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 :یبحثفقهیوالیتفقیهتاریخچه

ی حکن دس صهبى غیجت، دس  ی هطشٍػیت لیبم ٍ البهِ ی ثحث سا دس خػَظ تذاٍم هسألِ تػوین داضتین کِ دًجبلِ

سثغی ثِ ثحث فؼلی فمْی   ِ سسیذین کِ ایي ثحث،هَسد جَاص استطْبد ثحث کٌین؛ هٌتْب ثؼذ اص هشاجؼِ، ثِ ایي ًتیج

ای هغشح ضَد ٍ ثبًیب هوکي است ثب ثحث دس خػَظ جَاص استطْبد،  ًذاسد ٍ ثبیذ ثِ ػٌَاى ثحث جٌجی ٍ حبضیِ

 ی اهشٍص خیلی هتٌبست ًجبضذ. ّبی هَجَد دس جبهؼِ ضبیذ ثِ ًتبیجی ثشسین کِ ثب ضشٍست

 ضَین. ظش کٌین ٍ ٍاسد ثحث دٍم خَدهبى هیلزا تػوین گشفتین کِ اص ایي ثحث غشف ً

 دس اٍایل ثحث هغشح کشدین کِ دس خػَظ ٍالیت فمیِ سِ ثحث داسین:

ای فمْبء ثحث کشدُ ثَدًذ ٍ هب  ی حکن دس صهبى غیجت )کِ لجالً ثِ ػٌَاى یک ثحث حبضیِ . هطشٍػیت لیبم ٍ البه1ِ

 ثِ ػٌَاى ثحث هستمل ثِ آى پشداختین(

مْی ٍالیت فمیِ: اگش ایي ثحث اص صهبى هؼػَهیي ػلیْن السالم هَسد ثحث لشاس ًگشفتِ ثبضذ، ی ثحث ف . تبسیخچ2ِ

اًذ ثب ایي ادػب  کٌین ثِ خبعش سد اضکبالتی کِ اخیشاً ٍاسد کشدُ تَاًین ثِ آى ثپشداصین. لزا ایي ثحث سا هغشح هی هب ًوی

سبل پیص هغشح  322-222ی سحوِ اهلل حذٍد ای است کِ هشحَم ًشال کِ ایي ثحث اسبسبً اسالهی ًیست ٍ هسألِ

کٌین کِ تبسیخچِ ایي ًظشیِ اص چِ  ًوَدُ است ٍ دس کتت لذهب هغشح ًطذُ است. ثِ ایي خبعش هب ثحثی هغشح هی

 صهبًی است.

انواعنظریهفقهی:
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 ًظشیِ ثش دٍ لسن است: اًتضاػی ٍ استذاللی

ضَد. دس همبثل  ي ٍ هؤهٌیي ٍ هؼػَهیي ػلیْن السالم اًتضاع هیای فمْی است کِ اص اػوبل هتذیٌی ًظشیِ اًتضاػی ًظشیِ

 کٌین. ای سا اسائِ کشدُ ٍ دس هَسد آى استذالل هی ی استذاللی است کِ هب ًظشیِ آى ًظشیِ

 ی ٍالیت فمیِ ّن ایي دٍ ًَع ًظشیِ هغشح است. دس لضیِ

یؼٌی دس صهبى ائوِ ػلیْن السالم ػوالً ایي ًظشیِ گشدد؛  ی اًتضاػی ثِ صهبى خَد ائوِ ػلیْن السالم ثش هی تبسیخ ًظشیِ

اًذ، آى فشد ػیٌبً  فشستبدُ گشفتِ است؛ ثِ ایي غَست کِ اگش اهبم ػلیِ السالم ًبئجی سا ثِ جبیی هی هَسد اجشا لشاس هی

اص  توبم اختیبسات ٍ تػشّفبت اهبم هؼػَم ػلیِ السالم سا دس اهَال ٍ حبکویت ٍ فػل اختالفبت هشدم داضتِ است.

 کٌین. ی ػولی، اغل ٍالیت فمیِ سا اًتضاع هی ایي سیشُ

ی تبسیخی  ی استذاللی ٍالیت فمیِ )کِ ثِ ػٌَاى ثحث فمْی هغشح ضذُ ٍ ثشسسی ضذُ است( پٌج هشحلِ اهب ًظشیِ

 داسد.

