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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن  ََلةُ  َو اْلَحْمُد ِللَّ د   َسیِدَنا َعَلی الصَّ بیَن  َبیِتهِ  أهِل  علی َو  ُمَحمَّ یِّ اِهریَن  الطَّ  الطَّ

 مصودا  عنووان درباره شونده سؤال فرد مورد در که بود مسئله این پیرامون چهارم پرسش درباره بحث ادامه
 لواا کورد  اکتفوا هوم خبوره اهل از نفر یک قول به توانمی اینکه یا و است شرط تعدد الشرایط،جامع فقیه کلِی 

بایود  دیگرعبارتبوه کنویم  بحوث واحود خبوره اهل قول حجیت درباره راختصابه باید مناسبت همین به گفتیم
 . بحث شود واحد ثقه خبر حجیت درباره

 .دارد بخش سه واحد ثقه خبر حجیت

 بحوث ایون محولالبتوه . اسوت شورعی حکوم بیان در و شرعی احکام در واحد ثقه خبر حجیت  اول بحث
 شورعی احکوام در واحود ثقه خبر حجیت درباره ما بحث چون است  خارج ما بحث از وبوده  اصول در عمدتا  
 منتهوا شوودمی تقسویم حود    عن اخبار و حس   عن اخبار به هم احکام در ثقه خبر حجیت بحث خود. نیست

 نظرانصواح  و مجتهودین کوه اسوت چیوی  همان «حس   عن اخبار». است خارج ما بحث از کَل   بحث این
 عون اخبوار» او اخبوار منتهوا ددهومی اخبوار شوار  حکم از کند،می صادر را حکمی مجتهد وقتی  گویندمی

 او اخبوار منتهوا اسوت مخبر هم راو . دهدمی خبر خود اجتهاد مبنا  بر و نظر مبنا  بر یعنی است  «حد   
 الواسوطه مع روات درباره است، موضوعات از ثقه اخبار که کنیممی ما که بحثی البته. است «حس   عن اخبار»

: گویودمی زراره موثَل   اسوت، واسطه بَل راو  یک: است به دو شکل معصوم از راو  چون  شودمی مطرح هم
 لکون. کندمی نقل است، السَلمعلیه صاد  امام قول در که را خدا حکم راو  آنجا در. علیه السَلم صاد  قال
 راو  روایوت از ولوی کنودنمی نقل را خدا حکم اینجا در کرد، نقل زراره راو  از یا و کرد نقل زراره از راو  اگر

 موضووعات در ثقوه خبور حجیوت دربواره موا که بحثی این لاا. نیست شرعی حکم راو  روایت و دهدمی خبر
 از راو  اخبوار یوا و راو  قوول آیوا کوه گیورد قرار موردبحث باید هم درایه علم در که است مباحثی از کنیم،می

 آن اموا گویود می را خودا حکوم کند،می نقل معصوم از که و ار آن  خیر یا است حجت هم دیگر راو  روایت
 کنودمی نقل مستقیم که را آنچه. کندنمی نقل مستقیما   را خدا حکم دیگر او کند،می نقل دیگر راو  از که راو 

 موا بحوث هرحالبوه. شوودمی هوم آنجا شامل ما بحث این لاا. شودمی موضوعات جیو که است راو  روایِت 
 خبور حجیوت در یعنوی اسوت  موضووعات از اخبوار دربواره ما بحث نیست بلکه شرعی احکام از اخبار درباره
 :دارد بخش دو نیی این که است موضو  از حاکی
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 بور شواهد هَلل، بر شاهد که کنید فرض مثَل  . کندمی نقل حس   عن گاهی و حد    عن را چیی  ثقه گاهی
 موضوو  بور شوهادت ها،شوهادت ورطاین. زنا بر شاهد سرقت و یا یک شاهد قتل، یک بر شاهد ،جنایت یک

 اسوت  حوس   عون اخبوار موضوعات، گونهازاین اخبار. است موضو  از اخبار اخبار، ورطاین عبارتی به است 
 فوَلن مرتکو  او کوه دیودم مون کرد، سرقت شخص این که دیدم من گویدمی دهد ومی شهادت که کسی یعنی

