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 «معن ج عي  محمد   آهل الطلرهي    اللع  عي  اعدائهم ا اهّلل  ب  اعالمين    لي الحمدهّلل»

 خالصه جلسه گذشته

بات ها عبور کنیم. عرض کردیم برای اثتر از این بحثشاءاهلل سریعای بین جلسات افتاد و بحث کمی به درازا کشیده، انفاصله

والیت در مورد ائمه معصوومینع(  به وواییی از روایات تمس  شده است  دو واییه را ککر کردیم. واییه او  روایاتی بود که  

ائمه معصوومینع(  یا صص  نصاا به این منص  داشت. واییه دو  روایاتی بود که داللت بر رکن  داللت بر تیویض امر والیت به 

دارد  این ی  محور و رکن اسووت که به هیو وجه بابت تعلیت  اسوو  بودن والیت در دین و اینکه این ی  صقش محوری در 

 شدن صیست. 
 : روایات دال بر وجوب اطاعت ائمه)ع(طایفه سوم

کند  باراً وجوط اواعت همان معنای دیگر وایاتی اسوووت که داللت بر وجوط اواعت از ائمه معصوووومینع(  میاین واییه، ر

 والیت و سرپرستی ائمه معصومینع(  است. 
 روایت اول

 صَّلَاةِال عَلَى أَشْيَاءَ خَمْسَةِ عَلَى الْإِسْلَامُ بُنِيَ»از جمله روایتی که در کافی با سند صحیح از زراره از اما  بابرع(  وارد شده است: 

، تا اینجا در روایات ببلی هم بود  مسولله بناء االس   علی ممس  اشیاء بب ً هم بود. اما  «الَْْلَايَةِ وَ الصََّّْْمِ  وَ الْحَجِّ وَ الزَّكَاةِ وَ

د و ، کلی«عَلَيْهِنَّ الدَّلِيلُ هَُْ الَْْالِي وَ مِفْتَاحُهُنَّ لِأَنَّهَا أَفْضَلُ الَْْلَايَةُ فَقَالَ أَفْضَلُ ذَلِكَ مِنْ ءٍشَيْ أَيُّ وَ»کند: زراره در ادامه سؤا  می

 فاجاب)ع( و أنه ثم الْفَضْلِ فِي ذَلِكَ يَلِي الَّذِي ثُمَّ قُلْتُ» دلیت بر نن امور دیگر، والیت اسوت  کلید صو  ، زکات،  و و صو .  

 مِلِلْإِمَا الطَّاعَةُ الرَّحْمَنِ رِضَا وَ الْأَشْيَاءِ بَابُ وَ مِفْتَاحُهُ وَ سَنَامُهُ وَ الْأَمْرِ ذِرْوَةُ قَالَ ثُمَّ الصَّةة و ثم الزكاة و ثم الحج و ثم الصَّْم   

، بعد از معرفت اما  اصو ً راایت مداوصد در اواعت اما  جلوه کرده است  باط و میتا  همه امور است  بله همه  «مَعْرِفَتِهِ بَعْدَ

بله دین، باط همه امور، راایت مداوصد در اواع  االما  است  در  قیقت وجوط اکید اواعت اما  از این استیاده  امور اسوت  

 شود. می
 روایت دوم  

 مُلْكاً ناهُمْآتَيْ وَ الْحِكْمَةَ وَ الْكِتابَ إِبْراهِيمَ آلَ آتَيْنا فَقَدْ»جلی عن ابی جعیرع(  فی بو  اهلل تبارک و تعالی: صووحیحه برید الع

 اهلل صلى مَّدٍمُحَ آلِ فِي يُنْكِرُونَهُ وَ السةم  عليه إِبْرَاهِيمَ آلِ فِي بِهِ يُقِرُّونَ فَكَيْفَ الْأَئِمَّةَ  وَ الْأَنْبِيَاءَ وَ الرُّسُلَ مِنْهُمُ جَعَلْنَا: عَظِيماً قال

پرسید  که اینکه ما به ن  ابراهیم کتاط و  کمت و مُل  عظیم دادیم به  1گوید از اما  بابرع(  در مورد این نیهمی«. آله و عليه
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گوید چلور ایناا در مورد ن  ابراهیم ابرار کردصد، اما در ، بعد می«الْأَئِمَّةَ وَ الْأَنْبِيَاءَ وَ الرُّسََُّّلَ مِنْهُمُ جَعَلْنَا»چه معناسووتف فرمود 

