
 دز فقه شیعه ×دکن جأسی به قیام اهام دسیى

 چکیده
ى یت. ؾق پاوتػ بتا ااوتثاللم  اوتمهی اّهتث بك قفحاق و فمالا ؾق آياو لا یجاو و ^یىهقّىه ؾاؾو كاقق هقحؿا و اوىه

، ؾق بكابك ظاکن شائكی هايًؿ یمیؿ چیىث، ؾیؿگاه فقیهاو علبايا ٌهاؾتؾق ظكکث  ×پكوً کا ظکن جأوی با اهام ظىیى
 ٌىؾ: ظكهث جأوی9 شىال جأوی و لموم جأوی. ن هییٌیقی با وا ؾوحا جقى

، با ایى هقًا، اقؿام اهام کاهًم ٌكفی و ویاوی ٌؿه  ثیجقى ×ی اهامها ؼغاباو  ها ياهاؾیؿگاه لموم جأوی، ؾق کلمات، 
هقكوف و يهتی ال  ؾايىث و هؿف يهایی قیام، ايصتام وؽیهتا اهكبتا بىؾه و ظضكت ال لعاػ ٌكؿ، ؼىؾ قا هکلف با آو هی

ث ٌكفی و الگىی فقهتی و یک ظص ×هًکك، بیؿاقی اهث اومهی و جمي بكای جٍکیل ظکىهث اومهی بىؾه و قیام اهام
ؾايىث9 چكاکتا هتمپ پیتكولی، ايصتام جکلیتف،  ؾق هكظال ؼىؾ قا پیكول هی ×هاوث. اهام ظىیى فملی بكای هما ؾوقه

 ×بیؿاقی اهث اومهی، هباقله با ؽلن و جمي بكای بكپایی ظکىهث فؿل بىؾ9 لفا جأوی اهث اومهی با قیام اهام ظىتیى
 ، اللم اوث.کًؿ یهومهی جكوین با ٌكایغی کا ظضكت بكای اهث ا

 9 قیام9 جأوی9 ظكهث9 شىال.×: اهام ظىیىدواژهیکل

                                                      
 92/01/69جاقیػ جّىیب:      01/5/69وِىل:  جاقیػ. 



 ههقده
 قیتفم كیجىشتا قا بتا ؼتىؾ شلتب کتكؾه و جتأذ ىیٍتحكی، ببٍك ػیاوث کا ؾق عىل جاق یال ظىاؾذ یکی ×قیام اهام ظىیى

ؾق ایى لهیًا آذتاق بىتیاقی  اوث. ؾاٌحاؾ فك هًعّكبا یبا واؼحاق ،كهىلماياویغجاقیؽی و فكهًگی بك هىلماياو و  ی،اشحماف
ـیل جهىیك آیا جهلکا، با قویکكؾ فقهی، ویكه فملی اهام  انیالبمجمعپؿیؿ آهؿه اوث. ؾق فقا، بكای اولیى باق ِاظب کحاب  ؾق 

ىؾه ؾق کحاب فقا، اوحٍهاؾ يم ×با ویكه فملی اهام ظىیى ،7هؿيا8باق فمها ظلی ؾق بعد   قا هغكض يمىؾه و وپه ×ظىیى
ایٍاو ؾق بعد هؿيا با  ؿو بك اوان آو، ؾیؿگاه کلی ؼىؾ قا ؾق هىقؾ هؿيا بیاو کكؾه اوث. فقیهاو بقؿ ال فمها ظلی يیم هايً

 ايؿ. آو پكؾاؼحا
اقائا يٍؿه اوتث.  یهىحقل بعد7 ؾق فقا ٌیقی ×ظکن جأوی با قیام اهام ظىیى8ؾق ایى هىضىؿ جعث فًىاو  جاکًىو

های ـیتل  و پكوً ٌىؾ یهؾق فقا ٌیقی بكقوی  ×ؾق ایى يىٌحاق، ظکن جأوی با قیام اهام ظىیى با جىشا با هىضىؿ همبىق
 ؟ؾق قیام بكابك ظاکن شائكی هايًؿ یمیؿ ال يگاه فقهی چیىتث ×ؼىاهؿ ٌؿ کا ظکن ُالگى قكاق ؾاؾو اهام ظىیىؾاؾه پاوػ 

و ؾق يهایتث، ظکتن جأوتی بتا قیتام آو  ايتؿ افحای ی ؾوتثا صایيحفقیهاو ٌیقی ؾق ایى لهیًا چگىيا اوحؿالل کكؾه و با چا 
 ؟ظضكت چیىث

با جىشا با بیؿاقی شهاو اومم و شهاو بٍكیث کا هحأذك ال بیؿاقی اومهی اوث، ضكوقت ؾاقؾ جا الگى قتكاق ؾاؾو قیتام اهتام 
 ِىقت هىحقل بكقوی ٌىؾ. با يگاه فقهی و با ×ظىیى

 . هفهىم جأسی1

کا جأوی کًًؿه،  ای گىيا بای ؾق فمل و اقحؿا و هحابقث کكؾو کىی ؾق فمل اوث9 گكیؾ: الگى قكاق ؾاؾو لغثز ی دجأس
 :0101القكب  لىتاو 9 ابتى هًؾتىق،06/025: 0101 ی، جتاز القتكونواوتغ)ؾق ايصام فمل و ظاالت همايًؿ فكِؾ الگتى باٌتؿ 

01/52). 
ی قا فملت: با ایى هقًااوث9ق ؾق افمال و قفحا ی ال آياوكویپو  ×هقّىم اویٍىایپ: ُاوىه و هقحؿا قكاق ؾاؾو ی دز فقهجأس  

واشب اوث آو فمل قا با هماو فًتىاو ايصتام  میيايؿ، بك اّهث  هباض ايصام ؾاؾه افًىاو واشب، هىحعب ی آو بمقگىاقاو با کا
ا لتف ( 594/ 5: 0106 قایالٍتك أظکتامی فت قةیالٍتی ـکتكی، فتاهل9 932 /9 :0112 یالمكجض فیالٍكی، قوائل هىوى) ؾهًؿ

فكاؼىايتؿه9 ال  ٍتاویای يىاهی ال آياو و اعافث هغلق ال اواهك و كویپی ال قكآو، بًؿگاو قا با هحقّؿؾ اتیآؼؿاويؿ هحقال ؾق 
 :شملا 
ََِوِأَطُِِِعىایأَطِِ. }1 ُسىَلَِوِأُولُِِِعىایَّللاه ُُ ِِْیالسه 9 ؾق ایى آیا ؾوحىق ؾاؾه ٌتؿه بتا اعافتث هغلتق ال (26)يىاء: {اْْلَْمِسِِمنْى

 .^ىّىهیهق
َِفَاتهبُِعىوِِ. }2 ُُ ُِیُِِیقُْلِإِْنُِکْىتُْ ِتُِحبُّىَنَِّللاه َُِوِِْحبِْب َُِغفُىٌزَِزحِِِْغفِسِْیََِّللاه ْ َِوَِّللاه ُُ ْ ُِذوُىبَ ُُ  .(50فمكاو: )آل { ٌِیلَ
ْ ِفِِِلَقَدِْ. }3 ُُ ِِأُْسَىةٌَِحَسنىَتٌِِیَکاَنِلَ  |ؼتؿا قوتىل هباقپ وشىؾ کا اوث کكؾه افممؼؿاويؿ  9(90)اظماب: {َزُسىِلَِّللاه

 .ٌماوث یبكا کىیي اوىه و الگى

 . هفهىم قیام2
 کحتابی، ؿیتفكاه)بكای چیمی یا ؾق بكابك کىی و يیم با هقًای ذابث و اوحىاق ـکك ٌتؿه  وبا هقًای ایىحاؾ قیام دز لغث:



 وق ال قیام ؾق ایى يىٌحاق، ایىحاؾ. هًؾى(9105/ 2: 0101 ةیالقكبالّعاض ت جاز اللغة و ِعاض  ی،شىهك 2/9599: 0101 ىیالق
کتا  گىيتا هماوؾق ایىحاؾو بكابك ظاکن شائك همايًؿ یمیتؿ9  علبايا ٌهاؾتال هىضـ ظق ؾق بكابك باعل اوث9 یقًی ظكکث 

ی ايتؿپ ؾق هقابتل هماقهتا ا فؿههىلمیى بىؾ، با   هایؼلبا يام ظاکن اومهی و  ؽاهكاً ؾق بكابك ظاکن شائك کا  ×اهام ظىیى
ايّاقي قا هؿیا کكؾ جا بیؿاقی اهث اومهی هعقتق ٌتىؾ9 بتا ٌتكایظ و اوضتاؿ  ویام کكؾ و شاو ؼىؾي، فكليؿاو يهك، ق
و هتكؾم یتا  ٌتىؾ یيمفمل  ظق با؟! ؿیًیب یيمهگك ٌما 8ى جكوین يمىؾه: یآو قا ؾق بكابك ؾیؿ اهث اومهی چً ×ی کا اهاما لهايا

بایؿ با همقات الهی قغبث پیؿا کًؿ و هتى ظىتیى بتى فلتی ؾق  هؤهىكایغی، . ؾق چًیى ٌؾاقؾ یبكيمظکىهث ال کاقی باعل ؾوث 
 .(11/065: 0111االيىاق)هصلىی، بعاق7 .ؾاين یيمفاق  وچًیى ٌكایغی، هكگ قا شم وقاؾت و ليؿگی با ؽالماو قا شم يًگ 

 دیدگاه فقیهاو
 یف فام و قابل جبقیث و جأوتی اوتث،، یا یک جکلثیجبق كقابلیو غ ؼاَ فیجکل یک ×قیام اهام ظىیىایًکا  باقهؾق

ؿگاه هقحقؿيتؿ کتا قیتام، عكفتؿاقاو ایتى ؾیت و ؾايؿ یهو جأوی  نیجقم  آو قا قابل ؿگاه،یؾ کی :هحهاوت وشىؾ ؾاقؾ ؿگاهیؾ ؾو
های اِىل فقا، ذابث ٌؿه کا ویكه بكای هما ظصث اوث، جا لهايی کا ؾلیتل ؼاِتی بتك  ی اوث و ؾق کحابلمای ف ویكه

