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 ثؼن اهلل الشحوي الشح٘ن

 

 ِ جؼبلػمذ اجشت دس هوبًت 
 

 1هحوذّبدٕ فبهل

 2كبدق فبهلهحوذ

 

 چن٘ذُ

هخبلْبٕ ٍاهحٖ ثشإ اٗي  ثبؿذ. ُحبثت ؿذ ِتَاى اص آى هوبًت وشد ثبٗذ دس ره هٖ ِدس ثبة هوبًت، حمٖ و

دس  فمْ٘بى ،ؿشى ٍجَد داسد هبًٌذ حوي دس ػمذ ًؼِ٘، هج٘غ دس ػمذ ػلف ٍ حوي دس هذت خ٘بس. اهب دس ثشخٖ هَاسد

اٗي اختالف صهبًٖ اػت وِ ػول ػبهل ثِ پبٗبى ًشػ٘ذُ ثبؿذ، كحت ٍ جَاص هوبًت اص حمٖ، اختالف ًظش داسًذ. 

اكلٖ اٗي تفبٍت فتَا، اختالف دس حجَت ٍ ػذم حجَت حك اػت. اجشت  ٍلٖ ػبهل دسخَاػت هوبًت داسد. ػجت

اٗي ؿَد. دس جؼبلِ ٗىٖ اص اٗي هَاسد اػت وِ دس والم فمْب دس كحت ٍ جَاص هوبًت اص آى تفبٍت فتَا دٗذُ هٖ

ت اًذ اص آًجب وِ هوبً ، گفتِ ثحج ٗىٖ اص هَاسدٕ اػت وِ لبئالى ثِ كحت هوبى هب لن ٗجت ثِ آى توؼه وشدُ

اجشت دس ػمذ جؼبلِ هوبى هب لن ٗجت اػت ٍ كح٘ح اػت، پغ هوبى هب لن ٗجت كح٘ح خَاّذ ثَد. ثب احجبت 

ػذم كحت هوبًت اجشت دس ػمذ جؼبلِ، ثخـٖ اص دل٘ل لبئالى ثِ كحت هوبًت هب لن ٗجت هخذٍؽ خَاّذ 

كحت هوبًت اجشت دس ػمذ جؼبلِ اٗي همبلِ ثِ سٍؽ تحل٘لٖ، ثب هشاجؼِ ثِ وتت هؼتجش فمْٖ ادلِ لبئالى ثِ  ؿذ.

هوبًت اص اجشت دس  سػذ وِ تحم٘ك حبهش ثِ اٗي ًت٘جِ هٖ وٌذ. ٍ لبئالى ثِ ػذم كحت اٗي هوبًت سا ثشسػٖ هٖ

 .ً٘ؼتكح٘ح  ػمذ جؼبلِ

 

 ّا ٍاژُمل٘ذ

 اجشت، هوبى هب لن ٗجت، جؼبلِهوبًت، ػمذ 
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 ِهقذه

توبم اثؼبد صًذگٖ فشدٕ، خبًَادگٖ، اػتمبدٕ،  ُدسثشگ٘شًذ ِاهٌ٘ت، ً٘بصٕ اػت اػبػٖ ٍ ثٌ٘بدٕ و ًِ٘بص ث

سا اص تىبهل  ِب، فشد ٍ جبهؼِّ ش ٗه اص صهٌّ٘بػت. ًجَد اهٌ٘ت دس ّ ٌگٖ، ػ٘بػٖ، اجتوبػٖ ٍ التلبدٕ اًؼبىّفش

ذ َسٕ اػالهٖ اٗشاى ثبْٗگزاس جو ؿبسع همذع اػالم ٍ لبًَى ِداسد. اهٌ٘ت التلبدٕ ً٘ض جضٍ هَاسدٕ اػت و ثبصهٖ

 ِاٗي هؼٌٖ و ِٖ اػت. ثّن وٌٌذ. ٗىٖ اص هلبدٗك اهٌ٘ت التلبدٕ، هوبًت پشداخت ثذّفشا ِثشإ آحبد افشاد جبهؼ

إ كذق ً٘ت خَد سا حبثت ِ گًَ ِثش داؿتي ً٘ت پشداخت، ثبٗذ ث ُىبس اػت، ػالٍّؿخق دٗگش ثذ ِش وؼٖ ثّ

 وٌذ.

 ِىبس اػتت، اهتب اٌٗىت   ّػبهل ثذ ِؿَد، دس ٍالغ ث ػبهل هٖ ِپشداخت چ٘ضٕ ث ِذ ثْهتؼ ِ، ثبرل وِدس ػمذ جؼبل

آى  ِدس كتذد پبػتب ثت    ِاٗي همبلت  ِكح٘ح اػت ٗب خ٘ش؟ ػؤالٖ اػت وپبٗبى ٗبفتي ػول لجل اص  اجشت هوبًت اص

دس اؿتشاى حجَت هبل دس رهِ ثشإ حك هووَى لِ ٍ ّوچٌ٘ي فمْ٘بى الجتِ ًضاع كغشٍٕ اػت، ثِ اٗي هؼٌب وِ  اػت.

