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 1فرَىگی زیدیٍ ي امامیٍ در عصر صادقیه)ع( -تعامالت فکری

 

 اهلل غفشی فشٚضب٘يًٕ٘ت

 ، لٓ، ايشاٖةلمیإِػكفي اًِب ةمعدا٘طيبس رب

 

 2٘يب اهلل تٛحيذیسٚح
 دا٘طزٛی وبسضٙبسي اسضذ پژٚٞطٍبٜ حٛصٜ ٚ دا٘طٍبٜ، لٓ، ايشاٖ

 
 چکیدٌ

وٝ  داد٘ذ( ٌشٚٞي تطىيُ ٔيوٚسٜ أبْ ثبلش)ثخص لبثُ تٛرٟي اص رشيبٖ حذيخي ضيًيبٖ وٛفٝ سا دس د

صيذی ثب أبٔيٝ وشد٘ذ. ايٗ ٌشِٜٚ پيصثيٗ افؿُ ثٛدٖ أبْ يّي)و( ٚ ٔطشٚييت خالفت ضيخيٗ رٕى ٔي

(، قشفذاساٖ سؼيّي ثٝ وٛفٝ اص ٚی حٕبيت وشد٘ذ. پس اص ليبْ صيذ)ثٗ٘يض استجبـ داضتٙذ ٚ ثب ٚسٚد صيذ

٘ذ ٚ ثٝ تشٚيذ آٖ ٔجبدست ٚسصيذ٘ذ. ٔٙبسجبت ايٗ ٌشٜٚ ثب ضيًيبٖ قشفذاس ٚی سٚيٝ فىشی اٚ سا تٛسًٝ داد

تحّيّي ٚ دس ٔحذٚدٜ يػش غبدليٗ)و( ثٝ آٖ  -٘ع ٔٛؾٛيي است وٝ ايٗ ٘ٛضتبس ثب سٚش تٛغيفي

ٌشٜٚ ٚ ٌستشش است. ٘تبيذ حبوي اص آ٘ست وٝ اضتشاوبت فىشی سجت ٍٕٞشايي ايٗ دٚ پشداختٝ

است؛ أب ثب سضذ صيذيٝ ٚ دستيبثي آ٘بٖ ثٝ ٔجب٘ي ٘سجتب ٔستمُ، دايشٜ  ٞبی يٕٛٔي ضيًٝ ثٛدٜ آٔٛصٜ

خٛد ٚ رزة ضيًيبٖ  تش ضذٜ ٚ ٞش دٚ فشلٝ ثشای حفم ٞٛاداسأٖزٞجبٖ ٚسيىاختالفبت صيذيبٖ ثب أبٔي

 ا٘ذ.ديٍش، الذأبتي دس ثشاثش يىذيٍش غٛست دادٜ

 

 (، صيذ، وٛفٝ.، أبٔيٝ، صيذيٝ، غبدليٗ)ؤزٞجي تًبُٔ َا:ياشٌکلید
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 مقدمٍ 

، اص أبْ ٌشٚٞي اص ضيًيبٖ وٝ دس ا٘ذيطٝ ليبْ ثش ؾذ أٛيبٖ ثٛد٘ذپس اص ضٟبدت أبْ سزبد)و(، 

، ثستش سا ثشای ضىٛفبيي پبسخ ٔٙفي أبْ)و( 3.تب سٞجشی ليبْ سا ثش يٟذٜ ٌيشد خٛاستٙذثبلش)و( 

ليبْ دس ثشاثش ٚ  4شص٘ذاٖ فبقٕٝ)س(يبفتٗ أبٔت دس ففشاٞٓ آٚسد وٝ ًٔتمذ ثٝ ادأٝای ا٘ذيطٝ

صيذی ثب پيطٛايبٖ أبٔيٝ، سجت ٘طذ تب استجبـ اختالفبت ايٗ ٌشٜٚ پيصاِجتٝ  5.ثٛد رٛس حىٛٔت

يٟذٜ ٌشفت ٚ ( سٞجشی ليبْ سا ثٝـ122ٞديّي)ثٗصيذآ٘بٖ ثب أبٔيٝ لكى ضٛد. دس چٙيٗ ضشايكي 

 ٚ ٛدٜا٘ذ وٝ ثٝ ٔمبثّٝ ثب نّٓ ديٛت ٕ٘ثشادسش أبْ ثبلش)و(، أبٔت سا ضأٖ وسي خٛ دس ثشاثش

ٔٛلًيت الصْ ٚ  ضشايفربيٍبٜ سفيى أبْ ثبلش)و( ٘ضد ضيًيبٖ اص رّٕٝ داليّي ثٛد وٝ  6.وٙذليبْ 

أبٔت أبْ  اٖأب دس اٚايُ دٚس 7؛ثشای ليبْ صيذ دس دٚسٜ ص٘ذٌي آٖ حؿشت فشاٞٓ ٘طٛد

ثٝ صيذ  8،يي سشدسٌٕي ضذٜ ثٛد٘ذوٝ پس اص أبْ ثبلش)و( دچبس ٘ٛ ،غبدق)و(، ضيًيبٖ وٛفٝ

يّي ٚ أبٔيٝ ثٗتحّيّي، تًبٔالت پيشٚاٖ صيذ -ايٗ پژٚٞص ثشآ٘ست تب ثب سٚش تٛغيفي 9.پيٛستٙذ

. ٔمػٛد اص تًبُٔ دس ايٗ ٔمبِٝ، ٔزٕٛيٝ الذأبت دٚ ٌشٜٚ ثشسسي ٕ٘بيذسا دس يػش غبدليٗ)و( 

ضٛد ٚ يالٜٚ ثش ايزبد ٕ٘بيبٖ ٔي دس ٔٛارٟٝ آ٘بٖ ثب يىذيٍش است؛ وٝ ٌبٜ دس ٕٞضيستي دٚقشف

؛ ٚ ٌبٜ ثٝ ضىُ ٚاٌشايي ٚ تمبثُ ضٛد، ٔٛرت تمٛيت ثبٚسٞبی ٔطتشن ٔيفؿبی ٌزضت ٚ تسبٔح

 آٚسد.آٔيض سا پذيذ ٔي ٚ فؿبيي سلبثت ضذٜتشسيٓ 

 

 پیشیىٍ تحقیق

ٞبی غٛست ٌشفتٝ دسثبسٜ ٔٙبسجبت صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و(، سٚيىشد يٕذٜ پژٚٞص

تٛاٖ ثٝ ثشخي ٔيتٟٙب دس ٔٛسد تًبٔالت فىشی آ٘بٖ . سا پيٍيشی وشدٜ است فشلٝبسي ايٗ دٚ سي

 تأحيش حذيج صيذيٝ ثش حذيج أبٔيٝدوتشی ثب يٙٛاٖ  ای اص رّٕٝ، سسبِٝ ؛اضبسٜ وشد تحميمبتاص 
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  21/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

وٝ ثٝ ثشسسي ضشح حبَ ساٚيبٖ صيذی، ٔحٛسٞب ٚ ٔٛؾٛيبت سٚايبت آ٘بٖ،  10،٘ٛضتٝ ايهٓ فشربٔي

 ٌزاسی ساٚيبٖ صيذی ثش حذيج أبٔيٝ پشداختٝحيشأيٗ ثشخي ايتمبدات صيذيٝ ٚ چٍٍٛ٘ي تتجي

ٞبی ٚ ديذٌبٜٞب ثشسسي ٔٙبثى ٔتمذْ حذيخي أبٔيٝ ٚ صيذيٝ ٚ ثبصخٛا٘ي اٍ٘يضٜ ٚی پس اصاست. 

ٔٛارٟٝ أبٔيٗ . داليّي سا دس رشح يب تًذيُ سٚايبت آ٘بٖ روش وشدٜ استساٚيبٖ صيذی، 
٘ژاد ثٝ  وٝ دس آٖ حسيٗ يشة 11٘بٔٝ ديٍشی است يٙٛاٖ پبيبٖ ،ب صيذ ٚ صيذيبٖغبدليٗ)و( ث

پشداصد. ٚی دس ثخطي اص غٛست ٔطخع ثٝ داٚسی دسثبسٜ ٘هش ايٗ دٚ أبْ دسثبسٜ ليبْ صيذ ٔي

ٞبی فشٍٞٙي صيذيٝ دس ثشاثش أبٔيٝ تأِيف خٛد، ثٝ ٔمبيسٝ تفىشات أبٔيٝ ٚ صيذيٝ ٚ ٚاوٙص

تمبثُ يبِٕبٖ صيذی وٛفٝ دس ٘يٕٝ اَٚ لشٖ دْٚ »ای ثب يٙٛاٖ ديٍش، ٔمبِٝپشداختٝ است. پژٚٞص 

دس سبَ  ،سفيٙٝٝ ٔزّ 37٘ٛضتٝ سيذ يجذاِحٕيذ اثكحي است وٝ دس ضٕبسٜ « اِٟي ثب ثبٚس أبٔت

ثبصخٛا٘ي سيشٜ ثشخي يبِٕبٖ صيذی وٛفٝ دس  پس اصاست. ايٗ ٔمبِٝ  ٔٙتطش ضذٜ ،1391

. دس ٔيبٖ پيطيٙٝ است اِٟي ثشسسي وشدٜ ثب يميذٜ أبٔت ٌشٜٚ سا ايٗٔمبثّٝ ٔحذٚدٜ يبد ضذٜ، 

ٞبی والٔي ربًٔٝ اسالٔي دس ٘مص ٟٕٔي دس تجييٗ ٘هبْ 12،تحميمبت فىشی، پژٚٞص فبٖ اس

 دسنتٛاٖ ثذٖٚ وٝ ٘هبْ فىشی ٔزاٞت سا ٕ٘ي ،ٚی ثب ايٗ يميذٜ 13.لشٖ دْٚ ٚ سْٛ ثشيٟذٜ داسد

ارتٕبيي  -ٚؾًيت فشٍٞٙي سًي دس تشسيٓٞب ضٙبخت، ٚ رشيب٘بت ٔٛرذِ آٖ ئحيف پيشأٛ٘

قشف، اسصضٕٙذ يٙٛاٖ يه پژٚٞص ثيتحميك اٚ ثٝ دس دٚسٜ ٔٛسد ٘هش داسد؛ ٚربًٔٝ اسالٔي 

ثيٗ  یةاِضيذثب يٙٛاٖ است ، وتبثي فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ ٘ٛضتٝ ديٍش دسثبسٜ ٔٙبسجبت 14.است

دس فػُ سْٛ آٖ ثٝ ٔمبيسٝ يمبيذ صيذيٝ ٚ أبٔيٝ  ، وٝی٘ٛضتٝ سبٔي اِغشاٚ السنةٚ اُٞ  میةاالٔب

 است. ٌيشی ٘ٛيسٙذٜ اص ٔٙبثى صيذيٝ إٞيت ايٗ وتبة سا دٚچٙذاٖ وشدٜپشداختٝ ٚ ثٟشٜ
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 شىاسی مىابع تحقیق گًوٍ

تٛاٖ ثٝ دٚ ثخص وتت ُّٔ ٚ ٘حُ ٚ تأِيفبت أبٔيبٖ تشيٗ ٔٙبثى ٔٛسد استفبدٜ تحميك سا ٔي ٟٔٓ

( دس ـ300ٞاضًشی)د يجذاهلل ثٗ ضٙبسب٘ي چٖٛ سًذشد. ٔكبًِٝ ٘هشات فشلٝٚ صيذيبٖ تمسيٓ و

( دس ـ324ٞاسٕبييُ اضًشی)دثٗيّي، الشیعة فشق( دس ـ310ٞ، ٘ٛثختي)داِفشق ٚ إِمبالتوتبة 

 ٚ ضٟشستب٘ي اِفشق ثيٗ اِفشق( دس ـ429ٞ، ثغذادی)ديٗاختالف إِػّّ ٚ االسالٔييٗ إِمبالت

ٞبی ٔختّف ضيًٝ سا ، ثخص لبثُ تٛرٟي اص فؿبی فىشی ٌشٜٚإُِّ ٚ اِٙحُ( دس ـ548ٞ)د

وٙذ. اِجتٝ ايٗ افشاد دس غبِت ٔٛاسد ٚاسد رضئيبت ٘طذٜ ٚ تٟٙب ثٝ تجييٗ ثبٚسٞبی تشسيٓ ٔي

فمٟي ٚ سربِي ٞبی تبسيخي، حذيخي،  ا٘ذ. ثخص دْٚ ٔٙبثى، ضبُٔ وتبةٜوشدٞب اوتفب  فشلٝ

اختيبس أبٔيٝ ٚ صيذيٝ است. دس ثيٗ تأِيفبت أبٔي ٔزٞجبٖ وتبة فشلٝ ٔٙتست ثٝ يبِٕبٖ دٚ 

دِيُ ثشسسي افىبس ٚ يّٕىشد صيذيبٖ ٚ ثيبٖ ثشخي ٔػبديك تًبٔالت آ٘بٖ ثب ، ثٝاِشربَ فةًٔش

سجت ًٔشفي قشفذاساٖ دٚ (، ثٝـ460ٞ( ٚ ضيخ قٛسي)دـ450ٞأبٔيبٖ، ٚ تأِيفبت ٘زبضي)د

 وّيٙي٘ٛضتٝ ضيخ وبفيتٛاٖ ثٝ وتبة چٙيٗ ٔي . ٞٓقشف تًبُٔ، اص ٘مص ٟٕٔي ثشخٛسداس٘ذ

تًبُٔ غبدليٗ)و( ٚ  ٚاوبٚیثٝ ٝ ( اضبسٜ وشد؛ وـ381ٞ( ٚ تأِيفبت ضيخ غذٚق)ْـ329ٞ)د

وٙذ. ثشخالف أبٔيٝ، ٔٙبثى صيذيٝ وٕتش ثٝ ٔجبحج ٔيفشاٚا٘ي پيشٚا٘طبٖ ثب صيذی ٔزٞجبٖ وٕه 

٘ٛضتٝ  ٔمبتُ اِكبِجييٗشاث آ٘بٖ، وتبة دس ثيٗ ٔي 15.ا٘ذفشٍٞٙي لشٖ دْٚ پشداختٝٚ  فىشی

ثيطتش ثٝ ٔسبئُ ٔشثٛـ ثٝ ليبْ صيذيبٖ پشداختٝ است،  اِجتٝ (، وٝـ356ٞاثٛاِفشد اغفٟب٘ي)د

تٛاٖ ثٝ وتت ديٍشی چٙيٗ ٔي ثبضذ. ٞٓحبٚی ٘ىبت ٟٕٔي دسثبسٜ ٚؾًيت فىشی ايٗ ٌشٜٚ ٔي

تيسيش إِكبِت في أبِي (، ـ352ٞد)٘ٛضتٝ فشات ثٗ اثشاٞيٓ وٛفي اثشاٞيٓ ثٗ فشات تفسيش چٖٛ

 یةاِضيذ ئمةٔٙبلت اال في یةاِحذائك اِٛسد( ٚ ـ424ٞحسيٗ)د ثٗ اثٛقبِت يحيي ٘ٛضتٝ قبِت اثي

ثب  ٝثٝ ثشخي اص ٔػبديك تًبٔالت صيذياضبسٜ وشد؛ وٝ  (ـ653ٞٔحّي)د احٕذ ثٗ حٕيذ ٘ٛضتٝ

 أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( اضبسٜ داس٘ذ. 

