Journal of Hadith-Theological Researches 1(1) (2022) 81 – 94

Journal of Hadith-Theological
Researches
http://thr.araku.ac.ir

Proving Amir al-Mu'minin’s Imamate during the Prophet’s life
and thereafter, with an emphasis on The Hadith of Position and a
review of Qurtubi's doubts
Ali Reza Khatam Shisheh Bara*, Mahdi Mahdavi Aelab, Ali Ahmad Nasehc
a
Instructor of Qom Seminary
Assistant Professor at Shiraz University of Technology
c
Professor of the Department of Quranic and Hadith Sciences, University of Qom
b

KEYWORDS

ABSTRACT

Imamate, Amir alMominin, The Hadith
of Position, Qurtubi,
Tanzil, doubts.

One of the most fundamental issues that has long been disputed by
Islamic theologians is the guardianship of Amirul Momineen in
succession to the Prophet (PBUH). The Sunnis of the Islamic Ummah,
especially Qortubi, a great popular scholar, emphasizes the unprovable
Imamate of Amir al-Mu'min in documents on the guardianship of Imam
Ali and especially doubts raised against the Hadith of Position.
Following a documentary and analytical approach, relying on rational
and narrative debates, and using the necessity rule, the present article
attempts to deeply examine the claims by Ahl al-Jamah and Qurtubi
regarding the fallibility of The Hadith of Position regarding the
guardianship of the Amir al-Mu'minin. The findings indicate that based
on resolution of doubts regarding the Hadith of Position, the caliphate
and the succession of Imam Ali are absolutely proven both during the
Prophet's life and thereafter. The first step in the resolution of doubts
was referring to the confirmations by popular elders and using their
reliable sources, which indicated authenticity of The Hadith of Position
for the imamate of Amir al-Mu'minin. The second step was a detailed
study of the documents presented by reliable public sources and figures,
which indicated infallibility of the hadith, thus, showing the allinclusive guardianship of Amir al-Mu'min. The third step was rejecting
Qurtubi's documentary doubts, which showed the strength of The
Hadith of Position on guardianship of Amir al-Mu'minin over the
public.
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اثبات امامت امیزالمومنیه  در سمان حیات پیامبز  و پس اس آن ،با تاکید بز حدیث
منشلت و باسبینی شبهات قزطبی
علیرضب خبتن شیشِبرالف*  ،ههدی ههدٍی اعالءة ،علی احود ًبصح
الف
ة

ج

هرتبِ علوی ،هربی حَزُ علویِ قن

هرتبِ علوی ،استبدیبر داًشگبُ صٌعتی شیراز

ج استبد توبم گرٍُ علَم قرآى ٍ حدیث ،داًشگبُ قن

واصگان کلیدی

چکیده

امامتتتتتتتتت،

یکی اف بًیاػیتـیى هباصخی که اف ػیـباف هوؿػ يقاع الهیػايااو امایهی باوػس هنااله ایار اهیـالناوهًیى  ػؿ

امیزالمتتومنیه،

راييیًی پیاهبـ  هیباىؼ .اهل مًر اف اهر امیهی باویهس لـٕبای اف ػاييانًؼاو باقؿم ػاهاه باا يمااه ػؿ

حدیث منشلتت،

هنتًؼات هبًی بـ فػاهر اهام ػلای عَوٍاا تياکیر ػؿ صاؼیج هًقلارر باـ ؿ یکاـػ احباتياپاؾیـی اهاهار
ِ

قزطبی ،تنشیت،،

اهیـالنوهًیى  تاکیؼ هیکًًؼ .يوىتاؿ پیوؿ ی با ؿ یکـػ امًاػی تضلیلی اتکاء به هباصج ػملای يملای

شبهات.

موػ رنتى اف لاػؼس القام هیکوىؼ هؼػیات اهل ػاهه لـٕبی ػؿ باب عؼىهپؾیـی صؼیج هًقلر باـ ایار

تاریخ دریافت1401/05/17 :

اهیـالنوهًیى ؿا ػؿ مٖضی میغ هوؿػ بافيگـی لـاؿ ػهؼ .یافتههای پاه هو صااکی اف ایىمار کاه هبتًای باـ

تاریخ پذیزش1401/06/05 :

پایو صؼیج هًقلر اف ىبهاتر هموله عیفر راييیًی اهام ػلی اف پیاهبـ هٖلما هن ػؿ فهاو صیات پیااهبـ
هن پل اف صیات ایياو به احبات هیؿمؼ .بهيضویکه يغنتیى صیٖه اف پایو یؼًی امتًاػ به تَؼیمات بقؿگاو
ػاهه اف هًابغ هؼتبـ ایياو صاکی اف اتماو صؼیج هًقلر بـ اهاهر فـاگیـ اهیـالنوهًیى امر .ػ هیى صیٖه اف
پایو يیق کا ههای مًؼی ػالی ػلیاك اف هًاابغ ؿرالیااو هؼتباـ ػاهاه صااکی اف عؼىاهياپؾیـی صاؼیج
هًقلر بـ ایر فـاىنول اهیـالنوهیى امار .ماوهیى صیٖاه اف پاایو یؼًای ػفاغ تياکیکات ماًؼی ػالای
لـٕبی بهٍوؿت گنتـػس يياو اف امتضکام صؼیج هًقلر بـ ایر ػاهه اهیـالنوهًیى امر.

 .1همؼهه

یکی اف رؼیتـیى هباصخی که اف ػیـباف هوؿػ اعتیف الهیػاياو امیهی بوػس بهگواس تاؿیظ عووهای

فیاػی يیق ػؿ ایى ؿاس ؿیغته ىؼسر هناله اهاهر اهیـالنوهًیى  هیباىؼ .بؼ و تـػیؼ هناله هقبوؿ اف ههنتـیى
هنایل اػتماػی ػؿ رهاو امیم امر چوو ػؿ بیًو امیهی بًیاػیتـیى هؼف آفـیًو ايناور ؿمیؼو به
کنال امر هنلنا عؼا يؼ بـای تضمك ایى هؼف ههنر ػؿ ٕول تاؿیظ بيـی ؿاهًنایايی اػن اف پیاهبـ اهام
ايتغاب ينوػس تا با هؼایر ايناو به موی ؿمتگاؿی ا ؿا اف گنـاهی يزات ػهؼ .گـيه ػؼم ايتَاب یا ايتغاب
ياػؿمر ؿاهًنا ّـؿی ربـاوياپؾیـ بـ ايناو تضنیل هیکًؼ .ػؿ ؿ ایر يبوی يیق که ٍضر مًؼی آو هوؿػ
ِ
يؼاىتى هؼـفر به اهام هًزـ به هـم راهلی کفـآهیق هیىوػ (ؿ ک:
اؽػاو هتالهاو فـیمیى امر هیفـهایؼ
ِ
ٍؼ قر کنال الؼیىر < >:4/؛ صًبلر هنًؼر  .)22/<2اف ایى ؿ ی عؼا يؼ پل اف ايمٖاع ملنه يبوت تومٔ
ؿمول عؼا  اهیـالنوهًیى  ؿا بهػًواو اهام اهر امیهی ايتَاب ينوػ .باایىهنه پاؿسای اف اهر امیهی
* ًَیسٌدُ هسئَل
آدرس پست الکترًٍیکtalabeqom62@gmail.com :

احبات اهاهر اهیـالنوهًیى  ػؿ فهاو صیات پیاهبـ  پل اف آور با تاکیؼ بـ صؼیج هًقلر بافبیًی ىبهات لـٕبی

83

به يام اهل مًر با عؼىه ػؿ هنتًؼات هوروػ اهام هًَوب عوػ ؿا گن کـػس بـ ؿ یکـػ احباتياپؾیـی اهاهر

اهیـالنوهیى تاکیؼ ينوػيؼ .ػؿصالیکه بهيظـ هیؿمؼ صؼیج هًقلر افرنله هنتًؼات هنتضکن هتمى

هبًی بـ عؼىهياپؾیـی ایر اهام ػلی  ػؿ فهاو صیات پیاهبـ  پل اف صیات ایياو امر .تاییؼات مًؼی
اتماو صؼیج هًقلر بـ ایر اهیـالنوهًیى  ؿا کاهی تاهیى هیکًؼ
ػالی هوروػ ػؿ هًابغ هؼتبـ فـیمیى يیق ِ
ػؿ يمِ اػتباؿ صؼیج هًقلر ىبهاتی که اف موی پاؿسای اف ػلنای ػاهه به یهس لـٕبی اؿػ آهؼس يیق رؼا
ياکاؿآهؼ هغؼ ه اؿفیابی هیىوػ.
ایًر هناله امامی ایىمر که؛
; .هنتًؼات هتؼؼػ ػؿ هًابغ فـیمیى هبًی بـ ٍضر صؼیج هًقلر بـ احبات اهاهر اهام ػلی  ػؿ فهاو

صیات پیاهبـ  پل اف آو چینر؟

< .ابؼاػ هٖنئى صؼیج هًقلر اف صیج ٍضر مًؼی ػالی بـ ایر ػاهه اهام ػلی  چینر؟
= .ىبهات لـٕبی به صؼیج هًقلر چالوهای رؼی اؿػ بـ آو کؼامايؼ؟

کا ه پیـاهوو هناله احبات ایر اهیـالنوهًیى به میله صؼیج هًقلر هنواؿس هوؿػ توره الهیػاياو