ؾق قیتام  .(33ت  32 :الهقتا اِىل، هؾهك)هقّىم وشىؾ يؿاٌحا باٌؿ یا قؾفی ال ياظیا هقّىم ذابث يگكؾؾ  اؼحّاَ آو با
و بتك قىافتؿ  قیتجغبقابتل  هىشىؾ يیىتث و ال وتىیی ؾیگتك ×ال وىیی ؾلیل ؼاِی بك اؼحّاَ آو با اهام ×اهام ظىیى

 اوث. یفقه یکل یها همپ
 عكفؿاقاو آو هقحقؿيؿ و ىثیي همکى ،و فمق آو کًابا  یابیؾوح کاؾايىحا  یالهال اوكاق قا  ×اهام ظكکثؾیؿگاه ؾوم، 

بتىؾه اوتث و  ×اهتام ژهیتو یهتیجکلاها  ،ؾاٌث یپ ؾققا  یا فمؿهذمكات  کا و باایى ٌهاؾت يؿاٌثشم  یا چاقه میي ×اهام
لموم وتالي و  ث،اٌؾ ×اهام کا یغیٌكاو ههاؾ آو اؾلا يىبث با  کًًؿفمل  گكیؾو اؾلا  یکل ىیهىالبك اوان  ؿیبا گكاویؾ

 .کًؿفىْ  اق ظیٌكا جىايؿ یيم ،ههاؾيا اوث و فمقا با ٌهاؾت

 . دسهث جأسی1
ؾوتحىق بتا  ،ال اؾلتا یا ؾوتحا وى کی ال کا اویب ىیابا  9کًؿ یه بیاواؾلا  اویهشمـ  یيىفقا ظكهث  ایيؾك كِاظب شىاه

نتِِِیإِلَُُِِ ِْیدِِیِْبِأَِِتُْلقُىاِلَِِوَِ} هایٌك ایآو يیم ؾق ههاؾيا ؾاؾه  َُ 9 ال وىی ؾیگك ٌؿه اوث یيه ههلکاال افحاؾو ؾق  9(062)بقكه: {التهْهلُ
ِِِلِِیَسبِِِیفِِِقَاتِلُىاِوَِ} هایٌك ایآؾق  ُُ ِْیُِِهَِیالهرَِِِّللاه جقتاقْ  ىیتا ؾوحىق شًگ جا ٌتهاؾت ِتاؾق ٌتؿه اوتث.9 (061)بقكه: {قَناتِلُىوَ
. واقـ ٌتؿه اوتث ×اهام ظىى میيو  |اهبكیپال عكف  اي يمىيا کا نیکًِل شىال ؾوحا اول قا ظمل بك ا کًؿ یهاقحضا  ،یبؿو

ِبَنلِْ}ٌتؿو ؾق قاه ؼتؿا  کٍتحا كایل 9ؿًباٌ یهقىن ؾوم اؾلا  قی، ال هّاؾلیهف لایقبوىی  با یافماهو گكوه  ×ىیظىاقؿام اهام 

اإلوتمم ٌتكض ٌتكائـ  یفت الکممی، شتىاهكيصهت) ىثیي جهلکاؾق  افحاؾو قیهّاؾال  ،(036فمكاو: )آل {ْسَشقُنىنَِیَُِِزبِِّه ِِِْعْىدَِِاءٌِیَِأَحِْ
 :ىؿیيى یه ×ظىیى اهامقیام  اقحؿا ؾق ؾق قؾ اوحؿالل با . وپه(961ت  965/ 90: 0111
، ػلم ا رل  ی ف  قی الطشالوذصاس  کىنأن ی مکهو الؼلم المخضون ی ةیالشباومغ أوه مه األعشاس  ×هیالذغو ما وقغ مه 8

 کزل و لؼل الىفش الؼششة  و ػىادهم کفشهمهى الظاهش مه أفؼالهم و أدىالهم و  کمادال  کلی ػلی قحله لػأوهم ػاصمىن  ×مىه
ی ػلی المخالف و المؤالف، لذ کفشهم انیبو  ؼحهیششو آله و  هیػلی الّله صلجذه  هیدمه دفظ  هیػلی ما جشجب إل، مضافا ضایأ

 .(963ت  962)هماو: «خاص... فیجکلأوه له 
 و ؾاقؾ ىتحایٌا یابیاقل وهل أج یشا کابمقگ وشىؾ ؾاقؾ  ایفق ىیا یکمهو  یؽیجاقت  یفقه لیجعلؾق  ههمی یها يکحا

 :کكؾ آيها قا بیاو جىاو یه گىيا ایى



 ىیتاؾق  ×اهتام یياچاق اهکاو .99ىثیي یؾوحكوها قا بؿاو  کااوث  یالهفاٌىقا ال اوكاق  اویشكو  ×اهام ظكکث .0
قا  ىیهمت میتيآيتاو  ثیوضتققحتل او ؾاقيتؿ و  بتا نیجّتم ،ِىقتهك  ؾق ها آو ؾايىث یهاهام چكاکا  9وشىؾ ؾاقؾ ظكکث

و  کتكؾهبتؿاو فمتل  کتاؾاقؾ  یا ژهیتو فیجکل ×اهام .1 9اقؿام بىؾ ىیاذمكه  ،ؾٌمًاو ییقوىاظهؼ اومم و  .5 9قوايؿ یه
. نیکً یابیاقل و نیًیًٍب یؾاوقبا  ًایله ىیاؾق  و،ال آ ًیؼى هایوؽاوحًباط  مهیايگبا  کاوث و ها قا يكوؿ هقّىم ال ؼغا

همکتث  ال یيه .92ثاو یغیٌكا ىیچًهماو وشىب ِلط ؾق  کا نیؾاقؼىؾهاو قا  فیجکل ،اؾلا گكیؾ یهقحضابا  میيها 
 چیهت کتااوتث  ییشتا و،و آ ؿیکٍتظكهتث ؾوتث ى یاال  جىاو یه قىیهحفا جًها با هقؿاق ل9 قوايؿ یهظكهث قا  ،ؼىیً
 کتا یهّتلعح هّلعث ؾاقؾ. ایضكوقت  ط،ِل کااوث  یِىقج هكبىط با د،کا بع ؾقظالی 9ط يباٌؿؾق ِل یهّلعح

 اوان اومم ٌىؾ. ٌکىثهىشب  ،ٌؿو کٍحا ىیهماوث  همکىچكاکا گاه  9ؾاقؾ طیجكشگاه بك ٌهاؾت 

 يقد و بسزسی
 ییهتا ذىاب یجقبتؿ كيیپتفظ ذمكه آو، فقت کا کًؿ یههبؿل  یؽیجاق ايگیم جأوفظاؾذا  کی، فاٌىقا قا با فىق لیجعل

کیؿ بك ایى  ؼّىَ باوث و فاٌىقا امیقبمقگؿاٌث  یبكا كیيؾ یب قا  گكاویؾؼاَ بىؾه اوث و  یهیجکلقا  ×اهام کا يکحاجأ
جکلیتف  ×کتا قیتام اهتام ظىتیى ی ال اؾلا بتكای ایىا يمىياِىقت بىیاق هؽحّك، با بیاو  شا با اوث. ؾق ایى گكیؾ یهیجکل

 :ٌىؾ یهاَ با ظضكت يؿاقؾ، پكؾاؼحا ی اوث و اؼحّهمگاي
 8 :فكهىؾه ×، شممجی کا اهام ظىیىاوالً 
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کیؿ ×اهام ظىیى .(11/596: همتاو)هصلىی،  7×َطال ب   یأ هقكوف و يهی ال هًکتك کتًن.  اهكبا ؼىاهن یه کا ًؿیفكها یه جأ

 .×( ویكه اهام فلیز 9اهبكیپه كیو( ب 9ال هًکك يهی و هقكوف اهكبا: الف( ؾاقؾجّكیط  اوحؿالل وا هىقؾ كبظضكت 
ن  : 8ؿیفكها یهکا  ×، ؼغبا اهام ظىیىاً یذاي

َ
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 کًؿ یهؾق ایى ظؿید با قوایث قوىل ؼؿا اوحٍهاؾ  .(550)هماو:  7...الل 
يهی ال هًکتك اوتحؿالل  وهقكوف  و ؾق قوایث با اهكباابؿ یبایؿ ایى وضقیث جغییك  ؿیگى یهظضكت  7لن یغیك8و ؾق شملا 

بك ایى اوحًّاق ظىیًی، یقًی ؾفىت ال ؾیگكاو جا ؾق ِف ظضكت قتكاق گیكيتؿ و  و فموهکكؾه کا جکلیف همگايی اوث 
فی هن جًاال عكفی  و وشىؾ ؾاقؾ ها آوجىبیػ کىايی کا فهؿی با ظضكت ؾاٌحًؿ و با آو وفا يکكؾيؿ. ؾق يحیصا، جأوی يیم ؾق 

)کقبتی، شتموه ؾقوتی فقتا ، ٌتىؾآو هن با جکالیف ؽتاهكی هًغبتق  وال اوكاق قبايی باٌؿ  ×ظىیىيؿاقؾ کا جکالیف اهام 
 .(0561ت  0556جعّیلی  لجكم ؾوم وا ،ايقمب

 . جىاش جأسی2
کا ایٍاو  ٌىؾ یهی ال جهىیك آیا جهلکا، ؾايىحا ولفًىاو یک ههىك بمقگ هغكض اوث،  هكچًؿ با یعبكوالف( هكظىم 

