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الحمد هلل رب الع�لمين و�شلى اهلل على �شّيدن� محمد واآله الط�هرين وبعد.

 الأكرمP ب�لر�ش�ل���ة الإ�شالمّية، فك�نت 
ّ
بع���د فترة من الر�شل ج�ء النب���ي

الر�ش�لة الخ�تمة، وك�ن هو P خ�تم النبّيين، وخّلف لالأّمة من بعده الثقلين، 

كت����ب اهلل والعترَة الط�هرة، فك�نوا معً� ي�شّكالن ال�شم�ن للو�شول اإلى ر�شوان 

اهلل �شبح�نه، ومعً� يكّون�ن ا�شتمرارية الر�ش�لة الخ�لدة، وبق�ءه� ونج�حه� على 

كّل الأ�شع���دة، ثّم �ش����ء اهلل �شبح�نه اأن يكون لآخر اأفراد العترة الط�هرة غيبة 

طويلة، تمتّد من الق���رن الث�لث الهجرّي حّتى ظرفن� الح��شر، اأوكَل الأمر فيه 

اإل���ى العلم�ء الفقه�ء الأتقي�ء الح�فظين لدينهم المخ�لفين لهواهم المطيعين 

لأم���ر مولهم، وقد تن����وب على الت�ش���ّدي لإدارة �شوؤون الن�����س وحفظ الدين 

وتو�شيح���ه والدف����ع عنه عدد م���ن علم�ء الأّم���ة، حّتى و�شل الأم���ر اإلى اأواخر 

الق���رن الم��ش���ي، حي���ث ك�ن الإم����م روح اهلل المو�ش���وي الخميني } الذي 

ا�شتط����ع اأن يطرد اأعتى طواغيت الع�شر م���ن اإيران ويعلن ت�أ�شي�س الجمهورية 

الإ�شالمّي���ة، وبداأت بذلك تحّدي�ت جديدة ك�ن يراهن الع�َلُم كّله ومنّظرو علم 

ال�شي��شة على اأّن هذه الثورة لن تبقى اأكثر من ع�شرين �شنة، طبقً� لم� عندهم 

من نظرّي�ت وقواع���د اأ�ّش�شوه� وعملوا عليه�، اإل اأّن ثورة الإم�م الخميني} 

ك�نت من نوع اآخر ومختل���ف، تبتني على قواعد جديدة وله� اأ�ش�شه� المختلفة، 

وروؤاه� الم�شتقّلة، التي ت�شتمّد من القراآن الكريم والعترة الط�هرة.

المقّدمة
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وق���د �شمحت الظروف لالإم�م الخمين���ي} اأن يحّقق حكومة م�شتقّلة عن 

�ش�ئ���ر ال���دول، يظهر فيه� مع�لم جدي���دة لم تكن �ش�ئدة من قب���ل، فك�ن ل بّد 

م���ن درا�شة اأ�شول هذه الحكومة والقواعد والأ�ش�س التي تبتني عليه� على �شوء 

كلم�ت وفكر الإم�م الخميني}.

وهذا الكت�ب هو مح�ولة من مركز نون للت�أليف والترجمة في جمعّية المع�رف 

الإ�شالمّي���ة الثق�فّية في هذا المج�ل في هذا كت�ب �شمن 10 درو�س، ي�شعه� بين 

ي���دي القّراء الأع���ّزاء على اأمل اأن يلّب���ي طموحهم، ويجيب ع���ن اأ�شئلتهم، ويمالأ 

حّيزًا في المكتبة الإ�شالمّية.

ن�ش����أل اهلل �شبح�نه وتع�ل���ى اأن يتقّبل مّن� هذا الجهد المتوا�شع، وي�ش�عف لن� 

به الأجر اإّنه نعم المولى ونعم المجيب.



الدرس األّول

أهداف الدرس

ضرورة القانون والحكومة

 اأن يبّي الطالب اأهمية القانون واأثره يف املجتمع.1-

 اأن ي�ضتدل الطالب على �ضرورة وجود القانون يف املجتمع.2-

 اأن ي�ضت���دل الطال���ب عل���ى �ض���رورة احلكوم���ة م���ن اأج���ل تطبي���ق 3-

القواني يف املجتمع.

الدرس األّول
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ضرورة وجود القانون للمجتمع

الق�نون عب�رة عن مجموعة من المقّررات التي ت�شتمل على الواجب�ت والممنوع�ت 

د حركة الإن�ش�ن في المجتمع  )م� ينبغي وم� ل ينبغي(، وهذه المقّررات هي التي تحدِّ

ال���ذي يعي����س فيه، ولأجل اإثب�ت �ش���رورة وجود ق�نون للمجتمع نذك���ر دلياًل موؤلَّفً� من 

مقّدمتين:

مة الأولى: الحاجة اإلى الحياة الجتماعية: المقدِّ

اإّن الإن�ش����ن ل ي�شتغن���ي في حي�ته عن المجتمع، والدليل عل���ى ذلك هو: اإّن الدافع 

العقالئي الختي�ري لالإن�ش�ن لنتخ�ب الحي�ة الجتم�عّية يرجع اإلى مالحظة المن�فع 

الت���ي ترجع اإليه، فهو يرى اأّن مجموعة من احتي�ج�ت���ه الم�ّدّية والمعنوّية تتوّقف على 

الحي����ة الجتم�عّي���ة، وبدون المجتمع ل يمك���ن لالإن�ش�ن ت�أمين ه���ذه المن�فع، اأو اإّنه� 

تكون ن�ق�شة غير ت�ّمة، وهذا اأمر بديهّي ل يحت�ج اإلى مزيد من التو�شيح.

مة الثانية: وجود الت�ضاد بين م�ضالح اأفراد المجتمع: المقدِّ

اإّن م���ن ل���وازم الحي�ة الجتم�عّي���ة وجود الت�ش����رب والت�ش�د بي���ن م�ش�لح اأفراد 

المجتمع؛ اأي اإّن الن��س في حي�تهم الجتم�عّية، ومن خالل التع�ون وتق�شيم الوظ�ئف 
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فيم���� بينهم، يقع الت�ش�رب بي���ن من�فع بع�شهم بع�شً�، فبع�شه���م ي�شعى اإلى تح�شيل 

ن�شي���ب اأكبر من الإمك�ن����ت والمواهب الطبيعّية بنحو ل يتط�ب���ق مع ميول الآخرين، 

فيقع الختالف بينه وبينهم. وطريق الحّد من هذا الختالف اإّنم� يكون بوجود ق�نون 

ن ُيَتح�َكم اإليه عند الح�جة. مدوَّ

اإّن هذه المقّدمة بديهّية، وبداهته� تظهر من مالحظة ميول الإن�ش�ن، �شواٌء اأك�نت 

م�ّدّية اأم معنوّية، حيث اإّنه� تدّل - وبو�شوح - على اأّنه من غير الممكن ت�أمين م�ش�لح 

ومي���ول جمي���ع اأفراد المجتمع، واإّن الإن�ش����ن اإذا اأراد اأن يعي�س �شمن المجتمع ف�إّنه ل 

د ميوله، واأن ل ُيلّبي كّل م� تميل اإليه نف�شه؛ لأّن عدم رع�ية الحدود  ب���دَّ له من اأن ُيحدِّ

ي���وؤّدي - وب�ش���كٍل حتمي - اإلى الت�ش�دم، والذي �شوف ي���وؤّدي بدوره اإلى تزلزل الحي�ة 

الجتم�عّية وزواله�، وعليه ل بّد - لأجل الحّد من الختالف�ت اأو اإزالته� نه�ئّيً� - من 

اللتزام ب�لحدود والقوانين.

ثّم اإّنن� على �شوء هذه الحدود والقوانين، وب�شرط تطبيقه�، يمكنن� ت�أمين الظروف 

المن��شب���ة لتك�م���ل جمي���ع اأف���راد المجتمع م�ّدّي���ً� ومعنوّي���ً�، وتحقيق حي����ة اجتم�عّية 

�شحيحة. 

اإّن �ش���ّم ه�تين المقّدمتي���ن �شوف يو�شلن� اإلى النتيج���ة المطلوبة، وهي: اإّن وجود 

ق�نون للمجتمع اأمر �شروري.

ن  يق���ول الإم�م الخمين���ي} في كت�به الحكومة الإ�شالمّية: »وج����ود القانون المدوَّ

ل يكف����ي لإ�ض����الح المجتمع؛ فلكي ي�ضبح القانون اأ�ضا�ض����اً لإ�ضالح الب�ضرّية واإ�ضعادها، 

فاإّن����ه يحت����اج اإلى �ضلط����ة تنفيذّية؛ ولذا اأق����ّر اهلل تعالى الحكومة وال�ضلط����ة التنفيذّية 

والدارّي����ة اإل����ى جانب اإر�ضال القانون؛ اأي اأح����كام ال�ضرع. وكان الر�ضول الأكرمP على 

راأ�س الت�ضكيالت التنفيذّية والإدارّية للمجتمع الإ�ضالمي، واهتّم P - بالإ�ضافة اإلى 

اإب����الغ الوح����ي وبيان وتف�ضير العقائد والأحكام والأنظمة الإ�ضالمّية - باإجراء الأحكام 
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واإقام����ة ُنُظ����م الإ�ض����الم، اإلى اأن ُوِجدت الدول����ة الإ�ضالمّية. فلم يكت����ِف في ذلك الزمان 

مث����اًل ببي����ان قان����ون الج����زاء فح�ض����ب، بل ق����ام مع ذل����ك بتنفيذه اأي�ض����اً، فَقَط����ع الأيدي 

 Pورجم واأقام الحدود. وكان للخليفة المرتبة نف�ضها؛ فعندما عّين الر�ضول الأكرم

خليفة بعده، لم يكن ذلك لمجّرد بيان العقائد والأحكام، بل كان لأجل تطبيق الأحكام 

وتنفيذ القوانين اأي�ضاً. 

وكان���ت وظيف���ة تنفي���ذ الأح���كام واإقام���ة ُنُظ���م الإ�ض���الم ه���ي التي جعل���ت تعيين 

الخليف���ة اأم���راً مهّماً اإلى درجة اأّنه لوله لما كان الر�ضولP قد بّلغ ر�ضالته، ولما 

كان ق���د اأكمله���ا، اإذ اإّن الم�ضلمي���ن بعد الر�ضولP كانوا يحتاج���ون اإلى من يطّبق 

القوانين، ويقيم النظم الإ�ضالمّية في المجتمع، لتاأمين �ضعادة الدنيا والآخرة. 

���ذ، وفي جميع ب���الد العالم كان  فالقان���ون والنظ���م الجتماعّي���ة تحتاج اإلى منفِّ

الأم���ر دوم���اً بهذا النحو، فالت�ضريع وح���ده ل فائدة فيه؛ الت�ضري���ع وحده ل يوؤّمن 

ال�ضع���ادة للب�ض���ر. وبع���د الت�ضري���ع يج���ب اأن توج���د �ضلط���ة تنفيذّية تنّف���ذ القوانين 

واأحكام المحاكم لتعود ثمرة القوانين والأحكام العادلة للحاكم على ال�ضعب؛ لذا، 

كم���ا قام الإ�ضالم بالت�ضريع، فاإّنه اأقام �ضلط���ة تنفيذّية اأي�ضاً، وولّياً لالأمر يت�ضّدى 

لل�ضلطة التنفيذّية«)1).

أدلّة ضرورة الحكومة

الحكومة �ضرورة اجتماعّية:. 1

ي�شي���ر الإم�م الخميني} في العديد من الم���وارد اإلى اإلى �شرورة ولية الفقيه 

وبداهته���� ل���كل من فه���م الإ�ش���الم وعق�ئ���ده واأحك�مه: فيق���ول »وولي���ة الفقيه من 

الموا�ضي���ع الت���ي يوجب ت�ضّوُره���ا الت�ضديَق بها، فهي ل تحت���اج لأّي برهنة؛ وذلك 

بمعن���ى اأّن كّل م���ن اأدرك العقائ���د والأح���كام الإ�ضالمّي���ة - ول���و اإجم���اًل - وبمج���ّرد 

)1) الحكومة الإ�شالمّية، الإم�م الخميني}، �ص22.
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اأن ي�ض���ل اإل���ى ولي���ة الفقي���ه ويت�ضّوره���ا �ضي�ض���ّدق به���ا ف���وراً، و�ضيجده���ا �ض���رورة 

 .
(1(

وبديهّية«

ف����إّن الحي�ة الجتم�عّية ت�شتدعي وجود موؤ�ّش�ش����ت متعّددة، ف�لموؤ�ّش�شة الت�شريعّية 

���ة،  �شرورّي���ة لأج���ل و�ش���ع الق�ن���ون وتطبيق���ه �شم���ن الظ���روف الجتم�عّي���ة الخ��شّ

والموؤ�ّش�ش���ة الإجرائّي���ة - التنفيذّية - ح�ج���ة �شرورّية لأجل تنفي���ذ الق�نون وتطبيقه 

عملّيً� ف���ي المجتمع، ولأجل المح�فظ���ة على ال�شتقرار الأمن���ي الداخلي والخ�رجي، 

والموؤ�ّش�ش���ة الق�ش�ئّية ح�جة �شرورّية لأجل الحّد من المخ�لف�ت ال�شخ�شّية والع�ّمة، 

ولإج���راء العدل بي���ن الن��س، اإّن مجموع هذه الموؤ�ّش�ش����ت ت�شّمى الحكومة، والحكومة 

ه���ي الم�شوؤولة عن الأم���ور الجتم�عّية الع�ّمة، كحفظ الأمن والدف����ع وب�شط العدالة 

والرقّي الجتم�عي وال�شّحة والتعليم وغيره.

ٍة من الن��س اأو بزم�ن معيَّن، بل اإّن جميع  اإّن ه���ذا الأمر ل يخت�سُّ بمجموعٍة خ��شّ

المجتمع�ت الب�شرّية على مّر الت�ريخ تحت�ج اإلى الحكومة لإدارة المجتمع.

اإّن م���ن ينك���ر �ش���رورة وجود حكومة فه���و اإّم� اأّنه يري���د الحرّية المطلق���ة دون اأّي 

ح�ش����ب اأو قيد، اأو اأّن���ه من زمرة الأ�شرار الذين يخ�فون من الح�ش�ب والنظ�م، اأو اأّنه 

�شخ����س ع�نى من ظلم الحكوم�ت الج�ئرة. لقد طرح الخوارج �شع�ر: ل حكم اإل هلل؛ 

لأجل نفي ح�كمّية اأّي �شخ�س في المجتمع، وقد اأج�بهم اأمير الموؤمنينQ بقوله: 

.
(2(

»كلمة حّق ُيراد بها باطل«

بمعن���ى اأّن���ه اإن ك�ن مرادك���م اأّن الح�كمّية في الأ�شل هي هلل عّز وج���ّل، فهذا اأمر 

ل �ش���ّك في���ه، واإن ك�ن المراد اأّنه ل يحّق لأحد اأن يك���ون ح�كمً� على الن��س، فهذا اأمر 

:Q ب�طل، يقول

»واإّن���ه ل ب���ّد للنا����س م���ن اأمير ب���ّر اأو فاجر، يعمل ف���ي اإمرته الموؤم���ن وي�ضتمتع 

)1) الحكومة الإ�شالمية، م. �س، �س1.
)2) نهج البالغة، خطبة 40.
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فيه���ا الكاف���ر، ويبّلغ اهلل فيها الأج���ل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتاأمن به 

.
(1(

ال�ضبل، ويوؤخذ به لل�ضعيف من القوي، حتى ي�ضتريح بّر، وُي�ضتراح من فاجر«

وي�شير الإم�م Q في كالمه هذا اإلى مجموعة من وظ�ئف الحكومة:

المنع من الهرج والمرج.1- 

 تح�شيل ال�شرائب الم�لّية.2- 

مح�ربة الأعداء.3- 

تح�شين الأمن الداخلي.4- 

 اإجراء العدالة.5- 

هذه هي اأهّم ال�شرورات الجتم�عّية التي تتحّقق بتو�ّشط الحكومة والدولة.

وفي رواية عن الإم�م الر�ش�Q، يرويه� الف�شل بن �ش�ذان في جواب �شوؤاٍل عن 

اأولي الأمر، واأّنه ِلم فر�س اهلل ط�عتهم؟ 

ِم���روا اأن ل يتعّدوا ذلك 
ُ
ق����لQ: »اإّن الخل���ق لّم���ا وقفوا على حٍدّ مح���دود، واأ

الح���د، لم���ا فيه من ف�ضادهم، لم يكن يثب���ت ذلك ول يقوم اإل باأن يجعل عليهم فيه 

ي والدخول في خطر عليهم؛ لأّنه لو لم يكن ذلك كذلك،  اأميناً، يمنعهم من التعدِّ

ل���كان اأح���ٌد ل يت���رك لّذت���ه ومنفعته لف�ض���اد غيره، فجع���ل عليهم قّيم���اً يمنعهم من 

الف�ض���اد، ويقي���م فيه���م الح���دود والأحكام. ومنه���ا، اإّنا ل نجد فرقة م���ن الفرق، ول 

مّل���ة م���ن الملل، بقوا وعا�ض���وا اإل بقّيم ورئي�س، ولما ل بّد له���م منه في اأمر الدين 

والدني���ا، فل���م َيُجْز ف���ي حكمة الحكيم اأن يترك الخلق مّما يعل���م اأنه ل بّد لهم منه 

ول قوام لهم اإل به، فيقاتلون به عدّوهم ويق�ّضمون به فيئهم، ويقيم لهم جمعتهم 

)1) نهج البالغة، م. �س.
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.
(1(

وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم«

2 .Pضيرة الر�ضول الأكرم�

لق���د ا�شت���دّل الإم�م الخميني} عل���ى �شرورة الحكومة - ف���ي كت�ب الحكومة 

الإ�شالمّية - ب�شيرة الر�شول الأكرمP، فق�ل: 

»اإّن �ضنة الر�ضول الأكرمP ونهجه دليل على لزوم ت�ضكيل الحكومة، وذلك: 

اأّوًل: لأّن���ه ه���و P قام بت�ضكيل حكومة - والتاريخ ي�ضهد بذلك - وقام بتطبيق 

القواني���ن، وتثبي���ت اأنظم���ة الإ�ض���الم، واإدارة المجتم���ع، فاأر�ض���ل ال���ولة اإل���ى روؤ�ضاء 

القبائل والملوك، وعقد المعاهدات والّتفاقات، وقاد الحروب. 

والخال�ضة: اأّنه قام بتطبيق م�ضائل الحكم والدولة. 

وثاني���اً: عّي���ن حاكم���اً بع���ده باأمٍر م���ن اهلل تعالى، وعندم���ا يعّين اهلل تعال���ى حاكماً 

 Pفهذا يعني لزوم ا�ضتمرار الحكومة بعد النبي ،Pللمجتمع بعد الر�ضول الأكرم

اأي�ض���اً. وبم���ا اأّن الر�ض���ول الأكرمP اأبلغ الأمر الإلهي ف���ي و�ضّيته، فيكون بذلك اأفاد 

�ضرورة ت�ضكيل الحكومة اأي�ضاً«)2).

اإّن الذي يظهر لن� مّم� تقّدم اأّن اأّي مجتمع ي�شعى لبق�ء حي�ته الجتم�عّية �ش�لحة، 

والو�ش���ول اإل���ى الأه���داف الإن�ش�نّية العلي����، وتحقيق الكم�ل، ل بدَّ ل���ه من العمل على 

تحقيق اأمرين:

1- ق�نون ع�دل يلّبي جميع الحتي�ج�ت الم�ّدّية والمعنوّية.

2- ق�ئد ونظ�م حكم ق�در على اإجراء الق�نون وتحقيق الهداية والعدالة الجتم�عّية 

بين الن��س.

)1) بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج6، �ص60.
)2) الحكومة الإ�شالمية، الإم�م الخميني}، �ص 23.
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حقيقة قوانين الإ�ضالم:. 3

الدليل الآخر عل���ى لزوم ت�شكيل الحكومة هو م�هّي���ة القوانين الإ�شالمّية )اأحك�م 

عت لأجل تكوين دولة، ولأجل الإدارة  ال�شرع(. فم�هّية هذه القوانين تفيد ب�أّنه� قد �ُشرِّ

ال�شي��شّية والقت�ش�دّية والثق�فّية للمجتمع، اإذ اإّنه�: 

اأوًل: ت�شتم���ل قوانين ال�شرع على قوانين ومق���ّررات متنّوعة تبني نظ�مً� اجتم�عّيً� 

�ش�م���اًل. ويتّوف���ر في هذا النظ����م الحقوقي كّل م���� يحت�جه الب�ش���ر، من نمط 

ة  التع�م���ل م���ع الزوج���ة والأولد والع�شيرة والق���وم واأهل البلد والأم���ور الخ��شّ

والحي����ة الزوجّية، اإلى المقررات المتعّلقة ب�لحرب وال�شلح والتع�مل مع �ش�ئر 

ال�شعوب. 

ومن القوانين الجزائّية، اإلى قوانين التج�رة وال�شن�عة... ويّت�شح بهذا اإلى اأّي حد 

َيهت���مُّ الإ�شالم ب�لحكومة والعالق�ت ال�شي��شّية والقت�ش�دّية للمجتمع، لكي يوّفر ك�فة 

ظ���روف تربية الإن�ش�ن المهّذب الف��شل. ف�لق���راآن الكريم وال�شّنة ال�شريفة ي�شتمالن 

على جميع القوانين والأحك�م التي يحت�جه� الإن�ش�ن ل�شع�دته وكم�له. 

ف���ي كت�ب الك�ف���ي ب�ب تحت عنوان )الرد اإلى الكت�ب وال�شن���ة واأّنه لي�س �شيء من 

الحالل والحرام وجميع م� يحت�ج الن��س اإليه اإل وقد ج�ء فيه كت�ب اأو �شنة، والكت�ب 

)1)، وُيْق�ِشُم الإم�م - ح�شب الرواي�ت - اأّن كّل م� يحت�ج 
اأي القراآن {ڄ ڄ ڄ}

اإليه الن��س موجود في الكت�ب وال�شّنة، وهذا ل �شّك فيه. 

ثاني���اً: ب�لتدقي���ق في م�هّية اأح���ك�م ال�شرع، نجد اأّن تنفيذه���� والعمل به� م�شتلزم 

لت�شكي���ل الحكومة، واأّن���ه ل يمكن العم���ل بوظيفة تطبيق الأح���ك�م الإلهّية دون 

.
(2(

ت�أ�شي�س �شلطة عظيمة ووا�شعة للتنفيذ والإدارة

)1) النحل، 89.
)2) الحكومة الإ�شالمية، الإم�م الخميني}، �ص27.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

الق�نون عب�رة عن مجموعة من المقّررات التي ت�شمل الواجب�ت والممنوع�ت. -

هن�ك مقّدمت�ن بديهّيت�ن لإثب�ت �شرورة وجود ق�نون للمجتمع: -

الأولى: ح�جة الإن�ش�ن اإلى المجتمع.

الث�ني���ة: من لوازم الحي�ة  الجتم�عّية وجود الت�ش�رب والت�ش�د في م�ش�لح اأفراد 

المجتمع.

اإّن وج���ود الق�ن���ون الم���دّون ل يكفي لإ�ش���الح المجتمع، بل يحت����ج اإلى �شلطة  -

تنفيذّي���ة كي يكون اأ�ش��ش���ً� لإ�شالح الب�شرّي���ة واإ�شع�ده�. وعليه، ف����إّن الق�نون 

يحت�ج اإلى حكومة كي تحّقق الغ�ية المن�شودة من وجوده.

�شرورة ولية الفقيه هي فرع بداهة فهم الإ�شالم ومعرفة اأحك�مه. -

اإّن م���ن ينك���ر �ش���رورة وجود حكومة فه���و اإّم� اأّن���ه يريد الحرّي���ة المطلقة دون  -

ح�ش����ب، اأو اأّنه من زمرة الأ�ش���رار الذين يخ�فون من الح�ش�ب والنظ�م، اأو اأّنه 

�شخ�س ع�نى من ظلم الحكوم�ت الج�ئرة.

ي�شي���ر الإم�م عل���يQ في كالم له اإل���ى مجموعة من وظ�ئ���ف الحكومة  -

منه�:

المنع من الهرج والمرج.1- 

تح�شيل ال�شرائب الم�لّية.2- 

مح�ربة الأعداء.3- 

تح�شين الأمن الداخلي.4- 

اإجراء العدالة.5- 
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ي�شتعين الإم����م الخميني} في ال�شتدلل على لزوم ت�شكيل الحكومة ب�شّنة  -

الر�ش���ولP، ف�لر�شول ق���د ق�م بت�شكيل حكومة، وعّين ح�كم���ً� بعده ب�أمٍر من 

اهلل.

اإّن المجتم���ع الذي ين�ش���د الأهداف الإن�ش�نّية العلي�، وتحقي���ق الكم�ل، ل بّد له  -

من تحقيق اأمرين:

الق�نون الع�دل وال�ش�مل.1- 

القي�دة الق�درة والحكيمة.2- 

اإّن حقيقة قوانين الإ�شالم دليل اآخر على لزوم ت�شكيل الحكومة؛ وذلك لأمرين: -

اأّوًل: اإّنه� ت�شتمل على قوانين متنّوعة تبني نظ�مً� اجتم�عّيً� �ش�ماًل.

ثانياً: اإّن تنفيذ هذه الأحك�م والعمل به� ي�شتلزم ت�شكيل الحكومة.



24

ية
وال

 سر
ب
حا

ي ر
ف

ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

اأين دور النا�س في تعيين الحاكم؟

اإّن م���� ينبغ���ي اللتف����ت اإليه اأّن���ه في حكومة الإ�ش���الم ل يك���ون دور الن��س تعيين 

ن���ون ب�لفعل من ِقبل الأئّمة  ون�ش���ب الح�كم، ب���ل اإّن الفقه�ء الج�معين لل�شرائط معيَّ

المع�شومينR، والح�كم الإ�شالمي لي�س  وكياًل ون�ئبً� عن الن��س، بل هو )ولّي( 

الم�شلمي���ن وبي���ده زم����م الأمور؛ لأّن���ه الولي. اأّم���� دور الن��س فهو اأّنه���م عبر قبولهم 

زون تكليف  )الأم�ن���ة والولية( عن طريق البيعة اأو اإعط�ء �شوتهم لفقيه خ��س، ينجِّ

الولية على الفقيه، وتعيين اأدّلة ن�شب الولي الفقيه بحّق هذا الفقيه.

وعليه، ف�لفقيه يكون مكّلفً� ب�إدارة المجتمع متى انتخبه ع�ّمة الن��س، اأو خ�شو�س 

الخبراء؛ لأّن من يريد اأن يكون ح�كمً� في المجتمع الإ�شالمي ل بّد واأن يتمّتع ب�أمرين: 

الم�شروعّي���ة والمقبولّي���ة. والم�شروعّية تعطي الح�كم ح���ّق الح�كمّية؛ لأّنه ل حّق لمن 

ل يمل���ك م�شروعّية حكومة مقبولة عن���د الن��س، ول يكون ق�درًا على حكمهم، ف�إّنه مع 

زًا. عدم القدرة ل يكون التكليف في حّقه منجَّ

كم���� اأّن الأم���ر كذل���ك ب�لن�شب���ة لإم�م���ة الإم�م المع�ش���ومQ، ك�لإم����م اأمير 

بً� من ِقبل اهلل تع�لى في تم�م الح�لت، �شواٌء اأك�ن  الموؤمني���نQ، ف�إّن���ه ك�ن من�شّ

في طوال مّدة مظلومّيته لخم�ٍس وع�شرين �شنة، اأم في مّدة توّليه �شوؤون الخالفة. نعم، 

:Q غ�ية م� بينه� من الفرق هو اأّن قبول الن��س به اأتمَّ الحّجة عليه، وذلك قوله

»ل���ول ح�ض���ور الحا�ض���ر، وقي���ام الحّج���ة بوج���ود النا�ض���ر، لألقي���ت حبله���ا على 

.
(1(

غاربها...«

)1) نهج البالغة، �شرح في�س ال�شالم، الخطبة 3، �ص 52.
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وعلي���ه، فت�شكي���ل الحكومة الإ�شالمّية وقي����دة المجتمع اأم���ران ل بدَّ لهم� من 

حم�ي���ة من ِقبل الن��س، �شواٌء اأك�ن ذلك عن طريق البيعة، ك�لذي ح�شل مع اأمير 

الموؤمنينQ، اأم عن طريق المظ�هرات، كم� ح�شل مع ق�ئد الثورة الإ�شالمّية 

الإم�م الخميني}، اأم عن طريق مجل�س الخبراء الذي انتخبه الن��س، كم� في 

مورد ق�ئد الثورة ح�شرة الق�ئد اآية اهلل العظمى الخ�منئي.
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

1. حياة الإن�ضان ل تعتمد على وجود قوانين �ضريحة في المجتمع، بقدر ما تعتمد 

على توفيق الباري وتدّخله في الأمور.

خط�أ   �شح  

2. القواني���ن تتحّق���ق ويت���ّم العم���ل به���ا م���ن ِقب���ل النا�س ول���و بدون وج���ود حكومة، 

فالعمل بها غير متوّقف على وجود الحكومة.

�شح خط�أ  

3. م���ا دام اله���دف هو تنفيذ القانون فال داعي لحكومة اإلهّية، يكفي وجود حكومة 

عادّية تراقب اللتزام بالتكليف.

�شح خط�أ  

4. وج���ود القانون ووجوب العمل ب���ه لي�س اأمراً بديهّيا، وعلى ال�ضارع اأن يبدي راأيه 

وحكمه فيه ب�ضكل �ضريح.

�شح خط�أ  

5. ي�ضتعي���ن الإ�ض���الم بالقوانين الو�ضعّية؛ وذلك لأّن اأح���كام الإ�ضالم التي جاء بها 

النبيP كانت مقت�ضرة على حاجات زمانها فقط.

�شح خط�أ  
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اختر الجواب ال�ضحيح:

1. لك���ي ي�ضب���ح القانون اأ�ضا�ضاً لإ�ضالح الب�ضرّية واإ�ضعاده���ا، فاإّنه يحتاج اإلى �ضلطة 

تنفيذّية لذا:

لم يكن ح�ئزًا على  ولو  له،  ق�ئد  اأن يبحث عن  الم�شلم  يتعّين على  اأ- 

ال�شروط، بن�ًء على حديث »ل بّد للن��س من اإم�م، بّر اأو ف�جر«. 

ب- على الموؤمن اأن يطيع قوانين الدولة التي يعي�س فيه�. 

ج�نب  اإلى  والإدارّية  التنفيذّية  وال�شلطة  الحكومة  تع�لى  اهلل  اأقّر  ج- 

اإر�ش�ل الق�نون، اأي اأحك�م ال�شرع. 

2. اإّن م���ن ل���وازم الحي���اة الجتماعّية وجود الت�ض���ارب والت�ضاد بي���ن م�ضالح اأفراد 

المجتمع:

 اأ- وهذا الت�ش�رب والختالف ل مهرب منه، ول يمكن ال�شيطرة عليه. 

 ب- والطريق لأجل الحّد من هذا الأمر، اإّنم� يكون بوجود ق�نون مّدون 

ُيَتح�َكم اإليه عند الختالف. 

 ج- لكن لي�س من اأولوّي�ت الحكومة الإ�شالمّية حّل خالف�ت الن��س، بل 

العمل الع�شكري هو الهّم الرئي�شي له�. 

3. طرح الخوارج �ضعار »ل حكم اإل هلل«، لأجل نفي حاكمّية اأّي �ضخ�س في المجتمع:

 اأ- والحّق اأّن الح�كمية هي لل�شعب. 

 ب- ف�أج�بهم الإم�م عليQ ب�أّنه� كلمة حّق ُيراد به� ب�طل. 

 ج- والحق هو اأّنه ل معنى لوجود ح�كم مع وجود اهلل تع�لى. 
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4. بالتدقيق في ماهّية اأحكام ال�ضرع، نجد اأّن تنفيذها والعمل بها م�ضتلزم لت�ضكيل 

الحكومة واأنه:

 اأ- يمكن العمل ب�أحك�م ال�شرع مع عدم وجود الح�كم. 

 ب- ل يمكن العمل بوظيفة تطبيق الأحك�م الإلهّية دون ت�أ�شي�س �شلطة 

عظيمة ووا�شعة للتنفيذ والدارة. 

�شعيفة  ك�نت  واإن  حكومة،  بوجود  ال�شرع  ب�أحك�م  اللتزام  يمكن   ج- 

وقليلة الحيلة. 

5. الهدف من القانون في الدولة الإ�ضالمّية هو:

 اأ- الإعالن للن��س من ِقبل الفقيه الج�مع لل�شروط كيفّية اإدارة المجتمع 

ومم�ر�شة الولية الإ�شالمّية. 

 ب- تر�شيخ وحدة الموؤ�ّش�ش�ت. 

 ج- اإن�ش�ء جي�س اإ�شالمي قوي. 



أهداف الدرسأهداف الدرس

 اأن يتعّرف الطالب على وجوه احلاكمّية و�ضورها.1-

 اأن ي�ضتدّل الطالب على اأدّلة احلاكمّية الإلهّية.2-

 اأن يبّي الطالب مباين احلكومة الإ�ضالمّية.3-

الحاكمّية في الحكومة اإلسالمّية

الدرس الثاني
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حق الحاكمية

بعد اأن ثبت لدين� وجود ح�جة لدى كلِّ مجتمع اإلى الحكومة والق�نون، ي�أتي ال�شوؤال 

الآن ع���ن ح���ّق الح�كمّية، لمن يكون هذا الح���ّق؟ ومن اأين ين�ش�أ ه���ذا الحّق؟ لأّنن� مع 

مالحظ���ة ك���ون جميع اأفراد الب�شر هم على حّد �ش���واء بخ�شو�س هذا الأمر، ول ولية 

لأح���د على اأحد اآخ���ر، ول ف�شل لأحد على اآخ���ر، ن�ش�أل: من اأين ين�ش����أ حّق الح�كمّية 

ل�شخ�سٍ م�، فيج���ب على الآخرين اإط�عة اأوامره؟ فهل لكلِّ اأحد حّق اإ�شدار الأوامر؟ 

اأو اأّن ه���ذا الح���ّق يخت�ّس ب�أفراد معّينين؟ واإذا ك�ن كذل���ك، فمن اأين اأ�شبح لهم هذا 

الحّق؟

وجوه الحاكمّية

الت�ضّلط على النا�س:. 1

ي���رى بع�س الن��س اأّن هذا الحّق هو لمن ت�شّلط عل���ى الن��س، ويرون حّق الح�كمّية 

م���ن خالل الظل���م والزور، واإن تمّكن �شخ����س اأو مجموعة اأ�شخ�����س - ولو ب�لأ�شب�ب 

الب�طل���ة - م���ن ال�شيطرة على مق���ّدرات المجتمع فلهم الح�كمّي���ة، ولهم حّق التقنين 

والأم���ر والنهي والثواب والعق����ب، وهذا الراأي هو م� تتبّن����ه الحكوم�ت الديكت�تورّية 

ال�شتبدادّية.
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حكم طبقة خا�ضة:. 2

ة وفئة معّينة من الن��س، واأّن لهذه  ويرى بع�س اآخر اأّن هذا الحّق مح�شور بطبقة خ��شّ

الطبق���ة حّق التقنين وح���ّق الح�كمّية، ويتبّنى هذه النظرة بع����س فال�شفة اليون�ن الذين 

يق�ّشم���ون المجتم���ع اإلى طبق�ت، ويعتق���دون اأّن طبقة الأ�شراف ه���ي وحده� التي له� حّق 

الحكومة واإدارة المجتمع، كم� يعتقد اآخرون ب�أّن العّم�ل هم الذين لهم حّق الح�كمّية.

حكم الأكثرية:. 3

ويرى بع�س المفّكرين الغربّيين، اأمث�ل )رو�ّشو( وغيره، اأّن هذا الحّق لي�س ل�شخ�سٍ 

، بل هو حّق ع�ّمة الأفراد اأو اأكثرّي���ة الن��س، ويرى هوؤلء اأّن حّق الح�كمّية اإّنم�  خ�����سّ

فون الم�شروعّية على الق�نون، واأّن  ه���و لكلِّ فرد من الن�����س، واأّن الن��س هم الذين ُي�شْ

الق�نون ال�شرعي هو المبني على ت�شويت الن��س له، والحكومة التي له� حّق الح�كمّية 

هي التي تنتخبه� الأكثرّية من الن��س.

حّق الحاكمّية هلل تعالى:. 4

وف���ي الروؤية الإ�شالمّي���ة ينح�شر حّق الح�كمّية ب�هلل عّز وج���ّل؛ لأّن الإن�ش�ن يجب 

علي���ه اإط�ع���ة من خلقه واأعط�ه الوج���ود، وحيث اإّن الإن�ش�ن ل ي�أخ���ذ وجوده من اأبن�ء 

جن�ش���ه، ول يتوّقف بق�وؤه عليهم، فال اإل���زام من اأحد على اأحد، واهلل عّز وجّل الم�لك 

الحقيق���ي لالإن�ش����ن هو الولّي الواقعي، وعليه ف�ّتب�ع واإط�ع���ة اأوامر غير اهلل عّز وجّل 

م�شروط ب�لتن�شيب والتعيين من ِقبل اهلل عّز وجّل، ق�ل تع�لى:

.
(1(

{ڇ ڇ   ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ         ڎ ٌڎ}

اإّن من لوازم مملوكّية الإن�ش�ن هلل، وم�لكّية اهلل عّز وجّل لالإن�ش�ن، اأن يكون تدبير 

اأمور المجتمع فقط بيده �شبح�نه، والجميع مطيع لأمره خ��شع له.

