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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل   ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 اشکال پنجم

دس هَسد دلیل دٍم اص ادلِ هششٍػیت ًىاح هٌمغغ، اشىاالتی هغشح است وِ تا ایٌزا چْاس اشىال سا هَسد تشسسیی ٍ اسصییاتی   

 لشاس دادین ٍ هؼلَم شذ ایي اشىاالت ٍاسد ًیست. 

آى تیِ   اشىال دیگشی وِ تِ ایي ادلِ ٍاسد است، ایي است وِ اساساً حىن ًىاح هتؼِ ٍ هٌمغغ یه حىن حىَهتی اسیت ٍ اهیش  

اختیاس حاون ٍ تِ یذ حاون است، ًِ ایٌىِ یه حىن اٍلی دائوی تاشذ وِ دس ششیؼت رؼل شذُ ٍ استوشاس پیذا وشدُ ٍ ًِ حتیی  

حىوی وِ دس ششیؼت رؼل شذُ ٍ تؼذاً ًسخ شذُ است. عثك ایي ًظش ٍ احتوال، اساساً هسإلِ ًسخ ّن هغیشح ًیسیتا ایٌغیَس    

اًذ، ایي ّن ًسخ شذُ تاشذ. اساساً ایي یه  ذُ ٍ تؼذاً هخل تشخی اص احىام ششػی وِ ًسخ شذًُثَدُ وِ ایي حىن اتتذاءّ تششیغ ش

حىن حىَهتی است وِ اص اختیاسات حاون استا ٍ شاّذ آى ایي است وِ خلیفِ دٍم اص ایي واس ًْی وشد ٍ آى سا تیِ خیَد    

 ًسثت داد. 
 فرق اشکال پنجم با اشکال چهارم و سوم

یه  ، چٌذ احتوال ٍرَد داسد.«هتؼتاى هحللتاى واًتا ػلی ػْذ سسَل اهلل»ِ دٍم ٍ آى رولِ هؼشٍف اٍ وِ دس هَسد سفتاس خلیف

اًذ هثٌی تش ایٌىِ اگش خلیفِ دٍم ًْیی ویشدُ،    احتوال وِ دس رلسِ لثل دس اشىال چْاسم اشاسُ وشدین ٍ تَریْی وِ تشخی وشدُ

وٌذ وِ پیاهثش)ص( ًْی وشدُ تَد. احتوالی وِ دس ایي اشىال  ىایت اص آى هیایي دس ٍالغ تِ اػتثاس ًْی پیاهثش)ص( تَدُ ٍ ایي ح

هغشح است، ایي است وِ خلیفِ دٍم تشاساس ارتْاد شخظی خَد  ٍ تشداشتی وِ اص ایي هسإلِ داشتِ، ایي واس سا اًزیام دادُ  

ش پیاهثش)ص( صهاًی آى سا حالل وشدُ، یؼٌی تلمی اٍ ایي تَدُ وِ ایي حىن دس هحذٍدُ اختیاسات حاون اسالهی است ٍ اگاست. 

حاون اسالهی تَدُ، ٍ دس صهاى دیگش ًْی وشدُ ٍ خَد اٍ ّن اص هَضغ حاوویت ٍ حاون اسالهی تا هالحظِ  ایي تَدُ وِتِ اػتثاس 

ات اگش حلیت ّن دس تشخی سٍایششایغی وِ دس راهؼِ پیش آهذُ تَد، الذام تِ هٌغ وشدُ است. پس ایي یه حىن دائوی ًیستا 

تیاى شذُ، ایي تشاساس حىن حاون تَدُ ٍ ػوش ّن تشاساس حىن حىَهتی ٍ اختیاسی وِ حاون داشتِ، اص ایي ًَع ًىیاح هٌیغ   

 وشدُ است. 

گَیذ اساساً ًىاح هتؼِ دایشهذاس همتضیات ٍ  الثتِ ایي اشىال تِ ًَػی هتفاٍت تا اشىال سَم استا دس اشىال سَم هستشىل هی

هظالحی پیاهثش)ص( آى سا رؼل وشدُ ٍ واسی تِ هسإلِ حىَهت ًذاشتِ استا یؼٌی یه حىن هَلیت  ششایظ است ٍ تشاساس 

 ات هختلفیی تَدُ است. تِ ایي ًىتِ دلت داشتِ تاشیذ وِ هٌظش ایي اشىاالت تا ّن هتفاٍت استا ایٌزا تحج صیاد است، تَریْ

