


يف  الفقيه  والي��ة 

ع�������ر ال��غ��ي��ب��ة









5

�آله  وعلى  محمد  دنا  �سيِّ على  �هلل  و�سّلى  �لعالمين  رّب  هلل  �لحمد 

�لطاهرين. 

ْمِر 
َ
الأ ْوِلي 

ُ
َواأ �ُسوَل  الرَّ ِطيُعواْ 

َ
َواأ  

َ هّ
الل ِطيُعواْ 

َ
اأ اآَمُنواْ  الَِّذيَن  َها  يُّ

َ
اأ {َيا 

(((

ِمنُكْم}

�لحكم  لنظام  �لإ�سالمية  �لأطروحة  ت�سوير  في  �لإ�سالميون  �سلك   

و�لإد�رة  م�سالك عدة، لم ينطلق بع�سها من �أ�س�س �سرعية م�ستنبطة من 

�لكتاب و�ل�سنة، و�إنَّما كانت مجرد ��ستح�سانات، �أو �أعر�ف جرت في بع�س 

�لحقب �لتاريخية، لي�س لها ما ي�سيد دعائمها في �لت�سريع �لإ�سالمي. ول 

تعدو في �أف�سل �لحالت �أن تكون خيار�ت عقالئية غير ح�سرية لجاأ �إليها 

من لجاأ، و�أعر�س عنها من �أعر�س.

يكت�سب  ل  �إد�ري  �أو  �سيا�سي  �أو  �جتماعي  نظام  �أيَّ  �أنَّ  يخفى  ل  لكن 

�ل�سفة �لإ�سالمية �إل �إذ� قام في بعديه �لت�سريعي و�لتنفيذي على �أ�سا�س 

�لمبادئ و�لقيم و�لأحكام �لإ�سالمية. ول عبرة بالت�سميات و�لعناوين �لتي 

ل تعبر عن معنونات وم�سميات و�قعية، و�إنَّما �لعبرة بالو�قع نف�سه.

�لمامة  في  روؤيتها  ببناء  ع�سرية  �لإثنا  �لإمامية  �ل�سيعة  �متازت  وقد 

و�لنظام �ل�سيا�سي على �أ�س�س �سرعية،معتمدة على �لن�س �لقر�آني و�لنبوي 

)))  �لن�ساء: 59

املقدمة





اأهداف الدر�س
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اأهداف الدر�س

1- التعّرف اإلى معنى ولية الفقيه.

البي��ت  اأه��ل  كالم  ف��ي  ج��ذورًا  له��ا  اأن  التع��ّرف   -2

والعلماء.

3- اإثبات اأن الولية بالأ�سل هلل يعطيها لمن ي�ساء.

4-  التعّرف اإلى اأن الولية لطف من اهلل.

معنى ولية الفقيه
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تمهيد تاريخي 

 ،Rوردت كلمة �لولية في �لقر�آن �لكريم، وفي ن�سو�س �أهل �لبيت

وفي كلمات �لعلماء �أعلى �هلل مقامهم، و��ستخدمت با�ستخد�مات متعددة، 

بحثنا  مو�سوع  هي  �لتي  و�لولية  و...،  و�ل�سلطة  و�لمحبة  �لن�سرة  منها 

هي بمعنى �ل�سلطة وبالتحديد �سلطة �لفقيه على �لنا�س في ع�سر �لغيبة 

�لخميني}  �لإمام  �بتدعه  �لبحث  �أنَّ هذ�  �لبع�س  �لكبرى، وقد يظن 

وفي �لحقيقة �إنَّ �أدنى ما يمكن �أْن ن�سف به هوؤلء هو �لجهل، �إن لم نقل 

 Rإّنهم من �لمغر�سين، وذلك �أنَّ �أدنى مطالعة في رو�يات �أهل �لبيت�

وكلمات �لعلماء تبين �أ�سالة هذ� �لمو�سوع في �لن�سو�س �لإ�سالمية،  وقد 

من  بع�سًا  و�أبرزو�  �ل�سبيل  هذ�  معالم   Rلأطهار� �لمع�سومون  ر�سم 

جو�نبه، وهو �لرجوع �إلى من �أعمل �لفكر و�لنظر في �لأحاديث �ل�سادرة 

�لتي   Rلو�ردة عنهم� �لن�سو�س  ويمكن ر�سد عدة من   ،Rعنهم

�أحاديثهم �سريح  في  موجودة  �لفقيه  ولية  فبذور  �لفقيه،  �إلى   ُترجع 

�لأدلة  في بحث  �لتف�سيل  ب�سيء من  �لأحاديث  لهذه  و�سنتعر�س   ،R

على ولية �لفقيه. 

والية الفقيه في كالم العلماء  

�إْن  �لغيبة،  ع�سر  بعد  �لزمن  طول  في  تطورت  �ل�سبيل  هذ�  ومعالم   

من  �أو  �لأدلة،  وبناء  لها  �لتنظير  في  و�لغو�س  �لعلمي  بحثها  ناحية  من 

ناحية نموها كتجربة عملية ر�ئدة في �سبيل �سدِّ �لفر�غ �لحا�سل بعد غيبة 

علمائنا،  كالم  ت�سفحنا  لو  فيما  جليًا  يظهر  ما  وهذ�   ،Qلمع�سوم�
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حيث نجد �أنَّ مو�سوع ولية �لفقيه مذكور في �أقو�لهم منذ بد�يات �لغيبة 

�لكبرى لالإمام �لمهدي|، ويمكن تق�سيم �لكالم في عر�س �أقو�لهم �إلى  

مرحلتين، وذلك باعتبار ورودها كم�سطلح »ولية �لفقيه« في كالمهم:

�ل�سيخ  مرحلة  قبل  ما  �إلى   �لمفيد}  �ل�سيخ  مرحلة  من  الأول: 

�لنر�قي}. 

 �لثاني: من مرحلة �ل�سيخ �لنر�قي} حتى ع�سرنا �لحالي. 

نًة من كلمات �لعلماء ر�سو�ن �هلل تعالى عليهم:   و�سنذكر فيما يلي عيِّ

1 – ال�سيخ المفيد} )336-3)4هـ ( : يقول} في باب �لأمر 

بالمعروف و�لجهاد: » فاأما �إقامة �لحدود، فهو �إلى  �سلطان �لإ�سالم  

 ،Rلمن�سوب من قبل �هلل تعالى، وهم �أئمة �لهدى من �آل محمد�

ومن ن�سبوه لذلك من �لأمر�ء و�لحكام، وقد فو�سو� �لنظر فيه �إلى  

 .
(((

فقهاء �سيعتهم مع �لإمكان «

2 – ال�سيخ الحلي )374 – 447 هـ (: يقول} في باب �لق�ساء: 

»تنفيذ �لأحكام  �ل�سرعية و�لحكم بمقت�سى �لتعبد فيها من فرو�س 

�لأئمةR �لمخت�سة بهم دون من عد�هم ممن لم يوؤهلوه لذلك، 

فاإن تعذر تنفيذها بهمR وبالماأهول لها من قبلهم لأحد �لأ�سباب 

لم يجز لغير �سيعتهم توّلي ذلك ول �لتحاكم �إليه ول �لتو�سل بحكمه 

له  يتكامل  لم  لمن  ول  �لختيار،  من  �لحكم  تقليده  ول  �لحق  �إلى  

�سروط �لنائب عن �لإمام في �لحكم من �سيعته، وهي: �لعلم بالحق 

في �لحكم �لمردود �إليه، و�لتمكن من �إم�سائه على وجهه، و�جتماع 

)))  �لمفيد – محمد بن محمد بن �لنعمان -كتاب �لمقنعة – موؤ�س�سة �لن�سر �لإ�سالمي �لتابعة لجماعة �لمدر�سين 

بقم �لم�سرفة - �س 0)8. 
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�لعقل و�لر�أي و�سعة �لحلم و�لب�سيرة، وظهور �لعد�لة و�لورع و�لتدين 

بالحكم، و�لقدرة على �لقيام به، وو�سعه في مو��سعه... فهو نائب 

عن ولي �لأمرQ في �لحكم، وماأهول له لثبوت �لإذن منه و�آبائه

.
(((

R لمن كان ب�سفته في ذلك، ول يحل له �لقعود عنه« 

3 – المحقق الكركي ) 868 – 940 هـ(: �لمعروف بالمحّقق �لثاني 

�لفقيه  �أنَّ  على  عليهم  �هلل  ر�سو�ن  �أ�سحابنا  �تفق   «  :{ يقول 

�لعدل �لإمامي �لجامع ل�سر�ئط �لفتوى، �لمعبر عنه بالمجتهد في 

�لأحكام  �ل�سرعية نائب من قبل �أئمة �لهدى �سلو�ت �هلل و�سالمه 

عليهم في حال �لغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل – وربما ��ستثنى 

�إليه و�لنقياد  – فيجب �لتحاكم  �لأ�سحاب �لقتل و�لحدود مطلقًا 

�إلى  حكمه، وله �أن يبيع مال �لممتنع من �أد�ء �لحق �إن �حتيج �إليه، 

ويلي �أمو�ل �لغياب و�لأطفال و�ل�سفهاء و�لمفل�سين، ويت�سرف على 

قبل  من  �لمن�سوب  للحاكم  يثبت  ما  �آخر  �إلى   عليهم،  �لمحجور 

.
(((

»Qلإمام�

4 – ال�سهيد الثاني )))9-966 هـ (: يقول}: »فالفقيه في حال 

�أمر  �لغيبة و�إن كان من�سوبًا للم�سالح �لعامة ل يجوز له مبا�سرة 

 .
(3(

�لجهاد بالمعنى �لأول« 

 و�ل�سهيد �لثاني هنا يثبت �لولية للفقيه، وي�ستثني منها �لجهاد �لإبتد�ئي. 

)))  �لحلبي – �أبو �ل�سالح - كتاب �لكافي - مكتبة �لإمام �أمير �لموؤمنين عليQ �لعامة – �أ�سفهان - �س ))4. 

))) �لكركي – علي بن �لح�سين )�لمحقق �لثاني(- ر�سائل �لكركي – مكتبة �آية �هلل �لعظمى �لمرع�سي �لنجفي – 

قم -  ج )  �س )4).

)3)  �ل�سهيد �لثاني – زين �لدين بن علي �لعاملي-  م�سالك �لأفهام - موؤ�س�سة �لمعارف �لإ�سالمية - قم - �إير�ن- ج 

3  �س 9. 
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ما  كلية  �إنَّ   « يقول}:   :) 44))هـ  )متوفى  النراقي  المحقق  ـ   5

للفقيه �لعادل توليه وله �لولية فيه �أمر�ن: �أحدهما كل ما كان للنبي 

و�لإمام ـ �لذين هم �سالطين �لأنام وح�سون �لإ�سالم ـ  فيه �لولية 

�أو  باإجماع  �لدليل  �أخرجه  ما  �إل  ذلك،  �أي�سًا  فللفقيه  لهم،  وكان 

ن�س �أو غيرهما، وثانيهما �أنَّ كل فعل متعلق باأمور �لعباد في دينهم 

.
(((

ودنياهم ول بدَّ من �لإتيان به ول مفرَّ منه...«

 وكما �أ�سرنا �سابقًا، فاإنَّ �لمحقق �لنر�قي هو �أول من ظهر في كلماته 

��سطالح ولية �لفقيه.

6ـ  المحقق النجفي)متوفى 66)) هـ(: يقول}: » لول عموم �لولية 

لبقي كثير من �لأمور �لمتعلقة ب�سيعتهم معطلة، فمن �لغريب و�سو�سة 

بع�س �لنا�س في ذلك، بل كاأنَّه ما ذ�ق من طعم �لفقه �سيئًا، ول فهم 

�إنِّي  قولهم:  من  �لمر�د  تاأمل  ول  �أمرً�،  ورموزهم  قولهم  لحن  من 

جعلته عليهم حاكمًا وقا�سيًا وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر 

منه �إر�دة نظم زمان �لغيبة ل�سيعتهم في كثير من �لأمور �لر�جعة 

 .
(((

�إليهم...«

7ـ  ال�سيخ الأن�ساري)4)))-)8)) هـ (: يقول}: »وعلى �أيِّ تقدير، 

�أنَّ ما دلَّت عليه هذه �لأدلة هو ثبوت �لولية  فقد ظهر مما ذكرنا 

للفقيه في �لأمور �لتي يكون م�سروعية �إيجادها في �لخارج مفروغًا 

.
(3(

عنها... «

)))  �لنر�قي – �أحمد بن محمد مهدي - عو�ئد �لأيام - مركز �لن�سر �لتابع لمكتب �لإعالم �لإ�سالمي-  �س 88) – 89). 

)))   �لجو�هري - محمد ح�سن �لنجفي - جو�هر �لكالم -  د�ر �لكتب �لإ�سالمية – طهر�ن - ج ))  �س 397. 

)3)  �لأن�ساري – مرت�سى بن محمد �أمين -  �لمكا�سب- �لموؤتمر �لعالمي بمنا�سبة �لذكرى �لمئوية �لثانية لميالد 

�ل�سيخ �لأن�ساري-ج 3  �س 557. 
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8 ـ  ال�سيخ ر�سا الهمداني )40))-))3)هـ (: يقول}: »لكنَّ �لذي 

يظهر بالتدبر... �إقامة �لفقيه �لمتم�سك برو�ياتهم مقامه؛ باإرجاع 

يبقى  ل  كي  فيه  �لإمام مرجعًا  يكون  ما  كل  في  �إليه  �ل�سيعة  عو�م 

.
(((

�سيعته متحيرين في �أزمنة �لغيبة... «

�لمو��سيع  �لفقيه من  ولية   « �لإمام}:  يقول  الخميني  الإمام  ـ   9

برهنة،  لأية  تحتاج  ل  فهي  بها،  �لت�سديق  ت�سورها  يوجب  �لتي 

وذلك بمعنى �أنَّ كلَّ من �أدرك �لعقائد و�لأحكام  �لإ�سالمية – ولو 

�إجماًل – وبمجرد �أن ي�سل على ولية �لفقيه ويت�سورها ف�سي�سدق 

 .
(((

بها فورً� و�سيجدها �سرورة وبديهية... «

�لفقيه، بل  �لأدلة على ولية  باإقامة  �لإمام �لخميني}   ولم يكتِف 

ه على مبد�أ  �أركانه، و�أ�س�سَّ �أقام �سرح �لحكم �لإ�سالمي، و�سيَّد  نجده قد 

ولية �لفقيه. 

والية الفقيه في د�ستور الجمهورية االإ�سالمية في 

اإيران 

�لفقيه  �لمباركة، دخلت م�ساألة ولية  �لإ�سالمية   مع قيام �لجمهورية 

في �لقانون �لأ�سا�سي للدولة في تطور تاريخي جديد لهذه �لم�ساألة، وقد 

�إير�ن  في  �لإ�سالمية  �لجمهورية  د�ستور  في  موردً�  ع�سر  �ستة  �أح�سي 

تتناول مو�سوع ولية �لفقيه، فقد ورد في مقدمة �لد�ستور �عتبار �لقيادة 

نظام  في  �لمختلفة  لالأجهزة  �لإنحر�ف  عدم  �سمانة  و�أنه  �لفقيه،  بيد 

)))  �لهمد�ني – ر�سا - م�سباح �لفقيه - من�سور�ت مكتبة �ل�سدر – طهر�ن - ج  3، �س  60). 

)))  �لخميني – روح �هلل �لمو�سوي -  �لحكومة �لإ�سالمية  - �س 7). 
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�لجمهورية ووظائفها �لأ�سلية.  

 كمـــا ورد فـــي �لمادة �لخام�ســـة: في زمـــن غيبة �لإمـــام �لمهدي| 

تكون ولية �لأمر و�إمامة �لأمة في جمهورية �إير�ن �لإ�سالمية بيد �لفقيه 

�لعـــادل �لمتقـــي �لب�ســـير باأمور �لع�ســـر �ل�ســـجاع �لقادر علـــى �لإد�رة 

و�لتدبيـــر...

ما هي والية الفقيه؟

كما ذكرنا �إنَّ مو�سوع بحثنا هو �لولية بمعنى �ل�سلطة، وقد ورد قوله 

الَة   َوَر�ُسوُلُه َوالَِّذيَن اآَمُنوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن ال�سَّ
ُ
ُكُم الل تعالى: {اإِنََّما َوِليُّ

اآَمُنوا  َوالَِّذيَن  َوَر�ُسوَلُه   
َ
الل َيَتَولَّ  َوَمْن   * َراِكُعوَن  َوُهْم  َكاَة  الزَّ َوُيوؤُْتوَن 

 بهذ� �لمعنى، فالآية تبين �أن �لولية في 
(((

َفاإِنَّ ِحْزَب الِل ُهُم اْلَغاِلُبوَن}

�لإن�سان  �لذي خلق  وتعالى، فاهلل عز وجل هو  �سبحانه  �لحقيقة هي هلل 

و�أ�سكنه �لأر�س و�إليه يرجع �لأمر كله.

وهذه �لولية �لإلهية تتج�سد بولية �لنبيP، و�لتي �سرح �لقر�آن �لكريم 

. وكون 
(((

ْنُف�ِسِهْم}
َ
ْوَلى ِباْلُموؤِْمِنيَن ِمْن اأ

َ
معناها في قوله تعالى  {النَِّبيُّ اأ

�أولى به في جميع �ل�سالحيات  �أنه  �أولى بالموؤمن من نف�سه معناه  �لنبي 

�لم�سائل �لجتماعية وفي  �أولى به في  �لإن�سان لنف�سه، فهو  �لتي يمتلكها 

على  مان  مقدَّ ور�أيه  �إر�دته  و�أنَّ  وغيرها...  �لحكومية  و�لم�سائل  �لق�ساء 

�إر�دة ور�أي �أي موؤمن.

هذه �لولية �لتي �أكدها �لنبيP، و�أكد على ��ستمر�رها بعده في �ثني 

)))  �لمائدة:56

)))  �لأحز�ب: من �لآية6 
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ع�سر �إمامًا من خالل �لأحاديث �لمتعددة، �أهمها حديث غدير خم حيث 

قالP بعد �أن �أخذ بيد عليQ: »�أل�ست �أولى بالموؤمنين من �أنف�سهم 

(((

؟ من كنت موله، فهذ� علي موله....«

وفي غيبة �لإمام �ساحب �لزمان|، كانت ولية �لفقيه �متد�دً� لولية 

�لمع�سوم ليقوم ب�سد �لفر�غ على �لم�ستوى �لجتماعي و�ل�سيا�سي وغيرها 

من �لجهات. 

�لإمام  عن  نيابة  هي  عنها  �لبحث  ب�سدد  نحن  �لتي  �لفقيه  فولية 

�لمنتظر| في قيادة �لأمة و�إقامة حكم �هلل تعالى  على �لأر�س م�ستمدة 

منه، وهي جذوة من نوره، و�سهاب من قب�سه، وفرع من فروع دوحته ولذلك 

في ع�سر  لل�سر�ئط  �لجامع  �لمجتهد  »حاكمية  �أنها  �لفقيه  ولية  عرفت 

�لغيبة«.

 الوالية لطف

من �لجدير بالذكر �أنَّ جميع �لمو�رد �لتي �سّرع فيها �لدين ولية لبع�س 

به،  و�للطف  عليه  �لموّلى  م�سلحة  فيها  ر�عى  فقد  بع�س،  على  �لنا�س 

�أن  يهدف من خاللها  ولم  �لولي  �إلى  م�سلحة  ينظر  ولم  ورعاية حاله، 

يمنحه �متيازً�، كما قد يتوهم ذوو �لنظر �لقا�سر.

فالولية في نظر �لإ�سالم م�سوؤولية وتكليف، كيفما كانت وحيثما وقعت.

و�للطف  ورعايتهم  لحفظهم  �ل�سغار،  �أبنائه  على  مثاًل   �لأب   فولية 

�ل�سياع  ل�سيانتها وحفظها من  �لبكر  �بنته  تزويج  في  �لأب  وولية  بهم. 

و�ل�ستغالل.  وولية �لوقف لرعاية �سوؤونه وم�سالحه و�لحيلولة دون خر�به 

)))  �لأميني -  عبد �لح�سين -  �لغدير- د�ر �لكتاب �لعربي - بيروت - لبنان-ج ) �س 40
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و�ل�سفيه  و�لقا�سر  �لغائب  �أمو�ل  على  �لحاكم  وولية  ��ستعماله.  و�إ�ساءة 

و�لمجنون كذلك. وولية �لفقيه لحفظ �لم�سالح �لعامة و�سيانة �لمجتمع 

من �لف�ساد و�لنحر�ف و�لحقوق من �ل�سياع.

وفي جميع �لمو�رد تقّيد �لولية برعاية م�سالح �لجهة �لموّلى عليها، 

ورغباته  وم�سالحه  �أهو�ئه  وفق  على  يت�سرف  �أن  �لحق  للولي  ولي�س 

�لولية  �أّن  يتبين  ومنه  �لحدود   تلك  خارج  وليته  ت�سقط  بل  �لخا�سة، 

�ل�سرعية، �أبعد ما تكون عن �ل�ستبد�د و�لتعّنت و�لدكتاتورية.

) ـ هل مار�س �لفقهاء �ل�سلطة في تاريخنا �لإ�سالمي ؟ ولماذ� لم يتولَّ 

�لفقهاء د�ئمًا �أمور �لحكومة؟ 

) ـ على �لم�ستوى �لنظري، هل كان �لإمام �لخميني هو من �أطلق فكرة 

ولية �لفقيه �أم كانت موجودة في �لفكر �لإ�سالمي ؟ �أعِط نموذجًا.

3 ـ ما هي �لأطروحة �لكاملة و�ل�ساملة لنظام �لحكم و�لإد�رة �لقائمة 

على �لأ�س�س �ل�سرعية؟

�إليه �لنا�س في  �أن يحدد من ترجع  ـ هل من �ل�سروري على �لإمام   4

غيبته ؟ بّين ذلك.

م�سالح  �أم  �لولي  م�سالح  �لولية  تر�عي  هل  �لإ�سالم   نظر  في  5 ـ 

�لموّلى عليهم؟ بّين ذلك بالأمثلة.

