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:ادامهبررسیسیرتاریخینظریهوالیتفقیه

ی فمْاء لشى آغاص اجتْاد تَد اص هشحَم ضیخ هفیذ سحوِ اهلل تا هشحَم هحمّك کشکی سحوِ اهلل ٍ  تحث دس هَسد ًظشیِ

ی  ست هذٍّى ًثَدُ است؛ یؼٌی تِ غَست یک تاب هستمل یا هسألِگفتِ ضذ کِ دس ایي ػػش تحث ٍالیت فمیِ تِ غَ

 ای کِ تا استذالل اص عشیك ادلِّ هَسد تحث لشاس تگیشد ًثَدُ است. هستملِّ

 آى چیضی کِ ّست، عشح هثاحث ٍالیت فمیِ دس ضوي اتَاب دیگش فمْی تَدُ است.

جائش هغشح تَدُ است ٍ تحث ٍالیت فمیِ ی ٍالیت  دس آى صهاى تِ خاعش ضشایظ خاظ سیاسی ٍ اجتواػی هسألِ

 ضذُ است. دس ضوي ایي هثحث هغشح هی

ّای  ّای ضیؼی ٍ غیشضیؼی کَچک تطکیل ضذ، ًَػاً حکَهت تؼذ اص افَل ٍ سمَط دستگاُ خالفت کِ حکَهت

ضذ کِ آیا  هیکشدًذ ٍ ایي تحث هغشح  ای اص فمْاء هشاجؼِ هی ی اهَس حکَهتی تِ ػذُ جائشی تَدًذ ٍ الثتِّ تشای اداسُ

 تشای آى فمْاء جایض است کِ آى ٍالیت سا لثَل کٌٌذ یا خیش.

 فْوین، اغل اػتماد تِ ٍالیت فمیِ است، ًِ استذالل دس هَسد آى. آى چیضی کِ اص استذالل فمْاء دس ایي تاب هی

 ًوایین. دس ّویي صهیٌِ، ًظشیات هشحَم ضیخ هفیذ سحوِ اهلل سا هغشح هی

 اًذ. هغشح ًوَدُ« همٌؼِ»دس ّن ٍ « اٍائل الوماالت»دس کتاب تیطتش  ًظشیات خَد ساایطاى 
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 ... أىّ الوعاًٍه الجائشیي... جائض ٍ ... ٍ أها هعًَتهن: معاونتجائر

جائض ٍ اًذ  ی حك ٍ سسیذى تِ حك است کِ فشهَدُ کٌٌذ: گاّی تشای الاهِ اغل هؼاًٍت جائش سا تش دٍ لسن تمسین هی

 تلکِ دس تشخی هَاسد ٍاجة است. اها دس غیش آى جایض ًیست، هگش دس حالت اضغشاس ٍ اکشاُ.

پزیشش ٍالیت اص جاًة جائش کِ آیا اگش هٌػة لضاٍت یا حکَهتی سا تِ فمیِ سپشدًذ، آیا جایض است یا ًِ؟ ..... ٍ 

 1ى لْن...رلک خاظّ ألّل اإلهاهِ دٍ

جائش اتتذائاً جایض ًیست، اال هي أرى لِ اهام الضهاى... ایي فشهایص ضیخ هفیذ دس  فشهایٌذ لثَل ٍالیت اص جاًة هی

ًائة « هي أرى له اإلهام»ضذ گفت کِ هٌظَس اص  صهاى غیثت کثشی تَدُ است ٍ اگش دس صهاى غیثت غغشی تَد هی

کِ اص جاًة  خاظ است. ٍلی چَى دس غیثت کثشی تَدُ است، هفَْهص آى است کِ دس آى صهاى کسی تَدُ است

تاضذ؛ صیشا تا پزیشش  اهام صهاى ػجّل اهلل تؼالی فشجِ الطّشیف هأرٍى تَدُ است کِ ّواى فمیِ جاهغ الطشایظ هی

ّن ػاهِّ ٍ ّن ...« دٍى هي سَاهن»ٍالیت اص جاًة جائش، هَجة سسیذى فمیِ تِ تؼضی اص حك خَدش است. تا لیذ 

ضَد کِ ایطاى لائل تِ ًظشیِ  ًوایٌذ. اص ایي داًستِ هی م خاسج هیاهاهی سا اص ضوَل ایي ارى اها 11ضیؼیاى غیش 

