
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 01/10/99 جلسه چهل و یکم

 کلمه ولی   –اجتهاد وتقلید : موضوع

و هو خیر ناصر و معین اعوذ باهلل من الشیطان الرجیم بسم اهلل الرحمن الرحیم و به نستعین 

موالنا بقیة اهلل واللعن السیما علی  آل اهللعلی آله رسول اهلل و محمد الصالة علیالحمدهلل و

 .الدائم علی اعدائهم اعداء اهلل إلی یوم لقاء اهلل

 پرسش:

 آیا امام زمان است؟ زیارت آل یاسین ی بعد ازدر دعا «قائم»منظور از 

 پاسخ:

نام حضرت  داریم روایاتدر بعضی اینکه  .( استعصر )ارواحنا له الفداء حضرت ولی است  که مراد مشخص

ولی  ؛دنشناخته بشو زیاد  خواستند نمیحضرت آن زمانی بود که با مشکالتی مواجه بودند و  برای ،را نبرید

 حضرت هیچ اشکالی ندارد.از االن نام بردن  .االن آن مسائل نیست

 پرسش:

در « وهابیت»ست؟ مراد از این سوال چی ،از بنده سوال کرد ناقالن قرآن چه کسانی هستند« وهابی»یک 

 کنند؟خدا را تجسیم می ؟ آیانده احید اشتباه کردکدام قسمت از تو

 پاسخ:

این است که . مراد مراد از ناقالن قرآن، کاتبان وحی است ،که ناقالن قرآن چه کسانی هستنددر رابطه با این

قرآن را در زمان ابوبکر،  .اینکه آنها می گویندرا جمع کردند آیاتکاتبان وحی چه کسانی بودند و چه کسانی 

 ها دروغ است.تمام اینردند و ک جمع



 د: نگویوقتی رسول اکرم می .در زمان رسول اکرم قرآن جمع شده بود

َقَلْينِ  ِفيُكمُ  َتاِرك   ِإنِّي»  َما الَْحْوَض  َعَليَّ  َيِرَدا َحتَّى َيْفَتِرَقا لَنْ  ِإنَُّهَما وَ  بَْيِتي أَْهلَ  ِعْتَرِتي وَ  اللَّهِ  ِكَتاَب  الثَّ

واَتَمسَّ  ِإنْ   «ْكُتْم ِبِهَما لَْم َتِضلُّ

بيروت(؛ نویسنده: مجلسى، محمد باقر بن محمد  -بحار األنوارالجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار )ط 

 226، ص2تقى، ناشر: دار إحياء التراث العربي، محقق/ مصحح: جمعی از محققان، ج

د؟ این نکنخواهند مردم را توصیه میر به چه پیغمب ،های مردم استدر سینهو اگر کتاب خدا جمع نشده 

 کدام کتاب است؟  ،دنکنخواهند مردم را بدان توصیه اللهی که پیغمبر میکتاب 

در کدام قسمت از توحید اشتباه کردند اصالً شما بفرمایید که در کجا اشتباه « وهابیت»که در رابطه با این

 !نکردند؟

ابویعلی » .دارای دست و پا و چشم و گوش است (نستجیر باهلل)اینها معتقد هستند که خدای عالم 

  آیاتی که در این زمینه استدارد!!  اعضاء رابقی عورت!! گوید خدا فقط دو چیز ندارد ریش و می« حنبلی

 أَيِديِهْم( َفْوَق  اللَّهِ  )يدُ 

 آنهاست. دست باالي خدا دست و

 10(: آیه 48سوره فتح )

باز مفتی اعظم عربستان بن»یک نفر از  .معنای ظاهریش حمل کنیم مانگویند باید ما به همی ،را ال آنامث

سوال  ( هم نابینا است  ،مناظره داشتیم اوبا « طائف»البته مفتی فعلی که ما در  )،نابینا بود که «سعودی

  :آیهراجع معنای  کرده بود

 أَيِديِهْم( َفْوَق  اللَّهِ  )يدُ 



متأسفانه فردای قیامت هم شما کور  جواب گفت: آن شخص در؛خودش است ظاهری معنای به  گفت

ِذهِ  ِفي َكانَ  َوَمنْ »  طبق ظاهر آیه گفت چرا؟ گفت .محشور خواهی شد  َوَأَضلُّ  َأْعَمىَٰ  اْْلِخَرةِ  ِفي َفُهوَ  َأْعَمىَٰ  َهَٰ

ت در آخرپس در دنیا کور هستی  شما چون )طبق تفسیر خودت از این آیه( {72(،آیه17)سوره اسراء}«َسِبياًل 