امیهی بوػس امر افرنله هَاػؿ ػاهه ػؿ ایىباؿس کتاب عَایٌ اهیـالنوهًیى اف اصنؼبىىؼیب ينائی
امر که اف لضاٗ مًؼی تا صؼی عوب بضج کـػس لی اف يظـ ػالی ّؼیف امر اف هَاػؿ ىیؼی يیق کتاب
الـمائل الؼيـ آیرالله میؼ ػلی هییيی امر که اف صیج مًؼی گؾؿا بضج ينوػس اف رهر ػالی يیق
امتؼال های همال صاّـ کاهی هتفا ت با هباصج آو کاؿی رؼیؼ تافس امر .افق و ایىکه په هو پیوؿ
ػؿ الؼاهی بی مابمه ىبهات یکی اف ػلناء بقؿم اهل مًر ابو ػبؼالله هضنؼ بى اصنؼ بى ابی بکـ لـٕبی
ايؼلنی (م ; )17که اىؼـی هؾهب بوػس ػؿ آحاؿ عوػ هزنههای ياٍوابی بـ هؾهب ىیؼه يَوً ایر
اهیـالنوهًیى  به یهس صؼیج هًقلر بـػس ؿا هوؿػ بافکا ی لـاؿ هیػهؼ .بؼیىماو هيهوؿتـیى کتاب لـٕبی
که په هًؼس ػؿ ٍؼػ ؿفغ ىبهات آومر کتاب تفنیـی ی بهيام «الزاهغ اصکام المـآو» هیباىؼ.
 .2هفهومىًامی اهاهر
اژسىًاماو اف صیج لغوی گاس اهام ؿا بههؼًای همتؼا پیيوای ػمتهای اف هـػم یاػ هیکًًؼ (فـاهیؼیر الؼیىر
) ><2/2ر گاس يیق به هؼًای ٕـیك ؿاسرویی هـػم (هناور  )429گاس بههؼًای علیفه راييیى پیاهبـ ػًواو هیکًًؼ
(فیوهیر هَباس النًیـر  .) 23/2اهاهر ػؿ اٍٖیس بـعوؿػاؿ اف ػ يوع تؼـیف ػام عاً امر .ػؿ تؼـیف ػام یؼًی
ؿیامر ػاهه ػؿ ابؼاػ ػیى ػيیای ايناوهار ينبر بههـػ ی اهام پیاهبـ ىنول ػاؿػ (ػلن الهؼیر اليافی فی
ااهاههر ) 5/1ػؿ تؼـیف عاً که هغتٌ اهام امر بـ ؿیامر ػاهه ػؿ ػیى ػيیای هـػم به يیابر راييیًی اف
پیاهبـ بـای ىغَی هؼیى تاکیؼ هیىوػ (ػیهه صلیر االفیىر ً .) 12ػؿ تؼـیف عاًر اهاهر بـ ػ هضوؿ هؼیـیر
ػيیوی هؼایر اعـ ی تنـکق ػاؿػر بهيضویکه ػؿ هؼیـیر ػيیوی آوچه ػؿ صیٖه هؼایر ػیًی لـاؿ ػاؿػ اػن اف صوفس
ػباػیر میامی ارتناػی هنه اف ىئوو اهام بوػس رق للنـ اهاهر للنؼاػ هیىوػ (ؿبايی گلپایگايیر اهاهر ػؿ
بیًو امیهیر ً.)26
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عنوان مقاله

 .3تبییى صؼیج هًقلر
ؿمول عؼا  ػؿ ؿ ایتی بـای تؼییى يمو اهیـالنوهًیى  ػؿ راهؼه امیهی اف تًقیل بهـس هیبـػ ػؿ ينبرمًزی

اهام ػلی  به عوػر ا ؿا به ا ٍیاء یهس ايبیاء بقؿم الهی چوو آػم  يوس  ابـاهین  هنايًؼمافی هیکًؼ
هیفـهایؼ؛ ای ػلی تو ينبر بههى بههًقله هبهالله ينبر به آػمر مام ينبر به يوسر امضاق ينبر به ابـاهینر هاؿ و
ينبر به هومی ىنؼوو ينبر به ػینی هنتیر رق ایىکه بهمبب عتن يبوت همام پیاهبـی يغواهی ػاىر ای
ػلی تو يائبر فػین راييیى هى هنتی (ٍؼ قر هضنؼ بى ػلیر اهالیر ً .)46البته بـعیف تَوؿ غالب که صؼیج
هًقلر فمٔ یر هـتبه اف موی پیاهبـ ػؿ ىاو اهیـالنوهًیى ٍاػؿ ىؼسر په هيی ػاهىگنتـ يياو هیػهؼ ػؿ
هوٕىهای هتؼؼػ بههـ بهايه ای هکـؿا بـ صؼیج هقبوؿ تاکیؼ ؿفته امر يیق با تفضٌ ػؿ کتب فـیمیى ؿ ىى هیىوػ
تًقیل به هاؿ و بهـس هیبـيؼ.
پیاهبـ بیو اف تًقیل ػیگـ ايبیاء ا ٍیاءر بهرهر يکاتی ػلیكر بیيتـ اف
ِ
 .4ػیؼگاس الهیػاياو اهل مًر ػؿ صزیر صؼیج هًقلر
ابى ػبؼ البـ با ؿ ػاؿػ صؼیج هًقلر اف هتمىتـیى ٍضیشتـیى ؿ ایاتی امر که اف موی پیاهبـ اؿػ ىؼس امر.
چوو اف مویی مؼؼ بى ابی لاً هنتمینا اف ؿمول عؼا يمل کـػس ٕـلی که اف مؼؼ گقاؿه کـػسايؼ ٕـق بنیاؿی
امر اف ػیگـ مو ابى ابی عیخنه ابى ػباك ابو مؼیؼ عؼؿی ام ملنه امناء بًر ػنیل رابـ بى ػبؼالله
رناػتی اف ٍضابه گقاؿه کـػسايؼ که پ ـهیق اف إاله کیم يگاؿيؼس ؿا اف ؽکـ يام هنه ایياو باف هیػاؿػ (ابى ػبؼالبـر
یومف بى ػبؼاللهر اامتیؼاب فی هؼـفه ااٍضابر .)1997/3صاکن صنکايی يیق هیيوینؼ «امتاػم هیگفر هى
بـای صؼیج هًقلر پًذ هقاؿ مًؼ ػیؼسام» (صنکايیر ػبیؼاللهر ىواهؼ التًقیل لمواػؼ التفْیلر  .)195/1ریل
بوػو صؼیج هًقلر امر اف ٕـیك يه يفـ ٍضابه چهاؿػس يفـ اف ػايينًؼاو
الؼیى میوٕی هؼتمؼ به هتواتـ لفظی
ِ
اهل مًر اف ىايقػس هًبغ ایياور مًؼ لٖؼی هبًی بـ ٍضر تواتـ صؼیج هقبوؿ الاهه هیکًؼ (میوٕیر ریل
الؼیىر تفنیـالزیلیىر ًٍ .)281الضی ىاهی ػؿ ایى باؿس ابـاف هیػاؿػ «صؼیج هًقلر اف اصاػیر هتواتـ امر که
بیو اف بینر ٍضابه آو ؿا يمل ينوػس ايؼ صاف٘ ابى ػناکـ بیو اف بینر ٍفضه امًاػ ایى صؼیج ؿا تمـیـ ينوػس
امر» (الَالضی الياهیر هضنؼ بى یومفر مبل الهؼی الـىاػر .)292/11هقی يیق با ابـاف ػمیؼس ينبر به
اهیـالنؤهًیى به صؼیج هًقلر اىاؿس هی کًؼ يظیـ ابى ػبؼالبـ يمل صؼیج هًقلر ؿا به بنیاؿی اف ٍضابه ينبر
هی ػهؼ (هقیر رنال الؼیى یومفر تهؾیب الکنال فی امناء الـرالر  .)483 :2صاف٘ ابى ػناکـ ػؿ بنیاؿی اف تاؿیظ
ػهيك بههًگام ىـس صال اهیـالنؤهًیىر ٕـق مًؼهای صؼیج یاػىؼس ؿا ػؿ صؼ ػ بینر ٍضابی ؽکـ هیکًؼ (ابى
ػناکـر ػلی بى صنىر تاؿیظ هؼیًه ػهيكر  .) 396/1ابى صزـ ػنمیيی پل اف تَـیش يام هـیر اف يالیو صؼیج
هًقلرر هتى ؿ ایات ؿا يیق هیآ ؿػ هیيوینؼ «ابى ػناکـ ػؿ ّنى ىـس صال اهام ػلی هنه ٕـق صؼیج هًقلر ؿا ؽکـ
کـػس امر» (ػنمیيیر اصنؼ بى ػلیر لناو النیقاور  .)69/7بًابـایى کا ه پیـاهوو صؼیج هًقلر ػیؼگاس
هتالهايی اف اهل مًر که صؼیج یاػىؼس يقػ ایياو هؼتبـ امر بهػمر هیػهؼ ػؿ لٖؼیر يملر ٍضر صزیر
صؼیج هًقلر هبًی بـ ایر راييیًی اهام ػلی تـػیؼی ينیتواو ػاىر .البته فاؿؽ اف تَؼیك پاؿسای اف ػايينًؼاو
ػاهه ػؿ اػتباؿ صؼیج هًقلرر بقؿگاو بنیاؿی آو ؿا گقاؿه کـػسايؼ .افرنله هضنؼ بى امناػیل بغاؿیر هنلن بى
صزاد يیيابوؿیر تـهؾیر ينائیر اصنؼ بى صًبلر ابى هارهر ابى ابی ىیبهر ابو ػا ػر ٕبـیر ٕبـايی رق ایىها که
تمـیبا يقػ یر به میَؼ هوؿػ ػؿ کتب ػاهه بـ صؼیج هًقلر تاکیؼ ؿفته امر .بهيضویکه بینر هفر ٍضابی يالل
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پايَؼ

