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مقدّمه

 .تَد غیثت صهاى دس حىَهت تطىیل ٍ لیام خَاص تشای ػملی دلیل هَسد دس ها تحث

 ٍ لیام خَاص خشیاى تِ هشتَط وِ ضثْاتی ػملی، دلیل ٍ استذالل ی دًثالِ تِ ٍ وشدین تحث واهال ػملی دلیل هَسد دس

 .وشدین هی تیاى سا تَد ػملی دلیل تِ هشتَط حىَهت تطىیل

جوازقیاموتشکیلحکومتیألهسمشبهاتواردبهاقسام

 :است لسن دٍ تش ضذُ ٍاسد هسألِ ایي دس وِ ضثْاتی

 .ّستٌذ ّا ایي ضثْات ی ػوذُ وِ است غیثت صهاى دس حىَهت تطىیل ٍ لیام خَاص تِ هشتَط وِ ضثْاتی .1

 تطىیل ٍ لیام خَاص ػذم تش سٌّت اساس تش وِ است ای ادلِّ تش هثتٌی ٍ تَدُ سٍایات تِ هشتَط وِ ضثْاتی .2

 .است سٍایات ایي تِ هشتَط تحث ی ػوذُ وِ وٌٌذ، هی داللت غیثت صهاى دس حىَهت

 وشدُ هغشح ًدف دس ػلوا اص یىی هثال ػٌَاى تِ است؛ ػملی دلیل تِ هشتَط وِ ضذُ ٍاسد ضثْات تؼذادی آى اص غیش

 تاضذ،( حىَهت تطىیل ٍ لیام ػذم ی ٍاسغِ تِ) غیثت صهاى دس احىام تؼغیل اص ًگشاًی اگش وِ غَست ایي تِ تَد

 تا احىام داضتي تشپا صیشا ضَد؛ هی تشعشف الطّشیف فشخِ تؼالی اهلل ػدّل صهاى اهام خفیِ حىَهت تا ًگشاًی ایي

 .است تحمّك لاتل ًیض الطّشیف فشخِ تؼالی اهلل ػدّل صهاى اهام ی خفیِّ حىَهت ّواى
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 است؛ حىَهت تطىیل ًَع دس  ضثِْ ضذُ، ٍاسد غیثت صهاى دس حىَهت تطىیل خػَظ دس وِ دیگشی ی ضثِْ

 ایي ایشادضاى هٌتْی ًیستٌذ،( اًىاس لاتل غیش ٍ تذیْی اغل یه ػٌَاى تِ) حىَهت تطىیل اغل هٌىش افشاد یؼٌی

 خایض است، السالم ػلیِ هؼػَم تِ هتؼلّك حاوویت ٍ است غیثت ی پشدُ پس دس السالم ػلیِ هؼػَم چَى وِ است

 پس غَست ایي دس وِ پشسیذ افشاد ایي اص تایستی. تذّذ حىَهت تطىیل السالم ػلیِ هؼػَم اص غیش وسی ًیست

 تِ تایستی آیا ضَد؟ هی چِ هشدم اهَس اداسُ ٍ هذیشیت ی هسألِ ضَد؟ حل تایستی چگًَِ حىَهت ضشٍست ی هسألِ

 .است تَخیِ غیشلاتل ٍ سٌگیي ایطاى ادّػای ایي! تذٌّذ؟ تي دیٌی غیش هذیشیت ٍ عاغَت حىَهت

 آیا وِ تافتٌذ ًوی تش سا هسألِ ایي ّا خیلی اهلل، سحوِ اهام تَسظ اسالهی خوَْسی ًظام اػالم ٍ اًمالب پیشٍصی هماسى

 تذّین تطىیل دیٌی هذیشیت ٍ حاوویّت یه ػٌَاى تِ سا آى تَاًین هی ٍ ّست دیٌی ٍالؼاً اسالهی خوَْسی ًظام ایي

 ًِ؟ یا

 خػَغی هاللات ٍلت ٍ سفتٌذ ایطاى هحضش تِ تاصسگاى هٌْذس ٍ سٌداتی وشین آلایاى تَدًذ، پاسیس دس اهام ٍلتی

