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حیّن  ْحمّى الشَّ ّه الشَّ ّجیّن ّبْغّن اللَّ یَطاّو الشَّ ّه ّهَى الؾَّ ُػىُر ّباللَّ
َ
 أ

اهّ  بیَى الطَّ یِّ ٍذ َو َػَلی َػَلی أهّل َبیّحّه الطَّ ََلُة َػَلی َعیّذَيا ُهَحمَّ ّه َسبِّ اْلَؼاَلّمیَى َو القَّ  شنَى اْلَحْمُذ ّللَّ

ا  ًَ ُجىَسَيا ّبُمَقاّب
ُ
ُه أ ْػَظَن اللَّ

َ
َذَن َهَغ  ّباْلُحَغْیىأ ًْ ْث ّلي َلَذَم ّفْذٍق ّػ ي َؽَفاَػَة اْلُحَغْیّى َنْىَم اْلُىُسوّد َو َثبِّ ًّ ُهنَّ اْسُصْل . اللَّ

ّزنَى َبَزُلىا ُهَهَجُهْن ُدوَو اْلُحَغْیى ْفَحاّب اْلُحَغْیّى الَّ
َ
 ػلیه الغَلم.  اْلُحَغْیّى َو أ

و اکشم فلی الله ػلیهه و للهه و عهلن با رکش جىعل به حضشت سعىل عال جحقیلی جذنذ سا با يام و ناد خذا و 
و اص لغاص کشده  ػجل الله جؼالی فشجه الؾشنف انؾاو و باألخـ وجىد همذط ولی ػقشػلیهن الغَلم اهل بیث 

 هاعث سا داسنن. حضشجؼ جىفیك طلب هش ليچه هىسد سضای لو

 بهه خقهىؿ بؼهذ اص ايمهَلب بهضسم اعهَلهیو  یظاص لغهاص جؤعه ،ها دوسه ۀحىصه ػلمیه لن دس هم للهبحمذ 
های  ايذنؾهه بىده اعث.ها  ػشفهبخؼ و خاعحگاه جفکش يىنى اعَلهی دس همه  های لصادی خاعحگاه همه جًبؼ

دس جاسنخ اعَلم يظیش يذاسد. لايىو اعاعی جمهىسی اعهَلهی اص دس لو جىلیذ ؽذ های هخحلف  دس ػشفه که يىػی
پیؾًهاد بشای لايىو اعاعی سا های هحؼذدی  يىنظ . حىصه ػلمیه لن بىد که پیؼافحخاسات حىصه ػلمیه لن اعث

يىنغی بىد  ها پیؼ نکی اص لو ،فذس بىد اعحاد لنث الله الؼظمیيىنظ هشحىم  ها پیؼ يىنظ د. نکی اص انى پیؼدا
و يىنغهی بغهیاس دلیمهی  الؼظمی حهارشی داؽهحین کهه پیؼ اللهه بیشوو لهذ که ها دس خهذهث لنث ای که اص جلغه
 اساره ؽذ. لايىو اعاعی به هجلظ خبشگاو  که بىدای  حغاب ؽذه

ها دس حىصه ػلمیه لن فىست گشفث. اص لغاص بلکه پیؼ اص پیشوصی  دس هباحث حکىهحی بیؾحشنى بحثبؼذها 
دس ليجا بحث هحىلهف يؾهذ  اهابحث والنث فمیه بىد اهام بضسگىاس لغاص کشد  ليچه .به انى ؽکل بىده اعث ايمَلب

اعهحذاللی  ّی کحاب فمه چهل. هى نک باس پیگیشی کشدم و دنذم لشنب به عی نا اساره ؽذو هباحث بغیاس صنادی 
ػلمیه لهن جًها دس حىصه  ،به وعیله فمهای بضسمحال  اص ايمَلب جابهػمیك دس خقىؿ هغئله حکىهث اعَلهی 

، هؼشفهث لنث اللهلبادی، هشحىم  الله طاهشی خشم لنث ،الله هؤهى لنثؽذه اعث. لنات بضسگىاسی همچىو  جىلیذ
هفقهلی  هباحهثو بغیاسی اص بضسگاو حىصه ػلمیه لن دس بحهث حکىههث اعهَلهی  هشحىم لنث الله لرسی لمی

 .اعهثههن بهه همهیى ؽهکل  والنث فمیههالله هًحظشی و هىعىػه بضسم انؾاو دس بحث  لنثايذ. هشحىم  داؽحه
 هباحثی بىد که دس حىصه ػلمیه لن فىست گشفث. ها  انىهشحال  به
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حضهىس فضهَلی دس اعث که ها انى بحث هفقل فمه عیاعهی سا لغهاص کهشدنن و  یهؾحم نااهغال عال هفحن 
ها لغاص کشدنن. انى هباحث سا هها  جشنى هباحث فمه عیاعی همیى هباحثی اعث که هغحین و ظاهشًا هفقل خىب

