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المقّدمة

ود عن حيا�س  ينيَّة، طوال تاريخها المجيد، قادرًة على الذَّ ة الدِّ ظّلت الحوزات العلميَّ

ة � ال�سيعيَّة بب�سيرة نافذة. وقد اعتمدت، في �سبيل النَّجاح  عقائد المجتمعات الإ�سالميَّ

ا�سخ  راية، وا�ست�سعار المعاناة، واللتزام، والإيمان الرَّ في ذلك، �سالح العمق العلمّي والدِّ

اّق، اّلذي ل يعرف معنى للتَّعب ول للكلل والملل. بهذا النَّهج طوال جهادها المرير ال�سَّ

في  لة  المتمثِّ الخطيرة  تها  بم�سوؤوليَّ المعا�سرة  العلميَّة  تنه�س حوزتنا  اأن  بدَّ من  ول 

ين، وتناق�س الأفكار، واإ�ساءة الفهم،  ود عن حيا�س العقيدة؛ لأّن اأمواج مناه�سة الدِّ الذَّ

و�سعف الإيمان، اأ�سبحت تلقي بظاللها على مختلف المجتمعات. ول �سكَّ في اأّن انت�سار 

ة المباركة، �ساعف من م�سوؤوليَّة الحوزات العلميَّة، حيث ك�سف  ة الإيرانيَّ الثورة الإ�سالميَّ

ين وتعاليمه، و�سرورة بيان  التَّعاليم  يا�سة، والتزام الحكومة بالدِّ ين وال�سِّ للجميع َتْواأمة الدِّ

ة والحقوقيَّة. ة والثَّقافيَّ يا�سيِّ ة وال�سِّ ة واإي�ساحها، في المجالت القت�ساديَّ ينيَّ الدِّ

كوك  فال ينبغي اأن يقت�سر دور الحوزة، في الوقت الراهن، على �سدِّ الغزو المتمثِّل بال�سُّ

الجتماعيَّة   � ة  الإ�سالميَّ المباحث  تدوين  اإلى  ت�سعى  اأن  بدَّ  ل  بل  فح�سب،  بهات  وال�سُّ

والمكان.  مان  الزَّ ومقت�سيات  يتنا�سب  بما  الحنيف  ين  الدِّ هذا  اإلى  وتر�سد  الخطيرة، 

ينيَّة، النفتاح  الدِّ العلوم  اأداء هذه الوظيفة الخطيرة ي�ستلزم، من طلبة  فاإّن  بع،  وبالطَّ

الر�سميَّة.  ة  الحوزويَّ الدرو�س  تح�سيل  على  عالوة  المعا�سرة،  ة  الفكريَّ المباحث  على 

هي  الخ�سو�س،  هذا  في  ينيَّة،  الدِّ ة  العلميَّ الحوزات  بع�س  اّتخذتها  خطوة  اأهمَّ  ولعّل 
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ة،  ينيَّ يا�سّي الإ�سالمّي، في المنهج الر�سمّي لطلبة العلوم الدِّ اإدراجها درو�س الفكر ال�سِّ

اإّن هذا  والعميقة، حيث  الفكرّية  الإ�سالمية  المعرفة  رّواد  اأمام  ثغرة كبيرة  وي�سدَّ  كما 

الكتاب يتنا�سب اأي�سًا مع م�ستوى المثّقفين والمفّكرين في ال�ساحة الثقافّية.

يهدف الكتاب اّلذي بين يديك، عزيزي القارئ، اإلى تحقيق هذا الأمر، وقد �سعينا 

وا�ستخدام  المطلوب،  عمق  على  الحفاظ  مع  موا�سيعه،  ت�سهيل  اإلى  الم�ستطاع  قدر 

الأ�سلوب الممنهج وال�سهل في اإي�سال الفكرة.

بيان  ت�سّمنت  اأربعة ف�سول،  توّزعت على  در�سًا  وثالثين  اثنين  الكتاب على  ي�ستمل 

يا�سّي الإ�سالمّي، والإجابة والرّد � في هكذا نوع من الأبحاث  الجوانب المختلفة للفكر ال�سِّ

من  مزيد  اأجل  ومن  منها،  ف�سل  كّل  خاتمة  وفي  ال�سائدة.  بهات  وال�سُّ كوك  ال�سُّ على   �

ة بذلك الف�سل. المعلومات اّلتي تغني المطالعة، اأ�سرنا اإلى الم�سادر المهمة الخا�سَّ

الواعظّي  اأحمد  ال�سيخ  �سماحة  الإ�سالمّية  المعارف  جمعية  في  نون  مركز  وي�سكر 

)حفظه اهلل( اّلذي قام بتاأليف هذا الكتاب كما ي�سكر مركز الغدير للدرا�سات الإ�سالمية 

على الجهد اّلذي بذله في ترجمة هذا الكتاب اإلى اللغة العربّية، والعمل على ت�سحيحه، 

ال�ِسفر  اإخراج هذا  اّلذين �ساهموا في  يتقّبل من جميع  اأن  ون�ساأل اهلل �سبحانه وتعالى 

القّيم اإلى الوجود، ويوّفقهم للمزيد، اإّنه نعم المولى، ونعم المجيب.
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في  الإ�سالميَّة  للمجتمعات  ة  الفكريَّ المباحث  اأهّم  من  يا�سة  بال�سِّ ين  الدِّ عالقة  اإّن 

ة  ع انت�سار الثَّورة الإ�سالميَّة في اإيران، وت�سكيل نظام الجمهوريَّ العقود الأخيرة. وقد و�سَّ

اإلى مقولة  رين  اأنظار العديد من الكّتاب والمفكِّ الإ�سالميَّة جوانب هذا البحث، ولفت 

ينيَّة. الحكومة الدِّ

يا�سة،  ين بال�سِّ ل هذا الف�سل من الكتاب باإي�ساح مختلف ق�سايا مبحث عالقة الدِّ يتكفَّ

الحكومة  طروحة 
ُ
اأ اأّن  والجدير ذكره  ينيَّة.  الدِّ الحكومة  لمفهوم  ناطقة  ويعر�س �سورة 

ينيَّة جوبهت بمعار�سة عنيفة من قبل طائفة من المنّظرين ال�سيا�سيين؛ الأمر اّلذي  الدِّ

دود على  ينيَّة، ونورد الرُّ جعلنا ن�سّلط ال�سوء، في هذا الف�سل، على منكري الحكومة الدِّ

اأدّلة بع�ٍس منهم �سمن ت�سنيف تلك المعار�سة.

تمهيد





يا�سة وق�ساياها الأ�سا�س ال�سِّ

الّدر�س الأّول

ياسة: ضرورتها وتعريفها السِّ

ة باّتجاه  ة والثَّقافيَّ اإّن الإن�سان كائن اجتماعّي، ت�سوقه متطلَّباته العاطفيَّة والقت�ساديَّ

ة. ت�سكيل المجتمع وعي�س الحياة الجماعيَّ

عة  ّمة جميعها مظاهر متنوِّ
ُ
احية والمدينة والبلد والأ �سرة والع�سيرة والقبيلة والنَّ

ُ
فالأ

وهنالك  الجتماعيَّة...  الحياة  لممار�سة  ودافعة  لالإن�سان،  الجماعيَّة  للحياة  ومختلفة 

ت�سابك وارتباط لم�سالح اأبناء المجتمع ومتطّلباتهم في ظّل الحياة الجتماعيَّة. وبناًء 

اأبناء  بجميع  �سلة  لها  وتكون  تطراأ،  اّلتي  الق�سايا  بع�س  هنالك  فاإّن  تقّدم،  ما  على 

المجتمع، ول ي�سع اأّي فرد بمفرده اأن يتَّخذ قرارًا ب�ساأنها.

فلو اأخذنا، على �سبيل المثال، القبيلة، فرغم اأّن كّل فرد يمكنه اأن يقّرر بنف�سه في 

مور 
ُ
الأ بع�س  فاإنَّ  للموقف؛  وتحديده  ت�سخي�سه  �سوء  في  فيعمل  الم�سائل،  بع�س  �ساأن 

ا ل يمكنه اأن يتَّخذ قرارًا فرديًا  لح معها، ممَّ خرى اأو ال�سُّ
ُ
خرى، من قبيل: قتال قبيلة اأ

ُ
الأ

مور 
ُ
لح مقولة متعلِّقة بالجماعة كلِّها، ولي�ست من قبيل الأ في �ساأنه؛ ذلك لأّن القتال وال�سُّ

ة، بحيث ينبري كّل فرد من اأبناء المجتمع ليتَّخذ ما يراه منا�سبًا من  ة والفرديَّ ال�سخ�سيَّ

خ�سيَّة. قرار ب�سورة م�ستقلَّة، ويعمل وفاقًا لروؤيته ال�سَّ
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اإّن هذه الحقيقة اّلتي تفيد بوجود �سل�سلة من الق�سايا والمع�سالت الجماعيَّة، في كّل 

مجتمع، �سغيرًا كان اأم كبيرًا، واّلتي تتطّلب ح�سمًا كّليًا وقرارات نهائيَّة، حثَّت الإن�سان 

ودفعته ل�ستيعاب مقولة »الرئا�شة«. وحيثما كان مجتمع كان عن�سر الرئا�سة جزءًا ياأبى 

النف�سال عنه طوال التاريخ الب�سرّي، وقد تعامل كّل مجتمع، مهما كان �سكله وتركيبه، 

مع فرد )اأو اأفراد(، بو�سفه الرئي�س، الحاكم، الأمير، الوالي، اأو ال�سلطان واأمثال ذلك، 

بغية اإدارة �سوؤونه الجتماعيَّة. ففي كّل مجتمع هنالك فرد، اأو عدد من الأفراد، من ذوي 

ة اإدارة مختلف �سوؤون حياة ذلك  يا�شّي«، اّلذين ي�سعهم النهو�س بم�سوؤوليَّ »االقتدار ال�شِّ

المجتمع الجتماعيَّة وتدبيرها.

عبارة  يا�سة  ال�سِّ اإّن  كالآتي: 
(1(

يا�شة« »ال�شِّ تعريف  يمكن  اأّنه  اإلى  هذا  من  ونخل�س 

�س له  ة للمجتمع وما يتعرَّ عن الإدارة والتدبير، واّتخاذ القرار في �ساأن الق�سايا المهمَّ

�سوؤون  وتنظيم  عاب،  وال�سِّ المع�سالت  حّل  والتدبير  الإدارة  هذه  وت�سمل  اأحداث.  من 

المجتمع، والتَّخطيط والتَّنفيذ.

على  رّكزنا  لو  المثال،  �سبيل  فعلى  يا�سة،  لل�سِّ خرى 
ُ
اأ ومعاٍن  تعريفات  هناك  طبعًا، 

فر  الظَّ بغية  والم�ساعي،  الجهود  بذل  باأنَّها  يا�سة  ال�سِّ تعريف  لأمكننا  العمليَّة،  الجوانب 

يا�سيَّة وحفظها، والعمل على تقويتها وتر�سيخها. اأّما لو اّتجهنا اإلى الجوانب  بالقدرة ال�سِّ

ة وبناء  يا�سيَّ يا�سة باأنَّّها البحث في �ساأن القدرة وال�سلطة ال�سِّ ة، فلنا اأن نعّرف ال�سِّ النَّظريَّ

�سات الحكوميَّة. وائر والموؤ�سَّ ة للعالقات المختلفة بين الدَّ ولة، واإيجاد اآليَّ ة الدَّ هيكليَّ

واإدارة  ة  يا�سيَّ ال�سِّ لطة  بال�سُّ المتعلِّقة  والأبحاث  يا�سة  ال�سِّ كّل حال، فقد حظيت  على 

ين قديمًا وحديثًا. �سوؤون المجتمع باهتمام المفكرين والمعنيِّ

عية.  يا�سة ماأخوذة من مادة »�سو�س«، وتعني لغويًا الرئا�سة والتربية والجزاء والعقاب والت�سّدي ل�سوؤون الرَّ )1) ال�سِّ

قال ابن منظور: »ال�سو�س: الريا�سة، يقال: �سا�سوهم �سو�سًا ... و�سا�س الأمر �سيا�سة: قام به...«. ل�سان العرب 6: 108 مادة »�سو�س«.

ر ملكًا«. القامو�س المحيط: 710 مادة »�سو�س«. يِّ وقال الفيروزاآبادي: »�س�ست الرعية �سيا�سة: اأمرتها ونهيتها.... �سو�س فالن اأمر النا�س...�سُ

يا�سة، ن�سير هنا اإلى بع�سها:  كما وردت لل�سيا�سة عّدة معاٍن ا�سطالحية في معاجم ال�سِّ

يا�سيَّة؛ وهي �سل�سلة التدابير اّلتي تّتخذها الحكومة  يا�سة: فّن حكومة المجتمعات الب�سرية؛ وهي اّتخاذ القرار في �ساأن مختلف الق�سايا ال�سِّ ال�سِّ

ظام الجتماعّي. ولة ل�سمان النِّ لإدارة �سوؤون البالد؛ وهي علم ال�سلطة اّلتي تمار�سها الدَّ
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لأبي  الفا�شلة«  و»المدينة  لأر�سطو،  يا�شة«  و»ال�شِّ لأفالطون،  »الجمهوريَّة«  وكتاب 

كبار  لدى  يًا  جدِّ هاج�سًا  كانت  يا�سة  ال�سِّ مقولة  اأّن  على  حّية  �سهادة  الفارابّي،  ن�سر 

للمجتمعات  رد  المطَّ التعقيد  فاإّن  وبالتاأكيد،  الزمان.  قديم  منذ  رين  والمفكِّ العظماء 

العالقات  حجم  و�سعة  الجتماعيَّة،  الأوا�سر  مختلف  بين  الوا�سع  والتَّداخل  ة،  الب�سريَّ

ة، بع�سها مع بع�سها الآخر، اأ�سبغ  ة للمجتمعات الب�سريَّ ة والثَّقافيَّ يا�سيَّة والقت�ساديَّ ال�سِّ

ة  يا�سيَّة، و�ساعف من مداها ودائرتها و�سموليَّ را�سات والأبحاث ال�سِّ ة بالغة على الدِّ اأهميَّ

مباحثها.

ة ياسيَّ ياسة والفلسفة السِّ علم السِّ

مفردة  كّل  وت�سير  يا�سة.  ال�سِّ عنوان  تحت  المن�سوية  الق�سايا  من  العديد  هناك 

و»االإيديولوجيَّة  يا�شيَّة«،  ال�شِّ و»الفل�شفة  يا�شة«،  ال�شِّ »علم  قبيل:  من  المفردات،  من 

في  والأبحاث  را�سات  الدِّ من  فرع  اإلى  واأمثالها،  يا�شي«  ال�شِّ و»التحليل  يا�شيَّة«،  ال�شِّ

بالمباحث  الدرا�سات  هذه  بع�س  ويخت�ّس  يا�سة.  بال�سِّ المتعلِّقة  وال�سعد  المجالت 

�سوليَّة. و�سرُّ 
ُ
ة ومباٍن اأ الملمو�سة والعمليَّة، بينما ينطوي بع�سها الآخر على جوانب نظريَّ

ة  يا�سيَّ ال�سِّ والهواج�س  الت�ساوؤلت  اأّن  ة، وهي  والت�سعُّب يكمن في ق�سيَّة مهمَّ التنوُّع  هذا 

ة تلبية جميع متطّلباتها  يا�سيَّ غاية في التنوُّع والختالف، ول ي�ستطيع فرع من العلوم ال�سِّ

بع�س  على  الغالب  هو  العملي  فالبعد  �ساأنها.  في  المطروحة  الأ�سئلة  على جميع  والرّد 

يا�سيَّة. ال�ستف�سارات والهواج�س ال�سِّ

زعيم  اأو  ا�سة،  ال�سَّ اأحد  اأو  يا�سّية،  ال�سِّ العلوم  في  عالم  اأراد  لو  المثال:  �شبيل  على 

يا�سيَّة مع بلدان الجوار  �سيا�سّي، اأن يعّرف الموقف اّلذي ينبغي اأن يتَّخذه في عالقاته ال�سِّ

عيد  ال�سَّ على  وليَّة  الدَّ عالقاته  م  ينظِّ وكيف  يفعل؟  اأن  عليه  فماذا  معّين،  بلد  و�سا�سة 

العالمّي؟

ة  يا�سيَّ لتحقيق هذا الغر�ص، عليه اأن يمتلك روؤية جامعة وا�سحة لأقطاب القوى ال�سِّ

ة  ولّي والعالمّي، كما ينبغي اأن يكون لديه تقييم واقعّي لمدى فاعليَّ عيدين: الدَّ على ال�سَّ
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ة  ة والإقليميَّ وليَّ ف اإلى الأو�ساع الدَّ عيد الإقليمّي. وما اإن يتعرَّ يا�سيَّة على ال�سَّ القوى ال�سِّ

قة ما  د بمنتهى الدِّ يا�سيَّة وم�سالحه القوميَّة، ويحدِّ ائدة حتى ينفتح على اأهدافه ال�سِّ ال�سَّ

ين�سده من اأهداف �سيا�سيَّة على المديين القريب والبعيد.

يا�سّية من طريق  لة بالو�سول اإلى الأهداف ال�سِّ وهنا ياأتي دور المرحلة التَّالية المتمثِّ

يا�سيَّة  املين، ومن ثمَّ تنفيذ الم�ساريع والخطط ال�سِّ يا�سيَّين ال�سَّ التَّنظير والتَّخطيط ال�سِّ

ببع�س  وطيدة  �سلٌة  العملّي،  الجانب  ذات  يا�سيَّة،  ال�سِّ الدرا�سات  ولهذه  واإمعان.  ة  بدقَّ

را�شات  و»الدِّ يا�شّي«  ال�شِّ و»التَّحليل  يا�شة«،  ال�شِّ »علم  مثل:  والفروع،  الخت�سا�سات 

الت�ساوؤلت  تلك  عن  الإجابة  �ساأنها  من  والفروع  الفنون  هذه  واإجادة  اال�شتراتيجيَّة«. 

والهواج�س الم�سار اإليها.

اأعمق  تعدُّ  اأنَّها  ذلك  �سولّي، 
ُ
اأ نظرّي  ُبعد  ة  يا�سيَّ ال�سِّ ت�ساوؤلتنا  من  خرى 

ُ
اأ ولطائفة 

يا�سة. ة لعالم ال�سِّ اأ�سا�سًا واأكثر اأ�سالة، مقارنة بالهواج�س العمليَّ

ولة  الدَّ اإلى  اأ�سا�سًا  الحاجة  ما  ُترى  التَّ�ساوؤلت:  هذه  من  نماذج  اإلى  هنا،  ون�سير، 

واأ�سحاب  ام  الحكَّ طاعة  تجب  لم  ولة؟  الدَّ اإدارة  لهم  يحّق  اّلذين  هم  من  والحكومة؟ 

ما هي  والمواطنين؟  عب  ال�سَّ اإزاء  ام  الحكَّ وظائف  ما هي  يا�سّية؟  ال�سِّ لطة  وال�سُّ النفوذ 

ولة والحكومة  الأهداف اّلتي ينبغي اأن ت�سعى الحكومة اإلى تحقيقها؟ اإلَم ي�ستند حّق الدَّ

ال�سعب  اأمن  باأعباء  تقوم  اأن  وحدها  الحكومة  على  هل  الأفراد؟  يَّات  حرِّ تحديد  في 

المجتمع وخيره؟ ما تعريف  اآخرين عن �سعادة  اأن هناك م�سوؤولين  اأو  المادي  ورفاهه 

ة العدالة  خير المجتمع و�سعادته؟ وما هي المعايير المعتمدة لتحديدهما؟ ما مدى اأهميَّ

الجتماعيَّة في اّتخاذ القرارات واإدارة �سوؤون المجتمع؟ لو تعار�ست العدالة الجتماعيَّة 

خرى؟
ُ
م على الأ ة، فاأّيهما تتقدَّ ة والفرديَّ يات القت�ساديَّ مع الحرِّ

يا�شيَّة«.  ال�شِّ »الفل�شفة  في  بحثه  يتمُّ  ة،  والجذريَّ الأ�سا�س  التَّ�ساوؤلت  وع من  النَّ هذا 

يا�شيَّة« اإّنما تتبلور  ر عنها ب� »االإيديولوجيات ال�شِّ ة المختلفة اّلتي نعبِّ يا�سيَّ والمذاهب ال�سِّ

ة  خرى: كّل نزعة، اأو اإيديولوجيَّ
ُ
مه من اإجابة عن هذه الأ�سئلة. بعبارة اأ في �سوء ما تقدِّ
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اإّن  المثال:  �سبيل  على  بها.  ة  الخا�سّ ة  يا�سيَّ ال�سِّ فل�سفتها  اأ�سا�س  على  تقوم  �سيا�سيَّة، 

ة بها عن هذه  ة �سيا�سيَّة، لها اإجاباتها الخا�سّ »اللِّيبراليَّة«، بو�سفها مذهبًا واإيديولوجيَّ

يا�سّي الآخر المعروف  الأ�سئلة، واّلتي تختلف تمامًا في بع�س الجوانب مع المذهب ال�سِّ

ب� »اال�شتراكيَّة«.

وتوؤمن  عنها،  وتدافع  والثَّقافيَّة،  ة  القت�ساديَّ يات  والحرِّ ة  الفرديَّ ى  تتبنَّ ة  فاللِّيبراليَّ

ة الفرديَّة، تحت طائلة  ة وعدم تقييد الملكيَّ يات القت�ساديَّ ب�سرورة عدم الحدِّ من الحرِّ

بدَّ  ل  اأنَّه  وترى  ولة،  الدَّ �سالحيَّات  محدوديَّة  �سرورة  تتبنَّى  كما  الجتماعيَّة،  العدالة 

اتها على اإ�ساعة الرفاهيَّة، وب�سط الأمن وال�ستقرار،  ولة من اأن تقت�سر في َمهمَّ لهذه الدَّ

ال�سعادة  قبيل:  من  المقولت  بع�س  وتفوي�س  الإن�سان،  لحقوق  الأ�سا�س  طر 
ُ
الأ وحماية 

ة للنا�س، ول يمكن ا�ستيعابها �سمن  ة والأخالق، للحياة الفرديَّ مور المعنويَّ
ُ
والخير والأ

ولة والحكومة. ات الدَّ اإطار مهمَّ

ة اأق�سى قيمة،  ة اّلتي تولي العدالة الجتماعيَّ وفي المقابل، هناك المدر�سة ال�ستراكيَّ

اأن تخ�سع  اأنَّه ل بدَّ من  ولة والحكومة، وترى  الدَّ وترى �سرورة اللتزام بها من جانب 

ة، وربما تزول  ة الفرديَّ د الملكيَّ ولة، ول بدَّ من اأن تحدَّ ة ل�سلطة الدَّ يات القت�ساديَّ الحرِّ

بالمرة. وهنا، ل بدَّ من الإ�سارة اإلى م�ساألتين:

د والتحوُّل تكتنف، على الدوام، العديد من الق�سايا والم�سائل  االأُولى: اإّن حالة التجدُّ

تبعًا  الإ�ستراتيجيَّة،  را�سات  والدِّ يا�سّي  ال�سِّ والتَّحليل  يا�سة  ال�سِّ بعلم  المتعلِّقة 

المعادلت  وارتباك  دها،  وتجدُّ العالمّي  عيد  ال�سَّ على  القوى  عالقات  لتغيُّر 

يا�سيَّة.  ة وال�سِّ ة والثَّقافيَّ ة والعالميَّة بفعل العوامل القت�ساديَّ ة الإقليميَّ يا�سيَّ ال�سِّ

دائمًا  اأنف�سهم  يا�سيُّون  ال�سِّ والمنّظرون  يا�سة  ال�سِّ علم  علماء  يرى  وبالنتيجة، 

ة والحديثة؛ بينما تتمتَّع الق�سايا والم�سائل  التَّ�ساوؤلت الم�ستجدَّ في مواجهة 

ة  رة خا�سّ ة بالثَّبات. وهناك اأ�سئلة اأ�سا�س ومتجذِّ يا�سيَّ المتعّلقة بالفل�سفة ال�سِّ

ة  يا�سيَّ ال�سِّ والمذاهب  المدار�س  وزعماء  يا�سة  ال�سِّ فال�سفة  اأذهان  �سغلت  قد 



ياسي اإلسالمي( ة )دروس في الفكر السِّ الحكومة اإلسالميَّ 22

ة اّلتي ي�سوقها كّل فيل�سوف �سيا�سّي، اأو كّل مذهب  واأفكارهم. والأجوبة الخا�سّ

ا�سّي  طر المذهب ال�سيِّ
ُ
�سيا�سّي، عن تلك الت�ساوؤلت، اإّنما ترت�سم من خاللها اأ

اأّي  يعتريها  ل  يا�سيَّة  ال�سِّ والإيديولوجيات  المذاهب  وهذه  ومبادئه.  �س�سه 
ُ
واأ

بين  ة  يا�سيَّ ال�سِّ للعالقات  ة  اليوميَّ والتغيُّرات  التقلُّبات  نتيجة  تغيُّر  اأو  تحوُّل 

ول، وا�ستقطاب مراكز القوى العالميَّة. الدُّ

يا�سيَّة. وكما اأ�سرنا  الثانية: يندرج الكثير من التَّ�ساوؤلت �سمن دائرة الفل�سفة ال�سِّ

هذه  عن  الإجابات  خالل  من  تتَّ�سح  يا�سّي  ال�سِّ المذهب  معالم  فاإّن  �سابقًا، 

ل  ال�سوء،  هذا  وفي  الآخر.  بع�سها  عن  بع�سها  يتميَّز  وبذلك  التَّ�ساوؤلت، 

بين  الم�ستركة  الوجوه  انعدام  يعني  ل  الكالم  هذا  اأّن  اإلى  اللتفات  من  بدَّ 

اختالفًا  هناك  اأّن  كذلك،  يعني،  ول  المختلفة،  ة  يا�سيَّ ال�سِّ الإيديولوجيات 

يا�سيَّة. فلعّل �سبب تميُّز  جذريًا بينها في روؤيتها اإلى جميع ق�سايا الفل�سفة ال�سِّ

الختالف في جانب  اإلى  يعزى  خرى 
ُ
الأ المذاهب  �سائر  �سيا�سي من  مذهب 

خرى مع 
ُ
يا�سيَّة، بينما يتَّفق في جوانب اأ من المباحث المرتبطة بالفل�سفة ال�سِّ

يا�سيَّة. فعلى �سبيل المثال، ي�سترك المذهبان ال�ستراكّي  �سائر المذاهب ال�سِّ

الديمقراطّي والليبرالّي الديمقراطّي، بو�سفهما اإيديولوجيتين متناف�ستين، في 

يا�سّي،  ظام ال�سِّ ة النِّ عب اأ�سا�سًا ل�سرعيَّ م�ساألة الديمقراطيَّة، واعتماد اآراء ال�سَّ

يا�سّية من  ام واأ�سحاب الزعامات ال�سَّ اأن ُينتخب الحكَّ اأنَّه ل بدَّ من  ما يعني 

اأحدهما  كون  ق�سيَّة  في  ويختلفان  القتراع.  �سناديق  طريق  عن  ّمة 
ُ
الأ قبل 

الفرديَّة،  ة  والملكيَّ ة  يَّ الحرِّ يوؤّكد على  والآخر  العدالة الجتماعيَّة،  يرّكز على 

واأحدهما على اأ�سالة المجتمع، والآخر على اأ�سالة الفرد.
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ة  ئا�سة اأمر ياأبى النف�سال عن المجتمع الب�سرّي، وكّل مجتمع يقّر بالحاكميَّ 1� مقولة الرِّ

ة لفرد اأو عّدة اأفراد بغية اإدارة �سوؤونه. يا�سيَّ ال�سِّ

رين منذ  يا�سة، بو�سفها تدبير �سوؤون الأفراد والمجتمع، باهتمام المفكِّ 2� حظيت ال�سِّ

القدم.

العلم  في  �سات  وتخ�سُّ فروع  ة  عدَّ له  كانت  هنا  من  اأبعاد،  عدة  يا�سة  ال�سِّ لعالم   �3

والمعرفة تعالج ق�ساياه وم�سائله.

ًة  ة، اأهميَّ يا�سيَّة ال�ستراتيجيَّ را�سات ال�سِّ يا�سّي، والدِّ يا�سة، والتَّحليل ال�سِّ 4� يولي علم ال�سِّ

ة العمليَّة. يا�سيَّ فائقة لالأبحاث ال�سِّ

يا�سة. ة لعالم ال�سِّ ة بالأبحاث النَّظريَّ يا�سيَّ ل الفل�سفة ال�سِّ 5� تتكفَّ

ة �سيا�سيَّة على اأ�سا�س فل�سفة �سيا�سيَّة معّينة. 6� تقوم كّل مدر�سة واإيديولوجيَّ

والمو�سوعات  الق�سايا  عادًة،  يا�سي،  ال�سِّ ال�سعيد  على  العمليَّة،  را�سات  الدِّ تواجه   �7

بالفل�سفة  المتعلِّقة  والمباحث  المو�سوعات  تمتاز  بينما  دة،  والمتجدِّ الحديثة 

يا�سيَّة وجّل الم�سائل الأ�سا�س بالثَّبات. ال�سِّ

المتعلِّقة  الأبحات  �ساأن  في  يا�سيَّة  ال�سِّ المذاهب  مختلف  نظر  وجهات  تّتفق  ربَّما   �8

يا�سيَّة. بالفل�سفة ال�سِّ
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ة  1� ما �سّر الرغبة اّلتي تبديها المجتمعات الب�سريَّة في قبول مقولة الرئا�سة والحاكميَّ

ال�سيا�سيَّة؟

يا�سة. ف ال�سِّ 2� عرِّ

ة العمليَّة؟ يا�سيَّ يا�سيَّة يخت�سُّ بدرا�سة الجوانب ال�سِّ را�سات ال�سِّ 3� اأّي فرع من الدِّ

يا�سيَّة. 4� اأذكر بع�س الت�ساوؤلت اّلتي يرّد عليها في الفل�سفة ال�سِّ

اها اللِّيبراليَّة بو�سفها مدر�سًة �سيا�سيَّة؟ 5� ما هي الق�سايا اّلتي تتبنَّ

ة  يا�سيَّ ال�سِّ ة  اليوميَّ بالتطوُّرات  يتاأثَّر  اّلذي  يا�سيَّة،  ال�سِّ الدرا�سات  الفرع، في  ما هو   �6

والقت�ساديَّة؟



يا�سة الإ�سالم وال�سِّ

الّدر�س الثّاني

اإنَّ الحكومة �سرورة اجتماعيَّة. وبما اأّن المجتمع الب�سرّي يتاألَّف من اأفراد تحكمهم 

حكومة.  ره  ت�سيِّ اأن  من  بدَّ  ل  كان  �ستَّى،  وم�سارب  واأذواق  مت�ساربة  وعالقات  م�سالح 

والواقع اأّن المجتمع الب�سرّي، مهما كان �سكله محدودًا و�سئياًل، مثل القبيلة اأو القرية، 

ر �سوؤونه وتديرها. فتزاحم الم�سالح وت�سارب المنافع،  ل ي�ستغني عن الحكومة اّلتي تدبِّ

مور اّلتي 
ُ
ظام والأمن العاّم، لمن الأ والن�زاع بين الأفراد، وه�سم الحقوق، والإخالل بالنِّ

ظام. مور وب�سط الأمن والنِّ
ُ
تتطّلب وجود مرجع، بغية معالجة هذه الأ

من  وديمومته  بقاءه  يفقد  ما  و�سرعان  ناق�سًا،  �سيكون  فالمجتمع  هذا،  على  وبناًء 

ولة اأو الحكومة. ويمتلك هذا المرجع  دون ذلك المرجع اّلذي ن�سطلح على ت�سميته بالدَّ

اأمير  ث  تحدَّ فقد  هي.  والنَّ والأمر  القرار  اّتخاذ  على  والقدرة  ة  يا�سيَّ ال�سِّ ة  الحاكميَّ

والهرج  الفو�سى  ت�ستبطن  اّلتي  واأفكارهم  الخوارج  Qعن  علّي  الإمام   الموؤمنين 

والمرج؛ وذلك عندما رفعوا �سعار: »ال حكم اإاّل هلل«، واأ�سّروا على رف�س الحكومة في 

اأمير  للنَّا�ص من  بدَّ  ال  »اإّنه  فقال:  عليهم،  اهلل  بحكومة  وطالبوا  الإ�سالمّي،  المجتمع 

برٍّ اأو فاجر، يعمل في اإمرته الموؤمن، وي�شتمتع فيها الكافر، وُيبلِّغ اهلل فيها االأجل، 

 ، عيف من القويِّ بل، ويوؤخذ به لل�شَّ وُيجمع به الفيء، ويقاتل به العدو، وتاأمن به ال�شُّ
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.
(1(

، وُي�شتراح من فاجر« حتى ي�شتريح برٌّ

ة  يَّ اأهمِّ مدى  اإلى  وت�سير  الحكومة،  وجود  ب�سرورة  القول  تفيد   Qالإمام فعبارة 

ولزعيم  �سرعيَّة،  غير  يا�سّية  ال�سِّ ووليتها  غا�سبة  كانت  واإن  اأّنها،  ذلك  الوجود؛  هذا 

لأّن  القانون؛  �سلطة  وغياب  الجتماعّي،  والهرج  الفو�سى  من  اأف�سل  فهي  �سالح،  غير 

ي على بع�س الثَّغرات والنقائ�س  ة والقانونيَّة، فاإّنها تغطِّ رعيَّ الحكومة مهما افتقرت لل�سَّ

ي جانبًا من متطّلبات المجتمع الب�سرّي وحاجاته. والإرباكات الجتماعيَّة، وتلبِّ

ريفة، اأّن الإ�سالم، بو�سفه  ل اآيات القراآن الكريم والأحاديث ال�سَّ ويّت�سح، من خالل تاأمُّ

ولة؛ ذلك لأّن  د�ستورًا ودعوة دينيَّة، لم ينتدب الم�سلمين لت�سكيل الحكومة وتاأ�سي�س الدَّ

مة الطباطبائّي، في تف�سيره القّيم، الميزان، تبذل  المجتمعات، كما قال المرحوم العالَّ

اإراداتها  �شتات  ويجمع  اأمرها،  يدّبر  من  اإلى  االأُّمة  زمام  »اإلقاء  �سبيل  في  الم�ساعي 

المت�شادَّة.. الأّن الملك من االعتبارات ال�شروريَّة في االجتماع االإن�شانّي.

تلقى  واإّنما  الملك..  تاأ�شي�ص  على  االجتماع  اإلى  النَّا�ص  القراآن  يدُع  لم  ولذلك، 

دعا  اإّنما  بل،  االإن�شانّي..  المجتمع  في  المراعاة  الالزمة  ال�شوؤون  من  �شاأناً  الملك 

قاق فيه  ق وال�شِّ ين، ونهاهم عن التفرُّ النا�ص اإلى االجتماع واالّتحاد واالّتفاق على الدِّ

.
(2(

وجعله هو االأ�شل«

ين الإ�سالمّي  يا�سة باهتمام الدِّ وا�ستنادًا اإلى ما �سبق، ن�ساأل: األم تحَظ الحكومة وال�سِّ

يعدُّ نف�سه خاتم  اّلذي  ين  الدِّ الب�سرّي؟ وهل مرَّ هذا  للمجتمع  اأمرًا �سروريًا  بو�سفهما 

رورة؟ األي�ست لديه اأّية تعاليم وو�سايا  ين الكامل، مرور الكرام بهذه ال�سَّ الأديان، والدِّ

ة  واإر�سادات في هذا المجال؟ ُترى هل تقت�سر التَّعليمات الإ�سالميَّة على الحياة الفرديَّ

ين ال�سريف اإلى الإن�سان م�سوؤوليَّة تنظيم  لالإن�سان و�سلته باهلل، في حين اأ�سند هذا الدِّ

يا�سّي والحكومّي؟ كيف  ة اإدارة �سوؤون المجتمع والمنهج ال�سِّ العالقات الجتماعيَّة، وكيفيَّ

)1) نهج البالغة: 82 الخطبة 40.

)2) الميزان في تف�سير القراآن، 3: 144 � 149، ذيل الآية 26 من �سورة اآل عمران.
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يمكن القبول باأّن دينًا متكاماًل، يرافق الإن�سان منذ ولدته حتى وفاته، ويغو�س في اأغلب 

ة، ول  ة الحكومة المهمَّ تفا�سيل حياته، على �سبيل التَّوجيه والإر�ساد، ويتخلَّى عن ق�سيَّ

ي دورًا  يبدي اأّي وجهة نظر في �ساأن مختلف ق�ساياها واإدارة �سوؤون المجتمع اّلتي توؤدِّ

ة الأفراد و�سعادتهم ؟ مهما في بلورة �سخ�سيَّ

هذه الت�ساولت ت�سير، في الواقع، اإلى �سوؤال محورّي هو: هل لالإ�سالم فكر �سيا�سّي؟

ن الدعوة  وؤال، يعني اأّن الإ�سالم - واإن لم يت�سمَّ اإّن الجواب بالإيجاب عن هذا ال�سُّ

اإلى مبداأ وجود الحكومة ب�سبب �سرورتها - اأر�سد اإلى كيفيَّة هذه الحكومة، واإلى الأفراد 

�سرة 
ُ
الأ و�سط  في  لالأفراد  الحقوقيَّة  وابط  الرَّ الإ�سالم  نّظم  وكما  يها.  لتولِّ لين  الموؤهَّ

يا�سة، العالقات المتبادلة  ة، فقد برمج، على �سعيد الحكومة وال�سِّ والمجتمعات الب�سريَّ

اته ووظائفه. بين الحاكم وال�سعب، وبيَّن حقوق كّل طرف ومهمَّ

الجتماعّي،  والميدان  يا�سة  ال�سِّ عن  الإ�سالم  اإق�ساء  فاإّن  النَّظرة،  هذه  �سوء  وفي 

�س  وا�ستبداله بدين فردّي ومتقوقع، اأدى اإلى تحريفه و�سلخه عن حقيقته. وقد كان موؤ�سِّ

ة الإ�سالميَّة، الإمام الخمينّي M، من طائفة العلماء والفقهاء اّلذين رّكزوا  الجمهوريَّ

بعمق على الجانب الجتماعّي لالإ�سالم، فهو يرى اأّن تلك النَّظرة المتقوقعة هي �سنيعة 

موم، اإلى  ة اّلتي ت�سعى، من خالل نفث هذه ال�سُّ العنا�سر المعادية، والقوى ال�ستعماريَّ

دد: توفير اأ�سباب جمود البلدان الإ�سالميَّة وتخّلفها، وهو يقول في هذا ال�سَّ

دين  والعدالة..  الحّق  ين�شدون  اّلذين  المجاهدين  االأفراد  دين  »فاالإ�شالم 

المناه�شين  المجاهدين  دين  واال�شتقالل..  يَّة  الحرِّ يرومون  اّلذين  اأُولئك 

لال�شتعمار، اإاّل اأّن تلك العنا�شر والقوى اال�شتعماريَّة عر�شوا ويعر�شون االإ�شالم 

ب�شيغة اأُخرى)...(.

فمثاًل، زعموا اأّن االإ�شالم لي�ص ديناً جامعاً، ولي�ص ديناً للحياة، وال يمتلك قوانين 

.
(1(

ولة وال للقوانين والنظم االإداريَّة« واأنظمة للمجتمع، ولي�ص لديه اأّي منهج للدَّ

)1) ولية الفقيه: 4.
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ياسة األدلَّة على أن لإلسالم دورًا في ميدان السِّ

ودائرته  اجتماعّي،  دين  الإ�سالم  اأّن  في  المتمثِّل  الّدعاء  هذا  على  البرهنة  يمكن 

العالقات الجتماعيَّة  اأنحاء  تنظيم جميع  ن  ويت�سمَّ ة،  الفرديَّ الحياة  واأ�سمل من  اأو�سع 

�سلوبين هما:
ُ
وال�سيا�سيَّة، من خالل اأ

ة، ونعكف على  اأواًل: االأُ�شلوب اال�شتقرائّي، ويتمثَّل في اأن نّتجه �سوب الكتاب وال�سنَّ

را�سة  ينيَّة في مختلف الأبواب الفقهيَّة. و�ستجيب هذه الدِّ درا�سة التَّعاليم الدِّ

املة عن ال�سوؤال الآتي: هل الإ�سالم، على غرار بع�س الأديان  ة وال�سَّ التَّدريجيَّ

الفرق  وبع�س  البوذيَّة،  يانة  الدِّ قبيل:  هديَّة، من  الزُّ النَّزعة  الت�سوُّفيَّة وذات 

النَّ�سرانيَّة وغيرها، دين ينحو منحًى فرديًا، من دون اأن ُيعنى بتنظيم مختلف 

ة،  ة للحياة الب�سريَّ ة، اأو اأنَّه دين ُيعنى بالمجالت الجتماعيَّ الجوانب الجتماعيَّ

ة الب�سريَّة، عالوًة  يا�سة هي اأحد اأبعاد الحياة الجتماعيَّ ة الحكومة وال�سِّ وق�سيَّ

اإزاء اهلل تعالى، وتنظيم العالقات  الإن�سان  ة  على عنايته ببيان كيفيَّة عبوديَّ

الحياة  �سورة  ور�سم  الأخالقيَّة،  الملكات  وعر�س  الأفراد،  بين  ة  الحقوقيَّ

�سلوب الإ�ستقرائّي بالمنهج الباطنّي 
ُ
المعنويَّة؟ ون�سطلح على ت�سمية هذا الأ

جوع المبا�سر لم�سمون  ى الإجابة عن �سوؤالنا من طريق الرُّ ين؛ لأّننا نتلقَّ للدِّ

ة. ين اّلذي يتبلور في م�سادره الأ�سيلة، اأي الكتاب وال�سنَّ باطن الدِّ

المبين  ين  الدِّ هذا  �سفات  ببع�س  التم�ّسك  اال�شتداللّي،  االأُ�شلوب  ثانياً: 

وخ�سائ�سه.

ين  و»الدِّ الكامل«،  ين  »الدِّ كونه  قبيل:  الخ�سائ�س، من  ببع�س  الإ�سالم  فاّت�ساف 

وي�ستمل   ،
(1(

ڄ} ڄ  {ڄ  جاء  الكريم  القراآن  ال�سماوي:  كتابه  واأّن  الخاتم«، 

من  ي�ستلزم  اإّنما  و�سعادتها،  ة  الب�سريَّ هداية  عليها  ف  تتوقَّ اّلتي  مور 
ُ
الأ جميع  على 

ويوؤمن  الجتماعيَّة.  الأبحاث  دائرة  في  ين  الدِّ هذا  تدّخل  والمنطقيَّة  ة  العقليَّ احية  النَّ

)1) �سورة النحل: 89.
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ين و�سمول دائرته للمباحث الجتماعيَّة، ويعدُّ  هذا ال�ستدلل بالمالزمة بين كمال الدِّ

عيدين: الجتماعّي وال�سيا�سّي، دلياًل على ق�سور هذا  ين، على ال�سَّ غياب اإر�سادات الدِّ

�سلوب الثاني في 
ُ
رو�س القادمة، في �ساأن الأ ث باإ�سهاب، في الدُّ ين ونق�سه. و�سنتحدَّ الدِّ

�سلوب ال�ستقرائّي. فقد اأقام الإمام 
ُ
�سلوب الأّول، اأي الأ

ُ
ال�ستدلل، ونبحث، هنا، في الأ

عيدين  �سلوب، على ن�ساط الإ�سالم على ال�سَّ
ُ
الخمينّي M الدليل، من خالل هذا الأ

ينيَّة، واّلتي األقاها عام  يا�سّي والجتماعّي في مباحثه ودرو�سه المتعلِّقة بالحكومة الدَّ ال�سِّ

1969م في النَّجف الأ�سرف.

وكيفيتها  رعيَّة  ال�سَّ والأحكام  ة  الإ�سالميَّ القوانين  ة  ماهيَّ اأّن  على  �سماحته  اأّكد  وقد 

يا�سيَّة  ال�سِّ المجتمع  اإدارة �سوؤون  اأجل  عت و�سّنت من  اأنَّ هذه الأحكام �سرِّ اإلى  ت�سيران 

ر تنفيذ هذه القوانين والأحكام، من دون ت�سكيل الحكومة  ة والثَّقافيَّة. ويتعذَّ والقت�ساديَّ

رعي للم�سلمين في اإجراء هذه الأحكام ي�ستلزم ل محالة ت�سكيل  واإقامتها. والتَّكليف ال�سَّ

وع من الأحكام في جميع اأبواب الفقه، فاأ�سار �سماحته اإلى   الحكومة. وقد تناثر هذا النَّ

نماذج منها. 

عها الإ�سالم؛ اإذ لي�س فيها ما  رائب اّلتي �سرَّ من هذه الأحكام الأحكام الماليَّة، وال�سَّ

ة،  ادة من بني ها�سم منهم بخا�سَّ �ست ل�سّد رمق الفقراء، اأو ال�سَّ يدّل على اأّنها قد خ�سِّ

واإّنما هي تدّل على اأّن ت�سريعها كان من اأجل �سمان نفقات دولة كبرى ذات �سيادة.

الن�سيب  تمثِّل  اأمواًل طائلة  المال  بيت  يدّر على  � مورد �سخم  مثاًل   � »الخم�ص«  ف� 

ا يرد اإليه. ويوؤخذ الخم�س على مذهبنا من جميع المكا�سب والمنافع والأرباح،  الأكبر ممَّ

�سواء في الزراعة اأم في التجارة اأم في المعادن والكنوز. ويدفع خم�س فائ�س الأرباح 

خم  اإلى الإمام، اأو الحاكم الإ�سالمي، ليجعله في بيت المال. وبدهيٌّ اأّن هذا المورد ال�سَّ

ولة الإ�سالميَّة، و�سّد جميع احتياجاتها الماليَّة. واإذا  اإّنما هو من اأجل ت�سيير �سوؤون الدَّ

ولة الإ�سالميَّة، فاإّن هذه الأموال الطائلة  اأردنا اأن نح�سب اأخما�س اأرباح المكا�سب في الدَّ

لي�ست لرفع حاجات فقراء بني ها�سم وح�سب، بل الأمر اأكبر واأو�سع من هذا الحّد، فهي 
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ة باأكملها. واإذا نظرنا في الأموال اّلتي تجبى من الجزية والخراج،  مَّ
ُ
ت�سّد احتياجات اأ

يين من الجزية ما  لوجدناها تمثِّل ثروة ل ي�ستهان بها، فعلى الحاكم اأن يفر�س على الذمِّ

ة الم�ستثمرة  يتنا�سب مع قدراتهم الماليَّة، وكذلك يفر�س الخراج على الأرا�سي الخراجيَّ

ولة، ويو�سع خراجها في بيت المال. وهذا كّله ي�سكل عائدات �سخمة، تدّل  باإ�سراف الدَّ

�ست لإدارة �سوؤون المجتمع، و�سرورة ت�سكيل  ة اإّنما ُخ�سّ على اأّن مثل هذه الموارد الماليَّ

الحكومة.

ل�سمان  الم�سلمين  حيا�س  عن  فاع  والدِّ الجهاد  اأحكام  اأّن  نرى  خرى، 
ُ
اأ جهة  ومن 

خرى على �سرورة ت�سكيل هذه الحكومة. فعلى �سبيل 
ُ
ّمة تدّل هي الأ

ُ
ال�ستقالل وكرامة الأ

ب التَّام بموجب قوله تعالى:  المثال، حكم الإ�سالم بوجوب الإعداد وال�ستعداد والتاأهُّ

، فهذه الآية تاأمر بال�ستعداد 
(1(

{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ}

ائم. ب الكامل والدَّ الع�سكرّي والت�سلُّح القوي والتاأهُّ

تقام من دون  اّلتي ل  الأحكام  والق�سا�س هي من  يات  والدِّ الحدود  اأحكام  اأّن  كما 

وبو�ساطتها  اأهلها،  اإلى  وتدفع  الجاني  من  ية  الدِّ توؤخذ  فبو�ساطتها  حكوميَّة،  �سلطات 

مور 
ُ
رعّي ونظره. فكّل هذه الأ تقام الحدود، ويكون الق�سا�س تحت اإ�سراف الحاكم ال�سَّ

.
(2(

مرتبطة بالحكومة ول تتّم اإّل بها

ياسّي اإلسالمّي ة والفقه السِّ ياسيَّ الفلسفة السِّ

�س  بع�س تعاليمه  بعد العتراف باأّن الإ�سالم ينطوي على جانب �سيا�سّي، وباأّنه خ�سَّ

يختزنها م�سمون  اّلتي  الأق�سام  ما هي  ال�سوؤال:  يرد هذا  يا�سة،  وال�سِّ الحكومة  ة  لق�سيَّ

يا�سّي لالإ�سالم؟ الفكر ال�سِّ

يا�سّي لالإ�سالم ي�ستمل على ق�سمين: ب�سكل عاّم، يمكن القول: اإنَّ م�سمون الفكر ال�سِّ

)1) �سورة الأنفال: 60.

)2) ولية الفقيه: 20 � 25.
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يا�شيَّة لالإ�شالم«. يه »الفل�شفة ال�شِّ الق�شم االأّول: اّلذي ن�سمِّ

يا�شّي لالإ�شالم«. الق�شم الثاني: »الفقه ال�شِّ

ابق، اإلى اأّن كّل مذهب، اأو اّتجاه، �سيا�سّي ل بدَّ من اأن يجيب  اأ�سرنا، في الدر�س ال�سَّ

ة والأ�سا�سيَّة، وي�سطلح على ت�سمية هذه المباحث بالفل�سفة  عن بع�س الأ�سئلة الأ�سوليَّ

�س�س نظريَّة 
ُ
ة اإلى اأ ة الإ�سالميَّ يا�سيَّ يا�سيَّة. وبناًء عليه، ينبغي اأن ت�ستند المدر�سة ال�سِّ ال�سِّ

عالم  يطرحها  اّلتي  الأ�سا�س  الأ�سئلة  عن  ة  الخا�سَّ الوافية  اإجاباتها  م  فتقدِّ ة،  خا�سّ

يا�سة. ال�سِّ

يا�سّي، اأو »فقه الحكومة«،  يا�سّي الإ�سالمّي، اأي الفقه ال�سِّ والق�سم الثاني للفكر ال�سِّ

ّمة على 
ُ
ولة، وحقوق الأ ي�ستمل على بع�س المباحث، من قبيل: نوع الحكومة، و�سكل الدَّ

ينيَّة، ونوع تعامل  الدِّ اإزاء الحكومة والحاكم، وحقوق الأقلِّيات  ّمة 
ُ
الأ الحاكم، ووظائف 

يطرة  خرى الواقعة خارج ال�سَّ
ُ
الحكومة الإ�سالميَّة )دار الإ�سالم( وارتباطها بالبلدان الأ

الإ�سالميَّة )دار الكفر).

المباحث  على  ي�ستمل  اّلذي  الأّول  للق�سم  وخالفًا  الق�سم،  هذا  اإنَّ  اأُخرى:  وبعبارة 

ة  يا�سة والوقائع الحقوقيَّ لل�سِّ ة  اإلى الجوانب العمليَّ اأقرب  ة والأ�سا�س،  النَّظريَّ ة  يا�سيَّ ال�سِّ

لة باإدارة المجتمع. والتنفيذيَّة ذات ال�سِّ
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1� اإّن المجتمع اّلذي يفتقر اإلى الحكومة والرئا�سة ناق�س واآيل للفناء.

2� يرى الإ�سالم الحكومة �سرورة اجتماعيَّة، ولذلك لم يدُع الآخرين اإلى اأ�سل ت�سكيلها، 

تها وطبيعتها. بل له وجهات نظره في �ساأن كيفيَّ

ين الحنيف. يا�سة عن الإ�سالم تحريف علنّي لحقيقة هذا الدِّ 3� �سلخ ال�سِّ

يا�سّي في الإ�سالم: 4� هناك منهجان لإثبات الجانب الجتماعّي وال�سِّ

�سلوب لإثبات وجود 
ُ
ة، اأف�سل اأ ل التعاليم الإ�سالميَّ اأ� المنهج ال�ستقرائّي وتاأمُّ

بعدين: �سيا�سّي واجتماعّي لالإ�سالم.

لزوم  على  �ساهد  وكماله  الإ�سالمّي  ين  الدِّ ة  خاتميَّ ال�ستدللّي:  المنهج   � ب 

بعديه: الجتماعّي وال�سيا�سّي.

ر اإجراء بع�س الأحكام الإ�سالميَّة من دون وجود حكومة �سالحة. 5� يتعذَّ

يا�سّي لالإ�سالم، على اأ�سا�س ت�سنيف كّلي، اإلى ق�سمين: 6� يمكن تق�سيم الفكر ال�سِّ

ة الإ�سالميَّة. يا�سيَّ اأ � الفل�سفة ال�سِّ

يا�سي الإ�سالمي. ب � الفقه ال�سِّ
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�سرورة  �ساأن  في  الخوارج  على   Q الموؤمنين  اأمير  رّد  من  ي�ستفاد  اّلذي  ما   �1

الحكومة؟

2� ِلَم َلْم يحثُّ الإ�سالم الآخرين على اأ�سل ت�سكيل الحكومة؟

يا�سة؟ 3� ما هو الأ�سلوب ال�ستقرائي في اإثبات دور الإ�سالم في ال�سِّ

ين وخاتمة الإ�سالم لالأديان على �سرورة تدّخله في  4� كيف يمكن ال�ستدلل بكمال الدِّ

يا�سة؟ ال�سِّ

ف على ت�سكيل الحكومة الإ�سالميَّة. ة اّلتي تتوقَّ 5� اأذكر طائفة من الأحكام الإ�سالميَّ

يا�سي في الإ�سالم؟ ة الإ�سالميَّة على البعد ال�سِّ 6� كيف تدّل الأحكام الماليَّ

يا�سي لالإ�سالم؟ 7� ما هي الأق�سام اّلتي ي�ستمل عليها الفكر ال�سِّ





الحكومات  كثيرة من  اأنواع  الجتماعيَّة ظهور  الب�سريَّة  لحياة  المديد  التَّاريخ  �سهد 

�س�سها. كما 
ُ
وع من ذاك في �سوء خ�سائ�س الحكومة واأ ول. ويمكن تمييز هذا النَّ والدُّ

يمكن تق�سيم اأنواع هذه الحكومات داخليًا اإلى اأق�سام مختلفة. على �سبيل المثال: يمكن 

ديمقراطيَّة«،  وغير  »ديمقراطيَّة  ة«،  م�شتبدَّ وغير  ة  »م�شتبدَّ حكومات  اإلى  ت�سنيفها 

واأمثال  ا�شتراكيَّة«،  وغير  »ا�شتراكيَّة  ومتخلِّفة«،  مة  »متقدِّ وم�شتعَمرة«،  »م�شتعِمرة 

ذلك. ويتم كلُّ ت�سنيٍف من هذه التَّ�سنيفات على اأ�سا�س معايير معّينة.

»حكومة دينيَّة«  اإلى  ولعّل اأحد التَّ�سنيفات، الواردة في �ساأن الحكومات، تق�سيمها 

ينيَّة« م�سطلح مرّكب من مفردة  ولة الدِّ ة، اأو »الدَّ ينيَّ و»حكومة علمانيَّة«. والحكومة الدِّ

ين. وال�سوؤال اّلذي يطرح نف�سه هنا هو: ما هو الم�سمون  ولة المدمجة بالدِّ الحكومة، اأو الدَّ

ينّي« في هذا التركيب؟ وما المعنى المطلوب  قة مفردة »الدِّ اّلذي تفيده، على وجه الدِّ

تها )علمانيَّتها(؟  ولة؟ ما معيار دينيَّة حكومة وعدم دينيَّ ين والدَّ من تركيب الدِّ

ولة. قبل الإجابة، من المنا�سب اأن نعّرف الحكومة والدَّ

ولة معنى الحكومة والدَّ

ولة )State(، في الما�سي والحا�سر، بمعان  ا�ستعملت الحكومة )Government) والدَّ

ينيَّة الحكومة الدِّ

الّدر�س الثّالث
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خرى، 
ُ
كثيرة، فوردت، في بع�س الأحيان، اإحداهما مرادفة لالأخرى ووردتا، في اأحياٍن اأ

واأ�سمل  مختلف  مفهوم  الحديث،  بمعناها  ولة،  للدَّ المثال:  �سبيل  على  مختلفة.  بمعان 

ولة، في ال�سطالح الحديث، عبارة عن مجتمع ب�سرّي يعي�س  من مفهوم الحكومة. الدَّ

لهذا  وفاقًا  ولة،  الدَّ ن  وتتكوَّ الحكم.  ات  مهمَّ عليه  تمار�س  حكومة  وله  معّينة،  بقعة  في 

التعريف، من اأربعة عنا�سر هي:

ان، الأر�س، الحكومة، الحاكميَّة. وبناًء عليه، فم�سطلح الحكومة لي�س مرادفًا  ال�سكَّ

نة  ولة، واإنما هو جزء منه. والحكومة، بو�سفها اأحد العنا�سر الأربعة المكوِّ لم�سطلح الدَّ

وائر المرتبطة، بع�سها مع بع�س، برباط معّين  ولة، هي عبارة عن مجموعة من الدَّ للدَّ

في بقعة معلومة، وتمار�س حكومتها على المجتمع الب�سرّي هناك.

ولة الفرن�سّية � مثاًل � ما يفوق  ة والدَّ ولة الإيرانيَّ م، فالمراد من الدَّ وبناًء على ما تقدَّ

ولتين. حكومة هاتين الدَّ

ف�ستكون،  وتنهى،  تاأمر  اّلتي  مة  المنظِّ ة  يا�سيَّ ال�سِّ لطة  بال�سُّ ولة  الدَّ عّرفنا  اإذا  اأّما 

في هذه الحالة، مرادفة للحكومة وبمعناها. وفي �سوء دللة هذا التعريف، �سوف لن 

ة للبالد، ول على هيئة مجل�س الوزراء اّلتي تنه�س  لطة التنفيذيَّ ولة على ال�سُّ تقت�سر الدَّ

لطة  يا�سّي، مثل ال�سُّ ظام ال�سِّ لطات في النِّ ة تنفيذ القوانين، بل �ست�سمل �سائر ال�سُّ بم�سوؤوليَّ

اأّن  والواقع  اخلي.  الدَّ الأمن  وقوى  ة  الع�سكريَّ ات  والقوَّ الق�سائيَّة،  لطة  وال�سُّ التَّ�سريعيَّة، 

مجموعة  ي�سّم  اّلذي  الحاكم  الجهاز  تعني  التعريف،  هذا  في  الحكومة،  اأو  ولة،  الدَّ

ولة،  ة الحاكمة للبالد. ومرادنا من الحكومة والدَّ يا�سيَّ لطة ال�سِّ �سات ال�سُّ الأجهزة وموؤ�سَّ

تركيب  والمقبول من  الموّجه  المعنى  الأخير، وهدفنا درا�سة  المعنى  البحث،  في هذا 

ين. ولة ودمجه بالدَِّ هذا المعنى للحكومة والدَّ

ة ينيَّ تعريفات الحكومة الدِّ

ينيَّة« في مقام التَّنظير والتَّعريف.  ة تعريفات لم�سطلح »الحكومة الدِّ يمكن ذكر عدَّ

ولة.  ين والدَّ ة تفا�سير واأنواع مختلفة من تراكيب و�سيغ الدِّ خرى: يمكن ذكر عدَّ
ُ
بعبارة اأ
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ينيَّة عارية عن ال�سّحة،  ومن الوا�سح، اأّن بع�س هذه التَّعريفات والت�سّورات للحكومة الدِّ

فاع اأمام النقد. ونورد هنا بع�سًا منها ب�سكل موجز: ول ت�سمد في الدِّ

اًل� حكومة المتدينين: هي الحكومة اّلتي يكون فيها الموؤمنون والمعتقدون بدين  اأوَّ

في  لل�سعب  ة  يا�سيَّ ال�سِّ ال�سلطة  فيها  وت�سند  يا�سّي،  ال�سِّ النُّفوذ  اأ�سحاب  معّين 

ة بالمتدّينين  اإدارة �سوؤونه، وتناط اإدارة المنّظمات والهيئات والأجهزة الإداريَّ

ينيَّة، في �سوء هذا التعريف،  بدين معّين كالإ�سالم اأو الم�سيحيَّة. والحكومة الدِّ

ترادف تحديدًا »حكومة المتديِّنين«.

ة  خا�سَّ طبقة  يا�سيَّة  ال�سِّ ة  للحاكميَّ فيها  تت�سّدى  اّلتي  الدين:  رجال  حكومة  ثانياً� 

ة  يا�سيَّ لطة ال�سِّ ين«. وعلى اأ�سا�س هذا التعريف، فاإّن ذات ال�سُّ ى »رجال الدِّ ت�سمَّ

الحكومة  يجعل  ما  ين،  الدِّ ورجال  نة  المتديِّ ال�سخ�سيَّات  اإلى  ُت�سند  ال�سابقة 

عن  الت�سّور  لهذا  القائمة  ورة  ال�سُّ هذه  لم�س  يمكن  ولعّله  ة.  ينيَّ بالدِّ تت�سف 

ين، في بع�س الأديان،  وربا القرون الو�سطى. فرجال الدِّ
ُ
ينيَّة في اأ الحكومة الدِّ

الو�ساطة  ون  ويعدُّ ة،  وحرمة خا�سّ بقد�سيَّة  يتمتعون  الكاثوليكيَّة،  ة  كالم�سيحيَّ

ة بين عالمي الالهوت والنا�سوت. المعنويَّ

وربا 
ُ
ة، المن�سجمة مع هذا التعريف، في حكومات اأ ينيَّ وقد تبلورت تجربة الحكومة الدِّ

ين الم�سيحيُّون والقائمون على �سوؤون الكني�سة  اإّبان القرون الو�سطى. حيث كان رجال الدَّ

 بين اهلل 
(1(

ون دور الو�ساطة يتمتَّعون بامتياز خا�ّس يدعى حّق الحاكميَّة، بو�سفهم يوؤدُّ

كانت  وحكومته. حيث  اهلل  ربوبيَّة  في  ين جذور  الخا�سَّ والمتياز  الحّق  ولهذا  والخلق. 

ين قد�سيَّة، بفعل ارتباطهم بعالم الملكوت. من هنا  ة ال�سائدة هي اأّن لرجال الدِّ الذهنيَّ

عن فيها. كانت قراراتهم وكلماتهم كاأّنها اإيحاءات اإلهيَّة مقّد�سة ومع�سومة تاأبى الطَّ

فاع والتبليغ ون�سر تعاليم ديٍن  ينيَّة: هي دولة تنه�س بمهمة الدِّ ثالثاً� الحكومة الدِّ

)1) هذا هو الفارق الأ�سا�س عّما تقدمه الحكومة الدينية بالمعنى الثاني لي�س فقط حكومة فئة خا�سة من المتدينين هم رجال الدين. بل كونهم 

يوؤدون دور الو�ساطة بين اهلل والخلق في الحاكمية.
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ٍن ومفاهيمه. وا�ستنادًا اإلى هذا التعريف، فجوهر دينيَّة حكومة ما وقوامها  معيَّ

ين المعّين. فاعي عن هذا الدِّ يتَّ�سحان من خالل المنهج الدِّ

ابيين  الوهَّ وحكومة  اإيران،  في  ين،  والقاجاريِّ فويين  ال�سَّ حكومة  فاإّن  عليه،  وبناًء 

م�ساديق  من  جميعها،  اأفغان�ستان،  في  طالبان  وحكومة  ة،  ال�سعوديَّ ة  العربيَّ المملكة  في 

ينيَّة بمعناها الأخير؛ ذلك لأّن دول هذه الحكومات ت�ستخدم قواها و�سلطتها  الحكومة الدِّ

فاع عنه. ة لترويج مذهب ومنهج معيَّنين على م�ستوى المجتمع والدِّ ة و�سيلًة قويَّ يا�سيَّ ال�سِّ

املة في  ة ال�سَّ ين: هي الحكومة اّلتي اأ�سندت لدين معّين المرجعيَّ رابعاً � حكومة الدِّ

�ساتها ترى  ولة ومختلف موؤ�سَّ يا�سة واإدارة �سوؤون المجتمع؛ اأي اأّن الدَّ مجال ال�سِّ

ة، وت�سعى اإلى تفعيل  ة الخا�سّ ينيَّ نف�سها ملتزمة بجميع المفاهيم والتعاليم الدِّ

مع  التعامل  �سلوب 
ُ
واأ القوانين،  و�سّن  والقرارات  التدابير  في  الدينّي  الح�ّس 

ة  ينيَّ وابط الجتماعيَّة، وت�ستلهم التعاليم الدِّ ال�سعب، ونوع المعي�سة وتنظيم الرَّ

وقد  معه.  وتكّيفها  ين  الدِّ اأ�سا�س  على  لتقيمها  ة  الحكوميَّ الق�سايا  جميع  في 

يني«، ما يعني اأّن  ة تاأ�سي�س »المجتمع الدِّ ينيَّ ا�ستتبع هذا التف�سير للحكومة الدِّ

ة  ة والقت�ساديَّ هذه الحكومة تريد بلورة جميع العالقات الجتماعيَّة )الثَّقافيَّ

يني  الدِّ المجتمع  ويعي�س  ينيَّة.  الدِّ التعاليم  والع�سكريَّة( في �سوء  ة  وال�سيا�سيَّ

ين، هذا الهاج�س �سامل ول يقت�سر على جوانب معّينة، وتاليًا يروم  هاج�س الدِّ

ين. ينّي تكييف جميع �سوؤونه مع الدِّ المجتمع الدِّ

ًا، وت�سع التعاليم  ين �ساأنًا خا�سّ ينيَّة ترى للدِّ ووفاقًا لهذا التف�سير، فاإّن الحكومة الدِّ

الأ�سعدة  مختلف  على  عليه  والتركيز  ين  الدِّ ة  بمرجعيَّ وتقبل  عينيها،  ن�سب  ينيَّة  الدِّ

ة واإدارة �سوؤون المجتمع. يا�سيَّ ال�سِّ

تدُخل  بمقدار  ياأتي  فاإنَّه  المجتمع،  �سوؤون  اإدارة  ينيَّة في  الدِّ التعاليم  تدّخل  اأّما مدى 

يا�سة  ال�سِّ ميدان  في  ين  الدِّ تدّخل  دائرة  فاإّن  خرى: 
ُ
اأ بعبارة  المجالت.  هذه  في  ين  الدِّ

ين من ر�سالة في كّل  ينيَّة، وبمقدار ما يحمله الدِّ ف على محتوى التعاليم الدِّ والمجتمع تتوقَّ
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مه من تعليمات تحظى بقبول مثل هذه الحكومات. مجال، وما لديه من تعاليم، وما يقدِّ

عريفات األربعة تقييم للتَّ

ة الحكومة  ابع من بين التَّعريفات الأربعة المذكورة اأكمل تنا�سبًا مع ماهيَّ التَّعريف الرَّ

ينيَّة.  ولة الدِّ كر، لم ت�سر اإلَّ اإلى جانب من جوانب الدَّ ينيَّة؛ فبع�س التَّعريفات،اآنفة الذِّ الدِّ

ة للمجتمع بدين معّين، ل يمكنه اأن يكون  يا�سيَّ لطة ال�سِّ ام وزعماء ال�سُّ فمجّرد تدّين الحكَّ

العالم  بلدان  اأغلب  الحكوميَّة، في  المنا�سب  اأ�سحاب  فاأغلب  الحكومة،  ة  لدينيَّ معّرفًا 

بدين  ولئك 
ُ
اأ وتدّين  ة،  الفرديَّ الناحية  نون من  دينيَّة، متديِّ ت�سودها حكومات غير  اّلتي 

ينيَّة. خا�س، ل يعني اأّن حكومتهم تتَّ�سف بالدِّ

�سمن  فيندرج  الحكومة،  ة  لدينيَّ معيارًا  بو�سفه  الأّول،  التعريف  في  ورد،  ما  اأما 

المختلفة  الحكومة  قطاعات   وتطبيق  ين،  الدِّ ة  مرجعيَّ لزمه  لأّن  الرابع؛  التَّعريف 

وروؤ�سائه  الحاكم  الجهاز  زعماء  بالتزام  وذلك  ة،  ينيَّ الدِّ التعاليم  �سوء  في  وميادينها 

ين نظرّيًا وعمليًا. بذلك الدِّ

اأي�سًا؛  ابع  الرَّ التَّعريف  الثَّالث، �سمن  التَّعريف  المذكور في  المعيار  يندرج  وهكذا، 

ينّي، وتبذل الجهود لتكييف جميع اأنواع  وذلك لأّن الحكومة اّلتي تن�سد تاأ�سي�س المجتمع الدِّ

ة، وتريد ان�سجام قوانين الحكومة وت�سريعاتها  ينيَّ العالقات الجتماعيَّة مع التعاليم الدِّ

ين، و�ستعمل بجدٍّ واجتهاد على تبليغه  فاع عن ذلك الدِّ ين، �ست�سعى تلقائيًا اإلى الدِّ مع الدِّ

الخا�ّس  التف�سير  اأ�سا�س  على  ُبني  فقد  ينيَّة،  الدِّ للحكومة  الثاني  التعريف  اأّما  ون�سره. 

ين. ينيَّة وعلماء الدِّ ين، واّلذي ي�سود اأغلب الأديان في �ساأن ال�سخ�سيات الدِّ لرجال الدِّ

ًا، باأيِّ �سكل  ين موقعًا طبقيًا خا�سّ على �سبيل المثال، فاإّن الإ�سالم ل يرى لعلماء الدِّ

من الأ�سكال، كما ل يراهم متحّلين بمقام الع�سمة. وعلى هذا الأ�سا�س، تنتفي اأ�سول 

ين  ة، اإ�سافة اإلى اأّن مجّرد ت�سّدي العلماء ورجال الدِّ ينيَّ مثل هذا التف�سير للحكومة الدِّ

للمنا�سب الحكوميَّة لي�س ب�سامن لدينيَّة تلك الحكومة، بل وكما ورد في التعريف الرابع، 

ة والحكوميَّة مع الم�سامين  ينيَّة وتكييف مختلف ال�سوؤون الجتماعيَّ فاإّن تنفيذ التَّعاليم الدِّ
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.
(1(

يا�سة �سبغة دينيَّة ينيَّة ل يمنح الحكومة وال�سِّ الدِّ

ينيَّة ل ينطلق من دين معّين، بل اإّن اإقرار اأّية  والجدير ذكره اأنَّ تعريفنا للحكومة الدِّ

دولة، في اأّية بقعة من العالم بتعاليم دينيَّة معّينة، وقبولها لمرجعيتها وتطبيقها لتلك 

اأم  ة  ال�سماويَّ الأديان  من  ين  الدِّ هذا  كان  �سواء  دينيَّة،  حكومة  ت�سكيل  يعني  التعاليم؛ 

دينًا ل ي�ستند اإلى الوحي الإلهّي، ح�سب ما نعتقده نحن الم�سلمين، وقد ا�سطبغ ب�سبغة 

ين  الدِّ هو  ين  الدِّ من  مرادنا  كان  اإن  اأّنه  اإلى  اللتفات  ينبغي  كما  والتَّحريف.  رك  ال�سِّ

مع  والتكيُّف  التطابق  هاج�س  تعي�س  اّلتي  الحكومة  هي  ينيَّة  الدِّ فالحكومة  الإ�سالمّي، 

ة والفتاوى  ينيَّ التعاليم الإ�سالميَّة. والمراد من التعاليم الإ�سالميَّة تلك الم�سامين الدِّ

تلك  تكون  اأن  بين  فرق  فال  عليه،  وبناًء  المعتبرة.  ة  ينيَّ الدِّ الم�سادر  من  الم�ستنبطة 

وايات المعتبره اأو اأن تكون م�ستندة اإلى العقل  ينيَّة م�ستقاة من الوحي والرِّ التعاليم الدِّ

ة( هي اأعظم   ينيَّة )الكتاب وال�سنَّ ة المعتبرة. طبعًا، لّما كانت المتون الدِّ والأدلَّة العقليَّ

يبحثون  اّلذين  الأفراد  اأغلب  مراد  فاإّن  واأعمقه،  ة  الإ�سالميَّ التَّعاليم  لإدراك  م�سدر 

ين،  يا�سة، مرادهم من الدِّ ينيَّة، ومدى تدّخل الإ�سالم في ال�سِّ في مو�سوع الحكومة الدِّ

ة. التَّعاليم الم�ستلهمة من القراآن وال�سنَّ

)1) حيث اأن هناك فارقًا جوهريًا ل بد من بيانه وهو اأن الحاكمية لنف�س اأحكام الدين اأم للحاكم الديني.
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ولة بع�سها مرادف لبع�سها الآخر. ة معاٍن لم�سطلحي الحكومة والدَّ 1� هنالك عدَّ

ولة، في ال�سطالح المعا�سر، تعريف خا�س تعّد الحكومة جزءًا منه. 2� للدَّ

طروحات مختلفة 
ُ
ة بتعريفات كثيرة؛ اأي يمكن عر�س اأ ينيَّ 3� يمكن تعريف الحكومة الدِّ

ولة. ين والدَّ لتركيب الدِّ

ة وال�سيا�سيَّة،  ين في الحياة الجتماعيَّ ة الدِّ ة باإقرار مرجعيَّ ينيَّ 4� اإن ف�سرنا الحكومة الدِّ

ولة. ين والدَّ فاإّن هذا التف�سير يكون اأكثر تنا�سبًا مع ماهيَّة تركيب الدِّ

ة، ويفيد اأّن المعيار الأ�سلّي  5� يّت�سف التعريف الرابع، في هذا الدر�س، ب�سموليَّة خا�سّ

للمجتمع مع  المختلفة  يا�سيَّة  ال�سِّ ال�سوؤون  العمل على تطابق  لدينيَّة حكومة ما هو 

ينيَّة. التعاليم والمفاهيم الدِّ

يا�سيَّة،  ين في مختلف ال�سوؤون ال�سِّ ة الدِّ ينيَّة، المتمثِّل بمرجعيَّ 6� تعريف الحكومة الدِّ

تعريف عاّم ل ياأخذ بنظر العتبار دينًا معّينًا.



ياسي اإلسالمي( ة )دروس في الفكر السِّ الحكومة اإلسالميَّ 42

ولة بمعناها الحديث. 1� اأذكر تعريف الدَّ

ولة معنى الحكومة؟ 2� ما هو التَّعريف اّلذي يرادف فيه معنى الدَّ

ينيَّة معنى حكومة المتدينين؟ 3� ما هو التعريف اّلذي يرادف فيه معنى الحكومة الدِّ

ينيَّة؟ 4� ما التعريف المقبول والجامع للحكومات الدِّ

�سائر  من  ينيَّة  الدِّ للحكومة  الرابع  التعريف  تمّيز  اّلتي  الخ�سائ�س  هي  ما   �5

التَّعريفات؟



ة  ينيَّ ر�س ال�سابق، اأّن معيار دينيَّة حكومة ما، هو اإدخال التَّعاليم الدِّ اإّت�سح، من الدَّ

ينيَّة، من �سائر  ز الحكومة الدِّ يا�سة والحكومة ومجالتهما. وما يميِّ في مختلف �سوؤون ال�سِّ

والإداريَّة  ة  يا�سيَّ ال�سِّ ال�سوؤون  في  ين  الدِّ ة  مرجعيَّ قبول  هو  خرى، 
ُ
الأ الحكومات  اأ�سكال 

للمجتمع.

وؤال اّلذي يطرح نف�سه، في هذا البحث، هو: ما هي حدود هذه المرجعيَّة؟ وما  وال�سُّ

يتدّخل  اّلتي  للمجتمع  ة  العامَّ والإدارة  الحكم  و�سوؤون  يا�سة  ال�سِّ المجالت في عالم  هي 

يا�سة ينبغي  خرى: اأّي مجال من المجالت المتعلِّقة بالحكومة وال�سِّ
ُ
ين ؟ بعبارة اأ فيها الدِّ

ين وتعاليمه؟ وما الق�سايا اّلتي ي�ستغنون فيها عن  للمتدينين اأن يّتجهوا فيه �سوب الدِّ

خرى 
ُ
ة في دولة دينيَّة؟ وما الجوانب الأ ة والب�سريَّ ين؟ وما هي الجوانب المدنيَّ ة الدِّ مرجعيَّ

ة وُتقتب�س منها؟ ينيَّ اّلتي ينبغي اأن تتاأثر بالتَّعاليم الدِّ

قبل  والحكومة  يا�سة  لل�سِّ المختلفة  وال�سوؤون  المجالت  اإلى  ف  نتعرَّ اأن  ينبغي  هنا، 

رح، في ق�سيَّة  درا�سة هذه الم�ساألة المهّمة؛ لأّن العلم التف�سيلّي بالأبحاث الجديرة بالطَّ

ين في كّل مجال  ة الدِّ ي دورًا مهمًا في فهم نوع التدّخل ومرجعيَّ ولة والحكومة، يوؤدِّ الدَّ

عد. و�سعيد من هذه المجالت وال�سُّ

ين في  حدود مرجعيَّة الدِّ
يا�سة ال�سِّ

الّدر�س الّرابع
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ة ياسيَّ الحكومة وأبعاها السِّ

االأمر  تمار�ص  اّلتي  مة  المنظَّ ال�شيا�شّية  لطة  »ال�شُّ باأّنها  ولة  الدَّ  - الحكومة  عّرفنا 

يا�سيَّة.  لطة ال�سِّ رح في �ساأن ال�سُّ والنَّهي وتدبير االأُمور«. وهناك عّدة اأبحاث جديرة بالطَّ

بينها.  ما  في  مترابطة  تمايزها،   رغم  المختلفة،  ة  يا�سيَّ ال�سِّ والأبعاد  الأبحاث  وهذه 

ولة في  ة المختلفة ذات ال�سلة بمقولة الدَّ يا�سيَّ وتاليًا، يمكن اإيجاز الأبعاد والجوانب ال�سِّ

ما ياأتي:

الجمهوريَّة،  فمنها:  ال�سكل،  حيث  من  والتنوُّع  الختالف  في  غاية  الحكومات  اإّن   �1

ة وما �سابه ذلك. وبناًء عليه، فاأحد الأبحاث الأ�سا�س  ة الد�ستوريَّ والملكيَّة، والملكيَّ

عب.  لل�سَّ الحاكم  يا�سّي  ال�سِّ ظام  النِّ نوع  تعيين  هو:  والحكومة،  ولة  بالدَّ المرتبطة 

ة لأ�سحاب القرار  وين�سوي �سمن هذا البحث تعيين ال�سرائط والخ�سائ�س الفرديَّ

ما  حدٍّ  اإلى  التعريف  �ساأنه  من  يا�سّي  ال�سِّ ظام  النِّ نوع  عن  والإف�ساح  يا�سّي.  ال�سِّ

ة لكّل مجتمع  يا�سيَّ ة للت�سّدي لمختلف موؤ�س�سات ال�سلطة ال�سِّ روريَّ بالخ�سائ�س ال�سَّ

ومراكزها.

�سات مختلفة. واإّن  ن من �سلطات وموؤ�سَّ 2� لكّل دولة اآليَّة وهيكليَّة ونظام؛ اأي اأّنها تتكوَّ

ة كّل  يا�سة والحكومة يتمثَّل في تعيين هيكليَّ اأحد المحاور المهمة ذات ال�سلة بال�سِّ

بع�سها  بع�سها مع  واّت�سالها،  والموؤ�س�سات  المراكز  ارتباط  ة  وبيان كيفيَّ حكومة، 

اتها. اتها و�سالحيَّ الآخر، ونطاق وظائف كّل دائرة من دوائر الجهاز الحاكم ومهمَّ

3� لكّل دولة هيمنة و�سلطة )Authority(؛ اأي اأّنها تاأمر وتنهى، وت�سنُّ القوانين، وت�سع 

الأبحاث  اأحد  واإّن  وتنفيذها.  اإجرائها  ح�سن  �سرورة  على  وت�سرف  المقّررات، 

على  يتم  اأن  ينبغي  اّلتي  والقيم  �سول 
ُ
والأ الأهداف  ما هي هذه  هو:  هنا،  ة  المهمَّ

�س�س اّلتي ي�ستند اإليها 
ُ
طر والمبادئ والأ

ُ
، ما هي الأ اأ�سا�سها ذلك الأمر والنَّهي؟  ثمَّ

اإزاء  �سات الحكومة  الأمر والنَّهي؟ وما يجب وما ل يجب اأن تمار�سه مختلف موؤ�سَّ

اأبناء ال�سعب واأفراد المجتمع؟
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تعتمد  المارك�سيَّة،  بالمبادئ  الملتزمة  ال�ستراكيَّة،  ولة  الدَّ فاإّن  المثال،  �سبيل  على 

لطة. فهنالك تركيز فائق على  التَّعاليم المارك�سيَّة في اأوامرها ونواهيها وممار�ستها لل�سُّ

والبرمجة  القوانين  ت�سريع  الحكومات في  وع من  النَّ المدر�سة لدى هذا  م�سامين هذه 

ة والحقوقيَّة وبلورة العالقات الدوليَّة.  والتخطيط القت�سادّي وتنظيم العالقات الثَّقافيَّ

الحكومات  اللِّيبراليَّة، في  �س�س 
ُ
والأ المبادئ  وفاقًا لإطار  ولة حاكمّيتها  الدَّ تمار�س  كما 

والديمقراطيَّة  وربيَّة. 
ُ
الأ والبلدان  اأمريكا  في  اليوم  ال�سائدة  ة  الديمقراطيَّ  � ة  اللِّيبراليَّ

ة ورغباتها ل تمار�س ب�سورة مطلقة ومفتوحة في هذه البلدان، بل تخ�سع  واآراء  الأكثريَّ

طر 
ُ
ولة واأوامرها ونواهيها خا�سعة للمبادئ والأ ة و�سيطرتها. و�سلطة الدَّ لهيمنة اللِّيبراليَّ

دها اللِّيبراليَّة. اّلتي تحدِّ

واأ�س�سها،  واأ�سولها  ة  يا�سيَّ ال�سِّ لطة  ال�سُّ مباني  عن   )Sovereignty( بالحاكميَّة  ر  يعبَّ  �5

لطة. وت�ستطيع كّل  ات والوظائف وممار�سة ال�سُّ وقدرة الحكومة على القيام بالمهمَّ

في  يا�سيَّة  ال�سِّ �سلطتها  تمار�س  اأن  ة،  حاكميَّ من  به  تتمتَّع  ما  اإلى  بال�ستناد  دولة، 

تزاول  كما  وخارجها.  البالد  داخل  يا�سيَّة  ال�سِّ اإرادتها  وتنفيذ  المجالت،  مختلف 

تها الحقوقيَّة. الحكومة دورها بال�ستناد اإلى حاكميَّ

هة و�سرعيَّة؟ تها الحقوقيَّة موجَّ ومن الطبيعّي اأن يبرز هنا هذا ال�سوؤال: هل حاكميَّ

ة لهذه الحاكميَّة وجديرة بها اأو اأنَّها فاقدة للجدارة  بعبارة اأُخرى: هل هي م�ستحقَّ

والأهليَّة؟

رعيَّة )Legitimacy( مبحث غاية في الأهميَّة، ول ي�ستغني عن الخو�س  اإّن مبحث ال�سَّ

في تفا�سيله اأّي مذهب �سيا�سّي؛ لأّن الموؤ�ّس�سات والمراكز الحكوميَّة، وجميع القرارات 
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تلك  ة  حاكميَّ حّق  �سرعيَّة  من  و�سرعيتها  اعتبارها  ت�ستمّد  اإّنما  ة،  يا�سيَّ ال�سِّ والتدابير 

فاع ب�سيغة مقبولة وم�ستدلَّة عن  ولة. وينبغي لكّل حكومة اأن ت�ستطيع الدِّ الحكومة والدَّ

مبداأ �سرعّيتها.

رح المقت�سب للغاية، يّت�سح اأّن هناك، على الأقل، خم�سة محاور  وفي �سوء هذا ال�سَّ

ولة والحكومة. ول بدَّ من اأن نرى ما هو المحور اّلذي  اأ�سا�س جديرة بالبحث في �ساأن الدَّ

خرى: اأيٌّ 
ُ
ين اأن يكون المرجع فيه من بين هذه المحاور الخم�سة. بعبارة اأ من �ساأن الدِّ

اإيجاد  ة بغية  ينيَّ ين في الحكومة الدِّ اإلى الدِّ من هذه المجالت الخم�سة عليه ال�ستناد 

ظام والتنظيم؟ النِّ

واأنَّ  ين،  الدِّ �ساأن  لي�س من  المجالت،  بع�س هذه  التدّخل، في  اأّن  عم  الزَّ هل يمكن 

ين اإّنما تقت�سر على بع�س هذه المجالت؟ ة الدِّ مرجعيَّ

ين ة الدِّ دائرة مرجعيَّ

يا�سة على م�ستويين: ين في ال�سِّ يمكن درا�سة مبحث تعيين دائرة تدّخل الدِّ

ين. اأوَّال: دائرة اإمكانيَّة تدّخل الدِّ

ين بالفعل. ثانياً: دائرة تدّخل الدِّ

ين،  ة المفتوحة بوجه الدِّ يا�سيَّ المراد من الم�ستوى الأّول، اأ�سا�سًا، تعيين المجالت ال�سِّ

ين طرح و�ساياه وتعليماته في �ساأنها وممار�سة مرجعيته فيها. ات الدِّ واّلتي يكون من مهمَّ

ين اأن يمار�س دوره في جميع  وؤال الأ�سا�س اّلذي يواجهنا هنا هو: هل ي�ستطيع الدِّ وال�سُّ

ة للمجتمع وقيادتها في جميع جوانبها، اأو  يا�سيَّ المجالت الخم�سة، وتوجيه الحياة ال�سِّ

ين اأن يتدّخل فيه ويبدي وجهات  اأّن بع�س هذه المجالت ب�سريٌّ �سرف، ول يجدر بالدِّ

نظره وو�ساياه في �ساأنه؟

ة الآتية: ا المراد من الم�ستوى الثَّاني من البحث، فهو تعيين الق�سيَّ اأمَّ

ين الإ�سالمي الحنيف وجهة نظره  1� في اأيِّ مجال، من المجالت الخم�سة، اأبدى الدِّ

ًا وبالفعل؟ عمليَّ
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ز تلك التَّعليمات والو�سايا في كّل جانب؟ 2� ما حيِّ

لي�س  اأّنه  ة،  يا�سيَّ ال�سِّ الجوانب  مختلف  في  ين  الدِّ تدّخل  اإمكانيَّة  �ساأن  في  يبدو،  ما 

ين قوله الف�سل في المحاور الخم�سة  ين، ما يعني اأنَّ للدِّ ة الدِّ هنالك اأيُّ مانع من مرجعيَّ

�سموليَّة  دائرة  تقت�سر  لأن  المنطقيَّة  الناحية  ولي�ست هناك من �سرورة من  جميعها. 

اآرائه في  اإبداء  ين  للدِّ اأو جوانب معّينة محدودة، بل يمكن  ين لل�سيا�سة على جانب  الدِّ

جميع �سوؤون الحكومة.

يا�سّي ونوع  ظام ال�سِّ ة النِّ ين تعاليمه وو�ساياه في باب اآليَّ فعلى �شبيل المثال: اإّن للدِّ

الزعيم وراأ�س  يني، ول �سّيما �سرائط  الدِّ للمجتمع  الحكومة، و�سرائط الجهاز الحاكم 

ين ر�سالته في �ساأن حّق الحاكميَّة، ومبداأ م�سروعّيتها،  يا�سّي. وللدِّ ظام ال�سِّ الهرم في النِّ

غير  الحاكميَّة  وما  رعيَّة؟  وال�سَّ هة  الموجَّ ة  الحاكميَّ ما  وهي:  الم�ساألة،  هذه  وتعيين 

ّمة على الحاكم، ووظائف الحاكم اإزاء 
ُ
ين كلمته في باب حقوق الأ رعيَّة؟ كما اأّن للدِّ ال�سَّ

ين اأي�سًا ر�سم القيم والمثل والأهداف المعّينة اّلتي  ّمة. وللدِّ
ُ
ّمة، وحّق الحاكم على الأ

ُ
الأ

يا�سيَّة؛ ليبادروا اإلى طرح �سيا�ستهم وم�ساريعهم،  ينبغي اأن يعتمدها اأ�سحاب ال�سلطة ال�سِّ

ويديروا �سوؤون المجتمع في �سوء تلك الأهداف والمبادئ.

التدّخل،  ة  اإمكانيَّ حيث  من  يا�سّي،  ال�سِّ ال�ساأن  في  ين،  الدِّ ة  فمرجعيَّ عليه،  وبناًء 

يا�سة عبث،  ال�سِّ ها في مجال معّين من  مطلقة. وكّل �سعي لح�سر هذه المرجعيَّة وحدِّ

ين في مختلف المجالت  ة الدِّ فاع عنه. ويعتقد بع�سهم ب�سرورة نفي مرجعيَّ وي�سعب الدِّ

الجوانب  في  ين  الدِّ لتدّخل  المنطقّي  لالإمكان  قبولهم  اأثر  على  عة،  المتنوِّ ة  الحكوميَّ

يا�سة. ويرى هوؤلء، في �سوء بع�س الأدلَّة، �سرورة اإق�ساء دينهم عن بع�س  المختلفة لل�سِّ

ع في  مور مبا�سرة لالإن�سان وعقله وتجربته. و�سنتو�سَّ
ُ
هذه المجالت، وقد فّو�سوا هذه الأ

ينيَّة. ائفة اّلتي تنكر الحكومة الدِّ رو�س القادمة في مناق�سة اأدّلة هذه الطَّ الدُّ

المتعلِّقة  الخم�سة  المجالت  في  ين  الدِّ تدّخل  اإمكانيَّة  قبول  من  انتهينا  اأن  وبعد 

يا�سة، ياأتي دور مناق�سة الم�ستوى الثاني. بال�سِّ
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ى  يت�سنَّ ل  والحكوميَّة،  ة  يا�سيَّ ال�سِّ مور 
ُ
الأ في  العمليَّة  ين  الدِّ ة  مرجعيَّ مدى  تعيين  اإنَّ 

ة.  �سالة الإلهيَّ ين والرِّ جوع مبا�سرة اإلى م�سمون الدِّ �سوى من خالل طريق واحد هو الرُّ

ة الإ�سالميَّة تميط اللِّثام عن حقيقة ما  ة لتفا�سيل التعاليم الجتماعيَّ اإّن مراجعة علميَّ

راأى اإليه الإ�سالم، فباأيِّ مجال من هذه المجالت الخم�سة، كانت تو�سياته واإر�ساداته 

لالإن�سان  تركها  اّلتي  مور 
ُ
الأ واأّي  منها؟  كّل جانب  في  ث  تحدَّ مقدار  وباأّي  وتوجيهاته؟ 

وعقله وتدبيره؟

ته فيها،  مور اّلتي مار�س مرجعيَّ
ُ
ين واإدراك م�سمونه، تّت�سح لنا الأ فبالرجوع اإلى الدِّ

واإلى اأّي مدى، وما هي الق�سايا اّلتي �سمح فيها لالإن�سان بالعتماد على فكره واختياره.

