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چکیذُ
لشیت ثٝاسفبق ػّٕبء أبٔی ٝدس ً َٛسبسیخ سـیغٚ ،الیزفمی ٝسا ٔفشٚم دا٘ؼش ٚ ٝدس ػُٕ  ٚلرَٛ
ث ٝآٖ دبیجٙذ ثٛدِٚ ٜىٗ دس ویفیز  ٚوٕیز آٖ اظٟبس٘ظشٞبی ٌ٘ٛبٌٕٛ٘ ٖٛدٜا٘ذ .دشػـی ور ٝدس
ایٙؼب ث٘ ٝظش ٔیسػذ آ٘ى ٝثب سٛػ ٝث٘ ٝظشار ٔخشّف دس ثبة ٔلذٚدٚ ٜالیز  ٚویفیز آٖ ،اػٕبَ
ٚالیز سٛػي فمیٟبٖ ثٝكٛسر  ٓٞصٔبٖ دس أش ٚاكذ ؿٍ ٝ٘ٛاػرز ،ثرب ثشسػری ٘ظرشار ٔخشّرف
ٔیسٛاٖ ٘شیؼٌ ٝشفز و ٝثًٛٝسوّی ؿیؼٔ ٝؼشمذ ث٘ ٝلت فمیٟبٖ اص ػب٘رت أبٔربٖ ٔؼلرْٛ
ٔیثبؿذ ،أب دس اػٕبَ ٚالیزفمیٟبٖ دس أش ٚاكذ ٘ظشار اص ػ ٝكٛسر خبسع ٘یؼز?
اِف) ٘لت ػبْ فمیٟبٖ ثٝكٛسر ٓٞصٔبٖ  ٚاػٕبَ ٚالیز سٛػي ایـبٖ ثرٝكرٛسر فرشدی  ٚػرذْ
سذاخُ ایـبٖ ثب یىذیٍش دس أش ٚاكذ.
ة) ٘لت ػبْ فمیٟبٖ ثٝكٛسر ٓٞصٔبٖ  ٚاػٕبَ ٚالیز سٛػي ایـبٖ ثٝكٛسر ػٕؼی یب كرذالُ
سهبیز سٕبٔی فمیٟبٖ دس اػٕبَ ٚالیز سٛػي ثشخی اص ایـبٖ.
ع) ٘لت ثبِم ٜٛفمیٟبٖ  ٚفؼّیز دیذا وشدٖ ایٗ ٚالیز ثٚ ٝاػٌ ٝا٘شخربة ٔرشدْ  ٚػرذْ سرذاخُ
ایـبٖ ثب یىذیٍش دس أش ٚاكذ.
ٍاطُّبیکلیذیٚ:الیز ،فمیٟبٖ٘ ،لت ،أش  ٚصٔبٖ ٚاكذ.
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هقذهِ

الشمله هعىقیجكیى ٠٭ایؿ ٌی١ه ،ا٠ح٭اؾ به جؿاوم اهاهث هّ١ؤىم

جؤا ٬یاهؤث

اوث و ا٠ح٭اؾ به وتیث٨٭یه ؾق ّ٠ك ٤یبث ،جًها قاه جؿاوم هىیك اهاهؤث هّ١ؤىم
بهظىاب هیآیؿ٨ .٭یهاو ٌی١ه ؾق ٘ىل جاقیػ همىاقه به وتیث٨٭یه ه١ح٭ؿ بىؾهايؿ و ؾق
ا٬ىال و ا١٨ال ؼىیً به آو پایبًؿ بىؾهايؿ ولکى ؾق ج١كی ٧هعؿوؾه و کمیث آو يٝكات
گىياگىو ،اقائه کكؾهايؿ.
ؾق ایى ه٭اله با ا٠ح٭اؾ به ایًکه جماهی ٨٭یهاو ٌی١ه ٬ائؤل بؤه يّؤب ٨٭یؤه ال شايؤب
هّ١ىهیى

هىحًؿ ،به بكقوی ایى هٙلب هیپكؾالین که با جىشه بؤه هعؤؿوؾههای

هح٩اوت و ا٠ح٭اؾ به کی٩یثهای گىياگىو هٙكضٌؿه ؾق يٝكیات هؽحلؤ ٧وتیث٨٭یؤه؛
آیا ٨٭یهاو یک ّ٠ك اهکاو ٨٭هی ؾؼالث ؾق ١٨ل یکؿیگك ؾق هًگؤام ا٠مؤال وتیؤث قا
ؾاقيؿ یا ؼیك به٘ىقکلی يٝكیؤات هٙؤكض ؾق بؤاب وتیث٨٭یؤه ال ؾو شًبؤه بكؼؤىقؾاق
اوث:
ال )٧وتیث٨٭یه ال باب هٍكو٠یث الهی
ب) وتیث٨٭یه ال باب هٍكو٠یث هكؾهی
ؾق ٬ىمث اول به بكقوی چًؿ يٝكیه هٙكض الشمله :يٝكیؤه وتیؤث هٙل٭ؤه ٨٭یؤه،
يٝكیه وتیث ٠اهه ٨٭یه و يٝكیه وتیث ه٭یؿه ٨٭یه و ٌؤىقای ٨٭یهؤاو هیپؤكؾالین و ؾق
٬ىمث ؾوم (هٍكو٠یث هكؾهی) به بكقوی وه يٝكیؤه یً١ؤی :وتیؤث ايحؽؤابی ٨٭یؤه،
وتیث جً٩یف و اـو ٨٭یه و يٝكیه يٝاقت و اٌكا٨ ٦٭یه هیپكؾالین.

 بكقوی ؾیؿگاههای هؽحل ٧ؾق باب وتیث٨٭یه و اهکاووًصی ش١ل وتیث>:  ...
گفتار اٍل :دیذگاُ هطزٍػیت الْی
ٍالیتهطلمِفمیِ 

الشمله يٝكیات هٙكض ؾق باب وتیث٨٭یه ،يٝكیه وتیث هٙل٭ه ٨٭یه اوؤث .بکؤاق
بكؾو ایى اِٙالض که ؾق لهايهٔ هؤا بیٍؤحك بؤه هكظؤىم اهؤام ؼمیًؤی(قه) يىؤبث ؾاؾه
هیٌىؾ ؾق کحب ٨٭هی ٨٭یهاو هحؤؼك ٬بل ال هكظىم اهام يیم به چٍن هیؼىقؾ و ٌؤایؿ
يىبث ؾاؾو ایى يٝكیه به هكظىم اهؤام(قه) بؤه ؼؤا٘ك بؤالپكوقی و اظیؤاء هصؤؿؾ ایؤى
ً
اِٙالض (وتیث هٙل٭ه) هیباٌؿٜ .اهكا اولیى ٨٭یهی که ٬ائل به وتیث هٙل٭ؤه ٨٭یؤه
بىؾه هكظىم کكکی اوث .وی ؾق کحاب ووایل هی٨كهایؿ« :اج ٫٩اِؤعاب قٔؤىاوالله
ج١الی ٠لیهن ٠لی أو ال٩٭یؤه ال١ؤؿل اتهؤاهی الصؤاه ٟلٍؤكایٗ ال٩حؤىی ،الم١بؤك ً٠ؤه
بالمصحهؿ ٨ی اتظکام الٍكی١ه يائب هى ٬بل أئمه الهؿی ِلىات الله و والهه ٠لؤیهن
٨ی ظال ال٥یبه ٨ی شمی ٟهاللًیابه ً٠ه هؿؼل»( .کكکؤی ،2009 ،ز  )24 َ 2،کلمؤه
شمی ،ٟؾتلث بك ا٘ال ٪ؾاقؾ بلکه ال ا٘ال ٪باتجك اوث و ؾتلث ؾاقؾ بك ایًکؤه جمؤام
آيچه ال هّ١ىم

اوث ؾق باب وتیث به ٨٭یه شاهٟالٍكایٗ هیقوؿ.

الشمله ٨٭یهايی که اٌاقه به وتیث هٙل٭ه ٨٭یه ؾاقؾٌ ،یػ ايّاقی(قه) اوثٌ .یػ
اٝ٠ن ايّاقی(قه) ؾق کحاب ال٭ٕاء هی٨كهایؿ:
«ْلو المحبادس هشفا هى لفق العاکن هىالمغلؾ هلی االؿالق فهىيلیشلىل الغلـاو
ً
ْلهٌ البلذه :شولث فاليا ظاکماهلیکن ظید یفهن هًه جغلؾ هلی الشهیه فیی شمیین
ً
ً
هاله دخٌ فی اواهش الغلـاو شضئیا و کلیا»( .ايّؤاقی ،202۳ ،ز  )0۱ َ 2هكظؤىم

ٌیػ(قه) با بیاو هرال به ِكاظث يٝك ؼىؾ قا ؾق باب وتیث٨٭یه بهً٠ىاو وتیث هٙل٭ه
٨٭یه بیاو ٨كهىؾه اوث.
اهؤؤام ؼمیًؤؤی(قه) يٝكیؤؤه وتیؤؤث هٙل٭ ؤه ٨٭یؤؤه قا ؾق ٘ؤؤی وؤؤالیاو هؽحلؤؤ ٧و ؾق
کحابهای هح١ؿؾ ؼىؾ جبییى ٨كهىؾه اوث.
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جبییى يلشیه والیث هـلمه فمیه

ً
هً١ای وتیث هٙل٭ه ٨٭یه اليٝك اهام (قه) ایى اوث که اوت ؾق ظىلههای اشكایؤی و
و ائمه

ذابث اوث ،بكای ٨٭یؤه

هًاِب وتیی جٍكی١ی جمام آيچه بكای پیاهبك
ً
شاهٟالٍكایٗ يیم ذابث اوث .ذايیا وتیث هٙل٭ه ٨٭یه به هً١ی الحمام هٙل٨ ٫٭یه به جمام
اظکام ٌكی١ث اوث و ؾق جمام هىٔى٠ات ال اظکام اوالم جصاول يؽىاهؿ کكؾ.

اهام(قه) ؾقباقه وتیث هٙل٭ه ٨٭یه ؾق شىاب ج٩ىیكهایی که اقخ بؤكؾو ال ٠لمؤاء و
َّ
ايبیاء قا هًعّك ؾق ٠لؤن یؤا ظؤؿید هیؾايًؤؿ ؾق جىٔؤیط ظؤؿید «او ال١لمؤاء وقذؤه
ّ
َّ
اتيبیاء» هی٨كهایؿ« :او ه٭حٕی اؼباقه بؤو ال١لماء وقذؤه اتيبیؤاء أو لهؤن الىاقذؤه ٨ؤی
ً
کلٍی کاو هى ٌؤو اتيبیاء و هى ٌؤيهن العکىهه و ال٭ٕاء و او جکىو العکىهه هٙل٭ا
هص١ىله لهن ظحی یّط هفا ات٘ال ٪او اتؼبؤاق»( .هىوؤىی ؼمیًؤی 202۱ ،هؤؤ  ،٪ز َ 2

 )44ه٭حٕای ظؿید ایى اوث که بكای ٠لماء وقاذث ؾق همهچیمهایی کؤه ٌؤؤو ايبیؤاء
باٌؿ که ال ٌئىو ايبیاء ظکىهث و ٕ٬اوت اوث ،په بایؿ ظکىهؤث بؤكای ٨٭هؤاء بؤه
ٌکلی هٙل ٫ش١ل و ا٠حباق گكؾؾ جا ایى ا٘ال ٪و اؼباق ِعیط واٌ ٟ٬ىؾ.
يلشیه والیث هـلمه و شوٌ والیث بشای فمیهاو دس اهش واظذ و صهاو واظذ

اهام ؼمیًی(قه) اگكچه يٝكیه وتیث هٙل٭ه ٨٭یه قا ؾق باب ظکىهث بیؤاو يمىؾيؤؿ
ولکؤؤى هماوگىيؤؤه کؤؤه هیؤؤؿايین یکؤؤی ال ههنجؤؤكیى ٌؤؤئىو و هًاِؤؤب پیؤؤاهبك و ائمؤؤه
٠لیهنالىالم ،ل٠اهث ویاوی اهؤث اوؤالم اوؤث و و٬حؤی ظکىهؤث قا کؤه الشملؤه
ههنجكیى هًاِب اوث بكای ٨٭یهاو اذبات هیکًؿ به٘كی٫اولی وایك هًاِب هؽحُ
به هّ١ىم

بكای ٨٭یهاو ذابث اوث.

