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ّدفاصلیتحصیل،کسبرضایخداًٍدهتعال

هب ثش حست ایي وِ ػجذاهلل ّستین ًوبیٌذ ٍ  ؛ افشاد ػلن سا ثشای ّذفی تحػیل هیدػلن ثشای خَد ػلن هَؾَػیت ًذاس

 ٍ یستی ػلن سا ثِ ػٌَاى اثضاس وست سؾبیت خذاًٍذ تحػیل ًوبیین، ثبلشاس داسین ٍ دس خف ػجَدیت خذاًٍذ

 ّبیی سا ثذاًین وِ وبسثشدضبى دس خف ػجَدیت پشٍسدگبس است. داًستٌی

ثلىِ ػلَهی دس ایي هسیش گیشًذ،  ّب دس خف ػجَدیت خذاًٍذ لشاس ًوی ی داًستٌی الجتِ ایي ًىتِ سا ثبیذ داًست وِ ّوِ

دس صًذگی وبسی سا اًدبم دّین وِ دس آى یبد خذا ٍ سؾبیت خذا هذّ ًظش لشاس ًگیشد، آى  سبصًذ. اگش ّستٌذ وِ اًذیطِ

ثِ ػجَدیت ضیكبى ًیٌدبهٌذ،  ثب غفلت اص خذاًٍذ اًدبم گیشًذ، ّشچٌذاهَسی دس صًذگی وِ  ی غفلت اص خذاست.ِ مكً

 وبسّبیی وِ ثبیذ ثشای خذا اًدبم  بًهخػَغ -دااگش اًسبى ثشای غیش خذا وبسی اًدبم د-ی وبس ٍ فؼبلیت  اهب دس ػشغِ

ٍ ثبػث ضَد وِ ضیكبى آى لحظِ سا استخذام ًوبیذ  ی غفلت اص خذاست ٍ آى غفلت اص خذا ثبػث هی ثذّذ، ایي لحظِ

یب ایي وِ ثِ یبد خذا ًجبضذ تب ًیت لشثة الی اهلل ًوبیذ ٍ  ؛ضَد وِ اًسبى آى وبس سا دس هسیش سؾبی خذا اًدبم ًذّذ

 وٌذ. استخذام هییكبى آى وبس ٍ فؼبلیت سا دس خْت سؾبیت خَدش ثذیي تشتیت ض

 ی: ی ضشیفِ  هفسّشیي دس آیِ ثِ ّویي دلیل

ْيَطاَن ّإنَّ  ْن اَل َتْعُبُدوا الشَّ
َ

ْعَهْد ّإَلْيُكْم َيا َبِّن آَدَم أ
َ

 ََلْ أ
َ

ّن  ، َو ُه َلُكْم َعُدوٌّ ُمّبِي أ
َ

  1 ُمْسَتّقِي  ّصَراِط  ٰهَذا اْعُبُدوّن  أ
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ػجَدیت هٌحػش است دس  وِ ایي ،تَاًذ دس خف ػجَدیت لشاس ًگیشد وِ اًسبى دس ّش حبل ػجذ است ٍ ًویاًذ  فشهَدُ

ػجَدیت خذا ٍ ػجَدیت ضیكبى؛ پس اگش اگش دس خف ػجَدیت خذاًٍذ لشاس ًگشفت، لكؼبً دس خف ػجَدیت ضیكبى 

 خَاّذ ثَد.

ػجذ ضیكبى ًجبضذ ٍ  ي خشیبى ػجَدیتی وِ ثِ ًبچبس لشاس گشفتِ،ثٌذد وِ دس ای خذاًٍذ ثشای ّویي ثب اًسبى پیوبى هی

این ٍ ثبیذ ثشای  ػجذ خذا ثبضذ، پس ثبیذ سؼی وٌین وِ ّیچ وبسهبى ثذٍى لػذ لشثت ًجبضذ، هخػَغبً هب وِ قلجِ

یش خذا سا دس وبسهبى ضشیه ًوبیین، حبال چِ وبسّبی فشدی ٍ چِ ی وبسّبیوبى لػذ لشثت وٌین ٍ ًجبیذ غ ّوِ

 ّبی وبس وبسّبی خوؼی؛ ٍلَ ایي وِ ثخطی اص آى وبسّب دس غیش هسیش خذا )اهَس هؼبش ٍ ...( ثبضذ، ثبیستی دس ّوِ

ای غیشخذا سا دس اهَساتص همػذ لشاس دّذ، ثسیبس هتؿشّس خَاّذ  لػذ لشثت وٌین ٍ غیش خذا سا لػذ ًىٌین. اگش قلجِ

یىی ایي وِ وبس هب ثب لػذ لشثت دس دسگبُ خذا اسصش پیذا ایي لػذ لشثت اص دٍ خْت ثشای هب الصم است،  پس ضذ.

