
 ویژگی های قواعد حقوق وضعی و اسالمی

 

 هحوذ فشجبدٕ

 دس هَض َ   يٗ  ا ت٘  اّو. اػت« حمَق لَاعذ ْٕب٘ظگٍٗ» ثحث حمَق، فلؼفِ هْن هجبحث اص ٖىٗ

ِ  ٖؿىل دّ دس آى ٕوبسآهذ ٍ حمَق لَاعذ ؿٌبخت  ٍ حم َق  لؼ َفبى ٘ف ّوؼ بى،  ٖحم َل  لَاع ذ  ث 

 .اػت ػبختِ َضَ ه يٗا عشح اص شًٗبگض سا حمَق ؿٌبػبى اص ٖگشٍّ

 ٍٖضع :اص عجبستٌذ ٖحمَل لَاعذ ْٕب٘ظگٍٗ يٗهْن تش حمَلذاًبى، اص ٕعذُ ا ٍ حمَق فالػفِ ثبٍس ثِ

 اص ٕثشخ َسداس  ٍ ت٘  عوَه جبهع ِ،  افشاد ػبختي هخبعت ،ٖشًٍ٘ث سٍاثظ ثش ًظبست ثَدى، ٖالضاه ثَدى،

 .اجشا ضوبًت

 گًَِ يٗا ٖظگٍٗ آى اص ٖثشخ داسًذ، ْٖٗب٘ظگٍٗ ضً٘ اػالم حمَق لَاعذ ،ٍٖضع حمَق لَاعذ ثشاثش دس

ِ  تَجِ ،ٖدسًٍ ٍ ٕظبّش ػلَن ثش ًظبست ،ٕالضام آٍس ثَدى، ٖآػوبً: ؿًَذ ٖه ؿوبسؽ  آى اص اف شاد  ث 

 ٕبه ذّب ٘پ ث ب  ّٖوشاّ   ٍ ت٘  عوَه داسً ذ،  ٖاجتو بع  ٖصًذگ ٍ وٌٌذ ٖه ٖصًذگ اجتوب  دس وِ جْت

 .ٕاخشٍ ٍ َٕ٘دً

 ْب٘ظگٍٗ اص ٖثشخ وِ ػبصد ٖه سٌّوَى مت٘حم يٗا ثِ سا هب ْب،٘ظگٍٗ يٗا ثِ ك٘دل چٌذاى ًِ ًٖگبّ

 :اص عجبستٌذ هَاسد يٗا يٗهْن تش. هـتشوٌذ ٖاػاله ٍ ٍٖضع حمَق لَاعذ دس

 

 دٍام ٍ ت٘عوَه. 1

 صهبى جْت اص يٗا ثش افضٍى. اػت ٕجبس افشاد توبم هَسد دس ٍ ًذاسد ًظش ٖخبك فشد ثِ ٖحمَل لَاعذ

 ٕثْ شُ ث شداس   ه َسد  صهبًْ ب  تو بم  دس سا لَاع ذ  يٗا تَاى ٖه ٍ ؿَد ًٖو ذٍدهح ٖهـخل صهبى ثِ ضً٘

 .لشاسداد

 :ؼذًَٗ ٖه ثبسُ يٗدسا ٕفشاًؼَ ِثشجؼت حمَلذاى َل،٘پالً

 ٖدائو   ٍ ع بم  لَاع ذ  يٗ  ا. گشدد ٖه جبهعِ دس ت٘اهٌ ٍ ًظن اػتمشاس ٍ جبدٗا ػجت ٖحمَل لَاعذ»

 1«.ؿًَذ ًٖو هحذٍد ٌٖ٘هع صهبى بٗ خبف فشد ثِ ٍ ّؼتٌذ

 يٗ  ا ٕشٗصه بى پ ز   ٌىِٗا چِ ؼت،ً٘ صهبى هٌذ ٖحمَل لَاعذ: ذٗگَ ٖه ٖغشث حمَلذاى گشٗد پش،ٗس

« ثبؿ ذ  هج شد  ٍ ٖول ذٗثب ٖحمَل لَاعذ» :نٗ٘ثگَ ّشگبُ يٗثٌبثشا. اػت لَاعذ يٗا ت٘ول جًٗتب اص لَاعذ

 2.گشدد هحذٍد ٖخبك صهبى ثِ لَاعذ يٗا ؼتً٘ ؼتِٗؿب

 تَجِ ّوبى سا ت٘عوَه يٗا ٍ ؿوبسد ٖه آى ْٕب٘ظگٍٗ اص سا ٖحمَل َاعذل ت٘عوَه ضً٘ ٖهذً دوتش

