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المقّدمة

الحمد هلل رّب الع�لمين، و�ســـّلى اهلل على �ســـّيدن� محّمد واآله الطّيبين الط�هرين، 

وبعد...

د اأو �ســـّك، اإّن نظرية والية الفقيه في ع�ســـرن�  يمكن اأن نقول، ومن دون اأدنى تردُّ

الح�لـــي اأحدثـــت تغيُّرًا حقيقّيً� ه�ئاًل فـــي حي�تن� على مختلف االأ�ســـعدة والمج�الت، 

ال�سي��ســـية والثق�فية واالجتم�عية واالقت�ســـ�دية وحتى الدينية. تغيُّر ال ي�ستطيع اأحد 

اأن ينكره، وال اأن ينكر ب�سم�ته الوا�سحة على الم�سهد الح�لي لحي�تن� المع��سرة بكّل 

تف��ســـيله� وت�سّعب�ته�. وال نب�لغ اإن قلن� اإّن والية الفقيه، ك�إدارة ونظ�م حكم اإ�سالمي، 

لم تقّلب حي�تن� راأ�سً� على عقب، بل قّلبت وجه الع�لم بّرمته، وغّيرت مجري�ته وم�س�ره 

نحو اّتج�ه�ت اأخرى، لم يكن اأحد يت�سّوره� حتى يحتمله�.

ونحن في هذه االأي�م ن�ســـهد ونعي�س تف��ســـيل هذا التغيُّر ب�سكل يومي تقريبً�، فقد 

اأحدثت نظرية والية الفقيه - التي اأع�د اإحي�ءه� االإم�م الخميني } - نقلة نوعّية 

في فهمن� لحقيقة االإ�ســـالم. ف��ســـتخرجه� من تراثن� االإ�ســـالمي االأ�ســـيل، واأجراه� 

في �ســـ�حة العمل والتطبيـــق، ليعيد بذلك اإلى االأّمة االإ�ســـالمية مجدهـــ� واقتداره�، 

الـــذي فقدته منذ قرون خلت. فبعث فيه� تلك القّوة الخفّية التي اأرعبت في الع�ســـور 

الغ�برة م�ســـركي قري�س، فدّمرت بني�نهم الخ�وي، واأده�ســـت م�ســـركي هذا الع�سر، 

غ��ســـبي حقوق االإن�ســـ�ن، ن�هبي خيرات وثروات االأوط�ن، �ســـّف�كي دم�ء المظلومين 

والم�ست�ســـعفين، فوقفوا ع�جزين اأم�م هذا المّد االإلهي الذي �ســـرى في هذا الع�لم، 
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بعـــد اأن رجع الن��س اإلى ذلك الفقيه فب�يعوه، م�ســـوا خلفه واّتحدوا معه، ف�ســـ�روا في 

ق�فلة واحدة نحو لق�ء المحبوب االأوحد.

فمـــ� ك�ن ُيرعـــب الع�لم الم�ســـتكبر ويخيفه، هـــو اأن ُتع�د الوحدة اإلى هـــذه االأّمة، 

الوحدة بكّل اأ�ســـك�له�، الدينية واالجتم�عية وال�سي��سية واالقت�س�دية... ولكن اأكثر م� 

دة ب�ســـكل حكومة  ك�ن يق�ّس م�ســـجعهم، هو تلك الوحـــدة الدينية والمرجعية المتوحِّ

عنوانه� االإ�سالم، وب�طنه� العمل ب�ل�سّنة والقراآن.

 ومـــن اأكثر مـــ� ُيقلقهـــم، اأن ُيعـــ�د اإحي�ء هذا االأ�ســـل االإ�ســـالمي؛ البيعـــة لالإم�م 

المع�ســـوم | المتمّثلـــة ب�لبيعة لن�ئبـــه ب�لحّق، الق�ئـــد االأعلى للحكومـــة، والح�كم 

االإ�سالمي - الذي يحكم بين الن��س ب�لعدل واالإح�س�ن، وبم� يريد اهلل تع�لى، والقراآن 

واأهل بيته - الولي الفقيه.

وهذا الكت�ب »درو�س في ولية الفقيه« مح�ولة لت�ســـليط ال�سوء على هذا البني�ن 

المر�سو�س »ولية الفقيه«، لنقّدم اإلى الق�رىء، وب�أ�سلوب مب�ّسط و�سهل، م�ّدة علمية 

اأّوليـــة غيـــر معّقدة علميً� حول والية الفقيه، هي بمث�بة حلقة اأولى من �سل�ســـلة حلق�ت 

اأخرى �سوف تعقبه�، بهدف تو�سيع البحث وتعميقه اأكثر ف�أكثر، وحّل مختلف اإ�سك�الته 

وم�س�ئله العلمية. 

والحمد هلل رّب الع�لمين



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

ن اأهّمّية و�سرورة الحكومة في المجتمع.   1 ُيبيِّ

يذكر بع�سً� من وظ�ئف الحكومة.   2

 ي�ســـتدّل علـــى �ســـرورة الحكومـــة مـــن �ســـيرة ر�ســـول    3

اهلل P في اإق�مة الحكومة.

الدرس األّول

ضرورة الحكومة والحاكميّة
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  تمهيد

اإّن وجود نظ�م اجتم�عي وحكومة ع�دلة تحفظ حقوق المجتمع لهو من اأهّم االأمور 

ال�ســـرورّية في الحي�ة الب�سرّية. ف�إّن االإن�س�ن مدنّي بطبعه، ال يح�سل على ح�ج�ته اإال 

تحت ظّل حكومة ح��ســـمة وع�دلة؛ ولذلك ك�نت الحكومة اأو الدولة موجودة في جميع 

مراحل الحي�ة.

واإّن تك�مل المجتمع وتحّقق الر�سد االأخالقي والتن��سف واالإيث�ر بين جميع اأفراده، 

ي�ســـعب بل ي�ســـتحيل تحّققه دون نظ�م يجمـــع اأمرهم في الم�ســـ�لح الع�ّمة، وهذا ال 

يخت�ّس بع�سٍر دون اآخر، اأو ظرٍف دون اآخر.

ف�الإن�ســـ�ن يحت�ج اإلى حكومة �ســـ�لحة الئقة ح�فظة لحقوق االأّمـــة االآخذة بيده�، 

وهذا مّم� يحكم العقل ال�سليم ب�سرورته واأهّميته.

الحكومة ضرورة اجتماعّية

ت�ســـتدعي الحيـــ�ة االجتم�عّية وجود موؤ�ّس�ســـ�ت متعّددة، ف�لموؤ�ّس�ســـة الت�ســـريعّية 

ة، والموؤ�ّس�سة  �سرورّية الأجل و�سع الق�نون وتطبيقه �سمن الظروف االجتم�عّية الخ��سّ

االإجرائّية - التنفيذّية - ح�جة �ســـرورّية اأي�ســـً�  الأجل تنفيـــذ الق�نون وتطبيقه عملّيً� 

في المجتمع، والأجل المح�فظة على اال�ســـتقرار االأمنـــي الداخلي والخ�رجي، وكذلك 

الموؤ�ّس�ســـة الق�س�ئّية ح�جة �ســـرورّية الأجل الحّد من المخ�لف�ت ال�سخ�سّية والع�ّمة، 
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والإجراء العدل بين الن��س. اإّن مجموع هذه الموؤ�ّس�ســـ�ت ُت�ســـّمى ب�لحكومة، والحكومة 

هي الم�ســـوؤولة عن االأمور االجتم�عّية الع�ّمة، كحفظ االأمن والدف�ع، وب�ســـط العدالة، 

والرقّي االجتم�عي، وال�سّحة، والتعليم، وغيره�.

ـــً� بمجموعٍة محّددٍة من الن��س اأو بزم�ن معيَّن، بل اإّن  واإّن هذا االأمر لم يكن خ��سّ

المجتمع�ت الب�سرّية ك�ّفة على مّر الت�ريخ تحت�ج اإلى الحكومة الإدارة المجتمع.

واإّن من ينكر �ســـرورة وجود حكومة يرجع اأمـــره في الحقيقة اإلى اأّنه يريد الحرّية 

المطلقة دون اأّي ح�س�ب اأو قيد، اأو اإّنه من زمرة االأ�سرار الذين يخ�فون من الح�س�ب 

والنظ�م، اأو اإلى �ســـخ�س ع�نى من ظلم الحكومـــ�ت الج�ئرة. ف�لخوارج مثاًل طرحوا 

�ســـع�ر: ال حكم اإال هلل، الأجل نفي ح�كمّية اأّي �ســـخ�س في المجتمع، وك�ن اأن اأج�بهم 

.
(1(

اأمير الموؤمنينQ بقوله: »كلمة حّق يراد بها باطل«

بمعنى اأّنه اإذا ك�ن مرادكم اأّن الح�كمّية في االأ�ســـل هي هلل عّز وجّل، فهذا اأمر ال 

�ســـّك فيـــه، ولكن اإن ك�ن المراد اأّنه ال ينبغي اأن يكون هنـــ�ك ح�كٌم على الن��س، فهذا 

:Qاأمر ب�طل، وفي ذلك يقول اأمير الموؤمنين

»واإّن���ه ل ب���ّد للنا����س من اأمير، بّر اأو فاج���ر، يعمل في اإمرت���ه الموؤمن، وي�ضتمتع 

فيه���ا الكاف���ر، ويبّلغ اهلل فيها الأج���ل، ويجمع به الفيء، ويقاتل به العدّو، وتاأمن به 

.
(2(

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

وي�سير االإم�مQ في كالمه هذا اإلى مجموعة من وظ�ئف الحكومة:

1. المنع من الهرج والمرج.

2. تح�سيل ال�سرائب الم�لّية.

3. مح�ربة االأعداء.

)1) نهج البالغة، خطبة 4.
)2) الم�سدر نف�سه. 
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4. تح�سين االأمن الداخلي.

5. اإجراء العدالة.

هذه هي اأهّم ال�سرورات االجتم�عّية التي تتحّقق بتو�ّسط الحكومة والدولة.

وفي رواية اأخرى عن االإم�م الر�ســـ�Q، يرويه� الف�سل بن �س�ذان، في جواٍب 

لالإم�مQ عن اأولي االأمر، واأّنه ِلم فر�س اهلل ط�عتهم؟ 

ِم���روا اأن ل يتعّدوا ذلك 
ُ
قـــ�لQ: »اإّن الخل���ق لّما وقفوا على ح���ٍدّ محدود، واأ

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

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

ل���كان اأح���ٌد ل يت���رك لّذته ومنفعت���ه لف�ضاد غي���ره؛ فجعل عليهم قّيم���اً يمنعهم من 

الف�ض���اد، ويقي���م فيه���م الحدود والأح���كام. ومنها: اإّن���ا ل نجد فرقة م���ن الفرق ول 

مّل���ة م���ن الملل بق���وا وعا�ضوا اإل بقّيم ورئي����س، ولما ل بّد لهم من���ه في اأمر الدين 

والدني���ا، فل���م يجز في حكم���ة الحكيم اأن يترك الخلق مّما يعل���م اأّنه ل بّد لهم منه 

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

.
(1(

وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظلومهم«

الرسول األكرمP يقيم حكومة ويعّين حاكمًا

لقـــد ا�ســـتدّل االإمـــ�م الخمينـــي } على مـــ� تقّدم من كـــون الحكومة �ســـرورة 

 ،
(2(Pاجتم�عية، في كت�به »الحكومة الإ�ضالمية« من خالل �سيرة الر�سول االأكرم

حيث عر�س �سّنة ر�سول اهللP ونهجه كدليل على لزوم ت�سكيل الحكومة، وذلك:

اأّوًل: لقد ق�م ر�ســـول اهللP بت�ســـكيل حكومة اإ�ســـالمية في �ســـبه الجزيرة العربّية، 

والت�ريخ ي�ســـهد بذلك. وقد ق�م من خالل هذه الحكومة بتطبيق القوانين، وتثبيت 

)1) المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر االأنوار: ج6، �س60.
)2) االإم�م الخميني، روح اهلل، الحكومة االإ�سالمية، �س22 – 23، بت�سّرف.
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اأنظمة االإ�سالم، واإدارة المجتمع، ف�أر�سل الوالة اإلى روؤ�س�ء القب�ئل والملوك، وعقد 

المع�هـــدات واالّتف�قـــ�ت، وقـــ�د الحروب. والخال�ســـة اأّن ر�ســـول اهللP قد ق�م 

بتطبيق م�س�ئل الحكم والدولة في المجتمع االإ�سالمي من خالل اإق�مته للحكومة. 

ثاني���اً: لقد ق�م ر�ســـول اهللP ب�أمٍر من اهلل تع�لى بتعييـــن خليفٍة له من بعده، يدير 

�سوؤون الحكم والحكومة في المجتمع، وعندم� يعّين اهلل تع�لى ح�كمً� للمجتمع بعد 

الر�ســـول االأعظمP، فهذا يعني لزوم ا�ســـتمرار الحكومة بعد النبيP اأي�ســـً�. 

وبمـــ� اأّن الر�ســـول االأكرمP قد اأبلغ االأمر االإلهي في و�ســـّيته فـــي ح�دثة الغدير 

وغيره�، فيكون بذلك قد اأف�د ب�سرورة ت�سكيل الحكومة اأي�سً�.

اإّن الذي يظهر لن� مم� تقّدم اأن اأّي مجتمع ي�سعى لبق�ء حي�ته االجتم�عية �س�لحة، 

وي�ســـعى للو�ســـول اإلى االأهداف االإن�ســـ�نّية العلي�، وتحقيق الكم�ل، ال بدَّ له من العمل 

على تحقيق اأمرين:

وجود ق�نون ع�دل ي�ستجيب ويلّبي جميع االحتي�ج�ت الم�دّية والمعنوّية.  .1

وجـــود نظ�م حكم وق�ئد مدّبٍر ق�در على اإجـــراء الق�نون وتحقيق الهداية والعدالة   .2

االجتم�عّية بين الن��س.

شمولّية اإلسالم
ينطوي االإ�سالم على منهج متك�مل للحي�ة، الفردّية منه� واالجتم�عّية، فهو دين متعّدد 

االأبع�د، واأحك�مه �ســـ�ملة لك�ّفة الجوانب الحي�تّية واالجتم�عّية واالقت�س�دّية وال�سي��سّية... 

؛ حيث يعّلم االإن�ســـ�ن كيفّية 
ً
ف�الإ�ســـالم ديـــن يهدف اإلى تنظيـــم حي�ة الفرد والمجتمـــع مع�

تنظيم عالق�ته مع �ســـ�ئر الب�ســـر، وكيف يقيم المجتمع العالق�ت مع مجتمع اآخر، فم� من 

، ق�ل اهلل تع�لى: {ڦ 
ً
حركة اأو عمل لفرد اأو مجتمع اإال وك�ن االإ�ســـالم قد اأقّر له حكم�

.
(1(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }

)1)  �سورة النحل، االآية 89.
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اأم� ال�سي��ســـة فهي في المفهوم االإ�ســـالمي اأو�ســـع نط�قً� ودائرًة مّم� ُيق�ســـد منه� 

اليوم؛ ف�ل�سي��ســـ�ت اليوم تقت�سر في اإدارته�  وهدايته� ل�سوؤون المجتمع على الج�نب 

المـــ�ّدي منه، وهـــذا ال يمّثل اإال جزءًا ي�ســـيرًا من ال�سي��ســـة في المفهوم االإ�ســـالمي.  

االإ�سالم يدعو اإلى هداية االإن�س�ن دون اإغف�ل اأّي ُبْعد من اأبع�ده المتعّددة، لالأخذ بيده 

اإلى طريق �ســـع�دته و�ســـالحه.  وهذه ال�سي��ســـة تطبيقه� مخت�ّس ب�الأنبي�ء واالأولي�ء، 

ومن ثّم اأتب�عهم من علم�ء االإ�سالم اليقظين، اأّم� من هم دون هذه المرتبة فال �سّك 

وال ريـــب في طغيـــ�ن ميولهم واأهوائهم عن نهج الحّق والعدالـــة وب�لت�لي عجزهم عن 

تحقيق االأهداف االإلهية في �سي��سة الن��س.

واإلـــى هذا ي�ســـير ابن اأبـــي الحديد المعتزلي في �ســـرح نهج البالغـــة، مق�رنً� بين 

�سي��سة علّي Q و�سي��سة غيره من الحّك�م:

»واعلم اأّن قوماً مّمن لم يعرف حقيقة ف�ضل اأمير الموؤمنين Q...،  ثّم زعم 

اأع���داوؤه ومباغ�ض���وه اأّن معاوي���ة كان اأ�ضو�س منه واأ�ضّح تدبي���راً... اعلم اأّن ال�ضائ�س 

ل يتمّك���ن م���ن ال�ضيا�ضة البالغة اإل اإذا كان يعمل براأيه، وبما يرى فيه �ضالح ملكه، 

وتمهيد اأمره، وتوطيد قاعدته، �ضواء وافق ال�ضريعة اأو لم يوافقها، ومتى لم يعمل 

ف���ي ال�ضيا�ض���ة والتدبير بموجب ما قلناه، فبعي���د اأن ينتظم اأمره، اأو ي�ضتوثق حاله، 

واأمي���ر الموؤمني���ن Q كان مقّيداً بقيود ال�ضريع���ة، مدفوعاً اإلى اّتباعها ورف�س 

.
(1(

ما ي�ضلح اعتماده من اآراء الحرب والكيد والتدبير اإذا لم يكن لل�ضرع موافقاً«

)1)  ابن اأبي الحديد، عز الدين اأبو ح�مد بن هبة اهلل، �سرح نهج البالغة، ج10، �س212.
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االإن�ســـ�ن مدني بطبعه، ال يح�ســـل على ح�ج�ته اإال من خالل وجود 

نظ�م وحكومة تحفظ حقوق جميع اأفراد المجتمع.

االإن�ســـ�ن يرغب فـــي تلبية ك�ّفـــة ح�ج�ته ال�سخ�ســـية واالجتم�عية 

وم�س�لحه الع�ّمة في المجتمع.

تتحّقق ح�ج�ت االإن�ســـ�ن وفق نظ�م وقوانيـــن تنّظم له ك�ّفة جوانب 

حي�ته مع جميع اأفراد المجتمع.

الحكومة هي الم�ســـوؤولة عن ت�سريع القوانين وتطبيقه� في المجتمع 

ل�س�لح جميع اأبن�ئه واأفراده.

الرغبـــة في الحّريـــة المطلقة مـــن دون التقّيد ب�أّي نظـــ�م اأو ق�نون 

يحكم المجتمع والحي�ة.

خـــوف االأفراد المخ�لفين من الح�ســـ�ب والعق�ب، وب�لت�لي الرغبة 

ة. في تحقيق م�س�لحهم الخ��سّ

مع�نـــ�ة بع�س االأ�ســـخ��س من ظلم ال�ســـلط�ت م� يـــوؤّدي اإلى رف�س 

الحكومة والنظ�م.

ق�م ر�ســـول اهللP بت�سكيل حكومة اإ�سالمية، طّبقت اأحك�م الدين 

االإ�سالمي.

عّين ر�سول اهللP الوالة والق�دة في مختلق المن�طق االإ�سالمية.

عّين ر�سول اهللP الخلف�ء بعده في قي�دة الدولة االإ�سالمية، وهم 

.Rاأئّمة اأهل البيت

االإ�سالم دين اإلهي يهتم ب�لجوانب الفردية وال�سخ�سية واالجتم�عية 

لالإن�س�ن.

االإ�ســـالم نّظم تلـــك الجوانب بـــ�أدّق واأروع تنظيم، حيث �ســـّرع له� 

االأحك�م والقوانين التي تحكمه�.

الإن�ضان 

والدولة

خ�ضو�ضية 

الإ�ضالم

الحكومة

 �ضرورة

 اجتماعية

اأ�ضباب اإنكار 

الحكومة والنظام

Pر�ضول اهلل 

»الحكومة

 والق�ئد«
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

اإّن االإن�س�ن في م�ســـيرته االجتم�عية عبر الت�ريخ ك�ن يحر�س دائمً� على    1

وجود منّظمة ترعى له ك�ّفة �سوؤون حي�ته. 

اأّكـــدت الروايـــ�ت ال�ســـريفة على �ســـرورة وجود نظـــ�م، دون اإ�ســـ�رة اإلى    2

�سرورة وجود الح�كم.  

عمل ر�سول اهللP على ت�ســـكيل حكومة، ق�م من خالله� بتثبيت اأنظمة    3

االإ�سالم وتطبيق قوانينه واإدارة المجتمع.  

اإّن الدين االإ�سالمي ي�ستمل على قوانين واأحك�م تعمل على تنظيم الحي�ة    4

الفردية فقط.  

الحكومة هـــي عب�رة عن مجموعة من الموؤ�ّس�ســـ�ت االإدارية الق�درة على    5

ت�سريع وتطبيق الق�نون في المجتمع. 
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لــلــمــطــالــعــة

ما هي مكانة الدستور في نظام الجمهورّية اإلسالمّية في إيران؟

الجواب: من ال�ســـروري االلتف�ت اإلى الم�ســـ�ئل المطروحة ب�ســـ�أن اأ�ســـل �سرورة 

الق�نون، دور الخبراء الحقوقيين، التعّهد المتب�دل للجم�هير، التعّهد المتب�دل الإم�م 

االأّمة، الم�س�دقة الر�سمّية على الد�ستور من قبل اإم�م االأّمة، التعّهد ال�سرعي، ووجوب 

العمل ب�لق�نون بعد الم�س�دقة، والتعّهد المتب�دل، واأمث�ل ذلك.

اإّن �ســـرورة وجـــود )ق�نون( فـــي اأّي مجتمع هي اأمر ال يمكن اإنـــك�ره، وال يمكن اأن   .1

يقـــول ق�ئـــل: اإّنه ال ح�جـــة للق�نون، الأّن الفقيـــه الج�مع لل�ســـروط المعّين من قبل 

االإم�م المع�ســـوم Q هو على راأ�س الحكم، وبهذا لن ي�ســـهد البلد الفو�ســـى، 

فيجـــب اأن يعلم الن��س م� هو الق�نون الـــذي يتع�ملون به، وكيف يريد الق�ئد اإدارة 

المجتمع، وم� هي التعّهدات المتب�دلة بين االإم�م واالأّمة.

اإّن الق�نـــون هـــو مـــن اأجل اأن يعلـــن الفقيه الج�مع لل�ســـروط، للن��ـــس كيفّية اإدارة 

المجتمع ومم�ر�سة الوالية االإ�سالمّية.

اإّن الد�ســـتور هو عب�رة عن مجموعة قوانين تّمت درا�ســـته� بدّقة، و�ســـّدق عليه�،   .2

وجعل عليه� التعّهد المتب�دل لعقالء ال�سعب، و�س�دق ولّي الم�سلمين عليه�.

بعد م�ســـ�دقة والي الم�سلمين على التعّهد المتب�دل، ف�إّن االلتزام به واجب، ولكن   .3

قد يتطّرق النق�س اأو  العيب اأو كالهم� اإلى هذا الد�ستور الذي تّم تنظيمه من قبل 

فقه�ء ومجتهدين واأخ�س�ئيين؛ الأّنه من �سنع يد الب�سر.

اآية اهلل جوادي اآملي



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

القانون ضرورة اجتماعية

ُيبّين مفهوم الق�نون، ويربطه ب�ل�سريعة االإلهّية.   1

ي�ستدّل على �سرورة الق�نون للمجتمع.   2

يعّدد اأهم �سف�ت القّيم على الق�نون.   3

الدرس الثاني
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تمهيد

قـــ�ل تع�لـــى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ 

ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ 
.
(1(

ٹ  ٹ   ٹڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ }
يوؤّكد اهلل تع�لى في هذه االآية تزامن اإر�ســـ�ل الر�ســـل مع اإنـــزال الكت�ب والميزان. 

والهدف من اإنزالهم� تمكين الن��س من القي�م ب�لق�سط وتحكيم العدالة في المجتمع. 

ف�لقـــراآن ُي�ســـّرح ب�أّن اهلل تع�لى و�ســـع القوانين مـــن اأجل اإقرار العـــدل في المجتمع 

االإن�س�ني، واأنزله� بوا�سطة االأنبي�ء في �سورة كتب �سم�وية.

والبحث في هذا الدر�س يدور حول ثالثة موا�سيع، هي:

1ـ مفهوم الق�نون.

2 ـ �سرورة الق�نون للمجتمع.

3 ـ القّيم على الق�نون.

)1)  �سورة الحديد، االآية 25.
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مفهوم القانون

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

م حركة االإن�ســـ�ن في  د وتنظِّ )م� ينبغي وم� ال ينبغي(، وهذه المقّررات هي التي ُتحدِّ

المجتمع الذي يعي�س فيه.

ف�لق�نون ُيق�ســـد به تلك الفر�ســـّية التي تن�ّس على م� يجب على الن��س من اأفع�ل 

وتروك في حي�تهم الفردّية واالجتم�عّية.

وال�ســـريعة االإلهّية هي مجموعة من الت�سريع�ت واالأنظمة االإلهية التي ت�سمل الجوانب 

الحي�تية لالإن�ســـ�ن ك�ّفـــة، وفي مختلف االأ�ســـعدة والمراحل. وم� االأحك�م ال�ســـرعّية من 

واجب وحرام وم�ستحّب ومكروه ومب�ح اإال طريق مر�سوم، ينبغي لالإن�س�ن اأن ي�سلكه ويلتزم 

بـــه، فيعـــرف م� له من حقوق، وم� عليـــه من واجب�ت، تج�ه الخ�لق والمخلوقين ونف�ســـه. 

وال�سريعة االإلهّية هي ق�نون �سم�وّي ينّظم حي�ة االإن�س�ن بمختلف جوانبه� وحيثّي�ته�.

ضرورة القانون للمجتمع

هل هن�ك �ســـرورة لوجـــود ق�نون يحكم المجتمـــع؟ م� هي النت�ئـــج المترّتبة على 

عـــدم وجود ق�نـــون للن��س؟ في االإج�بة على هذين ال�ســـوؤالين نعر�س دلياًل يتكّون من 

مقّدمتين ونتيجة.

مة الأولى: المقدِّ

اإّن االإن�ســـ�ن ال ي�ســـتغني في حي�تـــه عن المجتمع، والدليل على ذلـــك هو اأّن الدافع 

العقالئي االختي�ري لالإن�س�ن النتخ�ب الحي�ة االجتم�عّية يرجع اإلى مالحظة المن�فع 

التـــي ترجع اإليه؛ ف�إّنه يـــرى اأّن مجموعة من احتي�ج�ته الم�دّية والمعنوّية تتوّقف على 

الحيـــ�ة االجتم�عّيـــة، وبدون المجتمع ال يمكن لالإن�ســـ�ن ت�أمين هـــذه المن�فع، اأو اإّنه� 

تكون ن�ق�سة غير ت�ّمة، وهذا اأمر بديهّي ال يحت�ج اإلى مزيد من التو�سيح.
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مة الثانية:  المقدِّ

اإّن مـــن لـــوازم الحي�ة االجتم�عّية وجود الت�ســـ�رب والت�ســـ�ّد بين م�ســـ�لح اأفراد 

المجتمـــع؛ اأي اإّن الن��س فـــي حي�تهم االجتم�عّية، ومن خالل التع�ون الذي يتّم بينهم 

وتق�ســـيم الوظ�ئف فيم� بينهم، يقع الت�ســـ�رب بين من�فع بع�ســـهم بع�ســـً�. فبع�سهم 

ي�سعى اإلى تح�سيل ن�سيب اأكبر من االإمك�ن�ت والمواهب الطبيعّية بثمٍن اأقل، اأو ي�سير 

بنحو ال يتط�بق مع ميول االآخرين، فيقع االختالف بينه وبين االآخرين. والطريق الأجل 

الحّد من هذا االختالف، اإّنم� هو وجود ق�نون مدّون ُيَتح�َكم اإليه عند االختالف.

اإّن هذه المقّدمة بديهّية، وبداهته� تظهر من مالحظة ميول االإن�س�ن، م�ّدية ك�نت 

اأم معنوّية، ف�إّنه� تدّل ـ وبو�سوح ـ على اأّنه من غير الممكن ت�أمين م�س�لح جميع اأفراد 

د  المجتمـــع، واإّن االإن�ســـ�ن اإذا اأراد اأن يعي�ـــس �ســـمن المجتمع، ف�إّنه ال بدَّ لـــه اأن ُيحدِّ

ميولـــه، واأن ال يفعـــل كّل مـــ� تميل اإليه نف�ســـه؛ الأّن عدم رع�ية الحدود يوؤّدي ـ وب�ســـكل 

حتميـ  اإلى الت�س�دم، الذي �سوف يوؤّدي بدوره اإلى تزلزل الحي�ة االجتم�عّية وتع�ر�س 

م�ســـ�لح الب�ســـر فيه�. وعليه، فال بّد الأجل الحّد من االختالف�ت اأو اإزالته� نه�ئّيً� من 

مالحظة االلتزام ب�لحدود والقوانين.

ثّم اإّنن� على �ســـوء هذه الحدود والقوانين، ب�ســـرط تطبيقهـــ�، يمكنن� ت�أمين الظروف 

المن��سبة لتك�مل جميع اأفراد المجتمع م�دّيً� ومعنوّيً�، وتحقيق حي�ة اجتم�عّية �سحيحة. 

اإّن �ســـّم ه�تين المقّدمتين �ســـوف يو�ســـلن� اإلى النتيجة المطلوبة، وهي: اإّن وجود 

ق�نون للمجتمع اأمر �سروري.

القّيم على القانون

ولكـــن الق�نون لوحده ال يكفي كم� يقـــول االإم�م الخميني} في كت�ب الحكومة 

االإ�ســـالمية بـــل ال بـــد من وجـــود قّيم على هـــذا الق�نون ي�ســـمن تنفيذه ب�ســـكل دقيق 

ن ال يكفي الإ�ســـالح المجتمـــع. فلكي ي�ســـبح الق�نون  وك�مـــل: »وجـــود الق�نـــون المدوَّ
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اأ�س��ســـً� الإ�ســـالح الب�سرية واإ�ســـع�ده�، ف�إّنه يحت�ج اإلى �ســـلطة تنفيذية؛ ولذا اأقّر اهلل 

تع�لى الحكومة وال�ســـلطة التنفيذيـــة واالإدارية اإلى ج�نب اإر�ســـ�ل الق�نون؛ اأي اأحك�م 

ال�سرع. وك�ن الر�سول االأكرم P على راأ�س الت�سكيالت التنفيذية واالإدارية للمجتمع 

االإ�ســـالمي، واهتّم P ب�الإ�ســـ�فة اإلى اإبالغ الوحي وبي�نه وتف�سير العق�ئد واالأحك�م 

واالأنظمة االإ�ســـالمية، ب�إجراء االأحك�م واإق�مة ُنُظم االإ�ســـالم، اإلـــى اأن وجدت الدولة 

االإ�ســـالمية، فلم يكتـــِف في ذلك الزم�ن مثـــاًل ببي�ن ق�نون الجزاء فح�ســـب، بل ق�م 

 مـــع ذلك بتنفيذه اأي�ســـً�، فقطع االأيدي ورجـــم واأق�م الحدود. فعندم� عّين الر�ســـول

االأكـــرمP خليفة بعـــده، لم يكن ذلك لمجّرد بي�ن العق�ئـــد واالأحك�م، بل ك�ن الأجل 

تطبيق االأحك�م وتنفيذ القوانين اأي�سً�. 