 ما که بحثی. است موضو  از حسی اخبار منتها است  موضو  از اخبار این یعنی دهممی شهادت و شد جنایت
 حوس   عون اخبار کنیم،می عادل فقیه برا  شخص یک مصداقیت از یا عالم یک اجتهاد یا و بروّیتُخ  اخبار از

 او، اخبوار و قول باشد، کارشنا  به رجو  شما، رجو  که هرجایی چون. است حد    عن اخبار بلکه نیست 
 بوارهدراین موا بحوث. شوودمی حد    عن اخبار او اخبار لاا و است نظر و رأ  از اخبار است  اجتهاد  اخبار
 خیر  یا دارد حجیت موضوعات از حد    عن اخبار آیا که است

 ایون طورکلیبه. است موضوعات در ثقه اخبار حجیت بر قطعیه قَلیِی عُ  سیره قیام است مسلم آنچه اجمال  
 حجیوت معنا . کنندمی عمل موضوعات در ثقه خبر به که است نآ بر عقَل سیره که ندارد بحث جا موضو  

 عمول آن بوه و داننودمی علوم منیلوهبه را ثقوه خبور کوه است این حجیت معنی. دادن اثر ترتی  یعنی است  این
 از حدسوی اخبوار چوه باشود، موضووعات از حسوی اخبوار ثقه، اخبار اینکه چه دهند می اثر ترتی  و کنندمی

 او و داد خبور خطر  از کسی اگر کنید فرض. است اثر ترتی  بر قائم قطعی عقَلیی سیره لاا. باشد موضوعات
 مکوه اهول و قوریش بورا  سلم و آله و علیه اللهصلی اکرم رسول توسط اسَلم اعَلم روایات مثل بود، ثقه فرد 

 کنند اعَلم را خود رسالت خواستند حضرت وقتی که است مسلم و آمده روایات در. دهند[]به آن تربیت اثر می
 از شوما بوه مون اگور کوه کردنود شورو  مضومون این به کَلمی با کنند، خود رسالت پایرش به دعوت را مردم و

 و هسوتی امین فرد  تو! بله: گفتند همه  خیر یا کنیدمی قبول آیا بدهم، خبر آیدمی کوه این پشت از که خطر 
 ل ان» کوه دهممی خبر شما به من است، چنیناین که حال: فرمود حضرت بعد. پایریممی تو از بدهی خبر اگر
 شودید  عوااب نیاورید، ایمان اگر که باشید مواظ  مردم 1«َشدید   َعااب   َیَدْ   َبْیَن  َلُکْم  رسول انی و الله ال اله
 در و عقوَل هموه مرتکوی در کوه شودمی معلوم کردند، شرو  ازاینجا حضرت اینکه هرحالبه. شماست انتظار در

 و اسوت قطعی سیرۀ سیره، این. کردندمی اخا را آن داد،می خبر خطر  از ثقه فرد اگر که بوده چنین هاآن سیره
 کوه است معلوم حس   اخبارعن. باشد حس   اخبارعن یا حد    اخبارعن این که است آن از اعم قطعی سیرۀ این
 موامت موورد نداد، اثر ترتی  کسی اگر و کندمی عمل آن به فرد شماست، متوجه خطر  که داد خبر ا ثقه اگر

                                                           
َما ُقْل  46سبا: .  1 ِعُظُکم ِإنَّ

َ
ن ِبَواِحَدة   أ

َ
وهِ  َتُقوُموا أ ُروا ُثمَّ  َوُفَراَد    َمْثَنی   ِللَّ ن ِبَصاِحِبُکم َما َتَتَفکَّ ة   ِمّ ُکم َنِایر   ِإلَّ  ُهَو  ِإْن  ِجنَّ  َشِدید   َعَااب   َیَدْي  َبْیَن  لَّ

