
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 (زهرافاطمه )به روایت حضرت  حدیث کساء اعتبارسنجی
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 **دوست آمنه قریب

 
 کیدهچ

ٔ    ، تقاد هفسزاىٍ بِ اع ٗل اّل ب٘تبزخٖ فضا ب٘اًگز ء کِحدٗث ضزٗف کسا  سبب ٗاا ضا ى ًاشٍی  ٗا

جاابز باي   ساء بِ رٍاٗت حدٗث ک، ّا ّإ هتعددٕ دارد. ٗکٖ اس هطَْرتزٗي  ى طزق ٍ گًَِ، تطْ٘ز است

هحتَإ سزضار اس هعارف حدٗث کساء باعث ضدُ اٗي حادٗث  است.  حضزت سّزاًصارٕ اس اهلل اعبد

ِ اهاا   َرد اّتوام اًدٗطاوٌداى قازار بگ٘ازد   ب٘طتز ه، در قزٍى اخ٘ز ٖ     با ّاا در   دل٘ال ٍجاَد بزخاٖ کاسات

، تحل٘لٖ ٗکزد تَص٘فٖارد با رًٍَضتار پ٘ص رٍ تالش د، سٌد ٍ هتي اٗي حدٗث ّإ پ٘ط٘ي دربارٓ پژٍّص

ّإ پژٍّص  . ٗافتِٖ کٌدحدٗث کساء را بزرسسٌدٕ ٍ صدٍرٕ در اعتبارسٌجٖ  ى درًگٖ ًوَدُ ٍ ٍثَق 

ابز اس ج رٍاٗتگز چِ حدٗث کساء بِ هَرد پذٗزش فزٗق٘ي است ٍ ، حاکٖ است اصل ٍجَد هاجزإ کساء

ي ٗدارد. ّوچٌا٘ي قازا   ز اعتبار سٌدٕ  ى ٍجَدب لٖاها دالٗ، ابع اٍلِ٘ هطَْد ً٘ستدر هٌ حضزت سّزا

  ى است.ٍ اعتبار گَاُ صحت ، هتٌٖ ٍ ساٗز ضَاّد هتٌٖ ٍ بزٍى درٍى

ٕ ، اجزإ عبا بِ رٍاٗت حضزت سّزاه :هاکلیدواژه ، اعتبارساٌجٖ حادٗث کسااء   ، ٍثاقت ساٌد

 ٍثَق خبزٕ.
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 ممذمٍ  . ۱
ٗکٖ  .إزٙيُ ک٘ي أس اٗبرثٖ٘بٍٕ اُ ٍٍ ٍقَآى ىٍ آٗبر  كقبً٘ز ٍ ػبٗگبُ اّل ث٘ز

ٙاأى  سي آل عجب ٍ ٕجت ٗاب  عظوز دٌغ  ث٘بًگَ کِ كيٗض َٙٗف کٖبء إزاُ آى هَاٍى 
ىٍ ، ثِ اعشقبى ٙ٘عِ ٍ ثَهاٖ اُ اّال ٕاٌز   إ کِ  آِٗ ؛( إز33 اكِاة:)س٦َْ٘    ٔ ًٍِل آٗ

 ّبٕز. آى عٞوزسَٗي ىل٘ل اطجبر  ٍ هْن ث٘زٍٝف اّل 
٥اَ   ثاب  ٙ٘عِ ٍ اّل ٌٕز  سَٗي هٌبثع ٍٍاٖٗ هْنىٍ ّبٕ هوشلف كيٗض کٖبء  گًَِ
ك٢اَر  ًٞبٍٕ إز کاِ آى ٍا اُ  اػبثَ ثي عجياهلل ، . ٗکٖ اُ ٍاٍٗبىٍػَى ىاٍى هشفبٍر
هلشَإ َٕٙبٍ اُ هعابٍف كايٗض کٖابء ثبعاض ٙايُ اٗاي        ًقل کَىُ إز.  فب٥وِ

 يىٕ ىٍثابٍٓ قَاٍ گَفشِ ٍ آطابٍ هشعا   ث٘ٚشَ هٍَى اّشوبم اًيٗٚوٌياى، كيٗض ىٍ قٍَى اهَ٘
ًبهِ ٍ... ديٗي آٗي ٍ ٙا٘ع٘بى ثاب ثَگاِإٍ هؼابلٔ قَا از       دبٗبى، قبلِه، آى ىٍ قبلت کشبة

ٍ     ثِ د٘بهجَ ٍ هبًياى آى ك٢َر سقَة ، كيٗض کٖبء  ٓػٌَٗي. اُ آًؼاب کاِ ٙاجْبسٖ ىٍثاب
ًَٙاشبٍ دا٘٘ ٍٍ   ، ه٦اَف ٙايُ إاز    ٍَ ثِ ٍٍاٗز ك٢َر َُّااعشجبٍ كيٗض هٌک

 ٝيٍٍٕ كيٗض کٖبء ٍا ثٍَٕي. سالٗ ىاٍى ٍطبقز ٌٕيٕ ٍ
 . پیشیىۀ تحمیك۱ـ۱

اٝل ٍػَى كيٗض کٖابء ىٍ   َٙى ّبٕ سبٍٗوٖ ٍ ٍٍاٖٗ ٍ قَآًٖ ىاًٖشِ هٖ ثب ثٍَٕٖ ىاىُ

ىٍ ه٘بى ٙا٘عِ ٍ  ، آفٌَٗبى اٝلبة کٖبء اهب ىٍ کٖ٘شٖ ًق٘، اطجبر ٙيُ إزه٘بى فَٗق٘ي 

َ    اّل ٌٕز اهش ِ  33: اكاِاة )الفبسٖ ٍػَى ىاٍى. هفٖاَاى ًٗال آٗأ س٦ْ٘ا  ( ٍ آٗأ هجبّلا

ًٌاي کشابة   ّبٕ هٖاشقلٖ هب  اًي. ّوـٌ٘ي دٍّْ٘ ىُ( ثِ اٗي هٖئلِ اٙبٍُ ک61َى: عوَا آل)

ٔ  اّل ث٘ز هيٍٕةالولفبء ٍ  هيٍٕةكيٗض کٖبء فٖ کشت  ِ  ًَٙاش ٕ  عالها  ٍ 1عٖاکَ

ًؼبم ٙيُ إز. اهب ٖ اًُؼبً ٖاٍّبً ٕهلوي ٖعلس٤َٕ  س٦َْ٘ ٍ كيٗض کٖبء ةآٗکشبة 

ٗکٖ اُ اكبىٗظٖ إز کاِ ىٍ ىٍ ٕاِ قاَى    ، اُ ك٢َر فب٥وِ ٙيُ كيٗض کٖبء ًقل

ثَهاٖ ثاب   ، ّابٕ ًوٖاش٘ي د٘اياٗ٘ آى    اهَ٘ هٍَى سَػِ قَاٍ گَفشِ إز ٍ اُ ّوبى ٕبل

ّاب ٍ هقابالسٖ    اٙکبالر ٍ ٙجْبر ٕعٖ ىٍ ٍى اٗي كيٗض ٍ ثَهٖ ثاَ اطجابر آى کشابة   

ث٘ٚاشَٗي هٌبقٚابر ىٍ ؿٌاي    ، اًي. الجشِ ثب گٌٙز ث٘٘ اُ ىٍ قَى اُ د٘ياٗ٘ كيٗض ًَٙشِ

کِ ىٍ ًٗل هجبكض هَى ثِ ٥َف هجلاض ٕاٌيٕ    ٖهٌبثعاهَ٘ ٍم ىاىُ إز. اُ ػولِ  ٔىّ
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ٍ   ًي اُ:ا عجبٍر،  ىُاٙبٍُ کَكيٗض کٖبء  ، قواى )ن الٌجاى ٍ اٙل ٗهٌشْى اٙهبل فاى ساَا

 ٖفا  َ٘الش٦ْ ٗةآ  ( 1377ٍ، هََٕٕ غَٗفٖ)اّل الکٖبء ةهوٖالش٦َْ٘ فٖ  ٗةآ،  (1422
ثاِ ثٍَٕاٖ ٕاٌيٕ    ّوـٌا٘ي هٌابثع هبٝاٖ      (1404، ث٦لٖ)هَكي ا.ي٘قٗالفَ ضٗأكبى

ٍ ثَهٖ ّوـَى ّب  آى اًي کِ ىٍ ه٘بى كيٗض کٖبء دَىاهشِ  كايٗض کٖابء   ٓدٍّْٖٚ ىٍثاب
كيٗض الکٖبء الوٍَْٚ  ةفٖ ٝل ةٗالٌقي ٕةاىٍ» ٍٔ هقبل (1384ٗ، َْٕٙ )هلويٕ ٍٕ

ٌٕي ٍ هلشاَإ كايٗض ٍا    ( 1340 ،)ثْبٍُاىُ ٍ آثبىٕ «فٖ ١َء هٌْغ سلل٘ل الولشَٕ

ٕ  ثاٍِ   ف٢٘لز ٗک ٓػٍِ ٍ يًثَ ال هٖؤکلٖ َُٗ ٕ ثِ ٖ ) عجاب  آل ساي  داٌغ  ثاَا  ٝابلل

ٖ  هٌابثع  گاَفشي  ًظَ ىٍ ثب کٖبء كيٗض ٍٔاقع ثبًَُٖٖٗ ثِ ًِ٘ (1390آثبىٕ،  ًؼف  كايٗظ

 ىٍ کشابة  اٗي .إز ثٍَٕ٘يُ ٍا آى سبٍٗوٖ هٌظَ اُ ٕذٔ ٍ دَىاهشِ ٌٕز اّل ٍ ٙ٘ع٘بى

 ؿابح 1338 ٕابل ىٍ  ،سٚا٘ع  هکشات  ٙوبٍٓ ىٍم ًَٚٗٔ ىٍ کِ إز هقبالسٖ اُ ٗکٖ قعٍا

ثابُهَاًٖ  » هقبلٔ .گَىٗيُ إز  هٌشَٚ ًِ٘ ػٍُِ ٍَٝر ثِ ػياگبًِ 1390 ٕبل ىٍ ٍ ٙيُ

، «ٍ كايٗض کٖاابء   (1087ّاب ٍ هٌبقٚاابر ىٍ ثابة ٍٍاٗااز ٙا٘ن ٥َٗلااٖ)م     ىٗايگبُ 

َ  1396ً٘ب،  )ػعفَٗبى ٍ سَك٘يٕ  ٍ ىٍ كق٘قاز ىاٍى  آى اًٖ سابٍٗوِٖ ٗ( ٕاعٖ ىٍ ثابُه

اُ كايٗض کٖابء ٍ ثٍَٕاٖ    ثَهٖ ىٗگاَ ثاِ ىفاب      ىاًي. هٍَى ثلض ٍا هَىٍى هٖ ٍٍاٗزِ

ٕ )ٌٕي كيٗض کٖبء :ػولِ اُ ؛اًي اطجبر ٝيٍٍ كيٗض دَىاهشِ ٌٕيٕ آى ثَإ ٍ  هْاي ، داَ

ٍ  فا٠٘ )الشلق٘ق كَل ٌٕي اللايٗض الکٖابء  ، (1371ٗ هع ثٍَٕاٖ ػاب  ، (1390ٗ، داَ
 (1397ٗ، سالفٖ ىاٍٗبًٖ).ٙجْبر آى دبٕن ثِ كيٗض کٖبء ٍ

 كَل كايٗض الکٖابء   اًي؛ هبًٌي: ثِ ثَهٖ ٙجْبر ًِ٘ دبٕن ىاىُ، ب عالٍُ ثَ ىف ثع٢ٖ
ٗوبًٖ ثِ ٍٍاٗاز ك٢اَر    دٍّْٖٚ ًَ دَ٘اهَى كيٗض َٙٗف کٖبٕ،  (1424، الٌق٘ت)

ٍ  ٕلوبى)کٖبءَٙٗف  دٍّْٖٚ ىٍ كيٗض، ٗ(1385، سَثشٖ کَثالٖٗ)فب٥وِ َُّا ، داَ
 ٗ(1392، اٙعَٕ).فب٥وِ هلٍَ كيٗض کٖبء، ٗ(1391

ّبٖٗ ثَ إابٓ ٍاقع٘از اُ    ثٍِگبى ٍ اٍا ِ ىإشبى وثع٢ٖ ىٗگَ ثب ث٘بى ًظَار هَاػع 
ّبٖٗ  ىإشبى، ٗ(1390، هَكي اث٦لٖ)كيٗض کٖبء ٍ آطبٍ ٙگفز اًي: كيٗض ىفب  ًوَىُ

 ٗ(1395، )فَىٍٕٖ.اکَٖ٘ كل هٚکالر :عؼ٘ت ٍ ٍاقعٖ اُ سَٕل ثِ كيٗض کٖبء
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ّابٕ   اّل ث٘ز ٗاب ؿْاَُ  عالٍُ ثَ هٌبثع عبهٖ هبًٌي  ًِ٘ َٙٗف کٖبء َٙف كيٗض ٍى
ٖ اَٙاقٖ ٍ )س٦َْ٘ ىٍهٚبى ىٍ آٗٔ َ  اّال ث٘از ىٍ    ٗ( 1369ٍ، فب١ل لٌکَاًا  آٗأ س٦ْ٘ا

ٝاٍَر گَفشاِ    ًِ٘ ّبٖٗ ًگبٍٕ سک، اًي کِ ثِ سفَٖ٘ آٗٔ س٦َْ٘ دَىاهشِٗ( 1386، عبهلٖ)
عابلن  )کٖابء  ضٗاًاَاٍ كاي  ،  (1425، ٗاي ؤه)يٗض الکٖابء فٖ ٍكبة ك ػولِ: اُ إز؛
 هٚابّيار الوا   ، ٗ(1390، ٕػجال کٌاي   ٖكٌٖ)کٖبء ضَٗٙف كي، ٗ(1379، ًقَٕ

َ )االعلٖ: الج٘ز الفب٥وٖ سلز الکٖبء َٙف كيٗض الکٖبء ال٘وبًٖ ٍٔ ، ( 1436، الللا  اًاَا
 ءكيٗض َٙٗف کٖاب ، ٗ(1395، ٍٖٖٗ)کٖبء َٙٗف َٙكٖ ػبهع ثَ كيٗضالَّٖوبٍِٗ 

 ٗ( 1398، اٍُٗيُ).ٔ هعَفز ٍ سَث٘زآٌٗ

 شىاسی ياشٌ .۲
 گَىى. سج٘٘ي «كيٗض کٖبء» ا٦ٝالفٍ « کٖبء» ٓهعٌبٕ ٍاّ ىٍ اثشيا ثبٖٗشِ إز

 کساء. ۱ـ۲
،  1409، يى٘ا فَاّ) (ةٍُ الکَُٖٕٓ ةُالکَِٖٕٓ) «ک ٓ ٍ»اُ ٍٗٚٔ  ٍ هٚشق إ عَثٖ ٍاُّکٖبء 
، 1 ، ع 1412لجبٓ )ٍاغات،  هعٌبٕ ثِ  ( 857ٍٛ، 2ع، م1988، يٗىٍ اثي؛ 391ٛ، 5ع
 (62ٛ، 10ع، 1360ٗ، ه٦ٞفٍَٕ.ک: ) إز. لجبٓ ٍ دَٙبًيى دَٙ٘يى( ٍ 711ٛ

(، ًَکْٖٔاَّب  233)ثقَُ:   كِسِوَتُهُناُ اٗي ٍِٗٚ، دٌغ ٍاُّ ىٍ قَآى کَٗن ثِ کبٍ ٍفشِ إز: 
اُ ىٗايگبُ  (. 14: )هؤهٌاَى  نَافَكَسَووِ (، 89: )هب يُ  كِسِوَتُهُم(، 5: )ًٖبء  اكْسُوهُم(، 259: )ثقَُ

 ٙايُ   إشفبىُ ٗعٌٖ لجبٓ ٍ دَٙبًيى لجبٓ ًِ٘ ىٍ ّوبى هعٌبٕ لغَٕ ٍاّگبىاٗي ، هفَٖاى
، سب ثٖ، ٥َٕٖ؛ 31، 3ٛٗ، ع1378، ٥٘ت؛ 587ٛ، 2ع،  1372، ٥جٍَٕٖ.ک: ).إز 
ٖ ؛ 300ٛ، 2 ع، 1374، هکبٍم َٙ٘إُ؛ 325، 2ٛع ٍ  240ٛ، 2ع ، 1417، ٥جب٥جابٗ
 (75، 7ٛع ، 1419، اهلل ف٢ل ؛172ٛ، 4 ع

ٔنَّ اکْٔٔ» ِ٘ ًِ٘ ّوبى هعٌبٕ لغَٕ هَاى إز:ىٍ اىع ٖ )«. بىٗکُلَّ عَْٔ  اللَّْ  ، 1418، کفعوا
 «.يٗالْعٓاابٍِ  يَ ٍٓ اکْاأٔ٘فَااَْعٕ عٓاايِ الْوٓکْااٍَُثِ» (120ٛ، 95ع ، 1403، هؼلٖااٖ؛ 191ٛ
 (60ٛ، 5 ع ، 1408، ًٍَٕ)

ٍ ىاٍإ  ٍاُّ هعٌبٖٗ فَاسَ اُ دَٙا٘ ىاٍى  اٗي، اهب ىٍ ٍٍاٗبر هٍَْٚ ثِ كيٗض کٖبء
ُ ، (119ٛ، 44 ع ، 1416كٌجل،  اثي)َُٗاًياُ :ػولِ اُ، کبٍثَىّبٕ هشفبٍسٖ إز  ٍٍاًايا

( ٖ ٍ لجبٕاٖ کااِ  ( 222ٛ، 4 ع،  1413، ٙاا٘جبًٖ)عجابء ، (198ٛ، 5 ع،  1404، ٕا٥َ٘
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ٍاٍٗابى اٗاي   ث٘ٚاشَ   (199ٛ، 5 ع،  1404، ٥َٕٖ٘).گَ٘ى ّبٕ ىٗگَ قَاٍ هٖ ٍٍٕ لجبٓ
ٖ     عٌَاى کٖبء ٗبى ًوَىُ اُ آى ثِ، كيٗض َٙٗف ٖ  )اًي. ًاَ  کٖابء ً٘اِ فايک ، فاَار کاَف

، 11ع،  1413، ثلَاًااٖ)ٗواابًٖ، (332ٛ،  1410، کااَفٖ)ه٘جاإَ، (333ٛ، 1410
ٍ... ًکاَ ٙايُ   ( 199ٛ، 5 ع،  1404، ٥َٕٖ٘)ٍ ػٌٔ آى دٚن ٗب هَٕ ٕ٘بُ( 933ٛ

ّابٕ هشفابٍر    ض ٍ سکَاٍ كايٗض ثاِ هٌبٕاجز   کِ ث٘بًگَ ىقز ٍاٍٗبى ٍ اّو٘ز اٗي كيٗ
 إز.