ایٍاو ؾق ٔمى ٘كض وتیث هٙل٭ه ٨٭یه ؾق هىاقؾ هح١ؿؾ -بهِكاظث یا بؤا ٬كیًؤه-
به ش١ل وتیث بكای ٨٭یهاو بهِىقت هنلهاو با هبًای يّب ال شايب ٌكی١ث اٌاقه
٨كهىؾه که بكای هرال به چًؿ يمىيه اٌاقه ؼىاهین کكؾ .اهام ؼمیًی(قه) ؾق کحاب البیؤٟ
ؾقباقه ش١ل وتیث بكای ٨٭یهاو ال شايب ٌكی١ث هی٨كهایؿ:

 بكقوی ؾیؿگاههای هؽحل ٧ؾق باب وتیث٨٭یه و اهکاووًصی ش١ل وتیث><  ...

«ال يٝكگاه هفهب جٍی ،ٟایى ال اهىق بؿیهی اوث که ه٩هىم ظصث ؼؿا بىؾو اهام
٠لیهالىالم آو اوث که اهام ؾاقای هًّبی الهی و ِؤاظبوتیث هٙل٭ؤه بؤك بًؤؿگاو
اوث و چًاو يیىث که او جًها هكش ٟبیاو اظکام الهی باٌؿ .لؤفا هیجؤىاو ال گ٩حؤه آو
ظٕكت که ٨كهىؾ (ايا ظصه الله و هن ظصحی ٠لیکن) ؾقیا٨ث که هی٨كهایؿ هك آيچؤه
ال ٘ك ٦ؼؿاويؿ به هى واگفاقٌؿه اوث و هى ؾق آوها ظ ٫وتیث ؾاقم٨ ،٭هؤاء يیؤم ال
٘ك ٦هى ِاظب هماو اؼحیاق هىحًؿ و قوٌى اوؤث کؤه هكشؤ ٟایؤى ظ٭ؤى ٪ش١ؤل
وتیث ال شايب ؼؿاويؿ بكای اهام ٠لیهالىالم و ش١ؤل وتیؤث ال شايؤب اهؤام بؤكای
٨٭یهاو اوث»( .هىوىی ؼمیًی ،24۳۱ ،ز )2۱ َ ،2
ؾق شای ؾیگكی ؾقباقه جٍکیل ظکىهث اوالهی هی٨كهایؿ:
«اگك یکی ال ٨٭یهاو لهاو به جٍکیل ظکىهث جى٨ی ٫یا٨ؤث ،بؤك وؤایكیى ٨٭هؤا تلم
اوث که ال او پیكوی کًًؿ و چًايچه اهك جٍکیل ؾولؤث اوؤالهی شؤم بؤا همؤاهًگی و
ً
اشحما ٞهمه آوها هیىك يباٌؿ بك همگی آياو واشب اوؤث کؤه هصحم١ؤا بؤك ایؤى اهؤك
ً
اهحمام وقلیؿه و ؾقِؿؾ جع٭ ٫آو بكآیًؿ و اگك ایى اهك اِال بكای آيؤاو اهکؤاو ٠ملؤی
يؿاٌث ،هًّب وتیث ال آياو وا ٗ٬يمیٌىؾ و همچًاو بك شایگاه ؼىؾ با٬ی هىحًؿ،
اگكچه ال جٍکیل ظکىهث ه١فوقيؤؿ .ؾق ِؤىقت اؼیؤك هكچًؤؿ جى٨یؤ ٫جّؤؿی اهؤك
ظکىهث قا يیا٨حهايؿ لکى آو ؾوحه ال اهىق هىلماياو قا که ه٭ؿوق اوث ،ظ ٫ؾاقيؿ لیك
پىًٌ وتیث و يٝاقت ؼىؾ بگیكيؿ»( .هىوىی ؼمیًی ،24۳۱ ،ز )20 َ ،2
بًابكایى اهام ؼمیًی(قه) ٔمى ٘ؤكض وتیؤث هٙل٭ؤه ٨٭یؤه ،وتیؤث قا بؤكای جمؤام
ً
٨٭یهاو یک ّ٠ك و لهاو ٬ائل اوث و ٬یؿ «هصحم١ا» که ؾق هحى آهؤؿه ،گىیؤای همؤیى
هٙلب اوث.
يکحه ههن

با جىشه به ایًکه بك اوان يٝكیه وتیث هٙل٭ؤه ٨٭یؤه٨ ،٭یهؤاو همگؤی هًّؤىب ال
شايب ٌكی١ث هىحًؿ و وتیث بكای همه آوها ش١لٌؿه و همه آوهؤا ؾق جمؤام آيچؤه
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=>ّ٨ لًاهه

و ائمه هؿی ٠لیهنالىالم هیباٌؿ ،هًّىبٌؿهايؿ جؤا وٜؤای٧

ٌؤو پیاهبك اکكم

هكبىٖ به اهاهاو و پیاهبك اکكم

قا جا ظؿ اهکاو به ٠هؿه بگیكيؿ ،آیا ٨٭یهاو هصاليؤؿ

ؾق کاق یکؿیگك يیم هماظمث و هؿاؼله کًًؿ یا ؼیك
اهام ؼمیًی(قه) وه ؾلیل بكای ٠ؿم شىال هماظمث ٨٭یهاو یا یکؿیگك بیاو هیکًؿ:
٠ .2ؿم اهکاو ا٘ال ٪ؾق يّىَ
٠ .2ؿم ا٘ال ٪يّىَ يىبث به هىاقؾ هماظمث
 .4ایصاؾ هكزوهكز ؾق ِىقت هماظمث ٨٭یهاو با یکؿیگك
بًابكایى ٘ب ٫ایى يٝكیه٠ ،الوه بك ٬بىل وتیث بكای ٨٭یهؤاو و ذابؤث ؾايىؤحى جمؤام
آيچه بكای پیاهبك اکكم

و اهاهاو هّ١ىم

٬ائل هىحین ولکى ؾق بابث هماظمث

٨٭یهاو ٬ائل به شىال يمیٌىین و هؿاؼله و هماظمث قا بكای ٨٭یهايی کؤه ب١ؤؿ ال ٨٭یؤه
اول ؾق آو ظیٙه وتیی و ١٨الیث ٨٭یه اول واقؾ هیٌىيؿ قا ظكام هیؾايین.
ًظشیٍِالیتعبهِفمیِ 

یکی ؾیگك ال يٝكیات هٙكض ؾق باب وتیث٨٭یه ،يٝكیه وتیؤث ٠اهؤه ٨٭یؤه اوؤث.
ه١ح٭ؿاو به يٝكیه وتیث ٠اهه ٨٭یه ٬ائلايؤؿ کؤه کلیؤه اؼحیؤاقات و هًاِؤب ظٕؤكات
هّ١ىهیى

ؾق لهاو ٤یبث اهام هّ١ىم

ال آو ٨٭یه شاه١ه الٍكایٗ اوث.

تجییيًظشیٍِالیتعبهِ 

و٬حی ِعبث ال وتیث ٠اهه ٨٭یه اوث ،ؾو ه٩هىم ؾق ـهى ي٭ً هیبًؿؾ:
الفٔ والیث هاهه فمیه دس همابٌ والیث همیذه

گاهی وتیث ٠اهه ٨٭یه ؾق ه٭ابل وتیث ه٭یؤؿه ٨٭یؤه بکؤاق هؤیقوؾ کؤه بؤكؼال٦
وتیث ه٭یؿه ،هی هعؿوؾیحی ؾق ظیٙه گىحكي وٜای ٧و اؼحیاقات ٨٭یه يؿاقؾ و جمام

 بكقوی ؾیؿگاههای هؽحل ٧ؾق باب وتیث٨٭یه و اهکاووًصی ش١ل وتیث>>  ...

ٌئىو و اؼحیاقات ٠مىهی که بكای پیاهبك

و اهؤام

٬ائؤل هىؤحین قا بؤكای ٨٭یؤه

شاهٟالٍكایٗ يیم ذابث هیؾايؿ.
بٔ والیث هاهه فمیه دس همابٌ والیث هـلمه فمیه

ؾوهیى ه٩هىم و هً١ای وتیث ٠اهه ،بکاق بؤكؾو اِؤٙالض وتیؤث ٠اهؤه ؾق ه٭ابؤل
اِٙالض وتیث هٙل٭ه ٨٭یه اوؤث .ه٩هؤىم ایؤى ج١بیؤك ال وتیؤث ٠اهؤه آو اوؤث کؤه
وتیث٨٭یه ٨٭ٗ به ظیٙه اهىق ظىبیه اؼحّاَ يؿاٌؤحه و گىؤحكؾهجك ال اهؤىق ظىؤبیه
اوث اها ؾق چهاقچىب اظکام ٨ك٠یه؛ یً١ی جمام هىائلی که یا باواوٙه یا بؿوو واوٙه
هكبىٖ به ظیٙه ٨ك٠یات اوالم اوث هرل يمال ،لکات ،ظس و اهرال آو .هكظىم آیث اله
الٝ١می بكوشكؾی یکی ال ٘ك٨ؿاقاو ایى يٝكیه اوث .وی ؾقباقه ظیٙؤه وتیؤث ٠اهؤه
٨٭یه ،چًیى هی٨كهایؤؿ :اتهؤىق ال١اهؤه اتشحما٠یؤه آلحؤی یحى٬ؤ٠ ٧لیهؤا ظ٩ؤ ٛيٝؤام
اتشحما( ٞظىیً١لی هًحٝكی )۳2 َ ،202۱ ،لفا با ایى ج١كیؤ ،٧جمؤام اهؤىق ٠اهؤه
اشحما٠ی که ظ ٛ٩يٝام اوالم هًىٖ به هكا٠ات آو اوؤث کؤه ؾق ؾایؤكه اظکؤام ٨ك٠یؤه
اوالم اوث همگی ٌاهل هعؿوؾه ا٠مال وتیث٨٭یه هیباٌؿ.
تفبٍتٍالیتعبهِفمیِثبٍالیتهطلمِفمیِ 

ال ظید هًٙ٭ی قابٙه بیى يٝكیه وتیث هٙل٭ه و وتیث ٠اهه ٨٭یه٠ ،مىم هٙل ٫اوث.
٘ك٨ؿاقاو وتیث هٙل٭ه ٨٭یه ه١ح٭ؿيؿ« :کل ها لالهؤام المّ١ؤىم لل٩٭یؤه ات هؤا ؼؤكز
بالؿلیل» یً١ی جمام ٌئىو و هًاِؤب وتیؤی هّ١ؤىم قا شؤم هؤىاقؾ اوؤحرًایی هرؤل هؤىاقؾ
ً
جکىیًی (ّ٠مث٠ ،لن٠ )... ،یًا بكای ٨٭یه شاهٟالٍكایٗ ٬ائلايؿ .لفا ؾق جمؤاهی ظیٙؤهها
ا٠ن ال اظکام اولی و ذايىی و هىٔى٠ات هؽحل ٧اِلی و ٨ك٠ی٨ ،٭یه ظ ٫ا٠مؤال وتیؤث
ؾاقؾ و ظکىهث بهً٠ىاو یکی ال اظکام اولیه اوالم که بك شمی ٟاظکام ٨ك٠یؤه هرؤل ِؤىم و
ِاله و  ...ه٭ؿم اوث ولکؤى ٘ك٨ؤؿاقاو وتیؤث ٠اهؤه ٨٭یؤه ه١ح٭ؿيؤؿ :الىتیؤه تیؽؤحُ
ُ
ُ
بال٭ّك و ال٥یب بل یصم ٟشمی ٟاتهؤىق العىؤبه ،ایٍؤاو وتیث٨٭یؤه قا ؾق جمؤاهی اهؤىق
ظىبیه شاقی هیؾايًؿ و آو قا هؽحّك به هىاقؾ ؼاَ ال اهىق ظىبیه يمیؾايًؿ.
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هجبًیٍالیتعبهِفمیِ 

