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:ادامهبررسیسیرتاریخینظریهوالیتفقیه

 اّل ٍ عاهِ تِ پاسخ دز ایشاى کِ هطالثی تا ـمیِ ٍالیت هَزد دز اهلل زحوِ هفید شیخ هسحَم ی ًظسیِ هَزد دز تحث

 .تاشد هی تَدًد ـسهَدُ سٌّت

 اهام حضَز تِ احکام اش تسیازی تعلك تِ هعتمد شیعِ چَى کِ گسـتٌد اشکال شیعِ تِ شهاى آى دز عاهِّ کِ شد گفتِ

 .تَد خَاٌّد هعطّل شسعی احکام اش تسیازی ؼیثت شهاى دز پس تاشد، هی

 :دازًد عثازتی ایشاى پاسخ دز اهلل زحوِ هفید شیخ هسحَم

 کوا بٌفسِ رلک تَلی الی َّ یحتاج ال ٍ رلک فی بْن الحجِ تقَم ٍ شیعتِ یتَالّا اًوا الیِ الذعَُ اى تشی اال

 ٍ کزا علتْن عن یتأتی فیوا بْا العزس یٌقطع ٍ بحقْن الوقشبیي ٍ عٌْن ًایباً تظْش السالم علیْن االًبیاء دعَُ کاًت

 الحجِ تثبیت ٍ ٍفاتْن بعذ عٌْن ًایباً ایضاً قاهت قذ ٍ باًفسْن رلک الوسافات قطع الی یحتاجَى ال ٍ هستقشّن،

 االئوِ اهشاء یتَالّا قذ ٍ االحکام تٌفیز ٍ الحذٍد اقاهِ کزلک ٍ هَتْن بعذ ٍ حیاتْن فی باهتحاًْن ثبَتْن فی لْن

 کزلک ٍ باًفسْن رلک تَلی الی یخشجًَْن ال ٍ ٍالتْن ٍ االًبیاء اهشاء رلک یتَلی کاى کوا دًٍْن عوالْن ٍ

 1 الجْاد فی القَل
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 زا هَازد ایي( ـمْاء ٍ ًَّاب) هؤهٌیي ٍ ًیست السالم علیِ اهام حضَز تِ ٍاتستِ حدٍد ی الاهِ کِ ـسهایٌد هی ایشاى

 ازسال تا کٌٌد هی شًدگی دٍزدست ّای سسشهیي دز کِ هسدهاًی تس حجّت اًثیاء، شهاى دز ّوچٌاًکِ کٌٌد، هی تصدّی

 اش اختثاز ٍ اهتحاى تا شَد هی توام حجّت ّن اًثیاء ٍـات اش تعد حتّی ٍ شَد هی تسداشتِ اًثیاء ًوایٌدگاى ٍ ًَّاب

 . اًثیاء هوات شهاى دز ٍ حیات شهاى دز ًوایٌدگاى ٍ ًَّاب ازسال طسیك

 تثلیػ ٍ زسالت اتالغ اش صحثت آى اش لثل تا کِ است ایي اًد آٍزدُ زا حدٍد ی الاهِ عثازت، ی اداهِ دز کِ ایي علّت

 زا الْی احکام اتالغ ٍ دیي تثلیػ السالم علیِ هعصَم اهام ؼیثت شهاى دز کِ است ایي عثازات آى داللت ٍ تَد دیي

 اداهِ دز لرا شَد؛ ًوی ـْویدُ الْی حدٍد ی الاهِ ٍ حکَهتی هسائل آى اش ٍ دٌّد هی اًجام السالم علیِ اهام شیعیاى

 .تاشد هی اًثیاء هعازؾ ٍ زسالت اتالغ تسای اًثیاء جاًة اش تَلّی تِ عطؿ زا حدٍد ی الاهِ

 خَد ٍ( حکَهت ٍ ٍالیت ًِ است، دیي اتالغ اش صحثت ـمط شیسا) شَد ًوی ثاتت ـیِ هاًحي عثازت ایٌجای تِ تا

 تا کِ ـسهایٌد هی ثاتت زا ًیاتت ایشاى اداهِ دز خاطس ّویي تِ. ًدازد ٍالیت تس داللت زسالت تیاى ٍ شسیعت اتالغ

 .شَد هی ثاتت ّن ٍالیت ًیاتت، ثثَت

 ٍ ًواید هی زسالت اتالغ ٍ دیي تثلیػ السالم علیِ هعصَم جای تِ ـمیِ: شَد هی ـْویدُ چیص دٍ ـمط عثازت ایٌجای تا

 .است السالم علیِ هعصَم اش ًیاتت تِ دیي تثلیػ ایي کِ ایي دٍم

 .شَد هی ثاتت اٍ تسای ّن هطلمِ ٍالیت شد، ثاتت ـمیِ تسای ًیاتت اگس

 101 صفحِ العشسُ الوسائل 3 جلد هفید شیخ هؤلفات سلسلِ

 اش ًیاتت تِ ـمْاء کِ حکَهتی کازّای دٍم عثازت اش ٍ شد ثاتت السالم علیْن ائوِّ اش ـمْاء ًیاتت اٍّل زٍایت تا پس

 .شد داًستِ دٌّد هی اًجام السالم علیْن ائوِّ

 ٍ دیي احکام تٌفیر ٍ جْاد ٍ حدٍد ی الاهِ ّوچٌیي ٍ شسیعت ٍ احکام تثلیػ کِ) شد ـْویدُ هطلة دٍ ایي اگس

 .شَد هی ـْویدُ هطلمِ ٍالیت آى تثع تِ ٍ ًیاتت است، اهام ی ًوایٌدُ ی عْدُ تس( آًْا هدیسیّتی اجسای
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 تس ـمْاء اش ـمط کاز ایي کِ تَدًد ًوَدُ تیاى ٍ تَدًد ـسهَدُ جائس لِثل اش تَلّی تحث دز کِ ساتمی عثازات اش ّوچٌیي

 ی شیعِ ًِ است، ـمیِ هؤهي اهام، جاًة اش ًیاتت اش ایشاى هساد کِ شَد هی داًستِ جاّل، ٍ عادی هؤهٌیي ًِ آید، هی

 .جاّل

 ٍ العمل ٍ السأی ذٍی هي العدٍل الحك اّل لفمْاء کاى -االتَاب ّرُ هي ذکسًاُ ـیوا -العادل السلطاى عدم اذا ٍ

 1ـیِ علیْن تثعِ ـال ذلک هي یتوکٌَا لن ـاى السلطاى، تَالُ ها یتَلَا اى الفضل

 السالم علیِ هعصَم کِ شهاًی دز ـمیِ تس حکن ی الاهِ کِ شَد هی ـْویدُ...( ـیِ علیْن تثعة ـال) آخسی ی جولِ ایي اش

 کِ است هعرٍز شهاًی دز ـمط ـمیِ جولِ ایي التضای تِ شیسا تاشد؛ هی ٍاجة ًثاشد، حاضس ایشاى خاصّ ًایة یا

 .ًکٌد پیدا تصدّی تس تَاًایی

 .تدّین تؽییس «ـمْاء الَال تتثّع دز ـمیِ ٍالیت ی ًظسیِ ی ساتمِ» تِ است تْتس زا تحث عٌَاى
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