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حیِم  ْحمِن الرَّ ِه الرَّ ِجیِم ِبْسِم اللَّ یَطاِن الرَّ ِه ِمَن الشَّ ُعوُذ ِباللَّ
َ
 أ

ٍد َو َعَلی َعَلی أهِل  ََلُة َعَلی َسیِدَنا ُمَحمَّ ِه َربِّ اْلَعاَلِمیَن َو الصَّ اِهریَن اْلَحْمُد ِللَّ بیَن الطَّ یِّ  َبیِتِه الطَّ

ی و کنیممی عرض تبریک شما همه بر و مسلمین همه بر را بزرگ ماه این اعیاد و االولعیرب ماه آغاز  مامیدوار
 ار ما و کند عنایت عزت و وبرکتریخ ما تام   و تمل   به و کند برطرف را اسَلمی جامعه مشکَلت متعال خدای

 .بدارد قموف   وظیفه انجام در

 از نرواییفرما که شد معلوم پیشین مباحث در که بعدازآن .بود غیبت عصیر در امر ولی تعیین شییوه ما بحث
 اعمال رسل اوصیاء بعد و رسیل نصی  طریق از تاریخ طول در را خود فرمانروایی متعال خدای و سیتخدا آن

 ولی بدون را بشر جامعه متعال خدای شودنمی عقَلا  که شد ثابت و معلوم همی کبر غیبت عصر در و است کرده
 ینا گفتیم ولی- ؛است گرفته انجام نصبی که شید معلوم هم ازآنپس و کند رها غای  امام طرف از منصیوب امرِ 

 بارهنیراد بحث حال -است الشرایطجامع فقیه هیکل ،نص  این متعلق و اسیت حقیقیه قضییه نحو علی نصی 
 ؟شود معین باید چگونه ،است شده نص  عام نص  با و یطورکلبه که الشرایطجامع فقیه این که شد

ست و لذا باید حاکم شرع فرمانروا خدامباحثی را مطرح کردیم در مبحث اول به این معنا متعرض شیدیم که 
یم بحث پرداختدر مبحث دوم به این  .ولی امر باید منصوب از سوی خدا باشد یعنی منصیوب از سوی خدا باشد

هم  وهم عقَلا  ،علیهم السَلماز سوی معصومین  وند وکه تصیدی فرمانروایی برای غیر منصیوبین از سیوی خدا
در مبحث سوم اشاره به این مطل  کردیم که در قضایای حقیقیه که حکم روی موضوع کلی  .شرعاا ممنوع است

گفتیم مراد از قضییایای حقیقیه در اینجا در اصییطَلح اصییولیون اسییت و نه قضییایای حقیقی به - ،شییودبار می
َلح ر اصطکنیم و نه دریم که در اصطَلح اصولی اراده میما یک قضییه حقیقیه و خارجی دا ؛اصیطَلح فلسیفی

 ؛الخصیو  باشدعلی مراد ما از قضییه خارجیه این اسیت که موضیوع حکم یک امر خارجی متعین -فلسیفی
یعنی  ؛اشدب شرطیهدر حکم قضیه  کهطوریبهروی موضوع کلی رفته باشد بر قضییه حقیقی این اسیت که حکم 

 .روداین حکم روی آن می ،به این صورت باشد که اگر این موضوع محقق شد

عیین ولی امر در عصییر غیبت بحث درباره روش ت در این مبحث در آغاز که دقیقاا  که مبحث چهارم بودیم در
یعنی امر  ؛رسیییدفرض چهارمی به نظر نمی ،این سیییه فرض به جز و سیییه فرض وجود دارد گفتیم و کردیممی

 :است فرض سه در اینمنحصر 
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کنیم این اسیییت بحث میدرباره روش تعیین اولین مطلبی که البته گفتیم  اسیییت، وحیدت حیاکم فرض اول

 .دارد حث روش تعیین همچنان ادامهمبا ؟دمتعد یا باشیید یکی باید شییود معین باید که حاکمی این آیا ببینیم که
ن حاکم و کنیم که آیا ایمی این مسییهله را مطرحث چهارم در مبحث روش تعیین در این مبحدر حال حاضییر هم 

ولی  فرض اول این اسییت که ؟باشییدهم تواند متعدد یا می ودهب باید یکی -که باید معین شییود-این ولی امر فقیه 
 .یعنی فرض وجوب و لزوم وحدت ولی امر ؛امر باید یکی باشد