 گیشین. وٌذ ٍ دٍم ایي وِ هب دس ػجَدیت ضیكبى لشاس ًوی هی

کلیاتبحثهدیریتٍحکَهتاسالهی

 هكشح است: هت اسالهی است. دس ایي خػَظ پٌح هَؾَعی هذیشیت ٍ حىَ ثحث هب دسثبسُ

 هجبحث والهی حىَهت اسالهی .1

 سیبسی حىَهت اسالهیهجبحث اختوبػی ٍ  .2

 ػدّل اهلل تؼبلی فشخِ الطّشیف خَاص لیبم ٍ تطىیل حىَهت دس ػػش غیجت اهبم ػػش  .3

ی ٍالیت فمیِ دس صهبى غیجت )اص هٌظش تحمیمبت فمْی وِ الجتِّ ثشخی اص آى ّن والهی  سیش تبسیخی ًظشیِ .4

 است.(

 ی ضشػیِ اثجبت ٍالیت فمیِ ثب ادلِّ .5
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ٍ چَى ثحث حبؾش، دسس وٌین  همذاسی دس هَسد هجبحث والهی ایي هَؾَع ثحث هی ی ثحث الجتِ ثِ ػٌَاى همذّهِ

خبسج فمِ ثَدُ ٍ ثبیستی هتؼشّؼ هجبحث فمْی ثطَین، اٍلیي هجحث فمْی هكشح، خَاص تطىیل حىَهت دس صهبى 

 ین وشد.ی فمْی آى سا هكشح خَاّ غیجت اهبم صهبى ػدّل اهلل تؼبلی فشخِ الطّشیف است وِ ثِ ػٌَاى یه ًظشیِ

هجٌبی هَؾَػی هب ی ثحث خَاص تطىیل حىَهت دس صهبى غیجت هتؼشّؼ ثحث والهی آى ًطَین،  اگش دس همذهِ

 .هطخّع ًخَاّذ ضذی اهبهت ٍ حبوویت اهلل(  )هسألِ

فقْی،قبلازتبییيحکنآىضرٍرتتعییيٍتٌقیحهَضَع

وٌٌذ.  بء دس هجبحث فمْی دس هَسد احىبم ثحث هیی دیگشی وِ ثبیستی یبدآٍسی ضَد ایي است وِ هؼوَال فمْ ًىتِ

ی ػلوبء سلف  لكفی لشاس گشفتِ است؛ لبقجِ ای هَسد ثی ایي تؼشیف دس هَسد فمِ )وِ فمِ ثشاثش احىبم است( تب اًذاصُ

ی احىبم سا هَسد ثحث لشاس  دلیل دس ٌّگبم ثحث دس هَسد احىبم، آى لیسیذٍُ ثضسگبى فمْبء هتمذّم ثِ ّویي غبلح 

هَسد ثحث  -ًوبیذ حتّی دس هَاسدی وِ اخوبالً هَؾَع ٍ اثؼبد حىن سا هطخّع هی-دادًذ ٍ غبلجبً هَؾَػبت  هی

اگش ٍالؼبً ایٌكَس ثبضذ، پس حىن سا دس  «.تؼییي هَؾَع ثب فمیِ ًیست»اًذ  تب آًدبیی وِ حتّی گفتٌِ ؛گشفت لشاس ًوی

َع ثب فمیِ ًیست، اهب خَد هَؾَع ثبیذ دس ًظش فمیِ ًوبیین؟ ثلِ، تؼییي هػذاق هَؾ هَسد وذام هَؾَع ثحث هی

 این وِ: دس هٌكك ّن خَاًذُ ٍ وٌذ یه اغل ولی ػمالیی است آى ثحث هیچَى حىوی وِ دس هَسد  ؛هطخّع ثبضذ