گَیین اییي حىین    وٌین تا اشتثاُ ٍ خلظ ًشَد. یه ٍلت هی ذیگش تفىیه تایذ اص یى تشای سفتاس خلیفِ تیاى شذُ است. ایٌْا سا
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گَیین ایي حىن رؼیل شیذُ ٍ    گَیین هَلت است، یه ٍلت هی گَیین هَلت استا آًزا ّن وِ هی دائوی است ٍ یه ٍلت هی

خلیفِ  گَیین ایي حىن اص اختیاسات حاون است ٍ گَیین اص اتتذا هَلت تَدُ است. یه ٍلت هی تؼذ ًسخ شذُ، اها یه ٍلت هی

 ایي سا هٌغ وشدُ است. داًستِ،  دٍم تشاساس تشداشت ٍ ارتْاد خَد  وِ ایي سا اص اختیاسات حاون هی

پس دس اشىال پٌزن دس حمیمت تحج دس ایي است وِ خلیفِ دٍم اص هتؼِ هٌغ ویشد، چیَى اییي سا اساسیاً اص اختییاسات حیاون       

 اهؼِ پیش آهذُ تَد.یل آى ّن هسائلی تَد وِ دس رداًست ٍ تِ ػٌَاى یه حىن حىَهتی آى سا هٌغ وشد. دل هی

 تَریِ تشای هٌغ خلیفِ دٍم اص هتؼِ

 وٌٌذ. هخالً اتفالاتی وِ دس آى ایام افتاد ٍ تاػج شذ خلیفِ دٍم اص هتؼِ هٌغ وٌذ، ایٌْاست: ّایی ّن روش هی سیشِ هٌغ تشای ایي 

ّیا ٍ   ّای رذیذی فتح شیذًذ، حیشٍت   اسالم پیش آهذ ٍ سشصهیي ای وِ تشای سپاُ دس آى صهاى تِ دًثال فتَحات گستشدُ :اٍالً

ای سٍی آٍسدًذ  شذ. ػذُ ّا تایذ پیذا هی تشداسی اص ایي حشٍت ّایی تشای تْشُ غٌائن تسیاسی ًظیة هسلویي شذ ٍ عثیؼتاً یه ساُ

توتؼیات دًییَی وشدًیذا    ّا سا طشف ػیاشی ٍ خَشگزساًی ٍ تْیشُ هٌیذی اص    ای ّن تخشی اص ایي حشٍت گشی، ػذُ تِ اششافی

آٍسدًذ ٍ  اص صًاى تَدا هخظَطاً ایٌىِ اسشایی وِ اص وشَسّای دیگش هی استوتاععثیؼتاً یىی اص هظاّش استوتاع اص لزایز دًیَی، 

 وشد. آٍسدًذ، ایي خَد  اًگیضُ هضاػفی تشای ایي هٌظَس فشاّن هی ّای دیگش هی وٌیضواى ٍ وٌیضاى ٍ تشدگاًی وِ اص سشصهیي

ّا ٍ فتَحات تاػج شذُ تَد هشداى هسلواى تِ ٍاسغِ حضَس دس  ًىتِ دیگشی وِ شاّذ ّستین دس آى دٍساى، ایٌىِ رٌگ :حاًیاً

ِ  ّای هختلف، اص خاًِ ٍ واشاًِ خَد دٍس تاشٌذا خَد ایي ون ّا ٍ هإهَسیت رٌگ ای تیشای دٍس شیذى اص    ون تثذیل شذ تِ تْاًی

ّای ایٌْا هذت صیادی تذٍى سشپشست تالی  ای شذُ تَد وِ خاًَادُ ششایظ تِ گًَِخاًِ ٍ واشاًِ ٍ سٍی آٍسدى تِ ًىاح هتؼِا 

تشدًذ ٍ اص ایي ٍضؼیت گالیِ  ّا تذٍى ٍرَد سشپشست ٍ پذس هشىالتی داشتٌذ ٍ تؼضاً شىایاتی سا ًضد خلیفِ هی هاًذًذ، تچِ هی

ای هتؼذد ٍ عَالًی، تاػج شذُ تَد دس ًىاح دائین  ّ وشدًذ. یؼٌی سٍی آٍسدى تِ ًىاح هٌمغغ دس آى ایام تِ ٍاسغِ هإهَسیت هی

ای هَارِ تَدًذا ایي هسإلِ ّین هشیىالت هیالی ٍ ّین      دچاس هشىل شًَذ ٍ فشصًذاى ٍ ّوسشاى آًاى تا هشىالت ػذیذُایٌْا 