ٞبی ٔزوٛس، ثٝ ثسف ٚ  ذد است تب ؾٕٗ استفبدٜ اص ٔٙبثى ٚ پژٚٞص٘ٛضتٝ حبؾش دس غ

 فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس دٚسٜ غبدليٗ)و( ثپشداصد. -تحّيُ تًبُٔ فىشی
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  23/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

 يضعیت فرَىگی امامیٍ ي زیدیٍ 

فشٍٞٙي داس٘ذ.  -تشيٗ ٘مص سا دس ٚؾًيت فىشی دس يػش غبدليٗ)و(، يبِٕبٖ ٚ فميٟبٖ ٟٔٓ

 وُٟيُثٗةسَلم( ٚ ـ121ٞ)دُٞشُٔضثٗ(، حبثتـ115ٞ)دةعُتیبَثٗچٖٛ حَىَٓ ثضسٌب٘يثشسسي ا٘ذيطٝ 

صيذی دس وٛفٝ ا٘ذ، ٘طبٖ اص حؿٛس رشيب٘ي پيص( وٝ پيص اص ليبْ صيذ اص د٘يب سفتٝـ121ٞ)د

ثٝ  17،ضذيٙٛاٖ فشدی ٚاال ٔمبْ ضٙبختٝ ٔييّي، وٝ دس ٔذيٙٝ ثٝثٗصيذ ايٗ ضشايف،دس  16.داسد

 18.ٌشفت أبٔت ٚی ٔٛسد پزيشش يْٕٛ ضيًيبٖ ٚ ثسيبسی اص فمٟبی وٛفٝ لشاسوٛفٝ ٚاسد ضذ ٚ 

سٚيىشد فىشی ٚی  ٚ 19اِحسٗ(، سٚيٝ سيبسي اٚ ثٝ سٞجشی ثٙيـ122ٞپس اص ضىست ليبْ صيذ)

ايٗ دس حبِي ثٛد وٝ يبِٕبٖ أبٔيٝ دس وٛفٝ ٘ضد غبدليٗ)و(  20.تٛسف يبِٕبٖ وٛفٝ پيٍيشی ضذ

(، اص ـ128ٞرًفي)د يضيذ ثٗ ٝ ربثشو بتٍٙي ثب آ٘بٖ داضتٙذ؛ چٙبٖضذ٘ذ ٚ استجبـ تٍٙحبؾش ٔي

ٔٛسٓ حذ  صيشا 21؛سٚد ٞبی أبٔيٝ اص وٛفٝ ثٝ ٔذيٙٝ ٔئحذحبٖ ثضسي ضيًٝ، ثشای تًّيٓ آٔٛصٜ

 دٝ ٞطبْ ثٗ حىٓ)و چٙبٖ ،ثٟتشيٗ صٔبٖ ثشای ٔشارًٝ أبٔي ٔزٞجبٖ ثٝ غبدليٗ)و( ثٛد

ٌٛيذ دس يه سفش حذ، پبسخ پب٘ػذ پشسص سا اص أبْ  ٔي(، اص يبِٕبٖ ثشرستٝ أبٔيٝ ـ179ٞ

وٝ وٛفٝ پبيٍبٜ اغّي ضيًيبٖ ثٛد، غبدليٗ)و( ٘يض  ثب تٛرٝ ثٝ ايٗ 22.غبدق)و( دسيبفت وشدْ

ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ثب پشٚسش ٘خجٍب٘ي  ؛ضبٖ دس ايٗ ضٟش داضتٙذأٛس ديٙي ٚ پيشٚاٖ ٝتشی ث يٙبيت ثيص

 ايٗ افشاد(، ـ150ٞٔسّٓ)د ثٗ ( ٚ ٔحٕذـ150ٞاسذی)د ثػيش (، اثٛـ150ٞاييٗ)د ثٗ ةچٖٛ صساس

 ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ، ؛حش ثٛدؤالذأبت غبدليٗ)و( ٔ 23.يٙٛاٖ ٕ٘بيٙذٌبٖ خٛد دس وٛفٝ ًٔشفي وشد٘ذسا ثٝ

تش ضيًيبٖ وٛفٝ ثٝ ٘ٛضيذٖ ٘جيزِ ٔست وٙٙذٜ ٚ يب ٔسح ثش خفّيٗ )ٔسح وطيذٖ  وٝ ثيص ثب آٖ

                                                 
وشد٘ذ)احٕذ ثٗ حٙجُ، ٝ صيذيبٖ ًٔتمذ٘ذ، آ٘بٖ ٘يض ثيٗ خالفت ضيخيٗ ٚ افؿّيت يّي)و( رٕى ٔيو چٙبٖ .16

1/149.) 

 .138/ 1حٕيذ ثٗ احٕذ،  .17

 .172/ 2، حزذ اهلل يّي اًِجبدفة ًٔش االسضبد في؛ ٔفيذ، 88اثٛاِفشد اغفٟب٘ي،  .18

 .196/ 6ٞبی صيذيٝ تٛسف حسٙيبٖ، ٘ه: قجشی،  ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ دسثبسٜ سٞجشی ليبْ .19

 .36غّيس،  .20

 .438، اِزشح ٚ اِتًذيُساصی،  .21

 .26/ 1وّيٙي،.22

 .51/ 1، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .23
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ثشخي اص يب  24؛دا٘ستٙذٔي ايٗ ٔٛاسد سا حشاْ ٔيثش سٚی وفص( يبدت داضتٙذ، ضيًيبٖ أب

يٙٛاٖ سٚ ثشخي اص آ٘بٖ ثٝيٗااص ٚ رستٙذ؛غٛست غشيح اص خّفبی پيطيٗ تجشّی ٔيثٝ بٖأبٔي

دٞذ وٝ ضيًيبٖ ايٗ ضٛاٞذ ٘طبٖ ٔي 25.ضذ٘ذوٙٙذٌبٖ ثٝ غحبثٝ پيبٔجش)ظ( ضٙبختٝ ٔيتٛٞيٗ

 ضتٙذ.اوخشيت ربًٔٝ وٛفٝ دا ثبأبٔي ا٘ذيطٝ ٔتفبٚتي 

 ٞبی صيذيٝيىي ديٍش اص ٔسبئُ ٟٔٓ دس يشغٝ ٔٙبسجبت فىشی صيذيٝ ٚ أبٔيٝ، ٘مص فشلٝ

دس  -ٜ استٞبی ٔختّف آ٘بٖ سجت تفبٚت ٔحذٚدٜ استجبـ صيذيٝ ثب أبٔيٝ ضذ است وٝ ديذٌبٜ

ٞبی صيذيٝ تب ٞطت ٔٛسد روش ضذٜ تًذاد فشلٝضٛد. ٔيتشيٗ ثبٚسٞبی آ٘بٖ اضبسٜ  ٟٔٓ ادأٝ ثٝ

 27.ا٘ذ ، دٚ فشلٝا٘ذوشدٜٞب، وٝ دس دٚسٜ ٔٛسد ٘هش اص يبِٕبٖ وٛفٝ پيشٚی  تشيٗ آٖ أب ٟٔٓ 26؛است

( ـ130ٞاِٙٛاء)د ( ٚ وخيشـ168ٞحي)د ثٗ غبِح ثٗ وٝ پيشٚاٖ حسٗ ذٌشٜٚ اَٚ ثُتشيٝ ٘بْ داس٘

يٗ ٚرٝ تش ٟٔٓ 29.ا٘ذتشيٗ ٌشٜٚ ضيًٝ ثٝ خٛد خٛا٘ذٜسٙت آ٘بٖ سا ٘ضديهٚ قشفذاساٖ اُٞ 28ٜثٛد

لبئُ ثٛدٖ ثٝ رٛاص أبٔت ٔفؿَٛ ثب ٚرٛد  30،دادٖ ثٝ خالفت ضيخيٗتٕبيض آ٘بٖ ٔطشٚييت

چٙيٗ ايٗ ٌشٜٚ ًٔتمذ٘ذ أبٔت اص آِٖ اٚالد  است. ٞٓ 32ٚ ايتمبد ثٝ تٛلف دس ٔٛسد يخٕبٖ 31افؿُ

ٌشٜٚ ٟٔٓ ديٍش ربسٚديٝ، پيشٚاٖ  33.٘جبضٙذ يبچٝ اص فشص٘ذاٖ فبقٕٝ ثبضٙذ  ،يّي)و( است

ٚ اِجتٝ  35داضتٝاُٞ سٙت ثشخالف  ایوٝ سيشٜ 34،( ٞستٙذـ150ٞٔٙزس)د ثٗ صيبد اِزبسٚداثٛ

                                                 

ضيء اال في ضشة اِٙجيز ٚ إِسح يّي اِخفيٗ)غذٚق،  في وُ لتقیة: اچٙيٗ است ثبسٜحىٓ غبدليٗ)و( دس ايٗ .24

 (217/ 2؛ وّيٙي، 23خػبَ، 

چٙيٗ  (. 43ٓٞ/ 2؛ اثٗ حزش، 75ٌشفت)اثٗ حجبٖ، ثبسٜ ٔٛسد اتٟبْ لشاس ٔيچٖٛ ربثش رًفي وٝ دس ايٗ ٞٓ .25

شدٜ ٚ ثٝ ٔجبحخٝ قبق اص رّٕٝ وسب٘ي ثٛد وٝ دس ضٟش وٛفٝ ثٝ افؿُ ثٛدٖ أبْ يّي)و( اص ضيخيٗ استذالَ ؤٛٔٗ

 (.145/ 2، االحتزبدپشداخت)قجشسي، ٚ ٔٙبنشٜ ٔي

 .232/ 3ٔسًٛدی،  .26

 .22؛ ثغذادی، 157/ 1ضٟشستب٘ي،  .27

 .41؛ اضًشی، 20؛ ٘ٛثختي، 18اضًشی لٕي،  .28

 .496/ 1في ٘مذ اِشربَ،  ٔيضاٖ االيتذاَ؛ رٞجي، 112/ 2اثٗ حضْ،  .29

 .40/ 1؛ اثٗ ٔشتؿي، 18اضًشی لٕي،  .30

 .88؛ يٕشري، 1/40؛ اثٗ ٔشتؿي، 69/ 3ايزي،  .31

 .37؛ ثغذادی، 69؛ اضًشی، 161/ 1ضٟشستب٘ي،  .32

 .57٘ٛثختي، .33

 .41؛ اضًشی، 54٘ٛثختي،  .34

 (.34؛ ثغذادی، 21دٞٙذ)٘ٛثختي، دا٘ٙذ ٚ ٔٛسد قًٗ لشاس ٔيسٚ اُٞ سٙت  آ٘بٖ سا غبِيبٖ ضيًٝ ٔيايٗ اص. 35



  25/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

 تشيٗ ثبٚسٞبی آ٘بٖ، ايتمبد ثٝ ٚرٛد ٘ع ٟٔٓ 36.٘ذاٜٞبيي سا ٘يض ثٝ أبٔيٝ ٔٙتمُ وشدتٙذسٚی

ايتشاف ضيخيٗ  37،أبْ حسٗ)و( ٚ أبْ حسيٗ)و( ٚ ٘ع رّي دسثبسٜخفي دسثبسٜ أبْ يّي)و( 

 39.است ثٛدٜچٖٛ پيبٔجشاٖ ٚ ايتمبد ثٝ ٟٔذٚيت  يّْٛ ثش أبٔبٖ ٞٓ ضذٖ اِٟبْ 38،ضبٖجبٜثش اضت

تب ٘ٛثختي صيذيٝ سا ثٝ دٚ ٌشٜٚ ؾًفب ٚ الٛيب تمسيٓ  ٜ استتشيٝ سجت ضذاختالف ربسٚديٝ ٚ ثُ

تشيٗ فشلٝ صيذيٝ رًٕيتٚ دس دٚسٜ ٔٛسد ٘هش تحميك پشا٘ذ وٝ اِٚيٗ ؾًفب ٕٞبٖ ثُتشيٝ 40.وٙذ

ضبٖ سجت ا٘ذ ٚ دس ٟ٘بيت ٌشايص فىشیسٍ٘ي داضتٝٞب حؿٛس وٓضٛ٘ذ. آ٘بٖ دس ليبْة ٔئحسٛ

وٝ پس اص ثتشيٝ  ثٛد٘ذاِزبسٚد ٛالٛيبء ٘يض قشفذاساٖ اث 41.است ٜسٙت ضذپيٛستٗ آ٘بٖ ثٝ اُٞ

ٚ  يفمٟ دا٘ص دستيبثي ثٝ ثشایٞبی صيذيٝ، دس ثيطتش ليبْ حؿٛسأب يالٜٚ ثش  42،ضىُ ٌشفتٙذ

سٚ ٔذيي ايٗ ٚ اص ؛٘مص ٟٕٔي دس ٔب٘ذٌبسی صيذيٝ ايفب ٕ٘ٛد٘ذتالش وشد٘ذ ٚ   ٔستمُ يوالٔ

 43.ثٛد٘ذ٘يض ٔيشاث داسی صيذ 

 

 اشتراکات ي اختالفات فکری زیدیٍ ي امامیٍ

 44.ضٛدٔيٌشايب٘ٝ آ٘بٖ ٔشثٛـ ثٝ سٚيٝ يمُتش  ثيصاضتشان صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس ٔسبئُ ايتمبدی، 

 دس ٔجحج يذَ ٚ حىٕت اِٟي ، ٚداضتٙذٌشا تٛحيذ، ٔٛؾًي تٙضيٝ دس 45چٖٛ أبٔيٝ صيذيٝ ٞٓ

ُٞ دس ٔجحج اسادٜ، أبٔيٝ ثب اِٟبْ اص تًبِيٓ ا 46.سب٘ي وبُٔ ٚرٛد داضت ثيٗ دٚ فشلٝ ٞٓ ٘يض

                                                 
 .88، آضٙبيي ثب صيذيٝب، ٘ه: ٔٛسٛی ٘ژاد، دسثبسٜ تٙذسٚی دس ثشخي ثبٚسٞ .36

 .67اضًشی،  .37

 .554ٚ 171، خػبَغذٚق،  .38

 .26؛ اوٛو، 31؛ ثغذادی، 67اضًشی،  .39

 .50٘ٛثختي،  .40

چٙيٗ دسثبسٜ پيٛستٗ  . 254ٓٞٞب، ٘ه: فبٖ اس،  ٌيشی ثتشيٝ ٚ يذْ ضشوت آ٘بٖ دس ثشخي ليبْ دس ٔٛسد ضىُ .41

 .178ً، ثتشيٝ ثٝ اُٞ سٙت، ٘ه: ٔبدِٛ٘

ضذٜ است ٚ ثًذٞب ثٝ صيذيبٖ  ای لكًب اص أبٔيٝ ٔحسٛة ٔي صيشا اثٛاِزبسٚد اص ضبٌشداٖ غبدليٗ)و( ٚ تب دٚسٜ .42

 (.84)يٕشري،  پيٛ٘ذد ٔي

 .53-50فشٔب٘يبٖ ٚ ٔٛسٛی ٘ژاد،  .43

 دا٘ٙذ ٔئجبحج والٔي، ا٘ذيطٝ صيذيٝ ثسيبس ٘ضديه ثٝ ًٔتضِٝ است؛ تبربيي وٝ ثشخي آ٘بٖ سا ًٔتضِي  دس .44

 (.162/ 1)ضٟشستب٘ي، 

 .8، اٚائُ إِمبالت في إِزٞت ٚ إِختبساتٔفيذ،  .45

 ٕٞبٖ. .46



 1393 پبييض ٚ صٔستبٖ، ثيستٓ، ضٕبسٜ دٞٓسبَ  تبسيخ ٚ تٕذّٖ اسالٔي،/ 26

صيذيٝ  ؛ثٛد ٚ ثب رجش ٚ اختيبس تبْ ٔخبِفت وشد «االٔشيٗثيٗأش»ثيت)و( دس پي تفسيشی ثشای 

 47.والٔي ًٔتضِٝ، ثب ايٗ ٘هشيٝ ٔٛافك ثٛد٘ذ ٘يض، دس پي ٔٛافمت ثب آسای

٘بْ ثشد. أبٔيٝ ثذاء سا الصٔٝ ايتمبد  48تٛاٖ اص ثذاءدس ثيٗ ٔسبئُ اختالفي ايٗ دٚ ٌشٜٚ ٔي

سٙت آٖ سا ٘پزيشفتٙذ ٚ ايالْ وشد٘ذ وٝ يّٓ خذاٚ٘ذ چٖٛ اُٞ أب صيذيٝ ٞٓ 49؛ثٝ تٛحيذ دا٘ستٙذ

ٔٙىش دس اصًٔشٚف ٚ ٟ٘يثٝتٛافك دس اغُ ٔٛؾٛو أشصيذيٝ ٚ أبٔيٝ پس اص  50.تغييش٘بپزيش است

يٙٛاٖ چٍٍٛ٘ي آٖ ثب يىذيٍش اختالف ٘هش داضتٙذ. صيذيٝ ثشخالف أبٔيٝ ايٗ آٔٛصٜ ديٙي سا ثٝ

دا٘ستٙذ ٚ ٔػذاق اغّي آٖ سا ليبْ دس ثشاثش ستٍٕشاٖ ٚ حبوٕبٖ  ٔييىي اص اغَٛ اسبسي خٛد 

ثشاٍ٘يض ثيٗ صيذيٝ ٚ أبٔيٝ  تشيٗ ٔٛاسد ٔٙبلطٝ اص ٟٔٓأبٔت  ،دس ايٗ ثيٗ 51.وشد٘ذٔيرٛس ايالْ 

ديٗ دا٘ستٙذ ٚ دضٕٙبٖ اٚ سا ثئيثٛد. ٞشچٙذ ٞش دٚ فشلٝ أبْ يّي)و( سا افؿُ غحبثٝ 

ٚی ٘هشات  سبصٚوبس ا٘تخبةٞبی أبْ ٚ چٍٍٛ٘ي أب دس ٔفْٟٛ أبٔت، ٚيژٌي 52؛٘ذذخٛا٘ ٔي

يّي)و( ٚ فشص٘ذا٘ص، أبْ وسي ثٛد وٝ اص  ، پس اصٝصيذي ٔكبثك ٘هش فشلٝٔختّفي داضتٙذ. 