 3.خبف فشد ًِ وٌذ، ٖه ٖهعشف ّوگبى ثِ لبعذُ

 اف شاد  تو بم  دسث بسُ  لَاعذ يٗا وِ ؼتً٘ ٖهعٌ يٗا ثِ ٖحمَل لَاعذ ٖظگٍٗ هٗ عٌَاى ثِ ت٘عوَه

 لَاع ذ  يٗ  ا هـ وَل  ٕاداف ش  تٌْب ثلىِ شًذ،٘گ ٖه لشاس آى حىن هَضَ  ّوگبى ٍ اػت ٕجبس اجتوب 

 توبم ثب اًغجبق خَس دس ٖحمَل لَاعذ اص ٖگشٍّ ٌىِٗا چِ. هـتشوٌذ گشاىٗد ثب كفت هٗ دس وِ ّؼتٌذ

ْ  گشٗىذٗ ثب كفت هٗ دس وِ خبف ٖگشٍّ ثِ ًؼجت ثلىِ ؼت،ً٘ اجتوب  افشاد  هٌغج ك  ّؼ تٌذ  ن٘ػ 

 ٍ بى٘  فشٌّگ ٍ پضؿ ىبى  ث ش  اػ ت  و بسگشاى  حمَق بًگش٘ث وِ لَاعذ اص دػتِ آى ًوًَِ ٕثشا 4.ؿَد ٖه

 ك بدق  داسً ذ  ل شاس  و بسگشاى  ؿ وبس  دس ي٘لَاً ثشاثش وِ ٖوؼبً توبم ثِ ًؼجت اهب ؿَد، ًٖو ثبس تبجشاى



 ؿ ذُ  ختِٗس …ٍ داًـگبُ ي٘لَاً لبلت دس بٗ اػت دسآهذُ لضبٍت لبًَى كَست ثِ وِ ٕلَاعذ بٗ. اػت

 .ؿًَذ ٖه بختِؿٌ داًـجَ بٗ ٍ ّؼتٌذ ٖلبض وِ اػت ٖوؼبً دسثبسُ تٌْب اػت

ِ  اػت ٖكفبت ثِ ًؼجت ٖظگٍٗ هٗ عٌَاى ثِ ت٘عوَه يٗثٌبثشا  گشٗى ذ ٗ ث ب  ك فبت  آى دس اف شاد  و 

 .افشاد رات ثِ ًؼجت ًِ هـتشوٌذ

ِ  ٕثشا. ؿَد ٖه ه٘تفى ٕفشد احىبم ٍ اٍاهش اص ٖحمَل لبعذُ ؿشط، يٗا ثب ُ  حى ن  ًوًَ  ِ  دادگ ب  ث 

 دادى بٗ   دػ تگبُ،  هٗ ٖوبً٘پ هؼتخذم ٕثشا ٖوسػ اػتخذام هجَص بٗ ثذّىبس، ٕػَ اص ٖثذّ پشداخت

 .ؿًَذ ًٖو ؿٌبختِ ٖحمَل لبعذُ هٗ چّ٘ ،ٖخبسج فشد هٗ ثِ ت٘تبثع

 اػالم ٖحمَل لَاعذ. اػت ٖبثٗسد دسخَس ضً٘ اػالم حمَق لَاعذ دس ٍٖضع حمَق لَاعذ ٖظگٍٗ يٗا

 ًگبُ دس. شد٘گ ًٖو تعلك ٌٖ٘هع هَسد بٗ ٍ فشد ثِ ٍ شد٘گ ٖه ثش دس سا كفت ّن افشاد توبم ثَدُ عبم ضً٘

 ٕثشت ش  ٕگ ش ٗد ف شد  ثِ ًؼجت ٕفشد چّ٘ ٍ ىؼبًٌذٗ لبًَى ثشاثش دس افشاد ٖتوبه هؼلوبى، ـوٌذاىٗاًذ

 ٕث شا . اػت ٕجبس صهبًْب دستوبم ٍ ًذاسد تعلك ٖخبك صهبى ثِ اػالم ٖحمَل لَاعذ ي،ٗا ثش افضٍى. ًذاسد

 لبع ذُ  يٗ  ا دّ ذ  ٖه   ًـ بى  بتٗ  آ وِ چٌبى ٍ اػت ٖحمَل لبعذُ هٗ شٗص بتٗآ دس بت٘ح حك ًوًَِ

 :ثبؿذ ًٖو صهبى هٌذ ٍ اػت ٖعوَه

 لتل فىبًّوب األسم ٖف فؼبد أٍ ًفغ ش٘ثغ ًفؼبً لتل هي أًِّ ل٘اػشائ ٖثٌ ٖعل وتجٌب رله أجل هي»

