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 خالصه

. غيجت ػجبست است اص افطب ًوَدى چيضي اص ضخػي وِ اٍ ساؾي ثِ افطبي اى ثبضذ هي  غيجتايي همبلِ  تجييي سٍايي حىن فمْي وفبسُ  هَؾَع

وِ ايب ثش اسبس سٍايبت غيجت داساي وفبسُ است؟ فشؾيِ هب ايي است وِ ثش اسبس سٍايبت غيجت داساي وفبسُ است. ايي  استايي  ًجبضذ سَال

ٌيبدي است  ٍثِ سٍش وتبثخبًِ اي ٍفيص ثشداسي اًجبم گشفتِ است وِ اغلت دساى اص تحليل سٍايي ضيخ اًػبسي )سُ(  استفبدُ ضذُ همبلِ اص ًَع ث

  .است.دستبٍسد ايي همبلِ يبفتي ساّي است وِ ثَسيلِ اى گٌبُ غيجت هحَ هي ضَد

 كلمبت كليدي : حق اهلل، غيبت ،كفبره ، حليت

 

 .        مقدمه1

 .                                                                                                                              ايي حىن فمْي وفبسُ غيجت هي ثبضذهمبلِ تجييي سٍهَؾَع 

غيجت ػجبست است اص ايٌىِ ضخػي اًچِ سا وِ اص ضخع ديگش ثش هشدم پَضيذُ است دس غيبة اٍ افطب ًوبيذ ثِ ًحَي وِ ضخع غبيت ساؾي 

ثحث دس ثِ افطبي اى ًجبضذ.دس ايٌػَست غيجت وٌٌذُ وٌبّىبس است ٍ ثش رهِ اٍ حمي است وِ ثشاي ًجبت اص ػمَثت غيجت ثبيذ رهِ خَد سا ثشي ًوبيذ 

ثشائت رهِ اص گٌبُ ت وِ ثشائت رهِ اص چِ ساّي اهىبى پزيش است ايب استغفبس وفبيت هي وٌذ يب قلت حليت غيجت وٌٌذُ اص غيجت ضًَذُ ثشاي ايي اس

َادُ ّب ًيض استغفبس ؾشٍسي است. هتبسفبًِ سريلِ اخاللي غيجت دس ثيي افشاد جبهؼِ ضيَع صيبدي داسد ايي گٌبُ وجيشُ گبُ دس ثيي افشاد ٍخبًغيجت ػالٍُ ثش

اختالفبت ٍتٌطْبيي ثَجَد هي اٍسد وِ حل اًْب سخت ٍثب غيش هوىي است ٍثبػث وذٍست ٍدضوٌي ثيي افشاد هي ضَد اگش اضخبظ اقالع اصوفبسُ 

ب اًچِ ايي تحميمبتي پيشاهَى غيجت ٍ وفبسُ اى غَست گشفتِ اه ثِ گٌبُ غيجت غشف ًظش خَاٌّذ وشد. غيجت ٍػمَثت ايي گٌبُ پيذا وٌٌذ اص استىبة

ِ ووتش تحميك سا هتوبيض هيىٌذ ايي است وِ سؼي ضذُ هسيش وبهل استخشاج حىن وفبسُ غيجت ثش اسبس سٍايبت ثيبى گشدد وِ دس تحميمبت ديگشايي هسئل

 حليلي سٍايبت هي ثبضذثِ چطن هي خَسد ّش چٌذ وِ اغلت اص تجييي سٍايي ضيخ اًػبسي استفبدُ ضذُ ٍلي ثشايٌذ ايي همبلِ ولي است ٍدس ٍالغ ًتيجِ ت

 خَاٌّذ ثَد.وبسثشاى ايي همبلِ احبد افشاد جبهؼِ ػلي الخػَظ افشادي وِ دس حَصُ اخالق ثِ تحميك يب تجليغ هي پشداصًذ 
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سَال اغلي ايي است وِ ايب حىوي ثشاي وفبسُ غيجت دس سٍايبت اهذُ است؟ فشؾيِ ايي است وِ دس سٍايبت حىن وفبسُ غيجت اهذُ است. ايي 

 اًجبم گشفتِ است ٍاغلت اص تحليل سٍايي ضيخ اًػبسي دس اى استفبدُ ضذُ است  بثخبًِ ايتحليلي( است ٍثِ سٍش وت-بلِ اص ًَع ثٌيبدي )تَغيفيهم

 

 تؼشيف غيجت: 

ؾي ثذاى ًيست ٍ سا آيذ وِ غيجت ػجبست است اص ايٌىِ دس غيبة هؤهي اهشي دس هَسد اٍ اثشاص ٍ افطب ضَد وِ اٍ اص هجوَع اّل لغت ٍ سٍايبت ثشهي

