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 ..اإلهداء

 عى العالىمْب، يا  اهللحٌجة  يا ...يا أمّب ادلملممْب يا  علٌ  كموالم سٌيدم    
 يا ...إمامة ككالية، كباطمه غيبه ال ييٍدرىؾ ظاهرهمىن  يا ...يف خعقه سرٌه

 ...يا أٌكؿ يا آخر، يا أٌكؿ مملمنو كأٌكؿ مظعوـو ديًفعى  ن حٌقه باطنظاهر يا 
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الفريدة الٍب استباحها مىن  كاليتكقعيعة تركع أماـ  عمك دفا ان  ن  كريقاته 
،  سى أٍف أحظى ممكى برضاؾ  علساتكى يف قعيب   ىعى ألدل يعرؼ قٍدرىؾى

ادلتعٌطش إذل   بدؾى كفكرم كأذين، كهل ٛبمع ػ كحاشاؾ من ذلك ػ الرَّكىاءى  ن 
... كبلٌ !! ببرؾى يا أمّب الًعٍعًم كالكبلـ كاإلؽلاف؟

، فخذ بيدم إذل شاطئ  ما...سٌيدم     كانصرين  رفدؾ،كتبتيهي هو من أجعكى
، ع ااها زلٌبتكى كالتتلٌ  عى زمرة نالِب ممها الككّب من األذل مع ادٌ  ال  لواليتكى

، كلعٌل هذا البحث سيزيد من  لتلءو سول الٌدفاع  ن شرفكى ككرامتكى
أد ياء الًععم كادلتعبًّْسْب بزٌم الععماء لكٌن لقاءىؾى قػيرٌةي  يِب  اجلهبلءسخط 
ميُب نفسل كإليكى شوقل كيف زلٌبتكى كذلل كإذل هواؾى وبابٍب كرضاؾ  ككوعيكى 
ؤرل، كيف مماجاتك سي حاجٍب، كجوارؾى طعيب، كقربكى غايةي  رؤيتككبيغيٍب 

كراحٍب، فتمٌفس  عٌل يا مددم بكٌل ذلك يا  ركحلكالتوٌسل إليك كبكى 
. كاجلٌمةكٌهاب اجلٌمة كيا قسيم المار 

 .يقرع باب إحسانكى  بفمااك  بدؾى 
  زلٌمد                                                        
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 :
 

احلمد هلل رٌب العالىمْب، بارئ اخلبلاق أٝبعْب، مبّب الظادلْب،     
ناور ادلستضعىفْب احملركمْب، مذٌؿ ادلتكٌّبين، قاوم شوكة ادلعتدين 

بسيف القاام ادلهدٌم ركحل لَباب نععيه الفداء، كالصَّبلة  عى 
ةن  عى ادلمافًقْب ادلبعوث رٞبةن لععالىمْب رسوؿ اهلل زلٌمد، كادلبعوث نقم

كادلتركْب حيدر الكرٌار أمّب ادلملممْب، كاآلؿ من  َبته الغٌر ادليامْب، 
كأخٌص بالسَّبلـ كالتحٌية كاإلكراـ موالتما كلٌية اهلل الكّبل كحجته  عى 
العوادل أٝبعْب قرٌة  ْب الٌرسوؿ كبضعته ادلصفاة البتوؿ فاطمة سٌيدة 

لْب كاآلخرين إذل قياـ يـو الٌدين، المساء، لعن اهلل ظادلًيها من األكٌ 
كجععما اهلل  ٌز كجٌل من الطالبْب بكأرها مع حفيدها القاام ادلهدٌم 

 العهٌم اجعل اختيارنا ٙبت اختياره، كأكًول ثارنا بكاره، كأرًنا ،
كجهه ادليموف يف احلياة كبعد ادلموف، فإنٌه قرٌة العيوف، كممار األفبدة 

ق، كاستأًول مىٍن  اداه، كابَب  مر مىن أراد به كالعقوؿ، كالعن مىن ناكا
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كبتيعته كيدان، إنك رليب الٌد وات مووولةن بالٌصبلة  عى اآلؿ ٕبٌق 
. الصفوة من خعقك زلٌمد ك َبته ادليامْب

... كبعد
البحث يف كالية الفقيه سهله كوعبه يف آفو معان، سهله  مدما     

طاهرة تريد احلٌق مهما كانت  غلد الفقيه الباحث آذانان واغية، كقعوبان 
نتااجه، كقاراان ممصفان يفهم ما يقرأ، كيعل ما يسمع، ال يتكّب  عى 

، كوعبه  سّب   اع احلق كلو كانت سهامه ميرٌةن  عيه ك عى مىن ػلبُّ
بل وعبه مستصعب ك ر،  مدما غلد الباحث مىن ال يتصف ٗبا 

، كهواه غالبان، ٘بره ذكرنا، بل يرل قاراان قعبه زلجوبان، ك قعه مغعوبان 
العواطف، كتقٌيده ادلصاحل كتأسره العادات كتكبعه التهوات، فهو 
لديمه حاطم، كحلعواء أهل الباطل هاضم، مفتاح  توات، رٌكاب 

شبهات، خٌباط جهاالت، مكل هذا ال تكفيه األدلٌة كالّباهْب ما داـ 
ين ممهم متجعببان ٕبٌب اجلاه كالتهرة ال سٌيما بعض أهل الععم اٌلذ

بدأت الفتمة كإليهم تعود، فاحلٌق  مدهم هو ما كافىقى  عيه ساداهتم 
ككّباؤهم، فبات ووتي احلًق لديهم كسهاـ ادلميَّة تعجعت بادلسّب 

كأنهم إلى نصب إليهم، فكأهنم يساقوف إذل ادلوت سرا ان       
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يوفضون، خاشعًة أبصارىم ترىقهم ِذلّة ذلك اليوم اّلذي كانوا 
(. ْْ/ادلعارج) يوعدون

نقوؿ ألكلبك ادلتعصًّْبْب اإلنعزاليْب بالفكر كالعقيدة كالتتريع، ال     
ترفضوا كيٌل ما ؼلالفكم يف آرااكم، كال تعزلوا كيٌل مىن ال يد و إذل 
سياساتكم كمماهجكم، فبل تطعموا  عى غّبكم من ادلسعّْمْب آلؿ 

ٌف مىن طعن  عى زلٌمد يف حْب تتوٌددكف إذل سلالفيهم كمبغضيهم، أل
: مملمن فقد طعن  عى اهلل  ٌز كجٌل، ففل خّب إبن أيب صلراف قاؿ

مىن  ادل شيعتما فقد  ادانا، إذل أٍف : يقوؿ  عت أبا احلسن 
شيعتما اٌلذين يقيموف الصَّبلة كيملتوف الزكاة، كػلٌجوف البيت : قاؿ

احلراـ، كيصوموف شهر رمضاف، كيوالوف أهل البيت، كيّبأكف من 
 دااما، أكلبك أهل اإلؽلاف كالتقى كاألمانة، مىن رٌد  عيهم فقد رٌد أ

 عى اهلل، كمىن طعن  عيهم فقد طعن  عى اهلل
(ٔ)  .

 فيا أيها ادلوارل  عيكى أٍف تعل مسملكليتك إ٘باه آؿ البيت     
أخٌص بالذكر كقتما احلاضر حيث ميًسخىت اإل تقادات كادلفاهيم، 

سعطاف أك العادل ادلتسيّْس،  عيك أٍف ٚبتار، فبات الوالء لعز يم أك اؿ
كٙبسن اإلختيار بعد التأٌمل كالتدبر ٗبا سيجرم  عيك  مدما تدخل 
تىر كحيدان، هل  مدؾ جواب مقمع  اسىب كحيدان كٙبي قّبؾ كحيدان كٙبي
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لسملاؿ ممكر كنكّب إياؾ؟ هل ٙبسن الكبلـ ٕبٌجةو تقابل ّٔا ادلعكْب 
كْب احملاسبْب؟ هل ستقوؿ إٌنك دكف اضطراب؟ ماذا ستقوؿ لعمل

زلبّّ ألاٌمتك أككر من زلبتكى لعيالك كأكالدؾ كساداتك ككّبااك؟ 
كما الدليل  عى هذه احملٌبة؟ هماؾ ال كذب كال تدليس كال مواربة، يف 
القّب ال يوجد إالٌ احلٌق، فإٍف كمتى يف الدنيا مع احلٌق كممقادان لعحق، 

هو أمّب ادلملممْب  عٌل اٌلذم سيدفع  فإٌف احلٌق سيمصرؾ يف قّبؾ، احلقٌ 
 مكى ما قد ستملكؿ إليه من شٌر العاقبة، فهبلٌ أحسمتى العمل كما 

أحسمت اإل تقاد باهلل كبرسوله كبكٌل ما جاء به رسوؿ اهلل زلٌمد من 
الوالء لعَبته كالّباءة من أ دااهم؟ هبلٌ أحسمتى نصرهتم كما أحسمت 

ككر ادلمتسبْب إذل آؿ زلٌمد سيمجوف نصرة مىن تتعٌصب إليه؟ ال أظٌن أ
إنما صنعوا كيد من السملاؿ كالعتاب كاألهواؿ نتيجة ما ومعوا 

(. ٗٔ/طه) ساحٍر وال يفلح الساحر حيث أتى
من هذا ادلمطعق  عيك أٍف تسٌعم لعحٌق كاحلقيقة ألٌنكى مسملكؿ     

.  مهما يف قّبؾ كستحاسب  عى  تقصّبؾ ا٘باههما
 تقاد بوالية الفقيه العاٌمة ليس هو غاية ادلطاؼ، كال ك عيه فإٌف اإل    

هدؼ األنبياء كإالٌ لكاف أككر الفقهاء زلاسبْب  عى تركها ك دـ 
ا تقادهم ّٔا، فعيست هل اإلؽلاف كعُّه، كما ليس إنكارها هو الكفر 
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بعيمه، إٌف التتٌيع لرسوؿ اهلل كالعَبة فوؽ كالية الفقيه، كرضا اهلل تعاذل 
ع، فمىن رفض احلٌق كاستععى  عيه ال أظٌمه يقبل دليبلن فوؽ اجلمل

ؼلالف هواه، إذ المفوس الٍب باض التيطاف فيها كفرٌخ ال ؽلكمها أٍف 
ٛبيل إذل احلقيقة كلو كانت ػ أم احلقيقة ػ مد ومة بألف دليل كدليل، 

كقد امتؤلت نفوس أهل هذا الزماف ٗبتارب دنيويٌة كتوٌجهات ! كيف
اسٌية، فمىن أخعد إذل األرض سييدفن فيها لععذاب، أمويٌة كأخرل  ب

أٌما مىن نظر إذل السماء فإنه كإٍف ديفن يف أطباؽ الكرل إالٌ إنه مع 
. الٌرفيق األ عى يترب من كأًس احملٌبة شرابان طهوران 

كموضوع الوالية العاٌمة لعفقيه من ادلوضو ات احلساسة جٌدان  عى     
ة احلاليْب، كإٍف كاف  اديان كغّبه من الساحتْب الفقهٌية كالسياسلٌ 

مساال الفقه  مد غّب الٌساسة من الععماء الربانيْب اٌلذين ٕبكوا يف 
ادلسألة بتجٌرد كموضو ٌية دكف أٍف يكّب اجلداؿ فيها آثاران  سعبٌية  عى 
ادلتخاومْب  عيها، لكٌن زمانما هذا اختعف  ن سابق أزممة  عمااما 

حوذلا كادلماقتة بأدلٌتها أمران مستهجمان معحقان ادلتقٌدمْب،فصار اجلداؿ 
واحبها يف خانة الكٌفار كادلارقْب كاخلارجْب  عى الٌدين، دلاذا هذا 

أألنه يراد لعقوا د التيعٌية أٍف تمصاع لعحاكم يف كٌل حركاته ! كعه؟
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كأقواله حٌب كلو ضرب ظهرها بالسياط ألٌف إطا ته إطا ة هلل كلرسوله 
!! ين، فيسهل تركيعها كٛبرير ادلتاريع من كراء ظهرها؟كأكليااه ادلياـ

ضلن لسما من ادلصٌوبة الٍب تصٌوب رأم احلاكم ادلخالف لعقرآف ك     
لسٌمة الميٌب كالعَبة، ضلن أبماء الدليل كيفما ماؿ ظليل، كلسما أيٌمعة 

. تتعقى كيلَّ ما ييعقى إليها غكان كاف أك  يمان 
 يها أوحاب الوالية العاٌمة كعدـ ٙبقق كما التّبيرات الٍب يدٌ     

العدالة اإلجتما ٌية إالٌ باإل تقاد ٗببدأ الوالية العاٌمة، سول تكهمات 
ال ٛبٌت إذل الواقع بصعةو، كيتهد دلا قعما ما نراه اليـو  عى الساحة 
العادلٌية من توفّب اقتصادم كرفاه اجتما ل قٌل نظّبه يف العصور 

ؿ أٌف حالة الفقر قد تدٌنت إذل نسبة التسعْب السابقة، بل ؽلكمما القو
بادلااة يف العادلْب األمّبكل كاألكركيب يف حْب كوعت هذه المسبة إذل 

ما فوؽ التسعْب بادلااة يف زيادة نسبة الفقر كالبطالة يف رلتمعاتما 
اإلسبلمٌية كالعربٌية، كخّب شاهدو  عى ما نقوؿ ما تعانيه اجلمهوريٌة 

رة الفقر كزيادة نسبة السرقة كالعصووٌية، كدل يكن نظاـ اإليرانٌية من كث
اجلمهوريٌة اإلسبلمٌية اإليرانٌية كغّبه من دكؿ اجلوار ليحٌد من تعكم 
الزيادة أك أٍف يقٌعص من نسبة الفقر كالفاقة مع أنه نظاـ يتبُب مبدأ 

كالية الفقيه كيفٌسق مىن دل يعتقدها، كيأمر بالٌد اء بادلوت دبر وبلة 
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مرؾ برضد كاليت )ما ة  عى كيٌل مىن يمكرها بتعارهم ادلعركؼ اجل
أم ادلوت أل داء كالية الفقيه العاٌمة؛ ألٌف مىن يمكرها هو  دكّّ ( فقيه

. ذلا فادلوت أكذل له من احلياة
كقد خعط مملسسو نظريٌة الوالية بْب الوالية كبْب إقامة حكم اهلل     

اهلل تعاذل من دكف اإل تقاد  تعاذل، ٗبعُب أنٌه ال ؽلكن إقامة حكم
بوالية الفقيه، كبتعبّبو آخر لقد جععوا ٜبٌة مبلزمة  رفٌية كشر ٌية بْب 

إقامة أحكاـ اهلل كبْب مبدأ الوالية ٕبسب ما جاء يف كتاب احلكومة 
اإلسبلمٌية لعسٌيد اخلميِب، كما كاٌد وا أنه ال ؽلكن أٍف تمعم البتريٌة 

. شكل احلكم  عى أسس كالية الفقيهبالعدؿ كالسعادة ما دل يرًس 
ككٌل هذه ادلبلزمات ٚبروات ال دليل  عيها، كالتجربة كالوجداف     

يتهداف بعدـ وحتها، بل ما نراه اليـو من رلتمعات ال  بلقة ذلا 
باإلسبلـ كمع هذا فإهنا تمعم بالٌسبلـ كالعدؿ اإلجتما ل كالٌرفاه 

قيه يف إيراف أٍف تمهض اإلقتصادم، كهل استطا ت ٘بربة كالية الف
كإقامة احلدكد بأ باء شعبها كتأمْب احلياة الرفيهة ذلم كتطبيق األحكاـ 

بل السٌيد !! كالتعزيرات مع  أهنا من وعب  قيدة نظريٌة  الوالية؟
اخلميِب نفسه يملٌكد  عى مسألة تطبيق األحكاـ كاحلدكد كالتعزيرات مع 

كالية الفقيه إذف؟ كهل  ينأٌف شيبان من هذا غّب حاولو يف إيراف، فأ
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هل سارية ادلفعوؿ  عى غّب احلدكد كالتعزيرات، أك أهنا خاٌوة  عى 
أمواؿ كأنفس ادلستضعفْب يسوقوهنم كسوؽ البقر كالغمم ٙبت شعار 

التكعيف التر ل كما شابه ذلك؟ 
ما الغاية من القوؿ بوالية الفقيه العاٌمة إذا دل : من حقما أٍف نسأؿ    

ٌمد تعكم األمور ! كاـ كال تيقاـ احلدكد كالعزيرات؟تيطىبق األح كهل ٘بي
دلصعحة ارتآها احلاكم؟ كإذا ٝبيّْدىٍت ممذ نتأت اجلمهوريٌة يف إيراف 

كهل ال تزاؿ كاقفة  عى رجعيها أماـ التحٌديات الٍب كاجهتها ال سٌيما 
من المظاـ العرايف الظادل، كتعٌد نفسها يف طعيعة الٌدكؿ اإلسبلمٌية بل 
تعتّب نفسها الٌدكلة اإلسبلمٌية الوحيدة الٍب ٙبقق العدالة كادلساكاة، 
يبلزًمىة إلقامة احلدكد 

فًعمى ال تكوف هكذا دكف اإل تقاد بالوالية ادل
كالتعزيرات؟ فإذا ودؽ  عيها أهنا دكلة إسبلمٌية مع أهنا ال تقيم 

اه اإلقتصادم احلدكد كالتعزيرات فًعمى ال تيقاـ العدالة اإلجتما ٌية كالٌرؼ
كاإلجتما ل دكف اإل تقاد بالوالية؟ فبل مبلزمة بْب تطبيق العدؿ 

كبْب كالية الفقيه، ففل العهد اجلاهعل دل يكن هماؾ إسبلـ كال فقهاء 
كمع هذا فقد انّبل من كسط إيراف آّوسٌية آنذاؾ رجل  ادؿ كاف 

ا إنه يفتخر الميٌب األكـر بأنه كلد يف  صر ادلعك كسرل العادؿ، كم
وٌعى اهلل  عيه كآله أمر بعض أتبا ه يف مٌكة أٍف يرٙبعوا إذل معك ال 
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ييظعىم  مده أحد كهو المجاشل معك احلبتة، فكسرل كالمجاشل كانا 
كافرىين لكمهما كانا  ادلىْب ال يظعماف ر يتهما، كهكذا فعيكن الفقيه 

يملمن بأٌف  اٌلذم يريد أٍف يقيم العدؿ كيطٌبق حكم اهلل،  عيه أٌكالن أفٍ 
تطبيق العدالة ال ػلتاج إذل كالية إذلٌية مطعىقة كشلضاة من قبل األنبياء 
كادلرسعْب، بل هل حكم  قعل مرتكز يف جبٌعة كٌل إنساف سوٌم، 

فقبل أٍف يطٌبق ػ أم الفقيه الوارل ػ األحكاـ كيمفذ احلدكد كالتعزيرات، 
 مده أحد، ال أ ٍف  عيه أف يطٌبق العدالة اإلجتما ٌية كأٍف ال ييظعىم 

يسعى إذل أٍف يفرض كاليته كآرااه التخصٌية ٙبت  مواف التكعيف 
. التر ل

إنِب أ تقد أٌف الفقيه العادؿ هو اٌلذم يطٌبق العدالة من خبلؿ     
حٌبه لعماس كاإلخبلص هلل تعاذل ٖبدمة الفقراء كادلظعومْب كمٌد يد 

ؿ كالقضاء ادلّـب العوف إليهم ال أٍف تكوف كاليته هل احلكم الفص
اٌلذم إذا نػزؿ بساحة أحد ال يرٞبه، كإذا ا َبض  عيه أحده من 

الفقهاء ٗبسألةو ليصٌحح له خطأه فكأظلا ا َبض  عى اهلل تعاذل، ككأٌف 
اهلل تعاذل فٌوض أحكاـ ديمه إذل فقيهو مركزمٍّ، كيٌل أحكامه حٌق 

. كوواب كما دكنه الباطل كالضبلؿ
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كوف احلاكم هو الٌدين بل غلب أٍف يكوف ضلن ال نرفض أٍف م    
احلاكم  عى تصٌرفات األفراد كاجلما ات هو الٌدين كتتريعاته، لكٍن 
أٍف يتسٌعط فرد  عى مقٌدرات األٌمة كمصّبها ٙبت  مواف احلاكمٌية، 
فهذا أمره خطّب  عى ادلستول العقيدم كالتتريعل الستعزامه التفٌرد 

ة، بل ال بٌد من إقامة نظاـ التورل كهو بالقرارات كهو  ْب الدٌكتاتورمٌ 
 عى أساسه تقـو القرارات ادلتعٌعقة ٗبصّب األٌمة كر اية مصاحلها 

وأمرىم شورى  بينهم .
فإذا ما كانت كظيفة الفقيه الوارل هل ر اية مصاحل األٌمة كحفظ     

مقدراهتا من التبل ب، فإٌف تعكم ادلصاحل هل من األمور ادلمسوبة إذل 
ة كادلضافة إليها، فبل بٌد أٍف يتتاكركا فيها لر اية مصاحلهم األـٌ 

كاحلفاظ  عيها، فيتوٌجب حيمبذو  عى  عماء األٌمة األتقياء الصعحاء 
أٍف يتتاكركا فيما بيمهم أك يعٌيموا حاكمان ير ى مصاحل العباد سوآء 

أكاف احلاكم فقيهان أـ إنسانان واحلان غّب فقيه، فإٌف  عى هذا احلاكم 
ٍف يراجع يف كٌل قراراته الٍب ستتخذها اذليبة ادلتفقهة بديمها كالفقهاء أ

العدكؿ ليكوف القرار شر ٌيان ال لبس فيه كال ٚبعيط كٌل هذا بماءن  عى 
 عى ادلبُب اآلخر القوؿ بوجوب تورٌل الفقيه دلمصب الٌدكلة، كأٌما 

ة، كالتعزيرات يف  صر الغيب ادلتهور كهو  دـ كجوب إقامة احلدكد
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فاألمر سهل من حيث أٌف  عى ادلسعمْب أٍف يسعوا إذل إقامة المظاـ 
اإلجتما ل العادؿ اٌلذم ال ػليف يف حكمه بل الماس فيه كأسماف 
ادلتط ال فرؽ بْب  ريبٍّ كأ جملِّ إالٌ بالتقول السياسٌية كاإلجتما ٌية 

.  كالفكريٌة كالٌركحٌية كاإلقتصاديٌة كغّب ذلك
خبلؿ األدلٌة الٍب ا تمدها اوحاب الوالية هو أٌف كاٌلذم نراه من    

الفقيه الوارل له كامل القرارات كال أحد يماز ه يف قراراته بل ال ػلٌق 
ألحد من الفقهاء أٍف يماز ه يف شلء من طركحاته، كما هذا إالٌ 

اإلستبداد يف الرٌأم كالتفٌرد بالسعطة كهو ديدف احلكومات ادلتسٌعطة 
مواذلم، كهذا يذٌكرنا بالمظامْب األموم كالعباسل  عى رقاب الماس كأ

كمدل التسٌعط كاإلستبداد الٌعذين حلقا بالتيعة من جراء حكمهما 
ـه مسعموف كأكلياءه لؤلمور يقفوف بوجهٙبت    مواف أهنم حكا

اإلمّباطوريٌة البيزنطٌية، كاليـو تغٌّب  األشخاص لكٌن ادلعموف كاحد كهو 
األمّبكٌية باسم الوالية كاحلاكمٌية، مع أنه احلرب  عى اإلمّباطوريٌة 

بإمكاف مىن أراد إقامة دكلة  ادلة أٍف يتصاحل مع األنظمة ادلقتدرة الٍب 
ٛبسك بزماـ األمور بطريقةو لبقة ال ٘بعل اإلسبلـ طعمة لكٌل مىن أراد 

به سوءان، كأضحوكةن لعساخرين يف حاؿ  جز حامعوه  ن قيادة رلتمعو 
.  باإلسبلـ كقيادته العادلة لعتعوب كاألممطادلا كاف يمادم 
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كضلن نسأؿ كمن حقما ذلك أيضان، ماذا فععت حامعة لواء كالية     
الفقيه اجلمهوريٌة اإلسبلمٌية اإليرانٌية لعتيعة يف العادل،كأخٌص بالذكر 

شيعة العراؽ  مدما أبادهم طاغية العصر وٌداـ حسْب التكريٍب 
ده المساء احلراار، كقتعوا األبرياء ، فاغتصبت زمرته كأكالُُٗٗ اـ

كضربوا ادلقامات ادلقدَّسة بالقذااف كذٕبوا آّاهدين يف المجف 
ككرببلء كما تذبح التياه؟ كماذا فععت إيراف الوالية دلٌا ا تدم  عى 
! األ راض التيعٌية يف أفغانستاف من ًقبىل حركة إبن الدف كالطالباف؟

 مدما ذبح بعضهم بسكْب أمويٌة كماذا فععت لعتيعة يف باكستاف 
كماذا فععت كالية الفقيه العاٌمة لعخٌط الوهايب الٌسعفل ! متعٌصبة؟

فإذا دل تستخدـ كالية الفقيه يف !! اٌلذم هدـ قبور أامتما يف البقيع؟
درء اخلطر  ن التيعة ففل أٌم رلاؿ كيف أٌم زمن ؽلكن أٍف تستخدـ 

ل ثٌعة من ادلستضعفْب لتمرير هل تستخدـ يف لبماف  ل! كالية الفقيه؟
متاريع إيرانٌية تصٌب يف خانة ادلخالفْب ادلتعٌصبْب  عى حساب شيعة 

! لبماف؟
الواقع هو كذلك كال أحد ؽلكمه أف يقوؿ احلقيقة ألهنم ؼلافوف     

ممها، بل ألهنم ؼلافوف ادلوت كػلبوف احلياة الٍب أسرهتم بزخارفها 
. كزيمتها كأمانيها كأباطيعها
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إنما ٕباجة إذل يقظة ضمّب، كإذل حرية قعم، كحرية لساف، كحرية     
حياة، إنما نعيش الكبت يف أفكارنا كمتا رنا كحياتما اإلجتما ٌية، 

كال ؽلكمما أٌف حيث ال ؽلكمما أٍف نعٌّب  ن مفاهيم اإلسبلـ الصحيحة، 
نرٌد ادلفاهيم ادلغعوطة الٍب تصدر من اإلذا ات كاألطباؽ الفضااٌية 

كٌل ذلك باسم الٌدين  اٌلت كاجلرااد كاحلسيميات كالموادم الكقافٌية،كادلج
. كباسم التتٌيع كحاكمٌية الوارل الفقيه

لقد فتعت نظريٌة كالية الفقيه يف أطركحتها ال سٌيما  عى الصعيد     
التر ل كهو تمفيذ األحكاـ كإقامة احلدكد كالتعزيرات، كأٌما الصعيدين 

دل تأًت ٔبديد بل هل كغّبها من دكؿ احمليط اإلجتما ل كالسياسل ؼ
العريب تأخذ قوانيمها من دساتّب الغرب كقوانيمه، فمىن أراد أٍف يبسط 
كاليته  عى الماس  عيه أف يبتكر قوانْب جديدة  ذراء ػلتاجها حٌب 
الغرب بالرغم من تفٌوقه بقدراته ادلاديٌة كالبتريٌة، مع أنه ال يمقصما 

ما ظلعكه ػ ضلن ادلسعموف ػ من القدرات ادلادية  شلء  عى اإلطبلؽ، إذ
. كالبتريٌة تفوؽ أضعاؼ ما ؽلعكه  الغرب كالترؽ  ادلادياف 

إٌف كالية الفقيه العاٌمة ال ٙبٌد من تصٌرفات الفرد فحسب بل     
تطاؿ اجلما ات أيضان، فبل ػلٌق ألمٍّ كاف أٍف يتصٌرؼ يف الٌدكلة 

رل إالٌ برأم الوارل، كهذا يمٌم  ن هيممة اإلسبلمٌية التابعة لعفقيه الوا
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كامعة لعحاكم  عى كٌل شلء، كربط كٌل شلء به، شلا غلعل من 
سعطته سعطةن دكتاتوريٌة ٛبيل إذل اإلشَباكٌية كالبعتفٌية الٍب ٙبرص  عى 
تسٌعط الفرد  عى اجلما ة بل  عى الفرد أٍف يسحق اجلما ة  لصاحل 

يد )أٍف يكونا يف خدمة اجلما ة  احلكم، مع أٌف احلكم كاحلاكم غلب
فعم يقل احلديث أٌف يد اهلل مع الفرد كإظلا مع ( اهلل مع اجلما ة

اجلما ة، شلا يقتضل أٍف يكوف احلاكم خادمان لعجما ة كمعبيان 
. حلاجياهتا ادلترك ة، كزلافظان دلصاحلها كمكتسباهتا

لذم ال إنما ٕباجة اليـو كما كاف األمس إذل احلاكم ادلعصـو ا    
كأكالده  تأخذه يف اهلل لومة الام، ضلتاج إذل أمّب ادلملممْب  عل 

اٌلذم  الغٌر  ادليامْب، إنما بأمٌس  احلاجة إذل ادلوذل القاام ادلهدٌم 
ييعطل ٕبٌق كيأخذ ٕبٌق، ضلتاجه ألنه ال ػلايب  عى حساب احملركمْب، 

قربْب، إنه كال تملثر فيه  واطف األقرباء كاألودقاء كالبطانة من ادل
احلاكم الوحيد اٌلذم يستحٌق أٍف نسٌعمه رقابما كأموالما كأ راضما، هو 
الوحيد واحب الوالية العاٌمة،ال يماز ه  عيها إالٌ كٌل متقمص ذلا، 

أما :    ]  عى أيب بكر بقوله من هما استمكر أمّب ادلملممْب  عٌل 
ممها زلل القطب كاهلل لقد تقمصها ابن أيب قحافة كإنه ليععم أف زلعل 

من الرحى يمحدر  ِب السيل كال يرقى إرل الطّب فسدلت دكهنا ثوبا 
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اء أك أوّب كطويت  مها كتحا كطفقت أرتبل بْب أف أووؿ بيد جذَّ 
  عى طخية  مياء يتيب فيها الصغّب كيهـر فيها الكبّب كيكدح فيها
مملمن حٌب يعقى ربه فرأيت أف الصّب  عى هاتا أحجى فصّبت كيف 

أرل تراثل هنبا حٌب إذا مضى األكؿ  ين قذل كيف احلعق شجان الع
 :ٍب ٛبكل بقوؿ األ تى ،بعده [ مر]فبلف لسبيعه فأدذل ّٔا إذل 

 شتان ما يومي على كورىا               ويوم حيان أخي جابر
فيا  جبان بيما هو يستقيعها يف حياته إذ  قدها آلخر بعد كفاته     

وّبها يف ناحية ختماء غلفو مٌسها ؼ، لتد ما تتطرا ضر يها
كيغمض كعمها كيككر العكار فيها كاال تذار ممها، فصاحبها كراكب 

. (ٕ)[الصعبة إف أشمق ذلا خـر كإف أسعس ذلا تقحم
كما أسخف ما استدٌؿ به هملالء  عى ضركرة الوالية العاٌمة لعفقيه     

ـى  ف يدبٌر بدليل العقل كالفطرة حيث اٌد وا بأٌف حاجة األٌمة إذل 
شملكهنا كيترؼ  عى مصاحلها كال ؽلكن تركها ٕبٌجة أٌف اإلمامة نظاـ 

األٌمة، كال بٌد لعماس من أمّب، بٌر أك فاجر، يعمل يف إمرته ادلملمن 
. إخل...كيستمتع فيها الكافر

لكٌن د ولن كهذه هل أ ٌم من ادلدَّ ى، إذ احتياج الماس إذل     
ريب فيه، لذا كاف التعبّب الوارد حاكم ير ى مصاحل اجلما ة شلا ال 
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فاألمّب  أك احلاكم " أمّب، بٌر أك فاجر"بػ   ن أمّب ادليملممْب 
سوآء كاف برٌان أك فاجران ال بٌد ممه حٌب ال تسود آّتمعات شريعة 
، بل ال بٌد  ، كادلستكّبي ادلستىضعىفى الغاب، فيأكل القومّّ الضعيفى

 يف كيبسط العدؿ كالٌرفاه  لعماس من حاكمو  ادؿو ليأخذ بيد الض
كال يهٌم حيمبذو أٍف يكوف هذا احلاكم مسعمان أك كافران ما داـ ػلقق 

اذلدؼ كهو الطمأنيمة كالعدؿ اإلجتما ل،هذا هو ادلطعوب بالدرجة 
االكذل، فقبل أٍف نتعارؾ  عى كالية الفقيه  عيما أٍف نأخذ العّبة من 

كالية الفقيه حٌب يبسطوا  أناسو كافرين دل ػلتاجوا يومان إذل قانوف
العدؿ كؽلمعوا من انتتار اجلرؽلة يف بعدو كفييما كسويسرا كغّبعلا من 

البعداف الٍب ال تعرؼ شيبان  ن اإلسبلـ إالٌ إهنا تطٌبق القوا د 
 .السمحاء الٍب جاء من أجعها اإلسبلـ كهو العدالة اإلجتما ٌية

س سا ةن مع أنفسما يف هعٌموا أيها الععماء، أيها ادلتععموف لمجل    
خعوةو مع ربما، كنفكر جيدان بعقولما ال بعواطفما كشهواتما كنػزكاتما الٍب 

ماذا : ال تعرؼ حٌدان حلٌب الدنيا كالز امة كالَبؤس، كنسأؿ أنفسما
قٌدمما ألنفسما كدلن هو ٙبت ر ايتما، هل أخعصما يف التوجه إذل اهلل 

شخاصو باتوا كاألوماـ ادلعبودة لكل نمبذ األنانيات الٍب اوطمعماها أل
كسيأٌب يـو لتملكل من ًقبىل  ابديها، هل فٌكرنا كيف صلعب الرٌاحة 
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غعى ر ايانا كما صلعبها ألنفسما؟ هل فكرًب كيف ؽلكمكم الوووؿ 
؟ هل فكرًب كيف ترضوف واحب إذل رضا واحب الٌزماف 

؟ هل د وًب إذل واحب الزماف كدفعتم ضيمان  ن إماـ الزماف 
مانكم؟ هل ٙبمستم له كما تتحمسوف دلن تعتقدكف بواليته؟ هل ز

! د وًب الماس إليه كما تد وهنم إذل تقعيد مىٍن ٙبٌبوف؟
إنما ٕباجة إذل مراجعة نفسٌية كركحٌية كفكرية جديدة، حٌب ال     

يعتبس احلٌق بالباطل، كحٌب ال يغَب اجلاهل ٔبهل الععماء بآخرهتم إالٌ 
ا ٕباجة إذل قااد معهم يسٌدد خطواتما كأفعالما ادلٌتقوف ممهم، إنن

واحب الوالية العاٌمة ال  كأقوالما، إنما ٕباجة إذل اإلماـ ادلهدٌم 
 . أحد سواه

إٌف مصدر احلكم العادؿ يقـو  عى أساس مصعحة آّتمع كرفع     
الظعم  مه كتأمْب حاجياته، كأٌما غّب ذلك كمكل إقامة احلدكد 

ٍف كاف أمران راجحان شر ان ك قبلن إالٌ إنه موكوؿ إذل كالتعزيرات فهو كإ
الظركؼ ادلبلامة إلجرااها إذ ليس كٌل راجحو غلب إجراؤه، كلو قعما 
بوجوب إجرااه إظلا هو من باب احلسبًة كالقربًة إذل اهلل تعاذل كاألمر 
بادلعركؼ كالمهل  ن ادلمكر إذا بيسطت يد الفقهاء، كد ول كجود 
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ؽ األحكاـ ككالية الفقيه دكهنا خرط القتاد، كالوجداف مبلزمة بْب تطيب
. ػ  دا  ن الّبهاف ػ يكٌذّٔا

ككما أٌف رلٌرد د ول أٌف لعفقيه كالية مطعقة ٛبامان كادلعصـو إالٌ ما     
أخرجه الدليل مستمدين حجية ذلك من اآليتْب التريفتْب كعلا قوله 

أطيعوا اهلل ك ...إنما وليكم واهلل ورسولو واّلذين آَمنوا:تعاذل
ال تصعحاف مستمدان دلا يٌد وف  وأطيعوا الّرسول وأولي األمر منكم

ألٌف هلل تعاذل كالية التتريع كالتكوين ادلطعقتْب با تباره  ٌز كجٌل 
حصر الواليتْب بذاته ادلقدَّسة ٍبٌ فٌر ها  عى رسوله كأكليااه القادة الغٌر 

ة خبلؼ اإلطبلؽ بل هو حصر ادليامْب، فحصرها بالوالية التتريعلٌ 
كتقييد ناتج هن هول المفس كتقييد إلطبلقات خاٌوة به  ز كجٌل 
كبرسوله كأكليااه، مضافان إذل أٌف اإلطبلؽ يف التتريع ال يصٌح لغّب 

ادلعصـو حيث إٌف مىن كاف يف بعض كجوده ػ إٍف دل يكن أككر كجوده 
شريع؟، فعٌم يدًٌع ػ مع غّب احلق كيف يفٌوض إليه  ٌز كجٌل كالية الت

أحد من الفقهاء أهنم معصوموف ال يسهوف كال غلهعوف كال يمسوف، 
تعاذل،بل الوالية ادلطعىقة كال يكفل أٍف ال يتعٌمد الكذب كاإلفَباء  عيه 

الوالية ادلطعىقة لرسوله كألكليااه  تستعـز اإلطا ة ادلطعىقة،شلا يقتضل أفٌ 
ٌك مقامهم، فتعميمها إذل كهل تعِب بالضركرة  صمتهم كقداستهم ك ل
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الفقهاء خبلؼ التقييد، كخبلؼ حصر الواليتْب به كبرسوله كأكليااه 
الطاهرين، ألٌف احلصر ؽلمع من تعميم ادلفهـو  عى غّب مىن ذكرهتم 

اآلية التريفة كإالٌ لو كاف لعفقهاء الوالية ادلطعىقة لكاف احلصر يف اآلية 
الية تدٌؿ  عى الوالية ادلطعىقة بأداة احلصر لغون ك بكان، فبل آية الو

لعفقيه، كال آية اإلطا ة كذلك ألٌف كعيهما تتّباف إذل الوالية 
كاإلطا ة ادلطعىقة ألكرل األمر كاٌلذين آمىموا اٌلذين يقيموف الٌصبلة 
كيملتوف الزٌكاة كهم راكعوف، كالفقهاء ؼلتعفوف  ن األاٌمة  عيهم 

الٌ كٌل مكابر، فبل يصٌح حيمبٍذ السَّبلـ اختبلفان جوهريٌان ال يمكره إ
كوفهم باإلطا ة ادلطعىقة ألهنا فرع  صمة مىٍن دٌلت اآليتاف  عيهما، 

مفردان كقد أضيف إذل اٌلذين آمىموا كهو  ولّيكممن هما جاء لفظ 
ٝبع، كذلك ألٌف الوالية ذات معُب كاحد كهو هلل سبحانه  عى 

إنما أٌف  القصر يف قوله  األوالة كلعرسوؿ كاألاٌمة بالتبع، كقد تبٌْب 
هو لقصر اإلفراد كأٌف ادلخاطبْب يظموف أٌف الوالية  اٌمة  ...وليكم

. لعمذكورين يف اآلية كغّبهم، فأيفرد ادلذكوركف لعقصر دفعان لئللتباس
مضافان إذل أٌف معُب الورٌل هو القريب هلل تعاذل اٌلذم ال ػلجبه  ن     

رتفاع الواسطة احلااعة بْب التيبْب اهلل تعاذل حاال ٗبعُب آخر هو ا
ادلملمن ٕبيث ال يكوف بيمهما ما  ليس ممهما، فاهلل تعاذل كرلُّ  بده 
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ألنه يعل أمره كيدبٌر شأنه فيهديه إذل وراطه ادلستقيم كيأمره كيمهاه فيما 
.  يمبغل له أك ال يمبغل،كيمصره يف احلياة الٌدنيا كيف اآلخرة

لقريب اٌلذم ال يبعد  ن اهلل تعاذل يف حلظة فإٌف الورٌل هو ا وعليو؛    
من حلظات كجوده، شلا يعِب  صمة هذا الورل  ن اخلطأ كالمسياف، 

كال أحد يٌد ل من الفقهاء أهنم ال يسهوف كال ؼلطبوف أك غلهعوف يف 
جزء يسّب من حياهتم، فإذا كاف كذلك فكيف يكونوف أكلياء بادلعُب 

أٍف ييقاؿ إهنم أكلياء لعٌدين ٗبعُب أهنم  اٌلذم أرادته اآلية التريفة، إالٌ 
أنصار لدين اهلل لكٌن المصرة أثر من آثار الوالية بًكبل قسميها، 

. فيمحصر قيد الوالية بآؿ البيت ببل ممازع
كما إٌف اإلستدالؿ  عى الوالية العاٌمة  باآليات الٌدالٌة  عى كالية     

ون والمؤمنات بعضهم والمؤمن:ادلملممْب لبعضهم البعض كقوله تعاذل
معافو  غّب تاـ كذلك ألٌف لعفظ الورلٌ ( ُٕ/التوبة) أولياء بعض
إخل، فتفسّب اآلية بأحد هذه ..المصرة كاحملٌبة كالقرب:  متعٌددة ممها

ادلعاين ال بٌد له من قريمة تكبت فحواه كوحته، كإالٌ لو قعما  بأٌف معُب 
باطل بالضركرة العقعٌية اآلية هو مىن له السعطة كاحلكومة فإٌف ذلك 

كالعرفٌية ألٌف ادلملممْب ليسوا كٌعهم سبلطْب كحكامان نعم هم مماوركف 
لبعضهم البعض،يتدُّ بعضهم بعضان كيملازر بعضهم بعضان، فما داـ 
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ادلملمموف أكلياء بعضهم بعضان، فبل معُب لتخصيص الوالية العاٌمة 
هاء الوالية ببعض الفقهاء دكف بعض،كما ال معُب ألٍف تكوف لعفق

. العاٌمة ما داـ ادلملمموف بعضهم أكلياء بعض
كلو فٌسرنا الوالية باحلاكمية دكف المصرة فبل ؽلكمما إالٌ أٍف نفٌسر     

اآليات الٌدالٌة  عى  أٌف لعكفار كالية لبعضهم  عى بعض باحلاكمٌية 
كالسعطمة كهذا ال يستقيم ٕبسب مداليل اآليات الٌدالٌة  عى ذلك 

وال تتخذوا ،واّلذين كفروا بعضهم أولياء بعض:اذلكقوله تع
إّن الظالمين  ،اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض

، فالكافركف كالظادلوف بعضهم أولياء بعض واهلل ولّي المتقين
بعضهم أكلياء بعض يف الباطل، فبعضهم أنصار بعض كما دٌلت  عى 

. ذلك اآليات األيخر كاألخبار أيضان 
كبعد التأٌمل كالتدبٌر يف مفهـو كالية الفقيه العاٌمة كما ابتد ه     

أوحأّا من وبلحيات مطعىقة أككر من وبلحيات ادلعصـو نفسه 
ال ؽلكمما إالٌ أٍف ضلكم بأهنا نفسها الٍب كاف يعتقدها اٌلذين تسمموا 

سٌدة اخلبلفة قبل أامتما  عيهم السَّبلـ، فها هو السٌيد اخلميِب يصرٌح 
كالية الفقهاء ادلطعىقة : ]بوضوح ّٔذه الصبلحيات يف بعض كتبه قاؿ

هل نفس الوالية الٍب أ طاها اهلل إذل نبٌيه الكرًن كاألاٌمة  عيهم 
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السَّبلـ، كهل من أهٌم األحكاـ اإلذلٌية، كمقدَّمة  عى ٝبيع األحكاـ 
تّب اإلذلٌية، كال تتقٌيد وبلحياهتا يف داارة هذه األحكاـ، فاحلكومة تع

من األحكاـ األكلٌية، كهل مقدَّمة  عى األحكاـ الفر ٌية حٌب الٌصبلة 
كالٌصـو كاحلج، كتستطيع احلكومة أٍف تعغل من جانب كاحد 

اإلتفاقات التر ٌية الٍب تعقدها مع األٌمة، إذا رأت أهنا سلالفة دلصاحل 
اإلسبلـ أك الٌدكلة،كما تستطيع أٍف ٛبمع أم أمر  بادم أك غّب 

ؼلالف ادلصاحل العاٌمة، كلعحكومات وبلحيات أكسع من   بادم
. (ٖ)"ذلك
إٌف ما اٌد اه من الصبلحيات ادلطعىقة ادلقدَّمة : لكٌن احلٌق أٍف ييقاؿ    

 عى ٝبيع األحكاـ اإلذلٌية ٕبيث ال تتقٌيد يف داارة األحكاـ، إذل آخر 
الحيات كبلمه سلالفه لعقرآف الكرًن كلعسٌمة ادلطهرة كما إٌف هذه الص

ػ إٍف وٌحٍت نسبتها إليه ػ ليست من وبلحيات الميٌب كاألاٌمة، فعيس 
لعميٌب كاألاٌمة أٍف ؽلمعوا األمور العبادية كغّبها ألجل مصعحة األٌمة، 

الصبلة ليعة اذلرير يـو وٌفْب  مدما قاؿ  كإالٌ دلمع أمّب ادلملممْب 
مع هذا دل يعًًب إٌف  مدنا لتغبلن بالقتاؿ  ن الصبلة، ك: له إبن  باس

  بكبلـ إبن  باس فعم يَبؾ الصبلة، كدل يرد يف أخبار أامتما أهنم
ممعوا الصبلة ألجل مصعحة األٌمة، بل ما كرد هو العكس حيث إنه 
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أٍف ؽلمع ادلاء  ن جمد معاكية  كاف بإمكاف أمّب ادلملممْب  عٌل 
قٌيد  ليتٌكل ذلك نصران له  عى معاكية لكٌمه دل يفعل ألٌف اإلسبلـ

 ، كهكذا كاف بإمكاف اإلماـ احلسن الفتك حسب تعبّبه 
أٍف يمكث الصعح مع معاكية مع  عمه بأٌف معاكية سيمكث بذلك 

كهكذا كاف  (ٗ)"اإلسبلـ قيَّد الفتك" بكبلـ أبيه  كاستتهد 
أٍف يهادف يزيد لفَبة زممية دلصعحة األٌمة  بإمكاف اإلماـ احلسْب 

ضرب الطمبور كالزنا لكمه دل يفعل كال فيسمح له بترب اخلمر ك
أكالده الكراـ فععوا ذلك، فمن أين جاء السٌيد اخلميِب بتعك 

لست أدرم لعٌل ! الصبلحيات الٍب تفوؽ وبلحيات الميب كالعَبة؟
!! غّبم يدرم

إٌف الصبلحيات ادلطعىقة لعفقيه الوارل هل نفسها الوالية الٍب     
ٌكاـ كرككا أخباران  ن رسوؿ اهلل هل يف يعتقدها العاٌمة يف األمراء كاحل

: الواقع أكاذيب كدسااس  عيه وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم ممها
ٙبرًن اخلركج  عى  ُّما ركاه مسعم يف كتاب اإلمارة بابـ ( ٔ)    

قاؿ : طا ة السعطاف بإسماده إذل زيد بن سبلـ  ن أيب سبلـ قاؿ
 دم أاٌمة ال يهتدكف يكوف ب: قاؿ رسوؿ اهلل: حذيفة بن اليماف

ّٔدام كال يستٌموف بسٌمٍب كسيقـو فيهم رجاؿه قعؤّم قعوب التياطْب 
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كيف أومع يا رسوؿ اهلل إٍف أدركتي ذلك؟ : يف جكماف إنس، قعت
تسمع كتيطيع لؤلمّب كإٍف كاف ضرب ظهرؾ، كأخذ مالك، فا ع : قاؿ

. (٘)كأطع
مىن رأل من : ؿكبإسماده إذل إبن  باس  ن رسوؿ اهلل قاـ ( ٕ)   

أمّبه شيبان يكرهه فعيصّب فإنه مىن فارؽ اجلما ة شّبان فمات، فميتةه 
.  (ٙ)جاهعٌية

مىن خعع يدان من : كبإسماده إذل نافع  ن رسوؿ اهلل قاؿـ ( ٖ)    
طا ة، لقى اهلل يـو القيامة ال حٌجة له، كمىن مات كليس يف  مقه 

. (ٚ)بيعة مات ميتةن جاهعٌية
قولة يرٌددها أوحاب نظريٌة الفقيه الوارل، فكٌل مىن دل كنفس  ادل    

كافر، تيستباح أمواله ك عتيه  بل دمه، ..يملمن بالوالية العاٌمة هو فاسق
فعمدهم طا ة الوارل الفقيه هل اإلسبلـ كال شلء بعده، كتصرفاته 

كعها شلضاة من ًقبىل اهلل تعاذل ألٌف الفقيه الوارل إذا رضل  ن شخص 
اهلل كالميٌب كاألاٌمة راضوف  مه، كإذا  صى ادلسعمي الوارل فإٌف يعِب أٌف 

. اهلل ساخط  عيه كسيدخل جهمم
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هذا ادلمطق ادلتعٌصب اٌلذم يغضب لععىصىبىة كيقاتل لععىصىبىة ممهلّّ     
 مه يف أخبارنا ادلقدَّسة، فقد أكرد التيخ الٌصدكؽ أخباران  ديدة فوؽ 

: لعصبٌية ممهاحٌد اإلستفاضة بتأف احلىمٌية كا
 أيب  بد الٌعه  اإلماـ ديريست بن أيب ممصيور  نبإسماده إذل     
ف تعٌصب أك ـى  :وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّمقاؿ رسيوؿي الٌعه  :قاؿ

 .(ٛ)من  يميقه سبلـاإل ةتػيعيٌصب لهي فقد خعع ربق

ٌمد بن ميسعم  نبإسماده إذل       :قاؿ أيب  بد الٌعه  اإلماـ زلي
  .(ٜ)ب  صبهي الٌعهي بعصابة من نارمن تعصٌ 

 قاؿ رسيوؿي الٌعه  :قاؿ أيب  بد الٌعه  اإلماـ  ن الٌسكيويٌن  ن    
من كاف يف قعبه حٌبةه من خردؿ من  :وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم

. (ٓٔ) صبٌية بعكهي الٌعهي يـو القيامة مع أ راب اجلاهعٌية
أمعك : مالك األشَب قاؿإذل  كمن كتاب أمّب ادلملممْب  عٌل     

  .(ٔٔ)ٞبٌية أنفك كسورة حٌدؾ، كسطوة يدؾ، كغرب لسانك
العصبٌيةي  : ن العصبٌية فقاؿ كما كرد  ن اإلماـ زين العابدين   

من خيار قـو  قومه خّبان  اٌلٍب يأٍبي  عيها واحبيها أف يرل الٌرجيلي شرار
بُّ الٌرجيلي قومهي كؿ كن من العصبٌية أف آخرين كليس من العصبٌية أف ػلي

ييعْب قومهي  عى الظُّعم
(ٕٔ) .
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ما الضّب  مد أتباع الوالية لو تعٌصبوا لعحق، فإٌف التعٌصب لعحٌق     
إف كمتم ال زلالة متعصبْب :قاؿ حقّّ،كرد  ن أمّب ادلملممْب  عٌل 

 . (ٖٔ)فتعٌصبوا لمصرة احلق كإغاثة ادلعهوؼ

دل ييدخل اجلٌمة ٞبٌيةه  :ؿقا ك ن موالنا اإلماـ زين العابدين     
طٌعب كذلك حْب أسعم غضبان 

ي
ذٌل لعٌميٌب ص غّبي ٞبٌية ٞبزة بن  بد ادل

ذٌل اهلل يف حديث الٌسعى اٌلذم أيلقل  عى الٌميٌب ص اهلل  عيه كآله كسعَّم
 .(ٗٔ) عيه كآله كسعَّم

فالتعٌصب غلب أٍف يكوف لعحق ادلتمكل بآؿ البيت  عيهم السَّبلـ     
يدكر معهم حيكما داركا، أٌما التعٌصب لغّبهم فحراـ، فبل بل احلق 

ييقاس بآؿ زلٌمد كاحده من الماس حسبما جاء يف ادلستفيض، فعبلـ 
حيمبذو يتعٌصب أتباع السٌيد اخلميِب لفكرة كالية الفقيه، كلو تعٌصبوا 
. لبقٌية أفكاره الدا ية إذل آؿ البيت كالٌدفاع  مهم لكاف أكذل كأجدر

لسما ضٌد األفراد ٗبقدار ما نكره ما يصٌوبوف من أفكار ال كضلن     
دليل  عيها من الكتاب كالسمة التريفة، فمكره أف يمسب  عوم أك 

فاطمل لمفسه مقامان هو ألجداده ادليامْب اٌلذين ال يتاركهم يف مقاـ 
من مقاماهتم أحد من العادلْب، ككاليتهم التر ٌية هل أحد هذه 

إلصاقها بغّبهم خبلؼ ما كرد  مهم  عيهم ادلقامات التريفة، ؼ
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السَّبلـ، بل إٌف د ول اإلمامة التتريعٌية هل شرؾ، فقد كرد يف تفسّب 
  عٌل بن إبراهيم بإسماده  ن أيب ادلغرا  ن موالنا اإلماـ الصادؽ 

ويوم القيامة ترى اّلذين كذبوا على اهلل وجوىهم : يف قوله تعاذل
كإٍف كاف  عويان : إماـ كليس بإماـ، قعتمىن اٌد ى أنه : قاؿ مسودة

. (٘ٔ)كإٌف كاف  عويان فاطميان : فاطميان؟ قاؿ
: قاؿ ككرد يف خّب طعحة بن زيد  ن موالنا اإلماـ الصادؽ     

مىن أشرؾ مع إماـ إمامته من  مد اهلل مىن ليست إمامته من اهلل كاف 
. (ٙٔ)متركان باهلل

:  م أ عى اهلل مقامه التريفقاؿ العبلٌمة زلٌمد باقر آّعس    
إٌف مىن أشرؾ مع إماـ  احلق غّبه فقد شارؾ اهلل يف نصب اإلماـ ]    

فإنه ال يكوف إالٌ من اهلل، كإٍف تبع يف  ذلك غّبه فقد جعل شريكان 
هلل، بل كٌل مىن  تابع غّب من أمر اهلل ٗبتابعته يف كٌل ما يقوؿ فهو 

ورىبانهم أرباباً من دون اتخذوا أحبارىم : مترؾ لقوله تعاذل
ال تعبدكا : كقٌد ٌ ى اهلل طا ة التيطاف  بادة حيث قاؿ اهلل

. (ٚٔ)[التيطاف
ك عى كٌل حاؿ، إٌف هذه الدراسة الٍب بْب يدم القارئ العزيز هل     

اإلستمباطل،  رلمو ة زلاضرات فقهٌية إستداللٌية تعتمد  عى ادلمهج
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، "ٕبث اخلارج"يٌة يف مرحعة أيلقيت  عى بعض طبٌلب الععـو الترع
كهل تعبّبه  ن نظرم الفقهل حوؿ كالية الفقيه العاٌمة  عى ضوء 

ادلدارؾ األربعة لعمعٌية اإلستمباط آمبلن اإلنتفاع ّٔا، متمميان  عى القارئ 
اإلنصاؼ يف احلكم  علَّ ألنِب  عى يقْبو بأٌف سهامان حاقدة ستتوجه 

من ادلمسوبْب إذل التتيع دل تتعٌود آذاهنم  إرلَّ بغضان كاستكباران، ألٌف فبةن 
 عى  اع احلق إذا  ارض أك زاحم مصاحلها كمماهجها السياسٌية 
كاحلركٌية ادلمىغَّطة كادلمطَّطة، لكٌن كٌل ذلك هٌْبه  مدم ألنِب أبتغل 

، فإٍف دل أقدر رضا اهلل تعاذل كرضا موالم اإلماـ احلٌجة القاام 
فعما مو ده آخر يـو تتخص فيه األبصار  عى أٍف أدفع تعك السهاـ 

، كال  فمقف لعحساب بْب يدم مىن ال يضعف  ن نصرة ادلظعـو
. ػليف ٕبكمه أحدان إنه خّب نصّبو كمعْب

فإٍف دل يسمع األككر فإٌف الكٌعة القعيعة من أتباع احلق : وبالجملة    
حت ستقرأ ما كتبتي دفا ان  ن حرًن كالية العَبة الطاهرة الٍب استيب

مىن استكقل احلق أٍف : "لكٌل شاردو ككارد، قاؿ أمّب ادلملممْب  عٌل 
. (ٛٔ)"العدؿ أٍف ييعرض  عيه كاف العمل ّٔما أثقل  عيهييقاؿ له أك 

إٌف أفضل الماس  مد اهلل مىن كاف العمل باحلٌق  : "كقاؿ     
. (ٜٔ)"أحٌب إليه كإٍف نقصه ككىرىثىهي 
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. (ٕٓ)األجرب ؽ نفار الصحيح منفبل تمفركا من احل: كقاؿ     
. (ٕٔ)ال يملنسٌمك إالٌ احلٌق كال يوحتٌمك إالٌ الباطل: كقاؿ     
كإنٌه سيأٌب  عيكم من بعدم زمافه ليس فيه شلء : "كقاؿ     

أخفى من احلق كليس  مد أهل ذلك الزماف سععة أبوىر من الكتاب 
. (ٕٕ)"إذا تيعل حق تبلكته

 ال ييعرؼ بالرجاؿ بل بآية احلق، فا رؼ إٌف دين اهلل: "كقاؿ     
. (ٖٕ)"احلٌق تعرؼ أهعه

ليس مما أهل البيت : "حيث قاؿ كودؽ موالنا أبو جعفر     
. (ٕٗ).."أحد يدفع ضيمان كال يد و إذل حقٍّ إالٌ ور ته البعٌية

فإٍف ويرً ما فؤلجعهم  عيهم السَّبلـ لمرفع رايتهم ككعمتهم، كإٍف     
.   مهم كهو غاية ادلُببقيما فععذكد 

كاحلمد هلل رٌب العالىمْب، كالصَّبلة  عى مىن اوطفى من  باده      
ادليامْب آؿ طه كياسْب ال سٌيما بقٌية اهلل يف األرضْب موالم القاام 

. ادلهدٌم  ٌجل اهلل فػىرىجىه التريف
... كضلن  عى العهد سٌيدم أيها احلبيب

 بدؾ الفقّب إليك يقرع باب إحسانك  
زلٌمد ٌٞبود                                                



 ِْ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 بّبكت. هػُِْْ/شٌواؿِٓ                                     
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كاحلمد هلل رٌب العادلْب كالٌصبلة  عى سٌيد ادلرسىعْب زلٌمد ك عى     

اهرين كالععمة  عى أ دااهم كمبغضيهم كممكرم آله الطيبْب الط
فضااعهم ككراماهتم كمعاجزهم كظبلماهتم من األكلْب كاآلخرين إذل 

. قياـ يـو الٌدين
موضوع ٕبكما هو كالية الفقيه ادلطعىقة،كقبل البحث يف تفاويعها،     

كجوازها أك  دـ جوازها، ال بٌد من بياف مورد المػزاع بْب الفقهاء يف 
. كالية الفقيه ادلطعىقة مسألة
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ال كبلـ كال نقاش  مد أحدو من الفقهاء يف ثبوت الوالية : فأقول    
اخلاٌوة لعفقيه العادؿ يف  صر الغيبة يف اجلمعة كواليته  عى ممصيبى 
القضاء كاإلفتاء؛ فإٌف الوالية له فيهما شلا ال كبلـ فيه بعد اإلٝباع 

ألخبار ادلعتّبة فيهما، كدل ؼلالف  عيه بقسميه احملٌصل كادلمقوؿ،ككركد ا
أحده من ( أم كاليته  عى القضاء كاإلفتاء)يف هذين ادلمصبىْب 

من ( أم اإلفتاء)األووليْب، نعم قد خالف اإلخباريوف يف الكاين 
حيث إنػهم يمفوف حقيقة اإلجتهاد، كيركف أٌف الفقيه رلٌرد ناقل لعركاية 

. كليس مفتيان كمترّْ ان 
ػ بيمػهم يف ثبوت الوالية ادلطعىقة لعفقيه العادؿ يف  صر فاخلبلؼ ػ إذف 

الغيبة، ٕبيث تكوف له كالية التصٌرؼ يف المفوس كاألمواؿ ككبوهتا لعميب 
. كاألاٌمة وعوات ريٌب  عيهم أٝبعْب

ككالية التصٌرؼ بالمفوس كاألمواؿ يف اجلمعة هل القسم الكالث     
قٌدمىْب، ك عيه فتكوف ادلماوب ادلختعف  عيه لعفقيه بعد القسمىْب ادلت

: ثبلثة
اإلفتاء فيما ػلتاج إليه العاٌمل يف  معه،كمورده ادلساال (:أحدىا)    

الفر ٌية كادلوضو ات اجلزاٌية اإلستمباطٌية من حيث ترٌتب حكم فر ل 
 عى تعك ادلوضو ات، كهذا ادلمصب يرتبط ٗبسألة اإلجتهاد 
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هذا ادلمصب لعفقيه العادؿ كالتقعيد،كال إشكاؿ كال خبلؼ يف ثبوت 
الورع العارؼ بآؿ البيت يف  صر غيبة موالنا اإلماـ القاام ادلهدٌم 

  إالٌ شٌلن ال يرل جواز التقعيد لععاٌمل كالفقهاء اإلخبارٌيْب رٞبهم
. اهلل تعاذل
القضاء، فععفقيه احلكم  عى طبق ادلوازين التر ٌية أك (: ثانيها)    

 ادلرافعات كادلماز ات فقط كما لو استأجر القضاء ٗبا يراه حٌقان يف
شخص داران أك ٛبتع بإمرأة إذل شهر فاختعفا يف انقضاء التهر برؤية 

اذلبلؿ ك دمه، فَبافعا  مد احلاكم كقضى باذلبلؿ؛ فإٌف حكمه حيمبذو 
نافذ ببل إشكاؿ، كأٌما نفوذ حكمه يف غّب مورد الَبافع كما لو 

رمضاف ليجب الصـو أك أٌكؿ شواؿ شككما أٌف هذه العيعة أكؿ شهر 
ليحـر من غّب تمازع فعيس ٜبٌة دليل يكبت نفوذ حكم الفقيه يف هذا  
ادلورد، كتفصيل هذا ادلمصب كبياف شرااطه من حيث احلاكم كاحملكـو 

به كاحملكـو  عيه موكوؿ إذل باب القضاء، كال خبلؼ كال إشكاؿ 
ق العادؿ، كهكذا ما أيضان فتولن كنصان يف ثبوت ممصب القضاء لعفقل

يكوف من توابع القضاء كأخذ ادلد ى به من احملكـو  عيه كحبس 
الغرًن ادلماطل بأٌم كسيعة كانت، إذل غّب ذلك شلا هو مقٌرر يف ٕبث 

. القضاء 
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كالية التصرؼ يف األمواؿ كاألنفس، اٌلذم يدكر حوله (: ثالثها)    
د األ بلـ من فقهاء البحث يف ادلقاـ، ككاف زلٌل المقض كاإلبراـ  ن

اإلمامٌية،كهذا ادلمصب هو ادلرتبة الععيا من مراتب كالية الميٌب كاألاٌمة 
األطهار  عيهم السَّبلـ، كهل غّب قابعة لعتفويض إذل اآلخرين مهما 

.  ىظيمى شأهنم، ككٌل مىن اٌد اها لمفسه فقد تقٌمص ٗبا ال يعيق به
الوالية العاٌمة يف األمور نعم، ٜبٌة نقاشه بْب ادلتأخرين بكبوت     

السياسٌية الٍب ترجع إذل نظم الببلد كانتظاـ أمور العباد كسٌد الكغور 
كجهاد األ داء كضلو ذلك شلا يرجع إذل كظيفة الوالة كاألمراء، 

كاألقول  دـ ثبوت هكذا كالية لعفقيه أيضان يف  صر الغيبة، كذلك 
ور الغيبة ال يتوقف  عى ألٌف التصٌدم لؤلمور السياسٌية ادلذكورة يف ع

كجود الفقيه بل كٌل مىن اٌتصف بالصفات ادلذكورة كجب  عيه كفاية 
القياـ كادلباشرة ذلا، بل رٌٗبا ؽلكن أٍف تكوف القابعٌية لتصٌدم األمور 

السياسٌية يف غّب الفقيه أشٌد كأدٌؽ ممها فيه؛ فإٌف الفقيه ٗبا هو فقيه 
كف األمور السياسٌية، ك عى فرض غلب أٍف يتفرٌغ لعمعٌية اإلستمباط د

كجود فقيه غلمع بْب الوظيفتْب فبل يقتضل ذلك القوؿ بكبوت الوالية 
العاٌمة له بل هو كغّبه من الٌساسة اٌلذين يقيموف ورح العدؿ 

اإلجتما ل، كلو أقاـ احلدكد كالتعزيرات ٕبسب نظره؛ فإظلا هو من 
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من باب إ طااه الوالية العاٌمة ال بالميابة  باب الوكالة  ن اإلماـ 
كالصبلحٌية ادلطعىقة،ك عى فرض أٌف إقامتها من باب الوالية ػ حسبما 
استفاده البعض من مقبولة إبن حمظعة كمعتّبة أيب خدغلة ػ فإظلا هل 

ادلورد فبل تتعٌداه إذل غّبه كالوالية  عى األمواؿ  كالية جزاٌية خاٌوة ّٔذا
.  كاألنفس كاأل راض

لقسم الكالث من مماوب الفقيه كهل كما قعما كالية فالبحث يف ا    
هل  بارة  ن اإلمارة ( بالكسر)الفقيه ادلطعىقة،كحقيقة الوالية 

. كالسعطمة
كحٌب يتبْب معُب كالية الفقيه ادلطعىقة ال بٌد لما من أٍف نوٌضح ادلقامات 
ق اخلاٌوة بالميب كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ كالٍب اٌد ى أوحاب كالية الفقل

. ثبوهتا لعفقيه يف  صر الغيبة
: مقامات النبّي واألئّمة عليهم السَّالم

: لعميٌب كاألاٌمة أربعة مقامات
. يف كاليتهم التكويمٌية: المقام األّول    
تبعيغ :بتقوقها الكبلثة)يف كاليتهم التتريعٌية:المقام الثاني    

األمواؿ األحكاـ الٌصادرة  ن اهلل تعاذل، القضاء، الوالية  عى 
(. كاألنفس



 ْٗ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

يف نفوذ أكامرهم يف األحكاـ التر ٌية الرٌاجعة إذل : المقام الثالث    
. التبعيغ ككجوب إتٌبا هم

. يف كجوب إطا ة أكامرهم التخصٌية: المقام  الّرابع    
مصدر كهل احملٌبة كتورٌل األمر ( بالفتح)الوىالية : أّما المقام األّول    

كمالكٌية التدبّب ألٌف اهلل  ٌز كجٌل كرلُّ  باده كالمصرة كالقرب اخلاص 
: اإلمارة كالٌسعطاف، كالورلٌ : يدبٌر أمرهم يف الٌدنيا كاآلخرة، كبالكسر

كبعض العغويْب . هو اٌلذم له المصرة كادلعونة، أك هو اٌلذم يدبٌر األمر
 .إٌف الوالية بالكسر ٗبعُب المصرة، كبالفتح ٗبعُب تورٌل األمر: قاؿ

ممػها احملبُّ كهو ضٌد ادلبغض، اسمه من كاالهي :له معافو ككّبة كالورلٌ 
الصديق، المصّب، اٌلذم يعل  عيك أمرؾ أم : إذا أحٌبه، كممػها

. اٌلذم يتكفل بأمورؾ كيتوذل القياـ ّٔا بمحو التسٌعط كاإلستعبلء
كالورٌل يف أ اء اهلل  ٌز كجٌل هو الماور كادلتورل كادلدبّْر ألمور     
دل القاام ّٔا، كالوارل هو مالك األشياء ٝبيعها ادلتصرؼ فيها، العا

تتعر بالتدبّب : القرب كالدنو، كالوالية ػ حسبما قاؿ إبن األثّب: كممػها
. كالقدرة كالفعل، كما دل غلتمع ذلك فيه دل يطعق إسم الوارل  عيه

، فاهلل تعاذل كرلُّ ٝبيع ادلوجودات يف  ادلى التكوين بتكلو مطعىق    
كما اٌف ٝبيع ادلوجودات يف  ادلى التكوين ػ ببل استكماء ػ أكلياء هلل 
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تكويمان با تبار أنػهم قريبوف إذل اهلل مرتبطوف به ارتباط ادلععوؿ بالعٌعة 
حدكثان كبقاءان، فعيس ٜبٌة حجاب أك فاول معموم بْب اهلل اٌلذم هو 

ذلك احلجاب  الرٌب، كبْب ادلوجودات الٍب هل ادلربوبة إالٌ أٍف يكوف
. يف نفس تعك ادلوجودات

كأٌما يف  ادلى التتريع كالعرفاف فوالية احلٌق ٚبتٌص بأكلبك اٌلذين     
ٚبٌطوا مراحل الترؾ اخلفل بتكلو مطعىق ك٘باكزكا ٝبيع احلجب 

. المفسانٌية كاستقٌركا يف حقيقة العبوديٌة
من طريف المسبة  يطعق  عى كلٍّ " الورلٌ "ككفقان ذلذا ادليزاف فإٌف اسم     

كاإلضافة أم أٌف البيمونة كالغّبيٌة قد ارتفعت بتكلو تاـ، كأٌف اذليوهويٌة 
. قد ٙبققت

كباجلمعة فإٌف الوالية هل الكماؿ األخّب احلقيقل لئلنساف، كإنػها     
. الغرض األخّب من تتريع التريعة احلٌقة اإلذلٌية

احلااعة بْب التيبْب  كاألول يف معُب الوالية هو ارتفاع الواسطة    
ٕبيث ال يكوف بيمػهما ما ليس ممػهما، كمن ٍبٌ استعّبت لقرب شلء 
من شلء آخر بأضلاء من كجوه القرب كالدنو كالقرب المسيب كادلكاين، 

. كالقرب يف ادلمػزلة كالٌصداقة كغّب ذلك
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المتبلؾ كٌل " كرلٌ "كّٔذه ادلماسبة يقاؿ لكلٍّ من طريف الوالية     
حالة من القرب بالمسبة لآلخر ال ؽلتعكها غّبه، كبماءن  عى ممػهما 

 بده ادلملمن، لكوف أموره ٙبت نظره، فهو يقـو " كرلُّ "هذا فاهلل تعاذل 
بتدبّب شملكنػه، كيهديه يف وراطه ادلستقيم كيأمره كيمػهاه ٗبا يمبغل له، 

ادل كيمصره يف الٌدنيا كاآلخرة، فالوالية التكويمٌية هل السعطمة  عى  و
اإلغلاد كالتكوين، كال شبهة يف كاليتهم  عيهم السَّبلـ  عى ادلخعوقْب 

كما يظهر ذلك من ( ادلبلاكة، اإلنس، اجلٌن كغّبهم)بأٝبعهم 
األخبار ادلتواترة الدالٌة  عى أنػهم الواسطة يف اإلغلاد كّٔم الوجود ػ أم 

هم كإظلا بسببهم كاف الوجود متحققان ػ إذ لوالهم دلا خيعق الماسي كلُّ 
لوالكم "خعقوا ألجعهم كّٔم كجودهم كهم الواسطة يف اإلفاضات، 

بل ذلم الوالية التكويمٌية دلا دكف اخلالق، فالغرض " لىمىا خعقتي األفبلؾ
من كونػهم كسااط التكوين أنػهم كسااط قابعٌية احملٌل كادلوجودات 

الفا ل لئلفاضة، كليست كساطتهم ٗبعُب أنػهم شرااط تتميم لفا عٌية 
كهو اهلل تعاذل بل إنػهم شرااط تتميم القابل ػ أم ادلوجود اإلمكاين ػ 
كالسٌر يف أهٌنم كسااط لتتميم القابل دكف فا عٌية الفا ل هو أنػه ليس 
ادلوًجد كادلكوّْف كاخلالق كاحمليل كادلميت إالٌ اهلل سبحانػه كأنػه ادلفيض 

يقوؿ بأنػهم  عيهم ادلطعىق لعوجود، كليس أحد من اإلمامٌية مىن 
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السَّبلـ شرااط العٌعة الفا عٌية، إذ فا عيته تعاذل ال قصور فيها كال 
نقصاف، كليس ذلا شرط أوبلن، كما قعما ػ من أنػهم شرااط لتتميم 

القابل دكف فا عٌية الفا ل هو يف احلقيقة القا دة احلقيقٌية ذلدـ أساس 
لترطٌية لفا عٌية الفا ل أك الغعٌو، ألٌف الغعو ال يتحقق إالٌ إذا رجعت ا

رجعت إذل تفويض اخلعق كالٌرزؽ إليهم  عى ضلو التركة يف الععية، 
كالتيعة القااعوف بوساطة التكوين كالوالية التكويمٌية يمفوف كٌل ذلك 

كيعتزموف بأنػهم  عيهم السَّبلـ من شرااط قابعٌية ادلوجودات كأنػه 
.  بتوٌسط كجودهملقصور ادلوجودات ال غلرم الفيض إليهم إالٌ 

كمقاـ كاليتهم التكويمٌية هو ادلتار إليه يف األخبار كاألد ية     
: كالزٌيارات كما يف زيارة اجلامعة الكبّبة

وبكم ينـزل الغيث وبكم يمسك السماء أْن تقع على األرض ]    
. ...[إالّ ببذنـو وبكم ينّف  الهّم ويككش الضرّ 

األرض كمىن  عيها :  عيهم  السَّبلـ كإذل هذا يتّب ما ركم  مػهم    
. لئلماـ
فادلراد إٌف األرض ٙبت قدرهتم كقبضتهم بإذف اهلل القادر ادلتعاؿ،     

فإنٌا "يف كتابه إذل معاكية لعمػه اهلل  كإليه يتّب قوؿ أمّب ادلملممْب 
، أم أٌف اهلل  ٌز كجل خعقما كخعق "ومايع ربٌما كالماس بعدي ومااع لما
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الماس  بيده : "نا لمسوسهم بالطٌا ة لربٌما، كهذا نظّب ما كرداخلعق ألجل
،ككذا ما كرد يف وحيحة إبن سماف  ن ادلفضل بن (ٕ٘)"لما يف الطٌا ة

ما استأهل خعقه : يف حديثو طويل قاؿ  مر  ن موالنا الٌصادؽ 
. (ٕٙ)بالعبوديٌة لما من اهلل المظر إليه إالٌ 

فبكم : "ة الٌرجبٌية من قوله ككذلك يتّب إليه ما يف الزيار    
ـي كما  غليٍبػىري ادلهيضي ػ أم الكسّب ػ كييٍتفىى ادلريضي كما تزدادي األرحا

