
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  عصمت ي  عقيده
  بين امام و فقيه 

  ميهاز ديدگاه شيعه ي اما
 عقيدة العصمة بين اإلمام والفقيه عند الشيعة اإلمامية
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  مقدمه
الحمدهللا رب العالمين، و الصالة و السالم علي سيد المرسلين محمدبن 

  : ، و اما بعد عبداهللا و علي آله و صحبه و من سار علي هديه إلي يوم الدين
بزرگترين تعاليم و عقايد شيعه پيرامون موضوع امامت و قضاياي مربوط به آن 

هشان يدليل عمده توج. زند و رجعت آنان بعد از غيبت دور مي همچون عصمت امامان
براي اثبات امامت علي و خالفت او بعد از گردد به تالش آنان  به اين موضوع برمي

و اينكه او از طريق تعيين به اسم مستحق امامت است و كسان ديگر غير از او  پيامبر
در حقيقت امامت را از او غصب دار شدند و بر او پيشي گرفتند،  كه امامت را عهده

علي را براي امامت تعيين كرد، و امامان بعد  چنين معتقدند كه پيامبربنابراين . اند كرده
  . اند از او پسران او از فاطمه هستند كه يكي بعد از يكي تا دوازده امام تعيين شده
دين و جزء آنها بر اين اعتقادشان راسخ شدند تا جايي كه امامت را يكي از اصول 

تر از  كنند كه در اسالم امري مهم مهمي از عقيده قرار دادند، و آن را چنين توجيه مي
نيست كه قبل از انجام دادن اين كار دنيا را ترك جايز  تعيين امام نيست، و براي پيامبر

  . شود و مردم در آن اختياري ندارند چون امامت از جانب خدا تعيين ميكند، 
راي امامت، شيعه معتقد است كه مردم از نظر تكوين و منزلت، با اين تصور ب

و مرتكب هيچ گناه غير عادي است و امامان در طول حياتشان معصوم هستند شخصي 
شود و خطا و اشتباه هم بر آنان  شوند، معصيت از آنها صادر نمي اي نمي صغيره و كبيره
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و نواهي امامان، شرع و حجت خدا منزلتي كه دارند، اوامر اين  جايز نيست، و در نتيجه
بر خلق و اطاعتشان واجب است، و تبعيت از آنها از ابتدا با امام اول در نزد آنان 

  . واجب شد) محمدبن حسن عسكري(و در آخر با امام دوازدهم ) طالب ابيبن  علي(
و بيشتر از هزار سال است كه شيعه اماميه انتظار ظهور امام آخرشان مهدي غايب 

كنند قبل از بلوغ در سردابي غيب  ، كسي كه ادعا ميهستند) دبن حسن عسكريمحم(
شد، تا قبل از قيامت دوباره برگردد و عدل و داد را برقرار كند و حق غصب شده را به 

اما آنچه كه شيعه را به تمركز بر تفكر مهدي واداشت، واقعه ناپديد . صاحبش بازگرداند
امامي بود كه بعد از او و عدم وجود   ه 265تقريباً شدن امام دوازدهم آنها در سال 

جانشينش گردد، چون شيعه ترسيد كه يأس و نوميدي به درون پيروانشان نفوذ پيدا كند 
و حركتشان متالشي شود، به همين خاطر الزم بود كه پيروانشان به اميدي دلبسته شوند 

  . ظهور مهدي غايب بودتا در هر زمان و مكاني انتظار آن را بكشند، و آن اميد 
اش پيوند  بنابراين اميد به بازگشت غايب در دل هر شيعه دوازده امامي با عقيده

عجل اهللا (آيند كه مهدي در آن ناپديد شد، و دعاي  خورد، و از آن زمان به سردابي مي
  . كنند را تالوت مي )رب زمانكل مخرجك، و قّفرجك، و سهِّ

اساس يك نمايش اختراعي در داخل جامعه معاصر اما ظهور تفكر واليت فقيه بر 
بخصوص بعد از آنكه صاحب اين تفكر، زمام امور را در ايران بدست . شيعي بنا شد

به واليت فقيه توجه كنند، و گويي اميدي گرفت، بسياري از علماي شيعه را واداشت كه 
يك عنصر عقيدتي  كشند از بين رفت، و اعتقاد به را كه صدها سال است انتظار آن را مي

  . كردند يعني بطالن حق امت در برگزيدن امام اي كه از آن دفاع مي عقيدهمتزلزل شد؛ 
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در اين هنگام واليت فقيه به همين سادگي، اميد شيعه را به ظهور امام غايب از بين 
شود، و داراي همان  كند كه نائب امام از جانب امت انتخاب مي برد و تصريح مي مي

  . منزلتي است كه امام دارد، بخصوص در اوامر و نواهيشجايگاه و 
اهميت  رفته تفكر واليت فقيه يك حادثه مهم در جامعه شيعي بود كه بي هم روي

پنداشتن آن درست نيست، تفكري كه خميرمايه اصلي در ساختار اعتقادي شيعه پيرامون 
  . امامت را ساقط كرد

ي اهميت است، به اين اعتبار كه يك هنگامي كه در عقيده شيعه عصمت امام دارا
صفت الزم است كه تنها در حق امامانشان ثابت است و به سبب آن عصمت است كه 
شايستگي امامت را پيدا كردند، در اين صورت دادن صفت عصمت به فقهاي مجتهد، 

شود، چون اين به معني باطل كردن تمام  شكاف مهمي در آن عقيده محسوب مي
  . عه در حق امامانشان به امامت استادعاهاي سابق شي

بدين صورت كه واليت فقيه عصمت را از امام به فقيه تنزل داد و اين، شكافي را در 
به سقوط اعتقادي مفهوم امامتي كه شيعه شود  مبادي آنان ايجاد كرد كه گاهي منجر مي

  . گذاري كرده بود در طول قرون گذشته آن را پايه
ي به مطالعه موضوعي نياز دارد تا شامل جوانب مختلف آن به دليل اينكه چنين امر

ها و اسبابي كه منجر به تفكر واليت فقيه شد، تصميم به  شود در تالش براي فهم انگيزه
  : نگارش اين كتاب گرفتم، و نكات زير را در آن درج كردم 

  نگاهي اجمالي به امامت در نزد شيعه  - 1
  تعريف عصمت  - 2
   نشأت تفكر عصمت - 3
  داليل شيعه در مورد عقيده عصمت و رد آن  - 4
  واليت فقيه  - 5
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  هاي فقيه در واليتش  صالحيت - 6
  اعتراضات علماي شيعه به واليت فقيه  - 7
  خاتمه  - 8

  . با اميد به اينكه در مطالعه اين موضوع از تمام جوانبش موفق شده باشم
  و آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين
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  به امامت در نزد شيعه نگاهي اجمالي 
گذاري شد موضوع امامت  اي كه بناي اعتقادي شيعه بر اساس آن پايه سنگ گوشه

علي را به  ، و اينكه پيامبربود، و تالش آنها براي اثبات امامت علي بعد از پيامبر
طور مستقيم براي امامت تعيين كرد، و اين تعيين منحصر به او نيست بلكه در امامان 

  . وار ادامه دارد گانه از نسل او سلسله دوازده
يا  شيعه همچنين اعتقاد دارد كه امامت جز با تعيين از جانب خداوند بر زبان پيامبر

امامي كه قبل از او بوده ممكن نيست، و مردم در آن اختياري ندارند، و بر اين اساس 
  . دانند امامت ابوبكر و عمر و عثمان را باطل مي

پندارند كه نصب امام بر خداوند  قاد به گرمي دفاع كردند و چنين مياز اين اعت هشيع
واجب است، و اين لطف خداوند به بندگانش است و هر لطفي بر خداوند واجب 

چون وجود امام عادل و حاكم كاملي كه مردم را از محرمات منع كند و بر ، 1است
دورتر سازد جز با اختيار طاعات تشويق كند، و آنها را به طاعت نزديكتر و از معصيت 

و وقتي نصب امام جز با نص و تعيين ممكن نيست، علماي . خداوند ممكن نخواهد بود
در اثبات تفكر تعيين امام توسط خدا از يك جهت و نقد مبدأ اختيار از جهتي شيعه 

اند، و در اثبات تفكرشان به داليلي كه از قرآن كريم تأويل  ديگر تالش بسيار كرده
   2.كنند د، استناد ميكنن مي

  : كند اين آيه است  و از جمله چيزهايي كه شيعه به آن استدالل مي

 šš/ u‘ uρ ß, è=øƒ s† $ tΒ â™!$ t±o„ â‘$ tFøƒ s†uρ 3 $tΒ šχ% Ÿ2 ãΝßγ s9 äοuz Ïƒø: $#     
  )68 / قصص(  

_________________________________________________________________________ 

   15الحلّي، ألفين، ص : نگا  -1
   290محمد عقيلي، شيعه، ص . د: نگا  -2



  از ديدگاه شيعه ي اماميه ي عصمت بين امام و فقيه عقيده

 

7

  .»گزيند آفريند و هر كه را بخواهد برمي و پروردگار تو هر چه را بخواهد، مي«
كند به اينكه انسان در هر چيزي كه حكم و امر آن به  كه اين آيه اشاره ميمعتقدند 
گردد اختيار ندارد، و تنها خداست كه هر كسي را بخواهد براي نبوت و  خدا برمي

گزيند، در حالي كه اين آيه از جهت نزول بر اساس اختيار خداوند براي  امامت برمي
انبيا موكول به اند بر اينكه برگزيدن  اع كردهانبياست نه امامان، و مسلمانان همگي اجم