6 ـ ما هو مفهوم  كلمة ولية �لفقيه ؟ 
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 الحكومة و�سيلة لتحقيق االأهداف ال�سامية

تولي �أمر �لحكومة في حد ذ�ته لي�س مرتبًة ومقامًا، و�إنَّما مجرد و�سيلة 

للقيام بوظيفة تطبيق �لأحكام، و�إقامة نظام �لإ�سالم  �لعادل. يقول �أمير 

�لموؤمنينQ لبن عبا�س عن نف�س �لحكومة: »ما قيمة هذ� �لنعل؟ فقال 

�بن عبا�س: ل قيمة لها. فقالQ: و�هلل لهي �أحبُّ �إليَّ من �إمرتكم، �إل 

)�أي 
(((

�أدفع باطاًل« �أو  �أقيم حقًا )�أي �قيم قانون �لإ�سالم  ونظامه(  �أن 

و�لإمارة  �لحاكمية  فنف�س  �إذً�  و�لمحرمة(   �لجائرة  و�لنظمة  �لقو�نين 

مجرد و�سيلة لي�س �إّل. وهذه �لو�سيلة �إذ� لم توؤدِّ �إلى  عمل �لخير وتحقيق 

�لأهد�ف �ل�سامية، فهي ل ت�ساوي �سيئًا عند �أهل �هلل. ولذ� يقولQ في 

خطبة نهج �لبالغة »لول ح�سور �لحا�سر، وقيام �لحجة بوجود �لنا�سر... 

 )�أي لتركت تلك �لحكومة و�لإمارة( وذلك 
(((

لألقيت حبلها على غاربها«

بديهي، فتولي �لحكومة هو مجرد تح�سيل و�سيلًة ولي�س مقامًا معنويًا. �إذ 

لو كان مقامًا معنويًا لما تمكن �أحد من غ�سبه �أو �لتخلي عنه. فبمقد�ر 

ما تكون �لحكومة و�لإمارة و�سيلًة لتطبيق �لأحكام  �لإلهية و�إقامة �لنظام 

�لعادل لالإ�سالم، بمقد�ر ما تكون ذ�ت قدر وقيمة، ويكون �لمتولي لها جليل 

�لقدر، �سامي �لمقام. بع�س �لنا�س هيمنت عليهم �لدنيا، فهم يتوهمون �أّن 

)))  نهج �لبالغة - خطب �لإمام عليQ - ج ) �س )8

)))  نهج �لبالغة - خطب �لإمام عليQ - ج ) �س 37
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�لرئا�سة و�لحكومة بحدِّ ذ�تها �ساأن ومرتبة بالن�سبة لالأئمةQ، بنحو 

�لتحاد  وزر�ء  رئي�س  �أنَّ  مع  خربت.  قد  �لّدنيا  فكاأنَّما  لغيرهم؛  ثبتت  لو 

�ل�سوفيتي �أو �إنكلتر� �أو رئي�س جمهورية �أمريكا عندهم حكومات )ورئا�سة( 

لكّنهم كفرة. فهم كفرة، لكّنهم يملكون �ل�سلطة و�لنفوذ �ل�سيا�سي. وهذه 

لتحقيق طموحاتهم  و�سيلة  يجعلونها  �ل�سيا�سية  و�لقدرة  و�لنفوذ  �ل�سلطة 

من خالل تطبيق �لقو�نين و�ل�سيا�سات �لمعادية لالإن�سانية.

و�لتك�سيالت  �لنظام  من  بال�ستفادة  مكلفون  �لعدول  و�لفقهاء  �لأئمة 

�لإ�سالمي  �لنظام  و�إقامة  �لإلهية،  �لأحكام   تنفيذ  �أجل  من  �لحكومية 

�لعادل، و�لقيام بخدمة �لنا�س. �لحكومة بحدِّ ذ�تها بالن�سبة لهم ل تعني 

بالوظيفة،  بالقيام  �إنَّهم ماأمورون  �لعمل؟  و�لتعب. لكن ما  �لم�سقة  �سوى 

.
(((

فم�ساألة ولية �لفقيه هي م�ساألة تنفيذ مهمة و�لعمل بالتكليف

�إن �أدنى مطالعة في رو�يات �أهل �لبيت عليهم �ل�سالم وكلمات �لعلماء 

ونجده  كما  �لإ�سالمّية،  �لن�سو�س  في  �لفقيه  ولية  مو�سوع  �أ�سالة  تبّين 

لالإمام  �لكبرى  �لغيبة  بد�يات  منذ  �لعلماء  و�أقو�ل  �أبحاث  في  مذكورً� 

�لمهدي عج، حتى زمن �لإمام �لخميني قّد�س �سّره.

وقد  وتعالى،  �سبحانه  هلل  �لحقيقة  في  وهي  �ل�سلطة،  بمعنى  �لولية 

P، وقد �أّكد على ��ستمر�رها بعده في �ثني ع�سر �إمامًا  �أعطاها للنبّي 

)))  �لخميني – روح �هلل �لمو�سوي -  �لحكومة �لإ�سالمية  - �سفحة 87 - 86
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من خالل �لأحاديث �لمتعّددة �أهّمها حديث �لغدير.

وفي غيبة �لإمام �ساحب �لزمان عجل �هلل تعالى فرجه �ل�سريف ،كانت 

�لم�ستوى  على  �لفر�غ  ب�سّد  ليقوم  �لمع�سوم  لولية  �متد�دً�  �لفقيه  ولية 

�لجتماعّي و�ل�سيا�سّي وغيرها من �لجهات.

وولية �لفقيه هي نيابة عن �لإمام �لمنتظر| في قيادة �لأمة و�إقامة 

حكم �هلل تعالى. وقد روعَي فيها م�سلحة �لموّلى عليهم و�للطف بهم، كما 

في جميع مو�رد �لولية.
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اأهداف الدر�س

الدر�س الثاين

دليل العقل 

على ولية الفقيه

1- تق�سيم الأدلة اإلى  عقلية ونقلّية.

2- التعّرف اإلى �سرورة الحكومة الإ�سالمية.

3- اإثب��ات ولي��ة الفقي��ه م��ن خ��الل التوحي��د ف��ي 

الربوبية الت�سريعية.

4- اإثبات ولية الفقيه من خالل �سرورة النظام.
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اأدلة الوالية

ُي�ستدل على ولية �لفقيه في ع�سر �لغيبة بعّدة �أدلة بع�سها يحكم به 

�لعقل مجردً�، وبع�سها م�ستقى من �لرو�يات و�لن�سو�س �ل�سرعية . 

دليل العقل

�إنَّ مقت�سى �لتوحيد في �لربوبية �لت�سريعية هو طاعة �هلل تعالى  في 

جميع �لأحكام  �لإ�سالمية، وهذه �لطاعة تعني تطبيق جميع هذه �لأحكام  

وجود  دون  يتّم  �أن  يمكن  ل  �لأمر  وهذ�  �لعملي،  �لتنفيذ  مو�سع  وو�سعها 

حكومة �إ�سالمية تتبنى �لإ�سالم  فكرً� وعماًل، ويقف على ر�أ�سها �سخ�س 

عاِلٌم بالإ�سالم، ومطبق له على نف�سه، وقادر على تطبيقه في �لمجتمع. 

هذ� بنحو �لإجمال، و�أّما تف�سيل �لدليل فيحتاج لبيان مقدمات:

المقدمة الأولى: �إنَّ من �لقو�عد �لعقالئية �لثابتة �لتي ل تتغير بتغير 

�لقانون  لوجود  �ل�سرورية  �لحاجة   و�لأديان، هي  و�لمذ�هب  �لتجاهات 

للمجتمع �لب�سري.

�أنَّ �لإن�سان �جتماعي، وهو بحاجة لتنظيم عالقاته �لجتماعية  ذلك 

ومختلف �سوؤون حياته لئال يقع بين �أفر�د �لمجتمع �ختالف ونز�ع وتعار�س 

وظلم، وليحفظ م�سالح �لفرد و�لمجتمع..

المقدمة الثانية : �أّي قانون  ل يمتلك �سمانة �لتنفيذ بنف�سه، فمجرد 

وجود �لقانون ل يحل �لم�سكلة ول يحقق �لغر�س من وجوده، فهو بحاجة 

م، ي�سمن �لتنفيذ و�لتطبيق �لكامل له، ويقيم �لعدل على �أ�سا�سه،  �إلى  قيِّ

�سمع  عندما  �لخو�رج  جو�ب  في   Qلموؤمنين� �أمير  قول  ذلك  ويوؤيد 
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 ،
(((

قولهم:  »ل حكم �إل هلل«، حيث قال:Q »كلمة حق ير�د بها باطل«

و�إنه ل بد  �إل هلل،  �إمرة  �إل هلل ولكن هوؤلء يقولون: »ل  �إنَّه ل حكم  نعم، 

.
(((

للنا�س من �أمير.. �لخ«

�أنه   ،Qوعن �لف�سل بن �ساذ�ن عن �لإمام علي بن مو�سى �لر�سا

قال في علة تعيين �أولي �لأمر و�لأمر بطاعتهم.

َمَر بطاعتهم؟ قيل: لِعَلٍل كثيرة:
َ
».... فاإن قال: َفِلَم جعل �أولي �لأمر و�أ

ِمرو� �أن ل يتعدو� ذلك 
ُ
ومنها: �أنَّ �لخلق لّما وَقفو� على حدٍّ محدود و�أ

يجعل  باأن  �إل  يقوم،  ول  يثبت ذلك  يكن  لم  ف�سادهم،  فيه من  لما  �لحّد 

عليهم فيه �أمينًا يمنعهم من �لتعدي و�لدخول فيما حظر عليهم، لأّنه لو 

لم يكن ذلك كذلك، لكان �أحد ل يترك لّذته ومنفعته لف�ساد غيره، فجعل 

عليهم قيمًا يمنعهم من �لف�ساد ويقيم فيهم �لحدود و�لأحكام.

�إل  �أّنا ل نجد فرقة من �لفرق ول ملة من �لملل بقو� وعا�سو�  ومنها: 

يجْز في حكمِة  فلم  و�لدنيا،  �لدين  �أمر  في  بد منه  لما ل  ورئي�س،  بقّيم 

�لحكيم �أن يترك �لخلق مما يعلم �أنَّه ل بد لهم منه، ول قو�م لهم �إل به، 

فيقاتلون به عدوهم ويق�ّسمون به فيئهم، وُيقيم لهم ُجمعتهم وجماعتهم، 

.
(3(

ويمنع ظالمهم من مظلومهم« 

تنفيذ  وم�سوؤولية  مهمة  يتولى  �لذي  للقّيم  بد  ل  الثالثة:  المقدمة 

وتطبيق �لقانون �أن يت�سف بال�سفات �لتالية: 

)))  نهج �لبالغة - خطب �لإمام عليQ - ج 4 �س 45

)))  نهج �لبالغة - خطب �لإمام عليQ - ج ) �س )9

)3)  �لمجل�سي-محمد باقر -بحار �لأنو�ر- موؤ�س�سة �لوفاء،�لطبعة �لثانية �لم�سححة -  ج 60 �س 6



25

)- �لعلم �لتام بالقانون، لأّن �لعلم بالقانون مقدمة �سرورية لتطبيقه. 

ل  عظمى،  �أمانة  �لأمر  على  �لقيمومة  لأنَّ  �لأخالقية،  �لح�سانة   -(

ن�سمن �أد�ءها ما لم يكن �لقّيم في �أعلى م�ستويات �لعد�لة و�لورع 

و�لتقوى. 

3- �لكفاءة �لإد�رية، لأّن �لقيام بهذه �لم�سوؤولية على �أكمل وجه، يتطلب 

وغير  و�ل�سيا�سية  و�لجتماعية  �لإد�رية  و�لخبر�ت  �لمهار�ت  من 

ذلك مما له مدخلية في �لو�سول �إلى  �لهدف على �أكمل وجه. 

النتيجة 

 عندما نتحدث عن �لحكم �لذي يحقق �لعدل فقد �أكد �لقر�آن �لكريم 

َيْحُكْم  َلْم  {َوَمْن  �لإ�سالمي  �لنظام  خالل  من  �إل  �لعدل  يتحقق  ل  �أّنه 

�لحكم  �لكالم عن  كان  و�إذ�   .
(((

اِلُموَن} الظَّ ُهُم  وَلِئَك 
ُ
َفاأ  

ُ
الل ْنَزَل 

َ
اأ ِبَما 

�لإ�سالمي فهذ� يعني �أنَّ �لقّيم يجب �أن يكون – كتطبيق لل�سفات �ل�سابقة 

�لتي حكم �لعقل بها – حائزً� على �ل�سفات �لتالية: 

ـ عالمًا بحكم �لإ�سالم، قادرً� على معرفة �لحكم �ل�سرعي لكل و�قعة، 

وبالتالي فيجب �أن يكون فقيهًا مجتهدً�.

ب�سكل  �ل�سرعي  بالحكم  �للتز�م  بمعنى  �أخالقية،  ح�سانة  �ساحب  ـ 

يجب  و�لورع،  و�لتقوى  �لعد�لة  من  عاٍل  م�ستوى  عن  تعبير  وهو  كامل، 

توفرها في �لولي، هذ� بالإ�سافة �إلى  �لكفاءة �لإد�رية. 

و�إذ� عّين �هلل تعالى  من يقوم بالأمر، ون�سبه لحمل هذه �لم�سوؤولية، 

)))  �لمائدة: من �لآية45
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فهو �لمتعين ويجب على �لنا�س طاعته و�لرجوع �إليه، فلي�س هناك �أف�سل 

لأنَّه  تعالى،  �هلل  يعّينه  �لذي  �لحاكم  �لجهاز  ومن  �لقّيم،  من  �أولى  ول 

�لم�سوؤولية  لهذه  بنفو�سهم، ول يختار  و�لخبير  �لمطلع على �سر�ئر خلقه 

�لعظمى و�لأمانة �لكبرى، �إل من طهرت نف�سه و�سفت �سريرته، وخل�ست 

نيته، وكمل عقله، فيحمله �لأمانة وي�سدده بالوحي، كما هو �لحال بالن�سبة 

�لتحية  �آلف  و�آله  محمد  نبينا  وعلى  عليهم  �لكر�م  �هلل  و�أنبياء  للر�سل 

و�ل�سالم، ولقد كان �آخرهم وخاتمهم �لر�سول �لأعظم محمد بن عبد �هلل

P، وكما هو �لحال بالن�سبة لالأئمة  �لأو�سياء �لمع�سومين �لذين ن�ّس 

عليهم ر�سول �هللP، و�أمر �لنا�س بطاعتهم و�لتم�سك بهم و�لولية لهم، 

وهذ� ل بحث فيه.

 Rإنَّما �لبحث فيما لو غاب �لإمام �لمع�سوم �لمعين، فاإن ثبت �أّنهم�

و� على �أحد بعينه فتلزم طاعته و�لرجوع �إليه، و�إن ثبت بو�سفه وعالمته  ن�سّ

فكذلك، �أما �إذ� فر�سنا �نتفاء �لن�س، فهنا يوجد ثالثة فرو�س:

)- �لإهمال:وهي ترك �لحبل على �لغارب،وهذ� ينكره �لعقل �سرورة لأنه 

يوؤدي �إلى �لنق�س.

�أّي �سخ�س لتولي �لأمر دون مر�عاة �ل�سفات  �أمام  )-�إف�ساح �لمجال 

و�ل�سروط، وهذ� �أي�سًا ل يمكن �لإلتز�م به؛لأنه يوؤدي �إلى تعطيل �لأحكام لأن 

�لمتوّلي غير جامع لل�سروط، لأن غير �لعالم مثاًل ل ي�ستطيع تطبيق �لأحكام 

لعدم معرفته بها.

3- توّلي �لفقيه �لجامع لل�سر�ئط - �لمتقّدمة - وهذ� هو �لمتعّين بعد 

مالحظة جميع �لمقدمات �لمذكورة وبعد بطالن �لفر�سين �ل�سابقين.  
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) ـ هل يمتلك �لقانون �سمانة �لتنفيذ بنف�سه؟

) ـ هل ي�ستغني �لمجتمع �لب�سري عن �لقانون و�لنظام؟

3 ـ لماذ� قال �أمير �لموؤمنينQ للخو�رج »كلمة حق ير�د بها باطل« 

عندما رفعو� �سعار»ل حكم �إل هلل«؟

 4 ـ ما هو �لدليل �لذي يفر�س كون �لحكومة و�لولية بيد �سخ�س محدد 

�ل�سفات دون �أن تكون �لولية مطلقة لكل �أحد؟

5 ـ ما هي �ل�سروط �لمفتر�سة بالولي �لفقيه؟

6 ـ لخ�س �لدليل �لعقلي على ولية �لفقيه.

 ال�سنن االإلهية في اإقامة حكومة العدل

 .
(((

»ولول دفع �هلل �لنا�س بع�سهم ببع�س لف�سدت �لأر�س«

ثالثة عنا�سر ت�سترك في بناء حكومة �لعدل، وتتكامل من �أجل تحقيق 

عن  ويحرفه  �لم�سروع،  ي�سقط  منها  و�حد  باأي  �لإخالل  �لهدف،  هذ� 

�لهدف �لمن�سود، تلك �لعنا�سر هي: 

))) �سورة �لبقرة: )5)
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�أواًل: �لمنهج �ل�سحيح، و�لذي يتمثل في عقيدتنا بالر�سالة �لإ�سالمية 

بفكرها ونظامها و�سريعتها. 

ولية  من  تمتد  �لتي  بالولية  عنها  �لمعّبر  �ل�سالحة،  �لقيادة  ثانياً: 

�لجامع  �لفقيه  ولية  حتى   ،Qلمع�سومين� و�لأئمة  �لر�سل 

لل�سر�ئط. 

و�لقيادة  �ل�سحيح  بالمنهج  �لمتم�سكة  �لحا�سرة،  �لأمة  ثالثاً: 

�لمنهج  عن  وتخلت  �ل�ساحة،  عن  �لأمة  غابت  فاإذ�  �ل�سالحة، 

�ل�سحيح، وتخلفت عن ولة �لأمر �لذين �أمر �هلل تعالى  بطاعتهم 

�إقامة  من  �لقادة  يتمكن  ولم  �لمعادلة،  تكتمل  لم  لهم،  و�لنقياد 

حكومة �لعدل. 

فعندما  �لإثباتي.  و�لجانب  �ل�سلبي  �لجانب  في  ذلك،  يثبت  وتاريخنا 

لأئمة  و�نقادت  �لحق،  عن  وتفرقت  بدورها،  �لقيام  عن  �لأمة  �متنعت 

�لمع�سومة،  �لقيادة  وبركات  �لإلهية،  �لر�سالة  بركات  حرمت  �لجور، 

وتم�سكت  طريقها  �لأمة  عرفت  وعندما  �لماآ�سي.  بعد  �لماآ�سي  ووقعت 

�لقادة  وتمكن  �لعدل،  طعم  ذ�قت  �لمطلوب،  بالدور  وقامت  بالحق، 

�سبحانه  �هلل  و�أنزل  �لهدف،  نحو  �لم�سيرة  يوجهو�  �أن  �ل�سالح  �أهل  من 

ن�سره، فاأعز دينه. تلك هي �ل�سنن �لإلهية �لثابتة  {َوَلن َتِجَد ِل�ُسنَِّة الِل 

 .
(((

َتْبِدياًل}

حكم  و�إقامة  بالأمر،  �لقيام  عن  يمنعهم   Rلبيت� �أهل  يكن  فلم 

)))  �لأحز�ب: )6
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تكليفهم،  وعن  دورهم  عن  وتخليهم  عنهم،  �لنا�س  تفرق  �إل  �لإ�سالم،  

منذ �أمير �لموؤمنينQ حتى بقية �هلل �لأعظم �أرو�حنا لتر�ب مقدمه 

�لفد�ء. و�لكثير من �لن�سو�س �لو�ردة عن �لإمام �ل�سادقQ، تتناول 

�لعجلي،  وبريد  �ل�سيرفي،  �سدير  مع   Qومحاور�ته �لمعنى،  هذ� 

وماأمون �لرقي، وغيرهم �سريحة في ذلك.

فالم�ساألة �إذً� تدور مد�ر �كتمال �ل�سروط �لتي بها تجري �ل�سنن �لإلهية، 

وعلى هذ� �لنهج نه�سة �لمهدي|، ولي�ست �لم�ساألة مجرد توقيت ومجرد 

تحقق  وبعد  �لحكمة،  وفق  على  ياأتيان  �لإلهية  و�لإر�دة  فالتوقيت  �إر�دة، 

�لأ�سباب وهو م�سمون �ل�سنة �لثابتة. 

في  تعالى  �لت�سريعّية هو طاعة �هلل  �لربوبّية  في  �لتوحيد  �إّن مقت�سى 

جميع �لأحكام �لإ�سالمّية، وهذه �لطاعة تعني تطبيق جميع هذه �لأحكام 

وجود  دون  يتّم  �أن  يمكن  ل  �لأمر  وهذ�  �لعملّي  �لتنفيذ  مو�سع  وو�سعها 

�إ�سالمّية تتبنى �لإ�سالم فكرً� وعماًل، ويقف على ر�أ�سها �سخ�س  حكومة 

عالم بالإ�سالم، ومطبق له على نف�سه، وقادر على تطبيقه في �لمجتمع.

و�لبحث فيما لو غاب �لمع�سوم ع وُفر�س �نتفاء �لن�س على �سخ�سٍ 

بعينه، فهناك ثالثة فرو�س:
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) ـ �لإهمال؛ وهذ� ما تنكره �سرورة �لعقل.

ـ �أي �سخ�سٍ يتوّلى �لأمر من دون رعاية �ل�سفات و�ل�سروط؛ وهذ�   (

يوؤدي �إلى تعطيل �لأحكام.

3ـ  توّلي �لفقيه �لجامع لل�سر�ئط؛ وهذ� هو �لمتعّين بعد مالحظة جميع 

�لمقّدمات.



اأهداف الدر�س

الدر�س الثالث

الدليل النقلي 

على ولية الفقيه

1. التع��ّرف اإل��ى الن�سو���ص الت��ي ت��دل عل��ى �سرورة 

الحكومة الإ�سالمية. 

