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 33:خلسِ                                                                                       دوم   :سال

« معينج علي ملحم و آهل  لطارهين و  للعن علي  عم هم   دهّلل   رب  لعالمين و صلي الحمدهّلل »
 :خالصه بحث گذشته

ضَد ٍ اغل ُ ػٌَاى خبػل حىن ضشػی ضٌبختِ هیدس هَسد خبػل حىن ضشػی ثِ ایٌدب سسیذ وِ خذاًٍذ هتؼبل ةثحث هب 

ادلِ ایي هسئلِ ّن روش  .ضًَذهیٍ ائوِ اقْبس ّن خبػل حىن ضشػی هحسَة  (ظ)ٍ پیبهجشضَد هی ًبضی خؼل حىن اص اٍ

گش چِ دس هحذٍدُ خؼل هوىي است اختالفی ٍخَد داضتِ ثبضذ اهب فی الدولِ ایٌْب ثِ ػٌَاى خبػالى حىن ضشػی  ،ضذ

 .ضًَذهحسَة هی

 فقیه جاهع الشرایط -4

اضبسُ وٌین وِ ثش اسبس آًچِ وِ سبثمب دس  اخوبال خبهغ الطشایف ّندس ساثكِ ثب فمیِ هَسد ثؼذی فمیِ خبهغ الطشایف است، 

تَاًٌذ پیبهجش هی ٍّن هبًٌذ ائوِ  ، فمْبگفتِ ضذثحث اص حىن حىَهتی ٍ ضبى حىن ثشای فمْب ٍ گستشُ حىن حىَهتی فمْب 

آًچِ وِ ثِ  ٍ تتذثیش اهَس خلك اسثِ د هٌتْی هحذٍدُ خؼل حىن ضشػی تَسف فمْب غشفب هشثَـ ىويخؼل حىن ضشػی 

 .ضًَذیؼٌی دس اهش دیي ایٌْب ثِ ّیچ ٍخِ خبػل هحسَة ًوی ؛ضَدسیبست ػجبد هشثَـ هیٍ صػبهت  ،حىَهت ،خبهؼِ

ثب ایٌىِ ادلِ یؼٌی ػشؼ وشدین  (ع)دس هَسد اّل ثیتّوچبًىِ هٌظَس اص دیي ّوبى هحذٍدُ احىبم اٍلی ٍ ثبًَی است 

خؼل  (ظ)وٌٌذ اهب ّیچ گضاسضی اص خؼل حىن ضشػی هثل آى چیضی وِ پیغوجشم حهد خؼل ىثتَاى ائوِ وٌذ وِالتؿبء هی

فی الدولِ  وِ تَاًین ادػب وٌینساخغ ثِ ٍلی فمیِ خبهغ الطشایف ثِ قَس لكؼی ٍ هسلن هب هی پس ؛اًذ اص ائوِ ٍاسد ًطذُوشدُ

اقالق حىن  ّن حىن حىَهتی ُة ٍ ّوبًكَس وِ گفتین حىن حىَهتی  دس هحذٍدُتَاًذ خؼل حىن ضشػی ثىٌذ هی

هدتْذ خبهغ  تَاىهی ثبالخشُ فی الدولِ -چِ آى سا هحذٍد ثذاًین ٍسیغ ثذاًینچِ دائشُ حىن حىَهتی سا  -ضَدهیضشػی 

 .وشدالطشایف سا دس صهشُ خبػالى حىن ضشػی للوذاد 

                     کالم عالهه هجلسی درباره تفویض :تنبیه
 .میويهیخَاًذین تٌجیْی سا روش ًبسجت ثحث اص تفَیؽ وِ سٍایبتی دس ایي ساثكِ خبػل حىن ضشػی ثِ مدس پبیبى ثحث اص 

الؼمَل، وِ ضشح اخجبس ٍ سٍایبت اغَل مراۀ ایطبى دس وتبة . م هشحَم هدلسی دس هَسد تفَیؽ استایي تٌجیِ پیشاهَى وال

ی هختلفی وِ دس هَسد تفَیؽ ٍخَد خغ ثِ تفَیؽ ٍ هؼبىسااهلل وبفی ٍ فشٍع وبفی است دس ریل ثبة التفَیؽ الی سسَل 

 .اًذداسد ثحث هجسَقی سا روش وشدُ

ٍ  ی هختلفی ٍاسد ضذُ وِ ثؼؿی اص آًْب دس هَسد هؼػَهیي ثبثت است ٍ ثشخی ًفی ضذُیتفَیؽ ثِ هؼٌب :فشهبیذایطبى هی 

