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 «معينج  للي ححمد و ل ه اطاايرنن و العنن للي ادداهم  ااهّلل العالمين و صلي  ب الحمدهّلل»
 ةررسی مورد دوم از شرع

 هثلآى  ػبدُ ًوبص آیبت دس ثؼؿی اص اسجبةاهش ثِ ا ،اًذوشدُ یبد آى تجذیل اهتثبل اصوِ ثؼؿی ثِ ػٌَاى جَاص ضشػیبت  اص هَسد دٍم

 لزا .توبم ضَدوِ پذیذُ هبُ گشفتگی یب خَسضیذ گشفتگی هذتی طَل هی وطذ ٍ تب حذی استوشاس داسد  است وِ وسَف یبخسَف 

افتذ خسَف اتفبق هیٍلتی  . ثِ ػجبست دیگش:ضذُ است تب صهبى پبیبى یبفتي ایي اسجبةسٍایبت اهش ثِ اػبدُ ًوبص آیبت دس ثؼؿی 

اػبدُ ًوبص آیبت تب ثِ  اهش« فبػذ»تؼجیش  ای ثب غحیحِ 1سٍایت لىي دس ،دضٍَاجت هیدس یه فبغلِ صهبًی یه ثبس بت ًوبص آی

، «اػذ»لىي لذس هتیمي اص  ؛ثبضذ «اًجالء»دال ثش تىشاس اػبدُ تب ظَْس «فبػذ»ّشچٌذ هحتول است وِ است. ضذُ «اًجالء»صهبى

اًتْبی تب خسَف اص صهبى ٍلَع  ،غَست هىشسًوبص آیبت ثِ ایي ًیست وِ سٍایت  هٌظَس یؼٌی .ًوبص آیبت ثشای ثبس دٍم استاػبدُ 

صیشا ثب تحمك  .یل اهتثبل استجذدال ثش جَاص ت، هطخعفبغلِ صهبًی  فس اهش ثِ اػبدُ ًوبص آیبت دسثِ ّش حبل ً .اداهِ پیذا وٌذ آى

وبًِ اص  ،ػبدُ داسداظَْس دس ٍجَة  ،اهش ثِ اػبدُ ٍٍایت اهش ثِ اػبدُ ًوبص ضذُ ٍلی چَى دس ایي س خسَف ًوبص آیبت ٍاجت ضذُ

ٍجَة تجذیل اهتثبل استفبدُ هی  ،دس خػَظ ایي هَسدتَاى گفت: هیثلىِ  استفبدُ هی ضَد. هطشٍػیت تجذیل اهتثبلایي سٍایت 

 خَاًذُدفؼِ اٍل وِ است ًوبصی  ایي غیش اص ٍ ضذُ دادُ ًوبصخَاًذُ ٍ ثؼذ دستَس ثِ تىشاس اٍل ًوبص سا  هىلف دفؼِصیشا  .ضَد

 .است

 .ثِ سجت خسَف ٍ وسَف ٍاجت هی ضَد وِاست دس ًوبص آیبتی جَاص تجذیل اهثتبل ثش  دالٍایت ایي س ،ایيشثٌبث

 «اػذ»همػَد اص وِ یمیي داسین  ظَْس دس ٍجَة اػبدُ داسد اهب ّیئت افؼلثِ ػٌَاى  «اػذ»ّش چٌذ ولوِ  طَس وِ اضبسُ ضذّوبى

 یي استحجبة اػبدُاوِ ثبیذ دیذ  اهب اص فمْب لبئل ثِ ٍجَة اػبدُ ضذُ است.ووتش وسی لزا  اػبدُ. استحجبة اػبدُ است ًِ ٍجَة

ّوبى اضىبل  ٍ ّویي ثحث هطشح ثَد ًیض دس هسئلِ تجذیل ًوبص فشادی ثِ ًوبص جوبػت خیش؟ یب هی ثبضذ جَاص تجذیل اهتثبل دال ثش

  .جشیبى پیذا هی وٌذ ًیض ِدس هب ًحي فیفشادی ثِ ًوبص جوبػت گفتین  ٍ ًىتِ ای وِ دس هَسد تجذیل ًوبص

