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 بسمميحرلا نمحرلا هللا 
 احلمد هلل رب العادلني، والصالة والسالم على دمحم وآله الطيبني الطاهرين سيما خليفة هللا يف األرضني، واللعنة الدائمة على أعدائهم

 أمجعني، وال حول وال قوة إال ابهلل العلي العظيم
(443) 

 حكومة أدلة ارتباطية احلقوق على أدلة والية الفقيه
لى هر مبا مضى من األدلة )وما سيأيت منها( على ارتباطية احلقوق، ومنها حقوق ادلرجع واألمة أو ادلقلَّد وادلقلِّد، ان األدلة الدالة عوقد ظ

هةةا ان أدلةة االرتباطيةة حاةمةة عليو واليةة الفقيةه، علةى  ةرض القةول كةا، زلذومةةة كةأي األدلةة أي ابألدلةة الدالةة علةى ارتباطيةةة احلقةوق وتقا لهةا 
 .لذوهنا انظرة إليها أو لذوهنا، حسب ضا ط آخر من ضوا ط احلذومة، متطرقة دلا ال يتطرق إليه الدليل احملذوم من احليثيات

اا))وتوضةةي:ها ان مثةةل  َّْ ااأا َعَلاايوْكيو َوَأَ  ْح َّْ ِايَ ااا ةاَ  ْرَواةا َحاادايَّاَُا َِااِتا اَّْ يو ْح ْعوا  ِا َااَواداْث الوَواةاَعااْة َِااارو إن قيةةل  ةةداللتها  (1)(( ْة اّللَّ َوَأمَّااا احلو
مل خيصص  ة)يف حذمها(  ل أرجع احلوادث الواقعة نفسةها إىل الفقيةه  ةا يةدل  عليه السالم( وانه ِاي اعلى والية الفقيه استناداً مثاًل إىل قوله )

ََّ َحا   أَياَُّ اا الَّااْ  ةانَّ  ا عَ )) عليةه السةالممبثل قوله  دٌ على ان أمر احلادثة  يدي، وليس حذمهما  قط،  انه مقيَّ  ومثةل  ((َلايوْكيو َحقاااً َوَلْكايو َعَلا
جيماع أمار ي ومكاي هياُ ي وللاظ للمملاوم ما  المااف حقاه ومفاو أطاراِ ي وجيام ِيام ي ويقايي حْ اي و عا  ي وجياام )) عليةه السةالمقولةه 

 ((وا...قاااارا ان ال يْ ))يةةةة ومةةةا سةةةيأيت مةةةن روا ((ري وي ااااهعوي ويويعاااوي(3)أن خي ااااروا ةماماااا جيماااع أمااار يري ةن  ا ااا  ا ااا ة  اااي))و (2)((صااادةا ي
ما ذةر يف هأي الرواايت مل جتةب إطاعتةه وال ةةان أمةر احلادثةة الواقعةة  يةدي،  ةل ةية   الفقيه والويل  إن مل يفعل ((َِايْاَقاتاْلوَن هاها َعْدوَّْ يو...))و

منةع ظةادلهم مةن مظلةومهم، تقسةيم  ية هم(   يدي وهو ال يقوم  تلك األمور أو ال يرى ان عليه القيام كا )مقاتلةة عةدوهم، أمرهايعقل ان يذون 
 الضدين.مها ة)مجع أمرهم، حفظ أطرا هم( )تو ري  ي هم( ... اخل  ل انه نقض للغرض ومجع  ني ما 

 الصور الَّالث لعدم ةيام الفقيه حبقوق الُا  عليه
رغم انةه يةرى الوجةوب، أو ألنةه ال يةرى  أو لعجزٍ  ان يذون لعمدٍ   اما يقم  تلك ادلأةورات يف تلك الرواايتو عبارة أمجعا ان الفقيه إن مل 

 الوجوبا
 سقط عن العدالة  ال جتب طاعته. ا إن ةان األول

تةزوي   ان يتةوىل أمةر أال تةرى ان األب إذا مل يسةتطع ان يقةوم  نةاون الصةغار أو مل  ذنةه ؛سقط عن الوالية إذ ال واليةة للعةاجز اأو الثاين
 ؟، سقطت واليته(4)الرشيدة الراغبة

 ألن ظاهر رواية سليم  ن قيس ورواايت هن  البالغة والعيون، االرتباطية ةما سبق. ؛أو الثالثا  ال طاعة له
بًا ل عُون املعاملة ها)الباطل(  وليس ال حرمي مِو

ب تَةَعنُوِن ادلعاملة )وان  توى الفقيه أو حذمه حبرمة معاملة من ادلعامالت قد يقال  ذوهنا من أسبا او ألك ةله ظهر ما  يما أسلفناي من
ال  إذ ظهةةر ان مير ةه ألمةةرٍ  (5) عنةوان )الباطةل( لتذةةون ابطلةة غةري ان ةةأة  نةاة علةى داللةةة اليةة الذر ةةة علةى احلذةم الوضةةعي ةةاحلذم التذليفةي(

