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 28/09/1400: تبك٭ؼ پق٭لٍ ٨١ب٭٬ 20/01/1398تبك٭ؼ ؿك٭بىت: 

 1ٍسلِ٘پ ِ٘هشض

 چک٘ذُ 

تل٭٠ ؿال٭٘ احجبت ؿف٤ا، ص٦ ؿك ا٤ٝك ٝـ٬١ ٣ ص٦ ؿك ا٤ٝك ّٮيل٫، ٨ُبؿت ٤٨ُؿ  ٭٬ْ ام ٨ٜٝ
ا٫ ٤٨ُؿ ام ا٤ٝك ارٞبف٬ ٣ اتيب٬ٍ ٝٮبٟ ف٤ٞٛ ى٨َٮبٟ ٣ ْٝبتت اًت. افتجبك ٣ ُلط فـاٙت ثل

ف٤٢اٟ ك٬ُ٣ ثلا٫ ع٘ ٣ ىٔ٘ ؽ٤ٔٝت، اعَبً عٌ ٣ احجبت رلٛ ؿك ربٝق٦  اًال٬ٝ اًت ٣ ث٦
٤ُؿ ٣ ؿك ّتبة ٣ ٢ًت ث٦ ا٧ٞٮت آٟ اُبك٥ ُـ٥ اًت. ثب ت٤ر٦ ث٦ ١ْ ٓل٭ظ ٍلآٟ ّل٭ٜ  ٢ُبؽت٦ ٬ٝ

٧ب٫  ط فـاٙت افتلاه ؿاك١ـ، اٝب ا٤ٍاِٙبٟ ؿك تقل٭و فـاٙت، كا٣٥ ك٣ا٭بت، ٧ٞ٪ ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ث٦ اُتلا
حج٤ت آٟ ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ اًجبة م٣اٗ فـاٙت ٣ اْٝبٟ تغٌَ فـاٙت ؿك ّبىل، ٝتيب٣ت اًت. ؿك ا٭٢زب ١ْت٪ 
٨ٜٝ ا٭٠ اًت ٦ّ ت٨٢ب ٣ر٤ؿ فـاٙت ؿك ثٮ٦٢ّ ّبى٬ ١ٮٌت، ث٦ْٚ ثب٭ـ ٍبض٬ فـاٙت ُب٧ـ كا اعلام ٢ّـ. 

ك٬ً ٝي٤٨ٛ فـاٙت ام ٢ٝؾل آ٭بت ٣ ك٣ا٭بت ٣ ا٤ٍاٗ ٣ ١ؾل٭بت ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦، ٣ ثٮبٟ ؿك ا٭٠ َٝب٦ٙ ثب ثل
ا٭٠ ١ْت٦ ٦ّ ٨ُبؿت ٤٨ُؿ عل٭ٌ ا٬ٙ ا٤ٙاٍـ اًت، ٦١ ّبُو ف٠ ا٤ٙاٍـ، ٣ ثب اًتَلاء ؿك ٢ٝبثـ ى٦َ 

ا١ـ ام: فٜٚ ٍبض٬، ع٠ٌ ؽب٧ل،  اًال٬ٝ ٧يت ك٣ٍ ثلا٫ احجبت ٣ اعلام فـاٙت ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ فجبكت
 ٦، ُٮبؿ، ٝقبُلت، اؽتجبك ٣ اًتٔغبة. تنّٮ

 اعَبً عٌ، تنّٮ٦، ع٠ٌ ؽب٧ل، ُب٧ـ، فـاٙت.  :ٕذ٘کل ٍاطگاى
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 همذهِ

ا٫  ٕقاك ثلا٫ احجبت ؿف٫٤ ثلُٞلؿ٥ اًت، ٨ُبؿت رب٭ٖب٥ ٣٭و٥ ؿك ٝٮبٟ ؿال٭٬ٚ ٦ّ ٍب٤١ٟ
ؿاكؿ. ؿك ٍلآٟ ّل٭ٜ ثل اتؾبف ُب٧ـ ث٦ ٢٧ٖبٛ ٝقبٝالت ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ ثل ٣ر٤ة اؿا٫ ٨ُبؿت 

 تأّٮـ ىلا٣اٟ ُـ٥ اًت. 

٤ٝض٤ؿ عبئن ا٧ٞٮت ؿك ٨ُبؿت ا٭٠ اًت ٦ّ ٕيتبك ُب٧ـ )١َ٘ ام ٝغ٤ًٌبت ٣ 
٤ًٞٚٝبت( ثب٭ـ ص٢بٟ ٍبث٘ افتٞبؿ ثبُـ ٦ّ ٭َٮ٠ ٣ فٜٚ فبؿ٫ كا ٤ٝرت ٤ُؿ، م٭لا ؿاؿكى ثل 

٢ّـ. ى٨َب ٨ُبؿت كا ام  اًبى ٕيتبك ُب٧ـ ثل ٤ٝض٤ؿ إٓب٬٧ ٭بىت٦، عْٜ ؽ٤ؿ كا ٓبؿك ٬ٝ
ا١ـ تب ٤ًء اًتيبؿ٥ كا ٌٝـ٣ؿ ١ٞب٭ـ  ٬ٞ ٣ ّٮي٬ ٤٢ٝط ث٦ ُلا٭غ٬ ص٤ٟ فـاٙت ؿا١ٌت٦ٙغبػ ّ

٣ تضٞٮ٬٢ ثلا٫ ٓبعت عٌ ُـ٥، ٝب١ـ ٨ُبؿت ثبع٘ ٕلؿؿ. آ١ض٦ ثبفج ع٤ٔٗ اعٞٮ٢بٟ ث٦ 
٢ّـ ٦ّ ٍضبت ؿك ٢٧ٖبٛ ٢ُٮـٟ  ٤ُؿ، اٍتضب ٬ٝ ٕيتبك ُب٧ـ ٣ ٨١ب٭ت ؿا٣ك٫ فبؿال٦١ ٬ٝ

 اًال٬ٝ ٣ ُلف٬ فٞ٘ ّلؿ٥، فـاٙت ٤٨ُؿ كا اعلام ١ٞب٭٢ـ.اؽ٨بكات ُب٧ـ ثل اًبى ٤ٝام٭٠ 

٤ٝض٤ؿ فـاٙت ُب٧ـ ٣ ١غ٩٤ اعلام آٟ ؿك ؿاؿٕب٥، امر٦ٚٞ ٤ٝض٤فبت٬ اًت ٦ّ ٝغََبٟ 
٧ب  ا١ـ. ؿك ثٌٮبك٫ ام ا٭٠ پو٧٣َ ٧ب٭٬ اكائ٦ ؿاؿ٥ ثٌٮبك٫ ؿك ا٭٠ مٝٮ٦٢ َٝبالت ٭ب ّتبة

ٝي٤٨ٛ فـاٙت ُب٧ـٝغ٤ك ث٤ؿ٥ اًت. ؿك ٤ٝض٤ؿ ت٨٢ب ام ر٢ج٪ ع٬ٍ٤َ ٝـ ١ؾل ٍلاك ٕلىت٦ ٣ ٭ب 
ب ٧ ا١ـ، تأّٮـ ١ٖبك١ـ٥ ثل ٭٬ْ ام ك٣ٍ ٧ب٫ اعلام فـاٙت پلؿاؽت٦ ٧ب٭٬ ٧ٜ ٦ّ ث٦ كا٥ پو٧٣َ

ٝخ٘ فٜٚ ٍبض٬ ٭ب رلط ٣ تقـ٭٘ ٤٨ُؿ، ٝقغ٤ه ث٤ؿ٥ اًت. َٝبٙ٪ عبضل تال٬ُ اًت 
لا٫ احجبت فـاٙت ف٤٢اٟ ك٬ُ٣ ث ٧ب٭٬ ٦ّ ؿك ٢ٝبثـ ى٬٨َ ث٦ اًتَلا٭٬ ثلا٫ اكائ٪ تٞب٬ٝ كا٥

٧ب٫ ثٮِتل ؿك  ا٫ ثبُـ ثلا٫ پو٧٣َ ٤٨ُؿ ٝقلى٬ ُـ٥ اًت. اٝٮـ اًت ا٭٠ َٝب٦ٙ َٝـ٦ٝ
 ٧ب٭٬ ٦ّ ت٤ر٦ ث٦ آ٨١ب تب عـ٫ ٝني٤ٗ ٝب١ـ٥ اًت . ؽ٤ّٔ كا٥

 . تشسسٖ هفَْم ػذالت1

 ٕلغَ ٕهؼٌا. 1. 1

ٍٔـ ؿك  ٣اه٩ فـاٙت ؿك ٙنت ث٦ ٝق٢ب٫ پب٭ـاك٫، ٌٝب٣ات، ّٮيل، اٝل ٝٮب٦١، اًتَبٝت ٣
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ّبك كىت٦  ا٢ٞٙٮل آٝـ٥ ٦ّ فـٗ ؿك ٙنت ث٦ ٝقب٬١ ٝؾتٚي٬ ث٦ . ؿك ٝٔجبط2ّبك٧ب آ٣كؿ٥ ُـ٥ اًت
اًت؛ امر٦ٚٞ تقبؿٗ ٣ ت٢بًت، تٌب٫٣ ٣ ثلاثل٫، افتـاٗ ؿك ا٤ٝك ٣ عـ ٣ًظ ٝٮبٟ اىلاط ٣ 

ثبُـ، ٭٬ْ  فـٗ ؿاكا٫ ؿ٣ ٝق٢ب٫ ٝتضبؿ ٬ٝ»٤ٕ٭ـ:  . اث٠ ىبكى 3٬ٝتيل٭ظ، اًت٤اء ٣ اًتَبٝت
. اّخل ا٧٘ ٙنت ؿك 4«ث٦ ٝق٢ب٫ اًت٤اء ٣ ٌٝتَٮٜ ٣ ؿ٭ٖل٫ ث٦ ٝق٢ب٫ ا١غلاه ٣ ّذ ث٤ؿٟ اًت

تلُ ّلؿٟ، »ا١ـ:  ا١ـ ٦ّ ؽاله ر٤ك اًت ٣ ؿك ٝق٢ب٫ ر٤ك ٕيت٦ ؿك ٝق٢ب٫ فـٗ تٔل٭ظ ّلؿ٥
 .5«ك٫٣ ام ٌٝٮل ٣ تلُ ٝٮ٘ ث٦ صپ ٣ كاًت پٮـا ّلؿٟ ٝٮب٦١

٦ّ ؿك ٙنت ث٦ ٝق٬٢ افتـاٗ ٣ عـ ثٮ٠  فـاٙت»ىلٝب٭ـ:  فال٦ٝ عجبعجب٭٬ ؿك اٙٞٮناٟ ٬ٝ
فب٬ٙ ٣ ؿا٬١ ٣ ٝٮب١٪ ثٮ٠ ؿ٣ عله اىلاط ٣ تيل٭ظ اًت، ؿك اىلاؿ ٣ ٝزتٞقبت ثِل٫ فجبكت 

ؿ٢٧ـ ٣ آ١بٟ ٧ٞبٟ اىلاؿ ٝت٤ًظ  اًت ام اىلاؿ٫ ٦ّ ٌٍٞت فٞـ٩ ارتٞبؿ كا تِْٮ٘ ٬ٝ
 .6«اٙغب٢ٙـ

  اصطالحٖ هؼٌإ. 2. 1

ت٤اٟ ؿك ؿ٣  كًـ ا٭٠ تقبك٭و كا ٬ٝ ١ؾل ٬ٝ ا١ـ. ث٦ ؿاؿ٥ى٨َب تقبك٭و ٝتقـؿ٫ ام فـاٙت اكائ٦ 
 ١ؾل٭٪ ٬ّٚ ؽال٦ٓ ٤ٞ١ؿ. 

١ؾل٭٪ ا٣ٗ. ٕل٬٧٣ ام فٚٞب ثب ت٤ر٦ ث٦ ٢ِٝأ ؿك٬١٣ فـاٙت، ثل ا٭٠ ثب٣ك١ـ ٦ّ فـاٙت 
٢ّـ ٣ ٬ٌّ كا ٦ّ ٝتٔو ث٦ آٟ ّٮيٮت  ّٮيٮت٬ ١يٌب٬١ اًت ٦ّ ؿك ١يي ُؾْ ك٤ًػ ٬ٝ

ا١ٖٮنا١ـ ٣ ؿك ١تٮز٦، ارت٢بة ام ٢ٕب٧بٟ ّجٮل٥ ٣ فـٛ  ثل٬ٝثبُـ، ثل ٝالم٦ٝ ثب ت٫٤َ ٣ ٝل٣ت 
ؿا١بٟ ١ٮن تقل٭و ِٝبث٬٨ ثلا٫  ثلؽ٬ ام ع٤ًَ .٢ّ7ـ آلاك ثل ٢ٕب٧بٟ ٓنٮل٥ تغٌَ پٮـا ٬ٝ

فـاٙت ُب٧ـ اكائ٦ ؿاؿ٥، ٝقتَـ١ـ فـاٙت ٭ِ ٓيت ١يٌب٬١ اًت ٦ّ ثل احل فٜٚ ث٦ اعْبٛ ٣ 

                                                           
 .61، ّ )1410، 2)ت٨لاٟ: ا١تِبكات اًال٬ٝ، س  ٬،ىبكً -٬فلث ٫اثزـ ىل٢٧ٔ. كضب، ٨ٝٮبك، 2

 .397(، ّ 1414، 3ؿاكا٨ٙزل٥، س  ، )ٍٜ: ١ِللٮا٢ٞٙ اٙٞٔجبطث٠ َٝل٫ اٙيٮ٬ٝ٤،  ث٠ ٝغٞـ . اعٞـ3

 .617، ّ )ً 1387، 3، )ٍٜ: ١بُل پو٧٣ِٖب٥ ع٤م٥ ٣ ؿا١ِٖب٥، س اٙٚن٦ ي٭ٮَٝب تلتتث٠ ىبكى،  . اعٞـ4

 .328(، ّ 1414، 3، )ٍٜ: ا١تِبكات ا٥٤ً، س 2، د ٠ٮاٙق. ؽٚٮ٘ اث٠ اعٞـ، اٙيلا٧ٮـ٫، 5

 .206، ّ )ً 1394، ٣6ت: ٝؤًٌ٪ االف٬ٞٚ، س ، )ثٮل6، د ناٟٮاٙٞ. فال٦ٝ ٝغٞـعٌٮ٠ ،عجبعجبئ٬، تيٌٮل 6

 .498 ّ ،(1413، 2 س ،٬اًالٝ ا١تِبكات ؿىتل: ٍٜ) ،8 د ،ق٦٭اِٙل اعْبٛ ٬ى ق٦ٮاِٙ ٝؾتٚو ،٬عٚ ،٤ًو٭ ث٠ اٙغ٠ٌ اث٤ٔ٢ٝ٤ك .7
 .10 ّ ،(1412، 1 س بٟ،ٮٚٮاًٞبف ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،1 د ،٬فل٩٣ا٤ٙحَ ،٫نؿ٭ ٬،عجبعجبئ ّبؽٜ ـٮً -
 . 378 ،ّ(2،1410 س ،٫ؿا٣ك ١ِل :ٍٜ) ٦،ٮاٙـَِٝ اٙٞق٦ ُلط ٬ى ٦ٮاٙج٨ اٙل٣ض٪ ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م -
 .499 ّ ،(1376 ،6 س٬، اًالٝ ا١تِبكات: ٍٜ) ،1 د ٦ٚ،ٮلا٤ًٙ٭تغل ،٢٬ٮؽٞ ٤ً٤ٝ٫، اهلل ك٣ط ـٮً -
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ت٤اٟ ثل اٝٮبٗ ٣  آ٭ـ ٣ ؿك ًب٭٪ آٟ ٬ٝ ٬ٝاؽالً اًال٬ٝ ث٦ ٤ٓكت ْٝٚ٪ ف٬٢٧ ا١ٌبٟ ؿك
ملا٭ن ١يٌب٬١ ؽ٤٭َ مٚج٦ ّلؿ ٣ ٝلتْت ٢ٕب٧بٟ ّجٮل٥ ١ِـ ٣ ا٭٠ فـاٙت ثب٭ـ ؿك كىتبك ٣ 

ف٤٢اٟ ؿٙٮ٘ ُلف٬  ع٤ك ٌٝتٞل ٣ر٤ؿ ؿاُت٦ ثبُـ تب ثت٤اٟ ث٦ ٨ُبؿت ىلؿ ث٦ ٕيتبك ُؾْ ث٦
ت فٞٚٮ٦ ثـ٣ٟ ٦ْٚٝ عبٓ٘ ٣ح٤ً ث٦ ؿ٭ب١ت ث٦ ًجت اًتَبٝام ١ؾل ا٭٠ فٚٞب  .8اًت٢بؿ ٤ٞ١ؿ

 ،ؿ٧ـ ٢ّـ ٣ ٣ارجبت كا ا١زبٛ ٬ٝ م٭لا ٬ٌّ ٦ّ ثـ٣ٟ ٦ْٚٝ ٝغلٝبت كا تلُ ٬ٝ ،٤ُؿ ٬ٞ١
٫٣ ؿك آ٭٢ـ٥ ٝلتْت ٝقٔٮت ٤ُؿ  اعتٞبٗ ؿاكؿص٤ٟ ، ٣ح٤ً ث٦ ؿ٭٢َ ثلا٫ ٝب ٠ْٞٝ ١ٮٌت

١يٌب١ٮ٦ ا١زبٛ  ٪ثب ْٝٚ ٬ اًت ٣٦ّ ا٭٠ ثلؽاله فٞٚ ،٣ ثب اٝل ٣ ٬٨١ ؽـا ٝؾبٙيت ٣كمؿ
ا٭٠ ٕل٥٣ ؿك احجبت . ١9يٌب١ٮ٦ ٣ح٤ً ث٦ ؿ٭٢َ ثلا٫ ٝب ٠ْٞٝ اًت ٪م٭لا ثب ٣ر٤ؿ ْٝٚ، ؿ٤ُ  ٬ٝ

٢٢ّـ ٦ّ ثل افتجبك ٣ اعٞٮ٢بٟ ث٦ ؿ٭٠ اٝبٛ رٞبفت ٣اكؿ ُـ٥  اؿفب٫ ؽ٤ؿ ث٦ ك٣ا٭بت٬ اًت٢بؿ ٬ٝ
٤ُؿ، ث٦ْٚ ثب٭ـ ٝق٤ٚٛ ٕلؿؿ ؿك آٟ  ٣اًغ٪ تلُ ٝقب٬ٓ عبٓ٘ ٬ٞ١ اًت، م٭لا اعٞٮ٢بٟ ت٨٢ب ث٦

  .٣10ر٤ؿ آٝـ٥ اًت ْ، ْٝٚ٪ تلُ ٢ٕب٥ ث٦ُؾ

١ؾل٭٪ ؿ٣ٛ. ٕل٬٧٣ ؿ٭ٖل ام فٚٞب ثب ت٤ر٦ ث٦ آحبك ؽبكر٬ فـاٙت، ؿك تقل٭و آٟ ث٦ 
٧ب٫ ُؾْ فبؿٗ اُبك٥ ٤ٞ١ؿ٥، ثل ا٭٠ ثب٣ك١ـ ٦ّ فبؿ٬ٙ ٦ّ ٍج٤ٗ ٨ُبؿت ا٣ ثلا٫  ٣٭و٬ٕ

كفب٭ت ٌٝٚٞب١بٟ رب٭ن اًت، ٬ٌّ اًت ٦ّ ؽب٧ل ا٣ ؽب٧ل ا٭ٞبٟ ثبُـ؛ ص٢ٮ٠ ُؾ٬ٔ ثب 
پ٤َُ ٣ ٓالط ٣ فيبه ٣ ُْٜ ٣ ٝناد ٣ ؿًت ٣ مثبٟ ٣ ١ٮن ثب ارت٢بة ام ٢ٕب٧ب٬١ ٦ّ 
ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ ثل ا١زبٛ آ٨١ب ٣فـ٩ آتَ ر٢٨ٜ ؿاؿ٥، ٝب٢١ـ ُلة ؽٞل، م١ب، كثب ٣ فبً ٣اٙـ٭٠ ... 

٢ّـ ٣ ام  ٤ُؿ ٣ ١ٌجت ث٦ ا١زبٛ ٣ارجبت ؽ٤ؿ ٝتق٨ـ اًت، ٝغلٝبت كا تلُ ٬ٝ ٢ُبؽت٦ ٬ٝ
ٍب٤١ٟ ٝزبمات اًال٬ٝ ٤ٔٝة ا٣ٗ  181ٝبؿ٩  .٣11كمؿ ـ٣ؿ ا٬٨ٙ تقـ٫ ٬ٞ١اعْبٛ ٣ ع
فبؿٗ ٬ٌّ »كا ص٢ٮ٠ تقل٭و ّلؿ٥ اًت: « فبؿٗ»١ٮن ثل اًبى ا٭٠ ؿ٭ـٕب٥  1392اكؿ٭ج٨ِت 

                                                           
  .152 ّ ،(1385 ،2 س ناٟ،ٮٝ ١ِل: ت٨لاٟ) ،2 د احجبت، ٘ٮؿٙ ٣ احجبت بٟ،٭ّبت٤م ١بٓل،. 8

 .1034 ّ ،(1386، 2 س ؿا١َ، ٢ٕذ ا١تِبكات :ت٨لاٟ) ،ع٤ًَ ٤ٙ٤٢٫هٮتلٝ ،٢ٙ٫ٖل٣ؿ ٫رقيل ٝغٞـرقيل، -

 .261 ّ ،(1407 ،2 س ،(ؿ) تٮث آٗ ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،1 د ،ظٮاٙت٢َ ،٫ن٭تجل٫ اٙنل٣ ،٬فٚ. 9
 .167 ّ ،(1414 ،1 س ،٫ا١ٔبك ؼٮُ ثنكٕـاُت ٢ّ٩ٖل: ٍٜ) ،3 د ٦،ٮى٨َ كًبئ٘ ،٫ا١ٔبك ٬،ٝلتض ؼٮُ. 10

 .325 ّ ،(1400، 2 س ،٬اٙقلث ؿاكاْٙتت ١ِل: ل٣تٮث) ،٫اٙيتب٣ ٣ اٙي٦َ ٝزلؿ ٬ى ٦٭ا٨٢ٙب ،٬ع٤ً اٙغ٠ٌ، ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل. 11
 . 725 ّ ،(1410 ،1 س ،٬اًالٝ ١ِل ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ا٢َٞٙق٦، ـ،ٮٝي ؼٮُ ١قٞبٟ، ث٠ ٝغٞـ -
 .10 ّ ،(1412، 1 س بٟ،ٮٚٮًٞبفا ٦ًٌؤٝ: ٍٜ) ،1 د ،٬ا٤ٙحَ فل٩٣ ،٫نؿ٭ ٬عجبعجبئ ّبؽٜ، ـٮً -
 .280 ّ ،(1410 ،2 س ،٬اًالٝ ١ِل ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،2 د اٌٙلائل، ،٬عٚ ي،٭اؿك ث٠ ٝغٞـ -
 (.138 ّ ،(1423، 1 س ،٬االًالٝ ١ِل: ٍٜ) ،1 ، داالعْبٛ ٦٭ّيب ،٫ًجن٣اك ٝغٞـثبٍل، -



 

 

 

 

 5 یفقه منابع از شهود عدالت احراز یهاراه استقراء و عدالت مفهوم یواکاو

 

 «.ؿ٧ـ، ا٧٘ ٝقٔٮت ١جبُـ اًت ٦ّ ؿك ١ؾل ٍبض٬ ٭ب ُؾ٬ٔ ٦ّ ثل فـاٙت ٫٣ ٤ٕا٬٧ ٬ٝ

٧لٕب٥  ٤ٕ٭ـ: ٦ّ ٬ٝؿك ّتبة ؽاله اًت ؿٙٮ٘ ا٭٠ فٚٞب، اؿفب٫ ارٞبؿ ٬ٙ٤ٍ ُٮؼ ع٬ً٤ 
 ،رلع٬ ؿا١ٌت٦ ١ِـ٥ اًت١يل ؿ٣ ُب٧ـ فبؿٗ ٦ّ ٌٝٚٞبٟ ث٤ؿ١ِبٟ ٝق٤ٚٛ ٣ ؿك عٌ آٟ ؿ٣ 

