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مقدمه

 احکام اجزإ ٍ حکن الاهٔ ضزٍرت تٌف٘ذ، ٍ تشزٗع عزطٔ در اسالم شوَلٖ جْاى التضإ گذشت لثل جلسات در

 دارًذ لزار غ٘ثت پزدٓ پس در سهاى اهام چَى تگَٗ٘ن اٌٗکِ شذ ت٘اى ً٘ش. است غ٘ثت عظز جولِ اس ّاسهاى توام در

 سهاًٖ هذت در احکام تعغ٘لٖ تِ غ٘ثت سهاى در احکام اجزإ عذم چِ. است غلظ ً٘ست السم احکام اجزإ ٍ تٌف٘ذ

 .اًجاهذهٖ عَالًٖ

 ّاسهاى توام در احکام اجزإ ٍ حذٍد الاهٔ ً٘ش خذا حجت حج٘ت السم کِ است اٗي پ٘زاهَى هغلة اداهٔ در تحث

 . است غ٘ثت عظز جولِ اس

حکماقامةضسوزتواهللحجةحجیت

 است کزدُ ًمل طادق حضزت اس ٗعمَب تي ًَٗس اس هسٌذ طَرت تِ را رٍاٗتٖ کافٖ شزٗف کتاب در کلٌٖ٘ هزحَم

 :است اهام دٍ آى اس ٗکٖ تاشٌذ سه٘ي کزٓ رٍٕ تز ًفز دٍ فمظ اگز فزهَد کِ

 يَقُولُ سَمِعِتُهُ قَالَ ع الّلَهِ عَبِدِ أَبِي عَهْ يَعِقُوبَ بِهِ يُووُسَ عَهْ أَبِيهِ عَهْ الىَهِدِّيِ عَهِ الْحَسَهِ بِهِ مُحَمَدِ عَهْ مُحَمَدٍ بِهُ أَحِمَدُ 

 1. أَحَدَهُمَا الْإِمَامُ لَكَانَ اثْىَانِ إِلَا الْأَرِضِ فِي يَكُهْ لَمِ لَوِ
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 ضع٘فٖ شخض ٗعمَب تي ًَٗس جٌاب چَى اها ً٘ست، طح٘ح ٗعمَب تي ًَٗس حذٗث گزچِ حذٗث سٌذ هَرد در

 .است همثَلِ ٍ هَثمِ ت٘ي کٌذهٖ ًمل کِ رٍاٗاتٖ, ًثَدُ

 اٗي تِ عٌاٗت تا ٍ است آٍردُ الحجِ کتاب در را رٍاٗت کلٌٖ٘ هزحَم کِ اٗي تِ تَجِ تا حذٗث داللت هَرد در

 پز ٍ  خغ٘ز لذرٕ تِ اهاهتش عٌَاى تا اهام ٍجَد رسذهٖ ًظز تِ تاشذهٖ هعظَم شخض اهام لفظ اس هتثادر کِ ًکتِ

 . تَد خَاّذ اهام ّا آى اس ٗکٖ تاشٌذ سه٘ي کزٓ در ًفز دٍ فمظ اگز کِ است اّو٘ت

 کِ «تاّلْا االرع لساخت الحجِ لَال: » هضوَى جولِ اس. است شذُ ًمل رٍاٗات در ً٘ش دٗگزٕ تعات٘ز تا هعٌا ّو٘ي

 حجت اّو٘ت تز کِ است پ٘شگفتِ ًکتٔ ّو٘ي   است هعٌَٕ هتثادر ًثاشذ لفظٖ هتثادر اگز ٍ آهذُ فزاٍاًٖ رٍاٗات در

 . دارد داللت سه٘ي رٍٕ در اهام تَدى

 هَرد ٍ اّو٘ت دارإ حجت حج٘ت تلکِ ً٘ست ًظز هَرد حجت شخض ٍجَد رٍاٗات اٗي در کِ است ٍاضح پز

 .تاشذهٖ تَجِ

 اگز ٗا ٍ تاشذ حجت دٍ آى اس ٗکٖ تاٗذ تاشٌذ سه٘ي رٍٕ ًفز دٍ فمظ اگز کِ حجت حج٘ت اس هزاد ه٘اى اٗي در

 حج٘ت اّو٘ت دٗگز تعث٘ز تِ. است الْٖ حذٍد ٍ احکام الاهٔ, تزدهٖ فزٍ خَد در را اّلش سه٘ي ًثاشذ حجت

 .ًذارد هعٌا حجت حج٘ت طَرت اٗي غ٘ز در. است الْٖ حذٍد اجزإ ٍ حکن الاهٔ خاعز تِ حجت

 علت چَى کِ تذاً٘ن خذا پ٘شگاُ در اٍ تمزب دارد سه٘ي تمإ در إالعادُ فَق اّو٘ت کِ را حجت ٍجَد اگز الثتِ

 کاهل اًساى آى اگز سٗزا. دارد داللت اٍ حج٘ت ضزٍرت تز ّن تاس, رٍدهٖ ت٘ي اس اٍ تذٍى سه٘ي است آفزٌٗش غاٖٗ

 .شَد ًوٖ هحمك تشز تعالٖ ٍ اًساى کوال ًثاشذ، حجت

 تا حجت حج٘ت حم٘مت در ًثَدًذ، حاکن اٗشاى کِ سهاى اهام اس لثل هعظَهاى حضزات سهاى در کِ است کزدًٖ ٗاد

 .تَد شذُ گزفتِ  آى جلَٕ  ٍ رٍ تِ رٍ هاًع

ائمهحدیثزاویانبهغیبتعصسدزحجتحجیتشأنواگرازی
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 ٍ عل٘کن حجتٖ فاًْن: است احادٗث رٍات حج٘ت تز هثتٌٖ غ٘ثت عظز در سهاى اهام حج٘ت شزٗف، تَل٘ع تزاساس

. ًشَد تعغ٘ل الْٖ حذٍد ٍ احکام کِ کٌٌذ عول إ گًَِ تِ تاٗذ غ٘ثت عظز در احادٗث رٍات لذا. علْ٘ن اهلل حجِ اًا

 ه٘اى اٗي در. کٌٌذ هحمك را سهاى اهام حج٘ت ًمش هوکي جإ تا اًذهَظف ائوِ احادٗث راٍٗاى دٗگز ت٘اى تِ

 .است حکَهت تزلزارٕ کٌٌذ اٗفا حج٘ت در تَاًٌذ هٖ اٗشاى کِ ًمشٖ هْوتزٗي

بحثنتیجة

 رخ عَالًٖ هذت در احکام تعغ٘لٖ کِ اسالم شوَلٖ جْاى خاعز تِ غ٘ثت عظز در حکن الاهٔ ضزٍرت تز عالٍُ

 تِ غ٘ثت سهاى در ًمش اٗي ل٘کي. است عذل الاهٔ ٍ حکَهت تزلزارٕ ٍجَب ً٘ش اهلل حجٔ حج٘ت التضإ, ًذّذ

 .شَدهٖ اًجام ائوِ احادٗث رٍات تَسظ ٍ هستم٘ن غ٘ز طَرت