الشمله کىايی که ٬ائل به وتیث ٠اهه ٨٭یه هعىىب هیٌىيؿ ،هكظىم هأل اظمؤؿ
يكا٬ی(قه) اوث .وی ؾق کحاب ٠ىائؿ اتیام ٔمى ٠ائؿه  ۳0ظ ٫وتیؤث قا بؤكای ٨٭یؤه
شاهٟالٍكایٗ ؾق ؾو چیم ذابث هیٌمكؾ.
اول :همه اهىقی که پیاهبك

و ائمه

ؾق آوها ِاظباؼحیاق بىؾه و ظ٫

وكپكوحی و وتیث ؾاٌحهايؿ ،هگك ایًکه هىقؾی بهوویله ؾلیل ٌك٠ی ال ٬بیل قوایث یا
اشما ٞاوحرًاء ٌؿه باٌؿ که ؾق ایى ِىقت ٨٭یه ؾق آو ظ ٫وكپكوحی يؿاقؾ.
ؾوم٨ :٭یه ؾق همه اهىقی که با ؾیى و ؾيیای بًؿگاو ؼؿا اقجباٖ ؾاقؾ و بایؤؿ ِؤىقت
پفیكؾ و هی گكیمی ال ايصام آوها يیىث «اهىق ظىبیه» ظؤ ٫جّؤك ٦و وتیؤث ؾاقؾ.
(يكا٬ی)2۳ َ ،2490،
وی ؾق کحاب ٠ىائؿ به يّب ٨٭یهؤاو و ش١ؤل وتیؤث بؤكای همؤه آوهؤا ال شايؤب
ٌكی١ث جّكیط ؾاقؾ ولکى ؾق ایى کحاب اٌاقهای به هىاقؾ هماظمث ٨٭یه يٍؿه و چًیى
٨كو٠اجی هٙكض يٍؿه اوث.
٨٭یه بمقگ ٌی١ه هكظىم آیث اله بكوشكؾی(قه) که ؼىؾ ال ٘ك٨ؿاقاو يٝكیؤه وتیؤث
٠اهه ٨٭یه اوث ،ؾقباقه وتیث٨٭یه ٘ب ٫آيچه آیث اله ٠لؤی پًؤاه اٌؤحهاقؾی(قه) ج٭كیؤك
يمىؾه هی٨كهایؿ:

ً
«فیولن هى رلک او کٌ ها کاو وكیفه العاکن عىاٌ کاو هعحاشا الی اهمال المىه و

المذسه هرٌ جًلین الوغکش و االهش الصهاد او الذفام و يعىهما ام الیکىو کزلک هریٌ
جوییى المین و اشاصه الحظشف فی االهىال المصهىله المالک فهى ذابث للفمییه الویاسف
باالظکام الششهیه و یصیب هلیی الًیاط اؿاهحیه و الیصیىص ْسد ظکمیه»٠( .لؤی پًؤاه

اٌحهاقؾی 202۱ ،هؤ ،ز )2۳۱ َ ،2

 بكقوی ؾیؿگاههای هؽحل ٧ؾق باب وتیث٨٭یه و اهکاووًصی ش١ل وتیث656  ...
يلشیه والیث هاهه و شوٌ والیث بشای فمیهاو دس اهش واظذ و صهاو واظذ

آیث اله الٝ١می بكوشكؾی٨ ،٭یهاو قا هًّىب ال شايب ٌك ٞبه يّب ٠ؤام هیؾايؤؿ و
ً
ایى ٌیىه ال يّب قا ِك٨ا ؾق هىاقؾی ٬ائل هىحًؿ که ٨٭یهی با ٨٭یؤه اول هماظمحؤی يؿاٌؤحه
باٌؿ و اوباب جًال ٞو ؾوؾوحگی و هٍاشكه ؾق شاه١ه پیً يیایؿ و ؾقشاهایی که هماظمحؤی
ً
ال شايب ٨٭یه ؾیگك ِىقت بگیكؾ هی٨كهایؿ ایًصا اِال يّب ٠ام يؿاقین .به ج١بیك ؾیگؤك،
ایٍاو ٬ؿق هحی٭ى ال يّب ٠ام ٨٭یهاو قا ؾقشایی ٬ائل هىحًؿ کؤه هماظمؤث بؤكؾاق يیىؤث.
٘بی١ی اوث ؾق هىاقؾی که ٘بی١ث هىٔى ،ٞهماظمث بكؾاق اوؤث ایٍؤاو ٬ائؤل بؤه ش١ؤل
وتیث٨٭یه بهِىقت يّب ٠ام يمیباٌؿ .ایٍاو ؾق ایى لهیًؤه ٨كهؤىؾه« :او المحمییى هیى
هزا الصوٌ شمىله الهىس الحی الهضاظمه فیها لفمیه هلیی فمییه و یصیىص الیذام کیٌ واظیذ

هلیها»٠( .لی پًاه اٌحهاقؾی 202۱ ،هؤ ،ز )2۳۱ - 2۳۳ َ ،2
ٍالیتهمیذُفمیِ 

يٝكیه ؾیگك که ؾق باب وتیث٨٭یه هٙكض اوث ،يٝكیه وتیث ه٭یؿه ٨٭یه اوث.
هفهىم والیث همیذه فمیه

بك اوان يٝكیه وتیث ه٭یؿه ٨٭یه ،ؾتیل لٝ٩ی بكای اذبات وتیث٨٭یه کا٨ی يیىث
و وتیث٨٭یه همچىو وتیث اهاهاو هّ١ىم

٠ام و ٨كاگیك يیىث بلکه وتیؤث وی

هعؿوؾ و ه٭یؿ به اهىق ظىبیه اوث که به ؾلیل ١ٙ٬ی بكای ٨٭یه ذابؤث هیٌؤىؾ و ٬ؤؿق
هحی٭ى ال وتیث بكای ٨٭یه هیباٌؿ.
هبايی يلشیه والیث همیذه

هبًای ایى يٝكیه ظىل هعىق ٬ا٠ؿه ل ٧ٙاوث٬ .ائلیى به ایى يٝكیه ه١ح٭ؿيؿ بؤكای
ق٠ایث هّالط ٌی١ه ال باب ٬ا٠ؿه ل ٧ٙبك اهام واشب اوث که ولی و ظؤاکن قا
يّب يمایؿ٨ .٭یهاو ٠اؾل ال شايب اهام ّ٠ك بهً٠ىاو ّ٬ین اهىق ٌی١یاو و ظؤاٛ٨
ٌئىو اشحما٠ی و ویاوی ٬ىايیى ؾیى و ؾيیا هًّىب هىحًؿ٨ .٭یه بههی ً٠ىاو وتیؤث
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جاهه و هٙل٭ه يؿاقؾ به ظیری که ؾق اهىال هكؾم جّك ٦يمایؿ و ا٘ا٠ث وی ؾق هك آيچؤه
که اهك و يهی هیکًؿ (ا٠ن ال اهك و يهی ؾق اظکام ذايىی ٌك٠ی یا هىٔؤى٠ات ٠ك٨ؤی)
ً
هٙل٭ا واشب يیىث.
يهایث اؼحیاقات ٨٭یه ؾق چهاقچىب اظکؤام ٨ك٠یؤه اوؤث و بؤا ً٠ؤىاو وتیث٨٭یؤه
يمیجىاو ال اظکام ٌك٠ی ؾوث بكؾاٌؤث و اظکؤام اوؤالم قا ج٥ییؤك ؾاؾ و یؤا آوهؤا قا
جٙ١یل کكؾ .هكظىم هیك٠بؤؿال٩حاض هكا٤ؤی و ال ه١اِؤكیى هكظؤىم آیؤث الؤه الٝ١مؤی
ویؿهعمؿقٔؤؤا گلپایگؤؤايی و هكظؤؤىم آیؤؤث الؤؤه الٝ١مؤؤی ؼؤؤىئی قا هیجؤؤىاو الشملؤؤه
٘ك٨ؿاقاو ایى يٝكیه ؾايىث.
جبییى والیث دس اهىس ظغبیه با جىشه به يلشیه والیث همیذه

اهىق ظىبیه یً١ی اهىقی که ٌاق ٞهكگم قأی به اهمال یا جؤكک آو اهؤىق يیىؤث و
باایىوشىؾ هحىلی ؼاِی هن يؿاقؾ .الآيصاکه ظکن اولیه ؾؼالث ؾق ایؤى اهؤىق٠ ،ؤؿم
شىال اوث هكکه هن يمیجىايؿ ايصام ایى اهىق قا به ؾوث بگیكؾ و ٬ؿق هحی٭ى ال هكؾم
بكای جّك ٦و ؾؼالث ؾق ایى اهىق٨ ،٭یهاو شاهٟالٍكایٗ هىحًؿ.
يلشیه والیث همیذه فمیه و شوٌ والیث بشای فمیهاو دس اهش واظذ و صهاو واظذ

ؾق يٝكیه وتیث ه٭یؿه ٨٭یه بایؿ به ٬ؿق هحی٭ى اکح٩ا کكؾ که آو شىال جّك٨ ٦٭یه ؾق
اهىق ظىبیه اوث .با جىشه به ایى هبًا ،اگك ٨كْ کًین که ٨٭یهی ٠هؿهؾاق ايصام اهؤكی
ال اهىق ظىبیه گكؾیؿ و ا٠مال وتیث يمىؾ آیا ٨٭یه ؾیگك هیجىايؿ ؾق همیى اهك و لهاو،
هماظمحی با ٨٭یه اول ؾاٌحه باٌؿ و ؾق کاق وی ؾؼالث کًؿ ؾق پاوػ بؤه ایؤى پكوؤً
هیگىیین با جىشه به هبًای يٝكیه وتیث ه٭یؿه که به ٬ؿق هحی٭ى اکح٩ا هیکًؤؿ ،شؤىاب

هً٩ی اوث ،لیكا و٬حی ٨٭یه اول ا٠مال وتیث قا آ٤ال هیيمایؿ و ٠هؿهؾاق ايصام آو کاق
هیٌىؾ ،ؾق شىال وقوؾ ٨٭یه ؾوم ؾق همیى اهؤك ٌؤک هؤیکًین و چؤىو ٬ؤؿق هحؤی٭ى ال
شىال ،هىاقؾی اوث که ٨٭یه ؾیگكی هٍ٥ىل آو يٍؤؿه ،يمیجؤىايین شؤىال هماظمؤث قا
بكای ٨٭یه ؾوم ٬ائل ٌىین و شىال هماظمث الایىشهث همًى ٞاوث.

 بكقوی ؾیؿگاههای هؽحل ٧ؾق باب وتیث٨٭یه و اهکاووًصی ش١ل وتیث658  ...