 كیجهىؾق  كشىحا، یک فقیا جىايمًؿ يیم بىؾه اوث9 لیكا آیا جهلکا قا با قویکكؾی فقهی، جهىیك يمىؾه وفموه بك یک ههىك ب
تِِِیَِإِلُُِ ِْیدِِیِْبِأَِِتُْلقُىاَِِْلِِوَِ}جهلکا:  ایآ َُ َِِإِنِهِأَْحِسىُىاِِْوَِِالتّه  و: 8اوث گهحا ایٍاو چًايچا (062ت  061)بقكه:، {هَِیاْلُمْحِسىِِِِحبُِّیَِّللاه
 یف  الن الخ ىف ػى ذ لمؼشوفبا االمش جشک جىاص یػل و الىفظ یػل مىه خافی ما یػل االقذا  میجذش یػل داللة ةیاال هزه یف

ال شملتا  یفقهت یكیگ صایيحبا 9 په (9/203: 0549و آالقك كیجهى یف البیاو هصمـ ،یعبكو)، 7الحهلکة یال الىفظ القاء رل 
تِِلهالتِیَِإِلُُِ ِْیدِِیِْبِأَِِتُْلقُىاَِِْلِِوَِ} اظحمال ؼغتك  کا یاقؿاههك  .0: کًؿ یههغكض  ًایلهشملا قا ؾق وا  ىیا و ههاؾ پكؾالؾ یه .{َُ

 یکتیچكاکا  9کكؾ جكپ جىاو یهقا ؾق ِىقت ؼىف و اظحمال ؼغك،  هقكوف اهكبا .9 9ظكام اوث ،ؾاٌحا باٌؿ یؾق پ یشاي



 یيگكايت هىتلماياو ایت، يىبث با شاو ؼىؾ اویاغیو  کهاقبا  ییاقویقواهام ؾق  اگك .5 9اوث همکثافحاؾو ؾق  قیهّاؾال 
 .کًؿاوث با آياو ِلط  میشا ،ؾاٌحا باٌؿ

 سیبسز  و يقد
 جىاو با چًؿ يکحا اٌاقه کكؾ: ؾق بكقوی يؾكیا هكظىم عبكوی هی

آیا، بعد  لهاقبویاق آیا اوث کا ؾق با قكیًا  اوالً . آیا جهلکا هیچ اقجباعی با قیام ؾق بكابك ظکىهث شائك يؿاقؾ9 لیكا 0
ِِِلِِیَسنبِِِیِِفنِأَوفِقُنىاِِْوَِ} ثظکن ايهتاق ؾق قاه ؼتؿا آهتؿه اوت  وتپه 9 و{َوَلِتُْلقُنىاِبِأَینِدیُمْ ِإِلَنلِالتهْهلَُمنتِِ}: گىیتؿ بقتؿ هی {َّللاه

َِِإِنِهِأَْحِسىُىاِِْوَِ}: فكهایؿ هی جىشتا بتا  بتا ظّك ٌتؿه و اظىاو آیا جهلکا هیاو ايهاق و9 په (061)بقكه:، {هَِیاْلُمْحِسىِِِِحبُِّیَِّللاه
 اً یتذايؾ: ٌما با جكپ ايهاق و اظىاو، ؼىؾ قا با ؾوحاو ؼىؾ با همکث يیًؿالیؿ! ٌى گىيا اوحهاؾه هی ایى وظؿت ویاق، ال آیا

ٌتؿو ؾق قاه ؼتؿا  کٍتحا كایتل 9ىتثیي آیا جهلکا ال هّاؾیق ×ىیظىاقؿام اهام کا ِاظب شىاهك بیاو يمىؾه،  گىيا هماو
 .(963ت  90/962:هماو ،یيصه)و لیاو  ظیات اوث، يا ضكق

. ؾق هقكوف و هًکك بایؿ جىشا کكؾ کا ؾق يمؾ ٌاقؿ اهمیث ؾاقيؿ یا يا؟ اگك هًکتك و هقتكوف ال اهتىق ههتن ٌتكفی 9
جىشتا يؿاٌتحا باٌتًؿ،  هفهبی و اشحمتافی ت فكهًگتی قابل هقكوف و يهی ال هًکك يیم پیاهؿهای ؾیًی ت يباًٌؿ و فؿم اهكبا

هقكوف باٌؿ9 اها اگك هًکك و هقتكوف ال ضتكوقیات  ٌكط اهكبا ،ؾق ایى هىاقؾ اظحمال جأذیك و اهى ال ضكقهمکى اوث کا 
هقكوف و يهی ال هًکك جًها هحىشا ٌؽُ ايصام ؾهًؿه هًکك يباٌؿ، بلکتا پیاهتؿهای  ؾیى و هفهب باًٌؿ و آذاق فؿم اهكبا

فىاؾ هىلماياو و يابىؾی ؾیى اومم ٌىؾ ت همايًتؿ ٌتكایغی ؾیًی ت هفهبی و اشحمافی ت فكهًگی ؾاٌحا باًٌؿ کا هًصك با 
 ظهتؼکٍحا ٌتىيؿ جتا ؾیتى  ها ىیجك فیٌكفمیمجكیى و  کااقحضا ؾاقؾ  قغقاً ؾاٌث ت په ؾفىت ظکیمايا  ×کا اهام ظىیى

 &چٍتیؿيؿ. چًايچتا اهتام ؼمیًتی اکٍتیؿيؿ و لشكهت هتا لظمثؾق هىیك ظهتؼ ؾیتى  ×و اوِیا |ءٌىؾ9 لیكا جمام ايبیا
 یهتا ظصث ییبكپااگك  بًابكایى9 ٌىؾ یيم فیجکلهىشب قفـ  ز،ِكف ظك ایباٌؿ و  یشايضكق  هكچًؿ ضكق،ِكف 8: ؿیفكها یه

 یظكشت ایتچا قوتؿ بتا ِتكف وقتىؿ ؾق ضتكق  ث،واشب او کاق ىیا ؽاهكاً  ،هحقؿؾ باٌؿ یها شاو ایهحىقف بك بفل شاو  یاومه
 ثیهىتوىلؾق همتا هتىاقؾ  جىايتؿ یيمتِكف وشتىؾ ضتكق و ظتكز په . (145ت 0/149:لةیكالىویجعكی، ًیؼماهام ) 7.کمحك
 .کًؿاقاها ظق قا واقظ  و قثیٌكشهاؾ ؾق قاه ؾفاؿ ال اوان  میيو  هًکكال  یيههقكوف و  اهكبا

 ٍتًهاؾیپ کا هقحقؿ اوث ٍاوی، ؾق کحاب فقا اوث. ا×بعد فقهی ؾق ویكه فملی اهام ظىیىآغالگك  یظلفمها ب( 
 یقتىهىتلماياو  کتا کًتؿ یيم یفكقيا اللم و  ،اوث میشا یاهكهاؾيا با ؾٌمى، با جىشا با اؾلا هىشىؾ، قكاقؾاؾ ه كيیپف ای

 بصًگؿ جتا بتا ٌتهاؾت بكوتؿ. ای کًؿِلط  کاؾاقؾ  اقیاؼح کاهمً  یغیٌكااهام ؾق هك  عبقاً هىلماو و  بلکا9 ياجىاو ایباًٌؿ 
و ؾق  كؾیگ پیًقاه هّالعا قا ؾق  جىايىث یه ×اهام ظىیى کاهقًا  ىیاا ب .بىؾايحؽاب قاه ؾوم  ،ايصام ؾاؾ ×اهام ظىیىآيچا 
ؾو  اویتهال  کتابىؾ  ×ؼىؾ آو ظضكت ايحؽاب جًهاهحىشا او يبىؾ و  یٌكف فیجکلالمام و  چیه، با ايصام قوايؿ کا یظكکح

وآل ه  هی ػلی الّله صلّ ّی الىبهم وّجه هیالزوالىفش  ×هیالذغ ذوایّ عفؼل 8 فكهایؿ: کا هی چًاو .ؿیمگبكاهك هصال، قاه ٌهاؾت قا 
 .(099ت  02/090: 0109المفهب  قیجعقی فالمغلب   یهًحهظّلی، )7 .لیهزی إل

 ،اوث ايحؽابیکاهًم  ظكکث کی، هكچًؿ یاشحماف يؾك ال يقغا ؿالٍهؿایو امی، قیفمها ظل یفقه ؿگاهیؾق ؾبًابكایى 
، ظضكت اهام ظىتى بمقگىاقي همايًؿ بكاؾق يیم ظضكتآو  وث.آو وشىؾ يؿاٌحا ا یبكا یالماه چیه یٌكف ؿگاهیاها ال ؾ

 ىیتبكوتؿ، و ا یٌتهاؾج ابىؾ کا بصًگؿ جا بت ىیا ×ظضكت یؼىاوث قلب یول، كؾیقاه هّالعا قا بپف جىايىث یه ×یهصحب
 .بىؾه اوث یٌكف یکل ىیهًغبق بك هىال میؼىاوث ي



 يمىؾه اوث: ىبالگچًیى  یؾاوق هیچ بؿووهكظىم فمها قا  ؿگاهیؾی9 القاهل یفلبى  ىیالؿ ىیلز( 
بشخصة قىله:  رل فؼل  یفالمغلم  شیحخیف. : و ان جىذىا للغلم فاجىخ لهایجؼاللقىله  الحزکشة یفقطغ  یالمؼىو بهزا 8

ه  لیع ب یف: و قاجلىا یجؼاللقىله  ذایشهالّله  یلقی یدحجقذ ، و ان شاء قاجل  مابو  الحهلکة یال کمیذأیبو ال جلقىا   هیزال اللّ 
 .(5/59: 0105اإلوتمم ٌتكائـ  طیجًقتی إلتاألفهتام  هىتالکی، ذاي ؿیٌه)7 .×هیالذغفؼل مىالوا  کزل قال: و  قاجلىوکمی

 گكؾؾ. یجلق میيآو  یضمً كيیپففًىاو  با جىايؿ یه کايمىؾه  اکحها یظلفمها  ؿگاهیؾ ییبالگىجًها با ٌهیؿ ذايی  بًابكایى
ها قا ال شملا قائلیى بتا شتىال  جىاو آو هفکىق عبكوی، فمها ظلی و ٌهیؿ ذايی هی ال فباقات و ٌیىه اوحؿالل وا فقیا