ة، اأو اعتبار اآرائه  يا�سيَّ ين من التدّخل في بع�س المجالت ال�سِّ حّقًا، ل يمكن منع الدِّ

ين و�سوؤونه، من دون العودة اإلى محتوى  مور خارجة عن اأهداف الدِّ
ُ
وتدّخله في بع�س الأ

.
(1(

ينيَّة وم�سمونها النُّ�سو�س والمتون الدِّ

)1) هنا ل بد من تو�سيح هذه الفكرة كي ل يفهم اأن ال�سيا�سة في الدين هي اأحكام ثابتة �سدرت من ال�سريعة بل ل بد من اإ�سافة العن�سر الأكثر 

تاأثيرًا وحيوته في الممار�سة ال�سيا�سية للدين وهو الأحكام الولئية.
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يا�سة على خم�سة اأبعاد متَّ�سل بع�سها ببع�سها الآخر. 1� ت�ستمل مقولة الحكومة وال�سِّ

ة  المهمَّ الأبعاد  تها من  يا�سيَّة وكيفيَّ ال�سِّ يا�سي وعدد مراكزه  ال�سِّ ظام  النِّ نوع  تعيين   �2

يا�سة. للبحث في مقولة ال�سِّ

ة المهمة هو: على اأ�سا�س اأّي من المبادئ والأهداف تمار�س  يا�سيَّ 3� اأحد المباحث ال�سِّ

كّل حكومة اأوامرها و�سلطتها اّلتي تتمتَّع بها؟

ة اّلتي تتمتَّع بها. ة الحقوقيَّ 4� تمار�س كّل حكومة نفوذها بال�ستناد اإلى الحاكميَّ

ة،  ة الحقوقيَّ ث عن قبول اأو عدم قبول الحاكميَّ يا�سّي يتحدَّ ظام ال�سِّ ة النِّ 5� مبحث �سرعيَّ

ويجيب عن ال�سوؤال الأ�سا�س: من هم الأفراد اّلذين لهم حّق الحكومة؟

ين قادر على اأن يعطي وجهة نظره في اأّي من المحاور الخم�سة الأ�سا�س لالأبحاث  6� الدِّ

يا�سيَّة. ال�سِّ

يا�سيَّة على م�ستويين: ين في الأمور ال�سِّ ة الدِّ 7� يمكن درا�سة مرجعيَّ

ين؟ يا�سيَّة يمكن اأن يتدّخل الدِّ اأ � في اأّي واحد من المجالت ال�سِّ

ب � وفي اأيٍّ من هذه المحاور اأبدى الإ�سالم راأيه بالفعل؟

ين؛ ليّت�سح  8 � الجواب الوحيد، عن الم�ستوى الثاني للبحث، هو الرجوع اإلى محتوى الدِّ

مدى تدّخل الإ�سالم في كّل جانب من المباحث الحكوميَّة.
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يا�سة. 1� اأذكر، باخت�سار، المحاور الخم�سة المتعلِّقة بالحكومة وال�سِّ

لطة؟ وما البحث المتعلِّق بهما؟ ة وال�سُّ 2� ما المراد بالآمريَّ

ة الحقوقيَّة؟ رعيَّة؟ وما عالقته بالحاكميَّ 3� ما هو بحث ال�سَّ

�ساأن  فيه  ين  للدِّ يكون  اّلذي  الخم�سة،  ة  الحكوميَّ المجالت  من  المجال،  هو  ما   �4

المرجعيَّة؟

ين في اأّي من المجالت الخم�سة؟ 5� ما ال�سبيل اإلى تعيين مدى تدّخل الدِّ



ين في  الدِّ ة  توؤمن ب�سرورة مرجعيَّ ة  �سيا�سيَّ ة  ينيَّة هي نظريَّ الدِّ الحكومة  اأّن  بنا  مرَّ 

هاج�س  هها  يوجِّ اّلتي  ولة  الدَّ هي  ينيَّة  الدِّ ولة  والدَّ ولة.  والدَّ يا�سة  ال�سِّ مجالت  مختلف 

ين وت�سعى اإلى تلبية ندائه، وتتقيَّد باأوامره  في اإدارة العالقات الجتماعيَّة  التكيُّف مع الدِّ

مور ذات 
ُ
ة واإدارة مختلف الأ وتنظيمها في مختلف مجالتها، وممار�سة ال�سلطة الحكوميَّ

ين  ين وتعليماته وو�ساياه. ولقد لقيت ق�سيَّة دمج الدِّ اأ�سا�س الدِّ لة بالمجتمع على  ال�سِّ

ينيَّة معار�سين ومنكرين لها في الما�سي والحا�سر. ومرادنا  ولة واإقامة الحكومة الدِّ والدَّ

يا�سّي  ة والعمل ال�سِّ من المعار�سة الإنكار النَّظرّي لهذه التركيبة، اأما المعار�سة العمليَّ

ينيَّة فخارج عن مدار البحث. �سد الحكومة الدِّ

ولة، واإعطاء  ين والدَّ ولئك اّلذين ينكرون نظريَّة دمج الدِّ
ُ
ينيَّة هم اأ ومنكرو الحكومة الدِّ

ويتّم  �سلبيَّة.  نظرة  اإليها  وينظرون  يا�سيَّة،  ال�سِّ الأ�سعدة  مختلف  في  ين  للدِّ ة  المرجعيَّ

ة اأدّلة. من هنا، يمكن تق�سيم المنكرين للحكومة  هذا الإنكار والإق�ساء من خالل عدَّ

ينيَّة، بح�سب نوع ال�ستدلل والّتجاه العاّم اإلى ثالثة اأق�سام اأ�سليَّة: الدِّ

ًا  معنويَّ الب�سريَّة  لهداية  فقط  جاء  الإ�سالم  باأّن  يعتقدون  اّلذين  الم�سلمون  اًل:  اأوَّ

اإلى نظرة  ة. وا�ستنادًا  ًا، واأنَّه ل ير�سم لالإن�سان �سوى طريق العبوديَّ واأخالقيَّ

ينيَّة منكرو الحكومة الدِّ

الّدر�س الخام�س
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ين تقوم بمعزل  يا�سّي، واإنَّ دائرة الدِّ هوؤلء، فاإّن الإ�سالم ل دخل له في ال�ساأن ال�سِّ

يا�سة وغريبة عليها. وتاليًا، لي�س هناك من ان�سجام بين الأهداف اّلتي  عن ال�سِّ

يا�سة. وهذه الفئة، من معار�سي الحكومة  ين وتدّخله في ال�سِّ يتطلَّع اإليها الدِّ

ال�سوؤون  في  ين  الدِّ ة  مرجعيَّ والمبداأ،  الأ�سا�س  حيث  من  تخالف،  ل  ينيَّة،  الدِّ

يا�سّي عن التعاليم الإ�سالميَّة. فهذه الفئة  يا�سيَّة، بل توؤّكد غياب البعد ال�سِّ ال�سِّ

ينيَّة، ولو  ينيَّة دعوة لت�سكيل الحكومة الدِّ باأّنه لو كانت في التعليمات الدِّ تقرُّ 

المرتبطة  المختلفة  المجالت  اإمكانيَّة مرجعّيته في  اأثبت  قد  كان  ين  الدِّ اأّن 

ولة. وبناًء  ين والدَّ اأمام دمج الدِّ يا�سة والحكومة، فلي�س هناك من مانع  بال�سِّ

ينيَّة نزاع دينّي داخلّي،  عليه، فن�زاع هذه الفئة مع المدافعين عن الحكومة الدِّ

الآتي: هل هناك  ال�سوؤال  الإجابة عن  ز على  يتركَّ ون�زاعهم  � كالمّي.  وفقهّي 

ينيَّة  الدِّ ولة  الدَّ ت�سكيل  �سرورة  على  ينيَّة،  الدِّ النُّ�سو�س  في  و�سواهد،  اأدّلة 

يا�سة؟ ين وال�سِّ والتوفيق بين الدِّ

ة  النَّظريَّ ى  تتبنَّ اّلتي  الفئة  تلك  هي  ينيَّة،  الدِّ للحكومة  المنكرة  الثَّانية  الفئة  ثانياً: 

التجارب  اإلى  ا�ستنادًا  يا�سة،  ال�سِّ ين عن  الدِّ اأنَّه يجب ف�سل  وترى  العلمانيَّة، 

ولة.  ين والدَّ ة اّلتي نجمت عن دمج الدِّ ة والإفرازات والنتائج ال�سلبيَّ التاريخيَّ

ينيَّة لم تكن  ة لت�سكيل الحكومة الدِّ ويعتقد هوؤلء باأنَّ بع�س التجارب التاريخيَّ

ا، في  قة، الم�سداق البارز لمثل هذه التجارب حكومة الكني�سة، في اأوربَّ موفَّ

القرون الو�سطى، واّلتي اقترنت بالوقائع المريرة والأليمة. ويرى المدافعون 

ين،  يا�سة يف�سي اإلى ت�سويه �سورة الدِّ ين بال�سِّ ة اأّن خلط الدِّ عن هذه النظريَّ

ين  وينّفر الآخرين من الإقبال عليه. وعلى هذا الأ�سا�س، فمن الأف�سل ف�سل الدِّ

ة بع�س الإر�سادات والتوجيهات  ينيَّ الدِّ التعليمات  يا�سة، واإن ت�سّمنت  ال�سِّ عن 

يا�سة والحكومة. في مقولة ال�سِّ

يا�سيَّة، وتعتقد باأنَّ  ين يفتقر اإلى الجوانب ال�سِّ وبناًء عليه، فهذه الفئة ل تزعم اأّن الدِّ
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مته تجربة الحكومة  يا�سيَّة، فاإنَّ ما قدَّ ن في ذاته مختلف الجوانب ال�سِّ ين، واإن ت�سمَّ الدِّ

ينيَّة،  الدِّ التعاليم  هذه  عن  رف  الطَّ غ�ّس  �سرورة  اإلى  يدعو  �سلبيَّة  نتائج  من  ينيَّة  الدِّ

يا�سة برّمتها لالإن�سان. ة ال�سِّ واإ�سناد ق�سيَّ

من  تعار�س،  اّلتي  الفئة  تلك  هي  ينيَّة،  الدِّ للحكومة  المعار�سة  الثالثة  الفئة  ثالثاً: 

يا�سة، فهذه الفئة  مور المرتبطة بال�سِّ
ُ
ينيَّة في الأ الأ�سا�س، تدّخل الم�سامين الدِّ

ين في الق�سايا الحكوميَّة. فوجهة نظر هوؤلء هي: لي�س  ة الدِّ ل تقّر بمرجعيَّ

ين ي�ستمل على التَّعليمات والإر�سادات في ال�سوؤون  الحديث في ما اإذا كان الدِّ

مور 
ُ
ين عن الأ مور المجتمع اأم ل، بل في �سرورة تنّحي الدِّ

ُ
ة واإدارة اأ الحكوميَّ

ة، واإن انطوى على العديد من التعليمات والو�سايا في  يا�سيَّ ة وال�سِّ الجتماعيَّ

ة وال�سيا�سيَّة. �ساأن مختلف ال�سوؤون الجتماعيَّ

عوة لت�سكيل  يا�سيَّة، وفي الدَّ مور ال�سِّ
ُ
ين دوره في الأ وفي �سوء هذه النَّظرة واإن كان للدِّ

ر الإيمان، على ال�سعيد  يا�سيَّة، فاإنَّه يتعذَّ ينيَّة، وتعاليمه اّلتي تغني الق�سايا ال�سِّ ولة الدِّ الدَّ

يا�سة واإدارة �سوؤون المجتمع  يا�سيَّة؛ لأّن مقولة ال�سِّ مور ال�سِّ
ُ
ين في الأ ة الدِّ العملّي، بمرجعيَّ

ٌل فيها. ين تدخُّ ة تمامًا، ولي�س للدِّ مقولة ب�سريَّة وعقالئيَّ

ين، وفاقًا لهذه النَّظرة، عمل  ة اإلى الدِّ يا�سيَّة والجتماعيَّ مور ال�سِّ
ُ
ة الأ اإّن اإيكال مرجعيَّ

ة ودور العلم الب�سرّي وتدبيره. وتاليًا  م�ستهجن وطائ�س؛ ذلك لأّنه يعني تجاهل العقالنيَّ

ة فكرة العلمانيَّة. ى بقوَّ ة وتتبنَّ تدافع هذه الفئة عن الحكومة العلمانيَّ

ياسة ين عن السِّ فصل الدِّ

ينيَّة، تعتقد باأنَّ الإ�سالم  ولى، من منكري الحكومة الدِّ
ُ
�سير �سابقًا، فاإنَّ الفئة الأ

ُ
كما اأ

ينيَّة. ومحور  ن، في جوهره وم�سمونه، حثَّ الم�سلمين على ت�سكيل الحكومة الدِّ لم يت�سمَّ

ل  بحث هذه الفئة يتمثَّل في �سنّي وجود النبّي Pفي المدينة؛ وفي ما اإذا كان قد �سكَّ

حكومة هناك. وعلى فر�س الجواب بالإيجاب، فهل كان من�ساأ هذه الحكومة من الأوامر 

حقيقة  في  البحث  يتمُّ  كما  جماهيريَّة؟  جذور  لها  كانت  اأو  ة  ينيَّ الدِّ عوة  والدَّ ة  الإلهيَّ
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التعليمات الإ�سالميَّة، وما اإذا كانت عمليَّة ت�سكيل الحكومة واإدارة المجتمع تفتقد اإلى 

الو�سع القانوني.

القبائل  جميع  دعا  المدينة،  اإلى  هاجر  لّما   ،Pالنبّي اأّن  تفيد  ة  التاريخيَّ الوقائع 

انطالقًا  التفاقيات  من  العديد  وعقد  الإ�سالم،  اإلى  منها  مقربة  وعلى  فيها  المقيمة 

ل حكومة في  اأّن النبّي’ �سكَّ ة المدينة. وكان تف�سير الم�سلمين لهذه الوقائع  من مركزيَّ

اإلى جانب وظائف النبّوة في  ة للم�سلمين  يا�سيَّ ال�سِّ عامة  ة الزَّ المدينة، ونه�س بم�سوؤوليَّ

ة. وقد  التبليغ والإر�ساد والهدي. وكان لن�ساطه هذا جذور في الوحي والتعاليم ال�سماويَّ

بّيP من تنفيذ الأمر الإلهّي، فقد قال تعالى: {ۇ ۆ ۆ  ن�ساأت ولية النَّ

.
(2(

، {ې ې ى    ى ائ ائ  ەئ  ەئ وئ        وئ ۇئۇئ}
(1(

ۈ ۈٴۇ } 
فقد منح اهلل تعالى، في هاتين الآيتين، النبّي Pولية اأمر الم�سلمين، واأن يحكم 

 ،Pخرى الم�سلمين بطاعته
ُ
بين النا�س وفاقًا لما جاء في القراآن. وهكذا، تاأمر اآيات اأ

ۅ  ۋ      ۋ   ٴۇ  ،{ۈ 
(3(

ىئ} ىئ  ىئ  {ېئ  الآتيتين:  الآيتين  في  كما 

ەئ  ەئ  ائ   ائ  ى  ى  ې      ې  ې  ې    ۉ  ۉ  ۅ 
.

(4(

وئ} 
الإ�سالم  �سدر  م�سلمي  اإقدام  فاإّن  والمعروف،  ال�سائد  التَّف�سير  هذا  اأ�سا�س  وعلى 

دينّي  عمل  وهو  وتعاليمه،  ين  الدِّ اإلى  تنتهي  �سول 
ُ
اأ له  ة  ينيَّ الدِّ الحكومة  ت�سكيل  على 

الأخيرة،  العقود  اأّما  ودعوته.  ين  الدِّ لر�سالة  تلبية  هو  الواقع  وفي  تمامًا،  وم�سروع 

يعة  ال�سِّ مفكري  من  �سئيلة  وفئة  ة،  ال�سنَّ اأهل  كّتاب  بع�س  من  معار�سة  �سهدت  فقد 

اأورد هوؤلء الأفراد تفا�سير وتحليالت اأخرى في مقابل التف�سير  . فقد 
(5(

لهذه الروؤية

ينكرون،  هوؤلء  فبع�س  المدينة.  في  يا�سيَّة  Pال�سِّ النبّي  لزعامة  والمعروف  ائد  ال�سَّ

)1) �سورة الأحزاب: 6.

)2) �سورة الن�ساء: 105.

)3) �سورة الن�ساء: 59.

)4) �سورة الن�ساء: 65.

�سول الحكم« اّلذي طبع في القاهرة �سنة 1925م.
ُ
زاق: »الإ�سالم واأ )5) ابتداأ هذا البحث بكتاب الكاتب الم�سري علّي عبد الرَّ
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ة،  ينيَّ عامة الدِّ اأنَّه نه�س بعبء الزَّ يا�سيَّة، ويوؤّكدون  من الأ�سا�س، ولية النبّيP ال�سِّ

باأنَّه  منهم  اآخر  بع�س  يعتقد  بينما  ة،  والحكوميَّ ة  يا�سيَّ ال�سِّ للق�سايا  قطُّ  يت�سّد  ولم 

تان، اإّل اأّن هذه الولية لم تكن من جانب اهلل،  كانت للنبّي P زعامة وولية �سيا�سيَّ

ين لم يت�سّمن، في  ّمة وتفوي�سها. وبناًء عليه، فالدِّ
ُ
بل انبثقت زعامته Pمن تاأييد الأ

 Pالنبّي تكن حكومة  ولم  بذلك،  والأمر  ينيَّة  الدِّ الحكومة  لت�سكيل  الدعوة  تعاليمه، 

دينيًا.  اأمرًا  بو�سفها  معها  التعامل  يمكن  ول  م�سادفًة،  حدثت  تاريخيَّة  واقعة  �سوى 

الفكر  بدرا�سة  يخت�ّس  واّلذي  الكتاب،  هذا  من  الثاني  الف�سل  في  و�سنتحّدث، 

اأدّلة هذه الفئة المنكرة  يا�سّي لالإ�سالم، عن هذه الروؤى بالتف�سيل، و�سنرّد على  ال�سِّ

ينيَّة. الدِّ للحكومة 

ة ينيَّ ة للحكومة الدِّ اريخيَّ جربة التَّ التَّ

ز على النتائج  ينيَّة، تركِّ اأ�سرنا �سابقًا اإلى اأّن الطائفة الثانية، من منكري الحكومة الدِّ

هذه  تفادي  من  وجعلت  ينيَّة،  الدِّ الحكومة  لت�سكيل  المنا�سبة  غير  والإفرازات  لبيَّة  ال�سَّ

هو  هوؤلء  ا�ستدلل  محور  اإّن  وطبيعيٌّ  الإنكار.  لذلك  وقاعدة  م�ستندًا  ال�سلبيَّة  النتائج 

بع�س  هنا  ونذكر  ينيَّة.  الدِّ الحكومة  لت�سكيل  ة  التَّاريخيَّ للتجارب  هة  الموجَّ النتقادات 

ينيَّة: مور في مقام الرّد على هذه الفئة من المنكرين للحكومة الدِّ
ُ
الأ

ينيَّة، لم يكتب لبع�سها التَّوفيق  1� �سهد التاريخ الب�سري العديد من اأنواع الحكومات الدِّ

جوهرة  اهلل  واأولياء  الأنبياء  لبع�س  والعدل  الحّق  حكومة  كانت  بينما  والنجاح، 

في  مان  الزَّ من  عقد  ة  Pمدَّ النبّي  فزعامة  ينيَّة.  الدِّ الحكومة  تاريخ  في  قّيمة 

المدينة، وحكومة اأمير الموؤمنين علّي Q اّلتي دامت اأقّل من خم�سة اأعوام في 

اتها ولحظاتها الم�سرقة  ينيَّة بجزئيَّ مان المثل الأعلى للحكومة الدِّ الكوفة، اإّنما تقدِّ

روح  بلورة  ان�سّبت على  اّلتي  ة  الحاكميَّ فتلك  بالتاريخ.  ملّم  باحث  لكّل  ة  النُّورانيَّ

مدعاة  بل  فح�سب،  للم�سلمين  مفخرة  تكن  لم  والف�سيلة  والعدل  والتقوى  الورع 

جميع  باإخفاق  كّلّي  حكم  اإ�سدار  يمكن  فال  عليه،  وبناًء  برّمتها.  ة  الب�سريَّ لفخر 
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ة  تاريخيَّ تجربة  كّل  تخ�سع  اأن  العلمّي  الإن�ساف  يقت�سي  بل  ينيَّة،  الدِّ الحكومات 

را�سة بكّل دقة. للمناق�سة والدِّ

ينيَّة، في عالم  الدِّ ينيَّة مراتب ودرجات، فبع�س م�ساديق الحكومة  الدِّ 2� للحكومات 

فاإّنها  والمرجوة،  المطلوبة  رجة  الدَّ عن  كثيرًا  ابتعدت  واإن  ة،  والم�سيحيَّ الإ�سالم 

ة، في زمانها، حين مقارنتها ب�سائر اأ�سكال الحكومات اّلتي  اتَّ�سفت بمزايا خا�سّ

ولى في العالم الإ�سالمّي، ملتزمة 
ُ
عا�سرتها. والحكومات الإ�سالميَّة، في القرون الأ

ينيَّة، واإن كّنا نعتقد باأنَّ اأغلبها كان قائمًا على اأ�سا�س الغ�سب  جدًا بالحكومة الدِّ

وبعيدًا عن الأفكار الإ�سالميَّة.

وعلى هذا الأ�سا�س، يمكن الّدعاء باأّنها كانت تتمتَّع بالكثير من مواطن القوة مقارنة 

ينيَّة في زمانها. على �سبيل المثال، يمكن الإ�سارة اإلى �سلوك  ب�سائر الحكومات غير الدِّ

في  التاأثير  بالغ  لها  كان  واّلتي  المفتوحة،  الأرا�سي  اأهالي  تجاه  الفاتحين  الم�سلمين 

ال�سالطين  ب�سلوك  لمقارنتها  وجه  من  هناك  فلي�س  عليه،  وبناًء  لالإ�سالم.  اعتناقهم 

والملوك اّلذين كانوا يفتتحون البالد، و�سائر الحكومات الفاتحة.

3� الحقيقة اّلتي ل يمكن التغا�سي عنها، هي اأّن اأغلب الحقائق المتعالية، والمفاهيم 

هناك  يكن  اأولم  لال�ستغالل.  تخ�سع  اأن  يمكن  العظيمة،  والأهداف  ال�سامية، 

ا�ستعمر  من  هناك  يكن  األم  كذبًا؟  النبّوة  واّدعوا  دينًا،  لهم  ا�سطنعوا  اأ�سخا�س 

عالمنا  وي�سهد  والعمران؟  البناء  �سعار  تحت  خيراتها  ونهب  عيفة،  ال�سَّ البلدان 

وترتكب  الديمقراطيَّة،  تنتحل  اّلتي  »الحّرة«  ة  الغربيَّ الحكومات  بع�س  المعا�سر 

فاع  عب الفل�سطينّي، بذريعة الدِّ اأب�سع الجرائم بحّق بع�س ال�سعوب المظلومة كال�سَّ

عاء؟  يَّة وحقوق الإن�سان، ُترى ما اّلذي يمكن فعله اإزاء هذا ال�ستغالل والدِّ عن الحرِّ

بذريعة  الإن�سان  وحقوق  يَّة  والحرِّ والإمامة  والنبّوة  ين  الدِّ عن  التخلِّي  ينبغي  فهل 

ا�ستغاللها والتالعب بها من بع�س الأفراد المغر�سين؟

عاء يكون من خالل  اإّن التعامل المنطقّي والمعقول، للحيلولة دون ذلك ال�ستغالل والدِّ
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ة؛  ينيَّ الح�سور الفاعل، والإ�سراف الدقيق والمقتدر. كذلك الأمر في باب الحكومة الدِّ

ة  عمليَّ توجد  كما  ين،  الدِّ با�سم  والحكومة  ين  الدِّ قدا�سة  ل�ستغالل  اإمكانيَّة  توجد  اإذ 

اإق�ساء لحقيقته وروحه وجوهره، بحيث ل تمار�س تلك الحكومة تعاليمه ومفاهيمه. ومن 

نين واإ�سرافهم، لكن لي�س من  هنا، فهي تتطّلب تفعيل الح�سور الواعي والمقتدر للمتديِّ

يا�سيَّة  ة وال�سِّ ين ودوره في المجالت الجتماعيَّ ة الدِّ واب قطُّ التخّلي عن اأ�سل حاكميَّ ال�سَّ

ب�سبب الخطر المذكور.

بة  وام، لحقيقة عظمة المعطيات والنتائج الطيِّ نون على الدَّ ول بدَّ من اأن يلتفت المتديِّ

اّلتي تعود على النا�س نتيجة تطبيق الإ�سالم الحّق، وتنظيم جميع عالقاته الجتماعيَّة 

ين المقّد�س وقيمه. على اأ�سا�س تعاليم هذا الدِّ
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ينيَّة اإلى ثالث فئات: ولة الدِّ 1� ينق�شم معار�شو الدَّ

ينيَّة، تتمثَّل في بع�س الم�سلمين اّلذين  ولى، من منكري الحكومة الدِّ
ُ
اأ � الفئة الأ

ينيَّة، وباأنَّه يفتقر للتعاليم  ولة الدِّ يعتقدون باأّن الإ�سالم لم يدع لت�سكيل الدَّ

يا�سة. ة بال�سِّ الخا�سّ

اإلى  اأفكارها،  في  ت�ستند،  ة،  ينيَّ الدِّ الحكومة  منكري  من  الثَّانية،  الفئة   � ب 

ة لت�سكيل  ينيَّة، وتقّيم �سلبيًا التجربة التاريخيَّ ة للحكومة الدِّ النتائج ال�سلبيَّ

ينيَّة. الحكومة الدِّ

ين في الق�سايا  ة الدِّ ج � الفئة الثالثة من المنكرين ترف�س من الأ�سا�س مرجعيَّ

ة وال�سيا�سيَّة. الجتماعيَّ

ة  يا�سيَّ ينيَّة، ووليته ال�سِّ ة تتمثَّل في اأّن النبّي P �سّكل الحكومة الدِّ 2� الحقيقة التاريخيَّ

م�ستندة اإلى الوحي.

ة، اإذ كانت هناك نماذج  ينيَّة، طوال التاريخ �سلبيَّ 3� لم تكن جميع نماذج الحكومة الدِّ

اإيجابيَّة م�سرقة.

ينيَّة، بل عادة  ين والحكومة الدِّ ة ا�ستغالل الأمور القد�سيَّة على الدِّ 4� ل تقت�سر اإمكانيَّ

ما تتعر�س �سائر المفاهيم القّيمة والنفي�سة لال�ستغالل.
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ينيَّة. ولة الدِّ 1� �سّنف باخت�سار معار�سي الدَّ

التجربة  اإلى  بال�ستناد  ة  ينيَّ الدِّ الحكومة  ينكرون  اّلذين  ولئك 
ُ
اأ كالم  حقيقة  ما   �2

التاريخيَّة؟

3� ما هو من�ساأ ولية النبّي Pال�سيا�سيَّة؟

ينيَّة؟ 4� ما هو رّدنا على الفئة الثانية من منكري الحكومة الدِّ





ة،  ينيَّ الدِّ الحكومة  منكري  من  الثَّالثة،  الفئة  اأّن  اإلى  ابق،  ال�سَّ ر�س  الدَّ في  اأ�سرنا، 

يا�سيَّة، وتتبّنى الحكومة  ة وال�سِّ مور الجتماعيَّ
ُ
ين في الأ ة الدِّ ترف�س، من الأ�سا�س، مرجعيَّ

بالعلمانيين، ين�سجمون مع  اأنف�سهم  ي�سّموا  واإن لم  ة،  النَّظريَّ واأ�سحاب هذه  العلمانيَّة. 

�س�سها ومبادئها؛ ذلك لأّنهم يوؤمنون بال�ستغناء عن 
ُ
العلمانيَّة، وي�ساطرونها الراأي في اأ

اأن ن�سّلط ال�سوء، ب�سورة  ة وال�سيا�سيَّة. ومن المنا�سب  ين في المجالت الجتماعيَّ الدِّ

ة قبل اأن نناق�س اأدّلة هذه الفئة من منكري دمج  �س�سها الفكريَّ
ُ
ة واأ مقت�سبة، على العلمانيَّ

يا�سة. ين بال�سِّ الدِّ

ة جوهر العلمانيَّ

ة  ة والثَّقافيَّ زة، على اأثر التَّطوُّرات القت�ساديَّ ظهرت العلمانيَّة، بو�سفها ظاهرًة متميِّ

د )ع�سر النه�سة(، واّلذي كان  ة اّلتي حدثت في الغرب عقب ع�سر التجدُّ والجتماعيَّ

يا�سة. ين عن ال�سِّ من اأهّم معطياته رواج نظريَّة ف�سل الدِّ

والعلمانيَّة   ،)Secularism( بالَعلمانيَّة  ولة  الدَّ عن  ين  الدِّ ف�سل  مفردة  بت  ُعرِّ وقد 

ة من العلم  ها م�ستقَّ ة � بك�سر العين � عدَّ )بك�سر العين وفتحها(. َفَمن ترجمها بالِعلمانيَّ

ة  ها م�ستقَّ ة � بفتح العين � فقد عدَّ ة، اأّما من ترجمها بالَعلمانيَّ عوة اإلى العلميَّ لتعني الدَّ

العلمانيَّة واإنكار 
ينيَّة الحكومة الدِّ

اد�س الّدر�س ال�سّ
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نيا بدًل من الآخرة، والتركيز على طاقات  من العالَم، فهي تعني ترويج النُّ�زوع اإلى الدُّ

وح. نيويَّة، من قبيل: العقل والعلم الب�سريَّين بدل اللتفات اإلى الرُّ الإن�سان الدُّ

قبيل:  من  بها،  المرتبطة  والكلمات  الكلمة  لهذه  والعربّية  الفار�سّية  فالتَّرجمات 

نه هذا الم�سطلح بمختلف معانيه واأبعاده.  )Secular(، ل يمكنها عك�س جميع ما يت�سمَّ

رت هذه الكلمة على غرار العديد من الكلمات التاريخيَّة المهمة اّلتي اكت�سبت  وقد تطوَّ

بمرور الزمان عدة معاٍن.

بداية، كان المراد من هذه المفردة »غير الق�ّص وغير الروحانّي«. فقد كانت في 

ين  الدِّ رجال  لإ�سراف  الخا�سعة  ة  الوقفيَّ الأرا�سي  من  الكثير  الو�سطى  القرون  وربا 
ُ
اأ

وق�ساو�سة الكني�سة واإدارتهم، بينما كانت الأرا�سي غير الموقوفة خا�سعة لإ�سراف غير 

الروحانّيين واإدارتهم. ثّم تطّور معنى هذه المفردة لُت�ْسَتمَّ منها، اأحيانًا، رائحة العداء 

اأو عدم   � ين  � ل مناه�سة الدِّ ة  دينيَّ اأّنها تعني في اأغلب الأحيان الالَّ اإّل  ين ورجاله،  للدِّ

على  العلمانيَّة  المدار�س  ا�سم  يطلق  فمثاًل،  ين.  الدِّ ورجال  الكني�سة  ل�سلطة  الخ�سوع 

ينيَّة، ولم يكن  يا�سيات اأو العلوم الطبيعيَّة بدًل من التَّعاليم الدِّ �س الرِّ المدار�س اّلتي تدرِّ

ين. اأ�ساتذة تلك المدار�س من الق�ساو�سة ورجال الدِّ

والمعارف  التَّعاليم  بع�س  باإخراج  ُيكتف  ولم  ف�سيئًا.  �سيئًا  الفكرة  هذه  راجت  ثّم 

خرجت بع�س جوانب الحياة الب�سريَّة من دائرة 
ُ
ين واأرباب الكني�سة. بل اأ عن نفوذ الدِّ

فكريَّة  نزعة  اإلى  ة  العلمانيَّ لت  تحوَّ وهكذا  والكني�سة،  ين  الدِّ و�سيطرة  ة  ينيَّ الدِّ التَّعاليم 

حديثة  �سورة  وتعر�س  والإن�سان،  العالم  اإلى  جديدة  نظرة  زعة 
َّ
الن� ولهذه  ع�سريَّة. 

ر، في كثير من  وؤية الجديدة، تتنكَّ لالإن�سان وم�سادره المعرفيَّة. وهذه النَّزعة، ذات الرُّ

ينيَّة. ين والقيم، ولعتبار التعاليم الدِّ ة الدِّ الموارد، لمرجعيَّ

وعلى  الإيمان.  عن  العلم  ف�سل  الأمر،  بادئ  ة،  العلمانيَّ �زعة  النَّ اأ�سحاب  اأّكد  وقد 

بالمو�سوعات  المتعلِّقة  تلك  الب�سريَّة، حّتى  والمعارف  العلوم  فاإّن جميع  الأ�سا�س،  هذا 

هذه  ينيَّة.  الدِّ والتجربة  ين  الدِّ نفوذ  دائرة  عن  خارجة  الطبيعة،  وراء  وبما  الفل�سفيَّة، 
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العلم  اّلتي ح�سرت  الكني�سة  د  ت�سدُّ على  فعل  ة  ردَّ كانت  العلمانّيين،  قبل  الحركة، من 

العلماء  و�سلبت  المقّد�سة،  ة  الم�سيحيَّ للكتب  الر�سمّي  تف�سيرها  نطاق  في  والمعرفة 

ة البحث. فقد فر�ست الكني�سة مرجعيتها  يَّ والمفّكرين اإبداء اآرائهم العلميَّة، و�سادرت حرِّ

ة والفنيَّة.  ة والأدبيَّ ة الكتب المقّد�سة على جميع �سوؤون القرون الو�سطى العلميَّ ومرجعيَّ

ة فعل على ذلك  فاع عن العلوم والمعارف كانت ردَّ ومن هنا، فاإّن اأن�سطة العلمانيَّة في الدِّ

د اّلذي فر�سته الكني�سة. الت�سدُّ

ة الفل�سفيَّة، فظهرت  �زعة لتتجاوز العلوم التجريبيَّة، وت�سمل الق�سيَّ وقد اتَّ�سعت هذه النَّ

رت هذه الأو�ساع بالتَّدريج في مقابل الموؤ�ّس�سة الجتماعيَّة  الفل�سفة العلمانيَّة. ثّم تطوَّ

يا�سّي،  وال�سيا�سيَّة، فاّت�سقت، لت�سبح على غرار دائرة العلم والفل�سفة في المجال ال�سِّ

مور 
ُ
ين والكني�سة في الأ ة الدِّ يا�سة، ورف�س مرجعيَّ ين عن ال�سِّ لت نظريَّة ف�سل الدِّ فتفعَّ

تطالب  ل  فالعلمانيَّة  الأ�سا�س،  هذا  وعلى  المدر�سة.  هذه  زعماء  جانب  من  يا�سيَّة  ال�سِّ

ة والحرفيَّة عن  يَّ يا�سة فح�سب، بل تطالب حّتى بف�سل العلوم الفنِّ ين عن ال�سِّ بف�سل الدِّ

ين.  الدِّ وال�سوؤون وف�سلها عن  مور 
ُ
الأ بعلمنة جميع  اأ�سا�سًا، تطالب  ة،  فالعلمانيَّ ين.  الدِّ

ى وتطالب بفنٍّ دنيوّي، وعلم دنيوّي، وفل�سفة دنيويَّة، وحقوق  وبناًء على ذلك، فهي تتبنَّ

ة، واأخالق دنيويَّة، وحكومة دنيويَّة. دنيويَّ

ة العلمانّي، حيث كان لهذه العقالنيَّة  ر عنه بعقالنيَّ ة يتمثَّل في ما نعبِّ واأ�سا�س العلمانيَّ

ة العلمانيَّة نظرة  ة المعا�سرة. والعقالنيَّ ة الغربيَّ ة حّظها الأوفر في بلورة المدنيَّ الخا�سّ

ين ومرجعيَّته من جانب، وموقع العقل والعلم الب�سريَّين من  جديدة في باب دائرة الدِّ

ة و�سلة  ين وتق�سرها على تنظيم الحياة الفرديَّ د دائرة الدِّ جانب اآخر. فالعلمانيَّة تحدِّ

ة الب�سريَّة، بل  ين في الحياة العلميَّة والجتماعيَّ ة الدِّ الإن�سان باهلل، ول تعترف بمرجعيَّ

ة العقل والعلم الب�سريَّين في هذه المجالت. توؤّكد مرجعيَّ

مبداأ  اأّي  عن  وم�ستقاّلن  م�ستغنيان  الب�سريَّين  والعلم  العقل  باأّن  ة  العلمانيَّ وتعتقد 

معرفّي اآخر، ول بدَّ من المحافظة على ا�ستغناء العقل والعلم الب�سريَّين وا�ستقاللهما. 
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ين، واأيِّ مرجع معرفّي اآخر، قادر على ك�سف  وترى اأنَّ العقل الب�سرّي الم�ستقّل عن الدِّ

ة واأهدافها. وعلى هذا الأ�سا�س، اأخذت العلمانيَّة، وبال�ستناد  مع�سالت الحياة الب�سريَّ

ة للعقل والعلم الب�سريَّين، تنّحي �سيئًا ف�سيئًا  اإلى العقالنيَّة المذكورة وتلك النظرة الخا�سّ

ة والعلميَّة، في حين تو�ّسعت في تاأكيد نزعة  ين عن مختلف ال�سوؤون النظريَّ ة الدِّ مرجعيَّ

ة العقل في مختلف �سوؤون الحياة العلميَّة والجتماعيَّة لالإن�سان  ة الإن�سان ومحوريَّ محوريَّ

.
(1(

الغربّي المعا�سر

ة ين والعلمانيَّ الدِّ

ة،  ينيَّ الدِّ والتَّعاليم  الوحي  عن  الب�سريَّين  والعلم  العقل  ة  ا�ستقالليَّ ة  العلمانيَّ توؤّكد 

اإليها.  �سبيل  الب�سريَّين  والعلم  للعقل  اّلتي  مور 
ُ
الأ في جميع  ين  الدِّ اإلى  جوع  الرُّ ورف�س 

اإليها  �سبيل  اّلتي ل  المجالت  تكون مو�سوعيَّة في  ين  الدِّ ة  اأّن مرجعيَّ العلمانيُّون  ويرى 

ة اإلى  ة الخا�سّ من قبل العقل والعلم الب�سريَّين. ُترى هل يمكن عدُّ هذه النظرة العلمانيَّ

ين؟  ين والعقل والعلم اإلحاديَّة ومناه�سة للدِّ الدِّ

ين وم�ساحته يختلف، تمامًا، عن نظرة  الحقيقة هي اأّن تف�سير العلمانيين ل�سلطة الدِّ

ين هو اأّنه  ين. فالتف�سير ال�سائد والغالب والمقبول للدِّ اأغلب الموؤمنين المتوازنة اإلى الدِّ

اأنَّه ي�ستوعب �سلة الإن�سان  ة باهلل، بل يعني  اإيمان الفرد و�سلته الفرديَّ ل يقت�سر على 

الهداية  مجال  في  ح�سوره  له  اأّن  كما  بيعة،  والطَّ بالعالم  الإن�سان  وعالقة  بالإن�سان 

ة  ة ومختلف �سوؤونها. واختالف عقالنيَّ ين تعاليمه في المجالت الجتماعيَّ ينيَّة. وللدِّ الدِّ

نرى  يجعلنا  اّلذي  بال�سكل  لي�ست  ين  للدِّ والمعروفة  ال�سائدة  الروؤية  هذه  مع  العلمانيَّة 

ة  ال�ستقالل  ين. وتاأكيد العلمانيَّ اأنَّ  العلمانيَّة تنطوي على جوهر اإلحادّي ومناه�س للدِّ

يتناق�س، بحدِّ ذاته،  ينيَّة ل  الدِّ والتعاليم  الوحي  الب�سريَّين عن  والعلم  للعقل  المعرفّي 

خروج  ترى  واأن  ين؛  الدِّ دائرة  تحديد  العلمانيَّة  تروم  اأن  طبيعيٌّ  والتديُّن.  الإيمان  مع 

واأن  ين،  والدِّ الإيمان  الب�سريَّين �سبر غورها من دائرة  والعلم  للعقل  اّلتي يمكن  مور 
ُ
الأ

ينيَّة لأحمد واعظي، ن�سر مر�ساد � قم، 2000م. )1) للوقوف على المزيد، في هذا ال�ساأن، راجع الف�سل الثاني من كتاب الحكومة الدِّ
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الب�سريَّين على  العلم والإدراك  ا�سئين من  النَّ المجالت الحد�س والظّن  م في هذه  تقدِّ

ينيَّة، وهي ت�سعى اإلى تقييم  ا�سئة من الرجوع اإلى المتون الدِّ القطع والح�سم والإدراك النَّ

ينيَّة على محّك العقل والعلم والمنطق الب�سريَّين. ورغم هذا كّله، ل ينبغي  المفاهيم الدِّ

ين. ة بالإلحاد ومناه�سة الدِّ و�سف العلمانيَّ

ة؛ اأي اإّن العلماني  ة العلمانيَّ ويبدو اأّن قوام العلمنة واأ�سا�سها ي�ستندان اإلى قبول عقالنيَّ

ين على  ة الدِّ هو كّل من اعتقد با�ستقالل العقل والعلم الب�سريَّين، واآمن باقت�سار مرجعيَّ

ين في المجالت اّلتي يطالها العقل  عالقة الإن�سان بعالم الغيب، واأعلن حظر تدّخل الدِّ

ان؛ ول فرق في ما اإذا كان يوؤمن حّقًا باهلل ومذهب معّين، اأو ملحدًا ينكر  والعلم الب�سريَّ

ين اأ�سا�سًا. الدِّ

ين، على المجالت  ة الدِّ وخال�سة القول، فاإّن العلمانيَّة تقت�سر، في ما يتعلَّق بمرجعيَّ

اّلتي ل يبلغها عقل الإن�سان، وهذه المجالت �سخ�سيَّة ومتعلِّقة برابطة الإن�سان باهلل. 

ابطة اأو يرف�سها. ومن هنا، لي�س للعلمانيَّة من  وهذا حّق لكّل فرد في اأن يقبل هذه الرَّ

ابطة اأو رف�سها، كما تعتقد بالتَّ�ساهل والتَّ�سامح في اأمر  تعليمات في �ساأن قبول هذه الرَّ

التديُّن. وفحوى هذا التَّ�ساهل لي�س الإلحاد والالدين، ويمكن جمع العلمانيَّة مع العتقاد 

ًا قائمًا على  باهلل والمعاد والإيمان بهما. طبيعيٌّ اأن يكون تدّين الفرد العلمانّي تديُّنًا خا�سّ

ين ومرجعيته. ة العقل والإن�سان، وعلى الحدِّ للغاية من دائرة نفوذ الدِّ اأ�سا�س محوريَّ

ة العلمنة، حيث توؤّكد  ة تتمثَّل في قبول عقالنيَّ ة العلمانيَّ وا�ستنادًا اإلى ما �سبق، فاإّن ماهيَّ

هذه العقالنيَّة العتماد على الذات وا�ستقالل العقل والعلم الب�سريَّين عن الوحي والتعاليم 

ة اإلى  ين في اأغلب المجالت. ولهذه النظرة الخا�سّ ينيَّة، فال يبقى من مجال لتدّخل الدِّ الدِّ

مور غير دينيَّة؛ فتكت�سب 
ُ
ين واإلى قدرة الإن�سان المعرفيَّة نتائج كثيرة تجعل العديد من الأ الدِّ

يا�سة �سبغة غير دينيَّة وعلمانيَّة. العلوم والفنون والفل�سفة والحقوق والأخالق وال�سِّ

ة ونتائجها،  يا�سة هو اإحدى ثمرات  العلمانيَّ ين عن ال�سِّ وبناًء على ذلك، فاإنَّ ف�سل الدِّ

يا�سة  ال�سِّ ين عن  الدِّ ول يعدُّ نتيجتها الوحيدة. ولذلك ل يبدو تعريف العلمانيَّة بف�سل 
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العقالنيَّة، نكون قد  اأي  العلمانيَّة في �سوء جوهرها،  اأن نعّرف  دقيقًا، ذلك لأّننا بدل 

واب تعريفها بالإلحاد ومناه�سة  عّرفناها على اأ�سا�س اإحدى نتائجها، كما ل يبدو من ال�سَّ

ًا  ين؛ لأّنه قد يكون ال�سخ�س موؤمنًا باهلل، لكنه بقبوله للعقالنيَّة ي�سبح مدافعًا عمليَّ الدِّ

عن العلمانيَّة. وبعد هذا الإي�ساح الإجمالّي، في باب معنى العلمانيَّة وم�سمونها، ون�سبتها 

ين  ة واإنكار دور الدِّ ينيَّ ين، ياأتي دور طرح بع�س اأدّلة العلمانيين على نفي الحكومة الدِّ للدِّ

ر�س القادم، في مناق�سة  ع في الدَّ يا�سة واإدارة �سوؤون المجتمع، و�سنتو�سَّ في ميدان ال�سِّ

دليلين رئي�سين من اأدّلتهم.
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ينيَّة، فكرة العلمانيَّة. 1� اعتنقت الفئة الثَّالثة، من منكري الحكومة الدِّ

ة انبثقت في الع�سر الحديث. 2� العلمانيَّة نظرة وظاهرة معرفيَّة خا�سّ

ة ل�»العلمانيَّة« �سورة وا�سحة عنها. م الترجمة اللفظيَّ 3� ل تقدِّ

4� �سهدت مفردة العلمانيَّة تطوُّرًا على �سعيد المعنى.

ة تعتقد بالعتماد على الذات  ة العلماني، وهذه العقالنيَّ 5� قوام العلمانيَّة قبول عقالنيَّ

ين وتعاليمه. وا�ستقالل العقل والعلم الب�سريَّين عن الدِّ

ين في اأغلب المجالت. ة الدِّ ر العلمانيَّة لمرجعيَّ 6� تتنكَّ

اإحدى نتائج  يا�سة؛ لأّن هذا يمثِّل  ين عن ال�سِّ 7� ل ينبغي تعريف العلمانيَّة بف�سل الدِّ

ين. العلمانيَّة، كما اأّن من نتائجها ف�سل العلم والفن والفل�سفة عن الدِّ

ين. ين، بل تن�سد ت�سييق دائرة الدِّ 8� العلمانيَّة ل تعني الإلحاد ومناه�سة الدِّ

ة،   دًا اأو ملحدًا؛ لأّن الإيمان والإلحاد لي�سا من اأ�سول العلمانيَّ 9� قد يكون العلماني موحِّ

بل اأ�سلها قبول العقالنيَّة.
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1� ما هو ال�ستعمال البتدائي للعلمانيَّة؟

2� ما المراد بالعقالنيَّة؟

ة والتديُّن؟ 3� ما هي العالقة بين العلمانيَّ

ين وحدوده؟ 4� ما هو معتقد العلمانيَّة بدائرة الدِّ

يا�سة؟ ين عن ال�سِّ 5� هل ي�سح تعريف العلمانيَّة بف�سل الدِّ



ل ليل األوَّ الدَّ

يا�سة، واّلذي  ين في ال�سِّ اإّن اأحد ال�ستدللت الم�سهورة للعلمانيين على نفي تدّخل الدِّ

ريعة«، حيث يقوم  »�شعوبة تطبيق ال�شَّ ب�  ر عنه  يرّكزون عليه دائمًا، يتمثَّل في ما يعبَّ

تطبيق  ر  تعذُّ اأ�سا�س  على  تين،  اأ�سليَّ متين  مقدِّ من  ن  يتكوَّ اّلذي  ال�ستدلل،  هذا  جوهر 

الم�ساألة،  هذه  على  ا�ستدللتهم،  في  ينيَّة،  الدِّ بالحكومة  المعتقدون  ز  ويركِّ ال�سريعة. 

ر  يتعذَّ المقابل  وفي  التطبيق،  واجبة  وقوانين  اأحكامًا  ة  الإ�سالميَّ ال�سريعة  في  اأّن  وهي 

تطبيق هذه الأحكام من دون وجود الحكومة ودعمها.

ريعة على مختلف الأ�سعدة  ينيَّة في خدمة تطبيق ال�سَّ ولة الدِّ اإذًا، ل بدَّ من اأن تكون الدَّ

ة،  ينيَّ ال جتماعيَّة، بينما ي�سر العلمانيُّون، في مقام نفيهم ل�سرورة ت�سكيل الحكومة الدِّ

على اأّن ال�سريعة تواجه �سعوبة التَّطبيق في المجتمع، ول يمكن تطبيق الفقه وال�سريعة 

الحكومة  اإقامة  فل�سفة  في  كون  ي�سكِّ الأ�سا�س،  هذا  وعلى  باأكمله.  المجتمع  نطاق  على 

تطبيق  �سوى  لي�سا  قيامها  واأ�سا�س  ينيَّة  الدِّ الحكومة  ت�سكيل  فل�سفة  لأّن  وذلك  ينيَّة؛  الدِّ

وابط الجتماعيَّة. ال�سريعة واإجرائها على جميع نواحي الرَّ

رة،  ومتطوِّ رة  متغيِّ جوانب  الجتماعيَّة  والعالقات  للروابط  اإنَّ  االأُولى:  المقّدمة 

اأدّلَّة العلمانيِّين على نفي 
ينيَّة )1( الحكومة الدِّ

ابع  الّدر�س ال�سّ
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ة ونوعها  ي�سهدان حالت  ة الب�سريَّ ة والجتماعيَّ فم�ستوى العالقات القت�ساديَّ

العلم والتجربة  اإلى تطوُّر  التَّغيُّر  التاريخ، ويعزى هذا  التغيُّر تمتدُّ طوال  من 

والقت�ساديَّة  والثَّقافيَّة  ة  يا�سيَّ ال�سِّ والروابط  فالعالقات  ة.  الب�سريَّ والمعرفة 

عن  تمامًا  تختلف  الب�سيطة،  ة  والع�سائريَّ ة  القرويَّ المجتمعات  في  ة،  الب�سريَّ

ة و�سبه ال�سناعيَّة.  ة ال�سائدة لدى المجتمعات ال�سناعيَّ العالقات الجتماعيَّ

وبناًء على ذلك، فتغيُّر اأ�سكال الحياة الجتماعّية وقوالبها وتطّورها، ومن ثّم 

ر لها. تغيُّر الروابط والعالقات الجتماعيَّة حقيقة ل يمكن التنكُّ

ين خاطب  الدِّ لأّن  ثابتين؛  ومحتوًى  وتعاليمه م�سمونًا  ين  للدِّ اإّن  الثانية:  المقّدمة 

الإن�سان في مرحلة زمنيَّة معّينة هي مدة ظهوره، وتعامله مع ظروف و�سرائط 

ين  ة، وعالقات وروابط محدودة بتلك المرحلة التاريخّية. فالدِّ اجتماعيَّة خا�سّ

رة. والإ�سالم ظهر في مرحلة معّينة من التَّاريخ،  وال�سريعة لي�سا حقيقة متكرِّ

الجتماعيَّة.  التطوُّرات  �سوء  في  د  تتجدَّ اّلتي  بال�سيغة  لي�س  الإلهّي  والوحي 

د تبعًا للتطوُّرات والتغيُّرات الجتماعيَّة، ولي�س له  ين اأمر ثابت ول يتجدَّ فالدِّ

رة. من تعاليم وو�سايا حديثة ومتطوِّ

التَّطابق مع  ياأبى  الثَّابت  الأمر  فاإّن  متين،  المقدِّ تينك  ونتيجة  متين:  المقدِّ نتيجة 

مًا للعالقات  اأن يكون منظِّ ين الثابت  ر، وتاليًا لي�س من �ساأن الدِّ الأمر المتغيِّ

ة ولكّل الأزمنة. ولي�ست هناك  وابط الجتماعيَّ الحقوقيَّة في جميع مجالت الرَّ

اّلذي  المجتمع  اإلى  القريبة  المجتمعات  في  ال�سريعة  تطبيق  في  �سعوبة  من 

ت�سهد  لم  وابط  والرَّ العالقات  ونوع  الجتماعّي  الن�سيج  لأّن  ين؛  الدِّ فيه  ظهر 

اختلفت  اّلتي  المجتمعات  في  ال�سريعة  تطبيق  ي�سعب  بينما  جذريًا.  تغيُّرًا 

ة  اإمكانيَّ لعدم  المبا�سرة  والنتيجة  الوحي.  نزول  زمان  مع  الجتماعيَّة  بنيتها 

ينيَّة، وعدم وجوب  ولة الدِّ تطبيق ال�سريعة، �ستكون انتفاء �سرورة ت�سكيل الدَّ

يا�سيَّة والجتماعيَّة. ين في ال�سوؤون ال�سِّ ة الدِّ مرجعيَّ
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ليل األّول الرّد على الدَّ

تين، اأهّمها: متيه الأ�سليَّ ة اإ�سكالت على هذا ال�ستدلل ومقدِّ نلحظ عدَّ

اأواًل: التَّغيُّرات اّلتي تطول العالقات الجتماعيَّة حقيقة ل يمكن اإنكارها، اإّل اأّنها لي�ست 

اأّية م�سكلة في �ساأن تطبيق ال�سريعة.  جميعًا من نوٍع واحد، وبع�سها ل يخلق 

كما ل بدَّ من اإدراك هذه الم�ساألة جيدًا، وهي اأّن جميع التغيُّرات الجتماعيَّة 

التغيُّرات  فبع�س  كّليَّة.  ب�سورة  والمختلفة  ة  الجذريَّ التغيُّرات  نوع  من  لي�ست 

ة  القت�ساديَّ الرابطة  اأّن  بمعنى  والقالب؛  ال�سكل  على  تقت�سر  الجتماعيَّة 

ت�سود  المجتمع،  اأبناء  بين  ب�سكل معّين  �سائدة  ال�سابق  اّلتي كانت في  نف�سها 

ة  بماهيَّ جديدة  رابطة  منها  بدًل  تنبثق  ولم  جديد،  وقالب  اآخر  ب�سكل  اليوم 

حقوقيَّة مختلفة.

وهذا التغيُّر، في ال�سورة وال�سكل، وارد في مختلف اأنواع الروابط الجتماعيَّة. على 

وعقود  عالقات  والحا�سر،  الما�سي  في  المجتمعات،  جميع  في  توجد،  المثال:  �سبيل 

ة؛  والقت�ساديَّ الحقوقيَّة  وابط  الرَّ مجال  في  وال�سركة  والإيجار  البيع  قالب  في  تنتظم 

ي�سهد  اأن  دون  من  وقالبها،  وابط  الرَّ هذه  �سكل  في  تغيُّر  حدث  الزمان  تقادم  وكلَّما 

دة في  اأ�سل ماهيَّة هذه الروابط اأّي تغيُّر. فاإن كانت للبيع والإيجار وال�سركة �سور محدَّ

ة اأنواع من التجارة وال�سركة والإيجار. الما�سي، فقد ظهرت اليوم عدَّ

ة و�سركات �سامنة. اأّما  ة و�سركات خا�سّ فمثاًل، لم تكن في الما�سي �سركات مختلفة عامَّ

ادرة،  ة ال�سَّ �س حكم اأ�سل هذه الماهيَّات الحقوقيَّة. فالأحكام الفقهيَّ الإ�سالم، فقد �سخَّ

هذه  جميع  على  تطبيقها  يمكن  والإيجار،  وال�سركة  البيع  باب  في  الإ�سالم،  �سدر  في 

ور والأ�سكال الجديدة؛  لأّن هذه الأحكام �سدرت في باب هذه الماهّيات الحقوقيَّة،  ال�سُّ

ولي�س في �ساأن �سكل وقالب معيَّنين منها. اإذًا، فهي باقية على قّوتها وفاعلّيتها.

ة،  وابط الحقوقيَّة والقت�ساديَّ كما اأّن الإ�سالم لم يعترف، منذ الما�سي، ببع�س الرَّ

وهو يرف�سها واإن ظهرت اليوم باأ�سكال وقوالب جديدة، والحكم الإ�سالمّي جار على هذه 
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ة الباطلة في  القوالب الجديدة. على �سبيل المثال: يمكن الإ�سارة اإلى المعامالت الربويَّ

ال�سريعة الإ�سالميَّة، فقد ظهرت اليوم اأ�سكال جديدة من المعامالت لم يكن لها مثيل 

في ال�سابق. فاإن اتَّ�سح للفقيه، من خالل التَّحليل الحقوقّي والفقهّي، اأّن لهذه المعامالت 

ل  الإ�سالمّي  با  الرِّ فحكم  ذلك،  على  وبناًء  ببطالنها.  حكم  ربويَّة  ماهيَّة  الم�ستحدثة 

يواجه اأّية م�سكلة في هذه الحالت الجديدة، ومجّرد حدوث التغيُّر والتطور في الروابط 

القت�ساديَّة ل يوؤّدي اإلى تعطيل تطبيق اأحكام ال�سريعة.

مور جديدة حديثة من 
ُ
ة يوؤّدي اإلى انبثاق روابط واأ ثانياً: بع�س التَّغيُّرات الجتماعيَّ

»الم�شائل  ب�  عادة  عنها  ر  ونعبِّ والقالب،  ال�سكل  حيث  ومن  الم�سمون  حيث 

هذه  في  ريعة  ال�سَّ تطبيق  في  م�سكلة  من  هناك  ولي�ست  الم�شتحدثة«. 

الم�سائل.

ين  الدِّ ثبات  على  اإ�سرارهم  في  لة  والمتمثِّ العلمانيين،  ل�ستدلل  الثانية  مة  والمقدِّ

رة والمتطّورة، مردودة ومطعون فيها؛ وذلك  المتغيِّ وعدم مرونته وتكيُّفه مع الظروف 

ين الإ�سالمّي  ين، واإن كان ثابتًا ل يتغيَّر مع التغيُّرات الجتماعيَّة، فاإنَّ محتوى الدِّ لأّن الدِّ

د لتطبيق ال�سريعة، ومرونة الفقه الإ�سالمّي اإزاء مقت�سيات الزمان  ن ما يمهِّ المبين ت�سمَّ

خذت بنظر العتبار.
ُ
والم�سائل الم�ستحدثة قد اأ

رة  المتغيِّ الظروف  مع  التكيُّف  على  قادرًا  الفقه  جعلت  والعنا�سر  الأ�سباب  فهذه 

ة، الأمر اّلذي اأزال م�سكلة تطبيق ال�سريعة و�سعوبتها. واإليك بع�س العنا�سر  والم�ستجدَّ

المرنة في الفقه الإ�سالمي:

R، مفتوح.  البيت  اأهل  �سّيما فقه  الإ�سالمي، ول  الفقه  اإّن باب الجتهاد، في   �1

ومعنى فتح باب الجتهاد اأّن وظيفة الفقيه والمجتهد لي�ست مقت�سرة على ا�ستنباط 

ة اّلتي ورد ال�سوؤال والجواب عنها في الم�سادر الفقهيَّة، بل ي�ستطيع  رعيَّ الأحكام ال�سَّ

�سول 
ُ
الفقيه بذل جهده في ا�ستخراج اأحكام الم�سائل الجديدة، بال�ستناد اإلى الأ

والمباني الفقهيَّة.
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دت ال�سبيل لن�سجام الفقه مع  اإّن �سرعيَّة عن�سر ال�سرط ووجوب اللتزام به، مهَّ  �2

ة الم�ستحدثة  بع�س ال�سرائط والم�سائل الم�ستحدثة؛ لأّن العديد من العقود العقالئيَّ

روط ولزوم اللتزام بها. تكت�سب �سرعيتها من باب ال�سُّ

والقوانين  المالحة،  وحقوق  العالميَّة،  التِّجارة  قوانين  فاإّن  المثال:  �شبيل  على 

مور 
ُ
ذات ال�سلة بحّق الختراع، والقوانين المتعلِّقة بالخطوط الجويَّة، جميعها، من الأ

ة، اإّل اأّن النظام  الم�ستحدثه اّلتي لم ترد في �ساأنها اآراء �سريحة في ال�سريعة الإ�سالميَّ

ة  وليَّ الدَّ والتفاقيات  العقود  بع�س  من  �سالحًا  يراه  بما  اللتزام  يمكنه  الإ�سالمّي 

وال�سخ�سيَّة، واإر�ساد المجتمع لرعايتها وال�ستفادة مما فيها من ت�سهيالت.

اإلى  بال�ستناد  لل�سرائط،  الجامع  الفقيه،  الولّي  من  ولئي  حكم  اإ�سدار  جواز  اإّن   �3

عن�سر الم�سلحة، لمن الأ�سباب بالغة الأهميَّة لن�سجام الفقه وتكيُّفه مع مقت�سيات 

الولئّي،  الحكم  اأ�سا�س  وعلى  ال�سرعّي،  الجانب  يعيِّن  اأن  الفقيه  فللولّي  الزمان، 

لواقعة ما في ظروف جديدة لي�س فيها حكم فقهّي خا�ّس.

وزبدة الكالم اأّنه:

ة لي�ست بال�سكل اّلذي تتطّلب فيه اإجابة �سرعيَّة،  اًل: اإّن جميع التَّغيُّرات الجتماعيَّ اأوَّ

التغيُّر يقت�سر على  ؛ لأّن  ال�سريعة  اإزاء تطبيق  ين ل يخلق م�سكلة  الدِّ وثبات 

ال�سكل والقالب، وحكم ال�سريعة الثابت يطّبق عليها ب�سهولة.

ثانياً: حين يكون التغيُّر مدعاة لظهور ق�سايا وم�سائل م�ستحدثة، فهناك الأ�سباب 

الم�ستحدثة وا�ستيعابها  لتلبية هذه الظروف  الفقه  اّلتي تكّهن بها  والعنا�سر 

ين ل يعني عدم مرونته  وتطبيقها على ال�سريعة. وبناًء على ذلك، فثبات الدِّ

ين الثابت عنا�سر مرنة تتكيَّف  رة، بل يعني اختزان الدِّ اإزاء الظروف المتغيِّ

مع مختلف التغيُّرات.
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ينيَّة ت�سطدم بم�سكلة تطبيق ال�سريعة. 1� يعتقد العلمانيون باأّن الحكومة الدِّ

ينيَّة، ي�ستند اإلى اإثبات عجز  2� ال�ستدلل الم�سهور للعلمانيين، على نفي الحكومة الدِّ

رة. ة المتغيِّ الفقه عن التكيُّف مع ال�سرائط الجتماعيَّ

رة،  ين ثابت والعالقات الجتماعيَّة متغيِّ 3� جوهر ا�ستدلل العلمانيين يتمثَّل في اأّن الدِّ

المجتمعات  في  ين  الدِّ تطبيق  ر  يتعذَّ اإذًا،  ر.  المتغيِّ على  الثابت  تطبيق  يمكن  ول 

الب�سريَّة.

ة لي�ست من نوٍع واحد. 4� الواقع اأّن التغييرات الجتماعيَّ

ة وال�سكليَّة في العالقات الجتماعيَّة ل تعرقل تطبيق ال�سريعة. وريَّ 5� التغيُّرات ال�سُّ

تكّهنت  ة  الإ�سالميَّ ال�سريعة  فاإنَّ  م�ستحدثة،  الجتماعيَّة  التغيُّرات  بع�س  اأّن  رغم   �6

بالحلول الالزمة لها.

الظروف  مع  تتكيَّف  اّلتي  المرنة  العنا�سر  ن  يت�سمَّ ثابتًا،  كان  واإن  ين،  الدِّ اإّن   �7

رة. المتغيِّ
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ينيَّة. ة الأّول على نفي الحكومة الدِّ 1� قّرر دليل العلمانيَّ

ح باخت�سار ق�سمي التغيُّرات الجتماعيَّة. 2� و�سّ

ة اّلذي ت�ستّد فيه �سعوبة تطبيق  3� ما هو الق�سم من التغيُّرات والتطوُّرات الجتماعيَّ

ال�سريعة؟

4� اأذكر باخت�سار الرّد على دليل العلمانيين الأّول.

ة. ح بع�س العنا�سر المرنة للفقه الإ�سالمي مع الظروف الم�ستجدَّ 5� و�سّ





اني ليل الثَّ الدَّ

احية الحقوقيَّة، وعدم قدرته  ين اإلى عجز الفقه من النَّ ابق للعلمانيِّ ا�ستند الدليل ال�سَّ

ك، من خالل طرح  رة، ف�سكَّ رة والمتغيِّ ة المتطوِّ على تنظيم الروابط والق�سايا الجتماعيَّ

يا�سة والمجتمع. �سعوبة تطبيق ال�سريعة، في اإمكانيَّة تدّخل الفقه في ال�سِّ

ته  خرى، اإلى عجز الفقه وعدم فاعليَّ
ُ
ليل الثاني للعلمانيين فينظر، من زاوية اأ اأّما الدَّ

ن هذا  ين من ُبعد اآخر. ويتكوَّ ة الدِّ يا�سّي والجتماعّي، وينكر مرجعيَّ في الميدانين: ال�سِّ

مات الآتية: ليل من المقدِّ الدَّ

ة  ة والإداريَّ ة للفقه يتمثَّل في حّل المع�سالت الجتماعيَّ اأحد الأهداف الأ�سا�سيَّ اإّن   �1

ًا وا�سحًا في اأبواب  نيويَّة. ويبدو هذا الهدف جليَّ لمختلف �سوؤون حياة الإن�سان الدِّ

المعامالت وغير العبادات الفقهيَّة، من قبيل: الإرث، والو�سّية، والتِّجارة، والحدود، 

يات اإّنما و�سعت في هذا الباب،  يات. على �سبيل المثال: فاإّن م�سائل الحدود والدِّ والدِّ

وم�سائل  الجتماعيَّة،  المفا�سد  ولمعالجة  النتهاكات،  ح�سول  دون  الحيلولة  بغية 

ة وتنظيمها. التِّجارة والمعامالت لغر�س ت�سهيل حلِّ اأزمات المجتمع القت�ساديَّ

الإن�سان  متطّلبات  معالجة  من  ن  وتمكَّ الأهداف،  هذه  تحقيق  الفقه  اإ�ستطاع   �2

اأدّلة العلمانيِّين على نفي 
ينيَّة )2( الحكومة الدِّ

الّدر�س الثّامن
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ة  الجتماعيَّة، وتنظيم �سوؤونه في الأزمنة ال�سابقة، حين كانت العالقات الجتماعيَّ

دة. وبناًء على ذلك،  ب�سيطة ومتوا�سعة، وكانت متطّلبات المجتمع ب�سيطة وغير معقَّ

ة ناجعة ومتنا�سبة مع المجتمعات اّلتي تمتاز حاجاتها ومتطّلباتها  فالإدارة الفقهيَّ

بال�سذاجة والب�ساطة، حيث يمتلك القدرة على حلِّها ومعالجتها.

اإدارة  م�سكالتها  حلُّ  ويتطّلب  خا�س،  تعقيد  على  المعا�سرة  المجتمعات  تنطوي   �3

علميَّة وتخطيطًا دقيقًا، فلم يعد من الممكن حلُّ هذه الم�سكالت من خالل الفقه. 

ابقة، اأن يمار�س ن�ساطه اليوم، كما كان عليه  ته ال�سَّ فلي�س للفقه، بخ�سائ�سه وفاعليَّ

ن من تحقيق اأهدافه في المجالت الجتماعيَّة؛ ذلك لأّن الفقه في  �سابقًا، كي يتمكَّ

الأ�سا�س لي�س بم�سروع مبرمج، بل هو عبارة عن فّن بيان الأحكام. والفقه قادر على 

ة لي�ست هي م�سكالت العالم  ة، اإّل اأّن الم�سكالت الحقوقيَّ حّل الم�سكالت الحقوقيَّ

المعا�سر جميعها.

ونتيجة لهذه المقدمات، فاإّن الفقه يفتقد لدور التدّخل في اإدارة �سوؤون المجتمعات 

المجتمعات  �سوؤون  واإدارة  ة،  الحقوقيَّ الم�ساكل  معالجة  على  يقت�سر  لأّنه  المعا�سرة؛ 

ًا. وبناًء على ذلك، فال مجال للفقه حيث وجدت  يًا وعلميَّ المعا�سرة تتطّلب تخطيطًا فنِّ

ة المعا�سرة. ة والعقالئيَّ الإدارة العلميَّ

ليل الثاني الرّد على الدَّ

تدّخل  �سلوب 
ُ
واأ ينيَّة،  الدِّ للحكومة  الخاطئ  الإدراك  اأ�سا�س  على  ليل  الدَّ هذا  يقوم 

الفقه في الحياة الجتماعيَّة. ونبيِّن، هنا، نقاط �سعف هذا ال�ستدلل:

الإدارة  و�سع  في  ال�ستدلل،  هذا  في  لل�سواب،  المجانبة  الم�سائل  اإحدى  تتمثَّل   �1

باأّي  بينهما  الجمع  يمكن  ل  كاأّنه  والعقالئيَّة؛  ة  العلميَّ الإدارة  مقابل  في  الفقهيَّة 

ين  �سكل من الأ�سكال. ومن�ساأ هذا الت�سّور يعزى اإلى عدم تبيين عالقة العقل بالدِّ

يه  ينيَّة، وما يوؤدِّ ب�سورة �سحيحة، واّلذي يخلو من الت�سوير ال�سحيح للحكومة الدِّ

ا اأن  الفقه من دور فاعل فيها. وعلى اأ�سا�س هذا الغمو�س، ت�سّور العلمانيون اأّنه، اإمَّ
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عوبات  يكون زمام اإدارة �سوؤون المجتمع بيد الفقيه، ومن ثمَّ يكون حلُّ جميع ال�سُّ

ة بو�ساطة الفقه اّلذي يخلو من العلم والعقل، اأو اأن يق�سى  والمع�سالت الجتماعيَّ

ة والعقالئيَّة. ة وتمار�س الإدارة العلميَّ الفقه بالمرَّ

ينيَّة ل تختلف عن  طبيعيٌّ القول: لي�س هناك اأّي اأ�سا�س لهذا التقابل، فالحكومة الدِّ

ة،  ينيَّة ل تهمل العقالنيَّة والعلم والتجربة الب�سريَّ ة، اإذ اإّن الحكومة الدِّ الحكومة العلمانيَّ

الحكومة  تنطلق  بينما  المجتمع،  ل�سوؤون  اإدارتها  في  الفقهيَّة  الأحكام  على  وتقت�سر 

ة بما تتمّتع به من اإدارة على اأ�سا�س العقل والعلم. اإّن هذا الت�سنيف والتمييز  العلمانيَّ

بعيدان غاية البعد عن العدالة، ومجانبان للواقع.

اإدارتها  في  والتخطيط  والعلم  بالعقل  ت�ستعين  خرى، 
ُ
الأ هي  ينيَّة،  الدِّ فالحكومة 

العقالنيَّة  اأّن  في  يتمثَّل  ة  العلمانيَّ والحكومة  ة  ينيَّ الدِّ الحكومة  بين  والفارق  للمجتمع. 

ينيَّة، بل تن�سجم مع التَّعاليم  والبرمجة والتخطيط لي�ست مطلقة العنان في الحكومة الدِّ

ة  عقالنيَّ توجد  بل  ينيَّة،  الدِّ الحكومة  في  غائبة  لي�ست  والعقالنيَّة  ينيَّة.  الدِّ والمفاهيم 

اأن  بدَّ من  ينيَّة ل  الدِّ الحكومة  العقالنيَّة في  والتدابير  فالإدارة  ريعة.  ال�سَّ متنا�سبة مع 

ينيَّة، وت�سعى اإلى اإدارة �سوؤون المجتمع على اأ�سا�س عدم  تاأخذ بنظر العتبار التعاليم الدِّ

ة  العلمانيَّ الحكومة  في  العقالنيَّة  الإدارة  تمتاز  بينما  الإ�سالمّي.  الفقه  حدود  انتهاك 

ين، ومثل هذه العقالنيَّة ل ت�ستبطن هاج�س التكيُّف  باأّنها مطلقة العنان وم�ستقلَّة عن الدِّ

ين. مع الدِّ

ل  الإ�سالمي،  الفقه  حدود  رعاية  و�سرورة  ينيَّة،  الدِّ الحكومة  في  ين  الدِّ ة  مرجعيَّ  �2

والتخطيط  والق�ساء  الت�سريع  فيها  بما  الحكومة  اأن�سطة  جميع  ا�ستنباط  تعنيان 

جميع  اإجراء  �سدد  في  لي�ست  ة  ينيَّ الدِّ فالحكومة  الفقه.  اإلى  مبا�سرة  واإ�سنادها 

ة وال�سيا�سيَّة، وحّل اأزمات المجتمعات  التدابير الجزئيَّة، وو�سع الخطط القت�ساديَّ

المعا�سرة المعقدة مبا�سرة من جوهر الفقه، من دون اإ�سراك العقل والعلم. فهذا 

اه. ين ول يتبنَّ الأمر غير ممكن، ول يزعمه الدِّ
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والفقه لي�س بحاّلل لجميع المع�سالت في الما�سي والحا�سر. بل اإّن الم�ستدّل يظّن 

اأنَّ جميع الم�ساعب كانت تعالج في الما�سي بو�ساطة الفقه وح�سب، واإّن العقل والعلم 

والتدبير الب�سرّي لم يكن له دخل البّتة. فالنبّي الأكرم Pوالإمام علّي Q و�سائر 

اإدارة  اإلى الفقه، في  اّلذي كانوا ي�ستندون فيه  خلفاء �سدر الإ�سالم، في الوقت نف�سه 

والتدابير  ة  العقالئيَّ الأ�ساليب  على  ينفتحون  كانوا  اآنذاك،  ة  الإ�سالميَّ البالد  �سوؤون 

ة وا�ست�سارة الآخرين. ولم يكن الفقه، باأّي �سكل من الأ�سكال، الم�سدر الأوحد  العرفيَّ

والعلم  العقل  به عن  ي�ستعا�س  ة، بحيث  والمع�سالت الجتماعيَّ عوبات  ال�سُّ لحّل جميع 

والأ�ساليب العقالئيَّة.

ة  ة الفقه في الما�سي اإلى جانب العقالنيَّ ينيَّ وبناًء على ذلك، فكما جعلت الحكومة الدِّ

ور.  الدَّ بهذا  اليوم  القيام  يمكنها  المعا�سرة  ينيَّة  الدِّ الحكومة  فاإّن  العقالئّي،  والتدبير 

الما�سي لم تكن  باأّن الحكومة في  الإيحاء  اأّنهم حاولوا  تتمثَّل في  العلمانيين  ومغالطة 

بحاجة �سوى اإلى الفقه، وبالنَّظر اإلى �سرورة التخطيط والبرمجة الجتماعيَّة في العالم 

ة القائمة على اأ�سا�س الإدارة الفقهيَّة عاجزة عن اإدارة  ينيَّ المعا�سر، فاإّن الحكومة الدِّ

�سوؤون المجتمع.

يتان: 3� للفقه على �سعيد الحياة الجماعيَّة خا�سِّ

االأُولى: اإّنه يخو�س، من عّدة جوانب، في تنظيم العالقات الجتماعيَّة، ويعيِّن حدود 

الحقوق وقيودها.

�س�سًا كّليَّة وعاّمة في مجال الثقافة والقت�ساد 
ُ
والثانية: اإّنه يطرح مبادئ و�سوابط واأ

ينيَّة وتركيزها  ة الفقه في الحكومة الدِّ ة والخارجيَّة. ومحوريَّ يا�سة الداخليَّ وال�سِّ

لطة،  ال�سُّ في  الحقوق  تلك  حدود  تحفظ  اأن  في  تتمثَّل  ة  الفقهيَّ الإدارة  على 

ة لتحقيق  واإ�سداء الخدمات و�سّنها لقوانينها، وانطوائها على الم�ساريع العمليَّ

�س�س والأهداف. فالإدارة الفقهيَّة ل تعني انفراد الفقه في 
ُ
تلك المبادئ والأ

حّل م�سكلة الت�سّخم والبطالة والمرور، بل تعني اأّن م�سوؤولي النظام الإ�سالمي 
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لمعالجة  زمة  الالَّ والم�ساريع  الخطط  رعيَّة في طرحهم  ال�سَّ الحدود  يراعون 

الأكثر  والقرارات  الم�ساريع  تلك  وتنفيذ  والجتماعيَّة،  ة  القت�ساديَّ الم�ساكل 

ة والمن�سجمة معها. ة والقيم الإ�سالميَّ تنا�سبًا مع الموازين الفقهيَّ

اأّن للفقه �ساأنًا  الثالثة من ال�ستدلل، ومفاده  وبناًء على ذلك، فما ورد في النقطة 

ة، اإّنما اأغفل تلك  ًا فقط، ولي�ست جميع م�ساكل المجتمع من نوع الم�ساكل الحقوقيَّ حقوقيَّ

�سلوب 
ُ
الم�ساألة اّلتي اأ�سرنا اإليها. فم�ساكل المجتمع، واإن لم يكن لها بعد حقوقّي، فاإنَّ اأ

على  وبناًء  ينّي.  الدِّ المجتمع  في  خطيرة  تبدو  وامتداداتها  واآثارها  الم�ساكل  هذه  حّل 

�سلوب اّلذي يراعي حدود الحقوق الإ�سالميَّة من بين جميع 
ُ
ذلك، فال بدَّ من اختيار الأ

القيم  �سيانة  تاليًا،  ن،  يت�سمَّ واّلذي  الجتماعيَّة،  الم�سكلة  لحّل  المطروحة  الأ�ساليب 

�س�س الإ�سالميَّة. ونخل�س مّما �سبق اإلى اأّن عدم حقوقيَّة م�سكلة اجتماعيَّة ل يمنح 
ُ
والأ

ة الإ�سالميَّة في معالجة تلك الم�سكلة. طر الحقوقيَّ
ُ
غ لعدم الكتراث بالأ الم�سوِّ

اأدّلة  اأهّم  من  ان  يعدَّ الأخيرين،  ر�سين  الدَّ في  ناق�سناهما،  اللذين  الدليلين  اإّن 

يا�سة واإدارة �سوؤون المجتمع، ول  ين في ال�سِّ العلمانيين واأكثرها �سهرة على نفي تدّخل الدِّ

ظنا عن مناق�ستها، واكتفينا بهذين  تحتّل �سائر اأدّلتهم مثل هذه الأهميَّة، ومن هنا تحفَّ

ليلين. الدَّ
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ة للمجتمعات الب�سريَّة. 1 � اإّن اأحد اأهداف الفقه هو حّل المع�سالت الجتماعيَّ

في  الجتماعيَّة  المع�سالت  حّل  في  نجح  الإ�سالمّي  الفقه  باأّن  العلمانيون  يعتقد   �  2

ال�سابق، لكن يتعذر عليه تحقيق هذا الهدف في المجتمعات المعا�سرة.

ر حّل جميع  3 � هناك تعقيد خا�س يكتنف المجتمعات المعا�سرة، بما يجعل من المتعذِّ

م�ساكلها من طريق الفقه، ول بدَّ من اإدارة علميَّة وتخطيط لحّل تلك الم�ساعب.

ة والعقالئيَّة هي البديل لالإدارة الفقهيَّة. 4 � يعتقد العلمانيُّون باأّن الإدارة العلميَّ

5 � يوؤمن العلمانيُّون باأّن الفقه ل يحل �سوى الم�ساكل الحقوقيَّة، وم�ساكل المجتمعات 

المعا�سرة لي�ست م�ساكل حقوقيَّة فقط.

6 � اأورد العلمانيون مغالطة من خالل جعلهم الإدارة الفقهيَّة مقابل الإدارة العلميَّة.

بعن�سر  الآن،  وحّتى  ال�سابق  منذ  الفقهيَّة،  والإدارة  ة  ينيَّ الدِّ الحكومة  ا�ستعانت   �  7

العقالنيَّة.

8 � ن�ساط الفقه، على �سعيد الحكومة، ل يرف�س ال�ستعانة بالعقل والعلم الحديث.

ة و�سبل الإدارة والتخطيط في الحكومة  9 � ل بدَّ من اأن تتّم معالجة الم�ساكل الجتماعيَّ

ينيَّة. ة والمعايير والقيم الدِّ طر الفقهيَّ
ُ
ينيَّة على اأ�سا�س الأ الدِّ



ة )أ( 83ّدلمة الفِّاحيِّية فِ  حفي الحكومة القِّ كيَّ

1 � ما هي عقيدة العلمانيين في قدرة الفقه على حّل المع�سالت الجتماعيَّة؟

ينيَّة. 2 � قّرر باخت�سار دليل العلمانيين الثاني على نفي الحكومة الدِّ

3 � اأّي نوع من الإدارة تتطلَّب المجتمعات المعا�سرة، من وجهة نظر العلمانيين؟

ة والإدارة الفقهيَّة؟ 4 � هل هناك من تعار�س بين الإدارة العلميَّ

5 � ما هي اأن�سطة الفقه على �سعيد الحياة الجتماعّية؟

ين على �سعيد اإدارة المجتمع؟ ة الدِّ 6 � ما المراد من مرجعيَّ
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للتوّسع في المطالعة: 

يا�شيَّة« الواردة في هذا  ف اأكثر اإلى »الم�شطلحات ال�شِّ       لمزيد المعلومات والتعرُّ

الف�شل، عليك بالرجوع اإلى الم�شادر االآتية:

ة الإيرانيَّة. يا�سيَّة، ن�سر مركز المعلومات والوثائق العلميَّ 1 � معجم العلوم ال�سِّ

2 � مدخل اإلى مو�سوعة العلوم الجتماعيَّة، باقر �ساروخاني، ن�سر كيهان.

يا�سيَّة، تنقيح انطوني كوينتن، ترجمة مرت�سى اأ�سعدي، ن�سر دار الهدى  3 � الفل�سفة ال�سِّ

العالميَّة.

وللتعرف اإلى »اللِّيبراليَّة« راجع كتاب:

وهو من  ترجمة عبا�س مخبر.  اآربال�ستر،  تاأليف  الغرب،  ة  ليبراليَّ و�سقوط  � ظهور   4

الم�سادر المفيدة في هذا المجال.

يا�شة«، اأُنظر في: ين بال�شِّ  في �شاأن المباحث المهمة المتعلقة ب� »عالقة الدِّ

يا�سة، ماك�س ل. ا�ستكهاو�س، ترجمة مرت�سى اأ�سعدي، وهي مدرجة في  ين وال�سِّ 5 � الدِّ

 � اإليادة، ترجمة: هيئة الترجمة في دار طرح نو  »الثقافة والدين« لميرجا  كتاب 

طهران 1377 ه�.�سم�سي.

يا�شة«،  وال�شِّ »العقل  كتاب  في  مدرجة  وهي  ا�سمارث،  نينيان  يا�سة،  وال�سِّ ين  الدِّ  �  6

ترجمة عّزت اهلل فولدوند، طرح نو � طهران 1377ه�.�سم�سي.

في  روما  لكني�سة  ة  المعنويَّ وال�سلطة  يا�سيَّة  ال�سِّ ال�سلطة  عالقة  ق�سة  اإلى  وللتعرف 

القرون الو�سطى، راجع الم�سدرين الآتيين:

يا�سيَّة من العهود القديمة اإلى اليوم، البروف�سور غايتا  7 � تاريخ العقائد والمذاهب ال�سِّ

نومو�سكا والدكتور غا�ستون بوتو، ترجمة ح�سين �سهيد زاد.

ة للدين، علّي ر�سا �سجاعي زند. يا�سيَّ ة للدولة والقدرة ال�سِّ ينيَّ ة الدِّ رعيَّ 8 � ال�سَّ



ة )أ( 85ّدلمة الفِّاحيِّية فِ  حفي الحكومة القِّ كيَّ

يا�شة في اآراء الفال�شفة الم�شلمين، راجع: ين بال�شِّ وللوقوف على كيفيَّة ارتباط الدِّ

الإعالم  مكتب  ن�سر  مركز  �سرو�س،  محمد  الإ�سالمي،  الفكر  في  ولة  والدَّ ين  الدِّ  �  9

الإ�سالمي � قم، ال�سفحات 47 و56.

       وراجع الم�شادر االآتية لمزيد من االإلمام بالعلمانيَّة:

ة للعلمانيَّة، عادل ظاهر، دار ال�ساقي � بيروت 1993 م.  �س�س الفل�سفيَّ
ُ
10� الأ

 � ة  العربيَّ الوحدة  درا�سات  مركز  العظمة،  عزيز  مختلف،  منظور  من  العلمانيَّة   �11

بيروت 1992 م.

ة، اأحمد واعظي، ن�سر مر�ساد � قم، 2000م. ينيَّ 12� الحكومة الدِّ

ال�سنة  الإ�سالميَّة،  الحكومة  ف�سليَّة  غليون،  برهان  بقلم  مقال  العلمانيَّة،  ة  ق�سيَّ  �13

الثانية، العدد الثالث.





رس 9 – 10: النَّبّي األكرمP وتأسيس الحكومة الدَّ

Pياسيَّة بعد النبّي األكرم رس 11: الوالية السِّ الدَّ

يعة ياسّي للشِّ رس 12: الفكر السِّ الدَّ

ياسيَّة ورى في تعيين الوالية السِّ رس 13: دور البيعة والشُّ الدَّ

ياسيَّة ورى في تعيين الوالية السِّ رس  14: تأثير البيعة والشُّ الدَّ

اإلسالم والحكومة





ينيَّة في  باع التَّعاليم الدِّ ة باأّنها تعني اتِّ ينيَّ ابق، الحكومة الدِّ عّرفنا، في الف�سل ال�سَّ

اأدّلة  وعر�سنا  يا�سيَّة.  ال�سِّ ال�سوؤون  مختلف  في  ين  الدِّ ة  بمرجعيَّ والقبول  ولة،  الدَّ �سوؤون 

ًة في  ين مرجعيَّ ة، واأثبتنا عدم وجود ما يحول دون اأن يكون الدِّ ينيَّ المنكرين للحكومة الدِّ

.
(1(

ينيَّة ة وتاأ�سي�س الحكومة الدِّ المجالت الجتماعيَّ

والهدف الرئي�س، في هذا الف�سل، هو الإجابة عن الأ�سئلة الآتية: هل دعا الإ�سالم 

واأهدافها  الحكومة  �سكل  اإلى  ة  خا�سّ روؤية  له  وهل  ينيَّة؟  الدِّ ولة  الدَّ لت�سكيل  الم�سلمين 

طروحة 
ُ
اأ م  وقدَّ ولة؟  بالدَّ ين  الدِّ بدمج  الإ�سالم  اأفتى  هل  خرى: 

ُ
اأ بعبارة  ووظائفها؟ 

�سيا�سيَّة معّينة؟

ولى من منكري 
ُ
را�سة تحليل وجهات نظر الفئة الأ ن هذه الدِّ بيعّي اأن تت�سمَّ من الطَّ

ة واآرائها، ونقدها، وهي اّلتي اأ�سرنا اإليها في الف�سل ال�سابق. فهذه الفئة  ينيَّ الحكومة الدِّ

يا�سيَّة، ول  ة وال�سِّ ين في المجالت الجتماعيَّ ل تنكر، من حيث المبداأ، اإمكانيَّة تدّخل الدِّ

مور الجتماعيَّة، بل تنكر حدوث 
ُ
ًة في الأ ين مرجعيَّ ترى من عقبة تحول دون اأن يكون الدِّ

مثل هذا التدّخل من جانب الإ�سالم؛ اإذ اإنها تعتقد باأّن الإ�سالم ترك للم�سلمين �ساأن 

�سلوب اإقامتها، ولم يطرح وجهة نظر في هذا ال�ساأن.
ُ
الحكومة وكيفيتها واأ

)1) ل بد اأوًل من تحديد مو�سوع ال�سرعية. هل ال�سرعية في الدولة الإ�سالمية للحاكم اأم لنف�س الأحكام، وهذا الكالم يظهر من تبني ال�سق 

الثاني اأي ال�سرعية لنف�س الأحكام وهذا خطاأ فاح�س لأن نقطة الخالف بين �سرعية الدولة بين الفكر الإمامي وفكر الحركات الإ�سالمية الأخرى 

)ال�سنية( هي الخالف �سرعية الحاكم اأم الأحكام ولذا ل بد من اإحداث بحث م�ستقل حول هذه النقطة الأ�سا�سية.

تمهيد





هل دعا الإ�سالم لإن�ساء حكومة دينيَّة؟ وهل له تعاليمه في مختلف المجالت ذات 

يا�سة والحكومة ؟ لة بال�سِّ ال�سِّ

وع من الأ�سئلة العودة، من دون تريُّث، اإلى �سدر الإ�سالم،  تقت�سي الإجابة عن هذا النَّ

واإلى مرحلة وجود النبّي الأكرم Pفي المدينة المنّورة.