آیث اله ؼىئی ؾق ایى لهیًه هی٨كهایؿ:
«او الىتیه الرابحه لل٩٭هاء و ال١ؿول المىهًیى ايما هی یعىب اتِل و أؼف ال٭ؿق
المحی٭ى هى شىال الحّك٨ ٦ی هال ال٥یك ً٨حیصحه ٠ؿم شىال الحّك ٦ال٩٭یه األؼؤك ٨ؤی
ً
هال المىلی ٠لیه ب١ؿ ؤ ٟاتول یؿه ٠لیه أو جّك٨ه ٨یه لکىيه جّك٨ا ٨ی هال ال٥یك ٨هى
ظكام اـ لؤن يعؤكل شؤىاله ات اتول لکىيؤه هؤى المحؤی٭ى و هکؤفا الکؤالم ٨ؤی ٠ؤؿول
المىهًیى»( .جىظیؿی ،بی جا ،ز )۱۱ َ ،۳
ًظشیِضَسایفمیْبى 

يٝكیه ٌىقای ٨٭یهاو شهث و هؿ ً٨قهبكی شاه١ه هیباٌؿ بؤا ایؤى وشؤىؾ چؤىو
ؾقباقه وتیث٨٭یهاو یک لهاو اوث ،هكجبٗ با بعد ج١ؿؾ وتیث اوث.
جبییى يلشیه شىسای فمیهاو

يٝكیه ٌىقای ٨٭یهاو جىوٗ آیث اله ویؿ هعمؿ ظىؤیًی ٌؤیكالی هٙؤكض گكؾیؤؿه
اوث .اگكچه ایى يٝكیه هٙ١ى ٦به ٌیىه قهبكی شاه١ه اوث ولکى ؾتیل ٘ؤكض ٌؤؿه
جىوٗ ایٍاو يىبث به وتیث ٌىقای ٨٭یهاو ٬ابل جؤهل و بكقوؤی اوؤث .وی ؾق هؤىقؾ
وتیث ٨كؾی ٨٭یه ٬ائل به وتیث ٠اهه ٨٭یه به هً١ای اول اوث (وتیث ٠اهه ؾق ه٭ابؤل
ً
وتیث ه٭یؿه) که ٬بال به ً٠ىاو یک يٝك هىح٭ل به آو اٌاقه کكؾین.
وی هعؤؤؿوؾه وتیؤؤث ٠اهؤؤه ٨٭یؤؤه قا گىؤؤحكؾهجك ال هعؤؤؿوؾه وتیؤؤث ؾق يٝؤؤك ٌؤؤیػ
ايّاقی(قه) هیؾايؿ و هعؿوؾه ایى وتیث قا ظحی ؾق ظیٙه اظکام ظکىهحی و ظکؤن
٨٭یه يیم شاقی هیؾايؿ .وی ؾق ٌكض کحاب هکاوب ؾق ه٭ابل قأی ٌؤیػ ايّؤاقی(قه)
که ٬ائل به وتیث ٠اهه ٨٭یه بمً١ی ؾوم اوث (وتیث ٠اهه ؾق ه٭ابؤل وتیؤث هٙل٭ؤه)
اهك یكاه ِالظا همؤا
هیگىیؿ« :ه٭ابل هفا ال٭ىل اظحماتو یکىو لل٩٭یه الحّؿی لکل ٍ
لن یکى ٠ى ظىله الٍكی١ه ظحی ش١ل الٕكائب أؤا٨یه اـا قأی ـلؤک ِؤالظا ولکؤى
بؿوياو یکىو ـلک ٬ايىيؤا بؤل اهؤك و٬حیؤا ظىؤب المّؤلعه بًٝؤك ال٩٭یؤه»( .ظىؤیًی
ٌیكالی ،بی جا ،ز )2۱۳ َ ،2۱
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ه٭ابل ایى ٬ىل (٬ىل ٌیػ ايّاقی(قه) هبًی بك وتیث ٠اهه ٨٭یه ؾق ه٭ابؤل وتیؤث
هٙل٭ه) اظحمال ایًکه بكای ٨٭یه وتیث ؾق جماهی آيچه ؾق ظىله ٌكی١ث ِالض و تلم
بؿايؿ قا ٬ائل باٌین ظحی ظکن کكؾو يىبث به ٬ؤكاق ؾاؾو هالیؤات أؤا٨ی ؾق ِؤىقت
هّلعث البحه بهِىقت هى٬حی يه بهِىقت ٬ايىو (ظکن ظکىهحی).
آیث اله ویؿ هعمؿ ظىیًی ٌیكالی ؾق کحاب هىوؤى٠ه ال٩٭ؤه ،ز ٨ ،202٭یهؤاو قا
هًّىب با واوٙه ال شايب ؼؿاويؿ هح١ال هیؾايؿ« :هى الم١لؤىم او ال٩٭هؤاء ال١ؤؿول
٨ؤاو الكوؤىل
هن وته هؤى ٬بؤل الؤىالی المًّؤىب هؤى اللؤه وؤبعايه بؤالًُ ٍ

اتئمه

و

هن هًّىبىو هى ٬بؤل اللؤه وؤبعايه و ج١ؤالی بؤالًُ و ال٩٭هؤاء ال١ؤؿول

اتشاه١ىو للٍكایٗ هن هًّؤىبىو هؤى ٬ؤبلهن هؤى ٠مؤىم» (.وؤیؿ هعمؤؿ ظىؤیًی
ٌیكالی ،هىوى٠ه ال٩٭ه ،ز )202
آیث اله ویؿ هعمؿ ظىیًی ٌیكالی ،ظیٙه اؼحیاقات ٨٭یه قا هماو ظیٙه اؼحیاقات
هّ١ىهیى

هیؾايؿ ولکى ال يٝك اشحهاؾی ایٍؤاو ،وتیؤث ٨ؤكؾی ٨٭یؤه بهِؤىقت

اوح٭اللی جا لهايی اؾاهه ؾاقؾ که ؾق کًاق آو ٨٭یه یا ٨٭یهاو ؾیگكی هىشؤىؾ يباٌؤًؿ و ؾق
ِىقت وشىؾ ٨٭یهاو هح١ؿؾ ،وتیث اوح٭اللی ٨٭یه ،ال بیى هیقوؾ و ؾق ایؤى ِؤىقت
وتیث هؽحُ به ٌىقای هكاش ٟاوث .وی ؾق ایى بؤاقه هیيىیىؤؿ٨ «:ؤاو ي٩ؤه هؤفه
الىتیه ٬ؿ اٙ٠یث الی ال٩٭یه الصاه ٟللٍكایٗ یً١ی او ال٩٭یؤه یمرؤل اتهؤام المّ١ؤىم
٠لیه الىالم و ه ٟالح١ؿؾ ال٩٭هاء جکىو الىتیه لٍىقی المكاش٠ ٟلی الحّ٩ؤیل ـکكيؤاه
٨ی ال٩٭یه» (ظىیًی ٌیكالی ،بی جا ،ز  .)2( )2۱۳ َ ،2۱همايا ایى وتیث (وتیؤث
هّ١ىم) به ٨٭یه شاه ٟالٍكایٗ ؾاؾه ٌؿه ،یً١ی ٨٭یه وتیحً هرل وتیث هّ١ىم اوث
و با ج١ؿؾ ٨٭یهاو ،وتیث بكای ٌىقای هكاش ٟاوث.
هبايی يلشیه والیث شىسای فمیهاو

 .2ش١ل وتیث بكای ٨٭یهاو بك اوؤان ظؤؿید أهؤا العؤىاؾخ  ...بهِؤىقت ٠ؤام
هصمى٠ی ِىقت گك٨حه و هی٨كهایؿ (٨اقش١ىا ٨یها الی قواه ظؿیرًا) یً١ؤی ظصیؤث ال
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آو همه آيهاوث يه ٌؽُ واظؿ بؽّىَ اگك ا٠مؤال وتیؤث ؾق اهؤىقی باٌؤؿ کؤه
هكبىٖ به همه هكؾم اوث که الشمله باقلجكیى ایى اهىق وتیث ،وتیث اهكی و قهبكی
شاه١ه اوالهی هیباٌؿ.
 .2والعاِل :او ه٭حٕی ال٭ا٠ؤؿه او یکؤىو لل٩٭یؤه هؤا کؤاو لالهؤام ات هؤا ؼؤكز
بالؿلیل( .ظىیًی ٌیكالی ،بی جا ،ز )2۱۳ َ ،2۱
 .2ؾق ِىقجیکه ٨٭یهاو هح١ؿؾ بهِىقت هممهاو هىشىؾ باًٌؿ ،لهام اهىق هؽحُ
به ٌىقای هكاش ٟاوث لیكا آياو ب١ؿ ال ا٬بال هكؾم ،هكشؤ ٟج٭لیؤؿ ٌؤؿهايؿ و ال ٘ؤك٦
ٌاق ٞه٭ؿن هن وتیث ٌك٠ی ؾاقيؿ یً١ی هن قٔؤایث هؤكؾم قا ؾاقا هیباٌؤًؿ و هؤن
وتیث ٌك٠ی قا ؾاقيؿ و چىو جّك ٦ؾق اهىق اشحما ،ٞهٍكوٖ به اـو و قٔایث هؤكؾم
اوث و بؿوو اـو هكؾم ِعیط يیىث٨ ،٭یهايی که به هكش١یؤث قوؤیؿهايؿ ،هؤكؾم بؤه
جّك٨ات ایٍاو قأی هىحًؿ و و٬حی کاق بهِىقت ٌىقایی باٌؿ یً١ی قٔایث همه با
ظؿا٬ل اکركیث هكؾم يیم هىشىؾ اوث و ایى ٌىقا جّك٨اجً جّك٨ات ٌك٠ی و ِعیط
ً
هیباٌؿ لیكا آيها شم ٟبیى قٔایث هكؾم و ؼؿا قا يمىؾهايؿ و ١ٙ٬ا وتیث٨٭یؤه و اؾلؤه
ٌاهل ظال ایٍاو هیباٌؿ.
يلشیه والیث شىسای فمیهاو و شوٌ والیث بشای فمیهاو دس اهش و صهاو واظذ

با جىشه به آيچه که ـکك ٌؿ ،ش١ل وتیؤث بؤكای ٨٭یهؤاو ؾق اهؤك و لهؤاو واظؤؿ قا
هیجىاو به ؾو ِىقت کلی بكقوی يمىؾ:
ال )٧ؾق ِىقجیکه ٨٭یهی اهكی شمئی ال اهىق وتیی قا ؾق ؾوؤث بگیؤكؾ و ا٠مؤال
وتیث يمایؿ ،ؾق ایى ِىقت شایم يیىث ٨٭یؤه یؤا ٨٭یهؤاو ؾیگؤك ؾق ایؤى اهؤك و لهؤاو
جّك ٦يمایًؿ؛ لیكا ؾق باب وتیث ٨كؾی ٨٭یؤه٬ ،ائؤل بؤه وتیؤث ٠اهؤه ٨٭یؤه ٌؤؿین و
ً
ا٬حٕای وتیث ٠اهه ٨٭یه جّك٨ ٦٭یه بهِىقت ٬ؿق هحی٭ى بىؾ کؤه ٠یًؤا ؾق ایًصؤا يیؤم
هٙكض اوث ،لفا ؾق ایى ِىقت ،جّك٨ ٦٭یهاو ؾیگك ؾق ایى اهك و لهاو واظؿ ،هصؤال
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يمیٌماقین به ؼّىَ اگك هىشب يما ٞو جٍحث گكؾؾ و ٬ؿق هحی٭ى ال ش١ل وتیث قا
هیؾايین که ٨٭یهی جّك ٦وتیی ؼىیً قا آ٤ال يکكؾه باٌؿ.
ؾق شایی 
ب) ؾق ِىقجیکه اهك ،اهكی کلی و هكبىٖ به آظاؾ شاه١ؤه باٌؤؿ .ؾق ایؤى ِؤىقت
هیؾايین و ج١ؤؿؾ وتیؤث قا ؾق
٘ب ٫آيچه بیاو ٌؿ ،وتیث قا هؽحُ به ٌىقای هكاش ٟ
هیؾايین و ظحی ٬ائلین که هی یک ال
اهك واظؿ و لهاو واظؿ بكای جماهی هكاش ٟج٭لیؿ 
هكاش ٟج٭لیؿ بهِىقت اوح٭اللی ظ ٫ا٠مال وتیث قا ؾق اهىق کلؤی هكبؤىٖ بؤه آظؤاؾ
شاه١ه يؿاقيؿ که ؾتئل آيكا بهِىقت هؽحّك ـکك يمىؾین جا هن اـو جّك ٦و قٔایث
٠مىهی هكؾم يىبث به ایى يعىه جّك ٦هىشىؾ باٌؿ و هن وتیث ش١ل ٌؤؿه ٌؤك٠ی
بهِىقت هصمى٠ی جع٭ ٫ؾاٌحه باٌؿ.
گفتار دٍم :دیذگاُ هطزٍػیت هزدهی
ًظشیٍِالیتاًتخبثیفمیِ 

