




د رفته  گنج از �ي
ره 151 موعه امسش زخوا�ن حمب  �ب

رگ آية الل العظیم ن انه �ب ن   کتا�ب
؟حر؟ �ن ب

ن
 مرع�ش �

ا�ن  �ی طن ل حا�ن صن وال�ن ا�ج

�ن  وعا�ت کلی ا�ی د. مو�ن �دارن ی می �پ هت اهلل م��سش �ی
آ
ه ا ا�ن �ن ا�ج ماره 151 ک�ت مو�هۀ �ش لی م�ج ص�ی �ن ه مع��نی �ت ار �ج �ت �ن گ�ن ده: ا�ی ک�ی �چ

. �ش ا��ت �ن �ج �ج �ن امل �پ � �ش �ی �ن مو�ه �ن م�ج

عد ارن  درا�نی )�ج �ن ها�نی مارن �ن م�مدم�س�ن ا��ن ده: ملا م�مد�ال� �ج ور�ن
آ
ادی؛ گ�دا �ت هی و ا��ت �ت وا�ج های �ن ال و حج 1. �وئ

��ن والا.  ه ا�ش ا�ن �ن ا�ج ا�ج های ک�ت ه���ت ک�ت . 3. �ن ار�ش �ش
آ
ارهۀ همو و ا طن ها: در�ج ��ی �ت هاد و �ت �ت ، گواهی احج ا�ت روا�ی�ت ارن 1280(. 2. احج

ی. �ن ار�ی ادی و �ت �ت �ی، ا��ت س�ی �ن �شی، �ت هی، حد�ی �ت کل �ن ل مسش د ارن علم الهدی. 5. مسا�ئ �ی �ا�ن 4. ا�طلاحا�ت �اح�ج وا�نیی �نیی الائ

مو�ه 151. ی؛ م�ج هت اهلل م��سش �ی
آ
ه ا ا�ن �ن ا�ج اد، ک�ت ه ها و ا��ن �ت درا�نی؛ گ�ن �ن ه ها: ملا م�مد�ال� مارن دوا�ش کل�ی

ع العامهت  �ی م 151، والموا�ن ��ت ؟حر؟ �ج یی �ن �ج یی ال�ن هت اهلل الم��سش �ی
آ
هت ا �ج هت �نیی مک�ت ط�ی مو�هت ال�ن الم�ج  �ج

ً
ا ل�ی ص�ی �ن  �ت

ً
ا �ن ع��ی الهت �ت م�ن الم�ت صن �ت �ت

: ارهت ��ن هت ��ج س�ن ه ال�ن �نیی هدن

عد  .�ج درا�نیی )�ت �ن ها�نیی المارن ��ن �ن م�مد م�س�ن الاإ معها: الملا م�مد �ال� �ج ، حج هت هت والکلام�ی ه�ی �ت هت ال�ن و�ج لهت والائحج ��ئ 1. الائ
��ن  �ش

ئ
هت ا �ج طوطا�ت مک�ت ه���ت م�ن ه. 3. �ن ا�ت �ن علام علی مص�ن طن الائ ار�ی �ت هاد و�ت �ت هادا�ت الاحج ، و�ش هت �ی ا�ت ال�وا�ئ ارن حج 1280هـ(. 2. الاإ

ه  �ت کلهت �نیی ال�ن ل مسش �ن علم الهدى. 5. مسا�ئ ل المص�ن �ج �ن �ن �ی صا�ن د، م�ن �ت �ی �ا�ن
ئ
والا. 4. مصطل�ا�ت �اح�ج الوا�نیی �نیی الا

. �ن ار�ی د وال�ت ا�ئ � والع�ت س�ی �ن وال�د�ی�ش وال�ت

magazin
Comment on Text
حذف شود.
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د رفته   گنج از �ي
ره 151  موعه امسش زخوا�ن حمب  �ب

؟حر؟ �ن ب
ن

رگ آية الل مرع�ش � ن انه �ب ن کتا�ب

ا�ن د کار معن ا�ن ر��ی ا�ی ه �پ � که �ج اک ا��تگما�ن َم�جَ ورده در رگ �ت احن ادهۀ �ن ار �ج ه�ن

ا  ا�ج �ی کم دو ک�ت �ن د��ت
آ
د که در ا �ن ه ای اطلا�ت می ک�ن � �نس�ن مو�ه« را �ج گارا�ن »م�ج �ن ه���ت �ن

د. ا�ش ود �ج �ن موحج
آ
�ش ارن ا �ی دو ر�اله و �ج

، حو�له و  ���ت �ن �ن
آ
ود در ا ک ارن ر�اله  های موحج ال ه� �ی �ج ه ای، در �ت �ن �نس�ن �ی �ن  معّ��نی حپ

ً
عا ط�ج

د. ی می طل�ج ا��ن ع مصن �جّ �ت �ت

�گهای  ورد. �ج
آ
ار ا ه �ج �نی �ج گ�ی های ��ن سار�ت د حن وا�ن دگی، اهمال کاری و �جی حو�لگی می �ت �ن ا�ج �ت �ش

وها�ن  �ش �ا�ش �پ ا� م�ی �ج د و ار�ت �ت �ن �ی لم �ج ادا ر�اله ای ارن �ت د؛ م�ج د کاو�ی ا�ی ک �ج ه �ی ک �ج مو�ه ها را �ی م�ج
�ار دهد و  �نی �ت �ی �ج ارن �ر�ی و �ج �ن را مورد �ج

آ
گ�ی ا گار د�ی �ن ه���ت ا �ن �ت �ی ا کی م��تّ ود، �ت طع �ش �ن �ت

آ
ا ا �ج

د. ا�ج �ی ارن �ن را �ج
آ
ده ا اد�ی �ج های �ن گ�ن

د  �ن د می ک�ن ک�ی
ئ
ا مو�ه ها �ت گ�ی م�ج �ن ارن وم �ج � ل�ن گاری �ج ه���ت �ن ا�ن �ن كسو�ت سش �ی �ن و �پ د �ن �ی ا�ا�ت

ه های  �ن �ی
آ
��ج�ت ارن روی ا ار �ن �ج ، �ن گارا�ن �ن ه���ت ه �ن اط�ج های �ت اهد�ت كه م�ج �ن م ا�ی ��ن د: عل�ی د�ن �ت و مع�ت

ه  و�ج ما�ن �ج �ا�ش مک�ت ی ارن م�ی سش �ن د، ولی مع الا��ن �ج دا�ی رگما�ن می رن �ن دا�ن �ج م�ن راء دا�نسش
آ
ه و ا سش د�ی ا�ن

، ادا  دگی و ����ت �ن ا�ج �ت ود. �ش گارا�ن گم می �ش �ن ه���ت ا�ن د��ت های �ن ، در م�ی ل�ن �ت ل م�ن دلا�ی
ص� و  �ت امگو، م�ن امه ها�یی که �ن لال معّ��نی �ن ده در حن �ن ها و ر�اله های اررن ا�ج ک�د�ن ح�تّ ک�ت �ن
ار�ی و   ���جی، �ن

ً
ا ال�ج ده که عن ما�ن ارن و�ن �ج های م�ت ا�ن �ج ا علوم ا�لامی و رن ا�یی �ج �ن �ش

آ
،  عدم ا ار�ا��ت �ن

�ده ای  مو�ه ها، �پ ود در م�ج �ت ر�اله های موحج �ی ک د�ت ك�ی �ن صوص عدم �ت ه حن �کی و اردو��ت و �ج ا �ت �ی
�د و  �ن �ص� �ج ار م�ن �ش

آ
سا ر�اله ها و ا ه �ج د و حپ ک�ن ما�ن می ا�ن و�ج �ا�ش مک�ت ی ارن م�ی سش �ن ه�هۀ �ج � حپ ک �ج ار�ی �ت

ا مگ� �اح�ج هّم�تی  د �ت دا�نی می ک�ن �ن ول رن �ن ول و م�ت �ن �ه ای �و�ت و کور و معن سی را در ح�ج �ی �ن �ن
�ت  �ی ��ت هۀ �ت �حن موده و در حپ وا�نی �ن حن ارن ده را �ج اما�ن دهای حج �گها و ��ن د و �ج ا�ج �ی �ن را �ج

آ
د ا ا کل�ی وا�ن ا و �ت دا�ن

�ار دهد. � �ت ص��ی و �ت

ه  � �ج طن ادی �ن ه در �ج �پ �ن
آ
طی، ا ه های حن م �نس�ن و�ی �ت ا�جی و �ت �ی د که در م�احل اررن �ی �ت می ک�ن صد�ی �ت

گاری  ه���ت �ن گام �ن ود و در ه�ن � می �ش ص��ی � و �ت �ر�ی کامل�ت د، در ادامهۀ �ج طور می ک�ن ه�ن حن دن
د؛  �ن هم می ر�ی ه کلی �ج ه �ج هۀ �نس�ن �ت اول�ی احن �ن سا ارکا�ن �ش ه �ج د و حپ � می ک�ن �ی �ی عن لی ُکدها �ت ص�ی �ن �ت
ار ا��ت  س�ی �ن �ج

آ
طا در ا ط و حن �ج مال حن ، اح�ت �ن ا��ت ا�جی معمولی م�صول کار هم�ی �ی ک اررن  در �ی

ً
عا ط�ج
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وهی؛  �ش �پ ه  �نس�ن عه؛  �ی �ش ا�ج  ک�ت ؛  ها�ن ا��ن ه  حورن �ا�ش  م�ی
�ا�ش  ؛ م�ی ا�ن هار��ت ه �ج �ن �ی �ج �ا�نی؛ گ�ن و�ن ا�ی ؛ م�ت �ت �ی اورا�ت ��ت
؛  ها�ج �ا�ش �ش ؛ م�ی �ا�ش هۀ م�ی �ن �ی

آ
؛ ا ا�ن هار��ت ام �ج �ی ؛ �پ ا�ن هار��ت �ج

ا�ن  �ج اد�ی �ا�ش  م�ی عه؛  �ی �ش هی  �ت �ن �ا�ش  م�ی عه؛  �ی �ش �نی 
آ
�ا �ت �ا�ش  م�ی

ا؛  �ن �ا�ش ا؛ �ت �ن طوطا�ت ؛ م�ن �ا�ش وا�ن ال�ت ار�ی؛ د�ی ل �ن عه؛ ر�ا�ئ �ی �ش
�ا�ش  ار؛ ال�ت گ�ن ا�ج ؛ ک�ت امه های ح�ج ��ن طی؛��ن امه های حن ��ن ��ن
هی  �ت �ا�ش �ن ی؛ م�ی �ت ا و مو��ی �ن هی �ن �ت �ا�ش �ن ؛ م�ی ا�ت �یّ ی؛ المد�ن

ّ
المک

ه���تی ارن  �ن �ن دو�ی ده ا��ت و �ت ا�پ ر��ی ه حپ �ی�ت هلال و ... �ج روئ
�ده  ال گس�ت �ج �ت گ� ا��ت ا�ن ها �نسش �ن

آ
وع در ا طی مط�ج ر�اله های حن

ه ر�اله های کم  گو�ن �ن ه ا�ی �ا�ش ا�لامی �ج ه م�ی دا�ن �ج ه م�ن علا�ت
. مو�ه ها��ت طوی در م�ج �گ م�ن �ج

�پ  و�ن ه�ی د؛ حپ �ر��ی د و �ج د د�ی ا�ی اره �ج د�ج �ن اره و حپ مو�ه ها را دو�ج م�ج
 
ً
س�ت و ا�ا�ا �ی اه �ن �ج �ت ص و ا�ش �ت ه���تی �جی �ن �پ �ن گار و ه�ی �ن ه���ت �ن
د و  �ن �ن � را �ج حن

آ
ه ح��ن ا ارهۀ ه� �نس�ن د در�ج وا�ن می �ت گار �ن ه���ت �ن �ن

ا�ج  �ن ک�ت و��ی ل�ن و �ت ا�ا�یی موئ �ن اطلاعا�ت کامل را در �ش
ه  ع می رود که �ج و�ت ری �ت

آ
د. ا ما�ی ا�ن �ن �ی ه �ج ا�ت �نس�ن صو��ی و حن

ع  ا�ج د، م�ن دارن ک�ن ه را ورا�ن د، �نس�ن لا�ش ک�ن در امکا�ن �ت �ت
ا�ی و  �ن سش ا�ج �ش ک�ت �ن ولی در �ج �ج ا و م�ت د، معّ��نِی گو�ی �ن �ی �ج �ج را 
هاد  �ت ا�ج احج �ت �ج �ش كه گدن ا�ن �ن ه دهد؛ اّما حپ ا�ی ارا�ئ �ن ه �ش �نس�ن
د  د�ی ه ای حج ک�ت عه ای �ن ارن ا��ت و در ه� م�احج � �ج طن د �ن د�ی �ج و �ت
در  �ن �ت

آ
طوطی ا �ای ه� م�ن عار�ن �ج ���ت م�ت د. �ن ما�ی ر�ن می �ن

ا�ت  صو��یّ مام حن ه، �ت وا�ن در معّ��نی ه� �نس�ن �ت س�ت که �ج �ی �ن
ل  ا�ج �پ مطل�ج �ت ه طوری که ه�ی ، �ج �ت گ�ن ارن �ن را �ج

آ
�ت ا �ن و در�ش ر�ی

گ�ی  وهسش �ش  �پ
ً
عا �ا�ج ک�د. ط�ج �ن وا�ن ا��ت �ت �ن �ن

آ
دی ارن ا د�ی ّمل حج

ئ
ا �ت

ها  د و رورن ا�ج می ک�ن �ن �ت � ا�ن ص��ی �ای �ت ه ای را �ج كه �نس�ن
وال  د، ا�ت � می کسش �نَ د و �نَ دگی می ک�ن �ن �ن رن

آ
ا ا ه ها �ج �ت و ه�ن

ه های همگو�ن را  ل�ن و �نس�ن ا�ج و موئ ارهۀ ک�ت ل�ن در�ج �ت م�ن
ه ها و اطلاعا�ت  ک�ت � �ن د، �ج سه می ک�ن ا�ی ورد و م�ت

آ
ه د��ت می ا �ج

در  �ن �ت گار هم هم�ی �ن ه���ت ود که اگ� �ن �ن می �ش دی وا�ت د�ی حج

ص�  ع ال�ج ّم ارحج اره؛ ﴿�ش د �ج �ن اره و حپ گاهی دو�ج م ارن �ن ار�ی احپ �پ� �ن
�ن ...<. �ی كّ��ت

د  د�ی حج ع  ا�ج م�ن ارن  ورداری  �حن �ج ا  �ج ه  ام�ورن م  می ک�ن د  ک�ی
ئ
ا �ت

و  کامل  معّ��نی  در  اهمال  و  ل 
ّ
عل �ت ه،  �ت ��ن سش �ی �پ ا�ت  امکا�ن و 

 � ها را علمی �ت ه���ت ؛ �ن س�ت �ی ��ش �ن �ی دن ل �پ ا�ج طوطا�ت �ت �ت م�ن �ی د�ت
صوص  ه حن م، �ج �ی � معّ��نی ک�ن ا�ت ه ها را گو�ی م، �نس�ن س�ی و�ی �ن �ج
�ای  �ج و  م  �ی ما�ی �ن واکاوی  �ت 

د�تّ و  ا حو�له  �ج را  مو�ه ها  م�ج
و  ع  ا�ج م�ن ود  �ج �ن ا  �ج  ، �ت �ا�ج گارا�ن  �ن ه���ت �ن که  ه ها�یی  �نس�ن
 ، �ت م دا�ش سش دو�ن حپ �ت ها و �ج �تّ �ّمل مسش ا �ت م، �ج ا�ت لارن امکا�ن
 � امع �ت حج و  ه رورن  �ج ه���تی  �ن د،  ک�د�ن معّ��نی  ص  ا�ت �ن  