  .هم قطعًا کور محشور خواهی شد

 پرسش:

 در شیعه و سنی چیست و از چه زمانی پیش آمده؟شکل وضو  علت تفاوت

 پاسخ:

شان را مسح که رسول اکرم موقع وضو گرفتن پایثابت کردیم  در بحث فقه مقارن که سابقا داشتیم،

.در زمان عمر صحابه دیگر « ریرهابو ه»، «ن عباساب»کشیدند، همچنن امیر المؤمنین مسح می ،کشیدندمی

  .طور بودهم همین

با پای « بیت اهلل الحرام»داخل  متوجه شد که یک عده ،سال دوم 6یعنی  ؛خالفتش دومعثمان در نیمه 

ای تمیز تان را بشویید تا با پ پاهای ،خواهید وضو بگیریدمیهنگامیکه گفت شماها  ،آیندبرهنه و کثیف می

 .شوید« رامبیت اهلل الح»وارد 

 داریم که:« ابن عباس»ما روایات متعدد از  

 «وغسلتان مسحتان الوضوء»

 .وجود داردمسح در وضو دو شستشو و دو 

 المكتب: النشر دار ،211: الوفاة الصنعاني همام بن الرزاق عبد بكر أبو :المؤلف اسم؛ المصنف 

 19، ص1، جاألعظمي رحمنال حبيب: تحقيق الثانية،: الطبعة ،1403 - بيروت - اإلسالمي

 پرسش:

 ؟)به شکل نسخه واحد(شدن جمع آوری ولی پیامبر، مصاحف تألیف شد در زماناین درست است که 



 پاسخ:

ولی  ،ها نه زیاد و کمبعضی ،ی که داشتندیهامردم قرآن .هست قضیه  در رابطه با زمان عثمان این ،بله 

دستور داد  ،را هم نوشته بودند هالحن ، بعضیشته بودندتبیین پیغمبر را هم نو بعضی برخی  کامل نبود،

)البته قرآن  .در میان مردم منتشر کردند واحد آتش زدند و یک قرآن و د ننها را جمع کهمه قرآن

 امیرالمومنین را قبول نکردند که مرجع و اصل باشد(

 پرسش:

 کنند؟ در مسائل مستحدثه چه کار میو سنت چگونه است بحث تقلید در اهل

 پاسخ:

در ظاهر روی تقلید  ها فقطنای ،کنندگویند عمل میشان چه میکنند که علمایدر مسائل مستحدثه نگاه می

 گیرند.ایراد می

رفتند تا به  ،شب راه را گم کردند و هوا سرد بود .بیابان برای شکار رفته بودبه « ناصرالدین شاه»گویند می

 ند غیر از پاالن االغ چیز دیگریگفت بیاورید. ، پتویی، لحافی داریدای ارچهگفتند پ ،یک کاروانسرایی رسیدند

 !گفت خودش را بیاور اسمش را نیاور ،نداریم

 شان مقلد هستند.ها را دارند وگرنه همهبحثاین  با شیعه اینها هم فقط  

 عه می کنند که مراجشان ی هادر مسائل مستحدثه هم به مولوی ،هستند« ابو حنیفه»ها مقلد «حنفی»

 .گویند؟ مفتی یعنی فتوا دهندهبرای چه مفتی می« مفتی اعظم عربستان»به  .چیستنظرشان 

« مفتی اعظم»ی که با ا در مناظره« عربستان»در  ،کنددر مسائل مستحدثه و ... فتوا صادر می او

ه ، استفتاء کردتحدثه استکه غالبًا هم مس یمسائل . شاملجلد  18یک دوره کتاب به ما دادند در ،داشتیم

 دیگر. و سه یا چهار نفر دیگر از مفتیان« بازبن»با امضای پاسخ داده است، ند و هیئت افتاا

 آغاز بحث...



