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جَاة اٗي اضکبل خ٘لٖ زٍضي است ـ ّسچٌد س٘د خَٖٗ

فسهَدُ اٗي اضکبل لبثل دفغ ً٘ست 9ـ ٍ

آى اٌٗکِ :هب اٗي زا هٖپرٗسٗن کِ ٍلتٖ سبثك ثس زٍٕ ػ٘ي دست گراضت ،ضوبى ػ٘ي ثسإ اٍ حبدث ضد ٍ
اٗي ضوبى ّوچٌبى ثبلٖ است؛ چساکِ غبٗت ضوبى ،تأدٗٔ ػ٘ي ٗب ثدل آى ثِ هبلک است ٍ ػلٖ الفسض ٌَّش
اٗي غبٗت حبصل ًطدُ است ٍ دز ًت٘جِ ضوبى سبثك ّوچٌبى ثبلٖ است ٍ ضوبى جدٗدٕ ًسجت ثِ ػ٘ي
حبدث ًوٖضَد .اهّب فسض هخبل س٘د ٗصدٕ دز جبٖٗ است کِ ثؼداً ثسإ ػ٘يٍ ،صفٖ حبدث ضدُ کِ اٗي
ٍصف دز شهبًٖ کِ سبثك ثس زٍٕ ػ٘ي ٗد گراضتِ ثَد ٍجَد ًداضت؛ شٗسا سبثك دز اثتدا ،ضبهي ًفس ػ٘ي
ثَد ٍ زٍٕ ػٌٖ٘ دست گراضتِ ثَد کِ «لِ الجدل» ًجَد ،اهّب اٗي ٍصف دز دست خَد سبثك ثسإ ػ٘ي حبصل
ضد ٍ الحك ثس زٍٕ ػٌٖ٘ ٗد گراضت کِ ٍصف «لِ الجدل» زا داضت ٍ دٍثبزُ ّوبى ػ٘ي ثب ٍصف «لِ
الجدل» زا ثِ سبثك ثسهٖگسداًد ،پس سبثك ثس زٍٕ ػٌٖ٘ دست هٖگرازد کِ ٍصف جدٗدٕ پ٘دا کسدُ است،
دز ًت٘جِ ضوبى جدٗدٕ ًسجت ثِ اٗي ٍصف حبدث هٖضَد.
ٍ إى ضئتن چٌ٘ي تؼج٘س کٌ٘د کِ ضوبى جدٗدٕ حبدث هٖضَد کِ ّن ػ٘ي زا پَضص هٖدّد ٍ ّن
ٍصف «لِ الجدل» زاٗ ،ب اٌٗکِ ثگَٗ٘د دٍ ضوبى دز اٌٗجب ًسجت ثِ سبثك ٍجَد دازد؛ ٗک ضوبى اش لجل ٍجَد
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ٍ لذ أجبة السّ٘ذ فٖ حبش٘تِ ػي رلك ثَجَُ سجؼٔ ٍ اى كبى ٗوكي الجَاة ػي ثؼضْب ٍ الؼوذٓ هٌْب ثلثٔ األٍل هوب ال جَاة ػٌِ . ...

الثبلث إرا فشضٌب اى الؼ٘ي ثؼذ هب صبست فٖ ٗذ الالحك سجؼت الى السبثك فتلفت فٖ ٗذُ فبلظبّش أًِ ال ٗجَص للسبثك حٌ٘ئز إرا سجغ الِ٘ الوبلكك

أى ٗشجغ الى الالحك فالصم ث٘بى الوصٌف اى ٗكَى لِ الشجَع ػلِ٘ الًِ ٗصذق ػلى الالحك أًِ ضوي ش٘ئب لِ ثذل ثخالف السبثك . ...
1

دازد کِ هسثَط ثِ ًفس ػ٘ي است ٍ ٗک ضوبى جدٗد کِ هسثَط ثِ ٍصف لِ الجدلٖ است کِ دز دست اٍ
حبدث ضدُ است .ثٌبثساٗي ٍضؼ٘ت ٗد سبثك تفبٍت پ٘دا کسدُ ٍ ثِ اػتجبز اٗي تفبٍت ،سبثك تجدٗل ثِ الحك
هٖضَد ٍ طجك هؼ٘بزٕ کِ ض٘خ