". تغيضي ػ أم تمقص كتقٌل ػ
كّٔذا ادلقاـ يععموف الغيب كتظهر  عى أيديهم ادلعجزات، كال     

إشكاؿ يف أٌف هذا ادلقاـ يرجع لعادل التكويميات كالوالية  عيه تكوف 
يمٌيةن، نظّب كالية ربٌاف السفيمة  عيها، أك كتصٌرؼ اإلنساف يف تكو

حركاته كسكماته كجوارحه كاليد كالبصر، فإنه يتصٌرؼ فيهما حسب 
إرادته كيف شاء كأراد، فاهلل  ٌز كجٌل أ طاه القدرة ممذ خعقه  عى 

. إ ماؿ القدرة التكويمٌية  عى جوارحه، فكذا كالية الميٌب كالعَبة
ؿ أنػهم  عيهم السَّبلـ كسااط التكوين كما انَّػهم كسااط فاحلاص    

. التتريع أيضان 
 .فسيأٌب التعٌرض له مفصَّبلن : وأّما المقام الثاني     



 ْٓ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

كهو كجوب إطا تهم يف األحكاـ الرٌاجعة : وأّما المقام الثالث     
إذل التبعيغ، فهل قضٌية قياساهتا معها، إذ بعد الععم بأٌف األحكاـ 

يٌة ال تصل إذل كٌل أحدو ببل كاسطة، كأٌف الميٌب وادؽه إظلا نبئ  ن اإلله
اهلل تعاذل ٗبقتضى األدلٌة  عى ذلك؛ فبل مماص من كجوب إطا ته 

كحرمة معصيته كجوبان شر يان مولويان، فهذا ادلقاـ أيضان غِبّّ  ن البياف 
" ةالفوااد البهٌية يف شرح  قااد اإلماملٌ : "كقد دلعما  عيه يف كتاب

 .فعّباجع

أيضان ال خبلؼ يف كجوب إطا ة أكامرهم : وأّما المقام الّرابع    
التخصٌية الٍب ترجع إذل جهات شخصهم كوجوب إطا ة الولد 

لعوالد، مضافان إذل اإلٝباع ػ كإٍف دل يكن تعبديٌان ػ الستماده إذل األخبار 
: كاآليات الٍب تدٌؿ  عيه، فمن اآليات

أطيعوا اهلل وأطيعوا الّرسول وأولي األمر  :قوله تعاذلـ ( ٔ)    
إذ الظاهر ممػها كجوب إطا تْب، كاحدة هلل ( ٗٓ/المساء) منكم

تعاذل كأخرل لعرسوؿ كأكرل األمر، كليس إطا تهم حكمان إرشاديٌان ػ 
حسبما توٌهم البعض ػ با تبار  طف طا تهم  عى طا ة اهلل بل 

اهلل تعاذل بإطا تهم بتكرار إطا تهم حكمان مولويان لوركد األمر من 
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حيث ذيكر مرٌتْب، كاحدة تأمر بإطا ته  ٌز كجٌل، " أطيعوا"لفظ 
 .كأخرل تأمر بإطا ة الٌرسوؿ كأكرل األمر

إٌف كجوب إطا تهم إظلا يكوف لعجهات الراجعة إذل : ودعوى    
اإلمامة دكف شخصهم كشملكنػهم، ككذا األدلٌة األخرل الٌدالٌة  عى 

إظلا تدٌؿ  عى ذلك من جهة إمامتهم ال شخصهم كجوب إطا تهم 
كشملكنػهم، هذه الٌد ول مدفو ة من حيث إٌف األدلٌة مطعقة سواء 

أكانت إطا تهم من جهة إمامتهم أـ من جهة ذكاهتم التريفة 
. كشملكهنم اخلاٌوة

كباجلمعة ال شبهة يف داللة األدلٌة  عى ذلك ك دـ تقٌيدهم ٔبهة     
الصحيح؛ إذ ٜبٌة أخباره تدٌؿ  عى كجوب  اإلمامة، بل العكس هو

 إطا تهم ألجل ذكاهتم ادلقدَّسة كليس جلهة اإلمامة، ممػها قوله 
أم بتخصكم أك بسبب شخصكم، " بكم يمػزؿ الغيث: "يف الزيارة

مىن أطا كم فقد : "كقوله" أشهدي أٌنكى كمتى نوران : "كقوله يف الزيارة
كإطا ة اهلل من أجل ذاته ال " أطاع اهلل كمىن  صاكم فقد  صى اهلل

من أجل أنػه  ٌز كجٌل ممعم، ككذا هم إطا تهم من أجل ذكاهتم ال 
 .من أجل أنػهم قادة كأاٌمة
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مضافان إذل أٌف اإلمامة تابعة لذكاهتم المورانٌية ادلمسوسة يف ذات اهلل  
 ٌز ا ه كليس العكس، إذ مىن كاف أٌكؿ خعق اهلل تعاذل مفتوقان من 

س كيف تكوف إطا تهم جلهة إمامتهم ال ألركاحهم المورانٌية نوره األقد
ك عى فرض أٌف اإلطا ة جلهة اإلمامة فمٌب انفصعت !  عيهم السَّبلـ؟

إمامتهم  ن ذكاهتم مذ خعقهم يف  ادل األركاح حيث  ٌعموا ادلبلاكة 
، كما إٌف األدلٌة بالمسبة لوجوب !!كيفٌية الٌسّب إذل اهلل تعاذل؟

،نعم جهة اإلمامة إطا تهم مطعق ة، فالتقييد ٔبهة اإلمامة غّب كاضحو
أكجبت كأٌكدت أول كجوب اإلطا ة لذكاهتم التريفة المورانٌية، 

. فد ول أٌف كجوب الطا ة جلهة اإلمامة مردكدة ٗبا تقٌدـ
وما كان لمؤمٍن وال مؤمنة إذا قضى اهلل : كقوله تعاذلـ ( ٕ)    

(. ّٔ/األحزاب) من أمرىمورسولو أمراً أن يكون لهم الخيرة 
مفاد اآلية فيه داللة  عى كجوب إطا تهم فيما يرجع إذل     

أْن : شخصهم من ٝبعة القضاء، خصووان بضميمة قوله تعاذل
. يكون لهم الخيرة

كأٌما الركايات فهل فوؽ حٌد اإلحصاء تدٌؿ  عى كجوب إطا تهم     
ما يتهد ذلذا ال سٌيما قوله ادلطعىقة، كيف  ٌدة موارد من الزيارة اجلامعة 

 [َمن أطاعكم فقد أطاع اهلل]: فيها .
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كما ييستدٌؿ  عى كجوب إطا تهم يف أكامرهم التخصٌية بدليل     
العقل بد ول أنػهم من ٝبعة ادلمعمْب، كشكر ادلمعم كاجب، 

. فإطا تهم كاجبة لكونػها من ٝبعة شكر الواجب ادلتعاؿ
: الوالية التشريعية *

. ادلقاـ الكاين اٌلذم تدكر حوله كالية الفقيهكهل     
ال شٌك أٌف هلل تعاذل الوالية تكويمان كتتريعان، كأٌف العقل : نقول    

ػلكم بوجوب إطا ته كحرمة سلالفته، كال يتاركه يف ذلك أحد من 
خعقه العهٌم إالٌ أٍف يفوض الوالية التتريعٌية إذل غّبه، كقد جاء يف 

كهذا ال خبلؼ فيه  يرة ما يدٌؿ  عى ذلك،اآليات كاألخبار الكث
أوبلن من حيث إنػهم  عيهم السَّبلـ أكلياء التصرؼ يف أمواؿ الماس 

كأنفسهم استقبلالن، فعهم  عيهم السَّبلـ أٍف يطعقوا أزكاج ادلملممْب كأٍف 
يبيعوا بيوهتم ككٌل التصٌرفات الٍب هل ٙبت يد العبد هل ٙبت 

 .أكذل تصٌرفهم  عيهم السَّبلـ بطريقو 

يل ؽلكن القوؿ بأٌف سعطمة الميب كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ أقول من    
سعطمة ادلملممْب  عى أنفسهم، كهذا ادلقاـ هو ادلتار إليه بقوله 

ما كان ،(ٔ/األحزاب) النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم:تعاذل
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لمؤمٍن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسولو أمراً أْن يكون لهم الخيرة 
إنما وليكم اهلل ورسولو واّلذين آَمنوا ، (ّٔ/األحزاب) من أمرىم

(. ٓٓ/ادلاادة) اّلذين يقيمون الصَّالة ويؤتون الزّكاة وىم راكعون
 عتي اإلماـ أبا : كيف وحيحة احلعيب  ن أيوب بن  طٌية قاؿ    

أنا أكذل بكٌل مملمن من :"كاف رسوؿ اهلل يقوؿ: يقوؿ  بد اهلل 
. (ٕٚ)"نفسه
كما كرد يف حديث الغدير ادلتواتر بْب الفريقْب اخلاٌوة كالعاٌمة أنػه     

ألستي أكذل بكم من أنفسكم؟ : "وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم قاؿ
مىن كمتي مواله فهذا  علّّ : بعى، قاؿ وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم: قالوا
". مواله
سَّبلـ  عى المفوس كهذا ادلقاـ يرجع إذل  ادلى كاليتهم  عيهم اؿ    

ككجوب إطا تها ذلم  عيهم السَّبلـ يف ٝبيع إراداهتم كأكامرهم حٌب 
العرفٌية كإٍف دل تكن فيها مصعحة لعمأمور به كإظلا كانت دلصعحة 

فقط أك دلصعحة غّبه ٕبيث يكوف له أضلاء التصرؼ يف  اإلماـ 
اإلنساف نفوس الر ٌية كأمواذلم حسبما تتعٌعق إرادته، كما يمفذ تصرؼ 

أٍف  يف نفسه كماله ٕبسب إرادته كطعباته حيث إٌف لئلماـ   
يزٌكج البالغة الٌرشيدة بدكف إذنػها كيبيع ماؿ الغّب بدكف إذنػه، فتكوف 
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هذه الوالية نظّب كالية ادلوذل  عى  بده ككالية اإلنساف  عى حركاته 
ف أكذل من كالية ادلوذل  عى  بده كاإلنسا كسكماته بل كاليته 

 عى نفسه، كذلك ألٌف اهلل  ٌز ا ه فٌوض لئلنساف الوالية  عى نفسه 
مع أنه قد ؼلتار غّب األوعح ذلا لكٌن الميٌب كاإلماـ  عيهما السَّبلـ ال 

لقد جاءكم رسوٌل من أنفسكم عزيٌز ؼلتاراف إالٌ األوعح لعمكعَّف 
 عليو ما عنتم حريٌص عليكم بالمؤمنين رءوٌف رحيم

( . ُِٖ/التوبة)
كد ول إنكار هذا ادلقاـ ذلم  عيهم السَّبلـ ػ أم ليس لؤلاٌمة     

 عيهم السَّبلـ أٍف يزكّْجوا البالغة الرشيدة بدكف إذنػها كيبيعوا ماؿ الغّب 
بدكف إذنػه ػ ٕبٌجة  دـ كجود دليل  عيه كمقتضى األول  دمه، 

 مملٌيدان ذلك ٗبا هو ادلعهود من سّبهتم يف الماس  عى حٌد سّبة
بعضهم مع بعض من اإلستبذاف من البالغة الرشيدة يف تزكغلها ك دـ 
التصٌرؼ يف ماؿ الصغّب مع كجود كلٌيه إذل غّب ذلك من ادلوارد الٍب 

يقطع اإلنساف ٗبساكاهتم  عيهم السَّبلـ يف معامبلهتم مع الماس 
. كمعامعة بعضهم مع بعض

ادلتقٌدمة كافية  بأٌف العمومات كاإلطبلقات: هذه الٌد ول مدفو ة    
يف رٌد هذه الٌد ول؛ هذا مع أٌف السّبة الِب ذكرها ادلٌد ل ال تمفل ما 



 َٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

ذكرنا بل إظلا تدٌؿ  عى  دـ إ ماؿ كاليتهم ادلذكورة، كما إنػهم 
 عيهم السَّبلـ دل ييعمعوا كاليتهم حيث كانوا ٙبت أستار التقٌية؛ بل 

كارد ال يأخذ أمواؿ أيضان كاف يف ككّب من ادل إٌف أمّب ادلملممْب 
الماس من غّب ادلعامبلت ادلتعارفة بيمػهم لعدـ احتياجه إذل ماذلم بل 

دل يستعمل كاليته التتريعٌية لعدـ كجود  إٌف أمّب ادلملممْب 
مصعحة يف ذلك، كلعدـ احتياجه إذل ماؿ الماس، مضافان أٌف كاليته 

لقابعيات  عى الماس كانت سالبة بانتفاء ادلوضوع، حيث دل تتوفر ا
 مد أغعب الماس ليكوف كليَّهم كالقٌيم  عيهم، فقد خذلوه يف أشٌد 

احلاالت، كحيمما احتاج إليهم دل غلد  ونان من أحدهم، كهكذا بقٌية 
األاٌمة الطاهرين  عيهم السَّبلـ فإهنم دل يكونوا متمكمْب من العمل 

لعدـ توٌفر بقوانْب اإلمامة، بل كانوا يرا وف أحكاـ التقٌية كادلداراة 
األنصار ادلخًعصْب، فعدـ الفعل ال يكتف  ن  دـ الوالية كما ال 

. ؼلفى
 
 

: دعوى أخرى ورّدىا
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إٌف كالية األاٌمة  عى األمواؿ كاألنفس تمايف ما دٌؿ  عى : إْن قيل    
سعطمة الماس  عى نفوسهم كأمواذلم، إستمادان إذل قوله وٌعى اهلل  عيه 

:  عى أمواذلم؛ كيتعارض مع قوله تعاذل الماس مسعطوف: كآله كسعَّم
النبي أولى بالمؤمنين .ٗبا أٌف األول األٌكرل  دـ : كبعبارة أخرل

سعطة أحد  عى أحد؛ فإٌف ما كرد  مػهم  عيهم السَّبلـ من أٌف ذلم 
السعطة  عى أمواؿ الماس كنفوسهم يتعارض مع األول األكرل 

. ادلذكور
هو أٍف ال يكوف أحده مسعطان  عى  وحيح أٌف األول األكرل:قلنا    

أحد إالٌ أٌف هذا األول زلكـو ٗبا كرد من اآليات كاألخبار بأٌف لعميٌب 
وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم كلؤلاٌمة  عيهم السَّبلـ كالية تامة  عى 

. الماس
إٌف أدلٌة الوالية التاٌمة آلؿ البيت  عيهم السَّبلـ : وبعبارة أخرى    

ؿ األٌكرل، بل كاليتهم  عيهم السَّبلـ تكبت ذلم حاكمة  عى األص
. الوالية بمحو أقول من كالية الماس  عى أنفسهم
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: دعوى ثالثة ورّدىا
إنػه لو قعما بالوالية ادلطعىقة لؤلاٌمة الستعـز ذلك أٍف : مفاد الٌد ول    

يتمتعوا بأزكاج اآلخرين قبل الطبلؽ أك أنػهم يزٌكجوف نساءن آخرين قبل 
قهٌن من أزكاجهٌن، ككذا جواز أٍف يتمتعوا أك ؽلٌتعوا آخرين ٔبارية تطعل

. شلعوكة دكف إذف سٌيدها، كهذا دل يكبت ودكره  مػهم  عيهم السَّبلـ
:  وىذه الّدعوى مدفوعة أيضاً بأمرين

إٌف  دـ ودكر هكذا أمر  مػهم  عيهم السَّبلـ ال : األّول    
اس يف أمكتاؿ هذه ادلوارد، يكتف ثبوتان  عى  دـ كاليتهم  عى الن

مضافان إذل أٌف اإلطبلؽ يف كاليتهم  عى الماس يقتضل القوؿ ٔبواز أٍف 
تعوا اآلخرين بمساء دل يطعٍّْقهينَّ أزكاجهٌن، إذ إٌف  مـو الوالية  عى  ؽلي
األمواؿ كاألنفس يستعـز نيابتهم  عيهم السَّبلـ  ن األزكاج يف أٍف 

اءكا كدلن شاءكا، فتكوف إرادهتم  عيهم يزٌكجوا نساءهم يف أٌم كقتو ش
السَّبلـ أكذل من إرادة األزكاج يف تطعيق أزكاجهٌن، فبدالن من أٍف يأمركا 

األزكاج بتطعيق نسااهن حٌب يتسٌُب لؤلاٌمة  عيهم السَّبلـ أٍف 
يزكجوهٌن من غّب أزكاجهٌن، فإٌف األاٌمة  عيهم السَّبلـ يقوموف ّٔذا 

األزكاج يف ذلك، فتكوف إرادة األزكاج العمل دكف الٌرجوع إذل 
. مضمحٌعة كممدٌكة يف إرادهتم  عيهم السَّبلـ
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إٌف قياـ الميٌب أك اإلماـ  عيهما السَّبلـ بتطعيق : وبعبارة أخرى    
ادلرأة من زكجها مع  دـ  عمه أك أخذ الٌرخصة ممه أك أمره بالٌطبلؽ، 

ماـ أكذل من الٌزكج يف يموب مماب الٌزكج يف تطعيقه لكوف الميٌب أك اإل
زكجة مسعم فكأٌف زكجها طٌعقها،  التطعيق، فإذا طٌعق ادلعصـو 

ككما اف هلل تعاذل الوالية التتريعٌية ادلطعىقة يف أٍف يزٌكج زيمب بمت 
جحش من زيد دكف رضاها ٕبسب ما جاء يف األخبار تفسّبان لقوله 

ولو أمراً أْن وما كان لمؤمٍن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورس: تعاذل
كذلك لواليته  ٌز كجٌل  عى الٌماس،  يكون لهم الخيرة من أمرىم

فكذا لعميٌب كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ الوالية  عى الماس ٕبيث يزٌكجوف 
.  كيطٌعقوف دكف أٍف يستاذنوا من أحدو 

من أٌف  (ٕٛ)كّٔذا يمدفع ما أفاده بعض مىن كتب يف كالية الفقيه    
ظلا هل فيما ليس ٗبحرـٌ أك كاجب، بل لؤلاٌمة أٍف يطعقوا كالية األاٌمة إ

الزكجة كيأمركا السٌيد ببيع جاريته لكونػه ػ أم الطبلؽ ػ باختيارعلا ػ 
لكن ليس ذلم الوالية  عى التمتع بالزكجة كضلوه ( أم الٌزكج كالسٌيد)

ألٌف كاليتهم تكبت فيما كاف لعغّب الوالية له  عيه ٕبيث يرجع الختياره 
ٍف يفععه كأٍف يدفعه لعغّب، كاحلاؿ أٌف يف حاؿ الزكجية ليس لعزكج أ

. اختيار يف دفع التمٌتع بالزكجة إذل الغّب
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إنػه ال كالية لؤلاٌمة  عى الٌزكج : فحول كبلـ واحب الٌد ول    
كاجلارية يف أٍف يزكجوعلا قبل الطبلؽ كالبيع من قبل الزكج كالسٌيد، بل 

أٍف يزٌكجها  يطعّْقا أٌكالن حٌب ؽلكن لئلماـ  عى الٌزكج كالسٌيد أٍف 
. آلخرين

: هذا الكبلـ ػ مضافان دلا تقٌدـ من المقض  عيه ػ ٗبا حاوعه    
إٌف هكذا كبلـ ػلصر كاليتهم بإرادة الٌزكج أك السٌيد مع أٌف     

كاليتهم  اٌمة دكف تقييد، فتقييدها ٗبا ذكره أخل ادلستتكل خبلؼ 
فتصبح كاليتهم كوالية أم حاكم يأمر الزكج بأف العمـو يف الوالية، 

يطعق زكجته ليزكجها احلاكم أك ليزٌكجها آلخرين، بل إٌف مقتضى 
العمـو يف الوالية العاٌمة ييكبت ذلم الميابة  ن الٌزكج كالٌسٌيد فيما يقـو 

 كأٌف السٌيد كالٌزكج يقوماف به، بل تصرؼ اإلماـ  به اإلماـ 
. د كأسرع نفاذان من تصرفهماأهم من الٌزكج كالسلٌ 

فمعُب كوف الميب أكذل بادلملممْب من أنفسهم هو أٌف سعطمة الميب     
أشٌد شلا ذلم من السعطمة  عى أنفسهم، ككاليته  عيهم أقول من 
كاليتهم  عى أنفسهم، كسعطمة ادلملممْب  عى أنفسهم من خبلؿ 

لٍب ٚبتص بكٌل الطرؽ كاألسباب التر ٌية أك العرفٌية كالصيغ اخلاٌوة ا
من العقود كاإليقا ات ال تعغل سعطمة الميب كاالاٌمة  عى ادلملممْب من 
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غّب الطرؽ العرفٌية، كلكمػها يف نفس الوقت ال ٚبرج  ن الطرؽ 
لزكجة زيد دكف إذنػه ليس خارجان  التر ٌية ٗبعُب أٌف تطعيق اإلماـ 

اٌوة بالميٌب  ن احلدكد التر ٌية بل هو من احلدكد التر ٌية الٍب هل خ
كالعَبة؛ فكما ػلٌق لعحاكم أٍف يطٌعق زكجة ادلفقود أك ادلمتمع  ن 

المفقة، كذا ػلٌق لئلماـ أف يطٌعق زكجة زيد من دكف إذنػه كرضاه، فبل 
يتَبط يف التطعيق رضا الزكج يف حاؿ أراد اإلماـ أٍف يطٌعق زكجة زيد 

 اٌمة  عى ليزكجها لعمرك، كٌل ذلك ٗبقتضى ما له من الوالية اؿ
األمواؿ كاألنفس، كإالٌ فإٌف اشَباط نفوذ كاليته ضمن حدكد معيمة 

يستعـز تقييد هذه الوالية فتصبح كاليةن خاٌوة كهو خعف كوف كاليته 
 امة من دكف ممازع  .
فالميب أكذل من ادلملممْب بأنفسهم يف كٌل شلء، ككجه األكلويٌة هو     

فيقودهم إذل مصاحلهم كغلٌمبهم  كونػه أبصر ٗبصاحل ادلملممْب كمضارهم
 ن مضارهم بأحسن من أنفسهم، فتكوف إرادته أنفذ من إرادة غّبه 
ألقوااية إرادته، فتفيد الوالية كاحلاكمٌية  عى كٌل تصٌرؼ ابتداءان كليس 

أٍف يبيع أك يطعّْق بدكف  ك عيه فعه . يف مورد ادلزاٞبة فحسب
النبي أولى بالمؤمنين اآلية  تعك الصيغ ادلقرَّرة لعطبلؽ كالبيع ألفٌ 

ليست يف مقاـ تتريع الوالية فحسب بل هل تتمل  من أنفسهم
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مقاـ تتريع تعك األحكاـ الٍب هل من متععَّقات كاليتهم الٍب خٌصهم 
. اهلل ّٔا
كأٌما إطا تهم  عيهم السَّبلـ يف أكامرهم العرفٌية ػ  عى فرض كجود     

يٌة ػ فهو أمره بديهلّّ ال ػلتاج إذل أكامر  رفية ألٌف كٌل أكامرهم شرع
٘بتم األدلٌة ألٌف مىن كاف ًمن ربٌه كقاب قوسْب أك أدىن، فكيف ال 
٘بب إطا ة أمره العريف مع أٌف  السّبة قاامة  عى تعظيم أمر الععماء 
يف أكامرهم العرفٌية، مضافان إذل أٌف إطا تهم  عيهم السَّبلـ يف ذلك 

مىن : "الية، كهل ادلدلوؿ  عيها بقوله إطا ة هلل تعاذل بواسطة الو
كهو  اـ يتمل األكامر التر ٌية كالعرفٌية كغّب " أطا كم فقد أطاع اهلل

. ذلك
: وبالجملة
بعدما توٌضح ثبوت الوالية ٗبقاماهتا األربعة لعميب كاألاٌمة  عيهم     

 الٌسبلـ يأٌب الكبلـ يف كالية الفقيه، كهل له كالية  عى ما دكف الوالية
التكويمٌية، ٗبعُب هل له كالية  عى ادلقامات الكبلثة ادلتبقية؟  

الظاهر كادلتيقن كجوب إطا ة الفقيه فيما يرجع إذل تبعيغ     
األحكاـ، كأٌما يف غّب ذلك كأٍف يكوف مستقبلن يف التصرؼ بأمواؿ 

الماس أك أٍف تكوف له كالية  عى الماس كأٍف يبيع دار زيد أك يزٌكج فتاة 
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ذف أبيها كما شابه ذلك من التصرفات ادلالية كالمفسٌية فعم يكبت دكف إ
. بدليل معتّب أٌف لعفقيه مكل هذه الوالية من ًقبىل التارع ادلقدَّس

ككيف كاف فبل دليل لما  عى ثبوت الوالية ادلستقٌعة كاإلستقبلؿ     
. يف التصٌرفات

ق يف  صر إٌف هماؾ رأيىْب يف كالية التصرفات لعفقل: والحاصل    
الغيبة، األٌكؿ لعمتهور كهو  دـ كجود كالية  اٌمة لعفقيه، كالكاين 

. لبعض الععماء كمفاده ثبوت الوالية العاٌمة لعفقيه
 :رأي المكهور

دل يتعٌرض ادلتهور إذل نقض كالية الفقيه العاٌمة بتكلو  تفصيعل     
: خردقيق ٗبقدار ما هو مبكوث بتكلو مضطرب هما كهماؾ، كبتعبّب آ

ال ٘بد إالٌ أدلٌة نقضٌية  اٌمة  عى أدلٌة اخلصم، كلعٌل السٌر يف  ذلك 
هو كضوح بطبلنػها ككوف  دمها من الواضحات الٍب ال ٙبتاج إذل 

. مزيد برهاف
كضلٌن دلٌا كما مع ادلتهور، نستدٌؿ  عى بطبلف الوالية العاٌمة لعفقيه ػ 

:  الية دا  ن األدلٌة األخرل المقضٌية ػ  باألمور الت
     مقتضى األول األكرل  دـ ثبوت الوالية بعد : األمر األّول

اهلل تبارؾ كتعاذل ألحد  عى أحد، ال  عى ماله كال  عى ممافع بدنػه، 
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لتساكيهم يف العبوديٌة، كليس ألحدهم  عى غّبه مزيٌة؛ فإٌف الماس 
ٕبسب الطبع خيًعقيوا مستقعْب، كهم ٕبسب اخلعقة كالفطرة مسعَّطوف 
 عى أنفسهم ك عى ما اكتسبوه من أمواذلم بإ ماؿ الفكر كورؼ 
القول، فالتصرؼ يف شملكنػهم كأمواذلم كالتحميل  عيهم ظعمه كتعدٍّ 

 عيهم، ككوف أفراد الماس ٕبسب اإلستعداد كالفععٌية سلتعفْب يف العقل 
كالععم كالفضاال كاألمواؿ كالطاقات كضلوها ال يوجب ذلك كالية 

كتسعط البعض  عى البعض اآلخر كلزـك تسعيم  بعضهم  عى بعض
. هذا البعض له

البمػه اإلماـ احلسن آّتىب  كقد جاء  ن أمّب ادلملممْب  عٌل     
" : كال تكن  بدى غّبؾى كقد جععكى اهلل حرٌان"(ٕٜ) .
أيها الماس إٌف آدـ دل يعد  بدان كال أمة كإٌف الماس : "كقاؿ     

. (ٖٓ)"خٌوؿ بعضكم بعضان كٌعهم أحرار كلكٌن اهلل 
إٌف األول األٌكؿ يف خعقه تعاذل هو أٌف اإلنساف غّبي : كبتعبّب آخر    

مسعَّط  عى جسده بصورة مطعىقة، فبطريق أكذل أٍف ال يكوف أحده 
مسعَّطان  عيه أك يتسٌعط  عى أحدو بأٌم وورة من الٌصور إالٌ يف ادلوارد 

سواء نفقة الزكج  عى الزكجة )الٍب أباحها اهلل تعاذل فوجوب المفقات 
ادلارٌة، كأكل كجواز أكل ( أك نفقة  األب  عى األكالد كبالعكس
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لي  على األعمى : من سورة المور ُٔ:التسعة ادلذكورة يف اآلية
حرج وال على األعرج حرج وال على المريض حرج وال على 

أنفسكم أْن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم 
و بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت أ

عّماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خاالتكم أو ما ملكتم مفاتحو 
أو صديقكم لي  عليكم جناٌح أْن تأكلوا جميعاً أو أشتاتاً فبذا 
دخلتم بيوتاً فسلّْموا على أنفسكم تحّيًة من عند اهلل مبارَكًة طّيبًة 

كتسٌعط األكلياء  عى   لُكُم اآليات لعّلكم تعقلونكذلك يبّين اهلل
ادلوذٌل  عيهم، كٌل هذه ادلوارد  عى خبلؼ القا دة أم  عى خبلؼ 

. األول األٌكرل
أٌما يف خصوص الميب كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ فهم خارجوف  ن     

: هذا األول باألدلٌة األربعة
بّي أولى بالمؤمنين من الن: قوله تعاذل: فمن اآليات الكريفة*     

وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسولو أمرًا أْن  ،أنفسهم
فليحذر اّلذين يخالفون عن أمره  يكون لهم الخيرة من أمرىم

أطيعوا اهلل وأطيعوا  أْن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاٌب أليم
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ذين آَمنوا إنما وليكم اهلل ورسولو والّ  الّرسول وأولي األمر منكم
 .اّلذين يقيمون الصَّالة ويؤتون الزكاة وىم راكعون

ـ : ومن السُّّنة الكريفة*      ًن قوؿ الميٌب وٌعى اهلل  عيه كآله كسلَّ
كقاؿ " أنا أكذل بكل مملمن من نفسه: "كما يف ركاية أيوب بن  طٌية

ـ يف حديث غدير خم ًن ألستي أكذل بكم : "وٌعى اهلل  عيه كآله كسلَّ
".  بعى: سكم؟ قالوامن أنف

يقتضى ثبوت  النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهمكقوله تعاذل     
الوالية لعميب كاإلماـ  عيهما السَّبلـ  عى المفوس، كمقتضى  دـ 

الفصل بْب األنفس كاألمواؿ يقتضل كاليتهما  عى األمواؿ أيضان، 
من ثبت له  مضافان إذل أٌف الوالية  عى األمواؿ بطريق األكلويٌة أم أفٌ 

الوالية  عى التلء األ عى كالمفوس يكبت لؤلدىن  كهو األمواؿ 
. بطريقو أكذل

فداللة اآلية األكذل  عى الوالية ظاهرة، فإٌف ادلفهـو ممها هو جعل     
الوالية كإ طااها لعميٌب  عى ادلملممْب ككونه أكذل ّٔم من أنفسهم 

ا كالسعطمة  عيها شر ان بالتصٌرؼ يف األمور الٍب كاف ذلم التصٌرؼ فيه
دكف غّبها من االمور الٍب ال غلوز لعمملممْب اقتحامها كال يترع ذلم 
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ارتكأّا كإراقة دمااهم كتضييع أمواذلم أك نقعها  عى غّب كجهو 
وحيح، فإهنا خارجة حكمان  ن مفهـو اآلية قطعان، كال داللة فيها 

غّبه دل يكن   عى كاليته باإلضافة إليها، إذ جعل الوالية له  عى
متر ان دلا ليس ٗبتركع كل غلوز دلن جعل الوالية له  عى الغّب اإلقداـ 

يف قتعه أك إفماء ماله أك ٚبريب داره دكف أٍف يَبٌتب  عى ذلك 
. مصعحة

فإٌف ادلتبادر من اآلية ادلبارىكة هو كوف الميٌب أكذل بادلملممْب وبالجملة؛   
كالتصٌدم ذلا شر ان،  وٌرؼ فيهامن أنفسهم يف األمور الٍب جاز ذلم الت

كليس له كالية  عى األمور غّب ادلترك ة بل يستحيل ودكر كالية ممه 
 عيها ٕبيث يرتكبها ٙبت  مواف الوالية، ألٌف كالية الميٌب  عى ادلملممْب 

إظلا تكوف يف األمور الٍب كانت ذلم الوالية  عيها ٗبا اهنا زلدكدة ٗبا 
هب  مه ك ن أهل بيته الٌرجس كطٌهرهم حٌدده اهلل مع أنه تعاذل اذ

تطهّبان، كجعل فيهم العصمة  ن كٌل خطأ كزلل فيمتمعوف بكامل 
اختيارهم  ن اإلقداـ  عى ادلعصية أك ٗبا يضرُّ ٕباؿ األٌمة كيوجب 

. فساد العاٌمة
كّٔذا يمدفع توٌهم أٌف جعل الوالية ك األكلويٌة لعميٌب  عى غّبه     

مر ممه يف حٌق غّبه كقتل نفسه كإفماء ماله يقتضل جواز كقوع كٌل أ



 ِٕ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

أك تزكيج بمته بغّب الكفو كضلو ذلك شلا يضٌر ٕباله حقيقةن كال يَبتب 
 عيه أٌم مصعحة، فإنه ال رلاؿ لعتوٌهم ادلزبور بعدما كانت كاليته 

 مقصورة من أٌكؿ األمر  عى غّب ذلك،كلعٌل الوجه يف أكلويته 
ضاٌرهم فيقودهم إذل مصاحلهم كيكٌفهم كونه أبصر ٗبصاحل ادلملممْب ـك

 ن مضاٌرهم باحسن شلا هم يفععوف، فعذا ال يصٌح من ادلملممْب 
ما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل اإل َباض بل ال غلوز ذلك 

ألٌف كجوب طا تهم  ورسولو أمراً أْن يكون لهم الخيرة من أمرىم
 سٌيما ٗببلحظة ما كالتسعيم ألمره يقتضل ثبوت كاليته كحاكميته ال

. كرد يف تفسّبها يف زيمب بمت جحش حسبما أشرنا سابقان 
إنما وليكم اهلل : كهل قوله تعاذل كأٌما آية كالية الورل     

ورسولو واّلذين آَمنوا اّلذين يقيمون الصَّالة ويؤتون الزّكاة وىم 
فداللتها أيضان  عى ادلطعوب ظاهرة حسبما جاء يف ركاية  راكعون

ٌمد بن يعقوب بإسماده  ن أٞبد بن  يسى  ن موالنا أيب  بد اهلل مح
  ٌيف قوله  ٌز كجل : إنما وليكم اهلل ورسولو واّلذين آَمنوا

إظلا يعِب : قاؿ اّلذين يقيمون الصَّالة ويؤتون الزّكاة وىم راكعون
أكذل بكم كأحٌق بكم كبأيموركم من أنفسكم كأموالكم اهلل كرسوله 

ـى  نوا يعِب  عٌيان كأكالده األاٌمة  عيهم السَّبلـ إذل يـو القيامة ٍبٌ كاٌلذين آ
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اّلذين يقيمون الصَّالة ويؤتون الزّكاة : كوفهم اهلل  ٌز كجٌل فقاؿ
يف وبلة الظهر كقد وٌعى  ككاف أمّب ادلملممْب  وىم راكعون

ركعتْب كهو راكع ك عيه حٌعة قيمتها ألف ديمار ككاف الميٌب كساه إياها 
السَّبلـ  عيكى يا كرٌل اهلل : كاف المجاشل أهداها له فجاء ساال فقاؿك

كأكذل بادلملممْب من أنفسهم تصٌدؽ  عى مسكْب، فطرح احلٌعة إليه 
كأكمأ بيده إليه أٍف اٞبعها، فأنزؿ اهلل  ٌز كجٌل فيه هذه اآلية كوٌّب 
ق نعمة أكالده بمعمته ككٌل من بعغ من أكالده مبعغ اإلمامة يكوف ّٔذ

المعمة مكعه فيتصٌدقوف كهم راكعوف، كٜبٌة أخبار أيخر دٌلت  عى أنه 
 تصٌدؽ باخلاًب، كلعٌعها أرجح من الٌركاية ادلتقٌدمة .
قٌيدت الوالية باهلل كبالٌرسوؿ " إظلا"مضافان إذل أٌف أداة احلصر     

كاإلماـ، كّٔا يمدفع تصٌور القااعْب بوالية الفقيه، إذ لو أراد احلكيم 
تعاؿ أٍف تكوف لعفقهاء كالية تاٌمة لكاف أظهرها بالعفظ كألغى أداة ادل

، مع أٌف شيبان من هذا دل ػلصل،  احلصر، أك أظهر ذلك ٖبّبو وريحو
فيبقى احلصر ٔبما ة نٌصت األخبار  عيهم كال ؽلكن ٚبطٌيه إذل غّب 

. ادلمصوص  عيهم
ذلم  عيهم  إنٌه ال يبعد اإلستدالؿ  عى ثبوت الوالية: والتحقيق    

السَّبلـ بكٌل ما دٌؿ  عى كجوب طا تهم كحرمة سلالفتهم، كما قد 
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أمكن اإلستدالؿ  عى كجوب طا تهم مطعقان كلو يف األمور العاديٌة 
كالتخصٌية بكلّْ ما دٌؿ  عى ثبوت الوالية ذلم كذلك، كذلك ألٌف ما 
 دٌلت  عيه اآليات كاألخبار من كجوب الطا ة أك حرمة ادلخالفة ذلم

مطعقة، فهل بإطبلقها تقتضل العمـو لكلّْ أمرو حكملو إذللو أك 
سياسلو إجتما لو أك ا تبارمٍّ  ريفٍّ أك شخصلٍّ ك ادمٍّ، كذلك ألجل 

أطيعوا اهلل وأطيعوا الّرسول وأولي حذؼ ادلتععق يف بعضها كذكله 
كذكره مطعقان يف بعضها اآلخر كهو يقتضل العمـو  األمر منكم

يف اآلية ادلذكورة، إذ ال ؼلفى أٌف إطا ة اهلل كاجبة يف  لوحدة السياؽ
كٌل أمر فكذلك الٌرسوؿ كأكرل األمر كإٍف دل يكن ذاؾ ٕبكم شر ل 

وما فيمسبق ممه إذل الذهن ثبوت كاليتهم، كال يمايف هذا قوله تعاذل 
لكوهنا ممصرفة إذل ما من  ينطق عن الهوى إْن ىو إاّل وحٌي يوحى

م فيه كاألحكاـ التر ٌية كاألكامر اإلذلٌية دكف غّبها شأهنا نزكؿ الوح
 .من األمور العاديٌة كاألكامر التخصٌية كما ال ؼلفى

كاحلاول أٌف األخبار الدالٌة  عى كجوب إطا تهم ػ كإٌف طا تهم     
طا ة هلل، كمعصيتهم معصية له تعاذل ػ ككّبة يكفل يف ذلك ممػها ػ 

مىن أطا كم فقد ]زٌيارة اجلامعة كأمكاذلا  دا  ٌما تقٌدـ ػ ما كرد يف اؿ
[. أطاع اهلل، كمىن  صاكم فقد  صى اهلل
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إٌف ادلستقل ممػه حكمه بوجوب إطا ة الميب : ومن العقل*     
كاألامة يف كل شلء لكونػهم أكلياء المعم شكر ادلمعم بعد معرفة أنػهم 

ذه المعمة أكلياء المعم، كٙبـر سلالفتهم يف كٌل أمر مطعىقان شكران له
العظمى الٍب هل الواسطة لعمعم كعها يف مقاـ التكوين كالتتريع ألنػهم 
 ٌعة اإلغلاد كمبدأ سعسعة ادلوجودات، كما إنػهم  عيهم السَّبلـ كاسطة 

. يف تبعيغ األحكاـ كإ بلـ الماس ٗبصاحلهم كمضاٌرهم
 هذا حكم العقل مستقبلِّ، كأٌما حكمه بذلك باألكلويٌة فباإلضافة    

إذل كجوب طا ة اإلبن لبلب؛فإٌف األبٌوة إذا اقتضت كجوب طا ته 
 عى اإلبن كنفوذ معامبلته كتصٌرفاته يف ماؿ ابمػه كجواز أكعه من 
: ماله، ككوف ماله ماؿ األب بل نفسه ماؿ األب لعحديث ادلتهور

؛ فكانت المبٌوة كاإلمامة مقتضية لوجوب (ٖٔ)"أنتى كمالكى ألبيك"
ماـ باألكلويٌة لكوف حقهما أ ظم من حقه ٗبراتب، إطا ة الميب كاإل

لوضوح الفرؽ بْب آباء األناـ كبْب الميب كاإلماـ كالكرل كالكريا فإٌف 
إحساف اآلباء إذل األكالد كبٌرهم ّٔم يف مقابل الّبكات الواوعة إذل 

ٝبيع األناـ من الميٌب كاإلماـ كالقطرة يف جمب البحر أك كالذرٌة 
رٌة، فإنػهم كسااط لعفيوضات الكامعة كالمعم الباقية بالمسبة إذل الد
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الٌداامة، فما يصّب  ٌعةن كسببان لوجوب إطا ة الوالد  عى الولد يوجد 
يف الميب كاإلماـ بأكمعه كأ بله،كذلذا قاؿ وٌعى اهلل  عيه كآله 

ـ ًن . أنا ك علُّ أبػىوىا هذه األٌمة: كسلَّ
طا ة الميٌب كاإلماـ  هذه غاية ما يوٌجه به حكم العقل بوجوب    

كثبوت الوالية ذلما بادلبلزمة، ٗبعُب أنػه إذا كجبت إطا تهم كجب 
حيمبذو أٍف تكوف ذلما الوالية  عى مىن ٘بب إطا ته ذلما،كإالٌ فالفصل 
، إذ كيف  بْب الطٌا ة ك دـ ثبوت الوالية يعٌد فصبلن ببل دليلو كبرهافو

!! كال ٘بب كاليته؟مطعىقان كيف كٌل شلء  ٘بب إطا ة ادلعصـو 
، إذ إٌف كجوب الطا ة  فإٌف ذلك فصله بْب األثر كادلملثر كالبلـز كادلعزـك

.  أثر من آثار الوالية ادلطعىقة ذلم، بل هل الـز لتعك الوالية ادلطعىقة
فإٌف العقل كالعرؼ بل ادلرتكز يف األذهاف كالضركرة بْب وعليو؛     

أنفسهم كأمواذلم كأٌف ذلم الوالية  ادلعل كاألدياف أٌف لعماس السعطمة  عى
كاحلكومة  عيها كالتصرؼ فيها كيفما شاءكا من أضلاء التصرفات 

كالتقعبات، كال غلوز ألحدو ممع غّبه  ن ذلك، كإٌف التعرض له فيه 
.  يعٌد تعٌديان  عى حقه ك دكانان  عى سعطانػه

 عى  كأٌما اإلٝباع  عى ثبوت كاليتهم  عيهم السَّبلـ فغّب خفل    
. فقيه
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فوالية األاٌمة ثابتة بتكل مطعىق  عى  اٌمة ادلخعوقات، لذا فإٌف     
كٌل مورد ييتك يف  دـ ثبوت الوالية ذلم فيه، فإٌف األول يقتضل 

ثبوت كاليتهم  عيه، ألٌف األول هو الوالية العاٌمة ذلم  عى كٌل 
ا، لذا شلء، كهذا ادلتكوؾ هو من ٝبعة األشياء الٍب ذلم الوالية  عيه

 مد حصوؿ التك يف مورد من ادلوارد فإٌف األول ثبوت الوالية ذلم 
 عيهم السَّبلـ  عيه فيه، كهذا ٖببلؼ كالية األب أك اجلد؛ فإٌف كلَّ 

موردو ييتك بوالية األب أك اجلد  عيه، ػلكم  عيه حيمبذو ػ بعد 
الفحص ػ بعدـ ثبوت الوالية ذلما  عيه، ألٌف األول  دـ ثبوت 

.  ية ذلما يف كٌل شلء إالٌ ما أخرجه الدليلالوال
     إٌف اآليات ادلستدٌؿ ّٔا  عى كالية الفقيه بعيدة : األمر الثاني

إنما وليكم اهلل كٌل البعد  ن ادلٌد ى كآية اإلطا ة كآية الوالية 
ورسولو واّلذين آَمنوا اّلذين يقيمون الصَّالة ويؤتون الزّكاة وىم 

بل هذه  أولى بالمؤمنين من أنفسهم النبيّ :كآية راكعون
اآليات خاٌوة بالميٌب زلٌمد ك َبته الطٌاهرة، فد ول مشوذلا إذل غّبهم 
يعتّب ٙبريفان لآليات  ن مورد نػزكذلا، كال تتمعها القا دة الٍب يتتٌدؽ 

إذ إٌف القا دة " ادلورد ال ؼلٌصص الوارد: "ّٔا مىن كتب يف كالية الفقيه
باب ادلعجزات كالفضاال اخلاٌوة باألنبياء كاألكلياء ال  ادلزبورة ال تعمٌ 
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سٌيما نبٌيما كآله الغٌر ادليامْب، كإالٌ النتفت الفضيعة آلؿ زلٌمد  عيهم 
. وعوات ريٌب 

كأٌما األخبار ادلستدٌؿ ّٔا  عى الوالية ادلطعىقة، فهل قاورة السَّمىد     
. اهلل تعاذلأك الٌداللة كما سوؼ يأٌب معما مفصَّبلن إٍف شاء 

نعم، ييستفاد من األخبار ادلعتّبة أٌف لعفقيه كالية يف موردىٍين     
حسبما قعما سابقان كعلا الفتول كالقضاء، كأٌما كاليته يف ساار ادلوارد 

. فعم تدلٌما  عيها ركاية تاٌمة الٌداللة كالسَّمىد
دل يكبت بدليل معتّبى ثبوت كالية مطعىقة لعفقيه، : وبالجملة    

كالقىدىر ادلتيػىقَّن من كالية الفقيه هو األمور احلسبٌية الٍب لعفقيه له فيها 
الوالية اخلاٌوة الٍب تمفذ فيها تصٌرفاته بمفسه أك بوكيعه، كانعزاؿ ككيعه 
ٗبوته لعدـ جواز التصٌرؼ يف ماؿ أحد إالٌ بإذنػه، كما إٌف األول  دـ 

ق لعصغّب أك الصغّبة إالٌ إنػه نفوذ بيعه دلاؿ القيصَّر أك الغاابْب أك تزكيج
دلا كاف من األمور احلسبٌية كدل يكن بيدّّ من كقو ها يف اخلارج، كتف 
ذلك كتفان قطعٌيان  ن رضى ادلالك احلقيقل كهو اهلل ػ جٌعت  ظمته ػ 

كأنػه جعل ذلك التصٌرؼ نافذان حقيقةن، كالقىدىر ادلتػىيػىقَّن شلن رضى 
كهو الفقيه اجلامع لعترااط، فالكابت  التارع بتصرفاته ادلالك احلقيقل

. لعفقيه جواز التصرؼ دكف الوالية العاٌمة كادلطعىقة



 ٕٗ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

إٌف الظاهر كادلتيػىقَّن من األدلٌة هو كجوب إطا ة : وبعبارة أخرى    
الفقيه فيما يرجع إذل تبعيغ األحكاـ كاألمور احلسبٌية، كأٌما يف غّب 

اؿ الماس كنفوسهم كأٍف ذلك كأٍف يكوف مستقبلِّ يف التصٌرؼ بأمو
يبيع دار زيد أك يزٌكج فبلنة إذل فبلف من دكف إذف أبيها كما شابه 

ذلك من التصٌرفات ادلالية كالمفسٌية فعم تكبت له هذه الوالية من ًقبىل 
. التارع ادلقىدَّس

     سواء أكانت سّبة ادلتديمْب أـ )جرياف السّبة : األمر الثالث
 عى  دـ ثبوت مكل تعك الوالية ادلطعىقة ( فسّبة العقبلء من كٌل دم

الٍب كانت لؤلنبياء، ثبوهتا لغّب األنبياء كالععماء، فعم نسمع كدل نقرأ 
أٌف أٌمة من األمم فٌوضىٍت أمرها بالكامل إذل الععماء يفععوف ّٔا كيفما 

ٙبعو ذلم متتهياهتم كغراازهم، بل إٌف سّبة ادلتديٌمْب ادلتصعة بسّبة 
ات اهلل  عيهم تتهد بعدـ ثبوت مكل هذه الوالية األاٌمة وعو

ألوحأّم كادلبعوثْب من ًقبىًعًهم إذل األقطار، كما دل نعحظ من سّبة 
المٌواب األربعة اخلواص  مد موالنا اإلماـ احلٌجة وعوات ريٌب  عيه يف 

الغيبة الصغرل أنػه كانت ذلم هذه الوالية ادلطعىقة بل كانوا  باده 
كنػه بالقوؿ كهم بأمره يعمعوف، فإذا كاف اخلواص من مكرموف ال يسبق

أوحابه ّٔذا ادلستول من الطا ة كاإلنقياد ك دـ التصرؼ ادلطعىق 
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سول نٍقل األجوبة من اإلماـ إذل التيعة، فما ظٌمكى بالفقيه اليـو 
حيث  عيه أٍف يقتدم بأكلبكى األماجد األطهار، فكبوت الوالية 

ة، كما كاف خبلؼ سّبة األطهار ال خّب ادلطعىقة لعفقيه خبلؼ السّب
.        فيه

 

 :اآلخز الّزأي

كمىن تبعه؛ "  وااد األياـ"كهو لبعض ادلتأخرين كالمراقل واحب     
اٌد وا أٌف ممصب الوالية العاٌمة ثابت لعفقيه باألدلٌة ادلقرَّرة  مدهم 

. ٕبسب ز مهم
كالية القضاء كاإلفتاء كقد قٌسمما سابقان الوالية الكابتة لعفقيه إذل     

كاألمور احلسبٌية، كٌل ذلك كاف بالتقسيم األٌكرل كهو القىدىر ادلتيػىقَّن من 
األدلٌة الكابتة، أٌما التقسيم الكانوم ادلَبٌشح  ن التقسيم األٌكرل اٌلذم 
هو األـ بالمسبة لعتقسيم الكانوم؛ كالتقسيم الكانوم التفصيعل يف أمر 

: ع  عيها هل ٕبسب اإلستقراء ٜبانية أقساـالوالية الٍب كقع المػزا
. الوالية  عى األمواؿ كاألنفس: القسم األّول    
. الوالية  عى تزكيج الرشيدة من دكف إذف أهعها: القسم الثاني    
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. الوالية  عى السفيه كآّموف: القسم الثالث    
. الوالية  عى األمور السياسٌية كاإلجتما ٌية: القسم الّرابع    
. الوالية  عى احلدكد كالتعزيرات: القسم الخام     
. الوالية  عى األكقاؼ العاٌمة: القسم السادس    
أم توقف تصٌرؼ )الوالية  عى تصٌرؼ الغّب : القسم السابع    

(. الغّب  عى إذف الفقيه
. الوالية  عى طبلؽ ادلرأة دكف إذف زكجها: التقسيم الثامن    

: ألقساماإليزادات على هذه ا

: أّما اإليراد على القسم األّول
حسبما تقٌدـ مما يف األمر األٌكؿ من أدلٌة المقض  عى  دـ ثبوت     

إٌف مقتضى األول  دـ ثبوت الوالية : الوالية العاٌمة لعفقيه، كمفاده
ألحد  عى أحد سواء  عى ماله أك  عى نفسه كغّب ذلك، خرجما 

كـر كاألاٌمة األطهار وعوات  ن هذا األول يف خصوص الٌرسوؿ األ
. اهلل  عيهم أٝبعْب باألدلٌة األربعة،كقد أشرنا إذل ذلك سابقان فبل نعيد

: إشكال وحلّ 
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إٌف ادلقصود من ٝبيع اآليات كاألحاديث الٍب ذكرناها : قد ييقاؿ    
لئلستدالؿ  عى ثبوت الوالية التر ٌية لعميب كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ هو 

الميب كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ سلتصّّ باألكامر التر ٌية أٌف كجوب طا ة 
فقط؛ كأنػه ال دليل  عى كجوب إطا تهم يف أكامرهم العرفية أك 

. سعطتهم  عى األمواؿ كاألنفس
: والجواب
إٌف العمـو كاإلطبلؽ ادلوجود يف اآليات كاألخبار لوجوب     

ا يقٌيد اإلطا ة إطا تهم ادلطعىقة دكف أٍف يكوف ٜبٌة قيده يف مقابعه
ادلطعىقة، فيبقى اإلطبلؽ كالعمـو ممعقدان يف الظهور دكف ممازع، ففل 
اآلية األكذل دٌؿ العمـو فيها  عى ثبوت تصٌرؼ الميب بأنفس ادلملممْب 

اٌلذين ذلم الوالية  عى نفوذ تصرفاهتم يف أمواذلم كأفعاذلم بأٌم نوع من 
ته  عى ادلملممْب أشٌد شلا ذلهم األضلاء شاءكا كأرادكا، فسعطمة الميب ككالم

:  من الوالية كالسعطمة  عى أنفسهم، مكاؿ ذلك
لو أراد شخصه بيع ماله إذل زيد، كأراد الٌرسوؿ وٌعى اهلل  عيه     

كآله كسعَّم بيعه إذل  مرك فبا ا معان كدفعةن كاحدة، فبيعه مقدَّـ  عى 
. بيع واحب ادلاؿ
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ق متقٌدمة  عى ميوؿ كإرادات إٌف ميوله، كإرادت: وبعبارة أخرى    
. اآلخرين، كهذا معُب الوالية كال نعِب ّٔا سول هذا ادلعُب

كأٌما كجه كوف الٌرسوؿ أىٍكذلى فؤلنػه أبصٍر كأدرل ٗبصاحل األمور     
كمضارها من أنفسهم فيقودهم قيادة حسمة إذل ما هو أحسن حلاذلم، 

. كؽلمعهم  ن مضارهم
ول  دـ ثبوت الوالية ألحد بتلء فإٌف مقتضى األ: وبالجملة    

من األمور ادلذكورة، كادلراد من األول هما األول العفظل، كاألول 
. العمعل
ال يحّل مال ]: أٌما األول العفظل فقوله  جَّلى اهلل فرىجىهي التريف    

ال يحّل ألحد أْن ]: كلقوله أيضان  (ٕٖ)[امرٍئ إالّ بطيب نفسو
: كقوله وٌعى اهلل  عيه كآله (ٖٖ)[نـويتصّرف في مال غيره بغير إذ

. (ٖٗ)[الطالق بيد َمن أَخَذ بالّساق]
فإٌف مقتضى هذين احلديكْب  دـ جواز تصٌرؼ الغّب يف أمواؿ     

اآلخرين كشملكنػهم كأنفسهم ألٌف لكل شخص اإلستقبلؿ بالوالية 
 عى ماؿ نفسه فقط، ال  عى ماؿ الغّب، كال يسوغ له التصرؼ يف 

ككذا ال يسوغ ألحد إلزاـ اآلخرين بامتكاؿ أكامره؛ ألٌف كٌل  ماؿ الغّب،
شخص مسعَّط  عى نفسه، كهكذا الٌطبلؽ إظلا  يصٌح كقو ه من 



 ْٖ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

اآلخذ بساؽ ادلرأة كمن ادلععـو أٌف اآلًخٍذ بالساؽ هو الٌزكج كليس 
. الفقيه
كأٌما األول العمعل فكذلك أم أٌف األول العمعل كالسّبة     

 دـ كالية أحد  عى أحد، فعم نسمع قدؽلان كال حديكان العمعٌية تكبت 
أٌف فقيهان طٌعق زكجة إنساف ابتداءان دكف أٍف يأمره بالٌطبلؽ أٌكالن حيث 

. إنػه يدٌؿ  عى  دـ تأثّب  قد زيد كإيقا ه يف حٌق  مرك
ككذا يدٌؿ ػ هذا األول العمعل ػ  عى  دـ ثبوت كالية زيد  عى     

. أمواؿ  مرك ك عى نفسه
الوالية  عى تزكيج الرشيدة من دكف : أّما اإليراد على القسم الثاني

.إذف كالدها
أيضان هذا القسم من الوالية ال دليل يدٌؿ  عى مترك يته، كاألدلٌة     

الٍب استدٌلوا ّٔا  عى كالية الفقيه العاٌمة غّب كافية لئلستدالؿ ّٔا  عى 
ف دكف إذف أهعها، بل قاـ مترك ٌية كالية الفقيه  عى تزكيج الرشيدة ـ

اإلٝباع  عى  دـ ثبوت كالية لغّب األب كاجلٌد  عى الصغّب كالصغّبة 
كالٌرشيدة كغّب الٌرشيدة، فد ول كجود كالية لعفقيه  عى مىن ذكرنا 
ٕباجة إذل دليل معتىّبى كهو مفقوده يف البػىٍْب، بل قامت السّبة  عى 

، ككذا ال كالية ألخيها أك اإلستبذاف من البالغة الٌرشيدة يف تزكغلها
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 ٌمها بعد موت أبيها حسبما جاء يف األخبار كقامت  عيه 
. اإلٝبا ات، ككذا قامت السّبة  عى بيع ماؿ الغّب بإذنػه كضلو ذلك

هذا كٌعه  عى مبُب مىن قاؿ بوجوب استبذاف البمت الٌرشيدة من     
ل ذلك، كلو كاف أبيها أك جٌدها، طبقان ًلمىا كرد يف األخبار الدالٌة  ل

لعفقيه كالية لىمىا اشَبطىٍت األخبار كالية أبيها كجٌدها  عيها، بل لو 
كاف لعفقيه كالية  عى الٌرشيدة ٗبحضر أبيها كجٌدها دلا كاف لئلشَباط 
ادلزبور أٌم معُبن، فحيث إٌف وٌحة زكاجها مبِبّّ  عى إذف أبيها كجٌدها 

ساس له لوجود كالية ألبيها يكوف إذف الفقيه يف تزكغلها باطبلن كال أ
  عتي أبا جعفر : كجٌدها  عيها، كًلمىا كرد يف وحيح زرارة قاؿ

، ككجه الداللة يف اخلّب أنػه لو (ٖ٘)"ال يمقض المكاح إالٌ األب: "يقوؿ
تزٌكجىٍت البالغة حٌد التسع الفاقدة لؤلب كاجلد بدكف إذف احلاكم دل 

ـ جواز المقض باألب، فإذا يكن لعحاكم نقضه حلصرهم  عيهم السَّبل
. دل يكن نقضه جاازان كاف زكاجها وحيحان 

كأٌما  عى مبُب مىن قاؿ بعدـ كجود كالية لؤلب كاجلٌد  عى تزكغلها     
لوجود أخبار أيضان تدٌؿ  عى استقبلؿ البكر، كهذه األخبار معتضدة 

. كممجّبة بفتول األككر كد ول اإلٝباع
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 عى البمت الٌرشيدة فيما لو كانت  كثبوت الوالية لؤلب كاجلدٌ     
 ذراء أٌما لو كانت ثيبان، فقد قاـ اإلٝباع  عى  دـ ثبوت كالية 
. لؤلب كاجلٌد  عيها، فبطريقو أىٍكذلى أٍف ال يكوف لعفقيه كالية  عيها

. الوالية  عى السفيه كآّموف: اإليراد على القسم الثالث
ن ليس له الٌسفيه سواء أكاف ذىكىرىان أـ أنكى     

ى
هو خفيف العقل دل

أهعٌية إوبلح ادلاؿ، كالٌسفيه زلجوره  عيه يف ادلاؿ كؽلمع من التصٌرؼ 
: كيستدٌؿ  عى ذلك بقوله تعاذل/ فيه
وال تؤتوا السفهاء أموالكم (المساء/ٓ .)
فبْن آنستم منـهم رشداً فادفعوا إليهم أموالهم (المساء/ٔ .)

وٌرفات السفيه يف األمواؿ، كأٌما كقد قاـ اإلٝباع  عى  دـ وٌحة ت
تصٌرفاته يف المكاح ٗبعُب هل ػلٌق له أٍف يتزٌكج دكف إذف الورٌل سوآء 
أكاف أبان أـ جٌدان أـ كوٌيان، فاألكاال من فقهاء اإلمامٌية دل يتعٌرضوا 
لوالية الفقيه  عى الٌسفيه أك السفيهة كالصَّدكؽ كادلفيد كالٌطوسل 

دريس كاحلعيب كالديعمل كغّبهم، بل ظاهر كابِب زهرة كٞبزة كإبن إ
اخلبلؼ كالتبياف لعطوسل اٌد اء اإلٝباع  عى اختصاص كالية المكاح 

. باألب كاجلدٌ 
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أٌما ادلتأخركف أمكاؿ احملقق يف الترااع كواحب القوا د كالتحرير    
كاإلرشاد ذهبوا إذل  دـ ثبوت الوالية لؤلب كاجلد أوبلن كوٌحة  قد 

. ك أكقعه بدكف إذف الورلٌ السفيه بمفسه ؿ
كذهب ٝبعه آخر كصاحب التذكرة كنكت اإلرشاد كادلسالك     

كشرح القوا د إذل ثبوت الوالية  عى السفيهْب ال ٗبعُب استقبلؿ 
احلاكم يف تزكغلهما بل ٗبعُب  دـ استقبلذلما كتوٌقف وٌحة نكاحهما 

.   عى إذف احلاكم كإٍف دل غلز لعحاكم تزكغلهما بمفسه أيضان 
ال ريب أٌف السفيه ال : "كقاؿ احملقق الكركل يف جامع ادلقاود    

غلّب  عى المكاح ألنػه بالغه  اقل، كال غلوز له اإلستقبلؿ ألنػه لسفهه 
فرأم احملقق أٌف ". كتبذيره زلجوره  عيه شر ان شلموع من التصرفات ادلالٌية

قة بالٌزكاج أـ السفيه ال غلوز له اإلستقبلؿ بتصرفاته سوآء أكانت متعلٌ 
. باألمواؿ كادلعامبلت

كالصحيح أٌف احلاكم ال يستقٌل يف تزكيج السفيه بل يتوٌقف     
إنكاحه  عى إذف السفيه أك السفيهة، لئلٝباع كلؤلول السادل  ن 

عاًرض، كإطبلؽ قوله سبحانػه
ي
فبذا بلغن أجلهّن فال جناح : ادل

لمصوص ادلستفيضة كا عليكم فيما فَعْلَن في أنفسهّن بالمعروف
: قاؿ كصحيحة ممصور بن حاـز  ن موالنا اإلماـ أيب  بد اهلل 
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كوحيحة زلٌمد . (ٖٙ)[ُتسَتْأَمر البكر وغيرىا وال تنكح إالّ بأمرىا]
ال تستأمر الجارية إذا ]: بن مسعم  ن أحدعلا  عيهما السَّبلـ قاؿ
ل يستأمرىا ك]: ، كقاؿ[كانت بين أبويها لي  لها مع األب أمر

. (ٖٚ)[أحد ما عدا األب
ك عيه فبل كالية مستقٌعة لعحاكم  عى السفيه يف مسألة الزكاج، إالٌ     

: إذا أٌدل سفهه إذل تبذير كإسراؼ ادلاؿ يف الزكاج إلطبلؽ قوله 
إذا : "ككذا ما كرد يف قوله " ال تعطوهم حٌب تعرفوا ممهم الٌرشد"

سفيه مفسد ال يمبغل له   عم الٌرجل أٌف امرأته سفيهة مفسدة ككلده
فإٌف كٌل ذلك ظاهره يف أٌف المهل " أٍف يسٌعط كاحدان ممهم  عى ماله

 ن تسعيطهم إظلا هو خلوؼ ورفهم ادلاؿ يف الفساد كهو غّب جاازو، 
فالواجب حيمبذو  عى الورل أٍف يدفع له من ادلاؿ من أجل ادلهر كالمفقة 

. كضلوعلا
ؼ بادلاؿ من دكف إذف األب كاجلد إذف ال ؽلكن لعسفيه أٍف يتصرٌ     

كيف حاؿ فقداهنما، فععحاكم الوالية  عى ماله لكمه ال ؽلمعه من 
الزكاج كنفقاته كما أنه ال يستقٌل يف إنكاحه دكف إذف السفيه، كسفهه 

. ال ؼلرجه  ن  قعه، فبل بٌد من أخذ اإلذف ممه يف مسألة التزكيج
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لؤلب كاجلٌد الوالية  عيهما  كأٌما آّموف كآّمونة فبل ريب أفٌ     
: لئلٝباع كلؤلخبار الصحيحة، ممػها

إذا أتت  عيه ثبلث  ترة سمة كتبت : ما كرد يف موثقة إبن سماف    
له احلسمات ككتبت  عيه السيبات، كجاز أمره إالٌ أٍف يكوف سفيهان أك 

اٌلذم يتَبم الٌدرهم بأضعافه، : كما السفيه؟ فقاؿ: ضعيفان، فقاؿ
. (ٖٛ)األبعه: ا الضعيف؟ قاؿـك: قاؿ
فإٍف احتعم كدل يكن له  قل دل يدفع إليه : كيف ركاية أيب بصّب    

. (ٜٖ)شيبان أبدان 
 كيف وحيحة هتاـ بن سادل  ن موالنا اإلماـ أيب  بد اهلل     
إنقطاع يػيٍتم اليتيم اإلحتبلـ، كهو أشٌده، كإٍف احتعم كدل يػيمٍلنىس : قاؿ

. (ٓٗ)أك ضعيفاي فعيمسك  مػه كلٌيه ماله ممػه رشده ككاف سفيهان 
فالسفيه كآّموف لعحاكم كالية  عى ماذلما إٍف دل يكن ذلما أبه     

أك جٌد كهذا هو ادلتهور بل قد اٌد ى اإلٝباع  عيه كيستدٌؿ  عى 
ذلك أنػه بعد احلجر  عيهما كممعهما من التصرؼ يف أمواذلما ال بٌد 

. ان ذلما ػلفظ أمواذلما ٕبكم العقل كالترعكأٍف يقيم مقامهما قٌيمان ككرلٌ 
مضافان إذل أنػه دل يكبت باألدلٌة كالية غّب الفقيه  عى مىن مات     

كلٌيه، بل كالية احلاكم  عى آّموف كما شابه هو ادلتيػىقَّن ال سٌيما ما 
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هذا " الٌسعطاف كرٌل مىن ال كرٌل له: "كرد باخلّب كإٍف كاف  اٌمٌيان من أف
كإالٌ فمحن  ا بأٌف ادلراد من السعطاف هو غّب ادلعصـو إذا قعن

ال  عى الفقيه؛ ألٌف السعطاف من السعطة  ضلمعه  عى ادلعصـو 
عك كادلمعكة كواحب القدرة، كهذه أمور 

ي
كهل مصدر ٗبعُب ادل

سلصووة ٗبن نصبه اهلل  ٌز ا ه قيّْمان ذا سعطة إذلٌية  عى  بيده 
كيدبٌر شملكف اخلعق تكويمان كتتريعان كهذا  يسوسهم بًعٍعم اهلل الواقعل،

!! هو ادلفهـو من كعمة سعطاف، كأٌم  بلقة لعععماء ّٔذا؟
 .الوالية  عى األمور السياسٌية كاإلجتما ٌية:اإليراد على القسم الّرابع

ال شٌك أٌف هذه األمور ادلذكورة ػ الٍب ترجع يف الواقع إذل نظم     
هل  ف حضور موالنا اإلماـ احلٌجة الببلد كمصعحة العباد ػ يف ـز

من سلتٌصاته ككظاافه فيعٌْب كيمٌصب الوكبلء  مػه يف األقطار ليقوموا 
، أٌما حاؿ غيابه فعيس لديما بالوظيفة ادلعقاة  عيهم من ًقبىًعًه 

دليل يكبت لعفقيه أٍف يكوف القٌيم  عى األمور السياسٌية كاإلجتما ٌية، 
السياسٌية ال يتوٌقف  عى كجود الفقيه بل كذلك ألٌف التصٌدم لؤلمور 

كل مىن يٌتصف بكونػه  ارًفان بدقااق الرياسة كواحب إدراؾ كرأم 
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كتقول كىجىبى  عيه كفاية القياـ كادلباشىرة بتعك األمور  )*(ثاقب ك دالة
إٍف توٌقف نظاـ العباد  عى تصٌدم بعض ادلملممْب لمظاـ ادلعاش كإالٌ 

. غيبة موالنا اإلماـ احلٌجة فبل غلب  عيهم التصٌدم يف
ك عيه فرٌٗبا ؽلكن أٍف تكوف القابعٌية لتصٌدم األمور السياسٌية يف     

غّب الفقيه أشٌد كأدٌؽ ممػها فيه؛ فإٌف الفقيه ٗبا هو فقيه ليس من شأنػه 
التصٌدم لؤلمور الٌسياسٌية ألٌف اختصاوه اإلستمباط كالمظر دكف 

غّب الفقيه لؤلمور اإلجتما ٌية  األمور السياسٌية، نعم لو تصٌدل
كالسياسٌية  عيه أٍف يستأذف من الفقيه العادؿ العارؼ الورع، كيرجع يف 
تتخيص األحكاـ ادلَبتٌبة  عى ادلوضو ات إذل الفقيه لكونػه مأموران به 

وأّما الحوادث الواقعة فارجعوا ]: كما كرد  ن اإلماـ احلٌجة 
. [فيها إلى رواة حديثنا

بعضهم أٍف يكبت كجوب تصٌدم الفقيه يف  صر الغيبة  كحاكؿ    
دلمصب تورٌل األمور السياسٌية كاإلجتما ٌية بركاية  عل الترااع بسمده 

يف  عل حاجة  إذل الفضل بن شاذاف  ن موالنا اإلماـ الٌرضا 
: بعد ذكر ٝبعة من الععل الٍب ممػها الماس إذل اإلماـ حيث قاؿ 

                                                 
إنما ال نرل كاحدان شلن يتصف ّٔذه األكواؼ، كإٍف  كرنا  عيه ٕبسب ما يظٌن الماس فبل نرل إالٌ كجوهان   (*)

 !!كاحلة متعصّْبة يقطر ممها الٌسٌم ال ٚبدـ إالٌ تمظيمها اٌلذم إليه تمتسب كبفضعه تسممت  رش الميابة كالوزارة
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ل حدٍّ زلدكد كأمركا أٍف ال يتعٌدكا ذلك احلٌد دلا أٌف اخلعق دلٌا كقفوا  ل
فيه من فسادهم دل يكن يكبت ذلك كال يقـو إالٌ بأٍف غلعل  عيهم فيه 
أميمان ؽلمعهم من التعٌدم كالٌدخوؿ فيما حيظر  عيهم ألنػه لو دل يكن 
ذلك لكاف أحده ال يَبؾ لذته كممفعته لفساد غّبه فجيعل  عيهم قٌيمه 

.. ساد كيقيم فيهم احلدكد كاألحكاـؽلمعهم من الف
: وفيو
إٌف ما جاء يف الٌركاية من الصفات إظلا هل سلتٌصة باإلماـ ادلعصـو     

كال دىٍخلى فيها لعفقيه، فسحبها إذل غّب ادلعصـو ٕباجة إذل دليل، كمىن 
حٌب يقيم ذلم احلٌق كػلفظ العباد من اخلبلؼ  ذا يكوف كاإلماـ 

. كاإلختبلؼ كاإلقتتاؿ
كوىدىؽى احملقّْق التيخ زلٌمد حسْب األوفهاين يف ذيل تععيقته     

 عى ادلكاسب حيمما خدش يف تصٌدم الفقيه لؤلمور السياسٌية 
: فقاؿ
الفقيه ٗبا هو فقيه أهل المظر يف مرحعة اإلستمباط دكف األمور "    

ادلتععّْقة بتمظيم الببلد كحفظ الكغور كتدبّب شملكف الٌدفاع كاجلهاد يف 
أمكاؿ ذلك فبل معُب إليكاؿ هذه األمور إذل الفقيه ٗبا هو فقيه كإظلا 
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 مدنا أ عمي الماس ٔبميع  ألنػه  فٌوض أمرها إذل اإلماـ 
".  السياسات كاألحكاـ فبل ييقاس بغّبه شٌلن ليس كذلك

ك عى فرض كجوب تورٌل الفقيه دلمصب إدارة احلكم كحفظ الكغور     
باب إ طااه الوالية أك إنػه من باب  كما شابه ذلك فهل هو من

الوكالة؟ الصحيح هو الكاين سواء أكاف بالمسبة لعقسم الرٌابع من 
أقساـ الوالية أـ بالمسبة لغّبه من األقساـ ادلبحوث فيها؛ فإٌف كٌل 

. ذلك  عى كجه الوكالة ال الوالية
كبْب  كالفىٍرؽ بْب كوف الوالية  عى كجه الوكالة  ن اإلماـ     

 طااه الوالية لعتخص أنػه تبطل الوكالة ٗبجٌرد موت اإلماـ األٌكؿ إ
كال يصٌح له ػ أم لعفقيه أك الرٌاكم ػ التصرؼ إالٌ أٍف يتحٌقق التوكيل 
من اإلماـ البلحق ٖببلؼ ما لو أ طاه الوالية فإنػه ال تزكؿ كاليته 

الحق ٗبجٌرد موت اإلماـ اٌلذم كالٌه، غاية ما يف األمر أٌف لئلماـ اؿ
 زله كما لؤلٌكؿ  ٍزله كيصٌح تصٌرفه بعد موت األٌكؿ ما دل يتحٌقق 

. العٍزؿ من اإلماـ البلحق
كهذا القسم من الوالية هو زلٌط البحث كاخلبلؼ حيث اٌد اه     

بعض الععماء كنفاه ادلتهور حسبما أكردنا،كسيأٌب التعٌرض ألدلٌتهم 
. كدحضها
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 . عى احلدكد كالتعزيرات الوالية: اإليراد على القسم الخام 

كهذا ما يػيعىّبَّ  مػه باستقبلؿ الفقيه يف التصٌرؼ، كهو أحد أقساـ     
الوالية الٍب اٌد اها أوحاب كالية الفقيه العاٌمة، كحاول اإليراد  عى 

: هو أٍف نقوؿ: هذا القسم
إٌف ما ٚبٌيعه أوحاب نظريٌة كالية الفقيه العاٌمة من أخبارو كالععماء     
ثة األنبياء كما شابه ذلك كما سوؼ يأٌب  ٌما قريب بإذف اهلل كر

. تعاذل
كاإلنصاؼ أٌف كٌل تعك األخبار الٍب استدٌلوا ّٔا  عى كالية الفقيه     

بعد مبلحظة سياقها أك ودرها أك ذيعها يقتضل اجلـز بأنػها يف مقاـ 
ٌمة كاألئبياف كظيفتهم من حيث األحكاـ التر ية، ال كونػهم كالميٌب 

 عيهم السَّبلـ أىٍكذلى الماس بأمواذلم، فعو طعب الفقيه الوارل الزكاة 
كاخلمس من ادلكعَّف فبل دليل  عى كجوب الٌدفع إليه شر ان، أم لو 
طعبها  عى ضلو الوالية، أٌما لو طعبهما من ادلقعّْد  عى ضلو اشَباط 