 1لِ ٍهثبت ثبَتِ فزعٔ شیءٍلِ شیءٍ ثبَتٔ

ی  سیشُ؟! ثِ ّویي خبقش هب دس خَاّین ثشای آى ثبثت ًوبیین چِ چیضی سا هی]چگًَِ ٍ[ هثجت لِ ثبثت ًجبضذ، تب 

ٍ  استوٌٌذ، ّوبى ثحث حىوی خبظ  ثیٌین وِ ثحثی سا وِ دس ّش فشع فمْی هكشح هی سلف غبلح اص اوبثش فمْبء هی

ای  ثِ ػٌَاى ثحث حبضیِگبّی اٍلبت ؛ الجتِ ایٌكَس ًیست وِ اغالً ثحث ًىشدُ ثبضٌذ، اًذ ثحث هَؾَػی فشهَدُووتش 
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جییي احىبم ثحث ٍ گبّی اٍلبت ثؼؿی اص اثؼبد هَؾَع ّن دس ت است اضبسُ ضذُ یػبتیب قشداً للجبة ثِ هَؾَ

ثحث  ،هَؾَع هٌمّحآى ٍ ثش هجٌبی  ح ثطَد ٍ پس اص آىوِ اص اثتذا هَؾَع هٌمّ اًذ، اهب ثِ ایي غَست ًجَدُ وشدُ

 .حىوی ٍ فمْی اًدبم ثذٌّذ

ثبضذ ٍ ایطبى دس اثتذاء ثِ تؼییي ٍ تٌمیح  اسبتیذ اهشٍص هیٍ ّبی فمْبء هتأخّش  ایي سٍش ثحوذاهلل خضء ًَآٍسی الجتِّ

 پشداصًذ. آى هیحىن هَؾَع پشداختِ ٍ سپس ثِ ثحث دس هَسد 

هختػش ٍ هدول  ّشچٌذوالهی ثحث دس اثتذا ی حىَهت اسالهی ّن ثشای تٌمیح ٍ هطخّع وشدى هَؾَع،  دس هسألِ

گستشدُ است وِ ثِ التؿبی ایي وِ دسس هب خبسج فمِ است دّین. الجتِ ثحث خیلی ٍسیغ ٍ  سا هَسد گفتگَ لشاس هی

 آى غشف ًظش ًوبیین.تفػیل )ًِ والم( ثبیستی اص 

تبییيکالهیهَضَعبحث

ی  هسألِی آى هَؾَع سا ثب  ای وِ ثخَاّین ثحث ًوبیین، ثبیذ ساثكِ دس خػَظ هسبئل والهی، دس ّش هَسد ٍ حَصُ

ی تَحیذ  ضٌبسین وِ فشػیّت یب تفشّػی ثب هسألِ ی والهی هی ػٌَاى ًىتِتَحیذ ثحث ًوبیین. یؼٌی هب چیضی سا ثِ 

اگش حشفی صدُ ثِ تَحیذ است؛ داضتِ ثبضذ ٍ هب هؼتمذین وِ حتّی اػتمبد ثِ ًجَّت، اهبهت ٍ هؼبد ّن هشتجف ثب اػتمبد 

 ّویي خبقش تؼجیش ثِگشدد.  هیآى اضىبل ثِ تَحیذ ثشضَد وِ ثِ اغَل پٌدگبًِ اضىبلی ٍاسد ًوبیذ، دس حمیمت 

اهبهت  اغل ؛ّش پٌح اغل، اغل دیي است ٍ تؼجیش دسستی ًیستضَد  وِ گبّی ثِ وبس ثشدُ هی« اغَل هزّت»

ثبٍسهٌذی اغلی  ًیست. ذهبى وبهلاستجبـ هستمین ثب تَحیذ داسد ٍ اگش اهبهت سا لجَل ًذاضتِ ثبضین دس حمیمت تَحی

ّش هَؾَػی وِ ثخَاّین ثِ ػٌَاى هجحث والهی  لزا وٌذ. ووبل پیذا هی هب ثِ رات الذس پشٍسدگبس ثب اػتمبد ثِ اهبهت

 ی آى ثب تَحیذ هطخّع ضَد. هكشح وٌین ثبیستی دس اثتذا ساثكِ

ّایسیاسییتَحیدیٍباٍرهٌدیًسبتبِاًدیشِاًدیشِارتباط
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هب ًسجت ثِ حىَهت ضَد وِ  ست وِ ثبٍسهٌذی هب ًسجت ثِ خذا )تَحیذ( ثبػث هیپس آغبص ثحث هب اص ایٌدب