 اللها قائل ٌؿو با شىال جأوی اوث. ×ٌمكؾ9 چىو ِكف اوحٍهاؾ با ویكه فملی اهام ×جأوی با قیام اهام ظىیى

 . لصوم جأسی3
الذشب مذة  جشک یػلالمؼاهذة  یهو 8 ث:اوگهحا  االحکامقواعدفمها ؾق  کممفكال ال  ىیاؾق ٌكض ی ذايهعقق  (الف

 0101القىافؿ ی ٌكض فی، شاهـ المقاِؿ کكک)، 7هایو واجبة مغ داجحهم ال هیللمغلمجاِضة مغ المصلذة  یهػىض و  شیغمه 
ؾوتحىق قحتال  کتا یحیفمتىه لیؾلبا  9واشب يؽىاهؿ بىؾ گاه هیچ: ههاؾيا کًؿ یهفمها اٌاقه  کممایى با  ایٍاو 9(5/133:

 :کًؿ و وپه بیاو هی ايصام ؾاؾ ×ىیظىاهام  کا یکاقؾ و با اوحًاؾ ؾاق
تِِیِإِلَُُِِ ِْیدِِیِْبِأََِولِتُْلقُىاِ}ی مقحضب ذیمقفئن األمش بالقحال 8 َُ فئوه ال وؼلم مىه أّن  هیػلصلىات الّله  هیالذغأما فؼل  و ؛{التهْهلُ

 شایکث ضؼفله، أو أّن أمش الذق ی فاللؼىة لم ی هیػل ذیضأوه لى هادن یالغّ  ػلم  هیػل، و لؼله هاجشکی المهادوة و ف کاوثالمصلذة 
، همایػللؼىة الّله  هیکأبمذاهه  شیغ، هیالذی فؼله، مؼلىا بمخالفة ف محهحکا کانلؼىه الّله  ذیضی الىاط، مغ أن یػل لحبظی ثید به

 .(134)هماو:7 .ی إما  الذق وجىب جهادهشأن ی محىغو مه هزا شأوه ال ی
ـیل چًیى بیاو کكؾ: جىاو یههعقق قا  هكظىميحیصا، يؾكیا ؾق  وِلِ} هایٌتك ایتآاعمق ؾوحىق شهاؾ با جىشا با  .0 ؾق فباقات 

 ایتِلط بىؾه اوث  كيیپفؾق  ،هّلعث کايٍاو بؿهؿ  جىايؿ یيم ×اهام ظكکث .9 9ؼىقؾه اوث ؿیق {التهلُنتِیالنُِ یدیباتلقىاِ
 ایت وبًؿ يؽىاهؿ هايؿ یپاؾٌمى با آو  ؾايىث یهظضكت  کافلث باٌؿ  ىیابا  جىايؿ یه ×ِلط جىوظ اهام يپفیكفحى .5 9آو جكپ

و  ثیوضتق .91گٍتث یهتاٌتحباه هتكؾم  و یگمكاه أهًٍ کاای  گىيا با 9ٌؿ یهظق  فیجضقايققاؾ ِلط هىشب  کافلث  ىیابا 
، افحقتاؾ یحیوضتق چًتیىؾق  .92يمتىؾ یهتهؽالهث  ىیؾبا  آٌکاقا کابىؾ  ؿهيؾق یهكؾاو  بىؾ. ایهقاوهحهاوت با پؿقي  ؿیمیقفحاق 

هعقتق، هكچًتؿ  کتممؾق  .ىتثیي ياهىشتاو  غیكهًغقی یاهك، ٌثؾا ًیؼىفلن با ٌهاؾت  کا باایىبا ضكوقت شهاؾ،  ×اهام
 یهعىقهتاآو بمقگتىاق بتك  کا ؾهؿ یهيٍاو  ی فىق،ها يکحاا جىشا با اها ب ،ٌؿه اوث بیاواشمال  با ایؾق ابهام هايؿه  ها يکحا یبكؼ
 .ؾايؿ یهؾاٌث، جًها هّلعث قا ؾق شهاؾ و آو قا اللم  ×جأکیؿ کكؾه اوث. په هعقق ذايی با جىشا با ٌكایغی کا اهام یههم

 ذوایّ ع و أّم ا فؼ ل 8: ىتؿیيى یهت ×فمهتا و اوحٍتهاؾ او بتا اقتؿام اهتام ؿگاهیؾ بیاوپه ال  یی،عباعبا یفل ؿیو ب(
، بل لمصلذة  کانو أّن فؼله  خّفه مصلذة، کىن مىغفشبما ی ×هیالذغ  ؟!ال فیک. جشکهی فؼله خاّصة ال ف کاوثجىاصا  ال وجىبا 
، الػحشاض  هیلذ اء  یإدی شهادجه فأّن  بیسو ال  ه ى  ×، و ل ى ص الخةی مؼاوی صلذه مغ فالذغه  هیأخی ػل ؼةیالشالّله قطؼا 

ّی مفغذة أػظم م ه خّف ه؟ أمصلذة أػظم مه هزا، و ّی أی مزهب الغىة و الجماػة، و لحقى، و ةیبالکل ؼةیالشلفغذت  ضا  یأ
 .(5/31: 0105المىائل اْیقی، ظائك) 7.یخفال ی کما

 ال ؾو عتكف شتىال بتىؾه، یکتیبك اوان ايحؽتاب  ×اقؿام ظضكت .0اوحهاؾه کكؾ فباقجًؿ ال:  جىاو یهال فباقت ایٍاو  آيچا
 .5 9شهاؾ، هّلعث ؾاٌحا اوث و بته بلکا جًها 9ىثیي فحاكیپف ،هّلعث بىؾه یؾاقا میيهّالعا با ؾٌمى  .9 9ىثیي پفیكفحا

 اویتهال  اواوتاً  قایٌت، ٌؿ یه جکكاقاهك ؾوباقه  ىیااگك  ٌؿه بىؾ. اویقیٌهىشب افحكاْ  ایهقاوبا  ×یهصحبهّالعا اهام ظىى 



 ىیبتاالجك یلهتا ىیتؾ یایتاظ .1 9ٌتؿ یالهت ىیتؾ یایتاظهىشب  ×، ٌهاؾت ظضكتقو ىیالا .افحًؿی یهفاها قؿقت  و قفث یه
ال اقتؿام  اقشتىال قیتام  جتىاو یيمتاوتان  ىیتبتك ا با فلن با ٌتهاؾت. یظح 9کكؾآو شهاؾ  یبكاضكوقت ؾاقؾ  کاهّلعث اوث 

 .کكؾاوحًباط  ×ظضكت
 ال: ايؿ فباقتواؼحاق جعلیل فقهی ت اشحمافی ؼىؾ قا هبحًی بك فًاِك ههن ـیل يمىؾه کا  &اهام ؼمیًی ج(

فًىاو اؾای یک جکلیف  ٌؿه ؾق شهث بكپایی ظکىهث اومهی و باکاهًم ویاوی و ظىابیک ظكکث  ×. ظكکث اهام0
او هىتلن بتى 8فكهىؾه اوتث:  ×ضمى اٌاقه با هىوىلیث فلما و لموم جأوی با اهام ظىیى &اهام ؼمیًی کا ٌكفی بىؾ9 چًاو

)اهتام  7.ببتكؾ ى ظکىهث فاوتؿ قا ال بتیىجا ظکىهث اومهی جٍکیل ؾهؿ و ای ث،فقیل قا فكوحاؾ جا هكؾم قا ؾفىت کًؿ با بیق
هایی کتا  ... اًِم بكای ایى هقًا آهؿه بىؾ و ایى یک فؽكی اوث و آو×اهام ظىیى8 فكهایؿ: یا هی (9/545ؼمیًی، ِعیها اهام:

کا بایتؿ ظکىهتث  کا بكای ظکىهث آهؿيؿ9 بكای ایى ایى ،ؼیك ه،بكای ظکىهث يیاهؿ ×کًًؿ کا ظضكت اهام ظىیى ؼیال هی
 .(90/5)هماو:7 .هىحًؿ باٌؿ ×باٌؿ9 هرل کىايی کا ٌیقا اهام ظىیى ×ث هرل اهام ظىیىؾو

کتا اهتام  گىيا يىبث با ٌتكؿ. هماو ×يىبث با هىققیث و المام قیام آو ظضكت ×ی بىؾو ظكکث اهام ظىیىايحؽاب. 9
ای شم جى ؾاؾو بتا آو  و لفا چاقه ؾق هقابل فمل ايصام ٌؿه قكاق گكفحا بىؾ ×ی ایى وؽى قا کا اهام ظىیىقوًٌ با &ؼمیًی

جىايىث بًٍیًؿ و بگىیؿ جکلیف ٌكفی هى يیىث کا قیتام  هی... ×اهام ظىیى8فكهایؿ:  قؾ يمىؾه و جّكیط هیقا يؿاٌث، 
 7.هتا بتك ؼتك هتكاؾ وتىاق باٌتًؿ بًٍتیًؿ و ظتكف يميتؿ و آو ×ٌؿ کا اهتام ظىتیى کًن. ؾقباق اهىی ؼیلی ؼىٌعال هی

با جکلیف ٌكفی الهتی  ×اهام ظىیى: 8ؿیگى یهکا  9 چًاوؾايؿ یهقا هلمم با قیام  ×لعاػ ٌكؿ اهاماها ال 9 (9/549)هماو:
اي قا فمل کكؾه،  قا فمل کكؾه، هغلىب هن بٍىؾ، جکلیف ٌكفی اي یٌكفف 4کلی، جؼىاوث فمل بکًؿ. غلبا بکًؿ هی

 .(2/035)هماو: 7.قضیا جکلیف اوث
ظضتكت 8کا فكهتىؾه:  ؾايىث9 چًاو ؼىبی هی وكايصام کاق قا با ×م ظىیىکمهی هقحقؿ اوث کا اها يؾك يقغا ال. 5

