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مقدّمه

هقذهٔ اٍل کِ جبهع٘ت قلوزٍ دٗي ٍ قزار  حکَهت اسالهٖ در سهبى غ٘بتتشک٘ل ضزٍرت در ب٘بى دل٘ل عقلٖ 

داشتي حکَهت جشء ٍظبٗف دٗي بَد بز اسبس ادلٔ عقلٖ ٍ شزعٖ رٍشي شذ. در اداهِ السم است هقذهٔ دٍم ٗعٌٖ 

ّب اس جولِ عصز غ٘بت داللت دارد هَرد بحث ٍ بزرسٖ وزار حکَهت در توبم سهبىجْبى شوَلٖ اسالم کِ بز است

 قزار گ٘زد. 

دزتشسیعوتنفیربودناسالمشمولجهان

در ّوِ هزدم بزإ قزرات اسالم است. ٗعٌٖ عالٍُ بز آًکِ ه ّن در تشزٗع ٍ ّن در تٌف٘ذبَدى اسالم  شوَل جْبى

ضزٍرت دارد. بزإ ّز قَهٖ ً٘ش در ّو٘شٔ دٍراى ابشار اجزاٖٗ آى است, ٍجَد ّب تشزٗع شذُ ّب ٍ هکبىتوبم سهبى

 بٌببزاٗي در عصز غ٘بت اهبم سهبى ً٘ش احکبم تشزٗع شذُ تَسط دٗي ٍ ابشار اجزاٖٗ آى ببٗذ هحقق شَد.

رادٕ ٍ ًبشٖ إ هبًعٖ بزإ تٌف٘ذ ٍ اجزاٖٗ شذى احکبم بِ ٍجَد آٗذ. اگز اٗي هبًع غ٘ز االبتِ هوکي است در دٍرُ

آٗذ کِ چزا خذاًٍذ ابشار اجزإ دٗي را بب هبًع هَاجِ کزدُ ٍ اسببة رفع اس عولکزد افزاد ًببشذ اشکبل بِ ٍجَد هٖ

ّب هبًع تٌف٘ذ ٍ ّب اٗجبد شَد ٍ خَد اًسبىهبًع را فزاّن ًکزدُ است. ل٘کي اگز هبًع بِ صَرت ارادٕ ٍ تَسط اًسبى

کبلٖ بز اسالم ٍارد ً٘ست. هثل آًکِ در دٍراى پس اس رحلت پ٘بهبز خَد هزدم اجزاٖٗ شذى احکبم شًَذ ًقص ٍ اش

اس رٍٕ آٍردى بِ حجت خذا ٍ هظْز اجزاٖٗ حبکو٘ت اهلل خَددارٕ کزدًذ. ٗب در سهبى غ٘بت اهبم سهبى کِ هزدم بب 
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شذُ کِ فزهَد: اس ش٘خ طَسٖ ًقل  چٌبًکِاًذ. رفتبر ٍ عولکزد خَد حجت خذا را در پس پزدٓ غ٘بت قزار دادُ

 .غ٘بتِ هٌب خز ٍآٍجَدُ لطف ٍاهبهتِ لطف 

اًذ هَاًع غ٘بت اهبم رسذ هعٌبٕ سخي ش٘خ طَسٖ اٗي است کِ هزدم در عصز غ٘بت هکلف ٍ هَظفلذا بِ ًظز هٖ

  سهبى را بزطزف کٌٌذ تب فضب بزإ تٌف٘ذ ٍ اجزاٖٗ شذى احکبم تَسط اهبم فزاّن شَد.