 حذیث کساء. ۲ـ۲
ثَ هَٗٚشي ٍ  س٤َٕ د٘بهجَ کٖبء ٍ دَٙبًيى ثَ َٕ کٚبًيىهبػَإ  هَاى اُ كيٗض کٖبء
إز کِ ك٢َر ىٍ قبلات ىعاب    ٍ ٕوٌبًٖ وِ َُّا٥بلت ٍ فب٥ كٌٖ٘ي ٍ علٖ ثي اثٖ

 ىل٘ال کبٍثٖاز ٍآّ   ثِ. ًيىکَ يسع٥٘٘٘جِ ٍا  ٔهٞبىٗق هوٍٖ  ًيىٍ اٗي ٌّگبم ث٘بى فَهَى
. ثِ كيٗض کٖبء هعٍَف إز ،ّبٕ هشعيى ٍ ًقل هوشلفٖ ىاٍى اٗي ٍٍاٗز کِ گًَِ، کٖبء

َ ٍ« آل عجب»، «اٝلبة کٖبء»ًُيُ ًگبُ ىاٙشي ا٦ٝالف  هٚاَْى   هعٞاَهبى  ٓ... ىٍ ٕا٘
ٔ  هٌبثع هشعيى سبٍٗوٖ ٍ ٍٍاٖٗ اُ اّشوبم فاَاٍاى د٘ابهجَ اکاَم    إز ٍ ٍ  ٍ ا وا  ا٥ْاب

كيٗض کٖابء   ٍٍ اُاٗيكفظ ٍ سج٘٘ي آى كکبٗز ىاٍى.  ثِ( 646ٛ، 2 ع،  1405، ّاللٖ)
 اا 18ٛ،  1411، كٖکبًٍٖ.ک: )ٍػَى ىاٍى. هٌبثع اّل ٌٕزث٘ٚشَ ىٍ ثِ ٥َ  هوشلفٖ 

141(   ٖ ، 1 ع،  1407، ُهوٚاإَ؛ 196اا 200ٛ، 5ع،  1404، ثَهاٖ إابً٘ي(؛ ٕا٥َ٘
؛ 168اا 167ٛ، 9ع،  1408، ظوّٖ٘؛ 247ٛ، 8 ع،  1420، فوَاليٗي ٍإُ؛ 369ٛ
ٕ ؛ 119اا 118ٛ، 44 ع،  1416كٌجال،   اثي ؛ 512ٍ  479، 192ٛ، 5 ع،  1419، سَهاٌ

، 14 ٍ ع 207ااا203ٛ، 13 ع،  1415، عٖاابکَ اثااي؛ 113ٛ، 5 ع،  1411، ًٖااب ٖ
ٖ  هٌبثع ىٍ كيٗض اٗي ّوـٌ٘يٍ ٍ...(  607ٛ، 3ع، م1989، طَ٘ا اثي؛ 144ا138ٛ  ٙا٘ع
،  1410، کااَفٖ؛ 193ٛ، 2 ع،  1404، قوااٖ)ٕااز. ا آهاايُ گًَاابگَى ٥ااَ  ثااب
ِ  اثي؛ 72ٛ،  1397، ٌُٗتٖ اثي أث؛ 340ا332ٛ َ ؛ 561ٛ، 2ع، 1362ٗ، ثبثَٗا ، ّوا
ٖ ؛ 278ٛ، 1ع،  1395 ٖ ؛ 565ٍ  559 ،368ٛ،  1414، ٥َٕا ، 1ع،  1403، ٥جَٕا
ٓ  ؛ اثاي 46اا 32ٛ،  1407، ث٦َٗق اثي؛ 148ٛ ٖ ، ٥ابٍٍ َ ؛ 204 ٍ 106ٛ، ساب  ثا ، ّوا
  (229ٛ، م1982، كلٖ؛ 129ا123ٛ، 1 ع،  1400
ٖ    ىٍ هْان اكبىٗض کٖابء   ٕ اُآهبٍاهشٞبٍ  ثِ ثاَ هجٌابٕ   ، فاَٗق٘ي  ساَٗي کشات كايٗظ
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 2ى:َٙ اٍا ِ هٖهلٍَّبٕ ًٗل 
ٕ ٗب ٍاّگابى آٗاِ    آٗٔ س٦َْ٘اُ ّب  آى ىٍاكبىٗظٖ کِ  اٍل، ىٕشٔ هعَفاٖ اّال ث٘از     ثاَا

ٍ ، اٗاي ٍٍاٗابر   .إشفبىُ ٙيُ إز عٞوز ٍ ٥ْبٍر ِ اىع ث٘ٚاشَ ى  3ٍػاَى ىاٍى.  ٘ا

ىٍ ، اٙبٍُ ىاًٍي آٗٔ س٦َْ٘فق٤ ثِ سج٘٘ي هٞبىٗق ٍ ًٍِل ، اكبىٗظٖ کِ ثيٍى اٙبٍُ ثِ کٖبء
ّال  ا کِ ك٢َر ٍَٕل اکَم إزكبىٗظٖ اهٚشول ثَ َٕم  ٔىٕش ىاٍى.ىٍم قَاٍ  ىٕشٔ

ٍلٖ ىٍ اٗي اكبىٗاض اُ  ، فَهبٌٗي ىٌّي ٍ ثَاٗٚبى ىعب هٖ ث٘ز هَٗ٘ ٍا ًٗل کٖبء قَاٍ هٖ
ؿْبٍم ٙبهل اكابىٗظٖ إاز کاِ     ىٕشٔ٘بهيُ إز. ٍ ًٍِل آى ٕوٌٖ ثِ ه٘بى ً س٦َْ٘ آٗٔ

کٖبء اّل ث٘از   ٍٕ٘لٔ ثِ د٘بهجَ اکَمکٌي  گِاٍٗ هٍٖ ّن ًوَىُ اٙبٍُ  آٗٔ س٦َّْ٘ن ثِ 
ىاٍى کاِ ىٍ  ٍٍاٗبسٖ اٙابٍُ  دٌؼن ثِ  ىٕشٔ. ىُ إزفَهَىعب  بىهَٗ٘ ٍا ػيا ٍ ثَإ اٗٚ

ىٍ کٖبء اّال ث٘از هاَٗ٘ ٍا هعَفاٖ ًواَىُ ٍ       ٍٕٔ٘ل ثِ ك٢َر ٍَٕل ،ٍٍُ هجبّلِ
اٍقابر  ّل ث٘ز هاَٗ٘ ٍا  ا د٘بهجَ، آٗٔ س٦ًٍَِْ٘ل  آهَ ٍٍاٗبسٖ آهيُ کِ دٔ اُ ىٕشٔ
ثب سَػِ ثِ اٗي هيل  فَهَىًي. اٗٚبى قَا ز هٖ هبًٔ ٍا دٚز ىٍ آٗٔ س٦َُْ٘ىُ ٍ ٝيا  ًوبُ
ٍ « کٖابء »، اكبىٗاض هٌٖاَة ثاِ    بءثٌيٕ، سوبم ٍٍاٗبرِ هَسج٤ ثب آٗاِ س٦ْ٘اَ ٍ کٖا    ىٕشِ
 4 هَاٌّي ثَى.« كيٗض کٖبء»عجبٍر ىٗگَ قَا شٖ اُ ه٢وَى  ثِ

 آٗااأ س٦ْ٘اااَ ًبم کشبة
َٕا هعَفاٖ   ث

ز ل ٘ث  ّا

 

سع٘اااااا٘ي 
هٞاااابىٗق 
   آٗٔ س٦َْ٘

ٍاقعااِ   اا٘ي  س٘ج
کٖاابء ثاايٍى  

ًَْ٘کَ   آٔٗ س٦

 كاايٗض کٖاابء 
َ  ّن ) ْ٘ا ٔا س٦  ٗآ

ٍاقعٔ ٖبء( ّن   ک

ٍاٗاابر  ٍ
هجبّلااِ ٍ 

 کٖبء

بر دأ ُا   ٍٗا ٍ
کٖاابءٍ   ٍٔاقعاا
ٍل  ًَِْ٘  آٔٗ س٦

 - - 3 - 1 1 کشبة ٕل٘ن  
 1 - 1 - 1 1 سفَٖ٘ قوٖ

َٖف َار ک َ ف ٖ٘  3 1 6 1 4 - سف
 - - 1 - - - ع٘بٖٙالسفَٖ٘ 

 - - - 1 1 2 الوٖشَٙي فٖ ...
 - - 1 - - - کبفٖ
َة ٍ ةهبهاال  - - - - 1 - ...الشٞج

ف٢اااااااااااب ل 
َالوؤهٌ٘ي  اه٘

1 3 1 1 - 2 

 - - - - 2 - َطاال ةکفٗب
 - - - - - 2 سلف العقَل

٘ج  - - 1 - - - ةالغ
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 - - - - - 2 ٕالماالىعب ن 
ٍار ٗب  - - - - - 1 کبهل اِل
 - - - - - 4 هي ال ٗل٢َُ...

 - - - - 1 6 ٝيٍ ()هبلٖاال
 - - 2 - 1 - هٞبل

١ب ٍ اَل َى أهجب  -  1 - - - 1٘ع
کوااابل الااايٗي ٍ 

عوسوبم   ةاٌل
- - - 1 - - 

 - - 3 - - 1 هجبٍ  االعبًٖ ه
َا   - - 23 - 2 - ععلل الٚ

٘اابر   هٌبػاابر اْل
 ك٢َر اهَ٘

- 3 2 - - 2 

 - 1 - - - 1 هشٞبٛاال
ِاٍ  - - - - - 1 هف٘ي()الو
 - - - - - 1 ٍٙبىاال
 1 - - - - 1 هف٘ي()هبلٖاال

َا ي  - - - - - 1 کٌِ الف
 - - - - - 1 كکبماالسٌْٗت 

 - - - - - 13 هٞجبف الوشْؼي
 2 - - - 4 7 ٥َٕٖ()هبلٖاال

ي الشٌِٗل َّا ٙ 5 32 33 - - 27 
َاعظ٘ي ة١ٍٍ  - - - - 1 1 ال

ٍٕ  - - - - - 2 اعالم اَل
 - - - - - 1 هال االهکبٍم 
 1 - - - - 4 الو٦ٞفٖ ةثٚبٍ

َا غ ٍ الل َا غ   - - - - - 1 الو
 - 1 1 - - 4 كشؼبعاال

 - - 1 - - 1 الف٢ب ل
 2 - 10 4 - 3 ىعَ٘ ةعوي

ٍام  - - 1 - - 1 هؼوَعِ ٍ
ِاٍ الکجَ٘  - - - - - 8 الو

 - - - - - 12 عوبلاالاقجبل 
 - - - - - 5 ٕجَ االػوبل 

 - 1 2 1 - - ٕعي الٖعَى
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َا ف  2 - 5 4 1 3 ال٦
 2 - 4 3 - 7 ةالغوکٚف 

ق٘ي  - - 1 - - 2 کٚف ا٘ل
ااااغ اللااااق ٍ  ًْ

 کٚف الٞي 
1 - - 2 - 2 

 ٍٙ ِا  - - - - - 5 ٍلاالْ٘ي الو
 - - - - - 2 اٍٙبى القلَة

 - - 1 - - 1 هجبٍاالغٍَ 
 - - - - - 2 اعالم اليٗي

 - - - - - 13 ه٘ياالالجلي 
ٞجبف الکفعوٖ  - - - - - 7 الو

 - - 3 - 2 4 ٗبرٙاسأٍٗل 
 - - - - - 2 ٍٕب ل الٚ٘عِ
يا  3 - 24 4 17 16 ةاطجبر اْل

 - - - - - 1 ةهاال ةّيٗا
 8 3 20 5 10 19 الجَّبى

ٞبفاال ٜ... ٖف ً  - - 1 - 2 - اٌل
ٌٗ  - - - - - 3 هعبػِ ةهي
َاٍاالثلبٍ  ً 77 25 13 30 3 13 

 3 1 7 3 7 4 سفَٖ٘ ًٍَ الظقل٘ي
هبم اكواي  االهٌٖي 

 ثي كٌجل
- - 5 3 - 2 

 - - - - - - ٝل٘ق هٖلن
 1 - 2 1 - - ٌٕي سَهٌٕ
 1 - 2 1 2 1 هٖشيٍک
ٍا ي هؼوع  3 - 1 6 3 - اِل

 - - 1 2 1 2 ٤ٍٕاالوعؼن ال
 4 - 4 16 6 1 وعؼن الکجَ٘ال

ٍٗن  ٌٗسب ق ةهي  3 - 10 17 12 5 ىٚه
 3 - 2 1 1 - إٔي الغبِث

 

ك٢اَر  ، آٗٔ س٦َْ٘عالٍُ ثَ ٍٍاٗبر ٙأى ًٍِل ، ًِ٘ ًکَ ٙيُ بالِ ىٍ ػيٍل ثک ؿٌبى
ك٢اَر  ، کٖابء  ٍٕ٘لٔ ثِ، ىى ًؼَاً٘بىهجبّلِ ًِ٘ قجل اُ هجبّلِ ًوَ ٌّگبم ٍاقعٔ ٍَٕل
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ٖ  اهبم كٖي ٍ اهبم كٖا٘ي ، ك٢َر علٖ، فب٥وِ َُّا ٖ )دَٙابًٌي  ٍا ها ، کاَف
ٍ ا٦ٝالف كيٗض کٖبء ثِ اٗاي ٍاقعاِ    (115ٛ، ]الف[ 1413، هف٘ي ؛ 87ٛ،  1410

ؿَاکِ ك٢َر ثب اٗي ٍفشبٍ ىٍ كابل هعَفاٖ هٞابىٗق اٝالبة     ، َٙى ُ هًِٖ٘ ًٖجز ىاى
 کٖبء ثَىًي.

اػشواب    ًلآَ ، 5ّبٕ هشفابٍر اُ ًاَ  کٖابء    سَٝ٘ف، لز ٍػَى ٍاٍٗبى هشفبٍرع ثِ
اٗي كيٗض ٙاَٗف   سَاى گفز هٖ 7ّبٕ هوشلفٖ کِ ًکَ ٙيُ هکبى ٍ 6اٝلبة ًٗل کٖبء

الف ىٍ ـٌبى کِ ٥جَٕ هعشقي إز ٍػَى اهاش ّو إز. ّبٕ هشفبٍسٖ سکَاٍ ٙيُ  ىٍ ُهبى
ك٢َر ٍ دبٕن  ک٘ف٘ز ىعبٕ آى، ٖبءّبٕ گًَبگَى اُ ک ٍٝف، آهيى اٗٚبى ک٘ف٘ز گَى

ٔ  ... ّوگٖ ىل٘ل ثَ سکاٗٚبى ثِ ام ٕلوِ ٍ ٕ ).ام ٕالوِ إاز   َاٍ اٗي عوال ىٍ هبًا ، ٥جاَ
افِاٗي کِ گفشبٍ ٥جَٕ هؤٗاي آى   کٌي ٍ هٖ هٖكؼَ ًِ٘ ٥جَٕ ٍا سأٗ٘ي  اثي( 22ٛ،  1356

، ّ٘ظوٖ)ىٍ كق آًبى ث٘بى ًوَىُ فب٥وِ ىٍ هبًٔآى ك٢َر ًِ٘ إز کِ آًـِ ٍٍاٗز ٙيُ 
ٔ   ثَٙايُ اُ ػاب   کِ ثَ إبٓ ٍٍاٗاز ًقال  ( 424ٛ، 2ع،  1408  ، اٗاي ػَٗابى ىٍ هبًا

کِ ىٍ ٍٍاٗبر اّال   سٌْب کٖٖ، 8ثي إقع ةٍاطلّن ٍم ىاىُ ٍ ٍٍاٗبر  ك٢َر فب٥وِ
ٔ   ٌٕز غَ٘ اُ ّوَٖاى د٘بهجَ ٌّگابم ٝا    ك٢اَر ُّاَا   يٍٍ كايٗض کٖابء ىٍ هبًا

ٕ )کٌي.ٖ ًِ٘ آى ٍا سظج٘ز ٍ سأٗ٘ي ه ،إز ك٢ٍَ ىاٙشِ ٖ ، ٍ.ک: كبکن ً٘ٚابثٍَ ، 2ع، ساب  ثا
 سکاَاٍ كايٗض کٖابء   ، الغَاء فٖ سف٢٘ل الَِّا ةالکلو ٝبكتاُ هٌظَ الجشِ  (451ٛ

اًاي؛ ٍلاٖ    كشوبل ىاىٍُا ا آٗٔ س٦َْ٘سکَاٍ ًٍِل ، علوب اُ سکَاٍ آىسب ػبٖٗ کِ  ق٦عٖ إز
آى  ٓالعابى  فَ  علز اّو٘ز ثِاٗي إز کِ آِٗ ٗک ثبٍ ًبُل ٙيُ اهب كيٗض کٖبء ٝل٘ق 

 َى.اًيٗٚابى ىفاع ٙا    کغ ٔ کٖبء ٙجْٔعّوَاُ ثب آِٗ سکَاٍ ٙيُ إز سب ثب ًْبىٌِٗ ٙيى ٍاق
 (38ٛ،  1426، اليٗي هََٕٕ ًک: َٙف)
 َای اعتثارسىجی حذیث گًوٍ .۳

ٍطَ  هوجإَ( ٍ  )ىٍ اعشجبٌٍٕؼٖ ٍ دٌَٗٗ ٍٍاٗبر ىٍ ىٗيگبُ ٍػَى ىاٍى: ٍطَ  ٌٕيٕ
إ ػِ ىٍٕشٖ ٌٕي  ّ٘ؾ قٌَِٗ ٍ ًٚبًِ، ُ هٌظَ ىٗيگبُ اٍلٍطَ  هجَٕ(. ا)ٍطَ  ٝيٍٍٕ
، اعشجبٍ ٍٍاٗز ٍػَى ًياٍى. ثٌب ثَ اٗي هجٌب آٍٍى ٍ غَ٘ اُ ٌٕي ٍاّٖ ثَإ ٌٕؼٔ ٍطبقز ًوٖ

ٖ    ٍٍٔاٗز ٍا اُ ىٍػ، كشٖ ٍػَى ٗک ٍإٍ ١ع٘ف ىٍ ٌٕي ٍ.ک: )کٌاي.  اعشجابٍ ٕابق٤ ها
، هلقق اٍىث٘لٖ، ْٙ٘ي طبًٖ (148ٛ، 1378ٗ، ؛ ٍثبًٖ ثَ٘ػٌي98ٕٛ، 1390ٗ، ثَُگَ
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ٖ   ، ٙ٘ن كٖي عبهلٖ ٍ اُ هعبٝاَاى ٕا٘ي اثَالقبٕان هاَٖٗ ٕاَآهي       ٕا٘ي هلواي عابهل
( اهاب ىٍ ىٗايگبُ   148ٛ، 1378ٗ، ٍثبًٖ ثَ٘ػٌيًٕک: )اًي. ّبٕ هکشت ٌٕيٕ ٙوٞ٘ز

ا٥وٌ٘بى ثِ ٝايٍٍ آى اُ هعٞاَم إاز ٍ قاَر ٕاٌي      ، ىٍم هع٘بٍ ٍ سَاُ عول ثِ كيٗض
ّاب   کوک قٌَِٗ ثِ، ى ثِ ٍطبقز إز. ثٌبثَاٗي ىٍ ٍَٝر ١عف ٌٕيّبٕ ٍٕ٘ي ٗکٖ اُ ٍاُ
َ ًاک:  )سَاى ثِ ٍطبقز آى ىٕز ٗبفاز.  ّبٕ ّوَاُ ثب كيٗض هٖ ٍ ًٚبًِ ، 1390ٗ، ثَُگا
، عالهااِ کَکااٖ، ( آقااب ػواابل هَاًٖااب148ٍٕٛ، 1378ٗ، ؛ ٍثاابًٖ ثَ٘ػٌااي98ٕٛ

ه٘اَُإ  ، ًَاقٖ، َمثلَالعل، ٍك٘ي ثْجْبًٖ، ٖٙ٘ن ثْبٗ، عالهِ هؼلٖٖ، هلويسقٖ هؼلٖٖ
َ ، ٙ٘ن اًٞبٍٕ، قوٖ ٟ  ، ٝبكت ػاَاّ ٖ    كابع ، ٝابكت ٍٗاب آقابٕ  ، آقاب ١ٍاب ّواياً

 سَٗي اًيٗٚاوٌياى هکشات ٍطبقاز ٝايٍٍٕ ّٖاشٌي.      اهبم هوٌٖ٘ اُ ثَػٖشِ ٍ ثٍَػَىٕ
ٝيٍٍٕ هاٍَى   ( ثِ ىٍ ىل٘ل ىٗيگبُ ىٍم ٗعٌٖ ٍطبقز148ٛ، 1378ٗ، ٍثبًٖ ثَ٘ػٌيٕ)