ً
ا ا�ن اح�ی

م. س�ی و�ی �ن �ج

و�ج�ت ما��ت  د و حال �ن هاد�ن �ن راه �ن ود را در ا�ی وا�ن حن د ما �ت �ی ا�ا�ت
م. ��ی گ�ی ه د��ت �ج ا�ن را �ج كه ادامه کار�ش

ه ها�یی ارن  مو�ن �کا�تی دارد که �ن مو�ه ها �ج ه م�ج اره �ج گاهی دو�ج �ن
امه ها و  ه���ت �ن ی �ن ��ن د �ج د�ی �ا�ی�ش های حج م�ن و�ی �ن را در �ن

آ
ا

مو�ه ها  ی م�ج ��ن � در �ج طن د �ن د�ی �ج اره �ت ی که در�ج �ت �ی ��ت الا�ت �ت م�ت
مود. ه �ن وا�ن ملاحطن ده، می �ت ا�پ ر��ی ه حپ ّصصی �ج �ن ا�ت �ت ��ی در �نسش

ا�ج های  � ارن ک�ت اه کم�ت �د و کو�ت �ت ر�اله های حنُ گاهی اهم�ی
ود�ن ر�اله را  ک �ج د کوحپ ا�ی �ج س�ت و �ن �ی م �ن � ح�ج ّصل و �پ م�ن
�ن ارن 

آ
�ن ا �ت ار�ج �احن �ای حن ری �ج �ن و عدن

آ
ود�ن ا �ش �ج � �جی اررن لی �ج دل�ی

مود. وا�ن �ن لی ��ن ص�ی �ن امه های �ت معّ��نی �ن

� �دها  �ی ��ن احن م �ت �ی �ن �ن م در ا�ی گو�ی ود اگ� �ج واهد �ج �ن ع �ن دور ارن وا�ت
اگو�ن  وعا�ت گو�ن �ا�شی در مو�ن د �ت م�ن ارا�ن ر�اله ارحج لكه ه�ن و �ج
ّصصی و  �ن ا�ت �ت ��ی امواره ها، �نسش امه ها، �ن اد�ن امه ها، �ی �ن �ن سش در حج
؛  �ن م�ی �ا�ن رن گ ا�ی �ه�ن : �ن و�ن عی هم�پ ام�ی �ها و م�ج �ت ی، د�ن وهسش �ش �پ
گاه  ی دا�نسش ه م�ک�ن ا�ن �ن ا�ج ه ک�ت ��ی طی )�نسش ه های حن �نس�ن
؛  �ا�ن �ا�ش ا�لامی ا�ی ار؛ م�ی سش � م�مود ا�ن امواره دک�ت (؛ �ن ه�ا�ن �ت
؛  ها�ج �ش ه  �ن �ی �ج گ�ن دگار؛  ما�ن �ا�ش  م�ی عه؛  �ی �ش حد�ی�ش  �ا�ش  م�ی
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رد،  می گدن ه  ا�ن �ن ا�ج ک�ت طوطا�ت  م�ن ه���ت  �ن دا�ت 
ّ
ل م�ج

�ر�ی  ���ت مطالعا�تی در �ج ارا�ن �ا��ت �ن وها�ن ه�ن �ش �ا�ش �پ م�ی
 � ُ کی ارن �پ ا �ی �ج �ن ه حّدی که ا�ی د �ج موده ا�ن ه ها ���ن �ن �نس�ن
 . وده ا��ت و�ن �ج �ت م�ت �ی ��ت هۀ �ت �ن م�اك�ن علمی در حورن ��ی عه �ت م�احج
و  ه ها  �نس�ن هار�  �ن ه  �ج عا�ت  م�احج ��ت  ک�ش ا��ت  عی  �ی ط�ج
ا کا��تی ها  گ�ا�ن را �ج هسش �ش ه ها �پ ه ا�ل �نس�ن گاه مکّ�ر �ج �ن
گ�ی  �ن ارن �ور�تِ �ج ه �ن ه که �ج �ت ه �احن ی ها�یی مواحج و ک�ش

د. ما�ی د می �ن ک�ی
ئ
ا ه���ت ها �ت �ن

طی  ه های حن ّدد �نس�ن گاری م�ج ه���ت �ن و�ج �ن در وحج �ن ا�ن ��ن
�ش ارن  �ی ا �ج �ج �ن ار ا��ت ولی در ا�ی س�ی مو�ه ها« �ج صوص »م�ج ه حن �ج

. س�ت �ی �ن �ن ال ��ن �ن م�ج ا�ی

بازخوانی جمموعۀ شامره 151 کتابخانه بزرگ 
آیة الله العظمی مرعشی نجفــــــــــــے؟حر؟

�کا�ت و  �ن �ج
آ
وا�نی ا حن ارن � که �ج �ی �ن مو�ه های �ن کی ارن م�ج �ی

ه  ا�ن �ن ا�ج ماره 151 ک�ت مو�هۀ �ش ده دارد، م�ج �ن دی �ج� اررن وا�ئ �ن
. ی؟هر؟ ا��ت هت اهلل م��سش �ی

آ
ا

�ش  �ن �ج �ج �ن ار�ی و ���جی در �پ مو�هۀ �ن �ن م�ج وعا�ت کلی ا�ی مو�ن
: م ا��ت س�ی �ت ل �ت ا�ج �ت

يكم: سؤال و جوابهای فقیه و اعتقادی
ها�نی  �ن م�مدم�س�ن ا��ن ده: ملا م�مد�ال� �ج ور�ن

آ
گ�دا

) ( )2 �پ - 92 �پ عد ارن 1280�ت درا�نی )�ج �ن مارن

دوم: اجازات روايت و گوایه اجتهاد وتقريظ ها
اره ملا م�مد�ال�  طن در�ج ��ی �ت ه و �ت ارن �ت احج سم هسش �ن �ت در ا�ی
ار او و �ه گواهی  �ش

آ
درا�نی و ا �ن ها�نی مارن �ن م�مدم�س�ن ا��ن �ج

ارن  ی  ��ن �ج هۀ  �ی وری در حا�ش �ن ی  �ت ا م�مد�ت �رن �ای م�ی �ج هاد  �ت احج
ود. ده می �ش ه د�ی �ا�ت �نس�ن ��ن

ر�ن وال� )94 ر - 95  ه ا�ش ا�ن �ن ا�ب ها� ک�ت ا�ب هر��ت ک�ت ��م: �ن

ه  د می ک�د و ارا�ئ �ش ارن او ��ی �ی ، �ج �ت ا�ت می دا�ش ���ت و امکا�ن �ن
مود. می �ن

ه  �ن �ی �ج ّ�� گ�ن ا�نی و موئ ، �ج ا�ن گ�ج �ه�ن ع �ن اط� دارم م�حج ه حن �ج
ی  می م��سش هت اهلل العطن �ی

آ
طوطا�ت ا�لامی، م�حوم ا م م�ن �ی �طن

الا�� ح�م مطه�  د �ج ل� در�ی که در مس�ج ی؟حر؟ در م�ج �ن �ج �ن
د: م�ن  �مود�ن ی �ن د، رورن ار می �ش �گ�ن ��ت معصومه؟اهس؟ �ج حصن
م و در  �ت ه در� گ�ن �ج ه 18 م��ت �ی صن �ی �� لمعه را در مدر�هۀ �ن �ش
م که در دوره های  �ت ا�ن �ن �ی

آ
ه ای ارن ا ارن ه  های �ت ك�ت ه، �ن �ج ه� م��ت

ودم. ده �ج ���ی دا�ن �ن ل �ج �ج �ت

ا�ن دهها  وم ارن م�ی ور می �ش
آ
ادا �وری، �ی ّدمهۀ �ن �ن م�ت مهۀ ا�ی ا�ت در حن

ا  �ج ها�نی  حج م  �ی �طن ه  �ن �ی �ج گ�ن �ن  ا�ی در  که  طوطی  م�ن ار  ه�ن
وا�ن  ا�نی - ر�ن ا�نی ر�جّ عن �ج در�ی �ی اهد�ت های �ج ا�نی ها و م�ج سش �ن ا�ن حج
، دهها �ال  مده ا��ت

آ
�ن گ�د ا

آ
وه ا ی �نس�ت

ّ
ول اد - و م�ت � او �ج دا �ج حن

لی  ص�ی �ن ه �ور�ت �ت ها �ج �ن
آ
می ارن ا �ی � ارن �ن ا کم�ت د �ت ام�ی �ج ه طول ا�ن �ج

ده  ا�تی ما�ن ه های �ج ا�ا�یی �نس�ن �ن �ای �ش ورن �ج ود و ه�ن ه���ت �ش �ن
�ش  �ی ی در �پ وده می گ�دد، راه درارن �ن ا�ن ا�ن مار�ش

آ
كه �پی در �پی ا

. ا��ت

كور  ا�ن مسش گارا�ن - که �عی �ش ه���ت �ن عن �ن ل�ی لا�ش �ج ه �ت �ج �ی �ت �ن
�ا�ش  ار م�ی �ی �ت وده که در احن ه���ت �ج لد �ن و�ن 50 م�ج اك�ن اد - �ت �ج
�ای  ی را �ج ار�ج لی و حن گ� داحن وهسش �ش ه و دهها �پ �ت �ار گ��ن وها�ن �ت �ش �پ
ه  س�ت ا�ی �د و �ش �ن �ص� �ج � و م�ن �ی �ن طو� �ن ع م�ن ا�ج اده ارن م�ن �ن ا��ت
گاهی  . �ن ده ا��ت ا�ن ه کسش ا�ن �ن ا�ج �ن ک�ت ه ا�ی �ت �ج �ی ��ت � و �ت ص��ی �ت
هی  ا�ج �ن دار مع�ت ا�ن می دهد م�ت ّدمه های مص��ا�ن �نسش ه م�ت �ج
و�ن مورد  � م�ت ص��ی ه در ام� �ت ا�ن �ن ا�ج �ن ک�ت ه های ا�ی ارن �نس�ن
ار ه�  سش �ت ا�ن ا  �ج و  ه ا��ت  �ت �ار گ��ن �ت �داری  ه�ه �ج �ج و  عه  م�احج
�ای  �ی �ج س�ت د و �ج ا�ن ما�ی ه ای ر�ن می �ن ارن ا�ی� �ت �ن د، �ن د�ی ه���ت حج �ن

د.  اد می ک�ن �ج وهی ا�ی �ش �ا�ش �پ ادامه م�ی

�ن  �ی س�ت �ن � �ن �وع �نسش دی �الی که ارن �ش هل و ا�ن �ن حپ در طی ا�ی
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ا الك�ام«. �ن ار �ل�ن �ش
آ
 لا

ً
ا طن هت وح�ن ا��ج  للم�ن

هتً �ی رعا�ی حن
ئُ
مو�هت ا م�ج

مو�ه ها  ی م�ج ��ن مد�ن �ج
آ
ود ا ه وحج هۀ  �ج لس�ن �ن �ن ��ی ه طن ك�ت �ن �ن در ا�ی

. ده ا��ت ا�ن �ش �ی �( �ج �ت سش �ی ا �ج � دو ر�اله �ی مل �ج �ت ه های مسش )�نس�ن

ه: ا�ت �نس�ن درحج لی م�ن ص�ی �ن �� �ت �ش

1. سؤال و جوابهای فقیه و اعتقادی )فاریس(
ها�نی  �ن م�مدم�س�ن ا��ن ده: ملا م�مد�ال� �ج ور�ن

آ
گ�دا

 .) عد ارن 1280�ت درا�نی )�ج �ن مارن

های  �ت هی ارن گ�وهی ارن �ن �ت � �ن �ت سش �ی ها�یی �ج ��سش سم�ت �پ �ن �ت در ا�ی
ا�ن  �ن

آ
ک ارن ا ا��ن ه� �ی ا �پ �ی، هم�اه �ج دهم ه�ج �ن عه در �دهۀ ��ی �ی �ش

. ده ا��ت ل �ش �ت ها �ن �ن
آ
ام ا ه �ن � �ج ص��ی و �ت

�ای م�مدولی  � را �ج ا�ج حا�ن درا�نی ک�ت �ن ملا م�مد�ال� مارن
. ا در 1247�ت �اما�ن داده ا��ت �رن م�ی

ها و  عالی �ج هد اهلل �ت هادهت کما �ش ه السش هدن هد �ج �ش
ئ
سمله. ا : »�ج ارن عن

آ
ا

�ن و  دو�ی �صن ارن �ت اده ... �ن ولو العلم م�ن ��ج
ئ
كهت و ا هد�ت الملا�ئ �ش

�ا�ت  �ت �ن �ن �ت ا�ی م�ی �ن �ج �ت مال وموحج صاح�ت ا�ش ال �ن �ن م�ت �ن ا�ی �ی �ی �ج �ت
هت  هت ال��ام ��ن ّ ی ح�ج ه� دن ال�ش �ش � �ش كه در �سش �ن

آ
ا�ت ا �ن �یّ � ال�ج لا�ی

ول م�مدولی  �ت ول والم�ن امع المع�ت ده ... حج د�ی 1247 ام�اصن �ش
ا ...«.  �رن م�ی

ک ر�اله  ّصل در حّد �ی ص� و گاهی م�ن �ت ا��ن ها گاهی م�ن �پ
: �ن ا��ت �ی �ن �ش حپ �ن �ن �ج ده در ا�ی ل ط�� �ش ی ارن مسا�ئ ��ن . �ج ا��ت

د ارن  ل�ی �ت ورا؛ �ت ار�ت عا�ش �ی �ت رن �یّ �ن �ن عار�ن و �و�نی؛ ک�ی ع��ی �ت
ا�ن اهل  ال�ن � م�ن � 3 و 4[ حکم لع�ن �ج صو�ی ؛ ]�ت �ت هد م�یّ �ت م�ج
اطهار؟مهع؟؛  مهۀ  وا�ئ اهلل  ر�ول  د 

ّ
ول �ت �ت  �یّ �ن ک�ی ؟مهع؟؛  �ت �ی �ج

ه رحم  ل �ج �ی ��ئ �ج �ه حج �ن ه؛ �ن ّ��ن اهد مسش ه مسش حكم حمل اموا�ت �ج
ه  �ن و اد��ی

آ
�ا �ن �ت �ت و�ش وده؟؛ حكم �ن ه �ج گو�ن م؟اهس؟ حپ ��ت م��ی حصن

د و  �ن �رن � �ن �ای حد �ج ؛ حکم احج ��ن ّ�ت �ج ؛ مطه��ی �ن � روی ک�ن �ج
؟ع؟  �ن �ی م�ن �الموئ �تی که ام�ی ��ج در و مالک؛ �ن له �پ ه و��ی لام �ج عن

پ و 98 ر - 100 پ(
چهارم: اصطلحات صاحب الوایف يف االسانيد )96 

پ - 97 ر(
ا�نی )1115  صن کا�ش �ی �ن ملا م�س�ن �ن : علم الهدی، م�مد �ج ارن

) �ت

پنجم: مسائل مشلک فقیه، حديیث، تفسريی، اعتقادی 
و تاريیخ )102 ر - 252 ر(

ه  كم و دوم �ج �ش �ی �ن ده، �ج ه �ش �ت گا�ش ط �ن د حن �ن ه حپ مو�ه �ج �ن م�ج ا�ی
ه  هارم گ�حپ ط ر�اله �وم و حپ ، حن �ت و همگو�ن عل�ی ط �نس�ت حن
س�ت ارن کا�ت�ج  �ی د �ن ع�ی � می ر�د ولی �ج طن ه �ن او�ت �ج �ن دکی م�ت ا�ن
�ش ارن  �ی ا، �پ �ن حج د�ی ا �ج ه �ت �ن �نس�ن د. ا�ی ا�ش كم و دوم �ج ر�اله های �ی
دی  �ن � مو�وی �ی ع�ن �ن حج �ا�ن اهلل �ج د ر�ی ک م�حوم ��یّ

ّ
مل �ن در �ت ا�ی

1. وده ا��ت �ج

ا�ت  و�ی ص�ی ارن م��ت �ت ه���ت م�ن ( �ن ه )ارو�پ دای �نس�ن �ت در ا�ج
ود.  می �ش ده  د�ی ی  م��سش هت اهلل  �ی