 .بحث ما در رابطه با تعاریف و اصطالحات مربوط به والیت بود

ا َم، َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهلِل  َرُسولُ  ُتُوفِّيَ  َفَلمَّ مَ  َعَلْيهِ  اهللُ  َصلَّى اهلِل  َرُسولِ  َوِليُّ  َأَنا: َبْكر   َأُبو َقالَ  َوَسلَّ  «َوَسلَّ

یعنی « ولی  » .بردبه کار می« ولی  »کلمه ، «انا خلیفُة رسول اهلل، أنا حاکم رسول اهلل، أنا االمام»گوید نمی

 .متولی امور، مسئول تدبیر امور سیاسی مردم

 گوید:عمر هم می

َي أبو َبكْ » ِه َوَوِليُّ أبي َبْكر  ُثمَّ ُتُوفِّ  «ر  وأنا َوِليُّ رسول اللَّ

صحيح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار 

 1757، ح 1378، ص 3بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج -إحياء التراث العربي 

  :می گوید «عباس»خطاب به امیر المؤمنین و 

 «ًبا آِثًما َغاِدًرا َخاِئًناَأْيُتَماُه َكاذِ َفرَ 

صحيح مسلم، اسم المؤلف: مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري، دار النشر: دار 

 1757، ح 1378، ص 3بيروت، تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي؛ ج -إحياء التراث العربي 

 ی انداخته .ا شدیدا به سختها ر«وهابی»که ی است یهاروایاتاز 

 :والیت خاصه و والیت عامه  اما بحث

 گوید:می ،ی داردا جمله ،که از علمای معاصر است « شیخ احمد زرقا» 

 «ونوابه األعظم اإلمام والية وهي والمال، والنفس والدنيا الدين في فتكون العامة أما»

والیت بر نفوس این  دم جریان دارد.مری یدنیا امور دینی و در ، خلیفه و حاکم دارد ی که ا والیت عامه

 یعنی همان تعبیری که در رابطه با: ؛اموال است ومردم 

 «؟ قالوا بلیأنفسكم من بكم أولى ألست»



  .مطرح می کنندها در این والیت عامه ، اینما آوردیم

 «ونوابه األعظم اإلمام والية وهي»

 .این همان والیت امام اعظم و نواب او است

 «الثغور وسد الجيوش، تجهيز الكافة ىعل يلي فإنه»

، افرادی را کندغور مجهز میثارتش را برای دفاع از وطن و سد  ،حاکم اسالمی و ولی امر مسلمین 

 .دشمن نفوذ نکند تا محافظت کنندکشور  گذارند که از حدود و ثقور می

 «والجماعات الحج قامةوإ ، والوالة القضاة وتعیین محلها، في وصرفها حلها من األموال وجباية»

قضات  د وکنیرد و در جای خودش مصرف میگکه بیت المال، زکات و حقوق مالی را از مردم میاین

 .ددهقرار می ام حج، گروهی را مسئول امیُر الحاجای ند.کو استانداران را معین می

 .کنداعات را هم باید این ولی انتخاب ائمه جم

 ،است در کشورهای عربی هم اگر یک نفر بخواهد در یک مسجدی امام جماعت باشدکامالً واضح و روشن 

اکم شهر اجازه حتمًا باید از حاکم وقت و یا حاکم محل، ح .بدون حکم حکومت حق اقامه جماعت ندارد

 این والیت عامه است. .که امام جماعت باشندبرای این بگیرد و حکم بگیرد

 ...« فقط لنفس والمال معًا، وفي المالتكون أيضًا في اوأما الخاصة ف»

  .فقط ... در مال یا هر دومال و والیت خاصه که در نفس 

   « ...عال َوِإن اأْلَب َأب الْجد ثمَّ  اأْلَب فوالية»

 که والیت بر صغار و... است



 دار: النشر دار هـ،1357: الوفاة الزرقا محمد الشيخ بن أحمد: المؤلف اسم ؛الفقهية القواعد شرح

 مصطفى عليه وعلق صححه: تحقيق الثانية،:  الطبعة م،1989 - هـ1409 - سوريا/  دمشق - القلم

 )براساس نرم افزار جامع الکبیر( 311 ص، 1 ج، الزرقا أحمد

حتمًا باید از همسرش  ،تادیبااگر خانمی بخواهد فرزندش را کتک بزند  ،نداردوالیت فرزندان  نسبت بهمادر 

ها و تمام اینوالیت نیست  تحت عنوان  ،زندکتک میگاهی فرزندش را  که این ،اجازه بگیرد برای تربیت بچه

 .شودگناه نوشته می مادرانبرای 

 . عقاب نشوندشان گرفتار فردای قیامت همسران که این را هم عزیزان دقت داشته باشند 

تهدید کردن  بعد ا نصیحت کردن بچهابتد ،البته تأدیب بچه هم شرایطی دارد که حتمًا باید شرایطش باشد

حتی قرمزی یا کبودی شود که بحث آسیبی در مرحله آخر. اگر هم زدن باعث بچه، قهر کردن با بچه و زدن 

  دیه پیش می آید.

 در هر صورت ...