 (803ظ 7831،:)فبؾل ّشًذي. اٍ سا داضتِ ثبضذ تٌميع ػيت جَيي ٍگَيٌذُ ًيض لػذ

تَاًذ غيجت سا ثپَضبًذ. ثِ ايي ثيبى وِ ضخػي وِ هشتىت غيجت گشديذُ ثبيذ چِ ػولي اًجبم دد  ثحث ايي است وِ آيب چيضي هي:وفبسُ غيجت

ثشاي سفغ گٌبُ خَد ثبيذ ضخػي وِ هشتىت غيجت گشديذُ فشهبيٌذ  هي )سُ(هشحَم ضيخ اًػبسي هِ ضَد؟ثشيءالزى گٌبُ غيجت اٍ هحَ ضذُ ٍ وِ ثَسيلِ آ

ضَد دس غيش ايٌػَست اگش ضخع هغتبة حالل ًىٌذ  هغتبة اٍ سا حالل ًوَد گٌبُ غيجت اص اٍ هحَ هيهتٌبست حالليت ثكلجذ ٍ اگش ضخع  اص ضخع

 فشهبيٌذ : سٍضي است هشحَم ضيخ دس ايٌجب دٍ ادػب هكشح هي چٌبًىِ الٌبس است. غيجت اص حمَقضَد ، چشا وِ  گٌبُ غيجت ثش قشف ًوي
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 الٌبس است. ايٌىِ غيجت اص حمَق -       

 (933ظ: 7818)فخبس قَسي،الٌبس هتَلف ثش اسمبـ غبحت آى است ايٌىِ اسمبـ حك -       

 ًوبيٌذ : اي سا روش هي هشحَم ضيخ ادلِالٌبس است  ثشاي اثجبت ادػبي اٍل وِ غيجت اص حمَق        

ضَد چشا وِ سخي غيجت وٌٌذُ ثب ػول غيجت ًَػي تجبٍص ٍ ظلن ثِ حك ضخخع هغتخبة ًوخَدُ ٍ     هغتبة هحسَة هي دليل اٍل ايي است وِ غيجت ظلن ثِ

شديذُ ٍ ضخع غيجت وٌٌخذُ ظخبلن ثخش اٍ    اص ايي جْت ثبيذ گفت حمي اص حمَق هشدهبى سا ؾبيغ ًوَدُ است ثِ ػجبست ديگش ضخع هغتبة هظلَم ٍالغ گ

 الٌبس خَاّذ ثَد. ضَد ٍ ثذيي جْت غيجت اص حمَق هحسَة هي

اص جولخِ حمخَق هخؤهي ثخش هخؤهي ايخي اسخت وخِ         »داًذ  هثل سٍايبتي وِ ثيبى هي ًوبيذ ٍ دليل ديگش ايٌىِ اخجبس ٍ سٍايبت داللت ثش ايي هكلت هي

 ( 937ظ :7818فخبس قَسي،)«.هشتىت غيجت اٍ ًطَد

ٍ اهب ثشاي اثجبت هذػبي دٍم وخِ ثخشاي اٍ گٌخبُ غيجخت     « ثبضذ حشهت آثشٍي هسلوبى هبًٌذ حشهت خَى ٍ هبل اٍ هي»ٍ سٍايبتي وِ ثيبى داضتِ وِ 

ِ   ثبيذ اص هغتبة حالليت قلجيذ. ٍ اهب ثشاي اثجبت هذػبي دٍم وِ ثشاي هحَ گٌبُ غيجت وِ اص حمَق د ٍ اص اٍ داهخي هغتخبة ص   الٌبس است ثبيذ دست تَسخل ثخ

 ًوبيذ : ثشاي ايي هذػب دالئل سا روش هي )سُ(ضَد ٍ اال گٌبُ ثبلي است ، ضيخ قلت حالليت خَاست ٍ اگش حالل ثٌوبيذ گٌبُ غيجت هحَ هي

اغل ايي اسخت وخِ حخك ثخش رهخِ غيجخت       ايطبى اغل است ، يؼٌي هبداهي وِ غبحت حك ايشاد ًٌوَدُ ٍ حك خَيص سا اسمبـ ًٌوَدُ  لدليل اٍ -

 وٌٌذُ ثبلي است.

 ضَد. اي ّستٌذ وِ ثب دليل اٍل يؼٌي اغل تأييذ ٍ تمَيت هي دليل دٍم سٍايبت هستفيؿِ -

ضخَد تخب ايٌىخِ غيجخت ضخًَذُ آى سا ثجخطخذ ٍ        غيجت ثخطخيذُ ًوخي  « »الغيجِ التغفش حتي يغفش غبحجْب ٍ اًْب ًبللِ الحسٌبت ٍ السئيبت»سٍايت اٍل : 

 ثبضذ. غيجت ضًَذُ ثِ غيجت وٌٌذُ هي غيجت وٌٌذُ ثِ غيجت ضًَذُ ٍ سئيبت ّوبًب غيجت اًتمبل دٌّذُ حسٌبت