الأخير من  العقد  في  الإ�سالميَّة  ّمة 
ُ
الأ بزعامة  Pنه�س  بّي  النَّ اأّن  به  الم�سّلم  من 

نف�سه هنا هو: هل كانت  اّلذي يطرح  وال�سوؤال  المدينة.  ال�سريف، حين كان في  عمره 

اأ�سا�سًا  ل  ي�سكِّ Pلم  النبّي  اأّن  اأو  الم�سلمين،  وقيادة  الحكومة  اإطار  في  عامة  الزَّ تلك 

لأتباعهم  ة  المعنويَّ الأديان  روؤ�ساء  زعامة  نوع  من  كانتا  وقيادتة  وزعامته  الحكومة، 

يهم وقيادتهم؟ ومحبِّ

المنكرين  الم�سلمين  واأغلب  ال�سابق،  في  قاطبة،  الم�سلمين  بين  ال�سائد  العتقاد 

�سينة،  الرَّ ة  التاريخيَّ واهد  ال�سَّ اإلى  وا�ستنادًا  الراهن،  ع�سرنا  في  ين..،  الدِّ ة  لمرجعيَّ

اآنذاك مركزها المدينة. ورغم  Pاأ�ّس�س حكومة في العالم الإ�سالمّي  اأّن النبّي  يفيد 

هذا العتقاد المقبول وال�سائد، فاإّن عددًا قلياًل من الكّتاب الم�سلمين، راح يميل، في 

P نوات الع�سر الأخيرة من القرن الع�سرين، اإلى الراأي القائل: اإّنه لم تكن للنبّي ال�سَّ

النَّبيُّ الأكرم Pوتاأ�سي�س 
الحكومة )1(

الّدر�س التّا�سع
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�س حكومة. �سوى زعامة دينيَّة، ولم يوؤ�سِّ

وهناك مبحثان اأ�شا�شان في باب زعامة النبّي االأكرم Pهما:

ل النبي Pحكومة؟ اأ ( هل �سكَّ

تين من  ل حكومة، فهل كانت زعامته ووليته Pم�ستمدَّ ب( ولنفر�س اأّنه �سكَّ

ا�س منحوه  ة، اأو اأنَّ اأ�سولهما كانت مدنيَّة، واأّن النَّ ينيَّ الوحي والتَّعاليم الدِّ

يا�سيَّة؟ عامة ال�سِّ باإرادتهم هذه الزَّ

اّلذين  ولئك 
ُ
اأ اأدّلة  على  ال�سوء  ون�سّلط  الأّول،  البحث  مناق�سة  في  ع  �سنتو�سَّ بداية 

ينيَّة. يعتقدون بعدم قيام النبّي Pبت�سكيل الحكومة الدِّ

الرسالة سوى الحكومة
P اق فكرًة مفادها اأّن زعامة النبّي الأكرم تبّنى الكاتب الم�سرّي علّي عبد الرزَّ

ته ور�سالته. ومن هنا، فقد اختتمت  كانت مجّرد زعامة دينيَّة، واأّن من�ساأ تلك الزعامة نبوَّ

مور القابلة للنيابة. ولم تكن زعامة الخلفاء 
ُ
تلك الزعامة بوفاتهP، وهي لي�ست من الأ

ولة العربيَّة،  بعد وفاة النبّي Pكزعامته، بل كانت زعامتهم �سيا�سيَّة. فقد �سّكلوا الدَّ

ي زعماء هذه الحكومات  ة للنبّي Pما ر�ّسخ حكومتهم. و�سمِّ ينيَّ عوة الدِّ وا من الدَّ وا�ستمدُّ

عن  نيابة  هي  زعامتهم  اأّن  يظّن  بع�سهم  يجعل  ما  وهذا  اهلل.  ر�سول  بخلفاء  الجديدة 

ة تاأبى النتقال والنيابة.  زعامة ر�سول اهللP، بينما لم تكن للنبّي P�سوى زعامة دينيَّ

 .
(1(

ة لتنتقل اإلى خلفائه فلم تكن للنبّي Pولية �سيا�سيَّ

وي�شتعين عبد الرزَّاق بدليلين الإثبات مّدعاه: 

P الأكرم  النبّي  وظيفة  ح�سرت  اّلتي  ة،  القراآنيَّ الآيات  ببع�س  تم�ّسك  االأّول: 

للنبّي  كان  لو  باأّنه  المذكور  الكاتب  ويعتقد  والإنذار.  والب�سارة  �سالة  الرِّ في 

من  لكان  والولية،  الحكومة  كمن�سب  �سالة،  والرِّ النبّوة  غير  اآخر  P�ساأن 

الأولى اأن ي�سار اإليه في الآيات القراآنيَّة، ولما اأوجز �ساأنه في النبّوة والإنذار 

�سول الحكم، علّي عبد الرزاق: 94-90.
ُ
)1) الإ�سالم واأ
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، {ٿ ٹ 
(2(

. ومن الآيات اّلتي ا�ستدّل بها: {ٹ    ٹ ڤ   ڤ  ڤ}
(1(

والب�سارة

، {ڄ    ڄ 
(4(

،{يئ  جب     حب خب     مب ىب يب} 
(3(

ٹ    ٹ ٹ  ڤ} 
 .

(6(

،{ڳ ڳ  ڱ ڱ ڱ ڱں ں   ڻ ڻ ڻ}
(5(

ڄڄ }
ليل  الدليل الثاني اّلذي تم�ّسك به على نفي تاأ�سي�س النبّي Pللحكومة: يعود هذا الدَّ

اإلى درا�سة لوازم وجود الحكومة. فهو يعتقد باأنَّ للحكومة، في الع�سر الراهن، اإدارات 

للحكومات  تكون  اأن  رورّي  ال�سَّ لم يكن من  اأنه  عة. وطبيعيٌّ  واأجهزة عديدة متنوِّ كثيرة 

ا كانت هنالك حكومة، كان ل بدَّ من اأن  الفة مثل هذه الإدارات والأجهزة. ولكن، ولمَّ ال�سَّ

خل والم�سروفات، و�سبط ال�سوؤون  ت�ستمل على الأنظمة والوزارات والأجهزة المحا�سبة للدَّ

ة زعامة  نا في مدَّ مور اّلتي تتطّلبها كّل حكومة. فلو تمعَّ
ُ
ة والخارجيَّة، فهذه اأدنى الأ الداخليَّ

ر�سول اهلل P لراأينا خلوَّها حتى من هذا الحّد الأدنى من التنظيم والإدارة، اأي اإّن زعامة 

ة للحكومة. قد يتبادر اإلى الأذهان اإلى اأّن  النبّي P كانت تفتقر لأدنى الأجهزة ال�سروريَّ

النبّيP، ب�سبب توا�سع حياته كان ياأبى وجود مثل هذه الأجهزة في حكومته، ولكن عبد 

الإداريَّة من  مور 
ُ
والأ الأجهزة  لأّن هذه  لي�س �سحيحًا؛  الحتمال  باأّن هذا  يعتقد  اق  الرزَّ

اأّن  مقّومات الحكومة و�سروراتها، ول تتنافى مع ب�ساطة العي�س. وبناًء على ذلك، يرى 

مور يفيد بعدم ت�سكيل النبّي P للدولة، واأن الإ�سالم دين، ما يعني اأنَّه 
ُ
غياب هذه الأ

.
(7(

ديانة وح�سب، ولم تكن ر�سالة النبّي Pت�ستمل على اإقامة الحكومة

ليل األّول الرَّّد على الدَّ

 P النبّي  وظائف   اأّن  وهي  الم�ساألة،  هذه  يو�سح  الكريم  القراآن  اإلى  جوع  الرُّ اإّن 

)1) الم�سدر نف�سه: 73.

)2) �سورة الأعراف: 188.

)3) �سورة النور: 54.

)4) �سورة الكهف: 110.

)5) �سورة الرعد: 7.

ورى: 48 )6) �سورة ال�سُّ

�سول الحكم: 62 � 64.
ُ
)7) الإ�سالم واأ
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اته لم تكن مقت�سرة على اإبالغ الر�سالة واإنذار النا�س. على �سبيل المثال: القراآن  ومهمَّ

ار والمنافقين، وحثَّ الموؤمنين على قتال الم�سركين، والق�ساء،  الكريم يعدُّ جهاد الكفَّ

مور اأكثر عمقًا من مجّرد اإبالغ 
ُ
وتبيين المعارف الإلهيَّة، من �سوؤون النبّي P، وهذه الأ

�سالة واإنذار النا�س. الرِّ

د ما نذهب اإليه: ونورد، هنا، اآية على كّل �ساأن من هذه ال�سوؤون، بو�سفها دلياًل يوؤيِّ

ڇ   ڇ  {ڇ   ،
(1(

ڎ} ڎ  ڌ  ڌ   ڍ  ڍ    {ڇ 

ڀ   ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ    ٻ  ٻ         {ٱ 
(2(

ڌڌ}  ڍ  ڍ 
.

(4(

،{ٿ  ٹ    ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ}
(3(

ڀ ٺ ٺ ٺ} 
لة في اأّن للنبّي Pعدة منا�سب مختلفة، نرى اأنَّ  ا�ستنادًا اإلى هذه الحقيقة المتمثِّ

الح�سر اّلذي ا�ستدّل به عبد الرزاق، في تلك الآيات، ل يمكنه اأن يكون ح�سرًا حقيقيًا، 

بل ح�سر اإ�سافّي، والمراد من الح�سر الإ�سافي تاأكيد المتكلِّم على اّت�ساف المو�سوف 

ر اأنه يتَّ�سف بهما. نتين ُيت�سوَّ ب�سفة واحدة من �سفتين معيَّ

النا�س  Pوظيفة حمل  للنبّي  اأّن  مفاده  ت�سوٌُّر  يكون هناك  قد  المثال:  �سبيل  على 

واإجبارهم على الهدى، بالإ�سافة اإلى وظيفة الإبالغ الإلهّي. ولرفع هذا الوهم والت�سّور 

وظيفة  في  النبّي  مهمة  تح�سر  اإذ  الإ�سافّي،  الح�سر  هذا  تبّين  اآية  هناك  الخاطئ، 

لي�ست  الر�سول  وظيفة  اأّن  اأي   ،
(5(

ڤ} ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  {ٿ  فتقول:  الإبالغ، 

اإجبار النا�س على الإيمان، بل اإبالغ الر�سالة وبيان �سبيل الهدى. وعلى النا�س اأن ي�سلكوا 

�سبيل الهدى باأنف�سهم، ويبادروا اإلى العمل ال�سالح. 

اأمر الهداية، بل هو مكّلف بجعلهم يرون  Pلي�س وكيل الآخرين في  اإذن، فالنبّي 

)1) �سورة التحريم: 9.

)2) �سورة الأنفال: 60.

)3) �سورة الأحزاب: 36.

)4) �سورة النحل: 44.

)5) �سورة النور: 54.
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ّمة في 
ُ
لة في اأّن النبّي هاد فقط، ولي�س وكيل الأ طريق الهدى فقط. وهذه الحقيقة المتمثِّ

ا�س اأنف�سهم عليهم ال�سعي اإلى الهدى والمبادرة للعمل ال�سالح، قد تم  اأمر الهداية، والنَّ

 بهذه الآية {  ڃ ڃ ڃ ڃ چچ چ   
(1(

بيانها في قالب الح�سر الإ�سافّي

 .
(2(

چ ڇ ڇ ڇڇ ڍ ڍ ڌ ڌ} 
اآيات  في  الح�سر،  ه  عدِّ في  يتمثَّل  اق  الرزَّ لعبد  الرئي�س  فالخطاأ  ذلك،  على  وبناًء 

ة دليل على نفي جميع ال�سفات  من هذا القبيل، ح�سرًا حقيقيًا، وذكر ال�سفة الخا�سّ

خرى لر�سول اهللP، في حين اأّن الح�سر في هذه الآيات ح�سر اإ�سافّي، وهي – اأي 
ُ
الأ

خرى، وهي 
ُ
– في الأ�سا�س لي�ست واردة في �ساأن �سائر ال�سفات والمنا�سب الأ الآيات 

م. تنفي كّل و�سف خا�ّس يكون مدعاة للتَّوهُّ

اني ليل الثَّ الرَّّد على الدَّ

جوع اإلى تاريخ العرب قبل الإ�سالم، اأّن العرب كانوا يفتقرون  يّت�سح، من خالل الرُّ

مة. فلم تكن لديهم حكومة تب�سط الأمن في الداخل،  ة المنظَّ يا�سيَّ للحكومة وال�سلطة ال�سِّ

وت�سدُّ الأعداء الآتين من الخارج. ولم يكن �سائدًا، اآنذاك، �سوى نظام القبيلة. واإننا ل 

ره اآنذاك في الجزيرة  مم المتح�سِّ
ُ
ن�ساهد قّط اأّي �سكل  �سيا�سّي واإدارّي �ساد الأقوام والأ

مها رئي�س  زة وم�ستقلَّة عن �سائر القبائل، ويتزعَّ العربيَّة. فكانت كّل قبيلة لها وحدة متميِّ

القبيلة. وقد قام النبّي Pبتلك النه�سة التغييريَّة في ظّل تلك الظروف؛ ليحدث جميع 

�سيا�سّي  نظام  تاأ�سي�س  على  ويعمل  العربيَّة،  الجزيرة  �سبه  في  ال�ساملة  التغييرات  تلك 

ولة المركزيَّة. وت�سكيل حكومته، في و�سط كان يفتقر اأ�سا�سًا للحكومة والدَّ

ولة  ق تاأ�سي�س الدَّ ون�سير هنا اإلى بع�س الخطوات، بو�سفها �ساهدًا تاريخيًا على تحقُّ

.Pينيَّة من جانب النبّي الأكرم الدِّ

ة الم�ستَّتة. ولم يكن لهذه  Pدعائم الوحدة بين القبائل العربيَّ اأّواًل: اأر�سى النبّي 

)1) الميزان في تف�سير القراآن 12: 241-242، ذيل الآية )35( من �سورة النحل، و10: 133 ذيل الآية )108( من �سورة يون�س.

)2) �سورة يون�س: 108.
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الوحدة طابع دينّي فح�سب، بل اأوجدت اّتحادًا �سيا�سيًا اإلى جانب ن�سر العقائد 

م�ستقلِّة  كانت  اّلتي  القبائل،  لهذه  فاأ�سبحت  الم�ستركة،  ة  ينيَّ الدِّ والتعاليم 

يا�سيَّة.  ومتناحرة بالأم�س، م�سالح وعالقات م�ستركة في ظّل تلك الوحدة ال�سِّ

يا�سيَّة وحدة م�سير هذه القبائل الم�سلمة  ولعّل اأ�سمى تجلِّيات تلك الوحدة ال�سِّ

في ال�سلح والقتال اإزاء القبائل غير الم�سلمة.

والولة  ام  الحكَّ اأوفد  هناك  ومن  حكومته،  مركز  Pالمدينة  النبّي  جعل  ثانياً: 

ل�سائر المناطق. وقد ذكر الطبرّي اأ�سماء عدد من �سحابة النبّي Pالذين 

ينيَّة،  الدِّ الفرائ�س  تعليم  الأفراد  بع�س هوؤلء  ى  تبنَّ الأمر. وقد  لهذا  وا  ت�سدُّ

ة لتلك المناطق،  ة والماليَّ بينما اقت�سر بع�س اآخر على اإدارة ال�سوؤون الإداريَّ

ينيَّة، من قبيل اإقامة �سالة الجماعة  مور الدِّ
ُ
في حين نه�س اآخرون باأعباء الأ

وتعليم القراآن واأحكام ال�سريعة. 

بين رمع  ما  العا�س منطقة  بن  �سعيد  Pوّلى  النبّي  فاإّن  الطبرّي،  نقل  وبناًء على 

وزبيد حتى حدود نجران، وعامر بن ال�سمر َهْمدان، وفيروز الديلمّي على �سنعاء لإقامة 

دقات، واأبا  ال�سالة، وبعث عمرو بن حزم لأهل نجران، واأبا �سفيان بن حرب على ال�سَّ

.
(1(

مّية على الجند
ُ
مو�سى الأ�سعري على ماأرب، ويعلى بن اأ

ثالثاً:  و�سايا النبّي Pوكتبه لبع�س ر�سله، اإلى تلك المناطق، �ساهد وا�سح على 

�سائل،  البعد الحكومّي في زعامتهP. وقد وردت، في بع�س تلك الكتب والرَّ

فعلى  المناطق.  تلك  وولة على  كانوا حكامًا  ر�سله  اأّن  تفيد  وتعليمات  و�سايا 

فق  ا�س بالرِّ �سبيل المثال، طلب من عمرو بن حزم، في عهده اإليه، اأن يعامل النَّ

زكاة  ويجبي  الغنائم،  خم�س  ياأخذ  واأن  منهم،  لمة  الظَّ على  د  والت�سدُّ واللِّين 

من  فقط  والوالي  الحاكم  اأّن  الوا�سح  ومن   .
(2(

العهد في  ورد  كما  اأموالهم، 

)1) تاريخ الطبري 3: 318.

لم،  ا�س في الحّق وي�ستدُّ عليهم في الظُّ ا�س بالذي لهم واّلذي عليهم، يلين للنَّ )2) جاء في ذلك العهد: »اأمره اأن ياأخذ بالحّق كما اأمره اهلل، يخبر النَّ

اأمره اأن ياأخذ من المغانم خم�س اهلل«. راجع: نظام الحكم في ال�سريعة والتاريخ الإ�سالمي، ظافر القا�سمي، الكتاب الول، �س 529.
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مور.
ُ
ي�سعه القيام بهذه الأ

و�سع   Pالنبّي اأّن  هو  ولة،  Pللدَّ اهلل  ر�سول  ت�سكيل  على  الآخر  اهد  ال�سَّ رابعاً: 

دين اّلذين كانوا ينتهكون حرمة القوانين  ة للع�ساة والمتمرِّ العقوبات الجزائيَّ

اإّن  للمتخلِّفين.  خروّي 
ُ
الأ بالعقاب  يكتف  ولم  الإلهيَّة،  والحدود  التَّ�سريعيَّة، 

رعيَّة، ومعاقبة المذنبين من الأفراد، هي �ساأن من �سوؤون  اإقامة الحدود ال�سَّ

ولة والحكومة. الدَّ

�سدر  وموؤمني  القراآن  ل�سان  على  يا�سيَّة،  ال�سِّ لطة  وال�سُّ الحكومة  عن  ر  ُعبِّ خام�شاً: 

. ولو 
(1(

الإ�سالم، بكلمة »االأمر«: {ڤ ڦ ڦ} و{ں ں ڻ }

ينيَّة لما كان  عامة الدِّ كانت زعامة ر�سول اهلل Pوقيادته مقت�سرتين على الزَّ

ينيَّة  الدِّ عامة  الزَّ الآراء في  الم�سورة وا�ستطالع  اإلى  عوة  للدَّ هناك من معنى 

اإلى  اإ�سارة  الآيتين  »االأمر« في هاتين  الإلهيَّة. وعليه، فكلمة  الر�سالة  واإبالغ 

ة واإدارة �سوؤون المجتمع. يا�سيَّ اّتخاذ القرارات ال�سِّ

ته. والعتقاد ال�سائد لدى قاطبة الم�سلمين مفاده اأّن  مَّ
ُ
1 � نه�س النبّي Pبزعامة اأ

ل حكومة،. وقد اعترف بع�س الكتَّاب الم�سلمين المعا�سرين بزعامته  النبّي P�سكَّ

ينيَّة، لكنهم اأنكروا ت�سكيله للحكومة. الدِّ

ة ببع�س الآيات اّلتي ترى اأّن وظيفة  2 � ا�ستدّل بع�س من اأنكر ت�سكيل الحكومة النبويَّ

اإبالغ الر�سالة والب�سارة والإنذار، ولم تتطّرق هذه الآيات  Pتنح�سر في  النبّي 

اإلى كونه حاكمًا وواليًا.

)1) �سورة اآل عمران: 159، و�سورة ال�سورى: 38.
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3 � تفيد هذه الآيات الح�سر الإ�سافّي ل الحقيقّي. وبناًء عليه، فهي ل تدّل على نفي 

يا�سيَّة. عامة ال�سِّ الزَّ

تفتقر  للم�سلمين كانت  ة  النبويَّ الزعامة  اأّن  المنكرين مفاده  لبع�س  الآخر  الدليل   �  4

لأدنى الأجهزة الالزمة لت�سكيل حكومة.

ة اإلى اأّن حكومة النبّي Pكانت تتمتع بالأجهزة المتنا�سبة  5 � ت�سير ال�سواهد التاريخيَّ

ة للمجتمع اآنذاك. ة والإقليميَّ ة والثَّقافيَّ مع الظروف الجتماعيَّ

الحكومّي  الجانب  اآخر على  �ساهد  المندوبين،  اإيفاد  قبيل:  مور، من 
ُ
الأ بع�س  اإّن   �  6

.Pلزعامة ر�سول اهلل

ان بزعامة النبّي الأكرمP؟ 1 � ما هما البحثان الرئي�سان المخت�سَّ

اق على نفي ت�سكيل النبّي Pللحكومة؟ ليل الأّول لعلي عبد الرزَّ 2 � ما الدَّ

اق. ليل الأّول لعبد الرزَّ 3 � اذكر باخت�سار الرّد على الدَّ

اق؟ ليل الثاني لعبد الرزَّ 4 � ما هو الدَّ

الَّة على ت�سكيل ر�سول اهلل Pللحكومة؟ ة الدَّ 5 �  ما هي ال�سواهد التاريخيَّ



P د عابد الجابرّي، في مقام نفيه لحكومة النبّي تبّنى اأحد الكّتاب العرب، وهو محمَّ

بّي Pلم يبِن نظامًا �سيا�سيًا ودولة دينيَّة، بل كانت ح�سيلة  فاع عن فكرة اأّن النَّ ينيَّة، الدِّ الدِّ

جهوده تاأ�سي�س »االأُّمة االإ�شالميَّة«. فالنبّيP، كما يرى الجابرّي، لم ي�سّكل الحكومة، بل 

ّمة ت�سعى اإلى حفظ 
ُ
ًا، و�سنع منهم اأ بثَّ في اأو�ساط النا�س �سلوكًا معنويًا واجتماعيًا خا�سّ

بويَّة،  عوة النَّ ا�س من خالل الإ�سالم والدَّ ة والمعنويَّة. وقد عا�س النَّ دينها و�سريعتها ال�سماويَّ

هذه  تو�سيع  Pاإلى  بّي  النَّ فيه  �سعى  اّلذي  الوقت  وفي  مة.  منظَّ واجتماعيَّة  ة  معنويَّ حالًة 

ّمة الإ�سالميَّة، كان يتحا�سى ت�سمية نف�سه بالملك اأو 
ُ
ة والجتماعيَّة، وبناًء الأ الحالة المعنويَّ

لطان. ولة اأو ال�سُّ رئي�س الدَّ

ة »االأُّمة االإ�شالميَّة«،  ديَّ عوة المحمَّ وبناًء على ذلك، فقد ظهرت، بادئ الأمر، خالل الدَّ

يعرف  خا�ّس  �سيا�سّي  نظام  ت�سكيل  اإلى  الزمان  من  ة  مدَّ بعد  الدعوة  هذه  انتهت  ثّم 

ا�سيَّة. وكان  يا�سّي ظهرا في عهد الخالفة العبَّ ولة والنظام ال�سِّ ولة الإ�سالميَّة. فالدَّ بالدَّ

بو�سفها  ديَّة،  المحمَّ الدعوة  اأي  الإ�سالم،  اإلى  ينظرون  الإ�سالم،  الم�سلمون، في �سدر 

ين  ولة«. ومن هنا، كان جلُّ ما يريدونه حفظ هذا الدِّ ين الخاتم« ل بو�سفها »الدَّ »الدِّ

ولة الفتيَّة. فما  يا�سّي والدَّ ظام ال�سِّ ّمة الإ�سالميَّة، ل اأن ي�سعوا اإلى حفظ النِّ
ُ
وبقاء كيان الأ

النبّي الأكرم P وتاأ�سي�س 
الحكومة )2(

الّدر�س العا�سر
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ّمة الإ�سالميَّة، ثّم 
ُ
ح�سل، في المجتمع الإ�سالمّي، في �سدر الإ�سالم، اإّنما هو ت�سكيل الأ

ينيَّة. وا�ستدّل  ة الإلهيَّة في م�سيرتها لتظهر الحكومة الدِّ ينيَّ عوة الدِّ رت وتكاملت الدَّ تطوَّ

الجابري على اّدعائه بال�سواهد الآتية:

ظام  النِّ وكان  �سلطان،  اأو  دولة  بويَّة،  النَّ البعثة  عهد  في  العرب،  لدى  تكن،  لم   �1

يبلغ  اّلذي ل  القبيلة،  لمّكة والمدينة )يثرب( قوامه نظام  � الجتماعّي  يا�سّي  ال�سِّ

الحدود  الأر�س ذات  قبيل:  مور، من 
ُ
الأ ببع�س  ق  تتحقَّ ولة  الدَّ لأّن  ولة؛  الدَّ م�ستوى 

ة اّلتي تنوب عن  المعّينة؛ والجماعة اّلتي تعي�س في تلك الأر�س؛ وال�سلطة المركزيَّ

القوانين  �سلطتها ح�سب  وتمار�س  الجتماعيَّة،  ال�سوؤون  في مختلف  الجماعة  تلك 

والعرف ال�سائد، فمثل هكذا �سلطة لم تكن معهودة لدى العرب.

ة وال�سلوك الجتماعّي الخا�ّس والجديد،  ينيَّ 2 � كان النبّي Pي�سعى اإلى ن�سر القيم الدِّ

ولة. ينيَّة، وكان يتجنَّب ت�سمية نف�سه بالملك اأو برئي�س الدَّ اّلذي نادت به دعوته الدِّ

ّمة الإ�سالميَّة في 
ُ
اإلى الأ اأ�سار  ولة الإ�سالميَّة، بل  � لم يذكر القراآن �سيئًا با�سم الدَّ  3

.
(1(

قوله: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ}

ولة، بو�سفها م�سطلحًا �سيا�سيًا، بداأت في زمن العبا�سيين، واّلذي كان �سائدًا  4 � اإّن الدَّ

مويين اإلى العبا�سيين حتى 
ُ
لطة من الأ ّمة الإ�سالميَّة. وما اإن اآلت ال�سُّ

ُ
قبلها هو الأ

واأمثال ذلك، ما يفيد  »هذه دولتنا«،  اأتباعهم عبارة  واأل�سنة  األ�سنتهم  جرت على 

.
(2(

ولة« بدل »االأُّمة« ة »الدَّ ولة، وبروز محوريَّ ين بالدَّ ربط الدِّ

ة الجابري الرَّّد على نظريَّ

ر�س ال�سابق،  زاق، من الدَّ ليل الثاني لعلي عبد الرَّ ّد على الدَّ اإّن الق�سم المتعلِّق بالرَّ

مور المكملة، 
ُ
ة الجابرّي القائلة بعدم ت�سكيل الحكومة، ونذكر هنا بع�س الأ يردُّ على نظريَّ

ة الجابرّي: واّلتي تعالج نظريَّ

)1) �سورة اآل عمران: 110.

ولة وتطبيق ال�سريعة، محمد عابد الجابري: 13 � 24. ين والدَّ )2) الدِّ
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ّمة الإ�سالميَّة، وانت�سار ال�سلوك المعنوّي والجتماعّي الإ�سالمّي، ببركة 
ُ
1� اإّن ت�سكيل الأ

قين، ل يمنع من اأن تتمتَّع  الإ�سالم والإيمان، في اأو�ساط العرب الم�ستَّتين والمتفرِّ

ّمة 
ُ
اأ P�سنع  اأّن النبّي  ّمة بحكومة مركزيَّة. فلي�س هناك من ي�سعه اإنكار 

ُ
هذه الأ

ّمة لم 
ُ
ز على اأّن تلك الأ دة والم�ستَّتة،  والبحث يتركَّ واحدة من تلك القبائل المتعدِّ

يا�سيَّة. والوا�سح اأن عن�سر الحكومة كان موجودًا في تلك  تكن فاقدة لل�سلطة ال�سِّ

ّمة بيد النبّي الأكرمP. وال�سواهد 
ُ
يا�سيَّة وزعامة الأ ّمة، وكانت تلك ال�سلطة ال�سِّ

ُ
الأ

اأي. ر�س ال�سابق، تثبت هذا الرَّ اّلتي ذكرناها، في ختام الدَّ

ة  ة اأ�سا�سيَّة وهي: الحقيقة هي اأّن اآليَّ اق والجابرّي قد غفال عن ق�سيَّ 2� اإّن عبد الرزَّ

 � ة  الجتماعيَّ ة  الخا�سّ الظروف  مع  تتنا�سب  مجتمع،  كّل  في  ولة،  والدَّ الحكومة 

التاريخيَّة لذلك المجتمع. ففي المجتمع الب�سيط الخالي من التعقيد، من الطبيعّي 

عة. اأن تفتقر الحكومة لذلك التعقيد والأجهزة الكثيرة والمتنوِّ

بة  عة،  يتطّلب دولة ذات بنية مركَّ ة المتنوِّ د، ذو العالقات الجتماعيَّ والمجتمع المعقَّ

�سيب بها 
ُ
دة؛ لتتمكن من تنظيم مختلف �سوؤونه. والمغالطة اّلتي اأ واأجهزة وا�سعة ومعقَّ

الكاتبان تتمثَّل في تجاهلهما للو�سع الجتماعّي الخا�ّس اّلذي كان قائمًا على عهد ر�سول 

والقالب  الت�سّور  ذلك  فقدان  وب�سبب  ولة،  للدَّ ًا  خا�سّ ت�سّورًا  يحمالن  فهما   .Pاهلل

اأنَّ  وراأيا  زمانه،  في  ولة  الدَّ وجود  بعدم  فقد حكما   ،Pر�سول اهلل الخا�ّس على عهد 

ولة الإ�سالميَّة قد تمَّ في الأزمنة التالية، كالع�سر العبا�سّي. تبلور ت�سكيل الدَّ

اق، اإلى  ا�سئة عن اآراء عبد الرزَّ ة النَّ الدكتور ال�سنهورّي ذهب، في نقد هذه النظريَّ

القول: »اإّن اال�شتدالل الرئي�ص لعبد الرزَّاق هو اأّن النظام الحكومّي، في زمن ر�شول 

ولة والحكومة. وهذا ال ي�شح دلياًل  للدَّ ال�شروريَّة  البنية  اإلى  اهللP، كان يفتقر 

ولة والحكومة[؛ الأّن الب�شاطة ال�شائدة اآنذاك في  على �شّحة ادعائه ]عدم وجود الدَّ

 P د. ولقد اعتمد النبّي مجتمع الجزيرة العربيَّة، لم تكن ت�شمح بنظام دقيق ومعقَّ

افتقرت  واإن  كّل عيب.  واأح�شنه، خال من  �شائد على عهده  اأف�شل  نظام   � اأمكنه  ما 
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هذا  الأّن  فذلك  المعا�شرة،  الحكومات  لدى  اليوم  ال�شائد  د  المعقَّ للنظام  حكومته 

النبّيP. ومع هذا، فقد  فيه  اّلذي عا�ص  المجتمع  لذلك  يكن منا�شباً  لم  النظام 

اإداريَّة وع�شكريَّة في  ابتكر نظاماً لل�شرائب، وو�شع قانوناً مدنياً، واأوجد تنظيمات 

.
(1(

دولته االإ�شالميَّة«

ًة، وكيان حكومة  Pاأقام �سلطًة �سيا�سيَّ النبّي  اأّن  اإليه، من  3- ل ي�ستند ما ذهبنا 

ة  ي باأ�سماء حكوميَّ ة، اإلى ا�ستخدام م�سطلح »دولة« اآنذاك، اأو اإلى اأن  النبّي’ �ُسمِّ مركزيَّ

معّينة، من قبيل: الملك اأو الرئي�س اأو ال�سلطان؛ لكي يح�سر الجابرّي ت�سكيل الحكومة 

اأو لرواج مفردة  اأّن النبّيP لم ي�سّم نف�سه ملكًا،  ولة بالأزمنة الالحقة، لمجّرد  والدَّ

اأّن  يفيد  اإنكاره  يمكن  ل  اّلذي  التاريخّي  فالواقع  العّبا�سيين.  عهد  على  دولتنا«  »هذه 

زعامة �سلطة �سيا�سيَّة مركزيَّة في المدينة كانت على عهد ر�سول اهللP، ومن المفروغ 

ال�سكل  كثيرًا، من حيث  تختلف  وتعاليمه  الإ�سالم  المنبثقة عن  الحكومة  اأّن هذه  منه 

ّمة، عن القوالب اّلتي كانت معروفة اآنذاك.
ُ
والقالب والعالقة مع الأ

Pة حكومة النبّي إلهيَّ

ته ور�سالته  ل حكومة في المدينة، واقترنت نبوَّ خل�سنا اإلى القول: اإّن النبّي P�سكَّ

يا�سيَّة  ال�سِّ وليته  كانت  وهي:  هل  مهّمة،  ق�سيَّة  في  الآن،  ونبحث  يا�سيَّة.  ال�سِّ بوليته 

هل  خرى: 
ُ
اأ بعبارة  ّمة؟ 

ُ
الأ بيعة  اإلى  ا�ستندت  اأّنها  اأو  تعالى  اهلل  بتفوي�س من  وحكومته 

ة اأو �سعبيَّة؟ يا�سيَّة دينيَّ كانت اأ�سول حكومته ووليته ال�سِّ

يا�سة.  اإّن الإجابة عن هذا ال�سوؤال �سيكون لها دورها في تعيين عالقة الإ�سالم بال�سِّ

ة اأ�سول دينيَّة، ما يعني اأّن اهلل منحه هذا  يا�سيَّ فلو كانت لحكومة النبّي Pووليته ال�سِّ

الإ�سالم  اأّن  بمعنى  ذاتيَّة«؛  »عالقة  يا�سة  وال�سِّ الإ�سالم  بين  العالقة  لكانت  المن�سب، 

ينيَّة،  الدِّ ولة  الدَّ باإقامة  الم�سلمين  وطالب  الحكومة،  على  وتعاليمه  م�سامينه  في  رّكز 

)1) فقه الخالفة وتطورها لعبد الرزاق اأحمد ال�سنهوري: 82.
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ة اإلى تاأ�سي�س الحكومة، والتدّخل في �سوؤون  ينيَّ عوة الدِّ فبادر النبّي Pمن باب تلبية الدَّ

ة وال�سيا�سيَّة. الم�سلمين الجتماعيَّ

ف�ستكون  واإرادتها،  ّمة 
ُ
الأ رغبة  اإلى  ة  يا�سيَّ Pال�سِّ النبّي  ولية  ا�ستندت  اإذا  اأّما 

اأّن الإ�سالم  ة  التاريخيَّ يا�سة عالقة تاريخيَّة. والمراد من العالقة  بال�سِّ عالقة الإ�سالم 

ًا للنبّي  ينيَّة، ولم يقّر من�سبًا خا�سّ ل ي�ستبطن، في تعاليمه، دعوة لت�سيكل الحكومة الدِّ

واقعة  ينيَّة مجّرد  الدِّ ولة  للدَّ ت�سكيله  يكون  وبهذا،  يا�سيَّة.  ال�سِّ الولية  با�سم   Pالأكرم

ًا لهم، لما  تاريخيَّة حدثت م�سادفة. ولو لم ينتخبه اأهل المدينة ويبايعوه زعيمًا �سيا�سيَّ

لي�ست  الراأي،  لهذا  ووفاقًا  لأّنه،  والحكومة؛  الإ�سالم  بين  العالقة  كان هناك مثل هذه 

ين من راأي  ة بين الإ�سالم والحكومة، ولي�س في هذا الدِّ ة وذاتيَّ هناك من رابطة جوهريَّ

يا�سيَّة.  في �ساأن الولية ال�سِّ

الجتماعيَّة  عامة  الزَّ من�سب  اإّن  يقول:  ة  النظريَّ هذه  عن  المدافعين  اأحد  كتب 

ل قاعدة لنطالقة ر�سالته  ة اّلذي اعتمده ر�سول اهلل Pلتر�سيخ اأوَّ يا�سيَّة والأخالقيَّ وال�سِّ

البيعة،  زت هذه  تعزَّ ثّم  والبيعة،  النتخاب  الأمر، من طريق  بادئ  تم،  اإّنما  ة،  ال�سماويَّ

ال�سريفة: {ک ک ک  الآية  �سا والتاأييد، كما ورد في  بالرِّ من جانب اهلل تعالى، 

يا�سيَّة  ال�سِّ النبّي  زعامة  تكن  لم  وهكذا   ،
(1(

ڳ} ڳ  گ  گ  گ  گ  
تتعلَّقان  كانتا  تان  يا�سيَّ ال�سِّ Pوقيادته  فزعامته  ور�سالته.  ة  ال�سماويَّ ته  مهمَّ جزءًا من 

ّمة 
ُ
الأ انتخاب  انبثقت من خالل  واّلتي  ال�سعبيَّة،  والنظم  ة  العمليَّ والأوامر  بالإجراءات 

وبيعتها، ول ُتعدُّ في �سياق الوحي ال�سماوّي.

Pال�سيا�سّية  النبّي  يا�سة، ومدنيَّة ولية  وال�سِّ ين  الدِّ ة بين  التاريخيَّ العالقة  ة  نظريَّ

ة بذلك العهد،  لي�ست ب�سحيحة. فحكومة النبّي P لم تكن منبثقة من الظروف الخا�سّ

رة في تعاليم الإ�سالم. وكما  ّمة، بل كانت متجذِّ
ُ
وواقعة حدثت م�سادفًة وطبقًا لإرادة الأ

قها في  ينيَّة وتحقُّ عوة الدِّ ّمة وبيعتها مثَّلتا الأ�سا�س لتثبيت تلك الدَّ
ُ
�سنبيِّن، فاإّن قبول الأ

)1) �سورة الفتح: 18.
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يا�سيَّة من الإ�سالم  الواقع. ويمكن بال�ستناد اإلى عدة اأدّلة اإثبات ن�ساأة ولية النبّي ال�سِّ

والوحي ال�سماوّي، واإليك بع�س هذه الأدلَّة:

1 � اإّن الإ�سالم ي�ستمل على بع�س القوانين والتكاليف اّلتي ل يمكن تطبيقها على مختلف 

ينيَّة. ولة الدِّ �سوؤون المجتمع الإ�سالمي، من دون اإقامة الدَّ

قبيل:  من  للم�سلمين،  ة  الماليَّ الواجبات  وتولِّي  الجزائيَّة،  الإ�سالم  اأحكام  فتنفيذ 

ق اإّل من خالل  جباية الزكاة وتوزيعها، وخم�س الأموال والغنائم، كّل في موارده، ل يتحقَّ

ولة الإ�سالميَّة. وبناًء على ذلك، لم يكن اأمام النبّي P في مقام ال�ستجابة لهذه  الدَّ

يا�سيَّة. وبالطبع، لو لم يواكبه  ة �سوى الت�سّدي للولية ال�سِّ ينيَّ المجموعة من التعاليم الدِّ

لت  يا�سيَّة، ولتعطَّ خت دعائم وليته ال�سِّ الم�سلمون ويدعموه ببيعتهم وحمايتهم، لما تر�سَّ

ينيَّة. هذه التعاليم الدِّ

ّمة، ولي�ست لها عالقة ب�سميم 
ُ
يا�سيَّة منبثقة من الأ اإّل اأّن هذا ل يعني اأّن وليته ال�سِّ

الإ�سالم وذاته.

الم�سلمين  واأمرت  يا�سيَّة،  ال�سِّ  P اهلل  ر�سول  ولية  اأثبتت  اّلتي  ة  القراآنيَّ الآيات   �  2

، {ې ې ې ى ى 
(1(

بطاعته هي: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ}

ى  ى     ې  ،{ې 
(2(

ۇئ}  ۇئ  وئ    وئ  ەئ  ەئ  ائ   ائ 
 .

(3(

ائ ائ  ەئ  ەئ وئ        وئ ۇئ} 
Pولية واأولويَّة وحكمًا على الموؤمنين.  اأّن للنبّي  د  اأ�سا�س هذه الآيات، يتاأكَّ وعلى 

ة والحكم؟ مور تكون الولية والأولويَّ
ُ
وؤال مطروحًا، وهو: في اأّي الأ ويبقى ال�سُّ

مور اّلتي يرجع فيها الأفراد 
ُ
ة تكونان في الأ ظاهر هذه الآيات يفيد اأّن الولية والأولويَّ

ة المنوط بها حفظ المجتمع والنظام  مور الجتماعيَّ
ُ
والأقوام عادة اإلى رئي�سهم؛ اأي الأ

مور من قبيل: اإ�ساعة النظام، واإحقاق حقوق الأفراد، وجباية 
ُ
و�سيانتهما واإدارتهما.. اأ

)1) �سورة الأحزاب: 6.

)2) �سورة المائدة: 55.

)3) �سورة الن�ساء: 105.
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ال�سرائب و�سرفها على الم�ستحقين و�سائر الم�سارف ال�سروريَّة، ومعاقبة المذنبين، 

لح معهم. وقتال الأجانب وال�سُّ

Pمدنيَّة، ولي�ست  ة للنبّي  يا�سيَّ اأّن الولية ال�سِّ اإليه من زعم  اإّن اأهّم دليل ا�ستند   �  3

دينيَّة، بع�س موارد بيعة الم�سلمين له. فبيعة وفد يثرب �سنة )13( من البعثة، وبيعة 

، مثَّلتا 
(1(

ُقبيل هذا اإليها في الآية المذكورة  �سير 
ُ
اأ اّلتي   � � بيعة الر�سوان  ال�سجرة 

الم�ستم�سك الأ�سلّي لهوؤلء في اأّن حكومة النبّيPلم تقم على اأ�سا�س دينّي.

واإن عدنا اإلى بيعة العقبة، اّلتي وقعت في ال�سنة الثالثة ع�سرة من البعثة، بعد منا�سك 

لين عن اأهل يثرب، يّت�سح جليًا اأّن مفادها حماية  الحّج، وقبل الهجرة النبويَّة، مع ممثِّ

والقيادة  عامة  للزَّ انتخابه  على  دللة  اأّية  فيها  تكن  ولم  مكة،  م�سركي  Pمن  النبّي 

؛ اإذ اإنه قال في هذه البيعة: »اأّما ما لي عليكم، فتن�شرونني مثل ن�شائكم 
(2(

تين ال�سيا�سيِّ

واأبنائكم، واأن ت�شبروا على ع�صِّ ال�شيف واإن ُقِتل خياركم«. ف�سرب البراء بن معرور 

.
(3(

يد النبّي Pوقال: نعم، واّلذي بعثك بالحّق لنمنعّنك مما نمنع منه اأزرنا

اأّما بيعة الر�سوان اّلتي اأ�سارت اإليها الآية 18 من �سورة الفتح، فقد وقعت �سنة )6) 

للهجرة في مو�سع يعرف ب� »الحديبيَّة«، واإنَّ التم�ّسك بهذه البيعة لإثبات مدنيَّة حكومة 

 لمن العجب العجاب؛ لأّن هذه البيعة تّمت بعد �سنوات من ا�ستقرار وليته 
(4(

 P النبّي

اإعالن ال�ستعداد  البيعة كان  اأّن م�سمون هذه  اإلى ذلك  اأ�سف  يا�سيَّة في المدينة.  ال�سِّ

يا�سّي. عيم والقائد ال�سِّ ة انتخاب الزَّ لقتال الم�سركين، ول يمتُّ باأّية �سلة اإلى ق�سيَّ

)1) �سورة الفتح: 18.

)2) بمعنى اآخر بايعوا النبّي P كحاكم فعلي.

)3) مناقب اآل اأبي طالب: 1: 181

اَلَح كحاكم فال�سلح وقع في طول حاكميته. )4) �سَ
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بّي P لم ي�سّكل الحكومة، بل �سنع »االأّمة  1� يعتقد بع�س الكّتاب المعا�سرين باأّن النَّ

ّمة.
ُ
ينيَّة في الع�سر العّبا�سّي بعد ت�سكيل الأ ولة الدِّ االإ�شالميَّة«، ثّم تاأ�ّس�ست الدَّ

ة  ولة ل ي�سدق على العالقات القبليَّ 2� ال�ساهد على هذا الّدعاء يتمثَّل في اأّن تعريف الدَّ

نف�سه حاكمًا  ي�سّم  لم   P النبّي  اأّن  الآخر  وال�ساهد   ،P اهلل  ر�سول  على عهد 

واأميرًا، كما اأن القراآن ا�ستخدم عبارة الأّمة دللة على الم�سلمين.

ة الحكومة، في كّل مجتمع، تتنا�سب مع  ة اأّن ق�سيَّ 3� غفل المدافعون عن هذه النظريَّ

ولة بمعناها المعا�سر على حكومة  ظروفه الجتماعيَّة. وبناًء عليه، فعدم انطباق الدَّ

النبّي Pل يقوم �ساهدًا على نفي وجود الحكومة في المدينة اآنذاك.

ولة والإمارة  خرى اّلتي وقعوا فيها، هي اأّن نزاعهم لي�س في مجّرد لفظ الدَّ
ُ
4� الغفلة الأ

يا�سيَّة، تحّققت في زمان ر�سول  ال�سِّ اأو الولية  اأّن الحكومة،  والحكومة. واّدعاوؤنا 

.Pاهلل

على  الأّمة  م�سطلح  اإطالق  مع  يتنافى  ل  الإ�سالمّي  الو�سط  في  الحكومة  وجود   �5

الم�سلمين.

بين  ذاتيَّة«  »عالقة  P ح�سيلة  للنبّي  ة  يا�سيَّ ال�سِّ الولية  اأّن  الأ�سا�س هو  الّدعاء   �6

تاأريخيَّة. وبناًء عليه، فرابطة الإ�سالم  اأو م�سادفة  يا�سة، ل حادثة  الإ�سالم وال�سِّ

يا�سة لي�ست »رابطة تاريخيَّة«. وال�سِّ

تكن  لم  اأّنها  وعلى  الم�سلمين،  النبّيPعلى  حكومة  اإلهيَّة  على  اأدّلة  عدة  هناك   �7

مدنيَّة.
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1� ما هو مراد من يقول: اإّن النبّي P�سنع الأّمة الإ�سالميَّة بدل الحكومة؟

2� ما هي اأدّلة هوؤلء على هذا الّدعاء؟

3� ما هو الرّد على الفئة المنكرة لتاأ�سي�س النبّي Pللحكومة؟

يا�سة؟ 4� ما المراد من »العالقة الذاتيَّة« و»العالقة التاريخيَّة« بين الإ�سالم وال�سِّ

ة ون�ساأتها دينيَّة، واأّنها غير مدنيَّة. 5� بّين اأدّلة كون حكومة النبّي اإلهيَّ





يا�سيَّة بعد النَّبّي  الولية ال�سِّ
Pالأكرم

الّدر�س الحادي ع�سر

ة ُمنحت له على اأ�سا�س  يا�سيَّ ابق، اإلى اأّن ولية النبّي P ال�سِّ ر�س ال�سَّ اأ�سرنا، في الدَّ

واأمره.  اهلل  اإرادة  هو  الولية  هذه  �سرعيَّة  ومبداأ  ال�سماوّي،  والوحي  رعّي  ال�سَّ النَّ�سِّ 

والنُّ�سو�س  ة  الإ�سالميَّ التَّعاليم  في  اآراء،  من  هناك  هل  هو:  هنا  المطروح،  وؤال  وال�سُّ

بعد  ة  يا�سيَّ ال�سِّ الولية  ة  وكيفيَّ للم�سلمين  يا�سّي  ال�سِّ ظام  النِّ �سكل  على  تن�سُّ  ينيَّة،  الدِّ

ة اأن تتَّخذ القرار  مَّ
ُ
وفاة ر�سول اهللP، اأو اأّن الإ�سالم �سكت عن هذا الأمر، وفّو�س لالأ

يا�سيَّة وكيفيتها؟  ة الولية ال�سِّ المنا�سب في ق�سيَّ

اأهّم  وتعّد من  الإمامة،  الإ�سالمّي، بم�ساألة  الكالم  الم�ساألة، في  ي�سطلح على هذه 

زاع بين  ة للعالم الإ�سالمّي طوال التَّاريخ، وتمثِّل المحور الأ�سا�س للنِّ المباحث الكالميَّ

ث  ينيَّة لم تتحدَّ ة باأنَّ النُّ�سو�س الدِّ نّي، حيث يعتقد اأهل ال�سنَّ يعّي وال�سُّ المذهبين: ال�سِّ

عما ينبغي اأن تكون عليه الحكومة بعد النبّي P، اإذ لم ترد مطالب وا�سحة في �ساأن 

ة انتخابه، واأّن اّلذي ح�سل  يا�سّي الحكومّي، و�سفات حاكم الم�سلمين وكيفيَّ ظام ال�سِّ النِّ

بعد رحيل النبّي الأكرمP، كان ح�سيلة اجتهاد م�سلمي �سدر الإ�سالم. وقد ا�سطلح 

ة على م�سمون هذا الجتهاد بنظام الخالفة.  اأهل ال�سنَّ

ة  رعيَّ بّيP، وعلى اأ�سا�س النُّ�سو�س ال�سَّ يعة يعتقدون باأّن النَّ في المقابل، فاإّن ال�سِّ
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ة من بعده، و�سع، في حياته،  مَّ
ُ
ة لالأ يا�سيَّ الكثيرة، الواردة في باب القيادة والولية ال�سِّ

�سة للولية من بعده، و�سّيد �سرح »نظام االإمامة«.  وباأمر من اهلل، بع�س التَّعاليم الموؤ�سِّ

ظام  النِّ اأيين الأ�سا�سيَّين، وهما راأيان متقابالن في باب  الرَّ وقبل البحث في هذين 

اهتمام  اأنَّ  وهي  ة،  مهمَّ م�ساألة  اإلى  ق  التطرُّ روري  ال�سَّ من  نرى  لالإ�سالم،  يا�سي  ال�سِّ

يعة بها. فم�ساألة الخالفة، و�سروط  ة بم�ساألة الإمامة ل يرقى اإلى اهتمام ال�سِّ نَّ اأهل ال�سُّ

الكالم  بعلم  مرتبط  غير  فقهيًا  مبحثًا  تعدُّ  ّنة،  ال�سُّ اأهل  لدى  ن�سبه،  وكيفيَّة  الخليفة، 

والعقائد. ومن هنا، فاإّنه لم يحظ باأهميَّة تذكر. اأّما تناول هذه الم�ساألة، ب�سكل وا�سع 

ات فعل حيال التاأكيد  ة الكالميَّة، فُيعزى اإلى حالت انفعال تمثِّل ردَّ نَّ في كتب اأهل ال�سُّ

بم�ساألة  الخا�ّس  يعة  ال�سِّ اهتمام  اأثر  وعلى  الأمر.  هذا  على  يعة  لل�سِّ والمتزايد  الخا�ّس 

ة اإلى طرح هذه  ة، ا�سطّر اأهل ال�سنَّ ة والعقديَّ الإمامة وطرحها، في جملة الأبحاث الأ�سليَّ

الم�ساألة بو�سفها بحثًا فرعيًا وفقهيًا في علم الكالم والعقائد. على �سبيل المثال: قال 

ات، ولي�ص اأي�شاً  الغزالي في �ساأن م�ساألة الإمامة: »النَّظر في االإمامة لي�ص من المهمَّ

 .
(1(

من فّن المعقوالت، بل من الفقهيَّات«

ة  يعة، لي�ست م�ساألة فرعيَّة، وفقهيَّة، ومقت�سرة على كيفيَّ اإّن م�ساألة الإمامة، لدى ال�سِّ

بالإيمان.  ممتزجة  كالميَّة  م�ساألة  هي  بل  يا�سيَّة،  ال�سِّ والولية  المجتمع  �سوؤون  اإدارة 

جزء  رف�س  بمنزلة  ُيعدُّ   Rالمع�سومين الأئّمة  باإمامة  الإيمان  عدم  فاإّن  ولذلك، 

نق�سًا  يعدُّ  وبالنتيجة  ينيَّة،  الدِّ والتعاليم  النُّ�سو�س  بع�س  وتجاهل  واإنكاره،  ين  الدِّ من 

يعة على اأ�سا�س منزلتها  يا�سيَّة وجه من وجوه الإمامة لدى ال�سِّ في الإيمان. والولية ال�سِّ

ف على قبول هذا العتقاد.  كن الأ�سا�س والمحورّي للت�سيُّع اإّنما يتوقَّ الرفيعة، والرُّ

يعة هم  يعة قائاًل: »ال�شِّ ة، ال�سِّ من هنا، عّرف ال�سهر�ستانّي، وهو من علماء اأهل ال�سنَّ

اً وو�شّية، اإّما جلياً  اّلذين �شايعوا علّياً على الخ�شو�ص، وقالوا باإمامته وخالفته ن�شّ

.
(2(

واإّما خفياً، واعتقدوا اأّن اإمامته ال تخرج عن ولده... «

)1) القت�ساد في العتقاد، اأبو حامد الغزالي: 95.

حل لل�سهر�ستاني 1: 131. )2) الملل والنِّ
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ة الخالفة أهل السنَّة ونظريَّ

القرن  خالل  ظهرت،  اّلتي  ة  يا�سيَّ ال�سِّ الّتجاهات  بع�س  عن  الطرف  غ�س�سنا  لو 

لراأينا  العرب،  الم�سلمين  والمجّددين  المعا�سرين  الباحثين  من  عدد  بين  الع�سرين، 

ة  نظريَّ قبول  اأ�سا�س  على  يقوم  التاريخيَّة،  �سورته  في  ة  ال�سنَّ لأهل  يا�سّي  ال�سِّ الفكر  اأنَّ 

يا�سّي  ّي اأّلف كتابًا م�ستقالًّ في الفقه ال�سِّ ، اأول عالم �سنِّ
(1(

الخالفة. فمنذ زمن الماوردّي

الفكر  في  بحثت  اّلتي  ة  يَّ ال�سنِّ الموؤلَّفات  جميع  نجد  الحا�سر،  الوقت  حّتى  الإ�سالمّي، 

ة الخالفة.  ز على محور نظريَّ يا�سي، تركِّ ال�سِّ

�سحابة  على عمل  يعتمدان  ة،  ال�سنَّ اأهل  عند  يا�سيَّة،  ال�سِّ والفل�سفة  يا�سّي  ال�سِّ الفقه 

ينيَّة. وهم يعتقدون بعدم وجود  النبّي الأكرم Pاأكثر من اعتمادهما على النُّ�سو�س الدِّ

روط اّلتي  ريحة، في القراآن وال�سّنة، في باب كيفيَّة ن�سب الخليفة، وال�سُّ النُّ�سو�س ال�سَّ

ّمة، واأنَّ ما ح�سل، عقب 
ُ
ينبغي توافرها فيه، ويرون اأن هذا الأمر قد ُفّو�س لجتهاد الأ

ة انتخاب الحاكم  يا�سة، واإدارة �سوؤون المجتمع، وكيفيَّ وفاة ر�سول اهللP، في �ساأن ال�سِّ

مور منبثقة من راأي �سحابة 
ُ
ة؛ لأّن هذه الأ والخليفة ومدى �سالحياته، معّلل وموّجه وحجَّ

ر�سول اهلل واجتهادهم، واأّن اجتهاد هوؤلء معتبر وحّجة.

اأعقبت  اّلتي  الحوادث  على  ة،  ال�سنَّ اأهل  عند  يا�سّي،  ال�سِّ النظام  ا�ستناد  اأّن  طبيعيٌّ 

ة، اأثقل كاهل علمائهم بطرح  ينيَّ وفاة ر�سول اهللP، بدًل من التَّعامل مع النُّ�سو�س الدِّ

يا�سيَّة لذلك الع�سر  يا�سّي تكون متكاملة ومن�سجمة؛ لأّن الحوادث ال�سِّ ة للفكر ال�سِّ نظريَّ

الآراء. على �سبيل  ت�ستُّت  اإلى  الحوادث هذا  تنوُّع  اأّدى  وتيرة واحدة، وقد  لم تكن على 

يا�سيَّة. ة تعيين الخليفة، ومبداأ �سرعيَّة وليته ال�سِّ المثال: يمكن الإ�سارة اإلى م�ساألة كيفيَّ

ّديق على اأثر بيعة طائفة من المهاجرين  فقد جرت خالفة الخليفة الأّول اأبي بكر ال�سِّ

والأن�سار في ال�سقيفة رغم مخالفة كبار ال�سحابة لتلك البيعة، ومنهم: اأبو ذّر، و�سلمان، 

اأبو الح�سن الماوردي )364 � 450ه�( من كبار فقهاء ال�سافعية، �ساحب كتاب الأحكام ال�سلطانية في الفقه  )1) علّي بن محمد بن حبيب، 

يا�سي، وله موؤلَّفات اأخرى مثل: الحاوي، وتف�سير القراآن الكريم. ال�سِّ
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.Q متهم جميعًا الإمام علّي والمقداد، والزبير، وفي مقدِّ

بينما توّلها الخليفة الثَّاني عمر بن الخّطاب، من طريق عهد اأبي بكر له، ون�سبه اإّياه 

ورى  للخالفة. في حين تولَّى الخليفة الثالث، عثمان بن عّفان، الخالفة من طريق ال�سُّ

مور الم�سلمين 
ُ
م  علّيQ  اأ نة من �ستة اأ�سخا�س واّلتي �سّكلها عمر ، بينما تزعَّ المكوَّ

ة الم�سلمين. وكما ُيالحظ، فاإّن خالفة هوؤلء  باّتفاق المهاجرين والأن�سار وببيعِة عامَّ

ة. �سلوب واحٍد معّين، وطريقة م�ستركة خا�سّ
ُ
الخلفاء لم تح�سل وفاق اأ

يَّة خطيرة؛  يا�سيَّة، عقب الخلفاء الأربعة، م�سكالت جدِّ ة الولية ال�سِّ ثم واجهت �سرعيَّ

ة  بالقوَّ �سلطتهم  ر�ّسخوا دعائم  العّبا�س  وبني  مّية 
ُ
اأ بني  والعديد من خلفاء  معاوية  لأّن 

ة والقهر والغلبة، ولم يلوا الخالفة من طريق بيعة الم�سلمين اأو تعيين �سورى  الع�سكريَّ

الحلِّ والعقد.

متاأّثرة  الخليفة،  وتعيين  الخالفة  باب  في  ريهم،  ومفكِّ نة  ال�سُّ اأهل  علماء  ونظريَّات 

في  نظريَّتهم  اإلى طرح  �سعوا  فقد   ،Pر�سول اهلل وفاة  اأعقبت  اّلتي  بالأحداث  تمامًا 

يا�سّي بال�سكل اّلذي ين�سجم مع تلك الأحداث جميعها. ظام ال�سِّ النِّ

ة  وم�سروعيَّ الخليفة  ن�سب  كيفيَّة  باب  في  الماوردّي،  ث  يتحدَّ المثال:  �سبيل  على 

خالفته، في�سعى اإلى الجمع بين جميع طرق انتخاب الخليفة فيقول: والإمامة تنعقد من 

وجهين: اأحدهما: باختيار اأهل الحّل والعقد. والثَّاني: بعهد الإمام من قبل.

وهناك خالف، في الطريق الثاني، هو: هل تنعقد الإمامة من دون اإجماع اأهل الحلِّ 

والعقد؟

ال�سحيح هو انعقاد خالفة الإمام بعهد من �سبقه، ول يلزم ر�سى اأهل الحلِّ والعقد؛ 

حابة، والأمر الآخر هو اأّن الخليفة ال�سابق اأولى بتعيين  لأّن خالفة عمر لم تكن بر�سى ال�سَّ

.
(1(

الخليفة الالحق، واختياره اأكثر نفاذًا من اختيار الآخرين )اأهل الحلِّ والعقد(

ة، هي: هل خالفة  ة الخالفة، لدى اأهل ال�سنَّ ة، في باب نظريَّ خرى المهمَّ
ُ
ة الأ والق�سيَّ

)1) الأحكام ال�سلطانية، اأبو الح�سن الماوردي: 6 و10.
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ة اأخالقيَّة ومعنويَّة ل�ساحبها؟ الم�سلمين تدّل على منزلة خا�سّ

ففي �سدر الإ�سالم، كانت مفردة الخليفة ت�ستعمل بمعناها اللُّغوّي، ولم تترتَّب عليها 

ة. فالخالفة في اللُّغة م�سدر بمعنى مجيء �سخ�سٍ خلفًا ل�سخ�سٍ  منزلة معنويَّة خا�سّ

اآخر، فينوب عنه، والخليفة من ُي�ستخلف من غيره. وبناًء على ذلك، فخليفة ر�سول اهلل 

عم الم�سلمين بعده، والخليفة بعد الخليفة الأّول هو من ينه�س بهذه الزعامة  هو من يتزَّ

على اأثر ا�ستخالف خليفة ر�سول اهلل؛ يعني خليفة خليفة ر�سول اهلل. ويفهم من كلمات 

الخلفاء اأّن ا�سم الخليفة، في بداية ا�ستعماله، كان فاقدًا للمعنى المعنوّي الخا�ّس، ولم 

Pوكمالته  الأكرم  للر�سول  ة  المعنويَّ بالخ�سائ�س  كالتمتُّع  معّينة  منزلة  يفيد  يكن 

الذاتيَّة. ولكن، مع مرور الزمان، اأ�سبح تقدي�س هذا المن�سب وتكريمه اأ�سا�سًا لتثبيت 

ال�سوؤون  من  ال�ستفادة  منزلة  اإلى  يرقى  اأنَّه  يعني  كان  اهلل  ر�سول  وخليفة  الحكومات، 

.Pة للنبّي المعنويَّ

وقد  للخالفة،  الأفراد  بع�س  و�سول  �سهد  ة  الإ�سالميَّ الخالفة  تاريخ  فاإنَّ  واأخيرًا، 

فات  هم لم يكونوا، من حيث ال�سيرة وال�سِّ حكم هوؤلء، بو�سفهم خلفاء ر�سول اهلل، لكنَّ

ابتعدوا غاية  بل  Pفح�سب،  �سيرة ر�سول اهلل  العك�س من  والمعنويَّة، على  ة  الأخالقيَّ

البعد عن �سلوك الم�سلم العادّي. وهذه الم�ساألة تكفي، بحّد ذاتها، لطرح هذا ال�سوؤال: 

لطنة الملكّي؟  ة ونظام ال�سَّ ما الفارق بين نظام الخالفة اّلذي اعتمده علماء اأهل ال�سنَّ

والأمر اّلذي ي�ساعف هذا الغمو�س والإبهام هو اأّن بع�س المدافعين عن نظام الخالفة 

لم يذكروا اأّية �سروط معّينة للت�سّدي للخالفة، بل يفهم من بع�س كلماتهم اأّن العدالة 

والتقوى لم تكونا �سرطين ينبغي اأن يتوافرا في خليفة الم�سلمين المفرو�س اأن يطاع. 

نّي )ت403ه�( اّلذي نقل  على �سبيل المثال، يمكن ال�ست�سهاد بكالم اأبي بكر الباقالَّ

عن جمهور اأهل الحديث اأّن ظهور الف�سق، وانتهاك النُّفو�س المحترمة، وتعطيل الحدود، 

وغ�سب الأموال من قبل الحاكم والإمام ل يوجب عزله والخروج عن طاعته. وقد ا�ستدّل 

حابة، كقوله: »ا�شمعوا  وايات عن النبّي Pوال�سَّ هوؤلء، في توجيه نظريَّتهم، ببع�س الرِّ
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واأطيعوا ولو لعبد اأجدع ولو لعبد حب�شي، و�شّلوا وراء كّل برٍّ وفاجر«، »اأطعهم ولو 

 .
(1(

اأكلوا مالك و�شربوا ظهرك« 

ة، مثل اأحمد بن حنبل، يعتقد بكراهة  لف، من اأهل ال�سنَّ ل يخفى اأّن بع�س علماء ال�سَّ

اإطالق ا�سم الخليفة على الحاكم بعد الح�سن بن عليQ. فهذه الطائفة من العلماء 

عن  الواردة  واية  الرِّ ذلك  على  ودليلها  )الملوكيَّة(،  وال�سلطنة  الخالفة  بين  قت  فرَّ

ثالثون  تي  مَّ
اأُ في  »الخالفة  قال:  وهي:  والتَّرمذّي،  داود  اأبو  نقلها  واّلتي   ،Pالنبّي

. ورغم هذا كّله، فقد كانت ال�سيرة العمِليَّة لأغلب علماء اأهل 
(2(

�شنة ثّم ملك بعد ذلك« 

ة، واإن جانب اأكثر هوؤلء الخلفاء  ال�سنة تتمثَّل في طاعة الخلفاء وعدم مخالفتهم العلنيَّ

العدالة والتقوى، اأو كان حّظهم منها قلياًل.

ني: 235. )1) التمهيد في الرّد على الملحدة، اأبو بكر الباقالَّ

)2) ماآثر الإنافة في معالم الخالفة، اأحمد بن عبد اهلل القلق�سندي: 9.
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ثت التعاليم  1� م�ساألة الإمامة، في الكالم الإ�سالمّي، هي رّد على ال�سوؤال الآتي: هل تحدَّ

يا�سيَّة بعد ر�سول اهلل Pاأو ل؟ الإ�سالميَّة في �ساأن الولية ال�سِّ

ّمة، وقد اختار م�سلمو �سدر 
ُ
ة ُترك لالأ يا�سيَّ عامة ال�سِّ ة باأّن تعيين الزَّ 2� يعتقد اأهل ال�سنَّ

الإ�سالم باجتهادهم »نظام الخالفة«.

م�ساألة  �ست  �سخَّ ينيَّة  الدِّ الن�سو�س  اأّن  ويرون  االإمامة«،  »نظام  ب�  يعة  ال�سِّ يوؤمن   �3

.Pالإمامة بعد ر�سول اهلل

يعة. ة لدى ال�سِّ ة، واأ�سا�س وعقديَّ 4� الإمامة م�ساألة فرعيَّة لدى اأهل ال�سنَّ

ة الخالفة عندهم  ة، بما في ذلك نظريَّ يا�سّي لأهل ال�سنَّ 5� المحور الرئي�س للفكر ال�سِّ

حابة. ي�ستند اإلى عمل ال�سَّ

ب�سبب  ة،  النظريَّ والوحدة  لالن�سجام  ة،  ال�سنَّ اأهل  عند  يا�سيَّة،  ال�سِّ ة  النَّظريَّ تفتقر   �6

تنوُّع طرق انتخاب خلفاء �سدر الإ�سالم وتعيينهم.

اأّنهم  اإّل  المعنوّي،  لل�ساأن  تفتقر   � ا�ستخدامها  بداية  في   � الخليفة  مفردة  كانت   �7

ة  عّرفوها مع مرور الزمان بمعنى النيابة عن مقام ر�سول اهلل Pومنزلته الدنيويَّ

والمعنويَّة.

لطنة، ويواجه  8� يتميَّز نظام الخالفة � اّلذي يحظى بتاأييد اأهل ال�سّنة � عن نظام ال�سَّ

اإ�سكاليَّات في كثير من موارده.



ياسي اإلسالمي( ة )دروس في الفكر السِّ الحكومة اإلسالميَّ 116

زاع الأ�سا�س في م�ساألة الإمامة؟ 1� ما هو النِّ

2� ما المراد بنظام الخالفة؟

يعة؟ ة وال�سِّ 3� ما هي منزلة م�ساألة الإمامة لدى الفريقين: ال�سنَّ

ة الخالفة؟ يا�سي ونظريَّ ة في تبيين الفكر ال�سِّ 4� ما هي اأ�س�س اأهل ال�سنَّ

ة  نظريَّ في  يا�سيَّة  ال�سِّ الولية  ة  م�سروعيَّ بيان  في  �سعوبة  ة  ال�سنَّ اأهل  واجه  لماذا   �5

الخالفة؟

ة؟ 6� ما هي الم�سيرة اّلتي طواها ا�ستعمال مفردة الخليفة والخالفة لدى اأهل ال�سنَّ

ى اإلى الإبهام في تعيين حدود نظام الخالفة والنظام الملكّي؟ 7� ما اّلذي اأدَّ



يا�سيَّة عقب وفاة ر�سول اهللP. ول يقت�سر اعتقادهم، في �ساأن الأئّمة المع�سومين  ال�سِّ

ى ذلك اإلى العتقاد  ّمة فح�سب، بل يتعدَّ
ُ
يا�سيَّة على الأ R ومنزلتهم، على وليتهم ال�سِّ

�سائد  العتقاد  وهذا  التَّ�سريعّي.  الوحي  ي  تلقِّ �سوى   P النبّي  �سوؤون  لكّل  وارثون  باأّنهم 

ة وتبيين  ينيَّ ة والهداية الدِّ لديهم. وبناًء على ذلك، فالأئّمةR يتمتَّعون بالولية المعنويَّ

P وخلفاوؤه  ورثة ر�سول اهلل  ة. فهوؤلء  يا�سيَّ ال�سِّ اإلى وليتهم  بالإ�سافة  ة  ينيَّ الدِّ الحقائق 

اأف�سل  اأّنهم  ة  وال�سيا�سيَّ ة  والعلميَّ ة  المعنويَّ �سوؤونه  وراثة  على  ويترتَّب  بالحّق،  واأو�سياوؤه 

ا�س بعد النبّيP، واأولهم بالت�سّدي لالإمامة والخالفة. النَّ

يعة. على  ة اإلى هذه الم�ساألة في تعريفهم لل�سِّ ومن هنا، اأ�سار بع�س علماء اأهل ال�سنَّ

يعة في اأّن علّياً اأف�شل النَّا�ص  �سبيل المثال: قال ابن حزم في تعريفه لهم: »ومن وافق ال�شِّ

بعد ر�شول اهللP، واأحّقهم باالإمامة وولده من بعده، فهو �شيعّي واإن خالفهم في ما 

 .
(1(

اً« ا اختلف فيه الم�شلمون، فاإْن خالفهم في ما ذكرنا فلي�ص �شيعيَّ عدا ذلك ممَّ

ة في اأمرين:  ة الخالفة عند اأهل ال�سنَّ يعة مع نظريَّ ة لل�سِّ يا�سيَّ ة ال�سِّ وتختلف النَّظريَّ

والولية  الحكومة  �ساأن  في  ثت  تحدَّ ينيَّة  الدِّ النُّ�سو�س  اأنَّ  يرون  يعة  ال�سِّ اإّن  االأوَّل: 

حل 2: 113. )1) الف�سل في الملل والأهواء والنِّ

يعّي يا�سّي ال�سِّ الفكر ال�سِّ

الولية  باب  في  الإمامة  ة  بنظريَّ يعة  ال�سِّ يعتقد 

الّدر�س الثّاني ع�سر
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المتواترة  النُّ�سو�س  بوجود  ويعتقدون   ،Pاهلل ر�سول  وفاة  بعد  ة  يا�سيَّ ال�سِّ

باأّن  يوؤمن�ون  فهم  ولذلك،  بعده.  من  الخليفة  تعيين  على  تدّل  اّلتي  الكثيرة 

اهلل  اأم�ر  اإلى  ت�ستند  ة  يا�سيَّ ال�سِّ  R المع�س�ومين  الأئّمة  ولية  �سرعيَّة 

غرار  على  انّي،  ربَّ من�سب  اإمامتهم،  اأي   ،Rالبيت اأهل  فولية  ون�سبه. 

ته،  ّمة، اّلتي هي مبداأ اإلهّي، ل ي�ستند، في م�سروعيَّ
ُ
ولية ر�سول اهلل Pعلى الأ

ّمة وبيعتها.
ُ
اإلى اآراء الأ

يعة يرون الإمام خليفة ر�سول اهلل Pبالمعنى الواقعّي لهذه الكلمة،  الثاني: اإّن ال�سِّ

وال�سيا�سيَّة جميعها، على خالف  ة  والعلميَّ ة  المعنويَّ الجوانب  اأي خالفته في 

ة اّلذين يكتفون بمعناها اللُّغوّي. نظرة اأهل ال�سنَّ

يعة في  ة اّلذين تاأثَّروا بعقيدة ال�سِّ بيعّي اأن يوجد بع�ٌس من علماء اأهل ال�سنَّ من الطَّ

ا�س  �ساأن اأئّمتهم، فمالوا اإلى النَّظرة القائلة: اإنَّ الخلفاء الأربعة، بالتَّرتيب، هم اأف�سل النَّ

بعد النبّيP. اإّل اأّن هذا العتقاد لم يكن �سائدًا قطُّ لدى م�سلمي �سدر الإ�سالم، حتى 

ت هذه النَّزعة،  �سبة للخليفتين الأّول والثاني لم يكن ُيعتقد فيهما ذلك. وقد ا�ستدَّ بالنِّ

يا�سيَّة، ول  مويين والعبا�سيين، ب�سبب اأغرا�سهم ال�سِّ
ُ
ة، على يد الخلفاء الأ لدى اأهل ال�سنَّ

ولئك الخلفاء 
ُ
�سّيما مناه�سة الت�سيُّع، فبذلوا ق�سارى جهدهم لترويج عقيدة تفيد باأنَّ اأ

 .
(1(P يتحّلون ببع�س �سفات النبّي

ة  وايات المعتبرة اّلتي تفيد باأنَّ الأئّمة يتمتَّعون بمنزلة اجتماعيَّ وهناك العديد من الرِّ

واإيمان خا�ّس. فالإمامة لي�ست فرعًا من فروع الإ�سالم، ول جزءًا ك�سائر اأجزائه فح�سب، 

بل بها قوام اأغلب اأحكام الإ�سالم وفروعه، وهي اأ�سل ثبات الإ�سالم والم�سلمين. ون�سير، 

وايات:  في ما ياأتي، اإلى تلك الرِّ

اأّنه   Qاأورد المرحوم الكلينّي رواية، ب�سنده، عن زرارة، عن الإمام الباقر فقد 

وم والوالية.  الة والزكاة والحجِّ وال�شَّ قال: »ُبني االإ�شالم على خم�شة اأ�شياء: على ال�شَّ

يا�سي، محمد �سعيد الع�سماوي: 93 و94. )1) الإ�سالم ال�سِّ



يفيم ياسيم ال ِّ 119الفكر السِّ

قال زرارة: فقلت: واأّي �شيء من ذلك اأف�شل؟ فقال: الوالية اأف�شل ؛ الأّنها مفتاحهّن 

والوالي هو الدليل عليهّن...

اعة  الطَّ الرحمن  ور�شا  االأ�شياء  وباب  ومفتاحه  و�شنامه  االأمر  ذروة  قال:  ثم 

پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  لالإمام بعد معرفته. اإّن اهلل عّز وجّل يقول: {ٱ 

.»
)1(

{ ڀ ڀ  ڀ  ڀ  پ 
�ساQ في حديث �سريف له، و�سف الإمامة فقال: »اإّن االإمامة زمام  الإمام الرِّ

االإ�شالم  اأُ�ّص  االإمامة  اإّن  الموؤمنين.  وعّز  نيا،  الدُّ الم�شلمين، و�شالح  ونظام  ين،  الدِّ

والجهاد،  والحجِّ  يام  وال�شِّ كاة  والزَّ الة  ال�شَّ تمام  باالإمام  امي.  ال�شَّ وفرعه  النَّامي، 

غور واالأطراف. االإمام  دقات، واإم�شاء الحدود واالأحكام، ومنع الثُّ وتوفير الفيء وال�شَّ

.
(2(

يحّل حالل اهلل ويحّرم حرام اهلل ويقيم حدود اهلل ويذّب عن دين اهلل« 

نظاماً  واالإمامة  رك...  ال�شُّ من  تطهيراً  االإيمان  اهلل  »فر�ص   :  Qعلّي وقال  

.
(3(

اعة تعظيماً لالإمامة« لالأُّمة، والطَّ

مرحلتين  خالل  بحثه  يمكن  يعّي  ال�سِّ يا�سّي  ال�سِّ الفكر  اأّن  هو  كر  بالذِّ والجدير 

تين: زمنيَّ

.Q ة ح�سور الإمام المع�سوم 1� مدَّ

2� زمان غيبة اإمام الع�سر والزمان |.

الإمام  ح�سور  ع�سر  في  يا�سيَّة،  ال�سِّ الولية  باب  في  يعة،  ال�سِّ علماء  واآراء 

الإمامة،  ة  بنظريَّ تعتقد  يعة  فال�سِّ ووا�سحة.  و�سريحة  مّتفقة   ،Q المع�سوم 

الحكومات  وجميع   ،Q المع�سوم  الإمام  اإمامة  �سوؤون  اأحد  هي  ّمة 
ُ
الأ وولية 

 هي حكومات غا�سبة وجائرة. وعلى هذا 
ّ
لت متجاهلة هذا الحّق الإلهي اّلتي ت�سكَّ

ته قد  يعة في هذا الأمر؛ ذلك لأّن قوام الت�سيُّع وهويَّ الأ�سا�س، ل يختلف علماء ال�سِّ

�سول الكافي 2: 18 � 19 ح 5، باب دعائم الإ�سالم. والآية من �سورة الن�ساء: 80.
ُ
)1) اأ

�سول الكافي: 1: 200 ح 1، باب نادر جامع في ف�سل الإمام و�سفاته.
ُ
)2) اأ

)3) نهج البالغة: الحكمة 252.
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يعة في   لل�سِّ
ّ
يا�سي انعقدا على هذا العتقاد. اأّما اّلذي تجدر درا�سته، فهو الفكر ال�سِّ

ع�سر الغيبة.

يعّي في عصر الغيبة ياسّي الشِّ الفكر السِّ

الغيبة، ل يعادل، من حيث الو�سوح واّتفاق  يعّي، في ع�سر  ال�سِّ يا�سّي  ال�سِّ اإّن الفكر 

الراأي، نظيره في ع�سر ح�سور الإمام المع�سوم Q، كما اأنه لم يكن في م�ستواه. 

ة للمع�سومين واإمامتهم؛  يا�سيَّ ك في الولية ال�سِّ بدهي القول: لي�س من عالم �سيعّي ي�سكِّ

لأّن هذا التَّ�سكيك بمنزلة الخروج من الت�سيُّع. واإمامة المع�سومينR لي�ست مجّرد 

اأي، بل هي جوهر الت�سيُّع. وال�سوؤال اّلذي يطرح نف�سه هو: هل هناك مثل  اّتفاق في الرَّ

يا�سيَّة في ع�سر غيبة الإمام  ة الولية ال�سِّ هذا التوافق في وجهات النظر في �ساأن كيفيَّ

المع�سوم؟ 

الواقع لي�س هناك مثل هذا الّتفاق من جميع الجهات، اأي ل يمكن ن�سبة قول معّين 

يعة؛ وذلك لوجود بع�س الختالفات بينهم في بع�س جوانب  وثابت اإلى جميع علماء ال�سِّ

يعة يوؤمنون، في زمان غيبة اإمام  هذا البحث. و�سيرد، في الأبحاث القادمة، اأّن علماء ال�سِّ

الع�سر|، بولية الفقيه العادل، ويرون اأّن الفقيه العادل، النائب العام لالإمام |، 

دة في  ر اأن نن�سب اإليهم نظريَّة محدَّ اته، ويتعذَّ لكنهم يختلفون في دائرة وليته و�سالحيَّ

باب دائرة ولية الفقيه.

يعة  ال�سِّ علماء  اأّن  الفقيه،  لولية  التاريخي  الم�سار  بحث  في  بالتَّف�سيل،  و�سيرد 

يجمعون على اأ�سل ولية الفقيه ونيابة الفقيه العادل لالإمام المع�سوم | في الجملة، 

الولية. فبع�س كبار  يتمثَّل في حدود دائرة هذه  زاع  النِّ |. ومحلُّ  وفي بع�س �سوؤونه 

ة و�ساملة لجميع ال�سوؤون القابلة لنيابة  يابة عامَّ يعة يرون اأّن هذه الولية والنِّ فقهاء ال�سِّ

ة، بينما يرى  الإمام المع�سوم |. وبناًء على ذلك، فهم يعتقدون بولية الفقيه العامَّ

بع�س اآخر من الفقهاء اأّنها محدودة ب�سوؤون معّينة. 

للمجتمع  ة  وال�سيا�سيَّ ة  الجتماعيَّ ال�سوؤون  اإدارة  في  للفقيه،  ة  يا�سيَّ ال�سِّ فالولية 
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ة للفقيه؛ لأّن اأحد �سوؤون الإمام المع�سوم وليته  الإ�سالمّي، منوطة باإثبات الولية العامَّ

ة، والعلم الإلهّي،  يابة على خالف الأمور الرفيعة المعنويَّ يا�سيَّة، وهذا ال�ساأن قابل للنِّ ال�سِّ

يابة. ومقام الع�سمة اّلتي تعدُّ من ال�سوؤون اّلتي تاأبى النِّ

ث، في الف�سل الثالث، بالتف�سيل عن ولية الفقيه واأدّلتها، وم�ساألة ن�سب  و�سنتحدَّ

من  بدَّ  ل  لكن  �سالحّياته.  ومدى  وليته،  ودائرة  الولية،  من�سب  في  العادل  الفقيه 

لدى  تحظ  لم   � الحكومة  فقه   � يا�سّي  ال�سِّ بالفقه  ال�سلة  ذات  المباحث  باأّن  العتراف 

ة اّلتي اأولوها لالأبحاث المتعلِّقة باأبواب العبادات وبع�س اأبواب  يعة بتلك الأهميَّ فقهاء ال�سِّ

يعة اإّما اأّنهم لم يطرحوا اأ�سا�سًا هذه الفروع الفقهيَّة ولم  المعامالت. واأغلب فقهاء ال�سِّ

ق  التعمُّ الكرام من دون  بها مرور  مّروا  اأّنهم  اأو  والتحليل،  بالبحث   ، ثمَّ يتناولوها، من 

فيها على غرار ما فعلوه في الم�سائل محّل البتالء في العبادات والمعامالت. وهذا ما 

يا�سيَّة وفقه الحكومة مقارنة ب�سائر الأبواب الفقهيَّة. ومن  ى اإلى �سعف المباحث ال�سِّ اأدَّ

ء لو تناولوا فقه الحكومة على غرار ما فعلوه في  يعة الأجالَّ المفروغ منه اأّن فقهاء ال�سِّ

يعّي. والواقع  يا�سّي ال�سِّ �ساأن العبادات والمعامالت؛ ل�سهدنا اليوم مدى غنى الفكر ال�سِّ

مّية وبني 
ُ
يعة، وما تبعها من اأ�ساليب على عهد بني اأ غوط اّلتي مور�ست �سد ال�سِّ اأنَّّ ال�سُّ

العّبا�س، جعلهم يعي�سون و�سعًا يمكن و�سفه بما ياأتي: 

اًل: اإن �سنحت لهم الفر�سة في الو�سول اإلى الأئّمة R، كان عليهم، ب�سبب غلبة  اأوَّ

تعني  اّلتي  ا�سة  الح�سَّ ة  يا�سيَّ ال�سِّ الم�سائل  في  البحث  بوا  يتجنَّ اأن  ة،  التقيَّ جوِّ 

ة تلك الحكومات، وتبيين القواعد ال�سحيحة للحكومة،  النفي ال�سريح ل�سرعيَّ

ولم تكن الأجواء م�ساعدة لإجراء هذه الأبحاث ون�سرها. 

ة المحرومة اّلتي كانت تعاني الأمّرين، كانت ترى نف�سها في و�سع  ثانياً: اإّن هذه الأقليَّ

يعة جهودهم  ال�سِّ بذل  وبالنتيجة  ة،  ينيَّ الدِّ الحكومة  ت�سكيل  عمليًا  معه  ر  يتعذَّ

الغا�سبة  الحكومات  تجاه  ة  ال�سلبيَّ بالمقاومة  وللقيام  اأنف�سهم،  للحفاظ على 

يا�سي  اآنذاك، وتاليًا، قّلما كانوا ي�ساألون عن خ�سائ�س الحكومة والنظام ال�سِّ
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يا�سّي في  وايات المرتبطة بالفقه ال�سِّ المطلوب. وبناًء على ذلك، لم تكن الرِّ

البتالء  مورد  الأبواب  و�سائر  ة  العباديَّ بالأحكام  المرتبطة  وايات  الرِّ غنى 

ووفرتها. 

ة تلك الأو�ساع، خالل القرون اّلتي اأعقبت بداية ع�سر غيبة  وبالنَّظر اإلى ا�ستمراريَّ

يعة، فاإّن  ة ال�ساّقة وغير المواتية لل�سِّ ة وال�سيا�سيَّ الإمام |، وبقاء الظروف الجتماعيَّ

يا�سّي  لة بالفقه ال�سِّ علماء هذا المذهب لم يبدوا اهتمامًا كبيرًا بطرح الأبحاث ذات ال�سِّ

ع في فروعها كما ينبغي. والتو�سُّ
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يا�سيَّة. يعة باأّن لالأئمة R منزلة اأعمق بكثير من مجّرد وليتهم ال�سِّ 1� تعتقد ال�سِّ

والمعّرف  المقّوم  ت  ُعدَّ باأف�سليتهم،  العتقاد  توجب  اّلتي  ة  الخا�سّ المنزلة  هذه   �2

ة في الإمامة. يعة، واأ�سا�س اختالفهم عن اأهل ال�سنَّ لل�سِّ

ة  اجتماعيَّ ومنزلة  �ساأن  المع�سومين،  وروايات  البيت  اأهل  مدر�سة  في  لالإمامة،   �3

يا�سيَّة. ة، ول تقت�سر على الولية ال�سِّ ودينيَّة خا�سّ

يا�سي لع�سر  يعّي، في ع�سر الغيبة، لي�س له و�سوح الفكر ال�سِّ يا�سّي ال�سِّ 4� الفكر ال�سِّ

ح�سور الإمام.

يعّي في مرحلتين:  يا�سّي ال�سِّ 5� ي�سنَّف الفكر ال�سِّ

 .Q اأ (  مرحلة ح�سور الإمام المع�سوم     

     ب( ع�سر الغيبة.

اأ�سل الولية للفقيه العادل في ع�سر الغيبة،  يعة على  6� هناك اتفاق بين علماء ال�سِّ

لكنهم يختلفون في دائرة هذه الولية و�سمولها.

ة وال�سغوط اّلتي مار�ستها حكومات الجور هي العّلة الأ�سا�س لقلَّة   يا�سيَّ 7� الأ�سباب ال�سِّ

يعة وفقهائهم. يا�سّي وفقه الحكومة لدى علماء ال�سِّ الهتمام باأبحاث الفكر ال�سِّ
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الخالفة  ة  يعة عن نظريَّ ال�سِّ الإمامة لدى  ة  الأ�سا�َسين لفتراق نظريَّ الوجهين  بيِّن   �1

ة. لدى اأهل ال�سنَّ

ة اّلتي ذكرتها روايات اأهل البيت  لالإمامة؟ ة والإيمانيَّ 2� ما المنزلة الجتماعيَّ

في  نظيره  وبين  الإمام  في ع�سر ح�سور  يعّي  ال�سِّ يا�سّي  ال�سِّ الفكر  بين  الفارق  ما   �3

ع�سر غيبة الإمام المع�سوم |؟

يعة في اأبحاث ولية الفقيه في  4�  ما هي نقاط ال�ستراك والختالف لدى علماء ال�سِّ

ع�سر الغيبة؟

يعة مقارنة بمباحث العبادات؟ 5� ما العّلة في قلة اأبحاث فقه الحكومة لدى فقهاء ال�سِّ



مفادها  م�ساألة  اإلى  ة،  ال�سنَّ لأهل  يا�سّي  ال�سِّ المذهب  تبيين  في  �سبق،  ما  في  اأ�سرنا، 

 ،Pة بعد النبّي الأكرم يا�سيَّ ث في �ساأن الولية ال�سِّ ة لم تتحدَّ ينيَّ اأّنهم يرون اأنَّ المتون الدِّ

ّمة ومجل�س الخبراء )اأهل الحلِّ والعقد(، 
ُ
ة ُفّو�ست لالأ يا�سيَّ عامة ال�سِّ ويعتقدون باأّن الزَّ

واأّن بيعة الم�سلمين هي اّلتي تن�سب الحاكم الإ�سالمّي. الواقع اأنَّ هذا الّدعاء ل ين�سجم 

دة والمعتبرة لالإمامة اّلتي ُبحثت بالتف�سيل في الكتب  يعة، والأدلَّة المتعدِّ مع اعتقاد ال�سِّ

توجب  ول  تن�سيبيَّة،   R المع�سومين  الأئّمة  فاإمامة  الّدعاء.  هذا  د  تفنِّ ة  الكالميَّ

ّمة وقبولها �سوى ب�سط يد الإمام من دون اأن يكون لهذه البيعة اأّي دور في اأ�سل 
ُ
بيعة الأ

اإمام  غيبة  زمن  في  الّدعاء  هذا  قبول  يمكن  هل  هو:  هنا،  المطروح  وؤال  وال�سُّ اإمامته. 

منوطة  الغيبة،  زمن  في  يعة،  ال�سِّ على  يا�سيَّة  ال�سِّ الولية  واعتبار   ،| والزمان  الع�سر 

الزعامة  تعيين  المعتمدتين في  الو�سيلتين  بو�سفهما  ورى  وال�سُّ البيعة  اإلى  والنَّظر  بهم، 

ة عن الإمام المع�سوم |،  يابة العامَّ يا�سيَّة؟ يفتر�س قبول هذه الروؤية عدم وجود النِّ ال�سِّ

وايات اّلتي تن�ّس على ولية الفقيه العادل.  وعدم ورود الرِّ

ر�س اّلذي يليه، درا�سة م�ساألتين هما:  ر�س والدَّ يتناول البحث، في هذا الدَّ

ورى  االأُولى: هل في رواياتنا �ساهد على هذا الّدعاء؟ وهل يمكن اعتبار البيعة وال�سُّ

ورى في  دور البيعة وال�سُّ
يا�سيَّة تعيين الولية ال�سِّ

الّدر�س الثّالث ع�سر
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يا�سيَّة في ع�سر الغيبة؟ الو�سيلتين المعتمدتين في ت�سكيل الحياة ال�سِّ

يا�سّي  ال�سِّ الفكر  في  وال�سورى  البيعة  يه  توؤدِّ اأّن  يمكن  اّلذي  ور  الدَّ هو  ما  والثانية: 

لالإ�سالم ؟ 

يا�سيَّة  عامة ال�سِّ ة اأخبار عن الإمام علّي Q اأفاد بع�سها بتفوي�س الزَّ لقد وردت عدَّ

ّمة، 
ُ
بت �سخ�سًا، وبايعتة الأ ّمة، وذلك عندما ت�سير اإلى اأّن �سورى الم�سلمين اإذا ن�سّ

ُ
لالأ

فاإنَّه ي�سبح ولّيًا للم�سلمين. ول بدَّ من بيان اأنواع البيعة وتو�سيحها باخت�سار قبل مناق�سة 

بع�س رواياتها.