آى صهبى ی اٍل دس صهبى غیجت غغشای اهبم صهبى ػجّل اهلل تؼبلی فشجِ الطّشیف ٍ صهبًی ثَدُ کِ اجتْبد اص  هشحلِ

؛ ٍالیت جبئش ثِ هؼٌبی ٍالیت اص جبًت «ٍالیت جبئش»این ثِ ػٌَاى  هشسَم ضذُ است. دس کتت فمْی ثحثی داضتِ

ّبیی اص جبًت سلغبى  سلغبى جبئش است )ًِ ٍالیت خَد آى سلغبى(. دس آى صهبى، خیلی اص فمْبء هسئَلیت

ی تػشّفبتی کِ اهبم ػلیِ السالم  دًذ، فمْبء هجوَػِآٍس پزیشفتٌذ ٍ چَى تػشّفبتی سا اص ایي سّگزس ثِ دست هی هی

ی آى تػشّف دس  یبفتٌذ کِ الصهِ کشدًذ ٍ اص ثبة استٌمبر ٍ استیفبء حك، آى سا دس هی دادًذ، اجشا هی ثبیستی اًجبم هی

ذُ ّب سا اص جبًت هجَّص ضشػی ًبضی اص ٍالیت فمیِ ثِ ػْ اهَال ٍ اًفس هسلویي ثَدُ است. فمْبء ایي هسئَلیت

 گشفتٌذ، ٍ الّب کبسگضاسی ٍ اعبػت حبکن جبئش ّیچگبُ جبیض ًجَدُ است. هی

 اًذ، چٌیي جَاص ضشػی داضتِ است. پزیشفتِ ّبیی سا دس دستگبُ سلغبى جبئش هی پس ایي کِ ػلوبء هسئَلیت
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ی دٍم هشثَط ثِ صهبى غفَیِ است. تب صهبى غفَیِ ضیؼِ دس اختٌبق ثَدُ است ٍ اص صهبى غفَیِ کِ ضیؼِ  هشحلِ

ی  ی هشحَم هحمّك کشکی ٍ همذّس اسدثیلی ٍ ...( هسألِ دٍسُ تطکیل حکَهت داد ٍ حکَهتص ّن همتذس ثَد )ّن

 اًذ. هجتْذ، هأرٍى دس سلغٌت ثَدُ سلغٌت هأرٍى هغشح ثَدُ است. یؼٌی ّش کذام اص سالعیي اص جبًت یک

ّبی فبسك ٍ فبجشی  اًذ، ٍلی آدم سغن ایي کِ ضیؼِ ثَدُ ای کِ هغشح است، ایي است کِ سالعیي غفَیِ ػلی ًکتِ

ی سلغٌت  ّبیی اجبصُ ضَد کِ فمْبئی هبًٌذ هشحَم هحمّك کشکی سحوِ اهلل ثِ چٌیي ضخػیت اًذ؛ چگًَِ هی ثَدُ

ت کِ دس آى سٍصگبس، اختٌبق خیلی ضذیذی ػلیِ ضیؼیبى ثَد ٍ اگش ػلوبء چٌیي تأییذ ٍ اًذ؟ پبسخ ایي اس دادُ هی

هبًذ. پس سلغٌت هأرٍى، تجلَسگبّی ثشای پزیشش اغل ٍالیت فمیِ  کشدًذ، فطبسّب ثش ضیؼِ ثبلی هی حوبیتی ًوی

 ثَدُ است.

ئلی کِ دس فمِ دس خػَظ اغل ی سَم دس صهبى هشحَم هحمّك ًشالی سحوِ اهلل است کِ ایطبى توبم هسب هشحلِ

آٍسی کشدًذ ٍ سپس دس هَسد ایي اغل ٍاسد ثحث هستَفبی استذاللی ضذًذ. اص ایي  ٍالیت فمیِ هغشح ثَد سا جوغ

اًذ کِ ایي اٍلیي  ی ٍالیت فمیِ ثِ ػٌَاى یک ثحث هٌمّح ٍ استذاللی هغشح ضذ. ثشخی گوبى کشدُ صهبى ثَد کِ هسألِ