ال اول  ایًکتا بتا با هما آهىؼث کا ؾق هقابل ؽلن، ؾق هقابل وحن، ؾق هقابل ظکىهث شائك چتا بایتؿ کتكؾ. ×اهام ظىیى
ًؿ و ایتى فمیتماو قوؾ، قاهی اوث کا بایؿ هما اِعاب ؼىؾي و ؼايىاؾه ؼىؾي قا فؿا ک ؾايىث کا ؾق ایى قاه کا هی هی

 .(04/29)هماو: 7.ؾايىث اومم قا بكای اومم قكبايی کًؿ، لکى فاقبحً قاهن هی
هىشتب قفتـ جکلیتف  ،ٌىؾ و فىك و ظتكز و ضتكق . هّالط فالیا و ههن اومم ؾق هیچ ٌكایغی ياؾیؿه گكفحا يمی1

ال بتاقلجكیى  ،ظکىهتث اوتمهیو جتمي بتكای جٍتکیل  ایتاه یبًتگكؾؾ9 چىو ؾفـ هًکك بمقگی چىو ظکىهث فاوؿ  يمی
 ؾهؿ: گىيا جىضیط هی قا ایى ؾهبًای ؼى &وث و اهاما  هقكوفهّاؾیق هًکك و 

 هتك فتكؾ. بٍىؾ شاهقا یفؿا ؿیبا فكؾ کا ؾاٌحًؿ قاهىولا  ىیا ها آو هما و جمام .ايؿ آهؿه شاهقا اِمض یبكا ایايب جمام8
 فتكؾ ىیتا ،کكؾ هقاقضا شاهقا هّالط با کا یوقح تایؾي ؾق اوث میچ هك ال ٍحكیب اقلًٌ کا فكؾ ىیباالجك ت باٌؿ بمقگ چا

 یفتؿا ؿیبا فكؾ کا ،کكؾ فؿا قا ؼىؾي ايّاق و اِعاب و ؼىؾي و قفث آهؿ، ماویه ىیهم یقو ؿالٍهؿای. وبٍىؾ فؿا ؿیبا
 .(02/904 )هماو: 7.بٍىؾ اِمض ؿیبا شاهقا 9بٍىؾ شاهقا
هعتكم، هتاه يهضتث 8فكهایتؿ:  . ایٍاو هیثهمیٍا و بكای هما هىلماياو اوبكای  ،فًىاو یک الگى با ×. اقؿام اهام2

بًؿگی با بٍتك ؾاؾ و قاه ىبمقگ ویؿ ٌهیؿاو و وكوق اولیای ؼؿاوث کا با قیام ؼىؾ ؾق هقابل عاغىت، جقلین واليؿگی و ک
، 7ت اوتمم اوتثفًای ؽالن و ٌکىحى وحمکاق قا با فؿایی ؾاؾو و فؿایی ٌتؿو ؾايىتث و ایتى ؼتىؾ، وتكلىظا جقلیمتا

ای  گىيتا هقكوف و يهتی ال هًکتك با ، فّل ؾفاؿ و اهكباتحریرالوسیلهؾق فحاوای ؼىیً، ال شملا ؾق &اهام .(5/501)هماو:
. اهتام (145ت  0/149: لةیكالىوتیجعك)قوٌى هبًای فقهی هفکىق قا پفیكفحا و فحاوای ؼىؾ قا بك اوان آو ِاؾق کكؾه اوتث 



و هًغبق بتك هتىالیى شتاقی ؾق فقتا  ؾقپ قابلفقهی  يؾك اليقغاؾايؿ و  هی اقیف جمامک الگىی قا ی ×ؼمیًی قیام اهام ظىیى
)ِتعیها قؾ کا بایؿ همپ فمل اشحمافی هىلماياو قتكاق گیتكؾ. اٌم فًىاو یک ظصث ٌكفی هی کًؿ9 بلکا با جىِیف هی

 .(6/112اهام 
جهّتیل  با اقلیابی و پاوػ يؾكاجی کا با&ظضكت اهام جىاو ال جعلیل و ؾیؿگاه قاظحی هی با فًایث با اِىل یاؾٌؿه، با

فًىاو  شایگاه یک فقیا بمقگ و هكشتـ جقلیتؿ و بتا لهای هؽحلف، ا ال ؾیكلهاو و با هًاوبث&اهام قاظل .ثگفٌث پكؾاؼ
ى های ؼىیً آوقؾه اوث و ظكکث و هباقله ؼىؾ قا يیم بتا همتی فًاِك یاؾٌؿه قا ؾق وؽًاو و يىٌحا ،قهبك شاهقا اومهی

 اِىل با وكايصام قوايؿ.

 تی آو دضس ها خطابهو  ها ياههدز  ×قیام اهام

جتىاو جهىتیكی بتك اوتان  ؾايتؿ کتا يمی ایى قیام قا ظكکحی اوتكاقآهیم هی&ِاظب شىاهك ،×ؾق اقلیابی قیام اهام ظىیى
ایتى ٌتمكؾ کتا ىقا قا بایتؿ ؾق های شاقی ؾق فقا بكای آو اقائا ؾاؾ و ؾق يؾك ایٍاو و بكؼی ؾیگك، ايگیمه اِلی قیام فاٌت همپ

ال باب اهن و ههن، ٌهاؾت قا بكگمیؿ9 قاهی کا البحا جىايىث ذمكات ؾیگتكی قا يیتم  ،جك وضقیث فصیـ ظضكت بكای يصات ال
کیؿ وقلیؿه و ؾق فمل ؼىیً يیتم با ×ؼمیًی اها آيچا اهام چىو افٍای هاهیث ؾٌمى با همكاه ؾاٌحا باٌؿ. قوٌتًی  بك آو جأ

9 چا ؾق ظىله فقا و اوحًباط و چا ؾق ظیغا هىتائل کمهتی و ثهای ايصام ٌؿه او ىیاق فكاجك و هحهاوت با جعلیلب ،يٍاو ؾاؾه
جتا ببیًتین قیتام فاٌتىقا وؽیهتا  نیکًت یهتِىقت هؽحّك هكوق  قا با تی آو ظضكها ؼغاباو  ها ياهاؾق  ×فقهی. اها قیام اهام

وی اوث؟ اگك جکلیف فمىهی و بكای همگاو اوث، ال لعاػ ٌتكؿ اؼحّاِی آو ظضكت بىؾه یا جکلیف همگايی و قابل جأ
 ؟ظکن آو چیىث

 . ايگیصه قیام1
 فكهایؿ: یهی ؼىؾ، چًؿ اهك قا هؿف ظكکث و قیام ؼىیً بیاو گىهاو گهثو  ها ؼغاباو  ها ياهاؾق  ×اهام ظىیى
يىٌث، په ال گىاهی بتا جىظیتؿ و ؾق وِیحی کا ظضكت بكای بكاؾقي هعمؿ بى ظًهیا  هعسوف و يهی اش هًکس. الف( اهسبه

یی و ؾيیاعلبی و هىاؼىاهی و وحن، ال ایى ٌهك بیكوو يتكفحن9 بلکتا بتا ايگیتمه شى ههىؿهفكهایًؿ: هى ال وك  قوالث و قیاهث هی
و  8اوث:  ×و اهیكالمؤهًیى |كهقكوف و يهی ال هًکك و ظكکث ؾق چاقچىب هىیك پیاهب اِمض اهث و اهكبا
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َ
کتا فبؿالّلتا بتى  ِتىقت هؽهیايتا و ؾقظالی اهام با  ياهايیم  و (551ت  11/596:وهما)هصلىی، 7 ×َطال ب   یأ

لیاؾ ظاکن بّكه بىؾ، بكای شمقی ال وكاو و بمقگاو بّكه کا يام بكؼی ال آياو ؾق جاقیػ آهؿه اوث يىٌث و ؾق ایتى ياهتا، ضتمى 
فًىاو وتماواقجكیى افتكاؾ بتكای  و بتا |ضتكتفًىاو واقذتاو و اوِتیای آو ظ بتا ^ثیتب اهلو شایگاه  |كیاؾآوقی ٌؽّیث پیاهب

ؾايین ال  کا هتی کًؿ کا ؾیگكاو ایى ظق قا گكفحًؿ و ها بكای پكهیم ال اؼحمف، ؾم فكو بىحین، ؾقظالی افمم هی |شايٍیًی ظضكت
اوتث9 چكاکتا  |كبؾاقؾ کا هؿفً ؾفىت با کحاب ؼؿا و وًث پیاه گاه ؾق بیاو ايگیمه اقوال پیک، ابكال هی ؾیگكاو وماواقجكین. آو

کًؿ کا اگك وؽى هكا بًٍىیؿ و اهك هكا اعافتث کًیتؿ،  ؾق پایاو اٌاقه هیو  ل هیاو قفحا و بؿفث، قويق گكفحا اوث،ا |كوًث پیاهب
 .(2/524جاقیػ عبكی: )عبكی،ٌما قا با قاه قٌؿ هؿایث ؼىاهن کكؾ 

قا ال ؼتىاب غهلتث  هتا آوقوًٌگكی هكؾم پكؾاؼتث جتا اهام ال هؿیًا جا هکا و ال هکا جا کكبم با  ب( بیدازی اهث اسالهی.
پتكؾالؾ و بتا  ٌىؾ، ؾق هیاو یاقاو ؼىیً با وؽًكايی و جعلیل وضتقیث شاهقتا هی گاه کا با وپاهیاو ظّك هىاشا هی بیؿاق کًؿ و آو



کًتؿ و هتكگ قا  ق هتكگ هیبیًؿ کا هؤهى قا هٍتحا ای هی گىيا کًؿ و آو قا با گكیمی و گكایً با باعل ؾق شاهقا اٌاقه هی هىولا ظق
ن   َو 8فكهایتؿ:  هی ×هتاما و ليؿگی با ؽالماو قا يًگ و ؼىاقی. ٌماقؾ وقاؾت هی و   إ  َب َش  َو  َجَىک  َشت   َو  َشت  ی  َجغَ  َق ذ   ایَ ال ذن د 
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آهتؿه  ٌتكایظ پیً .(11/069:هصلىی، هماو)، 7...ل  یال 
ؽتكف يمايتؿه، و  هايتؿه جاای شتم  ای ياپىًؿ گكفحا و ؼىبی با آو پٍتث کتكؾه و ال آو شكفتا ؾيیا ؾگكگىو ٌؿه و چهكه ،بیًیؿ قا هی