البيعة وأنواعها

البيعة نوع من المعاهدة والعقد كانت �سائدًة، بين القبائل العربيَّة، قبل الإ�سالم. ما 

P سول الأكرم� يعني اأنَّها لي�ست من المفاهيم اّلتي و�سعها الإ�سالم، اإّل اأّن �سيرة الرَّ

رعيَّة من خالل بيعة الم�سلمين له في موارد كثيرة.  منحتها ال�سَّ

�سلة وطيدة  له  البيعة،  معنى  فاإّن  ومن هنا،  »باع«.  للفعل  والبيع م�سدران  والبيعة 

بمعنى البيع، وهو نوع من العقد في المجال التجارّي. فالبيع عقد ثمرته تبادل المال 

بين الم�ستري والبائع، اأّما البيعة فهي معاهدة تتمُّ بين رئي�س قوم اأو مجتمع واأفراد ذلك 

مون له طاعتهم  المجتمع، حيث ي�سع المبايعون اإمكاناتهم واأموالهم تحت ت�سّرفه، ويقدِّ

بموجب هذه المعاهدة. 

ه  وكما ينبغي في عقد البيع اأن ُيحرز، في البداية، ر�سى طرفي المعاملة بما يت�سمنَّ

روط، ثّم يقرُّ بعد ذلك م�سمون المعاملة � غالبًا ما يكون هذا  في �ساأن القيمة و�سائر ال�سُّ

� كذلك في  بالمعاطاة  وتارة يكون عملّيًا  وهو ما ي�سطلح عليه  الإقرار قوليًا ولفظيًا، 

البيعة هناك في البداية، حوار وترا�س في باب ال�سروط، ثّم ي�سع كلٌّ يده في يد الآخر، 

ون ما ارت�سوه واتفقوا عليه، وفي هذه الحالة يح�سل عقد البيعة، ويمكن اأن يكون  ويقرُّ

عًا ومختلفًا. م�سمون هذا العقد والتعاهد متنوِّ

يقع  ما  هو  منها  والغالب  ائج  الرَّ والق�سم  البيعة،  من  اأنواع  هناك  كانت  هنا،  ومن 
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ة  يا�سيَّ يا�سيَّة. فالمعروف بين العرب اأّن اإقرار الولية ال�سِّ حين القبول واإقرار الولية ال�سِّ

بعد   Q علّي  وبيعة  ال�سقيفة،  في  بكر  اأبي  فبيعة  ببيعته.  يقترنان  وقبولها  ما  لفرد 

ورى اّلتي عيَّنها عمر لتعيين  مقتل عثمان، وبيعة عبد الرحمن بن عوف لعثمان في ال�سُّ

ة. اأّما البيعة فال تنح�سر  يا�سيَّ عامة ال�سِّ الخليفة، كّلها من موارد البيعة بالخالفة والزَّ

د المبايعين على الجهاد وال�سمود  في هذا الق�سم؛ لأّن المق�سود من البيعة اأحيانًا تعهُّ

والمقاومة اإزاء الأعداء، كالذي حدث في بيعة الر�سوان �سنة )6 ه�( في الحديبيَّة، وهو 

ما اأ�سارت اإليه الآية الكريمة: {ک ک ک گ  گ گ گ ڳ ڳ 

ة �سنين اآنذاك، على زعامة  ت عدَّ ، فقد كانت مرَّ
(1(

ڳ ڳ ڱ ڱ  ڱ ڱ ں}
ة.  يا�سيَّ ة للم�سلمين، ولم تكن تلك البيعة لمنحه الولية ال�سِّ يا�سيَّ ة وال�سَّ ينيَّ النبّي Pالدِّ

قال جابر � اّلذي �سهد تلك البيعة � : »بايعنا ر�شول اهلل ]يوم الحديبيَّة[ على اأن ال 

د في  . كما قد يكون الهدف من البيعة، في بع�س الحالت، اإعالن الحماية والتعهُّ
(2(

نفّر«

الدفاع عن �سخ�س اإزاء العدو وما يواجهه من تهديدات، على غرار ما ح�سل في بيعة 

 .P
(3(

العقبة �سنة )13( من البعثة، بين وفد اأهل يثرب والنبّي

وت�سترك جميع اأنواع البيعة في م�ساألٍة واحدة م�ستركة تتمثَّل بالتزام المبايع بم�سمون 

ة المبايع حتى يعمل بمفاد البيعة.  بيعته. فالبيعة عهد وعقد ملزمان، ول تفرغ ذمَّ

يا�سيَّة لمن  وايات اّلتي يفيد م�سمونها اإقرار الولية ال�سِّ وفي ما ياأتي، �سنورد بع�س الرِّ

ة اّلتي تتبنَّى  وايات تقوية »نظريَّة االنتخاب«، وهي النَّظريَّ تتمُّ له البيعة. وظاهر هذه الرِّ

ة للم�سلمين. يا�سيَّ حّق تعيين الولية ال�سِّ

)1) �سورة الفتح: 18.

)2) جامع البيان لبن جرير الطبري، 26: 11 � 13 ذيل الآية: 18 من �سورة الفتح.

)3) ال�سيرة النبوية، ابن ه�سام، 2: 84 � 85 .
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ة االنتخاب اعمة لنظريَّ الرِّوايات الدَّ

بكر  اأبا  بايعوا  اّلذين  القوم  بايعني  »اإّنه   :Q علّي  الموؤمنين  اأمير  الإمام  قال 

وعمر وعثمان على ما بايعوهم عليه، فلم يكن لل�شاهد اأّن يختار وال للغائب اأّن يرد، 

ورى للمهاجرين واالأن�شار، فاإن اجتمعوا على رجل �شّموه اإماماً كان ذلك  واإّنما ال�شُّ

.
(1(

هلل ر�شى«

ة النا�ص، فما اإلى ذلك  »ولعمري لئن كانت االإمامة ال تنعقد حتى يح�شرها عامَّ

�شبيل، ولكن اأهلها يحكمون على من غاب عنها، ثّم لي�ص لل�شاهد اأّن يرجع وال للغائب 

 .
(2(

اأّن يختار« 

ا�س،  وقَّ اأبي  بن  و�سعد  عمر،  بن  اهلل  عبد  تخلَّف  لّما  المفيد:  ال�سيخ  المرحوم  قال 

 Q خطب Q سامة بن زيد، عن بيعة علّي�
ُ
ان بن ثابت، واأ ومحمد بن م�سلمة، وح�سَّ

فقال: »اأّيها النَّا�ص، اإّنكم بايعتموني على ما بويع عليه من كان قبلي، واإّنما الخيار اإلى 

النا�ص قبل اأن يبايعوا، فاإذا بايعوا فال خيار لهم، واإّن على االإمام اال�شتقامة، وعلى 

عيَّة التَّ�شليم، وهذه البيعة عاّمة، ومن رغب عنها رغب عن دين االإ�شالم، واتَّبع  الرَّ

 .
(3(

غير �شبيل اأهله...«

»اإّن  اأراد مبايعته، بعد قتل عثمان، ليكون خليفة الم�سلمين:  Q لمن  وقال علّي 

 .
(4(

البيعة الأ�شحاب بدر، فمن اجتمعوا عليه فهو خليفة الم�شلمين«

ن  وايات اأّن زمام اأمر انتخاب وليِّ الم�سلمين هو بيد الم�سلمين، ممَّ يفيد ظاهر هذه الرِّ

ن ُيعدُّ من اأهل الحلِّ والعقد والخبرة، فاإذا بايع هوؤلء  له اأهليَّة النتخاب منهم، اأي ممَّ

والخروج  لالآخرين مخالفته  ولي�س  واجبة،  وت�سبح طاعته  الم�سلمين،  اإمام  فهو  اأحدًا 

خرى، 
ُ
وايات الأ واية الأخيرة، ومن ظاهر بع�س الرِّ على طاعته. وي�ستفاد من �سريح الرِّ

)1) نهج البالغة: الر�سالة 6.

)2) الم�سدر نف�سه: الخطبة 173.

)3) الإر�ساد، 1: 243؛ نهج البالغة: الر�سالة 6.

)4) اأن�ساب الأ�سراف للبالذري، 4: 559.
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اأّن اآراء الأفراد، في تعيين الحاكم وولي الم�سلمين، ومن ثمَّ وجهات نظرهم وبيعة كلٍّ 

تلك  في  تنح�سر  النتخاب  اأهليَّة  اإّن  بل  العتبار،  واحد من  م�ستوى  في  لي�ست  منهم، 

هادة.  ابقين للجهاد وال�سَّ ليعة من الموؤمنين والمجاهدين وال�سَّ الطَّ

وايات يتعار�س بو�سوح مع القول بن�سب الإمام؛ لأّنها  على كّل حال، ما تثبته هذه الرِّ

ة انتخابيَّة، ومفّو�سة اإلى �سورى اأ�سحاب الحلِّ والعقد،  يا�سيَّ ّمة ال�سِّ
ُ
ت�سير اإلى اأّن ولية الأ

.
(1(

ّمة
ُ
ونخب الأ

أجواء صدور هذه الرِّوايات

قليل  � �سوى عدد  ورى  وال�سُّ البيعة  �ساأن  Q، في   
ّ
الإمام علي جميع كلمات 

الخليفة  لتعيين  عمر  ن�سبها  اّلتي  ورى  ال�سُّ وفي  ال�سقيفة،  بيعة  في  قيلت   �� منها 

ّمة، 
ُ
الثالث، وقد �سدرت خالل مدة خالفته الق�سيرة، وبعد مبايعته من قبل الأ

ورى، اّلتي اأوردها خالل  حيث يمكن تق�سيم كلماته Q، في �ساأن البيعة وال�سُّ

مّدة خالفته، اإلى ثالثة اأق�سام:

ل: روايات واردة في و�سف بيعته و�سرح الظروف اّلتي دعته لقبولها، وما  وَّ
الق�شم االأُ

ا�ستملت عليه مقارنًة ببيعة النا�س لمن �سبقه من الخلفاء الثالثة، من مزايا 

وخ�سائ�س. ون�سير اإلى بع�س تلك الكلمات بو�سفها اّلذي ذكرنا:

.
(2(

»بايعني النَّا�ص غير م�شتكرهين وال مجبرين، بل طائعين مخيَّرين« 

واأنتم  هلل،  اأُريدكم  اإّني  واحد.  واأمركم  اأمري  ولي�ص  فلتة،  اإّياي  بيعتكم  تكن  »لم 

.
(3(

تريدونني الأنف�شكم« 

ثم قال لمن اأ�سّر على بيعته: »ففي الم�شجد، فاإّن بيعتي ال تكون خفّياً وال تكون اإاّل 

اأ�سانيدها  في  التمعُّن  اأّن  غير  �سدورها.  �سحة  فر�س  على  يتمُّ  وهو  وايات،  الرِّ هذه  �سند  مناق�سة  عن  النظر  بغ�س  يتّم  هنا،  البحث،   (1(

وم�سادرها يفيد في الأغلب �سعف �سندها.

)2) نهج البالغة: الر�سالة 1.

)3) الم�سدر نف�سه: الخطبة 136.
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ة بيعتهQ خارج  وايات اّلتي ت�سف كيفيَّ . هذا الق�سم من الرِّ
(1(

عن ر�شا الم�شلمين« 

عن مدار بحثنا.

هة اإلى المتخلِّفين عن بيعته، كعبد اهلل بن عمر  الق�شم الثاني: كلماتهQ الموجَّ

�سامة بن زيد و�سعد بن اأبي وقا�س، والناكثين كطلحة والزبير الّلذين بايعا 
ُ
واأ

بادئ الأمر ثّم نكثا ببيعتهما. حيث يوؤّكد Q في كلماته اإلى هوؤلء م�ساألتين: 

اعة؛  ولى هي: اإّن البيعة على اأ�سا�س الر�سى والختيار تلزم �ساحبها بالطَّ
ُ
الأ

من  وخالية  الجميع  لدى  ومر�سيَّة  ة،  عامَّ كانت  له  النا�س  بيعة  اإّن  والثانية: 

الإجبار. ومن هنا، يعدُّ نق�سها وقوفًا بوجه الم�سلمين. 

 Q ن  كلماته الق�شم الثَّالث: ُيعدُّ هذا الق�سم اأهّم الأق�سام الثالثة؛ اإذ اإنَّه يت�سمَّ

وجوب  في  هوؤلء  �سّكك  فقد  ال�سام.  واأهل  معاوية  دعاوى  ليرّد  قالها  اّلتي 

تها؛ اإذ راأوا اأن تخلُّف بع�س الأفراد، مثل: معاوية وعمرو  خالفته Q و�سحَّ

ين عن �سورى تعيين الخليفة، اإّنما يمثِّل  اميِّ ين ال�سَّ بن العا�س و�سائر القر�سيِّ

 Q تها. لذا، فاأغلب كلماته مانعًا وعقبة اأمام وجوب خالفته Q و�سحَّ

اّلتي ي�ست�سهد بها في »نظريَّة االنتخاب« ترتبط بهذا الق�سم.

ة ال�ست�سهاد بها  و�سنقوم، في الدر�س القادم، بتحليل هذه الكلمات، ومناق�سة اإمكانيَّ

يا�سيَّة. ة انتخاب الولية ال�سِّ في اإثبات نظريَّ

)1) تاريخ الطبري: 4: 427.
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ورى الو�سيلتين المعتمدتين في  فاع عن فكرة عدِّ البيعة وال�سُّ ى بع�س الباحثين الدِّ 1� يتبنَّ

وايات. ما يعني اأن   يا�سيَّة على الأّمة، وذلك ا�ستنادًا اإلى بع�س الرِّ تعيين الولية ال�سِّ

يا�سيَّة، في ع�سر الغيبة، قد اأوكلت لالأّمة، ولم تتخذ �سكاًل تن�سيبيًا. الولية ال�سِّ

.P2� البيعة هي نوع من العقد اّلذي كان �سائدًا قبل الإ�سالم، واأم�ساه النبّي الأكرم

يا�سيَّة. 3� للبيعة اأق�سام مختلفة، ول تقت�سر على الولية ال�سِّ

ورى الو�سيلتين  د عدَّ البيعة وال�سُّ 4� هناك روايات وكلمات عن الإمام علّي Q توؤيِّ

المعتمدتين  في تعيين الحاكم الإ�سالمّي على الأّمة.

كوا في  ولئك اّلذين �سكَّ
ُ
وايات �سدرت في اأجواء �سيا�سيَّة معّينة في مقابل اأ 5� اإّن هذه الرِّ

بير. وجوب بيعته Q اأو تخلَّفوا عنها، اأو نكثوا بها، كطلحة والزُّ
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يا�سيَّة في ع�سر الغيبة لالنتخاب؟ 1� ما هو دليل من قال با�ستناد الولية ال�سِّ

2� ماذا تعني البيعة؟ وما هي اأق�سامها؟

يا�سيَّة؟ 3� هل كانت بيعة الر�سوان من اأجل منح النبّي Pالولية ال�سِّ

ورى؟ 4� ما هي الأمور الم�ستفادة من روايات الإمام علّي Q في باب البيعة وال�سُّ

وايات؟ 5� كيف كان الجوُّ الحاكم اّلذي �سدرت فيه هذه الطائفة من الرِّ



ة؛  يا�سيَّ ال�سِّ الولية   تعيين  في  االنتخاب«،  »نظريَّة  عن  المدافعين  بع�س  اأّن  بنا  مرَّ 

في  اأو  له،  خطب  في   ،Q الموؤمنين  اأمير  عن  ال�سادرة  الكلمات  ببع�س  ا�ست�سهدوا 

روايات من�سوبة اإليه، وخل�سوا اإلى اأّن ما ُيفهم من تلك الكلمات التاأييد التَّاّم والعاّم لتفوي�س 

يا�سيَّة في المجتمع  ّمة، ما يعني اأنَّ الولية ال�سِّ
ُ
حّق انتخاب الولّي والحاكم الإ�سالمي لالأ

ة، اأي اأنَّه ل ي�سحُّ العتقاد  الإ�سالمّي انتخابيَّة، على الأقّل في ع�سر الغيبة، ولي�ست تن�سيبيَّ

ّمة. 
ُ
ّمة، بل الأمر متروك ل�سورى الم�سلمين وبيعة الأ

ُ
بن�سب الفقيه العادل لزعامة الأ

في  �سادرة  وايات  الرِّ هذه  لأّن  ذلك  �سائب؛  غير  وائّي  الرِّ الفهم  هذا  اأّن  ويبدو 

خارج  بها  التم�ّسك  دون  يحول  وايات  الرِّ هذه  وجدال  اأح�سن،  هي  بالتي  الجدال  مقام 

مات اّلتي ي�ستفاد منها، في دليل الجدال، ل يمكن التعامل معها على  . فالمقدِّ
(1(

دائرته

P 1) جاء في الآية 125 من �سورة النحل: {ہ ہ  ہ ہ ھ  ھ ھھ ے ے ۓ ُۓ}، حيث اأراد اهلل تعالى من نبيه(

الدعوة اإلى الحّق وطريق ال�سعادة من

خالل ال�سناعات الثالث: البرهان والخطابة والجدال )راجع: الميزان 12: 371-372 ذيل هذه الآية(.

مات م�سهورة وم�سّلم بها، فيلزمه     و�سناعة الجدال هي اأن ي�ستدّل الم�ستدّل لإثبات مّدعاه بق�سايا م�سّلم بها ومقبولة عند المخاطب، وبمقدِّ

�سلوب اآخر 
ُ
خرى واأ

ُ
مات اأ د لدى الم�ستدّل اأو مرفو�سة تمامًا، ولديه مقدِّ بالت�سليم لمّدعاه. و�سحة هذه المقدمات اإّما اأن تكون مورد �سكَّ وتردُّ

مات الم�سّلم بها لدى الخ�سم؛ لإفحامه واإخ�ساعه  مات ال�سحيحة واليقينيَّة عنده، ويقبل على هذه المقدِّ لإثبات مّدعاه، اإّل اأّنه يبتعد عن المقدِّ

القيا�س  مات  لمقدِّ ي�ستجيب  بينما  البرهان،  مات  لمقدِّ ي�سّلم  الخ�سم ل  لأّن  البرهان؛  بدًل من  بالجدال  ي�ستعين  خرى: 
ُ
اأ بعبارة  بها.  للت�سليم 

مات. وال�ستدلل الجدلي، ول يملك �سوى قبول تلك المقدِّ

ورى في  تاأثير البيعة وال�سُّ
يا�سيَّة تعيين الولية ال�سِّ

الّدر�س الّرابع ع�سر
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مات  ادقة؛ لأّن مقدِّ ة وال�سَّ مات ا�ستدلل القيا�س البرهانّي والق�سايا الحقيقيَّ غرار مقدِّ

ال�ستدلل الجدلّي اإّنما ي�ستفاد منها كونها مقبولة، م�سلَّمًا بها لدى المخاطب، وهذا ل 

رورة اأّنها م�سّلمة ومقبولة في حَدّ ذاتها، واّدعاوؤنا هو اأّن علّيًا Q ا�ست�سهد  يعني بال�سَّ

�س�س خالفة الخلفاء الثالثة ال�سابقين واأ�سولها، 
ُ
مور اّلتي تعّد لدى المخالفين اأ

ُ
ببع�س الأ

�س�س 
ُ
ولئك اّلذين لم ي�سّلموا بخالفته واإمامته، بدًل من ال�ستدلل بما هو حّق من الأ

ُ
اأمام اأ

 Q اإليها اإمامته ووليته، اأي النَّ�سب الإلهّي. وروح ا�ستدلله  والمبادئ اّلتي ت�ستند 

ليل نف�سه اّلذي �سّلمتم فيه بخالفة من  الجدلّي هو: عليكم التَّ�سليم بخالفتي ب�سبب الدَّ

�سبقني من الخلفاء؛ ذلك لأّن اإمامتي تّت�سف بما هو اأ�سمى �ساأنًا من البيعة، اأي بقبول 

ورى واإجماعها.  ّمة، واّتفاق  ال�سُّ
ُ
الأ

ة تلك الرِّوايات شواهد جدليَّ

فيه  له  �سرح  معاوية  اإلى  كتبه  بكتاب  خالفته  اأمر  انطالقة   Q الإمام  ا�ستهل 

اإليه:  ال�سام  اأ�سراف  واإيفاد  بمبايعته،  وطالبه  له،  ّمة 
ُ
الأ ومبايعة  عثمان  مقتل  ق�سيَّة 

»اأّما بعد، فاإّن النَّا�ص قتلوا عثمان من غير م�شورة منِّي، وبايعوني عن م�شورة منهم 

. فامتنع 
(1(

واجتماع، فاإذا اأتاك كتابي فبايع لي، واأوفد اإلّي اأ�شراف اأهل ال�شام قبلك« 

معاوية عن اإجابة طلب الإمام Q، واأعّد العّدة لقتاله بدًل من مبايعته، وكان على 

معاوية اأن يختلق ذريعة لع�سيانه وتمّرده. فعمد اإلى بع�س الحيل اإزاء المنطق المتين 

لالإمام Q، ومنها: 

ك، بهذه الطريقة،  اأواًل: وجود فرق بين الإمام Q ومن �سبقه من الخلفاء؛ لي�سكِّ

ة اإمامته وخالفته.  باأحقيَّ

ولئك 
ُ
ثانياً: تذّرع باأّن قتلة عثمان يتمتَّعون بدعم علّي Q. ومن هنا، طالبه باإيفاد اأ

القتلة اإلى ال�سام بغية معاقبتهم والقت�سا�س منهم. وبعد ذلك، تعقد �سورى 

الم�سلمين لختيار الخليفة. والواقع اأّن منطق معاوية، في هذا الأمر، هو اأّن 

)1) �سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد، 1: 230�231.
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ورى اّلتي تمت لعلّي Q لي�ست ملزمة لأهل ال�سام؛ لأّن اأ�سراف  البيعة وال�سُّ

يح�سروا  لم  واأمثالهم،  والب�سرة  المدينة  اأ�سراف  خالف  على  البالد  هذه 

وجاء  بال�سماجة،  اتَّ�سفت  اّلتي  معاوية  ر�سالة  المبّرد  نقل  وقد  ورى.  ال�سُّ في 

فيها: »اأّما بعد، فلعمري لو بايعك القوم اّلذين بايعوك واأنت بريء من دم 

عثمان، كنت كاأبي بكر وعمر وعثمان، ولكنك اأغريت بعثمان المهاجرين، 

عيف، وقد اأبى اأهل  وخذلت عنه االأن�شار، فاأطاعك الجاهل وقوي بك ال�شَّ

ال�شام اإاّل قتالك حتى تدفع اإليهم قتلة عثمان، فاإن فعلت كانت �شورى بين 

.
(1(

الم�شلمين«

ورى / البيعة اّلتي تمت  ة ال�سُّ ين، اأنكر فيه �سحَّ ثم كتب معاوية كتابًا اآخر، يوم �سفِّ

لالإمام Q، بدليل اأّن اأهل ال�سام لم يح�سروها، فلم يكونوا ليرت�سوها: »فلعمري لو 

�شّحت خالفتك، لكنت قريباً من اأن تعذر في حرب الم�شلمين، ولكنها ما �شّحت لك، 

 .
(2(

اأنَّى ب�شّحتها واأهل ال�شام لم يدخلوا فيها ولم يرت�شوا بها؟«

ونجح معاوية في تر�سيخ هذا المنطق لدى اأهل ال�سام، والمتمثِّل في اأّن الطلب بدم 

توؤول  الخالفة  جعلت  اّلتي  ورى  ال�سُّ  / للبيعة  قيمة  ول  �سواه،  ما  كّل  على  م  مقدَّ عثمان 

ورى بعد الق�سا�س من قتلة عثمان. على �سبيل  اإلى علّي Q، ول بدَّ من ت�سكيل ال�سُّ

خاطب  �سّفين،  يوم  معاوية  بعثه  اّلذي  الوفد  اأع�ساء  اأحد  م�سلمة،  بن  حبيب  المثال: 

� نقتلهم به،  � اإن زعمت اأّنك لم تقتله  اإلينا قتلة عثمان  الإمام Q قائاًل: »فادفع 

اأجمع  اأمرهم من  النا�ص  يوّلي  بينهم،  �شورى  اأمرهم  فيكون  النا�ص،  اأمر  اعتزل  ثّم 

. فما كان من علّي Q اإزاء هذا التمّرد والع�سيان وال�ستدلل اإّل اأن 
(3(

عليه راأيهم«

ة، ول ي�سع حتى الخ�سم اإنكارها. فالم�سلمون قاطبة  مور م�سّلم بها لدى العامَّ
ُ
احتّج باأ

ة اّلتي  Q، وحتى معاوية، يقّرون جميعًا بالآليَّ واأهل ال�سام والمعار�سون لبيعة علّي 

)1) الكامل في اللُّغة والأدب للمبرد، 1: 423؛ و�سرح نهج البالغة لبن اأبي الحديد، 3: 88.

)2) بحار الأنوار: 80:33؛ و�سرح نهج البالغة، 14: 42.

)3) تاريخ الطبري، 5: 7؛ والبداية والنهاية، 7: 259.
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ة تلك البيعة  ة الحكومة، فا�ستعان الإمام Q ب�سحَّ ت�سّلم بموجبها الخلفاء الثالثة دفَّ

مور الم�سلَّم بها لدى 
ُ
ووجوبها وقبولها. وفي مواجهة معاوية واأهل ال�سام، ا�ستدّل بهذه الأ

 Q الإمام  احتّج  فقد  لالإمامة،  ن�سبه  اأدّلة  اإلى  تلميح  اأدنى  دون  من  المخاطبين، 

على المتخّلفين عن بيعته قائاًل: »اأّيها النَّا�ص! اإّنكم بايعتموني على ما بويع عليه من 

مات  . كما اعتمد Q المقدِّ
(1(

كان قبلي، واإّنما الخيار اإلى النَّا�ص قبل اأن يبايعوا«

نف�سها في احتجاجه على معاوية واأهل ال�سام، كاأّنه يريد القول: اإنَّ اّلذين ن�سبوا الخلفاء 

ال�سابقين، قد اأ�سّروا، وعلى خالف رغبتي، بالبيعة لي. وبناًء عليه، وجبت عليك الطاعة 

 .
(2(

والنقياد لي، كما اأطعت الخلفاء من قبلي

لم  لأّنه  ذلك  البيعة؛  ت�ستلزم ح�سوره  ل  باأّن طاعته  معاوية   Q الإمام  ذّكر  ثم 

ي�سهد بيعة من �سبقه من �سائر الخلفاء، وذلك بقوله: »الأّن بيعتي في المدينة لزمتك 

ال�شام، وكما  اأمير لعمر على  واأنت بال�شام، كما لزمتك بيعة عثمان بالمدينة، واأنت 

 .
(3(

ام«  لزمت يزيد اأخاك بيعة عمر وهو اأمير الأبي بكر على ال�شَّ

ة  لين للع�سويَّ لقاء، لي�سوا موؤهَّ ام من الطُّ اأ�سف اإلى ذلك، اأّن معاوية وقري�س اأهل ال�سَّ

لقاء اّلذين  في �سورى تعيين الخليفة، كما و�سفهم الإمام Q: »واعلم اأّنك من الطُّ

 .
(4(

ورى«  ال تحّل لهم الخالفة، وال تعر�ص فيهم ال�شُّ

ام على اأهل الحجاز، فهات رجاًل من اأهل  اأهل ال�شام هم الحكَّ اإّن  »...اأّما قولك: 

المهاجرون  كّذبك  ذلك  زعمت  فاإن  الخالفة،  له  تحّل  اأو  ورى  ال�شُّ في  يقبل  ال�شام 

 .
(5(

واالأن�شار« 

مجال  ل  اأن  لالإمامة،   Q ن�سبه  اأدّلة  من  للعديد  وا�ستنادًا  �سبق،  ا  ممَّ يتبيَّن 

)1) اإر�ساد ال�سيخ المفيد، 1: 243.

)2) راجع: �سرح نهج البالغة، 3: 75.

)3) �سرح نهج البالغة، 14: 43.

)4) وقعة �سّفين: 29.

)5) بحار الأنوار، 32: 379؛ �سرح نهج البالغة 3: 90 � 91.
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اأّن  الخليفة، وعلى  تعيين  وال�سورى في  البيعة  تركيزه على دور  اأّن  ّك في  وال�سَّ بهة  لل�سُّ

مور هذا التَّعيين يقت�سر على المهاجرين والأن�سار، اإّنما كان من باب الجدال. 
ُ
زمام اأ

ولعّلنا نلم�س نظير هذا الجدال بالتي هي اأح�سن في تعامله Q مع حادثة ال�سقيفة 

وبيعة اأبي بكر.

 ،Pفقد احتّجت قري�س، بزعامة اأبي بكر وعمر، على الأن�سار بقرابتهما من ر�سول اهلل

واأقنعوهم باأّن الخالفة في المهاجرين من قري�س. فا�ستعان الإمام Q بهذا ال�ستدلل 

معيارًا  بو�سفها  بالقرابة  لة  المتمثِّ المقّدمة  تلك  اأ�سا�س  الخالفة على  لمقام  ته  اأهليَّ ليثبت 

ًا بالنظر اإلى اأدّلة التن�سيب لالإمامة؛  بيعّي اأن يكون هذا ال�ستدلل جدليَّ لالإمامة. ومن الطَّ

ة، ولي�س مجّرد قرابته من ر�سول  ذلك لأّن م�ستند اإمامته Q هو اأدّلة التن�سيب الإلهيَّ

ليل الجدلّي على معاوية.  اهللP. ومع ذلك، فقد احتّج Q بهذا الدَّ

مّنا محّمد  اأمير، فقالت قري�ص:  مّنا  االأن�شار:  اأمير، وقالت  مّنا  »قالت قري�ص: 

ر�شول اهللP، فنحن اأحّق بذلك االأمر، فعرفت ذلك االأن�شار ف�شّلمت لهم الوالية 

د اأحّق  وها بمحّمد Pدون االأن�شار، فاإّن اأولى النا�ص بمحمَّ لطان. فاإذا ا�شتحقُّ وال�شُّ

 .
(1(

بها منهم« 

ورى لإثبات ولية المع�سومين،  ة التم�ّسك باعتبار البيعة وال�سُّ ربما يقال: نقّر بجدليَّ

يا�سيَّة في ع�سر  عامة ال�سِّ ورى معتبرة في تعيين الزَّ عم اأّن هذه البيعة � ال�سُّ لكن يمكن الزَّ

ولكن  الأ�سا�س،  من  لالعتبار  فاقدة  لي�ست  ورى  ال�سُّ  � فالبيعة  ذلك،  على  وبناًء  الغيبة. 

الأئّمة المع�سومين لمن�سب الإمامة في زمان ح�سور الإمام،  اأدّلة ن�سب  اإلى  بالنظر 

خرى: فقد 
ُ
فاإّنها فاقدة لعتبارها، بينما تتمتَّع بهذا العتبار في ع�سر الغيبة. بعبارة اأ

ا�ستند الإمام Q اإلى مقّدمة باطلة في ا�ستدلله الجدلّي، بل هو يفقد بهذه المقّدمة 

� اعتبار البيعة وال�سورى � اأحقّيته في حال ح�سور الإمام المع�سوم، واإّل فهي تتمتَّع بحّد 

 Q ذاتها بال�سحة والعتبار. واّلذي يتبنَّى هذه الفكرة يرى اأنَّ جدليَّة دليل الإمام

)1) وقعة �سّفين: 91.
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ورى لنتخاب الحاكم الإ�سالمّي في ع�سر الغيبة، ولو  تحول دون التم�ّسك بالبيعة وال�سُّ

ة تاّمة لما برز دور هذا البحث، اأي كما اأّن  كانت اأدّلة ن�سب الفقيه العادل للولية العامَّ

يا�سيَّة  ورى في منح الولية ال�سِّ اأدّلة ن�سب الإمام المع�سوم لالإمامة تبطل دور البيعة وال�سُّ

رعيَّة، فاإّن اأدّلة ولية الفقيه تجعل البيعة وال�سورى في هذا المجال فاقدة  واإعطائها ال�سَّ

لالعتبار اأي�سًا.

دور  درا�سة  ومفادها  بحثنا،  محور  هي  ق�سيَّة  تاأكيد  من  البحث،  ختام  في   ، بدَّ ول 

ذلك،  ومناق�سة  عليها  رعيَّة  ال�سَّ واإ�سفاء  ة  يا�سيَّ ال�سِّ ال�سلطة  منح  في  ورى  وال�سُّ البيعة 

قها العينّي والخارجّي على �سعيد  يا�سيَّة وتحقُّ واإّل فال يمكن اإنكار اأّن قبول ال�سلطة ال�سِّ

ّمة وبيعتها ومواكبتها، فاأغلب الأئّمة R لم تنل اإمامتهم 
ُ
المجتمع اإّنما يتبع اإقبال الأ

قًا خارجيًا وعينيًا على م�ستوى المجتمع، وذلك ب�سبب  بانيَّة تحقُّ ة والرَّ رعيَّ ووليتهم ال�سَّ

ّمة.
ُ
عدم تمتِّعهم ببيعة الأ
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تعيين  في  وال�سورى  البيعة  ة  اعتباريَّ في   Q علّي  عن  الواردة  وايات  الرِّ اأغلب   �1

لطة  ال�سُّ انتخاب  باب  في  بها  ال�ستدلل  يمكن  ول  الجدال،  باب  من  الخليفة هي 

يا�سيَّة. ال�سِّ

2� ا�ستند منطق معاوية، في خروجه على اإمامة علّي Q، اإلى عدم اعتبار البيعة/ 

ت اإلى خالفته. ورى اّلتي اأدَّ ال�سُّ

3� اأراد معاوية، بعد القت�سا�س من قتلة عثمان، اأن تقوم �سورى الم�سلمين، اّلتي لم 

ي�سهدها هو واأمثاله، باختيار الحاكم الإ�سالمّي.

ا�ستنادًا  خالفته  اإلى  ت  اأدَّ اّلتي  ورى  البيعة/ال�سُّ ة  �سحَّ عن   Qالإمام دافع   �4

ر لها. وعليه،  للم�سّلمات لدى عاّمة الم�سلمين، واّلتي ل ي�سع معاوية واأمثاله التنكُّ

فا�ستدلله Q كان من باب الجدال بالتي هي اأح�سن.

5� وجود اأدّلة ن�سبه Q لالإمامة، وعدم تم�ّسكه بالن�سو�س �ساهد اآخر على جدليَّة 

ا�ستدللته.

6� لو كانت اأدّلة ولية الفقيه تامة، لما كانت هناك من حاجة لال�ست�سهاد بهذه الروايات 

يا�سيَّة، في ع�سر الغيبة. ة للولية ال�سِّ ة النتخابيَّ لإثبات النظريَّ
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Q في باب  اأمير الموؤمنين  ادرة عن  1� لماذا ل يمكن ال�ستدلل بالروايات ال�سَّ

يا�سيَّة ؟ ة انتخاب الولية ال�سِّ ورى على نظريَّ البيعة وال�سُّ

يا�سّي مع علّي Q ؟  2� ما هو منطق معاوية في نزاعه ال�سِّ

3� كيف كان رّد علّي  Q على منطق معاوية واأهل ال�سام؟

ة ا�ستدلل الإمام Q ؟ 4� ما ال�سواهد على جدليَّ

يا�سيَّة في ع�سر الغيبة؟ 5� هل يمكن التم�ّسك بهذه الروايات لنتخاب الولية ال�سِّ
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للتوّسع في المطالعة: 

     للوقوف على الأبحاث ال�سائدة، لدى المنكرين المعا�سرين من الكّتاب العرب، في 

يا�سة، راجع الم�سادر الآتية: ين بال�سِّ �ساأن عالقة الدِّ

ولة وتطبيق ال�سريعة، محّمد عابد الجابري، ط. مركز درا�سات الوحدة  ين والدَّ 1� الدِّ

ة � بيروت. العربيَّ

يا�سي، محّمد �سعيد الع�سماوي، �سيناء للن�سر � القاهرة. 2� الإ�سالم ال�سِّ

ريعة، محّمد �سعيد الع�سماوي، �سيناء للن�سر � القاهرة. �سول ال�سَّ
ُ
3� اأ

4� �سقوط الغلو العلمانّي، محّمد عمارة، دار ال�سروق � القاهرة.

5� العلمانيَّة ونه�ستنا الحديثة، محّمد عمارة، دار ال�سروق � القاهرة.

يا�شّي على عهد النبّي Pوحكومات �شدر االإ�شالم،  ولمزيٍد من معرفة النظام ال�شِّ

راجع الم�شادر االآتية:

ة والتراتيب الإداريَّة، عبد الحي الكتاني، دار الكتاب العربي �  1� نظام الحكومة النبويَّ

بيروت.

2� نظام الحكم في الإ�سالم، محّمد يو�سف مو�سى � بيروت.

 � النفائ�س  دار  القا�سمي،  ظافر  الإ�سالمي،  والتاريخ  ال�سريعة  في  الحكم  نظام   �3

بيروت.

ويمكن الوقوف على المزيد من المباحث الفقهيَّة في �شاأن منزلة البيعة وال�شورى، 

يا�شي لالإ�شالم، بمراجعة هذا الم�شدر: في النظام ال�شِّ

1� ولية الأمر في ع�سر الغيبة، ال�سيد كاظم الحائري، مجمع الفكر الإ�سالمي � قم، 

ال�سفحات 157 � 243.





رس 15:  معنى والية الفقيه الدَّ

رس 16: الوالية التَّنصيبيَّة إزاء تفويض الفقيه وإشرافه الدَّ

اريخيَّة لوالية الفقيه رس 17 و18: المسيرة التَّ الدَّ

رس 19: والية الفقيه مسألة كالميَّة أم فقهيَّة؟ الدَّ

رس 10-22: أدلَّة إثبات والية الفقيه الدَّ

ليل العقلّي على والية الفقيه رس 23: الدَّ الدَّ

والية الفقيه المعنى والمسيرة 
ة ة واألدلَّ اريخيَّ التَّ





ن�سب  نظريَّة  اإلى  ي�ستند  يعّي  ال�سِّ يا�سّي  ال�سِّ الفكر  اأّن  �سابقة،  درو�س  في  بنا،  مرَّ 

من  والولية  لالإمامة  بوا  ُن�سّ  R المع�سومين  الأئّمة  باأّن  تعتقد  يعة  فال�سِّ الإمام، 

وؤال المهّم اّلذي ينبغي طرحه ومناق�سته  جانب اهلل وبو�ساطة اإبالغ ر�سول اهللP. وال�سُّ

ة من قبل  يابة العامَّ هو: هل تّم تن�سيب الفقهاء العدول، في ع�سر الغيبة، للولية والنِّ

المع�سومين R؟ 

في  و�سنتناول،  والأ�سا�س.  المهّم  ال�سوؤال  هذا  عن  بالإجابة  ل  يتكفَّ الحالّي  الف�سل 

اإ�ساءة  دون  يحول  ما  م  نقدِّ ثّم  ومن  الفقيه،  ولية  معنى  تو�سيح  الف�سل،  هذا  م�ستهّل 

زاع. بعد ذلك �سنعر�س  قيق لمحل النِّ الفهم في هذا الخ�سو�س، من خالل التحليل الدَّ

يعة، مع لمحة تاريخيَّة عن نظريَّة ولية الفقيه. اأقوال اأعالم ال�سِّ

هذا  مباحث  في  محور  اأهّم  وهو  للفقيه،  الولية  اإثبات  اأدّلة  على  ال�سوء  و�سن�سّلط 

ي  ة اأم فقهيَّة. وتوؤدِّ الف�سل، و�سنو�سح، قبل ذلك، ما اإذا كانت ولية الفقيه م�ساألة كالميَّ

ة الأدلَّة المقامة على اإثبات ولية الفقيه.  الإجابة عن هذا ال�سوؤال دورًا مبا�سرًا في نوعيَّ

والعتقاد باأّن ولية الفقيه مبحث كالمي، اأو على الأقل ا�ستمالها على البعد الكالمّي اإلى 

ة المنا�سبة لطرح الأدلَّة العقليَّة عليها. جانب البعد الفقهي، يوّفر الأر�سيَّ

تمهيد





بع�س  وهناك  وفتحها.  الواو  بك�سر  وت�ستعمل  ي«،   � ل   � »و  من  ة  م�ستقَّ لغًة،  الولية، 

ولّي،  التَّولِّي،  الموالة،  التَّولية،  الولية، وهي:  تها، مع  ت�سترك، في مادَّ اّلتي  المفردات 

، ا�ستيالء، ولء، مولى، واٍل.  متولٍّ

النُّ�سرة، والت�سّدي  اللُّغويَّة، على معاٍن كثيرة، من قبيل:  احية  النَّ تدّل الولية، من 

اأن�سب  فيه  ف  والت�سرُّ ما  لأمر  الت�سّدي  ومعنى  والقيمومة.  لطة  وال�سُّ الآخرين،  مور 
ُ
لأ

خ�س اّلذي يت�سّدى لأمر ما تكون له ولية عليه،  المعاني للمراد من ولية الفقيه. فال�سَّ

وُيعدُّ ولّيه وموله.

جذورها  في  معها  ت�سترك  اّلتي  والمفردات  الولية،  فمفردة  ذلك،  على  وبناًء   

اللُّغوية، من قبيل: الولّي، والتَّولية، والمتولِّي، والوالي، تدّل على معنى الت�سّدي والتدبير 

ي ل�سوؤون فرد اآخر– الموّلى عليه –  والت�سّرف. وتفيد مثل هذه الكلمات معنى التَّ�سدِّ

واإدارتها، وت�سير اإلى اأّن الولّي والمولى اأولى من الآخرين بهذا الت�سّرف والت�سّدي، وعلى 

اأ�سا�س وجود ولية هذا الولّي ي�سلب من الآخرين حّق الت�سّدي والت�سّرف في �سوؤون ذلك 

. وقد وردت الكلمات الم�ستملة على هذا المعنى في القراآن الكريم، لتكون �سفة 
(1(

الفرد

الع على معاني المولى والولي يراجع: الغدير، العاّلمة الأميني 1: 609 � 649 )الطبعة المحققة(؛ في�س القدير في ما يتعلق  )1) لمزيد من الطِّ

ث عبا�س القمي: 375 � 448. بحديث الغدير، المحدِّ

معنى ولية الفقيه

الّدر�س الخام�س ع�سر 
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�سول والإمام: {ې ې ې ى ى ائ ائ  ەئ ەئ وئ وئ   ۇئ  هلل والرَّ

»و- ل- ي« ودرا�سة  . ولعّل الخو�س في تفا�سيل مختلف المعاني لم�ستقات 
(1(

ۇئ}
وايات، يبعدنا عن البحث الأ�سلّي؛ ذلك لأّن المعنى  مختلف ا�ستعمالتها في القراآن والرِّ

ال�سطالحّي للولية و�سريكاتها، مثل الوالي والولّي، وا�سح. 

ب ر�سول اهلل P�سخ�سًا لولية الم�سلمين؟ فحين ن�شاأل: هل ن�سَّ

اأو ن�شاأل: هل للفقيه العادل ولية في ع�سر الغيبة؟ 

وؤال الحّب والموّدة والنُّ�سرة وما �سابه ذلك، بل  فمن الوا�سح اأّنه لي�س مرادنا من ال�سُّ

المطلوب الت�سّدي واإدارة �سوؤون المجتمع الإ�سالمّي.

فالمعنى المراد من الولية للفقيه العادل، في ع�سر الغيبة، هو اأّنه اأولى بالت�سّدي 

ب لهذا الموقع ال�سرعّي والجتماعّي. ل�سوؤون المجتمع الإ�سالمّي، واأّنه من�سّ

ة الوالية  ماهيَّ

رعّية.  اإّن الولية اّلتي تثبتها اأدّلة ولية الفقيه العادل من نوع العتبارات والجعليَّات ال�سَّ

اأّما  ة.  التَّكوينيَّ والحقائق  فات  ال�سِّ من  ذلك،  واأمثال  وال�سجاعة،  والعدالة،  فالفقاهة، 

ئا�سة والملكيَّة، فهي من الق�سايا »الو�شعيَّة والتعاقديَّة«.  مور، من قبيل: الرِّ
ُ
بع�س الأ

مور اّلتي تن�ساأ بو�ساطة الجعل والعقد، ولي�س 
ُ
ة والو�سعيَّة تطلق على الأ مور العتباريَّ

ُ
والأ

الوا�سع وجعل  و�سع  تكت�سب وجودها من خالل  بل  ذاتها من وجود خارجّي.  بحّد  لها 

رعّي«،  الجاعل. فاإن كان الوا�سع والجاعل هو ال�سارع، قيل لذلك العتبار: »االعتبار ال�شَّ

 .
(2(

بينما يقال له: »االعتبار العقالئّي« اإن كان وا�سعه العقل والعرف

�سفة  �ساحب  يكون  والتَّقوى،  العدالة  ملكة  يبلغ  اأو  فقيهًا،  ي�سبح  اّلذي  خ�س  فال�سَّ

هذا  فاإّن  رئا�سة،  له  وُجعلت  معّين،  لمن�سب  فرد  ب  ُن�سِّ اإن  اأّما  وحقيقيه،  تكوينيَّة 

)1) �سورة المائدة: 55.

)2) الرئا�سة اّلتي تجعلها قبيلة لزعيمها، والمجتمع لحاكمه، نماذج لالعتبارات العقالئية. كما اأّن قوانين المرور، من قبيل: منع الجتياز من 

حادي الجانب، نماذج من العتبارات والجعليات الو�سعية العقالئية.
ُ
الجانب الأيمن، وال�ستدارة في ال�سارع الأ
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المن�سب لي�س له واقع تكوينّي وحقيقّي، بل هو عقد واعتبار عقالئّي. والفارق بين الأمر 

العتبارّي والأمر التكوينّي يتمثَّل في اأّن زمام الأمر العتبارّي والو�سعّي هو بيد الوا�سع 

ة اّلتي لم ي�سعها وا�سع، ولم ين�ساأ اعتبارها  اأو مبرم العقد، على خالف الحقائق التكوينيَّ

تكوينّي  بنحوين:  تن�ساأ  فالولية  واعتباره.  جعله  بتغيير  وجودها  ينتفي  كي  جاعل،  من 

واعتبارّي. اأّما الولية اّلتي يتمتَّع بها الفقيه، وت�ستنبط من اأدّلة ولية الفقيه، فهي ولية 

اعتباريَّة. 

P اأما الولية التَّكوينيَّة، فهي ف�سيلة ومقام معنوّي وكمال روحّي. ويتمتَّع ر�سول اهلل

واأ�سحاب  اهلل  خلفاء  ون  وُيعدُّ الولية،  من  الق�سمين  بكال   R المع�سومون  والأئّمة 

ة الجامعة، ب�سبب تمتُّعهم بالع�سمة والعلم الربانّي، واأق�سى مراتب  مقام الولية الإلهيَّ

ب�سبب  اعتبارّي،  �ساأن  وهي  وتنفيذيَّة،  ة  �سيا�سيَّ ولية  اأ�سحاب  يعّدون  كما  ة،  العبوديَّ

عامة واإدارة �سوؤون الم�سلمين.  تفوي�سهم من�سب الزَّ

العادل، في  »حينما نثبت للفقيه  الخ�سو�س:  الخمينّي}، في هذا  الإمام  قال 

ع�شر الغيبة، نف�ص الوالية اّلتي كانت لر�شول اهلل Pواالأئّمة R، فال يتوهمّن 

اأحد اأّن مقام الفقهاء نف�ص مقام االأئّمة R والنبّيP؛ الأّن كالمنا هنا لي�ص عن 

المقام والمرتبة، واإّنما عن الوظيفة.

فالوالية � اأي الحكومة واإدارة البالد وتنفيذ اأحكام ال�شرع المقّد�ص � هي وظيفة كبيرة 

ومهّمة، لكنها ال تعطي االإن�شان مقاماً و�شاأناً غير عادّي، اأو ترفعه عن م�شتوى االإن�شان 

واالإدارة  الحكومة  اأي  البحث،  محّل  هي  التي   � ف�»الوالية«  اأُخرى،  وبعبارة  العادّي. 

والتنفيذ � لي�شت امتيازاً، خالفاً لما يت�شّوره الكثيرون، بل هي وظيفة خطيرة. 

.
(1(

من االأُمور االعتباريَّة العقالئيَّة، ولي�ص لها واقع �شوى الجعل« ف� »والية الفقيه«

وينبغي الإعتقاد باأّنّ ما تن�سده ولية الفقيه، من من�سب الحاكميَّة و�سلطة التنفيذ 

المجتمعات  جميع  لأّن  عقالئّي«؛  وو�شع  »اعتبار  هو  الفقيه،  اإلى  المجتمع،  وقيادة 

)1) الحكومة الإ�سالميَّة، الإمام الخميني 69.
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هذا  مثل  في  الأفراد  تعيين  فيها  فيتّم  وتعاقد،  اعتبار  هكذا  مثل  فيها  يوجد  ة  الب�سريَّ

المن�سب.

»اعتبار �شرعّي«؛ وذلك لأّن هذا  لطات له هو  ومن جانب اآخر، فاإّن اإ�سناد هذه ال�سُّ

رعيَّة،  العتبار والو�سع قد ثبت للفقيه من طريق روايات المع�سومين R والأدلَّة ال�سَّ

ب ا�ستنادًا اإلى هذه الأدلَّة لهذا المقام والمن�سب والوظيفة. وبذلك ُين�سّ

للفقيه  العتبار  تاأييد هذا  واإّن  العقالئّي«،  »االعتبار  الولية هو  فاأ�سل مقولة  اإذًا، 

واإم�ساءه وجعله في حّيز ال�سرع المقّد�س، هو »اعتبار �شرعّي«.

نوعا الوالية في الفقه اإلسالمّي

نا  وايات المتعلِّقة بالولية، في ق�سمين، اأو بتعبير اأدق: اإنَّ يمكن ت�سنيف الآيات والرِّ

نواجه نوعين من الولية في الفقه:

لة في التَّ�سّدي لإدارة �سوؤون الموؤمنين، وهي الولية اّلتي  وع الأّول: الولية المتمثِّ  النَّ

R في ع�سر  المع�سومين  Pوالأئّمة  والنبّي  العادل بجعل اهلل  الفقيه  بها  يتمتَّع 

الغيبة. والآية المذكورة في بداية هذا الدر�س ناظرة اإلى هذا النوع من الولية. 

مور الأفراد العاجزين عن ا�ستيفاء حقوقهم؛ لق�سور في 
ُ
وع الثاني: الت�سّدي لأ والنَّ

الفهم وال�سعور، اأو ب�سبب العجز العملّي عن القيام باأعمالهم، اأو لعدم ح�سورهم، فال 

اأو قا�سرين  بدَّ من ولّي، من طرفهم، يقوم باإدارة �سوؤونهم، بو�سفهم اأفرادًا عاجزين 

م �، واأولياء  وع من الولية، ولية اأولياء المقتول � ولّي الدَّ اأو غائبين. ومن نماذج هذا النَّ

الميِّت. والآيتان الآتيتان ناظرتان اإلى هذه الموارد من الولية: 

 .
(1(

{ڱ  ں ں ڻ ڻ ڻ  ڻ ۀ ۀ ہ  ہ}

)1) �سورة الإ�سراء: 33.
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 .
(1(

ڎ} 
ت اإلى الوقوع في  اإّن الغفلة عن الفارق الأ�سا�سّي، بين هذين الق�سمين من الولية، اأدَّ

خطاأ فادح طال بع�س معار�سي ولية الفقيه، فظّنوا اأّن ولية الفقيه من نوع الولية على 

ن � هو  المحجورين والقا�سرين، فمعنى ولية الفقيه � اإذًا، وكما يرى اأ�سحاب هذا الظَّ

فهاء والمحجورين بحاجة اإلى قّيم، والولّي الفقيه  ا�س كالمجانين والأطفال وال�سُّ اأّن النَّ

هو قّيم النا�س. وبناًء على ذلك، فولية الفقيه ت�ستلزم نوعًا من تحقير النا�س واإهانتهم 

ر�س القادم. نِّ في الدَّ والتقليل من اإدراكهم. و�سنرّد على هذا الظَّ

1� ا�ستعملت مفردة الولية بعّدة معاٍن، واّلذي يراد من ولية الفقيه ما يتنا�سب واأحد 

ة، اأي الت�سّدي والت�سّرف. معانيها اللُّغويَّ

رعّية.  2� الولية المطروحة، في ولية الفقيه، هي من نوع العتبارات والجعليَّات ال�سَّ

بالولية  ة،  والتعاقديَّ ة  العتباريَّ الولية  اإلى  اإ�سافة   ،Rالمع�سومون يتمتَّع   �3

التكوينيَّه، وهي نوع كمال وف�سيلة معنويَّة.

4� هناك نوعان من الولية في الفقه: 

اأ� الولية على القا�سرين والمحجور عليهم. 

ة.  مور الموؤمنين الجتماعيَّ
ُ
لة في الت�سّدي لأ ب � الولية المتمثِّ

ولي الأمر R، وتاليًا 
ُ
5� الولية اّلتي ثبتت، في القراآن الكريم، للنبّي الأكرم P واأ

للفقيه العادل، هي الولية من النوع الثاني.

)1) �سورة البقرة: 282.
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اإلى ح�سبان  يا  اأدَّ 6� الخلط بين نوعي الولية، والغفلة عن وجود نوع ثان من الولية، 

بع�سهم ولية الفقيه من نوع الولية على المحجور عليهم.

1� ما المعنى اللُّغوي للولية اّلذي ين�سجم مع ا�سطالح ولية الفقيه ؟

ة والمجعولة؟ 2� ما المراد من قولهم: ولية الفقيه من نوع الأمور العتباريَّ

3� ما المق�سود بالولية التكوينيَّة؟

4� ما هو الفارق بين ولية الفقيه وولية الأئّمة المع�سومين R؟

5� ماذا تعني الولية على المحجور عليهم؟



قاب، بمزيد من الإي�ساح عن المق�سود من الولية  ر�س ك�سف النِّ الهدف من هذا الدَّ

اأو  ا�س،  النَّ جانب  من  الفقيه  بوكالة  القائلة  الروؤية  عن  واختالفها  للفقيه،  ة  التَّن�سيبيَّ

زاع  النِّ اإغناء محلِّ  اإ�سرافه على �سوؤون الحكومة بدًل من وليته، فهذا الأمر من �ساأنه 

خول في هذا البحث، ل بدَّ من اأن ن�سير اإلى �سوء الفهم  في بحث ولية الفقيه. وقبل الدُّ

اإليه اإجماًل في  اأ�سرنا  ائد في �ساأن معنى ولية الفقيه، ونريد به �سوء الفهم اّلذي  ال�سَّ

ر�س ال�سابق.  ختام الدَّ

»الوالية«  اأّن  على  ي�سّرون  ومنتقديها،  للفقيه  ة  يا�سيَّ ال�سِّ الولية  معار�سي  فبع�س 

ة والحاكميَّة  لطة الحقوقيَّ الواردة، في ولية الفقيه، ذات معنى يختلف تمامًا عن معنى ال�سُّ

يا�سيَّة، في هذا  لطة ال�سِّ ة ال�سُّ يا�سيَّة، كاأّن ماهيَّ ائدة في �سائر الأنظمة ال�سِّ ة ال�سَّ يا�سيَّ ال�سِّ

خرى المعروفة. ولعّل 
ُ
ة في �سائر الأنظمة الأ يا�سيَّ لطة ال�سِّ النظام، تختلف كّليًا عن ال�سُّ

الأفراد  على  الولية  نوع  من  للفقيه  ة  يا�سيَّ ال�سِّ الولية  عدِّ  اإلى  يعود  الفكرة  هذه  من�ساأ 

القا�سرين والمحجور عليهم، حيث يظّن هوؤلء اأّن الولية المطروحة، في مختلف الأبواب 

»الموّلى عليه« فيها قا�سرًا ومحجورًا عليه  اّلتي يكون  اإّنما تخت�سُّ بالموارد  ة،  الفقهيَّ

بحث  وطرح  وال�سيا�سه،  المجتمع  على  الولية  هذه  فتعميم  ذلك،  على  وبناًء  وعاجزًا. 

بين الولية التَّن�سيبيَّة 
و»تفوي�س الفقيه واإ�سرافه«

اد�س ع�سر  الّدر�س ال�سّ
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ة للفقيه، يعني اأّن اأبناء المجتمع قا�سرون ومحجور عليهم وموّلى عليهم،  الولية العامَّ

ويحتاجون اإلى ولّي وقّيم، بمعنى اأّن النا�س يفتقرون اإلى قدرة التَّ�سخي�س، ويحتاجون 

اإلى ولّي وقّيم على �سوؤونهم. 

ة يقول: «اإّن الولية تعني القيمومة، وهي متفاوتة  كتب اأحد المدافعين عن هذه النظريَّ

ولّي  ت�سّرف  حّق  هي  الولية  لأّن  يا�سيَّة؛  ال�سِّ ة  والحاكميَّ الحكومة  مع  وماهيَّة  مفهومًا 

الأمر في اأموال الموّلى عليه وحقوقه ل�سبب من الأ�سباب، من قبيل: عدم البلوغ والنُّ�سج 

العقلي، الجنون، وغيرها مما يحول دون ت�سّرفه في اأمواله وحقوقه ال�سخ�سيَّة، بينما 

مورها واّلتي تقع �سمن 
ُ
ة تعني اإدارة �سوؤون البالد وتدبير اأ يا�سيَّ ة ال�سِّ الحكومة اأو الحاكميَّ

ة � �سيا�سيَّة معّينة».  حدود جغرافيَّ

فقد اأغفلت هذه المطالب م�شاألتين اأ�شا�َشين: 

ي  االأُولى: اإّن للولية، في الفقه، ا�ستعمالين مختلفين، والولية الواردة في �ساأن الت�سدِّ

ولة والحاكميه تختلف  اأن العام واإدارة �سوؤون المجتمع، واّلتي تعّد من نوع الدَّ لل�سَّ

P وع من الولية للنبّي تمامًا عن الولية على القا�سرين. وقد ثبت هذا النَّ

ولي الأمر ب�سريح القراآن.
ُ
واأ

وكبار  الإ�سالم،  �سدر  م�سلمي  اأّن  الم�سلمين  Pعلى  اهلل  ر�سول  ولية  تعني  فهل 

ذكرنا  كما  الفقيه،  فولية  عليهم؟  ومحجور  قا�سرين  كانوا  الع�سر،  ذلك  �سخ�سيَّات 

هوؤلء  ولية  اأّن  مفاده  فارق  مع   ،R المع�سومين  ة  الأئمَّ ولية  نوع  من  هي  مرارًا، 

معنويَّة  بمنزلة  يتمتَّعون  كانوا  اإنَّهم  اإذ  ة،  العتباريَّ الولية  هذه  على  تقت�سر  ل  ة  الأئمَّ

وولية اإلهيَّة عاّمة، وكانوا خلفاء اهلل.

واية اّلتي نقلها  ف، في الرِّ وايات، قّيم. فقد ُعرِّ اأ�سا�س الرِّ اإّن الإمام، على  الثانية: 

الولية  جعل  فل�سفة  �ساأن  في   ،Q الر�سا  الإمام  عن  �ساذان  بن  الف�سل 

ين، وحافظ الأحكام ال�سرعّية الإلهيَّة،  والإمامة، باأّنه القّيم والأمين على الدِّ

وهو المواجه للمف�سدين واأ�سحاب البدع، فقال:



ة ويدفو َ الفديم وكلرافمب 155بية الوال ة الضَّكفيبيَّ

اأميناً حافظاً م�شتودعاً، لدر�شت المّلة، وذهب   »اإّنه لو لم يجعل لهم اإماماً قّيماً 

به  جاء  لما  حافظاً  قّيماً  لهم  يجعل  لم  فلو  نن(…  )ال�شُّ ال�شنَّة  وغيِّرت  ين،  الدِّ

.
(1(

الر�شول P لف�شدوا« 

وايات، بمعنى قيمومة الأب والولّي  فال ينبغي عدُّ كلمة »قّيم«؛ في هذا النَّحو من الرِّ

وائّي بمعنى قوام  فيه؛ لأّن القّيم في ال�سطالح القراآنّي والرِّ غير اأو ال�سَّ على القا�سر ال�سَّ

ال�سيء اأو الإن�سان نف�سه، وهو م�سدر قوام الآخرين.

فة:  ين والكتاب بهذه ال�سِّ ومن هنا، نعت القراآن الكريم الدِّ

.
(3(

.{ٺ ٿ ٿ  ٿ}
(2(

{ۇ ۆ ۆ} 

 .
(4(

{ڇ ڍ ڍ ڌ  ڌ ڎ ڎ  ڈ ڈ           ژ}

ا�س، واأن قيمومته عليهم  فالإمام، القائد للمجتمع الإ�سالمّي، يعني اأّنه القّيم على النَّ

هي م�سدر ان�سجامهم ونه�ستهم وا�ستقرارهم.

وائّي، كا�ستعماله  وبناًء على ذلك، ل ينبغي اعتبار القّيم، في ال�ستعمال القراآنّي والرِّ

نف�سه في الم�سادر الفقهيَّة في الأبواب المرتبطة بالقا�سرين والمحجور عليهم. ولهذا 

اأّن  بب، فقد ح�سل خلط في كلمات هذه الطائفة من منكري ولية الفقيه، فظّنوا  ال�سَّ

ولية الفقيه هي القيمومة على المحجور عليهم. 

نصيب للوالية وبين التوكيل واإلشراف الفارق بين التَّ
ب لولية اأمر  المحور الأ�سلّي، في مبحث ولية الفقيه، هو: هل الفقيه العادل من�سّ

ّمة من جانب المع�سومين R؟
ُ
الأ

في الواقع اأّن »والية الفقيه التَّن�شيبيَّة« ونيابته عن المع�سوم، في اإجراء الأحكام 

الأ�سلّي  المحور  يمثِّالن  الإ�سالمّي،  للمجتمع  ة  يا�سيَّ ال�سِّ  � ة  الجتماعيَّ ال�سوؤون  واإدارة 

ة بولية الفقيه. لالأبحاث الخا�سَّ

)1) بحار الأنوار، العاّلمة المجل�سي، 6: 60 ح 1.

)2) �سورة التوبة: 36.

)3) �سورة الروم: 43.

نة: 2 و3. )4) �سورة البيِّ
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وء على اختالفها  ولمزيد من اإي�ساح معنى الولية التن�سيبيَّة، ل بدَّ من ت�سليط ال�سَّ

عن »الوالية االنتخابيَّة« اأو »وكالة الفقيه«، كما ينبغي اإي�ساح الفرق بين ولية الفقيه 

و»اإ�شراف الفقيه«. 

الع�سر  اإمام  نائب  هو  الغيبة،  ع�سر  في  لل�سرائط،  والجامع  العادل  فالفقيه 

ولية  وله   ،
ّ
الإ�سالمي المجتمع  �سوؤون  لإدارة  قبله  من  ب  ومن�سّ  ،| مان  والزَّ

»الوالية  بين   
ّ
الحقيقي الفرق  يتمثَّل  وهنا  الوكالة.  الولية غير  وهذه  النا�س،  على 

الولية  ة  نظريَّ اأ�سا�س  فعلى  للفقيه«.  االنتخابيَّة  و»الوالية  للفقيه«  التَّن�شيبيَّة 

ا�س هو،  ا�س الفقيه الولية بانتخابهم وبيعتهم، ومن ينتخبه النَّ المنتخبة، يمنح النَّ

في الواقع، وكيلهم في اإدارة �سوؤون المجتمع وقيادته.

ا�س، لأنَّه  ة ن�سب الولّي الفقيه، فاإّن الفقيه العادل لي�س بوكيل النَّ اأّما في �سوء نظريَّ

ى من�سبه من طريق الأدلَّة ال�سرعّية ون�سب الإمام المع�سوم Q، ولي�س لقبول  تلقَّ

ة  النا�س ومواكبتهم من تاأثير في اأ�سل من�سب الولية. بل لهم تاأثير في ب�سط اليد واإمكانيَّ

فة على قبول النا�س،  خرى: اإنَّ �سرعيَّة ولية الفقيه لي�ست متوقِّ
ُ
ممار�سة الولية. بعبارة اأ

ان بمعاونة النا�س واإرادتهم. قها العينّي يتمَّ بل اإّن قبول هذه الولية وتحقُّ

ة للوكالة،  ة الحقوقيَّ ة للولية التن�سيبيَّة تختلف تمامًا عن الماهيَّ ة الحقوقيَّ فالماهيَّ

ل - في عمل  ففي الوكالة يوجد �سخ�س معّين � الوكيل- يكون بدل �سخ�س اآخر - الموكِّ

خا�ّس، فيقوم الأّول باإنجاز هذا العمل عن ال�سخ�س الثاني.

ل، ولي�س للوكيل من حقٍّ في اّتخاذ القرار، �سوى ما كان  فالأ�سالة في القرار للموكِّ

في  كذلك  الأمر  لي�س  بينما  لون،  الموكِّ اأو  ل  الموكِّ اإّياه  فّو�سها  اّلتي  ة  ال�سالحيَّ �سمن 

ب اآخر للولية، فاإّن الماهيتين، من الناحية  الولية، حتى لو وّكل المع�سوم �سخ�سًا ون�سَّ

الحقوقيَّة، غير مت�ساويتين.

قال اآيه اهلل جوادي اآملي في هذا ال�ساأن: 

ولي�شت  ل،  الموكِّ بموت  تبطل  فالوكالة  و)الوكالة(،  )الوالية(  بين  فارق  »هناك 
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الوالية كذلك. اأي لو وّكل االإمام المع�شوم Q �شخ�شاً عنه في اأمر، فوكالة ذلك 

في  اأّما  الالحق.  االإمام  يديمها  اأن  اإاّل  وفاته،  اأو  االإمام  �شهادة  بعد  تبطل  ال�شخ�ص 

ب االإمام �شخ�شاً لوالية الوقف مثاًل، فواليته ال  الوالية فاالأمر لي�ص كذلك، فلو ن�شّ

.
(1(

تبطل ب�شهادة االإمام اأو وفاته، اللهم اإاّل اأن يعزله االإمام الالحق من الوالية«

من�سب  الفقيه  فولية  الفقيه،  اإ�سراف  غير  الفقيه  ولية  اأّن  هي  خرى 
ُ
الأ والم�ساألة 

ي لل�ساأن العاّم والإدارة واإجراء الأحكام، ما يعني اأنَّها م�ساركة في  اته الت�سدِّ من مهمَّ

امية اإلى تنظيم ال�سوؤون المختلفة والأ�سا�س للمجتمع  ة الرَّ ة والإداريَّ الإجراءات التنفيذيَّ

والتذكير،  قابة  الرَّ من  نوٌع  هو  الإ�سراف  بينما  ال�سرعّية،  للموازين  وفاقًا  الإ�سالمّي، 

ويفتقر اإلى عن�سر التنفيذ والإدارة واّتخاذ القرار.

يا�سّي، في ع�سر الغيبة، في اإثبات الولية للفقيه العادل.  يتمثَّل النزاع، في الفكر ال�سِّ

الخالف  ومو�سع  والمعار�سين.  الموافقين  بين  نزاع  محور  فلي�س  الفقيه  اإ�سراف  ا  اأمَّ

اأم  ال�سرع  جانب  من  يتمُّ  للولية  العادل  الفقيه  ن�سب  كان  اإذا  ما  في  يتمثَّل  الرئي�س 

ل. وبناًء على ذلك، فالبحث الفقهّي، في هذا الباب، ان�سّب دائمًا على محور »والية 

ز اآراء المخالفين والموافقين على محور »اإ�شراف الفقيه«.  الفقيه«، ولم تتركَّ

وؤال: كيف يتمُّ جعل هذه  ة »الوالية التن�شيبيَّة للفقيه« يبرز هذا ال�سُّ وفي �سوء نظريَّ

الولية للفقيه العادل الجامع لل�سرائط؟ وهل يحقُّ لكّل فقيه عادل وجامع لل�سرائط اأن 

المن�سب  اأن هذا  اأو  المن�سب،  متوّلو هذا  بذلك  د  فيتعدَّ الفقيه،  الولّي  من�سب  يتولَّى 

يتوّله فقيه عادل وجامع لل�سرائط واحد؟ وكيف يتمُّ اختياره؟

الحّق اأّنه لو دّلت الأدلَّة الروائيَّة على ولية الفقيه، فاإنَّ هذا المن�سب يثبت لكّل فقيه 

اآخر، مثل  اأمر  اأّي  ف على  تتوقَّ الفعل، ول  له بنحو  ثابتة  الولية  لل�سرائط، فهذه  جامع 

ّمة. 
ُ
انتخاب الخبراء اأو اآراء الأ

لكّل فقيه  اإّن  قبيل:  الفقيه، من  لأدلَّة ولية  وفاقًا  بالفعل  العادل ولية  فللفقيه  اإذًا، 

)1) ولية الفقيه: 395.
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اأّن جميع  الخ�سومات. وهنا، ل يخفى  يبّت في  اأن  وله  الق�ساء،  بالفعل من�سب  عادل 

الفقهاء الجامعين لل�سرائط والذين لهم من�سب الولية، ل يمكنهم الت�سّدي مبا�سرة 

فمن  واحدة.  ق�سيَّة  في  الحكم  الق�ساة  جميع  ي�ستطيع  ل  كما  المجتمع،  �سوؤون  لإدارة 

الطبيعّي اأن ت�سقط وظيفة �سائر الفقهاء اأ�سحاب من�سب الولية بت�سّدي اأحد الفقهاء 

بانتخاب  الآخرين  من  ُي�سلب  ل  الولية  فمن�سب  ذلك،  على  وبناًء  لل�سرائط.  الجامع 

ّمة على فقيه عادل، بل لي�س لهوؤلء الفقهاء العدول وظيفة ممار�سة 
ُ
الخبراء واإقبال الأ

.
(1(

الولية ما دام فقيه عادل ينه�س باأعبائها

)1) قد يقال اإّن هذا نوع من ا�ستعجال النتائج. لأن الدليل قد يدل على ولية لواحد فقط.
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1� الأ�سخا�س اّلذين يريدون ت�سوير ولية الفقيه على اأّنها من نوع الولية على القا�سرين، 

ة ل�سائر  ة الحقوقيَّ ة الحقوقيَّة للولية هي على اختالف مع الماهيَّ يرون اأّن الماهيَّ

يا�سيَّة. النُّظم ال�سِّ

ة للفقيه مالزمة لكون النا�س قا�سرين ومحجور  ة اأّن الولية العامَّ 2� ترى هذه النظريَّ

عليهم.

المعارف  في  الولية  لمفردة  المختلفة  ال�ستعمالت  ة  النظريَّ هذه  اأغفلت   �3

الإ�سالميَّة. 

وايات، باأنَّه القّيم على المجتمع، حيث ورد القّيم،  4� تمَّ تعريف الإمام، في بع�س الرِّ

وايات، بمعنى اأّنه م�سدر النظام وال�ستحكام، وهو المعنى نف�سه اّلذي  في هذه الرِّ

حف ال�سماويَّة في القراآن ب�سفة القّيم. ين وال�سُّ ُنعت به الدِّ

جانب  من  الفقيه  وكالة  اأو  النتخاب  ة  نظريَّ عن  تمامًا  تختلف  التن�سيبيَّة  الولية   �5

النا�س.

ة والوكالة. 6� هناك تفاوت ماهوي عميق ووا�سح بين الولية التن�سيبيَّ

7� ولية الفقيه من نوع الت�سّدي لل�ساأن العاّم والإدارة. وبناًء عليه، فهي تختلف تمامًا 

عن اإ�سراف الفقيه.

8� ا�ستنادًا لأدّلة ولية الفقيه، فاإّن هذه الولية ثابتة بالفعل لكّل فقيه جامع لل�سرائط، 

ب من جانب الإمام، وممار�سته للولية م�سروعة. اأي اأّن كّل فقيه عادل من�سّ
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ة الحاكمة؟ يا�سيَّ ة لولية الفقيه عن �سائر النُّظم ال�سِّ ة الحقوقيَّ 1� هل تختلف الماهيَّ

وا ولية الفقيه من نوع الولية على  ولئك اّلذين عدُّ
ُ
اأ مور اّلتي غفل عنها 

ُ
2� ما هي الأ

المحجور عليهم ؟

3� ما الفوارق بين الولية التن�سيبيَّة ووكالة الفقيه؟

4� هل تتمثَّل ولية الفقيه في اإ�سرافه ورقابته؟

5� كيف تثبت الولية للفقيه الجامع لل�سرائط على اأ�سا�س اأدّلة ولية الفقيه؟ 



اإلى انطالقة الفقه. فقد �ساد العتقاد  يعود تاريخ البدء بالكالم على ولية الفقيه 

يمكن  والجتهاد. ومن هنا،  الفقه  تاريخ  بداية  مور، منذ 
ُ
الأ بع�س  للفقيه، في  بالولية 

يعة. والختالف بين الفقهاء يتمثَّل في مدى �سمولها  ة لل�سِّ عّدها من الم�سّلمات الفقهيَّ

ل في اأ�سلها. 

مور 
ُ
والأ كالق�ساء  مور، 

ُ
الأ بع�س  في  العادل  للفقيه  الولية  هذه  على  اّتفاق  وهناك 

الأمور  ت�سمل  كانت  اإذا  ما  في  يتمثَّل  الفقيه،  ولية  في  الختالف،  ومحل   .
(1(

الح�سبيَّة

الولية ي�سطلح  وال�سيا�سيَّة، وهذه  ة  الإداريَّ المجتمع  �سوؤون  اأي  مور، 
ُ
الأ الأعّم من هذه 

 .R ة عن المع�سومين ، اأو النيابة العامَّ
(2(

ة للفقيه« على ت�سميتها ب�»الوالية العامَّ

ة للفقيه هو اأّن الفقيه العادل ل ينوب عن المع�سوم Q في  والمراد من الولية العامَّ

فيها  يمكن  اّلتي  ال�سوؤون  يتمتَّع بجميع  بل  الح�سبيَّة فح�سب،  مور 
ُ
والأ والق�ساء  الأحكام 

غير، والمجنون،  مور اّلتي ل ير�سى ال�سارع المقّد�س بتركها تحت اأّية �سرائط، من قبيل: القيمومة على ال�سَّ
ُ
ة الأ مور الح�سبيَّ

ُ
)1) المراد من الأ

خروي والثواب. كما وردت، اأحيانًا، بمعنى القربة. 
ُ
فيه، وكلمة الح�سبة تعني الأجر والثواب، وتطلق عادة على ما يراد منه نيل الأجر الأ وال�سَّ

مور الح�سبية لي�ست الواجبات الكفائية؛ 
ُ
مور الح�سبية. ول بدَّ من اللتفات، هنا، اإلى اأّن الأ

ُ
فالأعمال اّلتي تتم بغية التَّقرب اإلى اهلل تعدُّ من الأ

مور الح�سبية يخت�س 
ُ
لأّن الواجب الكفائي يمكن اأن يبادر اإليه كّل قادر عليه، وفي حال القيام به ي�سقط عن الآخرين، بينما جواز الت�سّرف بالأ

ن �سقوط حّق ت�سّرف الآخرين بوجود الفقيه العادل. اإّما بالفقيه العادل، اأو بالقدر المتيقِّ

)2) هناك م�سطلح الولية المطلقة التي تثبت من خالل الدليل اأما الولية العامة فهو الولية التي ت�سمل وتت�سع من دليل الح�سبة والثمرة اأنه 

عند ال�سك في اأمر ما نتم�سك بالطالق واإدخاله تحت الولية، بينما ل يدخل تحت الولية بالمعنى الثاني اأي الح�سبة.

الم�سيرة التَّاريخيَّة لولية 
الفقيه )1(

ابع ع�سر الّدر�س ال�سّ
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يابة عنه. النِّ

الولية  هذه  باأّن  الإيحاء  اإلى  ة،  العامَّ الفقيه  ولية  خالف  ن  ممَّ بع�سهم،  �سعى  لقد 

القرنين  خالل  طرحت  وباأنَّها  يعّي،  ال�سِّ الفقه  تاريخ  في  الم�ستحدثة  الأبحاث  من  هي 

يعّي. والواقع اأّن هناك العديد  الأخيرين، ولي�ست لها من �سابقة طوال تاريخ الفقه ال�سِّ

يعّي، وقد اأفتى بها كبار  ه ال�سِّ من الأعالم اّلذين تبّنوا هذه النظريَّة طوال ع�سور التفقُّ

اأعالم الطائفة وفقهائها. واّدعى بع�س الفقهاء الإجماع عليها. ونقت�سر هنا على الإ�سارة 

اإلى كلمات ثالثة من الفقهاء.

ق الكركّي، وهو من كبار فقهاء الطائفة، في القرن العا�سر الهجرّي، اإلى  ذهب المحقِّ

ة للفقيه الجامع لل�سرائط، ما جعله يعدُّ غياب  القول باإجماع الأ�سحاب على النيابة العامَّ

 .
(1(

يعة مور ال�سِّ
ُ
هذه الولية تعطياًل لأ

كما ذهب الفقيه النَّحرير محّمد ح�سن النجفّي رحمه اهلل، �ساحب كتاب »جواهر 

الكالم«، في بحث الأمر بالمعروف، اإلى اأّن نيابة الفقيه العادل في جميع منا�سب الإمام 

ة يعني  من المطالب الم�سلَّم بها والمفروغ منها لدى علماء الطائفة، واإنكار الولية العامَّ

يعة، وعدم القول بهذه الولية نا�سئ من عدم تذّوق الفقه واإدراك  مور ال�سِّ
ُ
تعطيل اأغلب اأ

كالم المع�سومين. يقول: 

»ثبوت النِّيابة لهم، في كثير من الموا�شع، على وجه يظهر منه عدم الفرق بين 

كتبهم  فاإّن  االأ�شحاب،  بين  المفروغيَّة منه  بل يمكن دعوى  اأجمع،  االإمام  منا�شب 

لوال  الموا�شع...  �شائر  في  الغيبة  نائب  منه  المراد  الحاكم،  اإلى  بالرجوع  مملوءة 

لة. فمن الغريب و�شو�شة  عموم الوالية لبقي كثير من االأُمور المتعلِّقة ب�شيعتهم معطَّ

بع�ص النا�ص في ذلك، بل كاأّنه ما ذاق من طعم الفقه �شيئاً، وال فهم من لحن قولهم 

 .
(2(

ورموزهم اأمراً«

)1) ر�سائل المحقق الكركي، )ر�سالة في �سالة الجمعة(، 1: 142 � 143.

)2) جواهر الكالم في �سرح �سرائع الإ�سالم، 21: 396 و397.
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العادل  الفقيه  نيابة  اأنَّ  اإلى  الهمدانّي،  ر�سا  اأقا  الحاج  ر،  المتبحِّ الفقيه  وذهب 

الجامع  الفقيه  نيابة  في  د  التَّردُّ ي�شّح  »ال  فقال:  الم�سّلمات،  من   Q للمع�سوم 

ة اّلتي يرجع فيها كّل  لل�شرائط لالإمام | في غيبته في هذه االأُمور )االأُمور العامَّ

ع كلمات االأ�شحاب، فكلماتهم اأّن هذه الم�شاألة من  قوم اإلى رئي�شهم(. ويوؤيِّد ذلك تتبُّ

الم�شّلمات في كّل باب. وقد بلغت هذه الم�شاألة و�شوحاً جعلهم يدعون االإجماع على 

.
(1(

ة« النِّيابة العامَّ

ة حظيت بمن يتبّناها طوال تاريخ الفقه  اأ�سرنا، �سابقًا، اإلى اأّن م�ساألة الولية العامَّ

نورد  اأن  هنا  المنا�سب  ومن  الفقهاء.  كبار  بها  واأفتى  الآن،  حتَّى  القدم  منذ  يعّي  ال�سِّ

هور.  كلماتهم على مرِّ الع�سور والدُّ

كبار  اأحد  ه�(،  المفيد )413  بال�سيخ  المعروف  البغدادّي،  النُّعمان  بن  قال محّمد 

حالة  في  الحدود  اإقامة  تعطيل  اّدعى  اّلذي  المخالف  القول  نقله  بعد  يعة  ال�سِّ فقهاء 

ا�ستمرار غيبة الإمام |: 

»فاأّما اإقامة الحدود فهو اإلى �شلطان االإ�شالم المن�شوب من قبل اهلل تعالى، وهم 

وقد  والحّكام،  االأُمراء  من  لذلك  بوه  ن�شَّ ومن   ،R محّمد  اآل  من  الهدى  اأئّمة 

 .
(2(

فّو�شوا النَّظر فيه اإلى فقهاء �شيعتهم مع االإمكان…«

ل  الإ�سالمّي  الحاكم  �ساأن  من  الحدود  اإقامة  اأّن  يرى  المفيد  ال�سيخ  فالمرحوم 

الجامع  الفقيه  �سوؤون  من  ُيعدُّ  الأمر  هذا  اأّن  على  فتاأكيده  ذلك،  على  وبناًء  القا�سي. 

ة للفقيه؛ ذلك لأّن الحاكم هو من ي�سعه اإقامة الحدود فقط.  لل�سرائط يفيد الولية العامَّ

وايتين الآتيتين: ويتَّفق هذا الكالم مع م�سمون الرِّ

عن حف�س بن غياث قال: �ساألت اأبا عبداهللQ، قلت: من يقيم الحدود؟ ال�سلطان 

 .
(3(

اأو القا�سي؟ فقال: »اإقامة الحدود اإلى من اإليه الحكم«

)1) م�سباح الفقيه، 14: 291، كتاب الخم�س.

)2) المقنعة: 810، كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

يعة، 18: 220. )3) و�سائل ال�سِّ
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 .
(2 (1(

اإّن علّيًا Q قال: »ال ي�شلح الحكم وال الحدود وال الجمعة اإاّل باإمام«

ب ب�سالر )ت 448 اأو 463ه�): »قد فّو�شوا  يلمّي، الملقَّ قال حمزة بن عبد العزيز الدَّ

وا واجباً وال يتجاوزوا  اإلى الفقهاء اإقامة الحدود واالأحكام بين النا�ص على اأن ال يتعدُّ

.
(4 (3(

يعة بمعاونة الفقهاء على ذلك« حّداً، واأمروا عاّمة ال�شِّ

وفي �سوء هذه الفتوى، فاإّن اإقامة الحدود واإجراء الأحكام ال�سرعّية � اّلتي هي �ساأن 

يعة؛ اإذ  ة واأبعد من الولية على الق�ساء � ُفّو�ست اإلى فقهاء ال�سِّ يا�سيَّ من �سوؤون الولية ال�سِّ

ا�س بمعا�سدتهم في هذا ال�ساأن.  اإّن الأئّمة المع�سومين R اأمروا النَّ

رائط  ويعتقد الفقيه النَّحرير ابن اإدري�س الحلِّي )ت 598 ه�( باأنَّ للفقيه الجامع لل�سَّ

اإجراء الأحكام واإقامة الحدود. فهذه الولية ُتعدُّ من نوع الأمر بالمعروف والنَّهي عن 

ب حاكمًا من  المنكر، ويتعّين وجوبها على الفقيه العادل الجامع لل�سرائط، حتى لو ن�سِّ

ب في الواقع من الإمام المع�سوم وولّي الأمر. فاإقامة  قبل ال�سلطان الجائر، فهو من�سّ

الحدود لي�ست وظيفة الإمام المع�سوم فح�سب، بل هي وظيفة كّل حاكم. اإذًا، فهي ت�سمل 

د المرت�سى وال�سيخ   اأي�سًا. ويرى ابن اإدري�س اأّن ال�سيِّ
(5(

نائب الإمام في مختلف البلدان

و�سّي وكثيرًا من العلماء هم على هذا الراأي:  الطُّ

رائط( متى عر�ص لذلك اأن يتوالَّه )الحدود(، لكون  »وعليه، )العالم الجامع لل�شَّ

بالمعروف ونهياً عن المنكر، تعّين غر�شهما بالتعري�ص للوالية  اأمراً  هذه الوالية 

عليه، وهو واإن كان في الظاهر من قبل المتغلِّب، فهو في الحقيقة نائب عن ولّي 

ين ماأمورون  االأمر | في الحكم… فال يحّل له القعود عنه… واإخوانه في الدِّ

تعيَّن  تاأديب  اأو  لحًدّ  اأنف�شهم  من  ن  والتمكُّ اإليه،  االأموال  حقوق  وحمل  بالتحاكم 

)1) قد يقال اإن لفظة امام ل ظهور لها بالفقيه.

يعة، 3: 220. )2) م�ستدرك و�سائل ال�سِّ

)3) المرا�سم النبوية: 261.

)4) وقد يقال اإن هذا لي�س بولية عامة بل هذا ظاهر في الق�ساء.

)5) قد يقال اإّنه ل مالزمة بين اإقامة الحدود وثبوت الولية العامة، اأوًل: تكون الولية العامة اأعم. وثانيًا: لحتمال كون ذلك من باب النهي عن المنكر.
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عليهم… 

المرت�شى  ال�شيِّد  اختيار  وهو  االأدلَّة،  تقت�شيه  اّلذي  هو  اًل،  اأوَّ اخترناه،  وما 

الجّلة  من  وغيرهما  خالفه  م�شائل  في  جعفر  اأبي  �شيخنا  واختيار  انت�شاره،  في 

كّل واحد  اّلذي  البلد  الحدود، في  اإقامة  اأّن للحكام  المتواتر  الم�شيخة… ال�شائع 

 .
(1(

ف في ذلك« منهم نائب فيه من غير توقُّ

ق الكركّي، اأحد كبار فقهاء القرن العا�سر الهجرّي )ت 940ه�(، يوؤّكد الولية  والمحقِّ

ائفة  ة للفقيه العادل، النائب عن الإمام المع�سوم Q، وي�سّرح باأّن اأعالم الطَّ العامَّ

مجمعون على ذلك، فيقول: »اتَّفق اأ�شحابنا )ر�شوان اهلل عليهم( على اأّن الفقيه العادل، 

ال�شرعّية،  االأحكام  في  بالمجتهد  عنه  المعبَّر  الفتوى،  ل�شرائط  الجامع  االإمامّي، 

نائب من قبل اأئّمة الهدى )�شلوات اهلل عليهم( في حال الغيبة في جميع ما للنِّيابة 

فيه مدخل… 

والمق�شود من هذا الحديث، هنا، هو اأّن الفقيه، المو�شوف باالأو�شاف المعّينة، 

بمقت�شى  مدخل  فيه  للنيابة  ما  جميع  في  عنهم  نائب  تنا،  اأئمَّ قبل  من  من�شوب 

 .
)2(

قوله|: »فاإّني قد جعلته عليكم حاكماً« وهذه ا�شتنابة على وجه كّلّي«

كما �سّرح ال�سيخ ح�سن كا�سف الغطاء )ت 1262 ه�(، ابن ال�سيخ جعفر كا�سف الغطاء، 

ة، وبعدم  في كتابه: »اأنوار الفقاهة« )المخطوط واّلذي لم يطبع حتَّى الآن( بالولية العامَّ

ة  ح�سر هذه الولية في الق�ساء، وقد ن�سب هذا الأمر للفقهاء، فقال: »والية الحاكم عامَّ

تي عليكم«، وقوله |: »فاجعلوه حاكماً«،  لكّل ما لالإمام والية فيه، لقوله |: »حجَّ

حيث فهم الفقهاء منه اأّنه بمعنى الولّي المت�سّرف، ل مجّرد اأّنه يحكم في الق�ساء«.

»اأنوار الفقاهة« على عموم الوليةيتمثَّل في عدم وجود الفارق  اأدّلة �ساحب  واأحد 

 Q المع�سوم  ب  ن�سّ لو  اأي  الولية،  دائرة  في  العاّم  والنائب  الخا�ّس  النائب  بين 

)1) ال�سرائر 3: 538 � 539، 546.

)2) ر�سائل المحقق الكركي، )ر�سالة �سالة الجمعة( 1: 142 و143.
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اب الأربعة في الغيبة  ًا في اأحد البالد � مثاًل مالك الأ�ستر على م�سر اأو النوَّ نائبًا خا�سّ

واأخذ  الحدود،  اإقامة  و�ست�سمل  الق�ساء  على  تقت�سر  لن  �سوف  وليته  فاإّن   � ال�سغرى 

الأفراد  وتاأديب  الح�سبيَّة،  مور 
ُ
الأ وقيمومة  الخ�سومات،  ورفع   ،

(1(

ال�سرعّية الأموال 

نيابة  الكبرى  الغيبة  في  العام  ائب  للنَّ اأنَّ  يعني  ما  ذلك،  وغير  ومعاقبتهم،  المذنبين 

ة اأي�سًا. المع�سوم Q العامَّ

ائفة، واإن كان هناك خالف في �سعة  1� اأ�سل وجود الولية للفقيه من م�سّلمات فقه الطَّ

هذه الولية.

بينما ذهب  للفقيه،  ة  العامَّ الولية  على  الإجماع  ائفة  الطَّ فقهاء  كبار  بع�س  اّدعى   �2

بع�س المخالفين اإلى اأّن هذا المو�سوع م�ستحدث.

