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 «معن ج   اللع  لي  اعدائهم ا  لي  ححمد   ل ه اطاليرن اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»
  ادله قائلین به فوریت

هوی  تؼذاص هطخع ضذى هَؾَع تحث ٍ تٌمیح هحل ًضاع دس تاب داللت غیغِ اهش دس فَس یا تشاخی ًَتت تِ تحث اص ادلِ الوَالی  

 .ِ دس ها ًحي فیِ ٍخَد داسدوسسذ 

 لائلیي تِ فَسیت تِ حىن ػملی ٍ آیات ٍ سٍایات توسه وشدُ اًذ. 

 دلیل اول: حکم عقل

وِ آیوا اسوثاب ٍ    دس ایي اغل ایي دلیل ػملی، هثتٌی تش یه هسألِ ای است وِ خَد آى هسألِ هحل اختالف است. ساتماً تیاى ضذ

ایي ساتكِ  ای داسًذ وِساتكِ  ػلل ضشػیِ ّواًٌذ اسثاب ٍ ػلل تىَیٌیِ ّستٌذ یا خیش اختالف است. تؼؿی هؼتمذًذ ػلت ٍ هؼلَل

دس ػالن  ػلیت دس ػالن تىَیي ٍخَد داسدتا ِ ای وِ دس ساتكِ كذ. ّش لاًَى ٍ لاػذُ ٍ ؾاتیات فشلی ًوی وٌت ٍ تطشیؼدس تىَیٌیا

 ًظش هحول اضوىال   تٌْا تفاٍت دس ایي است وِ یىی تىَیٌی است ٍ دیگشی اػتثاسی ٍ تطشیؼی لىي ایي .ؼیٌِ خشیاى داسدتطشیغ ت

تِ  هی داًٌذ.اضىال  سا هحل ثاب ٍ ػلل ضشػیِ سا تش ٍصاى ػلل اسثاب تىَیٌِ تذاًٌذتؼؿی اغل ایي وِ ٍصاى اسٍ ٍالغ ضذُ است 

ّواى لَاػوذ ٍ ؾوَاتف ٍ    هی تاضٌذ ٍ ػلل ضشػیِ هاًٌذ ػلل تىَیٌیِ ًذهؼتمذلائلیي تِ دلیل اٍل اص وساًی هی تاضٌذ وِ  ّش حال

  ض خشیاى داسد.ػلل تىَیٌیِ خشیاى داسد، تؼیٌِ دس ػلت ٍ هؼلَل ضشػی ًی ساهَسی وِ د

هتشتة تش ػلت هی تاضذ هؼلَل تال فاغلِ  . یؼٌیتش ػلت هؼلَلػثاست است اص تشتة  تش ایي اساس یىی اص ٍیژگیْای ػلل تىَیٌی

وسی وِ دستص سا سٍی ولیوذ   تیي آًْا حاون است. هثال  تٌْا تمذم ٍ تاخش ستثی ػلت ًیست ٍ ٍ ّیچ فاغلِ صهاًی تیي هؼلَل  ٍ

ای ًیسوت ٍ   اها تیي ػلت ٍ هؼلَل فاغلِ شخیذى ولیذ.تشای چهی ضَد حشوت دست ػلت  ٍ آى سا هی چشخاًذذ دّ دس لشاس هی

. ًسثت تِ ػلت ًذاسد تاخیشی هؼلَل . پس اص ًظش صهاًیهاى ولیذ ّن هی چشخذى است ّن صیذخوِ دست دس حال چش ٍلتی ّواى

؟ حشاست ٍ آتص  اص ّن داسد تاخش اص آتص صهاًاً ػٌَاى هؼلَل آتص آیا حشاست تِ ّن هَخَد است.ا آتص تاضذ حشاست یا ّش خ

ستٌذ ٍ  ّویي تِ هؼلَل ٍ ػلت اص ّن خذا ضذًی ًی اص آتص هی تاضذ. تِ تیاى دیگش: هتاخشحشاست ستثتا  خذا ضذًی ًیستٌذ ٍ تٌْا 

تیي  تپزیشین وِ ل تىَیٌِ هی تاضٌذ تایذواًٌذ ػلّػلل ضشػیِ اگش لثَل وشدین یؼٌی  ػیٌِ دس اسثاب ٍ ػلل ضشػی ًیض خاسی است.