)1) اآل عمران، 189.
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.
(1(

ويقول اهلل تع�لى: {ڈ    ڈ   ژ ژڑ  ڑ ک ک ک       ک}

أدلّة الحاكمّية اإللهّية

بع���د اأن اأو�شحن� الروؤية الإ�شالمّية في �ش�أن الحكومة، واأّنه� حّق اإلهي، نبحث الآن 

في الجذور الفكرّية التي تبتني عليه� هذه الروؤية:

العلم الإلهّي المطلق:. 1

ذكرن���� عند الحديث عن �شرورة الق�نون للمجتمع����ت الب�شرّية اأّن الهدف والغ�ية 

م���ن الق�نون هو ت�أمين حي�ة اجتم�عّي���ة �ش�لحة، وو�شول الإن�ش�ن اإل���ى كم�له الم�ّدّي 

والمعن���وّي، وعليه نقول: اإّن الق�ن���ون المطلوب هو الق�نون ال���ذي ي�ش�عد جميع اأفراد 

المجتم���ع في الو�شول اإلى الكم�ل الم����ّدّي والمعنوّي، ويالحظ في ذلك جميع الأبع�د 

الوجودّي���ة لالإن�ش�ن؛ لأّن اأّي ق�ن���ون اإن ك�ن ل�ش�لح فئة معّينة من الن��س، وك�ن موجبً� 

لحرم�ن �ش�ئر الن��س من الو�شول اإلى الكم�ل الم�ّدّي والمعنوّي، �شواٌء اأك�نوا اأقّلّية اأم 

اأكثرّي���ة، لن يكون مطلوبً�، وعلي���ه فخ�شو�شّية الق�نون المطلوب هي في ت�أمينه من�فع 

وم�ش�لح جميع الن��س التي تعي�س في المجتمع، وب�أف�شل الو�ش�ئل.

اإّن الخ�شو�شّية الأخرى التي ينبغي توّفره� في الق�نون المطلوب، هي اأن ل يقت�شر 

دوره عل���ى ت�أمي���ن الم�ش�لح الم�ّدّي���ة، بل في اأن يك���ون ع�ماًل لتنمي���ة البعد المعنوي 

لالإن�ش�ن؛ لأّن الروؤية الإ�شالمّية لالإن�ش�ن ل تقت�شر على مالحظة الوجود الم�ّدّي، بل 

ترى في الوجود الروحي اأ�ش�لة، واأّن الم�ّدة و�شيلة لتك�مل الروح.

فال ب���دَّ للق�نون الجتم�عي الم���دّون من اأن ي�شمن الم�ش�ل���ح المعنوّية لالإن�ش�ن، 

ول اأق���ّل من ع���دم التن�في بين الق�ن���ون وبين التك�م���ل المعنوّي والروح���ّي لالإن�ش�ن، 

ن ل بّد واأن يتمّتع ب�إح�ط���ة ك�ملة بجميع الم�ش�لح الفردّية  وه���ذا يدّلن� على اأن المقنِّ

)1) يو�شف، 40.
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والجتم�عّي���ة، الج�شمّية والروحّية، الم�ّدّية والمعنوّية لالإن�ش�ن، حتى يتمّكن من و�شع 

ق�نون يلحظ جميع الأبع�د الإن�ش�نّية، وهذه الخ�شو�شّية ل تتوّفر اإل في اهلل عّز وجّل؛ 

لذا ك�ن اأمر و�شع الق�نون بيده تع�لى: {ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ 

.
(1(

ڃ    ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ}
ف����هلل عّز وج���ّل هو الذي يعرف الحّق، وهو المحيط بجمي���ع الم�ش�لح والمف��شد، 

وهو  الذي له الولية على عب�ده، وينبغي عليهم ط�عته.

اهلل هو الغنّي المطلق:. 2

الخ�شو�شّي���ة الأخ���رى التي ل بّد م���ن توّفره� في الم�شّرع والمقّن���ن، هي اأن يكون 

بعيدًا عن الذاتّية والأن� حتى ي�شع ق�نونً� مط�بقً� للحّق والعدالة، وتو�شيح هذا الأمر: 

اإّن مج���ّرد العل���م ب�لم�ش�لح والمف��شد ل يكف���ي لو�شع الق�نون، ف�إّن م���ن الممكن اأن 

يكون المقّنن مّطلعً� على الم�ش�لح والمف��شد، ولكّنه في عملّية التقنين يلحظ المن�فع 

ن من�فعه الذاتّي���ة. اإّن الإن�ش�ن  ال�شخ�شّي���ة اأو الع�ئلّي���ة اأو الفئوّي���ة؛ في�شع ق�نون���ً� يوؤمِّ

يت�ّث���ر دائمً� ب�لمي���ول والرغب�ت ال�شخ�شّية، �ش���واٌء اأك�ن ذلك ب�إرادت���ه اأم ك�ن قهرًا؛ 

فهو غير مع�شوم عن الخط�أ والزلل. اأّم� اهلل عّز وجّل فهو م�ش�فً� اإلى اإح�طته الت�ّمة 

ب�لم�ش�ل���ح والمف��شد ل ي�شّره اأّي عمل، كم� ل يع���ود ب�لنفع عليه اأّي عمل؛ فهو الغنّي 

المطلق، والمبّراأ من الم�ش�ل���ح ال�شخ�شّية والفئوّية، ق�ل تع�لى: {ې ى ى ائ  

.
(2(

ائەئ ەئ   وئ وئ  ۇئ ۇئ}
.

(3(
{چ چ چ  چ  ڇ ڇ ڇ ڇ  ڍ ڍ ڌ ڌ   ڎ }

وعليه، فال نفع ول �شرر ي�شل اإليه عّز وجّل، بل م� ي�شعه من ق�نون اإّنم� ي�شعه بم� 

تمليه مراع�ة الحّق والعدالة.

)1) يون�س، 35.
)2) لقم�ن، 26.
)3) اإبراهيم، 8.
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الربوبّية التكوينّية والت�ضريعّية هي هلل عّز وجّل:. 3

من الأمور الأخرى التي ُتثبت حّق الح�كمّية هلل عّز وجّل ولزوم ط�عته، هو العتق�د 

)ب�لتوحي���د في الربوبّية(، فمن مراتب التوحي���د )الربوبّية المطلقة هلل(؛ اأي اإّن اهلل 

ع���ّز وجّل بي���ده اأمر تدبير ه���ذا الكون، ومن جملت���ه الإن�ش�ن، وهو م�ش�ف���ً� اإلى خلقه 

د من العتق�د  لالإن�ش����ن ف�إّن بيده اإي�ش����ل الإن�ش�ن اإلى كم�له المطلوب؛ فال بّد للموحِّ

ب����ِ )الربوبّية الت�شريعّية(، اأي ل بّد من الط�ع���ة والت�شليم له �شبح�نه، ومعرفة اأّنه هو 

به من ِقبله لذلك، ول حّق لأحد في الأمر والنهي  الذي له حّق الأمر والنهي، اأو من ن�شّ

.(1(
م�شتقاّلً عن اإرادته، ق�ل اهلل تع�لى: {ې ى  ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  وئ}

وق�ل: {ۉ  ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    وئ وئ ۇئ 

.
(2(

ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ}
فحي���ث ك�ن اهلل ه���و »رّب الك���ون« وبي���ده روح الإن�ش����ن وج�شمه، فال ب���دَّ اأن يكون 

الإن�ش�ن ك�ش�ئر المخلوق�ت مطيعً� له، واأّل يرى لغيره حّق الح�كمّية والحكومة.

مباني الحكومة اإلسالمّية

حكوم���ة الإ�ش���الم ه���ي حكومة الق�ن���ون. وفي ه���ذا النمط من الحكوم���ة تنح�شر 

الح�كمّي���ة ب����هلل والق�نون الذي هو اأم���ر اهلل وحكمه، فق�نون الإ�ش���الم اأو اأمر اهلل له 

ت�شّل���ط ك�مل عل���ى جميع الأفراد وعلى الدولة الإ�شالمّي���ة. ف�لجميع بدءًا من الر�شول 

الأك���رمP ومرورًا بخلف�ئه و�ش�ئ���ر الن��س ت�بعون للق�نون الن����زل من عند اهلل اإلى 

الأب���د. واإذا ك�ن النب���يP ق���د توّلى الخالفة، فق���د ك�ن ذلك ب�أمر م���ن اهلل؛ اإذ اإّن 

اهلل تع�ل���ى ه���و الذي جعل���هP خليفة؛ »خليفة اهلل ف���ي الأر�س« ل اأّن���ه ق�م بت�شكيل 

الحكوم���ة من نف�شه واأراد اأن يك���ون رئي�شً� على الم�شلمين. كم���� اأّنه حيث ك�ن يحتمل 

)1) الأنع�م، 164.
)2) غ�فر، 66.
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ح�ش���ول الخالف بين الأّمة بعد رحيله؛ اإذ ك�نوا حديثي عهٍد ب�لإ�شالم والإيم�ن، فقد 

األ���زم اهلل تع�لى الر�شولP ب����أن يقف - وب�شكٍل فوري - في و�ش���ط ال�شحراء ليبّلغ 

ب�عً� لحكم الق�نون بتعيين اأمير  اأم���ر الخالفة. فق�م الر�شولP بحكم الق�ن���ون، واتِّ

الموؤمنينQ للخالفة، ل لكونه �شهره، اأو لأّنه ك�ن قد اأّدى بع�س الخدم�ت، واإّنم� 

لأّنهP ك�ن م�أمورًا وت�بعً� لحكم اهلل، ومنّفذًا لأمر اهلل. 

اأج���ل، ف�لحكوم���ة في الإ�شالم تعني اّتب�ع الق�ن���ون، والق�نون وحده هو الح�كم في 

المجتمع.

فحيث اأعطي���ت �شالحّي�ت محدودة للر�شول الأكرمP ولل���ولة، ف�إّنم� ك�ن ذلك 

من اهلل �شبح�نه. وفي كّل وقت ك�ن يقوم فيه النبيP ببي�ن اأمر اأو اإبالغ حكم، ف�إّنم� 

 من 
ٍ
يكون ذلك منه اّتب�عً� لحكم اهلل وق�نونه. واّتب�ع الر�شولP اإّنم� هو اأي�شً� بحكم

 من اهلل، 
ٍ
اهلل، حي���ث يقول تع�ل���ى: {ىئ ىئ}، واّتب�ع اأولي الأمر اأي�ش���ً� بحكم

، ف���راأي الأ�شخ��س، 
(1(

حيث يقول تع�ل���ى: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی ی}

وحتى راأي الر�شول الأكرمP لي�س له اأّي دور في الحكومة والق�نون الإلهي، ف�لجميع 

.
(2(

ت�بعون لإرادة اهلل تع�لى

)1) الن�ش�ء، 59.
)2) الحكومة الإ�شالمّية، الإم�م الخميني}، �ص42.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

هن�ك اآراد متعّددة في حق الح�كمّية البع�س ق�ل اأن الح�كمّية حّق لمن يت�شّلط  -

عل���ى الن��س من خالل الظلم والجور، واآخ���رون ق�لوا اأن الحّق مح�شور بطبقة 

معين���ة من الن�����س، وهي طبقة الأ�ش���راف، وبع�شهم يعتقد ب����أّن الح�كمّية هي 

للحكومة المنتخبة من قبل اأكثرّية الن��س.

الح�كمّية في الإ�شالم حّق مح�شور ب�هلل تع�لى، وهذه هي الروؤية الإ�شالمّية. -

اأدّلة الح�كمّية الإلهّية: -

العلم الإلهي المطلق.1- 

اهلل هو الغني المطلق.2- 

الربوبّية التكوينّية والت�شريعّية هي هلل عّز وجّل.3- 

حكوم���ة الإ�شالم هي حكوم���ة الق�نون، والق�نون هو اأم���ر اهلل وحكمه، وخالفة  -

النب���ي P اإّنم� هي ب�أمر اهلل تع�لى، وقي�م النب���يP بتعيين اأمير الموؤمنين

Q للخالفة من بعده ك�ن اّتب�عً� لحكم الق�نون الإلهي.

الحكوم���ة ف���ي الإ�ش���الم تعن���ي اّتب����ع الق�ن���ون، والق�ن���ون وحده ه���و الح�كم،  -

وال�شالحي�ت المعط�ة للر�شولP وللولة من بعده هي من اهلل عّز وجّل.
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ل������������ل������������م������������ط������������ال������������ع������������ة

ع�سق غير محدود

حّب ل حدود له، وع�شق لي�س له نه�ية...

ك�ن���وا ل�ش�ن بي�نه، واأذنه الواعية، وعين ب�شره وب�شيرته، و�شوت الحّق الذي دّوى 

من خالله...

ك�نوا يملكون قلبه وعقله وروحه...

ه���م اأهل بيت النبّوة، ومعدن الر�ش�لة، وهو الع��ش���ق الوله�ن الذي ذاب فيهم حّبً� 

وولًء طيلة حي�ته ال�شريفة في ع�لم الدني�، اإلى اأن غ�دره� ه�دئً� مطمئّنً� م�شت�قً� اإلى 

مقّره الأبدي في جوارهم؛ نعم، في جوارهم، وكيف ل؟ وهم الق�ئلون: »ما اأحّبنا عبد 

.
(1(

اإل ح�ضره اهلل معنا، وهل الدين اإل الحب«

هذا الحّب وهذا الع�شق، اللذان ف�ق� كّل حّب وع�شق؛ فهو لم يبِك عندم� و�شله نب�أ 

ا�شت�شه�د ولده، لكّن دموعه ك�نت تنهمر لدى �شم�عه نداء »يا ح�ضين«.

ه���و الق�ئ���د الكبير للث���ورة الإ�شالمية، الإم����م الخميني}، ال���ذي ك�ن ي�شتمّد 

العون في كّل كبيرة و�شغيرة من الوجود المقّد�س لالأئّمة الأطه�رR بعد اهلل )عّز 

وجّل(، فك�نوا مرجعه الدائم، والو�شيلة الوحيدة لنيل ر�ش� اهلل وتوفيقه.

يق���ول اأح���د مع�ونيه: »كتب الإم���ام ر�ضائل اإلى علم���اء المدن، واأمرن���ي اأن اأذهب اإلى 

محافظ���ات خرا�ض���ان و�ضي�ضت���ان وبلو�ض�ضتان؛ لأو�ض���ل ر�ضائله ونداءه اإل���ى العلماء. 

عندم���ا اأتيت لتوديع���ه، �ضّلمني الر�ضائل وقال: قبل اأن تقابل���وا اأّي �ضخ�س، ت�ضّرفوا 

اأوًل بزي���ارة الحرم المطّهر لثامن الأئّم���ة علي بن مو�ضى الر�ضاQ، وقولوا له 

- نق���اًل ع���ن ل�ضاني -: قد ا�ضتجّد - اأّيها ال�ضّيد - اأمٌر عظيٌم جداً، وم�ضاألٌة خطيرة، 

.
(2(

ونح���ن اعتبرن���ا تكليفن���ا اأن نثور ونتحّرك، ف���اإن كان ذلك مّما ير�ضي���ك، فاأّيدنا«

)1) دع�ئم الإ�شالم، الق��شي النعم�ن المغربي، ج1، �ص71.
ة، ج1، �ص120. )2) المذّكرات الخ��شّ
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

1. الحاكمّي���ة ف���ي المجتم���ع الإ�ضالم���ي راجع���ة اإل���ى الول���ّي الفقي���ه بما ه���و حاكم 

منتخب من ِقبل ال�ضعب.

�شح خط�أ  

2. الحاكمّي���ة ه���ي ح���ّق لجميع الأف���راد، فكّل فرد يح���ّق له اأن يك���ون الحاكم، ولكن 

بح�ضب اختيار النا�س.

خط�أ   �شح  

3. الحاك���م هو من ي�ضع القواني���ن المتكّفلة بم�ضالح النا�س ودرئهم عن المفا�ضد، 

وه���ذا القان���ون اإّنم���ا ي�ضع���ه اهلل �ضبحان���ه وتعال���ى لكون���ه ه���و الأعل���م بم�ضال���ح 

الب�ضرية.

�شح خط�أ  

4. للر�ض���ول اأن ُيعم���ل راأيه ال�ضخ�ضي، وما يراه منا�ضباً بح�ضب اّطالعه على اأحوال 

النا�س، فيمكن له اأن يعّدل القانون الإلهي.

خط�أ   �شح  

5. من اأق�ضام التوحيد »التوحيد في الربوبية«، بمعنى اأّنه ل اإله غير اهلل تعالى.

�شح خط�أ  
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اختر الجواب ال�ضحيح:

1. الحكوم���ة ف���ي الإ�ض���الم تعن���ي اّتب���اع القان���ون، والقان���ون وح���ده ه���و الحاكم في 

المجتمع:

 اأ- والن��س يحّق لهم تعديل القوانين بح�شب الظروف. 

 ب- واإذا اأعطيت �شالحّي�ت محدودة للر�شول الأكرمP وللولة، ف�إّنم� 

ك�ن ذلك من اهلل.  

 ج- والولّي يحّق له تغيير القوانين الإلهّية. 

2. ل ب���دَّ للقان���ون الجتماعي المدّون من اأن ي�ضمن الم�ضال���ح المعنوّية والماّدّية 

لالإن�ضان:

ن ل بّد واأن يتمّتع ب�إح�طة ك�ملة بجميع   اأ-   وهذا يدّلن� على اأن المقنِّ

الم�دّية  والروحّية،  الج�شمّية  والجتم�عّية،  الفردّية  الم�ش�لح 

والمعنوّية لالإن�ش�ن، حتى يتمّكن من و�شع ق�نون ي�شمل جميع الأبع�د 

الإن�ش�نّية. 

 ب- وهن�ك تن�ٍف بين الج�نب المعنوّي والج�نب الم�ّدّي لالإن�ش�ن. 

 ج- والق�نون الإلهي ينظر اإلى الج�نب الروحي لالإن�ش�ن، ويوليه الأهّمّية 

الب�لغة اأكثر من اهتم�مه ب�لج�نب الم�ّدّي والج�شدي. 

3. حكومة الإ�ضالم هي حكومة القانون:

 اأ- لذا على الموؤمنين اأن ي�شعوا القوانين ب�أنف�شهم لكي ي�شتقيم نظ�م 

الحكومة. 
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القوانين  وو�شع  الح�كمّية  تنح�شر  الحكومة  النمط من  وفي هذا   ب- 

ب�هلل �شبح�نه تع�لى. 

ج- ل داعي لأن يكون هن�ك ق�نون، فمجّرد وجود الق�ئد والولّي كفيل 

بقي�م النظ�م. 

4.  هناك خ�ضو�ضّية يجب اأن توجد في الم�ضّرع والمقّنن:

 اأ- هي اأن يكون بعيدًا عن الذاتّية والأن� حتى ي�شع ق�نونً� مط�بقً� للحّق 

والعدالة. 

 ب- اأن يكون ذكّيً� وفطنً�. 

 ج- اأن ي�ش�ور اأهل العلم. 

5. اإّن من لوازم مملوكّية الإن�ضان هلل، ومالكّية اهلل عّز وجّل لالإن�ضان:

لأمره  مطيع  والجميع  بيده،  فقط  المجتمع  اأمور  تدبير  يكون  اأن   اأ- 

خ��شع له. 

 ب- اأن يح�شن الإن�ش�ن عب�دة رّبه. 

ج- اأن يقوم اهلل بمنع الظلم والف�ش�د بقّوته وقدرته. 

 





أهداف الدرس

 اأن يذك���ر الطال���ب الدلي���ل على �ض���رورة ال�ضع���ي لإقامة حكومة 1-

العدل يف زمن الغيبة.

 اأن يجيب على ال�ضبهات التي طرحت لنقد نظرية القيام يف زمن 2-

الغيبة.

 اأن يب���ّي ان ولي���ة الفقي���ه من اأب���رز م�ضادي���ق التمهيد حلكومة 3-

العدل العاملية.

الحكومة والحاكمية في عصر الغيبة

الدرس الثالث
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الحاكمية في زمن الغيبة
لقد ق�شى اهلل عزَّ وجلَّ ل�ش�حب الع�شر والزم�ن | اأن يغيب عن الن��س، فحرموا 

م���ن برك�ت وجوده، وم� دامت الحكمة الإلهّية قد اقت�شت غي�ب الإم�م | فهل يعني 

ذل���ك اللتزام بتعطيل الأحك�م وعدم لزوم قي�م حكومة اإ�شالمّية توؤّدي فري�شة تنفيذ 

هذه الأحك�م؟

ه���ذا ال�شوؤال هو الأوثق ارتب�ط���ً� بن�؛ لأّنه يتحّدث عن ع�ش���ر الغيبة الذي نعي�شه، 

وال���ذي قد يتّحول اإلى �شبه���ة لدى البع�س تدعوهم اإلى الت���زام بيوتهم وعدم قي�مهم 

ب����أّي عمل يعود اإلى تحديد م�شير المجتمع الإ�شالمي، ب�شكل ين�شجم عمليً� مع مقولة 

ف�شل الدين عن ال�شي��شة، وقد واجه الإم�م الخميني }  اأثن�ء قي�مه ب�لدور الكبير 

ف���ي الثورة الإ�شالمّية المب�ركة هذه ال�شبهة ف���ي خط�ب�ته وكت�ب�ته، حيث اعتبر ولية 

الفقيه فكرة علمّيًة وا�شحة قد ل تحت�ج اإلى بره�ن، بمعنى اأّن من عرف الإ�شالم يرى 

.
(1(

بداهته�

شبهات حول قيام الحكومة اإلسالمّية في عصر الغيبة
ورد ف���ي مجموعة من الرواي�ت م� يوهم بعدم ج���واز قي�م الحكومة الإ�شالمّية في 

ع�ش���ر الغيبة، نذك���ر منه� م� قد ي�شتدّل به���� على اأّن الجه�د والقت����ل يجب اأن يكون 

ب�إ�شراف الإم�م المع�شوم واأمره، واأّن الجه�د مع غير الإم�م المفتر�س الط�عة حرام، 

)1)  الحكومة الإ�شالمّية، الإم�م الخميني}، �ص17.



46

ية
وال

 سر
ب
حا

ي ر
ف

م���ن قبيل م���� ورد عن ب�شير، عن اأبي عب���د اهللQ، ق�ل: »قلت له: اإّن���ي راأيت في 

المن���ام اأّن���ي قلت لك: اإّن القتال مع غير الإمام المفتر�س طاعته حرام مثل الميتة 

وال���دم ولح���م الخنزي���ر. فقلت ل���ي: نعم، هو كذل���ك. فقال اأبو عب���د اهللQ:هو 

.
(1(

كذلك، هو كذلك«

ورواي���ة عبدالرحمن الأ�ش���ّم، عن جّده، عن اأبي جعف���رQ: »... ول جهاد مع 

.
(2(

الإمام «

ورواية الف�شل بن �ش�ذان، عن الر�ش�Q في كت�به اإلى الم�أمون، ق�ل: »والجهاد 

.
(3(

واجب مع الإمام العادل«

وم� عن اأبي ب�شير، عن اأبي عبد اهللQ، ق�ل: »كّل راية ترفع قبل قيام القائم 

.
(4(

ف�ضاحبها طاغوت ُيْعَبد من دون اهلل عّز وجّل«

ورواية �سدير: »قال: قال اأبو عبداهللQ: يا �ضدير، الزم بيتك، وكن حل�ضاً من 

اأحال�ض���ه، وا�ضك���ن م���ا �ضكن الليل والنهار، ف���اإذا بلغك اأّن ال�ضفيان���ي قد خرج فارحل 

.
(5(

اإلينا، ولو على رجلك«

إحقاق الحّق بقيام الحكومة اإلسالمّية العادلة 

والج���واب عن �شبهة القع���ود وعدم القي�م لإحق����ق الحّق وا�شح ج���ّدًا، ويمكن اأن 

نذكره �شمن اأمور:

اأحكام الإ�ضالم المطلقة:. 1

اإّن مالحظة اأحك�م الإ�شالم المطلقة التي ل تحّد بزم�ن، والتي ل تق�م اإل في ظّل 

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة،الحر الع�ملي، ج 15، �ص 45.
)2)  م. ن، ج11، �ص 119.
)3)  م. ن، ج15، �ص 17.
)4)  م. ن، ج15، �ص 52.
)5)  م. ن، ج15، �ص 51.
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حكوم���ة اإ�شالمّية ع�دلة يفر�س قي�م الحكومة، واإل ف�إّن تركه� �شوف يوؤّدي اإلى تعطيل 

الكثير من الأحك�م، ومث�ل ذلك:

اأ - الدف�ع: الجه�د والدف�ع عن بالد الم�شلمين ودم�ئهم واأعرا�شهم واجب ب�ّتف�ق 

ك�ّفة الفقه����ء، واأداء هذا الواجب يتوّقف على وجود حكومة ق�درة على تجهيز 

الم�شلمي���ن ب�لقدرات القت�لّية وتجهيز اأنواع الأ�شلحة التي ُتمّكن الم�شلمين من 

مواجه���ة العدو، ل �شيم� ف���ي ع�شرن� الح��شر. يقول الإم����م الخميني }: 

»ن���رى اأّن اأح���كام الجه���اد والدف���اع عن حيا����س الم�ضلمين ل�ضم���ان ا�ضتقالل 

وكرامة الأّمة، تدّل هي الأخرى على �ضرورة ت�ضكيل هذه الحكومة.

وق���د حك���م الإ�ضالم بوجوب الإعداد وال�ضتعداد والتاأّهب التاّم حّتى في وقت 

ال�ضل���م بموجب قوله تعال���ى: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ 

ۅ  ۅ ۉ  ۉ ې ې})1). واإذا كان الم�ضلم���ون ملتزمي���ن 
بمدلول هذه الآية، وم�ضتعّدين للقتال تحت كّل الظروف، لم يكن في مي�ضور 

حفنة من اليهود احتالل اأرا�ضينا، وتخريب م�ضجدنا الأق�ضى واإحراقه، من 

غي���ر اأن ُيقاب���ل ذلك باأّية مقاومة. وكّل ذلك اإّنما تّم كنتيجة حتمّية لتقاع�س 

الم�ضلمي���ن ع���ن تنفي���ذ حك���م اهلل، ولتهاونه���م ف���ي ت�ضكي���ل حكوم���ة �ضالحة 

مخل�ضة.

ف���اإّن اآي���ة { ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ...} تاأم���ر بالق���ّوة وال�ضتعداد 

والتاأّه���ب الكام���ل، حّت���ى ل ي�ضومنا الأع���داء �ضوء العذاب، لكّنن���ا لم نّتحد، 

بل تح�ضبنا جميعاً وقلوبنا �ضّتى، ولم ن�ضتعّد، فتعّدى الظالمون حدودهم، 

.
وبغوا علينا، وظلمونا«)2)

)1)  الأنف�ل، 60.
)2)  الحكومة الإ�شالمية، الإم�م الخميني}، �ص45 و46.
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ب - اإق�م���ة الح���دود: حي���ث تت�شّمن �شريعة الإ�ش���الم ق�نون عقوب����ت ي�شع حّدًا 

لالإعت���داء على حق���وق الن��س، وهذا كّله موكول اإل���ى الح�كم الإ�شالمي الع�دل 

. يقول الإم�م الخمين���ي }: »ول يمكن  الم����أذون ل���ه من قبل اهلل عزَّ وج���لَّ

له���ذه الأحكام اأن ُتقام بدون �ضلط���ات حكومّية؛ فبوا�ضطتها ُتوؤخذ الدّية من 

الجان���ي، وُتدفع اإلى اأهلها، وبوا�ضطتها ُتقام الحدود، ويكون الق�ضا�س تحت 

.
(1(

اإ�ضراف ونظر الحاكم ال�ضرعّي«

ج - الأم���ر ب�لمع���روف والنهي عن المنكر: وه���و من اأعظم الواجب����ت الإلهّية، 

وق���د ذك���ر ل���ه الفقه�ء مراتب م���ن الإن���ك�ر ب�لقلب والل�ش����ن والي���د، واإذا ك�ن 

الإن���ك�ر ب�لقلب والل�ش�ن مي�ّش���رًا لكّل مكلف، ف�إّن الإنك�ر ب�لي���د تتوّقف فع�ليته 

ف���ي اأكثر الح����لت على وج���ود حكومة عدل م����أذون له� م���ن اهلل تع�لى، تقوم 

بفر����س المعروف واجتث�ث المنكر، اإلى �ش�ئر الأحك�م الأخرى ك�إق�مة الجمعة 

والجم�ع�ت والفرائ�س الكبرى...

م���ن العجيب اأن يق�ل ب�شرورة حفظ اأموال اليت�مى والغّيب والق��شرين واأموال 

الحق���وق ال�شرعّية، ول يوؤمنون بحفظ دم����ء الم�شلمين واأعرا�شهم! فهل يمكن 

ة، وير�شى ب�إهم�ل  اأن ل ير�شى ال�ش����رع ب�إهم�ل هذه الأموال ال�شغيرة الخ��شّ

كي�ن الم�شلمين واأموالهم واأعرا�شهم؟!

يق���ول الإم����م الخمين���ي }: »بديه���ّي اأّن �ض���رورة تنفي���ذ الأح���كام لم تكن 

ًة بع�ضر النبّي P، بل ال�ضرورة م�ضتمّرة؛ لأّن الإ�ضالم ل ُيحّد بزماٍن  خا�ضّ

اأو م���كان، لأّن���ه خالد فيلزم تطبيقه وتنفيذه والتقّيد ب���ه اإلى الأبد. واإذا كان 

ح���الل محّم���د حالًل اإلى يوم القيامة، وحرامه حراماً اإلى يوم القيامة، فال 

يجوز اأن ُتعّطل حدوده، وُتهمل تعاليمه، وُيترك الق�ضا�س، اأو تتوّقف جباية 

ال�ضرائب المالّية، اأو ُيترك الدفاع عن اأّمة الم�ضلمين واأرا�ضيهم.

)1)  الحكومة الإ�شالمية، الإم�م الخميني}، �ص46.
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فق���د ثب���ت ب�ض���رورة ال�ضرع والعق���ل اأّن م���ا كان �ضرورّياً اأّي���ام الر�ضول P وفي 

عه���د الإم���ام اأمير الموؤمنين علّي بن اأبي طالبQ من وجود الحكومة، ل يزال 

�ضرورّياً اإلى يومنا هذا«)1).

النهي عن القيام اأ�ضبابه الخا�ضة:. 2

اإن م���� ورد من الرواي�ت ف���ي ذّم بع�س الخ�رجين في زمن الأئّمة R له عالقة 

ب�أهداف هوؤلء الخ�رجين، وب�لم�ش�لح في ذلك الزم�ن؛ ف�لإم�م ك�ن موجودًا، ول بّد 

واأن يك���ون الخروج ب�إذنه، وهوؤلء اإّم� اأّنه لم يكن خروجهم ب�إذن الإم�مQ، اأو اأّنه 

ك�ن للدع���وة لأنف�شه���م ولي�س لالإم�م، اأو لالأ�شب�ب التي ل تثب���ت لن� عدم جواز القي�م 

وت�أ�شي�س حكومة العدل حّتى في ع�شر   الغيبة.

وكذلك الح�ل في الرواي�ت التي وردت بل�ش�ن اأّن الخ�رج قبل قي�م الق�ئم هو ط�غوت، 

ف�إّنه� تذّم ذلك الخ�رج الذي يدعو اإلى نف�شه، ول تذّم وتمنع خروج من يقوم لنق�س الب�طل 

.Rواإق�مة حكومة العدل طبق الأحك�م الواردة عن اأهل بيت الع�شمة والطه�رة

كثرة الروايات الدالة علي القيام:. 3

لق���د وردت الرواي����ت العديدة في مدح م���ن يخرج لطلب الح���ّق ون�شرة المظلوم 

وللتمهيد للمهدي|، وهذا م� يظهر في العنوان الآتي.

والية الفقيه وحركة التمهيد

اإّن لم�ش�أل���ة ولية الفقيه اأثرًا كبيرًا في تعجيل ظهور الإم�م الحّجة |؛ لرتب�طه� 

ارتب�ط���ً� وثيقً� بحرك���ة التمهيد لظهور الإم�م الحجة | ، ف����إّن الرواي�ت التي تتكّلم 

عل���ى الراي����ت ال�شود التي ت�أتي من خرا�ش�ن واأّنه� راي����ت هدى، ل بّد واأن تكون تحت 

ولي���ة الفقه����ء حّتى ت�شبح �شرعّية وه�دي���ة و�ش�عية اإلى اإق�مة حك���م اهلل تع�لى على 

الأر�س؛ لأّن الفقه�ء هم الذين ينوبون عن الإم�م في غيبته في هذه ال�شوؤون.

)1)  م. ن، �س 39.
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وفيم� يلي نلقي ال�شوء على بع�س تلك الرواي�ت:

  رجل من اأهل قم:1. 

ورد عن الإم�م الك�ظمQ:»رجل من اأهل قم، يدعو النا�س اإلى الحّق، يجتمع 

مع���ه ق���وم قلوبهم كزب���ر الحديد، ل تزّلهم الرياح العوا�ض���ف، ل يمّلون من الحرب 

.
(1(

ول يجبنون، وعلى اهلل يتوّكلون، والعاقبة للمّتقين«

وع���ن الإم����م ال�ش�دقQ:»�ضتخل���و كوف���ة م���ن الموؤمني���ن، وي���اأزر عنه���ا العلم 

كم���ا ت���اأزر الحّي���ة في جحرها، ث���ّم يظهر العلم في بل���دة يقال لها ق���ّم، وت�ضير معدناً 

للعل���م والف�ض���ل، حّتى ل يبقى في الأر����س م�ضت�ضعف في الدين حّتى المخدرات في 

الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا، فيجعل اهلل قّم واأهله قائمين مقام الحّجة، 

ولول ذلك ل�ضاخت الإر�س باأهلها، ولم يبَق في الأر�س حّجة، فيفي�س العلم منه اإلى 

�ضائ���ر الب���الد في الم�ضرق والمغ���رب، فيتّم حّجة اهلل على الخل���ق، حّتى ل يبقى اأحد 

.(2(
على الأر�س لم يبلغ اإليه الدين والعلم، ثّم يظهر القائم|«

  الممّهدون من الم�ضرق:. 2

ورد عن الإم�م ال�ش�دقQ: »كاأّني بقوم قد خرجوا بالم�ضرق، يطلبون الحّق 

ف���ال يعطون���ه، ثّم يطلبونه، فاإذا راأوا ذلك و�ضعوا �ضيوفهم على عواتقهم، فيعطون 

م���ا �ض���اوؤوا، فال يقبلونه حّت���ى يقوموا، ول يدفعونه���ا اإل اإلى �ضاحبك���م )اأي الإمام 

.
(3(

المهدّي|(، قتالهم �ضهداء«

ورد ع���ن ر�ش���ول اهلل P: »يخ���رج نا����س م���ن الم�ض���رق، فيوّطئ���ون للمه���دي 

.
(4(

)�ضلطان���ه(«

)1)   بح�ر الأنوار، ج 109، �ص 168.
)2)  م. ن، ج 57، �ص 213.
)3)   م. ن، ج 52، �ص 243.

)4)   م. ن، ج51، �ص87.
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الممّهدون من خرا�ضان:. 3

ع���ن ر�شول اهلل P: »تن���زل الرايات ال�ضود من خرا�ضان اإل���ى الكوفة، فاإذا ظهر 

.
(1(

المهدي بعثت اإليه بالبيعة«

راية اليماني:. 4

ع���ن الإم�م الب�قرQ: »ولي�س في الرايات اأهدى من راية اليماني، هي راية 

.
(2(

هدى؛ اإّنه يدعو اإلى �ضاحبكم«

الولّي الفقيه

ت�أ�شي�ش���ً� عل���ى م� م���ّر، ف�إّن الول���ّي الفقيه هو م���ن اأبرز م�ش�ديق الذي���ن يمّهدون 

للظه���ور المب����رك؛ لأّن الظهور يحت�ج اإل���ى ق�عدة متينة يعتمد عليه���� في النطالق 

ب�لثورة الكبرى، والولّي الفقيه الب��شط �شلطته هو الق�در على لعب هذا الدور الكبير، 

انطالق���ً� من الم�شوؤولّية الكبرى التي ت�شّدى له�، والتي األقيت على ع�تقه، والمتمّثلة 

ف���ي ع�شرن���� الح��ش���ر ب�شخ�س الإم����م ال�شّي���د الخ�منئي{، اّل���ذي يقود حركة 

التمهيد، حّتى ي����أذن اهلل تع�لى ل�ش�حب الأمر ب�لفرج، وُيظهر دينه على الدين كّله، 

ولو كره الم�شركون.

يق���ول الإم����م الخميني}: »رجاوؤن���ا اأن يعّج���ل اهلل �ضبحانه وتعال���ى بقدوم ذلك 

الي���وم الميم���ون والمب���ارك، ال���ذي �ضت�ضع فيه �ضم����س الهداية والإمام���ة. وعلينا نحن 

الذين ننتظر ذلك اليوم، اأن ن�ضعى لإحقاق الحق، واأن نجعل قانون العدل الإلهي هو 

القانون الذي يحكم هذه البالد، بالد ولي الع�ضر والزمان |، واأن نحذر من النفاق 

والمنافقي���ن، ويك���ون اهتمامنا من�ضّباً على جلب ر�ضا اهلل �ضبحانه وتعالى، في �ضعينا 

للعي����س كاإخوة تحت قانون العدل والم�ض���اواة، وال�ضير بثورتنا الإ�ضالمّية اإلى الأمام. 