 آٍسد.  ّا پیش هی هشىالت اخاللی تشای خاًَادُ

شذًذ وِ هٌشإ تحج ٍ ًیضاع ٍ اخیتالف تیَد، ٍ     ّا، فشصًذاًی هتَلذ هی ّا ٍ هتؼِ هسإلِ سَم ایي تَد وِ اص لِثل ایي اصدٍادحالخاً: 

سشپشستی دس راهؼِ ٍرَد داشتٌذ وِ اییي   وشدًذ. فشصًذاى تی سسیذ وِ حتی ایٌْا سا اص خَدشاى سلة هی گاّی واس تِ رایی هی

وشد. هخالً دس تشخی سٍایات ٍاسد شذُ وِ ًىاح هٌمغیغ ییا هتؼیِ طیَست      ِ تحویل هیخَد تِ خَد هشىالت هضاػفی تش راهؼ

 اًذ.  گشفتِ ٍ تؼذ فشصًذی تِ دًیا آهذُ ٍ ایي هٌشإ یه سشی اختالفات شذُ ٍ ًضد خلیفِ شىایت تشدُ

دٍم تِ عیَس ولیی دس    ای وِ خلیفِ هزوَػِ اٍضاع ٍ ششایغی وِ آى دٍساى پیش آهذ، هخظَطاً تا اخالق تٌذ ٍ سختگیشاًِلزا 

، ٍ «هتؼتاى هحللتاى واًتا ػلی ػْذ سسَل اهلل ٍ ؤًا احشهْویا »اهَس هختلف داشت، تاػج شذ وِ آى رولِ هؼشٍف سا تگَیذ وِ 

ایي ًظش ایي ستغی تیِ   عثكوٌذ.  هٌغشاّذ تش آى است خَاستِ تِ ػٌَاى حاون ایي سا  دادُاساساً ایٌىِ ایي سا تِ خَد  ًسثت 

ٍ ػلت آى ّن هسائلی تَدُ وِ دس راهؼیِ پییش آهیذُ    دّذ ٍ سیشِ  ذاسد ٍ اٍ طشیحاً ایي سا تِ خَد  ًسثت هیپیاهثش)ص( ً

است. تشداشت خلیفِ دٍم اساساً ایي تَدُ وِ حىن هتؼِ دس حَصُ اختیاسات حاون لشاس دادُ ٍ تِ ػٌَاى حىین حىیَهتی آى سا   

 تحشین وشدُ است. 
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گَیذ خلیفِ اص آى رْیت تیِ خیَد حیك داد      شْیذ هغْشی ّن تِ آى اشاسُ شذُ استا هی اتفالاً ایي هغلثی است وِ دس ولوات

اهیشی   وشد ایي هسإلِ داخل دس حَصُ اختیاسات ٍلی اهش هسلویي اسیت. ّیش حیاون ٍ ٍلیی     هَضَع سا لذغي وٌذ وِ تظَس هی

تِ ػثیاست دیگیش ًْیی خلیفیِ، ًْیی       تَاًذ اص اختیاسات خَد تِ حسة همتضای ػظش ٍ صهاى دس ایٌگًَِ اهَس استفادُ وٌذا هی

گَیذ ػلت ایٌىِ هسلواًاى دس آى صهاى صیش تاس تحشین  وٌذ ٍ تؼذ هی سیاسی تَد ٍ ًِ ًْی ششػی ٍ لاًًَی. تؼذ ًوًَِ تاسیخی هی

ٍ  خلیفِ سفتٌذ، ایي تَد وِ فشهاى خلیفِ سا تِ ػٌَاى یه هظلحت سیاسی ٍ هَلتی تلمی وشدًذ ٍ ًِ تِ ػٌَاى یه لاًَى دائینا 

دّن ٍ هشدم ّن سخي اٍ سا تپزیشًیذ.   اال هوىي ًثَد وِ خلیفِ ٍلت تگَیذ پیاهثش)ص( چٌاى دستَس دادُ ٍ هي چٌیي دستَس هی

ٍلی تؼذّا دس احش رشیاًات تِ خظَص، سیشُ خلفای پیشیي تاالخض دٍ خلیفِ اٍل یه تشًاهِ حاتت تلمی شذ ٍ واس تؼظة تِ 