 عَلَجَ أَنْ الْعَظِيمُ الْمُلْكُ قَالَ عَظِيماً مُلْكاً آتَيْناهُمْ وَ قَْْلِهِ مَعْنَى فَمَا قُلْتُ»صدف مورد ن  محمدعص  این را صپذیرفتند و اصکار کرد

مل  عظیم که در این نیه به نن اشواره شده،   1.«الْعَظِيمُ الْمُلْكُ فَهَُْ اللَّهَ عَصََّى  عَصََّاهُمْ  مَنْ وَ اللَّهَ أَطَاعَ أَطَاعَهُمْ مَنْ أَئِمَّةً فِيهِمْ

و کسی نصاا را عصیان  کردهکه ما اماماصی را در ن  رسو  برار دادیم که کسی که از نصاا اواعت کند مدا را اواعت  است همان

  داللت دارد.کند، مدا را عصیان کرده است. مل  عظیم این است  این به واو  مسلله وجوط اواعت 
 روایت سوم  

 2،«جَهَالَتِهِبِ النَّاسُ يُعْذَرُ لَا بِمَنْ تَأْتَمُّْنَ أَنْتُمْ وَ طَاعَتَنَا اللَّهُ فَرَضَ قَْْمٌ نَحْنُ»روایت دیگری که در کافی صقت شده عن بشیر العلار: 

 ه است.فرماید ما بومی هستیم که فرض اهلل واعتنا، واعت ما را مداوصد تبارک و تعالی واج  کرداما  صادقع(  می
 روایت چهارم  

نمدصد ایناا را به اصحاط می وهای صادرستی داشتند گاهی بعضی ی  برداشت 3،«الدِّينِ فِي لَنَا مََْالٍ الطَّاعَةِ فِي لَنَا عَبِيدٌ النَّاسُ»

کردصد که این درست صیست  نصچه  ق است، این است. مث ً در روایتی از اما  رااع(  دادصد و نصاا اشکا  میائمهع(  اصتقا  می

سم ب گویدکنند که ما معتقدیم مرد  بندگان ما هستند، میفرماید به گوش من مورده که مرد  درباره ما فکر میوارد شده که می

مورد اما  راواع(  که من هیو گاه چنین چیزی صگیتم که مرد  عبید ما هسوتند، و صه از پدراصم چنین مللبی را شنید . نن   می

، یعنی ما اما  هسووتیم و مرد  پیرو ما هسووتند  اما ما مرد  را به «الطَّاعَةِ فِي لَنَا عَبِيدٌ النَّاسُ»گویم این اسووت: چیزی که من می

 کنیم، ولی مرد  در این مسیر باید از ما اواعت کنند. ت میسوی مدا دعو
   : روایات دال بر امر به والیت ائمه)ع(طایفه چهارم

بود، اینکه شما باید از ایناا  ملر  در واییه سوو  وجوط اواعت . کندروایاتی اسوت که امر به والیت ائمهع(  می واییه چاار  

ایناا را ولیّ مودتان بداصید، سورپرست مودتان بداصید  محبت بلبی سر جایش، یعنی باید ایناا   یدگوید بااواعت کنید. اینجا می

 را زعیم و سرپرست و ولیّ مودتان بداصید. لذا کام ً با نن واییه متیاوت است. 
 روایت اول

 كُنَيَسْ وَ الشَُّّهَدَاءِ  مِيتَةَ تُشَّْبِهُ  مِيتَةً يَمُْتَ وَ الْأَنْبِيَاءِ اةَحَيَ تُشَّْبِهُ  حَيَاةً يَحْيَا أَنْ أَحَبَّ مَنْ»این روایت از اما  بابرع(  وارد شوده:  

اصبیاء  مواهد زصدگیی شبیه زصدگی، کسوی که می «بَعْدِهِ مِنْ بِالْأَئِمَّةِ لْيَقْتَدِ وَ وَلِيَّهُ لْيَُْالِ وَ عَلِيّاً فَلْيَتََْلَّ الرَّحْمَنُ غَرَسََّهَا  الَّتِي الْجِنَانَ

داشته باشد و مرگی مثت مرگ شادا و در جناصی که مداوصد تبارک و تعالی نن را ایجاد کرده و غرس کرده سکوصت داشته باشد، 

