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ىديس ظجاد فافم
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غهو فلَ یکی از وظیع جصیً و ىؼِّرجصیً غهّم اظالىی اظث کَ از کحاب و ظٍث
ٌؼأت گصفحَ و وظیع ػسه و از غهّم دیگصی ىاٌٍس كّاغس فلِیَ والدت یافحَ اظث.
غهی رغو ایٍکَ كّاغس فلِیَ از غهو فلَ ٌؼأت گصفحَ نکً ٌلغ ىِيی در رػس و جعيیً
ایً غهو دارد .كّاغس فلِیَ ىحؼکم از كّاغس ةعیاری اظث کَ فلِا از الةالی ىعائم
فلِی ةصداػث کصده اٌس .یکی از ایً كّاغس فلِی ،كاغسه كصغَ اظث .ایً كاغسه دارای
ىتاخخ زیادی اظث کَ كاةم لصح و ةصرظی ىیةاػٍس ،ایً ىلانَ در ؾسد جتییً زوایای
آن اظث .کحب ىحػسدی ةدخ كصغَ را ةَ لّر ىتعّط و یا ىزحؿص ىمصح کصدهاٌس
ُيچٍیً ىلاالت و پایانٌاىَُای ىحػسدی در ایً زىیٍَ ٌگاػحَ ػسه اظث کَ ىلانَ
خافص گضارػی اظث از یافحَُای ىؤنفان ةضرگی در زىیٍَ كاغسه كصغَ.
کلیذ واشهها
كّاغس فلِی ،كاغسه كصغَ ،اظحؿداب ،اظحزاره
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غهو فلَ یکی از وظیع جصیً و ىؼِّرجصیً غهّم اظالىی اظث کَ از کحاب و ظٍث
ٌؼأت گصفحَ و وظیع ػسه و از غهّم دیگصی ىاٌٍس كّاغس فلِیَ والدت یافحَ اظث.
غهی رغو ایٍکَ كّاغس فلِیَ از غهو فلَ ٌؼأت گصفحَ نکً ٌلغ ىِيی در رػس و جعيیً
ایً غهو دارد .كّاغس فلِیَ ىحؼکم از كّاغس ةعیاری اظث کَ فلِا از الةالی ىعائم
فلِی ةصداػث کصده اٌس .یکی از ایً كّاغس فلِی ،كاغسه كصغَ اظث .ایً كاغسه دارای
ىتاخخ زیادی اظث کَ كاةم لصح و ةصرظی ىیةاػٍس ،ایً ىلانَ در ؾسد جتییً زوایای
آن اظث.
ٌّػحً ىلانَ پیصاىّن كاغسه كصغَ فصوری ةَ ٌظص ىیرظس چصا کَ ةازٌّیعی روان
كاغسه كصغَ ةصای آػٍایی لالب ةا ایً كاغسه فصوری اظث .اکذص کحابُایی کَ كاغسه
كصغَ را ىمصح کصدهاٌس ةَ زةان غصةی ُعحٍس .ةَ غٍّان ٌيٌَّ ىیجّان كاغسه كصغَی ةدخ
ػسه در کحاب كّاغس فلِیَ آیث اهلل ةجٍّردی و آیث اهلل ىکارم ػیصازی ٌام ةصد .غالوه ةص
ایٍکَ زةان غصةی ةصای لالةی کَ فصاگیصی فلَ را جازه ػصوع کصدهاٌس دػّار ةَ ٌظص
ىیرظسُ .يچٍیً داٌعحً ٌظص فدّل غهياء پیصاىّن ایً كاغسه ةعیار اُيیث دارد چصا
کَ لالب جّاٌی کَ ةایس اداىَ دٍُسه راه آٌِا ةاػٍس .الزم اظث ةا ٌظصات و ادةیات
ٌگارش و ػیّه ةدخ آٌِا ةیؼحص آػٍا ػٌّس.
ةٍاةص گضارش کحاب ىأرشػٍاظی كّاغس فلِی جأنیف ىصکض ىمانػات و جدلیلات
اظالىی پژوُؼکسه فلَ و خلّق جػساد  45کحاب ةدخ كصغَ را ةَ لّر ىتعّط و یا
ىزحؿص ىمصح کصدهاٌس ُيچٍیً ىلاالت و پایانٌاىَُای ىحػسدی در ایً زىیٍَ ٌگاػحَ
ػسه اظث کَ ىلانَ خافص گضارػی اظث از یافحَُای ىؤنفان ةضرگی در زىیٍَ كاغسه
كصغَ.
ایً ىلانَ ةَ روش جّؾیفی و ةا اظحفاده از ىٍاةع کحاةزاٌَای پط از جػصیف ادتات
ىؼصوغیث آن ةَ وظیهَ ادنَ ارةػَ ،ىجصی كاغسه را ىػصفی کصده و جػییً ٌّع خجیث آن
را دتات ىی کٍس کَ اظحؿداب ةص آن ىلسم اظث .ىلانَ خافص ،غضیيث یا ررؿث ةّدن
كصغَ ،و ُيچٍیً وجّب یا جّاز غيم ةَ ٌحیجَ كصغَ را ىّرد ةصرظی كصار ىیدُس .در
اٌحِای ىلانَ پط از ةیان چٍس ىّرد از جمتیلات كاغسه كصغَ ةدذی پیصاىّن اظحزاره ةَ
غٍّان ٌّغی از كصغَ ىمصح ػسه اظث.

تعریف قاعذه
در ىیان ةضرگان کَ ةَ ةدخ و ةصرظی پیصاىّن كاغسه كصغَ پصدارحَاٌس کيحص فلیِی
یافث ىیػّد کَ جػصیف ىؼزؿی از كصغَ ارائَ کصده ةاػس .ایً ىعئهَ ٌؼان ىیدُس کَ
ىفِّم كصغَ در ٌضد ایؼان یک اىص وافدی اظث و ىصاد از آنُ ،يان غيم ىحػارف و
ىػِّد در ىیان ىصدم اظث .اىا ةٍاةص آٌچَ از غتارات فلِا و غٍاؾص ىدّری در كاغسه كصغَ
ةَ دظث ىیآیس كصغَ را ىیجّان ایٍگٌَّ جػصیف کصد« :جػییً جؿادفی یکی از الصاف
ىؼحتَ در ٍُگام جدیّص و اٌعساد ُيَ راهُای ػصغی ةَ وظیهَ ةیصون کؼیسن یکی از
غالئيی کَ در ةیً چٍسیً غالىث ةَ لّر ىتِو جػتیَ ػسه اظث»