  : اند اين آيه است  و از آيات ديگري كه شيعه به آن احتجاج كرده. 1خداوند است

 $tΒuρ tβ%x. 9⎯ÏΒ÷σßϑÏ9 Ÿωuρ >πuΖÏΒ÷σãΒ #sŒÎ) ©|Ós% ª!$# ÿ…ã&è!θß™u‘uρ #·øΒr& βr& tβθä3tƒ ãΝßγs9 

äοuzÏƒø:$# ô⎯ÏΒ öΝÏδÌøΒr& 3 ⎯tΒuρ ÄÈ÷ètƒ ©!$# …ã&s!θß™u‘uρ ô‰s)sù ≅̈|Ê Wξ≈n=|Ê $YΖÎ7•Β     
  )36 /احزاب (  

هيچ مرد و زن مؤمني، در كاري كه خدا و پيغمبرش داوري كرده باشند، از خود «
هر كس هم از دستور خدا و پيغمبرش سرپيچي كند، . اختياري در آن ندارند

  .»گردد گرفتار گمراهي كامالً آشكاري مي
 كنند كه وقتي امامت از چيزهايي است كه خدا و رسولش ن تأويل ميو آيه را چني

اند، اين هم مثل وظايف ديني ديگري است كه خدا و  ترك اختيار آن را از امت خواسته
. 2اند، بنابراين انسان در نفي يا اثبات آن اختياري ندارد به انجام آن امر كرده رسولش

پيش زينب دختر جحش آمد تا از  رسول خدا حال آنكه مناسبت نزول آيه اين بود كه
او براي زيدبن حارثه خواستگاري كند، كند، اما زينب آن را رد كرد، و خداوند اين آيه 

   3.را نازل كرد
_________________________________________________________________________ 

   80- 79احمد صبحي، نظريه امامت، ص . د -1
   15الحلّي، ألفين، ص  -2
   1/417چاپ دار الشعاب، تفسير ابن كثير،  -3
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متكلمين شيعه در استدالل به اين آيه بين «: گويد  همانطور كه دكتر احمد صبحي مي
اند به اين معني  را مقدر نكردهدر مورد امامت با نص چيزي  آنچه كه خدا و رسولش

   1.»اند نيست كه آنها از اقامه آن يا انتخاب امام نهي كرده
هاي  اند، آنها همچنين تعدادي حجت هايي كه شيعه به آن استدالل كرده در كنار آيه

طوسي كه در نزد . اند عقلي را براي اثبات اينكه امامت با نص است نه با اختيار آورده
رسد كه وجود امام ضروري است،  شيخ الطائفه است به اين نتيجه ميآنان ملقب به 

: گويد  چون شريعت مؤيد است و بنابراين الزم است كه حافظي داشته باشد، آنگاه مي
آن امت باشد، چون امكان خطا و فراموشي و ارتكاب فسادي و جايز نيست كه حافظ «

ايز است، پس بايد حافظ معصومي داند منصرف سازد بر امت ج كه انسان را از آنچه مي
باشد كه از جهت تغيير و تبديل و اشتباه او درامان بود، تا مكلفين بتوانند به قول او 

   2.»تمسك جويند
محمدبن حسن (اند و آن را به امام آخرشان  شيعه از تفكر مهدي منتظر استفاده كرده

رگ پدرش داخل سردابي گويند در سامرا بعد از م اند؛ كسي كه مي نسبت داده) عسكري
شد و سپس ناپديد و غيب شد، و ذكر شده كه اين امام عمرش از پنج سالگي تجاوز 

  . نكرده است
   3.»غيبت صغري و غيبت كبري: و مهدي غايب در نزد آنان دو غيبت دارد «

_________________________________________________________________________ 

   80احمد صبحي، نظريه امامت، ص . د -1
   134-1/133طوسي، تلخيص شافعي،  -2
   351ها و تاريخ، ص  فرقه –الهي ظهير، شيعه  احسان -3



  از ديدگاه شيعه ي اماميه ي عصمت بين امام و فقيه عقيده

 

9

سال طول كشيد، و در آن مدت از طريق وكال و  ادغيبت صغري مدتي زايد بر هفت
نيابت را به عهده گرفتند، با  –به زعم شيعه  –يكي بعد از يكي چهار جانشيني كه 

  . پيروانش در ارتباط بود
كنند، آنها اموال پيروانش را  اطالق مي) ها واسطه(شيعه به اين جانشينان اسم سفراء 

نوشتند كه در آنها در مورد  هايي را مي الزمان برسد، و رساله بردند تا به دست صاحب مي
هاي  دادند و واسطه ديني كه در آن مشكل داشتند، درخواست فتوا مي علمي ومسائل 
شد و جوابي  احظار مي شده بعد از مدتي فتوا خواسته رفتند و پيش او ميالزمان  صاحب

   1.كرد ها نوشته شده بود، پيدا مي بر آن سؤالالزمان  را كه با امضا و خط صاحب
انشان در رابطه با موضوع غيبت كليني در باب غيبت سي و يك حديث را از امام

از اباعبداهللا شنيدم كه : از عبيدبن زراره روايت است كه گفت «: آورده است از جمله 
كند و آنها را  كنند، و او در روز عيد حضور پيدا مي مردم امامشان را گم مي: گفت  مي
  . »ندنبي بيند ولي آنها او را نمي مي

قائم دو غيبت دارد، در يكي از آن دو در عيد  مهدي«: و باز از او روايت شده كه 
  . »بينند بيند ولي آنها او را نمي شود، او مردم را مي ظاهر مي

قائم دو غيبت دارد، «: ابوعبداهللا گفت : بن عماد روايت است كه گفت  و از اسحاق
يكي از آن دو كوتاه است و ديگري طوالني، در غيبت اول مكانش را جز خواص 

   2.»دانند  دانند و در غيبت ديگر مكانش را تنها موالي مخصوصش مي يپيروانش نم
زمان ناپديد شدن امام غايب طبق آن چه كه كليني از ابوجعفر محمدبن علي روايت 

  : كرده است واضح و مشخص است؛ وقتي از او در مورد تفسير آيه 

_________________________________________________________________________ 

   73علي فقيهي بر كتاب امامت اصفهاني، ص . تعليق د -1
   340- 338- 1/337كليني، كافي،  -2
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 Iξsù ãΝÅ¡ø%é& Ä§̈Ζ èƒø: $$Î/ ∩⊇∈∪ Í‘# uθpg ø: $# Ä§̈Ψ ä3ø9 $#   )16-15 /كوير ت(  
شود، آنگاه مانند شهابي كه در شب  پنهان مي 260امام در سال «: پرسيدند، گفت 

شيخ  .»1شود، اگر در زمان او بودي چشمانت روشن باد تاريك بدرخشد ظاهر مي
كتاب مخصوصي را به طور جداگانه در رابطه با موضوع غيبت آورده ) طوسي(الطائفه 

الزمان و مدت غيبت صغرايش و از  رد غيبت صاحباست و در آن به تفصيل در مو
كند، همچنين در مورد  هايش كه دروازه بين او و بين شيعيانش هستند بحث مي واسطه
الزمان  گويد، كه با بيرون آمدن امضا و دستخط قائم صاحب سخن ميغيبت كبري وقوع 

   2.سمري واقع شد در دست آخرين سفير او محمدبن علي
طوالني بدون امام معصوم باقي مانده است، و تنها انتظار امام  شيعه در اين مدت

كنند، اما غيبت مهدي منتظر طوالني  كشند و براي او دعاي تعجيل فرج مي غايبشان را مي
كردند  شده، و همين باعث شده است تا دو لنگه در باز شود براي مدعياني كه ادعا مي

احمد احسائي و كاظم رشتي و علي شيرازي  امام يا خود امام غايب هستند، امثالواسطه 
  . و غيره

صاحب كتاب حكومت اسالمي تفكري را اظهار كرد كه بعداً به يك حقيقت تحول 
پيدا كرد، و تالش كرد كه اين تفكر موافق با عقيده شيعه قائل به غيبت امام دوازدهم 

مت اسالمي سخن باشد و اينكه حكم تنها از آن پيامبر يا امام است، و از تشكيل حكو
كند، و به اين ترتيب تفكر واليت  ظهور پيدا نميبه ميان آورد و اينكه امام غايب فعالً 

تفكري كه به اميد خدا بعد از موضوع عصمت، در مورد آن بحث . فقيه به وجود آمد
  . كنيم مي

_________________________________________________________________________ 

   341كليني، كافي،  -1
   243-209يبت، ص طوسي، غ -2
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  تعريف عصمت 
 »عصمه بعصمة عصماً«: شود  عصمت در زبان عربي به معني منع است، گفته مي

وقتي كه به وسيله خدا يا لطف  »إعتصم فالن باهللا«عني او را منع كرد و بازداشت، وي
اي كه با آن نفس از معاصي و گناهان  او از معصيت دوري كند، و به عنوان ملكه

: گويد رازي مي، 1شود، تعريف شده است، يا اينكه مانع از معاصي شده است بازداشته مي
   2.»ر منع از افتادن در آفت و بالپناه بردن به چيزي است د«

قدرتي است در عقل كه صاحبش را از «: كنند  و شيعه آن را اينگونه تعريف مي
   3.»كند عليرغم تواناييش بر مخالفت با آن مخالفت با تكليف منع مي