 دٌَٗٗ إز:
الوعشجَ فاٖ ٙاَف    هقيهةٍ ثٍِگبى علن اَٝل ّوـَى هلقق كلٖ ىثَ اقَال  ثٌبالف. 
ٖ )ةاليٍاٗا  ةًْبٗا هلقاق اٝافْبًٖ ىٍ   ، (29ٛ، 1ع،  1407)الووشَٞ ٕ  اٝافْبً ، غاٍَ
ِ  هلقق ّواياًٖ ىٍ  ، (399ٛ، 2ع، 1374ٗ ٖ ّ)هٞاجبف الفق٘ا ِ ،  1416، واياً ، هقيها
ْجْابًٖ  ٍك٘اي ث ، (87ٛ،  1414)ال١ٍَ ٍ ال ١َاٍ قبعيةكٌٖٖ٘ ٕٖ٘شبًٖ ىٍ ، (33ٛ
ث٘ٚشَ اًيٗٚوٌياى ، َٙى ( ٍ ىٗگَ ثٍِگبى ىٍٗبفز ه487ٖٛ،  1415)الفَا ي اللب َِٗىٍ 

 اًي.   ٝيٍٍٕ ٍا دٌَٗفشِ ٍطبقز
 ىاٍإ د٘بهيّبٖٗ هٌفٖ اُ ػولِ إقب٣ ثٖ٘بٍٕ اُ ٍٍاٗابر ، اعشقبى ثِ ٍطَ  ٌٕيٕ ة.
ٖ )هٌّت سٚا٘ع ٍ ٥عي ثِ عبلوبى ٙ٘عِ ٍ س٢ع٘ف  ٙ٘ع٘بى ( ٍ 29ٛ، 1ع،  1407، كلا

 ( إز.224ٛ،  1415، ثْجْبًٖ)فقِ ٍ ًياٙشي ىل٘ل ثَإ ٝيٍٍ فشَااهشالل ىٍ ا١ٍب  

 لٌا هجٌبٕ دٍّْ٘ د٘٘ ٍٍ ٍطبقز ٝيٍٍٕ إز.
 اعتثار حذیث کساء در سىجۀ .۴

 سَاى اعشجبٍ كيٗض کٖبء ٍا هٍَى ٌٕؼ٘ قَاٍ ىاى: ٌظَ هٖه اُ ىٍ

 يثالت سىذی. ۱ـ۴
ّبٕ هشعيىٕ إز کِ ىٍ هٌبثع عبهاِ ٍ   ٍإ ًقلكيٗض کٖبء ىا، ه٦َف ٙي ّوبى ٥ٍَ کِ

ّبٕ ُٗبىٕ كشٖ  ًقل، ىٍ هٌبثع ٍٍاٖٗ ٍ سفَٖٕ٘ ٍ سبٍٗوٖ اّل ٌٕز .ٙ٘ع٘بى ٍػَى ىاٍى
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فَاسَ اُ ٍٍاٗبر هَػَى ىٍ ه٘بى ٙ٘ع٘بى اُ ٥َ  هوشلفاٖ ث٘ابى ٙايُ کاِ ىاٍإ إاٌبىٕ      
ؿٌا٘ي ٍٍاٗاز    ثابف ٍ اُ ع٦بء ثي اثٖ هَٗ٘ هٌٖيىٍ كٌجل  ، اثيًوًَِ ثَإ .ٝل٘ق إز

ٔ عٓلَ ٖسٌَْکَُُ: أَىَّ الٌَّجِ، ٕٓلَوٓةَهٓيْ ٕٓوِعٓ أُمَّ  ٖكٓيَّطٌَِ» کٌي: هٖ  ٍٖٕٓٓالَّنٓ کَابىَ فِا   ]ٍآلِ[ ِِ ٘ٝٓلَّى اللَِّ
کِ ٘ا ٍٓاثٌٍَُٕٕٓػٓاکِ   ٖفَقَبلَ لَْٓاب: اىٕعِا  ، ِِ٘فَيٓهَلَزٕ ثِْٓب عٓلَ، ََةٌٗهَِِْٓب ٘فِ، ثِجَْٔهٓةٍفَأَسَشِْٔ فَب٥ِوٓةُ ، شِْٓب٘ثٓ

، ةََِٗا أْکُلَُىَ هِايْ سِلْاکٓ الْوَِِ  ٗا فَؼٓلََٖٔا ، ِِ٘فَيٓهَلَُا عٓلَ، ٍٓالْلٖٓٓيُ، يٍُ٘ٓالْلٖٔٓ، ٖقَبلَزٕ: فَؼٓبءٓ عٓلِ
لَّأِ  فَاأًََِْلَ ال ، ةِالْلٔؼََٕ ٖفِ ٖقَبلَزٕ: ٍٓأًََب أُٝٓلْ ٕ جَِٓ٘لَِٔ عٓلَى ىٔکَّبىٍ سَلٕشَِٔ کِٖٓبءٌ هَ هٓةٍٍَّٓٔٓ عٓلَى هٌَٓب

٦َِّْاََکُنٕ  ٗزِ ٍٓ ٘ا ٌِّْتٓ عٓاٌْکُنٔ الاَْػٕٔٓ إَّٔالَ الْجٓ   ٘ا ئ اللَّأِ لِ ٗا َِٗةَ: إًَِّواب  ٗا االعَِّٓ ٍٓػٓلَّ ّٓاٌُِِ  
فَأَلَْٓى ثِْٓاب إِلَاى   ، يُٓٔٗطُنَّ أَهََْعٓ ، فَغََّٚبّٔنٕ ثِِِ، الْکِٖٓبءِ  ( قَبلَزٕ: فَأَهٌََ ف٢َْل33َاكِاة: )َاً٘س٦َِْْ

ٔنَّ ّٓؤُلَبءِ إَّٔلُ ثٓطُ، الَّٖوٓبءِ ، ًَا٘ا ٥ٍَِّْٓأَّْنٕ س٦َِْْ ، فَأًَِّْتٕ عٌْْٓٔنٔ الاَْػٕٔٓ ، ٍٖٓهَبَّٝشِ ٖشِ٘نَّ قَبلَ: اللَّْ
ٔنَّ ّٓؤُلَبءِ إَّٔلُ ثٓ ّْٔنٕ س٦َِْْ، فَأًَِّْتٕ عٌْْٓٔنٔ الَْػٕٔٓ، ٍٖٓهَبَّٝشِ ٖشِ٘اللَّْ ًَا. قَبلَازٕ: فَأَىٕهَلْازٔ   ٘ا ٥ٍََِّْٓ

ِٗفَقُلْزٔ: ٍٓأًََب هٓعٓکُنٕ ، زٓ٘الْجٓ ٍٖٓإِْٔ اُ هٌظاَ  « ٍَ٘ا إًَِّکِ إِلَى هَ، ٍَ٘قَبلَ: إًَِّکِ إِلَى هَ، ب ٍَٕٓٔلَ اللَِّ
ٍاٍٗبى  ّٔو، بى آىاُ ِٕ ٥َٗق ٍاٍى ٙيُ ٍ ىٍ ٗکٖ اُ إٌ، ٍٍاٗز ٝل٘ق إزكٌجل،  اثي
کشات  ى اّل ٕاٌز ىٍ  هفَٖاّوـٌ٘ي ( 119 ٍ 118ٛ، 44ع،  1416كٌجل،  اثي)اًي. طقِ

كايٗظٖ کاِ    ؛اًاي  هجبّلِ ثِ كيٗض کٖبء اٙبٍُ کَىُ ٍ آٗٔ آٗٔ س٦ًَْ٘ٗل  سفَٖٕ٘ هَٗ٘
 اهبم كٖي ٍ اهبم كٖا٘ي ، هؤهٌبى علٖاهَ٘، ّل کٖبء ٍا فق٤ ٙبهل د٘بهجَ اکَما

، «اّل ث٘ز»ثِ « اٝلبة کٖبء»سَٗي ىل٘ل اًلٞبٍ  هْنىاًي ٍ  هٖ ٍ ك٢َر فب٥وِ
َ  ک ىٍ كيٗض ٍفشبٍ د٘بهجَ اکَم ٖ  ٖبء إز کِ ك٢َر ثاب عجابٖٗ اه٘ ٍ  هؤهٌابى علا
دَٙبًي ٍ ثَإ اٗٚبى ؿٌ٘ي ىعاب   ٍا هٖ ٍ اهبم كٖي ٍ اهبم كٖ٘ي ك٢َر فب٥وِ

ٔنٓ»ًوبٗي:  هٖ [ فَأًَِّْاتٕ عٓأٌْْنٔ الاَْػٕٔٓ ٍٓ ٥َِّْأَّْنٕ     ٖ ]ٍٓ هَبَّٝشِ ٍٖٓ كٓبهَّشِ ٖ شِ٘ثٓ  ّٓؤُلَبءِ إَّٔلُ  اللَّْ
ٖ 333ٛ،  1410، ٖکَف) «. َا...٘س٦َِْْ ٍ  (198ٛ، 5 ع،  1404، ؛ ٕا٥َ٘ ك٢اَر   ٍفشاب

ّبٕ كيٗض کٖبء اُ ٥َ  هوشلف ٗب ثاِ ّوا٘ي    ًقل ىٍ« أّل» ٍ إشفبىُ اُ ٍآّ ٍَٕل
ّبٕ هوشلف ىٍ هٌبثع فاَٗق٘ي سکاَاٍ    ّب ٍ ُهبى ىٍ هکبى ٍَٝر ًقل ثِ هعٌب ب ثِه٢وَى ٗ

دُ اهلل یو رِیإِنَّموا  "ٖعلى الٌج ةٗاٌُٙ ًِلز ّ»ٕلوِ ًقل ٙيُ:  اُ عوَ ثي أثٖ ٙيُ إز؛ هظالً

َ ا اثاي )«... .ٕلوةز أم ٘ث ٖف "راًیطَهِّرَكُمِ تَطْهِیتِ وَ یذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجِسَ أَهِلَ الْبَیلِ ، 1ع،  1409، ط٘ا
؛ 120ٛ، 2ع،  1411، ؛ كٖاااکب479ًٍٖ  192ٛ، 5ع،  1419، سَهااإٌ، 490ٛ

 (226ٛ، 35ع،  1403، ؛ هؼل468ٖٖٛ، 4ع، 1374ٗ، ثلَاًٖ



۱۴۰۱بْار ٍ تابستاى ، ٍّفتنضوارُ ب٘ست، سای چْاردّن، پژٍّٖفصلٌاهِ علوٖ حدٗثدٍ   ۲۵۴  

كيٗض کٖبء ًِى ٙ٘ع٘بى ًِ٘ ىاٍإ هٌِلز هبٖٝ إز ٍ اُ ٥َ  هوشلفٖ ًقال ٙايُ   
َ  إز. اٗي ٍٍاٗبر ّن ىٍ کشات سفٖإَ٘ ٍٍاٗاٖ ًٗال      ٖ )آٗأ س٦ْ٘ا ، 2 ع،  1404، قوا

، ثلَاًااٖ؛ 560ٛ، 8ع،  1372، ٥جَٕااٖ؛ 340ااا332ٛ،  1410، کااَفٖ؛ 193ٛ
ِ  ( ٍ هجبّلِ ٍ ّان ىٍ کشات ٍٍاٗاٖ ا   446ٛ، 4ع،  1416 ٖ ااثاي  )ٝا٘ل ٙا٘ع ، ٌُٗات  ثا
 ؛278ٛ، 1ع،  1395، ّواااَ ؛561ٛ، 2ع، 1362ٗ، ثبثَٗاااِ اثاااي ؛72ٛ،  1397

، ث٦َٗااق ؛ اثااي148ٛ، 1ع،  1403، ٥جَٕااٖ؛ 565ٍ  559 ،368ٛ،  1414، ٥َٕااٖ
ٓ  ؛ اثي46ا32ٛ،  1407 ٖ ، ٥ابٍٍ َ 204 ٍ 106ٛ، ساب  ثا  -123ٛ، 1 ع، 1400، ؛ ّوا
ّابٕ   ساَٗي ًقال   اُ هْان ، هَػاَى إاز   هشفبٍر  ثِ ٥َ ( 229ٛ، م1982، كلٖ؛ 129

ٍ  اكشؼبػبر ٍ إشْٚبىار ا ؤكيٗض کٖبء  )ّاللٖ، ثاِ كايٗض کٖابء إاز.     ا٥ْاب
 (148، 1ٛ ، ع1403؛ ٥جَٕٖ، 464، 2ٛ ، ع1405

إ ًؼَاى ٍ سَػاِ هابٛ   هشَاسَ هجبّلِ ثب ًٞبٍ ٍاقعٔ، كيٗض کٖبء  ّبٕ ًقلٗکٖ اُ 
 ٍآٍّ آى ػَٗبى سبٍٗوٖ ٍ إشفبىُ اُ ى ٥٘جِ  ثِ ك٢ٍَ اًلٞبٍٕ هؤٖ د٘بهجَ اکَم

: ًَايٕ ٔ أَثٌٕبءًٓاب ٍٓ أَثٌٕابءٓکُنٕ ٍٓ ًِٖابءًٓب ٍٓ     ةٗا اٍٙ لوب ًِلز ّاٌُ  »... اٗٚبى إز:  ىٍثبٍٓ« أّل»
ٍ قابل:   ٌبٍ٘ كٖاٌب ٍ كٖا   فب٥واة ب ٍ ٘عل ًِٖبءٓکُنٕ ٍٓ أًَْفٌُٖٓب ٍٓ أًَْفُٖٓکُنٕ ىعب ٍَٕل اهلل

، 1ع، 1374، ؛ ثلَا1871ًٖٛ، 4ع،  1412، ن ثي كؼبعهٖل).«"ٖش٘اللْن ّؤالء أّل ث"
هَػات   کِ ّو٘ي ك٢ٍَ دٌغ سي آل عجب( 264ٛ، 37ع،  1403، ؛ هؼل630ٖٖٛ

 (581ٛ، 2ع، 1374ٗ، هکبٍم َٙ٘إًُک: )ًؼَاً٘بى گَىٗي. ٔ هٞبلل
سَٕا٤   هجبّلِ ًِ٘ إشفبىُ اُ عجب ٍ ػيا ًوَىى اّال ث٘از   ٍاقعٔ ّبٕ ًقل ثَهٖىٍ 

ثاَإ هجبّلاِ    هيُ إز: فَىإ ٍٍُٕ کِ ٍَٕل هايا کِ آ ؿٌبى، قِ٘ ًکَ ٙيُاُ ث ٘بهجَد
ىٍ  اهبم كٖي ٍ اهبم كٖا٘ي ، ىٍ ٕوز ٍإشٚبى علٖاهبم ، َٕٕ ًؼَاً٘بى ٍفشٌي ثِ

اهلل کٖابٖٗ   َٕٙبى ثَىًي؛ ٍ ثَ کشف ٍٕاَل  دٚز ٍ ك٢َر فب٥وِ َُّا ٕوز ؿخ
ِ  ٍٔ قجل اُ ٍَٙ  هجبّلاِ هوٖا  « يٍٍ٘ٓ لَب لَفٍ ٘ٔٓ ثِکَظِ٘قٌ هَِٚيٌ لٍَ٘ٓقِ ٖق٦َََٓاًِ»ثَى:   ٥٘جا

 (87ٛ،  1410، کَفٖ: کً ؛115ٛ، ]الف[ 1413، هف٘ي)گًَ٘ي. ًٗل کٖبء قَاٍ هٖ
يَّ ِ ٗا ٍٓ لَنٕ  »...فَهبٌٗي:  ىٍ ٗکٖ اُ هٌبظَار هَى ؿٌ٘ي اكشؼبع هٖ کبظنّوـٌ٘ي اهبم 
ٔ أَىٕهَلَ ٓابٍٓى   الْؤجٓبّٓلَةٌِْيٓ سَلٕزٓ الْکِٖٓبءِ عِ ٛ ٖالٌَّجِ  أَكٓيٌ أًََِّ ٥َبلِاتٍ ٍٓ  ٖ ثٕايَ أَثِا   ٖعٓلِا  االلِلٌَّٞ

يَ ٍٓ ًِٖابءًٓب  ٘أَثٌٕبءًٓاب الْلٖٓٓايَ ٍٓ الْلٖٔٓا     لُ قََٕلِِِ سَعٓابلَى ٗيَ فَکَبىَ سَأٍِْ٘فَب٥ِوٓةَ ٍٓ الْلٖٓٓيَ ٍٓ الْلٖٔٓ
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(85ٛ، 1ع،  1378، ثبثَِٗ اثي)«. ٥َبلِتٍ...ٖ ثٕيَ أَثِ ٖفَب٥ِوٓةَ ٍٓ أًَْفٌُٖٓب عٓلِ
ٖ ، هٌبثع فَٗق٘ي اعن اُ کشت سفَٖٕ٘  61 ٔ هجبّلاِ ٍا ًٗال آٗا    ٍٔاقعا  ،ٍٍاٖٗ ٍ سابٍٗو

ٍ هاَاى اُ   اهابم كٖاي ٍ اهابم كٖا٘ي    ، «أَثٌٕبءًٓاب »ٍ هَاى اُ  ًقل کَىُعوَاى  آل ٍَٕٓ
، سنكاب  اثي اثٖ)اًي. ىاًٖشِ هؤهٌبى علٍٖا اهَ٘ «أًَْفٌُٖٓب»ٍ هَاى اُ  فب٥وِ َُّا، «ًِٖبءًٓب»

ٕ 369اا 368ٛ،  1407، ؛ ُهو667َٕٚٛ، 2ع،  1419 ؛ 107ٛ،  1411، ؛ ٍاكاي
ٖ 114ٛ، 3عسب،  ثٖ، عبٍَٙ ؛ اثي47ٛ، 2ع،  1419، کظَ٘ ىهٚقٖ اثي ،  1404، ؛ ٕا٥َ٘
، ؛ کااَف70ٖٛ، 5ع،  1419، ؛ سَهاا178ٌٕٛ، 2ع،  1416، ؛ ً٘ٚاابث39ٍَٕٛ، 2ع

 (565ٛ ، 1414، ؛ 86َٖٕ٥ٛ ، 1410
ء أقَى هٌِ على ف٢ال أٝالبة   ٖ ل ال ِٙ٘ ىلٍ٘ ف»ي: ًَٖٖٗ ُهوَٕٚ ًٗل اٗي آِٗ ه

هٞاابىٗق اٝاالبة کٖاابء ٍا ث٘اابى ُهوٚاإَ  (370ٛ ، 1407، ُهوٚاإَ)«.الکٖاابء
 ي.کٌ هٚوٜ هٖ

   َ ثاي عجاياهلل اًٞابٍٕ اُ     كيٗض کٖبء هعٍَف ىٍ اٗي ُهبى ثِ ٍٍاٗاز ػٌابة ػابث
 ى.َٙ ثٍَٕٖ هٖ اهشٞبٍ ٌٕي آى ّبٕز کِ ثِ ًِ٘ ٗکٖ اُ اٗي ًقل ك٢َر فب٥وِ َُّا
ىٍ ، ّبٕ ه٦ٖ قبثل ىٕشَِٓ َْٕز ًٖوّبٕ ٍٍاٖٗ ٍ هٌبثع هشعيى ٍ ف ثب ثٍَٕٖ ىاىُ

كاَال  االالوعبٍف ٍ  عَالن العلَم ٍىٍ کشبة  ٍلٌٕي ا .ٌٕي ثَإ كيٗض کٖبء ٗبفز ٙي
ػلاي  ، سب اهبم ػاَاى  هٖشيٍک ك٢َر فب٥وِ َُّا، قَالاالهجبٍ ٍ االٗبر ٍ اٙهي 
ٔ ، هلقق اٗاي کشابة  ؿبح ٙيُ کِ ، ب كيٗض کٖبءّوَاُ ث 930ٛ، 11  آى ٍا اُ کشبثوبًا

ٖ  ).ػبهع سْاَاى گَفشاِ إاز    هَعٚاٖ ًؼفاٖ ىٍ    9(927ٛ ، 1413، ثلَاًاٖ اٝافْبً
ثابفقٖ  » ، ٌٕي ٍ هشي كيٗض کٖبء ٍا اُ ٍٕبلٔاكقب  اللق ٍ اُّب  الجب٥لهللقبر کشبة 
 عَالن العلاَم ي ٗبُىّن ثبفقٖ ِٗىٕ كيٗض کٖبء ٍا اُ ػل .آٍٍىُ إز« ِٗىٕ قوٖ ًؼفٖ