ثِ هحن  ،ًضاع دس اٗي اػت وِ اجشت دس جؼبلِ إتوبم ػول اتفبق داسًذ. پغ پغ اص ثشإ ػبهلدس اػتحمبق اجشت 

 ،دس صهبى اػتحمبق ػبهل، ٗؼٌٖ پغ اص پبٗبى ٗبفتي ػول ،ؿَد ٗب اٌٗىِ اٗي دٗي دس رهِ جبػل حبثت هٖ ،اًؼمبد لشاسداد

 ٗبثذ. حجَت هٖ

ى دٌٖٗ سا وِ ّن اوٌَى هَجَد ً٘ؼت، گشچِ دس آٌٗذُ اهبهِ٘ ثب اػتمبد ثِ ؿشى حجَت دٗي دس رهِ، هوب فمْ٘بى

اًذ ٍ دس ثٌالى آى تشدٗذٕ ًذاسًذ. اص ًظش اٗـبى ًملٖ وِ هبًغ هٌبلجِ دٗي  ًبه٘ذُ« هوبى هب لن ٗجت»هحمك ؿَد، 

، 2، د1387ؿَد. )ًَػٖ،  ٗب تحمك آى ثبؿذ، ثب اًتمبل رهِ هٌبفبت داسد ٍ هَجت ػذم تحمك هؼٌبٕ ٍالؼٖ هوبى هٖ

 (130، ف26تب، د ؛ ًجفٖ، ث160ٖ، ف2، د1414؛ ػالهِ حلٖ، 326ف

ػم٘ذُ داسًذ هوبى اص دٌٖٗ وِ همتوٖ ٍجَد آى  ،ثب ٍجَد اٗي، ثشخٖ اص هتأخشٗي هوي تؼذٗل ًظش پ٘ـٌ٘٘بى

گبُ ثِ احش هٌلَة هٌتْٖ ًـذُ ٍ دس ًت٘جِ آى دٗي  فشاّن آهذُ ً٘ض كح٘ح اػت، گشچِ احتوبل داسد اٗي همتوٖ ّ٘چ

داًٌذ.  اٗي گًَِ هوبًت سا كح٘ح هٖ ٌالى هوبى هب لن ٗجت تشدٗذ وشدُ،ػ٘ذ ٗضدٕ دس ث ،ثشإ ًوًَِ ًـَد.هحمك 

ّ٘چ دل٘لٖ اص ًق ٍ اجوبع ًذاسٗن ثش اٌٗىِ هوبى هب لن ٗجت كح٘ح ً٘ؼت، ّشچٌذ »گَٗذ:  دس ػشٍٓ الَحمٖ هٖ اٍ

وٌٌذ ٍ دس ثشخٖ  ثِ كحت چٌ٘ي هوبًٖ هٖحىن  فمْ٘بىهـَْس ؿذُ اػت، ثلىِ دس ثشخٖ هَاسد  فمْ٘بىدس لؼبى 

 (777، ف2، د1409)ٗضدٕ، « اػت ًظش اختالف اٗـبىهَاسد ً٘ض ث٘ي 

داًٌذ،  إ وِ ثبٗذ دس اٌٗجب ثِ آى اؿبسُ وشد اٗي اػت وِ حتٖ فمْ٘بًٖ وِ حجَت دٗي دس رهِ سا الصم هٖ ًىتِ

ؿَد )هبًٌذ هبل جؼبلِ، ػجك ٍ سهبِٗ( اص  ضٍم هٖثشخٖ اص تؼْذات سا وِ حبثت ٍ الصم ً٘ؼت ٍلٖ ػشاًجبم هٌتْٖ ثِ ل

، 1408؛ هحمك حلٖ، 551، ف2، د1420ػالهِ حلٖ،  ؛325، ف2، د1387ًَػٖ، ) اًذ اٗي حىن هؼتخٌٖ وشدُ

پزٗشؽ جَاص هوبى هب لن ٗجت ثشإ . اٗي اػتخٌبء ً٘ض دس ٍالغ توبٗل ثِ (260، ف1417اثي صّشُ،  ؛90، ف2د
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اٗجبد ؿذُ ٍ ٌَّص ثِ كَست حبثت ٍ لبثل هٌبلجِ دس ً٘بهذُ اػت. ثِ ّو٘ي جْت ٍ ثشإ دًَٖٗ اػت وِ ػجت آًْب 

هلذاق هوبى هب لن  ِػٌَاى ٗىٖ اص هَاسدٕ و ِث ِهوبًت اص اجشت دس جؼبل ِسٍؿي ؿذى هؼئلِ هشٍست داسد و

 ٗجت اػت هَسد ثشسػٖ لشاس گ٘شد.

تجش فمْٖ ٍ ثشسػٖ ادلِ لبئالى ثِ كحت هوبًت ، اٗي پظٍّؾ دس پٖ آى اػت ثب هشاجؼِ ثِ وتت هؼثٌبثش اٗي

 اجشت دس ػمذ جؼبلِ ٍ ادلِ لبئالى ثِ ػذم كحت چٌ٘ي هوبًتٖ، حىن فمْٖ اٗي هوبًت سا ثشسػٖ وٌذ. 

