ دضيش صاعا ٜػّٔ َٛيـذ ،ثٍىٗ ِغث ٍٛثٗ ػِبٔ ٝاؿذ وٗ ٕ٘ٛػ ٚلذ ّٔبػ ٔغؿيضٖ اؿذ.
ثٕبثغايٓ ،اِبَ  5فغِٛصٖ اؿذ  ،صع غيغ ٚلذ ّٔبػ ًٛٚ ،الػَ ٔيـذ ٗٔ ،ايٓ وٗ ثب غـً ًٛٚ ،ثغأّ ٜبػ الػَ
ٔيـذ .ؿپؾ ايلبْ ثب «اليمبي» اكىبٌ ٝعا ثٗ والَ سٛيق ثيبْ ِٝفغِبيض وٗ دبهً آْ چٕيٓ اؿذ :ايٓ دضيش ػبَ
اؿذ  ٚكّب اگغ ثشٛا٘يض آْ عا رمييض ثؼٔيض ثٗ غيغ ٚلذ ّٔبػ ،سبعط ّٔٛصْ ػبَ اػ ػِّٛيذ ،ثض ْٚصٌيً اؿذٚ .
سٛص صع جٛاة ِ ٝفغِبيضِ :ب ُ٘ لجٛي صاعيُ وٗ عٚايذ ثٗ سٛص ٜسٛص ثغ ػّ َٛصالٌذ ِٝوٕضٌ ،يىٓ ايٓ ػِّٛيذ ثٗ
اصٌٗا ٜوٗ ِٝگٛيض :ثغا٘ ٜغ ّٔبػ ًٛٚ ٜالػَ اؿذ ،رشوين ِٝسٛعص.

ٕ9

پاسخ:

أالً  :صع ايٕجب چٗ ثٗ ٚاؿطٗ ٌفع «اٌغـً»  ٚچٗ ػّ َٛعٚايذ وٗ كبًِ چٕض ٔٛع اػ اغـبي اؿذّٝٔ ،رٛاْ ِبٔغ
أؼمبص ػّ َٛكض؛ ثاَياً  :ػّ ِٝٛوٗ صاي ثغ ٚجٛة  ًٛٚثغا٘ ٜغ ّٔبػِٝ ٜثبكض ،لبثً رشوين ِٝثبكض؛ چغا وٗ
ّ٘يٓ ػبَ صع غـً جٕبثذ ،رشوين سٛعصٖ اؿذ  ٚصع ايٓ ِٛصمٗ ٔيؼ اِبَ  5صع جٛاة پغؿق اػ

 .ر .ك :مختلف الشٌعة،جٔ،صٓ ،ٔ5مسئلة ٕٗٔ.
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غـً جّؼٗ يب عٚػ ػيض ـ وٗ ُ٘ رغاػ غـً جٕبثذ آِضٖأض ـ  ًٛٚعا والا ٔفِٝ ٝوٕض .ثٗ رؼجيغ ٜصيگغّ٘ ،بْگ ٗٔٛوٗ
غـً جٕبثذ عافغ دىُ ٚجٛة  ًٛٚاؿذ ،آْ ص ٚغـً صيگغ ٔيؼ صع دىُ ِظوٛع ثب غـً جٕبثذ ِـبٜٚأض.
ثٕبثغايٓ ،گغچٗ ٚجٛة  ًٛٚػبَ اؿذ  ٚكبًِ ٘غ ّٔبػِٝ ٜكٛص ٌٝٚ ،صاليً ِطغح كضٖ اػ ٍغف لبيٍيٓ ثٗ
وفبيذ ،آٔٙب عا رشوين ِٝػٔض.
اشكال دٔو :

ػالِٗ دٍ 4 ٝاكىبي ص َٚعا ثغ ِٛصمٗ چٕيٓ ثيبْ ِٝوٕض:
َّ ٚغض٘ ػٍ انٕػٕء
أيب أّ
يؼُٗ أعضاء انغغم ،إعمبؽ انزؼجّذ ثّ يغ فؼهّّ ،
ٖ9
ف ٙانظالح فال؛

ِىف ٝثٛصْ غـً ثضيٓ ِؼٕبؿذ وٗ ثب أجبَ آْ ،رؼجض ثٗ آْ ٔيؼ ؿبلَ ِٝكٛصٌٝٚ ،
ايٓ وٗ ِجؼ ٜاػ  ًٛٚثغأّ ٜبػ ثبكض ،ايٍٓٛع ٔيـذ.
پاسخ :

صع جٛاة گفزٗ ِٝكٛصٌ :فع «لذ أعضأْب انغغم» وٗ ثؼض اػ «ال ،نٛظ ػه ّٛلجم ٔال ثؼذ»

آِضٖ اؿذ ثٗ هٛعد ِطٍك صالٌذ ثغ وفبيذ غـً اػ  ،ًٛٚچٗ ثغأّ ٜبػ  ٚچٗ ثغا ٜغيغ آْ ِّٔٝبيض؛ چغا وٗ
اگغ ثغأّ ٜبػ ٔيبػ ثٗ ًٛٚ

 .مختلف الشٌعة ،جٔ ،صٓ ،ٔ5مسئلة ٕٗٔ.
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ثٛص ،اِبَ ِٝ 5فغِٛص ثؼض اػ غـً ،ثغأّ ٜبػ  ًٛٚثگيغصِ .گغ ايٓ وٗ گفزٗ كٛص وٗ ؿٛاي ؿبيً صع ِٛعص ٔيبػ ثٗ
ّ٘ ًٛٚغاٖ غـً ثٛصٖ اؿذ وٗ آيب ّ٘غاٖ غـً ثبيض  ُ٘ ًٛٚگغفذ يب ٔٗ؟ ثٗػجبعد صيگغ ،آيب صع غـً ٔيبػ ثٗ
٘ ًٛٚـذ يب سيغ؟  ٚاِبَ ٔ 5يؼ فغِٛصٖ اؿذ ِ :طٍمب ا ّ٘ ًٛٚغاٖ ثب غـًٔ ،يبػ ٔيـذ؛ چٗ ثؼض اػ آْ  ٚچٗ لجً
اػ آْ ،اِب ايٓ وٗ ثغأّ ٜبػ آيب ثبيض  ًٛٚگغفذ يب ٔٗ ،ايٓ عٚايذ ّٔٝرٛأض آْ عا ٔف ٝيب اصجبد وٕضٌ ،يىٓ ايٓ اكىبي
چٕبْ وٗ هبدت ِـزٕض

ٗ9

ِٝفغِبيضٚ ،اعص

ّٔٝثبكض؛ چغا وٗ دىُ ثٗ اجؼاِ ،غث ٍٛثٗ جبي ٝاؿذ وٗ ِأٌِ ٛع ثٗ  ًٛٚاؿذ .ثٕبثغايٓٚ ،لز ٝاِبَ ِٝ 5فغِبيض
ِجؼ ٜاػ  ًٛٚاؿذ؛ يؼٕ ٝصع جبي ٝوٗ كّب ِأٌِ ٛع ثٗ ٘ ًٛٚـز ،ٝايٓ غـً ِجؼ ٜاػ  ًٛٚاؿذ.
 6ـ يشعهّ كهُٗٛ