یه  یل اهتثبل دس فشؾی هطشح است وِ وِ هطشح وشدین ایي ثَد وِ ثِ طَس ولی هسئلِ تجذ پبسخ ثِ هَسد اٍل یىی اص اهَسیدس 

ّوبى ّوبى اهش ٍ لػذ اهتثبل ثشای ثبس دٍم اوٌَى هىلف اهتثبل ضذُ ثبضذ ٍ  تَسط هىلف حىن داضتِ ثبضین ٍ ایي حىن یه ثبس

دس همبم پبسخ  تػَس وٌذ. وبلؼذم سا ثِ ًحَی وِ اهتثبل اٍل  ذجبیگضیي اهتثبل اٍل ًوبیاهتثبل دٍم سا  خَاّذهی ٍ داسدحىن سا 

 .ػمال هحبل است ثیبى ضذ وِ تػَس ایي غَست
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 دس هب ًحي فیِهمتؿبی تحمیك آى است وِ  لزا .ع تجذیل اهتثبل هٌتفی استثبضذ اغال هَؾٍَجَد داضتِ جبیی وِ دٍ حىن ٍلی  

ىن استحجبة اػبدُ ًوبص یىی حىن ثِ ٍجَة ًوبص آیبت ثِ سجت خسَف ٍ وسَف ٍ یىی ح ٍ دٍ حىن هَجَد هی ثبضذ، دٍ اهش

هَؾَع حىن اٍل یؼٌی  ،هَؾَع ایي دٍ حىن ثب ّن هتفبٍت استٍ ثذیْی است وِ صهبى تذاٍم خسَف ٍ وسَف.  آیبت دس

هحمك بت یًوبص آ ِهتؼلك ٍجَة است ثب اهتثبل اٍل ث ی وِویفیت ثب آیبت ًوبص طجیؼتٍ طجیؼت ًوبص آیبت است  ،ٍجَة ًوبص آیبت

ًوبص ظْش هىلف  . ٍلتیظْش ثخَاًیذ صبظْش ثبیذ ًوٌّگبم  ضبسع دستَس هی دّذ، . هثل آى جب وِسبلط هی ضَداهش آى  هی گشدد ٍ

 .هحمك هی ضَد «فشد هب»اتیبى ثِ  ثبتؼلك ضذُ ٍ طجیؼت ّن طجیؼت هاهش ثِ  اشصی ،سبلط هی ضَدثِ ًوبص ظْش اهش  هی وٌذى باتیسا 

وِ سبلط هی  اٍل ایي هَؾَع حىن اٍل ٍ اهش .سبلط هی ضَد ٍ حىن اص ثیي هی سٍد ثِ طجیؼت ًوبص آیبت ثب اهتثبل اٍل لزا اهش

  .ضَد

پس ٍلتی ّن حىن ٍ ّن هَؾَع فشق  است. دُاػب ٍ هَؾَع اػبدُ تحجبةاس حىن، .دسادشی گدٍم ٍ حىن دٍم هَؾَع دی اهب اهش

 ٍیه حىن  هؼٌب داسد وِل اهتثبل دس جبیی یذتجصیشا ّوبًطَس وِ ثیبى ضذ  .هبًذیل اهتثبل ثبلی ًویثشای تجذ ایٌِیْشا دیگش صهلوٌذ 

ن سا اهتثبل ّوبى حىی ثبس دٍم اشث تَاًذآیب هی وٌذ آى گبُ ثحث اص ایي است وِهىلف هَؾَع حىن سا اتیبى  ٍ ثبضذ یه هَؾَع

سا  ىاّذ آَت وِ ثخسٍ دیگش اهشی ًین سبلط هی ضَد ىح آىصیشا ثب اهتثبل اٍل هحبل است  دس جلسِ لجل ثیبى ضذ وِ ایي ؟وٌذ

  .اهتثبل وٌذ

وبهال  بى تَسط هىلفاهتثبلط وِ داسد ٍ دٍ هَؾَع دٍ حىن ّذ ثش جَاص اهتثبل ثیبى ًوَدُ،سٍایتی وِ هستذل ثِ ػٌَاى ضبلزا 