وك�نت وظيفة تنفيذ االأحك�م واإق�مة ُنُظم االإ�ســـالم هي التي جعلت تعيين الخليفة 

مهّمـــً� اإلى درجة لواله لم� ك�ن الر�ســـولP قد بّلغ ر�ســـ�لته، ولمـــ� ك�ن اأكمله�، اإذ اإّن 

الم�ســـلمين بعد الر�ســـولP ك�نوا يحت�جـــون اإلى من يطّبق القوانيـــن، ويقيم النظم 

االإ�سالمية في المجتمع لت�أمين �سع�دة الدني� واالآخرة. 

ـــذ. ففي جميع بالد الع�لم  ف�لق�نـــون والُنُظم االجتم�عية تحت�ج اأ�س��ســـً� اإلى منفِّ

ك�ن االأمر دومً� بهذا النحو، ف�لت�ســـريع وحده ال ف�ئدة فيه. الت�ســـريع وحده ال يوؤّمن 

ال�ســـع�دة للب�سر. وبعد الت�سريع يجب اأن توجد �سلطة تنفيذية تنّفذ القوانين واأحك�م 

المح�كم لتعود ثمرة القوانين واالأحك�م الع�دلة للح�كم على ال�سعب. لذا، فكم� ق�م 

االإ�ســـالم ب�لت�ســـريع، ف�إّنه اأق�م �سلطة تنفيذية اأي�ســـً�، ووليً� لالأمر يت�سّدى لل�سلطة 

.
(1(

التنفيذية«

)1) االإم�م الخميني، روح اهلل، الحكومة االإ�سالمية، �س22.
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صفات القّيم على القانون
وال بـــّد للقّيـــم الـــذي يتوّلى مهّمـــة وم�ســـوؤولّية تنفيذ وتطبيـــق الق�نون اأن يّت�ســـف 

ف�ت االآتية: ب�ل�سِّ

العلم الت�ّم ب�لق�نون؛ الأّن العلم ب�لق�نون مقّدمة �سرورّية لتطبيقه.  .1

الح�ســـ�نة االأخالقيّة؛ الأنَّ القيمومة على االأمر اأم�نة عظمى، ال �ســـم�ن الأدائه� م�   .2

لم يكن القّيم في اأعلى م�ستوي�ت العدالة والورع والتقوى. 

الكفـــ�ءة االإدارّيـــة؛ الأّن القي�م بهذه الم�ســـوؤولّية علـــى اأكمل وجـــه، يتطّلب مه�رت   .3

وُخبرات اإدارّية واجتم�عّية و�سي��ســـّية، وغير ذلك مّم� له مدخلّية في الو�سول اإلى 

الهدف على اأكمل وجه. 

النتيجة 
اأّكـــد القراآن الكريم اأّن العدل ال يتحّقق اإاّل من خـــالل وحي )ق�نون( اإلهّي منزل: 

 

ك�ن  واإذا   .
(1(

{ تع�لـــى:{ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  قـــ�ل 

 :P الكالم عن الحكم االإ�سالمّي، واالإ�سالم دين اهلل المنزل على ر�سوله االأعظم محّمد 

، فهـــذا يعني اأنَّ القّيم يجـــب اأن يكون - من ب�ب 
(2(

{ڃ ڃ چ چ چ}

تطبيق ال�سف�ت ال�س�بقة التي حكم العقل به� - ح�ئزًا على ال�سف�ت االآتية:

ع�لمً� بحكم اهلل، وق�درًا على معرفة الحكم ال�سرعّي لكّل واقعة.  .1

ع�داًل، وِرعً�، تقّيً�، ملتزمً� ب�الأحك�م ال�سرعّية ك�ملًة، وهذا المراد من الح�س�نة   .2

االأخالقّية.

لديـــه كف�ءة اإدارّية ع�لية، تخّوله اإدارة النظ�م والحكم االإ�ســـالمي في ع�ســـر   .3

الغيبة.

)1)  �سورة الم�ئدة، االآية 45.
)2)  �سورة اآل عمران، االآية 19.
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به لحمل هذه الم�سوؤولّية، فهو المتعّين،  واإذا عّين اهلل تع�لى من يقوم ب�الأمر، ون�سّ

ويجـــب على الن��ـــس ط�عته والرجـــوع اإليه، فلي�س هن�ك اأف�ســـل وال اأولى مـــن القّيم، 

ومـــن الجهـــ�ز الح�كم الذي يعّينه اهلل تع�لى؛ الأنَّه المّطلع على �ســـرائر خلقه والخبير 

بنفو�ســـهم، وال يخت�ر لهذه الم�ســـوؤولّية العظمى واالأم�نة الكبرى، اإاّل من َطُهَرت نف�سه 

و�سفت �سريرته، وخل�ست نّيته، وكمل عقله، فيحّمله االأم�نة وي�سّدده ب�لوحي، كم� هو 

الح�ل ب�لن�ســـبة اإلى الُر�ُســـل واأنبي�ء اهلل الكرام R، واآخرهم وخ�تمهم الر�ســـول 

االأعظـــم محّمـــد بن عبـــد اهلل P، وكم� هو الحـــ�ل ب�لن�ســـبة اإلى االأئّمة االأو�ســـي�ء 

المع�ســـومين R الذيـــن ن�ـــسّ عليهـــم ر�ســـول اهللP، واأمر الن��ـــس بط�عتهم 

والتم�ّسك بهم والوالية لهم، وهذا البحث موكول للدرا�س�ت الكالمّية والعق�ئدّية.

اإنَّم� البحث في هذه الدرو�س فيم� لو غ�ب االإم�م المع�ســـوم Q المعّين، ف�إن 

ـــوا على اأحد بعينه فتلزم ط�عته والرجوع اإليه، واإن ثبت بو�سفه  ثبت اأّنهم R ن�سّ

وعالمته فكذلك.

اأّم� اإذا فر�سن� انتف�ء الن�ّس، فهن� يوجد ثالثة فرو�س:

االإهم�ل، وهذا م� ينكره العقل والعقالء. اأ. 

ب. اإف�ســـ�ح المجـــ�ل اأمـــ�م اأّي �ســـخ�س لتوّلي هذا االأمـــر، دون مراع�ة ال�ســـف�ت 

وال�ســـروط، وهذا قد يـــوؤّدي اإلى توّلي من هو غير ج�مع لهـــ�. وعليه، فلن يقدر 

على تطبيق االأحك�م لجهله وعدم اأهلّيته.

توّلي الفقيه الج�مع لل�ســـرائط، الع�لم ب�أحك�م االإ�ســـالم، الع�مل به�. وهذا هو  ت. 

المتعّيـــن من الفرو�ـــس الثالثة، بعد بطالن الفر�ســـين ال�ســـ�بقين، ومالحظة 

المقّدم�ت المذكورة �س�بقً�. 
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عبـــ�رة عـــن مجموعة مـــن المقّررات التي ت�ســـتمل علـــى الواجب�ت 

والممنوع�ت التي ُتحّدد حركة االإن�س�ن في المجتمع.

مقدمـــة 1: االإن�ســـ�ن يرغـــب في وجـــود حيـــ�ة اجتم�عيـــة ُتحّقق له 

ح�ج�ته وم�س�لحه.

مقدمة 2: اإّن الم�ســـ�لح بين اأبن�ء المجتمع يح�سل فيه� الت�س�رب 

وال يحّل ذلك اإال وجود ق�نون وحكومة.

النتيجـــة: اإّن الق�نون ح�جة �ســـرورية في بنـــ�ء المجتمع�ت وحفظ 

م�س�لح العب�د.

تطبيـــق الق�نون يحت�ج اإلى حكومة ع�دلـــة ترعى تطبيقه على ك�ّفة 

اأبن�ء المجتمع.

الحكومـــة بح�جة لقّيـــم عليه� ُيطّبق الق�نـــون وُيح�فظ عليه� وعلى 

جميع م�س�لح العب�د.

.Pسيرة العقالء ُتقّر بوجود القّيم، وكذلك �سيرة االأنبي�ء والر�سول�

العلم.

الح�س�نة االأخالقية.

الكف�ءة االإدارية.

تعريف القانون

�ضرورة القانون

 في المجتمع

القّيم 

على القانون

�ضفات القّيم

 على الحكومة 

والنظام
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

الق�نـــون عب�رة عن مجموعة من المقّررات التي ت�ســـتمل على الواجب�ت    1  

د  والممنوعـــ�ت )م� ينبغي وم� ال ينبغي(، وهذه المقّررات هي التي ُتحدِّ

حركة االإن�س�ن في المجتمع الذي يعي�س فيه. 

اإذا قلن� ب�سرورة وجود العلم المطلق عند المقّنن، ال ي�سترط وجود العلم    2

عند القّيم عليه.  

اإّن الدافـــع العقالئـــي االختي�ري لالإن�ســـ�ن النتخ�ب الحيـــ�ة االجتم�عّية    3

د على �ســـرورة وجـــود ق�نون في الحيـــ�ة االجتم�عية لدى  هـــو الذي يوؤكِّ

االإن�س�ن.  

{ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ    4 تع�لـــى:  بقولـــه  يق�ســـد 

وئ } �سرورة وجود ق�نون وعدم �سرورة تطبيقه.  
اإذا عّين اهلل �سبح�نه وتع�لى من يقوم ب�أمر الوالية والخالفة على الن��س،    5

يجـــب على الن��س ط�عتـــه والرجوع اإليه؛ الأّنه االأخبر واالأعلم بم�ســـلحة 

الخلق والعب�د.  
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لــلــمــطــالــعــة

القانون ضرورة اجتماعية.

هل اإّن العقل الب�سري يعّد ك�فيً� لعملّية التقنين وال داعي للت�سريع االإلهي؟

الجواب: اإّن اأف�ســـل دليل على النبّوة الع�ّمة هو اأّن العقل الب�ســـري ي�ســـّرح ق�ئاًل: 

اإّنني اأن� االإن�س�ن على �سلة بك�ّفة الموجودات في اإط�ر حي�تي الم�دّية والمعنوّية، غير 

اأّني اأع�ني الجهل اإزاء الكثير من االأمور، ومن المتعّذر مق�ي�سة معلوم�تي ب�لن�سبة اإلى 

االأمور التي اأجهله�، من هن� ف�إّني بح�جة اإلى الدليل والمر�سد لغر�س بلوغ اأهدافي.

اإّن عقـــل االإن�ســـ�ن هو الذي يدرك بو�ســـوح ح�جتـــه اإلى المر�ســـد ك�إدراكه للعملّية 

الح�ســـ�بّية  2 × 2 = 4، وال ي�ســـ�وره ال�ســـّك في هذا االإدراك مقدار ذّرة اأبدًا، ف�لعقل 

ي�ســـّرح بجهله اإزاء الم�ســـتقبل، فال علم لي ب�لقبر والبرزخ والقي�مة، اإّنني م�ســـ�فٌر، 

ولكّني ال اأدري اإلى اأين؟ وم� هو وال�ســـبيل والزاد؟ من هن�، فمن ال�ســـروري اأن يبعث 

اهلل �سبح�نه مر�سدًا اإلّي: النبّي موجود ب�ل�سرورة، ال بنحو االإمك�ن.

اإّن العقل يدرك الكثير من الخطوط الع�ّمة في الروؤية الكونّية فيم� يتعّلق ب�لتوحيد 

والمع�د والوحي والر�س�لة والمعجزة ووجوب المعجزة ب�لن�سبة للنبي، ومزاي� المعجزة، 

ومن هو النبي، ومن المّدعي للنبّوة، والمئ�ت من االأحك�م االأ�س��ســـّية وال�ســـ�ملة، غير 

اأّنـــه يـــدرك جهله لمئ�ت االأحكـــم الفرعّية والجزئّية، من هن� فهـــو بح�جة اإلى الوحي 

والنقـــل، واأن ي�أتـــي الوحـــي فيفتح م� يدركـــه العقل، ويتجّلـــى م�ال يفهمـــه العقل، واأّن 

ل والتعّبد  المجتمـــع اأو االإن�ســـ�ن الذي ينتفع ب�لوحي االإلهّي يتحّول اإلى كيـــ�ن من التعقُّ

ر اأو التعّقل االإفراطي. فتمتزج عب�دته ب�لعقل وال ُيبلى ب�لتحجُّ

اآية اهلل جوادي اآملي





أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

ُيعّدد الوجوه واالأنواع المختلفة للح�كمية.   1

ُيبّين الروؤية االإ�سالمية في من له حّق الح�كمّية.   2

يعّرف دليل الح�كمّية االإلهّية، وي�ستدّل عليه.   3

حّق الحاكميّة

الدرس الثالث
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تمهيد

اإّن م�ســـ�ألة الحكومـــة من االأمور التي ُي�ســـّلم به� العقل ال�ســـليم، ويطلبه� االإن�ســـ�ن 

لكونه مدنّيً� بطبعه، ولكن وقع الخالف واالختالف حول هذا الحّق، حّق الح�كمّية في 

المجتمـــع، لمن يكون هذا الحّق؟ ومن اأين ين�ســـ�أ؟ الأّنن� مع مالحظة كون جميع اأفراد 

الب�سر ـ ب�لن�سبة لهذا االأمر ـ هم على حّد �سواء، وال والية الأحد على اأحد اآخر، نت�س�ءل 

من اأين ين�س�أ حّق الح�كمّية لبع�س الن��س بنحٍو م�؟

وجوه الحاكمّية

1. حّق الحاكمّية للمت�سّلط على النا�س:

يرى بع�س الن��س اأّن هذا الحّق هو لمن ت�ســـّلط علـــى الن��س. ويرون حّق الح�كمّية 

مـــن خالل الظلم والزور، واإذا اأمكن ل�ســـخ�س اأو لمجموعة اأ�ســـخ��س، ولو من خالل 

االأ�ســـب�ب واالأ�ســـ�ليب الب�طلة من ال�ســـيطرة على مقّدرات المجتمع فلهم الح�كمّية، 

ولهـــم حـــّق التقنيـــن، واالأمر والنهـــي، والثـــواب والعق�ب، وهـــذا الراأي هو مـــ� تتبّن�ه 

الحكوم�ت الديكت�تورّية اال�ستبدادّية.

2. حّق الحاكمّية يخت�ّس بطبقة دون غيرها:

ة وفئة معّينة من الن��س، واأّن  ويرى بع�س اآخر اأّن هذا الحّق مح�ســـور بطبقة خ��سّ
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لهذه الطبقة حّق التقنين وحّق الح�كمّية. ويتبّنى هذه النظرة بع�س فال�ســـفة اليون�ن 

الذين يق�ّسمون المجتمع اإلى طبق�ت. فئة منهم تعتقد اأّن طبقة االأ�سراف هي وحده� 

التـــي له� حّق الحكومة واإدارة المجتمع، وفئة اأخرى منهم ك�نت تعتقد ب�أّن العّم�ل هم 

الذين لهم حّق الح�كمّية.

3. حّق الحاكمّية عاّم لكّل النا�س:

ويـــرى بع�س المفّكرين الغربيين مثل )رو�ســـو( وغيره اأّن هـــذا الحّق لي�س من حّق 

�ســـخ�س خ��ّس بعينه، بل هو حّق ع�ّمة االأفـــراد اأو اأكثرّية الن��س، ويرى هوؤالء اأن حّق 

الح�كمّية اإّنم� هو لكلِّ فرد من الن��س، واأّن الن��س هم الذين ي�سفون الم�سروعّية على 

الق�نون، واأّن الق�نون ال�ســـرعي هو المبني على ت�ســـويت الن��س عليه، والحكومة التي 

له� حّق الح�كمّية هي التي تنتخبه� االأكثرّية من الن��س.

حّق الحاكمّية في الرؤية اإلسالمّية

وفي الروؤية االإ�ســـالمّية ينح�ســـر حّق الح�كمّية ب�هلل عّز وجّل؛ الأّن االإن�ســـ�ن يجب 

عليـــه اإط�عـــة من خلقه واأعط�ه الوجود، وحيث اإّن االإن�ســـ�ن ال ي�أخـــذ وجوده من اأبن�ء 

جن�ســـه وال يتوّقـــف بق�وؤه عليهم، فال اإلزام من اأحد على اأحـــد. واهلل عّز وجّل الم�لك 

الحقيقي لالإن�ســـ�ن هو الولي الواقعي، وعليه ف�ّتب�ع اأوامر غير اهلل عّز وجّل م�ســـروط 

ب�لتن�ســـيب والتعيين مـــن قبله تع�لى، وهو الق�ئل: قـــ�ل تع�لى:{ڇ ڇ  ڇ 

.
(1(

ڇڍ ڍ ڌ ڌ        ڎ ڎ }
واإّن من لوازم مملوكّية االإن�ســـ�ن هلل وم�لكّية اهلل عّز وجّل لالإن�ســـ�ن اأن يكون تدبير 

اأمور المجتمع فقط بيده، والجميع ينبغي اأن يكون مطيعً� الأمره، وخ��سعً� له.

.
(2(

يقول اهلل تع�لى: { ڈ   ڈ  ژ ژ    ڑ ڑ ک ک ک      کگ }

)1) �سورة اآل عمران، االآية 189. 
)2) �سورة يو�سف، االآية 40.
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أدلّة الحاكمّية اإللهّية

بعد اأن اأو�ســـحن� الروؤية االإ�سالمّية في �س�أن الحكومة، واأّنه� حّق اإلهي، نبحث االآن 

في الجذور الفكرّية التي تبتني عليه� هذه الروؤية:

1. العلم الإلهّي المطلق:

ذكرن� عند الحديث على �ســـرورة الق�نون للمجتمع�ت الب�سرّية اأّن الهدف والغ�ية 

من الق�نون هو ت�أمين حي�ة اجتم�عّية �ســـ�لحة، وو�ســـول االإن�ســـ�ن ب�ســـكل اأف�سل اإلى 

كم�لـــه الم�دّي والمعنوّي، وعليه نقول: اإّن الق�نون المطلوب هو الق�نون الذي ي�ســـ�عد 

جميع اأفراد المجتمع على الو�ســـول اإلى الكمـــ�ل الم�دّي والمعنوّي، ويالحظ في ذلك 

جميع االأبع�د الوجودّية لالإن�س�ن؛ الأّن اأّي ق�نون، اإذا ك�ن ل�س�لح فئة معّينة من الن��س، 

وك�ن موجبً� لحرم�ن �ســـ�ئر الن��س من الو�سول اإلى الكم�ل الم�دّي والمعنوّي - �سواء 

اأك�نوا اأقلّية اأم اأكثرّية- لن يكون مطلوبً�، وعليه فخ�سو�سّية الق�نون المطلوب هي في 

ت�أمينه من�فع وم�س�لح جميع الن��س التي تعي�س في المجتمع وب�أف�سل الو�س�ئل.

اإّن الخ�سو�ســـّية االأخـــرى التـــي ينبغـــي توّفره� فـــي الق�نون المطلـــوب، هي اأن ال 

يقت�ســـر دوره علـــى ت�أميـــن الم�ســـ�لح الم�دّية، بل فـــي اأن يكون ع�مـــاًل لتنمية البعد 

المعنوي لالإن�ســـ�ن؛ الأّن الروؤية االإ�ســـالمّية لالإن�س�ن ال تقت�ســـر على مالحظة الوجود 

الم�دّي لالإن�س�ن، بل ترى في الوجود الروحي اأ�س�لة، واأّن الم�دة و�سيلة لتك�مل الروح.

ن من اأن ي�ســـمن الم�ســـ�لح المعنوّية لالإن�ســـ�ن،  فال بدَّ للق�نون االجتم�عي المدوَّ

وال اأقـــّل من عـــدم التن�في بين الق�نـــون وبين التك�مـــل المعنوّي والروحّي لالإن�ســـ�ن، 

ن ال بّد واأن يكون محيطً� وع�لمً� بجميع الم�ســـ�لح الفردّية  وهـــذا يدّلن� على اأن المقنِّ

واالجتم�عّية، الج�ســـمّية والروحّية، الم�دّية والمعنوّية لالإن�س�ن، حتى يتمّكن من و�سع 

ق�نون ي�ســـتمل على جميع اأبع�د االإن�ســـ�ن، وهذه الخ�سو�ســـّية ال تتوّفر اإال في اهلل عّز 

وجّل؛ فلذا ك�ن اأمر و�سع الق�نون بيده تع�لى:
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تع�لـــى:{ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ  ق�ل 

.
(1(

ڇ ڇڇ}
ف�هلل عّز وجّل هو الذي يعرف الحّق، وهو المحيط بجميع الم�ســـ�لح والمف��ســـد، 

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

2. اهلل هو الغنّي المطلق:

الخ�سو�سّية االأخرى التي ال بّد من توّفره� في الم�سّرع والمقّنن هي اأن يكون بعيدًا 

عـــن الذاتّية واالأن� حتى ي�ســـع ق�نونً� مط�بقً� للحّق والعدالة. وتو�ســـيح هذا االأمر: اإّن 

مجّرد العلم ب�لم�ســـ�لح والمف��سد ال يكفي لو�ســـع الق�نون، ف�إّن من الممكن اأن يكون 

المقّنن مطلعً� على الم�ســـ�لح والمف��ســـد، ولكّنـــه في عملّية التقنيـــن يلحظ المن�فع 

ن من�فعه الذاتّية. اإّن االإن�س�ن يت�أّثر  ال�سخ�سّية اأو الع�ئلّية اأو الفئوّية، في�سع ق�نونً� يوؤمِّ

دائمً� ب�لميول والرغب�ت ال�سخ�ســـّية - �ســـواء ب�إرادة منه اأو قهرًا - الأّنه غير مع�سوم 

عـــن الخطـــ�أ والزلل. اأّمـــ� اهلل عّز وجّل فهو م�ســـ�فً� اإلـــى اإح�طته الت�ّمة ب�لم�ســـ�لح 

والمف��ســـد، ال ي�ســـّره اأّي عمل كم� ال يعود ب�لنفع عليه اأّي عمل؛ الأّنه غنيٌّ مطلق ومبّراأ 

من الم�س�لح ال�سخ�سّية والفئوّية، ق�ل تع�لى:

.
(2(

 {ې ى ى ائ ائەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ}

.
(3(

{چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ}

وعليه، فال نفع وال �ســـرر ي�ســـل اإليه عّز وجّل، بل م� ي�سعه من قوانين وت�سريع�ت 

اإّنم� ي�سعه� مراع�ة للحّق والعدالة، ورحمة ب�لخلق والعب�د.

)1) �سورة يون�س، االآية 35.
)2) �سورة لقم�ن، االآية 26.

)3) �سورة اإبراهيم، االآية 8.
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3. الربوبّية التكوينّية والت�ضريعّية هي هلل عّز وجّل:

مـــن االأمـــور االأخرى التي تثبـــت حّق الح�كمّيـــة هلل عّز وجّل ولـــزوم الط�عة له هو 

االعتقـــ�د ب�لتوحيـــد في الربوبّيـــة؛ الأّن من مراتـــب التوحيد هو االعتقـــ�د ب�أن اهلل هو 

الـــرّب والمدّبر الوحيد لهذا الوجود؛ اأي اإّن اهلل عـــّز وجّل بيده اأمر تدبير هذا الكون، 

ومن جملته االإن�ســـ�ن، وهو م�س�فً� اإلى خلقه لالإن�س�ن، ف�إّن اإي�س�ل االإن�س�ن اإلى كم�له 

د م�س�فً� اإلى اعتق�ده ب�لتوحيد  المطلوب اأمره مح�ســـور بيد اهلل تع�لى، فال بّد للموحِّ

فـــي الخلق؛ اأي )التوحيد فـــي الخ�لقية(، من االعتق�د بـ )التوحيد في الربوبية( على 

الم�ستويين ال�سرعي والتكويني؛ اأي ال بّد من الط�عة له والت�سليم الأحك�م اهلل ال�سرعية 

ـــبه من قبله لذلك، وال  والتكوينية ومعرفة اأّنه هو الذي له حّق االأمر والنهي اأو من ن�سّ

حّق الأحد في االأمر والنهي م�ســـتقاّلً عـــن اإرادته، ق�ل اهلل تع�لى: {ې ى ى ائ ائ 

.
(1(

ەئ ەئ وئوئۇئ  }
{ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ    تع�لـــى:  اهلل  وقـــ�ل 

.
(2(

وئ وئ ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ }
فحيـــث اإّن اهلل تع�لـــى هو »رّب العالمين« وبيده روح االإن�ســـ�ن وج�ســـمه، فال بدَّ اأن 

يكـــون االإن�ســـ�ن ك�ســـ�ئر المخلوق�ت مطيعـــً� له، واأال يـــرى لغيره تع�لى حـــّق الح�كمّية 

والحكومة عليه.

)1) �سورة االأنع�م، االآية 164.
)2) �سورة غ�فر، االآية 66.
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اأن حـــّق الح�كميـــة للمت�ســـّلط على الن��س من خـــالل الظلم والجور 

ك�لحكوم�ت الديكت�تورية.

اأن حـــّق الح�كميـــة يخت�ـــسّ بطبقة مـــن الن��س دون غيرهـــ� تمت�ز 

ب�سف�ت ت�أّهله� للحكم، ك�لفال�سفة واالأ�سراف.

اأن حّق الح�كمية ع�ّم لكّل الن��س دون ا�ســـتثن�ء، والن��س هم الذين 

ي�سفون ال�سرعية على الق�نون والحكومة.

اإّن اهلل �ســـبح�نه وتع�لى خلق االإن�ســـ�ن حـــّرًا ال والية الأحد عليه من 

الن��س.

اإّن اهلل �سبح�نه وتع�لى هو الولي لكّل الن��س، فهو خ�لقهم وم�لكهم.

اإّن الط�عة المطلقة هي هلل �سبح�نه وتع�لى فيم� اأمر به ونهى عنه.

العلم االإلهي المطلق: {چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}.

الغنى االإلهي المطلـــق:{ې ى ى ائ ائەئ ەئ  وئ وئ ۇئ 

ۇئ}.

الربوبية تكوينية ت�سريعية: {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ}.

اآراء في وجوه 

الحاكمية

الحاكمية في 

الروؤية الإ�ضالمية

اأّدلة الحاكمية 

الإلهية
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اأ�سـئلـة الـدر�س

حق الحاكمية

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

اإّن الح�كمية في الروؤية االإ�ســـالمية تخت�ّس بطبقة معّينة من االأ�ســـخ��س    1

المهّيئين الإدارة المجتمع والدولة.  

اإّن من لوازم مملوكّية االإن�س�ن هلل وم�لكّية اهلل عّز وجّل لالإن�س�ن اأن يكون    2

تدبير اأمور المجتمع فقط بيده، والجميع مطيع الأمره، خ��سع له. 

يعتبـــر المفّكر الغربي رو�ســـو اأّن حّق الح�كمية هو حـــّق يخت�ّس بمن لديه    3

القـــدرة على الت�ســـّلط علـــى الن��س من خالل ال�ســـيطرة علـــى مقّدرات 

المجتمع واإمك�ن�ته. 

اإّن من ال�ســـف�ت االأ�ســـ��س في من لديه حّق الح�كميـــة المطلقة اأن يكون    4

لديه العلم والغنى المطلق.  

اإذا قلنـــ� ب�أّن هلل �ســـبح�نه وتع�لـــى الربوبية التكوينية والت�ســـريعية، فهذا    5

دليل على اأّن حّق الح�كمية هو خ��ّس ب�هلل �سبح�نه وتع�لى.  
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لــلــمــطــالــعــة

حّق الحاكمّية

؟ اأم اإّنـــه في حدود  ـــل الدين فـــي ال�سي��ســـة يمّثل هدفً� م�ســـتقالًّ �ض���وؤال: هـــل اإّن تدخُّ

ال�سرورة لتوفير ال�سع�دة االأخروّية؟

الجواب: اإّن الغ�ية المطلقة والنه�ئّية للدين هي نورانّية الب�سر، وبلوغهم مق�م ال�سهود 

ولق�ء اهلل ودار القرار. ومن هن�، ف�إّن قي�م الن��س ب�لق�سط والعدل {پ ڀ 

، بل وحتى العب�دات جميعً� تمّثل غ�ي�ت ن�سبّية و�سطّية في الدين.
(1(

ڀڀ}
اإّن الم�ســـ�ئل العب�دّية وال�سي��ســـّية، تمّثل و�س�ئل ي�سل من خالله� الفرد والمجتمع 

اإلى ذلك الهدف النه�ئي، وجميعه� عب�رة عن �ســـراط اأو  �ســـبيل، وال ي�سعه� اأن تكون 

هدفً� نه�ئّيً�، بيد اأّن ال�سي��ســـة تمّثل في الوقت نف�ســـه اأمرًا �سرورّيً� ملمو�سً� في �سوؤون 

حي�ة االإن�س�ن وفي اأحك�م االإ�سالم وتع�ليمه، بحيث اإّن االأحك�م الدينّية ال تنف�سل عن 

ال�سي��سة، كم� اإّن ال�سي��سة ال�سحيحة لن تخرج عن اإط�ر القوانين االإ�سالمّية.

اآية اهلل جوادي اآملي

)1) �سورة الحديد، االآية 25.



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

1   .R يتعّرف اإلى اأدّلة والية االأنبي�ء والر�سل واالأئّمة

ُيبّين اأق�س�م والية المع�سوم واأبع�ده� المختلفة.   2

3   .R ح المراد من مرجعّية االأئّمة االأطه�ر يو�سّ

 والية المعصوم
)Rالنبّي واألئّمة(

الدرس الرابع
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؛ الأّن وجود االإن�ســـ�ن من اهلل  ـــة اإّنم� هو هلل عزَّ وجـــلَّ تقـــّدم معنـــ� اأّن حقَّ الح�كميَّ

، واالإن�ســـ�ن ال بدَّ له من اإط�عته والت�ســـليم له، 
(1(

عـــزَّ وجـــلَّ {  ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ}

. بً� من ِقَبل اهلل عزَّ وجلَّ والط�عة لغيره عزَّ وجلَّ م�سروطة بكونه من�سَّ

وقد ج�ءت الن�سو�س كثيرة ووا�سحة في الكت�ب الكريم بوجوب ط�عة اهلل تب�رك 

.
(2(

وتع�لى، ق�ل اهلل تع�لى:{ی ی ی ی جئ }

ـــبه اهلل عزَّ وجـــلَّ ح�كمً� على  واالآن، نبحـــث حـــول االأدّلة الّدالة على والية من ن�سّ

الن��س، وفر�س عليهم ط�عته.

Rوالية األنبياء والرسل

االأنبي�ء هم ر�سل اهلل الذين قرن اهلل عزَّ وجلَّ دعوتهم ب�لمعجزة، واأمر بط�عتهم 

وجعل ط�عتهم من ط�عته؛ واإّنم� اأر�سلهم تع�لى لبي�ن اأحك�مه واإجرائه� على االأر�س، 

لكي ال يكون في االأر�س معبود �سواه.

)1)  �سورة البقرة، االآية 156.
)2)  �سورة اآل عمران، االآية 132.



