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ضابط الحکم الوالئی
الثانية•
أو«قضى »هوأميو الؤونمنينفظ و ٰ  كلماوردمنرسول الولّ•

للليسالؤ ادمنهفيانالحكمالش عي،وأمثالهاو«أمر»أو«حکم»
أريدمنهذلكاليكلناالمجازاأوإرشواداإلوحمكومالظّوه، وان
الظاه منتظكاألل اظهلانهقضحأوام أومكوممونميونانوه

المنمينانوهقاض و حاکم شرعی أومنمينانهسلطان و أمير 
اممبظغلظح اموالحال ،لؤاع  تاناألمكاماإللهيوةليتوتأمكو

هعظيهوآلهاليكلنذاأمو ونهوحوٰ  هوانهصظحاللّٰ  رسل اللّ
مكموقضاءفالنتبةإليهامقيقةفلهلمبينومبظغ،

51: ، ص1؛ ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
مقواموامافالنتبةإلحاألمكامالصادرةعنه يمقامالقضاءأو وي•

وانالتظطنةوال ئاسةيكلنقاضياوماكؤاوآم اوناهيوامقيقوة
اكان  قفينهذينالؤقامينومواذك نوامضوا اإلوحكلنوهملا قو

مولارداسوتاؤا لظتحقيقوالظهلرالظ ظييتضحفالتتبعوالتدف  وي
 هوأميوٰ  تظكالكظؤات يال وايواتالناقظوةلقضوايارسول الولّ

.الؤنمنينوأوام همالتظطانية

51: ، ص1؛ ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
ئؤوةعظويهمولذاقظؤات ىورودتظكالتابي اتفالنتبةإلحسائ األ•

ضواءوالتالممينلمتكنلهمال ئاسةوالتظطنةالظاه يوةوالالق
كؤواووانأطظقنادرايكلنفاعتباركلنهمما.الحكمفحتبالظاه 
قاضيافحتباللاقع،

يهأوأمداألئؤةعظيهمالتالمفكذا وٰ  أم رسل اللّ:ورفؤايقا •
االح،هتٰ  األمكاماإللهية يكلنالحكمأواألم إرشاداإلحمكماللّ

والؤدعحانالظاه منأم  والنفكوذاأوقضوحفكوذاهولاألمو 
.الؤللليوالقضاءوالحكلمةالاإلرشادإلحأم آخ أومكمإلهي

51: ، ص1؛ ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
الثالثة•

عونهعظيهوآلهأوٰ  قدياب  يمقاماألوام الصادرةعنهصظحاللّ•
ألل واظأمي الؤنمنينعظيهالتّالمفؤاانهؤاالتظطانوالحواكمفييو ا

ينىة قرهأوقا أمي الؤونمنينلكونٰ  قا رسل اللّ:الؤتقدمة يقا 
صولتقتضيالحؤلعظحاألم الؤللليأوالقضواءو الحال و المقام 

الخصلمة

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
يسأنوترئو: ظلوردانرسل الظّهصظحالظّهعظيهوآلهقا ل والن•

مو الجيش اذهبإلحكذا،يكلنفق ينةالؤقامظاه ا يانهوذااأل
صدرمللليامنمينانهسظطان،

قوا وللوردانرجظينتخاصؤاعنده يكذاوأقامأمدهؤاالبينة •
توبانالؤا لصامبالبينة،يكلنظواه افح:صظحالظّهعظيهوآله

لالؤقام يانهقضحفذلكويكلنقللوهذلوكهولالقضواءفالحؤو
.الشائع

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
يالحكموفالجؤظةاألل اظالؤتقدمةمعقطعالنّظ عنالق ائنظاه ة •

:واألم منه،ويؤكنانيقا 
،األمر المولوی السلطانیفكذاظاه  ي«أمر»:انقلله•
،فصل الخصومةظاه  ي«فكذاقض »و•
يحتاجإلحق ينةماينة،مردد بينهما «حکم»و•
 داللتهعظحالقضواءأواألمو الؤللولي«قال»واماماهلمنقبيل•