تعدد علی نحواالسییتقَلل یعنی بیا از یک ولی امر داشییته ؛ فرض تعدد علی نحواالسییتقَلل بود :فرض دوم
 پذیرش ،ظرنکه اختیارات او مقید به نبدون ای دشییناختیارات والیت امر را داشییته با هر یک هم همه و باشیییم

ین ولی ا مه و و متعدد هم باشد ت داشتهوالی نحواالستقَلل علی خودش . یعنیباشید دیگری تأییدیا دیگری و 
 .باشدداشته اختیارات حاکمیتی  علی نحواالستقَلل و هم دیگریامر است 

در  ،فرض سیوم این است که ولی امر متعدد باشد اما اختیارات او مقید باشد به اینکه هر یک از این اولیا امر
این همان چیزی است که از آن  .دیگری باشد تأییدکما و حاکمیتا مشروط به قبول و صیورت تعدد نفوذ ح

ما ا ؛و معنای شییورای رهبری هم این اسییت که ولی فقیه متعدد باشیید کنندمیشییورای رهبری تعبیر گاهی به 
 .حاکمیت هر یک یا نفوذ حکم هر یک مقید به پذیرش دیگری باشد

ه ولی کند این است کآنچه ادله شیرعی و عقلی اثبات می بنا برگفتیم  و فرض اول مفصیل بحث کردیم در ما
هم ادله نقلی  ؛آوردیمبرای آن کند و ادله بسیاری هم وحدت ولی امر را گفتیم ادله اثبات می .امر باید یکی باشید

ت لسییان این بود که ممکن نیسیی بعضییی از ادله نقلی بارا بحث کردیم، ادله نقلی متعدد  .و هم دلیل عقلی آوردیم
شود متعدد ییا به لسان اینکه امام یا ولی امر نم .د مگر اینکه احدهما صامت باشدندو امام در عصیر واحد باشی

ه باید کیا به لسان این .سیتهاو اختَلف و امثال این ومرجهرج ،زمه این تعددال ؛ زیراباشید و نباید متعدد باشید
ت ت واحده اسییت و ام  ام   ،که امتلزوم وحدت در جامعه اسییَلمی و این .جامعه اسییَلمی جامعه واحدی باشیید

خَلصه با این السنه متعدد روشن کردیم و دلیل آخری که بحث  .با تعدد اولیای امر ناسیازگار اسیت واحد بودن
 .تقریباتی را آوردیمهم دلیل عقل بود و برای این دلیل عقلی  ،کردیم

 دکه حاکم متعدد باشد و تعد  اینهم فرض دوم  .اول وحدت حاکم بودفرض . در فرض دوم است زبحث امرو
قائل به  و داشتیم الشرایطجامعولی فقیه  عدد هرچندیا یا سیه  وداگر یعنی  ؛د علی نحواالسیتقَلل باشیدآن تعد  

 بنا احاکم ر عدد استقَلِل  ،داین تعد   .این باشییم که همه این چند نفر دارای اختیارات مطلق غیرمشیروط باشند
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نی که توسیییط این ادله نفیقدر  نناخواه آخواه ،چه در ادله وحدت حاکم آوردیمبر آن نحو از تعدد  شیییودمی متیق 
 .در وحدت حاکم یا وحدت ولی امر و در ضرورت وحدت ولی امر آوردیم قبَلا ای که ادله. است

ن از  ،کنندتعدد مشییروط را نفی نمی مثَلا دله ممکن اسییت کسییی بگوید بعضییی ازآن ا  آن  چهآنولی قدر متیق 
و لذا تعدد علی نحواالستقَلل به وسیله همان  تعدد علی نحواالسیتقَلل است ،کردندمیه وحدت حاکم نفی ادل  

 کهاین به هاشار از بعد ،کنیم رسیدگی بهتر اطراف به بتوانیم کهولی برای آن .شودادله لزوم وحدت حاکم منتفی می
 لیایاو تعدد فرض یعنی ؛کنندمی نفی را اسییتقَلل فرض ،داشییتند حاکم وحدت بر داللت که سییابق ادله خود