َ  اُ ه٘بى ّفشبى ػلي هَػَى ىٍ کشبثوبً ىُ إاز اهاب هٚاوٜ    ٔ هَُ٘ا ٕل٘وبى ِٗى ًقال کا
هَعٚاٖ ًؼفاٖ اُ ٝايٍقٖ     ىٍ اىاهٔ، کشبة هشي کشبة آى ٍا ًَٙشِ ٗب اُ كبًٌٙ٘ٔوَىُ اُ 

اهاب  ، ىٍ ِٗى ثجٌ٘اي  العلَم عَالني اٗي كيٗض ٍ ٌٕي آى ٍا اُ کشبة کٌ ِٗىٕ ىٍهَإز هٖ
هَعٚاٖ ثاب ثٍَٕاٖ    ، فَٕشي کشبة ثَإ هَعٖٚ هٖ كبٙ٘ٔيٍقٖ اٗي هشي ٍ ٌٕي ٍا اُ ٝ

 ىٍثابٍٓ ّوـٌا٘ي   ه٦ٌجق ثَ ٗکيٗگَ ّٖشٌي. ًٖوِ اُ كيٗض کٖبء کبهالًٗبثي اٗي ىٍ  ىٍهٖ
ن ىٍ ػلاي  ٍ ٗک ثابٍ ّا   11كيٗض ٗک ثبٍ ىٍ ػلي  ًَٖٗي هٖ ٌٕي كيٗض َٙٗف کٖبء
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ّابٕ   ىٍ کشبثوبًِ عَالن العلَمّٚز ًٖوِ اُ ػلي ٗبُىّن کشبة ، ٙيُ ثب ثٍَٕٖ اًؼبم
ٍ     ساَٗي ًٖاوِ ىٍ کشبثوبًأ آٗاز     هوشلف ٗبفز ٙي؛ قيٗوٖ  ٓاهلل گلذبٗگابًٖ قان ثاِ ٙاوب

هَُُ ٍ هَکِ ، ىٍ کشبثوبًِ، ٣3621 ٍ 1329ّبٕ  ىٍ ًٖوِ ثِ ٙوبٍُ، إز 23/58ا8573
ىٍ کشبثوبًٔ هَکِ إاٌبى  ، 2031 ٗک ًٖوِ ثِ ٙوبٍٓ ،سَْاى ٍَإ إالهٖإٌبى هؼلٔ ٙ

ٍ   ، الوعبٍف ثٍِ  إالهٖةٍَ هَکِ ىاٗ اهلل  ىٍ کشبثوبًأ آٗاز  ، 400 ٓٗک ًٖاوِ ثاِ ٙاوب
ّابٕ   ىٍ ًٖوِ ثِ ٙوبٍُ ٍ 11ٍَُٕٗ ِٗى ىٍ کشبثوبًٔ 489ٓ هَعٖٚ ٍ ٗک ًٖوِ ثِ ٙوبٍ

 .ىَٙ َٕ ًگْيإٍ هٖىٍ هَکِ إٌبى إٓشبى قيٓ ١ٍ 17884، 40400
كيٗض کٖبء ّواَاُ ثاب   ، هؼلٔ کشبثوبًٔ 3621 ًٖؤ ٔكبٙ٘ىٍ  ّب فق٤ اُ اٗي ًٖوِ

 ٥ٍَ کبهل ًکَ ٙيُ إز. ٌٕي ثِ
 ّبٕ كٌٖٖ٘ َٙ٘إُ ٍػَى ىاٍى کِ ىٍ ثَهٖ کشات اٗٚابى   ًِ٘ ىٍ ٗبىىاٙز ٌٕي ىٍم
 (53ٛ، 1ع،  1428، ّوَ؛ 74ٛ،  1424، كٌٖٖ٘ َٙ٘إُ)إز. ُؿبح ٙي
 ثِ َٙف َُٗ إز: کَىُکِ عجياهلل ثلَاًٖ ًکَ ٕ ٌٕي

 يْعٓا  ًِٖا َالٕجٓالْ يِهبػِا  ٘يِالِّٖ ِِوِِٕ٘ٙ يْعٓ، نٍّبِٙ ٘يِالِّٖ ل٘لِؼٓالْ نِٕ٘الْٚ ٤ْوَثِ  زٔإٍٔٗٓ
 ِِوِِٕ٘ٙا  يْعٓ، ث٘لٖىٍِٕاال ِٓيَّقَؤالْ ِِوِِٕ٘ٙ يْعٓ، بًٖالظّ ْ٘يِالَّٚ ٗيِاليِّ ٗيُِِ ثيِ يِٖٓاللٓ
 نِٕ٘الْٚا  يْعٓا   َِٕا ِا ؼٓالْ اللِِّا  ثيِ ٖلعٓ نِٕ٘الْٚ يْعٓ،  کََٖکَعبلٖ الْالْ يِجٕعٓ لٖ ثيِعٓ

 ٘بء١ِِا  نِٕ٘الْٚا  يْعٓا ، َٕاللاب ِ  ىِوبُِالْ ثيِ لِّٖعٓ نِٕ٘الْٚ يْعٓ، لّٖلِالْ ْٕيِفَ ثيِ يٓأكوٓ
 العلّبهٓاةِ  ِِوِِٕ٘ٙا  يْعٓا  ،٘يِولققالْ َِوْفَ يْعٓ، أثِِ٘ يْعٓ، لٍَِّاال ْ٘يِالَّٚ ثيِ لِّٖعٓ ٗيِاليِّ
 يِثٕا  وّايِ لٓهٔ ِِوِِٕ٘ٙا  يْعٓا ، لّٖلِوب الًَْ يِاثٕ ِِوِِٕ٘ٙ يْعٓ، ولققالْ ِِوِِٕ٘ٙ يْعٓ، لّٖلِالْ
 نِٕ٘الْٚا  يْعٓا « تٌِبقِا وٓالْ تِطبقِا » تِٖ ٝبكَِِٕال٦ّ ةَِِوٕكٓ يِاثٕ يْعٓ، لّٖاللِ ٍٗٔٓإىٕ
 ِِوِِٕ٘ٙا  يْعٓا « ؼابعِ شِكٕاال» تِٖ ٝبكَِِْٕجٓال٦َّ يْعٓ، َةُِٙآ ََِْٕٙ يِثٕ يِوَّلٓهٔ ل٘لِؼٓالْ
 ِِوِِٕ٘ٙ يْعٓ، فةِب ِال٦ّ نِِٕ٘ٙ أثِِ٘ يْعٓ، َِٖٕال٦ّ يِٖٓلٓالْ يِاثٕ يِوَّلٓهٔ يِثٕ يِٖٓاللٓ ل٘لِالؼٓ
، َاّ٘نٓإثٕا  يِثٕا  لِّٖعٓ يْعٓ، ٌٖٕ٘لِالکُ ِِوِِٕ٘ٙ يْعٓ، وّٖالقُ َِِٕٗٓقَلِ يِاثٕ ِِوِِٕ٘ٙ يْعٓ، ف٘يِؤالْ
 يْعٓا ، ٖ ٦ِا ًَِْجٓالْ َِٕٞا أثاٖ ًَ  يِثٕ يِوَّلٓهٔ يِثٕ يٓوٓأكٕ يْعٓ نِّبِٙ يِإثَاّ٘ن[ ثٕ أثِِ٘ يْ]عٓ
 يْعٓا ، َِٕکْجٓالْ تِلِغْسَ يِثٕ أثبىِ يْعٓ، َِٖٞ٘ ثٓأثِ يْعٓ، ٖکَفِالْ الءِؼٓالْ  ٘ىلٕٗٓ يِثٕ نِقبِٕ
   ّاَاءِ الَِّ واةَ فب٥ِ يْعٓ، ٕٞبًٍِْاال اللِِّ جيِعٓ يِثٕ َِػبثِ يْ؛ عٓ فٖعٕؼٔالْ ِٗيِٗٓ يِثٕ َِػبثِ
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 .ٛ اللِِّ َٕلٍِٓ زٌِْثِ
ثٍَٕاٖ   سَس٘ات  ثِ آىاكَال ٍػبل  ٍهشٞبا ثِکِ  ًفًَي كيٍى ٕٖٕلٖلِ ٍاٍٗبى ٌٕي 

 :ىَٙ هٖ
كاَ  )ٖثي عجيالؼَاى كٖاٌٖ٘ ثلَاًاٖ ساَثل    فًَُي ٕ٘ي ٕل٘وبى ٕ٘ي ّبٙن ثلَاًٖ. 1
 ٖثاِ عالهاِ ثلَاًا   هعٍَف  (245ٛ، 19ع ،سب ثٖ، هَٖٗ؛ 341ٛ، 2 ع،  1385، عبهلٖ

ٍ ىٍ کشت ٍػبلٖ سَط٘ق ٙايُ     إز1107هشَفبٕ ( 424ٛ، 12 ع،  1418، ٕجلبًٖ)
 (331ٛ ، 1410، اٝفْبًٖ افٌيٕ؛ 425ٛ، 12ع، ّوبى)إز.
 ٌٖ٘ثاي هبػاي كٖا    ٖثي الوَس٢اى ثاي علا    ٖعلهبػي ثي ّبٙن ثي  ٖثَعلاي ٕ٘. 2 
 ؛226ٛ، 2 ع،  1385، كَ عبهلٖ)إز.ُ ٍٝف ٙيطقِ ،  1028هشَفبٕ ٌِٕ   ، ٖثلَاً
 (153ٛ، 14ع، سب ثٖ، هَٖٗ

 هبػاي هشَفابٕ ٕابل    يٕ٘ا ٙيُ إاز کاِ ه٘ابى     ىٍ اٗي قٖوز اُ ٌٕي اٙکبل ٍاٍى
ِ  ٕبل 80 كيٍى  1107 هشَفبٕ ٕبل ّبٙن يٕ٘ ٍ  1028  ثٌابثَاٗي ٕا٘ي  ، إاز  فبٝال
، 11ع،  1413ٝافْبًٖ،  ثلَاًٖ ا).يسَاًي اُ اٗٚبى ًقل کٌ ًوٖاهشالف ٥جقِ  ىل٘ل ثِػي هب
 َٙى. ثب هعوَ ىاًٖشي اٗٚبى اٙکبل دبٕن ىاىُ هٖکِ  ىٍكبلٖ 12(930ٛ
ْ اثي  ٖي ثي علٗالي يٗن ُ٘هٌٍَٞ اللٖي ثي الٚثَاي ٗالي ػوبل) ْٙ٘ي طبًٖ. 3 ي ٘الٚا
َ ).إاز ٍ طقِ   1011 ٌٕٔ هشَفبٕ ٍ اٍىث٘لٖ هقيٓ ٙبگَىاى اُ (ٖػجع ٖعبهل ٖالظبً  كا

  (336ٛ، 4ع، سب ثٖ، هَٖٗ ؛63ٍ  57ٛ، 1ع،  1385، عبهلٖ

ن عٞاَ ثاب ٙا٘    ّناُ هٌظَ كَ عبهلٖ  «هقيٓ اٍىث٘لٖ»هعٍَف ثِ كوي ثي هلوي ا. 4
 (23ٛ، 2ع،  1385، عبهلٖ كَ)ٍ سَط٘ق ٙيُ إز.  993 ٖٔ هشَفبٕ ٌٕٗثْب

 أهال   ً٘اِ اُ هٌظاَ ٝابكت    937هشَفبٕ ٕبل  ٖالکَک ٖالعبهل ٖثي عجيالعبل ٖلع. 5
 (122ا121ٛ، 1ع، ّوبى)إز.فَىٕ هَطق  هلاٙ

ىٍ عٞاَ هاَى    ٕالم ٍ فقِ٘ اّل ث٘زاال ٙ٘ن ٕثي ّالل الؼِا َ ٖي علٗالي يُٗ. 6
 (10ٛ، 2ع، ّوبى).إز  ثَىُ
هشَفبٕ  ٖاللل ٕٕياالي هلوي ثي فْي ٗالي كوي ثي ٙؤا، العجبٓثَاي ٗالي ػوبل. 7
، ٍٍ ، عبثاي ، ُاّاي ، ٝابلق ، ِطق، عبلن، فب١ل، (96 ٛ  ،1410، اٝفْبًٖ افٌيٕ) 841
ُ  (21ٛ، 2 ع ّوبى،)القيٍ ػل٘ل ي ٗالاي  يٗا ٍ اُ ػولِ ٍاٍٗبًٖ کِ اُ اٗٚبى اػبُُ ىاٙاشٌي 
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 (64ٛ، 9 ع،  1418، ٕجلبًٖ)إز. ٕلوبُى اللب َثي اللٖي ثي ا ٖعل

ٝابلق ٍ  ، عبثي، فب١ل ،«ثي الوبُى اللب َٕ ٖي علٗالي يٗن ُ٘ٙ»كَ عبهلٖ  ٔگفش ثِ. 8
َ )ي.ٌک ثي فْي الللٖ ٍٍاٗز هٖ كويا کِ اُاُ ٙبگَىاى ْٙ٘ي إز  ٖ  كا ،  1385، عابهل

 (7ٛ، 12ع، سب ثٖ، هَٖٗ ؛186ٛ، 2 ع

فًَُي ٙاْ٘ي   ٌٖٗالؼِ ٖالعبهل ٖثي هلوي ثي هک ٖ[ عل ثَالقبٕناي ]ٗبءالي٘ن ١٘الٚ. 9
 إاز. ثاَىُ   ِالقيٍ ٍ طق ػل٘ل، ثب ٍٍ ، ٝبلق، هلقق، كَ عبهلٖ فَىٕ فب١ل ٔگفش ثِ، اٍل
ٖ ).  إاز 856ٍٕ عبلوٖ اهبهٖ ٍ هشَفبٕ  (134ٛ، 1 ع،  1385 ،عبهلٖ كَ) ، ٕاجلبً

 (171ٛ، 9ع ، 1418

ثي هلواي ثاي كبهاي ثاي      ٖهکاليٗي  هلوي ثي ػوبلاليٗي  ٙؤ، «ِ٘أث»هَاى اُ . 10
إٔاشبً  ، هابم االن ٘ٙا ٍا  اٗٚابى هليص قواٖ   إز.  786هشَفبٕ  ٌٖٗالؼِ ٖكوي العبهلا

ي ٍ ٍ٘لا االهلقاق كقاب ق   ، ػلّاة االي ٘قٍ ٍأٓ الولق ةالولّٔ الوٌّت ٍ ٍ٘ ، ًبماالفقْبء 
ٍ كابٍى ٝاٌَف   بر ٘ا بر ٍ الٌقل٘ا ػبهع فٌَى العقل ٍ... ٍٝف ًوَىُ إز کِ يٗهَاٙ

 (989ا988ٛ، 2 ع،  1385، قوٖ)اًي. ثَىُ ربالالف٢ب ل ٍ الکو

، ِ٘ا الفق، ٕٕاي االثي الو٦ّْاَ   ٖي علَٕف ثَٗ اللٖي ثي ٘الکج هةالعالهلوي ثي . 11
 .إاز   771هشَفابٕ  ، ي٘قا هٚاٍَْ ثاِ فواَ الولق   ، ٖأث٥َبلت الللّاليٗي  ْي فوَالوؼش
 القيٍ ػل٘ل ِ ٍطق، فقِ٘، فب١ل، اُ هٌظَ ٙ٘ن كَ عبهلٖ (191ٛ، 8 ع ، 1418، ٕجلبًٖ)

 (261ٛ، 2 ع ، 1385كَ عبهلٖ، ).کَىًي کِ اُ ديٍٙبى عالهِ كلٖ ٍٍاٗز هٖثَىًي 

ٍ ثَااليٗي  ػوبل، ٕٕياال٦َْ ي الوث َٖٕف ثي علٗاللٖي ثي . 12  هعاٍَف  ، هٌٞاَ
َْٙر عالهِ كلٖ إز. ( 77ٛ، 8 ع ، 1418، ٕجلبًٖ)  726هشَفبٕ  ٖكلّ ِثِ عاله

، 5 ع ، 1406، اه٘ي ؛81ٛ، 2 ع ، 1385كَ عبهلٖ، ًک: )ٍ ٍطبقز ٍٕ هٚوٜ إز.
 (82ٛ، 2ع ، 1385كَ عبهلٖ، ؛ 397ٛ

ثاي   ى ثي اللٖي٘لٗثي اللٖي ثي  [ ػعفَ ثَالقبٕنااليٗي  ]ًؼن ،«هلقق»هَاى اُ  .13
ٖ )  676هشَفبٕ ٕابل  ، ٖي الللٕ٘ع ٍ ٍ ٍطبقاز ٍ قايٍ    إاز ( 625ٛ ، 1429، قوا

، 2 ع ، 1385كاَ عابهلٖ،   )قيٍٕ ٍٍٙي إز کِ ً٘بُٕ ثِ ًکاَ ًٖ٘از.   هٌِلز اٗٚبى ثِ
ٛ48) 

َ االايٗي   ت٘ا ًؼ ٖثي ًوب الللّ هلويي ثي ػعفَ ثي هلو ،ًوب كلٖ اثي .14 ب ٗا ػعفَ ثا
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ٍ  عالهِ ديٍن ٗٝبكت هٌٞفبر اُ هٚب، ل٘ػل ِ٘ق فق  عبلن هلق645ٕ بن هشَفّ٘ثَااثَا
، هقشل هعاٍَف  كِاىاالَ ٘هظن ػعفَ ٝبكت کشبة ٘ٙ ديٍٍ اٍ ، كلّى إز هلققػٌبة 
اكوي ثاي هلواي ثاي ػعفاَ ثاي      اليٗي  اثَ هلوي كٖي ثي ًظبماليٗي  ػالل نٍ٘ ػي ٙ

ْ ٗکاى اُ هٚاب  ٗهلوي ثي ًوبٕز کِ  ٖ ).ي اٍل إاز ٘ن ٙا ( 720ٛ، 2 ع،  1385، قوا
سب،  ثٖ، هَٖٗ).يٌک َ ثي اللٖي الللٖ ٍٍاٗز هٖـٌ٘ي ٍٕ اُ اثي اىٍٗٔ ٍ هلقق ػعفوّ
 (305ٛ، 17ع

هعاٍَف ثاِ    الَٖا َهٌٞف ، ٖالللّ، ٖعجياهلل عِؼٕلثَا ٖهبهاِ ٘ٔ فقٗىٍاكوي ثي ا .15
 ( 250ٛ، 6ع ، 1418، ٕجلبًٖ).«كلِ»ىٍ   598ٕبل  ٕبشَفاىٍٗٔ؛ ه اثي

ػعفااليٗي  عوبى ؛الوٌبقت فٖ ظبقتالٝبكت  ٥َٖٕ ُكوِ اثي. 16 ثي  َٖ هلوي ثي علَث
، ساب  ثٖ، ثٍِگبى اُ ػوعٖ)  566ٍ هشَفبٕ  13 560ًُيُ ىٍ ٕبل ، ٕهْٚي ٥َٖٕ ُكوِ
، الٚاَا ع  ٖالَا اع فا  ، الَإا٦ة  ،لة٘الَٕا ّابٕ   کشبة ٍٓاعظ ٍ ًٌَٖٗي، عبلن، ِ٘فق( 12ٛ

 (285ٛ، 2 ع ، 1385 كَ عبهلٖ،).إز الفقِ ٖهٖب ل ف

َ ا، ٘٘الؼا ٖ ثا اًٞاَ ثاي   ٖ ثاثي َْٙ آَٙة ثي  ٖهلوي ثي عل .17 ٍ ثا  ٕػعفَ الَّٖاََ
َ  ٍ هعٍَف ثاِ اثاي  ، يٗيالي٘هلقت ثِ ٍٙ، اللبفظ، ٖالوبًُيٍاً   588فابٕ  َْٙآٙاَة هش