ثلىِ دٍ اهتثبل هستمل ٍ هتفبٍت است وِ  تساهتثبل ثِ اهتثبل دیگش ًی ثحث تجذیلًحي فیِ دس هب ثبضٌذ. ثٌبثشایيّن هیهستمل اص 

بى ضذ وِ طجیؼت ثیًوبص فشادی ٍ جوبػت  سدچِ آً ، ّوبًٌذاست ىدُ آبی اػبت است ٍ دیگشیًوبص آ یىی .هَؾَع هتفبٍت داسًذ

ش سا ثِ غَست فشادی هی خَاًذ ًوبص ظْ هىلف ٍلتی. پس هستحت استًوبص ظْش ثِ جوبػت خَاًذى ٍلی ٍاجت است ًوبص ظْش 

اهب ٍلتی  .ی ثبلی ًوبًذُ استىوح اهش ثِ ًوبص ظْش سبلط ضذُ ٍ دیگش ٍ ثَسیلِ اتیبى اٍ تحمك ثخطیذُ ًوبص ظْش ساطجیؼت 

وبص ظْش همیذ ثِ طجیؼت ً یٌیؼ ثِ غَست جوبػت اػبدُ وٌذ ساش ًوبص ظْشوِ تطىیل هی ضَد هستحت است ی دس وٌبس اٍ جوبػت

 .تجذیل اهتثبل هؼٌب ًذاسد دیگش ثحث اصلزا  دس هبًحي فیِ ٍجَد داسد ٍ دٍ حىن ٍ دٍ هَؾَع دس حمیمتپس . ًوبص جوبػت

   نحیجه
ل ثش جَاص تجذیل اهتثبل ذ ضبّذ ٍ دلیًٌّیچ وذام ًوی تَا ،ل هطشح ضذُاهتثب تجذیل ػٌَاى دلیل اثجبتی ثش جَاص وِ ثِ یدٍ هَسد

دال ثش جَاص ل اهتثبل ّن جبیض ًیست ٍ سٍایت ّن اگش ثِ ًَػی یذثبل ػمیت االهتثبل جبیض ًیست، تجپس ّوبًطَس وِ اهت ثبضٌذ.

 .استجبضذ وِ هحبل ػملی ًهطلجی  ش حول وٌین تب هؿوَى سٍایبتظبّش سا ثش خالفآى  ثبیذ ،ل اهتثبل ثبضذیذجت

 از جتدیل امحثال جصویر معنای دیگر

ایي وِ اهش هَال ثب تجذیل اهتثبل یؼٌی  .هتفبّن اص ایي جولِ استى هؼٌبی ظبّشی بتجذیل اهتثبل ّو هٌظَس اص ّوبًطَس وِ ثیبى ضذ

ػولی  هتثبل سا اصػٌَاى ا ینهی تَاً بثحث ایي است وِ آی گشدیذُ. حبلى اهتثبل ثش آى ػول هٌطجك ٍ ػٌَا اًجبم ضذُ هىلف، فؼل

 ،ٍُاجذ ّوِ ضشایط ثَد ٍ ثب تَجِ ثِ ایٌىِػولی هحمك ضذُ  ثِ ػجبست دیگش: .ش صدُ ثشداسین ٍ ثگزساین سٍی ػول ٍ فؼل دٍموِ س

ایي است  ل اهتثبل سخيیذجثحث اص ت سدحبل  .حسَة هی ضَدٍ گفتین ایي اهتثبل اهش ه وشدین ثِ ػٌَاى اهتثبل هؼٌَى آى ػول سا

ىلف سش صدُ ثِ ایي هؼٌب وِ ثش ػول ٍ فؼل دیگشی وِ اص ه نٍ آى سا تطجیك وٌی شدُهىلف سفغ وثبل سا اص فؼل اٍلی ػٌَاى اهت وِ
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اهتثبل هىلف سا ػلت تبهِ  چِ ؛ػمال هوىي ًیست ّوبًطَس وِ ثیبى ضذ ایي هسئلِالجتِ  ػول اٍل سا.اهتثبل ثذاًین ًِ  ػول دٍم سا

، اهتثبل ػلت تبهِ حػَل غشؼ هَال ًجبضذ غَستی وِدس  وِ ایطبى هحمك خشاسبًیثش خالف  ،حػَل غشؼ ثذاًین چِ ًذاًین

  .بل جبیض ًیستثتولی تجذیل اه ثِ طَس ّوبًطَس وِ ثیبى ضذلىي  تجذیل اهتثبل سا جبیض داًستٌذ.