مطرح  طوراین ،کنیم وجورجمع بتوانیم بهتر را بحث اینکه برای و نکته این بعیداز نحواالسیییتقَلل علی امر
عدد علی برای ت مقتضیییی وجود اصیییَلا ببینیم آیا  ؛ما اینجا هم اول باید بحث مقتضیییی را بحث کنیم کنیم کهمی

گونه را این بحث ؟ببینیم آیا این فرض مانعی دارد یا ندارد ،اگر این مقتضی وجود داشتبعد  ؟دارد نحواالستقَلل
 :کنیمتعدد علی نحواالستقَلل را مطرح می یعنی در دو بخا این فرض کنیممی بندیتقسیم

یعنی  ؟یرخیا موجود است واالستقَلل نح امر علیتعدد حاکم یا تعدد ولی مقتضیی آیا  کنیم کهاول بحث می 
ان داللت بر تومی در آنآیا  ،که دال بر تعیین ولی امر در عصر غیبت است ایادلهدلیلی داریم برای اثبات تعدد یا 

 ؟از ادله نص  اساساا وحدت حاکم است مستفاد اصَلا یا  ؟نص  ولی امر اعم از تعدد یا وحدت را استفاده نمود

 لیا کنیم که اینجا قرینه عقوحدت حاکم است یا اگر ادع ،له نص اد و مستفاد است اصَلا ادعا کنیم که اگر  
 اطَلقی داشیته باشد که شامل نص  اعم از یا قرینه عقَلیی داریم که به فرض اینکه خود آن دلیل از ناحیه لفظاا 

این  بر یعنی بنا ؛کندد میمتشرعه آن را مقی   ۀا قرینه عقَلیی یا احیاناا سیراما قرینه عقلی ی ،واحد و متعدد باشید
ی وجود دارد که اطَلا ادله را منع  اصییَلا که بگوییم یا این ؟مانعی وجود دارد  اگر لبتها زنندمیو تقیید  کندمینصیی 

 درباره بحث اوالا  که شییودمی تنظیم و تقسیییم شییکل این به بحث پس فرض کنیم. هادل   دررا  اطَلقی بتوانیم
که این به فرضکه کنیم بحث میهم بعد  و باشد اقتضای شرعی یا عقلی حال ؟کنیم که آیا وجود داردمی مقتضی

رباره اما بحث د ؟آیا مانعی در کار هسییت که از تأثیر این مقتضییی جلوگیری کند یا نیسییت ،مقتضییی وجود دارد

 دتوح بر دال عقلی دلیل مخصوصاا  از مباحث قبل. کنیم یا مقتضی نقلیبحث می یا مقتضی عقلی را ؛مقتضی
نین چ گویدمییعنی عقل  ؛مقتضییی برای تعدد علی نحواالسییتقَلل وجود ندارد کنیم که عقَلا می اسییتفاده حاکم

 باا یتقر؛ داین بو اشخَلصهآنچه در مباحث قبل با تقریبات سیه گانه مطرح کردیم که  بنا برچیزی اقتضیا ندارد. 
اد نظم جچون غرض ای ؛علی نحواالستقَلل منافات دارد با تعددمبتنی بر این بود که غرض از نصی  حاکم  اول

 .شودمیجامعه  َلل در نظمو اخ ومرجهرجعلی نحواالستقَلل موج  اختَلف و  و تعدداست 
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عدد در اسیییت و ت یریگمیتصیییممَلزم با تعدد در ود که تعدد علی نحواالسیییتقَلل تقری  دوم بر این مبتنی ب
که هر دو یا گفتیم معنی این .شودولی امر می سیه ای موج  ممتنع شیدن اطاعت از دو ولی امرهم  یریگمیتصیم

از طرفی تعدد ولی فقیه یا اولیای  .این معلوم بود ؛واج  باشد هاآناین است که اطاعت از  هر سیه والیت دارند
و  نظرصییاح یا سییه نفر همگی  توان تصییور کرد که دودارد و نمی امرونهیگیری و مَلزمت با تعدد تصییمیم امر

 کنندمی امرونهی ؛کنندمیقطعاا اختَلف نظر پیدا . باشند و اتفاا نظر داشته باشند هازمینه در تمام فکرصیاح 

طاعت از ا. ستنی دیگری تأیید به مشروط و است نحواالستقَلل علی هااینو فرض هم بر این اسیت که والیت 
ه مردم از سییوی کیعنی این ؛الزم آن این اسییت که الجاء به معصیییت تحقق پیدا کند و هم که واج  اسییت هااین

