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المقدّمة

ةمّدقلا
م

الحمد هلل ربّ العالمين ،و�ص���لّى اهلل على �س���يّدنا محمّد و�آله الطيّبين الطاهرين،
وبعد...
يمكن �أن نقول ،ومن دون �أدنى تردُّد �أو �ش���كّ � ،إنّ نظرية والية الفقيه في ع�ص���رنا
الحال���ي �أحدث���ت تغيُّر ًا حقيق ّي ًا هائ ًال ف���ي حياتنا على مختلف الأ�ص���عدة والمجاالت،
ال�سيا�س���ية والثقافية واالجتماعية واالقت�ص���ادية وحتى الدينية .تغيُّر ال ي�ستطيع �أحد
�أن ينكره ،وال �أن ينكر ب�صماته الوا�ضحة على الم�شهد الحالي لحياتنا المعا�صرة بك ّل
تفا�ص���يلها وت�شعّباتها .وال نبالغ �إن قلنا �إنّ والية الفقيه ،ك�إدارة ونظام حكم �إ�سالمي،
لم تقلّب حياتنا ر�أ�س ًا على عقب ،بل قلّبت وجه العالم برّمته ،وغيّرت مجرياته وم�ساره
نحو اتّجاهات �أخرى ،لم يكن �أحد يت�صوّرها حتى يحتملها.
ونحن في هذه الأيام ن�ش���هد ونعي�ش تفا�ص���يل هذا التغيُّر ب�شكل يومي تقريباً ،فقد
�أحدثت نظرية والية الفقيه  -التي �أعاد �إحياءها الإمام الخميني {  -نقلة نوعيّة
في فهمنا لحقيقة الإ�س�ل�ام .فا�س���تخرجها من تراثنا الإ�س�ل�امي الأ�ص���يل ،و�أجراها
في �س���احة العمل والتطبي���ق ،ليعيد بذلك �إلى الأمّة الإ�س�ل�امية مجده���ا واقتدارها،
ال���ذي فقدته منذ قرون خلت .فبعث فيها تلك القوّة الخفيّة التي �أرعبت في الع�ص���ور
الغابرة م�ش���ركي قري�ش ،فدمّرت بنيانهم الخاوي ،و�أده�ش���ت م�ش���ركي هذا الع�صر،
غا�ص���بي حقوق الإن�س���ان ،ناهبي خيرات وثروات الأوطان� ،س���فّاكي دماء المظلومين
والم�ست�ض���عفين ،فوقفوا عاجزين �أمام هذا الم ّد الإلهي الذي �س���رى في هذا العالم،
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بع���د �أن رجع النا�س �إلى ذلك الفقيه فبايعوه ،م�ش���وا خلفه واتّحدوا معه ،ف�س���اروا في
قافلة واحدة نحو لقاء المحبوب الأوحد.
فم���ا كان يُرع���ب العالم الم�س���تكبر ويخيفه ،ه���و �أن تُعاد الوحدة �إلى ه���ذه الأمّة،
الوحدة بك ّل �أ�ش���كالها ،الدينية واالجتماعية وال�سيا�سية واالقت�صادية ...ولكن �أكثر ما
يق�ض م�ض���جعهم ،هو تلك الوح���دة الدينية والمرجعية المتوحِّ دة ب�ش���كل حكومة
كان ّ
عنوانها الإ�سالم ،وباطنها العمل بال�سنّة والقر�آن.
وم���ن �أكثر م���ا يُقلقه���م� ،أن يُع���اد �إحياء هذا الأ�ص���ل الإ�س�ل�امي؛ البيع���ة للإمام
المع�ص���وم | المتم ّثل���ة بالبيعة لنائب���ه بالحقّ  ،القائ���د الأعلى للحكوم���ة ،والحاكم
الإ�سالمي  -الذي يحكم بين النا�س بالعدل والإح�سان ،وبما يريد اهلل تعالى ،والقر�آن
و�أهل بيته  -الولي الفقيه.
وهذا الكتاب «درو�س في والية الفقيه» محاولة لت�س���ليط ال�ضوء على هذا البنيان
مب�سط و�سهل ،مادّة علمية
المر�صو�ص «والية الفقيه» ،لنقدّم �إلى القارىء ،وب�أ�سلوب ّ
�أوّلي���ة غي���ر مع ّقدة علمي ًا حول والية الفقيه ،هي بمثابة حلقة �أولى من �سل�س���لة حلقات
�أخرى �سوف تعقبها ،بهدف تو�سيع البحث وتعميقه �أكثر ف�أكثر ،وح ّل مختلف �إ�شكاالته
وم�سائله العلمية.
والحمد هلل ربّ العالمين
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الدرس األ ّول

ضرورة الحكومة والحاكميّة

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يُبيِّن �أه ّم ّية و�ضرورة الحكومة في المجتمع.
2 .2يذكر بع� ًضا من وظائف الحكومة.
3 .3ي�س ّ
���تدل عل���ى �ض���رورة الحكوم���ة م���ن �س���يرة ر�س���ول
اهلل  Pفي �إقامة الحكومة.

تمهيد
ةّيمكاحلاو ةموكحلا ةرورض

� ّإن وجود نظام اجتماعي وحكومة عادلة تحفظ حقوق المجتمع لهو من �أهمّ الأمور
مدني بطبعه ،ال يح�صل على حاجاته �إال
ال�ض���روريّة في الحياة الب�شريّة .ف� ّإن الإن�سان ّ
تحت ظ ّل حكومة حا�س���مة وعادلة؛ ولذلك كانت الحكومة �أو الدولة موجودة في جميع
مراحل الحياة.
و� ّإن تكامل المجتمع وتح ّقق الر�شد الأخالقي والتنا�صف والإيثار بين جميع �أفراده،
ي�ص���عب بل ي�س���تحيل تح ّققه دون نظام يجم���ع �أمرهم في الم�ص���الح العامّة ،وهذا ال
ظرف دون �آخر.
يخت�ص
ّ
ٍ
بع�صر دون �آخر� ،أو ٍ
فالإن�س���ان يحتاج �إلى حكومة �ص���الحة الئقة حافظة لحقوق الأمّ���ة الآخذة بيدها،
وهذا م ّما يحكم العقل ال�سليم ب�ضرورته و�أه ّميته.
الحكومة ضرورة اجتماعيّة

ت�س���تدعي الحي���اة االجتماع ّية وجود م� ّؤ�س�س���ات متعدّدة ،فالم� ّؤ�س�س���ة الت�ش���ريع ّية
الخا�صة ،والم� ّؤ�س�سة
�ضروريّة لأجل و�ضع القانون وتطبيقه �ضمن الظروف االجتماع ّية
ّ
الإجرائ ّية  -التنفيذيّة  -حاجة �ض���روريّة �أي� ً
ض���ا لأجل تنفي���ذ القانون وتطبيقه عمل ّي ًا
في المجتمع ،ولأجل المحافظة على اال�س���تقرار الأمن���ي الداخلي والخارجي ،وكذلك
الم� ّؤ�س�س���ة الق�ضائ ّية حاجة �ض���روريّة لأجل الح ّد من المخالفات ال�شخ�ص ّية والعامّة،
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ولإجراء العدل بين النا�سّ � .إن مجموع هذه الم� ّؤ�س�س���ات ُت�س��� ّمى بالحكومة ،والحكومة
هي الم�س����ؤولة عن الأمور االجتماع ّية العامّة ،كحفظ الأمن والدفاع ،وب�س���ط العدالة،
والرقي االجتماعي ،وال�صحّ ة ،والتعليم ،وغيرها.
ّ
خا�ص ً���ا بمجموع ٍة محدّد ٍة من النا�س �أو بزمان مع َّين ,بل � ّإن
و� ّإن هذا الأمر لم يكن ّ
المجتمعات الب�شريّة كا ّفة على م ّر التاريخ تحتاج �إلى الحكومة لإدارة المجتمع.
و� ّإن من ينكر �ض���رورة وجود حكومة يرجع �أم���ره في الحقيقة �إلى �أ ّنه يريد الحريّة
المطلقة دون �أيّ ح�ساب �أو قيد� ،أو �إ ّنه من زمرة الأ�شرار الذين يخافون من الح�ساب
والنظام� ،أو �إلى �ش���خ�ص عانى من ظلم الحكوم���ات الجائرة .فالخوارج مث ًال طرحوا
�ش���عار :ال حكم �إال هلل ،لأجل نفي حاكم ّية �أيّ �ش���خ�ص في المجتمع ،وكان �أن �أجابهم
�أمير الم�ؤمنين Qبقوله« :كلمة ّ
حق يراد بها باطل»(((.
بمعنى �أ ّنه �إذا كان مرادكم � ّأن الحاكم ّية في الأ�ص���ل هي هلل ع ّز وج ّل ،فهذا �أمر ال
ّ
�ش���ك في���ه ،ولكن �إن كان المراد �أ ّنه ال ينبغي �أن يكون هن���اك حاك ٌم على النا�س ،فهذا
�أمر باطل ،وفي ذلك يقول �أمير الم�ؤمنين:Q
«و�إ ّن ��ه ال ب� � ّد للنا� ��س من �أمير ،ب ّر �أو فاج ��ر ،يعمل في �إمرت ��ه الم�ؤمن ،وي�ستمتع
فيه ��ا الكاف ��ر ،ويب ّلغ اهلل فيها الأج ��ل ،ويجمع به الفيء ،ويقاتل به العدوّ ،وت�أمن به
ال�سبل ،وي�ؤخذ به لل�ضعيف من القوي ،ح ّتى ي�ستريح َبرّ ،ويُ�ستراح من فاجر»(((.
وي�شير الإمام Qفي كالمه هذا �إلى مجموعة من وظائف الحكومة:
 .1المنع من الهرج والمرج.
 .2تح�صيل ال�ضرائب المال ّية.
 .3محاربة الأعداء.
((( نهج البالغة ،خطبة .4
((( الم�صدر نف�سه.

ةّيمكاحلاو ةموكحلا ةرورض

 .4تح�صين الأمن الداخلي.
� .5إجراء العدالة.
بتو�سط الحكومة والدولة.
هذه هي �أهمّ ال�ضرورات االجتماع ّية التي تتح ّقق ّ
جواب
وفي رواية �أخرى عن الإمام الر�ض���ا ،Qيرويها الف�ضل بن �شاذان ،في ٍ
للإمام Qعن �أولي الأمر ،و�أ ّنه ِلم فر�ض اهلل طاعتهم؟
ق���الّ �« :Qإن الخل ��ق لمّا وقفوا على ح � ٍّ�د محدود ،و ُ�أ ِم ��روا �أن ال يتعدّوا ذلك
الح� �دّ؛ لم ��ا فيه من ف�سادهم ،لم يكن يثبت ذلك وال يقوم �إال ب�أن يُجعل عليهم فيه
�أميناً يمنعهم من التع ِّدي والدخول في خطر عليهم؛ لأ ّنه لو لم يكن ذلك كذلك،
ل ��كان �أح� � ٌد ال يت ��رك ل ّذته ومنفعت ��ه لف�ساد غي ��ره؛ فجعل عليهم ق ّيم� �اً يمنعهم من
الف�س ��اد ،ويقي ��م فيه ��م الحدود والأح ��كام .ومنها� :إ ّن ��ا ال نجد فرقة م ��ن الفرق وال
م ّل ��ة م ��ن الملل بق ��وا وعا�شوا �إال بقيّم ورئي� ��س ،ولما ال ب ّد لهم من ��ه في �أمر الدين
والدني ��ا ،فل ��م يجز في حكم ��ة الحكيم �أن يترك الخلق ممّا يعل ��م �أ ّنه ال ب ّد لهم منه
وال قوام لهم �إال به ،فيقاتلون به عدوّهم ،ويق�سّ مون به فيئهم ،ويقيم لهم جمعتهم
وجماعتهم ،ويمنع ظالمهم من مظلومهم»(((.
الرسول األكرم Pيقيم حكومة ويعيّن حاكم ًا

لق���د ا�س ّ
���تدل الإم���ام الخمين���ي { على م���ا تقدّم من ك���ون الحكومة �ض���رورة
اجتماعية ،في كتابه «الحكومة الإ�سالمية» من خالل �سيرة الر�سول الأكرم،(((P
حيث عر�ض �س ّنة ر�سول اهلل Pونهجه كدليل على لزوم ت�شكيل الحكومة ،وذلك:
�أ ّو ًال :لقد قام ر�س���ول اهلل Pبت�ش���كيل حكومة �إ�س�ل�امية في �ش���به الجزيرة العرب ّية،
والتاريخ ي�ش���هد بذلك .وقد قام من خالل هذه الحكومة بتطبيق القوانين ،وتثبيت
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار :ج� ،6ص.60
((( الإمام الخميني ،روح اهلل ،الحكومة الإ�سالمية� ،ص ،23 – 22بت�صرّف.
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�أنظمة الإ�سالم ،و�إدارة المجتمع ،ف�أر�سل الوالة �إلى ر�ؤ�ساء القبائل والملوك ،وعقد
المعاه���دات واال ّتفاق���ات ،وق���اد الحروب .والخال�ص���ة � ّأن ر�س���ول اهلل Pقد قام
بتطبيق م�سائل الحكم والدولة في المجتمع الإ�سالمي من خالل �إقامته للحكومة.
أمر من اهلل تعالى بتعيي���ن خليف ٍة له من بعده ،يدير
ثاني� �اً :لقد قام ر�س���ول اهلل Pب� ٍ
�ش�ؤون الحكم والحكومة في المجتمع ،وعندما يع ّين اهلل تعالى حاكم ًا للمجتمع بعد
الر�س���ول الأعظم ،Pفهذا يعني لزوم ا�س���تمرار الحكومة بعد النبي� Pأي� ً
ض���ا.
وبم���ا � ّأن الر�س���ول الأكرم Pقد �أبلغ الأمر الإلهي في و�ص��� ّيته ف���ي حادثة الغدير
وغيرها ،فيكون بذلك قد �أفاد ب�ضرورة ت�شكيل الحكومة �أي� ًضا.
� ّإن الذي يظهر لنا مما تقدّم �أن �أيّ مجتمع ي�سعى لبقاء حياته االجتماعية �صالحة،
وي�س���عى للو�ص���ول �إلى الأهداف الإن�س���ان ّية العليا ،وتحقيق الكمال ،ال ب َّد له من العمل
على تحقيق �أمرين:
 .1وجود قانون عادل ي�ستجيب ويل ّبي جميع االحتياجات الماديّة والمعنويّة.
 .2وج���ود نظام حكم وقائد مدب ٍّر قادر على �إج���راء القانون وتحقيق الهداية والعدالة
االجتماع ّية بين النا�س.
شموليّة اإلسالم
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ينطوي الإ�سالم على منهج متكامل للحياة ،الفرديّة منها واالجتماعيّة ،فهو دين متعدّد
الأبعاد ،و�أحكامه �ش���املة لكا ّفة الجوانب الحياتيّة واالجتماعيّة واالقت�صاديّة وال�سيا�سيّة...
فالإ�س�ل�ام دي���ن يهدف �إلى تنظي���م حياة الفرد والمجتم���ع ً
معا؛ حيث يع ّلم الإن�س���ان كيفيّة
تنظيم عالقاته مع �س���ائر الب�ش���ر ،وكيف يقيم المجتمع العالقات مع مجتمع �آخر ،فما من
حركة �أو عمل لفرد �أو مجتمع �إال وكان الإ�س�ل�ام قد �أق ّر له ً
حكما ،قال اهلل تعالى} :ﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{(((.
(((

�سورة النحل ،الآية .89

ةّيمكاحلاو ةموكحلا ةرورض

�أما ال�سيا�س���ة فهي في المفهوم الإ�س�ل�امي �أو�س���ع نطاق ًا ودائر ًة م ّما يُق�ص���د منها
اليوم؛ فال�سيا�س���ات اليوم تقت�صر في �إدارتها وهدايتها ل�ش�ؤون المجتمع على الجانب
الم���ادّي منه ،وه���ذا ال يم ّثل �إال جزء ًا ي�س���ير ًا من ال�سيا�س���ة في المفهوم الإ�س�ل�امي.
الإ�سالم يدعو �إلى هداية الإن�سان دون �إغفال �أيّ ُب ْعد من �أبعاده المتعدّدة ،للأخذ بيده
مخت�ص بالأنبياء والأولياء،
�إلى طريق �س���عادته و�ص�ل�احه .وهذه ال�سيا�س���ة تطبيقها
ّ
ومن ثمّ �أتباعهم من علماء الإ�سالم اليقظين� ،أمّا من هم دون هذه المرتبة فال ّ
�شك
وال ري���ب في طغي���ان ميولهم و�أهوائهم عن نهج ّ
الحق والعدال���ة وبالتالي عجزهم عن
تحقيق الأهداف الإلهية في �سيا�سة النا�س.
و�إل���ى هذا ي�ش���ير ابن �أب���ي الحديد المعتزلي في �ش���رح نهج البالغ���ة ،مقارن ًا بين
علي  Qو�سيا�سة غيره من الح ّكام:
�سيا�سة ّ
«واعلم � ّأن قوماً ممّن لم يعرف حقيقة ف�ضل �أمير الم�ؤمنين  ،...Qث ّم زعم
�أع ��دا�ؤه ومباغ�ض ��وه � ّأن معاوي ��ة كان �أ�سو�س منه و�أ�ص ّح تدبي ��راً ...اعلم � ّأن ال�سائ�س
ال يتم ّك ��ن م ��ن ال�سيا�سة البالغة �إال �إذا كان يعمل بر�أيه ،وبما يرى فيه �صالح ملكه،
وتمهيد �أمره ،وتوطيد قاعدته� ،سواء وافق ال�شريعة �أو لم يوافقها ،ومتى لم يعمل
ف ��ي ال�سيا�س ��ة والتدبير بموجب ما قلناه ،فبعي ��د �أن ينتظم �أمره� ،أو ي�ستوثق حاله،
و�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن  Qكان مقيّداً بقيود ال�شريع ��ة ،مدفوعاً �إلى ا ّتباعها ورف�ض
ما ي�صلح اعتماده من �آراء الحرب والكيد والتدبير �إذا لم يكن لل�شرع موافقاً»(((.
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(((

ابن �أبي الحديد ،عز الدين �أبو حامد بن هبة اهلل� ،شرح نهج البالغة ،ج� ،10ص.212

الإن�سان
والدولة

الإن�س���ان مدني بطبعه ،ال يح�ص���ل على حاجاته �إال من خالل وجود
نظام وحكومة تحفظ حقوق جميع �أفراد المجتمع.
الإن�س���ان يرغب ف���ي تلبية كا ّف���ة حاجاته ال�شخ�ص���ية واالجتماعية
وم�صالحه العامّة في المجتمع.

الحكومة
�ضرورة
اجتماعية

تتح ّقق حاجات الإن�س���ان وفق نظام وقواني���ن ّ
تنظم له كا ّفة جوانب
حياته مع جميع �أفراد المجتمع.
الحكومة هي الم�س����ؤولة عن ت�شريع القوانين وتطبيقها في المجتمع
ل�صالح جميع �أبنائه و�أفراده.

دروس في والية الفقيه

الرغب���ة في الح ّري���ة المطلقة م���ن دون التقيّد ب�أيّ نظ���ام �أو قانون
يحكم المجتمع والحياة.
�أ�سباب �إنكار
الحكومة والنظام

خ���وف الأفراد المخالفين من الح�س���اب والعقاب ،وبالتالي الرغبة
الخا�صة.
في تحقيق م�صالحهم
ّ
معان���اة بع�ض الأ�ش���خا�ص من ظلم ال�س���لطات ما ي����ؤدّي �إلى رف�ض
الحكومة والنظام.
قام ر�س���ول اهلل Pبت�شكيل حكومة �إ�سالمية ،طبّقت �أحكام الدين
الإ�سالمي.

ر�سول اهللP

«الحكومة
والقائد»
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خ�صو�صية
الإ�سالم

عيّن ر�سول اهلل Pالوالة والقادة في مختلق المناطق الإ�سالمية.
عيّن ر�سول اهلل Pالخلفاء بعده في قيادة الدولة الإ�سالمية ،وهم
�أئمّة �أهل البيت.R
الإ�سالم دين �إلهي يهتم بالجوانب الفردية وال�شخ�صية واالجتماعية
للإن�سان.
الإ�س�ل�ام ّ
نظم تل���ك الجوانب ب���� ّ
أدق و�أروع تنظيم ،حيث �ش��� ّرع لها
الأحكام والقوانين التي تحكمها.

�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
ّ �1 .1إن الإن�سان في م�س���يرته االجتماعية عبر التاريخ كان يحر�ص دائم ًا على
وجود ّ
منظمة ترعى له كافّة �ش�ؤون حياته.
�2 .2أ ّك���دت الرواي���ات ال�ش���ريفة على �ض���رورة وجود نظ���ام ،دون �إ�ش���ارة �إلى
�ضرورة وجود الحاكم.

ّ �4 .4إن الدين الإ�سالمي ي�شتمل على قوانين و�أحكام تعمل على تنظيم الحياة
الفردية فقط.
5 .5الحكومة ه���ي عبارة عن مجموعة من الم� ّؤ�س�س���ات الإدارية القادرة على
ت�شريع وتطبيق القانون في المجتمع.

ةّيمكاحلاو ةموكحلا ةرورض

3 .3عمل ر�سول اهلل Pعلى ت�ش���كيل حكومة ،قام من خاللها بتثبيت �أنظمة
الإ�سالم وتطبيق قوانينه و�إدارة المجتمع.
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ل��ل��م��ط��ال��ع��ة
ما هي مكانة الدستور في نظام الجمهورّية اإلسالمّية في إيران؟
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الجواب :من ال�ض���روري االلتفات �إلى الم�س���ائل المطروحة ب�ش����أن �أ�ص���ل �ضرورة
القانون ،دور الخبراء الحقوقيين ،التعهّد المتبادل للجماهير ،التعهّد المتبادل لإمام
الأمّة ،الم�صادقة الر�سم ّية على الد�ستور من قبل �إمام الأمّة ،التعهّد ال�شرعي ،ووجوب
العمل بالقانون بعد الم�صادقة ،والتعهّد المتبادل ،و�أمثال ذلك.
ّ �	.1إن �ض���رورة وج���ود (قانون) ف���ي �أيّ مجتمع هي �أمر ال يمكن �إن���كاره ،وال يمكن �أن
يق���ول قائ���ل� :إ ّنه ال حاج���ة للقانون ،ل ّأن الفقي���ه الجامع لل�ش���روط المع ّين من قبل
الإمام المع�ص���وم  Qهو على ر�أ�س الحكم ،وبهذا لن ي�ش���هد البلد الفو�ض���ى،
فيج���ب �أن يعلم النا�س ما هو القانون ال���ذي يتعاملون به ,وكيف يريد القائد �إدارة
المجتمع ،وما هي التعهّدات المتبادلة بين الإمام والأمّة.
� ّإن القان���ون ه���و م���ن �أجل �أن يعل���ن الفقيه الجامع لل�ش���روط ،للنا����س كيف ّية �إدارة
المجتمع وممار�سة الوالية الإ�سالم ّية.
ّ �	.2إن الد�س���تور هو عبارة عن مجموعة قوانين ت ّمت درا�س���تها بد ّقة ,و�ص���دّق عليها،
ولي الم�سلمين عليها.
وجعل عليها التعهّد المتبادل لعقالء ال�شعب ،و�صادق ّ
 .3بعد م�ص���ادقة والي الم�سلمين على التعهّد المتبادل ،ف� ّإن االلتزام به واجب ,ولكن
قد يتط ّرق النق�ص �أو العيب �أو كالهما �إلى هذا الد�ستور الذي تمّ تنظيمه من قبل
فقهاء ومجتهدين و�أخ�صائيين؛ لأ ّنه من �صنع يد الب�شر.
�آية اهلل جوادي �آملي

الدرس الثاني

القانون ضرورة اجتماعية

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يُب ّين مفهوم القانون ،ويربطه بال�شريعة الإله ّية.
ّ
ي�ستدل على �ضرورة القانون للمجتمع.
2 .2
3 .3يعدّد �أهم �صفات الق ّيم على القانون.

تمهيد

ي�ؤ ّكد اهلل تعالى في هذه الآية تزامن �إر�س���ال الر�س���ل مع �إن���زال الكتاب والميزان.
والهدف من �إنزالهما تمكين النا�س من القيام بالق�سط وتحكيم العدالة في المجتمع.
فالق���ر�آن يُ�ص��� ّرح ب� ّأن اهلل تعالى و�ض���ع القوانين م���ن �أجل �إقرار الع���دل في المجتمع
الإن�ساني ،و�أنزلها بوا�سطة الأنبياء في �صورة كتب �سماوية.
والبحث في هذا الدر�س يدور حول ثالثة موا�ضيع ،هي:
1ـ مفهوم القانون.
 2ـ �ضرورة القانون للمجتمع.
 3ـ الق ّيم على القانون.

((( �سورة الحديد ،الآية .25

ةيعامتجا ةرورض نوناقلا

ق���ال تعال���ى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘ
ﭙ ﭚ ﭛﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ
ﭧﭨﭩﭪﭫﭬﭭﭮ{(((.
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مفهوم القانون

دروس في والية الفقيه

القانون عبارة عن مجموعة من المق ّررات التي ت�شتمل على الواجبات والممنوعات
(ما ينبغي وما ال ينبغي) ،وهذه المق ّررات هي التي ُتحدِّ د ِّ
وتنظم حركة الإن�س���ان في
المجتمع الذي يعي�ش فيه.
تن�ص على ما يجب على النا�س من �أفعال
فالقانون يُق�ص���د به تلك الفر�ض��� ّية التي ّ
وتروك في حياتهم الفرديّة واالجتماع ّية.
وال�ش���ريعة الإلهيّة هي مجموعة من الت�شريعات والأنظمة الإلهية التي ت�شمل الجوانب
الحياتية للإن�س���ان كا ّف���ة ،وفي مختلف الأ�ص���عدة والمراحل .وما الأحكام ال�ش���رعيّة من
واجب وحرام وم�ستحبّ ومكروه ومباح �إال طريق مر�سوم ،ينبغي للإن�سان �أن ي�سلكه ويلتزم
ب���ه ،فيع���رف ما له من حقوق ،وما علي���ه من واجبات ،تجاه الخالق والمخلوقين ونف�س���ه.
وال�شريعة الإلهيّة هي قانون �سماويّ ّ
ينظم حياة الإن�سان بمختلف جوانبها وحيثيّاتها.
ضرورة القانون للمجتمع

هل هناك �ض���رورة لوج���ود قانون يحكم المجتم���ع؟ ما هي النتائ���ج المتر ّتبة على
ع���دم وجود قان���ون للنا�س؟ في الإجابة على هذين ال�س����ؤالين نعر�ض دلي ًال يتكوّن من
مقدّمتين ونتيجة.
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المقدِّ مة الأولى:
� ّإن الإن�س���ان ال ي�س���تغني في حيات���ه عن المجتمع ،والدليل على ذل���ك هو � ّأن الدافع
العقالئي االختياري للإن�سان النتخاب الحياة االجتماع ّية يرجع �إلى مالحظة المنافع
الت���ي ترجع �إليه؛ ف�إ ّنه ي���رى � ّأن مجموعة من احتياجاته الماديّة والمعنويّة تتو ّقف على
الحي���اة االجتماع ّي���ة ،وبدون المجتمع ال يمكن للإن�س���ان ت�أمين ه���ذه المنافع� ،أو �إ ّنها
بديهي ال يحتاج �إلى مزيد من التو�ضيح.
تكون ناق�صة غير تامّة ،وهذا �أمر
ّ

القيّم على القانون

ولك���ن القانون لوحده ال يكفي كما يق���ول الإمام الخميني{ في كتاب الحكومة
الإ�س�ل�امية ب���ل ال ب���د من وج���ود ق ّيم على ه���ذا القانون ي�ض���من تنفيذه ب�ش���كل دقيق
وكام���ل« :وج���ود القان���ون المدوَّن ال يكفي لإ�ص�ل�اح المجتم���ع .فلكي ي�ص���بح القانون

ةيعامتجا ةرورض نوناقلا

المقدِّ مة الثانية:
� ّإن م���ن ل���وازم الحياة االجتماع ّية وجود الت�ض���ارب والت�ض���ا ّد بين م�ص���الح �أفراد
المجتم���ع؛ �أي � ّإن النا�س ف���ي حياتهم االجتماع ّية ،ومن خالل التعاون الذي يتمّ بينهم
وتق�س���يم الوظائف فيما بينهم ،يقع الت�ض���ارب بين منافع بع�ض���هم بع� ً
ض���ا .فبع�ضهم
بثمن �أقل� ،أو ي�سير
ي�سعى �إلى تح�صيل ن�صيب �أكبر من الإمكانات والمواهب الطبيع ّية ٍ
بنحو ال يتطابق مع ميول الآخرين ,فيقع االختالف بينه وبين الآخرين .والطريق لأجل
الح ّد من هذا االختالف� ،إ ّنما هو وجود قانون مدوّن ُي َتحا َكم �إليه عند االختالف.
� ّإن هذه المقدّمة بديه ّية ،وبداهتها تظهر من مالحظة ميول الإن�سان ،مادّية كانت
�أم معنويّة ،ف�إ ّنها ّ
تدل ـ وبو�ضوح ـ على �أ ّنه من غير الممكن ت�أمين م�صالح جميع �أفراد
المجتم���ع ،و� ّإن الإن�س���ان �إذا �أراد �أن يعي����ش �ض���من المجتمع ،ف�إ ّنه ال ب َّد ل���ه �أن يُحدِّ د
ميول���ه ،و�أن ال يفع���ل ك ّل م���ا تميل �إليه نف�س���ه؛ ل ّأن عدم رعاية الحدود ي�ؤدّي ـ وب�ش���كل
حتمي ـ �إلى الت�صادم ،الذي �سوف ي�ؤدّي بدوره �إلى تزلزل الحياة االجتماع ّية وتعار�ض
م�ص���الح الب�ش���ر فيها .وعليه ،فال ب ّد لأجل الح ّد من االختالفات �أو �إزالتها نهائ ّي ًا من
مالحظة االلتزام بالحدود والقوانين.
ثمّ �إ ّننا على �ض���وء هذه الحدود والقوانين ،ب�ش���رط تطبيقه���ا ،يمكننا ت�أمين الظروف
المنا�سبة لتكامل جميع �أفراد المجتمع مادي ًّا ومعنوي ًّا ,وتحقيق حياة اجتماعيّة �صحيحة.
� ّإن �ض���مّ هاتين المقدّمتين �س���وف يو�ص���لنا �إلى النتيجة المطلوبة ،وهيّ � :إن وجود
قانون للمجتمع �أمر �ضروري.
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�أ�سا�س ً���ا لإ�ص�ل�اح الب�شرية و�إ�س���عادها ،ف�إ ّنه يحتاج �إلى �س���لطة تنفيذية؛ ولذا �أق ّر اهلل
تعالى الحكومة وال�س���لطة التنفيذي���ة والإدارية �إلى جانب �إر�س���ال القانون؛ �أي �أحكام
ال�شرع .وكان الر�سول الأكرم  Pعلى ر�أ�س الت�شكيالت التنفيذية والإدارية للمجتمع
الإ�س�ل�امي ،واهتمّ  Pبالإ�ض���افة �إلى �إبالغ الوحي وبيانه وتف�سير العقائد والأحكام
والأنظمة الإ�س�ل�امية ،ب�إجراء الأحكام و�إقامة ُن ُظم الإ�س�ل�ام� ،إل���ى �أن وجدت الدولة
���ف في ذلك الزمان ً
مث�ل�ا ببيان قانون الجزاء فح�س���ب ،بل قام
الإ�س�ل�امية ،فلم يكت ِ
م���ع ذلك بتنفيذه �أي� ً
ض���ا ،فقطع الأيدي ورج���م و�أقام الحدود .فعندما ع ّين الر�س���ول
الأك���رم Pخليفة بع���ده ،لم يكن ذلك لمج ّرد بيان العقائ���د والأحكام ،بل كان لأجل
تطبيق الأحكام وتنفيذ القوانين �أي� ًضا.
وكانت وظيفة تنفيذ الأحكام و�إقامة ُن ُظم الإ�س�ل�ام هي التي جعلت تعيين الخليفة
مه ّم ً���ا �إلى درجة لواله لما كان الر�س���ول Pقد ب ّلغ ر�س���الته ،ولم���ا كان �أكملها� ،إذ � ّإن
الم�س���لمين بعد الر�س���ول Pكانوا يحتاج���ون �إلى من يط ّبق القواني���ن ،ويقيم النظم
الإ�سالمية في المجتمع لت�أمين �سعادة الدنيا والآخرة.
فالقان���ون وال ُن ُظم االجتماعية تحتاج �أ�سا�س ً���ا �إلى من ِّف���ذ .ففي جميع بالد العالم
كان الأمر دوم ًا بهذا النحو ،فالت�ش���ريع وحده ال فائدة فيه .الت�ش���ريع وحده ال ي�ؤ ّمن
ال�س���عادة للب�شر .وبعد الت�شريع يجب �أن توجد �سلطة تنفيذية تن ّفذ القوانين و�أحكام
المحاكم لتعود ثمرة القوانين والأحكام العادلة للحاكم على ال�شعب .لذا ،فكما قام
الإ�س�ل�ام بالت�ش���ريع ،ف�إ ّنه �أقام �سلطة تنفيذية �أي� ً
ض���ا ،وولي ًا للأمر يت�صدّى لل�سلطة
التنفيذية»(((.