كيز وٍيٕٝ؛ ِٝفغِبيض :
ٔ سٔ٘ « :أّ٘ ٔػٕء أؿٓش يٍ انغغم؟»؛

٘9

عٚايذ كضٖ اؿذ وٗ :چٗ ًٛٚيٍ ٝب٘غرغ اػ غـً اؿذ؟

 .ر .ك :مستند الشٌعة ،ج ٕ ،ص ٔ.ٖٙ
 .الكافى ،جٖ ،ص٘ٗ ،باب صفة الغسل والوضوء قبله و ...ذٌلح ٖٔ؛ وسائل الشٌعة ،جٕ ،صٕ٘ٗ ،أبواب الجنابة ،باب
ٖٖ ،ح .5
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ايٓ عٚايذ ّ٘بٕٔض آٔچٗ وٗ صع هذيذٗ اثٓ ِـٍُ ،هذيذٗ دىُ ِ ٚغؿٍٗ دّبص گظكذ ،صع هضص ثيبْ
يه رؼٍيً اؿذ؛ رؼٍيٍ ٝوٗ ظٛٙع صع ػّ َٛصاعص .يؼٕ ٝػٍز ٝوٗ صع ايٓ عٚايبد طوغ كضٖ ،كبًِ رّبَ أٛاع غـً٘ب
ِٝكٛص.
 2ـ اخجبس يُؼى
ّ
 1ـ رٔايات ٔاردِ در تحث حيض ٔ َفاس ٔاستحاضّ

انف) ػٍ ؽشٚض ،ػٍ صساسح ،لبل :لهذ نّ ... :ـئٌ ٝأْ لبي ـ« :فإٌ عبص انذو
ّذ انغذاح ثغغم ٔانظٓش ٔانؼظش ثغغم »؛
ّ طه
انكشعف رؼظجذ ٔاغزغهذ ،صى

9ٙ

ػعاعٖ ِٝگٛيض ثٗ ا ( ٚاِبَ  )5گفزُ  :ـ رب ايٓ وٗ فغِٛص ـ ... :اگغ س ْٛاػ پٕجٗ ثگظعص ،سله ِٝوٕض  ٚغـً أجبَ
ِٝص٘ض ،ؿپؾ ّٔبػ هجخ عا ثٗ يه غـً ّٔ ٚبػ ظٙغ  ٚػوغ عا ثٗ يه غـً ثٗ جب ِٝآٚعص.
ػجذهللا  ،5لبل« :انًغزؾبػخ رغزغم ػُذ
ّ
ة) ػٍ انُؼش ،ػٍ اثٍ عُبٌ ،ػٍ أثٙ
ّ رغزغم
ّ ٙانظٓش ٔانؼظش ،صى
طالح انظٓش ٔ رظه

 .الكافً ،جٖ ،ص ،99باب النفساء ،ح ٗ؛ وسائل الشٌعة،جٕ،صٖ ،ٖ7أبواب االستحاضة ،باب ٔ ،ح ٘.
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ّٙ
ّ رغزغم ػُذ انظجؼ ٔرظه
ّ ٙانًغشة ٔانؼشبء ،صى
ػُذ انًغشة ٔرظه
97
انفغش»؛

اثٓ ؿٕبْ اػ اِبَ هبصق ٔ 5مً ِٝوٕض وٗ فغِٛصِ :ـزذبًٗ صع ٚلذ ّٔبػ ظٙغ غـً ِٝوٕض ّٔ ٚبػ ظٙغ  ٚػوغ
عا ِٝسٛأض ،ؿپؾ صع ِغغة غـً ِٝوٕض ّٔ ٚبػ ِغغة  ٚػلبء عا ثٗ جب ِٝآٚعص ،ؿپؾ صع ػِبْ ّٔبػ هجخ
غـً ِٝوٕض ّٔ ٚبػ هجخ عا ِٝسٛأض.
ط) طفٕاٌ ثٍ ٚؾ ،ٗٛػٍ ػجذانشؽًبٌ ثٍ انؾغّبط ،لبل عؤنذ أثب إثشاْٛى
ّ ـاٌ ٝل ٌٗٛـ ٔ ...إٌ كبٌ ديب
ـ ئٌ ٝأْ لبي ـ  ...« :إٌ كبَذ طفشح فهزغزغم ٔنزظم
ا
95
ّ »؛
ّ نزغزغم ٔنزظم
أٚبو لشئٓب ،صى
نٛظ ثظفشح فهزًغک ػٍ انظالح ّ

5

ػجضاٌغدّبْ ثٓ اٌذجبط ِٝگٛيض :اػ اِبَ وبظُ  5پغؿيضَ ـ رب ايٓ وٗ فغِٛص ـ ... :اگغ(س )ْٛػعص ثبكض غـً وغصٖ ٚ
ّٔبػ ِٝسٛأض ٚ ...اگغ س ٝٔٛثبكض وٗ ػعص ٔجبكض ،اػ سٛأضْ ّٔبػ صع ايبَ ػبصد سٛصصاع ٜوغصٖ ،ؿپؾ ( ثؼض اػ
ايبَ ػبصد) غـً وغصٖ

 .التهذٌب ،جٔ ،صٔ ،ٔ7ح ٗ57؛ وسائل الشٌعة جٕ ،ص ٕ،ٖ7أبواب االستحاضة ،باب ٔ ،ح ٗ.
 .وسائل الشٌعة ،ج ٕ ،ص ٖ ٖ9و ٗ ،ٖ9أبواب النفاس ،باب ٘ ،ح ٖ.
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ّٔ ٚبػ ِٝسٛأض.
د) ػٍ انؾغٍ ثٍ يؾجٕة ،ػٍ انؾغ ٍٛثٍ َؼٛى انظؾّبف ،لبل :لهذ ألثٙ
99
ّ »؛
ػجذهللا  5ـ ئٌ ٝأْ لبي ـ ...« :فإٌ اَمـغ انذو ػُٓب لجم رنک فهزغزغم ٔنزظم
ّ

دـيٓ ثٓ ٔؼيُ هذبف ِٝگٛيض ثٗ اِبَ هبصق  5گفزُ ـ رب ايٓ وٗ فغِٛص ـ ... :اگغ اػ  ( ٜٚػْ) س ْٛلطغ كٛص (
س ْٛديي صيگغ ٔجيٕض) لجً اػ آْ ( ٚلذ ّٔبػ) غـً ِٝوٕض ّٔ ٚبػ ِٝگظاعص.
ػًبس ،ػٍ أثٙ
ؽًبد ثٍ ػٛغٗ ٔاثٍ أث ٙػًٛش ،ػٍ يؼبٔٚخ ثٍ ّ
ِ ) ػٍ ّ
أٚبيٓب ٔسأد انذو ٚضمت انكشعف اغزغهذ نهظٓش
ّ
ػجذهللا ...« :5فإرا عبصد ّ
ّذ
ّؤد ٔدخهذ انًغغذ ٔطه
ٔانؼظش ـ ئٌ ٝل ٌٗٛـ ٔإٌ كبٌ انذو ال ٚضمت انكشعف رٕػ
ٓٓٔ
ّ طالح ثٕػٕء»؛
كم

ِؼبٚيٗ ثٓ ػّبع اػ اِبَ هبصقٔ 5مً ِٝوٕض وٗ فغِٛص ... :اگغ ايبَ ػبصد ػْ ثگظعص  ٚثجيٕض وٗ س ْٛصع پٕجٗ ٔفٛط
وغصٖ ،ثغأّ ٜبػ ظٙغ  ٚػوغ غـً ِٝوٕض ـ رب آٔجب وٗ

 .التهذٌب ،جٔ ،ص  ،ٔٙ5ح ٕٗ5؛ وسائل الشٌعة جٕ ،صٗ،ٕ5أبواب الحٌض ،باب ٘ ،ح .ٙ
 .التهذٌب ،جٔ ،ص  ،ٔٓٙح  ،ٕ77وسائل الشٌعة ،جٕ ،ص ٖ،ٕ5أبواب الحٌض ،باب ٘ ،حٕ.
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100

فغِٛص ـ  ٚاگغ س ْٛصع پٕجٗ عؿٛر ٔىٕض ًٛٚ ،گغفزٗ  ٚصاسً ِـجض ِٝكٛص٘ ٚ ،غ ّٔبػ ٜعا ثب  ًٜٛٚسٛصف
ِٝسٛأض.
ٔ) ؽغ ٍٛثٍ ػه ٙثٍ ٚمـ ،ٍٛػٍ ػه ٙثٍ ٚمـ ،ٍٛلبل :عؤنذ أثب انؾغٍ
ّ
ّ
ٔٓٔ
ّذ »؛
ّ ٔكبَذ طفشح اغزغهذ ٔ طه
انًبػ 5 ٙـاٌ ٝأْ لبي ـ ...« :فإرا سق