تحتاجإلحق ينةما أومقا ،
نامصيغاألم  يمدن توهاظواه ة وياألمو الؤللوليوكلنهوا•

.إرشاديةيحتاجإلحالق ينة

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
ال افاة•
اظالؤتقدموةالفأسلتأييدماذك نافنقلفاضال واياتاللاردةفاألل •

ليوفاضمايكلنفق ينةالؤقامداالعظحاناألم الصادرأمو مللو
مسظطانيأومكموقضاءوانلمي دفظ و قضوحأوأمو أومكو

. أكث منانيحصححکموقض اماماوردفظ  : نقل 

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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ضابط الحکم الوالئی
المقوا ٰ   ؤنذلكما يالكا يعنأفيعبداللّ• ا قو:هعظيهالتوّ

وعنت توي «1»هإنؤاأقضيفينكمفالبيناتواإليؤانٰ  رسل اللّ
مهيحكوٰ  كانرسل الولّ:اإلمامعنأمي الؤنمنينعظيهالتالمقا 

«2»فينالناسفالبيناتواإليؤانالخب 
•______________________________

منأفولابكي يوةالحكومو-2الباب-كتابالقضاء-اللسائل(1)•
.أمكامالدعلى

منأفولابكي يوةالحكومو-2الباب-كتابالقضاء-اللسائل(2)•
.أمكامالدعلى

 52: ، ص1، ج (الرسائل لإلمام الخمينی)القواعد الفقهية و االجتهاد و التقليد 
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
مَفَابُأَنَّهُلَايَحِلُّالْؤَا ُلِؤَنْأَنْكَ َمَقّاًأَوِادَّعَحفَاطِظًاوَإِنْمَك2َ«1»•

لَهُفِهِالْقَاضِيأَوِالْؤَاْصُلمُفِبَيِّنَةٍأَوْيَؤِينٍ
مُحَؤَّدُفْنُيَاْقُلبَعَنْعَظِيِّفْنِإِفْ َاهِيمَعَنْأَفِيوهِوَ«2»-33663-1•

عُؤَيْ ٍعَنْمُحَؤَّدِفْنِإِسْؤَاعِيلَعَنِالْ َضْلِفْنِشَاذَانَجَؤِيااًعَنِافْنِأَفِي
عَنْأَفِيعَبْدِ«3»(عَنْسَاْدٍيَاْنِيافْنَأَفِيخَظَفٍعَنْهِشَامِفْنِالْحَكَمِ)

نَىاتِ وَ إِنَّمَا أَقْضِی بَيْىنَکممْ بِالْبَيِّقَا َرَسُل ُالظَّهِص:الظَّهِعقَا َ
مِىنْ بَعْى ف فَأَيَمَىا « 4»الْأَيْمَانِ وَ بَعْضمکممْ أَلْحَنم بِحمجَّتِىهِ 

هِ رَجملف قَطَعْتم لَهم مِنْ مَالِ أَخِيهِ شَيْئاً فَإِنَّمَا قَطَعْىتم لَىهم بِى
.قِطْعَةً مِنَ النَّارِ

 232: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
يعُؤَيْو ٍوَرَوَاهُالشَّيْخُفِإِسْنَادِهِعَنْعَظِيِّفْنِإِفْ َاهِيمَعَنْأَفِيهِعَنِافْنِأَفِ•

و«5»عَنْسَاْدٍوَهِشَامِفْنِالْحَكَمِ
عَنْمُحَؤَّدِفْنِهَارُونَالزَّنْجَانِيََِّرَوَاهُالصَّدُوقُ ِيمَاَانِيالْأَخْبَارِعَنْ•

.«6»نَحْلَهُرَ َاَهُعَنِالْقَاسِمِفْنِسَظَّامٍعَظِيِّفْنِعَبْدِالْاَزِيزِ

 232: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
أمادين3 يه2الباب-(1)•
.1-414-7الكا ي-(2)•
عن-عنسادفنهشامفنالحكم،و يالتهذيب- يالؤصدر-(3)•