  
  نشأت تفكر عصمت 

تفكر عصمت در نظر شيعه به عنوان انعكاسي در برابر مخالفانشان در قضيه امامت 
به شود، اين تفكر مانند صفتي هميشگي براي امام ثابت شده،  علي و بقيه امامان ظاهر مي

مستشرق و صاحب ) دونالدسن(، و 4او اعتبار بخشيده و از بقيه مردم جدا كرده است
شيعه براي اينكه ادعاي امامان «: كند كه  كتاب عقيده شيعه علت اين امر را چنين بيان مي

كه عقيده عصمت پيامبران را اظهار كردند، ثابت كنند آنها را ائمه  در برابر خلفايي را
   5.»توصيف كردند ةهدا

_________________________________________________________________________ 

  ابن منظور، لسان العرب، و فيروزآبادي، قاموس المحيط، و احمد رضا، معجم متن لغت ماده عصم  -1
  101عمران، آيه  ، تفسير سوره آل8/171فخر رازي، تفسير كبير،  -2
   322امير محمد كاظم قزويني، عقايد و احكام شيعه، ص  -3
   140احمد صبحي، نظريه امامت، ص . د -4
   134همان، ص  -5
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از كساني كه در مورد نص بر امامت و عصمت متولي آن سخن  1هشام بن حكم
شود، بنابراين سهو و خطا بر آنان جايز  پندارد كه به امامان وحي نمي گويد، چنين مي مي

تمام گناهان چهار وجه دارند؛ حرص و : گويد  متشان ميو بعد از تأييد عص! ؟2نيست
دور است؛ بنابراين صحيح نيست كه بر  به حسد و خشم و شهوت، كه تمام اينها از امام

دار  ص باشد، در حالي كه دنيا در زير انگشترش است، چون امام خزانهياين دنيا حر
و او برد  افوقش حسد ميمسلمانان است، و جايز نيست كه حسود باشد، چون انسان از م

پرهيزد،  مافوقي ندارد، و درست نيست كه خشمگين شود بنابراين خدا او را از خشم مي
و جايز نيست كه از شهوات تبعيت كند و دنيا را برگزيند، در حالي كه خداوند آخرت 

   3.است كرده اختياررا براي او 
هاي  ن امري متعلق به بحثبا وجود اينكه عقيده عصمت در نزد شيعه ظاهراً به عنوا

شود، اما در حقيقت ارتباط مستقيمي با سياست دارد، و  عقايد و شريعت آشكار مي
احق  ظهور آن در بين متكلمين شيعه جز به خاطر اين غرض متعلق به امامانشان و

  . بودنشان به خالفت نيست

_________________________________________________________________________ 

اي در مورد تشبيه، از كساني است كه امامت را بروز دادند، به همين  از متكلمين شيعه و صاحب رساله -1
. بن حكم اند، و هشام اي بعد از جعفر صادق در تاريخ نوشته خاطر غير شيعه براي تشيع او را مثل فرقه

   20شيعه، ص  و محمد بنداري، 1/184شهرستاني، الملل و النحل، : نگا 
رجال شيعه، الميزان، ص  - عبدالرحمن زرعي  - 1/121ابوالحسن اشعري، مقاالت اسالمي، : نگا  -2

الزم به ذكر است كه شيعه در مورد نزول وحي بر امامانشان بر يك رأي متفق نيستند، چون  – 70-71
: نگا . شود ا هم واقع نميبسياري از متكلمانشان معتقدند كه نزول وحي بر امامانشان حتي در حين خط

   307شيخ مفيد، اإلختصاص، ص 
  ، به نقل از ابن بابويه 167محمد بنداري، شيعه، ص  -3
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ر مورد دليل آن هم اينست كه علماي شيعه وجوب عصمت امامان را قبل از بحث د
اند، عقيده آنها به عصمت انبيا واجب است چون آنچه كه براي  عصمت انبيا مطرح كرده

بنابراين نبوت لطفي خاص و ، 1امام واجب است براي نبي به طريق اولي واجب است
امامت لطفي عام است، و عصمت امام در اولويت كمتري از عصمت رسول نيست، 

خاص است، و ضرر انتفاي عام به خاطر طوالني  چون شر انتفاي عام بيشتر از انتفاي
عالوه بر آن عصمت امام . 2بودن و دوام زمانش شديدتر از ضرر انتفاي خاص است

اي كه  براي استدالل بر احق بودن علي و افضل بودن او به امامت نسبت به صحابه
ه دفاع از مسلمانان براي خالفت با آنها بيعت كردند ثابت شده بود، به همين خاطر متوج

  : عصمت پيامبران شدند؛ با دادن صفت امام به آنها، همانطور كه در قرآن آمده است 

 ’ÎoΤÎ) y7 è=Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΒ$tΒ Î)   )3)124 / بقره  
  .»ما تو را امام قرار داديم«

پس امامت از نظر شيعه مانند نبوت از مناصب الهي است كه احتياج به نصب 
توانند براي خودشان پيامبر انتخاب كنند، همچنين  كه مردم نميهمانطور . خداوند دارد

حتي بعضي از . توانند و مطلقاً حق ندارند كه براي خودشان امام اختيار كنند نمي
 معتقدند كه امامت تابع نبوت و بلكه از آن نيز بدتر است، چون ابراهيمعلمايشان 

   4.تنها بعد از نبوت به مقام امامت رسيد

_________________________________________________________________________ 

  135-116احمد صبحي، نظريه امامت، ص . د -1
   84الحلّي، ألفين، ص  -2
   120- 1/119كليني، كافي،  -3
   287محمد عقيلي، شيعه، ص . د -4
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كند، مطلبي است كه دكتر  حقيقت ارتباط عصمت با سياست را تأييد ميآنچه كه 
موسي موسوي يكي از علماي معاصر شيعه ذكر كرده است و آن اينست كه هدف از 
عصمتي كه به امامان نسبت داده شده است، تثبيت رواياتي است كه با عقل و منطق 

ا سازنده اين تفكر محتواي منافات دارند، و اين عصمت به امام نسبت داده شده است ت
مند سازد، چون  آن را بر عاقالن و هوشمندان مسدود كند، و مردم را به قبول آن عالقه

  . كند اين از شخص معصومي صادر شده كه خطا نمي
اند و كتب  در اينجا اموري وجود دارند كه كتب شيعه آنها را به امامان نسبت داده

افي در اصول، وافي، اإلستبصار، من اليحضره الفقيه، در نزد آنان همچون كروايات معتبر 
ها مملو از غلو  و غيره پر است از اين موارد، و به منظور اثبات عقيده عصمت، اين كتاب

  . اند و افراط شده
بدين ترتيب گردن نهادن شيعه به عقيده عصمت، براي اثبات امامت امامانشان امري 

براي اثبات تمام رواياتي كه در . نيافتند ضروري بود، بخصوص وقتي كه راه فراري
هاي شيعه پر است، از علم و قدرت و اوصاف امام كه جز پيامبران به آن  كتاب
  1.رسند نمي

اند، در  در اين مجال الزم به ذكر است كه شيعه در مرجع عصمت اختالف پيدا كرده
عليرغم ! ؟ -مام يعني ا –اينكه آيا اين عصمت از فعل خداوند است يا استعداد مكلف 

شود، اما متلكمين  بن حكم استدالل كرده است به اينكه به امامان وحي نمي اينكه هشام
اي كه بعد از او آمدند چنين معتقد بودند كه خداوند به امامان به خاطر عصمتشان   شيعه

از ابوبصير روايت » اإلختصاص«شيخ مفيد در . فرستاد و عدم وقوعشان در خطا وحي مي
كرديم چيزي  اگر ما اضافه نمي: از ابوعبداهللا شنيدم كه گفت : است كه گفت  كرده

_________________________________________________________________________ 

   83- 82ح، ص موسي موسوي، الشيعة التصحي. د -1
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نبوده؟  كنيد كه در نزد رسول خدا چيزي را اضافه مي: ، گفتم 1ماند برايمان باقي نمي
آمد و به او وحي كرد، سپس پيش علي آمد و به او وحي  فرشته پيش پيامبر: گفت 

األمر منتهي شد؟ و در روايتي  د تا به صاحبكرد، و سپس پيش يكي بعد از يكي آم
پروردگارت تو را چنين و چنان امر  اي محمد: آمد و گفت  فرشته پيش رسول خدا

كند، آنگاه سوي علي روانه شد و آن را به علي داد و سپس پيش حسين رفت و به  مي
   2.همين ترتيب يكي بعد از يكي تا اينكه به ما رسيد

  

_________________________________________________________________________ 

  . شد گرفتند علومي كه داشتند اجرا مي يعني اگر كالم وحي همراه با آنها نبود و امامان وحي نمي -1
   307شيخ مفيد، اإلختصاص، ص  -2
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  د عقيده عصمت و رد آن داليل شيعه در مور
آورند؛ از  شيعه براي اثبات اعتقادشان به عصمت امامان داليلي نقلي و عقلي مي

  : جمله 
  : فرمود  خداوند متعال به ابراهيم - 1

 Α$ s% ’ÎoΤ Î) y7è=Ïæ% ỳ Ä¨$̈Ψ=Ï9 $YΒ$ tΒÎ) ( tΑ$ s% ⎯ ÏΒ uρ © ÉL−ƒÍh‘ èŒ ( tΑ$s% Ÿω ãΑ$uΖtƒ 

“Ï‰ ôγ tã t⎦⎫ ÏϑÎ=≈ ©à9 $#   ) 124 /بقره(  
پيمان من به : از نسلم چه؟ گفت : گفت ) ابراهيم(همانا من تو را امام قرار دادم «