الشمله يٝكیات هٙكض ؾق وتیث٨٭یه ،وتیث ايحؽابی ٨٭یه اوؤث .يٝكیؤه وتیؤث
ايحؽابی ؾق ه٭ابل وتیث ايحّابی ٨٭یه اوث .ایى يٝكیؤه جىوؤٗ آیؤث الؤه ظىؤیً١لی
هًحٝكی هٙكض گكؾیؿه اوث.
تجییيًظشیِ 

ه١ح٭ؿیى به يٝكیه ايحؽاب ٬ائلًؿ کؤه هٍؤكو٠یث ٨٭یؤه و جّؤك٨اجً و وتیث٨٭یؤه
هیگىیًؿ ؼؿاويؿ ایى ظ ٫قا به هكؾم ؾاؾه
هٍكوٖ و هىًؿ به ايحؽاب هكؾم اوث .آوها 
اوث که ٌؽُ واشؿ ٌكایٗ قا بكای جّؿی اهىق ؼىؾ ايحؽاب کًًؿ .ایى يٝكیه ش١ل
ً
ً
وتیث قا بكای ٨٭یهاو بهِىقت يّب ٠ام ذبىجا هعال و اذباجا ٤یك وا ٟ٬هیؾايؿ.
آیث اله هًحٝكی با ٘كض اظحماتت هؽحل ٧ؾق چگىيگی وتیث بكای ٨٭یهؤاو یؤک
ً
ّ٠ك ،وتیث ايحّابی ٨٭یهاو قا ذبىجا هىقؾ ؼؿٌه ٬كاق هیؾهؤؿ .وی ؾق کحؤاب هبؤايی
٨٭هی وتیث٨٭یه ،پًس اظحمال ؾق قابٙه با هًّىب بىؾو ٨٭یهاو هٙكض هیيمایؿ:
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اظحمال اول :ایًکه همه ٨٭های واشؿ ٌكایٗ یک ّ٠ك بهِىقت ٠ؤام اوؤح٥كا٬ی ال
شايب ائمه ٠لیهن الىالم هًّىب باًٌؿ؛ که ؾق ایى ِىقت هكیک ال آيهؤا بال١٩ؤل و
ً
هىح٭ال ؾاقای وتیث هىحًؿ و هكیک بهِىقت هىح٭ل ظ ٫ا٠مال وتیث و ظاکمیث
ؾاقيؿ.
اظحمال ؾوم :همه آيها به يعى ٠مىم وتیث ؾاقيؿ ،اها ا٠مال وتیث شم بكای یکؤی
ال آيها شایم يیىث.
اظحمال وىم٨ :٭ٗ یکی ال آيها هًّىب به وتیث باٌؿ.
اظحمال چهاقم :همه هًّىب به وتیث باًٌؿ لکى ا٠مال وتیؤث هكیؤک آل آيهؤا
ه٭یؿ به هماهًگی و اج٩ا ٪يٝك با ؾیگكاو باٌؿ.
اظحمال پًصن :ایًکه هصمى ٞآيها هى ظید المصمى ٞبه وتیث هًّىب باًٌؿ کؤه
ؾق وا ٟ٬آيها همگی به هًمله اهام واظؿ هىحًؿ که واشؤب اوؤث ؾق ا٠مؤال وتیؤث بؤا
یکؿیگك جىا ٫٨و هماهًگی کًًؿ.
وی به جمام اظحماتت ـکك ٌؿه ،اٌکاتجی قا واقؾ هیيمایؿ .وی ؾق هىقؾ اظحمؤال
اول با جىشه به اؼحال ٦يٝكها و آقاء هح٩اوت ٨٭هی ،ش١ل وتیث قا بكای همؤه ٨٭هؤا ال
شايب ٌك ٞه٭ؿن اهك ٬بیعی هیٌمكؾ؛ لیكا هؿ ٦ال وتیث٨٭یه که شایگمیى وتیث
هّ١ىم

اوث قا ایصاؾ يٝن و وظؿت کلمه ؾق اهث اوالم بكهی ٌمكؾ و اگك ش١ل

وتیث قا بكای همه ٨٭یهاو یک ّ٠ك ٬ائل باٌین و همگی بهِؤىقت هىؤح٭ل و بؤؿوو
هماهًگی بؽىاهًؿ ا٠مال يٝك يمایًؿ ،هكز و هكز و ي٭ٓ ٤كْ پیً هیآیؿ.
وی ؾقباقه اظحمال ؾوم (همه ٨٭یهاو هًّىب باًٌؿ لکؤى ٨٭ؤٗ یکؤی ال آيهؤا ظؤ٫
ا٠مال وتیث ؾاٌحه باٌؿ) ایؤى اٌؤکال قا واقؾ هیؾايؤؿ کؤه ؾق ایؤى ٨ؤكْ چگؤىيگی
ايحؽاب ٨٭یهی که بحىايؿ ا٠مال وتیث يمایؿ هصهؤىل هیهايؤؿ و هصؤكؾ يّؤب بؤؿوو
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ً
ايحؽاب قا کا٨ی يمیؾايؿ و ذايیا ؾق ایى ِىقت ش١ل وتیث بكای وؤایك ٨٭یهؤاو ٘بؤ٫
ایى ٨كْ ال وىی ٌاق ٞقا ٠مل ٬بیعی بكهی ٌمكؾ.
وی ؾق هىقؾ اظحمال وىم ( هًّىب به وتیؤث ٨٭ؤٗ یکؤی ال ٨٭یهؤاو باٌؤؿ) ایؤى
اٌکال قا هٙكض هیيمایؿ که ٨٭یه ؾاقای وتیث بال١٩ل ال بیى همه ٨٭یهاو چگىيه ه١یى
هیگكؾؾ اگك بگىئین بىویله ايحؽاب ه١یى هیٌىؾ ،يّب ال شايب ٌك ،ٞاهكی ل٥ى و
بیهىؾه اوث هگك ایًکه بگىئین ش١ل وتیث بهِىقت يّب بؤكای هٍؤكو٠یث ٨٭یؤه و
ايحؽاب هكؾم بكای ج١ییى بال١٩ل ٨٭یه هك ؾو تلم اوث.
وی ؾق هىقؾ اظحمال چهاقم و پًصن (هًّىب بىؾو همه ٨٭یهؤاو و ا٠مؤال وتیؤث
جىوٗ یکی ال آيها با هماهًگی وایكیى و یا ا٠مال وتیث همه آيها بهِؤىقت ٌؤىقای
هماهً با هن) ٬ائل اوث چًیى ٨كٔی ؼال ٦ویكه و قوي ٠٭ال و هحٍك٠ه اوؤث و
جابعال کىی ٬ائل به آو يبىؾه اوث (هًحٝؤكی يصؤ ٧آبؤاؾی ،2009 ،ز )29۱ َ ،2
لفا بؿلیل ایًکه يحىايىحین وتیث ايحّابی ٨٭یه قا ذابث بؿايین ،وتیث ايحؽؤابی ٨٭یؤه قا
هیيمائین.
٬بىل 
هبايی يلشیه والیث ايحخابی فمیه

هبًای يٝكیه وتیث ايحؽابی ٨٭یه بك چًؿ هٙلب اوحىاق اوث:
هیؾايین کؤه ٌؤكی١ث
 .2ؾق شاه١ه همىاقه اهىقی هىث که هحىلی ؼاِی يؿاقؾ و 
ً
يیم قأی به جكک ایى اهىق يیىث ولکى هك ٨كؾی ٌؽّا يمیجىايؤؿ هحؤىلی ایؤى اهؤىق
باٌؿ لیكا چًیى چیمی هىحلمم هكز و هكز اوث.
 .2هعحىای ٬ا٠ؿه «الًان هىلٙىو ٠لی اهىالهن» هح٭ٕی ایى اوث کؤه اِؤل ؾق
ایى اهىق٠ ،ؿم وتیث ٌؽّی بك ٌؽُ ؾیگك اوث هگك بىاوٙه ؾلیل ؼال ٦اِؤل
ذابث گكؾؾ.
 .4ویكه ٠٭ال ؾق واگفاقی اهىق به ا٨كاؾ جىايمًؿ و اهیى اوث.
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٨ .0٭یه شاه ٟالٍكایٗ جًها ٨كؾی اوث که ِالظیث و ٌؤيیث به ٠هؿه گك٨حى ایؤى
اهىق قا ؾاقؾ.
 .۳يّب ٨٭یه ال شايب ٌاق ٞبكای به ٠هؿه گك٨حى چًیى اهؤىقی ؾق شاه١ؤه ذابؤث
يیىث.
 .۱لفا هكؾم کىی که ِالظیث و ٌؤيیث جّؿی ایى اهؤىق قا ؾاقؾ کؤه آو ٌؤؽُ
٨٭یه شاه ٟالٍكایٗ اوث قا بكای جّؿی و بك٠هؿه گك٨حى ایى اهىق ايحؽاب هیيمایًؿ جا
ؾق شاه١ه ٠هؿه ؾاق ایى اهىق گكؾؾ.
تجییيهَاسدهفشٍؼ 

٬بل ال آيکه به ش١ل وتیث بكای ٨٭یهاو هح١ؿؾ ؾق اهك و لهاو واظؿ بك اوان يٝكیه
ايحؽاب بپكؾالین ،بیاو هىائلی ٔكوقی اوث .پؤه ال آيکؤه هؤا يحىايىؤحین ؾلیلؤی بؤك
يّب ٨٭یهاو(بًا به يٝكیؤه ايحؽؤاب) ال شايؤب ٌؤكی١ث پیؤؿا کًؤین و ال ٘ك٨ؤی هؤن
يمیجىاو اهىقهكبىٖ به ٌئىو هّ١ىم

و اهىق ظىؤبیه و ٔؤكوقی شاه١ؤه قا بؤؿوو

هحىلی قها کكؾ .بًاچاق بایؿ ال هیاو ٨٭یهاو هح١ؿؾ که ِالظیث و ٌؤؤيیث ٠هؤؿه ؾاقی
ایى اهىق قا ؾاقيؿ ،کىی قا ايحؽاب کكؾ جا آو ٌؤؽُ بؤا وتیؤث بال١٩ؤل کؤه بىاوؤٙه
هیکًؿ٠ ،هؿه ؾاق ایى اهىق گكؾؾ.
ايحؽاب هكؾم پیؿا 
وتیث ايحؽابی ٨٭یه و ش١ل وتیث بكای ٨٭یهاو هح١ؿؾ ؾق اهك و لهاو واظؿ
٘ب ٫هبًای ايحؽاب ،ش١ل وتیث بكای ٨٭یهاو هح١ؿؾ ؾق اهؤك و لهؤاو واظؤؿ اهکؤاو
يؿاقؾ هگك ایًکه ایى ايحؽاب به ٨٭یهاو هح١ؿؾ ج١ل ٫گك٨حه باٌؿ و ٨٭یهاو هح١ؿؾ ؾق ٠كْ
یکؿیگك هىقؾ ايحؽاب واٌ ٟ٬ؿه باًٌؿ که ؾق ایى ِىقت بؤه٘ىق هممهؤاو هیجىايًؤؿ ؾق
ايصام یک اهك وتیی هٍاقکث ؾاٌحه باًٌؿ و ؾق ِىقجیکه ٨٭یهی هىقؾ ايحؽاب هكؾم ٬كاق
گك٨ث٨ ،٭یه یا ٨٭یهاو ٤یك هًحؽب ،ؾیگك ظ ٫ؾؼالث ؾق کاق وی قا يؿاقيؤؿ بؤؿلیل ایًکؤه
ً
٠مال ال وتیث بال١٩ل بكؼىقؾاق يیىحًؿ و ظحی ٨٭یهی که ؾق کًاق ٨٭یه اول با قأی ا٬لیؤث
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ايحؽاب ٌؿه يیم يمیجىايؿ ؾق ایى کاق و اهك وتیی هؤىقؾ جّؤك٨ ٦٭یؤه هًحؽؤب (بؤا قأی
اکركیث) ؾؼالث يمایؿ لیكا بیاو ٌؿ که ٘ب ٫ویكه ٠٭ؤال٨ ،٭یؤه اول کؤه هًحؽؤب بؤه قأی
اکركیث اوث قاشط اوث و ٨٭یؤه ؾوم هًحؽؤب بؤا قأی ا٬لیؤث هكشؤىض اوؤث و ج٭ؤؿین
هكشىض به قاشط اهك ٬بیعؤی اوؤث و ا٬لیؤث بایؤؿ بؤه قأی اکركیؤث اظحؤكام بگفاقيؤؿ و
وتیث٨٭یه اول قا که با قأی اکركیث ايحؽاب ٌؿه اوث پفیكا باٌؤًؿ؛ بًؤابكایى ٘بؤ ٫ایؤى
يٝكیه وتیث هممهاو جماهی ٨٭یهاو یک ّ٠ك ؾق اهك واظؿ اهكی ٤یكهمکى هیباٌؿ.
ًظشیِتٌفیزٍارىفمیِ 