دهم ]و آن[ اینکه دو دو و یک یک برا  خدا قیام کنید، سپس درباره رفیقتان ]محّمد که عمر  بوا پواکی، امانوت، بگو: من شما را فقط به یک حقیقت اندرز می
 .ا  نیستدهندهگونه جنونی ندارد، او برا  شما از عااب سختی که پیشروست، جی بیمیندیشید که هیچب صد  و درستی در میان شما زندگی کرده است[ 
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 اخبوار، ایون اگور حتوی نوداد ، اثور ترتیو  افتواد، خواهد اتفاقی چنین که شدگفته وقتی چرا که شودمی واقع
 . باشد حد    اخبارعن

 پویش شوود،می ضموری هرکسوی وجوود دارد  اخبار این به اثر ترتی  در قطعیه عقَلیی سیره ،هم بارهدراین
 را دارو آن و بخوور را دارو این: گفت وقتی بود، اعتمادقابل و ثقه طبی  طبی ، یک کهوقتی. رودمی ثقه طبی 
 طبیو ، اخبوار. دهنودمی اثر ترتی  او حرف به شودمی چنین نکنی، اگر و شودمی چنان کنی، چنین اگر نخور،

 کننودمی عمول مهند  حرف به سازندمی ساختمانی یک وقتی. نیست حس   اخبارعن و بوده حد    اخبارعن
 ترتی  او حرف به است لزم مصالح جنس این است، نیاز مصالحی چنین ساختمان این برا  گفت مهند  اگر
 چوه اسوت  موضووعات از ثقوه اخبوار حجیوت بور قطعیه عقَلیی سیره پس. کنندمی عملاو  به و دهندمی اثر

 ]سیره عقَل بر حجیت آن است.[ باشد حس   اخبارعن چه و حد    اخبارعن اخبار،

 او  قول به یا کنیممی اعتماد دلیل به آیا کنیم،می اعتماد ثقه به وقتی :یکی از حضار سؤال

 دلیول از بخواهیود اگر همین است، لاا است حجت خبره اهل قول اینکه معنی. پرسندنمی دلیل خیر :استاد
 اینجوا در بدهود، اثر ترتی  قضیه   بر دلیل استناد به بخواهد سائل اگر. شودمیمجتهد  سائل خود که کنید سؤال
 او بور دلیول بدون که خبره اهل به رجو  و عالم به جاهل رجو  گفت شودمی وقتی است  شده مجتهد او خود

 توضویح موردم بوه گواهی باید هم را این لاا و است مهمی نکته این. ا داده قرار دلیل را او تو یعنی کند  اعتماد
ایون  و کنیود عمول خبره اهل به مسائل تمام در باید شما. کنندمی تشکیک گونهاین مردم ذهن در هابعضی. داد

 پایرنودمی را آن کنند،می وضع گاارقانون را قانونی وقتی کفر بَلد در  امگفته گاهی من. ندارد نیاز هم دلیلکار 
 پایرفتوه، را نظام که کسی شد، قانون به تبدیل قانون، وقتی دلیل  چه به و چه برا : کنند سؤال آیمنمی دیگر و

 رسوند،می شورعی قووانین و شورعی احکوام بوه وقتوی ولی کند.نمی سؤال آن دلیل از دیگر و پایردمی هم را آن
 هموان از ایون. چیسوت آن علوت و فلسفه که بدانیم باید. کنیم اطاعت کورکورانه توانیمنمی ما! خیر: گویندمی

 گواار قانون بوه را کسوی توو وقتوی. دهنودمی انجام که است باطلی بسیار ها مغالطه و شیطانی ها وسوسه
 شهادت معنی «الله رسول دمحم ان اشهد و الله ال اله ل ان اشهد» است گاارقانون خدا گفتی وقتی پایرفتی،