ةصای ىؼصوغیث كصغَ ةَ ادنَ ارةػَ اظحٍاد ػسه اظث:
الف:قرآى کرین
كصغَ در کحاب غضیض در دو ىّرد وارد ػسه اظث:
1
 .1داظحان خقصت یٌّط« :فعاُو و کان ىً انيسخقیً»
کهيَ «ظاَُوَ» از ىاده «ظِو» ،در اؾم ةَ ىػٍای جیص ىیةاػس .و «ىعاُيَ» ةَ
ىػٍی كصغَ کؼی آىسه اظث زیصا ةَ ٍُگام كصغَ کؼی ٌاىِا را روی چّةَُای جیص
ىیٌّػحٍس و ةا ُو ىزهّط ىیکصدٌس و ظپط یک چّةَ جیص از آن ةیصون ىیآوردٌس ةَ ٌام
ُصکط اؾاةث ىیکصد ىؼيّل كصغَ ىیػس.
«ىُسخَـ» از ىاده «ادخاض» ةَ ىػٍی ةالم کصدن ،زائم کصدن و ىغهّب کصدن
اظث و در ایٍجا ىٍظّر ایً اظث کَ كصغَ ةَ ٌام او اؾاةث کصد.
ىػٍای آیَ ایً اظث« :در کؼحی كصغَ اٌسارحٍس و یٌّط ىغهّب ػس» و جصیان از
ایً كصار ةّدٌٍِ :گی ةص ظص راه کؼحی درآىس و کؼحی را ىحاللو کصد و چّن کؼحی
ظٍگیً ةّد رمص غصق ُيگی را جِسیس ىیکصد ٌاگضیص ػسٌس از کعاٌی کَ در کؼحی
ةّدٌس ػزؿی را در آب ةیاٌسازٌس جا ٌٍِگ او را ةتهػس و از ظص راه کؼحی ةَ کٍار رود.
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كصغَ اٌسارحٍس کَ ةَ ٌام یٌّط اؾاةث کصد ،ةَ ٌاچار او را ةَ دُان ٌٍِگ ظپصدٌس و ٌٍِگ
آن جٍاب را ةهػیس.
 .2داظحان کفانث خقصت ىصیو« :و ىا کٍث نسیِو اذ یهلّن اكالىِو ایِّو یکفم
1
ىصیو اذ یزحؿيّن»
ىػٍای آیَ ایً اظث :در آن ٍُگام کَ آٌِا كهيِای رّد را ةصای كصغَ کؼی و جػییً
ظصپصظحی ىصیو در آب اٌسارحٍس جّ خافص ٌتّدی و ٌیض ٍُگاىی کَ غهيای ةیً اظصائیم
ةصای کعب افحزار ظصپصظحی او ةا ُو کؼيکغ داػحٍس خقّر ٌساػحی.
ب :روایات
ةصای كصغَ روایات ىحػسدی از ائيَ ىػؿّىیً وارد ػسه اظث کَ در ایٍجا ةَ ةصری
از آٌِا اػاره ىیػّد.
 .1اىام ةاكص روایث ىیکٍس « :پیاىتص خقصت غهی را ةَ یيً فصظحاد .زىان ةصگؼث ةَ
اىیصانيؤىٍیً فصىّد :غجبجصیً چیضی را کَ ةصرّرد کصدی ةصایو ةازگّ .خقصت غصض
کصدٌس چٍس ٌفصی ىؼحصک ًا کٍیضی را رصیسه ةّدٌس ،ةػس در یک لُِص او را وطء کصدٌس.
کٍیض پعصی زائیس آٌگاه ُيگی در ایٍکَ فصزٌس ةصای کیعث ارحالف ٌيّدٌس .ىً ُو
ةیً ػان كصغَ اٌسارحو و فصزٌس را ةَ کعی دادم کَ ٌاىغ درآىسه ةّد .و در پایان ایً
ػزؽ را فاىً خق آن ػصکاء ٌيّدم .پیاىتص فصىّدُ :یچ گصوُی ٌیعث کَ كصغَ
ةیاٌسازد و اىص رّیغ را ةَ رساوٌس ىحػال جفّیـ کٍس ىگص آٌکَ ظِ ِو خقدار از كصغَ
2
ةیصون آیس».
ػیذ ؾسوق در ىؼیزَی ىً ال یدقصه انفلیَ ىیفصىایس کَ ایً روایث ظٍسی جام
و ؾدیح دارد .دالنث ایً روایث ٌیض جام اظث زیصا فػم اىیص انيؤىٍیً جّظك پیاىتص جلصیص
ػس یػٍی ُو فػم و ُو جلصیص ىػؿّم را داراظث.
 . 2از ىديس ةً خکیو روایث ػسه کَ گفث از اىام کاظو چیضی پصظیسم اىام ةَ ىً
فصىّد در ُص ىجِّنی كصغَ اٌسارحَ ىیػّد .ةَ اىام غصض کصدم ُياٌا كصغَ گاُی ةَ
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رما ىیرود و گاُی ةَ ُسف ىیرّرد .اىام فصىّدُ« :ص آٌچَ کَ رساوٌس ةَ آن خکو
1
فصىّد رماکٍٍسه ٌیعث».
ػیذ ؾسوق در ىؼیزَی ىً ال یدقصه انفلیَ ظٍس رّد را ةَ دو لصیق ؾدیح و
كاةم اغحياد ةَ ىديس ةً خکیو ىیرظاٌس .ایً روایث كصغَ را در دایصه وظیع ىّفّغات،
اخکام ،خق اهلل ،خق انٍاس ،ىّارد جضاخو خلّق و جٍازع و غیص ىّارد جٍازع جاری ىیداٌس.
 . 3از اظداق فضاری روایث ػسه کَ گفث ٌضد اىام ؾادق ةّدم از کیفیث ارث
فصزٌسی کَ ٌَ آنث ىصداٌَ داػث و ٌَ آنث زٌاٌَ و فلك دارای دُةُص ةّد ظّال ػس .خقصت
فصىّد اىام و ىصدم ىیٌؼیٍس ظپط اىام دغا ىیرّاٌس و ظِوُا را ىزهّط ىیکٍس جا
ةتیٍس کساىیً ظِو ةیصون ىیآیس ظِو ارث ىصد یا زن ُص کسام کَ درآىس ارث ةص اظاس
ُيان جٍظیو ىی گصدد ظپط خقصت فصىّد کساىیً خکو اظث کَ غادل جص از كصغَ
2
اٌسارحً ةاػس .ةَ درظحی کَ رساوٌس ىیفصىایس« :و ةا آٌِا كصغَ افکٍس و ىغهّب ػس».
ایً روایث از ٌگاه ظٍسی در غساد روایات ؾدیدَ كصار دارد .ایً روایث خجیث
كاغسه كصغَ را ةا كصآن و كقیَ یٌّعیَ داةث ىیکٍس .و چّن ىلیس ٌگؼحَ در جياىی ىّارد
و خلّق ىؼکم جصیان دارد.
 .4ظیاةَ و اةصاُیو ةً غيص ایً دو از اىام ؾادق در ىّرد ىصدی پصظیسٌس کَ ایً
گٌَّ گفحَ ةّد اونیً غتسی کَ ةَ ىهکیحو درآىس آزاد رّاُس ةّد .آٌگاه ظَ غتس را ةا ُو
ةَ ارث ةصد .خقصت فصىّد ةیً آن ظَ كصغَ اٌسارحَ ىیػّدُ ،ص کسام کَ ٌاىؼان درآىس
3
آزاد رّاُس ػس .ةػس خقصت فصىّد« :كصغَ یک ظٍث اظث».
ظٍس ػیذ لّظی ةَ خعیً ةً ظػیس اُّازی ىیرظس کَ كاةم اغحياد ىیةاػس.
گصچَ ظیاةَ را ةصری ىجِّل ىیداٌٍس اىا ةَ غهث وداكث اةصاُیو ةً غيص جِانث ظیاةَ
ةَ ؾدث ظٍس فصةَ وارد ٌيی کٍس .دالنث ایً روایث ٌیض جام اظث زیصا ذیم روایث ىی
فصىایس انلصغَ ظٍَ کَ ایً غتارت غام اظث و دالنث ةص غيّىیث خکو كصغَ ىیکٍس.
 . 5جٍاب غیاػی در جفعیص رّد از ديانی از اىام ةاكص غهیَ انعالم در ىّرد داظحان
خقصت یٌّط فصىّد :خقصت ةا آٌِا كصغَ افکٍس .و ُيَ كصغَُا ةَ ٌام او درآىس ظپط