ىغْ ٣ رٌتز٤ ١ٮبم٫ ث٦ ٤ُؿ ٣  ؿ٣ عْٜ ٬ٝ آٟ عجٌ ٨ُبؿتِ ،١نؿ عبّٜ ٨ُبؿت ؿ٢٧ـ
  .12اؽجبكُبٟ اًت ؿٙٮ٘ ُٮق٦ ارٞبؿ ٣ ؛١ٮٌت

ام فـاٙت ثل اًبى ٢ِٝأ ؿك٬١٣ ٭ب آحبك ؽبكر٬ فـاٙت كًـ ٧لص٢ـ تقبك٭و فٚٞب  ١ؾل ٬ٝ ث٦
ت٤اٟ ٕيت ام ١ؾل ٦ٞ٧، فـاٙت ٭ِ تق٨ـ ؿ٭٬٢ اًت  ؿك ىلؿ فبؿٗ اًت، ٬ٙ٣ ؿكٝز٤ٞؿ ٬ٝ

٢ّـ. ٣ ث٦ فجبكت ٝؾتٔل، فـاٙت فجبكت اًت ام:  ٦ّ ؿك احل آٟ ىلؿ فبؿتبً ام ٢ٕب٥ پل٧ٮن ٬ٝ
 ؿ٭٬٢.  ٓيت ١يٌب١ٮ٦، ٓله ٌٝٚٞب٬١، ع٠ٌ ؽب٧ل ٣ ا١زبٛ ٣ؽب٭و

 . دالٗل فمْإ اهاهِ٘ دس حج٘ت ػذالت شَْد ٍ هٌغ شْادت فاسك2

ع٤ك ٦ّ ٕيتٮٜ ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ث٦ فـاٙت ٤٨ُؿ تٔل٭ظ ّلؿ٥، ٨ُبؿت ىبًٌ كا رب٭ن  ٧ٞبٟ
 ت٤اٟ ث٦ اؿٙ٪ اكثق٦ اًت٢بؿ رٌت. ؿا٢١ـ. ؿك ا٭٠ ؽ٤ّٔ ٬ٝ ٬ٞ١

 . آٗات1. 2

٠ٔ٧َّ ثِٞٓقٕل٣ُهٍ أ٣َٕ ىَبك٠ٔ٧٤ٍَُِّ ثِٞٓقٕل٣ُهٍ ٣ٓأ٨َُِْـ٣ٔا ف٫ٓ٣َٕ فٓـٍٕٗ ىَئِفَا ثَٓٚن٠َْ أَر٠ٔ٨ََّٚٓ ىَأ٤ٌَُِْٕٝ»اٙو( 
 .13(2)عالً: « ٢ُِّْٜٕٝ

أَ٭٨ُّٓب اَّٙقِ٭٠َ آ٤ُ٢ٓٝاْ ٨َُٓبؿ٩ُٓ ثٓٮ٢ُِْٕٜٕ إِفَا عٓضَلَ أَعٓـُّٜٓٔ ا٤ْٕٓٞٙتٔ عِٮ٠َ ا٤ِْٙٓٓٮَّ٪ِ اح٢َْبِٟ ف٣َٓا فٓـٍٕٗ ٭ب »ة( 
 .14(106)ٝبئـ٥:  «٢ُِّْٜٕٝ

٣ٍت٬ ؿك ُب٧ـ ثل ٣ٓٮت ٦ّ ٨ُبؿت مٟ ٣ »ا١ـ:  اهلل ؽ٤٭٬ ؿك ؽ٤ّٔ ا٭٠ آ٭٦ ٕيت٦ تآ٭
٤ُؿ، فـاٙت ٤٨ُؿ ُلط ُـ٥ ثبُـ، ث٢بثلا٭٠  مٮل ٌٜٝٚ ؿك ٤ٓكت ضل٣كت، پق٭لىت٦ ٬ٝ

                                                           
 .591 ّ ،(ً 1321، 1 ،س ٫ثل٣رلؿ ا١تِبكات: ت٨لاٟ) ،1 د اٙؾاله،  ،٬اٙغ٠ٌ، ع٤ً ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل. 12
 «.ا٫ ٨ٖ١ـاك٭ـ، ام آ١بٟ رـا ٤ُ٭ـ ٣ ؿ٣ ٝلؿ فبؿٗ ام ؽ٤ؿتبٟ كا ٤ٕا٥ ٕٮل٭ـ ًل آٝـ، آ٨١ب كا ث٦ علم ُب٭ٌت٦ ٣ ص٤ٟ فـ٩ آ٨١ب ث٦. »13

ث٦ ا٭ـ ٢٧ٖب٬ٝ ٦ّ ٝلٓ ٭٬ْ ام ُٞب ىلا كًـ ؿك ٤ٍٝـ ٣ٓٮت ثب٭ـ ام ٝٮبٟ ُٞب ؿ٣ ١يل فبؿٗ كا  ا٫ ٌّب٬١ ٦ّ ا٭ٞبٟ آ٣كؿ٥» .14
 «. ٨ُبؿت ثغٚجـ
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 .15«ثبُـ ت٤اٟ ٕيت ؿك ٝبٗ ٣ ربٟ ٣ ًب٭ل ٤ٝاكؿ ث٦ عل٭ٌ ا٬ٙ٣ فـاٙت ٤٨ُؿ ُلط ٬ٝ ٬ٝ

 . 16(6)عزلات:  «ا٤ا إِٟ رٓبءُّٜٕ ىَبًٌٌِ ث٢َِجٓأٍ ىَتَجٓٮ٤ُ٢َّ٭ٓب أَ٭٨ُّٓب اَّٙقِ٭٠َ آ٢ُٓٝ»د( 

ثلؽ٬ ام ى٨َب ؿك ٤ٝكؿ فـٛ عزٮت ٤ٍٗ ىبًٌ ٣ عزٮت فات٬ ٤ٍٗ فبؿٗ ث٦ ا٭٠ آ٭٦ 
٨ُبؿت ؿاؿٟ ٧ٞبٟ ؽجل آ٣كؿٟ اًت، پي »٨ُٮـ حب٬١ ٝقتَـ اًت:  .17ا١ـ تٌِٞ ّلؿ٥

 .18«٤ُؿ ٬ٞ١ٕلؿؿ ٣ ثـ٣ٟ تغَٮٌ پق٭لىت٦  ٨ُبؿت ىبًٌ ٤ِٞٝٗ آ٭٦ ٬ٝ
٢ٝغ٤ً آ٭٦ ؿك فـٛ عزٮت ٤ٍٗ ىبًٌ ٓلاعت ؿاكؿ، اٝب احجبت عزٮت فات٬ ٤ٍٗ فبؿٗ ٣ 
فـٛ ٙن٣ٛ تجٮٮ٠ ٣ تغَٮٌ ؿك ٤ٓكت٬ اًت ٦ّ ثلا٫ ٣ٓو ؿك آ٭٦، ٍبئ٘ ث٦ ٝي٤٨ٛ ثبُٮٜ. ؿك 

٣ر٦ ؿالٙت »٤ٕ٭ـ:  ثٮبٟ ٣ر٦ ؿالٙت آ٭٪ ١جبء ثل اُتلاط فـاٙت ٤٨ُؿ، ٝلع٤ٛ ىبض٘ َٝـاؿ ٬ٝ
اًت ٦ّ ؽـا١٣ـ ٝتقبٗ اٝل ّلؿ ث٦ ا٭٦ْ٢ ٣ٍت٬ ىبًٌ ؽجل٫ كا آ٣كؿ ام ٓغت آٟ آ٭٦ ا٭٠ 

تجٮٮ٠ ٣ رٌتز٤ ٢ّٮـ ٣ المٝ٪ ٣ر٤ة تجٮٮ٠ ام ؽجل ىبًٌ ا٭٠ اًت ٦ّ إل مٮل ىبًٌ )فبؿٗ( 
. ٤ٝكؿ ا٣ٗ ارٞبف٬ اًت ٣ ٤ٝكؿ ؿ٣ٛ ث٦ ا٭٠ ؿٙٮ٘ ٦ّ ؿك «ؽجل٫ آ٣كؿ، تجٮٮ٠ ٣ارت ١ٮٌت

ل٣ط ث٦ ُلع٬ ثبُـ آٝـ٥ اًت، ٣ٍت٬ ُلط امثٮ٠ ثل٣ؿ، رٞٚ٪ ُلعٮ٦ ٭ب ؿك ع٬ْٞ ٦ّ ِٝ
ِٝل٣ط ١ٮن امثٮ٠ ؽ٤ا٧ـ كىت. ٙقا ٭ب ٨ُبؿت ىبًٌ ٍبث٘ ٍج٤ٗ اًت ٭ب ا٭٦ْ٢ ٍبث٘ پق٭لٍ 

اٍ ا٭٠ اًت ٦ّ ٝلتج٪ ىبًٌ ام فبؿٗ ٣االتل ثبُـ، ؿكعب٬ٙ ٦ّ  ١ٮٌت. ؿك ٤ٓكت ا٣ٗ، الم٦ٝ
٣اٍـ  ؽال٦ٓ ا٭٦ْ٢ إل ُب٧ـ٫ ث٦ ٤ُؿ. ا٭٠ ثبع٘ اًت ٣ ؿك ٤ٓكت ؿ٣ٛ ٝغ٤ٚة ٝب حبثت ٬ٝ

٤ُؿ ٣ إل  ؽجل٫ آ٣كؿ ثب٭ٌت٬ فبؿٗ ثبُـ، ؿك ا٭٠ ٤ٓكت ٨ُبؿتَ ثـ٣ٟ تجٮٮ٠ پق٭لىت٦ ٬ٝ
 فبؿٗ ١ج٤ؿ، ٨ُبؿتَ پق٭لىت٦ ١ٮٌت.

ع٤ك ٝغٌٚ ثل فـاٙت ٤٨ُؿ ؿالٙت  ا٭٠ آ٭بت٬ ٦ّ فّل ُـ ث٦»ٝلع٤ٛ ١لا٬ٍ ٝقتَـ اًت: 
. ثب ٣ر٤ؿ 19«٦ تٞب٬ٝ ٤ٝاكؿ ٨ُبؿت ًلا٭ت ثـ٧ٮٜت٤ا١ٮٜ ث ٢ّـ، ٬ٙ٣ ث٦ ارٞبؿ ٝلّت ٬ٝ ٬ٞ١

اؿفب٫ ارٞبؿ ؿك ٣ر٤ة فـاٙت ُب٧ـ، ؿ٣ ؿ٭ـٕب٥ ثٮ٠ فٚٞب ٣ر٤ؿ ؿاكؿ: ثلؽ٬ ث٦ اعلام فـاٙت 

                                                           
 .106 ّ ،(1422، 4 س ،٬اٙؾ٤ئ االٝبٛ آحبك بءٮاع ٪ٝؤًٌ: ٍٜ) ،ا٨٢ٞٙبد تْٚٞ٪ ٬ٝجب١ ،٭٬ؽ٤ اث٤اَٙبًٜ، ـٮً. 15
 «.ا٭ـ، إل ُؾ٬ٔ ىبًٌ ؽجل٫ ثلا٫ ُٞب آ٣كؿ ؿكثبك٩ آٟ تغَٮٌ ٢ّٮـ ا٫ ٌّب٬١ ٦ّ ا٭ٞبٟ آ٣كؿ٥ . »16

 .308 ّ ،(1404 ،7 س ،٬اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،41 د ،ًالٛاال ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 17

 ،(1419 ،3 س ٦،ٮاالًاالٝ  ٝقابكه  ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،14 د ،االًالٛ ـ٭ُلا ظٮت٢َ ٬اٙ االى٨بٌٛٝبِٙ ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 18
ّ 165. 

 .53 ّ ،(1415 ،1 س ت،ٮاٙج آٗ ٪ٝؤًٌ :ٍٜ) ،18 د ،ق٦٭اِٙل اعْبٛ ٠ٝ ق٦ٮاِٙ ٌٝت٢ـ ،١٬لاٍ ،٫ٝغٞـ٨ٝـ ث٠اعٞـ. 19
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٣اٍق٬ ُب٧ـ ٣ ٝقلىت ث٦ آٟ ام عل٭ٌ ُٮبؿ ٣ ٝقبُلت ٣ ... ٝقتَـ١ـ ٣ ثلؽ٬ ؿ٭ٖل ث٦ اعلام 
. ٝلع٤ٛ ١لا٬ٍ ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٭٠ ؿ٣ ؽب٧ل٫ فـاٙت ُب٧ـ ٣ اّتيب ث٦ ؽب٧ل اًالٛ ٣ ع٠ٌ ؽب٧ل

١ؾل٭٦، ٍبئ٘ ث٦ ارٞبؿ ٝلّت ث٤ؿ٥، ٝقتَـ اًت ٧ل ١ؾل٫ مٮل ام ا٭٠ ؿ٣، ؽلً ارٞبؿ ٝلّت 
 ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ.

 . سٍاٗات2. 2

٤ٕ٭ـ: ام اٝبٛ ٓبؿً )ؿ( پلًٮـٛ ٦ّ  ث٠ اث٬ ٭قي٤ك ٬ٝ اٙو( ٓغٮغ٪ اث٠ اث٬ ٭قي٤ك. فجـاهلل
٤ُؿ تب ٨ُبؿت ا٣ ث٦ ١يـ ٭ب ضلك ٬ٌّ  ٬ٝ فـاٙت ا١ٌبٟ ص٦١٤ٖ ثٮ٠ ٌٝٚٞب١بٟ ٢ُبؽت٦

ا٭٠ ٦ّ ث٢ِب٬ً ا٣ كا ث٦ ًتل ٣ فيبه ٣ ثبمؿاُت٠ ثغ٠ ٣ »پق٭لىت٦ ٤ُؿ؟ آٟ عضلت ىل٤ٝؿ: 
٤ُؿ ث٦ ارت٢بة ام ّجبئل ٦ّ ٣فـ٥ ىل٤ٝؿ٥ ؽـا١٣ـ ثل آٟ  ىلد ٣ ؿًت ٣ مثبٟ ٣ ٢ُبؽت٦ ٬ٝ

 . 20«ر٨بؿ ٣ مٮل آٟآتَ ٝخ٘ ُلة ؽٞل ٣ م١ب ٣ كثب ٣ ف٤ًَ ٣اٙـ٭٠ ٣ ىلاك ام ر٢ٔ ٣ 
ؿك ٣ر٦ ؿالٙت ك٣ا٭بت ٭بؿُـ٥ ؿك ؽ٤ّٔ فـاٙت، ٧ٞٮ٠ ٍـك ثب٭ـ ٕيت ٦ّ ١نؿ آغبة 

٧ب٫ ٢ُبؽت كا ثٮبٟ ٤ٞ١ؿ ٣ ١يل٤ٝؿ ٦ّ  اٝبٛ ُلعٮت فـاٙت ٝغلم ث٤ؿ٥، آٟ عضلت كا٥
 .21فـاٙت ؿك ُب٧ـ ضل٣ك٫ ١ٮٌت

ت ؿ٧ـ ة( ٓغٮغ٪ اث٠ ٓيبك. اث٠ ٓيبك ث٦ اٝبٛ )ؿ( ٤١ُت: إل ٬ٓ٣ فبؿٗ ٨ُبؿ
إل ُب٧ـ فبؿٗ »٬ٓ٤ٝ ام ٬ٌّ عٚجْبك اًت، آ٭ب ٨ُبؿت ا٣ َٝج٤ٗ اًت؟ پبًؼ ٤١ُت٢ـ: 

  .22«ؿ٭ٖل٫ ثب ا٣ ٨ُبؿت ؿ٧ـ، ٝـف٬ ثب٭ـ ٌٍٜ ثؾ٤كؿ

 . اجواع 3. 2

ا٫ ص٤ٟ ٓبعت  ٣ فـ٥ 23ا١ـ ى٨َب٫ م٭بؿ٫ ؿك ا٭٠ ؽ٤ّٔ تٔل٭ظ ٣ اؿفب٫ ارٞبؿ ّلؿ٥
ُْب٬ٙ ؿك ُلعٮت فـاٙت ُب٧ـ ؿك ١نؿ . ٧ٮش ؽاله ٣ ا24ا١ـ ك٭بٕ ٝـف٬ ضل٣كت ؿ٭٠ ُـ٥

 .25ى٨َب ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ

                                                           
 ،(1409 ،1 س ت،ٮا اٙج آٗ ٪ٝؤًٌ: ٍٜ) ،18 د ،ق٦٭اِٙل ٌٝبئ٘ ٘ٮتغٔ ٬اٙ ق٦ٮاِٙ ٣ًبئ٘ ٘ٮتئ ،٬فبٝٚ عل ع٠ٌ ث٠ٝغٞـ ؼٮُ. 20

ّ 391. 
 .223 ّ ،(1415، 1س  ٦،ٮاالًالٝ اٙيْل ١ِل: ٍٜ) ،2 د ،ا٨ِٙبؿات ٣ اَٙضبء ،٫ا١ٔبك ،٬ٝلتض ؼٮُ. 21

 .25 ّ ،(1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،41 د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٞـع٠ٌ،ٝغ. 22

 .25 ّ ،(1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،41 د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 23
 .248 ّ ،(1414 ،٬1،س االًالٝ ١ِل ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،15 د ،بئ٘اٌٙٞ بٕ٭اٙل ،٬، عجبعجبئ٬فٚ ـٮً. 24
 . 51 ّ ،(1415، 1، س تٮاٙج آٗ ٪ًٌؤٝ :ٍٜ) ،18 د ،ق٦٭اِٙل اعْبٛ ٠ٝ ق٦ٮاِٙ ٌٝت٢ـ ،١٬لاٍ ،٫ٝغٞـ٨ٝـ ث٠ اعٞـ. 25
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 . ػمل 4. 2

ُلعٮت آ٘ فـاٙت ؿك ٤٨ُؿ، ٍج٘ ام آ٦ْ١ ٭ِ ٌٝئٚ٪ ُلف٬ ثبُـ، ع٬ْٞ ف٬َٚ اًت 
ت٨٢ب ؿك اًالٛ، ث٦ْٚ ؿك ثٌٮبك٫ ام ْٝبتت ٣ ٤ٍا١ٮ٠ ع٬ٍ٤َ ٣ رنا٭٬ ُلط المٛ ؿك ٍج٤ٗ  ٦ّ ٦١

 ٤ٍٗ ٣ تغٌَ عْٜ اًت. 
 ا١ـ:  ث٦ ؿ٣ ؿٙٮ٘ ف٬َٚ اًت٢بؿ ّلؿ٥ى٨َب ؿك ا٭٠ ؽ٤ّٔ 

ا١ٌبٟ اعٞٮ٢بٟ ٣ آكاَٝ ٍٚج٬ ثلا٫ ؿكُ ٣ پق٭لٍ » اٙو( ٓبعت اِٙلا٭ـ ٕيت٦ اًت:
ؽ٠ِّ ث٦ ٓغت ث٦ ». ثلؽ٬ ام فٚٞب ١ٮن ٝقتَـ١ـ: 26«٢ّـ، ١ـاكؿ ٬ٌّ ٦ّ ث٦ ىٌٌ تؾب٧ل ٬ٝ

 .27«٤ُؿ ٦١ ىبًٌ ٣ًٮٚ٪ ًؾ٠ ٣ ٨ُبؿت فبؿٗ عبٓ٘ ٬ٝ

٤كت ٫٤ٍ عيؼ ٣ علاًت ٤ُؿ. ؿكعب٬ٙ ٦ّ پق٭لٍ ٤ٍٗ عٌ ؿ٭ٖلاٟ، ثب٭ـ ث٦ ٓ»ة( 
  .28«٤ُؿ ىبًٌ ثبفج پب٭ٞب٬ٙ ربٟ ٣ ٝبٗ ٣ عٌ ؿ٭ٖلاٟ ٬ٝ

 . لضٍم احشاص ػذالت شَْد3

٤ُؿ، آ٭ب آ٘ ثل ا٭٠ اًت ٦ّ  ف٤٢اٟ ُب٧ـ ١نؿ ؿاؿٕب٥ ٝقلى٬ ٬ٝ ٣ٍت٬ ُؾ٬ٔ ث٦
٫ ٤ُؿ، ثب٭ـ ُؾْ ٭بؿُـ٥ ُب٧ـ ٣ارـ ُلا٭ظِ فـاٙت اًت ٣ إل ٬ٌّ ٝـف٬ فـٛ فـاٙت ٣

آٟ كا حبثت ٢ّـ ٭ب ثلفْي؟ آ٭ب ؿاؿٕب٥ ٣ؽٮي٦ ؿاكؿ ٍج٘ ام اًتٞبؿ اؽ٨بكات ُب٧ـ ؿك ؽ٤ّٔ 
 فـاٙتَ رٌتز٢ّ٤ـ ٣ پي ام اعلام فـاٙت ١ٌجت ث٦ اًتٞبؿ ٨ُبؿت اٍـاٛ ١ٞب٭ـ؟

ع٤ك٫  ٢٢ّـ، ث٦ ٤ُؿ ٦ّ ٝغبّٜ ٍضب٭٬ ٕب٥ ؿك ا٭٠ مٝٮ٦٢ تغَٮٌ ٬ٝ ؿكفٞ٘ ِٝب٧ـ٥ ٬ٝ
ؿا٢١ـ ٣ ٕب٬٧ ا٣ٍبت ؿك مٝٮ٢٪  ٝغلم ؿا١ٌت٦، ؽاله آٟ كا ١ٮبم٢ٝـ احجبت ٦ّ٬ٝ فـاٙت ُب٧ـ كا 

ٕٮلؿ. ٧لص٢ـ ّخلت پل١٣ـ٧ب٫ ٍضب٭٬ اٝل٫ مٮلٍبث٘  رلط ٧ٜ تغَٮٌ ّبى٬ ٤ٓكت ٬ٞ١
ا١ْبك اًت، ٬ٙ٣ ؿٙٮ٬ٚ ثل فـٛ كفب٭ت ؿٍت ٍب٬١٤١ ٣ ُلف٬ ؿك ؽ٤ّٔ ٨ُبؿت ٍٚٞـاؿ 

٤ُؿ، اٍتضب  ب٧ـ ٣ ٨١ب٭ت ؿا٣ك٫ فبؿال٦١ ٤ُ٬ٝؿ. آ١ض٦ ثبفج ع٤ٔٗ اعٞٮ٢بٟ ث٦ ٕيتبك ُ ٬ٞ١
٢ّـ ٦ّ ٍضبت ؿك ٢٧ٖبٛ ٢ُٮـٟ اؽ٨بكات ُب٧ـ ثل اًبى ٤ٝام٭٠ اًال٬ٝ ٣ ُلف٬ فٞ٘  ٬ٝ

 ١ٞب٭٢ـ. 