ػٍ ٝثٓ يمطيٓ اػ اِبَ وبظُ 5عٚايذ ِٝوٕض ـ رب آٔجب وٗ فغِٛص ـ  ... :اگغ(س )ْٛعليك  ٚػعص ثبكض ،غـً وغصٖ ٚ
ّٔبػ ِٝگظاعص.
ص) ػٍ انفؼم ثٍ شبراٌ ،ػٍ طفٕاٌ ،ػٍ أث ٙانؾغٍ  5ـ ئٌ ٝأْ لبي ـ...« :رغزغم
ٔرغزذخم لـُخ ٔرغًغ ث ٍٛطالر ٍٛثغغم »؛

ٕٓٔ

هفٛاْ اػ اِبَ اث ٝاٌذـٓ 5عٚايذ ِٝوٕض وٗ فغِٛص ـ رب آٔجب وٗ ِٝفغِبيض ـ ... :غـً وغصٖ  ٚپٕجٗا ٜعا صاسً
ِٝوٕض  ٚثيٓ صّٔ ٚبػ ثب يه غـً جّغ ِٝوٕض.
ٔذ ٖٛاؿزضالي ثٗ ايٓ عٚايبد ايٓ گ ٗٔٛاؿذ وٗ ايٓ
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اسجبع اوضغاا صع ِمبَ ثيبْ هبصع كضٖأض  ٚاگغ ثغأّ ٜبػ ادزيبط ثٗ  ًٛٚثٛص ،ثبيض رٛؿَ اِبَ 5ثيبْ ِٝگغصيض .ايٓ
ِطٍت صع هذيذٗ ِؼبٚيٗ ثٓ ػّبع صع ثيٓ عٚايبد ِظوٛع ،اػ ّ٘ٗ آٔٙب اظٙغ اؿذ؛ چغا وٗ اِبَ  5صع ِٛعص صسٛي
س ْٛصع پبعچٗ ،دىُ ثٗ غـً ّٔ ٚبػ وغصٖ  ٚصع ِٛعص ٜوٗ سٚ ْٛاعص پبعچٗ ٔلضٖ ثبكض ،دىُ ثٗ ّٔ ٚ ًٛٚبػ
ّٔٛصٖ اؿذ ٚ ،اگغ صع ِٛعص اٚي  ًٛٚالػَ ثٛص دزّب ا ثيبْ ِٝكض.
هذيذٗ هفٛاْ ٔيؼ ّ٘يٓ گ ٗٔٛاؿذ  ٚصاعا ٜهغادذ صع ثيبْ دىُ ِٝثبكض؛ ػيغا اِغ اِبَ 5صع جّغ ثيٓ صّٔ ٚبػ
ثب يه غـً ،وبِالا ثغ ػضَ ٔيبػ ثٗ  ًٛٚهغادذ صاعص.
اشكال تّ استدالل تّ ايٍ رٔايات

فبًً ٔغالٝ؛ صع اكىبي ثٗ ايٓ صؿزٗ اػ عٚايبد فغِٛصٖ اؿذ :
ّ انظبْش يٍ عٛبلٓب ،انؾبعخ إنٗ يؼشفخ انشافغ نألؽذاس انضالصخ
إٌ
ٔثٛبَّ ،ال ثٛبٌ غٛشِٔ ،نزا نى ٚزكش فٓٛب عبئش ششائؾ انظالح يٍ عزش
انؼٕسح ٔاالعزمجبل ٔغٛشًْب؛

ٖٓٔ

آٔچٗ وٗ اػ ؿيبق ايٓ عٚايبد ظب٘غ اؿذٔ ،يبػ ؿبيً ثٗ كٕبسذ عافغ دضس٘ب ٜؿٗ
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گبٔٗ (ديئ ،فبؽ  ،اؿزذبًٗ) ٚثيبْ آْ اؿذ ٗٔ ،ثيبْ غيغ آْ اػ ادىبَ دبئي ٔ ٚفـبء ِ ٚـزذبًٗ  ٚرىبٌيف
آٔٙب  .ثٗ ّ٘يٓ صٌيً صع عٚايبد ؿبيغ كغايَ ّٔبػ ،اػ جٍّٗ ؿزغ ػٛعد  ٚاؿزمجبي لجٍٗ  ٚغيغٖ ،طوغ ٔلضٖ اؿذ.
پاسخ تّ صاحة يستُد

صع جٛاة ثبيض گفذ :ادبصيش ِظوٛعِ ،شوٛهب ا هذيذٗ ِؼبٚيٗ ثٓ ػّبع ،چٕبْ ظٛٙع ٚاًذ ٝصاعص وٗ جب٘ ٜيچ
كه ثبلّٝٔ ٝگظاعص وٗ اِبَ  5صع ِمبَ ثيبْ وٍيٗ ادىبَ دضس٘ب ٜؿٗ گبٔٗ ِٝثبكض .صعؿذ اؿذ وٗ ؿيبق آٔٙبِ ،ذزبط
ثٛصْ ثٗ كٕبسذ عافغ دضس (صِبء صالصٗ) اؿذٌ ،يىٓ اِبَ  5ثؼض اػ ثيبْ عافغ دضس ثٛصِْ ،ـزميّب ا  ٚثض ْٚاكبعٖ ثٗ
 ،ًٛٚاِغ ثٗ ّٔبػ ّٔٛصٖ اؿذ.
دٔ اشكال يشترك

ػالِٗ دٍ ٝصع ِٕزٝٙ

ٗٓٔ

ثؼض اػ طوغ اكىبي صع

هذيذٗ ِذّض ثٓ ِـٍُٔ ،ـجذ ثٗ ثميٗ عٚايبد ص ٚاكىبي ّٔٛصٖ اؿذ.
 .1اشكال سُدٖ ثٗ ايٓ وٗ ؿبيغ عٚايبد ،ثٗ جؼ عٚايذ ِذّض ثٓ ِـٍُ صاعاً ٜؼف ؿٕض ِٝثبكض.
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 .2اشكال دالنٗ ثٗ ايٓ وٗ ايٓ عٚايبد صالٌذ ِٝوٕٕض ثغ ايٓ وٗ ،غـً صع ِٛاعصِ ٜضً «غـً جّؼٗ » « ٚغـً
ديي » ثٗ سٛص ٜسٛص عافغ ٘غ ٔٛع دضصِٝ ٝثبكٕض ٔ ٚيبػ ٜثٗ ًّيّٗ  ًٛٚثغا ٜرأصيغ ٔضاعٔض؛ اِب ايٓ وٗ ثغاٜ
ّٔبػ ٔيبػ ثٗ ٔ ًٛٚجبكض ،ايٓ عٚايبد صالٌزٔ ٝضاعٔض  ٚرٕٙب صع «غـً جٕبثذ» ،ثب صٌيً سبم  ًٛٚؿبلَ گغصيضٖ
اؿذ .ثٗػجبعد صيگغ ،غـً «ثّب ٘ ٛغـً » ثغا ٜدوٛي ِموٛص ٔيبػ ٜثٗ ٔ ًٛٚضاعٔض ،اِب ثغأّ ٜبػ ٔيبػ ثٗ
ِٝ ًٛٚثبكض.
هبدت دضائك