45

فؿهٍاىَ غهيی گام اول ،ػياره ظّم

46

ظٍث گصدیس کَ اگص ظَ ةار كصغَ ىیاٌسارحٍس ىیگفحٍس رما ٌيیرود .ةػس از كصغَ جٍاب
1
یٌّط رّیؼحً را در دریا افکٍس و ىاُی او را ةهػیس.
ایً خسیخ از خیخ ظٍس ىصفّع و فػیف ىیةاػس .ونی ػیذ خص غاىهی ةػس از ٌلم
2
آن ىیٌّیعس« :اكّل و جلسم ىا یسل غهی ذنک فی ىّافع کذیصه»
 .6از داوود ةً ظصخان از اىام ؾادق غهیَ انعالم روایث ػسه :کَ اىام در ىّرد دو
ػاُسی کَ ةص كقیَ واخس ػِادت داده ةّدٌس آٌگاه دو ػاُس دیگص ةص رالف آن دو ةص
ُيان كقیَ ػِادت دادٌس و ارحالف ٌيّدٌس فصىّد :كصغَ اٌسارحَ ىیػّد ظپط ُص
کسام کَ ٌاىؼان درآىس كعو ىیرّردٌس .ایً کار ةا كقاوت (غسانث اظالىی) ظازگارجص
3
اظث.
 . 7از ىديس ةً ىعهو روایث ػسه کَ از اىام پصظیسم کَ ىصدی دارای چٍسیً ةٍسه
اظث و وؾیث کصده اظث کَ دهخ آٌِا ةایس آزاد ػّد .چگٌَّ ةایس ایً کار اٌجام ػّد.
خقصت فصىّد« :اىیص انيؤىٍیً غهیَ انعالم ُيیؼَ ةا كصغَ یک ظّم آٌِا را جػییً
4
ىیفصىّد».
ج :اجواع
یکی از ادنَای کَ فلِای ةصای ادتات ىؼصوغیث كصغَ از آن اظحفاده کصدهاٌس اجياع
اظث .ػیذ لّظی در انزالف 5و انيتعّط ،6ػِیس اول در انلّاغس و انفّائس 7و اةً
ادریط خهی در انعصائص 8ادغای اجياع کصدهاٌس.
ظاُصاً از کعی از اؾداب اٌکار ىؼصوغیث كصغَ ةَ ٌدّ الالق ٌلم ٌؼسه اظث .اگص
چَ ةیٍؼان در ىّارد ىحػسد ارحالف وجّد دارد فهشا اجياع فلِا ةص ىؼصوغیث كصغَ
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3
 .خص غاىهی ،ج ،18ص183
4
 .خص غاىهی ،ج ،16ص65
5
 .لّظی ،انيتعّط فی فلَ اإلىاىیَ ،ج ،8ص306
6
 .لّظی ،انزالف ،ج ،3ص531
7
 .ػِیس اول ،انلّاغس وانفّائس ،ج ،2ص183
8
 .اةً ادریط خهی ،انعصائص انداوی نحدصیص انفحاوی ،ج ،2ص173

وجّد دارد .ونیکً ةػس از دالنث کحاب و ظٍث ىعحفیقَ ةهکَ ىحّاجصه اجيا ًال ةص
ىؼصوغیث كصغَ ،دیگص جایی ةصای اجياع ةاكی ٌيیىاٌس و دنیم ىعحلهی در غصض کحاب
و ظٍث ٌزّاُس ةّد ،زیصا ةا وجّد ایً ادنَ اخحيال دارد کَ اجياع ىسرکی ةّده ةاػس.
د :تناء عقالء

هقذار داللت ادله
گفحَ ػس کَ كصغَ ةصای اىص ىجِّل ةَ کار ىیرود و ىصاد از ىجِّل چیضی اظث کَ
ةَ لّر ىمهق ىجِّل ةاػس یػٍی ٌَ از راه غلم ةحّان راُی ةصای خم آن اىص ىجِّل
پیسا کصد و ٌَ از راه ػصع .از ایً ةیان روػً ىیػّد کَ ػتِات خکيیَ و ػتِات
ىّفّغیَ ىفِّىیَ و ىؿساكیَ جزؿؿاً از جدث كصغَ رارج ُعحٍس زیصا در ىّارد آٌِا
ةیاٌی از غلم یا ػصع و یا ُص وجّد دارد ةَ ایً ةیان:
انف .در ػتَِ ةسویَ ىلصون ةَ خانث ظاةلَ ،خیصت ةَ وظیهة اظحؿداب ةصلصف
ىیػّد.
ب .در ػتَِ ةسویَ ىیجّان از ةصائث و كاغسة اةاخَ کيک گصفث.
ج .در ػتِات ىلصون ةَ غهو اجيانی ةصائث جاری اظث و در جایی کَ اخحیاط
ىيکً ةاػس ةَ اخحیاط رجّع ىیػّد و در ؾّرت غسم اىکان ،خکو ةَ جزییص ىیگصدد.
د .در ػتِات ىّفّغیَ ىفِّىیَ اگص اىص دائص ةیً اكم و اکذص ةاػس ،در زائس ةص
ىحیلً ةَ ةصائث رجّع ىیػّد و اگص ىحتایٍیً ةاػس اخحیاط جاری ىیگصدد.
ُـ .در ػتِات ىّفّغیَ ىؿساكیَ ُو زىاٌی کَ ىلصون ةَ غهو اجيانی ٌتاػس،
ٍُگام غسم وجّد ةیٍَ و اظحؿداب و ظایص كّاغس جاری در ىّفّغات ىذم كاغسه یس،
اؾانَ انؿدَ و غیص آن ،خکو ظاُصی ةصائث اظث.