چٙيٗ آ٘بٖ ثشخالف أبٔيٝ،  ٞٓ 53.فشص٘ذاٖ فبقٕٝ)س( ثبضذ ٚ دس ثشاثش حىٛٔت ربئش، ليبْ وٙذ

ٚ ثشای أبْ ٞيچ ٔمبْ ٚااليي سا دس يّٓ ٚ يػٕت  54دا٘ستٙذٔيتمذيٓ ٔفؿَٛ ثش افؿُ سا ربيض 

وٝ  دا٘ستٙذٔيٚ تجًيت اص وسي سا ٚارت أب أبٔيٝ، أبٔت سا ٔٙػجي اِٟي  55؛ضذ٘ذٕيلبئُ ٘

ٔتفبٚت ثٛد. « ثيت)و( اُٞ»چٙيٗ تفسيش صيذيٝ ٚ أبٔيٝ اص  ذ. ٞٓثبضداسای يّٓ اِٟي ٚ يػٕت 

                                                 
 .86ٟٔذی ِذيٗ اهلل،  .47

است ٚ خذاٚ٘ذ ثٝ رٟت ٚ  ٔشدْ وٝ دس ٌزضتٝ ثشای آ٘بٖ ٔجٟٓ ثٛدٜ ثٝ ًٔٙبی پذيذاس سبختٗ أشی ثش .48

چٙيٗ ثشای وست اقالو اص ٌفتبس  ( 552ٓٞ/ 1، )ًٔشفتثٛدٜ ٔػّحتي آٖ سا ثشای ٔذتي اص آ٘بٖ ٔخفي وشدٜ

 .221-2/215؛ ييبضي، 147ٚ  146/ 1غبدليٗ)و( دس تٛؾيح ٚ تفسيش ٔفْٟٛ ثذاء، ٘ه: وّيٙي، 

 .333، تٛحيذ؛ غذٚق، 146/ 1وّيٙي،  .49

ٙي دس وٝ ضيخ وّي چٙبٖايٗ دسحبِي است وٝ ثبٚس أبٔيٝ دس ٔٛسد ثذاء ثٝ ًٔٙبی تغييش دس يّٓ خذاٚ٘ذ ٘يست؛  .50

 (.148/ 1)است رٛاة آ٘بٖ ايٗ ٔسأِٝ سا روش وشدٜ

ا٘ذ)احٕذ ثٗ لبسٓ، تشيٗ ضًبئش خٛد دا٘ستٝ ٚ ثشای احجبت آٖ ثٝ قشق ٔختّف استٙبد ٕ٘ٛدٜصيذيٝ آٖ سا اص ثضسي .51

؛ اثٗ 34/ 5)اثٗ ايخٓ، شدو اصٔٙىش ايالْ ٔي ًٔشٚف ٚ ٟ٘ي يّي ٘يض ٞذف خٛد سا اص ليبْ، أشثٝثٗٝ صيذو (؛ چٙب469ٖ

 (.241/ 3ضٟشآضٛة، 

 .40/ 1؛ اثٗ ٔشتؿي، 129؛ اضًشی، 155/ 1ضٟشستب٘ي،  .52

 .40؛ اثٗ خّذٖٚ، 40/ 1؛ اثٗ ٔشتؿي، 156/ 1ضٟشستب٘ي،  .53

 .197؛ اثٗ خّذٖٚ، 155/ 1؛ ضٟشستب٘ي، 46، في إِزٞت ٚ إِختبسات اٚائُ إِمبالتٔفيذ،  .54

 .56٘ٛثختي،  .55



  27/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

ثشخالف  56؛وشد٘ذيٙٛاٖ خب٘ذاٖ خبظ پيبٔجش)و( ٚ يب دٚستبٖ ٚی يبد ٔيپيشٚاٖ صيذ اص آ٘بٖ ثٝ

 ثٛداص رّٕٝ ٔٛاسدی  ٘يض سرًت 57.٘ستٙذداأبٔيٝ وٝ آٖ سا ٔٙحػش دس خب٘ذاٖ پيبٔجش)ظ( ٔي

اِجتٝ ربسٚديٝ ٘يض سرًت سا  58.ٔكشح ثٛدٞبی أبٔيٝ دس لشٖ اَٚ يٙٛاٖ يىي اص ضبخػٝوٝ ثٝ

چٙيٗ  ٞٓ 59.پزيشفتٙذ؛ أب ثشخالف أبٔيٝ، آٖ سا دس ليبْ ٞشيه اص أبٔبٖ خٛد تفسيش وشد٘ذ

ٌشايي تش ثٝ ًٔٙي ٔٙزي يصس صيذيٝ ثدوٝ  رض ايٗ؛ ثٛدٞش دٚ فشلٝ  ٔطتشنٞبی ثبٚساص ٟٔذٚيت 

 60.أبٔبٖ صيذی، خٛد سا ثٝ يٙٛاٖ ٟٔذی ًٔشفي وشد٘ذاص ثشخي  ٚ اص ايٗ سٚ، ضذ؛ٔيقشح 

سجت  61،ثٝ آيبت االحىبْضبٖ يٝ استذالِي ٞش دٚ فشلٝ ٚ اٞتٕبْدس ٔجبحج فمٟي ٘يض، سٚ

ص ٌفتبس ٚ احبديج غبدليٗ)و( تٛافك آ٘بٖ دس ثسيبسی اص ٔسبئُ ثٛد؛ أب يذْ استفبدٜ پيشٚاٖ صيذ ا

ٚ اتىب ثٝ ليبس، استحسبٖ ٚ ٔػبِح ٔشسّٝ، سجت ضذ تب دس ٘هشات فمٟي ٘يض اص أبٔيٝ فبغّٝ 

ثٝ ٔمِٛٝ  ٘بٖتشيٗ اختالف صيذيٝ ٚ أبٔيٝ، ٍ٘بٜ ٔتفبٚت آ دس ٔسبئُ سيبسي، ٟٔٓ 62.ٍيش٘ذث

وشد ويذ ٔيأٚ ارتٕبيي تٞبی سيبسي اص تٙص ثٛد. أبٔيٝ ثش دٚس ٔب٘ذٖ رٛس ثب حىٛٔت ٔٛارٟٝ

ٚ سٚش پيطٛايبٖ  داضتٙذأب صيذيٝ ثش ليبْ تأويذ  63؛دا٘ستسا ٔٛافك ثب ٔػّحت ربًٔٝ ٔي آٖٚ 

 64.خٛا٘ذ٘ذ اصٔٙىش ٔي ًٔشٚف ٚ ٟ٘ي أشثٝ ٔجٙي ثش أبٔيٝ سا دس تًبسؼ ثب دستٛس خذاٚ٘ذ
                                                 

/ 2ٝ وخيشاِٙٛاء اص سشاٖ فشلٝ ثتشيٝ، اُٞ ثيت)و( سا دس ٞفت ٘فش )فشات ثٗ اثشاٞيٓ، و ؛ چٙب98ٚ99ٖسحٕتي،  .56

 (.358/ 1دا٘ذ)وّيٙي، ٚ دس حذيخي اثي اِزبسٚد، سييس فشلٝ ربسٚديٝ، آ٘بٖ سا ٔٙحػش دس سٝ ٘فش ٔي (533

د٘جبَ آٖ ضبُٔ ثميٝ ائٕٝ  آيذ، ثٝ ًٔٙبی خبظ، ضبُٔ اُٞ وسبء ٚ ثٝٝ اص سٚايبت ائٕٝ غبدليٗ)و( ثش ٔيو چٙبٖ .57

 (.7/ 2ضٛد)قجشی،  ًٔػٛٔيٗ ٔي

 .383-379/ 1، تبسيخ االسالْرٞجي،  .58

 (.78دا٘ستٙذ)سحٕتي،  ( سا اص ٔػبديك سرًت ٔيـ145ٞثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ربسٚديٝ، ثبصٌطت ٘فس صويٝ)د  .59

 صويٝ(ٚ ٘فس3/230يّي)ٔسًٛدی،  ثٗ ضٛاٞذی ثشای اديبی ٟٔذٚيت دس ثشخي ائٕٝ صيذيٝ اص رّٕٝ صيذ .60

 (67( )اضًشی، ـ250ٞيٕش)د  ثٗ ( ٚ يحيي61/ 4)ٔسًٛدی،  (ـ219ٞلبسٓ)د ثٗ ( ٚ ٔحٕذ207اغفٟب٘ي،  )اثٛاِفشد

 ٚرٛد داسد.

 .162/ 1ضٟشستب٘ي،  .61

( ٚ اِجتٝ دس ثشخي ٔسبئُ، ثٝ فمٝ ضبفًي ٚ 215فمٝ صيذی تب حذ صيبدی ثٝ فمٝ حٙفي ضٙبختٝ ضذٜ)يٕشري،  .62

 (.162/ 1ضٛد)ضٟشستب٘ي، ٔي أبٔي ٘ضديه

ٞبی صيذی ٚ حسٙي ٘ضد آٖ حؿشت ٌّٝ أبْ غبدق)و( دس ٕٞيٗ ساستب دس رٛاة ٔٙػٛس يجبسي وٝ اص ٌشٜٚ .63

چٙيٗ ٔكبثك  (. 355ٓٞ/ 1ثبضذ)ٔٙػٛس ثٗ حسيٗ، ٞب ٔٛسد تأييذضبٖ ٕ٘ي وٙذ، ايالْ وشد٘ذ وٝ حشوت آٖ ٔي

/ 2ٙذ)اسثّي، طتٌٚ ثًذ اص اتٕبْ ليبْ ثبصٔي ضذ٘ذيٝ اص ٔذيٙٝ خبسد صوٌضاسضي، أبْ غبدق)و( دس ٍٞٙبْ ليبْ ٘فس

162.) 

 .205/ 1، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .64
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 تعامالت زیدیٍ ي امامیٍ

آٔيض داضتٝ ٚ يٝ ٚ أبٔيٝ آغبصی ٔسبِٕتدٞذ وٝ سيش تًبُٔ صيذٔكبًِبت تبسيخي ٘طبٖ ٔي

تشيٗ  ٞشٔض، اص ثضسي ثٗ ٚ حبثت عتیبة ثٗ اِزبسٚد، حىٓ ٘خجٍبٖ فىشی ٚ فشٍٞٙي صيذيٝ چٖٛ اثٛ

ٕٞيٗ تًبُٔ دس  65.ا٘ذ، ٔالصْ ٚ ٕٞٙطيٗ ثٛدٜٚيژٜ أبْ ثبلش)و(ٝ فميٟبٖ صيذی، ثب غبدليٗ)و( ٚ ث

ٞش چٙذ  ؛بٔيٝ ٚ صيذيٝ ٘يض استجبـ ٔخجتي ثشلشاس ثبضذضذ تب ثيٗ أثيٗ سٞجشاٖ دٚ فشلٝ سجت ٔي

دس ٕٞيٗ دٚسٜ ٘يض اختالفبت اص سٛی ثُتشی ٔزٞجبٖ ٚرٛد داضت. اختالف ٘هشٞب ثيٗ صيذيبٖ  وٝ

ٞبی تبسيخي ٔب سا ثٝ ؛ أب دادٜداضتٞبی يّٕي ٕ٘ٛد  ٚ أبٔيبٖ دس آغبص تٟٙب دس پشسص ٚ پبسخ

وٙذ. اٚد تمبثُ صيذيٝ ٚ أبٔيٝ، دس ذيٍش ٞذايت ٔيضذٖ تذسيزي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ اص يىدٚس

تشيٗ داييبٖ ٘فس صويٝ، ثب أبْ غبدق)و( لبثُ ٔطبٞذٜ  يّي، اص ٟٔٓ ثٗ صيذ ثٗ ثشخٛسد ييسي

سا ص٘ذا٘ي وشد ٚ دستٛس  ٚیاست. ٚی دس ٔبرشای ثيًت ٌشفتٗ اص أبْ، يالٜٚ ثش تٛٞيٗ ثٝ ايطبٖ، 

تٛاٖ سضذ ٚ تىبُٔ تشيٗ يبُٔ ايٗ ٚاٌشايي سا ٔي ٟٔٓ 66.ٙٙذسا ٔػبدسٜ وآٖ حؿشت  داد تب أٛاَ

 دٚسٜوٝ  ثشسسي تًبٔالت ايٗ دٚ فشلٝ ثبيذ تٛرٝ داضت سٚ٘ذدس تذسيزي افىبس صيذيٝ دا٘ست. 

ثشخي ا٘ذيطٕٙذاٖ وٛفٝ ثشای تخجيت فشلٝ  ٔٛسد ٘هش دس ايٗ تحميك، دٚسٜ ضىٛفبيي ٚ تالش

 ،سٚايٗ اص است؛دس ايٗ ٔزٞت  بسچٛثي ٘ٛيٗچٟ ًٔشفيأبٔيٝ ثشای يػش وٛضص صيذيٝ ٚ 

ثبضذ. ثب تش دسثبسٜ پيطٛايبٖ ٚ ٍٕٞبٔبٖ پيطشٚ ايٗ دٚ ٌشٜٚ ٔي اقاليبت تبسيخي ٔٛرٛد ثيص

تٛرٝ ثٝ ٔمذٔبت روش ضذٜ، تًبٔالت صيذيٝ ٚ أبٔيٝ، دس دٚ ثخص ٍٕٞشايي ٚ ٚاٌشايي لبثُ 

 ثشسسي است.

 

 َمگرایی . 1 

ثبلش)و( ثٛد، يبِٕبٖ صيذی وٛفٝ ٘يض اص ضبٌشداٖ  ص ضبٌشداٖ أبْيّي ا ثٗ قٛس وٝ صيذ ٕٞبٖ

ٚ اريبٖ صيذيبٖ ثٝ ربيٍبٜ سفيى يّٕي غبدليٗ)و(، اص رّٕٝ ٔٛاسدی ثٛد وٝ  67؛غبدليٗ)و( ثٛد٘ذ

                                                 

. ٚ دسثبسٜ استجبـ حبثت ثٗ ٞشٔض ثب 172/ 6ثب غبدليٗ)و(، ٘ه: خٛيي،  عتیبة ثٗ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ، دسثبسٜ استجبـ حىٓ .65

 .37/ 8أبْ ثبلش)و(، ٘ه: وّيٙي، 

 .363/ 1، وّيٙي .66

 .277/ 3، االثشاسئمة االخجبس في فؿبئُ اال ضشحلبؾي ًٕ٘بٖ،  .67



  29/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

اص پيشٚاٖ أبْ غبدق)و( ثب  68،ٝ سّيٕبٖ ثٗ خبِذو چٙبٖذ؛ ض ٔيٌشايي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ  سجت ٞٓ

غبدق)و( سا دس آٌبٞي ثٝ حالَ ٚ حشاْ،  ٌبٖ دس ليبْ صيذ ثٛد، أبْوٙٙذوٝ اص رّٕٝ ضشوت آٖ

ضذ تب آ٘بٖ ٔٛسد  يجبست ديٍش ٔمبْ يّٕي غبدليٗ)و( سجت ٔيثٝ 69.دا٘ستثشتش اص صيذ ٔي

ثٙبثش صيستي ثيٗ پيشٚاٖ صيذيٝ ٚ أبٔيٝ پذيذ آيذ.  ٚ دس ايٗ ثيٗ، ٘ٛيي ٞٓ ثبضٙذٔشارًٝ صيذيبٖ 

ثبلش)و( ثٛد؛ ِٚي ٔشدْ حبؾشِ  ٔاللبت ثب أبْ دس پيسجٝ اسث خٛد ٌضاسش، ضخػي ثشای ٔحب يه

سا ثٝ يٙٛاٖ فميٝ اُٞ يشاق ثٝ ٚی ًٔشفي وشد٘ذ. دس حبِي وٝ حىٓ  عتیبةدس ٔسزذ، حىٓ ثٗ 

ثبلش)و( ٚاسد ضذ٘ذ ٚ پس اص ٔذت وٛتبٞي اسث سا ٔحبسجٝ ٚ ايالْ  ٔطغَٛ ٔحبسجٝ اسث ثٛد، أبْ

ايٗ  70.اْتش اص اثٛرًفش ٘ذيذٜساستي خٛش فٟٓايتشاف وشد وٝ ثٝ وشد٘ذ. حَىَٓ دس ايٗ ٍٞٙبْ

دٞذ. اِجتٝ صيذيٝ، يّٓ غبدليٗ)و(  ٌضاسش، تًبُٔ ٔخجت ثيٗ أبٔيٝ ٚ ثضسٌبٖ صيذی سا ٘طبٖ ٔي

پزيشفتٙذ. ٔكبثك ٌضاسش دا٘ستٙذ ٚ سخٙبٖ آ٘بٖ سا ثذٖٚ دِيُ ٚ ثشٞبٖ ٕ٘يسا اوتسبثي ٔي

ای ثب آٖ حؿشت ِٝأپس اص ٔشارًٝ ثٝ أبْ غبدق)و(، دس ٔس تیبةع ثٗ حىٓغِيشُفي، يَزافيش

اختالف پيذا وشد. أبْ)و( وتبة يّي)و( سا قّجيذ٘ذ ٚ سپس ثخطي اص ٔتٗ وتبة سا ٘طبٖ دادٜ 

سسذ سٚاثف يّٕي ثضسٌبٖ ٘هش ٔيثِٝزا  71؛ٚ فشٔٛد٘ذ: ايٗ خف يّي)و( ٚ أالی پيبٔجش)ظ( است

ٝ دس ٕٞيٗ خجش آٔذٜ است أبْ غبدق)و( و چٙبٖ ثٛدٜ ٚٔذاسا  ٌشٜٚ ٕٞشاٜ ثب احتشاْ ٚ ٞش دٚ