 ی سیبسی سا ثپزیشین. ّش اًذیطِ ،خذاثبٍسیٍخَد تَاًین ثب  ی داضتِ ثبضین ٍ ًویی خبغّ اسالهی اًذیطِ

هب لیجشال »گَیٌذ وِ  اص خشیبًبت سیبسی غشیحبً هی ی هب هكشح است؛ ثؼؿی شٍص دس خبهؼِایي هسألِ ّویي اه

ی سیبسی  تَاًذ لیجشال دهىشات ثبضذ، چَى اًذیطِ ًوی هسلوبىٍالؼیت ایي است وِ ؛ 1«دهىشات هسلوبى ّستین

ت حك اغل لكؼی دس لیجشال دهىشاسی ایي است وِ حبوویّلیجشال دهىشاسی ثب خذاثبٍسی لبثل تكجیك ًیست؛ صیشا 

ّشچٌذ ت حك خذاست ًِ هشدم؛ هب لبئل ّستین وِ حبوویّ ،تَحیذ ثبٍسهٌذی ثِ هشدم است، دس حبلی وِ ثش اسبس

ضًَذ، ٍلی غبحت حك ًیستٌذ. ثش ایي اسبس )اػتمبد ثِ اًحػبس حك حبوویت ثشای  هی «هىلّف»هت هشدم دس حىَ

حبوویت حك هشدم است ٍ تَخِّ ثِ ایي ًىتِ داضت وِ ثب ایي سخي  ػمیذُ داضت وِوسی رات الذس پشٍسدگبس( اگش 

لیجشال »ویي دلیل تؼجیش ضَد. ثِ ّ هیایي ضخع هطشن هحسَة داًذ،  هشدم سا ضشیه خذاًٍذ دس حك حىَهت هی

 ضَد وِ خوغ ایي دٍ هوىي ًیست. هی« هطشن هسلوبى»دس ٍالغ « دهىشات هسلوبى

ی سیبسی ٍ حىَهت اسالهی یه خشیبى المبئی  ضَد ایي است وِ آیب اًذیطِ ثحث دیگشی وِ دس ایٌدب هكشح هی

خشیبى المبئی اص قشف دیي  هی یهاست یب یه خشیبى اًتضاػی است. ثشخی هؼتمذًذ وِ ایي هجحث حىَهت اسال

ای اًتضاػی است وِ لَاصم  ثلىِ اًذیطِی سیبسی هوحّؽ هطخّع ثب اثؼبد هؼیّي دس دیي ًذاسین،  ًیست، هب یه اًذیطِ

ی سیبسی )هثالً ٍالیی( ثطَین. دس همبثل ثشخی ًیض هؼتمذًذ وِ  ٍ التػبئبت دیي همتؿی است وِ هب لبئل ثِ اًذیطِ

ی  )ًِ اًتضاػی( یؼٌی پیبهجش اوشم غلّی اهلل ػلیِ ٍ آلِ ٍ سلّن، لشآى ٍ سبیش هٌبثغ دیٌی اًذیطِایي اًذیطِ المبئی است 

ثِ چٌیي  ثبیستیدس استجبـ ثب لَاصم تَحیذ ٍ التؿبئبت خذاثبٍسی است ٍ هب دلیمبً اًذ وِ  سیبسی خبغی سا اسائِ دادُ

 ضَین. ذُ ٍ هب اص هشص تَحیذ خبسج هیاگش چٌیي ًجبضذ، تَحیذ هب لكوِ دی ٍای پبیجٌذ ثبضین  اًذیطِ

شٌاسیاٍهاًیسنٍٍجِتوایسآىبااًساىشٌاسیتَحیدیاًساى
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 وٌین.ثش اسبس تَحیذ ثحث ضٌبسی  دس خػَظ اًسبىثبیستی ثشای سٍضي ضذى هسألِ دس اثتذا 

حك دس خلمت ٍ  ی اػتمبد ثِ رات همذّس پشٍسدگبس ثِ ػٌَاى خذای حبون ٍ حىین ایي است وِ رات همذّس الصهِ

 آفشیٌص ّذفوٌذ است؛

 1تُزْجٓعَٔىَ الَ إِلَيٌَٕا أًََّكُنٕ ٍٓ عٓبٓثاً خَلَقٌَْاكُنٕ أًََّوٓا فَحٓسِبٕتُنٕ أَ