((( الإمام الخميني ،روح اهلل ,الحكومة الإ�سالمية� ،ص.22

صفات القيّم على القانون

النتيجة

إلهي منزل:
�أ ّك���د القر�آن الكريم � ّأن العدل ال يتح ّقق �إلاّ من خ�ل�ال وحي (قانون) � ّ
ق���ال تعال���ى}:ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯ{((( .و�إذا كان
الكالم عن الحكم ال
إ�سالمي ،والإ�سالم دين اهلل المنزل على ر�سوله الأعظم مح ّمد :P
ّ
}ﭸﭹﭺﭻﭼ{((( ،فه���ذا يعني � َّأن الق ّيم يج���ب �أن يكون  -من باب
تطبيق ال�صفات ال�سابقة التي حكم العقل بها  -حائز ًا على ال�صفات الآتية:
ال�شرعي لك ّل واقعة.
 .1عالم ًا بحكم اهلل ,وقادر ًا على معرفة الحكم
ّ
 .2عاد ًال ،و ِرع ًا ،تق ّي ًا ،ملتزم ًا بالأحكام ال�شرع ّية كامل ًة ،وهذا المراد من الح�صانة
الأخالق ّية.
 .3لدي���ه كفاءة �إداريّة عالية ،تخوّله �إدارة النظام والحكم الإ�س�ل�امي في ع�ص���ر
الغيبة.
((( �سورة المائدة ،الآية .45
((( �سورة �آل عمران ،الآية .19

ةيعامتجا ةرورض نوناقلا

وال ب��� ّد للق ّي���م ال���ذي يتو ّلى مه ّم���ة وم�س����ؤول ّية تنفيذ وتطبي���ق القانون �أن ي ّت�ص���ف
بال�صفات الآتية:
ِّ
 .1العلم التا ّم بالقانون؛ ل ّأن العلم بالقانون مقدّمة �ضروريّة لتطبيقه.
 .2الح�ص���انة الأخالقيّة؛ لأنَّ القيمومة على الأمر �أمانة عظمى ,ال �ض���مان لأدائها ما
لم يكن الق ّيم في �أعلى م�ستويات العدالة والورع والتقوى.
 .3الكف���اءة الإداريّ���ة؛ ل ّأن القيام بهذه الم�س����ؤول ّية عل���ى �أكمل وج���ه ،يتط ّلب مهارت
ُ
وخبرات �إداريّة واجتماع ّية و�سيا�س��� ّية ،وغير ذلك م ّما له مدخل ّية في الو�صول �إلى
الهدف على �أكمل وجه.
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ون�صبه لحمل هذه الم�س�ؤول ّية ,فهو المتع ّين،
و�إذا ع ّين اهلل تعالى من يقوم بالأمرّ ,
ويج���ب على النا����س طاعته والرج���وع �إليه ،فلي�س هناك �أف�ض���ل وال �أولى م���ن الق ّيم،
وم���ن الجه���از الحاكم الذي يع ّينه اهلل تعالى؛ لأ َّنه ّ
المطلع على �س���رائر خلقه والخبير
بنفو�س���هم ،وال يختار لهذه الم�س����ؤول ّية العظمى والأمانة الكبرى� ،إلاّ من َط ُه َرت نف�سه
و�صفت �سريرته ،وخل�صت ن ّيته ،وكمل عقله ،فيح ّمله الأمانة وي�سدّده بالوحي ،كما هو
الحال بالن�س���بة �إلى ال ُر ُ�س���ل و�أنبياء اهلل الكرام  ،Rو�آخرهم وخاتمهم الر�س���ول
الأعظ���م مح ّم���د بن عب���د اهلل  ،Pوكما هو الح���ال بالن�س���بة �إلى الأئ ّمة الأو�ص���ياء
ن����ص عليه���م ر�س���ول اهلل ،Pو�أمر النا����س بطاعتهم
المع�ص���ومين  Rالذي���ن ّ
والتم�سك بهم والوالية لهم ،وهذا البحث موكول للدرا�سات الكالم ّية والعقائديّة.
ّ
�إ َّنما البحث في هذه الدرو�س فيما لو غاب الإمام المع�ص���وم  Qالمع ّين ،ف�إن
ن�ص���وا على �أحد بعينه فتلزم طاعته والرجوع �إليه ،و�إن ثبت بو�صفه
ثبت �أ ّنهم ّ R
وعالمته فكذلك.
الن�ص ،فهنا يوجد ثالثة فرو�ض:
�أمّا �إذا فر�ضنا انتفاء ّ
�أ .الإهمال ،وهذا ما ينكره العقل والعقالء.
ب�	.إف�س���اح المج���ال �أم���ام �أيّ �ش���خ�ص لتو ّلي هذا الأم���ر ،دون مراعاة ال�ص���فات
وال�ش���روط ،وهذا قد ي����ؤدّي �إلى تو ّلي من هو غير جامع له���ا .وعليه ،فلن يقدر
على تطبيق الأحكام لجهله وعدم �أهل ّيته.
ت .تو ّلي الفقيه الجامع لل�ش���رائط ،العالم ب�أحكام الإ�س�ل�ام ،العامل بها .وهذا هو
المتع ّي���ن من الفرو����ض الثالثة ،بعد بطالن الفر�ض���ين ال�س���ابقين ،ومالحظة
المقدّمات المذكورة �سابق ًا.

تعريف القانون

عب���ارة ع���ن مجموعة م���ن المق ّررات التي ت�ش���تمل عل���ى الواجبات
والممنوعات التي ُتحدّد حركة الإن�سان في المجتمع.
مقدم���ة  :1الإن�س���ان يرغ���ب في وج���ود حي���اة اجتماعي���ة ُتح ّقق له
حاجاته وم�صالحه.

�ضرورة القانون
في المجتمع

مقدمة ّ � :2إن الم�ص���الح بين �أبناء المجتمع يح�صل فيها الت�ضارب
وال يح ّل ذلك �إال وجود قانون وحكومة.

تطبي���ق القانون يحتاج �إلى حكومة عادل���ة ترعى تطبيقه على كا ّفة
�أبناء المجتمع.
القيّم
على القانون

الحكوم���ة بحاجة لقيّ���م عليها يُطبّق القان���ون ويُحافظ عليها وعلى
جميع م�صالح العباد.

ةيعامتجا ةرورض نوناقلا

النتيج���ةّ � :إن القانون حاجة �ض���رورية في بن���اء المجتمعات وحفظ
م�صالح العباد.

�سيرة العقالء ُتق ّر بوجود القيّم ،وكذلك �سيرة الأنبياء والر�سول.P

العلم.
�صفات القيّم
على الحكومة
والنظام

الح�صانة الأخالقية.
الكفاءة الإدارية.
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�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
 1 .1القان���ون عبارة عن مجموعة من المق ّررات التي ت�ش���تمل على الواجبات
ُحدد
والممنوع���ات (ما ينبغي وما ال ينبغي) ،وهذه المق ّررات هي التي ت ِّ
حركة الإن�سان في المجتمع الذي يعي�ش فيه.
�2 .2إذا قلنا ب�ضرورة وجود العلم المطلق عند المقنّن ،ال ي�شترط وجود العلم
عند الق ّيم عليه.
دروس في والية الفقيه

ّ �3 .3إن الداف���ع العقالئ���ي االختياري للإن�س���ان النتخاب الحي���اة االجتماع ّية
ه���و الذي ي�ؤ ِّكد على �ض���رورة وج���ود قانون في الحي���اة االجتماعية لدى
الإن�سان.
4 .4يق�ص���د بقول���ه تعال���ى} :ﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ
ﯯ{ �ضرورة وجود قانون وعدم �ضرورة تطبيقه.

�5 .5إذا ع ّين اهلل �سبحانه وتعالى من يقوم ب�أمر الوالية والخالفة على النا�س،
يج���ب على النا�س طاعت���ه والرجوع �إليه؛ لأنّه الأخبر والأعلم بم�ص���لحة
الخلق والعباد.
30

ل��ل��م��ط��ال��ع��ة
القانون ضرورة اجتماعية.

ةيعامتجا ةرورض نوناقلا

هل � ّإن العقل الب�شري يع ّد كافي ًا لعمل ّية التقنين وال داعي للت�شريع الإلهي؟
الجوابّ � :إن �أف�ض���ل دليل على النبوّة العامّة هو � ّأن العقل الب�ش���ري ي�ص��� ّرح قائ ًال:
�إ ّنني �أنا الإن�سان على �صلة بكا ّفة الموجودات في �إطار حياتي الماديّة والمعنويّة ،غير
�أ ّني �أعاني الجهل �إزاء الكثير من الأمور ،ومن المتع ّذر مقاي�سة معلوماتي بالن�سبة �إلى
الأمور التي �أجهلها ،من هنا ف�إ ّني بحاجة �إلى الدليل والمر�شد لغر�ض بلوغ �أهدافي.
� ّإن عق���ل الإن�س���ان هو الذي يدرك بو�ض���وح حاجت���ه �إلى المر�ش���د ك�إدراكه للعمل ّية
ّ
ال�ش���ك في هذا الإدراك مقدار ذرّة �أبد ًا ,فالعقل
الح�س���اب ّية  ،4 = 2 × 2وال ي�س���اوره
ي�ص��� ّرح بجهله �إزاء الم�س���تقبل ،فال علم لي بالقبر والبرزخ والقيامة� ،إ ّنني م�س���اف ٌر،
ولك ّني ال �أدري �إلى �أين؟ وما هو وال�س���بيل والزاد؟ من هنا ،فمن ال�ض���روري �أن يبعث
النبي موجود بال�ضرورة ،ال بنحو الإمكان.
اهلل �سبحانه مر�شد ًا � ّإليّ :
� ّإن العقل يدرك الكثير من الخطوط العامّة في الر�ؤية الكون ّية فيما يتع ّلق بالتوحيد
والمعاد والوحي والر�سالة والمعجزة ووجوب المعجزة بالن�سبة للنبي ،ومزايا المعجزة،
ومن هو النبي ،ومن المدّعي للنبوّة ،والمئات من الأحكام الأ�سا�س��� ّية وال�ش���املة ،غير
�أ ّن���ه ي���درك جهله لمئات الأحك���م الفرع ّية والجزئ ّية ،من هنا فه���و بحاجة �إلى الوحي
والنق���ل ،و�أن ي�أت���ي الوح���ي فيفتح ما يدرك���ه العقل ،ويتج ّل���ى ماال يفهم���ه العقل ،و� ّأن
إلهي يتحوّل �إلى كي���ان من التع ُّقل والتع ّبد
المجتم���ع �أو الإن�س���ان الذي ينتفع بالوحي ال ّ
فتمتزج عبادته بالعقل وال يُبلى بالتحجُّ ر �أو التع ّقل الإفراطي.
�آية اهلل جوادي �آملي
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الدرس الثالث

ّ
حق الحاكميّة

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يُعدّد الوجوه والأنواع المختلفة للحاكمية.
2 .2يُب ّين الر�ؤية الإ�سالمية في من له ّ
حق الحاكم ّية.
ّ
وي�ستدل عليه.
3 .3يع ّرف دليل الحاكم ّية الإله ّية،

تمهيد

وجوه الحاكميّة

ّ .1
حق الحاكم ّية للمت�س ّلط على النا�س:
الحق هو لمن ت�س��� ّلط عل���ى النا�س .ويرون ّ
يرى بع�ض النا�س � ّأن هذا ّ
حق الحاكم ّية
م���ن خالل الظلم والزور ،و�إذا �أمكن ل�ش���خ�ص �أو لمجموعة �أ�ش���خا�ص ،ولو من خالل
الأ�س���باب والأ�س���اليب الباطلة من ال�س���يطرة على مقدّرات المجتمع فلهم الحاكم ّية،
وله���م ح ّ
���ق التقني���ن ،والأمر والنه���ي ،والث���واب والعقاب ،وه���ذا الر�أي هو م���ا تتب ّناه
الحكومات الديكتاتوريّة اال�ستبداديّة.
ّ .2
يخت�ص بطبقة دون غيرها:
حق الحاكم ّية
ّ
ويرى بع�ض �آخر � ّأن هذا ّ
خا�صة وفئة مع ّينة من النا�س ،و� ّأن
الحق مح�ص���ور بطبقة ّ

ةّيمكاحلا ّقح

� ّإن م�س����ألة الحكوم���ة من الأمور التي يُ�س��� ّلم بها العقل ال�س���ليم ،ويطلبها الإن�س���ان
الحقّ ،
لكونه مدن ّي ًا بطبعه ،ولكن وقع الخالف واالختالف حول هذا ّ
حق الحاكم ّية في
المجتم���ع ،لمن يكون هذا ّ
الحق؟ ومن �أين ين�ش����أ؟ لأ ّننا مع مالحظة كون جميع �أفراد
الب�شر ـ بالن�سبة لهذا الأمر ـ هم على ح ّد �سواء ،وال والية لأحد على �أحد �آخر ،نت�ساءل
من �أين ين�ش�أ ّ
حق الحاكم ّية لبع�ض النا�س بنح ٍو ما؟
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حق التقنين ّ
لهذه الطبقة ّ
وحق الحاكم ّية .ويتب ّنى هذه النظرة بع�ض فال�س���فة اليونان
يق�سمون المجتمع �إلى طبقات .فئة منهم تعتقد � ّأن طبقة الأ�شراف هي وحدها
الذين ّ
الت���ي لها ّ
حق الحكومة و�إدارة المجتمع ،وفئة �أخرى منهم كانت تعتقد ب� ّأن الع ّمال هم
الذين لهم ّ
حق الحاكم ّية.

دروس في والية الفقيه
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حق الحاكم ّية عا ّم ّ
ّ .3
لكل النا�س:
الحق لي�س من ّ
وي���رى بع�ض المف ّكرين الغربيين مثل (رو�س���و) وغيره � ّأن ه���ذا ّ
حق
حق عامّة الأف���راد �أو �أكثريّة النا�س ،ويرى ه�ؤالء �أن ّ
خا�ص بعينه ،بل هو ّ
حق
�ش���خ�ص ّ
الحاكم ّية �إ ّنما هو ِّ
لكل فرد من النا�س ،و� ّأن النا�س هم الذين ي�ضفون الم�شروع ّية على
القانون ،و� ّأن القانون ال�ش���رعي هو المبني على ت�ص���ويت النا�س عليه ،والحكومة التي
لها ّ
حق الحاكم ّية هي التي تنتخبها الأكثريّة من النا�س.
ّ
حق الحاكميّة في الرؤية اإلسالميّة

وفي الر�ؤية الإ�س�ل�ام ّية ينح�ص���ر ّ
حق الحاكم ّية باهلل ع ّز وج ّل؛ ل ّأن الإن�س���ان يجب
علي���ه �إطاع���ة من خلقه و�أعطاه الوجود ،وحيث � ّإن الإن�س���ان ال ي�أخ���ذ وجوده من �أبناء
جن�س���ه وال يتو ّق���ف بقا�ؤه عليهم ،فال �إلزام من �أحد على �أح���د .واهلل ع ّز وج ّل المالك
الحقيقي للإن�س���ان هو الولي الواقعي ،وعليه فا ّتباع �أوامر غير اهلل ع ّز وج ّل م�ش���روط
بالتن�ص���يب والتعيين م���ن قبله تعالى ،وهو القائل :ق���ال تعالى}:ﭾﭿﮀ
ﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇ{(((.
و� ّإن من لوازم مملوك ّية الإن�س���ان هلل ومالك ّية اهلل ع ّز وج ّل للإن�س���ان �أن يكون تدبير
�أمور المجتمع فقط بيده ،والجميع ينبغي �أن يكون مطيع ًا لأمره ،وخا�ضع ًا له.
يقول اهلل تعالى} :ﮈﮉﮊﮋ ﮌﮍﮎﮏﮐﮑﮒ{(((.
((( �سورة �آل عمران ،الآية .189
((( �سورة يو�سف ،الآية .40

أدلّة الحاكميّة اإللهيّة

بعد �أن �أو�ض���حنا الر�ؤية الإ�سالم ّية في �ش�أن الحكومة ،و�أ ّنها ّ
حق �إلهي ،نبحث الآن
في الجذور الفكريّة التي تبتني عليها هذه الر�ؤية:

إلهي المطلق:
 .1العلم ال ّ

ةّيمكاحلا ّقح

ذكرنا عند الحديث على �ض���رورة القانون للمجتمعات الب�شريّة � ّأن الهدف والغاية
من القانون هو ت�أمين حياة اجتماع ّية �ص���الحة ,وو�ص���ول الإن�س���ان ب�ش���كل �أف�ضل �إلى
كمال���ه الماديّ والمعنويّ  ،وعليه نقولّ � :إن القانون المطلوب هو القانون الذي ي�س���اعد
جميع �أفراد المجتمع على الو�ص���ول �إلى الكم���ال الماديّ والمعنويّ  ،ويالحظ في ذلك
جميع الأبعاد الوجوديّة للإن�سان؛ ل ّأن �أيّ قانون� ،إذا كان ل�صالح فئة مع ّينة من النا�س،
وكان موجب ًا لحرمان �س���ائر النا�س من الو�صول �إلى الكمال الماديّ والمعنويّ � -سواء
�أكانوا �أقل ّية �أم �أكثريّة -لن يكون مطلوب ًا ،وعليه فخ�صو�ص ّية القانون المطلوب هي في
ت�أمينه منافع وم�صالح جميع النا�س التي تعي�ش في المجتمع وب�أف�ضل الو�سائل.
� ّإن الخ�صو�ص��� ّية الأخ���رى الت���ي ينبغ���ي تو ّفرها ف���ي القانون المطل���وب ،هي �أن ال
ً
عام�ل�ا لتنمية البعد
يقت�ص���ر دوره عل���ى ت�أمي���ن الم�ص���الح الماديّة ،بل ف���ي �أن يكون
المعنوي للإن�س���ان؛ ل ّأن الر�ؤية الإ�س�ل�ام ّية للإن�سان ال تقت�ص���ر على مالحظة الوجود
الماديّ للإن�سان ،بل ترى في الوجود الروحي �أ�صالة ,و� ّأن المادة و�سيلة لتكامل الروح.
فال ب َّد للقانون االجتماعي المدوَّن من �أن ي�ض���من الم�ص���الح المعنويّة للإن�س���ان،
والروحي للإن�س���ان،
وال �أق��� ّل من ع���دم التنافي بين القان���ون وبين التكام���ل المعنويّ
ّ
وه���ذا يد ّلنا على �أن المق ِّنن ال ب ّد و�أن يكون محيط ًا وعالم ًا بجميع الم�ص���الح الفرديّة
واالجتماع ّية ،الج�س���م ّية والروح ّية ،الماديّة والمعنويّة للإن�سان ،حتى يتم ّكن من و�ضع
قانون ي�ش���تمل على جميع �أبعاد الإن�س���ان ،وهذه الخ�صو�ص��� ّية ال تتو ّفر �إال في اهلل ع ّز
وج ّل؛ فلذا كان �أمر و�ضع القانون بيده تعالى:
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قال تعال���ى}:ﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻﭼﭽ
ﭾﭿﮀ{(((.

فاهلل ع ّز وج ّل هو الذي يعرف ّ
الحق ،وهو المحيط بجميع الم�ص���الح والمفا�س���د،
وهو الذي له الوالية على عباده ،وينبغي عليهم طاعته.

الغني المطلق:
 .2اهلل هو ّ

دروس في والية الفقيه
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الخ�صو�ص ّية الأخرى التي ال ب ّد من تو ّفرها في الم�ش ّرع والمق ّنن هي �أن يكون بعيد ًا
ع���ن الذات ّية والأنا حتى ي�ض���ع قانون ًا مطابق ًا ّ
للحق والعدالة .وتو�ض���يح هذا الأمرّ � :إن
مج ّرد العلم بالم�ص���الح والمفا�سد ال يكفي لو�ض���ع القانون ،ف� ّإن من الممكن �أن يكون
المق ّنن مطلع ًا على الم�ص���الح والمفا�س���د ،ولك ّن���ه في عمل ّية التقني���ن يلحظ المنافع
ال�شخ�ص ّية �أو العائل ّية �أو الفئويّة ،في�ضع قانون ًا ي�ؤمِّ ن منافعه الذات ّيةّ � .إن الإن�سان يت�أ ّثر
دائم ًا بالميول والرغبات ال�شخ�ص��� ّية � -س���واء ب�إرادة منه �أو قهر ًا  -لأ ّنه غير مع�صوم
ع���ن الخط����أ والزلل� .أمّ���ا اهلل ع ّز وج ّل فهو م�ض���اف ًا �إل���ى �إحاطته التامّة بالم�ص���الح
غني مطلق ومب ّر�أ
والمفا�س���د ،ال ي�ض��� ّره �أيّ عمل كما ال يعود بالنفع عليه �أيّ عمل؛ لأ ّنه ٌّ
من الم�صالح ال�شخ�ص ّية والفئويّة ،قال تعالى:
}ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ{(((.
}ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ ﮃ ﮄ ﮅ ﮆ{(((.
وعليه ،فال نفع وال �ض���رر ي�ص���ل �إليه ع ّز وج ّل ,بل ما ي�ضعه من قوانين وت�شريعات
�إ ّنما ي�ضعها مراعاة ّ
للحق والعدالة ،ورحمة بالخلق والعباد.

((( �سورة يون�س ،الآية .35
((( �سورة لقمان ،الآية .26
((( �سورة �إبراهيم ،الآية .8

 .3الربوبيّة التكوينيّة والت�شريعيّة هي هلل ع ّز وج ّل:

ةّيمكاحلا ّقح

م���ن الأم���ور الأخرى التي تثب���ت ّ
حق الحاكم ّي���ة هلل ع ّز وج ّل ول���زوم الطاعة له هو
االعتق���اد بالتوحي���د في الربوب ّي���ة؛ ل ّأن من مرات���ب التوحيد هو االعتق���اد ب�أن اهلل هو
ال���ربّ والمدبّر الوحيد لهذا الوجود؛ �أي � ّإن اهلل ع��� ّز وج ّل بيده �أمر تدبير هذا الكون،
ومن جملته الإن�س���ان ،وهو م�ضاف ًا �إلى خلقه للإن�سان ،ف� ّإن �إي�صال الإن�سان �إلى كماله
المطلوب �أمره مح�ص���ور بيد اهلل تعالى ،فال ب ّد للموحِّ د م�ضاف ًا �إلى اعتقاده بالتوحيد
ف���ي الخلق؛ �أي (التوحيد ف���ي الخالقية) ،من االعتقاد بـ (التوحيد في الربوبية) على
الم�ستويين ال�شرعي والتكويني؛ �أي ال ب ّد من الطاعة له والت�سليم لأحكام اهلل ال�شرعية
والتكوينية ومعرفة �أ ّنه هو الذي له ّ
ن�ص���به من قبله لذلك ،وال
حق الأمر والنهي �أو من ّ
ّ
حق لأحد في الأمر والنهي م�س���تقلاّ ً ع���ن �إرادته ،قال اهلل تعالى} :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮﯯﯰ {(((.
وق���ال اهلل تعال���ى} :ﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ
ﯮﯯﯰﯱﯲﯳﯴﯵ{(((.
فحي���ث � ّإن اهلل تعال���ى هو «ربّ العالمين» وبيده روح الإن�س���ان وج�س���مه ,فال ب َّد �أن
يك���ون الإن�س���ان ك�س���ائر المخلوقات مطيع ً���ا له ،و�أال ي���رى لغيره تعالى ح ّ
���ق الحاكم ّية
والحكومة عليه.
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((( �سورة الأنعام ،الآية .164
((( �سورة غافر ،الآية .66

�أن ح ّ
���ق الحاكمي���ة للمت�س��� ّلط على النا�س من خ�ل�ال الظلم والجور
كالحكومات الديكتاتورية.
�آراء في وجوه
الحاكمية

�أن ح ّ
يخت����ص بطبقة م���ن النا�س دون غيره���ا تمتاز
���ق الحاكمي���ة
ّ
ب�صفات ت�أهّ لها للحكم ،كالفال�سفة والأ�شراف.
�أن ّ
حق الحاكمية عا ّم لك ّل النا�س دون ا�س���تثناء ،والنا�س هم الذين
ي�ضفون ال�شرعية على القانون والحكومة.

دروس في والية الفقيه

الحاكمية في
الر�ؤية الإ�سالمية

� ّإن اهلل �س���بحانه وتعالى خلق الإن�س���ان ح��� ّر ًا ال والية لأحد عليه من
النا�س.
� ّإن اهلل �سبحانه وتعالى هو الولي لك ّل النا�س ،فهو خالقهم ومالكهم.
� ّإن الطاعة المطلقة هي هلل �سبحانه وتعالى فيما �أمر به ونهى عنه.

العلم الإلهي المطلق} :ﭽ ﭾ ﭿ ﮀ ﮁ ﮂ{.
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�أدّلة الحاكمية
الإلهية

الغنى الإلهي المطل���ق}:ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ
ﯱ{.

الربوبية تكوينية ت�شريعية} :ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ{.

�أ�سـئلـة الـدر�س
حق الحاكمية

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:

حق الحاكمي���ة المطلقة �أن يكون
ّ �4 .4إن من ال�ص���فات الأ�س���ا�س في من لديه ّ
لديه العلم والغنى المطلق.

ةّيمكاحلا ّقح

تخت�ص بطبقة مع ّينة من الأ�ش���خا�ص
ّ �1 .1إن الحاكمية في الر�ؤية الإ�س�ل�امية
ّ
المه ّيئين لإدارة المجتمع والدولة.
ّ �2 .2إن من لوازم مملوك ّية الإن�سان هلل ومالك ّية اهلل ع ّز وج ّل للإن�سان �أن يكون
تدبير �أمور المجتمع فقط بيده ،والجميع مطيع لأمره ،خا�ضع له.
يخت�ص بمن لديه
���ق
حق الحاكمية هو ح ّ
3 .3يعتب���ر المف ّكر الغربي رو�س���و � ّأن ّ
ّ
الق���درة على الت�س��� ّلط عل���ى النا�س من خالل ال�س���يطرة عل���ى مق ّدرات
المجتمع و�إمكاناته.

�5 .5إذا قلن���ا ب� ّأن هلل �س���بحانه وتعال���ى الربوبية التكوينية والت�ش���ريعية ،فهذا
خا�ص باهلل �سبحانه وتعالى.
دليل على � ّأن ّ
حق الحاكمية هو ّ
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ل��ل��م��ط��ال��ع��ة
ّ
حق الحاكمّية

دروس في والية الفقيه

�س� ��ؤال :ه���ل � ّإن ُّ
تدخ���ل الدين ف���ي ال�سيا�س���ة يم ّثل هدف ًا م�س���تق ًّال؟ �أم �إ ّن���ه في حدود
ال�ضرورة لتوفير ال�سعادة الأخرويّة؟
الجوابّ � :إن الغاية المطلقة والنهائ ّية للدين هي نوران ّية الب�شر ،وبلوغهم مقام ال�شهود
ولقاء اهلل ودار القرار .ومن هنا ،ف� ّإن قيام النا�س بالق�سط والعدل }ﭙ ﭚ
ﭛﭜ{((( ،بل وحتى العبادات جميع ًا تم ّثل غايات ن�سب ّية و�سط ّية في الدين.
� ّإن الم�س���ائل العباديّة وال�سيا�س��� ّية ،تم ّثل و�سائل ي�صل من خاللها الفرد والمجتمع
�إلى ذلك الهدف النهائي ،وجميعها عبارة عن �ص���راط �أو �س���بيل ،وال ي�سعها �أن تكون
هدف ًا نهائ ّي ًا ،بيد � ّأن ال�سيا�س���ة تم ّثل في الوقت نف�س���ه �أمر ًا �ضرور ّي ًا ملمو�س ًا في �ش�ؤون
حياة الإن�سان وفي �أحكام الإ�سالم وتعاليمه ،بحيث � ّإن الأحكام الدين ّية ال تنف�صل عن
ال�سيا�سة ،كما � ّإن ال�سيا�سة ال�صحيحة لن تخرج عن �إطار القوانين الإ�سالم ّية.
�آية اهلل جوادي �آملي
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((( �سورة الحديد ،الآية .25

الدرس الرابع

والية المعصوم
(النبي واألئ ّمة)R
ّ

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف �إلى �أد ّلة والية الأنبياء والر�سل والأئ ّمة .R
2 .2يُب ّين �أق�سام والية المع�صوم و�أبعادها المختلفة.
ّ 3 .3
يو�ضح المراد من مرجع ّية الأئ ّمة الأطهار .R

تق���دّم معن���ا � ّأن َّ
حق الحاكم َّي���ة �إ ّنما هو هلل ع َّز وج��� َّل؛ ل ّأن وجود الإن�س���ان من اهلل
ع��� َّز وج��� َّل } ﭳ ﭴﭵ ﭶ ﭷ{((( ،والإن�س���ان ال ب َّد له من �إطاعته والت�س���ليم له،
من�صب ًا من ِقبَل اهلل ع َّز َّ
والطاعة لغيره ع َّز َّ
وجل.
وجل م�شروطة بكونه َّ
وقد جاءت الن�صو�ص كثيرة ووا�ضحة في الكتاب الكريم بوجوب طاعة اهلل تبارك
وتعالى ،قال اهلل تعالى}:ﯼﯽﯾﯿﰀ{(((.
ن�ص���به اهلل ع َّز وج��� َّل حاكم ًا على
والآن ،نبح���ث ح���ول الأد ّلة الدّالة على والية من ّ
النا�س ،وفر�ض عليهم طاعته.

(النبي واألئمّ ة)R
والية المعصوم
ّ

تمهيد

والية األنبياء والرسلR

الأنبياء هم ر�سل اهلل الذين قرن اهلل ع َّز وج َّل دعوتهم بالمعجزة ،و�أمر بطاعتهم
وجعل طاعتهم من طاعته؛ و�إ ّنما �أر�سلهم تعالى لبيان �أحكامه و�إجرائها على الأر�ض،
لكي ال يكون في الأر�ض معبود �سواه.

((( �سورة البقرة ،الآية .156
((( �سورة �آل عمران ،الآية .132
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والظاه���ر من الكتاب وال�س��� ّنة � ّأن اهلل تبارك وتعالى قد فوّ�ض بهذا ال�ش����أن مرتب ًة
من الوالية �إلى ر�س���وله  ،Pو�إلى بع�ض الر�سل ال�سابقين  Rلكي يتح ّقق الهدف
الإلهي؛ وهو العبودية هلل تعالى وحده ،ولهذا وجبت طاعتهم.
قال اهلل تعالى} :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨﮩﮪ{(((.
كما خاطب نبيه :P
}ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰﯱ{(((.
كما يذكر اهلل ع َّز َّ
من�صبون من قبله للحكم:
وجل بع�ض �أنبيائه ب�أ�س���مائهم ،و�أ ّنهم ّ
}ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ
ﭛﭜﭝﭞﭟﭠ{(((.
كم���ا يخاطب اهلل تعالى نب ّي���ه داود } :Qﯷﯸﯹﯺﯻﯼ
ﯽﯾﯿﰀ{(((.
وقد ورد عن الإمام ال�صادق � Qأ ّنه قالّ �« :إن اهلل تبارك وتعالى ا ّتخذ �إبراهيم
عبداً قبل �أن ي ّتخذه نبياً ،و� ّإن اهلل ا ّتخذه نب ّياً قبل �أن ي ّتخذه ر�سو ًال ،و� ّإن اهلل ا ّتخذه
ال ،و� ّإن اهلل ا ّتخذه خلي ً
ر�سو ًال قبل �أن ي ّتخذه خلي ً
ال قبل �أن يجعله �إماماً ،فلمّا جمع
ل ��ه الأ�شي ��اء ،ق ��ال} :ﮭﮮﮯﮰﮱ{ قال :فم ��ن ِع َظ ِمها في عي ��ن �إبراهيم،
قال}:ﯔﯕﯖ{(((»(((.
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((( �سورة الن�ساء ،الآية .64
((( �سورة الن�ساء ،الآية .105
((( �سورة الأنبياء ،الآية .73
((( �سورة �ص ،الآية .26
((( �سورة البقرة ،الآية .124
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،1ص .175

واهلل تب���ارك وتعال���ى يخب���ر ف���ي الق���ر�آن الكري���م ب���� ّأن م���ا ي�أت���ي ب���ه الأنبي���اء
والر�سل � Rإن هو �إال وحي منه تبارك وتعالى ،قال تعالى:
}ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ{(((.
}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{(((.
}ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗﭘﭙ{(((.
تعتق���د ال�ش���يعة الإمامي���ة ب���� ّأن الحكوم���ة (الوالية) بع���د النبي  Pه���ي للأئ ّمة
المع�ص���ومين  ،Rو� ّأن هذا المن�ص���ب قد جعله اهلل ع َّز وج َّل له���م ،و� ّأن �إطاعتهم
واجبة ب�أمر من اهلل ور�س���وله ،قال اهلل تعالى} :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ ﯫ
ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ{(((.