، 2ع ، 1385كَ عبهلٖ، )ػبهع هلبٕي ٍ هٍَى ٍطَ  ( 286ٛ، 6 ع ، 1418، ٕجلبًٖ)
ٖ   ٖي هلوي ثي اللٖي ال٦َٕاللٖي ث ٖى علاُ اث ٍٕ .إز (285ٛ کاَىُ   ٍٍاٗاز ها
 (203ٛ ، 1410، اٝفْبًٖ افٌيٕ).إز

 کشت ٍػبلٖ ىٍ، كشؼبعاال ٝبكت ٥ٖبلت ٥جَٕٖ ثاثي  ٖكوي ثي علاهٌٍَٞ ثَا .18
َ ٘ا علاى أّال اللؼابع كٖاي کظ    كشؼابع  االٝبكت کشبة ، ِِ هليص طق٘عبلن فب١ل فق»

 (17ٛ، 2ع ، 1385 كَ عبهلٖ،).اًي هعَفٖ ٙيُ «الفَا ي

َاػا  ديٍ  (278ٛ، 16 عسب،  ٖث، هَٖٗ)٥َٖٕهلوي ثي كٖي ثي علٖ  .19  ِهلقاق ه
، ِ٘ا فق، فب١ل، عبلن»كَ عبهلٖ  ٔگفش ِث( 259ٛ، 2 ع ، 1385كَ عبهلٖ، ).إزاليٗي َ ً٘ٞ

ٍٕا کش، ِطق، ل٘ػل، هليص ي ىا ْبٍ  ٖهبلاالجٖ هبًٌ  .إز( 76ٛ، 2ع، ّوبى)«َِٗٙف اٌل

َ ان ٘ٙا ، ٖي علا ي ثكٖهلوي ثي  .20 ، ِال٦ب فا  هعاٍَف ثاِ ٙا٘ن   ، ٖػعفَ ٥َٕا ثا
إز. ىٍ ( 114ٛ،  1380، هبًُيٍاًٖ) 458هشَفبٕ  (279ٛ، 5 ع ، 1418، ٕجلبًٖ)

ِ  ٗلن أ١ٍق هي أى » إز:  ٍٕ آهيُ ٓ ى ىٍثبٍٍىاٍ اثي ٍػبل ٖ )«.١َاق كبلا ،  1383، كلا
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ٖ ً).يىاًا  هٖ «ي٘طقة ع» ٍ« أٝلبة ٖل ف٘ػل»ا ًؼبٖٙ اٗٚبى ٍ( 306ٛ  ، 1407، ؼبٙا
 ًَٔٙاش ، ع٘بى إاز کِ اُ کشت اٝلٖ ٙ٘ ٕشجٞبٍاالٍ  كکبماالسٌْٗت ىٍ کشبة  (403ٛ

 (403ٛ، ّوبى).ٙ٘ن ال٦ب فِ إز

َ ثَعجاي ا، ٖهلوي ثي ًعوبى عجي الٖالم كبٍطهلوي ثي  .21 کاِ  ، ٕثغاياى ، ٕاهلل عکجا
ٖ )يثعيّب ثِ ٙ٘ن هف٘ي هٍَْٚ ٙا    413هشَفابٕ ٕابل    ( 334ٛ، 5 ع ، 1418، ٕاجلبً

سَٗي اّال   ، ٍٕ هَطقعبهلٖ اُ هٌظَ ٥َٕٖ ٍ كَ( ٍ  305ٛ ، 1410، اٝفْبًٖ افٌيٕ)
  (304ٛ، 2 ع ، 1385كَ عبهلٖ، ؛ 157ٛسب،  ثٖ، ٥َٕٖ)ُهبً٘ ثَى.

ٝابكت کشابة   ، ٖقوا ثَالقبٕن ا، ِٗثي هَٕى ثي قَلَػعفَ ثي هلوي ثي ػعفَ  .22
إز. كَعابهلٖ ٍٕ ٍا  ( 122ٛ، 4 ع ، 1418، ٕجلبًٖ)  368ٕ بهشَف، بٍارٗکبهل الِ
كَ عابهلٖ،  )ي.ٌک ىٍ فقِ ٍ كيٗض هعَفٖ هٖ ٕالػاّب ىٍ ث٘ي اٝلبة ٍ اُ  سَٗي اُ هَطق
 (55ٛ، 2 ع ، 1385

َ ا، ٕلب اعقَة ثي ٗهلوي ثي  .23 ٝابكت کشابة   ، ٕثغاياى ، ٍٕاُ، ٌٖا ٘ػعفَ کلثا
  328 ٕبهشَفا ( 478ٛ، 4 ع ، 1418، ٕجلبًٖ)ِٙ٘ع٘بى اهبه٘ ٍٔثعاٗکٖ اُ کشت  ٖالکبف
 افَاى ىٍ ًقل كايٗض هعَفاٖ ٙايُ إاز.    سَٗي  هَطقإز کِ ( 341ٛ،  1383، كلٖ)
 (377ٛ ، 1407، ًؼبٖٙ)

َ َ٘ هعٍَف ثِ ًابم سفٖا  ٘كت سفٖٝب، ٖقوّلٖي لأثَ ا، ن ثي ّبٙن٘ثَاّاثي  ٖعل .24
قبثال  ، آٍٍ ا٥وٌ٘ابى ، طقِ ىٍ كيٗضىٍ کشت ٍػبلٖ ( 265ٛ، 4 ع ، 1418، ٕجلبًٖ)ٖقوّ

ٖ )ٖ ٝل٘قاعشوبى ثب هٌّج ٖ ، 100ٛ،  1381، كلا ٖ  ؛237ٛ،  1383، كلا ، هبًُايٍاً
ٍلاٖ ٍٕ ىٍ  ، سبٍٗن ٍفبر اٗٚبى ٗبفاز ًٚاي  ، إز ف ٙيٍُٝ( 324ٛ، 4 ع،  1416
 (265ٛ، 4 ع ، 1418، ٕجلبًٖ).ٕزًُيُ ثَىُ ا 307ٕبل 

َ ٘سفٖا ٝابكتِ   ن٘ثَاّاثي  ٍٖالي عل، ٖٕلب  قواثَاهليص ، [ ثي ّبٙن ن٘ثَاّا] .25
ٖ ).ىکِ كيٗض کَف٘بى ٍا ىٍ قان ًٚاَ ىا   ٝل کَفٖ ثَى ٍ اٍل٘ي کٖٖ ثَىىٍ ا، قوٖ  ، كلا

 14.إاز   ًُيُ ثاَىُ   247ٍلٖ قجل اُ ٕبل ، ٍٕ ٗبفز ًٚي ٍفبرٕبل ( 20ٛ،  1383
ٍ کشابة  ىٍ هالقابر ىاٙاشِ إاز.     ًکَ ٙيُ کِ اٗٚبى ثاب اهابم ١ٍاب     ق٢ابٗب  ٍ الٌاَاى

 (4ٛ ،سب ثٖ ،٥َٕٖ).هعٍَف اٗي هليص إز اُ کشت ي٘الوؤهٌَ٘أه

َ ٖ ثاكوي ثي هلوي ثي ا .26 ٖ )ٖهلقات ثاِ ث٦ًِا   ، ًٞا ، ِطقا »( 54ٛ،  1383، ثَقا
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ٖ ) 221ٗب  210هشَفبٕ ٕبل  (332ٛ،  1427، ٥َٕٖ)«القيٍ ػل٘ل ٖ ، هاَٗ ، 3 ع، ساب  ثا
ٖ     ثٖاػبل هَى ٍٍاٗبسٖ ٍا ىٍ سَط٘ق إز. کٖٚ ىٍ ٍ(  19ٛ  .کٌاي  ًٞاَ ث٦ًِاٖ ًکاَ ها
اهابم ١ٍاب ٍ اهابم    ، ُ اٝالبة اهابم کابظن   ًَٞ ا ثٖا( 589ا587ٛ ، 1490، کٖٚ)

ٍ اُ غَ٘طقاِ ٍٍاٗاز    ّوـٌا٘ي اٗٚابى اُ اٝالبة اػواب  إاز     ، ثَىُ إاز  ػَاى
 (414ٛ، 1ع ، 1412، ًوبُٕ ٙبٍَّىٕ)کٌي. ًوٖ

قبٕن »ّبٖٗ کِ ًکَ ٙيُ ًبم اٗي ٙوٜ  ىٍ ًٖوِ ؛ٖء الکَفؼالال  ى٘لٗثي  قبٕن .27
هٚوٞابر ىٍ هَٕاَعبر ٍػابلٖ    اٗي َىٕ ثب فاهب آهيُ إز، « ثي ٗلٖ٘ الؼالء الکَفٖ

ىٍ ٍػبل كايٗظٖ هَػاَى إاز کاِ      «قبٕن ثي ٗلٖ٘»ٙوٖٞ ثب عٌَاى الجشِ  ٗبفز ًٚي،
کَىُ ٍ ػي قبٕن ثي ٗلٖ٘، إشبىِ ػٌبة ثَقاٖ   ًقل هٖ« كٖي ثي ٍاٙي»فق٤ اُ ػي هَى 

ٔ    .إز ٍ ٍٍاٗبسٖ اُ اٍ ىٍ الولبٕي ًکَ ٙيُ إز اُ  آقب ثٍِ  سَْاًاٖ ىٍ الٌٍٗعأ دا
ظَْ هي ٌّا الٌٖي ٗ»ًَٖٗي:  ًکَ ٕلٖلِ ٌٕيٕ کِ قبٕن ثي ٗلٖ٘ ىٍ آى ك٢ٍَ ىاٍى، هٖ

ٍ اللٖي ثي ٍاٙي، کبى ػايُ ٍ   ٖض ٍ هي هٚب ن الجَقٗى هي ٍٍاُ اللي٘لٗأى قبٕن ثي 
( ثٌبثَاٗي قبٕن ثي ٗلٖ٘ ٍا اُ ٍاٍٗابى  62ٛ ،10، ع1408 )آقبثٍِ  سَْاًٖ، «شِٗن ٍٍا٘ٙ

ٌبًـِ دٌَٗفشِ َٙى، قبٕن ثي ٗلٖ٘ الؼالء الکَفٖ، ّوبى قبٕن ثاي  ىاًي؛ اگَ ؿ كيٗض هٖ
سَاى ثِ ٍطبقز اٍ دٖ ثَى، اگَ ّن دٌَٗفشاِ ًٚاَى کاِ     ٗلٖ٘ ثي كٖي ثي ٍاٙي إز، هٖ

أثاٖ  هؼَْل اللبل ثَىى قبٕن ثي ٗلٖ٘ ثب سَػِ ثِ اٌٗکاِ   اٗي ىٍ ٗک ًفَ ّٖشٌي، ثبُ ّن
کٌي ٍ اُ  کِ أثٖ ًَٞ اُ غَ٘ طقِ ًقل ًوٌٍٖٗ اك٢ٍَ ىاٍى ًَٞ ث٦ًِٖ ىٍ ٌٕي اٗي ٍٍاٗز 

ِ 96ٛ ،3ع ،1418 )ٕاجلبًٖ، زاٝلبة اػوب  إ  ؼابى ٗاإ ىٍ ٕاٌي كايٗض    ( هيٙا
ي ٍ کٌٌا ٖ کبّي ؿَاکِ اٝلبة اػوب  فق٤ اُ طقِ ًقال ها  ٖ ًو ضٍٗ اُ اعشجبٍ كي کٌيٖ ًو

علوب كيٗظٖ کِ ٗکٖ اُ اٝلبة اػوب  ىٍ ٌٕي آى ٍػَى ىاٙشِ ثبٙي، ثِ عٌاَاى كايٗض   
، 8ع ساب،  هَٖٗ، ثًٖک: کٌٌي.) کٌٌي ٍ ثِ ١عف ٍإٍ قجل اُ آى سَػِ ًوٖ ٝل٘ق قجَل هٖ

قبٕن ثاي ٗل٘اٖ اللاٌاء    »، «قبٕن ثي ٗلٖ٘»عالٍُ ثَ اٗي ثَهٖ هعشقيًي هَاى اُ ( 40ٛ
ِ  ًٍَ اٙفب  ٍ ْٙبة ألّل الٌفب  کشبة ىٍ کِ ؿٌبى 15إز،« أثٖ ثَٞ٘»ٍ ّوبى « کَفٖ  ً٘ا

 16(5ٛ،  1320، ٍإُ ًؼفٖ).إز ٙيُ ثِ ّو٘ي ٙکلٖ کِ ث٘بى ٙي، ًکَ
  ،1427، ٥َٕٖ) 141هشَفبٕ  َٕٗالؼَ ٕي الجکَٕ٘عثَا أثبى ثي سغلت ثي ٍثبف .28
 ٖفا  الوٌِلاة  ن٘عظا »گَاّٖ ًؼبٙاٖ   ٍ ثِ( 44ٛسب،  ثٖ، ّوَ)«القيٍ ػل٘ل، طقة»( 109 ٛ
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ٍ ٍٍى عاٌْن ٍ کبًاز     ػعفَ ٍ أثب عجياهلل ي ٍ أثب ٘ثي اللٖ ٖأثب هلوي عل ٖأٝلبثٌب لق
 (44ٛسب،  ثٖ، ٥َٕٖ ؛10ٛ  ،1407، ًؼبٖٙ)إز. «ٍ قيم ةلِ عٌيّن كظَ

ثي ٍا ل ثي هاَاٍ ثاي    ةٗهعبٍغَص ثي کعت ثي اللبٍص ثي ٗاثي اللبٍص ثي عجي  .29
 (344ٛ، 4عسب،  ثٖ، ٖهَٗ)ٖ طقِ إز.اهلل هَٗ َ آٗزاُ هٌظ ؛ 128هشَفٖ ٕبل ، ٖػعف

ىٍ ػٌا  ثايٍ ٍ    ٍ إاز  اُ اٝلبة ٍَٕل هايا  ؛ًٕٞبٍاال ػبثَ ثي عجياهلل .30
  78هشَفابٕ   ٍ ٍا ىٍک کَىُ اٗٚبى سب ُهبى اهبم ثبقَ ؛ىاٙشِ ىٗگَ َٙکز ّٓؼيُ غٍِ

 اُ د٘ابهجَ اکاَم   ّبٕ اٗٚبى ث٘ٚشَ زٍ ٍٍاٗ ٖٗ ىاٍىاالإز. ػٌبة ػبثَ هقبم ٍ هٌِلز ٍ
ِ   ٍ ك٢َر علٖ ٖ ).إاز  ٍ ك٢اَر فب٥وا ٖ ، هاَٗ  (335اا 330ٛ، 4ع ،ساب  ثا

، فاَاىٕ إاز کاِ اُ ك٢اَر فب٥واِ ُّاَا      ًٞابٍٕ اُ ا اّوـٌ٘ي ػبثَ ثي عجاياهلل  
  اُ ػولِ كيٗض لَف کِ اُ ك٢اَر ًقال ًواَىُ    ؛ا٥العبر ٍ ٍاُّبٕ غ٘جٖ ٌٙ٘يُ إز

 (106ا103ٛ  ،1404، ثبثَِٗ اثي).إز

 ٙاَى  هٖ  ٍٍٙي، ٖ هَقع٘ز ٍاٍٗبى ٍ سلل٘ل ٍطبقز آًبى ىٍ هََٕعبر ٍػبلٖثب ثٍَٕ
   .ٍاٍٗبى هَطق ّٖشٌي

 صذيری يثالت. ۲ـ۴
ٍ ىٍ ثٍَٕٖ ٕاٌيٕ هالكظاِ ٙاي کاِ ثاب       اًي ٍا دٌَٗفشِ ٙيُ ي ًقلٌٕ، ثٖ٘بٍٕ اُ ثٍِگبى
ّن ُثاب ، دٌَٗفشاِ ًٚاَى  ّان  اهب اگَ  ٌٕي هٍَى سأٗ٘ي ٍ هعشجَ إز، ٗبىسَػِ ثِ ٍطبقز ٍاٍ

كايٗض ٍ   العابىٓ  ٍ هعابٍف فاَ    االٍ عجابٍار  ُٗاَا ، سَاى كيٗض ٍا کٌابٍ گٌاٙاز   ًوٖ
  کالم اُ ػبًت هعَٞم ٝبىٍ ٙيُ إز.ىّي کِ  گَاّٖ هّٖبٕ آى  ىاللز

 .ٍطبقز آى ٍا اطجبر کٌيسَاًي  ػْز هٖ ىٍاُ  َٙٗف کٖبء هشي ٍ هلشَإ كيٗض
 عذم مخالفت ي تعارض حذیث تا آیات ي ريایات. ۱ـ۲ـ۴

َ ر ٍاٍىٙيُ ثَ اٗي كايٗض ه٦اَف   بالسَاى ػْز ٍى اٙک کِ هٖ ىل٘لٖسَٗي  هْن آى  ،ىکا
ٗک اُ ثٌيّب ٍ عجبٍار هلشَإ آى ثب ّ٘ؾ آٗاِ ٍ ٍٍاٗشاٖ ىٍ سعابٍٟ     سٌْب ّ٘ؾ إز کِ ًِ

 17.ثلکِ آٗبر ٍ ٍٍاٗبر ثٖ٘بٍٕ ىٍ سأٗ٘ي هلشَإ َٙٗف٘ ٍػَى ىاٍى، ًٖ٘ز

 ترتیتی، اجتماعی، فمُی، سیاسی ،دارا تًدن معارف عمیك معرفتی. ۲ـ۲ـ۴
آى ىاٍا ثَىى هلشَإ عو٘اق   ،ه٦َف إزٍ سأٗ٘ي ٍػَى كيٗض کٖبء ى ٗکٖ اُ ىالٗلٖ کِ

 ى.اػشوبعٖ ٍ سَث٘شٖ آى اٙبٍُ کَ، فقْٖ، ٕ٘بٕٖ، ّبٕ هعَفشٖ سَاى ثِ آهَُُ کِ هٖ 18إز
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ٔ ، هبًٌاي عٞاوز   ّابٕ اٗٚابى   ثَهٖ ٍْٗگٖ، هقبم اٗٚبى، ػبٗگبُ اّل ث٘ز  ٍإا٦
اّو٘از  ، كايٗض  ّبٕ هعَفشٖ اّل ث٘ز ًجَر ثَىى اُ ػولِ آهَُُ، ثَىى إشؼبة اليعَُ

 کالهاٖ ىٍ هابًَاىُ  ر کالهٖ ٍ غَ٘ؿگًَگٖ ثَقَإٍ اًَا  اٍسجب٥ب، ًق٘ هبىٍ ىٍ هبًَاىُ
ٍػاَة   ،ل ٍ سلق٘اق اإاشلجبة ٕاؤ  ، إشلجبة اثشياء ٕاالم ، ّبٕ سَث٘شٖ اُ ػولِ آهَُُ
ٕ كيٗض ث٘ابى  االثٌبثَاٗي هعبٍف ٍ. آى إزّبٕ فقْٖ  ًُُِ٘ ثَهٖ اُ آهَا٥بعز اُ ديٍ 

ًَٖٗاي:   ٙقٚقِ٘ هٖ ٔه٦ج ىٍثبٍٓالليٗي  ثّٖوـٌبى کِ اثي ااُ ٝيٍٍ آى اُ هعَٞم ىاٍى؛ 
ٖ ا اثاي ًاک:  )إاز.  هؤهٌبى علٖٝيٍٍ آى اُ ػبًت اهَ٘اٗي ه٦جِ گَاُ ثَ  ، الليٗاي  ثا

 (205ٛ، 1ع  ،1404
  مؤیذات يثالت صذير. ۳ـ۴
 .ىکَسَاى هؤٗياسٖ ٍا ًِ٘ ث٘بى  هٖ كيٗض کٖبء قز ٝيٍٍٍطبػْز ىٍ 

 َای متعذد از حذیث کساء در مىاتع فریمیه يجًد ومل. ۱ـ۳ـ۴
اُ ٥اَ  هوشلاف ث٘ابى ٙايُ     ، عيىّٕبٕ هش ًقلكيٗض کٖبء ثب ّوبى ٥ٍَ کِ ه٦َف ٙي 