. با هوٌحة أدااهما بدفعهما إذل الفقيه مطعىقان، كىجىبى حيمبذو إت
مضافان إذل أنػه لو فيرض العمـو فيما ذيكر من األخبار كجب ٞبعها     

 عى إرادة العاـ من اجلهة ادلعهودة ادلتعارىفة من كظيفته من حيث كونػه 
رسوالن مبعّْغان، كإالٌ لـز ٚبصيص أككر العمومات لعدـ سعطمة الفقيه 
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إذل مورد  دـ   عى أمواؿ الماس كأنفسهم إالٌ يف موارد قعيعة بالمسبة
.  سعطمته حسب تعبّب التيخ األنصارم أ عى اهلل مقامه

مل تعك األحاديث  عى العمـو بادلعُب : وبتعبيٍر آخر     إٍف دل ٙبي
اٌلذم ذيكر آنفان لعـز ٚبصيص أككر العمومات الٌدالٌة  عى التبعيغ كنتر 

.  األحكاـ
اإلماـ إالٌ ما كباجلمعة فإقامة الٌدليل  عى كجوب إطا ة الفقيه ؾ    

. خرج بالدليل دكنػه خرط القتاد
 .الوالية  عى األكقاؼ  العاٌمة: اإليراد على القسم الّسادس

إذا دل يكن ٜبٌة  ال ريب أٌف لعفقيه الوالية  عى ادلوقوفات يف اجلمعة    
متوؿٍّ ذلا، كلو  ٌّبنا  مها بالوالية فهل كالية جزاٌية تكبت يف مورد 

كمعماها سبٌية الٍب ال بٌد من ٙبققها يف اخلارج، خاص هو األمور احل
مضافان إذل أٌف التصٌدم لر اية . نفوذ تصٌرفاته فيها بمفسه أك بوكيعه

األكقاؼ الٍب ليس ذلا متوؿٍّ يقـو بتملكهنا كتدبّب أمرها ٕبسب ما أمر 
اهلل تعاذل هو من باب اإلحساف كاإل انة كهو امر ال ػلتاج إذل اإلذف 

: كقوله  (ٔٗ)"كٌل معركؼ ودقة: "مـو قوله من الفقيه لع
كإذا دل يوجد متوؿٍّ ذلا إالٌ . (ٕٗ)" ونك الضعيف من أفضل الٌصدقة"

الفقيه فكبت حيمبذو كاليته  عيها لببلٌ يتسٌعط  عيها الظادلوف كهو أمره 
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ال يرضاه احلجج  عيهم السَّبلـ، أما أٍف يكوف له الوالية  عيها مع 
الوقف اخلاص، فهذا مبِبّّ  عى كالية الفقيه العاٌمة، كجود الواقف ذلا ب

ٍمما . كالٍب قعما أنػه دل تكبت بدليل ميٍعتىّبى كما قدَّ
 . توٌقف تصٌرؼ العاٌمل  عى إذف الفقيه: اإليراد على القسم الّسابع

كهذا ما ييطعىق  عيه أيضان بإقامة احلكومة لتمفيذ األحكاـ كإقامة     
هذا القسم يف كاقعه يرجع إذل القسم اخلامس، احلدكد كالتعزيرات، ك

فإٍف  ىًعمى الفقيهي من األدلٌة جواز توليته أم جواز أٍف يكوف الفقيه كاليان 
يقيم احلدكد من باب الوالية، فععيه حيمبذو أٍف يقيم احلدكد كإالٌ أم 
إٍف دل يػىٍععىم من األدلٌة أك شٌك بوجوب إقامة احلدكد يف غيبة موالنا 

فبل يصٌح حيمبذو أٍف ييقيمىها بل يبقى احليٍكمي  احلٌجة اإلماـ 
كذلك لعدـ كجود دليل حاؿ التك  ميعىطَّبلن خلركج موالنا احلٌجة 
. إلقامة احلدكد يف  صر الغيبة

إٌف إقامة احلكم يعتّب أمران معركفان، فكيف غلوز لعفقيه  :فبْن قيل    
. حلرمافتعطيعه بَبكه  ن تصٌديه، فإٌف الٌَبؾ موجب ؿ

إٌف هذا احلرماف كبقٌية الّبكات الٍب حيرمما ممها يف   :والجواب    
 صر الغيبة دلوالنا اإلماـ احلٌجة  جَّلى اهلل فػىرىجىه التريف كذلك لعدـ 
قابعيتما لعتترؼ ٖبدمته، فاحلرماف  ن هذا احلكم ٛبامان كحرمانما من 
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حكاـ كتٍرؾ األمر إذل إٌف تعطيل األ: رؤية اإلماـ، كلكٌن احلٌق أٍف ييقاؿ
الفٌساؽ شلا ال يرتضيه التارع ادلقدَّس، فعو بيًسطىٍت يد الفقيه،  عيه 
أٍف يقيم احلدكد كالتعزيرات من باب األمور احلسبٌية كاألمر بادلعركؼ 
كالمػهل  ن ادلمكر كليس من باب الوالية حٌب يدَّ ى اإلشكاؿ فيها ػ 

ا األمر بادلعركؼ فبل ؽلكن حاؿ الٌتك يف كجؤّا حاؿ الغىيبىة، أـٌ 
تعطيعه حٌب يف حاؿ الٌتك فيه، كلو توٌجه الماس إذل آؿ البيت 

 عيهم السَّبلـ كا تقدكا بإمامتهم كأقاموا احلدكد كالتعزيرات كما أراد 
كتيرًؾى اإلمر إذل  أاٌمة آؿ البيت لىمىا غاب موالنا اإلماـ احلٌجة 

. الظادلْب كالفاسقْب كالكافرين
قعما بعدـ جواز احلدكد كالتعزيرات حٌب من باب األمر  كلو    

بادلعركؼ ػ كلكٌمه بعيد ٕبسب الظاهر ػ فبل اقٌل من كجوب التعزير 
. دكف إقامة احلدكد، كذلك حٌب يرتدع الفاسق كالظادل كادلعتدم

الوالية  عى طبلؽ ادلرأة دكف إذف : اإليراد على القسم الثامن
. زكجها
ٙبت القسم األٌكؿ كهو الوالية  عى األمواؿ كيدخل هذا القسم     

. كاألنفس
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كيورد  عيه ٗبكل ما أكردناه  عى القسم األٌكؿ، مضافان إذل أٌف     
الوالية  عى طبلؽ ادلرأة دكف إذف زكجها هو خبلؼ األول العفظل 

: ذٌل اهلل  عيه كآله كسعَّمصكالعمعل، حيث إٌف األول العفظل كقوله 
؛ فإٌف مقتضى هذا احلديث التريف "ذى بالساؽالطبلؽ بيد من أىخى "

 دـ جواز تصرؼ الغّب يف نفوس اآلخرين كأ راضهم، ألٌف لكٌل 
شخص اإلستقبلؿ بالوالية  عى ماؿ نفسه فقط، ككذا لكٌل شخص 
اإلستقبلؿ بالوالية  عى ً رضه ٕبدكد ما  حىٍت به التريعة، أٌما أٍف 

اآلخرين، فعم يقم  عيه يكوف ذلذا الغّب كالية كسعطة  عى أ راض 
دليل معتّب، بل هو خبلؼ األدلٌة الٍب ممػها هذا احلديث التريف 
حيث إٌف مقتضاه أنػه ال يطٌعق الزكجة أحده مهما  بل شأنػه سول 
الزكج، كلعحاكم كالية حيمما يمتز الزكج كحيمما ييفقىد، هما لعفقيه 

ؽ فإٍف دل يطعّْق كالية  عى الٌزكج ػ حاؿ نتوزه ػ يف أٍف يأمره بالطبل
الزكج، فيطٌعقها الفقيه حٌب ال يملٌدم  دـ الٌطبلؽ إذل اإلجحاؼ ٕبٌق 

. الٌزكجة
الّرجال قّوامون على النساء بما فّضل : مضافان إذل قوله تعاذل    

فمن مصاديق . اهلل بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم
لفقيه دكف إذف الزكج، القيومٌية أٍف يكوف الٌطبلؽ بيد الٌزكج ال بيد ا
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فاألزكاج هم القٌيموف  عى نسااهم بالمفقة كالطبلؽ كال قيومية 
. لعفقهاء ٕبسب مدلوؿ اآلية التريفة

كأٌما األول العمعل الٌداؿ  عى  دـ ثبوت الوالية ألحد بتلء     
 عى أحد، حيث إنػه يدٌؿ  عى  دـ تأثّب  قد زيد أك إيقا ه يف حٌق 

.  مرك
إٌف األدلٌة دٌلت  عى كالية الزكج  عى زكجته ال سٌيما  :وبالجملة    
الطبلؽ بيد مىن أخذ : "كقوله الّرجال قّوامون على النساءقوله 

كهذا هو القىدىر ادلتيػىقَّن كما  داه متكوؾ" بالٌساؽ
ال غلوز األخذ  )*(

من األدلٌة ٗبعُب أٌف كالية  الفقيه يف طبلؽ  به لكونػه خبلؼ ادلتيقن
دكف إذف زكجها أك أٍمرًًه بالٌطبلؽ أك أٍخذ اإلذف ممػه الزكجة ب

بالطبلؽ، كٌل ذلك دل يمٌص  عيه دليل معتىّبى سول ما احتمعه أتباع 
. كالية الفقيه، ك مد اإلحتماؿ يبطل اإلستدالؿ

ك عيه؛ فما استدٌؿ به هملالء  عى الوالية لعفقيه بأقسامها ادلتعٌددة     
ـ ٕبسب القوا د كاألووؿ األٌكلٌية دل ال يصعح أٍف يكوف دليبلن، فه

                                                 
لعفقيه ترجع يف كاقعها إذل دكراف األمر بْب األقل كاألككر، فاألقل هو ما دٌؿ  عيه ثبوت الوالية العاٌمة   (*)

الدليل من الوالية اخلاٌوة، كاألككر هو ما فوؽ ذلك، فّبجع التك إذل ا تبار قيد زااد فيجرم فيه أول الّباءة 
.  كيبِب  عى  دـ ا تباره ٕبكم األول
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يتمٌكموا من إثبات الوالية لعفقيه، فعم يبقى لديهم سول األخبار الٌدالٌة 
 عى الوالية العاٌمة، كضلن سمستعرضها كضلقق يف مداليعها؛ فإٍف دلٍَّت 

.  عى ما يريدكف نأخذ ّٔا كإالٌ فبل
ة األخرل من مضافان إذل أنػهم استدٌلوا  عى مٌد اهم باألدؿٌ     

كسمذكر كٌل ذلك ضمن فصوؿ . الكتاب كاإلٝباع كالعقل كاألخبار
. مع اإليراد  عيها

 
 
: ىوامش مقّدمات البحث

. ِٖحُٓ/ُ:كساال التيعة ـ( ٔ)
. وبحل الصاحل/ْٖ:هنج الببلغة ـ( ٕ)
. َُٕ/َِ:نقبلن  ن وحيفة المور ِّْ:نظرية احلكم كالٌدكلة ـ( ٖ)
، ٓباب  ُّٕ/ْٕكج ِّٖ/ِٖ:باب الموادر، كالبحار ّٕٓ/ٕ:فركع الكايف ـ( ٗ)

. ُِٖ/ُ:إبن أيب احلديد/كشرح المهج
. ُْٕٖحُٗٗ/ُِ:وحيح مسعمـ ( ٘)
. ُْٖٗح/ُِ:وحيح مسعمـ ( ٙ)
. ُُٖٓح/ُِ:وحيح مسعمـ ( ٚ)
. ِحَّٖ/ِ:، كأووؿ الكايفِّٔ: قاب األ ماؿـ ( ٛ)
. ِّٔ: قاب األ ماؿـ ( ٜ)
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. ّحَّٖ/ِ:، كالكايفِّٔ: قاب األ ماؿـ ( ٓٔ)
. ْْْص/ّٓكتاب:وبحل الصاحل/هنج الببلغةـ ( ٔٔ)
. ٕحَّٖ/ِ:الكايفـ ( ٕٔ)
. ّّٖٕ:غرر احلكمـ ( ٖٔ)
. ٓحَّٖ/ِ:الكايفـ ( ٗٔ)
. بسمدو آخر ُّٕ/ُ:، كأووؿ الكايفُِٗ/ْ:مرآة العقوؿـ ( ٘ٔ)
. ٔحّّٕ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٙٔ)
. ُٓٗ/ْ:مرآة العقوؿـ ( ٚٔ)
. وبحل الصاحل ّّٓ/ُِٔ:الغةهنج البـ ( ٛٔ)
. وبحل الصاحل ُِٖ/ُِٓخطبة: هنج الببلغةـ ( ٜٔ)
. وبحل الصاحل َِٓ/ُْٕخطبة: هنج الببلغةـ ( ٕٓ)
. وبحل الصاحل ُٖٖ/َُّخطبة: هنج الببلغةـ ( ٕٔ)
. وبحل الصاحل َِْ/ُْٕخطبة : هنج الببلغةـ ( ٕٕ)
. ٕحُٖٕ/ٔ:ٕبار األنوارـ ( ٖٕ)
. َُّ:غيبة المعماينـ ( ٕٗ)
. ُٕٖ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٕ٘)
. ٔباب ِْٗ/ِٔ:ٕبار األنوارـ ( ٕٙ)
. ُْحُٓٓ/ُٕ:الوساالـ ( ٕٚ)
. ُٓ:الفكر الصااب يف كالية الفقيه الماابـ ( ٕٛ)
. زلٌمد  بده ُٓ/ّ:هنج الببلغةـ ( ٜٕ)
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. ِٔحٗٔ/ٖ:الٌركضة من الكايفـ ( ٖٓ)
. ِِْٕٗحِِٔ/ُٕ:، كالوساالّحُّٓ/ٓ:الكايفـ ( ٖٔ)
. ٕفصل ّْٗ:، كهنج احلق لعحعلٗباب ِٕٓ/ُْ:كساال التيعةـ ( ٕٖ)
 ّٖٔ/ِٓ، كجَِِّْحّٔباب ِّْ/ِْ:كساال التيعةـ ( ٖٖ)

. َُِّٗحُباب
. ُِّٖٗحِٓباب َّٔ/ُٓ:ادلستدرؾـ ( ٖٗ)
. ُحْباب/ كتاب المكاح َِٓ/ُْ:كساال التيعةـ ( ٖ٘)
. َُحّباب/ كتاب المكاح َِّ/ُْ:الوساالـ ( ٖٙ)
. ّحّباب َِٓ/ُْ:ال التيعةكساـ ( ٖٚ)
. كتاب الووايا ٖحَّْ/ُّ:كساال التيعةـ ( ٖٛ)
. كتاب الووايا ٓحّّْ/ُّ:الوساالـ ( ٜٖ)
. كتاب الووايا ٗحَّْ/ُّ:الوساالـ ( ٓٗ)
، ُِٖٔحٓٓ/ِ:، كالفقيهْ-ِ-ُح/باب فضل ادلعركؼ ِٔ/ْ:الكايفـ ( ٔٗ)

. ُِٖٓٓحُباب ِٖٓ/ُٔكج ٕباب ُّٖ/ٗ:كالوساال
 ََُِٕحٗٓباب ُُْ/ُٓ:، كالوساالِحٓٓ/ٓ:كايفاؿـ ( ٕٗ)

 .ْْٔكُْْ:، كٙبف العقوؿِٓباب ِّٔ/ٕٓ:كالبحار
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اإلستدالل على والَيِة الَفِقيه 

الَعاّمة بالِكَتاب 
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إستدٌؿ أوحاب نظريٌة كالية الفقيه العاٌمة  عى مٌد اهم بآيات    
  :من الكتاب آّيد؛ ممػها

:  اآلية األولى
يا أيها الذين آَمنوا أطيعوا اهلل وأطيعوا الّرسول : قوله تعاذل    

(. ٗٓ/المساء) وأولي األمر منكم
: تقريب اإلستدالؿ من كجوه    
أٌف اآلية أمىرىٍت بإٌد ى أوحاب المظريٌة ادلذكورة : الوجو األّول    

يس خاٌوان بأناس  اـه كؿ" أكرل األمر: "بطا ة أكرل األمر، كمصطعح
بأاٌمة آؿ البيت  عيهم " أكرل األمر"معيَّمْب؛ ألٌف األخبار كإٍف فسَّرىٍت 

إالٌ إنػه ال غلوز التفسّب احلصرم ادلصداقل، إنطبلقان من ]السَّبلـ 
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" اجلرم"إضافةن إذل أٌف أسعوب ...،"ادلورد ال ؼلصّْص الوارد: "قا دة
سٌيما مفسّْرم اإلمامٌية، يكبت ادلعتىمىد لدل العديد من ادلفسّْرين ال 

كجود مصاديق متعدّْدة كغّب زلصورة ألكرل األمر، كما إٌف ادلراد من 
أكرل االمر هم أوحاب احلٌل كالعقد لدل بعض مفسّْرم السٌُّمة، 

كانطبلقان من اقتضاء التماسب بْب احلكم كادلوضوع يف اآلية؛ فإٌف ادلراد 
قهاء العدكؿ الواجدكف لتركط من أكرل األمر يف  صر الغيبة هم الف

اإلمامة كالقيادة، كغلب ػ حسب اآلية ػ إطا تهم بتكلو مطعىق، كال 
. (ٔ)[غلوز  صياف أكامرهم

: يرد عليو
يف اآلية ادلبارىكة  عى " أكرل األمر"إٌف تطبيق ادلدًَّ ل ًفقرة ـ ( ٔ)    

يعة كال ال يَبؾ حيمبذو فض" ادلورد ال ؼلصّْص الوارد"القا دة األوولٌية 
كرامة آلؿ زلٌمد وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم، إذ لو أخذ بعمـو تعك 
القا دة كطبقماها  عى اآليات اخلاٌوة بآؿ زلٌمد  عيهم السَّبلـ، 

النتفت الفضيعة كالكرامة كاخلصووٌية  ن أكلبك األطهار األخيار، كيف 
الٍب  ذلك زلىٍقه لفضااعهم كمعاجزهم ككراماهتم، كلعخصااص الذاتٌية

. حباهم ّٔا ادلوذل
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إٌف القا دة ادلذكورة تتعٌعق باألحكاـ العاٌمة دكف اخلصااص ـ ( ٕ)    
كالفضاال كإالٌ أللغيما اخلصووٌية  ن آؿ البيت  عيهم السَّبلـ يف آية 
التطهّب كآية الوالية، كآيٍب اإلكماؿ كالببلغ كغّبهم من اآليات، مع 

لتـز بتموذلا لغّب آؿ البيت  عيهم أٌف أحدان من فقهاء اإلمامٌية دل م
السَّبلـ، ففل القرآف الكرًن خطابات لفباتو معهودة، وىدىرىٍت  عى 

؛ فإنػها ال تػىعيمُّ بعفظها غّبى مىن نػزلىٍت ٕبٌقهم )*(ضلو القضٌية اخلارجٌية
كإٍف كاف قد تعٌم ٗببلكها إذا كاف قد أيٍحرًزى يقيمان، كٌل ذلك يف غّب 

خصااص آؿ البيت فبل ؽلكن إحراز أٌف مبلكها  اخلصااص، أٌما يف 
.  أ ٌم شلا نػزلت  اآلية ٕبقهم

كهماؾ بعض اآليات يف غّب خصااص األاٌمة، ال ؽلكن أٍف نعمّْم     
اّلذين استجابوا هلل : لفظها لغّب مىٍن نػزلىٍت ٕبٌقهم، فقوله تعاذل

وا والّرسول من بعد ما أصابهم القرُح للذين أحسنوا منـهم واتق
أجٌر عظيم، اّلذين قال لهم الناس إّن الناس قد جمعوا لكم 

                                                 
أكـر مىٍن يف ادلسجد أك مىٍن يف : ديٌة ادلوضوع يف القضٌية، كقولكالقضٌية اخلارجٌية هل  بارة  ن معهو  (*)

ادلدرسة، تريد مىن هو يف مسجد البعد أك مدرسته يف احلاؿ احلاضر، كليس يف كٌل األزماف، ككٌل ادلساجد 
. كادلدارس  عى اإلطبلؽ
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آؿ ) فاخكوىم فزادىم إيماناً وقالوا حسبنا اهلل ونِْعَم الوكيل
(. ُّٕػ  ُِٕ/ مراف
إشارة إذل أناس  قال لهم الناس: التاهد يف قوله تعاذل    

اٌلذين ٝبعوا ذلم،  الناسمعهودين أك فردو معهود، كادلقصود من 
ـ أوحاب أيب سفياف، ك عيه فاآلية نػزلىٍت يف ٝبا ة خاٌوة فبل ق

ؽلكن تعميم لفظها إذل غّب مىٍن نػزلىٍت ٕبقهم اآلية كهم نعيم بن 
مسعود األشجعل اٌلذم أشاع اخلّب، كأبو سفياف اٌلذم ٝبع  عى 
ادلملممْب الٌرجاؿ كالعتاد لقتاذلم، كأٌما تعميم الٌداللة ٕبيث يأٌب أفراد 

لقوف الٌر ب يف قعوب ادلملممْب فهو أمره راجع إذل بطوف آخركف م
القرآف الكرًن، مضافان إذل أٌف كٌل الماس يف كل زمن يعقوف الٌر ب يف 
قعوب ادلملممْب، بل إٌف ككّبان من الكفار اٌلذين ال يديموف باإلسبلـ قد 

تكوف معامعتهم لعمسعمْب أفضل من معامعة ادلسعمْب لبعضهم 
. البعض
دًلى ال يكوف من بطوف آية اإلطا ة يف القرآف الكرًن هو : يلإْن ق    

إطا ة الفقهاء؟ 
ألٌف داللتها كاضحة   عى  صمة أكرل األمر ادلمصوص : قلنا    

 عيهم باألخبار، كقد قامت الضركرة كاإلٝباع  عى  دـ  صمة 
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الفقهاء فبل تدخل يف مفهـو بطوف القرآف، ككذا ٜبٌة أيات أيخر ال 
إّن اّلذين : ـ لفظها  عى غّب مورد نزكذلا ممها قوله تعاذلؽلكن تعمل

كفروا سواء عليهم ءأنذرتهم أم لم تنذرىم ال يؤمنون، ختم اهلل 
على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارىم غكاوة ولهم عذاٌب 

(. ٕػٔ/البقرة) عظيم
كادلراد من خطاب اٌلذين كفركا هم اٌلذين كانوا  عى  هده وٌعى     
 عيه كآله كسعَّم  ك اندكا كاوٌركا  عى العجاج بعد كضوح احلق اهلل 

كسطوع الّبهاف، كليس مطعىق الكفار  عى مٌر الزماف الستعزامه 
. العغويٌة يف اإلنذار

كال يبعد أٍف يكوف ادلراد هم (: "قده)قاؿ العبلٌمة الطباطباال     
الدين كدل  الكفار من وماديد قريش ككّباء مٌكة اٌلذين  اندكا يف أمر

يألوا جهدان يف ذلك، إذ ال ؽلكن استطراد هذا التعبّب يف حٌق ٝبيع 
الذين "الكفار كإالٌ النسٌد باب اذلداية، فاألشبه أٍف يكوف ادلراد من 

هاهما كيف ساار ادلوارد من كبلمه تعاذل هم كفار مٌكة يف أٌكؿ " كفركا
أٌب أٌف ادلراد من نظّب ما سل...البعكة إالٌ أٍف تقـو قريمة  عى خبلفه

فيما أطعق يف القرآف من غّب قريمة  عى إرادة  اّلذين آَمنوا: قوله
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اإلطبلؽ، هم السابقوف األكلوف من ادلملممْب، خيصُّوا ّٔذا اخلطاب 
. (ٕ)"تتريفان 
هملالء قـو : الكافرونكهكذا قاؿ رٞبه اهلل يف تفسّب سورة     

ذٌل اهلل  عيه كآله كسعَّم أٍف معهودكف ال كٌل كافر، كيدٌؿ  عيه أمره ص
. ؼلاطبهم بّباءته من ديمػهم كامتما هم من ديمػه

د واه التماسب بْب احلكم كادلوضوع يف اآلية يقتضل أٍف ـ ( ٖ)    
هو الفقهاء سلدكشة كمغتوشة، إذ  أولي األمريكوف ادلراد من 

كع ادلوضوع فيها ممحصر كمتعْبّْ باألاٌمة ادلعصومْب، فتعميم ادلوض
، بل هو أ م )*( عى الفقهاء هو أول اخلبلؼ كمصادىرة بادلطعوب

من ادلدَّ ى، إذ ادلدَّ ى هو خصوص أكرل األمر، كالتموؿ إذل غّب 
األاٌمة ٕباجة إذل دليل لفظل كقريمةو قطعٌية تيعْبّْ ذلك كهل مفقودة 

. هما

                                                 
ة بعفظو مرادؼو بادلغايرة بْب ادلقٌدمة هو أٍف يملخذ ادلطعوب بعيمػه كغليٍعىل مقدّْمة قياسلٌ : ادلصادىرة بادلطعوب  (*)

، جا بلن "الورل"فادلطعوب هما هو كالية األمر، جععها ادلتكك مقٌدمة قياسٌية، موٌسعان من لفظ . كادلطعوب
أك أنػه جىعىلى . الوالية ذات مصاديق متعٌددة أحدها كالية الفقيه، شلا سٌبب مغايرة بْب  ادلطعوب كادلقٌدمة

. ية األمر ػ هو نفس كالية الفقيهادلطعوب ػ كهو كال
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ة  عى كلما إيرادات قٌيمة كمهٌمة  عى استدالؿ العاٌمة باآلية التريف    
. )**(إطا ة الفقهاء كاألمراء كاحلٌكاـ فعَباجع

: الوجو الثاني
: تقريب اإلستدالؿ  عى كالية الفقيه العاٌمة بتقرير آخر مفاده    
إٌف  مـو اخلطاب يف اآلية ادلبارىكة لكٌل األزماف حٌب زمانما،     

يف  كزماف نػزكؿ اآلية كلٌيان لؤلمر كإالٌ أوبح العمـو فيها لغوان كليس
زمانما هذا غّب الفقيه اجلامع لعترااط يصعح أٍف يكوف كلٌيان لؤلمر ألنػه 

اٌلذم له األهعٌية لرجوع الماس إليه يف أمورهم ادلعادية كادلعاشٌية ال 
مضافان إذل ما يف التوقيع التريف من ...سٌيما األمور ادلتجٌددة احلادثة

. ركاة حديكما كأٌما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إذل: قوله 
فإنػه يدٌؿ  عى أٌف الفقهاء كالة األمر يف هذا العصر، فإذا ضممما     

ذلك إذل اآلية التريفة يتكَّل حيمبذو وغرل كهو التوقيع، ككّبل كهل 
اآلية، فتكوف نتيجة هذا القياس كجوب إطا ة  الفقهاء يف هذا  

لبحث العصر، كهو مبلـز لواليتهم بل لدل احلقيقة ال يقصد من ا
إٌف التوقيع :  ن الوالية ذلم إالٌ إثبات كجوب إطا تهم، كبعبارة أخرل

التريف يكبت كجوب الٌرجوع لعفقهاء يف هذا العصر كاآلية الكرؽلة 
                                                 

 .ُّْػ  ِّّ/ُ:نفسه يف التهعكة كدحضها شبهة إلقاء ادلعصـو   (**)
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تكبت كجوب اإلطا ة لوالة األمر، فبل بٌد أٍف يكوف الفقهاء كالة 
األمر كإالٌ لىمىا كىجىبى الٌرجوع إليهم
(ٖ) .

: يرد عليو
د واه  مـو اخلطاب يف اآلية لكٌل األزممة كإالٌ لكاف ـ ( ٔ)    

العمـو لغوان خبلؼ ما كرد يف األخبار من أنػها خاٌوة بأاٌمة آؿ 
البيت  عيهم السَّبلـ، فقد جاء يف وحيحة احلسْب بن أيب العبلء، 

قولما يف األكوياء أٌف طا تهم  ذكرتي أليب  بد اهلل : قاؿ
أطيعوا اهلل :ٌلذين قاؿ اهلل تعاؿنعم، هم ا: مفَبىضىة، فقاؿ 

وأطيعوا الّرسول وأولي األمر منكم
(ٗ) .

قاؿ يف  كيف الكايف بسمد معتّب  ن موالنا اإلماـ أيب جعفر      
 أطيعوا اهلل وأطيعوا الّرسول وأولي األمر منكم: تفسّب قوله تعاذل

. (٘)إيانا  ُب خاٌوة، أمر ٝبيع ادلملممْب إذل يـو القيامة بطا تما
سألت أبا  بد الٌعه  عيه : كبسمدو وحيح  ن أيب بصّب قاؿ    

أطيعوا الّلو وأطيعوا الّرسول وأولي : الٌسبلـ  ن قوؿ الٌعه  ٌز كجلٌ 
نزلت يف  عٌل بن أيب طالبو كاحلسن كاحلسْب : فقاؿ األمر منكم

 إٌف الٌماس يقولوف فما له دل يسٌم  عٌيان كأهل:  عيهم الٌسبلـ، فقعت له
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إٌف : قولوا ذلم: فقاؿ: بيته  عيه الٌسبلـ يف كتاب الٌعه  ٌز كجٌل؟ قاؿ
رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم نزلت  عيه الٌصبلة كدل يسٌم الٌعه 
ذلم ثبلثان كال أربعان حٌٌب كاف رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم هو 

ذلم من كٌل أربعْب  اٌلذم فٌسر ذلك ذلم كنزلت  عيه الزٌكاة كدل يسمٌ 
درعلان درهم حٌٌب كاف رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم هو اٌلذم 
فٌسر ذلك ذلم كنزؿ احلٌج فعم يقل ذلم طوفوا أسبو ان حٌٌب كاف رسوؿ 

الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم هو اٌلذم فٌسر ذلك ذلم كنزلت 
أطيعوا الّلو وأطيعوا الّرسول وأولي األمر منكم  ٍّكنزلت يف  عل

: كاحلسن كاحلسْب فقاؿ رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم يف  علٍّ 
: من كمت مواله فععٌل مواله، كقاؿ وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم

أكويكم بكتاب الٌعه كأهل بيٍب فإيٌن سألت الٌعه  ٌز كجٌل أف ال يفٌرؽ 
ال تعٌعموهم : ؿبيمهما حٌٌب يوردعلا  عٌل احلوض فأ طاين ذلك، كقا

إهٌنم لن ؼلرجوكم من باب هدنل كلن : فهم أ عم ممكم، كقاؿ
يدخعوكم يف باب ضبللةو فعو سكت رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله 
كسٌعم فعم يبٌْب من أهل بيته الٌد اها آؿ فبلفو كآؿ فبلفو كلكٌن الٌعه 

إّنما كسٌعم   ٌز كجٌل أنزله يف كتابه تصديقان لمبٌيه وٌعى اهلل  عيه كآله
 يريد الّلو ليذىب عنكم الّرج  أىل البيت ويطّهركم تطهيراً 
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فكاف  عٌل كاحلسن كاحلسْب كفاطمة  عيه الٌسبلـ فأدخعهم رسوؿ 
ـٌ سعمة ٍبٌ قاؿ : الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم ٙبت الكساء يف بيت أ

ـٌ سعمة الٌعهٌم إٌف لكٌل نيبٍّ أهبلن كثقبلن كهملالء أهل بيٍب كثقعل ؼ قالت أ
إٌنك إذل خّبو كلكٌن هملالء أهعل كثقعل فعٌما : ألست من أهعك؟ فقاؿ

قبض رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم كاف  عٌل أكذل الٌماس 
بالٌماس لككرة ما بٌعغ فيه رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم كإقامته 

 عٌل كدل يكن  لعٌماس كأخذه بيده فعٌما مضى  عٌل دل يكن يستطيع
ليفعل أف يدخل زلٌمد بن  علٍّ كال العٌباس بن  علٍّ كال كاحدان من 

كلده إذان لقاؿ احلسن كاحلسْب إٌف الٌعه تبارؾ كتعاذل أنزؿ فيما كما أنزؿ 
فيك فأمر بطا تما كما أمر بطا تك كبٌعغ فيما رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل 

جس كما أذهبه  مك  عيه كآله كسٌعم كما بٌعغ فيك كأذهب  ٌما الرٌ 
فعٌما مضى  عٌل  عيه الٌسبلـ كاف احلسن  عيه الٌسبلـ أكذل ّٔا لكّبه 
فعٌما تويٌف دل يستطع أف يدخل كلده كدل يكن ليفعل ذلك كالٌعه  ٌز 

كجٌل يقوؿ كأكلوا األرحاـ بعضهم أكذل ببعضو يف كتاب الٌعه فيجععها 
أمر بطا تك كطا ة  يف كلده إذان لقاؿ احلسْب أمر الٌعه بطا ٍب كما

أبيك كبٌعغ يٌف رسوؿ الٌعه وٌعى اهلل  عيه كآله كسٌعم كما بٌعغ فيك كيف 
أبيك كأذهب الٌعه  ٌِب الٌرجس كما أذهب  مك ك ن أبيك فعٌما 
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وارت إذل احلسْب  عيه الٌسبلـ دل يكن أحد من أهل بيته يستطيع 
أرادا أف أف يٌد ل  عيه كما كاف هو يٌد ل  عى أخيه ك عى أبيه لو 

يصرفا األمر  مه كدل يكونا ليفعبل ٍبٌ وارت حْب أفضت إذل احلسْب 
 عيه الٌسبلـ فجرل تأكيل هذه اآلية كأكلوا األرحاـ بعضهم أكذل 

ببعضو يف كتاب الٌعه ٍبٌ وارت من بعد احلسْب لععٌل بن احلسْب ٍبٌ 
ؿ وارت من بعد  عٌل بن احلسْب إذل زلٌمد بن  علٍّ  عيه الٌسبلـ كقا

 .(ٙ)الٌرجس هو الٌتٌك كالٌعه ال نتٌك يف ربٌما أبدان 
اجع األخبار ادلفٌسرة آلية      كاألخبار يف هذا الصدد متواترة فعَبي

 .(ٚ)إطا ة أكرل األمر اٌلذين هم خصوص آؿ زلٌمد  عيهم السَّبلـ
ك عيه؛فاآلية تفيد اإلطا ة ادلطعقة ٕبيث تتمل األمور التخصٌية     

ارجٌية حٌب اخلاٌوة ممها،  دا  ن مشوذلا لؤلحكاـ، كادلوضو ات اخل
شلا يقتضل  صمة ادلأمور بإطا تهم، كهو غّبي ثابتو لغّب ادلعصـو 
بإٝباع األٌمة، فيتعٌْب حيمبذو كجوب إطا ة آؿ البيت مطعىقان يف كٌل 
حاالهتم كأزماهنم، كهذا دليل  صمتهم كطهارهتم، ال يتاركهم يف 

ة قطعان، كليس يف اآلية إشارة إذل كجوب ذلك أحده من افراد األـٌ 
إطا ة الفقيه يف األحكاـ التر ٌية أيضان ألٌف لساف اإلطا ة يف اآلية 
هو بياف الواقع ٗبا هو هو ال ٗبا أنه قد يصيبه أك ؼلطبيه، كمععـو أٌف 
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الفقيه الوارل كغّب الوارل ال يصيب الواقع داامان كلعٌعه ال يعكس بآرااه 
لب األحياف، إذف فكيف ٘بب إطا ته مطعقان كهل  ن الواقع يف أغ

! األمر باإلطا ة سول أمران بإطا ة اخلطأ؟
. إٌف األمر بإطا ة اخلطأ غّب ادلتعمد مغفور باآلية: إْن قيل    
ليس يف اآلية ما يتّب إذل األمر بإطا ة اخلطأ حٌب يكوف : قلنا    

اع الصواب مغفوران بل العكس هو الصحيح، فإٌف اآلية أمرت باتب
داامان حيث يدكر مع أكرل األمر اٌلذين ٘بب إطا تهم مطعقان شلا 
!! يستعـز أٍف يكوف كرلُّ األمر معصومان، كأين هذا من الفقيه الوارل؟

كلو فرضما جدالن أنما دل نستفد من اآلية التريفة ما ذكرناه آنفان،     
ـ مطاط يصدؽ ك مدنا إذل اٌد اء إفادهتا بأٌف  مواف كرٌل األمر مفهو

، فإٌف هذا اإلد اء تتوقف وحتيهي كإمكافي اإللتزاـ به   عى غّب ادلعصـو
 عى مسا دة ما كرد من أخبار  ن اامتما  عيهم السَّبلـ، فإف كاف 

هذا اإلٌد اء موافقان دلا كرد يف تفسّب اآلية فيأخذ به كإالٌ فبل، كحيث 
يكوف مما حيمبذو إالٌ  تقٌدـ معما أٌف األخبار معارضة ذلذا اإلٌد اء فعن

.   رفضه لكونه  عى خبلؼ ما ثبت  مهم  عيهم السَّبلـ
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فاآلية إذف سلتٌصة بآؿ زلٌمد، فمن أين جاء العمـو اٌلذم اٌد اه    
كالقىدىر ادليػىقَّن أٌف أكرل األمر هم آؿ زلٌمد، كالقىدىر !  الكاتب ادلذكور؟

. ادلتيقن يف مقاـ التخاطب ؽلمع من األخذ باإلطبلؽ
كٌل ما أكردناه  عى التقريب األكؿ، نورده هما  عى ـ ( ٕ)    

واحب هذا التقريب، مع إضافة أٌف مفاد اآلية العصمة ادلطعىقة ألكرل 
األمر، كال أحد يٌد ل أٌف الفقهاء معصوموف ػ حٌب الكاتب نفسه ال 

بمٌص اآلية إطبلقان  يٌد ل العصمة لعفقهاء ػ فالكابت لئلماـ 
بإٝباع ادلسعمْب، فبل يكوف  س ثابتان لغّب ادلعصـو كمشوالن، رل

الفقيه شٌلن يتمعه الووف يف اآلية ٗبا له خصووٌية اإلطا ة يف كٌل 
شلء، فإذا دل يتمل الووفي الفقيهى فكيف ييدَّ ى العمـو يف أكرل 

! األمر؟
ادلقٌرر بْب الصغرل كالكّبل من حيث ادلاٌدة   لقد خعطـ ( ٖ)    

س الفقهاء  عى األاٌمة ادلعصومْب، من حيث إٌف الصغرل كالٌصورةػ فقا
ارجعوا إذل الفقهاء : هو التوقيع كالكّبل هل اآلية، فالتوقيع يقوؿ لما

أطيعوا أكرل األمر،فجعل : يف احلوادث الواقعة، كالكّبل تقوؿ لما
الكّبل  ْب الصغرل، مع أٌف الكّبل سلتٌصة بآؿ زلٌمد لداللة اآلية 

هم ادلطعىقة الٍب تستعـز العصمة ادلطعىقة، فالكّبل  عى كجوب إطا ت



 ُُٗ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

كهل اآلية تتّب إذل اإلطا ة ادلطعىقة ألكرل األمر شلا يستعـز كجوب 
 صمتهم حسبما أفدنا آنفان، كأين هذا من إطا ة الفقيه الٍب ال 

أ تقد أٌف ادلقٌرر يٌد يها لعفقهاء، ٗبعُب أنػه ال يعتقد بوجوب  صمة 
ؼ يكبت اإلطا ة ادلطعىقة لعفقهاء مع أٌف اآلية الفقهاء، ك عيه فكل

ليست يف مورد بياف إطا ة الفقهاء بل هل يف مقاـ بياف إطا ة 
األاٌمة ادلطعىقة، فادلوضوع سلتعف فالفقهاء شلء، كاألاٌمة شلء آخر، 

. فاخلعط بْب ادلوضو ْب من ماٌدة القياس كوورته كاقع ال زلالة
الفقهاء يف ٝبيع األ صار " رل األمرأك"لو كاف ادلراد من ـ ( ٗ)    

الستعـز ذلك أٍف يكونوا كٌعهم حكامان ممصوبْب  عى الماس كهو يف 
غاية البطبلف، كيستعـز التمازع كالتقاتل كالفتمة بْب الفقهاء أنفسهم أك 

.  أتبا هم كهو قبيح ال ؽلكن تتريعه كودكره من احلكيم ادلتعاؿ
الفقهاء لكوهنم كالةن  سره  مضافان إذل أٌف كجوب إطا ة كلٌ     

وعب مستصعب بل يكاد يكوف مستحيبلن، إذ كيف ؽلكن إرضاء 
هذا الكٌم اذلاال من الفقهاء كهم أنفسهم ال يرضوف  ن بعضهم 

كقهرهم  عى قبوؿ كالية كاحدو ممهم كالتسعيم إليه خبلؼ ! البعض؟
العدؿ، كخبلؼ اإلطبلؼ يف اآلية  عى فرض التسعيم بأٌف مفهـو 

.  األمر يتمل الفقهاء بعد آؿ البيت  عيهم السَّبلـأكرل
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: الوجو الثالث
إٌف أكرل األمر هم آؿ البيت كهو القدر : تقريب اإلستدالؿ به    

ادلتيقَّن كلكن من ادلمكن أٍف يكوف احلصر إضافٌيان بالمسبة إذل حٌكاـ 
اجلور، فاقتضى األمر أٍف يكوف آؿ البيت هم ادلصداؽ األبرز ألكرل 

: مر، قاؿ واحب التقريب بالعبارة اآلتيةاأل
ال إشكاؿ  مدنا يف أٌف األاٌمة اإلثِب  تر هم ادلستحقوف ]    

لئلمامة بعد الميب بالمص كاألفضعٌية، كهم القدر ادلتيقن من أكرل األمر 
يف اآلية كادلصاديق البارزة ذلذا العمواف، ككاف  عى األٌمة بيعتهم 

أٍف يكوف احلصر يف األخبار ادلتار كإطا تهم، كلكن من احملتمل 
حصران إضافيان بالمسبة إذل حكاـ اجلور ادلتصٌدين لعحكومة يف  )*(إليها

أ صار األاٌمة، فأرادكا  عيهم السَّبلـ بياف أٌف احلق ذلم كأٌف هملالء 
كمضامْب القرآف الكرًن : إذل أٍف قاؿ..ادلتصٌدين ليسوا أهبلن ذلذا األمر

ػزكؿ كادلصاديق اخلاٌوة، كاجلرم كالتطبيق يف بعض ال تتقٌيد ٗبوارد الن
الٌركايات  عى بعض ادلوارد ال ؽلمع من التمٌسك باإلطبلؽ 

.  (ٛ)[كالعمـو

                                                 
...". إيانا  ُب: "كخّب بريد كأمكاله تعقيبان  عى آية اإلطا ة  (*)
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: (ٜ)وقال في موضع آخر    
" يف اآلية التريفة ثبلثة" أكرل األمر ثبلثة"احملتمبلت يف ]    
. انواأٍف ييراد ّٔم األمراء كاحلٌكاـ مطعىقان كيف ما ؾ ـ ٔ    
أٍف ييراد ّٔم خصوص األاٌمة اإلثِب  تر ادلعصومْب كما دٌؿ  ـ ٕ    

.  عيه ظاهر بعض األخبار ادلركيٌة  مػهم  عيهم السَّبلـ
إٌف ادلراد ّٔم ٗبماسبة  احلكم كادلوضوع مىن له حٌق : أٍف ييقاؿ ـ ٖ    

األمر كاحلكم شر ان، فمن ثبت له هذا احلٌق كجب قهران إطا ته يف 
كإالٌ لصار جعل احلٌق له لغوان، كحٌق األمر شر ان ال يمحصر يف  ذلك

، بل يكبت لكٌل مىن كانت حكومته مترك ة بالمصب أك  ادلعصـو
.. باإلنتخاب ادلمضل شر ان كلكن يف حدكد حكومته

: يرد عليو
إٌف القوؿ ٕبصر أكرل األمر بتخص األاٌمة  عيهم السَّبلـ ـ  ٔ    

لغل دكر األاٌمة  عيهم السَّبلـ يف حاؿ  عى ضلو احلصر اإلضايف م
انعدـ حٌكاـ اجلور كخىعىٍت األرض من الظادلْب  مد ظهور موالنا 

اإلماـ احلٌجة ادلهدٌم  ىجَّلى اهلل تعاذل فػىرىجىه التريف، مع أٌف دكرهم 
 عيهم الٌسبلـ أمشل كأ ٌم من مسألة دفع الظعم كاجلور ك عيه؛ فبل 

ؿ حٌكاـ اجلور، بل إٌف من مهاـ يكوف احلصر إضافيان يف مقاب
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كظاافهم هو اذلداية التتريعٌية العاٌمة كاخلاٌوة،ككذا اذلداية التكويمٌية 
لعاٌمة ادلخعوقات، فبل يصٌح حيمبذو إٌد اء أٌف حصر الوالية ّٔم يف 

كاف خعيفةن ككليان لؤلمر مع  مقابل أمراء اجلور، كذلك ألٌف آدـ 
ر لتكوف خبلفته يف مقابل خبلفة أنه دل يكن يف مقابعه أمراء جو

اجلاارين، مضافان إذل أٌف إمامة مواليما اإلمامْب احلسن كاحلسْب قاامة 
علا إماماف : سوآء أكاف ٜبٌة جااركف أـ ال لقوؿ الٌرسوؿ األكـر ٕبقهما

، كيمسحب الٌدكر قاما أك قعدا، ككذا إمامة موالنا احلٌجة ادلمتظر 
ترل يعتقد واحب الٌد ول بأٌف نبوات إذل أشخاص األنبياء، فهل يا 

األنبياء كانت إضافٌية من أجل إبطاؿ جور اجلاارين، فإذا كاف األمر 
كذلك، إذان فماذا يقوؿ  ن نبٌوة ػلٓب حيث آتاه احلكم وبيان، كآتى 

!!  من لدنه ً ٍعمان حضوريان؟ اخلضر 
العفظٌية القوؿ باحلصر اإلضايف إظلا يتٌم يف حاؿ قامت القريمة ـ  ٕ    

 عىذلك، كإالٌ فعمد  دـ كجود قريمة تدٌؿ  عى احلصر اإلضايف؛ فإٌف 
األول هو اإلطبلؽ كالتموؿ يف إمامتهم، كاحلصر اإلضايف ٗبكابة 
ادلعُب آّازم ال يصٌح األخذ به إالٌ إذا قامت قريمة كاضحة تصرفه 

ق هو  ن ادلعُب احلقيقل، فإذا ٘بٌرد العفظ من القريمة؛ فإٌف األول يف
كونػه حقيقٌيان حٌب تأٌب القريمة كتصرفه إذل ادلعُب آّازم، كهما هكذا؛ 
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فإٌف األول يف أكرل األمر هو أهل البيت كأٌف طا تهم مطعىقة كحقيقٌية 
كليست يف مقابل حكاـ اجلور حٌب يكوف احلصر إضافيان حسبما أفاد 

. ادلمتظرم
حيث )ذل اإلحتماؿ إحالة ادلمتظرم القوؿ باحلصر اإلضايف إـ  ٖ    
لكن من احملتمل أٍف يكوف احلصر يف األخبار ادلتار إليها حصران : قاؿ

يتعر بالضعف، كأٌف فهمه ألخبار كالة األمر يعتّب فهمان ..( إضافيان 
تّب يان استحسانيان موافقان ألخبار العاٌمة اٌلذين فٌسركا كالة األمر يف 

 فيما كافق حٌكاـ العاٌمة كال خّب. اآلية باألمراء كاحلٌكاـ كالععماء
. كقضاهتم

كد واه بأٌف مضامْب القرآف الكرًن ال تتقٌيد ٗبوارد المػزكؿ     
كادلصاديق اخلاٌوة كاجلرم كالتطبيق يف بعض الٌركايات  عى بعض 

، كنػها خرط القتاد؛ إذ د ادلوارد ال ؽلمع من التمٌسك باإلطبلؽ كالعمـو
حسبماء أفدنا سابقان ػ خصووٌية إٌف هذا اإلستظهار ادلعوٌج يعغل ػ 

الكرامة كالفضيعة آلؿ البيت كال ييبقل من آيات اخلصااص أثران يف 
بيت  عيهم السَّبلـ، كهل ؿقاموس اخلصااص المفسٌية كالٌركحٌية آلؿ ا

يتصٌور  اقل أٍف يعتقد بإلغاء خصووٌية التطهّب آلؿ البيت بد ول 
أهل البيت  عيهم السَّبلـ هم  أٌف اآلية ال تتقٌيد ٗبوارد المػزكؿ،كأفٌ 
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كهل يعتقد متفقّْه  دا ! مصداؽ الوحيد دكف سواهم من العالىمْب؟
 ن فقيه من فقهاء اإلمامٌية كمتعٌعميها أٌف آية الببلغ الٍب نػزلىٍت يف 

ال ؽلكن  غدير خم بتخص موالنا أمّب ادلملممْب  عٌل ادلرتضى 
فإذا دل يكن احلق ! ؟تقييدها بتخصه بل ؽلكن أٍف تتمل غّبه أيضان 

ممحصران شر ان بادلعصـو ػ ٕبسب د ول ادلمتظرم ػ بل تكبت لكل مىن 
كانت حكومته مترك ة بالمصب كاإلنتخاب ادلمضى شر ان، فعبلـ 
اإلستمكار  عى العاٌمة اٌلذين يعتقدكف باضلصار احلق يف أيب بكر بعد 

ق يقتضل كما اف من ثبت له احلق كجب قهران إطا ت!! شهادة الميٌب؟
 تّبير ما فععه أبو بكر ك مر حيث اقتحما دار أمّب ادلملممْب 

كا تدكا  عى موالتما بضعة الميب فاطمة  عيها السَّبلـ بد ول أٌف ذلم 
!! احلٌق يف ذلك ليأخذكا البيعة أليب بكر

إٌف د ول ادلمتظرم ادلزبورة ليست أٌكؿ قاركرة كسرها ٕبٌق أمّب     
سابقة يف ذلك  مدما نفى أٍف تكوف فدؾ ، فعه ادلملممْب  عٌل 

بالصٌديقة التهيدة بد ول أٌف الميٌب استود ها  مد ابمته  حصرياً حٌقان 
. حاؿ استبلمه اخلبلفة الصٌديقة ليستعْب ّٔا أمّب ادلملممْب 
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فيظهر أٌف ادلٌد ل ادلذكور لديه  قدة نفسٌية من احلٌق ادلطعىق     
شلء لديه بالقياس إذل آؿ البيت نسيبّّ لؤلاٌمة الطاهرين، لذا فإٌف كٌل 

. كحصرمّّ إضايف أك غّب حصرم ّٔم
إٌف أوحاب هذه الٌد وات الٍب ٙبٌط من ممازؿ آؿ البيت بعيدكف     

جٌدان  ن معارؼ أهل البيت،كإف أوبغ  عيهم أتبا هم ألقابان هل يف 
األساس لعمعصـو لكمهم تقٌمصوها كما تقٌمصها إبن أيب قحافة  عى 

يف اخلطبة  تعبّب موذل الكقعْب أمّب ادلملممْب  عٌل حٌد 
!!!     التقتقٌية

ال أظٌن اٌف ادلمتظرم كأمكاله شٌلن قالوا ٗبقالته قد تذكقوا ًحسَّ الفقاهة  
الٍب أمىرى ّٔا أاٌمة آؿ البيت  عيهم السَّبلـ يف  صر الغيبة، بل هو 

 دت  عيه اجتهاد يف مقابل المص، هنت التريعة  ن العمل به، كأك
بأليم العذاب لكونه ٙبكيمان لعذكؽ كاإلستحساف العقعيَّْب مقابل 

. قضاء اهلل كرسوله كأكليااه  عيهم السَّبلـ
: شبهة وحلّ 

ما ادلانع من أٍف نأخذ ٗبفهـو أكرل األمر كنطٌبقه : مفاد التبهة    
 عى الفقهاء العدكؿ، فتجب إطا تهم فيما يقولوف إذا كاف وحيحان، 

. طا تهم فيما لو أمركا ٗبعصيةكٙبـر إ
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ٗبا أٌف الٌرسوؿ وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم يف اآلية : كبتقريرو آخر    
معصوـه لوجود حجج من جهة العقل كالمقل دٌلت  عى ذلك دكف 
أكرل األمر ظاهران، أمكىنى أٍف يكوف أكلوا األمر أناسان ال ٘بب فيهم 

األمر حٌب يستقيم  العصمة، كال تتوقف اآلية  عى  صمة أكرل
. )*(معماها
إٌف اٌلذم تقرره اآلية حكم رلعوؿ دلصعحة األٌمة، : بياف ذلك    

فىظ به رلتمع ادلسعمْب من تسرب اخلبلؼ كالتتتت فيهم كشٌق  ػلي
 صاهم فبل يزيد  عى الوالية ادلعهودة بْب األمم كآّتمعات، تعطل 

كهم يععموف أنه  لعواحد من اإلنساف إفَباض الطا ة كنفوذ الكعمة،
رٗبا يعصل كرٗبا يغعط يف حكمه، لكن إذا  عم ٗبخالفته القانوف يف 

حكمه ال ييطاع فيه، كيمبه فيما أخطأ، كفيما ػلتمل خطأه يمفذ 
حكمه كإٍف كاف سلطبان يف الواقع كال يبارل ٖبطأه؛ فإٌف مصعحة حفظ 

ؿ كحدة آّتمع كالتحرز من تتتت الكعمة مصعحة يتدارؾ ّٔا أمكا
. هذه األغبلط كاإلشتباهات

كهذا حاؿ أكرل األمر الواقع يف اآلية يف افَباض طا تهم، فرض     
اهلل طا تهم  عى ادلملممْب، فإٍف أمىركا ٗبا ؼلالف الكتاب كالسٌُّمة فبل 

                                                 
. ٕٔ/ُ:كالية الفقيه: إ تقد ّٔا ادلمتظرم يف كتابه  (*)
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غلوز ذلك ممهم كال يبعد حكمهم لقوؿ  رسوؿ اهلل وٌعى اهلل  عيه 
، كقد ركل هذا ادلعُب "خلالقال طا ة دلخعوؽ يف معصية ا: كآله كسعَّم
كأٌما اخلطأ كالغعط فإٍف  يًعمى به ريدَّ  )*(وبو يقّيد إطالق اآليةالفريقاف 

إذل احلق كهو حكم الكتاب كالسٌمة، كإف احتمل خطأه نفذ فيه 
حكمه كما فيما  يعم  دـ خطأه، كال بأس بوجوب القبوؿ كافَباض 

ا الموع من اخلطأ مغفور أم هذ)الطا ة فيما خالف الواقعى هذا الموع 
؛ ألٌف (ألٌف واحبه دل يتعٌمد اخلطأ كليس بإمكانه الوووؿ إذل الواقع

مصعحة حفظ الوحدة يف األٌمة كبقاء السملدد كاإلّٔة تتدارؾ ّٔا هذه 
ادلخالفة، كيعود إذل مكل ما تقٌرر يف أووؿ الفقه من حٌجٌية الطرؽ 

ذلا، ك مد سلالفة مملداها الظاهريٌة مع بقاء األحكاـ الواقعٌية  عى حا
. لعواقع تتدارؾ ادلفسدة البلزمة ٗبصعحة الطريق

كباجلمعة طا ة أكرل األمر مفَبضة كإٍف كانوا غّب معصومْب غلوز     
 عيهم الفسق كاخلطأ فإٍف فسقوا فبل طا ة ذلم، كإٍف أخطأكا ريٌدكا إذل 

 عم الكتاب كالسٌُّمة إٍف  عم ممهم ذلك، كنفذ حكمهم فيما دل مي 

                                                 
( بمظر التبهة)إالٌ إنه مقيَّد  كأطيعوا الٌرسوؿ كأكرل األمر ممكم ام ٗبا أٌف مفهـو اإلطا ة يف اآلية مطعىق  (*)

 ".ال طا ة دلخعوؽ يف معصية اخلالق: "وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّمبقوله 
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ذلك، كال بأس بإنفاذ ما ؼلالف حكم اهلل يف الواقع دكف الظاهر 
. ر ايةن دلصعحة اإلسبلـ كادلسعمْب، كحفظان لوحدة الكعمة

: والجواب
 وأطيعوا الّرسول: إٌف اإلطا ة ادلأمور ّٔا يف قوله تعاذلـ  ٔ    

إطا ة مطعىقة غّب متركطة بترط، كال مقيَّدة بقيد، كهذه اإلطا ة 
لىقة تفيد أٌف الٌرسوؿ ال يأمر بتلء كال يمهى  ن شلء ؼلالف ادلط

حكمى اهلل يف الواقعة كإالٌ كاف فرض طا ته تماقضان ممه تعاذل كال يتٌم 
. ذلك إالٌ بعصمةو فيه وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم

كهذا الكبلـ بعيمه جارو يف أكرل األمر ألٌف طا تهما كاحدة ػ أم     
 ة أكرل األمر ػ ٕبكم التبلحم ادلوجود بْب الٌرسوؿ إطا ة الٌرسوؿ كإطا

وأطيعوا الّرسول وأولي كأكرل األمر، كذيكر ذلما معان طا ة كاحدة 
فكما أنه ال غلوز  عى الٌرسوؿ أٍف يأمر ٗبعصية أك يغعط يف  األمر

حكم، كذا ال غلوز  عى أكرل األمر شلء من ذلك، فاآلية يف ودد 
األمر ال ؽلكن أٍف ؼلطأكا أك يغعطوا، ففرض أٌف بياف أٌف الٌرسوؿ كأكرل 

خطأهم معفوّّ  مه خبلؼ اإلطبلؽ يف اآلية حيث يمفل  مهم ٝبيع 
أضلاء اإلشتباهات كاألغبلط كاألخطاء، فهم معصوموف من ٝبيع 
ذلك، فد ول أٌف أكرل األمر هم الفقهاء خبلؼ الفرض يف اآلية؛ 
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بيت كليس الفقهاء، فد ول ألٌف موضوع أكرل األمر يف اآلية هم آؿ اؿ
دخوؿ الفقهاء يف أكرل األمر يستعـز نسف األخبار الٍب دلٍَّت  عى أٌف 

آؿ البيت هم ادلخصوووف باآلية دكف سواهم، مضافان إذل نسف 
. اإلطبلؽ بالطا ة اٌلذم يستعـز العصمة، كال  صمة  مد الفقهاء

ال طا ة "كور ال معُب لتقييد اإلطبلؽ يف اآلية باحلديث ادلذـ  ٕ    
ما داـ موضوع اإلطبلؽ ممصرفان  ن " دلخعوؽ يف معصية اخلالق

الفقهاء حسبما أفدنا سابقان، نعم لو كاف موضوع أكرل األمر شامبلن 
لغّب آؿ البيت لىكىاف باإلمكاف القوؿ بتقييده باحلديث ادلذكور، إالٌ 

 عى  كهل اإلطا ة ادلطعىقة الدالٌة)أٌف القريمة الواضحة يف اآلية 
ممػىعىٍت من انصراؼ اإلطبلؽ إذل غّبهم، كممعت من تقييد ( العصمة

. الطا ة ٕبالة  دـ تعٌمد اخلطأ كالغعط
فاآلية تدٌؿ  عى افَباض طا ة أكرل األمر هملالء، كدل تقٌيدها اآلية     

بقيد كال شرط، كليس يف اآليات القرآنٌية األخرل ما يقٌيد آية اإلطا ة 
وأطيعوا الّرسول وأولي األمر : معُب قوله يف مدلوذلا حٌب يعود

كأطيعوا أكرل األمر ممكم فيما دل يأمركا : "إذل مكل قولما منكم
ٗبعصية أك دل تععىموا ٖبطأهم، فإٍف أمىرككم ٗبعصية فبل طا ة  عيكم، 

فاهلل سبحانه " كإٍف  ىًعٍمتيم خطأهم فقٌوموهم بالٌرٌد إذل الكتاب كالسٌُّمة
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اإلطا ة بآيات أخرل مع أنه  ٌز ا ه أباف ما هو  دل يقٌيد لما آية
أكضح من هذا القيد فيما هو دكف هذه الطا ة ادلفَبضة كقوله يف 

ووصينا اإلنسان بوالديو ُحْسناً وإْن جاىداَك لتكرَك بي : الوالدين
فما باله دل ييظهر ( ٖ/العمكبوت) ما لي  لَك بو ِعلٌم فال تطعهما

آيةو تتتمل  عى أيس أساس الٌدين، كإليها  شيبان من هذه القيود يف
!. تمتهل  اٌمة أ راؽ السعادة اإلنسانٌية؟

ع فيها بْب الٌرسوؿ كأكرل األمر، كذيكر ذلما معان       عى أٌف اآلية ٝبي
كأطيعوا الٌرسوؿ كأكرل األمر ممكم، كال غلوز  عى : طا ة كاحدة فقاؿ

جاز شلء من ذلك  الٌرسوؿ أٍف يأمر ٗبعصية أك يغعط يف حكم، فعو
 عى أكرل األمر دل يسع إالٌ أٍف يذكر القيد الوارد  عيهم فبل مماص من 
أخذ اآلية مطعىقة من غّب أٌم تقييد، كالزمه ا تبار العصمة يف جانب 
أكرل األمر كما ا تّبه يف جانب رسوؿ اهلل وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم 

. من غّب فرؽ
 وأولي األمر منكم: ذيل اآلية إٌف قوله تعاذل يف: إْن قيل    

. داللة  عى  دـ  اشَباط وٌحة العصمة يف أكرل األمر
ظرفان مستقران ٗبعُب أطيعوا أكرل  منكم: إٌف القيد بقوله: قلنا    

األمر القاطمْب معكم كهم يف األول ممكم ال من غّبكم، كهذا نظّب 
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كقوله يف  ىو اّلذي بعث في األمّيين رسواًل منهم: قوله تعاذل
،   ربنا وابعث فيهم رسواًل منهم :د وة الميب إبراهيم 

رساًل منكم يقّصون عليكم آياتي  فالٌرسل كالميب زلٌمد كإبراهيم
إخل؛ هم من نفس أقوامهم،  اشوا معهم كتر ر وا ...كموسى ك يسى

بْب ظهرانيهم، فكوهنم رسبلن كانوا بْب قومهم ال ؽلمع من ظهور 
. ككوهنم مفَبضل الطا ة  مد أقوامهم العصمة فيهم

ال يسعب أكرل األمر العصمة ممهم بعدما كاف " ممكم"فالتقييد بػ     
مع أنه من قومه، كبعث من األميْب اٌلذين دل يعتزموا  الٌرسوؿ معصومان 

شريعة كدل يعتقدكا بدين، فكوف الٌرسوؿ وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم 
العصمة البلزمة له، ككذا أكرل األمر ممهم أيضان ال ؼلرجه ذلك  ن 

كّٔذا يمدفع ما ذكره بعضهم من أٌف تقييد أكرل األمر . ببل تفاكت
يدٌؿ  عى أٌف الواحد ممهم إنساف  ادم مكعما كهم  منكمبقوله 

.  مٌما كضلن مملمموف، من غّب مزية  صمة إذلٌية
 
 

: إشكال وحلّ 
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: مفاد اإلشكاؿ
هم اجلمع من حيث  أولي األمربػ  إنه ػلتمل أٍف يكوف ادلراد    

هو ٝبعه أم اذليبة احلاوعة من  ٌدة معدكدة كٌل كاحد ممهم من أكرل 
األمر، كهو أٍف يكوف كٌل كاحد ممهم واحب نفوذ يف الماس كذا 

تأثّب يف أمورهم كالععماء كأكلياء الٌدكلة أك أهل احلل كالعقد كما أشار 
... إذل ذلك العاٌمة
: والجواب
ا كاف أهل احلٌل كالعقد معصومْب كعصمة األنبياء كاألكلياء إذ    

ٕبيث يعتّب كٌل كاحد ممهم معصومان بالعصمة الذاتٌية، ؽلكن حيمبذو 
القوؿ بأٌف اآلية تفيد هذا ادلعُب، مع أنه ال يمطبق إالٌ  عى آؿ البيت 
 عيهم السَّبلـ، كاآلية دٌلت كما  ىرىفما سابقان  عى  صمة أكرل األمر، 

.  ال أحد من أهل احلٌل كالعقد ٗبعصـو باتفاؽ ادلسعمْبك
إٌف  صمة هذه اذليبة اإلجتما ٌية ليست كوفان ألفرادها : إْن قيل    

كال لمفس اذليبة بل حقيقتها أٌف اهلل يصوف هذه اذليبة أٍف تأمر ٗبعصية 
أك ترل رأيان فتخطئ فيه، كما إٌف اخلّب ادلتواتر مصوف  ن الكذب، 

يست هذه العصمة بووف لكٌل كاحدو من ادلخّبين كال كمع ذلك ؿ
لعهيبة اإلجتما ٌية بل حقيقته أٌف العادة جارية  عى امتماع الكذب 
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فيه، كبعبارة أخرل هو تعاذل يصوف اخلّب اٌلذم هذا شأنه  ن كقوع 
اخلطأ فيه كتسٌرب الكذب  عيه، فيكوف رأم ادلوذل شلا ال يقع فيه 

آحاديهم كال هيبتهم متصفة بصفة زاادة بل  اخلطأ البٌتة كإٍف دل يكن
هو كاخلّب ادلتواتر مصوف  ن الكذب كاخلطأ، كليكن هذا معُب 
: " العصمة يف أكرل األمر كيتهد ذلذا قوله وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم

". ال ٘بتمع أمٍب  عى خطأ
إٌف الٌركاية أجمبٌية  ن ادلورد، فإهنا إٍف وٌحت فإظلا تمفل : قلنا    

جتماع األٌمة  عى خطأ، كال تمفل اجتماع أهل احلٌل كالعقد ممهم ا
 عى خطأ، كلؤلٌمة معُبن، كألهل احلٌل كالعقد معُبن آخر، فالٌركاية تمفل 

اإلجتماع  عى خطأ، لكمها ال تمفل اخلطأ  ن اجتماع األٌمة  عى 
. حٌد تعبّب العبلٌمة الطباطباال

يف مسألة من ادلساال ال  كيعود معُب الٌركاية إذل أٌف اخلطأ    
يستو ب األٌمة بل يكوف داامان فيهم مىن هو  عى احلٌق، إٌما كٌعهم أك 
بعضهم كلو معصـو كاحد، فيوافق ما دٌؿ من اآليات كالٌركايات  عى 
أٌف دين اإلسبلـ كمٌعة احلق ال يرتفع من األرض بل هو باؽو إذل يـو 

ء فقد وّكلنا بها قوماً ليسوا فبْن َكَفَر بها ىؤال: القيامة، قاؿ تعاذل
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إنّا نحن نـزلنا  وجعلها كلمًة باقيًة في عقبو بها بكافرين
. إذل غّب ذلك من اآليات الذّكر وإنّا لو لحافظون

كليس ؼلتٌص هذا بأٌمة الميب زلٌمد وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم بل     
كاردة من الصحيح من الٌركايات تدٌؿ  عى خبلفه، كهل الٌركايات اؿ

طرؽو شٌب  ن الميٌب الٌدالٌة  عى افَباؽ اليهود  عى إحدل كسبعْب 
فرقة كالمصارل  عى اثمْب كسبعْب فرقة، كادلسعمْب  عى ثبلث 

. كسبعْب فرقة كٌعهم يف المار إالٌ كاحدة
فالٌركاية أجمبٌية  ن مورد المػزاع؛ ألٌف الكبلـ كالمػزاع إظلا هو يف     

كالعقد من األٌمة لو كانوا ػ أم أهل احلٌل  معُب  صمة أهل احللٌ 
. وأولي األمر منكم:كالعقد ػ هم ادلراد بقوله

: شبهة وحلّ 
فٌسر التيخ ادلمتظرم أكرل األمر بأهنم اٌلذين ٘بب طا تهم يف     

األمور اإلجتما ٌية كالسياسٌية كالقضااٌية، كليس ادلراد إطا تهم يف 
ا ليست أمران آخر كراء إطا ة اهلل، مقاـ بياف أحكاـ اهلل تعاذل، ألنه

كأكامرهم  عيهم السَّبلـ يف هذا آّاؿ إرشاديٌة زلضة نظّب أكامر الفقيه 
، فيكوف ادلقصود باألمر يف اآلية ػ  عى الظاهر ػ هو (ٓٔ)يف هذا آّاؿ

احلكومة كإدارة شملكف األٌمة، ٍبٌ طبق ادلمتظرم مفهـو األمر  عى بعض 
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ابل بالمابل، حيث اشار من خبلؿ العرض الركاال الٌركايات خالطان احل
 عى أٌف لفظ األمر ييراد به اإلمارة، كاحلكومة بتعبها ادلختعفة، ٍبٌ 

إٌف هذا ادلعُب ػ اٌلذم طٌبقه من األخبار  عى آية أكرل : أردؼ بقوله
وأمرىم  وشاورىم في األمر: األمر ػ هو ادلتبادر من قوله تعاذل

هم الٌرجاؿ  أولي األمرذا فيكوف معُب ك عى ق شورى بينهم
... ادلتصٌدكف ألمر احلكومة كإدارة التملكف العاٌمة بتعبها ادلختعفة

: والجواب
إٌف قياس طا ة الفقهاء  عى طا ة األاٌمة  عيهم السَّبلـ ـ ( ٔ)    

يف األكامر التخصٌية كالعرفٌية كغّبها ييعتّب قياسان مع الفارؽ، كهو أٌف 
ة كاجبة ٕبكم  صمتهم ادلدلوؿ  عيها يف اإلطا ة ادلطعىقة، طا ة األامٌ 

كأين هذه العصمة يف الفقهاء حٌب نسحب تعك اإلطا ة ادلطعىقة 
لؤلاٌمة  عيهم السَّبلـ كنعصقها بالفقهاء؟ 

باحلكومة  أولي األمر: تفسّب لفظ األمر يف قوله تعاذلـ ( ٕ)    
احملذكؼ ادلتععق الٌداٌؿ  مراألكإدارة شملكف األٌمة يستعـز تقييد لفظ 

 عى  مـو األمر يف بياف أحكاـ اهلل كغّب ذلك، فحصر األمر 
كتقييده بتلء دكف بقٌية األشياء ييعتّب فصبلن من دكف دليلو لفظلٍّ أك 

، كهو خرؽه لئلٝباع . ليبٍّ قطعلٍّ
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هو احلكومة  األمرمضافان إذل أنه لو سٌعمما أٌف ادلراد من لفظ     
ؤكف األٌمة؛ فإٌف ذلك سلصوص بأاٌمة آؿ البيت  عيهم كإدارة ش

السَّبلـ فإنه غلب إطا تهم يف هذه األمور فيما لو أقاموا تعك 
هو  األمراحلكومة، كلكمه احتماؿ ضعيف، إذ لو كاف ادلراد من 

ما ذكره ادلمتظرم فًعمى دل يكن الٌرسوؿ من أكرل األمر مع أنٌه كاف 
بأوحاب  أولي األمراؾ،فتفسّبواحب حكومة كأدار دكلة آنذ

احلكومات كالٌدكؿ كتطبيقه  عى األاٌمة كالفقهاء من بعدهم دكف 
وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم، ييعتّب تفسّبان غريبان دل نسمع رسوؿ اهلل 

مفسران أك فقيهان إمامٌيان ا تقد به سول أوحاب نظريٌة الوالية، العهٌم 
 عيها كهم األمراء كاحلٌكاـ كهو نفس  إالٌ أٍف ييقصىد باحلكومة القيمْب

". أكرل األمر"التفسّب اٌلذم يعتقده ادلخالفوف بػ 
كأٌما األخبار الٍب استدٌؿ ّٔا ادلمتظرم  عى د واه، فهل ـ ( ٖ)    

طاافة ذيكر فيها األمري كحيذؼ ادلتعٌعقي، كطاافة بقل :  عى طاافتْب
. ادلتعٌعق  عى حاله مذكوران كمكبتان 

داللة كاضحة  عى أٌف اخلبلفة اإلذلٌية متعٌعقة لطائفة األولى ففي ا    
كممحصرة ّٔم وعوات اهلل  عيهم، كال تتعٌدل إذل غّبهم من الٌركاة 

كاحملٌدثْب كذلك ألٌف األخبار الٌدالٌة  عيها رلرَّدىة من القريمة الٍب تصرؼ 
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كأٌما األخبار  اخلبلفة إذل أمرو آخر متععّْق باألمور الرٌاجعة إذل ادلكعَّفْب،
الٌدالٌة  عى األمور الرٌاجعة إذل ادلكعَّفْب فإهنا تكوف  ادةن مضافة 

. إليهم
،  وأمرىم شورى بينهم: من هما؛ فإٌف االمر يف قوله تعاذل    
وشاورىم في األمر  يف اآلية الكانية كإٍف كاف مطعىقان إالٌ أنه قػييّْدى

كهذه األمور الرٌاجعة إليهم ال  باألمر الرٌاجع إليهم يف اآلية األكذل،
ٚبتٌص باحلكومة كإدارة شملكف الببلد كما اٌد ى ادلمتظرم، بل تتمل 
كٌل مماحل احلياة بدءان من حفر اخلمدؽ يف  هد الٌرسوؿ كانتهاءان 

. بوجوب  دؿ احلٌكاـ بْب الٌر ٌية ك دـ استبدادهم بالرٌام
:  شبهة أخرى

 مبلزمة بْب كالية الميٌب وٌعى اهلل بأنه ال: ]إٌد ى بعض فقهاء تّبيز    
 عيه كآله كسعَّم كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ كبْب كجوب إطا تهم، 

مستدالن  عى ذلك بأٌف إطا ة األـٌ كاجبة  عى الولد كمع ذلك ال 
كالية ذلا  عيه، ككذا غلب  عى الولد الكبّب إطا ة الوالد كدل يعتـز أحده 

[. بواليته  عيه
: يرد عليو
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إٌف د ول الفصل بْب الطا ة كالوالية يستعـز فصلى التلء ـ ( ٔ)    
 ن نفسه إذ إٌف الطا ة من لواـز الوالية، إذ ال ؽلكن أٍف يفرض اهلل 

كال يكوف لئلماـ الوالية  عيهم، فهل   عى العباد طا تهم لئلماـ 
يرضى واحب الٌد ول بالقوؿ بأٌف اهلل ٘بب طا ته كلكن ال كالية له 

د؟ إٍف كاف يعتقد ّٔذا فهو فسقه كٞبىىقه يتمػزه  ن القوؿ به  عى العبا
متفقه  دا  ن فقيه، إذ كيف ٘بب طا ة اهلل كالٌرسوؿ كأكرل األمر 

