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 . مقدمه2

ػذم اهىاى اًتػاس ٍ پیشٍصی دس ػػش غیثت تیاى ضذ وِ ضه دس ػذم اهىاى اًتػاس ی ضثِْپاسخ تِ دلیل ػملی دس 

, ٍجَد ًاغش سالم ٍاسد ضذُ استؤهٌیي ػلیِ الی اهیشالو تِ حسة آًچِ وِ دس خغثِ . ًیض گزضت وِتىلیف ًیست هسمظ

ٍ ػلن تِ اهىاى اًتػاس تشای تٌجض پیذا وشدى تىلیف لیام ٍ تطىیل حىَهت  تشای تطىیل حىَهت هٌجض تىلیف است

 .ضشٍست ًذاسد

ی ائوِ پس اص لیام سیذالطْذا ػلیِ السالم استٌاد ضذُ است وِ اهىاى اًتػاس تِ سیشُی ػذم دس ایي هیاى دس تأییذ ضثِْ

وشدًذ. وشدًذ اص ایي واس ًْی هیی ػاضَسا لیام ًىشدًذ ٍ افشادی وِ دس هسیش لیام حشوتی سا آغاص هیِ پس اص ٍالؼِائو

 ی تاسیخی عشح ٍ پاسخ آى تیاى خَاّذ ضذ.ی تحج تفػیل تیطتش ایي ضثِْدس اداهِ

 

 مکان انتصارها, دلیل عدم ای ائمه بر عدم قیام پس از عاشورا و تأیید نکردن قیامسیره. 2

ّای جائش تٌی اهیِ ٍ تٌی ػثاس لیام ًىشدًذ تِ خاعش ػذم اهىاى اًتػاس ایٌىِ ائوِ پس اص لیام سیذالطْذا ػلیِ حىَهت

ی ػاضَسا دیگش اهىاى پیشٍصی ٍ تطىیل حىَهت ٍجَد تش چَى پس اص ٍالؼٍِ پیشٍصی تَدُ است. تِ تیاى سٍضي

وشدًذ ًیض ػذم ّای افشادی وِ تشای لیام ػلیِ حىَهت الذام هیًْی ائوِ اص حشوتًذاضتِ است ائوِ الذام تِ لیام ًىشدًذ. 

هشدم سا تِ سضای آل هحوذ دّذ. چٌاًىِ دس جشیاى لیام صیذ تي ػلی تي الحسیي وِ اهىاى اًتػاس ٍ پیشٍصی سا ًطاى هی

 , ائوِ اٍ سا ًْی وشدًذ ٍ داد لشاس هیطاى ایضذ خالفت سا تشای  وشد ٍ اگش پیشٍص هی غلّی اهلل ػلیِ ٍ آلِ ٍ سلّن دػَت هی

 سسی. استٌادضاى ایي تَد وِ حشوت تَ تِ ًتیجِ ًخَاّذ سسیذ ٍ خَدت ًیض تِ ضْادت هی



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

2 

 

 تَاى گفت ػذم اهىاى اًتػاس دلیل ائوِ تش لیام ًىشدى ٍ تاییذ ًىشدى لیام سایش افشاد تَدُ است.تٌاتشایي هی

ّا دس ضوي ضثْات ٍجَد داسد وِ عشح ٍ سد آى اس تا لثل اص ظَْس اهام صهاىدس هَسد ػذم اهىاى اًتػسٍایاتی ًیض 

 سٍایی ػذم جَاص لیام ٍ تطىیل حىَهت دس صهاى غیثت خَاّذ آهذ.  