46

يه
هق

 سر
ية

وال
ي 

ا ف
درو

والظ�هـــر من الكت�ب وال�ســـّنة اأّن اهلل تب�رك وتع�لى قد فّو�س بهذا ال�ســـ�أن مرتبًة 

من الوالية اإلى ر�ســـوله P، واإلى بع�س الر�سل ال�س�بقين R لكي يتحّقق الهدف 

االإلهي؛ وهو العبودية هلل تع�لى وحده، ولهذا وجبت ط�عتهم.

.
(1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہھ }

:P كم� خ�طب نبيه

.
(2(

{ې ې ى   ى ائ ائ ەئ ەئ وئ       وئ ۇئۇئ }

بون من قبله للحكم:  كم� يذكر اهلل عزَّ وجلَّ بع�س اأنبي�ئه ب�أ�ســـم�ئهم، واأّنهم من�سّ

ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ 

.
(3(

ڀ ڀڀ ٺ ٺ ٺ }

كمـــ� يخ�طب اهلل تع�لى نبّيـــه داود Q: {ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی  

.
(4(

ی ی ی   جئ }
وقد ورد عن االإم�م ال�س�دق Q اأّنه ق�ل: »اإّن اهلل تبارك وتعالى اّتخذ اإبراهيم 

عبداً قبل اأن يّتخذه نبياً، واإّن اهلل اّتخذه نبّياً قبل اأن يّتخذه ر�ضوًل، واإّن اهلل اّتخذه 

ر�ضوًل قبل اأن يّتخذه خلياًل، واإّن اهلل اّتخذه خلياًل قبل اأن يجعله اإماماً، فلّما جمع 

ل���ه الأ�ضي���اء، ق���ال: {ھ  ے ے ۓۓ } قال: فم���ن ِعَظِمها في عي���ن اإبراهيم، 

.
(6(

»
)((

قال:{ڭ ڭڭ }

)1)   �سورة الن�س�ء، االآية 64.
)2)   �سورة الن�س�ء، االآية 105.
)3)   �سورة االأنبي�ء، االآية 73.

)4)  �سورة �س، االآية 26.
)5) �سورة البقرة، االآية 124.

)6)  الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �س 175.
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 واهلل تبـــ�رك وتع�لـــى يخبـــر فـــي القـــراآن الكريـــم بـــ�أّن مـــ� ي�أتـــي بـــه االأنبيـــ�ء

والر�سل R اإن هو اإال وحي منه تب�رك وتع�لى، ق�ل تع�لى:

.
(1(

{ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  }

.
(2(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پپ }

.
(3(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  }

R والية األئّمة المعصومين

 تعتقـــد ال�ســـيعة االإم�ميـــة بـــ�أّن الحكومـــة )الوالية( بعـــد النبي P هـــي لالأئّمة 

المع�ســـومين R، واأّن هذا المن�ســـب قد جعله اهلل عزَّ وجلَّ لهـــم، واأّن اإط�عتهم 

واجبة ب�أمر من اهلل ور�ســـوله، ق�ل اهلل تع�لى: {ې ې ې ى ى ائ ائ 

.
(4(

ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ }
نكات مهّمة حول الآية الكريمة:

في ابتداء االآية، مع اأّن الحديث عن والية اهلل والنبّي وبع�س الموؤمنين، ولكن كلمة   .1

»ولي« وردت ب�سيغة المفرد، وهذا يدّلن� على اأّن الوالية في االأ�س��س هي هلل تع�لى، 

.R وب�لتبع هي للنبي واالأئّمة، اأو اأّنه� تظهر فيهم

الق�ســـم الث�ني مـــن االآية ن�ظر اإلى ح�دثة ت�ريخّية؛ الأّن الت�ســـّدق اأثن�ء ال�ســـالة،   .2

وال�ســـّيم� اأثن�ء الركوع، لي�س من الم�ســـتحّب�ت في ال�ســـالة؛ لذا ال يمكن اأن تكون 

 االآيـــة ن�ظـــرة اإلى بي�ن حكم مـــن االأحك�م. وقد ورد في بي�ن �ســـبب نزول االآية: اإّن 

النبي P �ســـ�أل اأ�ســـح�به بعد نزول االآية: من منكم ت�ســـّدق في ركوعه؟ ف�أج�به 

)1)  �سورة النجم، االآي�ت 5-3.
)2)  �سورة النحل، االآية 43.

)3)  �سورة االأنبي�ء، االآية 25.
)4)   �سورة الم�ئدة، االآية 55.
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. وعليه، فهذه االآية 
(1(Q الفقير الذي و�ســـلته ال�ســـدقة ب�أّنه اأمير الموؤمنيـــن

تبّين اأّن من له الوالية بعد النبي P على الموؤمنين اإّنم� هو علّي Q، وقد ورد 

.
(2(

عن االإم�م ال�س�دق Q: »نحن قوم فر�س اهلل عزَّ وجلَّ طاعتنا«

والنتيجـــة هي اأّن من اخت�ره اهلل عـــزَّ وجلَّ لتكون له »الولية الت�ضريعّية« اإّنم� هم 

االأنبي�ء واالأئّمة R، بمعنى اأّن لهم حّق التقنين والت�سريع ومن م�سوؤولي�تهم تطبيق 

االأحك�م االإلهية على ال�سعيد الفردي واالجتم�عي، واأّن ط�عتهم واجبة ب�أمٍر من اهلل، 

ف في الكون وتدبير اأمور الخلق بيدهم،  كم� اأّن »الولية التكوينّية«؛ اأي حقُّ الت�ســـرُّ

.R ث�بتة لُهم ، ب�إذن اهلل عزَّ وجلَّ

 ،P وقد ورد في ال�ســـّنة النبوّية ال�ســـريفة رواي�ت تتحّدث عن خلف�ء ر�ســـول اهلل

منه� م� دّل على كونهم من قري�س، ومنه� م� دّل على كونهم من بني ه��ســـم، وبع�سه� 

ذكر عددهم واأ�سم�ءهم، نذكر منه�:

•  عـــن ج�بر بن �ســـمرة، ق�ل: »كنت مع اأب���ي عند النب���ّي P، ف�ضمعته يقول: 	

»يك���ون بع���دي اثنا ع�ضر اأميراً«، ثّم اأخفى �ســـوته، فقلت الأبي: م� الذي اأخفى 

.
(3(

ر�سول اهلل P؟ ق�ل: ق�ل: »كّلهم من قري�س«

•  عن �ســـلم�ن الف�ر�ســـيM، قـــ�ل: دخلت علـــى النبّي P، ف�إذا الح�ســـين 	

علـــى فخذيه، وهـــو يقّبل عينيه، ويلثم ف�ه، وهو يقول: »اأنت �ضّيد بن �ضّيد، اأنت 

اإم���ام ب���ن اإم���ام، اأنت حّج���ة بن حجة، اأب���و حجج ت�ضع���ة من �ضلب���ك، تا�ضعهم 

.
(4(

قائمهم«

)1) و�س�ئل ال�سيعة، ج9، �س478.
)2)   البحراني، ه��سم الح�سيني، البره�ن في تف�سير القراآن،  ج 1، �س 376.

)3)  ابن ب�بويه، محمد بن علي )ال�سيخ ال�سدوق(، عيون اأخب�ر الر�س�، ج1، �س54.
)4)  الم�سدر نف�سه، �س56.
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R واألئمة P صالحيات النبي

اإن ال�سالحي�ت التي ت�سمله� والية النبي P واالأئّمةR هي االآتية:

1. تفوي�س النبي P في ت�ضريع الأحكام:

، ولكّنه في بع�س الموارد جعل اهلل عزَّ  اإّن اأ�ســـل ت�ســـريع االأحك�م بيد اهلل عزَّ وجلَّ

وجلَّ ت�ســـريع �سل�سلة من االأحك�م بيد النبي P، وهذه الموارد اإّنم� ك�نت تحت اإرادة 

.
(1(

اهلل واإم�س�ئه

واأي�ســـً� قد ي�ســـدر من النبي مجموعـــة من االأوامر الأجل تطبيـــق واإجراء االأحك�م 

الكّلية االإلهّية، وقد جعل عزَّ وجلَّ اأمر اختي�ره� وت�سريعه� للنبي P، وجعل االلتزام 

به� واجبً� ك�س�ئر االأحك�م االإلهّية.

.
(2(

ق�ل اهلل تع�لى: {ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ }

:Q وفي حديث االإم�م ال�س�دق

»اإّن اهلل عزَّ وجلَّ فر�س ال�ضالة ركعتين ركعتين، ع�ضر ركعات، فاأ�ضاف ر�ضول اهلل 

P اإلى الركعتين ركعتين، واإلى المغرب ركعة، ف�ضارت عديل الفري�ضة، ل يجوز 

تركهّن اإّل في �ضفر، واأفرد الركعة في المغرب، فتركها قائمة في ال�ضفر والح�ضر، 

فاأج���از اهلل ع���زَّ وجلَّ ذل���ك كّله... وفر�س اهلل ف���ي ال�ضنة �ضوم �ضه���ر رم�ضان، و�ضنَّ 

ر�ض���ول اهلل P �ض���وم �ضعب���ان وثالثة اأّيام في كّل �ضهر مثل���ّي الفري�ضة، فاأجاز اهلل 

.
(3(

عزَّ وجلَّ له ذلك كّله«

.P 1) وقد عقد ال�سيخ الكليني في الك�في ب�بً� خ��سً� ذكر فيه� الت�سريع�ت الم�ستقلة ال�س�درة عن ر�سول اهلل(
)2)   �سورة الح�سر، االآية 7.

)3)   الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �س266.
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2. الزعامة ال�ضيا�ضّية والجتماعية:

الُبعـــد الث�ني فـــي الوالية هي القي�دة ال�سي��ســـّية واالجتم�عيـــة للنبي P واالأئّمة 

الط�هريـــن R من ِقَبل اهلل عزَّ وجلَّ في جميع ال�ســـوؤون ال�سي��ســـّية، واالجتم�عية 

واالقت�ســـ�دية...، والمجتمع االإ�ســـالمي، وط�عتهم في هذه االأمور واجبة ومخ�لفتهم 

محّرمة، وهذا االأمر تثبته االآي�ت والرواي�ت:

.
(1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی }

.
(2(

وق�ل اهلل تع�لى اأي�سً�: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ }

وق�ل ر�سول اهلل P يوم الغدير عندم� عيَّن علّيً� Q لمق�م الخالفة: »األ�ضت 

اأولى بكم من اأنف�ضكم؟

قالوا: بلى.

.
(3(

قال: من كنت موله فعلّي موله...«

3. المرجعّية في اأمور الق�ضاء وف�ضل الخ�ضومة:

مـــن المن��ســـب التي جعلهـــ� اهلل عزَّ وجلَّ للنبـــي P واالأئّمة الوالية في الق�ســـ�ء 

وف�ســـل الخ�سومة. نعم، هذا المن�ســـب هو فرع من الزع�مة الدينّية لهوؤالء، والن��س 

 P م�أمورون ب�لرجوع اإليهم والت�ســـليم لهم. ويوؤّكد ذلك ال�ســـيرة الق�ئمة من النبي

.Q وعلّي

ق�ل اهلل تع�لى: {ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې 

.
(4(

ې ې    ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  }

)1)   �سورة الن�س�ء، االآية 59.
)2)   �سورة االأحزاب، االآية 6.

)3)   االأميني، عبد الح�سين اأحمد، الغدير، ج 1، �س 14.
)4)   �سورة الن�س�ء، االآية 65.
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وعـــن االإم�م ال�ســـ�دق Q: »اّتق���وا الحكوم���ة ف���اإّن الحكومة لالإم���ام العالم 

.
(1(

بالق�ضاء العادل في الم�ضلمين كنبّي اأو و�ضّي نبّي«

المرجعّية الدينّية:  .4

اإّن اأئّمة اأهل البيت R هم مرجع العلم والمعرفة والدين، وم� يوؤخذ عن غيرهم 

ب�طل، والحّق ال يوؤخذ اإال من عندهم، وهذا م� دّلت عليه الرواي�ت واالأح�ديث ال�سريفة:

 :Q لرجل من اأهل الكوفة عن قول اأمير الموؤمنين Q عن االإم�م اأبي جعفر

»�ضلوني عّما �ضئتم؛ فال ت�ضاألوني عن �ضيء اإل اأنباأتكم به« ق�ل: »اإّنه لي�س اأحد عنده 

عل����م �ض����يء اإل خرج من عن����د اأمير الموؤمنين Q ، فليذه����ب النا�س حيث �ضاوؤوا، 

.
(2(

فواهلل لي�س الأمر اإل من هاهنا ، واأ�ضار بيده اإلى بيته«

وعـــن االإم�م اأبي جعفر Q اأي�ســـً� ل�ســـلمة بن كهيل والحكم بـــن عتيبة:»�ضّرقا 

.
(3(

وغّربا، فال تجدان علماً �ضحيحاً اإل �ضيئاً خرج من عندنا اأهل البيت«

م اأّن »الولي���ة« ب�أبع�ده� الوا�ســــعة من قبيل الوالية فــــي بي�ن االأحك�م  يظهــــر مّم� تقــــدَّ

والمعــــ�رف الدينّيــــة، والقيــــ�دة ال�سي��ســــّية االجتم�عّيــــة، والواليــــة في ف�ســــل الخ�ســــومة 

.R ولالأئّمة المع�سومين P والمرجعية الدينية كله� مجعولة من اهلل عزَّ وجلَّ للنبي

وقبول واليتهم واجب ومخ�لفته� حرام.

)1)   الحر الع�ملي، محمد بن الح�سن، و�س�ئل ال�سيعة، ج 18، �س 40.
)2)  الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج1، �س399.

)3)  الم�سدر نف�سه.
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اإّن اهلل �ســـبح�نه وتع�لـــى منـــح لالأنبيـــ�ء الوالية علـــى الن��س، ق�ل 

تع�لى: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہ}.

اإّن النبـــي هو المبّلغ عن اهلل �ســـبح�نه وتع�لى، ق�ل تع�لى: { ٺ ٺ 

ٿ  ٿ ٿ }.

وجـــوب ط�عـــة النبـــي، قـــ�ل تع�لـــى: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     

ہ ہ ہھ }.

االإمـــ�م يقوم مق�م النبيP في من�ســـبه الديني وال�سي��ســـي على 

االأّمة بك�مل ال�سالحي�ت والوظ�ئف.

وجوب ط�عة االإم�م، ق�ل تع�لى: { ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ }.
اإّن االأئّمـــة خلف�ء الر�ســـولP هم اأئّمة اأهـــل البيتR بن�ّس 

ر�سول اهللP في حديثه عن الخلف�ء من بعده.

تفوي�س النبيP في ت�سريع االأحك�م والقوانين واالأنظمة.

المرجعية الدينية.

المرجعية في اأمور الق�س�ء وف�سل الخ�سوم�ت.

ولية الأنبياء 

Pور�ضول اهلل

ولية الأئمة 

.Rالمع�ضومين

�ضالحيات الولية

الزع�مة ال�سي��سية واالجتم�عية على االأّمة.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

اإذا قلن� ب�أّن الح�كمية هلل �ســـبح�نه وتع�لى، فيجـــب اأن يكون القّيم على    1  

الق�نون من�سوبً� من ِقَبل اهلل تع�لى. 

ُيق�ســـد بقولـــه تع�لـــى: {ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ    2  

ہ} اأّن اهلل �ســـبح�نه وتع�لى قد اأوجب على االإن�س�ن ط�عة االأنبي�ء في 
ة ب�لحي�ة الفردية.   االأحك�م الخ��سّ

اأّكد القـــراآن الكريم علـــى ثبوت الواليـــة لالأنبي�ء واالأئّمة المع�ســـومين   3  

R علـــى الن��ـــس في كثير من االآيـــ�ت المب�ركـــة المبّينة للهدف من 

اإر�س�لهم للن��س.  

اإّن ط�عة المع�ســـوم نبيً� اأو اإم�مً� تنح�ســـر فقط في خ�سو�س االأحك�م    4  

الت�سريعية، وال تتعّدى اإلى االأحك�م ال�سي��سية والوالئية الخ��سعة ل�سلطة 

الدولة.  

اإّن الواليـــة الت�ســـريعية تعنـــي اأّن للنبي اأو االإم�مQ حـــّق الط�عة في    5

القي�دة الدينية والدنيوية على الن��س ك�ّفة.  
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لــلــمــطــالــعــة

والية المعصوم )النبّي واألئّمة(

عن عبد اهلل بن عب��س، عن علي بن اأبي ط�لبQ، ق�ل: »لّم� نزلت هذه االآية 

على ر�ســـول اهلل P {ڇ ڇ ڇ} دع�ني ر�سول اهلل P، فق�ل لي: 

ي� علي، اإّن اهلل اأمرني اأن اأنذر ع�ســـيرتي االأقربين، ف�ســـقت بذلك ذرعً�، وعرفت اأّني 

ـــَمتُّ عليه، حتى ج�ءني جبريل، فق�ل:  متى اأب�ديهم بهذا االأمر اأَر منهم م� اأكره، َف�سَ

ي� محمد، اإّنك اإاّل تفعل م� توؤمر به عّذبك رّبك! ف��سنع لن�، ي� علّي، �س�عً� من طع�م، 

 من لبن، ثّم اجمـــع بني عبد المطلب حتى 
(1(

واجعل عليه رجل �ســـ�ة، وامالأ لن� ع�ّســـً�

مرت بـــه. ففعلت م� اأمرني به، ثّم دعوتهـــم اأجمع، وهم يومئٍذ 
ُ
اأكّلمهـــم، واأبّلغهـــم م� اأ

اأربعـــون رجـــاًل، يزيدون رجاًل اأو ينق�ســـون رجـــاًل، فيهم اأعم�مه، اأبـــو ط�لب وحمزة 

والعب��س واأبو لهب.

فلّم� اجتمعوا له P، دع�ني ب�لطع�م الذي �ســـنعت لهم، فجئت به، فلّم� و�سعته، 

 من اللحم، ف�ســـّقه� ب�أ�ســـن�نه، ثـــّم األق�ه� في نواحي 
(2(

تن�ول ر�ســـول اهلل P جذمة

ال�ســـحفة، ثـــّم ق�ل: خذوا ب�ســـم اهلل، فـــ�أكل القوم حتى �ســـدروا، م� لهم ب�ســـيء من 

الطعـــ�م ح�جة، وم� اأرى اإال موا�ســـع اأيديهم. واأيم اهلل الـــذي نف�س علّي بيده، اإن ك�ن 

الرجل الواحد منهم لي�أكل م� قّدمت لجميعهم، ثّم جئتهم بذلك الع�ّس، ف�سربوا حتى 

 رووا جميعـــً�، واأيـــم اهلل، اإن ك�ن الرجل الواحد منهم لي�ســـرب مثله، فلّم� اأراد ر�ســـول 

اهلل P اأن يكّلمهم، َبَدَرُه اأبو لهب اإلى الكالم، فق�ل: ل�ســـّد م� �ســـحركم �ســـ�حبكم! 

.P فتفّرق القوم، ولم يكّلمهم ر�سول اهلل

)1)  الع�ّس: القدح الكبير.
)2)  قطعة.
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فقـــ�ل لـــي من الغد: ي� علّي، اإّن هذا الرجل قد �ســـبقني اإلى م� �ســـمعت من القول، 

فتفـــّرق القوم قبـــل اأن اأكّلمهم، فعّد لن� من الطع�م بمثل م� �ســـنعت، ثّم اجمعهم لي. 

قـــ�ل: ففعلت، ثّم جمعتهم، فدع�نـــي ب�لطع�م، فقّربته لهم، ففعـــل كم� فعل ب�الأم�س، 

واأكلوا حتى م� لهم به من ح�جة، ثّم ق�ل: ا�سِقهم، فجئتهم بذلك الع�ّس، ف�سربوا حتى 

رووا منه جميعً�.

ثم تكّلم ر�ســـول اهلل P، فق�ل: ي� بني عبد المّطلب، اإّني واهلل م� اأعلم �ســـ�ّبَ� في 

العرب ج�ء قومه ب�أف�ســـل مّمـــ� جئتكم به، اإّني قد جئتكم بخيـــر الدني� واالآخرة، وقد 

اأمرنـــي اهلل عّز وجـــّل اأن اأدعوكم اإليه، ف�أّيكم يوؤمن بـــي، ويوؤازرني على اأمري، فيكون 

اأخي وو�ســـيي ووزيري وخليفتي فـــي اأهلي من بعدي؟ ق�ل: ف�أم�ســـك القوم، واأحجموا 

عنهـــ� جميعً�. ق�ل: فقمت، واإّني الأحَدثهم �ســـّن�، واأرم�ســـهم عينـــ�، واأعظمهم بطن�، 

واأحم�سهم �س�ق�. فقلت: اأن� ي� نبّي اهلل، اأكون وزيرك على م� بعثك اهلل به. ق�ل: ف�أَخَذ 

بيدي، ثّم ق�ل: اإّن هذا اأخي وو�سيي ووزيري وخليفتي فيكم، ف��سمعوا له واأطيعوا.

قـــ�ل: فق�م القـــوم ي�ســـحكون، ويقولون الأبـــي ط�لب: قـــد اأمرك اأن ت�ســـمع البنك 

.
(1(

وتطيع!

)1)  الطو�سي، محمد بن الح�سن، االآم�لي، �س582.
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أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

يتعّرف اإلى فل�سفة الغيبة واأ�سب�به�.   1

2   .Qيحلِّل �سبب الغيبة الكبرى للمع�سوم

يبّين دور العلم�ء ووظيفتهم االأ�س��سية في ع�سر الغيبة.   3

 وظيفة األّمة اإلسالميّة
 في عصر الَغْيبة

الدرس الخامس
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لقد مّن اهلل تب�رك وتع�لى على الب�ســـرّية بنـــور محّمد واآله االأطه�ر R، حيث 

قـــِدم ر�ســـول اهلل P اإلى �ســـبه الجزيرة العربية ب�لر�ســـ�لة الخ�تمـــة وعِمل في مّكة 

 والمدينـــة مّدة ثالث وع�ســـرين �ســـنة، وك�نـــت الن��س تختلـــف اإليه، فمن اأراد ر�ســـول 

اهلل P، ك�ن ي�ســـتطيع الذه�ب اإلى م�ســـجده اأو منزله، ويتوا�سل معه ب�سكل مب��سر، 

 ،R ثّم االأئّمـــة االأطه�ر ،Q ثّم ا�ســـتخلف مـــن بعده و�ســـّيه اأمير الموؤمنيـــن

وك�ن التوا�ســـل معهم اأمرًا مي�ســـورًا و�ســـهاًل، اإلى بداية الع�ســـر العب��سي، حيث ب�ت 

 بع�ـــس الخلفـــ�ء يفر�ســـون اإق�مة جبرّية علـــى االإم�م اإلى اأن و�ســـل االأمـــر اإلى االإم�م 

الع�ســـكري Q، فك�ن التوا�ســـل يتّم ب�ســـكٍل �ســـرّي جّدًا، وك�نت الغيبة ال�ســـغرى 

ل�س�حب الع�سر بعد �سه�دة اأبيه الع�سكري Q، حيث ك�ن التوا�سل يتّم عبر �سفير 

من ال�سفراء االأربعة، وبوف�ة ال�سفير الرابع ك�نت الغيبة الكبرى ل�س�حب الزم�ن|. 

وفيم� ي�أتي نبّين فل�ســـفة الَغيبتين، ودور العلم�ء في ع�ســـر الغيبة تج�ه الن��س واالأّمة 

االإ�سالمّية.

فلسفة الغيبة

لقد كتب اهلل عزَّ وجلَّ ل�ســـ�حب الع�ســـر والزمـــ�ن | اأن يغيب عن الن��س، حتى 

يـــ�أذن اهلل تع�لى له ب�لظهور، فيمالأ االأر�س ق�ســـطً� وعدال، بعدمـــ� ملئت ظلمً� وجورًا 
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ق الوعـــد االإلهي، ق�ل اهلل تع�لـــى: {چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ  ويحقِّ

.
(1(

ڌ    ڌ ڎ ڎ}
وبمـــ� اأّن الحكمة االإلهية قد اقت�ســـت هذا الغي�ب لالإم�م المع�ســـوم Q، فهل 

يعني ذلك تعّطل اأحك�م ال�ســـريعة االإ�سالمية، والتزام الموؤمنين بيوتهم، والتخّلي عن 

واجب�تهم تج�ه االإ�ســـالم والمجتمع االإ�ســـالمي، وعدم القي�م ب�أي اأمر �ســـوى االأعم�ل 

ـــة ك�ل�ســـالة وال�ســـوم؟ هل هـــذا هو المـــراد والمطلوب مـــن االأّمة  الفردّيـــة الخ��سّ

االإ�ســـالمّية في مرحلة انتظ�رهم للظهور المب�رك؟ اأم اأّن اهلل اأراد اأمرًا اآخر من هذا 

الغي�ب؟

اإّن �ســـبب غي�ب االإم�م المهدي | هو عدم وجود الن��ســـر، اأو قّلة اأن�ســـ�ر الحّق 

 R فـــي ِقب�ل اأن�ســـ�ر الب�طـــل والط�غـــوت، وب�أدنى ت�أّمل ل�ســـيرة االأئّمـــة االأطه�ر

ولرواي�تهم واأح�ديثهم يتبّين لن� هذا ال�سبب. 

اإّن انتظ�ر الفرج لي�س مجّرد �سع�ر اأجوف، واإّنم� هو �سبر وعمل وا�ستعداد وا�ستق�مة، 

وتمهيد االأر�س لقدومه ال�سريف، واإعداد النف�س لن�سرته، وت�أهيله� لنيل �سرف ال�سه�دة، 

وعليه ف�إّن المنتظرين له ي�سعرون ب�لح�جة اإليه، ويدركون اأهدافه، ويتوّقعون ظهوره في 

كّل لحظة، واأّنه �سيطلب منهم العون والن�سرة للو�سول اإلى اأهدافه المقّد�سة.

وقد ج�ء في حديث عن ر�سول اهلل P اأّنه ق�ل: »اأف�ضل اأعمال اأمتي انتظار فرج 

.
(2(

اهلل عّز وجّل«

وفـــي حديث عـــن االإم�م زيـــن الع�بديـــن Q قـــ�ل: »تمت���ّد الغيبة بول���ّي اهلل 

الثان���ي ع�ض���ر من اأو�ضياء ر�ض���ول اهلل P والأئّمة بعده. يا اأبا خال���د، اإّن اأهل زمان 

غيبت���ه، القائل���ون باإمامته، المنتظرون لظهوره، اأف�ض���ل كّل زمان، لأّن اهلل - تعالى 

)1)  �سورة االأنبي�ء، االآية 105.
)2)  ابن ب�بويه، محمد بن علي )ال�سيخ ال�سدوق(، عيون اأخب�ر الر�س�Q، ج2، �س 39.
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ذك���ره - اأعطاه���م م���ن العق���ول والأفه���ام والمعرف���ة، م���ا �ضارت ب���ه الغيب���ة عندهم 

 بمنزل���ة الم�ضاه���دة، وجعلهم في ذلك الزمان بمنزل���ة المجاهدين بين يدي ر�ضول

 اهلل P بال�ضي���ف، اأولئ���ك المِخل�ضون حّق���اً، و�ضيعتنا �ضدقاً، والدعاة اإلى دين اهلل 

.
(1(

�ضّراً وجهراً«

الغيبة الصغرى

بداأت فترة الغيبة ال�سغرى، ب�سه�دة االإم�م الح�سن الع�سكريِّ Q ع�م 260هـ، 

وتوّلي االإم�م المهدي| لالإم�مة من بعده، حيث ك�ن عمر االإم�م المهديِّ | خم�س 

ت قرابة 70 �سنة حتى ع�م 329هـ. حيث انتهت بوف�ة ال�سفير  �سنوات تقريبً�، وا�ستمرَّ

الرابع، وبداية الغيبة الكبرى.

ـــة مواليه  لع على مك�نه اأحد من الن��س اإال خ��سّ وفـــي زمن الغيبة ال�ســـغرى لم يطَّ

بين منه فقط. والمقرَّ

وك�ن توا�ســـل الن��س مع االإم�م المهدي | يتّم بوا�سطة، وهم اأ�سخ��س محّددون 

اخت�رهم االإم�م |، وال توا�ســـل معه Q عن طريق غيرهم، حيث ك�نوا ي�أخذون 

من الن��س اأ�ســـئلتهم مكتوبة ليو�سلوه� اإلى االإم�م، فيجيب عنه� ب�لكت�بة اأي�سً�، وُتع�د 

ل�س�حبه�. 

ُطِلَح على هوؤالء االأ�سخ��س ا�سم »ال�ضفراء«، وك�نوا اأربعة اأ�سخ��س تن�وبوا  وقد ا�سْ

ـــة التي اأوكله� لهم االإم�م الحّجة |، وهوؤالء »ال�ضفراء« هم  على هذه المه�ّم الخ��سّ

على التوالي:

ال�ضفير الأّول: اأبو عمرو عثم�ن بن �ســـعيد العمري االأ�سدي، ولقد ك�ن وكياًل الأبيه 

االإم�م الع�سكرّي Q من قبله. 

)1)  ابن ب�بويه، محمد بن علي )ال�سيخ ال�سدوق(، كم�ل الدين واإتم�م النعمة، �س320.
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د بن عثم�ن بن �سعيد العمرّي. ال�ضفير الثاني: اأبو جعفر محمَّ

ال�ضفير الثالث: اأبو الق��سم ح�سين بن روح النوبختي.

د ال�سمرّي. ال�ضفير الرابع: اأبو الح�سن علّي بن محمَّ

وفي نه�ية �سف�رته خرج التوقيع من االإم�م المهديِّ | يخبر الن��س ب�نته�ء الغيبة 

ال�سغرى، وبدء الغيبة الكبرى.

اإذًا، ف�الإم�م | لم ينقطع ب�ســـكل ت�ّم وك�مل عن �ســـيعته ومحبيـــه فج�أًة، بل ك�ن 

التوا�ســـل ق�ئمً�، ولو عبر وا�ســـطة، طيلة �ســـبعين �ســـنة تقريبً�، وبموت ال�سفير الرابع 

بداأت الغيبة الكبرى، وانقطع التوا�سل معه �سالم اهلل عليه.

الغيبة الكبرى

اإنَّ غيبـــة االإمـــ�م المهـــدي | لي�ســـت هي االأ�ســـل فيمـــ� يعنـــي دوره ومهّمته التي 

اأوجده اهلل الأجله� في هذه الدني�، اإّنم� االأ�ســـل اأن يكون ح��سرًا بين �سيعته واأن�س�ره، 

يقوم بمه�مه من تبليغ الر�ســـ�لة ون�ســـر الدين واإق�مة الق�سط والعدل بين الن��س، لذا 

يكفي لتحّقق الح�ســـور المب�رك لالإم�م Q مجـــّددًا زوال العوامل الموؤّدية لغيبته 

وا�ستت�ره.

ف�لظهـــور متوّقـــف على اأ�ســـب�ب، ذكرن� منه� ال�ســـبب االأ�ســـ��س، وهـــو عدم وجود 

الن��سر، اأو قّلة االأن�س�ر بين يديه، ومنه� اأي�سً�:

اإثبـــ�ت ف�ســـل كّل االأطروح�ت االأخرى غير االإلهية التي يمكـــن اأن ُيق�ل ب�أّن العدالة   .1

�ســـوف تتحّقق مـــن خالله�، فيرى الن��ـــس ويتيّقنون بـــ�أّن االأطروحـــة االإلهية، هي 

وحده� التي تتكّفل تحقيق العدل واالأم�ن.