2. ال�ست��دلل على ع��دم تخ�سي���ص الحكومة بزمن 

دون اآخر.

3. التعّرف اإلى الروايات الدالة على ولية الفقيه.

4. ال��رّد عل��ى الأ�سئلة المثارة ح��ول مقبولة عمر بن 

حنظلة.

5. ال�ستدلل بمكاتبة اإ�سحاق بن يعقوب.
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تمهيد:

تقّدم �لدليل �لعقلي على ولية �لفقيه، ويمكن �ل�ستدلل على �لولية 

بالدليل �لنقلي، وقد ذكرت عدة �أدّلة نقلية على ولية �لفقيه نذكر منها: 

1-الدليل االأول: �سرورة وجود نظام اإ�سالمي:  

يمكن �إقامة �لدليل �لتالي على �سرورة قيام �لنظام �لإ�سالمي، وذلك 

بمالحظة �أحكام �لإ�سالم، وهذ� �لدليل يتاألف من مقدمات ثالث:

بالفرد،  ترتبط  �أحكامًا  تت�سمن  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  �إنَّ  الأولى: 

كالوظائف �لعبادية من �سالة و�سيام وغيرها من �لعباد�ت، كما تت�سمن 

و�لق�ساء  و�لديات  كالحدود  �لعام  وبالنظام  بالجماعة  ترتبط  �أحكامًا 

و�لجهاد ونحوها.

الثانية: �إنَّ هذه �لأحكام  �لجتماعية – �لتي تتعلق بالجماعة –  تدل 

�أنَّ �ل�سريعة �لمقد�سة قد بنت وجود هذه �لأحكام  على وجود  ولية �لأمر 

كاأمر مفروغ  عنه مفرو�س وجوده �سرعًا، حيث عمدت �إلى  تنظيمها وتقنينها 

وو�سع �أهد�فها و�أحكامها �ل�سرعية �لخا�سة، وبالتالي فالإ�سالم  دين نظام. 

الثالثة: هذه �لأحكام  �لعامة ثابتة في كل زمان وعلى مّر �لع�سور، 

بزمان  �لأحكام   تلك  تقييد  �لالزم  من  كان  د�ئمًا،  �لأمر  يكن  لم  ولو 

هذه  تعطيل  يعني  مما  �لمع�سوم،  وحكومة  ح�سور  زمان  وهو  معين، 

�لفقهاء،  بين  �لمت�سالم  بينما  غيبته،  زمان  في  �لجتماعية  �لأحكام  

�لإلهية،  �لأحكام   هذه  تعطيل  يمكن  ل  �أّنه  �لمت�سّرعة  عند  و�لمعروف 

�لأحكام   هذه  فوجود  �لقيامة،  يوم  �إلى   ع�سر  كل  في  باقية  هي  بل 
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�إ�سالمية ت�سير على هد�ها وتطبقها.   �لجتماعية ي�ستلزم وجود حكومة 

ومما ل �سك فيه �أن ولية �لحكام �لجائرين و�لطغاة �لفا�سقين لي�ست 

هي �لتي يناط بها ذلك �لغر�س، ول �لماأمول منها �لقيام به، للنهي عن 

توليهم و�لركون �إليهم، وهذ� يكفي في �إثبات ولية �لفقيه.

2-الدليل الثاني: وجوب االأمر بالمعروف والنهي 

عن المنكر.

 �إنَّ �أدلة �لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر تعتبر من �لأدلة �لو��سحة 

�سلطاتها  بكامل  �لإ�سالمية  �لحكومة  �إنَّ  �لإ�سالمية، حيث  �لحكومة  على 

تعتبر �لم�سد�ق �لأكمل لالأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.

 فبمقت�سى �أدلة �لأمر بالمعروف يجب علينا تحقيق م�ساديق و�أفر�د 

�لدين  �أحكام هذ�  �إقامة  �لم�ساديق  �أو�سح هذه  ومن  بالمعروف،  �لأمر 

وحدوده وحفظ �لحقوق و�لدماء و�لأعر��س، ورفع ر�ية �لإ�سالم  خّفاقًة 

عزيزة، كذلك بمقت�سى �أدلة �لنهي عن �لمنكر، يجب علينا منع تحقيق 

م�ساديق و�أفر�د �لمنكر، من �لجور و�لظلم و�لف�ساد في �لأر�س و�لخو�س 

في �لدماء وت�سييع �لحقوق وطم�س معالم �لدين و �سلطة �لظالمين، وهذ� 

ر�أ�سها  على  يكون  �إ�سالمية،  حكومة  �إقامة  وبّين  و��سح  ب�سكل  ي�ستلزم 

�إقامة  من  �لأهد�ف،  بتحقيق  �لأعرف  لأّنه  لل�سر�ئط،  �لجامع  �لفقيه 

لأحكام �لدين، وتحقيق �لعدل، ومنع �لظلم و�لف�ساد بما يو�فق �ل�سريعة 

�لإ�سالمية.

ة الدليل الثالث:الروايات الخا�سّ

�لمع�سومين عن  �لو�ردة  و�لن�سو�س  �لرو�يات  من  �لعديد  هناك    

R، و�لتي �ل�ستدللَّ بها على ولية �لفقيه في ع�سر �لغيبة، ونبحث 
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بها هنا من جهة دللتها على �لمطلوب، ومنها:

اأوًل: مقبولة عمر بن حنظلة:

اأ- ن�سها:

قال عمر بن حنظلة: �ساألت �أبا عبد �هللQ عن رجلين من �أ�سحابنا 

بينهما منازعة في دين �أو مير�ث فتحاكما �إلى  �ل�سلطان و�إلى  �لق�ساة، 

�أيحلُّ ذلك؟ 

قالQ: »من تحاكم �إليهم في حق �أو باطل، فاإنَّما تحاكم �إلى  �لجبت 

و�لطاغوت �لمنهي عنه، وما حكم له به فاإّنما ياأخذ �سحتا، و�إن كان حقه ثابتا 

له، لأنَّه �أخذه بحكم �لطاغوت، وقد �أمر �هلل عزوجل �أن يكفر به، قال �هلل 

عزو جل » يريدون �أن يتحاكمو� �إلى  �لطاغوت وقد �أمرو� �أن يكفرو� به«. 

قلت: فكيف ي�سنعان وقد �ختلفا؟ قال: ينظر�ن من كان منكم ممن قد 

روى حديثنا و عرف حاللنا وحر�منا وعرف �أحكامنا فلير�سو� به حكمًا، 

فاإّني قد جعلته عليكم حاكمًا، فاإذ� حكم بحكم ولم يقبله منه فاإنَّما بحكم 

حدِّ  على  وهو  �هلل،  على  كالر�دِّ  علينا  و�لر�دُّ   ، ردَّ وعلينا   ، �إ�ستخفَّ �هلل 

   .
(((

�ل�سرك باهلل « 

ب- ال�سند:

عبهّروا  بالقبول،لذلك  قديماً، وحديثاً  الفقهاء  تلقاها  الرواية  هذه 

عنها بالمقبولة، وهذا يعني اعتمادهم عليها بعد تماميهّة الدللة.

ج - دللتها:

فيه  �جتمعت  من  �أنَّ  على  تدل  عليكم حاكمًاً(  )قد جعلته  عبارة  �إنًّ   

)))  �لمجل�سي-محمد باقر -بحار �لأنو�ر- موؤ�س�سة �لوفاء،�لطبعة �لثانية �لم�سححة -  ج )0)- �س )6)
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وحر�منا  حاللنا  في  ونظر  حديثنا  )روى  �لن�س  في  �لو�ردة  �ل�سفات 

به �لإمامQ بالن�سب �لعام لمختلف �سوؤون  وعرف �أحكامنا( قد ن�سّ

�لحكومة وتولي �لأمر.

�لق�ساء  هو  �لأمر  وتولي  �لحكومة  تحت  تندرج  �لتي  �لأمور  تلك  ومن 

�لق�سائي  �لحكم  تنفيذ  و�لخ�سومات، و�سالحية  �لنز�عات  و�لف�سل في 

)فاإذ�  ن�سبه  من  حكم  رد  �لإمامQحّرم  لأنَّ  وذلك  ي�سدره،  �لذي 

حكم بحكم ولم يقبله منه فانما بحكم �هلل ��ستخف، وعلينا رّد، و�لر�دَّ 

علينا كالر�دِّ على �هلل، وهو على حدِّ �ل�سرك باهلل(، فَيـْلزم �لقبول بحكم 

�لولية  �لفقيه  �لحاكم  لهذ�  وبالتالي   Qِقبله من  �لمن�سوب  �لحاكم 

لتنفيذ �لحكم �لق�سائي �لذي �أ�سدره.

اأ�سئلة وردود حول هذه الرواية:

ال�سوؤال الأول:�إنَّ �ل�ستفهام �لو�رد في �لرو�ية كان عن �لحالت �لتي 

يح�سل فيها �لنـز�ع و�لتخا�سم، فالرو�ية خا�سة بمثل هذه �لمو�رد، 

فهذ� �لن�س �أخ�س مما نريد �إثباته، وهي �لولية �لعامة للفقيه.

ن�سب  ي�ستدعي  وهو  تنازع،  مورد  كان  و�إن  �لمورد  �إنَّ  والجواب: 

Qأنَّه في �سدر �لرو�ية كان مو�سوع كالم �لإمام� �لقا�سي، �إل 

حول �لحكام �لظالمين و�لجائرين �لذين كانت بيدهم �أمور �لنا�س، 

 Qولي�س فقط خ�سو�س �لق�ساء وف�سل �لنز�عات، فنهى �لإمام

عن �لرجوع �إلى  هوؤلء �لحكام �لظالمين و�لتحاكم �ليهم.

وجعله  محددة  �سفات  يحوز  من   Qلإمام� ب  ن�سّ �لمقابل  وفي 

جملة  ومن  حاكمًاَ(،  جعلته  قد  )فاإنِّي  و�لحاكمية  للحكومة  من�سوبًا 
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�لأحكام   وتنفيذ  �لخ�سومات،  وف�سل  �لق�ساء،  -كحاكم-  �سالحياته 

�لق�سائية، فيظهر بو�سوح �أّن �لإمامQ �أعطى للفقيه �لجامع لل�سر�ئط 

�لولية، بنحو �أعم من خ�سو�س من�سب �لق�ساء. 

�لرو�ية �سادرة عن �لإمام �ل�سادقQ، وهذ�  �إّنّ  الثاني:  ال�سوؤال 

يعني �أّنها ناظرة �إلى  زمان ح�سور �لإمامQ، فال يمكن �لعتماد 

عليها في زمان �لغيبة لإثبات �لرجوع �إلى  �لفقيه �لحاكم.

وجوابه: �إنَّ �لذي دعا �لإمام �ل�سادقQ �إلى  ن�سب �لفقهاء في 

ع�سر ح�سوره هو  عدم تمكن جميع �ل�سيعة من �أقطار �لأر�س من 

– عدم �لتمكن من  �إليه و�ل�سوؤ�ل منه، وهذ� �لأمر نف�سه  �لو�سول 

�لفقهاء في زمن  �إلى   �إلى  �لإمامQ - يدعو للرجوع  �لو�سول 

�لغيبة، بل يثبت �لرجوع �إلى  �لفقهاء ب�سكل �أولى في زمن �لغيبة.

�لإمام  ِقبل  من  كان  �لرو�ية  هذه  في  �لن�سب  �إنَّ  الثالث:  ال�سوؤال 

�ل�سادقQ، وبعد وفاتهQ ينعزل �لمن�سوب من ِقبله، ولكي 

ـب في من�سبه نحتاج �إلى  قيام دليل جديد على ن�سبه  يبقى من ُن�سّ

من ِقبل �لإمام �لالحق.

وُيجاب عليه: باأّن �لن�سب ي�ستمر حتى لو توفي �لإمامQ ما لم ي�سقطه 

�لإمام �لالحق، فما لم ُيعلم �إ�سقاط �لن�سب و�إلغاء �ل�سالحية من 

ِقبل �لإمام �لالحق فالن�سب باٍق وم�ستمر، ل �سيما و�أنَّ �لن�سب من 

ِقبل �لإمام �ل�سادقQ لم يكن ل�سخ�س با�سمه بل كان لعنو�ن 

�لفقهاء �لذين �جتمعت فيهم �سر�ئط و�سفات محددة.
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ثانيًا: مكاتبة اإ�سحاق بن يعقوب:

اأ-ن�سها:

�هلل  رحمه  �لعمري  عثمان  بن  محمد  �ساألت  يعقوب:  بن  �إ�سحاق  قال 

)�سفير �لإمام �لحجة عجل �هلل فرجه( �أن يو�سل لي كتابا قد �ساألت فيه 

 :Qفورد �لتوقيع بخط مولنا �ساحب �لزمان ، عن م�سائل �أ�سكلت عليَّ

ا �لحو�دث �لو�قعة فارجعو� فيها �إلى  رو�ة حديثنا فاإّنهم حجتي  »... و�أمَّ

 .
(((

عليكم و�أنا حجة �هلل ... «

ب-ال�سند:

هذه الرواية عبهّر عنها بالمكاتبة، وهي كال�ستفتاء الخطي في هذا 

اأحد  الإمام|عبر  اإلى  بر�سائلهم  يبعثون  الفقهاء  كان  حيث  الزمن، 

المكاتبة  هذه  اأورد  الإمام|وقد  ختم  وعليه  الجواب  وياأتي  �سفرائه، 

اأجلهّة الفقهاء، واعتمدوا عليها في ال�ستدلل.

ج- دللتها:

لأنَّ  �لفقيه،  ولية  على  �لدللة  في  �سابقتها  من  �أو�سح  �لرو�ية  وهذه 

�لحو�دث �لو�قعة �لمر�د بها هنا: �لأمور �لم�ستجدة �لتي يرجع فيها �لنا�س 

عادة �إلى  �أئمتهم وروؤ�سائهم، ولي�س �لرجوع من �أجل معرفة �لأحكام  فقط، 

فالرجوع من �أجل معرفة �لأحكام  كان جاريًا ومعروفًا ولي�س بحاجة �إلى  

��ستفهام و�سوؤ�ل، فمن �لم�ستبعد جدً� �أن يكون �ل�سوؤ�ل عن �سيء و��سح، 

�إنَّما �ل�سوؤ�ل �إلى  من ُيْرَجع في �لأمور �لم�ستجدة و�لحادثة.

و�إّنما   ولي�س �لمر�د من رو�ة �لحديث مجرد نقل �لرو�ية و�لتحديث، 

)))  �لمجل�سي-محمد باقر -بحار �لأنو�ر- موؤ�س�سة �لوفاء،�لطبعة �لثانية �لم�سححة -  ج 35-�س 80)
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�لمر�د »بالرو�ة« هم �لفقهاء �لذين يروون �لحديث ويطبقونه وي�ستنبطون 

منه �لأحكام، لأّنهم �لقادرون على �إعطاء �لأحكام  في �لحو�دث �لو�قعة 

و�لم�ستجدة و�لتعاطي معها.

�أنَّ  منه  ي�ستفاد   » �هلل  و�أنا حجة  عليكم  فاإنَّهم حجتي   «:Qوقوله  

�لأئمة �أّن  فكما  و�حد،  �سياق  �سمن  لورودها  وذلك  و�حد،  �لحجة  معنى 

R حجة في �أو�مرهم ونو�هيهم و�أحكامهم، فكذلك �لفقهاء هم حجة 

بالمعنى  لالأحاديث  رو�ًة  باعتبارهم  و�أحكامهم  ونو�هيهم  �أو�مرهم  في 

�لذي ذكرناه.

) ـ هل هناك �أحكام في �لإ�سالم  تتوقف على وجود �لحاكم؟ وما هي 

هذه �لأحكام  وكيف تدل على �لولية للفقيه؟

)ـ  هل يمكن �ل�ستعانة باأدلة �لأمر بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر لإثبات 

ولية �لفقيه؟

3 ـ كيف ي�ستدل برو�ية عمر بن حنظلة على ولية �لفقيه؟

�ل�سادقQ على  �لإمام  �لمتقدمة عن  �لرو�ية  ر �سدور  يوؤثِّ 4 ـ هل 

دللتها على ولية �لفقيه في ع�سر �لغيبة؟

5 ـ �أثبت ولية �لفقيه من خالل رو�ية �إ�سحاق بن يعقوب.

6ـ ما معنى �لرو�ية �لمقبولة، وما معنى �لمكاتبة؟
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 والية الفقيه  والية اهلل وحاكميته

د �أنَّ  �لقر�آن ي�سطلح على كل ولية غير ولية �هلل بالطاغوت. فهو يوؤكِّ

من ل يخ�سع لولية �هلل وحاكميته فهو خا�سع لولية �لطاغوت وحاكميته، 

فما هو �لطاغوت؟ �لطاغوت م�ستق من مادة �لطغيان و�لطغيان هو �لتعدي 

و�لخروج عن �لحدود �لطبيعية و�لفطرية لالإن�سان فلو �أنَّ �لإن�سان �لذي خلق 

لي�سل �إلى  كماله �لممكن خرج عن هذ� �لهدف فهو طاغوت. وعلى �لنا�س 

�أن يعي�سو� وفقًا لر�سالة �هلل ودينه. وهذ� �أمر طبيعي وفطري ومطابق لخلقة 

�لنا�س، و�لطاغوت هو ذلك �ل�سخ�س �لذي ي�ستخدم مختلف �لو�سائل من 

�أجل �أن يجعل �لنا�س ي�سيرون على خالف نهج �هلل ور�سالته ودينه. وعلى 

�أن يجعل وجوده مثمرً�  �أجل  �أوتي من قوة من  �أن ي�سعى بكل ما  �لإن�سان 

�إلى   ويدعوه  �لإن�سان وجهاده وكدحه  يتنافى مع جدية  د�فع  وكل  منتجًا، 

�أن  �لنا�س  وعلى  �لطاغوت،  فهو  �لعافية  و�لخمول وطلب  و�لتو�ني  �لك�سل 

يخ�سعو� ل�سريعة �هلل ور�سالته ومنهجه وكل من يمنع �لإن�سان عن طاعة 

�أمر �هلل ويدعوه �إلى  �لمع�سية فهو طاغوت. �إذً�، فلي�س �لطاغوت ��سمًا 

ل�سنم  ��سم  �لطاغوت  �أنَّ  من  �لبع�س  يتخيله  ما  �سحيحًا  ولي�س  خا�سًا، 

معين. نعم، يطلق على �ل�سنم وي�سمى �ل�سنم به لكنه لي�س �سنمًا معينًا، 

وقد يكون �لإن�سان نف�سه �سنمًا،  وكذلك ثروته وحياته �لعاطلة �لمتر�خية 
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هو  �إن�سان  بيد  يده  �لإن�سان  ي�سع  وقد  و�آماله،  �أمانيه  وكذلك  �لمترفة، 

�سنم يغم�س عينيه وي�سع كل ما لديه بيده، وقد يكون �ل�سنم هو �لذهب 

ل�سي ء  ��سمًا  �لطاغوت  فلي�س  �لقانون.  �أو  �لجتماعي  �لنظام  �أو  و�لف�سة 

محدد خا�س. و�لذي ي�ستنبط من �لقر�آن �لكريم �أنَّ �لطاغوت مقاٌم فوق 

مقام �لمالأ و�أ�سر�ف �لقوم و�لمترفين و�لجبارين و�لرهبان. وهذ� بحث 

غير بحثنا ول�سنا ب�سدد �لحديث عنه، وعلى هذ� فكل من يخرج عن ولية 

.
(((

�هلل وحاكميته فال بدَّ �أن يدخل في ولية �لطاغوت و�ل�سيطان

يمكن �لإ�ستدلل على ولية �لفقيه بالدليل �لنقلي وقد ذكرت عّدة �أدلة 

نقلّية عليها:

�لإ�سالم  في  �إّن  وبيانها:  �إ�سالمّي،   
ٍ
نظام وجود  �لأّول: �سرورة  �لدليل 

�أحكامًا تتعّلق بالجماعة و�لنظام �لعام، وهي تدّل على �سرورة وجود ولّي 

مقّيدة  وغير  مطلقة  �لعاّمة  �لأحكام  وهذه  �لأحكام،  هذه  يطبق  لالأمر 

بزماٍن دون زمان، وهذ� يعني �سرورة وجود حكومة �إ�سالمّية ت�سير على 

هدى هذه �لأحكام وتطبقها.

�إّن  حيث  �لمنكر،  عن  و�لنهي  بالمعروف  �لأمر  وجوب  �لثاني:  �لدليل 

لالأمر  �لأكمل  �لم�سد�ق  تعتبر  �سلطاتها  بكامل  �لإ�سالمّية  �لحكومة 

)))  �لخامنئي - علي- �لإمامة و�لولية - 93 - )9
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بالمعروف و�لنهي عن �لمنكر.

ة؛ كمقبولة عمر بن حنظلة، �لتي عّبرت  �لدليل �لثالث: �لرو�يات �لخا�سّ

)قد جعلته عليكم حاكما(، ومكاتبة �إ�سحاق بن يعقوب �لتي عّبرت ) و�أّما 

�لحو�دث �لو�قعة فارجعو� فيها �إلى رو�ة حديثنا فاإّنهم حّجتي عليكم و�أنا 

حّجةة �هلل(.
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1- �سفات الولّي في ع�سر الغيبة

 مقت�سى �لأدلة �لمتقدمة على ولية �لفقيه، �أن يوؤخذ في ولي �لأمر من 

�ل�سروط و�لأو�ساف ما يحّقق �لهدف �لمن�سود لإقامة حكومة �لعدل و�لنظام 

�لولية و�لحاكمية لالأف�سل  باأن تكون  �لعقل يق�سي  �لإ�سالمي، ولعل دليل 

و�لأولى باعتبار ما يملك من موؤهالت وكفاء�ت.

