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 َایحکًمتمُذيیضاخصٍ

  

 :مقذمٍ

 اًذ: هثاحث هْذٍی دٍ دستِ

 سسین. ح ایي هثاحث تِ هؼشفت ٍ شٌاخت هیپس اص طش یا هؼشفتی؛ کِ :بیىطی 

 کٌذ. ایجاد گشایش ٍ اًگیضُ هیایي هثاحث ػالٍُ تش کسة هؼشفت، دس ها  یا اًگیضشی؛ کِ :گرایطی 

 حث گشایشی است؛اص هثا ،ّای حکَهت تحث شاخظِ

 .ساصی کٌذ کٌذ تا تشای ظَْس صهیٌِ هی ایجاد اًگیضُ ّای حکَهت اهام دس فشد یؼٌی شٌاخت شاخظِ
 

حکًمتمُذيی:







 :اَذافحکًمت 

چَى سشذ هادی ٍ هؼٌَی اًساى ؼذ هادی ٍ هؼٌَی است. ّا دس دٍ تٔ ّذف حکَهت اهام صهاى، سشذ اًساى

 .دس گشٍ ػذالت است؛ لزا شؼاس اطلی حکَهت اهام ایجاد ػذالت دس ّوِ اتؼاد است

 ٍحکًمت:َایبروام 

 

 

 

 

 

 مُذيیمحًرَایاصلیحکًمت

 دستايردَایحکًمت

 َایحکًمتيیژگی

 اَذافحکًمت

 َایحکًمتبروامٍ

 َایاصلیحکًمتمُذيیبروامٍ

 اجتماعی اقتصادی فرَىگی
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 ٍَایفرَىگی:بروام

 :دس ػظشی کِ ًظش شخظی تش »... فشهایٌذ:  )ع( دس ایي هَسد هی اهام ػلیاحیاءکتابيسىت ٍ

«ساصد. کٌذ ٍ آى سا حاکن تش جاهؼِ هی لشآى همذم شذُ است، افکاس سا هتَجِ لشآى هی

 :صهاًی کِ لائن ها لیام کٌذ، دست خَد سا »فشهایٌذ:  ش )ع( هیاهام تالگسترشمعىًیتياخالق

ّای ایشاى سا جوغ خَاّذ کشد ٍ اخالق آًْا سا تِ  ی آى ػمل ٍ تِ ٍسیلِ تش سش تٌذگاى خَاّذ ًْاد

«کوال خَاّذ سساًذ.

 است، جذا ًشَین؛ دس ٌّگام  گشُ خَسدُّایی کِ تِ صًذگی ها  اگش اص تذػتَا:ٌبابذعتمبارز

طف یاساى اهام جذا خَاّین شذ.ظَْس اص 

 گسترشداوص

 ٍَایاقتصادیبروام:

 ٌٍسی طحیح اص هٌاتغ طثیؼت است.  التظاد سالن دس گشٍ تْشُيریازمىابعطبیعی:بُر

 :دس هیاى  کٌذ ٍ هی تمسیناهَال سا تِ هساٍات »... فشهایٌذ:  )ع( هی اهام تالشتًزیععادالوٍثريت

«ًوایذ. خلك تِ ػذالت سفتاس هی

 :دس توام صهیي »فشهایٌذ:  هی)ػج(  دس تَطیف سٍصگاس اهام هْذی )ع( اهام تالشعمرانيآباداوی

«شَد. هاًذ جض ایٌکِ آتاد هی ای ًوی ّیچ ٍیشاًِ

 ٍَایاجتماعیبروام:

 :ذ؛ ًِ تا افشاد. هگش تا کٌ فساد هثاسصُ هیّای  اهام تا سیشِ مبارزٌبافساديررایلاخالقی

کساًی کِ تا حشکت اطالحی جاهؼِ ّوشاُ ًشًَذ.

 احیاءامربٍمعريفيوُیازمىکر

 تذٍى ًیاص تِ شاّذ هطاتك تشخی سٍایات، اهام هاًٌذ حضشت داٍٍد ٍ سلیواى:عذالتقضایی ،

 ی است.تاطٌ ایشاى لضاٍت کٌذ ٍ لضاٍت هی

 

:رجعت
 ّش دٍ هؼٌا دس لشآى آهذُ است: ٍ تِ دٍ هؼٌاستسجؼت دس لغت 

  (147/اػشاف) «یٓشْجِؼَٔىَ ٍٓلَؼٓلَّْٔنٕ الْأیٓاتِ ًُفَظِّلُ ٍٓکَزَلِكٓ» :بازگطته .1

 (83/تَتِ) «هٌِْْٔنٕ...  طَائِفَةٍ إِلَى اللَِّٔ سٓجٓؼٓكٓ فَئِىْ» :بازگرداوذن .2
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اًذ، دس دٍساى ظَْس  ّواى طَستی کِ لثال تَدُیؼٌی خذا گشٍّی اص هشدگاى سا تِ  دس اططالحسجؼت 

 رلیل کٌذ. ای سا خَاس ٍ ذ ٍ ػذُای ػضت دّ گشداًذ تا تِ ػذُ تشهی
















 

 هؼٌای سجؼت رکش شذُ است: تاهختلفی  کلوات ، ادػیِ ٍ صیاسات،دس لشآى

 صیاست جاهؼِ کثیشُ( «تِشَجٕؼٓتِکُنٕ هٔظٓذِّقٌ تِاِیاتِکُنٕ، هٔؤْهِيٌ» :رجعت( 

 :صیاست جاهؼِ کثیشُ( «سٓجٕؼٓتِکُنٕ  فى شٍُّٓیٓکِ» کَرٌَّيیَکِّر( 

 ٍِصیاست استؼیي( «هَٔلِي تِاِیاتِکُنٕ هٔؤْهِيٌ ٍٓ تِکُنٕ اًَّی اَشْْٓذٔ» :اِیابيايب( 