ضٌبسی اسالهی ٍ  ی توبیض ثیي اًسبى ثٌب ثش ایي اًسبى ثِ ػٌَاى هخلَق خذا هَخَدی ّذفوٌذ است؛ ّویي هسألِ ًمكِ

پشستی است، اًسبى ثبالتشیي هَخَدات  بًیسن وِ ثش اسبس هبدُضٌبسی اٍه بىضٌبسی اٍهبًیسن است. دس اًس اًسبى

ی استؼذادّب،  یؼٌی هدوَػِاًسبى ّن ثشای اًسبى است. حتّی ضَد وِ ّوِ چیض ثشای اًسبى ٍ  داًستِ ضذُ ٍ گفتِ هی

ثش  ّبی خَد اًسبى است. ّب ٍ خَاستِ ت ٍ تحمّك آسهبىّب ٍ هضایبی ٍخَدی اًسبى دس خف اخشای توبیال تَاًوٌذی

 .ٍ همػذ خبغی ثشای آفشیٌص ٍ صًذگیص تؼشیف ًطذُ است ّذف است ایي تفىّش اًسبى هَخَدی ثی هجٌبی

ایٌىِ خذاًٍذ ٍ ٍ ثِ دلیل حىین ثَدى اًسبى هخلَلی اص هخلَلبت پشٍسدگبس است،   ،ضٌبسی تَحیذی اهب دس اًسبى

اًسبى هَخَدی ّذفوٌذ است وِ ثشای ّذفی ثِ ٍخَد آهذُ ٍ  ،خلك ًىشدٍُ ػجث ّذف  ا ثیهَخَدی سخذا ّیچ 

ضٌبسی تَحیذی  ضٌبسی اٍهبًیسن ٍ ثش اسبس اًسبى ایٌدبست وِ هَخَدیت اًسبى ثش اسبس اًسبى خلك ضذُ است.

 .ضَد هتفبٍت هی

ی ٍخَدی   ٍ فلسفِ ثَدُی آخش ّستی ِ وِ ًمكاست ضٌبسی اٍهبًیسن  هَخَدی هتَلّف ٍ ایستب  اًسبى اص ًظش اًسبى

 خَدش ،ی ووبل ٍخَد گیشد، اهب ایي ًمكِ ی ًْبیی ٍ ووبل ٍخَد لشاس هی ی هَخَدات دس استخذام ایي ًمكِ ّوِ

 ػٌػشی هتَلّف ٍ ایستب است وِ دس خشیبى حشوت ًیست. ؛دیگش ثِ دًجبل چیض دیگشی ًیست
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ی ووبل حشوت  سبى هَخَدی هتحشّن ٍ پَیب است وِ ثِ قشف ًمكِضٌبسی تَحیذی ایي است وِ اً ی اًسبى اهب ًتیدِ

 ٍخَد همذّس پشٍسدگبس هتؼبل است. ،آى حمیمت حمیمتی وِ ثبالتش اص اًسبى است وِ وٌذ: هی

ای ثبالتش اص اًسبى ّست  ی ٍخَد، ًمكِ دس ػشغِ هَخَدات ًیست. اضشف هخلَلبت ّست اهب اضشف ٍ افؿلاًسبى 

 وٌذ. آى ًمكِ )رات الذس پشٍسدگبس( حشوت هیهتحشّن است وِ ثِ سوت  ٍ اًسبى هَخَدی پَیب ٍ

 فشهبیذ: خذاًٍذ دس حذیث لذسی هی

 1...ال توَتٔ فأجعلک حیٌّ ال أهَتٔ ی حیٌكوا أًّ ،لک هثلیجعٓأعبدی أطعٌی حتّی 

ی خذاگًَگی  ذ ثِ ًمكِی ووبل اًسبى است. اًسبى ثِ ػٌَاى خلیفِ اهلل ثبی ًمكِ ًٍذ ثَدى،هثل اػالی خذا ٍ خذاگًَگی

ضٌبسی اٍهبًیسن است وِ اًسبى سا  ی همبثل اًسبى پس اًسبى هَخَدی هتحشّن ٍ پَیب است ٍ ایي ًمكِ ؛ثشسذ