الن ادلعاملةة، مةع عةدم  أو حىت إذا ةان  ن:و الذاشة ، موجبةاً لةبط اخلارجيةيوجب تعنونه  عنوان الباطل؛ إذ ةي  يذون مير ه  ن:و القضية 
 .؟موجباً للبطالن ةما أ ىت  ه ادلنهور أيضاً  (6)(َوَذْروا الوباَيوعَ )ةون مير ه تعاىل الوارد  نص القرآن الذرمي يف مثل 

يةه  نةاة وهةو امةا القةول  واليةة الفق واحلاصلا انه ال تالزم  ني احلذم الوضعي والتذليفي أي  ني احلرمةة والةبطالن؛  ةال  ةد مةن دليةل خةارجٍ 
دلثلهةا،  انةه يف هةاتني الصةورتني تت:ةدد سةلطة  إن ةةان شةامالً علةى ووذلةا لواليةة ادلذلفةني علةى معةامالام أو القةول ابلعهةد  ينةه و ةني مقلديةه 

 ادلذل  ويذون زلجوراً عليه يف احلدود اليت حرمها الفقيه، دون غريمها  تد ر جيداً، هأا.
 يه واالرتباطيةرواايت ألرى دالة على مسؤوليات الفق

وروايةةة الةةنه  الةةدالتان علةةى ةةون حةةق الفقيةةه علةةى النةةاس ابئطاعةة مرانةةاً  و ائةةه حبقةةوقهم عليةةه، وهنةةاك  ةةن قةيس وقةد سةةبقت روايةةة سةةليم 
                                                             

 .464ص 2منهدا ج –االحتجاج، ننر ادلرتضى  (1)
 .242ةتاب سليم  ن قيس اذلاليل، ننر اذلادي ة قما ص  (2)
 يف انتخاب أي جامع للنرائط منهم، ذلم. ةسبق وجه االستدالل كأا، يف مرجعية الفقيه،  ان اخلري  (3)
 ةما لو سجن وانقطع عنها.  (4)
 (.444الدرس ) (5)
 .4سورة اجلمعةا آية  (6)
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 اها إىل غريها االرتباطيةدالة على مساولياته  ا يستفاد منها  ضمّ  رواايت أخرى
 (َوََيوَُْع ظَالاَمْ يو ما و َمموْلوما ايو )
َلاالا هَاْقااوا ))ا عليةةه السةةالميف قولةةه  عليةةه السةةالممةةا جةاة يف عيةةون أخبةةار الرضةةا  ِمُ ااا: ااَ  الوما لَّااًة ما ااَ  الوفاااَرقا َواَل ما ِاروةَااًة ما َِاااْد  َ ااا َأ َّ اَل  ُاو َوما

ارا الادااي ا َوالادُّ اوَيا(4)َوَعاْشوا ةاالَّ هاَقايااي  َوَرِاايس  وَ  ُواْه َا َأمو َلواَ   اَّاا يَاعوَلاْي أَ َّاْه اَل هْادَّ لَاهْ َِاَلايو جَيْا و  ريلاَماا اَل هْادَّ َ ْايو ما اْرَا ا و َكااييا َأنو يَا او َماةا احلو كو  (2)َا حا
ْ يو َويْقاااايْي َ ْااايو ْ َْعْ ااايو وَ ما  اااماَ اااْموَن َِاياو ااا و َممولْاااوما ايو ُواااْه َواَل ةااااَواَم َ ْااايو ةاالَّ هااااها َِايْاَقااااتاْلوَن هااااها َعاااْدوَّْ يو َويَاقوسا ْ يو َوََيوَُاااْع ظَاااالاَمْ يو ما و يةةةان  (3)((َ َااااَع اَ

 االستدالل يف ضمن مطلبنيا
 وصغرىا ترةيب ةربى عليه السالمائمام ان ظاهر ةالم  األول:

َأ َّ اَل ،  نةةهادة االسةةتقراة التةةام )للملةةل والفةةرق ةا ةةة يف  قائهةةا وعينةةها وأمةةر دينهةةا ودنياهةةا امةةا الذةةربى  هةةيا ان الةةرئيس والَقةةيِّم ضةةرورة
 ( أقولا و نهادة الوجدان....َِادْ 

عةنّي إمامةاً )أقةولا و نةاة علةى  اميةة أدلةة حذيمةاً،  ةل سةيد احلذمةاة،  ةال  ةد ان يذةون قةد تعةاىل ا انةه حيةث ةةان هللا  هي واما الصغرى
 (.عليه السالممبا ذةري ادلرجعية، ةما هي ةألك،  ان ائمام عنّي يف زمن غيبته ) ل حضوري أيضاً( ادلراجع ابلنصب العام ليقوموا 

لنةاس، يف طةول ائمةام وهذنةه ان أمر الفقيه دائر  ني  روض ثالثة على سبيل منع اخللوا  انه اما ان يرى نفسه قيَّمةاً ورئيسةاً علةى االَّاين: 
أو  هأو نصةةب هالرائسةةة  ضةمانن تذةون ابأو تعيةني الةةرئيس والتصةةدي ذلةا مباشةةرة الرائسةة  ا تةةويّل امةا أحةد األمةةرين ونصةبه العةةام، أو يةرى ان عليةةه