نكات مهمّة حول الآية الكريمة:
والنبي وبع�ض الم�ؤمنين ،ولكن كلمة
 .1في ابتداء الآية ،مع � ّأن الحديث عن والية اهلل
ّ
«ولي» وردت ب�صيغة المفرد ،وهذا يد ّلنا على � ّأن الوالية في الأ�سا�س هي هلل تعالى،
وبالتبع هي للنبي والأئ ّمة� ،أو �أ ّنها تظهر فيهم .R
 .2الق�س���م الثاني م���ن الآية ناظر �إلى حادثة تاريخ ّية؛ ل ّأن الت�ص���دّق �أثناء ال�ص�ل�اة،
وال�س��� ّيما �أثناء الركوع ،لي�س من الم�س���تح ّبات في ال�ص�ل�اة؛ لذا ال يمكن �أن تكون
الآي���ة ناظ���رة �إلى بيان حكم م���ن الأحكام .وقد ورد في بيان �س���بب نزول الآيةّ � :إن
النبي � Pس����أل �أ�ص���حابه بعد نزول الآية :من منكم ت�ص���دّق في ركوعه؟ ف�أجابه
((( �سورة النجم ،الآيات .5-3
((( �سورة النحل ،الآية .43
((( �سورة الأنبياء ،الآية .25
((( �سورة المائدة ،الآية .55

(النبي واألئمّ ة)R
والية المعصوم
ّ

األئمة المعصومين R
والية
ّ
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الفقير الذي و�ص���لته ال�ص���دقة ب�أ ّنه �أمير الم�ؤمني���ن  .(((Qوعليه ،فهذه الآية
علي  ،Qوقد ورد
تب ّين � ّأن من له الوالية بعد النبي  Pعلى الم�ؤمنين �إ ّنما هو ّ
عن الإمام ال�صادق « :Qنحن قوم فر�ض اهلل ع َّز وج َّل طاعتنا»(((.
والنتيج���ة هي � ّأن من اختاره اهلل ع��� َّز وج َّل لتكون له «الوالية الت�شريعيّة» �إ ّنما هم
الأنبياء والأئ ّمة  ،Rبمعنى � ّأن لهم ّ
حق التقنين والت�شريع ومن م�س�ؤولياتهم تطبيق
أمر من اهلل،
الأحكام الإلهية على ال�صعيد الفردي واالجتماعي ،و� ّأن طاعتهم واجبة ب� ٍ
كما � ّأن «الوالية التكوينيّة»؛ �أي ح ُّق الت�ص��� ُّرف في الكون وتدبير �أمور الخلق بيدهم،
ب�إذن اهلل ع َّز وج َّل ،ثابتة لهُم .R
وقد ورد في ال�س��� ّنة النبويّة ال�ش���ريفة روايات تتحدّث عن خلفاء ر�س���ول اهلل ،P
دل على كونهم من قري�ش ،ومنها ما ّ
منها ما ّ
دل على كونهم من بني ها�ش���م ،وبع�ضها
ذكر عددهم و�أ�سماءهم ،نذكر منها:
• ع���ن جابر بن �س���مرة ،قال« :كنت مع �أب ��ي عند النب � ّ�ي  ،Pف�سمعته يقول:
«يك ��ون بع ��دي اثنا ع�شر �أميراً» ،ثمّ �أخفى �ص���وته ،فقلت لأبي :ما الذي �أخفى
ر�سول اهلل P؟ قال :قال« :ك ّلهم من قري�ش»(((.
النبي  ،Pف�إذا الح�س���ين
• عن �س���لمان الفار�س���ي ،Mق���ال :دخلت عل���ى ّ
عل���ى فخذيه ،وه���و يق ّبل عينيه ،ويلثم فاه ،وهو يقول�« :أنت �سيّد بن �سيّد� ،أنت
�إم ��ام ب ��ن �إم ��ام� ،أنت حجّ ��ة بن حجة� ،أب ��و حجج ت�سع ��ة من �صلب ��ك ،تا�سعهم
قائمهم»(((.

((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،9ص.478
((( البحراني ،ها�شم الح�سيني ،البرهان في تف�سير القر�آن ،ج � ،1ص .376
((( ابن بابويه ،محمد بن علي (ال�شيخ ال�صدوق) ،عيون �أخبار الر�ضا ،ج� ،1ص.54
((( الم�صدر نف�سه� ،ص.56

صالحيات النبي  Pواألئمة R

�إن ال�صالحيات التي ت�شملها والية النبي  Pوالأئ ّمة Rهي الآتية:

 .1تفوي�ض النبي  Pفي ت�شريع الأحكام:

((( وقد عقد ال�شيخ الكليني في الكافي باب ًا خا� ًصا ذكر فيها الت�شريعات الم�ستقلة ال�صادرة عن ر�سول اهلل .P
((( �سورة الح�شر ،الآية .7
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،1ص.266

(النبي واألئمّ ة)R
والية المعصوم
ّ

� ّإن �أ�ص���ل ت�ش���ريع الأحكام بيد اهلل ع َّز وج َّل ،ولك ّنه في بع�ض الموارد جعل اهلل ع َّز
وج َّل ت�ش���ريع �سل�سلة من الأحكام بيد النبي  ،Pوهذه الموارد �إ ّنما كانت تحت �إرادة
اهلل و�إم�ضائه(((.
و�أي� ً
ض���ا قد ي�ص���در من النبي مجموع���ة من الأوامر لأجل تطبي���ق و�إجراء الأحكام
الك ّلية الإله ّية ،وقد جعل ع َّز وج َّل �أمر اختيارها وت�شريعها للنبي  ،Pوجعل االلتزام
بها واجب ًا ك�سائر الأحكام الإله ّية.
قال اهلل تعالى} :ﮠﮡﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ{(((.
وفي حديث الإمام ال�صادق :Q
«� ّإن اهلل ع َّز وج َّل فر�ض ال�صالة ركعتين ركعتين ،ع�شر ركعات ،ف�أ�ضاف ر�سول اهلل
� Pإلى الركعتين ركعتين ،و�إلى المغرب ركعة ،ف�صارت عديل الفري�ضة ،ال يجوز
ّ
تركهن � اّإل في �سفر ،و�أفرد الركعة في المغرب ،فتركها قائمة في ال�سفر والح�ضر،
ف�أج ��از اهلل ع� � َّز وج َّل ذل ��ك ك ّله ...وفر�ض اهلل ف ��ي ال�سنة �صوم �شه ��ر رم�ضانَّ ،
و�سن
ر�س ��ول اهلل � Pص ��وم �شعب ��ان وثالثة �أيّام في ك ّل �شهر مثل � ّ�ي الفري�ضة ،ف�أجاز اهلل
ع َّز وج َّل له ذلك ك ّله»(((.
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ال ُبع���د الثاني ف���ي الوالية هي القيادة ال�سيا�س��� ّية واالجتماعي���ة للنبي  Pوالأئ ّمة
الطاهري���ن  Rمن ِقبَل اهلل ع َّز وج َّل في جميع ال�ش����ؤون ال�سيا�س��� ّية ،واالجتماعية
واالقت�ص���ادية ،...والمجتمع الإ�س�ل�امي ،وطاعتهم في هذه الأمور واجبة ومخالفتهم
مح ّرمة ،وهذا الأمر تثبته الآيات والروايات:
قال اهلل تعالى} :ﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ{(((.
وقال اهلل تعالى �أي� ًضا} :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{(((.
وقال ر�سول اهلل  Pيوم الغدير عندما ع َّين عل ّي ًا  Qلمقام الخالفة�« :أل�ست
�أولى بكم من �أنف�سكم؟
قالوا :بلى.
فعلي مواله.(((»...
قال :من كنت مواله ّ

 .3المرجعيّة في �أمور الق�ضاء وف�صل الخ�صومة:

م���ن المنا�ص���ب التي جعله���ا اهلل ع َّز وج َّل للنب���ي  Pوالأئ ّمة الوالية في الق�ض���اء
وف�ص���ل الخ�صومة .نعم ،هذا المن�ص���ب هو فرع من الزعامة الدين ّية له�ؤالء ،والنا�س
م�أمورون بالرجوع �إليهم والت�س���ليم لهم .وي�ؤ ّكد ذلك ال�س���يرة القائمة من النبي P
وعلي .Q
ّ
قال اهلل تعالى} :ﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥ
ﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮ{(((.
(((
(((
(((
(((

�سورة الن�ساء ،الآية .59
�سورة الأحزاب ،الآية .6
الأميني ،عبد الح�سين �أحمد ،الغدير ،ج � ،1ص .14
�سورة الن�ساء ،الآية .65

وع���ن الإمام ال�ص���ادق « :Qا ّتق ��وا الحكوم ��ة ف� �� ّإن الحكومة للإم ��ام العالم
نبي»(((.
و�صي ّ
كنبي �أو ّ
بالق�ضاء العادل في الم�سلمين ّ

(النبي واألئمّ ة)R
والية المعصوم
ّ

 .4المرجع ّية الدين ّية:
� ّإن �أئ ّمة �أهل البيت  Rهم مرجع العلم والمعرفة والدين ،وما ي�ؤخذ عن غيرهم
باطلّ ،
والحق ال ي�ؤخذ �إال من عندهم ،وهذا ما د ّلت عليه الروايات والأحاديث ال�شريفة:
عن الإمام �أبي جعفر  Qلرجل من �أهل الكوفة عن قول �أمير الم�ؤمنين :Q
«�سلوني عمّا �شئتم؛ فال ت�س�ألوني عن �شيء �إال �أنب�أتكم به» قال�« :إ ّنه لي�س �أحد عنده
عل ��م �ش ��يء �إال خرج من عن ��د �أمير الم�ؤمنين  ، Qفليذه ��ب النا�س حيث �شا�ؤوا،
فواهلل لي�س الأمر �إال من هاهنا  ،و�أ�شار بيده �إلى بيته»(((.
وع���ن الإمام �أبي جعفر � Qأي� ً
ض���ا ل�س���لمة بن كهيل والحكم ب���ن عتيبة�«:شرّقا
وغرّبا ،فال تجدان علماً �صحيحاً �إال �شيئاً خرج من عندنا �أهل البيت»(((.
يظه����ر ممّا تق����دَّم � ّأن «الوالي ��ة» ب�أبعادها الوا�س����عة من قبيل الوالية ف����ي بيان الأحكام
والمع����ارف الدين ّي����ة ،والقي����ادة ال�سيا�س����يّة االجتماع ّي����ة ،والوالي����ة في ف�ص����ل الخ�ص����ومة
والمرجعية الدينية كلها مجعولة من اهلل ع َّز وج َّل للنبي  Pوللأئمّة المع�صومين .R
وقبول واليتهم واجب ومخالفتها حرام.
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((( الحر العاملي ،محمد بن الح�سن ،و�سائل ال�شيعة ،ج � ،18ص .40
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،1ص.399
((( الم�صدر نف�سه.

� ّإن اهلل �س���بحانه وتعال���ى من���ح للأنبي���اء الوالية عل���ى النا�س ،قال
تعالى} :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ ﮩ{.
والية الأنبياء
ور�سول اهللP

� ّإن النب���ي هو المب ّلغ عن اهلل �س���بحانه وتعالى ،قال تعالى } :ﭠ ﭡ
ﭢ ﭣ ﭤ {.
وج���وب طاع���ة النب���ي ،ق���ال تعال���ى} :ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ
ﮧ ﮨ ﮩﮪ {.

دروس في والية الفقيه

الإم���ام يقوم مقام النبي Pفي من�ص���به الديني وال�سيا�س���ي على
الأمّة بكامل ال�صالحيات والوظائف.
والية الأئمة
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�صالحيات الوالية

المع�صومين.R

وجوب طاعة الإمام ،قال تعالى } :ﯥ ﯦ ﯧ ﯨ ﯩ ﯪ
ﯫ ﯬ ﯭ ﯮ ﯯ ﯰ ﯱ {.

بن�ص
� ّإن الأئمّ���ة خلفاء الر�س���ول Pهم �أئمّة �أه���ل البيتّ R
ر�سول اهلل Pفي حديثه عن الخلفاء من بعده.

تفوي�ض النبي Pفي ت�شريع الأحكام والقوانين والأنظمة.
المرجعية الدينية.
المرجعية في �أمور الق�ضاء وف�صل الخ�صومات.
الزعامة ال�سيا�سية واالجتماعية على الأمّة.

�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
�	1 .1إذا قلنا ب� ّأن الحاكمية هلل �س���بحانه وتعالى ،فيج���ب �أن يكون الق ّيم على
القانون من�صوب ًا من ِق َبل اهلل تعالى.

الخا�صة بالحياة الفردية.
الأحكام
ّ
�	3 .3أ ّكد الق���ر�آن الكريم عل���ى ثبوت الوالي���ة للأنبياء والأئ ّمة المع�ص���ومين
 Rعل���ى النا����س في كثير من الآي���ات المبارك���ة المب ّينة للهدف من
�إر�سالهم للنا�س.
ّ �	4 .4إن طاعة المع�ص���وم نبي ًا �أو �إمام ًا تنح�ص���ر فقط في خ�صو�ص الأحكام
الت�شريعية ،وال تتع ّدى �إلى الأحكام ال�سيا�سية والوالئية الخا�ضعة ل�سلطة
الدولة.

(النبي واألئمّ ة)R
والية المعصوم
ّ

ُ 2 .2يق�ص���د بقول���ه تعال���ى} :ﮢﮣﮤﮥﮦﮧﮨ
ﮩ{ � ّأن اهلل �س���بحانه وتعالى قد �أوجب على الإن�سان طاعة الأنبياء في

���ق الطاعة في
ّ �5 .5إن الوالي���ة الت�ش���ريعية تعن���ي � ّأن للنبي �أو الإمام Qح ّ
القيادة الدينية والدنيوية على النا�س كافّة.
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ل��ل��م��ط��ال��ع��ة
واألئمة)
(النبي
والية المعصوم
ّ
ّ

دروس في والية الفقيه

54

عن عبد اهلل بن عبا�س ،عن علي بن �أبي طالب ،Qقال« :ل ّما نزلت هذه الآية
على ر�س���ول اهلل } Pﭿﮀﮁ{ دعاني ر�سول اهلل  ،Pفقال لي:
يا عليّ � ،إن اهلل �أمرني �أن �أنذر ع�ش���يرتي الأقربين ،ف�ض���قت بذلك ذرع ًا ،وعرفت �أ ّني
متى �أباديهم بهذا الأمر �أ َر منهم ما �أكرهَ ،ف َ�ص���مَتُّ عليه ،حتى جاءني جبريل ،فقال:
علي� ،صاع ًا من طعام،
يا محمد� ،إ ّنك �إلاّ تفعل ما ت�ؤمر به ع ّذبك ربّك! فا�صنع لنا ،يا ّ
ع�س ً���ا((( من لبن ،ثمّ اجم���ع بني عبد المطلب حتى
واجعل عليه رجل �ش���اة ،واملأ لنا ّ
يومئذ
�أك ّلمه���م ،و�أب ّلغه���م ما �أُمرت ب���ه .ففعلت ما �أمرني به ،ثمّ دعوته���م �أجمع ،وهم ٍ
رج�ل�ا ،يزيدون رج ًال �أو ينق�ص���ون ً
�أربع���ون ً
رج�ل�ا ،فيهم �أعمامه� ،أب���و طالب وحمزة
والعبا�س و�أبو لهب.
فل ّما اجتمعوا له  ،Pدعاني بالطعام الذي �ص���نعت لهم ،فجئت به ،فل ّما و�ضعته،
تناول ر�س���ول اهلل  Pجذمة((( من اللحم ،ف�ش��� ّقها ب�أ�س���نانه ،ث���مّ �ألقاها في نواحي
ال�ص���حفة ،ث���مّ قال :خذوا ب�س���م اهلل ،ف����أكل القوم حتى �ص���دروا ،ما لهم ب�ش���يء من
علي بيده� ،إن كان
الطع���ام حاجة ،وما �أرى �إال موا�ض���ع �أيديهم .و�أيم اهلل ال���ذي نف�س ّ
الع�س ،ف�شربوا حتى
الرجل الواحد منهم لي�أكل ما قدّمت لجميعهم ،ثمّ جئتهم بذلك ّ
رووا جميع ً���ا ،و�أي���م اهلل� ،إن كان الرجل الواحد منهم لي�ش���رب مثله ،فل ّما �أراد ر�س���ول
اهلل � Pأن يك ّلمهم ،بَدَ َر ُه �أبو لهب �إلى الكالم ،فقال :ل�ش��� ّد ما �س���حركم �ص���احبكم!
فتف ّرق القوم ،ولم يك ّلمهم ر�سول اهلل .P
الع�س :القدح الكبير.
((( ّ
((( قطعة.

(النبي واألئمّ ة)R
والية المعصوم
ّ

عليّ � ،إن هذا الرجل قد �س���بقني �إلى ما �س���معت من القول،
فق���ال ل���ي من الغد :يا ّ
فتف��� ّرق القوم قب���ل �أن �أك ّلمهم ،فع ّد لنا من الطعام بمثل ما �ص���نعت ،ثمّ اجمعهم لي.
ق���ال :ففعلت ،ثمّ جمعتهم ،فدعان���ي بالطعام ،فق ّربته لهم ،ففع���ل كما فعل بالأم�س،
الع�س ،ف�شربوا حتى
و�أكلوا حتى ما لهم به من حاجة ،ثمّ قال :ا�س ِقهم ،فجئتهم بذلك ّ
رووا منه جميع ًا.
ثم تك ّلم ر�س���ول اهلل  ،Pفقال :يا بني عبد ّ
المطلب� ،إ ّني واهلل ما �أعلم �ش���ا ّب َا في
العرب جاء قومه ب�أف�ض���ل م ّم���ا جئتكم به� ،إ ّني قد جئتكم بخي���ر الدنيا والآخرة ،وقد
�أمرن���ي اهلل ع ّز وج��� ّل �أن �أدعوكم �إليه ،ف�أيّكم ي�ؤمن ب���ي ،وي�ؤازرني على �أمري ،فيكون
�أخي وو�ص���يي ووزيري وخليفتي ف���ي �أهلي من بعدي؟ قال :ف�أم�س���ك القوم ،و�أحجموا
عنه���ا جميع ًا .قال :فقمت ،و�إ ّني لأحدَ ثهم �س��� ّنا ،و�أرم�ص���هم عين���ا ،و�أعظمهم بطنا،
نبي اهلل� ،أكون وزيرك على ما بعثك اهلل به .قال :ف� َأخ َذ
و�أحم�شهم �ساقا .فقلت� :أنا يا ّ
بيدي ،ثمّ قالّ � :إن هذا �أخي وو�صيي ووزيري وخليفتي فيكم ،فا�سمعوا له و�أطيعوا.
ق���ال :فقام الق���وم ي�ض���حكون ،ويقولون لأب���ي طالب :ق���د �أمرك �أن ت�س���مع البنك
وتطيع!(((.
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((( الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،الآمالي� ،ص.582

الدرس الخامس

وظيفة األمّة اإلسالميّة
في عصر ال َ
غ ْيبة

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف �إلى فل�سفة الغيبة و�أ�سبابها.
2 .2يح ِّلل �سبب الغيبة الكبرى للمع�صوم.Q
3 .3يب ّين دور العلماء ووظيفتهم الأ�سا�سية في ع�صر الغيبة.

لقد منّ اهلل تبارك وتعالى على الب�ش���ريّة بن���ور مح ّمد و�آله الأطهار  ،Rحيث
وعمل في م ّكة
���دم ر�س���ول اهلل � Pإلى �ش���به الجزيرة العربية بالر�س���الة الخاتم���ة ِ
ق ِ
والمدين���ة مدّة ثالث وع�ش���رين �س���نة ،وكان���ت النا�س تختل���ف �إليه ،فمن �أراد ر�س���ول
اهلل  ،Pكان ي�س���تطيع الذهاب �إلى م�س���جده �أو منزله ،ويتوا�صل معه ب�شكل مبا�شر،
ثمّ ا�س���تخلف م���ن بعده و�ص��� ّيه �أمير الم�ؤمني���ن  ،Qثمّ الأئ ّم���ة الأطهار ،R
وكان التوا�ص���ل معهم �أمر ًا مي�س���ور ًا و�س���ه ًال� ،إلى بداية الع�ص���ر العبا�سي ،حيث بات
بع����ض الخلف���اء يفر�ض���ون �إقامة جبريّة عل���ى الإمام �إلى �أن و�ص���ل الأم���ر �إلى الإمام
ب�ش���كل �س���ريّ ج ّد ًا ،وكانت الغيبة ال�ص���غرى
الع�س���كري  ،Qفكان التوا�ص���ل يتمّ
ٍ
ل�صاحب الع�صر بعد �شهادة �أبيه الع�سكري  ،Qحيث كان التوا�صل يتمّ عبر �سفير
من ال�سفراء الأربعة ،وبوفاة ال�سفير الرابع كانت الغيبة الكبرى ل�صاحب الزمان|.
وفيما ي�أتي نب ّين فل�س���فة ال َغيبتين ،ودور العلماء في ع�ص���ر الغيبة تجاه النا�س والأمّة
الإ�سالم ّية.
فلسفة الغيبة

لقد كتب اهلل ع َّز وج َّل ل�ص���احب الع�ص���ر والزم���ان | �أن يغيب عن النا�س ،حتى
ي����أذن اهلل تعالى له بالظهور ،فيملأ الأر�ض ق�س���ط ًا وعدال ،بعدم���ا ملئت ظلم ًا وجور ًا

يَغلا رصع يف  ةّيمالسإلا ةّمألا ة يفظو

تمهيد
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ويح ِّقق الوع���د الإلهي ،قال اهلل تعال���ى} :ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃ
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وبم���ا � ّأن الحكمة الإلهية قد اقت�ض���ت هذا الغياب للإمام المع�ص���وم  ،Qفهل
يعني ذلك ّ
تعطل �أحكام ال�ش���ريعة الإ�سالمية ،والتزام الم�ؤمنين بيوتهم ،والتخ ّلي عن
واجباتهم تجاه الإ�س�ل�ام والمجتمع الإ�س�ل�امي ،وعدم القيام ب�أي �أمر �س���وى الأعمال
الخا�ص���ة كال�ص�ل�اة وال�ص���وم؟ هل ه���ذا هو الم���راد والمطلوب م���ن الأمّة
الفرديّ���ة
ّ
الإ�س�ل�ام ّية في مرحلة انتظارهم للظهور المبارك؟ �أم � ّأن اهلل �أراد �أمر ًا �آخر من هذا
الغياب؟
� ّإن �س���بب غياب الإمام المهدي | هو عدم وجود النا�ص���ر� ،أو ق ّلة �أن�ص���ار ّ
الحق
ف���ي ِقبال �أن�ص���ار الباط���ل والطاغ���وت ،وب�أدنى ت�أمّل ل�س���يرة الأئ ّم���ة الأطهار R
ولرواياتهم و�أحاديثهم يتب ّين لنا هذا ال�سبب.
� ّإن انتظار الفرج لي�س مج ّرد �شعار �أجوف ،و�إ ّنما هو �صبر وعمل وا�ستعداد وا�ستقامة،
وتمهيد الأر�ض لقدومه ال�شريف ،و�إعداد النف�س لن�صرته ،وت�أهيلها لنيل �شرف ال�شهادة،
وعليه ف� ّإن المنتظرين له ي�شعرون بالحاجة �إليه ،ويدركون �أهدافه ،ويتو ّقعون ظهوره في
ك ّل لحظة ،و�أ ّنه �سيطلب منهم العون والن�صرة للو�صول �إلى �أهدافه المقدّ�سة.
وقد جاء في حديث عن ر�سول اهلل � Pأ ّنه قال�« :أف�ضل �أعمال �أمتي انتظار فرج
اهلل ع ّز وج ّل»(((.
وف���ي حديث ع���ن الإمام زي���ن العابدي���ن  Qق���ال« :تمت� � ّد الغيبة بول � ّ�ي اهلل
الثان ��ي ع�ش ��ر من �أو�صياء ر�س ��ول اهلل  Pوالأئمّة بعده .يا �أبا خال ��دّ � ،إن �أهل زمان
غيبت ��ه ،القائل ��ون ب�إمامته ،المنتظرون لظهوره� ،أف�ض ��ل ك ّل زمان ،ل ّأن اهلل  -تعالى
((( �سورة الأنبياء ،الآية .105
((( ابن بابويه ،محمد بن علي (ال�شيخ ال�صدوق) ،عيون �أخبار الر�ضا ،Qج� ،2ص .39

ذك ��ره � -أعطاه ��م م ��ن العق ��ول والأفه ��ام والمعرف ��ة ،م ��ا �صارت ب ��ه الغيب ��ة عندهم
بمنزل ��ة الم�شاه ��دة ،وجعلهم في ذلك الزمان بمنزل ��ة المجاهدين بين يدي ر�سول
المخل�صون ح ّق� �اً ،و�شيعتنا �صدقاً ،والدعاة �إلى دين اهلل
اهلل  Pبال�سي ��ف� ،أولئ ��ك ِ
�س ّراً وجهراً»(((.
الغيبة الصغرى

((( ابن بابويه ،محمد بن علي (ال�شيخ ال�صدوق) ،كمال الدين و�إتمام النعمة� ،ص.320

يَغلا رصع يف  ةّيمالسإلا ةّمألا ة يفظو

بد�أت فترة الغيبة ال�صغرى ،ب�شهادة الإمام الح�سن الع�سكريِّ  Qعام 260هـ،
وتو ّلي الإمام المهدي| للإمامة من بعده ،حيث كان عمر الإمام المهديِّ | خم�س
�سنوات تقريب ًا ،وا�ستم َّرت قرابة � 70سنة حتى عام 329هـ .حيث انتهت بوفاة ال�سفير
الرابع ،وبداية الغيبة الكبرى.
وف���ي زمن الغيبة ال�ص���غرى لم َّ
خا�ص���ة مواليه
يطلع على مكانه �أحد من النا�س �إال ّ
والمق َّربين منه فقط.
وكان توا�ص���ل النا�س مع الإمام المهدي | يتمّ بوا�سطة ،وهم �أ�شخا�ص محدّدون
اختارهم الإمام | ،وال توا�ص���ل معه  Qعن طريق غيرهم ،حيث كانوا ي�أخذون
من النا�س �أ�س���ئلتهم مكتوبة ليو�صلوها �إلى الإمام ،فيجيب عنها بالكتابة �أي� ًضا ،و ُتعاد
ل�صاحبها.
ا�ص ُط ِل َح على ه�ؤالء الأ�شخا�ص ا�سم «ال�سفراء» ،وكانوا �أربعة �أ�شخا�ص تناوبوا
وقد ْ
الخا�ص���ة التي �أوكلها لهم الإمام الحجّ ة | ،وه�ؤالء «ال�سفراء» هم
على هذه المها ّم
ّ
على التوالي:
ال�سفير الأوّل� :أبو عمرو عثمان بن �س���عيد العمري الأ�سدي ،ولقد كان وكي ًال لأبيه
الإمام الع�سكريّ  Qمن قبله.
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ال�سفير الثاني� :أبو جعفر مح َّمد بن عثمان بن �سعيد العمريّ .
ال�سفير الثالث� :أبو القا�سم ح�سين بن روح النوبختي.
علي بن مح َّمد ال�سمريّ .
ال�سفير الرابع� :أبو الح�سن ّ
وفي نهاية �سفارته خرج التوقيع من الإمام المهديِّ | يخبر النا�س بانتهاء الغيبة
ال�صغرى ،وبدء الغيبة الكبرى.
�إذ ًا ،فالإمام | لم ينقطع ب�ش���كل تا ّم وكامل عن �ش���يعته ومحبي���ه فج�أ ًة ،بل كان
التوا�ص���ل قائم ًا ،ولو عبر وا�س���طة ،طيلة �س���بعين �س���نة تقريب ًا ،وبموت ال�سفير الرابع
بد�أت الغيبة الكبرى ،وانقطع التوا�صل معه �سالم اهلل عليه.
دروس في والية الفقيه
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الغيبة الكبرى

� َّإن غيب���ة الإم���ام المه���دي | لي�س���ت هي الأ�ص���ل فيم���ا يعن���ي دوره ومه ّمته التي
�أوجده اهلل لأجلها في هذه الدنيا� ،إ ّنما الأ�ص���ل �أن يكون حا�ضر ًا بين �شيعته و�أن�صاره،
يقوم بمهامه من تبليغ الر�س���الة ون�ش���ر الدين و�إقامة الق�سط والعدل بين النا�س ،لذا
يكفي لتح ّقق الح�ض���ور المبارك للإمام  Qمج���دّد ًا زوال العوامل الم�ؤدّية لغيبته
وا�ستتاره.
فالظه���ور متو ّق���ف على �أ�س���باب ،ذكرنا منها ال�س���بب الأ�س���ا�س ،وه���و عدم وجود
النا�صر� ،أو ق ّلة الأن�صار بين يديه ،ومنها �أي� ًضا:
�	.1إثب���ات ف�ش���ل ك ّل الأطروحات الأخرى غير الإلهية التي يمك���ن �أن يُقال ب� ّأن العدالة
�س���وف تتح ّقق م���ن خاللها ،فيرى النا����س ويتي ّقنون ب���� ّأن الأطروح���ة الإلهية ،هي
وحدها التي تتك ّفل تحقيق العدل والأمان.
 .2اختبار الم�ؤمنين ُ
الخ ّل�ص ،ح ّتى يميز الخبيث من الط ّيب ،فال يثبت �إال من ا�ش���ت ّد
�إيمانه وقوي يقينه ،ولينك�شف بذلك �أ�صحاب النفو�س المري�ضة وال�ضعيفة.