 ٍلت( هلی ی خثِْ ٍلت دتیش) سٌداتی وشین تِ ٍلی دادًذ، خػَغی هاللات ٍلت تاصسگاى هٌْذس تِ اهام. خَاستٌذ

 تحمًك لاتل اغالً آیا وِ پشسیذ اسالهی خوَْسی هَسد دس اهام اص ػوَهی ی خلسِ یه دس اٍ خاعش ّویي تِ ًذادًذ،

 !تفْویذ تا وٌیذ هغالؼِ ٍ تشٍیذ: فشهَدًذ ٍ دادًذ اٍ تِ ای سشتستِ ٍ هدول خَاب اهام است؟

 اسالهی حىَهت ضَد هی آیا ًِ؟ یا ّست ساصگاس اسالهیت تا خوَْسیت اساساً آیا وِ تَد ایي اص ًاضی اٍ ی ضثِْ

 داد؟ تطىیل هشدم آسای ٍ اسادُ تش هثتٌی

 ی اسادُ تش هثتٌی اسالهی حىَهت وِ تَدًذ هؼتمذ ضاى، دهىشات تفىّش اساس تش وِ تَد خاعش ایي تِ ضثْات ایي عشح

 .تاضذ ّن دیٌی ٍ اسالهی وِ داد تطىیل حىَهتی هشدم آسای اساس تش ضَد ًوی ٍ ًیست هشدم

 ٍ ضذًذ هطىالتی دچاس هسألِ ایي دس سٍضٌفىش ػلواء تشخی تَد؛ هغشح ًیض ػلواء ًضد دس هسألِ ایي صهاى ّواى دس

 .وشدًذ هغشح دیٌی حىَهت تطىیل ی ًحَُ خػَظ دس ًیض ضثْاتی
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 تاضذ؟ دیٌی وِ تاضذ تایذ چگًَِ وِ( غیثت صهاى دس) حىَهت ضىل دس یىی: داضتٌذ تحث اغل دٍ سٍی ػلواء ایي

 تش ًظام اغل وِ صهاى ایي دس آیا ٍ داًست؟ دیٌی حىَهت تَاى هی سا است هشدم آسای تش هثتٌی وِ ًظاهی ٍالؼاً آیا

 آساء ٍ اسادُ تش هثتٌی وِ داد تطىیل حىَهتی سٍصگاس ایي دس تَاى هی است، استَاس ساالسی هشدم ٍ دهىشاسی خشیاى

 تحت( اسیستَوشاسی) فشدی ًظام صهاى آى دس صیشا تىٌٌذ؟ ّن پیشٍی آى اص ٍ وٌٌذ لثَل سا آى هشدم ٍ ًثاضذ  هشدم

 وِ داد تطىیل حىَهتی ضَد ًوی عشفی اص ًثَد؛ پزیشش لاتل( است خذا عشف اص هٌػَب فشد اگش حتّی) ػٌَاًی ّش

 .ضَد هحسَب دیٌی حىَهت عشفی اص ٍ تاضذ هشدم ی اسادُ تش هثتٌی ٍ ساالسی  هشدم ٍ دهىشاسی اساس تش

 هتطثّث خػَغیاتی تِ ،تَدًذ تاسَاد وِ ایي سغن ػلی...(  ٍ غذس اهلل آیِ هشحَم هثل) سٍضٌفىش ػلوای اص ای ػذُّ لزا

ثاتت  وِ ایي خاعش تِ وشدًذ، هغشح سا( تَد سٌّت اّل ی ًظشیِ وِ) الفشاؽ هٌغمة ی هسألِ ٍ ضذُ تَسؼِ تِ لائل ٍ ضذًذ

 خَد وِ ایي سغن ػلی) ًذاسًذ ضشػی ثاتت حىن ٍ ّستٌذ هٌغمةالفشاؽ دس سیاسی ٍ اختواػی هسائل اص خیلی وٌٌذ

 .(ًَضتٌذ وتاتی اسالم اساس تش خوَْسیت تحمّك خػَظ دس تؼذاً غذس آیةاهلل هشحَم

 ایي غشیحاً ٍ ضذُ تحث ٍاسد آلایاى اص تؼضی ٍلی داًستٌذ ًوی هٌتفی سا ًظاهی چٌیي تحمّك اهىاى غشیحاً ایطاى الثتِّ