 ٌزاضت. ٕٞٛاسٜ ثٝ حَىَٓ احتشاْ ٔي

 ٔحفٛل ٔب٘ذٖ دٞذ وٝ آ٘بٖ دس ثشخي ٔٛاسد ثشایٔئكبًِٝ سيشٜ غبدليٗ)و(، ٘طبٖ 

تٛغيٝ ثٝ صيذيبٖ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ٞش دٚ أبْ)و(  ،ذا٘ شدٜوتالش ٔياص ا٘حشافبت فىشی  صيذيبٖ

آٔٛصی ٘ضد افشادی چٖٛ دسسيب سٙت ٚ  ٞبی فمٟي اُٞوٝ ٘ضديه ضذٖ ثٝ ٘حّٝوشد٘ذ  ٔي

آ٘بٖ ٕٞٛاسٜ  72.ضٛدٔي دٚس ضذٖ اص حميمتٌزاس ًٔتضِٝ، سجت  (، ثٙيبٖـ130ٞدٚاغُ ثٗ يكب)

ثبلش)و( ثشای  أبْٔكبثك ٌضاسضي، . ضٛديبفت ٔيثخص تٟٙب ٘ضد ٔب وشد٘ذ وٝ يِّٓ ٘زبتويذ ٔيأت

خٛاٞيذ سش ثىطيذ، أب وزب اص ضشق ٚ غشة يبِٓ ٔي ٞشثٝ پيغبْ فشستبد٘ذ وٝ  عتیبة ثٗ حىٓ

                                                 
؛ قٛسي، 183ٚی تٟٙب ضبٌشد أبْ غبدق)و( است وٝ ثٝ صيذ پيٛستٝ ٚ دس ليبْ ٚی ضشوت داسد )٘زبضي،  .68

 (.652/ 2، اِشربَ فةاختيبس ًٔش

 ٕٞبٖ. .69

 .330/ 7وّيٙي،  .70

 .360٘زبضي، .71

 .144-143لبؾي يجذاِزجبس،  .72
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ٞبی أبْ تٛغيٝ 73.)ظ( دسيبفت ٘خٛاٞيذ وشدثيت پيبٔجشثذا٘يذ وٝ يّٓ غحيح سا رض اص اُٞ

، أبْ ثبلش)و( ثٝ صيذ تٛغيٝ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝٞب ثٛد؛  ِٝ ليبْ ٘يض دس ادأٝ ٕٞيٗ تالشأدسثبسٜ ٔس

أبْ غبدق)و( اص لػذ وٝ ٚ يب ٚلتي  74؛يذ ثٝ ٔشدْ وٛفٝ ثشای ليبْ ايتٕبد وشدوشد٘ذ وٝ ٘جب ٔي

وشد٘ذ اٚ سا اص ليبْ سًي ٚ  ٙذای ثشای اٚ ٘ٛضت( ثشای ليبْ آٌبٜ ضذ٘ذ، ٘ب126ٝٔ)ْ يحيي ثٗ صيذ

  75ثبص داس٘ذ.

ضذ تب دس ثشخي ٔٛاسد قجيًي است وٝ اضتشاوبت فىشی ضيًيبٖ صيذی ٚ أبٔي سجت ٔي

ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ، يٕش  ؛ثيٗ يىذيٍش ثبضٙذدس دِي  ايزبد ٚفبق ٚ ٞٓ د٘جبَثٝص ٞٛاداساٖ دٚ فشلٝ ای ايذٜ

وٙٙذٌبٖ ليبْ صيذ ٚ ٘فس صويٝ،  غبِح ٚ اص ضشوت ثٗ اص ساٚيبٖ صيذی ٚ پيشٚاٖ حسٗ 76،ثٗ خبِذ

يٗ دٚ ثب ٘مُ اخجبس اص پيطٛايبٖ أبٔيٝ ٚ تأييذ الذأبت صيذيٝ اص صثبٖ آ٘بٖ، لػذ ايزبد ٚفبق ث

صيذی ايٗ ٔٛؾٛو ثب ٔشارًٝ ثٝ سٚايبت ٘مُ ضذٜ تٛسف ثشخي ديٍش اص ٔحذحبٖ 77.ضتفشلٝ سا دا

چٙيٗ اضتشاوبت ايٗ دٚ ٌشٜٚ سجت ضذ تب ثشخي اص أبٔيٝ ثٝ  ٞٓ 78.ذآي دست ٔيٝ ٘يض ث

يىي اص ٝ و چٙبٖ ؛يٟذٜ ٌيش٘ذثشسٞجشی صيذيٝ سا  آ٘بٖغبدليٗ)و( ٔشارًٝ ٚ دسخٛاست وٙٙذ وٝ 

ايٗ ا٘ذ ٚ ٌٛيذ: صيذيٝ دس ثيٗ ٔشدْ ٔطٟٛس ضذٜٔي ،آٔذٜ آٖ حؿشتغبدق)و( ٘ضد  ٖ أبْپيشٚا

تش اص ضٕب ٘يست؛ چشا  أت ٔحٕذ)ظ( ٔحجٛةضخػي، دس ٔيبٖ ٞيچ دسحبِي است وٝ ٘ضد آ٘بٖ 

، ا٘ذيطٝ ٚ يّٕىشد صيذيٝ سا ا٘حشافي خٛا٘يذ؟ أبْ)و( دس پبسخسا ثٝ سٛی خٛيص فشا ٕ٘ي صيذيبٖ

سٛی ٔبٖ ثبص داس٘ذ ٚ ثٝٔغض ثخٛاٞٙذ ٔب سا اص يّٓ ٚ دا٘صفشٔٛد٘ذ: اٌش ايٗ قبيفٝ سجه ،خٛا٘ذٜ

. اِجتٝ أبْ)و( دس داضتٔب ٚ آ٘بٖ ٘خٛاٞذ  ایآٔذی ثش٘بدا٘ي خٛيص ثىطٙذ، ٞيچ خٛشٚادی

 ،دا٘ستٝ ثب ايٗ ٌشٜٚ اِكبيٝ سا ضشـ ايزبد ٚفبق اقبيت اص أبْ ٔفتشؼضبٖ، سخٙبٖ ادأٝ

، اص ٕٞشاٞي آ٘بٖ ثبوي ٔب )نٟٛس ٔٛيٛد( ثبضٙذ فشٔبٖ ٔب ٚ چطٓ ثٝ ساٜ أشِثٝاٌش ٌٛش فشٔٛد٘ذ:

 79.ذاسيٓ٘

                                                 

 .369/ 1،اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .73

 .279/ 2اثٗ ضٟشآضٛة،  .74

 .212/ 1؛ وتجي، 59/ 1ضٟشستب٘ي،  .75

 .105 -102/ 14دسثبسٜ يٕش ثٗ خبِذ، ٘ه: خٛيي،  .76

وٝ سٚايبت ٚی سبختٍي  . اِجتٝ أىبٖ اي173ٗ/ 2، حزذ اهلل يّي اًِجبدفة االسضبد في ًٔشثشای ٕ٘ٛ٘ٝ: ٔفيذ،  .77

 (.105 -102/ 14ٚرٛد داسد)خٛيي،  ثبضذ

 .254، أبِيوٙذ ٘ه: قٛسي،  ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ دس سٚايبتي وٝ ثيٗ يمبيذ صيذيٝ ٚ أبٔيٝ رٕى ٔي .78

 .43/ 2ٔضی،  .79



  31/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

ٚلت ويذ آ٘بٖ ثش يذْ ٔطشٚييت حىٛٔت أاص رّٕٝ ٔػبديك ٍٕٞشايي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ ت

ٚ چٝ  ٘ذثٛدٞب ، ٔٙفٛستشيٗ حىٛٔتأيٝ وٝ پس اص حبدحٝ وشثالٞش دٚ ٌشٜٚ چٝ دس ثشاثش ثٙي ثٛد.

ضبٖ ٔٛاؾى سختي سا ٘سجت ثٝ ضيًيبٖ يجبسيبٖ وٝ ثب سشپٛش ٟ٘بدٖ ثش تًٟذات ٔمبثُدس 

ثستٍي ٔٛرٛد دس ثشاثش حىٛٔت رٛس سجت  ٕٞٓٞيٗ داضتٙذ.  يىسبٖايٕبَ ٕ٘ٛد٘ذ، ٔٛؾًي 

 ثٗ غٛست ٔستميٓ الذاْ صيذٌبٜ ثٝضذ تب پس اص ليبْ صيذ دس دٚسٜ أبْ غبدق)و(، أبٔيٝ ٞيچ

دس ليبْ ضشوت ٘ذاضتٙذ ٚ ثب آٖ ٔخبِف  خٛدٞشچٙذ  ٘ذ ٚا اضتجبٜ ٘خٛا٘ذيّي ٚ پيشٚاٖ ٚی س

. ٍٕٞشايي ارتٕبيي ٔٛرٛد ثيٗ ضٕشد٘ذ سا ثٝ سٛد حىٛٔت ٔي ثب ليبْ ٔخبِفت آضىبسثٛد٘ذ، أب 

خجش  وٝ است. ٚلتي ٔطٟٛدتٛغيٝ أبْ ثٝ يبسی ثبصٔب٘ذٌبٖ ليبْ صيذ ٘يض  دسأبٔيٝ ٚ صيذيٝ 

ٔزٞت سا فشاخٛا٘ذ ٚ ثٝ ٚی دستٛس )و( سسيذ، أبْ فشدی صيذیبدقغ ضىست صيذيبٖ ثٝ أبْ

  80.ضذٌبٖ ليبْ صيذ سسب٘ذوطتٝ داد٘ذ تب أٛاِي سا ثٝ ثبصٔب٘ذٌبٖ ٚ خب٘ٛادٜ

سبصد. دس ٔٛاسد ٔتًذد ٔٙبثى حذيخي ثًُذ ديٍشی اص ٍٕٞشايي ايٗ دٚ ٌشٜٚ سا ٕ٘بيبٖ ٔي

وٟيُ، ثٗمةسل( اص ـ141ٞدتغّت)ثٗٝ اثبٖو چٙبٖ ؛ا٘ذأبٔيٝ ٚ صيذيٝ اص يىذيٍش ٘مُ حذيج وشدٜ

ى ايي ٘مص ٟٕٔي دس اضبيٝ فشًٞٙ تطيايٗ ٍٕٞش 81.وٙذٔي٘مُ حذيج  ،يىي اص ثضسٌبٖ صيذيٝ

تب احبديج  ٜٞبی ٔطتشن دٚ ٌشٜٚ اص سٛی صيذيٝ، سجت ضذ تشٚيذ آٔٛصٜ ٚيژٜ ٜ است؛ ثٝايفب وشد

 أبْسيبسی اص سٚايبت دسثبسٜ سيشٜ ٚ ٔٙبلت ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ث ؛ثسيبسی اص غبدليٗ)و( ثبلي ثٕب٘ذ

ضبيبٖ روش  83.حسيٗ)و( ٚ ٟٔذٚيت تٛسف ساٚيبٖ صيذی ٘مُ ضذٜ است ليبْ أبْ 82،يّي)و(

ٚ ثتشيٝ ٘مص وٕي دس  ٘مُ ضذٜ استٔزٞجبٖ اص سٛی ربسٚدیثيطتش يبد ضذٜ  سٚايبتاست وٝ 

 ٞب داس٘ذ.ايٗ ٌضاسش

 

 

 

                                                 

 .722/ 2،اِشربَ فةاختيبس ًٔش؛ قٛسي، 227اثٗ ٘ذيٓ،  .80

 .441/ 2؛ احٕذ ثٗ حٙجُ، 217خّيفٝ ثٗ خيبـ،  .81

ٚ ثشتشی يّي)و(  (137، 136، 127، 124، 34غذيش خٓ)ٔحٕذ ثٗ سّيٕبٖ، ش ٔبرشای ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ دس احبديخي ث .82

( يب 219ا٘ذ)غذٚق، خػبَ،  ٞبی أبْ يّي)و( سا ٘مُ وشدٜ ويذ وشدٜ ٚ يب خكجٝأ( ت20ثش ضيخيٗ)اثٛاِفتح وشارىي، 

 (.6/ 3ا٘ذ)اثٗ ضٟشآضٛة،  آيبت لشآٖ سا دس ضأٖ أبْ يّي)و( تفسيش ٕ٘ٛدٜ

 .278/ 1؛ حٕيذ ثٗ احٕذ، 194يي ثٗ حسيٗ، اثٛقبِت يح .83
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 ياگرایی. 2

اٌشايي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ، ثخص ٚسيًي اص تًبٔالت آ٘بٖ سا ضبُٔ ضٛاٞذ حبوي اص آ٘ست وٝ ٚ

دِيُ يذْ پزيشش ضٛد. ايٗ ٔٛؾٛو اص صٔب٘ي ٕ٘ٛد يبفت وٝ ثشخي اص پيشٚاٖ غبدليٗ)و( ثٝ ٔي

  84،رشيشثٗٝ سّيٕبٖو چٙبٖ ؛پيٛستٙذ )سؼ(يّيثٗٞبی أبٔيٝ ثٝ قشفذاساٖ صيذثشخي اص ا٘ذيطٝ

اص  ،دِيُ يذْ پزيشش ضيٜٛ تميٝ غبدليٗ)و(ثٝ ،سثبح ثٗ يٕش ٚ 85دِيُ ٘بدسست دا٘ستٗ ثذأثٝ

ضيًيبٖ اص اص ٔٛاسد ديٍشی وٝ سجت رذايي ثسيبسی اص  86.ٚ ثٝ صيذيٝ پيٛستٙذ ٘ذأبٔيٝ رذا ضذ

 ،ثبلش)و( اص ضبٌشداٖ أبْ ،اِزبسٚد ٘سجت ثٝ ليبْ ثٛد. اثي أبٔيٝپيطٛايبٖضذ، ٔٛؾى  ٝأبٔي

ٞبی ٟٔٓ صيذيٝ ضٙبختٝ  فشلٝسشاٖ ٚ ثًذٞب ثٝ يٙٛاٖ يىي اص  87پيٛستٕٞيٗ دِيُ ثٝ صيذيبٖ  ثٝ

-ثٗٞبی ٔٙفي ٚ ٌبٜ ٔخشة صيذيٝ ٘سجت ثٝ أبٔيٝ پس اص ليبْ صيذضذ. ايٗ ٚاٌشايي ثب ٚاوٙص

 ثٙذی ايٗ دٚ ٌشٜٚ دس ثشاثش يىذيٍش ضذ.غف ٔمذٔٝ يّي آغبص ضذ ٚ

)و(، آٖ حؿشت سا ثٝ تٙذی غبدق ای ثب أبْ دس ٔٙبنشٜ ،ٔكبثك ٌضاسضي، ٌشٚٞي اص صيذيٝ

يب  88؛ٌٛيٙذ: اص لذيٓ اديبی ٔمبٔي سا داضتيذ وٝ سضاٚاس آٖ ٘جٛديذٔٛسد خكبة لشاس دادٜ ٚ ٔي

 ٗ ضٕب أبٔي ٚارتآيب دس ثي :ٚ ٌفتٙذ ٘ذدس خجشی ديٍش دٚ ٘فش اص صيذيٝ ٘ضد أبْ غبدق)و( آٔذ

وٙٙذٌبٖ ثٝ خٛد سا ٘فشيٗ ٚ تٛٞيٗ شاداخضبٖ اص خب٘ٝآ٘بٖ سا  )و(ضٛد؟ أبْيبفت ٔي عةقباال

 احتشأي ضٕب ثٝ أبْاِٙٛاء پشسيذ وٝ دِيُ ثي ضخػي اص وخيشٔكبثك خجشی ديٍش،  89وشد.