:عاملغیبتامامشمان

اٗشبى است. چِ اس آى رٍ کِ اهبم سهبى هسئَل٘ت عبهل غ٘بت تزٗي هْناسالم هب ٍظ٘فٔ جْبًٖ سبسٕ حبکو٘ت بِ ًظز 

تَاًٌذ ظبّز شًَذ. البتِ اٗشبى قذرت ٍ  جْبًٖ سبسٕ حبکو٘ت اهلل را بز عْذُ دارًذ تب سهبى هْ٘ب شذى شزاٗط ًوٖ

 اهکبًبت، عوز طَالًٖ حضزت است.کٌٌذ ٍ ٗکٖ اس آى  ّب استفبدُ هٖ  اهکبًبتٖ دارًذ کِ اس آى

اشکال:

گذشت کِ اگز هبًع اجزإ تٌف٘ذ ٍ اجزإ احکبم غ٘ز ارادٕ ببشذ ًقص اسالم است ٍ جْبى شوَلٖ دٗي بب چٌبًکِ 

شَد. اٗي در حبل٘ست کِ هبًع اجزإ احکبم در سهبى غ٘بت اًحصبرٕ بَدى حبکو٘ت بزإ اهبم اشکبل هَاجِ هٖ

. حضَر ًذارددر ًظز گزفتِ کِ در سهبى غ٘بت اسالم ابشارٕ بزإ تٌف٘ذ ٍ اجزإ احکبم  بِ ب٘بى دٗگزهعصَم است. 

 بب اشکبل هَاجِ است. حذاقل در حَسُ تٌف٘ذ بَدى دٗي شوَل  جْبىبٌببزاٗي 

 پاسخ:

سٗبدٕ آٗبت  دراگزچِ حبکو٘ت هٌحصزاً بزإ اهبم هعصَم است اهب اجزإ احکبم بز عْذٓ عوَم هزدم است. چٌبًکِ 

  آٗذ بِ اٗي هعٌب اشبرُ شذُ است:اس قزآى کِ در اداهِ هٖ



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

3 

 

لم  ْو ُُيَ
َ
ُلوا أ ْو ُيَقحم

َ
َ َو َرُسوَّلُه َو َيْسَعْوَو ِّف اْْلَْرّض َفَسادًا أ ّذيَى ُيَحاّرُُبَو اَّللم ا َجَزاُء اّلم َ ْرُجُلُمْن ّهْى ّإَّنم

َ
ْيّيْمِّْ َو أ

َ
َ  أ ْو ُقَقعَم

َ
وُُبوا أ

َف  ًْ ْو ُي
َ
ْن ِّف اْْلّخَزّة َعَذاِب َعّظمِي ّخاَلٍف أ ْن ّخْزِي ِّف اّلُيْيَيا َو ََلُ   1ْوا ّهَى اْْلَْرّض ٰذّلَّك ََلُ

ُ َعّزيِز َحّكمي ّ َو اَّللم ا َكَسوَُبا َيَكااًل ّهَى اَّللم َما َجَزاًء ِّبَ ْيّيََيُ
َ
اّرَقُة َفاْقعََُعوا أ اّرُق َو اّلسم   2َو اّلسم

اِّن َفا اّيَيُة َو اّلزم ُُتْ ُجْؤّه اّلزم ًْ ّ ّإْو ُك َفِة ِّف ّديّى اَّللم
ْ
َما َرأ ُخْذُُكْ ِّبّ

ْ
ُمَما ّهاَئَة َجْلََدٍ َو اَل َجأ

ًْ ّ َو اّْلَيْوّم اْْلّخّز َو ْجّلُيوا ُكّلم َواّحٍي ّه وَو ّباَّللم
ًُ

َي  ًّ َما َطاّئَفِة ّهَى اْْلُْؤّه    3 ّْلَيْشَمْي َعَذاَِبُ

ّحي َجوُْبّغي َحَّتم َق َو ّإْو َطاّئَفَحاّو ّهَى اْْلُْؤ  ْخَزى َفَقاّجُلوا اّلم  اْْلُ
َ

ا لََع ُمَما َفّئْو َبَغْث ّإْحَياُُهَ ًَ ْصّلُحوا ََبْ
َ
َي اْقَحَحُلوا َفأ ًّ ْهّز  ّإَل  َء  ّفيّه