دور العلماء في عصر الغيبة

� ّإن مه ّم���ة العلم���اء هي من �أ�ش���رف المهام؛ فهم الأدلاّ ء عل���ى اهلل تعالى من خالل
تبليغهم لدين مح ّمد  ،Pون�شر المعارف والعلوم الإ�سالم ّية.
و� ّإن دوره���م لي�س مح�ص���ور ًا في عمل ّي���ة التبليغ والتوجيه ،بل ه���م �أمان النا�س من
التوجه نحو باب اهلل الذي
االنحراف عن الم�س���لك الإلهي الذي �أراده اهلل تعالى وهو ّ
منه ي�ؤتى ،وهو باب مح ّمد و�آل مح ّمد  .Rفالعالم له دور �أ�سا�س في �إعداد �أن�صار
الدين والإ�سالم ،من خالل ن�شر وتثبيت ثقافة عالية وعقيدة را�سخة في نفو�س النا�س،
وهي ثقافة الطاعة والوالية لمح ّمد و�آل مح ّمد �صلوات اهلل و�سالمه عليهم �أجمعين.
من هنا كان العلماء � ً
أي�ض���ا هم ال�س���بيل �إلى اهلل وهم باب اهلل ،من �أتاهم نجا ،ومن
تخ ّلف عنهم غرق وهوى ،لأ ّنهم انتهلوا من معين علم ر�سول اهلل و�آل بيته الأطهار ،R
وا�ست ّنوا ب�س ّنتهم ،واقتدوا ب�آثارهم ،فهم الذين يقودون النا�س �إلى �سفينة النجاة.
َات
يقول �أمير الم�ؤمنين « :Qواعْ لَ ْم َ�أ َّن َطا ِلبَ ا ْل ِع ْل ِم يَ�سْ َت ْغ ِف ُر َل ُه م َْن ِفي ال�سَّ مَاو ِ
والَ ْر� � ِ�ض ،حَ َّت ��ى َّ
الط ْي� � ُر ِفي جَ ِّو ال�سَّ َم ��اء ِ ،وا ْلحُ ُ
وت ِف ��ي ا ْلبَحْ ِر ،و�أَ َّن ا ْلمَال ِئ َك� � َة َل َت َ�ض ُع
ْأ
�أَجْ ِنحَ َتهَا ِل َطا ِل ِب ا ْل ِع ْل ِم ِر ً�ضا ِب ِهَ ،و ِفي ِه َ�شر َُف الدُّ ْنيَا وَا ْل َف ْو ُز ِبا ْلجَ َّن ِة َي ْو َم ا ْل ِقيَا َم ِة؛ لأ َّن
ا ْل ُف َقهَا َء ُه ُم الدُّ عَا ُة �إِ َلى ا ْل ِج َنانِ و ْ أ
َالَ ِد اّل ُء َعلَى اللهَّ ِ َتبَار ََك َو َتعَا َلى»(((.
(((

ابن بابويه ،محمد بن علي (ال�شيخ ال�صدوق) ،من ال يح�ضره الفقيه ،ج � ،4ص .387

يَغلا رصع يف  ةّيمالسإلا ةّمألا ة يفظو

 .3ال�شعور ب�أه ّمية الإمام المهديّ | بعد �سني الغيبة ،ونعمة ح�ضوره ،فيكون الت�سليم
له مطلق ًا ،والإذعان دائم ًا و�أبد ًا.
ً
م�ض���افا �إليها قيام الجي�ش وجهوزيّة
هذه العنا�ص���ر تخت�صر الم�صلحة في الغيبة،
النا�س لهذه الدولة ،وهذا يعني العمل على التمهيد وتوطئة الأر�ض لهذا التحوّل العظيم.
وخالل هذه الغيبة ،ينبغي العمل بهدي ر�سول اهلل  ،Pمن خالل القر�آن الكريم و�س ّنته
المباركة للو�صول �إلى الهدف المن�شود وهو ارتفاع �أ�سباب الغيبة الطارئة ب�شكل نهائي.
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وف���ي الرواي���ات � ّأن عل���ى العال���م �أن يب���ذل علمه لعب���اد اهلل ،فقد ورد ع���ن الإمام
ال�ص���ادق « :Qقر�أت في كتاب علي ّ � :Qإن اهلل لم ي�أخذ على الجهّال عهداً
بطل ��ب العل ��م ،حتى �أخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجهّال؛ ل ّأن العلم كان قبل
الجهل»(((.
وقد ورد عن الإمام ال�ص���ادق � Qأي� ً
ض���ا في ّ
حق من يعمل بغير علم وب�صيرة:
«العام ��ل عل ��ى غير ب�صي ��رة كال�سائر على غي ��ر الطريق ،ال يزيده �سرع ��ة ال�سير �إال
بعدا»(((.
ويمكن �أن ن ّلخ�ص دور العالم في زمن الغيبة ب�أمور �أربعة �أ�سا�سية:
 .1بيان وتو�ض���يح المعارف والعلوم الإ�س�ل�امية من �أحكام �شرعية ومفاهيم عقائديّة
وقيم �أخالقية للنا�س.
 .2نهي النا�س عن المنكر ،وح ّثهم على فعل المعروف وااللتزام بال�شريعة الإ�سالمية.
 .3دف���ع الب���دع ،والت�ص���دّي لمواجه���ة النظريّ���ات والآراء الدخيلة عل���ى الدين وعلى
المجتمع الإ�س�ل�امي ،كي ال ت����ؤدي �إلى �إخالل �أو انحراف م���ن ال يقوى على دفعها
ورف�ضها.
 .4الت�ص���دّي لإدارة �ش�ؤون البالد والعباد ،وعدم الركون للظلم والظالمين ،من خالل
ال�س���عي لإقام���ة حكومة العدل ،من خ�ل�ال الوالية التي �أُعطيت للفقهاء في ع�ص���ر
الغيبة.
هذه الأمور ب�أجمعها ت�ص���بّ في خانة التمهيد لظهور الإمام المهدي | ،و�إعداد
الأن�صار الخ ّل�ص الثابتين� ،إعداد �أ�صحاب القلوب التي و�صفت ب�أ ّنها ك ُزبر الحديد.
((( الكليني ،محمدبن يعقوب ،الكافي ،ج� ،1ص.41
((( الم�صدر نف�سه� ،ص.43

التوا�صل المبا�شر من خالل زيارته وق�صده والحديث معه.
التوا�صل مع

ر�سول اهللP

والأئمة

التوا�صل عبر الوالة والقادة في المناطق والواليات الإ�سالمية.
التوا�صل غير المبا�شر عبر الر�سائل والمكاتبات من خالل الوكالء.

� ّإن اهلل �سبحانه وتعالى �شاء �أن يغيب الإمام الثاني ع�شر عن �أنظار النا�س ،وينقطع التوا�صل معه.

�أ�سباب
الغيبة

ا�ستعداد وقبول النا�س للق�ضية المهدوية الإلهية.
اختبار الم�ؤمنين ّ
الخل�ص لمعرفة مدى ثباتهم ويقينهم بق�ضية الإمام|.
ال�شعور ب�أهمّية الإمام المهدي| حتى يكون الت�سليم له مطلق.

�أنواع غيبة الإمام
المهدي|

الغيبة ال�ص���غرى :بد�أت �س���نة260هـ وانتهت �س���نة329هـ ،وكان
التوا�صل خاللها عبر ال�سفراء الأربعة.

يَغلا رصع يف  ةّيمالسإلا ةّمألا ة يفظو

غيبة الإمام
المهدي|

ق ّلة النا�صر لق�ضية الإمام ،Qبل عدم وجوده في بع�ض الأزمنة.

الغيبة الكبرى :بد�أت �سنة 329وال تزال م�ستمرة ،وال يوجد توا�صل
مع الإمام المهدي| خاللها.
بيان وتو�ض���يح و�إظه���ار المعارف والعل���وم الإ�س�ل�امية في مختلف
العلوم الإ�سالمية.

دور العلماء في
ع�صر الغيبة

نه���ي النا����س ع���ن المنك���ر وح ّثهم عل���ى فع���ل المع���روف وااللتزام
بال�شريعة الإ�سالمية.
دفع الب���دع والت�ص���دّي لمواجه���ة النظري���ات والآراء الدخيلة على
الدين والمجتمع الإ�سالمي.
الت�صدّي لإدارة �ش����ؤون الدولة الإ�سالمية واالهتمام ب�ش�ؤون النا�س
وم�صالحهم وم�صالح المجتمع الإ�سالمي.
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�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
1 .1امتازت حياة النبي والأئ ّمة الأطهار Rفي قيادتهم للدولة الإ�سالمية
الخا�صين بك ّل منهم.
ب�سهولة التوا�صل معهم مبا�شرة� ،أو عبر ال�سفراء
ّ
ّ �2 .2إن غيبة الإمام المهدي| منعت النا�س من التوا�صل معه والركون �إليه،
بل غ ّيبته عن النا�س ب�ش���كل كامل ،م ّم���ا �أعاق الحركة الثقافية والفكرية
في المجتمع الإ�سالمي.
دروس في والية الفقيه

أهم الأ�سباب التي غ ّيبت الإمام المهدي| هو عدم و�ضوح فكرة
ّ �3 .3إن من � ّ
المهدوية عند كافّة المجتمعات الب�شرية الإ�سالمية وغيرها.
4 .4لق���د �أعطى الأئ ّمة الأطهار للعلماء دور ًا بارز ًا ومحوري ًا في ع�ص���ر الغيبة
في قيادة المجتمع الإ�سالمي.
حق الت�ص ّدي لإدارة �ش�ؤون النا�س
�5 .5أُعطي الفقهاء في ع�صر الغيبة الكبرى ّ
في �ش ّتى المجاالت.
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ل��ل��م��ط��ال��ع��ة
األمة اإلسالمّية في عصر َ
الغْيبة
ّ

الإمام الخامنئي}

يَغلا رصع يف  ةّيمالسإلا ةّمألا ة يفظو

لقد تع ّر�ض���ت جميع العقائد الب ّناءة لهجمات من خ�ص���ومها .اعلموا� ،أيّها الإخوة
والأخواتّ � ،أن هذه النقطة في غاية الأه ّمية! الحظوا كم يجب علينا �أن نكون متي ّقظين
الي���وم؛ �إذ �إ ّنه���م ن ّقبوا حتى في تعاليم الإ�س�ل�ام و�أحكامه ،وحيثما وجدوا في ال�ش���رع
المق ّد����س معتق���د ًا �أو حكم ً���ا له ت�أثير �إيجابي وا�ض���ح وكبير في حياة وم�س���تقبل الفرد
والمجتمع والأمّة الإ�س�ل�امية ،وقفوا بوجهه وقاوموه ب�شكل �أو ب�آخر ،لع ّلهم ي�ستطيعون
الق�ضاء عليه ،ف�إنْ لم ي�صلوا �إلى غايتهم حاولوا التالعب بمحتواه.
ً
م�ستبعدا :وما �ش�أن العدوّ؟ وكيف يت�س ّنى له تجريد العقائد
ولع ّل بع�ض النا�س يت�ساءل
الإ�سالمية من فائدتها للنا�س؟! وهذا الت�صوّر خاطئ ً
طبعا؛ فالعد ّو قادر على ذلك ،ولكن
ال على المدى الق�صير ،بل على امتداد فترة طويلة ،قد تمت ّد �إلى ع�شرات ال�سنين ،حتى
ي�س���تطيع طم�س ب�ؤرة م�ض���يئة فيها �أو �إفراغها من جوهرها� ،أو �إبراز نقطة مظلمة .فقد
ً
جهودا محمومة على مدى �سنوات طويلة ،وينفق الأموال ولكن ال ي�صل �إلى
يبذل �أحدهم
نتيجة ،في�أتي �آخرون من بعده ،ويم�ض���ون على نهجه .لقد تع ّر�ض���ت معتقدات الم�سلمين
للكثير من �أمثال هذه الأعمال ،كما ح�ص���ل مع عقيدة التوحيد وعقيدة الإمامة ،وكذلك
المفاهي���م الأخالقية ،كمفهوم ال�ص���بر والتو ّكل والقناعة .ه���ذه ك ّلها نقاط ب ّناءة بارزة،
لو ا�س���توعب الم�س���لمون حقيقتها لكانت بمثابة المح ّرك الذي ي�س���هم في تقدّم المجتمع
الإ�س�ل�امي نحو الأمام .ولك ّنهم ،بعدما تحايلوا عليها وغيّروا م�ض���امينها وبدّلوا معانيها
و�ألقوها في الأذهان على �ص���ورة �أخرى مغايرة لأ�ص���لها ،ا�ستحال ذلك المح ّرك �إلى داء
مخدِّ ر ومنوِّم ،كما �أ ّنهم حاولوا ذلك ً
كثيرا مع عقيدة المهدي الموعود...
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الدرس السادس

والية الفقيه

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يتع ّرف �إلى المعنى اال�صطالحي لوالية الفقيه.
ّ
ي�ستدل على والية الفقيه من خالل قاعدة ال ّلطف.
2 .2
3 .3يب ّين الدليل العقلي على والية الفقيه.

تمهيد

((( ابن منظور ،ل�سان العرب ،ج� ،15ص.407
((( ابن فار�س ،معجم مقايي�س اللغة ،ج� ،6ص.141
((( ابن الأثير ،النهاية في غريب الحديث والأثر ،ج� ،5ص.227

يقفلا ةيالو

كثي���رة هي المعاني الت���ي وردت حول كلمة «الوالية» في معاجم اللغة ،ولكن ظاهر
هذه المعاني رجوعها �إلى �أمر واحد ،وهو الت�صدّي ل�ش�أن ما ،و�س ّد ما فيه من خلل.
َلي
���ي اليتيم ،الذي يلي �أَم��� َره ويق���وم ِبكفايته .وو ُّ
فف���ي ل�س���ان الع���رب« :وال َو ِل ُّي :ول ُّ
ت�س َتب ُّد بعقد النكاح دونه»(((.
المر�أَ ِة ،الذي يلي عقد النكاح عليها وال يَدَ عُ ها ْ
وفي معجم مقايي�س اللغة« :ولى :الواو والالم والياء� :أ�صل �صحيح ّ
يدل على قرب.
م���ن ذلك الولي :القرب .ومن الباب المولى :المع ِتق والمع َتق ،وال�ص���احب ،والحليف،
وابن العم ،والنا�صر ،والجار؛ ك ّل ه�ؤالء من الولي وهو القرب»(((.
وف���ي النهاية« :في �أ�س���ماء اهلل تعالى (الولي) هو النا�ص���ر .وقي���ل :المتو ّلي لأمور
العال���م والخالئ���ق ،القائم بها .ومن �أ�س���مائه ع ّز وج��� ّل (الولي) وهو مالك الأ�ش���ياء
جميعها ،المت�ص ّرف فيها ،وك� ّأن الوالية ت�شعر بالتدبير والقدرة والفعل ،وما لم يجتمع
ذلك فيها لم ينطلق عليه ا�سم الوالي»(((.
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وق���د وردت كلم���ة «والي ��ة» في القر�آن الكريم ,وفي ن�ص���و�ص �أه���ل البيت ،R
معان عدّة ،منها :الن�ص���رة والمح ّبة
وف���ي كلمات العلم���اء (�أعلى اهلل مقامهم) ,ولها ٍ
وال�سلطة...
والوالية التي هي مو�ض���وع بحثنا هي بمعنى ال�سلطة ،وبالتحديد �سلطة الفقيه على
النا�س في ع�صر الغيبة الكبرى.
ما هي والية الفقيه؟
قال تعال���ى} :ﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰ
ﯱﯲﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽ {((( ،ه���ذه الآي���ة
دروس في والية الفقيه
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تب ّين � ّأن الوالية الحقيق ّية هي هلل �سبحانه وتعالى.
تتج�س���د بوالية النبي  ,Pوالتي �ش���رح القر�آن الكريم معناها
هذه الوالية الإله ّية ّ
النبي �أولى بالم�ؤمن
في قوله تعال���ى} :ﯘﯙﯚﯛﯜﯝ{((( .وكون ّ
من نف�س���ه معناه �أ ّنه �أولى به في جميع الم�س���ائل الحيات ّية ،فهو �أولى به في الم�س���ائل
االجتماع ّي���ة والق�ض���ائ ّية والحكوم ّية وغيرها ...و� َّأن �إرادت���ه ور�أيه مقدَّمان على �إرادة
ور�أي �أيّ م�ؤمن.
النبي  Pفي حيات���ه ،و�أ ّكد على ا�س���تمرارها من بعده
ه���ذه الوالي���ة التي �أ ّكده���ا ّ
���ي  Pو�أهل
ف���ي اثني ع�ش���ر �إمام ً���ا ،د ّل���ت الأحاديث المتع���دّدة ال�ص���ادرة عن النب ّ
بيته  Rعلى ثبوتها ،كما ذكرنا �سابق ًا.
وهكذا ا�ستم ّرت الوالية في الأئ ّمة  Rح ّتى كانت الغيبة الكبرى للإمام �صاحب
الزمان | ،فانتقلت الوالية �إلى الفقيه ،الذي �ش َّكلت واليته امتداد ًا لوالية المع�صوم؛
ليقوم ب�س ّد الفراغ ال�سيا�سي واالجتماعي والق�ضائي والواقع...
((( �سورة المائدة ،الآيتان  55و .56
((( �سورة الأحزاب ،الآية .6

والية الفقيه

الوالية ُلطف

قاعدة اللطف ،تعني � ّأن اهلل �أوجب على نف�سه �أن ي�صنع ما يق ّرب العبد من الطاعة
ويبع���ده عن المع�ص���يةّ � ،إن هذه القاع���دة تعني ب� ّأن اهلل تبارك وتعال���ى ،بعد �أن �أوجد
الخلق في هذه الدنيا ،وبمقت�ضى لطفه ال�شامل ورحمته الوا�سعة ،لم يترك هذا الإن�سان
والغي ،بل جعل له طريق ًا يهتدي به ،و�س���بي ًال ير�شده �إلى
يتخ ّبط في غياهب الظلمات ّ
نور ّ
الحق والهداية ،كي ال ي�سقط من المرتبة الإن�سانية �إلى المرتبة البهيمية.
وه���ذا يعني �أن يجعل اهلل للنا�س �أحكام ًا لتنظيم �أمور حياتهم ومعي�ش���تهم ،فين ّزل
عليهم الكتب والر�س���االت ،ويجعل عليها ق ّيم ًا وولي ًا يتو ّلى ن�ش���رها وتطبيقها وتثبيتها،
الغي
فيعم���ل على هداي���ة النا�س م���ن خاللها ،ويكون ال�ض���مانة لنج���اة الإن�س���ان من ّ
وال�ضالل.
فه���ذه القاع���دة ،ومن خالل م���ا تقدّم ،يُ�س���تفاد منها لزوم بع���ث الأنبياء ،R

يقفلا ةيالو

وهكذا تكون والية الفقيه؛ التي نحن ب�صدد البحث عنها ،هي نيابة الفقيه عن الإمام
المنتظر | في قيادة الأمّة ،و�إقامة حكم اهلل تعالى في الأر�ض ،وهذه النيابة م�ستمدّة
منه | ،وهي جذوة من نوره ،و�شهاب من قب�سه ،وفرع من فروع دوحته ،لذلك عُ رِّفت
«والي ��ة الفقيه» ب�أنّها «حاكميّة المجتهد الجامع لل�شرائط في ع�صر الغيبة» وذلك
من خالل ال�ص�ل�احيات الوا�س���عة الممنوحة له من قبل الإمام المع�صوم  Qعلى
م�ستوى البالد والعباد.
«فللفقيه العادل جميع ما للر�س���ول  Pوالأئ ّم���ة  ،Rم ّما يرجع �إلى الحكومة
وال�سيا�سة ،وال يعقل الفرق؛ ل ّأن الوالي ـ ـ �أيّ �شخ�ص كان ـ ـ هو مُجري �أحكام ال�شريعة،
والمقي���م للحدود الإله ّية ،والآخذ للخراج و�س���ائر الماليات ،والت�ص��� ّرف فيها بما هو
�صالح الم�سلمين»!
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دروس في والية الفقيه
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ووجوب تن�صيب الأئ ّمة  Rفي ك ّل زمان؛ لما لذلك من �أه ّمية في تنظيم المجتمع
ومن���ع االنحراف���ات ،وبالتالي ع���دم اللجوء �إلى �أئ ّم���ة الكفر ،واالنقياد له���م ،ما ي�ؤدّي
بالإن�سان �إلى الهاوية وال�شقاء.
الولي الفقيه في ع�ص���ر الغيبة �إال م�ص���داق لهذا القائد الذي يُراد منه حفظ
وما ّ
الأمّة من االنحراف ،والدين من ال�ضياع.
وم���ن الجدير بالذكر � َّأن جميع الموارد التي �ش��� ّرع فيه���ا الدين والي ًة لبع�ض النا�س
على بع�ض���هم ،راعى فيها م�ص���لحة المُو َّلى عليه واللطف به ،ورعاية حاله ,ولم ينظر
الولي ،ولم يهدف من خاللها �أن يمنحه امتياز ًا.
�إلى م�صلحة ّ
فالوالي���ة في نظر الإ�س�ل�ام م�س����ؤول ّية وتكليف ,كيفما كان���ت وحيثما وقعت .فوالية
الأبّ ً
ال�ص���غار ,لحفظه���م ورعايتهم وال ّلطف به���م .ووالية الأب في
مث�ل�ا على �أبنائه ّ
تزويج ابنته البكر؛ ل�صيانتها وحفظها من ّ
ال�ضياع واال�ستغالل .ووالية الوقف ،لرعاية
�ش����ؤونه وم�صالحه والحيلولة دون خرابه و�إ�ساءة ا�ستعماله .ووالية الحاكم على �أموال
وال�س���فيه والمجنون كذلك .ووالية الفقيه ،لحفظ الم�صالح العامّة
الغائب والقا�ص���ر ّ
و�صيانة المجتمع من الف�ساد واالنحراف والحقوق من ّ
ال�ضياع.
للولي
وفي جميع الموارد ُتق ّيد الوالية برعاية م�ص���الح الجهة المو ّلى عليها ،ولي�س ّ
ّ
الخا�صة ،حيث ت�سقط واليته
الحق �أن يت�ص��� ّرف على وفق �أهوائه وم�ص���الحه ورغباته
ّ
خ���ارج تلك الحدود ،ومن���ه يتب ّين � ّأن الوالية ال�ش���رع ّية� ،أبعد ما تكون عن اال�س���تبداد
والتع ّنت والدكتاتوريّة.
وال يظن �أح ٌد � َّأن فكرة والية الفقيه ابتدعها الإمام
الخميني { ،لأ ّنه من خالل
ّ
إ�سالمي ومتج ّذرة في
نظرة ت�أمل ّية ب�س���يطة نجد � ّأن هذه الفكرة مت� ّأ�ص���لة في الفكر ال
ّ
روايات �أهل البيت  Rوكلمات العلماء ،وقد ر�س���م المع�ص���ومون الأطهار R
معالم هذا ال�سبيل و�أبرزوا بع� ًضا من جوانبه ,وهو الرجوع �إلى من �أعمل الفكر والنظر
���دد من الن�ص���و�ص الواردة
ف���ي الأحاديث ال�ص���ادرة عنهم  ,Rويمكن ر�ص���د ع ٍ

رجع �إلى الفقيه ال�سلطة والوالية ،فبذور والية الفقيه موجودة في
عنهم  Rالتي ُت ِ
�صريح �أحاديثهم .R
الدليل العقلي على الوالية

يبني الإمام الخميني { دليله على �أربع مقدّمات:

((( الإمام الخميني ،روح اهلل  ،الحكومة الإ�سالمية� ،ص.27

يقفلا ةيالو

المقدّ مة الأولى:
� ّإن طبيع���ة وماه ّية القوانين والت�ش���ريعات الإ�س�ل�ام ّية تفيد �أ ّنها قد وُ�ض���عت لأجل
ّ
ا�ستدل { على ذلك من خالل �أمرين:
تكوين حكومة ونظام �إ�سالمي ،وقد
ّ �	.1إن ال�ش���ريعة الإ�س�ل�ام ّية تحتوي قوانين و�أحكام متنوّعة لنظام اجتماعي متكامل،
نظام يل ّبي حاجات الإن�سان الم�سلم ومتط ّلباته ،حيث وُ�ضعت �أحكام ّ
تنظم عالقات
الجيرة والجوار ،وعالقات الأ�س���رة والأوالد والأرحام والأقارب ،و�صو ًال �إلى �أحكام
تخت�ص بالحرب وال�سلم والعالقات الدول ّية والقوانين الجزائ ّية وما �شاكل.
ّ
ّ �	.2إن طبيع���ة ه���ذه الأحكام الإ�س�ل�امية التي م ّرت ،ال يمكن الو�ص���ول �إل���ى تطبيقها
وتنفيذها �إال من خالل حكومة لها �أجهزتها الإدارية والتنفيذيّة المقتدرة.
ويذكر الإمام { �أمثلة ،منها:
�أ .الأحكام الماليّة :حيث يقول {« :ال�ض���رائب المالية التي �ش��� ّرعها الإ�سالم
لي�س فيها ما ّ
خ�ص�ص���ت ل�س��� ّد رمق الفقراء� ،أو ال�سادة منهم
يدل على �أ ّنها قد ّ
خا�ص���ة ،و�إ ّنم���ا هي ت ّ
���دل على � ّأن ت�ش���ريعها كان م���ن �أجل �ض���مان نفقات دولة
ّ
كبرى ذات �س���يادة»((( ،ويتحدّث { عن الخم�س الذي يُعتبر المورد الأكبر
والأ�س���ا�س لبيت مال الم�سلمين ،فيقول« :خم�س �س���وق بغداد يكفي الحتياجات
جمي���ع ال�س���ادة ،ولجمي���ع نفق���ات المجام���ع العلم ّي���ة الدين ّية ،ولجمي���ع فقراء
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ً
ف�ض�ل�ا عن �أ�س���واق طهران ،و�إ�س�ل�امبول ،والقاه���رة ،وغيرها...
الم�س���لمين،
فميزان ّية بمثل هذه ال�ض���خامة �إ ّنما تراد لت�سيير �أمّة كبرى ،ولإ�شباع الحاجات
الأ�سا�س��� ّية المه ّم���ة للنا����س ،وللقيام بالخدم���ات العامّة ال�ص���ح ّية ،والثقاف ّية،
والتربويّة ،والدفاع ّية ،والعمران ّية.(((»...
ب� .أح ��كام الدف ��اع الوطن ��ي :ينطل���ق الإم���ام الخمين���ي { م���ن قول���ه تعالى:
}ﯘ ﯙ ﯚ ﯛ ﯜ ﯝ ﯞ ﯟ ﯠ ﯡ ﯢ ﯣ
ﯤﯥ{((( ليق���ول ب���� ّأن الإع���داد واال�س���تعداد والت�أهّ ���ب واجب حتى
في �أيّام ال�س���لم ،كما ي�ؤ ّكد ب���� ّأن �أحكام الجهاد والدفاع والذود عن الم�س���لمين
وحيا�ضهم ّ
تدل �أي� ًضا على كون الحكومة �أمر ًا �ضروري ًا في المنظومة الإ�سالم ّية.
ج .الأح ��كام الجزائيّة :ك�أحكام الق�ص����ا�ص والديّات والحدود ،فهذه الأحكام ال يمكن
و�ضعها في حيّز التنفيذ �إال من خالل جهاز حكومي مقتدر ،ي�ستطيع �أخذ الديّة من
الجاني ودفعها �إلى م�س����تح ّقيها ،وبه تقام الحدود ،ويطبّق الق�ص����ا�ص ب�إ�شراف من
الحاكم ال�شرعي.
م���ن خالل ه���ذه الأمثلة يخل�ص الإمام { �إلى � ّأن الأحكام ال�ش���رع ّية ال �س���بيل
لتنفيذها وتطبيقها �إال من خالل جهاز حكومي مقتدر.
وهذه المقدّمة يعتبرها الإمام م�س ّلمة وبديه ّية.
المقدّ مة الثانية:
خا�ص���ة فقط بع�ص���ر
� ّأن الأحكام الإ�س�ل�ام ّية ال ُتح ّد بزمان �أو مكان ،فهي لي�س���ت ّ
ر�سول اهلل  ،Pفالإ�سالم دين خالد ،وتنفيذه يجب �أن يبقى قائم ًا ،فال يجوز تعطيل
حدوده ،و�إهمال تعاليمه ،وترك الق�ص���ا�ص ،وتو ّقف جباية ال�ض���رائب المال ّية ،وترك
((( الإمام الخميني ،روح اهلل ،الحكومة الإ�سالمية� ،ص.29
((( �سورة الأنفال ،الآية .60

الدفاع عن �أمّة الم�س���لمين و�أرا�ضيهم .و� ّإن االعتقاد ب� ّأن الإ�سالم محدود بفترة مع ّينة
بمكان خا�ص هو مخالف ل�ض���روريّات العقائد الإ�سالمية ،فحالل مح ّمد حالل �إلى
�أو ٍ
يوم القيامة ،وحرامه حرام �إلى يوم القيامة.
لذلك ينبغي �أن يكون هناك حكومة قادرة على تنفيذ الأحكام بعد ر�سول اهلل ،P
كي ال ي�سود الهرج والمرج ،ويف�سد المجتمع ،وينت�شر االنحراف العقائدي والأخالقي.

النتيجة:
م ّما تقدّم يخل�ص الإمام الخميني { �إلى �أ ّنه «�إذا نه�ض ب�أمر ت�شكيل الحكومة
فقيه عالم عادل ،ف�إ ّنه يلي من �أمور المجتمع ما كان يليه النبي  Pمنهم ،ووجب
على النا�س �أن ي�سمعوا له ويطيعوا»(((.
وبذلك يكون الإمام الخميني { قد �أنهى الدليل العقلي على والية الفقيه التي
يعتبرها �ض���رورة في ع�ص���ر الغيبة للحكم والق�ضاء والف�ص���ل في المنازعات وتعيين
الوالة والع ّمال وجباية الخراج وتعمير البالد.
((( الإمام الخميني ،روح اهلل ،الحكومة الإ�سالمية� ،ص.45

يقفلا ةيالو

المقدّ مة الثالثة:
يتحدّث الإمام الخميني { في هذه المقدّمة عن �شروط الحاكم التي ينبغي �أن
تتو ّفر فيه لتطبيق القوانين والت�ش���ريعات الإ�سالمية في المجتمع ،ب�صرف النظر عن
ال�شروط العامّة كالعقل والبلوغ وح�سن التدبير ،هناك �شرطان مه ّمان ،هما:
 .1العلم بالقانون الإ�س�ل�امي ،فبما � ّأن الحكومة �إ�س�ل�امية� ،أ�ص���بح لزام ًا على حاكم
الم�سلمين �أن يكون عالم ًا بالقانون الإ�سالمي ،حيث � ّإن الجاهل بالقوانين ال �أهل ّية
فيه للحكم ،و�إن كان مق ِّلد ًا ،فال هيبة لحكومته.
 .2العدالة ،فالخليفة ينبغي �أن يكون لديه ملكة العدالة ،مع ح�س���ن الأخالق ،وهذا ما
يقت�ضيه العقل ال�سليم ،فالحكومة تج�سيد عملي للقانون ولي�ست ركوب هوى.
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�أعطى اهلل �سبحانه وتعالى الأنبياء والأولياء الوالية على النا�س.
والية
الفقيه

�أعط���ى الأنبي���اء والأولياء للعلماء م���ن بعدهم الوالي���ة على النا�س
لمكانتهم في الدين.
والية الفقيه :هي حاكمية الفقيه الجامع ل�ش���رائط الوالية والقيادة
في ع�صر الغيبة الكبرى.
الولي الفقيه :هو الحاكم المجتهد الجامع ل�شرائط الوالية والقيادة
في ع�صر الغيبة الكبرى.
قاعدة اللطف تعنيّ � :أن اهلل �أوجب على نف�س���ه �أن ي�ص���نع ما يق ّرب
العبد من الطاعة ويبعده عن المع�صية.

دروس في والية الفقيه

دليل قاعدة
اللطف على والية
الفقيه

تفيد القاعدة �ضرورة وجود المع�صوم(نبي �أو �إمام) في ك ّل ع�صر
لتح ّقق اللطف وعدم انقطاعه.
تفي���د القاع���دة �أ ّن���ه في ع�ص���ر غيبة الإم���ام| ال ب��� ّد من وجود
�شخ�ص يقوم مقام المع�صوم.Q
� ّإن ال�ش���خ�ص الأن�س���ب في تو ّلي من�ص���ب المع�ص���وم Qيكون
الأعلم بما جاء به المع�صوم والأقدر على حفظه وهو الولي الفقيه.

خا�ص���ة بزمن وجود المع�صوم
� ّإن �أحكام الدين الإ�س�ل�امي لي�س���ت ّ
 ،Qبل ت�شمل ك ّل الأزمنة نظر ًا لخلود الدين الإ�سالمي.
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� ّإن تلك الأحكام والأنظمة والقوانين ال يمكن تطبيقها �إال من خالل
حكومة.
الدليل العقلي

� ّإن للحاك���م �ص���فات تتنا�س���ب وطبيعة الأح���كام والقواني���ن :العلم
بالقانون والعدالة.
الولي الفقيه ،ووجب
� ّإن من يكون الولي والحافظ لتلك الأحكام هو ّ
على الم�سلمين طاعته وااللتزام ب�أوامره.

�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
1 .1والية الفقيه هي الحاكمية العامة على المجتمع الإ�سالمي للفقيه الجامع
لل�شرائط في ع�صر الغيبة.
ّ �	2 .2إن للفقي���ه الجامع لل�ش���رائط والية مطلق���ة على كافّة النا����س ،وال تُق ّيد
واليته ب�شيء مطلق ًا.

يقفلا ةيالو

 3 .3قاع���دة اللطف تعن���ي � ّأن اهلل �س���بحانه وتعالى قد �أوجب على نف�س���ه �أن
ي�صنع ما يق ّرب العبد من الطاعة و ُيبعده عن المع�صية.
�4 .4إذا قلن���ا ب���� ّأن ال�ش���ريعة الإ�س�ل�امية تحتوي عل���ى قوانين و�أح���كام عامة
ومتع ّددة ت�شمل كل جوانب النظام االجتماعي ،ف�إنّه ال يمكن تطبيقها �إال
من خالل حكومة عادلة.
ّ �	5 .5إن الأحكام الت�ش���ريعية الإ�سالمية ت�ؤ ّكد �ضرورة وجود الق ّيم على تطبيق
تلك الأحكام.
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المراد بالوالية المطلقة للفقيه الجامع لل�شرائط هو � ّأن الدين الإ�سالمي الحنيف،
ال���ذي هو خاتم الأديان ال�س���ماوية والباقي �إل���ى يوم القيامة ،هو دي���ن الحكم و�إدارة
�ش����ؤون المجتم���ع ،فال ب ّد �أن يك���ون للمجتمع بك ّل طبقاته ولي �أمر وحاكم �ش���رع قائد؛
ليحفظ الأمّة من �أعداء الإ�سالم والم�سلمين ،وليحفظ نظامهم ،وليقوم ب�إقامة العدل
فيهم ،ويمنع تعدّي القوي على ال�ض���عيف ،وبت�أمين و�س���ائل التق���دّم والتطوّر الثقافية
وال�سيا�سية واالجتماعية ،واالزدهار لهم.
وهذا الأمر في مقام تنفيذه عملي ًا ،قد يتعار�ض مع رغبات و�أطماع ومنافع وحريّات
بع�ض الأ�شخا�ص ،ويجب على حاكم الم�سلمين ،حين قيامه بمه ّمات القيادة على �ضوء
الفقه الإ�س�ل�امي ،ا ّتخاذ الإجراءات الالزمة عند ت�شخي�ص الحاجة �إلى ذلك ،وال ب ّد
�أن تكون �إرادته و�ص�ل�اح ّياته ،فيما يرجع �إلى الم�ص���الح العامّة للإ�سالم والم�سلمين،
حاكمة على �إرادة عامّة النا�س عند التعار�ض ،وهذه نبذة ي�سيرة عن الوالية المطلقة.
الإمام الخامنئي}

الدرس السابع

األدلّة النقليّة على والية الفقيه

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1ي�س���تدل بالأم���ر بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنكر على
�ضرورة والية الفقيه.
2 .2ي�س ّ
���تدل على والية الفقيه من خالل الروايات وال �سيما
مكاتبة �إ�سحاق بن يعقوب.
3 .3يب ّين كيفية اال�ستدالل على والية الفقيه من مو ّثقة عمر
بن حنظلة.