مواهد بگوید فقط محبت بلبی داشته باشد، باید علی را به عنوان ولیّ مودش بداصد. ولی او را باید بپذیرد و   صمی«فلیتو  علیاً»

کند  میلی روشن و وااح مسلله والیت امیرالمؤمنینع(  و ائمه بعد از ایشان، هم والیت و هم ابتدا را  به ائمه بعد از علی ابتدا

اینکه این را به عنوان اما   اسووت. ککر کرده اسووت  اینکه او را اما  مودش بداصد، مود این ملمور به اسووت، این عنوان دیگری

 اللَّهُمَّ طِينَتِي مِنْ خُلِقُْا عِتْرَتِي فَإِنَّهُمْ»امی، هو ولیّی، هو مقتدایی. مودش بداصد  این مودش ملمور به اسوووت که بگوید هو ام
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فرماید ایناا عترت من هسووتند که از وینت می 1.«شَََّّفَاعَتِي تُنِلْهُمْ لَا اللَّهُمَّ أُمَّتِي مِنْ لَهُمْ لِلْمُخَالِفِينَ وَيْلٌ وَ عِلْمِي وَ فَهْمِي ارْزُقْهُمْ

مرا به نصاا ارزاصی کن و وای بر مخالیین ایناا در میان امت من  بعد  و فام کند که علماصد، بعد در  ق ایناا دعا میشدهمن ملق 

 کند که شیاعت من به نصاا صرسد. دعا می
 روایت دوم  

 رَسََُّّْلُ قَالَ يَقُْلُ جَعْفَرٍ)ع( أَبَا سَََّّمِعْتُ قَالَ الثُّمَالِيِّ حَمْزَةَ أَبِي عَنْ» مزه ثمالی از اما  بابرع(  اسووت: روایت ابی، روایت دیگر

 كَرَأَنْ وَ أَعْدَاءَهُ وَالَى وَ عَلِيٍّ)ع( وَلَايَةَ تَرَكَ مَنْ أُمَّتِكَ مِنْ الْأَشََّّْقِيَاءِ عَلَى حُجَّتِي اسََّّْتِكْمَالُ يَقُْلُ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ إِنَّ اللَّهِ)ص(

 الْهُدَاةُ ةُالْأَئِمَّ هُمُ وَ مَعْصِيَتُهُمْ مَعْصِيَتَكَ وَ حَقُّهُمْ حَقَّكَ وَ طَاعَتُهُمْ طَاعَتَكَ وَ فَضْلُهُمْ فَضْلَكَ فَإِنَّ بَعْدِهِ مِنْ الْأَوْصِيَاءِ فَضْلَ وَ فَضْلَهُ

 اللَّهُ أَجْرَى قَدْ وَ دَمِكَ وَ لَحْمِكَ وَ طِينَتِكَ مِنْ كَعِتْرَتُ هُمْ وَ رَبِّكَ مِنْ فِيكَ جَرَى مَا رُوحُكَ رُوحُك وَ فِيهِمْ جَرَى بَعْدِكَ مِنْ

 وَ لَصْتُهُمْأَخْ وَ انْتَجَبْتُهُمْ وَ اصْطَفَيْتُهُمْ لَقَدِ عَلَيَّ حَقٌّ بَعْدِكَ مِنْ عِلْمِي عَلَى خُزَّانِي هُمْ وَ قَبْلَكَ الْأَنْبِيَاءِ سُنَّةَ وَ سَُّنَّتَكَ  فِيهِمْ عَزَّوَجَلَّ

 لممِينَالْمُسَ وَ أَحِبَّائِهِمْ وَ آبَائِهِمْ أَسْمَاءِ وَ بِأَسَّْمَائِهِمْ  جَبْرَئِيلُ)ع( أَتَانِي لَقَدْ وَ لِفَضَّْلِهِمْ  سََّلَّمَ  وَ وَاالهُمْ وَ أَحَبَّهُمْ مَنْ نَجَا وَ ارْتَضََّيْتُهُمْ 

فرماید اسووتکما   جتی علی گوید که مداوصد تبارک و تعالی میاما  بابرع(  این را از بو  رسووو  مداعص  می 2«.لِفَضََّّْلِهِم

االشووقیاء من تمت ، اسووتکما   جت من بر اشووقیاء از امت تو ترک والیت علی اسووت  یعنی کسووی که ترک کند والیت     