يٝكیه وتیث جً٩یف و اـو ٨٭یه جىوؤٗ ٨٭یؤه ياهؤؿاق ٌؤی١ه هكظؤىم آیؤث الؤه هیؤكلا
هعمؿظىیى ٤كوی يائیًی(قه) هٙكض گكؾیؿه اوث .وی که ال ٠لماء ؾوقه هٍكو٘ه بؤه
ظىاب هیآیؿ جىايىث با بهكه گیكی ال هحىو ؾیًی اذكی قا با يؤام «جًبیؤه اتهؤه و جًمیؤه
المله» پؿیؿ آوقؾ .ایى اذك که هیجىاو ال آو بً١ىاو يىؽه بؤه قول شاه١ؤه آو لهؤاو یؤاؾ
يمىؾ ،ه٭ؿهات جبؿیل ولًٙث ٜالمايه و جّك٨ات ٤یك ٌك٠ی ظکام ؾق آو قولگؤاق بؤه
ولًٙث هٍكو٘ه قا ٨كاهن هیيمىؾ و بكای ولًٙث و ظکىهث آو لهاو وشه ٌؤك٠ی و
قاه ظل ؼكوز ال جّك٨ات ٤اِبايه ج١كی ٧هیکكؾ .هكظىم ٠الهؤه يؤائیًی هرؤل جمؤام
٨٭یهاو ٌی١ه٬ ،ائل به وتیث٨٭یه اوث و ؾق لهاو ٤یبث اهام هّ١ىم

٬ائل به ش١ل

وتیث بكای ٨٭یهاو ٌی١ه اوث .وی ؾق ج٭كیؤكات ٨٭هؤی ؼؤىؾ٨ ،٭یهؤاو قا هًّؤىب ال
شايب ائمه و ظٕكات هّ١ىهیى

هیٌماقؾ و ٨ؤی الصملؤه وتیث٨٭یؤه قا ذابؤث

هیؾايؿ .با ایًکؤه ایٍؤاو ٬ائؤل بؤه وتیؤث ٠اهؤه ٨٭یؤه اوؤث هعؤل يؤما ٞقا ؾق بعؤد
وتیث٨٭یه ،هٍؽُ يمىؾو هعؿوؾه وتیث بكای ٨٭یهاو هیؾايؿ:
«او هكش ٟالؽال٨ ٦ی ذبىت الىتیه ال١اهه لل٩٭یه الی الؽال٨ ٦ی او المص١ىل له
ً
هل هى وٜی٩ه ال٭ٕاء او ايه هًّىب لىٜی٩ؤه الؤىته ٨ؤاو ذبؤث کىيؤه والیؤا ٨یصؤىل لؤه
الحّؿی لکل ها هى هى وٜای ٧الىته ألحی ٠ك٨ث او هًها وٜی٩ه ال٭ٕاه و او ذبؤث لؤه
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وٜی٩ه ال٭ٕاه ٨ال یصىل له الحّؿی ل٥یكها ( . »...هیكلا هعمؿظىؤیى ٤ؤكوی يؤائیًی،
المکاوب و البی ،ٟشلؿ )442 َ ،2
وی ؾق کحاب «جًبیه اتهه و جًمیؤه الملؤه» ٬ؤؿق هحؤی٭ى ال وتیؤث قا بؤكای ٨٭یهؤاو،
وتیث ؾق اهىق ظىبیه هیؾايؿ .ایٍاو ؾق ه٭ؿهه ؾوم ال ّ٨ل ؾوم (جعؿیؿ وؤلًٙث ؾق
ّ٠ك ٤یبث) هیيىیىؿ :الشمله ١ٙ٬یات هفهب ها ٘ائ٩ه اهاهیه ایى اوث که ؾق ایؤى
ّ٠ك ٤یبث – ٠لی ه٥یبه الىالم – آيچه ال وتیات يى٠یه قا که ٠ؿم قٔای ٌاق ٞه٭ؿن
به اهمال آو ظحی ؾق ایى لهیًه ه١لىم باٌؿ وٜؤای ٧ظىؤبیه)) ياهیؤؿه ،يیابؤث ٨٭هؤای
ّ٠ك ٤یبث قا ؾق آو ٬ؿق هحی٭ى و ذابث ؾايىحین ظحی بؤا ٠ؤؿم ذبؤىت يیابؤث ٠اهؤه ؾق
شمی ٟهًاِب و چىو ٠ؿم قٔای ٌاق ٞه٭ؿن به اؼحالل يٝام و ـهاب بیٕه اوؤالم
و بلکه اهمیث وٜای ٧قاش١ه به ظ ٛ٩و يٝن همالک اوالهیه ال جمام اهؤىق ظىؤبیه ال
اؤط ١ٙ٬یات اوث .لهفا ذبؤىت يیابؤث ٨٭هؤا و يؤىاب ٠ؤام ّ٠ؤك ٤یبؤث ؾق ا٬اهؤه
وٜای ٧هفکىقه ال ١ٙ٬یات هفهب ؼىاهؿ بىؾ( .يائیًی)۳۳ َ ،2492 ،
هشظىم آیث اله يائیًی و يلشیه والیث جًفیز و ارو فمیه

٠الهه يائیًی هايًؿ جماهی ٨٭یهاو ٌؤی١ه ؾق لهؤاو ٤یبؤث اهؤام هّ١ؤىم
ؾاقای وتیث ٌك٠یه هیؾايؿ و ٨٭یهاو قا هًّىب ال شايب ائمه

٨٭یهؤاو قا

بكهؤی ٌؤمكؾ .ایٍؤاو

که ال هیاو يٝكیات هٙكض ؾق باب وتیث٨٭یه٬ ،ائل به وتیث ٠اهه ٨٭یه اوث (وتیث ٠اهه
ؾق ه٭ابل وتیث ه٭یؿه) لکى ٬ائل اوؤث اگؤك کىؤی ایؤى وؤیٙكه ال وتیؤث قا بؤكای ٨٭یؤه
يپفیك٨ث و بك آو اٌکال کكؾ ٬ؿق هحؤی٭ى ال وتیث٨٭یؤه ؾق لهؤاو ٤یبؤث ،وتیؤث ؾق اهؤىق
ظىبیه اوث که ایى يى ٞال وتیث ٤یك٬ابل ايکاق اوث .وی با ؾیؿ ووؤی ٟو هؤىي وكٌؤاق
ؾایكه اهىق ظىبیه قا بىیاق وویٟجك ال ظ ٛ٩اهىال ٤ائبیى و ٬اِؤكیى هیؾايؤؿ و ظحؤی اهؤىق
ظکىهحی قا يیم ؾاؼل ؾق اهىق ظىبیه هیؾايؿ .وی ؾق ج١كی ٧اهىق ظىبیه به ایى يکحه اٌاقه
ؾاقؾ که هعؿوؾه ایى اهىق ٌاهل جماهی اهىقی اوث که ٌاق ٞظکین قأؤی بؤه جؤكک آيهؤا
يیىث لیكا جكک ایى اهىق وبب اؼحالل يٝام و ایصاؾ ٠ىك و هكز ؾق شاه١ه هیگكؾؾ.
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تجییيًظشیِتٌفیزٍارىفمیِ 

يٝكیه جً٩یف و اـو ٨٭یه ؾق ظ٭ی٭ث قاه ظلی ٠ملی بكای هكچه يمؾیکحك يمىؾو آيچؤه
که بك ؼال ٦اِل واٌ ٟ٬ؿه اوث به اظکام يىقايی اوؤالم اوؤث و ؾق ظکؤن اظکؤام
ذايىی شاقی ؾق ظال أٙكاق اوث .ایٍاو هی٨كهایؿ :اگؤك ٨٭یؤه شؤاه ٟالٍؤكایٗ کؤه
ً
اِالحا ؾاقای وتیث اوث به هك ؾلیلی ال به ٠هؿه گك٨حى هًاِب وتیحیه ه١فوق بؤىؾ و
يحىايىث ایى هًاِب قا ٠هؿه ؾاق ٌىؾ ،هیجىايؿ يىبث به کىايیکه ٠هؿه ؾاق ایى اهؤىق
ٌؿهايؿ اـو ؾق جّك ٦بؿهؿ یا ایًکه کىايی قا ه١یى يمایؿ و بؤه آيهؤا اـو ؾهؤؿ جؤا بؤك
٠ملکكؾ ٠اهل يٝاقت يمایًؿ و چًیى اهكی قا بً١ىاو یکی ال بًؿهای ٬ايىو اواوؤی آو
قولگاق ٬كاق ؾهًؿ جا به ایى يعى جّك٨ات ٠ؿوايی و ٤اِبايه ظکام به وویله ایؤى اـو ال
شايب کىی که ل ُه وتیه اتـو اوث و جً٩یف اهىق به اٌؽاِی که ؾق ایى کاقها هؿاؼله
يمىؾهايؿ و به٘ىق ٤اِبايه ٠هؿه ؾاق ایى اهىق ٌؿهايؿ اوباب هٍكو٠یث جّك٨ات آيها
قا ٨كاهن يمایؿ و ٠مل و ٠ملکكؾ آيها قا به اظکام يىقايی اوالم يمؾیک يمایؿ و جؤا ظؤؿ
ُ ّ
همکى ال ظی ٧و هیل اهىال و ٜلن و ا٠مال ؼالٌ ٦ك ٞظکام شلىگیكی يمایؿ.
هجبًیًظشیِتٌفیزٍٍالیتارى 

يٝكیه جً٩یف و اـو بك وه هٙلب اوث:
الفٔ والیث اص آو فمیهاو

اِل ؾق لهاو ٤یبث هّ١ىم
هّ١ىهیى

آو اوث که ٨٭یؤه شؤاه ٟالٍؤكایٗ کؤه ال شايؤب

ؾاقای وتیث اوث ،لهام اهىق قا بك ٠هؿه بگیكؾ.