  ٍ ایي ّواى هؼٌای فَسیت است.  اص ًظش صهاًی اًفىان ًیست ِثات ضشػیػلل ضشػی ٍ هؼلَل ٍ هسث

 ٍ احىام ضشػی است. ایٌىِ ػولی ٍاخة است ػلوت ضوشػی  ػلل ضشػی دس ٍالغ ّواى اٍاهش ٍ دستَسات خذاًٍذ : لهتَؾیح ر

اهوش   ضواسع اسوت پوس    اهوش ضَد هىلف اتیاى تِ هاهَستِ وٌذ  سثة هی فؼل هىلف است. آًچِهحسَب هی ضَد ٍ هؼلَل آى ًیض 
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ؼلَل ضشػی ًثایوذ  تیي اهش تِ ػٌَاى ػلت ضشػی ٍ اتیاى هاهَس تِ تِ ػٌَاى ه لزا« لالتیاى تالواهَس تِ ،سثة ضشػی لؼول الوىلف»

سثة اص هسثثص ٍ « لالتیاى تالواهَس تِ»صیشا اهش سثة ٍ ػلت ضشػی است  ؛اتیاى ضَد تایذ هاهَس تِ اًفىان تاضذ ٍ تِ هحؽ اهش

یؼٌوی   .تىوَیٌی ٍ تطوشیؼی ًیسوت   ػلول  تِ قَس ولی ّیچ ػلتی اص هؼلَلص هٌفه ًوی ضَد ٍ فشلی تیي چَى  .ضَد ًثایذ هٌفه

ِ   یي اهش وِ سثةًیض ًوی تَاًین تّواًكَس وِ دس ػلل تىَیٌی اًفىان ػلت اص هؼلَل هحال است دس ػلل اػتثاسی   دس ها ًحوي فیو

ضَین تِ ستٌاد ایي دلیل ػملی تایذ هلتضم تِ اپس «. هؼٌی الفَسیة ٍّزا َّ » ینوٌِ هاهَس تِ تِ ػٌَاى هسثة تفىیه ٍ اتیاى ت است

 ایٌىِ اهش داللت تش فَسیت هی وٌذ.

 بررسی دلیل اول

 اشکال اول

 یف اػتثاسیات، اسثاب ٍ ػلل داسین یؼٌی ّن هح است. دسست است وِ دسدس اٍل تحث تیاى ضذ ایي دلیل هحل اضىال ّواًكَس وِ 

  لیواس ووشد.   اسثاب ٍ ػلل ضشػی سا تا اسثاب ٍ ػلول تىوَیٌی   داسین ٍ ّن هسثة اػتثاسی، اها تِ ّیچ ٍخِ ًثایذ سثة اػتثاسی

 . ه اضىال هثٌایی تِ ایي دلیل ٍاسد استي خا ییایي اٍل والم است ٍ لزا ّو «الؼلل الطشیؼة والؼلل تىَیٌیة»ایٌىِ گفتِ ضذُ است 

 اشکال دوم 

ّواًٌوذ   یتطشیؼایٌىِ ػلل تش فشؼ  «الؼلل الطشیؼة والؼلل التىَیٌیة» ال هثٌایی غشف ًظش وٌین ٍ تگَیینتش فشؼ ها اص ایي اضى

ػلل ضشػیِ  پزیشین وِهی ها فی الدولِ  .هاًٌذ ػلل تىَیٌی تاضذػلل ضشػی  ػلل تىَیٌی تاضذ تِ چِ دلیل تایذ دس ّوِ تخص ّا

اها ایٌىِ ّوِ لَاػذ ٍ ؾَاتف آثاس ػلل تىَیٌی دس ػلل ضشػی تایذ ٍخَد داضتِ تاضذ ایي خَدش هحل  ِ استیهاًٌذ ػلل تىَیٌ

اس یمیٌی وِ دس ػلل تىَیٌی هی تاضذ دس ػلل ضشػی ّن لاتل خشیاى یشین وِ تؼؿی اص آثهی تَاًین تپز تلِ فی الدولِ .اضىال است

ین وافی است ِ داضتِ تاضیه ٍخِ ضثاگش  ،تِ ػثاست دیگش دس تطثیِ .ها تِ چِ هٌاسثت دس خویغ اهَس تایذ ایي ضثاّت تاضذا است

تایذ تیي ػلل  ادػا هی ضَد ایي است وِ چشااضىال  ،اقالق ایي ضثاّت هحل اضىال است لزاغ اهَس الصم ًیست ویخ سٍ ضثاّت د

تایذ ضثاّت تاضذ. هوا لثوَل داسیون دس ػلول      ػلت ٍ ػذم اًفىان هؼلَل اص ػلتتش  ضشػی ٍ ػلل تىَیٌی اص حیث تشتة هؼلَل

 لحال ضَد.اها اص ودا هؼلَم ایي خػَغیت تایذ دس ػلل ضشػی ّن  ذ،تىَیٌی ًوی ضَد تیي ػلت ٍ هؼلَل اًفىان لائل ض

وِ ایي لاػذُ ن یتپزیش ٍخَد داسد ایي تطثیِ ثاس وِ یمیي داسین دس آًْا ضثاّت هؼلَم ًیست ٍ دس تؼؿی اص آٍخِ دس ها ًحي فیِ  لزا

 .ت تیایذلِ تؼذ اص ػلهؼلَل تایذ تالفاغدس ػلل ضشػی ّن تِ چِ دلیل هستذل ادػا هی وٌذ وِ اها خشیاى داسد 

 اشکال سوم

. اگوش لوشاس   است ضذُ ضشػی ٍ هؼلَلص اًفىان حاغلایي اضىال یه اضىال ًمؿی است؛ یؼٌی دس هَاسدی هی تیٌین تیي ػلت  