                                                           
 .911 ّ ،(1409 ،2 س ؿاكاٙن٧لا، ١ِل: ل٣تٮث)  ،4 د ،اٙغلاٛ ٣ اٙغالٗ ٌٝبئ٘ ٬ى االًالٛ ُلائـ ٝغٌَ، ٬عٚ ع٠ٌ، ث٠ رقيل. 26

 .444 ،ّ( 1415، 1 س ،(ؿ) ٓبؿً اٝبٛ ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،ا٨ِٙبؿات ٣ اَٙضبء اًبى ،٫ن٭تجل ر٤اؿ، ؼٮُ. 27

 .307 ّ ،(1404، 7 س ،٬اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،41د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 28
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. 29ا١ـ اّخل٭ت ى٨َب ث٦ اتيبً، ُلعٮت فـاٙت ٤٨ُؿ ٣ فـٛ ر٤ام ث٦ ىٌٌ كا تٔل٭ظ ّلؿ٥
ت ١ـا١ٌت٦، ثل ٙن٣ٛ تغَٮٌ ثلؽ٬ ٧ٞض٤ٟ ٓبعت ر٤ا٧ل ١ٮن ع٠ٌ ؽب٧ل كا ا٤ٓالً ؿٙٮ٘ فـاٙ

 . 30ؿك ٤ٝكؿ ٣ضقٮت ُب٧ـ تأّٮـ ؿاك١ـ
إل عبّٜ ثل فـاٙت ُب٧ـ إٓب٬٧ ؿاُت٦ ثبُـ ثل »٤ٕ٭ـ:  ٨ُٮـ حب٬١ ؿك ثبة ٍضب ٬ٝ

٢ّـ ٣ إل ىٌٌ ٣  ؿ٧ـ ٣ إل ثل ىٌٌ آ٨١ب فبٜٙ ثبُـ، ٨ُبؿت كا كؿ ٬ٝ اًبى آٟ عْٜ ٬ٝ
غَٮٌ ٢ّـ ٣ إل ام اًالٛ آٟ ٤٨ُؿ ثبؽجل فـاٙت ٣ اًالٛ آ٨١ب ِٝتج٦ ثبُـ، ٣ارت اًت ٦ّ ت

ثبُـ ٣ صٮن ؿ٭ٖل٫ ١ـا١ـ، ثل اًبى فَٮـ٩ ٤٨ِٝك ثبم ٧ٜ ٣ارت اًت ٦ّ تغَٮٌ ٢ّـ ٣ ؽب٧ل 
٣ ا٨ُـ٣ا ف٫٣ فـٗ »ىلٝب٭ـ:  ٌٝٚٞب٬١ آ١بٟ ّبى٬ ١ٮٌت. ث٦ ر٨ت ّالٛ ؽـا١٣ـ ٦ّ ٬ٝ

ا٫ ام اًالٛ  ب٣٦١ ٍغقبً فـاٙت ٓيت رـإ« ٣ اًت٨ِـ٣ا ٨ُٮـ٭٠ ٠ٝ كربْٜٙ»٣ « ٢ْٜٝ...
اًت. ؽغبة ؿك ا٭٢زب ٌٝٚٞب١بٟ اًت ٣ فـاٙت ُلط ٍج٤ٗ ٨ُبؿت ثل اًبى ٤ٍٗ ؽـا١٣ـ 

. ُٮؼ ع٬ً٤ ؿك ؽاله ٕيت٦ 31«اًت ٣ ر٨٘ ث٦ ُلط ١ٮن ٌٝتٚنٛ ر٨٘ ث٦ ِٝل٣ط اًت
٤ُؿ ٣ ثلا٫ احجبت عـ٣ث  آ٘ ؿك اًالٛ فـاٙت ث٤ؿ٥ ٣ ىٌٌ عبؿث ٣ فبكٕ ٬ٝ»اًت: 

إل ىٌٌ ٭ب ّقة ٤٨ُؿ ٝق٤ٚٛ »٤ٕ٭ـ:  . فال٦ٝ ع٬ٚ ؿك ٤ٍافـ 32٬ٝ«ىٌٌ ١ٮبم ث٦ ؿٙٮ٘ ؿاك٭ٜ
٤ُؿ ٣ إل فـاٙت آ٨١ب ٝق٤ٚٛ ٤ُؿ ثل تنّٮ٦ ١ٮبم٫ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٣ عْٜ  ٤ُؿ عْٜ ٓبؿك ٬ٞ١

٤ُؿ ٣ ٝقلىت ثل اًالٛ  ٓبؿك ؽ٤ا٧ـ ُـ ٣ ؿك ٤ٓكت فـٛ فٜٚ ٣ إٓب٬٧ ثل آٟ ثلك٬ً ٬ٝ
ى٬ ١ؾ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٣ ٓـ٣ك عْٜ ثل آُْبك ٤٨ُؿ، ؿك ٤ٓكت ر٨٘ ثل فـاٙت، ؿك ٓـ٣ك عْٜ ّب

 .33«ُـٟ فـاٙت ٝت٤ٍو ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ ٣ ؿك ٤ٓكت ىٌٌ عْٜ ؿاؿ٥ ١ؾ٤ا٧ـ ُـ
ت٤اٟ ٕيت اّخل ٍل٭ت ث٦ اتيبً ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ٓله ٌٝٚٞب٬١ كا ؿٙٮ٘ فـاٙت  ث٢بثلا٭٠ ٬ٝ

ؿا٢١ـ، ٙٮ٠ْ ٬ٖٞ٧ ثل  ا٫ ٧ٜ اًالٛ كا ث٦ ُلط فـٛ ىٌٌ، ؿٙٮ٘ فـاٙت ٬ٝ ؿا٢١ـ ٣ فـ٥ ٬ٞ١
ا٭٠ ٌٝئ٦ٚ اففبٟ ؿاك١ـ ٦ّ اعلام فـاٙت ُب٧ـ ٣ارت اًت ٣ آ٘ كا ثل فـاٙت ُب٧ـ ٍلاك 

ا١ـ. تأّٮـ ى٨َب ثل ٣ر٤ة اعلام فـاٙت ٤٨ُؿ آ١َـك عبئن ا٧ٞٮت اًت ٦ّ عت٬ ٝقتَـ١ـ  ١ـاؿ٥

                                                           
 .112 ّ ،(ً 1387، 3، س ٦٭اٙٞلتض٤ اْٙٞتج٪ ١ِل: ت٨لاٟ) ،8 د ،٦ٮاالٝبٝ اٙي٦َ ٬ى ج٤ٌطاٙٞ ،٬ع٤ً اٙغ٠ٌ، ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل. 29

 .290 ّ ،(1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،13 د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 30
 ،(1419 ،3، س ٦ٮاالًاالٝ  ٝقابكه  ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،13 د ،االًالٛ ـ٭ُلا ظٮت٢َ ٬اٙ االى٨بٛ ٌٝبِٙ ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 31

ّ 302. 

 .217 ّ ،(ً 1321 ،٫1، س ثل٣رلؿ ا١تِبكات: ت٨لاٟ) ،1 د اٙؾاله، ،٬ع٤ً اٙغ٠ٌ، ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل. 32
 .313،ّ(ً 1387، 1، س بٟٮٚٮاًٞبف ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،4 د ،ا٤َٙافـ ِْٝالت ُلط ٬ى اٙي٤ائـ ضبط٭ا ،٬عٚ ٝغ٨ل، ث٠ ٤ًو٭ ث٠ ع٠ٌ. 33
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ُب٧ـ م٣ك ثب٭ـ تقن٭ل ٣ ث٦ ٝلؿٛ ٝقلى٬ ٤ُؿ. ٧ٞض٢ٮ٠ افتَبؿ ؿاك١ـ ٦ّ إل ٬ٌّ ٤٨ِٝك ث٦ 
ت٤ث٦ ٢ْ١ـ ٨ُبؿتَ پق٭لىت٦ ١ٮٌت. اٝبٛ ؽٞٮ٬٢ )ك٥( ؿك تغل٭لا٤ًٙٮ٦ٚ ؿك ىٌٌ ثبُـ، تب 

ا١ـ ؿك ٨ُل  ٣ارت اًت ٌّب٬١ ٦ّ ث٦ ؿك٣ك ٨ُبؿت ؿاؿ٥»٤ٕ٭ـ:  ؽ٤ّٔ ُب٧ـ م٣ك ص٢ٮ٠ ٬ٝ
٣ ٍجٮ٦ٚ ٝقلى٬ ١٤ُـ تب ام ٍج٤ٗ ٨ُبؿت آ١بٟ ارت٢بة ٤ُؿ ٣ عبّٜ آ٨١ب كا تقن٭ل ٢ّـ ٣ 

 .34«ٞب٭ـ ٣ فـاٙتَ ؽب٧ل ٤ُؿ٨ُبؿتِبٟ كا ١پق٭لؿ ٖٝل آ٦ْ١ ت٤ث٦ ١

ٍب٤١ٟ ٝاـ٬١ َٝالك    1313ع٤ًَ ٤ٝض٤ف٪ ا٭لاٟ ١ٮن ثب ا٨ٙبٛ ام ّالٛ ى٨َب ؿك تجٔل٩ ٝبؿ٩ 
ٍب٤١ٟ  155ؿك تجٔل٩ ٝبؿ٩ «. فـاٙت ُب٧ـ ثب٭ـ ث٦ ٭٬ْ ام عل٭ٌ ُلف٬ اعلام ٕلؿؿ»ؿاكؿ:  ٬ٝ

ىٌبؿ اُات٨بك  ٬ٌّ ٦ّ ث٦ »٧ب٫ ف٬ٝ٤ٞ ٣ ا١َالة ؿك ا٤ٝك ّٮيل٫ آٝـ٥ اًت:  ؿاؿك٬ً ؿاؿٕب٥
٢ٝؾ٤ك اؿفب٫ ٨ُبؿت ت٤ث٦ ٢ّاـ، تاب اعالام تنٮٮال ؿك افٞابٗ ا٣ ٣ اعٞٮ٢ابٟ ام        ؿاكؿ ص٢ب١ض٦ ث٦

ثا٦ فجابكت ؿ٭ٖال، َٝا٠٢ ؿك ٝا٤كؿ      «. ُا٤ؿ  ٓالعٮت ٣ فـاٙت ٫٣، ٨ُبؿتَ پق٭لىت٦ ١ٞا٬ 
ُؾ٬ٔ ٦ّ اُت٨بك ث٦ ىٌٌ ؿاكؿ ٭ب ٝلتْت ٢ٕب٥ ّجٮل٥ ٤ُؿ ٭ب ثل ٢ٕب٥ ٓانٮل٥ آالاك ؿاُات٦    

اًبى آ٘ اًتٔغبة ٝج٢ب كا ثل فـٛ فـاٙت ُب٧ـ ٕقاكؿ٥ اًات. اٙجتا٦ ثال اًابى     ثبُـ، ثل 
ؿك ٤ٓكت٬ ٦ّ ُب٧ـ ٣ارـ ُلا٭ظ ُلف٬ ١جبُـ، اؽ٨بكات »ٍب٤١ٟ ٝزبمات اًال٬ٝ:  176ٝبؿ٩ 

٤ُؿ. تِؾٮْ ٝٮناٟ تأحٮل ٣ اكمٍ ا٭٠ اؽ٨بكات ؿك فٜٚ ٍبض٬ ؿك عـ٣ؿ اٝابك٩   ا٣ اًتٞبؿ ٬ٝ
٢ّاـ:   اٝبكات ٍضب٭٬ كا ص٢ٮ٠ تقل٭و ٝا٬  1324ٝـ٬١ ؿك ٝبؿ٩  ٍب٤١ٟ«. ٍضب٭٬ ثب ؿاؿٕب٥ اًت

اٝبكات٬ ٦ّ ث٦ ١ؾل ٍبض٬ ٣إقاك ُـ٥ اًت فجبكت اًات ام ا٣ضابؿ ٣ اعا٤ا٬ٙ ؿك ؽٔا٤ّ     »
٤ٝكؿ ٣ ؿك ٤ٓكت٬ ٍبث٘ اًت٢بؿ اًت ٦ّ ؿف٤ا ثب ٨ُبؿت ٤٨ُؿ ٍبث٘ احجبت ثبُـ ٭ب اؿٙ٪ ؿ٭ٖل كا 

عْبٛ ٍب٬١٤١ ١ٮٌت ٣ مٮل ٝغٔا٤ك اًات. ؿك   ٍٚٞل٣ اٝبكات ٍضب٭٬ ٝغـ٣ؿ ث٦ ا«. تْٞٮ٘ ٢ّـ
٧ب٭٬ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٦ّ ا٣ضبؿ ٣ اع٤اٗ ؽبّ، ١تٮز٪ ٝقٮ٬٢ كا ث٦ ف٠٧ ؿاؿكى اَٙب  ٧ل ؿف٤ا ١ِب٦١

. ؿٙٮ٘ ِٝل٣فٮت اٝبكات ٍضب٭٬ ام ؿ٭ـٕب٥ ى٨َب، اًت٢بؿ ث٦ آ٭بت٬ اًت ّا٦ ؿك آٟ ثاب   ٢ّ35ـ ٬ٝ
٤ًك٩ ٭٤ًاو ّا٦ اًات٢جبط     8٭٪ ٧ب٭٬ ٤ٓكت ٕلىت٦ اًت؛ امر٦ٚٞ آ ت٤ر٦ ث٦ ٍلا٭٠، اًتـالٗ

عضلت ٭ق٤َة ام ًبٜٙ ث٤ؿٟ پٮلا٠٧ ٭٤ًو ثل اؿفب٫ ّقة ىلم١ـا١َ ٝج٬٢ ثل ِّت٦ ُاـٟ  
ت٤ا١ـ ؿٙٮ٘ ثل عزٮت ٍلا٭٠ ٣ اٝبكات٬ ثبُـ ٦ّ ث٦ ٤ٓكت ٍغق٬ ثال   ٣ًٮٚ٪ ٕلٓ ٬ٝ ٭٤ًو ث٦

                                                           
 .300 ّ ،(1376 ،٬6، س اًالٝ ا١تِبكات: ٍٜ) ،2 د ،٦ٚٮا٤ًٙ ل٭تغل ،٢٬ٮؽٞ ٤ً٤ٝ٫ اهلل، ك٣ط ـٮً. 34
 .166 ّ ،(1385 ،2، س ناٟٮٝ ١ِل: ت٨لاٟ) ،2 د احجبت، ٘ٮؿٙ ٣ احجبت بٟ،٭ّبت٤م ١بٓل،. 35
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حجابت  ً.ٛ. ١ٮن اًت٢بؿ ثا٦ اٝابكات ٍضاب٭٬ كا ثالا٫ ا     176. ٝبؿ٩ ٢ّ36ـ ٝـ٤ٙٗ ؽ٤ؿ ؿالٙت ٬ٝ
ت٤اٟ ٕيات   اؿفب٫ ٝـف٬ ؿك٤ٓكت٬ ٦ّ ُلا٭ظ ُب٧ـ ّبٝ٘ ١جبُـ، پق٭لىت٦ اًت. ث٢بثلا٭٠، ٬ٝ

ؿك٤ٓكت٬ ٦ّ ُب٧ـ ؿاكا٫ ُلط فـاٙت ١جبُـ، ٧لص٢ـ اؽ٨بكاتَ ٝيٮاـ فٚاٜ ٣ ٭َاٮ٠ ١جا٤ؿ٥،     
٤ُؿ، ٙٮ٠ْ ؿك٤ٓكت٬ ٦ّ ٝيٮـ ؽ٠ّ ثبُـ ٣ اٝبك٩ ٍضاب٭٬   ؿٙٮ٘ ث٦ ٝق٬٢ االؽْ ٝغ٤ٌة ٬ٞ١

 ت٤ا١ـ ٤ٝرت فٜٚ ٍبض٬ ٤ُؿ. ب٭ت ٧ٞلا٥ ثب ٍلا٭٠ ٣ اٝبكات ؿ٭ٖل ٬ٝٝغ٤ٌة ٕلؿؿ، ؿك٨١

 . ًحَٓ احشاص ػذالت 4

٦ّ ثٮبٟ ُـ، ٧ـه ام اًتٞبؿ اؽ٨بكات ُب٧ـ، ِّو ٣اٍـ ٣ ع٤ٔٗ ٭َٮ٠ ثل ؿاؿكى  ص٢بٟ
ا٫ ثبُـ ٦ّ ٭َٮ٠ عبٓ٘ ٤ُؿ.  ٦١٤ٕ ؿك اٝل ٤ٝكؿ اؽتاله اًت ٣ ضل٣كتبً ثب٭ـ ّالٛ ٤٨ُؿ ث٦

ٍب٤١ٟ  1313اعلام فـاٙت ثٮبٟ ١ِـ٥ اًت. تجٔل٩ ٝبؿ٩   ٧ب٫ ا٭لاٟ ك٣ٍؿك ٤ٍا١ٮ٠ ٤ٝض٤ف٪ 
٧ب٫ ُلف٬ المٛ ؿا١ٌت٦ اًت. ىٚقا ثب٭ـ ؿك ر٨ت  ٝـ٬١ ىَظ اعلام فـاٙت كا ث٦ ٭٬ْ ام كا٥

 ٧ب٫ اعلام فـاٙت ٢ٝغٔلاً ث٦ اؿٙ٪ ُلف٬ ٝلارق٦ ّلؿ. تقٮٮ٠ ك٣ٍ
٫٤ عبّٜ اًت ٦ّ ؿك ٤ٓكت ٭٬ْ ام ٝجبعج ثبة ٍضب ٣ ٨ُبؿت، اعلام فـاٙت ثٮ٦٢ّ ام ً

ت٤ا١ـ ٢ْٝل كا عجي ٢ّـ ٣ ؿك ٤ٓكت ؿكؽ٤اًت ٝـف٬، ثٮ٦٢ّ كا  فـٛ اعلام آٟ، عبّٜ ٬ٝ
٧لٕب٥ اٍب٦ٝ ٢ّـ ٝـف٬ ثٮ٦٢ّ كا ٣ عبّٜ فـاٙت »تقـ٭٘ ١ٞب٭ـ. ؿك ُلا٭ـ االًالٛ آٝـ٥ اًت: 

٢ّـ، ُٮؼ  ثٮ٦٢ّ كا ٢ِ١بًـ، پي ٝـف٬ عٚت ٢ّـ عجي ّلؿٟ ٢ْٝل كا تب آ٦ْ١ ثٮ٦٢ّ كا تقـ٭٘
)ك٥( ٕيت٦ اًت، ٦ّ رب٭ن اًت عجي ّلؿٟ ا٣ ث٦ ر٨ت ثلپب ٤ٞ١ؿٟ ثٮ٦٢ّ ث٦ آ١ض٦ اؿفب ٤ٞ١ؿ٥ 

 .37«اًت

 ا١ـ ام:  ا١ـ، فجبكت ٧ب٭٬ ٦ّ ى٨َب ؿك ؽ٤ّٔ ص٬ٖ١٤ٖ اعلام فـاٙت ٤٨ُؿ تٔل٭ظ ّلؿ٥ كا٥

 . ػلن لاضٖ 1. 4

٢ّـ.  تغٔٮ٘ ٢ٝ٬ٝؾ٤ك ام فٜٚ ٍبض٬ ٝقلىت ٣ ٢ُبؽت٬ اًت ٦ّ ا٣ ؿكثبك٩ ٤ٝض٤ؿ ؿف٤ا 
٤٨ِٝك ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ٝغَٚبً ٍبئ٘ ث٦ افتجبك فٜٚ ٍبض٬ ُـ٥، ٝقتَـ١ـ فٜٚ ٍبض٬ ٭٬ْ ام 

                                                           
 .121 ّ ،(تب ٬ث ٦،٭ا٢ًْـك ا١تِبكات :رب  ٬ث) ،اٙي٦َ ٣ اَٙضب اٙض٤ء ٬ى ٭٬اٙز٢ب االحجبت، ٤ُ٬كاث ـ،ٮفجـاٙغٞ. 36
 .867 ّ ،(1409، 2، س ؿاكاٙن٧لا ١ِل: ل٣تٮث) ،4 د ،اٙغلاٛ ٣ اٙغالٗ ٌٝبئ٘ ٬ى االًالٛ ُلائـ ٝغٌَ، ٬عٚ ع٠ٌ، ث٠ رقيل. 37
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. ؿك ثٮ٠ ى٨َب٫ ُٮق٦ ؿك ٧38ب٫ احجبت ؿف٤اًت، ؽ٤ا٥ عٌ اهلل ثبُـ ٣ ؽ٤ا٥ عٌ ا٢ٙبى ك٣ٍ
 .39ا٭٠ ؽ٤ّٔ اؿفب٫ ارٞبؿ ٧ٜ ُـ٥ اًت

فٜٚ ٍبض٬ : »٠1392 ٍب٤١ٟ ٝزبمات اًال٬ٝ ٤ٔٝة ا٣ٗ ىل٣كؿ٭ 211ٝغبثٌ ٝبؿ٩ 
 «.٤ُؿ فجبكت ام ٭َٮ٠ عبٓ٘ ام ٌٝت٢ـات ثٮ٠ّ ؿك اٝل٫ اًت ٦ّ ١نؿ ٫٣ ٝغلط ٬ٝ

 ا١ـ ام:  ٝجب٬١ فٜٚ ُؾ٬ٔ ٍبض٬ فجبكت

 ؽ٤ّٔ اٝبكات ٍبض٬؛ ٝخ٘ اٍلاك ٭ب ٨ُبؿت. اٙو( اؿٙ٪ ٍب٬١٤١ ث٦

 ة( آ٘ اًتٔغبة

. ا٭٠ فٜٚ 40آ٣ك اًت د( ا٤ٝك٫ ٦ّ ام عله ٠٢َٝ رنء اؿ٦ٙ ١ٮبٝـ٥، ٬ٙ٣ ثلا٫ ٍبض٬ ٭َٮ٠
٧ب ثلا٫  ٕٮل٫ ٢ُب٬ً ٣ ثب ٭ِ ٦ًٌٚٚ ١تٮز٦ ٠ْٞٝ اًت ؿك ١تٮز٪ تزلثٮبت ٣ ٝغبٙقبت ربٝق٦

ا١ـ ٣  ٍبض٬ عبٓ٘ ُـ٥ ثبُـ ٣ ٭ب ام عل٭ٌ ٝغبٙق٪ پل١٣ـ٥ ٣ ت٤ضٮغبت٬ ٦ّ علىٮ٠ ؿاؿ٥
 . 41ؿًت آٝـ٥ ثبُـ ا١ـ ث٦ ؿال٭٬ٚ ٦ّ اثلام ٤ٞ١ؿ٥

 ٍلف٦ اًت. ٢٢ّـ٩ عْٜ  ؿ( ا٤ٝك ٦ِْٚٝ ٦ّ ا٭زبة

ت٤ا١ـ ؿٙٮ٘ ٌٝتَ٘  علط ؿك ا٭٢زب ا٭٠ اًت ٦ّ آ٭ب ٍغـ ُؾ٬ٔ ٍبض٬ ٬ٝ ًؤاٗ ٍبث٘
٭ِ ام عل٭ٌ  ثلا٫ فـاٙت ُب٧ـ ثبُـ؟ ؿك پبًؼ ث٦ ا٭٠ ًؤاٗ ثب٭ـ ٕيت ؿك٤ٓكت٬ ٦ّ ٧ٮش

پق٭ل ١جبُـ ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ ٓـ٣ك عْٜ ثل اًبى اٝبك٥ ٣ ثٮ٦٢ّ  اعلام فـاٙت ٤٨ُؿ ٝب٢١ـ ُٮبؿ اْٝبٟ
ت٤ا١ـ ام عل٭ٌ ؿ٭ٖل ث٦ فـاٙت ٤٨ُؿ پ٬ ثجلؿ. اٙجت٦ ٍبض٬  ٍبض٬ ؽ٤ؿ ٬ٝ ٤ٓكت ١ٖٮلؿ،

٢ٕب٬٧  ت٤ا١ـ ثقـ ام ؽتٜ ؿاؿك٬ً ثـ٣ٟ َٝـ٦ٝ ٝت٬ٞ٨ كا ٓلىبً ث٦ ٙغبػ ا٭٦ْ٢ فٜٚ ث٦ ث٬ ٬ٞ١
ا٣ ؿاكؿ، ثـ٣ٟ ٍٮـ ٝجب٬١ فٜٚ، تجلئ٦ ٢ّـ ٭ب ؿك َٝبٛ ٝغ٤ْٝٮت ث٤ٖ٭ـ ثب ت٤ر٦ ث٦ فٜٚ 

٢ّٜ ٣ ؿك ١تٮز٦ ٝت٨ٜ كا ث٦ عجي ٭ب رنا٫  كًٮـ٬ٕ ٬ٞ١ ٭ِ ام ؿال٭٘ ُـ٥ ث٦ ٧ٮش عبٓ٘

                                                           
  .408 ّ ،(1376 ،٬6، ساًالٝ ا١تِبكات: ٍٜ) ،2د  ٦ٚ،ٮا٤ًٙ ل٭تغل ،٢٬ٮؽٞ ٤ً٤ٝ٫ اهلل، ك٣ط ـٮً. 38

ً  ٣ ى٦َٝغبٙقبت ع٤ًَ تغجٮ٬َ ٝقبٓل ) ،«ثلك٬ً اؽتٮبكٍبض٬ ؿك تِؾٮْ اكمٍ ٤ٕا٬٧»٥، ماؿ ٨ٝـ٫، عٌٮ٠ -  ٬(،اًاالٝ  عَا٤
 ٍ11 (1394 ّ ،)197. 