اص اهيشالوخؤهٌيي   )ع(اهبم چْبسماًذ وِ :  ًمل ًوَدُ )ع(سٍايت دٍم سٍايتي است وِ ثسيبسي اص ثضسگبى اص ضيخ وشاجىي ثِ سٌذ هتػل ثِ اهبم چْبسم

 وِ : اًذ ًوَدُچٌيي ًمل  )ظ(اهلل اص سسَل )ع(ٍ اهبم ػلي )ع(ػلي

اِىَّ اَحخذون ليخذع هخي    »يمخَل :   )ظ(اهلل الي اَى لخبل سخوؼت سسخَل    ائْب أٍالؼفٌَْب الّب ثأدهالوؤهي ػلي اخيِ ثالثَى حمبً الثشائِ لِ : » )ظ(اهلل لبل سسَل

 «حمَق اخيِ ضيئبً فيكبلجِ ثِ يَم الميبهِ فيمؿي لِ ػليِ

ِ ثشاي ضخع ثشائت اص ايي حمَق ًخَاّذ ثَد هگش ثِ ايٌىِ ايي حمخَق سا ادا وخشدُ   ثبضذ و ثشاي ثشادس هؤهي ثش ثشادس هؤهٌص سي حك ثبثت هي»

وخِ   )ظ(اص پيخبهجش ٍ اًجبم ًوبيذ يب ايٌىِ غبحت آى حك آى سا ػفَ ًوبيذ دس غيش ايٌػَست حك ثش رهِ اٍ هستمش خَاّذ ثَد. تب آًجب وِ اهبم فشهخَد : ضخٌيذم   

ًوبيذ پس دس سٍص ليبهت ثخِ ّوخبى حخك هكبلجخِ      وٌذ ٍ حمي اص حمَق ٍي سا ؾبيغ هي هٌص چيضي سا تشن هيفشهَد : ّوبًب يىي اص ضوب اص حمَق ثشادس هؤ

ثِ ًفغ غبحت حك ثش ػليِ ضخػي وِ حخك اٍ سا ؾخبيغ   ضَد  ضَد وِ چشا حك ثشادس هؤهٌص سا اًجبم ًٌوَدُ. )حىن ٍ لؿبٍت هي گشديذُ ٍ اص اٍ سؤال هي

 وشدُ است(.

ٌذُ هظلِ فخي ػخشؼ اٍ   هي وبًت الخيِ ػ»ِ ًيض سٍايت گشديذُ است وِ حؿشت فشهَدًذ : جشيال دس سشائش ٍ وطف ت ًجَي است وِسَهيي سٍاي

 «تضايذ ػلي سيئبتٌِبس فيؤخز هي حسٌبتِ فبى لن تىي حسٌبت اخز هي سيئبت غبحجِ فتب هي لجل آى يأتي يَم ليس ٌّبن دسّن ٍ ال ديحبل فليستحللْ
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پيص اٍ هظلوِ ٍ حمي دس آثشٍ يب هبل ثبضذ پس اص غبحت حك قلت حليت ثٌوبيذ لجل اص ايٌىِ سٍصي ثيبيذ وخِ   اش ّش وس وِ ثشاي ثشادس ديٌي»

ضخَد ٍ اگخش ثخشاي اٍ حسخٌبتي ًجبضخذ اص سخيئبت        دس آى سٍص دسّن ٍ ديٌبس ًيست پس اص حسٌبت ثذّىبس دس ػَؼ حمي وِ ؾبيغ ًوَدُ ثِ قلجىبس دادُ هي

 «.ضَد ش سيئبت ثذّىبس افضٍدُ هيضَد ٍ ث غبحت حك ثِ اٍ دادُ هي

 .«هي اغتبة هسلوبً أٍهسلوِ لن يمجل اهلل غالتِ ٍ الغيبهِ اسثؼيي يَهبً ٍ ليلِ اال أى يغفش لِ غبحجِ»سٍايت ديگش : 

 «.ثجخطذّش وس غيجت وٌذ اص هشد يب صى هسلوبًي ، خذاًٍذ ًوبص ٍ سٍصُ اٍ سا چْل ضت ٍ سٍص لجَل ًخَاّذ وشد هگش غبحت حك اٍ سا »

ٍ ّوچٌيي دس دػبي سٍص دٍضٌجِ اص هلحمبت غحيفِ سجبديِ ػجبسات ٍ فمشاتي ٍجَد داسد وِ داللت ثش ايي هؼٌخب داسد وخِ ساُ هحخَ گٌخبُ غيجخت      

 استحالل است.