 بیٌذ:فشهایطبى هی. است َاىایي ػٌ یظبّش غیش اص هؼٌبی ًذ وِاُتجذیل اهتثبل روش وشدهؼٌبی دیگشی ثشای  ثؼؿی اص ثضسگبىاهب 

هی آیب ؛ اتیبى ًوَدثَد  هَال ّوبى گًَِ وِ خَاستسا  هىلف ػول آًىِ صثؼذ ا ایي هسئلِ یؼٌی ایٌىِ ل اهتثبل دسیذهٌظَس اص تج

ًچِ سا وِ غشؼ غبیی ٍ تب آ ًوبیذفشد دٍم لػذ لشثت  آىثب  ٍ ثشای ّوبى اهش هَال اتیبى وٌذثِ ًحَ ػجبدی  دیگشی سا فشد ذتَاً

 . دبل ٍالؼی ثِ حسبة ثیبٍسثتٍ ایي ػول سا ثِ ػٌَاى اه شدُ ثبضذل واست تحػی ًْبیی هَال

آى ػول اٍل ثِ جبی خَدش هحفَظ ثَجَد ًوی آیذ ٍ اٍل اوتفب وٌذ ّیچ هطىلی  ػولجك ایي هؼٌب دس ٍالغ اگش هىلف ثِ ّوبى ط

اهش هَال غشؼ ًْبیی بل ٍالؼی وِ هحػل خَاّین یه اهتثهی طجك فشؼ لىي  .اهش هَال غَست گشفتِ است صیشا ٍالؼب اهتثبل

 ؟ خیش جبیض است یبآیب ایي ػول  .است سا اًجبم دّین

اًجبم ضذ،  ضبسع هَسد ًظش اسبسب ػولی وِ هطبثك ضشایط آیب ،داسد وِ اتیساص هؼٌبی ایي الفبظ ثِ خبطش هحزٍ جذاثِ ػجبست دیگش 

ل اهتثبل هطشح یذدیگش ثحث تج ایٌجب ؟تحػیل وٌذغشؼ ًْبیی هَال سا  بت اتیبى ضَدت یه ػول ػجبدی ثِ غَس دٍثبسُ ذًاهی تَ

هطشح  اى اهتثبل ٍالؼی ثش اٍ هٌطجك ضَدػجبدی لشثی وِ لبثلیت ایي سا داسد وِ ػٌَخش ثِ ًحَ آثلىِ جَاص اتیبى ثِ فشد  تسًی

 .1است

هطشح ضذُ وِ ثِ جْت اطبلِ والم اص آى خَد چٌذ ٍجِ دس آى  .آى ثبص است دسجَاص  ثحث است وِ ساُ ثشای تػَیشی اص ایي ایي

 داسی هی وٌین.

 رجب  مام رضا )ع( در ماهو ا ضیلث زیارت امام حسین )ع(ف

ت ائوِ سبصی .ثبضذهی (السالمػلیِ) اهبم سؾبٍ  (السالمػلیِ)حسیي  مسجت صیبست اهبهجبسن دس هبُ سفبسش ضذُ یىی اص اػوبل 

ت بسصی ٍ داسای اّویت است. هستحتدس هبُ سجت  (السالمػلیِ)الشؾب یسَثي هػلی ا ٍ (السالمػلیِ)ت اهبم حسیي سبُ صییژثَ

ٍ  اسصضوٌذ یخیلّن  اػتشاف ثِ حك آًْب ثبضذ اس ٍشٍ ثِ ّوشاُ الهؼػَم ى حك اهبهبثِ هؼشفت ّوشاُ ثب  ائوِ ّذی هخػَغب اگش

ًػیت اًسبى هی  (ػلیْن السالم)وِ صیبست هؼػَهیي  ثشوبتیالجتِ  .ًػیت اًسبى هی وٌذ فشاٍاىّن پبداش اخشٍی ٍ است  سبصًذُ

