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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

ه بهه ییهاو و روایاتی ک کنیممیدر ادامه مبحث دوم از مباحث مربوط به تعیین ولی امر در عصر غیبت اشاره 
یعنی از  ؛شهههده اسهههت به عدم جواز اطاعت و تبعیت از امام غیر منصهههوب من اللهو تصهههری   تأکید ههایندر 

 .است این از مصادیق شرک و [نباید تبعیت کرد]ی خدا تعیین نشهده باشهد فرمانروایی که فرمانروایی او از سهو
 است.در اطاعت که ین شرکی که الُیغفر است همین شرک  شودمیبلکه از ییاو کریمه قرین استفاده 

هَ  ِإنَّ » ْن  َیْغِفُر  اَل  اللَّ
َ
َرَ   أ َیْغِفُر  ُیشههْ اُ   ِلَمْن  َذِلَك  َن ُدو َما ِبِه َو ییه را در قرین کریم  بعدازایناگر ییاو قبل و  1«َیشههَ

هَ  ِإنَّ »شرک در  مراد از که شودمیروشهن  ؛کنیدمَلحظه  ْن  َیْغِفُر  اَل  اللَّ
َ
ی شرک .شرک در اطاعت است «ِبهِ  ُیْشَرَ   أ

که  اسههت این شههرکی .احب امری را قرار بدهدفرمانروای صهه ، انسههانوندنکه در کنار خدایاسههت که به معنای 
 .است یغفرال

نهی از تبعیت از امامی که غیر منصوب  شهود.اشهاره می سهترین که داله بر نهی از این معناییاو کریمه قبه 
که خود را از مردم برتر بداند بدون  هرکسی ؛کریم هم به همین معنی اسهتواژه طاغوو در قرین  .من الله اسهت

 ت.اس طغیان کرده و این یعنی از حد فراتر رفته ه باشهددده شهنهی داروز سهوی خدای متعا  به او اذن امااینکه 
جبروو و ملکوو و امثا  مثل  ؛طاغوو در اینجا یک نوع از طاغوو اسهههت .طهاغوو هم یعنی بدترین طغیان

 .کندمیافاده مبالغه  معموالا که این صیغه خاص در زبان عرب  هااین

الم ملک ع گویندمیکه  شههودمیدر فلسههفه یا در عرفان  غالباا این تقسههیمی که  ایمگفتهما در ملک و ملکوو 
 .ردای اسههت و مبنای لغوی و شرعی ندیک تقسهیم ذوقم ملکوو یعنی عالم مجرداو، یعنی عالم مادیاو و عال

یعنی ین ملک مطلق فراگیر که ال ُملک اال ین ملک؛ ین ملکوو مبالغه ملک است؛ نه  شهودمیملکوو که گفته 
 تقسهیماتی اسهت حاال شاید هااین د.باشه اینکه ملکوو مربوط به عالمی باشهد و ملک مربوط به عالمی دیرر

و ملکو .و ملکوو در اصههطَلحاو شههرعی ندارد ی به واژه ملکربط اباشههد منته جاییبهتقسههیماو  نفسهههفی
یزی ین ملک را بر چ تواندنمی کسهیچشاملی که  یعنی ین ملک فراگیرِ  شی مبالغه ملک است. له ملکوو کل 

                                                           
هَ  ِإنَّ  111: نسا  .1 ْن  َیْغِفُر  اَل  اللَّ

َ
هِ  ُیْشِرْ   َمْن  َو  َیَشاُ   ِلَمْن  َذِلَك  ُدوَن  َما َیْغِفُر  َو  ِبهِ  ُیْشَرَ   أ  اا َبِعید َضََلالا  َضلَّ  َفَقْد  ِباللَّ
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که بخواهد خود را  هرکسین خداست؛ ان خداست، ملک اشیا  ازاخَلصه این ملکوو االشیا  از .داشهته باشد
 .به طاغوو تعبیر شده استاز ین در قرین کریم ک بداند، این همان چیزی است که شریک خدا در مل

اُغوِو  َیْکُفْر  َفَمْن » :در ییاو کریمه قرین معلوم اسههتاین مسهههله  ُیْؤِمْن  ِبالطَّ هِ  َو َك  َفَقدِ  ِباللَّ َتْمسههَ  َوةِ ِباْلُعْر  اسههْ
 َیْکُفْر  َفَمْن » ال الهه اال الله در حقیقت همانر بهه طهاغوو اسهههاا ایمهان اسهههت و کفدر حقیقهت  و 2«اْلُوْثَقی

اُغوِو  هِ  ُیْؤِمْن  َو  ِبالطَّ َلْم » .دین استو اساا شریعت  وکفر به طاغوو اسهاا ایمان  .اسهت «ِباللَّ
َ
 يِِذیَن الَّ  ِإَلی َتَر  أ

ْنِزَ   ِبَما یَمُنوا مُه َن  أ َیْزُعُموَن 
ُ
ْنِزَ   َما َو  ِإَلْیَك  أ

ُ
یُدوَن  َقْبِلَك  ِمْن  أ ْن  ُیِر

َ
اُغوِو  ِإَلی َیَتَحاَکُموا أ ِمُروا َقْد  َو  الطَّ

ُ
ْن  أ

َ
 َیْکُفُروا أ

هِ  ل را فرسهههتادیم و  یام فرمایدمیدیرر کهه  ییههدر ین  .3«بهِ و کفر به ه عبادو خدا این بود ک همها نی همه ُرسهههُ
ِن »کنید:  طاغوو