كاغسه كصغَ در فلَ ػیػَ

غادت غلال در جيیع اكّام از ارةاب ىشاُب و غیص آن ایً گٌَّ اظث کَ ٍُگام جٍازع
و جایی کَ گيان جٍازع ىیرود ةَ كصغَ رجّع ىیکٍٍس .ػاُس آن ،دو كصغَای اظث کَ
در كصآن ٌلم ػسه کَ جلارع در آن غلالئی ةّده اظث .و از آٌجا کَ ردغی از جاٌب ػارع
ٌعتث ةَ ایً غيم غلالئی ٌؼسه ،چٍیً ٌحیجَ گصفحَ ىیػّد کَ ایً ةٍاء غلالء ىّرد
اىقاء ػارع ةّده و در ىّارد راص خجث رّاُس ةّد.
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فهشا كصغَ ىٍدؿص در دو ىّرد ىیػّد:
انف .در جایی کَ واكع ىػیً وجّد دارد ونی ُو خکو واكػی و ُو خکو ظاُصی
ى جِّل ةاػس ىذم ػزؽ رٍذی ىؼکم و جػارض ةیٍّات ٍُگام جعاوی از جيیع جِات
کَ ةَ آن ىجِّل گّیٍس.
ب .واكع ىػیٍی وجّد ٌساػحَ ةاػس کَ آن را ىؼکم و ىػقم ىیٌاىٍس ىذم وؾیث
ةَ آزادی یک از ةٍسگاٌغ.
فؿهٍاىَ غهيی گام اول ،ػياره ظّم

48

تنثیه :آیا قرعه هختص ته تاب تنازع است؟
آٌچَ از جحتع و جأىم در روایات ظاُص ىیػّد ایً اظث کَ ىّرد كصغَ و ىدم
جصیاٌغ ،جضاخو خلّق و ةاب جٍازع و غسم دتّت ىصجح ةصای ُص یک از آٌِا ةص دیگصی
اظث و ایً جاىػی اظث ةیً جيیع ىّاردی کَ در آٌِا خکو ةَ كصغَ ػسه اظث.
ةهَ؛ ىّردی کَ از ایً كاٌّن جزهف ىیکٍس ىعأنَ غٍو ىّلّئَ اظث کَ در آن خکو
ةَ كصغَ ػسه اظث .ونیکً ىیجّان از آن جزهف ایً گٌَّ جّاب داد:
اوالً :فصض جضاخو خلّق در ایً ىّرد ٌیض جاری اظث چَ آٌکَ یک گهَ گّظفٍس ةَ
لّر ىػيّل ىصکب از گّظفٍسان ةیؼحص از یک ىانک اظث فهشا ةدخ جضاخو خلّق
ىانکیً ىمصح ىیگصدد.
داٌیاً :روایث دال ةص دتّت كصغَ در فصض ىضةّر اػػار دارد ةص ایٍکَ ایً ىّرد ٌیض از
ىّارد جضاخو خل ّق اظث زیصا در روایث ،ةػس از خکو ةَ كصغَ و اظحزصاج ىّلّئَ جػتیص
کصده ةَ ایٍکَ« :ةأٌَ كس ٌجث ظائصُا» و ٌجات ظایص گّظفٍسان جٍِا در ؾّرت جضاخو
جؿّر دارد.
هجري قاعذه قرعه
در ایٍکَ ىجصی كاغسه چَ کعی ىیجّاٌس ةاػس ظَ اخحيال وجّد دارد:
 .1ةصای ُص ػزؿی جایض اظث.
 .2ارحؿاص ةَ خاکو ػصع دارد.
 .3رؿّص اىام ىػؿّم ةایس آن را اجصا کٍس.

1

 .فیـ کاػاٌی ،انّافی.
2
 .خص غاىهی ،ج ،17ص579
 .3خص غاىهی ،ج ،23ص61
4
 .خص غاىهی ،ج ،17ص579

كاغسه كصغَ در فلَ ػیػَ

اىا كّل ظّم ظاُصاً كائهی ٌسارد زیصا الزىة آن جػمیم ػسن كصغَ ٍُگام غسم خقّر
اىام اظث و از آن لصف کهيات اؾداب ٌیض ىحفق ةص رالف ایً اخحيال اظث.
كّل دوم چٍس كائم دارد ىذم ىدلق ٌصاكی در غّائس إیام.
در ىیان ایً اخحياالت اخحيال چِارىی ٌیض وجّد دارد و آن كّل ىدسث کاػاٌی
اظث در انّافی کَ جفؿیم داده اظث ةیً جایی کَ واكع ىجِّل وجّد داػحَ ةاػس کَ
1
ارحؿاص ةَ اىام دارد و ایٍکَ واكػی در کار ٌتاػس کَ ةصای غيّم ىصدم جایض اظث.
ایً جفؿیم را ٌيیجّاٌیو ةپشیصیو زیصا:
اوالً :دنیهی ةص ایً جفؿیم ٌساریو.
داٌیاً :ىزانف کهيات اؾداب و فحاوای ایؼان اظث چَ آٌکَ ایؼان کَ در ُص دو
ؾّرت اجصای كصغَ را ةصای غيّم جایض ىیداٌٍس.
ایً ةَ خعب اكّال؛ اىا ةَ خعب روایات وارده در كصغَ ،کالم روایات ىحفاوت اظث:
 .1از ةصری از روایات ظاُص ىیػّد کَ ارحؿاص ةَ اىام دارد؛ ىذم:
انف .روایث اظداق غضرىی کَ در ةزغ روایات ىؼصوغیث كاغسه كصغَ گشػث .در
2
ایً روایث جؿصیح دارد کَ اىام ىیٌؼیٍس و دغا ىیرّاٌس و كصغَ ىیاٌسازد
ب .روایث یٌّط کَ گفث ىصدی ةا چٍس جً از ةٍسگان رّد وغسه کصد کَ ُص کط
ةَ او آیَ كصآٌی ةیاىّزد آزاد رّاُس ػس .یکی از آن ةٍسگان ةَ او كصآن آىّرث ظپط
ىّال ىُصد .از اىام پصظیسم از کجا ةایس ةساٌیو کَ کسام غتس ةَ ىّال كصآن آىّرث؟ اىام
فصىّد« :ةایس ةا كصغَ ىؼزؽ ػّد .اىام ةایس كصغَ ةیاٌسازد زیصا كصغَ کالم و دغائی دارد
3
کَ غیص از اىام آن را ٌيیداٌس»
 .2از ةػقی دیگص ظاُص ىیػّد کَ اىص آن ةَ دظث اىام یا ىلصع اظث؛ ىذم :روایث
4
روایث فقیم ةً یعار کَ در آن روایث جؿصیح دارد کَ اىام یا ىلصع ةایس كصغَ ةیاٌسازد.
 .3ظاُص روایات غٍو ىّلّئَ ایً اظث کَ ىلصع ،ؾاخب گّظفٍسان اظث.
 .4یک دظحَ دیگص ىمهق ُعحٍس و یا ایٍکَ جؿصیح کصدهاٌس ةَ غٍّان كّم.
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اٌؿاف ایً اظث کَ ایً ارحالف جػاةیص دالنث ةص ارحالف در خکو ٌيیکٍس چصا کَ
غانب ىّارد جصیان كصغَ ىزحؽ ةَ ةاب جٍازع اظث کَ اخحیاج ةَ كقاوت ػصغی دارد و
ىػهّم اظث کَ اىص آن یا ةَ د ظث اىام اظث یا کعی کَ ةَ لّر غيّم یا رؿّص از
لصف او ىٍؿّب اظث یػٍی وانی یا كافی یا غهياء غادل و یا راویان اخادیخ .پط كصغَ
در ایً ىّارد ىاٌٍس ةیٍَ و إخالف اظث کَ جٍِا جّظك كافی ىػحتص اظث و اىا در غیص
ایً ىّارد ،ظاُص الالكات ادنَ ایً اظث کَ جّظك غيّم ىصدم ٌیض كاةم جصیان اظث.
فؿهٍاىَ غهيی گام اول ،ػياره ظّم
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توکیل در قرعه
در ىّاردی کَ كصغَ جٍِا ةَ دظث خاکو ةایس ؾّرت گیصد اگص از دظحصظی ةَ خاکو
ىحػشر ةّدیو ،ىلحقای غيّىات وکانث و جّاز جّکیم در ةعیاری از وظائف خاکو ایً
اظث کَ جّکیم در كصغَ ٌیض جایض اظث.
اػکال :وکانث جٍِا در ىّاردی اظث کَ غصض ػارع جػهق ٌگصفحَ ةاػس ةَ ؾسور آن
چیض از ىتاػص ىػیً ،در خانیکَ در كصغَ داةث ػسه ـ فی انجيهَ ـ کَ وظیفَ اىام یا ٌائب
آن اظث فهشا وکانث جایض ٌیعث.
جّاب :اوالًٌِ :ایث چیضی کَ ایً ادنَ داةث ىیکٍٍس ایً اظث کَ اجصای كصغَ
ىزحؽ ةَ خاکو اظث و غیص او ىعحلالً ٌيیجّاٌس ایً کار را اٌجام دُس اىا غسم جّاز
جّکیم را ـ خساكم ایً ادنَ ـ ٌيی جّاٌٍس داةث کٍٍس و اگص ُو ػک کٍیو کَ غصض ػارع
ةَ رؿّؾیث و یا غسم آن جػهق گصفحَ ،غيّم ادنَ وکانث در ىلام جاری ىیػّد زیصا
اؾم غسم اغحتار رؿّؾیث اظث.
داٌیاً :غسم جّاز جّکیم ىّجب غعص و خصج ىیػّد زیصا ایً از اىّر ىتحالء ةَ غيّم
اظث و ُص چیضی کَ چٍیً ةاػس جّکیم در آن جایض اظث.
قرعه اصل است یا اهاره؟
در ایٍکَ كصغَ اؾم اظث یا اىاره دو كّل اظث:
گصوُی از جيهَ آیث اهلل فافم نٍکصاٌی كائهٍس ةَ ایٍکَ كصغَ از اؾّل اظث و ةصای
كّل رّد ةَ چٍس وجَ اظحسالل کصدهاٌس:

1

 .ىکارم ػیصازی ،انلّاغس انفلِیَ؛ ةجٍّردی ،انلّاغس انفلِیَ.

كاغسه كصغَ در فلَ ػیػَ

 . 1ىّارد دتّت كصغَ ٌضد غلالء ةص دو كعو اظث؛ یکی واكع ىجِّل ةَ ایً ىػٍا کَ
واكع ٌضد رساوٌس ىػیً اظث ونی ةص ىا ىجِّل گؼحَ؛ ىذم داظحان خقصت یٌّط و
دیگصی آن کَ واكع ىػیٍی در کار ٌیعث ىذم داظحان کفانث خقصت ىصیو .و ىػهّم
اظث کَ اىاریث در كعو دوم جؿّر ٌسارد زیصا واكػی داةث ٌیعث جا ایٍکَ كصغَ اىاره ةصای
آن ةاػس و ظاُصاً ُو فصكی ةیً كعو اول و كعو دوم ٌضد غلالء ٌیعث ةٍاةص ایً كصغَ،
اؾم اظث.
 . 2ىّفّع كصغَ ،ىجِّل ةيا ُّ ىجِّل اظث ىاٌٍس ظایص اؾّنی کَ ىّرد آن
رؿّص ػک اظث ،ىذم اؾانَ اندهیَ و اظحؿداب .پط ةایس ىهحضم ػّیو ةَ ایٍکَ كصغَ
ٌیض ىاٌٍس اؾّل اظث و در ٌحیجَ اىاره ٌیعث.
گصوُی دیگص از جيهَ آیث اهلل ىکارم ػیصازی و ىّظّی ةجٍّردی (ؾاخب کحاب
انلّاغس انفلِیَ) كائهٍس ةَ ایٍکَ كصغَ اىاره اظث و ةَ ایً وجَ اظحسالل کصدهاٌس کَ:
اىاریث ػیء ىحلّم ةَ دو اىص اظث یکی وجّد جِث کؼف در آن و دیگصی ایٍکَ
ػارع آن را در غانو جؼصیع کاػف كصار دُس .جِث کؼف گاُی از جِث ىالزىة کاػف و
ىٍکؼف اظث ـ ةَ ایٍکَ یکی غهث و دیگصی ىػهّل ةاػس یا ایٍکَ ُص دو ىػهّل ةصای
غهث ظّىی ةاػٍس ـ کَ ایً كعو از کؼف ،کؼف جام اظث و اخحيال رالف در آن
ٌيی رود و گاُی از جِث دیگصی اظث کَ ىّجب دوام ىماةلث ٌیعث و نیکً ىّجب
ىی ػّد کَ آن ػیء غانتاً ةا واكع ىماةلث داػحَ ةاػس .ایً كعو از کؼف ،کؼف ٌاكؽ
اظث کَ ةَ آن ظً ىیگّیٍسُ ،ياٌمّر کَ ةَ كعو اول كمع گّیٍس.
ػکی ٌیعث کَ ةػس از ىالخظَ كّل پیاىتص ةَ خقصت غهی کَ فصىّد« :نیط ىً
كّم جٍازغّا دو فّّفّا أىصُو إنی اهلل إال رصج ظِو انيدق» و ةػس از ىالخظَ كّل اىام
کاظو کَ در ذیم روایث ىديس ةً خکیو فصىّد« :کم ىا خکو اهلل ةَ فهیط ةيزمئ»
اٌعان اليیٍان پیسا ىیکٍس کَ كصغَ غانتاً ةا واكع ىماةلث دارد ،اگص ٌگّییو کَ ایً کالم
و اىذال آن ىّجب ىی ػٌّس کَ كمع پیسا کٍیو ةَ ایٍکَ دائياً ىماةلث ةا واكع پیسا
1
ىیکٍس.
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ةَ ٌظص ىیرظس کَ كّل اول ؾدیحجص ةاػس .و اظحسالل كائهیً ةَ اىاره را ٌیض ایً
گٌَّ پاظذ ىیدُیو کَ ٌِایث چیضی کَ اىذال ایً جػاةیص ةص آن دالنث دارٌس ایً اظث
کَ رساوٌس آن ظِو رارج ػسه را دائي ًا ةا واكع ىماةق ىیگصداٌس زیصا اىص را ةَ رساوٌس
جفّیـ کصدهاٌس و ایً ىغایصت دارد ةا ىػٍی اىاریث کَ ىحلّم ةَ خیذیث کؼف اظث زیصا
كصغَ فاكس ایً خیذیث کؼف اظث.