٘ٓٔ

اػ ايٓ ص ٚاكىبي جٛاة صاصٖأض؛ اِب

صع ِٛعص اشكبل أل فغِٛصٖأض :چگ ٗٔٛاؿذ وٗ ػالِٗ  ٚاِضبي ايلبْ وٗ پبيٗگظاع اهطالدبرِ ٝضً هذيخ،
ِٛصّكً ،ؼيف  ،...ٚصع ؿٍـٍٗ ؿٕض عٚايبد ِٝثبكٕض٘ ،غگبٖ ثغا ٜاؿزضالي ٔيبػ ثٗ ايٓگ ٗٔٛاسجبع ثٗ اهطالح
ًؼيف صاكزٗأض ثٗ آٔٙب اؿزضالي ّٔٛصٖأض ٚ ،اػ ًؼف آْ عٚايبد چلُپٛكّٛٔ ٝصٖأض ،وٗ اگغ ايٓ گٔ ٗٔٛجٛص ايٓ
ػٍّب ّٔٝرٛأـزٕض ايٓ ِمضاع وزت ِشزٍف رأٌيف  ٚروٕيف وٕٕض ٚ ،فغٚع وضيغٖا ٜعا رؼييض ّٔبيٕض؛ چغا وٗ اگغ ِالن
رٕٙب ثغ اؿزضالي ثٗ عٚايبد هذيذٗ ثٛص ،عٚايبد هذيخ فمَ ثغ يه صُ٘ اػ ادىبَ ِظوٛع اػ وزجلبْ وفبيذ ِّٛٔٝص.

 .ر .ك :الحدائق الناضرة ،ج ٗ ،ص ٗٗٔ.
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ػال ٖٚثغ جٛاة ِذ ّضس ثذغأ ،4 ٝثبيض گفذ :صع ايٓ عٚايبد ،عٚايبد ِٛصمٔ ٝيؼ ٚجٛص صاعص وٗ ثغا ٜاؿزضالي وبفٝ
ِٝثبكٕض  ّٗ٘ ٚعٚايبد صاعاً ٜؼف ؿٕض ّٔٝثبكٕض ،چٕبْوٗ لجالا گظكذ.
اِب صع ِٛعص اشكبل دٔو فغِٛصٖأض :ايٓ والَ هذيخ ّٔٝثبكض؛ چغا وٗ صع ِىبرجٗ ّ٘ضأ ،ٝاِبَ  5روغيخ
فغِٛصٖأض ٗٔ :صع غـً جّؼٗ  ٗٔ ٚغيغ آْ ،ثغأّ ٜبػ  ًٛٚالػَ ٔيـذ ،ثٕبثغايٓ ِٝرٛاْ گفذ ،والَ كّب اصػب صع
ِمبثً ٔنّ ِٝثبكض.
2ـ سٔاٚذ أثٗ انظبيذ دس ثبة غغم صٚبسد
ػٍ عبثش انًكفٕف ،ػٍ أث ٙانظبيذ ،لبل  :عًؼذ أثب
«يٍ أرٗ لجش

انؾغ5 ٍٛ

ػجذهللا 5
ّ

ْٕٔ ٚمٕل:

ّ خـٕح أنف ؽغُخٔ ،يؾب ػُّ
ا كزتّهللا نّ ثكم
يبشٛب

ّك َؼهٛک،
أنف عّٛئخٔ ،سفغ نّ أنف دسعخ ،فإرا أرٛذ انفشاد فبغزغم ٔػه
أ ،ايش يش ٙانؼجذ انزنٛم ،فإرا أرٛذ ثبة انؾبئش فكجّش
ٔايش ؽبفٛب
ّ ائذ سأعّ فمف ػه ّٛفكجّش
ا ،صى
ّ كجّش أسثؼب
ّ ايش لهٛالا ،صى
ا ،صى
أسثؼب
ٔٓٙ
ّ ػُذِ ٔاعؤلّهللا رؼبنٗ ؽبعزک »؛
أ ،طم
أسثؼب
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اث ٛهبِذ گٛيض اػ اِبَ هبصق 5كٕيضَ وٗ ِٝفغِٛص٘ :غوؾ ٔؼص لجغ

دـيٓ 5

ثيبيض صع دبٌ ٝوٗ پيبصٖ اؿذ ،سضأٚض

ِزؼبي ثغا٘ ٜغ لضَ ٘ ،ٜٚؼاع دـٕٗ ِٛٔٝيـض  ٚاػ ٘ ٜٚؼاع گٕبٖ پبن ِٝوٕض  ٚثغا٘ ٜٚ ٜؼاع صعجٗ افؼْٚ
ِٝوٕض ،پؾ اگغ ثٗ فغاد عؿيض ٜغـً وٓ ٔ ٚؼٍيٓ (وفق٘ب) سٛص عا اػ پب صع آٚع  ٚپبثغٕ٘ٗ عاٖ ثغّ٘ ،ٚچ ْٛعاٖ
عفزٓ ػجض طٌيً ،پؾ ٕ٘گبِٝوٗ ثٗ صعة دبئغ(ِمضؽ) عؿيض ،ٜچٙبع ثبع رىجيغ گ ،ٜٛپؾ وّ ٝعاٖ ثغ ٚ ٚثؼض چٙبع
ثبع رىجيغ ثگ ،ٛؿپؾ ٔؼص عأؽ اٌذـيٓ  5ثغ ٚ ٚثبيـذ  ٚچٙبع ِغرجٗ رىجيغ ثگّ٘ ٚ ٛبْ جب ّٔبػ گؼاع  ٚاػ سضأٚض
ِزؼبي دبجذ سٛيق عا ٍٍت وٓ.
غـً ػيبعد اػ اِٛع ٜاؿذ وٗ ثغ اؿزذجبة آْ رأويض كضٖ  ٚصع ايٓ عٚايذ آْ عا ِجؼ ٜاػ  ًٛٚصأـزٗ اؿذ؛
چغا وٗ أالً  :اِبَ  5اِغ ثٗ غـً ّٔ ٚبػ وغصٖأض  ٚصع ثيٓ ايٓ ص ،ٚؿشٕ ٝاػ  ًٛٚثٗ ِيبْ ٔيبِضٖ اؿذ؛ ثاَياً :اگغ
غـً عافغ دضس ٔجٛص ،اِغ ثٗ ّٔبػ ٔيؼ
جبيؼ ّٔٝثٛص.
ِّىٓ اؿذ گفزٗ كٛصٚ ،جٛص اثٛهبِذ  ٚجبثغ ِىفٛف صع ؿٕض ايٓ عٚايذِٛ ،جت ًؼف آْ ِٝگغصص؛

ػيغا ايٓ صِ ٚجٛٙي ٘ـزٕض؛ اِب صع پبؿز گفزٗ سٛا٘ض كض :ايٓ ص ٚعا ٜٚصع ؿٍـٍٗ ؿٕض عٚايبد وزبة كغيف وبًِ
اٌؼيبعاد لغاع گغفزٗأض  ٚاثٓ لٌٛٛيٗ؛ صع ِمضِٗ ايٓ وزبة رّبِ ٝعاٚيبْ آْ عا رٛصيك ّٔٛصٖ اؿذ .ثٕبثغ ايٓ ،ايٓ
عاٚيبْ اػ جٙبٌذ سبعط ِٝكٔٛض.
د عٚايبد ٔمً كضٖ صع وزبة وبًِ اٌؼيبعاد ،ايٓ گ ٗٔٛاؿذ:
ػجبعد اثٓ لٌٛٛيٗ پيغاِ ْٛرٛصيك عٚا ِ
نكٍ يب ٔلغ نُب يٍ عٓخ انضمبد يٍ أطؾبثُب (سؽًٓىّهللا ثشؽًزّ) ٔال أخشعذ
ا سٖٔ ػٍ انشزار يٍ انشعبل؛
ف ّٛؽذٚضب

ٔٓ7

آٔچٗ وٗ ( اػ عٚايبد) ثٗ ِب عؿيضٖ( ،صع ايٓ وزبة) ّ٘ٗ اػ ٍغيك افغاص ِٛعص ٚصٛق اػ اهذبثّبْ ( عدّّ ُٙ
ّللا
ثغدّزٗ) ثٛصٖ اؿذ  ٚصع آْ دضيض ٝوٗ اػ افغاص كبط ( ِجٛٙي) ثبكضٔ ،مً ٔىغصٖاَ.
صعثبعٖ ايٓ وٗ چٕيٓ رٛصيم ٝـ ِشوٛهب ا وٗ اػ ٍغف يى ٝاػ ػٍّب ٜلضيُ كيؼٗ ِٝثبكض ـ ِبٕٔض رٛصيك سبم ػٍّبٜ
عجبي ِضً ٔجبك ٚ ٝكيز (عدّّٙب ّ
ّ
ِزأسغِ ،بٕٔض
ّللا رؼبٌِٝ )ٝثبكض ،صع وزت عجبٌ ٝثذش كضٖ اؿذ .ثؼعگبْ عجبي
ِذ ّضس ٔٛع ٜصع ايٓ عاثطٗ ثب ٔمً لٛي اثٓ لٌٛٛيٗ ،چٕيٓ رٛصيم ٝعا وبفِٝ ٝصإٔض وٗ صع طيً،

 .كامل الزٌارات ،ص ٗ.