ٌفت تٕبْ قجمبت صٔيٗ ثٝ ثشوت پيبٔجش)ظ( ثبلش)و( چيست؟ ٚی پبسخ داد: اص اٚ ضٙيذْ وٝ ٔي

غبدق)و( سا دس  أبْ 91،(ـ212ٞدی)صيذ غُٟيت ثٗ بدجّچٙيٗ يَ ٞٓ 90.ٜ استضذٚ يتشت اٚ ثبسٚس 

ٔكبثك  92.وٙذسا ثب ِحٙي تٛٞيٗ آٔيض غذا ٔي آٖ حؿشتثيٙذ ٚ حبَ پٛضيذٖ ِجبس احشاْ ٔي

ثبلش)و( ٌفت: آ٘بٖ دس صثبٖ، ايتمبد ثٝ خذاٚ٘ذ ٚ  دسثبسٜ پيشٚاٖ أبْ عتیبة ثٗ خجشی ديٍش حىٓ

                                                 
 (.68/ 1؛ ضٟشستب٘ي، 9ٞبی صيذيٝ ًٔشفي ضذٜ است)٘ٛثختي،  ٚی اص سشاٖ يىي اص فشلٝ .84

 .222/ 15غفذی،  .85

 .205/ 1، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .86

 .349/ 3اثٗ ضٟشآضٛة،  .87

 .156/ 1وّيٙي،  .88

 .383-3/381، االحتزبدقجشسي،  .89

 .760/ 2ٓ ثٗ ٔحٕذ حمفي، اثشاٞي .90

 .689/ 2، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .91

 .97، ٔىبسْ االخالق؛ قجشسي، 604ٕٞبٖ،  .92



  33/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

 صيذيبٖ ٌشفتٗ ٚاٌشاييب حبوي اص اٚدٞايٗ ٌضاسش 93.ِٚي دس يُٕ، ايٕبٖ ٘ذاس٘ذ ،سٚص رضا داس٘ذ

 ٔزٞجبٖ ٚ پيطٛايبٖ أبٔيٝ است.٘سجت ثٝ أبٔي

دس ٔٛاسدی پشدٜ اص چٟشٜ  ٚ 94پشداختٙذٔيثٝ سد ٘هشات آ٘بٖ ٘يض غبدليٗ)و( دس ٔمبثُ 

ٌٛ  ٚ دسٌٚ ٘ذ٘فشيٗ وشداِٙٛاء سا  ثبلش)و( وخيش أبْ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ ؛داضتٙذ ٔيسٞجشاٖ آ٘بٖ ثش

قجك ٌضاسش ديٍش، أبْ  96.ب أبْ غبدق)و( اص ٚی دس د٘يب ٚ آخشت تجشی رستٙذي 95؛خٛا٘ذ٘ذ

تشيٗ  وٝ اص ثضسي سا ةحفص اثي ثٗ ٞشٔض ٚ سبِٓ ثٗ ، وخيش اِٙٛاء، حبثتعتیبة ثٗ ثبلش)و( حىٓ

 وٝ ثسيبسی اص ٔشدْ خٛا٘ذ٘ذٌٕشاٞب٘ي  ثٛد٘ذ،يبِٕبٖ صيذی ٚ ثُتشی دس دٚسٜ غبدليٗ)و( 

ٚ ٔٗ اِٙبس ٔٗ يمَٛ آٔٙب ثبهلل ٚ »آ٘بٖ سا ٔػذاق آيٝ ٚ دس ادأٝ،  ٘ذاٜ ٖ ٌٕشاٜ ضذٚسيّٝ آ٘ب ثٝ

اِزبسٚد ٚ  غبدق)و(، اثي ٔكبثك ٌضاسضي ديٍش أبْ 98دا٘ستٙذ.« 97ثبِيْٛ االخش ٚ ٔب ٞٓ ثٕٛٔٙيٗ

ب سا ٚ فشٔٛد٘ذ: آ٘بٖ حذيج ٔ ٘ذخٛا٘ذسا وزّاة، ٔىزّة ٚ وبفش  ةحفص اثي ثٗ اِٙٛاء ٚ سبِٓ وخيش

ايٗ اخجبس ٘طبٖ اص فًبِيت  99.وٙٙذ، أب دس يُٕ پبيجٙذ ثٝ آٖ ٘يستٙذييذ ٔيأضٙٛ٘ذ ٚ تٔي

ت آ٘بٖ دس رزة ٘فشات صيبدی اص ثضسٌبٖ صيذيٝ دس وٛفٝ ٚ ٔٛفمي ٚ تب حذی ٔٙسزِٓ ٌستشدٜ

دٞذ وٝ غبدليٗ)و( تالش وشد٘ذ تب يالٜٚ ثش ايزبد ٔشص ثيٗ يٗ ٘طبٖ ٔيٙچ ٞٓ ؛ٔشدْ داسد

صيذيٝ ٚ أبٔيٝ، خكش ا٘حشاف ايٗ ٌشٜٚ سا ٘يض ثٝ اقالو پيشٚاٖ خٛد ثشسب٘ٙذ. ٚاٌشايي  تفىشات

دادٖ  اص غذلٝٝ أبْ غبدق)و( و است. چٙبٖ ٘يض ٕ٘ٛد يبفتٝصيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس ٔسبئُ ارتٕبيي 

ٚ پيشٚا٘طبٖ سا اص ثشلشاسی استجبـ خٛيطبٚ٘ذی ثب صيذيٝ ثبص داضتٙذ. دس  100ثٝ آ٘بٖ ٟ٘ي وشد٘ذ

ٚ  عتیبة ثٗ فشٔٛد٘ذ: اص خٛيطبٚ٘ذی ثب افشادی چٖٛ حىٓ ةثٝ صساسٚايتي ديٍش، أبْ غبدق)و( س

                                                 

 .453/ 2، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .93

٘مُ ضذٜ است وٝ اثٛثػيش حُىٓ اٚ سا ثش رٛاص ضٟبدت ص٘ب صادٜ ثشای أبْ  عتیبة ثٗ ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ دس ٔٛسد حىٓ .94

ای وٝ رجشئيُ ثش اُٞ آٖ ٘بصَ  خذا يّٓ رض دس خب٘ٝ ٝ شد. آٖ حؿشت ؾٕٗ سد ايٗ حُىٓ فشٔٛد٘ذ: ثغبدق)و( ٘مُ و

 .(360ضذٜ يبفت ٘خٛاٞذ ضذ)٘زبضي، 

 .230/ 1،  اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .95

 .241ٕٞبٖ،  .96

 .8ثمشٜ،  .97

 .544/ 4، ةالفقی ةٔٗ اليحؿشغذٚق،  .98

 .496/ 2، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .99

 .494ٕٞبٖ،  .100
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ٞبی صيذيٝ ٚ أبٔيٝ، صٚايبی تالش تشيٗ دس ادأٝ ثب ثشسسي ٟٔٓ 101.ثپشٞيض ةحفص اثي ثٗ سبِٓ

 .ضٛدٟٔٓ ٚاٌشايي ايٗ دٚ ٌشٜٚ تشسيٓ ٔي

 

 زیدیٍ ي اقدامات َاتالش

 :ثشسسي وشدتٛاٖ دس دٚ ثخص ٟٔٓ  س ثشاثش أبٔيٝ سا ٔيٞبی صيذيٝ د تالش

 َا. تبلیغ ي تريیج آمًز1ٌ

ثب ايالْ ٘هشيبت  ٚ 102ثيٗ ٔشدْ ضٙبختٝ ضذٜ ثٛد٘ذدس ضبٖ دِيُ ربيٍبٜ يّٕيثضسٌبٖ صيذيٝ ثٝ 

ضذ ٚ ثٝ اِٙٛاء دس ثيٗ ٔشدْ حبؾش ٔيٝ وخيشو چٙبٖ، ٘مص ٟٕٔي دس رزة ضيًيبٖ داضتٙذ؛ خٛد

صيذی، ثٝ خكبثٝ دس ، اص ديٍش يبِٕبٖةحفص اثي ثٗ يب سبِٓ 103وشديٗ تٛغيٝ ٔيتِّٛي ضيخ

ٞبی اص ضيٜٛ 104.وشدپشداخت ٚ دس سخٙب٘ص ثيٗ ٔذح ضيخيٗ ٚ يّي)و( رٕى ٔئسبرذ ٔي

فىشی وٝ ٘ضد ٔشدْ اص ربيٍبٜ ٔكّٛثي ثشخٛسداس سا تجّيغبتي ديٍش صيذيٝ آٖ ثٛد وٝ ٘خجٍبٖ 

ٞبی دادٖ ثيٗ آٔٛصٜ، ثب ٔكبثمتايٗ افشادؾٕٗ قشح ا٘ذيطٝ خٛد ٘ضد رزة وٙٙذ. آ٘بٖ ، ثٛد٘ذ

 ؛وشد٘ذٔيسا رزة  آ٘بٖحىٛٔت ربثشاٖ،  ثشا٘ذاصیاسالْ ٚ فؿبی يٕٛٔي ربًٔٝ ٚ تأويذ ثش ِضْٚ 

ٌٛی ٚ ٌفتثشای ٕ٘ٛ٘ٝ فشدی اص صيذيٝ ثٝ ٌفتٍٛ ثب حسٗ ثٗ غبِح پشداخت ٚ دس پبيبِٖ يه 

احش  اٚچٙبٖ دس  ايٗ تجّيغبت آٖ 105.ثٝ صيذيبٖ پيٛست غبِحثٗٗٚ حس وشدسا لب٘ى  ٚیقٛال٘ي، 

ثخص ثٛد. صيذيبٖ حٕش دس وٙبسحؿٛس اٚ  106.وشدرًٕٝ ضشوت ٕ٘يٞب دس ٕ٘بص ٌزاضت وٝ تب سبَ

تشيٗ  ٟٔٓثٝ يٙٛاٖ يىي اص ٘يض ٚ ثًذٞب وٝ احتٕبال دسثبسٜ  107ٍ٘بضتوتبثي دسثبسٜ يمبيذ ٚی 

 ًٔشفي ضذ.سشاٖ صيذيٝ 

ٚ  صيذی ثشای ٘فٛر دس ثيٗ ٔشدْٚ تحشيف احبديج اص رّٕٝ الذأبت ٔحذحبٖ رًُ سٚايبت

اص غبِجب سٚد. ايٗ احبديج وٝ ثيطتش دس وتت اُٞ سٙت روش ضذٜ، ضٕبس ٔيخػٛظ ضيًيبٖ ثٝثٝ

اصٔجب٘ي أبٔيٝ سبصٌبسی ٘ذاسد. اص ٔٛاسد  يهٚ ثب ٞيچ ثبضذٔيحيج سٙذ ٚ ٔتٗ ٔخذٚش 

                                                 
 .142/ 1ٕٞبٖ،  .101

 .282/ 1؛ يزّي، 62دسثبسٜ احتشاْ يْٕٛ ٔشدْ ثٝ ثضسٌبٖ صيذيٝ، ٘ه: اثٗ رًذ،  .102

 .442/ 2؛ ٔتمي ٞٙذی، 101؛ سيٛقي، 136/ 3؛ اثٗ رٛصی، 2267/ 7 ،تفسيش اِمشآٖ ساصی، .103

 .135/ 10ٔضی،  .104

 .107/ 3فسٛی،  .105

 ٕٞبٖ. .106

 .333٘ذيٓ، اثٗ .107



  35/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ آ٘بٖ  ؛اص صثبٖ پيطٛايبٖ أبٔيٝ است )سؼ(يّي ثٗ بْ صيذتحشيفبت صيذيٝ، غّّٛ دس ٔم

خذا لسٓ صيذ اص ٔب ثشتش ثٛد ٚ خذاٚ٘ذ دس د٘يب ٚ آخشت غبدق)و( ٘مُ وشد٘ذ وٝ فشٔٛد ثٝ اص أبْ

وشد٘ذ تب ثشخي اص احىبْ فمٟي خٛد سا ثٝ دس ٔٛاسدی ٘يض سًي 108.ٔخُ اٚ ثشای ٔب ٍ٘زاضت

ثبسٜ پشداختٝ غبِح ثٝ رًُ احبديخي دس ايٗ ثٗ شای ٕ٘ٛ٘ٝ حسٗث ؛غبدليٗ)و( ٘سجت دٞٙذ

دس خجشی  ٚ يب 109خٛسدوٝ أبْ غبدق)و( ثب اضتٟبی وبُٔ ٔبسٔبٞي ٔي رّٕٝ آٖ اص ؛است

احبديج يبد ضذٜ ثشای تشٚيذ  110.است وشدٜٔياِخفيٗ يُٕ يّي ٚی ثٝ حىٓ ٔسح ا٘ذ وٝ آٚسدٜ

ٞجبٖ ثٛد ٚ دس وٛفٝ سٚاد داضت. ثخص ديٍشی اص ٔزسفت وٝ ٔختع صيذی وبس ٔياحىبٔي ثٝ

-وخيشٝ و ٙذ؛ چٙبٖثبضد٘جبَ تخشيت چٟشٜ أبٔيٝ ٔيرًُ سٚايبت ٔٛاسدی است وٝ صيذيبٖ ثٝ

 ٚ يب 111ا٘ذٞستٙذ وٝ اص اسالْ ثشائت رستٝ اِٙٛاء اص پيبٔجش)ظ( ٘مُ وشدٜ است: سافؿٝ وسب٘ي

)و( يّي اص صثبٖ أبْحذيخي ديٍش ٚی  112.ا٘ذسجت ا٘حشاف اسالْ ضذٜ آ٘بٖ ٔكبثك حذيج ديٍش

ٚ ساٜ آ٘بٖ اص  ٘بْ داس٘ذوٝ سافؿٝ  خٛاٞٙذ آٔذدس آخشاِضٔبٖ ٌشٚٞي  ٔكبثك آٖ وٙذ وٝسٚايت ٔي

  113.اسالْ رذا است

 

 افکىی در بیه امامیٍ . شب2ٍُ

ٌشفتٙذ ٚ ضجٟبت ٔختّفي ٔكشح صيذيبٖ دس ٔٛاسد ٔختّفي ثش يمبيذ أبٔيٝ ٘يض خٛسدٜ ٔي 

رّٕٝ ايٗ ٔٛاسد است.  ت ثيًت ٔسّٕب٘بٖ ثب ضيخيٗ پس اص پيبٔجش)ظ(، اصغح 114.وشد٘ذ ٔي

سٚ خكبوبس ايٗ ا٘ذ ٚ اصای اص صيذيٝ ًٔتمذ٘ذ، ٔسّٕب٘بٖ ثشای ثيًت ثب ضيخيٗ ارتٟبد وشدٜ يذٜ

ٌٛيٙذ، ای ٔيثبلش)و( خجش داد٘ذ وٝ يذٜ ثٝ أبْ ،ٌضاسضي ٔكبثك 115.غحيح ٘يست آ٘بٖدا٘ستٗ 

است. آٖ حؿشت ثٝ تجييٗ  ثٛدٜ٘يض دِيُ ارٕبو ٔشدْ ٔٛسد سؾبيت خذاٚ٘ذ ثٛثىش ثٝثيًت ا

وٝ پس اص سبيش ا٘جيبء ٌٕشاٜ ضذ٘ذ،  ٔشدْ چٙبٖ فشٔٛد٘ذ:ٔٛؾٛو پشداختٙذ ٚ ثب استٙبد ثٝ آيبتي 

                                                 
 .75/ 5، تبسيخ االسالْجي، رٞ .108

 .7، بطةاثٗ  .109

 .334/ 7احٕذ ثٗ يجذاهلل،  .110

 .363/ 12ٔمشيضی،  .111

 .726/ 2اثشاٞيٓ ثٗ ٔحٕذ حمفي، .112

 ٕٞبٖ. .113

 .64؛ ٘ٛثختي، 160/ 1ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ دسثبسٜ ايتمبد أبٔيٝ ثٝ ثذا ٚ تميٝ، ٘ه: ضٟشستب٘ي،  .114

 .13٘ٛثختي،  .115
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ويذ صيذيٝ أرّٕٝ ضجٟبت ٔٛسد ت چٙيٗ اص ٞٓ 116.اص ساٜ خبسد ضذ٘ذپس اص پيبٔجش خبتٓ)ظ( ٘يض 

ٚ  آ٘بٖ پس اص يه أبْ ، پس دِيُ تفشلٝدا٘ذاٌش أبٔيٝ أبٔبٖ خٛد سا ٔطخع ٔيثٛد وٝ  آٖ

أبْ ثًذی چيست؟ ايٗ ضجٟٝ ثٝ ضأٖ ٚ ربيٍبٜ أبٔيٝ خذضٝ ٚاسد  ٘سجت ثٝضبٖ ياقاليثي 

سا  ةحفص اثي ثٗ ثبلش)و( يمبيذ سبِٓ سٚصی ٘ضد أبْ: وٙذاثٛيجيذٜ حزّاء ٘مُ ٔي ،سٚايٗ وشد. اص ٔي

ٌٛيذ دس حبَ حبؾش أبٔي ٘ذاسْ. أبْ)و(، ٌٛ وشدْ ٚ ٌفتٓ اٚ ٔشا ٔٛسد تٛثيخ لشاس دادٜ ٚ ٔيثبص

وٝ وسي  سٚد، ٍٔش آٖثيت وسي اص د٘يب ٕ٘يلذاْ سبِٓ سا ٟ٘ي وشدٜ ٚ فشٔٛد٘ذ اص ٔب اُٞ

چٙيٗ صيذيٝ دس ٔٛسد يّٓ غبدليٗ)و(  ٞٓ 117.دٞذضٛد ٚ ساٜ ٚی سا ادأٝ ٔيربيٍضيٗ ٚی ٔي

سا ديذْ  ةحفصاثي ثٗ وٙذ وٝ سبِٓدس حذيخي ٘مُ ٔي ةٝ صساسو چٙبٖبتي ٔكشح وشد٘ذ؛ ٘يض ضجٟ

ٚ اٚ ٔشا ثٝ دِيُ يّٓ ا٘ذن أبْ ٔٛسد تٕسخش لشاس داد. ٔٗ اص ايٗ ٔٛؾٛو ٘بساحت ضذٜ ٚ حيشاٖ 

وٝ أبْ غبدق)و( سا ديذْ. آٖ حؿشت تٛغيٝ وشد٘ذ وٝ فىش خٛد سا ثٝ سخٙبٖ آ٘بٖ  ثٛدْ تب آٖ