 .88 ّ ،(1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،40د  االًالٛ، ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 39
 .20 ّ ،( 1381 ،3 س ،٫ٌّل ١ِل :ت٨لاٟ) ،2 د ،٫ؿف٤ احجبت اؿ٦ٙ ،٬ٞٮفؾ ٝغٞـ،. 40
 .378ّ  ،(1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،40 د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 41
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ؿكٓـ  100ت٤ا١ٮٜ  ١َـ٫ ٝغ٤ْٛ ١ٞب٭ـ. ثب ا٭٠ ٣ٓو ثب٭ـ ؽبعل١ِبٟ ًبؽت ٦ّ ؿك ا٭٢زب ٬ٞ١
ث٦ ٭َٮ٠ ٝغٌٚ ثلًٮٜ. پي ٢ٝؾ٤ك اعلام فٮ٬٢ اًت ؿكعـ٫ ٦ّ ث٦ اعٞٮ٢بٟ ٣ ؽ٠ مبٙت 

٤ا١ـ ثل اًبى آٟ عْٜ ٓبؿك ت آ٣ك ١ٮٌت ٣ ٬ٞ١ ٢ٝت٬٨ ٤ُؿ. ٧ل ٍغق٬ ٧ٜ ثلا٫ ٍبض٬ عزت
٢ّـ. ؿك ا٭٠ ٤ٓكت ثل اًبى فٜٚ  ١ٞب٭ـ. ٧لٕب٥ ٍبض٬ فلىبً ؿٙٮ٘ ٍغـ كا ثي٨ٞـ ّيب٭ت ٬ٝ

ت٤ا١ـ عْٜ ٢ّـ ٦ّ ٤ٝرجبت ٍغـ عب٦ٚٓ كا ؿك پل١٣ـ٥ ٍٮـ ١ٞب٭ـ ٣ كأ٫ ؽ٤ؿ كا  ؽ٤ؿ مٝب٬١ ٬ٝ
٤ؿكأ٭٬ ؿك ٓالط ثبُـ ٣ ٤ٝرت ا٭زبؿ ؽ ٤ٝر٦ ١ِبٟ ؿ٧ـ تب ٍبث٘ ثلك٬ً ام ٫٤ً ٝلارـ ف٫

 .42اٝل ٍضب٣ت ٤ِ١ؿ

إل عبّٜ ثل فـاٙت ٤٨ُؿ إٓب٥ ثبُـ عْٜ »٤ٕ٭ـ:  االى٨بٛ ٬ٝ  ٨ُٮـ حب٬١ ؿك ٌٝبِٙ
. 43«٢ّـ ؿ٧ـ ٣ إل فبٜٙ ثل ىٌٌ آ٨١ب ثبُـ ثـ٣ٟ ٧ٮش ثغخ٬ ٨ُبؿت آ١بٟ كا كؿ ٬ٝ ٬ٝ

٧ٞٮ٠ ىت٫٤ كا ٓبؿك  ٣45 ٝغٞـعٌٮ٠ تلعٮ٬٢ 44ثٌٮبك٫ ام ى٨َب ٝب٢١ـ ٝغٌَ اكؿثٮ٬ٚ
. ١ؾل ٤٨ِٝك ١46ـ. ُٮؼ ع٬ً٤ ؿك ؽاله ٝغَٚبً ٍبئ٘ ث٦ ر٤ام فٞ٘ ث٦ فٜٚ ُـ٥ اًتا ّلؿ٥

ثٮ٠ ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ا٭٠ اًت ٦ّ فٜٚ ٍبض٬ ص٦ ؿك عٌ اهلل ٣ ص٦ ؿك عٌ ا٢ٙبى افٜ ام ا٤ٝك 
٦ٞ٧ ى٨َب٫ »٤ٕ٭ـ:  اٙٞغََٮ٠ ؿك ّتبة ا٭ضبط ٬ٝ . ىؾل47ّٮيل٫ ٣ ا٤ٝك ٝـ٬١ عزٮت ؿاكؿ

ت٤ا١ـ ثل اًبى فٜٚ ؽ٤ؿ عْٜ  ٦ْ اٝبٛ )ؿ( ث٦ ؿٙٮ٘ فٔٞتَ ٬ٝاٝبٝٮ٦ ٝتّيٌ ا٢ٙ٤َٙـ ثل ا٭٢
ت٤ا١ـ ثب  ٓبؿك ٢ّـ. صلا٦ّ فٜٚ ٫٣ ٭َٮ٠ اًت، اٝب مٮل اٝبٛ ١ٮن ث٢بثل ؿ٭ـٕب٥ ُٮؼ ؿك ؽاله ٬ٝ

٦ّ ًٮـ ٝلتض٬ ١ٮن ٧ٞٮ٠ ٤ٍٗ كا  اًت٢بؿ ث٦ فَٚٞ ؿك تٞبٛ اعْبٛ عْٜ ٓبؿك ٢ّـ، ص٢بٟ
. ُٮؼ ا١ٔبك٫ ٕيت٦ 48«تل٭٠ ؿ٭ـٕب٥ اًت ٛ ٓغٮظپق٭لىت٦ اًت، ا٭٠ ٤ٍٗ ام ١ؾل پـكٛ ٣ رـ

ع٤ك ٝغٌٚ ص٦ ؿك  ت٤ا١ـ ثب اًت٢بؿ ث٦ فٜٚ ؽ٤ؿ ث٦ ا٫٤ٍ ا٭٠ اًت ٦ّ مٮل اٝبٛ ٬ٝ»اًت: 

                                                           
 .61 ّ ،(1390، 24، س ُبثِ ا١تِبكات: ت٨لاٟ) ؿف٤ا، احجبت ٪اؿٙ ُٞي، فجـاهلل،. 42
 ،(1419 ،3، س ٦ٮاالًاالٝ  ٝقابكه  ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،14 د ،االًالٛ ـ٭ُلا ظٮت٢َ ٬اٙ االى٨بٛ ٌٝبِٙ ،٬فبٝٚ ٬جقر ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 43

ّ 302. 
 .58 ّ ،(1362 ،1، س اًال٬ٝ ١ِل ٪ًٌؤٝ: ٍٜ)،12 د ،االف٧بٟ اكُبؿ ُلط ٬ى اٙجل٧بٟ ٣ اٙيبئـ٥ ٝزٞـ ،٬ٚٮاكؿث ٝغٞـ، ث٠ اعٞـ. 44
 .112 ّ ،(1422، 4، س ٦ٮاٙقبٙٞ ٬اٙٞلتض ٪ًٌؤٝ: ل٣تٮث) ،3 د االًالٛ، اٙل٣ض٦ ُلط ٬ى ٦ٮاٙي٨َ اٙنثـ٥ ،٢٬ٮتلع ٠،ٮٝغٞـعٌ. 45
 .235ّ  ،(1321ً، ٫1، س ثل٣رلؿ ا١تِبكات: ت٨لاٟ) ،1 د اٙؾاله، ،٬ع٤ً اٙغ٠ٌ، ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل. 46
  .367 ّ ،(1376 ،٬6، س اًالٝ ا١تِبكات: ٍٜ) ،2 د ٦ٚ،ٮا٤ًٙ ل٭تغل ،٢٬ٮؽٞ ٤ً٤ٝ٫ اهلل، ك٣ط ـٮً. 47
ٜ ) ،4 د ،ا٤َٙافـ ِْٝالت ُلط ٬ى اٙي٤ائـ ضبط٭ا ،٬عٚ ٝغ٨ل، ث٠ ٤ًو٭ ث٠ ع٠ٌ. 48  ّ ،(ً 1387، 1، س بٟٮٚٮاًاٞبف  ٪ًٌا ؤٝ: ٍا

312. 
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٤ٝاكؿ٫ ٦ّ ٝلث٤ط ث٦ عٌ اهلل ثبُـ ٣ ص٦ عٌ ا٢ٙبى ٍضب٣ت ١ٞب٭ـ. ثل ا٭٠ اًبى ص٢ب١ض٦ 
ث٤ؿ. ام ٤ً٭٬، إل ؿك ثلؽاله فَٚٞ عْٜ ٓبؿك ٢ّـ، ؿك ٓـ٣ك عْٜ ربئل ٣ ًتٖٞل ؽ٤ا٧ـ 

ٓـ٣ك عْٜ ت٤ٍو ١ٞب٭ـ، تقـ٫ ا٣ ثل ٢ٝٔت ٍضب٣ت ١بك٣ا ٣ ربئلا٦١ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ؛ صلا٦ّ ت٤ٍو 
. اٝبٛ ؽٞٮ٬٢ )ك٥( ١ٮن ؿك تغل٭لا٤ًٙٮ٦ٚ ثل 49«ؿك ٓـ٣ك عْٜ، عجي ع٤ًَ ؿ٭ٖلاٟ اًت

٣  ت٤ا١ـ ثب اًت٢بؿ ث٦ فَٚٞ ٍبض٬ ٬ٝ»اًبى ٧ٞٮ٠ ١ؾل٭٦ ىت٤ا ؿاؿ٥، ؿك ثغج ٍضب ىل٤ٝؿ١ـ: 
١ٮبم ام ثٮ٦٢ّ ٭ب اٍلاك ٭ب ٌٍٜ ؿك ٤ٝاكؿ ٝلث٤ط ث٦ ع٤ًَ ا٢ٙبى عْٜ ٓبؿك ٢ّـ ٣ ع٤ًَ اهلل  ث٬

 .50«١ٮن ص٢ٮ٠ اًت

ٍب٤١ٟ ٝزبمات اًال٬ٝ ؿك ٤ٝكؿ ر٤ام ث٦ اًت٢بؿ فٜٚ ٍبض٬ آٝاـ٥ اًات ّا٦     105ؿك ٝبؿ٩ 
ا٫ عابّٜ  ٢٢ّـ٩ كأ٫ اًت ٣ فٜٚ ٍبض٬ تغَٮٌ )ؿاؿ٭بك( ٭ب ؿاؿًتبٟ ثل ٝلاؿ، فِٜٚ ٍبض٬ ٓبؿك

ت٤ا١ـ ام اٝبكات ثبُاـ. ث٢ابثلا٭٠،    ٤ُؿ، ٬ٙ٣ ٬ٝ  ؿاؿٕب٥ عزٮت ١ـاكؿ ٣ ؿٙٮ٘ ٍبعـ ٝغ٤ٌة ٬ٞ١
ت٤ا١ـ ؿك عٌ اهلل ٣ عٌ ا٢ٙبى ث٦ فٜٚ ؽ٤ؿ فٞا٘ ٢ّاـ ٣ عاـ ا٨ٙا٬ كا رابك٫       عبّٜ ُلؿ ٬ٝ

٤ٕ٭اـ:   ٍاب٤١ٟ ٝزابمات اًاال٬ٝ ٝا٬     120. ٝبؿ٩ ١51ٞب٭ـ ٣ المٛ اًت ٌٝت٢ـ فٜٚ كا فّل ٢ّـ
ـ    ت٤ا١ـ عجٌ فٜٚ ؽ٤ؿ ٦ّ ام عل٭ٌ ٝتقبكه عبٓ٘ ٝا٬  ؿ ٬ٝعبّٜ ُل» ؿك «. ُا٤ؿ عْاٜ ٢ّا

ف٢ا٤اٟ عل٭اٌ    ٍب٤١ٟ ٝزبمات اًال٬ٝ ث٦ فٜٚ ٍبض٬ ثا٦  231ٝبؿ٩  ٣4 ث٢ـ  ٣199  ٤ٝ128اؿ 
 .52حج٤ت رلٛ ٢ٝزناً اُبك٥ ٕلؿ٭ـ٥ اًت

 . حسي ظاّش 2. 4

بٛ ٣ارجبت ٣ ٢ٝؾ٤ك ام ع٠ٌ ؽب٧ل، ٓله ؿاُت٠ ؽب٧ل٫ آكاًت٦ ١ٮٌت، ث٦ْٚ ؽ٤٨ك ا١ز
٧ب٫ اعلام فـاٙت  تلُ ٝغلٝبت ؿك كىتبك ا١ٌبٟ اًت. ثلؽ٬ ام ى٨َب ع٠ٌ ؽب٧ل كا ام كا٥

ا١ـ ٦ّ ٢ٝؾ٤ك ٧ٞبٟ فـاٙت ؽب٧ل٫ اًت. ص٤ٟ ٓله ؽب٧ل ؿٙٮ٘ ُلف٬ ٝغ٤ٌة  ثلُٞلؿ٥
٤ُؿ، ٖٝل ا٭٦ْ٢ ثب اٝبك٩ ُلف٬ ٧ٞلا٥ ثبُـ. امر٦ٚٞ ٌّب٬١ ٦ّ ٝقتَـ ث٦ افتجبك ع٠ٌ  ٬ٞ١

ت٤اٟ ٝلع٤ٛ ُٮؼ ف٬ٚ مل٫٣ كا ١بٛ ثلؿ ٦ّ ؿك ّتبة  ت فـاٙت ٧ٌت٢ـ، ٬ٝؽب٧ل ؿك احجب

                                                           
 .94 ّ ،(1415، 1، س ٦ٮاالًالٝ اٙيْل ١ِل: ٍٜ) ،2 د ،ا٨ِٙبؿات ٣ اَٙضبء ،٫ا١ٔبك ،٬ٝلتض ؼٮُ. 49
 .367 ّ ،(1376 ،٬6، س اًالٝ ا١تِبكات: ٍٜ) ،2 د ٦ٚ،ٮا٤ًٙ ل٭تغل ،٢٬ٮؽٞ ٤ً٤ٝ٫ اهلل، ك٣ط ـٮً. 50
 . 70( ّ 1385) 11ٍ  ،٬ع٤ٍَ ٧٫ب ٦ِ٭ا١ـ ٪ٝزٚ ،«ٍب٤١ٟ ٣ ى٦َ ؿك ٬ٍبض فٜٚ ٬ثلكً» ،٬خلث٭ ٝغٞـ، ٬فٚ. 51
 .382 ّ ،(1384، 4، سناٟٮٝ ١ِل: ت٨لاٟ) ،ؿف٤ا احجبت ٪اؿٙ بٟ،٭ٕٚـ٣م لد،٭ا. 52
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ٝقل٣ه ثٮ٠ ى٨َب ا٭٠ اًت ٦ّ ع٠ٌ ؽب٧ل ّبُو ام فـاٙت ث٤ؿ٥، ٝضبىبً »اٙت٢َٮظ ٕيت٦ اًت: 
 .53«ثل ا٭٠ ٦ّ آغبة ثل ّبُيٮت آٟ ت٤اىٌ ؿاك١ـ

٠ٌ ثبع٠ اٝب ع٠ٌ ؽب٧ل، ؽب٧لاً ؿك َٝبث٘ ع»ٝلع٤ٛ ١لا٬ٍ ؿك ا٭٠ ؽ٤ّٔ ٝقتَـ اًت: 
ثبُـ ٣ ع٠ٌ ؽب٧ل ٭ق٬٢ ؿاكا٫ ؽب٧ل٫ ؽ٤ة  ٭ق٬٢ ْٝٚ٪ ا١زبٛ اىقبٗ ٣ تلُ اىقبٗ ٍجٮظ ٬ٝ

٢ّـ ثـ٣ٟ ا٭٦ْ٢ ام ثبع٠  ث٤ؿ٥ ٣ اىقبٗ ؽ٤ة ام ا٣ ؽب٧ل ُـ٥ ٣ ؽب٧لاً ام اىقبٗ ٍجٮظ ارت٢بة ٬ٝ
، ٣ ؿك ٧ٞبٟ 54«٤ُؿ فـاٙت ا٣ ؽجل ؿاُت٦ ثبُٮٜ. پي ؽ٤٨ك ٧ٞٮ٠ آحبك ٭ب ؽ٤ؿ ا٭٠ آحبك ٬ٝ

ث٦ ٧ل ٤ٓكت ام ٧ٮش ٬ٌّ آُْبك ١ِـ٥ ٦ّ ٕيت٦ ثب٢ُـ ع٠ٌ ؽب٧ل »تبة ٕيت٦ اًت: ّ
ثلؽ٬ ام ى٨َب ث٦ فـٛ افتجبك ع٠ٌ ؽب٧ل ؿك اعلام فـاٙت ٝقتَـ١ـ ام «. ٧ٞبٟ فـاٙت اًت

ر٢ٮـ آٟ كا  اًت: ؿك ٢ُبؽت فـاٙت، اًالٛ ّبى٬ ١ٮٌت، ٬ٙ٣ اث٠ ر٦ٚٞ ٨ُٮـ ا٣ٗ ٦ّ ٕيت٦  آٟ
. ٝلع٤ٛ ٝغٌَ ؿك ُلا٭ـ 55ت٤اٟ ثل ع٠ٌ ؽب٧ل افتٞبؿ ّلؿ ٬ٞ١ ّبى٬ ؿا١ٌت٦، ث٢بثل ا٫٤ٍ

 . 56«ثلا٫ ٍبض٬ رب٭ن ١ٮٌت ؿك ٨ُبؿت ثل ع٠ٌ ؽب٧ل ُب٧ـ افتٞبؿ ٢ّـ»ٕيت٦ اًت: 

ٝق٤َٗ ١ٮٌت فـٛ ؽ٤٨ك ىٌٌ ٭ب ع٠ٌ ؽب٧ل فـاٙت »ٝلع٤ٛ ُٮؼ ا١ٔبك٫ ٝقتَـ اًت: 
٭ِ ام فٚٞب٫ ٝب  ٧ٮش٤ٍٗ ث٦ ع٠ٌ ؽب٧ل ث٤ؿٟ فـاٙت ؿك ّالٛ »٤ٕ٭ـ:  ٣ ًپي ٬ٝ 57«ثبُـ

تٔل٭ظ ١ِـ٥ اًت إلص٦ ثقض٬ ام ٝتأؽل٭٠ ث٦ ثٌٮبك٫ ام فٚٞب ث٦ْٚ ث٦ تٞبٛ آ١بٟ ١ٌجت 
 . 58«ا١ـ ؿاؿ٥

ؿا١ـ ٣  ؿا١ـ، ث٦ْٚ آٟ كا عل٭ٌ فـاٙت ٬ٝ ث٢بثلا٭٠، ٝلع٤ٛ ُٮؼ ؽب٧ل كا ١يي فـاٙت ٬ٞ١
ث٦ْٚ آ٨١ب  ٝق٤َٗ ١ٮٌت ٦ّ فـٛ ؽ٤٨ك ىٌٌ ٣ ١ٮن ع٠ٌ ؽب٧ل ١يي فـاٙت ثبُـ»٤ٕ٭ـ:  ٬ٝ

اٍ ا٭٠ اًت ٦ّ فـاٙت ام ا٤ٝك٫ ثبُـ ٦ّ ٣ر٤ؿ  عل٭ٌ فـاٙت٢ـ. م٭لا ص٢ٮ٠ صٮن٫ الم٦ٝ
اٍ ثبُـ ٣ ا٭٠ ثب ضـٍ ٭ق٬٢ ىٌٌ ٦ّ اٝل٫ اًت ٣اٍق٬ ٣  اٍ فٮ٠ ٣ر٤ؿ ف٬٢٧ ٣اٍق٬

٤ُؿ ٣ ؿك ا٭٠ ٤ٓكت ٬ٌّ ٦ّ ؿك فٜٚ ؽـا١٣ـ ٝلتْت  ف٠٧ ؿؽبٙت٬ ؿك آٟ ١ـاكؿ، رٞـ ٬ٞ١

                                                           
 .280 ّ ،(1407 ،2، س (ؿ) تٮث آٗ ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،1 د ظ،ٮاٙت٢َ ،٫ن٭تجل ٫مل٣ ،٬فٚ. 53
 .70(، ّ 1415، 1، س تٮاٙج آٗ ٪ًٌؤٝ :ٍٜ) ،18 د ،ق٦٭اِٙل اعْبٛ ٠ٝ ق٦ٮاِٙ ٌٝت٢ـ ،١٬لاٍ ٫ٝغٞـ٨ٝـ ث٠ اعٞـ. 54
 .71. ٧ٞبٟ، ّ 55
 .868 ّ ،(1409 ،2، س ؿاكاٙن٧لا ١ِل: ل٣تٮث) ،4 د ،اٙغلاٛ ٣ اٙغالٗ ٌٝبئ٘ ٬ى االًالٛ ُلائـ ٝغٌَ، ٬عٚ ع٠ٌ، ث٠ رقيل. 56
 .165 ّ ،(1373، 8، س ٤ٟٮٚٮاًٞبف ا١تِبكات :ٍٜ) ،3 د ،اْٙٞبًت ،٫ا١ٔبك ،٬ٝلتض ؼٮُ. 57
 . 174. ٧ٞبٟ، ّ 58
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٣ ؿك  59«آ٭ـ ٦ّ ؿك ٣اٍـ فبؿٗ ثبُـ ّي ١ِبٟ ١ـ٧ـ، المٛ ٬ٝ ث٦ ٧ٮش ٢ٕب٥ ّجٮل٥ ٤ُؿ ٬ٙ٣
ُِ ١ٮٌت ؿك ا٭٦ْ٢ ؿ٣ ١ؾل٭٦ )ؽب٧ل اًالٛ ثب فـٛ ؽ٤٨ك ىٌٌ ٣ »٤١٭ٌـ:  كًبئ٘ ى٨َٮ٦ ٬ٝ
ف٤٢اٟ ؿ٣ ؿ٭ـٕب٥ ؿك فـاٙت ٝغلط ١ج٤ؿ٥، ث٦ْٚ آ٨١ب عل٭ٌ اعلام فـاٙت  ع٠ٌ ؽب٧ل( ث٦

 .60«آ٭٢ـ عٌبة ٬ٝ ث٦

ٕيت٦ ُـ٥ فـاٙت فجبكت اًت ام ع٠ٌ »٤ٕ٭ـ:  ا٭٠ ؽ٤ّٔ ٬ٝ ٝلع٤ٛ ٓبعت ر٤ا٧ل ؿك
ؽب٧ل، ص٢ب١ض٦ ؽب٧ل ٢َٝق٦ ٣ ٨١ب٭٦ ٧ٞٮ٠ ث٤ؿ٥ ٣ ام ٍبض٬، ت٬َ )اث٤اٙٔالط عٚج٬( اث٠ عٞن٥ 

ك٫٣ ٝج٢ب٫ ٦ْٚٝ ث٤ؿٟ فـاٙت، رب٭ن »٣ ؿك رب٭٬ ؿ٭ٖل ٕيت٦ اًت:  61«٣ ًالك عْب٭ت ُـ٥
٤ُؿ، افتٞبؿ  ١ٮٜ ٦ْٚٝ ث٦ آٟ عبٓ٘ ٬ٝؿا ١ٮٌت ؿك ثغج فـاٙت ٤٨ُؿ ث٦ ع٠ٌ ؽب٧ل ٦ّ ٬ٞ١

. ؿك 63«ع٠ٌ ؽب٧ل ٦ْٚٝ ١ٮٌت ث٦ْٚ عل٭ٌ اعلام فـاٙت اًت» ٣ ٨١ب٭ت ا٭٦ْ٢ 62«ّلؿ
ؿك ٤ٝكؿ فـاٙت ع٤ٔٗ فٜٚ ُلط ١ج٤ؿ٥، ث٦ْٚ ع٠ٌ ؽب٧ل ٦ّ ام »اٙنغبء آٝـ٥ اًت:  ِّو

تقجـ٫  . تقـاؿ٫ ام ى٨َب ثل64«٢ّـ ٕلؿؿ ّيب٭ت ٬ٝ ا٤ٍاٗ ٣ اىقبٗ ث٦ ٤ٓكت ْٝلك عبٓ٘ ٬ٝ
فـاٙت »ٝلع٤ٛ ًٮـ عجبعجب٭٬ ٭نؿ٫ ٕيت٦ اًت:  .65ا١ـ ث٤ؿٟ عزٮت ع٠ٌ ؽب٧ل تْٮ٦ ّلؿ٥

. عضلت اٝبٛ ؽٞٮ٬٢ 66«٤ُؿ ث٦ ٣ًٮٚ٪ ع٠ٌ ؽب٧ل ٦ّ ٝيٮـ فٜٚ ٭ب ؽ٠ ثبُـ، ٢ُبؽت٦ ٬ٝ
ؽب٧لاً ع٠ٌ ؽب٧ل ّبُو تقجـ٫ فـاٙت اًت إلص٦ ٝيٮـ »ىلٝب٭ـ:  )ك٥( ؿك تغل٭لا٤ًٙٮ٦ٚ ٬ٝ