 َٙى:   ّب اٙبٍُ هٖ ّبٕ اٗي ًقل ب ٍ ٙجبّزّ ىٍ ػيٍل َُٗ ثِ اهشالف .إز
 ّب بٍرسف ّب ٙجبّز

َ  ٕ هٌَٖة ِث كيٗض کٖابء ّب ًقل ىٍ .1 َٕا   د٘ابهج ثا
َا ٖ  ك٢َر ُّ اهابم كٖاي ٍ اهابم    ، ٍ ك٢َر علا

ز. ىعب کَ كٖ٘ي  ىُ ٕا

بهجَ ىٍ كاق اٝالبة کٖابء    ه٢وَى ىعبّابٖٗ کاِ د٘ا   
ز.، فَهَىُ  ثب ّن هشفبٍر ٕا

 
، ّبٖٗ کِ کٖبء ٍ هبًٌي آى ىٍ آى ًکَ ٙيُ ىٍ سوبم ًقل .2

ال ث٘ا     د٘بهجَ ٍا ثاب کٖابء ػايا     زدأ ُا آًکاِ ّا
 کٌي. ىعب هٖ، فَهبٗي هٖ

ٍّا ِث گبًٖ، کٖبء ٓػبٕ  ٍّا ة هبًٌي ُا  ، هوِ٘ٞ، عجبء، َط
ااز ِٙااول ٍ هاا٣َ ااشفبىُ ٙاايُ ٕا ٝاابفٖ هبًٌااي  ٕا ٍ ٍا
َاًِ٘، َٕىاء، فيکٖ، ه٘جَٕ ى.، ق٦  هَكل ٍ... ىٍا

ٍاٗبر ك٢َر ػجَ ٘ل .3 ٙٚاو٘ي اٝالبة   ، ىٍ اکظَ ٍ
ز.  کٖبء هعَفٖ ٙيُ ٕا

ٍاٗاابر هااٖ ٍ ُا ىٗگااَ ًُاابى ، ػاابٕ ام ٕاالوِ ثااِ ىٍ َث
ز. ٍ هبًٌي ٝفِ٘ د٘بهجَ ىُ ٙيُ ٕا  ٌُٗت ًبم َث

ٍاٗبسٖ کِ ام ٕلوِ اػبُسوبم ىٍ  .4 ٍٓ  ِ ثاِ ٍا   ،ٍٍٍى گَفشا
ز.  19اػبُُ ىاىُ ًٚيُ ٕا

َ   ًٓلَ ٍاٗابر   ًٖٚشي اٝلبة کٖبء کٌابٍ د٘ابهج ىٍ ٍ
ز.  هوشلف ًکَ ٙيُ ٕا

ٍاٗابر  .5 ٔ   ،ىٍ ث٘ٚشَ ٍ ىاىُ ام ٕالوِ ٍم   ٍاقعاِ ىٍ هبًا
ز.  ٕا

ٍاٗبر  هٖ ٍ َ ىٍ َث َ    آٗٔ س٦ْ٘ا ٍ  ثعاي ُا ىعابٕ د٘ابهج
هٖ ّان ُهابى    هٖ قجل ُا ىعبٕ ك٢َر ٍَٕل ٍ َث َث

ز.  ثب ٗکيٗگَ ث٘بى ٙيُ ٕا

 . يجًد وسخٍ َایی دیگر از حذیث کساء  ۲ـ۳ـ۴
ِ  ، سَاى ىٍ ٝيٍٍ كيٗض کٖابء ه٦اَف ًواَى    ٗکٖ اُ هؤٗياسٖ کِ هٖ ّابٕ   ٍػاَى ًٖاو

   ّب عجبٍسٌي اُ: ثَهٖ اُ اٗي ًٖوِ، ىٗگَٕ اُ كيٗض کٖبء إز
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   اآلثارخثار ي درر اال. غرر ۱ـ۲ـ۳ـ۴

اٗي کشبة  .ٙ٘ن كٖي اثي اللٖي ىٗلوٖ اُ علوبٕ قَى ّٚشن إز ًَٙشٔ کشبة هِثٍَ
٥جاق ث٘ابى   ٍ  20اٍل٘ي هٞيٍٕ إز کِ فَاُّابٖٗ اُ كايٗض کٖابء ىٍ آى ًکاَ ٙايُ     

ٍ ّبٕ هشعايىٕ اُ   ًٖوِ، کشبةكيٗض کٖبء هَػَى ىٍ اٗي  ٓآقبثٍِ  سَْاًٖ ىٍثبٍ  غاَ
بء كيٗض کٖبء اهشالف ثٖا٘بٍ کواٖ ثاب كايٗض کٖا     ّب  آى ٍػَى ىاٙشِ کِ ىٍ ٗکٖ اُ

ٖ آقابثٍِ   )ثِ ىٕز هب ًَٕ٘يُ إز. ٍىاٙشِ  هَػَى ىٍ کشبة هٌشوت ٥َٗلٖ ، سَْاًا
 (36ٛ، 16ع  ،1408

 اثر علًی دمشمی حىفی . کتاب المىالة۲ـ۲ـ۳ـ۴

عالهِ اثَهلواي   ًَٙشٔ الوٌبقتکشبة ، ٍ آى ٍػَى ىاٍىىٍه٘ي هٞيٍٕ کِ كيٗض کٖبء ى
اهلل هَعٖٚ ًؼفٖ ىٍ  ٕ ٙبم إز. آٗزكٖ٘ي ثي هلوي ثي علَٕ ىهٚقٖ اُ هبًياى ًقجب

کاِ   الوٌبقات کٌي کِ كيٗض کٖبء ٍا ثِ ه٤ اٗٚابى ىٍ کشابة    ث٘بى هٖ َٙف اكقب  اللق
هٚابّيُ  ، ٍٍاٗاز ٙايُ   ِثَىُ ٍ اُ ٝف٘ٔ ثٌز ٙج٘ٔ ثِ ًقل اُ عبٗٚ  987هشعلق ثِ سبٍٗن 

ٍ  الَِّاء ةفب٥والکجَٕ عي  ةعالوََٕٝبكت  21.کَىُ إز ا ٗکاٖ اُ  ًِ٘ اٗي کشابة 
 (374ٛ، 19ع  ،1428، اًٞبٍٕ ًُؼبًًٖک: )کٌي. هٞبىٍ كيٗض کٖبء ًکَ هٖ

 ق(3۱۳۳)خطی . وسخۀ۳ـ۲ـ۳ـ۴

کاِ   ٖهَعٖٚ ًؼف اهلل آٗز ىٍ کشبثوبًٔ آى ٔكيٗض کٖبء ٍ سَػوثب عٌَاى  إ ه٦ٖ ًٖوِ
ٖ ًاک:  ) ( إاز 1033)قَى ىّان  کشبثز آى سبٍٗن ثاِ   (809ٛ، 12ع، 1391ٗ، ىٍاٗشا
ٍ ًا٘ن قاَى قجال اُ     کاَىُ ًقل  کبهل ٥ٍَ ثٍِا كيٗض کٖبء  ٍػَى ىاٍى کِ  8954 ٙوبٍٓ

 کشبة هٌشوت ٥َٗلٖ إز.
 المىتخة فی جمع المراثی ي الخطة طریحی . وسخۀ۴ـ۲ـ۳ـ۴

ّبٖٗ إز کِ كيٗض کٖبء ىٍ آى  ُ ىٗگَ کشبةسأل٘ف ٙ٘ن فوَاليٗي ٥َٗلٖ ا اٗي کشبة
 .ٍ اُ ثٍِگبى قاَى ىّان إاز    هؼوع الجلَٗي ًٌَٖٓٗي اطَ ٝبكت اٗي 22.ًکَ ٙيُ إز

ٜ کشبة ٥َٗلٖ ٍ آى ٍا اُ هٞبٗ کشبة كيٗظٖ قجَل ًياًٍي عٌَاى ثِثَهٖ اٗي کشبة ٍا 
 23ىاًٌي. هٖ

 ئمٍ اثر احسائیاالفی فضائل  ةالمحجوُج . ۵ـ۲ـ۳ـ۴

ٍ  ة وا االفٖ ف٢اب ل   ةالولؼًْغ کشبة  يٗض کٖبء ىٍ آى آهيُ،ي هٞيٍٕ کِ كؿْبٍه٘
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اطَ علٖ ثي ًقٖ اكٖب ٖ هشعلاق  ، جبر كقْن ٍ غٞت غَّ٘ن ٍ ثي  الغبٝج٘ي الوجشيع٘ياط
ٍ ٍٍٕ كايٗض الکٖابء هاي    : »کِ ىٍ اثشيإ كايٗض ؿٌا٘ي آٍٍىُ   ثِ قَى ىٍاُىّن إز

ٖ آقبثٍِ  ًک: )«آل هلوي ةٙ٘ع٥َقٌب هج٥َٖب هٚشوال علٖ ف٢ل  ، 24ع  ،1408، سَْاًا
آٗي کِ اكٖب ٖ ثِ ٥َ  ٍ إاٌبى هشعايىٕ اُ كايٗض کٖابء      هٖ( اُ اٗي ٕوي ث424َٛ

 ىٕشَٕٖ ىاٙشِ إز.  
 تافمی   اثر الکسائیٍ التحفةخطی  وسخۀ. ۶ـ۲ـ۳ـ۴

هٍَْٚ ثِ  ٙ٘ن كٖ٘ي ثي هلوي ثي علٖ ثي عجيالغفٍَ ثي غالم علٖ ثبفقٖ ِٗىٕ كب َٕ
كايٗض کٖابء   ، الکٖب ِ٘ ةالشلفه٦ٖ ثب عٌَاى   ىٍ ًٖؤ،  1310هشَفبٕ ، «ٙ٘ن کٖب ٖ»

اٗٚبى دٔ اُ كوي ٍ طٌبٕ الْٖ اثشيا كايٗض   .ىُ إزًقل کَ هٌشوت ٥َٗلٍٖا اُ کشبة 
َ  لٕذٔ ثِ ثٖ٘بٍٕ اُ ف٢بٗ، کٖبء ٍا آٍٍىُ  ىُ إاز. ٍ هٌبقت ٍ هٞب ت اٗٚبى اٙبٍُ کا

 (463ٛ، 3ع ّوبى)
كاَ عابهلٖ،   ؛ 25، 1ٛ، ع1371)ثَقاٖ،   اكبىٗض هي ثلغِ ثِ عالٍُ ثَ اٗي هَاٍى ثب سَػ

 سَاى اٗي كيٗض َٙٗف ٍا سَط٘ق ًوَى. ( ًِ٘ ه81ٖ، 1ٛ، ع1409
 تٍ حذیث کساء تسرگان  يتًجٍ علما . ۲ـ۳ـ۴

ِ   ٖ کِ ىٍ دٌَِٗٗ كيٗضٗلٗکٖ اُ ىال ه٦اَف   آىٌّگابم ١اعف ٕاٌيِٕ    ، ىٍ اٝاَل فقا
ٖ   إز کاِ اٗاي   عول فقْب ٍ َْٙر كيٗض ، َٙى هٖ ٖ ).يٌا ک ١اعف ٍا ػجاَاى ها ، ًاب ٌ٘

اًاي  سَ کٖبء ًِ٘ هٖكيٗض  (155ٛ، 1374ٗ، لٖ٘اٍىث ٌى٘هٚک؛ 100ٛ، 2ع، 1352ٗ
ىٍ علوب ٍ ثٍِگابى   ًَ  هَاػٍْٔ ثبُهٍَى ثٍِگبى  ثٌبثَاٗي، هٚوَل اٗي قبعيُ قَاٍ ثگَ٘ى

 .ث٘بًگَ اّو٘ز كيٗض هِثٍَ ًِى اٗٚبى إزكيٗض کٖبء  هَٞٛ
 تٍ ترگساری مجالس حذیث کساء ي لرائت مذايم آناَتمام ایشان . ۱ـ۲ـ۳ـ۴

َ سَِٝ٘  آى ثب سَػِ ثِ اٌٗکِ ثٖ٘بٍٕ اُ ثٍِگبى هب ثِ هَاًيى ٖ  هَكاي ًاک:  ) ىُکا ، اث٦لا
ٖ  سالفٖ ؛290ا268 ٍ 106ا95ٛ ٗ،1390 ٍ هاَى ً٘اِ ّواَاٍُ ىٍ     (1398ٗ، ىاٍٗابً
اٗاي كايٗض   ، ٌاي ٌک ّبٗٚبى ثَگِاٍ هٖ ىٍ هبًِ آىإشفبىُ ًوَىُ ٍ هؼبلٖٖ اُ  آى عول اُ
 اهلل آٗاز كيٗض َٙٗف کٖبء اُ هٌظاَ  ًک:  ثَإ ًوًَِ)گَ٘ى. هٍَى سَػِ قَاٍ هَٖٙٗف 

كشاٖ   (https:// bahjat.ir، ثْؼز اهلل آٗزٕبٗز هَکِ سٌظ٘ن ٍ ًَٚ آطبٍ ، ثْؼز قيٓ َُٕ
ٗ، 1390: هَكاي اث٦لاٖ،   )ًاک ،ثَهٖ ثِ ىل٘ل هؼَة ثَىى ٍ فَاٍاًٖ آطبٍ هشَست ثَ آى



۱۴۰۱بْار ٍ تابستاى ، ٍّفتنضوارُ ب٘ست، سای چْاردّن، پژٍّٖفصلٌاهِ علوٖ حدٗثدٍ   ۲۶۶  

)ًک: سجَٗإِ،  اًاي.  ( كيٗض ٍا هٖشغٌٖ اُ ٌٕي ىاًٖش1395ِٗىٍٕٖ، فَ ؛178اا109ٛ
1388ٛ ،ٗ169) 

 آن اَتمام علما تٍ ترجمٍ حذیث کساء ي وشر. ۲ـ۲ـ۳ـ۴

اُ ثاِ كايٗض کٖابء إاز؛      ْٗٓ اٗٚبىآٗبر عظبم ٍ علوب ًٚبى اُ عالقِ ٍ سَػِ ٍ َٕ٘ٓ
 ٖ ٕ ٗكکا٘ن ٍفاب  اهلل هاشولٜ ثاِ    ساَاى هاال فاشق    ػولِ اٗٚبى ها ( 1166ٗ م)ٖ َٙٙاشَ

 ،(95اا 74ٛ، ()ّوابى 1202ٗم )يٗيالا  ػعفَ ٙاَف  ،(30ا19ٛ، 1390ٗ، ٕؼبىٕ)
ٕا٘ي   (،46اا 35ٛ، ()ّوابى 1250ٗم )هشولٜ ثِ ٍػب َٙٙشَٕ ٕ٘ي اثَاّ٘ن هلويٕ

ي اللع٘جاٖ  ٖا الٖا٘ي ّبٙان ثاي الٖا٘ي هل     ،(30ا18ٛ، 1393ٗ، غَٗفٖ)عيًبى غَٗفٖ
 ػاإِ)ٖاٝاافْبًٍ هْاايٕ عجاايالکَٗن ػاإِ ثَهااٍَىإٍ گاإِ ( 1309 م)الوَٕاإَ
إ  ىٍ اٗاي ه٘ابى ٍػاب ٖ ُفاَُ     .إز( 150ا144ٛ، 1324، اٝفْبًٖ گِٕ ثَهٍَىإٍ

ّبٕ  ىٍ قبلت ٙيُ اُ ك٢َر فب٥وِ َُّا ثَ ثِ ًظن ىٍآٍٍىى كيٗض کٖبء ًقلعالٍُ 
 ّبٕ هوشلف ثِ ًظن ىٍآٍٍىُ إاز.  بلتٍا ًِ٘ ىٍ ق ّبٕ ىٗگَ كيٗض کٖبء ًقل، گَىگًَب
 (15ا13ٛ، 1341، إ ٍػب ٖ ُفًَُک: )

 ى:َٙ ًَٚ اٗي كيٗض ًِ٘ ًکبسٖ ه٦َف هٖ ىٍثبٍٓ
ٙايُ   ٍَٝر ؿبح ثِ عَالنکشبة كيٗض کٖبء ٍا ىٍ هَعٖٚ ًؼفٖ ثَى کِ إٍٍُٓ . 1
ٔ  ٌٕي ىٕز( 49ٛ، 1390ٗ، هَكي اث٦لٖ).ثجٌ٘ي ىٕاز هَعٚاٖ   ثابفقٖ ٗاِىٕ    ًَٙاش

ٔ  اُ هلوي ٝيٍقٖ ْٙ٘ي هلَاة هٖاٗٚبى  ًؼفٖ ثَىُ ٍ ٕاٌي   لنعاَا  هَاّي کِ اُ ًٖاو
ٖ   ٍقشٖ  .كيٗض کٖبء ٍ هشي آى ٍا ثَاٗٚبى ثٌَٖٗي ي کٌا  اٗي ىٍ ًَٙشِ ٍا ثب ّان هقبثلاِ ها

ٖ  )هبًٌي ٗکيٗگًَاي ٍ ّا٘ؾ سفابٍسٖ ثاب ّان ًياًٍاي      ف كَ ثِ ثٌ٘ي كَف هٖ ، هَكاي اث٦لا
سَٕا٤  « کٖابء  ضٌٕٗي كاي »ثب عٌَاى  عَالن العلَمٌٕيٕ  ( ٍ آى ًٖو56ٔٛ، 1390ٗ

  (1356، هَعٖٚ ًؼفٖ).َٙىٖ ه ؿبح ِٗآقب ىٍ سجَ ٖكبع هال عل

ٍا کاِ ىٍ   عَالن العلَم٦ٖ ه َ هَكي اث٦لٖ ثب سالٗ فَاٍاى، ًٖؤٕ٘ي هلويثبق. 2 
ٖ  )ي.ٕابً ٍ ثِ ؿبح هٖ ٙيُ، ىاًٚگبُ سَْاى ًگْيإٍ هٖ کشبثوبًٔ  ، 1390ٗ، هَكاي اث٦لا
ٛ55) 
ه٦اٖ   كيٗض کٖبء اُ ًٖاؤ   ( دٔ اُ إشٌٖبم1292 م)هلويسقٖ ثبفقٖ ِٗىٕ .3
ٍا  عاَالن ٍ کشابة   کٌي کِ اٗي كيٗض آى اُ ٙ٘ع٘بى ىٍهَإز هٖ ٍ هقيهٔى العلَم عَالن
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 (55ٛ ،ّوبى)٥جع ثَٕبًٌي. ثِ
کشابة   ٥ابَُّ ٝيٗقِ  ك٢َر ٓ َُٕ٘ٓ قَى ىٍاُىّن علوبٖٗ کِ ىٍثبٍدٔ ا. 4
 اًي. ىُک١َو٘وِ ىٍ کشجٚبى كيٗض کٖبء ٍ كشٖ اٙعبٍ هٌظَم آى ٍا ًِ٘ ، اًي ًَٙشِ

 تر حذیث کساء ًیی تٍ شثُات ياردگ پاسخ. ۳ـ۲ـ۳ـ۴

ّوابٍُ اُ كايٗض ٙاَٗف کٖابء ىفاب       علوب ٍ ثٍِگبى ث٘بًگَ آى إز کاِ اٗٚابى    َٕ٘ٓ
گاَ   دبٕن ؼبى ٙجِْ ثَ اٗي كيٗض اٗٚبى ّوِ٘ٚ ىٍ ٝلٌِ كب١َ ًٍوَىًي ٍ ٌّگبم اٗ هٖ

ٍ  ىٍ دبٕن ثِ ٙجْبسٖثْؼز  اهلل آٗز .ثَىًي ٙاي  ٖ ٕاٌي اٗاي ٍٍاٗاز ه٦اَف ها      ٓکِ ىٍثاب
کٖبًٖ کِ اّل سعقل ٍ ىٍاٗز  ًوًَِ اٗٚبى هعشقي ثَى َإث .ىًيکَ ت ٌٍٍٖٙ ث٘بى هٖه٦بل

بثٌي ٍ ىٗگَ ً٘ابُٕ ثاِ   ٗ ثبٌٙي ٍ ثب ىقز ثِ اٗي كيٗض ثٌگًَي ٝلز اٗي ٍٍاٗز ٍا ىٍهٖ
ٕبٗز هَکاِ سٌظا٘ن ٍ   ، ثْؼز اهلل آٗزَٙٗف کٖبء اُ هٌظَ كيٗض ًک: )ٌٕي آى ًياًٍي.