فؿهٍاىَ غهيی گام اول ،ػياره ظّم
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تقذم یا تأخر استصحاب تر قرعه
ةدخ در ایً فصع ىحفصع ةص وكّع جػارض ةیً آن دو اظث ،و ظاُصاً چٍیً جػارفی
پیغ ٌزّاُس آىس زیصا ُياٌگٌَّ کَ كتالً گفحیو كصغَ ارحؿاص دارد ةَ ػتِات ىّفّغیَ
ىلصون ةَ غهو اجيانی .پط در ظَ ؾّرت ػتِة خکيیَ ةسویَ و ػتَِ خکيیَ ىلصون ةَ
غهو اجيانی و ػتَِ ىّفّغیَ ةسویَ ،كصغَ جاری ٌيیػّد و اىا ىّفّغیَ ىلصون ةَ غهو
اجيانی ـ انتحَ ىؼصوط ةَ ایٍکَ اخحیاط در آن واجب یا جایض ٌتاػس ـ اگص چَ فی خس
ٌفعَ جصیان اظحؿداب در آن ىيکً اظث ونیکً اظحؿداب غانتاً ةَ وظیهَ ىػارفَ
الصاف ظاكك ىیػّد.
ةا ایً خال اگص فصض کصدیو ىّردی را کَ ىدم جصیان ُص دو ةّد ةسون ظلّط یکی
از آن دو ،اظحؿداب خاکو ةص كصع اظث زیصا كصغَ جٍِا در جایی ىؼصوع ىیػّد کَ ُیچ
خیهَ و غالجی ةصای خم ىؼکم وجّد ٌساػحَ ةاػس درخانی کَ اظحؿداب رّد یک ٌّع
غالج ةصای خم ىؼکم اظث .در ٌحیجَ اظحؿداب در ُص خال ةص كصغَ ىلسم اظث.
قرعه عسیوت است یا رخصت؟
گشػث کَ كصغَ در دو ىّرد ػصغیث دارد:
ُ .1ص اىصی کَ در واكع ىػیً اظث ونی ةص ىا ىجِّل ىاٌسه.
 . 2اىص ىصدد ةیً دو ػیء یا دو ػزؽ یا اکذص کَ در واكع ىػیً ٌیعث و ٌیاز ةَ
جػییً دارد.
در ىّرد غضیيث یا ررؿث ةّدن كصغَ ةایس ةگّییو ُص ىّردی از ایً دو كعو کَ در
آن اىص ػارع ةَ رؿّص كصغَ داةث ػسه ةاػس ،ػکی ٌیعث کَ كصغَ در آن ىّرد
غضیيث اظث ىذم ىعأنَ غٍو ىّلّئَ .و در ىّاردی کَ اىص ػارع ةَ رؿّص كصغَ داةث

آیا عول ته قرعه تعذ از اجراء آى واجة است یا جایس؟
ةدخ ةص ظص ایً اظث کَ ةػس از اٌجام كصغَ و جدلق آن ،آیا غيم ةَ آن واجب اظث
یا جایض؛ چٍس اخحيال در آن اظث:
 .1جزهف از ىلحقای آن و غسول از آن ةػس از وكّغغ ىمهلا جایض ٌیعث.
 .2جزهف از ىلحقای آن جایض ٌیعث ىگص ةا رفایث لصفیً.
 .3جزهف از ىلحقای آن جایض اظث.
در ةدخ گشػحَ گفحیو کَ كصغَ در دو ىّرد ىؼصوغیث دارد .در ایً ةدخ ٌیض آٌچَ
از كعو اول ةاػس (یػٍی در واكع ىػیً ةاػس) ػکی ٌیعث کَ كصغَ الزم اظث و جزهف از
ىلحقای آن ةػس از وكّغغ جایض ٌیعث و دنیم آن ،دالنث ارتار ىعحفیقَ اظث ةص ایٍکَ
آٌچَ ةَ وظیهَ كصغَ رارج ىی ػّد خق اظث پط چگٌَّ جصك خق ىیجّاٌس جایض ةاػس!
ةهکَ خحی ةػس از جصافی ىحلارغیً ةص فعذ آن ٌیض غسول از ىلحقای آن جایض ٌزّاُس ةّد
ىذم ایٍکَ دغّا ةص ظص ونس ةاػس.
اىا اگص از ك عو دوم ةاػس (یػٍی واكع ىػیٍی وجّد ٌساػحَ ةاػس) اگص چَ ىلحقای
اؾم ،غسم نضوم اظث ونیکً ىی جّان گفث کَ ةػس از إكصاع خاکو و کعی کَ كصغَ زدن او
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ٌؼسه ةاػس ،اگص از كعو اول ةاػس در ایً ؾّرت اگص جػییً ىػیً ـ ُياٌمّر کَ در واكع
ىؼزؽ اظث ـ در ظاُص واجب ةاػس ىذم ایٍکَ ةایس رفع جٍازع ػّد یا دفع فصری گصدد
و راُی دیگص ةصای جػییً غیص از كصغَ ٌتاػس ،كصغَ واجب ىیػّد زیصا واجتی ةص آن
ىحّكف اظث.
ُيچٍیً در كعو دوم اگص جػییً در آن اىص واجب ةاػس ىذم ایٍکَ ػزؿی وؾیث
کصده ةاػس ةَ غحق چِار ةصده از ةیعث ةصدهاش ،در ایً ؾّرت اگص دنیهی ػصغی دالنث
کٍس کَ ػزؽ در جػییً ىزیص اظث ىذم ایٍکَ ىّؾی جؿصیح کٍس ةص جزییص ،در ایً
ؾّرت ػزؽ ىزیص اظث ةیً جػییً ةَ ارحیار و ةیً كصغَ .ونی اگص چٍیً دنیهی وجّد
ٌساػٍَ ةاػس ،كصغَ ىحػیً ىیػّد.
ىمانتی کَ جا ایٍجا گفحیو ُيَ در ؾّرجی ةّد کَ ػصغاً جػییً واجب ةاػس ونی اگص
ػصغاً واجب ٌتاػس ىذم جلسیو یکی از ىحػهيیً در غه ِو غیص واجب ،كصغَ واجب ٌزّاُس
ةّد ٌَ ىزیصاً و ٌَ ىػیٍ ًا ةهکَ ُص دو اىص جایض اظث ُياٌمّر کَ جصکؼان جایض اظث.
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جایض و ٌافش اظث و خکو ةَ ىلحقای آن ىیػّد ،ػکی ٌیعث کَ جػهق ىیگیصد خق
ىدکّمٌنَ ةَ خکيی کَ ةصای او ؾادر ػسه و ایً خکو ةصای او خلی درظث ىیکٍس فهشا
غسول از آن ةَ ىلحقای اظحؿداب جایض ٌیعث ىگص در ؾّرجی کَ ىجّّزی ةصای غسول
وجّد داػحَ ةاػس کَ چٍیً ىجّّزی در کار ٌیعث .ةهکَ ىیجّان اؾانة انهضوم را ةَ وظیهَ
اظحؿداب ةػس از كصغَ و كتم از خکو خاکو ٌیض داةث کصد .ةسیً ؾّرت کَ ةَ وظیهَ
كصغَ زدن و رصوج ظِو یکی از ىحلارغیً یا ةصای ُص دو ٌّغی رؿّؾیث و جػهلی
خاؾم ىیػّد کَ ىّجب ىی ػّد خاکو ةص ىتٍای آن خکو وجّةی یا جّازی ةصای ُص
یک ؾادر کٍس و اگص ایً رؿّؾیث و جػهق ٌتّد ةصای خاکو جایض ٌتّد کَ خکيی ؾادر
کٍس پط واجب اظث ایً رؿّؾیث و جػهق را ا ظحؿداب کٍیو جا ایٍکَ غهو ةَ ىضیم آن
پیسا ػّد.
تطثیقات
ُياٌگٌَّ کَ از ىتاخخ گشػحَ ىؼزؽ ػس از كاغسه كصغَ در ىّارد راص اظحفاده
ىی ػّد .از جيهَ ىّاردی کَ فلِاء در ىحّن رّد ةَ كاغسه كصغَ اظحٍاد ىیکٍٍس ىیجّان
ةَ ىّارد زیص اػاره کصد.
 . 1زىاٌی کَ ؾاخب ةیث و ؾاخب غصفَ ةاالی آن ةص ظص ظلف ةیث ارحالف کٍٍس
1
ةیً آن دو كصغَ اٌسارحَ ىیػّد.
 . 2زىاٌی کَ دو ىصد یک زن را وطء کصده ةاػٍس و آن زن ؾاخب ةچَ ػسه ةاػس و
ةَ گٌَّای ةاػس کَ اخحيال ندّق فصزٌس ةَ ُص دو زن وجّد داػحَ ةاػس.2
 .3زىاٌی کَ ىّجص و ىعحأجص در ىلسار اجصت یا ىٍفػث ارحالف کٍٍس و ُیچکسام
3
ةیٍَ ٌساػحَ ةاػٍس.
4
 .4زىاٌی کَ ىلحّل ىؼصکیً و ىلحّل ىعهيیً ىؼحتَ ػٌّس.
5
 .5ػصوع ىعاةلَ در ىعاةلات.
1