که اصکار فضوت او کند و فضت اوصیاء بعد از او را  ملاط به  امیرالمؤمنینع(  را و اعداء او را ولیّ مودش برار دهد، و کسوی  

رسوو  مداعص  که فضوت تو فضت نصااست، اواعت تو اواعت نصااست و  ق تو  ق نصااست، معصیت تو معصیت نصااست    

 ینجا هم بهاصد ملیاء رسو ، هر نصچه که برای رسو  گرامیعص  ثابت است برای ایناا هم ثابت است. ادبیقاً در همه امور شده

 بابت استیاده است.  از راه م زمه از این روایت به موبی یت ایناا با زجر از والیت دیگرانبسا امر به والصوعی چه

تواصد در کیت عناوین دیگر هم برار گیرد، مسلله والیت فقط صیست، این روایات کو وجوه است  یعنی بعضی از این روایات می

تواصد کیت نن عنوان ببلی و واییه ببلی برار گیرد و از این جات روایات ما اش میبار ی  فقرهیعنی همین روایوت بوه ی  اعت  

 شود، لذا این روایات اکثراً این بابلیت را دارصدشود، ابعاد مختلیش ککر میچون وبتی در شلن ائمه معصومینع(  مللبی بیان می

مواهیم تکرار صشود، نن فقراتی که شاهد ماست را بیشتر روی چون میکه در کیت هر ی  از این ووایف از نصاا یاد شود. ولی 

تواصد کیت یکی دیگر از ووایف هم کنیم که کیت عنوان مودش برار گیرد، و اال عرض کرد  که همین روایت مینن تولکیود می  

 برار گیرد. 

 سؤا :

تواصیم است برای ایناا هم ثابت است  دلیت عقلی که صمیما اوالً به نیات تمس  کردیم، بعد گیتیم نصچه برای رسو  ثابت استاد: 

بسا بشود این را مبرهن برای ایناا ابامه کنیم،  دابت از صظر مصوادیق و اال کلیت لزو  وجود ولیّ و  جت در هر عصوری، چه  

با برهان عقلی ثابت شود شود به صوعی مبرهن کرد  اما مصادیقش را که صمیکرد  وجود اصسوان کامت در هر عصری، این را می 

کرد. مصوادیق را باید برویم سرا  صقلیات  مام این است که این ا ادیثی که از رسو  مداعص  وارد شده، ایناا این مصادیق را  
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به لزو  اواعت و هم والیت و هم تعیین کرده است. بعد گیتیم نیه برنن داریم، روایت از مود رسو  مداعص  داریم، هم راجع

روایات داریم. اما اینکه به کلمات مود معصووومینع(  برای اثبات والیت  ه  ملیاء بعد از امیرالمؤمنینع(  این همتصووریح به صا

 اصد وتواصیم استناد کنیم یا صه، اوالً برمی از ایناا، ایناا را از بو  رسو  مدا صقت کردهمودشوان یا وجوط اواعت مودشوان می  

ناا را به عنوان امامان مودشان به رسمیت سنت هم که ایمود ایناا کسوی در وثابت و صودق نصاا تردید صدارد  یعنی  تی اهت  

اصد  پس در های صادبی بودهاصد، ند اصد، ثقه بودهداصند که اهت روایت و صقت  دیث بودهشوناسوند، ولی ایناا را عالماصی می  صمی

 بتی هم که مودشووانگویند بلعاً معتبر اسووت  وگویند، از بو  رسووو  مدا که میمقابت نصاا اگر بگوییم نصاا این روایات را می

از صظر صقلی با توجه به عقاید شویعی، درون مذهبی بخواهیم صگاه کنیم ثابت است.  ایناا گویند ما این چنین هسوتیم، باالمره  می

 بله، برون مذهبی یا برون دینی بخواهیم صگاه کنیم، نن منظر دیگری دارد. 
 روایت سوم  

ال  اسدی از اما  صادقع(  وارد شده که در نن روایت که در  قیقت غ ا سوند صوحیح در کافی از اسحاق بن  روایت دیگری ب

ای است از اما  صادقع( ، درباره ائمه معصومینع(  و اوصاف نصاا ملال  بلندی فرموده است. این روایت تقریباً بیان ی  ملبه