ت٤اٟ ث٦ ع٠ٌ  . ث٢بثلا٭٠ ؿك ٤ٓكت ر٨٘ ١ٌجت ث٦ فـاٙت ُب٧ـ ٬ٝفٜٚ ٣ ؽ٠ ٧ٜ ١جبُـ
إل ثب ٨ُبؿت ٝز٤٨ٗ ثـ٣ٟ تيغْ ث٦ ». ٝغٌَ اكؿثٮ٬ٚ ٕيت٦ اًت: 67«ؽب٧ل اّتيب ّلؿ

آ٭ـ. م٭لا ؿك فٔل عبضل تَٮـ ثٮ٠  ٕلىت٠ ا٤ٝاٗ ٣ ربٟ ٣ ٤١اٝٮي اٍـاٛ ٤ُؿ، ىٌبؿ المٛ ٬ٝ
ؿك٣ك ٨ُبؿت ثـ٢٧ـ م٭بؿ اًت، ٙقا اعتٮبط ٌٝٚٞب١بٟ ّٜ اًت. ٭ق٬٢ اٝل٣م اْٝبٟ ا٭٦ْ٢ ث٦ 

                                                           
 .336. ٧ٞبٟ، ّ 59
 .8 ّ ،(1414، ٫1، س ا١ٔبك ؼٮُ ثنكٕـاُت ٢ّ٩ٖل: ٍٜ) ، 4 د ،٦ٮى٨َ كًبئ٘ ،١٫ٔبكا ،٬ٝلتض ؼٮُ. 60
 .290 ّ ،(1404 ،٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،23 د ،االًالٛ ـُلائ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 61
 .144. ٧ٞبٟ، ّ 62
 .219. ٧ٞبٟ، ّ 63
 .318 ّ ،(1422 ،1، س ٦ٞٮفٚ ٩ع٤م ا١تِبكات: ٍٜ) ،3 د ،اٙنلاء ق٦٭اِٙل ٝج٨ٞبت ف٠ اٙنغبء ِّو اٙنغبء، ّبُو ؽضل، ث٠ رقيل. 64

 .258 ّ ،(1407 ،2، س(ؿ) تٮث آٗ ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،1 د ،ظٮاٙت٢َ ،٫ن٭تجل ٫مل٣ ،٬فٚ. 65
 .13 ّ ،(1412 ،1، س بٟٮٚٮاًٞبف ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،1 د ،٬ا٤ٙحَ فل٩٣ ،٫نؿ٭ ٬عجبعجبئ ّبؽٜ، ـٮً -66
 .9 ّ ،(1376 ،٬6، س اًالٝ ا١تِبكات: ٍٜ) ،4د  ،٦ٚٮا٤ًٙ ل٭تغل ،٢٬ٮؽٞ ٤ً٤ٝ٫ اهلل، ك٣ط ـٮً. 67
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عْٜ ث٦ ٙن٣ٛ ». ثلؽ٬ ١ٮن افتَبؿ ؿاك١ـ 68«اٍتضب ٝٮ٢ْـ ٦ّ ام فـاٙت ُب٧ـ تيغْ ٤ُؿ
٣٭و٥ ؿك فٔل عبضل ؽاله اعتٮبط اًت، م٭لا ث٦ تقغٮ٬ٚ ثٌٮبك٫ ام اعْبٛ ٣ ١ٮن ث٦  تيغْ ث٦

اٍ٘ ع٠ٌ ؽب٧ل كا ت٤اٟ ٕيت إل ؿك ُب٧ـ عـ . ث٢بثلا٭٠ 69٬ٝ«٤ُؿ فٌل ٣ علد ٢ٝزل ٬ٝ
آ٭ـ. ثلؽ٬  المٛ ٣ ّبى٬ ثـا١ٮٜ، ٝؾبٙيت ثب اعتٮبط ٣ فٌل ٣ علد ٣ تقغٮ٬ٚ اعْبٛ پٮَ ٬ٞ١

ؿا١بٟ ١ٮن ؿك ٤ٝكؿ ص٬ٖ١٤ٖ اعلام فـاٙت ُب٧ـ ثل ا٭٠ ثب٣ك١ـ ٦ّ ع٤ًَ اثناك  ام ع٤ًَ
ك٣ا١ْب٫٣ اُؾبّ كا ؿك ؿًت ١ـاكؿ تب ثت٤ا١ـ ث٦ ؿٙٮ٘ ٌٝتَٮٜ ث٦ ْٝٚ٪ فـاٙت ؿًت ٭بثـ، 

٧ب٭٬ ك٫٣ آ٣كؿ ٦ّ ١ِبٟ ٣ر٤ؿ آٟ ٦ْٚٝ ثبُـ ٣ ثبكمتل٭٠ ١ِب١٪  ١بصبك ثب٭ـ ث٦ اٝبك٥ پي ث٦
 .70ع٠ٌ ؽب٧ل كىتبك ٣ ّلؿاك ٫٣ ؿك ربٝق٦ اًت

 . تضک٘ٔ شَْد3. 4

ثب٭ـ ٤٨ُؿ ؽ٤ؿ كا  ٣ًٮٚ٪ فٜٚ ٍبض٬ اعلام ٤ِ١ؿ، ٝـف٬ ٬ٝ ص٢ب١ض٦ فـاٙت ٤٨ُؿ ٝـف٬ ث٦
ت٤ا١ـ ٝغلط  ١ٮن رلع٬ ام ٤٨ُؿ ؿاُت٦ ثبُـ، ٬ٝفٚٮ٦  . ؿك ا٭٢زب إل ٝـف71٬تقـ٭٘ ١ٞب٭ـ

 .٢ّ72ـ

ث٦ فجبكت ؿ٭ٖل، إل ٍبض٬ ٢ُبؽت ُؾ٬ٔ ام ٤٨ُؿ ١ـاُت٦ ثبُـ ٣ ٣ضقٮت ثٮ٦٢ّ كا ام 
ٍب٤١ٟ ٝزبمات اًال٬ٝ، ْٝٚو اًت عٌ  192ٙغبػ ىٌٌ ٣ فـاٙت ١ـا١ـ، ثل اًبى ٝبؿ٩ 

ؽ٤ا٧ـ ٦ّ ؿ٣ ُب٧ـ ؽ٤ؿ كا  ٬رلط ٣ تقـ٭٘ ٤٨ُؿ كا ث٦ علىٮ٠ افالٛ ٢ّـ. ث٢بثلا٭٠ ام ٝـف٬ ٝ
تنّٮ٦ ٢ّـ، ٭ق٬٢ ؿ٣ ُب٧ـ فبؿٗ ثٮب٣كؿ تب ث٦ فـاٙت ٤٨ُؿ ٫٣ ٨ُبؿت ؿ٢٧ـ. پي إل ٝـف٬ 
ثلا٫ ٧ل ّـاٛ ام ؿ٣ ُب٧ـ ؽ٤ؿ، ؿ٣ ُب٧ـ ثٮب٣كؿ ٣ آ١بٟ ث٦ فـاٙت ٤٨ُؿ ٝـف٬ ٨ُبؿت ؿ٢٧ـ، 

                                                           
ٜ ) ،12 د ،االف٧بٟ اكُبؿ ُلط ٬ى اٙجل٧بٟ ٣ اٙيبئـ٥ ٝزٞـ ،٬ٚٮاكؿث ٝغٞـ، ث٠ اعٞـ. 68  ّ ،(1362 ،1، س اًاال٬ٝ  ١ِال  ٪ًٌا ؤٝ: ٍا

308. 
، ّ (1387) 81، ٍ ا٤ٓٗ ٣ ى٦َ ٬اًالٝ ٝغبٙقبت ،«اٙغبٗ ٝز٤٨ٗ فـاٙت ام تيغْ ٝالُ ٩ؿكثبك ٬پو٧٣ِ» ،٫ّال١تل فجبى،. 69

159. 
 .345 ّ ،(1385 ،2س ، ناٟٮٝ ١ِل: ت٨لاٟ) ،2 د ،احجبت ٘ٮؿٙ ٣ احجبت بٟ،٭ّبت٤م ١بٓل،. 70

١ب٢ٝـ، ث٦ ٝق٢ب٫ ؽ٤٨ك ٣ ِٝؾْ ٤ٞ١ؿٟ فـاٙت ُب٧ـ اًت. ٝـف٬ ثلا٫ احجبت فـاٙت ُا٤٨ؿ ؽا٤ؿ،    . تقـ٭٘ ٦ّ آٟ كا تنّٮ٦ ١ٮن 71٬ٝ
 ٤ٕ٭٢ـ. آ٣كؿ ٦ّ ث٦ فـاٙت ٤٨ُؿ ٤ٕا٬٧ ؿ٢٧ـ ٣ ث٦ ا٭٠ ؿ٣ ١يل ٝقـٗ ٭ب ٝن٬ّ ٬ٝ ؿ٣ ُب٧ـ فبؿٗ ٬ٝ

رلط فجابكت اًات ام: اؿفاب٫ ىَاـاٟ ٭ْا٬ ام      » ، ؿك تقل٭و رلط ص٢ٮ٠ آٝـ٥ اًت:168ؿ٥ . ؿك ٍب٤١ٟ آ٭ٮ٠ ؿاؿك٬ً ّٮيل٫ ف٭٘ ٝب72
ثل ا٭٠ اًبى ث٦ ٬ٌّ ٦ّ ُب٧ـ كا رلط «. ٕٮلؿ ُلا٭غ٬ ٦ّ ٍب٤١ٟ ثلا٫ ُب٧ـ َٝلك ّلؿ٥ اًت ٣ ام ١بعٮ٪ علىٮ٠ِ ؿف٤ا ٤ٓكت ٬ٝ

 ٤ٕ٭٢ـ. ٢ّـ ،ربكط ٬ٝ ٬ٝ
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ا٭ظ ٭ِ ُب٧ـ . ٝن٬ّ ثب٭ـ ٍبث٘ افتٞبؿ ٣ تٞبٛ ُل٤ُ73ؿ ١نؿ ٍبض٬ فـاٙت ؿ٣ ُب٧ـ حبثت ٬ٝ
كا ؿاكا ثبُـ ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ ام ثبع٠ ٣ ٣ضقٮت افتَبؿ٫ ٣ اؽال٬ٍ ُب٧ـ اعالؿ ّبى٬ ؿاُت٦ ثبُـ. 
٧ٞض٢ٮ٠ ٝن٬ّ ثب٭ـ ا٧٘ ؽجل٥ ٣ إٓب٬٧ ٣ ٢ُبؽت ع٤ال٬١ ٣ م٭بؿ٫ ١ٌجت ث٦ ُؾْ ٤ٝكؿ 

. ٨ُٮـ حب٬١ ؿك ا٭٠ ؽ٤ّٔ 74تنّٮ٦ ؿاُت٦ ثبُـ، اٝب ؿك رلط ا٭٠ ٝٮناٟ إٓب٬٧ المٛ ١ٮٌت
ثب٭ٌت ام عل٭ٌ ٝٔبعجت ٭ب ٝزب٣كت ٭ب ٝقب٦ٚٝ ٣ اٝخبٗ آٟ ام ثبع٠  ٝن٬ّ ٬ٝ» ٤ٕ٭ـ: ٬ٝ

٢ّـ، إٓب٥ ثبُـ ٣ ٝن٬ّ فال٥٣ ثل ؿاكا ث٤ؿٟ ٓيت ُب٧ـ ٣ إٓب٬٧ ث٦  ٬ٌّ ٦ّ ا٣ كا تقـ٭٘ ٬ٝ
٢ّـ ثب٭ـ ث٦ ُلا٭ظ رلط ٣ تقـ٭٘ ٣ ١ٮن اىقبٗ ٣ ا٤ٍاٗ ٣ اع٤ا٬ٙ  ثبع٠ ٬ٌّ ٦ّ ا٣ كا تقـ٭٘ ٬ٝ

 .75«٢ّـ، إٓب٬٧ ؿاُت٦ ثبُـ اٙت ؽبكد ٦ّ٬ٝ ا١ٌبٟ كا ام فـ

إل عبّٜ ام عبٗ ُب٧ـ ثبؽجل ١جبُـ، ؽ٤ؿٍ ١ٌجت ث٦ ٣ضقٮت »٤ٕ٭ـ:  ٓبعت ر٤ا٧ل ٬ٝ
٦١٤ٕ ٦ّ ١َ٘ ُـ٥ اًت عضلت ١ج٬ اّلٛ )ّ( ا٭٠ اٝل كا ثب افناٛ  ٢ّـ. ٧ٞبٟ آ١بٟ تغَٮٌ ٬ٝ

٤٨ؿ ام ٍجٮٚ٪ آ٨١ب ٢ُبؽت، ؿك ٤ٝكؿ ٣ضقٮت ُ ٭ِ ؿ٭ٖل٫ كا ٬ٞ١ ؿ٣ ١يل ام ؽ٤ؿُبٟ، ٦ّ ٧ٮش
ِٕت٢ـ، ث٦ ٕيتبك ٤٨ُؿ عْٜ  ّلؿ١ـ ٣ إل ٧ل ؿ٣ ٝأ٤ٝك ثب ٝـط ٣ ح٢بء ام ٤٨ُؿ ثل٬ٝ تغَٮٌ ٬ٝ

ّلؿ١ـ، ا٭٠ ٝغٚت كا پ٨٢بٟ ٣ ؿ٣ عله كا ث٦  ٤ٞ١ؿ ٣ إل ٣ضقٮت آ١بٟ كا ٍج٤ٗ ت٤ٓٮو ٬ٞ١ ٬ٝ
ه ؿف٫٤ ا٫ ١ـاُت٢ـ ؿك ٤ٝكؿ اع٤اٗ آ١بٟ ام عل ّلؿ١ـ ٣ إل ٤٨ُؿ ٍجٮ٦ٚ ٓٚظ ؿف٤ت ٬ٝ

ؿاؿ١ـ. ؿك مٮل  ّلؿ١ـ ٣ ثل تنّٮ٪ آ١بٟ افتَبؿ ؿاُت٢ـ عْٜ ٬ٝ پلًٮـ١ـ ٣ إل آ٨١ب كا ٍج٤ٗ ٬ٝ ٬ٝ
 .76«پق٭لىت٢ـ ا٭٠ ٤ٓكت ٨ُبؿت آ١بٟ كا ٬ٞ١

إل پي ام ؿكؽ٤اًت ٍبض٬ ر٨ت اكائ٪ ٤٨ُؿ رلط ٣ تقـ٭٘، ٢ْٝل اؽ٨بك ٢ّـ ٦ّ ثلا٫ 
٤ُؿ ٣ إل ١ت٤ا١ٌت ٤٨ُؿ  ٨ٝٚت ؿاؿ٥ ٬ٝ اعضبك ٤٨ُؿ رلط ١ٮبم ث٦ ٨ٝٚت ؿاكؿ، ث٦ ا٣ ٦ً ك٣م

. ثل اًبى ٢ّ77ـ رلط كا عبضل ٢ّـ، ٍبض٬ ثل اًبى ٨ُبؿت ٤٨ُؿ ٝـف٬ عْٜ كا ٓبؿك ٬ٝ

                                                           
 ّ ،(1382 ،٬11، س اًالٝ ع٤ًَ ١بُل: ٍٜ) ،3 د ،٦ٮاٙـَِٝ ُلط اٙٚٞق٦ ٬ى ٦ٮاٙج٨ اٙل٣ض٪ ٤ٞ١٫ؿاك ٪تلرٞ ،٭٬ٌٝزـًلا ـ،ٮعٞ. 73

100. 
 .280 ّ ،(1410 ،٬2، س اًالٝ ١ِل ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،2 د ،اٌٙلائل ،٬عٚ ي،٭اؿك ث٠ ٝغٞـ. 74
 .302ّ  (،1410، ٫2، س ؿا٣ك ١ِل :ٍٜ) ،1 د ،٦ٮاٙـَِٝ ُلط اٙٚٞق٪ ٬ى ٦ٮاٙج٨ اٙل٣ض٪  ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 75
 . 66 ّ ،(1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،40 د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 76

 ،10 س ت،ٮا اٙج آٗ ٪ًٌؤٝ: ٍٜ)  ،18 د ،ق٦٭اِٙل ٌٝبئ٘ ٘ٮتغٔ ٬اٙ ق٦ٮاِٙ ٣ًبئ٘ ٘ٮتئ ع٠ٌ، ث٠ ٝغٞـ ؼٮُ ،٬فبٝٚ علك.ُ. 
1409) ّ ،234. 

 .85 ّ ،(1409، 2، س ؿاكاٙن٧لا ١ِل: ل٣تٮث) ،4 د ،اٙغلاٛ ٣ اٙغالٗ ٌٝبئ٘ ٬ى االًالٛ ُلائـ ٝغٌَ، ٬عٚ ع٠ٌ، ٠ث رقيل. 77
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ً.آ.ؿ.ٛ ر٤٨ٞك٫ اًال٬ٝ ا٭لاٟ، ثلا٫ رلط ٝـت ثٮِتل٫ تقٮٮ٠ ُـ٥ اًت. ثل  234ٝبؿ٩ 
١ٞب٭ـ، ؿاؿٕب٥  ؿك ٤ٓكت٬ ٦ّ عله ؿف٤ا ثلا٫ رلط ٤ٕا٥ ام ؿاؿٕب٥ اًت٨ٞبٗ»اًبى ا٭٠ ٝبؿ٥، 

ؿك »ً.آ.ؿ.ُ:  ٧170ٞض٢ٮ٠ عجٌ ٝبؿ٩ «. عـاّخل ث٦ ٝـت ٭ِ ٧يت٦ ٨ٝٚت ؽ٤ا٧ـ ؿاؿ...
احجبت رلط ٭ب تقـ٭٘ ُب٧ـ، فّل اًجبة آٟ المٛ ١ٮٌت، ث٦ْٚ ٤ٕا٬٧ ٝغٌٚ ث٦ تقـ٭٘ ٭ب رلط 

٤َٔٝؿ ام اًجبة رلط ٣ تقـ٭٘، ُلا٭غ٬ اًت ٦ّ عجٌ ٍب٤١ٟ إل ُب٧ـ «. ٢ّـ ّيب٭ت ٬ٝ
 ٤ُؿ. ٬ٝ« رلط»٣ إل ىبٍـ آٟ ثبُـ« تقـ٭٘»اكا ثبُـ، آ٨١ب كا ؿ

ثب٭ـ ٭بؿآ٣ك ُـ ٦ّ تقـ٭٘ ُب٧ـ ام ٫٤ً ؿ٣ ُب٧ـ ؿ٭ٖل ؿك ٤ٓكت٬ اًت ٦ّ ؿ٣ ُب٧ـ 
ؿ٭ٖل ثل ىٌٌ آٟ ؿ٣ ٨ُبؿت ١ـ٢٧ـ ٣ آ٨١ب ث٦ ا٭٠ تلتٮت رلط ٢١ٞب٭٢ـ؛ ٣اال ؿك َٝبٛ تقبكِٕ 

 170ٝبؿ٩  2ت. ؿك تجٔل٩ ٤٨ُؿ تقـ٭٘ ثب ٤٨ُؿ تيٌٮٌ، ٨ُبؿت ٤٨ُؿ تيٌٮٌ َٝـٛ اً
ُـ٥ ؿك احجبت رلط ٭ب تقـ٭٘ ُب٧ـ ثب  ص٢ب١ض٦ ٤ٕا٬٧ ٤٨ُؿ ٝقلى٬»ً.آ.ؿ.ُ آٝـ٥ اًت: 

. 78«٭ْـ٭ٖل ٝقبكٕ ثبُـ ام افتجبك ًبٍظ اًت ٖٝل ا٭٦ْ٢ عبٙت ًبثَ٪ ُب٧ـ اعلام ُـ٥ ثبُـ
 تقبكٕ رلط ٣ تقـ٭٘ ث٦ ص٢ـ ٤ٓكت ٠ْٞٝ اًت ٣اٍـ ٤ُؿ:

تْق٭ت ٢٢ّـ، ؿك ا٭٠ ٤ٓكت ص٤ٟ ٝلرغ٬ ثلا٫ رلط ٣  اٙو( رلط ٣ تقـ٭٘ ٧ٞـ٭ٖل كا
١٤ُـ. ُٮؼ ع٬ً٤ ؿك ا٭٠ ؽ٤ّٔ ٝقتَـ اًت:  تقـ٭٘ ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ، ٧ل ؿ٣ ام افتجبك ًبٍظ ٬ٝ

ثل عبّٜ ٣ارت اًت ٦ّ عْٜ كا ٝت٤ٍو ١ٞب٭ـ، ص٤ٟ ؿك ٤ٓكت تقبكٕ إل ٧ٮش ّـاٛ ثل »
 . ١٤ُ79ـ ؿ٭ٖل٫ تلرٮغ٬ ١ـاُت٦ ثب٢ُـ، ٧ل ؿ٣ ًبٍظ ٬ٝ

رلط ٣ تقـ٭٘ ٧ٞـ٭ٖل كا تْق٭ت ٢٢ْ١ـ ٣ ث٦ ٤ٓكت ٝغٌٚ ثب٢ُـ ٣ ٧ٮش مٝب٬١ كا  ة( إل
٤ُؿ، ص٤ٟ ربكط ١بٍ٘ اًت اٝب  ث٦ ٙغبػ تَـٛ ٣ تأؽل ِٝؾْ ١ْلؿ٥ ثب٢ُـ، رلط پق٭لىت٦ ٬ٝ

٢ّـ، ٙقا ٤ٍٗ ١بٍ٘ ثل آب٦ٙ اٙقـٛ تلرٮظ ؿاكؿ؛ اٝب إل رلط  ٝن٬ّ ثل اًبى آ٘، تنّٮ٦ ٬ٝ
 .80تنّٮ٦ ثبُـ، ؿك ا٭٠ ٤ٓكت ًؾ٠ ٝن٬ّ َٝـٛ اًت ث٦ ٙغبػ مٝب٬١ َٝـٛ ام

ث٢بثلا٭٠ ٕلص٦ تنّٮ٦ احجبت فـاٙت اًت، اٝب ؿك٣اٍـ ؽجل ام ١ي٬ ٭ق٬٢ فـٛ اكتْابة ٢ٕاب٥    
اًت ٣ رلط ٕلص٦ ًٚت فـاٙت اًت، اٝب ؿكعَٮَت احجبت ا١زبٛ ٢ٕب٥ ٣ احجبت َٝـٛ ثال ١يا٬   

                                                           
 . 177 ّ ،(1385 ،3، س ي٭تـك ١ِل: ت٨لاٟ) ،٫يلٮّ ٣ ٬ٝـ١ ا٤ٝك ؿك ٫ؿف٤ احجبت ٪اؿٙ ،٬ب١٭ؿ فجـاٙل٤ًٗ،. 78
 .219 ّ ،(ً 1387، 3،س ٦٭اٙٞلتض٤ اْٙٞتج٪ ١ِل: ت٨لاٟ) ،8 د ،٦ٮاالٝبٝ اٙي٦َ ٬ى اٙٞج٤ٌط ،٬ع٤ً اٙغ٠ٌ، ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل. 79
 .108. ٧ٞبٟ، ّ 80
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 .81اًت

ب ُا٨بؿت ؿ٣ ُاب٧ـ فابؿٗ ا١زابٛ     اٙجت٦ ُب٭بٟ فّل اًت ٦ّ احجبت فـاٙت اُؾبّ ٧ٜ ث
٤ُؿ ٣ ٧ٜ ثب ٨ُبؿت ٭ِ ١يل، ث٦ ُلع٬ ٦ّ ام ٨ُبؿت آٟ ٭ِ ١يل اعٞٮ٢بٟ عبٓ٘ ٤ُؿ.  ٬ٝ

عبٓ٘ آ٦ْ١ ٣ح٤ً ٣ اعٞٮ٢بٟ ٝالُ ٍج٤ٗ ٣ حج٤ت فـاٙت اًت ث٦ ٧ال عل٭َا٬ ّا٦ عبٓا٘     
 .٤ُ82ؿ

 . ش٘اع4. 4

ْبك ٣ ؽب٧ل ٧ب٫ اعلام فـاٙت ٤٨ُؿ، ُٮبؿ اًت ٦ّ ؿك ٙنت ث٦ ٝق٢ب٫ آُ امر٦ٚٞ ك٣ٍ
٣  84ت٤اٟ ث٦ اًتيبض٦ ا١ـ ٦ّ ٬ٝ ّبك ثلؿ٥ . اٙجت٦ ى٨َب تقبثٮل ؿ٭ٖل٫ ١ٮن ث83٦ُـٟ آٝـ٥ اًت

ت٤اٟ ٕيت ام ١ؾل ٙن٫٤، ُٮبؿ ث٦ ٝق٬٢ اُت٨بك ٣  اُبك٥ ّلؿ ٣ ؿك ٭ِ ّالٛ ٬ٝ 85اُت٨بك
ت٤اٟ ثلؿاُت اىْبك ف٬ٝ٤ٞ ٝلؿٛ ؿك ؽ٤ّٔ  ٤٨ِٝك ث٤ؿٟ اًت. ُٮبؿ ٣ اًتيبض٦ كا ٬ٝ

ع٤ك٫ ٦ّ ٝلؿٛ آٟ ٝغ٦ٚ، ٨ُل ٣ ٍجٮ٦ٚ، ا٣ كا ىلؿ٫ ٝت٬َ ٣ اٝٮ٠  ؿا١ٌت، ث٦ُؾْ ٝقٮ٠ 
ع٤ك٫ ٦ّ اعتٞبٗ ؽغب ٣ اُتجب٥ ٣  ثـا٢١ـ ٣ ىلؿ٫ ٝقتجل ٣ ٤ٝكؿ ٣ح٤ً ت٤ٓٮو ١ٞب٭٢ـ، ث٦

ت٤ا١ـ ؿٙٮ٬ٚ ثل اعلام فـاٙت  ا١غلاه ا٣ ام ٌٝٮل فـاٙت ضقٮو ثبُـ ؿك ا٭٠ ٤ٓكت ُٮبؿ ٬ٝ
 ُب٧ـ ثبُـ. 