 .5احبات اػتباؿ صؼیج هًقلر اف هًابغ ػاهه
 .1.5بـؿمی مًؼی
بغاؿی ػؿ باب هًالب ػلی بى ابیٕالب هیيوینؼ « صؼحًی هضنؼ بى بياؿ صؼحًا غًؼؿ صؼحًا ىؼبه ػى مؼؼ لال
منؼر ابـاهین بى مؼؼ ػى ابیه لالر لال الًبی لؼلی؛ اها تـّی او تکوو هًی بنًقله هاؿ و هى هومی» (بغاؿیر
هضنؼ بى امناػیلر ٍضیش البغاؿیر  .)117/6هـچًؼ ٍضیشتـیى هًبغ پل اف لـآو يقػ اهل ػاهه ٍضیش بغاؿی
امر هنه ؿ ایاتی که بغاؿی ػؿ ٍضیش عوػ يمل هی کًؼ بؼ و يیاف به بـؿمی مًؼی يقػ اهل مًر هؼتبـ لٖؼی
الَؼ ؿ للنؼاػ هیىوػ ػؿ ٍوؿتیکه فـػی ػؿ مًؼ ؿ ایات بغاؿی عؼىه کًؼ فامك عوايؼس هیىوػ .با ایى هنه
بههًظوؿ اتنام صزرر ؿا یاو صؼیج هًقلر ػؿ هًبغ یاػىؼس اف صیج مًؼی کا یؼس هیىوػ.
 .1.1.5هضنؼ بى بياؿ بى ػخناو الؼبؼی
هضنؼ بى بياؿ ؿا ی ٕبمه ػهن بهىناؿ هی ؿ ػ هقاؿ هفتَؼ پًزاس پًذ صؼیج ػؿ ٍضاس مته اف ی يمل ىؼس
امر .ی هوؿػ حوق ػلنای بقؿم ؿرالی ػاهه امر ایًر به پاؿسای اف ایى توحیمات اىاؿت هیؿ ػ .یکنر ػزلی ػؿ
کتاب الخمات (ػزلیر اصنؼ بى ػبؼاللهر هؼـفه الخماتر ً)46ر ػ م ابی صاتن ػؿ الزـس التؼؼیل (ابوصاتنر هضنؼ بى
ػبؼاللهر الزـس التؼؼیلر )214/7ر موم ابى صباو ػؿ الخمات (ابى صباور اصنؼر الخماتر )111/9ر چهاؿم ؽهبی ػؿ
ػ احـ تؾکـس الضفاٗ میـ اػیم الًبیء (ؽهبیر هضنؼ بى اصنؼر تؾکـس الضفاٗر  511/2؛ هناور میـ اػیم
الًبیءر ) 144/12ر پًزن ابى صزـ ػنمیيی اف ػلنای بقؿم اف هتؼَبیى اهل مًر ػؿ ػ هًبغ تمـیب التهؾیب
لناو النیقاو به توحیك هضنؼ ابى بياؿ هباػؿت هی ؿفػ (ػنمیيیر اصنؼ بى ػلیر تمـیب التهؾیبر  469/1؛ هناور
لناو النیقاور  .)353/7هنچًیى توحیمات به لؼؿی اف ينایی يیق ػیگـاو اؿػ ىؼس که بـ پایه هبًای اهل ػاهه رای
هیچ تـػیؼی ينبربه حالر اػتباؿ ؿا ی یاػىؼس روػ يؼاؿػ.
 .2.1.5رؼفـ بى هضنؼ بى الهؾلی (غًؼؿ)
غًؾؿ اف موی هتالهايی چًؼ هوؿػ توحیك لـاؿ گـفته امر .یکن یضی بى هؼیى ػؿ کتاب تاؿیظ ابى هؼیى (ابى هؼیىر
یضییر تاؿیظ ابى هؼیىر ً) 183ر ػ م ابى صباو ػؿ الخمات (ابى صباور اصنؼر الخماتر )59/9ر موم ػزلی ػؿ الخمات
عوػ (ػزلیر اصنؼ بى ػبؼاللهر هؼـفه الخماتر ً)46ر چهاؿم ؽهبی ػؿ تؾکـس الضفاٗ (ؽهبیر هضنؼ بى اصنؼر
تؾکـس الضفاٗر ) 399/1ر پًزن ابى صزـ ػنمیيی ػؿ تمـیب التهؾیب (ػنمیيیر اصنؼ بى ػلیر تمـیب التهؾیبر
) 833/1ر هـیر به توحیك تؼؼیل غًؾؿ هیپـػافيؼ يیق افـاػی ػیگـ بناو کیغ بى رـاسر ػبؼالـصنى بى ههؼی
ػبؼالله بى هباؿک يیق ػؿ فهـس توحیك کًًؼگاو ی بهىناؿ هیؿ يؼ.
 .3.1.5ىؼبه بى صزاد افػی
 .1حدیث صحیح ًسد عبهِ دارای پٌح شرط است -1 :توبم رٍات عبدل ببشٌد -2 .تبم الضبظ ببشٌد -3 .سٌد آى هتصل ببشد -4 .شبذ ًببشد.
 -5هعلل ًببشد.
 .2حدیث حسي ًسد عبهِ حدیثی است کِ هبًٌد حدیث صحیح است بب ایي تفبٍت کِ خفیف الضبظ است یعٌی دارای ضبظ کوتری است.
 .3حدیث ضعیف حدیثی است کِ از خهت سٌد یب هتي دچبر ضعف است.
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ىناؿ ؿ ایاتی که اف ىؼبهبىصزاد ػؿ ٍضاس مته يمل ىؼس ػ هقاؿ یرٍؼ می ػ صؼیج هیباىؼ که ييايگـ
بقؿگی ؿا ی هقبوؿ يقػ اهل ػاهه امر .ػالنايی که ىؼبه ؿا هوؿػ توحیك لـاؿ ػاػسايؼ بؼیى ىـس امر؛ یکن ػزلی ػؿ
کتاب هيهوؿ الخمات اف ی يام هیبـػ (ػزلیر اصنؼ بى ػبؼاللهر هؼـفه الخماتر ً)24ر ػ م ابى صباو ػؿ الخمات (ابى
صباور اصنؼر الخماتر )188/1ر موم ابی صاتن ؿافی ػؿ الزـس التؼؼیل (ابی صاتنر هضنؼ بى ػبؼاللهر الزـس
التؼؼیلر ) 126/1ر چهاؿم ىؼـايی ػؿ ٕبمات الکبـی (ىؼـايیر ػبؼالوهابر الٖبمات الکبـیر )55/1ر پًزن ابى
علکاو ػؿ فیات ااػیاو (ابى علکاور ىنل الؼیىر فیات ااػیاور)469/2ر ىين ػاؿ لًٖی اف بقؿگاو ػاهه يیق ػؿ
مًى (ػاؿ لًٖیر ػلی بى ػنـر مًىر )125/4ر هنه به توحیك ایى ؿا ی هنر گناىتهايؼ يیق الهیػاياو بقؿم ػاهه
يظیـ بغاؿیر فؿکلیر اصنؼ بى صًبلر مفیاو حوؿی ىافؼی ی ؿا هوؿػ توحیك لـاؿ ػاػسايؼ.
 .4.1.5ابـاهین بى مؼؼ بى ابی لاً
ابـاهینبىمؼؼ پل اف مًه ٍؼ هزـی اف ػيیا ؿفته ػؿ آحاؿ بقؿگايی بناو بغاؿیر هنلنر ينائی ابى هاره ػ افػس
ؿ ایر اف ی يمل ىؼس ػلنای بنیاؿی اف ػاهه يیق حالر ی ؿا هوؿػ تاییؼ لـاؿ ػاػسايؼ هايًؼ؛ یکن ابى صزـ ػنمیيی
ػؿ تمـیب التهؾیب (ػنمیيیر اصنؼ بى ػلیر تمـیب التهؾیبر ) 197/1ر ػ م ابى مؼؼ ؿرالی هيهوؿ ػؿ الٖبمات
الکبـی (ابى مؼؼر هضنؼر الٖبمات الکبـیر ) 169/5ر موم ابى صباو ػؿ الخمات (ابى صباور اصنؼر الخماتر ً)168
ػزلی يیق ػؿ الخمات (ػزلیر اصنؼ بى ػبؼاللهر هؼـفه الخماتر  )292/1بـ حالر ایى ؿا ی ههـ تاییؼ يهاػسايؼ.
 .5.1.5مؼؼ بى ابی لاً
مؼؼ ٕبمه ىناؿس یر اف ٍضابی ؿمول الله بهىناؿ هی ؿ ػ به با ؿ اهل مًر هنه ٍضابه پیاهبـ ػاػلايؼ بـ
ىیؼیاو که ػؼالر هنه ٍضابه ؿا ينیپؾیـيؼ ٕؼىهای بنیاؿی اؿػ هیکًًؼ تارایی که ػلنای ػاهه صتی رـات
ينیکًًؼ بـ ٍضابه يمَی اؿػ کًًؼ .بههـؿ ی ىناؿ اصاػیخی که اف مؼؼ ػؿ هًابغ ػاهه يمل ىؼس میَؼ هيتاػ مه
ؿ ایر امر چوو مؼؼ اف ٍضابه امر اماما يیافی به توحیك يؼاؿػ .بؼیىتـتیب تًها يام ايؼیيوؿاو ػاهه که مؼؼ ؿا
ٍضابی هیىنـيؼ ؽکـ هیىوػ .یکن ػزلی ػؿ الخمات (هناور ً) 18ر ػ م ابى صباو ػؿ الخمات (ابى صباور اصنؼر
الخماتر )154/1ر مو م ابى احیـ ػؿ امؼ الغابه (ابى احیـر ػقالؼیىر امؼ الغابهر )452/2ر چهاؿم ؽهبی ػؿ تاؿیظ اامیم
(ؽهبیر هضنؼ بى اصنؼر تاؿیظ امیمر )281/2ر پًزن اصنؼ بى صًبل ػؿ هنًؼ (صًبلر اصنؼ بى هضنؼر
هنًؼر) 117/1ر ىين عٖیب بغؼاػی ػؿ تاؿیظ بغؼاػ (عٖیب بغؼاػیر اصنؼ بى ػلیر تاؿیظ بغؼاػر )143/1ر
مؼؼبى ابی لاً ؿا ٍضابه ؿمول عؼا هیػايًؼ.
اکا ی هنه ؿا یاو صؼیج هًقلر هًؼؿد ػؿ ٍضیش بغاؿی احبات حالر هـیر اف ؿا یاو کيف هیىوػ صؼیج
هًقلر اف صیج مًؼی کاهی هتمى امر تـػیؼی ػؿ صزیر اػتباؿ آو يینر .ایًر اف صیج ػالی يیق هیبایؼ صؼیج