يحیصتا  ×اهام ظىیى ِف باؾق قول فاٌىقا اقلٌی چىو چكاگاه ؼٍک و وًگمغ يیىث. ال شملا جىبا ظك و آهؿو او  ليؿگی بی
اَل 8: فكهایؿ یه فاٌىقا قول ؾق ×ىیظى اهامقوًٌگكی اهام بىؾ و يیم 
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َ  ىیهمت همتكاه با هى کا ؿیباٌ آگاه. يمىؾم ايفاق و کكؾم جمامقا  صثظ هى کا ؿیباٌ آگاه 9(12/6)هماو: 7األ 
 .کكؾ ؼىاهن شهاؾ اقاو،ی ییوفا یب و كویي یکم ىیف ؾق ؼايىاؾه،
 &گىيا کا اهام ؼمیًی های قیام ظضكت جٍکیل ظکىهث فؿل اومهی بىؾ9 هماو یکی ال ايگیمه ی.اساله دکىهث لیجشکج( 

ـیل اٌاقه کكؾ: ال شملا ياها ؾايؿ. بكای اذبات ایى اهك هی اومهی هی هؿف قیام آو ظضكت قا جٍکیل ظکىهث ای اوث  جىاو با هىاقؾ 
مه  8جىوظ هىلن بى فقیل ؼغاب با هكؾم کىفا فكوحاؾ:  ×کا اهام ظىیى د  ه  الش 
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اؾ های  هايی و وقیؿ آؼتكیى يهكاجتی بىؾيتؿ کتا ياهتا !با فمىم هؤهًاو و هىلماياو 9(9/56: 0105القباؾ  یفل اللا ظصس هقكفة یف اإلٌق
واوغا جى ها قا بك  ؿ با9 جى بیا کا ٌایؿ ؼؿاوينظكف ٌما ایى اوث کا اهام يؿاقی .مهای ٌما قا فهمیؿ هما ظكف .ؾفىت ٌما قا آوقؾيؿ

 نیبتكااگتك  .موتىی ٌتما فكوتحاؾ بًىیىؿ، با نیبكاهى پىكفمىین قا با ایى هأهىقیث کا وضقیث ٌما قا . هؿایث و ظق هصحمـ والؾ
جىايتؿ اهتام و  کته هی با شاين وىگًؿ کتا آو .لوؾی ؼىاهن آهؿ با ث،جاو او های يىٌث کا قفحاق و فمل ٌما يیم هغابق هضاهیى ياها

 ؼىاوث الهی گفاقؾ. گكو ؾقظق باٌؿ و شايً قا  و هلحمم با پیٍا فؿالث و،کًًؿه با قكآ ك باٌؿ کا فملقهب
په ال هكگ هقاویا، با جّكیط با ٌایىحگی ؼىیً بكای ؼمفتث و  ایاه یبًبا ؾوحگاه  ×ىیظى اهاميؽىحیى بكؼىقؾ 

ؼغاب با ولیتؿ  ×ضكتظ لؾ. بال وكبیقث با او  الکا اهام  ىیااهاهث و فؿم ٌایىحگی کىی چىو یمیؿ بكای ایى هًّب، 
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ص  ىَن  َو  و  ذ   ب 
ص  ظ  ش   َو  ج  وَن  َو  َوى  ظ  ش    َجى 

َ
َد قن  َى این أ

َ
 أ

بَ  ال  َفة   َو  َؼة  ی  ب  َّ
خ 

و  فكٌتحگاوقوالث، شایگاه آهؿوٌتؿ  ای اهیك! ها ؼايؿاو يبىجین و ؼاوحگاه 9(11/592:هصلىی، هماو) 7ال 
گًاه و آٌکاقا  قاجل شاو بی ،ؼىاق یمیؿ هكؾی اوث فاوق، ٌكاب9 و قظمحین. با هاوث کا ؼؿاويؿ آغال کكؾ و با ها پایاو ؾاؾ

 کی کؿامهايین جا هقلىم ٌىؾ  کىی هرل هى با هايًؿ او بیقث يؽىاهؿ کكؾ9 لکى ها و ٌما هًحؾك هی9 و ٌىؾ هكجکب فىق هی
 ها وماواقجك با ؼمفث و بیقث اوث. ال

 گسایی . جکلیف2
ظًیها کا ؼىاهاو جصؿیؿيؾك ؾق قفحى با فتكاق  هعمؿ بىؾق پاوػ بكؼی افكاؾ، ال شملا بكاؾقي  ×آيچا ظضكت اهام ظىیى

یث و فضتای ؾق ضكوقت ایى ظكکث و جبییى هىقق های ظضكت جىايؿ گىیای ایى يکحا يیم باٌؿ کا اوحؿالل بىؾيؿ، بیاو فكهىؾ، هی
پكؾاؼحًتؿ، آو  هی ×هایی کا با جعلیل و اقلیابی ظكکث ظضتكت جىايىث آياو قا قايـ والؾ و آياو بك اوان همپ پیً آهؿه، يمی



يتؿاقؾ، ایتى بتىؾ کتا ظكکتث کتى9 چكاکتا ؼؿاويتؿ  |بیاو وكبىحا کا ؽاهكی شم جقبؿ با یک ؾوحىق يبىی. یافحًؿ قا هًغقی يمی
، ؾق ٌبی کا هعمؿ بى ظًهیا بتا ×ال اهام ِاؾق قوایحی بًا بك. ؼايىاؾه و لياو قا يیم با اواقت ببكيؿ، ؿؼىاوحا اوث جى قا کٍحا بیً

جكوتن کتا وضتقیث جتى يیتم  وابقا ؼیايث اهل کىفا يىبث با پؿق و بكاؾقت قا آگاهی، و هى هی: قویؿ و فكْ کكؾ ظضىق اهام
ای بتكاؾق! 8فكهىؾ:  ×ظضكت. یهىحجكیى ٌؽُ ؾق ظكم  یى و هعهىػاگك هىافق باٌی کا بمايی، جى فمیمجك9 ها ٌىؾ همايًؿ آو

. 7ؼبك بکٍؿ و هى کىی باٌن کا ظكهث ایى ؼايا با ؼتاعك او ٌکىتحا ٌتىؾ کا یمیؿ بى هقاویا هكا ؾق ظكم ياگهاو و بی جكویؿم
جكیى افتكاؾ هىتحی و ؾوتث  ػشتا هعهتى : اگك ال ایى اهك يگكايی، با یمى یا بكؼی يقاط ِعكا بكو. جى ؾق آوهعمؿ بى ظًیها گهث

ظكکث کكؾ. چىو  ×ىیىظاهام ، با هًگام وعك اها9 کًن آيچا گهحی جأهل هی فكهىؾ: ؾق ×با جى يؽىاهؿ قویؿ. ظضكت که چیه
و لهام ياقا او قا گكفث و گهث: ای بكاؾق! آیا وفؿه يؿاؾه بىؾی کا يىبث بتا هؿ آ ×ؼبك با هعمؿ بى ظًهیا قویؿ، ؼؿهث ظضكت

َجاو  8 فكهىؾ: ×ا چیم بافد ؼكوز ٌحاباو ٌما ٌؿ؟ ظضكتجأهل کًی؟! فكهىؾ: آقی. گهث: په چؾقؼىاوث هى 
َ
 الل  ه   َسع  ىل   یأ

َذ  (ص) َ   َما َبؼ  ح  َغ  ایَ  َفَقاَل  َفاَسق  ش     ه  ی  د  ن   اخ  هَ  َفئ  ن   َشاَء  َقذ   الل 
َ
 بتا ؼتىابن |اکا ال جى شؿا ٌؿم، قوىل ؼتؿ ، بقؿ ال ایى7ّ  یَقح   َشاَک یَ  أ

ِِِوهناإِِ}: هعمؿ بى ظًهیا گهتث. كکث کى9 چكاکا ؼؿاويؿ ؼىاوحا اوث کا جى قا کٍحا ببیًؿظ! ای ظىیى :آهؿ و فكهىؾ ِهِِْینإِلَِِإِوهناِوَِِلِِله

ؾيبالتا وتؽى  ×اهتام ظىتیى ؟!ؿقوی کا ٌما با ایى وضقیث هی په هقًای با همكاه بكؾو ایى بايىاو چیىث، ؾقظالی، {زاِجُعنىنَِ
ن  : 8کكؾ کا فكهىؾ قا يقل |كپیاهب هَ  إ  ن   َشاَء  َقذ   الل 

َ
ه  یَ  أ . اوتث کتا آيتاو قا اوتیك ببیًتؿ ؼىاوتحاؼؿاويتؿ  9(532)همتاو: 7ایَ َع َبا َشاه 

ی کتا بتكای بتكاؾقي هعمتؿ ظًهیتا ا ياها ثیوِتؾق  ×و اهام فلی |ی با ویكه پیاهبكجأوهقكوف و يهی ال هًکك و  همچًیى اهكبا
 ؾهؿ. يٍاو هیگكایی اهام قا  يىٌث، جکلیف

گاه. 3  امیق سسايجام به یآ
کكؾ با ؾلیل يىبحی کا او با قوىل ؼؿا ؾاقؾ، ٌایؿ او قا بتا ٌتهاؾت  ايؿ اهام گماو هی بكؼمف بكؾاٌث بقضی کا گهحا

گاه بتىؾه9 هماو ×يكوايًؿ ولی اهام ظىیى گىيتا کتا ؾق بیتاو ؾیتؿگاه اهتام ؼمیًتی  پیً ال قیام، با وكايصام قیام ؼىیً آ
گاهی اهام قبل ال قیام ؾاللث کًؿ کلمات ؼىؾ آو ظضكت اوث: ی کا هیلیؾالال شملا  گفٌث.  جىايؿ بك آ

