
رسالِ  )تَضیح الوسائل شَد کِ الشزایغی گفتِ هیخاهغ  هدتْذ تِ هذّة فمْی اهاهیِ در مرجع تقلید

ٍ احکام فمْی اسالهی اس ٍی  فزٍع دیي داشتِ تاشذ ٍ دارای پیزٍاًی تاشذ کِ در استفتائات ػولیِ( یا کتاب

 .پیزٍی کٌٌذ

  اصغالحی هزخغهؼٌای لغَی ٍ 

در لغت، اسن هکاى تِ هؼٌای هحل رخَع است. اس ایي رٍ، در اصغالح، تِ هدتْذی کِ ًسثت « هزخغ»کلوِ 

را داشتِ  تشیغ ٍ اسالم تِ دیگزاى اػلن تاشذ ٍ شزایظ دیگزی هاًٌذ پارسایی ٍ آگاّی السم اس هسائل خْاى

کٌٌذ. ّوچٌیي هٌظَر اس ٍاصُ تملیذ  گَیٌذ. سیزا شیؼیاى در احکام شزػی تِ ٍی رخَع هی هی« هزخغ»تاشذ، 

 .تاشذ یي اهز، اس تاب رخَع تِ اّل خثزُ ٍ هتخصصیي هیدر ایٌدا، پیزٍی اس هدتْذ خاهغ الشزایظ است، ٍ ا

  هؼٌای لغَی ٍ اصغالحی تملیذ

ًیش تِ ّویي هؼٌاست ٍ ٍلتی  فمِ تز گزدى اًذاختي است. در اصغالح لالدُ تملیذ در لغت تِ هؼٌای

اًذاسد.  ای تز گزدى خَد هی کٌذ، یؼٌی گفتار اٍ را ّوچَى لالدُ گَیٌذ ػاهی اس هدتْذ تملیذ هی هی

  .شًَذ ًاهیذُ هی هملَذ ٍ هدتْذ هملِذ ػاهی

 شذ، هی استفادُ هسلواًاى غیز اس اًتماد همام در آى اس ٍ داشتِ هٌفی هفَْهی ملیذت اسالم، صذر ٔ  در دٍرُ

 پیذا هثثتی هؼٌایی تار تذریح تِ دٍم لزى اس اها. تواًٌذ پذراًشاى آئیي تز خَاستٌذ هی کِ آًاًی اس اًتماد

  .شَد اعالق هی صحاتِ ّای ٍ گفتِ احادیث اس پیزٍی تِ ٍ کٌذ هی

  تاریخچِ

تملیذ در هذّة شیؼِ اس ػصز اهاهاى آغاس شذ. آًاى پیزٍاًشاى را تِ راٍیاى حذیث یا یاراى ًشدیک خَد، ارخاع 

هی دادًذ ٍ گاّی یاراى خَد را تِ حضَر در هساخذ ٍ هزاکش ػوَهی تزای فتَا دادى ٍ ارشاد هزدم تشَیك هی 

تؼلت فاصلة سیاد هیاى شْزّا، فزاّن ًثَدى ًوَدًذ. ظَْر تملیذ در ػصز اهاهاى ٍ تشَیك آًاى تِ ایي اهز، 

اهکاًات ضزٍری تزای هسافزت هزدم ٍ در ًتیدِ دشَاری دستزسی تِ اهام یا دستزسی ًذاشتي تِ ٍی، ػاهلِ 
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تمیِ در تسیاری هَارد ٍ تاالخزُ پذیذ آهذى هشکالت شخصی ٍ ػسز ٍ حزج تزای اهاهاى در صَرت هزاخؼة 

ز غیثت صغزا ًیاس تِ تملیذ در احکام شزػی تیشتز احساس شذ ٍ تٌا تز هستمین هزدم تِ آًْا تَد. در ػص

است، هزخغ شٌاخت احکام در هَضَػات خذیذ را فمیْاًی  تَلیؼی کِ اس آخزیي اهام دٍاسدّن شیؼِ ًمل شذُ

 [۳].هؼزفی کزدُ کِ دارای شزایغی ّستٌذ ٍ هزدم تایذ اس آًْا تملیذ کٌٌذ

شَد. اتتذا ایي  ی تؼزیف هیاس لزى چْارم ّدزی تِ ػٌَاى یک اصغالح فٌ اصَل فمِ تملیذ در کتاتْای

چِ کِ تؼذاً هزخغ خَاًذُ هی شَد، ًذاشت. اٍلیي کسی کِ در هیاى شیؼیاى همام  هفَْم ارتثاط رٍشٌی تا آى

ن تَد، ػلوای دیگز خَد را پیزٍ اٍ داًستٌذ ٍ حکایت کزدى اس اٍ تؼذّا در لزى پٌد شیخ عَسی هزخغ یافت،

شَد. اها اصَل تملیذ ػاهی اس هدتْذ در  تؼثیز تِ تملیذ اس اٍ شذ. ایي تملیذ، تملیذ ػالن اس ػالن خَاًذُ هی

  .سذُ دّن تَد کِ شکل رٍشٌی یافت

ای ًاهتوزکش تَد ٍ در هٌغمِ یک یا چٌذ  راتغِشذًذ  در اتتذا راتغِ هزدم ٍ فمْای تشرگ کِ هزخغ ًاهیذُ هی

در درتار صفَی  لثٌاى،خثل ػاهل تا حضَر ػلوای هْاخز اس صفَیِ فمیِ هحل رخَع هزدم تَدًذ. در دٍاى

گزایشی تِ ایداد توزکش در رٍحاًیت شکل گزفت ٍ ػلوایی پذیذار شذًذ کِ شْزتی فزاتز اس هٌغمِ خَد 

شکل گزفت، تزٍخزدی  حَسُ ػلویِ لن ذراهلل تزٍخزدی آیت مغِ اٍج ایي توزکش در دٍراى الاهتداشتٌذ. ً

هزخغ تملیذ تذٍى رلیة شیؼیاى شذ ٍ ثزٍت تشرگی در ایي شْز خوغ شذ. پس اس هزگ اٍ دٍراى تکثز 

 .دٍتارُ فزا رسیذ هزخؼیت
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