107

ػجبعد ايلبْ عا ِٝآٚعيُ :
ّ يٍ سٔاِ ػُّ ف ،ّٛثم كَّٕ يٍ انًشٕٓسٍٚ
فزشاِ؛ َضّ ػهٗ رٕصٛك كم
ثبنؾذٚش ٔانؼهىٔ ،ال فشق ف ٙانزٕصٛك ث ٍٛانُضّ ػهٗ أؽذ ثخظٕطّ أٔ
ا ٔيؼذالا؛
رٕصٛك عًغ يؾظٕس ٍٚثؼُٕاٌ خبصّٔ ،كفٗ ثًضم ْزا انشٛخ يضكٛب

ٔٓ5

پؾ ِٝثيٕ ٜٚ ٝعا (اثٓ لٌٛٛيٗ) وٗ ثغ رٛصيك ّ٘ٗ وـبٔ ٝوٗ اػ آٔٙب صع وزبثق عٚايذ وغصٖ اؿذ ،روغيخ ِٝوٕض.
كشن
ثٍىٗ ا ٚجؼ ٚافغاص ِلٛٙع اػ ٔظغ دضيش  ٚػٍُ ِٝثبكض ٚ ،رفبٚر ٝثيٓ رٛصيم ٝوٗ ثٗ هغادذ ٔـجذ ثٗ يه
ِ
ثٗ سوٛم يب رٛصيك يه گغِ ٖٚلشن ثٗ يه ػٕٛاْ سبم آٚعصٖ ِٝكٛصٚ ،جٛص ٔضاعص ٔ ٚـجذ ثٗ رٛصيك والَ ِضً
اثٓ لٌٛٛيٗ صع رؼويٗ  ٚرؼضيً ،وبف ٝاؿذ.
1ـ سٔاٚبد دس ثبة ًَبصْبٖ ؽبعذ

ّ٘چٕيٓ كجيٗ ايٓ عٚايذ ِ ٝرٛاْ ثٗ عٚايبر ٝاكبعٖ وغص وٗ صع ِٛعص ّٔبػ٘ب ٜدبجذ ٚاعص كضٖ  ٚصع آٔٙب رٕٙب
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ثٗ غـً ثغا ٜسٛأضْ ّٔبػ اوزفب كضٖ اؿذٔ .بگفزٗ ّٔبٔض وٗ ايٓ ٚجٗ  ٚؿبيغ ٚج ٝ٘ٛوٗ هبدت طسيغٖ

ٔٓ9

ُ٘ ثٗ

آٔٙب اكبعٖ فغِٛصٖ اؿذِٝ ،رٛإٔض ثٗ ػٕٛاْ ِٛيض لغاع گيغٔض ٔٗ صٌيً؛ چغا وٗ ثغس ٝاػ ايٓ ٚج ،ٖٛصاعاٜ
اكىبي٘بي ٝاػ ديش صالٌذ ِٝثبكٕضِ ٚ ،ب صع ايٕجب ثٗ ثغس ٝاػ ايٓ عٚايبد ريّٕب ا  ٚرجغوب ا اكبعٖ ِٝوٕيُ :
ػجذهللا
ّ
انف) يؼبٔٚخ ثٍ ْٔت ،ػٍ صساسح ،ػٍ أثٙ

5

،لبل ف ٙاأليش ٚـهجّ

سثّ ـ ئٌ ٝأْ لبي ـ...« :فإرا كبٌ انهٛم اغزغهذ ف ٙانضهش انجبل ٙـ
انـبنت يٍ ّ
ّ ٙسكؼز»ٍٛ؛
ّ رظه
ئٌ ٝأْ لبي ـ  ...صى

ٓٔٔ

ػعاعٖ اػ اِبَ هبصق ٔ 5مً ِٝوٕض ،صع ِٛعص اِغ ٜوٗ وـ ٝآْ عا اػ صعگبٖ سضأٚض ِزؼبي ٍٍت وغصٖ ،ـ رب ايٓ وٗ
فغِٛص ـ ... :پؾ چ ْٛكت كٛص صع صٍش آسغ كت غـً ِٝوٕ ٝـ رب آٔجب وٗ فغِٛص ـ ... :پؾ ص ٚعوؼذ ّٔبػ ثٗ جب
ِٝآٚع. ... ٜ
ة) صٚبد انمُذ٘ ،ػٍ ػجذانشؽٛى انمظٛش ،لبل :دخهذ ػهٗ أثٙ

ػجذهللا 5
ّ

فمهذ

دػبء ،لبل :
َ ٙاخزشػذ
 :عؼهذ فذاک ،إّ
ا

 .ر.ك :ذخٌرة المعاد ،ص .ٗ5
 .الكافً ،جٖ ،ص ،ٗ75باب صالة الحوائج ،ح 5؛ وسائل الشٌعةج ،5ص  ،ٕٔ5أبواب بقٌّة الصلوات المندوبة ،باب
 ،ٕ5ح ٔ.
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ّ سكؼز ٍٛرٓذًٓٚب إنٗ سعٕلّهللا  ،9لهذ :كٛف
«دػُ ٙيٍ اخزشاػکٔ ...طم
ٔٔٔ
ّ ٙسكؼز .»ٍٛانؾذٚش؛
أطُغ؟ لبل « :رغزغم ٔرظه

ػجضاٌغديُ لويغ ِٝگٛيض :سضِذ اِبَ هبصق  5عؿيضَ  ٚػغى وغصَ :فضا ٜكّب گغصَ ِٓ ،صػبي ٝروٕيف وغصٖاَ.
دٌغد فغِٛص :اسزغاع سٛص عا وٕبع ثگظاع  ٚ ...ص ٚعوؼذ ّٔبػ ثٗ جب آٚع  ٚآْ عا ثٗ پيبِجغ ٘ضيٗ وٓ .ػغى
وغصَ :چگ ٗٔٛايٓ ّٔبػ عا ثٗ جب آٚعَ؟ دٌغد فغِٛص :غـً وٓ  ٚص ٚعوؼذ ّٔبػ ثٗ جب ٜآٚع.
ط) ػهٗ ثٍ دٔٚم ،ػٍ يمبرم ثٍ يمبرم ،لبل  :لهذ نهشػب  :5عؼهذ فذاک،
ّٔعم
دػبء نمؼبء انؾٕائظ ،فمبل« :إرا كبَذ نک ؽبعخ إنّٗهللا ػض
ًُّٙ
ػه
ّ
ا
ّ أثشص رؾذ
ا يٍ انـٛت ،صى
ّ شٛئب
يًٓخ فبغزغم ٔانجظ أَظف صٛبثک ٔشى
ّ
ّ سكؼز .»ٍٛانؾذٚش؛
انغًبء فظم

