اٌال اةٕ ضِیفْ ه ضػید
آیا اٌال اةٕ ضِیفْ در فلْ عٕد از ضػید اـخفادن ٍُیهؽد ؟
كتو از ایِهْ ـؤاك فٕق را ٌٕرد ٌعاىؿْ ه حطلیق كؽار ةػٓیً الزل اـج حا كػرو ةْ ؾلب ةؽ گؽدیً ه ٌػرـۀ اىؽأو نْ اٌال اةٕ
ضِیفْ از آم فارغ كػن ٌٕرد ةطد ه حطلیق كؽار ةػٓیً زیؽا ةؽُاٌْ ٓایٖ ٌػرـْ رأو ه اـخادام آم ٌٕضٕع فلْ ضِفٖ را رهكِخؽ
ه سٕاب ـؤاك ٌعؽج كػن را هاضطخؽ ٌیػاُیً .
در حاریظ فلْ اـالٌٖ ده ٌػرـۀ فلٖٔ ه یا ده ٌهخب فلٖٔ ًٌٔ هسٕد دارد نْ یهٖ ةِال ٌػرـۀ أٓو ضػید یا ٌػرـۀ ضشاز ه
دیگؽ آم ةِال ٌػرـۀ رأو یا ٌػرـۀ نٕفْ یاد ٌیلٕد .
اهك ٌػرـۀ ضشاز ( ٌػیِْ ٌِٕرن ) یا ٌػرـۀ ضػید :
فلٔاو ٓفخگاُْ از ظتلۀ حاةؿیَ نْ اةَ اىلیً در نخاب عٕد ةِال ( أؾالل اىٍٕكؿیَ ) ایلاُؽا ةْ حؽحیب ذیو آهردن اـج ؾتارحِػ
از :
اةَ اىٍفیب  ،ؾؽهّ  ،اىلاـً  ،عارسث  ،اةٕةهؽ  ،ـيیٍام ه ؾتیػاهلل ةَ ؾتػاهلل .
فلٔاو ٓفخگاُْ ٌ ػیِْ اـاـاة فلْ را در ضشاز پایْ گؼارو ٍُٕدن ه ُلق ًٌٔ را در حأـیؿ فلْ ه ٌػارس فلٖٔ داكخِػ حا
اُػازن ایهْ ؾصؽ فلٖٔ آُؾٌام را در حاریظ فلْ ه حلؽیؽ ةِال ( ؾصؽ فلٔاو ٓفخگاُْ ) یاد ٌیهِِػ .
ٌؽدل ٌػیِْ ٌِٕرن یا ضشاز رهش ؾيٍٖ اـخادام اهك را نْ در ٌلػٌۀ ایلام زیػ ةَ ذاةج ه ؾتػاهلل ةَ ؾٍؽ ٌیتاكِػ صػدر صػ
حؿلیب ٍُٕدُػ  .ؾتػاهلل ةَ ؾٍؽ ةْ آذار رـٕك اهلل صيٖ اهلل ؾيیْ هـيً ةفیار پاةِػو داكج ه از ظؽز ه رهش زُػگٖ آُطضؽة
در ضیاة فؽدو ه كغصٖ ه اسخٍاؾٖ ه فلٖٔ عارث ٍُٖ كػ .
در ٌلػٌۀ كاگؽدام ٌػرـۀ ضشاز ـؿیػ ةَ اىٍفیب اـج نْ آذار ه فخٕا ٓاو صطاةْ را ذتج ه ضفغ ٍُٕد .
ٌٍیؾاة ٌػرـۀ ضشاز :
ٌیخٕام ٌٍیؾاة ٌػرـۀ ضشاز را ةْ ُلاط ذیو عالصْ ٍُٕد :
 .1اسخِاب یا دهرو از نرؽة ـؤاك ه ؾػل فؽض ٌفائو كتو از هكٕع آم ه ضهً در كضیْ او نْ هاكؽ كػن ُْ در كضیْ او
نْ كایػ هاكؽ كٕد ةػیَ حؽحیب ٌفائو فؽضٖ در فلْ ٌػیِْ هسٕد ُػاكج .