 

 تحق٘ق تارٗخچِ ٍ پ٘شٌِ٘

اص پبٗبى غ٘جت كغشٕ تب وٌَى دس وتت فمْٖ خَد  فمْ٘بىػمذ جؼبلِ ٗىٖ اص اثَاة پش فشع فمِ اػت. اص اٗي سٍ 

هوبًت اص اجشت آى اػت وِ  ،اًذ. ٗىٖ اص هؼبئل اٗي ثبة وِ ووتش اص آى ثحج ؿذُبة هؼتملٖ ثشإ آى گـَدُث

اًذ. ثِ ّو٘ي جْت ٍ ثب تَجِ ثِ خأل ػلوٖ هوبى ت ثِ اٗي هؼئلِ ًپشداختِ ثبةفمْب جض ثحج وَتبّٖ ت آى ّن دس 

 .وٌذ هٖ دس اٗي ثبة، اٗي همبلِ حىن هوبًت اص اجشت دس جؼبلِ سا ثشسػٖ

 

 جعالٍِاژُ 

)فشاّ٘ذٕ،  ؿَد دس لغت ثِ هؼٌبٕ هبلٖ اػت وِ دس همبثل ػول لشاس دادُ هٖهـتك اص سٗـِ جُؼل،  ِجؼبل ٍُاط

ٍ دس اكٌالح ؿشع،  (460، ف1تب، د ؛ احوذ ثي فبسع، ث1656ٖ، ف4، د1410؛ جَّشٕ، 229ف 1، د1410

 (97، ف3، د1417)ؿْ٘ذ اٍل،  ػَم هؼلَم. وٌذ ثش ارى دس ػول دس همبثل ِ داللت هٖإ اػت و ك٘غِ

 

 ٍاژُ ضواى

لتشاسدادى  »ثتِ هؼٌتٖ:    اػت. اٗي ٍاطُ دس لغت گشفتِ ؿذُ« م.م.ى»ؿ٘ؼِ هؼتمذًذ ٍاطُ هوبى اص سٗـِ  ىْب٘فم

؛ جتَّشٕ،  51، ف7: د1410)فشاّ٘ذى، ثبؿذ  هٖ« إ وِ آى سا جوغ ٍ ًگْذاسٕ وٌذ چ٘ضٕ دس ؿٖء دٗگش ثِ گًَِ

 .(603، ف3، د1404؛ احوذ ثي فبسع، 2155ف، 6: د1410

ش وؼٖ وتِ اٗتي ٍاطُ سا   ًذاسد ٍ ّ خبكٖدس اكٌالح، ظبّش اهش اٗي اػت وِ دس ؿشع ٍ فمِ اٗي ولوِ تؼشٗف 

. همتوبٕ جؼتجَ ٍ تأهل دس اٗي ٍاطُ اٗي اػت وِ ثگتَٗ٘ن  اػت ، ث٘ـتش حم٘مت لغَٕ آى سا ث٘بى ًوَدُتفؼ٘ش وشدُ

هَجَد تَاًذ  ؿٖء هووَى هٖ احجبت چ٘ضٕ دس رهِ اػت. دس اػتجبس ػشف ٍ ػمالءت ٍ اػهوبى ٗه تؼْذ اػتجبسٕ 

 ( 350تب، ف )هـىٌٖ٘، ثٖ خبسجٖ ٗب ولٖ دس رهِ ثبؿذ.
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 اقسام ضواًت

ؿَد. اٗي هفَْم اص ًگبُ ولٖ ثتِ   اص هَاسد اػتؼوبل هوبًت دس ػشف ٍ هحبٍسات ّوبى هفَْم تؼْذ اػتفبدُ هٖ

 ؿَد: دٍ ثخؾ تمؼ٘ن هٖ

 . هوبى ػمذٕ ٍ لشاسداد1ٕ

 . هوبى لْشٕ ٍ خبسد اص لشاسداد2

گ٘تشد ٍ اٗجتبد    مذٕ، تؼْذٕ اػت وِ ثش احش تخلف اص هفبد لشاسداد، ثِ رهِ اؿخبف لشاس هٖػ هملَد اص هوبى

دٗذُ ٍ ػبهل صٗتبى، لتشاسدادٕ ٍجتَد داؿتتِ ثبؿتذ ٍ       وٌذ. اٗي، دس كَستٖ اػت وِ ث٘ي ؿخق صٗبى هؼئَل٘ت هٖ

 ثش احش ثِ اجشا ًگزاسدى هفبد ػمذ ٍ لشاسداد ثبؿذ. خؼبست ٍاسدُ

دػتت ختَد ٗتب    اهب هوبى لْشٕ ػجبست اػت اص: اص ث٘ي ثشدى هبل دٗگشٕ ٍ ٗب خؼبست ٍاسد وشدى ثِ آى، ثتِ  

 ٍػ٘لِ هشوجٖ وِ ثش آى ػَاس اػت.

ػبهتل ٍ   آًچِ دس اٗي همبلِ هَسد ًظش اػت، ًَع اٍل هوبًت، ٗؼٌٖ هوبًت ػمذٕ ٍ لشاسدادٕ اػت وتِ ثت٘ي  

 ؿَد. جبػل ثؼتِ هٖ

 

 عزح تحث

داؿتي ٍ حجَت حك دس اًذ. هبل٘ت  ؿشًٍٖ روش وشدُ ،تَاى ثشإ آى ٍح٘مِ دسٗبفت وشد ثشإ هبلٖ وِ هٖ ى،ْب٘فم

(. 311، ف14، د1414)ػالهِ حلٖ،  ثبؿذ ِ، ثبٗذ داؿتتَاى اص آى هوبًت وشد هٖ ِحمٖ و ِٖ اػت ورهِ، دٍ ؿشً

هبًٌذ هوبى هج٘غ دس ث٘غ ػلف،  ،آى ٍح٘مِ دسٗبفت وشد هخبلْبٕ ٍاهح ٍ ٗمٌٖ٘ ٍجَد داسدتَاى ثش  ثشإ حمٖ وِ هٖ