كيف نفس الوقت ال تكوف ذلم الوالية  عى ادلطيعْب؟ كهل هذا إالٌ من 
قبيل القوؿ بأٌف اإلثمْب زكجه كلكمَّه ليس من األ داد؟؟؟ 

 أطيعوا: أٌف كجوب الطا ة ادلطعىقة بقوله هذا مضافان إذل    
يستعـز الوالية ادلطعىقة، فهل ؽلكن تصٌور أٌف هلل  ٌز كجٌل اإلطا ة 

!! كال تستعـز تعك اإلطا ة الوالية له  ٌز كجل؟أطيعوا اهلل:بقوله
إٌف  دـ كجود كالية لؤلـٌ  عى الولد مع كجوب إطا ته ذلا، ـ ( ٕ)    

لؤلب  عى الولد  مد بعوغه سٌن الٌرشد، مبِبّّ ككذا  دـ كجود كالية 
 عى األول األٌكرل من  دـ ثبوت كالية ألحد  عى أحد إالٌ ما دٌؿ 

الٌدليل  عيه، فاألول  دـ كجود كالية لؤلـٌ  عى الولد، كاألول  دـ 
كجود كالية لؤلب  عى الولد  مد الٌرشد، أٌما أامتما  عيهم السَّبلـ 
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ا خىرىجىٍت بدليل، ٖببلؼ األـٌ فإٌف  دـ كجود فإٌف كاليتهم أوعٌية كمم
. كالية ذلا  عى الولد هل ضمن األول األكرل حسبما أفدنا

كبالمسبة لوجوب إطا ة الولد لؤلب دكف كجود كالية  عيه هو     
زلٌل تأٌمل، إذ كيف ال يكوف لؤلب كالية  عى إبمه مع أنه بإمكاف 

تزكجان كله أكالد، فعوال كجود األب أٍف ػلٌل ؽلْب كلده مع كوف الولد ـ
كالية لؤلب  عى الولد حٌب بعد بعوغه سٌن الٌرشد دلا وٌح أٍف ػلٌل 

. ؽلْب ابمه
إٌف قدرة األب  عى حٌل ؽلْب كلده ذكران كاف أك أنكى : إْن قيل    

ككذا قدرة الٌزكج  عى حٌل ؽلْب زكجته إظلا كرد بمصٍّ شر ل، فهو إذف 
ال ؽلكن من دكف المص احلكم ٔبواز مرتكز  عى كجود ذاؾ المص ؼ

. حٌل اليمْب
إٌف إظهار المص  ن قدرة األب  عى حٌل اليمْب ككتفه : قلنا    

 ن ذلك فيه داللة  عى كجود كالية لؤلب كالزكج  عى الولد كالزكجة، 
فيكوف المص كاشفان  ن كجود تبلـز بْب طا ة الولد لؤلب كالزكجة 

الولد، كلعزكج  عى الزكجة دكف  لعزكج كبْب كجود كالية لؤلب  عى
. العكس

: شبهة وحلّ 
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إٌف تفسّب أكرل األمر بادلعصومْب يف األخبار من : مفاد التبهة    
باب بياف ادلصداؽ يف  صر المص، نظّب ما ذكر يف تفسّب أهل 

فسألوا أىل الذكر ...: الذكر باألاٌمة  عيهم السَّبلـ يف قوله تعاذل
إْن كنتم ال تعَلمون

(ٔٔ) .
 عى آية ( كد ول مشوذلا لعفقهاء)إٌف قياس آية الذكر : وفيو    

اإلطا ة قياس مع الفارؽ، إذ آية اإلطا ة تتّب إذل  صمة أكرل األمر 
دكف آية الذكر، كما إٌف آية اإلطا ة ال ؽلكن تطبيقها  عى الفقهاء 

 .  الختصاوها باألاٌمة حسبما كرد يف األخبار
 :اآلية الثانية

وإذا جاءىم أمٌر من األمن أو الخوف أذاعوا بو : تعاذلقوله     
ولو رّدوه إلى الّرسول وإلى أولي األمر منهم لعلمو اّلذين 

يستنبطونو منهم ولوال فضل اهلل عليكم ورحمتو التبعتم الكيطان 
(. ّٖ/المساء) إالّ قليالً 

: تقريب اإلستدالل
األمور ادلتصعة كرد يف هذه اآلية ػ حسب د ول البعض ػ إرجاع     

إذل أكرل ( كعلا من أخطر األمور الرٌاجعة إذل الٌدكلة)باألمن كاحلرب 
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األمر، مععبلن ذلك باألمر ادلعريف كهو  الععم باإلستمباط لدل أكرل 
كهو )األمر، ك عيه، فما ػلفظ الماس  ن متابعة طريق التيطاف 

إذل  الٌرجوع يف األمور اخلطّبة كاألمن كاخلوؼ( الضبلؿ الصريح
. (ٕٔ)استخراج احلكم ك عى استبياف األمورالفقهاء القادرين  عى 

. إنتهى كبلمه
كباجلمعة؛ فإٌف ادلٌد ل  ٌعل اإلرجاع يف أمور األمن كاحلرب إذل     

أكرل األمر مفسران أكرل األمر بالفقهاء، كحاوران دلفهـو األمن كاخلوؼ 
. يادة كالٌدكلةبأمور احلرب كالسعم كعلا ػ بمظره ػ من لواـز الق

: يرد عليو
إٌف مفهـو األمن كاخلوؼ كاسع، كله مصاديق متعٌددة،  ـ ( ٔ)    

فحصرعلا يف شملكف السعم كاحلرب كلواـز الدكلة، يعتّب حصران من دكف 
دليل، كترجيحان ببل مرٌجح، إذ إٌف تضييق ذاؾ ادلفهـو الواسع بقضايا 

بطاؿ لبقٌية ادلعاين األمن كاحلرب يف قيادة احلكومات كالٌدكؿ هو إ
الواردة يف مفهـو األمن كاخلوؼ، مضافان إذل أٌف إرجا ه أمور األمن 

كاحلرب إذل الفقهاء آّتهدين اٌلذين يستمبطوف األحكاـ ادلتععقة 
باألمن كاخلوؼ من ادلسعمات الٍب ال ؼلتعف  عيها اثماف، ك عيه 
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ف األحكاـ ال فتكوف اآلية يف مقاـ بياف الٌرجوع إذل الفقهاء يف بيا
. تأسيس كالية  اٌمة لعفقيه، فما قٌرره أخٌص من ادلٌد ى

إٌف ادلراد من اإلستمباط هو استخراج القوؿ من حاؿ اإلّٔاـ ـ ( ٕ)    
إذل مرحعة التمييز كادلعرفة، ك عيه فإٌف اإلستمباط كوفه لعرسوؿ كأكرل 

ف  عى األمر كهم آؿ البيت، فيكوف ادلعُب أهنم ػلققوف األمر فيحصعو
احلق كالصدؽ، كأف يكوف كوفان ذلملالء الرٌاٌدين فإهنم يععموف حق 
األمر كودقه بإنباء الٌرسوؿ كأكرل األمر ذلم، كما إٌف ادلراد من أكرل 

األمر يف اآلية هم أنفسهم اٌلذين ذكرهتم اآلية ادلتقٌدمة يف سورة 
أطيعوا اهلل وأطيعوا الّرسول وأولي األمر : ٗٓ/المساء
منكم

(ٖٔ)  .
كقد دٌؿ  عى ما ذكرنا األخبار الواردة  ن أهل بيت العصمة     

 عيهم السَّبلـ ففل حديث أيب ٞبزة الكمارل  ن موالنا اإلماـ أيب 
مىن كىضىعى كالية اهلل كأهل : قاؿ جعفر بن زلٌمد بن  عٌل الباقر 

استمباط ً ٍعم اهلل يف غّب أهل الصفوة من بيوتات األنبياء فقد خالف 
ر اهلل  ٌز كجٌل كجعل اجلهاؿ كالة أمر اهلل كادلتكعفْب بغّب هدل، أـ

بوا  عى اهلل كأزاغوا  ن  كز موا أهنم أهل استمباط ً ٍعًم اهلل، فقد كىذى
كوٌية اهلل كطا ته، فعم يضىعوا فضل اهلل حيث كضعه اهلل تبارؾ كتعاذل 
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أيضان بعد فضٌعوا كأضٌعوا أتبا هم فبل يكوف ذلم يـو القيامة حٌجة،كقاؿ 
فبْن يكفر بها ىؤالء فقد وّكلنا بها قوماً ليسوا بها : أف قرأ
فإف يكفر ّٔا أمتك فقد ككعما أهلى بيتك باإلؽلاف اٌلذم  بكافرين

أرسعتك به فبل يكفركف ّٔا أبدان، كال أضيع اإلؽلاف اٌلذم أرسعتك به 
، كاستمباط  كجععتي أهلى بيتكى بعدؾ  ىعىمان  عى أٌمتكى ككالةن من بعًدؾى
. (ٗٔ) عمل اٌلذم ليس فيه كذب كال إٍب كال زكر كال بطر كال رياء

ولو رّدوه : قاؿ كيف حديث آخر  ن موالنا اإلماـ الٌرضا     
 إلى الّرسول وإلى أولي األمر منهم َلَعِلَمو اّلذين يستنبطونو منهم
 يعِب آؿ زلٌمد كهم اٌلذين يستمبطوف ممهم القرآف كيعرفوف احلبلؿ

. (٘ٔ)كاحلراـ، كهم احلٌجة هلل  عى خعقه
مضافان إذل أٌف  صمة أكرل األمر طبقان لعطفها  عى الٌرسوؿ،   ػ     

كهم ادلذكوركف يف آية اإلطا ة ػ تمفل أٍف يكوف ادلقصود بأكرل األمر 
: الععماء كاألمراء، من هما قاؿ العبلٌمة الطباطباال

لععماء فعدـ مماسبته لآلية أظهر، كأٌما القوؿ بأٌف أكرل األمر هم ا]    
إذ الععماء ػ كهم احملدثوف كالفقهاء كالقرٌاء كادلتكعموف يف أووؿ الدين 

وإذا : ػ إظلا خّبهتم يف الفقه كاحلديث كضلو ذلك، كمورد قوله
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هل األخبار الٍب ذلا أ راؽ  جاءىم أمر من األمن أو الخوف
ا أك رٌدها أك اإلعلاؿ فيها سياسٌية ترتبط بأطراؼ شٌٌب رٌٗبا أفضى قبوله

من ادلفاسد احليويٌة كادلضار اإلجتما ٌية إذل ما ؽلكن أٍف ال يستصعح 
سعادهتا، أك يذهب بأٌم مصعح آخر، أك يبطل مسا ل أٌمة يف طريق 

بسملددهم كيضرب بالذؿ كادلسكمة كالقتل كاألسر  عيهم، كأم خّبة 
أك ضلوهم يف هذه  لعععماء من حيث إهنم زلدثوف أك فقهاء أك قرٌاء

كرٌدها إليهم؟ كام رجاء يف  القضايا حٌب يأمر اهلل سبحانه بإرجا ها
. (ٙٔ)[حٌل أمكاؿ هذه ادلتكبلت بأيديهم؟

: شبهة وحلّ 
إٌد ى ادلمتظرم أٌف ادلراد من أكرل األمر مىٍن تكبت ذلم احلكومة     

: بالمصب كاإلنتخاب فقاؿ
كضوع مىن له حٌق األمر كاحلكم إٌف ادلراد ّٔم ٗبماسبة احلكم كادل]    

شر ان، فمىن ثبت له هذا احلق كىجىبى قهران إطا ته يف ذلك كإالٌ لصار 
، بل  جعل احلق له لغوان، كحٌق األمر شر ان ال يمحصر يف ادلعصـو

يكبت لكٌل مىن كانت حكومة مترك ة بالمصب أك باإلنتخاب احملض 
ف ًقبىل الميب أك أمّب فاحلكاـ ادلمصوبوف ـ. شر ان، كلكن يف حكومته

ادلملممْب كاف ذلم حٌق األمر يف حدكد حكومتهم كفيما يرتبط ّٔا، كال 
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زلالة كىجىبى  عى مىن كاف ٙبت حكومتهم أٍف يطيعوهم يف هذا السمخ 
من األكامر، كأٌما ما يكوف معصية هلل تعاذل فبل غلوز إطا تهم فيه، 

مر يف األمور ادلباحة كما ال يكوت ذلم حٌق األمر به، بل ليس ذلم األ
. غّب ادلرتبطة بتملكف احلكومة أيضان 

 وأولي األمر منكم:ٍبٌ استتهد بركاية  ن إبن  ٌباس يف قوله    
يعِب أهل الفقه كالٌدين كأهل طا ة اهلل اٌلذين يعٌعموف الماس معاين 

هم : ك ن رلاهد قاؿ..ديمهم كيأمركهنم بادلعركؼ كيمهوهنم  ن ادلمكر
. (ٚٔ)..[ عماءالفقهاء كاؿ
: يرد عليو
إٌف ادلوضوع كهو أكرل األمر ييراد به ااٌمة آؿ البيت  عيهم ـ ( ٔ)    

السَّبلـ بقريمة األخبار القطعٌية الٍب فٌسرت أكرل األمر بأهنم أهل 
أطيعوا الّرسول مضافان إذل أٌف احلكم كهو كجوب اإلطا ة . البيت

يستعـز  صمتهم ػ حسبما يفيد اإلطا ة ادلطعىقة شلا  وأولي األمر
ذكرنا سابقان ػ كأين هذا من الفقهاء؟، كال أحد يٌد ل أٌف الفقهاء 

معصوموف، فععى أٌم أساس اٌد ى ادلمتظرم بأٌف أكرل األمر هم مىن 
ذلم حٌق األمر كاحلكم شر ان ٗبماسبة احلكم كادلوضوع مع أٌف احلكم ػ 

مة، كادلوضوع حسبما قعما ػ يدٌؿ  عى كجوب اإلطا ة لوجوب العص
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فاألمر سلصوص بآؿ زلٌمد  عيهم ! هو األاٌمة كليس الفقهاء؟
! السَّبلـ، فمن أين جاء التموؿ اٌلذم اٌد اه ادلمتظرم؟

بأٌف لعحٌكاـ ادلمصوبْب من ًقبىل ] ما استتهد به ادلذكور ـ ( ٕ)    
الميٌب كأمّب ادلملممْب  عيهما السَّبلـ حٌق األمر يف حدكد حكومتهم، 

، قاببلن لعخدشة فيه كال قيمة له، [ألمور ادلباحة دكف ادلعاولكيف ا
كذلك ألٌف كجوب إطا ة ادلمصوبْب من ًقبىل الٌرسوؿ كاألاٌمة من باب 
أهنم ككبلء  ن الميب كاألاٌمة ال غلوز سلالفتهم لكوهنا سلالفة لؤلامة 

ادلوكعْب،كليس من باب أهنم كالة أمر من ًقبىعهم  عيهم السَّبلـ، 
نصوبوف من جهة األاٌمة  عيهم السَّبلـ يف الواقع ككبلءه كإٍف أيطًعقى فادل

 عى هملالء أهنم كالة تسازلان، فإطبلؽ لفظ كالة األمور  عى احلٌكاـ 
ادلمصوبْب ال يستعـز أٍف يكوف ذلم كٌل ما لؤلاٌمة  عيهم السَّبلـ، كال 

. يستعـز أٍف يكونوا ٗبمػزلة األاٌمة من الماحية التتريعٌية
مضافان إذل أٌف إطبلؽ العفظ  عيهم ليس بواسطة آية اإلطا ة ألهنا     

" كرلٌ "أجمبٌية  ن ادلقاـ ٝبعةن كتفصيبلن، كإظلا ألٌف أحد مصاديق لفظ 
هو القاام بأمر الببلد كادلتسعط  عيها، كألٌف ٜبٌة قريمة يف خّب إبن 

الماس  باس تدٌؿ  عى أٌف أكرل األمر هم أهل الفقه كالدين يعٌعموف 
كيف اخلّب ػ لو سٌعمما بصٌحة ودكره ػ داللة  عى حصر . معادل ديمهم
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كظااف الععماء بالتععيم كاألمر بادلعركؼ كالمهل  ن ادلمكر كليس فيه 
ام إشارة إذل حكومة الععماء ككاليتهم  عى األمواؿ كاألنفس، 

. فتأٌمل
دٍل اٌلذين ك٘بدر اإلشارة إذل أٌف أكرل األمر هم أنفسهم أكلوا العً     

شهد اهلل أْن ال إلو إالّ ىو والمالئكة : كىرىدى ذكرهم بقوله تعاذل
. وأولوا العلم قائماً بالقسط

والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء : قوله تعاذل: اآلية الثالثة
 (.ُٕ/التوبة) بعض

هو أنه ال ييعقل أٍف يكوف كلُّ مملمنو كلٌيان  عى كٌل مملمن :وتقريبها
ـز أٍف يكوف كٌل كاحد من ادلملممْب كلٌيان كموذٌل  عيه، هذا مضافان كإالٌ ؿ

إذل أٌف ذلك ييذهب اإلستفادة من جعل الوالية فبل بٌد حيمبذو من 
إرادة كالية ادلملمن اٌلذم يصعح لعمرجعٌية كالٌز امة  عيهم كال يكوف 

. (ٛٔ)ذلك إالٌ الفقيه العادؿ اجلامع لعترااط
 قل أٍف يكوف كلُّ مملمنو ز يمان  عى ادلملمن ال مي  :وبتوضيٍح آخر    

اآلخر، فبل بٌد حيمبذو جلما ة من ادلملممْب أٍف يكونوا القٌيمْب  عى 
. كٌل بقٌية ادلملممْب، كهو ما  ٌّب  مه واحب الٌد ول بالفقيه العادؿ
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: يرد عليو
قطعان ال يراد من الوالية يف اآلية التريفة بأٍف يكوف كلُّ ـ ( ٔ)    

كػيرىٍت القيادات كالٌز امات كيف مملمنو ز  يمان  عى ادلملمن اآلخر كإالٌ لىكى
" الورلٌ "ذلك مفسدة  ظيمة ال ؽلكن جّبها، فبل بٌد أٍف يكوف معُب 

يف اآلية هو احملٌب كالماور حٌب يعتبم ادلعُب دكف أٍف يَبٌتب  عى 
تفسّب اآلية زلاذير ال ؽلكن الفرار ممها كما فعل واحب التقريب 

الوالية ٕباكمية الفقهاء العدكؿ دفعان لعمحذكر ادلتقٌدـ،  حيث حصر
، ممها" الورل"مع أف لعفظ  احلب كالمصرة، كعلا األكفق :  ٌدة معافو

بتفسّب اآلية، كّٔما جاءت األخبار  ن العَبة الطاهرة، فعجبان 
لصاحب التقريب كيف يعتـز ٗبعُب أجميب  ما يبلام سياؽ اآلية 

!! كاألخبار ادلفسرة ذلا؟
ظاهر التعبّب هو الوالية ٗبعُب احلٌب كالمصرة كالٍب مقتضاها ـ ( ٕ)    

الرٌأفة كالٌرٞبة كما هو مقتضى نسبتها لعمـو ادلملممْب دكف ٛبييز أك 
ٚبصيص، فععيهم أف يمصركا بعضهم بعضان، إذ لو كاف ادلراد ممها 

. الرااسة كالز امة لكاف التعبّب بغّب ما ذيًكر
ٗبا جاء يف تفسّبها  ن أاٌمة أهل البيت  عيهم فاألية ػ حس     

السَّبلـ ػ يف ودد بياف نصرة ادلملمن ألخيه ادلملمن، فكٌل كاحد من 
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ادلملممْب  عيه أٍف يمصر أخاه كيواليه، كمن مصاديق ادلواالة كالمصرة أٌف 
ادلرأة هتيئ أسباب السفر لزكجها إذا خرج، كٙبفظ غيبة زكجها، كهم 

يأمرون : ، كذلك بقريمة قوله(ٜٔ)سواهميده كاحدة  عى مىٍن 
بالمعروف وينهون عن  المنكر ويقيمون الّصالة ويؤتون الزكاة 

، فكٌمة إتفاؽ بْب مفسرم اخلاٌوة كالعاٌمة  عى ويطيعون اهلل ورسولو
تفسّب اآلية بالمصرة، إذ إٌف من وفات ادلملممْب أهنم موووفوف 

فات ادلمافقْب، فادلملمموف بصفات اخلّب كأ ماؿ الٌّب  عى الضٌد من ص
وفاهتم األمر بادلعركؼ كالمهل  ن ادلمكر كإقامة الٌصبلة كإيتاء الزٌكاة، 

أٌما ادلمافقوف فصفاهتم أهنم يأمركف بادلمكر كيمهوف  ن ادلعركؼ 
كيقبضوف أيديهم ػ أم ال يملدكف الزٌكاة كالصدقات ػ كيتهد ًلمىا قعما، 

فريقْب يف نفس سورة التوبة، ففل التأٌمل بادلقارنة بْب اآليات من اؿ
المنافقون والمنافقات : يقوؿ تعاذل كاوفان ادلمافقْب ٕٔاآلية

بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون 
ٍبٌ يف  أيديهم نسوا اهلل فنسيهم إّن المنافقين ىم الفاسقون

ؤمنون والم: ادلقابل ؽلدح ادلملممْب كيعٌدد وفاهتم بقوله تعاذل
والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن 
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المنكر ويقيمون الّصالة ويؤتون الزكاة ويطيعون اهلل ورسولو أولئك 
فيعـز  عى كٌل كاحد من  سيرحمهم اهلل إّن اهلل عزيز حكيم

ادلملممْب نصرة واحبه كأٍف يواليه ٕبيث يرٌد  مه الٌضٍيم، كيبعده  ن 
. احلراـ
ؤٌكد ما أشرنا إليه آنفان ما جاء يف األخبار ال سٌيما يف وحيحة كم    

كأمل ادلرأة بأيب أنت : قعت أليب  بد اهلل : وفواف اجلٌماؿ قاؿ
ككاليتها لكم إياكم  ادلسعمة قد  رفتِب بعمعل ك رفتها بإسبلمها كحبها

،فقاؿ فاٞبعها، فإٌف ادلملمن  إذا جاءىتك ادلرأة ادلسعمة: كليس ذلا زلـر
المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء : ـر ادلملممة كتبل هذه اآليةمح
بعض

(ٕٓ) .
يتّب هذا اخلّب إذل كجوب مسا دة كنصرة ادلملمن ألخيه ادلملمن     

. ٗباله كلسانه، ألٌف ذلك من أبرز مصاديق الوالية لبعضهما البعض
 إٌف ظاهر الوالية يف اآلية إظلا هو من جهة اإلؽلاف كذلكـ ( ٖ)    

ألخذه يف العمواف، كال ريب أٌف الوالية من جهة اإلؽلاف ال تقتضل إالٌ 
الرٌأفة كاإلحساف، كادلقصود يف ادلقاـ هو إثبات الوالية من جهة 

. احلكومة كالز امة، كاحلاؿ أٌف اآلية ال تكبت ذلك
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إٌف ادلقصود هو إثبات الوالية من أم جهة كانت سواء : إْن قيل    
اف أك من جهة الفقاهة أك غّب ذلك، كإذا كانت كانت من جهة اإلًن

اآلية تكبت الوالية ادلطعىقة من دكف تقييدها بتلء كاف من آثارها 
. احلكومة كالرٌأفة كاإلحساف

إٌف د ول إثبات الوالية ادلطعقة من اآلية هو أٌكؿ الكبلـ، إذ : قلنا    
فهذا  من أين نكبت كجود كالية مطعىقة لعمملممْب  عى بعضهم البعض،

خبلؼ األول األٌكرل اٌلذم ذكرناه سابقان من أنه ال كالية ألحد  عى 
أحد إالٌ ما أثبته الٌدليل، كدل يكبت بالدليل أٌف لئلنساف كالية مطعىقة 

 عى نفسه يفعل ّٔا كيفما شاء، فبطريق أكذل ليس لعفقهاء كالية  عى 
. اآلخرين
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. ُِٗ:نظرية احلكم كاإلدارةـ ( ٔ)
. َٓ/ُ:تفسّب ادليزافـ ( ٕ)
. َٔػ  ٗٓ:الفكر الصاابـ ( ٖ)
. ُّْحَُٓ/ُ:تفسّب نور الكقعْبـ ( ٗ)
. ُحِٕٔ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٘)
. ُحِٖٔ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٙ)
. َٖٓػ  ْٕٗ/ُ:تفسّب نور الكقعْبـ ( ٚ)
. ٕٔػ  ٔٔ/ُ:دراسات يف كالية الفقيهـ ( ٛ)
. ٖٔ/ُ:دراسات يف كالية الفقيهـ ( ٜ)
. ْٔ/ُ:دراسات يف كالية الفقيهـ ( ٓٔ)
. َٔ:الفكر الصاابـ ( ٔٔ)
. ُِٗ:نظريات احلكم كالٌدكلةـ ( ٕٔ)
. ِِ/ٓ:تفسّب ادليزافـ ( ٖٔ)
. ِْٖحِِٓ/ُ:تفسّب نور الكقعْبـ ( ٗٔ)
. ِْٗحِّٓ/ُ:تفسّب نور الكقعْبـ ( ٘ٔ)
. ِّ/ٓ:تفسّب ادليزافـ ( ٙٔ)
. ٗٔػ  ٖٔ/ُ:دراسات يف كالية الفقيهـ ( ٚٔ)
. ُٔ:الفكر الصاابـ ( ٛٔ)
. لعطّبسل ْٔ/ٓ:رلمع البيافـ ( ٜٔ)
 .ِحُْْ/ِ:تفسّب الّبهافـ ( ٕٓ)
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اإلستدالل على والية 

الفقيه باإلمجاع 
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ة كاإلٝباع من األدلٌة الٍب استدٌؿ ّٔا أوحاب كالية الفقيه العاـٌ     
.  عى مٌد اهم

. كاحملٌصل )*(ادلمقوؿ: كاإلٝباع ادلٌد ى  عى قسمْب)    
بأٌف الككّب من الفقهاء نقعوا  )**(أٌما ادلمقوؿ فقد اٌد ى بعضه     

اإلٝباع  عى ثبوت الوالية العاٌمة لعفقيه اجلامع لعترااط، ففل البعغة 
 وااد أٌف حكاية اإلٝباع  عى ذلك فوؽ حٌد اإلحصاء، كهكذا يف اؿ
لعمراقل رٞبه اهلل حيث ذكر بأٌف ككّبان من األوحاب نٌصوا  عى 

فيمكن "اإلٝباع ٕبيث يظهر ممهم كونه من ادلسعمات،كأٌما احملٌصل 
استفادته من فتاكل الفقهاء بكبوت الوالية لعفقيه يف  ٌدة مواقع 

معٌععْب ذلك بكبوت  مـو الوالية لعفقيه كما يف كجوب دفع ما بقل 
ة يف يد إبن السبيل بعد كووله إذل بعده لعفقيه، كيف كجوب من الزكا

                                                 
كأٌما احملٌصل فهو اٌلذم ػلصل . اإلٝباع ادلمقوؿ هو نفسه احملٌصل مركيان إذل اآلخرين بعساف فقيه أك أككر  (*)

كهماؾ اإلٝباع ادلركب كهو أٍف يقوؿ فريق . ف طريق احلٌس كالتتبع ال  ن طريق المقل كالسماعالفقيه الععم به ع
من الفقهاء ٕبرمة هذا التلء ػ مكبلن ػ كفريق آخر يقوؿ بأنه مكركه، فمجموع القولْب إٝباع  عى  دـ الوجوب 

ث قوالن ثالكان، كنفل هذا القوؿ أك المدب، فإٍف قاؿ قاال بأحد هذين أك باإلباحة فقد خرج  عى اإلٝباع كأحد
الكالث يكوف باإلٝباع البسيط، كلكمه فرع  ن ادلرٌكب، كقد يكوف اإلٝباع بسيطان كمستقبلنكما لو اتفقوا قوالن 

. إخل..كاحدان كابتداءان  عى أٌف هذا كاجب أك أنه ليس ٗبباح
ك مبلن، كإٍف دل يفتوا لكمهم  معوا بأمر  كهماؾ إٝباع قورل كآخر  معل، فاألٌكؿ كأٍف يفتوا بأمر شر ل قوالن     

. معْب فهو إٝباع  معل كليس قورل
 .ٗٗ:الفكر الصااب  (**)
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دفع الزكاة ابتداءان أك بعد الطعب إليه، ككاليته  عى ماؿ اإلماـ كمّباث 
فإٌف هملالء الفقهاء ...من ال كارث له ككاليته يف إجراء احلدكد إخل

يقولوف بكبوت كالية  الفقيه يف هذه ادلوارد كليس كٌعها أك جعُّها دليله 
ٖبصووه بل من جهة  مـو كالية الفقيه كهو كاشف قطعل  ن 

. (ٔ)"اإلتفاؽ  عى ثبوت الوالية العاٌمة لعفقيه
: يرد عليو
إٌف د ول اإلٝباع  عى كالية الفقيه باإلٝباع ادلمقوؿ ـ ( ٔ)    

كاحملٌصل هل يف كاقعها د ول ٕباجة إذل دليل كبرهاف، إذ من أين 
اع أٌف إٝبا هم كنقعهم حٌجة  عيما ما يكبت لما هملالء الماقعوف لئلجم

. داـ نقعهم لئلٝباع رلٌرد د ول اٌد وها، نطالبهم إلثباهتا بالدليل
مضافان إذل أٌف د ول اإلٝباع ادلتقٌدمة هل كغّبها من الد اكل     

الٍب ادُّ ل فيها اإلٝباع يف مساال اشتيهر فيها اخلبلؼ كليس  عيها 
 عى فتول ٍبٌ يرجع  مها، كفوؽ ذلك إٝباع، كبعضهم يٌد ل اإلٝباع 

يمقل بعضي الفقهاء اإلٝباع  عى مسألة دل يتعٌرض ذلا أحده سواه، 
كسٌر هذا اإلضطراب كالتدافع هو أٌف الفقيه يعتقد أٌف هذا األول ػ 

مكبلن ػ زلٌل كفاؽ بْب الفقهاء، ٍبٌ يستخرج ممه فر ان من الفركع كيٌد ل 
بمظره كاجتهاده هذا هو قد استخرج  اإلٝباع  عيه ال لتلء إالٌ ألنه



 ُٗٓ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

الفرع أوالةن  ن نفسه، كنيابةن  ن الفقهاء حيث يمبغل أٍف يفععوا ذلك، 
ككٌل ما يمبغل أٍف يكوف فهو كاان بالفعل يف رؤيته كممطقه كمعاجلته 

.  األووؿ كالقوا د
مىن قاؿ إٌف اإلٝباع بمفسه حٌجة ييستدٌؿ به، فاإلٝباع ـ ( ٕ)    

حملٌصل ٕبٌد ذاته ظن كإٌف الظٌن ال يغِب من احلق شيبان، كما ادلمقوؿ أك ا
إٌف اإلٝباع ليس ٕبٌجة ممفردة كال دليبلن مستقبلن، كإظلا هو رلرد أداة 

تكتف  ن كجود دليلو متْبو كقوًنو كآية من كتاب أك ركاية من سٌمة 
الميب تمطق باحلكم آّمع  عيه ػ كّٔذا تكوف أدلٌة الفقه يف كاقعها 

ثة ال أربعة حيث يكوف  اإلٝباع أحد الٌركاة  ن الكتاب كالسمة ثبل
. كليس نظّبان كمكيبلن ذلما

فعمد التيعة األدلٌة يف كاقعها ثبلثة ال أربعة، كاإلٝباع حاؾو كراكو     
حلكم من أحكاـ  اآليات كالركايات من السمة، كأنكركا أشٌد اإلنكار 

ليس اإلٝباع : "قاؿ الماايِبأٍف يكوف اإلٝباع دليبلن قاامان بمفسه، 
(. الكتاب ػ كالسمة كالعقل: دليبلن برأسه يف مقابل األدلٌة الكبلثة

فاإلٝباع ال قيمة له  مد اإلمامٌية ما دل يكتف  ن قوؿ ادلعصـو     
 فإذا كىتىفى  عى ضلو القطع  ن قوله ،  فاحلٌجة يف احلقيقة
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ة كال يكوف دليبلن هل لعممكتف ال لعكاشف، فيدخل حيمبذو يف السنٌ 
. مستقبلن يف مقابعها

قاؿ احملقق يف كتابه ادلعتّب بعد أٍف أناط حجية اإلٝباع بدخوؿ     
دلا كاف حٌجة، كلو  فو خبل ادلااةي من فقهااما من قوله : "ادلعصـو

". حصل يف اثمْب كاف قوذلما حٌجة
اإلٝباع إذا كاف  ٌعة كوف : "كقاؿ السٌيد ادلرتضى  عى ما نيقل  مه    

حٌجة كوف اإلماـ فيهم، فكٌل ٝبا ة ككرت أك قٌعٍت كاف اإلماـ يف 
. (ٕ)"أقواذلا فإٝبا ها حٌجة

ك عيه فإذا دل يكن اإلٝباع بمفسه حٌجة إالٌ إذا كىتىفى  ن قوؿ     
فكيف يٌد ل هملالء احلجٌية لعممقوؿ كهو أحد أقساـ  ادلعصـو 
! اإلٝباع؟

بكبل قسميه  عى ثبوت كالية الفقيه د ول ثبوت اإلٝباع  ـ ( ٖ)    
العاٌمة سلالفة ورػلة لككّب من فقهاء اإلمامٌية اٌلذين ال يعتقدكف بوالية 

الفقيه العاٌمة، كما إٌف د ول اإلٝباع احملٌصل يف بعض ادلوارد الٍب 
استتهد ّٔا ذاؾ البعض سلالفة أيضان لككّب من الفقهاء اٌلذين خالفوا 

. يف تعك  ادلوارد
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د ول اإلٝباع  عى ثبوت الوالية ٕبٌجة كجوب دفع ما بقل ـ ( ٗ)    
ممها من الزكاة يف يد إبن السبيل سلالفة دلتهور الفقهاء القااعْب بعدـ 

كجوب دفع الزٌكاة إذل الفقيه اجلامع لعترااط، فإذا كاف أول دفع 
الزكاة لعفقيه ليس كاجبان، فدفع ادلتبقل من سهم إبن السبيل كذلك 

كذل، العهٌم إالٌ أٍف يكوف كجوب الٌدفع إذل الفقيه متعيمان يف بطريقو أ
حاؿ تعٌذر الٌرٌد إذل ادلالك أك ككيعه، فإٍف تعٌذر، ورفه بمفسه إذل 

. مستحٌق الزٌكاة ناكيان به  ن ادلالك
مضافان إذل أٌف دفع ما تبٌقى من الزٌكاة إذل الفقيه هو من ادلوارد     

الفقيه لكونه كرٌل مىن ال كرٌل له يف  صر  احلسبٌية الٍب ٙبتاج إذل إذف
فتجرم ػ فيه كأمكاله من ادلوارد ػ  غيبة موالنا اإلماـ ادلهدٌم 

أوالة اإلشتغاؿ، كيتوقف التصٌرؼ بادلاؿ  عى إذف الفقيه ألنٌه ماؿ 
الغّب كال يسوغ التصٌرؼ فيه إالٌ بإذنه بالتركط ادلتقٌدمة، ال سٌيما يف 

ة يف إ طااها لغّب الفقيه، كما إٌف إبن السبيل حاؿ التك بّبااة الذـٌ 
ليست له كالية  عى ما بقل من السهم ادلذكور، كإظلا ؽلعك من الزٌكاة 

قدر كفايته البلاقة ٕباله إذل أٍف يصل إذل بعده، فيصرؼ ٗبقدار 
الضركرة، كما  داها هو فضل ال بٌد من إرجا ه إذل مالكه أك الفقيه 

.  شهور من فقهاء اإلمامٌيةحاؿ التعٌذر حسب رأم ادل
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 أٌف لعفقيه الوالية كاإلماـ  (ٖ)فقد اٌد ى المراقل: دعوى وردّ     
إالٌ ما أخرجه الدليل من إٝباع أك نص أك غّبعلا، ٍبٌ استدٌؿ  عى 

ذلك باإلٝباع حيث نٌص ككّب من األوحاب  عى الوالية بل هو من 
لفقيه كارث األنبياء ادلسٌعمات ال سٌيما ما كرد يف األخبار من أٌف ا
... كأمْب الٌرسل كخعيفة الٌرسوؿ كحصن اإلسبلـ

إٌف هذه الٌد ول سلدكشة ٗبا  رفت من أٌف ادلتهور من : يرد عليو    
فقهاء اإلمامٌية ال يقولوف بالوالية العاٌمة لعفقيه، فكيف يكوف ٜبٌة 

!! إٝباع إذف؟
ين كالية األاٌمة ما الٌدليل  عى ثبوت ادلبلزمة ب مضافان إذل أنه    

ككالية الفقيه؟ فمن أين أثبت  المراقل هذه الٌد ول؟ فًعمى ال يكوف 
العكس هو الصحيح أم أنه ليس لعفقيه كالية إالٌ ٗبقدار ما دٌؿ 

مضافان إذل ما كرد يف . الدليل  عيه كهو القدر ادلتيقن من األدلٌة
ل الوالية األخبار من أنه كارث األنبياء كما شابه ذلك فبل يدٌؿ  ل

العاٌمة بل غاية ما فيه أنه كارثهم يف مقاـ بياف تبعيغ األحكاـ كليس له 
. ما ذلم من األحكاـ كالوظااف كاخلصااص
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: ىوامش الفصل الثاني
 

. ََُ:الفكر الصاابـ ( ٔ)
. َُٓ/ِ:أووؿ ادلظفرـ ( ٕ)
. ّٗ/ِ: وااد األياـ لعمراقلـ ( ٖ)
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تقريب الدليل  عى كالية الفقيه العاٌمة بالعقل هو ما أفاده بعضهم     
من أٌف نصب الفقيه يعتّب لطفان إذليان غلب أٍف يفععه البارم ٛبامان 

 كوجوب نصبه لؤلاٌمة ادلعصومْب  عيهم السَّبلـ، مٌد يان بذلك أفٌ 
العقل ػلكم بوجوب نصب اهلل لئلماـ حلفظ الببلد كانتظاـ أمر العباد 
من حيث األمور الديمية كالدنيويٌة كذلك ػلكم بوجوب نصب مىن 

يقـو مقامه  مد غيبته ك دـ ٛبٌكن كووؿ ادلٌعة إليه ك دـ تيٌسر 
مراجعة الماس يف شملكهنم لديه ليكوف مرجعان لععباد كرافعان لعظعم 

لوال المصب الختٌل نظاـ العباد كاستوذل الظعم كالفساد،  كالفساد، إذ
يف الببلد المااية  كما ػلكم بوجوب نصب مىن يموب  مه 

كاألمصار البعيدة الٍب يتعٌسر أك يتعٌذر مراجعتها يف كٌل شملكهنا له يف 
ككما أٌف العقل حاكم بوجوب أٍف يكوف ...زمن حضوره كظهوره

ألمور الديمٌية كأبصرهم بتدبّب شملكهنم اإلماـ أفضل الر ٌية معرفة با
الدنيوية مع تعبسو بتقول كإؽلاف ؽلمعانه  ن اخلركج  ن حدكده الديمية 

كيستكتف من كوف التخص اٌلذم هو أفضل زمانه يف ذلك أنٌه 
ممصوب لئلمامة  عيهم، كذلك ػلكم العقل بوجوب أٍف يكوف 

أفضل الر ٌية  التخص المااب مماب اإلماـ كالقاام مقامه  مد غيبته
إٌف هماؾ أموران يريد التارع إغلادها يف : ٍبٌ قاؿ...باألمور الديمية
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اخلارج كال ؽلكن كووذلا إالٌ ٗبراجعة الرايس فعو دل يمصب لما رايسان 
لـز نقض الغرض لفرض مطعوبية تعك األمور مما، كيرشد ذلذا الدليل 

موالنا أيب  العقعل ما  ن الععل بسمده  ن ايب الفضل بن شاذاف  ن
ٍبٌ ساؽ الٌركاية  عى مٌد اه بأهنا تدٌؿ  عى أٌف ..احلسن الٌرضا 

. (ٔ)نصب الفقيه لعوالية لطف ال بٌد ممه يف  صر الغيبة
 :يرد عليو

لو كانت كالية الفقيه العاٌمة شلا يأمر ّٔا العقل لىمىا قٌصر ـ ( ٔ)    
غيبة الكّبل إذل  ن اإل تقاد ّٔا  اٌمة فقهاء اإلمامٌية ممذ بداية اؿ

كلو كانت كالية الفقيه العاٌمة من األحكاـ العقعٌية الكابتة ! يومما هذا؟
لىمىا اختعف  عى حكمها  اٌمة الفقهاء ػ كهم من العقبلء ػ كناقتوا 

. داللتها
قياس كجوب نصب الفقيه لعوالية  عى كجوب نصب ـ ( ٕ)    

معصـو ال  ماـ اإلماـ بقا دة العطف قياس مع الفارؽ، إذ إٌف اإل
بٌد من كجوده يف كٌل  صر ٕبكم العطف اإلذلل حيث إنه يبٌعد  ن 
ادلعصية كيقٌرب إذل الطا ة كيبٌْب األحكاـ الواقعٌية كػلفظ احلدكد، بل 

ؽلسك السماء أف تقع  عى األرض، كبه أيمعت الكمار كأكرقت 
ؼ األشجار حسبما كرد يف الزيارات الصرػلة ٖببلؼ الفقيه فإنه ؼلتل
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بطبيعته  ن اإلماـ، ككظااف الفقيه الوارل ػ أم القاال بوالية الفقيه 
العاٌمة ػ ظاهريٌة، إذ هو ال يبٌْب األحكاـ الواقعٌية بل قد يصيبها كقد 
ؼلطبها، كؽلكن لعوجود أٍف يستمٌر من دكنه، مضافان إذل أٌف األشجار 

  تورؽ، كالكمار تيمع بدكف الفقيه، ك عيه فكيف ييقاس اإلماـ
ال ييقاس به أحد، ال يف وفاته كال يف  بالفقيه؟ مع أٌف اإلماـ 

كظاافه، سبحاف مىن خعقه كقٌدره، فقياس غّبه  عيه ظعمه آلؿ زلٌمد، 
. كسيععم اٌلذين ظعموا أٌم ممقعب يمقعبوف كالعاقبة لعمتقْب

ما استدٌؿ به واحب الٌد ول، ال يكبت الوالية لعفقيه، بل ـ ( ٖ)    
دٌؿ  عى أٌف الفقيه يموب مماب اإلماـ يف بياف األحكاـ غاية ما م

 الظاهريٌة حاؿ غيبته، أٌما أٍف يكوف له كالية مطعىقة كوالية اإلماـ 
. فهو أٌكؿ الكبلـ، فما استدٌؿ به هذا البعض أخصُّ من ادلدَّ ى

فآّعوؿ لعفقيه هو الوالية اخلاٌوة الكابتة يف موارد سلصووة     
 الفيتيا كقطع اخلصومات، ككٌل مورد قاـ الدليل  عى كالرجوع إليه يف

كالية الفقيه فيه ٕبيث لو شٌك يف مورد أٌف له الوالية فاألول يكوف 
.  دمها
إٌف مسألة الوالية العاٌمة تدكر مدار الَبدد بْب األقل : والتحقيق    

كاألككر اإلستقبلليْب، كادلرجع فيه اوالة الّبااة، ألٌف األقل مععـو 
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كال ( كهل الوالية اخلاٌوة يف موارد سلصووة)كجوب  عى كٌل تقدير اؿ
رابط بيمه كبْب األككر، فيمحل الععم اإلٝبارل كيزكؿ أثره من حيث 
التمجيز كالتمفيذ، كيرجع التك يف الزااد  عى األقل إذل التك يف 

. نفس التكعيف، كاألول فيه ػ كما قعما ػ الّبااة  قبلن كشر ان 
إٌف اخلبلؼ يف مقدار كسعة كالية الفقيه هل يف : خرىوبعبارة أ    

كاقعها ترٌدد بْب األقل كاألككر، بْب القدر ادلتيقن كادلتكوؾ، فاألقل 
، فّبجع  مععـو ػ كهو القدر ادلتيقن ػ كاألككر كهو الزااد متكوؾه

التك إذل ا تبار قيد زااد، فيجرم معه أول الّبااة، كييبُب  عى  دـ 
. ولا تباره ٕبكم األ

 
: إشكال وحلّ 

إٌف ما دٌؿ من اآليات كالٌركايات  عى نفوذ تصٌرؼ : إٍف قيل    
البالغْب يف نفوسهم كأمواذلم كثبوت السعطمة ذلم يتعارض مع كالية 
الفقيه العاٌمة حيث إٌف مقتضاها  دـ نفوذ تصرفات هملالء بأمواذلم 

من أف ال كأنفسهم يف مقابل أكامر الفقيه، كال بٌد يف حاؿ التعارض 
يتساقطا لوجود الدليل العقعل ادلخصّْص لتعك األدلٌة كإالٌ لـز اذلرج 

كادلرج لعدـ كجود مىن يقـو بأمور ادلسعمْب  عى كجه به يمتظم 
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كال ؽلكن اإلتصاؿ به، فيتعٌْب  معاشهم كمعادهم يف غيبة اإلماـ 
الٌرجوع إذل الفقيه لئلٝباع كضركرة ادلذهب  عى  دـ الٌرجوع لغّب 

. (ٕ)الفقيه
:  يرد على ىذه الّدعوى

إٌف تقدًن الدليل العقعل ادلخصّْص لتعك األدلٌة يف هذا (: أّوالً )    
ادلقاـ كذلك لتعارضه مع الدليل العقعل اآلخر كهو  دـ وٌحة كجواز 

، مضافان إذل أنه من أين يكبت لما اإلنقياد ادلطعىق لغّب ادلعصـو 
سلصّْص لتعك األدلٌة؟ كهل ٜبٌة ركاية هذا ادلٌد ل أٌف الدليل العقعل 

دٌلت  عى أٌف الفقهاء معصوموف حٌب يأتيما ذاؾ ادلٌد ل بالدليل 
العقعل ادلخصّْص؟ ك عى فرض أٌف الدليل العقعل سلصّْص فأٌم فرؽ 

كالفقيه، بل أٌم حاجة حيمبذو لوجود اإلماـ  حيمبذو بْب اإلماـ 
؟ !!
وّْصاي إذا دل يتعارض مع دليل آخر إٌف الدليل العقعل إظلا يكوف مخ    

أقول ممه، كهما كالية اإلماـ اقول من كالية الفقيه، فبل يصٌح 
التخصيص ادلذكور، مضافان إذل أٌف ٚبصيص الدليل العقعل لؤلدلٌة ال 
بٌد أٍف يقـو  عى أساس أٌف كالية ادلعصـو فوؽ كالية اإلنساف  عى 

كنفسه نافذة، كلكٍن لو نفسه، ٗبعُب أٌف كالية اإلنساف  عى ماله 
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ػ ال كالية الفقيه ػ فتكوف كالية اإلماـ مقدَّمة  زاٞبها كالية اإلماـ 
 عى كالية اإلنساف  عى نفسه كماله، ألٌف العقل يأمر بوجوب إطا ة 

اإلماـ كلو أٌدل ذلك إذل  دـ نفوذ تصٌرؼ البالغْب يف نفوسهم 
. كأمواذلم

يكوف سلصّْصان ػ لو قعما ٔبواز باإلضافة إذل أٌف الدليل العقعل     
ػ إذا ثبت شر ان وٌحة كجود  ٚبصيصه لؤلدلٌة بغّب ادلعصـو 

كالية لعفقيه، كإذا دل يزاٞبه دليله آخر لفظل ك معل، كقد تقٌدـ معما 
أٌف مقتضى األول العفظل كالعمعل داؿّّ  عى  دـ ثبوت الوالية 

لتقدًن الدليل العقعل ألحد بتلء من األمور ادلذكورة، فأٌم رلاؿ بىعدي 
كجععه سلصّْصان لتعك األدلٌة حسبما ز م ادلٌد ل؟ 

التخصيص العقعل يتٌم يف حاؿ  دـ كجود أول : وبالجملة    
لفظل ك معل يف البْب، كلكمه موجوده حسبما أفدنا سابقان، كال يعـز 
من  دـ التخصيص لؤلدلٌة اذلرجي كادلرجي ٕبسب ما جاء يف الٌد ول، 

هرج لو دل ػلكم الفقيه الوارل ببلدى ادلسعمْب؟ كهل بعداف كهل ٜبٌة 
العادل قاطبةن ؽلعملها اذلرج ادلرج ألٌف الفقيه ال ػلكمها؟ كإذا أٌدل  دـ 
التخصيص إذل ما ذيكر فعماذا دل ييصىب التيعة باذلرج كادلرج قبل أف 

! يأٌب ادلكبتوف لعوالية العاٌمة؟
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ف لزـك اذلرج كادلرج إٍف دل يكن  بلكةن  عى ذلك إٌف ما اٌد اه ـ     
ٜبٌة كرلّّ فقيه يقـو بأمور ادلسعمْب  عى كجه به يمتظم معاشهم 

إخل دكنه خرط القتاد كذلك ألنما دل نقرأ ...كمعادهم كاإلماـ غااب
كدل نسمع يف تارؼلما أٌف التيعة أوأّم اذلرج كادلرج ممذ أٍف غاب كلٌيما 

ب  دـ ا تقادهم بوالية الفقيه إذل يومما هذا بسب اإلماـ احلٌجة 
العاٌمة، بل العكس هو الصحيح أم أهنم دلٌا ا تقد بعضهم بوالية 

 ، الفقيه العاٌمة كأٌسسوا دكلة يف الترؽ، تيقسّْم التيعة إذل أحزابو كًفرىؽو
الفقيه، ككٌل فصار ييقتل التيعل ٙبت  مواف التكعيف التر ل ككالية 

نظرهم زنديقان ييستباح ماله كدمه مىن ؼلالف احلاكم اإليراين وار ب
التقرب إذل ادلخالفْب  ك عته ككرامته، كيف الوقت نفسه لعحاكم اإليراين

كطعب رضاهم بادلاؿ كاجلاه كالسعطاف، كيا ليت هذا احلاكم استماؿ 
الوهابيْب لكل يرفعوا  دكاهنم  ن قبور أامتما  عيهم السَّبلـ يف البقيع 

حٌكامهم ال يطعبوف رضا التيعة بل يمظركف مع أٌف ! الطاهر يف ادلديمة
إليهم يف أككر بعداف ادلسعمْب  عى أهنم فبة رافضة تمتسب إذل اليهود 

كأ راضهم كما حصل كػلصل يف السعوديٌة كتستباح أمواذلم كدماؤهم 
كيف باكستاف كأفغانستاف يـو ظهرت الوهابٌية السعفٌية كحركة إبن الدف 

إذف القوؿ بعدـ الوالية  لعفقيه ال يستعـز ! !كالطالباف يف هذين البعدين
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كما استتهد به يف ركاية  عل الترااع . اذلرج بل العكس هو الصحيح
ادلفٌصعة لععل احلاجة إذل ادلعصومْب أكرل األمر ٍبٌ تطبيقه أكرل األمر 
 عى الفقهاء، إٍف هو إالٌ بد ة اخَب ها ذاؾ ادلٌد ل ال ؽلكن من 

كادلتععّْقة به  ادلصاحل اخلاٌوة باإلماـ خبلذلا قياس الفقيه  عى 
إذل الفقيه كإالٌ لبطعت فاادة  دكف غّبه، كسحب ما لئلماـ 

كجود ادلعصـو ما داـ هماؾ مىن يقـو مقامه كػلمل نفس الوظااف 
. الٍب هل من وعب مهاـ ادلعصـو 

كقد  غلب الٌرجوع إذل الفقيه يف غيبة موالنا احلٌجة (: ثانياً )    
إلٝباع  عيه، ككجوب الٌرجوع إذل مطعىق الفقهاء شلء، ككجوب قاـ ا

القوؿ بوالية الفقيه شلء آخر، كالٌد ول ادلتقدّْمة ٚبعط بْب كجوب 
الٌرجوع إذل الفقيه كبْب كالية الفقيه شلا يعِب ادلصادرة  عى ادلطعوب 

. كهو خعف
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: ىوامش الفصل الثالث
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. َُٓ:اابالفكر الصـ ( ٔ)
. َُْ:الفكر الصاابـ ( ٕ)
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اإلستدالل على والية 

الفقيه العاّمة باألخبار 
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سواء أكانت )كقد استدٌؿ أوحاب نظريٌة كالية الفقيه العاٌمة ػ     
بأخبار  ديدة ( أـ كانت بادلعُب األ م )*(الوالية العاٌمة بادلعُب األخص

: أعلها كهل  عى طوااف،
 
 

: الطائفة األولى
                                                 

كالية الفقيه بادلعُب األخٌص هل أضيق داارةن يف وبلحيات الفقيه فتتمل كل ما يتععق بمظاـ ادلعاش   (*)
كالوالية بادلعُب األ ٌم . يف  وااد األياـ كتمظيم اجليوش كما شابه ذلك، كهذه هل الٍب التـز ّٔا التيخ المراقل

تتمل الوالية  عى األمواؿ كاألنفس كهذه هل الٍب ا تقد ّٔا السيّْد اخلميِب يف احلكومة اإلسبلمٌية ككتاب البيع 
.  كوحيفة المور
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 .حديث الععماء كرثة األنبياء، كما يقرب ممه

كهذه الطاافة فيها خّباف يداٌلف  عى أٌف الععماء كرثة األنبياء،     
كعلا خّب أيب البخَبم كخّب القٌداح، فمن الماحية السمديٌة فإٌف اخلّبين 

ؿ الكعيِب كآّعسل ادلذكورين قد ركاعلا ثٌعة من ادلملرخْب كاحملدّْثْب أمكا
. كٝباؿ الٌدين احلسن بن زين الٌدين اجلبا ل )*(كاحلٌر العامعل كالصٌفار

كخّب البحَبم ضعيف سمدان ألٌف البحَبم كاف  اٌميان كٌذابان له     
كأٌما خّب القٌداح فصحيح سمدان كرجاله  (ٔ)أحاديث ال يوثق ّٔا

كقد ذكر . كاحد معركفوف،كما اٌف القٌداح ثقة حسبما ورٌح به غّب
ككذا تبعه معاوره لما من  (ٕ)المراقل ركاية البخَبم كجععها وحيحة

دكف ٙبقيق ٕباؿ البخَبم اٌلذم اتفقت كعمات الرجاليْب  عى 
. (ٖ)تضعيفه

: )**(رواية البختري
 ن أٞبد ( ثقة)ركل زلٌمد بن يعقوب الكعيِب  ن زلٌمد بن ػلٓب     

( ثقة)،  ن زلٌمد بن خالد (ثقة)بن زلٌمد بن  يسى ( ثقة)بن زلٌمد 

                                                 
من أبواب وفات القاضل  ٖباب ّٓ/ُٖ:، كبصاار الدرجات ككساال التيعةّْكِّ/ُ:أووؿ الكايف  (*)
 .ِحُباب ُْٔ/ُ:احب ادلعادل ادلقصد األٌكؿ، كٕبار األنوار، كصِح

 .كهو كهب بن كهب  (**)
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إٌف : قاؿ  ن موالنا أيب  بد اهلل ( ضعيف) ن أيب البخَبم 
الععماء كرثة األنبياء، كذاؾ أٌف األنبياء دل يورٌثوا درعلان كال ديماران، كإظلا 
أكرثوا أحاديث من أحاديكهم، فمىن أخىذى بتلء ممها فقد أخذ حظان 

تأخذكنه؟ فإٌف فيما أهل البيت يف كٌل كافران، فانظركا  عمكم هذا  ٌمن 
خعقو  دكالن يمفوف  مه ٙبريف الغالْب كانتحاؿ ادلبًطعْب، كتأكيل 

. (ٗ)اجلاهعْب
: صحيحة القّداح

: ركاها زلٌمد بن يعقوب الكعيِب بطريقْب    
،  ن (ثقة)ك عٌل بن زلٌمد ( ثقة) ن زلٌمد بن احلسن (: األّول)    

،  ن أٞبد بن (ثقة)زلٌمد بن ػلٓب ك( قيل بضعفه)سهل بن زياد 
 ن  بد اهلل بن ( ثقة)،  ن جعفر بن زلٌمد األشعرم (ثقة)زلٌمد 

(. ثقة)ميموف القٌداح 
 ن ٞبٌاد بن ( ثقة) ن أبيه ( ثقة) ن  عٌل بن إبراهيم (: الثاني)    

: قاؿ  ن موالنا أيب  بد اهلل ( ثقة) ن القٌداح ( ثقة) يسى 
مىن سعك طريقان يطعب فيه :   عيه كآله كسعَّمقاؿ رسوؿ اهلل وٌعى اهلل

 عمان سعك اهلل به طريقان إذل اجلمة كأٌف ادلبلاكة لتضع أجمحتها 
لطالب الععم رضان له كإنه يستغفر لطالب الععم مىن يف السماء كمىن 
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يف األرض حٌب احلوت يف البحر، كفضل العادل  عى العابد كفضل 
بدر، كإٌف الععماء كرثة األنبياء كإٌف القمر  عى ساار المجـو ليعة اؿ

ديماران كال درعلان كلكن كرثوا الععم فمىن أخذ ممه  )*(األنبياء دل يورّْثوا
. (٘)أخذ ٕبظ كافر

كأٌما الماحية الداللٌية، فقد استدٌؿ أوحاب الوالية العاٌمة بأٌف     
لْب مقتضى كوف الفقهاء كرثة األنبياء ػ كممهم رسوؿ اهلل كساار ادلرسى 

اٌلذين ذلم الوالية العاٌمة  عى اخلعق ػ انتقاؿ كل ما كاف ذلم إليهم إالٌ 
ما ثبت أنه غّب شلكن اإلنتقاؿ، كال شبهة يف أٌف الوالية قابعة لئلنتقاؿ 

كليس ...كالسعطمة الٍب كانت  مد أهل اجلور موركثة خعفان  ن سعف
ت يف لساف العرفاء ادلراد بالوالية هل الوالية الكعٌية اإلذلٌية الٍب دار

كبعض أهل الفعسفة بل ادلراد هل الوالية اجلععٌية اإل تباريٌة كالسعطمة 
العرفٌية كساار ادلماوب العقبلاٌية كاخلبلفة الٍب جععها اهلل تعاذل لداككد  
كفرٌع  عيها احلكم باحلٌق بْب الماس ككمصب رسوؿ اهلل  عيان بأمر اهلل 

كمن الضركرم أٌف هذه أمر قابل  تعاذل خعيفة ككليان  عى األٌمة،
ك عيه؛ تكوف الوالية ٗبعُب كونه أكذل بادلملممْب . (ٙ)لئلنتقاؿ كالتوريث

. من أنفسهم فيما يرجع إذل احلكومة كاإلمارة ممتقعة إذل الفقهاء
                                                 

 .أم دل يورثوا غّب أكالدهم  (*)



 ُِٖ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

نبلحظ هما كيف جعل واحب الٌد ول الوالية  عى أمواؿ الماس     
فكما ذلم ذلك فععععماء  كأنفسهم من ٝبعة تركة األنبياء لعععماء،

. أيضان ذلك
إٌف الوارث مىن يمتقل إليه كٌل ما هو لعمورّْث كممه : كبعبارة أخرل    

الوالية كأٌف اخلعيفة بقوؿ مطعىق مىن يقـو مقاـ مىن استخعفه يف كٌل ما 
هو له، كأٌف تمػزيل شخص ممػزلة آخر يقتضل أف يرتب  عى ادلمػزؿ كل 

. ما هو ادلمػزؿ  عيه
فإٌف ادلستدؿ بالركاية ادلذكورة يعتمد  عى إطبلؽ : وبالجملة    

. الوراثة فتتمل الوالية العاٌمة كليست نٌصان يف كراثة الععم
: يرد عليو
إٌف الوراثة إظلا تكوف يف أمور قابعة لئلنتقاؿ، فما ال يقبل ـ ( ٔ)    

اإلنتقاؿ ال يقبل الوراثة كالتجا ة كالسخاكة كالعدالة كغّبها من 
الصفات المفسٌية كالغريزيٌة فإهنا ال تقبل اإلنتقاؿ كال توىرَّث بل تعد مع 
اإلنساف، أك توجد ركيدان ركيدان، كدل ضلرز أٌف الوالية من قبيل ما يقبل 

التوريث،  عى أٌف الوالية العاٌمة  عى القوؿ بكبوهتا لعفقيه إظلا هل 
فبل ؽلكن إثباهتا  رلعولة له من قبل األاٌمة ال ممتقعة إليهم بالتوريث

. لعفقهاء ٗبكل تيمك الركايتْب ادلتقٌدمتْب
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يف الركايتْب هو " الععماء كرثة األنبياء"يظهر أٌف ادلراد من ـ ( ٕ)    
األاٌمة  عيهم السَّبلـ كاألكوياء لكوهنم هم الععماء بادلعُب احلقيقل، 
كيتّب إذل ذلك وحيحة ٝبيل بن دراج  ن موالنا اإلماـ الصادؽ 

 ادًل كمتععّْم كغكاء، فمحن الععماء، : الماس  عى ثبلثة: اؿؽ 
. (ٚ)كشيعتما ادلتععموف،كساير الماس غكاء

إذ  " الععماء"فتكوف ركاية ٝبيل حاكمة كمفسّْرةن ادلراد من كعمة     
إٌف أهل البيت  عيهم السَّبلـ هم الععماء، كشيعتهم ليسوا  عماء 

ف الععماء اٌلذين هم أهل البيت حقيقةن بل رلازان لكوهنم متععمْب ـ
 عيهم  السَّبلـ، كإطبلؽ الععماء  عى غّب األاٌمة من باب التجوز 

. كادلتأّة
بأٌف : "يعتّب رٌدان  عى مىن قاؿ" موف كشيعتما ادلتعلٌ : "كالتقييد بػ    

تفسّب الععماء باألاٌمة  عيهم السَّبلـ هو تفسّب ألبرز ادلصاديق ذلذا 
لعصر حيث إنه يف  صرهم ليس غّبيهم أكملى يف ادلفهـو يف ذلك ا

إٌف ادلراد ٗبكل تعك األخبار هو بياف الفرد : الععمٌية، كإٍف شبت قعت
. (ٛ)..."الكامل فبل إشكاؿ يف كوف غّبهم أيضان  عماء

" شيعتما ادلتعٌعموف: "إٌف التقييد ادلذكور بػ: كالوجه فيما أشرنا إليه    
إذ لو كاف غّبيهم " الععماء"اديق يف مفهـو يمفل كوف األاٌمة أبرز ادلص
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من الععماء حقيقة أك من مصاديق الععماء دلا كاف جاء اإلماـ بقيد 
إذ يصبح القيد لغوان لو كاف الفقهاء أحد مصاديق " شيعتما ادلتععموف"

". ضلن الععماء: قوله 
ٌف داللة قطعٌية كقريمة وارفة  عى أ" ضلن: "مضافان إذل أٌف احلصر بػ    

دكف الفقهاء ألهنم " الععماء"األاٌمة هم ادلصداؽ األًٌب دلفهـو 
. متععموف من األاٌمة الععماء  عيهم السَّبلـ

كؽلكمما القوؿ أنه يف كل ركاية يرد فيها ذكر الععماء، فبل بٌد أٍف     
يكوف ادلراد ممها األاٌمة  عيهم السَّبلـ إالٌ إذا جاءت قريمة  عى 

كاية الٍب سيبل فيها  ن الفرؽ بْب  عماء هذه األٌمة اخلبلؼ كما يف الرٌ 
، كغّبها شلا قامت القريمة  عى ادلراد بأٌف الععماء هم )*(ك عماء اليهود

الفقهاء من التيعة كما جاء يف خّب اإلحتجاج يف حديث طويل قيل 
مىن خّب خعق اهلل بعد أاٌمة اذلدل كمصابيح  ألمّب ادلملممْب 
كمىن شٌر خعق اهلل بعد : ماء إذا وعحوا، قيلالعل: الٌدجى؟ قاؿ 

إبعيس كفر وف كظلركد كبعد ادلتسٌمْب بأ ااكم كبعد ادلتعٌقبْب 

                                                 
 عماء أمٍب كساير األنبياء : أفتخر يـو القيامة بععماء أمٍب فأقوؿ: كرد يف جامع األخبار  ن الميب قاؿ  (*)
بأٌف ادلراد من  عماء أمٍب هم الفقهاء، بل ييراد ّٔم األاٌمة، لكٌن اإلنصاؼ أنه ال شلء فيها يوجب القوؿ . قبعل

، كالكاين معصـو قطعان   .إذ من القبيح أٍف يتساكل الفقيه باألنبياء، لكوف األٌكؿ غّب معصـو
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الععماء : بألقابكم، كاآلخذين ألمكمتكم، كادلتأمرين يف شلالككم، قاؿ
إذا فسدكا، هم ادلظهركف لؤلباطيل، الكاٛبوف لعحقااق، كفيهم قاؿ اهلل 

اهلل ويلعنهم الالعنون إالّ اّلذين  أولئك يلعنهم:  ٌز كجلٌ 
. (ٜ)اآلية ..تابوا
: كأظهر من ذلك ما كرد من أٌف األاٌمة هم الععماء قوله     
فإٌف الععماء باهلل ليس غّب " مجاري األمور في يد العلماء باهلل"

األاٌمة  عيهم السَّبلـ بل إٌف غّب األاٌمة ػ أم الفقهاء ػ هم الععماء 
كاحلراـ من الطرؽ الظاهريٌة، ك عى فرض أٌف الععماء  باحلبلؿرلازان 

باهلل مصطعح أك مفهـو يتمل الفقهاء فبل داللة فيها  عى ادلٌد ى، 
إذ ادلراد من ذلك كوف جرياف األمر بيد الععماء من ناحية أنه لوال 

الفقهاء لتوقف أمر األاٌمة  عيهم السَّبلـ ألٌف أمرهم  بارة  ن 
. قهاء  عماء باهلل رلازان أيضان ال حقيقةاحلبلؿ كاحلراـ، كالف

كباجلمعة فيكوف ادلعُب بأٌف األاٌمة غلركف أكامرهم  ّب الفقهاء،     
فاألاٌمة هم القرل ادلبارىكة، كالفقهاء هم القرل الظاهرة حسبما جاء 

وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها :يف تفسّب قوله تعاذل
 ا السير سيروا فيها ليالي وأياماً   آمنينقرًى ظاىرة وقدَّرنا فيو
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أتى احلسن البصرم أبا جعفر : فعن أيب ٞبزة الكمارل قاؿ ،(ُٖ/سبأ)
 جبتك ألسألك  ن أشياء من كتاب اهلل، فقاؿ له أبو : فقاؿ

قد يقاؿ ذلك، فقاؿ له : ألست فقيه أهل البصرة؟ قاؿ: جعفر 
فجميع : ال، قاؿ :هل بالبصرة أحد تأخذ  مه؟ قاؿ: أبو جعفر 

: نعم، فقاؿ له أبو جعفر : أهل البصرة يأخذكف  مك؟ قاؿ
سبحاف اهلل لقد تقعدت  ظيمان من األمر، بعغِب  مك أمر فما أدرم 

: ز موا أنك تقوؿ: ما هو؟ قاؿ: أكذاؾ أنت أـ يكذب  عيك؟ قاؿ
فسكت احلسن : إف اهلل خعق العباد ففوض إليهم أمورهم، قاؿ

قاؿ له اهلل يف كتابه إنك آمن هل  عيه خوؼ بعد أفرأيت من :فقاؿ
إين أ رض : ال، فقاؿ أبو جعفر : ؟ فقاؿ احلسنممه هذا القوؿ

 عيك آية كأهنل إليك خطبان كال أحسبك إال كقد فسرته  عى غّب 
ما هو؟ : كجهه فإف كمت فععت ذلك فقد هعكت كأهعكت فقاؿ له

َنوُ : أرأيت حيث يقوؿ: قاؿ ْم وبـَْيَن اْلُقَرى الَِّتي بارَْكنا َو َجَعْلنا بـَيـْ
َر ِسيُروا ِفيها لَياِلَي وأَيَّاماً  ْرنا ِفيَها السَّيـْ ِفيها ُقرًى ظاِىَرًة وَقدَّ

يا حسن بعغِب أنك أفتيت الماس فقعت هل مكة، فقاؿ أبو  آِمِنينَ 
فهل يقطع  عى من حج مكة كهل ؼلاؼ أهل مكة : جعفر 

بل فيما ضرب اهلل األمكاؿ يف  ؟آممْب اكهل تذهب أمواذلم فمٌب يكونو



 ُٕٖ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

من مالقرآف فمحن القرل الٍب بارؾ اهلل فيها كذلك قوؿ اهلل  ز كجل ؼ
نـَُهْم وبـَْيَن : بفضعما حيث أمرهم اهلل أف يأتونا فقاؿ أقرَّ  َوَجَعْلنا بـَيـْ

كالقرل الظاهرة الرسل كالمقعة  قرى ظاىرة اْلُقَرى الَِّتي بارَْكنا ِفيها
ْرنا ِفيَها : شيعتما كفقهاء شيعتما إذل شيعتما كقوله ما إذل  َوَقدَّ
رَ  مكل دلا يسّب  لَياِلَي وأَيَّاماً سيروا فيها السّب مكل لعععم ك السَّيـْ

من الععم يف العيارل كاألياـ  ما إليهم يف احلبلؿ كاحلراـ كالفرااض 
يأخذكا  فيها إذا أخذكا من معدهنا الذم أمركا أف آِمِنينَ كاألحكاـ 

ممه آًمًمْبى من التك كالضبلؿ كالمقعة من احلراـ إذل احلبلؿ ألهنم 
أخذكا الععم شلن كجب ذلم بأخذهم إياه  مهم ادلغفرة ألهنم أهل 

مّباث الععم من آدـ إذل حيث انتهوا ذرية مصطفاة بعضها من بعض 
فعم يمته االوطفاء إليكم بل إليما انتهى كضلن تعك الذرية ال أنت كال 

أشباهك يا حسن فعو قعت لك حْب اد يت ما ليس لك كليس 
إليك يا جاهل أهل البصرة دل أقل فيك إال ما  عمته ممك كظهر رل 
 مك كإياؾ أف تقوؿ بالتفويض فإف اهلل جل ك ز دل يفوض األمر إذل 
خعقه كهمان ممه كضعفان كال أجّبهم  عى معاويه ظعمان كاخلّب طويل 

 .(ٓٔ)أخذنا ممه موضع احلاجة
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فاحلديث ادلذكور قريمة وارفة كاضحة  عى أٌف التيعة من الرسل     
كفقهاء التيعة هم القرل الظاهرة الٍب تسّب يف ديار األاٌمة باحلبلؿ 

. كاحلراـ
إٌف ذيل احلديكْب قريمة  عى أٌف ادلراد من متعٌعق اإلرث هو ـ ( ٖ)    

دل حيث كرد األحاديث كاألحكاـ التر ٌية بل قريمة كاضحة  عى الع
" لكن كرٌثوا الععم فمن أخذ ممه أخذ ٕبظ كافر: "يف خّب القٌداح

. كحيمبذو فبل يعٌم الوالية
إٌف مماط الوالية يف األنبياء  عمهم باألحكاـ كهو  :إْن قيل    

. متحقق يف الععماء
بعد تسعيم ذلك ال غلدم إالٌ بعد د ول القطع بعدـ دخالة :قلنا    

.  لععم ككيفيته كأىن لما بذلكالتفاكت يف مقدار ا
إٌف الععم كاألفضعٌية ال يستد ل الوالية، كذلك  :وبعبارة أخرى    

ألٌف أغعب أنبياء بِب إسراايل كانوا  عماء مبعغْب ألحكاـ اهلل كقٌل مىٍن 
. كاف ممهم كاليان كسعطانان كداككد كسعيماف

ذاؾ اٌلذم  كلو سٌعمما بأٌف الععم يستد ل الوالية، لكن أٌم  عم    
يستعـز الوالية؟ كأٌم كالية تعك الٍب تتفرع  ن الععم؟ هل ادلراد بالععم 
الععم الماقص الظاهرم ادلوجود  مد الفقهاء أك الععم الواقعل الكامل 
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ادلوجود  مد األنبياء؟ ككذا هل ادلراد بالوالية تعك ادلتهورة  مد 
؟ ال شٌك أٌف العرؼ أك تعك الٍب تقٌرب العبد من البارم  ٌز كجلٌ 

ادلقصود بالوالية هل الٍب تستبطن قربان من ادلوذل كليس ادلراد ممها 
. السعطمة كالرياسة كما يتوهم أوحاب نظريٌة الوالية العاٌمة لعفقيه

إٌف تيمك الركايتْب كأمكاذلما دل تمظرا إذل جهة توريث الوالية ـ ( ٗ)    
 بعض موارد الوالية ػ بل ػ لكوهنا شلا تيورَّث حسبما قعما كإظلا ٘بعل يف

علا خارجتاف  ن جهة توريث الوالية ٚبصصان، بل ناظرتاف إذل توريث 
: األحاديث كاألخبار، من هما ظهر ما يف اإلستدالؿ بقوله 

فإٌف األمانة كاإلستيداع ممهم ال " كالععماء أمماء اهلل يف حبلله كحرامه"
ؼ بأمواؿ الماس يقتضل كوهنم أكلياء من ًقبىل األاٌمة يف التصرٌ 

. كأنفسهم
ليست مسوقة يف " الععماء كرثة األنبياء"إٌف القضٌية يف ركاية ـ ( ٘)    

مقاـ البياف بل هل مهمعة، كادلهمعة يف قٌوة اجلزاٌية، كادلراد ّٔا توريث 
الععم فقط، كبعبارة أخرل إٌف مساؽ هذه االخبار كغّبها يف مقاـ 

فمعُب أٌف . لوالية ذلم  عى الماسفضل الععماء كليس يف مقاـ إثبات ا
الععماء كرثة األنبياء أهنم كرثتهم بالععم ال بالوالية كالسعطمة كذلك دلا 

قعما سابقان من كجود قريمة يف آخر احلديث تفيد أٌف الععماء كرثة 



 َُٗ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

األنبياء بالععم ال الوالية كالسعطمة، إذ دل يعهد من أككر األنبياء كوهنم 
".  خر احلديث مبٌْب لعمراد من الوراثةفآ"سبلطْب كحٌكامان، 

إٌف ذيل احلديث ظاهر كوريح يف كراثة الععم، : وبتعبيٍر آخر    
كحاوعه أٌف مّباث األنبياء هو الًعٍعم،كالععماء اآلخذكف بععم األنبياء 

كارثوف ذلم، فالٌركاية يف ودد إخبار  ن قضٌيةو خارجٌيةو تكويميةو ال 
. تى ييٌد ى أهنا يف مقاـ تأسيس كالية لعفقيهقضٌية إنتااٌية تتريعٌية ح