 اًذ. ی سَم سا عشح فشهَدُ یِ است کِ ایي ًبدسست است ٍ دس ٍالغ ایطبى هشحلِی عشح هجبحث ٍالیت فم هشحلِ

ای )کِ هؼبغش هشحَم  ایطبى دس کتبة ػَائذ االیبم ثِ ایي هجحث پشداختٌذ ٍ ثؼذ اص ایطبى هشحَم ػجذالفتبح هشاغِ

دس کتبة ّبی خَد ثِ آى اًذ( ٍ هشحَم هیشفتبح حسیٌی ٍ هشحَم سیذ هحوذ ثحشالؼلَم  ضیخ اًػبسی سحوِ اهلل ثَدُ

 پشداختٌذ.

ی سَم دس کتبة ثیغ ایي لضیِ سا خیلی لَی هَسد ثحث لشاس  هشحَم ضیخ اًػبسی سحوِ اهلل ّن دس ّویي هشحلِ

 اًذ. دادُ

فمْبی ثؼذ اص هشحَم ضیخ اًػبسی سحوِ اهلل )اص جولِ حضشت اهبم خویٌی سحوِ اهلل( ّن ایي ثحث سا دس کتبة ثیغ 

 اًذ. هغشح ًوَدُ
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ی ظَْس هطشٍعیت ٍ هسبئل هشثَط ثِ آى ثَد کِ دس ایي هشحلِ ساّی ثِ سَی ػیٌیت یبفتي  ی چْبسم هشحلِ هشحلِ

 ضذ، هجتٌی ثش اثجبت اغل ٍالیت فمیِ ثَد. ی تحشّکبتی کِ هی ٍالیت فمیِ پیذا ضذ. دس صهبى هطشٍعِ ػوذُ

س ضَسای هلّی چْبس ًفش هجتْذ عشاص اٍل دس ایي هشحلِ ٍلتی حکَهت هطشٍعِ ثِ ٍجَد آهذ، ضشط ضذ کِ دس هجل

 د.ي ثب ًظش ٍ تأییذ ایطبى تػَیت ضَی لَاًی ثبضٌذ ٍ کلیِ  حضَس داضتِ

ثبضذ کِ ایطبى ثِ سجک هشحَم ًشالی سحوِ اهلل ثِ ایي ثحث  ی پٌجن، دٍساى اهبم خویٌی سحوِ اهلل هی هشحلِ

چ فمیْی تَاى هخبلفت سا ًذاضت ٍ ّوِ آى سا لجَل ی چْبسم ٍ پٌجن، ّی ػػش ثب هشحلِ ی ّن پشداختٌذ. دس صهبًِ

 داضتٌذ.

 الجتِ دس خػَظ اختیبسات ٍالیت فمیِ ًکبت ٍ اختالفبتی ثَد، ٍلی دس پزیشش اغل آى اختالفی ًیست.

ػیٌیت اجشائی ٍالیت فمیِ فمظ دس صهبى اهبم خویٌی سحوِ اهلل ٍ ثب پیشٍصی اًمالة ضکَّوٌذ اسالهی ٍ تطکیل ًظبم 

 سالهی ثَدُ است.جوَْسی ا

تَاى ایي هشاحل سا ثِ ایي  ی ٍالیت فمیِ ایي پٌج هشحلِ سا داضتِ است کِ دس ّیچکذام اص اثَاة فمْی ًوی ًظشیِ

 غَست ثشسسی کشد.

ی تغَّس ٍ تحَّل  دس ّش کذام اص هجبحث فمْی ثبیستی تبسیخ عشح ٍ ثشسسی آى ٍ چگًَگی آى ثشسسی ضَد تب سبثمِ

 َد کِ آیب آى ًظشیبت گزضتِ لبثل تتجّغ ٍ اػتٌب ّست یب ًِ؟آى سٍضي ضَد ٍ هؼلَم ض

حتّی دس ثحث تطخیع هجتْذ ٍ فمیِ اػلن ّن یکی اص هؼیبسّب تَاًبیی فمیِ دس تتجّغ الَال )ٍ ثشسسی سیش تبسیخی 

 ثبضذ. آساء فمْی( هی

 