وّ 8 هًگام افمام هىلن کا با او فكهىؾ: ×. شممت اهام ظىیى0 َ   یإ  ه  َىج  ل م  َل  یإ  ه 
َ
ىَفة   أ ک  ه   َو  ال  م   هز  ه  ح  ب  َل  ک  ض  یَ َع  َو  ،ی  إ 

 یق 
ه   ه   الل  ش َک  م 

م 
َ
بن ی   ما أ ضیَ  َو  ذ  َوا َو  ،یش 

َ
ى أ ج  س 

َ
ن   أ

َ
ىَن  أ ک 

َ
َوا أ

َ
َث  َو  أ و 

َ
َهذاء   َدَسَجة   یف أ  هتا، مهیتايگ ،هتا ٍتایق فاٌتىقا، ٌتیكالی )هکتاقم 7الشن

فكوحن و ؼؿاويؿ يىبث با ایى کاق جى آيچا قا ؾووتث بتؿاقؾ و بپىتًؿؾ  وىی اهل کىفا هی 9 هى جى قا با(515:اهتؿهایپ ؿاؾهایقو
 ×بًتابكایى اهتام9 اهیؿواقم هى و جى ؾق شایگاه ٌهؿا باٌین. په با اهیؿ ؼؿا و کمتک او ظكکتث کتى و يؿايصام ؼىاهؿ قوا با

 ×ی ایى ظكکث ویاوی و بكپایی ظکىهتث فتؿل، بتكای ؼتىؾ و شًتاب هىتلنكیگ یپبكای  ×لهاو با افمام ظضكت هىلن هن
 کًؿ. آقلوی ٌهاؾت هی

هیا آوقؾه ٌؿ، يیم ٌاهؿی گىیاوث و ؼىابی قا يیم کتا ظضتكت . آيچا ؾق هىضىؿ قبل ؾقباقه پاوػ با هعمؿ بى ظ9ً
هصلىتی، ) ؾهتؿ یهتهًگام جّمین بك ؼكوز ال هؿیًا ؾیؿيؿ يیتم بتك همتیى ظقیقتث گتىاهی  |ؾق هؿیًا، کًاق قبك شؿي

 .(11/505:هماو
 کتا یهًگتاهکتكؾ  یفقیل، يقتل ه هاین، آل عالب بكای ؾایی گىیؿ: پؿقم فمیك بى فلی بى ابی ویؿ بى عاوون هی هكظىم .9

 ابافبؿاللتا!ؾق هؿیًا، ال بیقث با یمیؿ اهحًاؿ کكؾ، با ؾیؿاق او قفحن و ؾیؿم جًهاوث. با او گهتحن: فتؿایث ٌتىم، ای  ×بكاؾقم ظىیى
و فكهتىؾ: بتا  گكفث بكهكا ؾق  ×ام بلًؿ ٌؿ. ظىیى ام گكفث و يالا بكای هى گهث. ولی گكیا ×ال پؿقي ×بكاؾقت اباهعمؿ، ظىى

پكون: آیتا کٍتحا ٌتؿو  ظق پؿقت ال جى هی ٌىم؟ گهحن: ؾوق ال شاو ٌما. ای پىك قوىل ؼؿا! فكهىؾ: با کا هى کٍحا هیجى گهث 



َثى  8فكهىؾ:  ×هكا با جى ؼبك ؾاؾ؟ گهحن: آقی، اگك ؾوث بیقث يؿهی. ظىیى
ب   یَدذ 

َ
ن   یأ

َ
ىَل  أ ه   َسع 

َب َشه   (ص) الل  خ 
َ
ل  ه   أ َقح  ل   َو  ب  ن   َو  یَقح 

َ
 أ

ش   ىن   یَبح  ج  ه   قشب به َجک  َبح  ش  هن  ج  َ   َفَحظ  و 
َ
َث  أ م  ه   َلم   َما َػل  َلم  ػ 

َ
ه   َو  أ و 

َ
ط   اَل  أ

ػ 
 
و   یأ

ه   ةَ ی  الذ  غ   م 
َب ذا   یَوف 

َ
َق  َو  أ َم ة   ه  یَ َلَحل  َباَه ا َفاط 

َ
 ث  َی َلق   َم ا ة  یَ َش اک   أ

س   َهای  ر  ه   ح  ه   م  ح  م 
 
ل  یَ  اَل  َو  أ خ  ةَ  ذ  َجى  َدذ   ال 

َ
س   یف   آَراَها أ َهای  ر  یقًی پؿقم بكای هتى يقتل کتكؾ کتا قوتىل  (949اللهىف: عاوون، بىویؿ )، 7ح 

کًی چیمی قا  کا جكبث هى يمؾیک جكبث پؿقم ؼىاهؿ بىؾ. جى گماو هی او قا ال کٍحا ٌؿو ؼىؾ و هى آگاه کكؾه اوث، و ایى |اؼؿ
پؿقي قا ؾق ظتالی همقتات ؼىاهتؿ کتكؾ کتا ال  ÷فاعما و 9ؽىاهن کكؾؾاين! هى هكگم ؼىؾم قا ؾچاق پىحی ي ؾايی کا هى يمی هی

کىی کا بتا ؼتاعك قفحتاق ياهًاوتب بتا فكليتؿاو  و 9ؾوث اهث او، با وبب قفحاقی کا با فكليؿايً ؾاٌحا، ٌکایث ؼىاهؿ يمىؾ
ؾ کتا بتا همتیى ايتؿپ اکحهتا او قا بیالاقؾ، هكگم واقؾ بهٍث يؽىاهؿ ٌؿ. ؾق ایى لهیًا ٌىاهؿ و اؾلتا بىتیاقی وشتىؾ ؾاق ÷فاعما

 ٌىؾ. هی

 . جقدم هصالخ عالیه4
کا فباقجًؿ ال: اقاها ؾیى، ظهؼ فقتىل، ظهتؼ يهتىن، ظهتؼ  ايؿ كؾهبكای ٌكیقث اومم پًس هؿف ههن و فالی بكٌم

و یکی با جكجیبی کا گهحا ٌؿ، ال اهمیث بیٍحكی بكؼىقؾاقيؿ9 یقًی بكای ظهؼ ؾیى و اقاها  كفهث فمىهی و ظهؼ اهىال. ه
 و ایايب. اهام ؼمیًی يیم بك ایى اوان فكهىؾه: (90/4/0561: شموه ؾقوی فقا العکىها)کقبی، جكویس ؾیى، بایؿ ال بقیا بگفقؾ 

کٍیؿيؿ و ظحی ال شاو و هتال  ها لظمثال آؾم جا ؼاجن و ال ؼاجن جا اهكول آهؿيؿ جا ؾیى قا ظهؼ کًًؿ و جكویس يمایًؿ.  ایاول
 ؼىؾ يیم گفٌحًؿ.

 كو اکرت ×يیم بكای ظهؼ ؾیى، شاو ؼىؾ و شىاياو و ايّاقي قا فؿا کتكؾ و ال وتیكه فملتی اهتام ظىتیى ×ىاهام ظىی
 کا هّالط فالیا قا هقؿم کكؾه اوث. اهام هًگام قؾ بیقتث بتا یمیتؿ فكهىيتؿ: ٌىؾ یهؼىبی ؾايىحا  کلمات ظضكت يیم با

    یَػلَ 8
َّ ع   

َّ    اْل  ر   الغ  ل   َقذ   إ  ة   ث  یَ ب  م 
َشاع   األ   ل   ب 

ث   اهتام ال یذمتال ابىظممه قا قثیظق ىیهم،(11/593:هصلىی، هماو)7 ذیض  یَ  م 
َجَحه   َبَزَل : 8اوث کكؾه يقل ×ىیظى اهام اقتیل باقهؾق ×ِاؾق ه  َقَز  یَدح   َ  یف   م  َحى  َباَدَک  اع  َه  ػ  َجَهاَلة   م  َلة   َشة  ی  َد  َو  ال  َّ  7الض  

 و آوقؾه ؾق ث،یهتؿا اهق بتا ٌک و ییًایياب و یياؾاي و یگمكاه ال قا بًؿگايث جا ؾاؾ جى قاه ؾق قا قلبً ؼىو وا 9(512)هماو:
 .ؾهؿ يصات

 الگىیی بسای همه ×. قیام اهام دسیى5
فًىاو جکلیهی ویژه آهؿه اوتث کتا شتمء  با ×، قیام اهام ظىیىجواهرالکالمهكچًؿ ؾق جعلیل بمقگايی چىو ِاظب 

فًىاو یک هىحًؿ فقهتی هغتكض  جىايؿ با قو يمی قىافؿ و ؽىاهك اؾلا همؽىايی يؿاقؾ و الایى قوؾ و با اوكاق الهی با ٌماق هی
کا گفٌث، ایى جعلیل ؾق يگاه فقهی بمقگايی چىو فمها ظلی، ٌهیؿ ذايی، هعقق ذايی، ِاظب قیاْ  گكؾؾ، ولی چًاو

فًىاو یک وكهٍق، ظصن بىیاق  با ×ىپفیكفحا يیىث. ؾق الگىوالی و هقكفی ظكکث اهام ظىی &و ؾق يهایث، اهام ؼمیًی
هحًىفی ال قوایات و قهًمىؾهایی کا ؾق شهث ليؿه ؾاٌحى يام و قیام اهام ظىیى و بكائث شىحى ال کىايی کا ؾق هقابل وی 

 کهایث کًؿ. ×ایىحاؾيؿ یا او قا یاقی يکكؾيؿ، ؾق الگى بىؾو و قابل اظحصاز بىؾو قیام اهام ظىیى
و هّتؿاقی ال  فهن قابلهم هیاو ؼؿای جباقپ و جقالی و او يبىؾه اوث9 بلکا هىضىفی جًها یک ق ×ظكکث اهام ظىیى