 .وشدًذ تشسسی سا ضثِْ

مشروطه؛حقیاباطل؟قیام

 تشای ًىتِ ایي ّشچٌذ. است الصم آى داًستي ٍلی است، تحث اص خاسج گشچِ وِ وٌین هی هغشح ای ًىتِ ایٌدا دس

 دسن سا هطشٍعیت ضثْات ٍ اهلل سحوِ اهام ًْضت ٍ اًمالب ػػش وِ ها تشای ٍلی ًیست، هغشح خیلی اهشٍص ًسل

 تا وِ اوٌَى ّن ٍ ًیست دسست خاهؼِ هیاى دس اش تَسؼِ ٍ هسائل ایي عشح الثتِّ. داضت واستشد خیلی وشدین

 ًذاسد، لضٍهی هشدم هیاى دس آى وشدى هغشح سفتِ، تیي اص هسائل ایي توام اسالهی خوَْسی تطىیل ٍ اًمالب پیشٍصی

 .تَد هغشح دیٌی اػتمادی هطىل یه ػٌَاى تِ هسألِ ایي ها صهاى دس اهّا



 الهدی حفظه اهلل علم اهلل آیه حضرت( الغیبه عصر فی الحکم اقامه جواز) فقه خارج درستقریرات 

4 

 

 ٍ تَدًذ هخالف هطشٍعِ تا اغالً...  ٍ ػشٍُ غاحة سیذ هشحَم هاًٌذ تضسي ػلوای اص تسیاسی هطشٍعیت صهاى دس

 تَد هؼشٍف ٍ وشدًذ هی هثاسصُ هطشٍعِ تا ( سیستاًی آیةاهلل پذستضسي) سیستاًی ػلی سیذ هشحَم هاًٌذ تشخی حتی

 «وافش عالثْا ٍ وفشٌ الوطشٍعة: »فشهَدًذ هی صهاى آى دس وِ

 وسی  ضذ،...(  ٍ حثس تثؼیذ،) ضذیذی تشخَسد ػلوا اص خیلی تا وِ هطشٍعیت استمشاس ٍ پیشٍصی اص پس الثتِّ

 .ًطذ -تَد هشدم تَخِّ هَسد الؼادُ فَق ٍ صاّذ هشدی وِ- سیستاًی آلا ػلی سیذ هتؼشّؼ

 آخًَذ هشحَم تضسي فشصًذ هحوّذ، هیشصا) تضسي آلاصادُ هشحَم وِ ایطاى فَت تِ هٌدش تیواسی دس ضذُ ًمل حتّی

( تَدًذ ضْش ایي اإلعالق ػلی هشخغ هذّتْا ٍ آهذًذ هطْذ ٍ ایشاى تِ هطشٍعیّت فتَای غذٍس اص پس وِ خشاساًی

 «!ًوایذ لؼٌت ّن سا پذسش ٍ وٌذ تَتِ خَدش» وِ تَدًذ دادُ لشاس ایي سا هاللات ضشط ذ،ًتشٍ ػیادتطاى تِ ٌذخَاست

 تِ هتّْن تضسگاى ایي اص تشخی حتّی وشدًذ؛ هی استثذاد اص عشفذاسی تِ هتّْن سا هخالفیي صهاى آىهطشٍعِ دس هَافمیي 

 هخالفتطاى ػلّت ٍ تَدًذ هطشٍعِ هخالف ؛ًثَدًذ استثذاد عشفذاس ایٌاى وِ حالی دس ضذًذ؛ هی سٍسیِ تشای خاسَسی

 .داًستٌذ ًوی دیٌی حىَهت سا هطشٍعِ وِ تَد ایي ّن

 تِ فتَا تایستی تذٌّذ، حىَهت تطىیل تشای فتَایی خَاٌّذ هی آخًَذ هشحَم اگش اٍاّلً وِ تَد ایي ایطاى حشف

 پزیشفتِ سلغٌت اسالم دس وِ غَستی دس) وشد هی تأییذ سا سلغٌت وِ حىَهتی چٌیي ًِ تذٌّذ، دیٌی حىَهت تطىیل