بٔ وشىب يهی اص هًکش

الشمله ٨كو٠ی که ٬ىام يٝام ؾیى و ؾيیا و اِالض اهىق هٍكوٖ به آو اوث ،يهؤی ال
هًکك اوث که بك همگاو تلم اوث جا ؾق ظؿ اهکاو با هًکك بكؼىقؾ يمایًؤؿ و جؤا ظؤؿ
اهکاو ولى به يعى اشمال ؾق ق ٟ٨آو کىًٌ يمایًؿ.
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ً
و٬حی بكای ٨٭یه ایى اهکاو وشىؾ يؤؿاقؾ کؤه ؼؤىؾ ٌؽّؤا ٠هؤؿه ؾاق اهؤىق ٌؤىؾ و
ً
ؾیگكی ٤اِبايه و ٠ؿوايا لهام اهكی قا که ايصؤاهً ٌؤؤو ٨٭یؤه اوؤث و ال وٜؤای ٧او
ً
اوث بك٠هؿه گك٨ث و ایى اهکاو بكای ٨٭یه يبىؾ که وی قا هىح٭یما ال ايصام و به ٠هؤؿه
گك٨حى آو اهك يهی يمایؿ ،بایؿ به هكجبه يالله ال يهی ال هًکك ٠مل يمایؿ و جا شؤایی کؤه
هیجىايؿ ال جّك٨ات ٤اِبايه آو شلىگیكی يمایؿ .لفا اگك هیجىايؿ اهك به جً٩یف وتیؤث
وی يمایؿ و به ؾیگكی اـو ؾهؿ جا بك ا٠مال ٤اِب يٝاقت ؾاٌحه باٌؤؿ و جؤا آيصؤا کؤه
همکى اوث جّك٨ات ٤اِب قا هعؿوؾ يمایؿ.
يلشیه والیث جًفیز و ارو فمیه و شوٌ والیث بشای فمیهاو دس اهش و صهاو واظذ

ً
ؾقِىقجیکه ٨٭یه شاهٟالٍكایٗ که ؾاقای ه٭ام وتیث اوؤث بؤك کىؤی کؤه اِؤالحا

٤اِب اوث و ٠هؿهؾاق اهكی ال هًاِب وتیی ٌؿه و يمیجىايؿ آو قا ؼل ٟيمایؿ اـو
به جّك ٦ؾاؾ یا به کىايی ایى هؤهىقیث قا ؾاؾ که بك ١٨ل ٤اِب يٝؤاقت يمایًؤؿ و جؤا
ظؿ اهکاو جّك٨اجً قا هعؿوؾ يمایًؤؿ و ا٠مؤال او قا بؤه ٌؤكی١ث و قٔؤای ؼؿاويؤؿ
وبعاو يمؾیک يمایًؿ ،اهکاو هماظمث به چًؿ ِىقت هحّىق اوث:
 .2هماظمث ٨٭یه ؾیگك :ایى ٨كْ ؼىؾ ؾو ِىقت پیؿا هیکًؿ:
الِ )٧ىقجی که ٨٭یه ؾوم به هماو ٤اِب جً٩یف اهك هیکًؿ یا به همؤاو اٌؤؽاَ
که ٨٭یه اول آوها قا هؤهىق يمىؾه بىؾ جا بك ٠ملکكؾ ٤اِؤب يٝؤاقت يمایًؤؿ هؤهىقیؤث
ؾهؿ جا ایى کاق قا ال ٘ك ٦او (٨٭یه ؾوم) ايصام ؾهًؿ که ؾق ایى ِىقت هٍؤکلی پؤیً
يمیآیؿ و ؾق ظ٭ی٭ث ١٨ل ٨٭یه ؾوم جؤکیؿ ١٨ؤل ٨٭یؤه اول اوؤث و ؾق ظ٭ی٭ؤث اهکؤاو
هماظمث وشىؾ يؿاقؾ.
ب) ٨٭یه ؾوم به که یا کىاو ؾیگكی جً٩یف وتیث يمایؿ یا اـو يٝاقت ؾهؿ.
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ً
ایى ِىقت ؾ٬ی٭ا يٝیك هرالهایی اوث که هكظىم ٌیػ ايّاقی و ؾیگكاو ؾق کحاب
هکاوب بكای هّاؾی ٫هماظمث آوقؾهايؿ ،با ایى ج٩اوت که جً٩یف و اـو جىوٗ ٨٭یه اول
هٍكو٠یث ذايىی هیوالؾ لیكا اول جّكِ ٦ىقت گك٨حه بؤىؾ و ب١ؤؿ ٨٭یؤه اول چًؤیى
جّك٨ی قا اشاله يمىؾ و اـو و جً٩یف ٨٭یه ؾوم بكای ا٨كاؾ ؾیگك هرل ایؤى اوؤث کؤه ٨٭یؤه
ذايی آوها قا وکیل ؼىؾ يمىؾه اوث .بههكظال ٘ب ٫ا٠ح٭اؾ هكظىم يؤائیًی کؤه ٬ائؤل بؤه
وتیث ٠اهه ٨٭یه اوث ،ایى ظ ٫بكای همه ٨٭یهاو وشؤىؾ ؾاقؾ و جؤا شؤایی کؤه اوؤباب
هكزوهكز و ٠ىك و هكز قا ٨كاهن يکًؿ هماظمث ٨٭یهاو با یکؿیگك بالاٌکال اوث.
ً
 .2هماظمث ٨كؾ ذايی با ٨٭یه اول :که ؾق ایؤى ِؤىقت اِؤالحا چؤىو ٨ؤكؾ ه١مؤىلی
ً
ؾاقای چًیى وتیحی يیىث ،ظ ٫چًیى جّك٨ی يیم ٌك٠ا يؿاقؾ و هؿاؼله ٨ؤكؾ ه١مؤىلی
اوث ؾق جً٩یف اهك١٨ ،لی ٤یك هٍكو ٞو همًى ٞبهظىاب هیآیؿ.
يلاست و اششاف فمیه یا خالفث هشدم با يلاست هششویث

یکی ؾیگك ال يٝكیات هٙكض ؾق باب وتیث٨٭یؤه بؤا قویکؤكؾ هٍؤكو٠یث هكؾهؤی،
يٝكیه يٝاقت و اٌكا٨ ٦٭یه یا يٝكیه ؼال٨ث هكؾم بؤا يٝؤاقت هكش١یؤث اوؤث .ایؤى
يٝكیه جىوٗ آیثالله ٌهیؿ ویؿهعمؿبا٬ك ِؿق هٙكض گكؾیؿ .آیثالله ویؿهعمؿبا٬ك
ِؿق که ال ٨٭یهاو ه١اِك به ٌماق هیقوؾ ،ؾق ٘ىل ٠مك گكاوبهای ؼىؾ جىايىؤث وؤه
يٝكیه قا ؾقباقه ظکىهث اوالهی هٙكض يمایؿ:
ال )٧يٝكیه ظکىهث ايحؽابی بك اوان ٌىقا کؤه ؾق وؤال  24۳۱هؤؤ  ٪ؾق کحؤاب
األوه اتوالهیه هٙكض يمىؾ.
ب) يٝكیه وتیث ايحّابی ٠اهؤه ٨٭یؤه کؤه ؾق وؤالهای  249۳و  249۱هؤؤ  ٪ؾق
ج١لی٭ات ایٍاو به قواله ٠ملیه هًهاز الّالعیى و ؾق قواله ٠ملیه ؼىؾ با يام ال٩حاوی
الىأعه ،هٙكض گكؾیؿ.
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ز) يٝكیه ؼال٨ث هكؾم با يٝاقت هكش١یث که ؾق وال  2499هؤ ( ٪یک وال ٬بل
ال ٌهاؾت) ؾق هصمى٠ه هؽحّك اتوالم ی٭ؤىؾ العیؤاه ؾق ظل٭ؤه چهؤاقم بًؤام ؼال٨ؤه
اتيىاو و ٌهاؾه اتيبیاء ،هٙكض گكؾیؿ.
جبییى يلشیه يلاست و اششاف فمیه

جبییى يٝكیه يٝاقت و اٌكا٨ ٦٭یه اگكچه بك هعىق اِل جٍکیل ظکىهث ٌؤکلگك٨حه
ولکى هیجىاو آو قا بهجماهی اهىقی که هكبىٖ بؤه ٨٭یؤه اوؤث ج١مؤین ؾاؾ .ال ٨كهایٍؤات
ٌهیؿ ِؿق ایىگىيه اوح٩اؾه هیٌىؾ که ؾق ّ٠ك ٤یبث ،ؼٗ گىاهی (ٌؤهاؾت) ال ؼؤٗ
ؼال٨ث و (گك٨حى لهام اهىق) شؿا اوث؛ اگكچه گاهی بًا بك هّؤالعی ؾق هؤؿجی کىجؤاه
بهٔكوقت همکى اوث ایى ؾو ؼٗ ؾق یک ي٩ك ٬ابلشم ٟباٌؿ .ایٍاو با اوحؿتل بؤه ؾو
آیه «اهشهن شىسا بیًهن» (ٌىقی /02/آیؤه  )4۱و آیؤه «المىهًیىو و المىهًیات بوؼیهن

اولیاٌ بوغ» ( الحىبه  /9/آیه  )۳2هیگىیؿ با جىشه به ایًکه ايىاو ؼلی٩هالله اوث ،هكؾم
ِالظیثؾاقيؿ اهىق ؼىؾ قا به ؾوث بگیكيؿ و ؾق اهىقی که ؾوؤحىق ِؤكیعی ال شايؤب
ٌكی١ث يؿاقین ،اهىق ؼىؾ قا با هٍىقت پیً ببكيؿ .وی ه١ح٭ؿ اوث جا و٬حی هكؾم به هؤك
ؾلیلی ال ِكاٖ ؾیى ٨اِله يگك٨حهايؿ و جا و٬حی ٘ا٤ىت بك آوها هىلٗ يٍؿه ،ؼؤىؾ بایؤؿ
٠هؿهؾاق اهىق ؼىؾ باًٌؿ و ظحی يىبث به اهك ظکىهث يیم بایؤؿ ٨ؤكؾی قا ال هیؤاو ؼؤىؾ
َْ َ ٓ ٓ َ
بكای ایى ههن ايحؽاب يمایًؿ .ایٍاو با اٌاقه به آیؤه  00وؤىقه هباقکؤه هائؤؿهّ « :إيیا أي َضلًیا
َ َْ َ َْ َ َ ٓ َ ُ َْ َ َ ُ َ َْ َ َ ٓ َ
َْ
اْل ٓظ َب ُ
الح ٓى َس َاَ فیها ُه ًذی َو ُي ِىس ٓیع ُ
کن بها الًبیىو الزیى أعلمىا للزیى هادوا و َْ
یاس
الش ب ّايیىو و
ّ ّ
ّ
ّ
ّ
َْ
ُ ََ ُ َ
اع ُح ٓعف ُلىا ه ٓى َ
ب َما ٓ
اب الل ّه َوکايىا هل ّیه ش َهذ َاٌ» ،ي٭ً هكش١یث قا اهحؿاؾ ؼٗ پیاهبك و
کح
ّ
ّ
ّ
ّ

اهاهاو هّ١ىم بیاو هیيمایؿ و ههنجكیى هىئىلیث هكش١یث قا اهك ٌهاؾت و يٝاقت بؤك

هكؾم بكهیٌمكؾ جا ال ٬ايىو الهی جؽل ٧يًمایًؿ و ؾق ِىقت هٍاهؿه هكگىيؤه ايعؤكا،٦
٨٭یه و هكش ٟوٜی٩ه ؾاقؾ که بهحكیى جؿبیك قا بكای بالگكؾايؿو اهث بؤه هىؤیك ظؤ ،٫اجؽؤاـ
يمایؿ .وی با بكٌمكؾو ج٩اوتهای اِلی هیاو گىاهی هّ١ىهیى و گىاهی هكاش ،ٟچهاق
ٌكٖ ٠مؿه قا بكای اهك يٝاقت و ٌهاؾت ٨٭یه بیاو هیيمایؿ که آو چهؤاق ٌؤكٖ ٠بؤاقت
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اوث ال٠ :ؿالث٠ ،لن و شاه١یث يىبث به قوالث و ًٌاؼث کا٨ی يىبث بؤه ٌؤًاؼث
ؼؿا٠ ،لن و آگاهی بك اؤا ٞلهاو و کاقؾايی و لیا٬ث .به ٠باقت واؾهجك :وٜی٩ؤه اِؤلی
٨٭یهاو ،اِالض و ؾ٠ىت به ؼیك و جٙبی٬ ٫ىايیى با ٌؤكی١ث و ٕ٬ؤاوت بؤك هبًؤای ٌؤكٞ
ؼالِه هیٌىؾ و هكؾم وٜی٩هؾاقيؿ اهؤىق قا ٘بؤٔ ٫ؤىابٗ ٌؤكی١ث٠ ،هؤؿهؾاق ٌؤىيؿ و
٨٭یهاو هگك ؾق هىاقؾی که هكؾم ال اشكای اهىق بك ٘ب٬ ٫ىايیى اوالم ٠اشم هىؤحًؿ ،ظؤ٫
ؾؼالث ؾق اهىق هكؾم قا يؿاقيؿ.
هبايی يلش یه يلاست و اششاف فمیه :ایى يٝكیه بك ؾو اِل اوحىاقٌؿه اوث:
ال )٧ؼال٨ث ايىاو بك هبًای ٌىقا و وتیث هئهًاو بك یکؿیگك؛
ایٍاو ه١ح٭ؿ اوث که ؼؿاويؿ ؾق لهیى ايىاو قا ؼلی٩ه ؼؤىؾ ٬ؤكاق ؾاؾ و ایؤى ه٭ؤام
هؽحُ به ظٕكت آؾم

يیىث و جماهی ايىاوها ال ایى ه٭ام بكؼىقؾاقيؿ.