  .»رسد ظالمين نمي
ها باشد، چون  بر اينكه امام بايد معصوم از زشتي كند مي اين آيه داللت: گويند  مي

به ظالم  –كه همان امامت است  –خداوند متعال اين را نفي كرده است كه عهد او 
و ... كند  ظلم مي، و كسي كه معصوم نباشد بيشتر اوقات به خودش يا ديگران برسد

: خداوند دو نفر را محافظت كرد كه هرگز براي بت سجده نكردند و آن دو نفر 
، 1بودند، يكي از آن دو مقام رسالت داشت و ديگري امامت طالب ابيبن  و علي محمد

بود به امام  ن اگر خطا بر او جايز ميبنابراين واجب است كه امام معصوم باشد، چو
ديگري نياز داشت تا او را منع كند، و در اين صورت هدايتش مستقيم و حجتش واضح 

   2.نبود، و فرقي با علماي ديگر نداشت
كند بر اينكه خداوند ابراهيم را  استداللشان اينگونه رد شده است كه آيه داللت مي

گويد ندارد، چون  و اصالً ربطي به آنچه كه شيعه مي، رسولي قرار داد كه به او اقتدا شود
_________________________________________________________________________ 

 – 1/202طبرسي، مجمع البيان،  – 1/149تبيان،  – 2/253، قسمت 1طوسي، تلخيص شافعي، ج  -1
   80علي سالوسي، عقيده امامت، ص 

   70محمد ابوزهرة، امام صادق، ص  – 342حمد عقيلي، شيعه، ص م. د -2
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كنند بنابراين امت  اهل اديان با وجود اختالفشان، به او ايمان دارند و به نبوتش اقرار مي
اما عهدي كه در آيه ذكر شده به اين معني است كه طاعت . به معني اقتدا به ايشان است

بخشد كه  رسد، و آن را تنها به كسي مي ميكند ن خداوند به دشمني كه او را نافرماني مي
   1.او را فرمانبرداري كند

قابل قبول نيست چون بين ... ما اين گفته آنها كه غير معصوم به ناچار ظالم است ا
عصمت و عدم ظلم، فرق زيادي هست؛ شخص خطاكار قبل از تكليف ظالم نيست و 

توبه كند و صالح شود، صحيح شود، و كسي كه كافر شود يا ظلم كند سپس  محاسبه نمي
بر او اطالق شود، همچنان كه ) ظالم(يا ) كافر(نيست كه در لغت يا عرف يا شرع لفظ 

  : ظلم اسم ذم است و صحيح نيست كه اطالق شود مگر بر مستحق لعن با توجه به آيه 
 أال لعنة اهللا علي الظالمين   ) / (2  
  .»آگاه باشيد، لعنت خداوند بر ظالمين باد«

  : فرمايد  خداوند مي - 2

 $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø t7ø9 $# ö/ä. t Îdγ sÜãƒ uρ 

# ZÎγôÜ s?   )33 / احزاب(  
كه پليدي را از شما از بين ببرد اي اهل بيت و شما را خواهد  حقيقتاً خداوند مي«

  .»پاكيزه گرداند
 اهل بيت در آيه منحصر است به پيامبر: ست كه عتقد اطبري در تفسيرش چنين م

و فاطمه و حسن و حسين، تا به اين نتيجه برسد كه امامان از تمام  طالب ابيبن  و علي

_________________________________________________________________________ 

   6/242تفسير ابن كثير، چاپ دارالتعب،  – 3/18تفسير طبري تحقيق احمد شاكر،  -1
   85- 83- 81علي سالوسي، عقيده امامت، ص  -2
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كند و عصمت اهل بيت و  ها معصوم هستند، بنابراين آيه اقتضاي مدح و تعظيم مي زشتي
  . كند ها را ثابت مي از جمله امامان از تمام زشتي

آنها به اينكه مقصود از آيه تنها آن پنج نفر است مورد اعتراض واقع شده استدالل 
است، و از سياق آيات قبل و آيه بعد از اين آيه واضح است كه اين آيه در مورد زنان 

  : فرمايد  شده است، آنجا كه مينازل 

 u™ !$|¡ÏΨ≈ tƒ Äc© É< ¨Ζ9 $# ¨⎦ ä⎠ ó¡s9 7‰tnr' Ÿ2 z⎯ ÏiΒ Ï™!$ |¡ÏiΨ9 $#   )34-28 / احزاب(  
  .»شما مثل هيچ يك از زنان نيستيد اي زنان پيامبر«

پرسيد،  نقل شده است كه حصين بن سبره از زيدبن ارقم در مورد اهل بيت پيامبر
كسي است كه صدقه دادن به او حرام است و آنها آل  اهل بيت پيامبر: جواب داد 

و آيه . 1ل بيت آنانندعلي و آل عقيل و آل جعفر و آل عباس هستند، و اصل و عصبه اه
و غير آنان از اهل بيت است همانگونه كه حديث زيدبن  تطهير در مورد زنان پيامبر

ارقم بيان كرده است كه آنها آل علي و آل جعفر و آل عقيل و آل عباس هستند و قائل 
به عصمت آنها نيست، در حالي كه تخصيص پنج نفر به دليل نياز دارد، و اگر اهل بيت 

  ! شود؟ هاي آنها ثابت مي شود، چگونه عصمت براي اوالد و نوه ن پنج نفر تمام ميبا اي
اهل  كه پيامبركنند  اند بيان مي عالوه بر آن، احاديثي كه واقعه كساء را ذكر كرده

كساء را جمع كرد و براي آنها دعا كرد كه خداوند پليدي را از آنها دور كند و پاكشان 
بين رفتن پليدي حاصل شده و تطهير با عصمت تمام شده است، سازد، بنابراين اگر از 

وانگهي آيه تطهير در بين آيات امر و نهي واقع شده ! ديگر چه احتياجي به دعا هست؟
شود به از بين  كند انجام دادن طاعات و پرهيز از معاصي منجر مي است كه تأكيد مي

تا  پيامبر: كند كه  تأييد مي رفتن پليدي و حاصل شدن تطهير، و اين روايت هم آن را
_________________________________________________________________________ 

   طالب ابيبن  ، فضائل علي5/180مسلم با شرح نووي،  -1
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: گفت گذشت و مي شد از كنار خانه فاطمه مي شش ماه هر وقت كه براي نماز خارج مي
  : و بعد آيه » اهل بيت نماز را برپا داريد يا« »الصالة أهل البيت«

 $ yϑ̄Ρ Î) ß‰ƒÌ ãƒ ª!$# |=Ïδ õ‹ã‹Ï9 ãΝà6Ζtã }§ô_Íh9 $# Ÿ≅÷δ r& ÏM ø t7ø9 $# ö/ä. t Îdγ sÜãƒ uρ 

# ZÎγôÜ s?   )1)33 / احزاب  
به از بين بردن پليدي  در اينجا ارتباط بين امر به نماز و تشويق پيامبر. خواند را مي

   2.شود از اهل بيتش به واسطه آن آشكار مي
دهد، و علي  و از طرفي احوال امامان شيعه و اقوالشان بر عدم عصمتشان گواهي مي

در مسأله  –امام دوم آنها  –ا پسر بزرگش حسن ب –كه در نزد آنان امام اول است  –
گرفتن بيعت از مردم بعد از شهادت عثمان اختالف پيدا كرد، كه در اينجا الزم است 

و ثابت شده است كه  –يكي از آن دو حق را نشانه رفته باشد و ديگري خطا كرده باشد 
را اتخاذ نكرده  علي بعد از واقعه جمل رأي حسن را درست دانست و از اينكه رأي او

   3.تأسف خورد
صلح برادرش حسن با معاويه را ناپسند  –امام سوم آنها  –و آمده است كه حسين 

، و اگر حسين به عصمت برادرش آگاه 4دانست و برادرش را به خاطر آن مالمت كرد
  . گفت، اما حسن به رأي حسين توجه نكرد و با معاويه صلح كرد بود چنين نمي

_________________________________________________________________________ 

   6/407تفسير ابن كثير، چاپ دارالتعب،  -1
   77- 76علي سالوسي، عقيده امامت، ص  -2
  300احسان الهي ظهير، شيعه و تشيع، ص  -3
   147ها، ص  اي در مورد فرقه احمد جلي، مطالعه. د -4
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شده است كه امامان شيعه بسياري از اوقات به خاطر ويژگي كه  در كافي روايت
بيان كرده و بر خالف آنچه كه خود به  داشتند بر خالف آنچه كه خدا نازل و پيامبر

با . 1خودشان و حفظ زندگيشان بودانت يدادند، و دليل آن هم ص آن معتقد بودند فتوا مي
بينيم، و اين  هاي آنها مي را در فرقههايي  فرض وجود معصوم در نزد شيعه ما اختالف

كردند و عصمت به معني اينست كه  كند بر اينكه در نظر آنان امامان اجتهاد مي داللت مي
. 2اجتهاد از امام نباشد، چون علم او الهامي است، و در اين صورت اجتهاد منتفي است

دليل عدم عصمت  كند كه به شود به اينكه عقل حكم مي اما ادله عقليشان؛ استناد مي
امت، امر انتخاب امام به امت داده نشود، به عنوان مثال تعدادي از اين داليل را 

   3: آوريم مي
خطا از جانب بشر ممكن است و اگر ما بخواهيم رفع خطاي ممكن را بكنيم  - 1