 داًذ. ٍ ایستب هی هتَلّفهَخَدی 

تفسیرزًدگیاًساىبراساسدٍتفکّرتَحیدیٍاٍهاًیستی

ضٌبسی  ضَد؛ ثش اسبس اًسبى هٌظش تفسیش هی ثِ دٍى ، صًذگی اًسبتت ٍ هبّیّدس َّیّدیذگبُ ثش اسبس ایي تفبٍت 

ضٌبسی اٍهبًیسن صًذگی یه تذٍیش ٍ  تَحیذی صًذگی حشوت، پَیبیی ٍ قی خبدُ ٍ قشیك است؛ اهب ثش اسبس اًسبى

 چشخذ ٍ حشوتی ًذاسد. اًسبى دس قَل ػوش خَد ثِ دٍس خَدش هی ؛ایستبیی استدس اغل چشخص ثِ دٍس خَد ٍ 

وٌذ، اگش صًذگی ثِ ػٌَاى یه حشوت تفسیش ضذ،  ِ ّن ثِ ػٌَاى ظشف صًذگی دٍ تفسیش پیذا هیثش ّویي اسبس خبهؼ

خبهؼِ وطتی آى حشوت است؛ اهب اگش صًذگی ثِ ػٌَاى یه تَلّف ٍ ایستبیی تؼشیف ضذ، خبهؼِ ثِ ػٌَاى یه 

د اًسبى حشوتی ًذاسد ٍ قجك ایي دیذگبُ وِ اًسبى ثشای اًسبى است ٍ خَضَد.  سستَساى ٍ هحل استشاحت تؼشیف هی
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ی  چشخذ، ایي ثستش چشخص ٍ تذٍیش دس حمیمت یه سستَساى است وِ ّوِ همػذی ًذاسد ٍ دٍس خَدش هی

 ّب ٍ اهیبل ٍ لزائز دس آًدب فشاّن است. خَاستِ

ی  وطتی ٍ ٍسیلِ ثِ ػٌَاى صًذگی تؼشیف وشدین، خبهؼِاهب اگش صًذگی سا حشوت داًستین ٍ خبهؼِ سا ثِ ػٌَاى اثضاس 

« وطتی»ثِ ّویي خبقش پیبهجش غلّی اهلل ػلیِ ٍ آلِ ٍ سلّن دس سٍایبتی ثشای خبهؼِ اص تؼجیش  ضَد. تفسیش هی حشوت

ضَد، دس  خلَگیشی هیسسبًذ  هی  ی وطتی آسیت فشهبیٌذ وِ ّوچٌبى وِ اص وسی وِ ثِ دیَاسُ ٍ هی فشهَدُاستفبدُ 

 1اص هٌىش اًدبم ثطَد.ًْی ّب ثبیستی  ثشای پیطگیشی اص خسبستخبهؼِ ًیض 

ی  فشهبیٌذ، خبهؼِ سا تطجیِ ثِ ًبلِ )اثضاس ای وِ دس خوغ صًبى هذیٌِ ثیبى هی حؿشت صّشا سالم اهلل ػلیْب ًیض دس خكجِ

 فشهبیٌذ: ( هیدیگش ثشای حشوت

 يٓكْلُنٔ لَا سٔجٔحاً سٓيٕزاً بِِْنٕ لَسٓارٓ ٍٓ اعٕتَلَقَِٔلَ صلّی اهلل عليِ ٍ آلِ ٍ سلّن  اللَِِّ رٓسَٔلُ ًَبٓذَُٔ سِهٓامٍ عٓيْ تَكَافَُّا لََٕ اللَِِّ ٍٓ

 2... ضِفَّتَأُ تَطْفَحٔ فَضْفَاضاً ًَوِيزاً هٌْْٓٓلًا لَإٍَٔرٓدّٓٔنٕ ٍٓ رٓاكِبِٔٔ ئتَعٕتَعٔ لَا ٍٓ خِشَاشُِٔ

ػلیِ ٍ آلِ ٍ سلّن ثِ  سپشدًذ وِ سسَل خذا غلّی اهلل صهبم ًبلِ )خبهؼِ( سا ثِ دست وسی هیهشدم ثِ خذا سَگٌذ اگش »

ساًذ وِ حتّی  هی  گشفت ٍ چٌبى ثِ ًشهی هی ٍ خشدهٌذی اٍ سپشد )اهیشالوؤهٌیي ػلیِ السالم(، ّوبًب آى سا ثِ لَّت

وشد ٍ اص هسیشی ثسیبس ًیىَ ثِ ثْتشیي آثطخَسّب  سَاسش سا دچبس تىبى ٍ صحوت ًویدیذ ٍ  اش آسیت ًوی ثیٌی

 «سسبًذ... هی

ی حشوت است، صیشا صًذگی  ضٌبسی تَحیذی است وِ خبهؼِ ٍسیلِ ِ ًبلِ ًیض ثش هجٌبی ّوبى اًسبىایي تطجیِ خبهؼِ ث

 خَد حشوت ٍ پَیبیی است.