یکی از  ،هر دو در عرض هم هستنداینکه یا  کدام مقدم است که، اینوالیت مال پدر و پدِر پدر است

 .هی استهای فقبحث

یا « والجد علی البکر البالغ العاقل والیة االب»تعبیری دارد در باب « مختلف الشیعه»در کتاب « عالمه حلی» 

 ؟که آیا پدر و جد بر دختر باکره والیت دارد یا ندارد ،«البالغة العاقَلة»

 دباید پدر اجازه بدهیا حتمًا  کندتواند همسر خودش را انتخاب ش میرسد خودآیا دختر وقتی به رشد می 

 اگر عقد بخواند این عقد باطل است؟بدون اجازه و 

تر از این تر و مشکلی پیچیدها مسئله ،گوید ما در تمام ابواب فقه از اول تا آخرمی« عالمه حلی»مرحوم 

 اب و جد بر دختربر این هستند که  اند دالصد در صد صحیح که چون تعدادی از روایات  ؛مسئله نداریم

 .باکره عاقله و رشیده والیت دارد



تواند به حد رشد رسید میدختر د و اگر ند والیت ندارنگویمیکه روایات صحیح داریم دیگر یک دسته  

تواند خیر و میو که دختری که بالغ و رشیده هم است  در بعضی از روایات آمده. خودش انتخاب کند

و کند تواند ازدواج زه ندادند خودش میاگر اجا ،کندازه ابتدا از پدر و جدش استجبدهد، شرش را تشخیص 

 نیازی به اجازه پدر نیست.

قبل از انقالب در این رابطه، شاندر رساله امامفتوای  بینیدمی ،شما اگر به فتاوای حضرت امام مراجعه کنید

 مسئله مشکل و محل نزاع زیادیست. ،متفاوت است.بعد از انقالب  با

ماه روی همین یک مسئله کار  1شاید من بیش از  ،ما این بحث را داشتیم 63یا  62ل به خاطر دارم سا

 .بررسی کردمتا معاصرین  را  «شیخ مفید»و « سید مرتضی»تمام اقوال فقهاء و بزرگان از زمان  ،کردم

 تواندمیکه  دختر بالغه عاقله رشیده :کهشود استفاده کرد که از روایات می آخر بنده به این نتیجه رسیدم 

 ازدواج کند. بدون اجازه پدرتواند می،  را صالحش بدهد تشخیص

  .ام این است که حتی المقدور رضایت پدر و مادر را بگیردولی بنده نظر احتیاطی

 در هر صورت ...

  :می توانند ببینند« کتاب النکاح»، قسمت «مختلف الشیعه» دوستان همین موضوع را در کتاب

 «والجد علی البکر البالغ العاقل الرشیدوالیة االب »

 .کندرا اعالم می انبعد نظر خودش ،آوردادله می و نظریه را با قول چندایشان 

 . کندمجهز می خوب تقویت و برای استنباط احکام شرعیهآدم را  ،مطالعه کردن اینطور فروعات فقهی

علیکم بکتاب مختلف الشیعه، علیکم بکتاب علیکم بکتاب مختلُف الشیعه، »کنم به دوستان توصیه میمن 

نظیر تاریخ شیعه است برای کسی که تازه های بیاز کتاب« مختلف الشیعه»کتاب  !«مختلف الشیعه

 خواهد راه و روش اجتهاد را یاد بگیرد.می



را  انشکند در آخرش هم نظر خودادله هر کدام از اقوال را مطرح می ،کندایشان اول اقوال علما را نقل می

 :های رسیدن به مرتبهیکی از راه .این خیلی مهم است .آوردمی

ُدوه َأنْ  َفِلْلَعَوامِّ »  «ُيَقلِّ

 ناشر:شيخ حر عاملى، محمد بن حسن،  الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة؛ تفصيل وسائل

 131، ص27م السالم، جمؤسسة آل البيت عليهم السالم،  محقق/ مصحح: مؤسسة آل البيت عليه

 است. فقاهت درصدپنجاه « بروجردی»اهلل العظمی مرحوم آیتتسلط به اقوال فقهاء به تعبیر  .ستین اا

 به هر حال:

« ولی»از ریشه « مولیَٰ »؟ چیست« مولیَٰ » کلمهمراد از  .رسیممی در اصطالح و لغت« مولیَٰ »کلمه بعد به 

که همه علمای لغت،  هم این است مطلبترین دلیل بر این گرفته شده که همان بحث والیت است و اصلی

واژه  ،اند و به مقتضای استعماالت گوناگونبررسی کرده« ولی»ماده  ذیلواژه را  ،اینمفسرین، محدثین