آ
ا م�حوم  ط  حن ه  �ج مو�ه  م�ج

� 1 و 2[ صو�ی ]�ت

ه ای  ا��ت  �ت ا�ن دا �ج هۀ حج �ت ا�ن کلی �ت �ن ر�اله �ج م، ا�ی �ج �ن و اّما ر�الهۀ �پ
ک  ها در �ی �ن

آ
ار ا �ن در ک�ن �ی سش �ی ا ر�اله های �پ گی �ج دو�ن هماه�ن و �ج

لی ا��ت ارن  �ت ا�ج مس�ت ع ک�ت ده ا��ت و در وا�ت لد �ّ�ا�نی �ش حج
ط و  وع حن ، ارن �ن �ن

آ
اه�ی ا کل طن ه که ح�تّی �ش �ت احن �ن ا�ش ی �ن ل�ن موئ

ه  گ� �نس�ن سم�ت های د�ی ا �ت �ا�ت �ج دن و طول و ��صن ��ن کاعن
�ت اّول  اددا�ش ی در �ی هت اهلل م��سش �ی

آ
که ا ا�ن �ن دارد و حپ وا�نی �ن هم�ن

مو�هت مع  ه الم�ج ّم هدن د �ن د: »ا�نّ الع�ج ّک� داده ا�ن دن ه �ت �نس�ن

س�ت �دهۀ  �ن مهۀ �ن �ی ه �ن س�ت �حج ا�ا�ن �ج �ن سش ا�ج �ا�ن اهلل مو�وی ارن ک�ت د ر�ی 1. ��ی
ه  �ج ه  �ت دا�ش مهمی  ار  س�ی �ج صی  �ن �ش ه  ا�ن �ن ا�ج ک�ت و  وده  �ج �ی  ه�ج هاردهم  حپ
وده  ه وی �ج ا�ن �ن ا�ج � در ک�ت �ی �ن ه �ن ه 10000 �نس�ن ک �ج د�ی �ن د �ن �ن طوری که گو�ی
هت  �ی

آ
له م�حوم ا ه و��ی ده وی �ج �ن ه های اررن ی ارن �نس�ن سش �ن ه �ج ا�ن �ت �ن �ج و�ش ا��ت و حن

�ن حا�ج  هت الا�لام والمسلم�ی ا�ج ح�ج �ن ی؟هر؟ و حج �ن �ج ی �ن می م��سش اهلل العطن
ی؟هر؟  هت اهلل م��سش �ی

آ
ه ا ا�ن �ن ا�ج �ای ک�ت ه اهلل( �ج طن ی )ح�ن د م�مود م��سش ��ی

. ده ا��ت داری �ش ��ی حن
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ادر  لاله �ت ل حج اری حج د� �ج ا�ج ا�ت �ن ا حج �ی
آ
� اک�م؟ص؟؛ ا ام�ج �ی �پ

ل�ت  ؟ص؟ حن ما�ن �ال�ن حن
آ
� ا م�ج عن �ی ا�ج �پ �ن � ارن حج ه�ت واهد �ج �ن ا��ت اگ� �ج

ه  �ت گ��ن �ت �ن
ّ
عل �ن ام� �ت ه ا�ی د �ج داو�ن در�ت حن که �ت �ن ه؟ ا�ی ا �ن د �ی ك�ن

ک�ده؟؛ اگ�  ا �ن صن �ت ا حکم�ت ا�ت �ن ا��ت �ی
آ
ود�ن ا ا�ج�ت م�ال �ج ارن �ج

هۀ  �ج �ن م��ت
آ
ود، ا ع �ش � ما؟ص؟ وا�ت م�ج عن �ی هۀ �پ �ج و�ت م��ت ه ای �ن �ج م��ت

ه  �ی �ج ه و �ش �ی ا در م��ش �ن ؟؛ حکم �ن �ج هۀ واحج �ج ا م��ت ممك�ن ا��ت �ی
ه ا�ماء اهلل  َسمی که �ج

صن �تَ �ت هدا؟ع؟؛ �ن دالسش هۀ ��ی �ی ع�ن و �ت
��؛  ع �ش �ی ه حکمی دارد؟؛ حکم �ج وده[ حپ د ]�ج �ی �ن م�ج

آ
�ا ه �ت ا �ج �ی

�صن  وا�ن �ت ه ��ن واهی که �ج �ن �ن ه؛ حكم �ت �ن حكم معاملهۀ ره�ی
ه  د�ی

ئ
ا � در �ت �ی حن

ئ
ا ا�ج�ت �ت دی که �ج ا�ئ لعن رن ود؛ حکم م�ج داده می �ش

ا�ج  ده در �ج ا�ی د؛ �ن �ن �ن معامله و مصال�ه ک�ن �ی ، ط��ن �صن لعن �ت م�ج
�ت  ل�ت حن �ت  �ی �ن ک�ی در  ده  ا�ی �ن ؟ع؟ ؛  و�ج ع�ت �ی ��ت  حصن ه  �تسم�ی
دم؟ع؟؛ 

آ
��ت ا �ن �م� حصن �ی ع�ی ده در �ت ا�ی دم؟ع؟؛ �ن

آ
��ت ا حصن

اء  �ی �ج ع ا�ن م�ی ال ارن �صم�ت حج ؛ �وئ �ما�ن
آ
ا ا �ن �ت م�ی ا�ن رن ا�له م�ی �ن

ومی و  � �ت ا �ج مام عالم �ی � �ت عو�ش �ج ا م�ج �ی
آ
؟مهع؟ و ا ل�ن �ل�ن و حن

د؛  ود�ن ها �ج �ن ود �ت � حن �ن � �ن ا �ج ه� و م�له ای �ی � �ش ا �ج له ای �ی �ی �ج �ت
� اك�م؟ص؟  ام�ج �ی �ا �پ د؟؛ حپ ود�ن ا؟مهع؟ معصوم �ج �ی �ج ای ا�ن ا او��ی �ی

آ
ا

ا  د �ج سم می داد�ن ه علی؟ع؟ �ت دا را �ج عالی حن ا ح�ت �ت ا�ت �ج احج در م�ن
م؟اهس؟  ��ت م��ی د؟؛ �صم�ت حصن ود�ن ل ارن علی؟ع؟ �ج صن كه ا�ن �ن ا�ی
ارا�ن امام  ا�ن عالم؛ �ی �ن � رن ه�ا؟اهس؟ �ج اطمه رن ��ت �ن �ت حصن ل�ی صن و ا�ن
� 6[؛ حکمی ارن احکام  صو�ی ی ]�ت �ا�ش �ش �ت ؟ع؟؛ ح�م�ت ر�ی ما�ن رن
� ا�ا�  د �ج ه ��ی ؛ علم �ج ما��ت مارن حج اع؛ حكمی ارن احکام �ن ر�ن
اره  له احج

ئ
� 7[؟؛ مسا صو�ی �؟ ]�ت �ی ا حن � ا��ت �ی �ج وم مع�ت �ج اعدهۀ �ن �ت
.]8 � صو�ی �ن ]�ت

آ
�ن در ا هد�ی �ت � م�ج طن لا�ن �ن �ت �و� و احن مسش

وم  ّ �ی هت علیی ��ج د و �ن دود رن �ن ��ج ��ت �م�و �ج � �ن د�ت �ج �ن وم حن در �ی
�تی که  ��ج ا �ن سه �ج ا�ی �ن در م�ت ل�ی �ت ادهت ال�ش ل م�ن ��ج صن د�ت ا�ن �ن ال�ن
ه د��ت  ��ت �ج �ن حصن

آ
��ت ا � �ن ا�ن �ج دهم ماه رمصن ورن �ج �ن در �ش

مد، 
آ
ل ا ا�ئ هاد�ت �ن ورن �ش ه �ن ��ت �ج مده و حصن

آ
م وارد ا �ن مل�ج ا�ج

ال  ود؟؛ �وئ � می �ش �ت سش �ی �ت �ج �ی ّ��ج ا��ش م�ت ل و �ج صن �ن
ئ
ک ا کدام�ی

ده  ا�ن اره کسا�نی که �ورن � در�ج �ج ار �ت سش �ن و �ن ��ی ك�ی ور �ن � و حصن �ج �ت
؛  ه ا��ت گو�ن د، حپ ور�ن د و می حن ها را می در�ن �ن

آ
اع ا ا��ج د �ی و�ن می �ش

 � �ی ا )�ن �ی �ج ع ا�ن م�ی � حج ؟ع؟ �ج �ن �ی م�ن �الموئ �ت ام�ی ل�ی صن كِ� ا�ن حكم م�ن
و�ن  اء �ل�ن هم�پ �ی �ج �ای ا�ن ا�ت �ج وحج عّدد رن م؟ص؟(؛ �ت ا�ت ّ حن یی �ج ارن �ن
ا�ن  ل�ی ؟؛ عن ما�ن ��ت �ل�ی ��ت داود و حصن ��ت مو�ی،  حصن حصن
�ن ارن 

ّ
ل �ن ه حکمی دارد؟؛ حکم م�ت م حپ د�ن �ا�ئ �ی کسش

� 5[؛  صو�ی لک ]�ت � دن �ی �ن و �ن
آ
�ا ا�ج و �ت امهۀ ک�ت �ن �ن مو�ن و�ت مصن

در و  �ن �پ �ت �ن گ�ن �ی هاد�ت ؛ �ش �ن �ی �ن �ی ه و �ش سش � عا�ی هام �ج ح�م�ت ا�تّ
ا�ن  ���ت �ج ا�ن را ارن �ت �ن

آ
��ت ا �ن حصن

آ
�تی ا ��ت ر�ول؟ص؟ و�ت مادر حصن

ه؟اهضر؟  �ج د�ی حن ا�ت  ح�ی در  اک�م؟ص؟   � ام�ج �ی �پ ا  �ی
آ
ا ؛  �ت �ن گ�ی �ا�ن �ج

ه  ار�ی اد ک�د�ن حج رن
آ
وا�ج ا ا �ش �ی

آ
د؟؛ ا ار ک�د�ن �ی �ت گ�ی احن همس� د�ی

مه  ا ا�ئ �ی
آ
؟؛ ا او�ت ا��ت �ن ده م�ت �ن ادک�ن رن

آ
�ن و م�د ا �ای رن لام �ج ا عن �ی

ا  د �ی ود�ن �ج �ج ادا�ت واحج ه ��ج �ن �ج
ّ
لوعن مکل ل ارن �ج �ج اطهار؟مهع؟ �ت

امل  ، �ش ع�ش د رورن م�ج �ن صوص ما�ن ام م�ن هۀ ا�یّ وا�ج رورن �؟؛ �ش �ی حن
ود  �د هم می �ش گ�ی ا �ج صن هۀ �ت ام رورن �ن ا�یّ حال کسی که در ا�ی
د  ود�ن ا �ج �ج �ن

آ
��ت مو�ی؟ع؟ در ا م�ن که حصن ه؟؛ وادی ا�ی ا �ن �ی

ی در  �نّ �ج ؟؛ حکم �ت �ن ا��ت
آ
� ارن ا �ی ا �ن  هما�ن کوه طور ا��ت �ی

اری  �ج هد احن �ت ا م�ج د ک�د �ی ا�ی هد ا�ولی �ج �ت د ارن م�ج ل�ی �ت د؛ �ت ل�ی �ت �ت
ا��ن ملا  �ولی )�پ

اری والائُ �ج �ن الاحن �ی و�ط ال�ال �ج د م�ت ل�ی �ت ا �ت �ی
امع  هد حج �ت (؛ اگ� م�ج ّصل ا��ت �ا�تی م�ن �ن ملا احمد �ن م�مد �ج
 � �تی( حکم ���ی �ن � )�ش ا�ت د �ج ی ��یّ و�ن حا�ج طی هم�پ �ا�ئ السش
�ه او را  �ج معی ارن طلا�ج اهل حن د ولی حج �ن �ما�ی د �ن �ی هاد رن �ت در احج
د  ل�ی �ت د �ت �ی د ارن رن وا�ن �ه می �ت �ج � حن �ی ص عامی �ن �ن د، �ش �ن دا�ن هد �ن �ت م�ج
�ن  �ت دا�ش ه �ن ا؛ �ا�ی صن مارن �ت ورد�ن �ن

آ
ا ا ه حج �ج در �ج �ی ��ت وم �ت د؟ ل�ن ما�ی �ن
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طاء17؛  �ن العن � کا�ش ع�ن �ن حج �ن علی �ج �ی �ا�تی16؛ �ش �ن ملا احمد 
ملا  حا�ج  ی19؛  سش ��ی �ج �ت م�مد  ملا  ا�نی18؛  مام�ت داهلل  ��ج �ن  �ی �ش
ا م�مدمهدی  �ت

آ
�تی21؛ ا ا مهدی ر�ش �رن لا�نی20؛ حا�ج م�ی ع گ�ی �ی ر�ن

�ن عاملی  د �درالد�ی �نی23؛ ��ی و�ی �ن ی �ت �ت د �ت ا�ی22؛ حا�ج ��یّ ک��ج
ی  �ت ها�نی طه�ا�نی25؛ ملا م�مد�ت ه�ج ل �ج د ا�ما��ی ها�نی24؛ ��ی ا��ن
د  ه27؛ ��ی لا�ن معه دار ال�ن � م�مدمهدی امام حج ادی26؛ م�ی �ج

آ
�ا ا��ت

�نی[28. لال ]حس�ی حج

2. اجازه های روايت و گوایه های اجتهاد و تقريظات 

، �ج 1، ص 456.  �رهت ، ص 60و الك�ام ال�ج ا�ج ا�ج الال�ت �� احوال�ش در ل�ج و �ش
�ن ملا م�مدمهدی  �ن ملا احمد �ج دالصاح�ج �ج ه ��ج �ج �ج 16. ملا م�ّمد مل�ت

، �ج 3، ص 359-356.  �رهت ک: الك�ام ال�ج (. �ن �ا�تی )1297 �ت ر �ن �ن ا�جی دن �ج
 ، �رهت ک: الك�ام ال�ج (. �ن طاء )1253 �ت �ن العن � کا�ش ع�ن �ن حج �ی �ن �ش �ن علی �ج �ی 17. �ش

�ج 3، ص 47-46. 
، �ج  �رهت ک: الک�ام ال�ج (. �ن ا�نی )1246 �ت � مام�ت ا�ت �ن م�مد�ج داهلل �ج �ن ��ج �ی 18. �ش

2، ص 772-771. 
ی.  سش ��ی �ج 19. ملا م�مد �ت

 ، �رهت ک: الك�ام ال�ج (. �ن لا�نی )حدود 1245 �ت ع گ�ی �ی �ن ر�ن ع �ج �ی �ن م�مدر�ن �ی 20. �ش
�تی  �ن علی ر�ش ع �ج �ی �ن المولی ر�ن �ی ا ص 580-581 »السش �ج �ج 2، ص 577-578؛ هما�ن
ع  �ی و�نی 1292« که ممك�ن ا��ت م�اد ارن حا�ج ملا ر�ن مدار، م�ت ع�ت ��ی ه �ش هور �ج مسش

د؟  ا�ش لا�نی وی �ج گ�ی
�تی.  ا مهدی ر�ش �رن 21. م�ی

ها�نی )حدود  ا�ی ا��ن م کل�ج �اه�ی �ن حا�ج م�مدا�ج ا م�مدمهدی �ج �ت
آ
22. ا

، �ج 3، ص 542-541.  �رهت ک: الك�ام ال�ج (. �ن 1278 �ت
ک:  (. �ن �نی )1270 �ت و�ی �ن �نی �ت ی حس�ی ا�ش له �ج ا�ن م�ن �ت �موئ �ن م�ی ی �ج �ت د م�مد�ت 23. ��ی

، �ج 1، ص 231-229.  �رهت  الك�ام ال�ج
ک:  (. �ن ها�نی )1263 �ت �ن �ال� عاملی ا��ن �ن م�مد �ج د �درالد�ی 24. ��ی