هها بهىد.  به دسخىاعث و افشاس و جىفیه لو ؛با پیؾًهاد دبیشخايه هجلظ خبشگاو و جاهؼه هذسعیى ؽشوع کشدنن
اعث. دس هبحث بايک گغحشده  وکه بغیاس ػالی دس لن فىست گشفحه  هن الحقادیصنادی دس ػشفه فمه هباحث 

بهه اعث. جًها ليچه ها ايجهام دادنهن لشنهب  ی اساره ؽذهو خىبدلیك يظشنات و هباحث هخحلف الحقادی و پىل 
فمهه هباحهث عه جلهذ اص البحه که هحقىل لو دس حال چاپ اعث.  اعثهؾث عال دسط خاسج فمه الحقادی 

 دس همهه هغهارل الحقهادی بها يگهاه فمههی دس دعث چاپ اعهث.هن و جلذ چهاسم لو  ؽذه  الحقادی ها چاپ
 جىايًهذ نها اسجبهاد يذاسيهذ هطلهب بیًًهذ نها يمی اعث. حال انًکه هجشناو فهَل  يمی ؽذههغارل هًمح و پخحه 

چهشا اص  اعهث کهههای اجشانی  اگش دس انى صهیًه اؽکالی وجىد داؽحه باؽذ اؽکال دس دعحگاهلزا دنگشی اعث. 
يظهام اعهَلهی  يذاسيذ. والؼًا انى هىضهىع دسو اطَلع کًًذ، چشا اسجباد  هحقىالت حىصه ػلمیه لن اعحفاده يمی

به انى هغارل يذاسيذ. همیى هباحثی که هها   نیها هن که اػحًا يذاسيذ. سعايههن اطَلع ححی جای جؤعف اعث که 
. دس ]دنهذه و اعهحفاده يؾهذه اعهث  -انن که ها کمحشنى انى هباحث سا داؽهحه- ینلن داؽح و بضسگاو حىصه ػلمیه

های هغهارل هغهححذثه  دس ػشفهه ،اعث دس ػشفه فمه جشبیحیای ؽذه  هذنشنث کاسهای بغیاس اسصيذهفمه ػشفه 
 بهىدهنا اص سوی ػذم اطَلع  ،حىصه ػلمیه لن پاعخگى يیغثاعث. انًکه گفحه ؽذه  ای بغیاس گغحشدههای  بحث

 نا بش اعاط هغارل دنگشی اعث.

 هجهىم بههای کهه  ها پاعخگى بىده اعث. ؽما ببیًیهذ کهه دس ػشفهه حىصه ػلمیه لن دس همه ػشفهبحمذلله 
سوػ  ؟بهحهش اص حهىصه لهن بهىدلنا دس بشابش کمىيیضم چه کغی انغحاد؟  ؛کشدکاس  دنى ؽذ حىصه ػلمیه لن چه هبايی

 هها جىايغهحًذ . انى جىلیذات دس ديیها يظیهش يهذاسد، لوها سا گشفث  ]که جلىی لو سرالیغن و هشحىم للای فذس بىد
. دس بشابش لیبشالیضم چه کغهی دس جاهؼه جلىگیشی کًًذمىيیضم هىج ک هیبث کمىيیضم سا بؾکًًذ و جىايغحًذ اص يفىر

ظههىس لن ايجام گشفهث. حهىصه ػلمیهه لهن هشکهض حىصه دس يغبث به لیبشالیضم شنى يمذها ج لىیانغحاد؟ بهحشنى و 
بخىاهذ حىصه ػلمیه لهن سا بهه عکىالسنغهن ههحهن کًهذ کغی اگش اعَلهی دس جهاو هؼافش اعث. يظشنه دولث 

کًین کغهايی کهه  عهث. هها جىفهیه ههیواطَلػهی ا اص سوی بی -خیلهی حغهى ظهى داؽهحه باؽهین اگش-لاػذجًا 
. ها اص ههذنشنث حهىصه ]و بؼذ حشف بضيًذ  اطَلع پیذا کًًذ يظش داؽحه باؽًذ اولاظهاسخىاهًذ دس انى صهیًه  هی

های  لن سا دس ػشفههانى يمانؾگاه جىلیذات حىصه ػلمیه دس ذ که کًنک يمانؾگاهی ػشضه  خىاهین ػلمیه لن هی
چهه جىلیهذاجی دس حهىصه ػلمیهه لهن ايجهام گشفحهه  يؾاو دهذ جا هؾخـ ؽىدها هىجىد  يغبث به لشارث هخحلف
 اعث.
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کشدم و دنذم کهه  که ػلن جذنذی اعث. بًذه نک باس بشسعی هیخىد جىلیذ ؽذه  هًطك داللث دس حىصه ػلمیه
ها همیى هًطهك  اعث که نکی اص لوجذنذ ص پًجاه سؽحه بیؼ ادس حىصه ػلمیه لن جىلیذ ؽذه  های جذنذی که ػلن