 

 ی استناد به سیره. پاسخ شبهه9

 :اولجواب 

 اهام جاًة اص رٍىهألیام صیذ  ,ی هَسد اضاسُ ایي است وِ تش خالف ادػای پیطگفتِدس پاسخ تِ ضثِْ ًخستی ًىتِ

 اص پیص ٍی وِ اًذ ساختِ خاعشًطاى اٍ تشای الْی سحوت علة ضوي اهام وِ است حضشت اص سٍایتی دس ٍ تَد غادق

 :اًذ دادُ سا اٍ ضْادت خثش اهام ٍ وشدُ هطَست حضشت تا لیاهص

 إِنْ فَمُّلْتُ خُشُوجِهِ فِي اسِتَشَاسَّنِي لَمَذِ إِلَيِهِ دَػَا تِّمَا لَوَفَى ظَفِشَ لَوِ وَ مُحَّمَذٍ آلِ مِنْ الشِضَا إِلَى دَػَا إِّنَهُ صَيِذاً ػَّمِي الّلَهُ سَحِمَ»  

  1«. فَشَأّْنَه تِالْىُنَاسَةِ الّْمَصِّلُوبَ الّْمَمْتُولَ تَىُونَ أَنْ سَضِيتَ

  :اًذ خَاًذُ هحوذ آل سضای سا خَدضاى هثاسن ٍجَد ٍ وشدًذ تأویذ پیشٍصی اص پس صیذ ػْذ تِ ٍفای تش ًیض تالش اهام

  2.« الشِضَا أَّنَا وَ  مُحَّمَذٍ آلِ مِنْ الشِضَا إِلَي دَػَا إِّنَّمَا. لَوَفَي ظَفِشَ لَوِ صَيِذاً ػَّمِي الّلَهُ سَحِمَ»

 دادى لشاس هالن ٍ صیذ لیام ًوَدى ػلن تا ٍ افشاضتٌذ تشهی لیام پشچن دیگشی ّای جشیاى ٍ اضخاظ دٍساى ّواى دسالثتِ 

 غَست ًاحك تِ ٍ ًثَدًذ هأرٍى هؼػَم جاًة اص ّا لیام ایي اغلة وِ حالی دس وشدًذ؛ هی تحشیه سا شدمه, آى

 تِ آهذ، ضوا سَی تِ تیت اّل ها جاًة اص وسی اگشلزا دس سٍایتی اص اهام غادق است وِ آى حضشت فشهَد . گشفتٌذ هی

                                                      
 .264, ظ8. الىافی, د 1
 .198, ظ46. تحاس االًَاس, د 2
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 هتوایل اٍ تِ, است دادُ لشاس خَد سشهطك سا الحسیي تي ػلی تي صیذ لیام وِ ایي غشف تِ ٍ وٌیذ تَجِ اٍ ّذف

 تِ, سسیذ هی پیشٍصی تِ چٌاًچِ ٍ تَد هحوذ آل سضای تِ دػَت ّذفص وِ تَد غادلی ٍ ػالن ضخع صیذ چِ ًگشدیذ،

 : وشد هی ٍفا اش ٍػذُ

 يَذِػُىُمِ لَمِ وَ صَذُولاً وَانَ وَ ػَالِّماً وَانَ صَيِذاً فَئِنَ صَيِذْ خَشَجَ تَمُولُوا لَا وَ تَخْشُجُونَ ءٍ شَيِ أَّيِ ػَّلَى فَاّنْظُشُوا مِنَا آتٍ أَتَاوُمِ إِنْ»

  1«.إِلَيِه دَػَاوُمِ تِّمَا لَوَفَى ظَهَشَ لَوِ وَ مُحَّمَذٍ آلِ مِنْ الشِضَا إِلَى دَػَاوُمِ إِّنَّمَا ّنَفْسِهِ إِلَى

دس حالی وِ  تا ارى اٍ لیام وٌذ لیاهص تش حك است.ضَد اگش وسی دس جْت دػَت تِ هؼػَم ٍ الثتِ تٌاتشایي هؼلَم هی

  اگش غیش هارٍى اص جاًة هؼػَم تاضذ هحىَم تِ عاغَتی تَدى, ضاللت ٍ گوشاّی است.