 .2حٍفم ةْ ضػید ه آذار  ،ىؼا اـاس ؾيً در ُؾد كام نخاب ه ـِج ه اذؽ ةٕد ه ؾِایج ه حٕسْ ةیلخؽ ةْ ضفغ ایَ ـْ
اصو ( كؽآم  ،ـِج  ،آذار ) در فلْ داكخِػ ه ٌؽاسؿْ ةْ اسخٔاد ه رأو در ضاالة ضؽهرة ه در چٕناة ٌطػهد هسٕد
داكج .

اٌال ٌطٍػ اىغؾاىٖ ٌ ؿاصؽ نْ از اٌال ٌػرـۀ رأو ه از پیؽهام ٌؼٓب ضِفٖ ةٕد  ،اٌال ٌاىم را نْ از اٌاٌام ٌػرـۀ أٓو
ضػید ةٕد ضٍَ اٌاٌام ٌػرـۀ رأو ٌٖ آهرد ه ذاةج ٌیفازد نْ اٌال ٌاىم از ٌػرـۀ ضػید ه رأو در فلْ عٕد اـخفادن
ٌیهؽد  ( .دنخٕر یٕـف اىلؽضاهو « اىلیظ اىغؾاىٖ نٍاؾؽفخْ » ص . 218 :
دهل ٌ :ػرـۀ أٓو رأو در ؾؽاق :
ٌػرـۀ ؾؽاق در حاریظ فلْ ةِال ٌػرـۀ رأو ُیؾ یاد ٌیلٕد ه فلٔاو ؾؽاق در فلْ رأو را ًٌٔ ٌٖ داُفخِػ  .در حؿؽیف رأو اٌال
كافؿٖ رضٖ اهلل ؾِْ ٌٖ گٕیػ نْ  :رأو آم ُؼؽ صطاةْ اـج نْ ٌٕرد ٌغاىفج رأو ةاكٖ صطاةْ هاكؽ ُلػن ةاكػ ه اٌال
كافؿٖ اضافْ ٌیهِػ نْ رأو صطاةْ ُفتج ةْ رأو ٌا فضیيج دارد  ( .فضو غِٖ ٌشػدو « در ُؼال دهىج اـالٌٖ » ص » 113 :
.
رأو ةْ ٌؿِٖ ه ٌفٕٔل كإُُٖ عٕد  ،كٕة عٕد را از كؽآم نؽیً ه ـِج ٌٖ گیؽد  .اـخاد ؾيٖ ضفَ ؾتػاىلادر در نخاب عٕد ةِال
( ُؼؽّ ؾاٌث فٖ حاریظ فلْ ) در ٌٕ ضٕع رأو ٌٖ ُٕیفػ نْ  :ظؽیلج ه رهش أٓو رأو  ،رهش ه ظؽیلج ٌؿلٕك ه ظتیؿٖ ةٕد ه
اضافْ ٌیهِػ نْ  :رأِو كؽیف حؽیَ رهش ه ظؽیلج اـج زیؽا اضادید نْ از آم اضهال گؽفخْ ٌیلٕد نً اـج ه ةؽاو حِؼیً
رهاةط اسخٍاؾٖ ه حلِیَ یؿِٖ كإُم ـاعخَ الزل اـج نْ اسخٔاد ةْ اضادید كيیو ه صطیص كػن از آُٔا اضهال اـخِخاث كٕد
ه فلْ اـالٌٖ ـاعخْ كٕد ٌ ( .صعفٖ اضٍػ اىؾركا « اىٍػعو اىفلٖٔ اىؿال سيػ اهك » ص . ) 171 :
رأو ٌ ،صػرو از سٍيۀ ٌصادر حلؽیؽ ه فلْ در ُؾد أٓو رأو ه پیؽهام ٌػرـۀ ؾؽاق از ُؼؽیاة كغصٖ اٌاٌام ؾؽاق ُتٕد ةيهْ
از ؾٍؽ ةَ اىغعاب ةْ ٌیؽات ةؽدن ةٕدُػ  .رأو ُؾدؾٍؽ رضٖ اهلل ؾِْ در ٌفائو ادارۀ دهىج ٌؿِٖ ٌصيطج را داكج ه ؾٍؽ در
كئٕم ادارۀ دهىج ه ُؼال آم از رأو نار ٌیگؽفج ىیهَ اگؽ ٌٕضٕع ةْ كضاء ٌٖ ةٕد از كیاس گار گؽفخْ ةْ رأو ٌخٕـو ٍُیلػ .