، دس ػشفٔه فلغفه هضاف چمهذس اس دس حىصه ػلمیه ايجام گشفحههای فمه هضاف چمذس ک داللث اعث. دس ػشفه
داسنهذ کهه عشاؽ جض حىصه ػلمیه لن هشکض ػلمی  دس کذام هشکض ػلمی بهاهشوص دس جهاو اعَلم ايجام گشفحه اعث. 

ها انى اعحذػا سا داسنهن  باؽذ؟ديیا بش لهذه  های فلغفهبا هماوسدی ػهذه فلغفی به خىبی اص های  دس همه ػشفه
اطَلع پیذا کشده و بشسعی کًًذ. انى هشاکض جحمیماجی که دس لهن و خىاهًذ اظهاسيظش کًًذ بیانًذ  که کغايی که هی

يظش اعهث.  بیجاسنخ اعَلم  ۀعاله گزؽحدس هضاس که ايذ  کاسهای بضسگی کشدهها هشکض جحمیماجی  داسنن و همچًیى ده
فمهه، فمهه کهَلو، فمهه فه جفغیش، جاسنخ، فلغهفه، دس ػش بىده اعث.يظشنه  بیدس انى چهل عال اص لحاظ ػلمی 

هانی که دس حىصه ػلمیه لن جىلیذ ؽذه  ها، فلغفه ػمىهی، فلغفه هضاف، ػلن خشد، فمه هضاف دس ػشفه فلغفه
ای هؾغىل به فؼالیث ػلمی هغحین کهه پشافحخهاسجشنى و  افحخاس داسنن که دس حىصهاهشوصه ها  .يظیش اعث بی اعث
 اطَلع يذاسيذ انى هؾکل حىصه ػلمیه لن يیغث.کغايی اگش حال  ،یذجشنى هشکض ػلمی جهاو اعَلم اعثپش جىل

ه هطههشی، ػَلهه ههام سضهىاو اللهه جؼهالی ػلیهه، اعهحاد ؽههیذؽماسنن يام و ناد بضسگايی همچىو ا بضسم هی
الؼظمی هکاسم ؽیشاصی انهى  الله الؼظمی فذس، بضسگايی هايًذ حضشت لنث الله هشحىم لنثاعحاد ؽهیذ طباطبانی، 

ای که هىسد يیهاص دنهى بهىده اعهث  جشنى خذهات سا به اعَلم و دنى کشده اعث؛ انى هشد دس ػشفه هشدی که بضسم
الؼظمی ػَلهه هقبا  و دنگشايهی کهه  الله ی، لنثالؼظمی جىاد الله الؼظمی عبحايی، لنث الله للن صده اعث، لنث

و  ايذ ؽهذههانی که اص فضهَل دس حهىصه ػلمیهه لهن جىلیهذ  ها سا لوسد. انى جىلیذات و انى يغل ؽىد يام همه لو يمی
ايذ اساره کًًذ. ها اهشوص با فشاحث اػهَلم  جشنى جىلیذات ػلمی سا جىايغحه جشنى و پشحجن لله باالجشنى و ػالیبحمذ

و لابهل جىلیذ کهشده ًین که هیچ پشعؾی دس جهاو اعَلم وجىد يذاسد هگش انًکه حىصه ػلمیه لن دس لو کاسی ک هی
 کًًذ. هانی اعث که اص انى ػلن جىلیذ ؽذه اعحفاده يمی بش لو باؽذػشضه اعث. اگش اؽکالی 

نهک فهشعهحی اص ؛ ها دس فمه يظام عیاعی هباحث صنادی سا هطش  کشدنن که هى ياچاس هغحن اها بحث افلی
 ها سا اداهه دهین. او هباحث باؽًذ و بحىايین بحثنه کًن که دوعحاو دس جشهخحقش ػشض طىس هباحث سا به

س سابطهه بحهث دبؼذ بیًی عیاعی بحث کشدنن،  دس جؼاسنف بحث کشدنن، بؼذ دسباسه جهاوها ابحذا دس همذهات 
 و فمهه عیاعهی ؽهذنن افهلی ذ واسد بحهثکه همه انى عه بحث همذهات اعث. بؼ ؽذبا فلغفه عیاعی بحث 