 جواب دوم:

ّا, ٍجَد ًذاضتي ًاغش ٍ فمذاى یاس تَدُ است ًِ ایي وِ ػلت ػذم الذام ائوِ تِ لیام ٍ تاییذ ًىشدى لیام دیگشی ًىتِ

گشفتٌذ وِ چشا دس هماتلِ تا ظلن ظالن حشوت ٍ لیام ًوی وٌیذ؛ ٍلتی ائوِ هَسد اػتشاؼ لشاس هیلزا ػاس. ػذم اهىاى اًت

ها ٍجَد ًذاسد تا گفتٌذ ًاغش ٍ یاٍسی آًچِ دس سٍایات آهذُ، ایي است وِ هی .سسذگفتٌذ حشوت تِ پیشٍصی ًویًوی

 . وٌین ٍ لیام حشوت

سَذِیش ًمل وشدُ است. سا  وِ هشحَم ولیٌی آىاست ی فِیشَیش غَذِسَگفتِ, سٍایت تشیي سٍایت دس تأییذ هؼٌای پیطغشیح 

اى ضاگشداص  یٍتَد. ی وَفِ  ى ضیؼِاای جضء هؼتوذ دس وَفِ ٍ تا اًذاصٍُ هحتشم داؽ  ,اص ضیؼیاى تا احساسغَیشَفِی 

 .سٍدِ ضواس هیٍ اسادتوٌذ اهام غادق ػلیِ السالم تتاٍاسغِ 

  هتي سٍایت ایي است:

 الصَيِشَفِيِ سَذِيشٍ ػَنْ الْأَّنْصَاسِّيِ حَّمَادٍ تِنِ الّلَهِ ػَثِذِ ػَنْ إِسِحَاقَ تِنِ إِتِشَاهِيمَ ػَنْ تُنْذَاسَ تِنِ مُحَّمَذِ تِنُ ػَّلِيُ وَ الْحَسَنِ تِنُ مُحَّمَذُ

 وَ شِيؼَتِهَ وَ مَوَالِيهَ لِىَثْشَةِ لُّلْتُ ؟سَذِيشُ يَا لِمَ وَ فَمَالَ .الْمُؼُودُ ؼُهَيَسَ مَا الّلَهِ وَ لَهُ فَمُّلْتُ ع الّلَهِ ػَثِذِ أَتِي ػَّلَى دَخَّلْتُ: لَالَ

                                                      
 .264, ظ8. الىافی, د 1
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 يَا فَمَالَ .1ػَذِّيٌ لَا وَ تَيِمْ فِيهِ طَّمِغَ مَا الّْمَوَالِي وَ الْأَّنْصَاسِ وَ الشِيؼَةِ مِنَ لَهَ مَا ع الّْمُؤْمِنِينَ لِأَمِيشِ وَانَ لَوِ الّلَهِ وَ أَّنْصَاسِنَ

 وَ ّنَؼَمِ : لُّلْتُ ؟أَلْفٍ مِائَتَيِ:  لَالَ. أَلْفٍ مِائَتَيِ وَ ّنَؼَمِ : لُّلْتُ ؟أَلْفٍ مِائَةَ:  لَالَ .أَلْفٍ مِائَةَ:  لُّلْتُ ؟يَىُوّنُوا أَنْ ػَسَى وَمِ وَ سَذِيشُ

 .يُسِشَجَا أَنْ تَغْلٍ وَ تِحِّمَاسٍ فَأَمَشَ .ّنَؼَمِ:  لُّلْتُ  .2يَنْثُغَ إِلَى مَؼَنَا ّلُغَتَثِ أَنْ ػَّلَيِهَ يَخِفُ :لَالَ ثُمَ. ػَنِي فَسَىَتَ :لَالَ .الذُّنْيَا ّنِصِفَ

 فَنَضَلْتُ .يتِ أَسِفَكُ الْحِّمَاسُ:  لَالَ. أَّنْثَلُ وَ أَصِيَنُ الْثَغْلُ لُّلْتُ ؟تِالْحِّمَاسِ تُؤْثِشَّنِي أَنْ أَتَشَى سَذِيشُ يَا فَمَالَ. الْحِّمَاسَ فَشَوِثِتُ فَثَادَسِتُ

 تَجُوصُ لَا سَثِخَةٌ أَسِضْ هَزِهِ لَالَ ثُمَ .ّنُصَلِ تِنَا اّنْضِلْ سَذِيشُ يَا :فَمَالَ. الصَّلَاةُ فَحَاّنَتِ فَّمَضَيِنَا. الْثَغْلَ سَوِثِتُ وَ الْحِّمَاسَ فَشَوِةَ