                                                      
 .268ی  غفحِ ،4لذخ  ،ثي حٌجل، هسٌذ ٍ أحوذ 63ی  خَادی آهلی ػجذاهلل، خوس سسبئل، غفحِ . 1

 .355ی  ، هؼبًی االخجبس، غفحِ ثبثَیِ ثي ػلى ثي هحوّذ غذٍق، لوّى،  2.



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

9 

 

ی دس  ثبیذ حتوبً حبوویت ٍ هذیشیت اص آى اهلل ثبضذ، صیشا هذیشیت وطتی خبهؼِسسین وِ  ای هی دس ایٌدب هب ثِ ًمكِ

هذیشیت وطتی ثب هذیشیت سستَساى هتفبٍت است. دس ػلَم سیبسی حبل حشوت ًیبصهٌذ هذیشیت یه سىّبًذاس است. 

ّبی لیجشال چمذس دس  ضَد وِ تدشثیبت سیبسی ٍ هذیشیت خشیبى ضَد، ثحث هی ی سیبسی اسالم هی ٍلتی ثحث اًذیطِ

 هطىل هب ثب آى خشیبًبت سیبسی ّویي هسألِ است. ؛ثشداسی است ی دیٌی لبثل ثْشُ هذیشیت خبهؼِ

ستَساى ٍخَد داسد ٍ آى ّن هذیشیت خبظ خَدش سا داسد، ٍلی ّوبى هذیش ّن ًیبصهٌذ ًظبست ٍ ثلِ، دس وطتی س

 تَاًذ وطتی سا اداسُ وٌذ. سىبًذاس ٍ هذیش وطتی است ٍ هذیشیت سستَساًی ًویهذیشیت 

خبهؼِ  ضٌبسی دیٌی، وطتی خَاّذ، ٍلی دس اًسبى خبهؼِ ثشای اًسبى اٍهبًیستی سستَساى است ٍ هذیشیت سستَساى هی

ی ووبل خذاگًَگی ّذایت وٌذ ٍ ّیچ هَخَدی  تب آى سا دس هسیش سسیذى ثِ ًمكِ است یًیبصهٌذ هذیشیت سىبًذاس

ایي هسیش ّذفص سا هطخّع ًوَدُ است، ی  ّوچَى خذاًٍذ وِ ایي هخلَق سا آفشیذُ، هسیشش سا خلك وشدُ ٍ ًمكِ

شوت سا ثشای سسیذى ثِ ّذف هكلَة ثش ػْذُ وِ ًمص هَای  داًذ؛ لزا سىبًذاسی ایي وطتی ٍ هذیشیت خبهؼِ سا ًوی

ایي وِ ی وسی ثبضذ وِ خَدش ّن هسیش سا آفشیذُ است، ّن ّذف سا دس ًظش گشفتِ است ٍ ّن  داسد، ثبیذ ثش ػْذُ

 گَیین وِ ّب، رخبئش، اهتیبصات ٍ اثؼبد استؼذادی ایي هَخَد سا ایدبد وشدُ ٍ اص آى ثبخجش است؛ لزا هی توبم تَاًبیی

 ی لشآى است وِ: ی ضشیفِ حبوویّت فمف اص آى خذاست ٍ ایي غشف ًظش اص آیِ

ّ  ّإال اْلُحْكُم  ّإّن   1...  لِّلَّ

 «حبوویت هخػَظ رات همذّس پشٍسدگبس است.»