آٟ كا ٝيٮـ فٜٚ  86ا٫ ٧ٞب٢١ـ ٝغٌَ ١لا٬ٍ ُٮبؿ ٝتيب٣ت اًت. فـ١٥ؾل ى٨َب ؿكثبك٥ 
ا١ـ. ٨ُٮـ  آٟ كا َٝٮـ ث٦ اعٞٮ٢بٟ ّلؿ٥ 87ؿا٢١ـ ٣ ثلؽ٬ ؿ٭ٖل ام ى٨َب ٧ٞض٤ٟ اٝبٛ ؽٞٮ٬٢ ٬ٝ

                                                           
 ،(1419 ،3، س ٦ٮاالًاالٝ  ٝقبكه ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،13 د ،االًالٛ ـ٭ُلا ظٮت٢َ ٬اٙ االى٨بٛ ٌٝبِٙ ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 81

ّ 410. 
 .77 ّ ،(1409، 2، س ؿاكاٙن٧لا ١ِل: ل٣تٮث) ،4 د ،اٙغلاٛ ٣ اٙغالٗ ٌٝبئ٘ ٬ى االًالٛ ُلائـ ٝغٌَ، ٬عٚ ع٠ٌ، ث٠ رقيل -

 (.1392) ،٬ٍ6(، اًالٝ ع٤ًَ ٣ ى٦َٝغبٙقبت ع٤ًَ تغجٮ٬َ ٝقبٓل ) ،«ُب٧ـ ؿ٣ ٨ُبؿت ث٦ ٦ّ٢ٮث اؽتٔبّ فـٛ» بٟ،ٮفلث، آنل. 82
 ّ176. 

 .574 ّ ،(1426 ،3، س ؿاكاٙقٜٚ: ل٣تٮث) ،اٙٔغبط ٝقزٜ ،٫اٙز٧٤ل عٞبؿ، ث٠٘ ٮاًٞبف. 83
 .5 ّ ،(1404 ،٬7،س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث) ،41 د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ، .84
 ،(1419 ،3، س ٦ٮاالًاالٝ  ٝقابكه  ٪ًٌا ؤٝ: ٍٜ) ،3 د ،االًالٛ ـ٭ُلا ظٮت٢َ ٬اٙ االى٨بٛ ٌٝبِٙ ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 85

ّ 313. 
 .104ّ  ،(1415، 1، س تٮاٙج آٗ ٪ًٌؤٝ :ٍٜ) ،18 د ،ق٦٭اِٙل اعْبٛ ٠ٝ ق٦ٮاِٙ ٌٝت٢ـ ،٬لا١ٍ ٫ٝغٞـ٨ٝـ ث٠ اعٞـ. 86
 .275 ّ ،(1376 ،٬6، س اًالٝ ا١تِبكات: ٍٜ) ،4 د ،٦ٚٮا٤ًٙ ل٭تغل ،٢٬ٮؽٞ ٤ً٤ٝ٫ اهلل، ك٣ط ـٮً. 87
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اًت. ٝلع٤ٛ ٓبعت ر٤ا٧ل ٓله تغٌَ ُٮبؿ كا ّبى٬   ١ٮن آٟ كا ٝغٌٚ ثٮبٟ ّلؿ٥ 88حب٬١
فٜٚ ٭ب ؽ٠ ٣ ٝتأؽٜ فٜٚ ث٤ؿٟ ٧ٮش ؿؽبٙت٬ ؿك ؿا١ٌت٦ ُـ ٦ّ ٝيٮـ »ؿا١ٌت٦ ٣ ٕيت٦ اًت: 

تل فّل  ع٤ك٫ ٦ّ پٮَ . ٧ٞب89ٟ«افتجبك ُٮبؿ ١ـاُت٦، ث٦ْٚ ٝـاك ٣ ٝالُ تغٌَ آٟ اًت
ا٫ اًت ١يٌب٬١ ٦ّ ؿك ع٤ٗ مٝبٟ ُؾٔٮت ٣ ّلؿاك ىلؿ كا تغت ٢ّتلٗ  ّلؿ٭ٜ، فـاٙت ٦ْٚٝ

١ـ٬ٕ ّلؿ١ـ ٣ كىتبك ٣ ٧ب ؿك ر٤اك ُب٧ـ م ؿ٧ـ. ثـ٭٬٨ اًت ٦ّ ٣ٍت٬ ٝلؿٛ ٝـت ؽ٤ؿ ٍلاك ٬ٝ
ؿا٢١ـ ٣  ؿ٢٧ـ ٣ ا٣ كا ىلؿ٫ ٝغٞئ٠ ٬ٝ ا١ـ ثل ٓـاٍت ا٣ ٤ٕا٬٧ ٬ٝ افٞبٗ ا٣ كا ؿ٭ـ٥ ٣ ٢ُٮـ٥

 ٤ُؿ.  فٞالً فـاٙت ٦ّ ام ُل٣ط ُب٧ـ اًت، ٝغٌَ ت٬َٚ ٬ٝ

ت٤اٟ ٕيت ُٮبؿ ؿٙٮ٘ احجبت٬ اًت ٦ّ ف٤ٞٝٮت ١ـاكؿ ٣ ت٨٢ب ؿك ؽ٤ّٔ ثلؽ٬ ؿفب٫٣  ٬ٝ
ٌ ع٬ٚ ؿك ُلا٭ـ، ٣ال٭ت ٍبض٬، ١ٌت، ٝبْٙٮت ٝغٌٚ، ٤ٝت، ١ْبط، ٍبثٚٮت اًت٢بؿ ؿاكؿ. ٝغَ

. ُٮبؿ ثلؽاله ُب٭ق٦، 90ك٢ًـ احجبت ٬ٝ ٣ٍو ٣ فتٌ كا ام ٤ٝاكؿ٫ ؿا١ٌت٦ ٦ّ ثب اًتيبض٦ ث٦
ٝيٮـ فٜٚ اًت ٣ ٝجب٬١ ؿكًت٬ ؿاكؿ ٦ّ َٝتض٬ ٭ِ ربٝق٪ ٤ٚٞٝ ام اىلاؿ ع٠ٌ اًت ٦ّ ؿك 

ي ؿك ُٮبؿ ثب٭ـ ّخلت ٍبئٚٮ٠ ث٦ عـ٫ ثبُـ ٦ّ ؿاك١ـ. پ ٧ب٫ ؽ٤ؿ ؿٍت ّبى٬ ٝق٤ٞٗ ٬ٝ ٕيت٦
ٕٞبٟ ؽاله ١ل٣ؿ ٣ ٧ٞض٢ٮ٠ ك٣اثظ اىلاؿ ؿك ربٝق٦ ثل اًبى ع٠ٌ ١ٮت ثبُـ، ٦١ ثل ٝج٢ب٫ 

عـ٫ ٝت٢ِذ ٤ُؿ ٦ّ ك٣اثظ ثل اًبى ًب٤ٌ١ك ٣  ًب٤ٌ١ك ٣ تَٮ٦. ص٤ٟ إل ىضب٫ ربٝق٦ ث٦
٢ّـ ٣  ص٤ٟ ت٤عئ٦ پٮـا ٬ٝ ٤ُؿ ٣ ف٢ب٣٭٬٢ تَٮ٦ ٤ٓكت ٕٮلؿ، عجقبً ُٮبؿ ام ؿٙٮٚٮت ًبٍظ ٬ٝ

 . 91افتجبك احجبت٬ ١ـاكؿ

 . هؼاششت 5. 4

ب٫ اعلام فـاٙت ُب٧ـ، ٝقبُلت اًت. ص٤ٟ افتجبك ٝقبُلت ام عٮج ٧ ٭٬ْ ؿ٭ٖل ام ك٣ٍ
ا٫ ؿكثل ١ؾ٤ا٧ـ  ٤ٓكت ىب٭ـ٥ ّبُيٮت ث٤ؿ٥، ٙقا ثب٭ـ ٝيٮـ فٜٚ ٣ اعٞٮ٢بٟ ثبُـ، ؿكمٮل ا٭٠

 ث٦ ٖل٭٧ٞـ ثب ٦ّ اًت ٠٭ا ٝقبُلت ام ٝب ٢ٝؾ٤ك» :اًت ٝقتَـ ٢٬٭ٍن٣ ٝلع٤ٛؿاُت. 

                                                           
 ،(1419 ،3، س ٦ٮاالًاالٝ  ٝقابكه  ٪ًٌا ؤٝ: ٍٜ) ،2 د ،االًالٛ ـ٭ُلا ظٮت٢َ ٬اٙ االى٨بٛ ٌٝبِٙ ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 88

ّ 313. 
 .57ّ  ،(1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل: ل٣تٮث)، 13 د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى اْٙالٛ ر٤ا٧ل ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 89
 .70 ّ ،(1409، 2، س ؿاكاٙن٧لا ١ِل: ل٣تٮث) ،4 ،داٙغلاٛ ٣ اٙغالٗ ٌٝبئ٘ ٬ى االًالٛ ُلائـ ٝغٌَ، ٬عٚ ع٠ٌ، ث٠ رقيل. 90
 .177 ّ ،(1385، 3، س ي٭تـك ١ِل: ت٨لاٟ) ،٫يلٮّ ٣ ٬ٝـ١ ا٤ٝك ؿك ٫ؿف٤ احجبت ٪اؿٙ  ،٬ب١٭فجـاٙل٤ًٗ، ؿ. 91
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. م١ـ٬ٕ ّلؿٟ ثب 92«٢٢ّـ ـاٮپ ٬إٓب٧ ٖل٭٧ٞـ ّلؿاك ٣ كىتبك ام ٦ّ ثب٢ُـ ؿاُت٦ اكتجبط ٫ا ٦١٤ٕ
ُب٧ـ ٣ اٝتغبٟ ّلؿٟ ٫٣ ٝخ٘ ٧ٌٞب٭٦، ٧ٌٞيل ٭ب ُل٭ِ ٝقب٦ٚٝ ٣ تزبكت ام ٤ٝاكؿ 

ا١ـ؛ ثلؽ٬ آٟ كا ٤١ف٬ ٝقبُلت  ٝقبُلت اًت. اٙجت٦ ى٨َب تقبثٮل ٝؾتٚي٬ ؿك ا٭٠ ثبك٥ ؿاُت٦
 ا١ـ.  ؿا١ٌت٦ 95٭ب اعٞٮ٢بٟ 94ٍٚٞـاؿ ّلؿ٥ ٣ ثلؽ٬ ١ٮن آٟ كا َٝٮـ ث٦ اىبؿ٩ فٜٚ 93ثبع٬٢

 اختثاس  .6. 4

٧ب٭٬ ٦ّ ثلا٫ اعلام فـاٙت ؿك ٝت٤ٟ ى٬٨َ ث٦ آٟ اُبك٥ ُـ٥، اؽتجبك ٣  ام ؿ٭ٖل ك٣ٍ
ت٤ا١ـ ٝؤ٭ـ فـاٙت ٣اٍـ ٤ُؿ، م٭لا عبٙت ٣اٍق٬ ىلؿ ِّو  آمٝب٭َ اًت. اؽتجبك ٣ اٝتغبٟ ٬ٝ

٤ُؿ ٣ آٟ ؿكرب٭٬ اًت ٦ّ ت٨٢ب اعٞٮ٢بٟ ث٦ كاًت٤ٖ٭٬ ٣ ٓـاٍت ٫٣ ُلط ثبُـ. ٨ُٮـ  ٬ٝ
٤ُؿ. ٧ٞب٦١٤ٖ١ ٦ّ ثب ٨ُبؿت  فـاٙت ث٦ ٣ًٮٚ٪ اٝتغبٟ ٣ آمٝب٭َ اعلام ٬ٝ»ـ: ٤١٭ٌ حب٬١ ٬ٝ

٤ُؿ. اٙجت٦ ؿك ٤ٓكت٬ ٦ّ ثـا١ٮٜ افتٞبؿ آ٨١ب ام  ؿ٣ ُب٧ـ فـٗ ٣ ١ٮن اٍتـاء فـٙٮ٠ ؿا١ٌت٦ ٬ٝ
ت٤ا١ـ ّبُو فـاٙت ٫٣  ٤ُؿ. ث٢بثلا٭٠ اٝتغبٟ ْٝلك ُب٧ـ ٬ٝ ثبة تنّٮ٦ ث٤ؿ٥ فـاٙت حبثت ٬ٝ

بٟ ّلؿٟ، ثل٣م فـاٙت ٣ ع٠ٌ كىتبك ٣ ٕيتبك ٫٣ إل ام ك٫٣ پب٭ـاك٫ اؽالً ثبُـ م٭لا ثب اٝتغ
٤ُؿ ام ا٭٢ل٣ اؽتجبك ص٦ ثل ا٭ٞبٟ تقٌٚ ٕٮلؿ ٣ ص٦ ثل  ٣ ام ك٫٣ تؾب٧ل ٣ ك٭ب ثبُـ ى٨ٞٮـ٥ ٬ٝ

 .96«ثل٫ ث٤ؿٟ ام ّجبئل ؿك ٧ل ؿ٣ ٤ٓكت اعلام٢٢ّـ٩ فـاٙت اًت

 . استصحاب7. 4

ت٤اٟ اًتٔغبة كا ١بٛ ثلؿ. ٬ٌّ ٦ّ فـاٙتَ  ٧٬ٝب٫ اعلام فـاٙت ٤٨ُؿ  امر٦ٚٞ كا٥
٣ًٮٚ٪ اًتٔغبة  تل ث٦ احجبت كًٮـ٥، ٬ٙ٣ االٟ ؿك ثَب٫ آٟ ُِ پـ٭ـ آٝـ٥ اًت، ث٦ پٮَ
 .97ت٤اٟ فـاٙت ا٣ كا حبثت ّلؿ ٬ٝ

ثـ٭٬٨ اًت ص٢ب١ض٦ فـاٙت ُب٧ـ ٍجالً ثب ؿٙٮ٘ ٝغلم ُـ٥ ثبُـ، ؿك َٝبٛ تقبكٕ ٨ُبؿت 

                                                           
 .117 ّ ،(1419 ،٬1، س اًالٝ ١ِل ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،اٙقـا٦ٙ ٬ى كًب٦ٙ ،٢٬٭ٍن٣ ٤ً٤ٝ٫ ،٬فٚ ـٮً. 92
 .218 ّ ،(1417، ٬2، س اًالٝ ١ِل ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،1 د ،٦ٮبٝاالٝ ى٦َ ٬ى ٦ٮاِٙلف اٙـك٣ى ،٬فبٝٚ ٬رجق ٠،٭اٙـ رٞبٗ ث٠ ٝغٞـ. 93
 .319 ّ ،(1422 ،1، س ٦ٞٮفٚ ٩ع٤م ا١تِبكات: ٍٜ) ،3 ،داٙنلاء ق٦٭اِٙل ٝج٨ٞبت ف٠ اٙنغبء ِّو اٙنغبء، ّبُو ؽضل، ث٠ رقيل. 94
 .275 ّ ،(1376 ،٬6، س اًالٝ ا١تِبكات: ٍٜ) ،4 د ،٦ٚٮا٤ًٙ ل٭تغل ،٢٬ٮؽٞ ٤ً٤ٝ٫ اهلل، ك٣ط ـٮً. 95
 ،(1419 ،3، س ٦ٮاالًاالٝ  ٝقابكه  ٪ًٌا ؤٝ: ٍٜ) ،3 د ،االًالٛ ـ٭ُلا ظٮت٢َ ٬اٙ االى٨بٛ ٌٝبِٙ ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 96

ّ 379. 
 .414. ٧ٞبٟ، ّ 97
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٤ُؿ. ٭ق٬٢ فـاٙت ًبثَ٪ ٫٣  اًتٔغبة تٌِٞ ٤٨ُ٬ٝؿ ٣ ًبٍظ ُـٟ ؿٙٮ٘ ١ٮن ث٦ 
ٕلؿؿ. ٧ٞض٢بٟ ٦ّ إل ٬ٌّ  ٤ُؿ ٣ ٨ُبؿت ص٢ٮ٠ ُب٧ـ٫ ٤ٝكؿ ٍج٤ٗ ٣اٍـ ٬ٝ اًتٔغبة ٬ٝ

ىبًٌ ثبُـ ٣ ىٌٌ ا٣ ًبثَبً اعلام ُـ٥ ثبُـ، ص٢ب١ض٦ ت٤ث٦ ٢ّـ، تب اعلام تنٮٮل ؿك افٞبٗ ٣ 
٤ُؿ ٣ ىٌٌ ٫٣  ع٤ٔٗ اعٞٮ٢بٟ ام ٓالعٮت ٣ فـاٙت ٫٣، ٨ُبؿتَ پق٭لىت٦ ٬ٞ١

 . 98ٕلؿؿ اًتٔغبة ٬ٝ

 . ک٘ف٘ت احشاص ػذالت شَْد دس دادگا5ُ

، احجبت فـاٙت ُب٧ـ اًت. فٚت ِْٝ٘ ث٤ؿٟ ٧ب ؿك ؿاؿٕب٤ٝ٥ض٤فبت  ٠٭تل ام ٨ٜٝ ٬ْ٭ 
حبثت  ـ٭ثب لا٭م ،ؿاكؿ ٬اٝل فـٝ ِ٭ؿك احجبت  ك٭٦ِاٝل  ٠٭اًت ٦ّ ا ٠٭ُب٧ـ ا ٙتاحجبت فـا

١ِـ٥ ٣ آلاك ث٦ ٢ٕب٥  ل٥ٮٝلتْت ٢ٕب٥ ّج ،ؽ٤ؿ ٬يٮٚتْ بتٮ٤ُؿ ٦ّ ُب٧ـ ؿك ع٤ٗ ٝـت ع
عٌاابة،  ٠٭ِٝااْ٘ اًاات. ثب ا ت٭مب ث٦ ٧٬ٜ ١ـاُت٦ اًت ٣ اٙجت٦، احجبت اٝل فـٝ ل٥ٮٓن

ثِاال ؿك ٝقلٕ  ٫اث٢ب ٪٧ٞ لا٭م ؛ؿك ٤ٝكؿ فـاٙت، آاا٘ ثل فـٛ ٨١بؿ٥ ُااـ٥ اًاات
 ٣٬ٙ ،ُاا١٤ـ ٬ٝ نٮلتْت آ٨١ب ٧١ٌاات٢ـ ٣ ٝ ٣٬ اكتْبة ٝقبٓاا ٬غب١ٮُاا ٧٫ب ٣ًاا٤ًاا٦

حبثت  ٘ٮثب ؿٙ ـ٭فـاٙت اىلاؿ ثب ٠،٭. ث٢بثلا٢٢ّـ ٬ؽ٤ؿ كا ّتٞبٟ ٝ ٬آ٤ٙؿٕ ٢ٝبىقِاابٟ ٘ٮث٦ ؿٙ
 ٢ُبؽت ٬ث٤ؿ٥ ٦ّ إل ٤٨ُؿ كا ٝ تٮتلت ٠٭ؿك اٝل ٍضب٣ت ث٦ ا نٮ)ؿ( ١ ٬اٝبٛ فٚ ٩لٮً .٤ُؿ

كا  ٫ام عبٗ آ٨١ب ٝأ٤ٝكتيغْ  ٫ثلا ٢ُبؽت، ٣٬ إل آ٨١ب كا ١ٞ لىت٭پق ٨ُ٬بؿتِبٟ كا ٝ
ُـ، عْٜ  ٤ِْٝ٬ه ١ٞ ٣٫ إل عبٗ آ٨١ب ام ١ؾل فـاٙت ثل ٣ ٢ـ٭١ٞب ٌٮىلًتبؿ ٦ّ تغَ ٬ٝ

اٙجت٦ احجبت اٝل  .٤ٞ١ؿ ٬ؿك ا١زبٛ ٝٔبٙغ٦ ٝ ٬ّلؿ ٣ ًق ٨ُ٬بؿت اًت٤اك ١ٞ ٫ؽ٤ؿ كا ثل ٝج٢ب
 ٫ر٤ؿاحجبت آٟ )فـٛ اكتْبة ىٌٌ(، ث٦ اٝل ٣ ٫ت٤اٟ ثلا ٬ث٦ْٚ ٝ، ٌتٮ٠ْٞٝ ١لٮم ٬فـٝ

٬، ٌّ ٬اعلام فـاٙت ٣اٍق ٫كىتبك ٣ افٞبٗ ىلؿ( تٌِٞ ٤ٞ١ؿ. ٝخالً ثلا عبالت ٣ ٬)ثلكً
ٍلاك  ٌٮؿٍ ٪ؿك آُْبك ٤ٝكؿ ٝغبٙقص٦ كا ص٦ ؿك ٨١بٟ ٣  ٣٫ ٬م١ـٕ ٩تٞبٛ ؿ٣ك ٬ٍبض ٬ٌت٭ثب

 ٌتٮ٦ّ ٧لٕن ٠ْٞٝ ١ ٫ّبك .لٮؽ ب٭ اًت ُـ٥ ل٥ٮٓن ب٭ل٥ ٮّج٢ٕب٥ ٝلتْت  ب٭آ ٢ـٮؿ٧ـ تب ثج
 ٫ُـ١َ ١ٖقُت٦ ثبُـ ٣ افٞبٗ پي ام ث٤ٚك ٣ ٦ّ ص٢ـ ًبفت ام ثبٙل ٬كؿ ُؾٖٔٝل ؿك ٤ٝ

آُااْبك  ٫اىلاؿ، ثل ىلٕ ٦ّ ّبك٧ب ٮ٪ؿك ٤ٝكؿ ثَ ٬تغت ١ؾبكت ٤٨ُؿ ث٤ؿ٥ ثبُـ، ٣ٙ نٮ١
٣ إل ٧ٜ ثل ىلٕ ٝغبٗ،  ٌاات٢ـٮٍبث٘ احجبت ١ ٣٫ ٬ُااب٧ـ ٍبث٘ احجبت ثبُااـ، افٞبٗ ٨١ب١
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٣ر٤ؿ ؿاكؿ ٣ آٟ  ٫ٖل٭پ٨٢بٟ ؽ٤ؿ كا ثبم٤ٕ ٢ّـ، ثبم اُْبٗ ؿافٞبٗ ؽب٧ل ٣  ٪ُب٧ـ ٧ٞ ؽ٤ؿِ
 ٩ٝبؿ ِ٭ ٩لاًت ٦ّ تجٔ ٬ؿكعبٙ ٠٭ا ثٌٮبك٫ كا اؽتٔبّ ؿاؿ. ٬ىلٓت مٝب١ ـ٭ثب ٦ْ٢٭ا

ؿك  ٦ٮام علً ُلف ٬ْ٭ ث٦ ـ٭َٝلك ؿاُت٦ اًت ٦ّ فـاٙت ُب٧ـ ثب ٓلاعت ث٦ً.ٛ  1313
 ٬ٍب١٤١ ظ٭ُـ٥ كا ٣ارـ ُلا ٬ٝقلى ؿ٦ِّ ؿاؿٕب٥ ٤٨ُ ٬ت٨٢ب ؿك٤ٓكت نٮ١ ٣ ؿاؿٕب٥ احجبت ٕلؿؿ