، فقل دوم دسباسه اسکاو حکىهث حکىهث ػذل هانی سا بحث کشدنن. فقل اول دس سابطه با وجىد جؤعیظ فقل
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چهه اعهَلهی و -انى دو سکى دس هش حکىهحی بانذ  گفحین و و لذست بحث کشدنناعث که دس سابطه با هؾشوػیث 
که هبًهای افهلی فلغهفه عیاعهی دسباسه يظشنه يقب الهی حاکن  عىم فقلبشخىسداس باؽذ.  -چه غیش اعَلهی

نهادی سا بحهث دس انى فاعَلهی اعث هفقل بحث ؽذ.  قل عىم که يظشنه يقب الهی حهاکن باؽهذ هطالهب ص
هطلهب و ؽهشػی يقهب حهاکن  وجىب ، هطلب دوم دسباسهػملی يقب حاکن کشدنن؛ هطلب اول دسباسه وجىب

ها سا با دلیل بحهث کهشدنن  دس کل اصهًه گزؽحه و ادواس جاسنخ اعث. همه انىعىم دسباسه جحمك يقب الهی حاکن 
دوعهحايی کهه دس جلغهات حاضهش بىديهذ م کهه ههن باحث چاپ ؽذه اعث. هى اعحذػا داسکه همذاسی اص انى ه

بهه دلیهل  خىاهًذ واسد انى بحث ؽهىيذ.  و ]کغايی که به جاصگی هی هشاجؼه کًًذبا دلث به انى هباحث هجذدًا 
جلذ اول جا عهىم  اکحفا کًذ. هطالؼهنک باس  ها به جىاو بشای فهن لو يمیهغحًذ  جذنذیهطالب  انى هباحث نًکها

 و جلذ چهاسم هن صنش چاپ اعث. چاپ ؽذه

الههی هطلب پًجن يقهب  وبشای حاکمیث فلی الله ػلیه و لله و علن هطلب چهاسم يقب الهی سعىل اکشم 
بهشای حاکمیهث اعهث. هطلهب ؽؾهن يقهب اکشم فلی الله ػلیه و لله و عهلن بؼذ اص سعىل گايه  اهاهاو دواصده

دس همیى بحث  ؛نى هىضىع سا هن هفقًَل بحث کشدننفمهای ػادل بشای حاکمیث بشای دوساو غیبث کبشاعث. ا
ت ػملی يقب حاکن دس صههاو ث اول ضشوسدل اعث هباحث صنادی سا بحث کشدنن. هبحػا یهؽؾن که بحث فم

دس انى هغهئله بهىد کهه کَلم فمها دسباسه هطلب عىم  ويقب فمهای ػادل دس صهاو غیب  ادله هبحث دومغیبث، 
ی فمهه فمهای ؽیؼه و هن فمهای اهل عًث سا بشسعی کهشدنن کهه انهى هغهئلهکَلم سا بشسعی کشدنن. ها هن ها  لو

او هشحىم کلیًی پانیى . دس فذس جذونى فمه ؽیؼی اص دوسجًها فمهای ؽیؼه يه هىسد اجفاق همه فمهای اعَلم اعث
بحث داؽهحه و هن کشده اعث و اگش کغی يجؾکیک ه یکغی دس هغئله والنث فم لهذنن و هؾخـ کشدنن که هیچ

بحث دس انًجاعهث.  نؼًی ؽىد نا خیش، که انى والنث ؽاهل غیش فمیه هن هی ، دس انى بحث اعثاعث اگش ؽکی
و د ث اههش هؾهشوػیث داسوالنهؽخـ بهشای انًکه انى  باکفانث عیاعی وجىد داؽحه باؽذ و اال اگش فمیه ػادّل 

اگهش  .بیى همه ػمًَل و هغلمیى اعهث ػلیه جای بحث يیغث و هحفك هؾشوع اعثجقذی او يغبث به حکىهث 
داسد نا يذاسد که انى هىضىع سا کاهًَل بحهث سا  که لنا غیش فمیه ػادل هن حك جىلی اهش انى اعث باؽذ یجای بحث

 هفقًَل بحث کشدنن.مها سا هن اص فذس جا رنل و کَلم فکشدنن. يقىؿ 

ؽشانط فمیهی بىد که حهك جقهذی والنهث )هبحث چهاسم( لخشنى هطلبی که دس عال گزؽحه به لو پشداخحین 
کفانث و  ، سؽذ، فماهث، انماو، لذست، ػذالث،ػمل، بلىؽ ؛بیاو کشدننسا ه ؽشد داسد. يُ دس دوساو غیبث اهش سا 

 هشدی که هن انى ؽشانط سا بحث کشدنن.
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؛ نؼًهی اگهش هها اعهثحث جضاحن ففات هبحث پًجمی که به ػًىاو لخشنى هبحث ها دس عال گزؽحه بىد هب
]بانهذ  ؽشانط دنگهش سا داؽهحًذ بشخی و مها بؼضی اص انى ؽشانط سا داؽحًذهحؼذدی داؽحین بشخی اص انى فی افمه
 ؛وجهىد داسدگفحین که دو ؽکل جهضاحن ؛ نؼًی نک فمهی که همه انى ؽشانط سا داؽحه باؽذ يذاسنن. کاس کشد  چه