فسهَدًد ،دٗگس حك زجَع ثِ سبثك خَد زا ًدازدٍ ،لٖ هطتسٕ کِ الحك

ثَدُ ٍ االى سبثك ضد ،هٖتَاًد ثِ الحك جدٗد زجَع کٌد ٍ .اٗي ًظ٘س ضوبى اٍصبفٖ است کِ دز هبل
هغصَة حبدث هٖضَد؛ هخالً اگس کسٖ گَسفٌدٕ زا غصت کٌد ٍ آى گَسفٌد دز دستص چبق ضَدٍ ،صف
«سِوَي» هَزد ضوبى غبصت استّ ،سچٌد اٗي ٍصف لجالً ًجَدُ ٍ دز دست خَد غبصت حبدث ضدُ است.
ثلِ ،اگس س٘د ٗصدٕ

چٌ٘ي ثگَٗد کِ سبثك ثِ هجسد اٌٗکِ ثس زٍٕ ػ٘ي ٗد هٖگرازد ،ثبلفؼل ضبهي

صفبتٖ هٖضَد کِ ثؼداً حبدث هٖضَد ،دز اٗي صَزت اضکبل اٗطبى ٍازد است ٍ هٖتَاى گفت ٗد سبثك ٍ
الحك ،تفبٍتٖ ثب ّن ًدازد ٍ ّس دٍ ضبهي ػ٘ي ثب ٍصف «لِ الجدل» ّستٌد.
توجیه جواز رجوع سابق به الحق توسط سید یزدی

س٘د ٗصدٕ

دٍ اضکبل دٗگس ثس کالم ض٘خ

ٍازد هٖکٌٌد کِ چٌداى هْن ً٘ست ٍ ً٘بشٕ ثِ ثسزسٖ

ًدازد .هْن اداهٔ ثسزسٖ اصل هسئلِ است کِ ٍجِ جَاش زجَع سبثك ثِ الحك چ٘ست؟ ثِ تؼج٘س دٗگس ٍجِ
استمساز ضوبى ثس ػْدٓ الحك (هَي تلف ػٌدُ الؼ٘ي) چ٘ست ٍ ثِ چِ دل٘ل سبثك حك زجَع ثِ الحك زا دازد،
دز حبلٖ کِ الحك دز ثساثس هبلک ضبهي ثَد؟
هسحَم س٘د ٗصدٕ

دز اٌٗجب هفصل ٍازد ثحج ضدُاًد ٍ اثتدا ٍجْٖ ذکس کسدُاًد کِ هستٌد ًْبٖٗ

اٗطبى ً٘ست ثلکِ دز اداهِ ٍجِ دٗگسٕ ذکس کسدُ ٍ ظبّساً ثِ آى اػتوبد هٖکٌٌد ،اهب هسحَم اهبم ّس دٍ ٍجِ
اٗطبى زا هفصل ًمد کسدُاًد .اجوبل ٍجِ اٍّل س٘د ٗصدٕ

چٌ٘ي است:

ثبة غساهبت ،ثبة هؼبٍضبت لْسِٗ است؛ ٗؼٌٖ ٍلتٖ هبلک ثِ سبثك زجَع هٖکٌد ٍ سبثك غساهت زا
هٖپسداشد ،دز حم٘مت هؼبٍضٔ لْسِٗإ اتفبق هٖافتد کِ دز آى ،ػ٘ي تبلفِ ـ ّسچٌد هؼدٍم ضدُ ـ داخل دز
هلک سبثك ٍ «ثدل» داخل دز هلک هبلک هٖضَد ٍ چَى ػ٘ي تبلفِ داخل دز هلک سبثك ضدُ ،الهحبلِ سبثك
حك زجَع ثِ الحك ٍ دزٗبفت ثدل زا دازد ٍ .اگس گفتِ ضَد هؼٌب ًدازد کِ ضٖء هؼدٍم داخل دز هلک کسٖ
ضَد ،هٖگَٗ٘ن :اٗي اػتجبز هبًؼٖ ًدازد دز صَزتٖ کِ احسٕ ثس آى هتستت ثبضد.
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إى الَجِ فِ٘ أًِّ إرا
لذس
سشّوب ٍ َّ أى ٗمبل ّ
السبثم٘ي إلى الالحم٘ي ثَجِ آخش أحسي هي تَجْٖ٘ الوصٌف ٍ الجَاّش ّ
ٍ ٗوكي تَجِ٘ سجَع ّ
ّ
ّأدى الؼَض إلى الوبلك فمذ هلك الؼ٘ي التبلفٔ ثبلوؼبٍضٔ المْشّٗٔ ف٘مَم همبم الوبلك فٖ جَاص الشجَع إلى األٗذٕ الوتأخشٓ إلى أى ٗستمش الضوبى ػلى
ّ
ّ
2

اهّب چَى س٘د ٗصدٕ

تَجِ داضتٌد کِ اٗي ٍجِ خ٘لٖ غ٘س ٍجِ٘ است ٍ هطتول ثس اهَز غسٗجٖ است کِ

ػمالء آى زا اػتجبز ًوٖکٌٌد ـ اش جولِ اٌٗکِ ثبة غساهبت ،ثبة هؼبٍضبت لْسِٗ ثبضد ٍ ضٖء هؼدٍم ثب اٌٗکِ
سبثك اصالً لصد هلک٘تص زا ًدازد ،لْساً داخل دز هلک اٍ ضَد ٍ ثتَاًد ثدلص زا اش دٗگسٕ ثگ٘سد ـ لرا ٍجِ
دٗگسٕ زا ذکس کسدُ ٍ هبحصل آى زا دٍثبز تکساز کسدُاًد .خالصٔ ٍجِ دٍم اٗطبى چٌ٘ي است:3
اصالً ثبة اتال ف ٍ تلف ّ٘ ،تفبٍتٖ ثب ّن ًدازد ٍ ّوبىطَز کِ اگس ٗکٖ اش افساد سلسلٔ اٗبدٕ ػبدِٗ،
ػ٘ي زا اتال ف کسدُ ثبضد ـ هخالً اگس غراست آى زا خَزدُ ٗب اگس ظس ف است آى زا ضکستِ ثبضد ٍ ...ـ ّوِ
لجَل دازًد کِ لساز ضوبى ثس ػْدٓ هتلِف است ـ چساکِ هتلف سجت ًبثَدٕ ضٖء ثَدُ ـ تلف ّن چٌ٘ي
رهٔ هي تلف فٖ ٗذُ ٍ خطبة غ٘كشُ
هي تلف فٖ ٗذُ ٍ الفشق ث٘ي ّزا ٍ هب ركشُ ص الجَاّش فٖ هَضؼ٘ي أحذّوب أًِّ ٗمَل ّ
إى الؼَض ل٘س ّإال فٖ ّ

رهٔ الجو٘غ أٗضب ٍ الثّبًٖ أًِّ ٗمَل ثبلوؼبٍضٔ المْشّٗكٔ ثك٘ي الجكذل
رهٖ ٍ ّزا التَجِ٘ ل٘س هجٌّ٘ب ػلى رلك ثل ّ
ٗتن هغ االلتضام ثشغل ّ
ثبألداء تكل٘فٖ ال ّ
رهٔ األخ٘ش ٍ َّ هي تلف فٖ ٗذُ ٍ ػلى ّزا التَّجِ٘ الوؼبٍضٔ المْشٗٔ إًّوب ّكٖ ثك٘ي الجكذل ٍ الؼك٘ي التبلفكٔ
السبثم٘ي ٍ ث٘ي هب فٖ ّ
الوذفَع هي أحذ ّ

هوي أثجت ٗذُ ػلْ٘ب أٍ أتلفْب ٍ تَض٘ح ّكزا الوطلكت ثج٘كبى
ثوؼٌى أًّْب تؼتجش هلكب لذافغ الجذل ف٘كَى َّ ثوٌضلٔ الوبلك لتلك الؼ٘ي فلِ هطبلجٔ ػَضْب ّ