َ
هَ  اْعُبُدوا أ اُغوَو  َواْجَتِنُبوا اللَّ  این  یام همه رسل و همه انبیا  بوده است. .4«الطَّ

 دهدمیقرار  امرونهیکفر به طاغوو اساا دین است و کفر به ین کس که خود را در مقام  مسههله هرحا به
انه نش] به او داده شده باشد چنین حقی و برای خود حق حاکمیت قائل است بدون اینکه از طرف خدای متعا 

 .[ایمان است

فقط به بعضهههی از  ایمخوانده قبَلا به دلیل اینکه در روایاو هم  بحث اشهههاره دارد وییاو زیادی به این خب 
 .شویممیمتيِذکر دوباره روایاو 

رمود: ف حضرو که کندمیروایت  علیه السَلمکلینی در کافی به سهند صهحیحه از امام صهاد  شهی  مرحوم 
ةَ  ِإنَّ » ِئمَّ

َ
هِ  ِکَتاِب  ِفي اْْل هُ  َقاَ   ِإَماَماِن  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ ةا  َجَعْلناُهْم  َو  َتَعاَلی َو  َتَباَرَ   اللَّ ِئمَّ

َ
ْمِرنا َیْهُدوَن  أ

َ
ْمرِ  اَل  ِبأ

َ
اِا  ِبأ  النَّ

ُموَن  ْمَر  ُیَقدِّ
َ
هِ  أ ْمِرِهْم  َقْبَل  اللَّ

َ
هِ  ُحْکَم  َو  أ ةا  َجَعْلناُهْم  َو  َقاَ   ُحْکِمِهْم  َقْبَل  اللَّ ِئمَّ

َ
ارِ  ِإَلی َیْدُعوَن  أ از ین سههو ائمه که « النَّ

ُموَن » ؛دیررو ائمه قسم  ، یک نوع ائمه که ائمه نور هستندیهدون به امرنا ْمَرُهْم  ُیَقدِّ
َ
ْمرِ  َقْبَل  أ

َ
هِ  أ  َل َقبْ  ُحْکَمُهْم  َو  اللَّ

هِ  ُحْکِم  ُخيُِذوَن  َو  اللَّ
ْ
ْهَواِئِهْم  َیأ

َ
هِ  ِکَتاِب  ِفي َما ِخََلَف  ِبأ دهنده ین است که معیار و میزان و این نشهان 5«.َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ

 .ی بامر اللهامامی است که یهدز این است که امام الهی یامام نار بودن چیست؟ معیار و ما امام الهی بودن و

                                                           
یِن  ِفي ِإْکَراهَ  اَل  651بقره:  .2 َن  َقْد  الدِّ ُد  َتَبیَّ شهْ اُغوِو  َیْکُفْر  َفَمْن  اْلَغيِّ ِمَن  الرُّ هِ  ُیْؤِمْن  َو  ِبالطَّ َتْمَسَك  َفَقدِ  ِباللَّ هُ  َو  َلَها اْنِفَصاَم  اَل  اْلُوْثَقی ِباْلُعْرَوةِ  اسهْ  َسِمیع   اللَّ

 َعِلیم  
َلْم  16نسا :  .3

َ
يِِذیَن  ِإَلی َتَر  أ ُهْم  َیْزُعُموَن  الَّ نَّ

َ
ْنِزَ   ِبَما یَمُنوا أ

ُ
ْنِزَ   َما َو  ِإَلْیَك  أ

ُ
یُدوَن  َقْبِلَك  ِمْن  أ ْن  ُیِر

َ
اُغوِو  ِإَلی َیَتَحاَکُموا أ ِمُروا َقْد  َو  الطَّ

ُ
ْن  أ

َ
 یُد ُیرِ  َو  ِبهِ  َیْکُفُروا أ

ْیَطاُن  ْن  الشَّ
َ
ُهْم  أ  اا َبِعید َضََلالا  ُیِضلَّ

ةٍ  ُکلِّ  ِفي َبَعْثَنا َلَقْد  َو  61: نحل .4 مَّ
ُ
ِن  َرُسوالا  أ

َ
هَ  اْعُبُدوا أ اُغوَو  اْجَتِنُبوا َو  اللَّ هُ  َهَدی َمْن  َفِمْنُهْم  الطَّ ْت  َمْن  ِمْنُهْم  َو  اللَّ ََلَلةُ  َعَلْیهِ  َحقَّ   ِفي َفِسیُروا الضَّ

َ
ِْ اْْل  ْر

ِبیَن  َعاِقَبةُ  َکاَن  َکْیَف  َفاْنُظُروا  اْلُمَکيِذِّ
 611 ص ،1 ج کافی، .5
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ْشَرَ   َمْن » است که فرمود: علیه السَلمامام صاد   روایت دیرر باز هم به سهند صحی  از
َ
 ِمْن  ِإَماَمُتهُ  ِإَماٍم  َمَع  أ

هِ  ِعْندِ  ْت  َمْن  اللَّ هِ  ِمَن  ِإَماَمُتهُ  َلْیسهَ ِرکاا  َکاَن  اللَّ هِ  ُمشهْ شهرک در قرین کریم شهرک در فرمانروایی است،  گفتیم. 6«ِباللَّ
و منصوب به امر  مأذونکه از سهوی خدا هم  سهتغیر از خدابرای کسهی  ر اعتقاد به دارا بودن حق امرشهرک د