 خَد گشفت. آًزا وشیذ وِ شىل یه لاًَى اطلی تِ 

اًذ، رلَگیشی اص اهتضاد خًَی آًْا تا تاصُ هسیلواًاى تیَدُ اسیت.     یىی اص ٍرَُ دیگشی وِ تشای ایي واس ػوش روش وشدُساتؼاً: 

شَد، خلیفِ دس دٍسُ صػاهت، ًگشاًی خیَد سا اص   گَیذ عثك آًچِ اص تاسیخ استفادُ هی شْیذ هغْشی تِ ایي ّن اشاسُ وشدُ ٍ هی

وشدا تا صًذُ تیَد هیاًغ    یافتِ اسالهی ٍ اختالط تا هلل تاصُ هسلواى پٌْاى ًوی ِ دس الغاس وشَس تاصُ ٍسؼتپشاوٌذُ شذى طحات

پشاوٌذُ شذى آًْا اص هذیٌِ تَدا تِ عشیك اٍلی اص اهتضاد خًَی آًْا تا تاصُ هسلواًاى لثل اص آًىِ تشتیت اسالهی ػویماً دس آًْیا  

ّا طَست تگیشد ٍ فشصًذاًی اص آًْا تِ دًیا آهذ وِ اهتضاد خًَی تا تاصُ هسیلواًاى   صدٍاداحش وٌذ، ًاساضی تَد. ًفس ایٌىِ ایي ا

ّیایی تیَد ویِ خلیفیِ دٍم داشیتا یؼٌیی اییي         گزاسد. اییي اص ّویاى تٌیذسٍی    پیذا شَد، ایي تاالخشُ دس ًسل هسلویي احش هی

 ن تشرای گزاشت. ّا عثیؼتاً آحاسی ّ گیشی ّای هختلفی داشت وِ ایي سخت ّا رلَُ گیشی سخت

داًستِ ٍ خَد  ّن حاون  شَد وِ خلیفِ دٍم اص ایي هٌظش وِ ایي سا اص اختیاسات حاون هی پس دس اشىال پٌزن ایٌغَس گفتِ هی

تَدُ، تشاساس ارتْاد شخظی ٍ استٌثاط خَد  ایٌْا سا تا هالحظِ ششایغی وِ ٍرَد داشت، هٌغ وشد. هتؼیِ حیذ سا تیِ ییه     

وٌذ، اص ّیچ وذام ایٌْا حلیت دائویی   داللت تش حلیت هی ،سا تِ رْت دیگشی تحشین وشد. پس اگش سٍایاتاػتثاس ٍ هتؼة الٌساء 

شَدا ایٌْا رضء اختیاسات حاون تَدُ ٍ ػوش ّن تشاساس آى اختیاسات اص ایي هٌغ ویشدُ اسیت. دس ٍالیغ اییي ییه       فْویذُ ًوی

سیٌت اخیز    تَاًین تِ ایي سٍایات اّیل  اشىال آى است وِ ها ًویػوش اًزام دادُ است. ًتیزِ ایي تَریْی است تشای واسی وِ 

 شَد.  وٌینا چَى یه حىن حىَهتی تَدُ تشای هٌغ ٍ اساساً ایي رضء اختیاسات حاون تَدُ ٍ اص آى حلیت دائن استفادُ ًوی

 ایي اشىالی است وِ دس هماتل سٍایاتی وِ دال تش رَاص ٍ حلیت ًىاح هٌمغغ است، روش شذُ است. 
 بررسی اشکال پنجم

تَاًین تِ ایي اشىال روش وٌین. آیا اگش تگیَیین خلیفیِ دٍم تشاسیاس     سسذ وِ ایي اشىال ٍاسد ًیست ٍ چٌذ پاسخ هی تِ ًظش هی

داًستِ، هاًؼی دس تشاتش حلیت ٍ هششٍػیت ًىاح هتؼیِ تیِ    حىن حىَهتی ایي واس سا اًزام دادُ ٍ ایي سا اص اختیاسات حاون هی

 تَاًین روش وٌین: اٍلیِ دائوی است یا ًِ. ایٌزا چٌذ پاسخ هیػٌَاى یه حىن 

حىَهتی تاشذ، حىن حىَهتی لْشاً دایشهذاس ششایظ ٍ همتضیات است ٍ لْشاً هَلت : اگش ایي اهش اص اختیاسات حاون تَدُ ٍ اٍالً

ن، ًْایت ایي اسیت ویِ دس ییه شیشایظ     است. دائوی وشدى ایي حىن هحل اشىال استا اگش ها ایي سا اص اختیاسات حاون تذاًی