.سادوهشام
(2194-6-لحون-الصوحا .)ألحنفحجتوهأيأ طونلهوا-(4)•

(.هامشالؤخطلط)
.552-229-6التهذيب-(5)•
.279-ماانياالخبار-(6)•

 232: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
الْاَتْكَ ِيُّع ِيتَ ْتِي ِهِعَنْ«1»-33665-3• فْنُعَظِيٍّ أَمِي ِالْحَتَنُ

کَانَ رَسمولم اللَّىهِ ص يَحْکمىمم بَىيْنَ النَّىا ِ:الْؤُنْمِنِينَعقَوا َ
الَبَىاتم فَکَثمىرَتِ الْممطَ-وَ الْأَيْمَانِ فِی الدَّعَاوِی-بِالْبَيِّنَاتِ

إِنَّمَىا أَنَىا بَشَىرَ وَ أَنْىتممْ -وَ الْمَظَالِمم فَقَىالَ أَيَهَىا النَّىا م
وَ -وَ لَعَلَّ بَعْضَکممْ أَلْحَنم بِحمجَّتِهِ مِىنْ بَعْى ف-تَخْتَصِممونَ

نْ فَمَنْ قَضَيْتم لَهم مِى-إِنَّمَا أَقْضِی عَلَ  نَحْوِ مَا أَسْمَعم مِنْهم
 مِىنَ فَإِنَّمَا أَقْطَعم لَىهم قِطْعَىةً-حَقِّ أَخِيهِ بِشَیْ ءف فَلَا يَأْخمذَنَّهم

.النَّارِ

 233: ، ص27وسائل الشيعة، ج 
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تَفْسِيرِ الْحَسَنم بْنم عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیَ ع
[الط يقالثالنواألرفالن]•
ظيهؤاأفيمحؤد؛الحتنفنعظيّ؛الاتك يع(ت تي اإلمام)ون وي•

:التالم
عون(:58)عنالشيخ؛أفويجا و ؛الطلسويّ(20و19ط)فاإلسناد•

محؤودفونالقاسوم؛[132]عون:الصودوق[131]عن:الؤ يد[130]
[134]و:يلسففنمحؤدفونزيواد[133]عن:الؤ ت ؛األست آفاديّ

عة و کانا من الشي: قال الصدوق، و الطبرسی(:عظيفنمحؤدفنسيار
.أفليهؤا،عناإلمامعظيهالتالم[136و135]عن)اإلمامية

187: ، ص30وسائل الشيعة؛ ج 
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تَفْسِيرِ الْحَسَنم بْنم عَلِیٍّ الْعَسْکَرِیَ ع
لوكألنذ:وهذاالت تي ليسهلالذيطان يهفاضعظؤاءال جا •

محؤدي وىعنأفيالحتنالثالنعظيهالتالم،وهذايُ وىعنأفي
.عظيهالتالم

ندوذاكي ويهسهلالديباجي،عنأفيه،وهؤاغي مذكلرين يسو•
.هذاالت تي ،أصال

.وذاك يهأمادينمنالؤناكي ،وهذاخا منذلك•
ديونوقداعتؤدعظيهرئيسالؤحدثين،افنفافليوه، نقولمنوهأما•

،وكوذلكو ويسوائ كتبوه(كتابمناليحض هال قيه)كثي ة، ي
.الطب سي،وغي هؤامنعظؤائنا

187: ، ص30وسائل الشيعة؛ ج 
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المفسراألسترآبادیالقاسممحمدبن
محؤود98.../أمؤدفنسهل/اليضائ يإلفنال جا /اليضائ يافن[1/1]•

.فنالقاسمالؤ ت األست آفادي
 تي اروىعنهت.ضعيف کذاب.روىعنهأفلجا  افنفافليه[1/2]•

زياد بيوسف بن محمد بنأمدهؤايا ف:رجلين مجهوليني ويهعن
الى  أبی الحسن الثعنأبيهماعنعلی بن محمد بن يسار :واآلخ 