ومع ذلك فالن�سو�س �لو�ردة عن ر�سول �هللP و�أئمة �لهدى من �أهل 

�إلى  ثالثة محاور  �إرجاعها  �لبيتQ و�سحت بدقة �ل�سروط، ويمكن 

�أ�سا�سية كما تقدم:

الأول: �لفقاهة �أو �لعلم �لو��سع �ل�سامل لجميع ما يبتلى به �لولي في 

�سوؤون �لحكم وهذ� يقت�سي �أن يكون:

)ـ مجتهدً�، �أّي قادرً� على ��ستنباط �لأحكام �ل�سرعية من م�سادرها 

�لأ�سلية حيث �إّنه ما من و�قعة �إل وهلل فيها حكم، فال بد �أن يكون 

�لخا�سة  �لمجالت  كافة  في  �لأحكام  ��ستنباط  على  قادرً�  �لفقيه 

و�لعامة. 

)ـ عارفًا باأمور زمانه: حيث �إنَّ معرفة �أمور �لزمان تعتبر �أمرً� �سروريًا 

في عملية �ل�ستنباط حيث ل بد للفقيه �أن يعرف �لمو�سوع معرفة 

ناق�سًا.  �جتهاده  كان  و�إل  �لمو�سوع  على  �لحكم  يطبق  حتى  تامة 

فالأحكام  تتغير بتغير �لمو�سوعات.

الثاني: �لح�سانة �لأخالقية وتعني:

 اأ- العدالة: وهي ملكة نف�سانية بم�ستوى عاٍل تدفع �إلى  فعل �لو�جب 

وترك �لحر�م.

ب- التقوى الورع: وهو عدم �لنكباب على �لدنيا جاهًا �أو ماًل.

وقد ��سترطت هذه �ل�سفات ليكون �أمينًا على �لأمر بعيدً� عن �لأهو�ء 
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ومظّنة  �لأقد�م  مزّلة  وهي  كبرى،  �لم�سوؤولية  لأّن  �لدنيوية،  و�لمطامع 

من  في  �لعد�لة  ��سترطو�  وقد  �لدنيا.  وزينة  �لهوى  �سباك  في  �ل�سقوط 

و�لأنف�س  �لأمو�ل  على  ي�ستاأمن  بمن  فكيف  �لأمو�ل،  �أب�سط  على  ي�ستاأمن 

و�لأعر��س ونظام �لملة وزمام �لدين.

روي عن ر�سول �هللP، �أنَّه قال: »ل ت�سلح �لإمامة �إل لرجل فيه ثالث 

وح�سن  غ�سبه،  به  يملك  وحلم  �هلل،  معا�سي  عن  يحجزه  ورع  خ�سال: 

(((

�لولية على من يلي حتى يكون لهم كالو�لد �لرحيم«

وروي عن �لإمام �لح�سينQ: »ما �لإمام �إل �لحاكم بالكتاب �لقائم 

.
(((

بالق�سط �لد�ئن بدين �لحق، �لحاب�س نف�سه على ذ�ت �هلل«

خبرًة  يتطلب  وهذ�  �لأمر،  على  �لقدرة  �أو  �لإد�رية  �لكفاءة  الثالث: 

�إد�ريًة عاليًة ووعيًا �سيا�سيًا و��سعًا، و�سبطًا ودّقة، ويتطلب �أي�سًا �سجاعة 

�لدليل  �إقامة  �إلى   بمكان بحيث ل يحتاج  �لبد�هة  وثباتًا، وكل ذلك من 

عليه، ومع ذلك فقد دّل عليه ِعّدة ن�سو�س: 

منها: قول �أمير �لموؤمنين علي بن �أبى طالبQ: »�أحقُّ �لنا�س بهذ� 

ول يكون �أقوى �إل بال�سفات �لتي ذكرنا.
(3(

�لأمر �أقو�هم عليه«

ومنها: ما روي عن �أمير �لموؤمنينQ: »وقد علمتم �أنَّه ل ينبغي �أن 

يكون �لولي على �لفروج و�لدماء و�لمغانم و�لأحكام  و�إمامة �لم�سلمين، 

�لجافي  ول  بجهله،  في�سلَّهم  �لجاهل  ول  نهمته،  �أمو�لهم  فتكون  �لبخيل 

فيقطعهم بجفائه، ول �لحائف للدول فيتخذ قوما دون قوم، ول �لمرت�سي 

)))  �لكليني-�لكافي- د�ر �لكتب �لإ�سالمية،�آخوندي-�لطبعة �لخام�سة /ج 1/�س407/ �بن بابويه-  علي- فقه 

�لر�سا-موؤ�س�سة �أهل �لبيت R- ج ) �س 407

))) �لمفيد كتاب �لر�ساد/موؤ�س�سة �آل �لبيتQلتحقيق �لتر�ث - �لطبعة �لثانية 1414-ج2 /�س 39

)3) نهج �لبالغة/�لإمام عليQ/خطبة 73)/ج )/�س 86 
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في �لحكم فيذهب بالحقوق، ويقف بها دون �لمقاطع، ول �لمعطل لل�سنة 

 .
(((

فيهلك �لأمة«

يكون  عالمات:  »لالإمام   :Qلر�سا� �لإمام  عن  روي  ما  ومنها: 

و�أعبد  �لنا�س،  و�أ�سخى  �لنا�س،  و�أ�سجع  �لنا�س،  و�أحكم  �لنا�س،  �أعلم 

.
(((

�لنا�س..«

�أنَّه يفهم منها  �إل   Qوهذه �لعالمات و�إن كانت لالإمام �لمع�سوم

�عتبار �لأعلمية و�لأف�سلية لغيره عند غيبته.

�إمامة �لأئمة  �إثبات  وغير هذه �لرو�يات كثير. و�إذ� كان بع�سها يريد 

�لجور  �أئمة  �إمامة  و�إبطال  تعد�د �سفاتهم  �لمع�سومينQ من خالل 

و�لأئمة �لولية مطلقًا،  في  �سرط  �ل�سفات هذه  فاإنَّ  عا�سروهم،  �لذين 

Q هم �أبرز م�ساديقها و�أكملها.

الك�سر واالنك�سار في ال�سفات

نتيجة تفاوت �لفقهاء بال�سفات �لمتوفرة، فقد نجد من هو �أكثر ورعًا 

وتقوى و�أقلُّ فقاهة، �أو �أكثر فقاهًة و�أقلُّ كفاءة في �ل�سيا�سة و�لتدبير و�إد�رة 

�لدولة، �أو �أكثر فقاهة في بع�س �أبو�ب �لفقه، كالأبو�ب �لخا�سة بالعباد�ت، 

و�ل�سيا�سات. و�لجهاد  بالق�ساء  �لمرتبطة  �لأبو�ب  في  فقاهة  �أقلُّ  ه  ولكنَّ

وحينئٍذ، فلمن تكون �لولية لالأفقه �أو لالأتقى �أو لالأقدر على �لأمر؟!.

في هذه �لحالة ل بد من �إجر�ء حالة تو�زن بين �ل�سفات، ومالحظة ما 

هو �أكثر م�سا�سًا بالموقع و�لم�سوؤولية �لكبرى �لملقاة على عاتقه. وهو ما 

يطلق عليه ��سم �لك�سر و�لإنك�سار في �ل�سروط، وهو �أمر متعارف في كافة 

)))  نهج �لبالغة - خطب �لإمام عليQ - ج ) �س 4)

)))  �لمجل�سي-محمد باقر -بحار �لأنو�ر- موؤ�س�سة �لوفاء،�لطبعة �لثانية �لم�سححة -  ج 5) �س 6))



48

�لوظائف و�لم�سوؤوليات عند �ختيار �لأن�سب لها.

ة �سفة من هذه �ل�سفات لم�سلحة  خا�سة �أنَّنا ل يمكننا �لتنازل عن �أيَّ

نًة،  �لأخرى، و�إّنما �لكالم في �لتنازل عن �لأكمل و�لأف�سل في �سفة معيِّ

م�ستويات  بين  يقع  فالتفا�سل  �أخرى،  �سفة  في  و�لأف�سل  �لأكمل  ل�سالح 

�نطباق �ل�سفات ل بين �ل�سفات نف�سها.

2- �سالحيات الولي الفقيه

�أّن �إجماع �لعلماء  بعد �أن تّم �إثبات �أ�سل �لولية للولّي �لفقيه، وتقّدم 

قائم على ثبوت �أ�سل �لولية، وقع �لخالف في حدود هذه �لولية ود�ئرة 

�سالحّيات �لولّي، و�لمعروف بين �لفقهاء قولن:

ة اأ- القول بالولية الخا�سهّ

وهي تعني �لولية في �لأمور �لح�سبّية وهي عند �لفقهاء ولية �لق�ساء 

و�إقامة �لحدود وحفظ �لأوقاف ومال �لغائب و�لقا�سر و�لت�سّرف ب�سهم 

�لمع�سوم،  ولية  د�ئرة  في  يقع  مّما  ذلك  و�أمثال  �لخم�س  في  �لإمام| 

و�لأئّمة  �لمقّد�سة  �ل�سريعة  �أّن  ثبت  لكن  باإذنه،  �إل  �لأ�سل  في  تقام  ول 

�لمع�سومينRل ير�سون بتركها في ع�سر �لغيبة وت�سييعها.

ودليل هذ� �لقول: �أ�سالة عدم ولية �أحد على �أحد �إل ما خرج بالدليل، 

عند  ـ  �سرحها  �لآتي  ـ  �لعاّمة  �لولية  على  �لدليل  تمامّية  عدم  بعد  فاإّنه 

�أ�سحاب هذ� �لقول، تبقى �لأمور �لح�سبّية ـ �ل�سابقة �لذكر ـ بنظرهم هي 

�لقدر �لمتيّقن من ثبوت �لولية.

ت�سّوره  مّما  �أو�سع  �لح�سبّية  �لأمور  معنى  باأّن  �لقول:  هذ�  رّد  وقد 

�ل�سريعة  �لتي تحيي  �إقامة �لحكومة �لإ�سالمّية  �أ�سحاب هذ� �لقول، لأّن 

و�أمور �لم�سلمين،  �أحكامها، وتحمي م�سالح �لدين،  �لإ�سالمّية، وتحفظ 
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وتمنع �لظلم و�لف�ساد، تعتبر من �أهّم �لأمور �لح�سبية �لتي ل ير�سى �هلل 

�سبحانه، ول ر�سوله ول �لأئّمة �لمع�سومونR، بتركها و�لتخّلي عنها، 

فمفهوم ومعنى �لأمور �لح�سبّية ي�سمل د�ئر �لولية �لعاّمة �أي�سًا.

ة ب- القول بالولية العامهّ

�لإ�سالمّية  �لحكومة  �إقامة  �لفقيه  للولّي  �أّن  �لعاّمة هي  �لولية  ومعنى 

بكّل ما ت�سمله من �لت�سّرفات، ل بخ�سو�س �لأمور �لح�سبّية �ل�سابقة، بل 

كالجهاد،  و�لنفو�س،  �لعاّمة  بالأمو�ل  �لت�سّرف  ذلك  �إلى  �إ�سافة  ت�سمل 

مّما كان ثابتًا للمع�سومQمن حيث هو قائد وحاكم، و�لفقيه يمار�س 

�سالحّياته في هذه �لد�ئرة �لو��سعة بحكم كونه نائبًا عن �لمع�سوم. 

الدليل على الوالية العامة

�لمع�سوم  �لإمام  عن  نائب  هو  بما  ولية  للفقيه  جعلت  �لرو�يات  �إنَّ   

ثبت  ما  كل  ي�سمل  �ل�سالحية  و��سع  بنحو  �لطاعة،  �لمفتر�س  �لحاكم 

لم  �ل�سرعية  و�لن�سو�س  �لرو�يات  لأنَّ  وذلك  �لحاكم،  �لمع�سوم  لالإمام 

�أخرى،  دون  ب�سالحيات  �لحاكم  �لمع�سوم  عن  �لفقيه  نيابة  تخ�س�س 

�أثبتتها للفقيه دون قيد، فتكون مطلقة و�ساملة، ونافذة في د�ئرة كل  بل 

ما كان للمع�سوم �لحاكم، �إل ما خرج بالدليل، كما �إذ� علمنا �أنَّ �لحكم 

بالجهاد �لبتد�ئي - مثاًل - ثابت للمع�سومQ بما هو مع�سوم ل بما 

هو حاكم فالولية ل تثبت للفقيه حينئٍذ في هذه �لجزئية.

 ولذ� كان للفقيه كلُّ ما كان للمع�سوم فيما يرجع �إلى  �إقامة �لحكومة 

ثابتًا  كان  مما  ذلك  وغير  و�لأنف�س  بالأمو�ل  ت�سرفات  من  ت�ستلزم  وما 

للمع�سومQمن حيث هو قائد وحاكم.



50

 ) ـ ما هي �ل�سروط �لأ�سا�سية �لتي ينبغي توفرها في ولي �لأمر؟

ولي  في  و�لأعلمية  �لفقاهة  ��ستر�ط  على  �ل�سرعي  �لدليل  هو  ما  ـ   (

�لأمر؟

3 ـ ما �لمق�سود بالكفاءة �لإد�رية؟

4ـ  �إذ� تفاوتت �سفات �لفقهاء �لموجودين بين �لأكثر ورعًا و�لأقل فقاهة 

�أو بين �لأكثر فقاهة و�لأقل كفاءة في �لإد�رة و�ل�سيا�سة فماذ� يفعل 

مجل�س �لخبر�ء؟

بالولية  �لمق�سود  وما  �لفقيه؟  �لولي  �سالحيات  حدود  هي  ما  ـ   5

�لعامة؟

6 ـ بيِّن �لمر�د من �لأمور �لح�سبية.

الوالية االعتبارية

عندما نثبت نف�س �لولية �لتي كانت للر�سول هلل و�لأئمةQ للفقيه في 

 Qع�سر �لغيبة، فال يتوهمنَّ �أحد �أّن مقام �لفقهاء نف�س مقام �لأئمة

و�لنبيP، لأنَّ كالمنا هنا لي�س عن �لمقام و�لمرتبة، و�إنَّما عن �لوظيفة. 

�أحكام �ل�سرع �لمقد�س  هي  �أي �لحكومة و�إد�رة �لبالد وتنفيذ  فالولية؛ 



51

ها ل تحدث لالإن�سان مقامًا و�ساأنًا غير عادي، �أو  وظيفة كبيرة مهمة، لكنَّ

ترفعه عن م�ستوى �لإن�سان �لعادي. وبعبارة �أخرى فالولية  �لتي هي محل 

�لبحث، �أي �لحكومة و�لإد�رة و�لتنفيذ  لي�ست �متيازً�، خالفًا لما يت�سوره 

�لكثيرون، و�إّنما هي وظيفة خطيرة.

فالقّيم على �لأّمة ل يختلف عن �لقّيم على �ل�سغار من ناحية �لوظيفة 

�أو  »ح�سانة«�لحكومة  لأجل  �سخ�سًا  عيَّن  قد   Qلإمام� وكاأنَّ  و�لدور. 

من�سب من �لمنا�سب. ففي هذه �لمو�رد ل يعقل �أن يكون هناك فرق بين 

ولية  �سمن  هي  �لتي  �لأمور  فمن  و�لفقيه.  و�لإمام   Pلأكرم� �لر�سول 

�لفقيه تنفيذ �لحدود )�أي تطبيق �لقانون �لجز�ئي لالإ�سالم( فهل هناك 

و�لفقيه؟  و�لإمام   Pلأكرم� �لر�سول  بين  �لحدود  تنفيذ  في  �ختالف 

�أقّل  �لتي يجلدها  �ل�سياط  تكون  �أن  رتبة، فيجب  �أدنى  �لفقيه  لأنَّ  �أنَّه  �أم 

(((

عددً�؟!

�لأمر  ولي  في  يوؤخذ  �أن  �لفقيه  ولية  على  �لمتقدمة  �لأدلة  مقت�سى 

من �ل�سروط و�لأو�ساف ما يحقق �لهدف �لمن�سود لإقامة حكومة �لعدل 

و�لنظام �لإ�سالمّي. ولعّل دليل �لعقل يق�سي باأن تكون �لولية و�لحاكمية 

لالأف�سل و�لأولى باعتبار ما يملك من موؤهالت وكفاء�ت.

R و�أئّمة �لهدى من �أهل �لبيتPو�لن�سو�س �لو�ردة عن ر�سول �هلل

)))  �لخميني – روح �هلل �لمو�سوي -  �لحكومة �لإ�سالمية  - )8- )8 
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حت �ل�سروط بدّقة، ويمكن �إرجاعها �إلى ثالث محاور �أ�سا�سية: و�سّ

�لولي في  �ل�سامل لجميع ما يبتلى به  �لو��سع  �لعلم  �أو  �لأول: �لفقاهة 

�سوؤون �لحكم وهذ� يقت�سي �أن يكون:

) ـ مجتهدً� �أي قادرً� على ��ستنباط �لأحكام �ل�سرعية من م�سادرها 

�لأ�سلية.

)ـ  عارفا باأمور زمانه : حيث �إنَّ معرفة �أمور �لزمان تعتبر �أمرً� �سروريًا 

في عملية �ل�ستنباط.

�لثاني: �لح�سانة �لأخالقية وتعني:

�لو�جب  فعل  �لى  تدفع  عاٍل  بم�ستوى  نف�سانية  ملكة  وهي  �لعد�لة:  �أ- 

وترك �لحر�م.

ب- �لورع: وهو عدم �لنكباب على �لدنيا جاهًا �أو ماًل.

�لثالث: �لكفاءة �لإد�رية �أو �لقدرة على �لأمر، وهذ� يتطلب خبرة

�أي�سًا  ويتطلب  ودقة،  و�سبطًا  و��سعًا،  �سيا�سيًا  ووعيًا  عالية  �إد�رية 

�سجاعة وثباتًا.



اأهداف الدر�س

الدر�س الخام�س

وحدة ولية الأمر في 

ع�صر الغيبة

بالن�سو���ص  الولي��ة  وح��دة  عل��ى  ال�ست��دلل   .1

ال�سرعية.

2. التعرف اإلى  فر�سيات تعدد الولي.

3. مناق�سة فر�سيات التعدد و اإثبات بطالنها.
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تمهيد

د �لإمام �لحجة| لغيبته و�نقطاعه عن �لنا�س بما عرف بالغيبة  لقد مهَّ

�ل�سغرى، و�لتي ن�سَّ فيها على �أ�سخا�س باأ�سمائهم وجعلهم وكالءه ونو�به، 

�إليهم يرجع �لنا�س وهم يرجعون �إلى  �لإمام|، و�أما بعد وفاة �ل�سفير 

�لر�بع فقد جعل �لإمام �لولية من بعده بما دلتنا عليه �لرو�يات �لمتقدمة 

ين�ّس  ولم  �أي�سًا،  تقدم ذكرها  نًة محددة  لأ�سخا�س يحملون �سفات معيِّ

�لفقهاء  من  و�حد  في  �ل�سروط  توفر  وعند  بعينه،  و�حد  ل�سخ�س  عليها 

�ل�سروط  �لفقهاء �لذين تتوفر فيهم  تلقائيًا، لكن لو فر�سنا تعدد  يتعين 

�أو لأحدهم  �أو لمجموعهم  و�حد منهم  لكل  �لولية  تكون  �لمتقدمة، فهل 

فقط؟ ولعل هذ� من �أهم �أبحاث ولية �لفقيه في �لع�سر �لحا�سر.

�لبحث عن  �أنَّ  �إلى  �لإ�سارة  ينبغي  �لمو�سوع  �لدخول في �سلب   وقبل 

�أن  ينبغي  ما  �أي  �لأولّية،  �لقاعدة  �سيكون بح�سب  وتعددها  �لولية  وحدة 

يكون عليه �لأمر في �لظروف �لطبيعية، بعيدً� عن �لظروف �لقاهرة �لتي 

تفر�س �لتعدد �أو تفر�س �لوحدة. فاإذ� كانت �لقاعدة �لأولية تقت�سي وحدة 

ل  فعندئذ  �لتعدد،  وفر�ست  �لولية  توحيد  من  �لظروف  ومنعت  �لولية، 

وهو  عنه،  �ليد  رفع  �ل�سرورة  تقت�سي  �أولي  حكم  كل  هو  كما  منه،  مانع 

�أولى من ترك �لأمور كليًا. كما �أنَّ �لقاعدة �لأولية لو فر�ست �لتعدد، وكان 

�لظرف يقت�سي �لوحدة فاإنَّه ل مانع منها عندئذ.

�لخيار  هي  تكون  ما  غالبًا  �لفقيه  ولية  وحدة  باأنَّ  ي�سك  ل  �أّنه  كما 

ة، لكنَّ �لبحث لن يكون في �لأف�سل، بل في �لأ�سل ومقت�سى  �لأف�سل لالأمَّ

�لقاعدة. ولي�س �لبحث بلحاظ �سخ�س ��ستثنائي، �أو زمن ��ستثنائي، يلزمنا 
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بالوحدة �أو بالتعدد كما يحدث �أحيانًا، و�إنَّما بقطع �لنظر عن �لأ�سخا�س 

و�لخ�سو�سيات �لزمانية و�لمكانية.

اأدلة وحدة والية االأمر

�إذ� �ت�سح ذلك نقول: �إنَّ �لقاعدة �لأولية تقت�سي وحدة ولية �لأمر في 

ع�سر �لغيبة ودليل ذلك:

اأول: �إنَّ ما يحكم به �لعقالء في جميع �لأمم و�ل�سعوب و�لأديان �أنَّ 

وجود ر�أ�س و�حد لهذه �لجماعة هو �أمر لزم ل�سالح �لجماعة، و�أنَّ تعدد 

�لقادة �سوف يوؤدي �إلى  �لإخالل ب�سير �لأمة نحو �لرقي و�لكمال �لمادي 

لتفّكك  �لفر�سة  ويتيح  �لنا�س  على  �لإنق�سام  يفر�س  و�سوف  و�لمعنوي، 

وعقيدة  و�حدً�  هدفًا  تحمل  و�حدة،  �أمة  �لم�سلمون  كان  و�ذ�  �لجماعة، 

و�حدة وم�سادر م�سيرتها في �لحياة و�حدة، فال بد و�أن يكون �ل�سخ�س 

�لذي ي�سير بها و�حد�.