 معنا برای این واژه گفته شده است. 27 تا 21 بکار رفته.متعدد و فراوانی   معانیدر  ،در زبان عربی« مولیَٰ »

ابن »، «داماد»، «ضامن جریره»، «همسایه»، «معَتق»، «معِتق»، «ولی»، «رب»، «مالک» ،«اولی به تصرف»

ی از معانی است یهااینها نمونه« تابع»، «منعم  علیه»، «معین»، «ناصر»، «سید»و « مطاع»، «منعم»، «عم

 اند.آورده« مولیَٰ »که لغویین برای کلمه 

به صورتی معنا کرد که معنای اسم مکانی آن  است که بایدعمدتًا به عنوان اسم مکان « ولیَٰ م»البته واژه  

حفظ شود. این واژه به معنای محل والیت است و استعمالش برای انسان یعنی کسی که در او مصداق 

 .والیت تحقق پیدا کرده و محل ظهور والیت است

چه چنان معنای واحد استبه یک ی که باید مد نظر قرار داد بازگشت همه این معانی متعدد دومین نکته 

 است.« ُقرب و نزدیکی»اند که معنای واحد ها تصریح کردهبرخی لغوی



ترین که قدیمی ، 395متوفای  «ابن فاِرس»گردد. همه معانی این واژه به همین معنای اصلی باز می

: گویدمی،کاری به استعمال نداردو ریشه الفاظ را آورده تنها « مقاییس اللغة»و در  نویس عرب استلغت

  :َولی  

 الُمْعَتق، و الُمْعِتُق : الَمْوَلى الباب من ...و.القْرب: الَولْيُ   الَوْلي ذلك من القرب على يدل صحيح أصل»

احب، و ، ابن و الحليف، و الصَّ  ولِىَ  َمن كلُّ  و. الُقْرب هو و الَولْىِ  من هؤالءِ  كلُّ  الجار؛ و النَّاصر، و الَعم 

ه فهو آخرَ  أمرَ   «وليُّ

جا قرب ن فرد به او است. کلمه قرب در اینتریگیرد؛ یعنی دیگر نزدیکیت کسی را به عهده میهرکسی وال

 ترین فرد. نیست، بلکه قرب معنوی است، یعنی نزدیک خارجی مکانی

تر از دیگران دارد و نزدیک والیتتر است، و والیت دارد، پدر بر فرزندش مثال مرد به زنش از همه نزدیک

 اهی او برای فرزندش از دیگران بیشتر است.و خیر خو ،است

 گوید:بعد می

ه فهو آخرَ  أمرَ  وِلىَ  َمن وكلُّ »  «وليُّ

 ولی او است. شخص هرکسی متولی امر دیگری باشد این

، ق 395 وفات مؤلف:، ابن فارس، أحمد بن فارس نويسنده:؛ معجم المقاییس اللغة نام كتاب:

، 6، جق 1404: قم، مكتب االعالم االسالمي ناشر:، حمدهارون، عبد السالم م محقق / مصحح:

 141ص

شود؛ زیرا در امر برای نمونه به حاکم و رهبر جامعه مولی گفته می .همه این استعماالت معنای قرب دارد 

تر گویند زیرا ارباب به مالیکتش از همه نزدیکتر است و به عبد نیز موال میاداره امور از همه به مردم نزدیک

 ی انسان است.گویند زیرا نزدیک خانهاست. و به همسایه نیز مولی می



سنت بازگشت همه معانی ی ظریفی است. برخی از علمای اهلاین را دوستان دقت داشته باشند، نکته

اولویت نهفته است. مثال فالنی به  ،در همه این معانی می گویند چوناند؛ گرفته مولی را به معنای اولیَٰ 

 است یعنی به او اولویت دارد. ی نزدیکفالن

داند. می از جمله کسانی است که بازگشت همه معانی مولی را به اولیَٰ  654متوفای « سبط ابن جوزی»

بر عهده گرفتن سرپرستی ، اصل معنای این واژه را  1250متوفای « شوکانی»، 671متوفای « قرطبی»

 گیرد.در نظر می د، سپس در لوازم این معنا استعمال راندانمی

خدا ان شاء اهلل به عزیزان توفیق عنایت کند و جزای خیر کرم بکند، دوستان همه را دعا فرمایند ما را هم از 

 ه عزیزان!حافظ همالتماس دعا خدا  .دعای خیرشان فراموش نکنند

 «والسالم علیکم ورحمة اهلل وبرکاته»