 تِؼَذَدِ شِيؼَةٌ لِي وَانَ لَوِ سَذِيشُ يَا الّلَهِ وَ فَمَالَ جِذَاءّ يَشْػَى غُّلَامٍ إِلَى شَّنَظَ وَ حَّمِشَاءَ أَسِضٍ إِلَى صِشّْنَا حَتَى فَسِشّْنَا .فِيهَا الصَّلَاةُ

 3.ػَشَشَ سَثِؼَةَ هِيَ فَئِرَا فَؼَذَدِتُهَا الْجِذَاءِ ػَّلَى ػَطَفْتُ الصَّلَاةِ مِنَ فَشَغْنَا فَّلَّمَا صَّلَيِنَا وَ ّنَضَلْنَا وَ .الْمُؼُودُ وَسِؼَنِي مَا الْجِذَاءِ هَزِهِ

 . سٌذ ًیستسلسِ هیاى افشاد ٍ ّیچ هجَْل هثْوی دس  هطىلی ًذاسدسٌذ سٍایت 

اگش ها تاضین ٍ ظَْس ایي سٍایت، . وِ فؼالً جای عشح آى ًیستدس هَسد سٍایت داسم تحلیلی تٌذُ  داللت حذیجاص ًظش 

تا تتَاًٌذ دس اتؼاد لیام ایطاى سا ووه  داضتٌذیاٍس ٍ ضیؼِ  تؼذادیایي است وِ اگش اهام ػلیِ السالم حضشت  همػَد

 دًذ. وش ، حتواً لیام هیوٌٌذ

ٍجَد تا پیشٍصی تشحسة ظاّش سٍایت ٍاضح است وِ هالن جَاص لیام تش اساس ایي سٍایت, اهىاى اًتػاس ًیست. چِ 

اهام غادق فمذاى ًاغش ٍ تٌاتشایي هالن ػذم لیام اهىاى پزیش ًثَدُ است.  ػلیِ حىَهت هسلح تٌی ػثاسیاٍس ًفش  11

گش است یاس تَدُ است ًِ اهىاى اًتػاس. تِ تیاى دیگش هالن تشای هٌجض ضذى تىلیف لیام ٍجَد تؼذادی ًاغش ٍ یاسی

                                                      
-ی تٌی ػذیّ است وِ خلیفِ اٍل اص هیاى آىّاست ٍ هٌظَس اص ػذیّ, لثیلِی تٌی توین است وِ خلیفِ دٍم اص هیاى آىهمػَد اص تینٌ, لثیلِ . 1

 ّست.
ِ اسث فشسخی هذیٌِ است وِ دس اغل اص آى اهام سجاد تَدُ ٍ سپس تِ اهام تالش ٍ تؼذ تِ اهام غادق ػلیْن اسالم ت 16. یٌثُغ ًام هلىی دس  2

 سسیذُ است.
 243ی  ، غفح2ِ. ولیٌی، اتَجؼفش، هحوذ تي یؼمَب؛ اغَل وافی، جلذ  3
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گش است وِ هخلػاًِ اهام سا حجت سا تش اهام توام وٌذ. تِ تؼثیش دیگش هالن تشای لیام, ٍجَد فضای لیام ٍ افشاد هغالثِ

 فشهَدًذ. ی ضمطمیِ دس خغثِىِ اهیشالوؤهٌیي ػلیِ السالم یاسی وٌٌذ ٍ ػمة ًٌطیٌٌذ. چٌاً دس جْت تطىیل حىَهت

تؼذاد ضاگشداى تِ عَس حتوی صیشا  .ػذد افشاد هَضَػیت ًذاضتِ استٍ ، تؼذاد خاغی ًثَدُ اص یاٍس اهامهمػَد  تٌاتشایي

یًَس تي ػثذالشحواى، اتَتػیش، صساسُ، هحوذ تي افشادی هخل ًفش ٍ حتی تیطتش تَدُ است.  11اهام ی  هخلع ٍ حمِ

تَدُ داس ٍ تستش اجتواػی هٌاسة تشای لیام  جشیاى جوؼی صهیٌِاهام همػَد  تلىِ .هسلن، صوشیا تي آدم ٍ ّطام تي حىن