 تِ تلژیه اساسی لاًَى ی تشخوِ وِ ایي ًِ ضَد، تذٍیي لشآى اساس تش تایذ هطشٍعِ اساسی لاًَى ثاًیاً ٍ( ًیست

 ایطاى، ًظش تِ تاضٌذ؛ استثذاد عشفذاس وِ ایي ًِ تَد، دلیل ایي تِ ایطاى هخالفت تطَد؛ تػَیة ها اساسی لاًَى ػٌَاى

 ّن وطتِ ساُ ایي دس عثیؼتاً ٍ تشخاستِ هماتلِ ٍ خْاد تِ هشدم ٍ ضذُ ٍاخة هثاسصُ ٍ لیام تذّذ، فتَا وِ تملیذ هشخغ

 .ضَد ًوی هحسَب دیٌی هطشٍعِ، حىَهت ضىل ایي ٍ تاضذ دیٌی حىَهت تشای تایستی هشخغ فتَای ایي ضًَذ؛ هی

 دس یٌیئًا هشحَم ٍ تَدًذ هطشٍعیت هشٍّج( ایطاى ضاگشد) ًائیٌی هشحَم ٍ خشاساًی آخًَذ هشحَم صهاى آى دس

 ّش تِ ٍ وٌذ حىن ی الاهِ تایستی فمیِ ٍلیّ وِ) وشدًذ هغشح سا فمیِ ٍالیت اخشای ی هسألِ( األهِّ تٌثیِ) وتاتطاى
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 تٌثیِ خَاًذى( هطشٍعِ هخالف) آلایاى اص تؼضی خاعش ّویي تِ ٍ( ًوایذ تأسیس سا حىَهت خَاست وِ ضىلی

 .تَدًذ وشدُ تحشین ّن سا األهِّ

 تا ّستٌذ، هطشٍعِ لضایای پیگیش ّا اًگلیسی دیذًذ هی ایٌىِ دلیل تِ تَدًذ سٍضٌفىشتش الثتِّ وِ ّن آلایاى اص تؼضی

 تِ ٍ تطَد اخشا ٍ هغشح دیٌی ًظام ػٌَاى تِ خَاّذ هی وِ ًظاهی ایي وِ ایي تِ ًسثت) تیطتشی ضه ٍ استیحاش

 دس سا آى ٍ وشدًذ هی تشخَسد آى تا( تاضذ ّا اًگلیسی تِ ٍغل ًثایذ  ضَد، هی دادُ ضْیذ ٍ ضذُ سیختِ خَى آى پای

 .داًستٌذ هی ّا اًگلیسی استؼواسی ًظام حمیمت

 دس تَد، ضذُ وطتِ هطشٍعِ اص عشفذاسی تِ وِ اسهٌی یه تشای تْشاى دس ػلوا آلایاى وِ وشدًذ هی ًمل پذسم هشحَم

 عشفذاس ضذّت ایي تِ ای ػذُّ! وشدًذ هی هحسَب ضْیذ سا اٍ ٍ تَدًذ گشفتِ...  ٍ لشآى لشائت ٍ ختن هدلس هساخذ

 .داًستٌذ هی وفش سا آى ،هماتل ی ًمغِ دس ّن ای ػذُّ ٍ تَدًذ هطشٍعِ

 ال ولِّ یُذسَن ال ها» وِ تَد ایي حشفطاى دادًذ...( ٍ اساسی لاًَى ضىل ّویي تا) هطشٍعِ تِ فتَا وِ آخًَذ هشحَم

 هسلّظ هشدم صًذگی تش( ضاُ ًام تِ) ظالن ضخع یه ٍ تَدُ حاون خاهؼِ تش استثذادی ًظام یه تْشحال «ولِّ یُتشَن

 دیٌیِ و حىَهتی تطىیل ی ٍسیلِ تِ ّشچٌذ– ظالن ظلن فغد تاب اص لزا وشد؛ واسی ّش تایذ اٍ ظلن سفغ تشای ٍ است