هًقلر هوؿػ اؿفهػا ؿی الغ ىوػ.
 .2.5بـؿمی ػالی
رنتاؿ ػالی صؼیج هًقلر بهػمر هی ػهؼ ایى صؼیج يمو بًیاػی ػؿ احبات بـتـی اهیـالنوهًیى ػؿ ابؼاػ هتؼؼػ
ههنی ينبربه مایـ ٍضابه ایفا هیکًؼ .تاراییکه تاؿیظ بيـی گقاؿه هیػهؼ ػنـ بى الغٖاب اف پیاهبـ اکـم تماّا
کـػ تا صؼیج هًقلر ػؿ ىاو ا يیق ٍاػؿ ىوػ (عواؿفهیر هوفك بى اصنؼر النًالبر ً .)54اکًوو پاؿسای اف ابؼاػ
هوحـ ههن صؼیج یاػآ ؿی هیىوػ:
 .1.2.5افْلیر اهیـالنوهًیى
هنلن بى صزاد اف مؼؼ بى ابی لاً يمل هیکًؼ لتی هؼا یه به مؼؼ ػمتوؿ ػاػ تا اهام ػلی ؿا هوؿػ مب لـاؿ ػهؼ
ی پـهیق کـػ اصـاف مه فْیلر ػؿ عَوً اهیـالنوهًیى ؿا ػلیل اهتًاع عوػ بـىنـػ ػؿصالیکه عوػ ؿا ػؿ آؿف ی
هًؼی یکی اف ایى یهگیها هی ػیؼ گفر یکی اف آو مهر صؼیج هًقلر بوػ که ػؿ ىاو اهیـالنوهًیى ٍاػؿ ىؼ
بهـس
ِ
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(يیيابوؿیر هنلن بى صزادر ٍضیش هنلنر  .)1871/4ػؿایىرا ػباؿت مؼؼ ػالر بـ هغتٌ بوػو صؼیج هًقلر
بـای اهام ػلی فْیلر ی ينبر به مایـ ٍضابه هیکًؼ .صتی ػنـ بى الغٖاب يیق با گفتى ایى رنله که «اف ؿمول
عؼا ػؿ هوؿػ ػلی یهگیهایی ىًیؼم که اگـ یکی اف آوها ػؿ آل عٖاب بوػ اف آيچه عوؿىیؼ بـ آو هیتابؼ بـای هى
هضبوبتـ بوػ» (هتمی هًؼیر ػیءالؼیى ػلیر کًق الؼنالر ) 54/13ر الـاؿ به اعتَاٍی بوػو فْیلر ایى صؼیج
بـای اهام ػلی ػاؿػ .هنچًیى لاّی ػیاُ ػالر صؼیج هًقلر بـ افْلیر اهام ػلی ؿا بـرنته هیمافػ (لاّی
ػیاُر ابوالفْلر اليفاء بتضمیك صموق النَٖفیر  .)283/2افق و ایىکه صاکن يیيابوؿی با تَـیش به افْلیر
اهیـالنوهًیى اؽػاو هیػاؿػ ػؿ صؼیج هًقلر پیاهبـ هیفـهایؼ تو بـای هى ػاؿای هناو هماهیر که هاؿ و ينبر به
ایر هًَوًر هاؿ و بـتـیى فـػ اف لوم عوػ
هومی ػاىر با ایى تفا ت که پیاهبـی بؼؼ اف هى يینر هبتًی بـ ایى ؿ ِ
بوػ پل ّـ ؿتا اهیـالنوهًیى يیق افْل اهر پیغنبـ امر (گًزی ىافؼیر هضنؼ بى یومفر کفایه الٖالبر ً.)283
بًابـایى بـ پایه هنتًؼات ػاهه یکی اف ػالرهای صؼیج هًقلر بؼ و تـػیؼ افْلیر اهام ػلی ينبر به مایـ ٍضابه
امر ارـم هبتًی بـ ایى ؿ ایر هموله راييیًی عیفر اهیـالنوهًیى اف ؿمول عؼا هٖلما ػؿ فهاو صیات پل اف
صیات پیاهبـ تخبیر هیىوػ.
ٕ .2.2.5هاؿت اهیـالنوهًیى
منهوػی هارـای بنتى ػؿب عايههای اٍضاب به هنزؼ ؿا يمل هی کًؼ که پیاهبـ اکـم رق ػؿب عايه ػلی هنه
ػؿبها ؿا بنر ػؿ ىاو ی فـهوػيؼ «هنهی آو چه اف هنزؼ بـ هى صیل امر بـ تو يیق صیل امر تو ينبر به هى
بههًقله هاؿ و ينبر به هومی هنتی هگـ ایىکه بؼؼ اف هى پیاهبـی يینر» (منهوػیر ػلی بى ػبؼاللهر فاء الوفار
 .)478 :1صؼیج هقبوؿ بهػمر هیػهؼ تًها فـػی ارافس ػاؿػ بهمنر هنزؼ ػؿب هًقل باف ينایؼ که اف يقاهر
ٕاهـتی هنناو پیاهبـ بـعوؿػاؿ امر .تاراییکه هـگاس بـعی اٍضاب چوو ابوبکـ ػنـ اٍـاؿ هیکـػيؼ بهمنر
هنزؼ ػؿب ػمتهکن پًزـسای باف گيایًؼ پیاهبـ ينیپؾیـفتًؼ .بؼیىتـتیب اف ػیگـ ػالرهای بـآهؼس اف صؼیج
هًقلرر بـاماك هًابغ ػاههر تـاف بوػو اهیـالنوهًیى با ؿمول الله اف صیج ٕهاؿت يابـعوؿػاؿ بوػو ػیگـ ٍضابی اف
ایى یهگی امر .ایى ػالر اف صؼیج هًقلر فـاػمتی اهیـالنوهًیى اف ػیگـ ٍضابه فـ ػمتی مایـ ٍضابه ينبر به
اهام ػلی ؿا ينایاو هیمافػ .که آهیغتهىؼو ٕهاؿت با هًقلر ػؿ ایى صؼیجر هن اٍل عیفر راييیًی اهیـالنوهیى
اف پیاهبـ ؿا ينبر به مایـ ٍضابه هوره هیمافػ هن ػالر ٕهاؿت بالنآل ایر اهیـالنوهًیى اف پیاهبـ ػاؿای ىنول
بوػس ػایـس عیفر ایياو فهاو صیات پل اف صیات پیاهبـ ؿا ػؿ بـهیگیـػ.
 .3.2.5اػلنیر اهیـالنوهًیى
ابى ػناکـ ػؿ ؿ ایتی يمل هیکًؼ فـػی اف هؼا یه هنالهای پـمیؼ هؼا یه گفر آو ؿا اف ػلی بپـك که ػاياتـ امر ا
گفر پامظ ىنا هضبوبتـ اف پامظ ػلی مرر هؼا به ابـاف ػاىر بؼ مغًی گفتیر چگويه کـاهر ػاؿی اف کنی ػلن
بیاهوفی که ؿمول الله عوػ ػايو ؿا به ی الما هیينوػ به ا هیفـهوػ تو ينبر به هى بههًقله هاؿ يی به هومی رق
ایىکه بؼؼ اف هى پیغنبـی يینر (ابى ػناکـر ػلی بى صنىر تاؿیظ هؼیًه ػهيكر  .)97/2بـاماك ایى صؼیج هؼا یه
اػتـاف به اػلنیر اهیـالنوهًیى ينبربه عوػ هـ ٍضابی ػیگـ هیکًؼ .هنچًیى ػؿ ؿ ایتی اف هتمی هًؼی ػالر بـ
اػلنیر افْلیر اهیـالنوهًیى ينبر به مایـ ٍضابه ينایاو امر .ػؿ صؼیج هقبوؿ چًیى آهؼس که پیاهبـ ػلوم عوػ ؿا
يقػ ػلی به ػیؼر گؾاؿػ ػلی ؿا ينبربه عوػ تًقیلبه هاؿ و ينبر به هومی ينوػ چوو هاؿ و پل اف هومی اػلن
افْل بًی امـائیل بوػر ػلی يیق اػلن افْل اهر بؼؼ اف پیاهبـ اکـم امر (هتمی هًؼیر ػیء الؼیىر کًق الؼنالر
 .)183/16که تَـیش بـ اػلنیر هاؿ و ينبربه هومی اف موی پاؿسای ػلنای ػاهه ػؿ ؽیل آیه *اينا ا تیته ػلی ػلن
ػًؼی* (موؿس لٌَ )78 :لوع یافته امر .بهگويه ای که ػؿ تفنیـ ریلیى اػلن هـػم پل اف هومی هاؿ ور لاؿ و
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للنؼاػ ىؼس امر (میوٕیر ریل الؼیىر تفنیـ ریلیىر ً .)179بًابـایى بؼ و تـػیؼ ؿ ایر یاػىؼس ػالر بـ
اػلنیر افْلیر اهیـالنوهًیى ينبر به مایـ ٍضابه راييیًی اهام ػلی ينبر به ؿمول الله هٖلما ػؿ فهاو صیات
پل اف صیات ایياو ػاؿػ.
 .4.2.5ایر عیفر اهیـالنوهًیى
یکی اف يَوً تَـیضات لـآو هزیؼ ایىمر که هومی هاؿ و ؿا بهػًواو علیفه پل اف عوػ ايتغاب ينوػ
(اػـاف .)142 :بهيضوی که هومی اف عؼا يؼ تماّا کـػ بـای ا فیـی لـاؿ ػهؼ (ٕه )29 :عؼا يؼ يیق هاؿ و ؿا فیـ
راييیى ا لـاؿ ػاػ (فـلاو .)35 :بنیاؿی اف لـآوپه هاو اهل مًر يیق ػؿ تفنیـ آیه یکَؼ چهل ػ اف موؿس اػـاف
*لال هومی اعیه هاؿ و اعلفًی فی لوهی* بـ هموله عیفر راييیًی هاؿ و اف هومی تاکیؼ ػاىتهايؼ .اف باب ينويه
فهغيـی ػؿ کياف (فهغيـیر هضنوػ بى ػنـر تفنیـ کيافر )151/2ر فغـ ؿافی ػؿ التفنیـ الکبیـ (فغـؿافیر