یه هٌكك ػمالًی ثش  تَاًذ سىبًذاس ٍ هذیش ایي وطتی دس حبل حشوت ثبضذ( ثب )غیش خذاًٍذ، احذی ًوی هسألِ ایي

 .بسی تَحیذی لبثل اثجبت استضٌ سبىاسبس اً

                                                      
 57ی  ی اًؼبم، آیِ ی هجبسوِ سَسُ .  1
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دّذ، تحلیل  ًوبیذ ٍ حبوویت سا هخػَظ خذاًٍذ لشاس هی پس ثٌبثشایي آى چیضی وِ حىَهت سا ثِ تَحیذ هتّػل هی

 ضٌبسی اٍهبًیستی. ضٌبسی تَحیذی است دس همبثل اًسبى اًسبى

ؿیِ ثش اسبس هجٌبی اػتمبد وٌذ ثشای خذاًٍذ هتؼبل، ؾشٍست ػمالًی ل اهّب دس ایٌدب آى چیضی وِ حك ایدبد هی

وِ خذاًٍذ حك حبوویت داسد، اص  ایيداًین.  این ٍ اٍ سا حىین هی تَحیذی ٍ خذاثبٍسی هبست وِ خذا سا ثبٍس وشدُ

ثش اًسبى الصم ای وِ  اثؼبد یىتبیی رات الذس پشٍسدگبس است. هبله فمف خذاست، حبون ّن فمف خذاست. آى سلكِ

اًسبى ثش اًسبى سلكِ ًذاسد ٍ پس  هخػَظ رات همذّس پشٍسدگبس است. است دس اخشای هذیشیت ٍ حبوویت،

 ی اًسبى ثش اًسبى هطشٍػیت ًذاسد. سلكِ

بِاًساىدیگربرسرًَشتخَیشتيتفَیضتسلّطجَازعدم

هذیش الصم داسین.  توبم افشادش اگش اًسبى ثخَاّذ ضئَى اختوبػی خَدش سا خَدش هذیشیت وٌذ، دس خبهؼِ ثِ تؼذاد

دس وتبة  ضَد، دهىشاسی ثَدُ ٍ یىی اص سِ فیلسَف ثضسي هذسًیتِ هحسَة هیوِ ثٌیبًگزاس  «ى طان سٍسَطا»

گَیذ: ایي وِ حبوویت ثب اوثشیت خبهؼِ ثبضذ )اوثشیت خبهؼِ دس حىَهت هجبضشت داضتِ  هی «لشاسداد اختوبػی»

 دٍسّن ثتَاًٌذ ثسبدگی ٍ ثطٌبسٌذ سا ّوذیگش هشدم ّوِ وِ قَسی) ی وَچه ثبضٌذ( خض دس یه سٍستب یب خضیشُ

1لبثل اخشا ًیست. (ضًَذ خوغ
 

 تَاًذ اًسبى دیگشی سا ثش خَد هسلّف وٌذ، ایي اٍل ثحث است. اهب اگش ثگَیین اًسبى چَى حك حبوویت داسد هی

 هثالً اًسبى آیب ف اًسبى ثش خَدش هكلك است یب هحذٍد؟هیضاى تسلّف اًسبى ثش خَدش چمذس است؟ آیب حك تسلّ

تَاًذ ػؿَی اص ثذًص سا ثجشد یب ثِ خَدش آسیت ثشسبًذ؟ ضشػبً چٌیي چیضی خبیض ًیست، صیشا اًسبى هبله  یه

                                                      
)پیًَذ:  التحػیالى داًطگبُ غٌؼتی ضشیف ، پبیگبُ اًدوي فبسؽسٍسَ طان طاى اختوبػی لشاسداد وتبة ثش تحلیلیی  ٍحیذ، فشصاد، همبلِ  1
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ًِ هبله؛ حبل وِ اًسبى حتی هبلىیت یه اًگطتص سا ًذاسد، چكَس  ،خَدش ًیست؛ اًسبى هخلَق است ٍ هولَن

 یذی ًبسبصگبس است.تَاًذ اًسبى دیگشی سا ثش سشًَضت خَدش هسلّف وٌذ؟ ایي ثب هجبًی تَح هی

ٍ هطشٍػیت سلكِ فمف ثشای خذاًٍذ است ٍ پس قجك هجبًی تَحیذی اًسبى ثش اًسبى تسلّف ٍ حىَهت ًذاسد 

 حبون هكلك ًیض اٍست. یی وِ هبله هكلك است،خذا ٍ حبوویت حك خذاست

ت آیٌذُ هكشح ضبءاهلل دس خلسب ی ضشػی است وِ اى ایي هختػشی اص ثحث والهی لؿیِ ثَد ٍ ثحث اغلی هب ادلِ

 خَاّذ ضذ.