اختب�ر الموؤمنين الُخّل�س، حّتى يميز الخبيث من الطّيب، فال يثبت اإال من ا�ســـتّد   .2

اإيم�نه وقوي يقينه، ولينك�سف بذلك اأ�سح�ب النفو�س المري�سة وال�سعيفة.
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ال�سعور ب�أهّمية االإم�م المهدّي | بعد �سني الغيبة، ونعمة ح�سوره، فيكون الت�سليم   .3

له مطلقً�، واالإذع�ن دائمً� واأبدًا.

هذه العن��ســـر تخت�سر الم�سلحة في الغيبة، م�ســـ�فً� اإليه� قي�م الجي�س وجهوزّية 

الن��س لهذه الدولة، وهذا يعني العمل على التمهيد وتوطئة االأر�س لهذا التحّول العظيم.

وخالل هذه الغيبة، ينبغي العمل بهدي ر�سول اهلل P، من خالل القراآن الكريم و�سّنته 

المب�ركة للو�سول اإلى الهدف المن�سود وهو ارتف�ع اأ�سب�ب الغيبة الط�رئة ب�سكل نه�ئي.

دور العلماء في عصر الغيبة
اإّن مهّمـــة العلمـــ�ء هي من اأ�ســـرف المه�م؛ فهم االأداّلء علـــى اهلل تع�لى من خالل 

تبليغهم لدين محّمد P، ون�سر المع�رف والعلوم االإ�سالمّية.

واإّن دورهـــم لي�س مح�ســـورًا في عملّيـــة التبليغ والتوجيه، بل هـــم اأم�ن الن��س من 

االنحراف عن الم�ســـلك االإلهي الذي اأراده اهلل تع�لى وهو التوّجه نحو ب�ب اهلل الذي 

منه يوؤتى، وهو ب�ب محّمد واآل محّمد R. ف�لع�لم له دور اأ�س��س في اإعداد اأن�س�ر 

الدين واالإ�سالم، من خالل ن�سر وتثبيت ثق�فة ع�لية وعقيدة را�سخة في نفو�س الن��س، 

وهي ثق�فة الط�عة والوالية لمحّمد واآل محّمد �سلوات اهلل و�سالمه عليهم اأجمعين.

من هن� ك�ن العلم�ء اأي�ســـً� هم ال�ســـبيل اإلى اهلل وهم ب�ب اهلل، من اأت�هم نج�، ومن 

 ،R تخّلف عنهم غرق وهوى، الأّنهم انتهلوا من معين علم ر�سول اهلل واآل بيته االأطه�ر

وا�ستّنوا ب�سّنتهم، واقتدوا ب�آث�رهم، فهم الذين يقودون الن��س اإلى �سفينة النج�ة.

َماَواِت  نَّ َطاِلَب اْلِعْلِم َي�ْضَتْغِفُر َلُه َمْن ِفي ال�ضَّ
َ
يقول اأمير الموؤمنين Q: »واْعلَْم اأ

ُع  نَّ اْلَمالِئَك���َة َلَت�ضَ
َ
َم���اءِ، واْلُحوُت ِف���ي اْلَبْحِر، واأ ْي���ُر ِفي َجوِّ ال�ضَّ ���ى الطَّ ، َحتَّ ْر����سِ

َ
واْلأ

ْنَيا َواْلَفْوُز ِباْلَجنَِّة َيْوَم اْلِقَياَمِة؛ لأنَّ  ا ِبِه، َوِفيِه �َضَرُف الدُّ ْجِنَحَتَها ِلَطاِلِب اْلِعْلِم ِر�ضً
َ
اأ

.
(1(

ِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى«
َّ

ِدّلُء َعلَى اهلل
َ
َعاُة اإَِلى اْلِجَناِن َواْلأ اْلُفَقَهاَء ُهُم الدُّ

)1)  ابن ب�بويه، محمد بن علي )ال�سيخ ال�سدوق(، من ال يح�سره الفقيه، ج 4، �س 387.
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وفـــي الروايـــ�ت اأّن علـــى الع�لـــم اأن يبـــذل علمه لعبـــ�د اهلل، فقد ورد عـــن االإم�م 

ال�ســـ�دق Q: »قراأت في كتاب علي Q: اإّن اهلل لم ياأخذ على الجّهال عهداً 

بطل���ب العل���م، حتى اأخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجّهال؛ لأّن العلم كان قبل 

.
(1(

الجهل«

وقد ورد عن االإم�م ال�ســـ�دق Q اأي�ســـً� في حّق من يعمل بغير علم وب�سيرة: 

»العام���ل عل���ى غير ب�ضي���رة كال�ضائر على غي���ر الطريق، ل يزيده �ضرع���ة ال�ضير اإل 

.
(2(

بعدا«

ويمكن اأن نّلخ�س دور الع�لم في زمن الغيبة ب�أمور اأربعة اأ�س��سية:

بي�ن وتو�ســـيح المع�رف والعلوم االإ�ســـالمية من اأحك�م �سرعية ومف�هيم عق�ئدّية   .1

وقيم اأخالقية للن��س.

نهي الن��س عن المنكر، وحّثهم على فعل المعروف وااللتزام ب�ل�سريعة االإ�سالمية.  .2

دفـــع البـــدع، والت�ســـّدي لمواجهـــة النظرّيـــ�ت واالآراء الدخيلة علـــى الدين وعلى   .3

المجتمع االإ�ســـالمي، كي ال تـــوؤدي اإلى اإخالل اأو انحراف مـــن ال يقوى على دفعه� 

ورف�سه�.

الت�ســـّدي الإدارة �سوؤون البالد والعب�د، وعدم الركون للظلم والظ�لمين، من خالل   .4

عطيت للفقه�ء في ع�ســـر 
ُ
ال�ســـعي الإق�مـــة حكومة العدل، من خـــالل الوالية التي اأ

الغيبة.

هذه االأمور ب�أجمعه� ت�ســـّب في خ�نة التمهيد لظهور االإم�م المهدي |، واإعداد 

االأن�س�ر الخّل�س الث�بتين، اإعداد اأ�سح�ب القلوب التي و�سفت ب�أّنه� كُزبر الحديد.

)1)  الكليني، محمدبن يعقوب، الك�في، ج1، �س41.
)2)  الم�سدر نف�سه، �س43.
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التوا�سل المب��سر من خالل زي�رته وق�سده والحديث معه.

التوا�سل عبر الوالة والق�دة في المن�طق والوالي�ت االإ�سالمية.

التوا�سل غير المب��سر عبر الر�س�ئل والمك�تب�ت من خالل الوكالء.

بي�ن وتو�ســـيح واإظهـــ�ر المع�رف والعلـــوم االإ�ســـالمية في مختلف 

العلوم االإ�سالمية.

نهـــي الن��ـــس عـــن المنكـــر وحّثهم علـــى فعـــل المعـــروف وااللتزام 

ب�ل�سريعة االإ�سالمية.

دفع البـــدع والت�ســـّدي لمواجهـــة النظريـــ�ت واالآراء الدخيلة على 

الدين والمجتمع االإ�سالمي.

الغيبة ال�ســـغرى: بداأت �ســـنة260هـ وانتهت �ســـنة329هـ، وك�ن 

التوا�سل خالله� عبر ال�سفراء االأربعة.

الغيبة الكبرى: بداأت �سنة329 وال تزال م�ستمرة، وال يوجد توا�سل 

مع االإم�م المهدي| خالله�.

التوا�ضل مع 

 Pر�ضول اهلل

والأئمة

غيبة الإمام 

المهدي|

اأنواع غيبة الإمام 

المهدي|

دور العلماء في 

ع�ضر الغيبة

الت�سّدي الإدارة �ســـوؤون الدولة االإ�سالمية واالهتم�م ب�سوؤون الن��س 

وم�س�لحهم وم�س�لح المجتمع االإ�سالمي.

اإّن اهلل �سبح�نه وتع�لى �س�ء اأن يغيب االإم�م الث�ني ع�سر عن اأنظ�ر الن��س، وينقطع التوا�سل معه.

قّلة الن��سر لق�سية االإم�مQ، بل عدم وجوده في بع�س االأزمنة.

ال�سعور ب�أهّمية االإم�م المهدي| حتى يكون الت�سليم له مطلق.

اأ�ضباب

 الغيبة

اختب�ر الموؤمنين الخّل�س لمعرفة مدى ثب�تهم ويقينهم بق�سية االإم�م|.

ا�ستعداد وقبول الن��س للق�سية المهدوية االإلهية.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

امت�زت حي�ة النبي واالأئّمة االأطه�رR في قي�دتهم للدولة االإ�سالمية    1

ين بكّل منهم.  ب�سهولة التوا�سل معهم مب��سرة، اأو عبر ال�سفراء الخ��سّ

اإّن غيبة االإم�م المهدي| منعت الن��س من التوا�سل معه والركون اإليه،    2

بل غّيبته عن الن��س ب�ســـكل ك�مل، مّمـــ� اأع�ق الحركة الثق�فية والفكرية 

في المجتمع االإ�سالمي. 

اإّن من اأهّم االأ�سب�ب التي غّيبت االإم�م المهدي| هو عدم و�سوح فكرة    3

المهدوية عند ك�ّفة المجتمع�ت الب�سرية االإ�سالمية وغيره�.  

لقـــد اأعطى االأئّمة االأطه�ر للعلم�ء دورًا ب�رزًا ومحوريً� في ع�ســـر الغيبة    4

في قي�دة المجتمع االإ�سالمي. 

عطي الفقه�ء في ع�سر الغيبة الكبرى حّق الت�سّدي الإدارة �سوؤون الن��س    5
ُ
اأ

في �سّتى المج�الت. 



67

بة
ةيي  

 سر
صل

 ع
ي

  ف
ة يم

ّل
ة

س 
ة 

أللم
ة س

يه
َ

و

لــلــمــطــالــعــة

األّمة اإلسالمّية في عصر الَغْيبة

لقد تعّر�ســـت جميع العق�ئد البّن�ءة لهجم�ت من خ�ســـومه�. اعلموا، اأّيه� االإخوة 

واالأخوات، اأّن هذه النقطة في غ�ية االأهّمية! الحظوا كم يجب علين� اأن نكون متيّقظين 

اليـــوم؛ اإذ اإّنهـــم نّقبوا حتى في تع�ليم االإ�ســـالم واأحك�مه، وحيثم� وجدوا في ال�ســـرع 

المقّد�ـــس معتقـــدًا اأو حكمـــً� له ت�أثير اإيج�بي وا�ســـح وكبير في حي�ة وم�ســـتقبل الفرد 

والمجتمع واالأّمة االإ�ســـالمية، وقفوا بوجهه وق�وموه ب�سكل اأو ب�آخر، لعّلهم ي�ستطيعون 

الق�س�ء عليه، ف�إْن لم ي�سلوا اإلى غ�يتهم ح�ولوا التالعب بمحتواه.

ولعّل بع�س الن��س يت�س�ءل م�ستبعدًا: وم� �س�أن العدّو؟ وكيف يت�سّنى له تجريد العق�ئد 

االإ�سالمية من ف�ئدته� للن��س؟! وهذا الت�سّور خ�طئ طبعً�؛ ف�لعدّو ق�در على ذلك، ولكن 

ال على المدى الق�سير، بل على امتداد فترة طويلة، قد تمتّد اإلى ع�سرات ال�سنين، حتى 

ي�ســـتطيع طم�س بوؤرة م�ســـيئة فيه� اأو اإفراغه� من جوهره�، اأو اإبراز نقطة مظلمة. فقد 

يبذل اأحدهم جهودًا محمومة على مدى �سنوات طويلة، وينفق االأموال ولكن ال ي�سل اإلى 

نتيجة، في�أتي اآخرون من بعده، ويم�ســـون على نهجه. لقد تعّر�ســـت معتقدات الم�سلمين 

للكثير من اأمث�ل هذه االأعم�ل، كم� ح�ســـل مع عقيدة التوحيد وعقيدة االإم�مة، وكذلك 

المف�هيـــم االأخالقية، كمفهوم ال�ســـبر والتوّكل والقن�عة. هـــذه كّله� نق�ط بّن�ءة ب�رزة، 

لو ا�ســـتوعب الم�ســـلمون حقيقته� لك�نت بمث�بة المحّرك الذي ي�ســـهم في تقّدم المجتمع 

االإ�ســـالمي نحو االأم�م. ولكّنهم، بعدم� تح�يلوا عليه� وغّيروا م�ســـ�مينه� وبّدلوا مع�نيه� 

واألقوه� في االأذه�ن على �ســـورة اأخرى مغ�يرة الأ�ســـله�، ا�ستح�ل ذلك المحّرك اإلى داء 

م، كم� اأّنهم ح�ولوا ذلك كثيرًا مع عقيدة المهدي الموعود... ر ومنوِّ مخدِّ

الإمام الخامنئي{





أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

يتعّرف اإلى المعنى اال�سطالحي لوالية الفقيه.   1

ي�ستدّل على والية الفقيه من خالل ق�عدة الّلطف.   2

يبّين الدليل العقلي على والية الفقيه.   3

الدرس السادس

والية الفقيه
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كثيـــرة هي المع�ني التـــي وردت حول كلمة »الولية« في مع�جم اللغة، ولكن ظ�هر 

هذه المع�ني رجوعه� اإلى اأمر واحد، وهو الت�سّدي ل�س�أن م�، و�سّد م� فيه من خلل.

مـــَره ويقـــوم بِكف�يته. وَوليُّ 
َ
: ولـــيُّ اليتيم، الذي يلي اأ ففـــي ل�ســـ�ن العـــرب: »والَوِليُّ

.
(1(

ِة، الذي يلي عقد النك�ح عليه� وال َيَدُعه� ت�ْسَتبدُّ بعقد النك�ح دونه«
َ
المراأ

وفي معجم مق�يي�س اللغة: »ولى: الواو والالم والي�ء: اأ�سل �سحيح يدّل على قرب. 

مـــن ذلك الولي: القرب. ومن الب�ب المولى: المعِتق والمعَتق، وال�ســـ�حب، والحليف، 

.
(2(

وابن العم، والن��سر، والج�ر؛ كّل هوؤالء من الولي وهو القرب«

وفـــي النه�ية: »في اأ�ســـم�ء اهلل تع�لى )الولي( هو الن��ســـر. وقيـــل: المتوّلي الأمور 

الع�لـــم والخالئـــق، الق�ئم به�. ومن اأ�ســـم�ئه عّز وجـــّل )الولي( وهو م�لك االأ�ســـي�ء 

جميعه�، المت�سّرف فيه�، وك�أّن الوالية ت�سعر ب�لتدبير والقدرة والفعل، وم� لم يجتمع 

.
(3(

ذلك فيه� لم ينطلق عليه ا�سم الوالي«

)1)  ابن منظور، ل�س�ن العرب، ج15، �س407.
)2)  ابن ف�ر�س، معجم مق�يي�س اللغة، ج6، �س141.

)3)  ابن االأثير، النه�ية في غريب الحديث واالأثر، ج5، �س227.
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 ،R وقـــد وردت كلمـــة »ولي���ة« في القراآن الكريم، وفي ن�ســـو�س اأهـــل البيت

وفـــي كلم�ت العلمـــ�ء )اأعلى اهلل مق�مهم(، وله� مع�ٍن عّدة، منه�: الن�ســـرة والمحّبة 

وال�سلطة...

والوالية التي هي مو�ســـوع بحثن� هي بمعنى ال�سلطة، وب�لتحديد �سلطة الفقيه على 

الن��س في ع�سر الغيبة الكبرى. 

ما هي والية الفقيه؟

ق�ل تع�لـــى: {ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ 

االآيـــة  هـــذه   ،
(1(

{ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی 
تبّين اأّن الوالية الحقيقّية هي هلل �سبح�نه وتع�لى.

هذه الوالية االإلهّية تتج�ّســـد بوالية النبي P، والتي �ســـرح القراآن الكريم معن�ه� 

. وكون النبّي اأولى ب�لموؤمن 
(2(

في قوله تع�لـــى: {ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ }

من نف�ســـه معن�ه اأّنه اأولى به في جميع الم�ســـ�ئل الحي�تّية، فهو اأولى به في الم�ســـ�ئل 

م�ن على اإرادة  االجتم�عّيـــة والق�ســـ�ئّية والحكومّية وغيره�... واأنَّ اإرادتـــه وراأيه مقدَّ

وراأي اأّي موؤمن.

هـــذه الواليـــة التي اأّكدهـــ� النبّي P في حي�تـــه، واأّكد على ا�ســـتمراره� من بعده 

فـــي اثني ع�ســـر اإم�مـــً�، دّلـــت االأح�ديث المتعـــّددة ال�ســـ�درة عن النبـــّي P واأهل
 

بيته R على ثبوته�، كم� ذكرن� �س�بقً�.

وهكذا ا�ستمّرت الوالية في االأئّمة R حّتى ك�نت الغيبة الكبرى لالإم�م �س�حب 

لت واليته امتدادًا لوالية المع�سوم؛  الزم�ن |، ف�نتقلت الوالية اإلى الفقيه، الذي �سكَّ

ليقوم ب�سّد الفراغ ال�سي��سي واالجتم�عي والق�س�ئي والواقع...

)1)  �سورة الم�ئدة، االآيت�ن 55 و 56.
)2)  �سورة االأحزاب، االآية 6.
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 وهكذا تكون والية الفقيه؛ التي نحن ب�سدد البحث عنه�، هي ني�بة الفقيه عن االإم�م 

 المنتظر | في قي�دة االأّمة، واإق�مة حكم اهلل تع�لى في االأر�س، وهذه الني�بة م�ستمّدة

فت  منه |، وهي جذوة من نوره، و�سه�ب من قب�سه، وفرع من فروع دوحته، لذلك ُعرِّ

»ولي���ة الفقيه« ب�أنّه� »حاكميّة المجتهد الجامع لل�ضرائط في ع�ضر الغيبة« وذلك 

من خالل ال�ســـالحي�ت الوا�ســـعة الممنوحة له من قبل االإم�م المع�سوم Q على 

م�ستوى البالد والعب�د.

»فللفقيه الع�دل جميع م� للر�ســـول P واالأئّمـــة R، مّم� يرجع اإلى الحكومة 

وال�سي��سة، وال يعقل الفرق؛ الأّن الوالي ـــ اأّي �سخ�س ك�ن ـــ هو ُمجري اأحك�م ال�سريعة، 

والمقيـــم للحدود االإلهّية، واالآخذ للخراج و�ســـ�ئر الم�لي�ت، والت�ســـّرف فيه� بم� هو 

�سالح الم�سلمين«!

الوالية ُلطف

ق�عدة اللطف، تعني اأّن اهلل اأوجب على نف�سه اأن ي�سنع م� يقّرب العبد من الط�عة 

ويبعـــده عن المع�ســـية، اإّن هذه الق�عـــدة تعني ب�أّن اهلل تب�رك وتع�لـــى، بعد اأن اأوجد 

الخلق في هذه الدني�، وبمقت�سى لطفه ال�س�مل ورحمته الوا�سعة، لم يترك هذا االإن�س�ن 

يتخّبط في غي�هب الظلم�ت والغّي، بل جعل له طريقً� يهتدي به، و�ســـبياًل ير�سده اإلى 

نور الحّق والهداية، كي ال ي�سقط من المرتبة االإن�س�نية اإلى المرتبة البهيمية.

وهـــذا يعني اأن يجعل اهلل للن��س اأحك�مً� لتنظيم اأمور حي�تهم ومعي�ســـتهم، فينّزل 

عليهم الكتب والر�ســـ�الت، ويجعل عليه� قّيمً� ووليً� يتوّلى ن�ســـره� وتطبيقه� وتثبيته�، 

فيعمـــل على هدايـــة الن��س مـــن خالله�، ويكون ال�ســـم�نة لنجـــ�ة االإن�ســـ�ن من الغّي 

وال�سالل.

 ،R فهـــذه الق�عـــدة، ومن خالل مـــ� تقّدم، ُي�ســـتف�د منه� لزوم بعـــث االأنبي�ء
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ووجوب تن�سيب االأئّمة R في كّل زم�ن؛ لم� لذلك من اأهّمية في تنظيم المجتمع 

ومنـــع االنحرافـــ�ت، وب�لت�لي عـــدم اللجوء اإلى اأئّمـــة الكفر، واالنقي�د لهـــم، م� يوؤّدي 

ب�الإن�س�ن اإلى اله�وية وال�سق�ء.

وم� الولّي الفقيه في ع�ســـر الغيبة اإال م�ســـداق لهذا الق�ئد الذي ُيراد منه حفظ 

االأّمة من االنحراف، والدين من ال�سي�ع.

ومـــن الجدير ب�لذكر اأنَّ جميع الموارد التي �ســـّرع فيهـــ� الدين واليًة لبع�س الن��س 

على بع�ســـهم، راعى فيه� م�ســـلحة الُمولَّى عليه واللطف به، ورع�ية ح�له، ولم ينظر 

اإلى م�سلحة الولّي، ولم يهدف من خالله� اأن يمنحه امتي�زًا.

ف�لواليـــة في نظر االإ�ســـالم م�ســـوؤولّية وتكليف، كيفم� ك�نـــت وحيثم� وقعت. فوالية 

ـــغ�ر، لحفظهـــم ورع�يتهم والّلطف بهـــم. ووالية االأب في  االأّب مثـــاًل على اأبن�ئه ال�سّ

ي�ع واال�ستغالل. ووالية الوقف، لرع�ية  تزويج ابنته البكر؛ ل�سي�نته� وحفظه� من ال�سّ

�ســـوؤونه وم�س�لحه والحيلولة دون خرابه واإ�س�ءة ا�ستعم�له. ووالية الح�كم على اأموال 

الغ�ئب والق��ســـر وال�ّســـفيه والمجنون كذلك. ووالية الفقيه، لحفظ الم�س�لح الع�ّمة 

ي�ع. و�سي�نة المجتمع من الف�س�د واالنحراف والحقوق من ال�سّ

وفي جميع الموارد ُتقّيد الوالية برع�ية م�ســـ�لح الجهة الموّلى عليه�، ولي�س للولّي 

ة، حيث ت�سقط واليته  الحّق اأن يت�ســـّرف على وفق اأهوائه وم�ســـ�لحه ورغب�ته الخ��سّ

خـــ�رج تلك الحدود، ومنـــه يتبّين اأّن الوالية ال�ســـرعّية، اأبعد م� تكون عن اال�ســـتبداد 

والتعّنت والدكت�تورّية.

وال يظن اأحٌد اأنَّ فكرة والية الفقيه ابتدعه� االإم�م الخمينّي }، الأّنه من خالل 

ـــلة في الفكر االإ�سالمّي ومتجّذرة في  نظرة ت�أملّية ب�ســـيطة نجد اأّن هذه الفكرة مت�أ�سّ

 R وكلم�ت العلم�ء، وقد ر�ســـم المع�ســـومون االأطه�ر R رواي�ت اأهل البيت

مع�لم هذا ال�سبيل واأبرزوا بع�سً� من جوانبه، وهو الرجوع اإلى من اأعمل الفكر والنظر 

 فـــي االأح�ديث ال�ســـ�درة عنهم R، ويمكن ر�ســـد عـــدٍد من الن�ســـو�س الواردة 
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عنهم R التي ُترِجع اإلى الفقيه ال�سلطة والوالية، فبذور والية الفقيه موجودة في 

 .R سريح اأح�ديثهم�

الدليل العقلي على الوالية

يبني االإم�م الخميني } دليله على اأربع مقّدم�ت:

المقّدمة الأولى:

اإّن طبيعـــة وم�هّية القوانين والت�ســـريع�ت االإ�ســـالمّية تفيد اأّنه� قد ُو�ســـعت الأجل 

تكوين حكومة ونظ�م اإ�سالمي، وقد ا�ستدّل } على ذلك من خالل اأمرين:

اإّن ال�ســـريعة االإ�ســـالمّية تحتوي قوانين واأحك�م متنّوعة لنظ�م اجتم�عي متك�مل،   .1

نظ�م يلّبي ح�ج�ت االإن�س�ن الم�سلم ومتطّلب�ته، حيث ُو�سعت اأحك�م تنّظم عالق�ت 

الجيرة والجوار، وعالق�ت االأ�ســـرة واالأوالد واالأرح�م واالأق�رب، و�سواًل اإلى اأحك�م 

تخت�ّس ب�لحرب وال�سلم والعالق�ت الدولّية والقوانين الجزائّية وم� �س�كل.

اإّن طبيعـــة هـــذه االأحك�م االإ�ســـالمية التي مّرت، ال يمكن الو�ســـول اإلـــى تطبيقه�   .2

وتنفيذه� اإال من خالل حكومة له� اأجهزته� االإدارية والتنفيذّية المقتدرة.

ويذكر االإم�م } اأمثلة، منه�:

اأ. الأحكام المالّية: حيث يقول }: »ال�ســـرائب الم�لية التي �ســـّرعه� االإ�سالم 

�ســـت ل�ســـّد رمق الفقراء، اأو ال�س�دة منهم  لي�س فيه� م� يدّل على اأّنه� قد خ�سّ

ـــة، واإّنمـــ� هي تـــدّل على اأّن ت�ســـريعه� ك�ن مـــن اأجل �ســـم�ن نفق�ت دولة  خ��سّ

، ويتحّدث } عن الخم�س الذي ُيعتبر المورد االأكبر 
(1(

كبرى ذات �ســـي�دة«

واالأ�ســـ��س لبيت م�ل الم�سلمين، فيقول: »خم�س �ســـوق بغداد يكفي الحتي�ج�ت 

جميـــع ال�ســـ�دة، ولجميـــع نفقـــ�ت المج�مـــع العلمّيـــة الدينّية، ولجميـــع فقراء 

)1)  االإم�م الخميني، روح اهلل ، الحكومة االإ�سالمية، �س27.
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الم�ســـلمين، ف�ســـاًل عن اأ�ســـواق طهران، واإ�ســـالمبول، والق�هـــرة، وغيره�... 

فميزانّية بمثل هذه ال�ســـخ�مة اإّنم� تراد لت�سيير اأّمة كبرى، والإ�سب�ع الح�ج�ت 

االأ�س��ســـّية المهّمـــة للن��ـــس، وللقي�م ب�لخدمـــ�ت الع�ّمة ال�ســـحّية، والثق�فّية، 

.
(1(

والتربوّية، والدف�عّية، والعمرانّية...«

  ب. اأح���كام الدف���اع الوطن���ي: ينطلـــق االإمـــ�م الخمينـــي } مـــن قولـــه تع�لى: 

ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 

 ليقـــول بـــ�أّن االإعـــداد واال�ســـتعداد والت�أّهـــب واجب حتى 
(2(

ې ې }
في اأّي�م ال�ســـلم، كم� يوؤّكد بـــ�أّن اأحك�م الجه�د والدف�ع والذود عن الم�ســـلمين 

وحي��سهم تدّل اأي�سً� على كون الحكومة اأمرًا �سروريً� في المنظومة االإ�سالمّية.

 ج. الأح���كام الجزائّية: ك�أحك�م الق�ســــ��س والدّي�ت والحدود، فهذه االأحك�م ال يمكن 

و�سعه� في حّيز التنفيذ اإال من خالل جه�ز حكومي مقتدر، ي�ستطيع اأخذ الدّية من 

الج�ني ودفعه� اإلى م�ســــتحّقيه�، وبه تق�م الحدود، ويطّبق الق�ســــ��س ب�إ�سراف من 

الح�كم ال�سرعي.

مـــن خالل هـــذه االأمثلة يخل�س االإم�م } اإلى اأّن االأحك�م ال�ســـرعّية ال �ســـبيل 

لتنفيذه� وتطبيقه� اإال من خالل جه�ز حكومي مقتدر.

وهذه المقّدمة يعتبره� االإم�م م�سّلمة وبديهّية.

المقّدمة الثانية:

ـــة فقط بع�ســـر  اأّن االأحك�م االإ�ســـالمّية ال ُتحّد بزم�ن اأو مك�ن، فهي لي�ســـت خ��سّ

ر�سول اهلل P، ف�الإ�سالم دين خ�لد، وتنفيذه يجب اأن يبقى ق�ئمً�، فال يجوز تعطيل 

حدوده، واإهم�ل تع�ليمه، وترك الق�ســـ��س، وتوّقف جب�ية ال�ســـرائب الم�لّية، وترك 

)1)  االإم�م الخميني، روح اهلل، الحكومة االإ�سالمية، �س29.
)2) �سورة االأنف�ل، االآية 60.
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الدف�ع عن اأّمة الم�ســـلمين واأرا�سيهم. واإّن االعتق�د ب�أّن االإ�سالم محدود بفترة معّينة 

اأو بمك�ٍن خ��س هو مخ�لف ل�ســـرورّي�ت العق�ئد االإ�سالمية، فحالل محّمد حالل اإلى 

يوم القي�مة، وحرامه حرام اإلى يوم القي�مة.

 ،P لذلك ينبغي اأن يكون هن�ك حكومة ق�درة على تنفيذ االأحك�م بعد ر�سول اهلل

كي ال ي�سود الهرج والمرج، ويف�سد المجتمع، وينت�سر االنحراف العق�ئدي واالأخالقي.

المقّدمة الثالثة:

يتحّدث االإم�م الخميني } في هذه المقّدمة عن �سروط الح�كم التي ينبغي اأن 

تتوّفر فيه لتطبيق القوانين والت�ســـريع�ت االإ�سالمية في المجتمع، ب�سرف النظر عن 

ال�سروط الع�ّمة ك�لعقل والبلوغ وح�سن التدبير، هن�ك �سرط�ن مهّم�ن، هم�:

العلم ب�لق�نون االإ�ســـالمي، فبم� اأّن الحكومة اإ�ســـالمية، اأ�ســـبح لزامً� على ح�كم   .1

الم�سلمين اأن يكون ع�لمً� ب�لق�نون االإ�سالمي، حيث اإّن الج�هل ب�لقوانين ال اأهلّية 

فيه للحكم، واإن ك�ن مقلِّدًا، فال هيبة لحكومته.

العدالة، ف�لخليفة ينبغي اأن يكون لديه ملكة العدالة، مع ح�ســـن االأخالق، وهذا م�   .2

يقت�سيه العقل ال�سليم، ف�لحكومة تج�سيد عملي للق�نون ولي�ست ركوب هوى.

النتيجة:

مّم� تقّدم يخل�س االإم�م الخميني } اإلى اأّنه »اإذا نه�س باأمر ت�ضكيل الحكومة 

فقيه عالم عادل، فاإّنه يلي من اأمور المجتمع ما كان يليه النبي P منهم، ووجب 

.
(1(

على النا�س اأن ي�ضمعوا له  ويطيعوا«

وبذلك يكون االإم�م الخميني } قد اأنهى الدليل العقلي على والية الفقيه التي 

يعتبره� �ســـرورة في ع�ســـر الغيبة للحكم والق�س�ء والف�ســـل في المن�زع�ت وتعيين 

الوالة والعّم�ل وجب�ية الخراج وتعمير البالد.