.عظيهالتالم
ذهفأماديونمونهوسهل الديباجی عن أبيىه والت تي ملضلععن•

..المناکير
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المفسراألسترآبادیالقاسممحمدبن

فن-463510/الؤيمفاب.../الجزءالثاني/]داودافنرجا [2/1]• محؤد
القاسم

هأفولويقا افنأفيالقاسمالؤ ت األست آفاديلومروىعنو[3/1]•
.کذابجا  افنفافليه
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المفسراألسترآبادیالقاسممحمدبن
-60256/محؤوداألو الباب.../والثانيال صل/الخالصةلظحظي[4/1]•

محؤدفنالقاسم
لجا و وقيلافنأفيالقاسمالؤ ت األست آفاديروىعنهأف[5/1]•

مجهللينروىعنهت تي اي ويهعنرجظينضعيف کذاب افنفافليه
نأمدهؤايا ففيلسففنمحؤدفنزيادواآلخ عظيفنمحؤدفو

ي ملضلعيتارعنأفيهؤاعنأفيالحتنالثالنعظيهالتالموالت ت
.عنسهلالديباجيعنأفيهفأمادينمنهذهالؤناكي 
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المفسراألسترآبادیالقاسممحمدبن

: دالؤ ت األسوت آفادينوامشوا القاسممحؤدفن:عنلانمايار•
فافليهفنالحتينفنعظيمحؤدفن

محؤدفنعظيفنالحتوين[:2573/23/1/]2/436الشياةوسائل•
عون يعيلناألخبارو يالؤجالسعنمحؤدفنالقاسمالؤ تو 
ائهعأمؤدفنالحتنالحتينيعنالحتنفنعظيالاتك يعنآف

 قا ...الصادقعأنهرأىرجال«*»عن
روايه41الؤ ت األست آفاديالقاسممحؤدفن•
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سيارمحمدبنبنعلی

:سوويارنووامشووا  دمحؤوودفنفوونعظووي:عنوولانمايووار•
الؤ ت األست آفاديالقاسممحؤدفن

وروىلوويمحؤوودفوونالقاسووم[:)(2586/2/]2/327ال قيووه•
ناألست آفاديعنعظيفنمحؤدفنيتارعنأفيهعونالحتونفو
نعظيفنمحؤدفنعظيفنملسحفنجا  فنمحؤودفونعظويفو
يو الحتينفنعظيفنأفيطالبععنأفيهععونآفائوهععونأم

الؤنمنينعقا قا رسل اهللص
روايه16سيارمحؤدفنفنعظي•

187: ، ص30وسائل الشيعة؛ ج 
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زيادمحمدبنبنيوسف
:زيووادنووامشووا  دمحؤوودفنفوونيلسووف:عنوولانمايووار•

الؤ ت األست آفاديالقاسممحؤدفن
وروىلوويمحؤوودفوونالقاسووم[:)(2586/1/]2/327ال قيووه•

فوناألست آفاديعنيلسففنمحؤدفنزيادعنأفيهعنالحتون
نعظيفنمحؤدفنعظيفنملسحفنجا  فنمحؤودفونعظويفو
يو الحتينفنعظيفنأفيطالبععنأفيهععونآفائوهععونأم

الؤنمنينعقا قا رسل اهللص

روايه16زيادمحؤدفنفنيلسف•
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إنما أقضی بينکم بالبينات و اإليمان
وَيَوأْتِيمَوايَودُ ُّعَظَيْوهِ«2»وَتَقَدَّمَمَايَدُ ُّعَظَحذَلِكَعُؤُلماً:أَقُل ُ•

«3».
.284-(عظيهالتالم)ت تي االمامالاتك ي-(1)•
.منأفلاباليصب1منالباب4تقدم يالحدين-(2)•
.منهذهاألفلاب3منالباب7ياتي يالحدين-(3)•

 233: ، ص27وسائل الشيعة، ج 



2925269:دورنگار2907520-21:تظ ن10پالك–14كلچه–مت ي ظتتان20فظلارامين–قم
islamquest.com – ravaqhekmat.ir