)1)   الغيبة، ال�شيخ الطو�شي،  �س452.
)2)   بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج 52، �ص 232.
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ويج���ب اأن نعل���م اأن اهلل يرى اأعمالنا ويراقبنا؛ ولهذا يجب اأن ل نتخّلى عن القوانين 

.
(1(

الإ�ضالمية، واأن ل نعير لو�ضاو�س ال�ضيطان واأ�ضحاب الفتن اأّي اأهمّية«

بداية نهضة اإلمام المهدي| العالمّية

اإّن ع�ش���ر الإم����م الخمين���ي }وع�شر الث���ورة الإ�شالمّية - اإن �ش����ء اهلل - هو 

ع�ش���ر تهيئة الأر�شّية لآخر حّج���ة على وجه الأر�س، وع�شر تلّه���ف الب�شرّية ال�شديد 

لقرب الظهور الأكبر، ظهور الحّجة ابن الح�شن الع�شكري|.

اإّن���ه الع�ش���ر الذي: »ن�ضاهد فيه اأكثر م���ن ذي قبل تجّلي اآثار الث���ورة الإ�ضالمّية 

عل���ى عال���م الم�ضت�ضعفي���ن والمظلومي���ن، ونج���د اأّن تل���ك الحرك���ة الت���ي ق���ام به���ا 

الم�ضت�ضعف���ون والمظلوم���ون �ض���ّد الم�ضتكبري���ن والطغ���اة قد بداأت، واأخ���ذت ت�ضّق 

طريقه���ا لالأم���ام، وغ���دت اأمل الم�ضتقب���ل الم�ضيء، وهي تعمل عل���ى تقريب تحّقق 

.
(2(
الوعد الإلهي« كم� يقول الإم�م الخميني}

ومن اأقوال الإم�م} فيم� يخ�ّس الولية والحكومة: »اإّننا في هذا الع�ضر، نجد 

وكاأّن العال���م ي�ضتع���ّد ل�ضتقبال طل���وع �ضم�س الولية من اأفق مّك���ة المكّرمة وكعبة 

اآمال المحرومين«)3).

»ون�ضاأل اهلل تعالى اأن يمّن على الم�ضلمين والعالم كاّفة بتعجيل الظهور والفرج 

في هذا الع�ضر«)4).

»اأرج���و اأن ت�ضب���ح هذه الثورة ث���ورة عالمّية، واأن تكون مقّدم���ة لظهور بقّية اهلل 

)اأرواحنا  فداه()5).

)1)  �شحيفة الإم�م الخميني}، ج 14، �ص 371.
)2)  �شحيفة الإم�م الخميني}، م. �س،  ج18، �ص11.

)3)  م. ن، ج21، �ص107.
)4)   م، ن، ج18، �ص11.
)5)   م، ن، ج16، �ص88.
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»كون���وا اأوفي���اء حّتى الموت للجمهورّية الإ�ضالمّية الت���ي هي ثمرة دماء اآبائكم، 

وابذلوا الجهود الم�ضنية للتمهيد لقيام ونه�ضة ُمنجي الب�ضرية وخاتم الأو�ضياء 

وفخر الأولياء بقّية اهلل )روحي فداه(«)1).

»اإّن هذا الع�ضر هو الع�ضر الذي �ضُن�ضّدر فيه ثورتنا، والذي يعني في الحقيقة 

ت�ضدير ثورة الحّق وبيان الأحكام المحّمدّية، وا�ضعين بذلك نهاية لظلم و�ضيطرة 

ناهب���ي خي���رات العال���م، وممّهدي���ن الطري���ق اإن �ض���اء اهلل لظه���ور ُمنج���ي وم�ضل���ح 

الب�ضرّي���ة اإم���ام الزم���ان )اأرواحنا فداه(؛ وذل���ك لأّن ثورتنا ل تحّده���ا حدود اإيران، 

فث���ورة ال�ضع���ب الإيراني هي بداية نه�ض���ة الإ�ضالم العالمّية الكب���رى بقيادة الإمام 

ل على  المه���دّي الحّج���ة )اأرواحن���ا فداه(، عّج���ل اهلل تعالى فرج���ه ال�ضري���ف وتف�ضّ

الم�ضلمين والب�ضرّية جمعاء بظهوره المبارك في هذا الع�ضر«)2).

)1)  م، ن، ج13، �ص21.
)2)  م، ن، ج21، �ص107.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

وردت ع���ّدة رواي�ت توهم بعدم جواز قي�م حكوم���ة اإ�شالمّية في ع�شر الغيبة،  -

.Qمنه�: م� ي�شتدل به� على كون الجه�د والقت�ل ب�إ�شراف المع�شوم

والج���واب عل���ى ه���ذه ال�شبه���ة اأن اأح���ك�م الإ�ش���الم المطلق���ة ل تح���ّد بزم�ن،  -

وتركه���� يوؤّدي اإلى تعطيل الكثير م���ن الأحك�م، ك�لدف�ع واإق�مة الحدود، والأمر 

ب�لمعروف، والنهي عن المنكر...

ة  - الرواي����ت في ذّم بع�س الخ�رجين في زم���ن الأئّمة اإّنم� ج�ءت لأهداف خ��شّ

بهم، ف�لإم�م موجود؛ والخروج ل يكون اإل ب�إذنه.

ورد في المق�بل رواي�ت عديدة تمدح من يخرج لطلب ن�شرة الحّق والمظلوم. -

اإّن لولي���ة الفقي���ه اأثرًا كبي���رًا في تعجيل الظه���ور؛ لرتب�طه� بحرك���ة التمهيد  -

لالإم����م الحّجة|، فهن�ك رواي�ت تحّدثت عن: رجٍل من اأهل قم، والممّهدون 

من الم�شرق، والممّهدون م���ن خرا�ش�ن، والممّهدون من اليمن، وهذه الراي�ت 

ل ب���ّد اأن تك���ون تحت ولية الفقه�ء حتى ت�شبح �شرعّي���ة وه�دية؛ ف�لفقه�ء هم 

نّواب الإم�م في غيبته.

بن����ًء على هذه الرواي�ت، يكون الولّي الفقيه - وهو الإم�م ال�شّيد الخ�منئي في  -

ع�شرن� الح��شر- من اأبرز م�ش�ديق الممّهدين للظهور المب�رك، انطالقً� من 

الم�شوؤولّية الكبرى التي يت�شّدى له�.

اإّن ع�ش���ر الإم����م الخمين���ي} وع�شر الث���ورة الإ�شالمّية ه���و ع�شر تهيئة  -

الأر�س لآخ���ر حّجة عليه�، وهذا م� يوؤّكده الإم�م الخميني} في الكثير من 

خطبه ومواعظه:
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

�لحكومة و�سيلة

اإّن ا�شت���الم الحك���م في حّد ذاته ل يعتبر �ش�أنً� اأو مق�مً�، ب���ل و�شيلة لأداء م�شوؤولية 

تطبيق الأح���ك�م، واإق�مة النظ�م الإ�شالمي الع�دل. ق����ل اأمير الموؤمنين Q لبن 

عب�����س عن الحكم والقي�دة - بينم���� ك�ن يخ�شف نعله بيده -:»ما قيمة هذا النعل«؟ 

ق����ل ابن عب��س: ل قيمة له�. ق�ل الإم�م Q: »واهلل، له���ي اأحّب اإلّي من اإمرتكم، 

اإّل اأن اأقيم حّقاً )يعني قانون ونظام الإ�ضالم( اأو اأدفع باطاًل )يعني القانون الظالم 

والأنظمة الجائرة(«.

اإذًا،  ف�شيرورة الإن�ش�ن ح�كمً� بنف�شه لي�س �شوى و�شيلة، ل قيمة له عند ال�ش�لحين 

اإن ل���م ت�شتخدم هذه الو�شيلة ف���ي الخير وتحقيق الأهداف ال�ش�مي���ة؛ لذا ف�إّن الإم�م 

يقول - كم� ورد في نهج البالغة -: »... لول ح�ضور الحا�ضر، وقيام الحّجة بوجود 

.
(1(

النا�ضر... لألقيت حبلها على غاربها...«

م���ن البديه���ي اأّن ا�شتالم الحك���م ل يعني �شوى توفي���ر الو�شيلة، واأّن���ه لي�س مق�مً� 

معنوي���ً�؛ اإذ ل���و ك�ن مق�مً� معنويً� لم� ا�شتط�ع اأحٌد اأن ي�أخ���ذ هذا المق�م غ�شبً� اأو اأن 

يترك���ه. واإّن قيمة الحكومة والقي�دة ه���ي عندم� تكون و�شيلة لتطبيق الأحك�م الإلهّية، 

واإق�مة النظ�م الإ�شالمي الع�دل، ويغدو المت�شّدي له� ذا مك�نة ومنزلة معنوّية.

اإّن الأئّم���ة والفقه�ء العدول مكّلفون ب��شتخدام النظ�م والحكومة لتطبيق الأحك�م 

الإلهّي���ة، وتحقيق النظ�م الإ�شالمي الع�دل، وخدم���ة الن��س. ورغم اأّن الحكم ل يعني 

ب�لن�شب���ة له���م �ش���وى الأذى والتعب والإره����ق، ولكن م� العم���ل؟ اإّنهم مكّلف���ون ب�أداء 

الوظيفة؛ فولية الفقيه م�شوؤولّية واأداء وظيفة.

)1) نهج البالغة، خطبة 3.
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ح الإم����م علّي Q ع���ن �شبب ت�شّديه للحك���م والقي����دة، ب�أّنه من اأجل  ُي�ش���رِّ

تحقي���ق الأهداف ال�ش�مي���ة، وليقيم حّقً� ويدفع ب�طاًل. حي���ث يقول Q: »الّلهّم، 

اإّن���ك تعل���م اأّنه ل���م يكن الذي كان مّن���ا مناف�ضة في �ضلط���ان، ول التما�س �ضيء من 

ف�ض���ول الحط���ام، ولك���ن لن���رد المعالم م���ن دينك، ونظه���ر الإ�ضالح ف���ي بالدك، 

، والذي دفع الإم�م 
(1(

فياأمن المظلومون من عبادك، وتقام المعّطلة من حدودك«

ليقبل الحكومة على الن��س هو: »ما اأخذ اهلل على العلماء اأّل يقاّروا على كّظة ظالم 

(3(
.

(2(
ول �ضغب مظلوم«

)1) نهج البالغة، م، �س، خطبة 131.
)2) م، نط، خطبة 3.

)3) منهجية الثورة الإ�شالمّية، �س 157.
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اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

ل اأثر فعلي لإقامة الحكومة الإ�ضالمّية في تطبيق اأحكام الإ�ضالم.1 - 

خط�أ   �شح  

على وجود حكومة 2 -  الحالت  اأكثر  في  فعالّيته  تتوّقف  باليد  الإنكار  اإّن 

عدل ماأذون لها من اهلل تعالى.

خط�أ   �شح  

النا�س اللتزام 3 -  الإمام، فعلى  اقت�ضت غياب  الإلهية قد  اأّن الحكمة  بما 

وال�ضبر، وعدم رفع راية قبل رايته.

�شح خط�أ  

اإّن م�ضاألة ولية الفقيه لها ارتباط وثيق واأثر كبير في تعجيل ظهور 4 - 

الإمام الحجة|.

�شح خط�أ  

الظهور اأمر حتمي ل �ضّك فيه؛ لذا ل حاجة للولية كم�ضداق في عملية 5 - 

التمهيد. 

خط�أ   �شح  
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اختر الجواب ال�ضحيح:

:R1.  اإّن الروايات الواردة في ذّم الخارجين في زمن الأئّمة

اأ-    تدّل على حرمة الخروج مطلقً� في ع�شر الغيبة. 

ب-    له� عالقة ب�أهداف هوؤلء الخ�رجين. 

ج-    تدّل على اإمك�نّية الخروج، لكن القعود اأف�شل. 

2. اإّن الجواب عن �ضبهة القعود وعدم القيام لإحقاق الحّق يكون:

اأ-    بمالحظة اأحك�م الإ�شالم المطلقة التي ل تحّد بزم�ن. 

ب-    برف�س الرواي�ت التي تذّم الخروج ورفع الراي�ت قبل راية الإم�م. 

ج-    ل اإمك�نّية لرّد هذه ال�شبهة. 

3.  اإّن الروايات التي تتكّلم على الرايات ال�ضود التي تاأتي من خرا�ضان:

اأ-    ل بّد اأن تكون تحت ولية الفقه�ء؛ لت�شبح �شرعّية وه�دية. 

ب-    تدّل على الحركة التمهيدّية للظهور. 

ج-   اأ و ب. 



أهداف الدرس

 اأن يتعّرف الطالب على اأدّلة نظرّية النتخاب يف اختيار احلاكم 1-

الإ�ضالمي والردود علي هذه النظرية.

 اأن يتع���ّرف الطال���ب عل���ى نظري���ة التعي���ي يف اختي���ار احلاك���م 2-

الإ�ضالمي.

 اأن يب���ّي الف���وارق الأ�ضا�ضي���ة ب���ي احلكوم���ة الإ�ضالمية وغريها 3-

من احلكومات.

طريق اختيار الحاكم في عصر الغيبة

الدرس الرابع
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تمهيد

بع���د اأن اأو�شحن� م� يرتبط ب�شرورة ت�شكيل الحكومة الإ�شالمّية في ع�شر الغيبة، 

يق���ع البح���ث الآن في الطريق الذي يت���ّم به اختي�ر الح�كم الإ�شالم���ي، وكيفّية تحّقق 

القي����دة والولية له، فهل مق����م الولية كمق�م النبّوة والإم�م���ة اختي�ر الهّي ومن�شب 

�ني؟ اأو اإّن للم�شلمين اختي�ر اأّي �شخ�س ج�مع لل�شرائط لمق�م القي�دة والولية؟ ربَّ

وبعب����رة اأخرى: هل مق�م القي�دة والولية تن�شيب���ّي اأو انتخ�بي؟ وهن� نظرّيت�ن ل 

بّد من تحليلهم� وبي�ن اأدّلتهم�. 

نظريّة االنتخاب

ب�لن�شب���ة لالإم�م���ة مع وجود اإم�م مع�ش���وم من�شوب - كم� هو الح����ل ب�لن�شبة 

���ة المع�شومينR من اأبن�ئ���ه - ل ت�شل النوبة  لأمي���ر الموؤمني���نQ والأئمَّ

اإل���ى النتخ�ب، ولو فر�س اأّنه ت���ّم انتخ�ب غيرهم، فال تك���ون ط�عتهم واجبة، بل 

به اهلل عّز وجّل. اأّم� في زمن الغيبة، حيث ل ينبغي تعطيل  تك���ون الط�ع���ة لمن ن�شَّ

الإم�م���ة بمعن�ه� الع�م، وحيث ك�ن م���ن الواجب اإق�مة الحكومة الإ�شالمّية في كل 

ع�ش���ر وم�شر، ف�إن قلن� ب����أّن التن�شيب قد �شدر من الأئّمةR للفقه�ء العدول 

الج�معي���ن لل�شرائط فال ت�شل النوب���ة لالنتخ�ب، واإن قلن� بع���د قي�م الدليل على 

ثبوت التن�شيب الع�م للفقه�ء ف�إّن النوبة ت�شل اإلى عملية النتخ�ب من ِقبل الأّمة، 
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ف اإليه قبل  وهي ل بدَّ اأن تنتخب الفقيه الج�مع لل�شرائط، ويجب على الن��س التعرُّ

انتخ�به.

ن ف���ي ع�شر الغيبة هو حكومة الفقي���ه الج�مع لل�شرائط،  وعل���ى اأّي ح�ل، ف�لمتيقَّ

�ش���واٌء اأك�ن ب�لتن�شي���ب من ِقبل الأئّم���ةR، اأم ب�لنتخ�ب من ِقب���ل الن��س، وعليه 

ف�لرواي����ت الواردة حيث لم تتمَّ دللته� على تعيين الفقيه للحكم والولية، واقت�شرت 

دللته� على تقّدم الفقيه على غيره، واأّنه هو ال�ش�لح اأو الأ�شلح من غيره لإدارة اأمور 

المجتم���ع، ف�إّن النوبة ت�شل اإل���ى النتخ�ب، ف�إْن عِمل الن�����س بوظيفتهم ك�نت �شوؤون 

.
(1(

الولية من ب�ب الح�شبة للفقيه

أدلّة نظريّة االنتخاب

نذكر هن� بع�س الأّدلة التي ُذكرت لإثب�ت �شّحة انعق�د الإم�مة ب�لنتخ�ب:

  ال�ضيرة العقالئّية:. 1

لق���د ق�مت �شيرة العقالء ف���ي كّل زم�ن ومك�ن على اإيك�ل بع����س الأمور والأعم�ل 

التي ل يمك���ن لالإن�ش�ن مب��شرته� بنف�شه اإلى اآخرين، ومن جملة هذه الموارد: الأمور 

ل من ِقبل الن��س ون�ئب  الت���ي يحت�جه� المجتمع بكّل اأفراده وطبق�ته، ف�لوالي هو موكَّ

عنهم ف���ي اإجراء الأمور الع�ّمة، اإذًا وجود الوكيل والن�ئب هو اأمر عقالئّي موجود في 

.
(2(

�س كّل ع�شر، وقد اأم�ش�ه ال�ش�رع المقدَّ

مناق�ضة دليل ال�ضيرة العقالنية:

وفقً� لم� تقّدم في الدرو�س ال�ش�بقة، ف�إّن حقَّ الولية والحكومة على الن��س هو 

، وهو الذي له الولية على ك�ّفة الموجودات، ومن جملته�  ف���ي الأ�شل هلل عزَّ وج���لَّ

الإن�ش�ن، ومن له الولية في طول ولية اهلل اإّنم� هو من جعله اهلل واليً�، وهم النبي

)1) المب�ني الفقهّية للحكومة الإ�شالمّية )ف�ر�شي(، ج2، �ص190، ن�شر تفكر.
)2) م. ن، ج2، �ص284.
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P والأئّمةR. وطبقً� لالأدّلة الواردة في تعيين الولية للفقه�ء - والتي �شت�أتي 

في الدر�س الق�دم - الواجدين لل�شرائط، ل يبقى للكالم عن نظرّية النتخ�ب اأّي 

مح���ل؛ لأّن انتخ�ب الوكيل اأو الن�ئب واإيك�ل الأمر اإليه اإّنم� ي�شّح في المورد الذي 

ل الح���ّق في مب��شرة العمل بنف�شه، اأّم���� اإن ك�ن العمل الكذائي ل يقع  يك���ون للموكِّ

تحت �شلطة ال�شخ�س ف�أّي معنى لإيك�له اإلى الغير؟! لذا من يريد اأن يجعل الآخر 

ولّيً� على نف�شه ل بّد واأن تكون الولية حّقً� ث�بتً� له، والأمور التي يتدّخل به� الولّي 

ل به� والت�شّرف  الفقيه هي من الأمور الجتم�عّية التي ل يحّق لآح�د الن��س التدخُّ

فيه����، بل هي خ�رجة عن اختي�ر الن��س و�شلطتهم، والحكم موكول لمق�م الولية، 

بً� من ِقَب���ل الأئّمةR، فوالية  ي هو م���ن ك�ن من�شّ وعلي���ه فمن له ح���قُّ الت�شدِّ

الفقه�ء كولية النبي والأئّمة اإّنم� تكون ب�لتعيين ل ب�لنتخ�ب.

  الآيات والروايات التي تتحّدث عن ال�ضورى)1):. 2

. وال�شتدلل به� من جهة اأّن كلمة )اأمر( 
(2(

ق����ل اهلل تع�لى: {ں ں ڻ}

اإّم� اأّن المراد منه� خ�شو�س الحكومة ب�لن�شراف، اأو اأّن الحكومة هي القدر المتيّقن 

منه���� وعن الإم�م عليQ: »واإّنما ال�ضورى للمهاجري���ن والأن�ضار، فاإن اجتمعوا 

.
(3(

وه اإماماً، كان ذلك هلل ر�ضا« على رجٍل و�ضمَّ

مناق�ضة دليل ال�ضورى:

وِكل اأمر البّت فيه� اإلى 
ُ
اإّن مو�شوع ال�شورى في الآية اإّنم� هو عب�رة عن الأمور التي اأ

الموؤمني���ن، بقرينة اإ�ش�فة ال�شمير )هم( اإلى كلمة )اأمر(، ولي�س معلومً� كون م�ش�ألة 

القي�دة قد اأوكل اأمره� اإلى انتخ�ب الن��س.

اأّم� كالم الإم�م عليQ، فهو ق�شم من ر�ش�لة له اإلى مع�وية، يريد فيه� الإم�م 

)1) المب�ني الفقهية للحكومة الإ�شالمّية، م. �س، ج2، �ص287.
)2) ال�سورى، 38.

)3) نهج البالغة، الكت�ب 6.
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اإثب����ت اأحّقّيت���ه ب�لخالفة، من خالل التم�ّش���ك بم� يعتقد به مع�وي���ة نف�شه، وهو كون 

اأم���ر الخالفة اأمرًا انتخ�بيً�، ومن الطبيعي اأن يعتمد الإن�ش�ن في مق�م الحتج�ج على 

المخ�ل���ف له بم� يقبله ويعتقد به الطرف الآخر، واإل ف�إّن اأمير الموؤمنينQ يقول 

ف���ي نهج البالغة، في الخطبة ال�شق�شقّية: »اأَم���ا واهلل، لقد تقّم�ضها فالن، وهو يعلم 

.
(1(

اأّن محّلي منها محلَّ القطب من الرحى«

وعلي���ه، ف���كالم الإم�مQ اإّنم���� هو في م���ورد المح�ججة على م���ن ك�ن يعتقد 

بنظرية الختي�ر وعدم وجود ن�ّس اإلهي على الولي.

نع���م، في فر�س ع���دم ثبوت ن�سٍّ يدّل على ثبوت الولي���ة ل�شخ�س من الأ�شخ��س، 

يمكن ال�شتف�دة من هذه الرواية لإثب�ت �شّحة انتخ�ب الح�كم الإ�شالمي.

  اآيات وروايات البيعة:. 3

ث عن قي�م الن��س ب�لبيعة للنبيP في  ورد العدي���د من الآي�ت التي تتحدَّ

ة البيعة مع  ، وقد ورد في الرواي�ت اأي�شً� ق�شّ
(3(

، وم���� بعد فتح مّكة
(2(

الحديبّية

ث عن مب�يعة الن��س لأمير الموؤمنين ، وكذلك وردت رواي�ت تتحدَّ
(4(Pالنبي

، ومب�يع���ة الن�����س ل�ش�ح���ب الع�شر 
(6(
Lوللح�ش���ن والح�شي���ن ،

(5(
Q

، فهذه الرواي�ت تدلُّن� على اهتم�م ال�شريعة الخ��ّس 
(7(

والزم�ن| بعد ظهوره

ق الولية. ب�أمر البيعة وت�أثيره� ودوره� في تحقُّ

اإّن البيع���ة ه���ي مع�ملة بين طرفين، هم���� اأفراد المجتمع والق�ئ���د، وبموجب هذه 

)1) نهج البالغة، خطبة 3.
)2) يراجع  �شورة الفتح، الآي�ت 15 - 18.

)3) الممتحنة، 12.
)4) مجمع البي�ن، الطبر�شي، ج5، �ص117.
)5) الحتج�ج، الطبر�شي، ج1، �ص41-34.

)6) الإر�ش�د، المفيد، �س186-170.
)7) الغيبة، النعم�ني، �س181-176-175.
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المع�ملة ت�شبح اأموال الأفراد واإمك�ن�تهم تحت اختي�ر الق�ئد، ويتعّهد الق�ئد ب�لعمل 

بم�ش�لحهم في الأمور الجتم�عّية، ف�لبيعة بعد المح�ورة ور�ش� الطرفين تكون و�شيلة 

لإن�ش�ء واإيج�د الحكومة.

وعلي���ه، فكم� اأّن القي�دة والولي���ة تكون ب�لتن�شيب الإله���ّي، كذلك تكون ب�نتخ�ب 

.
(1(

الأّمة وبيعته�؛ اأي اإّن الولية تتحّقق ب�لبيعة اإجم�ًل

مناق�ضة دليل البيعة:

 اإّن الج���واب عل���ى ه���ذا الدليل يظه���ر اأي�شً� من خ���الل م� تقّدم ف���ي الجواب عن 

الدلي���ل الأّول من اأدّلة هذه النظرّية؛ لأّن �ش����أن الولية والحكومة لي�س من الأمور التي 

تقب���ل الإن�ش�ء والإيج�د، ولي�شت الولي���ة على الأموال والأنف�س من الأمور التي تح�شل 

بتو�ّش���ط البيع���ة، وم� ح�شل في الت�ري���خ من البيعة للنب���يP والأئّمةR اإّنم� هو 

ت�أكيد للولية الإلهّية التي يمتلكونه� )�شلوات اهلل عليهم(.

م�ش�ف���ً� اإلى ذلك، اإذا ك�نت البيعة عب�رة عن اّتف�ق بين طرفين، فقد تكون �شمن 

دائرة محّددة من ال�شالحّي�ت التي يح�شل عليه� التوافق بين الطرفين، وهي عب�رة 

عن )الوك�لة(، ول تثبت به� )الولية المطلقة(  للفقيه والح�كم الإ�شالمي.

نظريّة التعيين

تبن���ى هذه النظرّية عل���ى الن�ّس الع����م للمع�شومينR عل���ى الفقه�ء ج�معي 

ال�شرائ���ط في زم�ن غيب���ة المع�شوم، ويمك���ن لأّي فقيه ج�مع لل�شرائ���ط اأن يت�شّدى 

ل�شوؤون الحكومة الإ�شالمّية، وتجب على الن��س ط�عته، حتى لمن ل يقلّده منهم، وعلى 

اأ�ش�����س هذه النظرّية يك���ون التن�شيب الع�م للفقه�ء ك�لتن�شيب من ِقبل اهلل عّز وجّل 

للنب���يP والأئّمةR، فهي ولي���ة من ِقبل اهلل؛ لأّن كّل ولية لب���ّد واأن تنتهي اإلى 

اهلل عّز وجّل.

)1) المب�ني الفقهّية للحكومة الإ�شالمّية، ج2، �ص324-305.
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وعلي���ه، فمتى ق�م اأحد الفقه�ء الج�م���ع لل�شرائط ب�لت�شّدي لأمر الحكومة، ف�أدّلة 

الولي���ة ت�شب���ح منّجزة في حّق���ه، ويتعّين لمق����م الولية، ول يحقُّ لأح���ٍد مزاحمته اأو 

التخّلف عن حكمه.

وه���ذه النظرّية ك�نت رائجة، ول �شّيم� في زم����ن ال�شيخ ك��شف الغط�ء وتالمذته، 

وكذل���ك ل���دى اأعالم اآخري���ن، ك�لمال اأحم���د النراق���ي وال�شّيد بحر العل���وم و�ش�حب 

.
(1(

الجواهر وال�شيخ الأن�ش�ري، وقد ذكروه� في كتبهم

���ح الإم����م الخميني} م�ش�ألة تعيي���ن الفقه�ء من ِقبل الإم����م المع�شوم  ويو�شِّ

بقوله: 

»ع���ن الإم���ام ال�ضادقQ: اإّن م���ن كان جامعاً لهذه ال�ضرائ���ط فهو معّين من 

قبلي لأمور الحكومة والق�ضاء ول ي�ضحُّ لم�ضلم الرجوع اإلى غيره... اإّن هذا الأمر 

.
(2(

ال�ضادر من الإمام هو اأمٌر كّلي وعام«

، »فاإّن����ي قد جعلته 
(3(

اإّن م���� تفي���ده الرواي�ت الواردة نح���و: »فللعوام اأن يقّل����دوه«

بون من ِقبل الإم�م|  ، اأّن الفقه�ء من�شَّ
(5(

، »فاإّنهم حّجتي عليكم«
(4(

عليكم حاكماً«

ف���ي اأمور ثالثة: الفت���وى، الق�ش�ء، والولية والقي�دة، ولي�س الأم���ر موكاًل اإلى الن��س 

 ،Pك���ي ينتخبوا ق�ئدًا وح�كمً�، بل يرجع اأمر مث���ل هذا التعيين هلل عّز وجّل ولنبّيه

و�شي�أتي في الدرو�س الق�دمة بي�ن الأدّلة على ثبوت الولية للفقه�ء في هذه المن��شب 

الثالثة.

)1) الفقه ال�شي��شي، عب��س علي عميد زنج�ني، ج2، �ص 108 )ف�ر�شي(.
)2) الحكومة الإ�شالمّية، الإم�م الخميني}، �ص105.

)3) و�ش�ئل ال�شيعة، الحّر الع�ملي، ج18، �ص95، 99، 101.
)4) م. ن.
)5) م. ن.
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حكومة القانون اإللهي

الحكوم���ة الإ�شالمّي���ة لي�شت ك�أّي نوع من اأنم�ط الحكوم����ت الموجودة، فهي - 

، بحيث يكون رئي����س الدولة م�شتبّدًا ومتف���ّردًا براأيه، 
(1(

مث���اًل- لي�شت ا�شتبدادّي���ة

ليجع���ل اأرواح ال�شعب واأموال���ه األعوبة يت�شّرف فيه� بح�شب هواه، فيقتل من ي�ش�ء، 

وُينِع���م على م���ن ي�ش�ء، وَيهب من ي�ش�ء م���ن اأموال ال�شعب واأمالك���ه... ف�لحكومة 

. وب�لطبع، لي�شت 
(2(

الإ�شالمّي���ة لي�ش���ت ا�شتبدادية ول مطلق���ة، اإّنم� هي م�شروط���ة

م�شروط���ة ب�لمعن���ى المتع�رف عليه هذه الأي����م، حيث يكون و�ش���ع القوانين ت�بعً� 

لآراء الأ�شخ�����س والأكثرّية، اإّنم� م�شروطة من ن�حي���ة اأّن الحّك�م يكونون مقّيدين 

ة  ف���ي التنفي���ذ والإدارة بمجموعة من ال�شروط التي حّدده� الق���راآن الكريم وال�شنَّ

ال�شريف���ة للر�ش���ول الأكرم P. ومجموع���ة ال�شروط هي تلك الأح���ك�م والقوانين 

الإ�شالمّي���ة نف�شه� التي يجب اأن ُتراعى وتنّفذ. ومن هن� ف�لحكومة الإ�شالمّية هي 

»حكومة القانون الإلهي على النا�س«. 

 
(3(

الف���رق الأ�ش��ش���ي بين الحكومة الإ�شالمّي���ة  وبين حكوم�ت الملكّي���ة الم�شروطة

والجمهورية يكمن في كون ممّثلي ال�شعب اأو الملك هم الذين يقومون بعملية الت�شريع 

ف���ي مث���ل هذه الأنظمة، بينم���� في الحكوم���ة الإ�شالمّية يخت�ّس الت�شري���ع ب�هلل تع�لى 

)1) الحك���م ال�شتب���دادي ه���و الذي ل يكون لل�شعب فيه ممث���ل اأو حّق الت�شويت، ويكون فيه محرومً� م���ن اأّي �شهم من اإدارة اأمور 
الب���الد. ومن عالم�ت هذا النظ�م: عدم محدودّية �شلطة الح�كم من الن�حية الق�نونّية، ووجود �شلطة مركزّية تق�شي على 

نحو من المع�ر�شة.

)2) الم�شروط���ة ه���ي نوع من نظ����م الحكم، تكون فيه �شلط���ة الحكومة ن��شئة م���ن اعتراف ال�شعب، وتك���ون م�شروطة ومحدودة 
وفق���ً� لأ�شول معّينة وق�بلة للتطبيق، ويكون الد�شتور المرجع والم�شتن���د الأعلى لالإدارة، حيث يعترف فيه ب�حترام الحقوق 

الأ�شلّية والأ�ش��شّية لجميع الأفراد والمجموع�ت. والحكومة الم�شروطة تكون ب�شكلين اأ�ش��شيين، هم�: الملكي والجمهوري. 

و�شالحّي�ت رئي�س الجمهورّية في نظ�م الم�شروطة اأقل من �شالحّي�ت الملك.

)3) الملكّي����ة �ش����كل م����ن اأ�ش����ك�ل الحكم، يحمل في����ه رئي�س البالد ا�ش����م الملك اأو الملك����ة، وخ�شو�شّية ه����ذا النظ�م وراثة 
الحك����م، واإن ك�ن يت����ّم اأحي�نً� على �شكل انتخ�ٍب من ِقبل الملك اأو اآخرين. والحكومة الملكّية ت�رًة تكون غير محدودة، 

وتك����ون فيه� جمي����ع �شلط�ت الدولة بيد الملك، وت�شدر ال�شلط�ت الثالث عن����ه، فت�شمى حكومة مطلقة، واأخرى تحّدد 

�شالحّي�����ت الملك بوا�شطة مجل�س ت�شريعي، ويفّو�س و�شع القواني����ن لممّثلي ال�شعب، وهذا النوع من الحكومة ي�شمى 

ب�ل�شلطة الم�شروطة.
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فق���ط. ف�ل�ش�رع المقّد�س في الإ�شالم هو ال�شلط���ة الت�شريعّية الوحيدة، ول يحقُّ لأحٍد 

و�ش���ع القواني���ن، ول يمكن و�ش���ع اأّي ق�نون مو�شع التنفيذ غير حك���م ال�ش�رع؛ لذا في 

الحكومة الإ�شالمّية وبدًل من »مجل�س الت�ضريع« الذي ي�شّكل اإحدى ال�شلط�ت الثالث 

في الحكم يكون هن�ك »مجل�س تخطيط« ي�شع الخطط لمختلف الوزارات من خالل 

اأحك�م الإ�شالم، وتحّدد كيفّية اأداء الخدم�ت الع�ّمة في جميع اأنح�ء البالد من خالل 

هذه المخّطط�ت.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

هن���� نظرّيت����ن: لختي�ر الح�كم الإ�شالم���ي في زمن الغيب���ة؛ نظرية النتخ�ب  -

ونظرية التعيين.

ا�شتدل على نظرية النتخ�ب بعدة اأدلة منه�: -

 ال�شيرة العقالئّية. -

ف���ي الجواب: اأن حّق الولي���ة والحكومة على الن��س هو هلل تع�لى في الأ�شل،  -

وم���ن له الولي���ة في طول ولية اهلل اإّنم� هو من جعل���ه اهلل واليً�، وهم النبي 

والأئّمةR، وولية الفقه�ء كوليتهم تكون ب�لتعيين ل ب�لنتخ�ب.

- وا�شتدل على نظرية النتخ�ب ب�لآي�ت والرواي�ت التي تتحّدث عن ال�شورى.

في الجواب: لي�س معلومً� كون م�ش�ألة القي�دة قد اأوكل اأمره� اإلى الن��س، ف�لآية  -

تتح���ّدث عن اأّن اأمرهم �شورى بينهم. ورواية الأميرQ هي ق�شم من ر�ش�لة 

له اإلى مع�وية يبّين فيه� اأحّقّيته ب�لخالفة، من خالل الحتج�ج عليه بم� يعتقد 

به مع�وية من اأن الخالفة اأمر انتخ�بي.

ا�شت���دل عل���ى نظرية النتخ�ب؛ ب�آي����ت ورواي�ت البيعة، الت���ي تتحّدث عن بيعة  -

الن�����س للنبيP في الحديبّية، وم� بعد فتح مكة، وكذا الرواي�ت التي تتحّدث 

.Qعن بيعتهم لأمير الموؤمنين

في الجواب: اإّن م���� ح�شل في الت�ريخ من البيعة للنبيP والأئّمةR اإّنم�  -

هو ت�أكيد للولية الإلهية التي يمتلكونه�.

نظرّي���ة التعيي���ن: تعتب���ر ه���ذه النظرّي���ة اأّن التن�شيب الع����م للفقه����ء ج�معي  -

ال�شرائط ك�لتن�شيب من ِقبل اهلل عّز وجّل للنبيP والأئّمةR، فمتى ق�م 

اأحد الفقه�ء ب�لت�شّدي لأمر الحكومة، ف�إّن اأدّلة الولية ت�شبح منّجزة في حّقه.
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الحكومة الإ�شالمّية لي�شت ا�شتبدادّية ولي�شت مطلقة، بل هي م�شروطة ومقّيدة  -

بمجموعة من ال�شروط المحّددة في القراآن وال�شّنة، وعلى الحّك�م اللتزام به� 

في التنفيذ والإدارة.

الف���رق الأ�ش��س بي���ن الحكومة الإ�شالمّي���ة وبين حكوم�ت الملكّي���ة الم�شروطة  -

والجمهورّي���ة يكمن في كون ممثلي ال�شعب اأو المل���ك هم الذين يقومون بعملّية 

الت�شريع، بينم� في الحكومة الإ�شالمّية يخت�ّس الت�شريع ب�هلل فقط.
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ل������������ل������������م������������ط������������ال������������ع������������ة

ما معنى �لتن�سيب؟

التن�شيب يعني تعيين الفقيه الح�ئز على ال�شروط العلمّية والعملّية من ِقبل الأئّمة 

المع�شومين لمن�شب الإفت�ء والق�ش�ء والولية في ع�شر الغيبة؛ اأي تن�شيب �ش�حب 

العنوان في المن�شب والمق�م، وهذا بمعزٍل عن اإعالن ال�شرائط، واأّن الأّمة ل تنتخب 

الفقي���ه لمن�شب الإفت�ء والق�ش�ء ليك���ون وكياًل عنهم ل�شتح�ش����ل الفتوى اأو لغر�س 

ا�شتنب����ط الأح���ك�م الق�ش�ئّية وتطبيقه����، وهكذا الح����ل ب�لن�شبة للولي���ة التي تمّثل 

المن�ش���ب الث�لث للفقيه فال يّتخذه الن��س وكياًل له���م للحكم، اإّن الفقيه ن�ئب الإم�م 

المع�شومQ من هن� فهو ولّي الإفت�ء، وولي الق�ش�ء، وولي الحكومة.