 اًذ. ٍالیت فمیِ تَدُ

 گَیٌذ:  دٍ ًکتِ سا هی 211دس کتاب همٌؼِ ظ

تذاًذ کِ اص جاًة اهام ٍالیت داسد. ًِ تِ  کسی کِ فمیِ است اص اهاهییّي، ٍالیت اص لِثل جائش تشایص جایض است اگش

 تلکِ اص تاتت دستیاتی تِ تخطی اص حكّ هغػَب.   ػٌَاى دستیاسی ٍ هؼاًٍت جائش،

فشهایٌذ افشاد ػَام ٍ جاّل اص هؤهٌیي تشای تػذّی ایي ٍالیت )اص لثل جائش( جایض ًیستٌذ.  ی تؼذی ایي کِ هی ًکتِ

ي تاٍسًذ کِ اهام صهاى ػجّل اهلل تؼالی فشجِ الطّشیف دس صهاى غیثت اهَس ٍالیت ای اص هخالفیي ٍالیت فمیِ تش ای ػذُّ
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اًذ کِ خَدضاى تا اجواع ًظش ضخػی سا ًػة کٌٌذ کِ تا ایي فشهایص ضیخ هفیذ  ٍ حکَهت سا تِ هشدم ٍاگزاس ًوَدُ

 ضَد. سحوِ اهلل تغالى ایي ًظش ثاتت هی

:اطاعتازجائروبهرسمیتشناختنحاکمیّتاو

 1... فاها الوتابعة لهن فال بأس لها فیوا ... ٍ استعواله علی األغلب

ایي پیشٍی اضکالی ًذاسد، تِ ضشعی کِ هَجة تضشّس اّل ایواى ًطَد. یا اگش تخَاّین پیشٍ جائش تطَین هَجة ایي  

 تطَد کِ غالثاً دس ػػیاى ٍ گٌاُ ٍالغ تطَین ّن ػاهل جائش ضذى جایض ًیست.

اًذ کِ دس غَستی جایض است کِ هال ضخػی خَدش سا خشیذ ٍ فشٍش کٌیذ، ًِ  تا جائش ّن فشهَدُ هؼاهلِ ٍ کاسثی

ٍ االًتفاع باهَالهن ... فاها ها فی ایذیهن هي اهَال اهل الوعشفه علی  است. اهَالی سا کِ تا ظلن  ٍ جَس غػة ًوَدُ

 . هزا هزهب هختص باهل االهاههالخصَص ... فاى اضطش علی رلک کوا یضطش الی الویته ٍ الذم .... ٍ 

فشهایٌذ کسی کِ تَغیف ًوَدین )فمیِ  تَاى ٍالیت فمیِ سا تشداضت کشد ایي است کِ هی ی دیگشی کِ اص آى هی ًکتِ

جاهغ الطشایظ( کسی است کِ ٍالیت تش تػشّف اهَال حاکن جائش داسد ٍ ایي تػشّف هختعّ ٍی است، ًِ کس دیگش. 

چَى ٍالیت ًذاسد حكّ تػشّف اهَالص سا ًیض ًذاسد. الثتِّ اص  -اص سایش اًام-اص اٍ  چَى فمیِ ٍالیت داسد ٍ غیش

تَاى فْویذ کِ  ...( هیدٍى هي عذاهن هي سائش االًام ... فاًه ال یحل الحذ تٌاٍل شیء هٌها)... ی ػثاسات ایطاى همایسِ

ٍالیت فمیِ ّستٌذ، تػشّف دس اهَال سا تایستی ی فمیِ ًیستٌذ. صیشا اگش لائل تِ  ایطاى لائل تِ ٍالیت ػاهِّ ٍ هغلمِ

 ...دٍى االستکثاس  االضطشاس،  فإى اضطشّ إلی رلک ... جاص تٌاٍله، إلصالةکلّی جایض تذاًٌذ. 

ی هَاسد فَق است )ایي ًکات هخػَظ اّل اهاهیِّ  کِ هشتَط تِ ّوِ...« ٍ هزا هزهب»فشهایٌذ  ای هی دس پایاى ًکتِ

 ًظش تاضذ(. ل خالف دس ایي لضیِ ّنام کِ تا اّ پیذا ًکشدُ است ٍ دس اهاهیِ فمیْی
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