 ةِبِأَئِمَّ أَوْضَحَ عَزَّوَجَلَّ اللَّهَ إِنَّ»د است  روایت ووالصی است و مضامین بلندی در نن صقت شده اگر بخواهم همه نن را صقت کنم زیا

 )ص(مُحَمَّدٍ أُمَّةِ مِنْ عَرَفَ فَمَنْ عِلْمِهِ يَنَابِيعِ بَاطِنِ عَنْ بِهِمْ فَتَحَ وَ مِنْهَاجِهِ سَبِيلِ عَنْ بِهِمْ أَبْلَجَ وَ دِينِهِ عَنْ نَبِيِّنَا بَيْتِ أَهْلِ مِنْ الْهُدَى

 جَعَلَهُ وَ لِخَلْقِهِ عَلَماً الْإِمَامَ نَصَََّّبَ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهَ لِأَنَّ إِسََّّْلَامِهِ طُلَاوَةِ فَضََّّْلَ عَلِمَ وَ إِيمَانِهِ حَلَاوَةِ طَعْمَ وَجَدَ إِمَامِهِ حَقم وَاجِبَ

 لَا وَ مََْادُّهُ عَنْهُ يَنْقَطِعُ لَا السَّمَاءِ إِلَى بِسََّبَبٍ  يُمَدُّ الْجَبَّارِ نُْرِ مِنْ غَشََّّاهُ  وَ الَْْقَارِ تَاجَ اللَّهُ أَلْبَسََّهُ  وَ عَالَمِهِ وَ مََْادِّهِ أَهْلِ عَلَى حُجَّةً

 مُعَمَّيَاتِ وَ الدُّجَى مُلْتَبِسَََّّاتِ مِنْ عَلَيْهِ يَرِدُ بِمَا عَالِمٌ فَهَُْ بِمَعْرِفَتِهِ إِلَّا الْعِبَادِ أَعْمَالَ اللَّهُ يَقْبَلُ لَا وَ أَسََّّْبَابِهِ بِجِهَةِ إِلَّا اللَّهِ عِنْدَ مَا يُنَالُ

 وَ ذَلِكَلِ يَصْطَفِيهِمْ إِمَامٍ كُلم عَقِبِ مِنْ الْحُسَيْنِ)ع( وُلْدِ مِنْ لِخَلْقِهِ يَخْتَارُهُمْ تَعَالَى وَ تَبَارَكَ اللَّهُ يَزَلِ فَلَمْ الْفِتَنِ مُشََّبِّهَاتِ  وَ السَُّّنَنِ 

 وَ قَيِّماً اًإِمَام وَ نَيِّراً هَادِياً وَ بَيِّناً عَلَماً إِمَاماً عَقِبِهِ مِنْ لِخَلْقِهِ نَصَبَ إِمَامٌ مِنْهُمْ مَضَى كُلَّمَا يَرْتَضِيهِمْ وَ لِخَلْقِهِ بِهِمْ يَرْضََّى  وَ يَجْتَبِيهِمْ

 ْرِهِمُبِنُ تَسْتَهِلُّ وَ الْعِبَادُ بِهَدْيِهِم يَدِينُ خَلْقِهِ عَلَى رُعَاتُهُ وَ دُعَاتُهُ وَ اللَّهِ حُجَجُ يَعْدِلُْنَ بِهِ وَ بِالْحَقم يَهْدُونَ اللَّهِ مِنَ أَئِمَّةً عَالِماً حُجَّةً

 مَقَادِيرُ فِيهِمْ كَبِذَلِ جَرَتْ لِلْإِسََّّْلَامِ دَعَائِمَ وَ لِلْكَلَامِ مَفَاتِيحَ وَ لِلظَّلَامِ مَصَََّّابِيحَ وَ لِلْأَنَامِ حَيَاةً اللَّهُ جَعَلَهُمُ التملَادُ بِبَرَكَتِهِمُ يَنْمُْ وَ الْبِلَادُ

های ، این روایت ووالصی اسووت و مضووامین بلندی هم در این روایت وجود دارد. هماصلور که گیتم بخش...«مَحْتُْمِهَا عَلَى اللَّهِ

گیتیم، الز  صبود به دبت این تیکی  را اصجا  دهیم، که ما  اسوووت مختلف این روایت بابت ککر در کیت هر ی  از این عناوینی