)1) االإم�م الخميني، روح اهلل، الحكومة االإ�سالمية، �س45.
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 الفقيه

الدليل العقلي

اأعطى اهلل �سبح�نه وتع�لى االأنبي�ء واالأولي�ء الوالية على الن��س.

اأعطـــى االأنبيـــ�ء واالأولي�ء للعلم�ء مـــن بعدهم الواليـــة على الن��س 

لمك�نتهم في الدين.

الولي الفقيه: هو الح�كم المجتهد الج�مع ل�سرائط الوالية والقي�دة 

في ع�سر الغيبة الكبرى.

والية الفقيه: هي ح�كمية الفقيه الج�مع ل�ســـرائط الوالية والقي�دة 

في ع�سر الغيبة الكبرى. 

ق�عدة اللطف تعني: اأّن اهلل اأوجب على نف�ســـه اأن ي�ســـنع م� يقّرب 

العبد من الط�عة ويبعده عن المع�سية.

تفيد الق�عدة �سرورة وجود المع�سوم)نبي اأو اإم�م( في كّل ع�سر 

لتحّقق اللطف وعدم انقط�عه.

اإّن ال�ســـخ�س االأن�ســـب في توّلي من�ســـب المع�ســـومQ يكون 

االأعلم بم� ج�ء به المع�سوم واالأقدر على حفظه وهو الولي الفقيه.

تفيـــد الق�عـــدة اأّنـــه في ع�ســـر غيبة االإمـــ�م| ال بـــّد من وجود 

.Qسخ�س يقوم مق�م المع�سوم�

اإّن للح�كـــم �ســـف�ت تتن��ســـب وطبيعة االأحـــك�م والقوانيـــن: العلم 

ب�لق�نون والعدالة.

اإّن تلك االأحك�م واالأنظمة والقوانين ال يمكن تطبيقه� اإال من خالل 

حكومة.

اإّن من يكون الولي والح�فظ لتلك االأحك�م هو الولّي الفقيه، ووجب 

على الم�سلمين ط�عته وااللتزام ب�أوامره.

دليل قاعدة 

اللطف على ولية 

الفقيه

ـــة بزمن وجود المع�سوم اإّن اأحك�م الدين االإ�ســـالمي لي�ســـت خ��سّ

Q، بل ت�سمل كّل االأزمنة نظرًا لخلود الدين االإ�سالمي.
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب: 

والية الفقيه هي الح�كمية الع�مة على المجتمع االإ�سالمي للفقيه الج�مع    1

لل�سرائط في ع�سر الغيبة. 

اإّن للفقيـــه الج�مع لل�ســـرائط والية مطلقـــة على ك�ّفة الن��ـــس، وال ُتقّيد    2  

واليته ب�سيء مطلقً�. 

ق�عـــدة اللطف تعنـــي اأّن اهلل �ســـبح�نه وتع�لى قد اأوجب على نف�ســـه اأن    3  

ي�سنع م� يقّرب العبد من الط�عة وُيبعده عن المع�سية.  

اإذا قلنـــ� بـــ�أّن ال�ســـريعة االإ�ســـالمية تحتوي علـــى قوانين واأحـــك�م ع�مة    4

ومتعّددة ت�سمل كل جوانب النظ�م االجتم�عي، ف�إّنه ال يمكن تطبيقه� اإال 

من خالل حكومة ع�دلة. 

اإّن االأحك�م الت�ســـريعية االإ�سالمية توؤّكد �سرورة وجود القّيم على تطبيق    5  

تلك االأحك�م. 
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لــلــمــطــالــعــة

والية الفقيه

المراد ب�لوالية المطلقة للفقيه الج�مع لل�سرائط هو اأّن الدين االإ�سالمي الحنيف، 

الـــذي هو خ�تم االأدي�ن ال�ســـم�وية والب�قي اإلـــى يوم القي�مة، هو ديـــن الحكم واإدارة 

�ســـوؤون المجتمـــع، فال بّد اأن يكـــون للمجتمع بكّل طبق�ته ولي اأمر وح�كم �ســـرع ق�ئد؛ 

ليحفظ االأّمة من اأعداء االإ�سالم والم�سلمين، وليحفظ نظ�مهم، وليقوم ب�إق�مة العدل 

فيهم، ويمنع تعّدي القوي على ال�ســـعيف، وبت�أمين و�ســـ�ئل التقـــّدم والتطّور الثق�فية 

وال�سي��سية واالجتم�عية، واالزده�ر لهم.

 وهذا االأمر في مق�م تنفيذه عمليً�، قد يتع�ر�س مع رغب�ت واأطم�ع ومن�فع وحرّي�ت 

بع�س االأ�سخ��س، ويجب على ح�كم الم�سلمين، حين قي�مه بمهّم�ت القي�دة على �سوء 

الفقه االإ�ســـالمي، اّتخ�ذ االإجراءات الالزمة عند ت�سخي�س الح�جة اإلى ذلك، وال بّد 

اأن تكون اإرادته و�ســـالحّي�ته، فيم� يرجع اإلى الم�ســـ�لح الع�ّمة لالإ�سالم والم�سلمين، 

ح�كمة على اإرادة ع�ّمة الن��س عند التع�ر�س، وهذه نبذة ي�سيرة عن الوالية المطلقة.

الإمام الخامنئي{



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

ي�ســـتدل ب�الأمـــر ب�لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر على    1

�سرورة والية الفقيه.

ي�ســـتدّل على والية الفقيه من خالل الرواي�ت وال �سيم�    2

مك�تبة اإ�سح�ق بن يعقوب.

يبّين كيفية اال�ستدالل على والية الفقيه من موّثقة عمر    3

بن حنظلة.

األدلّة النقليّة على والية الفقيه

الدرس السابع
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تمهيد

ورد فـــي العديد مـــن االأح�ديث عن اأهل بيت الع�ســـمة والطهـــ�رة R رواي�ت 

تتحّدث عن والية االأمر في ع�سر الغيبة، وقد تعّر�س له� الفقه�ء متنً� و�سندًا، فمنهم 

مـــن قبله� وتم�ّســـك بهـــ� الإثب�ت الواليـــة للفقيه الج�مع لل�ســـرائط، ومنهـــم من توّقف 

عنده�.

واالأدّلة منه� م� يتحّدث عن دور الفقه�ء ومق�مهم، ووظيفتهم تج�ه االأّمة االإ�سالمية 

في ع�ســـر الغيبة الكبرى، ومنه� م� هو وا�سح و�ســـريح في عملية التعيين والتن�سيب 

للفقيه الج�مع لل�سرائط، وفيم� ي�أتي نعر�س جزءًا منه�.

الدليل العام: األمر بالمعروف والنهي عن المنكر)))

اإّن االأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، من اأهّم دع�ئم االأمن الع�م، واأوثق رك�ئز 

العـــدل؛ فهو �ســـم�نة بق�ء ال�ســـّنة ال�ســـريفة، واإم�تـــة البدعة. وفي ذلك يقـــول االإم�م 

الب�قر Q: »... اإّن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، �ضبيل الأنبياء، ومنهاج 

ال�ضلح���اء، فري�ضة عظيمة، بها ُتقام الفرائ�س، وتاأمن المذاهب، وتحّل المكا�ضب، 

)1)  لقد ُاعُتِبر وجوب االأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر من الواجب�ت التي اّتفق الم�ســـلمون جميعً� على وجوبه� في 

ال�سريعة االإ�سالمية، وا�ستدّلوا عليه� ب�أدّلة متواترة في الكت�ب وال�سّنة، اإ�س�فة اإلى دليل العقل.



84

يه
هق

 سر
ية

وال
ي 

ا ف
درو

.
(1(

وترّد المظالم، وتعمر الأر�س، وينت�ضف من الأعداء، وي�ضتقيم الأمر...«

ف�إق�مة المعروف والنهـــي عن المنكر هدفين عظيمين، بل هم� من اأهّم االأهداف 

التي ين�سده� الدين، وقد قّدم اأئّمة الم�سلمين اأرواحهم في �سبيل ذلك.

واإّن اأدّلـــة االأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، ُتعتبر من االأدّلة البّينة والوا�ســـحة 

على �ســـرورة قي�م الحكومة االإ�ســـالمّية؛ حيث اإّن الحكومة ب�سلط�ته� واأجهزته�، هي 

الم�ســـداق االأكمـــل واالأكثر فع�ليـــة لتحقيق هذا الهـــدف العظيم. ف�لغ�يـــة من االأمر 

ب�لمعـــروف والنهـــي عـــن المنكر هي حفـــظ االإ�ســـالم والم�ســـلمين، واإّن اأهّم و�ســـيلة 

الإق�مـــة اأحك�م هذا الدين وحدوده وحفظ الحقـــوق والدم�ء واالأعرا�س، هي الحكومة 

االإ�ســـالمية. هذه الحكومة التي تعتبر ال�ســـم�نة االأكيدة لتطبيق االأحك�م والت�سريع�ت 

االإلهية في كل تف��سيل الحي�ة الفردية واالجتم�عية.

وهذه الحكومة االإ�سالمية ال يمكن اأن ت�ستقيم واأن تبلغ اأهدافه� المرجّوة من حفظ 

االإ�ســـالم والم�ســـلمين اإال بوجود قّيم ومدير على راأ�س هذه الحكومة، من اأجل �سم�ن 

تطبيق الت�سريع�ت واالأحك�م االإلهية كم� اأمر اهلل تع�لى، وهذا القّيم لي�س �سوى الفقيه 

العـــ�دل، الع�لم ب�أحك�م هذه الدين، الج�مع لل�ســـرائط؛ الأنه االأعرف واالأعلم ب�أحك�م 

الديـــن واالأقـــدر على تحقيـــق االأهداف المن�ســـودة للديـــن وُطرق تحقيقه� والو�ســـول 

اإليه�، وهو االأقدر اأي�ســـً� على ن�سر العدل، ومنع الظلم والف�س�د. اأم� تن�سيب غير هذا 

الفقيه ليكون على راأ�س الحكومة االإ�سالمية فهو يعني بطبيعة الح�ل �سي�ع لالأهداف 

االإ�سالمية المن�سودة. 

والخال�ضة: اإّن الحكومة االإ�ســـالمية، وعلى راأ�ســـه� الفقيه الج�مع لل�سرائط، هو 

الم�ســـداق االأكمل واالأبرز لالأمر ب�لمعروف والنهي عـــن المنكر؛ فبوجودهم� ُيحفظ 

االإ�سالم والم�سلمون، وتكون الحكومة درعً� واقيً� وح�سينً� مم� يمكن اأن ُيف�سدهم�.

))( الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج5، �س56.
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األدلّة الخاّصة: الروايات
وردت العديد من الرواي�ت عن النبيP واالأئّمة المع�ســـومين، ن�ســـير اإلى بع�ٍس 

منه�:

1   الروايات الداّلة على دور ومقام الفقهاء:

وردت العديـــد من الرواي�ت في حـــّق الفقه�ء، وعّبرت عنهـــم ب�أّنهم حفظة الدين 

واالأمنـــ�ء وورثـــة االأنبي�ء، وهـــذه التع�بير ج�ءت الأجـــل بي�ن وظ�ئفهم وم�ســـوؤولي�تهم 

ودورهـــم في ع�ســـر الغيبة، ولي�س لمجـــّرد زي�دة االألق�ب  اأو زي�دة الف�ســـل؛ ف�إّن هذا 

.Qاالأمر بعيد عن النبي واالإم�م

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

ف�ُسِئل: ي� ر�سول اهلل، ومن خلف�وؤك؟

قـــ�ل: »الذي���ن ياأتون من بعدي، ي���روون حديث���ي و�ضّنتي، فُيعلِّمونه���ا النا�س من 

.
(1(

بعدي«

اإّن هـــذه الروايـــة ت�ســـمل االأفراد الذين �ســـعوا اإلى تح�ســـيل االجته�د ال�ســـتنب�ط 

االأحك�م والعلوم االإ�ســـالمّية من القراآن والرواي�ت وتعليمه� للن��س، ال اأّن دورهم ك�ن 

فقط نقل الرواي�ت وت�ريخ االإ�ســـالم وبي�ن االأحك�م. اإّن لكلمة »الخليفة« معًنى وا�سعً� 

جدًا، واإّنم� ي�ســـّح اإطالق لقب الخليفة على ال�ســـخ�س اإْن ك�ن يمكنه القي�م بوظ�ئف 

وم�ســـوؤولّي�ت من يخلفه، ونحن نعرف اأّن من وظ�ئف النبيP اإبالغ االأحك�م وبي�نه� 

واإدارة الحكومة االإ�ســـالمّية والمجتمع االإ�ســـالمي. وعليه، ف�لفقه�ء هم خلف�ء النبي 

في تم�م �سوؤونه، عدا تلّقي الوحي.

)1) الحّر الع�ملي، محمد بن الح�سن، و�س�ئل ال�سيعة: ج18، �س101.
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عن النبيP: »الفقهاء اأمناء الر�ضل، ما لم يدخلوا في الدنيا«، قيل: ي� ر�ســـول 

اهلل، وم� دخولهم في الدني�؟ ق�ل: »اّتباع ال�ضلطان، فاإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على 

.
(1(

دينكم«

لقـــد عّرف النبـــي الفقه�ء في هذه الرواية ب�أّنهم اأمن�ء من قبل االأنبي�ء؛ بمعنى اأّن 

وظيفـــة الفقه�ء العـــدول القي�م بكّل االأمور التي هي من وظيفـــة االأنبي�ء، وعليه يمكن  

لنـــ� اأن نقول اإّن الفقه�ء مكّلفون بـ : اإجراء القوانيـــن، قي�دة الجي�س، اإدارة المجتمع، 

الدف�ع عن اأحك�م االإ�سالم، والق�س�ء.

وفي رواية اأخرى عن علي بن حمزة عن االإم�م مو�ســـى بن جعفرQ في مق�م 

بيـــ�ن م� يرد على الدين من نق�س عند موت الع�لم، يقـــول: »لأّن الموؤمنين الفقهاء 

.
(2(

ح�ضون الإ�ضالم كح�ضن �ضور المدينة لها«

ففـــي هذه الرواية يخبـــر االإم�م الك�ظمQ اأّن حفظ عق�ئد واأحك�م االإ�ســـالم 

هـــو من وظيفة الفقه�ء، ومن الوا�ســـح اأن ت�ســـكيل الحكومة االإ�ســـالمّية وتوّلي الفقيه 

راأ�س اأمور المجتمع هو من اأف�سل اأنواع الحف�ظ على حرمة االإ�سالم؛ الأّن الفقيه الذي 

ال ي�ســـتلم زم�م الحكومة وال يتدّخل في االأمور االجتم�عّية والق�ســـ�ئّية وال�سي��ســـّية ال 

ي�سّمى »ح�فظ االإ�سالم«، و»ح�سن االإ�سالم«.

ومن هن� �ســـوف ن�ســـتعر�س بع�س الرواي�ت التي ت�سرح وظيفة وم�سوؤولّي�ت الفقيه، 

واإثب�ت مق�م الوالية للفقه�ء، وهذه تتّمة الرواي�ت.

2   رواية عمر بن حنظلة:

ورد فـــي مقولـــة عمر بـــن حنظلـــة: »�ضاأل���ت اأب���ا عب���د اهللQ ع���ن رجلين من 

اأ�ضحابن���ا، بينهما منازعة ف���ي َديٍن اأو ميراث، فتحاكما اإلى ال�ضلطان واإلى الق�ضاة، 

)1) الكليني، محمد بن يعقوب  الك�في: ج1، �س37.
)2) الم�سدر نف�سه، �س47.
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اأيح���ّل ذل���ك؟ قال: من تحاكم اإليهم في حّق اأو باط���ل، فاإّنما تحاكم اإلى الطاغوت، 

وما ُيحكم له، فاإّنما ياأخذ �ضحتاً، واإن كان حقاً ثابتاً له؛ لأّنه اأخذه بحكم الطاغوت، 

وق���د اأمر اهلل اأن يكفر به، ق���ال اهلل تعالى: {ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ 

. قل���ت: كي���ف ي�ضنع���ان؟ قال: ينظران اإل���ى من كان منكم 
(1(

ٿ ٹ ٹ ٹ }
مّم���ن ق���د روى حديثن���ا، ونظ���ر في حاللن���ا وحرامن���ا، وع���رف اأحكامن���ا، فلير�ضوا 

ب���ه حكم���اً، فاإّن���ي قد جعلته عليك���م حاكماً، فاإذا حك���م بحكمنا فلم يقبل من���ه، فاإّنما 

ا�ضتخ���ّف بحك���م اهلل؛ وعلينا رّد، والراّد علين���ا كالراّد على اهلل، وهو على حّد ال�ضرك 

.
(2(

باهلل«

فـــي بدايـــة الرواية بّين االإم�م ال�ســـ�دقQ حكمً� كلّيـــً� وع�ّمً�، هـــو اأّن كّل من 

يتح�كم اإلى الط�غوت �سواء اأك�ن محّقً� اأم غير محّق، فم� ي�أخذه �سحت وحرام، وهذا 

الحكم من االأحك�م ال�سي��سّية في االإ�سالم التي تمنع الن��س من مراجعة الق�س�ة وحّك�م 

الجور، وتكون نتيجة ذلك ح�ســـ�ر الت�سكيالت الق�س�ئّية والحكومّية للجور والج�ئرين 

د الطريق لتحقيق ت�سكيالت ق�س�ئّية اإ�سالمّية، وهذا الحكم هو عب�رة  وانزوائهم، وتمهِّ

اأخرى عن الدف�ع ال�ســـلبي �سّد حكم الجور، ودعوة اإلى ت�سكيل حكومة وق�س�ء يتمّتع�ن 

بم�سروعّية اإلهّية، وهذا الحكم فيه عمومّية ت�سمل حتى زم�ن غيبة المع�سوم|.

واأّم� في الق�سم الث�ني من الرواية، فقد �ُسئل االإم�مQ عن تكليف االأّمة، واأّنه 

اإلى من يرجعون في مق�م االختالف. واالإم�مQ عند جوابه اأو�ســـح م�سّخ�ســـ�ت 

من يرجع اإليه، وهذه الم�سّخ�ســـ�ت اإّنم� ت�سدق على المجتهد الج�مع لل�سرائط، فهم 

بون من قبله للق�س�ء والحكومة. المن�سّ

)1) �سورة الن�س�ء، االآية 60.
)2) الحّر الع�ملي، محمد بن الح�سن، و�س�ئل ال�سيعة، ج18، �س99.
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وهذه الرواية تثبت مق�م الوالية والقي�دة للفقيه، م�س�فً� اإلى من�سب الق�س�ء، وقد 

ق�لQ:  »فاإّني قد جعلته عليكم حاكماً«؛ اأي اإّن والية الفقيه الج�مع لل�سرائط هي 

والية مجعولة من قبل االإم�م المع�ســـومQ؛ ولذا ا�ستخدم االإم�م كلمة  »جعلته«، 

فلو ك�ن مراد االإم�م ال�ســـ�دقQ جعلهم في من�ســـب الق�س�ء فقط، لك�ن ينبغي 

اأن ي�ستعمل كلمة  »بينكم« بدل كلمة  »عليكم«؛ ولذا يقول االإم�مQ اإّني قد جعلته 

عليكـــم ح�كمً� لترجعـــوا اإليه في االأمور الق�ســـ�ئّية والحكومّية؛ الأّنـــه متى ك�ن ح�كمً� 

ْين اأو الميراث  ك�ن ق��ســـيً�. نعم، مو�ســـوع النزاع الوارد في الرواية، واإْن ك�ن هـــو الدِّ

ب  اأو الق�ســـ�ء وف�سل الخ�سومة، ولكّن االإم�م �سدر منه نفي والية حّك�م الجور، ون�سّ

الفقه�ء لمن�سب القي�دة والحكومة.

3   مكاتبة اإ�سحاق بن يعقوب:

د وظيفة ال�ســـيعة في زم�ن غيبة المع�سوم،  و�ســـلت رواي�ت عن االأئّمةQ ُتحدِّ

ومـــن جملـــة الروايـــ�ت: التوقيع المنقـــول عن االإم�م �ســـ�حب الزمـــ�ن| في جوابه 

الإ�سح�ق بن يعقوب لم�س�ئل �س�أله� منه|.

 »واأّم���ا الح���وادث الواقعة، فارجعوا فيها اإلى رواة حديثنا؛ فاإّنهم حّجتي عليكم، 

.
(1(

واأنا حّجة اهلل عليهم« 

د االإم�م وظيفة االأفراد في الحـــوادث الواقعة، وطلب منهم  ففـــي هذه الروايـــة حدَّ

الرجوع في كّل واقعة فردّية اأو اجتم�عّية، اأو �سي��سّية اأو حكومّية اإلى رواة الحديث؛ اأي 

الفقه�ء. وعن ال�سيخ االأن�س�ري اأّن المراد من الحوادث ظ�هرًا هو مطلق االأمور التي 

ال بدَّ من الرجوع فيه� للن��س بنظر العرف اأو العقل اأو ال�سرع من الرجوع اإلى الح�كم، 

، وذلك من جه�ت:
(2(

ولي�س المراد منه� فقط م�س�ئل الحالل والحرام

)1) و�س�ئل ال�سيعة، ج18، �س101.
)2) االأن�س�ري، مرت�سى، كت�ب المك��سب، ج3، �س555.
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اإّن االإم�م اأرجع الن��س اإلى الفقه�ء في اأ�ســـل الحوادث الواقعة ال في اأحك�مه�؛   اأ-  

اأي لم يقل ارجعوا في اأحك�م الحوادث للفقه�ء حتى نقول اإّن الفقه�ء حّجة في 

بيـــ�ن الحالل والحرام والفتوى دون االأمور ال�سي��ســـّية واالجتم�عّية، واإّنم� ق�ل 

ارجعوا في الحوادث نف�سه� للفقه�ء.

اإّن الم�ســـتف�د مـــن قولـــه Q: »فاإّنهم حّجت���ي عليكم«، هو كـــون الفقه�ء   ب-  

ـــبين من قبل االإم�م| في مورد االأعم�ل التي ترجع اإلى �ســـوؤون االإم�مة  من�سّ

والقيـــ�دة، ولو ك�ن وظيفـــة الفقه�ء فقط بي�ن االأحك�م االإلهّية لك�ن المن��ســـب 

اأن يقـــول االإمـــ�م  »فاإّنهم حج���ج اهلل«؛ الأّنه كمـــ� اأّن االإم�م هو حّجـــة اهلل، الأّنه 

مبّين لالأحك�م االإلهّية ف�لفقه�ء حجج اهلل ال حّجة االإم�م، واإّنم� ي�سّح اأن يق�ل 

للفقهـــ�ء اأّنهم حّجة اإم�م الزم�ن اإذا ك�نـــت وظيفتهم القي�م ب�الأمور التي يقوم 

االإم�م به� بنف�سه ح�ل ح�سوره.

اإّن م�ســـ�ألة الرجوع اإلى الفقه�ء في م�ســـ�ئل الحالل والحرام وتبيين االأحك�م   ج-  

ك�نت من الم�ســـ�ئل الرائجة ومن بديهّي�ت االإ�ســـالم، وذلك بخالف الم�ســـ�ئل 

االجتم�عّية وال�سي��ســـّية التي ترجع للم�س�لح الع�ّمة للم�سلمين، ف�أ�سكل اأمره� 

عليهـــم، ف�إّن ال�ســـوؤال عنه� طبيعي، وقـــد جعله� االإم�م| للعلمـــ�ء والفقه�ء، 

واأ�سدر اأمره للم�سلمين ب�لرجوع اإليهم.
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الأمر بالمعروف 

والنهي

 عن المنكر

الروايات 

ال�ضريفة حول 

الولية للعلماء

اإّن اأّدلة االأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر توجب على الم�ســـلمين 

تطبيق اأحك�م الدين االإ�سالمي.

اإّن مـــن اأبـــرز الطرق واالأ�ســـ�ليب لتطبيـــق تلك االأحـــك�م هو وجود 

حكومة اإ�سالمية.

اأّن الولـــي الفقيـــه هو اأي�ســـً� مـــن اأبرز وجـــوه تطبيق تلـــك االأحك�م 

والحف�ظ عليه� وااللتزام به�. 

الروايـــ�ت الداّلـــة علـــى دور ومقـــ�م العلم�ء فـــي ع�ســـر الغيبة في 

الج�نب الديني وال�سي��سي لالأّمة.

مك�تبة اإ�ســـح�ق بن يعقوب، حيث اأرجع االإم�م المهدي| الن��س 

للعلم�ء في ك�ّفة ق�س�ي�هم.

رواية عمر بن حنظلة حول اإرج�ع الن��س للعلم�ء في حّل ق�ســـ�ي�هم 

وم�س�كلهم الع�مة. 
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

اإّن تطبيق اأحك�م االإ�ســـالم وفـــق منظومة االأمر ب�لمعـــروف والنهي عن    1  

المنكر ُيعتبر من اأبرز االأّدلة على �ســـرورة وجود حكومة اإ�سالمية ُتطّبق 

تلك االأحك�م وتحفظه�. 

لقد اأعطت الرواي�ت الفقه�ء حّيزًا مهّمً� في خالفة المع�ســـوم في مج�ل    2

فهم االإ�سالم ونقل الرواي�ت واالأح�ديث فقط. 

اإذا اعتبرنـــ� اأّن للفقه�ء الواليـــة على المجتمع فهم مكّلفون ب��ســـتنب�ط    3  

القوانين واإدارة المجتمع االإ�سالمي طبقً� لل�سريعة االإ�سالمية الغّراء. 

اإّن روايـــة عمـــر بن حنظلة ح�ســـرت الرجـــوع اإلى الفقه�ء في خ�ســـو�س    4

الم�ســـ�كل الق�ســـ�ئية، ولم تعِطهم الواليـــة الع�ّمة على الن��ـــس في ك�ّفة 

المج�الت. 

اإّن الحوادث الواقعة هي مطلق االأمور التي ال بدَّ فيه� للن��س بنظر العرف    5

اأو العقل اأو ال�سرع من الرجوع اإلى الح�كم.  
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لــلــمــطــالــعــة

R واألئّمة Pوالية الفقيه نفس والية النبي

عندمـــ� ُنثبـــت الوالية نف�ســـه� التي ك�نت للر�ســـول Pواالأئّمـــة R للفقيه في 

 R ع�ســـر الغيبـــة، فـــال يتوهمنَّ اأحـــد اأّن مقـــ�م الفقه�ء هـــو نف�س مقـــ�م االأئّمة 

والنبـــّي P؛ الأنَّ كالمن� هن� لي�س عن المق�م والمرتبة، واإنَّم� عن الوظيفة. ف�لوالية؛ 

ه� ال  اأي الحكومة واإدارة البالد وتنفيذ اأحك�م ال�ســـرع المقّد�س هي وظيفة ه�ّمة، ولكنَّ

تجعل لالإن�س�ن مق�مً� و�س�أنً� غير ع�دي، اأو ترفعه عن م�ستوى االإن�س�ن الع�دي. وبعب�رة 

اأخرى: الوالية التي هي محّل البحث؛ اأي الحكومة واالإدارة والتنفيذ، لي�ســـت امتي�زًا، 

خالفً� لم� يت�سّوره الكثيرون، واإّنم� هي وظيفة خطيرة.

غ�ر من ن�حية الوظيفة والدور. وك�أنَّ  ف�لقّيم على االأّمة ال يختلف عن القّيم على ال�سّ

االإم�م Q قد عيَّن �سخ�ســـً� الأجل »ح�ضانة« الحكومة اأو من�ســـب من المن��سب. 

ففي هذه الموارد ال يعقل اأن يكون هن�ك فرق بين الر�ســـول االأكرم Pواالإم�م وبين 

الفقيـــه. فمن االأمور التي هي �ســـمن والية الفقيه تنفيذ الحـــدود )اأي تطبيق الق�نون 

 P الجزائّي لالإ�ســـالم(، فهل هن�ك اختالف في تنفيذ الحدود بين الر�سول االأكرم

واالإمـــ�م وبيـــن الفقيه؟ اأم اأنَّه لكـــون الفقيه اأدنى رتبة، فيجب اأن تكون ال�ســـي�ط التي 

يجلده� اأقّل عددًا؟!

 الإمام الخميني }



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

ُيعّدد �سروط الح�كم االإ�سالمي.   1

ح ت�أثير هذه ال�سروط في المجتمع والحكومة.   2 يو�سّ

ُيبّين وظ�ئف الح�كم االإ�سالمي.   3

شروط الحاكم

الدرس الثامن
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اأو�سحن� في الدرو�س ال�س�بقة �سرورة ت�سكيل الحكومة االإ�سالمّية في ع�سر الغيبة 

الإجـــراء اأحك�م االإ�ســـالم وتحقيق هدف االأنبي�ء، كم� اأو�ســـحن� اأدلَّة ن�ســـب الفقه�ء 

ج�معي ال�ســـرائط في ع�ســـر غيبة االإم�م �س�حب الع�ســـر والزم�ن| وتعيينهم في 

م�سوؤولّية القي�دة واإدارة المجتمع االإ�سالمي.

�ـــس ب�لحديث ل�ســـروط الح�كم االإ�ســـالمّي وولّي اأمر الم�ســـلمين. فمن  واالآن نتعرَّ

االأمور الوا�ســـحة اأّنه ال يمكن الأّي �سخ�س اأن يتوّلى زم�م اأمور الم�سلمين، واأن ي�سبح 

ح�كمـــً� عليهـــم، بل البّد اأن يكون مثل هذا ال�ســـخ�س األيق اأفـــراد المجتمع، واأن يكون 

ج�معـــً� لل�ســـرائط المعتبرة حتـــى يتمّكن مـــن اأن يتوّلى هذا المق�م وهذه الم�ســـوؤولّية 

الخطيـــرة. نعم، من ال�ســـرائط م� هو معتبر لـــدى جميع الحكومـــ�ت، دينّية ك�نت اأم 

غيـــر دينّية، ك�لعلم والعقـــل والقدرة واالأم�نة، اإّن هذه ال�ســـف�ت قد اّتفق الن��س على 

اعتب�ره� حتى في البّن�ء الذي يبني بيتً�، فهذا النوع من ال�سروط معتبر وب�سكل م�سّلم 

في مورد قي�دة الحكومة، التي هي من اأهمِّ م�س�ئل المجتمع.

شروط الحاكم اإلسالمي

دًا الإجراء وتبيين اأحك�م االإ�ســـالم، فال بّد من  حيث ك�ن الح�كم االإ�ســـالمي متعهِّ

ة، نبحثه� االآن: توّفر �سرائط خ��سّ
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1  الإ�سالم:

ال بدَّ في الح�كم االإ�ســـالمي اأن يكون، وقبل اأّي �ســـيء اآخر، م�ســـلمً� وموؤمنً�؛ اأي 

م�ســـ�فً� اإلى االعتقـــ�د القلبي واالإقرار الل�ســـ�ني، ال بّد واأن يكون ع�ماًل ب�ل�ســـريعة 

االإ�سالمّية.

اإّن �ســـرورة مثل هذا ال�ســـرط للح�كم االإ�سالمي اأمر وا�سح جّدًا؛ الأّنه من جهة هو 

ح�كٌم على الن��س وله والية عليهم، ومن جهة اأخرى ط�عته واجبة الأجل حفظ النظ�م. 