الولية  العادل �ساهد على  الفقيه  �ساأن  الحدود من  اإقامة  اأّن  الفقهاء  تاأكيد بع�س   �3

ة. العامَّ

وايات باأّن اإقامة الحدود �ساأن الحاكم وال�سلطان ل القا�سي. 4� �سّرحت بع�س الرِّ

5� �سّرح بع�س الفقهاء بعدم وجود الفارق، في دائرة الولية، بين النائب العاّم )الفقيه 

الجامع لل�سرائط في ع�سر الغيبة( والنائب الخا�ّس )مثل مالك الأ�ستر، ومحّمد 

بن اأبي بكر(.

به الإمام لمن�سب  �س عليها، ولذا ل بّد من تو�سيحها وذكر دليلها. هذه المالزمة تعني اأن كّل من ن�سّ )1) هذه المالزمة جديرة بالبحث ويوؤ�سًّ

فيه ولية فوليته عاّمة، اأي بمعنى اأن الولية ل تتجّزاأ.
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1� ما هو محور الختالف في ولية الفقيه ؟

2� اأذكر ثالثة من الفقهاء اّلذين اّدعوا الإجماع على عموميَّة ولية الفقيه.

ة؟ ق الكركّي على ولية الفقيه العامَّ 3� ما دليل المحقِّ

ة؟ ة اإقامة الفقيه العادل للحدود دلياًل على الولية العامَّ 4� كيف تكون نظريَّ

5� ما راأي �ساحب كتاب: »اأنوار الفقاهة« في باب الولية؟



ورفع  الق�ساء  ى   تتعدَّ اته  و�سالحيَّ الحاكم  وظائف  باأّن  فقهائنا  كلمات  بع�س  تفيد 

ماذج، ثّم نتناول بالبحث  المق�سود بالحاكم في  الخ�سومات. و�سنذكر، اأوًل، بع�س النَّ

هذه العبارات. 

ق الحلِّّي، في �ساأن من ل يدفع النفقة الواجبة: »اإذا دافع بالنَّفقة الواجبة  قال المحقِّ

.
(1(

اأجبره الحاكم، فاإن امتنع حب�شه…«

ق الحلِّّي اأّن للحاكم عزل الو�سّي عند الخيانة، فيقول: »ولو ظهر من  كما يرى المحقِّ

الو�شّي عجز �شّم اإليه م�شاعد. واإن ظهر منه خيانة، وجب على الحاكم عزله ويقيم 

.
(2(

مقامه اأميناً«

وظائف  من  فهاء  ال�سُّ اأموال  على  الوكيل  تعيين  اأّن  اإلى  المفيد  ال�سيخ  ذهب  كما 

الحاكم: »لحاكم الم�شلمين اأن يوكل ل�شفهائهم من يطالب بحقوقهم ويحتجُّ عنهم 

.
(3(

ولهم«

»ال�شلطان« و»الناظر«، فقال،  خرى مثل 
ُ
اأ »الحاكم« بعبارات   ويذكر ال�سيخ المفيد 

)1) �سرائع الإ�سالم، 2: 297 و298، كتاب النكاح.

)2) الم�سدر نف�سه، 2: 203، كتاب الو�سّية.

عة: 816، كتاب الوكالة. )3) المقنَّ

الم�سيرة التَّاريخيَّة لولية 
الفقيه )2(

الّدر�س الثّامن ع�سر
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مثاًل، في مبحث الو�سّية: »فاإن ظهر من الو�شّي خيانة كان للنَّاظر في اأُمور الم�شلمين 

 .
(1(

اأن يعزله« 

المحتكر:  اإزاء  الحاكم  وظيفة  مو�سوع  وفي  لطان،  ال�سُّ مفردة  �ساأن  في  وقال، 

.
(2(

لطان اأن يكره المحتكر على اإخراج غّلته وبيعها في اأ�شواق الم�شلمين« »ولل�شُّ

اوندّي، في بحث المتاجر، باأّن للحاكم حّق اإجبار المحتكر على  ويعتقد المرحوم الرَّ

عام، وال يوجد اإاّل عند من احتكره، كان لل�شلطان اأن يجبره  بيع �سلعته: »فاإذا �شاق الطَّ

.
(3(

على بيعه«

»اأنوار  كتاب:  من  الق�ساء،  باب  في  الغطاء،  كا�سف  ح�سن  ال�سيخ  المرحوم  وذهب   

الأنفال  في جميع   | الحجة  ونائب من جانب  وكيل  رعّي  ال�سَّ الحاكم  اأّن  اإلى  الفقاهة«، 

والأموال، واّدعى الإجماع على هذه الفتوى: »وكذا الحاكم ال�شرعّي وكيل عن ال�شاحب | 

في ما يعود اإليه من اأنفاله واأمواله، وقب�شه؛ لمكان ال�شرورة واالإجماع وظواهر اأخبار 

.
(4(

النيابة والوالية«

فقهاء  بع�س  فتاوى  من  ب�سيطًا  جانبًا  تمثِّل  الأقوال  هذه  اأنَّ  من  غم  الرُّ وعلى 

ال�سلطان  �سالحيات  باأّن  تفيد  فاإّنها  ووظائفه،  الحاكم  �سوؤون  في  واآرائهم  الطائفة 

طرفي  اختالف  وفي  الخ�سومات  رفع  في  القا�سي  ق�ساء  من  بكثير  اأكثر  والحاكم 

زاع. فالحاكم يحب�س ويقيم الحدود ويت�سّدى لإدارة �سوؤون ال�سفهاء والقا�سرين،  النِّ

ة الفاقدة للولّي، كما  »وليُّ من ال وليَّ له«. ومن هنا، فهو يتولَّى الأوقاف العامَّ وهو 

اأّن قب�سه هو قب�س المع�سوم Q. وكذلك، فاإّن الأموال اّلتي يكون الت�سّرف فيها 

�ساأنه  الت�سّرف فيها من  Q، في حال ح�سوره، يكون  المع�سوم  الإمام  �ساأن  من 

 .Q في غيبة المع�سوم 

)1) الم�سدر نف�سه: 669، كتاب الو�سّية.

)2) الم�سدر نف�سه: 616.

)3) فقه القراآن 2: 52.

)4) قد يقال اإّن هذا لي�س اإجماعًا على الولية العاّمة والظاهر اإنه اإجماع على الأموال.
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مور الم�سلمين. 
ُ
اظر لأ لطان والنَّ وهنا ل بدَّ من اأن نعرف المق�سود بالحاكم وال�سُّ

P اأي ر�سول اهلل  فات هي �سفات خلفاء اهلل،  اإّن هذه ال�سِّ ولى، نقول: 
ُ
للوهلة الأ

الغيبة  ع�سر  وفي  الخا�سين،  نّوابهم  �سفات  الثانية  المرتبة  وفي   ،R بيته  واأهل 

لل�سرائط  الجامعون  العدول  الفقهاء  وهم   ،| الزمان  لإمام  ين  العامِّ اب  النُّوَّ �سفات 

بون لهذا المقام. وهذا ما �سّرح به كبار الأ�سحاب في كلماتهم.  المن�سّ

]اأمر[  »فاأّما  وال�سلطان:  الحاكم  من  المراد  تو�سيح  في  المفيد،  ال�سيخ  قال  فقد 

اأئّمة  وهم  تعالى،  اهلل  قبل  المن�شوب من  االإ�شالم،  �شلطان  اإلى  فهو  الحدود  اإقامة 

ام، وقد فّو�شوا  بوه لذلك من االأُمراء والحكَّ الهدى من اآل محّمد R، اأو من ن�شَّ

 .
(1(

النظر فيه اإلى فقهاء �شيعتهم مع االإمكان«

اأبيه  اإلى  قين، فقد عّرف الحاكم بهذا التعريف، ون�سبه  وهذا ما يقوله فخر المحقِّ

مة الحلِّّي واإلى ابن اإدري�س، فقال: »المراد بالحاكم، هنا، ال�شلطان العادل االأ�شلّي  العالَّ

ر فالفقيه الجامع ل�شرائط الفتوى، فقوله: )فاإن لم يكن حاكم(،  اأو نائبه، فاإن تعذَّ

.
(2(

المراد به َفْقد هوؤالء الثالثة، وهو اختيار والدي الم�شنِّف وابن اإدري�ص... «

[ االإمام  ق الكركّي هذا التف�سير للحاكم، فقال: »والمراد به ]الحاكٍمٍ كما اأّكد المحقِّ

المع�شوم اأو نائبه الخا�ّص، وفي زمان الغيبة النائب العاّم، وهو الم�شتجمع ل�شرائط 

الفتوى والحكم... وال يخفى اأّن الحاكم، حيث اأُطلق، ال يراد به اإاّل الفقيه الجامع 

.
(3(

لل�شرائط«

، هنا، من االإ�شارة اإلى بع�ص االأُمور:  وال بدَّ

ر�سين الأخيرين، اإلى ال�ست�سهاد باأقوال الفقهاء ال�سابقين، في �ساأن  1 � �سعينا، في الدَّ

الفتوى في ولية الفقيه والتَّركيز عليها؛ لأّن الهدف الأ�سلّي هو بيان اأّن العتقاد بولية 

الفقيه، في كلمات الأ�سحاب، له جذور وثيقة وعريقة ولي�س من الم�سائل الم�ستحدثة. 

عة: 810. )1) المقنَّ

)2) اإي�ساح الفوائد 4: 624، كتاب الو�سايا. 

)3) جامع المقا�سد 11: 266 و267، كتاب الو�سايا.
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فال �سبهة ول �سكَّ في اأّن م�ساألة ولية الفقيه وردت بطرائق اأكثر اإي�ساحًا في كلمات 

رين والمعا�سرين، ومن جملة كبار الفقهاء المعا�سرين اّلذين تبّنوا  الفقهاء المتاأخِّ

الكلبايكاني،  اهلل  واآية  البروجردي،  اهلل  اآية  المرحوم  نذكر:  للفقيه  ة  العامَّ الولية 

.
(1(

ة الإمام الخمينّي)قّد�س اهلل اأ�سرارهم( ة الإيرانيَّ ة الإ�سالميَّ �س الجمهوريَّ وموؤ�سِّ

يا�سّي،  ة، من اأبحاث م�ستقلَّة في باب الفقه ال�سِّ 2 - خالفًا لما هو عليه فقه اأهل ال�سنَّ

تحت عنوان: »االأحكام ال�شلطانيَّة«، وخو�سهم باإ�سهاب في �ساأن فقه الحكومة وما 

يعّي ل  يا�سّي ال�سِّ تنطوي عليه من تفا�سيل وفروع مرتبطة بهذا الفقه، فاإّن الفقه ال�سِّ

ة الجتماعيَّة  عة وال�سموليَّة، ويعزى �سّر ذلك اإلى الأو�ساع الخا�سّ يتَّ�سف بهذه ال�سِّ

يعة.  ة لل�سِّ � ال�سيا�سيَّ

ة المعادية لهم، واّلتي تعّر�سوا لها ب�سبب  يا�سيَّ يعة مختلف ال�سغوط ال�سِّ فقد واجه ال�سِّ

معار�ستهم للحكومات الجائرة، ما اأّدى اإلى فقدهم المجال المنا�سب للقيام بالأبحاث 

يا�سي. ولذلك، لم يخ�س الفقهاء ال�سابقون،  الم�ستقلَّة والوا�سعة على م�ستوى الفقه ال�سِّ

و�سمولها،  الأمر  ولّي  �سالحيات  و�سعة  الحاكم،  باب  في  ومبا�سرة،  م�ستقلة  ب�سورة 

، في ثنايا عر�س هذه الم�سيرة  يا�سي. وكما مرَّ لة بالفقه ال�سِّ و�سائر المباحث ذات ال�سِّ

الحدود  اأبواب  قة �سمن  متفرِّ ب�سورة  المباحث طرحت  فاإّن هذه  الموجزة،  ة  التاريخيَّ

والمزارعة  والو�سّية  والنكاح  المنكر  عن  والنَّهي  بالمعروف  والأمر  والق�ساء  يات  والدِّ

ق  كالمحقِّ للفقيه،  ة  العامَّ الولية  �سراحة  تبّنوا  اّلذين  الفقهاء  حّتى  بل،  ذلك.  واأمثال 

الكركي و�ساحب الجواهر، لم يطرحوا ذلك في اأبحاٍث م�ستقلَّة، ولم يتعّر�سوا، ب�سورة 

ة وفروعها.  تف�سيليَّة، لمختلف جوانب هذه الولية العامَّ

ولى، 
ُ
ة الأ ويعود البحث الم�ستقّل، في �ساأن ولية الفقيه، اإلى القرنين الأخيرين، فللمرَّ

في هذا المجال، اأفرد المرحوم الماّل اأحمد النراقي )ت 1245ه�(، في كتابه: »عوائد 

)1) وردت اآراء هوؤلء الفقهاء في الم�سادر الآتية:

البدر الزاهر في �سالة الجمعة والم�سافر، تقريرات درو�س اآية اهلل البروجردي. الهداية اإلى من له الولية، تقريرات درو�س اآية اهلل ال�سيد 

محّمد ر�سا الكلپايكاني. كتاب البيع لالإمام الخميني، الجزء الثاني، ولية الفقيه لالإمام الخميني. 
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�س فيها للبحث في ولية الفقيه واأدّلتها.  ة، تعرَّ االأيام« �سفحات خا�سّ

ق المحدود ل�سوؤون الفقيه العادل والتاأكيد  وهذا ينتهي بنا اإلى حقيقة مفادها اأّن التطرُّ

مور الح�سبيَّة، والنيابة 
ُ
ة، من قبيل: اإقامة الحدود، والولية على الأ على الم�سائل الخا�سّ

Q، ل  الإمام  و�سهم  والخم�س  بالمع�سومين، كالأنفال  المتعلِّقة  ة  الماليَّ مور 
ُ
الأ في 

ة  العامَّ الولية  عن  الأ�سّداء  المدافعين  لأّن  ة؛  العامَّ الفقيه  بولية  العتقاد  عدم  يعني 

ذكروا بع�س الموارد المحدودة على هام�س فتاواهم بو�سفها �سوؤون الحاكم. اإذًا، فذكر 

ة للفقيه اأو عدم الموافقة عليها، اإّل اإذا  الموارد المحدودة ل يعني مخالفة الولية العامَّ

ح الفقيه بمحدوديَّة ولية الفقيه وعدم عمومّيتها.  �سرَّ

العلوم  ب�سائر  �سوة 
ُ
واأ الفقه،  غرار  على  التكامليَّة  م�سيرته  يا�سّي  ال�سِّ الفقه  طوى   �  3

رت وتكاملت بمرور الزمان. والمعارف اّلتي تطوَّ

لدى  عليه  هو  بما  يقارن  ل  القدماء،  كتب  في  عليه،  هو  كما  المعامالت،  فقه  اإّن 

حيث  من  مقارنتها،  يمكن  ل  اهلل  رحمه  الأن�سارّي  ال�سيخ  ف�»مكا�شب«  رين.  المتاأخِّ

ق الحلِّّي وال�سهيدين )رحمة اهلل عليهم اأجمعين( في  مة والمحقِّ العمق، باأبحاث العالَّ

�سول 
ُ
رين، في باب الأ �سوليين المتاأخِّ

ُ
ر المقارنة بين مباحث الأ باب المتاجر، كما تتعذَّ

ومباحث  والم�سائل  المباني  وو�سوح  العلمّي  ر  التبحُّ حيث  من  العقلّي،  والدليل  ة  العمليَّ

بيعّي اأن تكون مباحث  قدماء الأ�سحاب في هذا الخ�سو�س. وبناًء على ذلك، فمن الطَّ

ابق.  ال�سَّ في  عليه  كانت  مما  غنًى  اأكثر  يعة،  لل�سِّ المتاأّخرة  الع�سور  في  الحكومة،  فقه 

عة �ساهدًا على حداثة اأ�سل هذه  وعلى هذا الأ�سا�س، ل يمكن اعتبار هذا الغنى وتلك ال�سِّ

المباحث. 

مور الجتماعيَّة، ول 
ُ
ر لت�سّدي الفقيه لالأ ة للفقيه ل يعني التنكُّ 4 � اإّن اإنكار الولية العامَّ

مات الآتية لتو�سيح هذا المطلب:  بدَّ من اللتفات اإلى المقدِّ

اًل: اأّي فقيه ل ينكر اأ�سل ولية الفقيه. فالولية للفقيه من م�سّلمات فقه الإماميَّة،  اأوَّ

زاع اإّنما هو في �سعة هذه الولية وحدودها.  ومحلُّ النِّ
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الفقيه  ب  تن�سّ لم  رعيَّة  ال�سَّ الأدلَّة  اأّن  يعني  ال�سوؤون،  بع�س  الولية، في  اإنكار  ثانياً: 

ة يعتقدون باأنَّ  يا�سيَّ بالولية في هذه ال�سوؤون. مثاًل، المنكرون لولية الفقيه ال�سِّ

هي اأو الولية في الحكم.  الأدلَّة الروائيَّة لم تجعل للفقيه الولية في الأمر والنَّ

لذلك  الت�سّدي  اأّن  اإّل  الولية،  باب  من  هو  على عمل  فقيه  ب  ين�سّ لم  ربما  ثالثاً: 

يعة على  العمل من �ساأن الفقيه. فمثاًل يمكن ال�ستدلل بفتوى بع�س فقهاء ال�سِّ

باب  من  لي�س  عليهم  بالمحجور  المرتبطة  مور 
ُ
لالأ العادل  الفقيه  ت�سّدي  اأّن 

ون ت�سّرفه، ولو من باب »القدر المتيّقن« من  النَّ�سب بالولية، بل كونهم يعدُّ

.
(1(

جواز الت�سّرف، اأولى من ت�سّرف الآخرين

هي �  ة � الولية في الحكم والأمر والنَّ يا�سيَّ وقد ل يعتقد فقيه، في باب ولية الفقيه ال�سِّ

ة للفقيه، لكّنه يرى جواز � بل وجوب � ت�سّدي الفقيه العادل في  ة الولية التن�سيبيَّ بنظريَّ

ة الحكومة واإدارة البالد الإ�سالميَّة من باب الح�سبة. ق�سيَّ

دد: »هناك مبنيان في والية  قال اآية اهلل ميرزا جواد التبريزي M في هذا ال�سَّ

الفقيه: المبنى االأّول، مبنى االإمام الخمينّي اّلذي يثبت للفقيه، من خالل التم�ّشك 

باالأدلَّة القراآنيَّة والروائيَّة، والية االأمر والنهي، اأي الحكومة واإدارة البالد. 

ق الخوئّي...  والمبنى االآخر، الح�شبة اّلتي قال بها بع�ص الفقهاء، ومنهم المحقِّ

وطبق هذا المبنى، فاإّن االأدلَّة العقليَّة والنقليَّة ل�»والية الفقيه المطلقة« لي�شت 

تاّمة، لكن هناك بع�ص االأُمور في المجتمع اّلتي ال ير�شى ال�شارع بتركها. وال 

�شكَّ في اأّن ال�شخ�ص الوحيد اّلذي يت�شّدى لهذه االأُمور هو الفقيه. فقيمومة 

 
)2(

غار، وحفظ ثغور الم�شلمين من جملة االأُمور الح�شبيَّة، ولعّله االأيتام وال�شِّ

هذا  وعلى  االإ�شالمّي.  المجتمع  نظام  االأُمور حفظ  هذه  اأهّم  القول:  يمكن 

فاع عن اأموال واأعرا�ص الموؤمنين  االأ�شا�ص، من ال�شرورّي اإعداد الجي�ص للدِّ

)1) اآية اهلل ال�سيد اأبو القا�سم الخوئي} اأحد هوؤلء الفقهاء. راجع: التنقيح في �سرح العروة الوثقى، تقرير اأبحاث المحقق الخوئي، بقلم 

الميرزا علّي الغروي التبريزي، باب الجتهاد والتقليد: 49 و50.

)2) هذه ال�سمولية مردها اإلى الفارق بين الولية المطلقة والولية العاّمة.
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.
)1(

واأرواحهم، واإيجاد االأجهزة الالَّزمة الإدارة �شوؤونه«

عنه  وعّبروا  الحاكم،  وظائف  الكثير من  الفقهيَّة،  كتبهم  في  ائفة،  الطَّ فقهاء  عدَّ   �1

ب�»ال�شلطان« و»الناظر«. 

القا�سي  �سالحيَّات  من  بكثير  اأعمق  الأ�سحاب،  كلمات  في  الحاكم،  �سالحيَّات   �2

ووظائفه.

ولى، 
ُ
الأ بالدرجة  والحاكم،  لطان  بال�سُّ المراد  اأّن  اإلى  المفيد  ال�سيخ  ذهب   �3

فخر  به  قال  ما  وهذا  العادل،  الفقيه  الغيبة  ع�سر  وفي   ،Q المع�سوم 

 وابن اإدري�س.
ّ
قين ون�سبه اإلى العاّلمة الحلِّي المحقِّ

في  ُطرح  اأّنه  مع  الفقهّي،  تاريخنا  في  رة  المتجذِّ الأبحاث  من  الفقيه  ولية  بحث   �4

رة بو�سوح وتف�سيل اأكثر من ال�سابق.  الع�سور المتاأخِّ

5� انطلق البحث الم�ستقّل، في باب ولية الفقيه، من قبل المحقق النراقي في كتاب 

اء  »عوائد االأيام«، ولم يرد قبله من بحث م�ستقّل حتى من قبل المدافعين الأ�سدَّ

ة.  عن الولية العامَّ

6� لي�س من الم�ستغرب التكامل التدريجّي لالأبحاث المتعلقة بولية الفقيه، فقد تكاملت 

ة والأ�سوليَّة بمرور الزمان.  وتطّورت اأغلب المباحث الفقهيَّ

ة للفقيه ل يالزم اإنكار جواز ت�سّدي الفقيه لأمور الم�سلمين  7� اإنكار الولية التَّن�سيبيَّ

ة.  ة والجتماعيَّ العامَّ

يا�سيَّة، العدد الثاني، 2000 م. طروحة الحكومة ال�سِّ
ُ
)1) فكرة الحكومة، ن�سر موؤتمر الإمام الخميني واأ
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1� ما الفارق بين التعبير بالحاكم والقا�سي في كلمات الأ�سحاب؟ 

لطان؟  2� ما هو تعريف ال�سيخ المفيد للحاكم اأو ال�سُّ

3� متى طرح مبحث ولية الفقيه ب�سورة م�ستقّلة في الُكتب الفقهيَّة؟

واإغناء جميع  م�ستقلة  ب�سورة  الفقيه عدم طرحها  ولية  اعتبار  يقدح في  4� كيف ل 

جوانبها في كلمات القدماء؟

ة للفقيه على ت�سّديه لالأمور الجتماعيَّة؟ 5� لم ل يوؤثر اإنكار الولية التن�سيبيَّ



ة، م�ساألة فقهيَّة، ولدى  ال�سنَّ اأهل  ، لدى  الإمامة تعدُّ اأّن  الثاني،  بنا، في الف�سل  مرَّ 

ة الكالميَّة،  يعة م�ساألة كالميَّة. واإن �سرت م�ساألة الولية والإمامة اإلى كتب اأهل ال�سنَّ ال�سِّ

يعة بها وطرحها في مجموعة  فلي�س ب�سبب طبيعة هذه الم�ساألة، بل ب�سبب اهتمام ال�سِّ

الأبحاث الكالميَّة. 

لة في ال�سوؤال الآتي: هل اأّن  ة المتمثِّ والمحور الأ�سا�س لهذا الدر�س هو درا�سة الق�سيَّ

اأّنها فرع من  اأو  واإمامتهم،   Rالمع�سومين الفقيه م�ساألة كالميَّة، مثل ولية  ولية 

ة والعقديَّة؟  الفروع ول عالقة لها بالأبحاث الكالميَّ

وقبل اإ�سدار الحكم، في هذا ال�ساأن، ل بدَّ من ت�سليط ال�سوء على تعريف الم�ساألة 

ة   كالميَّ معيار  اإلى  التعّرف  من  بدَّ  ل  كما  الفقهيَّة.  الم�ساألة  عن  واختالفها  ة  الكالميَّ

ة اأو فقهيَّة.  تها؛ لّتت�سح ثمرة عدِّ ولية الفقيه كالميَّ الم�ساألة وفقهيَّ

تها  ة المسألة أو فقهيَّ معيار كالميَّ

اإثباتها  هو  كالميَّة،  الم�ساألة  كون  معيار  اأّن  ولى، 
ُ
الأ للوهلة  هن،  الذِّ اإلى  يتبادر  قد 

قلي، ومن هنا ل بدَّ من اعتبار  ليل النَّ ة بالدَّ ليل العقلي، بينما تثبت الم�ساألة الفقهيَّ بالدَّ

قليَّة.  علم الكالم في زمرة العلوم العقليَّة، وعلم الفقه في زمرة العلوم النَّ

ولية الفقيه م�ساألة كالميَّة 
اأم فقهيَّة؟

الّدر�س التّا�سع ع�سر 
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تّت�سح بع�س  الفقه، كما  العقلّي دوره في علم  ليل  للدَّ المعيار باطل تمامًا؛ لأّن  هذا 

ليل العقلي ي�ستمّد ال�ستنباط الفقهّي، في  المباحث الكالميَّة بمعونة الأدلَّة النقليَّة. فالدَّ

علم الفقه، بنحوين: 

العقليَّة: نظير وجوب طاعة اهلل، وهذه م�ساألة فقهيَّة ودليلها  ت  الم�ستقالَّ  � اأ 

حكم العقل، والعقل م�ستقلٌّ في حكمه، حيث ي�سدر هذا الحكم من دون 

تدّخل اأّي دليل نقلي. 

ت العقليَّة،  ة: والمراد بغير الم�ستقالَّ ت، اأو المالزمات، العقليَّ ب � غير الم�ستقالَّ

ة اّلتي ت�سدر على اأ�سا�س اإدراك المالزمة  تلك الطائفة من الق�سايا العقليَّ

يقف على حكم  اأن  بعد  فالعقل،  اآخر.  �سرعّي  �سرعّي مع حكم  بين حكم 

�سرعّي، يرى مالزمة بين ذلك الحكم وحكم اآخر، فيقف على هذا الأ�سا�س 

من حكم �سرعي على حكم اآخر. وي�ساعد الفقيه، في ا�ستنباط ذلك الحكم 

رعي، عن�سر المالزمة. ال�سَّ

عم باأّن علم الفقه هو العلم اّلذي تثبت م�سائله عن  وبناًء على ذلك، فال يمكن الزَّ

طريق الأدلَّة النقليَّة من دون ال�ستمداد من الدليل العقلّي. كما ل يمكن الّدعاء باأّن علم 

ليل العقلّي.  الكالم ل ي�ستفيد من الدليل النقلّي لأنَّ جميع م�سائله تثبت من طريق الدَّ

اإّنما ت�ستمّد من الأدلَّة النقليَّة:  فبع�س المباحث الكالميَّة، المرتبطة بالمبداأ والمعاد، 

وايات. القراآن والرِّ

ليل العقلّي،  ف اإلى بع�س تفا�سيله بمجّرد الدَّ والَمَعاد بحث كالمّي، لكن ل يمكن التعرُّ

ول بدَّ من ال�ستفادة من الأدلَّة النقليَّة. 

الواقع اأّن علم الفقه يبحث في اأفعال المكلَّفين، ويناق�س اأحكام اأعمالهم. ما يعني 

الأعمال  واأي  مة؟  المحرَّ هي  وما  الواجبة،  الأفعال  هي  ما  منها:  اأ�سئلة  عن  يجيب  اأّنه 

اأّما علم الكالم فيبحث في اأحوال المبداأ والمعاد، ول عالقة  جائز، واأّيها غير جائز؟ 

ماته. والأفعال  لوك الب�سرّي ومحرَّ له باأفعال المكّلفين، كما اأنَّه ل يبحث في واجبات ال�سُّ
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اأفعال اهلل تعالى. على �سبيل المثال: ُيبحث في علم  اّلتي ُتبحث، في علم الكالم، هي 

�سل واجب على اهلل؟ هل ي�سدر عن اهلل قبيح؟ هل يجب على اهلل  الكالم: هل بعُث الرُّ

.
(1(

اإثابة المح�سنين؟

�سل بحث كالمّي؛ لأّنه بحث عقدّي  اإّن بحث �سرورة بعث الأنبياء ووجوب اإر�سال الرُّ

يتعلَّق بالمبداأ تعالى وفعله. اأّما البحث في وجوب طاعة الأنبياء و�سرورة تلبية دعوتهم 

فهو بحث فقهّي؛ لأّنه حكم في باب عمل المكّلفين، ومو�سوعه فعل الإن�سان وما يجب اأو 

ل يجب اأن يتعلَّق به. 

اأّن لهذا  اإلى بحث ولية الفقيه، فنقول: ل �سكَّ في  اإلى هذا المعيار نعود  وا�ستنادًا 

البحث جوانب فقهيَّة، فهناك بع�س الجوانب، في هذه الم�ساألة،  مرتبط بعمل المكّلفين، 

رعّي لتلك الأفعال اإّنما ُيبحث في الفقه. على �سبيل المثال: الم�سائل الآتية  والحكم ال�سَّ

م�سائل فقهيَّة متعلِّقة بولية الفقيه: 

ة للم�سلمين اأو ل؟ هل يجب  مور العامَّ
ُ
ة والأ هل يجوز ت�سّدي الفقيه لل�سوؤون الجتماعيَّ

ة وال�سيا�سيَّة؟ هل تجب  مور الجتماعيَّ
ُ
على الم�سلمين طاعة اأوامر الفقيه ونواهيه في الأ

ة؟ هل يجوز  مور الم�سلمين العامَّ
ُ
عليهم م�ساعدة الفقيه العادل في ممار�سة الولية على اأ

الولّي  اأحكام  العادل؟ هل تجب طاعة  الفقيه  مورهم غير 
ُ
اأ ي�سّلطوا على  اأن  للم�سلمين 

الفقيه من قبل �سائر الفقهاء؟ 

ك، على بعد فقهّي، ومن هنا  وبناًء على ذلك، فولية الفقيه ت�ستمل، بما ل يقبل ال�سَّ

ل بدَّ من اأن تطرح في علم الفقه. والمهّم اأن نرى ما اإذا كان لهذه الم�ساألة بعد كالمّي 

اأي�سًا. 

رورة، اأي اأّن اهلل �سيقوم بهذا  )1) ل بدَّ من اللتفات اإلى اأّن الوجوب اّلذي يطلق على اأفعال اهلل لي�س من نوع الوجوب التكليفي، بل بمعنى ال�سَّ

خرى: الوجوب المطروح في الكالم هو »وجوب عن اهلل« ل 
ُ
اأ اإليه. بعبارة  رورات ت�ستند  رورة، واإّل فال واجب على اهلل، وكّل ال�سَّ الفعل بال�سَّ

»وجوب على اهلل«.
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البعد الكالمّي لوالية الفقيه

من  الولية  فاإن طرحت هذه  الإمامة؛  بم�ساألة  الفقيه  لولية  الكالمّي  البعد  تداخل 

الزاوية نف�سها اّلتي ينظر بها اإلى م�ساألة الإمامة، �سيّت�سح بجالء بعدها الكالمّي، فتعّد 

ًا.  مثل م�ساألة الإمامة بحثًا كالميَّ

يعة مبحث الإمامة م�ساألة كالميَّة؟  وؤال اّلذي يطرح هنا هو: لماذا تعدُّ ال�سِّ وال�سُّ

يعة ل تنظر اإليها نظرة فقهيَّة، ول تتعامل معها من حيث ت�سخي�س  الجواب هو اأّن ال�سِّ

يعة ل تطرح الإمامة في اإطار هذه الأ�سئلة: هل يجب على الم�سلمين  فعل المكّلفين. فال�سِّ

ت�سكيل  الم�سلمين  على  يجب  وهل  الإمام؟  طاعة  تجب  وهل  والحاكم؟  الإمام  تعيين 

الحكومة وانتخاب زعيم لهم بعد النبّيP؟ 

� جعلها م�ساألة  ة  ال�سنَّ اأهل  � وهذه نظرة  كل  ال�سَّ التَّعامل مع م�ساألة الإمامة بهذا  اإّن 

اإليها  نظرنا  اإن  اأّما  ُحْكمه.  وتعيين  الم�سلمين  عمل  عن  هو  الحديث  لأّن  ذلك  فقهيَّة؛ 

�سل، �سمن دائرة  ة وبعث الرُّ من حيث »فعل اهلل«، وجعلنا م�ساألة الإمامة كم�ساألة النبوَّ

ّمة؟ هل 
ُ
اأفعال اهلل، وت�ساءلنا: هل ن�سب اهلل بع�س الأفراد بعد وفاة النبّي Pلهداية الأ

يجب على اهلل ن�سب الإمام؟ فاإّن الم�ساألة ت�سبح كالميَّة؛ ذلك لأّنه ح�سب المعيار اّلذي 

�سبق، �ستكون بحثًا عن المبداأ والمعاد � ومن ذلك البحث عن اأفعال اهلل � وهذه مباحث 

كالميَّة. 

فاإن نظرنا اإلى م�ساألة ولية الفقيه بو�سفها امتدادًا لولية المع�سومينR، وبحثنا 

ن�سب الفقيه العادل للولية على غرار ن�سب الإمام المع�سومQ للولية والإمامة 

من زاوية فعل اهلل، ف�سيكون البحث كالميًا.

»البحث الكالمّي، ب�شاأن والية  اآملي في تو�سيح هذاالمطلب:  اآية اهلل جوادي  قال 

، فهو يعلم اأّن 
)1(

ات العالم {ڎ  ڎ ڈ ڈ   ژ} الفقيه، هو اأّن اهلل عالم بجميع ذرَّ

ة معّينة، و�شيغيب خاتم اأوليائه  للمع�شومين من اأوليائه ح�شوراً وظهوراً خالل مدَّ

)1) �سورة �سباأ: 3.
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ب�شيء،  اأمر  واإن  لحالها؟  االأُّمة  ترك  اأم  الغيبة،  زمان  ب�شيء  اأمر  فهل  مديدة،  مّدة 

فهل ذلك االأمر ن�شب الفقيه الجامع �شرائط الوالية و�شرورة رجوع النا�ص اإلى هذا 

الولّي اأم ال؟

اإّن مو�شوع هكذا م�شاألة هو »فعل اهلل«؛ وبناًء عليه فالبرهان اّلذي يثبت والية الفقيه 

 .
)1(

مرتبط بعلم الكالم«

احية  النَّ اآخر الفقهاء اّلذين تعاملوا مع ولية الفقيه من  } هو  الإمام الخمينّي 

 ،Qالمع�سوم الإمام  اّلتي تقت�سي ن�سب  الأدلَّة نف�سها  اأّن  يوؤّكد  الكالميَّة. والإمام 

وُي�ست�سهد بها في باب الإمامة، تقت�سي ن�سب الولّي وت�سكيل الحكومة في ع�سر الغيبة: 

»حفظ النظام من الواجبات االأكيدة، واختالل اأُمور الم�شلمين من االأُمور المبغو�شة، 

وال يقوم ذا وال ُي�شّد عن هذا اإاّل بواٍل وحكومة. م�شافاً اإلى اأّن حفظ ثغور الم�شلمين 

عن التهاجم، وبالدهم من غلبة المعتدين واجب عقاًل و�شرعاً؛ وال يمكن ذلك اإاّل 

بت�شكيل الحكومة. وكّل ذلك من اأو�شح ما يحتاج اإليه الم�شلمون، وال يعقل ترك ذلك 

انع. فما هو دليل االإمامة، بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة  من الحكيم ال�شَّ

ولّي االأمر|... فهل يعقل من حكمة الباري الحكيم اإهمال الملَّة االإ�شالميَّة وعدم 

 .
(2(

تعيين تكليف لهم؟ اأو ر�شى الحكيم بالهرج والمرج واختالل النظام؟«

هو  الغيبة،  ع�سر  في  الحكومة،  ومبحث  الفقيه  ولية  اأّن  م،  تقدَّ مما  اّت�سح،  لقد 

مبحث فقهّي وكالمّي. والتعامل معه، من خالل الكالم، ل يحول دون النَّظر في جوانبه 

ة، فعندما يجرى الحديث عن �سرورة راأي ال�سارع، في باب الحكومة في ع�سر  الفقهيَّ

ة. واإن بحثنا في تفا�سيل �سرائط والي الم�سلمين ووظائفه،  الغيبة، ت�سبح الم�ساألة كالميَّ

ّمة تجاهه، نكون قد بحثنا في م�ساألة فقهيَّة. وكما تثبت �سرورة ن�سب الإمام 
ُ
ووظيفة الأ

في الأدلَّة العقليَّة لالإمامة، فاإّن تعيين م�ساديقها يتم بو�ساطة الأدلَّة النقليَّة، مثل واقعة 

)1) ولية الفقيه: 143.

)2) البيع، الإمام الخميني: 461 و462.
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ة لولية  الغدير، كذلك تثبت �سرورة تن�سيب الوالي من جانب ال�سرع في الأدلَّة العقليَّ

ة لولية الفقيه تدّل على اأّن م�سداق هذا النَّ�سب في ع�سر  الفقيه، فاإّن الأدلَّة الروائيَّ

الغيبة هو الفقيه العادل. 

يَّة،  الأهمِّ من  نف�سها  بالدرجة  تتَّ�سف  ل  الكالميَّة  المباحث  اإّن  الختام:  في  ونقول 

ين، مثل مبحث النبّوة والمعاد، اأّما  �سول الدِّ
ُ
فبع�س المباحث الكالميَّة جزء من مباحث اأ

ين. وجزئيَّات تلك  �سول الدِّ
ُ
�سول المذهب. والمعاد من اأ

ُ
مبحث الإمامة فهو بحث من اأ

ة اأ�سل المعاد. وبناًء على ذلك،  يَّ الم�ساألة وتف�سيالتها، رغم كونها كالميَّة، لي�ست باأهمِّ

فولية الفقيه والحكومة في ع�سر الغيبة، رغم كونها م�ساألة كالميَّة، هي اأقلُّ مرتبة من 

�سول المذهب.
ُ
م�ساألة الإمامة. ومن هنا، فهي لي�ست من اأ



ة ّل فدفيَّةو 183وال ة الفديم مسألة كالميَّ

ة.  ة اأم كالميَّ 1� ل بدَّ من اإي�ساح ما اإذا كانت ولية الفقيه م�ساألة فقهيَّ

اإقامة الدليل العقلي  ة  اإمكانيَّ اأّن معيار كالميَّة م�ساألة ما، هو  2� اعتقد بع�سهم خطاأ 

عليها. 

3� معيار فقهيَّة م�ساألة ما هو ارتباطها بفعل المكّلفين. 

اإن كان البحث في  4� الم�سائل الكالميَّة تبحث في المبداأ والمعاد. وبناًء على ذلك، 

اأفعال اهلل فالم�ساألة كالميَّة، واإن كان في فعل المكّلف فالبحث ُيعدُّ فقهيًا. 

5� لولية الفقيه بعدان: كالمّي، وفقهّي. ويمكن درا�ستها من خاللهما. 

6� اإّن تعامل �سخ�س مع ولية الفقيه على اأ�سا�س: هل يجب على اهلل ن�سب الفقيه في 

ع�سر الغيبة، كن�سب الإمام المع�سوم بعد وفاة ر�سول اهللP، هو البعد الكالمّي 

لولية الفقيه. 

7� تناول الإمام الخمينّي البعد الكالمّي لولية الفقيه، وذهب اإلى اأّن الأدلَّة العقليَّة، في 

باب اإمامة الأئّمة، تدّل على �سرورة الولية والحكومة في ع�سر الغيبة. 

ة  8� لي�ست جميع الأبحاث الكالميَّة على الدرجة نف�سها من الأهميَّة. وبناًء عليه، فاأهميَّ

ة الإمامة والنبّوة.  ولية الفقيه تقع دون اأهميَّ
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1� ما هو معيار كون الم�ساألة فقهيَّة؟

2� ما هو معيار كون الم�ساألة كالميَّة؟

الدليل  اإقامة  اإمكان  ُيَعدُّ من خالل  باأّن كالميَّة م�ساألة ما،  3� ما هو خطاأ من اعتقد 

العقلّي عليها؟ 

4� لماذا كان لولية الفقيه بعدان: كالمّي وفقهّي؟ 

ة اإلى م�ساألة ولية الفقيه على وجه الدقة؟ 5� ما معنى النظرة الكالميَّ

ة الإمام الخمينّي في م�ساألة ولية الفقيه؟ 6� ما هي نظريَّ



مور 
ُ
زاع، في بحث ولية الفقيه، يتمثَّل في اإثبات الولية في الأ مرَّ بنا اأّن مو�سوع النِّ

مور كالق�ساء 
ُ
ة للفقيه العادل؛ لأّن الفقهاء متَّفقون على ثبوت الولية في بع�س الأ العامَّ

مور المحجور عليهم، ول نزاع بينهم في ذلك. وبناًء على ذلك، فالمو�سوع اّلذي دار 
ُ
واأ

ة للفقيه. زاع هو الولية العامَّ في �ساأنه النِّ

فالولية من�سب، وثبوته لالأفراد يتطّلب اإثباتًا �سرعيًا؛ ذلك لأّنه من حيث المبداأ ل 

ولية لأحد على اآخر، وُيعّبر عن هذا باأ�سل عدم الولية. فالأ�سل البتدائّي يتمثَّل في اأّن 

ليل  ليل ال�سرعّي المعتبر على اإثبات وليته. والدَّ ل ولية لفرد على غيره اإّل اأن يقوم الدَّ

ال�سرعّي المعتبر على ق�سمين: نقلّي، وعقلّي. 

 ،R ادرة عن المع�سومين وايات المعتبرة ال�سَّ قلّي ي�سمل الآيات والرِّ ليل النَّ الدَّ

مات �سحيحة ومعتبرة، ومن هنا يمكنها اأن تكون كا�سفة  ليل العقلّي يتاأتَّى من مقدِّ والدَّ

ليل العقلّي دلياًل �سرعيًا معتبرًا؛ لأّنه  . وعلى هذا الأ�سا�س، ُيعدُّ الدَّ
(1(

عن الحكم ال�سرعّي

رع.  كا�سف عن راأي ال�سَّ

مور، من قبيل الق�ساء، 
ُ
ليل ال�سرعّي المعتبر في اأ وقد ثبتت ولية الفقيه العادل بالدَّ

)1) هذا بناء على ثبوت كبرى المالزمة.

اأدلََّّة اإثبات ولية الفقيه )1(

الّدر�س الع�سرون 



ياسي اإلسالمي( ة )دروس في الفكر السِّ الحكومة اإلسالميَّ 186

مور الح�سبيَّة. والق�سيَّة مو�سوع البحث هي: هل 
ُ
واإدارة �سوؤون المحجور عليهم، اأي الأ

ة  هي واإدارة �سوؤون الم�سلمين الجتماعيَّ ة � اأي الولية في الأمر والنَّ يا�سيَّ ولية الفقيه ال�سِّ

� ثابتة للفقيه العادل؟ 

اأمامنا ثالث طرق الإثبات هذه الوالية: 

ب��رواي��ات  التم�ّسك  ف��ي  وتتمثَّل  وال��م��ت��داول��ة،  الم�سهورة  الطريقة  وه��ي  االأُول�����ى: 

 .R المع�سومين

ائفة في بحث  ليل العقلّي. كما تم�ّسك بذلك اأعالم الطَّ الثَّانية: وتتمثَّل في اإقامة الدَّ

الإمامة. 

مور 
ُ
الأ في  الفقيه،  فولية  الح�سبة؛  طريق  من  الولية  اإثبات  في  وتتمثَّل  الثالثة: 

اإثبات الولية للفقيه العادل  يعة. فهل يمكن  ال�سِّ الح�سبيَّة، مورد قبول فقهاء 

في الأمر والنهي والحكومة من باب الح�سبة؟ 

وائيَّة  الرِّ الأدلَّة  تناول  قبل  المو�سوع  هذا  على  وء  ال�سَّ بت�سليط  الآن،  �سنقوم، 

والعقليَّة. 

ة من باب الحسبة إثبات والية الفقيه العامَّ

ارع المقّد�س  ة تلك اّلتي يطالب  ال�سَّ مور الح�سبيَّ
ُ
اأ�سرنا، �سابقًا، اإلى اأّن المراد من الأ

�ساأن من  في  راأيان  وهناك  اأّية ظروف.   تحت  واإهمالها  بتركها  ير�سى  ول  بتحقيقها، 

يعة تقول: اإّن للفقيه الجامع لل�سرائط ولية على  ة ال�سِّ مور الح�سبيَّة: فغالبيَّ
ُ
يت�سّدى لالأ

مور الح�سبيَّة هو اأحد منا�سب الفقيه العادل، اإلى جانب �سائر 
ُ
مور، والت�سّدي لالأ

ُ
هذه الأ

المنا�سب كالولية على الق�ساء. 

يعة ترى اأن لي�س للفقيه العادل الحقُّ في تولِّي هذا المن�سب،  وفئة قليلة من فقهاء ال�سِّ

ة  ة. واإنكار من�سب الولية ل يعني اإنكار اأولويَّ مور الح�سبيَّ
ُ
ة له في الأ رعيَّ وتنكر الولية ال�سَّ

في هذه  الت�سّرف  باأّن  تعتقد  لأّنها  فيها؛  فه  وت�سرُّ مور 
ُ
الأ لهذه  العادل  الفقيه  ت�سّدي 

وا�ستعداده  العادل  الفقيه  وبوجود  ن.  المتيقِّ القدر  باب  من  الفقيه  لهذا  ثابت  مور 
ُ
الأ



187ّدلََّّة كيبا  وال ة الفديم )أ(

ة، لي�س لالآخرين حّق الت�سّرف؛ لأّن جواز ت�سّرف الموؤمنين  مور الح�سبيِّ
ُ
للت�سّدي لالأ

اأمر  فه  وت�سرُّ العادل  الفقيه  ت�سّدي  اأّن  والواقع  و�سبهة.  �سكٍّ  يهم محل  وت�سدِّ العدول 

مور الح�سبيَّة في حالة 
ُ
. اإذًا للموؤمنين العدول الت�سّدي لالأ

(1(

قطعّي ويقينّي بال اإ�سكال

ة الو�سول اإلى الفقيه العادل، اأو عدم قدرته على الت�سّدي.  عدم اإمكانيَّ

فيه  غير والمجنون وال�سَّ مورًا من قبيل: القيمومة على ال�سَّ
ُ
اأ فعادة ما يذكر الفقهاء 

الفقهاء  بع�س  اأّن  في حين  الح�سبيَّة،  مور 
ُ
الأ نماذج من  بو�سفها  والجّد،  لالأب  الفاقد 

ة تعريفها، لوجدناها ت�سمل  مور، ويرون اأّننا لو تاأّملنا بدقَّ
ُ
يعتقدون بتو�سيع دائرة هذه الأ

فاع عن ثغورهم  و�سيانتها اأي�سًا. وفي هذه  مور المرتبطة بحفظ نظام الم�سلمين، والدِّ
ُ
الأ

ة للم�سلمين من  ة وال�سيا�سيَّ مور الجتماعيَّ
ُ
الحالة، يمكن اعتبار ت�سّدي الفقيه العادل لالأ

مور الح�سبيَّة.
ُ
موارد ت�سّديه لالأ

وبناًء على ذلك، ووفاقًا للمبنى الم�سهور للفقهاء، فاإّن الفقيه العادل �ساحب من�سب 

مور الم�سلمين؛ ووفاقًا للمبنى 
ُ
ة على اأ ة، وبالنتيجة، له ولية عامَّ مور الح�سبيَّ

ُ
الولية في الأ

ن لجواز الت�سّرف، وبوجود  مور يثبت من باب القدر المتيقِّ
ُ
الأخير، فاإّن ت�سّديه لهذه الأ

مور.
ُ
الفقيه العادل الجامع لل�سرائط، ل ي�ستطيع الآخرون الت�سّدي لهذه الأ

ويقّرر اآية اهلل ال�سيد كاظم الحائرّي )حفظه اهلل تعالى( هذا ال�ستدلل بهذه الطريقة: 

»اإّن المق�شود، من الحوادث الواقعة، الم�شكالت االجتماعيَّة المعا�شرة، وفي ما 

اً  رات في حياة النا�ص. فهو ال يدري ماذا يفعل، وقد كان �شوؤاله عامَّ ي�شتجّد من تطوُّ

وكان  لل�شوؤال.  منا�شبة  كذلك  عاّمة  االإجابة  فكانت  بالذكر،  معّينة  جهة  يخ�صُّ  ال 

.
(3 (2(

ة اهلل« تي عليكم، واأنا حجَّ الجواب: ارجعوا اإلى رواة حديثنا، فاإّنهم حجَّ

ة.  مور الجتماعيَّ
ُ
ليل يثبت اأولويَّة ت�سّدي الفقيه العادل لالأ وكما نالحظ، فاإّن هذا الدَّ

)1) يميل اإلى هذا الراأي، من بين الفقهاء المعا�سرين، المرحوم اآية اهلل الخوئي. راجع: التنقيح في �سرح العروة الوثقى: �س 49 و50، باب 

الجتهاد والتقليد.

)2) ولية الأمر في ع�سر الغيبة: 69.

)3) هذا تم�سك بالدليل النقلي ولي�س بدليل الح�سبة؛ لأّن المهم في الدليل النقلي جواب الإمام العاّم اأو المطلق.
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خرى لولية 
ُ
ولإثبات ما هو اأكثر من ذلك، اأي »التَّن�شيب للوالية«، نحتاج اإلى الأدلَّة الأ

وائيَّة.  الفقيه، ل �سّيما الأدلَّة الرِّ

ة أدلَّة والية الفقيه الرِّوائيَّ
القدم،  اإنَّها كانت، منذ  اإذ  العاّمة،  الفقيه  الأدلَّة على ولية  اأهّم  وايات من  الرِّ ُتعدُّ 

وايات:  مورد تم�ّسك الفقهاء والمعتقدين بولية الفقيه.. وهنا نتناول بالبحث اأهّم الرِّ

أولًا: توقيع)1( إمام الزمان |
واية الآتية من اأهّم اأدّلة اإثبات الولية العاّمة للفقيه، واّلتي نقلها ال�سيخ    تف�سير الرِّ

ين، وعلى اأ�سا�س هذا النقل، كتب اإ�سحاق بن يعقوب  دوق رحمه اهلل في كمال الدِّ ال�سَّ

ا�ستدّل  وقد  الم�ساكل.  بع�س  من  واجهه  ما  حكم  عن  و�ساأل  الأمر|،  ل�ساحب  كتابًا 

بق�سم من هذا التوقيع ال�سريف العديد من الفقهاء على الولية العاّمة للفقيه:

د بن يعقوب، عن اإ�سحاق بن يعقوب، قال:  د بن ع�سام، عن محمَّ د بن محمَّ عن محمَّ

اأ�سكلت  �ساألت فيه عن م�سائل  لي كتابًا قد  يو�سل  اأن  العمرّي  �ساألت محمد بن عثمان 

اهلل  اأر�شدك  عنه  �شاألت  ما  »اأّما  الزمان|:  �ساحب  مولنا  بخّط  التوقيع  فورد   ، عليَّ

تي عليكم،  وثّبتك... واأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا، فاإّنهم حجَّ

.
(2(

ة اهلل عليهم« واأنا حجَّ

ة. وقد رّكز اأغلب من  واية من اأكثر الروايات �سراحة في اإفادة الولية العامَّ فهذه الرِّ

ة اهلل«.  تي عليكم، واأنا حجَّ تم�ّسك بها على الفقرة الثانية: »فاإّنهم حجَّ

ولى: 
ُ
واإن ا�ستدّل بع�س الفقهاء كالإمام الخمينّي } عالوة على ذلك، بالفقرة الأ

»اأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا«، فاإنَّ الفقرتين الواردتين، في 

ة للفقيه.  واية، ت�سهدان على الولية العامَّ هذه الرِّ

)1) التوقيع، في اللغة، يعني و�سع عالمة على ر�سالة، ويطلق التوقيع على خطِّ الملوك وال�سالطين على اأمر اأو كتاب.

بلغت من طريق اأحد النُّواب 
ُ
دور من الناحية المقّد�سة لإمام الزمان |، واأ رفت بال�سُّ  وا�ستهرت كتب المع�سومين R، ل �سيما تلك اّلتي ت�سَّ

الأربعة، ا�ستهرت في كتب التاريخ والحديث بالتوقيعات. ولية الفقيه لالإمام الخميني: 67. 

ين لل�سيخ ال�سدوق، 2:483 ج 4 باب 45؛ كما رواه المرحوم ال�سيخ الطو�سي اأي�سًا في كتاب الغيبة: 290 و293. كما روته الم�سادر  )2) كمال الدِّ

خرى بال�ستناد اإلى هذين الكتابين.
ُ
والمراجع الأ
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اأّن  اإلى  النظر  اأ�سا�س  على  يقوم  واية،  الرِّ من  ولى، 
ُ
الأ بالفقرة  ال�ستدلل  تقرير  اإّن 

الإمام Q جعل المرجع، في تعيين الوظيفة في »الحوادث الواقعة«، رواة الحديث، 

واية ونقل الحديث ما لم  واأمر بالرجوع اإليهم. ومن الوا�سح اأّن المراد لي�س مجّرد الرِّ

واية يفيد باأنَّ هذا الرجوع لي�س من باب ال�سوؤال عن  ه. كما اأّن ظاهر الرِّ يقترن بالتفقُّ

جوع اإلى الفقهاء لال�ستفتاء  الحكم ال�سرعّي للحوادث؛ لأّن الجميع كان يعلم ب�سرورة الرُّ

رعّي في ع�سر الغيبة. اإذًا، فالمراد من هذا الرجوع اّت�ساح وظيفة   وا�ستبيان الحكم ال�سَّ

يعة  ّمة وتكليفهما في )الحوادث الواقعة(. وي�سير هذا اإلى اأّن لفقهاء ال�سِّ
ُ
خ�س اأو الأ ال�سَّ

رعيَّة، ذلك هو مرجعيَّة تعيين تكليف الأ�سخا�س  �ساأنًا اآخر غير الفتيا في الأحكام ال�سَّ

ة اأي�سًا. قال الإمام الخمينّي في هذا ال�ساأن:  في الحوادث والق�سايا الجتماعيَّ

ة والم�ساكل اّلتي  ة الم�ستجدَّ فالمق�سود ب� »الحوادث الواقعة« هو الحوادث الجتماعيَّ

تواجه الم�سلمين. لقد كان �سوؤاله ب�سكل عاّم، وبنحو ممّوه: نحن، الآن، ل ن�ستطيع الو�سول 

اإليك، فماذا يجب اأن نفعل تجاه الم�ستجّدات الجتماعيَّة؟ وما هو التَّكليف؟ اأو اأّنه ذكر بع�س 

الحوادث و�ساأل: لمن نرجع في هذه الحوادث؟ واّلذي يبدو اأّنه قد �ساأل بنحو عاّم، والإمام 

.
(1(

اأجابه وفاقًا لل�سوؤال اأّنه في الحوادث والم�ساكل ارجعوا اإلى رواة اأحاديثنا، اأي الفقهاء

ة اهلل«  تدّل، اأي�سًا،  تي عليكم، واأنا حجَّ والفقرة الثانية: من كالم الإمام »فاإّنهم حجَّ

ا�س، والفقهاء  ة اهلل على النَّ ة للفقيه؛ لأّنه عّرف نف�سه باأّنه حجَّ على الولية العامَّ

ة الأئّمة R ل يقت�سر على مرجعيَّتهم في بيان  يَّ ته على النا�س. فمعنى حجِّ حجَّ

رعيَّة، بل ي�سمل اأي�سًا اأقوالهم واأفعالهم و�سلوكهم، و�سيرتهم العمليَّة  الأحكام ال�سَّ

�سوة وقدوة في جميع المجالت، واأ�سا�س النجاة. واّتباعهم هدي، والتخلُّف عنهم 
ُ
اأ

ة عند اهلل، وعذر من تخّلف عنهم غير مقبول عند اهلل.  �سالل، ولأتباعهم حجَّ

ا�س مكلَّفون بالرجوع اإلى الأئّمة المع�سومين R في  وعلى هذا الأ�سا�س، فالنَّ

رعيَّة حتى تدبير �سوؤون  ال�سَّ � من المعارف الإلهيَّة وفهم الأحكام  مور 
ُ
الأ جميع 

ولى 1996 م، موؤ�س�سة تنظيم ون�سر تراث الإمام الخمينّي، ال�سوؤون الدولية � طهران.
ُ
)1) الحكومة الإ�سالميَّة: 121 و122 ط. الأ
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الم�سلمين �  بو�سفهم حجج اهلل. ففي ع�سر الغيبة، حيث ل وجود لحجج اهلل، 

بين من جانب الإمام  ّمة، بو�سفهم من�سّ
ُ
يجب على الموؤمنين الرجوع اإلى فقهاء الأ

.
(1(

ة على النا�س في كافة �سوؤونهم حجَّ

ة للفقيه،  كر، �سريحة للغاية في اإثبات الولية العامَّ واية، اآنفة الذِّ وكما �سبق، فاإّن الرِّ

ها: ها بع�سهم من اأقوى اأدّلة النَّ�سب واأهمِّ بحيث عدَّ

اّلذي هو   | الع�شر  اإمام  المروّي عن  التوقيع  بالتدّبر في  اّلذي يظهر  »ولكنَّ 

عمدة دليل النَّ�شب، اإّنما هو اإقامة الفقيه المتم�ّشك برواياتهم مقامه باإرجاع عواّم 

�شيعته متحيِّرين في  فيه، كي ال تبقى  االإمام مرجعاً  اإليه في كّل ما يكون  يعة  ال�شِّ

 .
(2(

اأزمنة الغيبة«

دوق في  فيع اّلذي اأخرجه �شيخنا ال�شَّ اً، في الداللة، التَّوقيع الرَّ »لعّل اأقواها ن�شّ

 .
(3(

ين«  كمال الدِّ

ند، وهي وجود  الحديث اّلذي ذكرناه ينطوي على م�سكلة واحدة فقط من حيث ال�سَّ

جال، ولكن ال�ستناد  اإ�سحاق بن يعقوب في �سل�سلته، اإذ لم يرد له توثيق خا�ّس في كتب الرِّ

اإلى ال�سواهد المذكورة اأدناه ل يجعل فقدان التَّوثيق يقدح باعتبار الحديث: 

 ،Q 1 � يختلف اّدعاء �سدور التوقيع تمام الختالف عن اّدعاء �سماع حديث عن المع�سوم

Q ومدى قربه منه. وقد  المع�سوم  بعلّو منزلته لدى  التَّوقيع ل�سخ�س يفيد  و�سدور 

و�سّي، باأّن اإ�سحاق  دوق وال�سيخ الطُّ �سّرح بع�س كبار الأعالم، كال�سيخ الكلينّي وال�سيخ ال�سَّ

في  قدح  الأعالم  لهوؤلء  كان  ولو  ريف.  ال�سَّ التوقيع  ب�سدور  دعواه  في  �سادق  يعقوب  بن 

وثاقته لما اأيَّدوه قّط في دعواه هذه، ولما بادروا اإلى نقل روايته. 

2 � عا�س الكلينّي في ع�سر الغيبة، وعا�سر اإ�سحاق بن يعقوب، و�سّحة �سدور التوقيع 

كانت محرزة ل�سخ�س كال�سيخ الكلينّي. وبناًء على ذلك، فنقل الكلينّي دليل على 

)1) البيع لالإمام الخمينّي،2: 474 و475.

)2) م�سباح الفقيه للحاج اآقا ر�سا الهمداني، 14: 289، كتاب الخم�س.

)3) ولية الفقهاء في ع�سر الغيبة: 10.
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.
(1(

ند واية خالية من اإ�سكال ال�سَّ �سّحة دعوى اإ�سحاق بن يعقوب في �سدور التوقيع والرِّ

1� الولية من�سب، وثبوتها لالأفراد يتطّلب اإثباتًا �سرعيًا؛ لأّن الأ�سل عدم ولية �سخ�س 

على الآخرين. 

على  رعّي  ال�سَّ والدليل  ال�سرعّي.  بالدليل  اإّل  الولية  عدم  اأ�سل  اإق�ساء  يمكن  ل   �2

ق�سمين: نقلّي، وعقلّي. 

3� ثبتت ولية الفقيه العادل في اأمور، كالق�ساء والت�سّدي لالأمور الح�سبيَّة، بالدليل 

يا�سيَّة. ال�سرعّي ب�سبه اّتفاق. ومحّل البحث الحكومة اأو الولية في الأمور ال�سِّ

ة للفقيه من باب الأمور الح�سبيَّة.  4� يمكن اإثبات الولية العامَّ

ة للم�سلمين ولزوم  5� اأثبت دليل الح�سبة اأولويَّة ت�سّدي الفقيه العادل لالأمور الجتماعيَّ

ذلك، لكنها ل تدّل على ن�سب الفقيه العادل للولية. 

وائيَّة على ولية الفقيه.  مان | من اأهّم الأدلَّة الرِّ 6� توقيع اإمام الزَّ

واية.  7� يمكن ال�ستدلل على ولية الفقيه بقرينتين من هذه الرِّ

واية م�سكلة في �سندها، والإ�سكال الوارد عليها قابل للحّل.  8� ل تواجه هذه الرِّ

)1) ولية الأمر في ع�سر الغيبة: 123 و124.
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1� ما المراد من اأ�سل عدم الولية؟ 

2� عن اأّي طريق يمكن نفي اأ�سل عدم الولية؟ 

ة هي من باب الح�سبة.  ر اأّن ولية الفقيه العامَّ 3� قرِّ

4� هل يمكن لدليل الح�سبة اإثبات ن�سب الفقيه للولية؟

5� كيف ي�ستدّل على ولية الفقيه من عبارة: »واأّما الحوادث الواقعة«؟ 

6� كيف ترّد على م�سكلة �سند التَّوقيع؟



و�ساحب  راقّي،  النَّ والمحقق  الجمعة،  �سالة  ر�سالة  في  الكركّي  ق  المحقِّ ا�ستدّل 

بن  عمر  برواية  الفقهاء  من  والعديد  الق�ساء،  كتاب  في  الأن�سارّي  وال�سيخ  الجواهر، 

ة للفقيه:  حنظلة على الولية العامَّ

»محمد بن يعقوب، عن محّمد بن يحيى، عن محّمد بن الح�شين، عن محّمد بن 

عي�شى، عن �شفوان بن يحيى، عن داود بن الح�شين، عن عمر بن حنظلة«، قال: �ساألت 

اأبا عبداهلل Q عن رجلين من اأ�سحابنا بينهما منازعة في دين اأو ميراث، فتحاكما 

اإلى ال�سلطان واإلى الق�ساة، اأيحّل ذلك؟ قال: »من تحاكم اإليهم، في حّق اأو باطل، فاإّنما 

اغوت، وما يحكم له فاإّنما ياأخذ �شحتاً واإن كان حّقاً ثابتاً له؛ الأّنه اأخذه  تحاكم اإلى الطَّ

ُيْكَفر به، قال اهلل تعالى: {ٺ ٺ ٺ ٿ    اأن  اأمر اهلل  اغوت، وما  الطَّ بحكم 

كان  قال:»ينظران من  قلت: فكيف ي�سنعان؟   .»
)2(

ٿ    ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ}
ن قد روى حديثنا، ونظر في حاللنا وحرامنا، وعرف اأحكامنا، فلير�شوا به  منكم ممَّ

حكماً، فاإّني قد جعلته عليكم حاكماً، فاإذا حكم بحكمنا فلم ُيقبل منه، فاإّنما ا�شُتخّف 

حابة، مثل زرارة وه�سام بن �سالم وعبداهلل بن بكير وعبد اهلل بن م�سكان و�سفوان بن يحيى  واة، روى عنه كبار ال�سَّ بن حنظلة اأحد م�ساهير الرُّ

واآخرين.

)2) �سورة الن�ساء: 60.

اأدّلة اإثبات ولية الفقيه )2(
ثانيًا ـ مقبولة عمر بن حنظلة)1(

و�سي والبرقي من اأ�سحاب الإمامين ال�سادق والباقر L، وعمر  ه ال�سيخ الطُّ )1) عدَّ

الّدر�س الحادي والع�سرون
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.
(1(

ادُّ على اهلل، وهو على حّد ال�شرك باهلل« ادُّ علينا الرَّ ، والرَّ بحكم اهلل، وعلينا ردَّ

مات الآتية:  ة للفقيه باللتفات للمقدِّ واية على الولية العامَّ تتَّ�سح دللة هذه الرِّ

جوع اإلى الق�ساة، بل �ساأل عن جواز  1 � اإنَّ �سوؤال عمر بن حنظلة لم يكن بخ�سو�س الرُّ

زاعات  لطان والقا�سي في المنازعات. فعادة ما تتطّلب بع�س النِّ جوع اإلى ال�سُّ الرُّ

لطان، وتاليًا فهي لي�ست من نوع الرجوع اإلى القا�سي. على �سبيل  تدّخل الوالي وال�سُّ

يا�سّي  ة اّلتي اإن لم يبادر الوالي و�ساحب النفوذ ال�سِّ ة والقبليَّ المثال: النزاعات المحلِّيَّ

يا�سيَّة والجتماعيَّة.  ماء وال�سطرابات ال�سِّ لحّلها فورًا، فاإّنها تنتهي اإلى �سفك الدِّ

الختالفات  حدود  تتجاوز  ل  اّلتي  الب�سيطة  النزاعات  بع�س  هناك  بع،  وبالطَّ

ة اّلتي يمكن للقا�سي حّلها، ول عالقة لها بال�سلطان.  ة والفرديَّ الحقوقيَّ

اغوت،  لطان، كليهما، رجوعًا اإلى الطَّ جوع اإلى القا�سي وال�سُّ 2 � عدَّ الإمام Q الرُّ

اأمرت  اّلتي  �ساء  النِّ �سورة  60 من  بالآية  ا�ست�سهد على ذلك  وذلك ل يجوز، حيث 

يكن  واإن  المنازعات.  في  اإليه  جوع  الرُّ من  وحّذرت  اغوت،  بالطَّ بالكفر  الموؤمنين 

لطان الالم�سروع،  اغوت، في هذه الآية، لي�س خ�سو�س الوالي وال�سُّ المق�سود، بالطَّ

ب�سبب  بالطغيان  الق�ساة  اّت�ساف  ًل:  اأوَّ منها:  لأ�سباٍب  وذلك  قطعًا؛  ت�سمله  فاإنَّها 

يو�سف  �سرعيَّة  غير  حكومة  من  ب  المن�سّ فالقا�سي  الجور،  لحكومة  انتمائهم 

هذه  قبل  الواردتين  الآيتين  اإلى  بالرجوع  ثانيًا:  الحّق.  عن  والعدول  بالطاغوتيَّة 

الآية، نالحظ اأّنهما لم تقت�سرا على الرجوع اإلى القا�سي، بل بحثتا حكم القا�سي 

ة والحكوميَّة. قال تعالى: {ۆ   ۆ ۈ ۈ  مور الق�سائيَّ
ُ
وال�سلطان والتَّنازع في الأ

 .
(2(

ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې}

لطان والوالي والقا�سي، ول دليل على ح�سره  فالحكم، في هذه الآية، ي�سمل حكم ال�سُّ

�سواء كان  بالعدل  بالحكم  فاإّن كّل حاكم مكّلف  الآية،  اأ�سا�س هذه  القا�سي. وعلى  في 

يعة، 27: 136 � 137 ح 1، الباب 11 من اأبواب �سفات القا�سي. )1) و�سائل ال�سِّ

)2) �سورة الن�ساء: 58.
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قا�سيًا اأم حاكمًا اأم واليًا.

ورة المذكورة: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی  ی  وقال تعالى، في الآية الآتية من ال�سُّ

.
(1(

یی جئ حئ  مئ ىئ يئ جب      حب خب }

ي�سمل  بل  رعيَّة،  ال�سَّ الأحكام  على  يقت�سر  ل  الأمر  ولي 
ُ
واأ الر�سول  طاعة  فلزوم 

الولة  اّلتي ي�سدرونها بو�سفهم  اأي الأحكام والأوامر  ة،  اأوامرهم ونواهيهم الحكوميَّ

اإلى  والتحاكم  الرجوع  من  فالمنع  ذلك،  على  وبناًء  يا�سيَّة.  ال�سِّ الزعامة  واأ�سحاب 

 � الن�ساء  �سورة  من   60 بالآية  بال�ست�سهاد  واية  الرِّ هذه  في  تاأّكد  اّلذي   � الطاغوت 

اغوت، ول يقت�سر  اغوت وقا�سي الطَّ بقرينة الآيتين ال�سابقتين لها، ي�سمل حاكم الطَّ

القا�سي فح�سب.  على 

»اإّني قد  الحاكم:  يعة هو  ال�سِّ اأّن فقيه  اإلى  ة،  للق�سيَّ Q في حّله  الإمام  � ذهب   3

جعلته عليكم حاكماً« وهذا النَّ�سب �سامل ل�سوؤون الق�ساء، و�سامل ل�سوؤون الولية 

اإلى  الرجوع  ال�سوؤال  محّل  كان  ال�سابقتين،  متين  المقدِّ وح�سب  لأّنه،  والحكومة؛ 

 .
(2(

ال�سلطان والقا�سي

الإمام  كالم  من  وال�سهادات،  الق�ساء  كتاب  في  الأن�سارّي،  ال�سيخ  ا�ستنبط  وقد 

ة، ول تخت�سُّ  مور العامَّ
ُ
Q: »اإّني قد جعلته عليكم حاكماً« اأّن ولية الفقيه هي في الأ

قد  »اإّني  الإمام:  يقول  اأن  يقت�سي  العبارة  �سياق  اأّن  �سّيما  ل  المنازعات،  في  بالق�ساء 

جعلته عليكم حكماً«.

اأحكام  نفوذ  دائرة  اقت�سار  بعدم  يفيد  »حاكم«  اإلى  »حكم«  عن   Qوعدوله

اأي  ة،  العامَّ مور 
ُ
الأ في  نافذة  اأحكامه  وباأنَّ  عاوى،  الدَّ في  الق�ساء  على  العادل  الفقيه 

اأو كّلّي عاّم لالإمام، وال�سلطان حّق الت�سّلط عليه والتدّخل فيه، فاإنَّ  اأّن كّل اأمر جزئّي 

الحاكم المن�سوب، من قبله، له اأي�سًا ذلك الت�سّلط وتلك الولية: »ثم اإّن الظاهر، من 

)1) �سورة الن�ساء: 59.

)2) البيع لالإمام الخميني، 2: 476 – 479.
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رعيَّة وفي  مة، نفوذ حكم الفقيه في جميع خ�شو�شيَّات االأحكام ال�شَّ وايات المتقدِّ الرِّ

ة، بالن�شبة اإلى ترتُّب االأحكام عليها؛ الأّن المتبادر عرفاً من لفظ  مو�شوعاتها الخا�شّ

»الحاكم« هو المت�شّلط على االإطالق، فهو نظير قول ال�شلطان الأهل بلدة: »جعلت 

عيَّة في جميع ما له دخل في اأوامر  فالناً حاكماً عليكم«، حيث يفهم منه ت�سّلطه على الرَّ

ال�سلطان جزئيًا اأو كّليًا. 

ياق � حيث  ويوؤيِّده العدول عن لفظ »الحكم« اإلى »الحاكم«، مع اأّن االأن�شب في ال�شِّ

.
)1(

قال: فار�شوا به حكماً � اأن يقول: »فاإّني قد جعلته عليكم حكما«

واية؛ لأّن جميع رواة هذا الحديث موثَّقون  اإ�سكال في �سند هذه الرِّ لي�س هناك من 

�سوى عمر بن حنظلة. والم�سكلة الوحيدة تتمثَّل في عدم وجود توثيق مبا�سر لعمر بن 

جال. ويمكن معالجة هذه الم�سكلة من عّدة جوانب. حنظلة في كتب الرِّ

ء، مثل  واية، ومن الم�ساهير، وقد روى عنه كبار الأجالَّ  اأّواًل: عمر بن حنظلة كثير الرِّ

زرارة، وه�سام بن �سالم، و�سفوان، وعبد اهلل بن بكير، وعبد اهلل بن م�سكان، 

واية عن �سخ�س اأمارة على وثاقته.  واية ونقل كبار م�سايخ الرِّ وكثرة الرِّ

، والأهّم من 
(2(

ثانياً: وردت، في الكافي، رواية عن الإمام ال�سادق Q في مدحه

يت بمقبولة عمر  واية وقبولهم لها. ومن هنا، �سمِّ ذلك عمل الأ�سحاب بهذه الرِّ

بن حنظلة. وال�سهيد الثاني M و�سمن تاأكيده على وثاقة عمر بن حنظلة، 

 :
(3(

واية باأّنها مورد قبول الأ�سحاب ي�سف هذه الرِّ

اأمره عندي  االأ�شحاب فيه بجرح وال تعديل، ولكّن  »وعمر بن حنظلة لم ين�صُّ 

في  ترى  ما  ومع  اأهملوه،  قد  كانوا  واإن  اآخر  محّل  في  توثيقه  قت  حقَّ الأّني  �شهل؛ 

التفّقه،  عمدة  جعلوه  بل  بم�شمونه،  وعملوا  متنه  االأ�شحاب  قبل  قد  االإ�شناد  هذا 

)1)  الق�ساء وال�سهادات: 48 و49.

)2) الكافي، 3: 257 ح 1، باب وقت الظهر والع�سر. علّي بن ابراهيم، عن محّمد بن عي�سى، عن يون�س، عن يزيد بن خليفة، قال: قلت لأبي 

عبد اهلل Q: اإّن عمر بن حنظلة اأتانا عنك بوقت. فقال اأبو عبد اهلل عليها ال�سالم: اإذًا ل يكذب علينا.

)3) هذا ينفع بناء على القول بحجّية الخبر الموثوق دون خبر الثقة.
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 .
(1(

وا�شتنبطوا منه �شرائطه كّلها، و�شّموه مقبواًل«

ثالثًا ـ مشهورة أبي خديجة

واية عن اأبي خديجة � اأحد اأ�سحاب الإمام  و�سّي رحمه اهلل هذه الرِّ روى ال�سيخ الطُّ

ة:  ادق Q الموّثقين � وقد ا�ستدّل بها لإثبات ولية الفقيه العامَّ ال�سَّ

»محمد بن ح�شن، باإ�شناده عن محّمد بن علّي بن محبوب، عن اأحمد بن محمد، 

 Q عن ح�شين بن �شعيد، عن اأبي الجهم، عن اأبي خديجة، قال: بعثني اأبو عبدا هلل

اإلى اأ�شحابنا، فقال: قل لهم: اإّياكم، اإذا وقعت بينكم خ�شومة، اأو تداٍر في �شيء من 

االأخذ والعطاء، اأن تحاكموا اإلى اأحد من هوؤالء الف�ّشاق. اجعلوا بينكم رجاًل قد عرف 

حاللنا وحرامنا. فاإّني قد جعلته عليكم قا�شياً، واإّياكم اأن يخا�شم بع�شكم بع�شاً اإلى 

.
(2(

ال�شلطان الجائر«

ة للفقيه قريب جدًا من ال�ستدلل بمقبولة  واية على الولية العامَّ فال�ستدلل بهذه الرِّ

المنازعات  في  الجور  وق�ساة  الف�ّساق  اإلى  فيها  الرجوع  ُمنع  لأّنه  حنظلة؛  بن  عمر 

جوع اإلى الحاكم وال�سلطان، واأّكدت بالمقابل الرجوع اإلى  الحقوقيَّة )تداٍر( وكذلك الرُّ

الفقيه العادل. 

واية:  قال الإمام الخمينّي } في تقرير ا�ستدلله بهذه الرِّ

واية، هو االختالف الحقوقّي؛ اأي ال  المراد من »التَّداري في �شيء« ، الوارد في الرِّ

 Q ترجعوا في النِّزاعات الحقوقيَّة والق�شايا الجزائيَّة اإلى هوؤالء الف�ّشاق. ثّم قال

هم  »الف�ّشاق«  من  المق�شود  اأّن  يّت�شح  قا�شياً«،  عليكم  جعلته  قد  »فاإّني  ذلك:  بعد 

ام غير ال�شرعيين.  الق�شاة المعّينون من قبل ال�شالطين واأُمراء ذلك الوقت، والحكَّ

راية: 131، ويالحظ، في هذا الخ�سو�س، كالم ابن ال�سهيد الثاني �ساحب المعالم في منتقى الجمان1:  )1) الرعاية لحال البداية في علم الدِّ

ق ال�سيد جعفر مرت�سى العاملي يرى رواية ابن حنظلة �سحيحة. وقال اآية  �ستاذ المحقِّ
ُ
اإلى ال�سهيد الثاني، فمن المعا�سرين الأ 19. واإ�سافة 

جالية، وذكرنا منها رواية اأجالء الثقات من اأ�سحاب الباقر  اهلل ال�سيد علّي الموحد الأبطحي: اأثبتنا اأمارات وثاقة ابن حنظلة في كتبنا الرِّ

وال�سادق والكاظمR عنه، وفيهم من ُعرف باأّنه ل يروي اإّل عن ثقة، مثل �سفوان بن يحيى. وهذا الوجه بعينه جار في يزيد بن خليفة 

)ر�سالة في ثبوت الهالل: 77). 

يعة، 27: 139 ح6، باب 11 من اأبواب �سفات القا�سي.  )2) و�سائل ال�سِّ
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ال�شلطان  اإلى  بع�شاً  بع�شكم  يخا�شم  اأن  »واإّياكم  واية:  الرِّ ذيل  في   Q قال  ثّم 

ام  الجائر«، اأي ال ترجعوا في االأُمور ذات العالقة بال�شلطة التنفيذيَّة اإلى هوؤالء الحكَّ

غير ال�شرعيِّين.

لطان الجائر« هو كّل حاكم جائر وغير �شرعّي، ب�شكل عاّم، وي�شمل  ولئن كان »ال�شُّ

لطات الثالث الق�شائيَّة والت�شريعيَّة والتنفيذيَّة  ام غير االإ�شالميين، وال�شُّ جميع الحكَّ

فاإنَّه   � الجور  اإلى ق�شاة  جوع  الرُّ نهى قبل ذلك عن  اأّنه قد  اإلى  وبااللتفات   � جميعاً 

يّت�شح اأّن المراد بهذا النَّهي فريق اآخر، وهو ال�شلطة التنفيذيَّة. والجملة االأخيرة � 

جوع اإلى الف�ّشاق؛ وذلك الأّنه  بالطبع � لي�شت تكراراً للكالم ال�شابق، اأي النَّهي عن الرُّ

جوع اإلى القا�شي الفا�شق في االأُمور المتعلِّقة به من التحقيق،  قد نهى اأواًل عن الرُّ

واإقامة البيِّنة، واأمثال ذلك. واأو�شح وظيفة اّتباع القا�شي اّلذي عّينه. ثّم منع بعد 

.
)1(

جوع اإلى ال�شالطين اأي�شاً« ذلك من الرُّ

من�سب  جعل  باأّن  الأن�سارّي،  مرت�سى  ال�سيخ  المرحوم  ر،  المتبحِّ الفقيه  ويعتقد 

الق�ساء ل يحّد من دائرة �سالحيات القا�سي في رفع الخ�سومات الق�سائيَّة، واأنَّ هذا 

ة على عهد الأئّمة؛ اأي كان القا�سي يتولَّى اإدارة اأغلب  المن�سب كانت له �سالحيات جمَّ

ول  ة  عامَّ ولية  للفقيه  تثبت  واية  الرِّ فهذه  ذلك،  على  وبناًء  وتدبيرها.  ة  العامَّ مور 
ُ
الأ

تقت�سر على الق�ساء بم�سطلح اليوم: 

في  واإلزامه  ذ حكمه  وينفَّ اإليه  ُيرجع  )القا�شي( عرفاً: من  لفظ  »المتبادر من 

رعيَّة، كما هو المعلوم من حال الق�شاة، �شّيما الموجودين في  جميع الحوادث ال�شَّ

R من ق�شاة الجور. ومنه يظهر كون الفقيه مرجعاً في االأُمور  اأع�شار االأئّمة 

ة، مثل الموقوفات واأموال اليتامى والمجانين والغّيب؛ الأّن هذا كّله من وظيفة  العامَّ

.
(2(

القا�شي عرفاً«

)1) الحكومة الإ�سالميَّة 140 و141.

)2) الق�ساء وال�سهادات: 49.
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يا�سية من مجّرد  ل اإلى اعتبار الولية ال�سِّ ل بدَّ من اللتفات اإلى اأّنه ل يمكن التو�سُّ

ع الولية  »اإّني قد جعلته عليكم قا�شيا«. وما ذكره ال�سيخ الأن�سارّي رحمه اهلل هو تو�سُّ

مور الح�سبيَّة. وبناًء على ذلك، فاإّن دللة مقبولة عمر بن حنظلة على 
ُ
على الق�ساء في الأ

ب هناك للحكومة، بينما  ة اأو�سح من م�سهورة اأبي خديجة؛ لأّن الفقيه ُن�سّ الولية العامَّ

هي الوارد، في رواية اأبي خديجة، عن  ب في م�سهورة اأبي خديجة للق�ساء. طبعًا، النَّ ن�سّ

مور اإلى الفقيه، بدًل 
ُ
يعة، في مثل هذه الأ جوع اإلى ال�سلطان يفيد ب�سرورة رجوع ال�سِّ الرُّ

للة وا�سحة هنا و�سوحها في مقبولة عمر  لطان. واإن لم تكن هذه الدَّ جوع اإلى ال�سُّ من الرُّ

بن حنظلة. 

وايات دللًة على ولية الفقيه.  1� مقبولة عمر بن حنظلة من اأكثر الرِّ

جوع اإلى ق�ساة الحكومة الجائرة فح�سب.  واية، من الرُّ يعة، في هذه الرِّ 2� لم ُيمنع ال�سِّ

لطان وحاكم الجور.  بل نهوا عن الرجوع اإلى ال�سُّ

جوع اإلى  يعة، في هذه المقبولة، بالرجوع اإلى الفقيه بدل الرُّ 3� اأمر الإمام Q ال�سِّ

به حاكمًا.  لطان وقا�سي الجور، ون�سَّ ال�سُّ

ند؛ لأّن رواتها موثقون، وعمر بن حنظلة، واإن لم  واية م�سكلة في ال�سَّ 4� لي�ست لهذه الرِّ

يوثق مبا�سرة، اإّل اأّن روايته مقبولة لدى الأ�سحاب. 

ة اأي�سًا على ولية الفقيه، ووجه ال�ستدلل  وائيَّ 5� م�سهورة اأبي خديجة اأحد الأدلَّة الرِّ

بها ي�سبه اإلى حّد كبير مقبولة عمر بن حنظلة. 

6� رواية عمر بن حنظلة على ولية الفقيه اأكثر و�سوحًا من م�سهورة اأبي خديجة؛ لأّنها 

بت الفقيه مبا�سرة بمن�سب الحكومة.  ن�سّ
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ة بمقبولة ابن حنظلة؟  يعة ا�ستدّل على الولية العامَّ ء ال�سِّ 1� اأّي من الفقهاء الأجالَّ

2� بيِّن باخت�سار وجه ال�ستدلل بمقبولة ابن حنظلة على ولية الفقيه. 

3� لي�س لعمر بن حنظلة توثيق مبا�سر، فكيف تحلُّ م�سكلة ال�سند؟ 

ة للفقيه بم�سهورة اأبي خديجة؟  4� ما وجه ال�ستدلل على الولية العامَّ

5� ما هي كلمات المرحوم ال�سيخ الن�ساري في �ساأن دائرة نفوذ الفقيه المن�سوب 

للق�ساء؟ 

من  ة  العامَّ الولية  على  للة  الدَّ في  و�سوحًا  اأقّل  اأبي خديجة  م�سهورة  تعدُّ  لماذا   �6

مقبولة ابن حنظلة؟



جعل الإمام Q للفقيه من�سبًا في كلٍّ من روايتي عمر بن حنظلة واأبي خديجة. 

ر�س ال�سابق، فاإّن دائرة �سالحيَّات هذا المن�سب، في رواية  وكما اأ�سرنا، في ختام الدَّ

ب في من�سب  »الحاكميَّة«، وفي رواية  عمر بن حنظلة، تبدو اأكثر �سعًة؛ لأّن الفقيه ن�سَّ

يعة، في م�سهورة اأبي خديجة، عن  ب في من�سب الق�ساء. وقد منع ال�سِّ اأبي خديجة ن�سِّ

اأّنه على  ة  اإذ تفيد هذه الق�سيَّ جوع الق�سائّي والحكومّي للف�سقة في كال الق�سمين،  الرُّ

مور الحكوميَّة. وكما مرَّ �سابقًا، هناك اختالف 
ُ
جوع اإلى الفقيه العادل في الأ يعة الرُّ ال�سِّ

جذرّي بين النَّ�سب والوكالة؛ ذلك اأنَّ ن�سب الولّي الفقيه، لمختلف اأنحاء الولية الواردة 

تًا ول م�سروطًا بحياة الإمام Q، بخالف الوكالة اّلتي تزول  وايتين، لي�س موؤقَّ في الرِّ

ثابت  ة  الولئيَّ المنا�سب  لهذه  العادل  الفقيه  فت�سّدي  وبناًء على ذلك،  ل.  الموكِّ بموت 

وباق، بدليل اأّن هذا النَّ�سب لم ينق�س من الإمام المع�سوم الالَّحق. 

بهات ردود على بعض األسئلة والشُّ

وايتين  الرِّ في  الوارد  النَّ�سب  على  بهات  ال�سُّ بع�س  واأثيرت  الأ�سئلة،  بع�س  طرحت 

ث عنها هنا ب�سيء من الخت�سار.  المذكورتين، نتحدَّ

ّمة. وبناًء 
ُ
بون لإمامة الأ يعة باأّن الإمام ال�سادق Q وولده من بعده من�سّ 1 � تعتقد ال�سِّ

اأدّلة اإثبات ولية الفقيه )3(

الّدر�س الثّاني والع�سرون
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على ذلك، فما معنى ن�سب الفقيه العادل للولية مع وجود الإمام المع�سوم؟ 

وهنا يطرح �سوؤال مفاده: هل يمكن اأن ينوب فرد اأو اأفراد، عن الإمام المع�سوم حين 

ة ومطلقة، فتكون لهم مثل هذه الولية؟  ح�سوره، وهو �ساحب ولية عامَّ

نوع  Q، هو من  المع�سوم  الإمام  للولية، في زمان ح�سور  النَّ�سب  اإّن  الجواب: 

فين، واإيفاد اأ�سحاب القدرة والقرار للت�سّرف في البالد. اأولم يوفد النبّي  تعيين الموظَّ

الأكرم P بع�س الأفراد لإدارة �سوؤون الم�سلمين في المناطق البعيدة عن المدينة؟ ومن 

 Q ه اأمير الموؤمنين بين تلك الموارد اإيفاد اأمير الموؤمنين Q اإلى اليمن، كما وجَّ

مالك الأ�ستر اإلى م�سر، واأ�سخا�سًا  اآخرين اإلى مختلف المناطق، بو�سفهم ولة وعماًل 

واأ�سحاب ولية. وبناًء على ذلك، فما المانع من اأن ي�سند الإمام ال�سادق Q في زمان 

الفقيه  اإلى   � الم�سافة  اأو بعد  ة  التقيَّ � ب�سبب  البعيدين عنه  يعة  ال�سِّ اإدارة �سوؤون  ح�سوره، 

يابة عنه؟  ّمة بالنِّ
ُ
به وليًا على الأ العادل، وين�سّ

2 � الإمام ال�سادق Q نف�سه لم يكن مب�سوط اليد، ولم تكن الأو�ساع ت�سمح باأن 

به لوليٍة عاّمة، مع اأّن  ّمة. فكيف � اإذًا � يكون لمن ن�سَّ
ُ
ة على الأ يمار�س وليته العامَّ

مفاد ن�سبه، ن�سب الفقيه العادل للولية العاّمة؟ 

مور الآخرين. 
ُ
ف في اأ يَّة وجواز الت�سرُّ ة والأحقِّ الجواب: اإّن الولية لي�ست �سوى الأولويَّ

رعّي والقانونّي لهذا الت�سّرف.  ز ال�سَّ ة واإعطاء المجوِّ رعيَّ والنَّ�سب بالولية يعني منح ال�سَّ

ب من قبل �ساحب الولية، ومن بيده زمام  ون�سب الفقيه العادل للولية يعني اأّنه من�سّ

تها. ولهذا الفقيه الحّق في القيام ببع�س الت�سّرفات، ووليته في هذه  ّمة و�سرعيَّ
ُ
مور الأ

ُ
اأ

ة اأم في مطلق  مور الح�سبيَّ
ُ
الت�سّرفات �سرعيَّة وحّق، �سواء كانت بخ�سو�س الق�ساء والأ

ّمة. 
ُ
ة لالأ مور العامَّ

ُ
الأ

ومقولة النَّ�سب بالولية تختلف عن مقولة ب�سط اليد في الولية وممار�ستها بالفعل 

مور المتعلِّقة بها 
ُ
ة والإتيان بالأ ب. فدائرة ممار�ستها الخارجيَّ من قبل ال�سخ�س المن�سَّ

ف على القدرات والإمكانات الخارجيَّة. واأحيانًا، ل تتوافر �سروط ممار�سة  بالفعل تتوقَّ
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ن�سب  عبثيَّة  يعني  ل  وهذا   .Q المع�سوم  الإمام  اأي  الأ�سليين؛  لأ�سحابها  الولية 

ة  ة والأحقيَّ الإمام المع�سوم Q الآخرين للولية وعدم جدوى ذلك؛ لأّن مقولة الأولويَّ

قها العينّي. ة الخارجيَّة وتحقُّ بالولية � �ساحب من�سب ولئي � هي غير الفعليَّ

تنتِف  لم   ،Q الإمام  زمان  في  الولية،  ممار�سة  اأر�سيَّة  فاإّن  ذلك،  اإلى  اأ�سف 

جانب  من  ب  فالمن�سّ �سبيَّة.  النِّ الأمور  من  وب�سطها  اليد  قب�س  اإّن  اأي  ة؛  كّليَّ ب�سورة 

يعة في تلك الظروف،  ة لل�سِّ الإمام Q، واإن لم ي�ستطع الت�سّدي لبع�س ال�سوؤون العامَّ

هاتين  اأ�سا�س  وعلى  الح�سبيَّة.  مور 
ُ
والأ ة  الق�سائيَّ ال�سوؤون  اإدارة  على  قادرًا  كان  لكنه 

ة للفقيه العادل ون�سبه في هذا  وايتين، فاإّن الإمام Q يقول بثبوت الولية العامَّ الرِّ

خرى 
ُ
ة اأ المن�سب. ومقولة القدرة وب�سط يد الفقيه، في �ساأن ممار�سة هذه الولية، ق�سيَّ

ة للقيام ب�سوؤون الولية.  روط الخارجيَّ ف على الأ�ساع والظروف واإعداد ال�سُّ تتوقَّ

ي اإلى الفو�سى والهرج والمرج.  ة يوؤدِّ مور الم�سلمين العامَّ
ُ
3 � اإّن تن�سيب الفقيه لولية اأ

لتدبير  العادل  الفقيه  ن�سب  هو  الروايتين  هاتين  من  الهدف  يكون  اأّن  ويفتر�س 

بون  يعة واإدارتها، علمًا اأنهَّ لي�س هناك من حّد لعدد الأفراد اّلذين ين�سّ �سوؤون ال�سِّ

اأن  للولية. وربما �سهد ع�سر ما ح�سور مئة فقيه، جامعين لل�سرائط، فهل يعقل 

يكون لهم جميعًا الحقُّ في من�سب الولية بالفعل؟ وبالنظر اإلى هذه الم�سكلة، لي�س 

هنالك من �سبيل �سوى ت�سييق دائرة هذا النَّ�سب. ول بدَّ من اأن يكون مفاد هاتين 

وايتين ن�سب الفقيه في الق�ساء. الرِّ

لهما تولِّي من�سب  والجواب: ذكرنا �سابقًا اأّن هناك اختالفًا وا�سحًا بين اأمرين: اأوَّ

و�سروطه.  ظروفه  الأمرين  هذين  من  لكّل  اإذ  الخارج،  في  ممار�ستها  وثانيهما  الولية 

ومعنى ن�سب الولّي الفقيه هو اأّن لكّل فقيه عادل جامع لل�سرائط بالفعل من�سب الولية 

يابة، ولأحكامه وت�سّرفاته في ال�سوؤون ذات ال�سلة اعتبار �سرعّي. ول يعني هذا اأّن  والنِّ

اتهم في كّل موقع يتطّلب تدّخل الفقيه  جميع الفقهاء، اأ�سحاب الولية، يمار�سون مهمَّ

الولّي وي�سدر حكمه في هذا الخ�سو�س، فلو كان في منطقة خم�سون قا�سيًا وعر�ست 
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دون  �سيحول  الق�ساة  اأحد  وت�سّدي  الآخرون،  يتدّخل  لن  ف�سوف  ق�سيَّة  اأحدهم  على 

ممار�سة الآخرين لدورهم الق�سائّي. ون�سب الفقيه العادل للولية يقلِّده م�سوؤوليَّة، ويقلِّد 

مورهم والن�سراف عن 
ُ
ا�س تكليفًا. فالنا�س مكّلفون بالرجوع اإلى الفقيه العادل في اأ النَّ

العادل  الفقيه  لغير  الإ�سالمّي  المجتمع  مور 
ُ
اأ زمام  يفّو�سوا  ل  اأن  وعليهم  اغوت،  الطَّ

روط  والأمين. ومن واجب الفقيه العادل، اأي�سًا، اأداء هذا التكليف في حالة توافر ال�سُّ

اإقبال  بالأمر من جراء  فقيه  نه�س  فاإن  اإلهّيًا،  تكليفًا  ي  يوؤدِّ بذلك  وهو  النا�س،  واإقبال 

النا�س اأو انتخاب الخبراء، �سقط التَّكليف عن �سائر الفقهاء.