 وِ گفتٌذ هی ٍ وشدًذ هی حوایت هطشٍعِ اص -ًوایذ هی هسلَظ هشدم تش سا لاًَى ٍ ًوَدُ سفغ سا ظالن ظلن اهّا ًیست،

 .وٌین الذام تایستی حىَهت ایي تثثیت ٍ تشٍیح دس

 الطّشیف فشخِ تؼالی اهلل ػدّل صهاى اهام اص فشدی وِ وٌذ هی ًمل سا خَاتی األهِ تٌثیِ وتاب آخش دس ًائیٌی هشحَم

 پَستی سیاُ صضت وٌیض هاًٌذ حىَهت ایي تَدًذ فشهَدُ حضشت ًِ؟ یا است خَب هطشٍعِ حىَهت ایي وِ پشسیذ

 تطَد ظالن ظلن سفغ حىَهت ایي ی ٍسیلِ تِ وِ همذاس ّویي تِ حضشت گَیا.  1تطَیذ سا غَستص ٍ دست وِ است

                                                      
 161 ی غفحِ الولِ، تٌضیِ ٍ االهِ تٌثیِ هحوذحسیي، خؼفشتي هحوذ ًائیٌی،  . 1
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 فتَا آى تِ دیٌی حىَهت تطىیل ػٌَاى تِ ٍ ًذاضتٌذ دیٌی حىَهت ادػای ّن آخًَذ هشحَم لزا اًذ؛ داضتِ سضایت

 .ًذادًذ

رویگردانیشیخفضلاهللنوریازمشروطهدلیل

 دس لَی هثاسصیي ٍ هداّذیي خولِ اص اٍّل ی ٍّلِ دس ٍ ًذتَد هطشٍعِ عشفذاس اىخَدض ًَسی اهلل فضل ضیخ هشحَم

 اص حوایت ٍ عشفذاسی ی ػشغِ دس ایطاى اگش دس ٍالغ ٍ ًذتَد هطشٍعِ حىَهت تطىیل ٍ استثذاد تا ی هماتلِ

 وِ) خشاساًی آخًَذ هشحَم وِ ایي خاعش تِ گشفت؛ ًوی پا هطشٍعیت اغالً وِ تسا چِ ،ًذضذ ًوی ٍاسد هطشٍعیّت

 هدتْذ وِ) ًَسی اهلل فضل ضیخ هشحَم وشد پیگیشی سا فتَا وِ وسی ٍ ًذتَد ًدف دس( تَدًذ گشفتِ ایطاى اص سا فتَا

 تضسي آضتیاًی حسي هیشصا هشحَم ضاگشداى اص یا اًػاسی ضیخ هشحَم ضاگشداى اص ظاّشاً ٍ تَدًذ هسلّغی تسیاس

 هشحَم پیگیشی خاعش تِ هشدم ٍالغ دس .فماّتص ٍ اختْاد تِ ّن ٍ داضتٌذ ایواى اٍ صّذ تِ ّن هشدم وِ تَد( ًذتَد

 .خٌگیذًذ آى سش تش لاخاس حىَهت تا ٍ وشدًذ دفاع ٍ حوایت آى اص ٍ افتادًذ ساُ هطشٍعِ دًثال تِ اهلل فضل ضیخ

 اهلل فضل ضیخ هشحَم وشدًذ، استفادُ تلژیه اساسی لاًَى اصلَاًیي آى تشای  ٍ افتاد ساُتِ  هطشٍعِ وِ آى اص تؼذ

 هذّ ی هطشٍعِ ایي ٍ تَد هطشٍػِ ی هطشٍعِ خَاستین، هی ها وِ ای هطشٍعِ آى وِ فشهَدًذ ٍ ًوَدًذ لیام ٍ اػتشاؼ

 هسلویي فشٍج ٍ اهَال ٍ دهاء تش سا اٍ ٍ وٌین تأییذ سا فاخش ٍ فاسك سلغاى ٍ سلغٌتی ًظام ها وِ ایي. ًیست ها ًظش

 ضشط تَد، ضذُ لیذ هطشٍعِ دس وِ ضشعی اغل! ًیست هطشٍعِ تیاٍسین، وفش وطَس اص ّن سا لاًَى ٍ وٌین هسلّظ