 یعنی خدا را در ؛است ایگفتهدر فرهنگ و معارف قرینی مشرک است. به نام خدا و خلق چنین کسی  .نیسهت
معنی به نام او یعنی به امر او؛ هم به امر مردم و هم به امر  قاعدتاا  .ام این و به نام ینکنهار خلق قرار بدهی که به ن

ْشَرَ   َمْن » ؛شودمیخدا ن
َ
هِ  ِعْندِ  ِمْن  ِإَماَمُتهُ  ِإَماٍم  َمَع  أ هِ  ِمَن  ِإَماَمُتهُ  َلْیَسْت  َمْن  اللَّ هِ  ُمْشِرکاا  َکاَن  اللَّ  .«ِباللَّ

 حضههرو که کندمیروایت علیه السهَلم کلینی باز هم به سهند صهحی  از امام صهاد  شهی  همچنین مرحوم 
هَ  َداَن  ِلَمْن  ِدیَن  اَل » فرمود: ه ِمَن  َلْیَس  َجاِئرٍ  ِإَماٍم  ِبَواَلَیةِ  اللَّ وی از سهه کسههی که امامت و فرمانروایی امامی که 7«اللَّ

 .خدا نیست را بپيِذیرد دین ندارد

یم که گفت- کندمینقل کلینی در کافی شی  و هم مرحوم صهدو   شهی  اما ین روایت مفصهلی که هم مرحوم
سهند صهدو  به این روایت صهحی  اسهت هرچند سند مرحوم کلینی فیه شی  من االشکا  منتهی چون همین 

ليِذا این روایت صحیحه  کندمیروایت به سند صحی  و همچنین در اکما  دین روایت را مرحوم صدو  در امالی 
 .کندیمبه تفصیل شهون امامت را بیان  ین درعلیه السَلم روایتی است که حضرو رضا  .-و صحی  السند است

َماَمةِ  ْدَر قَ  َیْعِرُفوَن  َهْل » :فرمهایدمیخیلی مفصهههل اسهههت تها ینجهایی کهه  َها َو  اْْلِ ةِ  ِمَن  َمَحلَّ مَّ
ُ
 هایف َفَیُجوَز  اْْل

 !؟جایراه رفیع، کسههی را انتخاب کنندقدر امامت را تا بتوانند برای امامت، برای این  دانندمیمرر  8«اْخِتَیاُرُهم
َمامُ » :فرمایدمیروایت مفصهل است تا ینجایی که  َماَمةِ  ُمْضَطِلع  ..... ِ َیْنُکل اَل  َراٍع  َو  َیْجَهُل  اَل  َعاِلم   اْْلِ  م  َعالِ  ِباْْلِ

ةِ  َیاسهَ ُْ  ِبالسهِّ اَعةِ  َمْفُرو ْمرِ  َقاِئم   الطَّ
َ
هِ  ِبأ و استشهاداتی که در این روایت به ییاو کریمه قرین شده  9«َجل َو  َعزَّ  اللَّ

                                                           
 676 ص همان، .6
ِبي ُقْلُت  :675 صهمان،  .7

َ
هِ  َعْبدِ  ِْل ي لیه السهَلمع اللَّ َخاِلُط  ِإنِّ

ُ
اَا  أ ْقَواٍم  ِمْن  َعَجِبي َفَیْکُثُر  النَّ

َ
ْوَنُکْم  اَل  أ ْوَن  َو  َیَتَولَّ َماَنة   َلُهْم  ُفََلناا  َو  ُفََلناا  َیَتَولَّ

َ
 َو  ِصْد    َو  أ

ْقَوام   َو  َوَفا   
َ
ْوَنُکْم  أ َماَنةُ  ِتْلَك  َلُهْم  َلْیَس  َیَتَولَّ

َ
ْدُ   َو  اْلَوَفاُ   اَل  َو  اْْل ُبو َفاْسَتَوی َقاَ   الصِّ

َ
هِ  َعْبدِ  أ ْقَبَل  َجاِلساا  ع اللَّ

َ
هَ  اَن دَ  ِلَمْن  َن ِدی اَل  َقاَ   ُثمَّ  َکاْلَغْضَباِن  َعَليَّ َفأ  اللَّ

هِ  ِمَن  َلْیَس  َجاِئرٍ  ِإَماٍم  ِبَواَلَیةِ  هِ  ِمَن  َعاِدٍ   ِإَماٍم  ِبَواَلَیةِ  َداَن  َمْن  َعَلی َعْتَب  اَل  َو  اللَّ وَلِهَك  ِدیَن  اَل  ُقْلُت  اللَّ
ُ
وَلِهَك  ِدیَن  اَل  َنَعْم  َقاَ   َهُؤاَلِ   َعَلی َعْتَب  اَل  َو  ِْل

ُ
 اَل  َو  ِْل

  َقاَ   ُثمَّ  َهُؤاَلِ   َعَلی َعْتَب 
َ
هِ  ِلَقْوِ   َتْسَمُع  اَل  أ هُ  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ يِِذیَن  َوِليُّ اللَّ ُلماِو  ِمَن  ُیْخِرُجُهْم  یَمُنوا الَّ ورِ  ِإَلی الظُّ ُنوِب  ُظُلَماِو  ِمْن  َیْعِني النُّ  َو  ْوَبةِ التَّ  ُنورِ  ِإَلی اليِذُّ