  «عبً٘جو الٌبع

 32/اػشاء «ثبلحكّ االّ اهلل حشّم ٖالت الٌفغ ٍالتمتلَا»

 29/ًؼبء «أًفؼىن ٍالتمتلَا»

 36/اػشاء «ٔ إهالق٘خـ أٍالدون تمتلَاٍال»

 92/ًؼبء «هؤهٌبً متلٗ أى لوؤهي وبى هب ٍ»

 وٌ ذ،  ٖه   ًْٖ   هؤهٌبى بٗ ؾٗخَ فشصًذاى بٗ ـتيٗخَ بٗ ٕگشٗد وـتي اص وِ بت،ٗآ يٗا اػبع ثش

 ًٖو   ض٘  ً آًْب خَد وِ چٌبى وٌٌذ، تعشم آًْب حك ثِ ذًٗجب گشاىٗد ٍ داسًذ ٖصًذگ حك افشاد ته ته

 .ثجشًذ بى٘ه اص ذًٗوب ٖه ٖجوع ٖحم ـتش٘ث وِ سا خَد حك تَاًٌذ

 ًٖو   ًذاسً ذ  ً ضٍل  ػ جت  وِ ٖبتٗآ ثِ هحذٍد اػالم ٖحمَل لَاعذ داؿتي دٍام ٍ ثَدى عبم ٖظگٍٗ

 دٍام ٍ ت٘  عوَه اص ض٘  ً اػ ت  ع بم  بٗ   خ بف  آًْب ًضٍل ػجت ٍ داسًذ ًضٍل ػجت وِ ٖبتٗآ ثلىِ ؿَد،

 اص سا ع بم  ِٗ  آ خ بف،  ً ضٍل  ػجت گفتِ اًذ، هفؼشاى ٍ ى پظٍّبىلشآ اص ٕبس٘ثؼ ٌىِٗا چِ. ثشخَسداسًذ

 .اًذاصد ًٖو دٍام ٍ ت٘عوَه

ِ  ٖحشهت   ٖث   ٍ تْو ت  اص سا اف شاد  اػت ٖحمَل لبعذُ هٗ بًگش٘ث وِ شٗص بتٗآ ًوًَِ ٕثشا  صً بى  ث 

ِ  تْو ت  حى ن  ثِ ًبظش ٍ آهذُ فشٍد دٍس بس٘ثؼ ٕگزؿتِ ا دس وِ بتٗآ يٗا. دّذ ٖه ض٘پشّ پبوذاهي  ث 

ِ . خ َسد  ًٖو   ق٘تخل ًضٍل ػجت ثِ ثَدُ ٕجبس ضً٘ صهبى يٗا دس اػت ِ٘لجغ ِٗهبس بٗ ـِٗبع  يٗ  ا ث 

 ٍ اػ ت  ٕج بس  ثضً ذ  تْوت پبوذاهي ٖصً ثِ وِ ٖوؼ ّش ثِ ًؼجت ٍ صهبى ّش دس لبعذُ يٗا وِ ٖهعٌ

 :ثَد ًخَاّذ ِ٘لجغ ِٗهبس بٗ ـِٗعب ثِ صًٌذُ تْوت ثِ هحذٍد

 ؿ ْبدٓ  لْ ن  التمجلَا ٍ جلذٓ ي٘ثوبً فبجلذٍّن ؿْذاء ثأسثعٔ أتَاٗلن  ثن الوحلٌبت شهَىٗ يٍٗالز»

 4/ًَس «أثذاً

 23/ًَس «اٙخشٓ ٍ ب٘الذً ٖف لعٌَا الوؤهٌبت الغبفالت الوحلٌبت شهَىٗ يٗالز إىّ»

 



 ٕالضام آٍس. 2

ِ  ٖحم َل  لَاعذ 5.آًْبػت ٕالضام آٍس ،ٖاػاله ٍ ٍٖضع حمَق لَاعذ بى٘ه هـتشن دٍم ٖظگٍٗ  و 

ِ ً٘ت دس. ػبصد ٖه لَاعذ يٗا تٗسعب اص شًٗبگض سا آًْب اػت ٖاجتوبع ٖصًذگ دس افشاد لَنػ ثِ ًبظش  اص ج 

 ٍ داؿ ت  ًظ ش  اص شًٗ بگض  افشاد اص ٖگشٍّ گشٗد ٕػَ اص ٍ ؿًَذ، ٖه حك كبحت افشاد، اص ٖثشخ ػَ هٗ

 ٍ ح ك  اص ٕهجوَعِ ا ٖحمَل لبعذُ ّش :ٌذٗگَ ٖه حمَق داًبى جْت يٗا ثِ. حك كبحت حك تٗسعب