 وقتوی. اسوت نافوا او فرمان و دارد اطاعت حق که است این معنی به و خداست فرمانروایی پایرش توحید، بر
 چرا کنید سؤال اگر دیگر. خداست فرمان همان گویدمی رسول این آنچه یعنی پایرفتی  رسالت به را خدا رسول
 بردار فرموان این. است اطاعت عدم معنی به این کرد ، صادر را حکم این دلیل چه به کنی،می چنان و چنین
 و اسوت طووراین حکم این چرا گفت کسی و کرد صادر را حکمی خدا رسول اگر که داریم روایت در لاا. نیست
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 رسوول رسوالت موورد در فقط و استخد رسول رسالت به ایمان از خروج معنی به این نشد، کمتر یا بیشتر چرا
 نیست.  خدا

 گواار قانون بوه را کسوی وقتوی. اسوت سوار  و رایو  عقَلیی جوامع در و است عقَلیی امر یک بنابراین
 را قوانون ایون او اینکوه دلیول بوه کورد، تصوی  را قانونی اگر و شد  قائل گاار قانون حق او برا  و پایرفتی
 شوده تصووی  چوه بورا  و دارد دلیلوی قوانون ایون اینکه خاطر به نه. الجراستواج  تو برا  کرده، تصوی 

 حوق مسوئله باید گفتیم ما که اینجاست در. دارد گاار قانون حق گاار،قانون که دلیل این به فقط بلکه است 
 و اسوت اسوتدلل جوا  اینجوا. باشد داشته دادن فرمان حق باید دهدمی فرمان که کسی و شود  ثابت اطاعت

 ،خیور یا دارد گاار قانون حق گاارقانون این آیا که است این مورد در سؤال که درجایی. باشد داشته دلیل باید
 دلیول چوه بوه !نکنید استدلل: گویندمی کرد، استدلل باید که درجایی هاغربی وقتآن. کرد استدلل شودمی

 کنیودمی الویام را هواآن و کنیدمی تصوی  قانون مردم برا و  کنیدمی درست پارلمان و شویدمی جمع عده یک
 چنین مردم ازیر ]غلط است[ اندداده مردم اگر است  داده را حقی چنین شما به کسی چه  !کنند عمل آن به که

 کسوی. کردنودمی گواار قانون خوود بورا  خودشان داشتند، را حقی چنین اگر. ندارند خودشانبرا   را حقی
. شووند قائول گواار قانون حوق دیگور  بورا  بخواهود اینکوه به برسد چه ندارد،بر خود را  گاار قانون قح
 از ایون «یعطیه ل الشیء فاقد»  !کندمی پیدا گاار قانون حق چگونه مردم انتخاب با شما پارلمان این وقتآن

 . باشیم دگماتیست باید ما: گویندمی است، استدلل جا  که درجایی. است مسلمات

 یوک عنوانبوه راما باید این موضوو  . کند گاار قانون عمل در که باشد جایی باید و است همین هرحالبه
 و نظر  ها بحث هااین دارد  گاار قانون حق کسی چه و کند گاار قانون باید چرا. بپایریم اصلی موضو 

 قوانون از تخطی و الجراستلزم قانون کرد، گاار قانون گاار،قانون وقتی اما نیست  مفید که است تئوریکی
 بفهموم بایود اول مون اینکوه یا واست  شده تصوی  قانونی چنین چرا که کند سؤال ندارد حق کسی. است جرم
 اینکوه از سوؤال حوق دیگر تو و است قانون قانون، گویندمی. کنم عمل آن به بعد تا شده تصوی  قانون این چرا
 . کنید اجرا را آن باید شد، قانون قانون، کهوقتی. ندار  را است شدهتصوی  قانون این چرا

. بگیورد انجام غربی تمدن از فراگیر  نقد یک باید که کردیم مطرح قبلی ها بحث در که است واقعیتی این
 سوالهچهل دوره ایون کوه شوویممی دوم سوال چهل وارد ما: فرمودند دوم گام بیانیه در رهبر  معظم مقام اینکه
 ازنظور چه و تئور  ازنظر چه را اسَلمی تمدن الگو  این باید ما. است اسَلمی مبنا  بر ساز تمدن دوره دوم،