تَاى اٗي دٍ ؿشى سا ثش آًْب  ؿَد وِ ثِ ساحتٖ ًوٖ هوبى حوي دس ػمذ ًؼ٘ئِ ٍ هبًٌذ آى. اهب هَاسدٕ دس فمِ ٗبفت هٖ

ش جذٕ ٍجَد داسد. ٗىٖ اص اٗي ثشإ كحت هوبًت اص آى هَاسد ث٘ي فمْب اختالف ًظ ،ثِ ّو٘ي جْت .تٌج٘ك داد

 اسد هوبًت اجشت دس ػمذ جؼبلِ اػت.هَ

.جؼبلِ اص ػمَد جبٗض دس همبثل ػولٖ هؼ٘ي ػت اص التضام ؿخق ثِ ادإ هجلغ ٗب اجشت هؼلَما جؼبلِ ػجبست

. ػولتَاًٌذ آى سا فؼب وٌٌذ، خَاُ لجل اص ػول ثبؿذ ٗب ثؼذ اص  ٍ ًشف٘ي دس ّش صهبًٖ وِ توبٗل داؿتٌذ هٖاػت 

ؿَد ٍ اگش حتٖ ثخؾ  ٗىٖ اص احىبم ػمذ جؼبلِ اٗي اػت وِ ػبهل تٌْب پغ اص اتوبم ػول هؼتحك هبل هجؼَل هٖ

 (192، ف4، د1413)ؿْ٘ذ حبًٖ، وَچىٖ اص ػول ثبل٘وبًذُ ثبؿذ، ػبهل هؼتحك هبل هجؼَل ًخَاّذ ؿذ. 
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 ػبهتل ػبهتل توتبم ًـتذُ ٍ    ، توبم ثحج دس صهبًٖ اػت وِ ٌّتَص ػوتل   دس ثحج هوبى اجشت دس ػمذ جؼبلِ

. هوبًت دسٗبفت وٌذ خَاّذ اص هبله ثشإ پشداخت اجشت ثؼذ اص ػول ثِ دالٗلٖ هٖاٍ ٍلٖ  .هؼتحك اجشت ً٘ؼت

دسخَاػت ٍح٘مِ ثشإ اجشت وٌذ، ؿىٖ دس كحت اٗتي هتوبًت ً٘ؼتت. )ؿتْ٘ذ      ،اهب اگش ػبهل پغ اص پبٗبى ػول

پغ توبم اختالف فتَإ فمْتبٕ ؿت٘ؼِ ثتشإ     ثت ؿذُ اػت.. صٗشا حك دس رهِ جبػل حب(192، ف4، د1413حبًٖ، 

 ثشإ اجشت دس ػمذ جؼبلِ دسخَاػت هوبًت وٌذ.  ، لجل اص ؿشٍع ٗب پبٗبى ػول خَد،صهبًٖ اػت وِ ػبهل ثخَاّذ

 

 ٍ ادلِ اٗشاىصحت ضواًت ى تِ قائال

( 551، ف2، د1420( ٍ ػالهتِ دس التحشٗتش )ػالهتِ حلتٖ،     325، ف2، د1387ؿ٘ب دس الوجؼَى )ًَػتٖ،  

هؼتمذًذ هوبى هبلٖ وِ حبثت ً٘ؼت ٍلٖ ثتِ حجتَت هٌتْتٖ     . اٗـبىداًٌذ سا كح٘ح هٖ هوبًت اجشت دسػمذ جؼبلِ

، 1417( ٍ اثي صّشُ دس الغٌ٘ٔ )اثي صّتشُ،  90، ف2، د1408هحمك دس الـشائغ )هحمك حلٖ،  ؿَد كح٘ح اػت. هٖ

( ً٘ض ػبهل سا اگش ثِ ؿشٍى دس ػمذ جؼبلِ ػول وٌذ ت ّش چٌذ ػول توتبم ًـتذُ ثبؿتذ ٍ هؼتتحك اجتشت       260ف

 داًٌذ.  ً٘ؼت ت هجبص ثِ گشفتي هوبًت ثشإ اجشت هٖ

 آٍسًذ: ٘ل هٖثشإ هذػبٕ خَد اٌٗگًَِ دلفمْ٘بى اٗي 

( وبسداس حوشت 72)َٗػف/ «قَالُوا نَفْقِدُ صُوَاعَ الْمَلِكِ وَ لِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمِلُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ». دس آِٗ ؿشٗفِ 1

دس كَستٖ وِ ٌَّص ػولٖ هحمك ًـذُ ٍ وؼٖ  وٌذ َٗػف اجشتِ ٗبفتي پ٘وبًِ پبدؿبُ )ٗه ثبس ؿتش( سا هوبًت هٖ

لجل اص تحمك ػول هـشٍع  ،تَاى گفت اگش هوبى اجشت دس جؼبلِ هٖ پغ. تي پ٘وبًِ پبدؿبُ ًىشدُ اػتالذام ثِ ٗبف

 ؿذ. دس وتبة ػضٗض آٍسدُ ًوٖ ،ًجَد

ػوَه٘ت  (393، ف13، د1408ًَسٕ، ))ٗؼٌٖ ؿخق ثذّىبس هبهي اػت( « الضػ٘ن غبسم». سٍاٗت ًجَٕ 2

ل ثِ اٍ ثذّىبس اػت، ّش چٌذ اٗي ثذّٖ هتضلضل ٍ لضٍم ٍ اص آًجب وِ جبػل ثِ هحن ؿشٍع وبس تَػي ػبه ،داسد

 آى هتَلف ثش پبٗبى وبس اػت، اجشت دس جؼبلِ هـوَل ػوَه٘ت اٗي سٍاٗت خَاّذ ؿذ.