�أحكامها  كلِّ  في  �لإ�سالمية  �ل�سريعة  فاإنَّ  �ل�سريعة:  ثانيا:روح 

�لإ�سالمية  �لأمة  فر�ست  و�لع�سكرية  و�لأمنية  و�لجتماعية  �ل�سيا�سية 

ما  فيها  ولي�س  و�حدً�،  وطنًا  �لإ�سالمي  �لوطن  فر�ست  و�حدة،  �أمة 

يفر�س تعدد �لكيانات و�لأمم �لإ�سالمية، وقد بقي هذ� �لأمر يعي�س في 

�لحديث  �ل�ستعمار  �لع�سور حتى جاء  في مختلف  �لم�سلمين  مرتكز�ت 

�سيا�سية  لأهد�ف  و�لأوطان،  �لأمم  وق�ّسم  �لمتعددة،  �لكيانات  بثقافة 

معروفة.

ثالثًا: �لن�سو�س �ل�سريحة �لتي دلت على وحدة �لقيادة في �لعالم 

�لإ�سالمي، منها:
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ر�أ�س  للم�سلمين  »�إنَّما   Qل�سادق� �لإمام  عن  �لمعتبرة  �لرو�ية  ) ـ 

.
(((

و�حد«

) ـ عن �لف�سل بن �ساذ�ن عن  �لمام �لر�ساQ: »فاإن قيل فلم ل 

يجوز �أن يكون في �لأر�س �إمامان في وقت و�حد �أو �أكثر من ذلك؟ 

قيل لعلل منها: �أنَّ �لو�حد ل يختلف فعله وتدبيره، و�لإثنين ل يتفق 

ا لم نجد �ثنين �إل مختلفي �لهم و�لإر�دة،  فعلهما وتدبيرهما، وذلك �أنَّ

فاإذ� كانا �ثنين ثمَّ �ختلف همهما و�إر�دتهما وكان كالهما مفتر�سي 

�لطاعة لم يكن �أحدهما �أولى بالطاعة من �ساحبه، فكان يكون في 

مطيعا  �أحد  يكون  ل  ثم  و�لف�ساد.  و�لت�ساجر  �لخلق  �ختالف  ذلك 

.
(((

لأحدهما �إل وهو عا�ٍس لالآخر فتعم �لمع�سية �أهل �لأر�س..«

فر�سية تعّدد الولي

�سنتعر�س لحتمال  �لوحدة،  توؤكد  �أدلة  �إلى  ما ذكرناه من  بالإ�سافة 

تعدد �لولي، لنرى مبرر�ته �ل�سرعية ولو�زمه �لعلمية، ويمكن ت�سور �لتعّدد 

من خالل عّدة �سور: 

�ل�سروط،  فيه  تتوّفر  فقيه  لكل  �لفعلية  �لولية  ثبوت  الأولى:  ال�سورة 

بحيث يكون لكل فقيه ولية م�ستقلة عن ولية �لباقين، مهما كثر عددهم.

�إليه، لأنَّه يلزم منه �لختالف  �أنَّ هذ� �لحتمال ل يمكن �لم�سير  �إل 

ع  ت�سرَّ �إنَّما  �لأمر  ولية  �أنَّ  �لمفرو�س  بينما  �لنظام،  و�نعد�م  و�لف�ساد، 

لحفظ �لنظام، و�إد�رة �سوؤون �لنا�س، وحفظ �لحقوق، و�إقامة �لدين، فهي 

لدفع �لف�ساد ل لإحد�ثه، فهذ� �لحتمال �ساقط قطعًا.

)))  �لمجل�سي-محمد باقر -بحار �لأنو�ر- موؤ�س�سة �لوفاء،�لطبعة �لثانية �لم�سححة -  ج 5) �س 6)3

)))  �لم�سدر �ل�سابق،  ج 6 �س )6
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ثبوت  �أي  للجميع،  ل  للمجموع  �لفعلية  �لولية  ثبوت  الثانية:  ال�سورة 

ولية و�حدة لمجموع �لفقهاء �لذين تتوفر فيهم �ل�سروط حال �جتماعهم، 

دون �أن يكون لالأفر�د ولية. ومقت�سى هذ� �لحتمال �أن يكون ما �أجمعو� 

عليه حّجة على �لنا�س ملزمًا لهم، فال بد من �جتماعهم و�إجماعهم على 

ر�أي و�حد لتح�سل �لقر�ر�ت �لملزمة في �لنظام.

وهذ� �لحتمال �أي�سًا ل يمكن �لم�سير �إليه ول �للتز�م به، فهو ل يدل 

�لنقلية ف�ساًل عن  �أدلة ولية �لفقيه  ��ستنباطه من  عليه دليل، ول يمكن 

�لدليل �لعقلي. �أ�سف �إلى �أنَّ �آلية تح�سيل �لقر�ر�ت �لملزمة تنح�سر في 

�لمو�قع  في  ينفع  ل  فهو  نادرً�  تي�ّسر  و�إن  يتي�ّسر،  ل  �أمر  وهو  �جتماعهم، 

�لتي تحتاج �إلى  متابعات يومّية و�إ�سد�ر �لأو�مر و�لنو�هي و�لتعليمات كّلما 

�قت�سى �ل�ساأن ذلك.

كما �أّن �لتنازل عن �لإجماع و�لكتفاء بالأكثرّية ح�سورً� و�آر�ًء ل دليل 

على �سرعّيته و�إْن �عتمدته �لديمقر�طّية �لحديثة، ول يكفي �تفاقهم على 

�عتماد نظام �لأكثرية لأنَّه ل يوجد دليل �سرعي على �أنَّ من �سالحيتهم 

ذلك. فهذ� �لحتمال �أي�سًا �ساقط ك�سابقه.

ال�سورة الثالثة: ثبوت �ساأنّية �لولية لجميع �لفقهاء �لذين تتوّفر فيهم 

�أنَّ  �إل  لها،  و�أهلّيته  للولية،  منهم  و�حد  كّل  �سالحّية  بمعنى  �ل�سروط، 

�لولية �لفعلّية ل تكون �إل لو�حد منهم فقط في كّل د�ئرة من دو�ئر �لأمة 

�لإ�سالمّية، فعند تعّدد �لفقهاء في �لد�ئرة �لو�حدة ل تكون �لولية �لفعلية 

�إل لو�حد منهم، وعند تعّددهم بتعدد �لدو�ئر يكون كل و�حد منهم وليًا 

بالفعل في د�ئرته.
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عي  وهذ� �لحتمال هو �لأ�سهر عند �لقائلين بتعدد ولية �لفقيه، حيث يدَّ

�أ�سحابه �أنَّه ل يلزم منه �لف�ساد �لذي �قت�ساه �لحتمال �لأول، ولن يكون 

د�ئرة  في  منهم  و�حد  كل  يعمل  �لذين  �لأمور  �أولياء  بين  تعار�س  هناك 

�ل�سرعّية  �ل�سابقة  �لأدلة  باأن  ذلك  على  و��ستدلو�  �لأخرى،  عن  م�ستقلة 

ة  مخت�سّ غير  لل�سر�ئط،  جامع  فقيه  كّل  على  تنطبق  �أّنها  بمعنى  مطلقة 

بفقيه و�حد �إّل في �لحالت �لتي يلزم من ثبوت �لولية لكّل و�حٍد)�لتعّدد(

�لف�ساد،وتبقى �سائر �لحالت على حالها. 

 وهو ما ي�سوره هذ� �لحتمال، بال�سبط كما هو �لأمر في �لق�ساء، فاإنَّ 

مقبولة عمر بن حنظلة �لتي ي�ستدّل بها على ولية �لفقيه، قد �ل�ستدلل 

بها �لكثير من �لفقهاء على ولية �لق�ساء، وهي ذ�تها لم تمنع من تعدد 

�لق�ساة حتى في �لبلد �لو�حد، ما لم يلزم منه �لف�ساد، فلذ� منعو� �أن ينظر 

�ثنان من �لق�ساة في ق�سية و�حدة مما يفتح �لحتمال على �لختالف في 

�لحكم وتكوين �لنز�ع.

مناق�سة التعدد

�إليه ول �للتز�م به  �أي�سًا مما ل ينبغي �لم�سير  �أنَّ هذ� �لحتمال  �إل 

لعدة �أمور:

)ـ  �إّننا عندما نريد ��ستفادة �لإطالق من �لكالم �لو�رد من �لمع�سوم 

ل بد و�أن يكون �لكالم قدر ورد لبيان جعل �لولية للجميع فعال، �أي 

ن�سب كل فقيه للولية، ولكنَّ �لرو�يات لم تكن ب�سدد بيان ذلك، 

�لولي.  في  توفرها  ينبغي  �لتي  �لمعتبرة  �ل�سفات  بيان  �أر�دت  بل 

�إذ� �أردنا �أن نفهم كالم �لمع�سوم ل بدَّ و�أن نفهمه �سمن  ا  �إننَّ ثم 
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�لقر�ئن �لعامة �لتي يعي�سها �لنا�س في ع�سر �لإمام عندما �سدر 

�لثابتة في  �لعامة مالحظة �لمرتكز�ت  منه �لكالم، ومن �لقر�ئن 

�أذهان �لنا�س منذ �سدر �لإ�سالم  حتى �لع�سور �لقريبة �لما�سية، 

وهي �لتي تت�سمن وحدة �لولي و�لقائد ومن بيده �لأمر و�إليه يرجع 

�ل�سرعية  �لأدّلة  �سمول  يمنع من  �لعامة، وهذ�  �أمورهم  �لنا�س في 

�ل�سابقة - �لتي ��ستدلو� بها - لكّل فقيه بمفرده، وهذ� يعني عدم 

ثبوت �لتعّدد بنحو فعليٍّ لكّل فقيه.

) ـ �إنَّ تق�سيم �لأمة و�لبالد �لإ�سالمية �إلى  دو�ئر متعدد، يخالف ظاهر 

�إلى  �لأمة �لإ�سالمية كوحدة  كلِّ �لأدلة �ل�سرعية �لتي كانت تنظر 

�أنَّها  �ل�سرعية  �لخطابات  من  �سيء  في  يلحظ  ولم  مجز�أة،  غير 

فر�ست �لأمة وحد�ت متعددة، وقد تقدم.

3 ـ �إنَّ تعدد �لدو�ئر لن يقف عند حدٍّ معين، فاإنَّ �لتجزئة �إذ� �أمكنت 

فلن تتوقف حتى في �لمدينة �لو�حدة �لتي يمكن فر�سها �أكثر من 

د�ئرة، كما هو �لأمر في �لدو�ئر �لبلدية و�لإد�رية، وهذ� بالن�سبة 

لولية �لأمر غاية في �لف�ساد، يقطع بعدم ر�سا �ل�سريعة و�ساحبها، 

و�للتز�م بتق�سيمات محدودة ل معنى له، ول يمكن تحديد �سابطته، 

فهل نعتمد �أ�سا�س �لجغر�فيا و�لتجزئة �لطبيعية �أو �لأ�سا�س �للغوي 

�ل�سرع  بها  يعترف  ل  �لأ�س�س  هذه  وكل  ذلك؟!  غير  �أو  �لقومي  �أو 

كمنطلقات للفرز و�لتق�سيم.

�لإ�سالم  ككل،  وتعني  �لأمة،  �لتي هي بحجم  �لق�سايا  �لكثير من  4 ـ 

َمن �لذي �سيبتُّ بها على فر�س �لتعدد؟! فلو دهم �لم�سلمين عدو، 
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فالأدلة �ل�سرعية تفر�س وجوب �لدفاع على كلِّ �لأمة دون فرق بين 

�لقريب و�لبعيد، فعندئٍذ كيف تكون �لولية ولمن وعلى من؟! ومن 

�لذي ي�سخ�س �لم�سلحة و�لموقف وي�سدر �لأمر؟!

في  �لحال  هو  كما  �لف�ساد  منه  يلزم  �لحتمال  هذ�  �أنَّ  يظهر  وهكذ� 

�لحتمال �لأول، ل كما �ّدعى �أ�سحاب هذ� �لحتمال.

5 ـ �لقيا�س على �لق�ساء غير �سحيح، لوجود �لفارق �لكبير بين �لأمرين، 

غير  عامة  �لولية  وق�سايا  خا�سة،  �سخ�سية  �لق�ساء  ق�سايا  فاإّن 

�سخ�سّية، فاإذ� �أمكن �لتعدد في �لق�ساء عند تعدد �لق�سايا و�نتفاء 

�لتر�بط بينها فلي�س �لأمر كذلك في ق�سايا ولية �لأمر �لمتر�بطة 

ل  وبالتالي  و�لف�ساد،  �لخلل  �إلى  يوؤدي  فيها  �لتعّدد  و�ل�ساملة،فاإّن 

ي�سح هذ� �لقيا�س.

الراأي ال�سحيح

وعليه فاإنَّ �لإحتمالت �لثالثة �لتي فر�ست �لتعدد ل مجال لقبول �سيء 

منها ول �للتز�م بها، ول بدَّ من �لم�سير �إلى  �لقول بوحدة ولية �لأمر 

حتى في ع�سر �لغيبة.

�لأمة  لكل  �لفقيه  ولية  وحدة  تقت�سي  �لأولية  �لقاعدة  �أنَّ  فالنتيجة 

�لإ�سالمية مهما �ت�سعت، حتى لو بلغت �لعالم �أجمع.

د �لفقهاء �لذين لهم �لأهلية و�ل�ساأنية لولية �لأمر يكون  وعليه فاإذ� تعدَّ

�لأولى و�لمتعين �أعلمهم و�أقدرهم و�أتقاهم، وهذ� ما يرجع في �ساأن تعيينه 

ن�سرته وطاعته  �لأمة  لالأمر وجب على  ت�سدى  فاإذ�  �لخبرة،  �أهل  �إلى  

وتوليه.
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) ـ كيف يمكن �إثبات �أّن �لقاعدة تقت�سي وحدة �لولي؟ �أذكر �أحد �لأدّلة 

مف�ساًل؟

) ـ ما هي �لنتائج �لتي تترتب على تعدد ولية �لفقيه بح�سب �لدو�ئر 

�أو �لأقاليم؟

3ـ  لماذ� كان قيا�س �لق�ساء على ولية �لأمر خاطئًا ؟

يكون  ل  �لر�ساQ:»ثم  �لإمام  حديث  من  �لمقطع  هذ�  �إ�سرح  4ـ 

�أهل  �لمع�سية  فتعّم  لالآخر  عا�س  وهو  �إل  لأحدهما  مطيعًا  �أحد 

�لأر�س...«.

عر�س  في  �لفقهاء  لجميع  �لفعلية  �لولية  �إثبات  يمكن  ل  لماذ�  5ـ 

و�حد؟ 

6ـ ماذ� تفهم من قول �لإمام �ل�سادقQ: » �إنَّما للم�سلمين ر�أ�س و�حد«.

وحدة االأمة االإ�سالمية

�لتي تميز بها خط �لإمام �لخميني} و�أخذت  �أهم �لمفرد�ت  من 

حيزً� مهمًا من تفكيره و�أ�سلوب عمله هي م�ساألة »وحدة �لأمة �لإ�سالمية« 

�لتي كان طرحها من جانبه كجزء ل يتجز�أ من »�سمولية �لطرح �لإ�سالمي« 
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�لذي يتنافى مع �لتمزق و�لتفتيت �لذي تعي�سه �لأمة في و�قعها.

ول �سك �أنَّ وحدة �لأمة هي �لأ�سل �لثابت �لذي ل محي�س عنه.

ُكْم  َربُّ َنا 
َ
َواأ َواِحَدًة  ًة  مَّ

ُ
اأ ُتُكْم  مَّ

ُ
اأ َهِذِه  {اإِنَّ  كتابه:  في  تعالى   قال  وقد 

.
(((

َفاْعُبُدوِن}

.
(((

ُقواْ} ِ َجِميًعا َوَل َتَفرَّ
هّ

ُمواْ ِبَحْبِل الل  وقال تعالى: {َواْعَت�سِ

وفي هذ� �لمجال يقول �لإمام �لخميني» رحمه �هلل« »بحكم �لإ�سالم  

�أن يكون  «�لتكليف �لآن هو  �أن يكون �لم�سلمون يدً� و�حدة» وكذلك  يجب 

لجميع �لم�سلمين وحدة كلمة«.

ومن �لو��سح �أنَّ هذ� �لطرح �لوحدوي لالأمة كان �سعارً� كما كان هدفًا 

مبا�سرً� لجهاد �لإمام وكفاحه �لطويل ويقول في هذ� �لمجال: »�إنَّ هدفنا 

مع  و�لإتحاد  �لعالم،  �أرجاء  كل  في  �لم�سلمين  كلمة  ووحدة  �لإ�سالم   هو 

�لدول �لإ�سالمية كلها«.

لتثبيط  �سببًا  �لم�سلمين  بين  �لمتحقق  �لختالف  يكن  لم  هنا،  ومن 

عزيمة �لإمام} بل عمل على تجاوز و�قع �لتجزئة �لذي تعي�سه �لأمة 

وحاربه بكل ما �أوتي من قوة من �أجل ت�سحيح م�سيرة هذه �لأمة �لعظيمة 

وحدة  تقت�سي  �لتي  هلل  �لتوحيد  ر�ية  تحت  �إليها  �لكلمة  وحدة  و�إعادة 

�لم�سلمين جميعًا.

ولهذ� نجد �أنَّ �لإمام ر�سو�ن �هلل عليه يعلن عن �ل�ستعد�د �لتام للعمل 

ة  مع جميع �لمخل�سين على قاعدة»وحدة �لأمة« ويقول:»�إنَّني �أمدُّ يد �لأخوَّ

)))  �لأنبياء: )9

)))   �آل عمر�ن: 03)
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�إلى  جميع �لم�سلمين �لملتزمين في �لعالم، و�أطلب منهم �أن ينظرو� �إلى  

�إحباط  في  جميعًا  ن�سترك  وبذلك  لهم،  �ء  �أعزَّ �أخوة  باعتبارهم  �ل�سيعة 

هذه �لمخططات �لم�سوؤومة«.

�إير�ن هو  كما يعتبر �لإمام رحمه �هلل  �أنَّ قيام �لدولة �لإ�سالمية في 

ويقول:  لها  تتوفر  �لتي  لالإمكانات  نظرً�  �لأمة  توحيد  و�سائل  من  و�سيلة 

»نحن ل نملك �لو�سيلة �إلى  توحيد �لأمة �لإ�سالمية وتحرير �أر��سيها من 

يد �لم�ستعمرين، و�إ�سقاط �لحكومات �لعميلة لهم، �إل �أن ن�سعى �إلى  �إقامة 

حكومتنا �لإ�سالمية، وهذه بدورها �سوف تتكلل �أعمالها بالنجاح«.

و�إعادة  لتحرير  �لطريق  هي  �لأمة  وحدة  �أنَّ  �هلل  رحمه  �لإمام  ويرى 

�لعزة و�لكر�مة و�لحرية و�ل�ستقالل وقطع �أيدي �لم�ستعمرين و�لأعد�ء، 

بع�سهم  مع  من�سجمين  م�سلم  �لمليار  كان  »�إذ�  �لمجال:  هذ�  في  ويقول 

�لبع�س فمن ي�ستطيع �أن يك�سرهم؟« ويقول: »�إنَّكم �لم�سلمين، وما تملكون 

ر، و�أهم منها �لثروة �لإلهية و�لمعنوية �لتي  من �لثرو�ت �لمادية �لتي ل ُتقدَّ

هي �لإ�سالم  ت�ستطيعون �أن تكونو� قوة ل ت�ستطيع �لقوى �لكبرى معها �أن 

تت�سلط عليكم، ولن تكونو� معّر�سين من �ليمين و�لي�سار لهجومهم و�سرقة 

كل ما تملكون«، ويقول �أي�سًا: »�إذ� تعامل �لم�سلمون وفق �لأو�مر �لإ�سالمية 

�أ�سا�س  وحافظو� على وحدة �لكلمة، وتركو� �لختالف و�لتنازع �لذي هو 

�إل �هلل �سوف ي�سانون من �عتد�ء�ت  �إله  هزيمتهم، فاإّنهم تحت ر�ية ل 

�أعد�ء �لإ�سالم  وناهبي �لعالم، و�سوف يقطعون �أيدي �ل�سرق و�لغرب عن 

.
(((

بالد �لم�سلمين«

)))  من �أنو�ر �لع�سق �لخميني)قد�س �سره( - �س 39 - 38
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�إّن �لبحث عن وحدة �لولية وتعّددها �سيكون بح�سب �لقاعدة �لأولّية، 

�أي ما ينبغي �أن يكون عليه �لأمر في �لظروف �لطبيعّية، وما هو مقت�سى 

تفر�س  �أو  �لتعّدد  تفر�س  �لتي  �لقاهرة  �لظروف  عن  بعيدً�  �لقاعدة، 

�لوحدة.

�لغيبة ودليل  �لقاعدة �لأولية تقت�سي وحدة ولية �لأمر في ع�سر  �إّن 

ذلك:

�أّن  و�لأديان  و�ل�سعوب  �لأمم  جميع  في  �لعقالء  به  يحكم  ما  �إّن  �أول: 

وجود ر�أ�س و�حد لهذه �لجماعة هو �أمر لزم ل�سالح �لجماعة، و�أّن تعّدد 

�إلى �لإخالل ب�سير �لأمة نحو �لرقي و�لكمال �لمادّي  �لقادة �سوف يوؤدي 

و�لمعنوّي.

�إّن �ل�سريعة �لإ�سالمية في كّل �أحكامها �ل�سيا�سية و�لجتماعية  ثانيا: 

و�لأمنية و�لع�سكرية فر�ست �لأمة �لإ�سالمية �أمة و�حدة.

�لعالم  في  �لقيادة  وحدة  على  دّلت  �لتي  �ل�سريحة  �لن�سو�س  ثالثًا: 

�لإ�سالمي.