 را به معصیییت وادار کرده هااینخود خدا  ،و هم از آن اطاعت کنیدباید هم از این  اسییت ی که گفتهخدای متعال
ام انج گویدمی یکی .چون یا اجتماع ضدین است یا اجتماع نقیضین؛ چون اطاعت از هر دو محال است .است
یکی را  یا باید !گوید آن کار را بکنیکی می و این کار را بکن :گویدمییکی  !گویید انجیام نیدهمی دیگری !بیده

خَلصه یا معصیت هر دو . یا معصیت هر دو را کند افتدمعصیت دیگری اتفاا می که در این صورت اطاعت کند
و  دشومیاز وجوب اطاعت این دو وجوب معصییت الزم  .را باید انجام بدهد یا الاقل باید یکی را معصییت کند

 .لذا ممتنع است

 باشدل علی نحواالسییتقَل و تعددبود که اگر بنا باشید که ولی امر متعدد باشید  تقری  سیوم هم مبتنی بر این
ر به همان دلیلی که د بازهمکند و تجویز بر ارتکاب گناه را صادر میاین است که خدای متعال خودش  اشیمعن

 [رد است.ورد هم در این م] تقری  دوم بیان شد

 لیع فرض .اسییت تقیید معنی به آن تعدد ،شیید امر ولیچند  نصیی  وقتی [این نکته را باید دانسییت که]
 آن معنی دیگر جای دیگری حوزه و اینجا این حوزه گفتید اگر .باشیید مقید غیر گفتیم ؟بود چه نحواالسییتقَلل

 آن در اگر !حوزه آن در نه و است امر ولی حوزه این در این که است این آن معنی ؛شیودمی بودن مشیروط همان
 یک به محدود او امر والیت نفوذ هم اگر .آیدمی وجود به محذورات همان ،شییود نافذ امرش والیت هم حوزه
 اشوزهح اولی گفتید و گرفتید نظر در متعدد امر ولی دو برای حوزه دو اگر .اسییت مقید این ،باشیید معین حوزه

 در دخالت حق دومی و دومی حوزه در دخالت حق اولی که است این آن معنی ،است آن اشحوزه دیگری و این
د پس ؛ندارد را دیگری حوزه  و دیگری حوزه در دخالت عدم قید با اما دارد امر والیت اولی یعنی .شییودمی مقی 

 .َلاطاال عدم استقَلل و مشروط امر استقَلل یعنی استقَلل است؛ استقَلل دوم فرض در ما فرض. برعکس
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 علی تعدد برای مقتضییی اصییَلا  بگوییم که شییودمی این موج  کردیم بیان ما که عقلیه ادله همین هرحالبه
 مَلک این و اسییت مطاع حاکم وجود وجوب کمَل ،کمال مقتضییید؛ به دلیل اینکه ندار وجود نحواالسییتقَلل

 یانب که فاسییدی توالی لزوم دلیل به کند پیدا تحقق نیسییت ممکن اطاعت وجوب مَلک این .شییودنمی محقق
 علی تعدد برای مقتضییی عقَلا  ،کنیم بررسییی را مسییهله بخواهیم عقلی ناحیه از اگر گفت توانمی بنابراین. شیید

 عقلی یمقتض گوییممی اینکه خود هالبت  ؟ اسیت طور چه شیرعی نظر از ببینیم حال .ندارد وجود نحواالسیتقَلل
 که کرد یداپ نصیی  ادله در اطَلقی توانمی آیا ببینیم .باشیید شییرعی ادله تقیید بر ایقرینه تواندمی ،ندارد وجود
 مثل یگرد چیز یا نقلی دلیل یا باشیید عقلی دلیل یا آن مقید حاال؟ بگردیم مقید دنبال اطَلا این تقیید برای

 .عقَلیی ارتکازات

 قیاطَل نص  ادله در یعنی ؛هسیتند اجمال نحو علی نصی  ای که در ادله نصیل بیان کردیم،لهاد از بعضیی
 ادله این االجمال علی .شییودمی دو هر وحدت و تعدد فرض شییامل آن اطَلا بگوییم بتوانیم ما که ندارد وجود