ثل  ٢بٟٮ٦ّ اعٞ ٨ُ٫بؿت ٤٨ُؿ كا ٠ْٞٝ ؿا١ٌت٦ اًت ٣ ؿك ٤ٝكؿ لٍ٭پق ،ؿ٧ـ ْٮتِؾ
 ١ـاُت٦ ثبُـ تب مٝبٟ اعالؿ آ٨١ب تٮ٣ضقام ٢ّـ ٣ إل  ١٬ِـ٥ ثبُـ ٤٨ُؿ كا كؿ ٝ زبؿ٭ا ٬ٍبض

 ٩اٝبك ٪ضبثغ اًبى ٣. ام ؿ٥ ك٣م ع٤ٗ ثِْـ َٮث ـ٭١جب آ٨١ب تٮ٣ ِّو ٣ضق ظ٭اعلام ُلا
ام ع٤ًَ  ت٭، ٙقا ؿك ر٨ت عٞباًت« ع٠ٌ اؽالً ٣ كىتبك»، ُب٧ـ ٬ ٓغت ٨ُبؿتٍب١٤١

ا٣ٗ  ٩بكًبؽت٠ اٝ ٢ٝ٬تي ٫ثلا ٠ٮ٣ ثلا٧ ٘٭ؿال ٬ث٦ تٞبٝ ٣٫ (، اًت٢بؿ٦ٮفٚ ٬ف٦٢ )ٝـف ٬ِٝتْ
ع٠ٌ اؽالً ٣  ٬ق٢٭ ،ؿ٣ٛ ٩ثل اٝبك لاؿ٭ا١تَبؿ رلط ٣ ا ٌ٭٣ ام عل ٦ٚٮ٣ً )ٓغت ٨ُبؿت( ث٦

ٙت ُب٧ـ افتلإ ٢ْ١ـ ث٦ فـا ٫ؿف٤ ٠ٮّـاٛ ام على شٮُـ٥ اًت. ص٢ب١ض٦ ٧  لىت٦٭پق ،كىتبك
ام ٧ٜ  ـ٭كا ثب ٬ٌٝبئٚث٦ْٚ  ،ٌتٮ٣ ُلط ٨ُبؿت ١ ـٮْٝٚو ث٦ ٍج٤ٗ ثـ٣ٟ ٍ ض٬ٍب ٧ٜثبم
 ١ٞب٭ـ، امر٦ٚٞ: ِٮتيْ ،ؿ٥ؿا نٮٮتٞ

 ٬َٚثل فـاٙت ُاب٧ـ ت ٫اٍلاك ٣ ٪٢ٝنٙ ًا٤ْت ٝت٨ٜ ث٦ عٌ ا٢ٙب٬ً، ٜ٭ؿك رلا اٙو(
 .99اًت ٤ٝ٬كؿ ٢ٝتي ٠٭ؿك ا ٦ٮعلط ٤ٝض٤ؿ تنّ ،٠٭ث٢بثلا؛ ؿ٤ُ  ٬ٝ

ؿك ثلاثل  ٦ٮث٤ؿٟ علط ٤ٝض٤ؿ تنّ ٢ٝ٬تي ب٭٤ٝض٤ؿ ٙن٣ٛ عٌ ا٬٨ٚٙ،  ٜ٭ؿك رلا ة(
 ـ٭ُِ ٣ تلؿ لا٭م ،اًت ٦ٮثل ٍج٤ٗ تنّ ت٭اّخل ٭٪١ؾل .٤ًْت ٝت٨ٜ ٍبث٘ ثغج اًت

 صلا٦ّ ؿا١ٌت؛ ٢ٝ٬تي ـ٭كا ثب ٣١٬ ٍب٤١ ٬ُلف ٧٫ب تا٤ٓكت افٞبٗ ٝزبم ٠٭٣ ؿك ا ٌتٮثبٍ
 ٧ٞض٢ٮ٠ث٦ ١يـ ٝت٨ٜ ثبُـ.  ـ٭ثب «اٙغـ٣ؿ تـكء ثبِٙج٨بت» ٬ى٨َ ٩ث٢بثل ٍبفـ ـ٭ُِ ٣ تلؿ

٤ٝكؿ ٍج٤ٗ ٣  ٬ؿك ث٢ـ ٍجٚ ٭بؿُـ٥ع٘  ٧ٞبٟ كا٥ ،ا٢ٙبى اهلل ٣ عٌ ٝؾتٚظ ٤ٝرـ عٌ ٜ٭ؿك رلا
اًت ٦ّ  ٭٬رنا ٤٫اؿف ٬ف٤ٞٝ تٮؽ٤ٔٓ ،٤ُؿ. ؿك ٣اٍـ ٬ارلا ٕقاكؿ٥ ٝ  ث٦ ٦ٮتنّ يبت٭تِل
٣  ٤ٓ٬كت ١يـ ُؾٔ ٠٭ؿاؿ٥ ُـ٥ اًت. ؿك ا ظٮآٟ تلر ٣٬ ع٬ٍ٤َ ُؾٔ ٬وٕ٭ثل ٣

 .100لؿٮٕ ٬ٍلاك ٝ بٟ٭ؿك عـ رجلاٟ ضلك ٣ م ٬ؽ٤ٔٓ
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٧ب ؿك ؽ٤ّٔ اعلام فـاٙت ٤٨ُؿ ٣ ٤ٍ٣ه ث٦ ا٭٦ْ٢ آ٭ب ُب٧ـ  ؿك عبٗ عبضل ك٣٭٪ ؿاؿٕب٥
 ٬ٝـف ب٭٤ٍٝـ اًت ٦ّ ٝت٨ٜ  ٠٭ك ا. ؿؿ٤ُ  ٨ُ٬بؿت ٝغلط ٝ ٫ثقـ ام اؿا فبؿٗ اًت ٭ب ؽٮل،

 ٬ٍبضاا لاؿ،٭. ؿك ٓاا٤كت ٣ر٤ؿ اـ٢ّ  ٬كؿ ٝ ب٭ ـأ٭ٮ٤ٝكؿ، فبؿٗ ث٤ؿٟ ٤ٕا٥ كا ت عٌت ثل
٦ّ ُب٧ـ كا  ٬ام ُؾٔ ٬ق٢٭ؿ٧ـ.  ٬ٍلاك ٝ ٤ٝ٬كؿ ثلكً «تنّٮ٦» پل١٣ـ٥ كا ام ر٨ت

ؿ ام ٤٨ُؿ ٦ّ ؽ٤ ٬ٝنّ .ـ٭١ٞب ـأ٭ٮكا ت ٫فبؿٗ ث٤ؿٟ ٣تب آ٣كؿ  ٬ٝفٞ٘  ٢ُبًـ ؿف٤ت ث٦ ٬ٝ
 ـ٭حبثت ١ٞب، فبؿٗ ث٤ؿٟ ٤ٕا٥ ـأ٭ٮث٦ ؿاُت٠ فـاٙت ٝقل٣ه ٣ ضااا٠ٞ ت ٬ٌت٭اًت ثب ٦ٮتنّ

ؿك ٌٝبىلت ثب ا٣  ٧ٞلا٥ ب٭ ٫ؿاؿ ٣ ًاااتـ تزبك ٌ٭ؿك تٞبى ٣ اكتجبط ؿائٜ ام عل ٦ّ٫ ٝخالً ٣
 ٭٠ا ثب اعلام ٤٨ُؿ ؿك ؿاؿٕب٥ تغٌَ فـاٙت٣ كىتبك ا٣ كا ِٝب٧ـ٥ ٤ٞ١ؿ٥ اًت. ؽب٧لاً  ث٤ؿ٥
ع٠ٌ ٨ُلت ا٣ ؿك ؿاؿ ٣ ًتـ ٣  (ة ؛عض٤ك ٢ٝؾٜ ُب٧ـ ؿك ١ٞبم رٞبفت (ٙو: ااًت ظ٭ُلا

٣ ٤ًُٚ ٣ ٝٞبُبت ؿك كىـ اؽتالىبت ٦ّ ؿك ٣اٍـ  تٮاثلام ع٠ٌ ١ ٠ٮ٧ٞض٢ ،٫ٝقبٝالت تزبك
 ؛٦ّ اعتٞبالً ث٦ ُؾْ ًپلؿ٥ ُـ٥ اًت ٬ٓـاٍت ؿك عيؼ اٝب١بت (د ؛فـاٙت اًت ٫لث٢ب٭م

ام اكتْبة  ٫ؽ٤ؿؿاك (٥ ؛ؿك ا٤ٝك ٣٬ ؿكًت ٬كاًت َت،ٮٞل ث٦ ع٣َ ٌٝت ٬ِٖٮ٧ٞ ؿ( فالٍ٪
 ٮت.ا٧ٞ ّٜ ٜ٭فبؿت ١ـاُت٠ ث٦ اكتْبة رلا (٣ ؛٨ٜٝ لٮفـٛ تَٔ ب٭ ل٥ٮ٢ٕب٥ ّج

 11ُب٭بٟ فّل اًت، ثل اًبى ثؾ٢ِبٝ٪ ٨ُبؿت ٤٨ُؿ ؿك ١ؾبٛ ٍضب٭٬ ا٭لاٟ، ؿك تبك٭ؼ 
و ُـ ْٝبٟ حجت ِٝؾٔبت ٝلّن آٝبك ٣ ى٢ب٣ك٫ اعالفبت ٩٤ٍ ٍضب٭ٮ٦ ْٝٚ 1399ىل٣كؿ٭٠ 

٧ب ٣  ٤ٕا٧بٟ ؿك ًبٝب١٪ ٝـ٭ل٭ت پل١٣ـ٩ ٍضب٭٬ )ًٞپ( كا ا٭زبؿ ١ٞب٭ـ ٣ ٍضبت ؿاؿٕب٥
ؿاؿًلا٧ب ٤ٝؽو ُـ١ـ ثب اعلام ٤٧٭ت ٤٨ُؿ ٣ ؿكد ِٝؾٔبت ٤ٕا٧بٟ ؿك ًبٝب١٪ ٭بؿُـ٥، ث٦ 

ؿ اهلل كئٮ٬ٌ اْٝبٟ عض٤ك ٤٨ُ اًتؾلاد ًبثَ٪ ٤٨ُؿ اٍـاٛ ١ٞب٭٢ـ. ا٭٠ اٍـاٛ ُب٭ٌت٪ آ٭ت
ا٫ كا ٦ّ ؿك ٍجبٗ أؽق ٝبٗ ٭ب اٝتٮبمات٬ ٝجبؿكت ث٦ اؿا٫ ٨ُبؿت ّقة ؿك ٝلارـ ٍضب٭٬  على٦

 ٢٢ّـ، امثٮ٠ ؽ٤ا٧ـ ثلؿ ٣ پِت٤ا١٪ ٝغ٬ْٞ ؿك ر٨ت ارلا٫ فـاٙت ٍضب٭٬ ؽ٤ا٧ـ ث٤ؿ. ٬ٝ

 شْادت کفاس .7

ام ١ؾل ٤٨ِٝك ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦، ٨ُبؿت ّيبك )ص٦ ّبىل ف٬ٝ ٣ ص٦ مٮلف٬ٝ( ٝغَٚبً پق٭لىت٦  
٧ٜ ثب ٣ر٤ؿ ُلا٭غ٬ ٝخ٘ ١ج٤ؿ  مٮل ام ٨ُبؿت ّبىل ف٬ٝ ؿك ثبة ٣ٓٮت، ٦ّ آٟ ١ٮٌت؛ ث٦
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. ؿك ؽ٤ّٔ ٨ُبؿت ّيبك ف٬ٝ ؿكثبك٩ ا٧٘ ٝق٧ت 101پق٭لؿ ٌٝٚٞبٟ فبؿٗ ٤ٓكت ٬ٝ
ؽ٤ؿُبٟ ثٮ٠ فٚٞب٫ اًال٬ٝ اؽتاله اًت. اّخل٭ت ى٨َب ٍبئ٘ ث٦ فـٛ پق٭لٍ ص٢ٮ٠ 

٨ُبؿت ّبىل ف٬ٝ اًت. ؿك َٝبث٘ ا٭٠  ٨ُبؿت٬ ٧ٌت٢ـ ٣ ؿٙٮَٚ اعالً اؿٙ٪ ٢ٝـ پق٭لٍ
ا١ـ. ُٮؼ ع٬ً٤ ث٦ ك٣ا٭ت  ٕل٥٣ ؿًت٪ ؿ٭ٖل٫ ام فٚٞب كأ٫ ث٦ پق٭لٍ ص٢ٮ٠ ٨ُبؿت٬ ؿاؿ٥

٨ُبؿت ا٧٘ ف٦ٝ رب٭ن ١ٮٌت ٖٝل »ًٞبف٦ ام اٝبٛ ٓبؿً )ؿ( اًت٢بؿ رٌت٦ ٣ ىل٤ٝؿ٥ اًت: 
ؿ كا إل ٨ُبؿت ف٬ٝ ؿكثبك٩ ا٧٘ ٝق٧ت ؽ٤»ىلٝب٭ـ:  ٣ ٬ٝ 102«ثل ا٧٘ ٝق٧ت ؽ٤ؿُبٟ

١پق٭ل٭ٜ، ٌٝتٚنٛ فٌل ٣ علد ٣ تضٮٮـ ع٤ًَ ٣ ا٤ٝاٗ آ٨١ب ؽ٤ا٧ـ ُـ. ٙٮ٠ْ ؿ٣ ُلط المٛ 
فٚٮ٦  اًت: ١ؾٌت ا٭٦ْ٢ عجٌ ٝق٧ت ؽ٤ؿ، فبؿٗ ثبُـ ٣ ؿ٭ٖل آ٦ْ١ ٨ُبؿتَ ث٦ افتَبؿ ٝـف٬

 ؿكًت ثبُـ. 

. 103٭٬ْ ام ٌٝبئ٘ ٤ٝكؿ اؽتاله ٝٮبٟ ى٨َب٫ اًال٬ٝ، اْٝبٟ تغٌَ فـاٙت ؿك ّبىل اًت
تغٌَ فـاٙت ى٬٨َ ؿك ّبىل ٝجت٬٢ ثل ا٭٠ اًت ٦ّ ا٣الً اًالٛ ٣ ا٭ٞبٟ ُلط تغٌَ اْٝبٟ 

ُـ٥ ؿك ؿ٭٠  فـاٙت ١جبُـ ٣ حب١ٮبً ٝالُ تغٌَ فـاٙت تلُ ٝغلٝبت ٣ ا١زبٛ ٣ارجبت تقٮٮ٠
٧ل ىلؿ ثبُـ، ٦١ ؿك ؽ٤ّٔ ٣ارجبت ٣ ٝغلٝبت اًال٬ٝ، ٣ ٭ب ؿك٤ٓكت٬ ٦ّ ٝالُ تغٌَ 

 بت اًال٬ٝ ثبُـ، فٞ٘ ث٦ آ٨١ب ام ّبىل پق٭لىت٦ ٤ُؿ.فـاٙت ا١زبٛ ٣ارجبت ٣ تلُ ٝغلٝ
 ؿك ؽ٤ّٔ اْٝبٟ تغٌَ فـاٙت ّبىل ؿ٣ ١ؾل٭٪ ٬ّٚ ٣ر٤ؿ ؿاكؿ:

ثل اًبى ١ؾل٭٪ ٤٨ِٝك ى٨َب ٦ّ ت٫٤َ رنء ٭ب المٝ٪ فـاٙت اًت،  .ًخست ًٗٔظش
ٓبعت ر٤ا٧ل ٝقتَـ اًت ٨ُبؿت مٮل اٝب٬ٝ . 104اْٝبٟ تغٌَ فـاٙت ؿك ّبىل ٣ر٤ؿ ١ـاكؿ

مٮل اٝب٬ٝ ث٦ ّيل ٝتٔو اًت ص٦ كًـ ث٦ ىٌٌ ٣ »ٮٌت، ثب ا٭٠ اًتـالٗ ٦ّ پق٭لىت٦ ١
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  .193 ّ ،(1410 ،٬2، س اًالٝ ١ِل ٪ًٌؤٝ: ٍٜ) ،2د ،اٌٙلائل ،٬عٚ ي،٭اؿك ث٠ ٝغٞـ -
 .288 ّ ،(1425 ،٫1، س ٝلتض٤ ا١تِبكات: ٍٜ) ،اَٙلاٟ اٙي٦َ ٬ى اٙقلىبٟ ن٢ّ فجـاهلل، ث٠ َٝـاؿ ٠،٭اٙـ رٞبٗ -
 .187 ّ ،(1387، 3، س ٦٭اٙٞلتض٤ اْٙٞتج٪ ١ِل: ت٨لاٟ) ،8 د ،٦ٮاالٝبٝ اٙي٦َ ٬ى اٙٞج٤ٌط ،٬ع٤ً اٙغ٠ٌ، ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل -
 .126 ّ ،(1409، 2، س ؿاكاٙن٧لا ١ِل: تل٣ٮث) ،4 د ،اٙغلاٛ ٣ اٙغالٗ ٌٝبئ٘ ٬ى االًالٛ ُلائـ ٝغٌَ، ٬عٚ ع٠ٌ، ث٠ رقيل -
 . 519 ّ ،(1413، ٬2، س اًالٝ ا١تِبكات ؿىتل: ٍٜ) ،8 د ،ق٦٭اِٙل اعْبٛ ٬ى ق٦ٮاِٙ ٝؾتٚو ،٬عٚ ٤ًو،٭ ث٠ ع٠ٌ اث٤ٔ٢ٝ٤ك -

 .344 ّ (،ً 1400، ٬2، س اٙقلث ؿاكاْٙتت ١ِل: ل٣تٮث) ،٫اٙيتب٣ ٣ اٙي٦َ ٝزلؿ ٬ى ٦٭ا٨٢ٙب ،٬ع٤ً اٙغ٠ٌ، ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل. 102
ُاـ٥ ؿك ا٭ا٠    ٧اب٫ ٝغالط   عٚجـ ٣ٙٮ٠ْ ث٢بث٦ ضل٣كت، اُبك٩ ارٞب٬ٙ ث٦ ؿ٭ـٕب٥ . تغَٮٌ ؿك ؽ٤ّٔ ا٭٠ ٤ٝض٤ؿ ٝزبٗ ؿ٭ٖل٫ 103٬ٝ

 اٛ. ؽ٤ّٔ ؿاُت٦

 .99 ّ ،(1415، 1، س تٮاٙج آٗ ٪ًٌؤٝ :ٍٜ) ،ق٦٭اِٙل اعْبٛ ٠ٝ ق٦ٮاِٙ ٌٝت٢ـ ،١٬لاٍ ،٫ٝغٞـ٨ٝـ ث٠ اعٞـ. 104
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. ؿك ٣اٍـ، ا٣ اثتـا ّبىل ث٤ؿٟ ٣ ًپي ؽبٜٙ ث٤ؿٟ كا ؿٙٮ٘ ا٬ٚٓ ٍج٤ٗ ١ْلؿٟ ٨ُبؿت 105«ؽٜٚ
مٮل اٝب٬ٝ ؿا١ٌت٦ اًت. ٓله ١ؾل ام ٓغت ٭ب ىٌبؿ ا٭٠ ؿ٭ـٕب٥، ام ّالٛ ٫٣ ص٢ٮ٠ ٌٝتيبؿ 

 ٦ ثبالتل ام آٟ اًت ٣ ثب فـاٙت ٍبث٘ رٞـ ١ٮٌت.٤ُؿ: ّيل ٝالمٛ ثب ىٌٌ، ثْٚ ٬ٝ
٤ُؿ. ثل اًبى ا٭٠  ا١ـ ٦ّ ؿك ّبىل فـاٙت ٝغٌَ ٬ٝ ثلؽ٬ ام فٚٞب ١ٮن ٍبئ٘ .دٍم ًٗٔظش

 ا١ـ: ؿ٭ـٕب٥، ا٭ٞبٟ ث٦ اًالٛ ثلا٫ تغٌَ فـاٙت المٛ ١ٮٌت. ا٭٠ ٕل٥٣ ؽ٤ؿ ثل ؿ٣ ؿًت٦
 ٘٤ُؿ. ٨ُٮـ   بٟ ٝغٌَ ٧٬ٝب ثل عجٌ افتَبؿاتِ ا١ـ ٦ّ فـاٙت ؿك ٧ٞ٪ ٝٚت ثلؽ٬ ٍبئ

عٌ آٟ اًت ٦ّ فـاٙت ؿك »ؿاكؿ:  ؿاكاٟ ا٭٠ ١ؾل٭٦ ص٢ٮ٠ ثٮبٟ ٬ٝ حب٬١ ؿك ٝٮبٟ عله
٧ب، ؿك٤ٓكت٬ ٦ّ ثل عجٌ افتَبؿاتِبٟ ث٦ َٝتضب٫ آٟ اٍـاٛ ٢٢ّـ، ٝغٌَ  ٧ٞ٪ ٝٚت

 .106«٤ُؿ ٣ ؿك ؽبكد ّلؿٟ ثلؽ٬ ام اىلاؿ ث٦ ؿٙٮ٘ ١ٮبم اًت ٬ٝ
 ىل ٣ ٌٝٚٞبٟ ثلا٫ تغٌَ فـاٙت ّبى٬ ثلؽ٬ تلُ ٝغلٝبت اًال٬ٝ كا ؿك ّب

ؿا٢١ـ. ثل اًبى ا٭٠ ؿ٭ـٕب٥، إل ّبىل٫ ٝغلٝبت اًال٬ٝ كا تلُ ٢ّـ، فبؿٗ  ٬ٝ
 ٤ُؿ. ٝغ٤ٌة ٬ٝ

ا٭ٞب٬١ ام ٢ٕب٧بٟ ّجٮل٥ اًت ٦ّ ّتبة ٣ ٢ًت ث٦ ٤ٓكت  ام ١ؾل ٤٨ِٝك ى٨َب، ّيل ٣ ث٬
ا٫ ىبًٌ اًت، ٦١  ٮل٥ُِ ٝلتْت ص٢ٮ٠ ٢ٕب٥ ّج ٝت٤اتل ثل ٝتٔو آ٨١ب ٣فـ٥ فقاة ؿاؿ٥ ٣ ث٬

. ٧ٞض٢ٮ٠ ام ١ؾل اًالٛ، فـاٙتٕ ٓلهِ افتَبؿ ث٦ اًالٛ ١ٮٌت، ث٦ْٚ ثلا٫ تغٌَ آٟ، 107فبؿٗ
اًتَبٝت ثل اعْبٛ ُلف٬ اًال٬ٝ، ٭ق٬٢ ا١زبٛ ٣ارجبت ٣ تلُ ٝغلٝبت ث٦ ١غ٤ ٓغٮظ ٣ 

 ُـ٥ المٛ اًت ٣ ٍغقبً تغٌَ ص٢ٮ٠ اٝل٫ ؿك ّبىل ٠ْٞٝ ١ٮٌت. پق٭لىت٦

 ًت٘جِ 

 ٬ْ٭ ٤ُؿ، بٝق٪ اًال٬ٝ ٦ّ ك٣اثظ ثل اًبى ع٠ٌ كىتبك ٣ ٕيتبك تقل٭و ٨ُ٬ٝبؿت ؿك ر
ى٨َب ٨ُبؿت كا ام ٙغبػ ٬ّٞ ٣ ّٮي٬ . ـ٭آ ٬ُٝٞبك  ث٦ ٨ٝ٫ٜ احجبت عٌ ٣ ؿف٤ بكٮثٌ ٪ام اؿٙ

اًتيبؿ٥ كا ٌٝـ٣ؿ ١ٞب٭ـ ٣ تضٞٮ٬٢  ا١ـ تب كا٥ ٤ًء  ٤٢ٝط ث٦ ُلا٭غ٬ ص٤ٟ ث٤ٚك ٣ فـاٙت ؿا١ٌت٦
ـ ٨ُبؿت ثبع٘ ٤ُؿ. ؿك ٝٮبٟ ا٭٠ ُلا٭ظ، فـاٙت ؿك ى٦َ اًال٬ٝ ثلا٫ ٓبعت عٌ ُـ٥، ٝب١