�ل�سرعية  مبرر�تها  على  �لعتماد  يمكن  ل  �لولي،  تعّدد  �حتمالت  �إّن 

ولو�زمها �لعلمية، ويمكن ت�سور �لتعدد بعّدة �سور: 

�ل�سروط،  فيه  تتوفر  فقيه  لكل  �لفعلية  �لولية  ثبوت  �لأولى:  �ل�سورة 

وهذ� يلزم منه �لختالف و�لف�ساد.
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�ل�سورة �لثانية: ثبوت �لولية �لفعلية للمجموع ل للجميع، وهذ� ل يدل 

�لنقلية ف�ساًل عن  �أدلة ولية �لفقيه  ��ستنباطه من  عليه دليل، ول يمكن 

�لدليل �لعقلي، �أ�سف �إلى �أّن �آلية تح�سيل �لقر�ر�ت �لملزمة تنح�سر في 

�جتماعهم، وهو �أمر ل يتي�ّسر.

�ل�سورة �لثالثة: ثبوت �ساأنية �لولية لجميع �لفقهاء �لذين تتوفر فيهم 

�ل�سروط، �إل �أن �لولية �لفعلية ل تكون �إل لو�حد منهم فقط في كل د�ئرة 

من دو�ئر �لأمة �لإ�سالمية، وهذ� �لحتمال هو �لأ�سهر عند �لقائلين بتعدد 

ولية �لفقيه.

�إل �أن هذ� �لحتمال �أي�سًا ل ينبغي �لم�سير �إليه ول �للتز�م به لعدة 

�أمور:

�إن �لرو�يات لي�ست ب�سدد بيان جعل �لولية للجميع حتى يتم�ّسك  ) ـ 

باإطالقها، و�إّنما وردت لبيان �ل�سفات �لمعتبرة في �لفقيه.

) ـ �إن تق�سيم �لأمة و�لبالد �ل�سالمية �إلى دو�ئر متعدد يخالف ظاهر 

غير  كوحدة  �لإ�سالمية  �لأمة  �إلى  تنظر  كانت  �لتي  �ل�سرعية  �لأدلة  كل 

مجز�أة.

3 ـ �إن تعدد �لدو�ئر لن يقف عند حدٍّ معّين.

ككل،  �لإ�سالم  وتعني  �لأمة،  بحجم  هي  �لتي  �لق�سايا  من  �لكثير  4 ـ 

فمن �لذي �سيبت بها على فر�س �لتعّدد؟!

�لأمة  لكل  �لفقيه  ولية  وحدة  تقت�سي  �لأولية  �لقاعدة  �أن  فالنتيجة 

�لإ�سالمية مهما �ت�سعت ، حتى لو بلغت �لعالم �أجمع.



اأهداف الدر�س

الدر�س ال�صاد�س

الولية ومرجعية التقليد

1. التمييز بين ال�سفات الالزمة للمرجع وللولي.

2. التع��رف اإل��ى  فر�سي��ات وح��دة الول��ي والمرج��ع 

والتعدد ومن�ساأ ذلك.

3. التمييز بين �سوؤون المرجعية و�سوؤون الولية.

4. التعرف اإلى  مجال فتاوى المرجع الذي يقلَّد فيه 

وحدوده.

5. حّل اإ�سكالّية فر�سية اختالف المرجع والولي في 

الراأي.
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مرجعية التقليد

لمعرفة  لل�سر�ئط  �لجامع  �لفقيه  �إلى  �لمكّلف  رجوع  عن  عبارة  هي 

حكمه �ل�سرعّي. و�لدليل على وجوب �لتقليد:

اأوًل:الن�سو�ص ال�سرعيهّة.

ُهواْ ِفي  َيَتَفقَّ ْنُهْم َطاآِئَفٌة لِّ اأ - قوله تعالى{َفلَْوَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

يِن َوِلُينِذُرواْ َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعواْ اإَِلْيِهْم }  الدِّ

 :Qب - �لرو�ية عن �لإمام �لح�سن �لع�سكري

ا من كان من �لفقهاء �سائنًا لنف�سه حافظًا لدينه مخالفًا لهو�ه  »فاأمَّ

مطيعًا لأمر موله فللعو�م �أن يقلدوه، وذلك ل يكون �إل بع�س فقهاء �ل�سيعة 

.
(((

ل كلهم«

ثانياً: ال�سيرة العقالنية: 

على �أ�سا�س عدة من �لن�سو�س �لقر�آنية و�لحديثية.

 فاإن �سيرة �لعقالء قائمة على �أ�سا�س قاعدة رجوع �لجاهل �إلى  �لعالم، 

ا ل  وقد حددت �أحكام �لتقليد، باعتبار �أنَّنا مخاطبون بالتكاليف، و�إذ� كنَّ

نملك �لقدرة على ��ستنباط �لأحكام  من م�سادرها، فال بدَّ من �لرجوع 

�إلى  �لفقهاء �لماأمونين لير�سدونا �إلى  �أحكام �ل�سريعة. ومن هنا ن�ساأت 

وظيفة �لإفتاء �لتي تناط بمر�جع �لتقليد. 

�سروط مرجعية التقليد

�ل�سروط �لمطلوبة في مرجعية �لتقليد ثالثة: 

) ـ �لإجتهاد، وبعبارة �أخرى �لفقاهة، وهي �لقدرة على ��ستنباط �لحكم 

�ل�سرعي من م�سادره.

))) �لحر �لعاملي - محمد  بن �لح�سن - و�سائل �ل�سيعة - موؤ�س�سة �أهل �لبيت - �لطبعة �لثانية 4)4) هـ.ق.-  ج 

7) �س )3)
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�أنَّه يخبر عن حقيقة ما تو�سل  نَّ �إلى  فتاو�ه 
َ
) ـ �لعد�لة و�لورع لُيَطماأ

�إليه �جتهاده.

3 ـ �ل�سبط  ومعناه �أن ل يكون �لفقيه مبتلى بكثرة �لن�سيان  و�ل�سهو و�ل�ستباه.

فاإنَّ فتوى �لفقيه عند توفر �ل�سفات تكون حجة على مقلِّديه، ول بدَّ من 

مر�عاة �لأعلمية فيما لو �ختلف �لفقهاء في �لفتوى.

�سروط الوالية

�إن �ل�سروط �لاّلزمة في �لولّي هي نف�س �ل�سروط �لالزمة في مرجعّية 

�لتي  بالأمر  �لقيام  على  �لقدرة  �سرط  �إليها  ي�ساف  �لمتقدمة،  �لتقليد 

و�لإد�رية،  �لجتماعّية  و�لخبرة  �ل�سيا�سية  �لمعرفة  من  م�ستوى  تتطلب 

ت�سكل �سروط ولية �لأمر في ع�سر �لغيبة وهذ� يعني �أنَّ �سالحية �سخ�س 

لولية �لأمر تتوقف على �سروط �أزيد من �سروط مرجعية �لتقليد.

وقد يح�سل �أحيانا �أن يكون ولي �لأمر هو عينه مرجعا للتقليد كما هو 

بالن�سبة لالإمام �لر�حل رحمه �هلل و�ل�سيد �لقائد{.

االجتماع واالفتراق بين المرجعّية والوالية

هو  �لأمر  ولي  يكون  ل  عندما  �لتفريق  �أخرى  حالت  في  يح�سل  قد 

ه �لأ�سلح و�لأقدر على �لقيام بالأمر فيكون  �لأعلم في عالم �لفقاهة، لكنَّ

�لأعلم  �أنَّه  �أ�سا�س  لغيره على  �لتقليد  بينما مرجعية  �لأمر،  لولية  متعينًا 

��ستنباطًا.

بين  يف�سل  لمن  �لإرباك  بع�س  هناك  يح�سل  ربَّما  �لحالة  هذه  في 

مرجع �لتقليد عنده وولي �لأمر، باعتبار �أنَّ �لفقيه �لذي يقّلده قد يختلف 

مع ولي �لأمر في �لفتوى على م�ستوى �لحكم �لكلي، وقد يكونان متفقين 
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في �لحكم �لكلي، �إل �أنَّ �لتطبيق وت�سخي�س �لمو�سوع عند �أحدهما مغاير 

فهل  وعندئذ  �لت�سخي�س،  ومعايير  �لنظر  لختالف  �لآخر،  عند  هو  لما 

يجب على �لمكلف �إطاعة وليِّ �لأمر �أو �أنَّه عليه �إطاعة مرجع �لتقليد؟.

�لإمام  �أنَّ  وهي  مهمة،  نقطة  �إلى   ن�سير  �لحل،  في  ندخل  �أن  وقبل 

�لمع�سومQ هو �لمرجع في �لمجالين معًا، وفي ع�سر �لغيبة عندما 

لم يكن هناك دولة �إ�سالمية، �أي لم يكن �لفقيه مب�سوط �ليد، �نح�سرت 

�لولية  ممار�سة  من  �لأمر  يخُل  لم  لكن  �لإفتاء،  ب�سوؤون  �لفقهاء  وظيفة 

�لأيتام  �سوؤون  ت�سريف  قبيل  من  �سيق  مجال  وفي  محدود  م�ستوى  على 

و�لقا�سرين و�لأوقاف و�لت�سرف باأمو�ل �لإمام �لمع�سومQ �لتي ترد 

من �لخم�س و�لأنفال، ويطلق على مثل هذه �لمو�رد ��سم �لأمور �لح�سبية، 

و�أحيانا ممار�سة �لق�ساء و�لف�سل بين �لمتنازعين في �لخ�سومات.

�لفقهاء  كان  ولذ�  �لخبرة،  من  �لكثير  تتطلب  تكن  لم  �ل�سوؤون  وهذه 

�سرف  مجال  في  نعم  و�لأعرف،  ولى 
َ
�لأ رعاية  دون  من  لها  يت�سّدون 

�سهم �لإمامQ من �لخم�س كان كثير منهم ي�سترط دفعه �إلى  �لأعلم 

و�لأعرف بم�سارفه.

�أما بعد قيام �لجمهورية �لإ�سالمية �لإير�نية وب�سط يد �لفقيه وتمكنه 

�لإفتاء  �لتمييز بين وظيفة  فاإنَّ  �أو�سع وجه  �لأمر على  من ممار�سة ولية 

�أمرً� �سروريًا، و�إن كان �جتماعهما في �سخ�س  ووظيفة ولية �لأمر بات 

هو �لأرجح. 

 فتاوى الفقهاءودور المكّلف: 

�لفتوى عبارة عن �لحكم �ل�سرعي �لذي ي�ستنبطه �لفقيه )�لمجتهد( 
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وقد  �لو�قعي  للحكم  م�سيبًا  ��ستنباطه  يكون  وقد  �لأ�سلية  م�سادره  من 

و�سعه في  و�أعمل  بذل جهده  �إذ� كان قد  �أنَّه معذوٌر  �إل  يكون م�سيبًا،  ل 

�لو�سول �إلى  �لحكم �لو�قعي.

بالفتوى، وميزتها�أنَّها  ي�سمى  �لولي هو ما  �لفقيه غير  �إذً� ما ي�سدره 

ت�سدر من �لفقيه من ناحية مر�جعته لالأدلة �ل�سرعية، ول تكون وظيفة 

�لفقيه تحديد �لمو�سوعات �لموجودة في �لخارج، و�أنَّها من �أيِّ نوع هي.

�أن يبتلى  �إنَّ �لفقيه يبحث في �لأدّلة عن حكم �لم�سائل �لتي يفتر�س 

بها �لمكلف، ويعطي �لنتيجة �لتي يتو�سل �إليها للمكلف، ومن هنا يقع على 

�لمكلف تحديد �أنَّ ما يبتلي به و�أنَّه ما �لذي ينطبق عليه.

مثاًل �لفقيه يفتي بحرمة �للعب بالآت �لقمار،و�أما كون �لورق من �لآت 

ت�سخي�سه.  �لمكلف  �ساأن  فهذ� من  �لقمار  �لآت  �ل�سطرنج من  �أو  �لقمار 

نعم هناك بع�س �لمو�سوعات �لتي ل بد فيها من �لرجوع للفقيه لمعرفة 

حدودها. وهي �لمو�سوعات �ل�سرعية �أي �لتي حددت من قبل �ل�سريعة �إما 

لأنها مبتكرة منها �أو لكونها لوحظت عند �أخذ �لحكم بخ�سو�سيات معينة 

�أو كونه  ت�سخي�س كونه يطرب  نعم  و�لمباح.  �لمحرم  �لغناء  ومثال ذلك 

يخت�س بمجال�س �أهل �لف�سوق فهذ� مما ل يرجع فيه �إلى �لفقيه. 

االأحكام  الوالئية

�أما ولية �لأمر فتعطي �لفقيه �لولي مجاًل جديدً� من �لأحكام  �لتي 

�لأحكام   هذه  ي  ن�سمِّ لالأمر،  ًا  وليِّ كونه  موقع  من  �إ�سد�رها  للفقيه  يمكن 

بالأو�مر و�لأحكام  �لولئية، وهي ترتبط بالمو�سوعات و�لعناوين �لعامة 

و�أمثال ذلك، هذ�  و�لدولة  و�لأمة  �لمجتمع  و�سوؤون  بالنظام  ترتبط  �لتي 
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وليِّ  �إلى   به  و�لبتِّ  تحديده  في  يرجع  و�لعناوين  �لمو�سوعات  من  �لنوع 

د �ل�سرور�ت و�لم�سالح و�لمفا�سد ذ�ت �لطابع �لعام،  �لأمر، فهو �لذي يحدِّ

و�لم�سالحة  بالجهاد  يرتبط  فيما  �لأحكام   د مو�سوعات  �لذي يحدِّ وهو 

وف�س  بالق�ساء  يرتبط  ما  وكذلك  �لأنظمة،  من  و�لأ�سلح  و�لمعاهد�ت 

�لنز�عات و�أمثال ذلك.

لالأمر،  وليًا  كونه  موقع  من  �لوليُّ  ُين�سئه  حكم  هو  �لولئي  فالحكم 

�نطالقًا من ت�سخي�سه للم�سالح �لعامة و�لعناوين ذ�ت �لطابع �لعام على 

�أ�سا�س حفظ �لنظام وتدبير �سوؤون �لدولة.

فالفقيه قد ي�سدر فتوى من موقع فقاهته وكونه مرجعًا للتقليد، وقد 

�لفتوى للمكلف مبنيٌّ  و�إلز�م  �أمرً� من موقع حاكميته على �لأمة،  ي�سدر 

على قو�عد �لتقليد و�أحكامه �لمعروفة، �أما �إلز�م �لأمر �لولئي فهو قائم 

على �أ�سا�س ولية �لفقيه.

ول تتعار�س غالبًا فتاوى مرجع �لتقليد مع �لأو�مر �لولئية، وذلك لأنَّ 

مرتبة �لأحكام  �لولئية �أو �لأو�مر �لولئية ل تقع في نف�س مرتبة �لفتوى 

�أنَّ �لأمر  �أحيانًا فال �سكَّ  �ل�سادرة عن �لمرجعية.  ولو ح�سل �لتعار�س 

�لولئي يتقدم على �لفتوى ويعطلها فيلزم به �لجميع.

اأمثلة الأحكام  الولئية:

)-• �إ�سد�ر �لأمر بالجهاد �أو �ل�سلح مع �لعدو. فاإنَّ �لفقيه من موقع 

�ل�سر�ئط،  من  مجموعة  توفرت  �إذ�  �لجهاد  بوجوب  يفتي  فقاهته 

ت�سخي�س  لكنَّ  �أخرى،  �سروط  عدة  توفرت  �إذ�  �ل�سلح  وجو�ز 

�ل�سر�ئط و�أنَّها متوفرة �أو غير متوفرة فهي من �سوؤون �لوليِّ �لذي 
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بناًء عليها ي�سدر �أمرً� بالجهاد �أو وقف �لحرب �أو �ل�سلح و�أمثال 

يكون  ل  �لمو�سوع  لت�سخي�س  �لتقليد  مرجع  ى  ت�سدَّ ولو  ذلك، 

ت�سخي�سه حجة على �لنا�س مع وجود �لوليِّ �لفقيه.

)-• �لأنظمة �لتي تحدُّ من �سالحيات �لأفر�د �لقت�سادية و�ل�سيا�سية 

وربما تحدَّ من حريتهم في �لحركة و�ل�سفر و�لنتقال.

�لنظام  وكيفية حفظ  وخيار�ته  وتطبيقاته  �لنظام،  3-• لزوم حفظ 

تعتبر �أي�سا من �سوؤون �لولّي، و ل يدخل في وظيفة �لمرجع. 

4-• �لأحكام  و�لأو�مر �لتي ي�سدرها �لولي في مو�رد يرى �أنَّها تحقق 

�لإ�سالم  وربما كانت هذه  ل�سمعة  �أو  للم�سلمين عامة  �أف�سل  حالة 

�لم�سلحة معنوية، كما ح�سل عندما قام ر�سول �هللP بمنع �أكل 

لحوم �لحمر �لأهلية ل لق�ساوتها كما يقولون بل لكي ل تقلَّ و�سائل 

�لحا�سر  بيع  وكمنع  �لظهر.  يخفَّ  ل  لكي  �لرو�ية:  وبتعبير  �لنقل 

للبادي، ومنع تلقي �لركبان، ومنع �لبيع في �ل�سوق باأقلَّ من �ل�سعر 

�ل�سباب وهو  �إظهار عن�سر  فيه  لأنَّ  بالخ�ساب  وكالأمر  �لمتعارف 

تعبير عن �لقوة في فترة كانو� بحاجة لذلك.

فقد ورد في م�سائل علي بن جعفر لأخيه �لكاظمQ قال: و�ساألته 

عن لحوم �لحمر �لأهلية، قال: »نهى ر�سول �هللP و�إنما نهى عنها لأنَّهم 

يعملون عليها وكره �أكل لحومها لئال يفنوها«. 

في  �أ�سحابه   ppPهلل� ر�سول  »�أمر  قال:   Qلح�سين� بن  علي  وعن 
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.
(((

غزوة غز�ها �أن يخت�سبو� بال�سو�د ليقوو� به على �لم�سركين«

مهما يكن فاإنَّ �أو�مر �لولي، �أي �لأحكام  �ل�سادرة من موقع �لولية، 

ملزمة ول يجوز مخالفتها حتى لمن يقلد غير �لولي بل حتى للمرجع نف�سه. 

نعم في مجال �لختالف بالفتوى دون �أن يكون هناك �أمر ولئي بم�سمون 

�لفتوى يكون تكليف �لمقلد �للتز�م بفتوى مرجع �لتقليد.

ومن هذ� �لبيان ظهر �أنَّ �لوليَّ �لفقيه و�جب �لطاعة على غير مقلَّديه 

حتى لو خالف فتوى مرجع �لتقليد. 

) ـ بماذ� يرجع �لمكلف �إلى  مرجع �لتقليد ؟

) ـ فّرق بين �لفتوى و�لحكم �لولئي من خالل تعريفهما.

�لمرتبطة  �لعامة  �لمو�سوعات  ت�سخي�س  م�سوؤولية  تقع  من  على  3 ـ 

بالنظام و�سوؤون �لمجتمع و�لدولة و�أمنها؟

4ـ  �إذ� تعار�ست فتوى مرجع �لتقليد مع حكم ولئي للوليِّ �لفقيه فاأّيهما 

يقّدم؟

5 ـ عدد �ل�سروط �لتي يلزم توفرها في مرجعية �لتقليد .

م�ستوى  على  �لتقليد  مرجع  عن  �لفقيه  �لولي  يتميز  �سيء  باأيِّ  6ـ 

�ل�سروط؟ 

)))  �لحر �لعاملي - محمد  بن �لح�سن - و�سائل �ل�سيعة - موؤ�س�سة �أهل �لبيت - �لطبعة �لثانية 4)4) ه.ق.-  ج ) 

�س 89
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ال يكفي االجتهاد  الم�سطلح  لقيادة المجتمع 

االإ�سالمي

�لإ�سالمية،  �لحكومة  في  د�ئمًا  مفتوحًا  �لجتهاد  باب  يكون  �أن  يجب 

وتقت�سي طبيعة �لثورة و�لنظام �أي�سًا �أن ُتطرح �لآر�ء �لجتهادية  �لفقهية 

في �لمجالت �لمختلفة ب�سكل حر ومفتوح، حتى ولو كانت مخالفة لبع�سها 

هو  �لمهم  �ل�سيء  ولكن  يمنعها،  �أن  يمكنه  ول  لأحد،  يحقُّ  ول  �لبع�س، 

�لمعرفة �ل�سحيحة للحكومة و�لمجتمع حتى يتمكن �لنظام �لإ�سالمي من 

�لتخطيط ل�سالح �لم�سلمين ومن �ل�سروري له وحدة �لر�أي و�لعمل، ومن 

هنا فال يكفي �لجتهاد �لم�سطلح عليه في �لحوز�ت، بل حتى ولو وجد 

ه غير قادر على  �إن�سان هو �لأعلم في �لعلوم �لمعروفة في �لحوز�ت، لكنَّ

ت�سخي�س م�سلحة �لمجتمع، �أو ل يقدر على ت�سخي�س �لأفر�د �ل�سالحين 

و�لمفيدين من �لأفر�د غير �ل�سالحين ويفتقد  ب�سكل عام  للر�أي �ل�سائب 

في �لمجال �لجتماعي و�ل�سيا�سي و�لقدرة على �تخاذ �لقر�ر... فاإّن مثل 

ول  و�لحكومية  �لجتماعية  �لم�سائل  في  مجتهد  غير  يكون  �لإن�سان  هذ� 

.
(((

يمكنه �لت�سّدي ل�ستالم زمام �لمجتمع

)))  �لخميني – روح �هلل �لمو�سوي -  منهجية �لثورة �لإ�سالمية - �س 63)
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لل�سر�ئط  �لفقيه �لجامع  �إلى  �لمكّلف  �لتقليد تعني رجوع  �إّن مرجعّية 

لمعرفة حكمه �ل�سرعّي، و�لدليل على ذلك �لن�سو�س �ل�سرعّية.

�سروط مرجعّية �لتقليد:

) ـ �لجتهاد وبعبارة �أخرى �لفقاهة.

�أنه يخبر عن حقيقة ما تو�سل  �إلى فتاو�ه  ـ �لعد�لة و�لورع ليطماأن   (

�إليه �جتهاده.

و�ل�سهو  �لن�سيان  بكثرة  مبتلى  �لفقيه  يكون  ل  �أن  ومعناه  �ل�سبط  ـ   3

و�ل�ستباه.