 ةما ذهب إليه ادلريزا النائيين يف )تنبيه األمة وتنزيه ادللة( أو ال يرى شي اً منهما؟إذنه،  
ْ يو َوََيوَُاْع ))مةن  عليه السالملزمه ما ذةري ائمام  ااألولني  ان رأى أحد ْ يو َويْقاايْي َ ْايو ْ َْعْ ايو َوَ َااَع اَ اماَ اْموَن َِاياو َِايْاَقاتاْلوَن هاها َعْدوَّْ يو َويَاقوسا

إذ الفرض انةه يةرى انةه قةيَّم، وذلةك  إن مل يفعل سقط عن العدالةويتفرع عليها انه  انه صريح يف ان هأي مهام القيَّم،  ((ظَالاَمْ يو ما و َمموْلوما ايو 
،  انه يسقط عةن القيمومةة  عةاًل  عجةزي  ةال واليةة لةه،  ةإذا ةةان  القيمومة يف صورة إمذاهنا له واما يف صورة العجز، مع رؤيته ،يف صورة القدرة

 مها.ةألك ةان مير ه رلرد  توى دون والية  ال تبطل ادلعامالت اليت حرّ 
يف الناون العامةة ومةا  له والية ابدلرة، لفرض انه ال يرى نفسه القيَّم والرئيس،  أي حق له على الناس يف إطاعتهمل تذن  اوإن رأى الثالث

 .(4)أشبهها
)...  )َأالَّ يْاَقارُّوا َعَلى  امَّةا ظَافا 

اا)) عليةةه السةةالمومنهةةاا قولةةه  َا ا َبَّااَة َوهَاااَرَأ الََّسااَمَة لَااوو اَل ْحْ ااوْر احلو ْ َعَلااى َأَمااا َوالَّااظاي َِاَلااَ  احلو اارا َوَمااا َأَلااَظ اّللَّ ااودا الَّاصا ِْ ااةا هاْو َّْ را َوةاَياااْم احلوْ
َااا َلَ ااا َعَلااى َ ارا ا ذلةةك واجةةب علةةى العلمةةاة  ةةإذا مل ان وهةةو صةةريح يف  (5)((الوْعَلَمااا ا َأالَّ يْاَقااارُّوا َعَلااى  امَّااةا ظَااافا  َواَل َسااَمبا َممولْااوم  أَلَلوَقيوااْ  َحباو

.  تد ر  يما سبق وأتمل  ان هناك أتمالت يف  عض االستدالالت ومناقنات جزاً سقطوا عن العدالة أو الوالية ةما سبقيفعلوا عصياانً أو ع
 .وأخأ ورّد،  تد ر جيداً اي من رعاك هللا

عية ا  خاب َ داِرة الُصب وال عيني  املِر
 ،االختيةار يف دائةرة النصةبومةن من االنتخاب يف التعيني  انههو أمر  ني األمرينا التعيني واالنتخاب أي  و ألك ةله ظهر ان أمر ادلرجع

يف النةاون  مرجعةاً ليختاروا أي شخص ةان   نذل مطلق  ال هو منصوب تعييناً، ةالوةالة يف زمن الغيبة الصغرى، وال ان األمر أوةل للناس
 عامةةنةوا ابلنصةب العةام عيّ  علةيهم السةالم والنصةب، أي اهنةم العامة وإن مل يذن عاداًل أو رلتهداً،  ل هو اختيار موةل للنةاس يف دائةرة التعيةني

 .النرائط، أولياة مجعوامن 
وللناس االختيار من  ينهم، و ألك يظهر ان حقوق الناس الزمة للفقيه من ةلتا اجلهتنيا مةن جهةة النصةب ألنةه نصةب  نةروط منهةا مةا 

 ينةةه و ةةني مةةن اختةاري مةةن ادلقلةةدين علةةى ةةةالم ونقةةاش وأتمةةل يف  ذةرتةه الةةرواايت األر ةةع ادلاضةةية، ومةةن جهةةة العهةد والعقةةد الضةةمين االرتذةةازي
 وصلى هللا على دمحم وآله الوا ري  .أو يف أصله يف  عض األعراف وادلقلدين أو اجملتهدين.  تأمل األخريحدود 

َي ما َف َيْك  يَ  ))ا عليه السالمأمري ادلامنني قال  لَمْهري وَِ ا  (.57غرر احلذما ص) ((فَ يْ َم  أ ََّاَر الفاكَر ِيما تَاَعلََّي أتَقَ  عا
                                                             

 األظهر ان ادلدار زائدة، وإن أمذن توجيه الذالم معها. (1)
 الظاهر ان الص:يحا ذلم. (2)
 .141ص 2، دار العامل للننرا جعليه السالمالنيخ الصدوق، عيون أخبار الرضا  (3)
 ةمنع ظادلهم من مظلومهم  انه ينمل الظلم العام وظلمه لنخص خاص.  (4)
 .3ا خطبة هن  البالغة (5)