هِ  ِمَن  َعاِدٍ   ِإَماٍم  ُکلَّ  ِلَواَلَیِتِهْم  اْلَمْغِفَرةِ  يِِذیَن  َو  َقاَ   َو  اللَّ ْوِلیاُؤُهُم  َکَفُروا الَّ
َ
اُغوُو  أ ور ِإَلی ِمَن  ُیْخِرُجوَنُهْم  الطَّ ُلماِو  النُّ َما الظُّ ُهْم  ِبَهيَِذا َعَنی ِإنَّ نَّ

َ
 ُنورِ  َعَلی َکاُنوا أ

ْسََلِم  ا اْْلِ ْن  َفَلمَّ
َ
ْوا أ هِ  ِمَن  َلْیَس  َجاِئرٍ  ِإَماٍم  ُکلَّ  َتَولَّ اهُ  ِبَواَلَیِتِهْم  َخَرُجوا َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ ْسََلِم  ُنورِ  ِمْن  ِإیَّ ْوَجَب  اْلُکْفرِ  ُظُلَماِو  ِإَلی اْْلِ

َ
هُ  َفأ اَر  َلُهُم  اللَّ ارِ  َمَع  النَّ  َف  اْلُکفَّ

ولِهَك 
ُ
ْصحاُب  أ

َ
ارِ  أ  «.خاِلُدوَن  ِفیها ُهْم  النَّ

 191 ص . همان،8
 همان .9



 7931مهر ماه  8مدرسه دارالشفاء                                                                                                               فقه نظام سیاسی، 5جلسه 

 

َك  َو »من جمله ییه کریمه  اُ   َما َیْخُلُق  َربُّ هم  قبَلا و این روایت مفصههل اسههت  .10«اْلِخَیَرةُ  َلُهُم  َکاَن  َما َیْخَتاُر  َو  َیشههَ
 .اشاره و تيِذکر بود فقطقصد ما  .ایمشدهمتعرْ 

از مباحث مربوط به روش تعیین ولی امر در عصههر غیبت این اسههت که در قضههایای حقیقیه که  مبحث سههوم
م ما گفتی .خارجی موضوع توقف دارد، فعلیت حکم شرعی بر تحقق گیردمیجعل شهرعی به موضوع کلی تعلق 

خب اینجا موضوع  ،بردمی روی یک موضوع خارجی معین و متعینرا  در قضهایای خارجیه که شهارع حکم ین
من » فرمود:ت دارد حکم هم فعلی اسهههت. وقتی فعلیحکم چون موضهههوع ا فعلیت دارد و ليِذ وارجی تحقق خ

 بیابن کم فعلی اسههت؟ چون موضههوع حکم علی چرا ح .اینجا هم حکم فعلی اسههت «کنت موال فعلی مواله
موضههوعد در خارج متحقق اسههت. وقتی گفت از این یب وضههو بریر، موضههوع  بوده وعلیهما السههَلم طالب 

 .متحقق است، وقتی موضوع تحقق دارد حکم فعلی است

 یت حکماینجا فعل در ودروی این موضههوع کلی بار شههده ب یکلی بود و حکم شههرع حکم، اما اگر موضههوِع 
هِ » فرمود:یعنی اگر  .مشهروط به فعلیت موضوع است اِا  َعَلی َوِللَّ اینجا  11«َلا َسِبی ِإَلْیهِ  اْسَتَطاعَ  َمِن  اْلَبْیِت  ِحجُّ  النَّ

هِ »موضهوع  اِا  َعَلی ِللَّ  موضوع کلی «اْسَتَطاعَ  َمِن »است.  «اْسَتَطاعَ  َمِن »چیسهت؟ و کیسهت؟  «اْلَبْیِت  ِحجُّ  النَّ
ضوع تا این موو قیقیه است اسهت. وقتی موضهوع کلی اسهت، قضیه شرعیه ما، جعل شرعی علی نحو قضیه ح

در  هنوز مستطیع نباشد حکم هرکسیحاال اگر شما یا ما یا  .ندارد یدا نکرده باشهد حکم فعلیت تحقق خارجی 
 در مرحله جعل وفقط در خارج نداشهته باشیم، این حکم است اما  اصهَلا حق او فعلیت ندارد یا اگر مسهتطیعی 

؟ چه زمانی به یک خطاب شودمیحکمی که در مرحله جعل و انشا  است چه زمانی بالفعل  .انشا  وجود دارد
دا . خب تا مستطیعی در خارج  یکندمی؟ وقتی که موضهوع این حکم در خارج تحقق  یدا شهودمیفعلی تبدیل 
هِ »کم فعلی نیسهت، نشهود این ح اِا  َعَلی حکم ِللَّ ؛ نسبت به من و شما هم تا عنوان مستطیع بر «اْلَبْیِت  ِحجُّ  النَّ

عل خطاب ف .گرچه انشها  الحکم خطابا متوجه ماستبالفعل نیسهت ا ما منطبق نشهود، این حکم نسهبت به ما
سهت؛ انشا  شده اما فعلیت  یدا نیسهت، انشهائد متوجه ما بالفعلخطاب انشهائی متوجه ما شهده اما  عنوانبه

 نکرده است.