غبدق)و( دسثبسٜ ليبْ ٘يض سخٗ  صيذيٝ دس رّسبت خٛد دسثبسٜ ٔٛؾى أبْ 118.غَٛ ٘سبصيذٔط

وٙذ وٝ ٔٗ ٘ضد ٝ اثٛثػيش ٘مُ ٔيو وشد٘ذ. چٙبٌٖفتٙذ ٚ سيبست تميٝ أبْ)و( سا ٟ٘ي ٔئي

ٚ يبسا٘ص  ةحفص اثي ثٗ )و( ثٛدْ. ضخػي ٚاسد ضذ ٚ ثٝ آٖ حؿشت ٌفت: سبِٓثبلش أبْ

ٌٛييذ وٝ ٞفتبد تٛريٝ داسد ٚ أىبٖ آٖ سا ثشای خٛد ای سخٗ ٔيٌٛ٘ٝضٕب ثٌٝٛيٙذ وٝ  ٔي

ثشای  دس پبسخ شٚيذ. أبْ)و(ثوٙيذ وٝ ٞشآٖ ثتٛا٘يذ اص صيش ثبس ٔسئِٛيت آٖ ثيشٖٚ فشاٞٓ ٔي

ٚ  تجييٗ، ثٝ ٔٛاسدی اص تميٝ ا٘جيبءثب ثيبٖ دِيُ آٚسد٘ذ ٚ  لشآٖ وشيٓتميٝ اص  ثٝ خٛدسٚيىشد 

 119.ٚيىشد پشداختٙذؾشٚست ايٗ س

 

 َا ي اقدامات امامیٍتالش

ٞبی غٛست ٌشفتٝ دس ثشاثش صيذيٝ سا ثبيذ دس سيشٜ غبدليٗ)و( رستزٛ وشد. تشيٗ تالش ٟٔٓ

سبصٔبٖ ارتٕبيي قشفذاساٖ  120،ٞبی ضيًيبٖ ٚ ٚنبيف اخاللي آ٘بٖغبدليٗ)و( ثب ًٔشفي ٚيژٌي

سسب٘ي ثٝ ا، غجش ثش ٔػبئت د٘يب، ِضْٚ وٕهويذ ثش سيبيت تمٛأچٙيٗ ثب ت خٛد سا ثبسٚس سبختٙذ. ٞٓ

                                                 
 .370/ 8وّيٙي،  .116

 .279غفبس،  .117

 .1/234، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .118

 .184/ 2ييبضي،  .119

 .184/ 8ٚ  235/ 2وّيٙي،  .120



  37/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

ثشادساٖ ايٕب٘ي، حفم ضًبئش ٔزٞجي ٚ ٔٛاسدی اص ايٗ دست، ثٝ غيب٘ت اص رشيبٖ أبٔيٝ دس ٔمبثُ 

ثىيش  ثٗ سٚايت وّيٙي اص يجذاهلل 121.ٞبی ٔختّف فىشی اص رّٕٝ صيذيٝ پشداختٙذتجّيغبت ٌشٜٚ

ای اص دٞٙذٜ استجبـ تٍٙبتًٙ أبٔيبٖ وٛفٝ ٚ پيطٛايبٖ آ٘بٖ است. ٔكبثك ايٗ سٚايت، يذٜ٘طبٖ

ضبٖ اص ٌيشی پيشٚاٖ ِضْٚ دست ثش ٔزّسأبْ دس ايٗ  ،حبؾش ضذ٘ذ ثبلش)و( اُٞ وٛفٝ ٘ضد أبْ

ضٛد ٚ ضبٞذی ٘مُ ٔي ائٕٝاص لجَٛ سٚايبتي وٝ اص صثبٖ  وشد٘ذ ٚ آ٘بٖ ساويذ ٚ تٛغيٝ أيىذيٍش ت

ای اص تالش پيطٛايبٖ أبٔيٝ ثشای ٔذيشيت ايٗ ٌضاسش ٕ٘ٛ٘ٝ 122ثش حزس داضتٙذ.ثش آٖ ٘يست، 

تشيٗ الذأبت أبٔيٝ دس ثشاثش صيذيبٖ سا  ٞبی فىشی است. ٌٟٔٓشٜٚديٍش أبٔيٝ دس ٔٛارٟٝ ثب 

 ثٝ تػٛيش وطيذ.ثخص  چٟبستٛاٖ دس  ٔي

 

 بىدی بٍ آن َای امامیٍ ي لسيم پای. تريیج شاخص1ٍ

تشيٗ  أبٔت، ٟٔٓ ثش اغُ ، ثٝ ٞش ٔٙبسجتيغبدليٗ)و( ٚ اغحبة آ٘بٖٙبثى حبوي اص آ٘ست وٝ ٔ 

ثيت)و(، پزيشش أبٔت اُٞ دِيُ يذْٚ صيذيٝ سا ثٝ وشد٘ذ تأويذ ٔيرٝ تٕبيض أبٔيٝ ٚ صيذيٝ، ٚ

ٚ  124ٜضٕشدثش ضشايف أبْ سا  چٙيٗ ٞٓ 123؛خٛا٘ذ٘ذ ٔيضبٖ سا ثيٟٛدٜ اُٞ ثبقُ دا٘ستٝ ٚ ايٕبَ

، دس ثيٗ ٔشدْ ٔجٙي ثش أىبٖ يذْ ٚرٛد أبْ ،ثب تٛرٝ ثٝ ٘مص أبْ، ثٝ ٔمبثّٝ ثب ا٘ذيطٝ صيذيٝ

وٝ اقبيت ٔب ٚارت است ٚ فشلي ثيٗ اِٚيٗ ٚ  ٘ذاٜ فشٔٛد ثبسٞب ثبلش)و( أبْ 125.پشداختٙذ ٔي

وٝ  وشد٘ذ وٝ تٟٙب اقبيت اص يّي)و( ٚ دٚ فشص٘ذش،ٚ ثب ايٗ ثيبٖ تأويذ ٔي 126؛آخشيٗ ٔب ٘يست

يميذٜ صيذيٝ ثٛد، وبفي ٘يست ٚ اقبيت اص أبٔبٖ ثًذی ٘يض ٚارت است. يبِٕبٖ أبٔيٝ ايٗ ٔٛاسد 

وشد٘ذ ٚ ثذيٗ سجت يمبيذ أبٔيبٖ دس ثشاثش تجّيغبت ضيًيبٖ صيذی سا ثٝ وٛفيبٖ ٔٙتمُ ٔي

ضبٖ ثشای پيشٚاٖ ٞبی ٔختّفٔٙبسجتثٛد وٝ ثٝ ٞبييپيغبْٔب٘ذ. الذاْ ديٍش أبْ، ٔحفٛل ٔي

اٌش دس ٔزّسي دسثبسٜ ٔب سخٗ  تأويذ ٕ٘ٛد٘ذ وٝثبلش)و( دس پيبٔي  ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ أبْ ؛فشستبد٘ذ ٔي

 127.ذٙثب آٖ ٔمبثّٝ وٙالصْ است تب دسٚغي ٌفتٝ ضذ، 

                                                 
 .235/ 2؛ وّيٙي، 90غفبس،  .121

 .222ٕٞبٖ،  .122

 .437ٚ  183/ 1؛ وّيٙي ، 93ٚ  89ثشلي،  .123

 .388/ 1وّيٙي،  .124

 .204، لنعمةوٕبَ اِذيٗ ٚ تٕبْ ا؛ غذٚق، 458غفبس،  .125

 .225/ 1، االخجبس ضشحلبؾي ًٕ٘بٖ،  .126

 .235/ 8وّيٙي،  .127
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ا٘ذ، ٘ٝ قشف خذاٚ٘ذ دسيبفت وشدٜ فشٔٛد٘ذ وٝ ٔشرًيت خٛد سا اص ثبلش)و( ٕٞٛاسٜ ٔي أبْ

دس ا٘تخبة أبْ سا ساٜ ٚ سٚش صيذيٝ  ٘بدسستيثب ايٗ ٌفتبس،  ٚ 128؛يب ثيًتِ ٔشدْخبظ ا٘سب٘ي  اص

چٙيٗ غبدليٗ)و( دس ٔٛسد ثيًت يّي)و( ثب اثٛثىش ثٝ استذالَ پشداختٝ ٚ  وشد٘ذ. ٞٓثيبٖ ٔي

 ٚ ٘طبٖ 129؛خٛا٘ذ٘ذ ٔيحفم اسالْ ٚ ٚحذت ٔسّٕب٘بٖ  رٟتتػٕيٓ أبْ يّي)و( سا دس 

 است. أبٔيٝ اص تػٕيٓ اتخبر ضذٜ ٘جٛدٜ آ٘بٖذی ٔٙ داد٘ذ وٝ سىٛت يّي)و( ثٝ دِيُ سؾبيت ٔي

٘بٔحذٚد  آ٘بٖ يبثذ ٚ تًذادوٝ أبٔت دس اٚالد فبقٕٝ)س( ادأٝ ٔي يميذٜثشاثش ايٗ  دس ٘يض

ٚ دٚاصدٜ ٘فش  131سا اص اٚالد أبْ حسيٗ)و( آ٘بٖ ٔٛؾى ٌشفتٝ ٚ ٔكبثك ٘هش غبدليٗ)و(، 130،است

  132دا٘ستٙذ. ٔي

 

 جعلی زیدیٍ . پاسخ بٍ شبُات ي احادیث2

اسائٝ پبسخ  ثبأبٔيٝ  ضذ ٚافىٙي صيذيبٖ ثيبٖ ٞبی صيذيٝ، ثشخي اص ٔٛاسد ضجٟٝدس ثخص تالش

ٔزٞت دس ثشاثش ٞزٕٝ سٍٙيٗ تجّيغبت يبِٕبٖ  ايٗا٘ذيطٝ  ٚ ٌستشش ٔٙبست، سجت حفم

ٌشفت، ٔٛاسدی ثٛد وٝ ثٝ دِيُ ٌشديذ. اص رّٕٝ ضجٟبتي وٝ ٔٛسد تأويذ صيذيٝ لشاس ٔي صيذی

 ضذ. أبْٞب ثٝ آ٘بٖ ٘سجت دادٜ ٔي آٖ حؿشت دس ليبْ غبدق)و( ٚ پيشٚاٖ يذْ ضشوت أبْ

 آ٘بٌٖبٜ يّٓ خٛد سا دس ٔمبثُ رُٟ  فشٔٛد٘ذ: ٞيچثبلش)و( دس پبسخ ثٝ ايٗ ضجٟبت ٔي

٘ضد أبْ  134،صيبد، اص ضيًيبٖ أبٔي وٛفٝ ثٗ ، حسٗديٍش ٔكبثك ٌضاسضي 133.ٌزاسْ ٕ٘ي

. أبْ)و( اٚ سا اص ا٘ذيطيذٖ دادص يشؾٝ ديٗ خٛد اص ثبٚسٞبی صيذيٝ خجش غبدق)و( سفت ٚ پس ا

غبدليٗ)و( پيشٚاٖ خٛيص سا اص حؿٛس  135ضت.داوٙذ، ثبص ٔيدسثبسٜ ليبٔي وٝ تغييشی ايزبد ٕ٘ي

: پيشٚاٖ ٔب حك پيٛستٗ ثٝ آ٘بٖ سا فشٔٛد٘ذٚ ٔي 136وشد٘ذٞبی صيذيٝ ٔٙى ٔيحؿٛس دس ليبْ

                                                 
 .290/ 1ٕٞبٖ،  .128

 .235/ 8وّيٙي،  .129

 .168/ 1ٕٞبٖ،  .130

 .92، لغیبةا؛ قٛسي،  93ًٕ٘ب٘ي،  .131

 .230غفبس،  .132

 .43/ 2ٔضی،  .133

 .47٘زبضي،  .134

 .722/ 2، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .135

 .280/ 2؛ سيذ ٔشتؿي، 310/ 1، ةالفقی ةٔٗ اليحؿشغذٚق،  .136



  39/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

ثبسٜ ٞبی صيذيٝ ٘تيزٝ تأحيش الذأبت غبدليٗ)و( دس ايٗليبْ يذْ ضشوت أبٔيٝ دس 137.٘ذاس٘ذ

 است. 

يٙٛاٖ أبْ، اص الذأبت ديٍش صيذيبٖ آٖ ثٛد وٝ ثب ًٔشفي فشص٘ذاٖ ديٍش فبقٕٝ)س( ثٝ

 يالٜٚ ثش سد غبدق)و( وشد٘ذ. دس ٔمبثُ ايٗ الذأبت، أبْسٛی خٛد رزة ٔيضيًيبٖ سا ثٝ

أبٔي ٔزٞجبٖ  138.وشد٘ذخكبة ٔيٌٛ ٚ وبفش  دسٌٚب اِمبثي چٖٛ ثسا  صيذيٝثضسٌبٖ  ،تفىشات آ٘بٖ

اص ايٗ سفتبس أبْ اٍِٛ ٌشفتٝ ٚ تب حذی سجت وٓ ضذٖ ٘فٛر صيذيٝ دس ثيٗ ضيًيبٖ  وٛفٝ ٘يض

 ٔختبس ثٗ دس حذيخي حسيٗتٛاٖ  يىي اص ٔػبديك سٚيىشد پيطٛايبٖ أبٔيٝ سا ٔي 139.ضذ٘ذ ٔي

سا لشائت وشد ٚ  141«ِميبٔٝ تشی اِزيٗ وزثٛا يّي اهللٚ يْٛ ا»آيٝ  ٔطبٞذٜ وشد. ٚی 140وٛفي

غبدق)و( پشسيذ. أبْ فشٔٛد٘ذ: ايٗ آيٝ دس ٔٛسد وسي است وٝ خٛد سا أبْ  تفسيش آٖ سا اص أبْ

اص أبْ پشسيذ: اٌش چٝ اص فشص٘ذاٖ يّي)و( ثبضذ؟  حسيٗدس حبِي وٝ أبْ ٘جبضذ. سپس  ،ثذا٘ذ

 دس سٚايتي ديٍش، أبْيب  142.اٖ يّي ٚ فبقٕٝ ثبضذاص فشص٘ذ حتي اٌشآٖ حؿشت فشٔٛد٘ذ: 

آ٘بٖ وٝ ثٝ ٘بحك اديبی أبٔت وٙٙذ، آ٘بٖ  :غبدق)و( سٝ ٌشٜٚ سا ضبيستٝ يزاة اِٟي دا٘ستٙذ

ايٗ  143.ا٘ذای اص اسالْ ثشدٜٚ وسب٘ي وٝ ٌٕبٖ وٙٙذ ايٗ دٚ ثٟشٜ ذٕٙ٘بيوٝ أبٔت أبْ سا ا٘ىبس 

ثشد ٚ سجت رٌّٛيشی اص ٔشارًٝ آ٘بٖ ثٝ يبِٕبٖ ٚ سٚايبت آٌبٞي أبٔي ٔزٞجبٖ سا ثبال ٔي

  ضذ.ٔذييبٖ أبٔت دس ثيٗ صيذيبٖ ٔي

غبدليٗ)و( دس  144.ضٕشد٘ذصيذيٝ، تميٝ سا ٚؾى ٚ اثذاو أبٔيٝ ٚ أشی ثبقُ ٔيدس ٔٛاسدی 

ويذ أت 145.خٛا٘ذ٘ذٔيسا ٔكبثك ثب ٔػّحت آٖ سٚص آٖ  ،ضشايف تميٝ ثيبٖثب  ضجٟٝپبسخ ثٝ ايٗ 

 ٔزٞجبٖ ٘يضسجت ضذ تب أبٔي 146،صاثش ٔسأِٝ تميٝ ٚ دٚسی اص سفتبس ٚ ٌفتبس آسيتغبدليٗ)و( 

                                                 
 .144٘زبضي،  .137

 .372/ 1وّيٙي،  .138

 .644/ 2، ة الفقیةٔٗ اليحؿشثشای ٕ٘ٛ٘ٝ دسثبسٜ يذْ پزيشش لَٛ يبِٕبٖ صيذی تٛسف أبٔيٝ، ٘ه: غذٚق،  .139

 .54٘زبضي،  .140

 .60صٔش،  .141

 .372/ 1وّيٙي،  .142

 .373ٕٞبٖ،  .143

 .64؛ ٘ٛثختي، 160/ 1ضٟشستب٘ي،  .144

 .235/ 8وّيٙي،  .145

 .219/ 2ٕٞبٖ،  .146
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 سخٗدس ثشاثش صيذيٝ تشيٗ پيبْ پيطٛايبٖ أبٔيٝ  تشيٗ ٚ غشيح . ضبيذ ٟٔٓثذا٘بٖ تأسي رٛيٙذ

صيشا ٍ٘بٞي  ٞبيتبٖ ثٕب٘يذ،فشٔٛد٘ذ: صثبٖ خٛد سا ٍ٘بٜ داسيذ ٚ دس خب٘ٝ ثبضذ وٝ غبدق)و(أبْ

 آ٘بٖٕب ٘خٛاٞذ ثٛد ٚ صيذيٝ پيٛستٝ سپش ضٕب ٞستٙذ، صيشا سالقيٗ رٛس ثٝ دفى ٔتٛرٝ ض

  147.پشداختٝ ٚ اص ضٕب غبفّٙذ

. قشفذاساٖ أبٔيٝ ضذتش آٔذ ثشخي احبديج تٛسف ساٚيبٖ صيذی رًُ ٔيوٝ پيص چٙبٖ

 يٌبٞ ٘يض. غبدليٗ)و( وشد٘ذٔيٚ ايٗ سٚايبت سا ٔكشح  ثبسٞب ثٝ غبدليٗ)و( ٔشارًٝ ٕ٘ٛدٜ

ٚ دس ٔٛاسدی ٘يض احىبْ  148؛رستٙذثيضاسی ٔي آ٘بٖخٛا٘ذ٘ذ ٚ اص ٌٛ ٔي ضخع ساٚی سا دسٌٚ