 6.اػت حك اٍ رهِ ثش وِ وغ آى ثِ ًؼجت ٖف٘تىل ٍ ،ٖحم كبحت ٕثشا ٖحم اػت؛ ف٘تىل

ِ  گبُ ٍ اػت ٖهغبثم داللت ثِ گبُ الضام، ثش ٖحمَل لَاعذ داللت  اص ٕتع ذاد  دس. ٖتض وٌ  دالل ت  ث 

 ٕث شا  لَاع ذ  يٗ  ا دس ح ك  اثج بت  ت٘ف٘و اهب اػت، بهذًُ٘ لبعذُ ٍاطگبى ظبّش دس الضام ٍ ف٘تىل لَاعذ،

 آى تٗ  سعب ٍ گ شاى ٗد ح ك  شؽٗپز اص شًٗبگض افشاد اص گشٗد ٕعذُ ا وِ اػت ٕگًَِ ا ثِ افشاد اص ٍّٖگش

 .ؿًَذ ٖه

ِ  تفبٍت يٗا ثب ؿَد؛ ٖه ذُٗد ضً٘ اػالم ٖحمَل لَاعذ دس ٍٖضع حمَق لَاعذ ٖظگٍٗ يٗا  لَاع ذ  و 

 ٍ اًؼبى استجبط ٖچگًَگ ٍ سسفتب ثلىِ ؼت،ً٘ گشٗىذٗ ثب اًؼبًْب سٍاثظ ٍ سفتبس ثِ ًبظش تٌْب اػالم ٖحمَل

 ٍ داسد ٕـ تش ٘ث ٕخَاػ تِ ّ ب   ٍ ف٘تى بل  اػالم، ٖحمَل لَاعذ اػبع، يٗا ثش. داسد هذّ ًظش ضً٘ سا خذا

 .شد٘گ ٖه ثش دس ضً٘ سا ذُ٘عم ٍ اخالق

 ِ٘  ًبح اص ال ضام  ،ٍٖض ع  حمَق لَاعذ دس داسد؛ فشق گشٗىذٗ ثب ضً٘ لَاعذ يٗا خبػتگبُ ي،ٗا ثش افضٍى

 لَاعذ الضام اهب اػت، ٖخبك ٕفشد ٕسفتبسّب ثِ هشدم ًذادى تي اص افشاد ًٖگشاً ٍ دغذغِ ٍ ٖعوَه افىبس

 .اػت ٕاخشٍ عمبة ٍ ثَاة ثِ اعتمبد ٍ ٖاخالل اكَل ثِ تعجذ ،ٌٖٗد ٕثبٍسّب جًِ٘ت اػالم ٖحمَل

 ػ تفبدُ ا ٍاطگ بى  ظ بّش  اص ف٘تىل ٍ الضام گبُ :سػبًذ ٖه سا الضام گًَِ دٍ ثِ ضً٘ اػالم ٖحمَل لَاعذ

 اص ًِ ذ،ٗآ ٖه دػت ثِ ٖتضوٌ داللت اص الضام ٕهَاسد دس ٍ اػت، ٖهغبثم هذلَل اكغالحبً وِ ؿَد ٖه

 .ٖهغبثم داللت

 :اػت ٖهغبثم هذلَل الضام، اػت، ٖحمَل لبعذُ چٌذ بًگش٘ث وِ شٗص بتٗآ دس ًوًَِ ٕثشا

 32/اػشاء «ثبلحكّ إالّ اهلل حشّم ٖالت الٌفغ ٍالتمتلَا»

 29/ًؼبء «أًفؼىن ٍالتمتلَا»

 31/اػشاء «إهالق ٔ٘خـ أٍالدون ٍالتمتلَا»

 92/ًؼبء «هؤهٌبً متلٗ أى لوؤهي وبى هب ٍ»

 188/ثمشُ «ثبلجبعل ٌىن٘ث أهَالىن ٍالتأولَا»

 130/آل عوشاى «الشثب ٍالتأولَا»

 2/ًؼبء «أهَالىن ٖال أهَالْن ٍالتأولَا»

 ٖهغ بثم  ه ذلَل  آًْب دس الضام ٍ اػت ٖحمَل عذُلب هٗ بًگش٘ث وِ ٖفشاٍاً ًٕوًَِ ّب ضً٘ بتٗسٍا دس

 خ ذا  سػَل ٕا: وشد عشم ذُ٘سػ بهجش٘پ خذهت بى٘اثَػف ّوؼش ٌّذ ًوًَِ ٕثشا. ؿَد ٖه ذُٗد اػت