  . الزم است كه به مجرد از خطا مراجعه كنيم و آن هم شخص معصوم است
شود، نيازي به امام نداشتند چون تفكر وجوب امام به اگر عصمت امت ثابت  - 2

  . گردد صادر شدن خطا از مكلفين برمي
اگر امت به دور از هر گونه غرض و هواي نفساني قصد اختيار امام را بكند،  - 3

وقتي خطا بر هر فردي جايز باشد خطا بر مجموع نيز جايز است، بنابراين امت خطا 
  . گزيند دهد و نااليق را برمي يق نميكند و امامت را به شخص ال مي

ادله عقلي شيعه هم مورد نقد قرار گرفته است؛ دليل اولشان مبني بر اين است كه اما 
رفع خطا جز با رجوع به معصوم ممكن نيست ، اين دليل پذيرفته نيست چون نياز به 

_________________________________________________________________________ 

   1/66كليني، كافي،  -1
   73-72محمد ابوزهرة، امام صادق، ص  -2
   119-111احمد صبحي، نظريه امامت، ص . تلخيص داليل عقلي شيعه در كتاب د -3
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ت به معصوم اسامام به سبب جواز وقوع خطاي امت نيست و اجماع در نظر اهل سنت 
دليل محال بودن اجتماع امت بر خطا، و اگر خطا بر بعضي از امت جايز باشد به معني 
جواز خطا بر مجموع نيست، چون امت صرف مجموع افراد نيست، همانطور كه يك 

. كنند نفر قادر به جنگيدن با دشمنان نيست و اگر تعدادي اجتماع كنند قدرت پيدا مي
در قدرت و علم تأثير دارد، بنابراين اثبات عصمت براي اين دليلي است بر اينكه كثرت 

علماي اهل سنت عدالت ظاهر را در امام . 1تر است از اثبات آن براي فرد مجموع شايسته
دانند، پس هر وقت در ظاهر موافق شريعت عمل كرد امر او در امامت منتظم  شرط مي

به صواب معيار او  است و اگر از آن كناره گرفت امت در منصرف كردنش از خطا
   2.شوند  مي

اما دليل دومشان مبني است بر اينكه اگر عصمت براي امت ثابت شود ديگر نيازي به 
اگر معصوم به امام نيازي نداشت، علي كه : گويد  امام نداشتند، رازي در رد بر آن مي

شما در طول زندگيش قائل به عصمت او هستيد نيازي به رسول نداشت و اين باطل 
   3.پذيريد كه به او محتاج بود و اطمينان داشت ست، چون شما ميا

آورند، به اين صورت  شيعه اين چنين براي اماماني كه به آنها اعتقاد دارند حجت مي
بود نياز به امام  كه علت احتياج به امام عدم عصمت امت است و اگر امام، معصوم نمي

كنند دليلي است بر اينكه  احتجاج مي ، و معتقدند آياتي كه به آن4معصوم ديگري بود
شود، و همانطور  رسد و مطلقاً صالحيت آن به غير آنان داده نمي مرجع امامان به خدا مي

_________________________________________________________________________ 

   118-117همان، ص  -1
   278بغدادي، اصول دين، ص  -2
   124احمد صبحي، نظريه امامت، ص . د -3
  15طوسي، غيبت، ص  -4
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توانند خودشان  توانند خودشان نبي را انتخاب كنند به همين ترتيب نمي كه مردم نمي
شد، چون غير معصوم امام را انتخاب كنند، بنابراين الزم است كه امام، معصوم از خطا با

شود، چون او گاهي  شود و در مسائل اختالفي به رأي او عمل نمي به او مراجعه نمي
   1.شود كند و گاهي اصابه، بنابراين مثل علماي ديگر مي خطا مي

بنا به اعتقاد  –بر اين اساس سپردن امر امامت به افراد امت يا اهل حل و عقد آنها 
جامع شرايطي باشد كه از  ،كند كه امام يم حكم ميدرست نيست، و عقل سل –شيعه 

داند مثل عصمت و  هايي كه جز عالم به سرائر كسي آن را نمي درونيات نهاني و توانايي
بغدادي در قضيه مهمي كه بيعت حسن با معاويه است، با شيعه مناقشه . 2داست روحيق

توانند  سؤال شود نمياگر از بيعت حسن با معاويه از آنها «: گويد  كرده است و مي
بگويند كه بيعت او درست بوده است، چون اين قول موجب تصحيح واليت معاويه 

تواند بگويند كه بيعت  شود، در حالي كه او از نظر آنان ظالم و كافر است و نيز نمي مي
   3.»كنند را باطل مياو خطا بوده چون در اين صورت عصمت حسن 

ند كه ادعاي عصمت امامان شيعه نياز به دليل دارد، ك به اين ترتيب بغدادي بيان مي
كند بر خطاي آنها و اعترافشان به آن، و اين بدون شك  حال آنكه افعال امامان داللت مي

  . مخالف ديدگاه آنان در مورد عصمت است
  

_________________________________________________________________________ 

  . ، و آنچه كه از تفسير سيد عبداهللا علوي نقل كرده است2/189حسين ذهبي، تفسير و مفسران، محمد. د -1
   7/133عبدالحسين نجفي، الغدير،  -2
   78دين، ص  بغدادي، اصول -3
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  واليت فقيه و ادله آن 
دو  شود كه فكر شيعي حق امت در انتخاب امام را به از آنچه كه گذشت مشخص مي

اينكه امام بايد معصوم باشد چون منصوب كردن او متعلق به : كند، اوالً  دليل انكار مي
تواند شخص معصومي را  اينكه امت معصوم نيست، پس چگونه مي: خداست و دوماً 

  ! برگزيند؟
د و امت را از نهاي معتبرشان اين نظر را قبول دار با اينكه شيعه اماميه در تمام كتاب

اند، اما نظريه  ام به خاطر تمام اسباب و داليلي كه قبالً ذكر شد منع كردهانتخاب ام
واليت فقيه مفهوم شيعه را صد و هشتاد درجه چرخاند، بخصوص در آنچه كه متعلق 

و نيز در آنچه كه متعلق است به است به انتخاب امام يا نائب امام توسط امت، 
. است وگويي خود او هم معصوم است هاي مطلقي كه به نائب امام داده شده صالحيت

  . عالوه بر اينكه اين نظريه به معني نسخ عقيده شيعه به انتظار مهدي غايب است
واضح است كه ظهور اين تفكر توسط خميني در نتيجه شكست و نااميدي در درون 

الزمان را  طر طوالني شدن مدتي بود كه در آن انتظار ظهور صاحبشيعه به خا
ي نفوذ اين يأس و  دهنده كشيدند، به همين خاطر توجيه خميني براي تفكرش نشان مي

  : گويد  هاي عامه شيعه است، از جمله خميني مي نوميدي در دل
سال ديگر بيشتر از هزار سال از غيبت كبراي اماممان مهدي گذشته است و هزاران «
آيد قبل از اينكه مصلحت، آمدن امام منتظر را اقتضا كند در طول اين مدت طوالني  مي

خواهند انجام  آيا بايد احكام اسالمي معطل باقي بماند؟ و مردم در اين مدت هر چه مي
در طول بيست و سه سال تفكيك و در نشر و بيان و  اسالم پيامبردهند؟ قوانيني كه 
كرد، آيا براي مدت محدودي بود؟ آيا اسالم بعد از غيبت صغري در اجراي آن تالش 
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بيند؟ معتقد بودن به اين قول به نظر من بدتر است از اعتقاد به اينكه  هر چيزي زيان مي
   1.»....اسالم منسوخ شده است 

رسد  پس نظر و چاره چيست؟ و به اين جواب مي: پرسد  لذا به دنبال آن از خود مي
اي حكم شرعي ممكن است در هر شخص شايسته حكومت بر مردم ه كه خصوصيت

و عدالت است كه در بيشتر فقهاي ها علم به قانون  وجود داشته باشد و اين خصوصيت
چيني به  و باالخره صاحب كتاب حكومت اسالمي با اين مقدمه!... مجتهد وجود دارد؟

گرفت  به عهده مي كه پيامبراي را  رسد كه فقيه عالم و عادل امور جامعه اين نتيجه مي
گيرد، و بر مردم واجب است كه به او گوش فرادهند و از او اطاعت نمايند،  به عهده مي

تواند امر اداره و نگهباني و سياست مردم را برعهده بگيرد همانطور كه  و اين فقيه مي
از تالش خميني در كتابش . 2توانستند مي) طالب ابيبن  علي(و اميرالمؤمنين  پيامبر

براي نسخ عقيده انتظار امام غايبي كه شيعيان بيشتر از هزار سال است با آن زندگي 
دارد، اما توجيهات خميني براي واليت فقيه در اين متن اموري را  كنند پرده برمي مي

   3: كند كه حائز اهميت است، از جمله  آشكار مي
ا روزگاران طول بكشد، و شده و چه بسدوران غيبت مهدي منتظر خيلي طوالني  - 1

  . سال از آن گذشته است 1200اكنون 
اي ندارد مگر اينكه از خداوند براي او  شيعه دچار يأس شده است، بنابراين چاره - 2

  . طلب تعجيل فرج كند

_________________________________________________________________________ 

   24-23خميني، حكومت اسالمي، ص  -1
   34همان، ص  -2
  . ذكر كرده است 65علي فقيهي در تحقيق كتاب امامت اصفهاني، ص . آنچه كه د: نگا  -3
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شيعه مبني است بر عدم وجود حكومت يا درخواست تكاليف از مردم تا   عقيده - 3
  . امام ظاهر شود