 .تَد ضشیؼت

 وِ تَد ایي داستاى. ضذ ضشٍع( ضشیؼت ضشط) ػٌَاى ّویي تحت ٍ اًگلیس سفاست اص هطشٍعیت اًمالب اغل

. ضذًذ هتحػّي اًگلیس سفاست تِ اػتشاؼ دس وسثِ ٍ تَد ضذُ گشاى الذٍلِ حاخة ی تیوچِ ّای هغاصُ ّای اخاسُ

 ٍ ضاُ ًطیٌی ػمة ٍخَد تا حتّی) آى اص پس ٍ دادًذ اداهِ سا تحػّي وسثِ ایي اًگلستاى سفاست تحشیه تِ سپس

 ٍ دادًذ سش سا ضاُ خای تِ لشآى حاوویّت ی داػیِ اًگلستاى سفیش الماء تا( ّا اخاسُ تخطیذى ٍ اػظن غذس ػضل
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 تشای ًدف دس آخًَذ هشحَم اص ٍ پیَستٌذ تحػّي تِ تیطتشی هشدم ٍ سسیذ ػلواء تِ خثش ٍ یافت اداهِ تحػّي

 .ضذ آغاص ایٌچٌیي هطشٍعِ حشوت ٍ گشفتٌذ فتَا هطشٍعیّت

 تلژیه اص لاًَى وِ ایي ًِ  تَدُ، ضشیؼت حاوویت اٍلیِ، ادّػای گفتٌذ هی تَد؛ ایي تِ اػتشاضطاى اهلل فضل ضیخ هشحَم

 !ضَد آٍسدُ

 هشحَم هاًٌذ) صهاى آى ػلوای تشخی ٍ پشداخت هشدم تحشیه تِ ٍ وشد ضشٍع سا سیاسی فؼالیت صادُ تمی تاالخشُ

 دستیاساًص ٍ صادُ تمی سیاسی-تثلیغی ّای فؼالیت ٍ سٍاًی ػولیات ایي هماتل دس( تْثْاًی هشحَم ٍ عثاعثایی

 اػذام سا ایطاى ٍ گشفتي ضَسایطاى اص سا اهلل فضل ضیخ اػذام حىن وِ سساًذ خایی تِ سا واس ًْایتاً ٍ وشدًذ سىَت

 .وشدًذ

 وِ تَد حالی دس ایي ٍ تَدًذ آى هَافك ای ػذُّ ٍ داًستٌذ هی تاعل سا آى ٍ تَدًذ هطشٍعِ هخالف ای ػذُّ تْشحال

 ًظام یه تش هثتٌی وِ سا هطشٍعِ ًظام وِ ایي تخاعش هخالفیي صیشا ًثَدًذ؛ تاعل تش گشٍُ دٍ ایي اص ّیچىذام

 تا ظالن ظلن دفغ تاب اص هَافمیي هماتل، عشف دس ٍ وشدًذ هی هخالفت آى تا داًستذ ًوی دیٌی حىَهت تَد، غیشدیٌی

 .وشدًذ هی حوایت هطشٍعِ اص( تطَد تاص دیي حاوویت تا تؼذی حشوات تشای ساُ وِ ایي تشای) است هوىي وِ ّشخا

درمشروعیّتانقالباسالمیاختالف

 تَدًذ...  ٍ لثٌاى دس ػوذتاً وِ ػلن اّل اص تؼضیاص خاًة  ّن اًمالب اٍایل دس وِ تَد ًىتِ یه اختالف ایي هٌطأ

 چیست؟ آى تطىیل چگًَگی ٍ داد؟ تطىیل حىَهت تَاى هی غیثت صهاى دس آیا: ضذ هغشح

 ًْایتاً ٍ ًشسذ ًتیدِ تِ وِ ضذ تاػث ّویي لزا ٍ وشدًذ ًوی اسائِ ّن عشحی تَدًذ، حىَهت تطىیل هخالف وِ وساًی

...  ٍ تشآهذ سضاخاى هطشٍعِ آى دل اص ٍ ضذ صدُ وٌاس سٍحاًیت، ضذ هطشٍعِ حىَهت ٍ ضذ تطىیل ضَسا هدلس

. 