ه ػادل باؽهذ، اهها انهى فمیهه یانى فمهثًَل که اعث جضاحن وجىدی به انى ؽکل  و جضاحن ففاجی. جضاحن وجىدی
يیغث. نؼًی ؽشد هشدی  ػادلهشد اعث اها انى هشد  و که فماهث داسداعث . نک فمیه دنگشی اعثصو  ،ػادل

سا داسد اها ؽشد ػذالث سا يذاسد، دنگشی ؽشد هشدی سا يذاسد اها ؽشد ػذالث سا داسد. نا کغی سا داسنن که فمیه 
انى هىضىػات سا بحث کهشدنن کهه  اها ػادل يیغث. بىدهو دنگشی فمیه  هجحهذ يیغث اها ػادل اعثبه هؼًای 

هها  های جشجیحی سا بحث کشدنن که انى هَلک اعاعی اعث. هَلک بش چهدس انى فىست سجحاو اگش اجفاق افحاد 
بؼهذ بهه جهضاحن جفاضهلی  و ها سا بحهث کهشدنن هن بَل بذل بىدو. انى دس جضاحن وجىدی نکی اهمیث اعث و نکی

افمهه  و دنگهشیهمه چًذ فمیه همه ؽشانط سا داسيذ اها نکهی اػهذل  انى اعث که جضاحن جفاضلی هؼًای .سعیذنن
کاس کهشد. بهشای جهشجیح جفاضهلی  گفحین که دس انى حالث بانهذ چهه .اعث جش و نکی باکفانث نکی اػذلنا اعث، 
نً بهه دلیهل انًکهه جهشجیح  ؛اهمیهث بحهث اعهث سا بیاو کشدنن و گفحین که دس جشجیح جفاضلی جًها هَلک یهىاص

هَلک دس اهمیث و هباحثی سا هطش  کشدنن  هن جفاضلی اعث، دس جشجیح جفافلی که هَلک اهمیث هطش  اعث
 .  کشدننکیفی وففی بش وفف دنگش سا بیاو 

انًکه نک وفهف بهه فهشاحث چهاس هَلک سا بیاو کشدنن؛ نکی  بشای سجحاو جفاضلی وففی بش وفف دنگش
ین ػًهذ اثبهات کًهین، گفحه ُػمهَل خىاهین اص طشنهك بًها و عهیشهز ؽذه اعث و اػحباس وفف دنگش سا باخ دس يـ

انى بىد که گفحهین  اولی اعث. وجه دنگش سجحاو اهمیثثابث ؽذه باؽذ  یحؼ با يـؽشط که الحشجیح لو چیضی
نکی دس انى وفف الىاعهث و که دو وفف اعث نؼًی  اهذاف حکىهث دخیل باؽذ؛ جحمّك  نک وفف دس افّل 

دس جحمهك اههذاف بیؾهحش اص الىاعهث وفهف اول دس لو که فمیه لو وففی دخالث دنگشی دس وفف دنگشی، اها 
دو وفهف دس لغهاو دلیهل ش های اهمیث دس جضاحن جفاضلی انى بىد که هه دنگش اص هَلکنکی  دنگش اعث.وفف 

فهفی کهه بها گفحین که لو وهن  دس انى فىستاعث. دنگشی اسؽادی  وهىلىی نکی اص لو دو اها لغاو اخز ؽذه 
لهب فمهط جههث اانهى هط-اولی اص لغايی اعث که با لغاو اسؽادی اخهز ؽهذه اعهث.  لغاو هىلىی اخز ؽذه

لفظًا جؤکیذ خافهی بهش نکهی اص  ،که اگش دلیل يـ اهمیحی که بحث ؽذ انى بىدلخشنى هَلک  -وسدی اعث.نادل
انهى  کًین.  ]اولی سا ايحخهاب ههی واسد يؾذه اعث دس لغاولو وفف دنگش انى جؤکیذ و يغبث به دو وفف داسد 

 ؽث.گز ی بىد که بحث کشدنن. انى هبحث هنخَلفه هؼیاسهای اهمیح



          فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               1 جلسه
 1931مهر ماه 

دس هباحث هشبىد به فمه يظام عیاعی، فقهل  .فقل چهاسم اعثدس هىسد ؽىد  بحثی که اص اهشوص ؽشوع هی
فقهل عهىم يظشنهه يقهب  سا بشسعی کشنن و دس ، فقل دوم اسکاو حکىهثبىد اول وجىد جؤعیظ حکىهث ػذل

ث یه ػادل بشای والنه. فقل چهاسم که بحث اهشوص اعث دسباسه سوػ جؼییى فمبشسعی ؽذالهی با همه جفافیل 
 دس ػقش غیبث کبشی اعث. 

