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 بسم اهللا الرحمن الرحیم

  والیت فقیه چکیده بحث
ها چیزي که از آن ها نیست نباشد  به گونه اي شوند که بین آن چند چیزبه این معناست که دو یا  در لغت»  ولی«از ریشه » والیت«واژه 
 رب،  مالک،  سید، عبد ،  نعمت دهنده و نعمت داده شده، آزاد کننده و آزاد شده،  ناصر، محب،: است  إستعمال شدهاین معانی   و در

  .و سرپرست همسایه، پسر عمو،  داماد، هم پیمان، پیروي کننده 
  .طبعاً وجه مشترك همه این معانی، همان قرب و رابطه خاصی است که بین دو یا چند چیز واقع می شود 

 78/ النساء» فَما لهؤُالء الْقَومِ ال یکادونَ یفْقَهونَ حدیثاً« در لغت به معناي علم به چیزي و فهمیدن آن می باشد هفقْو 

» والیت فقیه«إعطاء شده است را  )مجتهد جامع الشرائط(به فقیه  إسالم إختیار و مسؤولیتی که از طرف شرع مقدس :صطالحاز نظرإوالیت فقیه 
   » والیت بر إداره کشوروالیت بر فتوي، والیت بر قضاء، والیت بر أمور حسبه، « :که شامل این أمور می شود .گویند

فاوت همه موارد فوق مورد إجماع و إتّفاقِ نظرِ علما می باشد به جز مورد أخیر که در میزانِ إختیارات فقیه جامع الشرائط دیدگاه ها مت
  . و همین والیت، مورد بحث ما می باشد است

  :چند نکته 

 .ولی فقیه  عهده دار این منصب استیعنی والیت منصب و  رابطه والیت فقیه و ولی فقیه مثل رابطه إمامت و إمام است- 1
 أربعهخواهد بود مثل نواب » نائب خاص«أگر إمام شخصی را به طورِ خاص به عنوانِ نائب خود تعیین کند وي - 2

فَأَما منْ کَانَ منَ الْفُقَهاء صائناً لنَفْسه حافظاً لدینه مخَالفاً علَى هواه مطیعاً لأَمرِ : مثل(ویژگی هایی ذکر شده باشدبراي نائب، ولی أگر از طرف إمام 
   .می گویند »نائب عام«شته باشد را شخصی که این ویژگی ها را دا ) مولَاه فَللْعوام أَنْ یقَلِّدوه

أصل والیت فقیه مورد إجماع و إتّفاق همه فقها می باشد اما در میزان و مقدار إختیارات ولی فقیه، إختالف نظر وجود دارد - 3
دیدگاه إختصاص والیت  می نامند در برابر »والیت مطلقه فقیه«باالترین میزان إختیاراتی که فقها براي فقیه جامع الشرائط گفته اند را 

    .پس والیت مطلقه به معناي والیت بی حد و مرز نیست فقیه به إفتاء، قضاء و أمورِ حسبیه
یعنی به أموري که می  665ص 2کتاب البیع، إمام راحل،ج» هی التی علم بِعدمِ رضا الشارع االقدس بإهمالها«:در إصطالح  أمورِ حسبه- 4

  :به آن بی توجهی شود أمور حسبه می گویند مثل دانیم شارع راضی نیست 
أموال  والیت بر،تجهیز میتی که ولی ندارد،  که ولی ندارند و نصب قیم سفیهان و مجانین بی سرپرست و والیت بر غیر بالغینی«

ندارد، دریافت خمس  أوقافی که متولی خاص ندارد،وصیتهایی که وصی ،و صرف آن در مواردي که شرع معین نموده مجهول المالک
  ...و صرف آن در موردش و

    )والیتی که فقیه در بعد رهبري جامعه دارد از سنخ والیت بر محجورین نیست و ربطی به موارد فوق ندارد :نکته(



٢ 
 

حفظ نظام و مرزهاي إسالم از تعرّض  :دیدگاه بسیار دقیق و وسیع تري دارند می فرمایند مرحوم إمامِ راحل رضوان اهللا تعالی علیه
دشمن و حفظ جوانان از إنحراف و جلوگیري از تبلیغات دشمن علیه إسالم از واضح ترین مصادیق حسبیات است و به این أمور نمی 