                                                           
 .16 ّ ،(1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك ١ِل :ل٣تٮث) ،41 د ،االًالٛ ُلائـ ُلط ٬ى الٛاْٙ ٧لر٤ا ،١٬زي ٝغٞـع٠ٌ،. 105

 .160 ّ(، 1410، ٫2، س ؿا٣ك ١ِل :ٍٜ) ،٦ٮاٙـَِٝ اٙٞق٦ ُلط ٬ى ٦ٮاٙج٨ اٙل٣ض٪ ،٬فبٝٚ ٬رجق ،٬فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م. 106

 .198 ّ ،(1415 ،1، س تٮاٙج آٗ ٪ًٌؤٝ :ٍٜ) ،ق٦٭اِٙل اعْبٛ ٠ٝ ق٦ٮاِٙ ٌٝت٢ـ ،١٬لاٍ ،٫ٝغٞـ٨ٝـ ث٠ اعٞـ. 107
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ام ا٧ٞٮت ؽب٬ٓ ثلؽ٤كؿاك اًت. ٧ٞ٪ ى٨َب ث٦ اتيبً ث٦ اُتلاط فـاٙت ؿك ٤٨ُؿ افتلاه ؿاك١ـ، 
اٝب اؽتاله فٞـ٥ ؿك ٝق٢ب٫ فـاٙت اًت. تقبك٭ي٬ ام ٍجٮ٘ ٓيت ١يٌب١ٮ٦، ا١زبٛ ٣ارجبت ٣ 

ؿاك٫ ام ٫٤ً  ٓله ٌٝٚٞب٬١، ع٠ٌ ؽب٧ل ٣ ؿ٭٠تلُ ٝغلٝبت، اًتَبٝت ؿك ٌٝٮل ُل٭قت، 
فٚٞب اكائ٦ ُـ٥ اًت. ٤٨ِٝكتل٭٠ ١ؾل ا٭٠ اًت ٦ّ فـاٙت ثب ٝالمٛ ث٤ؿٟ ثب ت٫٤َ ٣ 
پل٧ٮنٕبك٫ ٣ ؿ٣ك٫ ام اكتْبة ٢ٕب٧بٟ ّجٮل٥ ٣ ١ٮن فـٛ آلاك ثل ٢ٕب٧بٟ ٓنٮل٥ عبٓ٘ 

ث٦ْٚ ثب٭ـ اعلام ٤ُؿ تب ٙقا ١ْت٦ ا٭٠ اًت ٦ّ ت٨٢ب ٣ر٤ؿ فـاٙت ؿك ثٮ٦٢ّ ّبى٬ ١ٮٌت،  ٤ُؿ. ٬ٝ
ثت٤اٟ اعْبٛ ُلف٬ كا ثل آٟ ثبك ٤ٞ١ؿ. ثب ثلك٬ً ٝت٤ٟ ى٬٨َ، آ٭بت ٣ ك٣ا٭بت ث٦ ا٭٠ ١تٮز٦ 

٧ب٫ احجبتِ فـاٙت ٤٨ُؿ، فٜٚ ٍبض٬، ع٠ٌ ؽب٧ل، تنّٮ٦، ُٮبؿ، اًتٔغبة،  كًٮـ٭ٜ ٦ّ كا٥
٬ ٣ارت ث٢ـ٫ ١ؾل٭بت ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦ ثب٭ـ ٕيت ٦ّ ثل ٍبض ٝقبُلت ٣ اؽتجبك اًت. ؿك رٞـ

اًت ٦ّ فـاٙت ُب٧ـ كا اعلام ١ٞب٭ـ تب ام ٤ً٭٬، اعْبٛ ٍضب٭٬ ام ضل٭ت اعٞٮ٢بٟ ثٮِتل٫ 
٧ب٫  ثلؽ٤كؿاك ١٤ُـ ٣ ام ٫٤ً ؿ٭ٖل، ُب٧ـاٟ م٣ك ٢ُبًب٭٬ ٣ ام ٍج٤ٗ ٨ُبؿت آ١بٟ ؿك پل١٣ـ٥

٧ب٫ اعلام  ع٤ك ٦ّ ام ثلك٬ً ٤ٝض٤ؿ تغَٮٌ ِٝؾْ ُـ، ٧ٞ٪ كا٥ ؿ٭ٖل پل٧ٮن ٕلؿؿ. ٧ٞبٟ
ؿ ٦ّ ام ٫٤ً فٚٞب٫ اًال٬ٝ ٝغلط ُـ٥، ام ر٢ج٪ ١ؾل٫ ثلؽ٤كؿاك اًت. اٝل٣م٥ فـاٙت ٤٨ُ

٧ب٫ ٍضب٭٬، ؿك ؽ٤ّٔ اعلام فـاٙتِ ٤٨ُؿ ؿٍت ّبى٬  ٝتأًيب٦١ ث٦ ؿٙٮ٘ عزٜ م٭بؿ پل١٣ـ٥
ف٤٢اٟ  ٦ّ اّخلاً ؿك رلا٭ٜ تقن٭ل٫ ام ٤٨ُؿ رلٛ ث٦ -آ٭ـ. ؿك ثبة ٌٝبئ٘ ّٮيل٫ فٞ٘ ٬ٞ١ ث٦
ٍب٤١ٟ ٝزبمات اًال٬ٝ فٞ٘ ُـ٥، ١ٮبم ث٦ تغَٮٌ  176بى ٝبؿ٩ ثل اً -٤ُؿ ٭بؿ ٬ٝ« ٝغّٚـ»

٤ُؿ. ؿك ٌٝبئ٘ ع٬ٍ٤َ ١ٮن ؿك٨١ب٭ت إل ٍبض٬ ث٦  ؿك ؽ٤ّٔ فـاٙت ٤٨ُؿ اعٌبى ٬ٞ١
اىتـ(، ام عل٭ٌ رلط ٣ تقـ٭٘  ١ـكت اتيبً ٬ٝ فـاٙت ٤٨ُؿ ٝـف٬ ُِ ٢ّـ )٦ّ فٞالً ث٦

ا٭٦ْ٢ ام ًٮٌتٜ ٍضب٭٬ اًال٬ٝ  ١ٞب٭ـ. ٙٮ٠ْ ثب ت٤ر٦ ث٦ اٍـاٛ ث٦ اعلام فـاٙت ٤٨ُؿ ٬ٝ
عٌ ٧ٌت٢ـ،  ٍضب٣ت فبؿال٦١ ٤ٝكؿ ا١تؾبك اًت ٣ اىلاؿ٫ ٦ّ ؿك ٌٝبئ٘ ع٬ٍ٤َ ٭ب ّٮيل٫ ف٫

٧ب ث٦  ك١٣ـ، ث٨تل اًت ؿك ؿاؿٕب٥ ٧ب٫ اًال٬ٝ ٬ٝ ثب اٝٮـ ث٦ ٓـ٣ك عْٜ فبؿال٦١ ث٦ ؿاؿٕب٥
 ُْ٘ ف٬ٚٞ فـاٙت ٤٨ُؿِ ٝـف٬ اعلام ٕلؿؿ.

٧ب٫ ف٬ٚٞ ؿك ا٭٠ ؽ٤ّٔ، ك٬ُ٣ اًت ٦ّ پٮبٝجل اّلٛ كًـ ٭٬ْ ام كا٧ْبك ١ؾل ٬ٝ ث٦
ت٤اٟ ام ٫٤ً اىلاؿ ٤ٝكؿ ٣ح٤ً ٣ فبؿٗ، تغَٮَبت  )ّ( ؿكپٮَ ٕلىت٦ اًت. ث٢بثلا٭٠ ٬ٝ

فٞ٘ آ٭ـ. ٧لص٢ـ ٠ْٞٝ اًت ؿك ١ٖب٥ ا٣ٗ ص٢ٮ٠ ّبك٫ ٌٝتٚنٛ مٝبٟ ٣  ٝغ٬ٚ ام ٤٨ُؿ ث٦
ـ ام ٧ل كا٥ ٠ْٞٝ ر٨ت ٧ن٭٢٪ م٭بؿ٫ ثبُـ، ٣ٙٮ٠ْ ثب٭ـ ٕيت ٦ّ ًٮٌتٜ ٍضب٭٬ اًالٛ ثب٭

 اعَبً ع٤ًَ اىلاؿ تالٍ ١ٞب٭ـ.
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ام ؿ٭ـٕب٥ ٤٨ِٝك ى٨َب٫ اٝبٝٮ٦، ٨ُبؿت ّيبك )ص٦ ّبىل ف٬ٝ ٣ ص٦ مٮل ف٬ٝ( ٝغَٚبً 
پق٭لىت٦ ١ٮٌت، ٣ٙٮ٠ْ ؿك ؽ٤ّٔ ٨ُبؿت ّيبك ف٬ٝ ؿكثبك٩ ا٧٘ ٝق٧ت ؽ٤ؿُبٟ ثٮ٠ 

٧ٌت٢ـ ٣ ؿٙٮ٘  فٚٞب٫ اًال٬ٝ اؽتاله اًت. اّخل٭ت ٍبئ٘ ث٦ فـٛ پق٭لٍ ص٢ٮ٠ ٨ُبؿت٬
آ٨١ب اعالً اؿٙ٪ ٢ٝـ پق٭لٍ ٨ُبؿت ّبىل ف٬ٝ اًت. ؿك َٝبث٘ ا٭٠ ٕل٥٣، ؿًت٪ ؿ٭ٖل٫ ام 

ا١ـ. ٭٬ْ ام ٌٝبئ٘ ٤ٝكؿ اؽتاله ٝٮبٟ ى٨َب٫  فٚٞب كأ٫ ث٦ پق٭لٍ ص٢ٮ٠ ٨ُبؿت٬ ؿاؿ٥
اًال٬ٝ اْٝبٟ تغٌَ فـاٙت ؿك ّبىل اًت. ٤٨ِٝك ى٨َب ٝقتَـ١ـ ٦ّ فـاٙتٕ ٓلهِ افتَبؿ ث٦ 

١ٮٌت، ث٦ْٚ ثلا٫ تغٌَ آٟ، اًتَبٝت ثل اعْبٛ ُلف٬ اًال٬ٝ، ٭ق٬٢ ا١زبٛ ٣ارجبت ٣ اًالٛ 
ُـ٥ المٛ اًت ٣ ٍغقبً تغٌَ ص٢ٮ٠ اٝل٫ ؿك ّبىل  تلُ ٝغلٝبت ث٦ ١غ٤ ٓغٮظ ٣ پق٭لىت٦

 ٠ْٞٝ ١ٮٌت.
كًـ، ثب ت٤ر٦ ث٦ ا٭٦ْ٢ ٤٨ِٝك ى٨َب٫ اًال٬ٝ تغٌَ فـاٙت ؿك ّيبك كا  ١ؾل ٬ٝ ث٢بثلا٭٠ ث٦

٢١ـ ٣ ام على٬، فـٛ پق٭لٍ ٨ُبؿت آ١بٟ ٤ٝرت ضب٭ـ ُـٟ ع٤ًَ ٨ُل١٣ـاٟ ؿا ٠ْٞٝ ٬ٞ١
ٕلؿؿ، ث٨تل اًت ام تغَٮَبت ٝغ٬ٚ پٮلا٤ٟٝ آ١بٟ ١ٮن ث٨ل٥ ٕلىت ٣ ث٦ ٤ٝكؿ  ا٧٘ ف٦ٝ ٬ٝ

 ّٮِبٟ ؽ٤ؿُبٟ اّتيب ٤ٞ١ؿ. ٣ح٤ً ٣ كضب٭ت ث٤ؿٟ آ٨١ب ١نؿ ٧ٜ
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 هٌاتغ ٍ هأخز

 الف( فاسسٖ

 ّا کتاب -

 اهلل ىبض٘ ٢ْٙلا٬١ آ٭تتلرٞ٪ کشٗن  لشآى .1

، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ 12، د االرّاى اسشاد ششح فٖ الثشّاى ٍ الفائذُ هجوغث٠ ٝغٞـ،  اكؿثٮ٬ٚ، اعٞـ .2
 (. 1362 ،1س  ،١ِل اًال٬ٝ

  (.1415، 1، )ٍٜ: ١ِل اٙيْل االًالٝٮ٦، س 2، د الشْادات ٍ المضاء ا١ٔبك٫، ُٮؼ ٝلتض٬، .3

، ٢ّ1ٖل٩ ثنكٕـاُت ُٮؼ ا١ٔبك٫، س ، )ٍٜ: 3، د فمِْ٘ سسائل٬، ٝلتض ؼٮُ ،٫ا١ٔبك .4
1414 .) 

 .(1373، 8، س ٤ٟٮٚٮاًٞبف ا١تِبكات :ٍٜ)، 3، دالوکاسة ٝلتض٬، ُٮؼ ا١ٔبك٫، .5

  (.1415، 1 س ،)ٍٜ: ٝؤًٌ٪ اٝبٛ ٓبؿً )ؿ( ،الشْادات ٍ اساس المضاءتجل٭ن٫، ُٮؼ ر٤اؿ،  .6

٣ت: ٝؤًٌ٪ ، )ثٮل3، د االسالم الشٍضِ ششح فٖ الفمِْ٘ الضتذُ تلعٮ٬٢، ٝغٞـعٌٮ٠، .7
 (.1422، 4اٙٞلتض٬ اٙقبٙٞٮ٦، س 

، )ٍٜ: ١ِل 1، د الذهشمِ٘ اللوؼِ ششح فٖ الثِْ٘ الشٍضِ ث٠ ف٬ٚ، اٙـ٭٠ رجق٬ فب٬ٚٝ، م٭٠ .8
 .)1410، 2ؿا٣ك٫، س 

، )ٍٜ: 14، د االسالم ششاٗغ تٌم٘ح الٖ االفْام هسالک٬، فٚ ث٠ ٠٭اٙـ ٠٭م ،٬فبٝٚ ٬رجق .9
 (. 1419، 3ٝؤًٌ٪ ٝقبكه االًالٝٮ٦، س 

، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ ١ِل 1، د االهاهِ٘ فمِ فٖ الششػِ٘ الذسٍس اٙـ٭٠، ث٠ رٞبٗ رجق٬ فب٬ٚٝ، ٝغٞـ .10
 (.1417، 2االًال٬ٝ، س 

، 25، )ت٨لاٟ: ا١تِبكات ٢ٕذ ؿا١َ، س حمَق تشهٌَ٘لَطٕرقيل٫ ٢ٖٙل٣ؿ٫، ٝغٞـرقيل،  .11
1386). 

 . (1426 ،3، )ثٮل٣ت: ؿاكاٙقٜٚ، س الصحاح هؼجنث٠ عٞبؿ،  اٙز٧٤ل٫، اًٞبفٮ٘ .12
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، 18د ، الششٗؼِ هسائل تحص٘ل الٖ الش٘ؼِ ٍسائل تفص٘ل ث٠ ع٠ٌ، عل فب٬ٚٝ، ُٮؼ ٝغٞـ .13

 (. 1409 ،10)ٍٜ: ٝؤًٌ٪ آٗ اٙجٮت، س 

، )ٍٜ: ؿىتل 8، د الششٗؼِ احکام فٖ الش٘ؼِ هختلفث٠ ٭٤ًو،  ع٬ٚ، اث٤ٔ٢ٝ٤ك اٙغ٠ٌ .14
 .)1413، 2ا١تِبكات اًال٬ٝ، س 

، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ 4، د المَاػذ هشکالت ششح فٖ ئذالفَا اٗضاح ث٠ ٝغ٨ل، ث٠ ٭٤ًو ع٬ٚ، ع٠ٌ .15
 (.ً 1387، 1اًٞبفٮٚٮبٟ، س

 (.1410 ،2، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ ١ِل اًال٬ٝ، س2، د السشائش ث٠ اؿك٭ي، ع٬ٚ، ٝغٞـ .16

، )ثٮل٣ت: ١ِل 4د ، الحشام ٍ الحالل هسائل فٖ االسالم ششائغ ث٠ ع٠ٌ، ع٬ٚ ٝغٌَ، رقيل .17

 (.1409، 2ؿاكاٙن٧لا، س 

، 4، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ اعٮبء آحبك االٝبٛ اٙؾ٤ئ٬، س الوٌْاج تکلؤ هثاًٖٜ، ؽ٤٭٬، ًٮـ اث٤اَٙبً .18
1422.) 

، 3)ت٨لاٟ: ١ِل تـك٭ي، س  ک٘فشٕ، ٍ هذًٖ اهَس دس دػَٕ اثثات ادلٔ ؿ٭ب٬١، فجـاٙل٤ًٗ، .19

1385.) 

 (. 1423، 1، )ٍٜ: ١ِل االًال٬ٝ، س 1 د ،االحکام کفاٗٔ ًجن٣اك٫، ٝغٞـثبٍل، .20

 (.24،1390)ت٨لاٟ: ا١تِبكات ُبثِ، س  ،دػَا اثثات ادلُٔٞي، فجـاهلل،  .21

٬ ثرب: ا١تِبكات ا٢ًْـك٭٦،  )ث٬ الفمِ،  ٍ المضا الضَء فٖ الجٌاٖٗ االثثات ٤ُكاث٬، فجـاٙغٞٮـ، .22
 .(تب 

 1394، 6، )ثٮل٣ت: ٝؤًٌ٪ االف٬ٞٚ، س 6، د الو٘ضاى تفس٘ش عجبعجبئ٬، فال٦ٝ ٝغٞـعٌٮ٠، .23
ً(. 

 (.1414، 1س  ،، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ ١ِل االًال15٬ٝ ، دالوسائل الشٗاض عجبعجبئ٬، ًٮـ ف٬ٚ، .24

 (.1412، 1، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ اًٞبفٮٚٮبٟ، س 1، د الَثمٖ ػشٍٓعجبعجبئ٬ ٭نؿ٫، ًٮـ ّبؽٜ،  .25

 ً(. 1321، 1)ت٨لاٟ: ا١تِبكات ثل٣رلؿ٫، س  ،1 د ،الخالفث٠ اٙغ٠ٌ،  ع٬ً٤، اث٤رقيل ٝغٞـ .26



 

 

 

 

32 1041تابستان ، هفتبیست و  ، شمارهسیسدهم، سال معاصر تطبیقی مطالعات حقوق 
 

، )ت٨لاٟ: ١ِل اْٙٞتج٪ 8د  ،االهاهِ٘ الفمِ فٖ الوثسَط ،اٙغ٠ٌ ث٠ ٝغٞـ اث٤رقيل ،٬ع٤ً .27

  (.ً 1387، 3اٙٞلتض٤٭٦، س 

، )ثٮل٣ت: ١ِل ؿاكاْٙتت الفتإٍ ٍ الفمِ هجشد فٖ الٌْاِٗ ث٠ اٙغ٠ٌ، ع٬ً٤، اث٤رقيل ٝغٞـ .28
 .)ً 1400، 2اٙقلث٬، س 

 (.1381 ،3ا١تِبكات ٌّل٫، س :ت٨لاٟ)،2د  ،دػَٕ اثثات ادلِ فؾٮ٬ٞ، ٝغٞـ، .29

 (.1407 ،2، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ آٗ ثٮت )ؿ(، س 1، د التٌم٘ح مل٫٣ تجل٭ن٫، ف٬ٚ، .30

 .)ً 1387، 3)ٍٜ: ١بُل پو٧٣ِٖب٥ ع٤م٥ ٣ ؿا١ِٖب٥، س  ،اللغِ تشتة هماٗ٘سث٠،  ىبكى، اعٞـ .31

 . )1414، 3، )ٍٜ: ا١تِبكات ا٥٤ً، س 2د  ،الؼ٘ياٙيلا٧ٮـ٫، ؽٚٮ٘ اث٠ اعٞـ،  .32

 .)1414، 3، س )ٍٜ: ١ِل ؿاكا٨ٙزل٥ ،الوٌ٘ش الوصثاح ث٠ َٝل٫، ث٠ ٝغٞـ اٙيٮ٬ٝ٤، اعٞـ .33

 (.1385 ،2، )ت٨لاٟ: ١ِل اٙٞٮناٟ، س 2د  ،اثثات دل٘ل ٍ اثثات ّبت٤م٭بٟ، ١بٓل، .34

، )ٍٜ: ا١تِبكات 3د  ،الغشاء الششٗؼِ هثْوات ػي الغطاء کشف ث٠ ؽضل، ّبُو اٙنغبء، رقيل .35

 (. 1422 ،1ع٤م٩ فٚٞٮ٦، س 

 (.1362، 4ٝٮ٦، س ، )ت٨لاٟ: ١ِل ؿاكاْٙتت االًال7، د الکافٖث٠ ٭ق٤َة،  ّٚٮ٬٢، ٝغٞـ .36

 (.1384، 4)ت٨لاٟ: ١ِلٝٮناٟ، س  ،دػَا اثثات ادلٕٔٚـ٣م٭بٟ، ا٭لد،  .37

، )ٍٜ: 3، د الذهشمِ٘ اللوؼِ ششح فٖ الثِْ٘ الشٍضٔ ًوَداسٕ تشجؤ ٌٝزـًلا٭٬، عٞٮـ، .38
 (.1382 ،١11بُل ع٤ًَ اًال٬ٝ، س 

 . )1410، 1ٍٜ: ٝؤًٌ٪ ١ِل اًال٬ٝ، س)، الومٌؼِث٠ ١قٞبٟ،  ٝيٮـ، ٝغٞـ .39

، 1، )ٍٜ: ا١تِبكات ٝلتض٫٤، س المشاى الفمِ فٖ الؼشفاى کٌض اٙـ٭٠، ث٠ فجـاهلل، رٞبٗ َٝـاؿ .40
1425.) 

 (.1376، 6ٍٜ: ا١تِبكات اًال٬ٝ، س ) 4-2-1د ،تحشٗشالَس٘لِاهلل،  ٫٤ً٤ٝ ؽٞٮ٬٢، ًٮـ ك٣ط .41

 (.1419، 1)ٍٜ: ٝؤًٌ٪ ١ِل اًال٬ٝ، س  ،الؼذالِ فٖ سسال٫٤ً٤ِٝ ٍن٣٭٬٢، ًٮـ ف٬ٚ،  .42

 (.1410، 2)ت٨لاٟ: ا١تِبكات اًال٬ٝ، س  فاسسٖ -ػشتٖ اتجذٕ فشٌّگ ، كضب،٨ٝٮبك .43
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 ١ِل :ل٣تٮث) 41-٣40 23-13د  ،االسالم ششائغ ششح فٖ الکالم جَاّش ٝغٞـع٠ٌ، ،١٬زي .44
 (. 1404، ٬7، س اٙقلث اٙتلاث بءٮاع ؿاك

آٗ ، )ٍٜ: ٝؤًٌ٪ 18، د الششٗؼِ احکام هي الش٘ؼِ هستٌذث٠ ٝغٞـ٨ٝـ٫،  ١لا٬ٍ، اعٞـ .45
 (.1415، 1اٙجٮت، س 

 ّا همالِ -

 حمَق هطالؼات ،«٤ٕ٬ا٧ اكمٍ ْٮتِؾ ؿك ٬ٍبض بكٮاؽت ٬ثلكً» ،٨ٝ٫ـ ماؿ٥، ٠ٮعٌ .46

 .(1394) 11 ٍ ،هؼاصش تطث٘مٖ

، هؼاصش تطث٘مٖ حمَق هطالؼات، «فـٛ اؽتٔبّ ثٮ٦٢ّ ث٦ ٨ُبؿت ؿ٣ ُب٧ـ»فلثٮبٟ ،آنل،  .47
 ٍ6 (1392.) 

 هطالؼات، «تيغْ ام فـاٙت ٝز٤٨ٗ اٙغبٗپو٬ِ٧٣ ؿكثبك٩ ٝالُ »ّال١تل٫، فجبى،  .48

  (.1387) 81، ٍ اصَل ٍ فمِ اسالهٖ

، 11 ٍ ،حمَلٖ ّإاًذٗشِ هجلٔ ،«ٍب٤١ٟ ٣ ى٦َ ؿك ٬ٍبض فٜٚ ٬ثلكً» ٝغٞـ، ٬فٚ ،٬خلث٭ .49
(1385). 

 لَاً٘ي ب(

 لاًَى هذًٖ .50

 لاًَى هجاصات اسالهٖ .51

 لَاً٘ي آٗ٘ي دادسسٖ هذًٖ .52

 لَاً٘ي آٗ٘ي دادسسٖ ک٘فشٕ .53

 

 