كيبدك من الٌركاية ايضان أهنا يف ودد تأسيس نفل توريث األنبياء     
ادلاؿ ألكالدهم ليكوف ٜبٌة مّبٌر أليب بكر يف غصبه ألرض فدؾ 

اخلاٌوة ٗبعكٌية موالتما الصٌديقة التهيدة فاطمة سٌيدة المساء  عيها 
بكر يف د واها لعمعكٌية، العهٌم إالٌ أٍف ييدَّ ى  السَّبلـ، حيث كٌذّٔا أبو

أٌف العمدة يف مّباثهم هل الًعٍعم ال ادلاؿ، ٗبعُب أٌف أككر ما يورٌثه 
األنبياء لؤلبماء هو الًعٍعم كاألخبلؽ الفاضعة، فبل ممافاة حيمبذو بيمه 

كبوجود القريمة ادلتصعة ػ كهل الوراثة يف  كبْب توريكهم لؤلمواؿ اليسّبة،
الععـو كادلعارؼ ػ يتكل احلمل  عى اإلنتاء كإثبات ٝبيع شملكف 

األنبياء لعفقهاء باجلعل كالتتريع، مع التأكيد  عى أٌف ما يتَبؾ فيه 
ٝبيع األنبياء هو الًعٍعم بادلعارؼ كاألحكاـ، كأٌما الوالية فبل دليل  عى 
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دو، ثبوهتا لعجميع ال سٌيما يف األنبياء ادلوجودين يف  صر كوقعو كاح
. كككّب من أنبياء بِب إسراايل

مضافان إذل أنه ليس لؤلنبياء  عيهم السَّبلـ تعك الوالية التتريعٌية     
ادلطعىقة، بل هل خاٌوة كممحصرة برسوؿ اهلل زلٌمد ك َبته الطاهرة 

إنما وليكم اهلل ورسولو : طبقان لعممطوؽ كادلفهـو من قوله تعاذل
حيث حصرت اآليةي الواليةى التتريعٌية ( ٓٓ/ادلاادة)..واّلذين آمنوا

كالتكويمٌية ادلطعىقة بالٌرسوؿ كآله، كدل تيدًخل األنبياءى مفهـو الوالية 
إظلا كليكم اهلل )ادلطعىقة مع أٌف احلكيم ادلتعاؿ يف مقاـ البياف، فعم يقل 

كال أنه أتى بقريمة ممفصعة ( رسوله)كإظلا أشار بعفظ ادلفرد ...( كرسعه
إذل كاليتهم ادلطعقة، شلا يقتضل القوؿ بأٌف الوالية ادلطعقة أخرل تتّب 

.   حق خاص بالميب كالعَبة، فتأمل
: شبهة ودفع

هم األاٌمة  عيهم السَّبلـ أك " الععماء"ذكرًب أٌف ادلراد من     
رج العفظ  ن ٚبصيصه " الععماء"األكوياء، لكن  مـو لفظ  ؼلي

ل مطعق الععماء، بل إٌف بعض باألاٌمة كاألكوياء، بل يدٌؿ بتموله  ل
األخبار يأىب ٞبعها  عى األاٌمة الشتماؿ بعضها  عى أمور ال تماسب 

ككذا التعبّب " ما دل يدخعوا يف الدنيا: "جبللة شأهنم مكل قوله 
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: لولده زلٌمد بالفقهاء يف حديث ألمّب ادلملممْب  بقوله 
" زلٌمد"مورده كما ترل  فإفٌ " تفٌقه يف الدٌين فإٌف الفقهاء كرثة األنبياء"

.  (ٔٔ)كهو ليس بووٌل، لذا تأىب هذه الٌركايات احلمل  عى األكوياء
ال يوجد يف خّب ٝبيل ما يدٌؿ  عى اختصاص : وبتعبيٍر آخر    

الععماء باألاٌمة  عيهم السَّبلـ بل لعٌعه يراد به الععماء الكامعوف يف 
ر مع كجود القراان  عى الععم كإالٌ فيككر الععماء كالفقهاء يف األخبا

 دـ إمكاف اإلنطباؽ  عى األاٌمة  عيهم السَّبلـ، مضافان لقريمة قوله 
يف وحيحة القٌداح كخّب إيب البخَبم فإهنا ظاهرة يف  دـ إرادة 

. (ٕٔ)األاٌمة  عيهم السَّبلـ
: وفيو
ال شٌك أٌف بعض األخبار ػ كالٍب ذكرها واحبا التبهة ػ آبية  ن     

اٌمة  عيهم السَّبلـ كاألكوياء، كهذا ال غبار  عيه التخصيص باأل
لوجود قريمة قطعٌية تدٌؿ  عى أٌف ادلراد من الععماء هم الفقهاء، لكن 

لو ٘بٌرد العفظ من القريمة فبل ريب أنه ػلمل  عى األاٌمة  عيهم 
. السَّبلـ حسبما أفدنا سابقان 

ؽ، فقد قٌيدت مضافان إذل أٌف كركد القريمة كاؼو يف ورؼ اإلطبل    
حقيقةى ككماؿى الًعٍعم باألاٌمة  عيهم السَّبلـ، بل ادلتبادر من كراثة 
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الععماء لؤلنبياء كراثتهم ذلم ٗبا هم أنبياء، كشأف األنبياء ٗبا هم أنبياء 
. ليس إالٌ اإلنباء كالتبعيغ
: شبهة أخرى ودفع

مطعىق، " ياءالععماء كرثة األنب"إٌف اإلرث الوارد يف الٌركاية : مفادها    
فتقييده بالععم ال كجه له، كمماسبة احلكم تقتضل ثبوت اإلرث يف 

ٝبيع ادلقامات كادلمازؿ كممها السعطمة كالز امة، كأخذ الععم يف العمواف 
إظلا يقتضل كونه سببان لكبوت تعك ادلمازؿ كادلقامات ادلعركفة 

. (ٖٔ)لعععماء
 : يرد عليو

قامات كادلمازؿ كممها السعطمة إٌف إطبلقه األرث  عى ٝبيع ادل    
كالز امة ٕبٌجة كجود مماسبة بْب احلكم كادلوضوع، يقتضل أف يرث 
الععماءي من األنبياء ادلاؿ كما يرثه األبماء من آبااهم األنبياء، مع أنه 
دل يقل به أحد  عى اإلطبلؽ، كٚبصيص األككر قبيح، ٗبعُب أنه إذا 

بياء، كأخرجما أيضان ادلقامات أخرجما كراثة الععماء لعماؿ من األف
الٌركحٌية اخلاٌوة ّٔم ككذا ادلعاجز، ككذا الًعٍعم ادلطعىق، كأثبتما فقط 

كراثة الععماء لؤلنبياء يف مسألة السعطمة كالز امة، هذا يعتّب ٚبصيصان 
. لؤلككر كهو قبيح حسبما قعما
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: الطائفة الثانية
 .سلحديث الفقهاء أمماء الرٌ 

الطاافة الكانية من األخبار الٍب استدٌؿ ّٔا أتباع الوالية العاٌمة     
 ن موالنا اإلماـ الصادؽ  )*(لعفقيه ما كرد  ن الموفعل  ن السكوين

 قاؿ :
: الفقهاء أمماء الٌرسل ما دل يدخعوا يف الٌدنيا، قيل: قاؿ رسوؿ اهلل    

تباع السعطاف، فإذا فععوا أ: يا رسوؿ اهلل كما دخوذلم يف الٌدنيا؟ قاؿ
. (ٗٔ)ذلك فاحذركهم  عى ديمكم

الٌركاية من الماحية السمديٌة ال خدش فيها، إذ هل موثقة  عى     
األرجح، كالقدح يف السكوين ال يػيعىوَّؿ  عيه، ألٌف اإلمامٌية رلمعةه  عى 

                                                 
 .السكوين هو إ ا يل بن أيب زياد الكويف  (*)



 ُٔٗ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

العمل ٗبا يركيه، كتضعيفه من ًقبىل البعض ألجل أٌف العاٌمة كانوا 
ق لركايته  ن أامتما  عيهم السَّبلـ، كما إٌف تضعيفه من يقدحوف ب

ادلتهورات الٍب ال أول ذلا  عى حٌد تعبّب العبلٌمة ادلازندراين رٞبه اهلل 
تعاذل، إذف ال إشكاؿ يف الٌسمد، كلكٌن اإلشكاؿ من ناحية الٌداللة، 

: حيث مفادها ٕبسب نظر أتباع كالية الفقيه العاٌمة هو
: ف الٌرسل كممهم رسولما األكـر ثبلثةإٌف أهٌم شملك    
بياف األحكاف، كفصل اخلصومات كإجراء العدالة اإلجتما ٌية     

بإقامة دكلة احلق  عى أساس أحكاـ اهلل كقوانيمه العادلة، كليس شأف 
الٌرسل رلٌرد بياف أحكاـ اهلل فقط، ك عى هذا فالفقيه إذا جيعل أميمان 

ؤكهنم العاٌمة  عى ما يقتضيه إطبلؽ لعرسل وار أميمان ذلم يف ٝبيع ش
اإلنساف اٌلذم يعتمد  عيه يف ( أمماء الٌرسل)كال ييراد باألمْب ...العفظ

حفظ ماؿ الغّب، بل ادلراد به ػ بقريمة احلاؿ كادلقاؿ ػ مىن يعتمد  عيه 
يف حفظ ما كاف  عى الميٌب حفظه ككونه مسملكالن من األحكاـ 

ة كإدارة شملكهنم كمصاحلهم كرفع الفساد التر ٌية كاألمور العاادة لعر لٌ 
 مهم، كهذا الزمه رجوع أمر الر ٌية إليه كجعل الوالية العاٌمة له، هذا 

 .(٘ٔ)هو معُب حصوف اإلسبلـ الوارد يف بعض الٌركايات أيضان 
: يرد عليو
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األمانة تكوف يف الودايع، كالوديعة  مد الععماء ليس ادلاؿ ـ ( ٔ)    
لتر ٌية، فتختٌص الٌركاية ٗبقاـ الفتول دكف إ طاء كإظلا هل األحكاـ ا

ساار ادلماوب اخلاٌوة بالٌرسل ككظاافهم، فإٌف لفظ األمماء أجميبّّ  ن 
.  مقاـ إ طاء ادلمصب

فمتععَّق األمانة هو خصوص الٌدين كأحكاـ التريعة، حيث إٌف ما     
ستودع جاء به الٌرسل من األحكاـ ػ كهل القدر ادلتيقَّن ػ زلفوظه ـك

جع إليهم فيه .  مد الفقهاء العدكؿ فّبي
كهذا ادلعُب هو ادلمصرؼ إليه من تعك ادلطعقات الٍب ممها قوله     
( :األمماء  عى احلبلؿ كاحلراـ .)
فاحذركهم : "يف ذيل الٌركاية مضافان إذل أٌف قريمة قوله ـ ( ٕ)    

ذم هو داللة كاضحة  عى أهنم أمماء  عى الٌدين اؿٌ "  عى ديمكم
. احلبلؿ كاحلراـ

كما إٌف احلذر  عى الٌدين ال يستعـز الوالية أك اليعٌم الوالية مضافان     
إذل أٌف ادلراد من كونه أميمان  عى الر ٌية كونه أميمان  عى احلبلؿ كاحلراـ 

ال أنه أمْب  عى الر ٌية ٗبعُب كونه سعطانان، ككونه أميمان  عى ر اية 
ال يعِب داامان التصٌرؼ بأمواذلم كانفسهم مصاحلهم من قبل التارع 

. ألٌف ذلك  عى خبلؼ األول كخبلؼ مقتضى أدلٌة األحكاـ
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كوف الععماء أك الفقهاء أمماء اهلل  ٌز كجٌل يف : كبعبارة أخرل    
حبلله كحرامه ال يقتضل كوهنم أكلياء من ًقبىل األاٌمة يف التصٌرؼ 

بمفسه غّب كاؼو لتورل باألمواؿ كاألنفس، فكوهنم أمماء الٌرسل 
ممصب الوالية، بل القدر ادلتيٌقن من األمانة أٍف يكونوا أمماء  عى 

األحكاـ التر ٌية كادلعارؼ الربانية كإالٌ فبل مبلزىمة بْب األمانة كبْب 
فالتعٌمق يف ذيل الٌركاية ييظهر أٌف ادلراد بياف وعليو؛ . الوالية العاٌمة

ف أحكاـ اهلل، فالفقيه ادلعتـز بأحكاـ الفقيه اٌلذم يعتمد  عيه يف بيا
الٌدين ادلستقل بالرٌأم يكوف أميمان ييعتمد  عيه يف بياف األحكاـ، 

كالفقيه الداخل يف الٌدنيا ادلٌتبع لعسعطاف غلب احلذر ممه يف الٌدين، 
فإٌف  عماء السوء كادلرتزقة ادلقرَّبْب إذل السبلطْب ػلٌرفوف كبلـ اهلل تعاذل 

. كفق أهواء السبلطْب فبل ا تبار آلرااهم كفتاكاهمكيأكلونه  عى 
إٌف لفظ األمماء كإٍف كاف مطعىقان كلكٌن احتفافه ٗبا : والحاصل    

ؽلمع من انعقاد " فاحذركهم  عى ديمكم: "يصعح لعقريمية كهل قوله
. اإلطبلؽ، أم إطبلؽ األمانة  عى فرض ظهور اإلطبلؽ ممها

ألمكن " أمماال: "آله كسعَّم لو قاؿأنه وٌعى اهلل  عيه ك":ودعوى    
 يقل ذلك بل قاؿ اٌد اء كونه إنتاءن لمصب الفقهاء من أمته، لكمه دل

فظهوره يف اإلنتاء " أمماء الٌرسل: "وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم
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أيضان بأنه ال فرؽ يف  دـ نصب الفقهاء  مدفوعة. (ٙٔ)"ضعيف
ألٌف " أمماء الٌرسل"أك " االأمن: "لعوالية العاٌمة بْب أٍف يقوؿ الٌرسوؿ

القدر ادلتيقن من كوف الفقهاء أمماء الٌرسوؿ كالٌرسل يف مقاـ التبعيغ 
. كنتر ادلعارؼ، كالقدر ادلتيقن ؽلمع من األخذ باإلطبلؽ

إٌف إطبلؽ األمانة من دكف ذكر متععقه يقتضل العمـو : ودعوى    
ارة التملكف لكٌل ما  عى الٌرسل حفظه من التعف كحفظ المظاـ كإد

: ألمرين فاسدةٌ ، (ٚٔ)كادلصاحل الٍب تتععق بالمفوس كاأل راض كاألمواؿ
فاحذركهم  عى "يف ذيل الٌركاية  إٌف قوله : األمر األّول    

قريمة ػ حسبما قعما آنفان ػ  عى كوف ادلراد من متعٌعق األمانة " ديمكم
. هو خصوص الٌدين كاألحكاـ التر ٌية فبل يعٌم الوالية

إطبلؽ هذا اخلّب كغّبه من األخبار مهمله من هذه : األمر الثاني    
اجلهة كالماحية ػ أم من ناحية الوالية العاٌمة ػ كغّبي مسوؽ لبياهنا، 
فد ول أٌف اخلّب يتمعها يعتّب ببل بٌيمة كال برهاف، كما كد ول أٌف 
األول يقتضل كوف اخلّب يف مقاـ بياف أمر الوالية العاٌمة كتقييد 

 ضها باحلبلؿ كاحلراـ ال يقتضل تقييد ٝبيعها، أيضان فاسدة ألٌف ب
التمٌسك ٔبهة ما كهل الوالية العاٌمة ككوف اخلّب مسوقان لبياف أمر 
الوالية العاٌمة يعتّب ممتفيان بوجود القريمة يف ذيل اخلّب، مع التأكيد 
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 عى أٌف كونه يف مقاـ بياف أمر الوالية يعتّب خبلؼ األول، كهو 
ـ كوف اخلّب يف مقاـ بياف احلكومة كاإلمارة؛ ألهنا أمر زااد ال بٌد  د

فيه من كجود قريمة تدٌؿ  عى التقييد ٔبهة االمارة كهو مفقود يف 
البْب، كيف حاؿ التك يف كجوده، األول يقتضل  دـ كجوده، 

كذلك ألٌف ادلتيٌقن من احلكومة كالسعطمة كوهنا من سلتصات األاٌمة 
فضبلن  ن الفقهاء، فد ول سحبها إذل مبلؾ الفقهاء دكف األنبياء، 

.  خبلؼ ادلتيقن بل خبلؼ األول حسبما أشرنا سابقان 
ليس من مهاـ الٌرسل ػ كرسل ٗبا هم ريسيل ال ٗبا هم أاٌمة ـ ( ٖ)    

كليسوا كيعُّهم أاٌمة بل بعضهم ػ تمفيذ األحكاـ كإجراء احلدكد كهو ما 
أك التمفيذيٌة بل إٌف ذلك من سلتٌصات  يعّبَّ  مه بالسعطة اإلجرااٌية

ذكّْر اإلماـ ٗبا هو هو، فالٌرسوؿ  عيه الببلغ كليس  عيه التمفيذ 
يا أيها الّرسول بلّْغ  ،..إنما أنَت مذكّْر لست عليهم بمصيطر

، كمىن أقاـ احلدكد من ادلرسىعْب ليس ..ما أُنـزَل إليَك من ربّْك
كنه إمامان، فاخلعط بْب ادلفهومىْب بعمواف كونه رسوالن بل بعمواف ؾ

كجععهما مفهومان كاحدان  مد أوحاب كالية الفقيه حيث جععوا تمفيذ 
األحكاـ كتطبيقها من مقاـ الٌرسالة كالٌرسوؿ دكف مقاـ اإلمامة 
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ال يبتِب  عى ٙبقيق دقيق يف ادلفهومىْب ٕبسب ما جاء  فاسدٌ كاإلماـ، 
. يف المصوص كاألخبار
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: الطائفة الثالثة
. إٌف أكذل الماس باألنبياء أ عمهم ٗبا جاؤكا به

إٌف أكذل : "أنه قاؿ جاء  ن أمّب ادلملممْب  عٌل بن أيب طالب     
إّن أولى الناس : الماس باألنبياء أ عمهم ٗبا جاءكا به ٍبٌ تعى

إٌف كرٌل  :ٍبٌ قاؿ بببراىيم للذين اتبعوه وىذا النبّي واّلذين آَمنوا
زلٌمد مىن أطاع اهلل كإٍف بعيدت حلمته، كإٌف  دٌك زلٌمد مىن  صى اهلل 

كإٍف قريبت قرابته
(ٔٛ). 
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كتقريب اإلستدالؿ ّٔذه الطاافة أٌف كوف الععماء أكذل باألنبياء أك     
: كاألنبياء ػ حسبما جاء يف خّب البحار  ن العوارل  ن الميب قاؿ

ايل ػ يقتضل أٍف يمتقل إليهم كيكوف كٌل  عماء أمٍب كأنبياء بِب إسرا
ما كاف لؤلنبياء من التملكف إالٌ ما ثبت  دـ وٌحة انتقاله أك  دـ 

ادلراد انتقاؿ التملكف العاٌمة إذل الععماء ال : انتقاله، كإٍف شبت قعت
التملكف الفرديٌة، كال نريد بالوالية يف ادلقاـ الوالية التكويمية أك 

االت الذاتٌية غّب القابعة لئلنتقاؿ بل الوالية الفضاال ادلعمويٌة كالكم
فإطبلؽ الركايات ..اإل تباريٌة القابعة لئلنتقاؿ كالتوارث  مد العقبلء

. (ٜٔ)يقتضل انتقاؿ الوالية الٍب كانت لعميب إذل  عماء أمته
: يرد عليو
قعما سابقان أنما دل ضلرز كوف الوالية من قبيل ما تقبل ـ ( ٔ)    

ذل القوؿ بكبوت كالية الفقيه العاٌمة إظلا هل رلعولة له التوريث، بل ع
من ًقبىل األاٌمة ال ممتقعة إذل الفقيه بالتوريث، فبل ؽلكن إثبات الوالية 

. لعفقيه من خبلؿ هذا اخلّب كأمكاله
إٌف معُب أكلويٌة الععماء باألنبياء أكلويتهم يف األسرار ـ ( ٕ)    

القوانْب الٍب بعكوا ألجعها،  كإ انتهم يف إجراء مقاودهم كإنفاذ
كذلك أجميبه  ن مسألة كالية التصٌرؼ باألمواؿ كاألنفس، ألٌف مسألة 
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إ انتهم يف إجراء مقاودهم كإنفاذ قوانيمهم إظلا هو من باب األمر 
بادلعركؼ ال من باب الوالية  عى األمواؿ كاألنفس، فهذا شلء، 

. كذاؾ شلء آخر
إّن :كلويٌة هو األقربٌية بقريمة قوله تعاذلادلراد باأل: وبتعبيٍر آخر    

كقوؿ  أولى الناس بببراىيم للذين اتبعوه وىذا النبيُّ واّلذين آَمنوا
إٌف كرلَّ زلٌمد مىن أطاع : "تعقيبان  عى اآلية ادلباركة أمّب ادلملممْب 

قػىريبىت اهلل كإٍف بػىعيدىت حليمتيه، كإٌف  دكَّ زلٌمد مىن  صى اهلل كإٍف 
قريمة  عى أٌف ادلراد باألكلويٌة هما األقربٌية  فقد نصب " قرابته

الٌركحية كليس معماها احلاكمٌية، ألٌف سياؽ اآلية يرفضها، إذ ال يعقل 
مل األكلويٌة  عى احلاكمٌية، فيصبح ادلملمموف ػ ٕبسب هذا التفسّب  أف ٙبي

.  ػ حكامان  عى إبراهيم اخلعيل كهو كاضح البطبلف
ٌف األكلويٌة كاألجدريٌة كاألليقٌية أ ٌم من إ طاء ادلمصب مضافان إذل أ    

فعبلن، ٗبعُب أنه لو بُب  عى إ طاء ادلمصب ألحدو ممهم أكذل باإل طاء 
من غّبهم مع أٌف أ عم الماس كيبلِّ ٗبا جاؤكا به هم األاٌمة كاألكوياء 

.  عيهم السَّبلـ، فبل يتمل كيٌل  ادل بتلء شلا جاؤكا به
ألكلويٌة باألنبياء ال تمطبق إالٌ  عى أكويااهم، إذ هم الورثة بل إٌف ا    

احلقيقيوف لؤلنبياء كليس الفقهاء، بل الفقهاء كرثة بادلعارؼ كالععـو 
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لؤلكوياء، ألٌف الفقهاء ليسوا أ عم من األكوياء ٗبا جاء به األنبياء، 
بل األ عم هم األكوياء فقط، فالركاية يف ودد بياف ٝبعة خّبيٌة 

ية  ن أمر تكويِب كهو انتقاؿ الععم إذل األكوياء، كلو سٌعمما حاؾ
مشوله إذل غّب األكوياء، فادلراد حيمبذو كراثة الععماء لؤلكوياء كاألنبياء 

، كليس "الععماء كرثة األنبياء: "يف الععـو كادلعارؼ، ٛبامان كقوله 
. كراثتهم يف الوالية العاٌمة  عى األمواؿ كاألنفس

مسوقة لبياف أمر تكويِب كليست ..." أكذل الماس باألنبياء"ية فالٌركا    
مسوقة لبياف ٝبعة إنتااٌية متضٌممة لعجعل كالتتريع، بل لساف هذه 
الٌركاية كعساف الٌركايات الٌدالٌة  عى فضيعة الععم كالععماء كادلتععّْمْب 

: ػ إٍف وٌحت نسبته ػ كالطالبْب لعععم كما يتهد بذلك قوله 
نبياء دل يورّْثوا ديماران كال درعلان كلكن كرثوا الععم فمن أخذ ممه إٌف األ"

فالوراثة كاألكلويٌة إظلا هل يف الععـو كادلعارؼ، كمع " أخذ ٕبظٍّ كافر
كجود هذه القريمة ادلتصعة يتكل احلمل  عى اإلنتاء كإثبات ٝبيع 

. شملكف األنبياء ذلم باجلعل كالتتريع
دٍل باألحكاـ كادلعارؼ هو اجلامع ادلتَبؾ هذا مضافان إذل أٌف العً     

بْب ٝبيع األنبياء، ٖببلؼ الوالية، إذ ال دليل  عى ثبوهتا جلميع 
األنبياء بل ادلتيقن ثبوهتا لبعضهم، فد ول ثبوت الوالية لعفقهاء قياسان 
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ذلا  عى إثباهتا جلميع األنبياء، فاسدةه لكوهنا خبلؼ الفرض حسبما 
. أسعفما
إٌف أكذل الماس : أم بقوله )اإلستدالؿ بذلك  إفٌ ـ ( ٖ)    

موقوؼه  عى كوف الكّبل لذلك أم أٌف كٌل من ...( باألنبياء أ عمهم
كاف كذلك فعه كل ما كاف لؤلنبياء، كهو شلموع، إذ غاية ما ييستفاد 
ممه أٌف كٌل مىن كاف كذلك فهو أفضل من غّبه فيكوف من ٝبعة ما 

أٌف الظاهر من األ عمٌية هو األ عمٌية  دٌؿ  عى فضيعة العادل، هذا مع
ادلطعىقة كبالقياس إذل ٝبيع مىن  داه كلو يف خصوص  صره، ال 

األ عمٌية يف اجلمعة كلو بالمسبة إذل شخصو كاحدو فيختٌص 
بأكويااهم، إذ ليس يف الععماء مىن يكوف أ عم من ٝبيع أهل زمانه، 

أكلويٌة األ عم  ضركرة كجود اإلماـ يف كٌل  صر، فيكوف ادلراد من
باألنبياء أكلويته باخلبلفة  مهم كهل خاوة ػ أم اخلبلفة ػ باألكوياء 

هذا كٌعه بماءن  عى كوف المسخة .  عيهم السَّبلـ دكف الفقهاء
بتقدًن ادليم  عى البلـ كما " أ معهم"كأٌما بماءن  عى كوهنا " أ عمهم"

به، فهو أجميبه يف رلمو ة كرٌاـ كحكاه يف البحار كقد استصوبه كأخذ 
 ن زلٌل الكبلـ بادلرٌة، فيكوف ادلعُب أٌف أكذل الماس باألنبياء أ معهم 

. ة يف العمل باجلاضلة كاجلارحة ٗبا جاؤكا به، فتكوف التبعلٌ 
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فإٌف الٌركاية ػ ٕبسب الظاهر ػ أجمبٌية  ن ادلقاـ، إذ : وبالجملة    
.  ه لعتابعاألكلويٌة ال تقتضل الوالية كثبوت ما لعمتبوع بأجم

 
 

 
 
 
 
 
 

: الطائفة الّرابعة
 .حديث الععماء خعفاء

كشلا استيًدؿَّ به  عى نصب الفقهاء كالةن بالفعل ػ حسبما يٌد وف ػ ما     
قاؿ رسوؿ : قاؿ أمّب ادلملممْب: ركاه الٌصدكؽ مرسىبلن يف آخر الفقيه قاؿ

: ؾ؟ قاؿيا رسوؿ اهلل كمىن خعفاؤ: العهٌم ارحم خعفاال، قيل: "اهلل
. (ٕٓ)اٌلذين يأتوف من بعدم يرككف حديكل كسمٍب
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كركاه أيضان احلٌر العامعل بإسماده إذل اإلماـ الٌرضا  ن آبااه  عيهم     
العهٌم ارحم خعفاال ػ ثبلث مرات ػ فقيل : قاؿ رسوؿ اهلل: السَّبلـ قاؿ

اٌلذين يأتوف من بعدم يرككف  ِب : يا رسوؿ اهلل كمىن خعفاؤؾ؟ قاؿ: له
. (ٕٔ)أحاديكل كسمٍب فيعٌعموهنا الماس من بعدم

كركاه أيضان يف أكاخر ادلعاين لعصدكؽ  ن أبيه،  ن  عٌل بن     
إبراهيم بن هاشم  ن أبيه  ن احلسْب بن يزيد الموفعل  ن  عٌل بن 
داكد اليعقويب  ن  يسى بن  بد اهلل بن زلٌمد بن  مر بن  عٌل بن 

قاؿ : النا أمّب ادلملممْب  عٌل قاؿأيب طالب  ن أبيه  ن جٌده  ن مو
العهٌم ارحم خعفاال، العهٌم ارحم خعفاال، العهٌم ارحم : رسوؿ اهلل
. (ٕٕ)خعفاال

رحم اهلل خعفاال، : قاؿ رسوؿ اهلل: كيف البحار  ن ممية ادلريد    
اٌلذين ػليوف سمٍب كيعٌعموهنا : يا رسوؿ اهلل كمىن خعفاؤؾ؟ قاؿ:فقيل

. (ٖٕ) باد هلل
نفس العفظ األخّب بتفاكت يسّب ركاه واحب كمػز العٌماؿ  ن كب    

. (ٕٗ).."رٞبة اهلل  عى خعفاال: "رسوؿ اهلل قاؿ
. كاحلديث ادلذكور مع أٌف سمده ضعيف إالٌ أنه ممجّبه بالتهرة    
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كتقريب اإلستدالؿ به بد ول اٌف أٌمهات شملكف الميٌب األكـر     
:  كانت ثبلثة

. ت اهلل كأحكامه كإرشاد الماستبعيغ آيا: األّول    
. فصل اخلصومات كالقضاء بيمهم: الثاني    
. الوالية  عيهم كتدبّب أمورهم: الثالث    
كإطبلؽ اخلبلفة  مه وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم يقتضل العمـو     

جلميع التملكف الكبلثة لو دل نقل بكوف األخّب هو القدر ادلتيقن، إذ 
فة  مه يف ودر اإلسبلـ كاف هو اخلبلفة  مه يف ادلعهود من لفظ اخلبل

كهل الرٌياسة العظمى  عى األٌمة كتدبّب أمورهم، كاخلعفاء ٝبع خعيفة، 
ػلتمل أحده أٌف ادلفاد من لفظ اجلمع كاف يغاير ادلفاد من ادلفرد 

. (ٕ٘)سمخان؟
: يرد عليو
مرتبة إٌف اخلبلفة مقولة بالتتكيك،فقد يكوف اخلعيفة مىن له ـ ( ٔ)    

خاٌوة من اخلبلفة يف بعض اجلهات،كقد يكوف خعيفةن من جهات 
تفيد " إرحم خعفاال:"متعٌددة أخرل،كقوؿ الميب وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم

العمـو يف حق كل من هو خعيفة يف جهة أك يف جهات،كاٌلذين يأتوف 
ـٌ  ا بعده كيرككف حديكه يتمل األاٌمة اٌلذين هم خعفاؤه يف كٌل اجلهات،أ
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الععماء كالٌركاة اٌلذين ال ييععم حدُّ خبلفتهم، فععٌل خبلفتهم سلتٌصة بمتر 
األحكاـ كإببلغها ػ كهو األقول ٕبسب القريمة ػ كما يماسبه لفظ يرككف 
حديكل أك هو مع فصل اخلصومات،كال داللة ذلذه العبارة  عى تعيْب 

كأطعق،اقتضى " زيد خعيفٍب: "مرتبة اخلبلفة ػ أم احلكومة ػ،نعم لو قاؿ
.  ذلك اخلبلفة العاٌمة كيف كٌل اجلهات

هم الفقهاء إالٌ " خعفاال"ك عيه كاف بإمكانما اإلٌد اء بأٌف ادلراد من     
أٌف ذلك موقوؼه  عى ثبوت اإلطبلؽ من حيث متععق اخلبلفة كهو شلموع 

ا فيه إذل بياف ـ إذ ٛباـ المظر فيه إذل بياف أٌف اخلعفاء هم الٌركاة كال نظر
فيه اخلبلفة، فيملخذ بالقدر ادلتيقن كهو تبعيغ األحكاـ كيتهد له ذيل 

فإٌف الظاهر من ..( أم اٌلذين يرككف حديكل)الٌركاية كما ال ؼلفى 
ال أٌف ( يرككف حديكل)ذلك أٌف خبلفتهم يف نقل الٌركاية كاحلديث 

ادلراد من اخلبلفة هو اخلبلفة يف التصٌرؼ يف أمواؿ الماس كأنفسهم، 
لٌركاية خارجة أيضان  ن مقاـ كالية الفقيه العاٌمة كال داللة فيها  عى فا

التصٌرؼ يف أمواؿ الماس، كإٍف كاف لعفقيه كالية يف بعض ادلوارد 
كواليته  عى أمواؿ اليتامى يف حاؿ  دـ كجود راعو ذلم كأمكاؿ ذلك، 
لكمه إظلا ثبت له ذلك بأدلٌة أخرل، ككاليته  عى أمكاؿ هذه ادلوارد 

. خاٌوة فقط، كال ٘بب إطا ته يف أكامره التخصٌية
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ليس يف شلء من هذه الٌركاية داللة معتّبة  عى كوف : والحاصل    
الفقيه ذم كالية  اٌمة  عى األمواؿ كاألنفس، كثبوت كالية خاٌوة يف 

. موارد خاٌوة إظلا كرد بأدلٌة أخرل كما ال ؼلفى
هاء يقتضل ثبوتى كٌل ما إٌف إطبلؽ كعمة خعيفة  عى الفقـ ( ٕ)    

أم لو كاف كٌل ما )كاف لعميب ذلم، كاحلاؿ أنه ليس كذلك، كإالٌ ػ 
يعـز ..( كاف لعميٌب كالًعَبة لعفقهاء، إالٌ ادلورد الفبلين كادلورد الفبلين

التخصيص باألككر كهو قبيح ودكره من العقبلء يف اخلطابات 
لطاهرين سادة العقبلء العرفٌية، فكيف يتصٌور ودكره من الميٌب كآله ا

!!    كوفوة اخلعق؟
: دعوى وردّ 

أٌف مقتضى استخبلؼ الميٌب وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم  ودعوى    
لعفقهاء هو جٍععهم ٗبكانه كممػزلته كهو يستد ل ثبوت أكامره كنواهيه 
كز امته كسعطته لعععماء، فاآلثار التر ٌية تػيٍكبىت لعخعيفة إالٌ ما دٌؿ 

مردودة ، (ٕٙ) دمه فبل يعـز  عى هذا التخصيص باألككر الدليل  عى
كذلك ألٌف القوؿ ّٔذه الٌسعة يف الوالية لعفقيه هل أٌكؿ الكبلـ، إذ 

كيف نكبت لعفقهاء الٌز امة كالسَّعطىمة ادلطعىقة  عى األمواؿ كاألنفس 
ادلتصعة من داخل من داخل احلديث ادلذكور، يف حْب قامت القريمة 
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يد كظاافهم يف بياف احلديث كالسٌُّمة، فاخلّب يف مقاـ بياف اخلّب  عى ٙبد
ركاية احلديث كالسٌُّمة كاألحكاـ التر ٌية ال الٌز امة الٌديمٌية كالسَّعطىمة 

: كأٌف قوله "الدنيويٌة  عى أمواؿ الماس كأ راضهم، ال سٌيما 
رض له ظهوره قومّّ يف ٙبديد اخلبلفة كأٌف الغ" فيععموهنا الماس من بعدم

ممها هو اخلبلفة  مه وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم يف التععيم كالتبعيغ، 
كاإلحتفاؼ ٗبا يصعح لعقريمية مانعه من انعقاد اإلطبلؽ، فإثبات اخلبلفة 
 ن الميٌب وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم يف الوالية كالقضاء ػلتاج إذل دليل 

 .(ٕٚ)أقول من ذلك
كجود مغايرة بْب لفظ اجلمع كادلفرد إٌف اإلستتكاؿ بعدـ ـ ( ٖ)    

سمخان، سلدكش بوركد القريمة الصارفة الظاهرة يف مسألة ركاية 
األحاديث كتععيمها لعماس، كأٌم مبلزمة بْب ركاية األحاديث كالوالية 

ك عى فرض  دـ كجود مغايرة بْب مفادم !  عى الماس كاألمواؿ؟
إلطبلؽ كافية يف تقييده اجلمع كادلفرد إالٌ أٌف القريمة الصارفة  ن ا

. بركاية األحاديث كتععيمها لعماس
كهكذا فإٌف القريمة ادلذكورة تدفع توٌهم كوف اخلبلفة أمران معهودان يف     

فيععموهنا الماس من : "ودر اإلسبلـ لكوهنا قدران متيقمان،فإٌف قوله 
ة له ظهوره قومّّ يف ٙبديد اخلبلفة كأٌف الغرض ممها هو اخلبلؼ" بعدم
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  مه وٌعى اهلل  عيه كآله يف التععيم كالتبعيغ، فإثبات اخلبلفة  مه 
. يف الوالية  عى األمواؿ كاألنفس ػلتاج إذل دليلو أقول من ذلك

األحاديث،  ليست الٌركاية ظاهرة يف مقاـ إنتاء اخلبلفة لركاةـ ( ٗ)    
 بل هل قضٌية خّبية ٙبكل  ن ٝبا ة هم الٌركاة ال احلٌفاظ أللفاظ

يتيسر ذلم إحراز السٌُّمة "احلديث نظّب ادلسٌجبلت بل آّتهدكف اٌلذين 
ك بلج ادلتعارضْب بادلوازين الٍب قيررت يف زلعها شلا كرد  مهم  عيهم 
السَّبلـ كغّب ذلك كتتخيص ادلخالف لعكتاب كالسٌُّمة  ن ادلوافق 

ديث ذلما، كهذه كظيفة آّتهد ادلتبحر كاحملٌدث الفقيه ال ناقل احل
فإٌف تتخيص السٌُّمة الصارفة  ن األخبار ادلختعفة  (ٕٛ)"كاامان مىن كاف

أك احملرَّفة،كمعرفة ما هو احلق من األخبار ادلتعارضة إظلا هو من شملكف 
أهل الدراية كالفقه كأهل التحقيق كادلعرفة، كما ال ؼلفى  عى  عماء 

. (ٜٕ)الٌرجاؿ كالٌدراية
ظهر لما  دـ إرادة الرٌاكم احملض، إذ ال كٗبماسبة احلكم كادلوضوع م    

يماسب جعل ممصب خبلفة الميب دلن ال شأف له إالٌ حفظ ألفاظ 
يرككف "الميٌب ببل دراية دلفاهيمها كتفٌقه فيها، ك عيه فإٌف قوله 

قريمة  عى إرادة اخلبلفة يف " فيععموهنا الماس من بعدم...حديكل
. خصوص بياف الٌركايات كتععيم األحكاـ
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فإٌف كجود القدر ادلتيقن يف مقاـ التخاطب ؽلمع من : وبالجملة    
انعقاد اإلطبلؽ، كما إٌف القراان العفظٌية ادلتصعة كادلمفصعة أك العبٌية 
البٌيمة ٛبمع من انعقاد اإلطبلؽ أيضان، ك عى ًكبلى اجلهتْب فإٌف تبعيغ 
 األحكاـ هو القدر ادلتيقن، كهو يف نفس الوقت قريمة متصعة  عى

. تعيْب ادلراد من كوف الفقهاء خعفاءان بعد رسوؿ اهلل كالعَبة
كلكٌن الظاهر أٌف ادلراد من اخلعفاء هم أاٌمة اذلدل  عيهم السَّبلـ     

ألهنم الوحيدين اٌلذين يرككف احلديث  ن الميٌب بعده، كلو كاف ادلراد ّٔم 
، فاٌلذين بل من بعد األامة" من بعدم"لىمىا وٌح التعبّب بػ " الفقهاء"

من بعده هم األاٌمة كليس الفقهاء، لكوف الفقهاء من ٝبعة الماس 
اٌلذين يتععموف من األاٌمة أحاديث رسوؿ اهلل وٌعى اهلل  عيه كآله 

.  فتأٌمل. كسعَّم
إف قيل إٌف الَبحم  عى األاٌمة  عيهم السَّبلـ ال يماسب : إشكال وحلّ 

فرة الذنب، كهم  عيهم مقاـ  صمتهم كطهارهتم ألٌف الَبٌحم طعب مغ
السَّبلـ ال ذنب  عيهم، فبل يصٌح ٞبعه إاٌل  عى الفقهاء احملتاجْب 

. لعرٞبة
ادلتصفح يف مقاطيع األد ية كالزيارات كغّبها يرل بوضوح  :قلنا    

الككّب من  بارات ترحم ادلعصـو  عى معصـو مكعه، ككذا الطعب من 
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لعصمة ٛبامان كاإلستغفار ال يتّب اهلل أٍف يرٞبه، فالَبٌحم ال يستعـز  دـ ا
داامان إذل كجود ذنب، بل قد يطعب الٌرٞبة كاإلستغفار مىن ال غضب 
 عيه كال ذنب نظّب ما جرل  عى األنبياء كادلرسعْب كاألاٌمة الطاهرين، 
فقد كرد يف األخبار أهنم كانوا يستغفركف كيبكوف لكن ال من ذنب 

. كإظلا استغفار كبكاء قيربو ال معصية
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: الطائفة الخامسة
 .الفقهاء قادة، كاجلعوس إليهم  بادة

من األخبار الٍب استدٌلوا ّٔا  عى الوالية العاٌمة ما أرسعه التيخ  
ادلفيد بإسماده إذل التريف الصاحل أيب  بد اهلل زلٌمد بن زلٌمد بن 

طاهر ادلوسوم  ن إبن  قدة،  ن ػلٓب بن احلسن بن احلسْب 
م،  ن إسحاؽ بن موسى  ن أبيه  ن جٌده،  ن زلٌمد بن الععو

 عٌل،  ن  عٌل بن احلسْب،  ن احلسْب بن  عٌل  ن أمّب ادلملممْب 
قاؿ رسوؿ اهلل وٌعى اهلل  عيه كآله : قاؿ  عٌل بن أيب طالب 

. (ٖٓ)"ادلتقوف سادة كالفقهاء قادة ك اجلعوس إليهم  بادة: "كسعَّم
أيضان إذل أيب  بد اهلل زلٌمد بن زلٌمد  كقد أرسعه التيخ الطوسل    

بن طاهر ادلوسوم، كبالرغم من ذلك فاخلّب ضعيف جلهالة إسحاؽ 
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بن موسى  عى حٌد تعبّب العبلٌمتْب ادلمقاين كاخلوال رٞبهما اهلل 
. تعاذل
" قادة"كأٌما من ناحية الداللة فوجه اإلستدالؿ به ظاهر من كعمة     

اء أكلياء األمور ألٌف ذلك معُب كوهنم حيث ييستفاد ممها أٌف الفقه
. قادة
: أٌف الفقهاء قادة ٙبتمل أمرىين: كفيه    
أهنم قادة  عى ادلعوؾ كما كرد أٌف ادلعوؾ حٌكاـ  عى : األّول    

الماس كالععماء حٌكاـ  عى ادلعوؾ، أم قادة  عى ادلعوؾ يصٌدركف 
ـى ديمهم . األكامر الفقهٌية كيعٌعموف ادلعوؾ أحكا

أهنم قادة يقودكف الماس إذل اخلّب كالٌصبلح من خبلؿ ما : الثاني    
يمتركف من األحكاـ كادلعارؼ، ك عى ًكبلى اإلحتمالىْب فبل يستعـز 

كوهنم قادة أٍف يكونوا أكلياء  عى أ راض الماس كأمواذلم ألٌف إثبات 
. ذلك ٕباجة إذل دليل آخر يكبت ذلم الوالية

حتمالْب ما كرد  ن رسوؿ اهلل وٌعى اهلل كيملٌيد ما ذكرنا من اإل    
يرفع اهلل ػ بالًعٍعم ػ أقوامان فيجععهم يف اخلّب :  عيه كآله كسعَّم أنه قاؿ

. (ٖٔ)"قادة، ييقتبس آثارهم كييهتدل بفعاذلم كيمتهى إذل آرااهم



 ُِٖ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

كيدٌؿ  عى ادلطعوب مفاهيم األخبار ادلستفيضة ادلبٌيمة لصفات      
إليهم دلعرفة األحكاـ التر ٌية لببٌل تعتبس  الععماء ككجوب الٌرجوع

   عيهم األمور، فقد جاء يف اإلحتجاج  ن موالنا اإلماـ الكاظم
فقيهه كاحده يتفقد يتيمان من أيتامما ادلمقطعْب  ن متاهدتما : "أنه قاؿ

 .(ٕٖ)"بتععيم ما هو زلتاج إليه، أشدُّ  عى إبعيس من ألف  ابد
فتععموا الععم من ٝبعة : قاؿ ـ  مه كيف ركاية زلٌمد بن مسل    
. (ٖٖ)الععم
كيملٌيد ما قعما من أٌف ادلراد من القادة هو قيادهتم يف اخلّب كنتر     

األحكاـ، ما ركاه ادلفيد  ن احلارث اذلمداين  ن أمّب ادلملممْب  عٌل 
 األنبياء قادة كالفقهاء : " ن الميٌب وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم قاؿ
، حيث دل يكبت بأخبارنا أٌف كٌل األنبياء كانوا أوحاب (ٖٗ)"سادة

نفوذ كسعطة بل إٌف هذا ادلقاـ كاف لبعضهم أمكاؿ إبراهيم اخلعيل 
كداككد كسعيماف كنبٌيما زلٌمد وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم كأمّب ادلملممْب 

  بل ادلتيقَّن أهنم قادة يف تبعيغ األحكاـ كإرشاد الماس إذل
.  هم كما يضٌر ٕباذلم كديمهم كدنياهممصاحلهم كمماؼ

 
 



 ُِٗ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 
 
 
 
 
 
 

: الطائفة الّسادسة
 . عماء أمٍب أفضل من أنبياء بِب إسراايل

فقد كرد يف هذه الطاافة  ٌدة أخبار من هذا القبيل ما ركاه يف     
أفتخر يـو : جامع األخبار  ن الميب وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم قاؿ

. (ٖ٘) عماء أمٍب كساار األنبياء قبعل: القيامة بععماء أمٍب فأقوؿ
 ظّْم الععماء : كيف خّب آخر  ن ممية ادلريد أنه تعاذل لعميب  يسى    

كا رؼ فضااعهم فإف فٌضعتهم  عى ٝبيع خعقل إالٌ المبٌيْب كادلرسىعْب 
كفضل التمس  عى الكواكب ككفضل اآلخرة  عى الٌدنيا ككفضعل 

. (ٖٙ) عى كٌل  شلء
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فضل العادًل  عى الماس : يف آّمع  ن الميب قاؿكيف ادلركم     
. (ٖٚ)كفضعل  عى أدناهم

ممػزلة الفقيه يف هذا الوقت كممػزلة : كيف الفقه الرضوم أنه قاؿ    
. (ٖٛ)"األنبياء يف بِب إسراايل

ككجه اإلستدالؿ ّٔذه األخبار أٌف لعميٌب وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم     
التتبيه مع  دـ ذكر كجه التبه هو ثبوت ما  الوالية العاٌمة، كمقتضى

لعمتٌبه به لعمتٌبه، خصووان الٌركاية األخّبة حيث قد  ٌّب فيها 
. بادلمػزلة
كاحلاول أٌف مقتضى هذه الٌركايات ثبوت كٌل ما لعميٌب لععادل إالٌ     

. ما أخرجه الدليل
:  يرد عليو
ار، كهل الفضيعة إٌف كجه الٌتبه موجود يف لساف هذه األخبـ ( ٔ)    

كالزلفى  مد اهلل تعاذل، فد ول  دـ ذكر كجه التبه مصادرة  عى 
. ادلطعوب

كليست الفضيعة كالزلفى يف التملكف كادلماوب الدنيويٌة كالتصٌرؼ     
يف األمواؿ كاألنفس، مضافان إذل أنه دل يكبت يف حق أنبياء بِب 

ر ادلتيقن من إسراايل كالية التصٌرؼ يف األمواؿ كالمفوس بل القد



 ُِِ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

كظيفتهم هو تبعيغ األحكاـ إذل األناـ، كقٌل مىن كاف ممهم كاليان 
 .كسعطانان كداككد كسعيماف

إٌف سياؽ هذه الطاافة تستد ل األفضعٌية لعععماء، ـ ( ٕ)    
كأفضعيتهم ال تستد ل الوالية، كٗبعُب آخر الفضيعة ال تبلـز الوالية، 

العادًل  عى العابد كفضعل فضل : كيتهد ذلذا ما ركم يف قوله 
 عى ساار الماس أك كفضل القمر  عى ساير الكواكب كغّب ذلك من 

دلٌا سبل من خّب خعق اهلل بعد أاٌمة اذلدل قاؿ  التعبّبات كقوله 
 :الععماء إذا وعحوا(ٖٜ) .
إٌف المبٌوة احلقيقٌية تقتضل الوالية، إذ الوالية الٍب هل : إْن قيل    

اإلغلاد كالتكوين ال تكوف إالٌ ألفضل الر ٌية، كالميٌب دخيعة يف مرحعة 
. (ٓٗ)هو أفضل الٌر ٌية

:  وفيو
كونه أفضل الٌر ٌية مسعىمان به، لكن من أين نكبت الوالية (: أّوالً )    

العاٌمة ذلم؟ كما ال مبلزمة بْب األ عمٌية كبْب الوالية، ك عى فرض 
ذلك تعٌديان  عى حقوقهم ثبوهتا ذلم فبل غلوز سحبها إذل غّبهم ألٌف 

اخلاٌوة، كيتساكل الفقهاء ّٔم من ناحية الوالية اجلععٌية اإل تباريٌة، إذ 
. دل يقم دليله  عى إثباهتا لغّب األنبياء
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ذلم  )*(هذا مضافان إذل أٌف الوالية العاٌمة لؤلنبياء ػ  عى فرض ثبوهتا    
رحعة قاطبةن ػ ليست دخيعة ػ كما وٌور واحب اإلشكاؿ ػ يف ـ

اإلغلاد التكويِب، ألهنا تتماكؿ التتريع كالتقمْب كليس ذلا دخل يف 
 وادل اإلغلاد كالتكوين، إذ علا من شأف الوالية التكويمٌية لعمعصـو 

  الٍب ال يتاركه فيها أحد  عى اإلطبلؽ، فاخلعط بْب الواليتْب
ال التكويمٌية كالتتريعٌية كجىٍعًل إحداعلا مكاف األخرل يف التعريف 

. يبتِب  عى تفرقة وحيحة بيمهما
لو سٌعمما أٌف حيكٌية المبٌوة تقتضل الوالية العاٌمة لؤلنبياء (: ثانياً )    

لكٌمها حيكٌية ثبوتٌية ال إثباتٌية، كهل خاٌوة ّٔم دكف غّبهم ػ حسبما 
أفدنا ػ فالتعٌدم ّٔا إذل غّبهم ٕباجة إذل دليل قطعل، كإالٌ  مد 

هاء فإٌف األول يقتضل  دـ ثبوهتا ذلم، كلكٌن التٌك يف ثبوهتا لعفق
حيكٌية المبٌوة كحيكٌية الوالية )الظاهر  دـ كجود تبلـز بْب احليكيتْب 

لوجود أخبار توضح مهاـ ككظااف الميٌب كالٌرسوؿ كاإلماـ، ( العاٌمة
نعم كجود تبلـز بْب حيكٌية المبٌوة كالوالية التكويمٌية حقّّ ال غبار  عيه 

. أوبلن 
                                                 

س كاألمواؿ، كإظلا الكابت تبعيغهم لؤلحكاـ دل يكبت بدليلو معتّب أٌف ألككر األنبياء كالية  اٌمة  عى األنف  (*)
 .التر ٌية، نعم ال ريب بكبوهتا لبعض األنبياء
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إٌف هذه الطاافة ناظرةه إذل كجوب تبعٌية الفقهاء يف التبعيغ (: ثالثاً )    
كالتمػزيل من هذه اجلهة بعد القطع بأنه دل يرد التمػزيل من ٝبيع 

اجلهات، بل يف اجلهات الظاهرة ادلمصووة كما يف زيد األسد إذ هو 
يف شجا ته كاألسد ال يف ٝبيع اجلهات حٌب يف أكعه ادليتة مكبلن، 

نكتة يف ذلك كاضحة، إذ أنبياء بِب إسراايل دل يكن كعهم أنبياء كاؿ
جلميع الماس كرسبلن  امّْْب بل كاف بعضهم نيٌب بعده، كبعضهم نيٌب 

إخل، نظّبهم يف ذلك الععماء، كأنه غلب لكٌل قـو أف يتبع ...زلعته
 ادله كما كاف الواجب لبِب إسراايل أٍف يتبعوا نبٌيهم يف التبعيغ، كؽلكن 

ٍف يكوف التمػزيل يف الترافة كالكواب كاألجر كأهنم مكعهم يف جهة أ
التبعيغ كاألمر بادلعركؼ كالمهل  ن ادلمكر، أك من جهة أٌف ما ػلمعه 
الفقهاء األتقياء من معارؼ آؿ البيت تستعـز تمػزيعهم ممػزلة األنبياء 

بل أفضل ممهم من حيث إهنم ػلمعوف  عـو آؿ زلٌمد الٍب هل 
، كهذا أمر كاضح يف تمػزيعهم يف الترؼ إذل أشرؼ ادل  ارؼ كالععـو

. (ٔٗ)مكل ما  عيه األنبياء من هذه اجلهة دكف غّبها
الظاهر أٌف الععماء يف الٌركاية هم األاٌمة كليس الفقهاء، (: رابعاً )    

إذ مهما أيكٌب الفقيه من الورع كالتقى ال يصل إذل درجة األفضعٌية  عى 
إذ كيف يكوف غّبي ادلعصـو أفضل من ادلعصـو  الميٌب ادلعصـو 
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  كهو الميب وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم؟ فالصحيح إذف أٌف األاٌمة
 عيهم السَّبلـ هم الععماء كهم أفضل من األنبياء حسبما كرد يف 
األخبار الصحيحة ادلمليّْدة لآليات كالتطهّب كالببلغ كاإلكماؿ 

ضلن الععماء : هم حيث قالواكدلا كرد يف الصحيح  ن...كالوالية
. (ٕٗ)كشيعتما ادلتعٌعموف كساار الماس غكاء

فعمـو كجه التبه دلكل الوالية غّب مععوـو بل شلموع كإالٌ لتساكل     
األنبياء بغّبهم، بل الظاهر ممه ػ حسبما أشرنا آنفان ػ خصوص 

ؿ الفضيعة كالكرامة لعععماء العارفْب، هذا بماءان  عى أٌف الععماء تتم
الفقهاء، كإما بماءان  عى أهنم هم األاٌمة كما يقتضيه السياؽ يف الٌركاية 
كهو  صمة األنبياء، ك صمة الععماء األاٌمة، كإالٌ فإٌف الفقهاء ليسوا 

. معصومْب حٌب يكونوا كاألنبياء أك أفضل ممهم
: شبهة وردّ 
إالٌ إذا بأٌف حيكٌية المبٌوة تقتضل الوالية العاٌمة  (ٖٗ)إٌد ى البعض    

قاـ الدليل  عى  دـ الكبوت بل قد ثبت يف زلعه أٌف الوارل غلب ٕبكم 
العقل أٍف يكوف أفضل الر ٌية ككذلك الميٌب يعـز فيه أٍف يكوف أفضل 

الفكر )الر ٌية، ك عيه فالمبٌوة تقتضل الوالية بل  المبٌوة هل أظهر آثارها 
. ػ أم آثار الوالية ػ (ٖٕ:الصااب
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: وفيو
إنه خعط بْب مفهومىل المبٌوة كالوالية حيث جععهما مفهومان  ـ( ٔ)    

كاحدان متككان ذا مراتب متعٌددة قٌوةن كضعفان، فجعل المبٌوة مساكية 
لعوالية بل أرفع درجة من الوالية العاٌمة الٍب هل يف الواقع سعطمة إذلٌية 

ما لتمفيذ األحكاـ التر ٌية، فاخلعط بْب ادلفهومْب ال يستعـز مساكاته
يف ٝبيع ادلراتب، إذ لكلّْ مقاـو آثار خاٌوة به ال ؽلكن ٚبطٌيه إذل 

غّبه، فالميٌب له آثار خاٌوة ٗبقاـ المبٌوة كهل تعٌقل األحكاـ دكف األمر 
بإببلغها، كإظلا اإلببلغ من كظيفة الٌرسل ادلبعوثْب إذل األمم، ككذا 

ٌطل إذل مقاـ مقاـ الٌرسوؿ، له آثار خاٌوة ٗبقامه دكف التعٌدم كالتخ
اإلمامة، فد ول أٌف المبٌوة تستعـز كتقتضل الوالية خعطه كما قعما بل 

. خرط كخرط القتاد
مضافان إذل أٌف اآليات كاألخبار دٌلت كأشارت إذل أٌف مقاـ تمفيذ     

األحكاـ ال يتٌم إالٌ بواسطة قانوف اإلمامة أك حيكٌية اإلمامة، فالميٌب ػ 
قل األحكاـ، كالٌرسوؿ ػ ٗبا هو رسوؿ ػ كظيفته ٗبا هو نيٌب ػ كظيفته تل

إببلغ األحكاـ كنترها كتعريفها إذل الماس كاإلماـ ػ ٗبا هو إماـ ػ 
كتطبيقها، فإبراهيم كظيفته تمفيذ األحكاـ كبسطها كإجراء احلدكد 

وار إمامان يطٌبق األحكاـ كالٌدساتّب اإلذلٌية بعد أٍف  خعيل الٌرٞباف 
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، كإاٌل لو كانت حيكٌية المبٌوة هل نفسها حيكٌية الوالية كاف رسوالن مبعّْغان 
إبراهيم  أك أف المبٌوة من آثار الوالية دلا كاف ٜبٌة حاجة إذل أٍف يػيٍرفعى الميبُّ 

اخلعيل من مرتبة الرسالة إذل مرتبة اإلمامة، ألٌف ذلك ٙبصيبلن حاوبلن، 
أٌف المبٌوة "كور ًمن مضافان إذل أٌف اإل تقاد ٗبكل ما جاء به العبلٌمة ادلذ

هو نفسه الفهم العاٌمل إلمامة إبراهيم، حيث يعتقد " تقتضل الوالية
الحظ . ) عماؤهم أٌف مقاـ إمامة إبراهيم هو نفسه مقاـ رسالته

(. ٕبث اإلمامة/الفوااد البهٌية
د واه أٌف حيكٌية المبٌوة تقتضل الوالية العاٌمة إالٌ إذا قاـ ـ ( ٕ)    

الكبوت مماًهضىة ٛبامان دلا اشتهر  ن أغعب أنبياء بِب  الدليل  عى  دـ
إسراايل بأهنم كانوا مبعّْغْب ألحكاـ اهلل تعاذل كقعيله ممهم مىن كاف 

. كاليان كسعطانان كداككد كسعيماف حسبما أفدنا مراران 
ك عى فرض أٌف حيكٌية المبٌوة تقتضل الوالية العاٌمة لؤلنبياء إالٌ أٌف     

. اء ٕباجة إذل دليل لفظل هو مفقوده يف البػىٍْب تعميمها لعفقه
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: الطائفة السابعة
 .الفقهاء حصوف اإلسبلـ

كجاء يف هذه الطاافة  ن الكايف  ن زلٌمد بن ػلٓب  ن أٞبد بن     
 عت أبا احلسن : زلٌمد  ن إبن زلبوب  ن  عٌل بن أيب ٞبزة قاؿ

ف بكت  عيه ادلبلاكة إذا مات ادلمـل: يقوؿ موسى بن جعفر 
كبقاع األرض الٍب كاف يعبد اهلل  عيها كأبواب السماء الٍب كاف يصعد 

فيها بأ ماله كثعم يف اإلسبلـ ثعمة ال يسٌدها شلء، ألٌف ادلملممْب 
. (ٗٗ)الفقهاء حصوف اإلسبلـ كحصن سور ادلديمة ذلا
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بطااِب كالٌركاية من ناحية الٌسمد ضعيفة لوجود  عٌل بن أيب ٞبزة اؿ    
كهو من أ مدة الواقفٌية، كادلتهور بْب فقهاء اإلمامٌية ك عماء الٌرجاؿ 

كاإلماـ أيب احلسن موسى  ضعفه، ركل  ن اإلماـ الصادؽ 
إٌف سبب كقفه أنه كاف  مده ثبلثوف ألف ديمار لئلماـ : ، كقيل

. (٘ٗ)الكاظم فجحدها، فكاف ذلك سبب كقفه
قاؿ بعد موت  احلسن الٌرضا كركل أوحابما أٌف اإلماـ أبا     

إنه أيقعد يف قّبه فسيًبل  ن األاٌمة  عيهم السَّبلـ فأخّب : إبن أيب ٞبزة
بأ ااهم حٌب انتهى إرلَّ، فسيًبل فوقف، فضرب  عى رأسه ضربة امتؤل 

.  (ٙٗ)قّبه ناران 
كهو أحد الٌركاة األجبٌلء  ن األاٌمة  عيهم )ككاف إبن فضاؿ     

.  إبن أيب ٞبزة كذاب مععوف: يقوؿ( السَّبلـ
بأٌف الطاافة  معت "كماؿى الٌطوسل إذل توثيقه يف العٌدة مصرّْحان     

لكٌن كٌل ذلك ال غلدم الٌرجل نفعان، لتظافر " بأخباره كبأٌف له أوبلن 
األخبار كتوافق كعمة األخبار يف ذٌمه، ككونه له أول ال يفيد مدحان 

له أول فبل ؼلرجه هذا  ن أوبلن، مضافان إذل أنه حٌب لو كاف 
. اجلهالة
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فتصريح التيخ الطوسل بعمل الطاافة بأخباره ال يعتّب ناهضان     
ٗبقاكمة التصرػلات الواردة بضعفه كاألخبار ادلستفيضة يف ذٌمه كلعمه، 
كد ول بعض الرجاليْب بأٌف الٌرجل موثوؽ لتأيده بركاية الكقات  مه 

ف زلبوب كغّبهم من األجبٌلء، كصفواف كإبن أيب  مّب كالبزنطل كإب
ال ٚبدش بضعفه إذ لعٌل نقل هملالء  مه كاف يف حاؿ استقامته، فإٌف 

. الوقف حدث بعد شهادة موالنا اإلماـ الكاظم
: كأما بياف الٌركاية من ناحية الٌداللة، فبتقريب    
إٌف اإلسبلـ ليس مقصوران  عى األحكاـ العباديٌة كادلراسيم     

، بل له أحكاـ ككّبة يف ادلعامبلت كالضرااب التخصٌية فقط
اإلسبلمٌية ككيفٌية تمظيم العااعة كسياسة ادلدف كاألمر بادلعركؼ كالمهل 

 ن ادلمكر كاجلهاد كالٌدفاع كفصل اخلصومات كاحلدكد كالقصاص 
كالديٌات، ككٌل ذلك مبِبّّ  عى كجود فقيه يمجز كٌل هذه األمور، 

أٌف " احلصن"لعفقيه، ك عيه فيكوف معُب كهذا بعيمه الوالية العاٌمة 
الفقهاء كسور ادلديمة ػلفظوهنا من كيد األ داء بإقامة احلدكد 

. (ٚٗ)كالتعزيرات كما شابه ذلك كال يعِب هذا سول القوؿ بالوالية العاٌمة
فغاية اإلستدالؿ باحلديث هو نصب الفقهاء كالةن  عى األٌمة     

. اإلسبلمٌية
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:  وفيو
سٌعمما بصٌحة كٌل ذلك كأٌف لعفقيه الوالية  عى األٌمة  لوـ ( ٔ)    

كأٌف من كظاافه إقامة احلدكد كما شابه ذلك، لكٌن إثبات ذلك ليس 
من داخل هذا احلديث، لكونه بعيدان  ن هذه اجلهة أك هذه احليكٌية، 

بإقامة احلدكد كالتعزيرات كما شابه ذلك بالوالية " احلصن"فحصر 
ادلتبادر من كعمة حصن الدالة بعمومها  عى نتر  العاٌمة لعفقيه خبلؼ

األحكاف كرٌد شبهات ادلعحدين كادلمافقْب كادلتكّْكْب كهو القدر 
كإقامة  ادلتيقن من حفظ اإلسبلـ، كأٌما تمفيذ األحكاـ يف آّتمع

إخل فهو أمر آخر ال ييععم كونه متموالن لعحديث..احلدكد
(ٗٛ) .

هو بياف معارؼ اإلسبلـ " فاحلص"من أبرز مصاديق ـ ( ٕ)    
اٌلذين دل يتمكموا من )كأحكامه، فهل ألحد أٍف يتصٌور أٌف أامتما 

تمفيذ األحكاـ بل كانت مهمتهم مقتصرة  عى بياف ادلعارؼ كتربية 
دل يكونوا حصمان لئلسبلـ؟ فالقدر ادلتيقن من معُب ( الفقهاء كاحملدثْب

شكوؾ ٕباجة إذل احلصن هو بياف األحكاـ كادلعارؼ، كما  داه ـ
. دليل
إٌف رلٌرد كوف الفقهاء حصونان ال يدٌؿ  عى مسألة الوالية ـ ( ٖ)    

العاٌمة كما هو كاضحه، إلمكاف كوف احلديث ناظران إذل أهنم حافظوف 
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ألحكاـ اهلل كحبلله كحرامه، نظّب ما كرد يف حٌق ٝبعو من أ اظم 
كىم كزلٌمد بن أوحاب أامتما  عيهم السَّبلـ كزرارة كهتاـ بن احلى 
. مسعم كغّبهم، كأنه لوالهم الندىرىسىٍت أحكاـ المبٌوة

 
 

 
 

 
 

: الطائفة الثامنة
 .الععماء حٌكاـ  عى ادلعوؾ

إستدٌلوا ّٔذه الطاافة كالٍب ممها ما كرد  ن موالنا اإلماـ الصادؽ     
 ادلعوؾ حٌكاـ  عى الماس كالععماء حٌكاـ  عى ادلعوؾ: قاؿ(ٜٗ) ،

. (ٓ٘)"الععماء حٌكاـ  عى الماس: "آخر كيف نصٍّ 
كتقريب اإلستدالؿ ّٔا  عى الوالية العاٌمة لعفقيه هو أٌف ادلتبادر ػ     

ٕبسب الظاهر ػ إذل األذهاف من حكومة الععماء  عى ادلعوؾ كالز ماء 
إظلا هو السعطة كالز امة كالوالية  عى الز ماء كاحلكاـ كمقتضى كوهنم 
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 ماء كادلعوؾ، أٍف يكوف ذلم الٌسعطة  عى أوحاب سعطة  عى الز
. الماس باألكلويٌة

فكما اٌف لعسبلطْب كاألمراء يف نظر العرؼ العاـ :وبعبارة أخرى    
الز امة كالتدخل يف األمور العاٌمة من تأديب اجلهاؿ كادلتمردين من 
باب السعطمة كالوالية، فكذلك الععماء ذلم ٝبيع ذلك  عى ٝبيع 

. حٌكامهم العرفٌيْب األٌمة حٌب  عى
:  يرد على ىذا اإلستدالل

الععماء "يصٌح اإلستدالؿ ادلذكور فيما لو ٞبعما ٝبعة ـ ( ٔ)    
 عى اإلنتاء ال اإلخبار، فّباد ّٔا حيمبذو كوهنم " حٌكاـ  عى ادلعوؾ

من باب احلكومة كالوالية حٌكامان  عى ادلعوؾ كالز ماء، لكٌن ٞبعها 
:  عى اإلنتاء باطل لوجهْب

إٌف احلمل ادلذكور رلٌرد احتماؿ، كباإلحتماؿ يبطل  :الوجو األّول    
اإلستدالؿ، كما إٌف مقتضى اإلستدالؿ ادلذكور ػ أم ٞبعها  عى 

قد جعل ممصب احلكومة  اإلنتاء ػ أٍف يكوف أمّب ادلملممْب 
جلميع الععماء يف ٝبيع األ صار، فعو كاف يف  صرو كاحدو ألف  ادل 

أٍف يكوف اجلميع حٌكامان ممصوبْب، كهذا بعيد بل هو  مكبلن، ال بدٌ 
مقطوع الفساد،  دا  ن أٌف حصر احلكومة ٔبما ة من الععماء أك 
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بماءان  عى القوؿ بالورٌل الفقيه ادلركزم حسبما ييستفاد من )بفردو كاحد 
: يستعـز ثػىٍعمى هذا التموؿ كاإلطبلؽ يف قوله( كعمات السٌيد اخلميِب

حيث إنه ٝبىٍعه زلٌعى باأللف كالبلـ كهو يفيد .." ـحٌكاالعلماء "
العمـو فيتمل كٌل الععماء سواء كانوا  عماء دين أك  عماء من بقٌية 

اإلختصاوات األخرل، كسواء أكانوا مسعمْب أـ غّب مسعمْب، 
فتقييده ببعض دكف آخر ببل دليلو معتّبو، هو خبلؼ اإلطبلؽ 

. كالتموؿ
ظاهره " ادلعوؾ حٌكاـ  عى الماس: "ق إٌف قوؿ: الوجو الثاني    

يف اإلخبار قطعان، كذلك لعقريمٌية يف داخل الفقرة ادلذكورة حيث تدٌؿ 
 عى مفركغٌية سعطة ادلعوؾ  عى الٌماس خارجان، كال أحد يمكر كوهنم 

كذلك، كإالٌ لو كانت اجلمعة يف مقاـ اإلنتاء، لدٌؿ ذلك  عى 
فساقان ػ  عى الماس، كهو كجوب تمصيب ادلعوؾ ػ حٌب كلو كانوا 

خبلؼ ما كرد من اآليات كاألخبار بذٌمهم كالو يد بعقأّم، فبل بٌد 
إخباريٌة .." ادلعوؾ حٌكاـ"من القوؿ ػ إذف ػ من أٌف اجلمعة ادلذكورة 

لوحدة " الععماء حٌكاـ  عى الماس"قطعان اللتحاـ الفقرة الكانية ّٔا 
م إخبار بأٌف الععماء نافذكف ق..." الععماء"السياؽ، فاجلمعة الكانية 

كمملثركف يف ادلعوؾ كيف آرااهم قهران، إٌما لئلؽلاف ّٔم أك كوهنم رلبورين 
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يف األغعب  عى اإللتفات إليهم كإذل آرااهم كاإلحَباـ ذلم جلعب 
رضى األٌمة كجذّٔم، أك الحتياجهم إذل  عمهم يف إدارة شملكف األٌمة 

. الععم األ ٌم من  عم الدينكرفع حوااجها، كال سٌيما إذا أيريد ب
مسوقة " الععماء حٌكاـ  عى ادلعوؾ"إٌف الٌركاية ادلذكورة ـ ( ٕ)    

لبياف  عٌو شأف الععماء الربانيْب كأٌف  عى احلٌكاـ أٍف يستعيموا ّٔم 
 عى حٌل ادلتاكل الٍب تعَبضهم، حيث إٌف ادلعوؾ مع كماؿ قدرهتم 

كامرهم كتابعوف كسطوهتم خاضعوف دلقاـ  عمهم كمطيعوف أل
ألفعاذلم، فغايته ثبوت احلكم لعععماء كلو يف نفوذ قضااهم  عى 

. احلٌكاـ، كأين ذلك من ثبوت الوالية الكعٌية ذلم
ييراد من حكومتهم  عى ادلعوؾ هو احلكومة  عى : وبعبارة أخرى    

القعوب كاألفبدة ال احلكومة الظاهريٌة كإالٌ دل يماسب جٍعل حكومتهم 
. اـ، بل ال بٌد أٍف تكوف  عى الماس، فتأٌمل عى احلكٌ 

. ك عيه فبل رلاؿ لئلستدالؿ بالٌركاية  عى الوالية لعفقهاء يف ادلقاـ    
إٌف ادلراد من الععماء هم آؿ البيت  عيهم : كاإلنصاؼ أٍف ييقاؿ    

ضلن : "السَّبلـ ال مطعق الععماء بقريمة ما جاء يف األخبار قوله 
كهذا نظّب قوذلم  عيهم " دلتععّْموف كساير الماس غكاءالععماء كشيعتما ا

حيث إٌف الظاهر من آّارم ٝبع " رلارم األمور بيد الععماء: "السَّبلـ
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رلرل إسم مكاف ال مصدر ميمل يعِب زلاؿُّ جرياف األمور كاألحكاـ 
كهل ادلصاحل كادلفاسد كادلدارؾ الماشبة كاجلارية ممها األحكاـ جرياف 

نبع، كمن ادلععـو أهنا بيدهم  عيهم السَّبلـ ٗبعُب أنه ال ادلاء من اؿ
. (ٔ٘)يعرفها غّبهم أوبلن 

إٌف الٌركاية ٝبعة اخباريٌة يف ودد بياف  عو مقاـ : والخالصة    
ـٌ  الععماء العدكؿ حٌب لو قهرهم السبلطْب، كما إهنا يف مقاـ ذ

شحة  ن السبلطْب كبياف سوء حاذلم، فالٌركاية تكتف  ن اآلثار ادلَب
يف أغعب  ػأم السبلطْب ػ  حاكمٌية الععماء  عى السبلطْب، مع أهنم

طواغيت لباـ  عى احملركمْب كادلستضعفْب  ػاألحياف إٍف دل يكن كٌعها 
ال سٌيما الععماء ممهم، مع هذا فإهنم ٕباجة إليهم، فهم يف الواقع 
حكاـ  عى السبلطْب كإٍف كانوا بمظر العرؼ مقهورين كزلكومْب، 

.   فتدبٌر
 
 
 

 
 



 ِّٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 
 
 
 
 
 
 

: الطائفة التاسعة
 .السعطاف كرٌل مىن ال كرٌل له

: كرد يف خّب نسب إذل الميٌب وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم أنه قاؿ    
السعطاف كرٌل مىن ال كرٌل له
(ٕ٘) .