، �ج 2، ص 670-668.  �رهت الك�ام ال�ج
( ارن اعلام علمای  ها�نی )1295 �ت ه�ج هد �ج �ت ص�اهلل م�ج �ن �ن ل �ج د ا�ما��ی 25. ��یّ

،  ص 103-99.  ها�ن ه�ج امه �ج ک: کار�ن ا��ی. �ن ه�ا�ن در �ص� �ن �ت
، �ج  �رهت ک: الک�ام ال�ج ل. �ن �ن م�مدا�ما��ی ادی �ج �ج

آ
�ا ی ا��ت �ت 26. ملا م�مد�ت

1، ص 209. 
معه.  � م�مدمهدی امام حج 27. م�ی

�نی  �ن حس�ی ا�ش الد�ی �ی �ن �ن �ن �ج لال الد�ی د حج : ��یّ مالاً �نی؛ اح�ت لال حس�ی د حج 28. ��یّ
�ت  و�ی ک: �تسش م«. �ن �ی �ت ا�ج »��ا� المس�ت ل�ن ک�ت ( موئ عد ارن 1270 �ت لوا�ا�نی )�ج

دمهۀ مص��، ص 61.  ، م�ت �ن �ی العار�ن

اسایم دانشمندان و فقهایی كه از ایشان پرسش شده و 
پاسخ هایشان در اين دفرت گرد آمده است:

ا�نی3؛ ملا م�مد�ال�  �عن ی �ج �ت اهد2؛ ملا م�مد�ت د م�ّمد م�ج ��یّ
ا  �ت

آ
می6؛ ا ا طاه�ی �ت ا علی ر�ن �رن می5؛ م�ی وطال�ج �ت ا ا�ج �رن ا�نی4؛ م�ی �عن �ج

وال�س�ن طه�ا�نی9؛  ادی8؛ ملا ا�ج �ج
آ
�ا ص�اهلل ا��ت د �ن م�مود7؛ ��یّ

ی  �ت م�مد�ت ملا  درا�نی10؛  �ن مارن ی  �ج ��ی ارحج ه�ن م  م�مدکاطن ملا 
�ن العلماء  ��ی دی12؛ �ش �ن �ن �ی درا�نی11؛ حا�ج ملا حس�ی �ن وری مارن �ن
ادی14؛  �ج

آ
�ا � ا��ت ع�ن لا13؛ ملا م�مدحج درا�نی �اك�ن ک��ج �ن مارن

�ن  15؛ ملا م�مد �ج ه ���ج ی مع�و�ن �ج ل کا�ش ملا ا�ما��ی

ل(  اصن المسا�ئ د علی )�اح�ج ر�ی � ��ی �ن م�ی اهد( �ج د م�مد )م�ج 2. ��ی
، �ج 3، ص 424  - 425. �رهت ک: الك�ام ال�ج ( �ن �ی )1242 �ت ا�ئی حا�ئ اط�ج ط�ج

ال�ش ) 1263  د �ش ه�ی ه �ش هور �ج �نی مسش و�ی �ن ا�نی �ت �عن �ن م�مد �ج ی �ج �ت 3. ملا م�مد�ت
، �ج 1، ص 228-226. �رهت ک: الك�ام ال�ج (. �ن �ت

ی  �ت �ادر م�مد�ت (. وی �ج �نی )1283 �ت و�ی �ن ا�نی �ت �عن �ن م�مد �ج 4. ملا م�مد�ال� �ج
، �ج 2، ص 660- 661. �رهت ک: الك�ام ال�ج . �ن وده ا��ت ( �ج ال�ش د �ش ه�ی ا�نی )�ش �عن �ج

�ن الا�ول(  �ی وا�ن می )�اح�ج �ت ای �ت �رن می، وی داماد م�ی وطال�ج �ت ا ا�ج �رن 5. م�ی
، �ج 1، ص 39. �رهت ک: الك�ام ال�ج . �ن وده ا��ت ( �ج )1231 �ت

می. ا طاه�ی �ت ا علی ر�ن �رن 6. م�ی
�ی ) 1271  ها�نی حا�ئ ه�ج د �ج � وح�ی ا�ت ا م�مد�ج �ت

آ
�ن ا ا م�مدعلی �ج �ت

آ
�ن ا ا م�مود �ج �ت

آ
7. ا

، ص 876-872. ها�ن ه�ج امه �ج ک: کار�ن �� حال وی را �ن (. �ش �ت
، �ج 3، ص 592-591. �رهت ک: الك�ام ال�ج ادی. �ن �ج

آ
�ا ص�اهلل ا��ت د �ن 8. ��ی

درا�نی الا�ل طه�ا�نی  �ن �ن مارن �ی دالع�ن �ن ��ج ا�م �ج �ن ا�جی ال�ت وال�س�ن �ج 9. ملا ا�ج
،  �ج 1، ص 33-32. �رهت ک: الك�ام ال�ج (. �ن المولد )1272 �ت

درا�نی. �ن ی مارن �ج ��ی ارحج م ه�ن 10. ملا م�مدکاطن
رگ  �ن های �ج �ت (. ارن �ن ��ی )1263 �ت وری ط�ج �ن علی م�مد �ن ی �ج �ت ا م�مد�ت �رن 11. م�ی
درک  وری )�اح�ج مس�ت �ن �ن ا حس�ی �رن در م�حوم م�ی ا�ت و �پ �ن ل�ی

ئ
ا و �اح�ج �ت

دمهۀ  ، �ج 1، ص 222-224؛ م�ت �رهت ال�ج ک: الک�ام  .. �ن وده ا��ت �ج ل(  الو�ا�ئ
. �ن �ی �ت العار�ن و�ی مص�� �تسش

دی. �ن �ن �ی 12. ملا حس�ی
�ن العلماء  ��ی ه �ش هور �ج �ی مسش ملی حا�ئ

آ
�ن ملا حس�ن ا �ن �ج ��ی 13. ملا م�مد�ش

امداری  های �ن �ت در که �ن ه و مدّر� عالی �ت رگ امام�ی �ن (. ارن علمای �ج )1246 �ت
، �ج 2، ص 620-619. �رهت ک: الك�ام ال�ج �ت ک�د. �ن �ی ��ج را �ت

ه  �ج هور  ه�ا�نی مسش �ت ادی  �ج
آ
�ا ا��ت �ن اهلل  �ن ملا ��ی �ج  � ع�ن 14. ملا م�مدحج

، �ج 1، ص 257-253.  �رهت ک: الك�ام ال�ج (. �ن مدار )1263 �ت ع�ت ��ی �ش
ه  �ت گا�ش �ن �ن

آ
�ا � �ت �ی �ج س�ی �ن . وی �ت ه ���ج ی مع�و�ن �ج ل کا�ش 15. ملا ا�ما��ی
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�ن  لال الد�ی حج وری ارن ی �ن �ت ا م�مد�ت �رن هاد م�ی �ت دهم. گواهی احج
ا مه� وی. �نی �ج حس�ی

ع  �ی ا ر�ن �رن وری ارن م�ی ی �ن �ت ا م�مد�ت �رن هاد م�ی �ت دهم. گواهی احج ارن �ی
]12 � صو�ی وری. ]�ت �ن

ه  د �ج گ��ی �ن وری �ج ی �ن �ت ا م�مد�ت �رن ار م�ی �ش
آ
ك� ا �� حال و دن �ای �ش �ج

ا�ج  ک�ت مص��  ه�ما�نی  �ت علی  د  �ودم�ن و  ّصل  م�ن دمهۀ  م�ت
ا�پ  وری، حپ ی �ن �ت ا م�مد�ت �رن ا�ت م�ی �ن ل�ی

ئ
ا « ارن �ت �ن �ی �ت العار�ن و�ی »�تسش

�ا�ت 5 الی  ، )��ن م، 1395 �ش و�ئی، �ت ارا�ت حن سش �ت له ا�ن و��ی ده �ج �ش
.)70

�ن ملا  ود ملا م�مد�ال� �ج ص �ش �ن م ا��ت مسش ا لارن �ج �ن در ا�ی
�ن  کم ا�ی امع ر�الهۀ �ی درا�نی، حج �ن ها�نی مارن م�مدم�س�ن ا��ن
�ن  ه وی در ا�ی ا�ت علما �ج ارن ی که �ور�ت احج ارن مو�ه و ُم�ج م�ج

؟ س�ت �ی ار�ش حپ �ش
آ
س�ت و ا ده، ک�ی �ت �ش �ج � �ش �ت د�ن

مل حممدصالح بن مل حممدحمسن اصفهاین مازندراین 
)بعد از 1280 ق(

�ن  �ی �ن مو�ی و �ش �ی ملی و �ش
آ
�ن العلماء ا ��ی ه �ش س�ت �حج اگ�دا�ن �ج ارن �ش

ارن ارن عالما�نی  طاء، م�ج �ن العن � کا�ش ع�ن �ن حج �ی دا�ن �ش �ن �رن علی �ن
د  اهد(، ��ی د م�ج ا�یی )��یّ اط�ج �ن علی ط�ج د م�مد �ج و�ن ��ی حپ
 � ا مس�ی �رن ا�نی، م�ی �عن ی �ج �ت �ا�ا�نی، ملا م�مد�ت وی حن م�مد ر�ن
� که  ا�ت د م�مد�ج ی و ��ی �ن �ج

�ن مو�ی �ن �ی ادی طه�ا�نی، �ش �ج
آ
�ا ا��ت

ود  � موحج هۀ حا�ن �نس�ن در  ا�ت علما  طن ��ی �ت �ت و  ا�ت  ارن احج �ور�ت 
اد و  �ت ار و دو�یس�ت و هسش ه �ال ه�ن ها�ن �ج . وی در ا��ن ا��ت

ده: ا�تی ما�ن ا�ج ارن وی �ج . دو ک�ت �ت ا�ن ا�ت �ی دی و�ن ا�ن

-كواشف احلجب عن مشكلت الكتب )اصول فقه - 
عریب(

ا ... . ��ن صا�ئ ا�ج ��ن �ج �ن ال��ج ی کسش : ال�مد هلل الدن ارن عن
آ
ا

 � ص��ی دو�ن �ت درا�نی �ج �ن عه، �ج 18، ص 177 )ارن ملا �ال� مارن ر�ی الدن
ه«  �ت وا�ن »ا�ول ال�ن ا ��ن م 791 �ج در وی( و �ج 2، ص 205 ر�ت ام �پ ه �ن �ج

)12 پ - 13 پ(
روا�یی  ه  ارن احج  ،� حا�ن ه  �نس�ن �گهای  �ج ارن  ی  ��ن �ج هۀ  �ی حا�ش در 
�ای ملا  �ن ارن علما �ج د �ت �ن طن حپ ��ی �ت ا �ت هاد و �ی �ت ا گواهی احج �ی
درا�نی[ و �ه  �ن ها�نی مارن �ن ملا م�س�ن ا��ن م�مد�ال� ]�ج

ود: ده می �ش وری د�ی ی �ن �ت �ای ملا م�مد�ت � �ج حن
آ
ه ا ارن احج

ه ملا  ا�ئی �ج اط�ج �ن علی ط�ج هۀ روا�ی�ت م�مد �ج ارن کم. �ور�ت احج �ی
) م�مد�ال� )12 �پ

ا�ج  � ک�ت �ا�ا�نی �ج وی حن د م�مد ر�ن طن ��یّ ��ی �ت دوم. �ور�ت �ت
ملا م�مد �ال�.

ملا  �ای  �ج ا�نی  �عن �ج ی  �ت م�مد�ت ملا  هاد  �ت احج ه  ارن احج �وم. 
م�مد�ال�.

�ای  ادی طه�ا�نی �ج �ج
آ
�ا � ا��ت ا مس�ی �رن هاد م�ی �ت ه احج ارن هارم. احج حپ

، �ج 3، ص 502(. �رهت ک: الك�ام ال�ج ملا م�مد�ال� )�ن

ه ملا م�مد�ال�. ی �ج �ن �ج �ن مو�ی �ن �ی هاد �ش �ت ه احج ارن م. احج �ج �ن �پ

د ملا  و�ن حن
آ
ا ه  � �ج ا�ت د م�مد�ج ی ��ی هاد حا�ج �ت ه احج ارن م. احج سش �ش

م�مد�ال�.

د ملا م�مد�ال� و گواهی  و�ن حن
آ
ا�ج ا � ک�ت طن �ج ��ی �ت م. �ت �ت ه�ن

د م�مد. ا ��ی �ت
آ
هاد وی ارن ا �ت احج

ه ملا  وی[ �ج د م�مد ]ر�ن هاد ارن هما�ن ��یّ �ت ه احج ارن م. احج �ت هسش
�های 9، 10و 11[  صو�ی م�مد�ال�. ]�ت

ارن ملا م�مود  وری  �ن ی  �ت هاد ملا م�مد�ت �ت احج �نهم. گواهی 
)64ر(.

ها�نی  ه�ج د �ج � وح�ی ا�ت ا م�مد�ج �ت
آ
�ن ا ا م�مدعلی �ج �ت

آ
�ن ا ا م�مود �ج �ت

آ
ا

ل  ا�ج »دلا�ئ � ک�ت ی �ج طن ��ی �ت کور، �ت �ن گواهی مدن ( حج )1271 �ت
 � ص��ی هاد وی �ت �ت ه احج ه و �ج �ت و�ش وری �ن ی �ن �ت ا م�مد�ت �رن اد« م�ی الع�ج
کور  هۀ مدن ده و �نس�ن ه در 1245 �ت �ادر �ش ارن �ن احج . ا�ی ك�ده ا��ت

. ود ا��ت ی موحج هت اهلل م��سش �ی
آ
ه ا ا�ن �ن ا�ج در ک�ت
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ده  درا�نی د�ی �ن �ن م�مدم�س�ن مارن ه م�مد�ال� �ج سا�ج �ج �ت ا ا�ن �ج
و�ت  كده ح�ت هۀ دا�نسش ول ارن �نس�ن �ت دمه م�ن ارن و م�ت عن

آ
ود؛ ولی در ا می �ش

�ن م�مدحس�ن  ( م�مد�ال� �ج ماره 194-�ج ه�ا�ن )�ش گاه �ت دا�نسش
د.  ا�ج معّ��نی می ک�ن ل�ن ک�ت ود را موئ درا�نی حن �ن ها�نی مارن ا��ن

�ه،  ه�  م  می ده�ی مال  اح�ت و  م  ه�ی مواحج ام  �ن �ه  ا  �ج ا  �ج �ن ا�ی در 
د:  ا�ش ک عالم �ج ه �ی و� �ج م��ج

�اح�ج   ) �ت  1280 ارن  عد  )�ج درا�نی  �ن مارن م�مد�ال�  ملا   .1
�ن  �ی �ن علی و �ش �ی و�ن �ش رگا�نی حپ �ن دن �ج لم�ی « و �ت �ج �ن ال��ج »کوا�ش
�رهت )�ج  طاء، که در الک�ام ال�ج �ن العن دا�ن کا�ش �ن �رن مو�ی �ن
در�ش کلامی  ام �پ كه ارن �ن �ن دو�ن ا�ی ده، �ج اد �ش 2، ص 651( ارن او �ی

ورد. 
آ
ا�ن ا ه م�ی �ج

مالًا  درا�نی که اح�ت �ن �ن م�مدحس�ن مارن 2. ملا م�مد�ال� �ج
، �ج 2، ص  �رهت د. )الک�ام ال�ج ا�ش « �ج �ج �ن ال��ج ل�ن »کوا�ش موئ
ود  « موحج �ج �ن ال��ج ه »كوا�ش دمه �نس�ن �ن در م�ت �ی �ن 660(. هم�پ
�ن 