( ٌطٍػ اةٕ زٓؽّ « حاریظ اىٍؼآب االـالٌیث » ص . ) 246 – 245 :
ضضؽة ؾٍؽ رضٖ اهلل ؾِْ  ،ؾتػاهلل ةَ ٌفؿٕد را ةْ ؾؽاق فؽـخاد حا ٌؽدل آُشا را حػریؿ ؾيٕل اـالٌٖ ٍُایػ  .ؾتػاهلل ةَ
ٌفؿٕد رهش ه ظؽیلج ضضؽة ؾٍؽ را در ٌفائو فلٖٔ ناٌال پیؽهو ه حؿلیب ٍُٕدن ُؼؽیاة ؾٍؽ اذؽ ٌفخلیً را در رهش ه
ظؽز فهؽو اه داكج ه ؾتػاهلل ةَ ٌفؿٕد در ٓیز كضیْ ٌغاىف ُؼؽ ؾٍؽ ؾٍو ٍُیهؽد ه ٌیگفج اگؽ ٌؽدل ٍْٓ ران ه هادو را
ؾتٕر نِِػ  ،ؾٍؽ ران ه هادو دیگؽ را ؾتٕر نِػ ٌَ ظؽیق ؾٍؽ را حؿلیب ٌیهًِ ٌِ ( .اع اىلعام « حاریظ اىخلؽیؽ االـالٌٖ » ص
. ) 292 :
اكاٌج ؾتػاهلل ةَ ٌفؿٕد در ؾؽاق ـتب افخخاج یا حأـی ؿ ٌػرـۀ ؾيٍٖ ةؾرگ در ٌِعلْ كػ ه كانؽدام ٌػرـۀ ةَ ٌفؿٕد
رهش ؾيٍٖ ه اـيٕب فلٖٔ اـخاد عٕد را پیؽهو نؽدُػ ه ٌػرـۀ ةَ ٌفؿٕد در ؾؽاق اـاس ٌػرـْ ه ٌیخٕد ( رأو ) را

ةٕسٕد آهرد ةػرسۀ نْ ةؿضٖ حاةؿیَ ٌػرـۀ رأو را ةْ ؾتػاهلل ةَ ٌفؿٕد ُفتج دادن ٌیگٕیِػ ( رةیؿث اىؽأو ) ٌٕ.سٕدیج ةٕدم
اٌال ؾيٖ نؽل اهلل هسْٔ در ؾؽاق از ؾٕاٌو دهل ُلؽ فلْ رأو در ؾؽاق ةٕد .
ٌیخٕام ٌٍٔخؽیَ ؾٕاٌو ه اـتاب ةٕسٕد آٌػم ٌػرـۀ رأو در ؾؽاق را ایِعٕر عالصْ ٍُٕد :
ٌ .1خأذؽ كػم فلٔاو ؾؽاق ةْ ُؼؽیاة ؾتػاهلل ةَ ٌفؿٕد نْ ُاٌتؽدن فلْ ؾٍؽ ةَ اىغعاب را نْ رأو یهٖ از ؾِاصؽ آم
ةٕد در ؾؽاق ةْ ُلؽ ـپؽد ه ٍٓچِام ٌؽدل ؾؽاق حطج حأذیؽ اسخٔاداة اٌال ؾيٖ ةَ ةٖ اةٖ ظاىب رضٖ اهلل ؾِْ ه
كضایاو زٌام عالفج اش در ؾؽاق ةٕدُػ .