كهذا اخلّب شلا اشتيهر  عى األلسن بْب اخلاٌوة كالعاٌمة، كهو من     
 يف لكونه من ادلراسيل الٍب ال حجية فيها، كليس الماحية السمديٌة ض

له كجود يف ركايات أوحابما سول ما تفٌرد به واحب اإلرشاد، 
. فاخلّب من رلعوالت العاٌمة لوجوب طا ة السعطاف
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ك عيه فإٌف اإلستدالؿ ّٔا  عى الوالية العاٌمة لعفقيه مبِبّّ  عى أٌف     
ق كالية  عى كٌل مىن ال كرٌل له ادلراد من السعطاف هو الفقيه حيث إٌف ؿ

يف زمن الغيبة ٗبعُب أٌف لعفقيه الوالية  عى ادلسعمْب إذا دل يكن ذلم 
. كرلّّ فعبلن يدير شملكهنم كيرجعوف إليه يف مهمات أمورهم

فادلراد باٌلذم ال كرٌل له هو خصوص مىن كاف له قابعٌية الوالية     
مْب يف زمن الغيبة ذلم كشأنية نصب الورٌل له، كال شٌك أٌف ادلسل

. (ٖ٘)القابعٌية ألٍف يكوف ذلم كرلّّ يدير شملكهنم كيدبٌر أمورهم
: يرد عليو
ال الفقيه، بماءان  إٌف ادلراد بالسعطاف هما هو اإلماـ (: أّوالً )    

" اهلل" عى األلف كالبلـ  وضه  ن ادلضاؼ إليه كهو لفظ اجلبللة 
، فإسراء "اهلل كرلُّ مىن ال كرٌل لهسعطاف : "ككأٌف لساف اخلّب يفيد بأفٌ 

احلكم إذل الفقيه ػلتاج إذل  مـو أدلٌة الميابة له ال مطعق مىن تسٌعط 
.  عى الماس

أٌف ظاهر اخلّب هو مىن كاف له سعطة، كالفقيه يف زمن  " ودعوى    
الغيبة له سعطمة بالضركرة  عى آّانْب كالسفهاء كالصغار كيصدؽ 

كذلك  كليست السعطمة سلتٌصة باإلماـ  (ٗ٘)" عيه لفظ السعطاف
" السعطاف"بأٌف لفظ : مدفوعة، "السعطاف"لئلطبلؽ الظاهر يف لفظ 
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يف مقابل  كهو اإلماـ ( السعطاف العادؿ) مد إطبلقه يتبادر ممه 
سعطاف اجلور، كٗبا أٌف سعطة الكاين زلرَّمة لئلٝباع كضركرة ادلذهب 

" السعطاف"العرؼ يطعق لفظ رل يكبت حيمبذو سعطة األٌكؿ، لذا ال ف
السعطاف، فإهنم يفهموف ممه أك يتبادر  جاء: عى العادل،فعو قاؿ قاال

يف أزممة الغيبة ال العادًل أك ( احلاكم كالرايس)إليهم من ادلمطوؽ 
الفقيه؛ فإٌف ذلك يتطٌعب قريمة زاادة تصرؼ ادلعُب العريف العاـ إذل 

. ادلعُب اخلاص
كل كجود سعطة لعفقيه يف زمن الغيبة  عى مضافان إذل أٌف دع    

 عيه، مردكدة " السعطاف"آّانْب كالسفهاء كالصغار يّبٌر إطبلؽ لفظ 
 عى الفقيه " أيضان لعدـ كجود نصوص تدٌؿ  عى إطبلؽ السعطاف

لسعطمته  عى آّانْب كالسفهاء كالصغار، فإهنا سعطة مقيَّدة بعدـ 
ل مصاحلهم، أٌما يف حاؿ كجود كرٌل أك كوٌل يدير شملكهنم كيرع

كجود مىن ير ى مصاحلهم فبل دليل يكبت كونه سعطانان أك كلٌيان 
 عيهم، نعم، قامت األدلٌة  عى خصوص نيابة الفقيه  ن اإلماـ 

  عى كجه الوكالة حلفظ مصاحل هملالء كر اية أمورهم، ك عيه فبل 
. احاجة بما لؤلخذ ّٔذه الٌركاية العامية الٍب دل تكبت من طرقن
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إٌف الٌركاية ضعيفة سمدان كمواًفقة لععاٌمة، كال حجٌية يف (: ثانياً )    
األخبار الضعيفة، كما ال خّب يف األخبار العامٌية كالٌرشد يف خبلفهم 
كد ول اصلبارها بعمل األوحاب ال يصحح العمل ٗبضموهنا بتكل 

 مطعىق ٕبيث تتعٌدل ادلورد ادلتيػىقَّن من لفظ السعطاف العادؿ  عى
دكف غّبه من الفقهاء لعٌتك يف كوهنم من  اختصاوه بادلعصـو 

مصاديق السعطاف، فمقتضى األول  دـ كوهنم سبلطْب الزماف، نعم 
هم حٌكاـ  عى السبلطْب كادلعوؾ حسبما أشرنا يف الطاافة الكاممة، 
فكوهنم حكامان  عى ادلعوؾ كالسبلطْب يعتّب قريمة كاضحة  عى أهنم 

. ليسوا بسبلطْب
مضافان إذل أٌف الٌتٌك يف  مـو نيابة الفقيه يقتضل القوؿ بعدـ     

.  ثبوهتا لعدـ ٛبامٌية تعكم األدٌلة الٍب ا تمدكها لتأسيس الوالية العاٌمة
إٌف ثبوت الوالية العاٌمة لعفقيه من خبلؿ كونه : كبعبارة أخرل    

ثابت سعطانان ػلتاج إذل ضٌم أدلٌة أخرل  عى  مـو الميابة كهو غّب 
، ألٌف ما يصعح أٍف يكوف دليبلن  عيه هو األخبار ادلتقٌدمة  بدليل معتّبى
كالٍب ستأٌب، كهل كعُّها ال ٚبعو من ضعف يف داللتها مع قطع المظر 

.   ن السمد
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يف ادلرسىعة ادلذكورة ليس " مىن ال كرٌل له: "إٌف قوله (: ثالثاً )    
يف زمن الغيبة ٕبسب مطعىق مىٍن ال كرٌل له حٌب يتمل ادلسعمْب 

أم  دـ القابعٌية كاإلستعداد )الٌد ول ادلتقٌدمة، بل ادلراد  دـ ادلعكة 
يعِب ( لعتخص ألف يتصٌدل ألموره بل هو زلتاج دلن يتصٌدل ألموره

أٌف الفقيه ػ لو سٌعمما بكونه سعطانان ػ كرلُّ مىن ًمن شأنه أٍف يكوف له 
ق، فيتمل الصغّب كرلّّ ٕبسب شخصه أك ومفه أك نو ه أك جمس

دين اٌلذم ؽلتمع 
ى
اٌلذم مات أبوه، كآّموف بعد البعوغ، كالغااب، كادل

 ن أداء دىيمه، كادليت اٌلذم ال كرٌل له، كاألكقاؼ العاٌمة لعمسعمْب 
قاطبةن، كيلُّ ذلك بقريمة البلـ الدالٌة  عى اإلنتفاع ٕبيث ييستفاد من 

ص دكف الوالية  عيه ٗبا ادلرسعة مترك ٌية كٌل شلء فيه مصعحة لعتخ
يضرٌه، فعيس لعفقيه السعطاف فعل شلء ال تعود مصعحته إذل 

ىن ال كرلَّ له يف التصٌرؼ يف ماله 
الطوااف ادلذكورة أ بله، فكونه كلٌيان دل

. كنفسه ال يستعـز الوالية العاٌمة  عى األمواؿ كاألنفس بتكلو مطعىق
لبحث يف مفاد هذا اخلّب فبل دا ل ألٍف نتجٌتم  ماء اوبالجملة؛     

بعد كضوح ضعف سمده ككونه  امٌيان، مضافان إذل  دـ ثبوت داللته 
.  عى ادلدَّ ى
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كاٌلذم نفهمه من داللة احلديث ادلذكور  عى فرض التسعيم     
أك مىٍن يموب  مه كالفقهاء  أٌف السعطاف هو اإلماـ : بقبوله

يبة موالنا اإلماـ حيث ذلم الوالية اخلاٌوة  عى كجه الوكالة يف غ
 عى القاورين كاليتامى كالسفهاء إذا دل يكن ٜبٌة مىن  احلٌجة 

ير ى مصاحلهم كػلفظ حقوقهم، كليس يف داللة احلديث ما يتّب 
إذل الوالية العاٌمة لعفقيه  عى البالغْب الرٌاشدين كال  عى أمواذلم 

قاور هو التخص اؿ" ال كرٌل له"كأ راضهم، ألٌف ادلتبادر من كعمة 
اٌلذم فػىقىدى مىن ير ى مصاحله كػلفظ حقوقه، ال مطعق مىن ال كرٌل له 

. حٌب يعٌم البالغْب من ادلسعمْب قاطبة، فتأٌمل
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: الطائفة العاشرة
 .الفقهاء أمماء الٌرسل
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ركل الكعيِب يف الكايف  ن  عٌل بن إبراهيم،  ن أبيه،  ن     
قاؿ : قاؿ ،  ن موالنا أيب  بد اهلل )**(كين،  ن السك)*(الموفعل

الفقهاء أمماء الٌرسل ما دل : رسوؿ اهلل وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم
اتباع : يا رسوؿ اهلل كما دخوذلم يف الٌدنيا؟ قاؿ: يدخعوا يف الٌدنيا، قيل

. (٘٘)السعطاف، فإذا فععوا ذلك فاحذركهم  عى ديمكم
رجحٌية كثاقة الموفعل كالسكوين، كلعمل كسمد الٌركاية موثوؽ به أل    

الفقهاء ّٔذا الٌسمد يف ابواب سلتعفة من الفقه، كد ول أٌف الموفعل 
غبل يف آخر  مره مردكدة إذ دل يير له ركاية تدٌؿ  عى هذا  عى حٌد 

تعبّب المجاشل، كقد أككر إبراهيم بن هاشم كغّبه من المقل  مه، كأٌما 
كا به لركايته  ن أامتما  عيهم السَّبلـ السكوين فإٌف ادلخالفْب قدح
. ككفى ّٔا شهادة  عى توثيقه
: تقريب اإلستدالل بالّرواية ىو

إٌف األمْب هو اإلنساف اٌلذم ييعتمد  عيه يف حفظ ماؿ (: أّوالً )    
الغّب، كال إشكاؿ أنه ال ييراد به هذا ادلعُب هما، فبل بٌد أٍف ييراد به 

ٛباد  عيه يف حفظ ما كاف  عى الميب حفظه بقريمة احلاؿ كادلقاؿ اإلع
                                                 

 .الموفعل هو احلسْب بن يزيد بن زلٌمد إبن  بد ادلعك الموفعل المخعل الكويف  (*)
 .السكوين هو إ ا يل بن أيب زياد الكويف  (**)
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كمسملكالن  مه من األحكاـ التر ٌية كاألمور العاادة لعر ٌية كإدارة 
شملكهنم كمصاحلهم كرفع الفساد  مهم، كهذا الزمه رجوع أمر الٌر ٌية 

. (ٙ٘)إليه كجعل الوالية العاٌمة له
 اذل، ك عيه إٌف أهٌم شملكف الٌرسل بياف أحكاـ اهلل ت :وبتقريٍر آخر    

فإٌف الفقيه إذا جيعل أميمان لعرسل وار أميمان ذلم يف ٝبيع شملكهنم 
. (ٚ٘)العاٌمة  عى ما يقتضيه إطبلؽ العفظ

إٌف إطبلؽ األمانة دكف ذكر متععقه يقتضل  مـو الوالية (: ثانياً )    
لعفقيه، كمعُب حفظ العادًل لعوالية إ ماذلا، كما اٌف إفسادها ترؾ 

. ال نعِب من كالية الععماء إالٌ هذاالعمل ّٔا، ك
 
 

: يورد عليو
أجميبّّ  ن مقاـ إ طاء ممصب الوالية إذ " األمماء"إٌف لفظ ـ ( ٔ)    

هل يف مقاـ بياف فضل الععماء األمماء  عى احلبلؿ كاحلراـ، مضافان 
قريمة  عى كوف " فاحذركهم  عى ديمكم: "إذل أٌف ذيل قوله 
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ة هو خصوص الٌدين كاألحكاـ التر ٌية فبل ادلراد من متععَّق األماف
.  يعٌم الوالية

فمورد الٌركاية هو الفقيه اٌلذم ييعتمد  عيه يف بياف األحكاـ     
اإلذلٌية، كهذا هو معُب كونه أميمان، فإذا اضلرؼ كاتٌبع السبلطْب كاف 
احلذر ممه كاجبان، فإٌف  عماء السوء ػلٌرفوف كبلـ اهلل كيأٌكلونه  عى 

هواء السبلطْب فبل ا تبار آلرااهم كفتاكاهم، أٌما الععماء األتقياء كفق أ
العرفاء بأمر آؿ زلٌمد  عيهم السَّبلـ هم كحدهم األمماء  عى احلبلؿ 

كاحلراـ ك اٌمة األحكاـ اإلذلٌية، كاألمانة ال تستعـز السعطمة  عى 
األمواؿ كاألنفس، بل السعطمة أمر زااد ال بٌد من إثباته من دليل 

. آخر
، الحتماؿ : وبعبارٍة أخرى     كوهنم أمماء الٌرسل بمفسه غّب كاؼو

كوهنم أممااهم  عى االحكاـ التر ٌية كادلعارؼ اإلذلٌية، بل ظاهره 
. ذلك كهو القدر ادلتيقَّن

لو سٌعمما أٌف لفظ األمماء مطعىق كلكٌن احتفافه ٗبا يصعح ـ ( ٕ)    
من انعقاد اإلطبلؽ، مضافان  ؽلمع.." فاحذركهم:"لعقريمٌية كهل قوله

إذل أنه ػ كحسبما أشرنا سابقان ػ دل يكبت لما أٌف الٌرسل كاألنبياء كانوا 
كٌعهم كالة كسبلطْب، بل القدر ادلتيػىقَّن أهنم كانوا مبعغْب ألحكاـ 
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اهلل، كقٌل مىٍن كاف ممهم كاليان كسعطانان كداككد كسعيماف  عيهم ٝبيعان 
 عيهم السَّبلـ ّٔذا ادلستول من السعطمة  السَّبلـ، فإذا دل يكونوا

كإذا دل تكبت ! كاإلمارة فكيف نكبت حيمبذو لعفقهاء تعك الوالية ذلم؟
الوالية العاٌمة ػ ٗبعُب السعطمة كاإلمارة ػ لؤل عى كهم الٌرسل فكيف 

!!   تكبت لؤلدىن كهم الفقهاء؟
بر كأمكاله هم يف هذا اخل" الععماء"قعما سابقان أٌف ادلراد من ـ ( ٖ)    

: األاٌمة  عيهم السَّبلـ لكوهنم الععماء بادلعُب احلقيقل، كلقوله  
. ضلن الععماء كشيعتما ادلتععموف كساير الماس  كاء، فراجع

إٌف معُب كوف الفقهاء أمماء الٌرسل أم أهنم أمماء  عى وبالجملة؛     
ذلم كأنفسهم احلبلؿ كاحلراـ ال أهنم أمماء  عى الر ٌية بالتصٌرؼ بأموا

. كأ راضهم، فهذا شلء كراء حفظ احلبلؿ كاحلراـ، فتدبٌر
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: الطائفة الحادية عكرة
 .كأٌما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إذل ركاة حديكما

حٌدثما زلٌمد بن : ركل التيخ الصَّدكؽ يف كتاب كماؿ الدين قاؿ    
الكعيِب،  ن حٌدثما زلٌمد بن يعقوب : زلٌمد بن  صاـ الكعيِب، قاؿ

سألت زلٌمد بن  كماف العمرم أٍف يوول : إسحاؽ بن يعقوب قاؿ
رل كتابان قد سألت فيه  ن مساال أشكعت  عٌل، فورد التوقيع ٖبٌط 

أما ما سألت  مه ػ أرشدؾ اهلل كثبتك ػ : موالنا واحب الٌزماف 
من أمر ادلمكرين رل من أهل بيتما كبِب  ٌمما، فا عم أنه ليس بْب اهلل 
 ٌز كجٌل كبْب أحد قرابة، كمىن أنكرين فعيس مِب كسبيعه سبيل إبن 

كأٌما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إذل ركاة : إذل أٍف قاؿ...نوح 
. (ٛ٘)حديكما، فإهنم حٌجٍب  عيكم كأنا حٌجة اهلل  عيهم

كيف غيبة التيخ الطوسل بسمده إذل جعفر بن زلٌمد بن قولويه     
كغّبعلا  ن زلٌمد بن يعقوب الكعيِب  ن إسحاؽ كأيب غالب الرازم 

. (ٜ٘).."كأنا حٌجة اهلل  عيكم: "بن يعقوب، كيف آخره
كالتوقيع التريف من الماحية السمديٌة ضعيف جلهة إسحاؽ بن     

يعقوب ػ حيث دل يذكره  عماء الٌرجاؿ، فهو من آّاهيل، لكٌن الٌركاية 
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كال يضٌر كونه هو الرٌاكم  ٗبضموهنا تدٌؿ  عى جبللته ك عٌو رتبته،
. لعتوقيع بعد ا تماء ادلتايخ به كركاية ٝبا ة من ادلتايخ له

مضافان إذل ا تماد الكعيِب  عيه يف المقل  مه، كاخلّب كإٍف كاف     
ضعيفان سمدان إالٌ أنه ممجّبه بعمل األوحاب بأككر فقراته سول ما 

كس دلا  عيه كرد يف ٙبعيل اخلمس يف  صر الغيبة فإٌف ذلك معا
ادلتهور من  دـ سقوطه يف الغيبة، فسمده وحيح  عى مسعك 

ادلتهور ألخذهم به ك دـ إ راضهم  مه لقراان توجب ذلك، ككٌل 
خّب أخذ به ادلتهور هو وحيح كلو كاف سمده ضعيفان، ككٌل ما 

أ رض  مه ادلتهور هو ضعيف كلو كاف سمده وحيحان، مضافان إذل 
 اخلّب ال بأس به، كإبن  صاـ الوارد يف أٌف سمد التيخ الطوسل يف

سعسعة طريق الكعيِب كإٍف دل يذكره  عماء الٌرجاؿ ٗبدح كلكمه من 
متايخ الٌصدكؽ ككاف الصَّدكؽ يمقل  مه مَبضيان  عيه، كهذا يكفل 

: لئل تماد  عيه، فاجلداؿ يف شخصْب
. إبن  صاـ: األّول    
.  إسحاؽ بن يعقوب: الثاني    
: كثاقتهما كذلك ألربعة أمور كاألظهر    
. أخذ ادلتهور باخلّب، شلا يرفع من درجة وٌحة احلديث: األّول    
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. إ تماد التيخ الصَّدكؽ  عى إبن  صاـ: الثاني    
نقل الكعيِب  ن إسحاؽ بن يعقوب، ككذا نقل الٌصدكؽ : الثالث    

 ن غّب   مه، كالكقة ال يمقل إالٌ  ن ثقة، كمن البعيد جٌدان أٍف يمقل
الكقة، كإالٌ ػ أم لو نقل ثقة  ن غّب الكقة بمظره ػ النتفت كثاقة الكقة 
من أساسها ألٌف ذلك يستعـز نقل الكقة  ن الكذاب تعمدان، كهذا 

. ممفلّّ ٕبٌق متايخ الطاافة أمكاؿ الكعيِب كالصَّدكؽ
:  عى إسحاؽ بن يعقوب بقوله  ترٌحم اإلماـ : الّرابع    
الٌسبلـ  عيكى يا : "ٍب قوله يف آخر اخلّب" كثٌبتكى أرشدؾى اهلل "

. يرفع من كثاقة ادلخّب قطعان " إسحاؽ
: كأٌما الٌداللة فتدٌؿ  عى أمرين مهمَّْب    
كيراد ّٔا ما يتفق لعماس من " احلوادث"توضيح : األمر األّول    

ادلساال كادلوضو ات الٍب ال يععىموف حكمها، فبل بٌد ذلم أٍف يرجعوا 
. ها إذل ركاة األحاديث ادلركيٌة  ن أامتما  عيهم السَّبلـيف

كيراد ّٔم الفقهاء اٌلذين " ركاة احلديث"توضيح : األمر الثاني    
يفقهوف احلديث، كيععموف خاٌوه ك اٌمه، كزلكمه كمتتأّه، كيعرًفوف 

وحيحه من سقيمه، كادلتػَّفىق  عيه من سلتعفه، اٌلذين ذلم طاقة 
ريح ممه كالدخيل، كٛبييز األويل من الزيَّف التفكيك بْب الص
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اٌلذين يقرأكف الكتب كػلفظوف " ركاة احلديث"ادلوضوع، كال يراد بػ 
ظاهران من ألفاظه، كال يفهموف معماه كليس ذلم قٌوة اإلستمباط كال 

غّبها من قوا د الَبجيح كادلوازنة، كإٍف ز موا أهنم ٞبعة احلديث كركاة 
ا يف ذاكرهتم دكف أٍف ؽلتعكوا قٌوة اإلستمباط، األحاديث حيث ػلفظونه

دل يرجع أوحابه إذل  هملالء نظّب ادلسٌجبلت، بداهة أٌف اإلماـ 
ركاياهتم : "كدل يقل" إهنم حٌجٍب: "الٌركايات بل إذل الٌركاة كقاؿ

، كال معُب إلرجاع األوحاب إذل حفاظ األلفاظ ببل إدراؾ "حجٍب
الفقهاء ادلستمبطْب كادلستمد ًفقههم  دلفاهيمها، فبل زلالة يراد بذلك

كاستمباًطهم إذل ركايات العَبة الطاهرة، كاحلاكية لسيمَّة رسوؿ اهلل وٌعى 
اهلل  عيه كآله كسعَّم يف قباؿ الفتاكل الصادرة  ن األقيسة 

. كاإلستحسانات كما شابه ذلك
  :تقريب اإلستدالل بالتوقيع عند مؤسّْسي والية الفقيو

أتباع الوالية العاٌمة  عى ادلدَّ ى بأٌف إطبلؽ الٌرجوع  كقد استدؿٌ     
إذل ركاة حديكهم يقتضل الٌرجوع إليهم كأٍخذ الفتول كيف فصل 

اخلصومات كرفع ادلماز ات، كيف تمفيذ األحكاـ التر ٌية كإجرااها 
كإ ماؿ الوالية حسب اختبلؼ احلاجات كادلوارد، كظاهر ادلقابعة بْب 

هم أيضان تساكم العفظىْب ٕبسب ادلفهـو كحجيت حٌجٌية نفسه 
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كاإلنطباؽ، كاإلماـ ادلعصـو حٌجة  مدنا يف اإلفتاء كيف القضاء كيف 
إ ماؿ الوالية، كال غلوز التخٌعف  مه يف ادلراحل الكبلث ببل إشكاؿ، 
فكٌل ما ثبت له من قػىبىل اهلل تعاذل من التملكف الكبلثة يكبت لعفقهاء 

أيضان من ًقبىل اإلماـ 
فإهنم : "، مضافان إذل أٌف قوله (ٓٙ)

حكمه مطعىق يسرم  عى الفقهاء ما سرل  عى اإلماـ " حجٍب  عيكم
 .
إٌف احلٌجة غلب إتبا ها، فيكوف العادًلي الفقيه : وبعبارة أخرى    

كاجبى اإلتباع، كهذا يقتضل أٍف يكوف له الوالية، كحذؼ ادلتععَّق 
. (ٔٙ)لوالية  عيها يفيد العمـو لكٌل ما كاف لئلماـ 

: يرد عليو
إٌف الظاهر من احلجية هل احلجٌية يف األحكاـ، كذلك ألٌف ـ ( ٔ)   

ذلم معماها لغةن كاوطبلحان هل ما ػلتج به  عى الماس حٌب ال يبقى 
 ذره يف التقصّب بامتكاؿ التكاليف بد ول  دـ  عمهم بالتكاليف 

شلءه آخر،   ُب الواليةكاإلطبلع  عيها، كاحلجٌية ّٔذا ادلعُب شلء، كمب
. فبل مبلزىمة بْب احلجية بًكبلى معميػىٍيها كبْب الوالية

إٌف مفهـو احلجية ؼلتٌص بباب التبعيغ ادلختص : وبتعبيٍر أخر    
. باألحكاـ دكف كالية التصٌرؼ يف المفوس كاألمواؿ
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مضافان إذل ذلك فإنما إذا أخذنا بإطبلؽ مفهـو احلجٌية بد ول أٌف     
تععَّق دليل العمـو فبإمكانما القوؿ بأٌف قوؿ الفقيه كفععه حذؼ ادل

، فام فػىٍرؽو حيمبذو بْب اإلماـ كالفقيه ما كتقريره حٌجة كاإلماـ 
، فيصّب الفقيه معصومان بأقواله كأفعاله مع أٌف داـ له ما لئلماـ 

أوحاب نظريٌة الوالية ال يمسبوف العصمة ألنفسهم، فبل بٌد ػ إذف ػ 
تصار  عى احلٌجٌية يف األحكاـ ال يف األفعاؿ ٕبٌجة أٌف له ما من اإلؽ
. من اجلعل اإلذلل لئلماـ 

إٌف إطبلؽ احلجة  عى التخص ظاهره فيما لو كانت : إْن قيل    
تتمل كٌل ادلقامات " حٌجة" عى ضلو القوؿ كالعمل ألٌف كعمة 

، كهل باإلماـ  التبعيغٌية كاإلجرااٌية كالتمفيذيٌة كالتتريعٌية ادلتععّْقة
فقط ػ أم  عى " القوؿ"بمفسها لعفقيه، نعم لو أطعقت احلٌجة  عى 

تبعيغ األحكاـ بالعساف ػ كاف ظاهرها احلجية يف األمور التبعيغٌية دكف 
. اإلجرااٌية كالتمفيذيٌة

إلسحاؽ بن  إٌف القدر ادلتيقن من جواب اإلماـ : قلنا    
حكاـ التر ٌية لعحوادث ٗبعُب يعقوب ٗبماسبة احلكم كادلوضوع هو األ

رٌدان  عى أسبعته  ن  أٌف الساال أراد اجلواب من اإلماـ ادلهدٌم 
أمور ديمٌية، كدل يرد شيبان آخر كراء ذلك، فأٌم حاجة لعسملاؿ من 
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اإلماـ  ن الوالية العاٌمة، كودر الٌركاية يتهد  عى ذلك حيث إٌف 
حكمها لببلٌ يقع إسحاؽ سأؿ  ن مساال أشكعت  عيه يريد معرفة 

يف احلراـ، فمفس السملاؿ  ن مساال أشكعت  عيه هو بذاته قريمة 
وارفة  ن اإلطبلؽ ادلدَّ ى، فإٌف ركاياهتم  عيهم السبلـ مماشئ 

كمدارؾ الستمباط األحكاـ التر ٌية الكعية، فاألخذ باإلطبلؽ مع 
. كجود القدر ادلتيقن كما يصعح لعقريمٌية متكل بل شلموع

 عى األسبعة  إٌف أجوبة اإلماـ ادلهدٌم : رة أخرىوبعبا    
ادلذكورة يف اخلّب قريمة وارفة  ن احلجٌية غّب التبعيغٌية ٗبقتضى احلكم ػ 

ػ كادلوضوع كهو ػ العماكين الٍب يَبٌتب  عيها احلكم  كهو أجوبته 
. كأسبعة إسحاؽ بن يعقوب ػ

ماـ، يعِب جٍعل األخذ بإطبلؽ احلجية تفريعان  عى حجية اإلـ ( ٕ)    
الوالية الفععٌية لعفقهاء يف  صرو كاحدو با تبار أٌف لكٌل فقيه حٌجة 

يقتضل التماحر " كإهنم حجٍب  عيكم: "مستقٌعة ٕبسب قوله 
. كالتمازع كهو خبلؼ احلكمة من كجود الفقهاء يف  صر الغيبة

 عٌيْب إٌف فقيهان كاحدان يكوف كلٌيان  عى بقٌية الفقهاء الف: إْن قيل    
. كهو ما يسٌمى بالورٌل ادلركزٌم فيمتفل التمازع
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ثبوت ذلك متفرٌع  عى ثبوت الوالية العاٌمة لعفقهاء، كهو : قلنا    
غّب ثابت، ك عى فرض ثبوت الوالية العاٌمة فبل يقتضل ثبوت الوالية 

كما . ادلركزيٌة  عى البقٌية لكوهنا حيمبذو ترجيحان ببل مرجّْح كهو قبيح
ل األ عمٌية  عى الَبجيح شرطه زااده  عى نفس الوالية ادلدَّ اة أٌف د و

مضافان إذل أٌف ثبوهتا . )*(ال بٌد له من دليل لفظل كهو مفقوده يف البْب
فعبلن لفقيه كاحد دكف بقٌية الفقهاء خبلؼ فععٌية كاليتهم، فالفصل 

. )*(بْب فععٌية فقيه دكف البقٌية فصبلن من دكف دليل
ظهر مصاديق احلجية هو القوؿ بتبعيغ األحكاـ، من من أـ ( ٖ)   

 وتلك حجتنا آتيناىا إبراىيم:هما كرد يف قوله تعاذل
، حيث إحتٌج إبراهيم اخلعيل  عى قومه بالكبلـ (ّٖ/األنعاـ)

                                                 
فإٍف كاف كٌل رجل اختار رجبلن من أوحابما، فرضيما : ؿييفهم من ذيل مقبولة إبن حمظعة حيث قا إالٌ ما  (*)

احلكم ما حكم به : أٍف يكونا الماظرين يف حقهما، كاختعفا فيما حكما ككبلعلا اختعفا يف حديككم؟ قاؿ
كلكمه    دليل  عى " أ دذلما كأفقههما كأودقهما يف احلديث كأكر هما كال يعتفت إذل ما ػلكم به اآلخر

كلويٌة يف الوالية، لذا لو كانا متساكيْب يف األ عمٌية كاألكر ٌية كما شابه ذلك فبل ؽلكن تقدًن األفقهٌية ال األ
  . فتأٌمل. أحدعلا  عى اآلخر بل غاية األمر يرجع إليهما ٚبيّبان كهو خبلؼ الوالية ادلركزيٌة ادلٌد اة

ة إذل حالٍب تصٌدم اآلخر ك دمه كفيه ٙبصل ادلزاٞبة يف حاؿ ًبَّ كجود إطبلؽ يف مرجعٌية الفقيه بالمسب  (*)
إٌف الكبلـ فيه مسوؽ لبياف مرجعيتهم يف قباؿ العواـ كباإلضافة إذل نفل الوالية  ن : نظر إلمكاف أٍف ييقاؿ

العواـ، كأٌما يف غّب تعك اجلهة ففيه إعلاؿ، فّبجع إذل األول ادلقتضل لعدـ جواز ادلزاٞبة لعتك يف كاليته 
ق، فالصحيح أهنم كعهم حٌكاـ ممصوبوف من ًقبىل اإلماـ ٗبعُب أٌف اإلماـ قد جععه حٌجةن بالفعل مع تصٌدم مكل

. ككليان  عى األمر كمرجعان فيه لو ٌٛبت تعك األدٌلة الداٌلة  عى الوالية العاٌمة
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: كادلوا ظ ال بسعوكه احلسن، فإٌف ذلك كاضح من سّبته، ككذا قوله
وحاّجو قومو قال أتحاجوني في اهلل ٌجوا  عيه بالقوؿ، حيث إحت

، حيث إٌف (ُْٗ/األنعاـ) قل فللو الحّجة البالغة: كقوله تعاذل
اهلل تعاذل احتٌج  عى العباد بتبعيغ الرسل كالسفراء، لذا ما أيرسل نيبّّ 

: بالصمت كإظلا بالكبلـ، قاؿ تعاذل
اّلذين يبّلغون رساالت اهلل ويخكونو وال يخكون أحداً إالّ اهلل 
(. ّٗ/األحزاب)
لئالّ يكون للناس على اهلل حّجة بعد الرُّسل (المساء/ٔٓ .)
فذّكر إنما أنَت مذّكر.. (الغاشية/ُِ .)
يا أيها الّرسول بلّْغ ما أُنـزل إليَك من رّبك...(ادلاادة/ٕٔ .)

فالببلغ كاإلنذار كالتذكّب إظلا يكوف بالقوؿ كليس بالفعل كالسعوؾ     
ؿ كاحلراـ كالعقااد احلٌقة كمعرفة ادلبدأ فحسب ال سٌيما معرفة احلبل

كادلعاد كما شابه ذلك من األووؿ الضركريٌة فإٌف الكبلـ فيها أساس 
إٌف إطبلؽ "ادلعرفة بل ال ؽلكن معرفتها بدكف التبيْب بالقوؿ، فد ول 

احلٌجة  عى التخص ظاهر يف العمـو دكظلا لو أطعقت  عى القوؿ 
بأٌف متععَّق احلٌجة يف : مدفو ة" يٌةكاف ظاهرها تبعيغ األحكاـ اإلله

مععـو من مبلحظة الٌصدر كالذيل يف " حجٍب  عيكم: "قوله 
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ـي ادلهدم ركحل لمععيه الفداء ك  التوقيع التريف حيث أرجع اإلما
الساالى إذل الفقهاء يف معرفة ادلساال الٍب يعتبس  عى ادلكعَّفْب 

حلجٌية مورد المػزاع، حكمها، فكٌمة قريمة وارفة  ن األخذ بإطبلؽ ا
لذا فالتفرقة ادلذكورة أ بله غّب وحيحة لكوهنا أيضان تتعارض مع 

ػ يف مقاـ التخاطب، ادلقدار ادلتيقن من مفهـو احلجٌية ػ كهو القوؿ 
كذلك ألٌف ادلستتكل يضٌيق من مفهـو احلجية التبعيغٌية  رفان 

كالعغة بادر خبلؼ الت كغلععها أدىن درجةن من احلجٌية الفععٌية، كهو
احتٌج  عى فبلف يتبادر ممه اإلحتجاج  فبلف: كاإلوطبلح، فإذا قيل

بالقوؿ، كإذا ما كاف العكس فإهنم يمصبوف قريمة  عى ذلك كأٍف 
فبلف احتٌج  عى فبلف بالفعل كذا، كإذا قرأنا قوله : ييقاؿ
 ..بلّْغ ما أُنـزل إليك من رّبك،..فذكّْر إنما أنَت مذكّْر:تعاذل
بادر ممه التذكّب كالببلغ القوليْب، كلو كاف غّب التذكر القورل فيت

أفضل من القورل لكاف أمر اهلل  ٌز كجٌل أنبياءىه كرسعىه، كلكانوا كٌفركا 
 عى أنفسهم متٌقة تعب القوؿ كلوازمه اإلغلابٌية من آّادلة بالٍب هل 

، إخل...أحسن كاألمر بادلعركؼ كالمهل  ن ادلمكر كالمصرة بالعساف
.  كلكانوا كفركا  عى أنفسهم العواـز السعبٌية ادلَبتبة  عى احلجية بالقوؿ
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فإٌف احلجة تماسب ادلبعغٌية يف األحكاـ، إذ احلٌجة ما وبالجملة؛ 
تكوف قاطعةن لععذر كمصحّْحةن لععقاب كذلك إظلا يكوف يف التكعيف 

كرد ٗبعُب  فإنه ادلستتبع له كما ال ؼلفى يف اآليات ادلتقٌدمة كضلوها شلا
 الّبهاف اٌلذم به ػلتٌج  عى الطرؼ، كّٔذا ادلعُب أيضان كرد قوله 

إٌف األرض ال ٚبعو من حٌجة، إذ به تتٌم احلٌجة كيهعك مىن هعك  ن 
بٌيمة كػليل من حٌل  ن بٌيمة، كلذا كوفهم بركاة األحاديث اٌلذين 

نفس أك شأهنم التبعيغ فبل يتمل التصٌرفات التخصٌية يف األمواؿ كاأل
التصٌدم إذل ادلصاحل العاٌمة كإجراء احلدكد كما شاكل ذلك، فإهنا 

 خارجةه  ن مفهـو احلجٌية، فيكوف توٌسط الفقهاء بْب اإلماـ 
. كبْب الماس يف بياف األحكاـ كنتر احلبلؿ كاحلراـ

فالظاهر من احلجية يف التوقيع التريف هو اإلحتجاج بالمسبة إذل     
بكوهنم  ة الواقعٌية، كتععيل اإلماـ ادلهدٌم كتف األحكاـ الكعلٌ 

هو ادلأمور أكالن ببياف أحكاـ اهلل  حجٍب  عيكم هو من جهة أنه 
. تعاذل، كالفقهاء نٌواب  مه يف ذلك

إذل  إٌف ادلراد باحلوادث الٍب أرجعها اإلماـ ادلهدٌم ـ ( ٗ)    
اف األحكاـ الكعٌية أٍف ييراد ّٔا يبإّما : الفقهاء كال ٚبعو من أمور ثبلثة

فصل اخلصومات اجلزاٌية كاألمور احلسبٌية وإّما لعحوادث الواقعٌية، 
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اجلزاٌية الٍب كاف ييرجىع فيها أيضان إذل القضاة كتعيْب الورل لعقاور 
ييراد ّٔا احلوادث األساسٌية ادلرتبطة بالٌدكؿ كاجلهاد وإّما كادلمتمع، 

. باد كضلوهاك بلقات األمم كتدبّب أمور الببلد كالع
فاألمراف األكالف ال يرتبطاف بأمر الوالية الكّبل ٗبعُب أٌف احلديث     

ال يتّب إليهما أهنما مطعوباف من جهة الوالية العاٌمة بل من حيكٌية 
أخرل كهل تبعيغ األحكاـ، كال  بلقة لعتبعيغ بالوالية  عى األمواؿ 

احلجية كالوالية  كاألنفس، كحسبما أشرنا سابقان بأنه ال مبلزمة بْب
. بوجه
كاألمر الكالث ال  بلقة له بالتوقيع أوبلن، ألٌف مورد التوقيع هو     

بياف األحكاـ التر ٌية كهو القدر ادلتيقَّن ػ حسبما أسعفما ػ كمعه ال 
ؽلكن األخذ باإلطبلؽ، فيقتصر  عى القريمٌية الدالة  عى ما ذكرنا كلو 

ين األكلْب لىكىاف ذكره ورػلان ال أمران آخر فوؽ األمر أراد اإلماـ 
.  سٌيما كأنه يف مقاـ البياف

" فارجعوا فيها"يف كسط احلديث  فإٌف قوله  :والحاصل    
يعتّب قريمة لفظٌية كاضحة  عى الٌرجوع يف معرفة األحكاـ إذل الفقهاء 

كليس الٌرجوع إليهم يف احلوادث ذاهتا دكف معرفة أحكامها كذلك 
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جوع إذل احلوادث ٗبا هل جوادث لععم الفقهاء ّٔا لععبكٌية يف الرٌ 
. كغّبهم من ادلكعفْب

: دعوى وردّ 
إٌد ى التيخ األنصارم رٞبه اهلل بأٌف التوقيع التريف ليس خاوان     

بادلساال التر ٌية بل يتمل مقاـ تمفيذ األحكاـ كإجرااها كإ ماؿ 
كاه  عى الوالية حسب اختبلؼ احلاجات كادلوارد، كا تمد إلثبات دع

: ثبلثة أدلٌة
إٌف الظاهر ككوؿ نفس احلادثة إليه ليباشر أمرها  :الدليل األّول    

. مباشرةن أك استمابةن ال الٌرجوع يف حكمها إليه
التععيل بكوهنم حجٍب  عيكم كأنا حٌجة اهلل، إظلا : الدليل الثاني    

ذا يماسب األمور الٍب يكوف ادلرجع فيها هو الرأم كالمظر، فكاف ق
ممصب كالة اإلماـ من ًقبىل نفسه، ال أنه كاجب من ًقبىل اهلل تعاذل 

إهنم :  عى الفقيه بعد غيبة اإلماـ، كإالٌ كاف من ادلماسب أٍف يقوؿ
حجج اهلل  عيكم كما كوفهم يف مقاـ آخر بأهنم أمماء اهلل  عى 

. احلبلؿ كاحلراـ
 ٌية إذل الععماء إٌف كجوب الٌرجوع يف ادلساال التر: الدليل الثالث    

اٌلذم هو من بديهيات اإلسبلـ من السعف إذل اخلعف شلٌا دل يكن 
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ؼلفى  عى مكل إسحاؽ بن يعقوب حٌب يكتبه يف  داد مساال 
أشكىعىٍت  عيه، ٖببلؼ الٌرجوع يف ادلصاحل العاٌمة إذل رأم أحد كنظره، 

قد كٌكعه يف غيبته إذل شخص أك  فإنه ػلتمل أٍف يكوف اإلماـ 
. اص من تقاته يف ذلك الزمافأشخ
كاحلاول أٌف الظاهر أٌف لفظ احلوادث ليس سلتٌصان ٗبا اشتبه     

. حكمه كال بادلماز ات
إٌف لفظ احلوادث يف التوقيع  اـ يستغرؽ ادلقامات : كبتعبّب آخر    

مقاـ اإلفتاء، كمقاـ القضاء، كمقاـ إ ماؿ الوالية كتمفيذ : الكبلثة
ؿ إٌف الظاهر انه ليس ادلراد باحلوادث أحكامها األحكاـ كإجرااها، ب

كإظلا نفس احلوادث، كما إٌف الٌرجوع يف األحكاـ إذل الفقهاء من 
أوحأّم  عيهم السَّبلـ كاف يف  صر الغيبة من الواضحات  مد  
التيعة فيبعد السملاؿ  مه، بل الواضح  مد التيعة أٌف كوف اإلماـ 

نصبه اإلذلل ككاليته  عى األٌمة حٌجة اهلل تعاذل  بارة أخرل  ن ـ
ٔبميع شملكف الوالية، ال كونه مرجعان لؤلحكاـ فقط، ك عيه فيستفاد 

اٌف ادلراد اف ما " فإهنم حجٍب  عيكم كأنا حٌجة اهلل: "من قوله 
هو رل من قبل اهلل تعاذل هو ذلم من قبعل، كمععـو أٌف هذا يرجع إذل 

. (ٕٙ)، كجعل من قبعه لعفقهاءجعل إذلل له 
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هذا غاية تقريب استدالله بالتوقيع التريف، ككيعُّه قابل لعمماقتة    
. كاإليراد  عيه

  اإليراد على الدليل األّول :
من " فارجعوا: "إظلا يتٌم دليعه األٌكؿ لو كاف التعبّب بقولهـ ( ٔ)    

باب اإلفعاؿ ػ إرجاع احلوادث ػ كليس من باب آٌّرد كما يف قوله 
" :فإٌف الظاهر من الكاين الٌرجوع يف حكمها إذل " فيها فارجعوا

. الفقهاء كما ال ؼلفى فتأٌمل
إٌف إيكاؿ نفس احلادثة إذل الفقيه فيه ممع بل الظاهر  :وبتعبيٍر آخر    

الٌرجوع يف حٌل معاقد احلادثة كرفع إ ضاذلا إذل الفقيه ال إيكاؿ نفس 
ا احلوادث الواقعة كأـٌ : "احلادثة ليباشرها، نعم لو كانت العبارة

. كاف دلا استظهره كجه" فارجعوها إذل ركاة أحاديكما
ك عيه؛ فإٌف الٌرجوع يف احلادثة غّب إرجاع احلادثة، كمعُب الٌرجوع     

يف احلادثة استعبلـ ما يمبغل اجلرم  عيه يف احلادثة، كلبن كاف يف 
ـ بأنه"انطباؽ العبارة  عى ذلك خفاءن، فقد أكضحه التععيل فيه 

إذ  رفت أٌف مفهـو احلٌجة ال يتحقق " حجٍب  عيكم كأنا حٌجة اهلل
إالٌ يف األمور التبعيغٌية الٍب يكوف احلٌجة فيها حامبلن مبعّْغان ذلا، ال ما 

. يكوف هو ادلتصٌرؼ فيها بإرادته
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مضافان إذل أنه ال معُب إلرجاع نفس احلادثة الواقعة إذل الغّب ألنه     
يتعٌْب ادلراد بإيكاؿ حكمها إذل ركاة األحاديث  ٙبصيله لعحاول، لذا

اٌلذين هم الفقهاء، فيكوف الفقيه هو ادلرجع يف األحكاـ التر ٌية ال 
. يف نفس احلوادث

لععهد  عى " احلوادث"من احملتمل قويان أٍف تكوف البلـ يف ـ ( ٕ)    
احلوادث الٍب سأؿ إسحاؽ  ن حكمها، فإفادته لععمـو تتبع إرادة 

ـ ممه يف السملاؿ كهل غّب مععومة، إذ ليست  بارة السملاؿ العمو
بأيديما فععٌعها سلتٌصة ببعض احلوادث بأٍف كاف السملاؿ  ن حوادث 

. سلصووة قد تعٌرض ذلا يف السملاؿ
غّب مععومة،  إٌف حقيقة السملاؿ من اإلماـ : وبعبارة أخرى    

ؿ، ك عى كالسائ فععٌل ادلراد من احلوادث ادلعهودة بْب اإلماـ 
فرض  مومها فادلتيقن ممها هو الفركع ادلتجددة كاألمور الراجعة إذل 

. اإلفتاء ال األ م
فالقدر ادلتيقن أٍف يكوف ادلراد هو األمر بتعٌعم األحكاـ : وبالجملة    

من الفقيه كما يملٌيده بل يدٌؿ  عيه أنه ادلمساؽ إذل األذهاف من  مواف 
ـ حجٍب  عيكم كأنا حٌجة اهلل احلديث بركاة احلديث،كختمه بأنه

إظلا هو يف احلجية  تعاذل، إذ الظاهر من ذلك أٌف قيامهم مقامه 
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، كبْب مىن انقطع  ن درؾ فيض حضوره  كتوسطهم بيمه 
كاسطة بيمهم كبْب اهلل تعاذل، كمن الظاهر أٌف توٌسطه  كما انه 
 حلراـ، بْب اهلل كبيمهم إظلا هو يف بياف األحكاـ كنتر احلبلؿ كا

كبْب الماس أيضان يف ذلك، كلو أخذنا  فعيكن إذف توٌسطهم بيمه 
فيكبت مٌد انا، إذ إٌف كونه " كأنا حٌجة اهلل  عيكم:بركاية الطوسل 

حٌجةن  عى العباد ال يستعـز أٍف يكوف لععباد الوالية العاٌمة كما هل 
. لئلماـ 

  اإليراد على الدليل الثاني:   
جٌية ػ حسبما أشرنا سابقان ػ إظلا يتحقق يف األمور إٌف مفهـو احل    

التبعيغٌية الٍب يكوف احلٌجة فيها حامبلن مبعّْغان ذلا ال ما يكوف هو 
فوجهه أٌف " بأهنم حجٍب  عيكم"ادلتصرؼ فيها بإرادته، كأٌما التعبّب 
كتعييمه، كإٍف كاف هذا المصب  ا تبار قوذلم ثابت بمصب اإلماـ 

تعاذل،لذا وٌح إطبلؽ حٌجة اهلل أيضان، نعم لو كاف  أيضان بأمر اهلل
نفوذ قوؿ الفقيه يف زماف الغيبة بأمر اهلل كجععه من غّب توٌسط نصب 

. كاف إطبل قاحلٌجة  عيه يف غّب زلٌعه اإلماـ 
إٌف احلجية تماسب تبعيغ األحكاـ التر ٌية كما يف : وبعبارة أخرى    

كأٌما الوالية فبل مبلزمة بيمها كبْب  فللو الحّجة البالغة: قوله تعاذل
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احلجية، ك دـ نسبة حجيتهم إذل اهلل من جهة أٌف األاٌمة كاسطة يف 
ذلك لعدـ كووؿ احلكم من اهلل إذل العباد ببل كاسطة، كأٌف ما 

يفععوف إظلا يفععونه ٕبكم اهلل تعاذل، فيكوف ما يكوف حٌجة من ًقبىعهم 
. ذه أيضان قريمٌية  عى ادلٌد ىحٌجة من ًقبىل اهلل فبل يكوف يف ق

 اإليراد على الدليل الثالث :
إحتماؿ اإلرجاع إذل ومف  إنه يكفل يف السملاؿ من اإلماـ     

خاص من الععماء كلذا ودر السملاؿ  ن ذلك من ٝبا ة كعبد العزيز 
إين ال ألقاؾ يف : فقعت: سألت موالنا الٌرضا : بن ادلهتدم قاؿ

خذ  ن يونس بن :  ادل ديِب؟ فقاؿ كٌل كقت، فعٌمن آخذ ـ
ككععٌل بن ادلسٌيب اذلمداين حيث قاؿ لئلماـ الٌرضا .  بد الٌرٞباف
 : شقٍب بعيدة كلست أول إليكى يف كٌل كقت فمٌمن آخذ معادل

. من زكريٌا بن آدـ القٌمل ادلأموف  عى الٌدين كالدنيا: ديِب؟ قاؿ 
لٌرجوع إذل الععماء يف معرفة كبذلك يمدفع ما قاله األنصارم بأٌف ا    

األحكاـ التر ٌية من البديهيات الٍب ال ٚبفى  عى مكل إسحاؽ بن 
يعقوب ألنه كقع مكل ذلك  ٌمن هو أجلُّ من إسحاؽ ٗبراتب، ففل 
احملكٌل  ن أٞبد بن إسحاؽ ادلعدكد من الوكبلء كالسفراء قد سأؿ 

آخذ كقوؿ  مىن أ امل ك ٌمن: كقاؿ له اإلماـ أبا احلسن اذلادم 
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العمرم ثقٍب، فما أٌدل إليكى فعٌِب يملٌدم، كما : مىٍن أقبل؟ فقاؿ 
. قاؿ لك  ِب فعٌِب يقوؿ فا ع له كأطع فإنه الكقة ادلأموف

كٗبكل هذا اخلّب كضلوه وار كجوب الٌرجوع إذل الٌركاة الكقات من     
بديهيات اإلسبلـ، كحيث كقع السملاؿ من إسحاؽ بن يعقوب يف 

بالرجوع إذل ركاة  غيبة شىٌكل ضابطة كعية، لذا أجاب زماف اؿ
. األحاديث دكف شخصو خاص من الكقات

ك عيه؛ فإٌف إسحاؽ بن يعقوب دل يكن شلن ال ٚبفى  عيه مسألة     
كجوب الٌرجوع يف ادلساال التر ٌية إذل الععماء، فمن خفل  عيه حرمة 

التهداء كأٌف بِب الفقاع إذل زمن الغيبة، ككذلك خفل  عيه قتل سٌيد 
أمٌية لعمهم اهلل قد قتعوه، كيف ال يكوف كجوب الٌرجوع إذل الععماء 
 مده يف ادلساال من البديهٌيات بل هو من ادلتكبلت الٍب غلب أٍف 

كتابه  يسأؿ  مها ليعرؼ حكمها، من هما وٌدر اإلماـ ادلهدم 
". أرشدؾى اهلل كثٌبتك:"بقوله إلبن يعقوب

يعقوب شلن ال ؼلفى  عيه أمكاؿ هذه األمكعة ػ فكوف إسحاؽ بن     
ٕبسب تصٌور التيخ األنصارم ػ ال يمايف سملاله  ن أمرو جعلٍّ كلذا 

ما ال ؼلفى  عى  يسأؿ مكل زرارة كزلٌمد بن مسعم من اإلماـ 
أحد، هذا مع أٌف سملاله ال يكوف ظاهران يف تكعيف ادلسعمْب يف  
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يف  مـو الوقااع، بل يسأؿ  الغيبة الكّبل حٌب يكوف اجلواب ظاهران 
 ن حاذلم يف الغيبة الصغرل، فإٌف العمرم اٌلذم بتوٌسطه سأؿ 

هو زلٌمد بن  إسحاؽ بن يعقوب  ن حكم الوقايع  ن اإلماـ 
يف ذيل اخلّب، كأٌما زلٌمد بن   كماف العمرم كما يظهر من قوله 

به كتايب  كماف العمرم فرضل اهلل  مه ك ن أبيه من قبل فإنه ثقٍب ككتا
، فععٌعه يسأؿ  ن ادلرجع يف الفركع كهو كاف سفّبان من ًقبىًعًه 

. ادلتجٌددة يف ذاؾ العصر ال  ن ادلرجع يف األمور العاٌمة
: وصفوة القول

ال يمبغل التأٌمل يف إٝباؿ التوقيع التريف ككوف الفقهاء حٌجة يف     
الية يف األمور رلاؿ إنفاذ الرأم، فبل رلاؿ لعركوف إليه يف إثبات الو

العاٌمة لعفقيه، فضبلن  ن وبلحيته إلثبات الوالية ادلطعىقة له، هذا 
مضافان إذل أنه سلدكش سمدان حسبما أشرنا، ك عى فرض وٌحة ودكره 

يف مقاـ بياف كظيفة الععماء من الماحية التبعيغٌية لؤلحكاـ كبياف 
الٍب ال بٌد من  األحكاـ ادلَبتٌبة  عى احلوادث أك ادلواضيع ادلتجدّْدىة

معرفة حكمها بالٌرجوع إذل الفقيه، سوآء كانت هذه احلوادث سياسٌية 
أك إجتما ٌية كما شاكل ذلك، فبل بٌد حيمبذو من معرفة األحكاـ 

. ادلَبتبة  عى األخذ ّٔا كودكرها من ادلكعَّفْب
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: الطائفة الثانية عكرة
 .مقبولة  مر بن حمظعة

 عى أٌف الفقيه حاكمه له كالية األمر كالفصل،  تدٌؿ هذه الطاافة    
فقد ركل الكعيِب زلٌمد بن يعقوب  ن زلٌمد بن ػلٓب  ن زلٌمد بن 
احلسْب،  ن زلٌمد بن  يسى  ن وفواف بن ػلٓب،  ن داكد بن 

 ىٍن  سىأىٍلتي أىبىا  ىٍبًد العًَّه : احلصْب،  ن  مر بن حمظعة قاؿ
ابًمىا بى  يٍػمػىهيمىا ميمىازى ىةه يف دىٍينو أىٍك ًمّبىاثو فػىتىحىاكىمىا ًإذلى رىجيعىٍْبً ًمٍن أىٍوحى

لُّ ذىًلكى    ؟السٍُّعطىاًف كًإذلى اٍلقيضىاًة أػلًى
مىٍن ٙبىىاكىمى ًإلىٍيًهٍم يف حىقٍّ أىٍك بىاًطلو فىًإظلَّىا ٙبىىاكىمى ًإذلى  : قىاؿى 

ٌقان ثىابًتان أًلىنَّهي الطَّاغيوًت كمىا ػلىٍكيمي لىهي فىًإظلَّىا يىٍأخيذي سيٍحت ان كًإٍف كىافى حى
 :   أىخىذىهي ًٕبيٍكًم الطَّاغيوًت كقىٍد أىمىرى العَّهي أىٍف ييٍكفىرى بًًه قىاؿى العَّهي تػىعىاذلى 

 ِيُرِيُدوَن َأْن يـََتحاَكُموا ِإَلى الطَّاُغوِت وَقْد أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِو .
  ؟فىكىٍيفى يىٍصمػىعىافً  :قػيٍعتي 
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لًمىا  :اؿى ؽى  ًديكػىمىا كنىظىرى يف حىبلى يػىٍمظيرىاًف ًإذلى مىٍن كىافى ًمٍمكيٍم شلٍَّن قىٍد رىكىل حى
كحىرىاًممىا ك ىرىؼى أىٍحكىامىمىا فػىٍعيػىٍرضىٍوا بًًه حىكىمان فىًإينّْ قىٍد جىعىٍعتيهي  ىعىٍيكيٍم 

ًإظلَّىا اٍستىخىفَّ ًٕبيٍكًم العًَّه حىاًكمان فىًإذىا حىكىمى ًٕبيٍكًممىا فػىعىٍم يػىٍقبػىٍعهي ًمٍمهي ؼى 
مىا رىدَّ  مىا ،ك ىعىيػٍ كهيوى  ىعىى حىدّْ التٍّْرًؾ  ، ىعىى العَّهً  [الرَّادُّ ] رادّّ  كالرَّادُّ  ىعىيػٍ

. بًالعَّهً 
ابًمىا فػىرىًضيىا أىٍف يىكيونىا  :قػيٍعتي  فىًإٍف كىافى كيلُّ رىجيلو اٍختىارى رىجيبلن ًمٍن أىٍوحى

ًديًككيمٍ المَّاًظرىٍيًن  عليىا اٍختػىعىفىا يف حى ؟ يف حىقًّْهمىا كاٍختػىعىفىا ًفيمىا حىكىمىا كًكبلى
قػيهيمىا يف  : قىاؿى  احلٍيٍكمي مىا حىكىمى بًًه أىٍ دىذلييمىا كأىفٍػقىهيهيمىا كأىٍودى

. احلٍىًديًث كأىٍكرى يهيمىا كالى يػىٍعتىًفٍت ًإذلى مىا ػلىٍكيمي بًًه اآٍلخىري 
ابًمىا الى يػيفىضَّلي كىاًحده  :قػيٍعتي  :قىاؿى  ًف مىٍرًضيَّاًف ً ٍمدى أىٍوحى فىًإنػَّهيمىا  ىٍدالى

. ًممػٍهيمىا  ىعىى اآٍلخىرً 
يػيٍمظىري ًإذلى مىا كىافى ًمٍن ًركىايىًتًهٍم  ىمَّا يف ذىًلكى الًَّذم  : فػىقىاؿى  :قىاؿى 

ًق ًمٍن حيٍكًممىا كيػيتػٍرىؾي حىكىمىا بًًه اٍلميٍجمىعي  ىعىٍيًه ًمٍن أىٍوحىاًبكى فػىيػيمٍلخىذي بً 
التَّاذُّ الًَّذم لىٍيسى ٗبىٍتهيورو ً ٍمدى أىٍوحىاًبكى فىًإفَّ اٍلميٍجمىعى  ىعىٍيًه الى رىٍيبى 

ثىةه   ،كأىٍمره بػىْبّْه غىيُّهي فػىييٍجتػىمىبي  ،أىٍمره بػىْبّْه ريٍشديهي فػىييتَّبىعي  :ًفيًه كًإظلَّىا اأٍليميوري ثىبلى
وٌعى اهلل قىاؿى رىسيوؿي العًَّه  ،رىدُّ ً ٍعميهي ًإذلى العًَّه كًإذلى رىسيولًهً كأىٍمره ميٍتًكله مي 
ؿه بػىْبّْه  : عيه كآله كسعَّم ـه بػىْبّْه  ،حىبلى فىمىٍن  ،كشيبػيهىاته بػىٍْبى ذىًلكى  ،كحىرىا
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كمىٍن أىخىذى بًالتُّبػيهىاًت اٍرتىكىبى  ،تػىرىؾى التُّبػيهىاًت صلىىا ًمنى اٍلميحىرَّمىاتً 
. حىرَّمىاًت كهىعىكى ًمٍن حىٍيثي الى يػىٍععىمي ادلٍي 

؟  فىًإٍف كىافى اخلٍىبػىرىاًف  ىٍمكيمىا مىٍتهيورىٍيًن قىٍد رىكىاعليىا الكػّْقىاتي  ىٍمكيمٍ  :قػيٍعتي 
يػيٍمظىري فىمىا كىافىقى حيٍكميهي حيٍكمى اٍلًكتىاًب كالسُّمًَّة كخىالىفى  : قىاؿى 

ؾي مىا خىالىفى حيٍكميهي حيٍكمى اٍلًكتىاًب كالسُّمًَّة ككىافىقى اٍلعىامَّةى فػىيػيمٍلخىذي بًًه كيػيتػٍرى 
. اٍلعىامَّةى 
اؾى أرىأىٍيتى ًإٍف كىافى اٍلفىًقيهىاًف  ىرىفىا حيٍكمىهي ًمنى اٍلًكتىاًب  :قػيٍعتي  جيًعٍعتي ًفدى

ٍدنىا أىحىدى اخلٍىبػىرىٍيًن ميوىاًفقان لًٍععىامًَّة كاآٍلخىرى سليىالًفان  ذلىيٍم بًأىمّْ  كالسُّمًَّة ككىجى
؟ اخلٍىبػىرىٍيًن يػيمٍلخىذي 

. مىا خىالىفى اٍلعىامَّةى فىًفيًه الرَّشىادي  : قىاؿى 
يعان  :فػىقيٍعتي  اؾى فىًإٍف كىافػىقىهيمىا اخلٍىبػىرىاًف ٝبًى ؟ جيًعٍعتي ًفدى
يػيٍمظىري ًإذلى مىا هيٍم ًإلىٍيًه أىٍميىلي حيكَّاميهيٍم كقيضىاتػيهيٍم فػىييتػٍرىؾي  : قىاؿى 
. خىذي بًاآٍلخىركيػيملٍ 
يعان  :قػيٍعتي  ؟ فىًإٍف كىافىقى حيكَّاميهيمي اخلٍىبػىرىٍيًن ٝبًى
ًإذىا كىافى ذىًلكى فىأىٍرًجٍه حىٌبَّ تػىٍعقىى ًإمىامىكى فىًإفَّ اٍلويقيوؼى ً ٍمدى  : قىاؿى 

يػٍره ًمنى ااًلٍقًتحىاـً يف اذٍلىعىكىاتً  التُّبػيهىاًت خى
(ٖٙ).  
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لٌركايات الٍب ا تمدها أوحاب نظريٌة هذه الٌركايات من أهٌم ا    
الوالية العاٌمة، كوٌحة اإلستدالؿ ّٔا مبِبّّ  عى ٛبامٌية الٌركاية داللةن 

. كسمدان 
زلٌمد بن  يسى اليقطيِب "فمن الماحية السمديٌة الٌركاية ضعيفة بػ     

 أحدىما: فاألٌكؿ ػ أم زلٌمد بن  يسى ػ فيه قوالف" ك مر بن حمظعة
لعمجاشل  :وثانيهماجعفر بن بابويه حيث ضٌعفاه، لعطوسل كأيب 

. حيث كثقه
لعتهيد  أحدىما: كالكاين ػ أم  مر بن حمظعة ػ فيه قوالف أيضان     

الكاين حيث ذهب يف بداية دراية احلديث إذل كثاقة  مر بن حمظعة 
مستدالِّ كمعتمدان  عى أدلٌة ممها ككرة ركايته  ن األاٌمة  عيهم السَّبلـ 

شهور بركاياته حيث يكتف  معهم  ن وٌحة ركاياته كهل ك مل ادل
لركاية  :األّولقريمة كاضحة  عى كثاقته، كهو ما إليه ظليل ألمرين، 

األجبٌلء  مه أمكاؿ زرارة، ك بد اهلل بن مسكاف، كوفواف بن ػلٓب 
كأضرأّم، ال سٌيما أٌف هملالء األجبٌلء شلن أٝبع أوحابما اإلمامٌية 

 مهم كتصديقهم كاإلقرار ذلم بالفقه كاجلبللة   عى تصحيح ما يصحٌ 
كالععم، كهملالء معركفوف بأوحاب اإلٝباع اٌلذين ال يرككف إالٌ  ن 
الكقات كذلك دلزيد احتياطهم كدقتهم يف المقل  ن األاٌمة األطهار 
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 عيهم السَّبلـ، كقد ركل  ن إبن حمظعة أربعةه من أوحاب اإلٝباع 
 كوفواف بن ػلٓب ك بد اهلل بن مسكاف، زرارة ك بد اهلل بن بكّب: هم

ألٌف  :والثانيفضبلن  ن ركاية ٝبع ككّب من الكقات كاأل اظم  مه، 
 مل ادلتهور ٖبّبو ضعيف يعتّب توثيقان  معيان لعمخّب به، فيكبت به 
كونه ثقة، فيدخل يف موضوع احلجية كالوجه يف ذلك ػ حسبما أفاد 

اخلّب الضعيف ادلمجّب بعمل ادلتهور الماايِب أ عى اهلل مقامه ػ هو أٌف 
حٌجة ٗبقتضى آية المبأ، إذ مفاده حجية خّب الفاسق مع التبْب، 

ك مل ادلتهور من التبْب، مضافان إذل أٌف الٌرجل لو كاف كٌذابان دلا  مل 
ادلتهور بركاياته، كد ول أٌف  مل ادلتهور قد يكوف لقريمة ال 

ته قريمة  عى وٌحة األخذ نععمها، مدفو ة بأٌف نفس العمل بركايا
بأخباره، كإٍف أبيتى إالٌ القوؿ بتضعيفه، إالٌ أٌف ضعف الٌسمد رلبوره 
بعمل أوحاب اإلٝباع  عى أقٌل تقدير، مضافان لعتواهد الككّبة 
ادلذكورة يف زلعه لو دل تدؿ  عى كثاقته فبل أقل من داللتها  عى 

.    حسمه
ان  عى مسعك ادلتهور إالٌ كوف الٌرجل مهمبلن كضعيف :وثانيهما    

إهنم  معوا بركاياته ػ كما قعما ػ، ك ٌده التيخ الطوسل من أوحاب 
. اإلماـ الباقر كأخرل من أوحاب اإلماـ الصادؽ 
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فالٌركاية  مل ّٔا ادلتهور كتعقوها بالقبوؿ حٌب أطعقوا :وبالجملة    
.  عيها مقبولة  مر بن حمظعة

مبِبّّ  عى أٌف الظاهر من احلكومة هو  كتقريب اإلستدالؿ بالٌركاية    
الوالية العاٌمة لعفقيه، حيث إٌف احلاكم هو اٌلذم ػلكم بْب الماس 
بالسيف كالٌسوط، كليس ذلك من شأف القاضل، كقد كاف ذلك 

متعارؼه يف الزماف السابق كإٍف كاف قد اتفق اإلٙباد يف بعض األزممة، 
 لعسعطاف كقد قٌرر بل الظاهر من ودرها هو كوف القاضل مقاببلن 

.  ذلك اإلماـ 
إٌف ظاهر ادلقبولة ككذا متهور أيب خدغلة اآلتية  :وبتقريٍب ثانٍ     

يعطياف ممصب القضاء اٌلذم يعطيه سبلطْب العصر لقضاهتم، كال 
ريب أٌف سبلطْب ذلك العصر كانوا يعطوف لقضاهتم ػ  بلكة  عى 

كاألكقاؼ كنصب القٌيم كالية فصل اخلصومات ػ الوالية  عى القيصَّر 
. (ٗٙ)إخل... عى ماؿ اليتيم كاحلكم يف اذلبلؿ

ال شبهة كال كبلـ يف أٌف القضاة ادلمصوبْب من  :وبتقريٍب ثالثٍ     
ًقبىل العاٌمة كاخلعفاء يتصٌدكف لتعك الوظااف كادلماوب كما ال ؼلفى 
 عى مىن الحظ أحواذلم كسّب سّبهم كسعوكهم، كيكتف  ن ذلك 

مات رجل من : يان وحيحة زلٌمد بن إ ا يل بن بزيع قاؿكتفان قطع
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أوحابما، كدل يوًص، فرفع أمره إذل قاضل الكوفة، فصٌّب  بد احلميد 
القيم ٗباله، ككاف الٌرجل خٌعف كرثةن وغاران كمتا ان كجوارم، فباع  بد 

احلميد ادلتاع، فعٌما أراد بيع اجلوارم ضعف قعبه  ن بيعهٌن، إذ دل 
وٌّب إليه كوٌيته، ككاف قيامه فيها بأمر القاضل ألهنٌن  يكن ادلٌيت
ؽلوت الٌرجل : كقعت له فذكرت ذلك أليب جعفر : فركج، قاؿ

من أوحابما كال يوول إذل أحد كؼلعف جوارم، فيقيم القاضل رجبلن 
يقـو بذلك رجل مما فيضعف قعبه ألهنٌن فركج فما : فيبيعهٌن أك قاؿ

كاف القٌيم به مكعك أك مكل  بد احلميد  إذا: فقاؿ: ترل يف ذلك؟ قاؿ
. (٘ٙ)فبل بأس به

فصحيحة بزيع ورػلة يف أٌف القضاة كانوا يتصٌدكف لمصب القٌيم     
كضلوه من ادلماوب، فإذا دٌلت الٌركاية  عى أٌف آّتهد اجلامع لعترااط 

قد جعل قاضيان يف التريعة ادلقدَّسة دلتما بإطبلقها  عى أٌف اآلثار 
لعقضاة كاحلكم بأٝبعها مَبتبة  عى الفقيه ألٌف ذلك مقتضى  الكابتة

جعل آّتهد قاضيان يف مقابل قضاهتم كحٌكامهم، ألٌف الغرض من 
نصبه كذلك ليس إالٌ  دـ مراجعتهم إذل قضاة اجلور، كرفع 

احتياجاهتم  ن قضاهتم، فعو دل ٘بعل له الوالية ادلطعىقة، كدل يكن 
اوب دل يكن جعل القضاكة له موجبان متمكمان من إ طاء تعك ادلن
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لرفع احتياجاهتم، كمع احتياجاهتم، كاضطرارهم إذل الٌرجوع يف تعك 
. األمور إذل قضاة اجلور ال معُب لمهيهم  ن ذلك

بدؿ " فإين قد جععته  عيكم حاكمان : "كباجلمعة؛ فإٌف قوله     
نة حسبما جاء يف متهورة أيب خدغلة، كٌل ذلك قرم" قاضيان "قوله 

 عى أٌف ادلقصود هو تعيْب ادلرجع جلميع األمور ادلرتبطة بالوالة الٍب 
ممها القضاء، فّباد باحلاكم مطعق من يرجع إليه يف األمور لعبٌت 

كالقرار، فتكوف الٌركاية دليبلن  عى نصب الوارل كالقاضل معان، ال بأف 
ف يستعمل لفظ احلاكم يف ادلعميْب، بل ألٌف القضاء أيضان من شملك

الوالة كلذا قد يمصبوف القضاة لذلك كقد يتصٌدكف له 
ك عيه؛ فإٌف الوالية من شملكف القضاة، كمع اإللتزاـ بأٌف ..بأنفسهم

آّتهد سلوَّؿ لعقضاء ال بٌد من اإللتزاـ بكبوت الوالية ادلطعىقة له كٔبواز 
. (ٙٙ)أٍف يتصٌدل ًلمىا يرجع إليها يف  صر الغيبة

 
: ُيالحظ على ذلك

ال ريب أٌف القضاة لغةن ٗبعُب احلكم كالفصل كإهناء (: أّوالً )    
اخلصومة، من هما ييسٌمى القاضل قاضيان ألنه ػ ٕبكمه ػ يمهل 

: قضى بْب اخلصمىْب: (ٚٙ)اخلصومة كيتٌم أمرها كيفصعها، لذا ييقاؿ
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حىكىمى به له أك  عيه كأكجيه : حىكىمى كفىصىلى، كقضى األمر له أك  عيه
. أمضاه: كقضَّى األمركألزمه به، 

كيملٌيد هذا ما كرد يف آيات  ديدة تتّب إذل أٌف القضاة ٗبعُب     
أم أمًض  فاقِض ما أنَت قاضٍ : الفصل كاإلهناء، ممها قوله تعاذل
، كاحكم ما تتاء . ما أنتى شلضو

. أم ػلكم كيفصل إّن رّبَك يقضي بينهم: كقوله تعاذل    
أم أمر أمران مقطو ان به أك حكم  وقضى رّبك: كقوله تعاذل    

. بذلك
. أم ليقًض ادلوت  عيما ليقِض علينا رّبك: كقوله تعاذل    
أم أحكم كفرغ  وقال الكيطان لّما قضى االمر:كقوله تعاذل    

. ممه دخل أهل اجلمة اجلمة كأهل المار المار
دل أم القاطعة ألمرم ؼ يا ليتها كانت القاضية:كقوله تعاذل    

" قضى بتاهدو كؽلْب: "كيف احلديث. أيبعىث بعدها كدل ألقى ما لقيتي 
احلاكم، كاستيقضل فبلف أم وييػّْرى قاضيان ":القاضل"أم حىكىم ّٔما، ك

. (ٛٙ)فالقاضل هو احلاكم بْب اخلصـو
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كوبلحٌية القضاة أمشل من وبلحٌية ادلفتْب آّتهًدين ػ ال ادلفًتْب     
معحوظ يف زمانما هذا كهم كيكير ما شاء اهلل ػ غّب آّتهًدين كما هو 

فالقضاة حكمهم يعتّب معزًمان  عى األفراد ادلتمازً ْب، كاحلكم  عى 
شخص بكبوت حٌق لتخصو آخر، كأٌما ادلفتوف آّتهدكف فبل ييعتّب 

. قوذلم معزمان كإظلا رلٌرد إخبار كإ بلـ لعمكعَّف باحلكم التر ل
، أك مىٍن له كظيفة فإٌف القاضل هو وعليو؛      احلاكم بْب اخلصـو

احلكم بْب الماس فيختص بباب القضاء، أك مطعقان فيتمل الفتول ال 
فعّبضوا به : "سٌيما ما كرد يف احلسمة أك ادلقبولة من التعبّب بقوله

كيملٌيده ما جاء يف متهورة أيب خدغلة " إذا حكم ٕبكمما...حكمان 
كليس يف ادلعُب " قاضيان  قد جععته  عيكم: "من التعبّب بقوله 

ادلتقٌدـ ظهور ٗبعُب السعطاف أك األمّب كل يكوف له كالية التصٌرؼ يف 
األمور العاٌمة فضبلن  ن أٍف يكوف لعفقيه كالية مطعىقة بالتصرؼ يف 
األمواؿ كاألنفس،كأٌما كونه كلٌيان متمكّْمان من نصب القٌيم كادلتورل 

ضاء كٌعٌيةن، كوحيحة زلٌمد بن كغّبعلا فهو أمره خارجه  ن مفهـو الق
إ ا يل ال داللة فيها بوجه  عى أٌف لعفقيه الوالية  عى نصب القٌيم 
كاحلكم بكبوت اذلبلؿ كضلوه، بل غاية ما تدٌؿ  عيه هو أٌف التارع 

ادلقدَّس نصب الفقيه قاضيان أم جععه كذلك ٕبيث يمفذ حكمه يف 
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ًٌب أمر ادلرافىعات، كأين ادلرافعات، كبه يتحٌقق الفصل يف اخلصومات كم
هذا من الوالية ادلدَّ اة؟  

فالقاضل إظلا يَبافع  مده ادلَبافعاف كيمظر إذل شكاكاعلا كيفصل     
بيمهما ٕبكمه، كأٌما أٌف له إ طاء تعك ادلماوب فهو أمره ػلتاج إذل 
دليل آخر كال دليل  عيه، كد ول التيخ األنصارم رٞبه اهلل بأٌف 

أك احلكومة من شملكف القضاء  رفان، سلدكشة بل شلمو ة،  الوالية العاٌمة
الوارل )إذ إٌف د واه معارضة ٗبا يراه العرؼ أيضان من تغاير ادلفهومْب 

(. كالقاضل
كلو سٌعمما أٌف العرؼ يرل ػ كما اٌد ى األنصارم ػ اٙبادعلا فإنه     

 رؼ ادلخالفْب، كال خّب يف أ رافهم ما دامت أخبارنا قد هنت  ن 
األخذ ّٔا ٕبسب ما جاء يف نفس ركاية إبن حمظعة، فالصحيح أٌف 

القضاء كالوالية العاٌمة أمراف متغايراف كيتعٌعق اجلعل بكلٍّ ممهما 
مستقبلِّ، كالعرؼ ممذ األزممة السابقة كاف يصدر ممه احلكم، كالوارل 