 مستطیع رتنجز یعنی اینکه اگ ؛کنیممیصحبت  با اصطَلح خود اما ما است «تنجر»اصطَلح صاحب کفایه 
 تنجز ینجایی .دارد، اما متنجز نیستفعلیت خطابی این خطاب  اآلن شهدی ولی هنوز وقت حج نرسهیده اسهت

                                                           
َك  َو  11قصص:  10. هِ  ُسْبَحاَن  اْلِخَیَرةُ  َلُهُم  َکاَن  َما َیْخَتاُر  َو  َیَشاُ   َما َیْخُلُق  َربُّ ا َوَتَعاَلی اللَّ  ُیْشِرُکوَن  َعمَّ
َناو   یَیاو   ِفیهِ  97ی  عمران:  11. ا َکاَن  َدَخَلهُ  َمْن  َو  ِإْبَراِهیَم  َمَقاُم  َبیِّ هِ  َو  یِمنا اِا  َعَلی ِللَّ َتَطاعَ  َمِن  اْلَبْیِت  ِحجُّ  النَّ هَ  َفِإنَّ  َکَفَر  َمْن  َو  َسِبیَلا  ِإَلْیهِ  اسهْ  َعِن  يٌَّغنِ  اللَّ

 اْلَعاَلِمیَن 



 7931مهر ماه  8مدرسه دارالشفاء                                                                                                               فقه نظام سیاسی، 5جلسه 

 

ت به معنی این اسههت که شههودمیبار  بر یناسههت که اسههتحقا  عقاب  ترتب عقاب بر مخالفت  منشههأ. منجزی 
یت  یدا  گوییممی، فعلیت که شهودمی ک  و کندمییعنی محرک  حقق شد د متموضهوعوقتی  یعنی شهودمیمحر 

ک  ولی وقتی موضوع در خارج  بارکنید خواهیدمیکه  . حاال اصهطَلح مهم نیست، هر اصطَلحیشهودمیمحر 
ستطیع مشما  فعلیت است. چون این منظور از باعثیت ندارد؛ ومحرکیت  تحقق  یدا نکرده است این حکم هنوز

ور ، محرکیت ندارد؛ منظحج داشته باشد طرفبهتحریک  و حج سو  بدهد طرفبهنیستید که این حکم شما را 
 مرهون فعلیت موضوع است.هم باعثیت، باعثیت حکم  ویعنی محرکیت  ؛استما از فعلیت این 

با نصب فقها برای والیت امر در عصر غیبت فرقی که بین نصهب معصوم برای امامت  بیان شهد ادامه بحث؛
 بیان بعنی گفته است این علی علی نحو قضیه خارجیه شخصیه است؛ ی صب معصوماین اسهت که ن وجود دارد

و این حکم بالفعل محرکیت دارد؛ یا  شههتهنجا دیرر موضههوع در خارج تحقق داو اسههمعوا له؛ ای را اطیعوا طالب
ُسوَ   ُیِطِع  َمْن » :استفرموده  َطاعَ  َفَقْد  الرَّ

َ
الرسو  اینجا معین و متعین است در خارج که کیست؛ فرمود  12«الله أ

ِطیُعوا»
َ
ِطیُعوا َو  هَ اللَّ  أ

َ
وَ   أ سهُ وَ   ُیِطِع  َمْن »یا فرموده اسهت  13«الرَّ سهُ َطاعَ  َفَقْد  الرَّ

َ
نسبت به همه معصومین «. الله أ

محرک بالفعل و یک وجوب بالفعل  هاینوجوب اطاعت  و هاینهمین حکم جهاری اسهههت؛ امر بهه اطاعت از 
برای حاکمیت به نحو قضهیه خارجیه شخصیه  -هاینیعنی قضهیه نصهب - هایناسهت، چون قضهیه نسهبت به 

 متعینه است.

ا َو »َرفته است؛  باکفایت ه عادِ  یروی عنوان عام فقبر نصب  اما در دوران غیبت مَّ
َ
 ْرِجُعواَفا اْلَواِقَعةُ  اْلَحَواِدُث  أ

ْن  ِمْنُکْم  َکاَن  َمْن  ِإَلی َیْنُظَراِن » یا 14«َحِدیِثَنا ُرَواةِ  ِإَلی هایف  َعَرَف  َو  َحَراِمَنا َو  َحََلِلَنا ِفي َنَظَر  َو  َحِدیَثَنا َرَوی َقْد  ِممَّ
ْحَکاَمَنا

َ
ْوا أ ي َحَکماا  ِبهِ  َفْلَیْرضهَ  َو  َحََلِلَنا ِفي َنَظَر »که  کسیینچه کسی را جعلُت؟  15«َحاِکماا  َعَلْیُکْم  َجَعْلُتهُ  َقْد  َفِإنِّ

ْحَکاَمَنا َعَرَف  َو  َحَراِمَنا
َ
 فقیه؛ این عنوان کلی است. ، یعنی«أ

 هاثبحاین  اینجا خب حاال که جعل برای فرمانروایی در دوران غیبت به نحو قضهههیه کلیه حقیقیه اسهههت،
ید یمد که   شرایطیجای بحثی نیسهت، یعنی اگر  که این عنوان منحصهر در فرد معینی شهداگر  که ییدمی ید 

صی که در همان شخاینجا این حکم کلی متعین در  ؛جز یک فقیه نبود باکفایتو عاد   الشهرایطجامعاین فقیه 

                                                           
ُسوَ   ُیِطِع  َمْن  16نسا :  12. َطاعَ  َفَقْد  الرَّ

َ
هَ  أ ی َمْن  َو  اللَّ ْرَسْلَناَ   َفَما َتَولَّ

َ
 اا َحِفیظ َعَلْیِهْم  أ

َها َیا 59. همان: 13 یُّ
َ
يِِذیَن  أ ِطیُعوا یَمُنوا الَّ

َ
هَ  أ ِطیُعوا َو  اللَّ

َ
ُسوَ   أ وِلي َو  الرَّ

ُ
ْمرِ  أ

َ
وهُ  َشيٍْ   ِفي َتَناَزْعُتْم  َفِإْن  ِمْنُکْم  اْْل هِ  ِإَلی َفُردُّ ُسوِ   َو  اللَّ هِ  وَن ُتْؤِمنُ  ُکْنُتْم  ِإْن  الرَّ  ِباللَّ