ِ  ضً٘ هي ٍ دّذ ًٖو سا فشصًذم ٍ هي ّٕب ٕبصهٌذً٘ ٍ اػت ل٘ثخ بى٘اثَػف  ّٕ ب  ٕبصهٌ ذ ً٘ ًبچ بس  ث 

 ّٕ ب  ٕبصهٌذً٘ اًذاصُ ثِ :فشهَد ثشاثش دس بهجش٘پ. وٌن ٖه ِ٘تْ ٖپٌْبً كَست ثِ ٍ اٍ اهَال اص سا ؾٗخَ

 7.ٖوٌ هلشف اٍ اهَال اص ٖتَاً ٖه هتعبسف



 ٖحمَل ٕلبعذُ ا آى، اص فمْب اهب. اػت صٍج ثش ًفمِ ٍجَة ٍ صٍجِ حك هَسد دس چٌذ ّش تٗسٍا يٗا

 اگش ٍ شد٘ثگ اٍػت رهِ ثش حك وِ ٖوؼ آى اص سا خَد حك تَاًذ ٖه ٖحم كبحت ّش ٌذٗگَ ٖه ػبختِ

 .ثشداسد سا خَد حك ًذاد

 ثش حك وِ ٖوؼ ًضد ٖحم كبحت اگش: ٌذٗگَ ٖه ػٌت اّل ٍ عِ٘ؿ ْبى٘فم اص ٖثشخ اػبع، يٗا ثش

 گ شدد  هٌى ش  سا ح ك  اك ل  بٗ ٍ ٍسصد ٕخَدداس حك كبحت حك دادى اص ضً٘ فشد آى ٍ ذٗب٘ث اٍػت رهِ

 خ َدؽ  حك جٌغ اص هبل آى ّشچٌذ اسد،ثشد خَد حك اًذاصُ ثِ فشد آى اهَال اص تَاًذ ٖه حك كبحت

ِ . ثبؿ ذ  اهبً ت  حك كبحت ًضد هبل آى وِ ٖكَست دس هگش ًجبؿذ؛  اػ تنٌب سا  يٗ  ا فمْ ب  اص ٖثشخ   الجت 

 8.ثبؿذ ٖه حك كبحت ٕثشا تلشف لبثل ثبؿذ اهبًت چٌذ ّش ٖهبل ّش ٌذٗگَ ٖه شفتًِٗپز

 فِٗؿ ش  ِٗ  آ دس ًوًَِ ٕثشا. سػبًذ ٖه ٖتضوٌ داللت ثِ سا الضام اػالم، ٖحمَل لَاعذ اص گشٗد ٖثشخ

 :ٖهغبثم ًِ اػت؛ ِٗآ ٖتضوٌ هذلَل هبل، كبحت حك ثِ دادى تي ثِ ػبسق الضام ش،ٗص

 38/هبئذُ «اهلل ًىبالً هي وؼجب ثوب جضاءً ْوبٗذٗأ فبلغعَا الؼبسلٔ ٍ ٍالؼبسق»

ِ  ٕثشا. اػت ٖتضوٌ هذلَل الضام اػت ٖحمَل لبعذُ هٗ بًگش٘ث وِ ضً٘ بتٗسٍا اص ٖثشخ دس  دس ًوًَ 

ِ  ًؼ جت  اٍ ٍ اٍػت هله ي٘صه آى وشد ب٘اح سا ٌٖ٘صه ّشوغ: ن٘خَاً ٖه بتٗسٍا ٖثشخ  دس گ شاى ٗد ث 

 .اػت حمذاستش ٍ ػضاٍاستش ي٘صه يٗا

 9«.لْن ٍّٖ ثْب أحكّ فْن أٍعولَُ األسم هي ئبً٘ؿ َا٘أح لَم وبٗأ ٍ»

 10«.ثْب أحكّ فْن عوّشٍّب أٍ األسم هي ئبً٘ؿ َا٘أح لَم وبٗأ»

 ك بحت  سا ي٘صه   بگش٘  اح ؿَد، ٖه ذُٗد بس٘ثؼ ضً٘ ػٌت اّل بتٗسٍا دس وِ آى هبًٌذ ٍ بتٗسٍا يٗا

 .وٌذ ٖه اٍ حك شؽٗپز ٍ تٗسعب ثِ هلضم سا گشاىٗد ٍ حك

 

 اجشا ضوبًت اص ٕثشخَسداس. 3

 سٍاث ظ  ن٘تٌظ   ٍ ع ذالت  ٕثشل شاس  ٕثشا. اػت اجشا ضوبًت داؿتي ،ٖحمَل لَاعذ ْٕب٘ظگٍٗ اص ٖىٗ