َ
ّ  أ  اَّللم

ْصّلُحوا َفاَءْت  َفّئْو 
َ
ُمَما َفأ ًَ ْقّسعَُوا َو  ّباّْلَعْيّل  ََبْ

َ
َ  ّإوم  أ ُب  اَّللم   4اْْلُْقّسعََّي  ُيحّ

ُُكْ  ّ َو َعُيوم ّهوُُبوَو ّبّه َعُيوم اَّللم ْيّّل ُُتْ
ٍة َو ّهْى ّرَباّط اْلخَ ْن َها اْسَحعََْعُُتْ ّهْى ُقوم ّعُيوا ََلُ

َ
ُ َو أ ُ اَّللم ْ اَل َجْعَلُموهَِنُ َو آَخّزيَى ّهْى ُدوهِّنّ

ّفُقوا ّهْى َشْي  ًْ ّ  َسوُّبيّّل  ِّف  ٍء  َيْعَلُمُمْن َو َها ُج فم  اَّللم ْيُُتْ اَل ُجْظَلُموَو ّإّلَ  ُُيَ
َ
   5ْيُكْن َو أ

ا َيْعَم  َ ِّبَ ّ َفّئّو اْيَحَمْوا َفّئوم اَّللم ِة َو َيُكوَو اّلِييُى ُكُلُه َّلّلم ًَ ِر َو َقاّجُلوُُهْ َحَّتم اَل َجُكوَو ّفْح ِّ 6ُلوَو َب
 

چِ در  اجزا کٌذ،را کن خَدش ح کس البتِ اٌٗکِ اجزإ احکبم بِ عوَم هزدم ٍاگذار شذُ بِ اٗي هعٌب ً٘ست کِ ّز

ًذ قذرتٖ ااٗي است کِ عوَم هزدم هکلفاجزإ احکبم تَسط هزدم هعٌبٕ آٗذ.  اٗي صَرت ّزج ٍ هزج بِ ٍجَد هٖ

  .تشک٘ل دٌّذبِ هٌظَر اجزإ احکبم الْٖ را 

                                                      
 .33 ،. سَرُ هبئذُ 1

 .33 ،سَرُ هبئذُ.  2

 .2 ،. سَرُ ًَر 3

 .9 ،حجزات  . سَرُ 4

 .66 ،اًفبل  . سَرُ 5

 .39 ،اًفبل  َرُ. س 6
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نتیجةبحث

. اس اٗي رٍ ّوگبًٖ است٘ش ًتٌف٘ذ ٍ اجزاٖٗ سبختي حکن  ،استٍ جْبى شوَل ّوگبًٖ احکبم کِ تشزٗع گًَِ ّوبً

احکبم را اجزإ کِ تَاى اًذ هَظف بِ اجزاٖٗ سبختي احکبم ٍ اٗجبد قذرت ٍ تشک٘التّٖب در توبم سهبىهزدم ٔ ّو

را داشتِ ببشذ کسٖ غ٘ز اس شخص هعصَم ٕ احکبم تَاى ادارُ ٍ اجزاٖ کِ تشک٘الت ٍ قذرتچٌ٘ي البتِ داشتِ ببشذ. 

  .ً٘ست

اًذ احکبم را تٌف٘ذ ٍ اجزا کٌٌذ. اهب چَى اهبم هعصَم در دستزس ً٘ست  السم ٘ش هزدم هَظفًسهبى غ٘بت ًسبت بِ 

. پز ٍاضح است کِ فزاّن شَدٕ احکبم اجزاٍ حکَهت تشک٘ل تب فضب بزإ طزف کٌٌذ  هَاًع غ٘بت را بزاست 

دار شَد حکن را عْذُ اجزإِ کذ ٍلٖ چَى هعصَم ً٘ست اًهکلف هزدم بِ تٌف٘ذ احکبمصح٘ح ً٘ست بگَٗ٘ن گزچِ 

 شَد کِهٌجز هٖ اس ابتذإ عصز غ٘بت تب سهبى حضَر حضزت بِ تعط٘لٖ احکبمدر اٗي صَرت . چِ تکل٘فٖ ًذارًذ

 .ٖ اسالم هٌبفبت داردشوَل جْبىبب 

 

 