 الهدی حفظه اهلل علم اهلل آیه حضرت( الغیبه عصر فی الحکم اقامه جواز) فقه خارج درستقریرات 

8 

 

 هَسی اهام همام لائن وِ) الذیي ضوس هْذی ضیخ هشحَم سا هغلة یه: است ضذُ هغشح ًظشیِ دٍ ایٌدا دس ّن االى

 تَدًذ سٍص تِ ٍ آگاُ تسیاس اًساًی وِ( ضذًذ لثٌاى ضیؼیاى اػالی هدلس سئیس ایطاى ضذى ستَدُ اص تؼذ ٍ تَدًذ غذس

 سا دیي تایستی وِ تَد ایي ایطاى تفىّش ٍ تَد گزاضتِ تأثیش ایطاى ی سٍحیِ سٍی لثٌاى فضای هتأسّفاًِ وشدًذ؛ هغشح

 .ًوایٌذ تلفیك سٍص سیاست ًَع تا

 ضیخ ّوچَى ضخػی( ضیؼیاى) اٍّل ضخع وِ لثٌاى دس وِ تَد ایي ها اسالهی همذّس اًمالب تضسي تشوات اص یىی

 ون ٍ وشدًذ ًوی دخالت سیاسی هسائل دس ٍ( تَدًذ...  ٍ هغٌیِ هشحَم فىشی فضای دس وِ) تَد الذیي ضوس هْذی

 توام دس هتؼثّذ ٍالؼاً ٍ  هذاساًِ ٍالیت تفىّش ایي تا «ًػشاهلل حسي سیذ» تِ ضذ تثذیل ضذ، هی ضیؼِ ًاتَدی تِ هٌدش ون

 .دیٌی هسائل

 ٍ سٌّت اّل حىَهت ایي تِ تي وِ تاضٌذ هثشّسی دًثال وِ تَد تشدُ سوتی تِ سا ایطاى رّي صهاى آى هَخَد فضای

 ضیؼِ هػالحس تِ هشٍ دلیل ّویي تِ ٍ وشدًذ هی گیشی وٌاسُ ٍ ًذاضتِ حىَهت دس دخالتی . ایطاىتذٌّذ...  ٍ هسیحیت

 دخالت اگش تىٌٌذ؟ تایذ چِ حىَهت ایي دس وِ تَد ضذُ ایطاى فىش دس اضىاالتی تاػث ایي. سفت هی تیي اص آًدا دس

 هثالً وِ دادًذ هی حىَهتی تِ تي تایذ وشدًذ ًوی دخالت اگش ٍ وشدًذ هی پیذا آى تشای ضشػی ٍخِ تایستی وشدًذ هی

 لَل تِ) هثشّسی دًثال تِ لزا. ًذاضت ضشػی ٍخِ ّن ایي ٍ تَد سٌّی آى ٍصیش ًخست ٍ هسیحی آى خوَْس سئیس

 .وٌٌذ پیذا حىَهتی چٌیي تشای ضشػی ٍخِ وِ گطتٌذ هی( الذیي ضوس هْذی ضیخ هشحَم

 وِ تَدًذ هؼتمذ( تشگطتٌذ آى اص تؼذاً وِ غذس هَسی اهام ی اٍلیِ ًظشات ّوچَى) الذیي ضوس هْذی ضیخ هشحَم

 ٍ ٍخَب حشام، ٍ حالل ضاهل وِ است احىاهی ّویي ثاتت احىام. هتغیش ٍ ثاتت: است لسن دٍ تش اسالم احىام

 ػثادات احىام هاًٌذ) هؼلَم هطخّع هَضَػات تشای دیٌی هثاًی دس وِ ضَد هی اتاحِ ٍ استحثاب ٍ وشاّت حشهت،

 هَضَػات تِ ایٌْا ٍ داسین خوسِ احىام ًیض...  ٍ هؼاهالت دسحتّی . ّستٌذ تغییش غیشلاتل ٍ اًذ ضذُ ٍضغ...(  ٍ