٘ٛو ثشخٛسد  149.داد٘ذغبدس ضذٜ تٛسف فمٟبی صيذيٝ سا سد وشدٜ ٚ حىٓ غحيح سا اسائٝ ٔي

سجت ضذ تب پس اص ٔذتي  150،تٛسف صيذی ٔزٞجبٖ ٔٙمَٛپيطٛايبٖ أبٔيٝ ثب ساٚيبٖ ٚ سٚايبت 

 اثي ثٗ ٝ سبِٓو سجت ثٝ اخجبس آ٘بٖ ٕٞشاٜ ثب پشٞيض ٚ احتيبـ ثبضذ. چٙبٖٚاوٙص ضيًيبٖ ٘

 ضٙيذ٘ذ، ٔيسٚايتي اص ٚی  وٝ آٔذ ٚ ٚلتيفشدی ٔطىٛن ثٝ حسبة ٔيأبٔي ٘ضد ضيًيبٖ  ةحفص

 151.وشد٘ذثبلش)و( ٔشارًٝ ٔي آٖ، ثٝ أبْ سمٓغحت يب  اقٕيٙبٖ اصثشای 
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وشدٖ چٟشٜ ٚالًي ثضسٌبٖ صيذيٝ ٚ ثيبٖ سشا٘زبْ ا٘ذيطٝ ش ٔٛاؾى پيطٛايبٖ أبٔيٝ، سٚضٗاص ديٍ 

ای خبظ صيذی سا فبلذ دسرٝٚ يّٕىشد آ٘بٖ دس ثيٗ أبٔيٝ ثٛد. ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ غبدليٗ)و( أبٔبٖ

 ثبلش)و( سا دس ٔٛسد ٘جيزِ ٔٙػٛس ٘هش أبْ ثٗ ٔزٞت ثٙبْ سًيذٝ فشدی صيذیو خٛا٘ذ٘ذ. چٙبٖٔي

أبْ پبسخ داد٘ذ: ثبٚس ، پشسيذ؛ ٘ٛضذ ثب ايٗ ثيبٖ وٝ ديذْ آٖ سا صيذ ثٗ يّي ٔي ،وٙٙذٜٔست

أب اٌش ايٗ وبس سا ثىٙذ ٘ٝ پيبٔجش)ظ( است ٚ ٘ٝ أيٗ اٚ، ثّىٝ فشدی اص  ؛وٙٓ اٚ ٘جيز ثٙٛضذ ٕ٘ي

                                                 
 .3/320ٕٞبٖ،  .147

ثيبٖ وشد ٚ آٖ حؿشت فشٔٛد٘ذ:  عتیبة ثٗ ثش أبْ غبدق)و( ٚاسد ضذ ٚ سٚايتي سا ثٝ ٘مُ اص حىٓ ةٝ صساسو چٙبٖ .148

 (.396/ 7پذسْ چٙيٗ سخٙي ٍ٘فتٝ است ٚ حَىَٓ ثٝ پذسْ ٘سجت دسٌٚ دادٜ است)ٕٞبٖ، 

ذٖٚ اربصٜ ٔٛاليص اصدٚاد وشدٜ سا ٘ضد أبْ ثبلش)و( دس ٔٛسد ّٕٔٛوي وٝ ث عتیبة ثٗ سای حىٓ ةٝ صساسو چٙبٖ .149

( يب دس ٔٛسدی ديٍش 761ٔكشح ٕ٘ٛد. أبْ ٘هش آ٘بٖ سا سد وشد٘ذ ٚ حىٓ غحيح سا فشٔٛد٘ذ)اثشاٞيٓ ثٗ ٔحٕذ حمفي،

 (.396/ 7آٖ حؿشت، ٘هش حَىَٓ سا دس ٔٛسد حىٕي فمٟي دسثبسٜ ص٘ب سد وشد٘ذ)وّيٙي، 

 .222/ 2ٕٞبٖ،  .150

 .644/ 2، ة الفقیةاليحؿشٔٗ غذٚق،  .151



  41/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

ف چٙيٗ غبدليٗ)و( ثبسٞب ثش ا٘حشا ٞٓ 152.افشاد خب٘ذاٖ اٚست وٝ ٕٔىٗ است ٌبٞي خكب وٙذ

اِزبسٚد ثٝ صيذيٝ  آٚسدٖ اثٛغبدق)و( پس سٚ وشد٘ذ. ثشای ٕ٘ٛ٘ٝ أبْ ويذ ٔيأثضسٌبٖ صيذيٝ ت

غبدق)و(  ٔكبثك ٌضاسضي ديٍش، أبْ 153.ايالْ وشد٘ذ وٝ خذاٚ٘ذ لّت ٚی سا ثشٌشدا٘ذٜ است

اغحبة خٛد سا اص تالش ثشای ٞذايت ٔشدْ اص رّٕٝ صيذيبٖ، پيص اص دسخٛاست خٛد آ٘بٖ 

ايٗ خجش ٘طبٖ اص اِٚٛيت أبْ دس حفم ضيًيبٖ أبٔي پيص اص رزة صيذی  154.ثبصداضتٙذ

 ٔزٞجبٖ داسد.

 

 . مقابلٍ با زیدیٍ در مىاظرات4

تش دس ٔٛؾٛو  ثيص شفتٌويذ لشاس ٔيأچٝ دس ٔٙبنشات دا٘طٕٙذاٖ أبٔي ثب صيذيبٖ ٔٛسد ت آٖ 

قبق آٔذٜ  ٔٗؤيّي ٚ ٔ ثٗ ثيٗ صيذ ای ٝ دس ٔٙبنشٜو ؛ چٙبٖثٛدأبٔت ٚ ِضْٚ اقبيت اص أبْ 

٘پزيشفت ٚ قبق سخٗ ٚی سا  ٔٗؤ؛ أب ٔصيذ اص ٚی ثشای ٔطبسوت دس ليبْ ديٛت وشد :است

وشدْ؛ صيشا يه ربٖ ضذْ آ٘بٖ سا اربثت ٔي: اٌش اص سٛی پذس يب ثشادست ديٛت ٔيپبسخ داد

دس ٔيبٖ  وٝ وٙيٌٕبٖ ٔيآيب پشسيذ: تش ٘ذاسْ ٚ ثبيذ آٖ سا دس ساٜ خذاٚ٘ذ ثٝ وبس ٌيشْ. صيذ  ثيص

ٔٗ پبسخ ٔخجت دادٜ ٚ ٌفت: يىي اص ؤ؟ ٔٚرٛد داسدخب٘ذاٖ ٔحٕذ)ظ( أبٔي ٚارت االقبيٝ 

حسيٗ)و( ثٛدٜ است. صيذ، ثب ِحٙي وٝ ٌٛيبی تًزت ٚ ايتشاؼ ٚی ثٛد،  ثٗ آ٘بٖ پذس تٛ يّي

، حتٕب ٔشا ثبخجش ٌٛيي ٌشفت ٚ اٌش چٙيٗ ثٛد وٝ ٔيداٌ سا اص صثبٖ ٔٗ ٔيِمٕٝ حتي ٌفت: پذسْ

ٔٗ دس رٛاة ٌفت: دِيُ الذاْ پذست ايٗ ثٛد وٝ ؤداضت. ٔٚ اص آتص رٟٙٓ ثبصٔي سبخت

تٛ سا اص أبٔتص ثب خجش  ،سٚايٗ ؛ اصا٘ىبس تٛ ٔٛارٝ ضٛدثب أبٔت خٛيص  انٟبس پس اصتشسيذ  ٔي

ٗ ٔٙبنشٜ ٘طبٖ اي 155.٘ىشد تب ساٜ ٘زبتي ثشايت ثبلي ثٕب٘ذ ٚ اوٖٙٛ ٘يض أيذ ٘زبت تٛ ٚرٛد داسد

يّي اص أبٔيبٖ صاٚيٝ ٌشفتٝ ثٛد ٚ يبِٕبٖ أبٔي ثشای رزة ٚ ٞذايت  ثٗ دٞذ وٝ يمبيذ صيذٔي

ٚ ٌفتٙذ: تٛ  ٘ذيّي حبؾش ضذ ثٗ ٔزٞجبٖ ٘ضد صيذٝ دٚ ٘فش اص أبٔيو چٙبٖ ؛وشد٘ذٚی تالش ٔي

دس  ؟وٙيسا ٔكشح ٔيپس چٍٛ٘ٝ اديبی ِضْٚ ليبْ أبْ  ،ایيّي)و( سا ثٝ يٙٛاٖ أبْ پزيشفتٝ

                                                 

 .499/ 2، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .152

 .381/ 1ٕٞبٖ،  .153

 .165/ 1؛ وّيٙي، 200ثشلي،  .154

 .425/ 2، اِشربَ فةاختيبس ًٔشقٛسي،  .155
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يبرض  حبِي وٝ اٚ ٘يض ٔذتي خب٘ٝ ٘طيٗ ثٛد ٚ ليبْ ٘ىشد. ٔكبثك ايٗ ٌضاسش صيذ اص پبسخ ٌفتٗ

  156.ٔب٘ذ

رشيش ثٝ احجبت ايتمبدات خٛد  ثٗ ٚ سّيٕبٖ (ـ179ٞحىٓ)د ثٗ ٞطبْديٍش  ٌٚٛيي دس ٌفت

 ٌشفتقبيت اص يّي)و( ايتشاف رشيش اثتذا اص ٞطبْ دس ٔٛسد ا ثٗ دسثبسٜ أبٔت پشداختٙذ. سّيٕبٖ

. ٞطبْ دس پبسخ، اقبيت سا تٟٙب وشداَ ؤٚی س وشدٖٚ سپس دس ٔٛسد فشص٘ذ يّي)و( ٚ ِضْٚ يبسی

 157.ٌٛيذ: اوٖٙٛ ٚی دستٛس ثٝ ليبْ ٘ذادٜ استدا٘ذ ٚ ٔي دس غٛست ٚرٛد حىٓ أبْ الصْ ٔي

رّٕٝ اص  ؛است دس حؿٛس أبْ غبدق)و( ٘يض ا٘زبْ ضذٜدٚ ٔزٞت، ٔٙبنشات ثيٗ پيشٚاٖ 

. دس ايٗ ٔٙبنشٜ صيذ پشسيذ: آيب ٔشدی سا وٝ اص ٜٚ صيذ ا٘زبْ ضذ ٜوٝ ثيٗ صساساست ٌٛيي ٚ ٌفت

وٙٓ  دس حؿٛس أبْ پبسخ داد: دس غٛستي اٚ سا يبسی ٔي ٜصساسوٙي؟ خب٘ذاٖ ٘جٛت ثبضذ يبسی ٔي

  158.وٝ ٚارت االقبيٝ ثبضذ

ٌٛ ٚ يٗ)و( حبؾش ضٛ٘ذ ٚ ثب آ٘بٖ ٌفتتٛا٘ستٙذ دس حؿٛس غبدل قشفذاساٖ صيذيٝ ٘يض ٔي

ٔحؽ  حسٗ ثٗ صيذی ثب ضٙيذٖ سخٙبٖ يجذاهلل ثٗ ٘زبضي ٝ ٚلتي يجذاهللو چٙبٖ ؛ٕ٘بيٙذ

، ٘ضد أبْ غبدق)و( ثٛدٔزٞت يجذاِحٕيذ وٝ فشدی أبٔي ثٗ بسآسأص خبقش ٘يبفت، اص قشيك يّٕ

 159.ٌشديذپيٛستٗ اٚ ثٝ أبٔيبٖ  سخٙبٖ أبْ سجت سٚيٍشدا٘ي اٚ اص ٔزٞتِ صيذی ٚ ٚ حبؾش ضذ

 

 وتیجٍ

ٌيشی ليبْ صيذ ثٗ يّي، دس ٘يٕٝ اَٚ لشٖ دْٚ صيذيٝ تحت تأحيش يبِٕبٖ ٚ فميٟبٖ خٛد ٚ ثب ضىُ

ٌشايب٘ٝ دس ٔسبئُ والٔي، سٚش ٔجتٙي ثش استذالَ دس فمٝ ٚ نٟٛس يبفت. سٚيٝ ٔطتشن يمُ

)و( ثش خّفبء، أبٔت حسيٗ)و(، ِضْٚ ييّ چٖٛ افؿّيت أبْ ٞٓ ،ثبٚسٞبی ٔطتشن أبٔيٝ ٚ صيذيٝ

آٚسد.  ٚرٛد ٌشايي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ سا ثٝ ٔخبِفت ثب حىٛٔت رٛس ٚ ٔٛؾٛو ٟٔذٚيت، ثستشٞبی ٞٓ

ٞبی فىشی ديٍش، اص حٕشات ايٗ ًٝ دس ثشاثش ٌشٜٚيٞبی ٔطتشن ٚ استحىبْ ثٙيبٖ ضتشٚيذ آٔٛصٜ

بِي اص احتيبـ ٚ پشٞيض ٘جٛدٜ است ٚ ٚاٌشايي ساثكٝ صيذيٝ ٚ أبٔيٝ ٞيچ ٌبٜ خ ؛ أبٌشايي ثٛد ٞٓ

ای اص أبٔيبٖ ثٝ صيذيٝ ٚ . پس اص پيٛستٗ يذٌٜيشد دس ثش ٔيتشی اص تًبٔالت آ٘بٖ سا  ثخص ٚسيى

                                                 
 .714/ 2ٕٞبٖ،  .156

 .536ٕٞبٖ،  .157

 .374/ 2، االحتزبدقجشسي،  .158

 .213/ 10، تٟزيت االحىبْ؛ قٛسي، 632/ 2، اِشربَ فةاختيبس ًٔش؛ قٛسي، 376/ 7وّيٙي،  .159



  43/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

ثب آغبص وٛضص يبِٕبٖ صيذی ثشای سبصٔب٘ذٞي يه ٔىتت فىشی، فػُ رذيذی اص تًبٔالت ايٗ 

ضىبف ٔيبٖ ايٗ دٚ ٌشِٜٚ يّٛی دس اثًبد فىشی ثبلش)و(  . دس دٚسٜ أبْاست ٜدٚ ٌشٜٚ سلٓ خٛسد

ٞبی آ٘بٖ، خف ٞبی صيذيٝ ٚ سضذ ا٘ذيطٝسسذ؛ أب ثب اٚد ٌشفتٗ فًبِيتثٝ ٘هش ٔي تش ّٕٔٛس

اختالفبت آ٘بٖ دس  خبغٝٚ ای ٔطٟٛد ٌشفت  غبدق)و( اص أبٔيٝ صاٚيٝ فىشی صيذيٝ دس دٚسٜ أبْ

ٞبی أبْ ٚ قشيمٝ ٘ػت اٚ، تميٝ ٚ ليبْ، ٌئٛؾٛيبتي چٖٛ ثذاء، سرًت، ثيًت ثب ضيخيٗ، ٚيژ

دس ٔمبثُ يىذيٍش ضذ. ثبيذ تٛرٝ داضت وٝ سكح تًبٔالت دٚ فشلٝ  آ٘بٖثٙذی ٔٛرت غف

ٚرٛد داضتٝ تًبُٔ وٕتشی تشيٝ ثيٗ أبٔيٝ ٚ ثُ ٚيژٜ ثٝتشيٝ ثب أبٔيٝ ٔتفبٚت ثٛدٜ ٚ ربسٚديٝ ٚ ثُ

تشٚيذ  ثٝت ايٗ دٚ ٌشٜٚ اص يىذيٍش، سٚاثف ٘ضديه ٚ حٕبي ٞشچٙذاست. دس ٘تيزٝ ثبيذ ٌفت 

ٞبی ٔٛاؾى غبدليٗ)و( دس ثشاثش صيذيٝ سجت ا٘سزبْ ثبٚس ٞش دٚ فشلٝ وٕه وشد، أبٞبی  آٔٛصٜ

أبٔيٝ دس ٔٛؾٛو أبٔت، حفم قشفذاساٖ أبٔيٝ اص تٟبرٕبت فىشی صيذيٝ ٚ پيٛستٗ ٌشٚٞي اص 

 صيذيبٖ ثٝ أبٔيٝ ضذ.