 ثبضذ ، سٍايت چٌيي ثيبى ضذُ است : وٌين وِ ظبّش آى ثشخالف هذػبي هشحَم ضيخ هي دس سيش ثحث ثِ سٍايتي ثشخَسد هي

 لسّىًَي ػي اثي ػجذاهلل ػليِ السالم ػي الٌجي غلي اهلل ػليِ ٍ آلِ ٍ سلّن :سٍي ا

 (17)وبفي،ثي تب: ظ«.أىّ وفّبسُ الغيجِ اى سَتغفش لوَي اغتجتَُِ ولّوب روشتِ»

ٍايت ًيبصي ثخِ  يؼٌي وفبسُ غيجت ايي است وِ ّشگبُ ضخع غيجت ضًَذُ سا يبدآٍسي ثشاي اٍ قلت استغفبس چٌبًىِ هطَْد اس ثش اسبس ايي س»

 «.ضَد استحالل اص غيجت ضًَذُ ًيست ثلىِ ثب قلت استغفبس ثشاي هغتبة گٌبُ غيجت هحَ گطتِ ٍ وفبسُ آى ادا هي

 فشهبيذ : هشحَم ضيخ دس همبم ثشسسي ايي سٍايت هي

 اٍالً سٌذ ايي سٍايت ثِ جْت ايٌىِ ساٍي آى سىًَي است ٍ ٍي ضخػي است ػبهي هحل تأهل است.

ِ سٌذ آى سا غحيح ثذاًين ثبيذ ثگَئين ايي سٍايت تخػيع دٌّذُ ٍ هميذ اقاللبت گزضتِ است. اقاللبت ثشائخت رهخِ اسخت يؼٌخي     ثِ فشؼ ايٌى

ضَد چِ غيجت وٌٌذُ ثشاي هغتبة استغفبس ثٌوبيذ يب ًِ ، اهخب ايخي سٍايخت     اسمبـ حك ري حك ٍ وفبسُ غيجت تٌْب اص ساُ حليت اص ضخع غيجت ضًَذُ ادا هي

ضَد هگخش ايٌىخِ ثخشاي ضخخع غيجخت ضخًَذُ        اش سبلف ًوي گَيذ هبداهي وِ ضخع غيجت وٌٌذُ قلت حليت ًٌوبيذ حك اص رهِ ا ليذ صدُ ٍ هياقاللبت س

 قلت استغفبس ثٌوبيذ ثٌبثشايي قشيك ثشائت رهِ دٍ ساُ است :

 استحالل. -7

 قلت هغفشت ٍ استغفبس ثشاي هغتبة. -9

 ثبضذ. استحالل ثشاي ثشائت رهِ هيثب ايي ثيبى استغفبس ّن ساّي هثل 

 فشهبيٌذ : ًوبيٌذ ٍ هي دس همبثل ايي احتوبل ، احتوبل ديگشي سا هكشح هي )سُ(سپس هشحَم ضيخ

ثخِ  هوىي است حػَل ثشائت اص قشيك استغفبس سا ًپزيشفتِ ٍ ثگَئين استغفبس قشيك ثشائت رهِ ًيست ٍ تٌْب ساُ ثشائت رهخِ اسختحالل خَاّخذ ثخَد.     

وٌذ ثخش ايٌىخِ وفخبسُ غيجخت اسختغفبس اسخت ٍلخي ايخي هؼٌخب سا           ِ اگش سٍايت سىًَي سا ثپزيشين ٍ اص ؾؼف سٌذ آى چطن پَضي وٌين داللت هيايي هؼٌب و

 ضَد. فْوبًذ وِ ثشائت رهِ اص غيجت ثَسيلِ استغفبس حبغل هي ًوي

اللْخي ٍ ديگخش جٌجخِ     ي غيجخت دٍ جٌجخِ داسد يىخي حخك    اهلل ثخَدى يؼٌخ   ثِ ػجبست ديگش هوىي است استغفبس غشفبً وفبسُ گٌخبُ ثبضخذ اص حيخث حخك    

 الٌبسي آى تٌْب ساُ سفغ آى قلت حليت است. اللْي وفبسُ آى استغفبس است ٍ اهب ثب ًگبُ ثِ جٌجِ حك الٌبس ثَدى ثش اسبس جٌجِ حك حك
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غيجت سا اسختحالل ٍ ديگخشي اسختغفبس هؼشفخي     الشيجِ ثؼذ اص روش ايي دٍ سٍايت وِ يىي تٌْب ساُ ثشائت رهِ اص وفبسُ  ثبًي دس وطف هشحَم ضْيذ

 فشهبيذ : ًوَدُ دس غذد جوغ ايي دٍ سٍايت ثش آهذُ ٍ چٌيي هي

بس ألى فخي هحبلخِ أًخبسُ    ٍ يوىي اَى يىَى قشيك الجوغ حل االستغفبس لِ ػلي هي لن يجلغ غيجِ الوغتبة ٍ يٌجغخي االلتػخبس ػلخي الخذػبء ٍ االسختغف     »

ن هي لن يجلغِ هي لن يمذس ػلي الَغَل اليِ ثوَت اٍ غيجِ ٍ حول الوحبلِ ػلي هخي يوىخي التَغخل اليخِ هخغ ثلَغخِ الغيجخِ ٍ        للفتٌِ ٍ جلجبً للؿغبئي ٍ في حى