ٕٔٔ

ِمبرً ثٓ ِمبرً ِٝگٛيض :ثٗ دٌغد عًب 5ػغى وغصَ :فضا ٜكّب گغصَ ،صػبي ٝثغا ٜثغآٚعصٖ كضْ دبجذ ثٗ ِٓ

 .الكافً ،جٖ ،ص ،ٗ7ٙباب صالة الحوائج ،حٔ؛ وسائل الشٌعةجٖ ،صٖٖٖ ،أبواب األغسال المسنونة ،باب ٕٓ  ،ح
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ٔ.
 .التهذٌب ،جٔ ،ص  ،ٔٔ7ح ٖٓٙ؛ وسائل الشٌعة ،جٖ ،ص ٖٖٖ،أبواب األغسال المسنونة ،باب ٕٓ ،ح ٕ.
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ثيبِٛػ ،پؾ ايلبْ فغِٛص :اگغ ثغا ٜر ٛدبجذ  ٚصع سٛاؿز ُِٙ ٝاػ سضأٚض ِزؼبي ثٛص ،پؾ غـً وٓ ٔ ٚظيفرغيٓ
ٌجبؽ ٘ب ٜسٛص عا ثپٛف  ٚػطغ ٜعا ث ٛوٓ ،پؾ ثٗ ػيغ آؿّبْ ثغ ٚ ٚص ٚعوؼذ ّٔبػ ثٗ جب ٜآٚع.
ػجذهللا  ،5فذخهذ ػهّٛ
ّ
د) ػًش ثٍ ػجذانؼضٚض ،ػٍ عًٛم ،لبل :كُذ ػُذ أثٙ
ا،
َٓب رشكذ اثُٓب ٔلذ لبنذ ثبنًهؾفخ ػهٗ ٔعّٓ يّٛزب
ايشأحٔ ،ركشد أّ
ّٗ
ّّ نى ًٚذ ،فمٕي ٙفبرْج ٙإنٗ ثٛزک ،فبغزغهٔ ٙطه
فمبل نٓب« :نؼه
سكؼز .»ٍٛانؾذٚش؛

ٖٔٔ

جّيً ِٝگٛيضٔ :ؼص اِبَ هبصق 5ثٛصَ وٗ ػٔ ٝسضِذ دٌغد  5عؿيض  ٚػغى وغص وٗ پـغف عا صع دبٌ ٝوٗ
ٌذبف ٝثغ هٛعرق اؿذ  ٚثٗ دبي ِغگ ِٝثبكض ،رغن گفزٗ ،دٌغد اِبَ هبصق 5ثٗ ػْ فغِٛص :كبيض پـغ ّٔغصٖ
ثبكض ،پؾ ثغسيؼ  ٚثٗ سبٔٗاد ثغ ٚ ٚغـً وٓ  ٚص ٚعوؼذ ّٔبػ ثشٛاْ . ...
اؿزضالي ثٗ ايٓ عٚايبد ٔيؼ ّ٘بٕٔض اؿزضالي ثٗ عٚايبد صِبء صالصٗ اؿذ ٚ ،اِغ ثٗ ّٔبػ ـ ثض ْٚفبهٍٗ ـ ثؼض اػ اِغ ثٗ
غـً ِٝثبكض.

 .الكافً ،جٖ ،ص ،ٗ79باب صالة الحوائج ،حٔٔ؛ مستدرکالوسائل ،ج ،ٙح ،ٖٔ5أبواب بقٌّة الصلوات المندوبة ،باب
ٕٗ ح ٔ.
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كبيض چٕيٓ اكىبي كٛص وٗ ايٓ غـً ،سبم ّٔبػ دبجذ اؿذ وٗ يه ّٔبػ ِـزذت ثٗ كّبع ِٝعٚص.
إال
صع جٛاة ثبيض گفذ وٗ :ػِّٛبرِ ٝبٕٔض هذيذٗ ػعاعٖ اػ اِبَ ثبلغ  5وٗ ِٝفغِبيض« :ال طالح ّ

ثـٕٓس»،

ٗٔٔ

كبًِ ّٔبػ٘بٚ ٜاجت ِ ٚـزذت ِٝثبكض ّٔ ٚبػ دبجذ ُ٘ ،گغچٗ ِـزذت اؿذ ٌٝٚ ،رذذ ػّ ٚ َٛكّٛي عٚايذ
ػعاعٖ اؿذ.
ة ) سافؼّٛذ ؽذس رٕعؾ غغم

صٌيً آسغ ٜوٗ ِٝرٛاْ ثٗ جّغ صاليً لبيٍيٓ ثٗ وفبيذ اغـبي اػ  ،ًٛٚافؼٚص ايٓ وٗ :
رلغيغ غـً ّ٘بٕٔض ِٝ ًٛٚثبكض؛ يؼّٕ٘ ٝبْگ ٗٔٛوٗ  ًٛٚعافغ دضس اؿذ ،غـً ٔيؼ دضس عا عفغ ِٝوٕض .صع
ايٓ ِيبْ فغل ٝثيٓ غـً جٕبثذ  ٚصيگغ اغـبي ٔيـذ .ثٗ رؼجيغ صيگغ ،كبعع ِم ّضؽ  ٚ ًٛٚغـً عا رلغيغ وغصٖ،
ثٗ گٗٔٛا ٜوٗ ٘غ وضاَ ِجؼ ٜاػ چيؼ ٜاؿذ وٗ ثغا ٜآْ رلغيغ كضٖ اؿذ؛ ايٓ صع دبٌ ٝاؿذ وٗ ٘يچ ٔيبػ ٜثٗ
ًّيّٗ وغصْ يى ٝثب صيگغٔ ٜجٛصٖ اؿذ.
ِٛيّض ايٓ ِطٍت ،اغـبي ِـزذج ٝاؿذ وٗ ثٗ

 .التهذٌب ،جٕ ،صٓٗٔ ،حٗٗ٘؛ وسائل الشٌعة ،جٔ ،ص ٖ٘ٔ،أبواب أحكام الخلوة ،باب  ،9ح ٔ.
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ٚاؿطٗ سٛاة يب ِطٍك دضسٔ ،مي  ٚثبًٍ ِٝكٔٛض؛ ِبٕٔض «غـً ادغاَ» « ٚصسٛي ِىٗ»  ٚيب «غـً ػيبعد»؛
ثغا ٜايٓ وٗ ،اگغ ايٓ اغـبي عافغ دضس ٔجٛصٔض ،ثب دضس ٔيؼ ٔمي ّٔٝكضٔض .ػالِٗ دٍ ٝ؛ صع ِٛعص ٔمي غـً
رٛؿَ دضس ِٛٔٝيـض :
ّ نّ اػبدرّ؛
ّ َبو لجهّ اعزؾت
نٕ اغزغم نإلؽشاو ،صى

٘ٔٔ

اگغ ثغا ٜادغاَ غـً وٕض  ٚؿپؾ ثٗ سٛاة عٚص ،لجً اػ ايٓ وٗ ِذغَ كٛص ،اػبصٖ غـً ثغ ِ ٜٚـزذت اؿذ.
ّ٘چٕيٓ هيّغ ٜ؛ فغِٛصٖ اؿذ :
ّ انغغم لجهّ،
األغغبل انًغزؾجّخ نهفؼم ػهٗ لغً : ٍٛأؽذًْبٚ :غزؾت
كبإلؽشاو ٔانـٕاف ٔصٚبسح انًؼظٕو ـ دٌٔ غٛشِ ـ ٔطالح انؾبعخ ٔاالعزخبسح
رؼًذ اْ .زِ انغجؼخ
ٔاالعزغمبء ٔلؼبء انكغٕف يغ اعزٛؼبة انمشص ٔانزشک
ّ
ّ انغغم لجم انفؼمٔ .نٕ أؽذس ثؼذ انغغم ٔلجم انفؼم اَزمغ
األغغبل ٚغزؾت
ٔٔٙ
ّ اػبدرّ؛
غغهّ ٔاعزؾت