  665: ، ص2 ، ج)لإلمام الخمینی(کتاب البیع  .توان دست یافت مگر از طریق تشکیل حکومت عادل إسالمی 

  آیا إسالم براي دورانِ غیبت، طرحی براي حکومت دارد یا نه؟ عقالً و نقالً و عرفاً الزم است تشکیل حکومت-5
 »..الیوم أکملت لکم«: در صورت أول، ثبت المطلوب و در صورت دوم، إسالم متهم به نقص شده است در حالی که قران می فرماید

                      »... اللَّه عزَّ و جلَّ لَم یکْملْ دینَه فَقَد رد کتَاب اللَّه و منْ رد کتَاب اللَّه فَهو کَافرٌ بِهفَمنْ زعم أَنَّ :بیان نورانی إمام رضا علیه السالم 
   کتاب الحجه باب نادر فی فضل االمام و صفاته 1کافی ج                                                                                              .                                                                                                          

  ...غرب و مسیحیت :خاستگاه سکوالریزم !!! تز تفکیک دین از دنیا و سیاست - 6
  .بر پیوند دین و سیاست وجود دارددر دین مبین إسالم دالئل قطعی و مسلّم   

  دالیل والیت فقیه

شود، و چندان به برهان احتیاج  والیت فقیه از موضوعاتى است که تصور آنها موجب تصدیق مى« : کالمی از إمام راحل :مقدمه
به این معنى که هر کس عقاید و احکام اسالمى را، حتى اجمالًا، دریافته باشد چون به والیت فقیه برسد و آن را به تصور آورد، . ندارد

   9: ، ص)خمینی إمام  (والیت فقیه «                                                                                                 درنگ تصدیق خواهد کرد،  بى
فمن الغریب وسوسۀ .بل لو ال عموم الوالیۀ لبقی کثیر من األمور المتعلقۀ بشیعتهم معطلۀ...«:کالم مرحوم صاحب جواهر قدس سرّه 

  397ص 21 جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ج             ذاق من طعم الفقه شیئا،بل کأنه ما ، بعض الناس فی ذلک

  :دلیلِ عقلی

همان دالیلی که لزومِ إمامت پس از نبوت را إثبات می کند، عیناً لزوم حکومت در دورانِ «:نّور اهللا مرقده إمام راحل    :بیان اول
  140إمام راحل ،والیت فقیه در عصر غیبت، رجالی تهرانی ص                    »  .الشریف را در بر داردغیبت حضرت ولی عصر عجلّ اهللا تعالی فرجه 

  : خالصه این دلیل چنین است:دومبیان 
, دفاعی, حقوقی, جزایی, مالیاتی, بلکه در زمینه مسائل اقتصادي, اسالم تنها به احکام عبادي نپرداخته است :مقدمه اول

  .نیز مقرراتی دارد...معاهدات بین المللی و
  . احکام اسالم نسخ نشده و تا قیامت باقی است :مقدمه دوم

زیرا حفظ نظام جامعه اسالمی از واجبات مؤکد و , اجراي احکام اسالم جز از طریق تشکیل حکومت ممکن نیست :مقدمه سوم
جلوگیري از اختالل و هرج و مرج و حفاظت از  مبارزه با تهاجم فرهنگی، ,حفظ نظام. اختالل امور مسلمانان از امور ناپسند می باشد

  .ستجز با والی و حکومت میسر نی, مرزهاي کشور اسالمی در مقابل متجاوزان که عقالً و شرعاً واجب است
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والیان امر بوده و همان  ـ صلّی اهللا علیه و آله وسلّم ـامامان معصوم پس از پیامبر اکرم , شیعه به حقِ بر اساس اعتقاد :مقدمه چهارم
 . بوده اند  ت عامه و خالفت کلی الهی را داراوالی

  .دلیل لزوم حکومت و والیت در زمان غیبت همان دلیل لزوم والیت امامان معصوم است :مقدمه پنجم
  عادل در اجراي احکام و با کفایت در اداره جامعه باشد, عقل و نقل متفقند که والی باید عالم به قوانین :مقدمه ششم