 (18ظ : 7811)ضْيذ ثبًي، «.استحجبً للوستؼزس اليِ لجَل الؼزس ٍ حوبلِيستحت 

اقالع است ٍ دس ايي سٍايت ضبيستِ است وِ ضخع غيجخت وٌٌخذُ    فشهبيذ : استغفبس ثشاي صهبًي است وِ غيجت ضًَذُ اص غيجت ثي ضْيذ ثبًي هي

ّيچگخبُ  آيخذ ٍ   ػخذاٍت ثخِ ٍجخَد هخي    ضخَد ٍ   ّبئي ثشپب هي اوتفب ثِ استغفبس ًوبيذ صيشا ثسيبسي اص هَالغ اگش غيجت وٌٌذُ پَصش قلجذ ٍ استحالل ًوبيذ فتٌِ

ثبضذ. ٍ اهب استحالل صهخبًي اسخت وخِ غيجخت ضخًَذُ اص غيجخت هكلخغ اسخت ٍ اخجخبسي وخِ تٌْخب ساُ سا             خذاًٍذ ثِ ايجبد ػذاٍت هيبى دٍ هسلوبى ساؼ ًوي

 داًٌذ هشثَـ ثِ ّويي هَسد است. استحالل هي

داًخذ ٍ دس   اقالػٌذ هي يض دس حىن افشادي وِ اص غيجت ثيهشحَم ضْيذ ثبًي وسبًي هثل اهَات ٍ يب اضخبغي وِ دستشسي ثِ آًْب اهىبى ًذاسد سا ً

   داًذ. ايي دٍ هَسد ًيض استغفبس سا ساُ ثشائت رهِ هي

 :فشهبيذ ثش آهذُ ٍ چٌيي هي )سُ(دس همبم تجضيِ ٍ تحليل گفتبس ضْيذ ثبًي )سُ(هشحَم ضيخ

پَضي وٌين ٍ آى سا ثپزيشين دليلي ًخَاّذ داضت وِ اخجبس دال ثش تَلخف سفخغ غيجخت ثخِ اسختحالل سا حوخل ثخش         اص ؾؼف سٌذ سىًَي چطن شاگ

ثبضذ ثٌوبئين ٍ اخجبس استغفبس سا حول وٌيذ ثِ فشدي وِ غيجت ثِ گخَش غيجخت ضخًَذُ ًشسخيذُ      وسي وِ غيجت ثِ گَضص سسيذُ ٍ ٍغَلي ثِ اٍ هوىي هي

 (803كلك ثش هذلَل خَد داللت داسًذ. )فخبس قَسي، وِ ّش دٍي ايي اخجبس ٍ سٍايبت هكلك ثَدُ ٍ ًحَ هثبضذ چشا 

 -9        اسختحالل.  -7 ثِ ثيبى ديگش چِ هبًؼي داسد وِ هب ثِ ّش يه اص دٍ سٍايت ػول وٌين ٍ ًتيجِ آى ثبضذ وِ هب قشيك ثشائت سا دٍ ساُ ثجيٌين :

 استغفبس.

 َئين چِ خجش غيجت ثِ گَش غيجت ضًَذُ سسيذُ ثبضذ ٍ چِ ًشسيذُ ثبضذ ساُ ثشائت دٍ چيض است :ثِ ايي هؼٌب وِ ثگ

 استحالل ٍ قلت حليت ًوَدى. -7

 استغفبس. -9

 دّيخذ ،  اي جض ػول ثِ آى ًذاسيذ ٍ اهب اگش سٌذ آى سا ًپزيشفتِ ٍ ؾؼف آى سا هَسد تَجخِ لخشاس هخي    ايذ چبسُ پس اگش ضوب سٌذ سٍايت سا پزيشفتِ

ثبضذ وِ اغل ًيض هميذ ايي هؼٌبست وِ هبداهي وِ رٍالحك ػفَ ًٌوَدُ حك غيجت ضخًَذُ ثخش رهخِ غيجخت وٌٌخذُ       قشح ايي سٍايت ٍ سجَع ثِ اغل هؼيي هي

 (801)فخبس قَسي،ظثبلي خَاّذ ثَد.

الل ًخبهوىي اسخت ٍ ًيخض دس    هوىي است ايي سؤال پيص ثيبيذ وِ هگش غيجت ضًَذُ هشدُ يخب غبيخت ضخذُ ٍ دستشسخي ثخِ اٍ هوىخي ًيسخت اسختح        

ضَد آيب ٍجَد هؼتسذُ ٍ تؼزس اسختحالل دليلخي    اي تَليذ هي گشدد ٍ ػذاٍت ٍ ويٌِ اي ثشپب هي داًذ وِ اگش الذام ثِ استحالل ًوبيذ فتٌِ هَاسدي وِ اًسبى هي

 ثشاي ساُ ديگشي غيش اص استحالل ثشاي ثشائت رهِ ًخَاّذ ثَد؟

 فشهبيذ : هشحَم ضيخ هي
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وٌخذ وخِ ضخخع غيجخت وٌٌخذُ لخبدس ثخِ         ًوبيذ فخشق ًوخي   بي اغل دس سٍايبت وِ داللت ثش ٍجَة استحالل ثشاي هحَ گٌبُ غيجت هيثٌبثش همتؿ

 دستيبثي ثش غيجت ضًَذُ ثبضذ يب ًجبضذ.