های دنگش به انى يحیجه سعیذنن که دس ػقش غیبث کبشی اص عىی ارمه اطههاس ػلهیهن الغهَلم  جاکًىو دس بحث
ی فمیه باکفانث بشای جقذی والنث اههش هًقهىب ؽهذه اکبش خـ ولی ػقش ػجل الله جؼالی فشجه الؾشنفباأل

دس انًجها چًهذ بحهث  بیهاوسنن؟ چگىيه بانذ به دعثسا اها هقذاق انى لضیه کلیه  انى لضیه کلیث اعث .اعث
و حکهن ؽهشػی ، جؼهل ؽهشػی به افل بحث بشعین. همذهه اول انى اعث کهه احکهامهطش  اعث جا همذهايی 

گهاهی ػلهی يحهى  یه ؽخقیه خاسجیه وػلی يحى لضجؼل گاهی ث، اع ويذاص عىی خذاهًقىب  ای که ؽشػی
 يقب ولی بشای جاهؼه بؾش نک يىع جؼل ؽهشػی اعهث؛ اعث. يقب هن به همیى ؽکل اعث؛میه لضیه حمی

هاّط ّإهاههاً   َو ّإّر اْبَحلی»خذاويذ هحؼال جؼل کشده اعث:  ًَّ ي جاّػُلَه ّلل ُهىَّ لاَل ّإيِّ َجمَّ
َ
ُه ّبَکّلماٍت َفؤ بُّ اهها  .1«ّإْبشاهیَن َس

، ؽهخـ حضهشت ابهشاهین لنهه کهه هىضهىع جؼهلانى جؼل گاهی ػلی يحى لضیه ؽخقیه اعث هايًذ همهیى 
 اعث.  الغَلم  ػلیه

ػلهی يحهى  بشای والنث اهش همیؾه -نؼًی اوفیای سعل-ػلیهن الغَلم ارمه هؼقىهیى و عل جؼل ُس گفحین 
انى يقب « هىال  هى کًحن هىال فهزا ػلی»له و علن فشهىد: اعث. سعىل اکشم فلی الله ػلیه و للضیه ؽخقیه 

ْههَل »نا  ،ؽخقیه اعثػلی يحى لضیه 
َ
ّه َو ّػْحَشّجي أ ىا ّکَحاَب اللَّ ْکُحْن ّبّهَما َلْى َجّضلُّ َمَلْیّى َها ّإْو َجَمغَّ ي َجاّسِن ّفیُکُن الثَّ ّإيِّ

لضیه ؽخقیه اعث. اها يقهب ػلی يحى انى يقب  ايذ. ػلیهن الغَلم سا هن هؼشفی کشدهنؼًی اهل بیث  2« َبْیّحي
 دنگشی هن وجىد داسد.

؛ يظشنهه دس انًجا يظشی داسيذ که يظش دلیمی هن اعث که حضشت اهام سضىاو الله جؼالی ػلیه نسا هن گفحی انى
خذاويهذ هحؼهال دو يهىع  بهىده وعىی خذاويذ هحؼال به دو ؽهکل  جؼل والنث اهش اصاعاعًا انؾاو انى اعث که 

 شدم به فىست ػهام فهاحباوو که ػلمای ػادل بش هاعث جؼل والنث اهش اعث؛ نک جؼل ػلی لضیه حمیمیه 

                                                           
حي  َو ّإّر اْبَحلی 124. البمشة :   1 نَّ اّط ّإهاهًا لاَل َو ّهْى ُرسِّ ًَّ ي جاّػُلَه ّلل ُهىَّ لاَل ّإيِّ َجمَّ

َ
ُه ّبَکّلماٍت َفؤ اّلمیَى   ّإْبشاهیَن َسبُّ  لاَل ال َنًاُل َػْهّذي الظَّ

بّ  2 ًَّ ّة َػّى ال ّة َو اْلَخافَّ ُلىُل: َو َلْذ َجَىاَجَش َبْیَى اْلَؼاهَّ
َ
ىا ّکَحهاَب   لی الله ػلیه و لله و علنيِّ ف. أ ْکُحْن ّبّهَما َلْى َجّضهلُّ َمَلْیّى َها ّإْو َجَمغَّ ي َجاّسِن ّفیُکُن الثَّ ُه َلاَل: ّإيِّ يَّ

َ
أ

ی َنّشَدا َػَليَّ اْلَحْىَك. ُهَما َلْى َنْفَحّشَلا َححَّ ْهَل َبْیّحي َو ّإيَّ
َ
ّه َو ّػْحَشّجي أ  اللَّ