 ؛است امر والیت برای متعال خداوند سوی از مطلوب این و دارد والیت اعمال حق   عادل عالم که فهماندندمی
 .نداشت وجود ادله این در کند اثبات را تعدد یا وحدت که َلقیاط ؟واحد یا است متعدد عالم این اما

ا» مثَلا  که کنیم اثبات خواسییتیممی را قرآنی ادلهاگر   نَزْلَنا ِإَن 
َ
ْوَراةَ  أ ی ِفیَها الَت  بِ  ِبَها َیْحُکُم  ُنور   َو  ُهدا وَن الَن  ِذیَن  ُی   اَل 

َلُموا سیْ
َ
ِذیَن  أ وَن  َو  َهاُدوا ِلَل  اِنُی  َب  ْحَباُر  َو  الَر 

َ
ُتْحِفُظوا ِبَما اْْل هِ  ِکَتاِب  ِمن اسییْ َهَداَء  َعَلْیهِ  َکاُنوا َو  الَل   . بیان شیید که در1«شییُ

ُتْحِفُظو ِبَما» اینجا  در قبَلا  عدیهت باء کهاین یعنی ؛نیسییت تعدیه باء معنای به و دهدمی تعلیل الم معنای باء «اسییْ
 هسیی این اینکه تا کردیم نازل را تورات ما ؛کنندمی تورات به حکم هااین آمده اسییت یعنی «ِبَها َیْحُکُم » عبارت
ون، یعنی ؛باشند تورات به حاکمان طایفه انیون نبیی   .تابک به علمای و (هستند نبیون اوصیای که) رب 

 ُظوااْسُتْحفِ  ِبَما» ؛شیده است سیررده هاآن به کتاب علم اینکه دلیل به ؟هسیتند تورات به حاکمان هااین چرا 
هِ  ِکَتاِب  ِمن َهَداَء  َعَلْیهِ  َکاُنوا َو  الَل   بلکه ؛تنیس الله سبیل فی قتل معنی به کریم قرآن در شیهادت گفتیم ما و «شیُ

 کریم قرآن رد شهید کلمه و است شده بیان الله سبیل فی قتلوا عبارت همان با کریم قرآن در الله سیبیل فی قتل
 گواه گفتیم مه بعد. اسییت گواه یعنی شییهید لغوی معنی به بلکه نیسییت الله سییبیل فی مقتول معنی به کجا هیچ

َها یا» :شییودمی گفتهمثَلا  گواهکریم  نآقر در وقتی ؛اسییت فعلی گواه و لفظی گواهی از اعم قرآنی ُی 
َ
ا ِبُّ الَن   أ  ِإَن 

ْلناَ   ْرسییَ
َ
ةا  َجَعْلناُکْم  َکذِلَك  َو »مثَلا  یا2«شییاِهداا  أ َم 

ُ
طاا  أ َهداَء  ِلَتُکوُنوا َوسییَ اِس  َعَلی شییُ وُل  َیُکوَن  َو  الَن  سییُ  َعَلْیُکْم  الَر 

                                                           

ی َو  44 یهآمائده،  1. ْوَراَة ِفیَها ُهدا نَزْلَنا التَّ
َ
ا أ ِذیَن َهاُدوا َو ُنور   ِإنَّ ْسَلُموا ِللَّ

َ
ِذیَن أ وَن الَّ ِبیُّ وَن َو  َیْحُکُم ِبَها النَّ اِنیُّ بَّ ْحَباُر  الرَّ

َ
ِه َو اْْل  ِبَما اْسُتْحِفُظوا ِمن ِکَتاِب اللَّ

اَس َواْخَشْوِن َو َکاُنوا َعَلْیِه ُشَهَداَء  ِهَك ُهُم اْلَکاِفُروَن  َو  َقِلیَلا  اا اَل َتْشَتُروا ِبآَیاِتّ َثَمن َفََل َتْخَشُوا النَّ وَلَٰ
ُ
ُه َفأ نَزَل اللَّ

َ
ْم َیْحُکم ِبَما أ  َمن لَّ

َه یا  44احزاب، آیه  .2 ُی 
َ
ِبُّ  أ ْرَسْلناَ  شاِهداا ا الَن 

َ
ا أ راا َو  ِإَن   َو َنِذیراا  ُمَبِش 
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ِهیداا   هم که سیک یعنی ؟چه یعنی فعلی گواه. اما لفظی گواهی از اعم گواه به معنای گواه لفظی نیست؛تنها  1«شیَ
 که باشد این رب حجت یعنی ؛باشد کتاب مبین یعنیهم  باشد کتاب بر گواه .باشد کتاب بر گواه قولا هم و فعل