بمن�سب  يتمتَّعون  لل�سرائط  الجامعون  العدول  الفقهاء  فجميع  ذلك،  على  وبناًء 

خرى: اإنَّ 
ُ
ة الت�سّدي اإن انبرى لها فقيه عادل. بعبارة اأ الولية، لكن ترفع عنهم م�سوؤوليَّ

جواز ت�سّرف كّل فقيه في اأمر، م�سروط بعدم ممار�سة الولية في هذا الأمر من فقيه 

عادل اآخر. وفي مثل هذه الحالة، �سوف لن يحدث اأّي هرج ومرج وفو�سى في النظام، 

ول يبرز هذا الختالل في النظام اإّل عندما يمار�س جميع الفقهاء العدول وليتهم في 

مو�سوع معّين. 

دة لوالية الفقيه  الرِّوايات المؤيِّ

وايات  خرى اّلتي دّلت على اإثبات ولية الفقيه، غير الرِّ
ُ
وايات الأ هناك العديد من الرِّ

وربما  للة،  الدَّ ناحية  من  ابقة  ال�سَّ وايات  الرِّ بو�سوح  لي�ست  لكنها  المذكورة،  الثالث 

للفقيه،  ة  العامَّ للولية  دة  موؤيِّ بو�سفها  بها  التم�ّسك  يمكن  ذلك،  مع  ند.  ال�سَّ حيث  من 

و�سنتطرق هنا اإلى بع�سها باخت�سار: 

1 ـ صحيحة قداح

اد بن عي�سي، عن القّداح )عبد اهلل بن ميمون(،  علي بن اإبراهيم، عن اأبيه، عن حمَّ

عن اأبي عبد اهلل Q قال: قال ر�سول اهللP: »من �شلك طريقاً يطلب فيه علماً، 

يورثوا  لم  االأنبياء  اإّن  االأنبياء.  ورثة  العلماء  واإّن  الجنَّة..  اإلى  به طريقاً  اهلل  �شلك 
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.
(1(

ديناراً وال درهماً، ولكن وّرثوا العلم. فمن اأخذ منه اأخذ بحظٍّ وافر«

الفقهاء  بع�س  بها  تم�ّسك  وقد  ثقات.  ند وجميع رجالها  ال�سَّ واية �سحيحة  الرِّ فهذه 

 { الخمينّي  والإمام  االأيام«،  »عوائد  كتابه:  في  اهلل  رحمه  راقّي  النَّ اأحمد  كالمال 

»العلماء ورثة  واية، بمقت�سى عبارة  اإثبات ولية الفقيه. ووجه ال�ستدلل بهذه الرِّ في 

ين يرثون النبّي �سلى اله عليه واآله في جميع ال�سوؤون  االأنبياء«، فاإّن الفقهاء وعلماء الدِّ

العلماء  فوراثة  اأمرها.  وولية  الأّمة  زعامة  ال�سوؤون  هذه  بين  ومن  الوراثة،  تقبل  اّلتي 

لالأنبياء ل تقت�سر على الجانب العلمّي؛ لأّن لهذه الوراثة اإطالقًا، ول يخرج منها �سوى 

الكلمات  اأّن  احتمال  واية  الرِّ وتواجه هذه  النبّوة.  مقام  وهو  الخا�ّس،  ليل  بالدَّ ما خرج 

ال�سابقة لعبارة � العلماء ورثة الأنبياء � وما بعدها، ُي�ست�سّم منها اأّن هذه الوراثة تنح�سر 

ولي�س في جميع  الأنبياء ومعارفهم  باأحاديث  العلماء يحظون  واأّن  العلم،  في خ�سو�س 

�سوؤونهم. فاإذا راأينا اأّن تلك الكلمات يمكنها اأن تكون قرينة على الخت�سا�س، فال يمكن 

.
(2(

التم�ّسك باإطالق »العلماء ورثة االأنبياء«

دوق رحمه اهلل 2 ـ مرسلة الصَّ

واية الآتية:   الرِّ
(3(

دوق رحمه اهلل في مختلف كتبه يخ ال�سَّ روى ال�سَّ

� ثالث  Q: قال ر�شول اهللP: »اللَّهم ارحم خلفائي«  اأمير الموؤمنين  »قال 

مرات � قيل: يا ر�سول اهلل، ومن خلفاوؤك؟ قال: »الذين ياأتون من بعدي يروون عنِّي 

حديثي و�شنَّتي«. 

واية في العديد من كتبه للمع�سوم Q ، ونقلها  دوق رحمه اهلل هذه الرِّ ون�سب ال�سَّ

ن�سبها  اإذا  �سّيما  ل  الأ�سحاب،  اأغلب  مقبولة عند  دوق  ال�سَّ ومرا�سيل  ب�سورة مر�سلة. 

واية اأغلب الفقهاء، مثل �ساحب الجواهر، والمال  جزمًا للمع�سوم. وقد تم�ّسك بهذه الرِّ

راقّي، و�ساحب العناوين )المير عبد الفتاح مراغي(، واآية اهلل الكلبايكانّي،  اأحمد النَّ

)1) الكافي، 1: 43 ح 1، باب ثواب العالم والمتعلِّم. 

)2) ولية الفقيه، الإمام الخمينّي، 86 � 92.

)3) عيون اأخبار الر�سا، 2: 37 ح 94، الباب 31، من ل يح�سره الفقيه 4: 420؛ معاني الأخبار: 374.
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واية كالآتي:  والإمام الخمينّي } في اإثبات ولية الفقيه. وتقرير ال�ستدلل بالرِّ

وتبليغه،  الوحي  ي  تلقِّ قبيل:  من  ة،  الخا�سّ P�سوؤونه  اهلل  لر�سول  كانت   � اأ 

خرى كالق�ساء، ورفع 
ُ
ومقام الع�سمة، والعلم الإلهّي.. كما كانت له �سوؤون اأ

P النبّي  �سوؤون  وبع�س  الإ�سالمّي.  المجتمع  مور 
ُ
اأ وتدبير  المنازعات، 

قابلة لال�ستخالف والنتقال اإلى الآخرين، فالق�ساء واإدارة �سوؤون المجتمع 

مور اّلتي يمكن ال�ستخالف فيها، وتقبُّل النتقال 
ُ
الإ�سالمّي، هي من جملة الأ

اإلى الآخرين.

واية، لبع�س الأفراد بو�سفهم خلفاءه في  بّيP، ح�سب هذه الرِّ ب � دعا النَّ

ّمة وتدبير �سوؤونها من هذه 
ُ
بع�س اأمور الخالفة، ومن الم�سّلم به اأّن ولية الأ

مور.
ُ
الأ

باأئّمة  تنح�سر  ول  مطلقة،  واية،  الرِّ في  الواردة  »خلفائي«،  عبارة  اإّن   � ج 

الهدى  R، واإنَّما ت�سمل الخلفاء بالو�ساطة )العلماء(، بالإ�سافة اإلى 

الخلفاء من دون و�ساطة )الأئّمة(.

د � اإّن المراد من عبارة »الذين ياأتون من بعدي يروون حديثي و�شنَّتي« لي�س 

هون في  واة المتفقِّ مجّرد نقلة الحديث ورواته المجّردين من الفقه، بل الرُّ

 .
(1(

واية، فالمق�سود بهذه العبارة فقهاء الإ�سالم ل كّل من يروي الحديث الرِّ

3 ـ المروّي في غرر الحكم ودرر الكلم

»كنز  في  وورد،   .
(2(

النَّا�ص« على  ام  حكَّ »العلماء  قال:   Q الموؤمنين  اأمير  اإّن 

اأّنه   Q ادق  ال�سَّ الإمام  القول، فعن  ي�سبه م�سمونه هذا  للكراجكّي، قول  الفوائد« 

واية وا�سحة  ، ودللة الرِّ
(3(

ام على الملوك«  ام على النَّا�ص والعلماء حكَّ قال: »الملوك حكَّ

دات ولية الفقيه ل�سعف �سندها.  على ولية الفقيه، لكنها ينبغي اأن تعدَّ من موؤيِّ

)1) البيع لالإمام الخمينّي، 2: 468 � 470.

)2) غرر الحكم لالآمدي، 1: 137 و506. 

)3) كنز الفوائد، 2: 33.
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4 ـ المنقول في تحف العقول

 Q نقل ابن �سعبة الحّراني في كتابه ال�سريف: »تحف العقول« خطبة الإمام الح�سين 

في الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر مخاطبًا فيها علماء زمانه. 

لمة قد اغت�سبوا منزلتهم ومكانتهم، ول بدَّ من اأن تكون  فحّذرهم Q من اأّن الظَّ

ّمة بيد علمائها، فقال: 
ُ
مور الأ

ُ
مجاري اأ

»واأنتم اأعظم النَّا�ص م�شيبة كما غلبتم عليه من منازل العلماء لو كنتم ت�شعرون. 

ذلك باأّن مجاري االأُمور واالأحكام على اأيدي العلماء باهلل واالأُمناء على حالله وحرامه. 

قكم عن الحّق، واختالفكم  فاأنتم الم�شلوبون تلك المنزلة، وما �ُشلبتم ذلك اإاّل بتفرُّ

في ال�شنَّة بعد البيِّنة الوا�شحة. ولو �شبرتم على االأذى وتحّملتم الموؤونة في ذات 

اهلل كانت اأُمور اهلل عليكم ترد، وعنكم ت�شدر، واإليكم ترجع، ولكنكم مّكنتم الظلمة 

ة، لكّنها تفتقر ل�سّحة ال�سند ك�سابقتها. وبناًء  واية تامَّ . ودللة هذه الرِّ
(1(

من منزلتكم« 

دة لولية الفقيه. وايات الموؤيِّ على ذلك، فهي من الرِّ

وعدم  لالخت�سار  رعاية  ذكرها  عن  ظ  نتحفَّ اّلتي  وايات  الرِّ من  العديد  وهناك 

الإطالة. 

)1) تحف العقول عن اآل الر�سول، 1: 238.
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ب الفقيه، في بع�س روايات الإمام Q ، في من�سب ومقام، وهذا التَّن�سيب  1� ُن�سِّ

اأعّم من ح�سور الإمام وغيبته.

بع�س  في  للفقهاء  يعة  ال�سِّ اإرجاع  من  يمنع  ل  الكّليَّة،  بالولية   Q الإمام  تمتُّع   �2

مور. 
ُ
الأ

ادق Q الفقهاء للولية حين لم يكن مب�سوط اليد، ول �سير  ب الإمام ال�سَّ 3� ن�سَّ

في ذلك؛ لأّن مقام جعل الولية غير مقام ممار�ستها في الخارج. 

الولية  اأّن نظريَّة وجود  يتمثَّل في  بالولية  الفقيه  اأدّلة ن�سب  اإ�سكال بع�سهم على   �4

بالفعل، للفقهاء عن طريق ن�سب الإمام، توجب الهرج والمرج في المجتمع. 

5� اختالف الفقهاء، في ممار�سة وليتهم في واقعة معّينة، اإّنما يهيئ اأر�سيَّة اختالل 

هم بهذا المن�سب.  ظام، ل ال�ستفادة من حقِّ النِّ

دات ولية الفقيه رغم �سعف �سندها اأو عدم �سراحتها  وايات من موؤيِّ 6� ُتعدُّ بع�س الرِّ

المطلوبة. 

وايات اّلتي �سّرحت باأّن العلماء والفقهاء ورثة الأنبياء تدّل على ولية الفقيه؛ لأّن  7� الرِّ

اإدارة اأمور المجتمع كانت من �سوؤون الأنبياء.
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ة للفقيه؟ ة الولية التن�سيبيَّ 1� ما هي الم�ساكل اّلتي تعاني منها نظريَّ

واختالل  والمرج  الهرج  ذلك  يوجب  األ  ولية،  �ساحب  عادل  فقيه  كّل  كان  لو   �2

النظام؟ 

ة؟  3� هل ي�ستطيع الإمام غير المب�سوط اليد ن�سب �سخ�س اآخر للولية العامَّ

4� ما هو تقرير ال�ستدلل برواية: »الّلهّم ارحم خلفائي« على ولية الفقيه؟ 

5� كيف تدّل رواية »العلماء ورثة االأنبياء« على ولية الفقيه؟ 





وائيَّة على ولية الفقيه، ونبحث الآن في  ابقة، اأهمَّ الأدلَّة الرِّ رو�س ال�سَّ عر�سنا في الدُّ

بع�س الأدلَّة العقليَّة عليها.

ليل العقلّي  ليل العقلّي في مباحث النبّوة والإمامة، وي�ستند الدَّ لقد تم�ّسك علماوؤنا بالدَّ

مات على اأربع خ�سائ�س  ة واليقينيَّة. وينبغي اأن ت�ستمل هذه المقدِّ مات العقليَّ اإلى المقدِّ

النتيجة  تكون  الأ�سا�س،  هذا  وعلى  رورة«.  و»ال�شَّ وام«  و»الدَّ اتيَّة«  و»الذَّ »الكّليَّة«  هي 

ة  جزئيَّ مور 
ُ
لأ ناظرة  تكون  لن  و�سوف  ة،  و�سروريَّ ودائمة  ة  وذاتيَّ كّليَّة  منها  الحا�سلة 

اأبحاث النبّوة والإمامة، غير متعلِّقة  اّلتي تقام، في  واأ�سخا�س. ولذلك، فاإّن البراهين 

عليه،  وبناًء  ته.  نبوَّ اأو  معّين  �سخ�س  اإمامة  تثبت  ول  اإمامته،  اأو  معّين  �سخ�س  بنبّوة  

ليل العقلّي، في ولية الفقيه، اإّنما ُيثبت اأ�سل هذه الولية للفقيه الجامع لل�سرائط.  فالدَّ

اأّما َمن هو هذا الفقيه الجامع لل�سرائط اّلذي له الولية؟ فهذا اأمر جزئّي و�سخ�سّي ل 

.
(1(

يتعيَّن بالدليل العقلّي

)1) ولية الفقيه، اآية اهلل جوادي اآملي: 151.

ليل العقلّي على ولية  الدَّ
الفقيه

الّدر�س الثّالث والع�سرون
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ليل العقلّي نوعان:  والدَّ

ليل العقلّي المح�ص. اأ - الدَّ

ب. ليل العقلّي المركَّ ب- الدَّ

اأّية  دون  من  عقليَّة،  مح�س  ماته  مقدِّ كانت  ما  المح�س  العقلي  ليل  فالدَّ  � اأ 

ة.  مقّدمة �سرعيَّ

يتكّون من  اّلذي  العقلي  ليل  الدَّ على  فيطلق  ب،  المركَّ العقلي  ليل  الدَّ اأّما   � ب 

وايات، اأو حكم �سرعي معّين،  رعيَّة، مثل الآيات اأو الرِّ مات ال�سَّ بع�س المقدِّ

مات البرهان مح�س عقليَّة. وقد ا�سُتدّل في باب ولية  ولي�ست جميع مقدِّ

ر�س. الفقيه بكال الدليلين، و�سنورد اأنموذجًا لكّل دليل في هذا الدَّ

وقبل البحث في الأدلَّة العقليَّة على ولية الفقيه، ل بدَّ من ذكر م�ساألتين: 

لأّن  �سرعي؛  حكم  اإلى  ل  التو�سُّ العقلي  ليل  الدَّ نتيجة  تكون  اأن  من  مانع  ل  االأُولى: 

رع.  رعيَّة، ويمكنه اأن يكون كا�سفًا لراأي ال�سَّ العقل اأحد م�سادر الأحكام ال�سَّ

ت  �سول في باب الم�ستقالَّ
ُ
لة في علم الأ وقد وردت هذه الأبحاث ب�سورة مف�سَّ

�سوليُّون ال�سرائط اّلتي يكون العقل 
ُ
ت العقليَّة، وبّين الأ العقليَّة وغير الم�ستقالَّ

ا�ستنباط  في  العقل  به  يقوم  اّلذي  والدور  ال�سرعي.  الحكم  كا�سفًا عن  فيها 

ة المعتبرة.  رعيَّ الحكم ال�سرعي هو الدور نف�سه اّلذي تقوم به �سائر الأدلَّة ال�سَّ

على  وبناًء  محلِّه.  في  ال�سارع  راأي  ك�سف  في  العقلي  ليل  الدَّ اعتبار  ثبت  وقد 

ت العقليَّة  ليل العقلّي المح�س على ولية الفقيه من نوع الم�ستقالَّ ذلك، فالدَّ

اّلتي ل ت�ستند اإلى اأيِّ دليل نقلّي. 

يعود  بينما  طويلة،  �سابقة  والنبّوة  الإمامة  على  العقلّي  ليل  الدَّ لإقامة  اإّن  الثانية: 

ق  المحقِّ والمرحوم  رة.  المتاأخِّ الع�سور  اإلى  الفقيه  ولية  على  العقلّي  ليل  الدَّ

على  تبعه  ثّم  الفقيه،  ولية  لإثبات  العقلّي  ليل  بالدَّ ا�ستعان  من  ل  اأوَّ راقي  النَّ

بع�س  في  العقلّي  ليل  للدَّ المختلفة  التقريرات  وتتفاوت  الفقهاء.  �سائر  ذلك 
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قاعدة  نظير  الم�ستركة  الكبرى  على  الموارد  اأغلب  في  ورّكزت  ماته،  مقدِّ

اللُّطف اأو الحكمة الإلهيَّة. 

ليل العقلّي المحض على والية الفقيه  الدَّ

ب�سكل  ة،  العامَّ النبّوة  �سرورة  على  المعروف،  الحكماء  برهان  من  الإفادة  يمكن 

تكون نتيجته لي�س �سرورة النبّوة فح�سب، واإنَّما �سرورة الإمامة، و�سرورة ن�سب الفقيه 

النظام في المجتمع، يثبت  اإر�ساء  اأ�سا�س �سرورة  القائم على  البرهان،  العادل. وهذا 

رعي ومن يقوم على تنفيذه.  لزوم القانون ال�سَّ

ًا، فاإن ُفقد فالو�سّي  ولى نبيَّ
ُ
رجة الأ ذه ل بدَّ من اأن يكون بالدَّ رعّي ومنفِّ فالقانون ال�سَّ

تم�ّسكوا  اّلذين  والفال�سفة  العادل.  فالفقيه  الو�سّي  وفي حالة عدم ح�سور  المع�سوم، 

نقوله،  وما   .
(1(

الأنبياء بعث  و�سرورة  النبّوة  اإثبات  يفيد  �سلوب 
ُ
باأ قّرروه  البرهان  بهذا 

الفقيه  ون�سب  لالإمامة،  المع�سوم  ن�سب  لإثبات  ب�سيغة  تقريره  يمكن  اأّنه  هو  هنا، 

مات هذا البرهان:  العادل للولية. واإليك مقدِّ

بيعّي حدوث التَّنازع والختالف في كّل مجتمع.  1 � الإن�سان كائن اجتماعّي، ومن الطَّ

ولذلك، فالمجتمع الب�سرّي بحاجة اإلى التَّنظيم والن�سباط. 

و�سعادته  الإن�سان  كمال   ة  الب�سريَّ ة  الجتماعيَّ الحياة  نظام  ي�سمن  اأن  من  بدَّ  ل   �  2

ة.  ة والجتماعيَّ الفرديَّ

زاعات والختالفات،  ة، بما يجعلها خالية من النِّ � ل يتمُّ تنظيم الحياة الجتماعيَّ  3

المنا�سبة  القوانين  خالل  من  اإّل  ة،  والغائيَّ ة  المعنويَّ الإن�سان  ل�سعادة  و�سامنة 

والمنّفذ الجدير.

ة المطلوبة من دون اهلل.  4 � لي�س للب�سر قدرة على تنظيم الحياة الجتماعيَّ

5 � ل بدَّ من اأن يكون حامل القوانين الإلهيَّة وحافظها مع�سومًا؛ لت�سل اإلى الإن�سان 

ب�سورة كاملة، ومن دون نق�س وتدّخل وت�سّرف 

)1) الإلهّيات من ال�سفاء: 487 – 488، المقالة العا�سرة، الف�سل الثاني.
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 .
(1(

ين الكامل واإجراوؤه يتطّلب ن�سب الو�سّي والإمام المع�سوم 6 � تبيين الدِّ

ة المطلوبة والمن�سجمة مع القوانين  7 � ل يوؤّمن الهدف المذكور � اأي الحياة الجتماعيَّ

العالم  القائد  اإّل من طريق  المع�سوم،  النبّي والإمام  � في حالة فقدان  ة  رعيَّ ال�سَّ

بالوحي والعامل به. 

ابعة  فالمقّدمة ال�ساد�سة، في هذا البرهان، مقيدة بلزوم ن�سب الإمام، والمقّدمة ال�سَّ

تثبت �سرورة ن�سب القائد في زمان غيبة الإمام المع�سوم.

اآية اهلل  كلمات  البرهان، جاءت في  متي هذا  اندماج مقدِّ الحا�سلة، من  ورة  فال�سُّ

كل:  جوادي اآملي بهذا ال�سَّ

»اإّن حياة االإن�شان االجتماعيَّة وكماله الفردّي والمعنوّي تتطّلب، من جانب، قانوناً 

والنَّق�ص  عف  ال�شُّ من  ومحفوظاً  م�شوناً  واالجتماعيَّة،  الفرديَّة  االأبعاد  في  اإلهّياً 

دينيَّة وحاكم عالم وعادل  اإلى حكومة  اآخر،  والن�شيان، وتحتاج، من جانب  والخطاأ 

ق، في بعدها الفردّي  ق واإجراء ذلك القانون الكامل. والحياة االإن�شانيَّة ال تتحقَّ لتحقُّ

الهرج  االجتماعّي يوجب  البعد  باأحدهما، وفقدانهما في  اأو  بدونهما  واالجتماعّي، 

هو  اّلذي  البرهان  وهذا  عاقل.  �شخ�ص  اأّي  يقّره  ال  اّلذي  المجتمع  وف�شاد  والمرج 

دليل عقلّي، وال يخت�صُّ باأر�ص وزمن معيَّنين، ي�شمل زمان االأنبياء R. ولما كانت 

نتيجته �شرورة النبّوة، فاإنَّه ي�شمل، اأي�شاً، ما بعد نبّوة الر�شول الخاتمP، ما يعني 

اإلى ع�شر غيبة االإمام المع�شوم وحا�شله  اإلى �شرورة االإمامة، وكذلك  اأنَّه يف�شي 

 .
(2(

�شرورة والية الفقيه«

ول يقت�سر الدليل العقلّي المح�س على هذه الحدود، فهناك العديد من البراهين 

ع�سر  في  الولّي  ن�سب  �سرورة  على  قيمت 
ُ
اأ ة،  عقليَّ مات  مقدِّ من  �سرفًا  نة  المتكوِّ

الغيبة. 

)1) هذا الدليل ل يثبت اأكثر من لزوم تنفيد اأحكام ال�سرع. وهذا ل يالزمه بن�س الفقيه بل يكفي الوثوق به لتنفيذ اأحكام ال�سرع.

)2) ولية الفقيه: 151 و152.
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ب الدليل العقلّي المركَّ

ة،  رعيَّ ليل العقلّي على ولية الفقيه، بال�ستفادة من بع�س الأدلَّة ال�سَّ يمكن اإقامة الدَّ

مات العقليَّة، ون�سير هنا اإلى برهانين من تلك البراهين:  ها اإليه مع بع�س المقدِّ و�سمِّ

ة  �ستاذ الفقهاء، المرحوم اآية اهلل البروجردّي، الولية العامَّ
ُ
ل � اأثبت اأ البرهان الأوَّ

ة والنقليَّة: مات العقليَّ للفقيه، بال�ستناد لهذه المقدِّ

ف عليها حفظ نظام المجتمع.  1� يت�سّدى الحاكم لتلبية الحاجات اّلتي يتوقَّ

حاكم  وطالب  الالزمة،  الأحكام  لها  و�سّرع  الحاجات،  هذه  اإلى  الإ�سالم  اإلتفت   �2

الم�سلمين باإجرائها. 

3� كان قائد الم�سلمين وزعيمهم، في �سدر الإ�سالم، ر�سول اهللP، ومن بعده الأئّمة 

الأطهار R، وكان من وظائفهم �سيا�سة �سوؤون المجتمع واإدارتها. 

فهي من  الزمان،  تقت�سر على ذلك  ل  المجتمع  �سوؤون  واإدارة  ة  يا�سيَّ ال�سِّ الق�سايا   �4

هور جميعها.  حاجات الم�سلمين في الع�سور والدُّ

 R يعة، ب�سبب تفّرقهم في البلدان، الو�سول اإلى الأئّمة هل على ال�سِّ لم يكن من ال�سَّ

مور حتى ل 
ُ
بوا بع�س الأفراد لإدارة هذه الأ في حياتهم. ولذلك، فاإّننا نوقن باأّنهم ن�سّ

يعة  يعة. ونحن ل نحتمل � في ع�سر الغيبة � اأن يكون الأئّمة قد نهوا ال�سِّ تختل �سوؤون ال�سِّ

بوا  يا�سة، ولم ين�سّ واغيت واأعوانهم، وفي الوقت نف�سه اأهملوا ال�سِّ جوع اإلى الطَّ عن الرُّ

يا�سيَّة، ورفع الخ�سومات و�سائر المتطّلبات الجتماعيَّة  مور ال�سِّ
ُ
بع�س الأفراد لتدبير الأ

ة.  المهمَّ

5� بالنَّظر اإلى لزوم ن�سب الولّي، من جانب الأئّمةR، ل بدَّ من اإحراز تعيين الفقيه 

العادل لإحراز هذا المن�سب؛ لأّنه ل اأحد يعتقد بن�سب غير الفقيه لهذا المن�سب. 

فلي�س هناك �سوى احتمالين: 

اغوت  جوع اإلى الطَّ بوا اأحدًا، واإّنما نهوا �سيعتهم عن الرُّ االأّول: اإّن الأئّمةR لم ين�سّ

لطان الجائر فقط.  وال�سُّ
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الأربع  المقدمات  ويّت�سح من  الم�سوؤوليَّة.  لهذه  العادل  الفقيه  بوا  ن�سّ اإّنهم  والثاني: 

.
(1(

ال�سابقة بطالن الحتمال الأّول. وعليه، قطعًا، تم ن�سب الفقيه العادل

بهذه  ب  المركَّ العقلي  برهانه  اآملي  جوادي  اهلل  اآية  قّرر  وقد  الثاني:  البرهان 

ال�سيغة: 

الم�شّلمات  من  القيامة  يوم  اإلى  وديمومته  االإ�شالمّي  ين  الدَّ �شالحيَّة  »اإنَّ 

في  االإ�شالم  لخلود  مخالف  الغيبة،  ع�شر  في  االإ�شالم،  وتعطيل  والوا�شحات... 

واإجراء  االإ�شالمّي  النِّظام  واإقامة  والعمليَّة.  واالأخالقيَّة  العقديَّة  ال�شوؤون  جميع 

ين وحفظه من الطامعين اأموٌر ال ي�شّك في  اأحكامه وحدوده والدفاع عن كيان الدِّ

رعيَّة واأعرا�ص النا�ص  �شرورتها. والحكيم، تعالى، ال ير�شى قطُّ بهتك الحرمات ال�شَّ

يا�شيَّة � االجتماعيَّة لالإ�شالم تفيد  و�شاللهم وتعطيل االإ�شالم. ودرا�شة االأحكام ال�شِّ

ا�شتحالة تحّققها من دون زعامة الفقيه الجامع لل�شرائط. فالعقل يحكم، على هذا 

الغيبة من  اأّن اهلل تبارك وتعالى لم يترك االإ�شالم والم�شلمين في ع�شر  االأ�شا�ص، 

 .
(2(

دون زعامة«

مور مثل الحاجة 
ُ
ة تمامًا. وقد ا�ستفيد من بع�س الأ ليل لي�ست عقليَّ مات هذا الدَّ ومقدِّ

لإجراء الأحكام الإ�سالميَّة الجتماعيَّة والقت�ساديَّة، نظير الحدود والق�سا�س والأمر 

كاة والخم�س ووجود الحكومة ال�سالحة. وبناًء على  بالمعروف والنهي عن المنكر والزَّ

 .
(3(

ذلك، فهو لي�س دلياًل عقليًا مح�سًا

)1)  البدر الزاهر في �سالة الجمعة والم�سافر: 72 � 78.

)2)  ولية الفقيه: 167 و168.

2- نف�س  1- المجري لالأحكام،  له وجهتان:  المتيقن عندئذ  المتيقن. والقدر  بالقدر  اإذا تم�سكنا  اإل  الفقيه.  تعّين  يثبت  الدليل ل  )3) هذا 

الأحكام من حيث ال�سعة وال�سيق.
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ليل العقلّي كا�سف  ليل العقلّي في بع�س الم�سائل الفقهيَّة. والدَّ 1� يمكن ال�ستعانة بالدَّ

عن الحكم ال�سرعّي. 

ليل العقلّي ق�سمان:  2� الدَّ

ليل العقلّي المح�س  اأ - الدَّ

ب. ليل العقلّي المركَّ ب - الدَّ

ة تمامًا،  ة ويقينيَّ مات عقليَّ ليل اّلذي ي�ستند اإلى مقدِّ ليل العقلّي المح�س هو الدَّ والدَّ

ة اإلى المقدمات  ة والنقليَّ رعيَّ ب، في�سم فيه بع�س المقدمات ال�سَّ ليل العقلي المركَّ اأّما الدَّ

ة.  العقليَّ

ة، بينما تعود ال�ستعانة بهذا  3� الدليل العقلّي على الإمامة والنبّوة له جذوره التاريخيَّ

رة.  الدليل، في بحث ولية الفقيه، اإلى الع�سور المتاأخِّ

4� يمكن تقرير الدليل اّلذي اأقامه الفال�سفة على النبّوة و�سرورة بعث الأنبياء ب�سكل 

يف�سي اإلى �سرورة ن�سب الإمام ون�سب الفقيه. 

ي حاجات الإن�سان  ب على ولية الفقيه هو اأّن الإ�سالم يلبِّ 5� جوهر الدليل العقلّي المركَّ

في جميع الع�سور والأم�سار. وكما يتطّلب تطبيقه ن�سب الإمام المع�سوم، فاإّنه 

يتطّلب في ع�سر الغيبة ن�سب من يطّبق الإ�سالم، وهو الفقيه. 

اإثبات  الدليل  ن هذا  الإمام والفقيه، ول يت�سمَّ العقلّي �سرورة ن�سب  ليل  الدَّ 6� يثبت 

نتيجة جزئيَّة و�سخ�سيَّة قّط، ول يعّين اأّن ذلك ال�سخ�س هو الإمام. 
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1� عّرف الدليل العقلّي المح�س.

ب. 2� عّرف الدليل العقلّي المركَّ

3� ما هي مكانة الدليل العقلّي في الفقه؟ 

4� اأذكر خال�سة دليل عقلّي واحد على ولية الفقيه. 

ب اّلذي ا�ستدّل به اآية اهلل البروجردّي على ولية  5� قّرر باخت�سار الدليل العقلّي المركَّ

الفقيه. 
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ع في المطالعة:  للتوسُّ

يعة، في باب والية الفقيه والمباحث الواردة في هذا  للوقوف على اآراء فقهاء ال�شِّ

الف�شل، راجع الم�شادر االآتية: 

1� ولية الفقيه في �سحيحة عمر بن حنظلة وغيرها، ال�سّيد جعفر مرت�سى العاملي، 

ط. قم، 1403 ه� . 

الإعالم  منظمة  اليزدي،  م�سباح  تقي  محّمد  الفقيه،  وولية  الإ�سالميَّة  الحكومة   �2

الإ�سالمي � طهران 1993 م.

مكتب  ن�سر  مركز  الخلخالي،  المو�سوي  مهدي  محّمد  ال�سيد  والحكومة،  ال�سريعة   �3

الإعالم الإ�سالمي � قم، 1999 م. 

مكتب  ن�سر  مركز  محالتي،  �سرو�س  محّمد  الإ�سالمي،  الفكر  في  ولة  والدَّ ين  الدِّ  �4

الإعالم الإ�سالمي � قم، 2000 م. 

ة لالإ�سالم، محمد تقي م�سباح اليزدي، موؤ�س�سة الإمام الخميني  يا�سيَّ ة ال�سِّ 5� النظريَّ

للتعليم والتحقيق � قم، 2000 م. 

الإعالم  مكتب  اآبادي،  الخرم  طاهري  ح�سن  ال�سيد  ّمة، 
ُ
الأ ة  وحاكميَّ الفقيه  ولية   �6

الإ�سالمي � قم، 1993 م. 

7� ولية الفقيه في الحكومة الإ�سالميَّة، ال�سيد محّمد ح�سين الح�سيني الطهراني، 4 

مجلدات، موؤ�س�سة الن�سر والترجمة طهران، 1414 ه� .

8� حكمة حكومة الفقيه، ح�سن ممدوحي، مركز ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي � قم، 

2000 م.

يعة الإماميَّة، ر�سا ا�ستادي واآخرون، موؤ�س�سة  9� الحكومة الإ�سالميَّة في اأحاديث ال�سِّ

في طريق الحّق � قم، 1989 م. 

في  معا�سر  تحليل  الفقه،  الح�سيني،  علّي  ال�سّيد  الفقيه،  ولية  في  الفقهاء  اآراء   �10

الفقه الإ�سالمي، العدد �سفر، 1993 م. 



ياسي اإلسالمي( ة )دروس في الفكر السِّ الحكومة اإلسالميَّ 220

11� ولية الفقيه: ولية الفقاهة والعدالة، عبد اهلل جوادي اآملي، مركز اإ�سراء للن�سر� 

قم، 1999 م. 

12� الأبعاد الفقهيَّة لالإمام الخميني}، مجلة فقه اأهل البيت، العدد 19 � 20، ال�سنة 

الخام�سة، خريف � �ستاء عام 1999 م.



رس 24: فلسفة والية الفقيه الدَّ

رس 25: خصائص الزَّعامة وشرائطها الدَّ

رس 26: دائرة طاعة القيادة الدَّ

ة وحكم الفقيه رس 27: المصلحة العامَّ الدَّ

رس 28: حكم الفقيه وواليته المطلقة الدَّ

ينيَّة ووظائفها رس 29 – 30: أهداف الحكومة الدِّ الدَّ

يمقراطيَّة ينيَّة والدِّ رس 31 – 32: الحكومة الدِّ الدَّ

ة ينيَّ خصائص الحكومة الدِّ





طروحة ولية الفقيه. وقد 
ُ
يعيَّة، في ع�سر الغيبة، باأ ة ال�سِّ يا�سيَّ ة ال�سِّ اقترنت النَّظريَّ

�س�س هذه الولية. وهذا ما جعلنا نبحث، في الف�سل 
ُ
يا�سّي على اأ ظام ال�سِّ �ُسّيد �سرح النِّ

ابق، بالتف�سيل، في اإثباتها وفي الم�سار التاريخّي لالعتقاد بها في م�سادر فقهاء  ال�سَّ

ة  يعة. ول بدَّ من ت�سليط ال�سوء، في هذا الف�سل، على مختلف �سوؤون الحكومة الولئيَّ ال�سِّ

وعلى بع�س خ�سائ�سها واأهدافها.

الحكومة  طروحة 
ُ
اأ واجهت  اّلتي  والهجمات  يات  التحدِّ من  العديد  هناك  اأّن  الواقع 

ة  ينيَّة وولية الفقيه في العالم المعا�سر، في ظّل الأجواء اّلتي ت�سهد ال�ستجابة التامَّ الدِّ

ة � الديمقراطيَّة. يتطلَّب هذا الواقع، عالوة على ا�ست�سالم  ة والحكومات اللِّيبراليَّ للعلمانيَّ

النظرّية  مقابل  في  ينيَّة  الدِّ وغير  العلمانيَّة  ة  يا�سيَّ ال�سِّ للفل�سفة  المعروفة  العقليات 

ًا  ينيَّة، دفاعًا م�ستدلًّ ومنطقيَّ ة الدِّ ة القائمة على اأ�سا�س ولية الفقيه والحاكميَّ يا�سيَّ ال�سِّ

وتوعية متوا�سلة. 

ولية  على  والهجمات  بهات  ال�سُّ بع�س  اإطالق  اإلى  افعان  الدَّ هما  والبغ�س  فالحقد 

الفقيه، بينما يعود بع�سها الآخر اإلى الإبهام و�سوء الفهم. ول �سبيل اإزاء الق�سم الثاني 

الرّد  هدفين:  يتابع  الف�سل  فهذا  ذلك،  على  وبناًء  والمنطقّي.  الم�ستدّل  البيان  �سوى 

تمهيد
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على بع�س �سبهات واإبهامات الحكومة الولئيَّة من جانب، والإ�سارة اإلى بع�س خ�سائ�س 

ة واأهدافها من جانب اآخر.  ينيَّ الحكومة الدِّ



اآخر، يتطّلب ولية/ زعامة �سيا�سيَّة. وكما مرَّ  اإنَّ المجتمع الإ�سالمّي، كاأّي مجتمع 

ة، واإن  يا�سيَّ عامة ال�سِّ بنا في الف�سل الأّول، فاإّن المجتمع ل ي�ستغني عن الحكومة/ الزَّ

اإّل من  ر تنظيم �سوؤونه الرئي�سة  اأبناوؤه من�سبطين ومراعين للحّق؛ ذلك لأّنه يتعذَّ كان 

لطة  عامة وال�سُّ غ �سرورة الزَّ ولة. فالذي ي�سوِّ ة ُتعرف بالحكومة والدَّ خالل وجود مرجعيَّ

ة هو ما ينطوي عليه المجتمع من نق�س وحاجة. والمجتمع من دون الحكومة/  يا�سيَّ ال�سِّ

يا�سيَّة مجتمع ناق�س، يعاني العديد من الأزمات، وف�ساًل عن هذا، فاإّن �سّر  عامة ال�سِّ الزَّ

الحاجة للحكومة والولية ل يعود اإلى نق�س اأفراد المجتمع وحاجاتهم فح�سب.

ة، اإّنما هو لتلبية  ينيَّ وبناًء على ذلك، فجعل الولية للفقيه العادل، في م�سادرنا الدِّ

حاجات المجتمع الإ�سالمّي. ومعنى جعل الولية للفقيه العادل ومنحه زعامة المجتمع 

الإ�سالمّي، لي�س لأّن اأبناء المجتمع الإ�سالمّي  �سعفاء وقا�سرون، وبحاجة اإلى ولّي وقّيم، 

يا�سيَّة. عامة ال�سِّ بل لأّن حاجات المجتمع الب�سرّي ُتلبَّى من خالل تعيين الزَّ

هذه  اأنَّ  يرون  يعة  ال�سِّ فقهاء  اأغلب  فاإّن  الثالث،  الف�سل  في  بالتَّف�سيل،  مّر  وكما 

الفقيه  هذا  واأّن  رائط،  لل�سَّ الجامع  للفقيه  هي  الغيبة،  ع�سر  في  يا�سيَّة،  ال�سِّ عامة  الزَّ

ن في  ة، اأو من باب اأّنه من القدر المتيقَّ وائيَّ ب، في هذا المقام، على اأ�سا�س الأدلَّة الرِّ ُن�سِّ

فل�سفة ولية الفقيه

الّدر�س الّرابع والع�سرون 
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ف فيها، فاإن نه�س بالأمر �سقط الت�سّدي عن الآخرين  ة اأّن له حقَّ الت�سرُّ مور الح�سبيَّ
ُ
الأ

ّمة 
ُ
يا�سيَّة، في ع�سر الغيبة، تتمُّ بانتخاب الأ ولئك اّلذين يرون اأنَّ الولية ال�سِّ

ُ
حّتى عن اأ

عامة؛ اأي  ّمة ل يمكنها اختيار غير الفقيه العادل للزَّ
ُ
وينكرون النَّ�سب، ويعتقدون باأّن الأ

اأّنهم يدافعون، تاليًا، عن ولية الفقيه المنتخبة.

على  قائمة  الغيبة،  في ع�سر  يعيَّة،  ال�سِّ ة  يا�سيَّ ال�سِّ ة  النظريَّ باأّن  الّدعاء  يمكن  اإذًا، 

ة للفقيه العادل. والواقع اأنَّه ل يوجد فرق بين اأن نعدَّ من�ساأ هذه  يا�سيَّ عامة ال�سِّ اأ�سا�س الزَّ

الزعامة الأدلَّة الروائيَّة على ن�سب الفقيه للولية، اأو اأن نثبتها له من باب الح�سبة، اأو 

ّمة. ُترى ما �سّر ذلك؟ ولماذا يوؤّكد علماء 
ُ
اأن نعدَّ الفقاهة �سرطًا �سروريًا لمنَتَخب الأ

يعة اأّن الفقاهة �سرط في زعامة المجتمع الإ�سالمّي؟  ال�سِّ

المجتمع  في  ور�سالتها،  الحكومة  وظيفة  اأّن  في  يكمن  ال�سوؤال  هذا  عن  الجواب 

وخالفًا  رعيَّة.  ال�سَّ للتعاليم  وفاقًا  الم�سلمين  �سوؤون  مختلف  اإدارة  هي  الإ�سالمّي، 

وال�ستقرار  الأمن  وب�سط  ظام  النِّ اإ�ساعة  في  �سوى  تفكر  ل  اّلتي  ة  العلمانيَّ للحكومات 

خرى 
ُ
طر الأ

ُ
ة، اأو في الأ �س�س اللِّيبراليَّ

ُ
فاه الجتماعّي في اإطار المبادئ والأ و�سمان الرَّ

مور بكّل �سيغة ووفاقًا 
ُ
ة لي�س تغطية هذه الأ ينيَّ ة، فاإّن هدف الحكومة الدِّ للمذاهب الب�سريَّ

لأيِّ نزعة. فجميع الق�سايا والعالقات الجتماعيَّة، في المجتمع الإ�سالمّي، ل بدَّ من اأن 

تتبلور على اأ�سا�س القيم والموازين الإ�سالميَّة. ول بدَّ من اأن تن�سجم مختلف المجالت 

طر 
ُ
الأ مع  الثَّقافيَّة  والعالقات  ة  الحقوقيَّ وابط  والرَّ ة  والإداريَّ ة  والمعي�سيَّ ة  القت�ساديَّ

ينيَّة. الدِّ

وبناًء على ذلك، ل بدَّ من اأن يتمّتع زعيم المجتمع الإ�سالمّي بمعرفٍة كافيٍة بالإ�سالم 

ة  والأهليَّ ة  المهمَّ ة  ال�سوؤون الجتماعيَّ اإدارة  القدرة على  وتعاليمه، ف�ساًل عن  وموازينه 

لذلك. ولهذا كان ل بدَّ من اأن يكون زعيم المجتمع الإ�سالمّي فقيهًا وعارفًا بالإ�سالم 

 .
(1(

يا�سيَّة بال�سكل اّلذي يجعله جديرًا بالت�سّدي لولية الم�سلمين ال�سِّ

)1) لو تجعل هذه اإحدى المقدمات في الدليل العقلي بكال ق�سميه لتّمت النتيجة.
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ة  ة وعلمائهم، فهم ل يعتقدون بنظريَّ ري اأهل ال�سنَّ هذه الم�ساألة لم تغب عن بع�س مفكِّ

ة تعيين الزعامة الإ�سالميَّة.  ث عن كيفيَّ ة لم تتحدَّ ينيَّ اأّن المتون الدِّ التن�سيب، ويرون 

ريهم المعا�سرين ما ياأتي:  وعلى هذا الأ�سا�س، يوؤّكد بع�س مفكِّ

مور اّلتي يمكن اعتبارها من المبادئ الأخالقيَّة 
ُ
ة ي�ستمالن على بع�س الأ القراآن وال�سنَّ

ورى، والحثُّ على الم�سورة في  مور من قبيل: مدح ال�سُّ
ُ
للحكومة في الإ�سالم، وهذه الأ

ة  عوة لإقامة العدل وم�ساعدة الفقراء والم�ساكين. ومن الوا�سح اأّن عينيَّ الحكومة، والدَّ

ومخل�سًا  ين  بالدِّ عالمًا  الحاكم  يكون  اأن  ت�ستلزم  ولة  الدَّ في  الأخالقيَّة  المبادئ  هذه 

 .
(1(

قًا له ومطبِّ

التَّشكيك في اشتراط الفقاهة

توافر  �سرورة  توؤّكد  اّلتي  ائدة،  وال�سَّ الغالبة  النَّظرة  هذه  تقابل  خرى 
ُ
اأ روؤية  هناك 

وت�سّر  الإ�سالمّي،  للمجتمع  يا�سّي  ال�سِّ عيم  الزَّ في  ين  بالدِّ والمعرفة  التفّقه  عن�سر 

للزعامة  التَّ�سّدي  في  الفقاهة  ت�سترط  الأقّل،  على  اأو  للفقيه،  ة  التن�سيبيَّ الولية  على 

ة؛ ذلك اأنَّ اأ�سحابها  ي الفقيه لل�سوؤون التَّنفيذيَّ خرى ت�سدِّ
ُ
وؤية الأ يا�سيَّة. تنكر هذه الرُّ ال�سِّ

مور 
ُ
الفقيه لالأ ي  الإ�سالميَّة وت�سدِّ التعاليم  اإجراء  بين  المالزمة  يعتقدون بعدم وجود 

ة. ويقولون: �سحيح اأّن لالإ�سالم تعاليم اجتماعيَّة و�سيا�سيَّة، ويوؤّكد على مبادئ  التنفيذيَّ

يا�سيَّة للمجتمع بيد الفقيه؛ لأّن  عامة ال�سِّ ة، اإّل اأّن هذه التعاليم ل تعني اأّن الزَّ وقيم خا�سّ

وظيفة الفقيه مجّرد بيان الأحكام، ولي�س من �ساأنه تنفيذها والقيام عمليًا بالت�سّدي 

مور المجتمع، بهدف تطبيق هذه الأحكام، ول �سرورة لأن تكون الفقاهة من �سرائط 
ُ
لأ

ة  ة مع م�ساركة الفقيه في الم�سائل الجتماعيَّ يَّ يا�سيَّة. واإن اأردنا التعامل بجدِّ الزعامة ال�سِّ

رعيَّة ومراقبته لها.  وال�سيا�سيَّة، فعلينا اأن نوؤمن باإ�سراف الفقيه على اإجراء الأحكام ال�سَّ

ومن الوا�سح اأّن هناك بونًا �سا�سعًا بين »اإ�شراف الفقيه« و»والية الفقيه«. فالإ�سراف ل 

ة واإداريَّة.  ة تنفيذيَّ يقّلد الفقيه اأّية وظيفة وم�سوؤوليَّ

ولة وتطبيق ال�سريعة لمحمد عابد الجابري: 34. ين والدَّ )1)  الدِّ
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للمجتمع  ة  يا�سيَّ ال�سِّ عامة  الزَّ في  الفقاهة،  ا�ستراط  عدم  عن  المدافعين  بع�س 

يا�سة واإدارة  يا�سّي والفقيه. فهم يرون اأّن ال�سِّ الإ�سالمّي، ي�ستدّلون باختالف �ساأني ال�سِّ

منها:  والأ�سمى  الفقاهة،  بينما  الجزئيات،  مع  تتعاطى  وفّن،  حرفة  المجتمع  �سوؤون 

الجزئيات  الت�سّلع في  فاإّن  ة.  الكّليَّ ة  العامَّ مور 
ُ
والأ �سول 

ُ
الأ تتعامل مع  والنبّوة،  الإمامة 

مور 
ُ
�سول والأ

ُ
�سول والعموميَّات. فالأ

ُ
واإدارة المجتمع، لي�س له اأّي مالزمة مع الت�سّلع ب�الأ

مور 
ُ
يا�سة والإدارة مع الأ مور ثابتة تاأبى التغيُّر، بينما تتعامل ال�سِّ

ُ
ة والأحكام اأ ة الكّليَّ العامَّ

رة على الدوام:  ة المتغيِّ الجزئيَّ

هه  فكما ل ي�ستطيع الفيل�سوف، بعقله النَّظرّي ال�سرف، والفقيه بمجّرد اجتهاده وتفقُّ

واقة« من دون الختبار والتجربة،  ين، اأن يبادر اإلى مهنة الحياكة والن�سيج اأو »ال�شُّ في الدِّ

يا�سّي  �س اآخر اأن يبادر اإلى المجال ال�سِّ كذلك ل ي�سع الفيل�سوف اأو الفقيه، اأو اأّي متخ�سِّ

النظريَّة  اأو  الفقاهة،  اأو  ة،  النظريَّ الفل�سفة  لأّن  ذلك  فقهه؛  اأو  النظرّي  عقله  لمجّرد 

يا�سة هي في دائرة المتغيِّرات.  الأخالقيَّة، هي على م�ستوى الثوابت المجّردة، وال�سِّ

مور النا�س اليوميَّة ورعاية 
ُ
رة ل�سوؤون البالد، والم�سوؤولة عن ت�سيير اأ فالحكومة المدبِّ

رة  ة والمتغيِّ اأمنهم واقت�سادهم، اإّنما ُتعدُّ من �سعب العقل العملّي ومن المو�سوعات الجزئيَّ

ة والتجريبيَّة. وبالتاأكيد، فاإّن و�سعها يختلف تمامًا  يَّ اّلتي تقع عادًة في المو�سوعات الح�سِّ

التجريبيَّة هو في  للمو�سوعات  حيح  ال�سَّ والتَّ�سخي�س  ة.  ال�سماويَّ والأوامر  الكّليات  عن 

�سوا الأمور كما ينبغي، ل يكون لأحكام ال�سرع الكّليَّة من  عهدة النا�س فقط، وما لم ي�سخِّ

فاعليَّة وحاكميَّة.

وؤية اّلتي ل تجد في الفقاهة �سرطًا لإدارة �سوؤون المجتمع  ويدافع اآخرون عن هذه الرُّ

�سول والكّليات، بل ي�سيفون اإليه 
ُ
الإ�سالمّي، فيقولون بعدم ح�سر دور الفقيه في طرح الأ

�ساأن الإ�سراف. فهم يعتقدون باأنَّ ل �سرورة لأن تكون الزعامة للفقيه العادل، بغية تحّقق 

ينيَّة، بل تح�سل هذه الحكومة اإن كان الفقيه م�سيرًا اأو م�سرفًا، يخ�سع له  الحكومة الدِّ
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الم�سوؤولون عن اإجراء ال�سريعة. 

عامة  وبناًء على ما تقّدم، فاإّن نظرة المدافعين عن عدم ا�ستراط الفقاهة في الزَّ

ة، اإّنما ت�ستند اإلى اأمرين:  يا�سيَّ يا�سيَّة، وبالنتيجة اإنكار ولية الفقيه ال�سِّ ال�سِّ

االأوَّل: اأّن الت�سّلع في الفقه لي�ست له اأّية دللة على اأولوية الفقيه العادل في الت�سّدي 

يا�سّي واإدارة �سوؤون المجتمع. ال�سِّ

ين واأحكامه على م�ستوى  ينيَّة، وتحقيق اأهداف الدِّ واالآخر: اأّن ت�سكيل الحكومة الدِّ

واإنَّما  ا�سيَّة،  ال�سيِّ ال�سوؤون  لإدارة  الفقيه  ي  ت�سدِّ في  ينح�سران  ل  المجتمع 

ولية  من  للفقيه  ولي�س  تطبيقها،  يمكن  ينيَّة  الدِّ للحكومة  خرى 
ُ
اأ �سيغ  هناك 

فيها، بل ينح�سر دوره في بيان الأحكام، اأو اأبعد من ذلك، في الإ�سراف على 

رعيَّة.  رعاية الأحكام ال�سَّ

ة للفقيه ياسيَّ فاع عن ضرورة الزَّعامة السِّ الدِّ

ة اّلتي رف�ست �سرط الفقاهة في اإدارة �سوؤون المجتمع الإ�سالمّي،  لقد اأغفلت النَّظريَّ

ة. و�سنناق�س روؤيتها من خالل  مور المهمَّ
ُ
يا�سيَّة، العديد من الأ وتنّكرت لولية الفقيه ال�سِّ

الم�سائل الآتية: 

ة للفقيه، هي العّلة الوحيدة  يا�سيَّ 1 � هل الفقاهة، من وجهة نظر القائلين بالولية ال�سِّ

ة  روريَّ روط ال�سَّ وال�سرط الالزم لإحراز هذا المن�سب الجتماعّي، اأو اأّنها اأحد ال�سُّ

يا�سيَّة؟  زمة لتولِّي زعامة المجتمع الإ�سالمّي ال�سِّ الالَّ

فات  روط وال�سِّ ينيَّة ذكرت بع�س ال�سُّ ر�س القادم، فاإّن الم�سادر الدِّ كما �سياأتي، في الدَّ

فالعدالة  ه.  والتفقُّ ين  الدِّ في  ر  التبحُّ اأهمها  ومن  الم�سلمين،  اإمام  في  توافرها  زم  الالَّ

وال�سجاعة وح�سن التدبير والمقدرة على اإدارة �سوؤون المجتمع تعدُّ من جملة ال�سروط 

زم توافرها في اإمام  الم�سلمين ووليِّ اأمرهم. وا�ستنادًا اإلى �سرورة توافر  المعتبرة الالَّ

ى لهذا المقام، عالوة على الم�سوؤوليَّة الجتماعيَّة،  فات الكثيرة في من يت�سدَّ هذه ال�سِّ

يّت�سح اأّن الفقاهة لي�ست ال�سرط الوحيد المفرو�س توافره في زعيم المجتمع الإ�سالمّي؛ 
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زمة  الت والقابليات الالَّ ين ل يوؤّمن الموؤهِّ ه في الدِّ لكي ُيقال � على �سبيل الإ�سكال � اإنَّ التفقُّ

ة في الجزئيات،  يا�سة واإدارة البالد تتطّلب مقدرة خا�سّ لإدارة �سوؤون المجتمع، واإّن ال�سِّ

�سول. 
ُ
بينما الفقاهة قادرة على اإدراك كّليات الأحكام والأ

يا�سيَّة، في الحكومات العلمانيَّة، في  اإدارة �سوؤون المجتمع،  عامة ال�سِّ ة الزَّ 2 � تتمثَّل مهمَّ

الإن�سان.  وحقوق  اللِّيبراليَّة  والمبادئ  النُّظم  طر 
ُ
اأ في  والرفاه  الأمن  و�سمان 

ينيَّة ملتزمة بالدين، وتن�سد تحقيق الأهداف المذكورة �سمن اإطار  والحكومة الدِّ

ال�سرع والمبادئ والقيم الإ�سالميَّة. وبناًء على ذلك، ل يمكن تفوي�س العقل العملّي 

يا�سة العمليَّة في اإدارة �سوؤون المجتمع الإ�سالمّي؛ ذلك  وفّن الإدارة والتمّكن من ال�سِّ

ينيَّة  يا�سة والإدارة في هكذا حكومة ينبغي اأن تمار�س في ظّل الموازين الدِّ لأّن ال�سِّ

ة. اإذن، فزعيم هذا المجتمع، اإ�سافة اإلى فقاهته ومعرفته بالإ�سالم، ل  رعيَّ وال�سَّ

بدَّ من اأن يتمتع بقدرة �سيا�سيَّة، وباّطالع على فنِّ الإدارة ومعرفة به. 

مور تطراأ على المجتمع الإ�سالمّي، ما يجعل م�سلحة 
ُ
وال�ساهد على ذلك اأّن بع�س الأ

ظام والمجتمع الإ�سالمّي تقت�سي من الحاكم اإ�سدار اأمر حكومّي. وقد يكون الحكم، اأو  النِّ

ة الإ�سالميَّة. وعلى اأ�سا�س  الأمر الحكومّي، في بع�س الموارد، مخالفًا لبع�س الأحكام الأّوليَّ

ة، فاإّن �سدور الأمر الحكومّي، اأو الحكم الولئّي،  اأدّلة ن�سب الفقيه العادل للولية العامَّ

الزعيم  لو كان  بينما  �سرعّي،  الولئيَّة واجب  اأحكامه  واإطاعة  العادل،  الفقيه  �ساأن  من 

يا�سّي للمجتمع الإ�سالمّي فاقدًا للفقاهة، فلي�س له حّق اإ�سدار مثل هذه الأحكام، واإّن  ال�سِّ

ة اأمٌر جائز.  رعيَّ عدم طاعته في اأحكامه واأوامره المخالفة لبع�س الظواهر ال�سَّ

في  الإ�سالميَّة  التعاليم  تطبيق  �سرورة  اإلى  وبالنَّظر  اأّنه،  هو  الآخر  اهد  وال�سَّ

الأحكام  بع�س  تزاحم  ت�سهد  الحالت  بع�س  فاإّن  الجتماعيَّة،  المجالت  مختلف 

هذه  ففي  الآخر.  تجاوز  يعني  اأحدها  اإلى  واللتفات  خرى، 
ُ
اأ اأحكام  مع  رعيَّة  ال�سَّ

�س الحاكم اأّيهما اأهّم واأّيهما مهّم، فيقدم الأهّم على  الحالة، ل بدَّ من اأن ي�سخِّ

رًا  المهّم، ول �سكَّ في اأّن ت�سخي�س الأهّم والمهّم من الأحكام يتطّلب تعمقًا وتبحُّ
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ة.  ينيَّ من الحاكم في التعاليم الدِّ

ه  ة تتطّلب ميزًة مهّمة، وهي التفقُّ اهدان ي�سيران اإلى اأّن الزعامة الإ�سالميَّ فهذان ال�سَّ

اإلى جانب القدرات والكفاءات الالزمة والمعروفة في �سائر الحكومات. وكون الحكومة 

ة يتطّلب مثل هذا ال�سرط على �سعيد زعامة المجتمع.  دينيَّ

ه القائل  ة اإبعاد ولية الفقيه عن التوجُّ ولئك اّلذين يتبنُّون نظريَّ
ُ
3 � ل بدَّ من اأن يلتفت اأ

هام�س  على  الفقهاء  جعل  اأّن  اإلى  والإ�سراف،  الم�ساورة  في  الفقيه  دور  بح�سر 

مانة  ال�سَّ يفقد  ظام،  النِّ ة  اإ�سالميَّ على  الإ�سراف  في  عملهم  وح�سر  الحكومة 

النقطة  عن  رف  الطَّ غ�س�سنا  لو  اأي  ة،  ينيَّ الدِّ الحكومة  اأهداف  لتحقيق  الالزمة 

الثانية، و�سلَّمنا زعامة المجتمع لغير الفقيه، وح�سرنا دور الفقيه في الإ�سراف، 

ظام والتزام اأ�سحاب القرار بو�سايا الفقيه؟ فاإن  ة النِّ فما ال�سمانة لبقاء اإ�سالميَّ

المخالفات  وتفاقمت  ة،  الإداريَّ الأجهزة  جميع  على  ة  التنفيذيَّ ال�سلطة  ا�ستحوذت 

عامة بال�ستجابة لو�سايا  د على ال�سرع، فمن ذا اّلذي يلزم هذه الزَّ وحالت التمرُّ

الفقهاء؟ 

�ستور  الدَّ في  الفقهاء  دور  وا�ستيعاب  )الم�سروطة(،  ة  الد�ستوريَّ الحركة  تجربة  اإّن 

ة  ورى؛ َل�َسهادٌة حيَّة على عدم فاعليَّ )القانون الأ�سا�س( بالإ�سراف على لوائح مجل�س ال�سُّ

ة النظام.  عن�سر الإ�سراف ل�سمان اإ�سالميَّ

الحياة  ق�سي عن 
ُ
اأ ما  �سرعان  الأ�سا�س(،  )القانون  الأ�سل  اأّن هذا  ي�سهد  فالتَّاريخ 

يا�سيَّة.  ًا من م�سرح الأحداث ال�سِّ الد�ستوريَّة، وغاب اإ�سراف الفقهاء عمليَّ
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1� جعل الولية للفقيه العادل هو ل�سدِّ �سعف المجتمع ونق�سه. 

ه �سرطًا لزعامة المجتمع واإدارة �سوؤونه، حتى تلك الطائفة  يعة التفقُّ 2� عّد فقهاء ال�سِّ

من الفقهاء اّلتي ل توؤمن بن�سب الفقيه. 

يا�سيَّة، تتمثَّل في اأّن اأهداف الحكومة ل  عامة ال�سِّ 3� فل�سفة ا�ستراط الفقاهة، في الزَّ

ة  تقت�سر على الرفاه والأمن، فمن هذه الأهداف تكييف جميع العالقات الجتماعيَّ

مع الأحكام والتعاليم الإ�سالميَّة. 

4� يرى بع�س مخالفي ولية الفقيه اأن لي�س من مالزمة بين تطبيق الإ�سالم وت�سّدي 

الفقيه. فهوؤلء يعتقدون باأّن اإدارة �سوؤون المجتمع �ساأن لل�سيا�سّي ل للفقيه. فالفقيه 

ة والكّليات، في حين اأّن اإدارة �سوؤون المجتمع تتعّلق على  �سول العامَّ
ُ
مت�سّلع في الأ

الدوام بالجزئيَّات والمتغيِّرات. 

ينيَّة وت�سّدي  5� بع�س اآخر من مخالفي ولية الفقيه يرى اأن ل مالزمة بين الحكومة الدِّ

ة النظام تتحّقق باإ�سراف الفقيه.  الفقيه، فاإ�سالميَّ

مور، اأحدها اأّن الفقاهة لي�ست 
ُ
ة للفقيه عن بع�س الأ يا�سيَّ 6� غفل مخالفو الولية ال�سِّ

المجتمع  �سوؤون  اإدارة  باأّن  عليها  لي�سكل  يا�سيَّة؛  ال�سِّ الزعامة  في  الوحيد  ال�سرط 

الع على الأ�سول والكّليات.  تتطّلب بع�س الخ�سائ�س، ل يكفي فيها الطِّ

اإ�سراف الفقهاء لي�س من �ساأنه �سمان تطابق  اأّن مجّرد  ة  اأثبتت التجربة التاريخيَّ  �7

يا�سة مع الإ�سالم.  مختلف �سوؤون المجتمع وال�سِّ
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المجتمع  زعامة  في  الفقاهة  ا�ستراط  على  الفقهيَّة  التجاهات  جميع  تتَّفق  هل   �1

الإ�سالمّي؟ 

يا�سيَّة؟  عامة ال�سِّ ه في الزَّ 2� ما هي فل�سفة ا�ستراط التفقُّ

�ساأن  من  لي�س  يا�سيَّة  ال�سِّ المجتمع  ل�سوؤون  الت�سّدي  باأّن  اعتقد  من  دليل  هو  ما   �3

الفقيه؟ 

ى اإ�سراف الفقيه بدًل من وليته؟  4� ما هي خال�سة راأي من يتبنَّ

ة لي�ست من وظائف الفقيه؟  يا�سيَّ 5� كيف ترّد على �سبهة من زعم اأّن الولية ال�سِّ

فاع عن اإ�سراف الفقيه بدًل من ولية الفقيه؟ ى الدِّ 6� ما هو رّدك على من يتبنَّ





خرى، بخ�سائ�س 
ُ
ة الأ يا�سيَّ يا�سي الإ�سالمّي، من �سائر المذاهب ال�سِّ يتميَّز الفكر ال�سِّ

ة  الجاذبيَّ فعن�سر  للمجتمع.  يا�سّي  ال�سِّ الزعيم  في  توافرها  ي�سترط  ة  خا�سّ و�سروط 

ائدة،  ة ال�سَّ والقدرة على ك�سب الأ�سوات يحتلُّ مكانة وا�سعة في اأغلب النُّظم الديمقراطيَّ

عامات  ة اّلتي يتمتَّع بها اأ�سحاب الزَّ م على ما �سواه من الف�سائل والمزايا الفرديَّ ويتقدَّ

وع من الأنظمة، هو ال�ستحواذ على الأذهان من خالل  يا�سيَّة. فالمهّم، في هذا النَّ ال�سِّ

لطة. اأّما  ة والفوز بال�سُّ اقة، وتاليًا ك�سب المعركة النتخابيَّ ي ال�سعارات البرَّ عاية وتبنِّ الدِّ

يتحّلى  اأن  بدَّ من  بالأمر ل  ينه�س  اّلذي  الزعيم  فاإّن  الإ�سالمّي،  يا�سّي  ال�سِّ ظام  النِّ في 

اإلى  ونلّمح  فات،  ال�سِّ هذه  اأهّم  اإلى  هنا،  ون�سير،  ة.  الفرديَّ وال�سجايا  فات  ال�سِّ ببع�س 

وايات اّلتي �سّرحت ب�سرورة التحّلي بها.  الآيات والرِّ

اًل: الفقاهة  أوَّ

يا�سّي واأبرزها هي تمتُّعه بمعرفة عميقة بالإ�سالم، وبانفتاح  اإّن اأهّم �سفة للحاكم ال�سِّ

فل�سفة هذا  ابق، عن  ال�سَّ ر�س  الدَّ في  ثنا،  تحدَّ وقد  ال�سامية.  تعاليمه  وعلى  عليه  علمّي 

اإن  الميزة  اأهميَّة هذه  وّتت�سح  الإ�سالمّي.  المجتمع  توافره في حاكم  رط و�سرورة  ال�سَّ

نا  يعّي في ع�سر الغيبة منها؛ اإذ اإنَّ يا�سّي ال�سِّ عرفنا اأّننا ن�ستلهم التعريف بالنظام ال�سِّ

خ�سائ�س الزَّعامة و�سروطها

الّدر�س الخام�س والع�سرون 
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روط  غم من اأّن �سائر ال�سُّ ظام قائمًا على اأ�سا�س »والية الفقيه«، على الرُّ نعدُّ هذا النِّ

هذا  ت�سمية  على  ال�سطالح  ن�ستطيع  فنحن  للمجتمع.  الإ�سالمّي  الحاكم  في  معتبرة 

النظام باأّنه مبنيٌّ على »والية العادل«، اأو »والية المدير والمدّبر«، اأو »والية الموؤمن 

ة  فات م�سترطة في الحاكم الإ�سالمّي، ولكن ب�سبب اأهميَّ والمتَّقي«؛ لأّن جميع هذه ال�سِّ

الزعامة  يت  و�سمِّ عليها،  التَّركيز  جرى  فقد  ال�سفات،  �سائر  بين  من  الفقاهة،  �سفة 

ا ي�ستفاد �سراحة من  وولية المجتمع الإ�سالمّي ب� »والية الفقيه«. وا�ستراط الفقاهة ممَّ

وايات: وائيَّة، ون�سير هنا اإلى نماذج من فقرات هذه الرِّ اأدّلة ولية الفقيه الرِّ

اأ - في مقبولة عمر بن حنظلة نقراأ: 

ن قد روى حديثنا، ونظر في حاللنا وحرامنا، وعرف اأحكامنا،  »من كان منكم ممَّ

.
(1(

فلير�شوا به حكماً، فاإّني قد جعلته عليكم حاكماً«

 :Q ب - وفي م�سهورة اأبي خديجة قال الإمام ال�سادق

 .
(2(

»ولكن انظروا اإلى رجل منكم يعلم �شيئاً من ق�شائنا فاجعلوه بينكم«

 :Q ج - وقال اأمير الموؤمنين الإمام علّي

قال ر�سول اهللP: »األلَّهم ارحم خلفائي � ثالث مرات � قيل: يا ر�شول اهلل، ومن 

.
(3(

خلفاوؤك؟ قال: اّلذين ياأتون من بعدي يروون حديثي و�شنَّتي«

ريف لإمام الزمان |:  د- وورد في التَّوقيع ال�سَّ

 .
(4(

»اأّما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها اإلى رواة اأحاديثنا« 

ة  وائيَّ وايات، بالتف�سيل في المباحث المتعلِّقة بالأدلَّة الرِّ وقد بحثنا، في هذه الرِّ

وايات  ة في هذه الرِّ على ولية الفقيه، واأ�سرنا اإلى اأّن المراد من رواة الأحاديث وال�سنَّ

ين، والذين يدركون  هون في الدِّ لي�س مجّرد ناقلي الأحاديث، بل المراد العلماء المتفقِّ

يعة، 27: 136 و137 ح 1، الباب 11 من اأبواب �سفات القا�سي. )1) و�سائل ال�سِّ

)2) الكافي، 7: 412 ح 4، كتاب الق�ساء والأحكام، باب كراهية التَّرافع اإلى ق�ساة الجور.

دوق: 374 و375 ح 1 باب معنى قول النبّيP: اللهم ارحم خلفائي، تحقيق علّي اأكبر الغفاري. يخ ال�سَّ )3) معاني الأخبار لل�سَّ

�سا Q، 2: 37 ح94، الباب 31. )4) عيون اأخبار الرِّ
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لطائف اأحاديث المع�سومين R ورموزها، واإلَّ فاإّن مجّرد نقل الحديث ل ي�ستتبع 

مرجعيَّة وولية. 

ثانيًا: العدالة 

واإدارة  ة  يا�سيَّ ال�سِّ الولية  من  الأدنى  مور 
ُ
الأ في  �سرطًا  العدالة  يعة  ال�سِّ فقهاء  عدَّ 

يُعد  لم  ذلك،  على  وبناء  الق�ساء.  اأو  الجماعة  اإمامة  قبيل:  من  الجتماعيَّة،  ال�سوؤون 

ّمة، اّلتي 
ُ
ًا ورئي�سًا في اأمر خطير كاإمامة الأ من الم�ستغرب اأن تكون العدالة �سرطًا مهمَّ

العديد من  ي�ستفاد من  اأبنائه. فما  و�سعادة  المجتمع  بناًء  وت�سابكت بم�سالح  انعقدت 

رنا اهلل في  الم، فقد حذَّ وايات الوفيرة هو �سرورة عدم طاعة الجائر والظَّ الآيات والرِّ

لمة، فقال: {ڳ ڳ ڳ      ڱ ڱ   ڱ ڱ  كون اإلى الظَّ القراآن الكريم من الرُّ

 .
(1(

ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ   ہ ہ}
كما  اعة،  والطَّ ة  والتبعيَّ والنَّ�سيحة  ة  والمحبَّ حبة  ال�سُّ ي�سمل  لمة  الظَّ اإلى  كون  والرُّ

واية الآتية في  ي�سمل معونة الإمام الجائر وغير العادل وطاعته. نقل علّي بن اإبراهيم الرِّ

.
(2(

بيان المراد من الركون اإلى الظلمة: »ركوُن موّدٍة ون�شيحٍة وطاعة«

ا�س، في عدة اآيات، عن طاعة الم�سرفين والمف�سدين وعبدة الأهواء،  كما نهى اهلل النَّ

وهوؤلء جميعهم يك�سفون عن غياب العدالة.

.
(3(

{ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ۓ ۓ      ڭ  ڭ} 

 .
(4(

{ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ  ڦ ڦ}

الإمام  كتب  الجمعة.  واإمام  عيم  الزَّ عدالة  لزوم  وايات  الرِّ من  العديد  اأّكد  كما 

الح�سين Q لأهل الكوفة: 

)1) �سورة هود: 113.

)2) تف�سير القمي، 1: 338 ذيل هذه الآية .

)3) �سورة ال�سعراء: 151 – 152.

)4) �سورة الكهف: 28.
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.
(1(

ائن بدين اهلل« »فلََعْمري ما االإمام اإاّل الحاكم بالكتاب، القائم بالق�شط والدَّ

وقال الإمام الح�سن المجتبى Q في خطبة له بح�سور معاوية بن اأبي �سفيان: »اإّنما 

.
(2(

الخليفة من �شار بكتاب اهلل و�شنَّة نبيِّهP، ولي�ص الخليفة من �شار بالجور«

د بن م�سلم:  وقال الإمام الباقر Q لمحمَّ

»... واهلل يا محّمد، من اأ�شبح من هذه االأُّمة ال اإمام له من اهلل )عّز وجّل( ظاهر 

عادل، اأ�شبح �شاالًّ تائهاً. واإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق. واعلم، يا 

 .
(3(

د، اأّن اأئّمة الجور واأتباعهم لمعزولون عن دين اهلل قد �شّلوا واأ�شلُّوا«  محمَّ

ولية  ل  اأن  منها،  نماذج  اإلى  اأ�سرنا  اّلتي  وايات  والرِّ الآيات  مجموع  من  وُي�ستفاد، 

اغوت.  ّمة، وولية غير العادل من نوع ولية الطَّ
ُ
للفا�سق والفاجر والجائر على الأ

دبير والقدرة واألمانة  ثالثًا: العقل والتَّ

بهذه  التمتُّع  يقت�سي  عامة  الزَّ من�سب  طبيعة  اإّن  اأي  عقالئّي،  ُبعد  هذه  روط  لل�سُّ

وروايات  اآيات  اأّكدت  وقد  القائد.  في  توافرها  المجتمع �سرورة  اأبناء  ويرى  فات،  ال�سِّ

مور الجزئيَّة، ف�ساًل عن 
ُ
ى للقيادة حّتى في بع�س الأ عديدة لزوم توافرها في من يت�سدَّ

ّمة واإمامتها: 
ُ
زعامة الأ

.
(4(

{ڭ ڭ ڭ  ۇ  ۇ    ۆ ۆ ۈ    ًۈ}

ث في ذلك اإلى عزيز م�سر،  مور الخزانة وتحدَّ
ُ
وحين اأراد يو�سف Q الت�سّدي لأ

اأّكد تحّليه ب�سفتين، هما: الحفظ، والأمانة، وهذا �ساهد على �سرورة ات�ساف الزعيم 

.
(5(

بهاتين ال�سفتين: {ڄ  ڄ ڃ  ڃ ڃڃ چ    چ چ} 

ى مو�سى Q لأمواله، اّت�سافه  كما اأّكدت بنت �سعيب Q، حين اأراد اأن يت�سدَّ

)1) الإر�ساد، ال�سيخ المفيد 2: 39.

)2) مقاتل الطالبيين لأبي الفرج الأ�سفهاني: 47.

�سول الكافي 1: 184 ح 8، باب معرفة الإمام والرّد عليه.
ُ
)3) اأ

)4) �سورة الن�ساء: 5.

)5) �سورة يو�سف : 55.
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فتين  ال�سِّ توافر هاتين  الأولى  وبناًء على ذلك، من  والأمانة.  القّوة،  بخ�سلتين، هما: 

في من يت�سّدى لزعامة المجتمع {ہ ھ       ھ ھھ ے  ے ۓ ۓ 

.
(1(

ڭ ڭ} 
»ولكنَّني  والف�ّساق:  الفّجار  بيد  عامة  الزَّ وقوع  عدم  على   Q علّي  الإمام  واأّكد 

اآ�شى اأن يلي اأمر هذه االأُّمة �شفهاوؤها وفّجارها، فيتَّخذوا مال اهلل دواًل وعباده خواًل 

.
(2(

وال�شالحين حرباً والفا�شقين حزبا« 

واية اّلتي نقلها الف�سل بن �ساذان عن الإمام الر�سا Q نتبيَّن اأّن فقدان  وفي الرِّ

قّيماً  اإماماً  »اإّنه لو لم يجعل لهم  ال�سريعة وزوالها:  اندرا�س  المبين هو �سبب  الإمام 

.
(3(

اأميناً حفيظاً م�شتودعاً لدر�شت الملَّة« 

يا�سة : »من ح�ُشنت  اعة ح�سن التَّدبير وال�سِّ ويرى اأمير الموؤمنين Q اأّن �سرط الطَّ

.
(5(

، »من اأح�شن الكفاية ا�شتحّق الوالية« 
(4(

�شيا�شته وجبت طاعته« 

من  �سفات  من  يا�سة  وال�سِّ والحلم  التدبير  ح�سن   Q الموؤمنين  اأمير  عّد  كما 

ة: »ولِّ اأمر جنودك اأف�شلهم في نف�شك حلماً، واأجمعهم  روريَّ يت�سّدى لإمرة الجند ال�سَّ

.
(6(

يا�شة، و�شالح االأخالق«  للعلم وح�شن ال�شِّ

اللتفات  ينبغي  اّلتي  ة  المهمَّ الأ�سئلة  واأحد  عامة.  والزَّ الولية  �سروط  اأهّم  عر�سنا 

ّمة؟ ترد الإجابة عن 
ُ
اإليها هو: هل الأعلميَّة في الفقه �سرط الت�سّدي للولية واإمامة الأ

وؤال، بالطبع، بعد الفراغ من اأ�سل اعتبار الفقاهة.  هذا ال�سُّ

)1) �سورة الق�س�س: 26.

)2) نهج البالغة: 452، الر�سالة 62.

)3) علل ال�سرائع لل�سيخ ال�سدوق: 253 ح 9، الباب 182.

)4) غرر الحكم لالآمدي 5: 211 ح 8025.

)5) الم�سدر ال�سابق: 349 ح 8292.

)6) دعائم الإ�سالم 1: 358.
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ة في الفقه  اعتبار األعلميَّ

يا�سيَّة، هو البحث  ال�سِّ عامة  ة، في باب �سروط الحاكم والزَّ اأحد الأبحاث المهمَّ اإنَّ 

ة الأعلميَّة. فهل يلزم اأن يكون الوليُّ الفقيه اأعلم الفقهاء في ا�ستنباط الحكم  في ق�سيَّ

ف�سدور  مختلفة،  ولئيَّة  �سوؤون  لل�سرائط  الجامع  العادل  للفقيه  والجتهاد؟  رعّي  ال�سَّ

مور الح�سبيَّة، 
ُ
رعيَّة من �سوؤونه كما اأنَّه يتمتَّع بمن�سب الق�ساء، والولية على الأ الفتوى ال�سَّ

ة والحاكميَّة.  وتاليًا على الولية العامَّ

ة �سرط في هذه الوليات جميعها؟ يبدو  وال�شوؤال اّلذي يطرح نف�شه هو: هل الأعلميَّ

اأّن �سرط الأعلميَّة، ينبغي اأن يتوافر، في بع�س �سوؤون الفقيه، اأكثر من بع�سها الآخر، 

ة والفتيا اأكثر  ومن ذلك مثاًل: اإّن هذا ال�سرط ينبغي اأن يتوافر في من يتولَّى المرجعيَّ

ا ينبغي توافره في من يتولَّى الق�ساء؛ ذلك لأّننا، اإن َعَددنا الأعلميَّة �سرطًا في الولية  ممَّ

البالد برّمتها، وهذا ما يوجب  اأن يوجد قا�ٍس واحد في  للزم من ذلك  الق�ساء،  على 

كانت  اإذا  ما  في  يتمثَّل  البحث  اأّن  والواقع  يعة.  ال�سِّ مور 
ُ
اأ واختالل  وال�سطراب  الع�سر 

يا�سيَّة، من نوع الق�ساء اأم م�ساوقة لالإفتاء وفي ما اإذا  عامة ال�سِّ الولية، في التدبير والزَّ

ة الفقهيَّة �سرطًا فيها.  كانت الأعلميَّ

ته، ا�ستراط  وايات، بغ�سِّ النَّظر عن �سعف �سندها وقوَّ ُي�ستفاد، من ظاهر بع�س الرِّ

الأعلميَّة. فقد روي في كتاب �سليم بن قي�س الهاللّي عن اأمير الموؤمنين علّي Q اأّنه 

قال: »اأفينبغي اأن يكون الخليفة على االأُّمة اإاّل اأعلمهم بكتاب اهلل و�شنَّة نبيِّه، وقد قال 

 .
(1(

اهلل: {ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    ڃ چ چ چ چ  ڇ ڇ}؟«

واية عن ر�سول اهللP: »من اأّم قوماً، وفيهم اأعلم منه اأو اأفقه  ونقل البرقّي هذه الرِّ

.
(2(

منه، لم يزل اأمرهم في �شفال اإلى يوم القيامة« 

»قال  معاوية حا�سرًا:  وكان  له،  في خطبة   ،Q المجتبى  الح�سن  الإمام  وقال   

)1) كتاب �سليم بن قي�س: 118.

)2) المحا�سن، البرقي، 1: 93 ح49.
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ر�شول اهللP: ما وّلت اأُّمة اأمرها رجاًل قط، وفيهم من هو اأعلم منه، اإاّل لم يزل 

.
(1(

اأمرهم يذهب �شفااًل حتى يرجعوا اإلى ما تركوا« 

ولحّل هذه الم�شكلة ال بدَّ من االلتفات اإلى هذه االأُمور:

وا الأعلميَّة �سرطًا  ائفة دللة على اأّنهم لم يعدُّ 1 � تعطينا العودة اإلى كلمات فقهاء الطَّ

ة  المرجعيَّ ها �سرطًا ح�سرها في  �، ومن عدَّ ة  المرجعيَّ  � والتقليد  الفتاء  في غير 

الوثقى«  »العروة  ال�سيد كاظم الطباطبائّي رحمه اهلل في  اآية اهلل  والتقليد. قال 

اّلتي حظيت باهتمام الفقهاء: »ال يعتبر االأعلميَّة في ما اأمره راجع اإلى المجتهد 

.
(2(

اإاّل في التقليد، واأّما الوالية... فال يعتبر فيها االأعلميَّة«

ة  وبهذا قال كبار الفقهاء في تعليقاتهم على العروة. وبناًء على ذلك، فميزة الأعلميَّ

ائينّي،  ة لي�ست م�سروطة في الحاكم ال�سرعّي لدى الآيات العظام: الحائرّي، والنَّ الفقهيَّ

اأبو الح�سن الأ�سفهانّي، والبروجردّي،  والآقا �سياء العراقّي، وكا�سف الغطاء، وال�سّيد 

والخوئّي،  والكلبايكانّي،  والميالنّي،  الخمينّي،  والإمام  الخوان�سارّي،  اأحمد  وال�سّيد 

والحكيم، وال�ساهرودي )رحمهم اهلل جميعًا(. 

ويرى ال�سيخ الأن�سارّي اأنَّها �سرط عند الختالف في الفتيا، بينما ل يراها كذلك عند 

ة المختلفة: »وكذا القول في �شائر منا�شب الحكم،  رع لل�سوؤون الولئيَّ ت�سّدي حاكم ال�سَّ

اأمر االأيتام والغّيب ونحو ذلك؛ فاإّن االأعلميَّة ال  ف في مال االإمام، وتولِّي  كالت�شرُّ

 .
(3(

حاً في مقام النَّ�شب، واإّنما هو مع االختالف في الفتوى« تكون مرجِّ

على  رّكزت  الولية،  في  الواردة،  والنُّ�سو�س  وايات  الرِّ اأّن  الجواهر  �ساحب  واّدعى 

ة: »بل، لعّل اأ�شل تاأّهل المف�شول وكونه من�شوباً يجري على قب�شه  ه ل الأعلميَّ التفقُّ

وواليته مجرى قب�ص االأف�شل من القطعيَّات اّلتي ال ينبغي الو�شو�شة فيها، خ�شو�شاً 

بالو�شف  المو�شوفين  الجميع  ن�شب  في  اهرة  الظَّ النَّ�شب  ن�شو�ص  مالحظة  بعد 

)1) غاية المرام للبحراني: 298.

)2) العروة الوثقى: الم�ساألة 68، الجتهاد والتقليد.

)3) التقليد لل�سيخ الأن�ساري: 67.
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المزبور ال االأف�شل منهم، واإالَّ لوجب القول: »انظروا اإلى االأف�شل منكم« ال »رجل 

.
(1(

منكم«، كما هو وا�شح باأدنى تاأّمل«

2 � اإّن تدبير �سوؤون المجتمع، اإ�سافة اإلى الحاكميَّة، يتطّلب معرفة بالمو�سوع. بعبارة 

ة  الفقهيَّ والفروع  ة  الجزئيَّ الأحكام  ا�ستنباط  على  القدرة  مجّرد  ليكفى  خرى: 
ُ
اأ

لإدارة �سوؤون المجتمع. وبناًء على ذلك، فالأعلميَّة الواردة، في هذه الطائفة من 

الروايات، ربما تعني المقدرة ال�ساملة، الأعّم من الحكم والمعرفة بالمو�سوع. اأي 

ل مع وجود الأعلم  ّمة ل يكتب لها ال�سعادة اإن فّو�ست اأمرها ل�سخ�س غير موؤهَّ
ُ
اأّن الأ

مور، المتَّ�سف باقتدار علمّي وعملّي اأكثر من غيره.
ُ
باإدارة الأ

في  واآخر  العبادات،  في  اأعلم  الفقيه  يكون  فربما  اأبعاد،  عدة  والجتهاد  ه  للتفقُّ  �  3

يا�سة )فقه الحكومة(. فتنا�سب الحكم  المعامالت، وثالث في الجتماعيات وال�سِّ

ة اأن تكون في باب فقه  والمو�سوع يقت�سي اأن لو كان لدينا اإ�سرار على �سرط الأعلميَّ

يا�سّي؛ ذلك لأّن الأعلميَّة في العبادات  الحكومة معيارًا لختيار الحاكم والزعيم ال�سِّ

يا�سيَّة. اأو الأبواب المرتبطة بالتجارة، ل ت�ستتبع اأولويَّة في الولية ال�سِّ

 واّلذي ي�ستفاد من بع�س الروايات اأّن المعيار هو الأعلميَّة في اإدارة �سوؤون المجتمع 

واية الآتية بال�ستناد اإلى ال�سمير »فيه«، تق�سر  والحكومة. على �سبيل المثال، فاإّن الرِّ

االأمر  بهذا  النا�ص  اأحّق  اإّن  النَّا�ص،  اأّيها  »يا  الحكومة:  هو  معّين  جانب  على  الأعلميَّة 

.
(2(

اأقواهم عليه، واأعلمهم باأمر اهلل فيه«

)1) جواهر الكالم، 40: 44 و45. 