اقدام به تشکیل حکومت . مسلمانان صالحیت دارد امر والیت به والیت فقیه عادل باز می گردد و اوست که براي والیت بر :نتیجه
  . و تأسیس بنیان دولت اسالمی به نحو وجوب کفایی بر همه فقهاي عادل واجب است

إجراي أحکام إنتظامی و حکومتی در راستاي مصلحت عمومی تشر یع گردیده «: مرحوم آیه اهللا خوئی قدس سره       :بیان سوم
تعدي و تجاوز، فحشا و جور و هر گونه تبهکاري و سر کشی در جامعه ریشه کن شود و این نمی تواند تا جلو فساد و ظلم و ستم، 

   141والیت فقیه، رجالی تهرانی، ص                                                                      ،     »باشد) زمان حضور( مخصوص یک دوره از زمان

    :این دلیل مبتنی بر مقدمات زیر است :چهارمبیان 
  . هر جامعه اي براي انتظام امور خویش نیازمند حکومت است. 1
  . حاکم هر جامعه باید مصالح و منافع مردم را در نظر گرفته و مطابق آن عمل نماید. 2
لح و منافع جامعه را به طور کامل دارا توانایی استیفاي مصا, تقوایی و کارآمدي, انسان معصوم به سبب حد اعالي شایستگی علمی. 3

  . می باشد
به حکم عقل باید به نزدیک ترین مرتبه به حد مطلوب را ,  در عصر غیبت که استیفاي مصالح جامعه در حد مطلوب میسرنیست. 4

 . تأمین نمود

و کارآیی در مسائل ) تقوا و عدالت( شایستگی هاي اخالقی, )فقاهت(نزدیک ترین مرتبه به امام معصوم در سه امر علم به اسالم . 5
  . تنها بر فقیه جامع شرایط قابل انطباق می باشد) کفایت(سیاسی و اجتماعی 

  . رهبري و والیت بر مردم را بر عهده دارد, فقیه جامع شرایط, پس از امام معصوم :نتیجه
إلهی باشد ) نصب خاص یا عام(ر نصب حاکم أگ. حکومت أمري ضروري است .خالصه کالم این که والیت فقیه تجلّی توحید است

   .خواهد بود» طاغوت«توحید بر این جامعه سایه أنداخته در غیر این صورت مصداق 
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نَظَرَ فی قَالَ ینْظُرَانِ إِلَى منْ کَانَ منْکُم ممنْ قَد روى حدیثَنَا و « : إمام صادق علیه السالم: مقبوله عمر بن حنظله  - 1 :لیل نقلید
ا حکَم بِحکْمنَا فَلَم یقْبلْه منْه فَإِنَّما استَخَف بِحکْمِ حلَالنَا و حرَامنَا و عرَف أَحکَامنَا فَلْیرْضَوا بِه حکَماً فَإِنِّی قَد جعلْتُه علَیکُم حاکماً فَإِذَ

ع الرَّاد و دنَا رلَیع و اللَّهبِاللَّه الشِّرْك دلَى حع وه و لَى اللَّهع نَا الرَّادلَی ...   « 

بررسی کنند کسی از بین خودتان که راوي حدیث ما و آگاه نسبت به حالل و حرام و أحکام ما باشد را به عنوان داور  بپذیرند :فرمودند
ما را ) حکم(می صادر کرد اگر از او نپذیرد حکم خدا را سبک شمرده و من چنین کسی را بر شما حاکم قرار دادم وقتی این حاکم  حک

 .....  باب اختالف الحدیث     67ص  1الکافی ج     .رد نموده و کسی که ما را نپذیرد خدا را نپذیرفته و این به منزله شرك به خداوند می باشد

محسوب می شودگر چه شهید » روایت حسنه«این روایت  در مورد عمر بن حنظله توثیق صریحی نرسیده لذا:سند این حدیث 
» مقبوله عمر بن حنظله«به جهت این که علماي ما در زمان هاي مختلف این روایت را پذیرفته اند به  .ثانی إیشان را توثیق نموده

  .  مشهور شده است لذا شهرت عملی موجب تقویت سند شده است
و  » سوره نساء 60«حاصل کالم این که گر چه سؤال در مورد منازعه در دین و میراث بوده ولی با توجه به إستشهاد إمام به آیه شریفه