ی گَسفٌذاى وشدًذ وِ ضىل جوؼی ی گلِىشدًذ ٍ سذیش سا هتَجِ هجوَػِاضاسُ ًگَسفٌذاى ػذد تِ اهام است. لزا خَد 

  .الْجِذَاءِ هَزِهِ تِؼَذَدِ شِيؼَةٌ لِي وَانَ لَوِ :ٍ فشهَدًذ داضتِ است

فضای اجتواػی ًتیجِ ایٌىِ هالن جَاص ٍ یا ػذم جَاص لیام تش اساس سٍایت هَسد تحج ٍجَد یىی اص دٍ ػاهل: 

 .ِ اًتػاس ٍ ػذم اهىاى اًتػاسً استٍ ٍجَد ًاغش لیام تِ تؼذاد وافی  یپزیشًذُ

 

 فصيّلي دليل ػمّلي تش ػذم امىان اّنتصاس دس صمان غيثت. پاسخ ت4

ضَد. دس اداهِ تِ پاسخ تفػیلی ضثِْ اضاسُ هیی ػذم اهىاى اًتػاس چٌذ جَاب همذهاتی تیاى ضذ. دس پاسخ تِ ضثِْ

ضثِْ ایي تَد وِ دس ػلن الْی گزضتِ است لیام تا لثل اص لیام حضشت حجت ٍ تِ ػثاستی دس صهاى غیثت تِ پیشٍصی 

سضایت خذا هَسد  وِضَد تضییغ دها ٍ اهَال هسلواًاى هیّایی وِ دس ایي دٍساى اًجام ضَد هَجة اًجاهذ. لزا لیامویً

  لیام دس دٍساى غیثت جایض ًخَاّذ تَد.تٌاتشایي ًیست. 

ؼالی ػجّل اهلل تحجت ظَْس حضشت دلیل لائالى تِ ٍجَد ػلن الْی تش ػذم اًتػاس, هحمك ًطذى ٍ فشاًشسیذى صهاى 

سسذ ٍ اهىاى ضَد لیام حضشت تِ پیشٍصی ًویغیثت اهام صهاى وطف هی تذاٍمتش اص است. تِ تیاى سٍضيفشجِ الطّشیف 

وشدًذ. تٌا تش ایي وِ اهىاى اًتػاس ٍجَد ًذاسد ٍ لیام تِ ش ایي غَست آى حضشت ظَْس هییس غداًتػاس ٍجَد ًذاسد. 

 ی هىلفاى سالظ است.تىلیف لیام تشای تطىیل حىَهت اص ػْذُضَد, تضییغ دها ٍ اهَال هسلواًاى هٌجش هی

 :ضشٍست داسدًىتِ  چٌذدس پاسخ تِ ایي ضثِْ تَجِ تِ 
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تلىِ تاتغ هغلَتیت ٍ ػذم  ًخست ایي وِ حثَت ٍ سمَط تىلیف تاتغ اهىاى تحمك یا ػذم تحمك آى دس خاسد ًیست

هشدم ٍ هؼػیت ػذم ٍجَد صهیٌِ یا توشّد تىلیفی تِ خاعش اگش دس ػلن الْی گزضتِ هغلَتیتص ًضد ضاسع است. تٌاتشایي 

دس هیاى احىام  .ضَد ویسالظ ًتىلیف ضَد ٍ دس ًتیجِ ًویاص هغلَتیت الْی خاسد تىلیف اغل جشیاى ضَد, هحمك ًوی

 سالظسسذ ٍلی خذا اًجام آى تىلیف سا ٍ تىالیف ضشػی هَاسد هتؼذدی ٍجَد داسد وِ دس ػلن خذا گزضتِ تِ ًتیجِ ًوی

ی تاسص ًوًَِ دّذ.سا هذّ ًظش لشاس هیهاًٌذ آى  اتتال ٍ اهتحاى تٌذگاى ٍ یتىالیفچٌیي چِ خذاًٍذ دس غذٍس ًىشدُ است. 