رهٔ رٍٕ األٗذٕ هغ غ٘شّن أٍ هغ أحذّن ٗمَم رلكك الوصكبلح
همذهبت األٍلى ال إشكبل فٖ ّ
ّ
أى الوبلك إرا صبلح الؼ٘ي التبلفٔ الّتٖ اػتجش ٍجَدّب فٖ ّ
هؼِ همبهِ فٖ جَاص هطبلجٔ هي شبء هٌْن ٍ كزا إرا حست ػلى أحذّن خوسب أٍ صكبٓ أٍ صذلٔ أٍ ًحَ رلك فئًِّ حٌ٘ئز ٗمَم همبم الوبلك فٖ الوطبلجكٔ
أى فٖ ثبة الغشاهبت الؼَض الوذفَع ٗكَى ػَضب لٌفس الؼ٘ي التبلفكٔ
الوؼَض فٖ هلك هي خشج ػٌِ الؼَض الثّبلثٔ ّ
الثبً٘ٔ ّ
أى همتضى المبػذٓ دخَل ّ

فئى هب ركشًب إًّوب كبى همتضى الؼَضكّ٘ٔ فلكَ ككبى للؼك٘ي
ٍ الصهِ اػتجبس كَى الؼ٘ي هلكب للذافغ إر ال فشق ث٘ي الوؼبٍضٔ ثؼٌَاًْب ٍ ث٘ي إػطبء الؼَض ّ
إى همتضى أخز الجذل إرا كبى ثذال ػي ًفس الؼ٘ي ال ػي الح٘لَلٔ كوب َّ الظبّش دخكَل
التبلفٔ اػتجبس ػمالئٖ ٗكَى للذافغ ٍ لزا للٌب فٖ ثذل الح٘لَلٔ ّ

أى هلكِ هتضلضل ٍ أٗضب إرا غشلت الؼ٘ي فٖ الجحش فأػطى ػَضْب ٗكَى الؼ٘ي للذافغ فئرا تشتّت ػلى ٍجَدّب تحت الوبء
الضبهي غبٗتِ ّ
الؼ٘ي فٖ هلك ّ

السبثم٘ي ثذل الؼ٘ي التبلفٔ ٍ صبست كأًّْب هبل تبلف لِ ٗكَى هثل الوبلك فٖ جَاص الشجَع إلى هي
أثش كبى لِ ٍ إرا كبى كزلك ففٖ الومبم إرا دفغ أحذ ّ
ّ
ثؼذُ ٍ دػَى أًِّ ال هؼٌى الػتجبس الؼ٘ي التبلفٔ ثؼذ تلفْب هلكب ألحذ هذفَػٔ ثوب َّ الوسلّن ثٌْ٘ن فٖ ثبة الخ٘بس هي جَاص فسك الوؼبهلكٔ ثؼكذ تلكف

األٍل ف٘شجغ إلى ثذلْب فال هكبًغ هكي
الؼ٘ي ف٘شجغ إلى الوثل أٍ الم٘ؤ هغ ّ
أى الفس إًّوب تؤثش هي حٌِ٘ فل٘س ّإال اػتجبس كَى الؼ٘ي التبلفٔ هلكب لوبلكِ ّ

ألى الوفشٍض أًِّ لبم
السبثم٘ي أٗضب ّ
ّزا االػتجبس إرا تشتّت ػلِ٘ أثش كوب فٖ الضوبى أٗضب ًؼن ٗجمى شٖء ٍ َّ ّ
أى الصم ّزا التَّجِ٘ جَاص سجَػِ إلى ّ

رهتْن فوي ّزُ الجْٔ ٗحصكل
همبم الوبلك ٍ ٗوكي أى ٗمبل ّ
السجت فٖ ضوبًْن ثوؼٌى استمشاس الؼَض فٖ ّ
إى الَجِ فٖ ػذم جَاص سجَػِ إلْ٘ن ألًِّ ّ
الفشق ثٌِ٘ ٍ ث٘ي الوبلك.
ّ .3وبى:

السكبثك
ّزا ٍ التحم٘ك هب أششًب إلِ٘ سبثمب هي أًِّ ال فشق ث٘ي اإلتالف ٍ التلف ٍ إثجبت ال٘ذ فٖ صذق سججّ٘ٔ الضوبى ٍ ّ
أى الَجِ فٖ جَاص سجَع ّ

رهتِ ك٘ف ٍ ّإال أهكٌِ أى ٗذفغ ًفس الؼ٘ي إلى الوبلك ل٘خكشج هكي تجؼكٔ الضكوبى فكوكب
السجت فٖ ضوبًِ ثوؼٌى استمشاس الؼَض فٖ ّ
إلى الالحك أًِّ ّ

ثأى الشجَع ػلى الوتلف هَافك للمبػذٓ هي جْٔ تسج٘جِ للضوبى فكزا ًمَل ثبلٌّسجٔ إلى هي أثجت ال٘ذ ٍ إى لن ٗكي هتلفب ٍ ال فكشق فكٖ
اػتشف المبئل
ّ ّ
إى الَجكِ فكٖ سجَػكِ ػلكى
الغبس ثبلٌّسجٔ إلى الوغشٍس ح٘ث للٌب ّ
السبثم٘ي كحبل ّ
السجت ث٘ي كًَِ ػبلوب أٍ جبّال فحبل الالحم٘ي ثبلٌّسجٔ إلى ّ
ضوبى ّ

السبثم٘ي هي جْٔ ح٘لَلتِ ثٌْ٘ن ٍ ث٘ي الؼ٘ي التكٖ
رهتِ ّ
ّ
رهٔ ّ
فئى الالحك أٗضب كزلك سجت الستمشاس الؼَض فٖ ّ
غبسُ كًَِ سججب فٖ استمشاس الؼَض فٖ ّ

رهتْن ٍ ال حبجٔ إلى االلتضام ثبلوؼبسضٔ المْشّٗٔ ٍ ال غ٘شّب ّكزا ٌٗجغٖ تحم٘ك الحبل ٍ الوستؼبى
كبى لْن أى ٗشدٍُ إلى الوبلك لئال
ٗستمش الؼَض فٖ ّ
ّ
ثبّلل الوتؼبل.
هّ
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است ٍ هَي تلف ػٌدُ الؼ٘ي ثِ ٍاسطٔ احجبت ٗد ثس ػ٘ي ،سجت تلف ػ٘ي ٍ احجبت ضوبى ثس سبثك ضدُ است؛
شٗسا اگس الحك (آخسٗي ًفس) ػ٘ي زا پ٘ص خَد ًگِ ًوٖداضت ٍ آى زا هستم٘وبً ثِ هبلک زدّ هٖکسد ٍ ٗب ثِ
سبثك هٖداد تب زدّ ثِ هبلک کٌد ،دٗگس ضوبًٖ ثس ػْدٓ خَدش ٍ حتّٖ ثس ػْدٓ سبثك ًجَد ،لرا حبل کِ الحك
چٌ٘ي کبزٕ ًکسدُ ٍ ػ٘ي زا پ٘ص خَد ًگِ داضتِ ،سجت ضوبى سبثك ضدُ است ٍ دز ًت٘جِ اگس هبلک ثِ
سبثك زجَع کٌد ،سبثك حك زجَع ثِ الحك زا دازد.
ثٌبثساٗي خالصٔ کالم اٗطبى اٗي ضد کِ تفبٍتٖ ث٘ي ثبة اتال ف ٍ تلف ٍجَد ًدازد ،لرا دز هب ًحي فِ٘
کِ ػ٘ي دز دست الحك تلف ضدُ ،لساز ضوبى ثس ػْدٓ اٍست؛ شٗسا استوساز ٗد الحك ثس آى ضٖء ،سجت
ضوبى سبثك ضدُ است ،دز ًت٘جِ سبثك حك زجَع ثِ الحك زا دازد.
ٍالحود هلل زة الؼبلو٘ي
جَاد احودٕ
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