�أّما �ل�سروط �لالزمة في �لولّي فهي نف�س �ل�سروط �لالزمة في مرجعية 

�لتي  بالأمر  �لقيام  على  �لقدرة  �سرط  �إليها  ي�ساف  �لمتقّدمة،  �لتقليد 

تتطّلب م�ستوى من �لمعرفة �ل�سيا�سّية و�لخبرة �لجتماعية و�لإد�رّية.

للتقليد، وقد  �أن يكون ولي �لأمر هو عينه مرجعا  �أحيانا  وقد يح�سل 

�لأعلم  هو  �لأمر  ولي  يكون  ل  عندما  �لتفريق  �أخرى  حالت  في  يح�سل 

في عالم �لفقاهة، لكنه �لأ�سلح و�لأقدر على �لقيام بالأمر فيكون متعينًا 

لولية �لأمر.

�لفتوى عبارة عن �لحكم �ل�سرعي �لذي ي�ستنبطه �لفقيه )�لمجتهد( 
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من م�سادره �لأ�سلّية، �أّما ولية �لأمر فتعطي �لفقيه �لولّي مجاًل جديدً�

لالأمر،  وليًا  كونه  �إ�سد�رها من موقع  للفقيه  يمكن  �لتي  �لأحكام  من 

ن�سّمي هذه �لأحكام بالأو�مر و�لأحكام �لولئّية، وهي ترتبط بالمو�سوعات 

و�لعناوين �لعامة �لتي ترتبط بالنظام و�سوؤون �لمجتمع و�لأمة و�لدولة.



اأهداف الدر�س

الدر�س ال�صابع

تعيين الولي

1. التعّرف اإلى اآلية تعيين الولي.

2.تمييز دور مجل�ص الفقهاء ووظيفته.

3. التعّرف اإلى �سفات اأهل الخبرة.

جاب��ة ع��ن ت�س��اوؤلت ح��ول مجل���ص  4. الق��درة لالإ

الخبراء.
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دور الخبراء في تعيين الولي الفقيه

ة   مما تقدم  ظهر �أنَّ �أدلة ولية �لفقيه تفيد �لتعيين �لو�سفي، �أي �ساأنيَّ

و�أنَّ  �لأمة،  وقيادة  �لأمر  لتولي  �لمتقدم ذكرها  لل�سفات  �لجامع  �لفقيه 

منهم  لو�حد  بل  للجميع  لي�ست  لل�سفات  �لجامع  تعدد  مع  �لولية  ة  فعليَّ

خبرة  �لأكثر  �أي  بالأمر،  �لقيام  على  و�لأقدر  و�لأورع  �لأعلم  وهو  فقط، 

وكفاءة في �إد�رة �لبالد و�سيا�سة �لعباد. 

الأولى  الفقيه  ت�سخي�ص  يتم  وكيف  الفعلية؟  تح�سل  كيف  لكن 

بالقيام بالأمر؟ 

و�سفاته،  بكفاءته  �لنا�س  عند  وم�سهورً�  معروفًا  �لفقيه  يكون  فعندما 

ومتعينًا عندهم، فالم�ساألة محلولة، لأنَّه يجب عليه �لت�سدي لالأمر و�إقامة 

�لحكم �لإ�سالمي، و�إحياء دين �هلل تعالى  في جميع �أبعاده، وقيادة �لأمة 

معاونته  �لأمة  على  ويجب  فيها،  �لعدل  و�إقامة  وحقوقها  نظامها  لحفظ 

ومعا�سدته ون�سرته وتاأييده و�للتز�م بقيادته. 

لكنَّ �لق�سية عندما ل يكون معروفًا عندهم ب�سخ�سه ول متعينًا لديهم، 

مع تعدد �أ�سحاب �ل�ساأنية، و�لأهلية، فكيف يتعرف �لنا�س �إليه وكيف يتعين 

عندهم ومتى يجب عليه �لت�سدي؟.

لحل هذه �لإ�سكالية كان ل بدَّ من �للتجاء لأهل �لخبرة في ت�سخي�س 

�لأجدر بالولية، و�لأكثر خبرة و�أهلية للقيام بالأمر، فاإذ� تو�سلو� لمعرفته 

�سهدو� بذلك وقامو� بتعريفه لالأمة، وعندها تعّين عليه �لت�سدي، ووجب 

ة طاعته و�للتز�م بوليته.  على �لأمَّ
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من هم اأهل الخبرة ؟

�لخبرة هنا ل بدَّ �أن تتنا�سب مع �لمو�سوع �لذي ير�د ت�سخي�سه، فينبغي 

�أن تت�سمن �لأمور �لتالية: 

) ـ �لقدرة على ت�سخي�س �لأعلم في ��ستنباط �لأحكام  �ل�سرعية من 

م�سادرها �لأ�سلية. 

) ـ �لقدرة على �لتمييز بين مر�تب �لعد�لة و�لورع و�لتقوى عند �لفقهاء 

�لمطروحين للولية. 

3 ـ �لقدرة على تقييم �لمهار�ت �لإد�رية عند �لفقهاء، وم�ستويات قدرتهم 

على �لقيام بالأمر، بما يحتاجه ذلك من خ�سو�سيات وموؤهالت. 

ومعرفة  ت�سخي�س  على  �لقادرون  هم  هنا  �لخبرة  �أهل  وباخت�سار؛ 

�لأقدر و�لأكثر �أهليَّة في كل �ل�سفات �لالزمة لولية �لأمر، فال يكفي مجرد 

�لقدرة على معرفة �لأعلم في �ل�ستنباط دون غيره، �أو ت�سخي�س �لأورع 

و�لأعدل دون �لتفات �إلى  �لجو�نب �لإد�رية و�ل�سيا�سية، بل ل بدَّ من توّخي 

�لدقة في �عتماد �أهل �لخبرة من ذوي �لعد�لة و�لطالع �لو��سع و�لمعرفة 

�ل�ساملة لأمور زمانهم، ليمكن �لركون �إلى  نتائج در��ستهم و�لعتماد على 

ت�سخي�سهم و�سهادتهم. 

بالولية  �لأجدر  �لفقيه  �إلى   �لتعرف  ق�سية  �أنَّ  �إلى   �للتفات  وينبغي 

�أخطر و�أدق و�أ�سعب من ق�سية �لتعرف على مرجع �لتقليد �لأعلم، ذلك 

�أنَّ �لتعاطي في ق�سية مرجعية �لتقليد كان يدور في د�ئرة �لهّم �لخا�س 

محدود  مجال  في  �نعكا�ساتها  تبقى  �أهميتها  على  وهي  غالبًا،  و�لفردي 

تبقى  �أن  يجوز  فال  و�لخطير  �لعام  �ل�ساأن  من  �لأمر  ولية  ن�سبيًا،بينما 
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يكتفى  فال  ة   �لأمَّ كلَّ  ة   �لأمَّ م�سوؤولية  من  فهي  �لفردي،  �لهم  �إطار  في 

في  يخطئان  وقد  ي�سيبان  قد  �لخبرة،  ذوي  من  عادلين  ب�ساهدين  بها 

ن�ساأت  هنا  من  �لخبرة.  �أهل  من  غيرهما  عار�سهما  وربما  �لت�سخي�س، 

فكرة مجل�س �لخبر�ء. 

مجل�س الخبراء

�إذً� لم تن�ساأ فكرة مجل�س �لخبر�ء من �لفر�غ، ولي�ست من �أجل �حتكار 

�ل�سلطة وقطع �لطريق على بع�س �لطامحين، بل هي فكرة جاءت ��ستجابة 

و�لأعدل  �لأعرف  �لفقيه  على  �لأمة  لتعريف  عنها  غنى  ل  فعلية  لحاجة 

و�لأقدر على �لقيام بالأمر دفعًا لمحاذير عدة �أهمها: 

) ـ �لفو�سى �لتي يمكن �أن تن�ساأ نتيجة لعدم ت�سمية �أهل �لخبرة وعدم 

ة لهم.  معرفة �لأمَّ

ة �إلى  وقت �أطول  ) ـ �لفر�غ �لذي يحدث عند رحيل �لفقيه و�حتياج �لأمَّ

للتعرف على �آر�ء �لخبر�ء �لمتفرقين و�لم�ستتين ح�سب �لفر�س. 

و�لمغر�سين  �لطامحين  قبل  من  �لو�قع  هذ�  ��ستغالل  �إمكانية  3 ـ 

للتاأثير على �لنا�س و�لإخالل بالمو�زين �ل�سالحة لت�سخي�س �لأولى  

و�لأرجح.

فال يجوز ترك �لأمر لل�سدف و�لأهو�ء. 

تكليف  بيان  في  �لو�ردة  �لن�سو�س  مع  من�سجمة  تاأتي  �لفكرة  �أنَّ  كما 

�لنا�س عند م�سي �إمام حجة وقيام حجة من بعده، من �أنَّ عليهم �أنَّ يبعثو� 

من ثقاتهم من ينظر لهم في �لأمر ويتعرف �إلى  �لذي �سارت �لو�سية �إليه 

ثم يرجع �إلى  قومه بذلك. 
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عبد�هللQ:�إذ�  لأبي  قال:»قلت  �سعيب  بن  يعقوب  �سحيحة  ففي 

�هلل  قول  قالQ:�أين  �لنا�س؟  ي�سنع  كيف  حدٌث  �لإمام  على  حدث 

يِن  ُهواْ ِفي الدِّ َيَتَفقَّ ْنُهْم َطاآِئَفٌة لِّ )عز وجل({َفلَْوَل َنَفَر ِمن ُكلِّ ِفْرَقٍة مِّ

َوِلُينِذُرواْ َقْوَمُهْم اإَِذا َرَجُعواْ اإَِلْيِهْم َلَعلَُّهْم َيْحَذُروَن})�سورة �لتوبة/3))).

قالQ:»هم في عذز ما د�مو� في �لطلب؛ وهوؤلد �لذين بنتظروهم في 

(((

عذر حتى يرجع �إليهم �إ�سحابهم«

ثم �إنَّ �ختيار �لنا�س للخبر�ء يدخل في �إطار تحمل �لأّمة م�سوؤوليتها، 

و�إقر�رها بخبروية �لخبر�ء، وهو بالتالي يخت�سر �لم�سافات ويتيح فر�سة 

وتجنب  �لمتعّين،  �لولي  على  و�لتفاق  و�لتباحث  وقت،  باأ�سرع  �للتقاء 

�لبالد و�لعباد مخاطر �لفو�سى و�ل�سطر�ب �لتي يتركها خلو �لموقع من 

�ساحبه �لأولى به. 

 مجل�س الخبراء في الجمهورية االإ�سالمية

ن�س د�ستور �لجمهورية �لإ�سالمية في �إير�ن على �أنَّ �لخبر�ء �لمنتخبين 

لهم  �لذين  �لأ�سخا�س  كافة  ب�ساأن  ويت�ساورون  يبحثون  �ل�سعب  قبل  من 

�سالحية �لقيادة، فاإذ� وجدو� و�حدً� يملك �متيازً� خا�سًا للقيادة فاإنَّهم 

يعلنونه قائدً�. 

ومن �لو��سح �أنَّ دور �لخبر�ء هو �لك�سف عن �لفقيه �لأجدر و�لأقدر، 

وهم ل يقومون بالتعيين �إل بمعناه �لعلمي، فهم لي�سو� م�سدر وليته ولي�سو� 

هم �لذين ين�سبونه، كما يظهر من خالل عبارة »فاإنَّهم يعّرفونه لل�سعب« 

))) �لكليني- �لكافي-د�ر �لكتب �ل�سالمية،�آخوندي- �لطبعة �لخام�سة/ج)/�س378، �لحديث �لأول.
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وهذ� هو �لدور �ل�سرعي �لذي ورد في بيانه �لكثير من �لت�سريحات على 

ل�سان �لإمام �لخميني �لر�حل ر�سو�ن �هلل عليه، وغيره من �ل�سخ�سيات 

�لنافذة �لذين �ساركو� في �سياغة �لد�ستور. 

يقول اإمام الأمة رحمه الل: 

»لي�ست ولية �لفقيه �أمرً� �أوجده مجل�س �لخبر�ء، �إنَّ �هلل تبارك وتعالى  

.»...Pهو �لذي �أوجد ولية �لفقيه وهي ولية ر�سول �هلل

ويقول �ل�سيخ جو�دي �لآملي{في كتابه �لحكومة �لإ�سالمية: 

�سون ن�سب �لفقيه �لجامع �أو عزله،  »�إنَّ �أع�ساء مجل�س �لخبر�ء ي�سخِّ

ب ول يعزل  ولي�سو� �سببًا في �لن�سب �أو �لعزل، �إنَّ �لقائد �لإ�سالمي ل ين�سَّ

�أبدً� من طريق �لنا�س �أو �لخبر�ء«.

فهم مندوبو �لأمة ووكالوؤها في �لبحث و�لتعرف على من له �لولية، 

، وهذه نقطة دقيقة في �أ�سل ولية �لفقيه.  ولي�سو� من يمنحها للوليِّ

�سوؤال عن مجل�س الخبراء ووظيفة النا�س

�لخبر�ء  مجل�س  ر�أي  يكون  لماذ�  �لتالي:  �ل�سوؤ�ل  �لنا�س  بع�س  يطرح 

�أنَّهم  �إير�ن، مع  للنا�س خارج  �إير�ن ملزمًا  �لنا�س في  قبل  �لمنتخب من 

لم ي�ساركو� في �ختيار �لخبر�ء؟ وبعبارة ثانية يقال: �إنَّ مجل�س �لخبر�ء 

عندما يختار �لوليَّ �لفقيه فهو يختاره �سمن د�ئرة �لجمهورية �لإ�سالمية، 

ًا لكل �لم�سلمين في �لعالم، فلماذ� يفر�س عليهم دون �أخذ  ول يختاره وليَّ

ر�أيهم ول ��ست�سارتهم؟.
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والجواب من جهات: 

�لك�سف  و�إنَّما  �لولية  لي�س منح  �أنَّ دور �لخبر�ء  كما قدمنا   الأولى: 

�إلى  �لخبرة ول مدخلية  عن �لأعلم و�لأورع و�لأقدر، وهذ� �لدور يحتاج 

للجن�سية و�لنتماء �لقومي و�لإقليمي فيه مطلقًا، فيكفي في تحقيقه �لعدد 

�لموجود فعاًل، و�إن كانو� من د�خل �لجمهورية �لإ�سالمية. 

باأحو�ل  تام  �طالع  على  يكونو�  �أن  بهم  يفتر�س  �لخبر�ء  �أنَّ  الثانية: 

�لأ�سخا�س �لذين يدور حولهم �لبحث ليتم ت�سخي�س �لأعلم و�لأقدر من 

بينهم، ونتيجة �لو�قع �لقائم فاإنَّ �لجمهورية �لإ�سالمية هي �لبلد �لوحيد 

ويتوفر  بالأمر،  للقيام  لين  �لموؤهَّ �لفقهاء  من  �أكبر عدد  فيه  يتوفر  �لذي 

فيه عدد كبير من �لخبر�ء بالم�ستوى �لكافي، ومن هو من �لخبر�ء خارج 

�لأ�سخا�س  على خ�سو�سيات  �طالعه  يكون  ل  قد  �لإ�سالمية  �لجمهورية 

�لمطروحين بالم�ستوى �لمطلوب، �أو ي�سعب �ل�ستفادة من خبرته  لبعده، 

بالمهمة  ووفائهم  �لإ�سالمية  �لجمهورية  د�خل  �لموجود  �لعدد  كفاية  مع 

بال�سكل �لمطلوب. 

�لجمهورية  لخ�سو�س  �لوليَّ  يعّين  ل  �لخبر�ء  مجل�س  �إنَّ  الثالثة: 

م �أ�سحاب �لإ�سكال. �لإ�سالمية كما توهَّ

�أنَّه �لأقدر و�لأجدر ي�سبح  �إنَّ َمن ي�سخ�سِّ مجل�ُس �لخبر�ء  الرابعة: 

ولّيًا لكلِّ �لم�سلمين في �لعالم على قاعدة وحدة �لولية �لمتقدم بحثها، 

و�إن لم ي�سرح بذلك �لد�ستور �لإير�ني، ولم ين�س عليه �لخبر�ء في بيانهم 

و�إعالمهم لعتبار�ت �سيا�سية معروفة يمنعهم من �لت�سريح به و�إعالنه. 
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) - ما هي �لقدر�ت �لتي ينبغي توفرها في �لخبر�ء �لذين ترجع �إليهم 

�لأمة في ت�سخي�س وليِّ �لأمر؟

)  -ما هي �لدو�عي لت�سكيل مجل�س �لخبر�ء؟

�أو �لتن�سيب ومنح  3 - هل يقوم �لخبر�ء بدور �لكت�ساف لوليِّ �لأمر 

�ل�سلطة نيابة عن �ل�سعب؟

�لمكّلف  على  ر�أيهم  تاأثير  مدى  هو  وما  �لجبر�ء،  دور  تفهم  -كيف   4

د�خل وخارج �لجمهورّية؟

5 - لماذ� يكون ر�أي مجل�س �لخبر�ء وت�سخي�سهم ملزمًا لكل �لم�سلمين 

في �لعالم رغم عدم ��ستر�كهم في ت�سكيله و�نتخابه؟

�لجمهورية  لخ�سو�س  �لفقيه  �لوليَّ  �لخبر�ء  مجل�س  يعّين  6- هل 

ة �لم�سلمين في �لعالم �لإ�سالمي ؟  �لإ�سالمية �أم لكافَّ

الحكومة االإ�سالمية هي حكومة م�سروطة

�لحكومة �لإ�سالمية ل ت�سبه �أ�سكال �لحكومات �لموجودة، فلي�ست هي 

�لنا�س  باأمو�ل  بر�أيه، عابثًا  �لدولة  ي�ستبّد فيها رئي�س  ��ستبد�دية  حكومة 
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ورقابهم، ويت�سرف بهم كما يحلو له، فيقتل من �ساء، وينعم على من �ساء، 

ويهدي �أمو�ل و�أمالك �ل�سعب �إلى  من �ساء. فالر�سولP و�أمير �لموؤمنين

Qو�سائر �لخلفاء لم يكن لهم مثل هذه �ل�سالحيات، فحكومة �لإ�سالم  

لي�ست ��ستبد�دية ول مطلقة؛ بل م�سروطة، ولكن لي�ست م�سروطة بالمعنى 

�لفعلي �لمتعارف، وهو تبعية �سّن �لقو�نين بناءً� لآر�ء �لأ�سخا�س و�لأكثرية، 

و�إنما هي م�سروطة بمعنى �أنَّ �لقائمين بالأمر يتقّيدون بمجموعة �ل�سروط 

و�لقو�عد �لمبينة في �لقر�آن و�ل�سنة، وهي نف�س �أحكام �لإ�سالم  وقو�نينه 

هي  �لإ�سالمية  �لحكومة  كانت  هنا  من  و�إجر�وؤها.  مر�عاتها  يجب  �لتي 

حكومة �لقانون �لإلهي على �لنا�س، ويكمن �لفرق �لأ�سا�سي بين �لحكومة 

�أن  في  و�لجمهورية،   منها  �لملكية  �لم�سروطة،   و�لحكومات  �لإ�سالمية 

�لذين ي�سّرعون،  �لأنظمة... هم  �لملك في تلك  �أو ممثلي  �ل�سعب  ممثلي 

فال�سارع  وجّل،  عّز  باهلل  �لإ�سالم   في  �لت�سريع  �سلطة  تنح�سر  في حين 

�لمقد�س في �لإ�سالم  هو �لم�سّرع �لوحيد، ولي�س لأحد �أّيًا كان �أن ي�سّرع، 

�ل�سبب  لهذ�  �ل�سارع.  حكم  غير  قانون  �أي  وينّفذ  يجري  �أن  لأحد  ولي�س 

�لمجموعات  �أحد  هو  �لذي  �لت�سريعي  بالمجل�س  �لإ�سالم   ��ستبدل  فقد 

�لثالث للحكومة مجل�سًا �آخر للتخطيط، يعمل على تنظيم �سير �لوز�ر�ت 

في �أعمالها تحت ظل �لإ�سالم، وفي تقديم خدماتها في جميع �لمجالت 

.
(((

لجميع �لنا�س

)))  �لخميني – روح �هلل �لمو�سوي -  منهجية �لثورة �لإ�سالمية - �س 63)
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عندما ل يكون �لفقيه معروفًا عند �لنا�س ب�سخ�سه ول متعّينًا لديهم، 

وكيف  �إليه؟  �لنا�س  يتعرف  كيف  و�لأهلّية،  �ل�ساأنّية،  �أ�سحاب  تعّدد  ومع 

يتعّين عندهم؟ ومتى يجب عليه �لت�سّدي؟

�لأجدر  ت�سخي�س  في  �لخبرة  لأهل  �لإلتجاء  من  بّد  ل  �أّنه  و�لجو�ب 

بالولية، و�لأكثر خبرة و�أهلية للقيام بالأمر، فاإذ� تو�سلو� لمعرفته �سهدو� 

على  ووجب  �لت�سّدي،  عليه  تعّين  وعندها  لالأّمة،  بتعريفه  وقامو�  بذلك 

�لأّمة طاعته و�للتز�م بوليته.

وينبغي على �أهل �لخبرة �لتحّلي �لأمور �لتالية: 

)- �لقدرة على ت�سخي�س �لأعلم في ��ستنباط �لأحكام �ل�سرعّية من 

م�سادرها �لأ�سلّية. 

)- �لقدرة على �لتمييز بين مر�تب �لعد�لة و�لورع و�لتقوى عند �لفقهاء 

�لمطروحين للولية. 

وم�ستويات  �لفقهاء،  عند  �لإد�رّية  �لمهار�ت  تقييم  على  �لقدرة   -3

قدرتهم على �لقيام بالأمر.

�لأّمة  لتعريف  فعلّية؛  لحاجة  ��ستجابة  جاءت  �لخبر�ء  مجل�س  وفكرة 

لمحاذير  دفعًا  بالأمر  �لقيام  و�لأقدر على  و�لأعدل  �لأعرف  �لفقيه  على 

عدة �أهّمها: 

3- �إمكانية  �لفقيه.  �لفر�غ �لذي يحدث عند رحيل   -( �لفو�سى.   -(
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��ستغالل هذ� �لو�قع من قبل �لطامحين و�لمغر�سين.