هضنؼ بى ػنـر التفنیـ الکبیـر ) 352/14ر يظام الؼیى يیيابوؿی ػؿ غـائب المـآو (يظام الؼیىر صنى بى هضنؼر
غـائب المـآور ) 314/3ر بیْا ی ػؿ ايواؿ التًقیل (بیْا یر ػبؼالله بى ػنـر ايواؿ التًقیلر )33/3ر ابى کخیـ ػؿ تفنیـ
المـآو الؼظین (ابى کخیـر امناػیل بى ػنـر تفنیـ المـآو الؼظینر ) 254/2ر حؼلبی ػؿ الکيف البیاو (حؼلبیر اصنؼ
بى هضنؼر الکيف البیاو النؼـ فر )274/4ر هنه هنه ػؿ تفنیـ آیه هقبوؿ بـ عیفر راييیًی هاؿ و تاکیؼ
ينوػسايؼ.
ػی س بـ هفنـاور هوؿعايی چوو ابى احیـ ػؿ الکاهل فی التاؿیظ (ابى احیـر ػقالؼیىر الکاهل فی التاؿیظر )189/1
يیق الهی ػاو بقؿم ػاهه رـرايی ػؿ ىـس النوالف (رـرايیر ػلی بى هضنؼر ىـس النوالفر  )362/8يیق بـ عیفر
هاؿ و الـاؿ ينوػس ايؼ .تارایی که عواؿفهی اف ػیگـ ػلنای بقؿم ػاهه ػؿ هوؿػ ػالر صؼیج هًقلر بـ عیفر
اهیـالنوهًیى هیيوینؼ هاؿ و ىأو عیفر مایـ ىئوو افْلیر ؿا ػؿ فهاو فيؼگی صْـت هومی ػاىته امر پل
اهکاو ػاؿػ ػلی يیق ػؿ فهاو صیات ؿمول عؼا هنايًؼ هاؿ و ػؿ فهاو صیات هومی ارؼ ىئوو هغتلف افرنله عیفر
بوػس امر (عواؿفهیر هوفك بى اصنؼر النًالبر ً199ر س .)116هیخنی ػؿ هزنغ الق ائؼ يیق ػؿ يمل صؼیج هًقلرر
تَـیش به عیفر راييیًی ػلی اف پیاهبـ هیکًؼ (هیخنیر ػلی بى ابی بکـر هزنغ الق ایؼر  .)98/9هنچًیى
ىیبايی ػؿ النًه ؿ ایتی يمل هیکًؼ که به ٍـاصر بـ هموله عیفر راييیًی اهام ػلی تاکیؼ ؿفته امر .ػؿ ایى
ؿ ایر پیاهبـ به ػلی هیفـهایؼ تو بـای هى چًاو هنتی که هاؿ و ينبربه هومی بوػ رق ایىکه تو پیاهبـ يینتی
ؿفتى هى مقاهًؼ يینر رق ایى که تو راييیى هى بـای هـ هوهًی پل اف هى هنتی (ىیبايیر اصنؼ بى ػنـ ر النًهر
 )565/2البايی اف ػلنای بقؿم هابیر ػؿ ؽیل ؿ ایر هقبوؿ به صنى بوػو امًاػ صؼیج اؽػاو هیکًؼ.
بؼیىماو اکا ی صؼیج هًقلر يياو هیػهؼ فاؿؽ اف اتماو عؼىهياپؾیـی صیج مًؼیر اف صیج ػالی يهتًها
اٍل ایر عیفر اهیـالنوهًیى هبتًی بـ هًابغ ػاهه ػؿ ابؼاػی هتؼؼػ بهاحبات هیؿمؼر بلکه گنتـس راييیًی اهام
ػلی اف پیاهبـ ػؿ هزنوع ؿ ایات بهيضو فـاگیـ بؼ و لیؼ امر یؼًی هن فهاو صیات يبوی هن پل اف صیات ایياو ؿا
فـا هی گیـػ .فیـا اف باب ينويه ػؿ ؿ ایر اعیـ پیاهبـ با کاؿبنر تؼبیـ «ؿفتى هى مقا اؿ يینر رق ایىکه تو راييیى هى
بـای هـ هوهًی پل اف هى باىی» بهٍـاصر بهٕوؿ هٖلك به اهیـالنوهًیى هیفـهایؼ ػؿ هـ هکاو فهايی هى صْوؿ
يؼاؿم تو علیفه راييیى هى بـ تنام هوهًیى هنتی.
 .6امتؼال به صؼیج هًقلر
امتؼال پیاهبـ به صؼیج هًقلر تًقیل اهیـالنوهًیى به هاؿ و اف ػ ؿکى امامی «تو بـای هى بههًقله هاؿ و به
هومی هنتی» «رق ایىکه بؼؼ اف هى پیاهبـی يینر» تالیف یافته يتایذ اؿفيؼسای بهػمر هیػهؼ؛ یکنر رنله
يغنر صؼیج به ٍوؿت هٖلك بیاو ىؼس ػؿ رنله ػ م تًها يبوت امتخًاء ىؼس امر .هبتًی بـ لواػؼ ػلن اٍول
ِ
امتخًاء پل اف إیق افاػس ػنوم هیکًؼ .بؼیىماو رق يبوتر هنه هماهات هًقلرهای هاؿ و بهتناهه بـای
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اهیـالنوهًیى هضـف حابر امر .ػ م اهام ػلی اف اهل بیر عوػ ؿمول الله امر .فیـا یکی اف هًقلرهای هاؿ و بـ
اماك هًٖك لـآو ایى مر که هومی اف عؼا يؼ تماّا ينوػ فیـ ا اف اهل بیر عوػه باىؼ *إرؼل لی فیـا هى اهلی*
(ٕه .)29 :موم اهیـالنوهًیى بهػًواو پًاسگاس پیاهبـ اکـم للنؼاػ هیىوػ .چوو هومی ػؿ تماّای عوػ اف عؼا يؼ
هاؿ و ؿا تکیهگاس عوػ هیػايؼ *اىؼػ به افؿی* (ٕه .)31 :چهاؿم اهیـالنوهًیى ىـیر پیاهبـ ػؿ هموله ؿمالر امر.
چوو بـ پایه يٌ ٍـیش لـآو هومی اف هاؿ و بههخابه ىـیر عوػ ػؿ اهـ ؿمالر یاػ هیکًؼ* .اىـکه فی اهـی* (ٕه:
 )32بـایىاماك ّـ ؿتا مایـ ٍضابه اف ػایـس ایر بـ راهؼه امیهی عیفر ؿمول الله عاؿد هیىويؼ .پًزن اهام
ػلی بؼ و تـػیؼ فیـ پیاهبـ امر .چوو عؼا يؼ ػؿ لـآو بهٍـاصر هیفـهایؼ «ها به هومی کتاب توؿات اػٖا کـػین
بـاػؿه هاؿ و ؿا فیـ ا لـاؿ ػاػین» * لمؼ اتیًا هومی الکتاب رؼلًا هؼه اعاس هاؿ و فیـا* (فـلاو .)35 :ىين
هبتًی بـ صؼیج هًقلر اهام ػلی لٖؼا بـعوؿػاؿ اف همام عیفر راييیًی امر .فیـا به تَـیش لـآو صْـت هاؿ و
بهـسهًؼ اف همام عیفر بوػس امر آورا که هیفـهایؼ «هومی به بـاػؿه هاؿ و گفر تو راييیى هى ػؿ هیاو لوهن
باه» *لال هومی اعیه هاؿ و اعلفًی فی لوهی* (اػـاف.)142 :
افایىؿ ی روػ تَـیضات يَوً هنتضکن لـآيی پیوگفته ػؿ عَوً صْـت هاؿ و امر که ؿ یر هیىوػ
پیاهبـ هَـايه ػؿ هولؼیرهای گوياگوو به صؼیج هًقلر تننر هیرویؼ ههنتـ ایىکه تًقیل عوػ ؿا بـ هؼاؿ هاؿ و
هتنـکق هیکًؼ تا آیات هتؼؼػ لـآو هبًی بـ هولؼیر هاؿ و ينبربه هومی هؼیاؿ هنلنیى بـای کيف همام عیفر
راييیًی اهیـالنوهًیى باىؼ.
 .7بافبیًی ىبهات لـٕبی ػؿ صؼیج هًقلر
لـٕبی اف ػايينًؼاو بقؿم اىؼـی ػؿ رؼیتـیى کتاب عوػ «الزاهغ اصکام المـآو» ىبهات هغتلفی بـ اػتباؿ
مًؼی ػالی صؼیج هًقلر اؿػ هیکًؼ .ایًر ههن تـیى ىبهات لـٕبی به تفکیر ػؿ ؽیل ػًا یى هنتمل کا یؼس
هیىوػ:
 .1.7عبـ اصؼ ياهؼتبـ بوػو صؼیج هًقلر
لـٕبی هیکو ىؼ اػتباؿ صؼیج هًقلر ؿا اف صیج مًؼی هغؼ ه مافػ تًها يمَی که بـ مًؼ ؿ ایر اؿػ هیآ ؿػ
ایىمر که ؿ ایر تًها اف ٕـیك مؼؼ بى ابی لاً يمل ىؼس امر بؼیى ؿ ی عبـ اصؼ بوػس ياهؼتبـ امر (لـٕبیر
هضنؼ بى اصنؼر الزاهغ اصکام المـآور .)268/1
يمؼ بـؿمی
ىبهه هٖـ س ىؼس اف موی لـٕبی ّؼفهای هتؼؼػی ػاؿػ؛ یکنر آو ماو که پیوتـ هنتًؼات آو اؿائه ىؼر امًاػ
صؼیج هًقلر هضؼ ػ به هًابغ ىیؼی يینر بلکه ػؿ هًابغ عوػ ػاهه به یهس ػؿ ٍضیضیى يیق آهؼس امر .بـاماك
ارناػی که ػبؼالؼقیق ػهلوی ػؿ صزیر هنه ؿ ایات ٍضیضیى بیاو هیکًؼ عؼىه کًًؼس بـ ایى ػ کتاب ؿا هًافك
هی ػايؼر ارـم صزیر صؼیج هًقلر هوروػ ػؿ ٍضیضیى يیق به احبات هیؿمؼ .به فـُ اگـ لـٕبی بغواهؼ بـ اػتباؿ
مًؼ ایى ؿ ایر عؼىه کًؼر تومٔ بقؿگاو ػاهه هًافك عوايؼس هیىوػ لول ی ياهؼتبـ عواهؼ بوػ .افق وبـآو چگويه
