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ضابط الحکم الوالئی
أو « قضظ »كل ما ورد من رسول اللَّه و أمير المؤمنين بلفظ  : الثانية•

،و أمثالها ليس المراد منه بيان الحكم الشرعي« امر»أو « حكم»
و لو أريد منه ذلك ال يكون اال مجازا أو إرشادا إل  حكم اللَّه، فظان•

الظاهر من تلك األلفاظ هو انه قض  أوامر أو حكظم مظن حيظن انظه 
سلطان و أمير أو من حين انه قاض و حاكم شرعي ال من حين انظه
ام مبلغ للحرام و الحالل، لما عرفت ان األحكام اإللهيظة ليتظت أحكظ
م و رسول اللَّه و انه صل  اللَّه عليه و آله ال يكون ذا امر و نه  و حك

قضاء بالنتبة إليها حقيقة بل هو مبين و مبلغ،
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ضابط الحکم الوالئی
مقظام اما بالنتبة إل  األحكام الصادرة عنه في مقام القضاء أو فظيو •

و ان التلطنة و الرئاسة يكون قاضيا و حاكما و آمرا و ناهيظا حقيقظة
ا كان فرق بين هذين المقامين و مظا ذكرنظا مضظافا إلظ  كونظه موافقظ

مظوارد اسظتامال للتحقيق و الظهور اللفظي يتضح بالتتبع و التدبر فظي
لمؤمنين تلك الكلمات في الروايات الناقلة لقضايا رسول اللَّه و أمير ا

.و أوامر هم التلطانية
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ضابط الحکم الوالئی
ئمظة علظيهم لذا قلما ترى ورود تلك التابيرات بالنتبة إل  ساير األو •

ضظاء و التالم حين لم تكن لهم الرئاسة و التلطنة الظاهريظة و ال الق
كمظا و و ان أطلق نادرا يكون باعتبار كونهم حا. الحكم بحتب الظاهر

عليهم امر رسول اللَّه أو أحد األئمة: قاضيا بحتب الواقع، و ربما يقال
إلظ  التالم بكذا في األحكام اإللهية فيكون الحكم أو األمظر إرشظادا
كذا حكم اللَّه تاال ، و المدع  ان الظاهر من امر فالن بكذا أو قض  ب

هو األمر المولوي و القضاء و الحكومة ال اإلرشاد إلظ  امظر آ ظر أو 
. حكم إلهي
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