تَاًذ هٌغ وٌذ. ایي ًِ تٌْا دس ایي هَسد، تلىِ دس سایش هَاسد ّن هزاص است ٍ هیا   خاطی تِ لحاػ تشخی ػَاسع ٍ عَاسی هی
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ّن لثَل داسینا ٍلی ایٌىِ ایي تثذیل شَد تِ یه هٌغ دائوی ٍ تحشین اتذی، ایي تا حىَهتی تَدى ساصگاس ًیست. تِ چیِ دلییل   

گَیٌذ ایي حشام است؟ ّواًغَس وِ هشحیَم آلیای هغْیشی ّین      اًذ تِ یه حشهت دائوی ٍ الی اآلى هی یٌْا ایي سا تثذیل وشدُا

ضویوِ شذ، سیش اص تحیشین    ّن اشاسُ وشدًذ، دس ٍالغ چَى تؼذاً سیشُ خلفا تثذیل شذ تِ یه هٌثغ هششٍػیت ٍ تشخی تؼظثات

 ی تَدى ایي حىن ساصگاس ًیست. اتذی هتؼِ دس آٍسد. اتفالاً ایي تا حىَهت

شًَذ تؼذاً هشىالتی ایزاد ًىٌٌذ،  : ایٌىِ گفتِ تِ دلیل رلَگیشی اص اهتضاد خًَی ٍ ایٌىِ فشصًذاًی وِ اص ایي ًىاح هتَلذ هیحاًیاً

هَلت تَد ٍ صًذگی ًثَد ٍ اهىاى  هتؼِآهذ.  اگش ایي هسإلِ هغشح تاشذ، ایي اهتضاد خًَی تِ عشیك اٍلی دس ًىاح دائن پیش هی

صاد ٍ ٍلذ دس آى ووتش تَد ًسثت تِ ًىاح دائن. ّواى هَلغ ًىاح دائن تا تاصُ هسلواًاى هزاص تَد ٍ ّوِ ایٌْا سا تِ ػمذ خَدشاى 

ن اییي  گشفتٌذ. اگش هسإلِ اهتضاد خًَی هالن هٌغ ٍ هوٌَػیت تاشذ، تایذ ًسثت تِ ًىاح دائن ّی  آٍسدًذ ٍ تِ ّوسشی هی دس هی

 تَد.  حساسیت هی

یاصهٌذ تَد، تظویواتی گشفتِ ٍ ایٌْا دس گضاسشات تاسیخی : دس تسیاسی اص هَاسد ػوش تشاساس هظالحی وِ حىَهت تِ آًْا ًحالخاً

گشفت ویِ ایٌْیا دس هحیذٍدُ اهیش      ًمل شذُ است. تا هشَست تا تؼضی اص طحاتِ اص رولِ اهیشالوؤهٌیي)ع( گاّی تظویواتی هی

واًت الٌاصلة إرا »هشتَط تِ اختیاس حاون تَد. دس تؼضی هٌاتغ تاسیخی اص سیشُ خلیفِ دٍم ایي چٌیي گضاس  شذُ وِ حىَهت ٍ 

ًضلت تإهیشالوؤهٌیي ػوش تي الخغاب لیس ػٌذُ فیْا ًضّ ػي اهلل ٍ ال ػي سسَلِ، روغ لْا اطحاب سسَل اهلل حن رؼلْا شَسا 

ویشد ٍ هشیَست ٍ    ًظی اص خذا ٍ سسَل ًثَد، اطحاب سسَل خذا)ص( سا روغ هیگَیذ خلیفِ دٍم دس هَاسدی وِ  ، هی«تیٌْن

وشد. هیَاسد هتؼیذدی اییي چٌییي      داد ٍ ًتیزِ آى سا تِ ػٌَاى یه حىن یا همشسات یا لاًَى اػالم هی شَسایی تیي آًْا لشاس هی

لیت آى تِ ػٌَاى یه اهش ششػی تیاى گضاس  شذُ است. اگش حىن تحشین هتؼِ عثك ًظش ایي آلایاى دس وتاب ٍ سٌت ًیاهذُ ٍ ح

ًشذُ، دس هَسد ایي ّیچ گضاس  ٍ تیاًی دال تش ایٌىِ دس روغ طحاتِ هغشح شذُ تاشذ ٍ ایي سا تِ تحج گزاشتِ تاشیذ، یافیت   