ّ
ل وا�ن موئ ه ��ن ام وی �ج ، �ن ه�ا�ن گاه �ت و�ت دا�نسش كده ح�ت در دا�نسش

 . مده ا��ت
آ
ا

ها�نی  درا�نی ا��ن �ن �ن م�مدم�س�ن مارن �ن م�مد�ال� �ج �ی 3. �ش
ه وی در  ا�ت علما �ج ارن ( که �ور�ت احج عد ارن 1280 �ت و�نی �ج )م�ت
ال )�ج 3، ص  م ال�حج �احج ده ا��ت و در �ت �ت �ش �ج � �ش ه حا�ن �نس�ن
�ن  �ت رد�ی ص�ی �ن ا �ش ص را �ج �ن �ن �ش طعی ا�ی ه �ور�ت �ت 293( �ج
ام  � والا�م« را �ن ار وی »الص��ی �ش

آ
د. و ارن ا کی می دا�ن کم �ی �ی

  ، اد�ش �ا�ت در� ا��ت ��ی �ت وا�ن �ت ه ��ن �د که در 1236�ت �ج می �ج
 . ه ا��ت �ت گا�ش ملی �ن

آ
�ن العلماء ا ��ی �ش

�ای  � �ج مو�ه حا�ن ود در م�ج طن موحج ��ی �ت ه و �ت ارن � 8 احج د�ی �ت ه ه� �ت �ج
 � � �ج ا�ت د م�مد�ج طن ��یّ ��ی �ت ده و در �ت ملا م�مد�ال� �ادر �ش
�ن ملا م�س�ن  وا�ن »ملا م�مد�ال� �ج ه ��ن ا�ج وی، ارن او �ج ك�ت

ود.  اد می �ش درا�نی« �ی �ن ها�نی مارن ا��ن

3. فهرست كتاخبانه ارشف واال )94 ر - 95 پ و 98ر - 

ماِل  ا اح�ت درا�نی، �ج �ن �ن م�مدم�س�ن مارن ارن ملا م�مد�ال� �ج
ا  ، �ج 2، ص 651 �ج �رهت !؛ الک�ام ال�ج �ج �ن ال��ج ا کوا�ش �اد �ج ا�ت
ا  ا ص 660 �ج �ج درا�نی« و هما�ن �ن �ن م�مد�ال� مارن �ی وا�ن »�ش ��ن

درا�نی«. �ن �ن م�مدحس�ن مارن �ن م�مد�ال� �ج �ی وا�ن »�ش ��ن

- الصحيح واالعم )اصول فقه - عریب(
�ن ر�اله در  ه ای ارن ا�ی . �نس�ن ه �ال 1234 �ت لا �ج �ن در ک��ج ل�ی

ئ
ا �ت

. ود ا��ت مارهۀ 614 موحج ه �ش ه�ا�ن �ج ه مدر�ه م�وی �ت ا�ن �ن ا�ج ك�ت

ا،  �ن �ن دهت ... . )�ن �یّ ا مسش �مال�ن
ئ
�ول ا

ئُ
عل ا ا م�ن حج �مدک �ی : �ن ارن عن

آ
ا

�ج 21،  ص 457(.

�رهت )�ج  ار در الك�ام ال�ج ک �ج ��ش  ما �ی د مورد �ج م�ن ام دا�نسش صره: �ن �ب �ت
و�نی  درا�نی« م�ت �ن �ن م�مد�ال� مارن �ی : »�ش وا�ن ه ��ن 2، ص 615( �ج
ه  �ت ده، ال�ج �ت گ�د�ی �ج د وی �ش �ی ك� ا�ا�ت ا دن عد ارن 1280 �ت هم�اه �ج �ج
 » �ج �ن ال��ج ار وی »کوا�ش �ش

آ
در وی و ارن ا ام �پ ه �ن � �ج ص��ی دو�ن �ت �ج

د: ها گو�ی �ت ده ا��ت و در ا�ن اد �ش ده �ی دا�ت عد�ی
ّ
ل ه در م�ج �ت در �ن

ه 
ّ
لعل �ن م�مدم�س�ن �ن ك� المولی م�مد�ال� �ج �تیی دن

ئ
ا ول: و�ی �ت

ئ
ا

سه. �ن م له �ن �حج الم�ت

�ن م�مد�ال�  �ی �رهت ) �ج 2، ص 660( ارن »�ش گ� در الك�ام ال�ج ار د�ی و �ج
دی در 

ّ
ل �د که م�ج ام می �ج درا�نی« �ن �ن �ن م�مدحس�ن مارن �ج

مال  ده و اح�ت ��ن د�ی �ن ا�ش �ج ط وی در �ن ه حن ه را �ج �ت ا�ول �ن
درا�نی  �ن « ارن ملا م�مد�ال� مارن �ج �ن ال��ج ا »کوا�ش �ن �ج

آ
�اد ا ا�ت

د. ها�نی را مط�� می ک�ن ا��ن

وا�ن  ه ��ن ا�جی را �ج م 791( ک�ت عه )�ج 2،  ص 205، ر�ت ر�ی و ارن �و�یی در الدن
�ن م�مدم�س�ن  �ن ملا م�مد�ال� �ج ل�ی

ئ
ا ه« �ت �ت »ا�ول ال�ن

« را  �ج �ن ال��ج ا »کوا�ش �ن �ج
آ
�اد ا

مال ا�تّ ورد و اح�ت
آ
درا�نی می ا �ن مارن

د. مط�� می ک�ن

ا( )�ج  �ن �ن �ا�ن )�ن طی ا�ی ه های حن گا�ن �نس�ن ه���ت �ن در �ن �ی �ن هم حپ
 » �ج �ن ال��ج ه ارن »كوا�ش د �نس�ن �ن ار�ش حپ 26، ص 880-881( گ�ن
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ا�ن  ا�ت ام »حن د �ن ده ا�ن �ی سش �ن ا�ج �ج ه او ک�ت رگا�نی که �ج �ن ا�ن �ج در م�ی
ورد. م می حن سش ه حپ ا« �ج �رن �هاد م�ی « و »�ن ا�ن �ی �ش

آ
لد ا حن

اهه  ه »��ی �ج �ن 
آ
ا ارن  ه���ت ها که  �ن ه  گو�ن �ن ا�ی ه های  مو�ن �ن

صی  �ن ه �ش ا�ن �ن ا�ج ک ک�ت ها«ی �ی ا�ج س�ت ک�ت ا »ل�ی « �ی �ج ک�ت
س�ت های  �ن ل�ی . ا�ی �اوا�ن ا��ت د،  �ن �ن � می ک�ن �ی ع�ج ا �مومی �ت �ی
�� ا��ت  ور در د��ت مع و حج �ی حج �ت ه �ور�ت د�ن امگو گاهی �ج �ن
�ت در لا   اددا�ش وا�ن �ی ه ��ن ص� �ج �ت �گ م�ن د �ج �ن و گاهی در حّد حپ

ود.  ده می �ش ه ها د�ی ه لای �نس�ن �ج

هد« را  ه مسش ل�ی ا�ن هۀ مدر�هۀ �ن و�ن �ج مو�ت »�ور�ت ��صن ک�ت
ه و در  �ت گا�ش ا در �ال 1300 �ت �ن �ج �ن

آ
دارا�ن ا ا�ج کی ارن ک�ت که �ی

دم،  ا�پ ر�ا�ن ه حپ وهی )ص 243 الی 292( �ج �ش ه �پ � دوم �نس�ن �ت د�ن
مار می رود. ه �ش س�ت ها �ج �ن ل�ی ال�ج ارن ا�ی ه ای حج مو�ن �ن

« که در  �ا�ن �تی ا�ی ه �لط�ن ا�ن �ن ا�ج ه���ت ک�ت �ن »�ن �ی �ن هم حپ
ل�  هۀ م�ج ا�ن �ن ا�ج ده و ک�ت �ن �ش ل�ی

ئ
ا �الهای 1328 الی 1338 �ت �ت

ا�پ  ه حپ �گ�دا�ن �ج ه �ج ه �ور�ت �نس�ن �ن را �ج
آ
ورای ا�لامی ا �ش

ه���ت های  �ن �ن �ی �ن ده حپ �ن ه های اررن مو�ن �ن �ن ��ی ل �ت ده، ارن طو�ی ر�ا�ن
. ص� ا��ت �ت امگو و م�ن �ن

ا  �ج �ن ار در ا�ی �ن �ج �ی س�ت �ن ��ن والا �ن ه ا�ش ا�ن �ن ا�ج ه���ت ک�ت � �ن صو�ی �ت
ماره های 13، 14، 15، 16، 17، 18، 19،  � �ش صو�ی ود. ]�ت ه می �ش ���ن

20 و 21[

4. اصطلحات صاحب الوایف یف األسانيد )رجال - 
عریب(

ا�نی )1115  صن کا�ش �ی �ن ملا م�س�ن �ن : علم الهدی، م�مد �ج ارن
( )96�پ - 97ر( �ت

عه، �ج 16، ص 399؛  ر�ی ک: الدن � �ن �ن ا�ش ا�ی ا�ی �ن سش ا�ج �ای ک�ت �ج
گا�ن حد�ی�ش  ه���ت ،  ص 298؛ �ن صن �ی �ت �ن و�ش ود�ن ه���ت های حن �ن

ا، �ج 24،  ص 566-564.  �ن �ن عه، �ج 5، ص 180-181؛ �ن �ی �ش

100پ( 
ار  س�ی �ج س�ت  ل�ی و  اهه  ��ی ��ش  �ج مورد  مو�هۀ  م�ج �وم  �ش  �ن �ج
ا�پی و  ا�ج حپ دی ک�ت صد و ا�ن عداد ��ی ص�ی ا��ت ارن �ت �ت م�ن
ود  ��ن والا موحج صی ��کار ا�ش �ن هۀ �ش ا�ن �ن ا�ج طی که در ک�ت حن
و  ده  �ش م  �ی طن �ن �ت �ت   1275 �ال  در  ه���ت  �ن �ن  ا�ی  . ا��ت وده  �ج
، حد�ی�ش  �ن ار�ی د �ت �ن وعا�تی ما�ن ها حول م�ور مو�ن ا�ج � ک�ت �ت سش �ی �ج

. ده ا��ت وری �ش
آ
ع�ا گ�دا وا�ن های �ش و د�ی

�ن  ار�ی ا�ج �ت ل ک�ت ص�ی �ن : »�ت و�ن ه���ت هم�پ وا�ن های �ن ارن ��ن
�ج احاد�ی�ش ��کار  ل ک�ت ص�ی �ن «، »�ت ��ن والا ا��ت ��کار ا�ش
های ��کار والا  ا�ج ل ک�ت ص�ی �ن ��ن والا« و »�ور�ت �ت وا�ج ا�ش �ن
عدهت ال��ام م�ن  �ت �ی ه� دن دهم �ش �ن ا�ن معه �پ وم حج �ن �ی ار�ی ه �ت که �ج
�ن  ا�ی ده �ج م)؟( �ش ا�ت ل در ��حن �و�ی ده که �ت د �ش د�ی ارن هور 1275 �ج �ش
د  مع ک�ده ا�ن ود ��کار والا حج مو�ه ای که حن « و »م�ج �ج موحج
صی  �ن گار، �ش �ن ه���ت د �ن �ی

آ
� می ا « �ج لد ا��ت ک حج که کلًا در �ی

ها،  ا�ج ی ک�ت ��ن د ولی در معّ��نی �ج ا�ش �ج ها  ا�ج ارن مالک ک�ت  � �ی �ن
د. ا�ن می ک�ن �ی ها را �ج �ن

آ
د ا ��ی �ن و م�ّل حن ار�ی ود �ت ا�ن حن �ج مالک ارن رن

عداد  �ت و  �ن 
آ
ا ل�ن  موئ و  ا�ج  امه ها در حّد ا�م ک�ت �ن معّ��نی 

لدی  د حج �ن های حپ ا�ج ود ارن ک�ت �ش های موحج �ن �ن و �ج
آ
لدهای ا حج

ا�ج و م�ّل  ا�پ ک�ت ه م�ّل حپ ود و در مواردی �ج ل می �ش ک�ی �تسش
ده  ��ی ا�ج را حن صی که ارن او ک�ت �ن �ن و �ش

آ
م�ت ا �ی داری و �ت ��ی حن

ه  �ت �نس�ن �ی �ن د و ک�ی ��ی �ن حن ار�ی ه داده و �ت ه او هد�ی که �ج �ن ا ا�ی و �ی
�ج های  ��ی

آ
ود�ن و ا در� �ج ا م�ن ص �ی ا�ت ا �ن لو� �ی ه�ت معن ارن حج

ود�ن  ط �ج د حن ا �ج و�ش و �ی ط حن ورداری ارن حن �حن �ن و �ج
آ
طع ا گ� و �ت د�ی

ا�ج  وای ک�ت ارهۀ م��ت او�ت در�ج صن د و گاهی �ت � می ک�ن ص��ی �ت
د. ما�ی می �ن

ط  ه حن ها را �ج ا�ج ی ارن ک�ت ��ن ه �ج ا�ن �ن ا�ج که مالک ک�ت �ن ال�ج ا�ی حج
سا�ن  �ن �ای او ا��ت ا �ج �ده �ت ه کا�ت�ج ��پ ی را �ج ��ن ه و �ج �ت گا�ش ود �ن حن

د. ك�ن
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ه. �ت
ّ
ل �ن �ن �ج �ی م�ن �ن : حد�ی�ش الموئ �ت �ی و�ن �ت

ه ... . ا�ن مارن در حن د و �ن مارن در مس�ج ال: �ن �وئ
د ... . لول�ن ارک معن �ن در ماه م�ج اط�ی �ی كه �ش �ن ال: ا�ی �وئ

.�� هوم �ش ا�ولی: م�ن

د�نی ارن مالی. �ت ا�مال �ج ل�ی صن اره ا�ن �ن در�ج �ی لی ارن �ش �ت ال: �ن �وئ
. ه لعا�ن ی ولد �ج �ن ه: �ن ه�ی �ت �ن

ا  �ت م�ن �ت ؟ع؟ گ�ن �ن دم�ت امام حس�ی صی در حن �ن : �ش �ا�ن ام�ت
�ت  کار گ�ن ار ارن روی ا�ن کی ارن حصنّ ه ام،  �ی �ت ه دروعن گ�ن حال �نُ

�ن ده دروعن ... . ا�ی

. ... 
ً
ارا د�ج الًا و اإ �ج �ت لو�ج اإ �نّ لل�ت : اإ حد�ی�ش

ّل ��ن معا�نیی اللط�ن ... . ا َم�ن حج �نیی  الدعاء: �ی
�اح�ج   ، رصن والائ السماوا�تِ  ها  ���نُ هت  �نّ وحج  : �ن

آ
�ا �نیی  ال�ت

�مود ... . �ا�نی؟هر؟ �ن
ما�ن ... . ار�ج ال�ن �ت ا �ت دن : اإ �نیی ال�د�ی�ش

له درهم و ... . ك� �ن ها دن ط�ن �ن کا�ن �ج
ئ
ا و�ی �ج

ئ
ه: لو ا �ت �نیی ال�ن

. ... 
ً
ا وا�ج ک �ش ه �ج �نّ �نیی  الدعاء: الهیی د�و�ت الم�س�ن طن

ه ا��ت در  ك�ت ه �ن �ه، حپ حن
آ
لی ا < اإ

ً
و لهوا

ئ
ارهتً ا �ج ا راوا �ت : ﴿و ادن �ن

آ
�ا �نیی ال�ت

؟ هت �ی ا�ن �ها �نیی  ال�ش �ی حن
ئ
ا ار�ت در اولی و �ت �ج م �ت د�ی �ت �ت

عملو�ن ... . م �ت �ت ما ک�ن هت �ج �نّ لوا ال�ج : ادحن �ن
آ
�ا �نیی ال�ت

ا، عام حال ا��ت  عاء عام کدن ر�ج وم الائ ه �ی �ج �و: ک�ت �نیی ال�ن
دل؟ ا �ج �ی

ده ... . �ن ا�ی  اگ� ه� رن
ً
كو�ن مولودا �ی لد �ن : لم �ی ط�ج �نیی  ال�ن

�مل علی الائحکام ... . ا�ت لا �ت ا�ت �ن �نّ الا�تّ : اإ ارهت ��ج
�ن ا��ت ح��نی  ��ی حن

آ
�ن و ا �نِ اول�ی ��ی ه�ت �؟ص؟ �ج م�ج عن �ی كه �پ �ن ال: در ا�ی �وئ
ه؟ ا �ن ا�ت ا��ت �ی �ن ممك�ن ��ی ه�ت ، اما �ج س�ت �ی �ن

ل؟ ا�ت ا �ت �ن ا��ت �ی اط�ی �ی م �ش ا راحج �ی
آ
ها�ج ا � �ش �ی ال: �ت �وئ

د  ه ک�ن و�ج لاً �ت مار م�ش ��ج و �ت م ا��ت که ارن �ش ا�ئ�ج را لارن ال: �ت �وئ
. ...