صؼ بؼ و مًؼ *ائنتی هى بؼؼی هى لـیو* بـای احبات عیفر ابوبکـ يقػ ػاهه هؼتبـ امر لی احبات
امتًاػ به عبـ ا ِ
اهاهر ػلی تومٔ عبـ اصؼ ياهؼتبـ امر .البته پیوتـ ػؿ فـایًؼ بـؿمی مًؼیر حالر یربهیر ؿا یاو صؼیج هًقلر
بـ پایه کتب ؿرالی ػاهه تفَیی تاییؼ تخبیر ىؼ .ػ مر ػىنًاو رؼی اهیـالنوهًیى بناو هؼا یه که هـػم ؿا ػػوت به
مب ػلی هیکـػيؼر يهتًها ٍؼ ؿ صؼیج هًقلر ؿا ايکاؿ يًنوػيؼ بلکه عوػ ؿا ی آو بوػسايؼ .مومر ايؼیيوؿاو بقؿم ػاهه
ػؿ تَؼیك صؼیج هًقلر به ٍضر آو بنًؼس يًنوػس آوماو که لبی اىاؿت ؿفر صؼیج هًقلر ؿا هتواتـ هیػايًؼ.
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 .2.7همَوػ يبوػو عیفر اف صؼیج هًقلر
لـٕبی بـ ایى با ؿمر که همَوػ پیاهبـ اف صؼیج هًقلر بههیچؿ ی ایر عیفر يبوػس امر .فیـا هاؿ و بهاتفاق
پیو اف صْـت هومی ؿصلر ينوػ هـگق علیفه پل اف هومی ييؼ بلکه یوىغ بى يوو راييیى هومی ىؼ .افایىؿ ی
اگـ همَوػ پیاهبـ اف ؿ ایر هقبوؿ هموله عیفر بوػر هیبایؼ ػؿ تًقیل بهرای هاؿ و اف یوىغ يام هیبـػيؼ تا بـػاىر
عیفر اف ؿ ایر ٍوؿتی هؼمول یابؼر لی پیاهبـ اف یوىغ يام يبـػيؼ .بًابـایى باػًایر بهایىکه اهاهر عیفرر هـگق
همَوػ پیاهبـ اف بیاو ؿ ایر يبوػسر ػؿایىٍوؿت امتًبآ عیفر اف ؿ ایر ياهؼمول ايگاىته هیىوػ (لـٕبیر هضنؼ بى
اصنؼر الزاهغ اصکام المـآور .)268/1
يمؼ بـؿمی
تاهیتی چًؼ ػؿ هؼػای لـٕبی اف کامتیهای هتؼؼػ عبـ هیػهؼ؛ یکنر بهفـُ که هاؿ و پیو اف هومی ؿصلر
ينوػس باىؼ .اماما يمٖه هضوؿی صؼیجر يه بضج اف صیات هناتر بلکه تؼیى هًقلر ىئوو عیفر امتضماق
راييیًی امر که ػؿ راهؼه هوموی بـ هاؿ و تٖبیك هیىوػ ػؿ راهؼه يبوی تًها بـ اهیـالنوهًیى تٖبیك هییابؼ .بـ
پایه ایى فـُر اگـ هاؿ و فيؼس هیهايؼ بهمبب امتضماق بـتـی ؿتبه ينبر به یوىغ هنلنا علیفه هیىؼ
اهیـالنوهًیى يیق بهمبب ارؼیر امتضماق افم ينبر به مایـ ٍضابه لٖؼا علیفه پل اف پیاهبـ امر .به ػیگـ تؼبیـر
صؼیج هًقلر اف ىأو مقاهًؼی ػلی بـای راييیًی ػؿ يبوػ پیاهبـ بهٕوؿ هٖلك بؼ و هیچ لیؼی مغى هیگویؼ.
که بـایىاماك هـگاس پیاهبـ يباىؼ ػلی باىؼر ارـم راييیًی اهیـالنوهًیى اف پیاهبـ تضمك هییابؼ .فیـا هاؿ و ىأو
ىـایٔ ػؿیافر عیفر ؿا ػاىته امر بهفـُ لوع ؿصلر تًها هايؼی بـای تضمك عیفر ی پؼیؼ هیآیؼر لی ػؿ
هوؿػ ػلی هن امتضماق ىـایٔ کنب عیفر هوروػ امر هن ػـ ُ هايغ اف تضمك عیفر يظیـ غیبر یا ؿصلر
ایياو هنتًغ امر .بًابـایى بؼ و تـػیؼ اهیـالنوهًیى هٖلما ػؿ فهاو صیات پیاهبـ پل اف صیات ایياو راييیى
علیفه پیاهبـ عواهؼ بوػ .ػ مر ػلیل لٖؼی هبًی بـ ؿصلر هاؿ و پیو اف هومی روػ يؼاؿػ .بهػکلر پاؿسای اف
الهیػاياو هٖـس امیهی يظیـ ٕومی ٍؼ ق به امتًاػ يٌ ٍـیش لـآو * لال هومی اعیه هاؿ و اعلفًی فی
لوهی* (اػـاف )142 :راييیًی یوىغ ؿا ايکاؿ ينوػس بـآوايؼ که پل اف هومی هاؿ و به فػاهر راهؼه هوموی ؿمیؼ
(ؿ کٕ :ومیر هضنؼ بى صنىر اهالیر ً 266؛ يیق ؿ کٍ :ؼ قر هضنؼ بى ػلیر التوصیؼر ً.)398
مومر میؼ هـتْی ػؿ همام پامظ به ىبهه هقبوؿر آو ؿا مالبه به ايتفاء هوّوع تلمی هیکًؼ بـای تبییى هناله
هخالی ػؿ لالب ػـفی هی آ ؿػ که اگـ فـػی به کیل عوػ ػمتوؿ ػهؼ تا هـ هاس همؼاؿ هؼیًی پول به فیؼ تضویل ػهؼر
مپل ػنـ ؿا بههًقله فیؼ هؼـفی کًؼ .چًايچه ػؿ فهاو تضویل پول بهرای فیؼ ػنـ صاّـ ىوػر آیا کیل هیتوايؼ
به بهايه يیاهؼو فیؼ اف اػٖای پول به ػنـ ارتًاب ؿفػ؟ (ػلن الهؼیر میؼ هـتْیر اليافی فی ااهاههر  .)6/3چهاؿمر
هًٖما پؾیـفته يینر که هفاػ صؼیج هًقلر بـ عیفر ػالر يکًؼ ػؿ ػیى صال اهیـالنوهًیى بـای احبات صك عیفر
عوػ ػؿ ىوؿای ىو يفـس بؼاو امتؼال کًؼ .چـاکه هبتًی بـ هبًای ػاههر فهن ٍضابه اف ؿ ایات يبوی صزر هؼتبـ
امر ػؿ ٍضابه بوػو اهام ػلی يیق تـػیؼی ينیؿ ػ .بـایىاماك فهن اهام ػلی اف صؼیج هًقلر ػؿ ػالر بـ عیفر
راييیًی عوػ هنلنا هؼتبـ صزر امر .افق و بـ آو اصتزاد صْـت فهـا به صؼیج هًقلر بـ عیفر اهام ػلیر
ػلیلی ػیگـ بـ همَوػ بوػو عیفر اف ٍؼ ؿ صؼیج هًقلر امر .فیـا هٖابك با ؿ ایات هؼتبـ يقػ ػاهه ایياو مـ ؿ فياو
بهير امر صتی هبتًی بـ پاؿس ای اف ؿ ایات يظیـ *او الله یغْب لغْب فإنه یـّا لـّاها* ػَنر صْـت فهـا
به احبات هیؿمؼ هیچ ايناو هؼَوهی ػچاؿ عٖا هؼَیر ػؿ يمل ؿ ایر ينیىوػ که هوؿػ آوؿا عیفر يمل کًؼ
بؼاو اصتزاد کًؼ.
 .3.7هضؼ ػیر ٍؼ ؿ صؼیج هًقلر به غق س تبوک
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لـٕبی با ايکاؿ ٍؼ ؿ صؼیج هًقلر ػؿ همإغ هتؼؼػ فهايی بـآومر که مبب ٍؼ ؿ صؼیج هًقلر تًها اعتَاً
به رًگ تبوک ػاؿػ ػؿ هولؼیر ػیگـی ٍؼ ؿ يیافته امر (لـٕبیر هضنؼ بى اصنؼر الزاهغ اصکام المـآور
.)269/1
يمؼ بـؿمی
ػؿ پامظ به ىبهه لـٕبی هواؿػی بهيظـ هیؿمؼ؛ یکنر اعتَاً مبب ٍؼ ؿ یر صؼیج به هوؿػی عاً بناو
الؼه تبوک هنتلقم يفی ػنوهیر صکن آو صؼیج يینر .چوو هبتًی بـ ػلن اٍولر هوؿػ هغٌَ يینر .بهيضویکه
پیاهبـ ػؿ هارـای تبوک صکنی کلی ػؿ هوؿػ اهیـالنوهًیى بیاو فـهوػيؼ که هًقلر تو هايًؼ هاؿ و امرر یؼًی راییکه
هى صْوؿ يؼاؿم تو علیفه فیـ هى هنتیر آوماو که هاؿ و ػؿ يبوػ هومی راييیى ی بوػ .هنچًیى هیچ ػلیلی
يیق بـای اعتَاً عیفر به ؿعؼاػ تبوک الاهه ييؼس امر .ػ مر ٍؼ ؿ صؼیج هًقلر اماما اعتَاً به رًگ تبوک
يؼاؿػ .فیـا پیاهبـ هکـؿا ػؿ هوٕىهای هغتلفی ایى صؼیج ؿا بیاو ينوػسايؼ که پیوتـ هواؿػ هتؼؼػی اف آو بـگـفته اف
کتب ػاهه اؿائه ىؼ .افرنله مؼیؼ بى هنیب ػؿ ؿ ایتی هی گویؼ اف مؼؼ بى ابی لاً پـمیؼم آیا تو ایى صؼیج ؿا اف
پیاهبـ ىًیؼس ای؟ ی ػؿ پامظ گفر بله يه یر هـتبه يه ػ هـتبه پیاهبـ صؼیج ؿا ػؿ ىأو ػلی عوايؼ *يؼن ا هـس ا
هـتیى یمول ؽلر لؼلی* (ابى هغافلیر ػلی بى هضنؼر هًالب ػلی بى ابی ٕالبر  .)49/89صتی مؼؼ بى ابی لاً