واهلل عّز وجّل قد منع اأّي �سلطة للكف�ر على الم�سلمين، ونهى الم�سلمين عن ط�عتهم. 

وعليه، ففي ثق�فة االإ�ســـالم ال قي�دة وال �ســـلطة للح�كم الك�فر على الم�سلمين، ويجب 

على الم�سلمين لو اأراد الكّف�ر اإعم�ل �سلطتهم عليهم ال�سعي في مح�ربتهم.

.
(1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }

. 
(2(

وق�ل اهلل تع�لى: {ڄ ڄ ڄ ڃ  }

2   العلم )الفقاهة في الدين(:

ُيعتبر في الح�كم االإ�سالمي اأن يكون ذا ثق�فة وا�سعة وعلم ك�ٍف بدين االإ�سالم؛ اأي 

ال بدَّ واأن ي�ســـل اإلى ملكة االجته�د في اأحك�م االإ�ســـالم، واأن ال يكون مقلِّدًا لالآخرين؛ 

الأّنه من ك�نت له الوالية على الم�سلمين واإجراء االأحك�م والقوانين، وك�ن ال بدَّ للن��س 

من اإط�عته، وهو في نف�س الوقت مقّلٌد ل�سخ�س اآخر، ف�سوف يوؤّدي ذلك اإلى اإ�سع�ف 

نفوذ الحكومة واالأمة االإ�سالمية معً�. وعليه، فال ت�سّح قي�دة من ال معرفة له بحقيقة 

االإ�سالم واأحك�مه، اأو اأّن اأرك�ن اّطالعه عن تقليد ال عن اجته�د.

اإّن العقل يحكم دائمً� بتقديم الع�لم على الج�هل، م�ســـ�فً� اإلى م� ورد من االآي�ت 

والروايـــ�ت. فـــال بـــدَّ اإذًا لمن ي�ســـتلم زم�م االأمـــور اأن يكون لديه علـــم  ك�ٍف ب�أحك�م 

)1) �سورة الن�س�ء، االآية 141.
)2) �سورة االأحزاب، االآية 48.
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واأ�ســـول الدين، بل ينبغي اأن يكون اأعلم اأهل زم�نه واأف�ســـلهم. ون�ســـير هن� اإلى بع�س 

االآي�ت والروي�ت الّدالة على ذلك.

.
(1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی  ی     ی ی}

وعـــن النبـــيP: »ما وّلت اأّمة ق���ط اأمرها رج���اًل، وفيهم اأعلم من���ه، اإل لم يزل 

.
(2(

اأمرهم يذهب �ضفاًل، حتى يرجعوا اإلى ما تركوا«

وعـــن االإم�م عليQ: »اأّيه���ا النا�س، اإّن اأحقَّ النا�س به���ذا الأمر اأقواهم عليه، 

 .
(3(

واأعلمهم باأمر اهلل فيه«

وفي حديث لالإم�م عليQ في مق�م بي�ن �سف�ت االإم�م، ق�ل:

 »واأّما حدود الإمام الم�ضتحّق لالإمامة، منها: اأن يعلم اأّنه مع�ضوم من الذنوب 

كّله���ا �ضغيرها وكبيرها، ول يزّل ف���ي الفتيا، ول يخطئ في الجواب... والثاني: اأن 

يكون اأعلم النا�س بحالل اهلل وحرامه و�ضروب اأحكامه واأمره ونهيه... فاإّنه لو لم 

يك���ن عالماً لم يوؤم���ن اأن يقلب الأحكام والحدود، وتختلف علي���ه الق�ضايا الم�ضكلة 

.
(4(

فال يجيب عنها... والثالث اأن يكون اأ�ضجع النا�س...«

اإّن الم�ســـتف�د من الرواية اأّن من ال�سروط ال�ســـرورّية لالإم�مة العلم والفق�هة، بل 

االأعلمّية، وبتو�ّســـط تعميم المالك يمكن ا�ستف�دة �سرطّية هذا االأمر للق�ئد في ع�سر 

الغيبة.

3   العقل:

اإلى  تحت�ج  ال  التي  البديهّية  االأمــور  من  هو  الح�كم  في  العقل  ا�ستراط  اإّن 

االعتي�دّية،  ب�أمورهم  العقل  ف�قد  يوّكلون  ال  بفطرتهم  العقالء  الأّن  ا�ستدالل؛ 

)1) �سورة الزمر، االآية 9.
)2) كت�ب �سليم بن قي�س، �س118. وراجع: الطو�سي، محمد بن الح�سن، االأم�لي، ج2، �س172.

)3) نهج البالغة، خطبة 173.
)4) المجل�سي، محمد ب�قر، بح�ر االأنوار ج25، �س165.
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واأعرا�سهم؟!  واأنف�سهم  ب�أموالهم  ترتبط  التي  والحكومة  الوالية  بم�س�ألة  فكيف 

:Qاأمير الموؤمنين عن 

 »يحت���اج الإم���ام اإل���ى قل���ب عق���ول، ول�ض���ان ق���وؤول، وجن���ان عل���ى اإقام���ة الح���قِّ 

.
(1(

�ضوؤول«

ـــز عن االآخرين؛ الأّن  ومـــن جهة اأخرى تحتـــ�ج قي�دة واإدارة المجتمع اإلى عقل مميَّ

اًل كيف  على الق�ئد والوالي ت�سخي�س م�س�لح ومف��سد االأّمة، ومع وجود اأفراد اأكثر تعقُّ

يمكن ت�سليم زم�م االأمور اإلى اأفراد اأقّل قدرة على ت�سخي�س الم�س�لح والمف��سد؟!

عـــن االإمـــ�م علـــيQ:  »ولكّن���ي اآ�ض���ى اأن يل���ي اأم���ر ه���ذه الأّم���ة �ضفهاوؤه���ا 

.
(2(

وفّجارها...«

.
(3(

وعن االإم�م ال�س�دقQ:  »ل يكون ال�ضفيه اإمام التقي« 

وعليه، يمكن القول اإّن من �سروط الح�كم االإ�سالمي هو اأن يكون ذا عقٍل ك�مل، ال 

مجّرد عقٍل ع�دي.

4   العدالة:

لقـــد ثبت في علـــم الكالم، وفي بحث النبّوة واالإم�مـــة، اأّن النبي واالإم�م ال بّد واأن 

رًا في ع�ســـر الغيبة،  يكـــون مع�ســـومً�، وحيث ك�ن الو�ســـول لالإم�م المع�ســـوم متعذِّ

فـــال بدَّ من اإيك�ل اأمر الحكومة االإ�ســـالمّية اإلى �ســـخ�س دون درجة الع�ســـمة الث�بتة 

للمع�ســـومين، ولكّنه على درجة اأعلى، من �سي�نة النف�س ومخ�لفة الهوى واّتب�ع اأوامر 

المولـــى، وهـــذا هو عبـــ�رة اأخرى عن �ســـرط العدالة، وقـــد عّرفت ب�أّنهـــ� ملكة وح�لة 

نف�س�نّية را�سخة في النف�س توجب التقوى، و�سي�نة النف�س تمنع ال�سخ�س من ارتك�ب 

)1) الوا�سطي، علي بن محمد، عيون الحكم والمواعظ، �س556 
)2) نهج البالغة، ج3، �س120، من كت�ب له اإلى اأهل م�سر مع م�لك االأ�ستر.

)3) الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في: ج1، �س175.
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الكب�ئر واالإ�ســـرار على ال�سغ�ئر، كم� تمنعه من ارتك�ب االأعم�ل التي تدّل على عدم 

.
(1(

المب�الة لدى العرف وتكون على خالف المروءة

وفي تحرير الو�ســـيلة: »العدالة عب�رة عن ملكة را�سخة ب�عثة على مالزمة التقوى، 

.
(2(

من ترك المحّرم�ت وفعل الواجب�ت«

اإّن ا�ســـتراط العدالة في الق�ئد والح�كم هو من الم�ســـ�ئل البديهّية في نظر فقه�ء 

ال�سيعة، والكثير من علم�ء ال�ســـّنة، ويدلُّ عليه�، م�س�فً� اإلى االآي�ت والرواي�ت، العقل 

ال�سليم، ف�إّن العقل يرف�س ت�سليم زم�م االأمور ل�سخ�س ال ي�ستطيع اأن يقف اأم�م الظلم 

والع�سي�ن، يقول اهلل تع�لى:

ۇ      ۇ  ڭڭ  ڭ  ڭ  ۓۓ  ے  ے  ھ   ھ  ھھ  ہ  ہ  ہ   ہ  {ۀ 

.
(3(

ۆ ۆ ۈ }
.
(4(

{ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  ڱ ڱ }

ب���ن كلَّ رعّية في الإ�ضالم  وعن االإمـــ�م الب�قرQ ق�ل: »قال اهلل تعالى: لأعذِّ

.
(5(

دانت بولية كّل اإمام جائر لي�س من اهلل، واإن كانت الرعّية في اأعمالها تقّية...« 

وقد بيَّن االإم�م الح�ســـينQ في الكت�ب الذي اأر�ســـله مع م�ســـلم بن عقيل اإلى 

الكوفة �سف�ت الح�كم، فق�ل:

 »فلعم���ري، ما الإمام اإل الحاكم بالكت���اب، القائم بالق�ضط، الدائن بدين الحق، 

.
(6(

الحاب�س نف�ضه على ذات اهلل« 

)1) اليـــزدي، محمـــد ك�ظـــم، العروة الوثقـــى ، �س299، ال�ســـهيد الث�ني، زين الدين بن علي )ال�ســـيخ(، �ســـرح اللمعة 

الدم�سقية، �س156.

)2) االإم�م الخميني، روح اهلل، تحرير الو�سيلة، ج1، �س10.
)3) �سورة البقرة، االآية 124.

)4) �سورة هود، االآية 113.
)5) الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في: ج1، �س37.
)6) المفيد، محمد بن محمد، االإر�س�د،ج2، �س39.
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وعليـــه، فمـــن ال�ســـروط االأ�س��ســـّية للح�كم االإ�ســـالمي هو �ســـرط العدالـــة ب�أعلى 

درج�ته�، واّتب�ع الظ�لم حرام، وقد ورد في الرواي�ت اأّن الح�كم االإ�ســـالمي ال بدَّ واأن 

هً� عن ال�سف�ت الرذيلة، ك�لبخل والحر�س والطمع ... يكون منزَّ

عـــن االإم�م عليQ: »وق���د علمتم اأّنه ل ينبغي اأن يك���ون الوالي على الفروج 

والدم���اء والمغانم والأحكام واإمامة الم�ضلمين البخيل فتكون في اأموالهم نهمته، 

ول الجاه���ل في�ضّله���م بجهله، ول الجاف���ي فيقطعهم بجفائ���ه، ول الخائف للّدول 

فيّتخ���ذ قوم���اً دون ق���وم، ول المرت�ضي في الحكم فيذهب بالحق���وق ويقف بها دون 

.
(1(

المقاطع، ول المعّطل لل�ضّنة فُيْهِلك الأّمة«

5   ح�سن التدبير والإدارة:

من �ســـروط القي�دة القدرة على تدبيـــر واإدارة اأمور المجتمـــع؛ بمعنى اأّن الح�كم 

االإ�سالمي ال بدَّ واأن يتمّتع بقدرة ج�سمّية وفكرّية ومعنوّية، و�سالحّية االإدارة والتدبير 

للمجتمع االإ�سالمي في تم�م اأبع�ده، واأن يمتلك، م�س�فً� اإلى الخبرة ب�الأ�س�س االإدارّية 

وال�سي��سّية، علمً� بمقت�سي�ت زم�نه وعواقب االأمور، وت�سخي�س االأ�سدق�ء من االأعداء، 

ومعرفـــة مـــ� يحيكه االأعداء من موؤامرات، حتى يمكنه هداية حركة االأّمة االإ�ســـالمّية 

اإلى طريق الخير والعّزة واال�ستقالل.

 يقـــول االإمـــ�م علـــيQ لبي�ن اإحج�مـــه عن بيعة اأبـــي بكر: »اأن���ا اأول���ى بر�ضول

.
(2(

اهللP... واأعلمكم بعواقب الأمور، واأدربكم ل�ضاناً، واأثبتكم جناناً«

:Pعن ر�سول اهلل Qوعن االإم�م الب�قر

 »ل ت�ضلح الإمامة اإل لرجٍل فيه ثالث خ�ضال: ورٌع يحجزه عن معا�ضي اهلل، وحلم 

.
(3(

يملك به غ�ضبه، وح�ضن الولية على من يلي، حتى يكون لهم كالوالد الرحيم«

)1)  نهج البالغة، خطبة 131.
)2) الطبر�سي، اأحمد بن علي االإحتج�ج، ج1، �س95.
)3) الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في: ج1، �س336.



101

ش
اة

را
ح س

لو
م

ل، والعالم بزمانه ل  ل بن عمر بقوله: »يا مف�ضَّ ويخ�طب االإم�م ال�ســـ�دق المف�سَّ

.
(1(

تهجم عليه اللواب�س«

اإذًا، ال بدَّ للح�كم االإ�ســـالمي الأجل اإحراز هذا ال�ســـرط مـــن المعرفة ب�أمور زم�نه 

ن من و�ســـع برن�مج يمّكنه من الو�ســـول  وب�الأمـــور ال�سي��ســـّية واالجتم�عّية حتى يتمكَّ

ب�الأّمة اإلى بّر النج�ة.

وظائف الحاكم

م اأّن اأهداف اإق�مة حكومة االإ�سالم هي اأهداف البعثة والر�س�لة نف�سه�، وعلى  تقدَّ

الح�كم االإ�ســـالمي بعنوان اأّنه خليفة النبيP واالأئّمة R وظ�ئف وم�ســـوؤولّي�ت، 

البدَّ له من القي�م به�، وفيم� ي�أتي نذكر الوظ�ئف وال�سواهد عليه�.

1   ن�سر المعرفة الإ�سالمّية:

كم� ك�نت وظيفة النبيP واالإم�م المع�سومQ تبليغ االأحك�م وبي�ن المع�رف 

الدينّية، ف�لح�كم االإ�ســـالمي مكلَّف اأي�ســـً� بتهيئة االإمك�ن�ت لن�سر ثق�فة الدين و�سّنة 

النبـــيP،  وتعريـــف الن��س ب�لحـــالل والحـــرام والقوانين والمقـــّررات، وذلك من 

خالل االهتم�م ب�لحوزات العلمّية، واال�ستف�دة من و�س�ئل االإعالم المختلفة، واإر�س�ل 

المبّلغين وغيره�...  حتى يبني مجتمعً� ع�رفً� ومح�فظً� على تع�ليم القراآن واالإ�سالم.

كم  عن االإم�م علي Q: »اأيها النا�س، اإّن لي عليكم حقاً ولكم علّي حّق، فاأّما حقُّ

.
(2(

علّي فالن�ضيحة لكم، وتوفير فيئكم عليكم كيال تجهلوا، وتاأديبكم كيما تعلموا«

2   تربية النا�س على الأخالق الح�سنة وال�سنن الإلهّية:

تهذيب النفو�س من االأخالق ال�ســـّيئة وال�ســـف�ت الرذيلة من الوظ�ئف االأ�س��ســـية 

)1) اأ�سول الك�في، ج1، �س23.
)2) الكليني، محمد بن يعقوب، الك�في، ج18، �س311.
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للح�كـــم، وهنـــ� تلعب اأخـــالق الح�كم وطريقـــة تع�مله و�ســـرحه للم�ســـ�ئل االأخالقّية 

� اأر�سله  واالآداب النف�سّية الدور االأ�س��س. عن النبيP في خط�به لمع�ذ بن جبل، لمَّ

اإلى اليمن في ال�سنة الع��سرة من الهجرة:

»ي���ا مع���اذ، علِّمه���م كت���اب اهلل، واأح�ضن اأدبه���م على الأخ���الق ال�ضالح���ة، واأنزل 

النا����س منازله���م -خيره���م و�ضّره���م - واأنفذ فيه���م اأمر اهلل، ول تحا����س في اأمره 

ول مال���ه اأح���داً، فاإّنه���ا لي�ضت بوليتك، ول مالك، واأدِّ اإليه���م الأمانة في كّل قليل 

وكثي���ر، وعلي���ك بالرف���ق والعف���و في غير ت���رك الحّق، يق���ول الجاه���ل: قد تركت 

م���ن ح���ّق اهلل، واعت���ذر اإلى اأهل عملك م���ن كّل اأمٍر خ�ضيت اأن يق���ع منه عيب حتى 

يع���ذروك، واأم���ت اأمر الجاهلّي���ة اإل ما �ضنَّه الإ�ضالم، واأظهر الإ�ض���الم كلَّه �ضغيره 

���ك ال�ض���الة؛ فاإّنها راأ�س الإ�ض���الم بعد الإق���رار بالدين،  وكبي���ره، وليك���ن اأكث���ر همِّ

���ر النا����س باهلل واليوم الآخر، واّتبع الموعظة فاإّنه اأق���وى لهم على العمل بما  وذكِّ

يح���بُّ اهلل، ث���م بّث فيهم المعلِّمين، واعبد اهلل الذي اإليه ترجع، ول تخف في اهلل 

.
(1(

لوم���ة لئ���م«

3   اإقامة الواجبات الدينية وال�سعائر المذهبّية: 

ك�ســـالة الجمعة والجم�عة وال�ســـي�م والحج والزك�ة والجهـــ�د واالأمر ب�لمعروف 

والنهي عن المنكر.

ق�ل تع�لى: {ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ 

.
(2(

ک ک ک کگ گ گ گ  }
ف�إّن االآية ت�ســـير اإلى اأّن القدرة اإذا و�ســـلت اإلى عب�د اهلل الموؤمنين، ف�إّنهم ي�سعون 

ة: اإق�مة ال�سالة، واإيت�ء الزك�ة، واالأمر ب�لمعروف والنهي  اإلى تحقيق ثالثة اأمور مهمَّ

)1) الحّراني، الح�سن بن علي، تحف العقول، �س25.
)2) �سورة الحج، االآية 41.
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عن المنكر، ومن الوا�ســـح اأّن تحقيق هذه االأمور هي من وظ�ئف الح�كم االإ�ســـالمي 

ب�لدرجة االأولى.

4  اإحياء ال�سنن والقيم الإ�سالمّية:

اإّن اإزالة البدع، وحفظ ال�سريعة من التغيير والتبديل والت�أويل والتحريف، ومواجهة 

االأفـــك�ر المنحرفـــة والهجـــوم الثق�في من ِقَبل االأعـــداء على القيـــم الدينّية، واإجراء 

الحدود االإلهّية، هي من الوظ�ئف التي يجب على الح�كم اأن ي�سهر على تحقيقه�.

عـــن االإمـــ�م عليQ: »لي����س عل���ى الإم���ام اإل ما حمل م���ن اأم���ر رّب���ه: الإبالغ في 

.
(1(

الموعظة، والجتهاد في الن�ضيحة، والإحياء لل�ضّنة، واإقامة الحدود على م�ضتحّقيها«

5  الدفاع عن الدولة الإ�سالمّية:

اإّن جهـــ�د اأعداء االإ�ســـالم عـــن طريق االإعداد فـــي جميع المجـــ�الت؛ اأي االإعداد 

الع�سكرّي والروحّي واإعالء القدرة القت�لّية لدى المج�هدين، هو من وظ�ئف الحكومة 

االإ�سالمّية اله�ّمة.

تع�لى:{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ  ق�ل 

.
(2(

ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ}
فـــي هذه االآية تكليف لالأّمة ب�الإعداد واال�ســـتعداد للدف�ع عن بالد الم�ســـلمين من 

الن�حية الع�سكرّية وال�سي��سّية واالقت�س�دّية والثق�فّية، وذلك بهدف اإيج�د الرعب في 

تهم عن الهجوم على بالد الم�سلمين. قلوب االأعداء و�سلب قوَّ

وال بّد اأي�سٍ� من مواجهة المع�ندين واالأ�سرار الذين يخّلون ب�لنظ�م واالأمن، واالأّمة 

ن من الو�سول اإلى النمّو المعنوّي واالقت�س�دّي. االإ�سالمّية في ظّل االأمن واالأم�ن تتمكَّ

)1) نهج البالغة، خطبة 105.
)2) �سورة االأنف�ل، االآية 60.
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6  عمران البالد:

وذلك مـــن خالل العمل الع�م والموؤ�ّس�ســـ�ت الع�ّمة لالنتفـــ�ع واإيج�د فر�س العمل 

وزي�دة االإنت�ج وبن�ء عالق�ت �ســـحيحة في ال�سوق ورفع موانع النمو االقت�س�دّي ورفع 

االحتي�ج�ت الم�دّية لتنمية الرف�هّية في المجتمع االإ�سالمي.

هـــذا اإلى ج�نب تو�ســـعة العلـــوم والفنون الع�ســـرّية التي تحت�ج اإليهـــ� االأّمة والتي 

يحت�ج اإليه� المجتمع االإ�سالمي، وترغيب االأفراد في ذلك.

7  تحقيق العدالة الجتماعية:

عبر المنع من ظلم الظ�لمين واإحق�ق الحّق لل�ســـعف�ء من الغ��ســـبين، من خالل 

ت�ســـكيل �سلطة ق�س�ئّية ق�درة بتو�ّسط ق�س�ة عدول موؤمنين، الإجراء الحدود الجزائّية 

في االإ�سالم.

عـــن االإم�م عليQ: »اللهم، اإّنك تعلم اأّنه ل����م يكن الذي كان مّنا مناف�ضة في 

�ضلطان، ول التما�س �ضيء من ف�ضول الحطام، ولكن لنردَّ المعالم من دينك، ونظهر 

.
(1(

الإ�ضالح في بالدك، فياأمن المظلوم من عبادك، وتقام المعّطلة من حدودك«

ومن اأهم مظ�هر العدالة االجتم�عية جمع االأموال من ال�سرائب وغيره� و�سرفه� 

وتق�سيمه� في م�س�رفه� الع�ّمة وموارده� ال�سرورّية.

عـــن االإمـــ�م عليQ في عهده لم�لك االأ�ســـتر: »ه���ذا ما اأمر به عب���د اهلل علّي 

اأمي���ر الموؤمني���ن مالك بن الحارث الأ�ضتر في عهده اإلي���ه حين وّله م�ضر: جباية 

.
(2(

خراجها، وجهاد عدّوها، وا�ضتطالع اأهلها، وعمارة بالدها«

)1) نهج البالغة، خطبة 131.
)2) الم�سدر نف�سه، ج3، �س83، عهده اإلى م�لك االأ�ستر.
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8   بناء عالقات ح�سنة مع ال�سعوب والدول الأخرى:

عبـــر العهود والمواثيق مع الحف�ظ على عّزة االأّمة وا�ســـتقالله�، والحذر من اأنواع 

الت�سلُّط اأو التبعية، اأو بن�ء عالق�ت مع دول تظهر العداوة لالإ�سالم والم�سلمين.

ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  {ڄ  تع�لـــى:  اهلل  قـــ�ل 

. فمن غير الم�سموح ومن غير الممكن اأن يعي�س االإن�س�ن في هذا الع�سر 
(1(

ڇڇ}
فـــي عزلة عن االآخرين، خ�سو�ســـً� في هذا الزمن الذي ب�ت فيه الع�لم اأ�ســـبه بقرية 

ع�لمية مترامية االأطراف، ال موانع وال حدود للتوا�سل بين اأفراده�. بل االإ�سالم يوؤكد 

ويحّث على �ســـرورة التوا�ســـل مع االآخر لم� في هذا التوا�ســـل من اآث�ر وبرك�ت كثيرة 

يقول االإم�م الخميني}: 

»علين� اأن نفعل كم� فعل النبيP في �سدر االإ�سالم حيث ك�ن ير�سل ال�سفراء اإلى 

كل مـــك�ن ليقيم عالق�ت مع الدول. لذلك ال ن�ســـتطيع اأن نقعد ونقول: م� لن� والدول؟ 

هذا خالف العقل وال�ســـرع. وعلين� اأن نكّون عالقـــ�ت وروابط مع الجميع، غ�ية االأمر 

اأن هنـــ�ك اإ�ســـتثن�ءات لبع�س الدول ونحن ال نقيم معهـــ� عالق�ت االآن. اأم� اأن ال تكون 

لنـــ� عالقـــ�ت مع الجميـــع فهذا م� ال يقبلـــه عقل وال اإن�ســـ�ن، اإذ معنى هذا اأن نف�ســـل 

ونندحر ونفنى اإلى االأبد. يجب علين� اأن نوجد لن� روابط وعالق�ت مع الدول وال�سعوب 

لنتمكن من اإر�ســـ�دهم. بهذه الروابط نر�ســـدهم، ونحذر �ســـفع�ت مـــن ال نتمكن من 

.
(2(

اإر�س�دهم،على هذا اأو�سيكم بتقوية عالق�تكم واإحك�مه� اأينم� كنتم«

)1)  �سورة الحجرات، االآية 13.
)2) زين الع�بدين، مح�ســـن، الحكومة االإ�ســـالمية ووالية الفقيه في روؤية االإم�م الخميني، مركز الم�ســـطفى الع�لمي 

للترجمة والن�سر، اإيران، قم، 1432ق، �س191.
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وظائف الحاكم 

في الدولة 

الإ�ضالمية

�ضروط الحاكم

 في

 المنظور الإ�ضالمي

االإ�سالم.

العقل. 

ح�سن التدبير واالإدارة.

العلم والفق�هة ب�لدين االإ�سالمي. 

العدالة. 

ن�سر المعرفة االإ�سالمية. 

تربية الن��س على االأخالق الح�سنة وال�سنن االإلهية. 

اإق�مة الواجب�ت الدينية وال�سع�ئر المذهبية.

اإحي�ء ال�سنن والقيم االإ�سالمية. 

الحف�ظ على حدود الدولة االإ�سالمية واأموال الم�سلمين واأعرا�سهم.

اإيج�د االأمن في المدن والقرى والطرق. 

عمران البالد.

تحقيق العدالة االجتم�عية.

ب الن��س.  اإيج�د طرق لتك�سُّ

جمع االأموال ل�س�لح الدولة والن��س من ال�سدق�ت وال�سرائب وغيرهم�.

بن�ء عالق�ت ح�سنة مع ال�سعوب والدول االأخرى. 
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب: 

ال ي�ســـترط في تطبيق االأحك�م والقوانين في المجتمع االإ�سالمي اأن يكون    1

الح�كم م�سلمً�؛ وذلك الأّن االأحك�م والقوانين في المجتمع ُت�سّكل �سرورة 

اجتم�عية عند ك�ّفة المجتمع�ت. 

ُيعتبر في الح�كم االإ�ســـالمي اأن يكون فقيهً� ب�لدين االإ�ســـالمي، واإال اأّدى    2

ذلك اإلى محدودية �سالحي�ت الح�كم وتقّيده ب�آراء االآخرين. 

ال يمكـــن تطبيـــق االأحـــك�م والقوانين االإ�ســـالمية اإال بوجـــود ح�كم ع�قل    3

وع�دل يمنع نف�سه من الوقوع في االأخط�ء القي�دية والفكرية.  

ال ي�ســـترط في الح�كم االإ�سالمي اأن يكون ح�ســـن االإدارة؛ وذلك الأّن دور    4

الح�كم هو مجّرد مراقبة تطبيق االأحك�م والقوانين في المجتمع.  

اإذا ك�نت االأحك�م والقوانين الح�كمة على المجتمع اإ�سالمية، فال بّد من    5

اأن يحر�س الح�كم على اإق�مة اأهداف الدين االإ�سالمي.  
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لــلــمــطــالــعــة

شروط الحاكم

يجب اأن يكون ب�ب االجته�د مفتوحً� دائمً� في الحكومة االإ�سالمّية، وتقت�سي طبيعة 

الّثـــورة والّنظ�م اأي�ســـً� اأن ُتطـــرح االآراء االجته�دّية الفقهّية فـــي المج�الت المختلفة 

ب�ســـكل حّر ومفتوح، حّتى ولو ك�نت مخ�لفة لبع�ســـه� بع�سً�، وال يحقُّ الأحد، وال يمكنه، 

اأن يمنعهـــ�. ولكّن ال�ســـيء المهّم، هو المعرفة ال�ســـحيحة للحكومـــة والمجتمع؛ حّتى 

يتمّكن النظ�م االإ�ســـالمّي من التخطيط ل�ســـ�لح الم�سلمين، ومن ال�سرورّي له وحدة 

الـــراأي والعمل. ومن هن�، فال يكفي االجته�د الم�ســـطلح عليه في الحوزات، بل حّتى 

ـــه غير ق�در على  ولـــو ُوجد اإن�ســـ�ن هو االأعلـــم في العلوم المعروفـــة في الحوزات، لكنَّ

ت�سخي�س م�سلحة المجتمع، اأو ال يقدر على ت�سخي�س االأفراد ال�س�لحين والمفيدين 

من االأفراد غير ال�س�لحين، ويفتقد ب�سكل ع�ّم للراأّي ال�س�ئب في المج�ل االجتم�عّي 

وال�سي��ســـّي والقدرة على اّتخ�ذ القرار... ف�إّن مثل هذا االإن�س�ن يكون غير مجتهد في 

الم�س�ئل االجتم�عّية والحكومّية، وال يمكنه الت�سّدي ال�ستالم زم�م المجتمع.

الإمام الخميني }



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

يعر�س نظرية البيعة وال�سورى مبّينً� المراد منهم�.   1

ين�ق�س ويرّد �سالحية نظرية البيعة الختي�ر الح�كم.   2

ين�ق�س ويرّد �سالحية نظرية ال�سورى الختي�ر الح�كم.   3

طرق تعيين الولي )1(

الدرس التاسع
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تمهيد

بعد عر�س االأدّلة على والية الفقيه، وبي�ن ال�سروط االإ�سالمية لهذا الولي، وتحديد 

ـــل لهذا الح�كم،  وظ�ئفه، نبّين في هذا الدر�س النظرّي�ت التي وردت في كيفّية التو�سّ

وم� هي االآلية التي ينبغي اعتم�ده� في تعيين ح�كم على االأّمة االإ�ســـالمّية، خ�سو�سً� 

اإن ك�نت ال�ســـروط متوّفرة في عّدة اأ�سخ��س، وك�ن كّل واحد منهم اأهاًل اأن يكون ولّيً� 

وح�كمً�.

ونعر�ـــس فيمـــ� ي�أتـــي لنظرّيتين مـــن النظري�ت، يليه� فـــي الدر�ـــس الت�لي عر�س 

لنظريتيـــن اأخريين، وهـــذه النظري�ت هـــي نظرية البيعـــة ونظرية ال�ســـورى ونظرية 

ل اإلى حّل يتن��سب مع  الت�ســـّدي ونظرية االنتخ�ب، مع من�ق�سة هذه النظري�ت للتو�سّ

المب�دئ واالأهداف.

نظرية البيعة

البيعة هي عب�رة عن عهد بين المجتمع اأو االأّمة وبين الح�كم اأو الق�ئد، حيث تقوم 

االأّمة بمب�يعة الق�ئد على العهد والط�عة، فت�سبح اأموال االأفراد واأنف�سهم واإمك�ن�تهم 

تحـــت اختي�ر الق�ئد، ويتعّهد هو في المق�بل ب�لعمل على م� فيه خيرهم و�ســـالحهم. 