 ،، فؼب ٗب هبًٌذ آىػمذ جؼبلِ ػجت تبم ثشإ حجَت اجشت دس رهِ جبػل اػت، ّش چٌذ ثب توبم ًـذى ػول. 3

هوبى هب لن ٗجت  ،ػجت ٍجَة وِ ّوبى ػمذ اػت تَجِ ثِ ٍجَد ، ثبدس ًت٘جِػمذ جؼبلِ ثبًل خَاّذ ؿذ. 

 (137، ف26تب، د )ًجفٖ، ثٖ د.وشًخَاّذ تحمك پ٘ذا 

وـف  ،ثِ اٗي هؼٌب وِ اگش ػول پبٗبى ٗبفت .اػت ٍ ؿشى وبؿف ؿشى هتأخشثِ ًحَ  ،. ػول دس ػمذ جؼبل4ِ

ًشػ٘ذ وبؿف اص ثٌالى هوبًت اجشت  وٌذ وِ هوبًت ٌّگبم ػمذ كح٘ح ثَدُ اػت. اهب اگش ػول ثِ پبٗبى هٖ

 (138، ف26تب، د اػت. )ًجفٖ، ثٖ
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اجشت  تَاى گفت هٖ پغ ،ؿَد هؼتحك هبل الجؼبلٔ هٖسػذ ٍ ػبهل  وبس ثِ پبٗبى هٖ دس ًْبٗت، ،اص آًجب وِ. 5

بى هلتضم ثبؿذ، ّشچٌذ ثب پبٗاجشت دس جؼبلِ  . اص ّو٘ي سٍػت وِ جبػل ثبٗذ ثِ پشداختدس رهِ جبػل آهذُ اػت

 (318، ف14، د1414)ػالهِ حلٖ،  اٗي التضام ثِ هشحلِ فؼل٘ت ًشػذ. ،ً٘بفتي ػول

اجبصُ  ،چَى ثِ چٌ٘ي هوبًتٖ احت٘بد اػت ،هوبى هب لن ٗجت ثِ اجوبع فمْبء ثبًل اػت، اهب دس هَاسدٕ. 6

 ،وِ احتوبل غشق ؿذى آى اػت إ دس وـتٖ ثشإ ًوًَِ:كَست ثپزٗشد.  هوبًت ،ثذٍى حجَت حك دادُ ؿذُ وِ

چَى  ،دس اٗي هَسد .ؾ ثش هي ػْذُ هي اػت: هتبع خَدت سا دس دسٗب ث٘بًذاص ٍ هوبًتٗه ًفش ثِ دٗگشٕ ثگَٗذ

ّىبس ً٘ؼت، اگش آهش هتبع هأهَس ثبثت هتبع هأهَس ثذؿخق آهش  ؿخق ٌَّص هتبع خَد سا دس دسٗب ً٘بًذاختِ ٍ رهِ

ػالهِ حلٖ  ثٌبثش ًظش هـَْس فمْبء چٌ٘ي هوبًتٖ كح٘ح اػت. . اهباّذ ثَدهوبى هب لن ٗجت خَ ،سا هوبًت وٌذ

داًذ وِ ثِ خبًش احت٘بد ثِ آًْب جبٗض  دس الوختلف هوبًت اص اجشت دس ػمذ جؼبلِ سا جضٍ اٗي دػتِ اص هوبًبت هٖ

 (467، ف5، د1413)ػالهِ حلٖ، داًؼتِ ؿذُ اػت. 

دس هذت خ٘بس، اهش هٌتْٖ ثِ لضٍم ؿذُ ٍ دس  ِ وِ دس حويًًِگَهؼئلِ ؿجِ٘ حوي دس هذت خ٘بس اػت. ّوب . اٗي7

هجَّص ثشإ هوبًت اص حوي  ،، ٍ اٗي حجَتؿَد ًْبٗت، اگش اتفبق خبكٖ ً٘بفتذ، حوي ثش رهِ هـتشٕ حبثت هٖ

پغ اص ٍ  ،دس ًْبٗتؿَد ٍ  دس رهِ جبػل حبثت هٖ ،ثِ هحن اًؼمبد ػمذ جؼبلِ ،ِ ً٘ضاجشت دس ػمذ جؼبل گشدد. هٖ

، 1414)ػالهِ حلٖ،  هوبًت اص آى كح٘ح خَاّذ ثَد. ،دس ًت٘جِ .ؿَد پبٗبى ػول، پشداخت آى ثش جبػل الصم هٖ

 (318، ف14د

 

 ى تِ صحت ضواًتتزرسٖ ادلِ قائال

 دل٘ل لبثل هٌبلـِ ثبؿذ. فتّّش سػذ  ًظش هٖ  وِ ثِ اًذ دل٘ل توؼه وشدُ فتّثِ كحت هوبًت ى ثِ لبئال

دس جبٖٗ اػت وِ هوبًت هلٌلح كَست ثگ٘شد، ٗؼٌٖ ًمل هبلٖ وِ دس رهِ هؼئلِ هَسد ثحج  دل٘ل اٍل:

حبثت اػت اص رهِ ؿخق ثِ رهِ دٗگشٕ، ٍ اٗي اًتمبل رهِ هؼتلضم اٗي اػت وِ هوبى ٍ هووَى ػٌِ )جبػل دس 

هؼٌبٕ  ِث« لُ بَعِيرٍ وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌوَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمِ» ِدس آٗ« زَعِيمٌ»لفظ ػمذ جؼبلِ( هتفبٍت ثبؿٌذ، دس كَستٖ وِ 

ب ْفم ِسا تأٍٗل ثشد. تأٍٗالتٖ و ِهبهي ٍ جبػل ٗىٖ اػت. پغ ثبٗذ آٗ ،ظبّش آِٗ هوبى هلٌلح ً٘ؼت صٗشا ثٌبثش

 اًذ اص اٗي لشاسًذ:ُ روش وشد ِثشإ اٗي آٗ

ثحخٖ اص لجَل  ،ِس اٗي آٗصٗشا د .حول وشد ذ ػشفٖ ثشإ پشداخت اجشتْثش تؼتَاى  سا هٖ ِؿشٗف ِآٗ. الف

اص سٍٕ  ،وبسداس ػضٗض هلش ثلىِ ،ػضٗض هلش ً٘ؼت ِحجَت حك دس ره ِ( ًؼجت ثِ)ػبهل دس ػمذ جؼبل ِهووَى ل

 (137، ف26تب، د )ًجفٖ، ثٖاػت.  ُپشداخت اجشت ؿذ ِذ ثْاخالق هتؼ
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 ،اػت. دس اٗي كَست ِوبسداس حوشت َٗػف )ع( جبػل دس اٗي ػمذ جؼبل ِثش اٗي و وٌ٘ن حولسا  ِآٗ .ة

پشداخت اجشت اػت، التضاهٖ  ِذ ٍ التضام ثْهؼٌٖ تؼ ِث ًِ٘ؼت ثلى ِهؼٌٖ هوبًت جؼبل ِث «وَ أَنَا بِهِ زَعِيمٌ»ػجبست 

آِٗ دس همبم ث٘بى دٍ ػمذ ً٘ؼت، ٗىٖ ػمذ جؼبلِ ٍ  ،ثبؿذ. دس حم٘مت ِثبٗذ ٍجَد داؿت ِدس توبهٖ ػمَد جؼبل ِو

 (342، ف13، د1416)حى٘ن،  وٌذ. دٗگشٕ ػمذ هوبى، ثلىِ فمي ػمذ جؼبلِ سا هٌشح هٖ

داللت ًذاسد اهب  .اٗي آِٗ داللت داسد ثش اٌٗىِ تؼْذٕ وِ وبسداس حوشت َٗػف داد، ٗه تؼْذ هـشٍع اػت. د

ِ ٍفبء ثِ آى ٍاجتت ً٘ؼتت. دس   إ اػت و اٌٗىِ اٗي تؼْذ اص لج٘ل ٍػذُٗب  وِ اٗي تؼْذ ّوبى هوبى هلٌلح اػت.

صٗشا حك هووَى ثبٗذ دس رهِ حبثت ثبؿذ وِ دس اٗتي داػتتبى دس    ؛هوبى هلٌلح ً٘ؼتاٗي هوبى،  ،ّش دٍ كَست

 اص ًَع هوبى هلٌلح ًخَاّذ ثَد. ،اگش اٗي هوبى كح٘ح ثبؿذ ،ثٌبثش اٗيرهِ وبسداس َٗػف حك حبثت ًـذُ اػت. 

 (342، ف13، د1416)حى٘ن، 

اٗـتبى ًتضد ٗىتٖ اص    داًؼت وِ جتبم   صٗشا وبسداس حوشت َٗػف هٖ ؛اٗي هوبًت ٗه هوبًت كَسٕ ثَد. د

)فبهتل،   ؿَد وِ دس هٌلك جؼبلِ حىن وٌ٘ن وِ هوبى لجل اص تحمك ػول جبٗض اػت. اٗي دل٘ل ًوٖ وبسٍاً٘بى اػت.

 (361، ف1425

اػت، هگتش اٌٗىتِ اٗتي هتوبًت دس هتش ٕ ٍ       ٍ التضام ثِ پشداخت اجشت ثش تؼْذهوبًت دس اٌٗجب تأو٘ذٕ  .ّت

دس وتت تبسٗخٖ ًمل ًـذُ وتِ حوتشت   اهب  .هؼوغ حوشت َٗػف ثَدُ ثبؿذ تب سهبٗت اٍ دس ػمذ هـخق ثبؿذ

 ػتت. اتَاى گفت اٗتي هتوبًت، ّوتبى هتوبًت هلتٌلح       ًوٖ. دس ًت٘جِ َٗػف دس آى كحٌِ حوَس داؿتِ اػت

 (718، ف2، د1428)ٗضدٕ، 

جولتِ  ثٌبثش آًچِ گزؿت هـخق ؿذ وِ ثخـٖ اص داللت آِٗ ثش هوبى اجشت دس جؼبلٔ هٌَى اػت ثِ اٌٗىتِ  

. دس اٗي هؼئلِ دس ه٘بى هفؼشٗي اختالف ًظتش ٍجتَد   لَل حوشت َٗػف ثبؿذ ٗب والم وبسداس اٗـبى «أَنَا بِهِ زَعِييمٌ »