ثخِ ايخي جْخت وخِ     ثبضذ  ًؼتزس ثبضذ ًيض ثِ همتؿبي اغل ٍ سٍايبت ساُ هحَ گٌبُ غيجت استحالل هيثٌبثشايي اگش اص ٍغَل ثِ ضخع غيجت ضًَذُ 

 گشدد. ّيچگبُ تؼزس هوىي ًجَدى استحالل هَجت سمَـ حك ًوي

چٌبًىِ دس سبيش حمَق ًيض هكلت اص ايي لشاس است هثالً اگش صيذ پَلي ثذّىبس است ٍ ايٌىِ تػوين ثِ پشداخخت ثخذّي گشفتخِ دستشسخي ثخِ ػوخش       

گشدد ٍ ّوچٌيي است دس هخَسد غيجخت وخِ هَجخت      َـ حك ٍ ايشاد رهِ ٍي ًويًذاضتِ ٍ اهىبى دستيبثي ثِ اٍ ٍجَد ًذاسد تؼزس ٍغَل ثِ ػوش هَجت سم

 گشدد. سمَـ حك ًوي

 هوىي ًجَدى قلت ثشائت رهِ ٍ يب ٍجَد هفسذُ دس قلت ثشائت رهِ هَجت ٍجَد ساُ ديگشي ثشاي ثشائت وِ استغفبس ثبضذ ًخَاّذ ثَد. 

ىي ًيست ثب استحالل هوىي است هَجت فتٌِ ٍ جلت دضوٌي ضَد اوتفخب ثخِ اسختغفبس    تَاى ثِ ثْبًِ ايٌىِ دستشسي ثِ غيجت ضًَذُ هو ثٌبثشايي ًوي

 ًوَدُ ٍ ثگَئين استغفبس ّن هبًٌذ استحالل ساّي ثشاي ثشائت رهِ است.

 فشهبيذ : ضيخ دس اداهِ هي

ِ  ٍ إى لخن يجلغخِ فبسختغفشاهلل    ليِ السالم : أًّه اِى اغجتتَ فجلغ الوغتبة فبستحلّ هٌِػًؼن أسسل هي لبسة ػػشًب ػي االهبم الػبدق » )الوٌسخَة،   «لخ

 (903: ظ7000

اًذ وِ گَيب ايي سٍايت دليل ٍ هؤيذ ثخشاي جوؼخي    ًمل ًوَدُ )ع(اص اهبم غبدقاي  سلِسٍايت هشثلي ثشخي اص وسبًي وِ ًضديه ثِ صهبى هب ّستٌذ 

 فشهَدًذ : )ع(اًذ. سٍايت هضثَس ايي است وِ اهبم اسائِ فشهَدُ )سُ(است وِ هشحَم ضْيذ ثبًي

اگش هشتىت غيجت ضذي ٍ ثِ گَش غيجت ضًَذُ خجش غيجت سسيذ پس اص اٍ قلت حليت ثٌوب ٍ اگش ثِ گَش ٍي ايي خجش ًشسيذ پس ثخشاي اٍ اص  

 پيطگبُ خذاًٍذ قلت هغفشت وي.

چٌخيي   )ظ(شهخَد : پيخبهجش اوخشم   ف )ع(سٍايخت گشديخذُ چٌخيي آهخذُ اسخت وخِ اهخبم        )ع(ٍ دس سٍايت سىًَي وِ دس وبفي دس ثبة ظلن اص اهبم غبدق

فشهَدًذ وِ ّش وس ثِ احذي ظلن سٍا داسد ٍ ضخع هظلَم فَت ثٌوبيذ پخس ضخخع ظخبلن ثبيخذ اص پيطخگبُ خذاًٍخذ هتؼخبل ثخشاي ضخخع هظلخَم قلخت            

 (871: ظ7818)فخبس قَسي،. هغفشت ثٌوبيذ وِ ّوبًب ايي قلت هغفشت وفبسُ گٌبُ اٍ هحسَة خَاّذ ضذ

 داسًذ وِ : ثيبى هيضيخ دس اداهِ چٌيي 

همتؿخي  ثبضٌذ ٍ اغل ثشائخت   وىي اص حيث سٌذ غيش پبويضُ ٍ ثذٍى استحبم ٍ لَت هياست وِ اخجبس ٍاسدُ دس ثبة غيجت ٍّ اًػبف هكلت ايي 

ل ّي  يه ثش اسبس ايي اخجبس ٍاجت ًجبضٌذ ٍ اغل ثمبء حك ثبثت ضخع غيجت ضًَذُ ثش ضخع غيجت وٌٌذُ همتؿي ايخي  ايي است وِ استغفبس ٍ استحال