 .2كيج ضػید در ؾؽاق ُفتج ةْ ضشاز نْ ٌؽنؾ رـٕك اهلل صيٖ اهلل ؾيیْ هـيً ه صطاةْ ةٕد  .حؿػاد صطاةْ ٌلیً در
ضشاز ُفتج ةْ حؿػاد صطاةْ در ؾؽاق ةیلخؽ ةٕد .
 ًٓ .3ـؽضػ ةٕدم ؾؽاق ةْ فارس ه ُؾدیهٖ آم ةْ ذلافج  ،فؽِٓگ ه نيخٕر فارس ه ٌخأذؽ كػم ذلافج ؾؽاق ةْ آم ه ػٕٔر
كضایاو سػیػ نْ ران ضو سػیػ را ٌٖ عٕاـج ه ضو آم اضخیاث ةْ رأو هكیاس داكج  .اٌال كؿتٖ ٌٖ گٕیػ نْ ٌَ
یم ضػید را نْ ٌٖ كِٕل صػ ٌفأىْ را ةْ آم كیاس ٌٖ نًِ .
ٌٍیؾاة ٌػرـۀ رأو :
ٌػرـۀ رأو در ؾؽاق از عٕد ٌٍیؾاة عاص را دارد نْ ٍٓیَ ٌٍیؾاة ٌػرـۀ رأو را از ٌػرـۀ ضػید در ضشاز ٌخفاهة ٌٖ
ـازد .أًٓ ٌٍیؾاة ٌػرـۀ ؾؽاق را ٌیخٕام ایَ ظٕر عالصْ ٍُٕد:
 .1فؽض ٌفائو ه كضایا كتو از هكٕع آم ه اصػار ضهً در ٌٕرد آُٔا ٌ ،رال ٌٖ گفخِػ  { :اگؽ ایَ ظٕر پیق كٕد ؟ } در
ُخیشْ رهش كام فلْ سػیػ ػٕٔر ٍُٕد نْ ةِال ( فلْ افخؽاضٖ ) یاد ٌیلٕد .
 .2كيج رهایج كام از ضػید ه گؼاكخَ كؽهط ةفیار دكیق ه ٌلهو در كتٕك ضػید ه حؿلیب رهش ؾٍؽ ةَ اىغعاب ه
ؾتػاهلل ةَ ٌفؿٕد نْ ٌؿؽهف ةْ اـيٕب رهایج ه ؾػل گؽفخَ زیاد ةْ ضػید ةٕد .
اٌال اةٕ زٓؽن ٌٍیؾاة ٌػرـْ ضػید در ضشاز ه ٌٍیؾاة ٌػرـْ رأو در ؾؽاق را ةؽرـٖ دكیق ٍُٕدن ةایَ ُخیشْ رـیػن نْ  :در
ضلیلج ضػید ُیؾ ةشاُب رأو در ؾؽاق ٌٕسٕد ةٕد ه ٍٓچِام ةشاُب ضػید  ،رأو در ٌػیِْ هسٕد داكج  .در ٌٕضٕع ه ٌٕرد
گؽفخَ ضػید ه رأو حفاهة ه اعخالف ةیَ ٌػرـْ ضػید در ضشاز هرأو درؾؽاق ةٕد نْ ٌٖ حٕام اعخالف كاُؽا را ةْ ده ُلعْ
ذیو عالصْ ٍُٕد :
ٌ .1لػار هاُػازۀ رأِو در ُؾد ٌؽدل ؾؽاق ُفتج ةْ ٌؽدل ضشاز ةیلخؽ ةٕد .