ْحَسُن  َو  َخْیر   َذِلَك  اآلِْخرِ  اْلَیْوِم  َو 
َ
ِویَلا  أ

ْ
 َتأ

 146 ص ،67 ج وسائل، .14
 17 ص ،1 ج کافی، .15
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ُهْم » .به َم کَ به اطاعت او و َح  َر مَ اَ  وقتینو  شودمیدارای شهرایط است متعین  ِتي َفِإنَّ ین ا نطبق برم« َعَلْیُکم ُحجَّ
ادِّ » :شودمیبعد این حکم بر او بار  .شودمی اللهحجتاو  و شودمیفقیه منحصر به فرد  اُد َعُلیِه َکالرَّ ه یَعلَ  الر   اللَّ

ُهْم  ِتي و َفِإنَّ َنا َو  َعَلْیُکْم  ُحجَّ
َ
ةُ ُح  أ هِ  جَّ منحصههر در فرد واحد  الشههرایطجامعاسهت که فقیه  درجایی. این «َعَلْیِهم اللَّ

حل و محل بحث داشتیم، اینجاست که م الشرایطجامعفقهای متعدد  و اما اگر منحصر در فرد واحد نبود است
 یبه عبارت یا کرد؟ خب اینجا چند بحثچه باید داریم  الشههرایطجامعینجایی که فقهای متعدد  در اسههت. تأمل

 است. چند فرْ

بالفعل واجب  هااینداریم همه  الشههرایطجامعحاال که فقهای متعدد  فرْ او : اینکه کسههی ادعا کند که
که حاال چون فقهای  چنین چیزی گفت اگر کسههی .در عرْ هم دارای والیت هسههتند هاینو همه  ة بودالطاع

ْن ..... َو  ِمْنُکْم  َکاَن  َمْن  ِإَلی َیْنُظَراِن » :رد و روایت فرموده اسههتمتعدد وجود دا  َو  َحَراِمَنا َو  َحََلِلَنا ِفي َنَظَر  ِممَّ
ْحَکاَمَنا َعَرَف 

َ
ْوا أ ي َحَکماا  ِبهِ  َفْلَیْرضهَ  حاکم هستند عنوانبهمجعو   هااینیعنی همه « َحاِکماا  َعَلْیُکْم  َجَعْلُتهُ  َقْد  َفِإنِّ

بخواهیم است. اگر  ةهم ین واجب الطاعو است  ةاین واجب الطاع هم حاکم است، وحاکم است، هم ا یناهم  و
اشیم؛ بما دنبا  تعیین شخص خاص ن اصَلا این باشهد که  اشنتیجهکه  بریریم اینتیجهچنین  از این ادله نصهب

و همه  ةهمه امام و همه واجب الطاع های جامعه الشههرائط، همه امیر وهمه فقو شههخص خاص الزم نیسههت 
رتب مت فاسدهایتالی  .شودمیرهبر و فرمانروا هسهتند؛ خب این منجر به یک مفسده بزر  عقلی و اجتماعی 

 شود،میخارجی افراد متعدد برای همه بالفعل  وجود بابر این نوع از جعل، یعنی اگر این نصب 

قید م و به نظر دیرری شخص یعنی مقید بودن والیت اینرای فقها فقها هم حرف غلطی است؛ شو شهورای
 هابعضیه . این حرفی کتقیید ندارد گوییممیما  .این تقیید احتیاج به دلیل دارد .به نظر دیرری ین شخصبودن 

معنی  !شورای فقها یعنی چه؟ .که شورای فقها -که سهواد درسهت حسهابی هم ندارند هایییدماز این - زنندمی
خب این تقیید در امور است، در اینجا تقیید  است. نظر دیرریشورای فقها این است که والیت هر یک مقید به 

 .هم حاکما بشهههرط حاکمیت و نظر دومیجعلت کل من ی قد جعلته علیکم حاکما ووجود ندارد. نرفت که فان
 شرطی وجود ندارد. ليِذا چنین

، کندیماز او تقلید  ییک. شودمیچون در فتوا منجر به مفسده ن؟  يِذیریممیاین مسههله را در فتوا اما چرا این 
ود فساد به وجو  تی در جامعه جنگتعدد مف .، سهومی از شخص دیرریکندمیتقلید هم از دومی یکی دیرر از 

 .یوردمی به وجود ومرجهرج و کندمینیسههت. تعدد حاکم جامعه را متَلشههی  گونهاینتعدد حاکم  اما ؛یوردنمی
است. وقتی چند حاکم وجود داشته باشد،  نظم برقراری سفه وجود حاکم چیست؟ فلسفه وجود حاکمفل اصهَلا 
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هُ  ِإالَّ  یِلَهة   ِفیِهَما َکاَن  َلْو » در این صهههورو هم بخواهد فرمان بدهد دومیرمهان بهدهد، این حهاکم بخواههد ف  اللَّ
 .شودمی گونهاینوقتی فرمانروا متعدد شد  16«َلَفَسَدَتا

 .منظمی است و یافتهسهازمانین اسهت که این جهان، جهان ا گوییممییکی از ادله توحید که ما در حقیقت 
توحید، یعنی توحید در  گوییممیباز هم  .خالقتنها کهه فرمهانروای این جههان یکی اسهههت، نه  شهههودمیمعلوم 

 نه وحدو خالق را. کندمیفرمانروایی خدا را دلیل نظم اثباو وحدو  اصَلا فرمانروایی نه توحید در خلق؛ 

 منظور این اسهههت که دهندحکم می هوی و هوا رویالبتهه منظور این نیسهههت کهه اگر متعدد بود یعنی از 
ست نخیر یقا مصلحت این ا گویدمیاین است که بجنریم او  اآلنمصلحت  گویدمی. این کندمیتشخیص فر  

 که نجنریم.