 معظوم مقوام فرموان برمبنوا : کوردیم عورض موا. دهویم نشانرا  اسَلمی تمدن الگو  یک و کنیم پخته عملی
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 ایون بوریممی رنو  آن از اآلن موا کوه چیی  منتها است  اسَلمی تمدن ارائه هم هاحوزه وظایف از یکی رهبر ،
. اسوت حاکمیت یکبه  محکوم و خاص تمدن محکوم به یک جهان این که کنیممی زندگی جهانی در که است
 در چورا شوویم می مواجوه مشوکل بوا اقتصاد در چرا چیست  شویممی مواجه مشکل با همیشه ما اینکه علت

 توطئوه داخلوی، توطئوه چرا علیوه موا شود می جنگ ما علیه چرا شویم می واقع دشمنی مورد همواره سیاست
 دارد و حاکمیوت آن بور تمودنی یک که جهانی جامعه یک در داریم ما چون شود می فرهنگی توطئه خارجی و

. کندمی مقاومت ما علیه دارد حاکم جریان لاا. آفرینیممی را نویی اجتماعی جریان حاکم، جریان این برخَلف
 طبیعوت. است شده شرو  ما از درواقع تهاجم. کندمی دفا  و مقاومت دارد او و هستیم تغییر ایجاد حال در ما

 آن و ببوریم سوؤال زیر را حاکم نظام این اعتبار باید ابتدا لاا. است برجهان حاکم نظامبه تهاجم طبیعت انقَلب،
. کنویم نقود را آن و ببوریم سؤال زیر را خودمان بر او حاکمیت اعمال حقباید . بیندازیم استحکام و اعتبار از را

 یحرفو کوه کننودمی فکور و نیسوتند متوّجوه بعضوی منتها است  جد  بسیار زدیم، قبلی بحث در ما که حرفی
 فکور، اهول شوما اکثر یا شما همه: گویممی شما به من لاا. است جد  هم خیلی نیست و شعار. است شعار 

 هور و شوود تشوکیل شوما بوین از گوروه یک اگر حتی. بپردازید مسئله این به پس هستید نوشتناهل و قلماهل
 ،کنود بررسوی را غورب تمودن سیاسی بخش یکی. بپردازد غربی تمدن نقد از بخش یک به گروه این از قسمت

 ا اندیشوه زیرسواخت چوه و منطقوی زیرسواخت چوه ببیند و کند نقد را تمدن این فکر  ها زیرساخت یکی
 فرهنگوی، سواختار سیاسوی، سواختار از اعوم را زیرسواخت ایون روبناهوا  بعد و کند نقد را زیرساخت. دارد

 هموه هوااین کوه شودمی متوجه. شودمی مواجه عجی  حقایق با انسان خیلی. کند بررسی را اقتصاد  ساختار
 .اندکرده واژگون را بشریت

 بور بنوا منتهوا گیرد می بودنش شرعی ازاعتبار خود را  قانون یک اصَل  البته در مورد قانون هم باید گفت که 
 بیاوریود، تنهوایی بوه را قورآن اگر شما یعنی 1«بالقرآن یی  مال بالسلطان َلَیَی َ  اللهَ  إّن »: که آمده روایت در آنچه
 ایون باشد، اجرایی قدرت آن کنار در باشد، سلطان یک قرآن این کنار در اگر اما کنند،می عمل آن به کمتر مردم

 یوک بله. کند جلوگیر  مردم گناه از تواندنمی تنهایی به قرآن. داردبازمی گناه از را مردم که است اجرایی قدرت
 بخواهود اگور ولوی شووند می بازداشوته گناه از قرآن توسط هستند، معیارها به پایبند خیلی خودشان که ا عده

 اجورا  لواا. دارد سولطان بوه احتیاج یعنی ولیت به احتیاج شود، اجرا آن در قانون که باشد ا جامعه جامعه،

                                                           
 333 ،10 ج سید، محمد طنطاوي، لطنطاوي الوسیط التفسیر.  1
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وا» -اسوت اجتمواعی حاکمیت الرض، علی معنی که ایمگفته همیشه ما- الرض علی خدا حکم  َجَعْلَنوا  ِإَنّ
ْرِض  ِفی َخِلیَفة  