 34و  33، ؿ: 27 وعارل الؾیؼة، ج
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ؽذه اعهث.  ايؾاانى جؼل اص عىی خذاويذ هحؼال  بىده و  لضیه حمیمیهيحى انى جؼل ػلی  .والنث اهش هغحًذ
ْعهَلُم »: انى لنه باؽذ حال دلیل انى جؼل فشك کًیذ

َ
هزنَى أ ىَو الَّ ّبیُّ ًَّ ْىساَة فیها ُهذًی َو ُيىِس َنْحُکُن ّبَها ال ا الحَّ ًَ ْيَضْل

َ
ا أ ىا ّإيَّ

ّه َو کاُيىا َػَلْیّه ُؽَهذاَء َفَل ْحباُس ّبَما اْعُحْحّفُظىا ّهْى ّکحاّب اللَّ
َ
ىَو َو اأْل اّيیُّ بَّ زنَى هاُدوا َو الشَّ اَط َو اْخَؾهْىّو  ّللَّ ًَّ َجْخَؾُىا ال

ولّئَه   َو ال َجْؾَحُشوا ّبآناجي
ُ
ُه َفؤ ْيَضَل اللَّ

َ
لنهات دنگهش ههثًَل انهى لنهه نها . 3«ُهُن اْلکاّفُشوَو  َثَمًًا َللیًَل َو َهْى َلْن َنْحُکْن ّبما أ

ؽىد که نک جؼل ػام ػلی يحهى لضهیه  هؼلىم هی کاؽف اص چًیى جؼلی اعث. دس انى باسه سواناجی هن داسنن که
انهى « ىالنهةکل ػالن ػادل فههى فهاحب ل»و لو هن انى اعث که  ت گشفحهفىس ويذ هحؼالحمیمیه اص عىی خذا

اَل َخْیَش ّفي اْلَؼْیّؼ ّإالَّ ّلَشُجَلْیّى َػهاّلٍن »اص افىل کافی خىايذنن که فشهىد: ػام اعث. هثًَل لو سوانحی که  نک جؼل
ْو ُهْغَحّمٍغ َواٍع.

َ
جاهؼه بانذ جشکیبی اص انى دو بخؼ باؽذ؛ بخؾی ػالن هطهاع و بخهؼ دنگهش ؽهًىيذه  4«ُهَطاٍع أ
گاه و بقیش بشّ  فشهاو  کلیه اعث.  لضیه. انى نک جؼل کلی و ػلی يحى ضىع اعث ]يؾاو اص همیى هى ل

فشههىده هثًَل ػلی يحى لضیه ؽخقیه اعث که  خذاويذ هحؼال نک جؼل دنگش هن ايجام داده اعث و لو جؼل
ْسّك َخلیَفةً »اعث: 

َ
ي جاّػِل ّفي اأْل ْسّك »نا  5«ّإيِّ

َ
ا َجَؼْلًاَن َخلیَفًة ّفي اأْل ًىاو اؽخاؿ سعل سا به ػ .6«نا داُوُد ّإيَّ

جؼهل له و علن و ارمه اطهاس ػلهیهن الغهَلم سعىل اکشم فلی الله ػلیه و ل ػلیهن الغَلم، ايبیاجؼل کشده اعث. 
اص انهى دعث ها  هشکجابشای والنث اهش وجىد داسد  حال ولحی دو جؼل هحشجب. هغحًذػلی يحى لضیه ؽخقیه 

 خىاهذ ؽذ.  جؼل ػلی لضیه حمیمیه خىد خىدبهؽذ کىجاه هجؼىل ػلی يحى لضیه ؽخقیه 

و  بپزنشننحال اگش انى حشف سا  و حشف دلیمی اعث.انى حشفی که اهام خمیًی سضىاو الله جؼالی ػلیه صديذ 
جؼهل اگش کغهی ههذػی  اعث. ست گشفحهالالل دس دوساو غیبث کبشی انى لضیه ػلی يحى لضیه حمیمیه فى نا

بهه -هؼقىم ػلیه الغَلم انى اعث که دس ػقش غیبث کبشی  بىدهلن هغ يباؽذ بش هبًای هباحث لبلی ليچهػاهی 
 -های دنگشی که هفقهل بحهث کهشدنن و به دلیلفادسه اص حضشت دلیل همبىله ػمش بى حًظله و به دلیل جىلیغ 

 انى جؼل ػلی يحى لضیه حمیمیه فىست گشفحه اعث.