وَچه ثبضذ  اًسبى رّيٍ فىش ٍ  اگش ظشف ٍجَدی ٍاسد هی وٌذ. ایي ٍادی سسا د اًسبى خَدشوِ  داسد ثِ حذی گیثست ،وٌذ

ػلیْن )هؼػَهیي  اص اًسبى ا دسیبفتشْل ذثشس آى ثضسگَاساىگتش خذهت سثب یه سٍحیِ آهبدُ ٍ ثض شاگ .ن هی ثبضذّن و دسیبفت

ت آًْب بؾَگبّی ثشای فی اًسبى ْی ظشف ٍجَدیتهٌ ثبضٌذهیاّل فیؽ  (ػلیْن السالم)اّل ثیت  .ذ ثَدّثیطتش خَا (السالم

ظشفی  هی سٍد ظشف جَدیص سا (ػلیْن السالم) ست هؼػَهیيبیٍلتی اًسبى ثِ صوِ است  یخیلی هْوهطلت ایي  .وَچه است

ثتَاًذ اص سشچطوِ تب خَد سا ثبال ثجشد لبثلیت لزا اًسبى ثبیذ  .دَضَد صٍد لجشیض ًطسشاصیش ٍ ادّذ وِ ٍلتی فیؿی ثشای لشاس 

ف ثضسي ٍ اص ظش سَهٌظ .لجشیض هی ضَد ثبضذ سشیؼب هچوَ ٍجَدیص ظشفاًسبى اگش ّل ثیت ووبل استفبدُ سا ثجشد. فیَؾبت ا

                                                 
1

 ظ 5ی االغَل ج مهٌت 



603 

 

ٍ تؼذد ست ًِ وثشت ا ی اًسبىّبًیبص ّب ٍْن ػوك خَاستِه ثلىِ ،تسخَاستِ ّب ًی ت وشدىست فْشسبظشفیت ٍسیغ دس ٌّگبم صی

  .است شتا فیؽ ثِ ّوبى هیضاى ثیطشْش ثبضذ لتثیطّش چِ ظشف هؼشفتی ٍ هْن است اًسبى  ػوك ٍ ًیبص .خَاستِ ٍ ًیبصّب

اهبم جَاد  .سؾب خیلی تَغیِ ضذُ محسیي ٍ اهب ماهبت سبسجت صی ُدس هب ٍلیهستحت است  بل صیبست ائوِ ّویطِی حا ػلی

 تب ثب فؿیلت تشیي ایبم هبُ سجت اسدس ّوِ ایبم خَة است اه (ػلیِ السالم)سؾب  مهبات سبصی :هی فشهبیذ (ػلیِ السالم)

یه ثبثی سا هشحَم غبحت ( ِ السالمػلی)د ٍ یب دس هَسد صیبست اهبم حسیي سات هخػَغِ دسبهخػَغب ثیست ّفت سجت وِ صی

ت اهبم سبصی یاثبس ٍ ثشوبتی ثشآ« ِ هٌِفسجت ٍ ًػفی اٍل  يست الحسیبیتبوذ ص ثبة» ثِ ػٌَاىوشدًذ  ٍسبئل دس ٍسبئل ثبص

صیبست هی  م وِ دس وذام هبُ اهبم حسیي ساذیاص اهب سؾب پشس :ثضًطی هی فشهبیذ .استُ ذضًمل  ( دس ایي ایبمػلیِ السالم) حسیي

  .ىبجوِ ضؼیسجت ٍ ًِ ویً :ى هی فشهبیٌذبطای ؟وٌیذ

ًیض ٍاسد  (ػلیْوب السالم)ائوِ هخػَغب اهبم حسیي ٍ اهبم سؾب ت سبصی ٍاسد ضذُ.س هبُ سجت دس وٌبس وبسّبیی وِ حبل دثِ ّش 

ساُ ًضدیه سا ًذاسد اص ساُ  صایك صیبست تَف ضخػی اگش ٍلضٍهب اص ًضدیه ًیست  (ػلیْن السالم)هؼػَهیي ست بیصضذُ است. الجتِ 

 . جب ثیبٍسدصیبست ائوِ سا ثدٍس ًیض هی تَاًذ 

 «الحوذ هلل سة الؼبلویي»

 