ب) ٔكوقت وشىؾ گىاه و ٌاهؿ بك اهك اهث؛
ایٍاو با جىشه به ویژگی بٍك يىبث به اهکاو و٬ى ٞؼٙا٨ ،كاهىٌؤی ،هّ١ؤیث و ...
ه١ح٭ؿ اوث ؾق کًاق ؼال٨ث ايىاو ،ؼؿاويؿ هح١ال بكای ظ٩ؤ ٛشاه١ؤه ال ايعؤكا ٦ال
ِكاٖ هىح٭ین و اشكای اظکام و اواهك الهی ،ؼٗ گىاهی قا ٬كاق ؾاؾه کؤه ایؤى ؼؤٗ ؾق
لهاو ٤یبث بك ٠هؿه هكش١یث ٌی١ه اوث که اؾاههؾهًؿه و ؾق اهحؿاؾ قاه ايبیاء اوؤث و
ؾق ظ٭ی٭ث هكش١یث با جىشه به ایًکه وٜی٩ه ؾاقؾ ٌكی١ث قا ظ ٛ٩يمایؤؿ و ؾق هىؤائل
٨ك٠ی اشحهاؾ يمایؿ و وٜی٩ه ٠ملی هکل٩یى قا آٌکاق يمایؿ ،وٜی٩ؤه ؾاقؾ ؾق بؤیى هؤكؾم
بك اشكای ؾ٬ی ٫اظکام اوالم ،هكا٬بث و يٝاقت يمایؿ.
يلشیه خالفث ايغاو و يلاست فمیه و شوٌ والیث بشای فمیهاو هحوذد دس اهش واظذ و صهاو واظذ

بك اوان ایى يٝكیه ،ؾو ِىقت ٬ابلجّىق اوث:
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ِىقت اول :و٬حی هكش ٟهن ٠هؿهؾاق ؼٗ ٌهاؾت و هن ٠هؤؿهؾاق ؼؤٗ ؼال٨ؤث
اوث و آو ؾقلهايی اوث که هكؾم جعث جىلٗ ظکىهث ٘ا٤ىت هىحًؿٌ .هیؿ ِؤؿق
ؾقایىباقه هی٨كهایؿ:
«و أها خؾ الخالفه الزی کاو الشهیذ الموظىم بماسعه فما داهث االهه هعکىهه
للـاغىت و همظیه هى ظكها فی الخالفه الواهه فهزا الخؾ یماسعه المششن و يیذهس
ً
الخـاو ظًیِز – الخالفه و الشهاده فی شخض المششن و لیظ هزا االيیذهاز هحىفمیا
هلی الوظمهْ ،لو خؾ الخالفه فی هزه العاله الیحمرٌ هملیا اال فیی يـیاق ػییك و
ً
ػمى ظذود جظشفات االشخاص و هادام طاظب العك فی الخالفه الواهه لاطشا هى
ً
يحیصه لًلام شباس فیحىلی المششن سهایه هزا العك فی العذود الممکًیه»
هماسعه ظك

(ِؿق 2022 ،ه )2۱0 َ ،٪
ؾق ایى ِىقت ٨٭یهاو ٠الوه بك هىئىلیث يٝاقت (ٌؤهاؾت بؤك اهؤث) ،وٜی٩ؤه بؤه
٠هؿه گك٨حى ؼٗ ؼال٨ث ٠اهه قا ؾاقيؿ .ؾق ایى ِىقت ؾو ظالث ٬ابل ٨كْ اوث:
ال )٧ؾقِىقجیکه ِاظباو ظ٨ ،٫٭یه (هكش )ٟقا بكای به ؾوحگیكی اهكی ال اهؤىق
وتیی ايحؽاب يکكؾه باًٌؿ.
ؾق ایى ِىقت جماهی هكاش ٟبا یکؿیگك ٠لی الىىیه هىؤحًؿ و هكکؤؿام ال وتیؤث
٠اهه بكؼىقؾاقيؿ و ٠الوه بك وٜی٩ه يٝاقت و ٌهاؾت اهث ،ظ ٫جّك ٦ؾق اهك وتیؤی
قا يیم ٠هؿهؾاقيؿ؛ بًابكایى اگك یکی ال هكاش ٟاهكی ال اهىق وتیی قا ٠هؿهؾاق ٌؿ ،ایؤى
هىئله هاي ٟال وتیث هكش ٟؾیگك يیىث؛ بًابكایى ٨٭یه ؾیگك يیؤم هیجىايؤؿ جؤا هىٔؤىٞ
با٬ی اوث ،ا٠مال وتیث يمایؿ.
ب) ؾقِىقجیکه ِاظباو ظ ،٫هكش ٟقا بكای بؤه ؾوؤثگیكی اهؤىقی ال اهؤىق وتیؤی
ايحؽاب کكؾه باًٌؿ .ؾق ایى ِىقت بایؿ ٨٭یه هًحؽؤب ،لهؤام اهؤك قا بؤك ٠هؤؿه بگیؤكؾ و بؤا
ايحؽاب وی بك ایى اهك وتیی ،ؾق ظ٭ی٭ث ِاظباو ظ ،٫کاق قا به ؾوؤث او وؤپكؾهايؿ و ؾق
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ظ٭ی٭ث ؾق ایى اهك يى٠ی وکالث ِىقت گك٨حه اوث و ٨٭یه هًحؽب ؾق ظ٭ی٭ث شؤایگمیى
ِاظباو ظ ٫هیباٌؿ و ؾیگك هكاش ٟو ٨٭یهاو يبایؿ ؾق کاق وی هؿاؼله يمایًؿ.
ِىقت ؾوم :لهايی که هكش٨ ٟ٭ٗ ٠هؤؿهؾاق ؼؤٗ ٌؤهاؾت اوؤث .آو ؾق هؤىقؾی
اوث که اهث ال ولٙه ٘ا٤ىت ؼالِی پیؿا کكؾهايؿ یا ؾق ٠كِهای ال اهىق٘ ،ؤا٤ىت
بك آوها جىلٗ يؿاقيؿ .ؾق ایى ِىقت وتیؤث بؤیى جمؤاهی اهؤل ایمؤاو وؤكیاو ؾاقؾ و
جماهی اهل ایماو ،ؾاقای وتیث هىحًؿ و ؼٗ وتیث به ٠مىم هكؾم بكهیگكؾؾ و هؤكؾم
٘ب ٫آیه «و اهشهن شىسی بیًهن» (وؤىقه ٌؤىقی  ،/02/آیؤه  )4۱ؾق اهؤىقی کؤه يؤُ
ؼاَ واقؾ يٍؿه ،اهىق قا اؾاقه هیيمایًؿ و جماهی هئهًاو به ٬كیًه ٨ك ٞاهكبؤهه١كو ٦و
يهی ال هًکك و وكیاو وتیث بیى جماهی هئهًاو بهِىقت هىاوی وٜؤای ٧قا بؤه يعؤى
ً
اظىى ايصام هیؾهًؿ و ؾق ایى ِىقت هكشِ ٟؤك٨ا ٠هؤؿهؾاق اهؤك ٌؤهاؾت اوؤث و
اِل بك ٠ؿم ؼال٨ث او ؾق اهىق اوث ولکى ؾق ِىقت هٍؤاهؿه ؼؤال ٦و جؽلؤ ٧ال
اواهؤؤك و يؤؤىاهی الهؤؤی ،وٜی٩ؤؤه ؾاقؾ شلؤؤىی ايعؤؤكا ٦و ؼؤؤال ٦قا بگیؤؤكؾ و ؾق ایؤؤى
اهكبهه١كو ٦و يهی ال هًکك ،جماهی ٨٭یهاو یکىاو هىحًؿ؛ بًابكایى جماهی ٨٭یهؤاو ؾق
ایى اهك هىاوی هىحًؿ و همگی ؾاقای ایى ٌؤو ال وتیث هیباًٌؿ.
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ًتیجِگیزی

ال بكقوی يٝكیات هؽحلؤ ٧هٙؤكض ؾق بؤاب وتیث٨٭یؤه ،هیجؤىاو بؤه يحؤایس لیؤك
ؾوثیا٨ث:
ال )٧همه ٨٭یهاو ٬ائل به يّب ٨٭یهؤاو ال شايؤب ائمؤه هّ١ؤىهیى

هىؤحًؿ

ولکى ؾق بكؼؤی يٝؤكات بال١٩ؤل ٌؤؿو ایؤى وتیؤث بهواوؤٙه ايحؽؤاب هؤكؾم ايصؤام
هیپفیكؾ.
ب) ٠كِه وتیث٨٭یه چه ال باب اهىق ظىبیه به٘ىق ظؿا٬لی یا ظؿاکركی ،چؤه ال
باب واشب ک٩ایی هؽّىَ باٌؤؿ و چؤه ال بؤاب أؤٙكاق و چؤه ال بؤاب يیابؤث ال
هّ١ىم

باٌؿ ،اهکاو ٨٭هی ؾؼالث ٨٭یهاو ؾق ا١٨ال وتیی یکؿیگك وشىؾ يؿاقؾ و

٨٭یهاو چًیى ظ ٫ؾؼالحی ؾق اهىق وتیی یکؿیگك قا يؿاقيؿ.
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فْزست هٌاتغ ٍ هآخذ

ػل ،پناه ( 1416هال ) تقغیغ بذث الـیض بغوجغص

قم صفتغ انتلاعات

 .1اكتهاعص
اؿالی.،
 .2انصاع یغتض )1419( ،القضاء اللالهاصات قالم کنگالغه جهالان ،بؼعگضاكال كالیز
اػظم.
 .3تىدیض یذمضػل 1416( ،هال ) یصباح الفقاهه (تقغیغات صعؽ آی اله سالىئ)،
قم ب،جا.
 .4دـین ،كیغاػ ؿیضیذمضعضا (ب،تا) ایصال الغال تهغان انتلاعات اػلم.،
 .5صضع ؿیضیذمضباقغ ( 1421هال ) اجؿال یقىص الذیاه (ب،جا) یىؿـه الهض .
 .6کغک ،ػل ،بن الذـین ( )1419وؿائل قم انتلاعات اؿالی.،
 .7ینتظالالغ نجفآبالالاص دـالالینؼل 1419( ،هالالال ) یبالالان ،فقهالال ،دکىیال اؿالالالی،
یذمىص صلىات ،و صیگغان قم یىؿـه کیهان.
 .8ینتظغ دـینؼل 1416( ،هال ) البضعالؼاهغ ف ،صاله الجمؼه ...قالم صفتالغ آیال
اله بغوجغص .
 .9یىؿى سمین ،ؿیضعوح اله ( 1378هال ف) البیغ جؼفغ کیىان ،یغتض ،كالفیؼ،
كکی تهغان نلغ کنگغه.
 .11یىؿى سمین ،ؿیضعوح اله ( 1418هالال ) اججتهالاص و التقلیالض تهالغان یىؿـاله
تنظیم و نلغ آثاع ایا نلغ آثاع ایا سمین ،عه.
 .11نائین ،ییغػا یذمضدـین ( 1392هالال ) تنبیاله اجیاله و تنؼیاله الملاله ؿالیض جالىاص
وعػ ،قم بىؿتان کتاب.
 .12نغاق ،یأل ادمض ( 1416هال ) ػىائض اجیا (دضوص وجی داکم اؿالالی )،یغتضال،
داجؼل ،فغص انتلاعات کاكف.