هوىي است تگَئین پیاهثش غلّی اهلل ػلیِ ٍ آلِ هاهَسیت هشدم دس پزیشش اهش ٍالیت اهیشالوَهٌیي است.  ,تىالیف گًَِایٌ

 دسًطیٌی ایطاى  غػة حك اهیشالوؤهٌیي ػلیِ السالم ٍ خاًِتِ یمیي اها ، اًذػلن ًذاضتِ تِ غػة حك اهیشالوَهٌیيٍ سلّن 

تا ایي حال خذا تِ غَست هَوذ دس غذیش تِ پیاهثش فشهاى داد وِ اهش ٍالیت سا اتالؽ وٌذ ٍ گشًِ  .ػلن الْی گزضتِ تَد

 سسالت الْی سا اًجام ًذادُ است:

ل   ل    ِإن   و    ع  ف  ما ت  َّلغ   ف  ه   ت  ب  ت      1.ِرسال 

دس ػالن واس  آىًذ وِ لغغ داساها است  یطاىچیضی هغلَب ا, دس تشخی هَاسدّا ًیض چٌیي است وِ اًساىی تاسُدس 

سسذ, چَى دس ػلن الْی گزضتِ است لیام دس ػػش غیثت تِ پیشٍصی ًویتَاى گفت تٌاتشایي ًوی ضذًی ًیست.خاسد 

 ٍجَد ًذاسد.   سالظ است ٍ جِ تىلیف اغل لیام هغلَب هَال ًیست ٍ دس ًتی

سسذ تِ خاعش ایي تاضذ وِ هوىي است حثَت تىلیف لیام دس صهاى غیثت ّش چٌذ دس ػلن الْی گزضتِ است تِ ًتیجِ ًوی

 هَهٌاى اص غیش ایطاى ضٌاختِ ضًَذ.

اهام صهاى  ًیست.لیام ػذم اًتػاس  ًطاىػجّل اهلل تؼالی فشجِ الطّشیف ٍجَد الذس اهام صهاى ایي است وِ ػذم ظَْس  ی دٍم ًىتِ

 دسی ووال الْی دس ػثَدیت تشساًٌذ ٍ توام دًیا سا  ی الْی ّستٌذ تشای ایٌىِ تطش سا تِ ًمغِ رخیشُ ػجّل اهلل تؼالی فشجِ الطّشیف

ضَس تِ صهاى ًیاص داسد ٍ لزا تا فشاّن ضذى ضشایظ جْاى اهام دس غیثت حساصی ایي جْاًی .لشاس دٌّذاسالم دیي خظ 
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اًتػاس اهىاى ٍ دس غَست ػذم  استدس جْت تطىیل یه حىَهت جْاًی اًتػاس اهىاى ظَْس حضشت تاتغ  الثتِداسًذ. 

خاظ ضشط ی صهاًی ٍ هىاًی  دس یه هحذٍدُی حىن ٍ الاهِتشای تطىیل حىَهت ، اها حضشت ظَْس ًوی وٌٌذ

 اًتػاس ٍجَد ًذاسد. 

هتَلّف تش اهىاى اًتػاس تشای تطىیل حىَهت جْاًی دس تواهی ػالن  ؼالی فشجِ الطّشیفػجّل اهلل تظَْس اهام صهاى تٌاتشایي گشچِ 

لزا ػذم الذام تِ  .خاظ هطشٍط تِ اًتػاس ًیستی صهاًی ٍ هىاًی  دس یه هحذٍدُتطىیل حىَهت است اها جْاًی 

دس  ,ذٍد الْی سا اجشا ساختح ,تلىِ تایذ حشوت وشدغحیح ًیست. اًتػاس تِ خاعش ػذم اهىاى لیام ٍ سّا وشدى ظالواى 

 ٍ تیاؼ اسالم سا حفظ وشد.ایستادگی ظلن ظالن تشاتش 

،  الصم ًیستلیام  الذام تَِى اهىاى اًتػاس تشای ظَْس حضشت حجت ًیست پس چسخي وِ ایي ًىتِ دیگش ایٌىِ اگش 

  شد؟اجشا وسا اسالم ًثایذ احىام ٍ لَاًیي چیست؟ آیا دس صهاى غیثت ی ها غحیح تاضذ ٍظیفِ