ًگشيسختٌذ ٍ ثخب تَجخِ ثخِ هسخئلِ       الٌبسخي ثخِ هسخئلِ هخي     ثب ًگخبُ حخك   )سُ(تب وٌَى ضيخگشدد هگش ثِ استحالل فمف  ػلت ايي حك ثبثت ًوياست وِ خشٍج اص 

 فشهبيٌذ : دس اداهِ چٌيي هي )سُ(استحالل ثيبى ًوَدًذ ٍلي ضيخ الٌبسي تٌْب ساُ سا حك
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ٌخبس  لىي اگش چِ تب وٌَى اثجبت ًوَدين وِ غيجت اص حمَق الٌبس است ٍ ثشائت رهِ اص آى ٍاجت است ٍلي دليلخي وخِ اثجخبت ًوبيخذ غيجخت اص حمخَق ال      »

تخَاى ثخِ اتىخبء چٌخيي      ثبضٌذ ًيست ٍ ثبثشايي چگًَِ هي م ٍ غيشُ پبويضُ هياست ٍ ثشائت رهِ اص آى ٍاجت است جض اخجبسي وِ اص حيث سٌذ ثذٍى استحىب

 «.اخجبسي چٌيي حىوي سا هلتضم گشديذ

ػالٍُ ثش ايي سٌذ ايي سٍايبت اگش ّن هَسد پزيشش لشاس گيشد داللت ايي اخجخبس ؾخؼيف خَاّخذ ثخَد ثخِ جْخت ايٌىخِ دس ايخي سٍايخبت حمخَق           

 ي  يه اص فمْب لبئل ثِ ٍجَة ثِ ثشائت اص آى حمَق ًيستٌذ.ديگشي ثِ ّوشاُ غيجت روش گشديذُ وِ ّ

اش  هثالً دس يىي اص سٍايبت وِ سي حك ثشاي هؤهي دس رهِ ثشادس ديٌي ًبهجشدُ ضذُ آهذُ وِ اگش ضخع هؤهي هخشيؽ گشديخذُ ثخش ثخشادس ديٌخي     

 طييغ جٌبصُ اٍ ضشوت ًوبيذ.ٍاجت است وِ اص ٍي ػيبدت وٌذ يب اگش هؤهٌي اص دًيب سفت ثش ثشادس ديٌي اٍست وِ دس ت

چٌبًىِ هطَْد است ضشوت دس تطييغ جٌبصُ ٍ ػيبدت ثِ ػٌَاى حمَق هؤهي ثش هخؤهي يخبد ضخذُ اسخت دس حبليىخِ اگخش ضخخع اص ثخشادس هخؤهي          

 هشيؽ ػيبدت ًٌوَدُ ٍ يب دس تطييغ جٌبصُ ٍي ضشوت ًىشد هسلوبً استحالل ٍ ثشائت رهِ ثش ٍي ٍاجت ًخَاّذ ثَد.

 فشهبيذ : هي )سُ(ضيخ

گَيذ اگش ضخػي ايي حمَق سا سػبيت ًىٌذ دس سٍص ليبهت ثِ ًفغ غبحت حك ٍ ثخش   اگش ثگَييذ دس ثيي سٍايبت هَسد ثحث سٍايتي است وِ هي

وِ حخك ثخش رهخِ اٍ ثبثخت     لؿبٍت خَاّذ گشديذ ، دس پبسخ خَاّين گفت : هؼٌبي حىن ًوَدى دس سٍص ليبهت ثِ ًفغ غبحت حك ٍ ثش ػليِ وسي ػليِ ٍي 

ضَد وِ حمَق هؤهي سا سػبيت ًىشدُ است ًِ ايٌىِ هؼٌبي ايي حىخن ًوخَدى دس    ثَدُ ٍ ٍي هشاػبت ًٌوَدُ ايي است وِ ثب ضخع هضثَس هؼبهلِ وسي هي

بت ثِ دلخت هخَسد هالحظخِ لخشاس     گبًِ هزوَس سا دس سٍاي حمَق سيسٍص ليبهت اي ثبضذ وِ ػمبة س آى هتشتت گشديذُ ثبضذ. چٌبًىِ ايي هؼٌب ثش وسي وِ 

 دّذ هخفي ًخَاّذ ثَد.

 فشهبيذ : ضيخ دس اداهِ هي

 ثبضذ. الٌبس ثِ هؼٌبي ٍجَة ثشائت اص آى ًظيش حمَق هبليِ ًيست ، خبلي اص لَت ًوي پس لبئل گطتي ثِ ايٌىِ غيجت حك

وٌخذ   اخجبس صيبدي داللت ثش ٍجَة استجشاء اص غيجت هياگش چِ احتيبـ دس خالف ايي لَل است ثلىِ احتيبـ خبلي اص لشة ًيست ثِ جْت ايٌىِ 

 (871ظ :7818)فخبس قَسي،ثبضذ. ثلىِ سٌذ ثؼؿي اص ايي سٍايبت ًيض اػتجبس داضتِ ٍ داساي لَت هي

ذام پزيش است الذام ثِ اسختحالل ثٌوبيخذ ٍ اال الخ    ثِ ّش غَست احَـ ايي است وِ پس اص استىبة غيجت ضخع غيجت وٌٌذُ اگش استحالل اهىبى

 ثِ استغفبس ًوبيذ ٍ ثِ غشف تَثِ اوتفب ًىٌذ.