 سسذ ایي واهالً هثتٌی تش ًظش شخظی تاشذ.  شَد ٍ تِ ًظش هی ًوی

تظویوی گشفتِ شذُ تَد، ٍالؼاً رایی تشای هخالفت طحاتِ هخیل  : اگش یه حىن حىَهتی تَد ٍ تشاساس آى هظالح چٌیي ساتؼاً

فشهایذ اگش هٌغ ػوش اص هتؼیِ   ػثذاهلل تي ػثاس، اتي هسؼَد ٍ دیگشاى ٍ اهیشالوؤهٌیي)ع( ٍرَد ًذاشت. ایٌىِ اهیشالوؤهٌیي)ع( هی

ي حاوی اص آى است وِ ایي اطیالً تیِ   ا ایي آشىاستشیي هخالفت اهیشالوؤهٌیي)ع( تا ایي رولِ است ٍ ای«لوا صًا اال شمی»ًثَد، 

فشهیَد ّییچ وسیی صًیا      ػٌَاى حىن حىَهتی تیاى ًشذُ است. چَى اگش حىن حىَهتی تَد، تِ ایي ولیت اهیشالوؤهٌیي)ع( ًوی

ّا خَد  حاوی اص آى است وِ ایٌْا تلمی یه حىن حىَهتی ٍ ایٌىِ ایي اص اختیاسات حیاون   وشد هگش شمی. ایي هخالفت ًوی

ّا سا ًمل وشدینا ایٌْا هخالفت ػولی ٍ لَلی داشتٌذ ٍ دائواً ّین تیش هشیشٍػیت ٍ     ّایی اص ایي هخالفت شتٌذ. ها ًوًَِتاشذ، ًذا

ِ     اتاحِ آى تإویذ داشتٌذ. پس ایٌْا ًشاى هی اًیذ ویِ اییي دس صهیاى      دّذ وِ هسإلِ حىن حىَهتی هغیشح ًثیَدُ ٍ هىیشس گفتی

ّای اٍاخش دٍساى خالفت دٍم ّن رشیاى داشت ٍلیی اٍ   اى خلیفِ دٍم تا ًضدیىیپیاهثش)ص( تَدُ، دس صهاى اتَتىش تَد ٍ دس صه

شَد وِ هسإلِ، هسإلِ حىن حىَهتی ٍ ایٌىِ اص اختیاسات حاون تلمی  ّا هؼلَم هی هٌغ وشد. لزا هزوَػاً تا تَرِ تِ ایي هخالفت

 شذُ تاشذ، ًیست. 

 سسذ وِ هشدٍد است.  پس اشىال پٌزن تِ ًظش هی



   744 
 

وٌین. ایي اشىاالت تؼضیاً شیایذ تیِ ػٌیَاى      تَاًذ هغشح شَد سا تیاى هی االتی وِ ًسثت تِ هششٍػیت ایي ًىاح هیها ّوِ اشى

سٌت تشای سفتاس خلیفِ هی وٌٌذ، ٍلیی دس ٍالیغ تیِ ػٌیَاى      اشىال هغشح ًشذُ ٍ ایٌْا تَریْاتی است وِ تؼضی اص ػالواى اّل

 ؼضی هَاسد دیگش ّن ّست وِ تؼذاً ػشع خَاّین وشد. اشىال تش هششٍػیت ًىاح هتؼِ ّن لاتل عشح است. ت

 الحقوق لةشرح رسا

تحج تِ حك سوغ سسیذ ٍ گفتین سوغ ٍ شٌیذى دس حمیمت یه حمی است وِ ّن رٌثِ سلثی داسد ٍ ّن رٌثیِ ایزیاتی. ػلیت    

، دسٍاصُ للة آدهی است «إِلَى الْمَلْةِ  الْىَلَامِ  تَابُ  فَئًَُِِّ»ایٌىِ گَ  ّن داسای اّویت است، تَضیح دادینا تِ تؼثیش اهام سزاد)ع( 

، تاب والم تِ سَی للة است وِ اًَاع هؼاًی خیش ٍ شیش، اًیَاع   «یُؤَدِّی إِلَیِِِ ضُشٍُبُ الْوَؼَاًِی ػَلَى هَا فِیَْا هِيْ خَیِشٍ ؤٍَِ شَشٍّ»وِ 

تَاى آى سا حشم الْیی ًاهییذ. عثیك     ششٍس تاص تاشذ، ًویوٌذ. عثیؼتاً للثی وِ ساُ دس آى تشای  هفاّین خیش ٍ شش سا ٍاسد للة هی