هؼلوَل اص ػلوت    اى دس تؼؿی اص هَالوغ دیگش ًوی تَ هوىي ًیستّواًٌذ ػلل تىَیٌی  فىان ػلت ضشػی اص هؼلَلتگَیین اً ضذتا

تاضذ ایي ٍیژگی دس ػلل ضشػی خشیاى پیوذا وٌوذ تایوذ دس ّووِ ػلول       اگش لشاس .طَداص هَالغ خذا ًتؼؿی دس ضَد ٍ ضشػی خذا 

پس  « ةلیٌی فی ػذم اًفىان الوؼلَل ػي الؼتىَالػلل ضشػی والؼلل »گفتین  اگش .ًثایذ ایي لاػذُ ًمؽ ضَد ضشػی خاسی ضَد ٍ

حالیىِ تؼؿی اص السام ٍاخثات تِ  س. دان تاضذًفىخذایی ٍ اتیٌطاى ًثایذ تِ ّیچ ٍخِ  ّش خا وِ یه سثة ٍ هسثة ضشػی تاضذ

ثول ٍاخثوات   ه .استتِ استذالل هستذل ه ًمؽ ایي یٍ  هی تاضذ ییخذا ًْا تیي ػلت ٍ هؼلَل اًفىان ٍای ّستٌذ وِ دس آگًَِ 

یؼٌی حىن غوادس ضوذُ   . ى تِ هاهَس تِ هؼلك تش یه ضشـ هی گشدداتیا ٍلتی اهش غَست هی گیشد، هؼلك وِ تِ گًَِ ای ّستٌذ وِ
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ٍ   وِ اهش توِ حوح هحموك ضوذُ     «سثیال الیِ هلل ػلی الٌاس حح الثیت هي استكاع »است هثال س یه صهاى خاظاها اتیاًص د است

اًدوام   حح ساهمذهات  تلىِ تایذ غثش وٌذ تا صهاى حح ٍ تا آى صهاى تایذتشٍد حح ًوی تَاًذ  هىلف استكاػت ّن داسد ٍلی اوٌَى

 خوة ًثوَد هؼٌوا ًذاضوت ووِ      اگش حح ٍاصیشا تایذ همذهات حح سا اًدام دّذ  َى اهش تِ حح هتَخِ هىلف ضذُ ٍ لزاپس اوٌ .دّذ

ٍاخة هؼلك یه هَسد ًمؽ آضىاس تِ ایي  صهاًص هَسن حح است. لزا اتیاى تِ هاهَس تِ وِ هسثةاها سا اًدام دّذ همذهات حح 

 دلیل است. 

هَخَد ًیست. توِ   سثثیاغال ضَد ٍ  ویاستكاػت حح ٍاخة ً اغل ٍاخة هؼلك سا اًىاس وٌذ ٍ تگَیذ تِ هدشدضخػی اگش  ًؼن،

توِ  ووِ  د ًِ تِ ػٌَاى اهش توِ حوح   همذهات تِ دلیل دیگش ثاتت هی گشد اىتیاحح دس هَلغ صهاى حح هی آیذ ٍ حىن ایي هؼٌی وِ 

 دس ایي غَست دیگش اص هحل تحث خاسج هی ضَد. ػٌَاى اهش تِ ری الومذهِ وِ هستلضم اهش تِ همذهِ است

 بحثخالصه 

 چٌذ اضىال تِ دلیل اٍل تِ لائلیي فَسیت ضذ:

تش  اضىال دٍم ایي تَد وِ  ػلل ضشػیِ تِ ػلل تىَیٌی هحل اضىال است اضىال هثٌایی تَد هثٌی تش ایٌىِ اغل لیاس اٍل الاضى 

تلوِ دس یوه   ًیاصیثِ  ضثاّت تام ًیست.  ٍ لزااقالق ًذاسد  ن ػلل ضشػی ّواًٌذ ػلل تىَیٌی ّستٌذ اها ایي ضثاّتفشؼ تپزیشی

اص ػلت اص ّواى لَل فَسیت ٍ ػذم اًفىان هؼلِ أهس ست وٍِلی هؼلَم ًیتِ آى لائل ضَین سشی اص اهَس وِ یمیي داسین هی تَاًین 

وِ اغال تش فشؼ اص دٍ اضىال لثلی غشف ًظش وٌین ٍ وثشی سا لثَل وٌین ٍ توش فوشؼ    اضىال سَم ایي است .هَاسد ضثاّت تاضذ

هاهَس تِ  اها هسثثص وِ اتیاى تِدس تؼؿی اص هَاسد هطاّذُ هیىٌین وِ سثة هحمك ضذُ  ٍلی آثاس استشین وِ ضثاّت دس ّوِ یتپز

 صهاى هتاخش هحمك هیطَد. است دس

 .لزا تا تَخِ تِ اضىاالت تیاى ضذُ تا دلیل ػملی ًوی تَاًین فَسیت سا اص غیغِ اهش استفادُ وٌین

 «الحوذهلل سب الؼالویي»