و ذیل حدیث إستفاده می شود که إمامِ صادق علیه السالم یک معیار کلی در مورد حل » فَإِنِّی قَد جعلْتُه علَیکُم حاکماً «تعبیر  
مشکالت شیعیان در زمانی که دسترسی به معصوم ندارند إرائه داده اند و  آن این است که فقیه، مرجع حلّ مشکالت است هم در 

  .زمینه مسائل قضائی وهم در سایر مسایل

یت و تعلیل و مربوط به وال» ...فإنّی جعلته«مربوط به قضاوت است ولی عبارت »فارضَوا به حکَماً«به عبارت دیگر جمله 
حکم والئی و إجرائی و إمام در  - 2قضاوت - 1حکومت است به بیان بزرگان، در فضاي صدور این روایت کار حاکم دو چیز بوده 

   390ك والیت فقیه، جوادي آملی،ص .ر.                                                           این مقبوله هر دو أمر را براي فقیه قرار داده است

   140ص   27الشیعۀ  ج   وسائل »...ۀُ اللَّهو أَما الْحوادثُ الْواقعۀُ فَارجِعوا فیها إِلَى رواةِ حدیثنَا فَإِنَّهم حجتی علَیکُم و أَنَا حج«توقیع حضرت  - 2
  .  دلیل بر فضل و کمال و قابلیت اوست» إسحاق«صدور توقیع از ناحیه حضرت، خطاب به      »..بر شمایند و من حجت خدایم در حوادث و پیشامدها به راویان حدیث ما رجوع کنید، زیرا آنان حجت من .. «

رجوعِ به فقهاء در أحکام، أمري مرسوم و رایج بین شیعه بوده وجاي سؤال نداشته لذا  »الْحوادثُ الْواقعۀُ« :بررسی روایت از جهت تعبیرِ
تعبیرِ .بن یعقوب نمی تواند در مورد این مسأله باشد بلکه از تکلیف أمت در دوران غیبت، در پیشامد ها سؤال می کندسؤال إسحاق 

  . بیانگرِ همین مطلب است» الْحوادثُ الْواقعۀُ«
  »..فَإِنَّهم حجتی علَیکُم و أَنَا حجۀُ  اللَّه«:از جهت تعلیلِبررسی روایت

، از طرف من  )والیت در بعد حکومت( مراد حضرت این است که آن چه که از طرف خداوند براي من قرار داده شده :مام راحلتوضیح إ
   637: ، ص2 ، ج)لإلمام الخمینی(کتاب البیع                                                                                                   .براي آن ها خواهد بود
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  :إمام حسین علیه السالم-3
  79: ، ص97 بحار األنوار، ج                          »...امهذَلک بِأَنَّ مجارِي الْأُمورِ و الْأَحکَامِ علَى أَیدي الْعلَماء بِاللَّه الْأُمنَاء علَى حلَاله و حرَ...«
  » الملوك حکّام على الناس و العلماء حکّام على الملوك«: علیه السالم روایت إمام صادق - 4

المروي فی کنز الکراجکی عن : الحادیۀ عشر «: النراقی، أحمد بن محمد مهدي با این تعبیر ) المولى( 532: عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام، ص
  در این کتاب نوزده دلیل نقلی بیان شده است                                         :...موالنا الصادق علیه السالم أنه قال

  بحث والیت فقیه کالمی است یا فقهی؟

بحث در مورد والیت فقیه این است که آیا خداي علیم و .  است» فعل مکلّف «و موضوع علم فقه » فعل اهللا« موضوع علم کالم 
دستور و برنامه اي دارد یا این که أمت را به حال خود رها نموده است؟ این بحث حکیم، براي زمان طوالنی دوران غیبت ولیش، 

است و در دائره علم کالم قرار می گیردپس از إثبات این مسأله يِ کالمی دو حکم فقهی مهم بر آن مترتب می » فعل اهللا«مربوط به 
      .عیین نموده، پس بر فقیه واجب است این وظیفه را بپذیردچون خداوند در عصر غیبت والیت را براي فقیه جامع الشرائط ت-  1:شود