هو آّرم لذلك احلكم، بل ؽلكن د ول التبادر هما لعتفرقة بْب 
 عى شخصو معْبٍّ، يتبادر " كارل"ٍين، إذ  مدما نطعق كعمة ادلصطعىحى 

ممها السعطاف أك الز يم أك احلاكم العسكرم اٌلذم يمفذ األكامر 
الصادرة إليه، كال يتبادر ممه أنه القاضل اٌلذم يمهل اخلصومة كيفصل 
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هو ما ذكرناه من " قاضل"بْب ادلتماز ْب، بل ادلمصرؼ  رفان من كعمة 
الـز بْب مفهـو القاضل كاحلاكم اٌلذم يمهل اخلصومة، اإلٙباد كالت

كما  فالقاضل كاحلاكم مٌتحداف من حيث ادلعُب، من هما قاؿ 
". فإين قد جععته  عيكم قاضيان : "يف متهورة أيب خدغلة

فإين قد جععته : "مضافان إذل داللة ذيل ادلقبولة من قوله     
يقل إين قد جععته حاكمان، إذ لو كاف القاضل غّب احلاكم دل " حاكمان 

فالتفرقة يف ودر " القضاة"مع كوف ادلذكور يف ودر الٌركاية لفظ 
الٌركاية بْب السعطاف كالقاضل يملٌيد ما ذكرنا، كّٔذا يمدفع ما اٌد اه 

العبلٌمة األنصارم رٞبه اهلل تعاذل من كوف القاضل مقاببلن لعسعطاف، 
إذل السعطاف أك القاضل،  إذ ادلذكور يف ودر الٌركاية أهنما ٙباكما

كمن البديهل أٌف السعطاف غّب القاضل احلاكم، كأٌف ادلرافعات قد تيرفع 
إذل القاضل، كقد تيرفع إذل السعطاف،كألجل ذلك ذيكر يف ودر الٌركاية 

. السعطاف كالقاضل
أٌف احلكومة ظاهرة يف الوالية العاٌمة كشامعة دعوى : وبتعبيٍر آخرٍ     

ٗبا يف ركاية أيب خدغلة من موىونة القضاء كالوالية،  بإطبلقها دلمصيب
فإٌف لفظ القاضل قريمة  عى إرادة " جععته  عيكم قاضيان : "قوله 

. القضاء ٗبعُب إهناء اخلصومة
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كؽلكن القوؿ حسبما أسعفما أٌف تصٌدم قضاة العاٌمة لكلٍّ من     
لفْب أك ٔبععْب القضاء كما يرجع إذل الوالية العاٌمة إظلا كاف بأمرين سلت

مستقعَّْب، كذلك لكوهنما ممصبْب مستًقعَّْب، كاخلعيفة األموم أك 
 ، العباسل أك األ ٌم ممهما كاف يعطل ممصب القضاء لتخصو

كيعطل ممصب الوالية ألشخاصو آخرين، كيف بعض األحياف كمن 
باب اإلتفاؽ كاف يعطل ذلك ادلمصب أيضان لعقاضل، فيصّب القاضل 

رلعولْب ٔبععْب، ال أٌف أحدعلا من شملكف  بذلك ذا ممصبْب
اآلخر،ٕبيث يغِب جعل أحدعلا  ن جعل اآلخر، كيتهد ًلمىا ذكرنا 
ما كاف متعارفان  عيه يف  صر احلكومة العكمانٌية الباادة من انفصاؿ 

ممصب القضاء  ن الوالية العاٌمة، إذ دل تكن الوالية من شملكف 
ء لىمىا وٌح أٍف ٙبتاج إذل القضاء، كإالٌ لو كانت من شملكف القضا

 .  جعل بعد جعل القضاء

إٌف ادلقبولة كردت يف التبهات احلكمية دكف ادلوضو ٌية (: ثانياً )    
كاحلاؿ أٌف البحث يف ادلقاـ إظلا هو يف الكاين دكف  األٌكؿ، فالٌركاية 
 عى تقدير ٛباميتها من ٝبيع اجلهات داللةن كسمدان أجمبٌية  ن زلٌل 

. الكبلـ
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يمدر  رفان من أٍف يكوف الوارل قاضيان كحاكمان شر يان سواء (: ثالثاً )    
يف األزممة السابقة أك يف زمانما اآلف، فإذا قعما بأٌف ادلراد باحلاكم يف 

ادلقبولة هو الوارل أك السعطاف، فبل بٌد أٍف تكوف اإلحالة  عيه يف المظر 
إذل اجلاهل، كفيه ما فيه باحلبلؿ كاحلراـ أمران  بكيان بل رجو ان لعجاهل 

من ادلفسدة كاذلرج كادلرج، فبل بٌد حيمبذو من القوؿ ٗبغايرة القاضل 
لعوارل مفهومان كتطبيقان ػ حسبما أشرنا آنفان ػ ك عيه فيكوف احلاكم يف 

. الٌركاية هو القاضل ال الوارل كالسعطاف
كؽلكن القوؿ أيضان بأٌف حسمة  مر بن حمظعة كمتهورة أيب     

كعها أجمبٌية  ة كالتوقيع الصادر  ن موالنا اإلماـ احلٌجة خديج
 ن مسألة الوالية كنفوذ تصٌرفات الفقيه يف األمواؿ كاألنفس، ككذلك 

أجمبٌية  ن مسألة كجوب إطا ته مطعىقان، فإٌف جعل الفقيه حاكمان 
كقاضيان أك جععه حٌجةن  عى الماس مملٌداه هو تعيْب الفقيه لعمرجعٌية يف 

مات، كلعمرجعٌية يف الفتول من غّب تعٌرض دلا سول ذلك من اخلصو
نفوذ تصرفاته أك كجوب امتكاؿ أكامره التخصٌية، فادلقبولة كادلتهورة 

ورػلتاف يف القضاء ك الفصل كال كجه لعتمٌسك ّٔما  عى  مـو 
. الميابة
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ليس شلء من ادلقبولة ظاهر  عى ادلدَّ ى كذلك إلطبلؽ (: رابعاً )    
ذل القاضل يف غّب كاحد من األخبار كما يظهر يف كتاب احلاكم ع

وال القضاء من كساال التيعة، ككفى يف ذلك تفسّب اآلية ادلبارىكة 
كرد يف  تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى  الحّكام

احلكاـ القضاة ٍبٌ : "قاؿ ادلكاتبة  ن موالنا أيب احلسن الكاين 
دل الٌرجل أنه ظادل  اص و هو غّب معذكر هو أف يع: فقاؿ كتب 

، بل (ٜٙ)"به إذا كاف قد  عم أنه ظادلحكم لو يف أخذه ذلك اٌلذم 
ذكر العغويوف اٌف معُب لفظ احلاكم هو القاضل كرلٌرد كوف ادلتعارؼ 
يف ذلك الزماف إرجاع األمور العاٌمة إذل نظر احلاكم ال يقتضل ظهور 

ذل أٌف ادلراد جععه حاكمان يرجع إليه لفظ احلاكم يف ذلك، كال قريمة ع
يف تعك األمور كحكاـ ذلك العصر،فادلتيقن حيمبذو هو الٌرجوع إذل 
الفقيه يف الفتول كفصل اخلصومة كلو بتوابعه كمن ٝبعتها التصٌدم 

. لؤلمور احلسبٌية
 من البعيد جٌدان أٍف يكوف مراد اإلماـ الصادؽ (: خامساً )    

هو الوارل، ألٌف " قد جععته  عيكم حاكمان  إين: "من احلاكم بقوله
ذلك يستعـز أٍف يكوف ٝبيع الفقهاء يف كٌل العصور كالةن كتمفذ 

كعمتهم يف ٝبيع ما يرجع إذل الوالة من األمور، كهذا بدكره يوجب 
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اإلختبلؼ كاذلرج كادلرج كنقض الغرض كهو قبيح، إذ من األغراض  
د الكعمة  عى اخلّب األساسٌية لعحكومة هو حفظ المظاـ كتوحل

كالفبلح ال  عى الباطل كالفساد، فاختبلؼ الوالة المافذين يملدم 
غالبان إذل سفك الدماء كهتك األ راض كتعطيل ادلصاحل العاٌمة كما 
هو معحوظ يف بعض مماطق نفوذ ادلتحزبْب من هما كرد  ن أمّب 

إذل التركة يف ادلعك تملدم : "ادلملممْب  عٌل زلذران من هذا بقوله 
أنه ال يكوف إماماف يف زمنو  (ٔٚ)، لذا كرد يف األخبار(ٓٚ)"اإلضطراب

. )*(كاحد بل أحدعلا ناطق كاآلخر وامت
فإذا دل تصح كالية إمامْب معصومْب يف  صر كاحد مع     

 صمتهما فكيف تصٌح اإلمامة كالوالية الفععٌية ادلطعقة لععترات بل 
كرلٌرد اشَباط األ عمٌية يف ! لعمبات يف  صر كاحد  عى أٌمة كاحدة؟

                                                 
إٌف استعماؿ إمامْب كاليتيهما  عى الماس خبلؼ األكذل بل ال بٌد من أٍف يكوف أحدعلا : توضيح ذلك  (*)

ناطقان كاألخر وامتان، ألٌف ومت الصامت ال يكوف  ن  جز بل ألٌف ما قاله الماطق هو  ْب ما يريده 
هذاف إماماف : "الصامت، كال ييٍتكل  عيما بإمامة العظيمْب احلسن كاحلسْب  عيهما السَّبلـ لعحديث ادلتهور

= = = ة أم أٌف أحدعلا إذا قاـ باإلمامة فاآلخر فإنه يدٌؿ  عى اإلمامة الرتبٌية الطولٌية ال العرضلٌ " قاما أك قعدا
ساكت  لعمكتة الٍب ذكرنا، كإٍف كانا فعبلن إمامْب ذلذه األمة لكمهما ال يتولياف اخلبلفة الظاهريٌة يف  رض = 

كاحد، فيكوف يف احلديث جمبة الكتف  ن اإلمامة الواقعٌية ذلما بعرض كاحد ثبوتان من جهة، كاإلمامة 
ا، أحدعلا بطوؿ اآلخر إثباتان من جهة أخرل، ّٔذا الوجه يتٌم  بلج التعارض بْب احلديث ادلتهور الظاهريٌة ذلم

  . ن الميب كبْب األخبار الدالة  عى أنه ال يكوف إماماف يف زمنو كاحدو 



 ِّٖ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

الوارل  عى القوؿ به ال يكفل يف رفع احملذكر، إلمكاف التساكم يف 
الععم، كالختبلؼ أنظار األٌمة كأهل اخلّبة يف تتخيص األ عم، كما 

. هو ادلتاهد خارجان يف أ صارنا
إذف فإٌف نصب كالة متعٌددين مستقعْب لعصر كاحد كوقعو كاحد     

زع كالتتاجر، فبل يصٌح من التارع احلكيم، لذا إ انة  عى التما
وشاورىم في األمر فبذا عزمت : خاطب اهلل نبٌيه الكرًن فقاؿ

فجعل القرار المهاال لتخص الميٌب فقط، ك عيه  فتوكل على اهلل
فإٌف تعٌدد الوالة الفععيْب ال ؼلعو من مفاسد  ظيمة ال ٚبفى  عى 

الفقهاء يف  ادلراد من جععه الفطن، كهذا ٖببلؼ ما لو قعما بأٌف 
كٌل العصور قضاةن كيمفذ قضاؤهم فإٌف ذلك ال يَبتب  عيه اآلثار 
السعبٌية ادلَبتٌبة  عى القوؿ بكوهنم كالةن فععيْب، كما إٌف التعبّب بػ 

يف ادلقبولة يراد به التيعة اإلمامٌية اإلثُب  تريٌة "  عيكم"ك" ممكم"
كبلـ الساال، كهذا يقتضل أٍف يف " أوحابما"كما يتهد بذلك كعمة 

بصدد نصب الوارل، بل كاف غرضه رفع متكعة  ال يكوف اإلماـ 
التيعة يف مماز اهتم كحٌل متاكعهم كفٌض خبلفاهتم، فارجعهم إذل 
القاضل ادلمتخب من ًقبىل التيعة بادلواوفات الٍب حٌددها األاٌمة 

ا به حكمان، كلو  عيهم السَّبلـ من الفقاهة كالورع كالمػزاهة، فعّبضو
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بصدد نصب الوارل لكاف ادلماسب نصبه  عى ٝبيع  كاف اإلماـ 
. األٌمة ال  عى التيعة فقط

إٌف ادلقبولة ككذا متهورة أيب خدغلة اآلتية كعيهما : وصفوة القول    
تداٌلف  عى نصب القاضل لعتيعة اإلمامٌية لرفع متاكعهم يف األمور 

حيرـٌ  عيهم الٌرجوع إذل قضاة اجلور الٍب كانت ترتبط بالقضاء بعدما 
حلٌل نػزا اهتم، ك عيه؛ فبل يصٌح اإلستدالؿ ّٔما إلثبات الوالية العاٌمة 
بالمصب، فإٌف مورد الركايتْب هو الٌرجوع إذل القاضل ليفصل المػزا ات 

يف حاؿ طيعب ممه ذلك، كأين هذا من الوالية العاٌمة الٍب تقتضل 
الوارل دكف أٍف ييطعىب ممه التدخل كفٌض بدكرها أٍف يتدٌخل الفقيه 

المػزاع، فالوارل ال يمتظر ادلتماز ْب ليأتوا كػلٌل متاكعهم، كإظلا يتدٌخل 
مباشرةن يف خصووٌيات الر ٌية أك ادلكعَّفْب دكف طعب استبذاف من 

فيه طعب من .." يمظراف مىن كاف ممكم: "أحد، كالتعبّب بقوله
ما، كأين هذا من الوارل اٌلذم يفرض ادلتماز ْب ليحكم ذلما أك  عيه

نفسه دكف طعب من أحد ليكوف احلاكم كواحب القرار؟ 
القوؿ بالوالية ادلطعىقة مبِبّّ  عى التمٌسك بإطبلؽ قوله (: سادساً )    
" : اإلطبلؽ يف "كهذا ما يعٌّب  مه بػ " فإيٌن جععته حاكمان

قضاء ال ؽلكن ، كهو متكل، إذ بوجود القدر ادلتيقن كهو اؿ"احملموؿ
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التمٌسك باإلطبلؽ كالتموؿ يف احملموؿ، نعم، غلرم اإلطبلؽ يف 
ادلوضوع إٍف دل تكن ٜبٌة قريمة لفظٌية متصعة أك لبٌية بٌيمة أك دل يتوفر 

" المار حارٌة: "القدر ادلتيقَّن كإالٌ فبل إطبلؽ حٌب يف ادلوضوع، فعو قيل
ا فتتمل ٝبيع ببل ذكر قيد يكوف ادلوضوع طبيعة المار بإطبلقه

األفراد، كال ػلكم بكوف احملموؿ ٝبيع مراتب احلرارة كأفرادها، كأما إذا 
فبل غلرم اإلطبلؽ يف احملموؿ كال ضلكم بكونه  ادلان " زيد  ادل: "قاؿ

جععت الفقيه حاكمان : "بكٌل ما ػلتمل كونه  اًلمان به، كهكذا لو قاؿ
ـ ال كٌل فقيه، فتكبت له فإٌف مورده نصب الفقيه ادلوارل له" أك قاضيان 

. احلاكمٌية  عى ضلو اإلٝباؿ دكف العمـو كالٌتموؿ
إٌف ادلقبولة ال تدٌؿ  عى ثبوت الوالية العاٌمة لعفقيه بل : والحاصل    

موردهاممصب القضاء كالفتول فقط، فالٌركاية أجمبٌية  ن مسألة الوالية 
يٌة  ن مسألة كنفوذ تصرفات الفقيه يف األمواؿ كاألنفس، ككذلك أجمب

كجوب إطا ته مطعىقان، فإٌف جعل الفقيه حاكمان أك جععه حٌجةن  عى 
الماس مملٌداه هو تعيْب الفقيه لعمرجعٌية يف اخلصومات كلعمرجعٌية يف 
الفتول من غّب تعٌرض ًلمىا سول ذلك من نفوذ تصرفاته أك كجوب 

. امتكاؿ أكامره التخصٌية
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 وردود إشكاالت :
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 ن األدلٌة الٍب ا تمدها أتباع كالية الفقيه العاٌمة  تنقييبخبلؿ     
: كجىٍدتي بعضى اإلشكاالت الٍب أسسوها لتد يم فكرهتم، كهل التارل

: اإلشكال األّول

إٌف ادلقبولة دٌلت  عى جعل احلاكم لكونه ػ أم احلاكم ػ يف مقابل     
أٍف يكوف ثابتان لعقاضل ما قضاهتم كحكامهم كمقتضى ادلقابعة تقتضل 

يف مقاـ  كاف ثابتان لقضاهتم من التملكف كالوظااف ألٌف اإلماـ 
ردع التيعة  ن الذهاب لقضاهتم، فبل بٌد أٍف يكوف ممصب القاضل 

. لسٌد حاجاهتم ادلتعٌعقة بقضاة اجلور
كاحلاول أٌف كعما كاف من شملكف قضاة اجلور فهو ثابت لعفقيه يف     

كالظاهر أٌف الواليات الكبلث ادلذكورة كظيفة قاضل اجلور  زماف الغيبة،
. كما هو ادلتاهد يف العصور السابقة، فتكوف لعفقيه أيضان 

كبعبارة أخرل إٌف ادلقابعة ادلذكورة أكجبت تبلزمان  رفيان بْب قضاهتم     
كقضاتما يف مسألة احلكومة، فتكوف أدلٌة جعل القاضل كاحلاكم دالٌة 

الواليات بالداللة اإللتزامٌية العرفٌية نظّب داللة حاًب  عى ثبوت تعك 
، كيتٌم الكبلـ يف باقل الواليات بعدـ القوؿ بالفصل . (ٕٚ) عى الكـر
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كؽلكن اخلدشة يف هذه الد ول باٌف هذه الواليات ادلتار إليها     
بز مهم كإٍف كانت من شملكف القاضل  مد العاٌمة كهذا ال نػزاع فيه، 

الـ يف كجه ذلك، فإٍف كاف من جهة دخوذلا يف مفهـو إالٌ أٌف الك
القضاء، ففيه أٌف مرجعه إذل د ول أٌف لفظ القاضل ليس كما يظهر 
من القـو من كونه متَبكان لفظيان بل هو موضوع دلعُب جامع لتتات 
ٝبيع ما قيل بوضعه له من ادلعاين كهو إهناء األمر كإيصاله إذل غايته 

له كالية فصل اخلصومة إظلا هو بعحاظ إهنااه كأٌما إطبلقه  عى مىن 
اخلصومة كال مبلزمة بْب هذا العحاظ كحلاظ الوالية، فمفهـو الوالية 

. شلء، كمفهـو القاضل أك احلاكم شلء آخر
كإٍف كاف من جهة كوهنا من لواـز مفهـو القضاء كإهناء أمر     

زمة بيمهما اخلصومة  قبلن أك  رفان، ففيه ممع كاضح لعقطع بعدـ ادلبل
. كذلك
كإٍف كاف من جهة جعل اجلا ل كإ طااه هذه الواليات دلن جعل     

له كالية القضاء ففيه أيضان أنه أمر شلكن إالٌ أنه ال بٌد يف احلكم 
، ضركرة أٌف دليل  بوقو ه يف الترع من دليل يدٌؿ  عيه كهو ممتفو

مراف نصب القاضل ال يدٌؿ إالٌ  عى إ طاء ممصب القضاء، كعلا أ
غّب متبلزمْب، إذ ال مبلزمة بيمه كبْب ساير ادلماوب كالواليات كل 
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يدٌؿ  عيه باإللتزاـ، كرلٌرد ثبوت شملكف أيخىر دلن له القضاكة بواسطة 
جعل سبلطيمهم ال يوجب ثبوهتا لعقاضل آّعوؿ من ًقبىل اإلماـ 

 كادلقابعة بْب األمرين إظلا تقتضل ادلساكاة بيمهما فيما كانت ،
دلقابعة فيه ال مطعىقان كهو يف ادلقاـ يف أحد ادلتقابعْب أم قاضل اجلور ا

من جهة القضاكة خاٌوةن ال هل بتماـ شملكهنا، كال أقٌل من التٌك 
. كهو كاؼو 

إٌف احلكمة يف المصب إظلا هو رفع احتياج التيعة إذل : إْن قيل    
يات قضاة اجلور كال ػلصل ذلك إالٌ بمصب القاضل مع إثبات الوال

. الكبلث الٍب كانت ثابتة لقضاة اجلور
إٌف احلكمة يف المصب حاوعة برفع اإلحتياج إليهم من : قلنا    

جهة القضاء فقط لعدـ احتياجهم إليهم يف ساير اجلهات كادلماوب 
.  لكبوهتا لكٌل كاحد من  دكؿ ادلملممْب

ؽلكن لعقاضل أٍف يفصل بْب ادلتماز ْب كيمهى  :وبعبارة أخرى    
اخلصومة مستعيمان بتطبيق حكمه ببعض ادلملممْب إذا استد ى األمر 
ذلك، كال مبلزمة بْب إهناء اخلصومة كبْب كالية األمر حسبما أفدنا 

. سابقان، فتأٌمل
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ك عيه؛ فإٌف ادلقبولة يف مقاـ نصب القاضل لعتيعة لرفع متاكعهم     
 اإلماـ يف األمور الديمٌية ادلرتبطة بالقضاة بعدما حرـٌ  عيهم 

الٌرجوع إذل قضاة اجلور، فبل يصٌح اإلستدالؿ بادلقبولة إلثبات الوالية 
. العاٌمة

: اإلشكال الثاني 

لقد كرد يف ادلقبولة التعبّب بالطاغوت كاإلستتهاد باآلية التريفة     
حيث أمرٍت بالكفر به، كهذاف التعبّباف ال يماسباف إرادة خصوص 

. القضاء
: والجواب
ٌرجوع إذل قضاة اجلور كاإل تماًء ّٔم كٕبكمهم هو يف الواقع إٌف اؿ    

كال يزالوف إالٌ مىن )رجوعه إذل سبلطْب اجلور، فإٌف القضاة يومذاؾ 
كانوا من أذناب السبلطْب كممصوبْب من ًقبىًعًهم حٌب ( رحم ريٌب 

 صرنا احلاضر، فإٌف احلكومات هل الٍب تعٌْب كتمٌصب كٌل مىن تقٌرب 
، فإٌف هملالء إليها كدنا ـ هنا كما هو معحوظ يف ببلد اإلسبلـ اليـو

القضاة قوهتم كانت مستمٌدة من قٌوة اجلهاز احلاكم اٌلذم  ٌيمهم 
كنٌصبهم، من هما كاف مورد نػزكؿ اآلية إظلا هو القضاء التابع 

. لعحكومات اجلاارة
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: اإلشكال الثالث

"  عيكم": إٌد ى البعض أٌف استعماؿ حرؼ اإلستعبلء يف قوله    
يماسب الوالية ادلطعىقة، كلو كاف مورد الٌركاية القضاء لكاف من 

". بيمكم: "ادلماسب التعبّب بقوله
: والجواب
ليس استعماؿ حرؼ  اإلستعبلء يف القضاء غعطان، إذ يف القضاء     

أيضان يوجد ضلو استيبلء كاستعبلء، فإٌف القاضل ادلمصوب من ًقبىل 
بقدرة مىن نصبه، كالقاضل ادلمصوب من ًقبىل السعطاف له  عوّّ كقدرة 

أيضان له ضلو قدرة معمويٌة لوجوب العمل ٕبكمه  اإلماـ الصادؽ 
. كالتسعيم له، فيصٌح استعماؿ حرؼ اإلستعبلء  عى أٌم تقدير

ودخل المدينة على حين غفلٍة من : مضافان إذل أٌف قوله تعاذل    
شيعتو وىذا من عدّوه أىلها فوجد فيها رجلين يقتتالن ىذا من 

فاستغاثو اّلذي من شيعتو على اّلذي من عدّوه فوكزه موسى 
 فقضى عليو قال ىذا من عمل الكيطان إنو عدو مضلّّ مبين

فيه داللة كاضحة  عى دخوؿ حرؼ اإلستعبلء  عى ( ُٓ/القصص)
الٍب هل ٗبعُب احلكم كالفصل بقريمة ادلماز ة بْب القبطل " قضى"ماٌدة 

رل، فحسم موسى القاضل ماٌدة المػزاع باحلكم كالقضاء كاإلسراال
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ام حكم  عيه  فقضى عليوبادلوت  عى الظادل ادلعتدم، فمعُب 
بالقتل كفرغ من أمره، كقد كقع القتل  عى سبيل ٚبعيص ادلملمن من يد 

: ككذا قوله تعاذل. مىن أراد ظعمه كالبغل  عيه كدفع مكركهه  مه
دلهم على موتو إالّ دابّة األرض فلّما قضينا عليو الموت ما... 
حيث فيه داللة قطعٌية أيضان  عى دخوؿ حرؼ اإلستعبلء ( ُْ/سبأ)

ام حكمما " قضيما  عيه ادلوت" عى ماٌدة القضاء كاحلكم، فمعُب 
. (ٖٚ) عى سعيماف بادلوت

إذف فقد دخل حرؼ اإلستعبلء  عى مورد القضاء ٕبسب ما     
بل هو احلرؼ ادلماسب لعقضاء حلسم ماٌدة جاء يف اآليتْب الكرؽلتْب 

. المػزاع، كال يماسب رللء غّبه زلٌعه، فتأٌمل
ييماسب الوالية ادلطعىقة كليس "  عيكم"إٌف التعبّب بػ : إْن قيل    

القضاء، كذلك لقراان من ركايات أخرل تتّب إذل ادلدَّ ى كقوله 
 " :لوؾادلعوؾ حٌكاـ  عى الماس كالععماء حٌكاـ  عى ادل ."
: قلنا
إٌف ادلراد من الععماء هم األاٌمة األطهار  عيهم السَّبلـ ػ  (:أّوالً )    

حسبما أفدنا مراران ػ، ك عى فرض  مـو العفظ لغّب األاٌمة ادليامْب 
 عيهم السَّبلـ فبل يراد من اجلمعة اإلنتاء، كإظلا اإلخبار فيكوف ادلراد 
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ييرل، كالععماء حٌكاـ نافذكف أٌف ادلعوؾ حٌكاـ  عى الماس خارجان كما 
مملثركف يف ادلعوؾ كيف آرااهم قهران، إٌما لئلؽلاف ّٔم، أك كوهنم رلبورين 
يف األغعب  عى اإللتفات إليهم كإذل آرااهم كاحَبامهم جلعب رضى 
األٌمة كجذّٔم، كإٌما الحتياج ادلعوؾ إذل  عـو الععماء يف إدارة شملكف 

ذا أيريد بالععم األ ٌم من  عم الٌدين األٌمة كرفع حوااجها، ال سٌيما إ
، فتكوف ركاية أجمبٌية " الععماء حٌكاـ  عى ادلعوؾ: "كمن ساار الععـو

.  ن ادلقاـ
ال داللة فيه  عى ما يز موف من "  عيكم: "التعبّب بػ(: ثانياً )    

الوالية العاٌمة، كليس مماطان أك قا دةن كعيةن الستمباط دليل  عى الوالية 
كإالٌ القتضى ذلك اٍف تكوف أككر التكاليف التر ٌية كاجبةن  ادلطعىقة

 عى ادلكعَّفْب  عى ضلو الوالية مع أٌف ٜبٌة تكاليف هل كاجبة  عيما 
كما يف بعض األحكاـ الٍب دٌلت  عيها آيات  ديدة دل ييستعمل 

: فيها حرؼ اإلستعبلء أمكاؿ قوله تعاذل
تعقلون لقد أنـزلنا إليكم كتاباً فيو ذكركم أفال(األنبياء/َُ .)
فاآلن باشروىّن وابتغوا ما كتب اهلل لكم (البقرة/ُٖٕ .)
 َّالالتي ال تؤتونهّن ما ُكتب لُهن.. (المساء/ُِٕ .)
وكتبنا لو في األلواح... (األ راؼ/ُْٓ .)
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كيظهر أٌف استعماؿ حرؼ اإلستعبلء ال يكوف ػ يف أغعب     
ادلتعٌعق أم  عى ضلو اإلستيبلء  عى  احلاالت ػ إالٌ  عى ضلو القهر يف

المفس الٍب ٙباكؿ  دـ الٌرضوخ لؤلمر من دكف قٌوة تقهرها كتيعزمها، 
لذا جاء األمر يف بعض األحكاـ  عى ضلو اإلستعبلء يف األمر كما 

: يف آيات الصـو كاجلهاد كقوله تعاذل
ُكِتَب عليكم الصيام.. (البقرة/ُّٖ .)
ُكْرٌه لكم ُكِتَب عليكم القتال وىو.. (البقرة/ُِٔ .)
 قل لو كنتم في بيوتكم لبرز اّلذين ُكتب عليهم القتل إلى

(. ُْٓ/آؿ  مراف) مضاجعهم
وقالوا ربّنا ِلَم كتبَت علينا القتال (المساء/ٕٕ .)
 ولو أنّا كتبنا عليهم أن اقتلوا أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما

(. ٔٔ/المساء) فعلوه إالّ قليٌل منهم
يفيد الوالية ادلطعىقة "  عيكم"القوؿ بأٌف حرؼ اإلستعبلء (: ثالثاً )    

لعععماء  عى الماس خبلؼ الوجداف كالسّبة، إذ من أين يكبت لما 
هملالء ادلٌد وف حكومة الععماء ادلطعقة  عى أمواؿ الماس كنفوسهم يف 

الععماء "كٌل العصور، فالتعبّب بعفظ اجلمع احملٌعى بالبلـ 
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يفيد  مـو سعطة كحاكمٌية الععماء  عى الماس كهو خعف .."حٌكاـ
كوهنم مقهورين كزلكومْب يف كٌل زمنو ك صرو حيث إٌف الكابت هو 

سعطة الماس  عى الفقهاء، كٌل ذلك بماءان  عى القوؿ بأٌف ٝبعة 
هل لئلنتاء، كأٌما بماءان  عى أهنا لئلخبار " الععماء حٌكاـ  عى الماس"

مملثركف خارجان بتبعيغهم كسعوكهم احلسن بْب  فواضح أٌف الععماء
 .الماس

: اإلشكال الّرابع

جععته "أم " حاكمان "إٌف التمٌسك بإطبلؽ ادلتعٌعق احملذكؼ لكعمة    
. يقتضل القوؿ بالوالية ادلطعىقة لعفقيه" حاكمان يف كٌل شلء

 
: وفيو
دلعُب إطبلؽ الكعمة إظلا يستطيع أٍف ؽلمحها مشوليةن بعد تعٌيمها با    

. ادلراد ال أف يعٌْب هو الكعمة احملذكفة مع كجود قريمة وارفة
مشوليةن إذا دل " حاكمان "اإلطبلؽ ؽلمح احملموؿ : وبعبارٍة أخرى    

تكن هماؾ قريمة وارفة  ن ادلعُب ادلراد، كمع كجودها ال ؽلكمه ذلك 
. حسبما أشرنا سابقان 
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من نفس حذؼ  إٌف استفادة اإلطبلؽ إظلا هو: ولو قيل لنا    
. ادلتععق فيكبت ادلدَّ ى

إٌف حذؼ ادلتعٌعق إظلا يكوف قريمة  عى اإلطبلؽ  مد  دـ : قلنا    
كجود قدر متيقن  مد اخلطاب، كالقدر ادلتيقن هما موجود بعحاظ 

. مورد احلديث كهو فصل اخلصومة كالقضاء
إٌف العمـو كالتموؿ ليس من جهة اإلطبلؽ يف احملموؿ : إْن قيل    

له مفهـو " حاكم"كإظلا من جهة أٌف لفظ " حاكمان :"كهو قوله 
كاسع ٕبسب كضعه كما ييفهىم ممه  رفان، فإٌف العرؼ كالعغة يفهم ممه 
العمـو كالتموؿ لكٌل األمور العاٌمة الٍب ٙبتاج إذل مىن يبتُّ فيها، 

. كيكوف قوله الفصل كحكمه العدؿ
: والجواب
إالٌ أٌف ادلقبولة دلٌا " حاكم"من لفظ  عى فرض أٌف العمـو مستفاد     

كانت سملاالن كجوابان متعٌرضة دلسألة ادلماز ة يف األمواؿ كالقضاء فيها، 
فالقضاء هو القدر ادلتيقن من الكبلـ، كهو مانع من اإلطبلؽ لعقريمٌية 

. يف نفس ادلقبولة
مضافان إذل أٌف العرؼ يفٌرؽ بْب الوارل كالقاضل، ككذا العغة     

. أشرنا سابقان  حسبما



 ِٕٗ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ِٖٗ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

: الطائفة الثالثة عكرة
 .متهورة أيب خدغلة

ركل التيخ بإسماده  ن زلٌمد بن  عٌل بن زلبوب،  ن أٞبد بن     
زلٌمد،  ن احلسْب بن سعيد،  ن أيب اجلهم،  ن أيب خدغلة سادل 

:  بن مكرـٌ اجلٌماؿ قاؿ
قل ذلم؛ إياكم إذا : قاؿإذل أوحابما ؼ بعكِب أبو  بد اهلل     

كقعت بيمكم خصومة أك تدارل بيمكم يف شلء من األخذ كالعطاء 
أٍف تتحاكموا إذل أحد من هملالء الفٌساؽ، إجععوا بيمكم رجبلن شٌلن قد 

 رؼ حبللما كحرامما، فإين قد جععته قاضيان، كإياكم أٍف ؼلاوم 
. (ٗٚ)بعضكم بعضان إذل السعطاف اجلاار

، بإضافة "فإين قد جععته  عيكم قاضيان :"(٘ٚ)ساالكيف نسخة الو    
".  عيكم: "كعمة
كسمد احلديث وحيح سول ما كقع اخلبلؼ فيه  عى سادل بن     

مكـر أيب خدغلة فقد ضٌعفه التيخ الطوسل يف الفهرست، لكٌن 
المجاشل كثقه يف رجاله، كاألرجح كثاقته لتوثيق المجاشل له لتقدؽله 

نان كخّبةن يف  عم الٌرجاؿ، كألٌف الطوسل يف كتقٌدمه  عى الطوسل ـز
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موضع آخر من كتبه قد كثقه، لذا من احملتمل أٍف يكوف تضعيف 
الطوسل لعرجل يف بعض ادلواضع قد كقع سهوان ػ حسبما أفاد احملقق 

ػ كتبعه  عى التضعيف سهوان العبلٌمة احلعل قدس سره، ( قده)اخلوال 
كقعت بْب قوؿ المجاشل كبالغٌض  ن ذلك، فإٌف ادلعارضة قد 

كالطوسل فيقدـ قوؿ  المجاشل ألٌف قوؿ الطوسل معارض بتوثيقه يف 
موضعو آخر من كتبه، كألنه من احملتمل أف يكوف تضعيف الطوسل 
لسادل بن مكـر لكونه متحدان مع سادل بن أيب سعمة كهو ٕبسب 

كحيث إٌف التيخ أخطأ يف ذلك فإٌف سادل بن أيب "حاله ضعيف 
، فالتضعيف ال يكوف راجعان إذل سعمة رج ؿ آخر غّب سادل بن مكـر

سادل بن مكـر اٌلذم ليس بإبن أيب سعمة بل هو نفسه مكٌُب بأيب 
سعمة، فتوثيق المجاشل كإبن قولويه كمدح إبن فضاؿ يبقى ببل 

ك عى كٌل حاؿ فإٌف الركاية قد  مل ّٔا أوحابما، لذا ،(ٙٚ)"معارض
.  يت بادلتهورة

فإٌف اإلستدالؿ بادلتهور نظّب ما تقٌدـ يف ادلقبولة (: فككيف كا)    
من أٌف التارع ادلقدَّس إذا جعل الفقيه اجلامع لعترااط قاضيان كقوله 

 فمقتضى إ طاء ممصب " فإين قد جععته قاضيان : "يف ادلتهورة
القضاكة لعفقيه يف مورد فضل اخلصومات يوجب إ طاء ٝبيع أضلاء 
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ـ  عى ماؿ اليتيم كاحلكم يف اذلبلؿ كغّب الوالية له من نصب القلٌ 
ذلك، كيكتف  ن ذلك ثبوت هذه الواليات لقضاة اجلور ػ بز مهم 
الفاسد ػ ككانوا يتصٌدكف لتعك الوظااف كادلماوب، فيفهم من قضٌية 
ادلقابعة أٌف ما كاف من شملكف قضاة اجلور فهو ثابت لعفقيه العادؿ يف 

. زماف الغيبة
: والجواب
دناه  عى مقبولة إبن حمظعة يورد  عى متهورة أيب خدغلة، ما أكر    

مضافان إذل أهنا سلدكشة من حيث  الٌداللة فإٌف جعل التارع الفقيه 
قاضيان إظلا يقتضل أٍف يكوف له كظيفة القضاة يف فصل اخلصومة كما 
يعٌمه مكل األمور احلسبٌية الٍب ال يَبؾ فيها آّاؿ لغّب الفقيه كووايته 

اليتامى كر اية مصاحلهم كتورٌل األكقاؼ الٍب ال را ل ذلا   عى ماؿ
. كما شابه ذلك

فغاية ما تدٌؿ  عيه ادلتهورة هل أٌف التارع ادلقدَّس نصب الفقيه     
قاضيان ٕبيث يمفذ حكمه يف ادلرافعات كبه يتحقق الفصل يف 

اخلصومات كيتٌم أمر ادلرافعات كبعض األمور األخر، كال داللة ذلا 
الوالية ادلطعىقة، كال مبلزمة بْب ممصب القضاء يف مورد فصل  عى 

اخلصومة كبْب الوالية ادلطعىقة، فالقوؿ باألٌكؿ ال يستعـز القوؿ بالكاين، 
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مضافان إذل أٌف القاضل غّب الوارل  رفان ككضعان فإٌف لكٌل ممهما كظيفة 
. غّب كظيفة اآلخر

ؿ ادلماز ات، كقد فوظيفة القاضل  بارة  ن قطع اخلصومات كفص    
تتمل دلا يستتبعه من حبس ادلمتمع  ن أداء الدَّين كاحلجر  عيه يف 
التصٌرؼ كما شاكل ذلك شلا هو من شملكف القضاء إذا كاف القاضل 

. مبسوط اليد فيما يأمر
ككظيفة الوارل هل األمور المو ٌية الرٌاجعة إذل تدبّب ادلعك كالسياسة     

رفها يف ادلصاحل العاٌمة من ٘بهيز اجليوش كجباية اخلراج كالزكوات كص
. كإ طاء احلقوؽ لذكيها

إٌف كظيفة الوارل أك السعطاف إظلا هو نصب القضاة : كبعبارة أخرل    
كما يتاهد يف هذه األ صار حيث يتدٌخل  السعطاف يف نصب 
القضاة ك زذلم، كال خصووٌية لعععم كالتقى يف مملهبلت القاضل 

هو أٍف  ترضى  مه اجلهة السياسٌية أك اإلقعيمٌية  ٗبقدار ما يكوف ادلهم
كما شابه ذلك، أٌما الكفاءة كاخلّبة كالورع كالتقى فإنه يف خّب كاف، 
كهكذا احلاؿ يف كٌل العصور ممذ  صور األاٌمة  عيهم السَّبلـ حٌب 

، ك عيه فإٌف ظهور ادلتهورة يف غّب فصل يظهر كرٌل األمر 
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ـ ادلورد لغّب فصل اخلصومة ٕباجة إذل اخلصومة زلٌل إشكاؿ، فتعمل
. دليل كهو مفقوده يف البػىٍْب 

كغاية ما تدٌؿ  عيه ادلتهورة ككذا ادلقبولة أٌف آّعوؿ لعفقيه هو     
كظيفة القاضل مطعىقان، كمن ادلععـو أٌف الوالية بادلعُب  اٌلذم هو زلٌل 

. البحث ليس من كظيفته
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 :ابعة عكرةالطائفة الرّ 

 .يف  عل احتياج الماس إذل اإلماـ 

فقد كرد يف هذه الطاافة أخبار  عل احتياج الماس إذل اإلماـ     
بسمده  (ٚٚ)، ممها ما أكرده التيخ الصدكؽ رٞبه اهلل يف الععل

يف   ن الفضل بن شاذاف  ن موالنا اإلماـ أيب احلسن الٌرضا 
ؿ بعد  ٌد ٝبعة من حيث قا  عل حاجة الماس إذل اإلماـ 

: الععل
أف اخلعق دلا كقفوا  عى حد زلدكد كأمركا أف ال يتعدكا تعك  منها    

احلدكد دلا فيه من فسادهم دل يكن يكبت ذلك كال يقـو إال بأف غلعل 
يأخذهم بالوقت  مدما أبيح ذلم كؽلمعهم من التعدم   عيهم فيها أميمان 

اف أحد ال يَبؾ لذته  عى ما حظر  عيهم ألنه لو دل يكن ذلك لك
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ؽلمعهم من الفساد كيقيم فيهم   ل  عيهم قيمه كممفعته لفساد غّبه فجي 
احلدكد كاألحكاـ كممها أنا ال صلد فرقة من الفرؽ كال معة من ادلعل 

بقوا ك اشوا إال بقيم كرايس دلا ال بد ذلم ممه يف أمر الدين كالدنيا فعم 
 عم أنه ال بد ذلم ممه كال غلز يف حكمة احلكيم أف يَبؾ اخلعق شلا م

قواـ ذلم إال به فيقاتعوف به  دكهم كيقسموف به فيبهم كيقيموف به 
 . ٝبعتهم كٝبا تهم كؽلمع ظادلهم من مظعومهم

أنه لو دل غلعل ذلم إمامان قيمان أميمان حافظان مستود ان منها ك    
لدرست ادلعة كذهب الدين كغّبت السمن كاألحكاـ كلزاد فيه 

كف كنقص ممه ادلعحدكف كشبهوا ذلك  عى ادلسعمْب إذ قد ادلبتدع
كجدنا اخلعق ممقووْب زلتاجْب غّب كامعْب مع اختبلفهم كاختبلؼ 
أهوااهم كتتتت حاالهتم فعو دل غلعل فيها قيمان حافظان دلا جاء به 
الرسوؿ األكؿ لفسدكا  عى ضلو ما بيماه كغّبت الترااع كالسمن 

فعم : اخلعق أٝبعْب فإف قيل ذلك فساد كاألحكاـ كاإلؽلاف ككاف يف
ال غلوز أف يكوف يف األرض إماماف يف كقت كاحد أك أككر من 

لععل ممها أف الواحد ال ؼلتعف فععه كتدبّبه كاالثمْب ال : ذلك؟ قيل
يتفق فععهما كتدبّبعلا كذلك إنا دل صلد اثمْب إال سلتعفل اذلمم كاإلرادة 

ا كإرادهتما ككانا كبلعلا مفَبضل فإذا كانا اثمْب ٍب اختعفت علمهم
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الطا ة دل يكن أحدعلا أكذل بالطا ة من واحبه فكاف يكوف يف ذلك 
اختبلؼ اخلعق كالتتاجر كالفساد ٍب ال يكوف أحد مطيعان ألحدعلا 
إال كهو  اصو لآلخر فتعٌم ادلعصية أهل األرض ٍب ال يكوف ذلم مع 

أتوا يف ذلك من قبل  ذلك السبيل إذل الطا ة كاإلؽلاف كيكونوف أظلا
الصانع كالذم كضع ذلم باب االختبلؼ كسبب التتاجر إذ أمرهم 

. باتباع ادلختعفْب
أنه لو كانا إمامْب لكاف لكل من اخلصمْب أف يد و إذل  منهاك    

غّب الذم يد و إليه اآلخر يف احلكومة ٍب ال يكوف أحدعلا أكذل بأف 
. كاـ كاحلدكديتبع واحبه من اآلخر فتبطل احلقوؽ كاألح

أنه ال يكوف كاحد من احلجتْب أكذل بالمظر كاحلكم كاألمر  منهاك    
كالمهل من اآلخر فإذا كاف هذا كذلك كجب  عيهم أف يبتدءكا 

ء إذا كانا يف اإلمامة  الكبلـ كليس ألحدعلا أف يسبق واحبه بتل
شر ان كاحدان فإف جاز ألحدعلا السكوت جاز لآلخر مكل ذلك كإذا 

ما السكوت بطعت احلقوؽ كاألحكاـ ك طعت احلدكد كوار جاز له
الماس كأهنم ال إماـ ذلم فإف قيل ال غلوز أف يكوف اإلماـ من غّب 

. جمس الرسوؿ قيل لععل
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أنه كاف اإلماـ مفَبض الطا ة دل يكن بد من داللة تدؿ  منها    
 رؼ  عيه كيتميز ّٔا من غّبه كهل القرابة ادلتهورة كالووية الظاهرة رل

. من غّبه كيهتدل إليه بعيمه
أنه لو جاز يف غّب جمس الرسوؿ لكاف قد فضل من ليس  ومنها    

ألكالد أ دااه كأيب  برسوؿ  عى الرسوؿ إذ جعل أكالد الرسوؿ أتبا ان 
جهل كابن أيب معيط ألنه قد غلوز بز مه أنه يمتقل ذلك يف أكالدهم 

 كأكالد أ داء اهلل كأ داء إذا كانوا مملممْب فيصّب أكالد الرسوؿ تابعْب
 .رسوله متبو ْب فكاف الرسوؿ أكذل ّٔذه الفضيعة من غّبه كأحق

كتقريب اإلستدالؿ ّٔذه الٌركاية التريفة  عى كالية الفقيه ادلطعىقة ػ     
ٕبسب ز م أتباع الوالية ػ هو أٌف  ٌدة من األمور شلا ال بد ممها هل 

ا الختٌل المظاـ كفسدت معيتة قواـ ادلٌعة كنظم الر ٌية ٕبيث لواله
األناـ، كككرت الفتمة كزادت احلّبة، إذ ليست تعك األمور شلا ؽلكن 
ودكرها من أٌم شخص، بل ال بٌد يف ًإجرااها من كجود ز يم كقٌيم 

 عى األمور، كليس  ألحد قيومة  عى األمور سول الفقيه اجلامع 
له  عى رجوع كٌل  لعترااط، فتكبت كاليته العاٌمة  عى األٌمة قياسان 

رلتمع يف مماز اته إذل ز يم يرجعوف إليه حلٌعها كبٌت األمر فيها، كهذا 
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ما أٌكد  عيه السٌيد اخلميِب يف كتابه احلكومة اإلسبلمٌية كغّبه من 
. (ٛٚ)الكتب
أٌف الٌركاية كإٍف كانت كاردة يف  عل احتياج الماس إذل اإلماـ : كفيه    

نه يستفاد ممها حكم  اـ ٗببلؾ كاحد ادلمصوب من اهلل تعاذل، لك
كمماط جامع، كهو الطبيعة البتريٌة كما تقتضل كقوع اإلختبلؼ 
كالتزاحم كاجلداؿ كالتمازع، كذا تقتضل سعسعة من األمور يف بقاء 

نظمهم كحفظهم من المفاؽ كالتقاؽ كالتتعب كاإلفَباؽ كإالٌ 
شلا ال  لفسدت  يتتهم كضاقت معيتتهم، كدلٌا كانت تعك األمور

ؽلكن كال يصٌح ودكرها من أٌم فردو، فبل بٌد ذلم من ز يم كرايس 
كقٌيم يكوف القدر ادلتيٌقن من األٌمة لتصدم الرياسة كالز امة  عيهم 

لتورل تعك األمور، كليس شرطان أٍف يكوف هذا القٌيم هو الفقيه اجلامع 
ذين لعترااط بل إٌف ذلك موكوؿ إذل الكقات من ادلملممْب العدكؿ اؿٌ 

يرجعوف إذل الفقيه العادؿ الورع العارؼ بأمر آؿ البيت  عيهم السَّبلـ 
ال كلُّ فقيه شلن ال تمطبق  عيه ادلواوفات ادلذكورة كما أككرهم يف 

زمانما هذا، العهٌم  ٌجل فػىرىجىه كسهّْل سلرجه كأرًحما من الظعم 
. كالظادلْب
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لقٌيم  عى تمفيذ فالقٌيم  عى األحكاـ التر ٌية شلء، كاوعليو؛     
القوانْب كممع الفساد بواسطة رايس أك حاكم شلء آخر، إذ قد 
يكوف احلاكم نصرانيان كؽلمع الفساد كالظعم كالتعٌدم، كقد يكوف 

مسعمان إمامٌيان لكمه ظادل مستبد متهٌتك بل متهٌكم  عى مىن خالفه يف 
ا آرااه السياسٌية كأفكاره الفقهٌية كما نعحظه اليـو  عى ساحًب

التيعٌية، إذ مىن دل يكن معهم هو ضٌدهم بمظرهم حٌب يعتقد بوالية 
الفقيه فيعتّب حيمبذو أخان ذلم يف الٌدين كلو كاف من  بدة األكثاف كقتعة 

.  األنبياء كادلرسىعْب
فغاية ما يستفاد من الٌركاية كأمكاذلا هو الوالية  عى األمور احلسبٌية     

شر ان دكف الوالية ادلطعىقة الكعٌية الٍب خٌص  أك ادلصاحل المو ٌية ادلطعوبة
. اهلل ّٔا نبٌيه  عى ما يظهر من دليعها

إٌف لعفقيه الوالية  عى األمور العاٌمة ٕبيث يملٌدم : وبعبارة أخرى    
تركها كإعلاذلا إذل إعلاؿ ما هو مطعوب شر ان  دـ تضييعه كتسعيط 

. الظادلْب  عيه
بات الوالية ادلطعىقة لعفقيه ٗبا كرد جواز التمٌسك  عى إث وتوّىم    

من أٌف كٌل معركؼ ودقة، كأٌف  وف الضعيف من أفضل الٌصدقة، 
مخدوش كأٌف اهلل يف  وف العبد ما كاف العبد يف  وف أخيه كضلوها، 
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بكوهنا أ ٌم من ادلدَّ ى كتتعٌدل ادلورد ادلتمازىع  عيه ػ كهو الوالية 
فان إذل أٌف تعكم األخبار ادلذكورة ادلطعىقة  عى األمواؿ كاألنفس ػ مضا

ال تصعح لتتريع مكل البيع كالتراء كالتمػزكيج كضلوها من التصٌرفات 
اإل تباريٌة، إذ الٌتٌك يف الوالية  عيها يستوجب الٌتٌك يف ٙبقق  مواف 
ادلعركؼ كالعوف، كمع الٌتٌك يف العمواف العاـ يسقط دليعه  ن احلجٌية 

. كال يصعح إلثبات موضو ه
نعم، إطبلؽ مكل ذلك يكفل يف تتريع التصٌرفات اخلارجٌية مكل     

. حفظه من التعف كالضياع لصدؽ ادلعركؼ  عيه قطعان 
ٍبٌ إنه إٍف دل ضلرز مطعوبٌية مكل احلدكد كالتعزيرات مطعىقان يف غيبة     

بل احتمعما كوهنا متركطة بصدكرها من  موالنا اإلماـ احلٌجة 
ب الوالة حيث ضلتمل أف ذلك مطعوب شخصو خاصو كبعض مماص

ممه ال ٗبا هو هو يف نفسه، بل ادلطعوبٌية قد تعٌعقت من حيث ودكره 
من الوارل، إذ لوال ودكره  مه دل يكن مطعوبان، فبل غلوز حيمبذو أٍف 

يتصٌداه احلاكم لعدـ الععم ٗبطعوبٌيته كمترك يته كذلك، كاالول  دـ 
ة كصاحب اإلشعتيات كد اام ادلطعوبٌية، كيملٌيد هذا د ول ٝباع

اإلسبلـ كظاهر ابِب زهرة كإدريس إختصاص إقامة احلدكد كالتعزيرات 
أك ٗبن نصبه لذلك، كهل غّب ثابتة، كيظهر أيضان من  باإلماـ 
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احملقق يف الترااع كالعبلٌمة يف مواضع من كتبه التوفيق يف ذلك، كهذه 
لئلماـ أك ادلمصوب  الٌد ول لو ٌٛبت  عى  دـ جواز إقامة احلدكد إالٌ 

من قبعه، هذه الٌد ول معاًرضة ٗبا هو معركؼ كمتهور بْب 
األوحاب من جواز إقامة احلدكد لعحاكم اجلامع لعترااط لكن ال 
 عى كجه الوالية كإظلا من باب الوكالة كالميابة كإٍف شبتى فقل إهنا 

. ة ػكالية بادلعُب اخلاص ال بادلعُب ادلدَّ ى ػ أم الوالية ادلطعىق
إٌف تطبيق الفقيه لعحدكد كالتعزيرات  عى ضلو : وبتوضيٍح أكثر    

كالية األمر بادلعركؼ كالمهل  ن ادلمكر لكوف ادلملممْب بعضهم أكلياء 
بعض يأمركف بادلعركؼ كيمهوف  ن ادلمكر، ألٌف إقامتها إظلا شير ت 
لعمصعحة العاٌمة كدفعان لعفساد كانتتار الفجور، كهذا ليس سلتصان 
بزمافو دكف زماف، كأدلٌة احلدكد كتابان كسيٌمةن مطعقة كغّب مقٌيدة بزمنو 
دكف آخر كجعد الزانية كالزاين كقطع يد السارؽ كما شابه ذلك، كدل 

يدٌؿ دليل  عى أٌف ادلتصٌدم إلقامتها من هو، كمن الضركرم أٌف ذلك 
كال  دل يترع لكٌل فردو من أفراد ادلسعمْب، فإنه يوجب إختبلؿ المظاـ،
يكبت حجر  عى حجر، بل يستفاد من  ٌدة ركايات أنٌه ال غلوز 

إقامة احلٌد لكٌل أحد، فبل بٌد من األخذ بالقدر ادلتيقن كادلتيقن هو 
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آّتهد أك احلاكم التر ل، كإقامته لعحدكد ال يستعـز القوؿ بواليته 
. العاٌمة أك ادلطعقة

 
: إشكال وحلّ 

إقامة احلدكد يف زمن الغيبة يفضل  إٌف القوؿ بعدـ جواز: إن قيل    
إذل تعطيل األحكاـ كارتكاب احملاـر كانتتار ادلفاسد كذلك مبغوضه 

يف نظر التارع، مضافان إذل أٌف ادلقتضل إلقامة احلٌد موجود يف وورٌب 
حضور اإلماـ كغيابه، كليست احلكمة  اادة إذل مقيمه قطعان، فتكوف 

ادلكعَّفْب، ك عى التقديرين ال بٌد  اادة إذل مستحقه أك إذل الموع من 
.  من إقامته مطعىقان 

بأٌف الـز ما ذيكر كجوب إقامة احلدكد يف كٌل  :ولكنو مردود    
، فقبل ودكر ادلقبولة  صر من دكف حاجة إذل نصب اإلماـ 

كضلوها الدالٌة  عى الوالية حسبما يعتقدكف، ييفرض أٍف تكوف إقامة 
إذل إذف األاٌمة ادلتقدّْمْب  عى اإلماـ احلدكد الزمةن من دكف حاجة 

، بل البلـز أيضان تصٌدم  دكؿ ادلملممْب بل فٌساقهم مع الصادؽ 
 دـ التمكن من آّتهدين يف  صر الغيبة، كهو كما ترل، فاألظهر 
أٌف إجراء احلدكد ليس كاجلهاد لعٌد وة إذل اإلسبلـ سلصووان باإلماـ 
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 غلوز لغّبه حٌب الفقيه، بل ؽلكن كادلمصوب من ًقبىًعه باخلصوص كل ال
أٍف تيقاـ احلدكد ػ كما هو ادلتهور ػ لكٍن ال بعمواف أٌف لعفقيه كاليةن 
 عى األحكاـ كإظلا من باب احلسبة كالميابة العاٌمة لببلٌ يككر ادلمكر 

ولكم في :من جرٌاء  دـ تمفيذ ما جاء من أجعه اإلسبلـ قاؿ تعاذل
(. ُٕٗ/البقرة) ب لعّلكم تتقونالقصاص حياة يا أولي األلبا

مضافان إذل أٌف القوؿ بوجود مبلزمة بْب الوالية العاٌمة كإقامة     
احلدكد شلا ال دليل  عيه أوبلن، إذ ؽلكن لعفقيه أٍف يقيم احلدكد دكف 
أٍف يكوف كليان ممصوبان بالوالية العاٌمة من ًقبىًعًهم ٕبيث تكوف له كالية 

شابه ذلك، فد ول  دـ إمكاف إقامة   عى األمواؿ كاألنفس كما
احلدكد إالٌ بالوالية العاٌمة دكهنا خرط القتاد، كما إٌف كجوب إطا ة 
الفقيه يف أكامره التخصٌية ٛبامان كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ متكل جٌدان 

لكونه  عى خبلؼ القدر ادلتيٌقن من كجوب إطا تهم يف مقاـ الفتول 
اإلطا ة إذل ما ذكر يعتّب تعٌديان  عى كالقضاء، بل التوسعة يف كجوب 

. مقاـ األاٌمة ادلعصومْب  عيهم السَّبلـ
ك عى حٌد تعبّب العبلٌمة الكبّب واحب احلدااق أ عى اهلل مقامه     

إٌف  ٌد احلاكم التر ل يف ٝبعة األكلياء كما ذكركا كإٍف : "التريف
 ن الدليل من  كاف مسعمان بيمهم كمتػَّفىقىان  عيه  مدهم، إالٌ أنه خاؿو 



 ُّّ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

من حيث الوالية  األخبار، نعم ؽلكن ٚبصيص ذلك باإلماـ 
. (ٜٚ)"العاٌمة، كأنه أكذل الماس من أنفسهم

هو مأذكف من جهته  عى األمور  كاحلاكم يف غيبة اإلماـ     
احلسبٌية كما ثبت الدليل  عيها كر ايته ألمواؿ اليتامى كالقيصَّر 

ـ ػلفظ مصاحلهم كما شابه ذلك كبعض كآّانْب اٌلذين ال را ل له
األمور الٍب ال بٌد من ر ايته ذلا حفظان لعمصاحل العاٌمة كاألكقاؼ كغّب 

ذلك، أٌما أٍف تكوف له كالية مطعىقة  عى الصغار كالكبار كاألمواؿ 
كاألنفس فعم يوجد شلء من هذا يف الكتاب كالسٌُّمة التريفة، 

طة من اإلطبلقات كالعمومات كد ول أٌف لعفقيه كالية  اٌمة مستمبى 
سلدكشة أيضان ٕبيث دل صلد آية أك ركاية تاٌمة السَّمىد كالداللة تدٌؿ  عى 

ال يف المكاح كال يف األمواؿ كإٍف كاف ذلك متهوران يف "الكبوت 
. (ٓٛ)"كبلمهم، كمسعَّمان بيمهم كمتداكىالن  عى رؤكس أقبلمهم

 
 
 

 
 



 ُّْ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 
 
 

 
 
 

: الطائفة الخامسة عكرة
 . عماء كافعوف أليتاـ آؿ زلٌمد  عيهم السَّبلـاؿ

كردت يف هذه الطاافة  ٌدة أخبار تتّب إذل أٌف الععماء ٗبمػزلة     
اآلباء ير وف مصاحل التيعة اليتامى  ن إماـ زماهنم ألنه أبوهم 

 ن آبااه  الٌركحل، ممها ما كرد  ن موالنا اإلماـ العسكرم 
أشٌد من يتم اليتيم : ليه كآله كسعَّم قاؿادليامْب  ن الميٌب وٌعى اهلل ع

يتيم انقطع  ن إمامه ال يقدر  عى الوووؿ إليه كال يدرم كيف 
حكمه فيما يبتعل به من شرااع ديمه، فمىن كاف من شيعتما  اًلمان 
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بععومما فهدل اجلاهل بتريعتما ادلمقطع  ن متاهدتما كاف معما يف 
. (ٔٛ)الٌرفيق األ عى

مىن كاف من : قاؿ موالنا أمّب ادلملممْب  عٌل  ك مه أيضان  ن    
شيعتما  اًلمان بتريعتما فأخرج ضعفاء شيعتما من ظعمة جهعهم إذل 
نور الًععم اٌلذم حبوناه به جاء يـو القيامة ك عى رأسه تاج من نور 

. (ٕٛ)يضلء ألهل تعك العروات
مىن : "ؿك مه  ن موالنا اإلماـ احلسْب بن  عٌل  عيهما السَّبلـ قا    

كفل لما يتيمان قطعته  ما زلمتما باستتارنا فواساه من  عومما الٍب 
أيها العبد الكرًن : سقطت إليه حٌب أرشده كهداه، قاؿ اهلل  ٌز كجلٌ 

ادلواسل أنا أىٍكذلى ممكى ّٔذا الكـر اجععوا يا مبلاكٍب يف اجلماف بعدد 
 فر كقاؿ اإلماـ موسى بن ج.." كٌل حرؼو  ٌعمه ألف ألف قصر

فقيه كاحد يتفقد يتيمان من أيتامما ادلمقطعْب  ن :  عيهما السَّبلـ
متاهدتما كالتعٌعم من  عومما أشٌد  عى إبعيس من ألف  ابد، كقاؿ 

كيقاؿ لعفقيه الكافل أيها الكافل أليتاـ آؿ زلٌمد : اإلماـ الٌرضا 
اذلادم لضعفاء زلبيه كمواليه قف حٌب تتفع يف كٌل مىن أخذ  مكى 

. تععَّم ممك أك
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لوال مىن يبقى بعد غيبة قاامما : كقاؿ موالنا  عٌل بن زلٌمد     
من الععماء الٌدا ْب إليه كالٌداٌلْب  عيه كالٌذابْب  ن ديمه ٕبجج اهلل 

كادلمقًذين لضعفاء  باد اهلل من ًشباؾ إبعيس كمردته كمن فخاخ 
اٌلذين ؽلسكوف المواوب دلا بقل أحٌد إالٌ ارتٌد  ن دين اهلل، كلكمهم 

أزٌمة قعوب ضعفاء التيعة كما ؽلسك واحب السفيمة سٌكاهنا أكلبك 
. (ٖٛ)هم األفضعوف  مد اهلل  ٌز كجلٌ 

هو أٌف مقتضى : وتقريب اإلستدالل بهذه األخبار الكريفة    
الكفالة ذلم هو التورٌل لتملكهنم، كأٌف ادلراد بأيتاـ آؿ زلٌمد  عيهم 

بار أبٌوة األاٌمة  عيهم السَّبلـ ذلم لقوله السَّبلـ هم ادلسعموف با ت
. (ٗٛ)"يا  عٌل أنا كأنت أبوا هذه األٌمة: "وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم

: يورد عليو
إٌف قياس الكفيل ػ بادلعُب ادلتقٌدـ ػ  عى األب قياس مع الفارؽ،     

كيف ما فيه، فادلراد بالكفالة هو تععيمهم لؤلحكاـ التر ٌية كدفع 
ت الٍب تعَبضهم، فكفالتهم أليتاـ التيعة ادلمقطعْب  ن إماـ التبها
إظلا هل با تبار تربيتهم الٌركحٌية بعد انقطا هم  ن األب  زماهنم 
. الٌركحل
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إٌف إطبلؽ الكفالة يقتضل ما ذكره التقريب ادلتقٌدـ، : إْن قيل    
. فيكوف دليبلن  عى الوالية ادلطعىقة لعفقيه

التعٌعم من : "من تعكم الٌركايات كقوله  إٌف القراان: قلنا    
كلوال مىن يبقى بعد غيبة .." "كاذلادم لضعفاء زلبيه كمواليه.." " عومما

ظاهرة يف الكفالة .." قاامما من الععماء الٌدا ْب إليه كالٌداٌلْب  عيه
الٌركحٌية كالععمٌية ال السعطمة كاذليممة  عى األمواؿ كاألنفس 

الٌر اية كالكفالة بل خبلؼ القريمة الواضحة كاأل راض، فهذه خبلؼ 
الٌدالٌة  عى التععيم، بل هل كالية  مر بن اخلطٌاب الٍب سعبها 

كواحبه أبو بكر  ن أوحأّا التر يْب، من هما قاؿ أمّب ادلملممْب 
أما كاهلل لقد تقمصها ابن أيب قحافة كإنه ليععم أف زلعل :  عٌل 

ين السيل كال يرقى إرل الطّب ممها زلل القطب من الرحى يمحدر ع
فسدلت دكهنا ثوبا كطويت  مها كتحا كطفقت أرتبل بْب أف أووؿ 
بيد جذاء أك أوّب  عى طخية  مياء يتيب فيها الصغّب كيهـر فيها 

مملمن حٌب يعقى ربه فرأيت أف الصّب  عى هاتا  الكبّب كيكدح فيها
با حٌب أرل تراثل نه أحجى فصّبت كيف العْب قذل كيف احلعق شجان 

بيما هو  إذا مضى األكؿ لسبيعه فأدذل ّٔا إذل  مر من بعده فيا  جبان 
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يستقيعها يف حياته إذ  قدها آلخر بعد كفاته لتد ما تتطرا ضر يها 
: ٍب ٛبكل بقوؿ األ تى

ما يومي على كورىا               ويوم حيان أخي جابر  شتان
ها كيككر العكار فيها مسٌ  يغعظ كىٍعميها كؼلتنختماء  وورةو فصّبها يف 

كاال تذار ممها، فصاحبها كراكب الصعبة إف أشمق ذلا خـر كإف 
أسعس ذلا تقحم فمِب الماس لعمر اهلل ٖببط كمشاسو كتعوفو كا َباضو 
فصّبت  عى طوؿ ادلدة كشدة احملمة حٌب إذا مضى لسبيعه فجععها 
ريب شورل يف ٝبا ة ز م أين أحدهم فيا هلل كلعتورل مٌب ا َبض اؿ

يفَّ مع األكؿ ممهم حٌب ورت أقرف إذل هذه المظاار لكِب أسففت إذ 
اآلخر لصهره  فصغى رجله ممهم لًضغمه كماؿأسفوا كطرت إذ طاركا 

حضميه بْب نكيعه كمعتعفه  إذل أف قاـ ثالث القـو نافجان  كهنو  مع هنو 
كقاـ معه بمو أبيه ؼلضموف ماؿ اهلل خضم اإلبل نبتة الربيع إذل أف 

فما را ِب إال  ككىبىٍت به بطمته كث  عيه فتعه كأجهز  عيه  معهانت
كالماس رسل إرل كعرؼ الضبع يمكالوف  عل من كل جانب حٌب لقد 

كطئ احلسماف كشق  طفام رلتمعْب حورل كربيضة الغمم فعما 
هنضت باألمر نككت طاافة كمرقت أخرل كفسق آخركف كأهنم دل 

اُر اآْلِخَرُة َنْجَعُلها ِللَِّذيَن ال  تِْلكَ : يسمعوا اهلل سبحانه يقوؿ الدَّ
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بعى كاهلل لقد  يُرِيُدوَن ُعُلوِّا ِفي اأْلَْرِض وال َفساداً واْلعاِقَبُة ِلْلُمتَِّقينَ 
 عوها كك وها كلكن حعيت الدنيا يف أ يمهم كراقهم زبرجها أما 

 كالذم فعق احلبة كبرأ المسمة لوال حضور احلاضر كقياـ احلجة بوجود
 عى كظة ظادل كال سغب  أالٌ ييقاٌركا الععماءالماور كما أخذ اهلل  عى 

مظعـو أللقيت حبعها  عى غارّٔا كلسقيت آخرها بكأس أكذلا 
. (٘ٛ)من  فطة  مػز زهد مدم أ هذه كأللفيتم دنياكم

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 َِّ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

: ىوامش الفصل الّرابع
 

. ََْ/ٔ:ممتهى ادلقاؿ لعمازندراينـ ( ٔ)
. ٕٖ/ِ: وااد األياــ ( ٕ)
. ََْ/ٔ:ممتهى ادلقاؿـ ( ٖ)
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. ٕٖ/ِ:ك وااد األياـ ِحّٓ/ُٖ:، ككساال التيعةِحِّ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٗ)
. ُحّْ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٘)
. ّْٖ/ِ:كتاب البيع لعخميِبـ ( ٙ)
. ْكتاب فضل الععم ح ِْ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٚ)
. ٕٔ:الفكر الصاابـ ( ٛ)
. ْٖٓ/ِ:، كاإلحتجاجُْباب ٖٖ/ِ:البحارـ ( ٜ)
. ْٗحَّّ/ْ:تفسّب نور الكقعْبـ ( ٓٔ)
. ْٔ:الفكر الصاابـ ( ٔٔ)
. ْٗٔ/ُ:دراسات يف كالية الفقيهـ ( ٕٔ)
. ٓٔ:الفكر الصاابـ ( ٖٔ)
. ٓحْٔ/ُ:الكايفـ ( ٗٔ)
. ْٕٔ/ُ:، كدراساتٗٔ:الفكر الصاابـ ( ٘ٔ)
. ْٕٕ/ُ:دراساتـ ( ٙٔ)
. َٕ:الفكر الصاابـ ( ٚٔ)
، كركاه اآلمدم يف الغرر ٔٗاحلكمة رقم ُُٕ/ّ:زلٌمد  بده/هنج الببلغة ـ( ٛٔ)

. ّّْٓحَٓٓ/ِكجَّٔٓحَْٗ/ِ:كالٌدرر
. ْٗٔػ  ْٖٔ/ُ:دراساتـ ( ٜٔ)
. ُٗٗٓباب الموادر ح َِْ/ْ:من ال ػلضره الفقيهـ ( ٕٓ)
. ٖكتاب القضاء باب ّٓحٔٔ/ُٖ:كساال التيعةـ ( ٕٔ)
. ْحّْرلعس َُٗ:، كأمارل الٌصدكؽِّْباب ّْٕ/ِ:معاين األخبارـ ( ٕٕ)
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. ُِ: ن ممية ادلريد ّٖمن كتاب الععم ح ٖباب ِٓ/ِ:ٕبار األنوارـ ( ٖٕ)
. َِِٗٗحّباب ِِٗ/َُ:كمػز العٌماؿـ ( ٕٗ)
. ْٖٔ/ِ:ككتاب البيع ّْٔ/ُ:دراساتـ ( ٕ٘)
. ّٕ:الفكر الصاابـ ( ٕٙ)
. ْٔٔ/ُ:دراساتـ ( ٕٚ)
. َْٕ/ِ:كتاب البيعـ ( ٕٛ)
. ْْٔ/ُ:ساتدراـ ( ٜٕ)
نقبلن  ن أمارل ادلفيد  ٗحَُِ/ُ:، كالبحارُٗ+ٖرلعس: أمارل الٌطوسلـ ( ٖٓ)

. ِباب ُِ/ُ:، كإرشاد القعوبِٓحَِٗ/ٕٔكج
. ٖٗ/ِ:، ك وااد األياـِْحُُٕ/ُ:البحارـ ( ٖٔ)
. ٖ/ُ:اإلحتجاجـ ( ٕٖ)
. ِحّٓ/ُ:الكايفـ ( ٖٖ)
. ّْٕص ُٕرلعس: ، كأمارل الطوسلَُحْباب َُِ/ُ:البحارـ ( ٖٗ)
. ٖٖ/ِ:، ك وااد األياـّٖ:جامع األخبارـ ( ٖ٘)
. الفصل اخلامسُُِ:،كممية ادلريدُٗحِٓ/ِ:البحارـ ( ٖٙ)
. ٖٗ/ِ:، ك وااد األياـِّٓ/ٗ:رلمع البيافـ ( ٖٚ)
. ٖٖ/ِ:، ك وااد األياـّّٖ:الفقه الٌرضومـ ( ٖٛ)
. ِْٔ/ِ:اإلحتجاجـ ( ٜٖ)
. ٕٔ:الفكر الصاابـ ( ٓٗ)
. ّْ/ٓ:لفقاهةمصباح اـ ( ٔٗ)



 ِّّ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

. ْحّْ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٕٗ)
. ٕٕ:الفكر الصاابـ ( ٖٗ)
. كتاب فضل الععم ّحّٖ:الكايفـ ( ٗٗ)
. ِّٖ/ْ:ممتهى ادلقاؿـ ( ٘ٗ)
. ِّٕ/ْ:ممتهى ادلقاؿـ ( ٙٗ)
. ، كقد تصرٌفما يف بعض ألفاظه كنقعماها بادلعُبّْٕ/ُ:دراساتـ ( ٚٗ)
. ُّٖ/ُ:البحارركاه الكراجكل يف كمػز الفوااد،كـ ( ٛٗ)
. ٗٓٓحكمة رقم  َّ/ُ:الغرر كالٌدررـ ( ٜٗ)
. ِّٗ:حاشية التهيدمـ ( ٓ٘)
: نقبلن  ن مصادر العاٌمة، كالَبمذم كتاب المكاح ُِٓ/ِ:إرشاد القعوبـ ( ٔ٘)

. َُٓ/ٕ:، كسمن البيهقلُٔ، كأيب داكد كتاب المكاح بابُٓباب
. ٕٗ:الفكر الصاابـ ( ٕ٘)
. َٖ:الفكر الصاابـ ( ٖ٘)
 ُٕٖ/ّ:، كمستدرؾ الوساالٓح/كتاب فضل الععم ْٔ/ُ:أووؿ الكايفـ ( ٗ٘)