�ن  ا�ی المسش الوا�نیی  �نیی   کورهت  المدن ال  رحج ا�امی  ا�  �ج �ن ا��ت  : ا�ن عن
آ
ا

حکم  �نیی  ه  �و�ی �ی ما  د  الول�ی �ن  �ج احمد  عم  �ن ا�ت  �ت �ش کلهم 
�ن ال�س�ن  �ن م�مد ا�ج عما�ن ��ن احمد �ج �ن ال�ن � م�مد ا�ج الص��ی

د. �ن الول�ی �ن ال�س�ن ا�ج ه م�مد ا�ج �ی ��ن ا�ج

دادهم �نیی الاعداد. ی ��ن ا�ماء احج �ن المك�ت

�ن علی. �ن ال�س�ن ا�ج ط�ی �ت �ن �ی ام: ا�ج �ب
ن

ا�

� 22 و 23[ صو�ی ]�ت

5. مسائل مشلكه فقیه، حديیث، تفسريی، اعتقادی و 
تاريیخ )فاریس(

ه )102ر  - 252ر( �ت احن �ن ا�ش : �ن ارن

وعا�ت  مو�ن در  ه  ا�ن کا�ن مو�ش و  �ت  �ی د�ت ا��ت  ���ش ها�یی  �پ
 ،� س�ی �ن �ت  ، حد�ی�ش ه،  �ت �ن  : و�ن هم�پ �نی  د�ی معار�ن  اگو�ن  گو�ن
�ن  ی ارن ا�ی سش �ن ا �ج وم و ... . هم�اه �ج �ج ی و �ن ا�ن ، ر�ی ، اد�ج �ن ار�ی د، �ت ا�ی ��ت
ك�  د دن د�ی ط حج ه حن ه �ج �ی ص�ی در حا�ش �ت ا��ن های م�ن ، �پ الا�ت �وئ
ی ارن مطال�ج  سش �ن ده ا��ت و �ج ا��ن ما�ن دو�ن �پ گ� �ج ی د�ی ��ن ده، و �ج �ش
اره  ها ا�ش �ن

آ
ه ا � �ج �ت �ن د�ن امع ا�ی وا�یدی ا��ت که حج ه ها و �ن ك�ت �ن

 � طن ه �ن اورد. �ج �ی وا�ج �ج ال و حج ال�ج �وئ كه در �ت �ن دو�ن ا�ی د، �ج می  ک�ن
صد  لا�ت �ت ا�ت و معصن ل و معّم�ی �ن مسا�ئ ده ا�ی ور�ن

آ
می ر�د گ�دا

�ا�ن و ��گ�می  �ای ام�ت کل �ج ل مسش كولی ارن مسا�ئ ه کسش �ت دا�ش
د. ما�ی �اهم �ن ا�ج �ن دگا�ن ک�ت �ن وا�ن اگ�دا�ن و حن ا �ش ود �ی علمی حن

ه« دارد  ای »م�ن مده، امصن
آ
ه ا �ی ا��ن ها�یی که در حا�ش ی ارن �پ ��ن �ج

ه  �ی  در حا�ش
ً
ا عصن ورده و �ج ط حن ا�ج حن �ن ک�ت و �ط�ها�یی ارن م�ت

. ده ا��ت � �ش ص��ی �ت

ده،  کل مط�� �ش ل مسش وعا�ت و مسا�ئ �ن و مو�ن او�ی ی ارن ��ن ��ن �ج
: �ار ا��ت �ن �ت ارن ا�ی

؟ع؟ که  �ج
آ
ما �ت ا�ج ولا�ی �ن صه حج �ت مله او�ا�ن م�ن : ارن حج �ت �ی ��ت �ت

�ن ... . �ی ��ت � ه�ج �ن والهاحج �ی �ن الس�ی ار�ج �ج الصن
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�نیی ال�لال ... . �ت �ت اللهّم اررن : کسی گ�ن �ت �ی د�ت �ت

 � �ی صی در رن �ن � که �ش �ی ه ح�ت �ت �ج صی گ�ن �ن : �ش �ا�ن ام�ت
 : �ت �ت و گ�ن �ش ه او گدن ود، م�دی �ج ه �ج س�ت ه �نسش كس�ت وار �ش د�ی
و  م: ارن �ت �ت � گ�ن �ی ، ح�ت ا��ت �حن ا �ج ه حج ا �ج ص حج �ن �ن �ش

آ
، ا �ن رو�ن

�ن را 
آ
كه ا ا�ن �ن م: حپ �ت امد. گ�ن �ی �ش �ن و�ش د، حن �ی

آ
ّس�ت می ا وی حن �ج

ود؟  ه می �ش سارن حپ �ن را هم �ج ی ا�ی می �ارن

�ن ُده�ن ا��ت و ُده�ن َدَه�ن ا��ت و  ه: رو�ن �ی حّل معّما در حا�ش
. م ا��ت

ِ �تُ �ن
َ

ْم مصّ�
م ا��ت و�نَ َدَه�ن �ن

� ه�  � و �ش �ی ا حن �ی و�ن در د�ن د حپ ه ا�ن �ت ه گ�ن و�ی �ن ا �ش ه �ی و�ی هول: ما�ن م�ج
د و  می ک�ن � �ن � م�صن ا��ت �ش �ی كه حن �ن

آ
، ا م هس�ت �ی �ن �ی دو می �ج

دا�ن ا��ت  �ن � �ی �ی اعل حن د، �پ� �ن می ک�ن � �ن �ی � ا��ت حن ��ی كه �ش �ن
آ
ا

 . لم�ت ور و طن گ� �ن ول د�ی ه �ت � اه�م�ن و �ج اعل �ش و �ن

�ن 
آ
که ا �ن

آ
م ا د. دو�ی �ن �ت وه� و ��ن ه حج د �ن �ن لم�ت َ�َ��ن ور و طن اّولًا �ن

وا�ن داد ... . می �ت دا �ن ه حن �ن �ج
آ
اد ا ّ�ی که ا��ن �ش

ص�هت ...،  �ج ... �ت
ك�هت ...،  دن  �ت
ال ...،  �وئ

کل ... . حد�ی�ش مسش

ا 
ّ
ل ه اإ �ن حد علی د�ی

ئ
ک�ه ا ی لا �ی

ئ
�ن ا ک�اَه �نیی  الد�ی : لا اإ �ن

آ
�ا �نیی  ال�ت

ا��ن  � ...،  �پ �ی ام العن ل�ن هت اإ �ت �ی ک�اه �نیی ال��ت و لا اإ
ئ
�ن له ا �یّ �ج �ن �ت

ئ
عد ا �ج

ا�نیی  اده العار�ن ال��جّ �ن
ئ
یی ا ا هو الدن : »هدن ا�ن ا �نسش مده �ج

آ
ه ا �ی در حا�ش

�اح�ج الصا�نی«.

سا  ل�ج ای م�ت ی در حج ا�ن � �ت س�ی �ن اها در �ت اری ارن حج س�ی : در �ج ههت �ج �ت مسش
�مود  �ن �ن �ی �ن اد حپ د ا��ت ه ��ی اح�ش �ت م�ج ه[ در و�ت �ی ... ]در حا�ش
س�ت  م ک�ی می دا�ن ی. �ن ا�ن لط ک�ده ا��ت �ت ا عن که: گو�ی

 . �ن �ی ما �ج �ی ی �ن ا�ن �ت

�مود که: ع� �ن �ن �ش ام در مع�نی ا�ی ه �طن صی ارن طل�ج �ن ع�: �ش �ش

هۀ  و�ج وِل �ت �ج �ا �ت  ... حپ
ً
ا ر�ن

ئ
و اط�حوه ا

ئ
و��نَ ا لوا �ی �ت �ت

ُ
: ا �ن

آ
�ا �نیی ال�ت

د ... . ا�ن �ش سش ا�ی

وُه،  در احاد�ی�ش 
دنُ �نُ

ن
ا�جَ اهلِل � �تَ ک�ت د: ما وا�ن �موده ا�ن مه �ن ال: ا�ئ �وئ

وده و  ر �ج رن
آ
م؟ع؟ ا �اه�ی در ا�ج د: �پ �موده ا�ن م که �ن �ی �ن �ی ا�ن می �ج سش ا�ی

�د  ه م�ج م �ج �ی �ن ک�ن
آ
ه ط�� ا گو�ن �ن هم دارد، حپ

آ
�ا ا �ت �ت �ج �ت موا�ن

ود و  ا �ج �ج �ن ه ای در ا�ی �ی �ت ه �ت د و حپ ا�ش ه�ج عاّمه �ج �ت مدن که موا�ن �ن
آ
ا

 .� دو�ن معارصنٍ ���ی هت �ج ه�ی �ت ل ال�ن عصن المسا�ئ لک �ج كدن

عمع  وعی که �ش �ن ود / �ج کو �ج �ی ار �ن �ن ص اطن هو �ت :  �ج ار�یی �نیی ال�ن
ه[  �ی ؟ ]در حا�ش وده ا��ت ه �ج ا�� حپ ود. مع�نی م�اد �ش و �ج ��ج حن
معهت حس�ن ... . � و ال�ج م�ی وم ال�ن ار �نیی �ی �ن طن ّص الائ ع�: �ت مع�نی السش

وله اللهّم لک ال�مد  ؟هر؟ در مع�نی �ت �ن هاء الد�ی �ن �ج �ی �نیی الدعاء: �ش
. ... 

ً
ا �ئ �ی ُك �ش

ئ
�نیی ولم ا �ت ل�ت كما حن

ا  �ی ا: د�ن �ی  للد�ن
ً
ا اط�ج وی؟ع؟ م�ن صن ا�ج م��ت �ن ول حج : در �ت �نیی ال�د�ی�ش

ك ... . �ی عهتَ لیی �ن  لا رحج
ً
ا لا�ش ك �ش �ت �ت

ّ
د طل �یی �ت �ی ّ�یی �ن ا �ن �ی د�ن

ود  ول می �ش �ج � �مل�ش م�ت د �ا�ئ ا�ش ول �ج �ج مارن ه� گاه م�ت ال: �ن �وئ
. ...

�ن ... . مس�ی �ن م� �ج مع حد�ی�ش حن ه حج : وحج �ت �ی و�ن �ت
�نیی الدعاء ...، 

�نیی  ال�د�ی�ش ...، 
ال ...،  �وئ

�و ... . �نیی ال�ن
وا الده� ... . هور لا �تس�جّ ار�ت حد�ی�ش مسش ��ج

هما( ا��ت که  �ن )�لوا�ت اهلل عل�ی �ی ا�ج حس�ن : در �ج �ت �ی ��ت �ت
وا�نی  ه ��ن حج �ت �ج هسش « اگ� همه اهل �ج هت �نّ هل ال�ج

ئ
ا�ج ا �ج َدیی �ش »��ی

هما  ّ �ی
ئ
�ج وا ّد والائ �ن م�ن ال�ج ل�ی صن �ن

ئ
ا ا �ن کا�ن هما ک�ی د �ن و�ن می �ش

. ... � ل م�ن الاآحن صن �ن
ئ
ا

. �ت �ش لعن د ارن ح�ی � �نسش �ی ما�ن معلوم ح�ت �ن ک�ت : ورن �ت لعن
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ط  : ا�نّ م��ی ك�هت دن �� ال�ت ال �نیی �ش مده: �ت
آ
�ه ا �ن ��ن ه ا�ی �ی در حا�ش

د�. م�ی ر�ش
ئ
ه ا �ن �یّ ا مّما �ج ط�ها ... وهدن ال �ت م�ش

ئ
ه ا لا�ش �هت �ش کّل دا�ئ

طن  اع لك�ن ح�ن �ج عكسه کط�ده �ی ه �ن ا �كس�ت : اّی ا�م ادن �ن لعن
�یی �نیی  رّده.  �ت مال المسش

 � ط�ی � �ی هاء �نیی ط�ی �ت ول ال�ن �ت ؟هر؟: ما �ی �ن هاءالد�ی ا �ج �ن �ن �ی �ن م�ن �ش لعن
ا� ... . �ن لا حج �ج

ای حسا�ج �د �ال  ص در �پ �ن د که �ش ا�ش ار: گاه �ج �ج �ن ا��ت
�ن  ا ا�ی < �ج ع ال�سا�ج � ﴿واهلل ���ی �، �پ � و کم�ت �ت سش �ی ا �ج د �ی ما�ن �ج

ود ... . �ت می �ش ط�ج سم م�ن ه �ت حال حپ

د ... . ا�ن ر��ی سش ه ا�ی دری و مادری ار�شی �ج �ادر �پ ه: �ه �ج �ی �ا�ش م�ی

ه  �ن �ی وح�ن ا�ج ارن  ؟ع؟  ��ت �اد�ت را حصن �ن  �ی حپ د  �ن حپ  : س�ج ال�ن �نیی 
ل الصلاهت  صن �ن

ئ
هما ا ّ �ی

ئ
ه: ا �ن �ی اح�ن �ج

ئ
ا ا ال �ی �ت د، �ن وا�جی �نسش د و حج ���ی �پ

م الصوم ... .
ئ
ا

ا�  ال ال�ن �؟ع؟ ما �ج ع�ن �جیی حج
ل�ت لائ ال �ت ی �ت ��ی �ن �ی ل: معم� �ج عل�ی �ت

؟ ... علمو�ن لو�ن و لا �ی ع�ت �ی

اری  ل معلوم ا��ت که �ج �ت ماع و �ن ل و احج ل ��ت : ارن دل�ی �ت �ی ��ت �ت
�شی  ع ا��ت و حد�ی �ن ع�نی د�ید�نِ او مم�ت ود �ی می �ش عالی م��ئی �ن �ت
؟امهع؟:  �ن �ن ال�س�ی ل�ت لعلی �ج ال �ت مالی �ت ه �ش هس�ت که ا�جی حم�ن

سه؟ ... . �ن ل�ت ��ن �ن ّل ال�ن �ج اهلل ��نّ وحج هت ح�ج
ّ
ّ عل

یی
ئ
ا

دم  و�ن �نیی الصلاهت الم�ت � الص�ن �ی ی؟ص؟: حن �ج ه: ��ن ال�ن �یّ �لا�ت
. ...