 .    بر مردم نیز واجب است والیت چنین فقیهی را بپذیرند و از او إطاعت کنند -  2        

را یک بحث فقهی می دانند أما شیعه » إمامت«کالمی بودن والیت فقیه، از کالمی بودن إمامت سرچشمه می گیردأهل سنّت :نکته
 !إمام وکیل است یا ولی؟ :تفاوت این دو نگاه                            .را کالمی می داند نه فقهی» إمامت«صل أ

 والیت فقیه یا وکالت فقیه؟ 

خواهد بود و » موکِّل«با » وکیل«در وکالت، أصالت رأي و تصمیم گیري،حد و مرزِ کار و إختیار نصب و عزلِ :تفاوت وکالت با والیت
حقّ باشد یا (طبق خواسته موکِّل یا موکِّلین عمل می کند پس أگر فقیه وکیلِ مردم باشد باید بر أساس میل و خواست مردم » وکیل«

  !.!!عمل کند) باطل
بر أساس حکمِ إلهی عمل می کند و از طرف   باشد وي در تمامی مراحل در تأمین مصالح مردم،» والیت«برأساس » فقیه«أما أگر کارِ 

  .در حیطه إختیارِ إمام می باشد نه دیگران) به صورت خاص در نائب خاص و به صورت عام در نائب عام(»ولی«دیگر عزل و نصب 
به » والیت فقاهت«و . است یعنی فقه اوست که حکومت می کند نه شخصِ او» والیت فقاهت«ه معناي ب» والیت فقیه«- 1: نکته

  .بر می گردد و الزمه مقام تسلیم و عبودیت بندگان خدا است» والیت خداوند سبحان«
إنّی «ودن دین،جامعیت إسالم و کامل ب.(إقتضاي دالیل عقلی و نقلیِ این والیت  :دلیلِ والیتی بودن حاکمیت فقیه

بخش مهمی از أموال ، أنفال است  و إختیار آن به دست مردم نیست تا دیگري را وکیل کنند بلکه ...)و» فإنّهم حجتی علیکم» «جعلته
   .إختیار آن با إمام می باشد و أحکامی مثل حکم رؤیت هالل، حکم صلح یا جنگ، إقامه حدود نیز این چنین است
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 تعیین یا تشخیص؟ نصب یا کشف؟خبرگان رهبري نهاد  

آن حضرت، صاحب » نائبِ عامِ«به عنوان  فقیه جامع الشَّرائط در دوران غیبت حضرت ولی عصر عجل اهللا تعالی فرجه الشَّریف
ه واجد شرائط والیت می باشد و این والیت از ناحیه إمام است نه دیگران که بخواهند به او بدهند یا از او بگیرند أما چون شناخت فقی

ولی «راه شناخت چنین  فقیهی است به همین جهت مجلس خبرگان، نهاد تشخیص و کشف » خبرگان رهبري«کار تخصصی است 
  .  است نه نصب و تعیین» فقیه

  والیت فقها یا والیت فقیه ؟

برخالف والیت بر إداره جامعه که تعدد رهبري موجب هرج و مرج خواهد  والیت بر إفتاء، قضاء و أمور حسبه تعدد پذیر است
  » الشِّرْکَۀُ فی الْملْک تُؤَدي إِلَى الاضْطرَابِ و الشِّرْکَۀُ فی الرَّأْيِ تُؤَدي إِلَى الصواب « عنْ أَمیرِ الْمؤْمنینَ علیه السالم أَنَّه قَالَ.شد

   7843حدیث  342ص 5غرر الحکم فصل                                                                                                                                                                                               
  :براي والیت إجرائی سه حالت قابل تصور است

در مجموع أعلم از دیگران باشد » مدیریت و بصیرت«و » تقوا و عدالت«و » دین شناسی«ها شخصی که در سه أمر در بین فق - 1
  است به طور تعیینی فقط او ولی فقیهدر این صورت  وجود دارد

  393ك والیت فقیه، جوادي آملی ص .ر 173نهج البالغه خ » و أَعلَمهم بِأَمرِ اللَّه فیه أَیها النَّاس إِنَّ أَحقَّ النَّاسِ بِهذَا الْأَمرِ أَقْواهم علَیه« :إمام علی علیه السالم