 .دارند شاهد به نیاز ،گویدمی چه کتاب که ببینند و کنند پیدا کتاب علم به خواهندمی که یکسان گویدمی کتاب
 ختَلفا الفاظ این تفسیییر در و اسییت الفاظ از یامجموعه کتاب ؛افتدمی اتفاا کتاب تفسیییر در اختَلف چون
ون اول کیست؟ کتاب مراد بر شیاهد .شیودمی واقع انیون دوم ؛نبیی   به علمای سوم و هستند نبیون اوصیای که رب 

 هر یعنی. االطَلا علی شاهد ؛هستند شیاهد فعلشیان با هم و قول با هم که ییهاآن ؛عالم عادل علمای ؛کتاب
 .او فعل وقول  به ؛کندمی نگاه معصوم به چیست کتاب معنی ببیند بخواهد کس

ون در» ؛است عصمت معنای به شکل این به شیاهد گفتیم لذا انیون و نبیی   عدل لکهم معنی به الاقل یا و «رب 
ْحَباُر  در» اسییت

َ
ُتْحِفُظوا ِبَما» بنابراین که «اْْل هِ  ِکَتاِب  ِمن اسییْ َهَداَء  َعَلْیهِ  َکاُنوا َو  الَل   را عدل و علم همان «شییُ

 هملک معنی به ؛است معصیوم غیر برای ممکن معنی به یا اسیت عصیمت همان که اتم   معنی به عدل. رسیاندمی
 تعمیم یمگفت لذا ؛اسیت کتاب مفسیر عادل عالم که کندمی اثبات آیه این که ایمداده توضییی  قبَلا  ما را این. عدل

وَن  َهابِ  َیْحُکُم » چرا ،دهدمی تعلیل الم معنای باء اینجا که است تعلیل الم لحاظ به یا اسیرائیلبنی غیر بر آن ِبُی   الَن 
ِذیَن  َلُموا اَل  سییْ

َ
ِذیَن  أ وَن  َو  َهاُدوا ِلَل  اِنُی  َب  ْحَباُر  َو  الَر 

َ
ُتْحِفُظوا ِبَما» اینکه دلیل به ؟«اْْل هِ  ِکَتاِب  ِمن اسییْ  َلْیهِ عَ  َکاُنوا َو  الَل 

 .شوندمی کتاب به حاکمان هااین لذا ؛اندداشته را کتاب این به عمل هم و علم هم چون «ُشَهَداَء 

 بر که لهیا یهاسنت گذشته اسرائیلبنی بر آنچه که اسیت این بر دال که اسیت متواری متعدد ادله دلیل به یا
 َو  اا رِشبْ  اا ِشْبر َقْبَلُکْم  َکاَن  َمْن  َسَنَن  َلَتْتَبُعنَّ » ؛است جاری هم مسیلمین بر هاسینت همان شیده جاری اسیرائیلبنی

ی ِبِذَراٍع  اا ِذَراع هِ  َرُسوَل  َیا ُقْلَنا َتِبْعُتُموُهْم  ضیَ    ُجْحَر  َدَخُلوا َلْو  َحتَّ َصاَری َو  اْلَیُهودُ  اللَّ  در متنی چنین 2«َفَمْن  َقاَل  النَّ
 دیگران آنچه مطابق یعنی، شییودمی بیان 3«َطَبق َعْن  َطَبقاا  َلَتْرَکُبَن  » آیه تفسیییر در معموالا  که اسییت روایت کت 
 باء در تشییکیک که افرادی که کرد اسییتفاده توانمی روایت این از. رفت خواهید را راه همان هم شییما رفتند

 اسرائیلبنی رب که احکام همان که دیگر ادله آن استناد به [باید بدانند که] بدهد تعلیل الم معنای باید که کنندمی
 وصلی الله علیه و آله و سلم  اکرم رسول بر احبار و ربانیون و نبیون بنابراین و است جاری هم شما و شد جاری
 .شودمی منطبق نیز عادل عالم و ایشان اولیای

                                                           