اإّن رواية عمر بن حنظلة مقبولة من حيث الدراية - رغم الإ�شك�ل الوارد عليه� من 

ن�حي���ة رج�ل ال�شند - وهذه المقبولّية بي���ن الأ�شح�ب دليل على اأّن الرواية المذكورة 

تنط���وي على مجموعة من القرائن وال�شواهد به� تثب���ت �شّحة الرواية وتوؤّيده�، ولقد 

جعله���� علم�ء الإ�شالم مو�ش���ع ا�شتدلل في مبحث الفتوى والق�ش����ء، فهي اإذًا حّجة، 

فف���ي هذه الرواية يق���ول الإم�مQ: »فار�ض���وا به حكم���اً، فاإّني ق���د جعلته عليكم 

. فلم يق���ل الإم�مQ: »فار�ضوا به حكماً، واّتخذوه وكي���اًل«، واإّنم� ق�ل: 
(1(

حاكم���اً«

»فاإّني قد جعلته عليكم حاكماً«.

اإّن عب����رة »فار�ضوا به حكماً« تتعّل���ق ب�لق�ش�ء، اأّم� عب�رة »فاإّني قد جعلته عليكم 

حاكم���اً« - وهي تعليل- ف�إّنه���� ترتبط ب�لحكم والولية، ولقد �ش�ب���ه ال�شيخ الأن�ش�ري 

)ر����س( �ش�ح���ب الجواهر )ر�س( ب�لقول ب����أّن مهّمة الح�كم، �ش���واٌء اأك�ن في ع�شر 

�ش���دور هذه الرواي���ة اأم في م� م�شى من الزم����ن، تتمّثل في �شيئي���ن، اأحدهم�: ف�ّس 

)1) بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج2، �ص221.
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النزاع والق�ش�ء، والآخر: حكم ولئي واإجرائي، وهكذا ك�ن الأمر في الع�شر العّب��شي، 

فقد طّبق الإم�م المع�شومQ كال المن�شبين الواردين في المقبولة، وعّين الفقيه 

الح�ئز على ال�شرائط لذلك.

بن����ًء عل���ى ذلك، ف�إّن الأئّم���ة المع�شومين قد جعلوا المن��ش���ب الثالثة - الإفت�ء، 

الق�ش����ء، الولي���ة والحكومة - حق���ً� للفقيه الح�ئز عل���ى ال�شرائط، ب���ل م�شوؤولّية له. 

والمالحظ���ة الأخرى هي اأّن هذه المن��شب الثالثة متبلورة في الفقيه قبل ت�أييد الأّمة 

اأي�شً�، وبت�أييد الأّمة تتحّقق على ال�شعيدين العملي والخ�رجي.

�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

طريقة النتخاب تكون �ضرعّية في حال وجود ن�ّس �ضرعي.1 - 

خط�أ   �شح  

لم يقم دليل نقلّي على تن�ضيب الفقهاء من ِقبل الأئّمة في مقام الولية، 2 - 

واإّنما الدليل على ذلك عقلي؛ لأّن ولية الفقيه بديهّية.

�شح خط�أ  

على 3 -  العقالء  �ضيرة  جرت  فبذلك  حّكامهم؛  انتخاب  النا�س  ي�ضتطيع 

تعاون النا�س فيما بينهم في هكذا اأمور.

خط�أ   �شح  

من خالل اآية ال�ضورى نفهم اأّن م�ضاألة ولية الفقيه وقيادة الموؤمنين 4 - 

هي من الأمور التي ينبغي اّتخاذ القرار فيها بال�ضورى.
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�شح خط�أ

تبّين 5 -  التي  النظرّيات  بين  من  الأقوى  النظرّية  هي  التعيين  نظرّية 

كيفّية ثبوت ولية الفقيه.

�شح خط�أ  

اختر الجواب ال�ضحيح:

1. ق���ال اهلل تعال���ى: {ں ں ڻ}، وق���د ا�ضُت���دّل بالآي���ة م���ن جه���ة اأّن كلم���ة 

)اأم���ر( اإّم���ا اأّن المراد منه خ�ضو����س الحكومة بالن�ض���راف، اأو اأّن الحكومة هي 

القدر المتيّقن منها.

اأّن مو�شوع القي�دة والولية هي من الأمور التي ي�شّح  اأ- لم يتبّين لن� 

فيه� ال�شورى. 

الخالفة،  مو�شوع  في  ت�ش�وروا  الم�شلمين  اأّن  الت�ريخ  لن�  بّين  لقد  ب- 

ثبتت الخالفة لالأّول، ومن بعده اإلى غيره. 
ُ
وب�شبب هذه ال�شورى اأ

ج- اإّن المراد من الآية خ�شو�س مو�شوع الحكومة. 

2. الف���رق الأ�ضا�ض���ي بين الحكوم���ة الإ�ضالمّية وبين حكوم���ات الملكّية الم�ضروطة 

والجمهورّية:

اأ- اأّن الحكومة الإ�شالمّية تعطي الأولوّية لل�شعب. 

ب- اأّن الحكومة الإ�شالمّية تملك جي�شً� قويً�. 

ج- اأّن الحكومة الإ�شالمّية يخت�ّس اأمر الت�شريع فيه� ب�هلل تع�لى. 

3. من الأدّلة على لزوم وجود الولي الفقيه، هي ال�ضيرة العقالئّية:

  اأ- وال�شيرة العقالئّية تعني اأن نّتبع اأقوال الفال�شفة لنعرف راأيهم. 
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 ب- اأن يّتخذ المرء موقفً� ع�قاًل تج�ه مو�شوع الحكومة. 

 ج- ال�شيرة العقالئّية هي م� جرى العقالء على التف�هم عليه والتع�مل 

به على مدى الأزم�ن، ك�شرورة وجود ح�كم. 

4. النظرّية التي كانت رائجة في زمان ال�ضيخ كا�ضف الغطاء وتالمذته هي اأّنه:

 اأ- اإن ق�م اأحد الفقه�ء الج�مع لل�شرائط ب�لت�شّدي للحكم، وجب على 

الجميع اإط�عته بمن فيهم الفقه�ء. 

 ب- ولية الفقيه تكون ث�بتة للفقيه الج�مع لل�شرائط حتى ولو لم يت�شّدى 

للحكومة. 

 ج- الن��س هم الذين يقّررون من هو الولّي الفقيه، كم� ح�شل مع الإم�م 

الخميني}. 

5. الحكومة الإ�ضالمّية هي:

اأ - حكومة الق�نون الإلهي على الن��س. 

ب - حكومة ال�شلطة الد�شتورّية. 

ج - حكومة الفقه�ء ذوي ال�شلطة ال�شي��شّية. 



أهداف الدرس

  اأن يتع���ّرف الطال���ب عل���ى منا�ض���ب الفقي���ه الثالث���ة: الفت���وى، 1-

الق�ضاء، الولية.

  اأن ي�ضت���دل الطال���ب عل���ى ثب���وت الولي���ة للفقه���اء يف الفت���وى 2-

والق�ضاء.

 اأن يب���ّي الدلي���ل العقلي والنقلي على ثب���وت الولية للفقهاء يف 3-

القيادة  ال�ضيا�ضية والجتماعية.

الدرس الخامس

أدلَّة ثبوت الوالية للفقيه
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تمهيد

م ف���ي الدر�س ال�ش�ب���ق اأّن الفقه�ء معّينون من ِقب���ل الأئّمةR في من��شب  تق���دَّ

ثالث���ة: الفتوى، الق�ش����ء، وقي�دة الم�شلمين. والآن، نبحث ف���ي اأدّلة ثبوت الولية لهم 

في هذه المن��شب الثالثة: 

المرجعّية في الفتوى وبيان األحكام

م���ن الم�َشلَّ���م به ثبوت هذا المن�ش���ب للفقه�ء في ع�شر الغيب���ة، وهو م� يدّل عليه 

الأمر ال�شريح ال�ش�در عن الأئّمة المع�شومينR، ول يحّق لأحٍد مخ�لفته.

روي ع���ن الإم����م الح�ش���ن الع�شك���ريQ: »فاأم���ا م���ن كان م���ن الفقه���اء 

�ضائن���اً لنف�ض���ه، حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، ومطيع���اً لأمر موله، فللعوام اأن 

.
(1(

يقلّدوه«

وعليه، ف�لفقه�ء في ع�شر الغيبة هم النّواب الع�ّمون لالإم�مQ، ول بدَّ لالأّمة 

من الرجوع اإليهم لمعرفة الحالل والحرام وتح�شيل مع�رف الدين.

نع���م، الفقي���ه وظيفته ك�ش���ف الحكم الإله���ّي، وهو من هذه الجه���ة ل ولية له على 

مقّلديه، بل يجب على الن��س تقليده في الأحك�م.

)1) و�ش�ئل ال�شيعة، الّحر الع�ملي، ج18، �ص94 95-.
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القضاء وفصل الخصومة

اإّن من�ش���ب الق�ش�ء وف�ش���ل الخ�شومة الث�بت للنب���يP والأئّمةR قد ُجِعل 

عل���ى عهدة الفقه�ء ف���ي ع�شر الغيبة، وه���م معيَّنون من ِقبل الإم����م المع�شوم لهذا 

المن�شب، ول بدَّ للن��س من الرجوع اإليهم في الخ�شوم�ت وقبول اأحك�مهم المط�بقة 

لحكم اهلل عّز وجّل، وللفقيه وليٌة من هذه الجهة.

:Qوقد ورد في رواية اأبي خديجة، عن الإم�م ال�ش�دق

»اإّياكم اإذا وقعت بينكم خ�ضومة اأو تدارى)1) بينكم في �ضيء من الأخذ والعطاء، 

اأن تتحاكموا اإلى اأحٍد من هوؤلء الف�ّضاق، اجعلوا بينكم رجاًل ممن قد عرف حاللنا 

وحرامن���ا، فاإّني قد جعلت���ه قا�ضياً، واإّياكم اأن يخا�ضم بع�ضك���م بع�ضاً اإلى ال�ضلطان 

.
(2(

الجائر«

القيادة السياسّية واالجتماعّية

م���ن المن��ش���ب الأخرى للفقي���ه هي الزع�م���ة ال�شي��شّية والجتم�عّي���ة، وت�شكيل 

الحكوم���ة، والو�ش���ول اإلى اإدارة اأم���ور المجتمع في ع�شر الغيبة، بمعن���ى اأّن الفقيه 

ك�لنب���يP والإم����مQ، له حقُّ الولية عل���ى الأّمة والإ�ش���راف والنظر على كلِّ 

 Pالأمور التي ترتبط ب����إدارة المجتمع الإ�شالمي، وهو معيَّن من ِقبل اهلل ور�شوله

والأئّمةR لقي�دة الأّمة الإ�شالمّية، والذي يدّل على اإثب�ت ذلك اأمور:

الدليل العقلي:. 1

حي���ث ك�ن الو�شول اإلى الإم�م المع�شومQ في ع�شر الغيبة اأمرًا غير ممكن، 

وك�ن م���ن ال�شروري اإجراء الأح���ك�م وت�شكيل الدولة فال بّد م���ن وجود �شخ�سٍ تكون 

)1) التداروؤ: التدافع في الخ�شومة )الق�مو�س المحيط، دراأ(.
)2) تهذيب الأحك�م، الطو�شي، ج6، �ص303.
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على عهدته اإدارة اأمور المجتمع الإ�شالمي، ولهذا طريق�ن:

اأ -ولية الفقيه الع�دل.

ب- ولية غير الفقيه وغير الع�دل.

اإّن عق���ل كّل اإن�ش����ن م���درك لمعنى ومفهوم ولي���ة الفقيه الع�دل �شي���درك اأّن غير 

الفقيه وغير الع�دل لي�س لئق���ً� لمن�شب الولية والحكومة؛ وذلك لأّن ال�شخ�س الذي 

يمكن���ه ت�شكيل الحكوم���ة الإ�شالمّية وتطبيقه� في المجتم���ع الإ�شالمي هو الذي يكون 

ع�رف���ً� به���ذه الأحك�م وبطريق���ة اإدارة الحكوم���ة الإ�شالمّية، وفي الوق���ت نف�شه يكون 

موؤمن���ً� تقّيً�، حتى ل يقّدم هواه ال�شيط�ن���ي على م�ش�لح الدولة، م�ش�فً� اإلى اأّن العقل 

يحك���م ف���ي كّل حكومة بعدم لي�ق���ة الج�هل وط�لب الزع�مة لمن�ش���ب القي�دة، وعليه 

ف�لفقي���ه الع�رف ب�لأح���ك�م، والع�لم ب�أو�ش����ع زم�نه الجتم�عّي���ة وال�شي��شّية، والذي 

يتمّت���ع ب�لتق���وى والعدالة والتدبير وح�ش���ن الإدراة والكم�لت الأخ���رى، هو الأليق من 

ي لمن�شب الحكومة. الآخرين للت�شدِّ

 ،Qيقول الإم�م الخميني} في هذا المج�ل: »والآن في ع�ضر غيبة الإمام

وحي���ث ق���د تق���ّرر اأّن اأح���كام الإ�ض���الم ذات الرتب���اط بالحك���م باقية وم�ضتم���رة، واأّن 

الفو�ض���ى اأم���ٌر غير جائز، فيكون ت�ضكيل الحكومة اأمراً واجباً. والعقل يحكم بلزوم 

ت�ضكي���ل الأجهزة اأي�ضاً لتاأمين القدرة عل���ى الدفاع فيما لو هوجمنا، ولن�ضتطيع رّد 

الهج���وم ع���ن نوامي�س الم�ضلمين فيم���ا لو تعّر�ضوا لذلك. كم���ا اأّن ال�ضرع المقّد�س 

اأم���ر بل���زوم ال�ضتع���داد الدائ���م للدف���اع اأمام من ين���وون العتداء علين���ا. كذلك من 

ال�ضروري وجود حكومة، وجهاز ق�ضائي وتنفيذي من اأجل منع التعّدي بين اأفراد 

المجتمع. وبما اأّن هذه الأمور ل تتّم تلقائياً؛ فيجب ت�ضكيل الحكومة لذلك. وبما 

اأّن ت�ضكيل الحكومة واإدارة المجتمع يحتاجان اإلى ميزانّية واأموال، لذا عّين ال�ضارع 

المقّد�س الميزانّية واأنواع ال�ضرائب اأي�ضاً، كالخراج والخم�س والزكاة وغيرها. 
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والآن، حي���ث ل���م ُيعيَّن �ضخ�س مح���ّدد من ِقبل اهلل عّز وجّل للقيام باأمر الحكومة 

ف���ي زم���ن الغيبة، فما هو التكلي���ف؟ هل يجب التخّلي عن الإ�ض���الم؟ هل �ضرنا بغنًى 

عن���ه؟ وه���ل كان الإ�ض���الم لم���ّدة مئتي �ضنة فق���ط؟ اأم اإّن الإ�ضالم ح���ّدد التكليف، لكن 

لي�س علينا من تكاليف تتعّلق بالحكومة؟ اإّن معنى عدم وجود حكومة هو زوال جميع 

حدود وثغور الم�ضلمين، وجلو�ضنا متفّرجين تاركين للغير اأن يفعلوا ما ي�ضاوؤون. 

واإذا ل����م نم�����سِ اأعماله����م فعلى الأقل ل نق����ف بوجهها، فهل هك����ذا يجب اأن يكون 

ب �ضخ�ض����اً بعينه  الو�ض����ع؟! اأم اأّن الحكوم����ة واجب����ة؟ ولئ����ن كان اهلل تعال����ى ل����م ين�ضّ

للحكومة في زمن الغيبة، لكن تلك ال�ضفات التي كانت �ضرطاً في الحاكم، من �ضدر 

الإ�ضالم اإلى زمن الإمام �ضاحب الزمانQ، هي كذلك لزمان الغيبة اأي�ضاً. 

وه���ذه ال�ضفات التي هي عب���ارة عن: العلم بالقانون والعدالة، موجودة في عدٍد 

ل يح�ض���ى م���ن فقهاء ع�ضرنا، لو اجتمع���وا مع بع�ضهم ل�ضتطاع���وا اإقامة حكومة 

العدل ال�ضامل في العالم«)1).

الدليل النقلي:. 2

ورد العدي���د من الرواي�ت ع���ن النبيP والأئّمة المع�شومي���نR، ن�شير اإلى 

بع�ٍس منه�:

اأ- الروايات الّدالة على دور ومقام علماء الدين:

ورد العدي���د من الرواي�ت في حّق علم�ء الدين، وعّبرت عنهم ب�أّنهم حفظة الدين 

والأمن�ء وورث���ة الأنبي�ء، وهذه التع�بير وردت لأجل بي����ن وظ�ئف وم�شوؤولّي�ت هوؤلء، 

ولي����س لمجّرد زي����دة الألق�ب بال التف�ت اإلى حقيقة دور ه���وؤلء، ف�إّن هذا الأمر بعيد 

.Qوالإم�م Pعن النبي

)1) الحكومة الإ�شالمّية، الإم�م الخميني}، �ص50.



81

حأ
هد

رَ
ة 
الي
رو
و س

لو
ة ي

ل فر
ق

فقد ورد عن اأمير الموؤمنينQ اأّن ر�شول اهللP ق�ل: »اللهم ارحم خلفائي.

ف�ُشِئل : ي� ر�شول اهلل، ومن خلف�وؤك؟

ق����ل: »الذي���ن ياأتون من بع���دي، يروون حديث���ي و�ضّنتي، فُيعلِّمونه���ا النا�س من 

.
(1(

بعدي«

اإّن ه���ذه الرواية ت�شمل الأفراد الذي���ن �شعوا لتح�شيل الجته�د ل�شتنب�ط الأحك�م 

والعل���وم الإ�شالمّية من الق���راآن والرواي�ت، وتعليمه� للن�����س، ل اأّن دورهم ك�ن فقط 

نق���ل الرواي�ت وت�ريخ الإ�شالم وبي�ن الأحك�م، اإّن لكلمة »الخليفة« معنًى وا�شعً� جدًا، 

وم���ن جهة اأخرى اإّنم� ي�شّح اإط���الق لقب الخليفة على ال�شخ�س اإن ك�ن يمكنه القي�م 

بوظ�ئف وم�شوؤولّي�ت من يخلفه، ونحن نعرف اأّن من وظ�ئف النبيP اإبالغ الأحك�م 

وبي�نه���� واإدارة الحكومة الإ�شالمّية والمجتمع الإ�شالم���ي، وعليه ف�لفقه�ء هم خلف�ء 

النبيP في تم�م �شوؤونه عدا تلّقي الوحي.

وع���ن النبيP: »الفقهاء اأمناء الر�ضل ما لم يدخلوا في الدنيا، قيل: يا ر�ضول 

اهلل، وما دخولهم في الدنيا؟ قال: اّتباع ال�ضلطان، فاإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على 

.
(2(

دينكم«

لق���د عّرف النبي الفقه�ء ف���ي هذه الرواية ب�أّنهم اأمن�ء الر�ش���ل، بمعنى اأّن وظيفة 

الفقه����ء العدول القي�م ب���كّل الأمور التي هي من وظيفة الأنبي����ء، وعليه يمكن لن� اأن 

نقول: اإّن الفقه�ء مكّلفون ب�إجراء القوانين، وقي�دة الجي�س، واإدارة المجتمع، والدف�ع 

عن اأحك�م الإ�شالم، والق�ش�ء.

وفي رواية اأخرى، عن علي بن حمزة، عن الإم�م مو�شى بن جعفرQ، في مق�م 

بي�ن م� يرد على الدين من نق�س عند موت الع�لم، يقول:

)1) و�ش�ئل ال�شيعة، الحّر الع�ملي، ج18، �ص101.
)2) الك�في، ال�شيخ الكليني، ج1، �ص37.
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.
(1(

»لأّن الموؤمنين الفقهاء ح�ضون الإ�ضالم، كح�ضن �ضور المدينة لها«

ففي هذه الرواية يخبر الإم�م الك�ظمQ اأّن حفظ عق�ئد واأحك�م الإ�شالم هو 

م���ن وظيفة الفقه�ء، ومن الوا�شح اأّن ت�شكيل الحكوم���ة الإ�شالمّية وتوّلي الفقيه راأ�س 

اأم���ور المجتمع هو م���ن اأف�شل اأنواع الحف�ظ عل���ى حرمة الإ�ش���الم؛ لأّن الفقيه الذي 

ل ي�شتل���م زم�م الحكومة ول يتدّخ���ل في الأمور الجتم�عّي���ة والق�ش�ئّية وال�شي��شّية ل 

ُي�شّمى »حافظ الإ�ضالم« و»ح�ضن الإ�ضالم«.

وم���ن هن� �شوف ن�شتعر�س بع�س الرواي�ت الت���ي ت�شرح وظيفة وم�شوؤولّي�ت الفقيه، 

واإثب�ت مق�م الولية للفقه�ء، وهذه تتّمة الرواي�ت.

ب- رواية عمر بن حنظلة:

»�ضاأل���ت اأب���ا عبد اهللQ عن رجلين من اأ�ضحابنا، بينهم���ا منازعة في َديٍن اأو 

مي���راث، فتحاكم���ا اإلى ال�ضلطان واإلى الق�ضاة، اأيح���ّل ذلك؟ قال: من تحاكم اإليهم 

ف���ي ح���ّق اأو باطل فاإّنما تحاكم اإلى الطاغوت، وم���ا يحكم له فاإّنما ياأخذ �ضحتاً، واإن 

كان حّق���اً ثابت���اً ل���ه؛ لأّنه اأخذه بحك���م الطاغوت، وقد اأم���ر اهلل اأن يكفر به، قال اهلل 

تعال���ى: {ٺ ٺ ٺ ٿ   ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ})2). قل���ت: 

كي���ف ي�ضنع���ان؟ ق���ال: ينظران اإلى من كان منكم مّمن ق���د روى حديثنا، ونظر في 

حاللنا وحرامنا، وعرف اأحكامنا، فلير�ضوا به حكماً، فاإّني قد جعلته عليكم حاكماً، 

ف���اإذا حك���م بحكمنا فلم ُيقبل منه، فاإّنما ا�ضتخّف بحكم اهلل، وعلينا رّد، والراد علينا 

.
(3(

كالراد على اهلل، وهو على حّد ال�ضرك باهلل«

في بداية الرواية بّين الإم�م ال�ش�دقQ حكمً� كلّيً� وع�ّمً�، وهو اأّن كّل من يتح�كم 

اإل���ى الط�غوت، �ش���واٌء اأك�ن محّقً� اأم مبطاًل، ويحكم له فم� ي�أخذه �شحت وحرام، وهذا 

)1) الحكومة الإ�شالمّية، م. �س، �س38.
)2) الن�ش�ء، 60.

)3) و�ش�ئل ال�شيعة، الحّر الع�ملي، ج18، �ص99.
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الحك���م من الأح���ك�م ال�شي��شّية في الإ�ش���الم تمنع الن��س من مراجع���ة الق�ش�ة وحّك�م 

الج���ور، وتكون نتيجة ذلك ح�ش�ر الت�شكيالت الق�ش�ئّي���ة والحكومّية للجور والج�ئرين 

د الطريق لتحقيق ت�شكيالت ق�ش�ئّية اإ�شالمّية، وهذا الحكم هو عب�رة  وانزواءهم، وتمهِّ

اأخ���رى عن الدف�ع ال�شلبي �شّد حكم الج���ور، ودعوة اإلى ت�شكيل حكومة وق�ش�ء يتمّتع�ن 

بم�شروعّية اإلهّية، وهذا الحكم فيه عمومّية ت�شمل زم�ن غيبة المع�شوم|.

واأّم���� في الق�شم الث�ني من الرواية، فقد �ُشِئل الإم�مQ عن تكليف الأّمة، واأّنه 

لم���ن يرجعون في مق�م الختالف، والإم����مQ عند جوابه اأو�شح م�شّخ�ش�ت من 

يرج���ع اإليه، وه���ذه الم�شّخ�ش�ت اإّنم� ت�ش���دق على المجتهد الج�م���ع لل�شرائط، فهم 

بون من ِقبله للق�ش�ء والحكومة. المن�شّ

وهذه الرواية ُتثبت مق�م الولية والقي�دة للفقيه م�ش�فً� اإلى من�شب الق�ش�ء، وقد 

ق�لQ:  »فاإّني قد جعلته عليكم حاكماً«؛ اأي اإّن ولية الفقيه الج�مع لل�شرائط هي 

ولي���ة مجعولة من قبل الإم�م المع�شومQ، ولذا ا�شتخدم الإم�م كلمة  »جعلته«، 

ل���و ك�ن مراد الإم�م ال�ش�دقQ جعلهم في من�شب الق�ش�ء فقط، لك�ن ينبغي اأن 

ي�شتعم���ل كلمة  »بينك���م« بدل كلمة  »عليكم«، ولذا يقول الإم����مQ: اإّني قد جعلته 

عليك���م ح�كمً� لترجع���وا اإليه في الأم���ور الق�ش�ئّية والحكومّية؛ لأّن���ه متى ك�ن ح�كمً� 

ك�ن ق��شي���ً�، نعم مو�شوع الن���زاع الوارد في الرواية، واإن ك�ن هو الدين اأو الميراث اأو 

الق�ش�ء وف�شل الخ�شوم���ة، ولكن الإم�م �شدر منه نفي ولية حّك�م الجور، وتن�شيب 

الفقه�ء لمن�شب القي�دة والحكومة.

ج- الروايات الداّلة على وظيفة ال�ضيعة في ع�ضر الغيبة:

د وظيف���ة ال�شيعة في زم����ن غيبة  و�شل���ت اإلين���� رواي����ت ع���ن الأئّم���ةR تح���دِّ

المع�ش���وم، وم���ن جملة الرواي�ت التوقيع المنقول عن الإم����م �ش�حب الزم�ن| في 

جوابه لإ�شح�ق بن يعقوب على م�ش�ئل �ش�أله عنه�:
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»واأّم���ا الحوادث الواقع���ة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثن���ا؛ فاإّنهم حّجتي عليكم، 

.
(1(

واأنا حّجة اهلل«

د الإم�م وظيفة الأفراد في الحوادث الواقعة، ويطلب منهم  فف���ي هذه الرواية ُيحدِّ

الرج���وع في كّل واقعة فردّية اأو اجتم�عّية، �شي��شّية اأو حكومّية، اإلى رواة الحديث، اأي 

الفقه����ء. وع���ن ال�شيخ الأن�ش�ري اأّن المراد من الح���وادث هو مطلق الأمور التي ل بدَّ 

فيه� للن��س - بنظر العرف اأو العقل اأو ال�شرع - من الرجوع اإلى الح�كم، ولي�س المراد 

منه� فقط م�ش�ئل الحالل والحرام، وذلك من جه�ت:

اإّن الإم����م اأرجع الن��س اإلى الفقه�ء في اأ�شل الحوادث الواقعة ل في اأحك�مه�،    - 

اأي لم يقل ارجعوا في اأحك�م الحوادث للفقه�ء حتى نقول اإّن الفقه�ء حّجة في 

بي����ن الحالل والحرام والفتوى دون الأمور ال�شي��شّي���ة والجتم�عّية، واإّنم� ق�ل 

ارجعوا في الحوادث نف�شه� للفقه�ء.

بون من ِقبل  اإّن الم�شتف����د من قول���ه: »فاإّنهم حّجتي عليكم« اأّن الفقه����ء من�شّ   - 

الإم����م| في مورد الأعم�ل التي ترجع اإلى �ش���وؤون الإم�مة والقي�دة، ولو ك�ن 

الفقه����ء وظيفتهم فقط بي�ن الأحك�م الإلهّية، ل���ك�ن المن��شب اأن يقول الإم�م 

»فاإنهم حجج اهلل«؛ لأّنه كم� اأّن الإم�م هو حّجة اهلل لأّنه مبّين لالأحك�م الإلهّية، 

ف�لفقه����ء حجج اهلل ل حّج���ة الإم�م، واإّنم� ي�شّح اأن يق����ل للفقه�ء اإّنهم حّجة 

اإم����م الزم�ن اإذا ك�ن���ت وظيفتهم القي�م ب�لأمور التي يق���وم الإم�م به� بنف�شه 

ح�ل ح�شوره.

اإّن م�ش�أل���ة الرج���وع اإلى الفقه�ء ف���ي م�ش�ئل الحالل والح���رام وتبي�ن الأحك�م    - 

ك�ن م���ن الم�ش�ئ���ل الرائجة ومن بديهّي����ت الإ�شالم، وذلك بخ���الف الم�ش�ئل 

الجتم�عّي���ة وال�شي��شّي���ة التي ترجع للم�ش�ل���ح الع�ّمة للم�شلمي���ن، وقد اأ�شكل 

)1) و�ش�ئل ال�شيعة، ج18، �ص101.
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اأمره���� عليه���م، ف����إّن ال�ش���وؤال عنه� طبيع���ي، وقد جعله���� الإم����م| للعلم�ء 

والفقه�ء، واأ�شدر اأمره للم�شلمين ب�لرجوع اإليهم.

د- خطبة الإمام الح�ضينQ في ِمنى:

من الرواي�ت الأخرى التي يمكن اأن تدّل على اإثب�ت ولية الفقيه، ويمكن العتم�د 

عليه����، رواية ع���ن الإم�م الح�شينQ في خطبته الم�شه���ورة في منى، حيث يوّجه 

خط�به فيه� للعلم�ء، فيقول:

 »واأنت���م اأعظ���م النا����س م�ضيب���ة لم���ا غلبت���م علي���ه م���ن من���ازل العلم���اء ل���و كنتم 

ت�ضمع���ون، ذل���ك باأّن مجاري الأم���ور والأحكام على اأيدي العلم���اء باهلل الأمناء على 

حالل���ه وحرام���ه، فاأنت���م الم�ضلوب���ون تلك المنزل���ة، وم���ا �ُضلبتم ذل���ك اإل بتفّرقكم 

ع���ن الح���ق، واختالفكم ف���ي ال�ضّنة بعد البيِّن���ة الوا�ضحة، ولو �ضبرت���م على الأذى، 

لت���م الموؤن���ة ف���ي ذات اهلل، كان���ت اأمور اهلل عليك���م ترد، وعنكم ت�ض���در، واإليكم  وتحمَّ

ترج���ع، ولكّنك���م مّكنت���م الظلم���ة م���ن منزلتك���م، وا�ضتلمت���م اأم���ور اهلل ف���ي اأيديهم، 

.(1(
يعملون بال�ضبهات، وي�ضيرون في ال�ضهوات«

ح ب�أّن عت�ب الإم�م موّجه للعلم�ء، والع�لم ب�هلل هو  اإّن مالحظة كلم�ت الإم�م تو�شِّ

ال���ذي تكون بيده اأمور المجتمع وقي�دة الأّمة، ول بّد له اأن يمنع من ت�شّلم حّك�م الجور 

للحكومة.

اإّن الذي يظهر من مجموع الرواي�ت اأّن الفقه�ء ج�معي ال�شرائط في زم�ن الغيبة 

بون من قبله لقي����دة الأّمة، ويجب على الن��س الرجوع اإليهم  ه���م نّواب الإم�م، ومن�شَّ

والط�عة لهم.

 

)1) بح�ر الأنوار، ج 97، �ص 80.
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العلماء هم قادة حكومة اإلسالم

»بما اأّن حكومة الإ�ضالم هي حكومة القانون، فيجب اأن يكون علماء القانون، بل 

والأه���م علم���اء الدين - اأي الفقهاء - هم القائمون بها، والمراقبون لجميع الأمور 

التنفيذّية والإدارّية، واإدارة التخطيط في البالد. الفقهاء اأمناء في اإجراء الأحكام 

الإلهّية، واأمناء في ا�ضتالم ال�ضرائب، وحفظ الثغور، واإقامة الحدود. فيجب اأن ل 

لة، اأو ي�ضمحوا باأن يزاد فيها وينق�س. اإذا اأراد الفقيه  يترك���وا قواني���ن الإ�ضالم معطَّ

اإقام���ة ح���ّد الزنا على الزاني، فيجب اأن يقوم بذلك بال�ضكل المحّدد، فياأتي به اأمام 

النا����س، ويجل���ده مئة جلدة. فال يحّق ل���ه اأن ي�ضربه �ضربة اإ�ضافّية، ول اأن يفح�س 

له بالقول، ول اأن ي�ضفعه، اأو يحب�ضه يوماً واحداً. 

وكذلك، اإذا قام با�ضتالم ال�ضرائب، فيجب اأن يقوم بذلك طبق موازين الإ�ضالم، 

اأي يعمل وفقاً للقانون الإ�ضالمي. فال يحق له اأن ياأخذ فل�ضاً واحداً زائداً. ويجب 

األ ي�ضم���ح بوق���وع الفو�ض���ى في بي���ت المال، اأو ب�ضي���اع فل�ٍس واحد. فل���و قام الفقيه 

بعم���ٍل ما خالفاً لموازي���ن الإ�ضالم، فقد ارتكب ف�ضقاً - والعياذ باهلل -، وينعزل عن 

الحكم تلقائّياً؛ لأّنه قد �ضقط عن كونه اأميناً. 

الحاك���م ف���ي الحقيقة هو القانون، والجميع في كن���ف القانون واأمانه. وال�ضعب 

والم�ضلمون اأحرار �ضمن دائرة الأحكام ال�ضرعّية؛ اأي بعد اأن يعملوا طبق المقّررات 

ال�ضرعّي���ة عندئ���ٍذ ل يحّق لأحد اأن يتحّكم بت�ضّرفاتهم؛ اإذ ل مجال ل�ضيء من هذا، 

فلهم حّريتهم. وهكذا تكون حكومة العدل الإ�ضالمّية، فهي لي�ضت كتلك الحكومات 

التي ت�ضلب ال�ضعب الأمن، وتجعل النا�س يرتجفون في بيوتهم خوفاً من مفاجاآتها 

واأعماله���ا، كم���ا كان الأمر في حكومة معاوية واأمثالها م���ن الحكومات، حيث �ُضلب 

النا����س الأم���ن، وكان���وا ُيقتلون اأو ُينف���ون، اأو ُي�ضجنون ُمدداً طويلة عل���ى التهمة، اأو 

مجّرد الحتمال«)1).

)1) الحكومة الإ�شالمية، الإم�م الخميني}، �ص76.
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خ�������ا��������ص�������ة  ال�������در��������س

يوج���د اأدّلة كثيرة عل���ى ثبوت الولية للفقه����ء في المن��ش���ب الثالثة: الفتوى،  -

الق�ش�ء، والقي�دة.

ف���ي الفت���وى وبي�ن الأح���ك�م، ورد ف���ي العديد م���ن الرواي�ت - كرواي���ة الإم�م  -

الع�شك���ريQ - اأّن���ه ل بّد لالأّمة من الرجوع اإلى الفقه����ء في ع�شر الغيبة 

لمعرف���ة الحالل والح���رام، وتح�شيل مع�رف الدين. والفقي���ه من هذه الجهة 

يك�شف عن الحكم ال�شرعي، ول ولية له على مقّلديه.

ف���ي الق�ش����ء وف�ش���ل الخ�شوم���ة، ورد رواي����ت اأي�ش���ً� - كرواية اأب���ي خديجة  -

ع���ن الإم�م ال�ش����دقQ - اأّن���ه ل بّد للن��س م���ن الرجوع اإل���ى الفقه�ء في 

الخ�شوم�ت، وقبول اأحك�مهم، وللفقيه ولية من هذه الجهة.

الفقي���ه معّي���ن من ِقب���ل اهلل ور�شوله والأئّم���ةR  لقي�دة الأّم���ة الإ�شالمّية،  -

والدلي���ل العقلي على ذلك: اأنن� اأم�م طريقي���ن لإدارة اأمور المجتمع الإ�شالمي 

ف���ي ع�شر الغيبة: ولي���ة الفقيه الع�دل، اأو ولية غير الفقي���ه وغير الع�دل. ول 

�ش���ّك اأّن العقل يحكم بعدم لي�ق���ة الج�هل ال�شيط�ني وط�لب الزع�مة لمن�شب 

القي�دة.

الدلي���ل النقلي على ثب���وت القي�دة ال�شي��شي���ة والجتم�عية للفقي���ه م� ورد في  -

:Rوالأئّمة Pبع�س الرواي�ت الواردة عن النبي

الدين، 1-  هذا  حفظة  اأّنهم  من  الدين،  علم�ء  ومق�م  دور  على  دّلت  رواي�ت 

والأمن�ء عليه، وورثة الأنبي�ءRمنه�.

كّلّيً�، 2-  رواية عمر بن حنظلة، التي يبّين فيه� الإم�م ال�ش�دقQ حكمً� 

وهو اأّن كّل من يتح�كم اإلى الط�غوت، �شواٌء اأك�ن محّقً� اأم مبطاًل، وُيحكم 
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اأن  الأّمة  تكليف  اأّن   Qالإم�م يبّين  ي�أخذه �شحت وحرام. كم�  له، فم� 

ترجع اإلى الع�رف بحاللن� وحرامن�، اأي المجتهد الج�مع لل�شرائط.