 .وٌٌذضص هؼٌب ثشای تفَیؽ روش هی ایطبى .ثبقل است
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 : هعنای اول

ثؼؿی ّب  ،ی وِ خذا اًدبم دادُییؼٌی ّوبى وبسّبء، اهبتِ ٍ احیب ،تشثیت ،سصق ،تفَیؽ دس خلك ػجبست است اص هؼٌبی اٍل 

ّب ٍاگزاس وشدُ یؼٌی آًْب ّستٌذ ىّب اهش خلك سا ثِ آىاًذ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی هؼػَهیي سا خلك وشدُ ٍ ثؼذ اص خلك آگفتِ

 .وٌٌذصًذُ هی ٍ هی هیشاًٌذ ،ٌّذد، سصق ٍ سٍصی هیوٌٌذوِ خلك هی

 وِ ایي اهَس ثِ لذست ٍ اسادُ خَد هؼػَهیي اًدبم ضَدّوِ احتوبل اٍل ایٌىِ  :دىدُایطبى دس هَسد ایي هؼٌب دٍ احتوبل هی

ثب احتوبل دٍم ایي وِ خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ایي وبسّب سا همبسى  .ایي وفش غشیح است ٍ ػمل ٍ ًمل ثب آى هخبلف است

ضَد یؼٌی ّش ٍلت وِ قجك ایي احتوبل ایي اهَس ثِ لذست خذا ٍ همبسى ثب اسادُ هؼػَهیي اًدبم هی ،دّذدُ آًْب اًدبم هیاسا

فشهبیذ ایي احتوبل اگش ایطبى هی ،دّذوٌٌذ ایي اهَس اتفبق ثیبفتذ خذا همبسى ثب اسادُ آًْب ایي اهَس سا اًدبم هیآًْب اسادُ هی

یذ است وِ ثؼؿی اص اخجبس هؤ وٌذ ٍ فمف دس هَسد هؼدضاتسد ٍلی اخجبس صیبدی آى سا ًفی هیچِ اص ًظش ػمل هطىلی ًذا

غبدس ضَد آى ٍلت است هؼػَهیي  وشاهتی اص یبای ُصایي هؼٌب است یؼٌی ٍلتی وِ اسادُ خذا تؼلك ثگیشد ثِ ایٌىِ یه هؼح

 .افتذثِ لذست خذا آى ػول اتفبق هی ،ثب اسادُ آًْب ىوِ همبس

ت ًبفی ااحتوبل ثب احتوبل اٍل ّوبًكَسی وِ هالحظِ فشهَدیذ هتفبٍت است ٍ اص ًظش ػملی ّن هوىي است ٍلی سٍایایي 

تَخیِ آًْب ثبیذ  ثبضذ غحیحسٌذش  ٍ اگش تٌذ ًیسغحیح  سٌذا ٍاسدُ ضذُثِ ایي هؼٌی  ثؼؿی اص سٍایبتی وِ ٍایي هؼٌب است 

هشحَم ؛ دّذا ثِ خَدش ًسجت هیّوِ چیض ساهیش الوَهٌیي  ىالجیب ۀخطب سد ًبی لبثل لجَلی ثشگشداًین هثالوٌین ٍ ثِ یه هغ

 .ضیؼِ است غالۀ ُػمیذاص  ٍ ایي ٍُاسد ضذ غالۀ ایي دست ّوِ دس وتتایي خكجِ ٍ سٍایبتی اص  فشهبیذػالهِ هدلسی هی

 :هعنای دوم

احتوبل اٍل ایٌىِ خذاًٍذ ثِ ًجی ٍائوِ  :داسدوِ خَد ایي دٍ احتوبل هؼٌبی دٍم تفَیؽ ػجبست است اص تفَیؽ دس اهش دیي 

ٍحی سا ثِ آساء  ، ثذٍى ٍحی ٍ الْبم یب حتیتفَیؽ وشدُ وِ ّش چِ ثخَاٌّذ حالل وٌٌذ ٍ ّش چِ ثخَاٌّذ حشام وٌٌذ

احتوبل دٍم ایي است وِ خذٍاًذ تجبسن ٍ تؼبلی اص  .ایي احتوبل ّن ثِ ًظش ایطبى ثبقل است ، وِخَدضبى تغییش دٌّذ

ای است وِ ی اٍ اص وبهلتشیي هخلَلبت ّستٌذ ٍ ووبل آًْب ثِ گًَِاٍغب ّوچٌیي یی وِ ًجی خَدش سا وبهل وشدُ ٍخبآى

هثل هَاسدی  ؛دٍُ ائوِ اقْبس تفَیؽ وش مثؼؿی اص اهَس سا ثِ پیبهجش اوشوٌٌذ ػیي حك ٍ ثَاة است لزا ّش چِ اختیبس هی