تمهيد
قفلا ةيالو ىلع ةّيلقنلا ةّلدألا

ورد ف���ي العديد م���ن الأحاديث عن �أهل بيت الع�ص���مة والطه���ارة  Rروايات
تتحدّث عن والية الأمر في ع�صر الغيبة ،وقد تع ّر�ض لها الفقهاء متن ًا و�سند ًا ،فمنهم
وتم�س���ك به���ا لإثبات الوالي���ة للفقيه الجامع لل�ش���رائط ،ومنه���م من تو ّقف
م���ن قبلها ّ
عندها.
والأد ّلة منها ما يتحدّث عن دور الفقهاء ومقامهم ،ووظيفتهم تجاه الأمّة الإ�سالمية
في ع�ص���ر الغيبة الكبرى ،ومنها ما هو وا�ضح و�ص���ريح في عملية التعيين والتن�صيب
للفقيه الجامع لل�شرائط ،وفيما ي�أتي نعر�ض جزء ًا منها.
الدليل العام :األمر بالمعروف والنهي عن المنكر

(((

� ّإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،من �أهمّ دعائم الأمن العام ،و�أوثق ركائز
الع���دل؛ فهو �ض���مانة بقاء ال�س��� ّنة ال�ش���ريفة ،و�إمات���ة البدعة .وفي ذلك يق���ول الإمام
الباقر ّ � ...« :Qإن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر� ،سبيل الأنبياء ،ومنهاج
ال�صلح ��اء ،فري�ضة عظيمة ،بها ُتقام الفرائ�ض ،وت�أمن المذاهب ،وتح ّل المكا�سب،
(((

لقد ُاع ُت ِبر وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من الواجبات التي ا ّتفق الم�س���لمون جميع ًا على وجوبها في
ال�شريعة الإ�سالمية ،وا�ستد ّلوا عليها ب�أد ّلة متواترة في الكتاب وال�س ّنة� ،إ�ضافة �إلى دليل العقل.

83

دروس في والية الفقيه

84

وتر ّد المظالم ،وتعمر الأر�ض ،وينت�صف من الأعداء ،وي�ستقيم الأمر.(((»...
ف�إقامة المعروف والنه���ي عن المنكر هدفين عظيمين ،بل هما من �أهمّ الأهداف
التي ين�شدها الدين ،وقد قدّم �أئ ّمة الم�سلمين �أرواحهم في �سبيل ذلك.
و� ّإن �أد ّل���ة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرُ ،تعتبر من الأد ّلة الب ّينة والوا�ض���حة
على �ض���رورة قيام الحكومة الإ�س�ل�ام ّية؛ حيث � ّإن الحكومة ب�سلطاتها و�أجهزتها ،هي
الم�ص���داق الأكم���ل والأكثر فعالي���ة لتحقيق هذا اله���دف العظيم .فالغاي���ة من الأمر
بالمع���روف والنه���ي ع���ن المنكر هي حف���ظ الإ�س�ل�ام والم�س���لمين ،و� ّإن �أهمّ و�س���يلة
لإقام���ة �أحكام هذا الدين وحدوده وحفظ الحق���وق والدماء والأعرا�ض ،هي الحكومة
الإ�س�ل�امية .هذه الحكومة التي تعتبر ال�ض���مانة الأكيدة لتطبيق الأحكام والت�شريعات
الإلهية في كل تفا�صيل الحياة الفردية واالجتماعية.
وهذه الحكومة الإ�سالمية ال يمكن �أن ت�ستقيم و�أن تبلغ �أهدافها المرجوّة من حفظ
الإ�س�ل�ام والم�س���لمين �إال بوجود ق ّيم ومدير على ر�أ�س هذه الحكومة ،من �أجل �ضمان
تطبيق الت�شريعات والأحكام الإلهية كما �أمر اهلل تعالى ،وهذا الق ّيم لي�س �سوى الفقيه
الع���ادل ،العالم ب�أحكام هذه الدين ،الجامع لل�ش���رائط؛ لأنه الأعرف والأعلم ب�أحكام
الدي���ن والأق���در على تحقي���ق الأهداف المن�ش���ودة للدي���ن ُ
وطرق تحقيقها والو�ص���ول
�إليها ،وهو الأقدر �أي� ً
ض���ا على ن�شر العدل ،ومنع الظلم والف�ساد� .أما تن�صيب غير هذا
الفقيه ليكون على ر�أ�س الحكومة الإ�سالمية فهو يعني بطبيعة الحال �ضياع للأهداف
الإ�سالمية المن�شودة.
والخال�صةّ � :إن الحكومة الإ�س�ل�امية ،وعلى ر�أ�س���ها الفقيه الجامع لل�شرائط ،هو
الم�ص���داق الأكمل والأبرز للأمر بالمعروف والنهي ع���ن المنكر؛ فبوجودهما يُحفظ
الإ�سالم والم�سلمون ،وتكون الحكومة درع ًا واقي ًا وح�صين ًا مما يمكن �أن يُف�سدهما.
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،5ص.56

الخاصة :الروايات
األدلّة
ّ

بع�ض
وردت العديد من الروايات عن النبي Pوالأئ ّمة المع�ص���ومين ،ن�ش���ير �إلى ٍ
منها:

((( الح ّر العاملي ،محمد بن الح�سن ،و�سائل ال�شيعة :ج� ،18ص.101

قفلا ةيالو ىلع ةّيلقنلا ةّلدألا

 . 1الروايات الدا ّلة على دور ومقام الفقهاء:
وردت العدي���د من الروايات في ح ّ
���ق الفقهاء ،وع ّبرت عنه���م ب�أ ّنهم حفظة الدين
والأمن���اء وورث���ة الأنبياء ،وه���ذه التعابير جاءت لأج���ل بيان وظائفهم وم�س����ؤولياتهم
ودوره���م في ع�ص���ر الغيبة ،ولي�س لمج��� ّرد زيادة الألقاب �أو زيادة الف�ض���ل؛ ف� ّإن هذا
الأمر بعيد عن النبي والإمام.Q
فقد ورد عن �أمير الم�ؤمنينّ � Qأن ر�سول اهلل Pقال« :اللهم ارحم خلفائي!
ف�س ِئل :يا ر�سول اهلل ،ومن خلفا�ؤك؟
ُ
ق���ال« :الذي ��ن ي�أتون من بعدي ،ي ��روون حديث ��ي و�س ّنتي ،فيُع ِّلمونه ��ا النا�س من
بعدي»(((.
� ّإن ه���ذه الرواي���ة ت�ش���مل الأفراد الذين �س���عوا �إلى تح�ص���يل االجتهاد ال�س���تنباط
الأحكام والعلوم الإ�س�ل�ام ّية من القر�آن والروايات وتعليمها للنا�س ,ال � ّأن دورهم كان
فقط نقل الروايات وتاريخ الإ�س�ل�ام وبيان الأحكامّ � .إن لكلمة «الخليفة» مع ًنى وا�سع ًا
ي�ص���ح �إطالق لقب الخليفة على ال�ش���خ�ص �إنْ كان يمكنه القيام بوظائف
جد ًا ،و�إ ّنما
ّ
وم�س����ؤول ّيات من يخلفه ،ونحن نعرف � ّأن من وظائف النبي� Pإبالغ الأحكام وبيانها
و�إدارة الحكومة الإ�س�ل�ام ّية والمجتمع الإ�س�ل�امي .وعليه ،فالفقهاء هم خلفاء النبي
في تمام �ش�ؤونه ،عدا تل ّقي الوحي.
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عن النبي« :Pالفقهاء �أمناء الر�سل ،ما لم يدخلوا في الدنيا» ،قيل :يا ر�س���ول
اهلل ،وما دخولهم في الدنيا؟ قال« :ا ّتباع ال�سلطان ،ف�إذا فعلوا ذلك فاحذروهم على
دينكم»(((.
لق���د ع ّرف النب���ي الفقهاء في هذه الرواية ب�أ ّنهم �أمناء من قبل الأنبياء؛ بمعنى � ّأن
وظيف���ة الفقهاء الع���دول القيام بك ّل الأمور التي هي من وظيف���ة الأنبياء ،وعليه يمكن
لن���ا �أن نقول � ّإن الفقهاء مك ّلفون بـ � :إجراء القواني���ن ،قيادة الجي�ش� ،إدارة المجتمع،
الدفاع عن �أحكام الإ�سالم ،والق�ضاء.
وفي رواية �أخرى عن علي بن حمزة عن الإمام مو�س���ى بن جعفر Qفي مقام
بي���ان ما يرد على الدين من نق�ص عند موت العالم ،يق���ول« :ل ّأن الم�ؤمنين الفقهاء
ح�صون الإ�سالم كح�صن �سور المدينة لها»(((.
فف���ي هذه الرواية يخب���ر الإمام الكاظمّ � Qأن حفظ عقائد و�أحكام الإ�س�ل�ام
ه���و من وظيفة الفقهاء ،ومن الوا�ض���ح �أن ت�ش���كيل الحكومة الإ�س�ل�ام ّية وتو ّلي الفقيه
ر�أ�س �أمور المجتمع هو من �أف�ضل �أنواع الحفاظ على حرمة الإ�سالم؛ ل ّأن الفقيه الذي
ال ي�س���تلم زمام الحكومة وال ّ
يتدخل في الأمور االجتماع ّية والق�ض���ائ ّية وال�سيا�س��� ّية ال
ي�س ّمى «حافظ الإ�سالم» ،و«ح�صن الإ�سالم».
ومن هنا �س���وف ن�س���تعر�ض بع�ض الروايات التي ت�شرح وظيفة وم�س�ؤول ّيات الفقيه،
و�إثبات مقام الوالية للفقهاء ،وهذه تت ّمة الروايات.
 . 2رواية عمر بن حنظلة:
ورد ف���ي مقول���ة عمر ب���ن حنظل���ة�« :س�أل ��ت �أب ��ا عب ��د اهلل Qع ��ن رجلين من
َين �أو ميراث ،فتحاكما �إلى ال�سلطان و�إلى الق�ضاة،
�أ�صحابن ��ا ،بينهما منازعة ف ��ي د ٍ
((( الكليني ،محمد بن يعقوب الكافي :ج� ،1ص.37
((( الم�صدر نف�سه� ،ص.47

((( �سورة الن�ساء ،الآية .60
((( الح ّر العاملي ،محمد بن الح�سن ،و�سائل ال�شيعة ،ج� ،18ص.99

قفلا ةيالو ىلع ةّيلقنلا ةّلدألا

�أيح� � ّل ذل ��ك؟ قال :من تحاكم �إليهم في ّ
حق �أو باط ��ل ،ف�إ ّنما تحاكم �إلى الطاغوت,
وما يُحكم له ،ف�إ ّنما ي�أخذ �سحتاً ,و�إن كان حقاً ثابتاً له؛ لأ ّنه �أخذه بحكم الطاغوت،
وق ��د �أمر اهلل �أن يكفر به ،ق ��ال اهلل تعالى} :ﭟﭠﭡﭢﭣﭤ
ﭥﭦﭧﭨ{((( .قل ��ت :كي ��ف ي�صنع ��ان؟ قال :ينظران �إل ��ى من كان منكم
م ّم ��ن ق ��د روى حديثن ��ا ،ونظ ��ر في حاللن ��ا وحرامن ��ا ،وع ��رف �أحكامن ��ا ،فلير�ضوا
ب ��ه حكم� �اً ,ف�إ ّن ��ي قد جعلته عليك ��م حاكماً ،ف�إذا حك ��م بحكمنا فلم يقبل من ��ه ،ف�إ ّنما
ا�ستخ � ّ�ف بحك ��م اهلل؛ وعلينا ردّ ،والرا ّد علين ��ا كالرا ّد على اهلل ,وهو على ح ّد ال�شرك
باهلل»(((.
ف���ي بداي���ة الرواية بيّن الإمام ال�ص���ادقً Q
حكما كلي ًّ���ا وعام ًّا ،ه���و � ّأن ك ّل من
يتحاكم �إلى الطاغوت �سواء �أكان مح ّق ًا �أم غير ّ
محق ،فما ي�أخذه �سحت وحرام ،وهذا
الحكم من الأحكام ال�سيا�سيّة في الإ�سالم التي تمنع النا�س من مراجعة الق�ضاة وح ّكام
الجور ،وتكون نتيجة ذلك ح�ص���ار الت�شكيالت الق�ضائيّة والحكوميّة للجور والجائرين
وانزوائهم ،وتمهِّد الطريق لتحقيق ت�شكيالت ق�ضائيّة �إ�سالميّة ،وهذا الحكم هو عبارة
�أخرى عن الدفاع ال�س���لبي �ض ّد حكم الجور ،ودعوة �إلى ت�شكيل حكومة وق�ضاء يتم ّتعان
بم�شروعيّة �إلهيّة ،وهذا الحكم فيه عموميّة ت�شمل حتى زمان غيبة المع�صوم|.
و�أمّا في الق�سم الثاني من الرواية ،فقد ُ�سئل الإمام Qعن تكليف الأمّة ،و�أ ّنه
�إلى من يرجعون في مقام االختالف .والإمام Qعند جوابه �أو�ض���ح ّ
م�شخ�ص���ات
ّ
الم�شخ�ص���ات �إ ّنما ت�صدق على المجتهد الجامع لل�شرائط ،فهم
من يرجع �إليه ،وهذه
المن�صبون من قبله للق�ضاء والحكومة.
ّ
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وهذه الرواية تثبت مقام الوالية والقيادة للفقيه ،م�ضاف ًا �إلى من�صب الق�ضاء ،وقد
قال« :Qف�إ ّني قد جعلته عليكم حاكماً»؛ �أي � ّإن والية الفقيه الجامع لل�شرائط هي
والية مجعولة من قبل الإمام المع�ص���ومQ؛ ولذا ا�ستخدم الإمام كلمة «جعلته»،
فلو كان مراد الإمام ال�ص���ادق Qجعلهم في من�ص���ب الق�ضاء فقط ،لكان ينبغي
�أن ي�ستعمل كلمة «بينكم» بدل كلمة «عليكم»؛ ولذا يقول الإمام� Qإ ّني قد جعلته
عليك���م حاكم ًا لترجع���وا �إليه في الأمور الق�ض���ائ ّية والحكوم ّية؛ لأ ّن���ه متى كان حاكم ًا
كان قا�ض���ي ًا .نعم ،مو�ض���وع النزاع الوارد في الرواية ،و�إنْ كان ه���و الدِّ يْن �أو الميراث
ون�صب
�أو الق�ض���اء وف�صل الخ�صومة ،ولكنّ الإمام �صدر منه نفي والية ح ّكام الجورّ ،
الفقهاء لمن�صب القيادة والحكومة.
 . 3مكاتبة �إ�سحاق بن يعقوب:
و�ص���لت روايات عن الأئ ّمةُ Qتحدِّ د وظيفة ال�ش���يعة في زمان غيبة المع�صوم،
وم���ن جمل���ة الرواي���ات :التوقيع المنق���ول عن الإمام �ص���احب الزم���ان| في جوابه
لإ�سحاق بن يعقوب لم�سائل �س�ألها منه|.
«و�أمّ ��ا الح ��وادث الواقعة ،فارجعوا فيها �إلى رواة حديثنا؛ ف�إ ّنهم حجّ تي عليكم،
و�أنا حجّ ة اهلل عليهم» (((.
فف���ي هذه الرواي���ة ح َّدد الإمام وظيفة الأفراد في الح���وادث الواقعة ،وطلب منهم
الرجوع في ك ّل واقعة فرديّة �أو اجتماع ّية� ،أو �سيا�س ّية �أو حكوم ّية �إلى رواة الحديث؛ �أي
الفقهاء .وعن ال�شيخ الأن�صاري � ّأن المراد من الحوادث ظاهر ًا هو مطلق الأمور التي
ال ب َّد من الرجوع فيها للنا�س بنظر العرف �أو العقل �أو ال�شرع من الرجوع �إلى الحاكم،
ولي�س المراد منها فقط م�سائل الحالل والحرام((( ،وذلك من جهات:
((( و�سائل ال�شيعة ،ج� ،18ص.101
((( الأن�صاري ،مرت�ضى ،كتاب المكا�سب ،ج� ،3ص.555

قفلا ةيالو ىلع ةّيلقنلا ةّلدألا

�أّ �	-إن الإمام �أرجع النا�س �إلى الفقهاء في �أ�ص���ل الحوادث الواقعة ال في �أحكامها؛
�أي لم يقل ارجعوا في �أحكام الحوادث للفقهاء حتى نقول � ّإن الفقهاء حجّ ة في
بي���ان الحالل والحرام والفتوى دون الأمور ال�سيا�س��� ّية واالجتماع ّية ،و�إ ّنما قال
ارجعوا في الحوادث نف�سها للفقهاء.
بّ �	-إن الم�س���تفاد م���ن قول���ه « :Qف�إ ّنهم حجّ ت ��ي عليكم» ،هو ك���ون الفقهاء
من�ص���بين من قبل الإمام| في مورد الأعمال التي ترجع �إلى �ش����ؤون الإمامة
ّ
والقي���ادة ،ولو كان وظيف���ة الفقهاء فقط بيان الأحكام الإله ّية لكان المنا�س���ب
�أن يق���ول الإم���ام «ف�إ ّنهم حج ��ج اهلل»؛ لأ ّنه كم���ا � ّأن الإمام هو حجّ ���ة اهلل ،لأ ّنه
ي�صح �أن يقال
مب ّين للأحكام الإله ّية فالفقهاء حجج اهلل ال حجّ ة الإمام ،و�إ ّنما ّ
للفقه���اء �أ ّنهم حجّ ة �إمام الزمان �إذا كان���ت وظيفتهم القيام بالأمور التي يقوم
الإمام بها بنف�سه حال ح�ضوره.
جّ �	-إن م�س����ألة الرجوع �إلى الفقهاء في م�س���ائل الحالل والحرام وتبيين الأحكام
كانت من الم�س���ائل الرائجة ومن بديه ّيات الإ�س�ل�ام ،وذلك بخالف الم�س���ائل
االجتماع ّية وال�سيا�س��� ّية التي ترجع للم�صالح العامّة للم�سلمين ،ف�أ�شكل �أمرها
عليه���م ،ف� ّإن ال�س����ؤال عنها طبيعي ،وق���د جعلها الإمام| للعلم���اء والفقهاء،
و�أ�صدر �أمره للم�سلمين بالرجوع �إليهم.
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� ّإن �أدّلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر توجب على الم�س���لمين
تطبيق �أحكام الدين الإ�سالمي.
الأمر بالمعروف
والنهي
عن المنكر

� ّإن م���ن �أب���رز الطرق والأ�س���اليب لتطبي���ق تلك الأح���كام هو وجود
حكومة �إ�سالمية.

دروس في والية الفقيه

� ّأن الول���ي الفقي���ه هو �أي� ً
ض���ا م���ن �أبرز وج���وه تطبيق تل���ك الأحكام
والحفاظ عليها وااللتزام بها.

الرواي���ات الدا ّل���ة عل���ى دور ومق���ام العلماء ف���ي ع�ص���ر الغيبة في
الجانب الديني وال�سيا�سي للأمّة.
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الروايات
ال�شريفة حول
الوالية للعلماء

رواية عمر بن حنظلة حول �إرجاع النا�س للعلماء في ح ّل ق�ض���اياهم
وم�شاكلهم العامة.
مكاتبة �إ�س���حاق بن يعقوب ،حيث �أرجع الإمام المهدي| النا�س
للعلماء في كا ّفة ق�ضاياهم.

�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:

ّ �4 .4إن رواي���ة عم���ر بن حنظلة ح�ص���رت الرج���وع �إلى الفقهاء في خ�ص���و�ص
الم�ش���اكل الق�ض���ائية ،ولم ِ
تعطهم الوالي���ة العا ّمة على النا����س في كافّة
المجاالت.

قفلا ةيالو ىلع ةّيلقنلا ةّلدألا

ّ �	1 .1إن تطبيق �أحكام الإ�س�ل�ام وف���ق منظومة الأمر بالمع���روف والنهي عن
المنكر ُيعتبر من �أبرز الأ ّدلة على �ض���رورة وجود حكومة �إ�سالمية تُط ّبق
تلك الأحكام وتحفظها.
2 .2لقد �أعطت الروايات الفقهاء ح ّيز ًا مه ّم ًا في خالفة المع�ص���وم في مجال
فهم الإ�سالم ونقل الروايات والأحاديث فقط.
�	3 .3إذا اعتبرن���ا � ّأن للفقهاء الوالي���ة على المجتمع فهم مك ّلفون با�س���تنباط
القوانين و�إدارة المجتمع الإ�سالمي طبق ًا لل�شريعة الإ�سالمية الغ ّراء.

ّ �5 .5إن الحوادث الواقعة هي مطلق الأمور التي ال ب َّد فيها للنا�س بنظر العرف
�أو العقل �أو ال�شرع من الرجوع �إلى الحاكم.
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R

عندم���ا ُنثب���ت الوالية نف�س���ها التي كانت للر�س���ول Pوالأئ ّم���ة  Rللفقيه في
ع�ص���ر الغيب���ة ،ف�ل�ا يتوهمنَّ �أح���د � ّأن مق���ام الفقهاء ه���و نف�س مق���ام الأئ ّمة R
���ي P؛ ل َّأن كالمنا هنا لي�س عن المقام والمرتبة ،و�إ َّنما عن الوظيفة .فالوالية؛
والنب ّ
�أي الحكومة و�إدارة البالد وتنفيذ �أحكام ال�ش���رع المقدّ�س هي وظيفة هامّة ،ولك َّنها ال
تجعل للإن�سان مقام ًا و�ش�أن ًا غير عادي� ،أو ترفعه عن م�ستوى الإن�سان العادي .وبعبارة
�أخرى :الوالية التي هي مح ّل البحث؛ �أي الحكومة والإدارة والتنفيذ ،لي�س���ت امتياز ًا،
خالف ًا لما يت�صوّره الكثيرون ،و�إ ّنما هي وظيفة خطيرة.
ال�صغار من ناحية الوظيفة والدور .وك� َّأن
فالق ّيم على الأمّة ال يختلف عن الق ّيم على ّ
الإمام  Qقد ع َّين �شخ� ً
ص���ا لأجل «ح�ضانة» الحكومة �أو من�ص���ب من المنا�صب.
ففي هذه الموارد ال يعقل �أن يكون هناك فرق بين الر�س���ول الأكرم Pوالإمام وبين
الفقي���ه .فمن الأمور التي هي �ض���من والية الفقيه تنفيذ الح���دود (�أي تطبيق القانون
الجزائي للإ�س�ل�ام) ،فهل هناك اختالف في تنفيذ الحدود بين الر�سول الأكرم P
ّ
والإم���ام وبي���ن الفقيه؟ �أم �أ َّنه لك���ون الفقيه �أدنى رتبة ،فيجب �أن تكون ال�س���ياط التي
يجلدها �أق ّل عدد ًا؟!
الإمام الخميني {

الدرس الثامن

شروط الحاكم

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يُعدّد �شروط الحاكم الإ�سالمي.
ّ 2 .2
يو�ضح ت�أثير هذه ال�شروط في المجتمع والحكومة.
3 .3يُب ّين وظائف الحاكم الإ�سالمي.

تمهيد

شروط الحاكم اإلسالمي

حيث كان الحاكم الإ�س�ل�امي متعهِّد ًا لإجراء وتبيين �أحكام الإ�س�ل�ام ،فال ب ّد من
خا�صة ،نبحثها الآن:
تو ّفر �شرائط ّ

مكاحلا طورش

�أو�ضحنا في الدرو�س ال�سابقة �ضرورة ت�شكيل الحكومة الإ�سالم ّية في ع�صر الغيبة
لإج���راء �أحكام الإ�س�ل�ام وتحقيق هدف الأنبياء ،كما �أو�ض���حنا �أد َّلة ن�ص���ب الفقهاء
جامعي ال�ش���رائط في ع�ص���ر غيبة الإمام �صاحب الع�ص���ر والزمان| وتعيينهم في
م�س�ؤول ّية القيادة و�إدارة المجتمع الإ�سالمي.
وولي �أمر الم�س���لمين .فمن
والآن نتع َّر����ض بالحديث ل�ش���روط الحاكم ال
إ�س�ل�امي ّ
ّ
الأمور الوا�ض���حة �أ ّنه ال يمكن لأيّ �شخ�ص �أن يتو ّلى زمام �أمور الم�سلمين ،و�أن ي�صبح
حاكم ً���ا عليه���م ،بل الب ّد �أن يكون مثل هذا ال�ش���خ�ص �أليق �أف���راد المجتمع ،و�أن يكون
جامع ً���ا لل�ش���رائط المعتبرة حت���ى يتم ّكن م���ن �أن يتو ّلى هذا المقام وهذه الم�س����ؤول ّية
الخطي���رة .نعم ،من ال�ش���رائط ما هو معتبر ل���دى جميع الحكوم���ات ،دين ّية كانت �أم
غي���ر دين ّية ،كالعلم والعق���ل والقدرة والأمانةّ � ،إن هذه ال�ص���فات قد ا ّتفق النا�س على
اعتبارها حتى في الب ّناء الذي يبني بيت ًا ،فهذا النوع من ال�شروط معتبر وب�شكل م�س ّلم
في مورد قيادة الحكومة ،التي هي من �أهمِّ م�سائل المجتمع.
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. 1الإ�سالم:
ال بدَّ في الحاكم الإ�س�ل�امي �أن يكون ،وقبل �أيّ �ش���يء �آخر ،م�س���لم ًا وم�ؤمن ًا؛ �أي
م�ض���اف ًا �إلى االعتق���اد القلبي والإقرار الل�س���اني ،ال ب ّد و�أن يكون عام ًال بال�ش���ريعة
الإ�سالم ّية.
� ّإن �ض���رورة مثل هذا ال�ش���رط للحاكم الإ�سالمي �أمر وا�ضح ج ّد ًا؛ لأ ّنه من جهة هو
حاك ٌم على النا�س وله والية عليهم ،ومن جهة �أخرى طاعته واجبة لأجل حفظ النظام.
واهلل ع ّز وج ّل قد منع �أيّ �سلطة للكفار على الم�سلمين ،ونهى الم�سلمين عن طاعتهم.
وعليه ،ففي ثقافة الإ�س�ل�ام ال قيادة وال �س���لطة للحاكم الكافر على الم�سلمين ،ويجب
على الم�سلمين لو �أراد الك ّفار �إعمال �سلطتهم عليهم ال�سعي في محاربتهم.
قال اهلل تعالى} :ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶ{(((.
وقال اهلل تعالى} :ﭳﭴﭵﭶ{((( .
 . 2العلم (الفقاهة في الدين):
كاف بدين الإ�سالم؛ �أي
يُعتبر في الحاكم الإ�سالمي �أن يكون ذا ثقافة وا�سعة وعلم ٍ
ال ب َّد و�أن ي�ص���ل �إلى ملكة االجتهاد في �أحكام الإ�س�ل�ام ،و�أن ال يكون مق ِّلد ًا للآخرين؛
لأ ّنه من كانت له الوالية على الم�سلمين و�إجراء الأحكام والقوانين ،وكان ال ب َّد للنا�س
من �إطاعته ،وهو في نف�س الوقت مق ّل ٌد ل�شخ�ص �آخر ،ف�سوف ي�ؤدّي ذلك �إلى �إ�ضعاف
ت�صح قيادة من ال معرفة له بحقيقة
نفوذ الحكومة والأمة الإ�سالمية مع ًا .وعليه ،فال ّ
الإ�سالم و�أحكامه� ،أو � ّأن �أركان ّ
اطالعه عن تقليد ال عن اجتهاد.
� ّإن العقل يحكم دائم ًا بتقديم العالم على الجاهل ،م�ض���اف ًا �إلى ما ورد من الآيات
كاف ب�أحكام
والرواي���ات .ف�ل�ا ب��� َّد �إذ ًا لمن ي�س���تلم زمام الأم���ور �أن يكون لديه عل���م ٍ
((( �سورة الن�ساء ،الآية .141
((( �سورة الأحزاب ،الآية .48

 . 3العقل:
�إنّ ا�شتراط العقل في الحاكم هو من الأم��ور البديه ّية التي ال تحتاج �إلى
ا�ستدالل؛ لأنّ العقالء بفطرتهم ال يو ّكلون فاقد العقل ب�أمورهم االعتياد ّية،
((( �سورة الزمر ،الآية .9
((( كتاب �سليم بن قي�س� ،ص .118وراجع :الطو�سي ،محمد بن الح�سن ،الأمالي ،ج� ،2ص.172
((( نهج البالغة ،خطبة .173
((( المجل�سي ،محمد باقر ،بحار الأنوار ج� ،25ص.165
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و�أ�ص���ول الدين ،بل ينبغي �أن يكون �أعلم �أهل زمانه و�أف�ض���لهم .ون�ش���ير هنا �إلى بع�ض
الآيات والرويات الدّالة على ذلك.
قال اهلل تعالى} :ﯳﯴﯵﯶﯷﯸﯹﯺﯻﯼﯽﯾﯿ{(((.
وع���ن النب���ي« :Pما و ّلت �أمّة ق ��ط �أمرها رج�ل ً�ا ،وفيهم �أعلم من ��ه� ،إال لم يزل
�أمرهم يذهب �سفا ًال ،حتى يرجعوا �إلى ما تركوا»(((.
وع���ن الإمام علي�« :Qأ ّيه ��ا النا�سّ � ،إن �أح َّق النا�س به ��ذا الأمر �أقواهم عليه،
و�أعلمهم ب�أمر اهلل فيه»(((.
وفي حديث للإمام علي Qفي مقام بيان �صفات الإمام ،قال:
ّ
الم�ستحق للإمامة ،منها� :أن يعلم �أ ّنه مع�صوم من الذنوب
«و�أمّ ا حدود الإمام
ك ّله ��ا �صغيرها وكبيرها ،وال ّ
يزل ف ��ي الفتيا ،وال يخطئ في الجواب ...والثاني� :أن
يكون �أعلم النا�س بحالل اهلل وحرامه و�ضروب �أحكامه و�أمره ونهيه ...ف�إ ّنه لو لم
يك ��ن عالماً لم ي�ؤم ��ن �أن يقلب الأحكام والحدود ،وتختلف علي ��ه الق�ضايا الم�شكلة
فال يجيب عنها ...والثالث �أن يكون �أ�شجع النا�س.(((»...
� ّإن الم�س���تفاد من الرواية � ّأن من ال�شروط ال�ض���روريّة للإمامة العلم والفقاهة ،بل
وبتو�س���ط تعميم المالك يمكن ا�ستفادة �شرط ّية هذا الأمر للقائد في ع�صر
الأعلم ّيةّ ،
الغيبة.
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فكيف بم�س�ألة الوالية والحكومة التي ترتبط ب�أموالهم و�أنف�سهم و�أعرا�ضهم؟!
عن �أمير الم�ؤمنين:Q
«يحت ��اج الإم ��ام �إل ��ى قل ��ب عق ��ول ،ول�س ��ان ق� ��ؤول ،وجن ��ان عل ��ى �إقام ��ة الح� � ِّق
�ص�ؤول»(((.
وم���ن جهة �أخرى تحت���اج قيادة و�إدارة المجتمع �إلى عقل مم َّي���ز عن الآخرين؛ ل ّأن
على القائد والوالي ت�شخي�ص م�صالح ومفا�سد الأمّة ،ومع وجود �أفراد �أكثر تع ُّق ًال كيف
يمكن ت�سليم زمام الأمور �إلى �أفراد �أق ّل قدرة على ت�شخي�ص الم�صالح والمفا�سد؟!
ع���ن الإم���ام عل���ي« :Qولك ّن ��ي �آ�س ��ى �أن يل ��ي �أم ��ر ه ��ذه الأ ّم ��ة �سفها�ؤه ��ا
وفجّ ارها.(((»...
وعن الإمام ال�صادق« :Qال يكون ال�سفيه �إمام التقي» (((.
عقل كامل ،ال
وعليه ،يمكن القول � ّإن من �شروط الحاكم الإ�سالمي هو �أن يكون ذا ٍ
عقل عادي.
مج ّرد ٍ
 . 4العدالة:
لق���د ثبت في عل���م الكالم ،وفي بحث النبوّة والإمام���ةّ � ،أن النبي والإمام ال ب ّد و�أن
يك���ون مع�ص���وم ًا ،وحيث كان الو�ص���ول للإمام المع�ص���وم ِّ
متعذر ًا في ع�ص���ر الغيبة،
ف�ل�ا ب َّد من �إيكال �أمر الحكومة الإ�س�ل�ام ّية �إلى �ش���خ�ص دون درجة الع�ص���مة الثابتة
للمع�ص���ومين ،ولك ّنه على درجة �أعلى ،من �صيانة النف�س ومخالفة الهوى وا ّتباع �أوامر
المول���ى ،وه���ذا هو عب���ارة �أخرى عن �ش���رط العدالة ،وق���د ع ّرفت ب�أ ّنه���ا ملكة وحالة
نف�سان ّية را�سخة في النف�س توجب التقوى ،و�صيانة النف�س تمنع ال�شخ�ص من ارتكاب
((( الوا�سطي ،علي بن محمد ،عيون الحكم والمواعظ� ،ص
((( نهج البالغة ،ج� ،3ص ،120من كتاب له �إلى �أهل م�صر مع مالك الأ�شتر.
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي :ج� ،1ص.175
.556