المنقول 3-  ك�لتوقيع  الغيبة،  ع�شر  في  ال�شيعة  وظيفة  على  الداّلة  الرواي�ت 

الحوادث  واأّم�  يعقوب:  بن  لإ�شح�ق  جوابه  في  الزم�ن|  �ش�حب  عن 

واإرج�ع  الأ�شعدة،  لك�ّفة  الحوادث  �شمولّية  ي�شتف�د منه�  الواقعة...، حيث 

الإم�م الن��س اإلى الفقه�ء في اأ�شل الحوادث ل في اأحك�مه�، كم� تبّين اأّن 

بون من ِقبله| بقوله: ف�إّنهم حّجتي عليكم... الفقه�ء من�شّ

ح عتب الإم�مQ على 4-  خطبة الإم�م الح�شينQ في منى، التي تو�شّ

العلم�ء، الذين يجب عليهم اأن يمنعوا حّك�م الجور من ت�شّلم الحكومة.
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ل������������ل������������م������������ط������������ال������������ع������������ة

�لحكومة �لإلهيّة

 وه���ذا النوع من الحكوم���ة ل يرى اأّن الحكومة تح�شل ب�لتو�ّشل ب�لقّوة، كم� ل يرى 

اأّنه� حقٌّ للن��س، بل هي حّق هلل عّز وجّل خ�لق الب�شر، ودائرة �شالحّي�ت هذه الحكومة 

م�ش�ف���ً� اإل���ى الأم���ور الجتم�عّية للن�����س ت�شمل الأخ���الق والعق�ئ���د، اأي اإّنه� برن�مج 

ً� ب�هلل، وجميع الن��س  اأخالقي وعق�ئدي للن��س، بن�ًء عليه، يكون حّق الح�كمّية مخت�شّ

الذين يعتقدون بهذا النوع من الحكومة هم مت�ش�وون وفي �شٍفّ واحٍد مكّلفون برع�ية 

الق�نون والط�عة هلل عّز وجّل، وير�شون بمن يعينه اهلل عّز وجّل ح�كمً�.

وعل���ى ه���ذا الأ�ش��س، في ه���ذه الحكومة ل ف���رق بين الح�ك���م، اأي النبيP اأو 

الإم����مQ اأو الفقيه الع�دل، وبي���ن �ش�ئر الأفراد، �ش���واٌء اأك�ن من جهة عمومّية 

القواني���ن اأم من جهة الولي���ة والقي�دة، وهذا هو الف�رق بين ه���ذه الحكومة و�ش�ئر 

اأنواع الحكوم�ت، ف�لجميع ملزم برع�ية الأحك�م الإلهّية.

ع���ن عليQ: »اأّيها النا�س، اأي واهلل ما اأحّثكم عل���ى طاعة اإل واأ�ضبقكم اإليها، 

. وعليه، ف�شمول الح�كمّية الإلهّية 
(1(

ول اأنهاكم عن مع�ضّية اإل واأتناهى قبلكم عنها«

ت�شمل حتى الفقيه المن�شوب في حرمة رّد حكم الح�كم؛ اأي اإّن الفقيه الح�كم ك�ش�ئر 

الن�����س محكوم ب�لفت���وى اأو الحكم ال���ذي ي�شدره عل���ى اأ�ش��س ال�شواب���ط ال�شرعّية. 

وعلي���ه، ف�إّن اللتف�ت اإلى خ�شو�شّي�ت الحكومة الإلهّية وفرقه� عن �ش�ئر الحكوم�ت، 

مع مالحظة اأّن حّق الح�كمّية مخت�ّس ب�هلل عّز وجّل ل يمكن ال�شتدلل بقوله تع�لى: 

 لإثب����ت حكوم���ة الن��س على الن�����س؛ لأّن الحكومة حقٌّ اإلهي، 
(2(

{ں ں ڻ}

فال بدَّ من تعيين الح�كم من اهلل عّز وجّل.

)1) نهج البالغة، خطبة175.
)2) ال�سورى، 38.
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�أ����������������������س���������������������ئ���������������������ل���������������������ة

اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

على 1 -  وال�ضهر  المراقبة  اأّما  القوانين،  ت�ضريع  في  هو  دورهم   الفقهاء 

تطبيقها فلي�س بال�ضروري اأن تكون مهامهم.

خط�أ   �شح  

اأن 2 -  بعد  اأي  ال�ضرعّية،  الأحكام  دائرة  �ضمن  اأحرار  والم�ضلمون  ال�ضعب 

يعملوا طبق المقررات ال�ضرعّية عندئٍذ ل يحّق لأحد اأن يتحّكم بت�ضّرفاتهم.

�شح خط�أ  

من وظائف النبيP اإبالغ الأحكام وبيانها واإدارة الحكومة الإ�ضالمّية 3 - 

والمجتمع الإ�ضالمي، وعليه فالفقهاء هم خلفاء النبي في تمام �ضوؤونه، 

عدا تلّقي الوحي.

خط�أ   �شح  

 اإّن عقل كّل اإن�ضان مدرك لمعنى ومفهوم ولية الفقيه العادل �ضيدرك اأّن 4 - 

غير الفقيه وغير العادل لي�س لئقاً لمن�ضب الولية والحكومة.

خط�أ   �شح  

رها في الت�ضديق بها، ول 5 -  ولية الفقيه من المو�ضوعات التي يكفي ت�ضوُّ

تحتاج اإلى مزيد ا�ضتدلل.

خط�أ   �شح  
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اختر الجواب ال�ضحيح:

1. ع���ن الإم���ام الح�ضن الع�ضكريQ: »فاأّما من كان من الفقهاء، �ضائناً لنف�ضه، 

حافظاً لدينه، مخالفاً لهواه، مطيعاً لأمر موله، فللعوام اأن يقّلدوه«:

اأ - التقليد يعني التقليد في العق�ئد. 

ب - الفقه�ء في ع�شر الغيبة هم النّواب الع�ّمون لالإم�مQ، ول بدَّ 

لالأّمة من الرجوع اإليهم لمعرفة الحالل والحرام وتح�شيل مع�رف 

الدين. 

ج -  ي�شتطيع المكلف اأن يقّلد الفقيه، ولو لم يكن مخ�لفً� لهواه. 

2. اإّن الم�ضتفاد من قوله: »فاإّنهم حّجتي عليكم«:

بون من قبل الإم�م | في مورد الأعم�ل التي ترجع  اأ - اأّن الفقه�ء من�شّ

اإلى �شوؤون الإم�مة والقي�دة. 

ب - اأّن الفقه�ء دورهم يقت�شر على الأعم�ل العب�دّية. 

ج - الفقه�ء لي�س لهم دور �شي��شي وا�شح. 

3. دور الفقهاء الأ�ضا�ضي يتمّثل في:

وقبول  الخ�شوم�ت،  في  اإليهم  الرجوع  من  لهم  بّد  ل  الن��س  اأّن  اأ - 

اأحك�مهم المط�بقة لحكم اهلل عّز وجّل. 

اأّن لهم �شلطة على الن��س، بحيث تنتفي ف�علّية الن��س في الحي�ة  ب - 

الجتم�عّية وال�شي��شّية. 

قد  ب�أّنهم  للقول  مج�ل  ول  والدنيوّية،  الدينّية  الزع�مة  دور  لهم  ج- 

يخطئون. 
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4. لقد عّرف النبيP الفقهاء باأّنهم:

اأ - العدول في القي�م بكّل الأمور التي هي من وظيفة الأنبي�ء. 

ب - من يدر�شون ويتعّلمون العلوم الدينّية. 

ج - الفقيه من يتزّي� بزي العلم�ء. 

5. في بداية رواية عمر بن حنظلة اأعطى الإمام حكما عاماً، ما هو؟

اأ - على الموؤمنين اأن ل يقّلدوا اإل العلم�ء. 

ب - يجب على الموؤمنين التق��شي عند العلم�ء العدول. 

ج - كّل من يتح�كم اإلى الط�غوت، �شواٌء اأك�ن محّقً� اأم مبطاًل، ويحكم 

له، فم� ي�أخذه �شحت وحرام. 



أهداف الدرس

 اأن يب���ّي الطال���ب اأّن الهدف من خلق الإن�ض���ان هو الطاعة واأداء 1-

التكليف.

 اأن ي�ضرح معنى اللتزام بالتكليف وم�ضدره وحدوده.2-

 اأن يعّدد بركات اللتزام بالتكليف ال�ضرعي.3-

الدرس السادس

بركات اإللتزام بالوالية





95

ية
وال

اار
إ 

رتس
ير
و س

سا
ال تمهيد

ق�ل اهلل تع�لى في كت�به الكريم:{ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی  

حت  جت  يب  ىب     مب  خب  حب  جب       يئ  ىئ  مئ  حئ   جئ  یی  ی 
.

(1(
ختمت ىت يت جث مث}

 الهدف من خلق اإلنسان

اإّن اهلل �شبح�ن���ه وتع�ل���ى ل���م يخلق الإن�ش����ن عبثً�، ب���ل خلقه له���دف وغ�ية، وهي 

معرفت���ه تع�لى وعب�دته، كم� ورد ف���ي الحديث القد�شي: »كنت كن���زاً مخفياً فاأحببت 

. ف�إن عرف العب���ُد اهلل �شبح�نه وتع�لى وعرف 
اأن اأع���رف فخلق���ت الخل���ق لأع���رف«)2)

عظمت���ه وقدرته و�شلط�ن���ه وتفّكر في عظيم �شنعه اأّدى ذلك اإل���ى عب�دته، كم� اأو�شح 

�شبح�ن���ه وتع�ل���ى هذه الغ�ية في كت�به الكري���م، حيث ق�ل: {ڄ  ڄ ڄ ڃ 

، ف�لمعرف���ة والعب����دة واأداء حّق الط�عة واللت���زام ب�لتك�ليف الإلهّية 
(3(

ڃ ڃ}
ب�لن�شب���ة لالإن�ش�ن تحّقق الهدف الحقيقي من الخل���ق؛ لأّن الإن�ش�ن هو محّل الختب�ر 

ه اهلل تع�لى من نعمة العقل ال���ذي يمّيز بين الحّق والب�طل  به���ذه التك�لي���ف، ِلَم� خ�شّ

وبي���ن الم�ش�لح والمف��ش���د: {ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ   ې ې ې 

)1)   الن�ش�ء، 59.
)2)   �شرح اأ�شول الك�في، الم�زاندراني، ج1، �ص 24.

)3)   الذاري�ت، 56.
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الخط����ب  ك�ن  لذل���ك   
(1(

ۇئ} وئۇئ  وئ  ەئەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې 

والتكليف من اهلل �شبح�نه وتع�لى للن��س اأن يوؤمنوا ب�هلل، واأن يلتزموا بتع�ليم اهلل من 

خالل اللتزام بم� ج�ء به الر�شول.

ثقافة التكليف

.
(2(

»كّلنا ماأمورون باأداء التكليف والواجب، ول�ضنا ماأمورين بتحقيق النتائج«

ثق�ف���ة التكليف تعن���ي اللتزام ب�لتكلي���ف ال�شرع���ي الإلهي، ويمكن لن���� اأن ن�شّلط 

ال�ش���وء على بع�س الم�ش�ئل التي ترتبط بثق�ف���ة التكليف ب�شلة وثيقة، ك�لروحية التي 

ينبغي وجوده� في الإن�ش�ن الذي يّت�شف ب�للتزام ب�لتكليف الإلهي، والغر�س من هذا 

اللتزام، وكذلك من يحّدد لن� التكليف ال�شرعي هذا؟

مصدر التكليف؟

التكلي���ف هو الأوامر والنواهي الإلهّية، اأي اإّن التزام التكليف هو اللتزام بم� ي�أمر 

اهلل تع�لى والنته�ء عّم� ينهى عنه.

اإّن اهلل �شبح�نه وتع�لى خلق الإن�ش�ن اجتم�عّيً� بطبعه، في�شير نحو التك�مل ب�لتع�ون 

مع بني جن�شه؛ لأّن كّل م� يحت�جه الإن�ش�ن من اأموره ال�شن�عّية والأغذية والملبو�ش�ت 

وغيره���� اإّنم���� يحت�ج اإلى غي���ره وكذلك غيره،  يحت����ج اإليه فيم� هو م���ن اخت�ش��شه 

وعمل���ه، ولك���ّن الن��س م���ع اجتم�عه���م وتب�ين رغب�ته���م وتغ�ير اأمزجته���م واختالف 

ح�ج�تهم وقواهم واأذواقهم و�شهواتهم، ف�إّنه قد يح�شل بينهم التن�زع والفتن، وعليه 

فال بّد من ق�نون ع�دل يقّنن حي�تهم وين�شوون تحته، وهذا الق�نون ل يمكن اأن يكون 

م���ن �شنعهم لم���� بّين�ه من اخت���الف اأمزجتهم ورغب�تهم. وت�ش����رع الأمم، و�شيطرة 

الق���وي على ال�شعيف لهو خير دليل على ف�ش�د هذه الأنظمة الو�شعية، فلزم اأن ي�شتند 

)1)   الأحزاب، 72.
)2)   الكلم�ت الق�ش�ر، لالإم�م الخميني }، عنوان: اأداء التكليف.
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�شن���ع هذا الق�نون اإلى م���ن ل ح�جة عنده ول ميول �شخ�شّية، وعنده معرفة بتف��شيل 

الإن�ش�ن وح�ج�ته وميوله وقدراته، وهذه ال�شف�ت غير متحّققة �شوى في اهلل �شبح�نه 

وتع�لى، الذي و�شع التك�ليف واأر�شل الر�شل به�، واآخرهم ر�شول الب�شرية محّمدP؛ 

لينق����د الن�����س اإليه ويطيعوه، موؤيدًا ذلك بمعجزات تدّل عل���ى اأّنه من عند اهلل تع�لى
 

.
(1(

 {ڀ ڀ  ڀ ٺ}

د له���� تكليفه�   وهك���ذا، م���� ك�ن اهلل ليت���رك الأّمة بع���د النب���ّي  P دون راٍع يحدِّ

 ف���ك�ن الأئّم���ةR ، وحي���ث اإّنن���� في زمن 
(2(

{ڄ    ڄ ڄڄ ڃ ڃ ڃ}

الغيب���ة، ويتع���ّذر اأخذ التكليف من الإم����م|  مب��شرة، فلم يترك الإم����ُم الأّمَة دون 

تكليف، بل اأرجعهم اإلى الفقيه الع�دل الكفوء »فارجعوا بها اإلى رواة حديثنا«، ليكون 

الول���ّي الفقي���ه م�شداق���ً� لقول���ه تع�ل���ى: {ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ 

گ  کگ   ک  ک  ک  ڑڑ  ژ  ژ   
.

(3(
گ گ}

حدود التكليف

عندم���� نق���ول التكليف ال�شرع���ي، ف�إّن ذلك يعن���ي ب�لدرجة الأول���ى اأّن التكليف 

ن�ب���ع م���ن الإ�شالم، وهذا م���� يك�شبه ال�شرعّية، ه���ذا التكليف ال���ذي ي�شمل جوانب 

حي����ة الإن�ش�ن ك�فة، �شواء اأك�نت فردّية اأم اجتم�عّي���ة اأم �شي��شّية...، يقول الإم�م 

الخميني}:

»ح���ّدد الإ�ض���الم التكلي���َف ف���ي كّل �ض���يء، وو�ضع القواني���ن لكّل �ض���يء، ول حاجة 

.
(4(

بالم�ضلمين لتقليد اأحد، اأو اّتباعه في قوانينه«

)1)   النجم، 3.

)2)   الرعد، 7.

)3)  الحج، 41.
)4)  الكوثر، ج1، �ص292.
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عالقتنا بالتكليف

اإن عالقتن���� ب�لتكلي���ف ال�شرعي هي عالقة الت�شليم لالأم���ر الإلهي، حيث يكون في 

عقيدة الإن�ش�ن اأّن التكليف المن�ط به هو اأمر ينتهي اإلى اهلل �شبح�نه تع�لى.

وله���ذا، ف�لمتث�ل للتكليف ل يخرج عن عنوان ط�عة اهلل تع�لى، ول يخ�شع لمزاج 

ة لالأم���ور، واإل ف�إّن نظ�م القي����دة في الإ�شالم  الأ�شخ�����س والأف���راد وروؤيتهم الخ��شّ

�شيختّل، و�شنتحّدث في م� يلي عن ارتب�ط بع�س الم�ش�ئل ب�لتكليف وعالقته� به.

التسليم واالنقياد للتكليف

على الإن�ش�ن اأن يلتزم ب�لتكليف ويوؤّديه على اأكمل وجه؛ لأّن فيه الم�شلحة لنف�س 

الإن�ش�ن وذاته، واإّن اهلل تع�لى: »ل تنفعه طاعة من اأطاعه ول ت�ضّره مع�ضية من 

واأولي  ور�شوله  تع�لى  اهلل  اإلى  ي�شلم  حّتى  العبودية  حّق  الإن�ش�ن  يوؤّدي  ول   
(1(

ع�ضاه«

الأمر في التك�ليف، وينق�د اإليه النقي�د الت�ّم، ويقول تع�لى: {ۈ ٴۇ ۋ  ۋ     

ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې    ې  ې  ې    ۉ  ۉ  ۅ  ۅ 
(2(

ەئ وئ }
ففي هذه الآية اأق�شم اهلل تع�لى ب�أّن الن��س ل يمكن اأن يمتلكوا اإيم�نً� واقعيً� اإل اإذا 

تح�كموا اإلى النبي P وق�ش�ئه، ول يتح�كمون اإليه فقط، بل لير�شوا بحكمه على كّل 

ح�ل، واأن ل ي�شعروا ب�أّي حرج في نفو�شهم ف�شاًل عن اأن ل يعتر�شوا، وي�شل الإن�ش�ن 

اإل���ى هذه الح�لة من خالل التربية الخلقية الم�شتمّرة، حيث يح�شل به� عند الإن�ش�ن 

بً�  روح النقي�د والت�شليم اأم�م الحّق جّل �ش�أنه، خ�شو�شً� اإذا ك�ن الآمر والح�كم من�شّ

م���ن قبل اهلل تع�لى، ك�شخ�س ر�ش���ول اهلل P الذي اعترفت الب�شري���ة كّله� بف�شله، 

ودان الأحرار بدينه.

)1)  بح�ر الأنوار، م. �س، ج 65، �ص 193.
)2)  الن�ش�ء، 65.
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كم� بّينت الآية الكريمة عالم�ت الإيم�ن الرا�شخ، وتكون في ثالث مراحل:

الأولى: التح�كم اإلى النبّي P، واأّن حكمه هو حكم اهلل.

الثانية :عدم ال�شعور ب�لنزع�ج من حكمه.

الثالث���ة: تطبيق ه���ذه الأحك�م تطبيقً� ت�مً�، وي�شّلموا الت�شلي���م اأم�م الحّق ت�شليمً� 

ك�ماًل.

وفي الرواية عن الإم�م ال�ش�دقQ التي ي�شتدّل فيه� على ولية الفقيه: »فاإّني 

قد جعلته عليكم حاكماً، فاإذا حكم بحكمنا فلم ُيقبل منه، فاإّنما ا�ضتخف بحكم اهلل، 

.
(1(

وعلينا رّد، والراّد علينا كالراّد على اهلل«

 التكليف والبذل والعطاء

ق���د يح�ش���ل اأن تقّدم بع�س الجه�ت مب�لغ م�لية مق�بل القي����م ببع�س الم�شوؤولّي�ت 

الت���ي ت�ش���ّب في �ش�لح الإ�شالم واأّم���ة الم�شلمين، واأخطر م� في الأم���ر اأن ت�شير هذه 

المب�لغ الم�ّدّية هدفً� بحّد ذاته، بحيث لو توّقف الم�ل توّقف عن اأداء م�شوؤولي�ته، وهذه 

الم�ش�أل���ة ن�بعة من ح���ّب الدني�، واأّم� الروحّية التي ينبغ���ي اأن تحكم عالقتن� ب�لتكليف 

فه���ي روحية البذل والعط�ء. فلو لم تكن اأمور الم�شلمين لت�شتقيم اإل ببذل الإن�ش�ن من 

ح�ش�به ومن جيبه الخ��ّس فعليه اأن ل يبخل على الإ�شالم، يقول الإم�م الخميني}:

»ل�ض���ت بحاج���ة للمال، و�ضوف اأت�ضّدى لمواجهة الملك بقلم وعّدة �ضفحات من 

.
(2(

الورق، واإذا ما احتجت الم�ضاعدة يوماً، فاإّن �ضعبي �ضي�ضاعدني«

ف����إّن التك�لي���ف ال�شرعّية ل ت�شقط ع���ن المكّلفين ب�شبب �شّح الم���وارد الم�لية وم� 

�ش�ب���ه؛ هذا من الأ�شب�ب الدنيوّية، وهي كم� ي�شفه� الإم�م}: »التكاليف الإلهّية 

.
(3(

هي اأمانات اهلل«

)1)  و�ش�ئل ال�شيعة، الحّر الع�ملي، ج1، �ص34.
)2)  الكلم�ت الق�ش�ر، عنوان: الإم�م الخميني}.

)3)  الكوثر، م. �س.
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  التكليف واالعتبارات الشخصّية

عندم���� نتحّدث عن التكليف ف�إّنه ل مج�ل للحديث عن العتب�رات ال�شخ�شّية من 

مق����م ورتبة و�ش�أني���ة، ف�إّنه� ت�شقط اأم�م م�شلحة الإ�ش���الم والم�شلمين، وهكذا ك�نت 

�شي���رة الإم�م الخميني} حيث واج���ه التحّدي�ت والنفي من بل���د اإلى بلد... لأجل 

اأداء التكلي���ف فقط، يق���ول }: »لي�س مهّم���اً عندي اأي���ن اأكون، المه���ّم هو العمل 

.
(1(

بالتكليف الإلهي، والمهّم هو م�ضالح الإ�ضالم والم�ضلمين العليا«

  التكليف ونتائجه

اإّن اهلل �شبح�ن���ه وتع�لى هو عاّلم الغيوب، وهو الع�لم ب�لنت�ئج الحقيقّية لكّل اأمر، 

ب���ل اإّنه هو تع�لى الذي يحّق���ق النت�ئج بتوفيقه وت�شديده ومّنه عل���ى عب�ده؛ لذلك ف�إّن 

عل���ى الإن�ش�ن القي�م بتكليفه واللتزام ب�لواجب ال�شرعي، واأم� النت�ئج والتوفيق فهم� 

م���ن اهلل تع�لى والإن�ش�ن غير مكّلف بهم����، يقول الإم�م الخميني}: »اأّما بالن�ضبة 

للنتائ���ج الموج���ودة فيمكن اأن تتحّقق ويحتمل اأن ل تتحّقق. وفي هذه الأمور التي 

يج���ب عل���ى الإن�ضان القيام بها كتكلي���ف �ضرعي ل يجب ول ي�ضترط اأن نح�ضل على 

العل���م بحتمّي���ة تحّقق الأهداف التي نرجوها منها، بل يجب اأن يكون اهتمام المرء 

بها كتكاليف كّلف بها، وعليه اأن يعمل بها«.

بركات االلتزام بالوالية

يق���ول تع�لى في كت�به الكري���م: {ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ 

 ه���ذه الآية المب�ركة ت�شير اإلى الولي���ة ال�شرعّية الع�ئدة اإلى ولية اهلل 
(2(

ی ی}
تع�ل���ى، والت���ي هي ولية الر�شول P ومن بعده الأئّم���ةR، وفي زمن الغيبة ولية 

الفقيه، ولاللتزام بهذه الولية ال�شرعّية برك�ت عظيمة وجليلة، نذكر منه�:

)1)  الكوثر، م. �س.
)2)  الم�ئدة، 56.
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 الن�ضر:1. 

وه���ذا م���� اأو�شحته الآي���ة الكريمة، حيث اأعلن���ت للم�شلمين ب����أّن الن�شر �شيكون 

حلي���ف اأولئك اّلذين يقبلون القي�دة ال�شرعّي���ة، وو�شفتهم ب�أّنهم حزب اهلل الغ�لب، 

ه���ذا النت�ش�ر ال���ذي ي�شمل جميع الجه����ت ال�شي��شّي���ة والع�شكرّي���ة والقت�ش�دّية، 

وغي���ر ذل���ك.

 
(1(

وه���ذا م� اأكدت علي���ه الآية الكريم���ة: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ}،

فم���ن اأّدى تكليفه ال�شرع���ي، وتوّلى اأولي�ء اهلل، وق�تل تحت راية القي�دة ال�شرعّية، فال 

بّد اأن ينت�شر وين�شره اهلل تع�لى ويوؤّيده وي�شّدده.

الوحدة:. 2

�شير اإليه في ذيل الرواية عن الإم�م الر�ش�Q، التي يذكر فيه� �شبب 
ُ
وهذا م� اأ

�شرورة وحدة القي�دة: »اإّن الواحد ل يختلف فعله وتدبيره، والثنين ل يّتفق فعلهما 

وتدبيرهم����ا، وذل����ك اأّنا لم نجد اثنين اإل مختلفي اله����ّم والإرادة، فاإذا كانا اثنين ثّم 

اختل����ف هّمهم����ا واإرادتهم����ا، وكانا كالهم����ا مفتر�ضي الطاعة، لم يك����ن اأحدهما اأولى 

.
(2(

بالطاعة من �ضاحبه، فكان يكون في ذلك اختالف الخلق والت�ضاجر والف�ضاد«

ف����إّن الول���ي الفقي���ه الع�دل هو الق����در على توحيد ه���ذه الأّمة بعدم���� جهد اأعداء 

الإ�شالم في تمزيقهم وتفريقهم �شمن ال�شي��شة المّتبعة تحت ق�عدة )فّرق ت�شد(.

 العّزة:3. 

اإ�ش�ف���ة اإل���ى الآي���ة ال�ش�بق���ة:{ۆئ ۈئ  ۈئ  ېئ ېئ ېئ ىئ  ىئ ىئ ی 

، ف����إّن العّزة ل 
(3(

ی}، يق���ول اهلل تع�ل���ى: {ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ         ې}

)1)  محّمد، 7.
)2)  علل ال�شرائع، ال�شيخ ال�شدوق، ج1، �ص254.

)3)  ف�طر، 10.



102

ية
وال

 سر
ب
حا

ي ر
ف

تك���ون اإّل من اهلل تع�لى؛ لأّنه م�شدر ال�شرف والعّزة والكرامة الحقيقية، واإّن الروح 

ل ت�شع���ر ب�لطمئن�ن اإل في ظ���ّل الإيم�ن: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ 

. وم���ن هن� ف�إّن البحث عن الع���ّزة في غير الطريق الإلهي لن 
(1(

پ پ ڀ}
يك���ون مجديً�، ف�لموؤمنون اكت�شبوا العّزة م���ن �شع�ع عّزة الب�ري تع�لى؛ لأّنهم �ش�روا 

في طريق اللتزام بط�عة الولي ال�شرعي التي هي ظّل ط�عة اهلل تع�لى، فعن الإم�م 

الح�ش���نQ: »اإذا اأردت ع���ّزاً ب���ال ع�ضي���رة، وهيب���ة ب���ال �ضلط���ان، فاأخ���رج من ذّل 

 ف�لعّزة الحقيقية ل تكون اإل بط�عة اهلل من خالل 
مع�ضية اهلل اإلى عزِّ طاعة اهلل«)2)

اأولي�ئه.

)1)  يون�س، 62.
)2)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج 44، �ص 139.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

اله���دف من خلق الإن�ش����ن هو معرف���ة اهلل وعب�دته، واللت���زام ب�لتك�ليف لم�  -

ه اهلل تع�لى من نعمة العقل. خ�شّ

ب التن�زع والفتن؛  - يعي����س الإن�ش�ن في مجتمع قد تتب�ين الرغب����ت فيه مّم� ي�شبِّ

ف���ال بّد من ق�نون ي�شمن الحقوق، ول ب���ّد اأن ي�شتند �شنع هذا الق�نون اإلى من 

يترّف���ع ع���ن الح�ج�ت والمي���ول ال�شخ�شّية، وعن���ده معرفة بتف��شي���ل الإن�ش�ن 

ب لقي�دة  وح�ج�ته، وهو اهلل تب�رك وتع�لى. وفي زمن الغيبة، الفقيه هو المن�شّ

الأّمة في ظّل الأحك�م الإلهّية.

عل���ى الإن�ش�ن اللتزام ب�لتكليف؛ لأّن فيه م�شلحته، ولن يوؤّدي حّق العبودية اإل  -

من خالل النقي�د والت�شليم الت�م.

عالم�ت الإيم����ن الرا�شخ: التح�كم اإلى النبّي P، وع���دم ال�شعور ب�لنزع�ج  -

من حكمه، وتطبيق هذه الأحك�م تطبيقً� ك�ماًل والت�شليم له�.

من برك�ت التكليف: -

الن�شر.1- 

الوحدة.2- 

العّزة.3- 

ثق�فة التكليف تعني اللتزام ب�لتكليف ال�شرعي الإلهي.  -

ن�أخ���ذ التكليف ال�شرعي من النب���ّي الأكرم P، ب�أمر من اهلل تع�لى، ثّم اإم�مً�  -

 Rبعد اإم�م اإلى زمن غيبة اإم�من� الحّجة المنتظر|، وقد حّدد لن� الأئّمة

م���ن نّتبعهم في ع�شر الغيبة الكبرى لإم�م الزم�ن|، وهم العلم�ء الج�معون 
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لل�شرائط )الولّي الفقيه(.

اإّن المتث����ل للتكلي���ف ل يخرج عن عنوان ط�عة اهلل تع�ل���ى، ول يخ�شع لمزاج  -

الأ�شخ��س والأفراد. 

الروحّية التي ينبغي اأن تحكم عالقتن� ب�لعمل هي روحّية البذل والعط�ء، فلو لم  -

تكن اأمور الم�شلمين لت�شتقيم اإل ببذل الإن�ش�ن من ح�ش�به ومن جيبه الخ��ّس، 

فعليه اأن ل يبخل على الإ�شالم. 

 

ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

�لعمل بالتكليف

اإّنن���� مكّلفون من اهلل اأن نج�هد هوؤلء الذي���ن يع�ر�شون الإ�شالم ويع�ر�شون الأّمة 

الإ�شالمّي���ة، ف�إّم���� اأن ننت�ش���ر اأو ل ننت�شر، ف����إذا انت�شرن� ف�لحم���د هلل؛ لأّنن� عملن� 

بتكليفن� وانت�شرن� اأي�شً�، واإذا متن� وُقتلن� ف�إّنن� عملن� بتكليفن� اأي�شً�.

لم�ذا نخ�ف اإذًا؟! اإذ ل توجد هزيمة ب�لن�شبة لن�، لي�س لدين� هزيمة، لدين� ح�لت�ن 

ل ث�لث لهم�: اإّم� اأن َنْغِلب فنكون قد انت�شرن� اأي�شً�، اأو ل ننت�شر لكّنن� �شنكون مرفوعي 

الراأ�س في مح�ش���ر اهلل. اأولي�ء اهلل ُهزموا اأي�شً�، لقد خ�شر اأمير الموؤمنينQ في 

حربه مع مع�وية، وهذا ل يحت�ج اإلى كالم. لقد خ�شر الإم�م الح�شين Q في حربه 

م���ع يزيد وُقِت���َل، لكّنهم� منت�شران بح�ش���ب الواقع، ك�نت هزيمة ظ�هري���ة، وانت�ش�رًا 

واقعّي���ً�. اإذا خ�شرن� نحن اأي�شً�، ونحن نريد العمل من اأجل اهلل، ف�إّنن� عملن� بتكليفن�، 

.
(1(

و�شيكون الن�شر معن� اأي�شً� بح�شب الواقع

)1)  منهجية الثورة الإ�شالمية، �س478.
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�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

اإّن الهدف من خلق الإن�ضان هو المعرفة والعبادة.1 - 

�شح خط�أ 

القانون؛ لأّنهم الأعرف بحالهم 2 -  اأنف�ضهم بو�ضع  النا�س  بّد من قيام  ل 

واحتياجاتهم.

خط�أ  �شح  

على الإن�ضان اأن يلتزم بالتكليف، اإن كان ي�ضّكل م�ضلحة له، واإل فال.3 - 

�شح خط�أ 

اإّن من عالمات الإيمان الرا�ضخ تطبيق حكم النبيP، رغم النزعاج 4 - 

النف�ضي منه.

خط�أ  �شح  

الغاية الأ�ضا�س من اأداء التكليف تحقيق النتيجة، واإل فال فائدة من اأدائه.5 - 

خط�أ  �شح  

اختر الجواب ال�ضحيح:

1. المق�ضود من التكليف ال�ضرعي هو التكليف:

اأ-    الن�بع من الإ�شالم. 

ب-    الن�بع من ت�شخي�س الفرد لم�شلحته. 

 ج-   اأ وب. 



106

ية
وال

 سر
ب
حا

ي ر
ف

2. من بركات التكليف ال�ضرعي:

اأ-    وحدة الأّمة الإ�شالمّية. 

ب-    تحقيق النت�ئج المن�شودة والمرجّوة من ِقبلن�. 

ج-    تطبيق الأحك�م تطبيقً� ك�ماًل. 

3. يكون الإن�ضان قد اأّدى حّق العبودّية هلل من خالل:

اأ-    القتن�ع ب�أّن حكم النبي واأولي الأمر هو حكم اهلل. 

ب-    الت�شليم المطلق والنقي�د الت�م هلل ور�شوله واأولي الأمر. 

ج-    العمل الدوؤوب على تحقيق الأهداف والنت�ئج. 



أهداف الدرس

الدرس السابع

 الوالية والعمل

 اأن يبّي الطالب العالقة القائمة بي العمل والولية.1-

 اأن يذكر اأ�ضلوب الإمام}يف التوفيق بي الروايات املتعار�ضة.2-

 اأن ميّيز املحّبة احلقيقّية لأهل البيت Rمن املحّبة الوهمّية.3-





109

 
لّ

لسر
ة 
الي
رو
 س

Rوالية أهل البيت

ترتب���ط م�ش�أل���ة العالقة ب�أهل البي���تR بعقيدة الإن�ش����ن، وكغيره� من الأمور 

العتق�دّية يحتمل اأن ت�شلك في مدى ثب�ته� اأو الت�شكيك به� ال�شبل الثالثة:

�ضبي���ل الغلو، وهو اأخطر ال�شبل، وه���و الإفراط في العتق�د بهم، ك�إخراجهم عن 

حدود الب�شرّية، اأو العتق�د ب�ألوهّية اأحدهم، والعي�ذ ب�هلل.

�ضبيل التق�ضير، ك�عتب�رهم اأن��شً� ع�ديين ك�ش�ئر الب�شر، وب�لت�لي اإّنهم كغيرهم 

في التعّر�س لم� ُيغ�شب اهلل تع�لى، والعي�ذ ب�هلل.

 ،R للعالقة ب�أهل البيت P ده ر�شول اهلل اأم� ال�شبيل الآخر، وهو ال�شبيل الذي حدَّ

.Rوهي المن��شبة لم� ج�ء في الأح�ديث ال�شريفة عنهم

و�شنتعّر����س ف���ي ه���ذا الدر����س للعالق���ة ب�أه���ل البي���تR ف���ي فك���ر الإم����م 

الخميني}.

ول ب�أ����س ب�لإ�ش����رة ف���ي البداية اإلى اأن النت�ش����ب لهذه المدر�ش���ة، مدر�شة اأهل 

البي���تR، ل ب���د واأن يك���ون من م���وارد الفخر لدين����؛ لأنه� مدر�ش���ة تنتمي اإلى 

الر�شول الأكرم P، وه���و الذي يقول تع�لى فيه: {ڀ ڀ  ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ   

،  يق���ول الإم����م الخمين���ي }:
(1(

ٿ  ٿ}

)1)  النجم، 3 - 4.
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 Qنحن نفخر باأّن اأئّمتنا هم الأئّمة المع�ضومون، بدءاً من علّي بي اأبي طالب«

وختماً بمنقذ الب�ضرّية ح�ضرة المهدي �ضاحب الزمان )عليه وعلى اآبائه اآلف التحّية 

وال�ضالم(، وهو - بم�ضيئة اهلل القدير - حّي يراقب الأمور.

نحن نفخر باأّن الأدعية، وهي القراآن ال�ضاعد وفيها الحياة، اإّنما هي من في�س 

اأئمتن����ا المع�ضومينR. وعندنا مناجاة الأئّم����ة ال�ضعبانية، ودعاء الح�ضين بن 

...P في عرفات، وعندنا ال�ضحيفة ال�ضجادية زبور اآل محمد Qعلي

نحن نفخر باأّن منا باقر العلوم، وهو اأعظم �ضخ�ضّية تاريخّية...، نحن نفخر باأّن 

مذهبنا جعفري، ففقهنا هذا البحر المعطاء بال حّد، وهو واحد من اآثاره.