 .ًیست ّن تغییش لاتل ٍ گشفتِ تؼلّك ضشػی
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 است، ًشفتِ خاغّی هَضَع سٍی...  ٍ حشهت یا ٍخَب حىن همذّس، ضشع دس ٍ است ثاتت غیش ّن احىام تشخی

. وٌٌذ پیذا خشیاى هشدم هیاى دس احىام سلسلِ یه تاتغ هَضَػاتی سلسلِ یه وِ وٌذ هی التضا هشدم هػالح هٌتْا

 ضشایظ عثك ٍلی ٌذًیست حشام یا ٍاخة خَد خَدی تِ ایٌْا گفت هی ٍ تَد گزاضتِ ضشػیِ هثشّسات سا گشٍُ ایي اسن

 ای ثاتتِ احىام ایٌْا ؛...  ٍ هٌذٍب گاّی ٍ حالل گاّی ضًَذ، هی حشام گاّی وٌٌذ؛ هی پیذا خاغّی حىن هتفاٍت،

 .ّستٌذ هثشّسات تلىِ تاضذ، سسیذُ دستَسی تشایطاى ضشع اص وِ ٌذًیست

 ٍ اًذ ضشػیِ هثشّسات اص ّا ایي وِ تَدًذ هؼتمذ ٍ داًستٌذ هی دٍم ًَع ی حَصُ دس سا التػادی ٍ سیاسی هسائل ایطاى

 .ًیستٌذ شػیض ثاتت احىام خضء

 الذیي ضوس هشحَم همالِ ایي 22 ی ضواسُ دس وِ ضذ هی هٌتطش لثٌاى دس «الٌَس هدلّة» ًام تِ ای هدلِ اًمالب اٍایل دس

 اسالهی خوَْسی تِ هشدم سأی ٍ اًمالب پیشٍصی اٍایل دس اتّفاق ایي. وشد پا تِ غذا ٍ سش خیلی وِ ًَضتٌذ ای همالِ

 ٍ داضتٌذ تا اًمالب اسالهی صیادی ٍاتستگی ٍ ضذیذ استثاعات وِ ایي سغن ػلی الذیي ضوس هْذی ضیخ هشحَم ٍ تَد

: تَد هغلة ایي ی همالِ خالغِ .ًَضتٌذ سا همالِ ایي وشد، هی حوایت ایطاى اص ًیض ایشاى ٍ تَدًذ اهلل سحوِ اهام حاهی

 هاّیت تا  خاظ، ػٌَاى تِ خاظ، ضىل تا حىَهتی ٍ ًذاسین...  ٍ التػادی ٍ سیاسی ثاتت احىام اسالم دس ها

 .ٍخَد ًذاسد اسالم دس ضشػی حىَهت ػٌَاى تِ خاظ

 دس ًیست الصم تیاى داضتٌذ وِ وتاب آى دس ٍ ًَضتٌذ «اسالهیّة الذٍلة ٍ الخویٌی اإلهام» ًام تِ وتاتی ّن هغٌیِ هشحَم

 غزا هاًٌذ) ضشٍسیات ایي اص خیلی ٍ است هشدم صًذگی ضشٍسیات اص حىَهت تاضذ؛ فمیِ حتوا حىَهت سأس

 ضشع تاضذ الصم وِ ًیست صًذگی ّای ضشٍست آى اص ایي ٍ ًیست ضشع خاًة اص دستَسی تِ هتَلّف...(  ٍ خَسدى

 ًیست الصم گفت هی خاعش ّویي تِ. تاضذ وشدُ اسائِ آى تشای سا فشدی یا خاظ ضىل یا تاضذ دادُ حىوی آى تشای

 ٍ ًذتَد الذیي ضوس هْذی ضیخ هشحَم اص تٌذتش خیلی وِ تَد هغٌیِ هشحَم ًظشات ایي. تاضذ فمیِ حىَهت سأس دس

 تطَد تطىیل تایذ اسالهی ٍ دیٌی حىَهت ،غیثت صهاى دس ٍ داسین حىَهت اسالم دس وِ ها ی ًظشیِ ایي تا ًْایتاً

  .گفت خَاّین تؼذ خلسات دس ضاءاهلل اى سا آى سدّ ٍ تَضیح وِ ضتدا هٌافات