پس اگش پیبهجش یب اهبم . ٍ تؼظین ًسجت ثِ همبم ایي اًسبًْبی وبهل است گزضت ٍ ّوِ ایٌْب ثِ خْت اوشاملجل وِ دس خلسِ 

ایي . ضَدس ضَد ثِ ٍسیلِ ٍحی تبویذ هیٍ آى چیضی وِ ثِ ٍسیلِ پیبهجش اختیب خذا استارى گَیٌذ ثب هدَص ٍ چیضی هی

صیبدی ثش آى لبئن  سٍایبت ٍاست هَسد پزیشش  ٍ ّن ًمالً اهش دیي احتوبلی است وِ ّن ػمالً احتوبل دٍم اص تفَیؽ دس

لجَل  هؼٌب ساآیذ وِ ایي تٌْب اص والم ضیخ غذٍق ثش هی ،اًذضذُ ٍ ثِ تؼجیش ایطبى ولیٌی ٍ اوثش هحذثیي ایي هؼٌب سا پزیشفتِ

تفَیؽ دس یؼٌی ضیخ غذٍق وِ  ،گَیٌذ لبثل تبٍیل ثِ هؼٌبی اٍل ّستًذاسد ٍ الجتِ ایي سا ّن هشحَم ػالهِ هدلسی هی

 .اٍل اص هؼٌبی دٍم ثَدُ ًظشش ثِ احتوبل ًفی وشدُسا دیي 

اى اهلل ػضٍ خل فَؼ الی ًجیِ اهش خلمِ لیٌظش ویف »:است وٌذ حذیث سَماص خولِ سٍایبتی وِ داللت ثش ایي هؼٌب هی

د یفشهبػالهِ هیوِ  »...فَؼ الیِ دیٌِ ٍ اى اهلل فشؼ الفشائؽ « :ٍ یب حذیث ضطناست  یغحیحوِ داسای سٌذ  «قبػتْن

  .ی الوطَْسػل ؾؼیفٌایي سٍایت هؼتجش است ٍلی 
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ال ، الجتِ حذیث ّطتن ثش قجك هجٌبی هطَْس ؾؼیف استاست حذیث ّطتن ّن لبثل حول ثش ایي هؼٌب اص تفَیؽ  ىیّوچ

حول ثش اثل ّن قٍ ًْن حذیث دّن «وإلى االئمة( صلى اهلل عليه وآله)أحد من خلقه إال إلى رسول اهلل  واهلل ما فوض اهلل إلى

 .ّن لبثل حول ثش ایي هؼٌب است حذیث دٍم .َّل ّستٌذهحهدلسی ًظش هشحَم ػالهِ وِ ثِ  ایي احتوبل دٍم است
 :هعنای سوم

ًجی اوشم ٍ ائوِ  یؼٌی اختیبس ثٌذگبى ثِاست ثٌذگبى  ٍ تبدیت سیبست ػجبد ،اهَس خلك ، تفَیؽتفَیؽهؼٌبی سَم 

الجتِ دس آى هسئلِ ثِ آًْب ٍاگزاس ضذُ است است اغالح ًفَس  ،آًچِ وِ هشثَـ ثِ ًظبم صًذگی ،سپشدُ ضذُهؼػَهیي 

 .وٌذاخجبس ٍ ػمل ثش آى داللت هی م ثِ ًظش ایطبى غحیح است ٍ آیبت،ُ ایي هؼٌب. ضَدهػلحت لحبل هی
 :هعنای چهارم

هٌتْی ثیبى ػلَم ٍ احىبم ثِ ًحَ ولی تفَیؽ ضذًی  ،ثیبى ػلَم ٍ احىبم ثِ ًجی ٍ ائوِ است ، تفَیؽتفَیؽهؼٌبی دیگش 

. تَاًذ اًدبم دّذسا خَد خذا ًوی ػلَم ٍ احىبم ثیبى ،وبسی است وِ ثبیذ آًْب اًدبم دٌّذ ، یؼٌی ثیبى ػلَم ٍ احىبمًیست

د ىثیيحت هید آًچِ سا وِ هػلىتَاىهَاخِ ثب اختالف ػمَل هشدم ّستٌذ هیوِ اص آًدبیی  اهب هٌظَس ایي است وِ ایٌبى

ثیٌیذ ًگَیٌذ یؼٌی ػلن ثِ احىبم دس ًضد آًْب ثِ ٍسیلِ خذاًٍذ لشاس دادُ ضذُ اهب آًْب ایي ثگَیٌذ ٍ آًچِ سا وِ هػلحت ًوی