ه  �ج ا  �ی
آ
ا ؛  س�ت �ی �ن ا  �ن �ت حد�ی�ش �ش موا�ن �ن ح�ام  �ی حپ در   : هت �ی ... ط�جّ

�ن 
ّ
� مکل �ی �ن و �ن

ّ
ه مکل �ن �ج

آ
ه ا داوی �ج �ت �ت �ج حادن �ی حكم ط�ج

مسه؟ ه حكم دارد ارن احکام حن حپ

ّم�ت  د و هم مدن �موده ا�ن اما�ن ه� دو را هم مد� �ن : هسش هت ال�یّ رحج
ول  �ت  

ً
صو�ا حن د،  وده ا�ن �ج ل  ا�ئ �ت �ور�ت  و  سم  حج ه  �ج که 

ا ... . � م�نّ ه ل�ی �نّ الهادی؟ع؟: اإ

د کدگ��ن �ی �ن  ��ی �ت ما�ن  ا�ی و   �  ک�ن
س�ت �ی ما�ن �ن س�ت ا�ی �ی � �ن ه� که را ک�ن

در��ت  ه  گو�ن حپ سما�نی،  حج ه  �ن ا��ت  سم  حج ه  �ن علم  کلامی: 
ال:  ه �ت �نّ

ئ
�ن لا ط�ی ه �ج ؟ع؟ �ج �ن �ی م�ن �الموئ هۀ ام�ی ه �تسم�ی ود وحج می �ش

 م�ن العلم ... .
ً
ا ا�ج م�نیی �ج

ّ
عل

دم�ت  ه حن : ��صن ک�دم �ج �ت �ج گ�ن �ن �ه�ی اد �ج کال: ��ج ا�ش
هل 

ئ
��ن ا و ... �ن ا �ت ود �ی ل �ج صن ر ا�ن ودن ؟ع؟  که ا�ج ��ت �اد�ت حصن

حد ... .
ئ
ا ا �ن ا� �ج �ت �ت لا �ی �ی ال�ج

�ن  �ن ال�س�ی مامهت علیی �ج ع�نی الاإ ها �ی ��تّ وله؟ع؟ و ا��ت � �ت س�ی �ن �ت
. ... عصن �جَ ولی �ج

ئ
هم ا ع�ن ولو الارحام �ج

ئ
عالی و ا وله �ت ل�ت

�ن  �ی رن امام  ا  �ج و  : �ت �ت گ�ن ه�ی  رن ه  �ج کسی    : صا�ن ا�ن
�تُ  �ی ه و ما ل�ت �تُ �ی عم ل�ت ال: �ن ا�ت ک�ده ای، �ت ؟ع؟ ملا�ت �ن د�ی العا�ج

ه ... . ل م�ن صن �ن
ئ
 ا

ً
حدا

ئ
ا

دمک  ��ت �ت ک �ت
ّ
دل �ن �ت

ئ
اک ا �یّ �مود که: واإ ��ت �ن هام: حصن �ن ا��ت

 ، �ن �ن �ن حن
آ
�مود که ا ؟حر؟ �ن �ن �ی َ�ص و�ش ور�ش ال�جَ ه �ی

�نّ اإ �ن �ن �ن ال�ن �ج
ام ا��ت ... . �ن �ش �ن حن

ارن ... . � ال��ج �مود: م�ن �وا�ن كول �ن ؟هر؟ در كسش �ن �ی �ن و معما: �ش لعن

�ن 
آ
�ا ال�ت ع �ج ّ وله؟ع؟ : رحج �ن �ت �ی �ت �ج �ی و�ن مع و ال�ت �ن ال�ج اء: ک�ی �ن �نیی العن

عو�ن  �حجّ وام �ی �ت
ئ
عدیی ا ء �ج یی �ی �ج وله؟ع؟: ��ی ک ... ال�د�ی�ش و�ت �و�ت

اء ... . �ن ع العن �ی �حج �ن �ت
آ
�ا ال�ت �ج

�ت  و�ت در  �ن  �ی �ی ا�ن ر�ی ارن  صی  �ن �ش  : ال�سا�ج علم  �نیی  کل  مسش
�هت و  ط� الدا�ئ علم �ت ا َم�ن �ی ل: اللهم �ی �ی ال علی ما �ت ار �ت صن اح�ت
مهت  ا�ئ هت �ت او�ی ک علی رن ل�ی �نیی اإ صن �ج �م، ا�ت ر الائ دن هت العدد وال�ج ها�ی �ن
ها معلوم علماء اعلام  �ن ِع ا�ی م، وا�ت �ی �ت ّط مس�ت ��نیی علی حن واحسش
�ا  �ن ا��ت و حپ � ا�ی �ی ا �ن س�ت �ی �ی ا�ن �ن سش دور ا�ی ده ا��ت که م�ت �نسش
�ه، حس�ج  ط� ه� دا�ئ ط و �ت ه م��ی د؛ حپ ا�ش کل �ج �ه مسش ط� دا�ئ �ت

ود. اه� معلوم می �ش طن
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�ج ه� دو مع�نی ... . ا��ت و گاه هس�ت که در ا�م و ل�ت

�ج �هو  س�ت در �هوی که موحج �ی ار �ن �ج د ا��ت �ن : گو�ی هت ه�یّ �ت �ن
م ... . �ی � حج �ت ه �ن ا��ت �ج

. ... �ن ا��ت
آ
�ا ل�ش �ت ل هو اهلل �ش : در حد�ی�ش ا��ت که �ت �ت �ی ط�ج �ت

ل  ا�ئ واها واها، �ت  �ن
ً
ّ�ا ك�ن �ش �ن �ی واها واها واإ  �ن

ً
�ا �ی ك�ن حن �ن �ی :  اإ هت �ی ���ج

؟ س�ت �ی �ن حپ
آ
س�ت و م�اد ارن مع�نی ا ول ک�ی �ن �ت ا�ی

َد ... . ْس�جُ
�ن �تَ

ئ
�ن علی ا ؟مهع؟ الو�ت �ت �ی هل ال�ج

ئ
�اءهت ا : �ت �اءهت �ت

ا�ت  اکم و م�د�ش �یّ �مود که: »واإ ��ت �ن که حصن �ن �: ا�ی �ی و�ن �ت
م�د�ش  ام�ورن  ه  حپ ه�  ؟  س�ت �ی حپ ا�ت  م�د�ش ارن  م�اد  مور«، 

الائُ
لی  س�ت و دل�ی �ی وی؟ص؟ �ن �ج ع�ت �ن ��ی �ت �ش ده ا��ت که موا�ن �ش
لًا کدام ا��ت  �ت ه �ن لًا و �ن ه ��ت س�ت �ن �ی �ن �ن

آ
وارن ا � حج مطل�ت �ج

ء مطل�ت ح�تّی  یی که ارن حد�ی�ش »کّل �ش �ن
آ
ا ا م؟ �ی �ی �ن ک�ن

آ
�ِک ا ا �ت �ت

ه  هی ��ن د م�ن ا�ی �ن م�د�ش �ج
آ
« معلوم ا��ت که ا هیی ه �ن �ی �د �ن �ی

 ! صن ا�ت �ن ه �ت �ی د؟ و �ن ا�ش �ج

که  ا��ت  �ت  لعن اهل  ماع  احج  � ا��ی �ن ال�ت عصن  �ج �نیی    : لهت
ئ
مسا

�ش ا��ت ... . �ی �ت کم ا��ت و ارن �ه �ج ه ارن ه�ن صن ��ی های �ن مارن �ن

ل العلم علی المال ... . �ی صن �ن ك� �ت عد دن  �ج
ً
ا صن �ی

ئ
ه ا �ی �: و�ن �ی �ن �ج �ت

�نّهم 
ئ
کا لًا �ن �ی لها ک�ك�ج �لکوا ��ج لكم و م�ش ما م�ش �نّ اإ :  �ن ّ یی َط�ج حنُ

طعوه ... . د �ت �ت

وله؟ع؟: م�ن  �ت س�ت و م�اد �ج �ی ه حپ �ت ا�ن علم و �ن ��ت م�ی : �ن �ت �ی ��ت �ت
؟ ، کدام مع�نی ا��ت ه العلم و ال�لم و الصم�ت �ت علاما�ت ال�ن

��ت �اح�ج الام�؟ع؟  ده ام که: حصن �شی د�ی : در حد�ی ارهت �ن ا��ت
وم  �ٍ : �ی حن

آ
ورا و �نیی ا وم عا�ش ٍ�: �ی حن

آ
د و �نیی ا هور می ک�ن ورورن طن در �ن

. ... � د�ی العن

اک  ه حن � و مه� �ج �ی �ه و �تس�ج �ی �ا�ج و �ن ه �ت �ن �ج ام ا�ن ار: ارعن �ج �ن ا��ت
د ... . �؟ص؟ �نسش م�ج عن ما�ن �ی الهما که در رن لا و ام�ش ك��ج

مد  ع�ت �ن �ت
ئ
اک ا �یّ : اإ �ت و�ش ا �ن �ن �ن ��ی ه ا�ج د �ج و �ع�ی �ن ا�ج �ی : �ش هت �یّ ط�ت م�ن

ول ... . اح�ش المع�ت علی م�ج

د که ه� گاه دو  ���ی صی �پ �ن م ارن �ش �ن اک�ش ی �ج ��ی :  �ی هت �یّ �نس�ج
ا�ن �پس�ی  سش ک ارن ا�ی د و ارن ه� �ی �ن �ن ک�ن گ� را رن كد�ی ك� مادر �ی

د ... . ا هم دار�ن �تی �ج �ا�ج ه �ت س� حپ �ن دو �پ مد، ا�ی
آ
ا

؟ع؟   �ن �ی م�ن �الموئ ام�ی ��ت  حصن د  �ن گو�ی ه:  عام�ی ه  ار�یّ �ن د�ی
مده ��صن ک�د: 

آ
م ا

ّ
ل طن ه �ت صی �ج �ن ود، �ش وا��ت �وار �ش می حن

�طو�نیی 
ئ
د ا  و �ت

ً
ارا �ن هت د�ی ما�ئ �ک ��ت ی �ت �نّ ا�ن �ن اإ �ی م�ن �الموئ ا ام�ی كه �ی

. ... 
ً
ارا �ن د�ی

مع  : حج �ت سو�ج ا��ت که گ�ن ی م�ن ورن �ن حج ه ا�ج : �ج هت �یّ ���ن
�ن  �ی �ن لط ا��ت و هم�پ « عن �ج « ا��ت و »حوا�ئ ا�ت �ت »حاحج حاحج
  ، لط ا��ت د عن �ن ه« می گو�ی و�ج كه »احج �ن دارد و ا�ی مع �ن « حج وا�ج »حج

ی. �ج هت ک�ت و�ج حج
ئ
ه ا ی �ن �ج

وا�ج ُک�تُ : حج �ت د گ�ن ا�ی �ج

�می ... . ص� الائ هی �ج �ت ا م�ن �ی ما الد�ن �نّ : اإ هت لا�ن ه�ج ال�ج : �نیی �ن �هت �ت �ن

ا�ن را علا�ج  سش ود که ا�ی ه �ج �ت مامه ر�ن و�ش �ن ا�ج �ی ا�ن : در دار الم�ج هت ل�یّ ��ت
وم ...  هت ال�ن م لدنّ ا�ئ د ال�ن �ج د که: م�تی �ی ���ی ه ارن او �پ وا�ن د، د�ی ک�ن
دارد ... . عور �ن م �ش ا�ئ د که در��ت ا��ت که �ن ل�ن گو�ی موئ

�اد  ه در ا�ی ک�ت د که �ن ه مسموع �ش هۀ طل�ج
ّ
ل کی احج : ارن �ی هت �یّ معا�ن

�ن در 
آ
ّهد و عدم ا �ن در �تسش �ی هاد�ت ح�و�ن �ط�ن در کلمه �ش

ه�ت حد�ی�ش مع�ا�ج ا��ت ... . ه حج امه �ج ا�ن و ا�ت ادن

 
ً
ا اط�ج �مود م�ن �ن �؟ص؟ که  م�ج عن �ی �پ ا�ج  �ن ول حج �ت ه  �ج م�اد   : هت

آ
م�ا

د الع��ج ... . ا ��یّ ؟ع؟: هدن �ن �ی م�ن �الموئ م�ی لائ

وی؟ع؟  صن �ج م��ت
آ
ما �ت ا�ج ولا�ی �ن �تی که حج : در و�ت هت �ج ��ی کلما�ت �ن

�جی 
آ
ا�ن �جی ا ا�ج �ی ل در �ج �ن ای راه م�ن �ن ود که در ا�ش �ن �ج �ی گ ��ن �ن ه حج �ج

د ... . ك�د�ن

� والكسل ... . �ج �ن الصن �ی ��ت �ج : ما ال�ن هت و�یّ لعن

ه ا�ج و ام  د و �ج ه ��ج ه مصّدر �ج �ی هور ک�ن �ت مسش علام:  موا�ن ا��ت
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هو 
َ
�ی ا ول �نیی الك�ج �ت ا �ن �نّ

ئ
؛ لا هو �اد�ت امامهت �م� �ن ال �ج �ج م�ن �ت �ت �ن �ی

م 
ّ
ول لا �نسل

ئ
علی الا واله، �ن �ت

ئ
عصن ا و �نیی �ج

ئ
واله ا �ت

ئ
ع ا م�ی �اد�ت �نیی حج

هو �اد�ت �نیی  مامهت �م� �ن اإ ال �ج �ج م�ن �ت �ت �ن ا�نیی �ی �ی وعلی ال�ش الك�ج
دّل. د المس�ت �ی �ن واله و هو لا �ی �ت

ئ
عصن ا �ج

هو  �ن اء  �ن حج
ئ
الا ��تّ�ج  اء وکّل م�ت �ن حج

ئ
الا ��تّ�ج  : الکلما�ت م�ت هت �ی ط�ت م�ن

ّول. 
ئ
عك� الا هت �ج �ج �ی �ت حاد�ش وال�ن

ا��ت  �ار  �ج اّول  لد  حج در  که  �ت  می گ�ن ملا�یی   : حد�ی�ش
ل�ت لم  دءاهلل ال�ن �ن �ج ا� ک�ی ام لو علم ال�ن ا هسش وله؟ع؟: �ی �ت

. ... 
ً
حدا

ئ
لم ا �ی

دم که  �شی د�ی �ت حد�ی ه �ّد�ی ه اّول �ج ه �تسم�ی : در وحج �ت �ی ��ت �ت
�ن ا��ت ... . �ن ا�ی

آ
ص ا مل�نّ

ه ک�نی ... . و�ج واهی �ت �ت کسی ک�دی و حن �ج �ی : ه�گاه �ن لهت
ئ
مسا

ا؟ع؟ ام� ک�د که  كه امام ر�ن �ن
آ
عد ارن ا : �ج ا�ن كسش �ّ� و ا��ت

د  �ج ملعو�ن را که حم�ی مد و حاحج
آ
ه در ا �تی �ج سش � ارن �پ �ی � �ش صو�ی �ت

 ، �ت ود �احن اره ک�د و طعمهۀ حن اره �پ ، �پ �ت ام دا�ش �ن مه�ا�ن �ن �ج
�ن ر�ول اهلل  ا�ج ��ت ��صن ک�د که: �ی ه حصن مو�ن �ج

ئ
� ما �پ

ّم لكم ... . ّدكم ر�ول اهلل �ش م� ل�ج ا الائ هدن

ا�ت  عصن روا�ی �مود که در �ج اد المعاد �ن د م�حوم در رن و�ن حن
آ
�ّدد: ا �ت

�ن ... . د�ی �ن الع�ی �ی کا� �ج ود ارن �ن اد می �ش �ن ك�اه�ت مس�ت

د،  مع و مدّو�ن �ش �ن حج
آ
�ا �؟ص؟ اگ� �ت م�ج عن �ی ا�ت �پ ام ح�ی : در ا�ی لهت

ئ
مسا

ه  مع ک�د حپ ؟ع؟ حج �ن �ی م�ن �الموئ ��ت ام�ی �نی که حصن
آ
�ا � در �ت �پ

ام  �ن ا�ی
آ
ه در ا �پ ک� ارن ��ا�ج � ه�ی ود �پ �ج ده و اگ� مدّو�ن �ن ا�ی �ن

مع که حال  �ن و حج دو�ی �ن �ت د و ا�ی د�ن وا�ن �ن �و �ن �ن �ن ه ا�ی �ن را �ج
آ
�ا �ت

؟ ... . لا�ش اء �ش ل�ن مع ک�د ارن حن هس�ت کی او را حج

ه ط��نی  د و ه� دو �ج هاد ک�د�ن �ت له احج �ج �ت در �ت �ی � ر�ن �ن : دو �ن لهت �ج �نیی ال�ت
�ن  �ی �ن له حپ �ج ا�ن که �ت سش ه ا�ی �ت �ج صی گ�ن �ن د و �ش مارن ک�د�ن �ن
�ن  ود ا�ی ا وحج د و �ج ک�د�ن ماد �ن ول او ا��ت ه �ت �پ کدام �ج ا��ت و ه�ی