که اف ٍضابهی هوؿػ لبول لـٕبی امر يیق الـاؿ هیکًؼ که پیاهبـ باؿها صؼیج هًقلر ؿا ػؿ ىأو ػلی فـهوػيؼ.
 .4.7هًقلر يبوػو صؼیج هًقلر بـای اهیـالنوهًیى
لـٕبی ػؿ ػباؿتی ػیگـ هیگویؼ ایىکه ىغَی بهػًواو راييیى پیاهبـ ػؿ ىهـی بنايؼ اگـ فْیلر للنؼاػ ىوػ
ایى فْیلر هغتٌ به ػلی بى ابیٖالب يینر تا ىیؼه بـ آو هباهات کًؼ آوؿا ػلیل بـ عیفر ػلی بؼايؼ .فیـا هـگاس
پیاهبـ به لَؼ رهاػ اف ىهـ عاؿد هیىؼ بـای عوػ راييیًی تؼییى هیينوػ .ػؿ ایى باس هیتواو به ابى ام هکتوم
هضنؼ بى هنلنه اىاؿس ينوػ که به اػتـاف فـیمیى بهػًواو راييیى پیاهبـ ػؿ ىهـ هیهايؼيؼ (لـٕبیر هضنؼ بى
اصنؼر الزاهغ اصکام المـآور .)269/1
يمؼ بـؿمی
اف ػؿيگ ػؿ مغى لـٕبی يمٌهایی کيف هی ىوػ؛ يغنرر ؿکى بًیاػی صؼیج هًقلرر يه ایىمر که ىیؼه
امتؼال بـ عیفر ػلی ؿار بهمبب راييیًی بالی هايؼو ػؿ ىهـ هؼیًه هیػايؼر بلکه ىیؼه اماما ٍؼ ؿ صؼیج
هًقلر اف پیاهبـ ؿا ػؿ ىاو ػلی ػلیل بـ عیفر صْـت هیػايؼ .بهػیگـ تؼبیـر اىکال لـٕبی ػؿ ٍوؿتی اؿػ امر که
پیاهبـ ػؿ ىأو هنه راييیًايی که ػؿ ىهـ هیهايؼيؼ صؼیج هًقلر ؿا بیاو هیفـهوػيؼ .ػؿ صالیکه ٍؼ ؿ صؼیج هقبوؿ
رق ػؿ ىأو ػلیر هـگق بـای اصؼی اف رنله ابى ام هکتوم ػیگـاو ٍاػؿ ييؼس امر .بًابـایى هماینه راييیًی هیاو
ٍضابه پیاهبـ ػؿ هؼیًهر لیاك هغ الفاؿق امر يقػ ػمی پؾیـفته يینر .چوو بیيتـ ا لات افـاػی غیـ اف
اهیـالنوهًیى بهػًواو راييیى ػؿ ىهـ هیهايؼيؼ اتفالا ػلی هنواؿس هیفم با پیاهبـ ػؿ بیيتـ يبـػها ىـکر
يبوػو بالی هايؼو ػؿ
هیکـػيؼ .ػ مر ٍؼ ؿ صؼیج هًقلر تًها هضؼ ػ به هارـای تبوک يبوػس تا لـٕبی بـای هًقلر
ِ
ىهـ بؼاو اصتزاد کًؼ .فیـا پیاهبـ ػؿ ؿطػاػ های هتؼؼػی يظیـ مؼ اابوابر یوم النواعاس ا ل یوم النواعات ػ م
رق ایىهار صؼیج یاػىؼس ؿا بومیله الفاٗ گوياگوو بیاو فـهوػسايؼ.
 .5.7هؼاؿُ ػاىتى صؼیج هًقلر
لـٕبی هی گویؼ اگـ احبات اهاهر بـای ػلی بى ابیٖالب به میله صؼیج هًقلر باىؼ ػؿایىٍوؿت اهاهر ابوبکـ
ػنـ به ره ا لویر حابر امر .فیـا پیاهبـ ػؿباؿس ابوبکـ ػنـ يیق هیفـهایؼ ابوبکـ ػنـ ينبر به هى بههًقله هاؿ و به
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هومی امر .ره ا لویر اهاهر ایى ػ ينبر به ػلی ایى مر که پیاهبـ ؿ ایر ابوبکـ ػنـ ؿا بؼ و هیچ مبب عاٍی
فـهوػيؼ لی ؿ ایر هًقلر ػؿ ىأو اهیـالنوهًیى ػؿ هوؿػی عاً یؼًی غق س تبوک ٍؼ ؿ یافر.
يمؼ بـؿمی
ىبهه اعیـ لـٕبی اف رهاتی چًؼ هوؿػ تاهل امر؛ يغنرر ؿ ایتی که لـٕبی بـای ابوبکـ ػنـ يمل هیکًؼ
عوػماعته هزؼول امر هیچ مًؼی بـای آو روػ يؼاؿػ .ػ مر اگـ چًیى صؼیخی ػؿ ىاو ابوبکـ ػنـ هیبوػ
بههیچ ؿ ی ػلنای بقؿم ػاهه آوؿا اف اعتَاٍات ػلی بى ابیٖالب بـ ينیىنـػيؼ .مومر ػؿٍوؿتی که چًیى ؿ ایتی ػؿ
ىاو ایى ػ روػ ػاىر هـگق هؼا یه ػىنى رؼی اهیـالنوهًیى يیق مؼؼ بى ابی لاً صؼیج هًقلر ؿا اف
اعتَاٍات ػلی بهىناؿ ينیآ ؿػيؼ .چهاؿمر چًاو چه ؿ ایر هقبوؿ ػؿ ىاو ػنـ ٍاػؿ ىؼس بوػ هـگق ػنـ به ػاىتى
چًیى صؼیخی ػؿ ىاو ػلی بى ابیٖالب غبٖه ينیعوؿػ اف پیاهبـ تماّا ينیکـػ تا ػؿ ىاو ا يیق ایى صؼیج ٍاػؿ
ىوػ .پًزنر پیيتـ ػـّه ىؼ صؼیج هًقلر ػؿ ىأو اهام ػلی ػؿ هوٕىهای هتؼؼػی ٍاػؿ ىؼس به غق س تبوک
يبوػ مبب عاً ػؿ ٍؼ ؿ باىؼ.
اعتَاً يؼاؿػ تا ره ا لویر هًقلر ىیغیى ِ
فاؿؽ اف هنه يماهها عؼىههار لـٕبی ػؿ رایی بهٍوؿت لٖؼی ػالر صؼیج هًقلر بـ ایر اهاهر
اهیـالنوهًیى ؿا تاییؼ هی کًؼ .ی ماف کاؿ امتًاػ اهاهیه به صؼیج هًقلر تًقیل ػلی به هاؿ و ؿا ٍوؿتبًؼی ينوػس
عاؿد اف مه فـُ ينیػايؼ .يغنر ایىکه ىـیر بوػو هاؿ و هومی ػؿ هموله ؿمالر یکی اف هًقلرهای هاؿ و
ػلی تلمی ىؼس امر *ايه کاو هياؿکا له فی الًبوس* ػ مر بـاػؿی هاؿ و هومی هًقلر ػیگـ هاؿ و ػلی هضنوب
ىؼس امر * کاو اعا له* مومر ایر عیفر هاؿ و به يٌ لـآو هزیؼ هًقلر ػیگـی بـای هاؿ و ػلی تلمی ىؼس
امر * کاو علیفه* .مپل هیافقایؼ يغنتیى ػ هیى فـُ ينبر به اهیـالنوهًیى ٍاػق يینر .فیـا ػلی يه ػؿ اهـ
پیاهبـی ىـیر پیاهبـ بوػس يه بـاػؿ ایياو بوػس امر .ػؿصالیکه فـُ موم بـای اهیـالنوهًیى هتؼیى امر
تـػیؼی ػؿ عیفر راييیًی ػلی پل اف ؿمول الله يینر (لـٕبیر 1364ر  .)266 :1بؼیى تـتیب لـٕبی عوػ يیق
هموله عیفر راييیًی ػلی ؿا بـاماك صؼیج هًقلر هنلن هیػايؼ بـغن ػیگـ پًؼاؿس لـٕبیر کا ه ػلیك ػلنی
ػؿ بًیاوهای تًقیل اهیـالنوهًیى به هاؿ و يياو هیػهؼ ػؿ صؼیج هًقلر تًها بـ همام عیفر اهیـالنوهًیى تاکیؼ
يـفته امرر بلکه هبتًی بـ ایى ؿ ایر هنه هماهات هًقلرهای هاؿ و بـای اهام ػلی حابر امر.
 .8يتیزهگیـی
هماله صاّـ پل اف هفهوم ىًامی اژس اهاهر که هناو ؿیامر ػاهه راهؼه امیهی ػؿ يیابر اف ؿمول الله امرر
پاؿسای اف هباػی ّـ ؿی ؿا هوؿػ بـؿمی لـاؿ هیػهؼ .یؼًی ابتؼا بـ چینتی صؼیج هًقلر تاکیؼ هیؿ ػ مپل صؼیج
هًقلر ػؿ هًابغ هتؼؼػ فـیمیى افرنله ٍضیش بغاؿی ٍضیش هنلن بـرنته هیىوػ .هماله ػؿ هـصله بؼؼ اؿػ ٍنین
بضج هیىوػ ػؿ يغنتیى گامر ػیؼگاس الهیػاياو اهل مًر ػؿ صزیر اػتباؿ صؼیج هًقلر بهٍوؿت ػلیك کا یؼس
هیىوػ ه تواتـ بوػو ایى صؼیج اف يظـ ػاهه به احبات هیؿمؼ .ػ هیى گام اف ٍنین بضج يیق به اکا ی مًؼی ػالی
صؼیج هًقلر اعتَاً هییابؼ .ػؿ بـؿمی مًؼی هـیر اف ملنله ؿ ات پًذگايه صؼیج هًقلر ػؿ کتاب ٍضیش
بغاؿی بـؿمی ؿرالی ىؼس اػتباؿ ایياو هوؿػ تاییؼ ػلنای ؿرالی ػاهه الغ هیىوػ .ػؿ بـؿمی ػالی يیق ایر
فػاهر میامی اهیـالنوهًیى هیفم با افْلیرر ٕهاؿت اػلنیر ایياو بـاماك هًابغ هؼتبـ اهل مًر به احبات
هی ؿمؼ .ػؿ موهیى گام اف ٍنین بضج يیق ىبهات لـٕبی اف ػايينًؼاو بقؿم اىؼـی ػؿ عؼىه به مًؼ ػالر
صؼیج هًقلرر بهٍوؿت تفَیلی ػؿ پًذ همٖغ هوؿػ بافکا ی رؼی لـاؿ هیگیـػ پامظ ػؿعوؿ اؿائه هیىوػ .بًابـایى