که  مایهگفت [در مورد والیهت ائمهه علیهم السهههَلم در زمهان هم یها والیهت یهک امهام در زمهان امهام دیرر]
والیت دارد اما والیت او والیت طولی علیه السهَلم در زمان رسو  الله صلی الله علیه و یله و سلم  منینؤامیرالم

ه و صلی الله علیه و یلليِذا تا رسو  خدا  .است و سلم لله علیه و یلهصلی ا اللهرسو ت ؛ یعنی در طو  والیاست
؛ صامت 17فَلبد ان یکون احدهما صهامتا لو اجتمع اماما» .منین امام صهامت اسهتؤحضهور دارد امیرالمسهلم 
معنی صامت و ناطق را هم  هابعضی ، فرمان دست کدام است؟ معنی صامت و ناطق یعنی چه؟کندمیامر نیعنی 

و دیرری  زندمیکه حرف نیسههت امامی امام ناطق منظور از ؟ یعنی چه امام صههامت و امام ناطقکه  اندنفهمیده
 أنش یعنی نطق به ین چیزی که .اسهت فرمانی امعن نجا نطق بهایبلکه در ، زنندمیهر دو حرف  ؛زندمیحرف ن

اینجا یکی امام  در علیهما السَلم حسن و امام حسینامام  ؛دو امام داریم .است امرونهیامام  شهأن .امام اسهت

                                                           
هُ  ِإالَّ  یِلَهة   ِفیِهَما َکاَن  َلْو  66انبیا :  .16 هِ  َفُسْبَحاَن  َلَفَسَدَتا اللَّ ا اْلَعْرِش  َربِّ  اللَّ  َیِصُفوَن  َعمَّ
َثَنا. 17 ُد  َحدَّ َحاَ   ْبِن  ِإْبَراِهیَم  ْبُن  ُمَحمَّ يَ ِإسهْ هُ  َرضهِ ْخَبَرَنا َقاَ   َعْنهُ  اللَّ

َ
ْحَمُد  أ

َ
دٍ  ْبُن  أ َثَنا َقاَ   اْلَهْمَداِنيُّ ُمَحمَّ اٍ   ْبِن  َعِليِّ ْبِن  اْلَحَسِن  ْبُن  َعِليُّ َحدَّ بِ  َعْن  َفضَّ

َ
 یهِ أ

اِم  َعْن  اِلٍم  ْبِن  ِهشهَ اِدِ   ُقْلُت : َقاَ   سهَ دٍ  ْبِن  َجْعَفرِ  ِللصهَّ ُن  لیه السهَلم:ع ُمَحمَّ ْفَضُل  اْلَحسهَ
َ
ِم  أ

َ
ْفَضُل  اْلَحَسُن  َفَقاَ   اْلُحَسْیُن  أ

َ
 َف َفَکیْ  ُقْلُت  َقاَ   اْلُحَسْیِن  ِمَن  أ

اَرِو  َماَمةُ  صههَ ْیِن  َبْعدِ  ِمْن  اْْلِ ِن  ُوْلدِ  ُدوَن  َعِقِبهِ  ِفي اْلُحسههَ هَ  ِإنَّ  َفَقاَ   اْلَحسههَ َحبَّ  َتَعاَلی َو  َتَباَرَ   اللَّ
َ
ْن  أ

َ
ةَ  َیْجَعَل  أ نَّ ی سههُ ِن  ِفي َجاِرَیةا  َهاُروَن  َو  ُموسههَ  َو  اْلَحسههَ

اَل  لیهما السَلمع اْلُحَسْیِن 
َ
ُهَما َتَری أ نَّ

َ
یَکْیِن  اَکانَ  أ ةِ  ِفي َشِر ُبوَّ یَکْیِن  اْلُحَسْیُن  َو  اْلَحَسُن  َکاَن  َکَما النُّ َماَمةِ  ِفي َشِر هَ  ِإنَّ  َو  اْْلِ ةَ  َجَعَل  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ ُبوَّ  ُوْلدِ  يفِ  النُّ

ی ُوْلدِ  ِفي َیْجَعْلَها َلْم  َو  َهاُروَن  ی َکاَن  ِإْن  َو  ُموسهَ ْفَضَل  ُموسهَ
َ
ْن  ِإالَّ  اَل  َقاَ   َواِحدٍ  َوْقت ِفي ِإَماَماِن  َیُکوُن  َفَهْل  ُقْلُت  ع َهاُروَن  ِمْن  أ

َ
َحُدُهَما َیُکوَن  أ

َ
 َصاِمتاا  أ

ُموماا 
ْ
اِحِبهِ  َمأ اِحِبهِ  ِإَماماا  َناِطقاا  اآلَْخُر  َو  ِلصهَ ا ِلصهَ مَّ

َ
ْن  َفأ

َ
َماَمةُ  َتُکوُن  َفَهْل  ُقْلُت  َفََل  َواِحدٍ  َوْقٍت  ِفي َناِطَقْیِن  ِإَماَمْیِن  َیُکوَنا أ ْیِن  ِفي اْْلِ َخَو