ف�لبيعـــة هـــي مع�ملة بين طرفين تكون و�ســـيلة الإن�ســـ�ء حكومة، تنبثق �ســـرعيته� من 

المب�يعة.
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 P ث عن قيـــ�م الن��س ب�لبيعـــة للنبي و قـــد ورد العديـــد مـــن االآي�ت التـــي تتحدَّ

ـــة البيعة مع  ، وفي الرواي�ت وردت اأي�ســـً� ق�سّ
(2(

، ومـــ� بعد فتح مكة
(1(

فـــي الحديبّية

النبـــي P، حيـــث ورد عن االإمـــ�م اأبي عبد اهلل Q قـــ�ل: »لّما فت���ح ر�ضول اهلل 

P مّك���ة باي���ع الرجال، ثّم ج���اء الن�ضاء يبايعنه، فاأن���زل اهلل عّز وجّل: {ٱ ٻ 

ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ 
ڦڦ  ڤ  ڤ    ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ 
الروايـــ�ت  وردت  وكذلـــك   ،

(4(
»...

(3(
{ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ    

 ...« :Q كم� عنـــه ،Q ث عن مب�يعـــة الن��س الأميـــر الموؤمنيـــن التـــي تتحـــدَّ

فب�ضط���ت ي���دي فبايعتموني مختاري���ن، وبايعني في اأولكم طلح���ة والزبير طائعين 

. وهذه الرواي�ت  تدّل على اهتم�م ال�ســـريعة االإ�ســـالمية ب�لبيعة 
(5(

غير مكرهين...«

وبدوره� واأثره� في تحّقق الحكومة على الن��س.

وعليه، ذهب جم�عة اإلى اعتب�ر اأّن البيعة بنف�سه� توؤ�ّس�س ل�سرعّية الوالية والقي�دة، 

فمن يقوم الن��س بمب�يعته يكون ح�كمً� فعلّيً� عليهم.

مناق�سة النظرّية:

اإّن م� ح�سل من البيعة للر�سول P ولالأئّمة االأطه�ر R اإّنم� هو عملّية ت�أكيد 

 P للوالية التي يمتلكونه� من اهلل تب�رك وتع�لى بن�ّس قرءاني وا�ســـح، فوالية النبي

لي�ســـت من الن��س واالأّمة، اإّنم� هي من اهلل، قـــ�ل تع�لى: {ې ې ې ى ى 

)1)  {ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  } �سورة الفتح، االآية 18.
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ   ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  {ٱ   (2(

ڤ ڤ   ڤ   ڤ ڦڦ ڦ ڦ ڄ ڄڄ ڄ ڃ ڃ ڃ} �سورة الممتحنة، االآية 12.
)3)  �سورة الممتحنة، االآية 12.

)4)  الكليني، محمد بن يعقوب الك�في، ج5، �س527.
)5)  المفيد، محمد بن محمد، االإر�س�د، ج1، �س245.
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(1(

ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ }
واإّن م�ســـ�ألة الوالية والحكومة من االأمور التي ال تقبل االإن�ســـ�ء واالإيج�د، ف�الأّمة ال 

ت�ســـتطيع اأن تجعل في �سخ�سٍ م� �سرعية واأهلّية الوالية وهو ف�قد له�، ف�س�أنّية الوالية 

ة. اإّنم� تكون من خالل توّفر �سروط وموا�سف�ت خ��سّ

م�ســـ�ف� ً اإلـــى ذلك، اإذا ك�نت البيعة هي عب�رة عن اّتفـــ�ق بين طرفين، فقد تكون 

�سمن دائرة محّددة من ال�سالحّي�ت التي يح�سل عليه� التوافق بين الطرفين، وهي 

عب�رة عن »الوكالة«، وال تثبت به� »الولية المطلقة« للفقيه والح�كم االإ�سالمي.

نظرية الشورى 

ـــب من اهلل تب�رك وتع�لى ـــ كم� هو الح�ل ب�لن�ســـبة لر�ســـول   مـــع وجود اإم�م من�سّ

ــ ف�إّن النوبة ال ت�سل اإلى االأّمة، وعلى فر�س انتخ�ب  اهلل P ولالأئّمة االأطه�ر Rـ 

به اهلل  غيرهم بعد الر�سول االأعظم P ال تكون ط�عتهم واجبة، بل الط�عة لمن ن�سَّ

عّز وجّل.

اأّمـــ� في زم�ن الغيبة حيـــث اإّن االإم�مة بمعن�ه� الع�م ال ينبغي تعطيله�، وحيث ك�ن 

من الواجب اإق�مة الحكومة االإ�ســـالمّية في كّل ع�سر وم�سر، ف�إن قلن� ب�أّن التن�سيب 

قد �ســـدر من االأئّمة R للفقه�ء العدول الج�معين لل�ســـرائط ف�إّن النوبة اأي�ســـً� ال 

ت�سل اإلى االأّمة، واإْن قلن� بعد قي�م الدليل على ثبوت الن�سب الع�م للفقه�ء ف�إّن النوبة 

ت�سل اإلى االأّمة االإ�سالمية الختي�ر ح�كم عليه�، ومن هذه الطرق ال�سورى التي تطرح 

كدليـــل على اأّن الوالية والح�كمية ُتْعطى من االأّمة، حيث تقوم االأّمة على التوافق فيم� 

بينه� على �سخ�س يحكمه� ويدير �سوؤونه� ويرعى م�س�لحه�.

)1)  �سورة الم�ئدة، االآية 55.
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اأّدلة نظرّية ال�سورى:

.
(1(

ق�ل اهلل تع�لى: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }

واال�ســـتدالل به� من جهة اأّن كلمة )اأمر( اإّم� اأّن المراد منه خ�سو�س الحكومة، اأو 

اأّن الحكومة هي القدر المتيّقن في هذه االآية.

وفي الرواي�ت: عن اأمير الموؤمنين Q: »واإّنما ال�ضورى للمهاجرين والأن�ضار، 

.
(2(

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

مناق�سة النظرّية:

اإّن مو�ســـوع ال�ســـورى في االآية اإّنم� هو عب�رة عن االأمور التـــي اأوكل اأمر البّت فيه� 

اإلى الموؤمنين، وذلك بقرينة اإ�س�فة ال�سمير »هم« اإلى كلمة »اأمر«، ولي�س من المعلوم 

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

ومن الوا�ســـح اأي�سً� اأّن النبيP لو اعتمد نظ�م ال�سورى اأ�س��سً� الختي�ر الح�كم، 

ـــة واأّنه ج�ء  لك�ن من البديهي اأن يقوم بتوعية االأّمة على تف��ســـيل هذا النظ�م، خ��سّ

جديدًا على المجتمع الذي ك�ن يرزح تحت ك�بو�س الزع�م�ت القبلية والع�س�ئرية.

وعمليـــة التوعية لهم لم تظهـــر، ال في اأح�ديثه الم�أثورة، وال في ذهنية ومم�ر�ســـة 

االأّمـــة اآنـــذاك. حتى اأّن الخلف�ء الذيـــن تولَّوا الحكومة بعد النبـــيP لم يعتمدوه اإال 

ن�درًا، كم� ت�سهد الوق�ئع الت�ريخية بذلك.

وب�لخال�ســـة يمكن القول: اإّن نظ�م ال�ســـورى قد ال يوؤّدي اإلى فرز االأف�ســـل، فكيف 

د االّتج�ه�ت والم�ســـ�لح اأن يخت�ر اإم�مً� ق�درًا على ن�ســـر وحم�ية  يمكن لجمهور متعدِّ

وتو�سيح الر�س�لة على اأر�س الواقع.

)1)  �سورة ال�سورى، االآية 38.
)2)  نهج البالغة، من كت�ب له اإلى مع�وية.
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ف�الأّمة غ�لبً� ال يمكنه� اأن تتجّرد عن الع�ســـبي�ت والميول والمط�مع، في الق�س�ي� 

الب�سيطة، فكيف في ق�سية اختي�ر خليفة الم�سلمين اأو ح�كمهم.

 واأّم� كالم االإم�م علّي Q، فهو ق�ســـم من ر�ســـ�لة له اإلى مع�وية ويريد االإم�م

علّي Q اإثب�ت اأحّقيته ب�لخالفة من خالل التم�ّســـك بم� يعتقد به مع�وية نف�ســـه، 

وهـــو كـــون اأمر الخالفة اأمـــرًا انتخ�بيـــً�، ومن الطبيعـــي اأن يعتمد االإن�ســـ�ن في مق�م 

االحتج�ج على المخ�لف له بم� يقبله ويعتقد به الطرف االآخر.

وعليـــه، فـــكالم االإم�م Q اإّنم� هو في مورد من ك�ن و�ســـوله اإلى مق�م الوالية 

لم يثبت بن�ّس اإلهّي بتو�ّسط النبّي P، واإال فال قيمة لراأي الن��س في مق�بل الن�ّس.
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نظرية البيعة

نظرية ال�ضورى

البيعـــة هي: عهد بين االأّمة والح�كم من خالل مب�يعة االأّمة له على 

الط�عة في مق�بل الحف�ظ على م�س�لحه�.

اإّن البيعة ح�ســــلت في ع�سر ر�سول اهللP مّرتين، وهم� المعروفت�ن 

.Qببيعة العقبة االأولى والث�نية، وكذلك الأمير الموؤمنين

نقد النظرية: اإّن البيعة هي عب�رة عن ت�أكيد لحق الوالية للمع�سوم

Q ال اأّنه� تعطي له �سرعية الوالية.

نظرية ال�ســـورى عب�رة عن توافق االأّمة على �سخ�س يحكمه� ويدير 

�سوؤونه� ويرعى م�س�لحه�. 

نقـــد النظرية: ال�ســـورى بين الم�ســـلمين ال تعني في �ســـوؤون الوالية 

والخالفة التي هي �س�أن اإلهي، بل فيم� يرتبط ب�سوؤونهم الع�ّمة التي 

تخ�ّس حي�تهم االجتم�عية بم� هم ب�سر وعقالء.

اأّكد القراآن الكريم على اأهمية ال�سورى بين الم�سلمين، فق�ل تع�لى: 

{ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

نظريـــة البيعـــة هي عب�رة عـــن عهد بين االأمـــة وبين الح�كـــم من خالل    1

مب�يعـــة االأّمة له على ال�ســـمع والط�عة، وتعّهده ب�لعمـــل لم� فيه خيرهم 

و�سالحهم.  

اإّن البيعـــة مـــن ِقَبل الم�ســـلمين التي ح�ســـلت لر�ســـول اهللP هي التي    2

منحت ر�سول اهللP �سرعّية الوالية والقي�دة على الن��س.  

نظرية ال�سورى هي عب�رة عن توافق االأّمة فيم� بينه� على اختي�ر �سخ�س    3

يحكمه� ويدير �سوؤونه� ويرعى م�س�لحه�. 

يق�سد بقوله تع�لى: {ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ } هو اأّن الولي    4

والق�ئد ال يجوز انتخ�به اإال من خالل توافق االأّمة عليه. 

ال�ســـورى فـــي الروؤية االإ�ســـالمية هي عب�رة عـــن االأمور الع�ّمـــة المتعّلقة    5

ب�سوؤون االأمة التي اأج�ز اهلل �سبح�نه وتع�لى للح�كم م�س�ورة االأّمة به�.   
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لــلــمــطــالــعــة

ما معنى التنصيب؟

التن�سيب يعني تعيين الفقيه الح�ئز على ال�سروط العلمّية والعملّية من قبل االأئّمة 

المع�سومينR لمن�ســـب االإفت�ء والق�س�ء والوالية في ع�سر الغيبة، اأي تن�سيب 

�ســـ�حب العنوان في المن�ســـب والمق�م، وهذا بمعزل عن اإعالن ال�سرائط، ف�الأّمة ال 

تنتخب الفقيه لمن�ســـب االإفت�ء والق�ســـ�ء ليكون وكياًل عنهم ال�ستح�ســـ�ل الفتوى، اأو 

لغر�ـــس ا�ســـتنب�ط االأحك�م الق�ســـ�ئّية وتطبيقه�. وهكذا الح�ل ب�لن�ســـبة للوالية التي 

تمّثـــل المن�ســـب االأهم للفقيـــه، فال يّتخذه الن��ـــس وكياًل لهم للحكـــم، ف�لفقيه ن�ئب 

االإم�م المع�سومQ،  وهو ولّي االإفت�ء، وولّي الق�س�ء، وولّي الحكومة.

في رواية عمرو بن حنظلة يقول االإم�مQ: »فار�ضوا به حكماً فاإّني قد جعلته 

عليكم حاكماً«، ولم يقل Q: ف�ر�ســـوا به حكمً� واّتخذوه وكياًل، واإّنم� ق�ل: »فاإّني 

ق���د جعلت���ه عليك���َم حاكماً«. ف�إّن عب�رة ف�ر�ســـوا به حكمً� تتعّلق ب�لق�ســـ�ء، اأم� عب�رة 

»فاإّني قد جعلته عليكم حاكماً« - وهي تعليل- ف�إّنه� ترتبط ب�لحكم والوالية.

بن�ًء على ذلك، ف�إّن االأئّمة المع�ســـومينRجعلوا المن��سب الثالثة - االإفت�ء، 

الق�ســـ�ء، الواليـــة والحكومة - حّقـــً� للفقيه الح�ئز على ال�ســـرائط، بل م�ســـوؤولية له، 

والمالحظة االأخرى هي اأّن هذه المن��ســـب الثالثة متبلورة في الفقيه قبل ت�أييد االأّمة 

اأي�سً�، وبت�أييد االأّمة تتحّقق على ال�سعيد العملي والخ�رجي.

اآية اهلل جوادي اآملي



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

  يعر�س نظرية الت�سّدي واالنتخ�ب مبّينً� المراد منهم�.  1

ين�ق�س نظرية الت�سّدي.   2

م نقدًا لنظرية االنتخ�ب.   3 يقدِّ

الدرس العاشر

طرق تعيين الولي)2(
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تمهيد

لقد تّم في الدر�س ال�س�بق عر�س نظرّيتين اثنتين ومن�ق�ستهم�، وفيم� ي�أتي نعر�س 

نظرّيتين اأخريين للمن�ق�سة، وهم� نظرّية الت�سّدي ونظرّية االنتخ�ب.

نظرية التصّدي

اإّن هذه النظرّية تعني اأن يقوم اأحد الفقه�ء الذين تجتمع فيهم ال�ســـروط واالأهلّية 

للوالية ب�لت�سّدي لهذا االأمر، فيكون الحكم له، لكونه االأ�سبق بين نظرائه من الفقه�ء، 

ف�إْن �ســـبق غيره في الت�ســـّدي للحكـــم والوالية، فال يجوز الأحد غيـــره من الفقه�ء اأن 

يزاحمه في دوره، ويكون االأمر له دون غيره.

مناق�سة النظرية:

لقـــد دّلـــت الن�ســـو�س والرواي�ت علـــى اأّن مق�م الواليـــة مخت�ّس ب�لفقهـــ�ء الذين 

، فـــكّل من تتوّفـــر فيه ال�ســـروط التي اأ�ســـ�ر اإليه� اأهل 
(1(

 تتوّفـــر فيهم �ســـروط معّينة

الع�ســـمة R هو اأهٌل اأن يكون ولّيً� وح�كمً�، ولكن م� لم تدّل عليه الن�ســـو�س هو 

اأن يكون الت�ســـّدي لهذا االأمر ك�فيً� كي ي�سبح الفقيه ولّيً� ب�لفعل، وم�نعً� من ت�سّدي 

الفقهـــ�ء االآخريـــن، ف�لرواي�ت لم تتكّفـــل بي�ن الولي الفعلي، بـــل تكّفلت بي�ن من فيه 

)1)  االإ�سالم، الفق�هة، العقل، العدالة، ح�سن التدبير واالإرادة. راجع الدر�س الث�من.
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اأهلّية الوالية من خالل توّفر ال�ســـروط فيه. وعليه، فال دليل في الن�ســـو�س ال�سرعّية 

على اأّن الت�سّدي هو طريق ي�سبح من خالله الفقيه الج�مع لل�سرائط ولّيً� ب�لفعل.

متى ينفع الت�سّدي ؟

نعم، اإْن ت�ســـّدى الفقيه، و�ســـّلم له االآخرون بقي�دته، وتوّفرت فيه ال�ســـروط، ولم 

يت�ســـدَّ غيره لهذا العمل، ف�إّن هذا الفقيه يكون هو الولي الفعلي، ولكن لي�ست �سرعية 

واليتـــه وح�كمّيته لكونه قد ت�ســـّدى لهذا االأمر، بل الأّنه قد توّفرت في ال�ســـروط، كم� 

اأّن اأحـــدًا لم يت�ســـّد لهذا االأمـــر العظيم الذي ي�ســـّكل منعطفً� ه�ّمً� وح�س��ّســـً� لالأّمة 

االإ�سالمّية، وله الدور االأ�س��س في حفظ الدين والمجتمع االإ�سالمي.

وعلـــى هذا االأ�ســـ��س انطلق االإمـــ�م الخميني M، فقد راأى اأّن اأحدًا لم يت�ســـدَّ 

لهذا الهدف المهم، ف�سعر ب�لوجوب العيني يحيط به، وك�ن م�ستعّدًا للتن�زل عن هذا 

الت�سّدي لو ت�سّدى من يراه اأكف�أ منه، لكن لم يت�سدَّ غيره.

والخال�ضة: اإّن الت�ســـّدي لوحده غير ك�ٍف، فلّربم� ت�ســـّدى من لي�س اأهاًل لذلك. 

والت�ســـّدي ينفع عند تحّقق ال�ســـروط للوالية، واإحراز االأّمة توّفر هذه ال�ســـف�ت فيه، 

وعدم ت�سّدي فقيه اآخر ج�مع لهذه ال�سرائط.

نظريّة االنتخاب 

اإّن نظرّيـــة االنتخ�ب يختلف معن�هـــ� والمراد منه� ب�ختـــالف الظروف المحيطة 

ب�أمـــر الوالية؛ ف�إْن ك�ن لدين� م�ســـكلة تعّدد للفقه�ء الج�معين لل�ســـروط، وك�ن هن�ك 

تف�وت في هذه ال�سف�ت، ف�إّن الولي يكون م�سّخ�سً� ومحّددًا ب�لفعل، ويكون االنتخ�ب 

طريقً� للبحث، ومعرفة االأف�سل بين الفقه�ء.

ولكن لو �ســـ�دف ت�ســـ�وي الفقه�ء الموجودين ب�ل�ســـف�ت، فال يكـــون هن�ك تعّين 

فـــي الواقـــع لمن هو الولي الفعلي، بـــل يكون جميع الفقه�ء الذين تتوّفر فيه ال�ســـروط 
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مت�ســـ�وين في هـــذا الحّق، وتكـــون وجهة االنتخ�ب اختيـــ�ر اأحدهم لعـــدم اإمك�نّية اأن 

يكونوا جميعً� والة فعليين.

واالنتخـــ�ب علـــى كال التقديرين ال دخ�لة له في االأهلية للوالية؛ ف�أهلّية الولي ث�بتة 

ب�لن�ســـو�س واالأدّلة، فعلى التقدير االأول هو مجّرد اإعالن عن معرفته، وعلى التقدير 

الث�ني يكون االنتخ�ب له دخل في فعلية والية الولي، وح�ســـم التعّدد ل�ســـ�لح الوحدة، 

وترجيح المنتخب على غيره.

وت�أتـــي نظرية االنتخ�ب على التقدير الث�ني كحـــّل عقالئي مقبول، دون اأن يتن�فى 

مع الم�سّلم�ت ال�سرعية بعد اأن تبّين معن� اأّن الت�سّدي لوحده غير ك�ٍف.

ولكن ال�ســـوؤال المطروح: كيف يكون هذا االنتخ�ب؟ ومـــ� هي الطريقة التي ينبغي 

للن��س اعتم�ده� للك�سف عن الولي؟

طرق التشخيص ثالثة

لقـــد ذكـــرت الكتب الفقهية الطـــرق الثالثة المعروفة: من �ســـه�دة اأهـــل الخبرة، 

وال�ســـي�ع المفيـــد للعلم، والمعرفـــة ال�سخ�ســـّية ب�لفقيه المت�ســـّدي للمرجعية، وهذه 

الطرق الثالثة ال يمكن تبنيه� كّله� في ب�ب الوالية.

الطريق الأّول: البّينة الموؤّلفة من قول �ساهدين من اأهل الخبرة.

هذا الطريق ال يمكن اعتم�ده هن� ل�سببين:

الأّول: الأّن البينة ذات بعد فردي ال اجتم�عي، فال ت�ســـّكل اأ�س��ســـً� لمعرفة اجتم�عية؛ 

اإذ اإّن الذي يّطلع عليه� هو الفرد، وهذا ال يفيد ب�لن�سبة لالأّمة، وعلين� البحث عن 

�سبيل معرفة يحّقق معرفة جم�عية ال فردية.

الثان���ي: الأّنه �سيف�ســـح المج�ل الأن يكـــون جميع الفقه�ء والة فعلييـــن، اإذ م� من فقيه 

مت�سدٍّ اأو يريد الت�سّدي اإال و�سيجد من ي�سهد له ب�أهلّيته لذلك.
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الطريق الثاني: المعرفة ال�سخ�سية.

وهـــذا الطريق ينفع �ســـ�حب المعرفة فقط دون غيره، وي�ســـتحيل عـــ�دة اأن يملك 

جميع اأفراد االأّمة الخبرة ال�سخ�سية الك�فية لمعرفة اأهلّية ال�سخ�س للوالية.

الطريق الثالث: ال�سياع المفيد للعلم اأو الطمئنان.

وهـــو الطريق الوحيد المتبّقي الذي يمكن اعتم�ده هن�، وهو اأن يكون هن�ك �ســـي�ع 

. وم� ي�ســـّهل االأمر هو اإمك�ن تح�ســـيل �سي�ع مفيد للعلم اأو 
(1(

يفيد العلم اأو االطمئن�ن

االطمئن�ن من خالل ت�ســـكيل مجل�س ح��ســـد من اأهل الخبرة العدول، وب�لت�لي يمكن 

من خالل اإيك�ل االأمر اإلى هوؤالء تح�سيل العلم اأو االطمئن�ن بكف�ءة ال�سخ�س المعّين 

للوالية، اأو ب�أف�سلّيته اإن كّن� نبحث عن االأف�سل.

ومع تح�ســـيل العلم اأو االطمئن�ن من قول اأهل الخبرة ب�الأف�ســـلية، ال ي�سّر حينئٍذ 

اأّي قـــول مع�ر�ـــس؛ الأّن قول هذا المع�ر�س هو في اأح�ســـن الح�الت لـــن يفيد اأكثر من 

االحتمـــ�ل ال�ســـعيف الذي ال ُيعتنى بـــه عقالئيً�، ويمكن لالأكثريـــة المهّمة في مجل�س 

ح��سد من اأهل الخبرة اأن تفيدن� االطمئن�ن، اإن لم تفد العلم.

معنى ال�سياع:

ومّمـــ� ذكرنـــ� يتبّين اأن ال�ســـي�ع لي�س مجّرد �ســـهرة بين الن��س، بل هـــو عب�رة عن 

اإخبـــ�رات كثيـــرة من كثير من اأهل الخبرة، فال يكفي ال�ســـي�ع بيـــن الن��س م� لم يكن 

ن��ســـئً� عن �ســـي�ع بين اأهل العلم والخبرة، واإال فيمكن للدع�ية اأن ت�ســـ�هم في تحقيق 

هذا ال�ســـي�ع بعيدًا عن االأ�س�س ال�ســـحيحة، كم� ال قيمة ل�سي�ع اأو �سهرة تن�س�أ من قول 

�سخ�س اأو �سخ�سين، بل هذا في الحقيقة خ�رج عن حقيقة ال�سي�ع ومندرج في البّينة 

اأو قول ال�سخ�س الواحد.

)1)  االطمئن�ن يدخل تحت عنوان الظن، فقد ي�ســـتّد الظن ويقوى اإلى اأن يبلغ مرحلة ي�ســـ�به فيه� العلم؛ اأي ت�رة يكون 

في ِقب�ل الظّن احتم�ل يلتفت اإليه العقالء ويراعونه في حي�تهم، واأخرى يكون االحتم�ل �سعيفً� لدرجة اأّن العقالء 

يتع�ملون معه مع�ملة العدم، وال يراعون وجوده.
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نتيجة البحث:

ـــل اأّنه ال �ســـبيل اإال ب�ل�سي�ع، واأّن اأف�ســـل طريقة له هي ت�سكيل مجل�س ي�سّم  فتح�سّ

ح�ســـدًا مـــن اأهل العلـــم والخبرة ي�سّخ�ســـون من خالل م�ســـ�ورات بينهم وا�ست�ســـ�رة 

االآخرين من هو الولي، ويكون االنتخ�ب منهم، ولي�س انتخ�بً� مب��سرًا من الن��س.

وهذا م� اّتبعته الجمهورية االإ�سالمية المب�ركة اأّي�م االإم�م الخميني }.

حيث يقوم ال�سعب االإيراني ب�نتخ�ب مجل�س الخبراء، وهو مجل�س اأهل علم وخبرة 

واجته�د، ويقوم هذا المجل�س بدوره، المنتَخب من ِقبل ال�سعب، بت�سخي�س الولّي الذي 

تتوّفـــر فيه �ســـروط الوالية، فيكون هذا المجل�ـــس المنتَخب من ال�ســـعب هو المنتِخب 

المب��سر للولي، ولي�س ال�سعب.
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ُيق�ســـد بهـــ�: اأن يقـــوم اأحـــد الفقه�ء الـــذي تجتمع فيه �ســـروط واأهليـــة الوالية 

ب�لت�سّدي ل�س�أن الوالية وقي�دة الدولة االإ�سالمية.

وهي عب�رة عن انتخ�ب االأّمة للولي الفقيه.

اإّن الروايـــ�ت حول الفقه�ء لم ت�ســـر اإلى تعييـــن الولي بعينه، 

واإّنم� اأو�سحت ال�سف�ت الع�ّمة للولي الفقيه. 

البّينة الموؤّلفة من قول �س�هدين من اأهل الخبرة. 

ال يمكن اعتم�د الطريق االأول الأّنه فردي ولي�س اجتم�عيً�.

نقد 

النظرية

طرق 

ت�ضخي�س 

الولي الفقيه 

بنظرية 

النتخاب

حول النظرية

اإّن الت�ســـّدي بنف�سه غير �ســـ�لح، الأّنه قد يت�ســـّدى من لي�س 

اأهاًل للوالية والقي�دة.

المعرفة ال�سخ�سية. 

الطريق الث�ني يوؤّدي للمعرفة ال�سخ�سية ب�لولي ولي�س معرفة 

االأّمة به. 

ال�سي�ع المفيد للعلم اأو االطمئن�ن.

اإّن اأف�ســـل طريقـــة لتعيين الولـــي الفقيه هي ال�ســـي�ع المفيد 

للعلم الك��سف عن الولي.

نظرية

 الت�ضّدي

نظرية 

النتخاب
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

نظرية الت�ســـّدي تعني ت�ســـّدي اأحد الفقه�ء لمن�سب الوالية على االأّمة،    1

وعدم الجواز لغيره من الفقه�ء مزاحمته.  

اإذا ت�ســـّدى �ســـخ�س من الفقه�ء للوالية والقي�دة فال تجوز مزاحمته في    2

االأمر، واإن ك�ن ف�قدًا لبع�س �سروط الوالية والقي�دة.  

نظريـــة االنتخ�ب هـــي عب�رة عن انتخـــ�ب اأحد من الفقهـــ�ء من مجموع    3

فقه�ء متعّددين مّمن تتوّفر فيهم �سروط الوالية والقي�دة. 

اإذا تـــّم انتخـــ�ب الولي الفقيـــه عن طريق البّينـــة فهذا يـــوؤّدي اإلى تحّقق    4

�سرعية الوالية والقي�دة له على االأّمة.  

اإّن انتخ�ب عّدة من الفقه�ء ذوي الخبرة في �ســـوؤون االأّمة ل�سخ�س الولي    5

الفقيه، يح�ســـل به االطمئن�ن ل�سّحة انتخ�بهم، ويعطي ال�سرعية للولي 

على االأّمة. 
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لــلــمــطــالــعــة

طرق تعيين الولي

ب من قبل  اأّم� بعد عهد االأئّمة المع�ســـومين، وحيث ال يوجد �سخ�س معّين قد ُن�سِّ

اهلل كح�كم للمجتمع، ف�إّن المن�ط في تعيين الح�كم هو:

حي�زتـــه لل�ســـف�ت التي حّدده� االإ�ســـالم، ك�لعلـــم والتقوى والكفـــ�ءة واالإخال�س   .1

و�س�ئر ال�سف�ت...

قبول الن��س به واجتم�ع كلمتهم عليه، ف�إن لم يعرف الن��س ذلك ال�سخ�س الح�ئز   .2

علـــى موا�ســـف�ت الح�كم، اأو لم يقبلوه مع توّفر ال�ســـروط الالزمـــة فيه، ف�إّنه لي�س 

ح�كمً�، واإذا ُوِجد �سخ�ســـ�ن ح�ئزان على تلك الموا�سف�ت، وقِبل الن��س اأحدهم�، 

ف�لح�كم من اخت�ره الن��س، فقبول االأّمة ور�س�ه� �سرط من �سروط الح�كمّية.

وهذا االأمر ورد اأي�سً� في د�ستور الجمهورية االإ�سالمية في اإيران، اإذ ين�ّس الد�ستور 

على كونه مجتهدًا ع�داًل مديرًا مدّبرًا ذا راأي وب�ســـيرة، قد عرفه الن��س، وو�ســـل اإلى 

مرتبة المرجع الذي يقّلده الن��س، ويظهرون الرغبة فيه واالإقب�ل عليه، ف�إذا لم يعرف 

الن��ـــس مثل هذا ال�ســـخ�س، ف�إّن خبـــراء االأّمة يبحثون عنه، ف�إذا �سّخ�ســـوه وعرفوه، 

بـــ�دروا اإلى تعريف االأّمة به، وهكذا ترون اأهّمية الدور الذي يقوم به الن��س في تعيين 

الح�كم االإ�سالمي.

الإمام الخامنئي{



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

الدرس الحادي عشر

يعرف اأدّلة وحدة والية االأمر.   1

يتعّرف اإلى �سور تعّدد الولّي.   2

ين�ق�س فر�سّي�ت التعّدد، و ُيثبت بطالنه�.   3

الوالية بين الوحدة والتعّدد
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تمهيد

ـــد االإمـــ�م الحّجة | لغيبتـــه وانقط�عـــه عن الن��ـــس بم� ُعـــرف ب�لغيبة  لقـــد مهَّ

ـــغرى، والتي ن�سَّ فيه� على اأ�سخ��س ب�أ�سم�ئهم وجعلهم وكالءه و�سفراءه، اإليهم  ال�سّ

يرجـــع الن��ـــس في م�ســـ�ئلهم، وهـــم بدورهم يرجعون اإلـــى االإم�م |، اأّمـــ� بعد وف�ة 

ال�سفير الرابع فقد جعل االإم�م الوالية من بعده - بم� دّلت عليه الرواي�ت المتقّدمة - 

نًة محّددة تقّدم ذكره� اأي�سً�، ولم ين�ّس عليه� ل�سخ�س  الأ�سخ��س يحملون �سف�ت معيَّ

واحد بعينه، وعند توّفر ال�سروط في واحد من الفقه�ء يتعّين تلق�ئّيً�. 