ای کا ؾق ؼتىؾ قوایتات ؾقبتاقه اقلي  و يیم اگك با هقایىا اوثقهًمىؾهای کلی ؾیى اوث و عبقًا قابل پیكوی و اظحصاز 
 ك يمایاو ؼىاهؿ ٌؿ.و ايصام ظس و فمكه ِىقت گكفحا، جىشا ٌىؾ، ظقیقث یاؾٌؿه بیٍح ×لیاقت اهام ظىیى

هتای  ؾق ابتىاب هؽحلتف کحاب ×اهام ظىتیى باقهها کا ؾق ای ال اظاؾید و ؾوحىقالقمل با هك ِىقت، ظصن گىحكؾه



 ×، بكای الگىوالی قیام اهام ظىتیىو بىیاق گىیا ؾق جمي اولیای ؾیىبؽً  ظؿیری و ظحی فقهی وشىؾ ؾاقؾ، هًبقی الهام
 .اوث

قؾو ظضكت و جکیا بك اِىل و هبايی پفیكفحا ٌؿه ؾق اقجکتالات اوتمهی و افحقتاؾی قوؿ کا يهه ؾلیل آو با يؾك هی
. ؾق اوتثو ؾق يحیصا الگى بتىؾو آو  های ؾیًی گىاه قوًٌی بك جمي اهام ؾق جغبیق ظكکث ؼىیً بك آهىله ،شاهقا آو قول

کیؿ هیهًگام ؼكوز ال هؿیًا بكای بكاؾقي هعمؿ بى ظًهیا يىٌ ×ای کا اهام ظىیى ياها وِیث کًؿ کتا هتى ال  ث، اهام جأ
هقكوف و  ، اهكبتا|كگاه اِتمض اهتث پیتاهب شىیی و ؾيیاعلبی و هىاؼىاهی و وحن، ال ایى ٌهك بیكوو يكفحن. آو وك ههىؿه

ها هما ههاهین  قؾ و ایىاٌم قا ايگیمه ظكکث ؼىیً هی ×و اهیكالمؤهًیى |كو ظكکث ؾق چاقچىب هىیك پیاهب يهی ال هًکك
 .اوث وفهن و پیكوی بكای هما هىلمايا لو ظقایقی قاب

 . لصوم قیام6
ویژه با جىشا ؾاؾو یاقاو ؼىیً با شایگاه ظق و  کًؿ، با ال شاهقا و ٌكایظ هىشىؾ جكوین هی ×ای کا اهام ظىیى چهكه

کیؿ بك هىققیحی کا یک هؤهى ؾق چًیى فضایی ؾاقؾ، جًها بكای هىشا واؼحى و جعلیل ظكکح ی کا ویژه باعل ؾق شاهقا و با جأ
کًؿ و هتكگ قا وتقاؾت  ای قا بالگى هی هكچًؿ اهام بیًً ؼىیً يىبث با ليؿگی ؾق چًیى شاهقا و .ىثیيظضكت باٌؿ، 

 ؾهؿ. قؾ، اها او ؾق واقـ یک قافؿه اقائا هیاٌم هی
ال وقوؾ لتىگیكی یمیؿ قیتاظی بتكای ش  ؾق هًمل بیضا، ؼغاب با کىفیايی کا با همكاه ظك بى ×يمىيا ؾیگك، وؽًی اوث کا اهام

بیاو فكهىؾ. اهام ؾق ایى وؽًاو، په ال ظمتؿ و وتحایً الهتی، ؾق جبیتیى ضتكوقت هبتاقله بتا ؾوتحگاه  ظضكت با کىفا آهؿه بىؾيؿ،
قا بتالگى يمتىؾه و آو  |و شلىگیكی ال فىاؾ و وحن و اظیای ظؿوؾ و اظکام الهی و ایصاؾ ظکىهث فؿل، وؽًی ال پیاهبك اکكم ایاه یبً

گیكؾ و ؼىؾ قا بیً ال هما هىوىل و هىؽف بتا فمتل کتكؾو بتا ههتاؾ وتؽى  ايیث هىضـ ؼىیً و ضكوقت ایى قیام هیقا گىاه ظق
هایی کا ال شايب آياو اقوال ٌؿه و ههتاؾ بیقحتی کتا بتا وی کتكؾه بىؾيتؿ،  ها و ؾفىت گاه با هىضىؿ ياها آو و قؾاٌم هی |قوىل ؼؿا
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و ؾوتحگاه یمیتؿ  ایتاه یبًتؾقباقه ضكوقت هباقله با ظکىهث شىق و فاوؿ و هقكفتی  |كبا وؽى پیاهب ×اوحؿالل اهام
کلتی و  ؾهؿ کا اهام ظكکحی قا آغال کكؾ کا ؾق چتاقچىب قىافتؿ ی يٍاو هیؼىب بافًىاو هّؿاقی قوٌى ال ایى ظؿید،  با

ؼىاهتؿ کتا ؾق همتیى چتاقچىب، او قا یتاقی کًًتؿ.  قو ال آيتاو هی ٌىؾ و الایى های اومهی جهىیك و جعلیل هی هىوىلیث
چتا جتىشیهی  ×ای ویژه ظضكت و قهمی هیاو او و ؼؿاويتؿ بتىؾ، ایتى بیايتات ال ياظیتا ظضتكت بًابكایى اگك جًها وؽیها

 ؟جىايىث ؾاٌحا باٌؿ هی



 يحیجه
ؾايىحا  یک اقؿام کاهًم ٌكفی و ویاوی بىؾه کا ظضكت ال لعاػ ٌكؿ، ؼىؾ قا هکلف با آو هی ×ظكکث اهام ظىیى

هقكوف و يهی ال هًکتك، بیتؿاقی اهتث اوتمهی و جتمي بتكای جٍتکیل ظکىهتث  اهكبا هایوؽ  ايصامو هؿف يهایی قیام، 
یک اقؿام کاهًم ايحؽابی و با جٍتؽیُ  اومهی بىؾ. فهن فلل قیام، ؾوق ال ؾوحكن و ؼاقز ال جىاو ها يیىث. ایى ظكکث،

قاه والي با ؾٌمى يیم بكای او بال بىؾ. اها وتالي بتا ؾٌتمى، بتكؼمف هّتالط اوتمم و شاهقتا  فممً ؼىؾ اهام بىؾه و 
گاه بىؾيؿ و  بیًتی  ای شتم کٍتحا ٌتؿو پیً هقمىل يیم يحیصتا ظىب بااومهی بىؾ. ظضكت کاهًم  ال وكيىٌث ظكکث، آ

گاهی  يمی اهام ال وكيىٌث قیام، هًافاجی با لموم شهاؾ بكای بیؿاقی اهث اومهی، بكپایی ظکىهث و هباقله بتا ؽلتن ٌؿ. آ
يا جکلیهتی هؽّتىَ ، هاوث ىیوكلهها و جمام  يؿاقؾ. قیام اهام یک ظصث ٌكفی، الگىی فقهی و فملی بكای هما ؾوقه

9 هكچًؿ فكؾ ال شهث هقام هقًتىی بتاالجكیى آو ظضكت. ؾق جقاقْ هّلعث فكؾ و هّالط شاهقا، جقؿم با شاهقا اوث
ای با آو ؾاقؾ، شاقی يیىث9  هقام قا ؾاٌحا باٌؿ. قىافؿ يهی فىك و ظكز و يهی ضكق، ؾق اهىق ههمی کا اومم فًایث ویژه

يىبث با قیام فاٌىقا، ؾلیل ظكهث آو، ٌاهل هىاقؾی چىو شهاؾ، ضتكوقت 7. القاء ؾق جهلکا8ظحی با فكْ ِؿق فًىاو 
گكؾؾ. آيچا همپ اِلی ؾق شًگ و ِلط اوث، ايصام جکلیف اوتث، يتا کمتی و لیتاؾی  ه و جٍکیل يؾام فؿل يمیهباقل

ؾايىتث9 چكاکتا هتمپ پیتكولی، ايصتام  ؾق هكظال ؼىؾ قا پیتكول هی ×يیكو و يا پیكولی و ٌکىث ؽاهكی. اهام ظىیى
هث فؿل بىؾ. ؾق يحیصا، بتا آو جکلیهتی کتا اهتام جکلیف، بیؿاقی اهث اومهی و هباقله با ؽلن و جمي بكای بكپایی ظکى

ؾايىث، همگايی بىؾه و بكای اهث اومهی اللم اوث کا ؾق چًاو ٌكایغی، بتا آو ظضتكت  ؼىؾ قا هکلف با ايصام آو هی
 ؿ.ًجأوی کً
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The Rule about Following Imam Hussein’s (PBUH) Uprising in Shiite 
Jurisprudence 

Abstract 
It is obligatory for the Muslim ummah [nation] to follow the infallibles (AS) in their conduct simply 
because they are divine leaders and inerrant. In this article, the concept of following Imam Hussein 
(AS) who sacrificed his life while fighting an unjust ruler has been discussed. Having studied 
jurisprudents' viewpoints, we see that their viewpoints in this respect fall within three categories: 
impermissibility to follow Imam Hussein (AS), permissibility to follow him and necessity to follow 
him. 
Sayings, letters and sermons by Imam Hussein have been studied and the necessity to follow Imam 
Hussein (PBUH) has been proved. It means Imam's action was completely according to shari'ah and a 
political decision to which Imam Hussein (peace be upon him) considered himself religiously obliged. 
His ultimate goal in his uprising was to fulfill his duty to command the good and forbid the evil, to 
awaken Muslim ummah and to try to establish an Islamic ruling system. His uprising is a hujjat-e shar’i 
[authoritative proof] and a jurisprudential as well as practical model for humanity. Imam Hussein (AS) 
would consider himself victorious under any circumstances; because the criterion for victory is to 
fulfill your duty, awaken Muslim ummah, fight tyranny and attempt to establish the rule of justice; 
therefore it is necessary for Muslim ummah to follow Imam Hussein's uprising with conditions 
described for Islamic ummah by Imam Hussein (AS) himself. 
Keywords: Imam Hussein (PBUH), uprising, following, impermissibility, permissibility and 
necessity, correspondence, sermon. 
 
 

 