نح���ن نفخ���ر بجميع الأئّم���ة المع�ضومينR، ونلت���زم باّتباعهم. نحن نفخر 

ب���اأّن اأئّمتن���ا المع�ضومي���نR ق�ض���وا اأعماره���م �ضجن���اً وت�ضريداً ف���ي �ضبيل رفعة 

.
(1(

الإ�ضالم وتحقيق اأهداف القراآن الكريم، والتي اأحدها تاأ�ضي�س حكومة العدل«

الوالية هي العمل

العالقة الق�ئمة بين العمل والولية، بمعنى هل يمكن لالإن�ش�ن ال�شتغن�ء ب�أحدهم� 

ع���ن الآخ���ر؟ ف����إذا ك�ن م���ن الموؤمني���ن بوليته���مR كف�ه ذل���ك عن����ء التك�ليف 

والعب�دات؟ خ�شو�شً� مع كون بع�س الأح�ديث عند النظر اإليه� ظ�هرة في هذا المعنى 

للوهلة الأولى، وهي م� دعت الإم�م} لمع�لجته� من خالل بي�ن من�ف�ته� مع ط�ئفة 

كبي���رة اأخ���رى من الأح�ديث ال�شريفة الت���ي توؤّكد على �شرورة اللت���زام ب�لبتع�د عن 

مخ�لفة اهلل في اأ�شول الأحك�م وفروعه�، وح�شول العلم القطعي ب�أّن بع�س الرواي�ت 

الت���ي يتن�ف���ى ظ�هره� مع هذه الم�شّلم�ت ل يكون الظ�ه���ر منه� مق�شودًا، فالبّد من 

ت�أويله���� ب�شورة ل تت�ش�رب مع م� يعتبر من �شروري����ت الدين، اأو القي�م ب�لجمع بين 

الط�ئفتين، واإل نرجع علمه� اإلى ق�ئله�.

)1)   الو�شية الخ�لدة لالإم�م }. �س 89.
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ويعتب���ر }:»اأّن العتق���اد بم�ضروعّي���ة ت�ضوي���د �ضح���ف الأعم���ال ات���كاًل عل���ى 

محبته���م ووليتهمR م�ضيبة م���ن الم�ضائب الكبيرة، وافتراء و�ضوء فهم، وهو 

.
(1(

ما ل يدعو اإليه المع�ضومQ، بل في منتهى البعد عن هذا المعنى«

 :Qوقد �شّدر بحثه ال�شريف بحديث عن محّمد بن م�رد، ق�ل: قلت لأبي عبد اهلل

»حديث روي لنا، اأّنك قلت: اإذا عرفت فاعمل ما �ضئت، فقالQ:قد قلت ذلك، قال: 

قل����ت: واإن زن����وا واإن �ضرق����وا واإن �ضرب����وا الخمر؟! فقال ل����ي: اإّنا هلل واإن����ا اإليه راجعون، 

واهلل، م����ا اأن�ضفون����ا اأن نكون اأخذنا بالعمل وو�ضع عنهم، اإّنما قلت:اإذا عرفت فاعمل ما 

.
(2(

�ضئت من قليل الخير وكثيره، فاإّنه يقبل منك«

والذي يريد الإم�م} اأن يخل�س اإليه في نه�ية المط�ف هو الت�أكيد على اأمرين:

الأّول: اإّن الإيم�ن ب�لولية لي�س بدياًل عن العمل، يقول }: »اإّن الموؤمن اإذا لم 

يعمل بمتطّلبات الإيمان، وما ت�ضتدعيه محّبة اهلل واأوليائه لما كان موؤمناً ومحّباً، 

.
(3(

واإّن هذا الإيمان ال�ضكلي والمحّبة الجوفاء من دون جوهر وم�ضمون«

والثاني: اإّن العمل لي�س ك�فيً� دون الإيم�ن ب�لولية، فتكون النتيجة اأّن كال الأمرين 

مطل���وب، ول يتي�ّش���ر لالإن�ش�ن الو�شول اإلى �ش�طئ الأم����ن الإلهي والفوز بم� عند اهلل 

تع�لى اإذا اأهمل اأحد هذين الج�نبين المذكورين.

ر الروايات؟ كيف نفسِّ

اإذا عرفن���� ذل���ك، لبّد لن� من الّط���الع على اأ�شلوب الإم�م} ف���ي التوفيق بين 

الط�ئفتي���ن من الأح�ديث الظ�هرة في عدم الّتف�ق على المعنى المتقّدم، حيث يظهر 

م���ن بع�شه���� الكتف�ء بحّب اأهل البي���تR من قبيل الحديث الم�شه���ور بين الع�ّمة 

)1)   الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني }، �ص 623.
)2)   الك�في، ال�شيخ الكليني، ج2، �ص 464.

)3)   الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني }، �ص 512.
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.
(1(

ة: »حّب علّي ح�ضنة ل ت�ضّر معها �ضّيئة، وبغ�ضه �ضّيئة ل ينفع معها ح�ضنة« والخا�سّ

ويظه���ر من بع�شه� الآخر عدم الكتف�ء و�ش���رورة العمل مع حّبهمR، كم� في 

حدي���ث ج�ب���ر عن اأبي جعف���رQ: »... يا جاب���ر، ل تذهبّن ب���ك المذاهب، ح�ضب 

الرج���ل اأن يق���ول اأح���ب علياً واأتوله، ثّم ل يكون مع ذلك فّع���اًل؟ فلو قال اإّني اأحب 

ر�ض���ول اهلل، فر�ض���ول اهلل P خي���ر م���ن عل���يQ، ث���ّم ل يّتبع �ضيرت���ه ول يعمل 

.
(2(

ب�ضنته ما نفعه حّبه اإياه �ضيئاً«

اإّن الم�شكل���ة التي تتن�فى واأ�ش���ل المذهب ظ�هرًا لي�شت ك�منة في رواي�ت الط�ئفة 

الث�ني���ة، واإّنم���� الأولى؛ لأّنه� ت���دّل ب�لمث�ل المتق���ّدم اأّنه لي�س هن�ك �ش���رر من العمل 

ال�ش���يء ط�لم� ك�ن �ش�درًا من محّب اأمير الموؤمني���نQ، بينم� الث�نية تقول بعدم 

كف�ية حّبهمR م�شتقاًل عن القي�م ب�لوظ�ئف ال�شرعّية، ل اأّنه يمكن ال�شتغن�ء عن 

وليته���م وموّدتهم، لذلك ل م�شكلة فيه�. فم���ن هن� ع�لج الإم�م} الخبر المذكور 

وم� �ش�كله على النحو الت�لي، ق�ئاًل:

»ه���ذا الحدي���ث ال�ضريف م���ن قبل الأحادي���ث المذكورة التي وردت ف���ي الإيمان، 

ومعناه:

اأ- اإّم����ا م����ا ذكره العالمة المجل�ض����ي رحمه اهلل في تلك الأخبار، من اأّن المق�ضود 

م����ن ال�ض����رر المنفي ه����و عدم الخلود في الن����ار اأو عدم الدخ����ول فيها، فيكون 

المعن����ى اأّن ح����ّب عل����يQ الذي ه����و اأ�ضا�����س الإيمان وكمال����ه وتمامه يبعث 

على التخّل�س من النار بوا�ضطة �ضفاعة ال�ضافعين. وعليه، كما قلنا ل يتنافى 

 :Qهذا الحتمال مع األوان العذاب في البرزخ، وقد ورد ذلك عن ال�ضادق

)واهلل ما اأخاف عليكم اإل البرزخ، فاأّما اإذا �ضار الأمر اإلينا فنحن اأولى بكم(.

)1)  من�قب اآل اأبي ط�لب، ابن �شهر اآ�شوب، ج3، �ص 197.
)2)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج2، �ص 74.
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ب- اأو م���ا ذكرن���اه م���ن اأّن حّب الإمام عليQ يبعث على ن���ور واإيمان يجّنبان 

�ضاحبهم���ا عن الآثام، ويدفعانه اإلى التوبة والإنابة عندما يبتلي بالمع�ضية 

.
من دون اأن يف�ضح المجال اأمامه للتمادي في الغّي والع�ضيان«)1)

ث���م يوؤّكد } اأن م� ورد م���ن قبيل هذه الأخب�ر قد يخل���ق توّهمً� و�شبهة عند 

البع����س يك���ون م�آله� الخ�ش���ران المبين، ولذل���ك ك�نت المحّبة عل���ى ق�شمين: 

حقيقّية ووهمّية، والتوّلي كذلك �ش�دق وك�ذب.

المحّبة الحقيقّية والوهمّية

ل �ش���ّك ول ري���ب اأّن ولية النب���ّيP واأهل بيته فري�ش�ة ث�بتة م���ن اهلل تع�لى على 

عب����ده؛ بمعنى مت�بعته���م والإئتم�م بهم، واأّنه� �شرط في �شّح���ة الأعم�ل وقبوله� فال 

ي�شّح عمل اأحد من المكّلفين، ول يقبله اهلل اإّل به�، ولكن ت�شّرح  الن�شو�س ب�أّن ولية 

اأه���ل البيتR ل تتحّق���ق اإّل بط�عة اهلل، ول ُتن�ل اإّل ب�ل���ورع عن مح�رم اهلل، واإّن 

المطيع هلل هو الولّي لهم، والع��شي هلل لي�س لهم بولّي.

ورد ع���ن اأب���ي جعفرQ، ق�ل: »ل تذهب بك���م المذاهب، فواهلل م���ا �ضيعتنا اإّل 

. وعنه  ف���ي حديث طويل، ق�ل في���ه: »يا جاب���ر! واهلل ما 
(2(

م���ن اأط���اع اهلل ع���ّز وج���ّل«

نتق���ّرب اإل���ى اهلل تبارك وتعالى اإّل بالطاعة، وما معن���ا براءة من النار، ول على اهلل 

لأحد من حّجة، من كان هلل مطيعاً فهو لنا ولّي، ومن كان هلل عا�ضياً فهو لنا عدّو، 

.
(3(

وما ُتنال وليتنا اإّل بالعمل والورع«

وقول���ه:، ق����ل: »ي���ا مع�ض���ر ال�ضيع���ة، �ضيع���ة اآل محّم����دR! كون���وا النمرق���ة 

الو�ضطى«.

)1)  الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني }، �ص 629.
)2) اأ�شول الك�في، ج2، كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب الط�عة والتقوى، ح1.
)3) اأ�شول الك�في، ج2، كت�ب الإيم�ن والكفر، ب�ب الط�عة والتقوى، ح6.
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اإل���ى اأن ق�ل: ث���ّم اأقبل علين� فق�ل: »واهلل م���ا معنا من اهلل ب���راءة، ول بيننا وبين 

اهلل قراب���ة، ول لن���ا على اهلل حّج���ة، ول نتقّرب اإلى اهلل اإّل بالطاعة، فمن كان منكم 

مطيع���اً هلل تنفع���ه وليتن���ا، ومن كان منك���م عا�ضياً هلل لم تنفعه وليتن���ا، َوْيَحكم ل 

 .
(1(

تغتّروا! َويحكم ل تغتّروا!«

ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ويوؤّيد معن�ه���� قوله تع�ل���ى: {ڦ 

 ومثل�ه���� م����ن الآي�ت، وير�شد اإلي���ه معنى الولي�ة؛ 
(2(

{ چ چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ 
 ،Rلأّنه� بمعنى المت�بعة في الأقوال والأفع�ل، والع��شي هلل لي�س بت�بع اأهل البيت

بل هو مخ�لف لهم؛ لأّنهم ل يع�شون اهلل تع�لى.

وي�شي���ر } اإل���ى هذه الحقيق���ة ب�لقول: »توّه���م بع�س النا����س اأن مج���ّرد اإّدعاء 

الت�ضّي���ع وح���ّب الت�ضّيع وحّب اأهل بي���ت الطهارة والع�ضمة، ي�ضّوغ ل���ه - والعياذ باهلل 

- اقت���راف كّل مح���ّرم م���ن المحظورات ال�ضرعّية، ويرفع عنه قل���م التكليف. اإّن هذا 

ال�ض���ّيء الح���ّظ ل���م ينتبه اإل���ى اأّن ال�ضيطان قد األب�س عليه الأم���ر، فُيخ�ضى عليه في 

نهاي���ة عم���ره اأن ت�ضلب منه هذه المحب���ة الجوفاء التي ل تجدي ول تنفع، وُيح�ضر 

.»Rيوم القيامة �ضفر اليدين، وفي �ضفوف نوا�ضب اأهل البيت

اإّن ادع���اء المحّب���ة م���ن دون دلي���ل وبّين���ة ل يك���ون مقب���وًل؛ اإذ ل يمك���ن اأن اأكون 

�ضديق���ك واأ�ضم���ر ل���ك الح���ّب والإخال�س، ثّم اأقوم ب���كّل ما هو مناق����س لرغباتك 

واأهداف���ك. اإّن �ضجرة المحّبة تنت���ج وتثمر في الإن�ضان المحّب، العمل ح�ضب درجة 

المحّب���ة وم�ضتواه���ا، ف���اإذا ل���م تحمل تلك ال�ضج���رة هذه الثمرة، فالب���ّد من معرفة 

اأّنها لم تكن محّبة حقيقّية، واإّنما هي محّبة وهمّية... فمحّب اأهل البيتR هو 

ال���ذي ي�ضاركهم في اأهدافه���م، ويعمل على �ضوء اأخبارهم واآثاره���م... واإّن الموؤمن 

)1) رو�شة الك�في، �س159، ح205.
)2) اآل عمران،31.
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اإذا ل���م يعم���ل بمتطّلبات الإيمان وم���ا ت�ضتدعيه محّبة اهلل واأوليائ���ه لما كان موؤمناً 

ومحّب���اً، واإّن ه���ذا الإيم���ان ال�ضكل���ي والمحّب���ة الجوفاء م���ن دون جوه���ر وم�ضمون 

.
ينتفي ويزول اأمام حوادث ب�ضيطة و�ضغوط ي�ضيرة«)1)

خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

ترتب���ط م�ش�أل���ة العالقة ب�أهل البي���تR بعقيدة الإن�ش�ن وه���ي كغيره� من  -

الأم���ور العتق�دية يمك���ن اأن ت�شلك في مدى ثب�ته� اأو الت�شكي���ك به� اإم� �شبيل 

الغلو، اأو التق�شير.

اإن الإنت�ش�ب اإلى مدر�شة  اأهل البيتR من المف�خر الكبرى التي ينبغي اأن  -

يعتز به� كل موال.

العالق���ة الق�ئمة بي���ن الولية والعمل وثيقة ومترابط���ة بحيث ل يمكن لالإن�ش�ن  -

ال�شتغن�ء ب�أحدهم� عن الآخر.

م���� ينبغ���ي الت�أكيد عليه اأن الإيم����ن ب�لولية لي�س بدياًل ع���ن العمل، واأن العمل  -

لوحده لي�س ك�فيً� دون الإيم�ن ب�لولية.

بع�س الرواي�ت يظهر منه� الكتف�ء بحب اأهل البيتR والبع�س الآخر يظهر  -

منه� عدم جواز الكتف�ء و�شرورة العمل واللتزام بتع�ليمهمR مع حبهم.

الإم����م الخمين���ي} �ش���ّوب الرواي�ت الت���ي تتحدث عن ام���ك�ن الكتف�ء  -

.Rواأكد على اأن الولية ل تنفك عن العمل ب�أوامرهم Rبحبهم

المحب���ة الحقيقي���ة لالأئم���ةR هي المحب���ة الن�بعة م���ن العم���ل واللتزام  -

بط�عتهم وبكل م� اأمروا وحكموا به.

)1)   الأربعون حديثً�، الإم�م الخميني}، �ص 632.
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

Rتعظيم �لإمام لأهل �لبيت

لق���د ك�ن الإم����م} الع����رف الحقيق���ي الوا�شل اإل���ى كعبة مق�ش���وده، يعلم م� 

ي�شتوج���ب المق�م ال�ش�مخ والمنزل���ة الرفيعة لأهل الولية الإلهّي���ة اآل محّمد P من 

تقدي����س وتكريم واحت���رام ب�لغ يفوق الع�دات المعروفة والأنم����ط الم�ألوفة بين �ش�ئر 

الن��س، لذلك ك�ن } اإذا مّر على ذكر ا�شم اأحد المع�شومينR اأخذته الهيبة 

حينم���� ي���رّدده بعّزة وتعظي���م ك�ملين، مع التقدي���ر الع�لي لأح�ديثه���مR، واّتب�ع 

مق��شدهم واأفك�رهم وعق�ئده���م، واإحي�ء من��شب�ت ولداتهم و�شه�داتهم. كيف ل؟! 

وه���ذا اإم�من���� ال�ش�دقQ ك�ن كّلم���� لهج ب��شم جّده ر�ش���ول اهلل P وهو ج�ل�س 

يحني راأ�شه ال�شريف اإلى م�شتوى ركبتيه.

والإم�م} ال���ذي لم يذكر اأ�شت�ذًا من اأ�ش�تذته الكرام اإل وعّقب ب�لقول»روحي 

فداه«، فكيف تكون عالقته مع المع�شومينR؟!

في���ن بخدمته، م���دى اهتم�مه بتعظيم واإحي����ء �ش�ئر م�  يذك���ر لن���� اأحد المت�شرِّ

يرتب���ط ب�أه���ل البيتR، فق����ل: »ط���وال الم���دة الت���ي كان خاللها الإم���ام في 

النج���ف الأ�ض���رف، كان يقي���م مجال����س العزاء ف���ي منزله في جمي���ع ليالي �ضهادة 

المع�ضومي���نR، وف���ي ذكرى رحي���ل ال�ضّيدة الزه���راء O كان ي�ضتمّر في 

اإقام���ة المجال����س لث���الِث لي���اٍل، وكان ب���كاوؤه م�ضهوداً ف���ي جميع ه���ذه المجال�س 

دون ا�ضتثن���اء«. وبمج���ّرد اأن ي�شرع اأحد الأخوة بقراءة مجل�س الم�شيبة يبداأ الإم�م 

ب�لب���ك�ء ب�شوت ع����ٍل وتنهمر قطرات الدم���ع على خديه كمثل حّب����ت اللوؤلوؤ. ومّم� 

تجدر الإ�ش�رة اإليه اأن كّل الأعب�ء والعن�ء الذي ع�ن�ه الإم�م} واهتم�مه ب�لأمور 

ال�شي��شّية و�ش�ئر �شوؤون البالد والعب�د، لم يكن ليمنع اأو يحول بينه وبين المح�فظة 

والحر����س على اإحي�ء واإظه����ر مظلومّية الأئّمةR، فنراه ف���ي الت��شع من �شهر 
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مح���ّرم ي�أمر ب�إق�مة مجل�س عزاء ف���ي ب�ري�س بح�شور جمٍع م���ن المرا�شلين الذين 

.
(1(

ج�وؤوا لمق�بلته }  قبل �ش�عة من وقت الظهر

�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

اإّن اعتبار اأئّمة اأهل البيتR اأنا�ضاً منّزهين مع�ضومين هو نوع من الإفراط 1 - 

في العتقاد بهم.

خط�أ  �شح  

اإّن الإيمان بالولية ل يعني ال�ضتغناء عن العمل.2 - 

خط�أ  �شح  

محّبة 3 -  هي  عمل  دون   Rالبيت واأهل  الت�ضّيع  وحّب  الت�ضّيع  اّدعاء  مجّرد  اإّن 

جوفاء ل تجدي ول تنفع.ل تناٍف بين المحّبة وعدم الطاعة، فالمحّبة لأهل 

البيتR �ضبٌب لغفران الذنوب.

�شح خط�أ 

الأمان 4 -  �ضاطئ  اإلى  ي�ضل  اأن  والعمل فقط  الطاعة  يمكن لالإن�ضان من خالل 

الإلهي.

�شح خط�أ 

)1)   المذكرات الخ��شة ج1، �ص 49.
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اختر الجواب ال�ضحيح:

1. اإّن م�ضاألة العالقة مع اأهل البيتR يجب اأن ُتبنى على:

اأ-   العتق�د ب�أّنهم خ�رج الحدود الب�شرّية، ودون الألوهّية. 

ب-   العتق�د ب�أّنهم ب�شر ع�ديين، واأّن محّبتهم هي ب�شبب قربهم من ر�شول 

 .Pاهلل

ج -   العتق�د ب�أّن وليتهم مع العمل اأ�ش��س للو�شول اإلى الفوز والنج�ة. 

2. »حّب علّي ح�ضنة ل ت�ضّر معها �ضّيئة« يعني:

 .Q اأ-    اأّن الإن�ش�ن مهم� ارتكب من الذنوب ف�شيغفر له بحّبه لعلي

ب-    اأّن حّب الإم�م عليQ يبعث على نور واإيم�ن يجّنب�ن �ش�حبهم� 

الآث�م. 

ج -    الولية اأهّم واأف�شل من العمل.

3.اإّن الفرق بين المحّبة الحقيقّية والمحّبة الوهمّية يكمن في اأّن:

الحبيب،  واآث�ر  واأخب�ر  اأهداف  وفق  للعمل  دافع  الحقيقّية   اأ-   المحّبة 

بخالف الوهمّية. 

العلنّية،  والولية  والت�شّيع  المحّبة  ب�إظه�ر  تكون  الحقيقية   ب-  المحّبة 

اأّم� الوهمّية فال. 

 ج- اأ وب. 



أهداف الدرس

الدرس الثامن

 اأن يبّي الطالب نظرة الإمام اخلميني} اإىل العلماء.1-

 اأن يذك���ر بع����س الو�ضائل الت���ي ا�ضتهدف من خالله���ا ال�ضتكبار 2-

دور العلماء.

 اأن يحّدد تكليفه جتاه العلماء، وفهمه لوظائفهم.3-

العلماء إمتداد لمسيرة الوالية
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تمهيد

لقد خرج الإم�م الخميني} راف�شً� كّل المع�يير التي اعت�ده� الن��س، معلنً� »ل 

�ضرقّي���ة ول غربّي���ة« ي�أبى اأن ي�شتظّل ب�إحدى القّوتين، لم يعرف راأ�شه اإل ظّل العم�مة 

ال�شوداء، ولم يعرف بدنه اإل لب��س العلم�ء.

وظلُّ العم�مة يعني عند الإم�م} الكثير؛ اإّنه� تخت�شر الخّط كله، اإّنه� الإ�شالم، 

.
(1(

وقد �شّرح بذلك في كالم له مع اأ�ش�تذة وطالب الج�معة: »المعّمم يعني الإ�ضالم«

مكانة العلماء

يق���ول الإم����م الخميني}: »اأولئ���ك العلماء هم مظه���ر الإ�ضالم، اإّنه���م مبّينو 

.
(2(

»Pالقراآن، اإّنهم مظهر النبي الأكرم

اإّن للعلم����ء مك�ن���ة خ��ش���ة عن���د الإم�م الخمين���ي}، هذه المك�ن���ة التي تجّل 

العلم����ء نالحظه� عن���د الإم�م الخمين���ي} ب�شكل وا�شح في ع���ّدة مي�دين، ففي 

كت�ب�ت���ه نجده يتع�طى مع العلم�ء بقد�شّية، فيطلق عليه���م الألق�ب الرفيعة والتي لم 

يطلقه���� على �شواه���م، ويظهر لهم كّل احترام واإجالل، فنج���ده في كت�به »الأربعون 

)1)  �شحيفة الإم�م}، ج 21، �ص 93.
)2)  م. ن، ج 4، �ص 93.
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 لقب ثقة الإ�شالم والم�شلمين مّرة، وحّجة الفرقة 
(1(

حديثاً« يطلق على ال�شيخ الكليني

وثقته���� مّرة اأخرى، و�شيخ المحّدثي���ن واأف�شلهم مّرة ث�لثة. ويطلق على ال�شيخ ن�شير 

 
(3(

 لق���ب اأف�شل المت�أّخرين واأكمل المتقّدمين، وعلى ال�شيخ البه�ئي
(2(

الدين الطو�شي

 لقب المحّقق والمدّقق و...، 
(4(

لق���ب ال�شيخ الجليل الع�رف، وعل���ى العالمة المجل�شي

فهذا التعظي���م والحترام للعلم�ء والفقه�ء والمحّدثين ظ�ه���ر ووا�شح لكّل من يقراأ 

�شفح�ت كت�به هذا.

وف���ي اأ�شلوب���ه العملي في قي����دة النظ�م، نج���ده ا�شتع����ن ب�لعلم�ء كعين وي���د في جميع 

موؤ�ّش�ش����ت الدولة، فق���د و�شع لنف�شه ممّثلين من العلم�ء في جمي���ع الموؤ�ّش�ش�ت، ولم يترك 

الموؤ�ّش�ش�ت تعمل لوحده� دون رق�بة ومواكبة من العلم�ء.

���ة ومق�مً� ممّي���زًا، يذكره ب�شكل  وف���ي مف�هيمه واأفك�ره نج���د للعلم�ء مك�نة خ��شّ

وا�شح و�شريح في كت�ب�ته وخطبه، ف�لعلم�ء بنظره هم:

)1)  محّم���د ب���ن يعقوب ابن اإ�شح�ق الكليني الرازي، المعروف ب�»ثقة الإ�شالم« )328 اأو 329ه�.ق(، من اأع�ظم محّدثي ال�شيعة 
و�شي���خ م�ش�ي���خ اأهل الحديث والرواي���ة. در�س الحديث لدى م� يقرب من اأربعين رجاًل، ونق���ل عنه الكثير من فحول العلم�ء 

اأمث����ل: جعف���ر بن محّمد قولويه وه�رون بن مو�شى التلعكبري. وهو اأول موؤّلف من موؤلفي الكتب ال�شيعية الأربعة. تمّكن على 

م���دى �شن���وات عديدة من تدوين كت�ب الك�في في ثالث���ة اأق�ش�م »الأ�شول« و»الفروع« و»الرو�شة« ل���ه كتب اأخرى مثل: كت�ب 

الرج�ل، ر�ش�ئل الأئمة، كت�ب في الرد على القرامطة وكت�ب تف�شير الأحالم.

)2)  محّم���د بن ح�ش���ن الطو�شي المعروف ب�ل� »خواجه ن�شير« و»المحقق الطو�ش���ي« )597 � 672(، من م�ش�هير حكم�ء وعلم�ء 
الإ�شالم، ومن المتبّحرين في الفل�شفة والكالم والري��شي�ت والهيئة. من تالمذته: العالمة الحلي، قطب الدين ال�شيرازي 

وال�شي���د عب���د الكريم بن ط�وو�س. و�شل اإلين� م���ن م�شّنف�ته واآث�ره: �شرح الإ�ش�رات، تحري���ر اأقليد�س، تحرير المج�شطي، 

اأخالق ن��شري.

)3)  ال�شي���خ به����ء الدين محّمد ب���ن الح�شين بن عبد ال�شمد الع�مل���ي المعروف ب�ل�شيخ البه�ئ���ي )953 � 1030ه�.ق(، اأوحدي 
ع�ش���ره ون����درة زم�نه في مختلف العلوم والفنون، اأطلق عليه في اأ�شفه�ن اآنذاك لقب »�شيخ الإ�شالم«، وفي طليعة تالمذته 

�شدر المت�ألهين والمال محّمد تقي المجل�شي والمحقق ال�شبزواري وف��شل جواد. ترك اآث�رًا وم�شّنف�ت كثيرة منه�: الج�مع 

العب��ش���ي والحوا�ش���ي على قواعد ال�شهيد في الفق���ه، الأ�شطرلب وت�شري���ح الأفالك في الهيئة، م�ش���رق ال�شم�شين، الحبل 

المتين، �شرح دع�ء ال�شب�ح، �شرح الأربعين حديثً� في الحديث والدع�ء، الفوائد ال�شمدية واأ�شرار البالغة في الأدب.

)4)  الم���ال محّم���د ب�قر بن محّمد تقي المجل�شي الأ�شفه�ني الم�شهور ب�لعالم���ة المجل�شي )1037 � 1111ه�.ق(، من فحول 
علم����ء ال�شيع���ة ومن المتبّحرين في ك�فة عل���وم زم�نه وب�لخ�شو�س في علم الحديث. اأه���م اأ�ش�تذته هم: والده وال�شيخ 

الح���ر الع�مل���ي وال�شيد علي خ����ن ال�شيرازي. ارت�ش���ف من معين علمه عدد كبي���ر من طالب العل���وم الدينية، اأبرزهم: 

الميرزا عبد اهلل الأفندي )موؤلف ري��س العلم�ء( وال�شيد نعمة اهلل الجزائري والمال �ش�لح الم�زندراني. اهتّم العالمة 

المجل�شي كثيرًا بجمع ون�شر اأح�ديث الإم�مية، ولديه اأكثر من 60 كت�بً� ب�للغتين الف�ر�شية والعربية، ولعل اأهّم م�شنف�ته 

ال����)60( تل���ك كت�ب بح�ر الأن���وار وكت�ب مراآة العقول في �ش���رح الك�في، حي�ة القلوب، زاد المع����د، حق اليقين، جالء 

العيون، حلية المتقين والأربعون حديثً�.
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1- ورثة الأنبياء: يقول الإم�م الخميني}: »اإّن العلماء اّلذين يرّبون الب�ضر 

.
(1(

هم ورثة الأنبياء، اإّنهم مبعوثون من قِبل الأنبياء«

 :Q2 - ه���م مظه���ر الإ�ض���الم واأدّلوؤه: ورد ف���ي الرواية عن اأمي���ر الموؤمنين

. وهن����ك اأكث���ر م���ن كلم���ة لالإم����م 
(2(

»...العلم���اء، وه���م الأدّلء عل���ى اهلل...«

الخميني} يوؤّكد فيه� هذا المعن���ى، حيث يقول}: »اأولئك العلماء هم 

.
(3(

»Pمظهر الإ�ضالم، اإّنهم مبّينوا القراآن، اإّنهم مظهر النبي الأكرم

3 - ه����م حّرا�س الإ�ض����الم: اأّي لقب عظيم هذا الذي يطلقه الإم�م الخميني} 

على العلم�ء، ف�إذا ك�ن الإ�شالم هو كّل النور ول نور �شواه، وهو كّل الهداية وكل م� 

عداه �شراب، وهو الجن�ن وكل م� عداه عذاب، وهو ر�ش� اهلل والطريق اإليه، هو 

ال���ذي يعطي للحي�ة معنى وهدفً�، ف�أّي �شرف اأن يكون الع�لم ح�ر�شً� لكّل هذا؟! 

واأّي اأخط�ر �شتحيط بن� اإن ا�شتغنين� عن خدم�ت الح�ر�س في دني� مليئة ب�لكيد 

والظلم والطغي����ن؟! يقول الإم�م الخميني} مخ�طبً� مجموعة من العلم�ء: 

»اقتحموا الأمور، تدّخلوا في ال�ضوؤون، ل ي�ضّح اأن يقول اأحدكم: اأنا فقيه ول 

�ض����اأن ل����ي بغير ذلك، فاأنت فقيه، ولكن يج����ب اأن تتدّخل في ال�ضوؤون، يجب اأن 

.
(4(

تتدّخل بمقّدرات النا�س، فاأنتم حّرا�س الإ�ضالم، ويجب اأن تحر�ضوه«

ودورهم هذا يت�أّكد في زمن غيبة الإم�م �ش�حب الزم�ن|، ففي الرواية عن الإم�م 

اله����ديQ: »ل���و ل من يبقى بع���د غيبة قائمناQ م���ن العلم���اء الداعين اإليه، 

والداّلي���ن علي���ه، والذاّبي���ن ع���ن دينه بحج���ج اهلل، والمنقذي���ن ل�ضعفاء عب���اد اهلل من 

.
(5(

�ضباك اإبلي�س ومردته، ومن فخاخ النوا�ضب، لما بقي اأحد اإل ارتّد عن دين اهلل«

)1)  �شحيفة الإم�م}،  ج 7، �ص 181.
)2)  ميزان الحكمة، الري�شهري، ج3، �ص 2420، عن كت�ب »غرر الحكم« لالآمدي.

)3)   �شحيفة الإم�م}، ج 4، �ص 93.
)4)  من كالم ل�شم�حته} بت�ريخ 6-3-1979 في جمع من علم�ء وطالب قم المقد�شة.

)5)  الحتج�ج، ال�شيخ الطبر�شي، ج1، �ص9.
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دور العلماء

هن�ك ج�نب�ن رئي�ش�ن �شنلقي عليهم� ال�شوء في مو�شوع دور العلم�ء الت�ريخي:

الجانب العلمي:. 1

يعتب���ر الإم�م الخميني} الدور العلمي للعلم����ء اأ�ش��شّيً� جّدًا، ويمكن مالحظة 

ثالث مه�م علمّية اأ�ش��شّية للعلم�ء الأعالم ق�موا به� على مّر الت�ريخ:

الأولى: حفظ التراث الديني من ال�شي�ع والتلف:

لق���د حفظ لن���� العلم�ء هذا الدين بك�فة اأبع�ده الفكرّي���ة والعلمّية، فتحّمل العلم�ء 

الأع���الم على امت���داد الع�شور ه���ذه المهّمة، اإذ ل���ول جهودهم المب�رك���ة والم�شنية 

ل���م ي�ش���ل اإلين� هذا الدين العزي���ز اأ�شياًل �ش�فيً� كم���� اأراد اهلل ور�شوله، كم� لم تكن 

ه���ذه المهّمة �شهلة ي�شيرة؛ لأّنه� اأتت ف���ي ظّل مط�ردة �شالطين وحّك�م الجور للعلم�ء 

وظلمه���م �شجنً� وقتاًل وت�شريدًا، كم� يذكر لن� الت�ريخ حوادث عّدة وقعت �شمن �شي�ق 

ال�شطه�د والظلم، يقول الإم�م الخميني}:

»ل���م يك���ن �ضه���اًل جم���ع العل���وم القراآنّية واآث���ار واأحاديث النب���ّي العظي���م وال�ضّنة 

و�ضي���رة المع�ضومي���نR، وكتابته���ا وتبويبه���ا وتنقيحها في ظ���روف كانت فيها 

رون جميع اإمكاناتهم من  الإمكان���ات قليلة جّداً، وكان ال�ضالطين والظالمون ي�ضخِّ

.
(1(

اأجل محو اآثار الر�ضالة«

الث�نية: بي�ن التراث الديني و�شرحه:

اإنَّ مهّم���ة الح���وزة وعلم�ئه� الأعالم لم تقت�شر على حفظ ه���ذا التراث ونقله، بل 

تحّمل���ت م�شوؤولّية بي�ن و�شرح واإظه�ر المع�ني والمق��شد لهذه الن�شو�س الإلهّية التي 

)1)  من كالم ل�شم�حته }، بت�ريخ 1979/3/4 يوم عودته اإلى قم.
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تبّي���ن هذا الدي���ن، فك�نوا ال�شم�ن���ة لعدم تحري���ف المف�هيم الإ�شالمّي���ة ولتطبيقه� 

ال�شحي���ح، خ�شو�شً� في الأمور الم�شتج���ّدة، وقد اأّكد الإم�م الخميني} على هذه 

المهّمة، حيث ق�ل: »لول وجود الفقهاء الأعّزاء لم يكن معلوماً كيف كانت �ضتعر�س 

.
(1(

»Rعلى النا�س علوم القراآن والإ�ضالم وعلوم اأهل البيت

الث�لثة: ن�شر الدين وترويجه:

ب�لإ�ش�ف���ة اإل���ى مهّمة حفظ الدي���ن وبي�نه، داأب العلم�ء الأج���اّلء في تبليغ الدين 

ون�ش���ره، وبذل���وا الغ�ل���ي والنفي�س لتحقي���ق هذا اله���دف الإلهي حّتى ق�ش���ى البع�س 

منه���م �شهداء، ك�ل�شهي���د الأّول وال�شهيد الث�ن���ي واأمث�لهم الكثير م���ن علم�ئن�، وقد 

اأ�ش����ر الإم�م } اإلى هذه الحقيقة، فق����ل: »اإنَّ العلماء المجاهدين والملتزمين 

بالإ�ض����الم بذل����وا جهوده����م ط����وال التاريخ وف����ي اأ�ضعب الظ����روف - وبقلوب مالأى 

.
(2(

بالأمل ونفو�س فيا�ضة بالع�ضق والمحبة - في تربية الأجيال وتعليمها«

الجانب الجهادي:. 2

ل���م يكتِف العلم����ء بثق���ل الم�شوؤولّية العلمّي���ة الج�شيمة الملق����ة على ع�تقهم، 

ب���ل ق�م���وا بمواجهة الطواغي���ت والح���ّك�م الظ�لمين وحفظ المجتم���ع الإ�شالمي 

بم���� لديه���م من اإمك�ن����ت وو�ش�ئل مت�حة، ف���ي مختلف اأنح�ء الع�ل���م الإ�شالمي، 

يقول الإم����م}: »اإنَّ ال�ضهداء العلماء ل يقت�ضرون عل���ى �ضهداء المواجهات 

والح���روب في اإيران، بل اإنَّ عدد ال�ضه���داء المجهولين للحوزات والعلماء مّمن 

ق�ض���وا غرباء خ���الل ن�ضر المعارف والأحكام الإلهّية على يد العمالء والجبناء 

.
(3(

كثير«

)1)  مك�نة العلم�ء في فكر الإم�م الخميني }، �ص26.
)2)   م. ن، �س 28.

)3)  من نداء ل�شم�حته } اإلى مراجع الم�شلمين وعلم�ء البالد بت�ريخ 1989/2/22.
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مجالسة العلماء

لقد اأّكدت الرواي����ت الواردة عن المع�شومين الأطه�رR على اأهّمّية مج�ل�شة 

العلم�ء وال�شتف�دة منهم، فعن ر�شول اهللP: »من ا�ضتقبل العلماء فقد ا�ضتقبلني، 

وم���ن زار العلم���اء فق���د زارن���ي، ومن جال����س العلماء فق���د جال�ضني، وم���ن جال�ضني 

، فهذه الرواية ت�شّبه الجلو�س م���ع العلم�ء بمج�ل�شة اهلل تع�لى 
(1(

فكاأنم���ا جال����س رّب���ي«

ور�شوله الأكرمP، وهذا يعني اأّن كّل خير متوّقع من هذه الجل�شة، كم� ورد عن اأمير 

.
(2(

الموؤمنينQ: »جال�س العلماء يزدد علمك، ويح�ضن اأدبك«

وتدّل هذه الرواية على ف�ئدتين:

الأول���ى: ه���ي العلم، فجلو�شك م���ع الع�لم يفتح لك الطري���ق لال�شتف�دة من علمه 

ومعرفته.