 .انزالف ،ج ،3ص.298
2
 .ػصائع االظالم ،ج ،4ص114
3
 .غٍیة انٍضوع ،ص289
4
 .انعصائص ،ج ،2ص20
5
 .جدصیص انّظیهَ ،ج ،3ص178

خاتوه :استخاره
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ظاُصاً اظحزاره ةَ ركاع ،خؿَ ،ةٍسكَ ،جعتیح و ىاٌٍس ایٍِا از چیضُایی کَ در روایات
ىزحهف وارد ػسه ٌّغی از كصغَ اظث .اؾم اظحزاره ةَ ایً ىػٍی اظث :زىاٌی کَ اىصی
ةص اٌعان ىؼکم ػسه آن را ةَ رسا جفّیـ ىیکٍس ظپط ةَ وظیهَ ةػقی از دغاُای
ىأدّره او را ىیرّاٌس و ظپط جیصی یا ركػَای یا ةٍسكَای یا غیص ایٍِا کَ روی آن اٌجام
یا جصك چیضی را ٌّػحَ یا غالىحی کَ ىیداٌس چیعث را رارج ىیکٍس و ةص لتق آن
غيم ىیکٍس.
جٍِا جفاوت اظحزاره ةا كصغَ ایً اظث کَ كصغَ در ىّاردی اظث کَ اٌعان خکو
ػصغی جضئی را ةَ رالص اػحتاه ػسن ىّفّغغٌ ،يیداٌس و غانتاً ٌیض در ىّارد جضاخو
خلّق اظث در خانی کَ اظحزاره در جایی اظث کَ ػزؽ خکو ػصغی و ىّفّغغ را
ىی داٌس ونی اىص دائص ةیً چٍس اىص ىتاح اظث کَ ػک در ؾالح و فعاد آن دارد و ةصای
ایٍکَ ةَ لصیلی روػً ةصظس و ةصای رفع جدیص رّد و کؼف آٌچَ ؾالح اوظث ةَ
اظحزاره ىحّظم ىیػّد.
آٌچَ دالنث ىیکٍس کَ اظحزاره از اٌّاع كصغَ اظث چٍس اىص اظث:
انف .جػتیص ػسن در ةصری روایات از اظحزاره ةَ ىعاُيَ؛ ىذم ایً روایث:
غتسانصخيً ةَ ظیاةَ كال :رصجث إنی ىکَ و ىػی ىحاع کذیص فکعس غهیٍا فلال ةػـ
أؾداةٍا :أةػخ ةَ إنی انیيً فشکصت ذنک ٕةی غتساهلل فلال نی :ظاُو ةیً ىؿص و انیيً
دو فّّض أىصك إنی اهلل ،فأیّ انتهسیً رصج إظيَ فی انعِو فاةػخ إنیَ ىحاغک .فلهث:
کیف أظاُو؟ كال :أکحب فی ركػة ةعو اهلل انصخيً انصخیو أٌَّ ال إنَ إال أٌث غانو انغیب
و انؼِادة أٌث انػانو و أٌا انيحػهو فاٌظص فی أیّ إىصیً ریص إنیّ خحی أجّکم غهیک فیَ،
فاغيم ةَ ،دو أکحب ىؿصاً إن ػاء اهلل ،دو أکحب فی ركػة أرصی ىذم ذنک ،دو أکحب
یدتط إن ػاء اهلل و الیتػخ ةَ إنی ةهسة ىٍِيا ،دو أجيع انصكاع فادفػِا إنی ىً یعحصُا
غٍک ،دو أدرم یسك فزش ىً انذهخ انصكاع فأیِّا وكػث فی یسك فحّکم غهی اهلل فاغيم
ةيا فیِا إن ػاء اهلل.
ب .اجداد کیفیث غيم و دغاء در اظحزاره و كصغَ؛ ظیس ةً لاووس در کحاب أىان
اإلرمار و در إظحزارات ةَ ٌلم از کحاب غيصو ةً أةیانيلسام روایث ىیکٍس :غً أخسُيا
فی انيعاُيَ یکحب ةعو اهلل انصخيً انصخیو انهِو فالص انعياوات وإرض غانو انغیب و
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انؼِادة انصخيً انصخیو أٌ ث جدکو ةیً غتادك فیيا کاٌّا فیَ یزحهفّن أظئهک ةدق
ىديس و آل ىديس أنجؿهی غهی ىديس و آل ىديس و أنجزصج نی ریص انعِّيیً فی
دیٍی و دٌیای و آرصجی و غاكتة أىصی فی غاجم أىصی و آجهَ إٌّک غهی کم ػیء كسیص
ىا ػاء اهلل ال كّة إال ةاهلل ؾهی اهلل غهی ىديس و آنَ .دو یکحب ىا جصیس فی انصكػحیً و
جکّن انذانذة غفالً ،دو ججیم انعِّام فأیّيا رصجث غيهث غهیَ و الجزانف فيً رانف
نویؿٍع نَ و إن رصج انغفم رىیث ةَ.
ایً روایث ةا الالكغ ػاىم ىّارد كصغَ یػٍی ىّاردی کَ ػک در خکو ػصغی
جضئی اظث و ُيچٍیً ىّارد اظحزاره یػٍی ىّاردی کَ ػک در ؾالح و فعاد اىصی
ةصای فاغم در ؾّرت غهو ػزؽ ةَ جّاز و جصك اظث ،ىیػّد.
نتیجه گیري
كصغَ غتارت اظث از جػییً جؿادفی یکی از الصاف ػتَِ در ٍُگام جدیّص و اٌعساد
ُيَ راهُای ػصغی ةَ وظیهَ ةیصون کؼیسن یکی از غالئيی کَ در ةیً چٍسیً غالىث
ةَ لّر ىتِو جػتیَ ػسه اظث .كصغَ یکی از كّاغس فلِی اظث کَ ةَ وظیهَ ادنَ ارةػَ
داةث ىیػّد .آٌچَ از جحتع و جأىم در روایات ظاُص ىیػّد ایً اظث کَ ىّرد كصغَ و
ىدم جصیان آن ،جضاخو خلّق و ةاب جٍازع و غسم دتّت ىصجح ةصای ُص یک از آٌِاظث.
اجصای كاغسه كصغَ ةایس ةَ دظث خاکو ػصع ةاػس .انتحَ خاکو ىیجّاٌس ةَ ػزؽ
دیگصی جفّیـ کٍس .كاغسه كصغَ اؾم اظث و اظحؿداب ةص آن ىلسم اظث.
در ایٍکَ كصغَ غضیيث اظث یا ررؿث ةایس ةَ دنیهی کَ آن را داةث ىیکٍس رجّع
ػّد .غيم ةَ كصغَ ةػس از اجصای آن واجب و الزم اظث.
كصغَ در ةعی اری از اةّاب فلِی کارةصد دارد کَ از جيهَ آن ىیجّان ةَ ارحالف
ؾاخب ةیث و ؾاخب غصفَی ةاالی آن ةص ظص ظلف ةیث ،انداق فصزٌس زٌی کَ چٍس ٌفص
او را وطء کصده ةاػٍس ،اػحتاه ىلحّنیً ىؼصك ةَ ىلحّنیً ىعهيان ،ارحالف ىّجص و
ىعحأجص ةص ظص ىلسار اجصت و ػصوع کٍٍسه در ىعاةلات ٌام ةصد.