ت ِغث ٍٛثٗ فؼً ص ٚلـُأض  :يه لـُ اػ آْ ،غـٍ ٝاؿذ وٗ لجً اػ فؼً
اغـبي ِـزذ ِ

 .مختلف الشٌعة ،جٗ ،ص٘ ،7مسئلة ٖ٘.
 .كشف اإللتباس  ،ص ٕٖٗ.
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ِـزذت ثبكضِ ،بٕٔض ادغاَ ٍٛ ٚاف  ٚػيبعد ِؼو 5 َٛـٕٗ غيغ ِؼو َٛـّٔ ٛبػ دبجذ  ٚاؿزشبعٖ  ٚاؿزـمبء ٚ
لٌبّٔ ٜبػ وـٛف ثب گغفزگ ٝوبًِ لغم  ٚرغن ػّضّٔ ٜبػ آيبد (صع وـٛف) .ايٓ ٘فذ غـً لجً اػ فؼً،
ِـزذت ِٝثبكٕض  ٚاگغ ثؼض اػ غـً  ٚلجً اػ فؼً ِذضس كٛص ،غـً ٔ ٜٚمي كضٖ  ٚاػبصٖ آْ ِـزذت اؿذ.
َزٛغّ :

ثب رٛجٗ ثٗ آٔچٗ گظكذ ،عٚكٓ گغصيض وٗ ،صاليً لبيٍيٓ ثٗ اجؼاء ّ٘ٗ اغـبي اػ ِ ،ًٛٚبٕٔض ؿيض ِغرٌٝ؛  ٚآيذ ّ
ّللا
اٌؼظّ ٝهبٔؼ(ٝصاِذ ثغوبرٗ) ثـيبع لٜٛرغ  ٚثيلزغ اػ صاليً ِلٛٙع اؿذٚ .ايٓ عأ ٜثب آٔچٗ وٗ اػ پيبِجغ ِىغَّ
عأِ ٜشزبع ِؼظ ٌُ ٌٗ ٚ
اؿالَ ِ 9جٕ ٝثغ ؿٌٛٙذ  ٚآؿبٔ ٝصيٓ ،عؿيضٖ ؿبػگبعرغ ِ ٝثبكضٔ .بگفزٗ ّٔبٔضٍ ،جك ِ
اؿزفزبئبد أجبَ كضٖ اػ ِذٌغ ايلبْ ،گغچٗ وفبيذ غـً اػ ِٕ ًٛٚذوغ صع غـً جٕبثذ ٔيـذ؛  ٚثٕبثغ آٔچٗ صع
ايٓ ِمبي رجييٓ گغصيض ّ٘ٗ اغـبي ؛ اػُ اػ ٚاجت ِ ٚـزذج ٝاػ  ًٛٚوفبيذ ِٝوٕضٌ ،يىٓ صع اغـبي ِـزذج ٝفمَ
ثبيض ثٗ ِٛاعص ٜوٗ ثٗ سوٛم صع عٚايبد ثٗ اؿزذجبة آٔٙب روغيخ كضٖ اؿذ ،اوزفب ّٔٛص.

ثٗ ػجبعد صيگغ ،ثٗ ػٕٛاْ ّٔ« ٗٔٛغـً جّؼٗ»  ٚيب «غـً ػيبعد اِبَ عًب  ،»5وٗ ثٗ سوٛم ثٗ ػٕٛاْ غـً
٘بِ ٜـزذج ٝطوغ كضٖأض ،وفبيذ اػ ِّٔٝ ًٛٚبيٕض؛ اِب اگغ ـ ثٗ فغى ـ فغص ٜثٗ هٛعد ِطٍك  ٚثغاٍ ٜب٘غ
ثٛصْ غـً ّٔبيض ٘ ٚيچ غـً ٚاجت ِ ٚـزذت صيگغ ٜصع ٔيذ ٔضاكزٗ ثبكض ،ايٓ غـً  ٜٚوفبيذ اػ ًٛٚ
ّٔٝوٕض.

ٔٔ7

 .ر.ك :عروة الوثقى جٔ ،ص ٕٗ٘ ،مسئلة ٕٓ؛ و ص  ،٘ٗ9مسئلة ٗ؛و ص ٓ٘٘ ،مسئلة ٘.
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كزبثُبيّ
 .لشآٌ كشٚى

 .آٚبد األؽكبوِ ،ذّض ثٓ ػٍ ٝاؿزغ آثبص4723 َ( ٜق) ،رٙغاْ :وزبة فغٚكِ ٝؼغاج.ٝ
 .أعٕد انزمشٚشاد ،ؿيض اثٛاٌمبؿُ سٛئ4145 َ( ٝق) ،لُِٛ :ؿـٗ ِطجٛػبد صيٕ4147 ،ٝق.
 .االعزجظبس فًٛب اخزهف يٍ األخجبسِ ،ذّض ثٓ دـٓ ٍٛؿ117َ( ٝق) ،رٙغاْ :صاع اٌىزت
اإلؿالِيخ4197 ،ق.
 .األيبنِ ،ٙذّض ثٓ ػٍ ٝثٓ ثبثٛيٗ هضٚق (َ 134ق) ،لُِ :إؿـٗ ثؼضذ4145،ق.
 .األيبنِ ،ٙذّض ثٓ دـٓ ٍٛؿ117َ(ٝق) ،لُ  :صاعاٌضمبفخ4141 ،ق.
 .رزكشح انفمٓبء ،دـٓ ثٓ يٛؿف دٍّ521 َ( ٝق)،

لُِ :إؿـٗ آي اٌجيذ .:
 .انزؼبدل ٔ انزشعٛؼ ،اِبَ سّيٕ(ٝؽ) ،لُِ :إؿـٗ رٕظيُ ٔ ٚلغ آصبع اِبَ سّيٕ(ٝؿالَ ّ
ّللا ػٍيٗ)،
4131ف.
ّ
ػجضّللا ؿيٛع321 َ( ٜق) ،لُ :وزبثشبٔٗ
 .انزُمٛؼ انشائغ ف ٙششػ يخزظش انُبفغِ ،مضاص ثٓ
آيذ ّ
ّللا ِغػل4141 ،ٝق.
 .رٓزٚت األؽكبو ف ٙششػ انًمُؼخِ ،ذّض ثٓ دـٓ ٍٛؿ117 َ( ٝق) ،رٙغاْ :صاع اٌىزت
اإلؿالِيخ4175 ،ق.
 .انؾذائك انُبػشح ف ٙأؽكبو انؼزشح انـبْشح ،يٛؿف ثٓ ادّض ثذغأ4431 َ( ٝق) ،لُ:
ِإؿـٗ أزلبعاد اؿالِ4171 ،ٝق.
 .خبرًخ انًغزذسکِ ،يغػا كيز دـيٓ ٔٛع4127 َ( ٜق) ،لُِ :إؿـٗ آي اٌجيذ 4141 ،:ق.
 .انخالفِ ،ذّض ثٓ دـٓ ٍٛؿ117 َ( ٝق) ،لُ  :صفزغ أزلبعاد اؿالِ4175 ،ٝق.
 .انذسٔط انششػٛخِ ،ذّض ثٓ ِى ٝػبٍِ531 َ( ٝق) ،لُ :صفزغ أزلبعاد اؿالِ4173 ،ٝق.
 .رخٛشح انًؼبد ف ٙششػ إسشبد األرْبٌِ ،ذّض ثبلغ ؿجؼٚاع4797 َ( ٜق)ِ ،إؿـٗ آي اٌجيذ .:

 .ركشٖ انشٛؼخِ ،ذّض ثٓ ِى ٝػبٍِ531 َ( ٝق)ِ ،إؿـٗ آي اٌجيذ .:
 .سعبل انُغبش ،ٙادّض ثٓ ػٍٔ ٝجبك117 َ( ٝق) ،لُِ :إؿـٗ أزلبعاد اؿالِ4125 ،ٝق.
 .سٔع انغُبٌ ف ٙششػ إسشبد األرْبٌ ،ػيٓ اٌضيٓ ثٓ ػٍ ٝػبٍِ911 َ(ٝق) ،لُ :ثٛؿزبْ وزبة.
 .صثذح انجٛبٌ ف ٙأؽكبو انمشآٌ ،ادّض ثٓ ِذّض اعصثيٍ991 َ(ٝق) ،رٙغاْ :اٌّىزجخ اٌجؼفغيخ،
چبپ اٚي.
 .انغشائش انؾبٔ٘ نزؾشٚش انفزبِٖٔ ،ذّض ثٓ ِٕوٛع دٍ193 َ( ٝق) ،لُ :صفزغ أزلبعاد
اؿالِ4147 ،ٝق.
 .انششػ انكجٛش ،ػجضاٌغدّبْ ثٓ لضاِخ (َ 132ق) ،ثيغٚد :صاع اٌىزبة اٌؼغثي.
 .انؼشٔح انٕصمٗ ،ؿيض ِذّض وبظُ ٍجبٍجبئ ،ٝلُ ِٕ :لٛعاد ِيضُ رّبع4129 ،ق.
 .فمّ انشػب ِٕ ،5ـٛة ثٗ اِبَ ػٍ ٝثٓ ِٛؿ( 5 ٝكٙبصد 271ق)ِ ،لٙضِ :إؿـٗ آي اٌجيذ  4141 ،:ق.
 .فٛغ انمذٚشِ ،ذّض ػجضاٌغؤٚف إٌّب4214 َ( ٜٚق) ،ثيغٚد :صاع اٌىزت اٌؼٍّيخ4141 ،ق.
 .انمٕاػذ انفمٓٛخ ،دـيٓ ِٛؿ ٜٛثجٕٛعصٜ

(َ 4119ق) ،لُٔ :لغ اٌٙبص4149 ،5 ٜق.
 .انكبفِ ،ٙذّض ثٓ يؼمٛة وٍيٕ129 َ( ٝـ123ق) ،رٙغاْ :صاع اٌىزت اإلؿالِيخ4175 ،ق.
 .كبيم انضٚبساد ،جؼفغ ثٓ ِذّض ثٓ لٌٛٛيٗ (َ 113ق) ،لُٔ :لغ اٌفمب٘خ4123 ،ق.
 .كشف اإلنزجبطِ ،فٍخ ثٓ دـٓ هيّغ977 َ( ٜق) ،لُ :چبپ اٚي4145 ،ق.
ّ
ػجضّللا ؿيٛع321 َ( ٜق) ،لُ :چبپ اٚي.
 .كُض انؼشفبٌِ ،مضاص ثٓ
 .انًجغٕؽ ف ٙفمّ اإليبيٛخِ ،ذّض ثٓ دـٓ ٍٛؿ117 َ( ٝق) ،رٙغاْ :اٌّىزجخ اٌّغرٌٛيخ،
4135ق.
 .يغًغ انفبئذح ٔ انجشْبٌ ف ٙششػ إسشبد األرْبٌ ،ادّض ثٓ ِذّض اعصثيٍ991 َ(ٝق)،
لُِ :إؿـٗ ٔلغ اؿالِ4171 ،ٝق.
 .يخزهف انشٛؼخ ف ٙأؽكبو انششٚؼخ ،دـٓ ثٓ يٛؿف دٍ521 َ( ٝق) ،لُِ :إؿـٗ ثٛؿزبْ وزبة،
4141ق .
 .انًخزظش انُبفغ ،جؼفغ ثٓ دـٓ دٍ151 َ( ٝق) ،لُِ :إؿـٗ ِطجٛػبد صيٕ4143 ،ٝق.
 .انًذَٔخ انكجشِٖ ،بٌه ثٓ أٔؾ (َ 459ق) ،لب٘غٖ ٔ :لغ اٌـؼبصح.

 .يذاسن األؽكبو ف ٙششػ ششائغ اإلعالوِ ،ذّض ثٓ ػٍِٛ ٝؿ ٜٛػبٍِ4779 َ( ٝق) ،ثيغٚد:
ِإؿـٗ آي اٌجيذ 4144 ،:ق.
 .يغزُذ انشٛؼخ فٗ أؽكبو انششٚؼخ ،ادّض ثٓ ِذّض ِٙضٔ ٜغال4211 َ( ٝق) ،لُِ :إؿـٗ آي
اٌجيذ 4141 ،:ق.
 .يغُذ أؽًذ ،ادّض ثٓ دٕجً(َ214ق) ،ثيغٚد :صاع هبصع.
 .يشبسق انشًٕط ف ٙششػ انذسٔط ،آلب دـيٓ سٛأـبع4793 َ( ٜق).
 .يظجبػ انفم ،ّٛعًب ثٓ ِذّض ٘بصّ٘ ٜضأ4122 َ( ٝق) ،لُِٛ :ؿـخ اٌجؼفغيخ4141 ،ق.
 .انًؼزجش ف ٙششػ انًخزظش ،جؼفغ ثٓ دـٓ دٍ151 َ( ٝق) ،لُِ :إؿـٗ ؿيّض اٌلٙضاء 4175 ،5ق.
 .انًؼغى انكجٛش ،ؿٍيّبْ ثٓ ادّض ٍجغأ117 َ( ٝق) ،لب٘غٖ :صاع ئديبء اٌزغاس اٌؼغثي.
ّ
ػجضّللا ثٓ لضاِخ (َ 127ق) ،ثيغٚد  :صاعاٌىزبة اٌؼغث.ٝ
 .انًغُ،ٙ
 .يفبرٛؼ انششائغِ ،ذّض ِذـٓ فيي وبكبٔ4794 َ( ٝق) ،لُِ :جّغ اٌظسبئغ اإلؿالِيخ4174 ،ق.

 .انًمُؼخِ ،ذّض ثٓ ِذّض ِفيض (َ 141ق) ،لُ  :وٕگغٖ جٙبٔ٘ ٝؼاعٖ كيز ِفيض4141 ،ق.
 .يكبسو األخالق ،دـٓ ثٓ فًٌ ٍجغؿ113 َ( ٝق)ِٕ ،لٛعاد اٌلغيف اٌغًي4192 ،ق.
 .يُزٓٗ انًـهت ف ٙرؾمٛك انًزْت ،دـٓ ثٓ يٛؿف دٍ521 َ( ٝق)ِ ،لٙضِ :جّغ اٌجذٛس
اإلؿالِيخ4142 ،ق.
 .يٍ ال ٚؾؼشِ انفمِ ،ّٛذّض ثٓ ػٍ ٝثٓ ثبثٛيٗ هضٚق (َ 134ق) ،لُ :صفزغ أزلبعاد اؿالِ،ٝ
4141ق.
 .انُٓبٚخِ ،ذّض ثٓ دـٓ ٍٛؿ117 َ(ٝق) ،ثيغٚد :صاع اٌىزبة اٌؼغثي4177 ،ق.
َٛ .م األٔؿبسِ ،ذّض ثٓ ػٍ ٝكٛوبٔ4211 َ( ٝق) ،ثيغٚد :صاع اٌجٍيً.
ٔ .عبئم انشٛؼخ إنٗ رؾظٛم يغبئم انششٚؼخِ ،ذّض ثٓ دـٓ دغ ػبٍِ4471 َ( ٝق) ،لُ:
ِإؿـٗ آي اٌجيذ 4179 ،:ق.
 .انٕعٛهخ إنٗ َٛم انفؼٛهخِ ،ذّض ثٓ ػٍٍٛ ٝؿ111 َ( ٝق) ،لُ :وزبثشبٔٗ آيذ ّ
ّللا ِغػل،ٝ
4173ق.