ٖ  (https://bahjat.ir، ثْؼز اهلل آٗزًَٚ آطبٍ  ٌ سجَٗإِ   اهلل آٗاز  ّوـٌ٘ي ًابٍاكش ف اُ كا
اُ هٖلوبر ثا٘ي  ٙوَىى كيٗض کٖبء  ٍ الؼٌبى هفبس٘قّبٕ  ؿبحكيٗض کٖبء ىٍ ثَهٖ 

گاَٖٗ ثاِ ٙاجْبر     ىاًٖشي اُ هَاٍى دبٕن «الَٕ٘لةالِ٘  اٍاثشغَ»اُ هٞبىٗق ٍ آى ٍا ى هؤهٌب
 (162ا160ٛ، 1388ٗ، سجًَِٕٗک: )ُ إز.ىٍاٍ
 گیریٍ وتیج. ۵

إز کِ اُ  ع٘بى ٍ اّل ٌٕز ىٍ ف٢٘لز اّل ث٘زسَٗي هٞبىٍ ٙ٘ كيٗض کٖبء اُ هْن
اهلل اًٞابٍٕ اُ  ثاي عجاي   ّبٕ آى اُ ػٌبة ػبثَ ٗکٖ اُ ًقل هوشلفٖ ًقل ٙيُ إز. ٥َ 

ّوبٍُ هأهي ٍ دٌبّگابُ ٙا٘ع٘بى ثاَىُ    اٗي كيٗض َٙٗف  إز. ك٢َر فب٥وِ َُّا
 ؛كيٗض کٖبء اُ هٌظَ ٕاٌيٕ قبثال داٌَٗٗ إاز    ، ٙيُ اًؼبم ثٍَٕٖإز؛ ثب سَػِ ثِ 

هعَفشٖ ٍ عيم سعابٍٟ كايٗض   ، ٕ٘بٕٖ، ٕ سَث٘شٖاالثَىى هعبٍف ٍ ىاٍا ىل٘ل ثِّوـٌ٘ي 
ِ  .إز سأٗ٘يثب قَآى ٍ ٍٍاٗبر اُ هٌظَ هلشَا ًِ٘ قبثل  هؤٗايار ٝايٍٍ كايٗض     اُ ػولا

ٍ   ٍػَى ًقلسَاى ثِ  ًِ٘ هٖ کٖبء اُ هعَٞم ، هٌابثع هشعايى   ّبٕ هشعيى اُ كايٗض کٖابء ى
 ى.  ّبٖٗ ىٗگَ اٙبٍُ کَ ٍ ٍػَى ًٖوِ سَػِ علوب ٍ ثٍِگبى ثِ آى

 

 َا وًشت پی
از  کاَىُ  إٍٍٓ ػواع  ٍا کٖابء  اكبىٗاض  کشبة اٗي ىٍ عٖکَٕ عالهِ .1 َ  ىٍ ٍ ٕا ٘  هجلاض  آها  هاَٗ

َا ك٢َر ُا ٙيُ ًقل کٖبء كيٗض ِث ًِ٘ إ اٙبٍُ ُّ .ى  کٖابء  كايٗض  هاشي  ٍ ٕاٌي  ٍٕ، هٌظَ ُا ىٍا
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َا ك٢َر ُا ٙيُ ًقل ُّ َاع فَٗق٘ي ُا کِ اكبىٗظٖ ثب ٌا  إز، هشفبٍر ًوَىُ إشو اي  لا  ٍا كايٗض  ٗا
ى. هٖ کٌبٍ ٍا آى ٍ ىاًٖشِ ٍاكي هجَ ٌٍا  گ

م .2 ٍاٗبر ُا ًَ َاع ٍ ّبٕ  إشو ٍِا ال الج٘از   ةهکشجا  ٍ اكبىٗاض فاَٗق٘ي   ٔکشبثوبً، كبىٗضػبهع االاف  ّا
َإ ػٖز گبًٖ ؿَى ٍ ٍَٝر گَفشِ إز؛ ث ٍّا َاًس»ػَ ًِ٘ ُا  َاىف   «کٖبء»، «٦ْ٘ گابى هشا ٍّا « ٖابء ک»، ٍ 

 ٍ ... إشفبىُ ٙيُ إز.« ةهو٘ٞ»، «ه٣َ»، «عجبء»هبًٌي 

هٖ کشت .3 ُ ُا ، ىٍ َث ٍّا ٍ     آٗٔ س٦َْ٘إشفبىُ ُا ٗک ٗب ؿٌي  اي ٥ْاب ٍ ، ةٗاب ه٢ابه٘ي آى هبًٌ ... ىٍ ه٦ْاَٗي 

ٍَا گَفشِ إز ٍٝف اّل ث٘ز ٖ  ًاک:  )ػِ ٖ ُا اٗي آهبٍ ق اي    (1ع،  1404، هَكاي اث٦لا اهاب ىٍ ٗا

گبى  ٍّا ٍاٗبسٖ هيًظَ ّٖشٌي کِ   ِث کبٍ ٍفشِ ثبٙي.ّب  آى ىٍ آٗٔ س٦َْ٘دٍّْ٘ فق٤ ٍ
از، ىٍ ٙاوبٍٗ كٖابة      ٙبٗبى ًکَ إز کِ اكبىٗض ٙجِ٘ ّن کِ  .4 ٍاٍٗابى هوشلاف ٕا ٍإ ٥َ  ٍ  ىا

از     ابى ٙايُ ٕا َإبٓ قَى ٍ ىٍ ىٍ ىٕشِ ٙ٘عِ ٍ اّل ٕاٌز ٘ث . ػايٍل ٍ  ًٚيُ إز، ّوـٌ٘ي ؿٌ٘٘ ث
ٍا هٖىٕشِ ث ٍاٗبر  َإ ًوًَِ کشابة   ٌيٕ ٍ ٍاٍٗبى ًِ٘ سٌظ٘ن ًوَى؛ ث َاى َث إبٓ  ٖ  ةاالهبها  ةالوَٕاَع س  فا
ٍاٍٗبى اّل ٌٕز اكبىٗض کٖابء  174ا72 ، 1427ٛ، ًؼفٖ )هَعٖٚةالٌٖ اّل ًَٞٛ ( ثب سَػِ ِث ًبم 

 ٍا آٍٍىُ إز.

ٖ )«ه٣ٌَِْ هََٔكَّلٌ هِيْ َٙاعٍَٕ إَٕٔآَىٓ  »...  .5 ٕ  »، (56ٛ، 2 ع،  1411 ،كٖاکبً ٖ )«.کِٖٓابءٌ هَ٘جٓاَِ ، م1982، كلا
ٛ229) 

َا كشى»...  .6 ٖ [ أقعيّوب ٍ] فأقعيّوب ٛ اهلل ٍَٕل على ىهل ٔ ] ٍ كؼاَُ  فا ٖ [  ػلا ِ  عاي  علا  ٍ ٗوٌ٘ا
ٔ »... (؛ 335ٛ  ،1410، کَفٖ)« ...ٖٗبٍُ عي فب٥وة ػلٖز ٖ  فؼلا ِ  ثا٘ي  علا ٔ  ٍ ٗيٗا  ٍ اللٖاي  ػلا

، ٍٓ كٖٔٓاٌ٘بً ، ٍٓ كٖٓٓاٌبً  فَب٥ِوٓاةَ عٓلِ٘ابً ٍٓ  » (334ٛ ى،ّوب)...« هلفِ فب٥وة أػلٔ ٍ ٙوبِل ٍ ٗوٌِ٘ عي اللٖ٘ي
ٕ  فَب٥ِوٓةَفَؼٓعٓلَ كٌٖٓٓبً عٓيْ ٗوٌِِِِ٘ ٍٓ كٌٖٔٓ٘بً عٓيْ ٖٗٓبٍُِِ ٍٓ عٓلِ٘بً ٍٓ  ٖ )«.سُؼٓبّْٓٔنٕ طُنَّ غََّٚبّٔنٕ ثِکِٖٓبءٍ هَ٘جٓاَِ ، كٖاکبً

 (53ٛ، 2 ع،  1411
َا   ٔ (؛ هب228ًٛ، 35ع،  1403، هؼلًٖٖک: )ام ٕلوِ  هبًّٔبٖٗ هبًٌي  هکبى .7 ًاک:  )ك٢اَر ُّا

 ٖ ِ  اثي أثا َ  »ٍ  (370ٛ، 6ع ، 1429، ٙاج٘ از ػابث ٍٗا ٍ    ٕ ٖ )«ثاي عجاياهلل اًٞابٍ ا ًَا ، 11ع ، 1413، ثل
ٔ 148ٛ، 3ع، ساب  ثٖ، ً٘ٚبثًٍَٕک: )ٔ ٝفِ٘(؛ هب933ًٛ ٖ ًاک:  ).ٌُٗات   (؛ هبًا ، 2ع،  1411، كٖاکبً

ٛ53) 
8. « ِ ٍاطلِ ٕعبىر ك٢ٍَ ىٍ هبًٔآـً ٍا د٘ايا کٌاي    ك٢َر فب ثبعض ٙي  ٥وِ ٍ ىٍ ػوع اٝلبة کٖابء 

ٍا ىاٙز.اٗي ثَى کِ ٍٕ هير ِٕ ٕبل افشوبٍ  ٕ هبًياى ٍٕبلز  ٍِا  (86ٛ ،1389، دٍَ هْيٕ)«هيهشگ

 هلقق کشبة ًَٙشِ ٙيُ إز. ،اٗي ه٦لت س٤َٕ هَكي اث٦لٖ .9

 هَعٖٚ ىٍ دبٍٍقٖ اٗي کشبة إز. اهلل آٗزإ ُا هللقبر  ار ؿک٘يُاٗي عجبٍ .10
َاى ، ه٦ٖ اٗي ًٖؤ .11 َالن العلَمکشبة  سَػؤ« الوؤهٌ٘ي ٍٍَٕ»ثب عٌ  إز. ع
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 ًَٙشِ ٙيُ إز. ٔ ىٍم کِ س٤َٕ هلققبى هؤٕٖٔ اهبم هْيٕكبٙ٘ .12

ٔ  ٍ ٕاش٘ي  ٕاٌة  فٖ ك٘بً کبى لکٌِّ، كوِة اثي ٍفبة ٌٕة سُعلن لن» .13 ٖ  ٍ هب اة  هوا ِ  ٕاٌة  ّا فا  طبقات  سأ٘ل
 (284ٛ، 6 ع ، 1418، ٕجلبًٖ)«.الوٌبقت

ٍاٗةعلى  اعشويًب فٖ سليٗي ًلک» .14 ٕ  اال ق٢ا٘ة ًکَر فْ٘اب  ، ِل عي ثع٠ أٝلبِث ٍ ابى هاع   هابم اْل
ٍ  االکشبة  ا7: عالکبفٖاًظَ  (.ّ  247)ٌٕةٍقي قشل الوشَکل ، الوشَکل العجبٕٖ اٌٍ ٍ  ، ٗوابى ٍ اٌل َاى ا ، ثابة اٌل

 (55ٛ، 3 ع  ،1418، ٕجلبًٖ).«21الليٗض 
هٖ ؿٌ٘ي ث٘بى کَىًي کِ ثب ىقز  .15 َالن العلاَم ٔ ىٍ ًٖوَث ٖ  ع َا  ها ٍا  «عاي »ٔ کبسات کلوا   ى ىٍٗبفاز سا

ى« ثَٞ٘ ثٖا» ُا ٍ اٗي کلوِ قجل ًَٖٗي ٖ هٖهبٝ ٍَٝر ِث اي ه٦لات    ، ٍػَى ًيٍا ٍلٖ ىٍ اٗي داٍّْ٘ ٗا
 ٗبفز ًٚي.

َاى ُا  .16 ثاب  ، ىٍ هََٕعبر ٍػبلٖ اٗي ٙوٞ٘ز، ثَٞ٘ ًجبٙي اثٖ« قبٕن ثي ٗلٖ٘ کَفٖ»ىٍ ٍَٝسٖ کِ ه
ى  هٚوِٞ َاى ىٍا ٖ   :ىٍ عٌ ٕ َثٞاَ٘ ا ثالقبٕان ا  ٗلٖ٘ ثاي اثا ٖ )ٕاي اض ثاي   441ٛ ، 1407، ًؼبٙا ( ٍ ٘ل

َاىٕ ثَٞ٘ إز؛ ٍلٖ ؿَى َّ ىٍ سَط٘ق ٙايًي   ( کِ کٌ٘ٔ َّ ىٍ اث144ٖٛ،  1427، ٥َٕٖ)الجوشَٕ الو
ى.  فَقٖ ًيٍا

ٍالو٢عفَى.» .17 ٍاٗشْن ٍٗيل علاى ٝالشْب ٍػات     القَل ف٘وب سٍَِٗ الوشْوَى  ٍإى کبى ٌّبک هب ٗع٢ي ٍ
. ٍاٗشْن ٍإى لن ٗکي ٌّبک هب ٗ العول ِث ٖ )«.ٍػت الشَقاف فاٖ أهجابٍّن    ثبلٞلّةْٚي َل  ٗ،1376، ٥َٕا

 (151ٛ، 1ع

1383ٕٗ، ٗيٍَٙف كيٗض کٖبء هبًٌي هؤًک:  .18 َُا ُٗيُ  ؛1428، ؛ كٌٖٖ٘ ٙ٘ ٗ.1398 ،ٍا

هٖ ًقل .19 َ  ٓىٍثبٍ د٘بهجَ ثعي ُا آًکِ ىعبٕٕلوِ آهيُ إز:  ّب ُا ُثبى ام ىٍ َث ٘ علاٖ ٍ  َٗعوا  دٖا
َا  ك٢َر فًَُياى اٍ سوبم ٙي، ٍٓ   عٓوِّاِِ   لِابثٕيِ   فَأَىٕهَلٌَِٖ فِٖ الْکِٖٓبءِ ثٓعٕيٓ هٓب ه٢َٓى ىٔعٓابُُُٔ »: کَى ىاهل کٖبءه

آٗاز اهلل   ٥جاق سج٘ا٘ي  ( کاِ  112، 2ٛ، ع1411؛ كٖاکبًٖ،  335، 1410ٛکاَفٖ،  «)اثٌَِِٕ٘ ٍٓ اثٌَٕشِِِ فَب٥ِوٓاةَ 
َاىٕ،  َإشِ إز ثب ىٍ اکَم ٍَٕل :ىّي اٗي ػولِ ًٚبى هٖ»ػ  گَفشي هَقع٘از ٍ ٙوٞا٘ز ام   ًظَ ه

َاىٕ آهلٖ، «)ٕلوِ، عٌبٗشٖ ىٍ كقّ اٍ کٌي سب ُا اٍ ىلؼَٖٗ ٙيُ ثبٙي.    (359، 1388ٛػ
َا سلاز الکٖابء قابل ٕاجلبًِ ٍ سعابلى       .20 ٍا لوّب ىهل ٗاب هال کشاٖ ٍ ٕاکّبى    : »للوال کاة كشّى أًّْن ًکَ

ٍاسٖ ٕ  ٍ ال، ٍ ال قوَ َٖٕٗ، هيك٘ةٍ ال أٍٟ ، هجٌ٘ةهب هلقز ٕوبء ، ٕوب  الووٖاة ألػال   اال، فلک ٗؼاَ
فقابل ػالّ    ٍ هي سلز الکٖبء؟، : ٗب إلْٖ ٍ ٕ٘يٕ ٍ هَالٕالٖالم علِ٘فقبل ػجَ ٘ل . »الٌٗي سلز الکٖبء

 : ل إلاْ٘ن ٍ أثّٚاَّن ٍ أکاَى هعْان؟    ، فقبل: ٗب ٍةّ. ٍ أثَّب ٍ ثعلْب ٍ ثٌَّب فب٥وة»ػالِل  أ سأًى لٖ أى أًِ

 أ سأًى لاٖ أى أکاَى هعکان فاأکَى ٕبىٕاکن؟     ، هلويکن ٗب كج٘جٖ ٗب ٍ قبل: الٖالم عل٘، فٌِل« ًعن»فقبل: 
االم ٍ ٗوّٞاک    ، هلويفقبل: ٗب كج٘جٖ ٗب « کقي أًًز ل، ًعن»فقبل:  َام ٍ  االٍ  ثبلشل٘اة ٍثّک ٗقَ اک اٖل کا
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سفبعٖ» :ٗقَل ٍ ال ، ٍ ال ٙوٖاب ، هيك٘اة ٍ ال أ١ٍاب  ، هجٌ٘ةهب هلقز ٕوبء ، ٍ عِّسٖ ٍ ػاللٖ ٍ علَٕ ٍ ٍا

َا ٍا ، ػٌّةٍ ال ، ًؼوب ٍ ال، قو  (299 ٍ 298ٛ،  1427، ىٗلوٖ)«.کنألػل االٍ ال ًب
ٌا اللٖ٘ي العلَٕ اليهٚقٖ اللٌفٖ هي إَ »... .21 ِ     ًقجبء الٚبم ةک ٕ  )«.ٍ قاي ٍأٗشاِ ثو٦ا ، قب١اٖ َٙٙاشَ

الوليص اثَ هلوي اللٖا٘ي ثاي هلواي ثاي اكواي العلإَ        العالهة "ٍ هٌْن"( »... 557ٛ، 2ع  ،1409
ٍا "الوٌبقت"ًقجبء الٚبم فٖ کشبة  ةاليهٚقٖ هي إَ كايٗض الکٖابء ٍ قاي اًْاى      ٗةٍأٗز ثو٦ِ الَٚٗف ٍ

   (523ٛ، 2ع ّوبى،).«978 ٌٕةٍ کبى سبٍٗن الکشبة  عب ٚةٍ ّٖ عي  ٙ٘جةثٌز  ٝف٘ةٌٕيُ الى 

ٗأ  اٗي هجَ َّ ؿٌي هَٕل إز، ُا ػولِ اهجابٍ کظ٘اَُ ىٍ هٞاَٛ آ    الَطقٖ عٍَةُا هٌظَ ٝبكت  .22

 (444، 2ٛ، ع1391ٗ)ِٗىٕ، ف آى ه٢َ ًٖ٘ز.س٦َْ٘ إز ٍ ١ع
َ    ، کٖبء کِ ىٍ ُهبى هب ٙبٗع إزَٙٗف  يٗض هعٍَف ِث كيٗضك» .23 اي ک٘ف٘از ىٍ کشات هعشجا  ِٓث ٗا

َاى گفز ُا هٞابٜٗ کشابة    هليط٘ي ىٗيُ ًٚيُ ٍ هى ٔهعٍَفِ ٍ اَٝل كيٗض ٍ هؼبهع هشقٌ  هٌشوات س
َالن العلَمُا ىٗيى کشبة قجل ، هليص قوٖ ٔالجشِ گفش (.82ٛ، 1ع  ،1422، قوٖ).«إز اٗٚابى   ؛إز ع

َالندٔ ُا ىٗيى  اِ ىٍ   هفابس٘ق َٙى ٍ اللب  كيٗض کٖبء ثاِ   ًظَٙبى ىٍثبٍٓ كيٗض کٖبء سعيٗل هٖ، ع ً٘
 (58ا47ٛ ٗ،1391، دٍَ ٕلوبى؛ 28ا17ٛ ٗ،1392، اٙعًَٕک: )گَ٘ى. ُهبى هليص قوٖ ٍَٝر هٖ

 
 مىاتع

 .قَآى کَٗن .1

 . 1408، قن: إوبع٘ل٘بى ،إلٖ سٞبً٘ف الٚ٘عِ عةالٌٍٗ آقبثٍِ  سَْاًٖ، هلويهلٖي، .2

، سلق٘ق ٍ سٞال٘ق هلواي   َٙف ًْغ الجالغة الثي أثٖ الليٗياهلل، ّجةالليٗي، عجياللو٘ي ثي  اثي اثٖ   .3