)2) نهج البالغة: الخطبة 173.
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يا�سّي لالإ�سالم ا�ستراطه الكمالت والف�سائل المعّينة  زات النظام ال�سِّ 1- اإّن اأحد مميِّ

يا�سيَّة. لطة ال�سِّ في راأ�س هرم ال�سُّ

قة بالإ�سالم. ه والمعرفة المعمَّ 2- اأهّم �سفات الحاكم الإ�سالمّي التفقُّ

وائيَّة. ه، في ولية الفقيه �سراحة، من اأدّلتها الرِّ 3- ي�ستفاد �سرط التفقُّ

بهم  والمراد  الحديث،  رواة  اإلى  الرجوع  يعة على  ال�سِّ بحّث  الأدلَّة  اأغلب  4- �سّرحت 

ن مرجعيَّة. ه، ل يت�سمَّ الفقهاء؛ لأّن مجّرد نقل الحديث من دون دراية وتفقُّ

5- العدالة هي ال�سرط المهّم الآخر في زعيم الأّمة الإ�سالميَّة.

والظلمة  الجور  ام  اتباع حكَّ الأّمة من  اآياته،  العديد من  في  الكريم،  القراآن  منع   -6

والذين تغيب عنهم العدالة.

اغوت. ة اأّن ولية الفا�سق والجائر من نوع ولية الطَّ وائيَّ 7- ي�ستفاد من الأدلَّة الرِّ

8- هناك بعد عقالئّي لبع�س �سفات الزعامة و�سروطها كالعقل والتدبير والقتدار.

ة . 9- اأحد الأبحاث المدعاة للتاأّمل في �سروط الزعيم اعتبار الأعلميَّ

اأّنها لي�ست �سرطًا في �سائر  اأّن الأعلميَّة �سرط الإفتاء، غير  10- يرى اأغلب الفقهاء 

�سوؤون الفقيه كالولية على الق�ساء والولية على الأمور الح�سبيَّة.

يا�سيَّة-  العًا على الأو�ساع ال�سِّ 11- تتطّلب اإدارة �سوؤون المجتمع معرفة بالمو�سوع واطِّ

بالحكم. ولذلك ل يمكن حمل  المعرفة  اإلى جانب  ة  والعالميَّ ة  المحلِّيَّ ة  الجتماعيَّ

ال�ستنباط  على  القدرة  خ�سو�س  على  الروايات  بع�س  في  المذكورة  ة  الأعلميَّ

)معرفة الحكم(.
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يا�سيَّة؟ ليل على ا�ستراط الفقاهة في الولية ال�سِّ 1- ما الدَّ

يا�سيَّة. عامة ال�سِّ 2- اأ�سر اإلى بع�س اأدّلة ا�ستراط العدالة في الزَّ

ة لها تنا�سب اأكثر؟ رعيَّ 3- الأعلميَّة، في ال�ستنباط، مع اأّي نحو من اأنحاء الولية ال�سَّ

4- لماذا ل ت�سترط الأعلميَّة في الولية على الق�ساء؟

يا�سيَّة؟ 5- هل ت�سترط الأعلميَّة في الولية ال�سِّ



عامة  الزَّ ّمة 
ُ
الأ فيها  تطيع  اّلتي  مور 

ُ
الأ هي  ما  هو:  الدر�س  لهذا  الأ�سا�س  المو�سوع 

تها  ّمة وتبعيَّ
ُ
ظام القائم على اأ�سا�س ولية الفقيه؟ وما هي حدود انقياد الأ والقيادة، في النِّ

للولّي الفقيه؟ وهل لها الحقُّ في مخالفته في بع�س المجالت وعدم الن�سياع لتوجيهاته 

ر�س.  واإر�ساداته؟ هذه التَّ�ساوؤلت هي المحور الأ�سا�س لهذا الدَّ

عنهما  ث  نتحدَّ مطلبين،  اإلى  اللتفات  من  بدَّ  ل  الأ�سئلة،  هذه  عن  الإجابة  وقبل 

مة.  بو�سفهما مقدِّ

ولية  من  المنبثق  يا�سّي  ال�سِّ ظام  النِّ في  عامة  الزَّ مكانة  تو�سيح  من  بدَّ  ل  االأّول: 

الفقيه. 

والثاني: درا�سة مختلف اأنواع المخالفة وعدم التَّبعيَّة.

موقع الزَّعامة في النِّظام الوالئّي 

ذكر القراآن الكريم اهلل تعالى بو�سفه الوليَّ الأوحد والحاكم اّلذي ل منازع له. فللَّه 

.
(1(

ولية حقيقيَّة على الإن�سان، وله حّق التَّ�سريع والأمر والنَّهي {ۉ ې ې} 

)1) �سورة ال�سورى:9.

دائرة طاعة القيادة

اد�س والع�سرون الّدر�س ال�سّ
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.
(1(

{ے ے ۓ ۓ}

 .
(2(

{ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ  ڃ} 

.
(3(

{ې ې ې} 

  .
(4(

{ں ں ڻ  ڻ} 

لأّي  لي�س  تيجة هي:  النَّ لكانت  الوالية«،  »اأ�شل عدم  اإلى  المو�سوع  ولو �سممنا هذا 

هي و�سنُّ القوانين والت�سييق على الآخرين،  اإن�سان على اآخر ولية، ولي�س له حّق الأمر والنَّ

لفرد،  الحقيقّي وليًة  الولية  فاإن منح �ساحب  تعالى.  المنزلة على اهلل  وتقت�سر هذه 

اأو لأفراد، واأمر بلزوم طاعته اأو طاعتهم، فاإّن ممار�سة هذا الفرد، اأو الأفراد، للولية 

�ستكون م�سروعة ومعتبرة.

الولية  هذه  جعل  اهلل  فاإّن  وائيَّة،  والرِّ ة  القراآنيَّ الأدلَّة  من  العديد  اإلى  وا�ستنادًا 

بوا  ُن�سّ العدول  الفقهاء  فاإّن  الفقيه،  اأدّلة تن�سيب ولية  وبناًء على   .R للمع�سومين 

من جانب الأئّمة R بالولية. وبناًء على ذلك، ل بدَّ من طاعة اأوامرهم ونواهيهم في 

 ،R ع�سر الغيبة. وعلى هذا الأ�سا�س، فاإّن ولية الفقيه فرع من ولية النبّي واأهل بيته

وولية النبّي والأئّمة انبثقت من ولية اهلل تعالى وحاكميَّته.

وتفيد ن�سو�س ولية الفقيه واأدلَّتها اأّن الفقيه العادل يتمتَّع بحّق الحكومة، وله ب�سبب 

هي، و�سنُّ القوانين في  يا�سيَّة والن�سب من جانب المع�سومين حّق الأمر والنَّ الولية ال�سِّ

ة.  الإطار العام والجتماعّي للمجتمع الإ�سالمّي، وطاعة اأوامره ونواهيه واجبة و�سروريَّ

�سات الموجودة في الحكومة  ة للفقيه، فاإّن �سائر الموؤ�سَّ وعلى اأ�سا�س الولية التَّن�سيبيَّ

ة له هي مبداأ �سرعيَّة  يا�سيَّ ة الولية ال�سِّ تكت�سب �سرعّيتها من حكم الولّي الفقيه. ف�سرعيَّ

ة �سائر  ة الحكومة؛ لأّنه لول م�سادقته لختلت �سرعيَّ �سائر الأجهزة الموجودة في هيكليَّ

)1) �سورة الأنعام:57.

)2) �سورة البقرة: 107.

)3) �سورة المائدة: 55.

)4) �سورة الأعراف: 54.
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الأجهزة في هذه الحكومة. على �سبيل المثال: ي�سدر بع�س الوزراء، في الجهاز الحاكم، 

اب في المجل�س النيابّي، ي�سعون قوانين و�سوابط معّينة، اأو  تعليمات معّينة، اأو اأّن عدة نوَّ

رعيَّة. مور جميعها مما يتطلَّب ال�سَّ
ُ
دون بع�س المجالت، وهذه الأ يحدِّ

والتَّ�ساوؤلت المطروحة هي: لماذا يجب علينا اللتزام بالقوانين اّلتي ي�سادق عليها 

المجل�س؟ لماذا نن�ساع لمقّررات هيئة مجل�س الوزراء؟ ما اّلذي يلزمنا برعاية �سوابط 

ة والق�سائيَّة في البالد وقوانينها، وتاليًا لم تجب طاعتها؟  الأجهزة الع�سكريَّ

به  ا�ستنادًا اإلى اآيات القراآن الكريم، يعود حّق التَّ�سريع والأمر والنَّهي هلل ولمن ن�سَّ

حّق  لأحد  لي�س  ال�سبب،  ولهذا   .
(1(

ی} ی  ی   ىئ  ىئ  ىئ  {ېئ  للولية: 

د فوز الأ�سخا�س  مور. اإذًا، فمجرَّ
ُ
هي والتَّ�سريع، اإّل من ثبتت وليته في هذه الأ الأمر والنَّ

ة الأمر والنهي و�سنِّ القوانين،  ببع�س الآراء و�سعودهم اإلى المجل�س، ل يمنحهم �سرعيَّ

والناخبون لهم وغير الناخبين لي�سوا ملزمين بطاعة اأوامرهم ونواهيهم؛ لأّن راأي النا�س 

ل يجعل ذلك الفرد المنتخب �ساحب من�سب ولية �سرعيَّة في الحكومة، اإّل اأن يفّو�س 

رعيَّة. حّق الت�سريع من جانب �ساحب الولية ال�سَّ

في  المثال:  �سبيل  على  يا�سيَّة.  ال�سِّ لطة  ال�سُّ اأجهزة  جميع  على  الكالم  هذا  وي�سري 

وليته  كانت  من  قبل  من  بًا  من�سّ الق�ساء  لأمر  المت�سّدي  كان  اإن  ة،  الق�سائيَّ ال�سلطة 

الجور  بولية  رواياتنا  بع�س  عبَّرت  ولذلك،  م�سروعة.  �ستكون  اأوامره  فاإّن  �سرعيَّة، 

وولية  الحكومات  اإزاء  واغيت  والطَّ لمة  الظَّ باأعوان  الها  وعمَّ ولتها  ونعتت  اغوت،  والطَّ

الأفراد اّلذين ل تتوافر فيهم �سروط زعامة المجتمعات الإ�سالميَّة.

الأهميَّة في  بالغة  الفقيه تحتلُّ مكانة خطيرة  فاإّن منزلة ولية  م،  وبناًء على ما تقدَّ

اأ�سا�س هذا  ولة. وعلى  الدَّ اأجهزة  اأ�سا�س �سرعيَّة جميع  يعّي؛ لأّنها  ال�سِّ يا�سّي  ال�سِّ النظام 

ة الإيرانيَّة، القائم على اأ�سا�س ولية الفقيه، باأّن  ة الإ�سالميَّ المبنى، �سّرح د�ستور الجمهوريَّ

يا وُي�سادق عليهما، بعد النتخاب، من جانب  الد�ستور ورئا�سة الجمهوريَّة ل بدَّ من اأن ُيْم�سَ

)1) �سورةالن�ساء: 59.
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ا�س عليه، ل يمنحه  ة النَّ القائد الحاكم؛ لأّن مجّرد كتابة بع�سهم قانونًا، وت�سويت اأكثريَّ

رعيَّة، وي�سهد بان�سجامه مع  �سرعيَّة وجوب الطاعة، اإّل اأن ُي�سادق عليه �ساحب الولية ال�سَّ

ة ونواهيه منوطة باإنفاذ الحاكم؛ لأّن  ة اأوامر رئي�س الجمهوريَّ رع. ومن هنا، فاإّن �سرعيَّ ال�سَّ

ة ل يجعله �ساحب ولية �سرعيَّة في ممار�سة الحكومة. عب لرئي�س الجمهوريَّ تاأييد ال�سَّ

أقسام المخالفة

يا�سّى  ال�سِّ ظام  النِّ في  والولية  عامة  للزَّ فيعة  الرَّ المكانة  اإي�ساح  من  فرغنا  اأن  بعد 

والنقياد  اعة  الطَّ تجب  المجالت  اأّي  في  وهي:  م�ساألة،  درا�سة  من  بدَّ  ل  لالإ�سالم، 

للزعامة؟ وما هي الموارد اّلتي يمكن مخالفته وعدم طاعته فيها؟ ول بدَّ من العلم قبل 

ذلك باأّن المخالفة ق�سمان:

اأ( المخالفة العمليَّة؛  

ة. ب( المخالفة النَّظريَّ

والمقّررات  القوانين  على  د  والتمرُّ الع�سيان  العمليَّة،  المخالفة  من  والمراد، 

الواقع،  في  يمار�س،  لحكومة  العمليَّة  المخالفة  اإلى  يبادر  اّلذي  خ�س  وال�سَّ الحكوميَّة. 

يا�سيَّة. لطة ال�سِّ اً« وخروجًا على اأوامر ال�سُّ »ع�شياناً مدنيَّ

اأي ووجهة النَّظر. اأّما المخالفة النظريَّة، فهي من نوع العتقاد والرَّ

خ�س اّلذي يعتر�س على بع�س قوانين الحكومة، ويراها غير �سائبة، ول يخالفها  فال�سَّ

عمليًا، ُيعدُّ مخالفًا نظريًا لها. فهو لم ينتهك القانون، ولم يمار�س الع�سيان المدنّي، بل 

.
(1(

مور على �سعيد الفكر فقط
ُ
خالف بع�س الأ

ة مخالفة الوليِّ الفقيه إمكانيَّ

واأق�سام  والولية  عامة  الزَّ بمن�سب  تين  الخا�سَّ متين  المقدِّ ذكر  من  فرغنا  اأن  بعد 

المخالفة، ن�سل اإلى مرحلة الإجابة عن ال�سوؤال المحورّي لهذا الدر�س، وهو: هل يجب 

)1) المخالفة النظرية اأو اللزامية لي�س محرمة اإذا لم تف�ِس اإلى مخالفة عملّية كما حقق في الأ�سول.
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ظام الولئي، اأو يمكن مخالفته �سرعًا؟ ين للولّي الفقيه، في النِّ اعة التَّامَّ النقياد والطَّ

عماء في الأنظمة  اإّن الأحكام اّلتي ي�سدرها الوليُّ الفقيه، على غرار اأوامر �سائر الزُّ

خرى، ت�ستند اإلى ركنين هما: 
ُ
ة الأ يا�سيَّ ال�سِّ

اأ( المعرفة؛

 ب( تعيين الحكم وطريق الحّل المتنا�سب مع ذلك المو�سوع )الحاكميَّة(. 

مة  مقدِّ ان  يعدَّ بالمو�سوع  العميقة  والمعرفة  لالأو�ساع  قيق  الدَّ والتقييم 

ال�سلة  ذات  للمو�سوعات  بالن�سبة  �سّيما  ل  وحكم؛  قرار  لكّل  ة  �سروريَّ

المجتمع؛  م�ستقبل  ر�سم  في  ًا  دورًا حيويَّ ي  وتوؤدِّ للبالد،  ة  المهمَّ بالق�سايا 

من قبيل الق�سايا المتعلِّقة بالأمن القومّي للبالد وثقافتها واقت�سادها. 

فر بوحدة راأي في �ساأنها من  ة والأ�سا�س، قّلما يمكن الظَّ ففي هذه المو�سوعات المهمَّ

ين. وبناًء على ذلك، ففي كّل حكم ي�سدره الوليُّ الفقيه، في �ساأن ق�سيَّة من  قبل المعنيِّ

ين  اآراء المعنيِّ الق�سايا، يمكن اأن يواجه ت�سخي�سه الفردّي للمو�سوع بمخالفته لبع�س 

من اأ�سحاب القرار. فهل هناك من دليل على اأّن معرفة الولّي الفقيه هي، ب�سكل مطلق، 

مور، وتاليًا، فالجميع ملزمون 
ُ
مور، مقّدمة واأف�سل من معرفة الآخرين بالأ

ُ
وفي جميع الأ

بقبول تلك المعرفة، ول يمتلكون حّق اإبداء الراأي المخالف؟

اإ�سدار حكم واتخاذ قرار نهائّي، في �ساأنه، فاإّن باب  اإلى  اإن لم يبادر الوليُّ الفقيه 

مفتوحًا  يبقى  ال�ساأن،  هذا  في  المخالف،  الراأي  واإبداء  البّناء  قد  والنَّ قا�س  والنِّ البحث 

والتَّحقيق  البحث  باب  يغلق  ل  الفقيه  الولّي  راأي  على  الع  الطِّ واإّن  م�سراعيه،  على 

د هذه الحقيقة، وهي اأّنهم كانوا ي�ستطلعون  ين توؤكِّ ة لأولياء الدِّ يرة العمليَّ والحوار. وال�سِّ

اآراء اأ�سحابهم في الق�سايا والم�سائل، فكانوا ي�سمعون وجهات نظر مخالفة لآرائهم. اإّن 

المبادرة اإلى ا�ست�سارة الم�سلمين والأ�سحاب نف�سها تفيد بعدم لزوم التبعيَّة في ت�سخي�س 

ل الوليُّ الفقيه وزعيم الحكومة اإلى راأي في مو�سوع  المو�سوع والتعرُّف اإليه. وحين يتو�سَّ

معّين، وي�سدر حكمه في �ساأنه، اآنذاك تكون طاعة حكمه واجبة على الجميع، ول يحّق لأحد 
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معار�سته واإعالن الع�سيان المدنّي والتمّرد العملّي بذريعة عدم الّتفاق معه في وجهة 

النظر اّلتي اأبداها. وبناًء على ذلك، فطاعة اأحكام الولّي الفقيه العمليَّة واجبة، واإن لم تكن 

كذلك في معرفة المو�سوع. ونجد دليل لزوم طاعة اأحكام  الولّي الفقيه وقراراته في بع�س 

وايات، كمقبولة عمر بن حنظلة اّلتي �سّرحت باأّن مخالفتها ت�سل اإلى درجة ال�ستخفاف  الرِّ

باأوامر اهلل، ومخالفة اأهل البيت، والإعرا�س عن اهلل تعالى: »فاإذا حكم بحكمنا فلم يقبل 

.
(1(

منه، فاإنَّما ا�شتخّف بحكم اهلل وعلينا رّد، والراّد علينا الراّد على اهلل«

واية، يخت�سُّ بحكم  الرِّ والإنكار، في هذه  الرّد  اأّن عدم جواز  يت�سّور بع�سهم  ربما 

القا�سي، ول ي�سري اإلى حكم الحاكم والولّي الفقيه، وقد غفلوا عن اأّن الق�ساء �سعبة من 

ر نق�س حكم الفقيه في  �سعب الولية، و�ساأن من �سوؤون الفقيه الجامع لل�سرائط، فاإن تعذَّ

نزاع خا�ّس وجزئّي، فمن الم�سّلم به عدم جواز نق�س حكمه في ال�سوؤون الأعلى مرتبة 

الإمام  اأّن  ذلك  اإلى  اأ�سف  ة.  الولئيَّ الأحكام  واإ�سدار  البالد،  �سوؤون  كاإدارة  والعظيمة 

ادق Q ذكر هذه الفقرة عقب ن�سب الفقيه لمن�سب »الحكومة«، ما يعني اأنَّها  ال�سَّ

ل تقت�سر على مخالفة الحاكم في �ساأن الق�ساء.

ذلك اأنَّه من غير الجائز مخالفة الحاكم وولّي الأمر عمليًا، بينما ل تلزم ول تجب 

موافقته النظريَّة. فال يجب على الموؤمنين اأن يوافقوا، في وجهة النظر والعتقاد، اآراء 

ة الإخالل  لزموا بطاعته عمليًا، وبعدم توفير اأر�سيَّ
ُ
الحاكم ووجهات نظره وقراراته، بل اأ

بالنظام. ومن هنا، ففي الوقت اّلذي اأفتى فيه الفقهاء بحرمة نق�س حكم الحاكم فاإّنهم 

 .
(2(

موا مناق�سته لم يحرِّ

للولّي  يكن  لم  فلو  الولئيَّة،  اأحكامه  على  مقت�سرة  الفقيه  الولّي  طاعة  فدائرة 

معّينة،  ق�سيَّة  نظره في  اإبداء وجهة  واإّنما مجّرد  واإلزام،  ما حكم  الفقيه، في مورد 

اأّما  �سرعًا.  طاعته  تجب  فال  اأمر،  ترجيح  اأو  ملزمة،  غير  وتو�سية  مقترح  بعنوان 

يعة 27: 136 و137 ح 1، الباب 11 من اأبواب �سفات القا�سي. )1) و�سائل ال�سِّ

)2) جواهر الكالم: 40: 105.
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بل  بمقّلديه،  تخت�ّس  فال  بها،  يحكم  اّلتي  ة  الولئيَّ الأحكام  في  الفقيه  الولّي  طاعة 

.
(1(

الفتيا اأ�سحاب  الفقهاء  فيهم  بمن  الم�سلمين  ت�سري على جميع 

والأبحاث  الولئّي  الحكم  ة  ماهيَّ عن  القادم،  ر�س  الدَّ في  بالتف�سيل،  ث  و�سنتحدَّ

المتعلِّقة به. 

ّمة 
ُ
الأ لعّزة  مدعاة  الإ�سالمّي  الحاكم  حكم  نفوذ  الإ�سالم  تاأكيد  اأّن  بيعّي  الطَّ ومن 

ّمة وترا�ّس �سفوفها ومنعتها اأمور تتمُّ في ظّل التكاتف 
ُ
الإ�سالميَّة واقتدارها، ووحدة الأ

د اأنَّ عّزته م�سدر  ة للزعامة العادلة والفقيه الأمين والورع التقّي، ما يوؤكِّ ة العمليَّ والتبعيَّ

ّمة لحفظ حرمة الإمام والحاكم العادل. وقد 
ُ
ّمة ورفعتها. ومن هنا، ُدعيت الأ

ُ
عّزة الأ

�سا Q عن �سوؤال محّمد بن �سنان، حين �ساأله عن عّلة حرمة الفرار  اأجاب الإمام الرِّ

ين وال�ستخفاف بالأنبياء والأئّمة العدول، ويوجب  من القتال، باأّن ذلك يوجب �سعف الدِّ

 .
(2(

ترك ن�سرتهم اأمام العدّو، وهذا ما يجعل العدو يطمع فيهم

عن  الم�سلمين  نهى  اهلل  Pاأّن  الأكرم  النبّي  عن   Q ادق  ال�سَّ الإمام  وروى 

باهلل  يوؤمن  كان  من   :Pاهلل ر�شول  »قال  فقال:  الإمام،  فيها  ُي�سّب  اّلتي  المجال�س 

.
(3(

واليوم االآخر، فال يجل�ص في مجل�ص ُي�شّب فيه اإمام...«

ة  التبعيَّ دائرة  في  كان  بحثنا  اأّن  وهي  الم�ساألة،  هذه  ذكر  من  الختام،  في   ، بدَّ ول 

والمقّررات  القوانين  لأّن  بحثنا؛  عن  خارجة  القانونيَّة  ة  والتبعيَّ الأمر،  لولّي  ة  رعيَّ ال�سَّ

لمختلف الأجهزة، في كّل حكومة، واجبة الّتباع من الناحية القانونيَّة، وهناك عقاب 

اأ�سا�س  على  القائم  ظام  النِّ في  الحكوميَّة،  والأحكام  فالأوامر  عليها.  للمتمّرد  ق�سائّي 

ة للولّي الفقيه هي في حكمه اّلذي يحكم به، وت�سري هذه الطاعة حتى على �سائر الفقهاء.  رعيَّ )1) �سّرح الفقهاء باأّن حدود وجوب الطاعة ال�سَّ

جاء، في الم�ساألة 57، باب الجتهاد والتقليد، في العروة الوثقى: »حكم الحاكم الجامع لل�سرائط ل يجوز نق�سه ولو لمجتهد اآخر، اإّل اإذا تبّين 

خطوؤه«. ورّد ال�سيد كاظم الحائرى في جوابه على هذا ال�ستفتاء: »هل يجب على الفقهاء في بلد يحكمه مجتهد جامع لل�سرائط اإطاعة احكام 

هذا الفقيه؟« فقال: نعم يجب. 

واأجاب عن �سوؤال اآخر، في �ساأن طاعة ولّي الأمر لغير مقّلديه، فقال: ما يحكم به �سماحة ال�سيد القائد {، بو�سفه وليًا لالأمر، يجب اتباعه 

حتى على غير مقّلديه. راجع: الفتاوى المنتخبة، كتاب الجتهاد والتقليد، الم�ساألتان: 36 و47.

يعة، 15: 87 ح 2، الباب 29 من اأبواب جهاد العدو. )2) و�سائل ال�سِّ

يعة، 16: 266 ح 21، الباب 38 من اأبواب الأمر والنهي. )3) و�سائل ال�سِّ
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ة.  ولية الفقيه، هناك وجوب �سرعّي في اإطاعتها بالإ�سافة اإلى لزوم الطاعة القانونيَّ

1� بالنظر اإلى اأ�سل الولية من جانب، وح�سر الولية الحقيقيَّة في اهلل من جانب اآخر، 

فاإّن كّل ولية تكت�سب �سرعيتها مبا�سرة اأو بو�ساطة النَّ�سب الإلهّي.

تكت�سب  يا�سّي  ال�سِّ النظام  اأركان  �سائر  فاإّن  للفقيه،  ة  التن�سيبيَّ الولية  �سوء  في   �2

�سرعيتها من ولية الفقيه، وهذا يعك�س رفعة منزلة هذا المن�سب. 

3� مجّرد اآراء ال�سعب ل تمنح �ساحبها من�سب التَّ�سريع والأمر والنهي. 

ة.  ة واأخرى نظريَّ ة اإلى مخالفة عمليَّ يا�سيَّ 4� تنق�سم مخالفة الزعامة ال�سِّ

ق الع�سيان المدنّي بالمخالفة العمليَّة، ومجّرد العتقاد بعدم �سوابيَّة قانون اأو  5� يتحقَّ

اأمر ل يعدُّ ع�سيانًا مدنيًا. 

6� ل تجوز المخالفة العمليَّة لأحكام الولّي الفقيه، كما ل تجب موافقته نظريًا. 

ة  ة يتحّدد باأّن المخالفة العمليَّ يا�سيَّ 7� اختالف نظام ولية الفقيه عن �سائر الأنظمة ال�سِّ

لأحكامه الحكوميَّة مخالفة لل�سرع اإ�سافة اإلى كونها ع�سيانًا مدنيًا. 

وايات  ة للفقيه العادل، وجود بع�س الرِّ ليل الفقهّي على لزوم طاعة الأحكام الولئيَّ 8� الدَّ

كالمقبولة. 

ت�سري  بل  فح�سب،  مقّلديه  على  الفقيه  للولّي  ة  الولئيَّ الأحكام  طاعة  تقت�سر  ل   �9

طاعتها على كّل مكّلف، واإن كان فقيهًا ومجتهدًا. 
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يا�سّي لالإ�سالم؟  ظام ال�سِّ ة في النِّ 1� لماذا اكت�سبت منزلة الفقيه العادل اأهميَّة خا�سّ

2� لماذا كانت ولية الفقيه مبداأ �سرعيَّة جميع الأجهزة الحكوميَّة؟

ة والنظريَّة؟ 3� ما المراد بالمخالفتين العمليَّ

4� كيف تجوز مخالفة الولّي الفقيه؟

يا�سيَّة؟  ظام الولئّي عن �سائر النُّظم ال�سِّ ة والطاعة في النِّ 5� ما هو اختالف التبعيَّ

6� لماذا اأّكد الإ�سالم على نفوذ حكم القيادة و�سرورة طاعتها؟ 

ة للفقيه العادل؟  7� على من تجب طاعة الأحكام الولئيَّ





الولئّي ل ي�سري على مقّلديه  ة، وحكمه  العادل �ساحب ولية عامَّ الفقيه  اأّن  ذكرنا 

ة  فح�سب، بل تجب طاعته حّتى من قبل �سائر الفقهاء والمقّلدين الآخرين. وهنا تبرز عدَّ

اأ�سئلة: ما المراد بحكم الحاكم؟ ما الفرق بين حكم الحاكم والفتوى؟ ما هو مبنى �سدور 

حكم الحاكم؟ هل حكم الحاكم من نوع حكم القا�سي اأو يختلف عنه؟ هل حكم الحاكم 

ة للفقه؟ هل لحكم الحاكم من حدود؟ هذه الأ�سئلة واأمثالها تبيِّن  من نوع الأحكام الثانويَّ

�سرورة بحث ماهيَّة حكم الحاكم ومبنى هذه الأحكام ودائرتها. ولهذا، ل بدَّ من درا�سة 

ة والفتوى.  رعيَّ اأق�سام الحكم ليّت�سح الفرق بين حكم الحاكم و�سائر الأحكام ال�سَّ

أقسام الحكم 

1 ـ الحكم الشرعّي 

رعّي:  رعّي من اأكثر اأنواع الحكم رواجًا ومعرفة. والمراد من الحكم ال�سَّ الحكم ال�سَّ

ارع المقّد�س. والتكاليف والقوانين الإلهيَّة من الم�ساديق البارزة  الحكم اّلذي ي�سعه ال�سَّ

ارع، حيث يوجد بو�ساطة جعله  رعّي قرار من قبل ال�سَّ رعيَّة. فالحكم ال�سَّ لالأحكام ال�سَّ

رعّي على نوعين: تكليفّي، وو�سعّي.  واإيجاده. والحكم ال�سَّ

اّلتي  ة  رعيَّ ال�سَّ والقرارات  القوانين  الطائفة من  تلك  التكليفيَّة  الأحكام  المراد من 

الم�سلحة وحكم الحاكم

ابع والع�سرون الّدر�س ال�سّ
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الطائفة من  اأو عدم جوازه. فهذه  المكّلفين  اأفعال  �ساأن جوازها  راأيها في  تف�سح عن 

الأحكام تو�سح ما هي الأفعال اّلتي يجب الإتيان بها والأفعال اّلتي ل يجب الإتيان بها، 

وما هي الأفعال اّلتي من الأف�سل ممار�ستها والأفعال اّلتي من الأف�سل تركها. وتق�سم 

ة ومكروهة ومباحة.  ة اإلى خم�سة اأق�سام: واجبة ومحّرمة وم�ستحبَّ الأحكام التكليفيَّ

اإّل  اأي�سًا  ارع  ال�سَّ من  مجعولة  الأحكام  وهذه  الو�سعيَّة.  الأحكام  هو  الآخر  النوع 

ة  الو�سعيَّ الأحكام  اأو عدم جوازه. ففي  المكّلف  ث مبا�سرة عن جواز فعل  اأّنها ل تتحدَّ

لأحكام  مو�سوعًا  تكون  بحيث  �سرعيَّة،  ومعاٍن  روابط  تت�سّكل   � ال�سارع  قرار  وب�سبب   �

ارع  وجيَّة م�ساديق لأحكام ال�سَّ هارة، والملكيَّة، والزَّ ة، مثاًل النَّجا�سة، والطَّ تكليفيَّة خا�سّ

مور يحكم عليها، على 
ُ
الو�سعيَّة. فالنَّجا�سة لي�ست حكمًا تكليفيًا، اإّل اأّن هناك بع�س الأ

ارع باأّنها نج�سة، فتكون مو�سوعًا لحكم تكليفّي. فيكون اأكلها  اأثر هذا الحكم الو�سعّي لل�سَّ

و�سربها، مثاًل، وفي بع�س الأحيان بيعها و�سراوؤها، حرامًا.

ة والواقعيَّة،  اإلى الأحكام الظاهريَّ خرى، كتق�سيمها 
ُ
اأ ة تق�سيمات  رعيَّ ال�سَّ ولالأحكام 

ة والثَّانويَّة، و�سن�سير اإلى بع�سها في ثنايا هذا البحث.  والأّوليَّ

عي اإلى اكت�ساف الحكم ال�سرعّي من طريق م�سادره.  اإّن اجتهاد الفقهاء، يعني ال�سَّ

ارع  لل�سَّ رعّي  ال�سَّ الحكم  بيان   هي  للمجتهدين،  الفقهيَّة  فالفتاوى  ذلك،  على  وبناًء 

ارع يعلن القرار. ووظيفة الفقيه  ر بفتواه حكمًا �سرعيًا، بل ال�سَّ واإعالنه. والفقيه ل يقرِّ

ارع وجعله وك�سف  والمجتهد، في مقام ال�ستنباط والإفتاء، تتمثَّل في اإدراك قرار ال�سَّ

ذلك. 

2 ـ حكم القاضي 

زاعات والمخا�سمات بعد درا�سة الق�سيَّة. وحكم  ي�سدر القا�سي حكمه في �ساأن النِّ

والواقع  ارع.  ال�سَّ قرار  اإعالن  الإفتاء  لأّن  الفتوى؛  نوع  من  لي�س  قراره،  وهو  القا�سي، 

اأّن القا�سي في مقام الق�ساء ين�سئ الحكم. والقا�سي في حكمه، واإن لم يكن بمعزل 

رعيَّة، وعلى  ال�سَّ اإلى الحكم بلحاظ الموازين  ة،  يبادر  رعيَّ ال�سَّ عن الرتباط بالأحكام 



257الّفِحة ويكا الحاكا

اإن�ساء  رعّي، بل  ال�سَّ اإعالن الحكم  لي�س  اأّن فعله  اإّل  النزاع والخ�سومة،  اأ�سا�سها يف�ّس 

رعيَّة. فالقا�سي يلتفت اإلى اأدّلة الطرفين، وبالنظر  الحكم بال�ستناد اإلى الأحكام ال�سَّ

جانب  من  رعيَّة  ال�سَّ والأحكام  القوانين  وا�ستنباط  جانب،  من  والقرائن  واهد  ال�سَّ اإلى 

اآخر، ي�سدر حكمه الق�سائّي. وبناًء على ذلك، فحكم القا�سي لي�س بمعزل عن الحكم 

رعّي.  ال�سَّ

3 ـ حكم الفقيه المجتهد

عرفنا، حتَّى الآن، اأّن للفقيه، بالإ�سافة اإلى الإفتاء، اإن�ساء الحكم. ويتّم اإن�ساء هذا 

الحكم في مقام الق�ساء. وهنا يبرز �سوؤال: هل يقت�سر اإن�ساء حكم الفقيه العادل على 

زاع والخ�سومة؟  النِّ

مور اّلتي اّتفق فيها الفقهاء على اأّن الفقيه العادل يمكنه اإن�ساء 
ُ
قطعًا هناك بع�س الأ

الحكم فيها، من دون اأن تكون في الق�ساء ورفع الخ�سومة. والمورد المعروف ل�سدور 

مثل هذه الأحكام عبارة عن روؤية الهالل، واإقامة الحدود؛ فقد �سّرح فقهاء الطائفة، 

واإقامة  لل�سرائط،  الجامع  الفقيه  �سوؤون  من  ة  رعيَّ ال�سَّ الحدود  اإقامة  اأّن  ال�سابق،  منذ 

المنازعات  نوع  لي�ست من  الحدود  فاإقامة  رعّي.  ال�سَّ الحاكم  اإلى حكم  تحتاج  الحدود 

والخ�سومات ال�سائدة بين النا�س؛ لتعّد من اخت�سا�س الق�ساء. 

ة للفقيه الجامع لل�سرائط، وعلى اأّن وليته ل تقت�سر  وعلى اأ�سا�س قبول الولية العامَّ

تدبيريَّة،  ولية  �ساحب  فاإّنه  عليهم،  المحجور  على  والقيمومة  والق�ساء  الإفتاء  على 

يابة، واإّن دائرة �سدور حكم الحاكم  مور اّلتي تقبل النِّ
ُ
وينوب عن المع�سوم في جميع الأ

ل تقت�سر على روؤية الهالل واإقامة الحدود. 

اإطالق  وباقت�ساء  للفقيه،  ة  العامَّ للولية  ين  المتبنِّ اأحد  بو�سفه  الجواهر،  ف�ساحب 

عبارة مقبولة عمر بن حنظلة: »اإّني جعلته حاكماً« ل يرى اأن يقت�سر �سدور الحكم على 

الق�ساء، بل يراه مطلقًا، حيث بّين ذلك من خالل بيانه لوجه الفرق بين حكم الحاكم 

والفتوى، فقال:
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اهر اأّن المراد باالأُولى � الفتوى � االإخبار عن اهلل تعالى بحكم �شرعّي متعّلق  »الظَّ

اإنفاذ من  اإن�شاء  الحكم فهو  واأّما  الخمر...  اأو  البول  بكّلّي، كالقول بنجا�شة مالقي 

الحاكم ال منه تعالى لحكم �شرعّي اأو و�شعّي اأو مو�شوعها في �شيء مخ�شو�ص. ولكن 

من  اأقّل  ال  اأدّلته؟  من  المتيّقن  هو  كما  خ�شومة  لف�شل  مقارنته  فيه  ي�شترط  هل 

ال�شّك، واالأ�شل عدم ترّتب االأثر على غيره، اأو ال ي�شترط ؛ لظهور قوله |: »اإّني 

اأّن له االإنفاذ واالإلزام مطلقاً، ويندرج فيه قطع الخ�شومة اّلتي  جعلته حاكماً« في 

هي مورد ال�شوؤال. ومن هنا، لم يكن اإ�شكال عندهم في تعلُّق الحكم بالهالل والحدود 

.
(1(

اّلتي ال مخا�شمة فيها«

اإن�ساء الفقيه ولي�سا  اأنهما  اإّن الق�سمين الثاني والثالث، من الأحكام، م�ستركان في 

ارع وك�سفه. اإّل اأّن نقطة افتراقهما تتمثَّل في اأّن حكم القا�سي  من نوع اإعالن اإن�ساء ال�سَّ

فلي�س  الحاكم  اأّما حكم  النزاع،  لحّل  وي�سدر  والخ�سومة  زاع  النِّ وجود  بمورد  محدود 

زاع والخ�سومة.  محدودًا بوجود النِّ

مبنى صدور حكم الحاكم 

اإعالن هالل �سهر  اأق�سام. وكما مرَّ �سابقًا فاإّن  رع والفقيه العادل  ال�سَّ لحكم حاكم 

رم�سان و�سّوال، و�سائر الأ�سهر، من �سوؤون حاكم ال�سرع، فاإذا حكم الفقيه العادل بروؤية 

اني  الهالل لزم اّتباعه. كما اأّن اإقامة الحدود من اأق�سام حكم الحاكم. ورغم اأّن حّد الزَّ

اإجراءها وتنفيذها  اأّن  اإّل  نت في ال�سريعة  ُبيِّ والمحارب و�سارب الخمر و�سائر الموارد 

يتطّلب حكم الفقيه العادل. والق�سم الآخر من اأق�سام اأحكام حاكم ال�سرع يرتبط باإدارة 

الق�سم من  الإ�سالميَّة. ومحلُّ بحثنا هو هذا  ّمة 
ُ
الرئي�سة لالأ ال�سوؤون  المجتمع، وتدبير 

اأحكام الحاكم. 

اأوامرها، واإلزام  ، فاإّن من اأهّم �سوؤون كّل �سلطة �سيا�سيَّة، هو تنفيذ  ومن دون �سكَّ

ة الكبرى  مور الجتماعيَّ
ُ
مور وترك بع�سها الآخر. فتدبير الأ

ُ
المواطنين باأداء بع�س الأ

)1) جواهر الكالم 40: 100.
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يا�سّي  ال�سِّ ظام  النِّ وفي  الحقوقيَّة.  والنواهي  والأوامر  الإلزامات  ظّل  في  يتّم  والرئي�سة 

المبنيِّ على ولية الفقيه، ُيْعطي الفقيه العادل، من ناحية كونه حاكم �سرع، حّق الأمر 

ًا. والإلزام، ما يجعل طاعة قراراته الملزمة الحكميَّة واجبًا �سرعيَّ

فالولّي  الإ�سالمّي،  ظام  والنِّ الم�سلمين  م�سلحة  هو  الحاكم  حكم  �سدور  مبنى  اإّن 

الفقيه يت�سّرف باأموال المجتمع الإ�سالمّي في �سوء الم�سلحة ورعاية �سالح الم�سلمين، 

ة، قال  مور من خالل اإ�سدار الأوامر والقرارات الملزمة الخا�سّ
ُ
ويبذل جهده في نظم الأ

الإمام الخمينّي } في هذا الخ�سو�س: 

ا يرجع اإلى الحكومة  »فللفقيه العادل جميع ما للر�شولP واالأئّمة R ممَّ

يا�شة، وال يعقل الفرق؛ الأّن الوالي � اأّي �شخ�ص كان � هو مجري اأحكام ال�شريعة،  وال�شِّ

والمقيم للحدود االإلهيَّة، واالآخذ للخراج و�شائر الماليات )ال�شرائب(، والمت�شّرف 

 Q اني مئة جلدة واالإمام فيها بما هو �شالح الم�شلمين. فالنبّي Pي�شرب الزَّ

الم�شالح  اقت�شاء  ومع  واحد،  بمنوال  ال�شدقات  وياأخذون  كذلك،  والفقيه  كذلك 

.
(1(

ياأمرون النَّا�ص باالأوامر اّلتي للوالي، ويجب اإطاعتهم«

ة اّلتي يجب اأن تحظى بها الم�سلحة لتكون  وؤال المهّم: ما الأهميَّ وهنا، يطرح هذا ال�سُّ

مبنى ل�سدور الحكم، بحيث ي�سطر الحاكم لإ�سدار مثل هذا الحكم الولئّي؟ وهل يكفي 

مطلق الم�سلحة ل�سدور مثل هذه القرارات الملزمة، اأو ينبغي اأن تكون الم�سلحة على 

ي تجاهلها اإلى الهرج والمرج واختالل النظام؟  درجة من الأهميَّة بحيث يوؤدِّ

خرى، وهي اأّننا تعّلمنا في الفقه وعلم الكالم اأّن 
ُ
وؤال من زاوية اأ يمكن طرح هذا ال�سُّ

ارع المقّد�س، ول يخلو اأيٌّ من اأفعال المكّلفين من اأحد  لكّل فعل حكمًا واقعّيًا لدى ال�سَّ

ة الخم�سة. وبناًء على ذلك، فاإّن اأحكام الحاكم، والقرارات الملزمة  الأحكام التكليفيَّ

المثال:  �سبيل  على  الفعل.  لذلك  الواقعّي  للحكم  ة  طبيعيَّ ب�سورة  مخالفة  الولئيَّة، 

التَّبغ. فحكم  ال�سيرازّي رحمه اهلل في واقعة تحريم  الميرزا  اإلى حكم  الإ�سارة  يمكن 

)1) البيع، الإمام الخميني، 2: 467.
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اإلى  ا�ستنادًا  ولكن  الإ�سالميَّة،  ال�سريعة  في  الإباحة  هو  وبيعه  و�سرائه  التبغ  ا�ستعمال 

الظروف.  تلك  ظّل  وفي  تًا،  موؤقَّ بالحرمة  يحكم  فاإنَّه  المرجع،  لذلك  الولئّي  الحكم 

م الم�سلحة على المالك الواقعّي للحكم؟ هل في  وهنا يطرح هذا ال�سوؤال: متى تتقدَّ

الموؤمنين  على  والحرج  الع�سر  يوجب  الحاكم  حكم  �سدور  م�سلحة  رعاية  عدم  حالة 

اأّن مجّرد  اأو  الواقعّي،  الحكم  اإزاء  اإ�سدار حكمه  فللفقيه  الم�سلمين،  اأو اختالل نظام 

كانت  لالأحكام،  الواقعّي  المالك  على  رجحت  اإن  والم�سلمين  الإ�سالم  نظام  م�سلحة 

زًا لإن�ساء الحكم الولئّي، واإن لم يبلغ مرحلة ال�سطرار والع�سر والحرج اأو اختالل  مجوِّ

النظام؟ 

اأّن حكم الحاكم  الجواب عن هذا ال�سوؤال مرهون بو�سوح هذه الم�ساألة، وهي: هل 

ة؟ لو كان حكم الحاكم من الأحكام  اأو من الأحكام الثانويَّ ة  من اأحكام الإ�سالم الأّوليَّ

ف على حالة ال�سطرار اأو الع�سر والحرج اأو اختالل النظام.  ة، فاإّن �سدوره يتوقَّ الثانويَّ

تكون  اأن  ذلك  َللزم من  ة،  الثانويَّ الأحكام  من  الحاكم  َعَدْدنا حكم  فلو  خرى: 
ُ
اأ بعبارة 

الم�سلحة في �سدور الحكم على درجة من الأهميَّة، بحيث اإّن عدم الكتراث بها يوجب 

اأو يوقعهم في ع�سر وحرج. وفي هذه الحالة، فاإّن ال�سطرار  اختالل نظام الم�سلمين 

ب�سورة  للواقعة،  الأّولي  الحكم  خالف  على  ولئيًا  حكمًا  ي�سدر  اأن  الفقيه  من  يتطّلب 

تة، وما دامت ال�سرائط قائمة.  موؤقَّ

ة  انويَّ ة والثَّ األحكام األّوليَّ

ة الخم�سة.  مرَّ بنا اأّن لكلِّ فعٍل من اأفعال الإن�سان الختياريَّة حكمًا من الأحكام التَّكليفيَّ

ارع المقّد�س و�سع  وبناًء على ذلك، فاإّن لكّل فعل من اأفعال المكّلفين »حكماً اأّولياً«، وال�سَّ

ة  ة والواقعيَّ الحكم الأّولّي لكّل واقعة وفعل ح�سب الم�سالح والمفا�سد � المالكات � الذاتيَّ

لذلك الفعل. فالحكم الأّولي لالأفعال والأ�سياء يو�سع ح�سب موا�سعها نف�سها، من دون 

ة وال�ستثنائيَّة.  الأخذ بعين العتبار ال�سرائط الخا�سّ

فالحكم الأّولّي للميتة هو الحرمة، والحكم الأّولّي مفاده اأّن على كّل مكّلف �سوم �سهر 
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ة  اليوميَّ ال�سلوات  اإقامة  اأجل  كّل م�سلم، من  باأنَّ على  يق�سي  الأّولّي  والحكم  رم�سان، 

الواجبة، وجوب الو�سوء. 

ة، فال يكون ممكنًا اللتزام بالحكم الأّولّي، فهذه  واأحيانًا تطراأ بع�س الحالت الخا�سّ

بالحكم  عمل  اإن  الم�ساكل  لبع�س  يعّر�سه  و�سع  في  المكّلف  تجعل  والأو�ساع  الحالت 

المثال:  �سبيل  على  للمكّلف.  ثانويَّة«  »اأحكاماً  ال�سارع  و�سع  الحالة،  هذه  ففي  الأّولّي. 

اأكل لحم الميتة حرام، اإّل اأّن المكّلف ي�سطّر، في بع�س الظروف، ولأجل حفظ حياته، 

. وبناًء على 
(1(

لتناولها، حيث يحّل له اأكلها: {ڳ ڱ     ڱ      ڱ ڱ   ں ں ڻ    ڻ}

الحكم  رفع  توجب  معّينة  ظروف  في  المكّلف  على  طارئٌة  حالة  »اال�شطرار«  ف�  ذلك، 

ارئة باقية وي�سدر له حكمًا ثانويًا. تة، ما دامت تلك الحالة الطَّ الأّولّي عنه ب�سورة موؤقَّ

رر« و»االإكراه«  ة، مثل »اال�شطرار« و»ال�شَّ فالحكم الثَّانوّي منوط بوجود حالت خا�سّ

ة واقعيَّة  ة والثانويَّ بيعّي اأنَّ الأحكام الأّوليَّ و»الع�شر والحرج« و»اختالل النظام«. من الطَّ

الأحكام  في طول  تقع  ة  الثانويَّ الأحكام  اأّن  فارق  مع  المقّد�س،  ارع  ال�سَّ وجعلها  اأن�ساأها 

ة.  اأحد العناوين الخا�سّ ق عندما يطراأ  ة يتحقَّ اأّن زمان الأحكام الثانويَّ الأّوليَّة، بمعنى 

العار�س  الأمر  بقاء  طوال  فاعاًل  ويبقى  موؤّقت،  الثانوّي  الحكم  اأّن  هو  الآخر  والفرق 

والعنوان الطارئ.

ة والثانويَّة، ل بدَّ من اأن نرى ما اإذا كان حكم الفقيه من  وبعد اّت�ساح الأحكام الأّوليَّ

ة اأو الثَّانويَّة.  الأحكام الأّوليَّ

)1) �سورة البقرة: 173.
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رعّي، حكم القا�سي، حكم الفقيه.  1� هنالك ثالثة اأنواع معروفة  للحكم: الحكم ال�سَّ

ارع.  2� المراد من الحكم ال�سرعّي ما ي�سعه ويجعله ال�سَّ

رعّي وا�ستنباطه؛ اأي اإّن الفقيه في مقام  3� اإّن فتوى المجتهدين هي اإدراك الحكم ال�سَّ

ال�ستنباط والإفتاء يك�سف عن الحكم ال�سرعّي ول ين�سئ �سيئًا. 

4� القا�سي ين�سئ حكمًا في مقام الق�ساء، وحكمه لي�س من نوع الإفتاء. 

5� ل يقت�سر �ساأن الفقيه العادل على ال�ستنباط واإن�ساء الحكم في مقام الق�ساء. 

رع والفقيه  ة، فاإّن دائرة اإن�ساء حكم حاكم ال�سَّ 6� في �سوء ولية الفقيه ونيابته العامَّ

العادل ل تقت�سر على روؤية الهالل واإقامة الحدود. 

7� حكم الفقيه وحكم القا�سي كالهما اإن�ساء. 

والنظام  الم�سلمين  م�سلحة  رعاية  هو  و�سدوره  العادل  الفقيه  حكم  اإن�ساء  مبنى   �8

الإ�سالمّي.

ة  الأهميَّ تكون من  اأن  ينبغي  اأّنها  اأو  الم�سلحة،  الحكم مطلق  اأّن مبنى �سدور  9� هل 

بحيث يوجب تجاهلها الهرج والمرج واختالل النظام؟ 

يعّد من  الفقيه  اإذا كان حكم  ما  تو�سيح  تكمن في  ال�سابق  الت�ساوؤل  الإجابة عن   �10

ة.  ة اأو الثانويَّ الأحكام الأّوليَّ

ة تقع في طول الأحكام الأّوليَّة. 11� عرفنا اأّن الأحكام الثانويَّ
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رعّي والحكم التكليفّي والو�سعّي؟  1 � ما المراد بالحكم ال�سَّ

2 � ما الفارق بين حكم القا�سي والفتوى؟

3 � ما الفارق بين حكم الفقيه وحكم القا�سي؟

4 � ما هو مبنى �سدور حكم الفقيه العادل؟ 

ة الولئيَّة؟  5� ما هو دور بحث الحكم الأّولّي والثانوّي في مبحث الأحكام الحكوميَّ

6 � ما هي الأحكام الثانويَّة؟ وما عالقتها بالأحكام الأّوليَّة؟





الحكم  ا�ستنباط  �ساأن  اإلى  اإ�سافة  العادل،  للفقيه  اأّن  ابق،  ال�سَّ ر�س  الدَّ في  اّت�سح، 

اإن�ساء  الك�سف عن  الإفتاء، هو  الفقيه، في  اإ�سدار الحكم. وعمل  الولية في  ال�سرعّي، 

بعين  ياأخذ  العادل  والفقيه  منه.  اإن�ساء  الفقيه  اأّن حكم  به، في حين  والإخبار  ارع  ال�سَّ

�سول ال�سرع ومبانيه، وكذلك م�سلحة الإ�سالم والم�سلمين في اإن�ساء حكمه. 
ُ
العتبار اأ

وؤال الآتي: هل اأّن حكم الفقيه من الأحكام الأّوليَّة  ر�س ال�سابق، طرحنا ال�سُّ في ختام الدَّ

اأو من الأحكام الثَّانويَّة؟ 

الإمام الخمينّي } ربط الإجابة عن هذا ال�سوؤال بمنزلة الحكومة في الإ�سالم. 

فالإمام يرى اأّن �سالحيَّات الولّي الفقيه ودائرة �سدور حكمه اأمران تابعان لتعيين عالقة 

ظام  والنِّ الحكومة  منزلة  وت�سخي�س  الأّوليَّة،  بالأحكام  الإ�سالمّي  ظام  والنِّ الحكومة 

ة الإ�سالميَّة. يا�سّي في النظريَّ ال�سِّ

ة يوؤّكد، في درو�س الفقه، لطلبة البحث الخارج،  ة الإ�سالميَّ �س الجمهوريَّ وكان موؤ�سِّ

يا�سّي الإ�سالمّي، بما في ذلك الحكومة، فرع من  ظام ال�سِّ في النَّجف الأ�سرف، اأّن  النِّ

وتاأييده  ظام  النِّ هذا  لخدمة  تاأتي  ة  الفقهيَّ الأحكام  رفيع جعل  �ساأن  له  الإ�سالم،  فروع 

ريعة وبقائها وقوامها. ومن هنا،  ة اأ�سا�س حفظ ال�سَّ وتثبيته وحفظه. فالحكومة الإ�سالميَّ

حكم الفقيه ووليته 
المطلقة

الّدر�س الثّامن والع�سرون
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�سّحى اأولياء اهلل باأنف�سهم في �سبيل حفظ نظام الم�سلمين وبقائه. ويرى �سماحته اأّن 

ة لي�ست هدفًا  رعيَّ ة �ساأن من �سوؤون الحكومة. وطبيعيٌّ اأنَّ الأحكام ال�سَّ رعيَّ الأحكام ال�سَّ

اآلياتها  من  واآليَّة  ة  الإ�سالميَّ الحكومة  و�سيلة  بل هي  لذاتها،  لي�ست مق�سودة  اأنها  كما 

وايات عن الحاكم والولّي الفقيه ب� »ح�شن االإ�شالم«:  لبلوغ العدالة. ومن هنا، عبَّرت الرِّ

»االإ�شالم هو الحكومة ب�شوؤونها؛ واالأحكام قوانين االإ�شالم، وهي �شاأن من �شوؤونها، 

.
(1(

بل االأحكام مطلوبات بالعر�ص واأُمور اآليَّة الإجرائها وب�شط العدالة«

 ويوؤّكد الإمام الخمينّي } اأّن الحكومة من اأحكام الإ�سالم الأّوليَّة، وحفظ النظام 

ة.  م على �سائر الأحكام الأّوليَّ والحكومة الإ�سالميَّة من اأهّم الواجبات الإلهيَّة، وهو مقدَّ

اآية اهلل الخامنئّي)مدَّ ظله( جاء فيها:  اإلى قائد الثورة �سماحة  وكتب �سماحته ر�سالة 

»الحكومة فرع من والية ر�شول اهلل Pالمطلقة. وهي واحد من االأحكام االأّوليَّة، 

.
(2(

الة والحج و... « ومقّدمة على جميع االأحكام الفرعيَّة حتى ال�شوم وال�شَّ

اأ�سا�س هذا التَّقرير، فاإّن �سدور حكم الفقيه منوط بوجود م�سلحة الإ�سالم  وعلى 

ة كالع�سر والحرج وال�سطرار  ونظام الم�سلمين، ولي�س نتيجًة لطروء اأحد العناوين الثانويَّ

ظام هي مبنى �سدور حكم الفقيه، واإن لم يكن هناك  اأو اختالل النظام. وم�سلحة النِّ

ة. اأحد العناوين الثانويَّ

الموارد،  بع�س  فّو�س، في  الثورة،  ولى لنت�سار 
ُ
الأ نوات  ال�سَّ في  فالإمام،  ومع هذا، 

ورى الإ�سالمّي، حّق اإ�سدار الأحكام الحكوميَّة و�سنِّ القوانين المخالفة لظاهر  لمجل�س ال�سُّ

ة في العمل، جعل و�سع هذه القوانين منوطًا بالعناوين  ال�سرع. ورعاية لالحتياط والدقَّ

»اختالل النظام« و»ال�شرورة« و»الحرج«. واإن لم يعّد توقُّف �سدور هذه  الثانويَّة، مثل 

ًا  ها اأحكامًا اأّوليَّة. وكتب �سماحته ردَّ الأحكام من الناحية الفقهيَّة على هذه العناوين، وعدَّ

خة بتاريخ 1981/10/11:  على ر�سالة رئي�س المجل�س في ذلك الوقت، الموؤرَّ

)1) البيع، الإمام الخميني، 2: 472.

)2) �سحيفة النور، 20: 170.
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»كّل ما له مدخليَّة في حفظ النِّظام االإ�شالمّي، بحيث يوجب فعله وتركه اختالل 

اأو  فعله  ا�شتلزم  ما  وكّل  الف�شاد،  تركه  اأو  فعله  ي�شتلزم  �شرورة  له  ما  وكّل  النِّظام، 

ورى االإ�شالمّي االإذن في الم�شادقة عليه  تركه حرجاً، فالأكثريَّة اأع�شاء مجل�ص ال�شُّ

المو�شوع  دام  ما  موؤّقت  الحكم  باأّن  الت�شريح  مع  المو�شوع،  تعيين  بعد  واإجرائه، 

.
(1(

قاً، وينتفي تلقائياً بعد ارتفاع المو�شوع« متحقِّ

الأحكام  من  الحكومة  اأّن  ال�سريف،  عمره  اأواخر  في  اهلل،  رحمه  تاأكيده  �سّدد  ثم 

ظام هي المبنى في �سدور حكم الفقيه.  باأّن م�سلحة النِّ ة الأّوليَّة، ثّم �سّرح  الإ�سالميَّ

ظام،  النِّ اختالل  قبيل:  من  الثانويَّة  العناوين  عن  ظام  النِّ م�سلحة  تمامًا  وتختلف 

ظام،  النِّ م�سلحة  ت�سخي�س  مجمع  تاأ�ّس�س  هنا  ومن  والحرج.  والع�سر،  وال�سرورة، 

ة لت�سخي�س الم�سالح وتقديم العون للولّي الفقيه، بغية اإ�سدار  بو�سفه موؤ�س�سة ا�ست�ساريَّ

الأحكام، وفّو�س لهذه الموؤ�س�سة ت�سخي�س مبنى اإ�سدار الأحكام الولئيَّة. 

والية الفقيه المطلقة 

اأو  للفقيه،  ة«  العامَّ »الوالية  مفردة  كلماتهم،  في  ابقون،  ال�سَّ الفقهاء  تداول 

�سائعة،  المطلقة«  »الوالية  مفردة  تكن  ولم  الوالية«،  »عموم  اأو  ة«.  العامَّ »النيابة 

ة  يا�سيَّ ال�سِّ الولية  عن  تعبيره  في  الخمينّي}،  الإمام  كلمات  في  وردت  واإنَّما 

للنبّيP والأئّمةR، وهذه الولية ثابتة للفقيه العادل الجامع لل�سرائط. وحين 

»الوالية  مفردة  ا�سُتخدمت  1979م،  عام  في  الإيرانّي،  الد�ستور  �سياغة  عيدت 
ُ
اأ

المطلقة«:

لطة  ال�شُّ عن:  عبارة  االإيرانيَّة،  االإ�شالميَّة  الجمهوريَّة  في  الحاكمة،  لطات  »ال�شُّ

طبق  وظائفها  تمار�ص  وهي  الق�شائيَّة،  لطة  وال�شُّ التَّنفيذيَّة،  لطة  وال�شُّ التَّ�شريعيَّة، 

.
(2(

المواد القادمة تحت اإ�شراف والية االأمر المطلقة واإمامة االأُّمة«

)1) �سحيفة النور 15: 188. 

ة: المادة 57. ة الإيرانيَّ ة الإ�سالميَّ )2) القانون الأ�سا�سي للجمهوريَّ
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المطلقة«  »الوالية  المطلقة في  المعاندين، جعل مفردة  اأو  ال،  الجهَّ اأّن بع�س  بيد 

لالإ�سكال  ذريعًة  يا�سيَّة،  ال�سِّ الفل�سفة  في   
(1(

»المطلقة« م�سطلح  مع  لفظيًا  المت�سابهة 

يا�سيَّة،  ال�سِّ الفل�سفة  ال�سائد في  الم�سطلح  المطلقة، في  فالحكومة  الفقيه.  ولية  على 

ة وال�ستبداد واعتماد الأ�ساليب ال�سخ�سيَّة غير المن�سبطة  ترادف ممار�سة الدكتاتوريَّ

اأّن ولية الفقيه  في الحكومة واإدارة �سوؤون المجتمع. و�سيّت�سح، من الأبحاث القادمة، 

في  الم�ستخدمة  المطلقة  الحكومة  مع  �س�س، 
ُ
والأ الجذور  حيث  من  تختلف،  المطلقة 

يا�سّي.  الم�سطلح ال�سِّ

والإدراك ال�سحيح، للمراد من ولية الفقيه المطلقة، يعتمد على اللتفات اإلى هذه 

المقّدمة: 

مقام  في  والفقيه،  واإن�سائه.  ارع  ال�سَّ جعل  ك�سف  هي  الفقهّي  ال�ستنباط  ماهيَّة  اإّن 

اأّن  اإلى الأدلَّة، عن م�ساألة  جوع  ذه. فالفقيه يك�سف، بالرُّ الإفتاء، ل يجعل حكمًا ول ينفِّ

الع�ساء  �سالة  اأداء  هو  وتنفيذه  تنفيذ،  اإلى  يحتاج  الحكم  وهذا  واجبة.  الع�ساء  �سالة 

واإم�سائه  الفقيه  تعيين  على  ف  تتوقَّ ل  الع�ساء  �سالة  اإقامة  اإّن  المغرب.  �سالة  بعد 

نواح  له  اّلذي  ال�سرعّي  الحكم  تنفيذ  �سلوب 
ُ
اأ تعيين  للفقيه من دور في  ولي�س  وتنفيذه. 

ة الجواز  ريعة الإ�سالميَّ واج في ال�سِّ كثيرة من التطبيقات. على �سبيل المثال: حكم الزَّ

ة في اختيار زوجته من  بالمعنى الأعّم. ولهذا الحكم تطبيقات كثيرة؛ اأي للفرد الحريَّ

ة  �سر والطوائف والأعراق المختلفة، ولي�س للفقيه من دور في اإن�ساء هذا الجواز وكيفيَّ
ُ
الأ

رعّي يتوقف على جهده العلمّي فقط. تنفيذه، بل اإّن ك�سف هذا الحكم ال�سَّ

وفي المقابل، هناك حكم الفقيه اّلذي يتَّ�سف بعن�سري الجعل والتنفيذ، ففي موارد 

اإقامة  �ساأن  في  يمكن،  ل  المثال:  �سبيل  على  ذه.  ُينفِّ خرى 
ُ
اأ موارد  وفي  الحكم،  ين�سئ 

ولو  وتنفيذه.  العادل  الفقيه  دون حكم  من  على مجرم  ال�سرعّي  الحّد  اإجراء  الحدود، 

انبرى الولّي الفقيه، بناًء على ت�سخي�س الم�سلحة، اإلى تحريم �سراء �سلعة اأو التعامل 

 . Absolutism (1(
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التجارّي مع بلد، وبالعك�س لو جّوز ذلك التعامل وال�سراء مع بع�س البلدان، فاإّنه ين�سئ 

دة،  عة ومتعدَّ حكمًا، ويجعل اإلزامًا لتطبيق معّين؛ لأّن لتجارة �سلعة مباحة تطبيقات متنوِّ

ة هو تدّخل في تنفيذ حكم.  ة طرق مختلفة، وتعيين موارد خا�سّ ويمكن بيعها بعدَّ

ففي  حكمين،  تزاحم  حين  يبرز  رع  ال�سَّ لحاكم  التنفيذّي  للتدّخل  الآخر  الأنموذج 

اإدارة �سوؤون المجتمع تحدث بع�س الحالت اّلتي يتزاحم فيها حكمان �سرعيَّان في مقام 

هنا  �س  ي�سخِّ الفقيه  والوليُّ  الآخر.  اإق�ساء  يعني  اأحدهما  وترجيح  والتنفيذ،  الإجراء 

رعّي المهّم فيحول دونه. ذه والحكم ال�سَّ رعّي الأهّم، فينفِّ الحكم ال�سَّ

والق�شيَّة المثيرة للجدل هي: هل ي�ستطيع الوليُّ الفقيه اأن يحول دون تنفيذ حكم 

�سرعّي، من دون اأن يكون هناك حكم �سرعّي اأهّم؟ اأي في المورد اّلذي يوجد فيه حكم 

�سرعّي اإلزامّي � الوجوب اأو الحرمة � هل يحّق له اإن اقت�ست الم�سلحة اأن ين�سئ حكمًا 

الم�سلمين  يمنع  المثال:  �سبيل  على  ال�سرعّي؟  والأّولّي  الإلزامّي  الحكم  ذلك  خالف 

هاب اإلى حجِّ التَّمتُّع. تة من الذِّ ب�سورة موؤقَّ

تان اأ�سا�سان متقابلتان، فقد اأجاب اأ�سحاب »الوالية المطلقة« عن  توجد هنا نظريَّ

وؤال بالإيجاب، ولم يعط اأن�سار »الوالية المقيَّدة« هذا الحقَّ للفقيه العادل. هذا ال�سُّ

فالمتبّنون للولية المقيَّدة يرون اأّن حدود حكم الفقيه تتمثَّل في عدم وجود الحكم 

رع، ولي�س له اأن  ال�سرعي الإلزامي. والوليُّ الفقيه، في اإ�سداره للحكم، مقّيد بنطاق ال�سَّ

رعي لمجّرد ال�ستناد اإلى الم�سلحة، ومن  ي�سدر حكمًا بخالف الواجب اأو الحرام ال�سَّ

دون وجود التزاحم. فهوؤلء يعتقدون باأّن دائرة الأحكام الولئيَّة، تقت�سر على الأحكام 

اّلتي ت�سدر في حال تزاحم الأحكام الإلزاميَّة وغير الإلزاميَّة فقط، وفي الحالت اّلتي 

القانونّي  الفراغ  �سّد  الفقيه هنا  فللولّي  بيان حكمها،  المقّد�س عن  ال�سارع  فيها  �سكت 

نق�س  باب  من  لي�س  الأّولّي  ال�سرعّي  الحكم  وفقدان  ال�سكوت  وهذا  حكمه.  باإ�سدار 

الحكم  عن  ال�سكوت  ت�ستلزم  اّلتي  ة  الق�سيَّ طبيعة  باب  من  هو  بل  واإهمالها،  ريعة  ال�سَّ

الإلزامّي. قال ال�سهيد ال�سّيد محّمد باقر ال�سدر رحمه اهلل في هذا ال�سدد: 



ياسي اإلسالمي( ة )دروس في الفكر السِّ الحكومة اإلسالميَّ 270

بل  ريعة،  ال�شَّ الثَّابتة في  االأحكام  ولة على مجّرد تطبيق  الدَّ تدّخل  يقت�شر  »وال 

 .
(1(

يمتّد اإلى ملء منطقة الفراغ من التَّ�شريع«

مة الطباطبائّي M، هو من اأن�سار الولية المقيَّدة للفقيه، ويرى اأّن  المرحوم العالَّ

رة.  القوانين الإ�سالميَّة على ق�سمين: ثابتة، ومتغيِّ

م في �سوء فطرة الإن�سان وخ�سائ�سه اّلتي  فالق�شم االأّول: من الأحكام الثَّابتة، نظِّ

ريعة  ال�سَّ با�سم  عليها  وا�سطلح  للتغيير،  القابلة  وغير  الثابتة  مور 
ُ
الأ من  تعدُّ 

الإ�سالميَّة.

رة، وهذه تختلف ح�سب الم�سالح والأزمنة  اأّما الق�شم الثاني: في�سمل الأحكام المتغيِّ

ة، والمنوطة بنظر النبّي واأو�سيائه المن�سوبين من  والأمكنة بو�سفها اآثار الولية العامَّ

الثابتة وح�سب م�سلحة  ة  ينيَّ الدِّ المقّررات  جانبه، فهم ي�سّخ�سونها ويجرونها في ظّل 

دينًا  ال�سطالح،  بح�سب  المقّررات،  هذه  ُتعدَّ  ل  اأن  بيعّي  الطَّ ومن  والمكان.  الزمان 

وحياة  الثقافة  لتطوير  الأمر  وليُّ  ي�سعها  اّلتي  والقرارات  ة.  �سماويَّ و�سرائع  واأحكامًا 

النا�س، رغم �سرورة اإجرائها، ل تعدُّ �سريعة وحكمًا اإلهّيًا. 

وع من المقّررات تابع، طبعًا، للم�سلحة اّلتي اقت�ستها. اأّما الأحكام  اإّن اعتباَر هذا النَّ

رعيَّة فهي ثابتة وخالدة، ول يحّق حتى لولّي الأمر تغييرها لم�سلحة، اأو اإلغاوؤها بناًء  ال�سَّ

.
(2(

على م�سالح

ى الولية المقيَّدة للفقيه، وتقيِّدها في اإطار اأحكام  وفي مقابل هذه الروؤية اّلتي تتبنَّ

طروحة ولية الفقيه المطلقة. وفي �سوء 
ُ
اأ  { �سرعيَّة معّينة، تبّنى الإمام الخمينّي 

رعيَّة دون �سدور الأحكام الولئيَّة  ة ال�سَّ طروحة، ل تحول حتى الأحكام الإلزاميَّ
ُ
هذه الأ

ظام  النِّ م�سلحة  اقت�ست  فاإن  رع،  ال�سَّ بحدود  مقيَّدة  لي�ست  الفقيه  فولية  للفقيه، 

تًا، ويبقى �ساريًا ما دامت  الإ�سالمّي، والمجتمع الإ�سالمّي، فللفقيه اأن ي�سدر حكمًا موؤقَّ

)1) اقت�سادنا، ال�سيد ال�سهيد محمد باقر ال�سدر: 721.

)2) قب�سات من الإ�سالم: 71 � 80.
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كان  واإن  ذلك،  تقت�سي  الم�سالح،  اأهّم  من  تعدُّ  واّلتي  والم�سلمين،  الإ�سالم  م�سلحة 

ة الإلزاميَّة. رعيَّ الحكم مخالفًا لأحد الأحكام ال�سَّ

حيث  من  مقيَّدة  ول  م�سروطة  ول  دة  محدَّ لي�ست  الفقيه  فولية  ذلك،  على  وبناًء 

ة لهذه الروؤية هي اأّن الحكومة، عند الإمام  رعيَّة، بل مطلقة. والجذور الأ�سليَّ الأحكام ال�سَّ

ة  ظام والحكومة الإ�سالميَّ النِّ اأحكام الإ�سالم الأّوليَّة، وحفظ  }، تعدُّ من  الخمينّي 

مة على �سائر الأحكام الأّوليَّة:  من اأهّم الواجبات المقدَّ

االأحكام،  اأهّم  Pمن  للنبّي  اهلل  فّو�شها  اّلتي  المطلقة،  الوالية  اأو  »الحكومة، 

م على جميع االأحكام الفرعيَّة. ولو كانت �شالحيات الحكومة �شمن اإطار  واّلتي تتقدَّ

االأحكام الفرعيَّة لفقدت الوالية المطلقة المفّو�شة لنبّي االإ�شالم ا�شمها وم�شمونها، 

والأ�شبحت ظاهرة بدون محتوى... فللحكومة اأن تمنع كّل اأمر عبادّي اأو غير عبادّي 

.
(1(

اإن كان مخالفاً لم�شالح االإ�شالم ما دام كذلك«

ف�سدور حكم الفقيه منوط بوجود م�سلحة حفظ النظام. ويعتقد الإمام رحمه اهلل 

باأنَّه لو بلغت م�سلحة حفظ النظام درجة، بنظر الولّي الفقيه، تزاحم حكمًا من الأحكام 

الحكم  ذلك  مالك  من  اأهّم  وهي  دائمًا،  م  تتقدَّ النظام  حفظ  م�سلحة  فاإّن  الأّوليَّة، 

للم�سلحة،  لت�سخي�سه  وفاقًا  يعمل  اأن  الولية،  �ساحب  وللفقيه،  وم�سلحته.  رعّي  ال�سَّ

م الأهّم على المهّم موؤّقتًا وما دامت الم�سلحة باقية.  ويقدِّ

واإن  الإيرانّي،  �ستور  الدُّ المادة )110( من  اأّن  اإلى  الإ�سارة  ، في الختام، من  بدَّ ول 

ذكرت �سالحيات الولّي الفقيه ووظائفه، بال�ستناد اإلى الولية المطلقة، فاإّن �سالحياته 

ل تقت�سر على ذلك، لأنَّها تعتمد على م�سالح المجتمع الإ�سالمّي. 

)1) �سحيفة النور، 20: 170.
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الإ�سالم  اأحكام  من  الإ�سالمّي  ظام  والنِّ الحكومة  اأّن   { الخمينّي  الإمام  يرى   �  1

ة.  الأّوليَّ

2 � يرى �سماحته اأّن الحكومة لي�ست من اأجزاء الفقه، بل الفقه كّله في خدمة حفظ 

نظام الم�سلمين. ومن هنا، فاإّن حفظ الحكومة الإ�سالميَّة من اأهّم الواجبات.

العناوين  اأحد  ق  تحقُّ على  ف  يتوقَّ ل  الفقيه  �سدور حكم  فاإّن  المعنى،  لهذا  وفاقًا   �  3

ة.  الثانويَّ

رعيَّة ل  ة باأن الأحكام ال�سَّ 4 � اعتقد الإمام، في ال�سنوات الأولى من الثورة الإ�سالميَّ

تحول دون �سدور الأحكام الولئيَّة، ورعاية لالحتياط توقف �سدور الحكم، ومخالفة 

ف على طروء العناوين الثانويَّة.  ظواهر ال�سرع تتوقَّ

5 � لبحث الولية المطلقة عالقة مبا�سرة ببحث دائرة �سدور الأحكام الولئيَّة. 

6 � ل يمكن اعتبار ولية الفقيه المطلقة هي الحكومة المطلقة نف�سها المطروحة في 

ة.  يا�سيَّ الفل�سفة ال�سِّ

7 � هناك عن�سرا التنفيذ والإن�ساء في حكم الفقيه على خالف الإفتاء. 

8 � لزمة ولية الفقيه المطلقة تتمثَّل في اأّن الم�سلحة لو اقت�ست، فللفقيه العادل اإن�ساء  

مة(. الحكم وتنفيذه حتى واإن خالف اأحكام ال�سرع الإلزاميَّة )الواجبة والمحرَّ

ة الفقيه باإ�سدار الأحكام في دائرة غير الإلزامات  9 � ولية الفقيه المقيَّدة تعني اأحقيَّ

ة.  رعيَّ رعيَّة، ووليته مقيَّدة بعدم وجود الإلزامات ال�سَّ ال�سَّ

10 � يعتقد الإمام الخمينّي } بتقديم م�سلحة حفظ النظام دائمًا حين تتزاحم 

هذه الم�سلحة مع مالكات اأّي حكم �سرعّي وم�سلحته. 
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رعيَّة؟  1 � ما هو راأي الإمام الخمينّي } بموقع الحكومة وعالقتها بالأحكام ال�سَّ

2 � ما المراد بولية الفقيه المطلقة؟ 

3 � ما هي عالقة ولية الفقيه المطلقة ببحث الحكومة المطلقة؟

4 � ما المراد بالولية المقيَّدة للفقيه؟ 

ة  رعيَّ 5 � ما اّلذي ينبغي فعله اإن تزاحمت م�سلحة حفظ النظام مع مالكات الأحكام ال�سَّ

الأّوليَّة؟





في  خرى، 
ُ
اأ ة  �سيا�سيَّ واأنظمة  معّين  �سيا�سّي  نظام  بين  القائمة  الفوارق  اأحد  يتمثَّل 

ة  يا�سيَّ اتها واأهدافها. فالأنظمة ال�سِّ ة لمكانة الحكومة ووظائفها و�سالحيَّ روؤيته الخا�سّ

عة، من بينها بع�س الأهداف الم�ستركة  المختلفة ترى اأنَّ للحكومة اأهدافًا ووظائف متنوِّ

العدوان، و�سّد  الع�اّم، وردع  ظام  والنِّ الأمن وال�ستقرار،  الأنظمة. فب�سط  بين مختلف 

يا�سيَّة، مهما كانت  تجاوز الأجانب، من جملة الأهداف اّلتي ت�سعى اإليها جميع النُّظم ال�سِّ

نزعتها الفكريَّة. 

عدة  يا�سيَّة  ال�سِّ بالفل�سفة  ين  والمعنيِّ يا�سيين  ال�سِّ المنّظرين  اأو�ساط  اليوم،  وت�سود، 

يا�سيَّة تدافع  اتها. فبع�س النظريَّات ال�سِّ ولة و�سالحيَّ ات الدَّ ة في �ساأن مهمَّ يَّ اأبحاث جدِّ

ة،  يا�سيَّ ة ال�سائدة، لدى هذه المذاهب ال�سِّ ولة«. فالعقيدة العامَّ »الحّد االأدنى للدَّ عن 

مور. على �سبيل المثال: اإّن 
ُ
ولة في الأ تتمّثل في �سرورة الحدِّ قدر الإمكان من تدّخل الدَّ

احية  ، تطالب، من النَّ
(1(

ة المعا�سرة ة للقرن التا�سع ع�سر، واللِّيبراليَّ ة التقليديَّ اللِّيبراليَّ

ة  ولة في ال�سوق القت�ساديَّ ، في المجال القت�سادي، من تدّخل الدَّ ة، بالحدِّ القت�ساديَّ

ة تعيد التوازن القت�سادّي،  ة. ويعتقد هوؤلء باأنَّ المعامالت ال�سائدة في ال�سوق الحرَّ الحرَّ

.Neo liberalism (1(

ينيَّة  اأهداف الحكومة الدِّ
ووظائفها )1(

الّدر�س التّا�سع والع�سرون 
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ل من �ساأنه الإخالل بالنظام القت�سادّي  التَّدخُّ ولة، فهذا  الدَّ من دون الحاجة لتدّخل 

ة.  الطبيعّي والتَّجارة الحرَّ

ولة  ة اّلتي تطالب باأق�سى درجات تدّخل الدَّ ة ال�ستراكيَّ وفي المقابل، هناك النَّظريَّ

ولة.  ة اأ�س�س القت�ساد بيد الدَّ المبا�سر في المجال القت�سادّي، حتى اإّنها تنادي بمركزيَّ

ة  واللِّيبراليَّ اللِّيبراليَّة.  تاريخ  برهة من  النَّزعة في  لهذه  افة  ال�سفَّ ورة  ال�سُّ وقد ظهرت 

بعينات، كانت تنادي  اأوائل القرن الع�سرين حتى عقد ال�سَّ ت من  المعا�سرة، اّلتي امتدَّ

ة، بغية تنظيم  ة الحرَّ ولة في ال�سوق القت�ساديَّ فاهيَّة«، وتطالب بتدّخل الدَّ ب� »دولة الرَّ

بقات المعدمة وال�سمان الجتماعّي من جانب اآخر.  فاع عن الطَّ ال�سوق من جانب، والدِّ

مجال  في  يا�سيَّة  ال�سِّ للفل�سفات  ة  المهمَّ الأبحاث  اأحد  فاإّن  القت�ساد،  تجاوزنا  واإن 

ة. فهل تعدُّ  ولة ومهّمتها، يتمثَّل في تحقيق ال�سعادة والأخالق والجوانب المعنويَّ دور الدَّ

ولة ووظائفها؟  �سعادة الفرد وفالحه من اأهداف الدَّ

ة لمقولة الخير وال�سعادة.  يا�سيَّة روؤية خا�سّ منذ القدم، كانت لأغلب المذاهب ال�سِّ

ة المقترحة على محور الخير  يا�سيَّ وقد و�سع المنّظرون ال�سيا�سيون خطط اأنظمتهم ال�سِّ

يا�سّي واأهدافه وم�ساريعه في �سوء تعريفهم  ظام ال�سِّ دون نوع النِّ وال�سعادة، وكانوا يحدِّ

المذاهب  ظهور  الأخيرين،  القرنين  خالل  �سهدنا،  وقد  وال�سعادة.  للخير  الخا�س 

دد. ووفاقًا لروؤى هذه  تها في هذا ال�سَّ ولة ومهمَّ ة اّلتي تجاهلت تمامًا دور الدَّ يا�سيَّ ال�سِّ

ولة.  عادة، خارجة عن دائرة وظائف الدَّ المذاهب، فاإّن بع�س المقولت، مثل الخير وال�سَّ

فاه والأمن، وتترك للمجتمع، وكّل فرد من اأفراده، تاأمين  ر في الرَّ ولة ينبغي اأن تفكِّ فالدَّ

ال�سعادة والخير والأخالق والأمور المعنويَّة. 

مور متعلِّقة بالأفراد. وبناًء على 
ُ
اأي القائل: اإّن هذه الأ ة تدافع بقوة عن الرَّ فاللِّيبراليَّ

ذلك، لي�ست للحكومة اأّية وظيفة اأو م�سوؤوليَّة في هذا المجال، وتدّخلها فيه هو تدّخل في 

ولة من اأن تمار�س وظائفها في  ياتهم. ول بدَّ للدَّ �سوؤون الأفراد، وتجاوز لحقوقهم وحرِّ

ة. ويعتقد اللِّيبراليون باأّن الميثاق العالمّي لحقوق  ياته الفرديَّ اإطار حقوق الإن�سان وحرِّ
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ة واأ�س�سها، اإطار منا�سب لتعيين اأهداف  الإن�سان اّلذي نظم على اأ�سا�س مبادئ اللِّيبراليَّ

اإلى حفظ  ت�سعى  اأن  وعليها  الإطار،  فاع عن هذا  الدِّ ولة  الدَّ ور�سالة  ووظائفها.  ولة  الدَّ

وتفّو�س  ة،  والقت�ساديَّ ينيَّة  والدِّ ة  الثَّقافيَّ يات  والحرِّ ة  ال�سخ�سيَّ ة  الملكيَّ و�سيانة  الأمن 

الخير وال�سعادة والأخالق لأفراد المجتمع اأنف�سهم؛ ليختار كّل �سخ�س ما ينا�سبه من 

ة للخير وال�سعادة. ة، وليتعاملوا وفاقًا لروؤيتهم الخا�سّ طريقة العي�س والحياة الخا�سّ

�سالة والأهداف اّلتي و�سعها الإ�سالم   وا�ستنادًا اإلى هذه المقّدمة، ل بدَّ من معرفة الرِّ

والمكانة  الحكومة  لمقولة  الإ�سالم  نظرة  معرفة  تنبغي  وتاليًا  الحكومة.  عاتق  على 

اإلى ثالثة  را�سة  اأن تنه�س بها. و�سنق�سم هذه الدِّ �سالة اّلتي ينبغي  اّلتي يراها لها والرِّ

اأق�سام: 

ة اإلى الحكومة و�ساأنها ومكانتها،  لها: نظرة الإ�سالم الخا�سّ اأوَّ

ة،  ينيَّ ولة الدِّ وثانيها: اأهداف الدَّ

ة للحاكم الإ�سالمّي.  وثالثها: الوظائف الأكثر دقَّ

ة الحكومة في اإلسالم  ماهيَّ

عامة  والزَّ لالإمامة  الرفيعة  المنزلة  عن  الثَّاني،  الف�سل  في  بالتَّف�سيل،  ثنا،  تحدَّ

الحكومة،  ة  ماهيَّ بحث  من  المراد  ولي�س  الإ�سالم.  نظر  وجهة  من  ة  مَّ
ُ
لالأ ة  يا�سيَّ ال�سِّ

هنا، الإ�سارة اإلى مكانتها واأهميتها ثانية، بل نريد اأن نعّرف ما هي نظرة الإ�سالم اإلى 

الحكومة وماذا يقول في ماهيتها. 

ة قائمة على اأ�سا�س اأن ل قيمة ول كمال،  وايات باأّن الروؤية الإ�سالميَّ تفيد الآيات والرِّ

اأمانة  تحمل  فالحكومة  ذاتها.  حد  في  الدنيويَّة  والمقامات  للمنا�سب  ول  للحكومة  ل 

ة.  ة وتمتُّعًا بكمالت فرديَّة خا�سّ ة يتطّلب اأهليَّ ل هذه الأمانة والم�سوؤوليَّ وم�سوؤوليَّة. وتحمُّ

الإ�سالمّي.  المجتمع  حاكم  في  تتوافر  اأن  ينبغي  ة  خا�سّ وف�سائل  ب�سرائط  قيل  ولذلك 

فالإ�سالم يرى كّل اإدارة ومن�سب اجتماعّي، ول �سّيما الحكومة والإمارة، اأمانة اإلهيَّة، ول 

يرى لها قيمة وكماًل بحدِّ ذاتها: {ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ 
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.
(1(

ۉ  ې ې ې ېى ى   ائ ائ ەئ  ەئوئ وئ   ۇئ ۇئ          ۆئ  ۆئ ً }

ه اإلى اأذربيجان  واأّكد الإمام علّي Q في كتابه اإلى قائد الجي�س الإ�سالمّي المتوجِّ

ة �سائغة، بل اأمانة هو م�سوؤول عنها، واأن  � الأ�سعث بن قي�س � اأّن من�سبه لي�س بلقمة هنيَّ

اأموال بيت مال الم�سلمين، في الواقع، هي اأموال اهلل اّلتي ل بدَّ من حفظها.

»اإّن عملك لي�ص لك بطعمة، ولكنه في عنقك اأمانة، واأنت م�شترعى لمن فوقك. 

لي�ص لك اأن تفتات في رعيَّة،  وال تخاطر اإاّل بوثيقة، وفي يديك مال من مال اهلل )عّز 

.
(2(

انه حتى ت�شلِّمه اإلّي« وجّل( واأنت من خزَّ

خرى اإلى اأحد ولته، اأّن ا�ستغالل المن�سب خيانة، وا�ستهانة بالأمانة 
ُ
وراأى في ر�سالة اأ

الإلهيَّة:

»فقد بلغني عنك اأمر، اإن كنت فعلته فقد اأ�شخطت ربَّك، وع�شيت اإمامك، واأخزيت 

 .
(3(

اأمانتك« 

فاأمير الموؤمنين علّي Q يرى اأّن الحكومة اأمانة، وخيانتها خذلن اأبديٌّ عند اهلل 

ظام يحملون اأمانة  ولى. فالروؤية الإ�سالميَّة قائمة على اأ�سا�س اأّن م�سوؤولي النِّ
ُ
رجة الأ بالدَّ

هم م�سوؤولون عنها عند اهلل. وكتب الإمام Q كتابًا لقا�سي الأهواز رفاعة جاء فيه: 

»اعلم، يا رفاعة، اأّن هذه االإمارة اأمانة، فمن جعلها خيانة فعليه لعنة اهلل اإلى يوم 

.
(4(

نيا واالآخرة«  القيامة، ومن ا�شتعمل خائناً فاإّن محمداً Pبريء منه في الدُّ

يوطّي، في تف�سيره، عن  علّيQ  اأّنه قال: ين ال�سَّ ونقل جالل الدِّ

»حّق على االإمام اأن يحكم بما اأنزل اهلل، واأن يوؤدِّي االأمانة، فاإذا فعل ذلك، فحّق 

.
(5(

على النا�ص اأن ي�شمعوا له واأن يطيعوا، واأن يجيبوا اإذا ُدعوا«

�ساء: 58. )1) �سورة النِّ

)2) نهج البالغة، الر�سالة 5.

)3) الم�سدر نف�سه، الر�سالة 40.

)4) دعائم الإ�سالم، 2: 531.

)5) الدر المنثور، 2: 175.



ة وولارففا )أ( 279ّسقاا الحكومة القِّ كيَّ

يجعلها  اأن  اإّل  للحاكم،  كماًل  ولي�ست  لها،  ة  معنويَّ قيمة  ل  ذاتها،  بحّد  فالحكومة،   

ة والأمانة الإلهيَّة. و�سيلة لأداء الم�سوؤوليَّ

ا�س فقال: حين خرجنا من الب�سرة، و�سلنا ذي قار، فراأيت اأمير  روى عبد اهلل بن عبَّ

عل؟ قلت: ل قيمة لها.  الموؤمنين Q يخ�سف نعله، ف�ساألني: ما قيمة هذه النَّ

 .
(1(

فقال: »واهلل، لهي اأحبُّ اإليَّ من اإمرتكم اإاّل اأن اأُقيم حّقاً اأو اأدفع باطاًل«

وبناًء على ذلك، فالحكومة تكون ذات قيمة حين تتفّعل ر�سالتها واأهدافها، وي�سعى 

يا�سّي اإلى تحقيق تلك الأهداف.  الحاكم ال�سِّ

ة  ينيَّ أهداف الحكومة الدِّ

ة  ينيَّة يك�سف حقيقًة مفادها اأنَّ اأهداف الحكومة الإ�سالميَّ جوع اإلى الم�سادر الدِّ اإّن الرُّ

ة والأمن، ف�ساًل عن اأنَّها و�سعت الأمور المرتبطة بالخير  ل تقت�سر على ب�سط الرفاهيَّ

ينيَّة ل بدَّ  ولة. فالحكومة الدِّ وال�سعادة وبمعنويَّات المجتمع الإ�سالمّي في د�ستور عمل الدَّ

اأمام الحياة الإيمانيَّة والأخالقيَّة المطلوبة، والهتمام بالجوانب  د ال�سبيل  اأن تمهِّ من 

ول  المجتمع،  اأبناء  ة  ورفاهيَّ وال�ستقرار  الأمن  ب�سط  جانب  اإلى  ة،  ينيَّ والدِّ ة  الثَّقافيَّ

وايات  �سّيما الطبقات الفقيرة. و�سن�سير اإلى بع�س هذه الأهداف من خالل الآيات والرِّ

وفاقًا  الأهداف  هذه  تق�سيم  يمكن  حيث  ينيَّة،  الدِّ الحكومة  اأهداف  عن  ثت  تحدَّ اّلتي 

ة  ينيَّ ة للحكومة الدِّ خرى دنيويَّة. والأهداف الدنيويَّ
ُ
ة واأ لتق�سيم كّلي، اإلى اأهداف معنويَّ

ة  ة. اأّما الأهداف المعنويَّ ينيَّ مور اّلتي ت�سترك فيها مع �سائر الحكومات غير الدِّ
ُ
هي الأ

�سائر  من  ينيَّة  الدِّ الحكومة  ز  تميِّ واّلتي  بها،  ة  المخت�سَّ مور 
ُ
الأ فهي  ينيَّة،  الدِّ للحكومة 

ة تكمن في التزامها بتحقيق هذه  ينيَّ خرى. وخ�سو�سّية الحكومة الدِّ
ُ
اأنواع الحكومات الأ

الأهداف. 