وِ وبسداس حوشت َٗػف ثبس ؿتش سا هوبًت وشدُ اػت  غ الج٘بى هؼتمذًذذ هشحَم ًجشػٖ دس هجوداسد. ثشخٖ هبًٌ

نَفْقِدُ »ؿَٗن ثؼ٘ذ ً٘ؼت وِ لبئل »فشهبٗذ:  ػالهِ ًجبًجبٖٗ دس الو٘ضاى هٍٖ دس همبثل، (. 386، ف5، د1372)ًجشػٖ، 

سا ختَد  « عِييرٍ وَ أَنَيا بِيهِ زَعِييمٌ    وَ لِمَنْ جاءَ بِهِ حِمِيلُ بَ »افشاد صٗشدػت حوشت َٗػف ثَدُ ثبؿٌذ ٍلٖ « صُواعَ الْمَلِكِ

تَاًذ ػٌب وٌذ، هٌغ وٌذ، هتوبًت وٌتذ، وفبلتت وٌتذ،      صٗشا تٌْب ػضٗض هلش اػت وِ هٖ ؛حوشت َٗػف گفتِ ثبؿذ

ؿ٘ب ًَػٖ دس التج٘بى اٗي ًظش سا پزٗشفتِ، تفتبٍت هتو٘ش دس جولتِ     (224، ف11، د1417)ًجبًجبئٖ،  .«حىن وٌذ

 (171، ف6تب، د داًذ. )ًَػٖ، ثٖ إ اٗي لَل هٖاٍل ٍ جولِ دٍم سا لشٌِٗ ثش

هبًٌذ آًچِ ؿت٘ب )سُ( دس التْتزٗت ثتب     ،تم٘٘ذ خَسدُ اػت« الضػ٘ن غبسم»سٍاٗت  ،دس ثشخٖ اص اخجبس دل٘ل دٍم:

ثِ اهبم سهب )ػلِ٘ الؼالم( ػشم وتشدم: آٗتب    گَٗذ: . حؼ٘ي ثي خبلذ هٖاػٌبد ثِ حؼ٘ي ثي خبلذ سٍاٗت وشدُ اػت
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وتشدُ ثبؿتذ. )حتش    اول هبل ثِ ثبًل وؼٖ ثذّىبس اػت وِ ً٘ؼت ثلىِ ثذّىبس اػت؟ فشهَد: هبهي  ثذّىبسهبهي 

آًچِ هشدم تَّن  ثشخالف دس اٗي سٍاٗت حوشت سهب )ػلِ٘ الؼالم( تزوش دادًذ وِ (421، ف18د، 1409ػبهلٖ، 

ىتِ وؼتٖ ثبٗتذ ججتشاى     اٗي سٍاٗت اًالق ًذاسد ٍ تذاسن ٍ ججشاى خؼبست فمي ثش ػْذُ هتبهي ً٘ؼتت، ثل   ،داسًذ

هتضلتضل   ، حجَت اجشتتب لجل اص پبٗبى ٗبفتي ػول ،دس جؼبلِ ً٘ض وِ هوبى دس رهِ اٍ هؼتمش ؿذُ ثبؿذ. وٌذ خؼبست

 ججشاى خؼبست اص آى كح٘ح ً٘ؼت. تب غبسم ؿَد، ثٌبثش اٗي ُجبػل ً٘بهذ ِ، ٍ دس حم٘مت اجشت ثش رهاػت

ٖ حجَت ؿشى هتفشع ثش حجَت هـشٍى اػت.  دل٘ل سَم: ؿتَد، ّتش    ٍلتٖ هـشٍى حبثت ًجبؿذ، ؿشى هٌشح ًوت

اػتحبهِ اػتت  پغ اص حجَت  ،هؼتحبهِ بًِؿجدس هخبل هؼشٍف ؿشى هتأخش، غؼل  چٌذ ثِ ًحَ ؿشى هتأخش ثبؿذ.

ؿَد. ٍلٖ دس هوبًت اص اجشت دس جؼبلِ، ٌَّص اجشت دس رهتِ جبػتل    وِ غؼل ثِ ػٌَاى ؿشى هتأخش آى هٌشح هٖ

 ؿذ ؿشى هتأخش آى تلَس ًخَاّذ ؿذ.حبثت ً٘ؼت ٍ تب حبثت ًجب

ؿَد ٍ ًِ لضٍم  حبثت هٖ ، ًٍِ ثب كشف ػمذ ثذّٖػجت ٍجَة هوبى، كشف ػمذ ً٘ؼت  دل٘ل چْارم:

دس كَستٖ وِ ػبهل، پغ ػجتِ تبم خَاّذ ؿذ.  ،ّوشاُ ثب ػول تٌْب جضئٖ اص ػجت اػت ٍ ثِثلىِ ػمذ ٗبثذ،  هٖ

هؼتحك  ،، ّشچٌذ همذاس ووٖ اص آى ثبلٖ هبًذُ ثبؿذً٘بفتِ ثبؿذتب ػول پبٗبى ػول هـشٍى سا ؿشٍع وشدُ ثبؿذ، 

چ٘ضٕ اص اجشت ً٘ؼت ٍ همذاس ثبل٘وبًذُ اص ػول ثِ هٌضلِ ؿشى ثشإ اػتحمبق ػبهل ًؼجت ثِ جو٘غ اجشت اػت. 