((( الي���زدي ،محم���د كاظ���م ،العروة الوثق���ى � ،ص ،299ال�ش���هيد الثاني ،زين الدين بن علي (ال�ش���يخ)� ،ش���رح اللمعة
الدم�شقية� ،ص.156
((( الإمام الخميني ،روح اهلل ،تحرير الو�سيلة ،ج� ،1ص.10
((( �سورة البقرة ،الآية .124
((( �سورة هود ،الآية .113
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي :ج� ،1ص.37
((( المفيد ،محمد بن محمد ،الإر�شاد،ج� ،2ص.39
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الكبائر والإ�ص���رار على ال�صغائر ،كما تمنعه من ارتكاب الأعمال التي ّ
تدل على عدم
المباالة لدى العرف وتكون على خالف المروءة(((.
وفي تحرير الو�س���يلة« :العدالة عبارة عن ملكة را�سخة باعثة على مالزمة التقوى،
من ترك المح ّرمات وفعل الواجبات»(((.
� ّإن ا�ش���تراط العدالة في القائد والحاكم هو من الم�س���ائل البديه ّية في نظر فقهاء
ال�شيعة ،والكثير من علماء ال�س��� ّنة ،ويد ُّل عليها ،م�ضاف ًا �إلى الآيات والروايات ،العقل
ال�سليم ،ف� ّإن العقل يرف�ض ت�سليم زمام الأمور ل�شخ�ص ال ي�ستطيع �أن يقف �أمام الظلم
والع�صيان ،يقول اهلل تعالى:
}ﮥﮦﮧ ﮨﮩﮪﮫﮬﮭ ﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖﯗﯘ
ﯙﯚﯛ{(((.
}ﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝ{(((.
وعن الإم���ام الباقر Qقال« :قال اهلل تعالى :لأع ِّذب ��ن ك َّل رعيّة في الإ�سالم
دانت بوالية ك ّل �إمام جائر لي�س من اهلل ،و�إن كانت الرعيّة في �أعمالها تقيّة.((( »...
وقد ب َّين الإمام الح�س���ين Qفي الكتاب الذي �أر�س���له مع م�س���لم بن عقيل �إلى
الكوفة �صفات الحاكم ،فقال:
«فلعم ��ري ،ما الإمام �إال الحاكم بالكت ��اب ،القائم بالق�سط ،الدائن بدين الحق،
الحاب�س نف�سه على ذات اهلل» (((.
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وعلي���ه ،فم���ن ال�ش���روط الأ�سا�س��� ّية للحاكم الإ�س�ل�امي هو �ش���رط العدال���ة ب�أعلى
درجاتها ،وا ّتباع الظالم حرام ،وقد ورد في الروايات � ّأن الحاكم الإ�س�ل�امي ال ب َّد و�أن
يكون من َّزه ًا عن ال�صفات الرذيلة ،كالبخل والحر�ص والطمع ...
ع���ن الإمام علي« :Qوق ��د علمتم �أ ّنه ال ينبغي �أن يك ��ون الوالي على الفروج
والدم ��اء والمغانم والأحكام و�إمامة الم�سلمين البخيل فتكون في �أموالهم نهمته،
وال الجاه ��ل في�ض ّله ��م بجهله ,وال الجاف ��ي فيقطعهم بجفائ ��ه ،وال الخائف للدّول
في ّتخ ��ذ قوم� �اً دون ق ��وم ،وال المرت�شي في الحكم فيذهب بالحق ��وق ويقف بها دون
ّ
المقاطع ،وال
المعطل لل�س ّنة ف ُي ْه ِلك الأمّة»(((.
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 . 5ح�سن التدبير والإدارة:
من �ش���روط القيادة القدرة على تدبي���ر و�إدارة �أمور المجتم���ع؛ بمعنى � ّأن الحاكم
الإ�سالمي ال ب َّد و�أن يتم ّتع بقدرة ج�سم ّية وفكريّة ومعنويّة ،و�صالح ّية الإدارة والتدبير
للمجتمع الإ�سالمي في تمام �أبعاده ،و�أن يمتلك ،م�ضاف ًا �إلى الخبرة بالأ�س�س الإداريّة
وال�سيا�س ّية ،علم ًا بمقت�ضيات زمانه وعواقب الأمور ،وت�شخي�ص الأ�صدقاء من الأعداء،
ومعرف���ة م���ا يحيكه الأعداء من م�ؤامرات ،حتى يمكنه هداية حركة الأمّة الإ�س�ل�ام ّية
�إلى طريق الخير والع ّزة واال�ستقالل.
يق���ول الإم���ام عل���ي Qلبيان �إحجام���ه عن بيعة �أب���ي بكر�« :أن ��ا �أول ��ى بر�سول
اهلل ...Pو�أعلمكم بعواقب الأمور ،و�أدربكم ل�ساناً ،و�أثبتكم جناناً»(((.
وعن الإمام الباقر Qعن ر�سول اهلل:P
لرجل فيه ثالث خ�صال :ور ٌع يحجزه عن معا�صي اهلل ،وحلم
«ال ت�صلح الإمامة �إال ٍ
يملك به غ�ضبه ،وح�سن الوالية على من يلي ،حتى يكون لهم كالوالد الرحيم»(((.
((( نهج البالغة ،خطبة .131
((( الطبر�سي� ،أحمد بن علي الإحتجاج ،ج� ،1ص.95
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي :ج� ،1ص.336

المف�ضل بن عمر بقوله« :يا َّ
َّ
مف�ضل ،والعالم بزمانه ال
ويخاطب الإمام ال�ص���ادق
تهجم عليه اللواب�س»(((.
�إذ ًا ،ال ب َّد للحاكم الإ�س�ل�امي لأجل �إحراز هذا ال�ش���رط م���ن المعرفة ب�أمور زمانه
وبالأم���ور ال�سيا�س��� ّية واالجتماع ّية حتى يتم َّكن من و�ض���ع برنامج يم ّكنه من الو�ص���ول
بالأمّة �إلى ب ّر النجاة.
وظائف الحاكم

تقدَّم � ّأن �أهداف �إقامة حكومة الإ�سالم هي �أهداف البعثة والر�سالة نف�سها ,وعلى
الحاكم الإ�س�ل�امي بعنوان �أ ّنه خليفة النبي Pوالأئ ّمة  Rوظائف وم�س����ؤول ّيات،
الب َّد له من القيام بها ،وفيما ي�أتي نذكر الوظائف وال�شواهد عليها.

 . 2تربية النا�س على الأخالق الح�سنة وال�سنن الإله ّية:
تهذيب النفو�س من الأخالق ال�س��� ّيئة وال�ص���فات الرذيلة من الوظائف الأ�سا�س���ية
((( �أ�صول الكافي ،ج� ،1ص.23
((( الكليني ،محمد بن يعقوب ،الكافي ،ج� ،18ص.311

مكاحلا طورش

 . 1ن�شر المعرفة الإ�سالم ّية:
كما كانت وظيفة النبي Pوالإمام المع�صوم Qتبليغ الأحكام وبيان المعارف
الدين ّية ،فالحاكم الإ�س�ل�امي مك َّلف �أي� ً
ض���ا بتهيئة الإمكانات لن�شر ثقافة الدين و�س ّنة
النب���ي ،Pوتعري���ف النا�س بالح�ل�ال والح���رام والقوانين والمق��� ّررات ،وذلك من
خالل االهتمام بالحوزات العلم ّية ،واال�ستفادة من و�سائل الإعالم المختلفة ،و�إر�سال
المب ّلغين وغيرها ...حتى يبني مجتمع ًا عارف ًا ومحافظ ًا على تعاليم القر�آن والإ�سالم.
علي ّ
حق ،ف�أمّا ح ُّقكم
عن الإمام علي �« :Qأيها النا�سّ � ،إن لي عليكم حقاً ولكم ّ
علي فالن�صيحة لكم ،وتوفير فيئكم عليكم كيال تجهلوا ،وت�أديبكم كيما تعلموا»(((.
ّ

101

دروس في والية الفقيه

102

للحاك���م ،وهن���ا تلعب �أخ�ل�اق الحاكم وطريق���ة تعامله و�ش���رحه للم�س���ائل الأخالق ّية
والآداب النف�س ّية الدور الأ�سا�س .عن النبي Pفي خطابه لمعاذ بن جبل ،ل َّما �أر�سله
�إلى اليمن في ال�سنة العا�شرة من الهجرة:
«ي ��ا مع ��اذ ،ع ِّلمه ��م كت ��اب اهلل ،و�أح�سن �أدبه ��م على الأخ�ل�اق ال�صالح ��ة ،و�أنزل
النا� ��س منازله ��م -خيره ��م و�ش ّره ��م  -و�أنفذ فيه ��م �أمر اهلل ،وال تحا� ��ش في �أمره
وال مال ��ه �أح ��داً ،ف�إ ّنه ��ا لي�ست بواليتك ،وال مالك ،و�أ ِّد �إليه ��م الأمانة في ك ّل قليل
وكثي ��ر ،وعلي ��ك بالرف ��ق والعف ��و في غير ت ��رك ّ
الحق ،يق ��ول الجاه ��ل :قد تركت
أمر خ�شيت �أن يق ��ع منه عيب حتى
م ��ن ح � ّ�ق اهلل ،واعت ��ذر �إلى �أهل عملك م ��ن ك ّل � ٍ
يع ��ذروك ,و�أم ��ت �أمر الجاهل ّي ��ة �إال ما �س َّنه الإ�سالم ،و�أظهر الإ�س�ل�ام ك َّله �صغيره
وكبي ��ره ,وليك ��ن �أكث ��ر ه ِّم ��ك ال�ص�ل�اة؛ ف�إ ّنها ر�أ�س الإ�س�ل�ام بعد الإق ��رار بالدين،
وذ ِّك ��ر النا� ��س باهلل واليوم الآخر ،وا ّتبع الموعظة ف�إ ّنه �أق ��وى لهم على العمل بما
يح ��بُّ اهلل ،ث ��م ّ
بث فيهم المع ِّلمين ،واعبد اهلل الذي �إليه ترجع ،وال تخف في اهلل
لوم ��ةالئ ��م»(((.
� . 3إقامة الواجبات الدينية وال�شعائر المذهب ّية:
ك�ص�ل�اة الجمعة والجماعة وال�ص���يام والحج والزكاة والجه���اد والأمر بالمعروف
والنهي عن المنكر.
قال تعالى} :ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
ﮎﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕ{(((.
ف� ّإن الآية ت�ش���ير �إلى � ّأن القدرة �إذا و�ص���لت �إلى عباد اهلل الم�ؤمنين ،ف�إ ّنهم ي�سعون
�إلى تحقيق ثالثة �أمور مه َّمة� :إقامة ال�صالة ،و�إيتاء الزكاة ،والأمر بالمعروف والنهي
((( الحرّاني ،الح�سن بن علي ،تحف العقول� ،ص.25
((( �سورة الحج ،الآية .41

عن المنكر ،ومن الوا�ض���ح � ّأن تحقيق هذه الأمور هي من وظائف الحاكم الإ�س�ل�امي
بالدرجة الأولى.
�. 4إحياء ال�سنن والقيم الإ�سالم ّية:
� ّإن �إزالة البدع ،وحفظ ال�شريعة من التغيير والتبديل والت�أويل والتحريف ،ومواجهة
الأف���كار المنحرف���ة والهج���وم الثقافي من ِقبَل الأع���داء على القي���م الدين ّية ،و�إجراء
الحدود الإله ّية ،هي من الوظائف التي يجب على الحاكم �أن ي�سهر على تحقيقها.
ع���ن الإم���ام علي« :Qلي� ��س عل ��ى الإم ��ام �إال ما حمل م ��ن �أم ��ر ر ّب ��ه :الإبالغ في
الموعظة ،واالجتهاد في الن�صيحة ،والإحياء لل�س ّنة ،و�إقامة الحدود على م�ستح ّقيها»(((.

((( نهج البالغة ،خطبة .105
((( �سورة الأنفال ،الآية .60

مكاحلا طورش

. 5الدفاع عن الدولة الإ�سالم ّية:
� ّإن جه���اد �أعداء الإ�س�ل�ام ع���ن طريق الإعداد ف���ي جميع المج���االت؛ �أي الإعداد
والروحي و�إعالء القدرة القتال ّية لدى المجاهدين ،هو من وظائف الحكومة
الع�سكريّ
ّ
الإ�سالم ّية الهامّة.
قال تعالى}:ﯘﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢ
ﯣﯤﯥﯦﯧﯨﯩﯪﯫﯬﯭ{(((.
ف���ي هذه الآية تكليف للأمّة بالإعداد واال�س���تعداد للدفاع عن بالد الم�س���لمين من
الناحية الع�سكريّة وال�سيا�س ّية واالقت�صاديّة والثقاف ّية ،وذلك بهدف �إيجاد الرعب في
قلوب الأعداء و�سلب ق َّوتهم عن الهجوم على بالد الم�سلمين.
وال ب ّد �أي� ٍضا من مواجهة المعاندين والأ�شرار الذين يخ ّلون بالنظام والأمن ،والأمّة
الإ�سالم ّية في ظ ّل الأمن والأمان تتم َّكن من الو�صول �إلى النم ّو المعنويّ واالقت�صاديّ .
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. 6عمران البالد:
وذلك م���ن خالل العمل العام والم� ّؤ�س�س���ات العامّة لالنتف���اع و�إيجاد فر�ص العمل
وزيادة الإنتاج وبناء عالقات �ص���حيحة في ال�سوق ورفع موانع النمو االقت�صاديّ ورفع
االحتياجات الماديّة لتنمية الرفاه ّية في المجتمع الإ�سالمي.
ه���ذا �إلى جانب تو�س���عة العل���وم والفنون الع�ص���ريّة التي تحتاج �إليه���ا الأمّة والتي
يحتاج �إليها المجتمع الإ�سالمي ،وترغيب الأفراد في ذلك.
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. 7تحقيق العدالة االجتماعية:
عبر المنع من ظلم الظالمين و�إحقاق ّ
الحق لل�ض���عفاء من الغا�ص���بين ،من خالل
بتو�سط ق�ضاة عدول م�ؤمنين ،لإجراء الحدود الجزائ ّية
ت�ش���كيل �سلطة ق�ضائ ّية قادرة ّ
في الإ�سالم.
ع���ن الإمام علي« :Qاللهم� ،إ ّنك تعلم �أ ّنه ل ��م يكن الذي كان م ّنا مناف�سة في
�سلطان ،وال التما�س �شيء من ف�ضول الحطام ،ولكن لنر َّد المعالم من دينك ،ونظهر
ّ
المعطلة من حدودك»(((.
الإ�صالح في بالدك ،في�أمن المظلوم من عبادك ،وتقام
ومن �أهم مظاهر العدالة االجتماعية جمع الأموال من ال�ضرائب وغيرها و�صرفها
وتق�سيمها في م�صارفها العامّة ومواردها ال�ضروريّة.
علي
ع���ن الإم���ام علي Qفي عهده لمالك الأ�ش���تر« :ه ��ذا ما �أمر به عب ��د اهلل ّ
�أمي ��ر الم�ؤمني ��ن مالك بن الحارث الأ�شتر في عهده �إلي ��ه حين و ّاله م�صر :جباية
خراجها ،وجهاد عدوّها ،وا�ستطالع �أهلها ،وعمارة بالدها»(((.

((( نهج البالغة ،خطبة .131
((( الم�صدر نف�سه ،ج� ،3ص ،83عهده �إلى مالك الأ�شتر.
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 . 8بناء عالقات ح�سنة مع ال�شعوب والدول الأخرى:
عب���ر العهود والمواثيق مع الحفاظ على ع ّزة الأمّة وا�س���تقاللها ،والحذر من �أنواع
الت�سلُّط �أو التبعية� ،أو بناء عالقات مع دول تظهر العداوة للإ�سالم والم�سلمين.
ق���ال اهلل تعال���ى} :ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ ﭻ ﭼ ﭽ ﭾ
ﭿﮀ{((( .فمن غير الم�سموح ومن غير الممكن �أن يعي�ش الإن�سان في هذا الع�صر
ف���ي عزلة عن الآخرين ،خ�صو� ً
ص���ا في هذا الزمن الذي بات فيه العالم �أ�ش���به بقرية
عالمية مترامية الأطراف ،ال موانع وال حدود للتوا�صل بين �أفرادها .بل الإ�سالم ي�ؤكد
ّ
ويحث على �ض���رورة التوا�ص���ل مع الآخر لما في هذا التوا�ص���ل من �آثار وبركات كثيرة
يقول الإمام الخميني{:
«علينا �أن نفعل كما فعل النبي Pفي �صدر الإ�سالم حيث كان ير�سل ال�سفراء �إلى
كل م���كان ليقيم عالقات مع الدول .لذلك ال ن�س���تطيع �أن نقعد ونقول :ما لنا والدول؟
هذا خالف العقل وال�ش���رع .وعلينا �أن نكوّن عالق���ات وروابط مع الجميع ،غاية الأمر
�أن هن���اك �إ�س���تثناءات لبع�ض الدول ونحن ال نقيم معه���ا عالقات الآن� .أما �أن ال تكون
لن���ا عالق���ات مع الجمي���ع فهذا ما ال يقبل���ه عقل وال �إن�س���ان� ،إذ معنى هذا �أن نف�ش���ل
ونندحر ونفنى �إلى الأبد .يجب علينا �أن نوجد لنا روابط وعالقات مع الدول وال�شعوب
لنتمكن من �إر�ش���ادهم .بهذه الروابط نر�ش���دهم ،ونحذر �ص���فعات م���ن ال نتمكن من
�إر�شادهم،على هذا �أو�صيكم بتقوية عالقاتكم و�إحكامها �أينما كنتم»(((.
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((( �سورة الحجرات ،الآية .13
((( زين العابدين ،مح�س���ن ،الحكومة الإ�س�ل�امية ووالية الفقيه في ر�ؤية الإمام الخميني ،مركز الم�ص���طفى العالمي
للترجمة والن�شر� ،إيران ،قم1432 ،ق� ،ص.191

الإ�سالم.
العلم والفقاهة بالدين الإ�سالمي.
�شروط الحاكم
في
المنظور الإ�سالمي

العقل.
العدالة.
ح�سن التدبير والإدارة.
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ن�شر المعرفة الإ�سالمية.
تربية النا�س على الأخالق الح�سنة وال�سنن الإلهية.
�إقامة الواجبات الدينية وال�شعائر المذهبية.
�إحياء ال�سنن والقيم الإ�سالمية.
الحفاظ على حدود الدولة الإ�سالمية و�أموال الم�سلمين و�أعرا�ضهم.
�إيجاد الأمن في المدن والقرى والطرق.
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وظائف الحاكم
في الدولة
الإ�سالمية

عمران البالد.
تحقيق العدالة االجتماعية.
لتك�سب النا�س.
�إيجاد طرق ُّ
جمع الأموال ل�صالح الدولة والنا�س من ال�صدقات وال�ضرائب وغيرهما.
بناء عالقات ح�سنة مع ال�شعوب والدول الأخرى.

�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
1 .1ال ي�ش���ترط في تطبيق الأحكام والقوانين في المجتمع الإ�سالمي �أن يكون
الحاكم م�سلم ًا؛ وذلك ل ّأن الأحكام والقوانين في المجتمع تُ�ش ّكل �ضرورة
اجتماعية عند كافّة المجتمعات.
ُ 2 .2يعتبر في الحاكم الإ�س�ل�امي �أن يكون فقيه ًا بالدين الإ�س�ل�امي ،و�إال �أ ّدى
ذلك �إلى محدودية �صالحيات الحاكم وتق ّيده ب�آراء الآخرين.
3 .3ال يمك���ن تطبي���ق الأح���كام والقوانين الإ�س�ل�امية �إال بوج���ود حاكم عاقل
وعادل يمنع نف�سه من الوقوع في الأخطاء القيادية والفكرية.

�5 .5إذا كانت الأحكام والقوانين الحاكمة على المجتمع �إ�سالمية ،فال ب ّد من
�أن يحر�ص الحاكم على �إقامة �أهداف الدين الإ�سالمي.

مكاحلا طورش

4 .4ال ي�ش���ترط في الحاكم الإ�سالمي �أن يكون ح�س���ن الإدارة؛ وذلك ل ّأن دور
الحاكم هو مج ّرد مراقبة تطبيق الأحكام والقوانين في المجتمع.
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ل��ل��م��ط��ال��ع��ة
شروط الحاكم
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يجب �أن يكون باب االجتهاد مفتوح ًا دائم ًا في الحكومة الإ�سالم ّية ،وتقت�ضي طبيعة
ال ّث���ورة وال ّنظام �أي� ً
ض���ا �أن ُتط���رح الآراء االجتهاديّة الفقه ّية ف���ي المجاالت المختلفة
ب�ش���كل ح ّر ومفتوح ،ح ّتى ولو كانت مخالفة لبع�ض���ها بع� ًضا ،وال يح ُّق لأحد ،وال يمكنه،
�أن يمنعه���ا .ولكنّ ال�ش���يء المهمّ  ،هو المعرفة ال�ص���حيحة للحكوم���ة والمجتمع؛ ح ّتى
إ�س�ل�امي من التخطيط ل�ص���الح الم�سلمين ،ومن ال�ضروريّ له وحدة
يتم ّكن النظام ال
ّ
ال���ر�أي والعمل .ومن هنا ،فال يكفي االجتهاد الم�ص���طلح عليه في الحوزات ،بل ح ّتى
ول���و وُجد �إن�س���ان هو الأعل���م في العلوم المعروف���ة في الحوزات ،لك َّن���ه غير قادر على
ت�شخي�ص م�صلحة المجتمع� ،أو ال يقدر على ت�شخي�ص الأفراد ال�صالحين والمفيدين
االجتماعي
من الأفراد غير ال�صالحين ،ويفتقد ب�شكل عا ّم للر�أيّ ال�صائب في المجال
ّ
���ي والقدرة على ا ّتخاذ القرار ...ف� ّإن مثل هذا الإن�سان يكون غير مجتهد في
وال�سيا�س ّ
الم�سائل االجتماع ّية والحكوم ّية ،وال يمكنه الت�صدّي ال�ستالم زمام المجتمع.
الإمام الخميني {

الدرس التاسع

طرق تعيين الولي ()1

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعر�ض نظرية البيعة وال�شورى مب ّين ًا المراد منهما.
2 .2يناق�ش وير ّد �صالحية نظرية البيعة الختيار الحاكم.
3 .3يناق�ش وير ّد �صالحية نظرية ال�شورى الختيار الحاكم.

تمهيد

( يلولا نييعت قرططط

بعد عر�ض الأد ّلة على والية الفقيه ،وبيان ال�شروط الإ�سالمية لهذا الولي ،وتحديد
التو�ص���ل لهذا الحاكم،
وظائفه ،نب ّين في هذا الدر�س النظريّات التي وردت في كيف ّية ّ
وما هي الآلية التي ينبغي اعتمادها في تعيين حاكم على الأمّة الإ�س�ل�ام ّية ،خ�صو� ًصا
�إن كانت ال�ش���روط متو ّفرة في عدّة �أ�شخا�ص ،وكان ك ّل واحد منهم �أه ًال �أن يكون ول ّي ًا
وحاكم ًا.
ونعر����ض فيم���ا ي�أت���ي لنظريّتين م���ن النظريات ،يليها ف���ي الدر����س التالي عر�ض
لنظريتي���ن �أخريين ،وه���ذه النظريات ه���ي نظرية البيع���ة ونظرية ال�ش���ورى ونظرية
للتو�صل �إلى ح ّل يتنا�سب مع
الت�ص���دّي ونظرية االنتخاب ،مع مناق�شة هذه النظريات ّ
المبادئ والأهداف.
نظرية البيعة

البيعة هي عبارة عن عهد بين المجتمع �أو الأمّة وبين الحاكم �أو القائد ،حيث تقوم
الأمّة بمبايعة القائد على العهد والطاعة ،فت�صبح �أموال الأفراد و�أنف�سهم و�إمكاناتهم
تح���ت اختيار القائد ،ويتعهّد هو في المقابل بالعمل على ما فيه خيرهم و�ص�ل�احهم.
فالبيع���ة ه���ي معاملة بين طرفين تكون و�س���يلة لإن�ش���اء حكومة ،تنبثق �ش���رعيتها من
المبايعة.
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و ق���د ورد العدي���د م���ن الآيات الت���ي تتحدَّث عن قي���ام النا�س بالبيع���ة للنبي P

ف���ي الحديب ّية((( ،وم���ا بعد فتح مكة((( ،وفي الروايات وردت �أي� ً
ق�ص���ة البيعة مع
ض���ا ّ
النب���ي  ،Pحي���ث ورد عن الإم���ام �أبي عبد اهلل  Qق���ال« :لمّا فت ��ح ر�سول اهلل
 Pم ّك ��ة باي ��ع الرجال ،ث ّم ج ��اء الن�ساء يبايعنه ،ف�أن ��زل اهلل ع ّز وج ّل} :ﭑﭒ

ﭓﭔﭕﭖ ﭗﭘﭙﭚ ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ ﭪ ﭫ ﭬ ﭭ ﭮﭯ
ﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ {((( ،(((»...وكذل���ك وردت الرواي���ات
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الت���ي تتح���دَّث عن مبايع���ة النا�س لأمي���ر الم�ؤمني���ن  ،Qكما عن���ه ...« :Q
فب�سط ��ت ي ��دي فبايعتموني مختاري ��ن ،وبايعني في �أولكم طلح ��ة والزبير طائعين
غير مكرهين .(((»...وهذه الروايات ّ
تدل على اهتمام ال�ش���ريعة الإ�س�ل�امية بالبيعة
وبدورها و�أثرها في تح ّقق الحكومة على النا�س.
وعليه ،ذهب جماعة �إلى اعتبار � ّأن البيعة بنف�سها ت� ّؤ�س�س ل�شرع ّية الوالية والقيادة،
فمن يقوم النا�س بمبايعته يكون حاكم ًا فعل ّي ًا عليهم.
مناق�شة النظر ّية:
� ّإن ما ح�صل من البيعة للر�سول  Pوللأئ ّمة الأطهار � Rإ ّنما هو عمل ّية ت�أكيد
بن�ص قرءاني وا�ض���ح ،فوالية النبي P
للوالية التي يمتلكونها من اهلل تبارك وتعالى ّ
لي�س���ت من النا�س والأمّة� ،إ ّنما هي من اهلل ،ق���ال تعالى} :ﯥﯦﯧﯨﯩ
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((( }ﮏﮐﮑﮒﮓﮔﮕﮖﮗﮘﮙﮚﮛﮜﮝﮞﮟﮠﮡ { �سورة الفتح ،الآية .18
((( }ﭑ ﭒ ﭓ ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛ ﭜ ﭝ ﭞ ﭟ ﭠ ﭡ ﭢ ﭣ ﭤ ﭥ ﭦ ﭧ ﭨ ﭩ

ﭪﭫ ﭬ ﭭﭮﭯﭰﭱﭲﭳﭴﭵﭶﭷﭸ{ �سورة الممتحنة ،الآية .12
((( �سورة الممتحنة ،الآية .12
((( الكليني ،محمد بن يعقوب الكافي ،ج� ،5ص.527
((( المفيد ،محمد بن محمد ،الإر�شاد ،ج� ،1ص.245

ﯪﯫﯬﯭﯮﯯﯰﯱ{(((.
و� ّإن م�س����ألة الوالية والحكومة من الأمور التي ال تقبل الإن�ش���اء والإيجاد ،فالأمّة ال
�شخ�ص ما �شرعية و�أهل ّية الوالية وهو فاقد لها ،ف�ش�أن ّية الوالية
ت�س���تطيع �أن تجعل في
ٍ
خا�صة.
�إ ّنما تكون من خالل تو ّفر �شروط وموا�صفات ّ
م�ض���افا ً �إل���ى ذلك� ،إذا كانت البيعة هي عبارة عن ا ّتف���اق بين طرفين ،فقد تكون
�ضمن دائرة محدّدة من ال�صالح ّيات التي يح�صل عليها التوافق بين الطرفين ،وهي
عبارة عن «الوكالة» ،وال تثبت بها «الوالية المطلقة» للفقيه والحاكم الإ�سالمي.
نظرية الشورى

((( �سورة المائدة ،الآية .55

( يلولا نييعت قرططط

من�ص���ب من اهلل تبارك وتعالى ـ ـ كما هو الحال بالن�س���بة لر�س���ول
م���ع وجود �إمام ّ
اهلل  Pوللأئ ّمة الأطهار  Rـ ـ ف� ّإن النوبة ال ت�صل �إلى الأمّة ،وعلى فر�ض انتخاب
ن�صبه اهلل
غيرهم بعد الر�سول الأعظم  Pال تكون طاعتهم واجبة ،بل الطاعة لمن َّ
ع ّز وج ّل.
�أمّ���ا في زمان الغيبة حي���ث � ّإن الإمامة بمعناها العام ال ينبغي تعطيلها ،وحيث كان
من الواجب �إقامة الحكومة الإ�س�ل�ام ّية في ك ّل ع�صر وم�صر ،ف�إن قلنا ب� ّأن التن�صيب
قد �ص���در من الأئ ّمة  Rللفقهاء العدول الجامعين لل�ش���رائط ف� ّإن النوبة �أي� ً
ض���ا ال
ت�صل �إلى الأمّة ،و�إنْ قلنا بعد قيام الدليل على ثبوت الن�صب العام للفقهاء ف� ّإن النوبة
ت�صل �إلى الأمّة الإ�سالمية الختيار حاكم عليها ،ومن هذه الطرق ال�شورى التي تطرح
كدلي���ل على � ّأن الوالية والحاكمية ُت ْعطى من الأمّة ،حيث تقوم الأمّة على التوافق فيما
بينها على �شخ�ص يحكمها ويدير �ش�ؤونها ويرعى م�صالحها.
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�أ ّدلة نظر ّية ال�شورى:
قال اهلل تعالى} :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ{(((.
واال�س���تدالل بها من جهة � ّأن كلمة (�أمر) �إمّا � ّأن المراد منه خ�صو�ص الحكومة� ،أو
� ّأن الحكومة هي القدر المتي ّقن في هذه الآية.
وفي الروايات :عن �أمير الم�ؤمنين « :Qو�إ ّنما ال�شورى للمهاجرين والأن�صار،
رجل و�سمَّوه �إماماً كان ذلك هلل ر�ضا»(((.
ف�إن اجتمعوا على ٍ
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مناق�شة النظر ّية:
� ّإن مو�ض���وع ال�ش���ورى في الآية �إ ّنما هو عبارة عن الأمور الت���ي �أوكل �أمر البتّ فيها
�إلى الم�ؤمنين ،وذلك بقرينة �إ�ضافة ال�ضمير «هم» �إلى كلمة «�أمر» ،ولي�س من المعلوم
كون م�س�ألة القيادة قد �أوكل �أمرها �إلى انتخاب النا�س.
ومن الوا�ض���ح �أي� ًضا � ّأن النبي Pلو اعتمد نظام ال�شورى �أ�سا�س ًا الختيار الحاكم،
خا�ص���ة و�أ ّنه جاء
لكان من البديهي �أن يقوم بتوعية الأمّة على تفا�ص���يل هذا النظامّ ،
جديد ًا على المجتمع الذي كان يرزح تحت كابو�س الزعامات القبلية والع�شائرية.
وعملي���ة التوعية لهم لم تظه���ر ،ال في �أحاديثه الم�أثورة ،وال في ذهنية وممار�س���ة
الأمّ���ة �آن���ذاك .حتى � ّأن الخلفاء الذي���ن تو َّلوا الحكومة بعد النب���ي Pلم يعتمدوه �إال
نادر ًا ،كما ت�شهد الوقائع التاريخية بذلك.
وبالخال�ص���ة يمكن القولّ � :إن نظام ال�ش���ورى قد ال ي�ؤدّي �إلى فرز الأف�ض���ل ،فكيف
يمكن لجمهور متعدِّ د اال ّتجاهات والم�ص���الح �أن يختار �إمام ًا قادر ًا على ن�ش���ر وحماية
وتو�ضيح الر�سالة على �أر�ض الواقع.
((( �سورة ال�شورى ،الآية .38
((( نهج البالغة ،من كتاب له �إلى معاوية.