 

 کتابشىاسی
 .لشآٖ وشيٓ

 . ـ1424ٞرب، اِذيٗ حسيٙي، ثي ، تحميك سيذ رالَاِغبساتٔحٕذ حمفي، اثشاٞيٓ ثٗ 

تمبثُ يبِٕبٖ صيذی وٛفٝ دس ٘يٕٝ اَٚ لشٖ دْٚ ثب ثبٚس أبٔت اِٟي اُٞ »اثكحي، يجذاِحٕيذ، 

 ش.1391، 37، ضٕبسٜسفيٙٝ، «ثيت)و(

 .ـ1411ٞ، ، تحميك يّى ضيشى، ثيشٚت، داس االؾٛاءاِفتٛح، ايخٓ، احٕذ اثٗ

 . ٞـ1426 ،یة، سيبؼ، داساِشانةاالثب، ةبطاثٗ 

 . ـ1417ٞ، العلمیة ، ثيشٚت، داس اِىتتٔسٙذ اثٗ اِزًذاثٗ رًذ، 

 . ـ1382ٞ، ثيشٚت، داساالحيبء اِتشاث، إِسيش في يّٓ اِتفسيش صاداثٗ رٛصی، 

يذ، ، تحميك ٔحٕٛد اثشاٞيٓ صاٚ إِتشٚويٗ ءاِؿًفب إِحذحيٗ ٚ ةمع إِزشٚحيٗ ،حجّبٖ، ٔحٕذ اثٗ

 تب.، ثئىٝ، داس اِجبص

 تب.، ثيالعلمیة داساِىتت ، ثيشٚت،االٞٛاء ٚ اِٙحُ اِفػُ في إُِّ ٚاثٗ حضْ، يّي ثٗ احٕذ، 

 تب.، ثيشٚت، داساِفىش، ثيتٟزيت اِتٟزيتاثٗ حزش، 

 تب.، ثيشٚت، داس احيبء اِتشاث اًِشثي، ثياثٗ خّذٖٚ مةٔمذاثٗ خّذٖٚ، 

 ش.1376، ةیاِحيذس مكتبة، ٘زف، ٔٙبلت آَ أثى قبِت ،ضٟش آضٛة، ٔحٕذ ثٗ يّى اثٗ
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 . ـ1415ٞ، تحميك يّي ضيشی، ثيشٚت، داساِفىش، دٔطك ینةتبسيخ ٔذاثٗ يسبوش، 

، لٓ، ٔزٕى اِضخبئش اِجحش اِضخبس اِزبٔى ِٕزاٞت يّٕبء االٔػبساثٗ ٔشتؿي، احٕذ ثٗ يحيي، 

 تب.االسالٔي، ثي

 . ـ1346ٞ، تٟشاٖ، فٟشست اثٗ ٘ذيٓاثٗ ٘ذيٓ، 

 . ـ1385ٞ، ةیاِحيذس المكتبة، ٘زف، ٔمبتُ اِكبِجييٗ، فشد اغفٟب٘ىاِاثٛ

، يّى ثٗ صيذ أبْ ةسسٔؤ، غًٙب، تيسيش إِكبِت في أبِي اثي قبِتاثٛقبِت يحيي ثٗ حسيٗ، 

 . ـ1422ٞ

 .ـ1387ٞ، ثيشٚت، داساِىتت اًِشثي، االِٚيبء ٚ قجمبت االغفيبء حلیةاثًٛ٘يٓ، احٕذ ثٗ يجذاهلل، 

 ْ.1986، ةطنیاِٛ سسة، تٛ٘س، إِٛلةفؿُ االيتضاَ ٚ قجمبت إًِتضاثي اِمبسٓ اِجّخي، 

، ، تحميك ٚغى اهلل ثٗ ٔحٕٛد يجبس، سيبؼ، داس اِخب٘ىاِشربَ فةاًُِّ ٚ ًٔش ،احٕذ ثٗ حٙجُ

 . ـ1408ٞ

 . ـ1380ٞاِيٕٗ اِىجشی،  مكتبة، غًٙب، تبد إِزٞت الحىبْ إِزٞتاحٕذ ثٗ لبسٓ، 

 . ـ1381ٞ، ثٙى ٞبضٕى مكتبة، تجشيض، الغمةوطف  ،ثٗ ييسى يّى اسثّى،

 ش.1361، تٟشاٖ، ا٘تطبسات يّٕي ٚ فشٍٞٙي، إِمبالت ٚ اِفشقاضًشی لٕي، سًذ ثٗ يجذاهلل، 

، تٟشاٖ، ا٘تطبسات أيشوجيش، ٔمبالت االسالٔييٗ ٚ اختالف إِػّيٗاضًشی، يّي ثٗ اسٕبييُ، 

 ش.1362

 . ـ1417ٞ، دٔطك، داساِفىش، ٘طبتٟب ٚ ًٔتمذاتٟب یةِضيذااوٛو، اسٕبييُ ثٗ يّي، 

 . ـ1417ٞ، ثيشٚت، داساِزيُ، إِٛالفايزي، 

 تب.، ثي، تحميك سيذ رالَ اِذيٗ حسيٙى أسٔٛى، تٟشاٖإِحبسٗٔحٕذ، ثشلى، احٕذ ثٗ 

 ش.1367، تٟشاٖ، ٘طش اضشالي، اِفشق ثيٗ اِفشقثغذادی، يجذاِمبٞش ثٗ قبٞش، 

 ْ.1968إِٛيذ،  مكتبة، قبئف، اِىجيش ةلفقؼ اِٙؿيش في ضشح ٔزٕٛو اسٚحسيٗ ثٗ احٕذ، 

 ثذس. مكتبة، غًٙبء، یةاِضيذ ئمةفي ٔٙبلت اال یةاِحذائك اِٛسدحٕيذ ثٗ احٕذ، 

 . ـ1383ٞ، 24، ضٕبسٜ ٞفت آسٕبٖ، «ًٔشفي والْ ٚ ربًٔٝ، احش فبٖ اس»احٕذ يّي،  حيذسی،

 تب.يك سٟيُ صوبس، ثيشٚت، داساِفىش، ثي، تحمثٗ خيبـ خلیفة تبسيخثٗ خيبـ،  خلیفة

 . ـ1413ٞرب، ، ثيةًٔزٓ سربَ اِحذيج ٚ تفػيُ قجمبت اِشٚاخٛيي، اثٛاِمبسٓ، 

، ، تحميك يٕش يجذاِسالْ تذٔشى، ثيشٚت، داساِىتبة اًِشثىتبسيخ االسالْ ،رٞجى، ٔحٕذ ثٗ احٕذ

 . ـ1410ٞ



  45/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

 . ـ1382ٞٚ اِٙطش،  عةِّكجب ةف، ثيشٚت، داسإًِشٔيضاٖ االيتذاَ في ٘مذ اِشربَ ٕٞٛ،

 . ـ1371ٞثيشٚت، داس احيبء اِتشاث اًِشثي،  ،وتبة اِزشح ٚ اِتًذيُاِشاصی، 

 ش.1371، تٟشاٖ، اسبقيش، تفسيش اِمشآٖ ٕٞٛ،

 ش.1388، تٟشاٖ، ا٘تطبسات ثػيشت، ٔمبالتي دس تبسيخ صيذيٝ ٚ أبٔيٝسحٕتي، ٔحٕذ وبنٓ، 

 . ـ1426ٞ، داساِىتبة االسالٔي، لسنةٚ اُٞ ا میةثيٗ االٔب یةاِضيذسبٔي اِغشاٚی، 

 . ـ1387ٞلٓ، ا٘تطبسات اديبٖ ٚ ٔزاٞت،  ،أبٔت اص ديذٌبٜ صيذيٝ ٚ أبٔيٝسّكب٘ي، ٔػكفي، 

ثٗ يجبس، سيبؼ، داس  ثٗ اثشاٞيٓ ٚ غٙيٓ ، تحميك يبسشاِسًٕب٘ي تفسيش ،سًٕب٘ى، ٔٙػٛس ثٗ ٔحٕذ

 . ـ1418ٞ، اِٛقٗ

، اهلل إِشيطىیةآ مكتبةتحميك سيذ ٔحٕذ ثذساِذيٗ ً٘سب٘ى،  ،ٔبِياال سيذ ٔشتؿى، يّى ثٗ حسيٗ،

 تب.ثي

 تب.ٚ اِٙطش، ثي عةِّكجب ةف، ثيشٚت، داسإًِشاِذسإِٙخٛس في اِتفسيش ثبِٕأحٛسسيٛقي، 

اال٘زّٛ  مكتبة، ة، تخشيذ ٔحٕذ فتح اهلل ثذساٖ، لبٞشإُِّ ٚ اِٙحُ ،ضٟشستب٘ى، ٔحٕذ ثٗ يجذاِىشيٓ

 ب.ت، ثيةیإِػش

 تب.، ثيإِذسسيٗ عة، تحميك سيذ ٞبضٓ حسيٙى تٟشا٘ى، لٓ، رٕباِتٛحيذ، ثٗ يّى غذٚق، ٔحٕذ

 تب.، ثيإِذسسيٗ عة، تحميك يّى اوجش غفبسى، لٓ، رٕباِخػبَ(، ثي تب) ٕٞٛ،

 تب.، ثيإِذسسيٗ عةفبسى، لٓ، رٕبغاوجش ، تػحيح يّىلنعمةٚ تٕبْ ا وٕبَ اِذيٕٗٞٛ، 

 تب.إِذسسيٗ، ثي عة، تحميك يّي اوجش غفبسی، لٓ، رٕبًٔب٘ي االخجبس ٕٞٛ،

 . ـ1404ٞ، إِذسسيٗ عة، تحميك يّى اوجش غفبسى، لٓ، رٕبةالفقی ةٔٗ ال يحؿش ٕٞٛ،

، االيّٕى سسةثبغى، تٟشاٖ، ٔؤ ، تحميك ٔيشصا ٔحسٗ وٛچٝثػبئش اِذسربت، ٔحٕذ ثٗ حسٗغفبس، 

 . ـ1404ٞ

 . ـ1411ٞ، ثيشٚت، داس غبدس ،اِٛافى ثبِٛفيبت ،غفذى، خّيُ ثٗ أيجه

 تب.، ثيإِذسسيٗ عة، لٓ، رٕبإِيضاٖتفسيش ، قجبقجبيى، سيذ ٔحٕذ حسيٗ

 تب.، ثيةالعلمی، ثيشٚت، داساِىتت إًِزٓ اِػغيش ،قجشا٘ى، سّيٕبٖ ثٗ احٕذ

، ة، تحميك اثشاٞيٓ ثٟبدسى ٚ ٔحٕذ ٞبدى ثٝ، تٟشاٖ، داساالسٛاإلحتزبدقجشسى، احٕذ ثٗ يّى، 

 . ـ1416ٞ

 . ـ1392ٞ، ٔٙطٛسات اِطشيف اِشؾي، ٔىبسْ االخالققجشسي، حسٗ ثٗ فؿُ، 
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 . ـ1403ٞااليّٕي ِّٕكجٛيبت،  سسة، ثيشٚت، ٔٛتبسيخ قجشیقجشی، 

آَ اِجيت  سسة، تحميك سيذ ٟٔذى سربئى، لٓ، ٔؤاِشربَ فةاختيبس ًٔش ،قٛسى، ٔحٕذ ثٗ حسٗ

 . ـ1404ٞ، )و(

 . ـ1404ٞ، فة، داس اِخمب، لٓلبعثةا سسة، تحميك ٔؤأبِى ٕٞٛ،

 .ش1365، میة، تحميك سيذ حسٗ خشسبٖ، تٟشاٖ، داس اِىتت االسالتٟزيت االحىبْ، ٕٞٛ

 . ـ1411ٞ، میةإًِبسف االسال ةسس، لٓ، ٔٛالغیبةوتبة  ٕٞٛ،

 . ـ1417ٞ، تحميك رٛاد اِميٛٔى، لٓ، اِفٟشستٕٞٛ، 

 . ـ1405ٞاِذاس،  مكتبة، ةین، ٔذاِخمبت فةًٔشيزّي، 

 مكتبة، ة، لبٞشفي ٔطشق االسالٔي یةِّضيذ یةٚ اِفىش سیةاِسيب ةاِحيبي، احٕذ ضٛلي اثشاٞيٓ، يٕشر

 تب.ٔذثِٛي، ثي

 تب.، ثيمكتبة العلمیة االسالمیة، تحميك سسَٛ ٔحالتي، تٟشاٖ، اِتفسيش ييبضي، ٔحٕذ ثٗ ٔسًٛد،

ٔذثِٛي،  مكتبة، ة، لبٞشٗفي اِيٕ یةيٙذ اِضيذ مةاِتزذيذ في فىش االٔبغّيس، اضٛاق احٕذ ٟٔذی، 

 . ـ1417ٞ

، وّٗ، اِزُٕ، لمة، تشرٕٝ غبِح سبيّٓ اِىالْ ٚ إِزتٕى في اِمش٘يٗ اِخب٘ي ٚ اِخبِجفبٖ اس، 

2008.ْ 

، ٚ االسضبد االسالٔى فةاِخمب ة، تحميك ٔحٕذ اِىبنٓ، تٟشاٖ، ٚصاسفشات اِىٛفي تفسيش، فشات ثٗ اثشاٞيٓ

 . ـ1410ٞ

 . ـ1386ٞ، لٓ، ٘طش اديبٖ، دسسٙبٔٝ تبسيخ ٚ يمبيذ صيذيٝسيذ يّي، فشٔب٘يبٖ، ٟٔذی ٚ ٔٛسٛی، 

 . ـ1419ٞ، العلمیةاِىتت ا ، ثيشٚت، داسٚ اِتبسيخ فةإًِش، فسٛى، يًمٛة ثٗ سفيبٖ

 تب.، ثيمعیة، داسإِكجٛيبت اِزبةی، اسىٙذسٚ االُٔ لمنیةالبؾي يجذاِزجبس، 

 . ـ1383ٞ، يك آغف ثٗ يّى، داس إًِبسف، تحمديبئٓ االسالْ ،ثٗ ٔحٕذ لبؾى ًٕ٘بٖ، ًٕ٘بٖ

 ةع، تحميك سيذ ٔحٕذ حسيٙى رالِى، لٓ، رٕباالثشاسئمة في فؿبئُ اال ضشح األخجبس ٕٞٛ،

 تب.، ثيإِذسسيٗ

 ْ.2000، لعلمیة، ثيشٚت، داساِىتت افٛات اِٛفيبت ٚ ريُ يّيٟبوتجي، 

 . ـ1405ٞثيشٚت، داساالؾٛاء،  ،االقٟبس ئمةاالستٙػبس في اِٙع يّي االوشارىي، ٔحٕذ ثٗ يّي، 

 ش.1363، ةمی، تحميك يّى اوجش غفبسى، تٟشاٖ، داس اِىتت االسالاِىبفى، ثٗ يًمٛة وّيٙى، ٔحٕذ



  47/ فشٍٞٙي صيذيٝ ٚ أبٔيٝ دس يػش غبدليٗ)و( -تًبٔالت فىشی

 

 . ـ1425ٞ، لعلمیة، ثيشٚت، داساِىتت اوٙض إًِبَٔتمي ٞٙذی، 

حٕذ ، تحميك ٔٔٙبلت االٔبْ أيشإِٛٔٙيٗ يّي ثٗ اثي قبِت يّيٝ اِسالْٔحٕذ ثٗ سّيٕبٖ وٛفي، 

 . ـ1412ٞ، میةاالسال فةثبلش ٔحٕٛدی، لٓ، ٔزٕى احيبء اِخمب

 . ـ1406ٞ، ةلاِشسب سسة، ثيشٚت، ٔٛتٟزيت اِىٕبَ في اسٕبء اِشربَٔضی، 

 . ـ1409ٞ، ةداساِٟزش سسة، لٓ، ٔؤٚ ًٔبدٖ اِزٛٞش ٔشٚد اِزٞت، ٔسًٛدى، يّى ثٗ اِحسيٗ

 ش.1379ٟيذ، ، لٓ، ٔٛسسٝ فشٍٞٙي اِتٕتفسيش ٚ ٔفسشأًٖشفت، ٞبدی، 

 . ـ1414ٞثيشٚت، داسإِفيذ،  حزذ اهلل يّي اًِجبد،فة االسضبد في ًٔشٔفيذ، 

 . ـ1403ٞ، ثيشٚت، داساِىتبة االسالٔي، اٚائُ إِمبالت في إِزٞت ٚ إِختبسات ٕٞٛ،

ثٕب ِّٙجي غّي اهلل يّيٝ ٚ آِٝ ٚ سّٓ ٔٗ االحٛاَ ٚ االٔٛاَ ٚ  أتبو االسٕبو، ٔمشيضى، احٕذ ثٗ يّى

 . ـ1420ٞ، العلمیة، تحميك ٔحٕذ يجذاِحٕيذ إِٙيسى، ثيشٚت، داساِىتت ٚ إِتبوة اِحفذ

 ش.1380، 11، ضٕبسٜٞفت آسٕبٖ، «آضٙبيي ثب صيذيٝ»ٔٛسٛی ٘ژاد، 

 ش.1384، لٓ، ا٘تطبسات ٔشوض ٔكبًِبت ٚ تحميمبت اديبٖ ٚ ٔزاٞت، یةتشاث اِضيذٕٞٛ، 

 . ـ1415ٞاالٔبْ صيذ ثٗ يّي،  سسة، غًٙب، ٔٛحسنةلا عظةإِٟٛٔذی ِذيٗ اهلل، ٔحٕذ ثٗ لبسٓ، 

 . ـ1416ٞاِٙطش االسالٔي،  سسة، لٓ، ٔٛسربَ ٘زبضي٘زبضي، 

 تب.، ثياِػذٚق مكتبة، تٟشاٖ، الغیبة اثشاٞيٓ،ثٗ  ًٕ٘ب٘ى، ٔحٕذ

 . ـ1404ٞ، ثيشٚت، داساالؾٛاء، الشیعةفشق ٘ٛثختي، حسٗ ثٗ ٔٛسي، 

 