صؼیج هًقلر یکی اف بًیاػیتـیى اصاػیج ٍاػؿ ىؼس افموی پیاهبـ بههًظوؿ احبات ایر عیفر اهیـالنوهًیى
به ٕوؿ هٖلك ػؿ فهاو صیات پل اف صیات پیاهبـ امر .که هبتًی بـ هنتًؼات ػاهه يه اف صیج مًؼی يه اف صیج
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ػالی عؼىه ای بـ آو اؿػ يینر کاهی هتمى هنتضکن امر بـای په هًؼس هًَف رای هیچ تـػیؼی بالی
ينیهايؼ.
 .9هًابغ
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 .4ابى علکاور ىنل الؼیى اصنؼر فیات ااػیاو ايباء ابًاء القهاور بیـ تر ػاؿ ٍاػؿر 1999م.
 .5ابى ػبؼ البـر یومف بى ػبؼاللهر اامتیؼاب فی هؼـفه ااٍضابر بیـ تر بزا یر 1412ق.
 .6ابى ػناکـر ػلی بى صنىر تاؿیظ هؼیًه ػهيكر بیـ تر ػؿ الکتب الؼلنیهر بیتا.
 .7ابى کخیـر امناػیل بى ػنـر تفنیـ المـآو الؼظینر بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر 1419ق.
 .8ابى هارهر هضنؼ بى یقیؼر مًى ابى هارهر بیـ تر ػاؿ الزیلر 1418ق.
 .9ابى هغافلیر ػلی بى هضنؼر هًالب ػلی بى ابیٖالبر ًٍؼاءر ػاؿ ااحاؿر1424ق.
 .19ابی صاتن الـافیر هضنؼ بى ػبؼاللهر الزـس التؼؼیلر بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر 1271ق.
 .11بضـايیر میؼ هاىنر غایه النـام صزه الغَامر بیـ تر هومنه التاؿیظ الؼـبیر 1422ق.
 .12بغاؿیر هضنؼ بى امناػیلر ٍضیش البغاؿیر لاهـسر فاؿت اا لافر 1419ق.
 .13بیْا یر ػبؼالله بى ػنـر ايواؿ التًقیل امـاؿ التا یلر بیـ تر ػاؿ اصیاء التـاث الؼـبیر 1418ق.
 .14تـهؾیر ابوػینی هضنؼر مًى تـهؾیر بیـ تر ػاؿ الـائؼ الؼـبیر 1491ق.
 .15حؼلبیر اصنؼ بى هضنؼر الکيف البیاو النؼـ فر بیـ تر ػاؿ اصیاء التـاث الؼـبیر 1422ق.
 .16رـرايیر ػلی بى هضنؼر ىـس النوالفر لنر ىـیف ؿّیر 1325ق.
 .17صاکن صنکايیر ػبیؼ الله بى ػبؼ اللهر ىواهؼ التًقیل لمواػؼالتفْیلر تهـاور فاؿت اؿىاػ امیهیر 1411ق.
 .18صاکن يیيابوؿیر الضاف٘ ابوػبؼاللهر الننتؼؿک ػلی الَضیضیىر بیـ تر ػاؿ النؼـفهر 1411ق.
 .19صًبلر اصنؼ بى هضنؼر هنًؼ اصنؼ بى صًبلر بیـ تر هومنه الـمالهر 1416ق.
 .29عٖیب بغؼاػیر اصنؼ بى ػلیر تاؿیظ بغؼاػر بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر 1417ق.
 .21عواؿفهیر هوفك بى اصنؼر النًالبر لنر هومنه ييـ امیهیر 1411ق.
 .22الؼاؿ لًٖیر ػلی بى ػنـر مًى الؼاؿ لًٖیر بیـ تر هومنه الـمالهر 1424ق.
 .23ؽهبیر هضنؼ بى اصنؼر تاؿیظ امیمر بیـ تر ػاؿ الکتاب الؼـبیر 1497ق.
 .24ؽهبیر هضنؼ بى اصنؼر میـ اػیم الًبیءر بیـ تر هومنه الـمالهر 1413ق.
 .25ؽهبیر هضنؼ بى اصنؼر تؾکـس الضفاٗر بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر 1419ق.
 .26ؿبايی گلپایگايیر ػلیر اهاهر ػؿ بیًو امیهیر لنر ػفتـ تبلیغات امیهی صوفسر 1386ه.
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 .27فهغيـیر هضنوػ بى ػنـر تفنیـ الکيافر بیـ تر ػاؿ الکتاب الؼـبیر 1497ق.
 .28الننهوػیر ػلی بى ػبؼاللهر فاء الوفا باعباؿ ػاؿ النَٖفیر بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر 1419ق.
 .29میوٕیر ریل الؼیىر تفنیـ ریلیىر بیـ تر هومنه الًوؿ للنٖبوػاتر 1416ق.
 .39ىیبايیر اصنؼ بى ػنـ ر النًهر ػهيكر النکتب اامیهیر 1499ق.
 .31ىیظ ٍؼ قر هضنؼ بى ػلیر کنال الؼیى تنام الًؼنهر تهـاور ييـ امیهیهر 1395ق.
 .32الَالضی الياهیر هضنؼ بى یومفر مبل الهؼی الـىاػر بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر 1414ق.
ٍ .33ؼ قر هضنؼ بى ػلیر اهالی ٍؼ قر لنر کتابچیر 1376ه.
ٍ .34ؼ قر هضنؼ بى ػلیر التوصیؼر لنر راهؼه هؼؿمیىر 1398ق.
ٕ .35ومیر هضنؼ بى الضنىر االتَاػ فی ها تؼلك بااػتماػر بیـ تر ػاؿ الوّواءر 1496ق.
ٕ .36ومیر هضنؼ بى الضنىر اهالی ٕومیر اؿػور ػاؿ الخمافهر 1496ق.
 .37ػزلیر اصنؼ بى ػبؼاللهر هؼـفه الخماتر هؼیًهر هکتبه الؼاؿر 1495ق.
 .38ػنمیيیر اصنؼ بى ػلیر لناو النیقاور بیـ تر هومنه ااػلنی للنٖبوػاتر 1399ق.
 .39ػنمیيیر اصنؼ بى ػلیر تمـیب التهؾیبر بیـ تر ػاؿ الفکـ للٖباػه الًيـ التوفیغر 1494ق.
 .49ػیهه صلیر صنى بى یومفر االفیىر لنر ييـ هزـتر 1499ق.
 .41ػلن الهؼیر میؼ هـتْیر اليافی فی ااهاههر لنر هومنه امناػیلیاور 1419ق.
 .42ػیاىیر هضنؼ بى هنؼوػر تفنیـ ػیاىیر بیـ تر النٖبؼه الؼلنیهر 1389ق.
 .43فغـ ؿافیر هضنؼ بى ػنـر التفنیـ الکبیـر بیـ تر ػاؿ اصیاء التـاث الؼـبیر 1429ق.
 .44فـاهیؼیر علیل بى اصنؼر الؼیىر چ ػ مر لنر ييـ هزـتر 1419ق.
 .45فیوهیر اصنؼ بى هضنؼر هَباس النًیـ فی غـیب اليـس الکبیـ للـافؼیر لنر ػاؿ الـّیر بیتا.
 .46لاّی ػیاُر ابوالفْلر اليفاء بتضمیك صموق النَٖفیر تهـاور ػاؿ الضؼیجر بیتا.
 .47لـٕبیر هضنؼ بى اصنؼر الزاهغ اصکام المـآور تهـاور ياٍـ عنـ ر 1364ه.
 .48لنیر ػلی بى ابـاهینر تفنیـ لنیر لنر ػاؿ الکتابر 1494ق.
 .49گًزی اليافؼیر هضنؼ بى یومفر کفایه الٖالب فی هًالب ػلی بى ابیٖالبر لنر هزنغ اصیاء الخمافه اامیهیهر
1389ه.
 .59هتمی هًؼیر ػیء الؼیى ػلیر کًق الؼنال فی مًى االوال الفؼالر بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر 1491ق.
 .51هزلنیر هضنؼبالـر بضاؿ اايواؿر لنر ػاؿ اصیاء التـاث الؼـبیر 1493ق.
 .52هقیر رنال الؼیى یومفر تهؾیب الکنال فی امناء الـرالر بیـ تر هومنه الـمالهر 1989م.
 .53ينائیر اصنؼ بى ػلیر مًى ينائیر بیْوو -بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر 1411ق.
 .54يظام الؼیى يیيابوؿیر صنى بى هضنؼر غـائب المـآو ؿغائب الفـلاور بیـ تر ػاؿ الکتب الؼلنیهر بیتا.
 .55يیيابوؿیر هنلن بى صزادر ٍضیش هنلنر لاهـسر ػاؿ الضؼیجر 1412ق.
 .56الهیخنیر ػلی بى ابی بکـر هزنغ الق ائؼ هًبغ الفوائؼر بیـ تر ػاؿالکتب الؼلنیهر 1414ق.

پضوهشهای حدیثی -کالمی  /سال  /1401دوره  1شماره 1