کتابناهه
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 .1كصآن کصیو
 .2اةً ادریط خهی ،ىديس ةً ىٍظ ّر ةً اخيس ،انعصائص انداوی نحدصیص انفحاوی،
 3ج ،چاپ دوم ،كو ،دفحص اٌحؼارات اظالىی واةعحَ ةَ جاىػَ ىسرظیً خّزه غهيیَ كو،
ُ 1410ـ.ق.
 .3اخعائْ ،اةً اةْ جيِّر ،ىديس ةً غهی ةً اةصاُیو ،إكماب انفلِیة غهْ
ىشُب اإلىاىیة ـ درر انٔنئ انػيادیة فی إخادیخ انفلِیة ،ىدلق و ىؿدح ػیذ ىديس
خعّن ،چاپ اول ،كو ،اٌحؼارات کحاةزاٌَ آیة اهلل ىصغؼْ ٌجفْ كسس ظصهُ 1410 ،ـ.
ق.
 .4آػحیاٌْ ،ىیصزا ىديس خعً ةً جػفص ،ةدص انفّائس فی ػصح انفصائس2 ،ج ،چاپ
اول ،كو ،کحاةزاٌَ آیة اهلل ىصغؼْ ٌجفْ (ره)ُ 1403 ،ـ .ق.
 . 5ةجٍّردی ،خعً ةً آكاةضرگ ىّظّی ،انلّاغس انفلِیَ7 ،ج ،چاپ اول ،كوٌ ،ؼص
انِادیُ 1419 ،ـ.ق.
 . 6خص غاىهی ،ىديس ةً خعً ةً غهی ،جفؿیم وظائم انؼیػَ إنی جدؿیم ىعائم
انؼصیػَ ،ةیجا  ،ةیٌا ،ةیجا
 .7روخاٌْ ،ظیس ىديس خعیٍْ ،ىٍحلْ إؾّل ،ىلصر ظیس غتس انؿاخب ةً ظیس
ىدعً خکیو ،چاپ اول2 ،ج ،كو ،چاپزاٌَ اىیصُ 1413 ،ـ .ق.
 . 8ظیس ةً لاووس ،رفی انسیً غهی ةً ىّظی ،إىان ىً ارمار إظفار و
إزىان ،چاپ اول ،كو ،ىؤظعَ آل انتیثُ 1409 ،ـ.ق.
 .9ػِیس اول ،ىديس ةً ىکی غاىهی ،انلّاغس و انفّائس3 ،ج ،چاپ اول ،كو،
کحاةفصوػی ىفیس ،ةیجا.
 . 10ػِیس داٌی ،زیً انسیً ةً غهی ةً اخيس غاىهی ،جيِیس انلّاغس االؾّنیَ و
انػصةیَ نحفصیع إخکام انؼصغیَ ،چاپ اول ،كو ،دفحص جتهیغات اظالىی خّزه غهيیَ كو،
ُ 1416ـ.ق.
 .11لتالتائی خکیو ،ظیس ىديس جلی ،إؾّل انػاىَ نهفلَ انيلارن ،چاپ دوم ،كو،
انيجيع انػانيی ُٕم انتیث غهیِو انعالمُ 1418 ،ـ .ق.
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 .12لّظی ،اةّ جػفص ىديس ةً خعً ،انزالف6 ،ج ،چاپ اول ،كو ،دفحص اٌحؼارات
اظالىی واةعحَ ةَ جاىػَ ىسرظیً خّزه غهيیَ كوُ 1407 ،ـ.ق.
 .13لّظی ،اةّ جػفص ىديس ةً خعً ،انيتعّط فی فلَ اإلىاىیَ8 ،ج ،چاپ ظّم،
جِصان ،انيکحتَ انيصجقّیَ إلخیاء آدار انجػفصیَ.1387 ،
 .14فافم نٍکصاٌی ،ىديس ىّخسی ،كاغسة انلصغَ ،چاپ اول ،كو ،ىصکض فلِی ائيَ
الِار (ع) ،ةیجا.
 .15فیـ کاػاٌی ،ىديس ىدعً ةً ػاه ىصجقی ةً ػاه ىديّد ،انّافی26 ،ج،
چاپ اول ،اؾفِان ،کحاةزاٌَ اىیص انيؤىٍیً (ع)ُ 1406 ،ـ.ق.
 .16کاػف انغماء ،ىديس خعیً ،جدصیص انيجهة5 ،ج ،چاپ اولٌ ،جف ،انيکحتة
انيصجقّیةُ 1359 ،ـ .ق.
 .17ىصاغْ ،ظیس ىیص غتس انفحاح ةً غهْ خعیٍْ ،انػٍاویً انفلِیة2 ،ج.
 .18ىکارم ػیصازیٌ ،اؾص ،انلّاغس انفلِیَ2 ،ج ،چاپ ظّم ،كو ،ىسرظَ اىام اىیص
انيؤىٍیً غهیَ انعالمُ 1411 ،ـ.ق.
ٌ . 19صاكی ،ىّنی اخيس ةً ىديس ىِسی ،غّائس إیام فی ةیان كّاغس إخکام و
ىِيات ىعائم اندالل و اندصام ،ةیجا ،ةیٌا ،ةیجا.