پذیرش والیت به نحو وجوب کفائی بر آن ها واجب است در این صورت فقهایی که وجود دارند در سه أمر مذکور در یک رتبه أند - 2 
  وقتی یک نفر از آن ها پذیرفت از دیگران ساقط است 

 أگر هیچ کدام از فقها به تنهایی  همه این شرائط را در حد مطلوب دارا نبودند و هر کدام در یکی از این أبعاد تخصص داشتند - 3
  .والیت فقیه به صورت شورائی خواهد بود

  : جایگاه مردم در نظام والیت فقیه 
أخروي، مادي و معنوي مردم را در بر می گیرد و از سوي  نظام والیت فقیه در مقام تشریع کامل ترین نظامی است که مصالح دنیوي و 

از طرف دیگر گر چه مردم  أما در بعد إجرا مشروط به مقبولیت مردم است خدائی که به نیازهاي واقعی مردم آگاه است وضع شده است
ستاین والیت، دخیل نیستند ولی در مرحله إجرا حق مشورت براي آن ها محفوظ ا در أصل مشروعیت. 

 دارد » ولی فقیه«نوع والیتی که 

نمی باشد زیرا شخصیت حقیقی خود ولی )  که مسأله فقهی است( » والیت بر محجورین«والیتی که فقیه بر مردم دارد هر گز از نوع 
از آن جا که والیت فقیه، والیت مدیریتی بر جامعه خردمندان است  فقیه نیز همانند سایر مردم تابع شخصیت حقوقی و والئی است

     برعهده فقیه می باشد حکومت براي جامعه خردمندان أمري ضروري و البد منه است این مسؤلیت در نظام توحیدي به دالیلی که گذشت
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  :والیت فقیه مخالفانِ
  برخی از خودي ها  -1

  »...قبل قیام القائم علیه السالم فصاحبها طاغوت کلُّ رایه تُرفَع«روایات  :الف  :دلیلِ مخالفت
  .پذیرفته می شود مخالفتی با أصول مسلَّم، نداشته باشد در صورتی کهروایات باید بر قران و سنّت قطعی عرضه گردد - 1:نقد 

دهد مقصود، قیامهایی است که قیام کننده دعوت به خود  نشان می» طاغوت«با توجه به قرائن موجود در این روایات به ویژه تعبیرِ - 2
  .کند نه زمینه سازي ظهور

  » ...قیام یمانی» «..یخرج رجلٌ من قم» « ..یخرج ناس من المشرق«: توجه به روایاتی که از قیامهاي زمینه ساز تجلیل نموده مثل - 3
 372و کتاب والیت فقیه، جوادي آملی ص» نهی از قیام در بوته نقد«مقاله  5ك فصل نامه إنتظار ش .ر                                                                                                                       

  »...بعد ما ملئَت ظُلماً...«روایات   :ب  
  .به دلیل عقل و نقل پر شدن دنیا از ظلم وجور شرط ظهور نیست - 1 :نقد 

  ظهور ماهیت تکاملی دارد نه إنفجاري - 2
  .این تعبیر بیانگر نتیجه سوء إنتخاب خود مردم و خسارتی است که در أثرِ فاصله گرفتن از غدیر به وجود آمد - 3
  .  باید قران و سنت تعطیل گردد و چنین چیزي عقالً و شرعاً باطل استاگر معناي این روایت آن چیزي باشد که آن ها می گویند  - 4
  )ك مقدمه کتاب والیت فقیه إمام راحل.ر(                 .در گذشته أوضاع إجتماعی مسلمانان و وضعیت حوزه هاي علمیه :ج
   .خورده اند  ضربه يِ مهلکی که از این ناحیه: دلیلِ مخالفت    دشمنان -2

به تن دارد » والیت فقیه«زرهی به نام شیعه  شیعه بعد سومی هم دارد که اهمیتش بسیار است :می گوید متفکّر مشهور غرب فوکویاما 
» کربال«را نزنید نمی توانید به ساحت قدسی » والیت فقیه«تا . را بزنید» والیت فقیه«ابتدا  .شود و قدرتش با شهادت دو چندان می