 ٍ وٌ ذ  ٖه   ٖجبً٘پـ ت  سا ٖحم َل  لَاع ذ  دٍلت، جبهعِ، افشاد ته ته حمَق اص دفب  ٍ ػبلن ٖاجتوبع

 آًْب اص ٍ وٌذ ٖه ثبصداؿت ٍ خ٘تَث وِ،ٗجش ًٌْذ ًٖو ٍٖلع ٖحمَل لَاعذ الضام ثِ وِ سا آًبى ٍ هتخلفبى

 11.وٌذ ٖه هغبلجِ سا ٖحمَل لَاعذ ثِ ٕجٌذٗپب

ٖ جضا دٍل ت  ثشخَسد گبُ. اػت هتفبٍت ٖحمَل لبعذُ  ًَ ثِ ثؼتِ ٌّجبسؿىٌبى، ثب دٍلت ثشخَسد  ٗ 

 حك ثشگشداًذى هبًٌذ اػت؛ ٖهذً ثشخَسد گبُ ٍ ؿَد، ٖه …ٍ صًذاى اعذام، هجشم وِ گًَِ يٗثذ اػت؛

 اًتم بل  بٗ ٖدٍلت ٕػبصهبًْب ٍ اداسات دس خذهت ك٘تعل هبًٌذ اػت؛ ٕاداس هجبصات گبُ ٍ حك، كبحت ثِ

ِ  ٕث شا  ؿَد؛ ٖه ٕجبس هجبصات اَؿىبل يٗا وبمت ٕدسهَاسد ٍ هحشٍم، هشاوض ثِ  هؼ تخذم  ٍٖلت   ًوًَ 

 .شد٘گ ٖه ًظش دس اٍ ٕثشا سا ٕاداس ٍ ٖهذً ،ٖٗجضا هجبصات لبًَى، وٌذ، اختالع دٍلت

 ض بهي  ِٗد ٍ للبف ًوًَِ ٕثشا داسد، ٍجَد ضً٘ اػالم ٖحمَل لَاعذ دس اجشا ضوبًت اص ٕثشخَسداس

 :اػت بت٘ح حك ٕاجشا

ٔ ٗ  د ٍ هؤهٌٔ سلجٔ شٗفتحش خغأً هؤهٌبً لتل هي ٍ خغأً إالّ هؤهٌبً متلٗأى  لوؤهي وبى ٍهب»  ٔ هؼ لو

 ل َم  ه ي  وبى إى ٍ هؤهٌٔ سلجٔ شٗفتحش هؤهي َّ ٍ عذٍّ لىن لَم هي وبى فئى لّذّلَاٗ أى إالّ اّلِ ٖإل

 92/ًؼبء  «هؤهٌٔ سلجٔ شٗتحش ٍ أّلِ ٖإل هؼلّؤ ٔٗفذ نبق٘ه ٌْن٘ث ٍ ٌىن٘ث



ِ  اؿ بسُ  ٌ ذ ٗگَ ٖه   ش گشاى٘تفؼ ٍ لشآى پظٍّبى ص ا ٖثشخ وِ چٌبى ِٗآ يٗا  داس دس ه ؤهي  لت ل  ث 

 وف بسُ  ٍ ِٗ  د ذٗ  ثب ثىـ ذ  االػالم داس دس سا ٖهؤهٌ ٖهؤهٌ اگش. داسد الوعبّذُ داس ٍ داسالحشة االػالم،

 دس لت ل  اگ ش  ٍ ثپ شداصد،  فم ظ وف  بسُ   ِٗآ يٗا اػبع ثش ذٗثب ثىـذ داسالحشة دس سا ٖهؤهٌ اگش ٍ ثذّذ

 12.ثذّذ وفبسُ ٍ ِٗد ذٗثب لبتل شد٘گ اًجبم اسالوع بّذُد

  (…ن بق ٘ه ٌْن٘  ث ٍ ٌىن٘ث لَم هي وبى إى ٍ) سا ِٗآ ػَم لؼوت ػٌت، اّل هفؼّشاى اص ٖثشخ اهب

 13.وٌٌذ ٖه البهِ خَد ثشداؿت ٍ ًِٗظش ٖدسػت ثش چٌذ ٖلٗدال ٍ داًٌذ ٖه ٖره وـتي دسثبسُ

 :اػت بت٘ح حك ثِ گشاىٗد ًْبدى حشهت ٖٗاجشا وبًتض وفبسُ، ٍ ِٗد پشداخت ثش لبتل الضام

 «االلجبة ٖأٍل بٗ َٓ٘ح الملبف ٖف لىن ٍ»

ٖ جضا اجشا ضوبًت اػالم، ٖحمَل لَاعذ اص ٖثشخ دس اهب اػت، ٖٗجضا اجشا ضوبًت هَسد، يٗا دس  ٗ ٍ 