كند كه عقيده انتظار ظهور امام زمان فسادي براي اجتماع است،  يمخميني اقرار  - 4
دهند بدون اينكه چوپاني  شوند و هر كاري كه بخواهند انجام مي چون مردم رها مي

  . داشته باشند، به خاطر عدم وجود حاكمي كه حكم خدا را در بين آنها به پا دارد
خ شريعت اسالمي، چون اين كند به نس خميني در اين عقيده همچنين اقرار مي - 5

  . كند كه احكام شريعت محدود به مدت دو قرن از زمان آمده است عقيده مقرر مي
از ميان تفكر شيعي، داليل و اهللا خميني براي اثبات صحت اين نظريه  و آيه
  : اش را تثبيت كند، از جمله  آورد تا نظريه هاي زيادي مي حجت
  :  آيه - 1

 # sŒÎ) uρ ΟçFôϑ s3ym t⎦ ÷⎫ t/ Ä¨$̈Ζ9 $# βr& (#θßϑä3øt rB ÉΑ ô‰yèø9 $$Î/   )58 / نساء(  
  .»وقتي در بين مردم داوري كرديد به عدالت حكم كنيد«

گيرد وخطاب به  خطاب متوجه كسي است كه حكومت را در دست مي: گويد  مي
   1.قاضيان نيست، چون قاضيان جزئي از حكومت هستند

ودكان فرقي ندارد؛ همانطور كه شرع فقيه يا واليت فقيه بر امت با واليت او بر ك - 2
شمارد، پس وظيفه قيم بر تمام ملت متفاوت  معتبر ميقاضي را به عنوان قيم بر كودكان 

ها براي امامان براي  ، بخصوص كه فرصت2با قيم بر كودكان نيست مگر از جهت كميت
ي منتظر اين آمد و آنها تا آخرين لحظه از زندگ در دست گرفتن زمام امور پيش مي
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ها بودند، بنابراين اين فقهاي عادل بايد در پي يافتن فرصت باشند و آن را براي  فرصت
   1.تنظيم و تشكيل يك حكومت كامل و توانمند غنيمت بشمارند

كند از رسول  روايت مي طالب ابيبن  كه آن را از عليآورد  ميخميني حديثي را  - 3
و من  اهللا قيل يا رسول –ثالث مرات  – اللهم ارحم خلفائي«: كه فرمود  خدا

الذين يأتون بعدي، يروون حديثي و سنتي فيعملونها الناس من : خلفاؤك؟ قال 
 اي رسول خدا: گفتند  –سه بار  –پروردگارا به خلفاي من رحم كن : يعني  .»بعدي

 آيند، حديث و سنت مرا روايت كساني كه بعد از من مي: خلفاي تو كه هستند؟ گفت 
بنابراين به اعتقاد خميني منظور از حديث . كنند كنند و مردم بعد از من به آن عمل مي مي

كنند و آن را به مردم ياد  تند كه در نشر علوم و احكام اسالمي تالش ميكساني هس
با ناقالن و راويان حديث مجرد از فقه ندارد، بنابراين منظور فقهاي  يدهند و ارتباط مي

تا در ... كنند و در دين عدالت و استقامت دارند  به فقه خود دعوت مياسالم هستند كه 
نهايت به اين نتيجه برسد كه داللت روايت در واليت فقيه و خالفت او در تمامي امور 

   2.واضح است
الفقهاء «: فرمود  كند كه رسول خدا حديثي را از كافي در اصول روايت مي - 4

و مادخلوهم في الدنيا؟  اهللا يا رسول: قيل ! نيا؟أمناء الرسل مالم يدخلوا في الد
فقها امناي : يعني  »إتباع السلطان، فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم علي دينكم: قال 

چه چيز آنها را  اي رسول خدا: گفتند . اند پيامبران هستند مادامي كه در دنيا فرونرفته
ردند به خاطر دينتان از آنها پيروي از حاكم، وقتي چنين ك: برد؟ گفت  در دنيا فرومي
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چه بسا حكومت اسالم همان حكومت قانون است بنابراين فقيه متصدي امر  ...بپرهيزيد 
به  دارد كه رسول خدا و او همان چيزي را به پا ميحكومت است نه كسي ديگر، 

پاداشت بدون كم و زياد، بنابراين فقها اوصياي رسول بعد از امامان و در حال غيبتشان 
كردند،  هستند، و انجام تمام چيزهايي را تكليف كردند كه امامان به قيام آنها مكلف مي

   1.است و در دوران غيبت، او امام و رهبر مسلمانان است چون فقيه وصي پيامبر
و «: در دستخطي كه از امام غايب دوازدهم آنها صادر شده است، آمده است كه  - 5

حديثمان برگردانيد كه آنها حجت من بر شمايند و ان اما حوادث پيش آمده را به راوي
يعني اينكه امام در تمام امور  –به اعتقاد خميني  –اهللا  و حجه. »من حجت خدا هستم

و فقها هم مراجع امت هستند، ... مرجع مردم است و خداوند او را تعيين كرده است 
امور مسلمانان تعيين كرده  اهللا كسي است كه خدا او را براي به پا داشتن بنابراين حجه

   2.شود است، و افعال و اقوال او حجت بر مردم مي
امام غايب را  از) عمربن حنظله(و در پايان خميني سخن يكي از متكلمينشان  - 6
هر يك از شما كه حديث ما را روايت كرده و به حالل و «: مده است آورد و در آن آ مي

اخته است بايد به حكم او رضايت بدهند، من او را حرام ما توجه كرده و احكام ما را شن
شود و تنها حكم  ام، اگر به حكم ما حكم نكرد از او قبول نمي حاكم بر شما قرار داده

ي خداست و تا حد  كننده ي ما رد كننده خدا را سبك شمرده است و ما را رد كرده، و رد
   3.»شرك به خدا پيش رفته است
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  تش هاي فقيه در والي صالحيت
خميني معتقد است كه سلطه فقيه در هنگام واليتش يك سلطه مطلق است و ابداً با 

محول  هر آنچه را كه به پيامبراي كه به امام معصوم داده شده تفاوتي ندارد،  سلطه
اند، بنابراين آنها در تمام امور و  شده امامان آن را به فقهاي بعد از خود محول كرده

مردم و سياست آنها و اخذ هستند و حكومت و واليت  مشكالت و معضالت مرجع
ماليات و توافق به آنها واگذار شده است و هر كس از اطاعتشان سرباز بزند، خداوند او 

   1.كند كند و به خاطر آن محاسبه مي را مؤاخذه مي
الزمان غايب صادر  كه از صاحباي  نوشته كند به دست خميني در اين مورد استناد مي

و اما حوادث پيش آمده را به راويان حديثمان ارجاع «: ت و در آن آمده است شده اس
يعني » اهللا حجه«: گويند  مي. »اهللا هستم دهيد كه آنها حجت من بر شمايند و من حجه

اينكه امام در تمام امور مرجع مردم است و خداوند او را تعيين كرده است و هر گونه 
ه است تا بدين وسيله مردم را منتفع و آنها را تصرف و تدبير را به او محول كرد

و همچنين فقها؛ مراجع و رهبران امت هستند، بنابراين اقوال و افعال او . خوشبخت كند
واجب است و تخلف از آن شود، به طوري كه اطاعت از آن  حجت بر مسلمانان مي

   2.جايز نيست
زمان خود حجت است و  بنابراين خميني بر اين باور است كه فقيه نسبت به مردم

الغائب تفاوتي نيست، و اين يعني اينكه ظهور يا غايب باقي ماندن حجه  بين او و حجه
  . دهد هيچ چيزي را تغيير نمي
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اند  به اين ترتيب خميني معتقد است كه منصب واليت فقيه را امامان به فقها بخشيده
اند همچنان براي آنها محفوظ  هما معتقديم منصبي را كه ائمه به فقها بخشيد: گويد  و مي

است چون فهم اشتباه يا غفلت، از آنها متصور نيست و ما معتقديم كه آنها به تمام 
   1.مصحلت مسلمانان احاطه دارند
ناميده  »صحيح قداح«كه آن را  »العلماء ورثة األنبياء«خميني در كنار اين واليت 

مراد از علما فقها هستند نه ائمه، و  توقف زيادي كرده است تا از طريق آن ثابت كند كه
  . اينكه منزلت علما از لحاظ طاعت مثل انبياست

ظاهر الفاظ آن است مقياس در فهم روايات گرفتن «: و يكي از سخنان او اينست كه 
 »ءالعلماء ورثة األنبيا«و اگر ما در فهم عبارت ... كه همان عرف و فهم متعارف است 

آيا اين عبارت به معني اينست كه فقيه به منزله موسي و :  به عرف برگرديم و بپرسيم
؟ چون اين روايت علما را به منزله انبيا قرار !آري: جواب خواهم داد عيسي است؟ 

دهد، به اين ترتيب كه موسي و عيسي از جمله انبيا بودند بنابراين علما به منزله  مي
است؟ قطعاً  اهللا يه وارث رسولآيا فق: و اگر از عرف بپرسيم . موسي و عيسي هستند

... چون مراد از آمدن كلمه انبيا با صيغه جمع، تمام انبياست ... آري : دهم  جواب مي
حتي اگر ما علما را جانشين انبيا قرار دهيم و وصف انبيا را به آنها بدهيم، اعطاي تمام 

   2.احكام مشبه به، به مشبه الزم است
تمام امور رسول قابل انتقال و : گويد  و با تأكيد ميدهد  خميني به صحبتش ادامه مي