)1) نهج البالغة، الخطبة 33، وورد هذا الحديث، باختالف ي�سير، في اإر�ساد المفيد، 1: 247.
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ة 1 ـ األهداف المعنويَّ

اأجواء  لتنقية  تبذل  اّلتي  الجهود  ينيَّة،  الدِّ للحكومة  ة،  المعنويَّ الأهداف  من  المراد 

ة وتكاملها. وبع�س هذه الجهود ُيعدُّ من نوع  المجتمع بغية تحقيق �سموِّ الفطرة الب�سريَّ

ينّي ال�سحيح، وبع�سها الآخر يعدُّ من نوع  الثقافة والإر�سادات والتوجيهات والتبليغ الدِّ

والف�ساد.  التلوُّث  من  الجتماعّي  الو�سط  وتطهير  والحدود  لالأحكام  العينّي  ق  التحقُّ

ة  المعنويَّ الأهداف  في  الواردة  وايات  والرِّ الآيات  من  طائفة  في  الأمر،  بادئ  ونبحث، 

ينيَّة، ثّم نتناول ت�سنيف هذه الأهداف. للحكومة الدِّ

نون في الأر�س، منها:  فقد ذكر اهلل تعالى بع�س الوظائف لمن تح�سل لهم القّوة، ويتمكَّ

هي عن المنكر {ڌ ڌ       ڎ ڎ ڈ ڈ  الة، والأمر بالمعروف والنَّ اإقامة ال�سَّ

 .
(1(

ژ   ژ ڑ ڑ ک ک ک کگ  گ گ گ }
ا رّكز عليه الإ�سالم، وعّده من الأهداف  كما اأّن اإقامة الق�سط � العدل الجتماعّي ممَّ

 .
(2(

ينيَّة {چ چ چ ڇ  ڇ}  ة للحكومة الدِّ يا�سيَّ ال�سِّ

 .
(3(

{ىئ ىئ  ىئ} 

.
(4(

{ۆ   ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ  ۅ ۅ ۉ ۉ  ې ې ې ې}

و�ساأل اأبو حمزة الثُّمالّي الإمام الباقر عليها ال�سالم عن الحقوق المتبادلة بين الإمام 

ّمة على الإمام:
ُ
ّمة، فذكر Q ب�سط العدل والق�سط من جملة حقوق الأ

ُ
والأ

ه عليهم اأن ي�شمعوا له  �ساألت اأبا جعفر Q: ما حّق الإمام على النا�س؟ قال: »حقُّ

 .
(5(

ويَّة ويعدل في الرعيَّة...« هم عليه؟ قال: »يق�شم بينهم بال�شَّ ويطيعوا«. قلت: فما حقُّ

.
(6(

وقال الإمام علّي Q: »اإمام عادل خير من مطر وابل«

)1) �سورة الحج: 41.

)2) �سورة النحل: 90.

ورى: 15. )3) �سورة ال�سُّ

)4) �سورة الن�ساء: 58.

عية. �سول الكافي، 1: 405 ح 1، باب ما يجب من حّق الإمام على الرَّ
ُ
)5) اأ

)6) غرر الحكم لالآمدي، 1: 386 ح 1491.
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ة في جملة وظائف  ة الخا�سّ ة والثَّقافيَّ وذكر الإمام الر�سا Q الأهداف المعنويَّ

عن  ويذبُّ  اهلل،  حدود  ويقيم  اهلل،  حرام  م  ويحرِّ اهلل  حالل  يحّل  »واالإمام  الإمام: 

 .
(1(

البالغة« ة  والحجَّ الح�شنة  والموعظة  بالحكمة  ربِّه  �شبيل  اإلى  ويدعو  اهلل،  دين 

وقال الإمام علّي Q، لدى ذكره للحكومة: اإنَّ الغر�س منها لي�س المن�سب والمتاع 

ة:  المعنويَّ الأهداف  جملة  في  منها  اثنان  اأهداف،  ثالثة  تحقيق  بل  الزائل،  الدنيوّي 

»اللَّهم، اإّنك تعلم اأّنه لم يكن اّلذي كان مّنا مناف�شة في �شلطان، وال التما�ص �شيء من 

ف�شول الحطام، ولكن لنردَّ المعالم من دينك، ونظهر االإ�شالح في بالدك، فياأمن 

.
(2(

لة من حدودك«  المظلومون من عبادك، وتقام المعطَّ

ېئ     {ېئ  الباطل  ومكافحة  الحّق  اإقامة  ة  ينيَّ الدِّ الحكومة  اأهداف  من  اأّن  كما 

 .
(3(

ىئ ىئ ىئ ی   ی ی ی    جئ}
وكما ذكرنا فاإّن علّيًا Q ذكر، في كالمه لبن عبا�س، اأّن اإقامة الحّق ومنع الباطل 

هدف يمنح الحكومة قيمة.

ة،  مهمَّ بو�سايا  اليمن،  اإلى  هه  وجَّ حين  جبل،  بن  معاذ   Pاهلل ر�سول  اأو�سى  وقد 

ينيَّة: ة للحكومة الدِّ بع�سها وارد في �ساأن الأهداف المعنويَّ

»يا معاذ، علِّمهم كتاب اهلل، واأح�شن اأدبهم على االأخالق ال�شالحة، واأنزل النَّا�ص 

اأمر  واأظهر  االإ�شالم،  �شّنه  ما  اإاّل  الجاهليَّة  اأمر  واأمت  و�شّرهم...  خيرهم  منازلهم 

بعد  االإ�شالم  راأ�ص  فاأّنها  الة،  ال�شَّ ك  همِّ اأكثر  وليكن  وكبيره،  �شغيره  كّله،  االإ�شالم 

ين. وذّكر النا�ص باهلل واليوم االآخر، واّتبع الموعظة، فاإّنه اأقوى لهم على  االإقرار بالدِّ

العمل بما يحبُّ اهلل، ثّم بّث فيهم المعلمين، واعبد اهلل اّلذي اإليه ترجع، وال تخف 

.
(4(

في اهلل لومة الئم« 

�سول الكافي، 1: 200 ح 1، باب نادر جامع في ف�سل الإمام و�سفاته.
ُ
)1) اأ

)2) نهج البالغة، الخطبة، 131.

)3) �سورة �س: 26.

)4) تحف العقول: 26.
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يا�سيَّة، في الأهداف  ينيَّة على �سائر النظم ال�سِّ � يتمثَّل اأحد امتيازات الحكومة الدِّ  1

ة اّلتي تن�سدها هذه الحكومة.  والوظائف الخا�سّ

ولة وح�سر وظائفها  الدَّ ة الحّد من ن�ساط  � هناك دعم في الع�سر الراهن لنظريَّ  2

ة.  ة � الديمقراطيَّ واأهدافها )دولة الحّد الأدنى(، ل �سّيما في الحكومات اللِّيبراليَّ

وال�سعادة  كالخير  المقولت،  بع�س  اأّن  ة  الديمقراطيَّ ة  اللِّيبراليَّ الحكومات  ترى   �  3

ولة ووظائفها.  والأخالق والمعنويات، اأمور �سخ�سيَّة وخارجة عن اأهداف الدَّ

ينيَّة ووظائفها على مكانتها في نظر الإ�سالم.  ف درا�سة اأهداف الحكومة الدِّ 4 � تتوقَّ

5 � الحكومة، من وجهة نظر الإ�سالم، اأمانة وم�سوؤوليَّة خطيرة، ول ت�ستتبع اأيَّ امتياز 

ومنزلة. 

الأهداف  بتطبيق  منوط  الأمانة  واأداء  الأمانة،  باأداء  مرهونة  الحكومة  قيمة  اإّن   �  6

والوظائف الملقاة على عاتق الحكومة وزعيمها. 

ة.  ة ودنيويَّ ة اإلى اأهداف معنويَّ ينيَّ 7 � يمكن تق�سيم اأهداف الحكومة الدِّ

وايات.  ة للحكومة في الآيات والرِّ 8 � وردت عدة تاأكيدات على الأهداف المعنويَّ
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ة اللِّيبراليَّة في �ساأن اأهداف الحكومة ووظائفها؟  1 � ما هي نظريَّ

عادة والأهداف المعنويَّة؟  يمقراطيون اإلى ال�سَّ 2 � كيف ينظر اللِّيبراليون الدِّ

3 � ما هي حقيقة الحكومة وكنهها، من وجهة نظر الإ�سالم؟

ينيَّة؟ ة للحكومة الدِّ 4 � ما المراد بالأهداف المعنويَّ





ة،  يَّة ومعنويَّ ة اإلى طائفتين: مادِّ ينيَّ ابق، اأهداف الحكومة الدِّ ر�س ال�سَّ ق�ّسمنا، في الدَّ

ويمكن  ة.  المعنويَّ الأهداف  تحديد  في  الواردة  وايات  والرِّ الآيات  بع�س  اإلى  واأ�سرنا 

ت�سنيف هذه الأهداف كما ياأتي: 

مور ومحو الباطل وال�سرك والجاهليَّة. 
ُ
ته في اإجراء الأ 1 � اإقامة الحّق، ومحوريَّ

2 � ب�سط العدل والق�سط.

ة.  رعيَّ 3 � اإقامة الحدود ال�سَّ

ة.  ة ون�سر ثقافة العبوديَّ رعيَّ 4 � بذل الجهود لتعليم المعارف ال�سَّ

5 � الأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر. 

ة.  عوة التَّوحيديَّ عي اإلى ن�سر الدَّ ين وال�سَّ فاع عن الدِّ 6 � الدِّ

ة األهداف الدنيويَّ

ة تلك الطائفة من الأهداف اّلتي ينتظر عقالئيًا اأن تهتّم  المراد من الأهداف الدنيويَّ

بتحقيقها كّل حكومة �سالحة �سعبيَّة. والغر�س من ذكر هذه الأهداف هو اأّن م�سادرنا 

في  خرويَّة، 
ُ
الأ الم�ساعي  وكانت  عب،  ال�سَّ واأمن  فاه  والرَّ المعا�س  اأمر  تغفل  لم  ة  ينيَّ الدِّ

نيا. ولذلك، وردت الإ�سارة،  ينيَّة، ن�سب اأعين اأولياء اهلل اإلى جانب عمارة الدُّ التعاليم الدِّ

ينيَّة  اأهداف الحكومة الدِّ
ووظائفها )2(

الّدر�س الثاّلثون 
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ة.  الدنيويَّ ال�سوؤون  ومختلف  بالمعا�س  لة  ال�سِّ ذات  اأهدافها  اإلى  ة،  ينيَّ الدِّ الحكومة  في 

عي الحكومات العلمانيَّة  ينيَّة هي تلك الأهداف اّلتي تدَّ ة للحكومة الدِّ والأهداف الدنيويَّ

ال�سعي اإلى تحقيقها. و�سن�سير، في خاتمة البحث، اإلى الفارق الأ�سا�س بين الحكومتين 

ة والعلمانيَّة في تحقيق هذه الأهداف. ينيَّ الدِّ

ة للمجتمع الإ�سالمّي، فجاء فيه:  ة الع�سكريَّ وقد اأّكد القراآن لزوم حفظ الأمن والقوَّ

ې  ۉ  ۉ   ۅ  ۅ   ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 

.
(1(

ې}
ة،  ادق Q اأّن الأمن والعمران هما من متطّلبات المجتمع العامَّ وذكر الإمام ال�سَّ

االأمن،  اإليها:  طّراً  النا�ص  يحتاج  اأ�شياء  »ثالثة  مجتمع:  لكلِّ  توفيرهما  من  بدَّ  ل  اإذ 

.
(2(

والعدل، والخ�شب« 

وا�ستهل الإمام علّي Q عهده اإلى مالك الأ�ستر، لّما وّله على م�سر، بالإ�سارة اإلى 

بع�س اأهداف الحكومة: 

في  االأ�شتر  الحارث  بن  مالك  الموؤمنين،  اأمير  علّي،  اهلل،  عبد  به  اأمر  ما  »هذا 

اأهلها،  وا�شت�شالح  ها،  عدوِّ وجهاد  خراجها،  جباية  م�شر:  واّله  حين  اإليه،  عهده 

.
(3(

وعمارة بالدها« 

الأ�سا�س  الأهداف  من  ُتعدُّ  اّلتي  ا�س،  النَّ حقوق  خطبه،  اإحدى  في   ،Q د  وعدَّ

الم�سادر  ا�س من  النَّ واأداء حقوق  والتعليم،  التربية  ن�سر  بينها  ة، ومن  ينيَّ الدِّ للحكومة 

حّقكم  فاأّما  حّق،  عليَّ  ولكم  حّقاً،  عليكم  لي  اإّن  النَّا�ص،  »اأّيها  فقال:  للبالد،  ة  الماليَّ

: فالن�شيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم، وتعليمكم كيال تجهلوا، وتاأديبكم كيما  عليَّ

.
(4(

تعلموا«

)1) �سورة الأنفال: 60.

)2) تحف العقول: 236.

)3) نهج البالغة، الر�سالة 53. 

)4) الم�سدر نف�سه، الخطبة 34.
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لم وحماية  د Q العمل على تحقيقها: مناه�سة الظُّ كما اأّن من الأهداف اّلتي اأكَّّ

الأمر عهد  اأّن هذا  فراأى  عفاء،  ال�سُّ يتطاولون على  اّلذين  لمة  الظَّ تعّدي  اإزاء  المظلوم 

اهلل في رقبة العلماء، واأّن اأحد اأ�سباب قبوله الخالفة الوفاء بهذا العهد: »لوال ح�شور 

وا على  ة بوجود النَّا�شر، وما اأخذ اهلل على العلماء اأن ال يقارُّ الحا�شر، وقيام الحجَّ

.
(1(

ة ظالم وال �شغب مظلوم، الألقيت حبلها على غاربها« كظَّ

قها  د Q بع�س فوائد الحكومة، وهي تعّد من الأهداف اّلتي ينبغي اأن تحقِّ كما عدَّ

كلُّ حكومة، وذلك حين مواجهته للخوارج، وهم يطلقون �سعارهم: »اإن الحكم اإاّل هلل«، 

وبذلك اأنكروا الحكومة. واأحد تلك الأهداف هو اأخذ الحّق لل�سعيف من القوّي، فقال: 

 .
(2(

عيف من القوي« »ويوؤخذ به لل�شَّ

ة  ينيَّ اأهداف الحكومة الدِّ اأّن ال�سالحات، في مختلف مجالت المجتمع، من  كما 

.
(3(

{ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ     ېئ ېئ}

»ونظهر  اأهداف قبوله الخالفة:  اأحد  البالد،  اأّن ال�سالحات في   Q كما ذكر 

 .
(4(

االإ�شالح في بالدك، فياأمن المظلومون من عبادك« 

ما  في  ينيَّة  الدِّ للحكومة  ة  الدنيويَّ الأهداف  اإيجاز  �سبق،  ما  اإلى  ا�ستنادًا  ويمكن، 

ياأتي: 

1 � ب�سط الأمن. 

ة.  فاعيَّة وحفظ ثغور البالد الإ�سالميَّ 2 � تقوية البنية الدِّ

ة والإعمار والبناء. فاهيَّ 3 � اإ�ساعة الرَّ

4 � الإ�سالحات في مختلف �سوؤون المجتمع.

ة والتَّق�سيم العادل لها في المجتمع. 5 � حفظ الأموال العامَّ

)1) الم�سدر نف�سه، الخطبة 3.

)2) نهج البالغة، الخطبة، 40.

)3) �سورة هود: 88.

)4) نهج البالغة، الخطبة، 131.
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6 � ن�سر التَّعليم والتَّربية. 

بقات المظلومة والمعدمة.  7 � ال�سمان الجتماعّي وحماية الطَّ

عيها كّل حكومة.  اأن تدَّ اأهداف عاّمة يمكن  ة  ينيَّ الدِّ ة للحكومة  اإّن الأهداف الدنيويَّ

فهذه الأهداف تنبثق من الجانب العقالئّي للحكومة، ول يخت�سُّ ذكرها ور�سم �سورتها 

ينيَّة  ينيَّة عن �سائر الحكومات غير الدِّ ين. مع ذلك، تختلف الحكومة الدِّ ريعة والدِّ بال�سَّ

والمعروفة في تحقيق هذه الأهداف. ويتمثَّل هذا الختالف في اأمرين: 

مثيله  ي�ساهد  ل  اّلذي  كل  بال�سَّ الأهداف  هذه  ببع�س  اهتمامها  مدى  وهو  االأّول: 

و7   5 الفقرتين  اإلى  الإ�سارة  يمكن  المثال:  �سبيل  الحكومات، على  �سائر  في 

يرة العمليَّة  ة تاأكيدات، في روايات المع�سومين وال�سِّ ال�سابقتين، فقد وردت عدَّ

للنبّي الأكرم Pوالإمام علّي Q في اأمر الحكومة على موا�ساة الفقراء 

عفاء، ومن جانب اآخر التاأكيد على العدالة والم�ساواة بين جميع الأفراد  وال�سُّ

في بيت المال. 

ينيَّة  �سلوب تحقيق هذه الأهداف ومنهجه، فالحكومة الدِّ
ُ
الفارق الثاني: يتمثَّل في اأ

على  معًا  مهما  وتنظِّ ة،  المعنويَّ اأهدافها  جانب  اإلى  ة  الدنيويَّ الأهداف  تتابع 

غم من اأّن اإ�سالح  اأ�سا�س القيم وال�سمّو والتكامل. على �سبيل المثال: على الرُّ

هذه  فاإّن  ينيَّة،  الدِّ للحكومة  والعاّمة  ة  نيويَّ الدِّ الأهداف  من  والعمران  مور 
ُ
الأ

للحكومة  ة  والخا�سّ ة  المعنويَّ الأهداف  اإلى  ه  التوجُّ ظّل  في  توؤّمن  الأهداف 

ق العينّي  ة ال�سالحة للتحقُّ ة العدل والق�سط هي الأر�سيَّ ة، اأي اأّن حاكميَّ ينيَّ الدِّ

لالأهداف الدنيويَّة.

، »ما عمرت البلدان بمثل 
(1(

قال علّي Q: »العدل ي�شع االأُمور في موا�شعها«

فاه والأمن بمعناه الحقيقّي حين تكون الحياة الجتماعيَّة  العدل«. ويحظى كلٌّ من الرَّ

العينّي  ق  التحقُّ فاإّن  هنا،  ومن  والمثل.  القيم  وت�سودها  امية،  ال�سَّ بالأخالق  مفعمة 

)1) نهج البالغة، الر�سالة 26.
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ق العيني لالأهداف  ة الم�ساعدة للتحقُّ ة يوّفر الأر�سيَّ ينيَّ ة للحكومة الدِّ لالأهداف المعنويَّ

ة والعامة لهذه الحكومة. الدينويَّ

ة  ينيَّ وظائف والة الحكومة الدِّ

ينيَّة، يلقي بم�سوؤوليَّة كبرى  ة للحكومة الدِّ ة والمعنويَّ يَّ اإّن تحقيق جميع الأهداف المادِّ

ات وظائف خطيرة، فتاأكيد  وا مهمَّ فيها المفرو�س اأن يوؤدُّ على عاتق ولة الحكومة وموظَّ

فرديًا  �سلوكًا  الإ�سالمّي  الحاكم  من  يتطّلب  ة  الخا�سّ ة  المعنويَّ الأهداف  على  الإ�سالم 

الحكومات  اأنواع  �سائر  من  ينيَّة  الدِّ الحكومة  مميِّزات  من  ُيعدُّ  وهذا  ة.  خا�سّ واإدارة 

خرى. ون�سير هنا، اإجماًل، اإلى بع�س هذه الوظائف: 
ُ
الأ

1 ـ رعاية الورع والتَّقوى 

ينيَّة وب�سط  وى ون�سر المعارف الدِّ ينيَّة هو تر�سيخ روح الإيمان والتقَّ هدف الحكومة الدِّ

من  الأوفى  بالقدر  الحكومة  هذه  م�سوؤولو  يتحلَّى  اأن  يجب  هنا،  ومن  والق�سط.  العدل 

الورع والتقوى والإقرار بالعبوديَّة هلل �سبحانه وتعالى، فيتَّقون اهلل في ال�سرِّ والعالنيَّة، 

وين�سجم قولهم مع عملهم. فقد كتب علّي Q لأحد ولته:

»اأمره بتقوى اهلل في �شرائر اأمره، وخفّيات عمله، حيث ال �شاهد غيره، وال وكيل 

اإلى غيره في  ب�شيء من طاعة اهلل في ما ظهر، فيخالف  اأن ال يعمل  واأمره  دونه. 

ما اأ�شّر. ومن لم يختلف �شّره وعالنيته وفعله ومقالته، فقد اأّدى االأمانة، واأخل�ص 

.
(1(

العبادة« 

م هوى  فالتقوى تقت�سي اأن ي�ست�سعر الحاكم الإ�سالمّي اأمر اهلل في كّل عمل، واأن ل يقدِّ

ادق Q اإلى هذه الميزة بو�سفها عالمة  النف�س على اأوامر اهلل. وقد اأ�سار الإمام ال�سَّ

اإمامة الحّق في تق�سيمه الأئّمة اإلى ق�سمين: اإمام حقٍّ واإمام باطل، فقال: »اإّن االأئّمة في 

كتاب اهلل � عّز وجّل � اإمامان، قال اهلل تبارك وتعالى: {ٱ ٻ ٻ ٻ } 

)1) نهج البالغة، الر�سالة 26.
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مون اأمر اهلل قبل اأمرهم، وحكم اهلل قبل حكمهم. قال: {ھ  ال باأمر النَّا�ص، يقدِّ

اهلل، وحكمهم قبل حكم اهلل،  اأمر  اأمرهم قبل  مون  يقدِّ ھ ے ے ۓۓ } 
.

(1(

وياأخذون باأهوائهم خالف ما في كتاب اهلل عّز وجّل«

2 ـ الكفاءة والجدارة

الكفوئين  الأفراد  من  ولى، 
ُ
الأ رجة  بالدَّ الإ�سالمّي،  الحاكم  يكون  اأن  من  بدَّ  ل 

م م�سلحة الإ�سالم والم�سلمين على  اء، ويقدِّ ف الأفراد الأكَفَ والملتزمين، وعليه اأن يوظِّ

خرى. فقد اأو�سى الإمام علّي Q في عهده اإلى مالك الأ�ستر 
ُ
كّل عالقة و�سابطة اأ

ولة، ورعاية الجوانب المطلوبة جميعها: في الدَّ ة في اختيار موظَّ بالدقَّ

ن ال ت�شيق به االأُمور،  »ثم اختر للحكم، بين النَّا�ص، اأف�شل رعيَّتك في نف�شك ممَّ

اإذا  الحّق  اإلى  الفيء  من  يح�شر  وال  الزلَّة،  في  يتمادى  وال  الخ�شوم،  تمحكه  وال 

واأثرة،  محاباة  توّلهم  وال  اختباراً،  فا�شتعملهم  عّمالك  اأُمور  في  انظر  ثّم  عرفه... 

فاإّنهما جماع من �ُشعب الجور والخيانة، وتوخَّ منهم اأهل التجربة والحياء من اأهل 

مة، فاإّنهم اأكرم اأخالقاً، واأ�شّح اأعرا�شاً،  البيوتات ال�شالحة والقدم في االإ�شالم المتقدِّ

 .
(2(

واأقّل في المطامع اإ�شرافاً، واأبلغ في عواقب االأُمور نظراً« 

3 ـ الزُّهد والتواضع 

ة  ابق، اإلى اأّن نظرة الإ�سالم للحكومة تتمثَّل في اأّنها اأمانة اإلهيَّ ر�س ال�سَّ اأ�سرنا، في الدَّ

وم�سوؤوليَّة، ول تعدُّ امتيازًا اجتماعيًا وو�سيلة للتَّطاول ونيل الثَّروة اأبدًا. ومن جانب اآخر، 

عفاء وال�سعي اإلى اأخذ حّقهم من الأقوياء من اأهداف النظام الإ�سالمّي.  فاإّن دعم ال�سُّ

وبناًء على ذلك، ل بدَّ من اأن ي�سعر الحاكم باألم الفقير والمحروم، وينبغي اأّل يرقى عليه 

:Q في المعي�سة. قال الإمام علّي

 »اإّن اهلل جعلني اإماماً لخلقه، ففر�ص عليَّ التقدير في نف�شي ومطعمي وم�شربي 

�سول الكافي، 1: 216 ح 2، باب اأّن الأئّمة في كتاب اهلل اإمامان.
ُ
)1) اأ

)2) نهج البالغة، الر�سالة 53.
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 .
(1(

وملب�شي ك�شعفاء النَّا�ص، كي يقتدي الفقير بفقري، وال ُيطغي الغنّي غناه« 

قال المعلَّى بن خني�س : »لّما �شاهدت ما عليه بنو العّبا�ص من نعمة و�شعة، تمّنيت 

م بتلك النِّعم، فقال Q: »هيهات،  لو كانت الحكومة لجعفر ال�شادق Q فنتنعَّ

النَّهار، ولب�ص  و�شياحة  اللَّيل،  �شيا�شة  اإاّل  كان  ذاك ما  كان  لو  اأن  اأما واهلل  يا معّلى! 

 .
(2(

الخ�شن، واأكل الج�شب« 

4 ـ المساواة في الحقوق االجتماعيَّة 

من  اأف�سل  اأنف�سهم  يرون  ل  اأنَّهم  هي  يا�سيَّة  ال�سِّ لطة  ال�سُّ لأ�سحاب  خرى 
ُ
الأ الميزة 

اأبناء المجتمع، بل يرون اأّنهم كغيرهم اإزاء القانون. وبناًء على ذلك، فاإن ارتكب اأحد 

�سوة ب�سائر 
ُ
اأ ولة خطاأ، ل بدَّ من اأن يخ�سع للحّد ال�سرعّي، والعقاب الإ�سالمّي  ولة الدَّ

النا�س. 

اإن  ثالث  الخّطاب:  بن  لعمر  الموؤمنين  اأمير  »قال   :Qادق ال�سَّ الإمام  قال 

حفظتهّن وعملت بهّن كفتك ما �شواهّن، واإن تركتهّن لم ينفعك �شيء �شواهّن. قال: 

وما هّن يا اأبا الح�شن؟ قال: اإقامة الحدود على القريب والبعيد، والحكم بكتاب اهلل 

.
(3(

خط، والق�شم بالعدل بين االأحمر واالأ�شود« �شا وال�شَّ في الرِّ

5 ـ االتصال المباشر باأُلّمة 

هذا  ويتمُّ  وا�ست�سارتهم.  اآرائهم،  و�سماع  ا�س،  النَّ من  ب  للتقرُّ ام  الحكَّ الإ�سالم  دعا 

ا�س واحترامهم، فاإّنه يعّرف الم�سوؤولين  الأمر في الوقت اّلذي يعملون فيه على تعظيم النَّ

فقهم ونظرتهم: {پ ڀ ڀ  ڀ ڀ ٺٺ ٺ ٺ     ٿ 
ُ
اأ ويو�ّسع من  المجتمع  باآلم 

 .
(4(

ٿ ٿ ٿ ٹ  ٹٹ  ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦڦ ِ}

)1) الكافي1: 410، ح1، باب �سيرة الإمام في نف�سه.

)2) الم�سدر ال�سابق: 410،  ح2.

يعة، 27: 212 � 213، ح2، الباب الأول من اأبواب اآداب القا�سي )3) و�سائل ال�سِّ

)4) �سورة اآل عمران: 159.



ياسي اإلسالمي( ة )دروس في الفكر السِّ الحكومة اإلسالميَّ 292

ى  ې  ې  ې   ې  ۉ  ۅۉ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  {ۈ  

.
(1(

ى ائ ائ ەئ    ەئ وئ} 
ا�س حاجبًا، فاإّن  واأو�سى الإمام علّي Q مالك الأ�ستر باأن ل ي�سع بينه وبين النَّ

مور 
ُ
ا�س، ويخلط الحّق بالباطل، ويجعل الأ ذلك يوجب قّلة معرفة الم�سوؤولين باأو�ساع النَّ

ت�ستبه عليهم:

من  �شعبة  عيَّة  الرَّ عن  الوالة  احتجاب  فاإّن  رعيَّتك،  عن  احتجابك  تطولّن  »فال 

.
(2(

يق، وقّلة علم باالأُمور، واالحتجاب منهم يقطع عنهم علم ما احتجبوا دونه« ال�شِّ

مان االجتماعّي   6 ـ مكافحة الفقر، والضَّ

ينيَّة هي مكافحة الفقر و�سمان معي�سة �سعفاء  ة للحكومة الدِّ اإحدى الوظائف المهمَّ

وايات في هذا الخ�سو�س، نذكر اأنموذجين منها:  المجتمع. وقد ورد العديد من الرِّ

قال النبّي P: »ما من غريم ذهب بغريمه اإلى وال من والة الم�شلمين، وا�شتبان 

للوالي ع�شرته، اإاّل براأ هذا المع�شر من َدينه، و�شار َديُنُه على والي الم�شلمين في ما 

 .
(3(

في يديه من اأموال الم�شلمين«

ن�سراني.  قالوا  هذا؟  ما  ف�ساأل:  ي�ساأل،  مكفوفًا  �سيخًا   Q علّي  الإمام  وراأى 

بيت  من  عليه  اأنفقوا  منعتموه،  وعجز  كبر  اإذا  حتى  »ا�شتعملتموه   :Q فقال 

.
(4(

المال«

ا اأوجزناه هنا. ومن البدهّي اأّن كّل هدف  يا�سّي اأعمق بكثير ممَّ اإّن وظائف الحاكم ال�سِّ

ات  ولة وظائف ومهمَّ ة يقلِّد م�سوؤولي الدَّ ينيَّ ة للحكومة الدِّ نيويَّ ة والدِّ من الأهداف المعنويَّ

ة.  ج�سيمة اإ�سافيَّة خا�سّ

)1) �سورة التوبة: 61.

)2) نهج البالغة، الر�سالة 53.

)3) م�ستدرك الو�سائل، 13: 400، ح15723.

يعة، 15: 66، ح1، الباب 19 من اأبواب جهاد العدو. )4) و�سائل ال�سِّ
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ة تحقيق بع�س الأمور، من قبيل: اإقامة  ينيَّ ة للحكومة الدِّ 1 � من اأهّم الأهداف المعنويَّ

ة،  رعيَّ ال�سَّ الحدود  واإقامة  والق�سط،  العدل  وب�سط  الباطل،  على  والق�ساء  الحّق 

والأمر بالمعروف والنَّهي عن المنكر، ون�سر العلم والمعرفة. 

ة اّلتي ُينتظر تحقيقها  ة للحكومة تلك الأهداف العقالئيَّ نيويَّ 2 � المراد من الأهداف الدِّ

من قبل جميع الحكومات. 

وايات،  ينيَّة، واّلتي اأّكدت عليها الآيات والرِّ ة للحكومة الدِّ نيويَّ 3 � من اأهّم الأهداف الدِّ

والإعمار،  البناء  وممار�سة  الرفاهيَّة  واإ�ساعة  الثغور،  عن  والدفاع  الأمن  ب�سط 

وتو�سيع التربية والتعليم، واإ�سالح مختلف �سوؤون المجتمع. 

اأهدافها  مع  بالن�سجام  ة  نيويَّ الدِّ اأهدافها  تتابع  باأّنها  ة  ينيَّ الدِّ الحكومة  تمتاز   �  4

ة.  المعنويَّ

ينيَّة ل �سّيما المعنويَّة منها، يلقي بم�سوؤوليَّة خطيرة  5 � اإّن تحقيق اأهداف الحكومة الدِّ

ووظيفة ثقيلة في اأعناق م�سوؤولي الحكومة. 

اأمام  والم�ساواة  والتوا�سع،  هد،  والزُّ بالكفاءة،  والتحّلي  والتقوى،  الورع  رعاية   �  6

ة.  ينيَّ القانون، وفي المتيازات الجتماعيَّة من اأهّم وظائف اأجهزة الحكومة الدِّ
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ة.  ينيَّ ذكر خم�سًةً من اأهداف الحكومة الدِّ
ُ
1 � اأ

ينيَّة؟ ة للحكومة الدِّ نيويَّ 2 � ما المراد بالأهداف الدِّ

وايات؟  ة للحكومة اّلتي اأّكدتها الآيات والرِّ نيويَّ 3 � ما هي بع�س الأهداف الدِّ

نيويَّة؟ ينيَّة و�سائر الحكومات في تحقيق الأهداف الدِّ 4 � ما الفرق بين الحكومة الدِّ

ال والولة؟ 5 � ما هي و�سايا الإمام علّي Q لمالك الأ�ستر في اختيار العمَّ

ذكر نبذة عن وظائف م�سوؤولي الحكومة.
ُ
6 � اأ



يا�سيَّة، في درا�سة العالقة بين  ة، في فل�سفة الإ�سالم ال�سِّ يتمثَّل اأحد المباحث المهمَّ

بهات.  ة يكتنفه العديد من الأ�سئلة وال�سُّ يمقراطيَّة؛ فالبحث في هذه الق�سيَّ ين والدِّ الدِّ

�سول 
ُ
الأ بين  الحّل  ياأبى  اّلذي  اتي  الذَّ بالتَّ�سارب  العتقاد  هو  بهات  ال�سُّ هذه  ومن�ساأ 

ة. وي�سير بع�س منكري  �س�س اّلتي تحكم الديمقراطيَّ
ُ
�سول والأ

ُ
والمبادئ الإ�سالميَّة، والأ

طروحة ولية الفقيه، اإذ يعتقد هوؤلء 
ُ
ة اإلى اأ يمقراطيَّ ة والدِّ ينيَّ الن�سجام بين الحكومة الدِّ

اأّن النظام الولئي  اأن لي�س هنالك من خالف ذاتي بين الإ�سالم والديمقراطيَّة، غير 

ة والديمقراطيَّة، ما يعني  القائم على اأ�سا�س ولية الفقيه ل يمكنه التكّيف مع الجمهوريَّ

نا نواجه، في هذا الخ�سو�س، �سمن تق�سيم كّلي، ثالث نظريَّات رئي�سة: اأنَّ

يمقراطيَّة، ول ترى في  ة بالدِّ ينيَّ ة اّلتي توؤمن باإمكانيَّة دمج الحكومة الدِّ اأوَّال: النَّظريَّ

عب، وم�ساركة الجماهير  اللتزام بالإ�سالم وتعاليمه ما يحول دون �سيادة ال�سَّ

ة  يا�سّي واإدارة �سوؤون البالد. وقد تبلور نظام الجمهوريَّ في �سنع م�ستقبلها ال�سِّ

هذه  اأ�سا�س  على  ود�ستورها   � واقعّيًا  �ساهدًا  بو�سفه   � اإيران  في  الإ�سالميَّة 

يا�سيَّة. طروحة ال�سِّ
ُ
الأ

اأنَّ  وترى  يمقراطيَّة،  والدِّ الإ�سالم  بين  اتّي  الذَّ بالت�سادِّ  توؤمن  اّلتي  ة  النَّظريَّ ثانياً: 

ينيَّة  الحكومة الدِّ
يمقراطيَّة )1( والدِّ

الّدر�س الحادي والثاّلثون 
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�س�س والجذور �سيادة ال�سعب، ما يعني اأن لي�س بمقدور 
ُ
الإ�سالم يناه�س من الأ

اأ�سكال  ولجميع  بل  الفقيه،  لولية  ة  يا�سيَّ ال�سِّ طروحة 
ُ
والأ الولئيَّة،  الحكومة 

ة الإ�سالم وتلتزم بتعاليمه ومفاهيمه، اأن  ة اّلتي تعتمد مرجعيَّ ينيَّ الحكومة الدِّ

يمقراطيَّة. عب والدِّ تكون حكومة �سيادة ال�سَّ

يمقراطيَّة، وترى  ين والدِّ ثالثاً : النَّظرّية اّلتي ل تنكر، من الأ�سا�س، الن�سجام بين الدِّ

ظام اّلذي ي�ستند اإلى ولية الفقيه. وا�ستنادًا اإلى هذه  اأّن الم�سكلة تكمن في النِّ

ة،  ة، فاإّنه يتعّذر الجمع بين الإيمان بولية الفقيه واللتزام بالديمقراطيَّ النَّظريَّ

ة مع نزعة الحكومة الولئيَّة، فهنالك غياب  وي�ستحيل تعاي�س فكرة الجمهوريَّ

ة و�سيادة ال�سعب في ظّل ولية الفقيه، وتاليًا فاإّن الإيمان بالجمهوريَّة،  للجمهوريَّ

اإلى جانب العتقاد بولية الفقيه، هو اعتقاد بمتناق�سين. 

اآراء مخالفي  النَّظريات الثالث ومناق�ستها، وعر�س  اإ�سدار الحكم على هذه  وقبل 

يمقراطيَّة. ة الدِّ ة ال�سعبيَّة، ل بدَّ من التعّرف اأوًل اإلى ماهيَّ ينيَّ الحكومة الدِّ

ة يمقراطيَّ ة الدِّ ماهيَّ

عب، وCracy بمعنى  ة تتكوَّن من مفردتين Demo بمعنى ال�سَّ الديمقراطيَّة كلمة يونانيَّ

عب، بمعناها الواقعّي، هدف بعيد المنال؛ لأّنه،  عب، اأو �سيادة ال�سَّ الحكومة. وحكومة ال�سَّ

ة  دة اّلتي تتَّخذ فيها كّل يوم ع�سرات القرارات الجتماعيَّ في المجتمعات المعا�سرة المعقَّ

اأجهزة  جميع  وفي  المجالت،  مختلف  في  القوانين  من  العديد  فيها  وُي�َسّن  الج�سيمة، 

ر اأن يتمَّ تحقيق كّل هذه القوانين وو�سع المقّررات ب�سورة مبا�سرة من  ولة، من المتعذَّ الدَّ

مور، في هذه الحكومات 
ُ
قبل ال�سعب. وبناًء على ذلك، فال منا�س من اأن ينه�س بزمام الأ

هم  فيمار�سون  الأكثريَّة،  قبل  من  المنتخبين  الأفراد  بع�س  بالديمقراطيَّة،  اة  الم�سمَّ

ة � المدن  ولة اليونانيَّ الحكومة عمليًا ولي�س ال�سعب. من المعروف اأّن اأغلب القرارات في الدَّ

ة العريقة � كانت تتَّخذ في ميادين المدن وبح�سور النا�س. ومع ذلك، لم يكن جميع  اليونانيَّ

�ساء والعبيد حّق الت�سويت. اأبناء ال�سعب يبدون اآراءهم هناك، حيث لم يكن للنِّ
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على  وال�ساهد  وا�ستنتاجات،  تفا�سير  ة  عدَّ ن  تت�سمَّ ف�سفا�سة  كلمة  يمقراطيَّة  والدِّ

ة المتناق�س بع�سها  هذا الّدعاء اأنَّها تحظى بدعم مختلف المذاهب والمدار�س الفكريَّ

ار المحافظ، وحتى الفا�سيَّة ل تنفكُّ  مع بع�سها الآخر. فال�ستراكيَّة، واللِّيبراليَّة، والتيَّ

ة الحقيقيَّة. وت�سير مختلف ال�سيغ، من  يمقراطيَّ عن المناداة بها، وتزعم اأّنها تمثِّل الدِّ

ة ال�سناعيَّة،  يمقراطيَّ يمقراطيَّة، والدِّ ة � الدِّ يمقراطيَّة، واللِّيبراليَّ ة � الدِّ قبيل: ال�ستراكيَّ

د لها.  ة، اإلى عدم وجود فهم ب�سيط وا�سح ومحدَّ ة التعدديَّ يمقراطيَّ والدِّ

اأغلب  في  كبيرًا  اختالفًا  في �سيغ مختلفة  قت  تحقَّ وقد  يمقراطيَّة معنى مرن،  فللدِّ

ن  تت�سمَّ ل  اأّنها  يك�سف  وهذا  مختلفة.  �سيا�سيَّة  طروحات 
ُ
باأ واقترنت  العالم،  مناطق 

دة من خالل  م�سمونًا واحدًا يتَّفق عليه الجميع، عالوة على اأنَّها اكت�سبت مالمح متعدِّ

يمقراطيَّة  ة لمختلف المجتمعات وال�سعوب. وبما اأّن الدِّ التَّعقيدات والتَّطورات الجتماعيَّ

يا�سيَّة ا�سطلحت على ت�سمية نف�سها  تتمتَّع اليوم ب�سمعة اإيجابيَّة، فاإّن اأغلب الأنظمة ال�سِّ

ور الجماهيرّي غير ذي فاعليَّة فيها.  بهذه التَّ�سمية، واإن كان الدَّ

ال�سائدة  الروؤى  يمقراطيَّة ل تحول دون ت�سنيف  للدِّ عة  المتنوِّ القراءات  اأّن  والواقع 

وؤية  والرُّ التقييميَّة،  وؤية  الرُّ ة:  يمقراطيَّ للدِّ عام  ت�سنيف  في  روؤيتان،  فهناك  �ساأنها،  في 

المنهجيَّة. 

ة يعني دائمًا انتخاب خير  ة توؤمن باأّن انتخاب الأكثريَّ يمقراطيَّ ة للدِّ فالنظرة التقييميَّ

�سلوب 
ُ
الأ هذا  �سوء  في  الباطل  من  الحّق  يتميز  اإذ  الحّق،  واختيار  و�سالحه  المجتمع 

ة  ة اأن تكون �سيغة منا�سبة لكيفيَّ يمقراطيَّ اأنَّه يمكن للدِّ من اإقامة النتخابات، ما يعني 

في  يتمثَّالن  و�سعادته  المجتمع  هذا  خير  واأّن  الجتماعيَّة،  لحياته  المجتمع  ممار�سة 

النتخابات. 

عنها  ر  يعبَّ واّلتي  ع�سر،  الثامن  القرن  في  �سائدة،  كانت  اّلتي  الروؤية  وتعتقد 

وؤية  ة � وما زال هناك اليوم من يتعامل معها على اأ�سا�س هذه الرُّ ة التقليديَّ يمقراطيَّ بالدِّ

� باأّن راأي الأغلبيَّة هو معيار التمييز بين الحّق والباطل، ما يعني اأنَّها تولي اأهميَّة وقيمة 
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ة ي�ستند  لراأي هذه الأغلبيَّة، وتراها �ساحبة القرار الحّق وال�سائب، واأ�سا�س هذه النظريَّ

اإلى ال�ستدلل الآتي: 

ة،  خ�سيَّ ال�سَّ حياته  في  وخيره،  وم�سلحته  منفعته  ين�سد  فرد  كّل  اأّن  الوا�سح  من 

جوانب  مختلف  في  انتخابيَّة  ممار�سة  كّل  في  الختيارات  اأف�سل  تحقيق  اإلى  وي�سعى 

ة، ويفت�سون  خرى: اإّن النا�س ينظرون اإلى م�سالحهم في حياتهم الفرديَّ
ُ
حياته. بعبارة اأ

انتخاب  يمثِّل  الآخر  الحياة الجتماعيَّة، هو  ة، في  الأكثريَّ وانتخاب  عّما فيه خيرهم. 

ا�س ينتخبون اأف�سل حاكم لتحقيق منافعهم، و�سيكون الراأي  اأنفع طريق واأ�سوبه؛ لأّن النَّ

ة  الجتماعيَّ مور 
ُ
الأ في  براأيه  يدلي  فرد  فكّل  ة،  الفرديَّ ت�سخي�ساتهم  الجماعي حا�سل 

الج�سيمة �سيعّين بت�سخي�سه منفعة المجتمع وم�سلحته، و�سيكون راأي الأكثريَّة عاك�سًا 

ذلك،  على  وبناًء  وتعيينهما.  وم�سلحته  المجتمع  خير  ت�سخي�س  في  ة  العامَّ لالإرادة 

ة،  و�سارَّ ونافعة  ئة،  و�سيِّ اإلى ح�سنة  ب�سهولة  �ست�سنَّف  اجتماعيَّة،  اأو حادثة  واقعة  فكّل 

ة اأف�سل كا�سف لهذا ال�سيِّئ والح�سن، وال�سار  ة المتبلورة في راأي الأكثريَّ والإرادة العامَّ

افع. والنَّ

ريقة في الحكم هي مجّرد  يمقراطيَّة، فتوؤمن باأّن هذه الطَّ ة للدِّ اأّما النَّظرة المنهجيَّ

ة وتداولها. فالتجربة  يا�سيَّ لطة ال�سِّ زاعات الجتماعيَّة، وطريقة لتوزيع ال�سُّ �سلوب لحّل النِّ
ُ
اأ

اأّن  مفادها  نتيجة  اإلى  لت  تو�سَّ الفة،  ال�سَّ والع�سور  القرون  خالل  الب�سريَّة،  ة  العقالئيَّ

يا�سيَّة. فالواقع هو اأّنها منهج  عامات ال�سِّ يمقراطيَّة �سيغة ممتازة لتعيين الحكام والزَّ الدِّ

لي البرلمان  معقول يتمثَّل في الرجوع اإلى اآراء ال�سعب لنتخاب الحزب الحاكم اأو ممثِّ

لل�سلطة  والمتطلِّعون  ة  يا�سيَّ ال�سِّ والقيادات  الأحزاب  تلجاأ  اأن  من  بدًل  ذلك،  �سابه  وما 

والنزاعات  والغتيالت،  كالحروب،  الأ�ساليب  بع�س  خالل  من  عليها  ال�ستيالء  اإلى 

ة، في  ة في ما بينهم. فراأي الأكثريَّ يا�سيَّ عامة ال�سِّ العنيفة المخلَّة بالوحدة، وتداول الزَّ

ائب والخاطئ، فربَّما ل يتَّجه  ة المنهجيَّة، لي�س معيار الح�سن وال�سيِّئ وال�سَّ الديمقراطيَّ

م�سيرته،  في  عمليًا،  الأكثريَّة  راأي  على  الحائز  الحزب  اأو  ال�سعب،  قبل  من  الُمنتَخب 
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ة لي�س بدليل على كون ذلك النتخاب  باّتجاه �سعادة المجتمع وم�سلحته، وراأي الأكثريَّ

�سائبًا ومحّقًا. 

للديمقراطيَّة )التقييميَّة( من مكانة  ولى 
ُ
الأ للنَّظرة  يعد  لم  الحا�سر،  الع�سر  وفي 

رورة انتخاب ما  ة يعني بال�سَّ لدى المراقبين، ولم يعد هناك من يعتقد باأّن راأي الأكثريَّ

ة الرو�سيَّة  ة وال�سيوعيَّ ة الإيطاليَّ ة والفا�سيَّ ة الألمانيَّ فيه خير المجتمع وم�سلحته. فالنازيَّ

ومطالبة  الثورة  اأو  ة،  الأكثريَّ راأي  اأ�سا�س  على  الحكم  دّفة  بلغت  اإّنما  ال�سرقّي  والقطب 

ة، اإّل اأّنها مار�ست العنف وارتكبت اأب�سع الجرائم الب�سريَّة. الأغلبيَّ

ة اّلتي توؤمن  يمقراطيَّة، نعود اإلى مناق�سة النظريَّ ة الدِّ الآن، وبعد اأن اّت�سحت ماهيَّ

يمقراطيَّة. بالت�ساّد الجذرّي والأ�سا�سّي بين الإ�سالم والدِّ

ة يمقراطيَّ التضاّد الذاتّي بين اإلسالم والدِّ

�س�س ومبادئ معّينة ذات روؤية 
ُ
اأ يعتقد بع�س الباحثين باأنَّ الديمقراطيَّة مبنيَّة على 

�س�س 
ُ
الأ وهذه  معّينة.  واأهدافًا  غايات  وتن�سد  يا�سة،  وال�سِّ والمجتمع  لالإن�سان  ة  خا�سّ

�سول الحاكمة لهذه التعاليم. 
ُ
ة والأ والمبادئ والأهداف ل تن�سجم مع التعاليم الإ�سالميَّ

ة لالأ�سباب اّلتي �سيرد ذكرها، بل ي�ستحيل  يمقراطيَّ ل يمكن الجمع بين الإ�سالم والدِّ

ة، اللَّهّم اإّل اأّن ي�سبح الإ�سالم علمانيًا تمامًا.  يمقراطيَّ اأ�سا�سًا الجمع بين الإ�سالم والدِّ

ة هو خطاأ الإن�سان. وهذا المبداأ نف�سه ي�ستند اإلى  يمقراطيَّ ة للدِّ فاأحد المبادئ النظريَّ

�ساحب  كونه  لوازم  ومن  انتخاب،  و�ساحب  مختار  موجود  الإن�سان  اأّن  هو  اآخر  مبداأ 

الإن�سان هو عالم  انتخاب  واأهم مو�سع يتجّلى فيه  الل...  لل والخطاأ وال�سَّ الزَّ انتخاب 

ة مع الآراء ووجهات النظر والأفكار  يَّ د التعامل بحرِّ الفكر والعتقاد. ول بدَّ من اأن يمهِّ

المتعار�سة لالإن�سان، لينتخب ما ي�ساء بحريَّة، فهو حّر في انتخاب »دين من االأديان«اأو 

»االإلحاد«.

ب من الحقيقة وغير الحقيقة، وذلك ب�سبب عدم اّت�ساح الحقيقة  اإّن اأّي انتخاب مركَّ

يمقراطيَّة هو  ة للدِّ اأبناء الب�سريَّة... واأحد المباني المعرفيَّ وعدم انت�سارها بين جميع 
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ة. فاإن ُعدَّ دين اأّنه حّق وما �سواه من  عها بين عاّمة الب�سريَّ عدم اّت�ساح الحقيقة وتوزُّ

يمقراطيَّة.  الأديان كفر و�سرك و�سالل، ف�سوف لن يعود هناك من مكان للحكومة الدِّ

ين الحّق الوحيد من دون غيره،  والإ�سالم، بال�ستناد اإلى الآيات القراآنيَّة، يرى نف�سه الدِّ

 ،
(1(

يمقراطيَّة �سراحة: {ی ی ی جئ حئ} التاليتان تتناق�سان والدِّ فالآيتان 

هي  اآيات  التوبة،  �سورة  اأوائل  وفي   .
(2(

ڃ}  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ    ڦ  ڦ  {ڦ 

كذلك من جملة الموارد اّلتي تتعار�س وانتخاب الإن�سان. 

يمقراطيَّة: ورد، في هذا ال�ستدلل، مبنيان رئي�سان للدِّ

تها د المعرفة ون�سبيَّ المبنى االأّول: تعدُّ

دها اأن ل �سبيل اأمام الإن�سان لك�سف الحقيقة، واأنه  ة المعرفة وتعدُّ والمراد من ن�سبيَّ

عم باأّن فكره واعتقاده ودينه حّق،  ل يمكن تمييز الحّق من الباطل. فال اأحد ي�ستطيع الزَّ

و�سائر الأفكار باطلة. فالحّق والباطل ن�سبيَّان، وكّل فكرة وعقيدة ودين يمكن اأن تتمتع 

بن�سيب من الحّق، ولي�س هناك من حّق مح�س ول باطل مح�س. وهذا الت�سكيك المتمثِّل 

ها ر�سميَّة ومعتبرة  ة ينظر بعين واحدة اإلى جميع الأفكار والعقائد، ويعدُّ ة المعرفيَّ �سبيَّ بالنِّ

ة  ديَّ التعدُّ ويلزم من هذه  )البلوراليَّة(،  ة  ديَّ بالتعدُّ توؤمن  وبناًء على ذلك، فهي  جميعًا. 

بل  �سواهما،  ما  على  مهما  وتقدُّ ودين  فكر  ترجيح  اإثبات  على  المنطقّي  البرهان  ر  تعذُّ

دة. الإن�سان هو اّلذي ينتخب ما ي�ساء من هذه الأفكار والعقائد والأديان المتعدِّ

الحّق  لترجيح  عوة  الدَّ من  بدًل  لالنتخاب،  المالئم  المناخ  اإعداد  من  بدَّ  فال  اإذًا، 

الباطل،  من  الحّق  ت�سخي�س  ر  يتعذَّ لأّنه  ذلك  الخاطئ؛  على  وال�سحيح  الباطل،  على 

وال�سائب من الخاطئ. وهذا يف�سي بنا اإلى الكالم على المبنى الثاني.

ة الفكر والبيان، واإمكانيَّة النتخاب الحّر للعقائد والأفكار. يَّ المبنى الثاني: حرِّ

يَّة المطلقة للفكر والبيان والنتخاب، وتمتدُّ جذوره اإلى  »االنتخاب المطلق« هو الحرِّ

)1) �سورة يون�س: 32.

)2) �سورة اآل عمران: 85.
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ة ت�سخي�س الحّق من الباطل،  ا باإمكانيَّ ة المعرفيَّة(؛ لأّننا اإن اآمنَّ ديَّ المبنى الأّول )التعدُّ

فال معنى لأن نفتي بالنتخاب المطلق. فال عاقل يقبل اأن ندعوه اإلى الختيار بين الحّق 

ع المعقول والطبيعي  ة ت�سخي�س الحّق وتمييزه من الباطل؛ لأّن التوقُّ والباطل مع اإمكانيَّ

هو اّتباع الحّق بعد معرفته.

يمقراطيَّة،  الدِّ مع  ينيَّة  الدِّ الحكومة  تن�سجم  ل  ال�ستدلل،  هذا  اأ�سا�س  وعلى 

جعلته  بل  فح�سب،  حّق  الإ�سالم  باأّن  تقّر  ل  وهي  بالإ�سالم،  تلتزم  ة  ينيَّ الدِّ فالحكومة 

ة للمجتمع، فكيف  يا�سيَّ المرجع في �سّن القوانين واتخاذ القرارات و�سائر ال�سوؤون ال�سِّ

وبمقت�سى  يمقراطيَّة،  فالدِّ نف�سه.  الوقت  ة في  يمقراطيَّ وبالدِّ بالإ�سالم  اللتزام  يمكن 

ابقين، ل ترى من فارق بين الإ�سالم و�سائر الأديان، وتعتقد باأن ل ميزة  المبنيين ال�سَّ

ة  لالإ�سالم على �سائر الأديان من حيث الحّق والعتبار. و�سنحاول مناق�سة هذه النظريَّ

ر�س القادم. في الدَّ
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يمقراطيَّة، بينما يعتقد  ينيَّة مع الدِّ ة ان�سجام الحكومة الدِّ ة توؤمن باإمكانيَّ 1� هناك نظريَّ

يمقراطيَّة، في حين يعتقد بع�س  بع�سهم بعدم الن�سجام الذاتّي بين الإ�سالم والدِّ

يمقراطيَّة. ة والدِّ اآخر بت�ساّد ولية الفقيه والجمهوريَّ

ق. يمقراطيَّة حكومة ال�سعب، وهو هدف ياأبى التَّحقُّ 2� تعني الدِّ

يمقراطيَّة، وهي اأ�سا�سًا مفردة مرنة. 3� هناك عدة قراءات وتفا�سير للدِّ

يمقراطيَّة في قراءتين: القراءة اّلتي تراها  عة للدِّ 4� يمكن ت�سنيف القراءات المتنوِّ

ب�سورة  اإليها  تنظر  اّلتي  والقراءة  الجتماعيَّة،  ال�سوؤون  لإدارة  منهج  مجّرد 

تقييميَّة.

و�سعادته.  المجتمع  لنتخاب خير  الأكثريَّة مرادفًا  انتخاب  ة  التقييميَّ القراءة  تعدُّ   �5

ة التعاي�س يجب اأن تتم على اأ�سا�س راأي الأكثريَّة. وبناًء عليه، فكيفيَّ

يمقراطيَّة حيوّيتها في الع�سر الحا�سر، وقّل المتبنُّون  ة للدِّ 6� فقدت النَّظرة التقييميَّ

لها.

ان�سجام  عدم  �سبب  هما  للديمقراطيَّة  رئي�سين  مبنيين  وجود  باأّن  بع�سهم  يعتقد   �7

يمقراطيَّة. الإ�سالم والدِّ

ة المعرفة، وحّق النتخاب المطلق. ديَّ يمقراطيَّة هما: تعدُّ 8� المبنيان الرئي�سان للدِّ

د الحقيقة واختالط الحّق  ة تعاليمه. وبناًء عليه، فهو ل يوؤمن بتعدُّ يَّ 9� يوؤّكد الإ�سالم اأحقِّ

بالباطل، ويرى اأنه يمكن التمييز بين الحّق والباطل، فالحقُّ ُيتَّبع بعد معرفته. 
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يمقراطيَّة؟ ة والدِّ ينيَّ ة الثالث في �ساأن الحكومة الدِّ 1� ما هي النظريات الأ�سليَّ

يمقراطيَّة بمعناها الواقعّي فكرة مثاليَّة؟ 2� لماذا كانت الدِّ

يمقراطيَّة؟ ة للدِّ 3� ما المراد بالنظرة التقييميَّ

يمقراطيَّة؟ ة للدِّ 4� ما المراد بالنظرة المنهجيَّ

يمقراطيَّة؟ 5� ما هو الدليل على التَّ�ساّد الذاتّي بين الإ�سالم والدِّ

ة المعرفة؟ ديَّ 6� ما المراد بتعدُّ





ة اّلتي توؤمن بعدم الن�سجام الذاتّي  ابق، بالتَّف�سيل النَّظريَّ ر�س ال�سَّ عر�سنا، في الدَّ

ر�س، هذه النَّظريَّة. يمقراطيَّة. ونناق�س، في هذا الدَّ بين الإ�سالم والدِّ

ة يمقراطيَّ ين والدِّ ة انسجام الدِّ إمكانيَّ

روؤى  عدة  وجود  واإلى  يمقراطيَّة،  للدِّ واحدة  قراءة  وجود  عدم  اإلى  �سابقًا،  اأ�سرنا، 

اإلى مقولتها. وما ورد، في �ساأن عدم الن�سجام الذاتّي بين الإ�سالم وبينها، ي�ستند اإلى 

ديَّة«. وبالتاأكيد، فاإّن مثل هذا التف�سير لها  ة لها، اأي »الديمقراطيَّة التعدُّ نظرة خا�سّ

مور حّقًا و�سوابًا، ويبتعد عن التَّ�سكيك 
ُ
ل ين�سجم مع الإ�سالم، ول مع اأّي مذهب يرى الأ

يمقراطيَّة عّدة تفا�سير، ول ي�ستند بع�سها اإلى المبنيين المذكورين في  والن�سبيَّة. فللدِّ

�سلوب 
ُ
اأ يمقراطيَّة مجّرد  الدِّ يرى  اّلذي  الّتجاه  المثال:  �سبيل  على  ال�سابق.  ال�ستدلل 

يا�سيَّة، ومنهجًا ناجحًا في اإدارة �سوؤون المجتمع، ل يرى اأّنها تقوم  لتداول ال�سلطة ال�سِّ

ة المعرفة.  ديَّ على اأ�سا�س النتخاب المطلق وتعدُّ

ت  اأقرَّ اأّنها  مفاده  معّين  نطاق  في  يمكن ح�سرها  اأ�سلوبًا،  بو�سفها  يمقراطيَّة،  فالدِّ

ة بو�سفها حّقًا و�سوابًا، ومن ثمَّ ت�سّدت اإلى العمل في  بع�س المباني والمبادئ الخا�سّ

ق ما ياأتي:  يمقراطيَّة تحقَّ اإطار حفظ هذه المبادئ والمباني. وفي ظّل هذا الت�سّور للدِّ

ينيَّة  الحكومة الدِّ
يمقراطيَّة )2( والدِّ

الّدر�س الثّاني والثاّلثون
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ة المعرفيَّة ب�سورة تاّمة، لأّننا اعتقدنا ب�سّحة ذلك  ديَّ ة والتَّعدُّ �سبيَّ ق�سيت النِّ
ُ
اًل: اأ اأوَّ

الإطار.

النَّظرة  هذه  ظّل  في  الأفراد،  لأّن  ٌد؛  مقيَّ بل  مطلقًا،  لي�س  الأفراد  انتخاب  ثانياً: 

للديمقراطيَّة، ل ي�ستطيعون انتخاب ما يتناق�س مع ذلك الإطار من المبادئ 

ة لي�س  يمقراطيَّ �سول المقّررة ويخالفه. وبناًء على ذلك، فهذا الت�سّور للدِّ
ُ
والأ

ة المعرفيَّة(  ديَّ له اأّي توقُّف واعتماد على المبنيين )النتخاب المطلق والتعدُّ

المذكورين. 

يمقراطيَّات اللِّيبراليَّة في �سوء هذا  ومن الم�سادفات التَّاريخيَّة، طبعًا، اأن تتبلور الدِّ

انتخاب  واعتبار  ة  يمقراطيَّ الدِّ بداية طرح  اإّبان  ولى، 
ُ
الأ اللِّيبراليات  تكن  فلم  الت�سّور. 

على  الق�ساء  اإلى  ة  الأكثريَّ راأي  يوؤول  اأن  تخ�سى  كانت  لأّنها  ذلك؛  ت�ست�سيغ  ة،  الأكثريَّ

�سول والمبادئ اللِّيبراليَّة. فاللِّيبراليون �سديدو التم�ّسك والإيمان بمبادئ اللِّيبراليَّة، 
ُ
الأ

الحّرة،  ة  القت�ساديَّ وال�سوق  التجارة،  ة  وحريَّ الفرديَّة،  ة  الملكيَّ احترام  قبيل:  من 

ة الفكر والبيان. ومن هنا، اأرادوا ح�سر  ينيَّة، وحريَّ يات الدِّ والت�ساهل والت�سامح، والحرِّ

ة  �سول والمبادئ، بال�سكل اّلذي ل ي�ستطيع راأي الأكثريَّ
ُ
يمقراطيَّة �سمن اإطار هذه الأ الدِّ

ة  ة اللِّيبراليَّ يَّ اإق�ساء بع�ٍس منها.  وبناًء على ذلك، لي�س من تعار�س بين العتقاد باأحقِّ

يمقراطيَّة، بو�سفها منهجًا،  يمقراطيَّة، ويمكن تقييد الدِّ �سولها ومبادئها مع الدِّ
ُ
وتقاطع اأ

يمقراطيَّة.  ة الدِّ ، عن اللِّيبراليَّ �س�س اللِّيبراليَّة، والتَّحّدث، من ثمَّ
ُ
�سول والأ

ُ
في اإطار الأ

ة المنهجيَّة في اإطار  اأن نح�سر الديمقراطيَّ ير في  فاإن يكن الأمر كذلك، فما ال�سَّ

عامات  الزَّ تعيين  في  عب  ال�سَّ اآراء  اإلى  بالرجوع  ونقول  الإ�سالميَّة،  والمبادئ  �سول 
ُ
الأ

اب. اأّما منتخبو ال�سعب، فال  ليه اإلى مجل�س النوَّ يا�سيَّة؛ ليقوم ال�سعب بانتخاب ممثِّ ال�سِّ

وراأي  الإ�سالميَّة.  التعاليم  تتعار�س مع  اّلتي  القرارات  واّتخاذ  القوانين  �سّن  لهم  يحّق 

طر العقديَّة.
ُ
ان حدود الأ ة وانتخاب ال�سعب يحظيان بالحترام ما داما ل يم�سَّ الأكثريَّ

�سولها ومبادئها، فاإّن 
ُ
اأ َة �سمن  يمقراطيَّ ة الدِّ د اللِّيبراليَّ وبناًء على ذلك، فكما تحدِّ
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ة  يمقراطيَّ الدِّ تكييف  يمكن  اأنَّه  يعني  ما  ومبادئه،  �س�سه 
ُ
باأ رها  يوؤطِّ الآخر  هو  الإ�سالم 

والجمهوريَّة مع الإ�سالم.

فد�ستور  التَّكييف.  لهذا  عملّي  نموذج 
ُ
اأ ة  الإ�سالميَّ ة  للجمهوريَّ يا�سّي  ال�سِّ ظام  والنِّ

اآراء  اعتماد  ولزوم  ظام،  النِّ ة  وجمهوريَّ ال�سعب،  ة  بحاكميَّ �سّرح  الإ�سالميَّة  ة  الجمهوريَّ

ة  ة، اإلى جانب كون هذه الحاكميَّة مقترنة بالحاكميَّ يا�سيَّ ال�سعب في تداول ال�سلطة ال�سِّ

ة  الحاكميَّ اإطار  في  ال�سعب  ة  حاكميَّ وتاليًا  الإ�سالميَّة،  التعاليم  ة  ومرجعيَّ رعيَّة  ال�سَّ

ينيَّة. الدِّ

ة يمقراطيَّ والية الفقيه والدِّ

ولية  طروحة 
ُ
اأ ان�سجام  بعدم  تقول  اّلتي  ة  النَّظريَّ اإلى  ابق،  ال�سَّ ر�س  الدَّ في  اأ�سرنا، 

الفقيه مع الجمهوريَّة. وتقوم هذه النَّظريَّة على تحليل خا�ّس لولية الفقيه، وهو التحليل 

اّلذي يعدُّ ولية الفقيه من باب القيمومة والولية على القا�سرين والمحجور عليهم. فهذه 

يمقراطيَّة هو جمع بين النقي�سين،  ة ترى اأّن الجمع بين نظام ولية الفقيه والدِّ النَّظريَّ

ة  الفقيه عانى من م�سكلة منطقيَّ ة وولية  اّلذي جمع بين الجمهوريَّ الإيرانّي  والد�ستور 

عوي�سة، ذلك لأّنه جمع بين متناق�سين ومتعار�سين تمامًا:

ومعنى  عب،  ال�سَّ قبل  من  الإ�سالميَّة  ة  الجمهوريَّ في  القيادة  خبراء  مجل�س  ُينتخب 

ن القائد  ة يتمثَّل في اأّن ال�سعب، في خاتمة المطاف، هو اّلذي يعيِّ جوع لراأي الأكثريَّ الرُّ

والمجانين  غار  ال�سِّ الفقيه  ولية  نظام  في  يمثِّل  اّلذي  نف�سه  ال�سعب  وهو  الأمر،  وولّي 

»موّلى عليه«. فاإن  اأّنه  اّلذين ُفر�س، ح�سب الم�سطلح الفقهّي والحقوقّي والق�سائّي، 

كان الموّلى عليه �سرعًا اأو قانونًا ي�ستطيع تعيين ولّي اأمره، فهو اإذًا بالغ وعاقل ولم يعد 

موّلى عليه، ول يحتاج لولّي الأمر، ما يثير �سوؤاًل هو: كيف يتَّجه اإلى �سناديق القتراع 

وينتخب وليَّ اأمره؟ 

عب ومنزلته  وهكذا نرى اأّن اأ�سل هذا ال�ستدلل ُبني على التَّناق�س بخ�سو�س �ساأن ال�سَّ

يمقراطيَّة  والدِّ ة  للجمهوريَّ الم�سبقة  ة  الفر�سيَّ لأّن  الإ�سالميَّة؛  ة  الجمهوريَّ د�ستور  في 
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الم�ساركة في تعيين  واأ�سحاب اختيار وانتخاب، ويمكنهم  بالغون  ال�سعب  اأبناء  اأّن  هي 

نجد  اآخر،  جانب  من  معتبرة.  النتخابيَّة  اآراءهم  اأّن  عن  ف�ساًل  يا�سّي،  ال�سِّ م�سيرهم 

الفر�س الم�سبق لولية الفقيه، هو اأّن ال�سعب موّلى عليه وغير ر�سيد، ويحتاج اإلى قّيم 

ر الجمع بين هذين الفر�سين الم�سبقين؛ حيث  موره، ما يعني اأنَّه يتعذَّ
ُ
وولي في اإدارته لأ

عليه.  وموّلى  ر�سيد  غير  نف�سه  الوقت  وفي  ومختارًا،  ر�سيدًا  ال�سعب  يكون  اأن  ي�ستحيل 

ة والديمقراطيَّة مع ولية الفقيه في  وعلى اأ�سا�س هذا التحليل، فاإّن الجمع بين الجمهوريَّ

الد�ستور جمع لمتناق�سين.

ناقض الرَّّد على شبهة التَّ

ة، نا�سئ من �سوء  يمقراطيَّ ة والدِّ م�سدر �سبهة التَّناق�س بين ولية الفقيه والجمهوريَّ

اأّن  اد�س ع�سر،  ر�سين الخام�س ع�سر وال�سَّ الدَّ الفقيه. فقد تبّين، في  فهم تف�سير ولية 

ولية الفقيه لي�ست من نوع الولية على المحجور عليهم والقا�سرين، بل من نوع ولية 

النبّي Pوالأئّمة المع�سومين R. وعلى اأ�سا�س هذا التف�سير الواقعّي لولية الفقيه، 

ّمة محجور عليها وغير ر�سيدة. وبناًء 
ُ
يّت�سح اأّن الفر�س الم�سبق لولية الفقيه لي�س اأّن الأ

ويبدو من  الناحية.  ال�سعب من هذه  وراأي  الجمهوريَّة  بين  م�سكلة  توجد  ل  على ذلك، 

ة � اأن ن�سير اإلى  يمقراطيَّ ة والدِّ ينيَّ المنا�سب � ونحن ن�سل اإلى اختتام بحث الحكومة الدِّ

فاإنَّه ل  يا�سيَّة والجتماعيَّة،  ال�سِّ الحياة  واإن كانت مقبولة في ميدان  يمقراطيَّة،  الدِّ اأّن 

ة المنهج حديث الظهور  ينبغي ال�ستغراق في اإيجابياتها؛ ذلك لأّن هذه الظاهرة، وبخا�سَّ

منها، تواجه العديد من المخاطر وتعرف الكثير من الآفات، ن�سير هنا اإلى بع�سها.

ة يمقراطيَّ آفات الدِّ

اآرائه  من  وال�ستفادة  عب  ال�سَّ م�ساركة  في  وجوهرها  يمقراطيَّة  الدِّ اأ�سا�س  يتمثَّل 

واقتراحاته في اإدارة المجتمع ومختلف �سوؤونه وميادينه. غير اأّن العديد من الحكومات 

ة ابتعدت � ولأ�سباب كثيرة � عن هذا الهدف. وما  المعا�سرة اّلتي تعدُّ نف�سها ديمقراطيَّ
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يمقراطيَّة، ول يعّبر  يجري اليوم، في هذه الحكومات، هو في الحقيقة �سورة باهتة للدِّ

ا�س الموافقة  ة اأ�سبحت تعني، فقط، اأّن باإمكان النَّ ة واقعيَّة. فالديمقراطيَّ عن ديمقراطيَّ

لطة في الحقيقة  على الأ�سخا�س اّلذين �سيحكمونهم اأو رف�سهم، واأّن اّلذين يمار�سون ال�سُّ

يا�سيون.  والواقع هم ال�سِّ

يمقراطيَّة، في جميع اأ�سكالها و�سورها، تعود  اإحدى الآفات والمع�سالت المهّمة للدِّ

ة ب�سكل  يا�سيَّة والجتماعيَّ اإلى دور ال�سعب. فاأبناء ال�سعب يتعاطون عادًة مع الق�سايا ال�سِّ

مورهم ال�سخ�سيَّة، من قبيل: الزواج و�سراء البيت 
ُ
ا�س يمار�سون في اأ غير م�سوؤول. فالنَّ

الأف�سل،  لختيار  جهدهم  ق�سارى  ويبذلون  ة،  قَّ الدِّ منتهى  وال�سيارة،  المنزل  واأثاث 

ة وال�سيا�سيَّة، فالمنتخبون  بينما يعتمدون روح الت�ساهل والتَّ�سامح في الق�سايا الجتماعيَّ

ة في انتخابهم. ومن هنا، فلديهم  عمومًا �سعاف عادة، ول يبذلون قدرًا كافيًا من الدقَّ

لتقّبل  وال�ستعداد  ة  والدعاويَّ ة  العاطفيَّ والهّزات  ال�سربات  تلّقي  على  الم�ساعد  الو�سع 

ة والخارجيَّة. تاأثير القوى الداخليَّ

الإعالم  لو�سائل  المتزايد  ا�سة  وال�سَّ الأحزاب  ا�ستغالل  في  تتمثَّل  خرى 
ُ
الأ الآّفة 

والإ�سراف  ة  يا�سيَّ ال�سِّ لطة  ال�سُّ توزيع  في  ال�سعب  تاأثير  اأ�سالة  جعل  ما  والدعاية، 

يا�سة  ال�سِّ عالم  في  نواجه،  ل  فاإّننا  ة.  جديَّ لأخطار  تتعّر�س  النظام  على  الجماهيرّي 

ة اأ�سيلة(، بقدر ما ن�سطدم ب� »اإرادة م�شطنعة ومزيَّفة«. فالإرادة  )اإرادة عاّمة و�سعبيَّ

لأن�سطة  نتيجة  اإلى  لت  وتحوَّ مجّيرة،  اأ�سبحت  المعروفة،  يمقراطيات  الدِّ في  ة،  العامَّ

دعايات و�سيا�سات فئات معّينة، بدًل من اأن تكون عن�سرًا اأ�سا�سًا وعاماًل يحّرك عجلة 

يا�سة. ويقول هربرت ماركوز:  ال�سِّ

بمعنى  الكاذب،  عور  ال�شُّ من  نوعاً  ال�شعب،  لدى  يخلقان،  والدعاية  االإعالم  »اإّن 

 .
(1(

اإيجاد و�شع ال يت�شنَّى لل�شعب فيه اإدراك م�شالحه الواقعيَّة«

)1) �سور الديمقراطية لديفيد هيلد: 347، ترجمه للفار�سيَّة عبا�س مخبر.
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ار واأ�سحاب  يمقراطيات المعا�سرة هي اأّن طبقة كبار التجَّ ولعّل اأبرز م�سكلة واآّفة للدِّ

القرار  على  تهيمن  الجتماعيَّة،  النُّخب  تمثِّل  بو�سفها  الكبيرة،  ة  القت�ساديَّ الم�سالح 

يا�سّي، بالإ�سافة اإلى �سيطرتها الخفيَّة على اقت�ساد المجتمعات. اإّن جميع الأحزاب  ال�سِّ

العمالقة،  ة  القت�ساديَّ ال�ستقطابات  بهذه  ًا  نوعيَّ تتاأثَّر  المنظمة  يا�سيَّة  ال�سِّ والفئات 

اللِّيبراليات  وفي  القت�سادّي.  النفوذ  اأ�سحاب  متطّلبات  الموارد،  اأغلب  في  وتتبنَّى، 

بقدر   ، يتمُّ وقراراتها  ولة  الدَّ اأن�سطة  في  ال�سعب  م�ساركة  فاإّن  الحاليَّة،  ة  الديمقراطيَّ

كبير، نيابيًا، ومن طريق الممّثلين. ويتم اختيار هوؤلء النواّب من دون دّقة كافية من 

عامات  قبل ال�سعب، وتحت طائلة تاأثير اأ�ساليب الدعاية والتوجيهات غير المنظورة للزَّ

الأ�سا�س،  رجة  وبالدَّ طبيعيَّة،  ب�سورة  النُّواّب،  هوؤلء  ة  مهمَّ �ستكون  وتاليًا  ة،  القت�ساديَّ

ة المتواطئة معها ودعمها. حماية م�سالح الفئات القت�ساديَّ
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يمقراطيَّة. 1� يمكن ان�سجام الإ�سالم والدِّ

ة تقوم، في الواقع،  ة اّلتي توؤمن بالتَّ�ساّد الذاتّي بين الإ�سالم والديمقراطيَّ 2� النَّظريَّ

ديَّة. ة التعدُّ ى الديمقراطيَّ ة للديمقراطيَّة، وتتبنَّ على قراءة خا�سّ

العالم  بلدان  اأغلب  اأقرت  حيث  اإطار،  دون  من  المطلقة  ة  يمقراطيَّ للدِّ معنى  ل   �3

يمقراطيَّة. ة واأ�سولها بو�سفها اإطارًا لحتواء الدِّ المعا�سر مبادئ اللِّيبراليَّ

ة  اللِّيبراليَّ مقابل  في  المنهجيَّة  ة  يمقراطيَّ للدِّ اإطارًا  الإ�سالم  جعل  ن�ستطيع   �4

يمقراطيَّة. الدِّ

ة  ة ال�سعب في اإطار الحاكميَّ ة تتمثَّل في اإقرار حاكميَّ ة الإ�سالميَّ طروحة الجمهوريَّ
ُ
5� اأ

ينيَّة. الدِّ

ة ت�ستند اإلى  يمقراطيَّ ة والدِّ ة اّلتي تقول بالّت�ساّد بين ولية الفقيه والجمهوريَّ 6� النَّظريَّ

تحليل خا�ّس لولية الفقيه.

المحجور  الولية على  اأّنها  الفقيه على  بتف�سير ولية  اأحدهم  الأمر على  التب�س  لو   �7

يمقراطيَّة. ة والدِّ ر عليه تكييفها مع الجمهوريَّ عليهم والقا�سرين، فاإّنه يتعذَّ

.R والأئّمة المع�سومينP 8� ولية الفقيه من نوع ولية النبّي

يمقراطيَّة من عّدة �سعوبات واآفات. 9� تعاني الدِّ

10� اإّن اأعظم اآفات الديمقراطيَّة، في العالم المعا�سر، هي اأّن انتخاب ال�سعب م�سّي�س 

عاية. ومجّير من جانب �سما�سرة القت�ساد واأ�ساليب الدِّ
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يمقراطيَّة؟ ة الت�ساّد الذاتّي بين الإ�سالم والدِّ 1� ما هو الرّد على نظريَّ

ينيَّة؟ ة اّلذي ين�سجم مع الحكومة الدِّ يمقراطيَّ 2� ما هو التف�سير للدِّ

يمقراطيَّة؟ ة الدِّ 3� ما المراد باللِّيبراليَّ

ة  يمقراطيَّ الدِّ مع  ان�سجامها  وعدم  الولئيَّة  الحكومة  ت�ساّد  على  ال�ستدلل  هو  ما   �4

والجمهوريَّة؟

عب؟ ة ال�سَّ 5� ما هو الرّد على �سبهة مناق�سة ولية الفقيه لحاكميَّ

د الديمقراطيَّة؟ 6� ما هي الآّفات اّلتي تهدِّ
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للتوّسع في المطالعة: 

يمقراطيَّة: راجع الم�سادر الآتية لمعرفة المزيد عن الدِّ

ة: أّواًل ـ المصادر األجنبيَّ

يمقراطيَّة، كارل كوهن، ترجمة فيربرز مجيدي، طهران، ن�سر خوارزمي. 1� الدِّ

ح�سن  ترجمة  بيتر،  جوزيف.اأ.�سومه  يمقراطيَّة،  والدِّ ة  وال�ستراكيَّ الراأ�سماليَّة   �2

من�سور، ن�سر جامعة طهران.

رو�سنكران،  طهران،  مخبر،  عبا�س  ترجمة  هيلد،  ديفيد  ة،  يمقراطيَّ الدِّ �سور   �3

1990م.

التبريزي،  نق�س  �سهرام  ترجمة  بويل،  وكوين  بيتهام  ديفيد  يمقراطيَّة؟  الدِّ ما هي   �4

طهران، ن�سر ققنو�س.

ن�سر  طهران،  فر،  ثاقب  مرت�سى  ترجمة  ارمه،  غي  يمقراطيَّة،  والدِّ الح�سارة   �5

ققنو�س.

ة: ة والثانويَّ ثانيًا - راجع لمعرفة األحكام األّوليَّ

�سول، علّي الم�سكيني، قم، انت�سارات يا�سر، �س 121 وما بعدها، 
ُ
1 � م�سطلحات الأ

1969م.

 Q2 � اأنوار الفقاهة، نا�سر مكارم ال�سيرازي، قم، مدر�سة الإمام اأمير الموؤمنين

ج 1 �س 540، 1411 ه�.





ة: 1( المصادر العربيَّ

1� الأحكام ال�سلطانيَّة، اأبو الح�سن الماوردي، مكتب الإعالم الإ�سالمي � قم 1406ه�.

بن  محمد  بن  محمد  المفيد  ال�سيخ  العباد،  على  اهلل  حجج  معرفة  في  الإر�ساد     �2

النعمان، مجلدان، تحقيق ون�سر موؤ�س�سة اآل البيت لإحياء التراث � قم 1413ه� 

يا�سي، محمد �سعيد الع�سماوي، �سيناء للن�سر � القاهرة 1992 م. 3�   الإ�سالم ال�سِّ

4�   القت�ساد في العتقاد، اأبو حامد الغزالي، القاهرة 1327 ه� .

5�   الإلهّيات من كتاب ال�سفاء، ابن �سينا، ت�سحيح ح�سن ح�سن زادة اآملي، مركز ن�سر 

مكتب الإعالم الإ�سالمي � قم 1997 م.

6�   اأنوار الفقاهة )كتاب الق�ساء(، ال�سيخ ح�سن كا�سف الغطاء، توجد ن�سخة م�سورة 

في مكتبة مركز اأبحاث وتحقيقات مكتب الإعالم الإ�سالمي.

باقر  محمد  العالمة   ،Rالأطهار الأئّمة  اأخبار  لدرر  الجامعة  الأنوار  بحار    �7

المجل�سي، 110 مجلد، موؤ�س�سة الوفاء � بيروت 1403 ه� .

اآية اهلل الحاج ح�سين  اأبحاث  8�   البدر الزاهر في �سالة الجمعة والم�سافر، تقرير 

البروجردي، مركز ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي � قم 1988م.

الم�سادر
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9�   البيع، الإمام الخميني، خم�سة مجلَّدات، مركز الن�سر الإ�سالمي � قم 1415 ه� .

10� تحف العقول عن اآل الر�سول، ح�سن بن علّي بن ح�سين بن �سعبة الحراني، ت�سحيح 

علّي اأكبر غفاري، مركز الن�سر الإ�سالمي � قم 1416 ه� .

11� التمهيد في الرّد على الملحدة، اأبو بكر الباقالني، القاهرة 1947 م.

12� التنقيح في �سرح العروة الوثقى، تقرير اأبحاث اآية اهلل ال�سيد اأبو القا�سم الخوئي، 

10 مجلَّدات، ن�سر اأن�ساريان � قم 1417 ه� .

النجفي،  ال�سيخ محمد ح�سن بن باقر  الإ�سالم،  13� جواهر الكالم في �سرح �سرائع 

ة � طهران 1398ه� . باهتمام عدد من الف�سالء، 43 مجلدًا، دار الكتب الإ�سالميَّ

الوحدة  درا�سات  الجابري، مركز  عابد  ال�سريعة، محّمد  وتطبيق  ولة  والدَّ ين  الدِّ  �14

ة � بيروت. العربيَّ

15� ر�سائل المحّقق الكركي، علّي بن ح�سين بن عبد العالى الكركي الم�سهور بالمحقق 

الن�سر  ومركز  المرع�سي،  اهلل  اآية  مكتبة  الآن(،  )اإلى  مجلدات  ثالثة  الثاني، 

الإ�سالمي � قم 1409-1412 ه� .

العاملي  اأحمد  بن  علّي  بن  ين  الدِّ زين  الدراية،  علم  في  البداية  لحال  الرعاية   �16

ال�سهيد الثاني، تحقيق محمد علّي البّقال.

ة، ابن ه�سام، مطبعة م�سطفى البابي الحلبي، 1355 ه� . 17� ال�سيرة النبويَّ

اهلل  ف�سل  ال�سيد  تحقيق  ال�سدوق،  بابويه  بن  علّي  بن  محمد  ال�سرائع،  علل   �18

الطباطبائي اليزدي، مكتبة الطباطبائي � قم 1998 م.

ة  19� عوائد الأيام، المولى اأحمد النراقي، تحقيق مركز الأبحاث والتحقيقات الإ�سالميَّ

� قم، ن�سر مركز ن�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي � قم 1966 م.

20� عيون اأخبار الر�سا، محمد بن علّي بن بابويه ال�سدوق، مجلدان، ت�سحيح علّي 

اأكبر غفاري، ن�سر ال�سدوق � طهران1994 م.

الأميني، تحقيق  الح�سين  ال�سيخ عبد  العالمة  ال�سنة والأدب،  الكتاب  الغدير في   �21
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ة � قم 1416 ه� . ون�سر: مركز الغدير للدرا�سات الإ�سالميَّ

22� الفتاوى المنتخبة، ال�سيد كاظم الحائري، دار التف�سير � قم 1417 ه� .

ة  العامَّ ة  الم�سريَّ الهيئة  ال�سنهوري،  اأحمد  الرزاق  عبد  وتطورها،  الخالفة  فقه   �23

للكتاب � القاهرة 1993 م.

24� القامو�س المحيط، محمد بن يعقوب الفيروزاآبادي، ت�سحيح: مكتب تحقيق التراث 

في موؤ�س�سة الر�سالة، موؤ�س�سة الر�سالة � بيروت 1413 ه� .

لل�سيخ  العالمي  الموؤتمر  ن�سر  الأن�ساري،  مرت�سى  ال�سيخ  وال�سهادات،  الق�ساء   �25

الأن�ساري � قم 1415 ه� .

26� الكافي، محمد بن يعقوب الكليني، ثمانية مجلدات، تحقيق علّي اأكبر غفاري، دار 

ة � طهران 1388 ه� . الكتب الإ�سالميَّ

27� كتاب ال�سرائر الحاوي لتحرير الفتاوى، ابن اإدري�س الحلي، ثالثة مجلدات، تحقيق 

ون�سر مكتب الإعالم الإ�سالمي � قم 1411 ه� .

ة � طهران. 28� كتاب �سليم بن قي�س الهاللي، دار الكتب الإ�سالميَّ

29� ماآثر الإناف�ة في معالم الخالف�ة، اأحم�د بن عبداهلل القلق�سندي، الكويت 1972م.

30� المرا�سم النبويَّة، حمزة بن عبد العزيز الديلمي الملقب �سالر، ت�سحيح محمود 

الب�ستاني، ن�سر الحرمين � قم 1404 ه� .

31� الملل والنحل، عبد الكريم ال�سهر�ستاني، القاهرة 1956 م.

اأبي طالبQ، محمد بن �سهراآ�سوب، تحقيق محمد ح�سين دان�س  اآل  32� مناقب 

ال�ستياني وال�سيد ها�سم ر�سولي محالتي، اأربعة مجلدات، موؤ�س�سة ن�سر العالمة � 

قم 1379 ه� .

اأكبر  علّي  ت�سحيح  ال�سدوق،  بابويه  بن  علّي  بن  محمد  الفقيه،  يح�سره  ل  من   �33

غفاري، مركز الن�سر الإ�سالمي � قم 1414 ه� .

 � ة  الإ�سالميَّ الكتب  دار  الطباطبائي،  ح�سين  محمد  القراآن،  تف�سير  في  الميزان   �34
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طهران 1392 ه� .

35� نهج البالغة ، جمع وانتخاب اأبو الح�سن محمد بن الح�سن المو�سوي ال�سيد الر�سي، 

ت�سحيح �سبحي ال�سالح، ن�سر دار الهجرة � قم.

يعة، محمد بن الح�سن الحر العاملي، تحقيق ون�سر موؤ�س�سة اآل البيت  36� و�سائل ال�سِّ

لإحياء التراث � قم 1409 � 1412 ه� .

محمد  ال�سالم  عبد  تحقيق  المنقري،  �سيار  بن  مزاحم  بن  ن�سر  �سفين،  وقعة   �37

هارون، ن�سر مكتبة اآية اهلل المرع�سي النجفي � قم 1403 ه� .

38� ولية الفقهاء في ع�سر الغيبة، لطف اهلل �سافي الكلبايكاني، دار القراآن الكريم 

� قم 1415 ه� .

الفكر  مجمع  الحائري،  الح�سيني  كاظم  ال�سيد  الغيبة،  ع�سر  في  الأمر  ولية   �39

الإ�سالمي � قم 1414 ه� .

40� الهداية اإلى من له الولية، تقرير اأبحاث اآية اهلل الكلبايكاني، ن�سر نويد اإ�سالم � 

قم 1998 م.

ة: 2- المصادر الفارسيَّ

ة، 1999م. 41� اندي�سه حكومت، ن�سر موؤتمر الإمام الخميني وفكر الحكومة الإ�سالميَّ

ة والفكر  42� جامعه ى دينى، جامعه ى مدني، اأحمد واعظي، مركز الأبحاث الثَّقافيَّ

الإ�سالمي � قم 1998 م.

يا�سي لالإ�سالم )مجلة ف�سليَّة(،  43� حكومت اإ�سالمى، عدد خا�س بالفكر والفقه ال�سِّ

اأمانة مجل�س خبراء الد�ستور، خريف 1996 م، 19 عدد )لحد الآن(

44� حكومت دينى، احمد واعظي، ن�سر مر�ساد � قم 1999 م.

45� �سرح فار�س غرر ودرر مدي، عبد الواحد بن محمد التميمي اآمدى، 7 مجلدات، 

ين المحدث، ن�سر جامعة طهران 1994 م. تنظيم: ال�سيد جالل الدِّ
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ة � طهران  46� �سحيفه ى نور، الإمام الخميني، منظمة اأ�سناد ثقافة الثورة الإ�سالميَّ

22 مجلد، 1982 م.

ال�سيد  باهتمام  الطباطبائي،  ح�سين  محمد  ال�سيد  اإ�سالم،  تاريخ  از  فرازهايى   �47

هادي خ�سرو�ساهي.

48� فقه: كاو�سى نو در فقه اإ�سالمى )مجلة ف�سليَّة(، مكتب الإعالم الإ�سالمي لحوزة 

ة � قم، �سدرت منذ عام 1993، 26 عدد )لحد الآن(. قم العلميَّ

49� في�س القدير فيما يتعلق بحديث الغدير، الحاج ال�سيخ عبا�س القمي، مركز ن�سر 

مكتب الإعالم الإ�سالمي � قم 1997 م.

طهران   � رو�سنكران  مخبر،  عبا�س  ترجمة  هيلد،  ديفيد  دموكرا�سى،  مدلهاى   �50

1990م.

51� وليت فقيه، الإمام الخميني، موؤ�س�سة تنظيم ون�سر التراث � طهران 1999 م.

52� وليت فقيه، عبد اهلل جوادي اآملي، ن�سر اإ�سراء � قم 1999 م.