 :شٗص ِٗآ دس ساّضًبى ثب ثشخَسد جولِ اص. اػت …ٍ ٖهذً

 تمغّ    أٍ ل لّجَا ٗ أٍ متّل َا ٗفؼ بداً أى   األسم ٖف   ؼعَىٗ ٍ سػَلِ ٍ اهلل حبسثَىٗ يٗجضاء الز إًّوب»

 34/هبئذُ «األسم هي ٌفَاٗ أٍ خالف هي أسجلْن ٍ ْنٗذٗأ

 ؿذى ختِٗآٍ داس ثِ ذ،٘تجع عضَ، لغ  لتل، ت،٘اهٌ ٍ بت٘ح ٍ ت٘هبلى حك ٕاجشا ضبهي ِٗآ يٗا دس

 .اػت حك كبحت ثِ هبل ثبصگشداًذى ٍ

 ٖه   گ شٍُ  يٗ  ا گشفت ِ اً ذ؛   جًِ٘ت سا عمَثت داؿتي هشحلِ چٌذ ٍ ت٘تشت ِٗآ يٗا اص فمْب اص ٖثشخ

ِ  ذٗ  ثب اػت ثشدُ سا آًبى اهَال ٍ وـتِ سا هبل كبحجبى ساّضى، اگش: ٌذٗگَ ِ  ػ پغ  ٍ ؿ َد  وـ ت  داس ث 

 اهَال تٌْب اگش ٍ ؿَد، وـتِ ذٗثب اػت ًجشدُ خَد ثب ٕض٘چ ٍ ؿذُ لتل هشتىت تٌْب اگش ٍ ؿَد، ختِٗآٍ

 ٖساّضً   تٌْ ب  اگ ش  ٍ گشدد، ذ٘تجع ٕگشٗد هىبى ثِ ٍ گشدد جذا ؾٗپب ٍ دػت ذٗثب ثشدُ سا حك كبحت

 14.گشدد ذ٘تجع ذٗثب اػت ًجشدُ غوبٗ ثِ سا حك كبحجبى اهَال بٗ ًىـتِ سا ٖوؼ ٍٖل وشدُ

 ٖه ش٘هخ عمَثتْب يٗا اص هٗ ّش اًجبم دس سا دٍلت ٍ گشفتِ اًذ جًِ٘ت سا ش٘٘تخ فمْب اص گشٗد ٖگشٍّ

 15.داًٌذ

 

 اجتوب  افشاد ػبختي هخبعت. 4

ِ  اػ ت  ٖوؼ بً  دسث بسُ  لَاعذ يٗا وِ اػت آى ٖحمَل لَاعذ گشٗد ٖظگٍٗ  ٖحم َل  ت٘ؿخل   اص و 

 ث ش  دس سا َاً بت ٘ح ٍ جو بدات  ٖحمَل لَاعذ يٗثٌبثشا. وٌٌذ ٖه ؼتٗص ٖاجتوبع ؿىل ثِ ٍ ثشخَسداسًذ

 يٗ  ا للوشٍ اص اػت ضاىٗگش اجتوب  ٍ جو  اص ٍ ذُٗثشگض سا ٕفشد ؼتٗص وِ ٕفشد وِ چٌبى شد،٘گ ًٖو

 اعتجبس ثِ اػت، افشاد ٍ فشد ثش حبون وِ اػت لَاعذ اص ٕهجوَعِ ا حمَق، ٌىِٗا چِ اػت؛ شٍى٘ث لَاعذ

 .ذٗص ٖه خَد ًَعبى ّن وٌبس دس ٍ جبهعِ دس فشد آى وِ آى

 هٌ زس  ٍ جـّ ش ه عٌ َاى  ثِ ٖبهجشاى الْ٘اكَالً پ ٍ داسد ٍجَد ضً٘ اػالم ٖحمَل لَاعذ دس ٖظگٍٗ يٗا

 :اػت گشفتِ ًظش دس اٍ ٖاجتوبع ٖصًذگ اعتجبس ثِ سا فشد اػالم ٖحمَل لَاعذ ٍ آهذُ اًذ اهتْب ٕثشا

 حىن٘ل   ث بلحكّ  الىت بة  هعْن أًضل ٍ يٗهٌزس ٍ يٗهجـّش ي٘٘الٌج اهلل فجعث ٍاحذٓ أهّٔ الٌبع وبى»

 213/ثمشُ «ِ ٘ف اختلفَا وب٘ف الٌبع ي٘ث

 بٗ   ٕو بس  اًج بم  آًْ ب  اص احىبم يٗا داًٌذ، ٖه ي٘هىلف افعبل هتَجِ سا ٖؿشع حىن ؿٌبػبى، اكَل