ثیٌذ ّوِ هكلت سا ثگَیٌذ ٍ دس خبیی وِ اختیبس سا داسًذ ٍ ایي همذاس ثِ آًْب تفَیؽ ضذُ وِ دس خبیی وِ هػلحت هی

ایي  .وٌٌذ اوتفبثِ ثیبى ظَاّش  ثیٌذ سبوت ثبضٌذ ٍ دس خبییالح هیدس خبیی وِ ظ حىن سا ًگَیٌذ ٍثیٌذ اغال ًوی هػلحت

  .اهَس ٍ ثیبى ػلَم ٍ احىبم ثِ ًجی ٍ اّل ثیت تفَیؽ ضذُ وِ آًْب ثِ همتؿبی حبل ضًٌَذُ ٍ ضشایف پبسخ دٌّذ

اًذ پس ػلت ایٌىِ سا داضتِ اختیبسٍ ّوِ اًجیبء ایي هوىي است سَال وٌیذ وِ ایي دیگش اختػبظ ثِ ًجی ٍ ائوِ اقْبس ًذاسد 

ٍخِ آى ایي است ایي  چیست؟ دس خَاة ثبیذ ثگَیین اختػبظ دادُ ضذُ ثِ ًجی اسالم ٍ ائوِ ایي اهشدس ثؼؿی اص سٍایبت 

 ُ ثبضذ یؼٌی تمیِاى ؾشس داضتٍ هىلف ثَدًذ ثِ ػذم تمیِ ٍلَ ثشایص هثال آًْب هَظف تَسؼِ ثشای ثمیِ اًجیبء ٍ اٍغیب ًجَدُ 

 .م ٍ ائوِ هؼػَهیي داسداختػبظ ثِ ًجی اسال

وٌذ ٍ ُ ػملیِ ٍ اخجبس هستفیؿِ ّن ثش آى داللت هیادلاست ٍ ایي ّن یه هؼٌبی تفَیؽ وِ ایي هؼٌبی اص تفَیؽ حك  

 .اص خولِ سٍایت دّن ظَْس دس ایي هؼٌب داسًذسٍایبتی 
 :هعنای پنجن

اختیبس دادُ وِ حىن وٌٌذ ثِ ظبّش ضشیؼت یب ثِ  خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ثِ ایٌبىوِ هؼٌبی پٌدن اص تفَیؽ ایي است 

وِ ایي هخ حك حىن وٌٌذ د ثِ ىتَاىای هیّب دس ّش ٍالؼِیؼٌی دس ٍالغ آى وٌذ،ا ثِ آًْب الْبم هیثِ آًچِ وِ خذ یب ػلوطبى ٍ

 .ثِ آًْب الْبم وشدُى یب ثِ آًچِ وِ خذا یب ثِ ػلن خَدضب است یب ثِ ظبّش ضشیؼتحىن وشدى 

ثِ چِ ُ ثب ػمَل هختلف ُدس هَاجثیبى احىبم ٍ ػلَم ثَد وِ  دس هؼٌبی چْبسم تفَیؽ ایي هؼٌب ثب هؼٌبی چْبسم فشق داسد 

ثلىِ حىن وٌٌذ ثِ ظبّش ًِ ایٌىِ خَدضبى حىن وٌٌذ  اختیبس حىن است هٌتْیاهب هؼٌبی پٌدن سكحی ایي ػلَم ثیبى ضَد 

 .ًذ یب ثش اسبس ػلن خَدضبىنخذا الْبم هیضشیؼت یب آى چیضی وِ 

ثؼؿی حذیت دّن ّوبًكَسی وِ هالحظِ فشهَدیذ  ًبی پٌدن داسد اص خولِ حذیث ّطتن،ثؼؿی اص سٍایبت ّن ظَْس دس هغ

 .تَاًذ هتحول چٌذ هؼٌب ثبضذاست یؼٌی هی دیدایي احبدیث هحتول ثشای هؼٌبی هتغاص 
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 :هعنای ششن

تجبسن ٍ تؼبلی آسوبى ٍ صهیي سا ثشای  ثِ ایي هؼٌب وِ خذاًٍذ ،دس اػكب ٍ هٌغػجبست است اص تفَیؽ تفَیؽ هؼٌبی دیگش 

رله ثِ ّش وِ  هیي است اص اًفبل ٍ خوس ٍ اهثبلایٌْب خلك وشدُ ٍ ایٌْب ایي اختیبس سا داسًذ وِ آًچِ وِ دس آسوبى ٍ ص