تَاًذ خیش تِ  ، ًثایذ غیشخذا سا دس ایي دل ٍ للة ساُ داد ٍ ساوي وشد. هی« اللَِِّ غَیِشَ اللَِّ  حَشَمَ  الْمَلْةُ حَشَمُ اللَِِّ فَلَا تُسِىِيْ»سٍایات 

، «فَتٌَْضِیُُِْ ػَيْ ؤَىْ تَزِؼَلَُِ عَشِیماً إِلَى لَلْثِیهَ »اشاسُ وشدین وِ سَی ایي ظشف سشاصیش شَد ٍ پش اص خیش شَد. آى رٌثِ سلثی وِ 

پاوساصی ساُ ٍسٍد تِ للة، هشالثت، خیلی هْن است. تٌضیِ یؼٌی پان وشدى، هٌضُ وشدى ایي هسیشا چَى ایي هسیش ٍسٍد تِ للة 

 ًگزاسد ششٍس ٍاسد شًَذ. است، 
 حق ایجابی گوش

إِلَّا لِفَََُّّةٍ وَشِیوَةٍ تُحِذِثُ فِی لَلْثِهَ خَیِشاً ؤٍَِ تَىْسِةُ خُلُماً »اسدا ساُ سا تشای ّوِ چیض تثٌذد اال دٍ چیض: اها یه رٌثِ ایزاتی ّن د

ّا  اشاسُ تِ ایي داسد وِ شٌیذًی« فَّّة وشیوة»ّای لیوتی ٍ تا اسص  سا اراصُ تذّذ وِ ٍاسد للة شَد.  ، فمظ آى شٌیذًی«وَشِیواً

گیَیین ّیزا فَّیِ، چیَى دٍ ّیاء ارتویاع        تا اسص  ٍ لیوتی تاشذ. افَاُ روغ فن ٍ سیشِ اطلی آى فَُ استا هٌتْی ٍلتی هی

 اًذ ّزا فَ صیذ. اًذ ٍ گفتِ وشدُاًذ، ایي الم الفؼل سا حزف  وشدُ

اًذا اطل سخي ٍ دّاًِ عشیك ٍ ساُ، هیخالً دس هیَسد چیاُ،     فَُ تِ هؼٌای گشادی ٍ فشاخی دّاى است. چٌذ هؼٌا تشای فَُ گفتِ

، وشیویة تیِ هؼٌیای    «فَّة وشیویة »گَیٌذا ٍلی ػوذُ دس هَسد ایي ولوِ وِ دس ایٌزا تِ واس سفتِ یؼٌی  دّاًِ چاُ سا ّن فَُ هی

ّای لیوتیی. اطیالً هؼٌیای     گَیین للة وشین یؼٌی للة تا اسص ا احزاس وشیوة یؼٌی سٌگ ا هخالً هیاست تی ٍ داسای اسص لیو

ٍَ ؤَهَّا حَكُّ السَّیوِغِ فَتٌَْضِیُْیُِ ػَیيْ ؤَىْ    »گَیذ  یؼٌی چِ، هٌظَس چیستا هی« فَّة وشیوة»وشین ایي است، یؼٌی تا اسص  ٍ لیوتی. 

ّیچ چیضی سا ًگزاسی ٍاسد شَد ٍ آى سا پان وٌی، فَِّ دس ایٌزا تیِ هؼٌیای   ، یؼٌی «إِلَى لَلْثِهَ إِلَّا لِفَََُّّةٍ وَشِیوَةٍتَزِؼَلَُِ عَشِیماً 

خَاّذ تشٍد دس للة وشینا  ّای تا اسص  ٍ وشین، چَى هی ّای تا اسص . شٌیذًی ّا ٍ شٌیذًی شٌیذًی ٍ سخي استا یؼٌی سخي

ست. ظشف، ظشف تا اسصشی استا هظشٍفش ّن تاییذ تیا اسص  تاشیذ. فَّیة وشیویة یؼٌیی آى       للة اًساى لیوتی ٍ تا اسص  ا

ّای تا اسص  تایذ دس ایي ظشف لیوتی ٍ تا اسص  لشاس گیشد تا تیي ظشف ٍ هظشٍف یه سٌخیتی تاشذ. اگیش   ّا ٍ شٌیذًی سخي

شَدا هخظَطاً اگش  ن تِ هشٍس فاسذ هیوٌذ ٍ ظشف ّ اسص  تشیضیذ، اص اسص  آى ظشف ون هی داخل ظشف تا اسص  یه چیض تی