ء ... . یی �ّدد�ت �نیی �ش � دعاء:  ما �ت حن
آ
وله؟ع؟  �نیی ا علام: �ت ا��ت

ا�ت  عل در دن �ن ا �ه لا �ت عل و �ی : ه� گاه �ه ا�ن ارهت �ن �نیی الا��ت
عل و ... . ا اول ا�ن

ّ
و�ج و ال مد حن

آ
والی در ا اع م�ت ال��ت

م لا؟ ... .
ئ
صاما�ن ا ط� ا�ی عد ال�ن ا�ن �ج وما�ن اللدن ال:  ال�ی �وئ

رصن 
ئ
عالی ا ارک و�ت �ج ل�ت اهلل �ت ال: حن �؟ع؟ �ت ع�ن �جیی حج

ئ
: ��ن ا حد�ی�ش

ل�ن عام ... .
ئ
�ن ا ��ی عهت و�سش ر�ج

ئ
ا هت �ج ل�ت الكع�ج �ن �ن �ی

ئ
ل ا �ج لا �ت ك��ج

ه  د که �ج �ن ا�ش هد �ج �ت : ه�گاه �ه م�ج معهت �ت �نیی �لاهت ال�ج �ی ��ت �ت
ه اعاده  �ن �ج م�ی ه ح�م�ت و ��یُ گ�ی �ج  و د�ی

ً
ا �ن معه ��ی مارن حج و�ج �ن وحج

دن  : »حن �ج حد�ی�ش ه موحج م که �ج واه�ی د[ و ما  حن �ن ا�ش ل �ج ا�ئ ه� ]�ت طن
�ج و اگ�  �ک واحج م �ت �ی ک�ن م، اگ� �ن �ی ک« �مل ک�ن �ن  لد�ی

ً
طا حا�ئ

 ، د��ت کی �ج ی �ی
ئ
� را ا�ج �ن م �ج �ی عل م��م و اگ� اعاده ک�ن م �ن �ی ك�ن �ج

ه  �و ا��ت که �ج ه �ن ه حپ ل �ج �ن مسا�ئ ل ا�ی ا�ت در م�ش �ج �ت �ن � ط��ی �پ
د؟ ا�ش �ت �ج ؟مهع؟ موا�ن �ت �ی ه�ج اهل �ج مدن

اد  ه که علامه در ار�ش ل ��ن �ت �مود علی ما �ن مال؟حر؟ �ن ا حج �ت
آ
... ا

ل ا��ت ... . ا�ئ معه �ت مارن حج ه�ت �ن ه حج �ج

الا  ه �ج د، د��ت د�ن ��ی ه می �پ ه دو د��ت �ا�ن �ج و�ت معی ک�ج : حج �ا�ن ام�ت
کی  د: اگ� �ی �ن �ت ها گ�ن �ن د؟ ا�ی د عدد�ی �ن ما حپ :  �ش �ت �ن گ�ن �ی ا�ئ ه �پ �ج
کی  د و اگ� ارن ما �ی و�ی ل می �ش ا�ج ما دو م�ت د �ش �ی

آ
ا�ن ما ا ه م�ی ما �ج ارن �ش

م. و�ی ساوی می �ش د م�ت �ی
آ
ما ا ا�ن �ش م�ی

و  العدد  هت  �ی وحدا�ن الهیی  ا  �ی لک  کامله:  هۀ  �ن ���ی در  دعاء: 
هت العدد  �ی وله وحدا�ن ه:[ �ت �ی درهت الصمد ... اه ]در حا�ش ملکهت ال�ت
هت  ل�ی اء ��ت �ن حج

ئ
�ه م�ک�ج م�ن ا �ی ه الواحد �ن طل�ت عل�ی ما �ی

ّ
دن کل اإ

�و�  لی السش ع اإ �احج ل�ی لی �جسط الکلام �ن و�ت اإ هت ... وم�ن �تسش �ی ارحج وحن
. هت �ن للص��ی

الها. ا حن �ن
ئ
الهت وا ا �ّمها ولیی حن �ن

ئ
: لیی �ّمهت وا هت د�تّ

مامهت علیی و کّل م�ن  اإ ال �ج مامهت �م� �ت اإ ال �ج : کّل م�ن �ت هت �ج �ی �ت �ن
ه:[ لا  �ی ه معلوم ا��ت ]حا�ش �ج �ی �ت هو �اد�ت و �ن امامهت علیی �ن ال �ج �ت
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راء 
آ
ه مع�کهت الا و�ی ��ش ها�یی که در �ص� ��ن ه �ج ل،  �ج مسا�ئ

ا و  �ن د؛ حکم �ن معه می گو�ی مارن حج د: ارن �ن اره می ک�ن وده ا�ش �ج
عه  �ی ا�ن �ش لا�ن کلامی م�ی �ت ه احن ورد؛ �ج

آ
ا�ن می ا ه م�ی ی را �ج �ت مو��ی

د؛  گ مط�� می ک�ن �ر�ن د و مطال�ج ولا�یی را �پ �دارن و ��نی می �پ
عارصن  اه� م�ت ه طن اِر �ج �ج ا�ن احن مع م�ی گی حج گو�ن �نی ها�یی در حپ �ی �ج �ن ر�ی
وره ارن  �ش

ئ
هۀ ما ها�یی ارن اد��ی �ارن �� �ن �نی و �ش

آ
�ا ا�ت �ت �ی

آ
دارد؛ ارن معا�نی ا

کل  ل مسش ه مسا�ئ د. �ج �ن می گو�ی �ن ��ن �ا�ت معصوم�ی حصن
ال را در حّد  ه و رحج �ت مام دارد ولی علم ا�ول �ن ار اه�ت س�ی هی �ج �ت �ن

د. ال مط�� می ک�ن دو �ه �وئ

�ت دارد  لا�ن �و و �ج ل اد�جی ارن ���ن و �ن ه مسا�ئ را �ج گاهی گدن �ن
وم را مط��  �ج ،  ط�ج و �ن ا�ت �ی ا�ن کله ر�ی ل مسش در�ت مسا�ئ ه �ن و �ج
�ن و معّما دارد،  ���ش ها حال�ت لعن � �پ �ت سش �ی ه �ج د و گ� حپ می ک�ن
 ، » �ا�ن وا�ن »ام�ت ه ��ن اص �ج ه �ور�ت  حن ل را �ج ی مسا�ئ ��ن ولی �ج

ورد.
آ
« و »معّما« می ا �ن »لعن

د )علامه  و�ن حن
آ
ها�یی، ارن ا �ن �ج �ی ولها�یی ارن �ش ل �ت �ت ا�ج �ن �ن ک�ت در م�ت

ا  وا�نساری( دارد هم�اه �ج مال )حن ا حج �ت
آ
لسی( و ا � م�ج ا�ت م�مد�ج

ا�نی  صن کا�ش �ی دی ارن �ن وا�ئ ه، �ن �ی دعای طل�ج رحم�ت و در حا�ش
ا�نیی �اح�ج  اده العار�ن ال��جّ �ن

ئ
یی ا ا هو الدن ود: »هدن ده می �ش د�ی

. الصا�نی« و الوا�نیی

ا�ن  ده دا��ت �ا�ت در�ج �ش هۀ ��ن �ی ی که در حا�ش اّما مطال�ج
�ن  ده در م�ت های مط�� �ش ��سش ا��ن �پ ه �پ � �ج �ت سش �ی گ�ی دارد؛ �ج د�ی
ه  و� �ج � م��ج �ی ه های �ن ك�ت ه و گاهی �ن �ت ا�ن صاص �ی �ت ا�ج احن ك�ت

ود. ده می �ش �ن د�ی �ی �ن �ن
آ
ا

ا��ن ها ارن  ده و �پ ه �ش �ت گا�ش د �ن د�ی طی حج ه حن ه �ج �ی ه های حا�ش �ت و�ش �ن
د. ا�ن ما�ی �ن می �ن ا�جِ م�ت �ن ک�ت ل�ی

ئ
ا � ارن �صِ� �ت حن

ئ
ا ما�نی، م�ت ه�ت رن حج

الا�ت  کی ارن �وئ ه �ی �ی وا�جی که در حا�ش ل حج �ی ه در دن مو�ن وا�ن �ن ه ��ن �ج
�ن  �ی �مود �ش �ن �ن �ی �ن �ن دارد: »حپ �ی �ن �ن حپ ا�نی ا�ی مده، �نسش

آ
�گ 191ر( ا )در �ج

له«. ی مد طن �ن �ج � �ن ا�ت م�مد�ج

د... . �ی ک�د�ن �ج ه�كدام دن
 � �ن �ن �ن ما�ن هم�ی �ن ا�ی �ی �ت عصن م��تّ �ت �ج �ی ��ت � �ت ا�ج �ن : �ج ما�ن �نیی الا�ی

اد ا��ت ... . �ت ا��ت
ه ح�ت و  هور ا��ت که مصال�ه �ج که مسش �ن : ا�ی �نیی المصال�هت

ود ... . اطل ه� دو می �ش �ج
ا�ج 

ّ
ه لع�ن حل ع �ج �ی و�ت �و�ج �ت د حن ا�ش ا�ج�ت �ج : ه� گاه �ش هت �ی �نیی الصو�ن

. ...
ه  طا�ج �ج ک که حن د�ن �ج ک �ج �ی ّ �ج �ن وم �ن ال�ی : �ن ��و�ن �نیی حال �ن

؟ ...  ه مع�نی ا��ت ه حپ ا�ت �ج �ج ��و�ن ا��ت که �ن �ن

ا�  ال�ن �نّ  اإ �ه که  �ج �ج مع�ت ارن ک�ت دم  ا�یی د�ی حصٌ�: در حج
سام ... .  عهت ا�ت ر�ج

ئ
لی ا �ورهت اإ الصن �هت �ج سمو�ن �نیی الاآحن �ت �ن �ی

د؟ �ن س�ت ه ک�ی �ی ما�ن ّهاد �ش ال: رن �وئ

�مود که: طول  امی �ن ه �ش ؟ع؟ �ج �ن �ی م�ن �الموئ ��ت ام�ی ومی: حصن �ج �ن
���ن ... . ده �ن ���ن ا��ت و کواك�ج دوارن هصد �ن م� �ن م� و �ت �ش

� الهی  د�ی �ت ا در �ت �ی
آ
ود ا ه  �ش �ت وا�نی که کسش ا ح�ی ه: ا�نسا�ن �ی کلام�ی

ود ... . ه �ج �ت و�ش �ن

هت  ؟اهع؟ �اد�ت اطمهت ه: کو�ن �ن �ت �ی گ�ن سش م�ن ه: رن ه عام�ی ���ی �ش
ا 

ّ
ل ه اإ ّد��ی ما �ت �ج العمل �ج وحج هت لا�ی �ن هل ال�ج

ئ
ها م�ن ا �نیی د�واها و ا�نّ

هت ... . �ن �یّ �ج �ج
ل�ن �لام ... .

ئ
ه ا ّ��ن � علی مسش لا�ن علما در حا�ئ �ت د: احن �د�ی �ت

د  و�ن حن
آ
ا ورا  عا�ش ار�ت  �ی رن �ت  �ی �ن ک�ی ا�ج  �ج در  ورا:  عا�ش ارهت  �ی �نیی رن

اد المعاد ... . م�حوم در رن

***
ه ها و  ک�ت ده ها و �ن ا�ی مامی �ن ک� �ت مار�ش و دن م �طور را ارن �ش را�ت
در  که  ا�تی  معّم�ی و  ها  �ن لعن علمی،  کلا�ت  مسش و  هولا�ت  م�ج
د  دار�ی ور �ج مده، معدن

آ
[ گ�د ا صهت ل العو�ی مع المسا�ئ �ن ]م�ج ا�ی

ه  ص� که ���ن �ت �ن م�ن ّصل ارن ا�ی د حد�ی�ش م�ن �ی وا�ن �ن ود �ج و حن
�ن  ا�ی امع  حج د  �ی �ما�ی می �ن ه  ملاحطن که  طور  هما�ن م.  �ت دا�ش
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ا�ن  ا�ی ه �پ د� �ج م�ی ول ار�ش ه ای ارن �ت د�ی �ی �ی
ئ
ا ا �ت ود را �ج وا�ج حن ، حج ا�ت �ی ا�ن وار ارن ر�ی ی د�ش ��سش ه �پ �ی و در حا�ش

�د. می �ج

م!«. می دا�ن م: »�ن گو�ی � را در اّول کار �ج حن
آ
؟ کلام ا س�ت ل« ک�ی مع المسا�ؤ ل�ن »محب م�ؤ

ط  �ت ی را م�ور ک�دم، �ن ا�ج و حوا�ش �ن ک�ت ل م�ت دم، �طور داحن ه را کاو�ی �ه �نس�ن ه ��ن �ه �ج ��ن
مال در  ا حج �ت

آ
ا�ت ا � ارن و�ن ع�نی �پ �ی )�ی دهم ه�ج د ارن �دهۀ دوارن ا�ی �ن �ج ل�ن م�ت م موئ �ن �ن م حد� �ج وا�ن می �ت

ا علوم  ه و �ج �ت ه دا�ش �ی ا �و�ن �ت �ج ال�ن اری گ�ی و م�ن �ج سا گ�ا�ی�ش های احن ه �ج د و حپ ا�ش ( �ج 1125 �ت
وار  دمی ا��ت ؟مهع؟ �ت �ت �ی ه اهل �ج ده و در اراد�ت �ج مالی �جهم ر�ا�ن ا�یی احج �ن �ش

آ
عی ا �ی ل�ن ا�لامی و ط�ج �ت م�ن

. ه ا��ت �ت دا�ش

ا را  �نّ �ش م�ج �ن ه و دو �ج �ت ار دا�ش �ی �ت � را در احن ه حا�ن ی؟هر؟ - که �نس�ن �ن �ج ی �ن هت اهلل م��سش �ی
آ
م�حوم ا

د: موده ا�ن هار �ن طن ل را ا��ت �ی مال دن ه اح�ت ا�نی �نس�ن ا�ی �ش �پ �ن ل�ن �ج ارهۀ موئ د - ،  در�ج �مود�ن م �ن صن ه هم م�ن �ج
ه�  طن ها �نیی الهام�ش و�ی �ت و�ج حج

ئ
�ن وا ك��ت �نیی الم�ت لهت دن ��ئ

ئ
هت علی ا و�ی مو�هت م��ت ه الم�ج »ِاعلم هدن

یی  �ن �ج �یی ال�ن ا�ئ �ن ل ال�ج �ما��ی �ن اإ �ن احمد �ج �ی ه کا�ن م�ن معا��یی العلامهت السش �نّ
ئ
�ن ا م�ن الم�ت

ع«.  �احج ا�ت الائحکام �ن �ی
آ
د الدرر �نیی ا لا�ئ ا�ج �ت �اح�ج ک�ت

ی �ن �ج ی ال�ن �نی الم��سش �ن ال�س�ی ها�ج الد�ی �ش
1372

د؛  ام ر��ی �ج ه ا�ن ا�ج �ج �ت ک�ت ه و عا�ش �ت �ن �ی گ دو��ت �ش �ه�ن ع �ن �ت م�حج اددا�ش ا �ی ه �ج ار�ش �نس�ن گ�ن
ده  ا�تی ما�ن ادگار ارن او �ج ه �ی ده، �ج ا�ی ��ن مو�هۀ �پ �ن م�ج و�ن ا�ی � هم�پ �ی �ن هۀ �ن ار �نس�ن كسی که دهها ه�ن

اء.  �ن � ال�ج �ی �ن حن �لام والمسلم�ی اه اهلل ��ن الاإ �ن ؛ حج ا��ت

ام.29  �ت � حن �ی والسلام حن

ی در  �ت �ت و ما�ج ا�ن � �ی ال �نسش ا م�ج �ن حج اله در ا�ی �ن م�ت ده در م�ت اره �ش � ا�ش صاو�ی عدادی ارن �ت ها �ت �ن ک� ا��ت که �ت ا�ن دن ا�ی 29. �ش
. ود ا��ت له موحج � م�ج �ت د�ن
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