 

 :گيشي ًتيجِ

تَاًذ غيجت سا ثپَضبًذ؟ پبسخ ايي سؤال ثِ ايي ثستگي داسد وِ غيجت سا جضٍ حمَق الٌبس ثذاًين يب حمخَق   وفبسُ غيجت ايي ثَد وِ آيب چيضي هي

الٌبس ثَدى غيجت داللت داسد اغل است يؼٌي ثخب   اي وِ ثش حك يىي اص ادلِ ًيست.اهلل؟ اگش اص حمَق الٌبس ثبضذ جض ثب ثخطص غيجت ضًَذُ ايي اهش هوىي 

ضخَد وخِ جخض ثخب ساؾخي ضخذى غخبحت حخك ٍ غيجخت ضخًَذُ ثخِ سفخغ آى اقويٌخبى پيخذا                اًجبم غيجت حمي اص غيجت ضًَذُ ثش ػْذُ غيجت وٌٌذُ ثبثخت هخي  

فشهبيذ : اص يه سَ ثؼؿخي سٍايخبت هكلمخبً غيجخت سا      هي )سُ(داللت داسًذ. هشحَم ضيخالٌبس ثَدى آى  حكوِ ثش يا وٌين.ػالٍُ ثش اغل سٍايبت هستفيؿِ هي
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، اهخب دس همبثخل ايخي دسختِ اص سٍايخبت سٍايتخي وخِ سخىًَي آى سا ثخب ٍاسخكِ هؼػخَهيي             داًٌذ ٍ ثشاي ثشائت رهِ ثبيذ اسختحالل وخشد   جضٍ حمَق الٌبس هي

فشهبيذ : اگش سخٌذ ايخي سٍايخبت     هي )سُ(هشحَم ضيخ اًػبسي وٌٌذُ ثبيذ ثشاي غيجت ضًَذُ استغفبس وٌذ.وٌذ وِ غيجت  هيًمل  )ظ(السالم اص سسَل خذا ػليْن

 ِ اًخذ اهخب ايخي سٍايخت ساُ ديگخشي سا ثخشاي حخل         هخذٍش ًجَد لبثليت تغييش سٍايبت پيص سا داضت چَى سٍايبت پيطيي ثِ قَس هكلك استحالل سا الصم داضخت

احتوخبل   صًخذ.  ييخذ هخي  لك استحالل است ٍ آًْخب سا تم ت هغفشت ثشاي غيجت ضًَذُ است. لزا ايي سٍايت هميذ سٍايبت هكوٌذ ٍ آى ّن قل هسئلِ پيطٌْبد هي

اللْخي اهخب جٌجخِ     الٌبسخي ايخي سٍايخت ثخب پيطخٌْبد ٍ اسختغفبس ثخشاي ػفخَ جٌجخِ حخك           اللْي ٍ جٌجِ حك ديگشي ّن ٍجَد داسد وِ غيجت دٍ جٌجِ داد جٌجِ حك

ايي احتوبل ّن هشدٍد است صيشا ظبّش سٍايت ثخش وفبيخت اسختغفبس داللخت داسد ٍ آى سا      هبًذ. گشٍ استحالل اص غيجت ضًَذُ ثبلي هيالٌبسي ّوچٌبى دس  حك

الٌخبس ثخَدى غيجخت     حخك  ايبتي وخِ ثخش  ٍثب هخذٍش داًستي س تَاى ايي احتوبل سا ثشاي سٍايت غحيح داًست. اللْي هحذٍد ًىشدُ است ، لزا هي ثِ جٌجِ حك

َـ آى اسخت وخِ   ّش چٌذ احخ  گزسد. الٌبسي ًذاسد ٍ ثب استغفبس ثشاي غيجت ضًَذُ خذاًٍذ اص هؼػيت اٍ دس هي داللت داسًذ. پس غيجت ثب ايي ثيبى جٌجِ حك

ستغفبس ثٌوبيذ ٍ ثِ غَست تَثِ اوتفب ًىٌخذ  پزيش است الذام ثِ استحالل ثٌوبيذ ٍ اال الذام ثِ ا پس اص استىبة غيجت ضخع غيجت وٌٌذُ اگش استحالل اهىبى

 هي ثبضذ.اػتجبس  اي سوٌذ وِ سٌذ ثؼؿي اص ايي سٍايبت ًيض دا صيشا اخجبس صيبدي داللت ثش ٍجَة ثشائت رهِ اص غيجت هي
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