فالأمّة غالب ًا ال يمكنها �أن تتج ّرد عن الع�ص���بيات والميول والمطامع ،في الق�ضايا
الب�سيطة ،فكيف في ق�ضية اختيار خليفة الم�سلمين �أو حاكمهم.
علي  ،Qفهو ق�س���م من ر�س���الة له �إلى معاوية ويريد الإمام
و�أمّا كالم الإمام ّ
التم�س���ك بما يعتقد به معاوية نف�س���ه،
علي � Qإثبات �أح ّقيته بالخالفة من خالل ّ
ّ
وه���و ك���ون �أمر الخالفة �أم���ر ًا انتخابي ً���ا ،ومن الطبيع���ي �أن يعتمد الإن�س���ان في مقام
االحتجاج على المخالف له بما يقبله ويعتقد به الطرف الآخر.
وعلي���ه ،ف���كالم الإمام � Qإ ّنما هو في مورد من كان و�ص���وله �إلى مقام الوالية
الن�ص.
النبي  ،Pو�إال فال قيمة لر�أي النا�س في مقابل ّ
لم يثبت ّ
إلهي ّ
بتو�سط ّ
بن�ص � ّ
( يلولا نييعت قرططط
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البيع���ة هي :عهد بين الأمّة والحاكم من خالل مبايعة الأمّة له على
الطاعة في مقابل الحفاظ على م�صالحها.
نظرية البيعة

� ّإن البيعة ح�ص����لت في ع�صر ر�سول اهلل Pمرّتين ،وهما المعروفتان
ببيعة العقبة الأولى والثانية ،وكذلك لأمير الم�ؤمنين.Q
نقد النظريةّ � :إن البيعة هي عبارة عن ت�أكيد لحق الوالية للمع�صوم
 Qال �أ ّنها تعطي له �شرعية الوالية.
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نظرية ال�ش���ورى عبارة عن توافق الأمّة على �شخ�ص يحكمها ويدير
�ش�ؤونها ويرعى م�صالحها.
نظرية ال�شورى

�أ ّكد القر�آن الكريم على �أهمية ال�شورى بين الم�سلمين ،فقال تعالى:
} ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ{
نق���د النظرية :ال�ش���ورى بين الم�س���لمين ال تعني في �ش����ؤون الوالية
والخالفة التي هي �ش�أن �إلهي ،بل فيما يرتبط ب�ش�ؤونهم العامّة التي
تخ�ص حياتهم االجتماعية بما هم ب�شر وعقالء.
ّ
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�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
1 .1نظري���ة البيع���ة هي عبارة ع���ن عهد بين الأم���ة وبين الحاك���م من خالل
مبايع���ة الأ ّمة له على ال�س���مع والطاعة ،وتع ّهده بالعم���ل لما فيه خيرهم
و�صالحهم.
ّ �2 .2إن البيع���ة م���ن ِق َبل الم�س���لمين التي ح�ص���لت لر�س���ول اهلل Pهي التي
منحت ر�سول اهلل� Pشرع ّية الوالية والقيادة على النا�س.

4 .4يق�صد بقوله تعالى} :ﮞﮟﮠﮡﮢﮣ{ هو � ّأن الولي
والقائد ال يجوز انتخابه �إال من خالل توافق الأ ّمة عليه.

( يلولا نييعت قرططط

3 .3نظرية ال�شورى هي عبارة عن توافق الأ ّمة فيما بينها على اختيار �شخ�ص
يحكمها ويدير �ش�ؤونها ويرعى م�صالحها.

5 .5ال�ش���ورى ف���ي الر�ؤية الإ�س�ل�امية هي عبارة ع���ن الأمور العا ّم���ة المتع ّلقة
ب�ش�ؤون الأمة التي �أجاز اهلل �سبحانه وتعالى للحاكم م�شاورة الأ ّمة بها.
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ل��ل��م��ط��ال��ع��ة
ما معنى التنصيب؟
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التن�صيب يعني تعيين الفقيه الحائز على ال�شروط العلم ّية والعمل ّية من قبل الأئ ّمة
المع�صومين Rلمن�ص���ب الإفتاء والق�ضاء والوالية في ع�صر الغيبة� ،أي تن�صيب
�ص���احب العنوان في المن�ص���ب والمقام ،وهذا بمعزل عن �إعالن ال�شرائط ،فالأمّة ال
تنتخب الفقيه لمن�ص���ب الإفتاء والق�ض���اء ليكون وكي ًال عنهم ال�ستح�ص���ال الفتوى� ،أو
لغر����ض ا�س���تنباط الأحكام الق�ض���ائ ّية وتطبيقها .وهكذا الحال بالن�س���بة للوالية التي
تم ّث���ل المن�ص���ب الأهم للفقي���ه ،فال ي ّتخذه النا����س وكي ًال لهم للحك���م ,فالفقيه نائب
وولي الحكومة.
وولي الق�ضاءّ ،
ولي الإفتاءّ ،
الإمام المع�صوم ،Qوهو ّ
في رواية عمرو بن حنظلة يقول الإمام« :Qفار�ضوا به حكماً ف�إ ّني قد جعلته
عليكم حاكماً» ،ولم يقل  :Qفار�ض���وا به حكم ًا وا ّتخذوه وكي ًال ،و�إ ّنما قال« :ف�إ ّني
ق ��د جعلت ��ه عليك� � َم حاكماً» .ف� ّإن عبارة فار�ض���وا به حكم ًا تتع ّلق بالق�ض���اء� ،أما عبارة
«ف�إ ّني قد جعلته عليكم حاكماً»  -وهي تعليل -ف�إ ّنها ترتبط بالحكم والوالية.
بنا ًء على ذلك ،ف� ّإن الأئ ّمة المع�ص���ومينRجعلوا المنا�صب الثالثة  -الإفتاء،
الق�ض���اء ،الوالي���ة والحكومة  -ح ّق ً���ا للفقيه الحائز على ال�ش���رائط ،بل م�س����ؤولية له،
والمالحظة الأخرى هي � ّأن هذه المنا�ص���ب الثالثة متبلورة في الفقيه قبل ت�أييد الأمّة
�أي� ًضا ،وبت�أييد الأمّة تتح ّقق على ال�صعيد العملي والخارجي.
�آية اهلل جوادي �آملي

الدرس العاشر

طرق تعيين الولي()2

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 1يعر�ض نظرية الت�صدّي واالنتخاب مب ّين ًا المراد منهما.
2 .2يناق�ش نظرية الت�صدّي.
3 .3يقدِّ م نقد ًا لنظرية االنتخاب.

تمهيد

نظرية التصدّ ي

� ّإن هذه النظريّة تعني �أن يقوم �أحد الفقهاء الذين تجتمع فيهم ال�ش���روط والأهل ّية
للوالية بالت�صدّي لهذا الأمر ،فيكون الحكم له ،لكونه الأ�سبق بين نظرائه من الفقهاء،
ف�إنْ �س���بق غيره في الت�ص���دّي للحك���م والوالية ،فال يجوز لأحد غي���ره من الفقهاء �أن
يزاحمه في دوره ،ويكون الأمر له دون غيره.
مناق�شة النظرية:
مخت�ص بالفقه���اء الذين
لق���د د ّل���ت الن�ص���و�ص والروايات عل���ى � ّأن مقام الوالي���ة
ّ
تتو ّف���ر فيهم �ش���روط مع ّينة((( ،ف���ك ّل من تتو ّف���ر فيه ال�ش���روط التي �أ�ش���ار �إليها �أهل
الع�ص���مة  Rهو �أه ٌل �أن يكون ول ّي ًا وحاكم ًا ،ولكن ما لم ّ
تدل عليه الن�ص���و�ص هو
�أن يكون الت�ص���دّي لهذا الأمر كافي ًا كي ي�صبح الفقيه ول ّي ًا بالفعل ،ومانع ًا من ت�صدّي
الفقه���اء الآخري���ن ،فالروايات لم تتك ّف���ل بيان الولي الفعلي ،ب���ل تك ّفلت بيان من فيه
(((

الإ�سالم ،الفقاهة ،العقل ،العدالة ،ح�سن التدبير والإرادة .راجع الدر�س الثامن.

(يلولا نييعت قرططط

لقد تمّ في الدر�س ال�سابق عر�ض نظريّتين اثنتين ومناق�شتهما ،وفيما ي�أتي نعر�ض
نظريّتين �أخريين للمناق�شة ،وهما نظريّة الت�صدّي ونظريّة االنتخاب.
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�أهل ّية الوالية من خالل تو ّفر ال�ش���روط فيه .وعليه ،فال دليل في الن�ص���و�ص ال�شرع ّية
على � ّأن الت�صدّي هو طريق ي�صبح من خالله الفقيه الجامع لل�شرائط ول ّي ًا بالفعل.
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متى ينفع الت�صدّ ي؟
نعم� ،إنْ ت�ص���دّى الفقيه ،و�س��� ّلم له الآخرون بقيادته ،وتو ّفرت فيه ال�ش���روط ،ولم
يت�ص��� َّد غيره لهذا العمل ،ف� ّإن هذا الفقيه يكون هو الولي الفعلي ،ولكن لي�ست �شرعية
واليت���ه وحاكم ّيته لكونه قد ت�ص���دّى لهذا الأمر ،بل لأ ّنه قد تو ّفرت في ال�ش���روط ،كما
وح�سا�س ً���ا للأمّة
� ّأن �أح���د ًا لم يت�ص��� ّد لهذا الأم���ر العظيم الذي ي�ش��� ّكل منعطف ًا ها ّم ًا
ّ
الإ�سالم ّية ،وله الدور الأ�سا�س في حفظ الدين والمجتمع الإ�سالمي.
وعل���ى هذا الأ�س���ا�س انطلق الإم���ام الخميني  ،Mفقد ر�أى � ّأن �أحد ًا لم يت�ص��� َّد
لهذا الهدف المهم ،ف�شعر بالوجوب العيني يحيط به ،وكان م�ستع ّد ًا للتنازل عن هذا
الت�صدّي لو ت�صدّى من يراه �أكف�أ منه ،لكن لم يت�ص َّد غيره.
كاف ،فل ّربما ت�ص���دّى من لي�س �أه ًال لذلك.
والخال�صةّ � :إن الت�ص���دّي لوحده غير ٍ
والت�ص���دّي ينفع عند تح ّقق ال�ش���روط للوالية ،و�إحراز الأمّة تو ّفر هذه ال�ص���فات فيه،
وعدم ت�صدّي فقيه �آخر جامع لهذه ال�شرائط.
نظريّة االنتخاب
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� ّإن نظريّ���ة االنتخاب يختلف معناه���ا والمراد منها باخت�ل�اف الظروف المحيطة
ب�أم���ر الوالية؛ ف�إنْ كان لدينا م�ش���كلة تعدّد للفقهاء الجامعين لل�ش���روط ،وكان هناك
تفاوت في هذه ال�صفات ،ف� ّإن الولي يكون ّ
م�شخ� ًصا ومحدّد ًا بالفعل ،ويكون االنتخاب
طريق ًا للبحث ،ومعرفة الأف�ضل بين الفقهاء.
ولكن لو �ص���ادف ت�س���اوي الفقهاء الموجودين بال�ص���فات ،فال يك���ون هناك تع ّين
ف���ي الواق���ع لمن هو الولي الفعلي ،ب���ل يكون جميع الفقهاء الذين تتو ّفر فيه ال�ش���روط

طرق التشخيص ثالثة

لق���د ذك���رت الكتب الفقهية الط���رق الثالثة المعروفة :من �ش���هادة �أه���ل الخبرة،
وال�ش���ياع المفي���د للعلم ،والمعرف���ة ال�شخ�ص��� ّية بالفقيه المت�ص���دّي للمرجعية ،وهذه
الطرق الثالثة ال يمكن تبنيها ك ّلها في باب الوالية.
الطريق الأ ّول :الب ّينة الم�ؤ ّلفة من قول �شاهدين من �أهل الخبرة.
هذا الطريق ال يمكن اعتماده هنا ل�سببين:
الأوّل :ل ّأن البينة ذات بعد فردي ال اجتماعي ،فال ت�ش��� ّكل �أ�سا�س ً���ا لمعرفة اجتماعية؛
�إذ � ّإن الذي ّ
يطلع عليها هو الفرد ،وهذا ال يفيد بالن�سبة للأمّة ،وعلينا البحث عن
�سبيل معرفة يح ّقق معرفة جماعية ال فردية.
الثان ��ي :لأ ّنه �سيف�س���ح المجال لأن يك���ون جميع الفقهاء والة فعليي���ن� ،إذ ما من فقيه
مت�صدٍّ �أو يريد الت�صدّي �إال و�سيجد من ي�شهد له ب�أهل ّيته لذلك.

(يلولا نييعت قرططط

مت�س���اوين في ه���ذا ّ
الحق ،وتك���ون وجهة االنتخاب اختي���ار �أحدهم لع���دم �إمكان ّية �أن
يكونوا جميع ًا والة فعليين.
واالنتخ���اب عل���ى كال التقديرين ال دخالة له في الأهلية للوالية؛ ف�أهل ّية الولي ثابتة
بالن�ص���و�ص والأد ّلة ،فعلى التقدير الأول هو مج ّرد �إعالن عن معرفته ،وعلى التقدير
الثاني يكون االنتخاب له دخل في فعلية والية الولي ،وح�س���م التعدّد ل�ص���الح الوحدة،
وترجيح المنتخب على غيره.
وت�أت���ي نظرية االنتخاب على التقدير الثاني كح��� ّل عقالئي مقبول ،دون �أن يتنافى
كاف.
مع الم�س ّلمات ال�شرعية بعد �أن تب ّين معنا � ّأن الت�صدّي لوحده غير ٍ
ولكن ال�س����ؤال المطروح :كيف يكون هذا االنتخاب؟ وم���ا هي الطريقة التي ينبغي
للنا�س اعتمادها للك�شف عن الولي؟
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الطريق الثاني :المعرفة ال�شخ�صية.
وه���ذا الطريق ينفع �ص���احب المعرفة فقط دون غيره ،وي�س���تحيل ع���ادة �أن يملك
جميع �أفراد الأمّة الخبرة ال�شخ�صية الكافية لمعرفة �أهل ّية ال�شخ�ص للوالية.
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الطريق الثالث :ال�شياع المفيد للعلم �أو االطمئنان.
وه���و الطريق الوحيد المتب ّقي الذي يمكن اعتماده هنا ،وهو �أن يكون هناك �ش���ياع
يفيد العلم �أو االطمئنان((( .وما ي�س���هّل الأمر هو �إمكان تح�ص���يل �شياع مفيد للعلم �أو
االطمئنان من خالل ت�ش���كيل مجل�س حا�ش���د من �أهل الخبرة العدول ،وبالتالي يمكن
من خالل �إيكال الأمر �إلى ه�ؤالء تح�صيل العلم �أو االطمئنان بكفاءة ال�شخ�ص المع ّين
للوالية� ،أو ب�أف�ضل ّيته �إن ك ّنا نبحث عن الأف�ضل.
حينئذ
ومع تح�ص���يل العلم �أو االطمئنان من قول �أهل الخبرة بالأف�ض���لية ،ال ي�ض ّر ٍ
�أيّ ق���ول معار����ض؛ ل ّأن قول هذا المعار�ض هو في �أح�س���ن الحاالت ل���ن يفيد �أكثر من
االحتم���ال ال�ض���عيف الذي ال يُعتنى ب���ه عقالئي ًا ،ويمكن للأكثري���ة المه ّمة في مجل�س
حا�شد من �أهل الخبرة �أن تفيدنا االطمئنان� ،إن لم تفد العلم.
معنى ال�شياع:
وم ّم���ا ذكرن���ا يتب ّين �أن ال�ش���ياع لي�س مج ّرد �ش���هرة بين النا�س ،بل ه���و عبارة عن
�إخب���ارات كثي���رة من كثير من �أهل الخبرة ،فال يكفي ال�ش���ياع بي���ن النا�س ما لم يكن
نا�ش���ئ ًا عن �ش���ياع بين �أهل العلم والخبرة ،و�إال فيمكن للدعاية �أن ت�س���اهم في تحقيق
هذا ال�ش���ياع بعيد ًا عن الأ�س�س ال�ص���حيحة ،كما ال قيمة ل�شياع �أو �شهرة تن�ش�أ من قول
�شخ�ص �أو �شخ�صين ،بل هذا في الحقيقة خارج عن حقيقة ال�شياع ومندرج في الب ّينة
�أو قول ال�شخ�ص الواحد.
((( االطمئنان يدخل تحت عنوان الظن ،فقد ي�ش���ت ّد الظن ويقوى �إلى �أن يبلغ مرحلة ي�ش���ابه فيها العلم؛ �أي تارة يكون
في ِقبال الظنّ احتمال يلتفت �إليه العقالء ويراعونه في حياتهم ،و�أخرى يكون االحتمال �ضعيف ًا لدرجة �أنّ العقالء
يتعاملون معه معاملة العدم ،وال يراعون وجوده.

(يلولا نييعت قرططط

نتيجة البحث:
فتح�ص���ل �أ ّنه ال �س���بيل �إال بال�شياع ،و� ّأن �أف�ض���ل طريقة له هي ت�شكيل مجل�س ي�ضمّ
ّ
ح�ش���د ًا م���ن �أهل العل���م والخبرة ّ
ي�شخ�ص���ون من خالل م�ش���اورات بينهم وا�ست�ش���ارة
الآخرين من هو الولي ،ويكون االنتخاب منهم ،ولي�س انتخاب ًا مبا�شر ًا من النا�س.
وهذا ما ا ّتبعته الجمهورية الإ�سالمية المباركة �أيّام الإمام الخميني {.
حيث يقوم ال�شعب الإيراني بانتخاب مجل�س الخبراء ،وهو مجل�س �أهل علم وخبرة
َ
الولي الذي
واجتهاد ،ويقوم هذا المجل�س بدوره،
المنتخب من ِقبل ال�شعب ،بت�شخي�ص ّ
َ
المنتخب
المنتخب من ال�ش���عب هو
تتو ّف���ر فيه �ش���روط الوالية ،فيكون هذا المجل����س
ِ
المبا�شر للولي ،ولي�س ال�شعب.

125

نظرية
الت�صدّي

يُق�ص���د به���ا� :أن يق���وم �أح���د الفقهاء ال���ذي تجتمع فيه �ش���روط و�أهلي���ة الوالية
بالت�صدّي ل�ش�أن الوالية وقيادة الدولة الإ�سالمية.
� ّإن الرواي���ات حول الفقهاء لم ت�ش���ر �إلى تعيي���ن الولي بعينه،
و�إ ّنما �أو�ضحت ال�صفات العامّة للولي الفقيه.

نقد
النظرية

� ّإن الت�ص���دّي بنف�سه غير �ص���الح ،لأ ّنه قد يت�ص���دّى من لي�س
�أه ًال للوالية والقيادة.

دروس في والية الفقيه

وهي عبارة عن انتخاب الأمّة للولي الفقيه.

نظرية
االنتخاب

طرق
ت�شخي�ص
الولي الفقيه
بنظرية
االنتخاب

البيّنة الم�ؤ ّلفة من قول �شاهدين من �أهل الخبرة.
المعرفة ال�شخ�صية.
ال�شياع المفيد للعلم �أو االطمئنان.

ال يمكن اعتماد الطريق الأول لأ ّنه فردي ولي�س اجتماعي ًا.
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حول النظرية

الطريق الثاني ي�ؤدّي للمعرفة ال�شخ�صية بالولي ولي�س معرفة
الأمّة به.
� ّإن �أف�ض���ل طريق���ة لتعيين الول���ي الفقيه هي ال�ش���ياع المفيد
للعلم الكا�شف عن الولي.

�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
1 .1نظرية الت�ص��� ّدي تعني ت�ص��� ّدي �أحد الفقهاء لمن�صب الوالية على الأ ّمة،
وعدم الجواز لغيره من الفقهاء مزاحمته.
�2 .2إذا ت�ص��� ّدى �ش���خ�ص من الفقهاء للوالية والقيادة فال تجوز مزاحمته في
الأمر ،و�إن كان فاقد ًا لبع�ض �شروط الوالية والقيادة.

ّ �5 .5إن انتخاب ع ّدة من الفقهاء ذوي الخبرة في �ش����ؤون الأ ّمة ل�شخ�ص الولي
ل�صحة انتخابهم ،ويعطي ال�شرعية للولي
الفقيه ،يح�ص���ل به االطمئنان ّ
على الأ ّمة.

(يلولا نييعت قرططط

3 .3نظري���ة االنتخاب ه���ي عبارة عن انتخ���اب �أحد من الفقه���اء من مجموع
فقهاء متع ّددين م ّمن تتوفّر فيهم �شروط الوالية والقيادة.
���م انتخ���اب الولي الفقي���ه عن طريق الب ّين���ة فهذا ي����ؤ ّدي �إلى تحقّق
�4 .4إذا ت ّ
�شرعية الوالية والقيادة له على الأ ّمة.
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ل��ل��م��ط��ال��ع��ة
طرق تعيين الولي
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�أمّا بعد عهد الأئ ّمة المع�ص���ومين ،وحيث ال يوجد �شخ�ص مع ّين قد ُن ِّ�صب من قبل
اهلل كحاكم للمجتمع ،ف� ّإن المناط في تعيين الحاكم هو:
 .1حيازت���ه لل�ص���فات التي حدّدها الإ�س�ل�ام ،كالعل���م والتقوى والكف���اءة والإخال�ص
و�سائر ال�صفات...
 .2قبول النا�س به واجتماع كلمتهم عليه ،ف�إن لم يعرف النا�س ذلك ال�شخ�ص الحائز
عل���ى موا�ص���فات الحاكم� ،أو لم يقبلوه مع تو ّفر ال�ش���روط الالزم���ة فيه ،ف�إ ّنه لي�س
حاكم ًا ،و�إذا و ُِجد �شخ�ص���ان حائزان على تلك الموا�صفات ،وق ِبل النا�س �أحدهما،
فالحاكم من اختاره النا�س ،فقبول الأمّة ور�ضاها �شرط من �شروط الحاكم ّية.
ين�ص الد�ستور
وهذا الأمر ورد �أي� ًضا في د�ستور الجمهورية الإ�سالمية في �إيران� ،إذ ّ
على كونه مجتهد ًا عاد ًال مدير ًا مدبّر ًا ذا ر�أي وب�ص���يرة ،قد عرفه النا�س ،وو�ص���ل �إلى
مرتبة المرجع الذي يق ّلده النا�س ،ويظهرون الرغبة فيه والإقبال عليه ،ف�إذا لم يعرف
النا����س مثل هذا ال�ش���خ�ص ،ف� ّإن خب���راء الأمّة يبحثون عنه ،ف�إذا ّ
�شخ�ص���وه وعرفوه،
ب���ادروا �إلى تعريف الأمّة به ،وهكذا ترون �أه ّمية الدور الذي يقوم به النا�س في تعيين
الحاكم الإ�سالمي.
الإمام الخامنئي}

الدرس الحادي عشر

الوالية بين الوحدة والتعدّد

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

1 .1يعرف �أد ّلة وحدة والية الأمر.
الولي.
2 .2يتع ّرف �إلى �صور تعدّد ّ
3 .3يناق�ش فر�ض ّيات التعدّد ،و يُثبت بطالنها.

تمهيد
ّدعتلاو ةدحولا نيب ةيالولا

لق���د مهَّ���د الإم���ام الحجّ ة | لغيبت���ه وانقطاع���ه عن النا����س بما عُ ���رف بالغيبة
ن�ص فيها على �أ�شخا�ص ب�أ�سمائهم وجعلهم وكالءه و�سفراءه� ،إليهم
ّ
ال�ص���غرى ،والتي َّ
يرج���ع النا����س في م�س���ائلهم ،وه���م بدورهم يرجعون �إل���ى الإمام |� ،أمّ���ا بعد وفاة
ال�سفير الرابع فقد جعل الإمام الوالية من بعده  -بما د ّلت عليه الروايات المتقدّمة -
ين�ص عليها ل�شخ�ص
لأ�شخا�ص يحملون �صفات مع َّين ًة محدّدة تقدّم ذكرها �أي� ًضا ،ولم ّ
واحد بعينه ،وعند تو ّفر ال�شروط في واحد من الفقهاء يتع ّين تلقائ ّي ًا.
لك���ن لو فر�ض���نا تعدّد الفقهاء الذي���ن تتو ّفر فيهم ال�ش���روط المتقدّمة ،فهل تكون
الوالي���ة لك ّل واحد منهم �أو لمجموعهم �أو لأحدهم فقط؟ ولع ّل هذا المو�ض���وع هو من
تخت�ص بوالية الفقيه في الع�صر الحا�ضر.
الأبحاث المه ّمة التي
ّ
وحدة والية الفقيه

قبل الدخول في �ص���لب المو�ض���وع ينبغي الإ�ش���ارة �إلى � َّأن البحث عن وحدة الوالية
وتعدّدها �سيكون بح�سب القاعدة الأول ّية؛ �أي ما ينبغي �أن يكون عليه الأمر في الظروف
الطبيع ّي���ة ,بعيد ًا ع���ن الظروف القاهرة التي تفر�ض التع���دّد �أو تفر�ض الوحدة .ف�إذا
كانت القاعدة الأول ّية تقت�ض���ي وحدة الوالية ،ومنعت الظروف من توحيدها وفر�ض���ت
ّلي تقت�ض���ي ال�ض���رورة رفع اليد عنه،
التعدّد،
فعندئذ ال مانع منه ،كما هو ك ّل حكم �أو ّ
ٍ
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وهو �أولى من ترك الأمور كل ّي ًا .كما � َّأن القاعدة الأوّل ّية لو فر�ضت التعدّد ،وكان الظرف
عندئذ.
يقت�ضي الوحدة ،ف�إ َّنه ال مانع منها
ٍ
كما �أ ّنه ال ّ
�ش���ك ب� َّأن وحدة والية الفقيه غالب ًا ما تكون هي الخيار الأف�ض���ل للأ َّمة،
لكنَّ البحث لن يكون في الأف�ض���ل ،بل في الأ�ص���ل ومقت�ض���ى القاع���دة .ولي�س البحث
�أي� ً
���تثنائي ،يُلزمنا بالوحدة �أو بالتعدّد كما
���تثنائي� ،أو زمن ا�س
ض���ا بلحاظ �شخ�ص ا�س
ّ
ّ
يحدث �أحيان ًا ،و�إ َّنما بقطع النظر عن الأ�شخا�ص والخ�صو�ص ّيات الزمان ّية والمكان ّية.
أدلّة وحدة والية األمر
دروس في والية الفقيه
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� َّإن القاعدة الأوّل ّية تقت�ض���ي وحدة والية الأمر في ع�ص���ر الغيبة ،وفيما يلي نعر�ض
الأد ّلة على ذلك:
 . 1حكم العقالء:
� َّإن م���ا يحكم به العقالء في جميع الأمم وال�ش���عوب والأدي���ان � َّأن وجود ر�أ�س واحد
له���ذه الجماع���ة هو �أمر الزم ل�ص���الح الجماع���ة ,و� َّأن تعدّد القادة �س���وف ي����ؤدّي �إلى
الإخالل ب�س���ير الأمّة نحو ال ّرقي والكمال المادّيّ والمعنويّ  ،و�س���وف يفر�ض االنق�سام
على النا�س ويتيح الفر�ص���ة لتف ّكك الجماعة ,و�إذا كان الم�س���لمون �أمّة واحدة ،تحمل
هدف ًا واحد ًا وعقيدة واحدة وم�ص���ادر م�س���يرتها في الحياة واحدة ,فال ب ّد و�أن يكون
ال�شخ�ص الذي ي�سير بها واحد ًا.
 . 2الن�صو�ص ال�صريحة:
إ�سالمي ،ونكتفي في
لقد د ّلت الن�صو�ص �ص���راحة على وحدة القيادة في العالم ال
ّ
هذا المبحث بذكر روايتين فقط:
�أ .الرواية المعتبرة عن الإمام ال�صادق « Qما لكم وللرئا�سات؛ �إ َّنما للم�سلمين
ر�أ�س واحد»(((.
(((

المجل�سي ،محمّد باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،69ص .215
ّ

ب .عن الف�ض���ل بن �ش���اذان عن الإمام الر�ض���ا « :Qف� ��إن قيل :ف ِل� � َم ال يجوز �أن
يكون في الأر�ض �إمامان في وقت واحد �أو �أكثر من ذلك؟ قيل :لعلل ،منها� :أ َّن
الواح ��د ال يختل ��ف فعله وتدبيره ،واالثنين ال ي ّتف ��ق فعلهما وتدبيرهما؛ وذلك
�أ َّن ��ا ل ��م نجد اثنين � اّإل مختلفي اله ّم والإرادة ,ف� ��إذا كانا اثنين ث َّم اختلف همُّ هما
َ
مفتر�ضي الطاع ��ة لم يكن �أحدهما �أولى بالطاعة من
و�إرادتهم ��ا ،وكان كالهما
�صاحب ��ه ,فيكون في ذل ��ك اختالف الخلق والت�شاجر والف�س ��اد .ث َّم ال يكون �أحد
عا�ص للآخر ،فتع ّم المع�صية �أهل الأر�ض.(((»...
مطيعاً لأحدهما � اّإل وهو ٍ
بع���د �أن تقدّمت الأد ّلة العقالئية والن�ص���و�ص ال�ص���ريحة الدالة على وحدة الولي،
و� ّأن القاع���دة الأول ّية هي الوحدة ،من ال�ض���روريّ ج ّد ًا �أن نذك���ر الر�أي المقابل للقول
بالوح���دة وهو التعدّد ،وبعد تو�ض���يح هذا الر�أي بك ّل �ص���وره واحتماالت���ه ،نتع ّر�ض لك ّل
احتمال وما يتر ّتب عليه من مفا�س���د وم�ش���اكل ولوازم باطلة �أو ال يمكن االلتزام بها،
يتع ّي���ن عنده���ا ويت�أ ّكد ما �أثبتناه من قاعدة وهو القول بالوحدة ،لأ ّنه ال بديل �آخر� ،إمّا
الوحدة و�إمّا التعدّد.
الولي ,لن���رى مبرِّراتها ال�ش���رع ّية ولوازمه���ا العلم ّية
نب���د�أ بذك���ر احتماالت تع���دّد ّ
والعمل ّية ،بمعنى �أ ّنه ماذا يتر ّتب من مفا�س ٍ���د وم�ش���اكل لو فر�ض���نا تعدّد الوالية؟ لكي
يبقى الخيار الثاني  -وهو وحدة الوالية  -هو الأف�ض���ل والأ�سلم .ويمكن ت�صوّر التعدّد
من خالل ال�صور الآتية:
الأولى :ثبوت الوالية الفعل ّية لك ّل فقيه تتو ّفر فيه ال�شروط ،بحيث يكون لك ّل فقيه والية
م�ستق ّلة عن والية الباقين ،مهما كثر عددهم.
((( المجل�سي ،محمد بن باقر ،بحار الأنوار ،ج � ،6ص .61