  .1404اهلل هَعٖٚ ًؼفٖ،  آٗز هکشجةاثَالف٢ل اثَاّ٘ن، قن: 

عَثٖاشبى  ت، ٘ا ي هلواي ال٦ سلق٘اق إاع  ، ن٘القَآى العظا  َ٘سفٖ ،كبسن، عجيالَكوي ثي هلويٖ اثي اث .4

  .1419، الجبُ ٖالٌِاٍ ه٦ٞف ةهکشجٕعَىٕ: 

  .1397اکجَ غفبٍٕ، سَْاى: ٝيٍ ،  ، علٖللٌعوبًٖ الغ٘جة، ٌُٗت، هلوي ثي اثَاّ٘ن اثي اثٖ .5

سٞل٘ق  ،ٙجِ٘ هٌٞف فٖ االكبىٗض ٍ اٙطبٍ اثي أثٖٙجِ٘، اثَثکَ عجياهلل ثي هلوي ثي اثَاّ٘ن،  اثي اثٖ .6
  .1429ثٍَ٘ر: ىاٍ الفکَ، ٕع٘يهلوي للبم، 

، ث٘اٍَر:  الٞالبثة  هعَفة فى الغبثة إٔيالؼٍِى،  هلوي ثي على اثَاللٖي االطَ٘ ثياليٗي  اطَ٘، عِ اثي .7
  .1409الفکَ،  ىاٍ

 ، قان:  هْايى  اهبم هئٍٕ سٞل٘ق/ سلق٘ق ،اللَ٘ة هي الشجَٞة ٍ االهبهةكٖ٘ي،  ثي ثبثَِٗ، علٖ اثي .8
  . ،1404الوْيى االهبم هيٍٕة

ٖ ، الوٞابل هلوي ثي علاى،  ثبثَِٗ،  اثي .9  ،  اکجاَ غفابٍٕ، قان: ػبهعأ هيٍٕا٘ي كآَُ علو٘أ قان         علا
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1362.ٗ   

 ٗ.1385،  فٍَٙى ىاٍٍى کشبة، قن: علل الَٚا ع،   اااااااا .10

  .1403، قن: ىفشَ اًشٚبٍار إالهٖ، هعبًٖ االهجبٍ، اااااااا  .11
  .1378ػٍَىٕ، سَْاى: ػْبى، ال سلق٘ق/ سٞل٘ق هْيٕ ،ال١َب أهجبٍ عَ٘ى، اااااااا  .12

  .1395، سَْاى: إالهِ٘، 2، ؽالٌعوةاليٗي ٍ سوبم  کوبل ، اااااااا  .13

  .1400، ثٍَ٘ر: اعلوٖ، 5، ؽاالهبلٖ، اااااااا  .14
  .1413، قن: ىفشَ اًشٚبٍار إالهٖ، کشبة هي الٗل٢َُ الفقِ٘، اااااااا  .15

ٍ   ع٘اَى ٝالبف االهجابٍ فاٖ ه     ةعويث٦َٗق، ٗلٖ٘ ثي كٖي،  اثي .16  ةػوبعا ، قان:  ٌبقات إهابم االثاَا
    .  1407،  الويٍٕ٘ي قن، هؤٕٖة الٌَٚ االٕالهٖ

  .1416، هؤٕٖة الَٕبلة ثٍَ٘ر:، كوي ثي كٌجلاهٌٖي االهبم ، كٌجل، اكوي ثي هلوي اثي .17

، 2ؽ، ىعب ن االٕالم ٍ ًکَ اللالل ٍ اللَام ٍ الق٢بٗب ٍ االكکبمكَ٘ى، ًعوبى ثي هلوي هغَثٖ،  اثي .18

  . ،1385ل الج٘زآ هؤٕٖةقن: 

 م.1988للوالٗ٘ي،  العلن ىاٍ ، ثٍَ٘ر:اللغة ػوَْةكٖي،  ثي ىٍٗي، هلوي اثي .19

 ٗ.1363، قن: ١ٍٖ، 2، ؽالف٢ب لٙبًاى قوى، اثَالف٢ل ٙبًاى ثي ػجَ ٘ل،  اثي .20

، قن: ىفشَ اًشٚبٍار إالهٖ، 2، ؽسلف العقَل عي آل الََٕلٙعجِ كَاًٖ، كٖي ثي علٖ،  اثي .21

1404.  
  .1330،  ىاٍ ال١َى، قن: ػوبل االٕجَ  ثکوبل العول الوٍَٚ ،  ٓ، على ثي هَٕى٥بٍٍ اثي .22

  .1409، ىاٍ الکشت االٕالهِ٘، سَْاى: 2ؽ، إقجبل االعوبل،   ااااااا .23
  .1400، قن: ه٘بم، هٌاّت ال٦َا ف هعَفةال٦َا ف فٖ ، ااااااا  .24

 سب. ثٖ، قن: ىاٍ الٌهب َ، ٕعي الٖعَى للٌفَٓ ه٢ٌَىااااااا ،  .25

 سب. ًب، ثٖ ػب: ثٖ ، ثٖالشٌََٗ ٍ الشل٥ََٗبَّ،  ثي عبٍَٙ، هلوي اثي .26

ث٘اٍَر: ىاٍ   ،ىهٚاق  هيٌٗاة  سابٍٗن ، اهلل ٙبفعى ىهٚاقى  اثَالقبٕن على ثي كٖي ثي ّجةعٖبکَ،  اثي .27
  .1415الفکَ، 

  .1424ىل٘ل هب، ، قن: ف٢ب ل أهَ٘الوؤهٌ٘يعقيُ کَفى، اكوي ثي هلوي،  اثي .28

 ٗ.1356، ًؼف: ىاٍ الوَس٢َِٗ، کبهل الِٗبٍارهلوي، قَلَِٗ، ػعفَ ثي  اثي .29

ٔ  ي٘هلويكٖا  ق٘ا سلق، ن٘القاَآى العظا   َ٘سفٖا ، ثي عوٍَ ل٘إوبع، ٖىهٚق َ٘کظ اثي .30 ي، ٗالاي  ٙاو

  .1419ِ٘، الکشت العلو ىاٍ ثٍَ٘ر:

  .1419، قن: ىفشَ اًشٚبٍار إالهٖ، الوِاٍ الکجَ٘هْٚيٕ، هلوي ثي ػعفَ،  اثي .31

 ٗ.1398، سَْاى: ٙف٘عٖ، َٙٗف کٖبء آٌِٗ هعَفز ٍ سَث٘ز كيٗضاٍُٗيُ، هلويعلٖ،   .32
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  .1381،  ّبٙوى سجَِٗ: ثٌى ،هعَفة اال وةفٖ  الغوةکٚف اٍثلٖ، علٖ ثي عٖٖ٘،  .33

َ  ةسأٍٗل اٙٗبر الظبَّ،  إشَآثبىى، على .34 َ  ةفٖ ف٢ب ل العشا هؤٕٖاة الٌٚاَ االٕاالهٖ،    ، قان:  ةال٦ابّ
1409  .   
ػب:  ، ثّٖبٕ ىٍهٚبى ىٍ آٗٔ س٦َْ٘ اّل ث٘ز ٗب ؿَُْ، هلوي، اليٗي ٍ فب١ل لٌکَاًٖ اَٙاقٖ، ْٙبة .35

 ٗ.1369ىفشَ ًَٚ فٌَّ  إالهٖ، 
 ٗ.1392سَْاى: فؤاى،  ،فب٥وِ هلٍَ كيٗض کٖبءاٙعَٕ، هلوي ػَاى،  .36
 ،الکفبٗاة  ٙاَف  فٖ اليٍاٗة ًْبٗة،الشقل٘ي ٍ االػشْبى ٍ الفقْ٘ة القَاعيکوذبًى،  اٝفْبًى، هلويكٖ٘ي .37

  .1374يالْٚياء، ٕ٘ فٍَٙى قن: کشبة
  .1410اهلل هَعٖٚ ًؼفٖ،  ، قن: کشبثوبًٔ آٗز االهل أهل سعل٘قةافٌيٕ اٝفْبًٖ، هَُ٘ا عجياهلل،  .38

  .1406،  للو٦جَعبر الشعبٍف ىاٍ ، ثٍَ٘ر:الٚ٘عِ أع٘بىاه٘ي، ٕ٘ي هلٖي،  .39

  .1428، قن: ىل٘ل هب، الَِّاء فب٥وةالکجَٕ عي  الوََٕعةاًٞبٍٕ ًُؼبًٖ هَ ٌٖ٘، إوبع٘ل،  .40

 ٗ.1374،  ، قن: هؤٕٖة ثعظةالجَّبى فٖ سفَٖ٘ القَآىثلَاًى، ٕ٘ي ّبٙن ثي ٕل٘وبى،  .41

، سَْاى: ىفشاَ  2، ؽ ، سَػؤ ٍَٕلى هلالسىاالطٌٖ عَٚ اال وةاالًٞبف فٖ الٌّٜ على ااااااا ،  .42

   .  1378ًَٚ فٌَّ  إالهى، 
  .1413االٕالهِ٘، هؤٕٖة الوعبٍف ، قن: االطٌٖ عَٚ اال وةهعبػِ  هيٌٗةااااااا ،  .43

ٍالوعابٍف ٍ االكاَال هاي اٙٗابر ٍ االهجابٍ ٍ       عَالن العلَم، عجي اهلل ثي ًٍَاهللثلَاًٖ اٝفْبًٖ،  .44
  .  ،1413االهبم الوْيى هؤٕٖةقن:  .هٖشيٍک ك٢َر َُّا سب اهبم ػَاىاالقَال، 

ٖ  هالک دٌَٗٗ هجَ ٍ سأهلٖ ثَ ىٗيگبُ آٗز»ثَُگَ، هْيٕ،  .45 ِ ف، فٞالٌبهِ  «اهلل هاَٗ ، 68، ٙاوبٍٓ  قا
 .127ا96ٗ، 1390ٛ

  .1383ىاًٚگبُ سَْاى،  ، سَْاى:ال٦جقبر ا الجَقٖ ٍػبلهبلي،  ثي هلوي ثي ثَقٖ، اكوي .46

  .1371، سَْاى، 2، قن: ىاٍ الکشت االٕالهِ٘، ؽالولبٕي، اااااااا   .47

ٌْغ ىٍإة الٌقيٗة فٖ ٝلة كيٗض الکٖبء الوٍَْٚ فٖ ١اَء ها  »ثْبٍُاىُ، دٍَٗي ٍ آثبىٕ، فب٥وِ،  .48
 .56ا27، 1398ٛ، 1، ٙوبٍٓ 22، ىٍٍٓ آفب  الل٢بٍة االٕالهِ٘، فٞلٌبهٔ «سلل٘ل الولشَٕ

االٕاالهٖ،   الفکَ ، قن: هؼوعاللب َِٗ( الفَا ي)الشقل٘ي ٍ االػشْبىاکول،  هلوي ثي ثْجْبًى، هلويثبقَ .49
1415.  

ٖ  آٗز سعلن ٍ سعل٘ن آىاة ٍ ٥لجگٖ ُٕ اُ ثَگَفشِ ّبٕ ىٍٓ ًٞبٗق؛ػَاى،  هَُ٘ا سجَِٕٗ،  .50  العظوا
  ٗ.  1388، الْٚ٘ية الٞيٗقة ىاٍ قن: ،الْٚ٘ية الٞيٗقة ىاٍ: گَىآًٍٍيُ ،سجَِٕٗ ػَاى هَُ٘ا
   .1419: ىاٍ الليٗض، ، قبَُّالؼبهع الٞل٘ق ٍ َّ ٌٕي الشَهٌٕ، سَهٌى، هلوي ثي عٖ٘ى .51

 ٗ.1397ٍ، ًگب سَْاى، ٗبٓ ،ٙجْبر  دبٕن کٖب ٍ كيٗض ػبهع ثٍَٕٖاکجَ،  علٖ ىاٍٗبًٖ، سالفٖ .52
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 ٗ.1324ًب،  ثٖ اٝفْبى: ،القجٍَ ةسٌکَ عجيالکَٗن، اٝفْبًٖ، هالهْيٕ گِٕ ثَهٍَىإٍ ػِٕ .53

 ٙ٘ن ٍٍاٗز ثبة ىٍ هٌبقٚبر ٍ ّب ىٗيگبُ ثبُهَاًٖ» ،اهلل ٍٍف ً٘ب، سَك٘يٕ ٍ ٍَٕل ػعفَٗبى، .54
 .1396ٗ ،86 ٙوبٍٓ ،ٍىٍم ثٖ٘ز ٕبل ،كيٗض علَم ،«کٖبء كيٗض ٍ(  1087 م)٥َٗلٖ

  سب.   ًب، ثٖ ػب: ثٖ ثٖ ،(الوٌشوت)س٦ٍَاسِ ٍ الفقِ سأٍٗنثٍِگبى،  اُ ػوعٖ .55

 ٗ.1388 إَاء، ، قن:5ؽ ٝبىقٖ، هلوَى ٕ٘ي سلق٘ق ،ٍالٗز ٙو٘ن عجياهلل، آهلٖ، ػَاىٕ .56

  . ،1409، قن: هؤٕٖة آل الج٘زٍٕب ل الٚ٘عِ،  كَ عبهلى، هلوي ثي كٖي .57

ٕاشبًة ال١َاَٗة الوقيٕاِ، هؼواع الجلاَص      هٚاْي، آ ، اال واة إلاى أكکابم    ّياٗة االهة،  اااااا  .58

  .1414، االٕالهِ٘

  .1425،  ثٍَ٘ر: اعلوى، ثبلٌَٞٛ ٍ الوعؼِار ةإطجبر الْيااااااا ،   .59

  .1385االًيلٔ،  هکشجةثغياى:  ،االهل أهلاااااا ،  .60

الهِ٘، هؼوع إك٘بء الظقبفة االٕا  سَْاى: ،َٙاّي الشٌِٗل لقَاعي الشف٢٘لكٖکبًٖ، عج٘ياهلل ثي عجياهلل،  .61

1411.     
 ٗ.1390ف، َفشب٘هػب:  ثٖ ،کٖبء ضَٗٙف كياهلل،  كٌٖٖ ػجل کٌيٕ، ع٘ي .62

ٍَا ال ٍ ١ٍَ ال قبعية ،ٕ٘ي علٖ كٌٖٖ٘ ٕٖ٘شبًٖ، .63 ٖ  اهلل آٗاز  هکشات : قن ،١ ٕٖ٘اشبًٖ،   ٕا٘ي  العظوا
1414 . 

  .1428قن: ٍٙ٘ي،  ،هي فقِ الَِّاءكٌٖ٘ى َٙ٘اُى، ٕ٘ي هلوي،  .64

  . ،1424، ثٍَ٘ر: هَکِ الََٕل االعظنعلَِٗالوٖب ل ال أػَثةااااااا ،  .65

  .1383سَْاى: ىاًٚگبُ سَْاى،  ،ٍػبل اثي ىاٍىكلّى، كٖي ثي على ثي ىاٍى،  .66

 م.1982،  ىاٍ الکشبة اللجٌبًٖ ، ثٍَ٘ر:ًْغ اللق ٍ کٚف الٞي كلى، كٖي ثي َٕٗف،  .67

  .1411ٍُاٍر اٍٙبى، ، سَْاى:  کٚف ال٘ق٘ي فٖ ف٢ب ل أهَ٘الوؤهٌ٘يااااا ،  .68

ٔ  ، قن:الووشَٞ َٙف فٖ الوعشجَكٖي،  ثي اليٗي، ػعفَ كلّى، هلقق، ًؼن .69 ، ٕ٘يالٚاْيا  هؤٕٖا

1407.  
ٖ  االقاَال  هالٝةا الللٖ   العالهة ٍػبلإيٕ،  ه٦َْ ثي َٕٗف ثي كلٖ، عالهِ، كٖي .70  هعَفاة  فا

  .1381، ًؼف: عَا ، 2، ؽ الل٘يٍِٗ الو٦جعة ، هٌٍَٚار الَػبل أكَال

 الکٖابء  كايٗض  َٙف الکٖبء سلز الفب٥وٖ الج٘ز: األعلٖ الو  هٚبّيارٖ، عل هلوي ٕ٘ي الللَ، .71
  .1436الشوِٞٞ٘،  لليٍإبر اللٖي االهبم هَکِ ًؼف: ،ال٘وبًٖ

    .  1401ث٘ياٍ، ، قن: االطٌٖ عَٚ اال وةاالطَ فٖ الٌّٜ على  کفبٗةهِاُ ٍاُى، على ثي هلوي،  .72
 سب. ًب، ثٖ ثٖ ػب: ثٖ ،الٍَاة ٥جقبر ٘لسفٞ ٍ الليٗض ٍػبل هعؼن اثَالقبٕن، ٕ٘ي هَٖٗ، .73
، سَْاى: ٕبُهبى إٌبى ٍ کشبثوبًٔ هلٖ ػوْإٍَ  ّبٕ ه٦ٖ اَٗاى فَْٕشگبى ًٖوِىٍاٗشٖ، ه٦ٞفٖ،  .74
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 ٗ.1391إالهٖ اَٗاى، 
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1416.  

، ثٍَ٘ر: ىاٍ إك٘بء الشاَاص  2، ؽاال٥ْبٍ اال وةليٍٍ أهجبٍ  الؼبهعةثلبٍ االًَاٍ هؼلٖٖ، هلويثبقَ،  .133

  .1403العَثٖ، 

 ٗ.1384الليٗض،  ىاٍ قن: ،کٖبء كيٗض ىٍثبٍٓ ّٖٚدٍْ هلوي، َْٕٙ، ٍٕ هلويٕ .134

ٍ هب ًِل هاي القاَآى    هٌبػبر الْ٘بر ك٢َر أهَ٘،  هَُثبًى، هلوي ثي عوَاى ٍ اٍػجى، على .135
 ٗ.1378، سَْاى: ٍُاٍر اٍٙبى، فٖ علٖ



ت حضزت فاطوِ سّ   277   ( زااعتبارسٌجٖ حدٗث کساء )بِ رٍٗا

  .1356، سجَِٗ، کٖبء ضٌٕٗي كيهَعٖٚ ًؼفٖ، ْٙبة اليٗي،   .136
 . 1427ًؼفٖ،  هَعٖٚ اهلل آٗز ةهکشج: قن ،ةلٌٖا اّل ًَٞٛ فٖ ةاالهبه ةالوََٕع ،  ااااا .137
  .1412، ىاٍ الليٗضقبَُّ:  ،ٝل٘ق هٖلن، هٖلن ثي كؼبع .138

 ٗ.1374ًب،  ، قن: ث6ٖ، ؽا٦ٝالكبر االَٝل ٍ هعظن أثلبطْبهٚکٌٖ٘ اٍىث٘لٖ، علٖ،  .139

 ٗ.1360کشبة،  ٍ ًَٚ ، سَْاى: ثٌگبُالکَٗن القَآى کلوبر فٖ الشلق٘قه٦ٞفَٕ، كٖي،  .140

  ]الف[.1413، قن: الوؤسوَ العبلوى اللف٘ة الٚ٘ن الوف٘ي، االهشٞبٛي ثي هلوي، هف٘ي، هلو .141
  ]ة[.1413کٌگَٓ ٙ٘ن هف٘ي، ، قن: كؼغ اهلل على العجبى هعَفةاالٍٙبى فٖ ااااا ،  .142

  ]ع[.1413کٌگَٓ ٙ٘ن هف٘ي، ، قن: األهبلٖ، ااااا  .143
  ]ى[.1413کٌگَٓ ٙ٘ن هف٘ي، ، قن: الوِاٍ، ااااا  .144

  ٗ.  1374، سَْاى: ىاٍ الکشت االٕالهِ٘، سفَٖ٘ ًوًًَِبَٝ،  هکبٍم َٙ٘إُ، .145
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