 .تجاوز کنید» )عج(مهدي موعود «و 

» فرهنگ«اگر انگیزه مردم، که به عنوان یک . براي پیروزي بر مردم یک کشور، باید انگیزه مردم را تغییر داد: که می گوید باالخره این
ند و گرنه مان. تبدیل شود، شما پیروز خواهید شد» اشرافی گري«و » تجمل گرایی«و » رفاه طلبی«شکل گرفته است، تغییر کند و به 

  .این است که آب در هاون می کوبید
و  !أگر خبر دارد پس چرا إقدامی نمی کند ؟ !آیا ولی فقیه از مسائل و مشکالتی که در جامعه وجود دارد خبر دارد یا نه؟

  !است ؟» ولی فقیهی«أگر خبر ندارد پس این چه 
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وظیفه اوست که شخصاً جلو هر إنحراف، فساد و مشکلی را  ولی فقیه از آن چه که در جامعه می گذرد خبر دارد ولی آیا     :پاسخ
بگیرد ؟ یا وظیفه او هدایت و رهبري است همانند دیدبانی خبیر و تیز بین که به موقع خطر ها را هشدار می دهد و رهنمودهاي الزم را 

  : دلیل.     بیان می کند
 » اس بالقسطلیقوم  الن...«                : سوره حدید 25آیه 

  353: ص  36: بحاراألنوار ج                       »...مثل اإلمام مثل الکعبه...«          بیان نورانی حضرت زهرا سالم اهللا علیها

  »رعیتی ظُلْم أَخَاف أَصبحت و« »...یصیحون وا عمراه...» «..لتفرّق عنی جندي..« :کالم جانسوز مولی الموحدین أمیر المؤمنین علیه السالم
  97نهج البالغه خطبه              59ص  8کافی ج        10063ح  9کتاب الصاله أبواب نافله شهر رمضان باب  8وسائل الشیعه ج       

 :ویژگی هاي مقام معظّم رهبري در مسأله

در )1343تا  1337سال (سال  6ر مشهد و سپس سالگی دوره سطح را تمام نموده  و مدت سه سال د 16ایشان در سن  :إجتهاد  
قم  در درس خارج مراجع معظّم تقلید شرکت کرده وبه جهت بیماري پدر بزرگوارش به مشهد مراجعت نموده وعالوه بر إستمرار 

هاي  شتغال داشتند به شهادت أساتید و هم دوره ايإو کفایه و تفسیر   بدرس خارج، به تدریس دوره سطح بویژه تدریس مکاس
  . ویژه اي برخوردار بودند و نبوغ  إیشان، وي از هوش و ذکاوت

نفس و سیر وسلوك و حلم و برد باري از ویژگی  بسالمت نفس توجه جدي نسبت به تهذیساده زیستی،  :تقوي و معنویت 
  .هاي مهم إیشان است

ملل، براي دبیر کل وقت سازمان )) خاویر پرز دکوئیار((سازمان ملل،  598بعد از صدور قطعنامه  :بصیرت و مدیر و مدبر بودن  

  .اي بود خامنه... ا هاي وي مالقات با حضرت آیت یکی از برنامه. رایزنی هاي الزم به ایران آمد
  التحصیل شده است؟ رییس جمهور شما در کدام دانشگاه علوم سیاسی فارغ: بعد از مالقات، دبیر کل سازمان ملل به من گفت     
کنم و اکنون ده سال  دنیا مدرك دکتراي علوم سیاسی دارم و بیش از سی سال است که کار سیاسی میمن از چند دانشگاه معتبر : چرا؟ گفت: گفتم      

ون در این مدت کمتر شخصیت سیاسی و رئیس جمهوري هست که او را ندیده و با او گفتگو نکرده باشم؛ ولی تاکن. است که دبیر کل سازمان ملل هستم
 81در سایه خورشید ، صفحه  علی محمد بشارتی                      ام؟ شخصیتی سیاستمدارتر و هوشمندتر از رییس جمهور شما ندیده

  :منابع جهت مطالعه

پرسش ها و   -5والیت فقیه، رجالی تهرانی  -4والیت فقیه، هادوي  -3والیت فقیه، جوادي آملی  -2والیت فقیه إمام راحل -1
حکومت إسالمی و  -8حکومت إسالمی و والیت فقیه، مصباح یزدي  -7مجله حکومت إسالمی  -6پاسخ ها، مصباح یزدي 
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