امامت بر مردم و سرپرستي امورشان و تمام چيزهايي كه بعد از وراثت هستند؛ از جمله 
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و براي تأييد نظرش، روايتي را از  1...رسول به امامان داده شده و بعد از امامان به فقها 
  منزلت فقيه در اين دوره: گويد  مي كند و يكي از علماي شيعه به نام نراقي نقل مي

   2.اسرائيل است همانند منزلت انبياي بني
شود كه آنچه  مشخص مي«: گويد  دهد و مي اي به سخنانش خاتمه مي خميني با نتيجه

، و به تبع آن مخالفت با فقيه 3شود براي رسول و امامان ثابت شده براي فقيه هم ثابت مي
شود و مخالفت با امام مخالفت با خداست، و  ميحاكم مخالفت با امام محسوب 

   4.»شود مخالفت با خدا در حد شرك به خدا واقع مي
بعد از تمام چيزهايي كه از صاحب نظريه پيرامون حدود واليت فقيه نقل كرديم، 

واليت فقيه عادل و جامع «: رأيي كه او قائل به آن است، اين است كه : توان گفت  مي
براي فقيه ت معصوم است و هر حقي كه براي پيامبر و امام هست، شرايط در حد والي

نيز هست، چون ترجيحات نائب در عصر غيبت به ناچار به مقتضاي نيابت ثابت براي او 
   5.»الزم است

براي عدم استبداد هايي  سؤالي كه بعد از آن مطرح شده اين است كه چه ضمانت
هايي كه در اصل  لي كه تمام اين صالحيتفقيه در اثناي واليتش وضع شده است، در حا

به او نيز داده شده است؟ يكي از  –بر حسب اعتقاد شيعه  –به معصوم داده شده است 
تربيت ها را ذكر كرده است؛ از جمله  علمايشان جواب اين سؤال را داده و اين ضمانت

_________________________________________________________________________ 

   86همان، ص  -1
  88همان، ص  -2
  99همان، ص  -3
   207خميني، كشف االسرار، ص  -4
   206محمدعطا متوكل، مذهب سياسي در اسالم، ص  -5



  از ديدگاه شيعه ي اماميه ي عصمت بين امام و فقيه عقيده

 

31

  ضمانت اين«: و گفته است ! و رقابت امت و مجلس شورا، و در نهايت تصفيه الهي؟
موضع بهتر و يا الهي يا به شكل مستقيم از طريق تصفيه غيبي امام و هدايت او به تغيير 

از طريق حضور امام منتظر معصوم و توجيه او به مرجعيت ديني و به شكل غيرمستقيم 
دادن از انواع انحرافات و تباهي تصفيه اوست، و اين عنصري مهم در تصفيه و مصونيت 

   1.»...است 
از واليت عامه و سلطه مطلقه  –با استناد به آنچه كه خميني گفته  –براين فقيه بنا

  . برخوردار است به اين اعتبار كه در زمان غيبت امام غايب، او وصي بر امور بندگان است
واليت امر و امت در «: و اين همان مفاد ماده اول و دوم قانون اساسي ايران است كه 

و اين بدين معناست كه فقيه، حجت . »اي فقيه عادل استبر) عج(زمان غيبت مهدي 
مطلق و مصدر قدرت و نائب خدا و ناطق كالم اوست، پس آرا و اجتهاداتش معصوم از 

كند، اما  با وجود اينكه امت مصدر واليت است و فقيه مجتهد را انتخاب مي. 2خطاست
ق اعتراض به سلطه فقيه را نه او و نه هيچ يك از افرادش حتوانايي هيچ كاري را ندارد؛ 

ندارد، چون اين يك سلطه ثابت از جانب خداوند متعال است و مردم جز اطاعت و 
بنابراين سلطه واليت آنها حد و حساب ندارد، چون يك ... تسليم هيچ حقي ندارند 

   3!!سلطه مطلقه است و تفاوتي با سلطه معصوم ندارد؟
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  اعتراضات علماي شيعه به واليت فقيه 
فكر واليت فقيه بر امت با اعتراضات شديدي از جانب بسياري از علماي معاصر شيعه ت

هاي مطلقه فقيه مواجه شده است، آنها واليت را به آن معني كه خميني  پيرامون صالحيت
گانه بعد از  گويند واليت، مختص رسول و امامان دوازده پذيرند و مي بدان معتقد است نمي
تواند  آنچه كه ميشود، و واليت فقيه اختياري بيشتر از  م منتقل نمياوست و به نايبان اما

   1.ندارد را تعيين كند، العقل امين بر وقف بدون متولي يا نصب قيم بر مجنون يا قاصر
بر اساس داليلي كه خميني براي واليت آورده است، حكم فقيه همان حكم رسول 

و اين تنها فرق بين امام و فقيه و حكم ائمه فرض شده است با تفاوت منزلت  خدا
عادل است كه خدا آن را به علم خود اختصاص داده است همانطور كه خميني ذكر 

   2... .كرده است 
به خاطر اين است كه عصمت «: و سبب اين منزلت آنطور كه خميني ذكر كرده 

رسلي م  اي است كه هيچ فرشته مقرب و نبي معصوم به سبب منزلت واال و مقام شايسته
رسد، و نيز به سبب خالفت تكويني است كه تمام ذرات اين هستي براي  به آن نمي

   3.آورند واليت و سيطره آن سر تعظيم فرود مي
يك تفكر انتزاعي نيست، بلكه عالوه بر آن يك  –در نظر شيعه  –اما عصمت امام 

سد پيدا واقعيت علمي است كه در قول و عمل معصوم در اثناي واليت و حكومتش تج
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در قول و عمل در اثناي ) براي عصمت(كند، و تسليم فقيه عادل شدن با نتايج عملي  مي
   1.واليتش بر مسلمانان به خاطر منزلت به ناچار الزم است
داليل عقلي و  –در نظر شيعه  –خميني براي صحت واليت فقهاي امامان معصوم 

وي جدل صحت آن ادله را قبول اگر ما بخواهيم از ر«: گويد  نقلي آورده است و مي
كنيم، نياز به يك دليل هر چند ضعيف داريم كه مثالً بر صحت جدايي يك فقيه از ده 

   2.»عصرش در مورد آن واليت به ما تقديم كند فقيه هم
در اينجا خميني در ضمن داليلش براي واليت فقيه در زمان غيبت قضيه مهمي را 

اي است كه از امام دوازدهم  نوشته روايت سوم دست«: گويد  آنجا كه ميكند،  مطرح مي
و اما حوادث پيش آمده را به راويان حديثمان ارجاع دهيد . »مهدي قائم صادر شده است

كه آنها حجت من بر شمايند و من حجت خدا هستم، و اما محمدبن عثمان عمري كه 
   3.ن استباد، مورد اعتماد من و كتاب او كتاب م يخداوند از او و پدرش راض

اهميت اين دليل از آن جهت است كه او از موقعيت غيبت استفاده كرده و اتخاذ 
زند به عنوان نقطه  غيبت براي هر نقاش حقيقي كه پيرامون واليت عامه فقيه دور مي

گيرد و  را مستقيماً به عهده ميبنابراين قبل از غيبت، امام امور مردم . شروع ميسر است
دنيا، نتيجه نهايي با اوست و در اين مسأله كسي با او مشاركت  در تمام امور دين و

ندارد، و تمام اينها به اين حقيقت كه امام دوازدهم مهدي قائم به دليل غيبت صغري 
ها به  آورد، چون اين واسطه هايي بين خود و مردم قرار داد، اخالل وارد نمي واسطه

اي تفكر واليت عامه فقيه ردر و كنند كه خميني هايي تصرف مي موجب همان صالحيت
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به  –بعضي وظيفه معصوم جدا از منزلتش  –كند  در اثناي غيبت كبري آن را اراده مي
تواند ادعاي  وجود داشت، در حالي كه بعد از غيبت كبري هيچ كسي نمي –ادعاي شيعه 

 و اين چيزي است كه –الزمان را داشته باشد  واسطه بودن و ارتباط داشتن با صاحب
   1... .شيعه به آن اقرار كرده است 

توان به آساني آن را ناديده گرفت، و آن اينست  در اينجا حقيقتي وجود دارد كه نمي
كند، اما از لحاظي ديگر تمام وظايف  گري امام غايب را نمي كه خميني ادعاي واسطه

اين شود به عدم نياز به ظهور معصوم كه  منجر ميخواهد، چيزي كه  معصوم را مي
  . كشند آرزويي است كه شيعه صدها سال است انتظار آن را مي

اي كه منجر  شود كه متعلق است به مالزمات تاريخي در اينجا سؤال مهمي مطرح مي
چرا شيعه : شد به غيبت صغري و به دنبال آن غيبت كبري، و سؤال اين است كه 

وية شيعي بر خالفت در حالي كه آنها بعد از غلبه آل بفرصت را غنيمت نشمارد؟ 
يهي بر حكومت، چند وعباسي قدرت را در دست گرفتند؟ خاصتاً كه استيالي خانواده ب

چرا «: گويد  و همانطور كه عبدالجبار عمر مي! سالي بعد از اعالم غيبت كبري رخ داد؟
هاي اندك، بر فقيهي از خودشان اجماع نكردند تا در دولتي كه  آن سالفقها بعد از 

اي  ي شيعهفقها: اند كه  به پا كردند واليت عامه داشته باشد؟ و چنين جواب دادهبويهيون 
در ) واليت عامه فقيه(كه همزمان باغيبت بودند و حكمت آن را درك كردند، با تفكر 