 .2در ُٕع اسخٔاد ةْ اـاس رأو  ،اسخٔاداة در ُؾد أٓو ؾؽ اق ةاـاس ه ظؽیلج كیاس ةٕد در ضاىیهْ اسخٔاداة در ُؾد
ٌؽدل ضشاز از ظؽیق رأو ةاـاس ٌصيطج ةٕد ه فلْ ٌصيطج در ضشاز آٍیَ ةیلخؽ را ُفتج ةْ فلْ كیاس ه رأو در
ؾؽاق داكج ه ٌصيطج ُؾد ضشازیَ ُیفج ٌگؽ در إٌریهْ فؿال هاكؽ كػن ةاكػ ٌ ( .طٍػ اةٕ زٓؽن « حاریظ اىٍؼآب
االـالٌیث » ص . ) 256 – 259 :
ةْ ایَ اـاس ه كاؾػن فلٖٔ  ،فلٔاو ضشاز ةْ إٌر فؽضٖ یؿِٖ یم كضیْ را كتو از هكٕع آم فؽض ٍُٕدم ه در ضو آم
نٕكیػم اؾخلاد ُػارُػ در ضاىیهْ كاؾػن افخؽاضٖ یا فؽض نؽدم یهٖ از ؾالٌاة ةارز در فلْ ؾؽاق اـج .
فلٔاو ؾؽاق ٌاُِػ اىلؿتٖ  ،ؾيلٍْ  ،اةؽآیً ُغؿٖ ؛ ضٍاد ةَ اةٖ ـيیٍام كیظ ه اـخاد اٌال اةٕ ضِیفْ در ٌفائو اسخٔادو
زیادحؽ از كیاس نار ٌیگؽفخِػ ه از اـخادام عٕد ؾتػاهلل ةَ ٌفؿٕد ه اٌال ؾيٖ رضٖ اهلل ؾٍِٔا در فلْ رأو ه كیاس پیؽهو
صادكاُْ ٌٖ ٍُٕدُػ  .در حاریظ فلْ اةؽآیً ُغؿٖ ىفام رـٍٖ فلٔاو نٕفْ در ؾؽاق ٌؿؽفٖ كػن اـج ه حٍال فلٔاو ؾؽاق ةؿػ
از هو از ُؼؽیاة هو اـخفادن ه در ةفیارو ٌٕارد از آم عارث ُلػن اُػ  ( .اةٕ زٓؽن ُ ،لؿ ٌؽسؽ  ،ص . ) 261 :
در آغاز ؾٔػ حأـیؿ ٌؼآب فلٖٔ عالف یا اعخالف ةیَ ٌػرـۀ رأو ه ضػید در ٌٕضٕع رأو در ٌفائو حلؽیؿٖ ه فلْ زیاد
ةٕد ه ةؿػا اصطاب ٓؽ ده ٌػرـْ در ٌٕضٕع رأو ةٍٔػیگؽ ُؾدیم كػن رأو را ةْ ظؽیق صطیص ه ةْ ضػهد ه اصٕك كؽؾٖ آم
یهٖ از ؾِاصؽ ًٌٔ در فلْ كتٕك نؽدُػ  .اعخالفاة در ٌٕضٕع رأو درؾصٕر ٌا ةؿػ از اٌاٌام ه ٌؤـفام ٌؼآب نٍخؽ كػن
رفج ه كاگؽدام ٌؼآب ةا ٍٓػیگؽ كام یم هاضػ فه ؽو را ـاعخِػ نْ در ُخیشْ حلارب فهؽو ةیَ فلٔاء ه ؾيٍاء نخب فلْ
اـالٌٖ ٌٍيٕء از رأو ه ضػید گؽدیػ ٌ ( .صعفٖ اضٍػ اىؾركا ٌ ،ؽسؽ ـاةق  ،ص . ) 172 – 171