لِ  343. بقره، آیه 3 ةا َوَسطَوَکَذَٰ َم 
ُ
َیُکو اا َك َجَعْلَناُکْم أ اِس َو ُسوُل َعَلْیُکْم َشِهیدِلَتُکوُنوا ُشَهَداَء َعَلی الَن  ِتّ ُکْنَت َعَلیْ  َو  اا َن الَر  َلَم َمْن َها ِإاَل  ِلَنعْ َما َجَعْلَنا اْلِقْبَلَة اَل 

ْن  ُسوَل ِمَم  ِبُع الَر  ِذیَن ِإْن َکاَنْت َلَکِبیَرةا ِإاَل   َو َیْنَقِلُ  َعَلیَٰ َعِقَبْیِه  َیَت  ُه  َعَلی اَل  ُه ِلُیِضیَع ِإیَماَنُکْم َما َکاَن ا َو َهَدی الَل  اِس َلَرُءوف  َرِحیم  ِإَن  الَل  لَل   َه ِبالَن 
 3223 احادیث االنبیا، حدیث شماره کتاب ،بخاری ی صح .3
 32 یهآ ،انشقاا .2



 1793آبان ماه  19             فقه نظام سیاسی، مدرسه دارالشفاء                                                                                               19جلسه 

. 

 اگر و ؟باشیید دوتا یا باشیید یکی باید عادل عالم این کهاین اول .کند حکم باید عادل عالم آیات این طبق
د یا باشد مطلق آیا ،باشید دوتا بخواهد  آیات ینا بلکه ندارد اطَلا آیات این و ررداختهن جهات این به دیگر ؟مقی 
 مانعال اینکه هسییتند؟ کسییانی چه ربانیون و نبیون از بعد کتاب به حاکمان که فهماندمی اجماالا  و دارد اجمال
 دارای هاآن همه، هم شدند متعدد اگر حتی عادل عالم افراد این کند اثبات که دارد این اطَلا اما ؛هسیتند عادل
 .هستند دیگری به بودن مقید بدون اختیاراتی چنین

 حکم گونهچ احبار اما اندشده تعیین خارجیه قضیه نحو علییعنی  ربانیون و نبیون دیفرمایم وقتیدر اینجا 
 َنحو یعل الکتاب َعلی یحُکُم  حبراا  کلُّ  یا و َنحواالسیییتقَلل؟ علی الکتاب َعلی یحُکُم  حبراا  کلُّ  آیا ؟کنندمی

 َعلی َیْحُکُم  کهاین اصییل جهت از بیان مقام در. اسییت متصییور آن برای فرض سییه هر االحبار؟ احد یا التقیید؟
ی چه با و شکل چه به کتاب به کردن حکم این اما الکتاب  ؛نیست خصوصیت این بیان مقام در ؟است موضوعیت 

ذی من اینکه اصل بیان مقام در  گفتیممی وقتآن ،بود تعیین در نص  و جعل مقام در اگر الکتاب؟ َعلی َیْحُکُم  ال 
 کمح که ییهاکه آن دارد این به اجمالی اشاره فقط آیه این در اما. هست هم نص  خصوصیات بیان مقام در این
 اردند وجود آیه در اطَلقی و دهدمی نشییان اجمال طوربه را این ؛هسییتند احبار یون،ربان و نبیون از بعد کنندمی
 .است ثابت َنحواالستقَلل علی حکم این تقدیر هر در و فرد هر در که کرد اثبات بشود آن وسیله به که

 همم اما ؛شودمی شامل را یخبر هر کهاین ناحیه از اما ،است عامکه لفظ االحبار در اینجا  است درست البته
 عموم با هم ؟بدلی عموم َنحو علی نه کهاین یا است دیگر امر به مقید آیا ؟شودمی شیامل نحو چه به که اسیت این

 اادع کهاین مگر. بودن مطلق با هم و است سیازگار بودن مقید با هم ،شیمولی عموم با هم و اسیت سیازگار بدلی
یمُ  جمع که شود  این که حاکم   هو حبراا  کلُّ  که است این بر دال پس. کندمی شمول افاده همیشه الم و الف به حل 
 ه امرب ثَلا م َنحوالتقیید علی یا و َنحواالسیتقَلل علی که فهمانندنمی باز بشیود هم لیشیمو عموم نفع به اگر حتی

 است؟ دیگری

 ه و سلمآل و محمد علی الله صلی و