ّدعتلاو ةدحولا نيب ةيالولا
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وهذا االحتم���ال ال يمكن اللجوء �إليه؛ لأ َّنه يلزم منه االختالف والف�س���اد ،وانعدام
النظ���ام ،بينما المفرو�ض � َّأن والية الأمر �إ َّنما �ش��� ِّرعت لحفظ ال ّنظام ،و�إدارة �ش����ؤون
النا�س ،وحفظ الحقوق ،و�إقامة الدين ،فهي لدفع الف�س���اد ال لإحداثه ،فهذا االحتمال
�ساقط قطع ًا.
الثاني ��ة :ثب���وت الوالية الفعل ّي���ة للمجموع ال للجمي���ع؛ �أي ثبوت والي���ة واحدة لمجموع
الفقهاء الذين تتو ّفر فيهم ال�شروط حال اجتماعهم ،دون �أن يكون لك ّل فقيه والية
م�س���تق ّلة على حدة .ومعنى هذا االحتمال �أن يكون ما �أجمعوا عليه (جميع ًا ومع ًا)
حجّ ���ة عل���ى النا�س ملزم ًا لهم ،ف�ل�ا ب ّد من اجتماعهم و�إجماعه���م على ر�أي واحد
لتح�صل القرارات الملزمة في ال ّنظام.
وهذا االحتمال �أي� ًضا ال يمكن االلتزام به لعدّة وجوه:
ً
 .1ال ي ّ
ف�ض�ل�ا عن
���دل عليه دليل ،وال يمكن ا�س���تنباطه من �أد ّلة والية الفقيه النقل ّية،
العقلي.
الدّليل
ّ
يتي�سر ،و�إن
ّ �	.2إن �آل ّية تح�صيل القرارات الملزمة تنح�صر في اجتماعهم ،وهو �أمر ال ّ
تي�سر نادر ًا فهو ال ينفع في المواقع التي تحتاج �إلى متابعات يوم ّية و�إ�صدار الأوامر
ّ
والنواهي والتعليمات ك ّلما اقت�ضى ال�ش�أن ذلك.
الثالثة :ثبوت �ش�أن ّية الوالية لجميع الفقهاء الذين تتو ّفر فيهم ال�شروط ،وتكون فعل ّية
لواحد فقط في الدائرة الواحدة؛ بمعنى �ص�ل�اح ّية ك ّل واحد منهم للوالية،
الوالية ٍ
و�أهل ّيت���ه لها ،ف����إذا تعدّد الفقهاء ف���ي الدائرة الواحدة ال تكون الوالي���ة الفعل ّية �إلاّ
لواحد منهم ،و�إذا تعدّدوا وكانت الدوائر متعدّدة يكون ك ّل واحد منهم ول ّي ًا بالفعل
الخا�صة.
في دائرته
ّ
وهذا االحتمال هو الأ�ش���هر عند القائلين بتعدّد والية الفقيه ،حيث يدَّعي �أ�صحابه
�أ َّنه ال يلزم منه الف�س���اد الذي اقت�ض���اه االحتمال الأوّل ،ول���ن يكون هناك تعار�ض بين

مناقشة فرضيّة التعدّ د الثالثة

�إلاّ � َّأن ه���ذا االحتمال للتعدّد �أي� ً
ض���ا مما ال ينبغي اللج���وء �إليه وال االلتزام به وذلك
لعدّة �أمور:
 . 1كيف نفهم كالم المع�صوم Q؟
�إن َّن���ا �إذا �أردن���ا �أن نفهم كالم المع�ص���وم ،ال ب ّد و�أن نفهمه �ض���من القرائن العامّة
التي يعي�ش���ها النا�س في ع�صر الإمام عندما �ص���در منه الكالم ,ومن القرائن العامّة
مالحظ���ة المرتك���زات الثابتة في �أذهان النا�س منذ �ص���در الإ�س�ل�ام ح ّتى الع�ص���ور
الولي والقائد ومن بيده الأمر ،و�إليه يرجع
القريبة الما�ضية ،وهي التي تت�ض ّمن وحدة ّ
النا����س ف���ي �أمورهم العامّة .وهذا يمنع من �ش���مول الأد ّلة ال�ش���رع ّية ال�س���ابقة  -التي
فعلي لك ّل فقيه.
ا�ستد ّلوا بها  -لك ّل فقيه بمفرده ،وهذا يعني عدم ثبوت التعدّد بنحو ٍّ
ي�صح تق�سيم الأ ّمة �إلى دوائر؟
 . 2هل ّ
� َّإن تق�س���يم الأمّة والبالد الإ�س�ل�ام ّية �إلى دوائر متعدّدة ،يخال���ف ظاهر ِّ
كل الأد ّلة

ّدعتلاو ةدحولا نيب ةيالولا

�أولي���اء الأمور الذين يعمل ك ّل واحد منهم في دائرة م�س���تق ّلة عن الأخرى ،وا�س���تد ّلوا
على ذلك ب� ّأن الأد ّلة ال�سابقة ال�شرع ّية مطلقة؛ بمعنى �أ ّنها تنطبق على ك ّل فقيه جامع
ّ
مخت�صة بفقيه واحد� ،إ ّال في الحاالت التي يلزم من ثبوت الوالية
لل�شرائط ،وهي غير
ّ
واحد (التعدّد في الدائرة الواحدة) الف�ساد ،وتبقى �سائر الحاالت على حالها.
لك ّل ٍ
وهو ما ي�ص���وّره هذا االحتمال ،بال�ض���بط كما هو الأمر في الق�ض���اء ،ف� َّإن مقبولة
عمر بن حنظلة التي يُ�س ّ
���تدل بها على والية الفقيه ،قد ا�س َّ
���تدل بها الكثير من الفقهاء
على والية الق�ضاء ،وهي ذاتها لم تمنع من تعدّد الق�ضاة ح ّتى في البلد الواحد ،ما لم
يلزم منه الف�س���اد ،فلذا منعوا �أن ينظر اثنان من الق�ض���اة في ق�ض ّية واحدة م ّما يفتح
االحتمال على االختالف في الحكم وتكوين النزاع.
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 . 3ما هي حدود التجزئة؟
تق�س���م
ل���و �س��� ّلمنا وقبلنا الق���ول بالتع���دّد ،ف�إ ّننا ال نعرف المعيار الذي على �أ�سا�س���ه ّ
الأر�ض �إلى دوائر ،ف� َّإن تعدّد الدوائر لن يقف عند ح ٍّد معيّن ،ف� َّإن التجزئة �إذا ح�ص���لت
فل���ن تتو ّقف ح ّتى في �إط���ار المدينة الواحدة التي يمكن جعلها �أكث���ر من دائرة ،كما هو
الح���ال ف���ي الدوائر البلديّة والإداريّة ،وهذا بالن�س���بة �إلى والية الأمر غاية في الف�س���اد،
يُقطع بعدم ر�ضا ال�شريعة و�صاحبها ،وااللتزام بتق�سيمات محدودة ال معنى له ،وال يمكن
تحديد �ض���ابطته ،فهل نعتمد �أ�سا�س الجغرافيا والتجزئة الطبيعيّة �أو الأ�سا�س اللغويّ �أو
القومي �أو غير ذلك؟! وك ّل هذه الأ�س�س ال يعترف بها ال�شرع كمنطلقات للفرز والتق�سيم.
ّ
َ . 4من يحكم في ق�ضايا الأ ّمة؟
� ّإن الكثير من الق�ضايا التي هي بحجم الأمّة ،وتعني الإ�سالم كك ّل ،مَ ن الذي �سيبتُّ
به���ا على فر����ض التعدّد؟! فلو دهم الم�س���لمين عدوّ ،فالأد ّلة ال�ش���رع ّية تفر�ض وجوب
الدف���اع عل���ى ِّ
فعندئذ كيف تكون الوالية ول َمن
كل الأمّة دون فرق بين القريب والبعيد،
ٍ
وعلى مَ ن؟! ومَ ن الذي ّ
ي�شخ�ص الم�صلحة والموقف ويُ�صدر الأمر؟!
وهك���ذا يظه���ر � َّأن احتم���ال التعدّد هذا يلزم منه الف�س���اد ويتر ّتب عليه م�ش���اكل ال
تقبلها ال�ش���ريعة المقدّ�س���ة ،كما هو الحال في االحتمال الأوّل ،ال كما ادّعى �أ�ص���حاب
هذا االحتمال.
ي�صح قيا�س الوالية على الق�ضاء؟
 . 5هل ّ
القيا�س على الق�ض���اء غير �صحيح ،لوجود الفارق الكبير بين الأمرين ،ف� ّإن ق�ضايا
خا�صة ,وق�ضايا الوالية عامّة غير �شخ�ص ّية ،ف�إذا �أمكن التعدّد في
الق�ض���اء �شخ�ص ّية ّ

الق�ض���اء عند تعدّد الق�ض���ايا وانتفاء الترابط بينها ،ف� ّإن الأمر لي�س كذلك في ق�ضايا
والية الأمر المترابطة وال�ش���املة والت���ي تتع ّلق في الغالب بالأمّة ك ّل الأمّة الإ�س�ل�ام ّية
ب�ل�ا حدود جغرافية �أو غيره���ا ،...وعليه ف� ّإن التعدّد فيها ي�ؤدّي �إلى الخلل والف�س���اد،
ي�صح هذا القيا�س.
وبالتالي ال ّ
الرأي الصحيح

ّدعتلاو ةدحولا نيب ةيالولا

وعليه ،ف� َّإن االحتماالت المتقدّمة التي فر�ض���ت التعدّد ال مجال لقبول �ش���يء منها
وال االلتزام بها ،وال ب ّد من الم�ص���ير �إلى الق���ول بوحدة والية الأمر ،وهو ما د ّلت عليه
الأد ّل���ة كم���ا تق���دّم وال يلزم منه �أيّ خلل �أو ف�س���اد ،ه���ذا �إن لم نقل بب���ركات وخيرات
الوحدة التي ظهرت جل ّية في هذه الآونة.
فالنتيج���ةَّ � :إن القاعدة الأوّل ّية تقت�ض���ي وح���دة والية الفقيه لك ّل الأمّة الإ�س�ل�ام ّية
مهما ا ّت�سعت ,ح ّتى لو بلغت العالم �أجمع.
وعلي���ه ،ف�إذا تعدَّد الفقهاء الذين لهم الأهل ّية وال�ش����أن ّية لوالي���ة الأمر يكون الأولى
والمتع ّي���ن ه���و �أعلمهم و�أقدره���م و�أتقاهم ،وهذا م���ا يرجع في �ش����أن تعيينه العلمي،
والك�شف عنه �إلى �أهل الخبرة.
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وحدة والية
الفقيه

يق�ص���د بوح���دة الوالية في قيادة الأمّ���ة :تو ّلي فقيه واحد لقيادة الأمّة الإ�س�ل�امية في
كافة الأ�صعدة.

�أدلّة وحدة
الوالية

دروس في والية الفقيه

ثبوت الوالية
الفعلية لك ّل
فقيه جامع
لل�شرائط

حكم العقالء :فالعقالء يحكمون بوحدة القائد حفاظ ًا على م�صالح
المجتمع والأمّة.
الرواي���ات :فقد �أ ّكدت الروايات على �أه ّمي���ة وحدة القائد في الأمّة
والمجتمع لرفع االختالف والف�س���اد وعدم وجود التناق�ض مع تعدُّد
القائد للأمّة.

وهذا الأمر يلزم منه ح�ص���ول الخالف واالختالف والت�ض���ارب في
م�صالح الأمّة ،بل وت�ش ُّتت وحدة الأمّة والمجتمع.
ال يوجد دليل عقلي �أو نقلي على ثبوتها لمجموع الفقهاء.

�صور تعدُّ د
الولي الفقيه
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ثبوت الوالية
للمجموع ال
للجميع
ثبوت �ش�أنية
الوالية لجميع
الفقهاء الذين
تتو ّفر فيهم
ال�شروط

� ّإن وحدة قرارهم ينح�ص���ر في اجتماعهم ،وه���و غير ممكن عملي ًا
لكثرتهم واختالف مناطقهم.
� ّإن الرواي���ات ج���اءت لتبيّ���ن الوالي���ة للفقه���اء وبي���ان �ص���فاتهم ال
تحديدهم فعل ّي ًا.
� ّإن ذلك ي�ؤدّي لتق�سيم الأمّة لدوائر متعدّدة ،وما هي معايير تحديد
الدوائر.
ال ي�ص���حّ قيا����س والي���ة الأمّة عل���ى الق�ض���اء في الخ�ص���ومات وح ّل
النزاعات.

�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
ّ �1 .1إن �سيرة العقالء في جميع الأمم وال�شعوب تق�ضي ب�ضرورة وحدة القيادة
والرئا�سة للأ ّمة ،وذلك لما فيه �صالح وحفظ م�صالح الأ ّمة والمجتمع.
�2 .2إذا فُر����ض وجود ول ّيين على الأ ّمة ،ف� ّإن ذلك يقت�ض���ي وجوب الطاعة لك ّل
يع�ص الآخر.
منهما بالت�ساوي ،فلو �أطاع �أحدهما لم ِ

�4 .4ش����أن ّية الوالية لجمي���ع الفقهاء تعني � ّأن لكل فقيه جامع ل�ش���رائط الوالية
في دائرة م�س���تق ّلة ع���ن الآخر ،وهذا ال ي����ؤ ّدي �إلى التناف���ي فيما بينهم
الختالفهم في دائرة الوالية وال�سلطة.

ّدعتلاو ةدحولا نيب ةيالولا

3 .3من �ص���ور تع ُّدد والية الفقيه ثب���وت والية واحدة لمجم���وع الفقهاء الذين
تتوفّ���ر فيهم �ش���روط الوالي���ة ،وبالتالي وجود والية م�س���تق ّلة ل���ك ّل واحد
منهما على الآخر.

5 .5تت�ض��� ّمن نظرية �ش����أنية جميع الفقهاء للوالية على م�ش���كلة �أنّها ت�ؤ ّدي �إلى
االختالف في الحكم في الق�ضايا العا ّمة للأ ّمة.
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� ّإن والية الفقيه مثلها كالنيابة عن �أولي العزم وخالفة الر�سول الأكرم  Pال حدود
���ي ،وفي القرون المن�ص���رمة كانت
لها ذات ّي ًا� ,إ ّال �أن يكون هنالك مان ٌع
ٌّ
طبيعي �أو �سيا�س ّ
هنال���ك موانع طبيع ّي���ة ،ك�أن يعي�ش �أنا�س على طرفي محيط ،ف�إمّا �أن يجهل بع�ض���هم
بع� ً
ض���ا� ،أو يتع��� ّذر �إقامة ا ّت�ص���ال بينهم ،في مث���ل هذه الحالة حي���ث الموانع الطبيع ّية
وال�سيا�س��� ّية يقوم ك ّل فقيه تتو ّفر فيه �ش���روط القيادة والوالية �إدارة البلد الذي يقطن
فيه.
وي�ص���ح هذا الكالم �إذا ت�س���اوى الفقهاء� ،أمّا �إذا كان �أحدهم هو الأعلم في الفقه
ّ
���ي �أو �سائر �شروط القيادة ،فال والية ل�سائر الفقهاء �إ ّال �أن يكون هنالك مانع
ال�سيا�س ّ
�سيا�س���ي ،ويعتبر المنع من ّ
التدخل بمثابة فقدان الأعلم� ،إذ ذاك ال مانع من ت�ص���دّي
�سائر الفقهاء لإدارة �ش�ؤون بلدانهم ،ولكن لو ُن ّ�صب الفقهاء العدول في الدول الأخرى
من قبل الفقيه الأعلم ،ولم يقم ح ّكام العالم بالت�ص���دّي لهذا التن�ص���يب ولو بالل�سان
ويف�سدونه ،ف�إ ّنه �سيكون �أقرب �إلى ال�صواب و�أبعد عن الخط�أ واالنحراف ،ويكون هذا
النحو هو المتع ّين.
حال ،يجب االحتراز عن االختالف الفاح�ش في الر�أي الذي ي�ش���وّه �صورة
على �أيّ ٍ
الإ�سالم على �صعيد العالقات الدول ّية.
�آية اهلل جوادي �آملي

الدرس الثاني عشر

أهداف الحكومة اإلسالمية

أهداف الدرس
على الطالب مع نهاية هذا الدرس أن:

 1 .1يب ّين �أهداف الحكومة الإ�سالمية.
ّ 2 .2
يو�ضح هذه الأهداف و�شرحها.
3 .3ي�ستنتج ثالثة �أهداف للحكومة الإ�سالم ّية.

تمهيد
مالسإلا ةموكحلا فادهأ

الولي الفقيه الجامع لل�ش���رائط،
� ّإن العمل على �إقامة الحكومة الإ�س�ل�امية بقيادة ّ
لي����س �أمر ًا عبثي ً���ا غوغائي ًا ،ولي����س طمع ًا في الدني���ا الزائلة وحطامها ،ب���ل � ّإن هناك
�أهداف ً���ا �س���امية ،جاء بها الإ�س�ل�ام �إل���ى المجتمع الإن�س���اني للأخذ بي���ده في مدارج
الكمال ،وانت�ش���اله من �أوحال النف�س و�شهواتها ،ويُراد من هذه الحكومة �أن تعمل على
تحقيق هذه الأهداف ،من خالل ال�س���ير على ُخطى الر�س���ول الأعظم  ،Pواالقتداء
بنهج الأئ ّمة الأطهارR؛ فهم �سفينة النجاة ،ومنارة الهدى ،والطريق الأوحد هلل
تعالى .وفيما يلي نذكر نبذة عن هذه الأهداف:
حفظ الدين

ج���اء في القر�آن الكري���م} :ﭴ ﭵ ﭶ ﭷ ﭸ ﭹ ﭺ
ﭻ ﭼ ﭽ ﭾﭿﮀ ﮁ ﮂ ﮃ
ﮄﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍ
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ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{ .
(((

((( �سورة الأعراف ،الآية .157
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ّ
تو�ضح هذه الآية القر�آنية الكريمة �أبرز المهام التي كان ر�سول اهلل  Pيقوم بها
تجاه الأمّة الإ�س�ل�امية ،من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ،وو�ضع الأغالل التي
كانت عليهم من ر�س���وم وقيود و�أحكام �صعبة كانت في �ش���ريعة اليهود �أو التي ح ّرمها
�إ�س���رائيل على نف�س���ه .فهذه المهام ك ّلها تدور حول الم�صلحة الكبرى والعليا �أال وهي
حفظ الدين والأحكام.
وبالتالي ف� ّإن المت�ص���دّي لمقام ر�سول اهلل  ،Pينبغي عليه االلتزام بهذه المهام
والأهداف ،والعمل على حفظ هذا الدين وبقائه وا�ستمراره ،وقد ورد في و�ص ّية ر�سول
اهلل  Pلمع���اذ ب���ن جبل ل ّما بعثه �إلى اليمن ...« :و�أظهر �أم ��ر الإ�سالم ك ّله� ،صغيره
وكبي ��ره ،وليك ��ن �أكثر همّك ال�صالة؛ ف�إ ّنها ر�أ�س الإ�سالم بعد الإقرار بالدين ،وذ ّكر
النا� ��س ب ��اهلل واليوم الآخ ��ر ،وا ّتبع الموعظة؛ ف�إ ّنه �أقوى له ��م على العمل بما يحبّ
اهلل ،ث� � ّم ب � ّ�ث فيهم المعلمي ��ن ،واعبد اهلل الذي �إليه ترج ��ع ،وال ْ
تخف في اهلل لومة
الئم.(((»...
فالهدف الأ�س���ا�س والأوّل للحكومة الإ�سالمية وعلى ر�أ�سه الفقيه الجامع لل�شرائط
ه���و تطبيق الأحكام التي جاء بها الر�س���ول الأعظم  ،Pوحفظ الدين من �أيّ �ش���يء
يمكن �أن يهدّد وجوده وبقاءه وا�ستمراره.
نفس أهداف البعثة
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لأن الحاك���م في حكومة الإ�س�ل�ام هو خليفة للنب���ي  Pوالأئ ّمة  ،Rوهو �إ ّنما
يحك���م بهذا العنوان ،فال ب َّد و�أن تكون �أه���داف الحكومة التي يعمل على �إجرائها هي
الأهداف التي كانت �أهداف ًا لر�س���الة النبي  Pوقام  Pبالعمل على تطبيقها؛ �أي
�إ ّن���ه كما كان النبي  Pم�أم���ور ًا بتطبيق الأحكام الإله ّية في المجتمع و�أن ال يعمل بما
تمليه رغبات و�أهواء النا�س ،فكذلك الفقيه م�أمور ب�إجراء �أحكام الإ�سالم.
((( الحرّاني ،الح�سن بن علي ،تحف العقول� ،ص .26

يقول اهلل تعالى} :ﭿﮀﮁﮂﮃﮄﮅﮆﮇﮈ
ﮉ ﮊﮋ ﮌ ﮍ ﮎ ﮏ ﮐﮑ ﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘﮙ
ﮚ ﮛ ﮜ ﮝ ﮞﮟ ﮠ ﮡ ﮢ ﮣ ﮤ ﮥ ﮦ ﮧ ﮨ
ﮩﮪﮫﮬﮭﮮﮯﮰﮱﯓﯔﯕﯖ ﯗﯘ

ﯙﯚﯛﯜﯝﯞﯟﯠﯡﯢﯣﯤﯥﯦﯧﯨ
ﯩﯪﯫﯬ{(((.

�إ ّنن���ا ،ولأج���ل معرفة �أهداف الحكوم���ة ،ال ب َّد لنا من البحث ح���ول �أهداف البعثة
والر�سالة.
الم���راد من التعليم هنا ه���و تبليغ الأحكام الإله ّية والمعارف الدين ّية ون�ش���رها في
المجتمع ،وتعريف النا�س بوظائفها وم�س�ؤول ّياتها ال�شرع ّية وتكاليفها الإله ّية ،وتعريف
الح�ل�ال والحرام .والتربية هنا هي بمعنى بناء الإن�س���ان من جه���ة فكريّة و�أخالق ّية،
وال�سعي لتنمية الف�ضائل الأخالق ّية والكماالت الإن�سان ّية والقيم المعنويّة في المجتمع،
وهداي���ة النا�س �إلى الأخالق الح�س���نة والأهداف الإله ّية ،لي�ص���ل الإن�س���ان �إلى مقام
الخالفة الإله ّية في الأر�ض ،والتي هي الهدف من خلق الإن�سان.
� ّإن هذين الهدفين؛ �أي تعليم وتزكية المجتمع الإ�سالمي ،هما من الأهداف العالية
لبعثة النبي  ،Pوهو من الأهداف المرجوّة من �إقامة الحكومة الإ�سالمية.
يقول اهلل تعالى} :ﭞﭟﭠﭡﭢﭣﭤﭥﭦﭧﭨ
ﭩﭪﭫﭬﭭ ﭮﭯﭰﭱﭲ{(((.

(((
(((

�سورة المائدة ،الآيتان  48و .49
�سورة الجمعة ،الآية .2

مالسإلا ةموكحلا فادهأ
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ويق���ول اهلل تعال���ى �أي� ً
ض���ا} :ﭛﭜﭝﭞﭟﭠﭡﭢ
ﭣﭤﭥﭦﭧﭨ{(((.
إحياء العدل
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م���ن الأهداف الأخ���رى لبعثة الأنبياء �إحي���اء العدل بين النا�س ،ولأج���ل هذا عَ ِم َل
الأنبياء في ك ّل زمان على محاربة الح ّكام الظالمينّ � ،إن �أحد �أهداف ذلك رفع الظلم
الحق ،و�إرجاع ح ّ
ع���ن المجتمع و�إحي���اء العدل و�إحقاق ّ
���ق المظلوم من الظالم ،وال ب َّد
للحكومة الإ�س�ل�ام ّية التي على عهدتها ال�سعي لتحقيق �أهداف الأنبياء من ال�سعي �إلى
تحقيق ذلك ،يقول اهلل تعالى} :ﭑﭒﭓﭔﭕﭖﭗ
ﭘﭙﭚﭛﭜ{(((.
ويب ّين الإمام علي  Qفي بداية خالفته ال�س���بب في قبوله هذه الم�س�ؤول ّية و�أ ّنه
هو ما �أوجبه اهلل على العلماء من �أخذ ّ
حق المظلوم من الظالم.
ق���ال �« :Qأما والذي فل ��ق الحبة وبر�أ الن�سمة ،لوال ح�ض ��ور الحا�ضر وقيام
الحجّ ��ة بوج ��ود النا�صر ،وم ��ا �أخذ اهلل على العلماء �أن ال يقارّوا على ّ
كظة ظالم وال
�سغب مظلوم ،لألقيت حبلها على غاربها»(((.
كما ينقل عن ابن عبا�س �أ ّنه دخل على الإمام  ،Qوكان ي�صلح حذاءه ،فخاطبه
الإمام« :كم قيمة هذا الحذاء»؟
ف�أجابه ابن عبا�س :ب�أ ّنه ال ي�ساوي �شيئ ًا.
إلي م ��ن �إمرتكم� ،إال �أن �أقي ��م ح ّقاً �أو
فق���ال له الإم���ام « :Qواهلل ،لهي �أحبّ � ّ
�أدفع باط ً
ال»(((.
(((
(((
(((
(((

�سورة الأحزاب ،الآيتان  45و .46
�سورة الحديد ،الآية .25
نهج البالغة ،ج ،1خطبة .3
الم�صدر نف�سه ،خطبة .33

وعليه ،فالهدف الأ�س���ا�س لي�س هو ت�ش���كيل الحكومة الإ�س�ل�ام ّية ،ب���ل �إحياء العدل
والدفاع عن المظلومين و�إي�صال الحقوق.
االستقالل والحريّة

ﭼﭽﭾﭿﮀﮁﮂﮃﮄ
ﮅﮆﮇﮈﮉﮊﮋﮌﮍﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ ﮚ ﮛ
ﮜﮝﮞﮟﮠ{(((.

علي « :Qولقد �أح�سنت جوارك ��م و�أحطت بجهدي من ورائكم،
وع���ن الإمام ّ
واعتقتكم من ربق ّ
الذل وحلق ال�ضيم»(((.
لق���د ا ّت�ض���ح �إلى الآن م���ا تهدف �إلي���ه الحكومة الإ�س�ل�ام ّية في الأبعاد الأ�سا�س��� ّية
الثقاف ّية والحقوق ّية وال�سيا�س��� ّية ،فهي تهدف �إلى ن�شر ثقافة الإ�سالم ومعارفه وتربية
�أفراد المجتمع الإ�سالمي على �أ�سا�س الأ�صول والقيم الإ�سالم ّية في البعد الثقافي.
و�أمّ���ا في البع���د االجتماع���ي فهو العمل عل���ى �إجراء الق�س���ط وتحقي���ق العدل في
المجتمع ،ومحاربة الظلم والفقر والحرمان و�إحقاق ّ
الحق ،و�أمّا في البعد ال�سيا�س���ي
فهو حفظ ا�ستقالل حريّة المجتمع و�إزالة ت�س ّلط الأعداء الموجب لذ ّلة الم�سلمين.
(((
(((

�سورة الأعراف ،الآية .157
نهج البالغة ،ج ،2خطبة .159

مالسإلا ةموكحلا فادهأ

� ّإن م���ن �أهمّ �أه���داف البعثة هي رفع ّ
الذل وقيود الأ�س���ر التي ا�س���تخدمها الح ّكام
الظلمة للت�سلُّط على الأمم ،و�إبطال �سنن الجاهل ّية ،وتحرير الأمّة من ك ّل قيد و�سلطة
تذ ّلهم ،و�إي�ص���الهم �إل���ى �أوج الع ّزة وال�ش���رف ،وت�أمين ا�س���تقاللهم وح ّريتهم في ظ ّل
الحكومة الإله ّية.
ق���ال اهلل تعال���ى} :ﭴﭵﭶﭷﭸﭹﭺﭻ
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تعليم وتربية
الإن�سان
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�إحياء العدل
في المجتمع

اال�ستقالل
والحرية
148

تربية الإن�س���ان وتعليم���ه على الأح���كام الإلهية والمع���ارف الدينية
ون�شرها في المجتمع.
� ّإن اله���دف م���ن بعثة الأنبياء ه���و تربية النا�س روحي ً���ا وفكري ًا على
المعارف الإلهية.

� ّإن �إقام���ة الع���دل ف���ي المجتم���ع يعني �إعط���اء ك ّل النا����س حقوقها
المفرو�ضة لها ،ورفع الظلم عنهم.
� ّإن �إقام���ة الع���دل ه���دف الأنبياء ،قال تعال���ى} :ﭑ ﭒ ﭓ
ﭔ ﭕ ﭖ ﭗ ﭘ ﭙ ﭚ ﭛﭜ{

� ّإن الدين الإ�س�ل�امي يهدف �إلى رفع الظلم ّ
واال�ضطهاد عن النا�س
كا ّفة وتحريرهم من ّ
الذل واال�ستغالل.
� ّإن تحرير الإن�س���ان وظيفة الأنبياء ،ق���ال تعالى} :ﮌ ﮍ ﮎ
ﮏ ﮐ ﮑﮒ ﮓ ﮔ ﮕ ﮖ ﮗ ﮘ ﮙ
ﮚ ﮛ ﮜﮝ ﮞ ﮟ ﮠ{
{

�أ�سـئلـة الـدر�س

�ضع �إ�شارة � aأو  rفي المكان المنا�سب:
1 .1لقد اهت ّمت ال�شريعة الإ�سالمية اهتمام ًا بالغ ًا بالجانب المعنوي للإن�سان
فقط ،من خالل �إلزامه ببع�ض الواجبات وترك المح ّرمات.
ّ � 2 .2إن تحقي���ق الع���دل في المجتمع ُيعتب���ر من الأهداف الأ�س���ا�س في قيادة
المجتمع الإ�سالمي.

�4 .4إذا كان الدي���ن الإ�س�ل�امي ه���و خات���م الأديان ،ف�ل�ا ب ّد من �ش���موله على
منظوم���ة فكري���ة ثقافي���ة متكاملة للإن�س���ان ت�ش���مل الجوان���ب الروحية
والجوانب االجتماعية.

مالسإلا ةموكحلا فادهأ

3 .3كان الهدف الأ�س���ا�س للنب���ي Pوالأئ ّمة المع�ص���ومين Rهو �إقامة
وت�شكيل الحكومة الإ�سالمية ب�ص���رف النظر عن مدى تطبيقها لأحكام
الإ�سالم والحفاظ عليه.

ُ 5 .5يعتبر الدين الإ�س�ل�امي من الأديان المق ّيدة لح ّرية الإن�س���ان والملزمة له
للقيام بالأعمال والواجبات وعدم ال�سماح له بالح ّرية واال�ستقاللية.
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مقتطفات من مقابلة �أجراها مرا�سل �صحيفة (ا�ستريت تايمز) ال�سنغافوريّة ،مع
الخميني{ ،بتاريخ � 16صفر  1399هـ .ق .في باري�س ،نوفل لو�شاتو ،حول
الإمام
ّ
الأو�ضاع العامّة في �إيران قبل انت�صار الثورة وبعدها:
�س�ؤال� :إن لم �أكن مخطئ ًا في فهمي ،ف�أنتم وم�ؤيّدوكم تريدون ذهاب (ال�ش���اه) وال
ترون لإيران م�ستقبلاً �سوى ال�صورة الكاملة للدولة الإله ّية؛ �أي الجمهوريّة الإ�سالم ّية
مثالي �أ ّنك���م يجب �أن تكونوا البديل
ديني ،هل تقولون ب�ش���كل ّ
الت���ي ُتدار من قبل قائد ّ
عن (ال�ش���اه) في ر�أ�س الدولة؟ و�أن ُتدار �إيران ب�ش���كل �أكثر �إن�سان ّية؟ و�أن تتمّ هدايتها
من خالل الأ�س�س الإ�سالم ّية؟
جواب� :أنا و�سائر رجال الدين ال نحت ّل من�صب ًا في الدولة ،فواجب رجال الدين هو
�إر�ش���اد الحكومات ،لكن ما نريده هو عزل ال�ش���اه ،وتبديل هذا النظام الفا�س���د بدولة
العدل الإ�سالم ّية ،و�سيكون الن�صر حليفنا.
�س�ؤال :هل المعار�ض���ة التي ُتبدونها ،نموذ ٌج لحكومة ا�ش���تراك ّية ف���ي �إيران؟ �أو � ّإن
حكومتكم لها مرجع ّية �إن�سان ّية على �أ�سا�س الأ�صول الدين ّية؟
جوابّ � :إن حكومتنا هي الحكومة الإ�سالم ّية التي �ستن ّفذ القوانين الإ�سالم ّية ا ّلتي
ت�ص���نع الإن�س���ان ،وتو�ص���له �إلى ق ّمة �إن�س���ان ّيته ،وهي قادرة على تلبية حاجاته الماديّة
�أي� ًضا.
�س�ؤال� :إذا افتر�ضنا �أ ّنكم ت�س ّلمتم قيادة الدولة ،فكيف تتو ّقعون �أن تكون عالقاتكم
بالغرب؟

جواب :مه ّمتي في الدولة القادمة هي الإر�شاد ،وال فرق عندي بين ال�شرق والغرب،
إيراني التي تجب رعايتها على �أح�سن وجه ،ف�إذا التزم
فالأ�سا�س هو م�صالح ال�شعب ال ّ
إيراني ،عاملناهما
الغرب وال�ش���رق بمبد�أ االحترام المتبادل في معاملتهما لل�ش���عب ال ّ
على هذا الأ�سا�س �أي� ًضا.

مالسإلا ةموكحلا فادهأ
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