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  (س) هؼصَهِ فبطوِ حَسٍی ػبلی آهَسش هَسسِ اسالهی کالم ارشذ کبرشٌبس

 

 چکیده

اهبم ی اػتقبدی ٍ کالهی است. ا هسئلِع( ) هؼصَمهسئلِ ٍالیت فقیِ ٍ ادارُ ٍ رّبزی جبهؼِ اسالهی در ػصز غیبت اهبم 

ادلِ ػقلی  شبگزداى ایشبى ًظیز شْیذ هطْزی ٍ هصببح یشدی ٍ جَادی آهلی حبکویت ٍلی فقیِ را بب استٌبد بِ ٍ( رُ)ی ٌیخو

بزپبیی  ضزٍرت دلیل حکَهت فقیِ، يیتز هْن. داًٌذ یهاسبس ٍ پبیِ ایي ًظزیِ در تَحیذ ٍ حبکویت الْی  ٍ زًذ؛یپذ یهٍ ًقلی 

اسالهی،  ٍحذت بِ ًظن ٍ اجزای قبًَى در ّز ػصزی، بسیً الیل ػقلی چَى حکوت الْی،حکَهت دیٌی ٍ ٍالیی است ٍ د

آیبت، رٍایبت، سیزُ هؼصَهیي،  اهٌیت، آسادی، جبهؼیت دیي، جبٍداًگی، استوزار قَاًیي اسالم، دالیل ًقلی ٍ تبریخی ّوچَى

شبرُ بِ دالیل ػقلی ٍالیت فقیِ پس اس اثببت رُ( در ا)ی ٌیخو. اهبم شَد یهاحکبم سیبسی ٍ اجتوبػی ضزٍرت حکَهت اثببت 

ایشبى رّبزی سیبسی اجتوبػی  ذگبُید اس .داًذ یههتیقي بزای تصذی ٍالیت ٍ حکَهت را فقیِ  قذر ضزٍرت حکَهت دیٌی،

ػذُ ػقلی ایشبى بب استٌبد بِ قب ٍ ؛فقیِ ػبدل ٍ ببتقَا دارای شزایط السم، استوزار حزکت اًبیبء ٍ تذاٍم خط ًبَت ٍ اهبهت است

الشزایط را لطفی بزای بشزیت لطف ٍحکوت الْی ٍ فزاّن ًوَدى سهیٌِ تقزة الْی ٍ لشٍم استوزار ّذایت الْی فقیِ جبهغ 

 بسّبیًاسالم بِ توبهی  جبداًگی ٍ لشٍم پبسخگَیی دیي دلیل ػقلی ٍالیت فقیِ جبهؼیت ٍ يیتز هْن . شْیذ هطْزیداًٌذ یه

آل ٍ بِ ایذُ تز کیًشدیشدی بب استفبدُ اس هقذهبت ػقلی اصل تٌشل تذریجی ٍ تحصیل هصلحت اهلل هصببح  تیآ ٍ .داًٌذ یه

حبکویت هؼقَل ٍ هٌقَل ٍلی فقیِ در ػصز غیبت هطببق  یت اهلل جَادی آهلیآ .داًذ یهرا هقتضبی ػقلی ٍالیت فقیِ  هطلَة

 الشزایط را بزاسبس اقزبیت بِ هؼصَم ٍل ببتقَا جبهغهقذهبت ػقلی رّبزی فقیِ ػبد ٍ بب سِ بیبى ٍ داًذ یهبیٌی الْی جْبى

رٍایبت، فقیْبى شیؼِ ٍارثبى اًبیب، اهیي پیبهبزاى،  . بب استٌبد بِ ادلِ ًقلی آیبت ٍزًذیپذ یهتزیي افزاد بِ هؼصَم ًشدیک

اس سَى اهبهبى، حبکن ٍ  )صلى اهلل ػلیِ ٍآلِ(، دصّبى هستحکن اسالم، حبکن بز پبدشبّبى، حجّت بز هزدم جبًشیٌبى رسَل خذا

کِ اهبم  دار اهَر ٍ هجزى احکبم، ّستٌذدادّب ٍ ػْذُرٍى ی )ػلیْن السالم(، هحل هزاجؼِ در ّوِ قبضى هٌصَة اس طزف ائوِ

 خویٌی )رُ( ٍ شبگزداى ایشبى بب استٌبد بِ ایي ادلِ ٍالیت ػبم بز فقْب را اثببت ًوَدًذ.
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