َ
 جامعه در خدا حکم اجرا  خلیفه یعنی 1«اْْل

. شوودمی الجراواجو  لواا زنند،می را حرف این خبره اهل چون که است این خبره اهل قول حجیت معنی
 عقوَل نوید خبوره اهول قوول پوس. کننودمی موامت و سرزنش را او نکند، عمل خبره اهل قول به کسی اگر لاا

 دیدم: بگوید. باشدحس و چه به حد   به مستند اخبار موضوعات، در خبره اهل اخبار این چه است  حجت
 شوخص اینکوه. باشود حد  به مستند اخبار یا و کرد را کار این فَلنی که دیدم برد، این که دیدم کشت، این که

 انجوام را کوار ایون نبایود. اسوت ایون شما مریضی بگوید و باشد طبیبی مثَل   ،باشد اعتمادقابل و ثقه کارشنا 
 گوییودمی شما چرا که کند سؤال طبی  از تواندنمی کسی دیگر. بخورید باید را این بخورید، نباید را این. بدهید
 چرا تو! هستم طبی  من: گویدمی! بخورم خواهمنمی اصَل  ! بخورم تا سه خواهممی من بخور  قرص دو روزانه

 انجوام را کوار ایون بایود مون چورا که کند سؤال مریض که آیدمی بدشان پیشکان از بعضی حتی چرا : گوییمی
 قبوول اعتمواد موورد طبیو  عنوانبوه کرد  و مون را مراجعه من به تو وقتی گویدمی یعنی دارد  هم حق. بدهم

 پرسیدن سؤال که است مهمی مسئله این کرد   مراجعه چرا ندار ، قبولهم  اگر. کنی سؤال نباید دیگر دار ،
 داشوته گاار قانون حق خدا اگر. نیستی قائل گاار قانون حق خدا برا  که است این معنی به الهی احکام از

 خبوره اهول قوول چوون کوه است این خبره اهل قول حجیت معنی. است این او گاار قانون حق معنی باشد،
 سویره از تنهانه شر  در که دارد مؤیداتی. است قطعی عقَلیی سیره این هرحالبه. شود تبعیت آن از باید است،

 در موضوو  از اخبوار دربواره روایوت چند ابتدا ما. است بوده هم شار  تأیید مورد بلکه نشده رد قطعی عقَلیی
 .کنیممی اشاره حدسیات در موضو  از اخبار از هم روایت چند به و شویممی متعرض حسیات

ی َیْبُلَغُه اْلَعْی »: فرمایدمی که است روایت ذیل درباره ما بحث ْو َو اْلَوَکاَلُة َثاِبَتة  َحتَّ
َ
ُغوُه أ ُل َعوِن اْلَوَکاَلوِة ِبِثَقوة  ُیَبلِّ

 کوار  او بورا  کوه کورد معین وکیل شخصی: گویدمی که است این درباره روایت .2«ِباْلَعْیِل َعِن اْلَوَکاَلِة. ُیَشاَفهُ 
 خبور. کنودمی عویل را او موکول شوخص بعود. داد انجوام و رفت هم او. بدهد انجام بیع عقد مثَل   دهد  انجام

                                                           
ِبِع اْلَهَو   َفُیِض  26. ص: 1 اِ  ِباْلَحِقّ َوَل َتَتّ ْرِض َفاْحُکْم َبْیَن الَنّ

َ
ا َجَعْلَناَك َخِلیَفة  ِفي اْْل هِ َیا َداُووُد ِإَنّ َك َعْن َسِبیِل الَلّ ِه َلُهْم  َلّ وَن َعْن َسِبیِل الَلّ ِایَن َیِضُلّ َعَااب  َشِدید   ِإَنّ اَلّ

 ِبَما َنُسوا َیْوَم اْلِحَساِب 
ِبي.  2

َ
ِبي ُعَمْیر  َعْن ِهَشاِم ْبِن َساِلم  َعْن أ

َ
ِد ْبِن أ ُد ْبُن َعِليِّ ْبِن اْلُحَسْیِن ِبِإْسَناِدِه َعْن ُمَحمَّ ِه ع ُمَحمَّ   لیه السَلمَعْبِد اللَّ