                                                           
 44. المارذة :  3
 33، ؿ: 1 اإلعَلهیة(، ج -.الکافي )د  4
 َجْجَؼُل فیها َهْى ُنْفّغُذ فیها َو َنْغفّ  33. البمشة :   5

َ
ْسّك َخلیَفًة لاُلىا أ

َ
ي جاّػِل ّفي اأْل َه ّلْلَمَلّرَکّة ّإيِّ ُح ّبَحْمّذَن َو َو ّإْر لاَل َسبُّ هاَء َو َيْحُى ُيَغبِّ ُط  ُه الذِّ ُيَمذِّ

ْػَلُن ها ال َجْؼَلُمىَو 
َ
ي أ  َلَه لاَل ّإيِّ

ّبّغ اْلَهىی 26. ؿ :   6 اّط ّباْلَحكِّ َو ال َجحَّ ًَّ ْسّك َفاْحُکْن َبْیَى ال
َ
ا َجَؼْلًاَن َخلیَفًة ّفي اأْل ههّ   نا داُوُد ّإيَّ ىَو َػْى َعبیّل اللَّ زنَى َنّضلُّ ّه ّإوَّ الَّ َه َػْى َعبیّل اللَّ  َفُیّضلَّ

 َلُهْن َػزاِب َؽذنِذ ّبما َيُغىا َنْىَم اْلّحغاّب 
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وجىد داسد و لو ههن ليجهانی  میهحمیجؼل ػلی يحى لضیه نک جفاوجی بیى جؼل ػلی يحى لضیه ؽخقیه با 
جؼیهیى فهغشی هجؼهىل سا بهه ػههذه  خىد جاػل هؼىيهۀ لودس  که ه باؽذاعث که جؼل ػلی يحى لضیه ؽخقی

وجهىد هیچ صحمحی هىضىع  ـیهکلف دس جؾخبشای  و گشفحه  بشػهذهگیشد و جؼییى هىضىع سا خىد جاػل سا  هی
و گفحهه اعهث اص کهشده به نک لب هخقىؿ ًَل اؽاسه هثهىضىع بشای هکلف يیغث.  خیـيذاسد و يیاصی به جؾ

. اها نک بهاس ؛ بانذ اص لو لب وضى بگیشدکًذ فمط اهحثال اعثبانذ انى لب وضى بگیش. انى ؽخـ جًها کاسی که 
اگهش دس جهانی  اههااعث که اص لب وضى بگیش، دس انًجا جؾخیـ هاء طهىس بش ػهذه هکلف اعث.  گفحههن به او 

نؼًهی خهىد او  جاػل بش ػهذه هکلف گشفحهه اعهث اعث و جؾخیـ هىضىع سا هىال نا حمیمیهکه لضیه بش يحى 
عث کهه جؾهخیـ ای ا اگش هىضىع عادهخىاهذ لو سا جؾخیـ دهذ،  حال هىضىػی که هی بانذ جؾخیـ دهذ.
ام دهذ و بانهذ ايجه جؾخیـ هیهىضىع سا هغحمین  طىس به یهکلف جخقـ يذاسد، دس انًجا ولو يیاص به خبشونث 

. اها اگهش ذاسننهحخقـ ي . دس انًجا بشای انًکه بفهمین لب چیغث يیاصی بهگفث جىضى بالماء ؛دهذ. هايًذ هاء
دس لضیه حمیمیه هىضىػی اعث که جؾخیـ لو يیاصی به ػلن و جؾخیـ خافی داسد دس انًجا وظیفهه هکلهف 

 .و اص کاسؽًاعهاو اعهحفاده کًهذ کهشدهدس لو هىضىع هشاجؼهه  ۀکه دس جؾخیـ لو هىضىع به اهل خبشانى اعث 
اهل خبهشه و کاسؽهًاط. دس  اعث اها بالىاعطة اعحؼايث اص هکلفجؾخیـ هىضىع بش ػهذه  هننؼًی دس انًجا 

نؼًهی جؾهخیـ انًکهه  ؛هجحهذ فمیه ػادل با کفانث، خىد فماهث اححیاج به جؾخیـ کاسؽهًاط داسد هىضىّع 
، اػلن اعث جؼذد فمها بىده و يیاص به جؾخیـ که س ليجانیباألخـ ديیاص به خبشونث داسد. چه کغی فمیه اعث 

بش ػهذه هکلف اعث اها بهه دلیهل جؾخیـ هىضىع  باانًکهلزا دس انًجا  داسد.اححیاج به کاسؽًاط  انى هىضىع
اعطة جؾخیـ هىضىع دههذ، نؼًهی ىبشونث اعث لزا هکلف هىظف اعث باليیاصهًذ خانًکه جؾخیـ هىضىع 

انى هطلب اولی اعث که هطش  کهشدنن و اداههه بحهث دس جلغهه  .انى کاس سا کًذ کاسؽًاعاوسجىع به  بالىاعطة
 بؼذ پیگیشی خىاهذ ؽذ.

 له و علنفلی الله ػلی هحمذ و ل و