هوبًت دس ٌّگبم ػمذ، هوبى هب لن  ،دس ًت٘جٍِ  ،ػجت هوبى هَجَد ًـذُ ، دس فشم هؼئلِ،پغ دس اٗي كَست

  ّذ ثَد.ٗجت خَا

احت٘بد ثِ ٗه هوبًت ػجت هـشٍػ٘ت آى هـشٍػ٘ت ّش ػمذٕ هتَلف ثش اهوبء ؿبسع اػت ٍ  دل٘ل پٌجن:

 ًخَاّذ ؿذ.

ٗبثذ تأح٘شٕ دس لضٍم اجشت ًذاسد، چشا وِ ؿبٗذ فؼلٖ تب ثِ ًضدٗىٖ اًتْبٕ ػول  اٌٗىِ فؼل پبٗبى هٖ دل٘ل ششن:

 فتي فؼل تأح٘شٕ دس لضٍم اجشت ًخَاّذ داؿت.ثشػذ ٍلٖ پبٗبى ً٘بثذ. دس ًت٘جِ، احتوبل پبٗبى ٗب

ث٘ي هوبى هبل الجؼبلٔ ٍ ث٘ي حوي دس هذت خ٘بس تفبٍت ٍجَد داسد. صٗشا حوي دسهذت خ٘بس ثش رهِ  دل٘ل ّفتن:

هـتشٕ حبثت ؿذُ ٍ اٗي حوي ت ّش چٌذ ثِ كَست هتضلضل ت دس هله ثبٗغ اػت، ٍ دس كَستٖ وِ ثش حبلت خَد 

گًَِ حجَتٖ ًذاسد )ؿْ٘ذ حبًٖ،  هبل الجؼبلٔ تب صهبًٖ وِ فؼل وبهل ًـَد ّ٘چ اهبٖ خَاّذ ؿذ. ثبلٖ ثوبًذ ثِ لضٍم هٌتْ

 (192، ف4، د1413

 

 ٍ ادلِ اٗشاى عذم صحت ضواًت ى تِقائال
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، 1414؛ وشوٖ، 192، ف4، د1413. )ؿْ٘ذ حبًٖ، لجَل ًذاسًذسا  اجشت دس ػمذ جؼبلِ هوبًت ْ٘بىثشخٖ اص فم

 فشهبٌٗذ: همبم ث٘بى دل٘ل هٖ( اٗـبى دس 320، ف5د

، 6، د1387تَاى ثب ػمذ الصم هوبًت وشد. )ًَػٖ،  هبل دس ػمذ جبئض سا ًوٖجؼبلِ جضء ػمَد جبٗض اػت ٍ . 1
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 وِ هذ، دس حبلٖجبػل ثِ ػبهل ثذّىبس ًخَاّذ ؿذ ٍ اجشت ثش گشدى جبػل ًخَاّذ آ. ثِ كشف ػمذ، 2

هوبى هب لن ٗجت  ِدس ًت٘ج س ثبة هوبى، حجَت دٗي دس رهِ اػت.ّوبًگًَِ وِ گفت٘ن ؿشى اػبػٖ حك هووَى د

 (201، ف2، د1420)ك٘وشٕ،  هَسد لجَل ً٘ؼت. ِذ ؿذ وّخَا

ٍلتٖ چ٘ضٕ دس رهِ  ِ اػت ثِ رهِ هبهي اًتمبل ٗبثذ.. ػمذ هوبى ػجبست اػت اص آًچِ دس رهِ هووَى ػ3ٌ

 (342، ف13، د1416، حى٘نتَاى آى سا ثِ رهِ هبهي هٌتمل وشد. ) هووَى ػٌِ حبثت ً٘ؼت چگًَِ هٖ

 

 گ٘زٕ تحث ٍ ًت٘جِ

وٌذ ثش ارى دس ػول دس همبثل ػَم هؼلَم. هوبى ً٘ض ٗه  إ اػت وِ داللت هٖ ػمذ جؼبلِ ػجبست اص ك٘غِ

ؿَد وِ دس  ؿَد. هوبى ثِ دٍ لؼن ػمذٕ ٍ لْشٕ تمؼ٘ن هٖ رهِ هٖتؼْذ اػتجبسٕ اػت ٍ هَجت احجبت چ٘ضٕ دس 

 اٗي همبلِ، هوبى ػمذٕ هذّ ًظش اػت.

 كحت هوبًت اجشت دس ػمذ جؼبلِ اختالف ًظش ٍجَد داسد.ث٘ي فمْ٘بى دس 

اًذ ٍ لبئالى ثِ ػذم كحت، ػِ دل٘ل ثشإ  لبئالى ثِ كحت هوبًت اجشت دس جؼبلِ ثِ ّفت دل٘ل اػتٌبد وشدُ

 اًذ. ٕ خَد آٍسدُهذػب

ى ثِ جَاص هوبًت، ثب تَجِ ثِ لبثل هٌبلـِ ثَدى ادلِ لبئل٘ي ثِ جَاص، ادلِ لبئالثشسػٖ اٗي همبلِ پغ اص 

ثٌبثش ًظش هـَْس  ،هوبى هب لن ٗجت داًذ. اص آًجب وِ ؼبلِ سا هوبى هب لن ٗجت هٖهوبًت اص اجشت دس ػمذ ج

 كح٘ح ً٘ؼت، پغ هوبًت اص اٗي اجشت جبٗض ًخَاّذ ثَد. ْ٘بىفم
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