ُ
ْمر  ِمَن اْْل

َ
َل آَخَر َعَلی َوَکاَلة  ِفي أ ُموِر َو ِفي َرُجل  َوکَّ

ي َقْد َعَیْلُت فُ  نِّ
َ
ْمِر َفَقاَل اْشَهُدوا أ

َ
ْمَضاِء اْْل ْشَهَد َلُه ِبَاِلَك َشاِهَدْیِن َفَقاَم اْلَوِکیُل َفَخَرَج ِِلِ

َ
َل ِفیوِه َقْبوَل اْلَعوْیِل أ ِاي ُوکِّ ْمَر الَّ

َ
ْمَضی اْْل

َ
ََلنا  َعِن اْلَوَکاَلِة َفَقاَل ِإْن َکاَن اْلَوِکیُل أ

 َفِإنَّ 
َ
ْمَضی اْْل

َ
ْم َرِضيَ ُقْلُت َفِإنَّ اْلَوِکیَل أ

َ
ُل أ ْمَضاُه اْلَوِکیُل َکِرَه اْلُمَوکِّ

َ
ْمَر َواِقع  َماض  َعَلی َما أ

َ
ْن َیْعَلَم اْلَعْیَل بْ ْمَر قَ اْْل

َ
ْمُر َعَلوی َموا  َل أ

َ
ُه َقْد ُعِیَل َعوِن اْلَوَکاَلوِة َفواْْل نَّ

َ
ْو َیْبُلَغُه أ

َ
أ

ْمَضاُه َقاَل 
َ
ْمَضاُه َلْم َیُکْن َذِلَك أ

َ
ی أ ْمَر ُثمَّ َذَهَ  َحتَّ

َ
ْن ُیْمِضيَ اْْل

َ
َبدا   ِبَشيْ َنَعْم ُقْلُت َلُه َفِإْن َبَلَغُه اْلَعْیُل َقْبَل أ

َ
ْمُرُه َماض  أ

َ
َل ُثمَّ َقاَم َعِن اْلَمْجِلِس َفأ ء  َقاَل َنَعْم ِإنَّ اْلَوِکیَل ِإَذا ُوکِّ

ی َیْبُلَغُه اْلَعْیُل َو اْلَوَکاَلُة َثابِ  ْو ُیَش  َعِن اْلَوَکاَلِة ِبِثَق َتة  َحتَّ
َ
ُغُه أ  ِباْلَعْیِل َعِن اْلَوَکاَلِة. اَفهُ ة  ُیَبلِّ

 162، ص: 19وسائل الشیعة، ج
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. نودارم قبوول مون که گویدمی او ولی دادم  انجام را آن و کردم عمل داد  من به که وکالتی آن به من که دهدمی
 ثابتوة والوکالوة»: فرمایودمی حضورت خیر  یا است نافا داده انجام وکیل که کار  این آیا: کندمی سؤال سائل،

 بوه عیل خبر ابَلغ کهوقتی تا. بدهند او به را عیل خبر کهوقتی تا است ثابت همچنان وکالت «العیل یبلغه حتی
 .است نافا دهد،می انجام وکالت این مبنا  بر که عملی و است نافا او وکالت نرسیده، او

 «یشوافه أو یبلغوه بثقة»: فرمایدمی حضرت باشد  چگونه باید خبر این رساندن یا و وکالت از عیل بلوغ این
 تو: بگوید ثقه فرد یک به یا کردم عیل را تو من که بگوید او به شفاهی صورتبه یا «الوکالة عن بالعیل یشافهه»

 باشود، وکالوت از عویل همان که را موضو  از ثقه اخبار بردارد  حضرت اینجا. برسان او به را او عیل خبر و برو
 عون اخبار اخبار، این البته دارد  موضو  از ثقه اخبار حجیت بر دللت که است روایتی خود این. کندمی بار اثر

 .است حس  

 سلم و آله و محمدعلی اللهصلی و

 

 