 َ(56/تمشُ)« تَشْکُشٍُىَ لَؼٓلَّکُنٕ هَٕٓتِکُنٕ تٓؼٕذِ هِيْ تٓؼٓثٌْاکُنٕ ثُنَّ» :ثَبَع      

:وگاٌضیعٍرجعتدر
 فشهایٌذ: دس حذیثی هی)ع(  کِ اهام طادقًاپزیش شیؼِ است؛ تِ طَسیء اػتمادات هسلن ٍ اًکاسسجؼت جض

 «ّشکس تِ سجؼت ها اػتماد ًذاشتِ تاشذ، اص ها ًیست.»

:سىتاَلوگاٌرجعتدر
داًٌذ؛ دسحالیکِ سجؼت  سا فاسك، کزاب ٍ حتی کافش هی آىتمذیي تِ هؼ سجؼت سا لثَل ًذاسًذ ٍ سٌت اّل

 شَد. هی ٍ پیشٍاى آًْا م صهاىاها ،تیت اّل سٍشي شذى هٌضلتسجؼت تاػث  آى لاتل اثثات است.تا آیات لش

، کِ هَسد حضشت صّشا هتؼشضیي تِ اص جولِ، ػزاب دشوٌاى اّل تیتدس سٍایات سجؼت تِ  ّوچٌیي

 سٌت شذُ است. ایي هَاسد تاػث اًکاس سجؼت تَسط اّل سٌت ّستٌذ، اشاسُ شذُ است. احتشام اّل

:امکانرجعت
 سجؼت دس الَام گزشتِ تاسّا اتفاق افتادُ  .، ٍلَع آى دس گزشتِ استّش چیض اهکاى دلیل تش تْتشیي

 ضیشػٔ هاجشای ٍ اسشائیل تٌی همتَل شذى صًذُ ،هَسی حضشت لَم اص ًفش ّفتاد شذى صًذُ است.

 ّایی اص ٍلَع سجؼت دس گزشتِ است. ؛ ًوًًَِثی

 :درمًضًعرجعتوکاتمُم

 استيدلبخًاَیياختیاریویست.خذیرجعتبٍارادٌ

 گردوذ.مًمىانمحضيکفارمحضبرمیفقطدوذ.گرَمٍبرومی

 گردوذ.میبٍدویابرکردوذ،زوذگیمیکٍصًرتافرادبٍَمان

 بٍدویاست.آوُادلیلبازگطت،عستمًمىانيرلتدضمىان
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 ِسجؼت داسد. ٍلَع راتی ًشاى اص اهکاى ّای اثثات هؼاد دس لیاهت، آی 

:اثباتيجًدرجعتدرآخرالسمان
  تِأیاتٌِا یٔکَزِّبٔ هِوَّيْ فََٕجا ؤُهَّةٍ کُلِّ هِيْ ًَحٕشُشُ یَٕٓمٓ ٍٓ» سَسُ ًول؛ 83 ی دس تفسیش آیِاهام طادق» 

شًَذ،  ّا هحشَس هی ؛ صیشا دس لیاهت ّوِ اًساىًِ لیاهت ؼت استایي آیِ دس هَسد سج»فشهایٌذ:  هی

 «اص آًْا ًِ فمط گشٍّی

 اتفاق افتادُ است، هاًٌذ دٍ لٌگِ کفش کِ  لت تٌی اسشائیّش چیض کِ دس اه»ٌذ: فشهای هی (ص) پیاهثش

تا تَجِ تِ ٍلَع سجؼت دس هیاى تٌی اسشائیل، ایي  «افتذ. اتفاق هی ًیض؛ دس اهت هي ّواًٌذ یکذیگشًذ

 افتذ. هَضَع دس اهت سسَل اهلل ًیض اتفاق هی

کىىذ؟چٍکساویرجعتمی
سلواى فاسسی ٍ ػالٍُ تش هٌتظشاى، شًَذ.  تِ دًیا تاصگشداًذُ هیکافشاى خالض  ى خالض ٍاهَهٌ دس سجؼت

 .اص جولِ هَهٌیي سجؼت کٌٌذُ ّستٌذ ؛یاساى آًْا تشخی اص ٍ اءاًثی ،همذاد ٍ هالك اشتش

:دالیلرجعت
  سٍشي شذى حك تشای ّوگاى 

 ظالویي ٍ دشوٌاى ٍ رلت هجاصات ؛ٍ هَهٌاى يیشادی ٍ ػضت هظلَه 

هشحلِ تَدىِ چٌذ  .خَاّذ تَداٍلیي سجؼت ّوضهاى تا ظَْس  ٍ افتذ یِ اتفاق هدس چٌذ هشحلسجؼت 

 شذُ است. تشخی اختالفات دس احادیث سجؼت تاػث ٍجَد سجؼت،

 تذسیس استاد ًائیٌی هیشصاتیگی

 هْذٍی ّای حکَهتشاخظِهَضَع: 

 ّای آهَصشی هؼاسف هْذٍیتاسائِ شذُ دس کالس خالطِ ٍ چکیذُ هطالة

 Mahdiaran@   تْیِ شذُ دس ٍاحذ هْذٍیت هَسسِ هظاف، هْذیاساى

http://t.me/joinchat/ESW1Az_J7HTsdzr4CymTtw