ر ب�لتربية  الثاني���ة: ه���ي الأدب، ف�ل�شتف����دة ل تنح�ش���ر ب�لعلم النظري، ب���ل توؤثِّ

والأخالق الح�شنة.

وللتخّل���ي عن ال�شتف�دة من العلم�ء اآث�ر �شلبّية ومقيتة، هي البعد عن �ش�حة رحمة 

اهلل وت�شدي���ده، والخذلن م���ن اهلل عز وجل - اأع�ذن� اهلل �شبح�نه واإّي�كم منه� - فقد 

ورد عن الإم�م زين الع�بدينQ في بع�س اأدعيته التي ت�شّكل مدر�شة ك�ملة للتربية 

.
(3(

والتهذيب: »اأو لعّلك فقدتني من مجال�س العلماء فخذلتني«

وهن�ك رواية عن النبي P يجب التوّقف عنده� والت�أّمل فيه� ملّيً�؛ لأّنه� تدّق ن�قو�س 

الخطر للم�شلمين، خ�شو�شً� في هذه الأزمنة، حيث يقول P: »�ضياأتي زمان على اأّمتي 

يفّرون من العلماء كما يفّر الغنم عن الذئب، ابتالهم اهلل تعالى بثالثة اأ�ضياء:

)1)  كنز العم�ل، المتقي الهندي، ج15، �ص170.
)2)  غرر الحكم، الآمدي، �س430.

)3)   م�شب�ح المتهجد، ال�شيخ الطو�شي، �س588.
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الأول: يرفع البركة من اأموالهم.

الثاني: �ضّلط اهلل عليهم �ضلطاناً جائراً.

.
الثالث: يخرجون من الدنيا بال اإيمان«)1)

استهداف العلماء

اأم����م ه���ذا ال���دور المه���ّم والأ�ش�����س للعلم����ء، ق����م الم�شتكب���رون والم�شتعمرون 

الط�مع���ون ب�ل�شيطرة على الأّم���ة ومقّدراته� ب��شتهداف هذا الح�شن، كم� ا�شت�شرف 

بيِّن لجميع الحوزات العلمّية، من 
ُ
ذل���ك الإم�م الخميني}، حيث ق�ل: »علّي اأن اأ

حوزة قم وحوزة م�ضهد وجميع الحوزات التي ترونها، واأقول: اإّنكم اليوم على راأ�س 

لئح���ة الم�ضتهدفين لالأه���داف الخبيثة للدول الكب���رى«. واأم� اأ�شك�ل ال�شتهداف 

فمتع���ّددة، منه� الدع�ية �شّدهم وت�شوي���ه �شورتهم: »اإّنهم يعر�ض���ون الإ�ضالم ب�ضكل 

�ض���ّيء ويعر�ض���ون المعّمم ب�ضكل �ضّيء، لم���اذا؟ لأّن ما يقف في وجههم هو الإ�ضالم، 

ولأّن م���ن يري���د تطبيقه هو المعّمم. اأولئ���ك ل يريدون اأن يتحّقق هذا الأمر، لهذا 

م،  يريدون عر�س الإ�ضالم ب�ضكل �ضّيء، ليبتعد النا�س عن الإ�ضالم، وليهّم�س المعمَّ

.(2(
ويبقون هم، فيفعلون ما يحلو لهم«

وم���ن الم�شكالت التي نّبه اإليه� الإم�م الخميني}، هي ن�شبة خط�أ ال�شخ�س اأو 

ا�شتب�هه اأو تق�شيره اإلى خّط العلم�ء وتعميمه على كّل الأفراد، وهذا تع�ٍط خطير لأّنه 

�شيت�شّبب ب�لإ�ش�ءة اإلى الحوزة والعلم�ء.

يق���ول الإم�م الخمين���ي}: »اإنَّ النا����س اإذا راأوا �ضلوكاً منحرفاً م���ن رجل دين 

فاإّنه���م �ضي�ضيئ���ون النظ���ر بكّل رج���ال الدين، ل به���ذا ال�ضخ�س فقط ال���ذي راأوا في 

�ضلوك���ه انحراف���اً، وي���ا ليتهم كان���وا يقت�ضرون ف���ي اإ�ضاءة الظّن عل���ى �ضخ�س واحد، 

)1)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج22، �ص453.
)2)  �شحيفة الإم�م}،  ج 2، �ص 139.
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ول يعّمم���ون الحك���م على الآخرين. اإنَّ النا�س ل يحّللون الأمور عندما يرون عماًل 

غي���ر لئ���ق من معّم���م، اإنَّ بين الك�ضب���ة اأي�ضاً والموظفي���ن اأف���راداً منحرفين وغير 

م�ضتقيمي���ن، وكذلك بين المعّممين اأ�ضخا�س غير �ضالحين ومنحرفون، ولكن لو 

اًل كان منحرفاً، نرى النا�س يقولون: البقال الفالني منحرف، ولو اأّن عّطاراً  اأنَّ بقَّ

كان منحرف���اً، يقول���ون: اإن العطار الفالني منح���رف، لكن اإذا قام معّمم بعمل غير 

.
(1(

لئق يقولون: المعّممون �ضّيئون!«

ف�لأخط����ء اأو ال�شتب�ه����ت الفردّية والجزئّي���ة ل يجوز اأن تجّرئن���� على النيل من 

المق����م المعن���وي للعلم�ء، يقول الإم����م الخميني}: »كل من ي���رى كتاب جواهر 

ال���كالم ي���درك مدى جه���ود المجتهدين الذين يتطاول الي���وم عليهم عدد من رواد 

.
(2(

الأزقة ليحّددوا لهم تكليفهم«

يق���ول الإم����م الخمين���ي}: »اإذا خ�ض���ر الإ�ض���الم كّل �ض���يء - ل �ضم���ح اهلل - 

وبق���ي فقه���ه بالطريقة الموروثة عن الفقه���اء العظام، ف�ضي�ضتمّر ف���ي طريقه. اأّما 

اإذا م���ا ح�ض���ل الإ�ض���الم عل���ى كّل �ض���يء وخ�ض���ر - ل �ضم���ح اهلل - فقه���ه عل���ى طريقة 

ال�ضل���ف ال�ضال���ح، فلن يمكن ال�ضتمرار في الطري���ق ال�ضحيح، و�ضينتهي الأمر اإلى 

.
(3(

ال�ضياع«

)1)  الجه�د الأكبر، الإم�م الخميني}، �ص10.
)2) الإم�م الخميني}، من كت�ب »ك�شف الأ�شرار«.

)3)  من ندائه في الذكرى الرابعة لنت�ش�ر الثورة الإ�شالمّية بت�ريخ 11 - 2 - 1983.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

ل���و نظرن� اإلى كالم الإم����م الخميني} الذي يمّثل ن���ور الإ�شالم المحّمدي  -

الأ�شيل لوجدن� المك�ن���ة ال�ش�مية للعلم�ء، ويتجّلى ذلك في الكثير من عب�راته 

وكلم�ته. 

هن�ك ج�نب�ن رئي�ش�ن في مو�شوع دور العلم�ء الت�ريخي: الج�نب العلمي، والج�نب 

الجه�دي.

يعتبر الإم�م الخميني} الدور العلمي للعلم�ء اأ�ش��شّيً� جّدًا، ويمكن مالحظة  -

ثالث مه�م علمّية اأ�ش��شّية للعلم�ء الأعالم ق�موا به� على مّر الت�ريخ: 

الأولى: حفظ التراث الديني من ال�شي�ع والتلف.

الثانية: بي�ن هذا التراث و�شرحه.

الثالثة: ن�شر الدين وترويجه.

ل���م يكتف العلم�ء بثق���ل الم�شوؤولّية العلمّية الج�شيم���ة الملق�ة على ع�تقهم، بل  -

ق�م���وا بمواجهة الطواغيت والحّك�م الظ�لمي���ن وحفظ المجتمع الإ�شالمي بم� 

لديهم من اإمك�ن�ت وو�ش�ئل مت�حة، في مختلف اأنح�ء الع�لم الإ�شالمي.

اأم����م ه���ذا الدور المه���ّم والأ�ش�����س للعلم�ء ق����م الم�شتكب���رون والم�شتعمرون  -

الط�مع���ون ب�ل�شيط���رة عل���ى الأّمة ومقّدراته���� ب��شتهداف ه���ذا الح�شن، كم� 

ا�شت�شرف ذلك الإم�م الخميني}.
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

�أعينو� �ل�سبي على �ل�سعود �إلّي

طوال اأّي����م اإق�مة الإم�م} في مدر�شة علوي، ك�نت الوفود الجم�هيرّية تتدّفق 

لزي�رت���ه ب��شتمرار »الرج����ل �شب�حً�، والن�ش�ء ع�شرًا«، وك�نت �ش���ّدة الزدح�م توؤّدي 

اإل���ى اإغم����ء بع�س الزائرين، واأحي�نً� اإلى نقلهم اإل���ى الم�شت�شفى، في اأحد الأّي�م كنت 

ب�لقرب من الإم�م وك�ن ازدح�م الزائرين �شديدًا للغ�ية، فراأى �شبّيً� عمره في حدود 

الع�ش���رة اأعوام، وقد ا�شتّد ال�شغط عليه واأخذ ب�لبك�ء، لكّنه رغم ذلك ك�ن ي�شعى اإلى 

�ش���ّق ال�شفوف بهدف الو�شول اإل���ى الإم�م الذي اأ�ش�ر اإلى من حوله اأن يعينوا ال�شبّي 

وي�أتوا به اإليه في ال�شرفة، ففعلوا، وو�شل ال�شبّي اإلى الإم�م والعرق يت�شّبب منه وهو 

يبك���ي، ف�أح�ط���ه الإم�م بموّدته ولطفه، ث���ّم طلب ال�شبي اأن ي�أذن له ب����أن يقّبل خّده، 

فق���ّدم له خّده الأيم���ن فقّبله، وطلب تقبيل خ���ّده الآخر ف�أدار له وجه���ه وقّبل ال�شبي 

، ثّم طل���ب تقبيل جبهت���ه ف�نحنى الإم�م ب���كل توا�شع لل�شبّي ال���ذي قبَّل جبهة  الخ���دَّ

.(1(
الإم�م وال�شرور يطفح من عينيه

)1)   نقل هذه الح�دثة ال�شيخ مهدي الكروبي.
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�أ�������������������س������������������ئ������������������ل������������������ة

اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

اإّن دور العلماء يقت�ضر على الجانب العلمي فقط.1 - 

�شح خط�أ

اإّن تعميم خطاأ ال�ضخ�س اأو ا�ضتباهه على خّط العلماء اأمٌر �ضروري لكي 2 - 

يلتفتوا ويحذروا.

خط�أ �شح  

اإّن مجال�ضة العلماء تفتح الطريق لال�ضتفادة العلمّية والتربوّية.3 - 

�شح خط�أ

تنح�ضر 4 -  مهّمتهم  اأّن  اأ�ضا�س  على  العلماء  اإلى  الخميني  الإمام  ينظر 

بحفظ الدين من ال�ضياع فقط.

خط�أ �شح  

اإذا خ�ضر الإ�ضالم فقهه الموروث عن ال�ضلف ال�ضالح، ف�ضيكمل الم�ضيرة 5 - 

ب�ضعوبة بالغة.

�شح خط�أ

 اختر الجواب ال�ضحيح:

1. اإّن ت�ضّلط الحّكام الجائرين على النا�س هو نتيجة:

اأ-    فرار الن��س من العلم�ء. 

ب-    الأخط�ء التي يقع فيه� بع�س العلم�ء. 
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ج-    تعميم الخط�أ وال�شتب�ه على ك�ّفة العلم�ء والحوزة. 

2. يعتبر الإمام الخميني} العلماء:

رين في القي�م بدورهم، وينبغي اأن يكونوا اأف�شل بكثير.  اأ-    مق�شّ

 .Pب-    مظهر الإ�شالم، ومبّيني القراآن، ومظهر النبي الأكرم

الج�نب  في  رون  مق�شّ لكّنهم  العلمي،  الج�نب  في  مبدعين  ج-    

الجه�دي. 

3. يرى الإمام الخميني} اأّن المراد من ا�ضتهداف العلماء:

اأ-    ت�شويه �شورة المعّمم فقط. 

ب-    منعهم من الجه�د في �شبيل اهلل. 

ج-    ابتع�د الن��س عن الإ�شالم، والإ�ش�ءة للدين. 



أهداف الدرس

الدرس التاسع

الشهادة رحيق طريق الوالية

 اأن يبّي الطالب معنى ال�ضهادة احلقيقي واأجر ال�ضهيد وثوابه.1-

 اأن يعّدد بع�س �ضروط حتّقق ال�ضهادة.2-

 اأن يب���ّي اأن الني���ة اخلال�ض���ة وح���ب ال�ضهادة وال�ضع���ي الدائم لها 3-

كفيل بالظفر مبقامها.
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تمهيد

يق���ول اهلل تع�لى في محكم اآي�ت���ه: {وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ  

.
(1(

ېئ  ېئ ېئ ىئ ىئ ىئی ی ی ی}
اإّن ال�شه����دة في �شبيل اهلل تع�لى هي اإحدى الطرق للو�شول اإلى ر�ش� اهلل والقرب 

 ونبيل في ط�عة اهلل عزَّ 
ٍ
من���ه، ومعنى ال�شه�دة اأن يقتل الإن�ش�ن ف���ي �شبيل هدف �ش�م

. وعن���د الحديث عن ال�شه�دة في فكر الإم����م الخميني الراحل }، ل بّد من  وج���لَّ

الإ�ش����رة اإلى العديد من العن�وي���ن الأ�ش��شّية التي اأ�ش�ر اإليه� ر�شوان اهلل تع�لى عليه، 

ومنه���� اأج���ر ال�شهيد، وكيف ي�شل الإن�ش����ن اإلى مق�م ال�شه�دة ف���ي �شبيل اهلل تع�لى، 

واأخيرًا ل بّد من الإ�ش�رة اإلى مجتمع ال�شهداء الأحي�ء.

أجر الشهيد

ينطل���ق الإم�م الخميني} في حديثه عن اأج���ر ال�شهداء من الحديث الم�شهور 

عن الر�شول الأكرم P: »فوق كّل ذي بّر بّر حّتى يقتل في �ضبيل اهلل، فاإذا قتل في 

.
(2(

�ضبيل اهلل فلي�س فوقه بّر...«

)1)  التوبة، 20.
)2)  الك�في، ال�شيخ الكليني، ج 2، �ص 349.
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فم���ن خ���الل ه���ذا الحديث والكثي���ر م���ن الأح�ديث الأخ���رى يتح���ّدث الإم�م عن 

ال�شه���داء بل�ش�ن الع�جز عن التح���ّدث عن الثواب الجزيل والمق����م الذي و�شلوا اإليه  

فيق���ول }: »نحن والكّتاب والخطباء والبلغ���اء اإذا اأردنا اإح�ضاء قيمة واأجر عمل 

ال�ضه���داء والمجاهدين في �ضبي���ل اهلل وت�ضحياتهم و�ضعة نتائج �ضهادتهم، ل بّد اأن 

نعت���رف بالعجز، فما بالنا اإذا اأردنا اإح�ض���اء المراتب المعنوّية والم�ضائل الإن�ضانّية 

.
(1(

والإلهّية المرتبطة بال�ضهادة، هنالك العجز والتواني بال ريب«

فم���ن يرجع لم� روي في الأح�ديث ال�شريفة ع���ن ال�شه�دة واأجره�، ل بّد واأن يقف 

موق���ف الع�ج���ز عن الإح�ش�ء والع���ّد، بل قد تخ���ون العب�ئر الإن�ش�ن فيم� ل���و اأراد اأن 

ي�شف مق�م ال�شهداء الحقيقي، وكم� يقول الإم�م}: 

»ل يمك���ن لالألف���اظ والتعابي���ر و�ض���ف اأولئك الذي���ن هاجروا م���ن دار الطبيعة 

.
(2(

المظلمة نحو اهلل تعالى ور�ضوله الأعظم، وت�ضّرفوا في �ضاحة قد�ضه تعالى«

فلسفة الشهادة

يخ�ل البع�س اأّن ال�شه�دة هي خ�ش�رة وثغرة ُتفتح في ج�شد الأّمة؛ لأّن فقدان جيل 

ال�شب����ب على الجبه�ت خ�ش�رة للجي���ل الن�مي في الأّم���ة، اإل اأّن الم�ش�ألة تكون كذلك 

ل���و ك�ن الهدف م���ن الجه�د اأن نح�ف���ظ على اأنف�شن���� فح�شب، وحينم� نفق���د اأنف�شن� 

نك���ون قد خ�شرن� المعركة وحّلت علين� الهزيمة، ولكّن الهدف من الجه�د، هو تحقيق 

اله���دف الإن�ش�ني الأكبر الذي يريده اهلل تع�ل���ى من الإن�ش�ن، وهو الو�شول اإلى ط�عة 

اهلل تع�ل���ى، من خ���الل اأداء التكليف الإلهي بحفظ كرامة الأّم���ة واأعرا�س الم�شلمين 

ومقّد�ش�تهم، يقول الإم�م الخميني} عن هذه الم�ش�ألة: 

»اأنت���م غلبتم اأهواءكم، اأنتم في خلف الجبهات واإخوانكم في الجبهات، جاهدتم 

)1)  �شحيفة الإم�م}، ج 20، �ص 188.
)2)  م. ن، ج 19، �ص 40.
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اأنف�ضك���م وعلمت���م اأّن الحياة اأبدّية، واأّن هذه الحي���اة الحيوانّية الماّدّية زائلة، فاأنتم 

اإذن منت�ضرون، وما دامت هذه عقيدتكم فاأنتم الغالبون، حّتى ولو انهزمتم �ضورياً 

.
(1(

وماّدّياً«

وي�شي���ر الإم����م الخميني} اإل���ى م�ش�ألة مهّم���ة للغ�ية عند التح���ّدث عن مق�م 

ال�شهداء، حيث ي�شير اإل���ى اأّن قي��س ال�شه�دة ب�لموازين الدنيوّية والح�ش�ب�ت الم�ّدّية 

م�ش�ألة مهينة لمعنى ال�شه�دة، يقول }:

»يجب اأن يعلم عمالء اأمريكا اأّن ال�ضهادة في �ضبيل اهلل ل يمكن اأن ُتقا�س بالغلبة 

اأو الهزيم���ة ف���ي ميادي���ن القتال، مق���ام ال�ضهادة نهاي���ة العبودّية وال�ضي���ر وال�ضلوك 

ف���ي العال���م المعنوي. ل تحّقروا مق���ام ال�ضهادة لتقابلوها بفت���ح خرم�ضهر اأو �ضائر 

؛ ف�لهدف الحقيقي الذي ر�شمه اهلل �شبح�نه 
المدن، اإّنها اأوهام القومّيين الباطلة«)2)

.
(3(

وتع�لى لالإن�ش�ن يتلّخ�س بقوله تع�لى: {ڄ  ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ}

وال�شه����دة ه���ي اأقرب طريق للو�ش���ول اإلى ثمرة العب�دة، وه���ي القرب من اهلل عزَّ 

. وجلَّ

كيف تكون شهيداً؟

ل �شّك اأّن ال�شه�دة نعمة اإلهّية يمنحه� اهلل �شبح�نه وتع�لى، ول يقدر عليه� الإن�ش�ن 

بنف�شه.

.
(4(

يقول الإم�م الخميني}: »اإن ال�ضت�ضهاد بالن�ضبة لنا في�س عظيم«

ولكن هذا ل يعني اأّن اهلل �شبح�نه وتع�لى يمنحه� لأّي ك�ن، وب�شكل ع�شوائي، يقول 

)1)   �شحيفة الإم�م}، م. �س، ج 16، �ص 58.
)2)  م. ن، ج 29.

)3)  الذاري�ت، 56.
)4)   الكلم�ت الق�ش�ر، لالإم�م الخميني }، عنوان: ال�شه�دة وال�شهيد.
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.
(1(

الإم�م الخميني}: »ال�ضهادة هدّية من اهلل تبارك وتعالى لمن هم اأهل لها«

فعلى الإن�ش�ن ال�شعي كي تتوّفر فيه �شف�ت ال�شهيد، ويكون اأهاًل لل�شه�دة حّتى يمّن 

اهلل تع�لى عليه به�. ولتحّقق ال�شه�دة �شروط عّدة، ومن هذه ال�شروط: 

الزهد في الدنيا:. 1

اإن ك�ن للدني� من قيمة فالأّنه� مزرعة الآخرة، وم�شجد اأولي�ء اهلل، وطريق الو�شول 

اإل���ى �ش�حة ر�ش�ه، فلو قطعن�ه� عن كّل ذلك ونظرن� اإليه� نظرة م�ّدّية، فلن يكون له� 

اأّي قيمة على الإطالق، كم� اأخبر عنه� اأمير الموؤمنينQ في كالم له: 

»كاأّنه���م ل���م ي�ضمعوا كالم اهلل حي���ث يق���ول: {ې ى     ى  ائ  ائ 

)2)،... اأم���ا وال���ذي فلق الحّبة، 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ  ۇئ ۆئۆئ ۈئ ۈئ}

وب���راأ الن�ضم���ة ل���ول ح�ض���ور الحا�ض���ر وقي���ام الحّجة بوج���ود النا�ضر، وم���ا اأخذ اهلل 

عل���ى العلم���اء اأن ل يق���اّروا عل���ى كّظ���ة ظالم ول �ضغ���ب مظلوم، لألقي���ت حبلها على 

غاربه���ا ول�ضقيت اآخرها بكاأ�س اأّوله���ا، ولألفيتم دنياكم هذه اأزهد عندي من عفطة 

.
عنز...«)3)

هك���ذا يجب اأن يكون المج�هد في �شبيل اهلل، زاهدًا ب�لدني� ع�رفً� بمق�م ال�شه�دة 

.
(4(

{جب حب خب مب ىب  يب جت حت   خت مت ىت يت جث مث}

ف�إّن الإن�ش�ن كّلم� اقترب من الآخرة وابتعد عن التعّلق ب�لدني�، يكون بذلك قد مّهد 

الطري���ق لنف�شه لالنخراط في �شلك ال�شهداء الذي���ن يخت�رهم اهلل تع�لى، ويحبرهم 

بلب��س كرامته�. 

)1)  �شحيفة الإم�م}، ج 10، �ص 11.
)2)  الق�ش�س، 83.

)3)  نهج البالغة، خطبة 3.
)4)  اآل عمران، 157.
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وقد اأّكد الإم�م الخمين���ي} على ذلك في كلم�ته: »اإّن الدنيا بجميع بهارجها 

.
(1(

واعتباراتها هي اأقّل بكثير من اأن تكون جزاًء ورتبة للمجاهدين في �ضبيل اهلل«

.
(2(

»اإّن المجاهد في �ضبيل اهلل اأ�ضمى من اأن يقّيم عمله النفي�س بزخارف الدنيا«

.
(3(

»... لم يبيعوا اأرواحهم بثمن بخ�س، ولم تلههم زخارف الدنيا الفانية وتعّلقاتها«

الرتباط بمدر�ضة عا�ضوراء:. 2

اإّن ت�ري���خ الم�شلمي���ن ح�ف���ل ب�لجه�د وال�شه����دة، ولي�س غريبً� عل���ى الم�شلمين اأن 

بين بدم�ئهم؛ »القتل لنا عادة«. يرتفع �شب�بهم �شهداء اإلى ب�رئهم مخ�شّ

فمدر�ش���ة ع��ش���وراء ه���ي المعين ال���ذي ل ين�شب، وه���ي الخّزان الأكب���ر للمع�ني 

الأخالقّية الأ�شمى، فمنه� يتعّلم الإن�ش�ن القيم الدينّية والإن�ش�نّية ك�لت�شحية والإيث�ر 

والب���ذل وعّزة النف�س وال�شتق�مة في الحي�ة، واإل���ى ذلك ي�شير الإم�م الخميني} 

ف���ي كلم�ت���ه: »نح���ن ل نبالي اإذا �ضكب���ت دماء �ضبابن���ا الزاكية في �ضبي���ل الإ�ضالم، ل 

نبال���ي اإذا اأ�ضح���ت ال�ضه���ادة ميراث���اً لأعّزائن���ا، اإّنه الأ�ضل���وب المر�ض���ي المّتبع لدى 

.
(4(

�ضيعة اأمير الموؤمنينQ منذ ظهور الإ�ضالم اإلى اليوم«

»منه���اج ال�ضه���ادة القاني، منهاج اآل محّمد وعلي، ولقد انتقل هذا الفخر من اآل 

.
(5(

بيت النبّوة والولية اإلى ذراريهم واأتباع مناهجهم«

»لق���د قّدم���ت اأّمة الإ�ضالم من محراب م�ضجد الكوف���ة اإلى �ضحراء كربالء، وعلى 

.
(6(

مّر تاريخ الت�ضّيع الأحمر، قّدمت �ضحايا قّيمة اإلى الإ�ضالم العزيز وفي �ضبيل اهلل«

)1)  الكلم�ت الق�ش�ر لالإم�م الخميني }، �ص30.
)2)  م. ن.

)3)   �شحيفة الإم�م}، ج 19، �ص 296.
)4)  م. ن، ج 5، �ص 269.

)5)  م. ن، ج 15، �ص 154.

)6)  م. ن، ج 15، �ص 252.
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فم� دام القتل لن� ع�دة فلن يكون له اآث�ر �شلبّية على المجتمع، ولن يت�شّبب بح�شول 

تراجع و�شغط، كم� نرى في الكثير من المجتمع�ت الأخرى.

اإّن ث���ورة اأب���ي عب���د اهلل الح�شينQ بم� تحمل م���ن ر�ش�لة كتب���ت ب�أطهر دم�ء 

الأر����س لتخترق بنوره� كّل اأن���واع الحجب وت�شل اإلى اآذانن�، ه���ي الق�درة على �شنع 

ال�شه���داء بكّل م� يحت�جه ال�شهيد من موا�شف�ت اإلهّية، وقد ا�شتط�عت هذه المدر�شة 

اأن تخّرج ببركته� قوافل ال�شهداء على مّر الت�ريخ.

يق���ول الإم�م الخميني}: »مهم���ا كان، فاإّن قلمي ول�ضاني عاجزان عن تر�ضيم 

المقاوم���ة العظم���ى لماليين الم�ضلمين، ع�ّضاق الخدمة والإيثار وال�ضهادة في هذا 

البل���د، بل���د �ضاحب الزمان اأرواحنا ف���داه، ول يمكن تو�ضي���ف مجاهدات وبطولت 

وخي���رات وبركات هوؤلء الأبناء المعنوّيين لكوثر فاطمة الزهراء �ضالم اهلل عليها، 

وبالتاأكي���د فاإّن هذه البطولت نابع���ة من منهج الإ�ضالم الأ�ضيل واأهل البيت، ومن 

.
(1(

بركات ولية اإمام عا�ضوراء �ضالم اهلل عليه«

الرتباط بال�ضهداء:. 3

وب�لإ�ش�فة لالرتب�ط بهذه المدر�شة الت�ريخّية العظيمة، يجب ال�شتف�دة من اأنوار 

�شهداء هذا الع�شر اأي�شً� وزي����دة الرتب�ط بهم، والتعّرف على روحّيتهم وم�شلكيتهم 

وقراءة و�ش�ي�هم؛ لأّن و�ش�ي�ه���م تهّز الأنف�س وتوقظ ال�شم�ئر التي يح�ول ال�شيط�ن 

اأن يخر�شه� ويمحو �شوته� الموّجه اإلى ال�شالح.

ب روحّية الإن�ش�ن من روحّيتهم، حّتى ي�شير واحدًا منهم  ف�لرتب�ط ب�ل�شهداء ُيقرِّ

ج�هزًا لتلّقي هذا الفي�س الإلهي الذي تلّقوه، وهو ال�شه�دة.

وق���د اأّكد الإم�م الخمين���ي} في الكثير من المن��شب����ت، اأّن ال�شهداء يعتبرون 

)1)   �شحيفة الإم�م}، م. �س، ج 20، �ص 166.
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ق�دة الم�شي���رة، واأّنهم المعّلمون في دني� الجه�د، وعلين� اأن ن�شتفيد منهم، فمّم� ق�له 

في هذا ال�شي�ق:

»اإّن قائدن���ا ه���و ذل���ك الطف���ل ذو الثني ع�ض���ر عام���اً)1)، �ضاحب القل���ب ال�ضغير، 

ال���ذي يف���وق المئات من األ�ضنتنا واأقالمنا ف�ضاًل، ال���ذي حمل قنبلته ورمى بنف�ضه 

 .
(2(

تحت دبابة العدّو ففّجرها محت�ضياً �ضراب ال�ضهادة«

 .
(3(

»الذين اأوقدوا - بدمائهم الطاهرة - م�ضاعل طريق الحرّية لكّل ال�ضعوب المكّبلة«

»اإّن من كّل �ضعرة تم�ّس اأو قطرة دم ت�ضفك ل�ضهيد، يولد معها رجال مجاهدون 

.
(4(

وم�ضّممون«

العزم الرا�ضخ والهّمة العالية:. 4

يقول الإم�م الخميني}: »اأّيها ال�ضهداء، اإّنكم �ضهود �ضدق والمذكورون بالعزم 

والإرادة الثابت���ة الفولذّي���ة لخي���ر عب���اد اهلل المخل�ضي���ن، الذي���ن �ضّجل���وا بدمائهم 

واأرواحهم اأ�ضدق واأ�ضمى مراتب العبودّية والنقياد اإلى المقام الأقد�س للحّق جلَّ 

وع���ال، وج�ّض���دوا في ميدان الجه���اد الأكبر مع النف�س والجه���اد الأ�ضغر مع العدّو، 

.
(5(

حقيقة انت�ضار الدم على ال�ضيف وغلبة اإرادة الإن�ضان على و�ضاو�س ال�ضيطان«

ويقول اأي�شً�: »العزم الرا�ض���خ والهّمة العالية لل�ضهداء، ثّبتت قواعد الجمهورّية 

الإ�ضالمّي���ة ف���ي اإيران، واأ�ضحت ثورتنا في اأ�ضمخ قل���ل العّزة وال�ضرف تنير الدروب 

.
(6(

لهداية الأجيال المتعّط�ضة«

)1)   اإ�ش����رة اإل���ى ال�شهيد ح�شين فهميده اأحد اأفراد التعبئة، والذي ق����م بعملية ا�شت�شه�دّية، حيث فّجر نف�شه بدب�بة عراقّية من 
خالل حزام ن��شف ك�ن معه رغم �شغر �شنه.

)2)   الكلم�ت الق�ش�ر، لالإم�م الخميني }، عنوان: ال�شه�دة وال�شهيد.
)3)   م. ن.

)4)  من كلمة األق�ه� بت�ريخ )11-2-58 ه�.�س(.
)5)  �شحيفة الإم�م}، ج 19، �ص 296.

)6)  م. ن، ج 20، �ص 59.
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 مجتمع الشهداء األحياء 

وق���د ن�أ�ش���ف عندم� نج���د مج�هدًا م�ت عل���ى فرا�س المر�س في نه�ي���ة الأمر بعد 

�شنين طويلة من الجه�د.

اإّن ه���ذا الأ�ش���ف في غير محّله؛ لأّن���ك اإن اأ�شلحت نّيتك، وجعل���ت هدفك خ�ل�شً� 

هلل، وو�شل���ت اإلى مرحلة ع�شقه �شبح�نه وتع�لى، وزه���دت ب�لدني�، وتمّنيت ال�شه�دة، 

وارتبط���ت بمدر�ش���ة كربالء، ف�أنت ل�شت مج���ّرد اإن�ش�ن اأهل لل�شه����دة، بل اأنت �شهيد 

فع���اًل، �شهي���د ح���ّي، وهذا م� توؤّك���ده الرواي�ت، فعن ر�ش���ول اهلل P: »م���ن �ضاأل اهلل 

.
(1(

ال�ضهادة ب�ضدق، بّلغه اهلل منازل ال�ضهداء، واإن مات على فرا�ضه«

.
(2(

وفي رواية اأخرى عنه: »من طلب ال�ضهادة �ضادقاً اأعطيها، ولو لم ت�ضبه«

اإذن، فلتك���ن م���ع ال�شه���داء وفي خّطهم، واحم���ل بين جنبيك روحّيته���م، ف�شتكون 

�شهيدًا.

)1)  بح�ر الأنوار، العالمة المجل�شي، ج67، �ص201.
)2)  م. ن.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س

ال�شه����دة في �شبيل اهلل تع�لى هي اإحدى الطرق للو�شول اإلى ر�ش� اهلل والقرب  -

 ونبيل في ط�عة 
ٍ
من���ه، ومعنى ال�شه����دة اأن ُيقتل الإن�ش�ن في �شبيل هدف �ش����م

. اهلل عزَّ وجلَّ

ال�شه����دة لي�شت خ�ش�رة وثغرة ُتفتح ف���ي ج�شد الأّمة، فلي�س الهدف من الجه�د  -

اأن نح�ف���ظ على اأنف�شن�،  بل بتحقيق اله���دف الإن�ش�ني الأكبر الذي يريده اهلل 

تع�لى من الإن�ش����ن، وهو الو�شول اإلى ط�عة اهلل تع�لى من خالل اأداء التكليف 

الإلهي بحفظ كرامة الأّمة واأعرا�س الم�شلمين ومقّد�ش�تهم.

اإّن الجه����د وال�شه�دة هم� اأقرب طريق للو�شول اإلى ثمرة العب�دة، وهي القرب  -

. من اهلل عزَّ وجلَّ

للو�شول اإلى مق�م ال�شه�دة يلزم توّفر عّدة اأمور:  -

  الزهد في الدني�.1- 

  العزم الرا�شخ والهّمة الع�لية.2- 

  الرتب�ط بمدر�شة ع��شوراء.3- 

الرتب�ط ب�ل�شهداء.4- 

ق���د ن�أ�شف عندم� نجد مج�ه���دًا م�ت على فرا�س المر�س ف���ي نه�ية الأمر بعد  -

�شنين طويلة من الجه�د لكن هذا الأ�شف في غير محّله؛ لأّنك اإن اأ�شلحت نّيتك، 

وجعلت هدفك خ�ل�شً� هلل، وو�شلت اإلى مرحلة ع�شقه �شبح�نه وتع�لى، وزهدت 

ب�لدني�، وتمّنيت ال�شه�دة، وارتبطت بمدر�شة كربالء، ف�أنت ل�شت مجّرد اإن�ش�ن 

اأهل لل�شه�دة، بل اأنت �شهيد فعاًل، �شهيد حّي، وهذا م� توؤّكده الرواي�ت.
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

 ر�أفته بالأ�سير

اعتقل���ت عن��شر لجن���ة ا�شتقب�ل الإم�م عددًا من عمالء النظ����م الملكي الظ�لم، 

ونقلوهم اإلى مك�ن يقع خلف مبنى البرلم�ن القديم في ميدان به�ر�شت�ن، وقّدموا لهم 

ف���ي الم�ش�ء طع�مً�، هو عب�رة عن الأرز المطبوخ مع المرق وهو نف�شه الذي ك�ن ي�أكل 

منه الإم�م واأ�شح�به، لكّن اأحد هوؤلء المعتقلين رف�س تن�وله، وق�ل: اإّنه لم ي�أكل مثل 

ه���ذه الأطعمة من قب���ل، وطلب دج�جً� مطبوخً� مع الأرز، فلّم���� اأخبرن� الإم�م بذلك، 

ق����ل: »قّدموا له ما يحّب من الطعام«، ف��شّطر الإخوة اإلى الذه�ب - في تلك الليلة 

.(1(
- اإلى المطعم و�شراء وجبة من طع�م الدج�ج المطبوخ مع الأرز

)1)  خطوات في اأثر ال�شم�س، روح اهلل المهدوي، ج2، �ص 180.
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اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

اإّن معنى ال�ضهادة اأن يقتل الإن�ضان من اأجل هدف �ضاٍم في اأّي �ضبيل كان.1 - 

خط�أ �شح   

لل�ضهادة مقامها الأخروي العظيم، لكن دنيوياً تعتبر خ�ضارة وثغرة في 2 - 

ج�ضد الأّمة الإ�ضالمّية.

خط�أ �شح  

من الموؤ�ضف اأن يموت المجاهد على فرا�ضه بعد �ضنين طويلة من الجهاد.3 - 

�شح خط�أ

�ضاحة 4 -  في  تكون  التي  ال�ضهادة  تلك  هي  والواقعّية  الحقيقّية  ال�ضهادة 

المعركة والحرب.

�شح خط�أ

ال�ضهادة هي اأقرب الطرق للو�ضول اإلى ثمرة العبادة، وهي الو�ضول اإلى 5 - 

مقام القرب الإلهي.

�شح خط�أ

اختر الجواب ال�ضحيح:

1. لل�ضهادة �ضروط ينبغي تحقيقها، منها:

اأ-    اأن يكون له ب�ع طويل في الجه�د والمع�رك. 

ب-    النظر اإلى الدني� نظرة م�ّدّية، والزهد فيه�. 
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ج-    اأن يموت قتاًل في �شبيل اهلل، ل على فرا�شه. 

2. اإّن الهدف الأ�ضا�س من الجهاد هو:

اأ-    الن�شر والغلبة على اأعداء الإ�شالم والم�شلمين. 

ب-    النت�ش�ر على النف�س، وميوله� الدنيوّية الم�ّدّية. 