اي براي قدرت برنيامدند، نه به خاطر اين است كه ممكن است اين  جستجوي وسيله
در نظر  –لكه به خاطر اين بود كه عقيده غيبت فكر به ذهن آنها خطور نكرده است، ب
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شد كه آنها در مورد امامت دولت شرعي توقف كنند، چون اقامه و  موجب مي –شيعه 
   1.اداره چنين دولتي تنها حق امام قائم است نه كس ديگر

سيد (از جمله معترضين به تفكر واليت فقيه يكي از مراجع بزرگ شيعه به نام 
اساس (ت مطلقه فقيه را به باد انتقاد گرفت و آن را در كتابش است كه والي) خوئي

جماعت (و كار به تأسيس جمعيتي در ايران رسيد به نام . 2ثبت كرد) حكومت اسالمي
كند و  الزمان، كه واليت را از حيث مبدأ رد مي يعني جماعت امام حجت يا حجه) حجتيه

   3.كند يب ظهور مياامام غخواستار التزام به مبدأ انتظار است تا زماني كه 
جز اينكه دكتر محمد جواد مغنيه فقيه معاصر شيعي لبناني به طور واضح اين تفكر را 

دهد، و  مورد انتقاد قرار مي) خميني و دولت اسالمي(در كتابي حجيم تحت عنوان 
  : نظرش مشتمل بر دو مسأله است 

  . واليت فقيه از واليت معصوم است -الف
  . از آن فقرا و مساكين است نه براي مخارج دولت صدقه و زكات -ب

: گويد مسأله اولي كه موضوع بحث است براي ما اهميت دارد و مغنيه در مورد آن مي
شود از رياست دولت و اجراي  واليت معصوم عام است و شامل امور دين و دنيا مي

و امر معصوم تماماً گويد كه قول  گذارد و مي آنگاه بين معصوم و فقيه فرق مي... احكام 
مانند تنزيلي است از جانب خداوند عزيز و معني آن اينست كه معصوم حق اطاعت و 

آن آيا بعد از : پرسد  و از خود مي... واليت دارد بر رشيد و قاصر و عالم و جاهل 
شود؟ حكم  غايب شد واليت كامل او به فقيه منتقل ميتوان گفت اگر امام معصوم  مي
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منزه از شك و شبهه است چون او دليل است نه مدلول و  –به قول مغنيه بنا  –معصوم 
در مورد حقوق مجتهد عادل معتقد است كه واليت فتوا و اما ... واقعي است نه ظاهري 

و نظر . 1قضاوت بر اوقاف عمومي و اموال غايب و فاقد اهليت است نه واليت شخصي
: گويد  كند و مي ارت يكي است رد ميخميني را كه وظيفه امام و فقيه در سلطه و ام

طلبد و اينجاست كه معصوم بر كوچك  گمان تفاوت در آثار را مي تفاوت در منزلت بي
و بزرگ واليت دارد حتي بر مجتهد عادل، ولي مجتهد بر بالغ رشيد واليت ندارد، و 
ل دليل آن اينست كه نسبت مجتهد به معصوم كامالً مانند نسبت قاصر به مجتهد عاد

رسد كه هيچ دليلي براي وجوب اطاعت از فقيه مانند امام  اين نتيجه مي هلذا ب. 2است
وجود ندارد، هر چند اخباري در شأن علما وجود دارد مثل اينكه علما مانند امامان 

بنابراين انصاف حكم ... هستند و علما وارثان انبيا هستند و يا امناي پيامبران هستند 
ظيفه فقها تأكيد كنيم كه اين شباهت تنها از لحاظ نشر احكام شرعي بيان وكند كه در  مي

   3.است نه اينكه همچون نبي و امامان باشند
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  خاتمه 
  : رسيم  اينكه از خالل آنچه بيان شد، به اين نتايج مي خالصه 

واليت فقيه بر امور مردم  به شود كه او معتقد است از داليل خميني مشخص مي - 1
در نزد  –اي امر الهي است و اداي وظيفه شرعي واجب است چون امام در واقع، اجر

... وصي پيامبر است و در هنگام غيبت او، فقيه امام و رهبر مسلمانان است  –شيعه 
شد به امام محول  براي مردم حجت هستند، و هر آنچه كه به پيامبر محول ميبنابراين 

مرجع است؛ حكومت و واليت به او و فقيه در تمام امور ... شده و سپس به فقيه 
توان  از طرف ديگر مي. واگذار شده و داراي همان منزلتي است كه پيامبر و امام بودند

و با اثبات طرف ) فقيه –امام  –نبي  –خدا : (اين تفكر را مطابق معادله ذيل مرتب كرد 
رم و وجود طرف چها) امام(و غيبت طرف سوم ) نبي(ف دوم وت طرفو ) خدا(اول 

و معناي آن اينست كه ) فقيه –خدا (مانند  ، از اطراف معادله تنها دو طرف باقي مي)فقيه(
به اين ترتيب ... امانتدار علم الهي و نور نبوت و وارث امامت است فقيه در واليتش 

سمع و  فقيه جانشين خدا در زمين و حجت او بر بندگانش است، امر از آن اوست و
   1.ست، و مخالفت با او مخالفت با خدا و نزديك به شرك استاطاعت بر مردم واجب ا

در نزد شيعه كه در نظر آنها ) بابيه(تفكر واليت فقيه شباهت نزديكي دارد با عقيده  - 2
گري بسته شد، به  واسطهو در ابتداي غيبت كبري بعد از مرگ واسطه چهارم امام غايب 

و شود  در جامعه شيعه پذيرفته نمينحوي كه در اين مدت اگر كسي ادعاي بابيت كند 
كند، تا سيره كسي كه در  اين را برايمان تفسير مي) بابيت(كر موضوع ذاجتناب خميني از 

  . كرد، دوباره به اذهان برنگردد و حال شيعه ادعاي واسطه بودن ميتاريخ گذشته 
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ه طور بدر ميان آثار امامان شيعه چيزي كه داللت كند بر وجوب اطاعت از فقيه  - 3
كند كه همان  ندارد و اين، اركان مهم ادله واليت فقيه را نقض مي دعام و مطلق وجو

  .جواد مغنيه آن را ذكر كرده است چيزي است كه دكتر محمد
شود به برابري او با امام معصوم در نزد آنان، و  اثبات واليت عامه فقيه منتهي مي - 4

  . كند يعه تأييد نمييا معقولي در نزد شاين را هيچ دليل منقول 
اثبات واليت فقيه بر امت همچون واليت او بر كودكان و ديوانگان دليلي است  - 5

  : كند  تجسم پيدا مي امر سه بس مهم، كه در اينجا يك خلل منطقي وجود دارد كه در
فرد عادي ممكن است در قيمومت بر كودكان از نظر كمي و كيفي مانند  -الف
بنابراين آيا ممكن است كه شخص عادي در  –ه عادل باشد و امام و فقي پيامبر

باشد به مجرد امكان مشاركت شرعي او قيمومت شرعي بر تمام ملت مانند نبي و امام 
  در قيمومت بر كودكان و همان دو حقوق براي او وجود دارد؟ 

يوانگان با زوال حاالتي كه موجب انجام قيمومت قيمومت قيم بر كودكان و د - ب
پذيرند كه قيمومت پيامبر  پذيرد، در اين صورت آيا علماي شيعه اين را مي ود پايان ميش مي

  پذيرد وقتي كه ملت به درجه معيني از رشد عقلي برسد؟  و امام به طور كلي پايان مي
تشبيه قيمومت فقيه بر كودكان و ديوانگان به قيمومت بر همه ملت، نشانگر اين  -ج

اي از  كر واليت فقيه به ملت مثل اين است كه مجموعهاست كه ديدگاه صاحبان تف
   1.كنند حركت مي) كه فقها هستند(كودكان هستند كه بر حسب ميل بزرگان 

برد كه در كيفيت توفيق بين امامت با  تفكر شيعي در تنگنايي مهم به سر مي - 6
ت مطلقه با صالحيمفهوم گسترده آن و عصمتي كه در نزد آنها دارد و بين واليت فقيه 
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كند، بخصوص در آنچه كه تعلق دارد به ناتواني  همانند صالحيات امام تجسم پيدا مي
با تمام اين صفات  –مردم بر محاسبه آن، و آن بدين معني است كه وجود فقيه مجتهد 

به طور غير  –رجوع امام غايب را امري غير ضروري و بدون نياز ساخته است و  –
  . تظر را نسخ كرده استاعتقاد به مهدي من –علني 
دادن حق به امت در انتخاب نائب امام يا فقيه مجتهد، ناقض تمام ميراث قبلي  - 7

رود كه مبني بود بر انكار حق امت در انتخاب امام به اين اعتبار كه  شيعه به شمار مي
امامت لطفي الهي است كه خداوند آن را در ذات امام واجب كرده است، بنابراين در 

الي انتخاب او توسط امت جايز نيست، همانطور كه انتخاب ابوبكر و عمر و هيچ ح
  . عثمان توسط صحابه را رد كردند

مفهوم سابق شيعه مبني بر اينكه برپايي دولت شيعي جز با ظهور امام غايب  - 8
شود،  ممكن نيست، در نظر صاحبان نظريه واليت فقيه از اوهام خيالي محسوب مي

سادگي تاريخ و عقايد شيعه را در اين قضيه هزار ساله از بين  كساني كه به همين
  !! بردند؟

  »و آخر دعوانا أن الحمدهللا رب العالمين«