 :ذٗثٌگش سا ًوًَِ چٌذ اػت؛ گشاىٗد ثشاثش دس ـتش٘ث تشن ٍ اًجبم يٗا ٍ علجذ ٖه سا ٕوبس تشن

 1/هبئذُ «ثبلعمَد أٍفَا»



 .اػت خَاػتبس سا وبًْب٘پ ثِ ٍٕفب هخبعجبى، اص وِ ؿبس  ٕػَ اص اػت ٖخغبث

 32/اػشاء «ثبلحكّ أالّ اهلل  حشّم ٖالت الٌفغ ٍالتمتلَا»

 .اػت لتل تشن خَاػتبس ٍ گشفتِ تعلك ًفغ لتل ثِ ِٗآ يٗا

 38/هبئذُ «وؼجب ثوب جضاءً ْوبٗذٗأ فبلغعَا الؼبسلٔ ٍ ٍالؼبسق»

 .وٌذ ٖه ٖهعشف عمَثت هجَّص ٍ ػجت سا ٕدصد وِ اػت ٖخغبث

 

 جًِ٘ت

 ث ب  ض٘  ً ٖٗتفبٍتْ ب  لَاع ذ  يٗا ،ٖاػاله ٍ ٍٖضع حمَق لَاعذ ْٕب٘ظگٍٗ بى٘ه ّب ّٕوبًٌذ ٍجَد ثب

 .اػت لَاعذ ًَ  دٍ يٗا هتفبٍت ْٕب٘ظگٍٗ جْت ثِ تفبٍتْب يٗا وِ داسًذ گشٗىذٗ

 حم َق  لَاع ذ  اهب اػت، ي٘هعلَه ٍ بهجش٘پ ػٌت ٍ لشآى بتٗآ ،ٖاػاله حمَق لَاعذ خبػتگبُ. هٗ

 .اػت يٗد ٕهَاسد دس ٍ عشف گشٍُ، بٗ فشد عول اص ثشگشفتِ ٍٖضع

ِ  ٍ اػ ت  اجتو ب   اف شاد  گ ش ٗد ث ب  فشد سفتبس ثِ ًبظش تٌْب ٍٖضع حمَق لَاعذ. دٍ  دس اف شاد  ت٘  ً ث 

ِ  صدى كذهِ بٗ وـتي للذ فشد، اگش. ًذاسد تَجِ ٖاجتوبع ٕسفتبسّب ٍ ثشخَسدّب  ٖحت   ٍ ثبؿ ذ  داؿ ت

ِ  ؼ ت ً٘ ٖهعٌ   ثذاى يٗا الجتِ. وٌذ ًٖو حىن اٍ دسثبسُ ٍٖضع لَاعذ ثـَد احشاص وبس آى ثش اٍ للذ  و 

 ؼ تٌذ، ً٘ لبئل ٕش٘تأث ٍ ٖاسصؿ چّ٘ تً٘ ٕثشا حمَلذاًبى ٍ ؼتً٘ شگزاس٘تأث آًْب هجبصات دس افشاد تً٘

 هؼتمل كَست ثِ ًِ شد٘گ ٖه لشاس تَجِ هَسد ٍٕ سفتبس ثش شؽ٘تأث ثِ اًذاصُ ٍ تٌبػت ثِ فشد تً٘ ثلىِ

 ك َست  لت ل  اگش اهب وٌذ، ًٖو تَجِ وـتي ٕثشا فشد للذ ثِ ٍٖضع حمَق لَاعذ ًوًَِ ٕثشا. سفتبس اص

 بس٘ثؼ   لبتل عمَثت ثبؿذ ٕعوذ لتل اگش اػت؛ شگزاس٘تأث بس٘ثؼ ٍٕ هجبصات ي٘٘تع دس  لبتل تً٘ شد٘گ

 يٗا اتفبق ثبة اص ٍ ثبؿذ ثَدُ فشد ِ٘تٌج كذد دس ثلىِ ًذاؿتِ، وـتي للذ ٍ تً٘ فشد اگش ٍ اػت ذٗؿذ

 .ثَد ًخَاّذ ذٗؿذ ِٗپب ثذاى هجبصات ٍ عمَثت ثبؿذ ذُ٘اًجبه لتل ثِ ِ٘تٌج

ِ  اف شاد  تً٘ ثِ ّن اػالم، ٖحمَل لَاعذ ،ٍٖضع حمَق لَاعذ خالف ثش ِ  ّ ن  ٍ داسد بس٘ثؼ   تَج   ث 

 .فشد ٕظبّش ٕسفتبسّب
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