 .هٌغ وٌٌذ ثِ ّش همذاسخَاٌّذ خَاٌّذ ّش چِ ثذٌّذ ٍ اص ّش وِ هیهی

ضَد ٍ وٌذ اص خولِ سٍایت دّن هخػَغب ٍلتی وِ همبیسِ ثب هله سلیوبى هیثؼؿی اص سٍایبت ثِ ایي هؼٌب داللت هی

ثَد  همبیسِ ای وِسٍایت دٍم یب  ٍ «ٍ رله لَل اهلل ػضٍخل ّزا ػكبئٌب فبهٌي اٍ اهسه ثغیش حسبة» :ّوچٌیي سٍایت ضطن

 1.است د ٍ آًچِ وِ ثِ پیبهجش تفَیؽ ضذُثیي آى چِ وِ ثِ سلیوبى تفَیؽ ضذُ ثَ

 :جوع بندی

 سٍایبت دٍم سا ّناقل است ٍ احتوبل ة اٍل وِ قجك احتوبلضذ ای وِ ثشای تفَیؽ ثیبى ضطگبًِ یهؼٌبیاص هؼٌبی اٍل 

هؼٌبی دٍم ّن قجك احتوبل اٍل ثبقل است ٍلی . ضَد آى سا پزیشفتهَسد هؼدضات هیوٌذ فمف دس صیبدی آى سا ًفی هی

یؼٌی دس هدوَع هشحَم ػالهِ هدلسی  .پٌدن ٍ ضطن لبثل لجَل است چْبسم، ،سَمقجك احتوبل دٍم غحیح است هؼٌبی 

 گَیٌذ ثب ایي ثیبًی وِاًذ ٍ هیفتِوٌذ ٍ هفبد ایي سٍایبت سا پزیشتفَیؽ ثِ ًجی ٍ ائوِ سا دس اهش دیي ٍ خؼل حىن لجَل هی

 .ضَدوٌٌذ سٍضي هیوِ تفَیؽ سا هكلمب سد هی اص هؼٌبی تفَیؽ اسائِ دادین ؾؼف لَل وسبًی

ت غشف ًظش اص ااًذوِ چِ ثسب آى سٍایسدُالجتِ دس ثحبس هشحَم ػالهِ حذٍد ثیست ٍ چٌذ سٍایت دس ثبة تفَیؽ روشن

 .ثبضذ تشتش ٍ سٍضيداللتص ًسجت ثِ سٍایبتی وِ اص وبفی ًمل وشدین ٍاؾحسٌذضبى 

وِ ائوِ ٍ ضخع پیبهجش ثِ ػٌَاى خبػالى حىن ضشػی ّن دس هحذٍدُ دیي ٍ ّن دس هحذٍدُ ًتیدِ ثحث ایي ضذ ثِ ّش حبل 

حىن خؼل وٌٌذ  ًذتَاىگَیین هیاگش هب ّن هیٍ اهَس خلك ٍ اػكب ٍ هٌغ ٍ ثیبى احىبم فی الدولِ ایي اختیبس ٍ حك سا داسًذ 

وٌٌذ ثیبى هی فمف وِ ّوِ چیض ثِ آًْب ٍحی ضذُ ٍ آًْب ّوچٌیي ثِ ایي هؼٌب ًیستٍ ثبضذ هستمل اص ٍحی ٍ الْبم ایٌىِ ًِ 

ُ ٍ وشدثبالخشُ صیبد وشدى سوؼبت ًوبص ثِ دست پیغوجش اًدبم ضذُ ٍ هٌطبش خذاًٍذ تجبسن ٍ تؼبلی ثَدُ ٍ اٍ تفَیؽ 

دس هَسد ائوِ فی ایٌْب تب ایي حذ همشثٌذ ٍ ًْب است وِ ایي وبس ثشای ثضسي وشدى ایٍ  اخبصُ دادُ تىشیوب ٍ تطشیفب لْن

 .ّیچ گضاسضی ًطذُ است ٍلی ضًَذحىن ضشػی هحسَة هی الدولِ گفتین خبػل

ّوبًكَسی وِ دس خلسِ  د؟شوٌٌذ اص همیذات ٍ هخػػبت ٍ هكلمبت خؼل هحسَة هیاهب آیب خضئیبتی وِ ائوِ روش هی  

اًذ -سا ثیبى وشدُ آًْبّوبى ػلوی وِ دس ًضدضبى ّست دس هَالغ هختلف  ٍالغ ثش اسبسگفتین ایٌْب خؼل ًیستٌذ ٍ دس  ُگزضت

 .اًذگفتِ هجیي هفسش ضشعٍ لزا است وِ ثِ آًْب 
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