َ
ِن  َبْعَد  أ  َو  اْلَحسهَ

ْیِن  َما اَل  َقاَ   لیهما السهَلمع اْلُحسهَ هُ  َقاَ   َکَما لیه السَلمع اْلُحَسْیِن  َعِقِب  ِفي َجاِرَیة   ِهيَ ِإنَّ  يفِ  َجاِرَیة   ِهيَ ُثمَّ  َعِقِبهِ  ِفي باِقَیةا  َکِلَمةا  َجَعَلها َو  َجلَّ  َو  َعزَّ  اللَّ
ْعَقاِب 

َ
ْعَقاِب  َو  اْْل

َ
ْعَقاِب  أ

َ
 .اْلِقَیاَمةِ  َیْوِم  ِإَلی اْْل
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غائب شد، اگر  هاینست. اگر یکی از اوفرمان دسهت  و دهدمیو دیرری صهامت اسهت یعنی یکی فرمان ناطق 
 .گيِذاردمیرا در مدینه  علیه السَلم صلی الله علیه و یله و سلم از مدینه رفت، علی اللهرسو 

ي» معروِف در ین روایت  ْنَت ِمنِّ
َ
َما أ ُه اَل َنِبيَّ َبْعِد . َهاُروَن  ِبَمْنِزَلةِ  َیا َعِليُّ ِإنَّ نَّ

َ
ی ِإالَّ أ  منینؤکه امیرالم «ِمْن ُموسههَ

؟ که فرماییمیاز جهاد محروم  و داریمیدر مدینه نره  هابچهو  هازنمن را با عرْ کرد کهه یا علیهه السهههَلم 
ْن  َیْنَبِغي اَل » :فرمودصهلی الله علیه و یله و سهلم رسهو  اکرم 

َ
ْذَهَب  أ

َ
ْنَت  َو  ِإالَّ  أ

َ
نیستم در  من؛ وقتی 18«َخِلیَفِتي أ

مر تو یسههتم تو که بودی امر، اوقتی من ن .تو باید باشههی اسههتمدینه که  ایتخت حکومت و یمریت و فرمانروایی 
 .ستا علیه السَلم منینؤن امیرالمانیست فرمانروایی ازصلی الله علیه و یله و سلم  اللهرسو وقتی  .است

چنین بود، اینکه کسهههی تصهههور کند که امامت صهههلی الله علیه و یله و سهههلم همهان زمهان رسهههو  اکرم در 
 تاس شده شروعصهلی الله علیه و یله و سهلم زمانی بعد از رحلت رسهو  خدا  ازنظر امیرالمؤمنین علیه السهَلم

صلی  اللهرسو با امامت  زمانهم صلی الله علیه و یله و سلمنخیر؛ امامت  .حرف غلطی اسهتنبوده و  درسهت
در او  بود؛  ، اماِم خلیفه( یامبر) این امام اامام بودند منته سهههت، هر دو بها هماللهه علیهه و یلهه و سهههلم بوده ا

جا ین امام او  و امام اصلی نباشد، امامت امام دوم امامت کهر  .خلیفه االمام اسهت و امام فی الطو  اصهطَلح
 .شودمیناطق 

ی لااین ت خواهیم گفت که بعداا  .نافيِذاالمر، ال یجوز تعدد امام ومرجهرجاین قرینهه عقلی کهه ال یجوز  حها 
 مثَلا  .ییدمیکه  ید  ومرجیهرجیک بحث اسههت؛ انواع  ومرجهرجحاال این بحث  .فاسههدی دارد که چیسههت

نباشههد؟ حکم مطلق اسههت،  فرْ کنید که ییا حکم یکی در حق مجتهد دوم نافيِذ هسههت یا نیسههت؟ چرا نافيِذ
ُهْم : »فرمود ِتي َفِإنَّ ادِّ »و  «َعَلْیُکْم  ُحجَّ اُد َعُلیِه َکالرَّ ه َعَلی الر  یا  مجتهد باشههد طرفینکه  کندمیدیرر فرقی ن« اللَّ

 گویدمی همینمُت، کَ َح  گویدمیاین  است. نباشهد؛ حاال حکم این در حق او نافيِذ، حکم او هم در حق این نافيِذ
 .شههودمیی غبا همین ،شههودمی یغبا حکمُت علیک؛ این گویدمیحکمُت علیک او هم  گویدمیمُت؛ این کَ َح 

 هم خارج بر حکم امام است. خارج بر حکم امام است ین دیرریاین  زیرا

ی یجب الخروج عل گویدمی ینک و یجب الخروج علی ذا گویدمیاین  !افتدمیببینید چه اتفاقی در جامعه 
 بمعنی نصبروییم  اگر ی است چون راد علی الله است.غبا همین ی است چون راد علی الله است،اغهيِذا، این ب

دد یعنی گفتیم که در فرْ عدم تع) تعددعلی نحو قضهیه حقیقیه این است که کل فقیه جامع للشرایط در فرْ 

                                                           
 51الی  49: ص ،46ج ،(بیروو - ط) اْلنوار بحار .18
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ر کاچه . حا  در این فرْ بایدییدمیمشهههکَلو  ید  گونهازاین( ییدمی ید ن هابحهث در فرْ وحهدو این
 کنیم؟

 را ان شا  الله فردا ادامه خواهیم داد. بحث ین

 وصلی الله علی محمد و یله و سلم

 