فال يجوز ترك �لأمر لل�سدف و�لأهو�ء. 

تكليف  بيان  في  �لو�ردة  �لن�سو�س  مع  من�سجمًة  تاأتي  �لفكرة  �أّن  كما 

 حّجٍة وقيام حّجٍة من بعده.
ٍ
�لنا�س عند م�سّي �إمام

�س: لماذ� يكون ر�أي مجل�س �لخبر�ء �لمنتخب من قبل �لنا�س في �إير�ن 

ملزمًا للنا�س خارج �إير�ن، مع �أنهم لم ي�ساركو� في �ختيار �لخبر�ء؟

و�لجو�ب من جهات:

عن  �لك�سف  و�إنما  �لولية  منح  لي�س  قدمنا   كما  �لخبر�ء   دور  �إن  ـ   (

�لأعلم و�لأورع و�لأقدر، وهذ� �لدور يحتاج �إلى �لخبرة ول مدخلية للجن�سية 

و�لنتماء �لقومي و�لقليمي فيه مطلقًا.

ـ �إن �لخبر�ء يفتر�س بهم �أن يكونو� على �طالع تام باأحو�ل �لأ�سخا�س 

�لذين يدور حولهم �لبحث ليتم ت�سخي�س �لأعلم و�لأقدر من بينهم

ـ �إن مجل�س �لخبر�ء ل يعّين �لولي لخ�سو�س �لجمهورية �لإ�سالمية كما 

توهم �أ�سحاب �ل�سوؤ�ل.



اأهداف الدر�س

الدر�س الثامن

دور الأمة تجاه 

ولية الأمر

1. التعّرف على دور الأّمة في تعيين الولي.

2. التع��ّرف عل��ى ال�سن��ن الإلهّية في اإقام��ة حكومة 

العدل.

3.التعّرف على حّق الراعي وحّق الرعّية.



92



93

تمهيد:

بعد كل �لذي تقدم، يطرح �ل�سوؤ�ل �لتالي:

ما هو دور �لأمة؟

�لتحّكم  �لمتقدمة  بالطريقة  �لفقيه  �لولي  �سلطة  من  يلزم  �أل 

و�لدكتاتورية؟

�ختيار  في  و�سالحياتها  نف�سها  على  �سلطتها  �لأمة  �سلب  يقت�سي  �أل 

حكامها �تهامها بالق�سور وعدم �لر�سد؟

والجواب : 

لقيام  �لكارهون  �لإ�سالمية وحاول  �لثورة  بعد  �أثيرت  �لنقطة  �إنَّ هذه 

من  ي�سوهوها  �أن  �لفقيه  ولية  نظرية  �أ�سا�س  على  �إ�سالمية  جمهورية 

خالل دعوى �لتالزم بين ولية �لفقيه وبين �لدكتاتورية، ولعلها كانت من 

�أخطر و�سائل �لت�سويه �لتي ��ستعملت في حينها، مما دفع �لإمام �لخميني 

�ل�سعبي على مبد�أ  �لت�سويت  و�إجر�ء  للت�سدي لهذه �لحرب،  قد�س �سره 

�لجمهورية �لإ�سالمية. 

�إن مبد�أ ولية �لفقيه ل ي�ستلزم �لدكتاتورية بمعنى �لتحكم و�ل�ستبد�د، بل 

جاء ليحارب �لت�سلط و�ل�ستبد�د و�لدكتاتورية، ومن يدرك حقيقة هذ� �لمبد�أ 

�سوف يجد �أن ولية �لفقيه ت�سكل �ل�سمانة من �نحر�ف �لحكام وت�سلطهم 

و��ستبد�دهم و�تباعهم لأهو�ئهم، و�لحماية لحقوق �لأمة وحرياتها.

دور االأمة

دورً�  وتوؤدي  فاعلة  م�ساهمة  ت�ساهم  �لفقيه  ولية  �أطروحة  في  و�لأمة 
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مهمًا و�أ�سا�سيًا في �إقامة حكومة �لعدل وتر�سيخ دعائمها، مما يجعل دورها 

مكمال لدور �لولي. بل هي كذلك في ع�سر �لإمام �لمع�سومQ�أي�سًا، 

�ألم نقر�أ في �لتاريخ عن �لأمم �لذين تخلو� عن م�سوؤولياتهم وق�سرو� عن 

�لقيام بدورهم مما �أدى �إلى �إخفاق �أئمة �لحق وت�سلط �أئمة �ل�سالل. 

�إذً�.. هناك جملة من �لم�سوؤوليات تقع على عاتق �لأمة تجاه ولة �لأمر، 

هذه  بها،  �لقيام  دون  من  �لإ�سالمي  للدين  �ل�سامية  �لأهد�ف  تتحقق  ل 

�لم�سوؤوليات في ع�سر �لغيبة ما يلي: 

�لأول: �لبحث عن �لفقيه �لأولى بالقيام بالأمر، و�لتدقيق في �لمو��سفات 

و�ل�سروط �لتي تتنا�سب مع خطورة �لم�سوؤولية وعظم �لأمانة، و�لحذر من 

�لوقوع �سحية �ل�سيا�سات �لإعالمية �لتي تزّور �لحقائق وت�سلط �لأ�سو�ء 

على غير �لموؤهلين لهذ� �لمن�سب �لخطير. 

ول �سك �ن هذه �لم�سوؤولية ت�ستدعي �لعتماد على �لثقاة و�لماأمونين 

و�أهل  �أمانتهم.  يخونون  ول  �أمتهم  يغ�سون  ل  �لذين  �لخبرة،  �أهل  من 

�لخبرة هم �لأقدر على �لتمييز بين �لقدر�ت �لمتفاوتة للفقهاء وت�سخي�س 

�لأقوى على �لقيام بالأمر وتحمل م�سوؤولية قيادة �لأمة، و�إذ� ق�سرت �لأمة 

�أهاًل لذلك،  لي�س  بهذ� �لدور، ولم تدرك خطورته فاأعطت قيادتها لمن 

 ، عليها  وي�ساوم  يغ�سها،  بمن  فتم�سكت  �لخبرة،  �أهل  �ختيار  �أ�ساءت  �أو 

فاإنها �ستدفع �لثمن غاليًا، وربما �نجرت �لأمور �إلى كارثة، كما ح�سل في 

�لحقبات �لتاريخية �لعديدة من عمر �لأمة. 

�أي  وليته،  ليمار�س  �لأمر  لولي  �لتمهيد  في  �لأمة  م�سوؤولية  �لثاني: 

تمكينه من �لقيام بالأمر عبر �لنقياد �لتام، وبذل �لطاعة و�لن�سرة، فاإن 
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�إ�سعاف �لولي وتعطيل دور �لولية،  �إلى  �لتق�سير في هذ� �لمجال يوؤدي 

في�ستغل ذلك �لطامعون بالت�سلط على رقاب �لنا�س، وطالب �لدنيا، وهم 

كثيرون في كل زمان. 

R وقد �أّدى تق�سير �لأمة تجاه ولة �أمرها من �لأئمة �لمع�سومين

وفي  قرون،  لعدة  �لعظمى  �لإمامة  بركات  من  كثير  من  حرمانهم  �إلى 

م�سوؤولياتها  من  �لجانب  لهذ�  �لأمة  تحمل  �ن  وجدنا  �لحا�سر  ع�سرنا 

�إلى �ساحة �لتطبيق، ومّكن �لإمام �لخميني{  هو �لذي دفع بالإ�سالم 

من �إعادة �لإ�سالم �إلى و�جهة �لحكم و�ل�سيا�سة، ول زلنا نعي�س بركاته، 

�لأمة  ��ستمرت  كلما  وتر�سيخًا  ت�ساعدً�  �سك  دون  �لأمر  هذ�  و�سي�ستمر 

بالقيام بدورها كاماًل. 

�لثالث: �لن�سيحة و�لت�سديد وبذل �لم�سورة لولة �لأمر عندما يكونون 

بحاجة �إليها، عماًل بالو�سية �لتي وردت عن ر�سول �هللP، بالن�سيحة 

لأئمة �لم�سلمين بغية �إنجاح دور �لقائد وت�سديده. 

�لر�بع: �لأمة م�سوؤولة �إلى جانب �لولي عن تنفيذ �لم�سروع �لإ�سالمي 

وبناء �سرح حكومة �لعدل �لإلهية ورفع ر�ية �لتوحيد، فكل فرد من �أفر�د 

�لأمة يقع على عاتقه ق�سط من هذه �لم�سوؤولية، ودور معين عليه �ن يوؤديه 

ويخل�س في �أد�ئه لتكتمل �لم�سيرة. 

�إلى  من كل ما تقدم يظهر �ن �لأمة تتحمل م�سوؤولية كبرى ، وتحتاج 

بالأدو�ر  دقيق  و�لتز�م  �ل�ساحة  في  د�ئم  وح�سور  وفاعلية  ويقظة  وعي 

�لح�سا�سة �لمهمة �لمتقدمة. 
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ومنه يظهر �أي�سًا �أن ولية �لفقيه تكون �أقدر على �لو�سول �إلى �لأهد�ف 

مع ر�سد �لأمة ووعيها وح�سورها في �لميادين �ل�سيا�سية و�لجهادية، ل كما 

يت�سور �أو يتوهم بع�س قا�سري �لنظر ، من �أن هذه �لأطروحة تعني عدم 

بلوغ �لأمة ر�سدها ، فالأمر عك�س ذلك تمامًا، ولذ� كان �لإمام �لخميني 

} يوؤكد على دور �لأمة وتعبئتها و�سرورة ح�سورها �لد�ئم و�لم�ستمر 

في �ل�ساحة، وهذ� ما جعلها ثقاًل وقوة و�سمانة ل�ستمر�ر �لثورة و�سالمتها. 

 ال�سنن االإلهية في اإقامة حكومة العدل

مهما  خلقه  على  �هلل  �أجر�ه  �لذي  �لإلهي  �لقانون  هي  �لإلهية  �ل�سنة 

تبدلت �لأمم و�ختلفت �ل�سعوب بحيث تترتب �لنتائج على تحقق ��سباب 

خا�سة وذلك لقوله تعالى:

الأَْر�ُص}  َف�َسَدِت  لَّ ِبَبْع�ٍص  ُهْم  َبْع�سَ النَّا�َص   ِ اللهّ َدْفُع  {َوَلْولَ 

)�لبقرة/)5)). 

ثالثة عنا�سر ت�سترك في بناء حكومة �لعدل، وتتكامل من �أجل تحقيق 

عن  ويحرفه  �لم�سروع،  ي�سقط  منها  و�حد  باأي  �لإخالل  �لهدف،  هذ� 

�لهدف �لمن�سود، تلك �لعنا�سر هي: 

�أوًل: �لمنهج �ل�سحيح ، و�لذي يتمثل في عقيدتنا بالر�سالة �لإ�سالمية 

بفكرها ونظامها و�سريعتها . 

ثانيًا: �لقيادة �ل�سالحة �لمعبر عنها بالولية �لتي تمتد من ولية �لر�سل 

و�لأئمة �لمع�سومين R، حتى ولية �لفقيه �لجامع لل�سر�ئط. 

ثالثًا: �لأمة �لحا�سرة، �لمتم�سكة بالمنهج �ل�سحيح و�لقيادة �ل�سالحة، 

وتخلفت  �ل�سحيح،  �لمنهج  عن  وتخلت  �ل�ساحة،  عن  �لأمة  غابت  فاإذ� 
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تكتمل  لم  لهم،  و�لنقياد  تعالى بطاعتهم  �أمر �هلل  �لذين  �لأمر  عن ولة 

�لمعادلة، ولم يتمكن �لقادة من �إقامة حكومة �لعدل. 

فعندما  �لثباتي.  و�لجانب  �ل�سلبي  �لجانب  في  ذلك،  يثبت  وتاريخنا 

لأئمة  و�نقادت   ، �لحق  عن  وتفرقت  بدورها،  �لقيام  عن  �لأمة  �متنعت 

�لمع�سومة،  �لقيادة  وبركات  �لإلهية،  �لر�سالة  بركات  حرمت  �لجور، 

وتم�سكت  طريقها  �لأمة  عرفت  وعندما  �لماآ�سي.  بعد  �لماآ�سي  ووقعت 

بالحق، وقامت بالدور �لمطلوب، ذ�قت طعم �لعدل، وتمكن �لقادة من �أهل 

�ل�سالح �أن يوجهو� �لم�سيرة نحو �لهدف و�أنزل �هلل �سبحانه ن�سره، فاأعز 

ُهْم  َبْع�سَ النَّا�َص   ِ اللهّ َدْفُع  �لثابتة {َوَلْوَل  �لإلهية  �ل�سنن  تلك هي  دينه. 

َف�َسَدِت الأَْر�ُص}.  ِبَبْع�ٍص لَّ

حكم  و�إقامة  بالأمر  �لقيام  عن  �لبيتRيمنعهم  �أهل  يكن  فلم 

تكليفهم،  وعن  دورهم  عن  وتخليهم  عنهم،  �لنا�س  تفرق  �إل  �لإ�سالم 

�أرو�حنا لتر�ب  �أمير �لموؤمنين عليه �ل�سالم حتى بقية �هلل �لأعظم  منذ 

 ،Qمقدمه �لفد�ء. و�لكثير من �لن�سو�س �لو�ردة عن �لإمام �ل�سادق

تتناول هذ� �لمعنى، ومحاور�تهQمع �سدير �ل�سيرفي، وبريد �لعجلي، 

وماأمون �لرقي، وغيرهم �سريحة في ذلك.

فالم�ساألة �إذن تدور مد�ر �كتمال �ل�سروط �لتي بها تجري �ل�سنن �لإلهية، 

وعلى هذ� �لنهج نه�سة �لمهدي عجل �هلل تعالى فرجه �ل�سريف، ولي�ست 

�لم�ساألة مجرد توقيت ومجرد �إر�دة، فالتوقيت و�لإر�دة �لإلهية ياأتيان على 

وفق �لحكمة، وبعد تحقق �لأ�سباب وهو م�سمون �ل�سنة �لثابتة. 

وفقنا �هلل لطاعته و�لتز�م �أمره ونهيه، و�آخر دعو�نا �أن �لحمد هلل رب 

�لعالمين. 
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Qخطبة اأمير الموؤمنين

�لرعية  وحق  �لرعية  على  �لو�لي  حق  فبين  �سفين،  خطبQفي 

على �لو�لي فكان مما قال: »�أما بعد.. فقد جعل �هلل �سبحانه لي عليكم 

�أن  �إلى  عليكم«  لي  �لذي  مثل  �لحق  من  علّي  ولكم  �أمركم  بولية  حقًا 

�إل  �لولة  ت�سلح   ول   ، �لولة  ب�سالح  �إل  �لرعية  ت�سلح  »..فلي�ست  قال: 

با�ستقامة �لرعية، فاإذ� �أّدت �لرعية �إلى �لو�لي حقه ، و�أّدى �لو�لي �إليها 

 ، �لعدل  و�عتدلت معالم   ، �لدين  بينهم، وقامت مناهج  �لحق  حقها عز 

وجرت على �أذللها �ل�سنن، ف�سلح بذلك �لزمان ، وُطمع في بقاء �لدولة، 

�لو�لي  �أجحف  �أو  و�ليها،  �لرعية  غلبت  و�إذ�  �لأعد�ء..  مطامع  ويئ�ست 

برعيته، �ختلفت هنالك �لكلمة، وظهرت معالم �لجور وكثر �لدغال في 

�لدين، وتركت محاّج �ل�سنن، فُعمل بالهوى ، وعطلت �لأحكام ، وكثر علل 

�لنفو�س، فال ي�ستوح�س لعظيم حق عّطل ، ول لعظيم باطل ُفعل ، فهنالك 

(((

تذل �لأبر�ر، وتعز �لأ�سر�ر ، وتعظم تبعات �هلل �سبحانه عند �لعباد..« 

) ـ هل توؤدي ولية �لفقيه �إلى �لتحكم �ل�سلطوي �أو �لدكتاتورية؟

) ـ كيف تتحّمل �لأمة م�سوؤولياتها في �إي�سال �لفقيه �لأعلم و�لأكفاأ �إلى 

�ل�سلطة �لفعلية؟

3 ـ �إذ� توقفت �إقامة �لحكم �ل�سالمي من قبل �لفقيه على ن�سرة �لأمة 

))) )نهج �لبالغة خ/))6).
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وتاأييدها له فما هو تكليفها؟

4 ـ هل تدخل �لن�سيحة و�لم�سورة في و�جبات �لأمة تجاه ولة �أمرها؟

5 ـ ما هي �لعنا�سر �لثالثة �لتي ت�سترك في بناء حكومة �لعدل؟

في  ذكر  ما  غير  �لأمة  به  تقوم  �أن  يمكن  �آخر  دور  هناك  هل  ـ   6

�لدر�س؟

 الم�ست�سعفون في المجتمع

في  ر�أي  �أو  تاأثير  �أي  لهم  لي�س  �لذين  �أولئك  هم  �لأر�س  م�ست�سعفو 

�لتيار�ت �لجتماعية وفي �لمناهج �لتي ت�سّيرها. كما �أنهم ل يملكون �إر�دة 

و�أين  يعلمون ماذ� يجري  ل ولماذ� يجري،  في حركتهم �لجتماعية، ل 

يجري؟ ل يعلمون �أين هم و�إلى �أين ي�سيرون، ل يعلمون نقطة �ل�سروع في 

حركتهم ول نقطة �لنتهاء.

كيف  يعرفون  ول  �لتحرك  هذ�  في  يقودهم  �لذي  هو  يعرفون من  ول 

يقفون، ولو توقفو� فهم ل يعلمون ماذ� يفعلون بعد هذ� �لتوقف، ل يعرفون 

هذ� �أ�سا�سًا ول يلتفتون �إليه ول يثير �نتباههم.

ومن غير �أن ن�سّبههم ت�سبيهًا حقيقيًا نقول �أنهم كالح�سان �لذي �ُسّدت 

عيناه بع�سابة فهو يح�سب �أنه يم�سي في طريق طويل بينما هو يدور ويدور 
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حول نقطة معينة. فلو قدر لهذ� �لحيو�ن �أن يفهم، لأوحى لنف�سه �أنه قريب 

من باري�س.

ولكنه عندما يقرب وقت �لغروب تفتح �لع�سابة من عينيه ليرى نف�سه 

في ذ�ت �لمكان �لذي كان فيه �أول �ل�سباح، فهو ل يدري �أين ذهب، ول 

يعلم �إلى �أين يتحرك، وطبيعي �أن هذ� مثال للمجتمع �لذي ل يحكمه نظام 

عادل، بل يديره نظام ل يوؤمن باأي قيمة لالإن�سان و�إر�دته وكر�مته، ل ياأتي 

هذ� �لكالم في مجتمع يقوده �لنبيPحيث يخاطبه �لقر�آن{َو�َساِوْرُهْم 

ِفي الأَْمِر} فمع �أنه نبي ومع�سوم ل يحتاج �إلى م�سورة �لنا�س ياأتيه �لأمر 

باأن ي�ساور �لم�سلمين لي�سعرهم بعزتهم وكر�متهم وقيمتهم و�سخ�سيتهم.

خالفًا  يجري  ما  يفهم  ول  يعي  ل  من  فيه  لي�س  �لمجتمع  هذ�  مثل 

للمجتمعات �لتي يت�سلط فيها نظام فردي �أو نظام ��ستبد�دي ظالم �أو نظام 

جاهلي، فاإن �أكثر �أفر�دها م�ست�سعف، وهوؤلء يقولون كنا م�ست�سعفين في 

�لأر�س، ُنقاُد ول ندري �إلى �أين، كانو� ياأخذوننا هنا وهناك، لقد جعلونا 

�لقبيح ونحن ل نعلم. هذ� هو تبرير �لم�ست�سعفين  �ل�سوء ونفعل  نرتكب 

َفُتَهاِجُرواْ  َوا�ِسَعًة   ِ اللهّ اأَْر�ُص  َتُكْن  اأََلْم  يجيبون{َقاْلَواْ  �لمالئكة  لكن 

ِفيَها}.
�لإمام �لخامنئي {/�لإمامة و�لولية/4)) ـ 5))
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�لتحّكم  �لمتقدمة  بالطريقة  وولته  �لفقيه  �لولي  �سلطة  من  يلزم  �أل 

و�لدكتاتورية؟

�إن مبد�أ ولية �لفقيه ل ي�ستلزم �لدكتاتورية بمعنى �لتحكم و�ل�ستبد�د، 

�أطروحة  في  و�لأمة  و�لدكتاتورية،  و�ل�ستبد�د  �لت�سلط  ليحارب  جاء  بل 

ولية �لفقيه ت�ساهم م�ساهمة فاعلة وتوؤدي دورً� مهمًا و�أ�سا�سيًا في �إقامة 

حكومة �لعدل وتر�سيخ دعائمها، مما يجعل دورها مكمال لدور �لولي.

وهناك جملة من �لم�سوؤوليات تقع على عاتق �لأمة تجاه ولة �لأمر:

 ) ـ �لبحث عن �لفقيه �لأولى بالقيام بالأمر.

بالأمر  �لقيام  تمكينه من  �أي  وليته،  ليمار�س  �لأمر  لولي  �لتمهيد  ـ   (

عبر �لنقياد �لتام، وبذل �لطاعة و�لن�سرة.

ـ �لن�سيحة و�لت�سديد وبذل �لم�سورة لولة �لأمر عندما يكونون بحاجة 

�إليها.

ـ م�سوؤولّية تنفيذ �لم�سروع �لإ�سالمي وبناء �سرح حكومة �لعدل �لإلهية 

ورفع ر�ية �لتوحيد، على عاتق �لأمة �إلى جانب �لولّي.

�لن�سيحة لولّي �لأمر من قبل �لأّمة تتمّثل في �لعمل �لمخل�س و�لمتقن 

من قبل كّل فرد من �أفر�د �لأّمة..
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