گَییذ اییي للیة ویِ      وٌذ. هی ّا آًمذس فاسذ است وِ ظشف سا ّن ًاتَد هی خَد ایي هظشٍف فاسذ ٍ هفسذ تاشذ. گاّی شٌیذًی

 وشین است، تایذ شیء تا اسص  ٍ لیوتی دس آى رای تگیشد. 
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وٌذ اهام سزاد)ع(ا یىی ایٌىیِ دس للیة تیَ خییش      هی ، دٍ چیض سا هؼشفی«تحذث فی للثه خیشا»ایي اشیاء تا اسص  چیست؟ 

وٌذ، ایي خَد  یه هسإلِ هْویی   ایزاد وٌذا للة سا تِ سَی خَتی ساٌّوایی وٌذ. ایٌىِ چِ چیضّایی خیش دس للة ایزاد هی

تِ دسٍى  استا ایي خَد  یه تحج تسیاس عَالًی داسدا ٍ اساساً اگش تخَاّذ شىش ًؼوت گَ  ادا شَد، تایذ اشیاء لیوتی سا

سٍد دس رایی  شٌَد. هْن ایي است وِ ایي شٌیذى هی خة اًساى طذایی سا هی ًیست للة ساُ دّذ. خَد شٌیذى تِ تٌْایی چیضی

خَاّذ ایي شیء لیوتی ٍاسد  وٌذا هغالة، هحتَیات، هضاهیيا دیذى ّن ّویٌغَس است. ٍلتی هی گیشد ٍ استمشاس پیذا هی  لشاس هی

خَاّیذ لیذسداًی شیَد ٍ پیاس      وٌذ، اها اگش ًؼوت گَ  هی طَست گشفتِ تاشذ. اتتذا پاوساصی هی شَد، لثلش تایذ پاوساصی

داشتِ شَد ٍ شىش آى ادا شَد، ایي فمظ تِ ایي است وِ اشیاء لیوتی سا تِ دسٍى للة تثشدا ادای حك ًؼوت گَ  ایي است ویِ  

داسد ٍ یه رٌثِ ایزاتی، اگش هشالیة رٌثیِ سیلثی تاشیذ،     فمظ اشیاء لیوتی سا تگزاسد ٍاسد شَد. ایٌىِ گفتین یه رٌثِ سلثی 

حذالل ایي است وِ ایي ًؼوت سا فاسذ ًىشدُ استا تِ تؼثیش دیگش وفشاى ًؼوت ًىشدُ است. اها اگش ایي سا تذٍى استفادُ هؼغیل  

ها یه وفش ًؼوت  تگزاسد ٍ ًگزاسد چیضی ٍاسد آى شَد، خیش ّن ًشٌَد، شیء لیوتی ّن ٍاسد آى ًشَد، ایي شىش ًؼوت ًیست.

داسین ٍ یه شىش ًؼوتا دس اتتذا تایذ وفش ًؼوت ًذاشت، یؼٌی ایي ًؼوت سا دس هسیش ًاتزا هظشف ًىشدا حاًیاً تایذ شىش ًؼویت  

داشت، یؼٌی ًؼوت سا دس هسیش طحیح استفادُ وشد. دس ایٌزا یه حذ ٍسظ ّن داسین وِ تال استفادُ گزاشتي ًؼوت است. آى ّن 

ى ًؼوت استا وسی وِ شىش تِ را ًیاٍسد، ٍلی حذالل آى دٍ رٌثِ ایزاتی ٍ سلثی ایٌزا واهالً هؼشٍف ٍ هؼلَم هأالً ّواى وفشا

 است. 

تَاًٌذ تىٌٌذ ٍ دٍ  پس تشای اداء حك ًؼوت ٍ اداء شىش، تایذ تگزاسد وِ اشیاء لیوتی ٍاسد شَد. حاال ایي اشیاء لیوتی دٍ واس هی

یء لیوتی تاشٌذا یىی احذاث الخیش فی للثه ٍ یىی ّن وسة وواالت اخاللی. ایٌْا ییه  تَاًٌذ ش ٍیژگی داسًذ ٍ دٍ چیض هی

 شاءاهلل دس رلسِ آیٌذُ تَضیح خَاّین داد. ایي دٍ سا اىچیض ًیست ٍ تا ّن فشق داسد. 

 

 

«ٍالحوذ هلل سب الؼالویي»            