ج-    الو�شول اإلى ط�عة اهلل تع�لى من خالل اأداء التكليف. 

3. اإّن مدر�ضة عا�ضوراء عّلمتنا:

اأ-    اأن ن�شعى ونعّد القوة الع�شكرية، ونكون على جهوزّية دائمة. 

ب-    اأّن الإن�ش�ن عليه اأن يعمل كي يموت في �ش�حة المعركة �شهيدًا. 

ج-    اأّن القتل لن� ع�دة، وكرامتن� من اهلل ال�شه�دة. 



أهداف الدرس

الدرس العاشر

الوحدة اإلسالمّية نداء الوالية

 اأن يتعّرف الطالب اإىل الهدف من الدعوة للوحدة الإ�ضالمّية.1-

 اأن يعّدد  اأهّم اآثار الختالف يف الأّمة الإ�ضالمّية.2-

 اأن يعّدد  اأهّم امل�ضائل التي ينبغي اأن يّتحد حولها امل�ضلمون.3-
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تمهيد

يق���ول الإم�م الخميني}: »اإّن الأيدي التي تري���د اأخذ ثرواتكم منكم ونهبها، 

وم�ض���ادرة كّل م���ا تملكون من خيرات، �ض���واء اأفوق الأر�س اأم تحتها، اإّن هذه الأيدي 

ل ت�ضم���ح باّتح���اد اإي���ران مع الع���راق، ول اإي���ران مع م�ض���ر، ول اإيران م���ع تركيا...، 

.
(1(

يريدون اأّل تتحّقق وحدة الكلمة«

ف���ي الوقت الذي ك�نت الأّمة الإ�شالمّية بح�لة احت�ش�ٍر في ك�فة م�شتوي�ته�، ق�مت 

ث���ورة ميمون���ة مب�ركة، ق����م به� �شعب اأع���زل بقي�دة الع�ل���م الزاهد ال�شج����ع الق�ئد 

ال�شّي���د روح اهلل المو�شوي الخمين���ي} في اإيران، والتي ك�ن���ت مرتعً� للمخ�برات 

الأجنبّي���ة ول �شيم� الأمريكّية وال�شهيونّية، واأر�ش���ً� م�شلوبة الخيرات م�شّخرة لتنفيذ 

الم�آرب الكبرى لق���وى ال�شتكب�ر الع�لمي واأذن�به من الحّك�م الذين ب�عوا �شم�ئرهم 

و�شعوبهم، لي�شبحوا مجّرد اأداة بيد اأ�شي�دهم الإمبري�ليين الط�معين ب�ل�شيطرة على 

رات الع�لم. مقدَّ

قي����م هذه الث���ورة المب�ركة اأحبط الكثير من الموؤام���رات، واأهّمه� تلك التي ك�نت 

تح����ك لتو�شعة ال�شّق الكبير ف���ي الأّمة الواحدة، فلط�لم� ك�ن���ت التفرقة بين مذاهب 

الأّمة من الأ�ش�ليب الدنيئة التي ينتهجه� العدّو الط�مع لل�شيطرة على الأمم الأخرى، 

)1)  من خط�ب له } حول اّتح�د الأّمة الإ�شالمّية ودعم فل�شطين.
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فق�ع���دة »ف���ّرق ت�ضد« - ت�ريخيً� لم - يخُل عهد ول زم�ن ل���م ُتنتهج فيه هذه الق�عدة 

ل به اإلى الهيمنة في بع�س الأحي�ن، ول�شتتب�ب الهيمنة في موارد  ك�أ�شلوب ن�جح تتو�شّ

اأخ���رى، ف�إّن ال�شيطرة على اأّمة ممّزقة، ومتك�لبة على اأطرافه�، غ�فلة عم� يح�ك له� 

اأمر في غ�ية الب�ش�طة، ول يكّلف العدّو اإّل اأن يتكّلف عن�ء جني الثمر.

وب�شب���ب وعي الإم�م الخميني} في تلك الفترة لخطورة الأمر على الأّمة، فقد 

رّكز في الكثير من توجيه�ته وخط�ب�ته على م�ش�ألة الوحدة الإ�شالمّية، ولم ي�أُل جهدًا 

ف���ي تذكير الأّمة دائمً� بخطر الختالف والت�ش���رذم، وهذا م� �شنح�ول الإ�ش�ءة عليه 

في هذا الدر�س.

خطر التفرّق

لو دّققن� النظر في م� يجلبه التفّرق من المخ�طر على الأّمة لألفيت كّل اأفراد الأّمة 

يتحّملون الم�شوؤولّية في الحف�ظ على توّحده� وعدم ح�شول النزاع�ت فيه�، ف�لم�شكلة 

الأ�ش�����س ه���ي في عدم الوعي ل���دى الكثيرين ب����أّن الختالف�ت الموج���ودة في الأمة ل 

ت�شتدع���ي نزاع���ً� بين اأفراده����، فهذا الأمر �شه���ل العالج ن�شبة اإلى غي���ره من الأمور، 

ف�لخط���ورة الكبرى متمّثلة في الروؤو�س الكبيرة الم�شيط���رة على مراكز الم�شوؤولّية في 

بلدانن� الإ�شالمية، فرغم اأّنهم واعون كّل الوعي لهذه الموؤامرة الكبرى التي تح�ك في 

الليل والنه�ر، ومع هذا ف�إّنهم ل يهّبون لمق�رعة هذا الم�شروع الخطر على ح��شر الأمة 

وم�شتقبله�، ويخل�س الإم�م} في نه�ية المط�ف اإلى ت�شخي�س مك�من الخطر على 

الأّم���ة في م�شكلتين اأ�ش��شيتين، يقول }: »اإّننا نعلم، وكذلك الم�ضلمون، بل المهّم 

اأن الحكومات الإ�ضالمّية تعلم اأي�ضاً، اأّن ما لحق ويلحق بنا ناتج عن م�ضكلتين: 

الأولى: هي الم�ضكلة بين الدول ذاتها، حيث لم تتمّكن حّتى الآن - ومع الأ�ضف 

- م���ن حّله���ا، وهي م�ضكلة الختالف في ما بينه���م. ويعلمون اأّن �ضبب جميع 

م�ضائ���ب الم�ضلمي���ن هي هذه الختالفات، ونحن تحّدثنا عن هذا المو�ضوع 
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من���ذ م���ا يق���رب م���ن ع�ضري���ن �ضن���ة، وقلن���ا وكتبن���ا ودعونا ق���ادة ه���ذه الدول 

لالّتحاد، ولكن مع الأ�ضف لم يح�ضل �ضيء حّتى الآن.

والثاني���ة: ه���ي م�ضكل���ة الحكوم���ات م���ع �ضعوبها؛ فن���رى اأّن الحكوم���ات تعاملت 

معه���ا بحيث اأّن ال�ضع���وب لم تعد �ضنداً للحكومات، وب�ضبب عدم التفاهم بين 

الطرفي���ن، فاإّن ال�ضعوب ل ت�ضاه���م في حّل الم�ضاكل التي تواجه الحكومات، 

والت���ي يج���ب رفعها بيد ال�ضع���وب، فتقف ال�ضعوب موق���ف الالمبالة، هذا اإن 

.
(1(

لم تزد في م�ضاكل الدول«

وقب���ل اأن ن�شّل���ط ال�شوء عل���ى نق�ط القّوة الت���ي يمكن للم�شلمي���ن اللتف�ف حوله� 

والتم�ّش���ك به����، ل بّد واأن نلقي نظرة على الإ�شالم نف�ش���ه، وم� هو الموقف الإ�شالمي 

من م�ش�ألة الّتح�د بين الم�شلمين؟

موقف اإلسالم من الوحدة

ل �ش���ّك ف���ي اأّن الختالف في ال���راأي موجود بين فئ�ت الم�شلمي���ن، وهذا ل ي�شّكل 

خط���ورة بنف�ش���ه، واإّنم� الخطورة ف���ي اأن يتحّول الخت���الف اإلى ع���داوة والحوار اإلى 

حرب، فحقيقة الحوار تخت�شر ب�أن ل يتحّول الختالف بينن� وبين الآخر اإلى عداوة، 

وهذا لبُّ الأمر الذي يغفل عنه الكثيرون في هذه الأّي�م، فينجّر بع�س الن��س من هذا 

المذه���ب اأو ذاك للتعنيف اأو التكفير خالفً� لم���� اأراده الإ�شالم من غر�س الأخّوة بين 

الموؤمني���ن به، وم���� الموؤاخ�ة بين المه�جري���ن والأن�ش�ر اإل نم���وذج اإن�ش�ني ح�ش�ري 

�ش�خ����س في ت�ريخن�. يقول لن� الإم�م } تع�لوا اإل���ى �شعة �شدر الإ�شالم ورح�بته 

الت���ي ت�ش���ع الم�شلمين على اختالف وجه����ت نظرهم وفكرهم وطرقه���م، ولهذا يوؤّكد  

عل���ى اأّن م�ش�ألة الوحدة بين الم�شلمي���ن لي�شت م�ش�ألة ن�شتن�شبه� اأو نراه� مفيدة لن� في 

الظ���رف الح�ل���ي، بل هي اأمر اإلهّي بكّل م� لالأمر الإله���ي من معنى، يقول }: »يجب اأن 

)1)  من خط�ب له } حول اّتح�د الأّمة الإ�شالمّية ودعم فل�شطين.
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نك���ون يقظي���ن، واأّن نعل���م اأن ه���ذا الحك���م {ۈ ٴۇ ۋ})1)، هو حك���م اإلهّي، 

اإّنه���م اإخ���وة، ولي�ض���ت بينه���م حيثّي���ة غي���ر الأخ���ّوة، واإّننا مكّلف���ون جميع���اً بالتعامل 

كالإخ���وان. اإّن هذا حكم �ضيا�ضي؛ فلو كانت ال�ضعوب الإ�ضالمّية البالغ عدد اأفرادها 

ملي���ار م�ضل���م تقريباً، لو كانوا اإخوة في ما بينهم، ويتعامل���ون باأخّوة، فاإّنه �ضوف ل 

يلح���ق به���م اأّي �ضرر، ول تتمّكن اأّي قّوة عظمى من العتداء عليهم. فانتبهوا لهذا 

المعنى اأّيها الإخوة.

توج���د مجموع���ة م���ن الم�ضلمين �ضيعة واأخ���رى �ضّنة، مجموع���ة حنفّية واأخرى 

حنبلّية وثالثة اإخبارّية، اأ�ضا�ضاً لم يكن �ضحيحاً اأبداً طرح هذا المعنى منذ البداية؛ 

يج���ب اأن ل تط���رح مثل هذه الم�ضائل في ذلك المجتم���ع الذي يهدف فيه الجميع 

اإلى خدمة الإ�ضالم، واأن يكونوا لأجل الإ�ضالم. كّلنا جميعاً اإخوة، ويقف بع�ضنا اإلى 

جان���ب بع����س. غاية الأمر اأّن علماءكم، مجموعة منه���م اأعطوا فتوى ل�ضيء، واأنتم 

قّلدتموه���م، فاأ�ضبحتم حنفّيين، بينما عمل ق�ضم اآخر بفتوى ال�ضافعي وعمل ق�ضم 

ثالث بفتوى الإمام ال�ضادق، و�ضار هوؤلء �ضيعة. فهذه لي�ضت دلياًل على الختالف، 

يجب اأن ل نختلف مع بع�ضنا، واأن ل يكون بيننا ت�ضاّد؛ فكّلنا اإخوة.

يج���ب اأن يحترز الأخوة ال�ضن���ة وال�ضيعة عن اأّي اختالف. اإّن اختالفنا اليوم هو 

فق���ط ل�ضال���ح اأولئك الذين ل يعتق���دون بالمذهب ال�ضيع���ي ول بالمذهب الحنفي 

ول ب�ضائ���ر الف���رق الأخ���رى. اإّنه���م يري���دون اأن ل يكون ه���ذا ول ذاك، ويعتقدون اأّن 

ال�ضبيل هو في زرع الفرقة بيننا وبينكم.

يجب اأن ننتبه جميعاً اإلى هذا المعنى، وهو اأّننا جميعاً م�ضلمون، وكّلنا من اأهل القراآن 

.
ومن اأهل التوحيد، وينبغي اأن نبذل جهدنا من اأجل القراآن والتوحيد وخدمتهما«)2)

)1)  الحجرات، 10.
)2)  من خط�ب له } حول اتح�د الأّمة الإ�شالمّية ودعم فل�شطين.
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مراكز االتّحاد في اإلسالم

هن�ك نق�ط تجمع الم�شلمين، نق�ط يتّفق عليه� كّل المذاهب: اهلل �شبح�نه تع�لى، 

والنبي الأكرمP، والقراآن الكريم، والحّج، و...

تتّف���ق المذاهب الإ�شالمّية جميعً� حول الكثير من الم�ش�ئل، وم� يجمعه� اأكثر مّم� 

يفّرقه����، ولو اأرادت الجتم�ع حول م� يجمع لوجدت نف�شه� اأقوى الأمم على الإطالق. 

اإّن اإث����رة نق����ط الخالف في م� بينه� هي العمل الأكبر ال���ذي تقوم به� القوى الكبرى 

الم�شيط���رة، وت�شّخر ل���ه الكثير من الو�ش�ئل الدع�ئّية والإعالمّي���ة، والأبواق والأقالم 

الم�أج���ورة، فلم�ذا نترك ه���ذا الكّم اله�ئل مّم���� يجعلن� الأّمة الأكث���ر تم��شكً� لنتلّهى 

ببع�س م� ي�شّتتن� ويجعلن� اأممً� متفّرقة؟

يق���ول الإم����م الخمين���ي}: »اإّن الذي���ن يّدع���ون الإ�ض���الم، وي�ضعون م���ن اأجل 

زرع الفرق���ة والتن���ازع، لم يج���دوا ذلك الإ�ضالم الذي كتابه الق���راآن، وقبلته الكعبة، 

ول���م يوؤمن���وا بالإ�ض���الم. اإّن الذين اآمن���وا بالإ�ضالم اإّنم���ا هم الذين يقبل���ون القراآن 

ومحتوى القراآن الذي يقول: {ۈ ٴۇ ۋ})1)، فيلتزمون بكّل ما تقت�ضيه 

الأخ���ّوة. تقت�ض���ي الأخوة اأن يتاأّثر جميع الإخ���وان اأينما كانوا اإذا األّمت بكم م�ضكلة، 

.
(2(

واأن يفرحوا جميعاً لفرحكم«

ويقول حول و�ش�ئل الإعالم التي ترّوج للم�ش�ئل الخالفّية بين المذاهب الإ�شالمّية: 

»اإّنه���م يحاول���ون عبث���اً زرع الفرق���ة. اإّن الم�ضلمين اأخوة في ما بينه���م ول يتفّرقون 

م���ن خ���الل الإع���الم ال�ضّي���ئ لبع����س العنا�ضر الفا�ض���دة. اأ�ض���ل ه���ذه الم�ضاألة وهي 

ال�ضيع���ة وال�ضن���ة، اأّن ال�ضن���ة ف���ي ط���رف وال�ضيع���ة في ط���رف اآخر، قد وقع���ت ب�ضبب 

الجهل والإعالم الذي يمار�ضه الأجانب، مثلما نالحظ بين ال�ضيعة اأنف�ضهم وجود 

)1)  الحجرات، 10.
)2)  من خط�ب له } حول اتح�د الأّمة الإ�شالمّية ودعم فل�شطين.
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اأ�ضخا����س مختلفين فيما بينهم، يح���ارب اأحدهم الآخر، ووقوف طائفة �ضّد اأخرى 

بين نف�س الإخوة اأهل ال�ضنة.

جمي���ع طوائ���ف الم�ضلمي���ن تواج���ه الي���وم ق���وى �ضيطانّي���ة تري���د اقت���الع جذور 

الإ�ض���الم. ه���ذه القوى التي اأدركت اأن ال�ضيء الذي يهّددها هو الإ�ضالم، واأّن ال�ضيء 

الذي يهّددها هو وحدة ال�ضعوب الإ�ضالمية. 

على جميع الم�ضلمين في كّل بلدان العالم اأن يّتحدوا اليوم في ما بينهم، ل اأن 

تق���ف طائف���ة هنا وتطرح نف�ضها، وتقف طائف���ة اأخرى في مكان اآخر وتطرح نف�ضها 

.
اأي�ضاً«)1)

و�شنتح���ّدث عن بع�س مراكز الوح���دة التي يمكن للم�شلمين ا�شتغالله� ب�شكل كبير 

ليرتقوا معً� اإلى المك�ن الذي اأرادهم اهلل تع�لى اأن يكونوا فيه: 

الحّج والوحدة الإ�ضالمية:. 1

يقول الإم�م الخميني}:

»الح���ّج هو تنظيم وتدريب وتاأ�ضي�س لهذه الحياة التوحيدّية، والحّج هو ميدان 

تجّلي عظمة طاقات الم�ضلمين، واختبار قواهم الماّدّية والمعنوّية.

الحّج كالقراآن، ينتفع منه الجميع، ولكن العلماء والمتبّحرين والعارفين باآلم 

الأّم���ة الإ�ضالمّي���ة، اإذا فتحوا قلوبهم لبحر معارفه، ولم يرهب���وا الغو�س والتعّمق 

ف���ي اأحكامه و�ضيا�ضاته الجتماعّية، ف�ضي�ضط���ادون من اأ�ضداف هذا البحر جواهر 

الهداي���ة والوعي والحكمة والر�ضاد والتحّرر، ولرتَووا من زلل الحكمة والمعرفة 

.
اإلى الأبد«)2)

الح���ّج فري�شة اإلهّية له� اأبع�د توحيدّية كبي���رة، وهو موؤتمر كبير يجمع الم�شلمين 

)1)  من خط�ب له } حول اتح�د الأّمة الإ�شالمّية ودعم فل�شطين.
)2)  كلمة لالإم�م الخميني} بعنوان: الحّج واأبع�ده.
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م���ن كّل الأقط�ر، وكم� يقول الإم�م الخميني}، اإّنه ل تقدر اأّي دولة في الع�لم اأن 

تنّظم هكذا موؤتمرًا ح��شدًا يوّحد بين اأ�شح�ب المذاهب المختلفة في من��شك مّتحدة 

 :P نحو قبلة واحدة وبيت واحد، في ط�عة اإله واحد م�شتّنين ب�شنة الر�شول الأكرم

»الآن، وبينم����ا يتوّج����ه م�ضلم����و الدول المختلف����ة في العالم اإلى كعب����ة الآمال وحّج 

بي����ت اهلل الح����رام واإقامة ه����ذه الفري�ض����ة الإلهّي����ة العظيمة والموؤتم����ر الإ�ضالمي 

الكبي����ر، ف����ي اأّي����ام مباركة وم����كان مب����ارك، فاإّنه يجب عل����ى الم�ضلمي����ن المبعوثين 

م����ن قبل الخالق تعال����ى اأن ي�ضتفيدوا من المحتوى ال�ضيا�ض����ي والجتماعي للحّج 

اإ�ضاف����ة اإلى محتواه العبادي، ول يكتفوا بالظاهر. فالكّل يعلم اأّن اأّي م�ضوؤول واأّية 

دولة ل يمكنها اإقامة مثل هذا الموؤتمر العظيم، وهذه هي اأوامر الباري جّل وعال 

التي اأّدت اإلى انعقاد هذا الموؤتمر. ومع الأ�ضف، فاإّن الم�ضلمين على طول التاريخ 

ل����م يتمّكن����وا من ال�ضتفادة ب�ضكل جّيد من هذه القّوة ال�ضماوّية والموؤتمر العظيم 

.(1(
ل�ضالح الإ�ضالم والم�ضلمين«

ولأج���ل م� في الحّج من القدرة على التوحيد بي���ن الم�شلمين، علين� اأن ن�شعى بكّل 

ط�ق�تن���� ل�شتثم�ر هذه الفر�شة التي تمّر في كّل ع�م مّرة، لتوحيد الم�شلمين وتحديد 

الخط���ر الذي يواجههم جميعً� للتع��شد والتك�ت���ف في مواجهته، يقول }: »ومن 

جمل���ة الوظائ���ف في هذا الجتماع العظي���م دعوة النا�س وال�ضع���وب الإ�ضالمّية اإلى 

وح���دة الكلم���ة واإزال���ة الختالفات بي���ن طبقات الم�ضلمي���ن، ويجب عل���ى الخطباء 

والكّت���اب الم�ضاهم���ة ف���ي ه���ذا الأم���ر المه���ّم، وب���ذل الجه���د م���ن اأجل اإيج���اد جبهة 

الم�ضت�ضعفين، فيمكن - من خالل وحدة الجبهة، واتحاد الكلمة، و�ضعار ل اإله اإل 

اهلل - التخّل����س م���ن اأ�ضر القوى ال�ضيطانّية لالأجانب والم�ضتعمرين والم�ضتغّلين، 

.
(2(

والتغّلب على الم�ضاكل من خالل الأخّوة الإ�ضالمّية«

)1)  كلمة لالإم�م الخميني} بعنوان: الحّج واأبع�ده.
)2)  م. ن.
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الوحدة الإ�ضالمّية والجهاد:. 2

ل �ش���ّك اأّن وح���دة العدّو ال���ذي يواجهه الم�شلم���ون من اأهّم الم�ش�ئ���ل التي تلزمن� 

ب�لّتح����د ونفي الختالف، فق���د اّتحد الأعداء ليط�لوا هذه الأّم���ة المت�شرذمة ب�شكل 

اأف�ش���ل، كم� نراه الي���وم في الحروب التي يق���وم به� ال�شتكب�ر الع�لم���ي على البلدان 

الإ�شالمّي���ة مح����وًل ال�شتفراد بكّل بل���د منه على حدة، ثّم ينتقل من���ه اإلى اآخر، ف�إذا 

اتح���دت الأّمة وك�نت �شّف���ً� واحدًا �شّكلت بذل���ك �شّدًا منيعً� يخل���ق الرعب في نفو�س 

الأعداء، يقول اهلل تع�لى: {ے  ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ             

. وق���د اأّكد الإم�م الخميني} على هذه الم�ش�ألة في الكثير من 
(1(

ۇ   ۆ}
الخط�ب����ت التي توّجه به� للع�لم الإ�شالمي، يقول}: »ف���ي مرحلة هجوم القوى 

الكب���رى على البلدان الإ�ضالمّية مثل اأفغان�ضت���ان وقتل الم�ضلمين الأفغانّيين دون 

رحم���ة وبوح�ضّي���ة لمعار�ضتهم تدّخل الأجنبي ف���ي مقّدراته���م، اأو اأمريكا ال�ضالعة 

ف���ي كّل ف�ض���اد، ومع الهجوم ال�ضامل الذي ت�ضّنه اإ�ضرائيل المجرمة على الم�ضلمين 

ف���ي فل�ضطين ولبنان العزيز، وم���ع تنفيذ الم�ضروع الإ�ضرائيل���ي الإجرامي الرامي 

اإل���ى نق���ل عا�ضمتها اإلى بيت المقد����س وتو�ضيع جرائمها ومذابحه���ا الوح�ضية بين 

الم�ضلمي���ن الم�ضّردي���ن من اأوطانهم، وفي هذا الوقت ال���ذي يحتاج فيه الم�ضلمون 

اأكث���ر م���ن اأّي وقت اآخ���ر اإلى وحدة الكلم���ة، يعمد عمالء ق���وى ال�ضتكبار في مركز 

القّوة في بالد الم�ضلمين، اإلى التفرقة بين الم�ضلمين، ول ياألون جهداً في ارتكاب 

كّل جريمة على هذا الطريق، ياأمر بها �ضّيدهم.

اإّن هج���وم اأمري���كا المتوال���ي عل���ى اإي���ران، واإر�ض���ال الجوا�ضي�س لإ�ضق���اط ثورتنا 

الإ�ضالمي���ة، ولإيج���اد الخت���الف، وب���ّث دعاي���ات ال�ض���وء والأكاذيب والفت���راء على 

القائمين باأمر الحكومة الإ�ضالمّية، كّلها من ن�ضيج واحد.

)1)  ال�شف، 4.
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عل���ى الم�ضلمي���ن اأن يتنّبه���وا اإل���ى خيان���ة ه���وؤلء العم���الء لأمري���كا بالإ�ض���الم 

.
والم�ضلمين«)1)

مخاطر على طريق الوحدة

القومّية بالمعنى ال�ضلبي:. 1

م���ن الطبيعي اأن يعم���ل العدّو الذي يترّب����س ب�لأّمة ليل نه�ر لب���ّث الفرقة فيه�، 

وم���ن اأهّم الم�ش�ئ���ل التي حّذرن� الإم����م الخمين���ي} منه� هي م�ش�أل���ة القومّية 

ب�لمعن���ى ال�شلب���ي؛ اأي القومّية في مواجهة الآخر من الأّم���ة نف�شه�، كم�ش�ألة العرب 

والعج���م من الم�شلمين اأنف�شهم، وقد ا�شتط�ع العدّو اأن يجّي�س في هذا الإط�ر بع�س 

الأدوات الت���ي تفعل هذا الأمر، وقد نجح في اأكثر من مّرة في هذا ال�شعي، يقول لن� 

الإم�م الخميني}:

»م���ن الم�ضائ���ل الت���ي طرحه���ا المخّططون لإيج���اد الختالف بي���ن الم�ضلمين، 

وهّم عمالء الم�ضتعمرين بن�ضرها، هي القومّية والوطنّية، وحكومة العراق )نظام 

�ض���دام( ت�ض���رم نيرانه���ا منذ �ضنوات، وانتهج���ت فئات )اأخرى( اأي�ض���اً هذا الطريق، 

جاعلين الم�ضلمين مقابل بع�ضهم الآخر، حّتى جّروهم اإلى العداء، غافلين عن اأّن 

ح���ّب الوطن، وح���ّب اأهل الوطن و�ضيانة حدود البالد م�ضاأل���ة ل نقا�س فيها، ورفع 

�ضع���ار القومّي���ة اأم���ام ال�ضع���وب الم�ضلمة الأخرى م�ضاأل���ة تخالف الإ�ض���الم والقراآن 

الكريم وتعاليم النبّي الأكرم P، والقومّية التي توؤّدي اإلى العداء بين الم�ضلمين 

والن�ضق���اق بين �ضف���وف الموؤمنين مخالفة لالإ�ض���الم ولم�ضلحة الم�ضلمين، وهي 

.
(2(

من حيل الأجانب الذين يوؤلمهم الإ�ضالم وتو�ّضعه«

)1)  نداء الإم�م الخميني} اإلى حّج�ج بيت اهلل الحرام، 2 ذي الحجة،1400ه�.ق.
)2)  م. ن.
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اأهل الفتنة والتكفيرّيون:. 2

وه���ذا م� برز جلّيً� في اأّي�من� الح��شرة، حيث برزت بع�س الجم�ع�ت لبّث التكفير 

بين الفرق الإ�شالمّية، وهذا م� ك�ن يحّذر منه الإم�م الخميني} دائمً�:

»اأخط���ر م���ن القومّية واأم�ّس منها، اإيجاد الخت���الف بين اأهل ال�ضّنة والجماعة 

وبي���ن ال�ضيع���ة، وب���ّث الدعاي���ات المثي���رة للفتن���ة والعداء بي���ن الأخ���وة الم�ضلمين. 

وبحم���د اهلل ل يوج���د اخت���الف بي���ن الطائفتي���ن ف���ي الدول���ة الإ�ضالمّي���ة، ويعي�س 

الجميع بوّد واأخّوة. واأهل ال�ضّنة، الذين يعي�ضون بكثرة في اأطراف اإيران واأكنافها، 

ولهم علماوؤهم وم�ضايخهم الكثيرون، اإخوة لنا ونحن اإخوة لهم ومت�ضاوون معهم، 

وهم يعار�ضون النغمات المنافقة التي يعزف عليها بع�س المجرمين والمرتبطين 

بال�ضهيونّية واأمريكا.

 ليعل���م الإخ���وة اأه���ل ال�ضّن���ة ف���ي البل���دان الإ�ضالمّي���ة، اأّن العم���الء المرتبطي���ن 

بالقوى ال�ضيطانّية الكبرى ل يريدون خير الإ�ضالم والم�ضلمين، وعلى الم�ضلمين 

اأن يتبّروؤوا منهم، واأن ُيعِر�ضوا عن دعاياتهم المنافقة«)1).

نداء الوحدة

حر����س الإم�م الخميني} في كّل ع����م على نداء يوجهه اإلى حج�ج بيت اهلل 

الحرام، �شّم�ه نداء الوحدة، يحّث فيه الم�شلمين على نفي الخالف�ت في م� بينهم، 

ف���ي نداءاته ه���ذه الخال�س لالأّم���ة فيم� لو عملت به����، ولقد خّلدت ه���ذه الكلم�ت 

ف���ي قلوب المحّبي���ن لالإ�شالم، وفي قل���ب كّل حري�س على اإع���الء رايته، ومن هذه 

الكلم����ت يقول }: »ي���ا م�ضلمي العال���م الموؤمنين بحقيقة الإ�ض���الم، انه�ضوا، 

وتجّمع���وا تح���ت ل���واء التوحي���د وف���ي ظ���ّل تعالي���م الإ�ض���الم، واقطع���وا الأي���دي 

الخائنة للقوى الكبرى عن بلدانكم وخزائنكم الطائلة، واأعيدوا مجد الإ�ضالم، 

)1)  نداء الإم�م الخميني} اإلى حّج�ج بيت اهلل الحرام، 2 ذي الحجة،1400ه�.ق.
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وكّف���وا ع���ن الختالف���ات والأه���واء النف�ضّي���ة، فاأنت���م تملك���ون كّل �ض���يء، اعتمدوا 

عل���ى ثقاف���ة الإ�ض���الم، وحاربوا الغرب والتغ���ّرب، وقفوا عل���ى اأقدامكم، وهاجموا 

اأن�ض���اف المثّقفين الذائبين في الغرب اأو ال�ض���رق، وا�ضتعيدوا هوّيتكم، فاأن�ضاف 

المثّقفي���ن الماأجوري���ن اأنزل���وا الماآ�ضي ب�ضعوبهم وبلدانهم، ف���اإن لم تّتحدوا ولم 

تتم�ّضك���وا دقيق���اً بالإ�ض���الم ال�ضحيح ف�ضينزل بكم ما نزل بك���م حّتى الآن. اإّن هذا 

ع�ض���ر ينبغ���ي اأن ت�ضيء ال�ضعوب في���ه الطريق لأن�ضاف مثقفيه���ا، وتنقذهم من 

الذوبان وال�ضعف اأمام ال�ضرق والغرب؛ فاليوم يوم حركة ال�ضعوب، وهي الهادية 

لَمْن كان يهديها من قبل.

اعلم���وا اأّن قدرتكم المعنوّية تفوق الق���درات كّلها، وبعددكم البالغ مليار اإن�ضان، 

وبما تملكونه من خزائن طائلة، قادرون على تحطيم جميع القدرات. ان�ضروا اهلل 

.
(1(

كي ين�ضركم«

)1)  من خط�ب لالإم�م الخميني} بعنوان: مك�نة الجم�هير.
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خ�������ا��������ص�������ة ال��������در���������س
 

اإّن حقيقة الحوار ُتْخَت�شر ب�أّن ل يتحّول الختالف بينن� وبين الآخر اإلى عداوة،  -

وه���ذا لبُّ الأمر الذي يغفل عنه الكثيرون في ه���ذه الأّي�م، فينجّر بع�س الن��س 

م���ن هذا المذه���ب اأو ذاك للتعنيف اأو التكفي���ر خالفً� لم���� اأراده الإ�شالم من 

غر�س الأخّوة بين الموؤمنين به.

هن����ك نق�ط تجمع الم�شلمين، وتّتفق عليه� المذاه���ب كّله�، ومن اأهّم النق�ط  -

التي رّكز عليه� الإم�م الخميني}:

  الحّج.1- 

  الجه�د.2- 

هن�ك مخ�طر عديدة على طريق الوحدة منه�:

  القومّية ب�لمعنى ال�شلبي.1- 

  اأهل الفتنة والتكفيرّيون.2- 

حر����س الإم�م الخميني} في كّل ع�م على نداء يوّجهه اإلى حج�ج بيت اهلل  -

الح���رام، �شّم�ه ن���داء الوحدة، يحّث في���ه الم�شلمين على نف���ي الخالف�ت فيم� 

بينه���م، ف���ي نداءاته هذه الخال�س لالأّمة فيم� لو عمل���ت به�، ولقد خّلدت هذه 

الكلم�ت في قلوب المحّبين لالإ�شالم.
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ل����������ل����������م����������ط����������ال����������ع����������ة

�لت�سامن و�لوحدة �سرّ �لنت�سار

ه���ذا الت�ش�م���ن يمثل الخطوة الأولى ف���ي طريق تحرير ال�شع���وب الم�شتعبدة رغم 

اإرادة الأج�ن���ب وعمالئه���م الأذلء، وهو اأ�ش��س الهزيمة النه�ئي���ة للن�هبين والعمالء 

الخبث����ء الذين اأث����روا من خالل الإعالم الم�شموع ول�شنين طويل���ة العداء بينكم اأيه� 

الأخ���وة وبي���ن اأبن�ء ال�شع���ب وجعلوكم تتق�تل���ون ك�لأعداء، فتب���راأ كل واحد منكم من 

الآخ���ر، وفي خالل ذلك ك�ن الأعداء الظ�لم���ون لل�شعوب ال�شعيفة منهمكين ب�جتي�ح 

ال�شعوب الإ�شالمية وا�شتعب�ده�، وم�س دم�ئه� ينعمون ب�لأمن الك�مل.

والآن واأن���� اأراكم اأيه� الأبن�ء الأعزاء وقد وجدتم الأ�ش��س، وتالحمتم على ق�عدة 

الوح���دة الإ�شالمي���ة، واأ�ش�ء الن���ور ال�ش�طع للق���راآن الكريم- د�شتور تح���رر ال�شعوب 

ال�شعيفة، والمر�شد اإلى �شبيل نهو�س رج�ل الت�ريخ والأنبي�ء الط�هرين في كل ع�شر 

�شد الظ�لمين وال�شتغالل والم�شتعمري���ن- قلوبكم، ف�إنني اأب�ّشر نف�شي ب�أن م�شتقباًل 

زاهرًا وقريبً� ينتظر ال�شعوب المظلومة ب�إذن اهلل تع�لى.

اإن عليكم اأّيه� ال�شب�ب المثقفون اأن ل تتوانوا حتى توقظوا الن�ئمين من هذا النوم 

الق�ت���ل؛ وتوّعوا الغ�فلين من خالل ف�شح خي�ن����ت الم�شتعمرين وجرائمهم واأتب�عهم 

الجهل���ة، وتتحرزوا من الختالف�ت والتفرقة والأهواء النف�شية التي هي م�شدر جميع 

المف��شد، وترفعوا يد الح�جة اإلى اهلل تب�رك وتع�لى لي�شدد خط�كم في هذا الطريق، 

وين�شرك���م بجنود الغي���ب. اإّنه ولي قدير. ق����ل اهلل تع�لى وتقّد�س: {ڻ ڻ 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ}. 
ا�ش�أل اهلل تع�لى قطع اأيدي الأج�نب وعمالئهم، واأن يوفق ويوؤيد كل الذين نه�شوا 

 .
(1(

على طريق تحقيق الأهداف ال�ش�مية للقراآن الكريم والإ�شالم، وث�روا بروح بطولية

)1)  �شحيفة الإم�م،ج 2،�ص134.    
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اأجب ب�ضحاأو خطاأ:

اإّن اأحد اأهم اأ�ضاليب ال�ضيطرة الدنيئة على الأمم �ضيا�ضة »فّرق ت�ضد«.1 - 

�شح خط�أ

باأّن 2 -  الأّمة  اأفراد  الكثير من  الوعي لدى  الأ�ضا�س هي عدم  الم�ضكلة  اإّن 

الخالفات ل يجب اأن ت�ضتدعي نزاعاً بينهم.

�شح خط�أ

 اإّن الختالف النا�ضئ بين ال�ضّنة وال�ضيعة اليوم مفيد لتبيان مذهب الحّق.3 - 

�شح خط�أ

لقد حر�س الإمام الخميني} على نداء الوحدة اإلى حّجاج بيت اهلل 4 - 

الحرام خوفاً على ال�ضيعة من التكفيريين.

خط�أ �شح  

اإّن ترويج الم�ضائل الخالفّية بين المذاهب الإ�ضالمّية مفيد في عملّية 5 - 

اإبراز الآراء لإثبات الحّق.

�شح خط�أ

اختر الإجابة ال�ضحيحة:

1. اإّن الحّج هو فري�ضة اإلهّية لها اأبعاد توحيدّية؛ لأّنه:

اأ-    يجمع الم�شلمين من الأقط�ر كّله� في من��شك مّتحدة في ط�عة اإله 

واحد. 

ب-   لكثرة الوافدين في كّل ع�م. 
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ج-   لّتف�ق الم�شلمين على اأّنه يقع في �شهر ذي الحّجة. 

2. اإّن من اأهّم الم�ضائل التي تلزمنا بالّتحاد ونفي الختالف:

اأ-    كون التعّدد في المذاهب �شم�نة في التنّوع وال�شتمرارّية. 

ب-    وجود عّدة نق�ط ا�شتراك فيم� بين المذاهب. 

ج-    وحدة العدّو الذي يواجهن�. 

3. من المخاطر على طريق الوحدة القومية، والتي تعني:

اأ-    حّب الوطن واأهله. 

ب-    القومّية في مواجهة الآخر من الأّمة نف�شه�. 

ج-    حّب �شي�نة حدود البالد. 