ضَد ػذم اهىاى اًتػاس دس ػلن الْی گزضتِ است ٍ لزا اى سٍضي هیوِ اص ػذم ظَْس اهام صه استذاللًتیجِ ایٌىِ ایي 

 .تاضذویپزیشفتِ ٍ هٌغمی ًالذام تِ لیام تشای تطىیل حىَهت جایض ًیست, 

َى هادٍى )چ اس هٌجّض تىلیف استاحتوال ػمالیی ٍ ظيّ تِ اهىاى اًتػ فشؼ وِ تگَیینتش ٍ  ٍ لَ تٌضّلٌا ػي جویغ رله

هجاص تِ لیام تشای ٍجَد ًذاسد ٍ دس ًتیجِ  غَست ضه دس اهىاى اًتػاس تىلیفی ٍ دس (ظيّ تِ اًتػاس ػمالیی ًیست

؛ ضه دس اهىاى اًتػاس، ضه استظي تِ اهىاى اًتػاس هٌجض تىلیف تش چَى تِ تیاى دلیك تطىیل حىَهت ًخَاّین تَد.

 یست. ٍاجة ًای تطىیل حىَهت دس ػػش غیثت تٌاتشایي لیام تش .َد وِ هجشای تشائت استدس اغل تىلیف خَاّذ ت

تلىِ ضه دس تمای  تیساًذ ضه دس اغل تىلیف ًصیشا ضه دس ایٌجا آًگًَِ وِ ادػا وشدُ .ایي حشف دسست ًیست

فظ تیاؼ اسالم، تِ دالیل ػملی هخل ضشٍست حىَهت ٍ ادلِ ًملی هخل حیف اص غذس اسالم اغل تىل .تىلیف است

هجشای استػحاب  ها ًحي فیِپس است. ٍاجة تَدُ  ٍحاتت ی حذٍد الْی، دفاع اص دیي ٍ لیام تشای ووه تِ دیي الاهِ

تَدُ است. دس صهاى الحك ضه داسین وِ هطغَل ِ ٍجَب لیام ی ها تِ ػٌَاى هسلواى پیص اص ایي ترهِ است، ًِ تشائت.

 وٌین., ٍجَب تىلیف ساتك سا استػحاب هیاًتػاس اص تیي سفتِ یا خیش آیا ایي یمیي ساتك تا ضه دس اهىاى
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چٌاًچِ اضىال ضَد ضشط تمای استػحاب تمای هَضَع است ٍ دس تحج حاضش هَضَع استػحاب وِ ٍجَب لیام دس 

ت ٍ اس غیثت اهام هؼػَم وِ تا ٍجَد فاسق هَضَػیاغل ضشیؼت اسالم تَدُ تا غیثت اهام صهاى دچاس تثذل ضذُ است. 

 غحیح ًیست.استػحاب اجشای ٍ ضَد هیتثذل هَضَع، تىلیف تشداضتِ ضذُ دس ًتیجِ ٍ 

پاسخ ایي است وِ گشچِ غیثت اهام فاسق هَضَػی است, لیىي تثذل هَضَع دس هَسد احىاهی است وِ اختػاظ تِ 

رى اهام ٍ اص اختػاغات آى ی ًواص جوؼِ وِ هتَلف تش ای جْاد اتتذایی یا الاهِحضَس اهام هؼػَم داسد. هخل هسألِ

حضشت است. لزا فمْا دس ػػش غیثت دس ٍجَب چٌیي هسائلی تا یىذیگش اختالف ًظش داسًذ. اها دس هَسد استػحاب 

لزا توام احىاهی وِ دس صهاى احىام ٍ تىالیفی وِ اص لثل تش هسلواًاى ٍاجة تَدُ است, تثذل هَضَع ًمطی ًذاسد. 

, حفظ تیاؼ اسالمة تَدُ دس صهاى غیثت ًیض ٍاجة است. هخل ضشٍست لیام تشای حضَس هؼػَم تش آحاد هىلفاى ٍاج

 هؼػَم ًذاسد.  اهام ٍ اختػاظ تِى است اًاهسلوتوام ی  ظیفٍِوِ  ... ى ٍاظالواّل ایواى اص ظلن دها ٍ فشٍد  ,حفظ دیي