بابلیت را دارد که در کیت ووایف مختلف برار گیرد  ما اینجا نن بخشی که بیشتر به مسلله والیت نصاا  هم اینولی این روایت 

ککر کردیم و اال عرض  های دیگری روی این مسلله الزا  و ترغی  دارد، نن راتلکید شده یا به صورت امر مستقیم یا در بال 

 تواصد در کیت عناوین دیگر هم برار گیرد. کرد  که می

شووود ووایف دیگری ککر کرد و محصووور در ایناا صیسووت. ما اینجا چاار البته باز هم بخواهیم ووایف دیگری را ککر کنیم، می

مقداری  ی  ککر کنیم  تواصیمیگری هم میواییه گیتیم که داللت بر این مسولله دارد ولی محصوور به ایناا صیست  ما ووایف د  

ر از این میلی مام صیست  من بیشت ،تر منحت کندتواصد ایناا را به عناوین جزئیکوق اسوت، کسی تلمت و دبت بیشتری کند می 

کند یم داللت میاصد ما روایاتی دارها گیتهبعضی و اال مث ًکه مسلله اواعت اما  و والیت نصاا ثابت شود،  ملر  کرد  این زاویه
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بر اینکه اساساً بین امامت و تولی امور م زمه است  ایناا کوبی است و میلی معلت ایناا صباید شد. نصچه مسلم است این است 

 که بدون تردید والیت ائمه معصومینع(  به معنایی که ما گیتیم بابت اثبات است و ادله نن را هم گیتیم. 

ای را ککر کردیم تا این ملل  را تا اینجا در مورد والیت اصبیاء و صبی مکر  اسو  عص  و والیت ائمه معصومینع(  اجماالً ادله 

اجماالً ثابت کنیم که ایناا دارای والیت هستند  یعنی کساصی هستند که مداوصد والیت را برای نصاا جعت کرده است. صرف صظر 

مواردی باالمره مسلماً وجود دارد را استثنا بداصیم یا بگوییم مروج تخصصی دارد از اصت عد  والیت، از اینکه ما والیت ایناا 

 ها و افرادی هستند که والیت برای نصاا جعت شده است. که این والیت از ورف مداوصد جعت شده است  گروه

  . والیت حاکم شرعی )فقیه(3

اما عنوان سو  که از ورف مداوصد ... والی  الحاکم الشرعی  والی  الیقیه یا فقااء، ما االن با عناوین کار صداریم. ی  گروهی که 

 صه شرایط و صه...الجمله دارای والیت هستند. االن صه با  دود و ثغور نن کار داریم، ایناا فی

 سؤا :

قیقت  کم مود نصاا را دارد  مث ً فرض کنید امیرالمؤمنینع(  کسووی را در شووود جزء منصوووبین ماص که در  اسووتاد: نن می

شووود صووا    ای در یمن والی برار داده بود، یعنی هر کسووی که مود امیرالمؤمنینع(  والیت را به او تیویض کرده، میمنلقه

ث در عصر غیبت و والیت فقاا،  اکم . االن بحباشندمیکه منصوط ماص  در  قیقت صاز  منزله مود، نصاا هستند والیت. نصاا

ایلش، اش، شرمحدوده را، . عرض کرد  اینجا مقامی صیست که ما مث ً اثبات کنیم کیییت و چگوصگی والیتاسوت  و صائبان عا 

ایناا چیست  االن بحث ایناا صیست. بحث در این است که فی الجمله والیتی از ورف مداوصد تبارک و تعالی برای فقیاان جعت 

ا گیرد تترین صگاه برای فقیه را دربرمیگوییم، از  دابلیشوووده اسوووت  به چه دلیت این ادعا را داریمف اصوووت والیت را که می

ترین امتیارات برای فقیه است، این والیت باید از جایی صاشی شده باشد. ترینش. باالمره کسی هم که بائت به  دابلی داکثر

ی  دایره کمی دارد یا وسیع، این بحث مستقلی است. اینکه چه کسی مث ً در این محدوده ولیّ نصکه نیا این  دود و امتیارات 

مواهد والیت داشته باشد چیست، محدوده امتیاراتش و برمی از ... برار داده شده، شرایط  اکم چیست، شرایط  اکم که می

 هست یا صه.  مواهیم ببینیم نیا مجعو  از ورف مداوصدفع ً اصت والیت او را می

 

«والحمد هلل رط العالمین»           