، ككمػز ّٖحٗباب ّٔ/ِ:، كٕبار األنوارٓمن أبواب وفات القاضل   ح ُُباب
 .ِّٖٓٗحِباب ُّٖ/َُ:العماؿ
. ٗٔ:الفكر الصاابـ ( ٘٘)
. ْٕٔ/ُ:دراساتـ ( ٙ٘)
. التواقيعباب  ٗحَُُ/ُٖ:، ككساال التيعةْحِّٖ: كماؿ الدينـ ( ٚ٘)
. ُٕٔ:غيبة الطوسلـ ( ٛ٘)
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. ْٕٓ/ِ:،ككتاب البيعّّّ/ٗ:،كحاشية كبلنَبَْٖ/ُ:ـ/دراساتـ ( ٜ٘)
. ّٖ:الفكر الصاابـ ( ٓٙ)
. ْْٕ/ِ:كتاب البيعـ ( ٔٙ)
. ُباب وفات القاضل ح ٖٗ/ُٖ:، ككساال التيعةَُحٕٔ/ُ:الكايفـ ( ٕٙ)
. ٖٔ:الفكر الصاابـ ( ٖٙ)
. ِمن أبواب  قد البيع كشركطه ح ُٔباب َِٕ/ُِ:كساال التيعةـ ( ٗٙ)
. ْٖٕ/ِ:، ككتاب البيعْٓٗ/ُ:، كأنوار الفقاهةْْْ/ُ:دراساتـ ( ٘ٙ)
. ماٌدة قضى َْٖ:ادلمجدـ ( ٙٙ)
. ّّْ/ُ:رلمع البحرينـ ( ٚٙ)
. ُّٔحُٕٔ/ُ:تفسّب نور الكقعْبـ ( ٛٙ)
. ُُْٗحٖٔ/ِ:الغرر كالدررـ ( ٜٙ)
. باب أنه ال يكوف إماماف يف زمنو كاحد/إلمامةكتاب ا َُٔ/ِٓ:ٕبار األنوارـ ( ٓٚ)
. ٕٖػ  ٖٔ:الفكر الصاابـ ( ٔٚ)
. ُْٓ/ٖ:رلمع البيافـ ( ٕٚ)
. كتاب القضاء ْٖٔحِّٔ/ٔ:هتذيب األحكاــ ( ٖٚ)
. ٔوفات القاضل  ح ُُباب ََُ/ُٖ:كساال التيعةـ ( ٗٚ)
. ِٔ/ٖ:معجم الٌرجاؿ لعخوالـ ( ٘ٚ)
. ٗحُِٖباب ِّٗ/ُ: عل الترااعـ ( ٙٚ)
. كوحيفة المور ّْٔ/ِ:كتاب البيعـ ( ٚٚ)
. ِّٖ/ِّ:احلدااق الماضرةـ ( ٛٚ)
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. ِّٗ/ِّ:احلدااق الماضرةـ ( ٜٚ)
. ُِْحّّٗ:التفسّب ادلمسوب لئلماـ العسكرمـ ( ٓٛ)
.   ُِٓحّّٗ:التفسّب ادلمسوب لئلماـ العسكرمـ ( ٔٛ)
. ِِٓحّْْ:التفسّب ادلمسوب لئلماـ العسكرمـ ( ٕٛ)
. ٖٓ:الفكر الصاابـ ( ٖٛ)
    . ّخطبة ْٖ:، كوبحل الصاحلَّ/ُج/زلٌمد  بده/هنج الببلغةـ ( ٗٛ)
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دعاوى وردود 
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نتماكؿ يف هذا الفصل بعض الٌد اكل اٌلٍب أطعقها بعص أنصار     
ين كالية الفقيه العاٌمة، ٍبٌ نرٌد  عيها ٗبا تسمح به األدلٌة كالّباهْب مفمّْدً 

بذلك تعك ادلزا م الٍب امتؤلت ّٔا طوامّبهم الفقهٌية، ك مد التأٌمل يف 
أدلٌتها ال ٘بد سول استحسانات  قعٌية كتفريعات  امٌية تتكئ  عى 
أقيسة ادلخالًًفْب اٌلذين نبذكا كبلـ العَبة كا تمدكا القياس كادلصاحل 

ادلرسىعة
 عى أسس  كسٌد الذرااع كغّبها من ادلدارؾ الٍب دل تبًبً  )*(

الكتاب كالسٌُّمة التريفة ادلتمكٌعة باألخبار الٌصادرة  ن متكاة آؿ 
البيت  عيهم السَّبلـ، من هما ظٌن أوحاب هذه األقيسة ػ كممهم 
بعض فقهاء نظريٌة كالية الفقيه العاٌمة ػ بأٌف كٌل رلتهد كرٌل، له أٍف 

د بمظرهم يفعل ما يتاء، فيحعل ما يتاء كػلرـٌ ما يتاء، ألٌف آّته
مصيب، لذا ا َبؼ الغزارل بأنه ال ؽلكن إثبات حجية القياس إالٌ 
بتصويب كٌل رلتهد، بل إٌف آّتهد كإٍف خالف المٌص فهو مصيب 

كأٌف اخلطأ غّب شلكن يف حٌقه، كتبعهم  عى ذلك من التيعة أوحاب 
، نظريٌة الوالية حيث وٌوركا الفقيه الورٌل كأنه اإلماـ ادلهدٌم 

                                                 
 . دـ اإل تماد  عى نصٍّ شر لٍّ : معُب اإلرساؿ  (*)
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أخذ مباشرةن كإليه يرٌد األحكاـ لكونه ناابان خاٌوان  مد اإلماـ ك مه م
  حٌقان كحقيقةن، كيعٌبسوف  عى البسطاء كالسٌذج فكرة أٌف الورٌل

الفقيه ال ؽلكن أٍف ؼلطئ ألنه مسدَّد من ًقبىل اإلماـ ادلهدٌم، كمىن 
كاف مسدَّدأن ال ؽلكن أٍف يطرؽ اخلطأ مدركاته العقعٌية كتصٌرفاته 

!! ارجٌية؟اخل
: الّدعوى األولى

إٌف الصيغة الٍب ؽلكن استفادهتا لصورة احلكم اإلسبلمل كالٍب ٛبمح     
بعد فرض  دـ كجود ادلمصوص ]من خبلذلا الوالية لعهيبة احلاكمة 

 عيه من ًقبىل الٌسماء كرسوؿ اهلل  مد ٝبيع ادلسعمْب كاألاٌمة 
: يغة هل أحد أمرىينهذه الص[ ادلعصومْب  عيهم السَّبلـ  مد التيعة

. نظاـ نيابة الفقيه  ن اإلماـ ادلعصـووإّما التورل، إّما 
كٗبا أٌف األٌكؿ باطله لكوف التورل ال ٛبتعك أم مستمد شر ل     

. مطعىقان، فيكبت الكاين
ٍبٌ أٌيد واحب الٌد ول ا تقاده لمظاـ احلكم يف غيبة ادلعصـو     
 ؼ الزمكانية يف  صر المص ٔبمعة تصٌوراتو خالطان فيها الظرك

كما بعده إذل يومما هذا، فبل ؽلكن ػ ٕبسب د واه ػ أٍف تفرض نو ٌية 
 معٌية التورل يف رلتمع بدء الٌرسالة ٗبا يتماسب كفطرته الساذجة 
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كقتبذو، هذه المو ٌية ال ؽلكن أٍف تفرض  عى كٌل احلاالت كالتعوب 
حل لقـو قد ال يف كٌل حْب، ألٌف وبلحية المظم نسبٌية، فما يص

.  (ٔ)يصعح لغّبهم
إٌف واحب هذا الرٌأم دل يعًط قيمة كأعلٌية لعتورل : والخالصة    

يف  صر الغيبة، ظٌمان ممه أٌف مبدأ كالية الفقيه هو البديل إلقامة احلكم 
اإلسبلمل مٌد يان  دـ كجود أدلٌة  عى مبدأ التورل يف هيكعٌية المظاـ 

ظمة التورل ال ؽلكمها أٍف تسعد البتريٌة أٌف كل أف"اإلسبلمل با تبار 
حقان، كلكٌن هذا ال يعِب أٍف ال طريق لئلسبلـ إذل نظاـ المٌص  عى 
ن هو ذك 

ى
القااد، كممحه الوالية العاٌمة، أك إ طاء الوالية العاٌمة دل

مواوفات خاٌوة، كبذلك ؽلكمه أٍف يتدٌخل تدخُّبلن مباشران إلسعاد 
 .(ٕ)"بالمقص اٌلذم ابتعى به نظاـ التورلاإلنسانٌية دكف أٍف يبتعل 

إٌف هذه الٌد ول تسعب رلموع األٌمة الٌدكر األساس  ن  :وفيو    
العتْب  )*(طريق التورل يف نظاـ احلكم اإلسبلمل، كتيعغى داللة اآليتْب

تماكلتا  بلقة احلاكم باألٌمة كأنه ال بٌد من استتارة اخلّباء من أهل 
نتخاب الرٌأم األوعح، فعو دل تكن اإلختصاص كذكم احلجى ال

                                                 
آؿ ) وشاورىم في األمر: ، كقوله تعاذل(ّٖ/التورل) وأمرىم شورى بينهم: علا قوله تعاذل  (*)

(. ُٗٓ/ مراف
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التورل مبلكان شر ٌيان لمظاـ احلكم يف  صر الغيبة لكاف الٌرجوع إذل 
. أهل ادلتورة لغوان ك بكان يتمػزه  ن األمر به احلكيمي ادلتعاؿ

فبذا عزمَت : فانتخاب الرٌأم األوعح من خبلؿ قوله تعاذل   
غلب أٍف يٌتصف ّٔا يتّب إذل ادلواوفات الٍب  فتوّكل على اهلل

احلاكم أك الرايس أك مىن يريد ادلتورة كال داللة فيها أيضان  عى نصب 
الوارل الفقيه كال  عى اخلعيفة بعد الٌرسوؿ، ألٌف المصب كاجلعل ٕباجة 
إذل دليلو آخر ممفصل، فغاية ما تدٌؿ  عيه اآليتاف التريفتاف أنه  عى 

ة لببلٌ يقعوا يف زلذكر التقاتل ادلملممْب أٍف يتتاكركا يف أمورهم الدنيومٌ 
كالتماحر، ك عيهم أٍف ؼلتاركا الرٌأم األوعح لتيسّب شملكهنم كتدبّب 

حياهتم اإلجتما ٌية كاألخبلقٌية كاإلقتصاديٌة كما شابه ذلك، كهذا ما 
فاألمور ادلتداخعة بْب . وأمرىم شورى بينهمتدٌؿ  عيه اآلية 

ب أٍف تكوف  عى أساس التورل احلاكم كاحملكـو كالرٌايس كادلرؤكس يج
ال التفٌرد بالرأم كاإلستبداد بالرأم، كهذا اإلشَباؾ ال يستعـز أٍف يكوف 
: الرٌايس أك احلاكم ممصوبان من ًقبىل التارع ادلقدَّس بواسطة قوله تعاذل

وشاورىم في األمر  إذ ال مبلزمة بْب ادلتاكرة كبْب تمصيبه
دٌؿ  عيه اآليتاف أٌف  عى األفراد حاكمان  عى األٌمة، بل غاية ما ت

كاجلما ات أٍف يتتاكركا يف حاؿ أقدموا  عى أمور فيها وبلحهم 
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كخّب ديمهم كدنياهم لببلٌ يستبٌد طرؼ بآخر، من هما كرد  ن أمّب 
مىن استبٌد برأيه هعك كمىن شاكر الٌرجاؿ : "قاؿ ادلملممْب  عٌل 

الوحيد حلٌل نزا ات  ، فمظاـ التورل هو احللٌ (ٖ)"شاركها يف  قوذلا
احلكم كالسعطة، كّٔذا المظاـ أخذت الٌدكؿ الٍب ال تدين باإلسبلـ 
فاٚبذت آّالس الميابٌية كرلالس التيوخ كغّب ذلك ليتدارسوا كٌل 
ادلساال كادلستجٌدات الٍب تطرأ  عى أنظمة حكمهم ليمتخبوا ػ بعد 

نة اخلّب الدراسة كالتمحيص ػ القرارات الصاابة الٍب تصٌب يف خا
. كالصبلح ّٓتمعاهتم

فاآليتاف ػ إذف ػ علا يف ودد بياف تأسيس اذليكعٌية العاٌمة الٍب     
غلب أٍف يتصف ّٔا األفراد كاجلما ات كادلملسَّسات كاحلكومات كال 
 بلقة ذلا بتمصيب أهل احلٌل كالعقد  عى سٌدة اخلبلفة، كال تأسيس 

ها، بل ما نراه أٌف األمر سعطة لفبة دكف أخرل مهما كاف لوهنا ك رؽ
بادلتورة يعارض كيصطدـ مع أكامر الفقيه الوارل اٌلذم استدٌلوا  عى 

أطيعوا اهلل وأطيعوا الّرسول وأولي األمر : كاليته بقوله تعاذل
، ك عيه؛ فإذا دل تدٌؿ آيتا التورل ػ  عى القوؿ بالتعميم ػ  عى منكم

!! شكل المظاـ فعبلـى إذف تدٌؿ ؟
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إظلا تدٌؿ  عى  وأمرىم شورى بينهم: إٌف قوله تعاذل: يلإْن ق    
أٌف لعفقهاء أٍف يتتاكركا فيما بيمهم يف رلاؿ السعطة التمفيذيٌة لفقهاء 

الوالية دكف ساار الماس، فتكوف اآلية مقيدة كسلٌصصة يف داارة 
. الفقهاء فقط

إٌف تقييدها بفبة خاٌوة من الماس كهم الفقهاء خبلؼ : قلنا    
حيث فيه مشوؿ لكلّْ أمرو وادرو  وأمرىم: طبلؽ يف قوله تعاذلاإل

راجع إذل كٌل ( أمرهم)من ادلكعَّفْب غّب أمر اخلبلفة، فالضمّب يف 
ادلكعَّفْب، كحصره بفقهاء الوالية دكف ساار الفقهاء كبقٌية الماس 
خبلؼ التموؿ كاإلطبلؽ يف اآلية ال سٌيما كأٌف ادلترّْع يف مقاـ 

. البياف
مضافان إذل أٌف التخصيص ادلذكور ال يتكئ  عى آيةو أك ركايةو بل     

كل ما يف األمر أنه طلصيص ذكقل، مع أٌف العرؼ ال يستسيغ بأٌم 
كجهو ٚبصيص اآلية الكرؽلة كجععها يف داارة فقهاء الوالية دكف غّبهم 

. من الفقهاء ك اٌمة الماس
لتتاكر هم الفقهاء إٌف موضوع مىٍن يػيٍرجىع إليه يف ا: ودعوى    

القااعْب بالوالية يف رلاؿ التمفيذ كملء ممطقة الفراغ الٍب تركتها 
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التريعة لعفقيه، فتكوف آية التورل خاٌوة بالفقهاء يف رلاؿ التمفيذ 
: بأمرىٍين: مدفوعةكملء الفراغ، 

يف نسبة األمور ( حسبما أشرنا)إٌف اإلطبلؽ أك العمـو : األّول    
ين يقتضل اإلطبلؽ أك العمـو يف ادلستتارين، كال ميزة إذل  اٌمة ادلملمن

لفقهاء الوالية  عى غّبهم، كما إٌف ادلتععَّق من هذه الماحية زلذكؼ 
. كهو دليل العمـو

باإلضافة إذل أٌف القدر ادلتيٌقن من ثبوت حٌق التتاكر إظلا هو     
األٌمة حيث ذلا حٌق انتخاب مرٌشحيها لعحكم، فتكوف اآليتاف 

يف " األمر"باركتاف داللةن كاضحة  عى ممح األٌمة ذاؾ احلٌق، فعفظ ادل
كٌل ما له  بلقة يف تيسّب شملكف حياة : يتمل" يف األمر"ك" أمرهم"

ادلكعَّفْب، كاألخذ بأيديهم إذل ما ممه الٌصبلح كالفبلح، كليس فيه 
داللة أوبلن  عى مبدأ الوالية العاٌمة اٌلذم أسَّسه ادلخالفوف كتبعهم 

ذل ذلك بعض التيعة الساارين يف ركبهم، تعك الوالية الٍب يستفاد ع
ممها اذليممة كاإلستبداد من ًقبىل فردو ال ؽلعك تعكم اخلصااص الٍب هل 

. مواوفات ذاتٌية لعمعصـو الورٌل  عيه السَّبلـ
إٌف األمر بادلتورة يتعارض مع استقبلؿ الفقيه الوارل ػ : الثاني    

ٌف معُب كونه كلٌيان فقيهان هو أف ال يعارضه أك يزاٞبه حسبما يعٌّبكف ػ أل
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شلء آخر كادلتورة مع بقٌية الفقهاء أك مع أهل اإلختصاص بل إٌف 
أمر الفقيه الوارل نافذ ػ إٍف ٌٛبٍت إطبلقات أدلٌة الوالية الٍب يقولوف ّٔا ػ 
يف كٌل آّاالت، سوآء أكاف ذلك يف رلاؿ التمفيذ كملء الفراغ أـ يف 

االت التر ٌية األخرل ادلتععّْقة بالعماكين األٌكلية دكف الكانوية أك ادلج
. اإلضطراريٌة الٍب يتَبؾ فيها مطعىق الفقيه مع غّبه من  اٌمة ادلكعَّفْب

إٌف إطبلقات أدلٌة كالية الفقيه ػ إٍف ٌٛبت ػ حاكمة  عى : إْن قيل    
. أدلٌة التورل، فتمتفل ادلعارىضة

:     حاكمٌية لوجود القريمٌية يف ذيل قوله تعاذلال كجه لل: قلنا    
فبذا عزمَت فتوّكل على اهلل  ألٌف  زمه فرع انتخاب الرٌأم

األوعح لؤلٌمة، ككأٌف األٌمة هل ادلمتًخبة كادلختارة لكٍن بواسطة الٌرسوؿ 
اٌلذم ال رأم له أماـ ما يمفع ادلكعَّفْب كييرشد حاذلم، فمصعحة األٌمة 

 عى رأم الفقيه الوارل، مع أٌف أدلٌة كالية الوارل الفقيه حيمبذو حاكمة 
تأمر بإطا ة أكامره حٌب لو كانت  عى خبلؼ مصعحة األٌمة، ألٌف 
الفقيه الوارل ػ ٕبسب ما يٌد ل أوحأّا ػ له احلاكمٌية  عى تصٌرفات 

. األٌمة بل له الوالية  عى أنفاسهم كأنفسهم كأمواذلم كأ راضهم
رٌفات الوارل حاكمة  عى تصٌرفات األٌمة دلصعحة فإذا كانت تص    

يرتبيها فبل معُب حيمبذو ألٍف يستتّبهم ليمتخب األوعح ما داـ ؽلعك 
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من األساس القدرة  عى اإلنتخاب، فد ول حاكمٌية الوارل  عى آيٍب 
التورل غّب تاٌمة لكوف مفادعلا حاكمٌية األٌمة  عى رأم الوارل الفقيه 

.  ـوفيمتفل الَبجيح ادلز
إٌف الٌتورل تفرض نفسها يف ادلساحة الٍب تركتها التريعة : إْن قيل    

ػ ممطقة الفراغ ػ كدل تقًض فيها بقضاء من اهلل كرسوله له طبقان لقوله 
وما كان لمؤمن وال مؤمنة إذا قضى اهلل ورسولو أمراً أْن : تعاذل

(. ّٔ/األحزاب) يكون لهم الخيرة من أمرىم
كارل الفقيه قد  ٌْب من ًقبىل اهلل تعاذل كما هو احلاؿ كحيث إٌف اؿ    

يف  صر الٌرسوؿ، فهو قضاء من اهلل تعاذل بأنه رايس الٌدكلة 
، اإلسبلمٌية، كال مورد فيه لعتورل، كهكذا يف  صر غيبة اإلماـ 

لذا فبل معُب لطرح مسألة القيادة  عى بساط التورل كانتخاب ٝبيع 
. (ٗ)االٌمة
يف اآلية  اـ، حيث يتمل " الٌرسوؿ"إٌف لفظ : آخرٍ وبتعبيٍر     

الفقيه الوارل، فتصّب فتواه قضاء اهلل كرسوله، فهو رايس الٌدكلة، كال 
. مورد فيه لعتورل

يف اآلية خاص برسوؿ اهلل كاألاٌمة " رسوله"إٌف مورد لفظ : قلنا    
األطهار، كال ؽلكن تعميمه  عى غّبهم، لعتبادر كوٌحة السعب، إذ 
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وٌح سعب العفظ  ن غّب الميب كاألاٌمة ك مد اإلطبلؽ يتبادر من م
العفظ مىٍن ذكرنا كال يتعٌداه إذل غّبهم  رفان كاوطبلحان، مضافان إذل أٌف 
القدر ادلتيٌقن من الرسولٌية هو فبة خاٌوة من الماس، فالتخٌطل  مه إذل 

. غّبه متكوؾ، كالعمل بادلتكوؾ من أشكل ادلتكبلت
: نيةالّدعوى الثا

كجود مبلزمة بْب نظاـ كالية الفقيه كبْب إقامة المظاـ اإلسبلمل،     
بد ول أٌف اإلسبلـ جاء ليحكم الماس كيمٌظم أمورهم كال يتٌم هذا إالٌ 
بواسطة الٌدكلة، فعدـ كجودها يعِب ضياع ثغور ادلسعمْب كانتهاكها، 

ك عيه؛ فإٌف كجود دكلة أك حكومة يعتّب ضركرة من ضركريات 
. (٘)ياةاحل
 
 

: يرد عليو
بأنه ال مبلزمة بْب إقامة المظاـ اإلسبلمل القاام  عى أساس     

العدؿ بْب الماس، كأ طاء احلقوؽ لذكيها، كممع الظادل كنصرة 
، كبْب اإل تقاد بالوالية العاٌمة لعفقيه، إذ ؽلكن تطبيق العدؿ  ادلظعـو

، كهل تطبيق العدؿ دكف أٍف يكوف احلاكم معتقدان بوالية الفقيه العاٌمة



 ّّٕ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

كإذا كاف كذلك ! ممحصر بوالية الفقيه أك حكران  عى نظاـ الوالية؟
فكيف نصٌوب أفعاؿ التيعة قبل كالدة مىن قاؿ بوالية الفقيه العاٌمة، 
فهل كانوا ػ أم التيعة ػ غّب  دكؿو ألهنم دل يعتقدكا بوالية الفقيه، إذان 

إلمامٌية اٌلذين دل يعتقدكا ٗببدأ فإٌف ادلتقٌدًمْب كادلتأٌخرًين من فقهاء ا
الوالية العاـ ال بٌد أٍف يكونوا من الفٌساؽ كالظادلْب لكوهنم ال يقولوف 
بوالية الوارل الفقيه؟ مع أٌف مىٍن يقوؿ بوالية الوارل الفقيه يعتقد بعدالة 
أكلبك ادلتقدًّْمْب، بل كيتّبٌؾ باإلستتهاد بأقواذلم فبل بٌد حيمبذو من 

. كجود مبلزمة بْب األمرينالقوؿ بعدـ 
مضافان إذل أٌف قياـ المظاـ اإلسبلمل يف بعض أشكاله دكف تطبيق     

رجه  ن اإلسبلـ ما داـ القٌيموف  عيه  احلدكد كالتعزيرات ال ؼلي
ػلكموف بادلبادئ العاٌمة لقانوف العدالة كادلساكاة كممع اإل تداء، أٌما 

ة بتفاويعها كتفريعاهتا المواحل األخرل كقانوف العقوبات اجلزاالٌ 
الفقهٌية، فعيس شرطان يف وٌحة قياـ نظاـ إسبلمل غّب رأ ارل أك 

إشَباكل كما شابه ذلك، إذ العمل بالضوابط العاٌمة لقانوف العدالة 
كاؼو يف ودؽ تسمية العدؿ  عيه كهو يف الواقع من وميم اإلسبلـ 

ف، ككٌل نظاـ حٌب كلو كاف القااموف  عيه من  بدة األكثاف كالمّبا
يتظاهر باإلسبلـ كيضع  عى األفواه كٌمامات بل كؼلمد األنفاس من 
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األساس، فبل قيمة له، كهو يف الواقع نظاـ دكتاتورم ال  بلقة له 
بالعدؿ أك اإلسبلـ حٌب كلو كاف أوحابه من أ اظم الفقهاء كأفاضل 

. الععماء
حلدكد كالتعزيرات يف كأكٌد أٍف أنٌبه إذل مسألة مهٌمة كهل أٌف إقامة ا    

زمن الغيبة ليس  عى ضلو الوجوب  عى مسعك ادلتهور، فيمكن 
إقامتها إذا توٌفرت التركط كالظركؼ ادلوضو ٌية  مد الفقيه، فيمكن 
الم فقيه توافرت فيه ادلواوفات كليس ٜبٌة موانع تصٌده، أٍف يقيم 

باح احلدكد كالتعزيرات ال  عى ضلو الوجوب بل مستحب له ذلك أك مي 
له  عى أبعد تقدير، كاألقول ما ذهب إليه ادلتهور إقامة احلدكد يف 
 صر الغيبة مع أنه ال يقوؿ بوالية الفقيه العاٌمة، فاألمر حيمبذو يبدك 
كاضحان ببل حاجة إذل إقامة برهاف، كذلك لوضوح أٌف إقامة احلدكد 

 األلبابولكم في القصاص حياة يا أولي فيها مصعحة لععواـ 
إّن في ، (ِٓ/إبراهيم) وليذكر أولوا األلبابيه لعخواص كتمب

(. ُّ/المحل) ذلك آلية لقوٍم َيذَّكَّرون
مضافان إذل أٌف األحكاـ ال تعٌطل كليست خاٌوة بزماف دكف آخر     

ك دـ إجرااها يف أزممة أامتما  عيهم السَّبلـ كاف نتيجة دلوانع من 
. حكاـ اجلور كالظادلْب
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إٌف إقامة احلدكد كالتعزيرات إٍف قعما بوجوب إقامتها يف : والحاصل    
 صر الغيبة ػ كما هو  عى مسعك القااعْب بوالية الفقيه، كباجلواز 

 عى مسعك ادلتهور ػ تدخل يف األمور احلسبٌية الٍب ال بٌد من ٙبققها 
يف اخلارج كأٌف اهلل تعاذل ال يرضى بَبكها، فالفقيه له حٌق التصٌرؼ يف 

جهة احليسبة كاألمر بادلعركؼ كالمهل  ن ادلمكر، لكن ال ذلك من 
بادلعُب ادلدَّ ى كهو الوالية العاٌمة، بل بعمواف الوكالة كالميابة العاٌمة 

 عى بعض ادلوارد الٍب نقطع بعدـ رضا التارع بَبكها كإعلاذلا، كهل 
تستعـز نفوذ تصرفاته بمفسه أك بوكيعه كانعزاؿ ككيعه ٗبوته، كذلك من 

ب األخذ بالقدر ادلتيػىقَّن، كالقدر ادلتيقَّن شٌلن رضل التارع ادلقدَّس با
بتصرفاته إظلا هو الفقيه اجلامع لعترااط، فالكابت لعفقيه جواز 

. التصٌرؼ دكف الوالية
كٗبا تقٌدـ يظهر أٌف مورد احلاجة إذل إذف الفقيه يف تعك األمور     

د ال تصٌح لكٌل أحد بل هل احلسبٌية شلا ال بٌد ممه، ألٌف إقامة احلدك
خاٌوة بفبة خاٌوة من الماس كهم آّتهدكف العدكؿ لكوهنم حجج 

يف  صر الغيبة، كهم أدرل الماس باألحكاـ كاحلدكد  اإلماـ 
. ككيفٌية إجرااها
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فإذا ما كانت إقامة تعكم القضايا من األمور احلسبٌية ادلختٌصة     
فقهاء اإلمامٌية من ًقبىل بعض  بالفقيه ال الوارل، فعبلـ التتويش  عى

مملٌسسل كالية الفقيه كاٌد ااهم ادلبلزمة بْب إقامة احلدكد ككالية 
!! الفقيه؟
كسواء أكانت إقامة احلدكد  عى ضلو الوجوب أك احلرمة أـ     

اإلباحة الٍب هل القدر ادلتيقن ممها يف  صر الغيبة، فإٌف  دـ إقامتها 
فات الٍب غلب أٍف يتصف ّٔا المظاـ أك دلوانع، ال ييسقط بقٌية ادلواص

آّتمع اإلسبلمل ، ك عيه فبل مبلزمة بْب إقامة رلتمعو يتصف بالعدؿ 
كادلساكاة كتطبيق احلدكد كبْب كالية الفقيه العاٌمة، فيمكن  لفقهاء 
التورل أك  دكؿ ادلملممْب من إقامة احلدكد إدراجان ذلا ٙبت األمور 

. هتدين العدكؿاحلسبٌية لكن بإذف كإشراؼ ادلج
 

: الدعوى الثالثة

إٌف األحكاـ  اإلذلٌية سواء األحكاـ ادلربوطة بادلاليات أك السياسات  
أك احلقوؽ دل تمسخ، بل تبقى إذل يـو القيامة، كنفس بقاء تعك 

تضمن حفظ سيادة القانوف يقضي بضرورة حكومة ووالية األحكاـ 
ـ اهلل إالٌ ّٔا، لببلٌ يعـز اإلذلل كتتكفل إلجرااه، كال ؽلكن إجراء أحكا
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اذلرج كادلرج، مع أٌف حفظ المظاـ من الواجبات األكيدة، كاختبلؿ 
أمور ادلسعمْب من األمور ادلبغوضة، كال يقـو ذا كال يسدَّ  ن هذا إالٌ 

. (ٙ)"بواؿو كحكومة
إنٌه ٜبٌة مبلزمة بْب بقاء األحكاـ اإلذلٌية كتطبيقها : وتقريب دليلو    

كجود حكومة ككالية مطعىقة لعفقيه، بل ال ؽلكن إجراء كبْب ضركرة 
. األحكاـ إالٌ باحلكومة كالوالية كإالٌ يعـز من ذلك اذلرج كادلرج

كفيه من اإلشكاؿ ما ال ؼلفى، حيث إٌف كجود مبلزمة بْب تطبيق     
األحكاـ كبْب ضركرة كجود حكومة ككالية تستعـز أٍف يكوف بْب هذه 

ك الععية كادلععولٌية، فإذا ذهبت العٌعة ذهب األحكاـ ارتباط  عى نح
ادلععوؿ، مع أٌف هذا دل يقل به أحد من فقهاء اإلمامٌية  عى اإلطبلؽ، 

كباطل باألدلٌة العقعٌية الفعسفٌية كالمقعٌية التر ٌية، إذ ؽلكن أٍف تيقاـ 
األحكاـ ادلربوطة بادلاليات أك السياسات كاحلقوؽ بمظاـ إسبلمل 

يف مواقفه اإلجرااٌية كالتمفيذيٌة كالتر ٌية كاإلجتما ٌية يتبٌُب التورل 
كغّبها، فبل مبلزمة حيمبذو بْب تطبيق األحكاـ اإلذلٌية كبْب ضركرة 

كجود حكومة ككالية لعفقيه بادلعُب اٌلذم ذكرته التبهة، ك عى فرض 
كجود مبلزمة بْب األمرين فًعمى دل تيطبق األحكاـ اإلذلٌية بإقامة احلدكد 

 زيرات يف اجلمهوريٌة اإلسبلمٌية اإليرانٌية ممذ تأسيسها إذل يومما كالت
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فإذا كانت ادلصعحة تقتضل أٍف تعٌطل األحكاـ اإلذلٌية سمْب !! هذا؟
متمادية، كبالضبط مذ نتأت الدكلة اإلسبلمٌية يف إيراف، فمن 

الطبيعل إذف أٍف ال تكوف هماؾ مبلزمة بْب إقامة األحكاـ كبْب قياـ 
المٌية ككالية مطعقة لعفقيه، ك عيه؛ فإٌف اإلشكاؿ كاقع  عى دكلة إس

مىن قاؿ بادلبلزمة حيث إٌف  دـ إقامة األحكاـ يف ظٌل قياـ الٌدكلة 
اإلسبلمٌية استعـز اذلرج كادلرج، فعبلـى التتويش إذف  عى مىن دل يقل 

!! بوجود مبلزمة بْب األمرين؟
راء األحكاـ ك عى فرض حصوؿ هرج كمرج من خبلؿ  دـ إج    

ادلذكورة، فيمكن رفعها بتطبيق نظاـ التورل ػ حسبما ذكرنا آنفان ػ 
دكف أٍف يكوف لعفقيه كالية مطعىقة  عى كٌل شلء، كلو كانت ٜبٌة 
مبلزمة دلا أجاز متهور فقهاء اإلمامٌية تطبيق األحكاـ يف  صر 
الغيبة إذا بيسطت يد الفقهاء كأمموا من الضرر، كقوؿ ادلتهور ال 

. قتضل اإل تقاد بالوالية ادلطعىقة لعفقيهم
كتتدُّؽ البعض بأٌف التيخ ادلفيد يقوؿ بكبوت الوالية العاٌمة دل     

يكن  ن إدلاـ ٗبا قاله ادلفيد، إذ إٌف التيخ ادلفيد قد ورٌح يف ادلقمعة 
بأٌف إقامة احلدكد متوقفة  عى مىن نٌصبه  األاٌمة من األمراء كاحلٌكاـ يف 

فقد فٌوضوا  ، أٌما يف حاؿ غياب موالنا احلٌجة  صر حضورهم
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فأّما : "المظر فيه إذل فقهاء اإلمامٌية مع اإلمكاف كها هل  بارته التالية
فهو إذل سعطاف اإلسبلـ ادلمصوب من ًقبىل اهلل تعاذل، : إقامة الحدود

كهم أاٌمة اذلدل من آؿ زلٌمد  عيهم السَّبلـ، كمىن نصبوه لذلك من 
حلٌكاـ، كقد فٌوضوا المظر فيه إذل فقهاء شيعتهم مع األمراء ك ا
فمىن ٛبٌكن من إقامتها  عى كلده ك بده، كدل ؼلف من . اإلمكاف

سعطاف اجلور إضراران به  عى ذلك، فعيقمها، كمىن خاؼ من الظادلْب 
ا َباضان  عيه يف إقامتها، أك خاؼ ضرران بذلك  عى نفسه،أك  عى 

هم " المصب"، كمععوـه أٌف مراده من (ٚ)"الٌدين، فقد سقط  مه فرضها
ادلمصوبوف بالمصب اخلاص ال المصب العاـ، كلو كانت إقامة احلدكد 
متعٌيمة  عى الفقهاء من باب المصب اخلاص لىمىا جاز التفويض إليهم 
مع اإلمكاف، إذ مع المصب كاجلعل ال يصٌح التفويض كاإلختيار ألٌف 

دكد ال يصٌح إلقاء التفويض الفقهاء يف حاؿ ٛبكمهم من إقامة احل
. إليهم بل إقامتها حيمبذو متعٌيمة  عيهم، فتأٌمل

البعض اآلخر بأٌف ادلفيد يقوؿ بالوالية العاٌمة ٛبسكان ودعوى     
كمن تأمر  عى الماس من أهل احلق بتمكْب ظادل له، : "بظاهر قوله

من قبل ككاف أمّبان من قبعه يف ظاهر احلاؿ، فإظلا هو أمّب يف احلقيقة 
كذلك ألٌف مردودة ؛ .."واحب األمر اٌلذم سٌوغه ذلك كاذف له فيه
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إقامة احلدكد يف زمن الغيبة جااز كسااغ، كيتهد له ذيل كبلمه 
فادلملمن ادلمصوب من ًقبىل الظادل،  عيه أف يقيم احلدكد فيما لو أمره 

، ألنه يف بإقامتها الظادل، كيكوف بذلك مطبقان حلكم اإلماـ 
كليس من ًقبىًل  أمّب كسعطاف  عى احلدكد من ًقبىًعًه  احلقيقة
    .الظادل
كٗبا تقٌدـ معما سابقان، يمدفع ما قاله بعضه زلاكالن اإلنتصار  عى      

خصمه يف زلاكرة تعفزيونٌية بأٌف واحب اجلواهر زلٌمد حسن 
المجفل قد ورٌح بأٌف  دـ القوؿ بالوالية العاٌمة يعتّب كسوسة، بل 

ـى  قوذلم  ف دل يعتقدها من الفقهاء ما ذاؽ طعم الفقه كال فهم منإٌف 
باب  ّٕٗ/ُِ:كرموزهم أمران حسبما ورٌح ذلك حقيقةن يف جواهره

اجلهاد، إالٌ اٌف كبلمه يف كالية الفقيه  عى احلدكد كالتعزيرات ال  عى 
كٌل شلء، من هما حكم المجفل بوجوب إقامة احلدكد مع أمن ضرر 

يه أك  عى غّبه من التيعة كلو بقبوؿ الوالية من السعطاف  عى الفق
قبعه كإظهارها  مه ػ حسبما ذكر ذلك يف مطاكم كبلمه ػ فكبلمه 

مقتصر  عى الوالية العاٌمة بادلعُب األخص الٍب  تتمل احلدكد 
كالتعزيرات دكف الوالية بادلعُب األ ٌم اٌلذم أسس بمياهنا السٌيد 

حديكان معتزموف بصٌحة إقامة احلدكد اخلميِب، كٝبيع الفقهاء قدؽلان ك
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كالتعزيرات لكمهم سلتعفوف يف طبيعة احلكم اٌلذم يملٌدم إذل تمفيذها، 
اجلواهر كأمكاذلما قالوا فادلتهور قاؿ ٔبواز ذلك، كالمراقل كواحب 

بالوجوب،كإلصاؽ واحب اجلواهر وفة الوسوسة ٗبن دل يعتقد بالوالية 
يصدر ممه، فهو إسااة أدب إذل  العاٌمة خطأ وريح كاف يمبغل أٍف ال

أساطْب فقهاء اإلمامٌية اٌلذين دل يعتقدكا بالوالية العاٌمة كإٍف قالوا ٔبواز 
إقامة احلدكد كالتعزيرات من باب احلسبة كاألمر بادلعركؼ كالمهل  ن 
ادلمكر كلئلطبلقات الواردة يف الكتاب الكرًن الدالٌة  عى استمراريٌة 

ة ػ حسبما أشرنا سابقان ػ ال سٌيما مكل قوله تمفيذ األحكاـ التر لٌ 
، كقعما إٌف ولكم في القصاص حياة يا أولي األلباب: تعاذل

احملقق اخلوال رٞبه اهلل ال يقوؿ بالوالية العاٌمة لعفقهاء لكمه يرل ػ 
كغّبه من فقهاء اإلمامٌية ػ أٌف إجراء احلدكد ال بٌد ممه يف  صر الغيبة 

يعة، بل يرل مترك ٌية اجلهاد اإلبتداال يف كال تتعطل أحكاـ التر
 صر الغيبة إذا توافرت شركطه، مع اٌف واحب اجلواهر ال يراه 

. مترك ان مع ا تقاده بالوالية العاٌمة
إذف ال مبلزمة بْب مىن يقوؿ بوجوب أك جواز إقامة احلدكد كبْب     

م كبْب الوالية لعفقيه كما ال مبلزمة بْب مىن يقوؿ باجلهاد اإلبتدائ
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الوالية أيضان، فهل أمور نسبٌية غلب مبلحظة متععقاهتا لببلٌ يعتبس 
. احلٌق بالباطل فيخفى  عى ككّبين

: الّدعوى الرابعة

، فبل فرؽ بْب كالية      إٌف كالية الفقيه هل نفس كالية ادلعصـو
ادلعصـو ككالية الفقيه العادؿ من حيث العمـو كالتموؿ، أجل، إٌف 

أرفع من ممػزلة الفقيه، كلكن كظيفتهما كاحدة حٌب يف  ممػزلة ادلعصـو
السعطة كاإلمارة، كهل هماؾ فرؽ بْب كالية ادلعصـو  عى الصغار 

كإذا فرضما الميب كاإلماـ  عيهما السَّبلـ قيمْب "ككالية الفقيه مكبلن؟ 
 عى الصغار فإٌف مهمتهما يف هذا آّاؿ كاحدة كٌمان ككيفان، ال ٚبتعف 

 ادم آخر إذا  يٌْب لعقيومية  عى نفس أكلبك الصغار،   ن أٌم فردو 
ككذلك قيوميتهما  عى األٌمة بأسرها من الماحية العمعٌية ال ٚبتعف 

. (ٛ) ن قيومٌية أم فقيه  ادل  ادؿ يف زمن الغيبة
:  جوابها
كٌل ما أكردناه سابقان  عى كالية الفقيه العاٌمة نورده هما (: أّوالً )    

ل، كهذه الٌد ول هل الٍب من أجعها قمما بالمقض  عى هذه الٌد و
الٍب ال تيعطى   عى الوالية العاٌمة، لكوهنا من سلتٌصات ادلعصـو 

أك تيوهىب ألحدو  عى اإلطبلؽ مهما  بل شأنه ك ت مكانته، كإالٌ 
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لكاف أ طاها أامتما إذل بعض أوحأّم، مع أٌف شيبان من هذا دل 
إٌف هذه الوالية ادلٌد اة هل نفسها الٍب ػلصل أوبلن، بل احلقَّ أقوؿي 

اٌد اها كتقٌمصها إبن أيب قحافة ك مر ك كماف، من هما شٌدد أمّب 
المكّب  عى أكلبك ادلتقٌمصْب اٌلذين اغتصبوها من  ادلملممْب  عٌل 

أوحأّا، فكما إنه ال فرؽ ػ بمظر أتباع كالية الفقيه ػ بْب اإلماـ 
، كذا ال كبْب كالية الفقيه ـ ادلعصـو  ف حيث التموؿ كالعمـو

فرؽ بيمه كبْب كالية أيب بكر اٌلذم تقٌمص كالية أمّب ادلملممْب  عٌل 
  ،إالٌ من حيث أٌف أبا بكر يمكر اخلبلفة اخلاٌوة بأمّب ادلملممْب

لكٌمه يٌد ل اخلبلفة  ن رسوؿ اهلل زلٌمد وٌعى اهلل  عيه كآله كسعَّم 
ث يعتّبكهنا امتدادان لوالية األاٌمة ٖببلؼ الععماء ادلٌد ْب لعوالية حل

 عيهم السَّبلـ لكٌن اجلوهر كاذلدؼ كاحد كهو غصب اخلبلفة 
التر ٌية من أهعها، أ اذنا اهلل تعاذل من شطحات األكهاـ كزاٌلت 

. العساف، كغفعة القعب، كسكرة العقل، ٕبٌق زلٌمد كآله الطاهرين
كالفقيه،  ػزلة بْب ادلعصـو ال ريب أف ٜبٌة تفاكتان يف ادلن(: ثانياً )    

بل ال ؽلكن قياس أحد من العادلْب  عى ادلعصومْب من  َبة آؿ زلٌمد 
 عيهم السَّبلـ، كالتفاكت يف ادلمػزلة يستعـز التفاكت يف اآلثار ال زلالة، 

الوالية  عى الكبّب كالصغّب، فقيهان أك  من هما كاف لعمعصـو 
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فسه كأمواله، فبل ػلٌق له أٍف يتعف غّب فقيهو، كال كالية لعمجتهد  عى ف
 ضوان من أ ضااه أك أٍف يقتل نفسه كما شابه ذلك، فكيف تكوف له 

كالية  عى غّبه يفعل به ما يتاء ٕبٌجة ادلصعحة اإلسبلمٌية الععيا، 
ككأٌف اآلخرين خيعقوا له، حياهتم كأمواذلم كأ راضهم ٙبت أمره، فهم 

. نصاره بيد له كلزمرته كحاشيته كأ وانه كأ
كأٌما ادلساكاة يف الوالية  عى الصغار ػ حسبما أفادته الٌد ول ػ بْب     

كالفقيه كٌمان ككيفان فبل تستد ل ٕباؿو أٍف تكوف كالية  ادلعصـو 
آّتهد كوالية ادلعصـو اٌلذم هو أكذل بادلملممْب من أنفسهم دكف 

. استكماء
رة األحكاـ الفر ٌية مضافان إذل أنه ليس لعفقيه وبلحٌية خارج دائ    

أكسع بككّب  أك التصٌرؼ بأمواؿ الماس، لكٌن وبلحٌية ادلعصـو 
من وبلحيات الفقيه ٕبيث تطاؿ التتريعات كاألحكاـ اإلذلٌية 

كالقوانْب بل كالية األاٌمة فوؽ الوالية التر ٌية؛ فإهنم أكلياء األمور 
طعىقة دل تقف  عى مٌر العصور، كمع هذا فإٌف هذه الوالية التر ٌية ادل

حٌب ألصقها السٌيد اخلميِب إذل نفسه،   عى حٌد ادلعصـو 
:  فصارت كاليته أهٌم من الٌصـو كالٌصبلة كاحلٌج كالزكاة، فها هو يقوؿ
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إٌف كالية الفقهاء ادلطعىقة هل نفس الوالية الٍب أ طاها اهلل إذل ]    
حكاـ اإلذلٌية، نبٌيه الكرًن كاألاٌمة  عيهم السَّبلـ، كهل من أهٌم األ

كمقدَّمة  عى ٝبيع األحكاـ اإلذلٌية، كال تتقٌيد وبلحياهتا يف داارة 
هذه األحكاـ، فاحلكومة تعتّب من األحكاـ األكلٌية، كهل مقدَّمة  عى 
األحكاـ الفر ٌية حٌب الٌصبلة كالٌصـو كاحلج، كتستطيع احلكومة أٍف 

ها مع األٌمة، إذا تعغل من جانب كاحد اإلتفاقات التر ٌية الٍب تعقد
رأت أهنا سلالفة دلصاحل اإلسبلـ أك الٌدكلة،كما تستطيع أٍف ٛبمع أم 

أمر  بادم أك غّب  بادم ؼلالف ادلصاحل العاٌمة، كلعحكومات 
 .(ٜ)[وبلحيات أكسع من ذلك

فهو يرل أٌف داارة وبلحٌيات كسعطات الورٌل الفقيه أكسع بككّب "    
. (ٓٔ)"شلا يراه الفقهاء اآلخركف

!... إسبلماه...كا   
إٌف هذه الوالية ادلطعىقة لعسٌيد اخلميِب دل تكن لرسوؿ اهلل كاألاٌمة     

 عيهم السَّبلـ إذ ال ػلٌق لعرسوؿ كالعَبة أٍف يغٌّبكا أحكاـ اهلل، كال 
يقعبوا احلبلؿ إذل حراـ كبالعكس، كما ال ؽلكمهم أف غلحدكا 

من ادلوذل ك صمتهم كلكوهنم األحكاـ الفر ٌية كما شابه ذلك لقرّٔم 
: مبعًّْغْب  ن اهلل تعاذل ليس ذلم من األمر شلء قاؿ تعاذل  
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يا أيها الّرسول بلّْغ ما أُنـزَل إليَك من رّبك.. (ادلاادة/ٕٔ .)
يا أيها المدثر قم فأنذر.. (ادلدثر .)
فذكّْر إنما أنَت مذكّْر لست عليهم بمصيطر(الغاشية/ُِ-

ِِ .)
 ّغون رساالت اهلل ويخكونو وال يخكون أحداً إال اهللاّلذين يبل 
(. ّٗ/األحزاب)
إْن ىو إالّ وحٌي يوحى.. (المجم/ْ .)
لي  لَك من األمر شيء (آؿ  مراف/ُِٖ .)

حبلؿ زلٌمد حبلؿ إذل يـو القيامة كحرامه حراـ إذل : "كقوله     
. (ٔٔ)"يـو القيامة

شلء، فكيف يكوف لعخميِب  فإذا دل يكن لرسوؿ اهلل من األمر    
أشياء كأشياء؟، أتراه سبحانه كتعاذل فٌوض ديمه إليه كأطعق له العماف 
يف أحكامه  ٌز كجٌل يتصٌرؼ فيها حسبما يراه نظره، كال يفوضه كال 

يطعقه إذل رسوله كالغٌر ادليامْب من آله الطاهرين كهم سادة اخلعق 
! كقٌواد الٌرٞبة كسبل المجاة؟
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السٌيد ادلذكور بتعك ادلقالة اخلاطبة حٌب جعل حفظ  كدل يكتفً     
اجلمهوريٌة اإلسبلمٌية أهٌم من حفظ كٌل األنفس حٌب نفس واحب 

: كها هل  بارته الزماف 
إٌف حفظ اجلمهوريٌة اإلسبلمٌية أكجب من حفظ األنفس كلو "    

.  )*("كانت نفس واحب الزماف  
آخر ال يقٌل خطورة  ن بل ترٌقى أوحاب المظريٌة إذل شلء     

األكؿ، فاٌد وا أنه ال ؽلكن بعوغ حٌب اإلماـ ادلهدٌم دكف حٌب 
ال ؽلكن بعوغ حٌب ادلهدٌم "اخلاممبل، فقاؿ ببلؿ نعيم ٙبت  مواف 

فعيتدبٌر كٌل مملمن أمره، كليعتفت كل طالب ": "دكف حٌب اخلاممبل
كٌل ذلك ال لعسعادة األبديٌة ككٌل طامح لبعوغ الغايات الٌرفيعة، إٌف 

يتحٌقق إالٌ بالوسيعة كهل اليـو كمع غياب ادلعصـو احلٌجة الفقيه الوارل 
اٌلذم يضبط  معٌية السعوؾ كيوٌجهها، ٕبيث إٌف ادلملمن العابد العادل 
حٌب لو أراد أٍف يصل إذل  رفاف هو أ ى من  رفاف الوارل فعيس له 

 ادًل سعماف طريق سول هذا الوارل، فحٌب لو كاف الوارل أسامة كاؿ
الفارسل، فإٌف  رفاف سعماف يبقى زلفوفان ٖبطر اخلركج  عى طا ة 

                                                 
، الصادر  ن ادلملٌسسة اإلسبلمٌية لعَببية كالتععيم، معهد ِٗ:ٕبث يف الوالية كادلرجعٌية من ادلمظار التطبيقل  (*)

 .ـُٓٗٗالطبعة األكذل/ إل داد ادلععّْمْب التابع لعحزب اإلماـ ادلهدم 
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أسامة، كاليـو كل معرفة غّب مرتبطة بوالية اخلاممبل هل كساكس، ككٌل 
. (ٕٔ)"رؤلن دكف كاليته أضغاث أحبلـ

لن أ ٌعق  عى هذا ألٌف القعم  مدم تكٌسر كيدم تر٘بف كقعيب    
الٍب تمٌم  ن  دـ اإلؽلاف بآؿ  يضطرب من هوؿ تعكم العبارات

زلٌمد، إٌف تعكم الكعمات ادلقزّْزة تذٌكرين ٗبا قاله معاكية ألهل 
إين كاهلل ما قاتعتكم لتصٌعوا كال لتصوموا كال لتحٌجوا كال :"العراؽ

لتزٌكوا، إنكم لتفععوف ذلك، كلكِب قاتعتكم ألتأمر  عيكم كقد أ طاين 
أي ػ آؿ زلٌمد ػ يعلم اّلذين ظلموا وس.(ٖٔ)"اهلل ذلك كأنتم له كارهوف

 .منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين
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: ىوامش الفصل الخام 
. ٖٕ:أساس احلكومة اإلسبلمٌية لعحاارمـ ( ٔ)
. بتصٌرؼ ببعض العبارات ٖٕ:أساس احلكومة اإلسبلمٌيةـ ( ٕ)
. الصاحلوبحل  ُُٔرقم احلكمة ََٓ:قصار احلكم/هنج الببلغةـ ( ٖ)
. بتصٌرؼ بسيط َُٔ:أساس احلكومة اإلسبلمٌيةـ ( ٗ)
. ، لعخميِبْٖ:احلكومة اإلسبلمٌيةـ ( ٘)
. ُْٔ/ِ:كتاب البيعـ ( ٙ)
. َُٖ:ادلفيد/ادلقمعةـ ( ٚ)
. َٓ:احلكومة اإلسبلمٌيةـ ( ٛ)
. َُٕ/َِ:وحيفة المورـ ( ٜ)
. ِّْ:نظرية احلكم كالٌدكلةـ ( ٓٔ)
. ٕحُّباب ُٖٔ/ّ:بصاار الٌدرجاتـ ( ٔٔ)
. ُٖ:ٕبث يف الوالية كادلرجعٌية من ادلمظار التطبيقلـ ( ٕٔ)
 .ْٗ/ْْ:ٕبار األنوارـ ( ٖٔ)
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هذا آخر ما أردنا ٙبريره حوؿ مسألة الوالية العاٌمة لعفقيه ٕبسب     
آمبلن كمتمميان  عى الععماء ...ما أٌدل إليه نظرم الفاتر كفهمل القاور

يمظركا إذل ما كتبما بعْب اإلنصاؼ كالتجٌرد  ن  احملققْب ادلمصفْب أفٍ 
العصبٌية ألهنم ػ إٍف خرجوا  ن جاٌدة الصواب كاحلقيقة ال قٌدر اهلل 
ذلك ػ سيبلقوف يومهم اٌلذم يو دكف، كسأقف كيقفوف، كهماؾ ال 
يمفع ماؿه كال بموف إالٌ اإل تقاد الصحيح كالعمل الصاحل بالذكد  ن 

. حياض الميٌب كالعَبة
كما كآمل أٍف يمظركا إليه بعْب الٌرضا حٌب لو خالف رغباهتم     

كطموحاهتم، كذلك ألٌف  ْب الٌرضا  ن كٌل  يبو كعيعة، ك ْب 
. السخط تبدم ادلساكيا

كالبحث ّٔذه الكيفٌية جاء كافيان بعونه تعاذل كلطفه كإٍف كاف ٜبٌة     
 إشكاالت  ديدة دل أ رضها  عى طاكلة التتريح لضيق الوقت

كتراكم الغمـو كمداراةن لككّبو من الماس، ألٌف احلٌق بات غريبان  مد مىن 
ػلسبوف أنفسهم معه كممه، لكن هيهات ٍبٌ هيهات دلا يو دكف، 

 تش التيطاف يف ودكرهم ٍبٌ باض ! زخارؼ كأماين أهل الكتاب
كفرٌخ، فصار كٌل الماس ػ إالٌ مىن رحم ريب ػ جمودان رلمَّدة لعتيطاف، 
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كتطيع، بل كٙبارب من أجعه كمن أجل حطاـو زاالو لن  تسمع له
، كرجاؿو ارٙبعوا كسّبٙبل غّبهم إذل مستقرّْ القبور الٍب هل بيوتما  يدـك
ٝبيعان كلن نفٌر من السَّكىن فيها،فهل  معما ما يوجب أٍف تكوف لما 

ركضة من رياض اجلٌمة؟ أـ أنما حٌولماها إذل جحيم تصعل الوجوه ببس 
نعوذ باهلل من شركر نفوسما كسيبات ! ت مرتفقان؟التراب كساء

أ مالما، كنعتجئ إليه من مضبٌلت الفًب كالضياع  ن احلق، فبل يمفع 
احلماس لفبلفو كفبلفو ألنما سمحاسب  عى اإلنقياد األ مى 

الشخاصو ليسوا من أهل العصمة كالطهارة ألٌف الطا ة ادلطعىقة ألهل 
هم يف الكتاب كالسٌُّمة، كما دكهنم العصمة كالتطهّب كهم ادلمصوص  عل

يوم تقلب وجوىهم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا ٕباجة إليهم 
اهلل وأطعنا الّرسوال وقالوا إنّا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضّلونا 

(. ٕٔػٔٔ/األحزاب) ..السبيال
كأخّبان أطعب من ريب اٌلذم  عيه معٌورل ، كبآؿ زلٌمد توٌسعل،     

ق من شٌر التيطاف العبيم اخلبيث ادلخبّْث، كأحَبز به من كٌل كأ وذ ب
جٌبارو فاجرو كسعطاف جاار ك دكٍّ قاهر، العهٌم اجععِب من جمدؾ فإٌف 

جمدؾ هم الغالبوف، كاجععِب من حزبك فإٌف حزبك هم 
ادلفعحوف،كاجععِب من أكليااك فإٌف أكلياءىؾ ال خوؼ  عيهم كال هم 
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يِب فإنه  صمة أمرم، كأوًعح رل آخرٌب ػلزنوف، العهٌم أوعح رل د
فإهنا دار مقٌرم كإليها من رلاكرة العباـ مفٌرم، كاجعل احلياة رل زيادةن 

يف كٌل خّب، كالوفاة راحةن رل من كٌل شٌر، العهٌم وٌل  عى زلٌمد خاًب 
المبيْب كٛباـ ً دَّة ادلرسعْب ك عى آله الطيبْب الطاهرين ككاًؿ مىن 

 اداهم، كانصر مىن نصرهم، كاخذٍؿ مىن خذذلم،  كاالهم، ك اًد مىن
كالعٍن مىن ظعمهم يا أرحم الراٞبْب، ربما ال تزغ قعوبما بعد إذ هديتما 

. كهب لما من لدنكى رٞبة إٌنكى أنتى الوٌهاب
.   العهٌم وٌل  عى زلٌمدو كآؿ زلٌمد ك ٌجل فػىرىجهم كالعن أ داءهم

بّبكت . هػُِْْ/ذم احلجة/ّ    
د العامعل زلٌمد ٌٞبو
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 ٗٗٔ ..مىٍن تكبت ذلم احلكومة بالمصب كاإلنتخاب كرٌدها" أكرل األمر"د ول أٌف ادلراد من 
 ٘ٗٔ ..........................................................................الرٌد األٌكؿ

 ٙٗٔ ...........................................................................الكاينالرٌد 
 ٚٗٔ .........................]كادلملمموف كادلملممات بعضهم أكلياء بعض[ :اآلية الكالكة

 ٚٗٔ ...............................اإلستدالؿ ّٔا  عى كالية الفقيه، كاإليراد  عيهتقريب 
 ٛٗٔ .......................................................................اإليراد األٌكؿ

 ٜٗٔ ........................................................................الكايناإليراد 
 ٔ٘ٔ .......................................................................اإليراد الكالث

 ٔ٘ٔ :........................................................................قعماإٍف قيل 

 الفصل الثاني

 اإلستدالل على والية  الفقيو العاّمة باإلجماع
 ٙ٘ٔ .....................................................................أقساـ  اإلٝباع

 ٙ٘ٔ .............................د ول اإلٝباع  عى ثبوت الوالية العاٌمة كاإليراد  عيها
 ٚ٘ٔ .......................................................................اإليراد األٌكؿ

 ٛ٘ٔ ........................................................................الكايناإليراد 
 ٜ٘ٔ .......................................................................اإليراد الكالث

 ٓٙٔ ........................................................................الرٌابعاإليراد 
 ٔٙٔ .......................................................د ول لعمراقل كاإليراد  عيها



 ّّٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 الفصل الثالث

 اإلستدالل على والية الفقيو العاّمة بالعقل
 ٘ٙٔ ...............................................تقريب اإلستدالل بالعقل

 ٙٙٔ .......................................................................اإليراد األٌكؿ
 ٙٙٔ ........................................................................الكايناإليراد 

 ٚٙٔ .......................................................................اإليراد الكالث
 ٛٙٔ ........................................................................القوؿوفوة 

 ٜٙٔ ................................................................إشكاؿ  ويص كحلٌ 
 ٜٙٔ (أٌكالن ):.............................................................................
 ٕٚٔ (ثانيان ):.............................................................................

 الفصل الّرابع

 العاّمة باألخباراإلستدالل على والية الفقيو  
 ٙٚٔ اإلستدالؿ ّٔا  عى ادلدَّ ى من األخبار كتقريب :الطائفة األولى.....................

 ٙٚٔ "......................................................الععماء كرثة األنبياء: "حديث
 ٚٚٔ ...................................أحدعلا ضعيف كاآلخر وحيح: لعحديثطريقاف 

 ٜٚٔ .........................................................تقريب اإلستدالؿ باحلديث



 ّْٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٓٛٔ ......................................................................األٌكؿاإليراد  
 ٓٛٔ ........................................................................اإليراد الكاين
 ٔٛٔ ............................. عيهم السَّبلـ هم الععماء كشيعتهم ادلتعٌعموفأهل البيت 

 ٕٛٔ .......................................... بلج طاافتْب من األخبار ادلتعارضة ظاهران 

       

 ٙٛٔ .......................................................................الكالثاإليراد   
 ٙٛٔ :........................................................................إٍف قيل قعما
 ٙٛٔ ...................................بْب الععم كاألفضعٌية كبْب الوالية العاٌمةال مبلزمة 
 ٚٛٔ .......................................................................اإليراد الرٌابع
 ٚٛٔ ...............................................تستعـز الوالية العاٌمة لعفقيهاألمانة ال 

 ٚٛٔ .....................................................................اإليراد اخلامس
 ٜٛٔ .........................................................................كدفعشبهة 

 ٜٔٔ .......................رٌد ادلز م القاال بأٌف اإلرث مطعىق يعٌم مقاـ السعطمة كالٌز امة
 ٖٜٔ ......................ادلدَّ ىمن األخبار كتقريب اإلستدالؿ ّٔا  عى : الطائفة الثانية

 ٖٜٔ "......................................................الفقهاء أمماء الٌرسل: "حديث



 ّٓٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٖٜٔ ..................................................اإليرادات  عى اإلستدالؿ ادلذكور
 ٜٗٔ .......................................................................األٌكؿاإليراد 

 ٜ٘ٔ .......................................................................اإليراد  الكاين
 ٜٙٔ ........................................................................كدفعد ول 

 ٜٚٔ ................................................................د ول اخرل فاسدة
 ٜٛٔ .......................................................................الكالثاإليراد 

 ٜٛٔ .......تمفيذ األحكاـ كإجراء احلدكد إظلا هو من كظيفة الٌرسوؿ اإلماـ ٗبا هو إماـ ال ٗبا هو رسوؿ
 ٕٓٓ .................................ّٔامن األخبار كتقريب  اإلستدالؿ : الطائفة الثالثة

 ٕٓٓ "...............................إٌف أكذل الماس باألنبياء أ عمهم ٗبا جاؤكا به: "حديث
 ٕٔٓ :......................................................................اإليراد األٌكؿ

 ٕٔٓ :.......................................................................الكاين اإليراد
 ٕٕٓ ..................................................أكذل الماس باألنبياء هم أكوياؤهم

 ٖٕٓ ....................................................لبياف أمرو تكويِباحلديث مسوؽ 
 ٖٕٓ .......................................................................اإليراد الكالث
 ٕ٘ٓ ................................ّٔامن األخبار، كتقريب اإلستدالؿ : الطائفة الّرابعة

  



 ّٔٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٕ٘ٓ "............................................................الععماء خعفاء: "حديث  
 ٕٙٓ .................................................تقريب اإلستدالؿ من جهاتو ثبلث

 ٕٚٓ :......................................................................اإليراد األٌكؿ
 ٕٛٓ :.......................................................................اإليراد الكاين
 ٕٛٓ ............................................................باألككر قبيحالتخصيص 
 ٜٕٓ .........................................................................د ول كردٌ 

 ٕٓٔ .......................................................................الكالثاإليراد 
 ٕٓٔ ...........ال مبلزمة بْب ركاية األحاديث كتععيمها كبْب الوالية  عى الماس كاألمواؿ

 ٕٓٔ ........................................................................الرٌابعاإليراد 
 ٕٔٔ :...........................................................................اخلبلوة

 ٖٕٔ ................................ادلدَّ ىمن األخبار ادلستىدىؿ ّٔا  عى : الطائفة الخامسة
 ٖٕٔ "........................................الفقهاء قادة كاجلعوس إليهم  بادة: "حديث

 ٖٕٔ ............................................................الماحية السمديٌة لعحديث
 ٕٗٔ .............................................اإلستدالؿ به  عى كالية الفقيهتقريب  

 ٕٗٔ .........................................يف احلديث" القادة"التوجيه  الععمل دلفهـو 
 ٕٙٔ .................................ادلطعوبمن  األخبار ادلدَّ اة  عى : الطاافة الٌسادسة

 ٕٙٔ "................................... عماء أمٍب أفضل من أنبياء بِب إسراايل: "حديث



 ّٕٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٕٚٔ ................................................................تقريب اإلستدالؿ به
 ٕٚٔ :......................................................................األٌكؿاإليراد 

 ٕٚٔ ..................................دل يكبت بدليل معتّبو كجود كالية تاٌمة لكٌل األنبياء
 ٕٚٔ :.......................................................................الكايناإليراد 

 ٕٚٔ ...................................................األفضعٌية ال تستد ل الوالية التاٌمة
 ٕٛٔ ........................المبٌوة احلقيقٌية تقتضل الوالية مردكدة بأربعة أمورد ول أٌف 
 ٕٛٔ .........................................................................األمر األٌكؿ

 ٜٕٔ .........................................................................الكايناألمر 

  

 ٜٕٔ ........................................................................األمر الكالث  
 ٕٕٓ .........................................................................الرٌابعاألمر 

 ٕٕٔ ..........................................................................شبهة كردٌ 
 ٕٕٔ ......................مفهومىل المبٌوة كالوالية استد ى الوقوع يف اإللتباساخلعط بْب 

 ٕٕٗ .......................من األخبار  ادلٌد اة  عى كالية الفقيه العاٌمة: الطائفة السابعة
 ٕٕٗ .................................................."الفقهاء حصوف اإلسبلـ: "حديث



 ّٖٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٕٕٗ "....................................... عٌل بن أيب ٞبزة البطااِب"ضعف الٌسمد بػ 
 ٕٕٙ ............................................تقريب  اإلستدالؿ به  عى الوالية العاٌمة

 ٕٕٙ .......................................................................اإليراد االٌكؿ
 ٕٕٚ ........................................................................اإليراد الكاين

 ٕٕٚ .......................................................................الكالثاإليراد 
 ٕٕٛ ................................من األخبار ادلستدٌؿ ّٔا  عى الوالية :الطائفة الثامنة

 ٕٕٛ ................................................."الععماء حٌكاـ  عى ادلعوؾ: "حديث
 ٕٕٛ ...............................................................تقريب  اإلستدالؿ به

 ٜٕٕ ......................................................................اإليراد  األٌكؿ
 ٜٕٕ ..................................................احلمل  عى  اإلنتاء باطل لوجهْب

 ٜٕٕ ........................................................................الوجه األٌكؿ
 ٖٕٓ .........................................................................الكاينالوجه 

 ٖٕٔ ........................................................................اإليراد الكاين
 ٖٕٔ ...............................................معُب كوف الععماء حكامان التحقيق يف 

 ٖٖٕ ........................................................من  األخبار: الطائفة التاسعة
 ٖٖٕ ..............................................."الٌسعطاف كرٌل مىن ال كرٌل له: "حديث

 ٖٖٕ ..................................................احلديث مرسىل كمن مصادر العاٌمة
 ٖٖٕ .............................................تقريب اإلستدالؿ به  عى الوالية العاٌمة

 ٖٕٗ ......................................................................اإليراد  األٌكؿ



 ّٗٔ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

  

 ٖٕٗ ......................................................................د ول مردكدة  
 ٖٕ٘ ..........................................قريمة عى الفقيه ٕباجة إذل " السعطاف"ٞبل 
اإليراد 
 ٖٕ٘ ........................................................................الثاني
اإليراد 
 ٖٕٙ .......................................................................الثالث

 ٜٖٕ .................................................من األخبار المّدعاة: الطائفة العاشرة
 ٜٖٕ ".......................................................الفقهاء أمماء الٌرسل: "حديث

 ٕٓٗ ...............................................بوجهْبتقريب  اإلستدالؿ باحلديث 
 ٕٓٗ ........................................................................الوجه األٌكؿ
 ٕٓٗ .........................................................................الوجه الكاين

 ٕٔٗ ...............................................يورد  عى  اإلستدالؿ ادلذكور ٗبا يعل
 ٕٔٗ (أٌكالن ):.............................................................................
 ٕٕٗ (ثانيان ):.............................................................................



 َّٕ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٕٕٗ (ثالكان ):.............................................................................
 ٖٕٗ ...........................................ادلٌد اةمن األخبار  :الطائفة الحادية عكرة

 ٖٕٗ ".......................كأٌما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إذل ركاة حديكما: "حديث
 ٕٗٗ .............................................................المقاش يف سمد احلديث

 ٕ٘ٗ .............تأكيد احلديث التريف  عى أعلٌية الٌرجوع إذل الععماء يف معرفة األحكاـ
 ٕٚٗ ..........................................تقريب اإلستدالؿ  عى كالية  الفقيه العاٌمة

 ٕٛٗ .............................الظاهر من احلجٌية هل احلجٌية يف األحكاـ:األٌكؿاإليراد 
 ٜٕٗ .........................................................................إٍف قيل قعما
 ٕٓ٘ ..............الفقهاءاألخذ بإطبلؽ احلجية يستعـز الوالية الفععٌية لكٌل : اإليراد الكاين
 ٕٔ٘ .............................تبعيغ األحكاـ من أظهر مصاديق احلجية: اإليراد الكالث
 ٕٗ٘ ....هو ادلوضو ات الٍب يَبٌتب  عيها حكم شر ل" احلوادث"ادلراد من :اإليراد الرٌابع

 ٕ٘٘ ......االنصارم  عى أٌف التوقيع التريف ليس خاوان بادلساال التر ٌيةد اكل التيخ 
 ٕٚ٘ .........................................................اإليراد  عى الٌد ول األكذل

  

 ٜٕ٘ ..........................................................الٌد ول الكانيةاإليراد  عى   



 ُّٕ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٕٓٙ ..........................................................اإليراد على الّدعوى الثالثة
 ٖٕٙ ........................................................................القوؿوفوة 

 ٕٗٙ .........................من األخبار ادلٌد اة  عى الوالية العاٌمة: الطاافة الكانية  ترة
 ٕٗٙ ..............................................................بن حمظعةمقبولة  مر 

 ٕٚٙ ..........................................................المقاش السمدم يف ادلقبولة
 ٜٕٙ ..................................................األٌكؿ لئلستدالؿ بالٌركايةالتقريب 

 ٜٕٙ ...................................................التقريب الكاين لئلستدالؿ بالٌركاية
 ٕٓٚ ..................................................الكالث لئلستدالؿ بالٌركايةالتقريب 

 ٕٕٚ .........................................................اإليراد  عى التقريب ادلتقدـ
 ٕٕٚ ......................................................................األٌكؿاإليراد  

 ٕٚٚ ........................................................................اإليراد الكاين
 ٕٚٚ .......................................................................الكالثاإليراد 

 ٕٛٚ ........................................................................اإليراد الرٌابع
 ٜٕٚ .....................................................................اخلامساإليراد 

 ٕٔٛ :......................................................................كوفوة القوؿ
 ٕٕٛ .....................................................................الٌسادساإليراد 

 ٖٕٛ ...........................................................................كاحلاول
 ٕٗٛ ...................................................................كردكدإشكاالت 

 ٕٗٛ .....................................................................اإلشكاؿ األٌكؿ
 ٕ٘ٛ .................................................................اإلشكاؿاخلدشة يف 



 ِّٕ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٕٙٛ .........................................................................إٍف قيل قعما
 ٕٚٛ ......................................................................الكايناإلشكاؿ 
 ٕٚٛ .........................................................................اإليراد  عيه
 ٕٛٛ .....................................................................الكالثاإلشكاؿ 

  

 ٜٕٓ .........................................................................إٍف قيل قعما  
 ٜٕٓ (أٌكالن ):.............................................................................
 ٜٕٓ (ثانيان ):.............................................................................
 ٕٜٕ (ثالكان ):.............................................................................

 ٖٜٕ .....................................................................اإلشكاؿ الرٌابع
 ٖٜٕ ......................................................................... عيهاإليراد 

 ٜٕ٘ .........................من األخبار ادلٌد اة  عى الوالية العاٌمة :الطائفة الثالثة عكرة
 ٜٕ٘ .................................................................خدغلةمتهورة أيب 

 ٜٕٙ ........................................................تقريب اإلستدالؿ بادلتهورة
 ٜٕٚ ......................................................................... عيهاإليراد 



 ّّٕ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٖٓٓ ..................................................من األخبار :الطائفة الّرابعة عكرة
 ٖٓٓ .............................................حديث  ٌعة احتياج الماس إذل اإلماـ 

 ٖٖٓ ............................................................تقريب اإلستدالؿ باخلّب
 ٖٗٓ .........................................................................اإليراد  عيه

 ٖ٘ٓ .......................................................................توٌهم سلدكش
 ٖٚٓ .............................................................................توضيح
 ٖٛٓ .......................................................................كحلإشكاؿ 

 ٖٔٔ ..............من األخبار ادلستدؿ ّٔا  عى كالية الفقيه العاٌمة: الطائفة الخامسة عكرة
 ٖٔٔ ..............................السَّبلـالععماء كافعوف أليتاـ آؿ زلٌمد  عيهم : "حديث

 ٖٔٔ ........................فضيعة الععماء الربانيْب ادلدافعْب  ن أهل البيت  عيهم السَّبلـ
 ٖٖٔ .........................................تقريب اإلستدالؿ ّٔذه األخبار  عى ادلدَّ ى

 ٖٖٔ .........................................................اإليراد  عى التقريب ادلتقٌدـ

  

 ٖٖٔ ..........اإليراد  عى الٌد ول القااعة بأٌف إطبلؽ الكفالة يقتضل الوالية العاٌمة لعفقيه 



 ّْٕ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 الفصل اخلامس

 دعاوى وردود 
 ٕٕٖ ...تأثر بعض الععماء يف استدالذلم  عى الوالية العاٌمة باألقيسة كاإلستحسانات العامٌية

 ٖٕٖ ..........هو بتبٌِب نظاـ كالية الفقيه إٌف المظاـ األمكل يف غيبة موالنا احلٌجة القاام : الّدعوى األولى
 ٕٖٗ .......................................................ادلتقٌدمةاإليراد  عى  الٌد ول 

 ٕٖ٘ .....................................................آيتا التورل ٙبكاف  عى ادلتورة
 ٕٖٙ ........................................بادلتورة يصطدـ مع أكامر الوارل الفقيهاألمر 

 ٕٖٚ .........................................................................إٍف قيل قعما
 ٕٖٛ ..............................................................بأمريند ول مدفو ة 

 ٜٕٖ .................اإليراد  عى شبهة أٌف إطبلقات أدٌلة الوالية حاكمة  عى أدٌلة التورل
 ٖٖٓ ........................................................كاإليراد  عيهاشبهة أخرل 
 ٖٖٔ ....كجود مبلزمة بْب نظاـ كالية الفقيه كبْب إقامة المظاـ اإلسبلمل :الّدعوى الثانية

 ٕٖٖ ........................................................الٌد ول ادلتقٌدمةاإليراد  عى 
 ٖٖٖ ............................................رأم ادلتهور يف إقامة احلدكد كالتعزيرات

 ٖٖٙ .................كاحلكومةال ؽلكن إجراء احلدكد إالٌ بضركرة الوالية  :الّدعوى الثالثة
 ٖٖٙ ........................................................اإليراد  عى الٌد ول ادلتقٌدمة

 ٖٖٛ ...............................................................تفميد بعض الٌد اكل
 ٖٔٗ ...............................إٌف كالية الفقيه هل نفس كالية ادلعصـو  :الّدعوى الّرابعة



 ّٕٓ...................................................................  يزافكالية الفقيه العاٌمة يف ادل

 ٖٔٗ ........................................................................اإليراد  عيها
 ٕٖٗ ................دل يهب األاٌمة  عيهم السَّبلـ هذه الوالية ألوحأّم األخيار؟دًلى :أٌكالن 
 ٕٖٗ .................................التفاكت يف ادلمػزلة يستعـز التفاكت يف اآلثار: ثانيان 

       

 ٖٗٗ ...............ػ بمظر مملٌسسل الوالية ػ أهٌم من ٝبيع األحكاـ اإلذلٌيةكالية الفقيه        
 ٖ٘ٗ ......ليس ألهل البيت  عيهم السَّبلـ كالية  عى قعب احلبلؿ إذل حراـ كما شابه ذلك

 ٖٓ٘ ...............................................................................اخلتاـ
 ٖٖ٘ .............................................................................الفهرس

 