لكـــن لو فر�ســـن� تعّدد الفقه�ء الذيـــن تتوّفر فيهم ال�ســـروط المتقّدمة، فهل تكون 

الواليـــة لكّل واحد منهم اأو لمجموعهم اأو الأحدهم فقط؟ ولعّل هذا المو�ســـوع هو من 

االأبح�ث المهّمة التي تخت�ّس بوالية الفقيه في الع�سر الح��سر.

وحدة والية الفقيه 

قبل الدخول في �ســـلب المو�ســـوع ينبغي االإ�ســـ�رة اإلى اأنَّ البحث عن وحدة الوالية 

وتعّدده� �سيكون بح�سب الق�عدة االأولّية؛ اأي م� ينبغي اأن يكون عليه االأمر في الظروف 

الطبيعّيـــة، بعيدًا عـــن الظروف الق�هرة التي تفر�س التعـــّدد اأو تفر�س الوحدة. ف�إذا 

ك�نت الق�عدة االأولّية تقت�ســـي وحدة الوالية، ومنعت الظروف من توحيده� وفر�ســـت 

التعّدد، فعندئٍذ ال م�نع منه، كم� هو كّل حكم اأّولّي تقت�ســـي ال�ســـرورة رفع اليد عنه، 
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وهو اأولى من ترك االأمور كلّيً�. كم� اأنَّ الق�عدة االأّولّية لو فر�ست التعّدد، وك�ن الظرف 

يقت�سي الوحدة، ف�إنَّه ال م�نع منه� عندئٍذ.

ة،  كم� اأّنه ال �ســـّك ب�أنَّ وحدة والية الفقيه غ�لبً� م� تكون هي الخي�ر االأف�ســـل لالأمَّ

لكنَّ البحث لن يكون في االأف�ســـل، بل في االأ�ســـل ومقت�ســـى الق�عـــدة. ولي�س البحث 

اأي�ســـً� بلح�ظ �سخ�س ا�ســـتثن�ئّي، اأو زمن ا�ســـتثن�ئّي، ُيلزمن� ب�لوحدة اأو ب�لتعّدد كم� 

يحدث اأحي�نً�، واإنَّم� بقطع النظر عن االأ�سخ��س والخ�سو�سّي�ت الزم�نّية والمك�نّية.

أدلّة وحدة والية األمر
اإنَّ الق�عدة االأّولّية تقت�ســـي وحدة والية االأمر في ع�ســـر الغيبة، وفيم� يلي نعر�س 

االأدّلة على ذلك:

1   حكم العقالء: 

اإنَّ مـــ� يحكم به العقالء في جميع االأمم وال�ســـعوب واالأديـــ�ن اأنَّ وجود راأ�س واحد 

لهـــذه الجم�عـــة هو اأمر الزم ل�ســـ�لح الجم�عـــة، واأنَّ تعّدد الق�دة �ســـوف يـــوؤّدي اإلى 

االإخالل ب�ســـير االأّمة نحو الّرقي والكم�ل الم�ّدّي والمعنوّي، و�ســـوف يفر�س االنق�س�م 

على الن��س ويتيح الفر�ســـة لتفّكك الجم�عة، واإذا ك�ن الم�ســـلمون اأّمة واحدة، تحمل 

هدفً� واحدًا وعقيدة واحدة وم�ســـ�در م�ســـيرته� في الحي�ة واحدة، فال بّد واأن يكون 

ال�سخ�س الذي ي�سير به� واحدًا.

2   الن�سو�س ال�سريحة: 

لقد دّلت الن�سو�س �ســـراحة على وحدة القي�دة في الع�لم االإ�سالمّي، ونكتفي في 

هذا المبحث بذكر روايتين فقط:

الرواية المعتبرة عن االإم�م ال�س�دق Q »ما لكم وللرئا�ضات؛ اإنَّما للم�ضلمين  اأ. 

.
(1(

راأ�س واحد«

)1)  المجل�سّي، محّمد ب�قر، بح�ر االأنوار، ج 69، �س 215.
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ب. عن الف�ســـل بن �ســـ�ذان عن االإم�م الر�ســـ� Q: »ف���اإن قيل: فِل���َم ل يجوز اأن 

يكون في الأر�س اإمامان في وقت واحد اأو اأكثر من ذلك؟ قيل: لعلل، منها: اأنَّ 

الواح���د ل يختل���ف فعله وتدبيره، والثنين ل يّتف���ق فعلهما وتدبيرهما؛ وذلك 

هما  ���ا ل���م نجد اثنين اإّل مختلفي الهّم والإرادة، ف���اإذا كانا اثنين ثمَّ اختلف همُّ اأنَّ

واإرادتهم���ا، وكان كالهما مفتر�َضي الطاع���ة لم يكن اأحدهما اأولى بالطاعة من 

�ضاحب���ه، فيكون في ذل���ك اختالف الخلق والت�ضاجر والف�ض���اد. ثمَّ ل يكون اأحد 

.
(1(

مطيعاً لأحدهما اإّل وهو عا�ٍس لالآخر، فتعّم المع�ضية اأهل الأر�س...«

صور تعّدد الولي

بعـــد اأن تقّدمت االأدّلة العقالئية والن�ســـو�س ال�ســـريحة الدالة على وحدة الولي، 

واأّن الق�عـــدة االأولّية هي الوحدة، من ال�ســـرورّي جّدًا اأن نذكـــر الراأي المق�بل للقول 

ب�لوحـــدة وهو التعّدد، وبعد تو�ســـيح هذا الراأي بكّل �ســـوره واحتم�التـــه، نتعّر�س لكّل 

احتم�ل وم� يترّتب عليه من مف��ســـد وم�ســـ�كل ولوازم ب�طلة اأو ال يمكن االلتزام به�، 

يتعّيـــن عندهـــ� ويت�أّكد م� اأثبتن�ه من ق�عدة وهو القول ب�لوحدة، الأّنه ال بديل اآخر، اإّم� 

الوحدة واإّم� التعّدد.

راته� ال�ســـرعّية ولوازمهـــ� العلمّية  نبـــداأ بذكـــر احتم�الت تعـــّدد الولّي، لنـــرى مبرِّ

والعملّية، بمعنى اأّنه م�ذا يترّتب من مف��ســـٍد وم�ســـ�كل لو فر�ســـن� تعّدد الوالية؟ لكي 

يبقى الخي�ر الث�ني - وهو وحدة الوالية - هو االأف�ســـل واالأ�سلم. ويمكن ت�سّور التعّدد 

من خالل ال�سور االآتية: 

الأولى: ثبوت الوالية الفعلّية لكّل فقيه تتوّفر فيه ال�سروط، بحيث يكون لكّل فقيه والية 

م�ستقّلة عن والية الب�قين، مهم� كثر عددهم.

)1)  المجل�سي، محمد بن ب�قر، بح�ر االأنوار، ج 6، �س 61.



134

يه
هق

 سر
ية

وال
ي 

ا ف
درو

وهذا االحتمـــ�ل ال يمكن اللجوء اإليه؛ الأنَّه يلزم منه االختالف والف�ســـ�د، وانعدام 

عت لحفظ الّنظ�م، واإدارة �ســـوؤون  النظـــ�م، بينم� المفرو�س اأنَّ والية االأمر اإنَّم� �ســـرِّ

الن��س، وحفظ الحقوق، واإق�مة الدين، فهي لدفع الف�ســـ�د ال الإحداثه، فهذا االحتم�ل 

�س�قط قطعً�.

الثاني���ة: ثبـــوت الوالية الفعلّيـــة للمجموع ال للجميـــع؛ اأي ثبوت واليـــة واحدة لمجموع 

الفقه�ء الذين تتوّفر فيهم ال�سروط ح�ل اجتم�عهم، دون اأن يكون لكّل فقيه والية 

م�ســـتقّلة على حدة. ومعنى هذا االحتم�ل اأن يكون م� اأجمعوا عليه )جميعً� ومعً�( 

حّجـــة علـــى الن��س ملزمً� لهم، فـــال بّد من اجتم�عهم واإجم�عهـــم على راأي واحد 

لتح�سل القرارات الملزمة في الّنظ�م.

وهذا االحتم�ل اأي�سً� ال يمكن االلتزام به لعّدة وجوه: 

ال يـــدّل عليه دليل، وال يمكن ا�ســـتنب�طه من اأدّلة والية الفقيه النقلّية، ف�ســـاًل عن   .1

الّدليل العقلّي.

اإّن اآلّية تح�سيل القرارات الملزمة تنح�سر في اجتم�عهم، وهو اأمر ال يتي�ّسر، واإن   .2

تي�ّسر ن�درًا فهو ال ينفع في المواقع التي تحت�ج اإلى مت�بع�ت يومّية واإ�سدار االأوامر 

والنواهي والتعليم�ت كّلم� اقت�سى ال�س�أن ذلك.

الثالثة: ثبوت �س�أنّية الوالية لجميع الفقه�ء الذين تتوّفر فيهم ال�سروط، وتكون فعلّية 

الوالية لواحٍد فقط في الدائرة الواحدة؛ بمعنى �ســـالحّية كّل واحد منهم للوالية، 

واأهلّيتـــه له�، فـــ�إذا تعّدد الفقه�ء فـــي الدائرة الواحدة ال تكون الواليـــة الفعلّية اإاّل 

لواحد منهم، واإذا تعّددوا وك�نت الدوائر متعّددة يكون كّل واحد منهم ولّيً� ب�لفعل 

ة. في دائرته الخ��سّ

عي اأ�سح�به  وهذا االحتم�ل هو االأ�ســـهر عند الق�ئلين بتعّدد والية الفقيه، حيث يدَّ

اأنَّه ال يلزم منه الف�ســـ�د الذي اقت�ســـ�ه االحتم�ل االأّول، ولـــن يكون هن�ك تع�ر�س بين 
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اأوليـــ�ء االأمور الذين يعمل كّل واحد منهم في دائرة م�ســـتقّلة عن االأخرى، وا�ســـتدّلوا 

على ذلك ب�أّن االأدّلة ال�س�بقة ال�سرعّية مطلقة؛ بمعنى اأّنه� تنطبق على كّل فقيه ج�مع 

ة بفقيه واحد، اإاّل في الح�الت التي يلزم من ثبوت الوالية  لل�ّسرائط، وهي غير مخت�سّ

لكّل واحٍد )التعّدد في الدائرة الواحدة( الف�س�د، وتبقى �س�ئر الح�الت على ح�له�. 

 وهو م� ي�ســـّوره هذا االحتم�ل، ب�ل�ســـبط كم� هو االأمر في الق�ســـ�ء، ف�إنَّ مقبولة 

عمر بن حنظلة التي ُي�ســـتدّل به� على والية الفقيه، قد ا�ســـتدلَّ به� الكثير من الفقه�ء 

على والية الق�س�ء، وهي ذاته� لم تمنع من تعّدد الق�س�ة حّتى في البلد الواحد، م� لم 

يلزم منه الف�ســـ�د، فلذا منعوا اأن ينظر اثن�ن من الق�ســـ�ة في ق�سّية واحدة مّم� يفتح 

االحتم�ل على االختالف في الحكم وتكوين النزاع.

مناقشة فرضّية التعّدد الثالثة

اإاّل اأنَّ هـــذا االحتم�ل للتعّدد اأي�ســـً� مم� ال ينبغي اللجـــوء اإليه وال االلتزام به وذلك 

لعّدة اأمور:

1   كيف نفهم كالم المع�سوم Q؟

ـــ� اإذا اأردنـــ� اأن نفهم كالم المع�ســـوم، ال بّد واأن نفهمه �ســـمن القرائن الع�ّمة  اإننَّ

التي يعي�ســـه� الن��س في ع�سر االإم�م عندم� �ســـدر منه الكالم، ومن القرائن الع�ّمة 

مالحظـــة المرتكـــزات الث�بتة في اأذه�ن الن��س منذ �ســـدر االإ�ســـالم حّتى الع�ســـور 

القريبة الم��سية، وهي التي تت�سّمن وحدة الولّي والق�ئد ومن بيده االأمر، واإليه يرجع 

الن��ـــس فـــي اأمورهم الع�ّمة. وهذا يمنع من �ســـمول االأدّلة ال�ســـرعّية ال�ســـ�بقة - التي 

ا�ستدّلوا به� - لكّل فقيه بمفرده، وهذا يعني عدم ثبوت التعّدد بنحو فعليٍّ لكّل فقيه.

2   هل ي�سّح تق�سيم الأّمة اإلى دوائر؟

اإنَّ تق�ســـيم االأّمة والبالد االإ�ســـالمّية اإلى دوائر متعّددة، يخ�لـــف ظ�هر كلِّ االأدّلة 
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ال�ســـرعّية التي ك�نت تنظر اإلى االأّمة االإ�ســـالمّية كوحدة غير مجـــّزاأة، ولم يلحظ في 

�سيء من الخط�ب�ت ال�سرعّية اأنَّه� فر�ست اأن تكون االأّمة وحدات متعّددة، وقد تقّدم.

3    ما هي حدود التجزئة؟

لـــو �ســـّلمن� وقبلن� القـــول ب�لتعـــّدد، ف�إّنن� ال نعرف المعي�ر الذي على اأ�س��ســـه تق�ّســـم 

االأر�س اإلى دوائر، ف�إنَّ تعّدد الدوائر لن يقف عند حدٍّ معّين، ف�إنَّ التجزئة اإذا ح�ســـلت 

فلـــن تتوّقف حّتى في اإطـــ�ر المدينة الواحدة التي يمكن جعله� اأكثـــر من دائرة، كم� هو 

الحـــ�ل فـــي الدوائر البلدّية واالإدارّية، وهذا ب�لن�ســـبة اإلى والية االأمر غ�ية في الف�ســـ�د، 

ُيقطع بعدم ر�س� ال�سريعة و�س�حبه�، وااللتزام بتق�سيم�ت محدودة ال معنى له، وال يمكن 

تحديد �ســـ�بطته، فهل نعتمد اأ�س��س الجغرافي� والتجزئة الطبيعّية اأو االأ�س��س اللغوّي اأو 

القومّي اأو غير ذلك؟! وكّل هذه االأ�س�س ال يعترف به� ال�سرع كمنطلق�ت للفرز والتق�سيم.

4    َمن يحكم في ق�سايا الأّمة؟

اإّن الكثير من الق�س�ي� التي هي بحجم االأّمة، وتعني االإ�سالم ككّل، َمن الذي �سيبتُّ 

بهـــ� على فر�ـــس التعّدد؟! فلو دهم الم�ســـلمين عدّو، ف�الأدّلة ال�ســـرعّية تفر�س وجوب 

الدفـــ�ع علـــى كلِّ االأّمة دون فرق بين القريب والبعيد، فعندئٍذ كيف تكون الوالية ولَمن 

وعلى َمن؟! وَمن الذي ي�سّخ�س الم�سلحة والموقف وُي�سدر االأمر؟!

وهكـــذا يظهـــر اأنَّ احتمـــ�ل التعّدد هذا يلزم منه الف�ســـ�د ويترّتب عليه م�ســـ�كل ال 

تقبله� ال�ســـريعة المقّد�ســـة، كم� هو الح�ل في االحتم�ل االأّول، ال كم� اّدعى اأ�ســـح�ب 

هذا االحتم�ل.

5    هل ي�سّح قيا�س الولية على الق�ساء؟

القي��س على الق�ســـ�ء غير �سحيح، لوجود الف�رق الكبير بين االأمرين، ف�إّن ق�س�ي� 

ة، وق�س�ي� الوالية ع�ّمة غير �سخ�سّية، ف�إذا اأمكن التعّدد في  الق�ســـ�ء �سخ�سّية خ��سّ
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الق�ســـ�ء عند تعّدد الق�ســـ�ي� وانتف�ء الترابط بينه�، ف�إّن االأمر لي�س كذلك في ق�س�ي� 

والية االأمر المترابطة وال�ســـ�ملة والتـــي تتعّلق في الغ�لب ب�الأّمة كّل االأّمة االإ�ســـالمّية 

بـــال حدود جغرافية اأو غيرهـــ�...، وعليه ف�إّن التعّدد فيه� يوؤّدي اإلى الخلل والف�ســـ�د، 

وب�لت�لي ال ي�سّح هذا القي��س.

الرأي الصحيح

وعليه، ف�إنَّ االحتم�الت المتقّدمة التي فر�ســـت التعّدد ال مج�ل لقبول �ســـيء منه� 

وال االلتزام به�، وال بّد من الم�ســـير اإلى القـــول بوحدة والية االأمر، وهو م� دّلت عليه 

االأدّلـــة كمـــ� تقـــّدم وال يلزم منه اأّي خلل اأو ف�ســـ�د، هـــذا اإن لم نقل ببـــرك�ت وخيرات 

الوحدة التي ظهرت جلّية في هذه االآونة.

ف�لنتيجـــة: اإنَّ الق�عدة االأّولّية تقت�ســـي وحـــدة والية الفقيه لكّل االأّمة االإ�ســـالمّية 

مهم� اّت�سعت، حّتى لو بلغت الع�لم اأجمع.

د الفقه�ء الذين لهم االأهلّية وال�ســـ�أنّية لواليـــة االأمر يكون االأولى  وعليـــه، ف�إذا تعدَّ

والمتعّيـــن هـــو اأعلمهم واأقدرهـــم واأتق�هم، وهذا مـــ� يرجع في �ســـ�أن تعيينه العلمي، 

والك�سف عنه اإلى اأهل الخبرة.
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يق�ســـد بوحـــدة الوالية في قي�دة االأّمـــة: توّلي فقيه واحد لقي�دة االأّمة االإ�ســـالمية في 

ك�فة االأ�سعدة.

حكم العقالء: ف�لعقالء يحكمون بوحدة الق�ئد حف�ظً� على م�س�لح 

المجتمع واالأّمة.

وهذا االأمر يلزم منه ح�ســـول الخالف واالختالف والت�ســـ�رب في 

م�س�لح االأّمة، بل وت�ستُّت وحدة االأّمة والمجتمع. 

اإّن الروايـــ�ت جـــ�ءت لتبّيـــن الواليـــة للفقهـــ�ء وبيـــ�ن �ســـف�تهم ال 

تحديدهم فعلّيً�.

اأدّلة وحدة 

الولية

ثبوت الوالية 

الفعلية لكّل 

فقيه ج�مع 

لل�سرائط

ثبوت الوالية 

للمجموع ال 

للجميع

ثبوت �س�أنية 

الوالية لجميع 

الفقه�ء الذين 

تتوّفر فيهم 

ال�سروط

الروايـــ�ت: فقد اأّكدت الرواي�ت على اأهّميـــة وحدة الق�ئد في االأّمة 

د  والمجتمع لرفع االختالف والف�ســـ�د وعدم وجود التن�ق�س مع تعدُّ

الق�ئد لالأّمة. 

ال يوجد دليل عقلي اأو نقلي على ثبوته� لمجموع الفقه�ء.

اإّن ذلك يوؤّدي لتق�سيم االأّمة لدوائر متعّددة، وم� هي مع�يير تحديد 

الدوائر.

اإّن وحدة قرارهم ينح�ســـر في اجتم�عهم، وهـــو غير ممكن عمليً� 

لكثرتهم واختالف من�طقهم.

ال ي�ســـّح قي��ـــس واليـــة االأّمة علـــى الق�ســـ�ء في الخ�ســـوم�ت وحّل 

النزاع�ت.

وحدة ولية 

الفقيه

د  �ضور تعدُّ

الولي الفقيه
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اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

اإّن �سيرة العقالء في جميع االأمم وال�سعوب تق�سي ب�سرورة وحدة القي�دة    1

والرئ��سة لالأّمة، وذلك لم� فيه �سالح وحفظ م�س�لح االأّمة والمجتمع. 

اإذا ُفر�ـــس وجود ولّيين على االأّمة، ف�إّن ذلك يقت�ســـي وجوب الط�عة لكّل    2

منهم� ب�لت�س�وي، فلو اأط�ع اأحدهم� لم يع�سِ االآخر.  

د والية الفقيه ثبـــوت والية واحدة لمجمـــوع الفقه�ء الذين    3 من �ســـور تعدُّ

تتوّفـــر فيهم �ســـروط الواليـــة، وب�لت�لي وجود والية م�ســـتقّلة لـــكّل واحد 

منهم� على االآخر.  

�ســـ�أنّية الوالية لجميـــع الفقه�ء تعني اأّن لكل فقيه ج�مع ل�ســـرائط الوالية    4

في دائرة م�ســـتقّلة عـــن االآخر، وهذا ال يـــوؤّدي اإلى التن�فـــي فيم� بينهم 

الختالفهم في دائرة الوالية وال�سلطة. 

تت�ســـّمن نظرية �ســـ�أنية جميع الفقه�ء للوالية على م�ســـكلة اأّنه� توؤّدي اإلى    5

االختالف في الحكم في الق�س�ي� الع�ّمة لالأّمة.  
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لــلــمــطــالــعــة

الوالية بين الوحدة والتعّدد

اإّن والية الفقيه مثله� ك�لني�بة عن اأولي العزم وخالفة الر�سول االأكرم P ال حدود 

له� ذاتّيً�، اإاّل اأن يكون هن�لك م�نٌع طبيعيٌّ اأو �سي��ســـّي، وفي القرون المن�ســـرمة ك�نت 

هن�لـــك موانع طبيعّيـــة، ك�أن يعي�س اأن��س على طرفي محيط، ف�إّم� اأن يجهل بع�ســـهم 

بع�ســـً�، اأو يتعـــّذر اإق�مة اّت�ســـ�ل بينهم، في مثـــل هذه الح�لة حيـــث الموانع الطبيعّية 

وال�سي��ســـّية يقوم كّل فقيه تتوّفر فيه �ســـروط القي�دة والوالية اإدارة البلد الذي يقطن 

فيه.

وي�ســـّح هذا الكالم اإذا ت�ســـ�وى الفقه�ء، اأّم� اإذا ك�ن اأحدهم هو االأعلم في الفقه 

ال�سي��ســـّي  اأو �س�ئر �سروط القي�دة، فال والية ل�س�ئر الفقه�ء اإاّل اأن يكون هن�لك م�نع 

�سي��ســـي، ويعتبر المنع من التدّخل بمث�بة فقدان االأعلم، اإذ ذاك ال م�نع من ت�ســـّدي 

ب الفقه�ء العدول في الدول االأخرى  �س�ئر الفقه�ء الإدارة �سوؤون بلدانهم، ولكن لو ُن�سّ

من قبل الفقيه االأعلم، ولم يقم حّك�م الع�لم ب�لت�ســـّدي لهذا التن�ســـيب ولو ب�لل�س�ن 

ويف�سدونه، ف�إّنه �سيكون اأقرب اإلى ال�سواب واأبعد عن الخط�أ واالنحراف، ويكون هذا 

النحو هو المتعّين.

على اأّي ح�ٍل، يجب االحتراز عن االختالف الف�ح�س في الراأي الذي ي�ســـّوه �سورة 

االإ�سالم على �سعيد العالق�ت الدولّية.

اآية اهلل جوادي اآملي



أهداف الدرس

على سرطارب لع نفاية هذس سرقرا أن:

يبّين اأهداف الحكومة االإ�سالمية.   1  

ح هذه االأهداف و�سرحه�.   2 يو�سّ  

ي�ستنتج ثالثة اأهداف للحكومة االإ�سالمّية.   3

أهداف الحكومة اإلسالمية

الدرس الثاني عشر
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اإّن العمل على اإق�مة الحكومة االإ�ســـالمية بقي�دة الولّي الفقيه الج�مع لل�ســـرائط، 

لي�ـــس اأمرًا عبثيـــً� غوغ�ئيً�، ولي�ـــس طمعً� في الدنيـــ� الزائلة وحط�مه�، بـــل اإّن هن�ك 

اأهدافـــً� �ســـ�مية، ج�ء به� االإ�ســـالم اإلـــى المجتمع االإن�ســـ�ني لالأخذ بيـــده في مدارج 

الكم�ل، وانت�ســـ�له من اأوح�ل النف�س و�سهواته�، وُيراد من هذه الحكومة اأن تعمل على 

تحقيق هذه االأهداف، من خالل ال�ســـير على ُخطى الر�ســـول االأعظم P، واالقتداء 

بنهج االأئّمة االأطه�رR؛ فهم �سفينة النج�ة، ومن�رة الهدى، والطريق االأوحد هلل 

تع�لى. وفيم� يلي نذكر نبذة عن هذه االأهداف:

حفظ الدين

جـــ�ء في القراآن الكريـــم: {ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ 

ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇڇ  چ  چ  چ 
ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ ژ ژ ڑ ڑ 
ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک  ک  ک 

.
(1(

ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ}

)1) �سورة االأعراف، االآية 157.
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ح هذه االآية القراآنية الكريمة اأبرز المه�م التي ك�ن ر�سول اهلل P يقوم به�  تو�سّ

تج�ه االأّمة االإ�ســـالمية، من االأمر ب�لمعروف والنهي عن المنكر، وو�سع االأغالل التي 

ك�نت عليهم من ر�ســـوم وقيود واأحك�م �سعبة ك�نت في �ســـريعة اليهود اأو التي حّرمه� 

اإ�ســـرائيل على نف�ســـه. فهذه المه�م كّله� تدور حول الم�سلحة الكبرى والعلي� اأال وهي 

حفظ الدين واالأحك�م.

وب�لت�لي ف�إّن المت�ســـّدي لمق�م ر�سول اهلل P، ينبغي عليه االلتزام بهذه المه�م 

واالأهداف، والعمل على حفظ هذا الدين وبق�ئه وا�ستمراره، وقد ورد في و�سّية ر�سول 

اهلل P لمعـــ�ذ بـــن جبل لّم� بعثه اإلى اليمن: »... واأظهر اأم���ر الإ�ضالم كّله، �ضغيره 

وكبي���ره، وليك���ن اأكثر هّمك ال�ضالة؛ فاإّنها راأ�س الإ�ضالم بعد الإقرار بالدين، وذّكر 

النا����س ب���اهلل واليوم الآخ���ر، واّتبع الموعظة؛ فاإّنه اأقوى له���م على العمل بما يحّب 

اهلل، ث���ّم ب���ّث فيهم المعلمي���ن، واعبد اهلل الذي اإليه ترج���ع، ول تخْف في اهلل لومة 

.
(1(

لئم...«

ف�لهدف االأ�ســـ��س واالأّول للحكومة االإ�سالمية وعلى راأ�سه الفقيه الج�مع لل�سرائط 

هـــو تطبيق االأحك�م التي ج�ء به� الر�ســـول االأعظم P، وحفظ الدين من اأّي �ســـيء 

يمكن اأن يهّدد وجوده وبق�ءه وا�ستمراره.

نفس أهداف البعثة

الأن الح�كـــم في حكومة االإ�ســـالم هو خليفة للنبـــي P واالأئّمة R، وهو اإّنم� 

يحكـــم بهذا العنوان، فال بدَّ واأن تكون اأهـــداف الحكومة التي يعمل على اإجرائه� هي 

االأهداف التي ك�نت اأهدافً� لر�ســـ�لة النبي P وق�م P  ب�لعمل على تطبيقه�؛ اأي 

اإّنـــه كم� ك�ن النبي P م�أمـــورًا بتطبيق االأحك�م االإلهّية في المجتمع واأن ال يعمل بم� 

تمليه رغب�ت واأهواء الن��س، فكذلك الفقيه م�أمور ب�إجراء اأحك�م االإ�سالم.

)1) الحّراني، الح�سن بن علي، تحف العقول، �س 26.
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يقول اهلل تع�لى: {ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ 

ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ 
ۇ  ۇ  ڭ                ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ  ھھ  ہ 
ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ 

.
(1(

ى ائ ائەئ }
 اإّننـــ�، والأجـــل معرفة اأهداف الحكومـــة، ال بدَّ لن� من البحث حـــول اأهداف البعثة 

والر�س�لة.

تعليم وتربية اإلنسان

المـــراد من التعليم هن� هـــو تبليغ االأحك�م االإلهّية والمع�رف الدينّية ون�ســـره� في 

المجتمع، وتعريف الن��س بوظ�ئفه� وم�سوؤولّي�ته� ال�سرعّية وتك�ليفه� االإلهّية، وتعريف 

الحـــالل والحرام. والتربية هن� هي بمعنى بن�ء االإن�ســـ�ن من جهـــة فكرّية واأخالقّية، 

وال�سعي لتنمية الف�س�ئل االأخالقّية والكم�الت االإن�س�نّية والقيم المعنوّية في المجتمع، 

وهدايـــة الن��س اإلى االأخالق الح�ســـنة واالأهداف االإلهّية، لي�ســـل االإن�ســـ�ن اإلى مق�م 

الخالفة االإلهّية في االأر�س، والتي هي الهدف من خلق االإن�س�ن.

اإّن هذين الهدفين؛ اأي تعليم وتزكية المجتمع االإ�سالمي، هم� من االأهداف الع�لية 

لبعثة النبي P، وهو من االأهداف المرجّوة من اإق�مة الحكومة االإ�سالمية.

يقول اهلل تع�لى: {ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ 

.
(2(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ               ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ }

)1)   �سورة الم�ئدة، االآيت�ن 48 و 49.
)2)   �سورة الجمعة، االآية 2.
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ويقـــول اهلل تع�لـــى اأي�ســـً�: {ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ 

.
(1(

ٿ ٿ    ٿ ٹ   ٹ ٹ }
إحياء العدل

مـــن االأهداف االأخـــرى لبعثة االأنبي�ء اإحيـــ�ء العدل بين الن��س، والأجـــل هذا َعِمَل 

االأنبي�ء في كّل زم�ن على مح�ربة الحّك�م الظ�لمين، اإّن اأحد اأهداف ذلك رفع الظلم 

عـــن المجتمع واإحيـــ�ء العدل واإحق�ق الحّق، واإرج�ع حـــّق المظلوم من الظ�لم، وال بدَّ 

للحكومة االإ�ســـالمّية التي على عهدته� ال�سعي لتحقيق اأهداف االأنبي�ء من ال�سعي اإلى 

تحقيق ذلك، يقول اهلل تع�لى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    

.
(2(

پ پ ڀ ڀڀ }
ويبّين االإم�م علي Q في بداية خالفته ال�ســـبب في قبوله هذه الم�سوؤولّية واأّنه 

هو م� اأوجبه اهلل على العلم�ء من اأخذ حّق المظلوم من الظ�لم.

قـــ�ل Q: »اأما والذي فل���ق الحبة وبراأ الن�ضمة، لول ح�ض���ور الحا�ضر وقيام 

الحّج���ة بوج���ود النا�ضر، وم���ا اأخذ اهلل على العلماء اأن ل يقاّروا على كّظة ظالم ول 

.
(3(

�ضغب مظلوم، لألقيت حبلها على غاربها«

كم� ينقل عن ابن عب��س اأّنه دخل على االإم�م Q، وك�ن ي�سلح حذاءه، فخ�طبه 

االإم�م: »كم قيمة هذا الحذاء«؟

ف�أج�به ابن عب��س: ب�أّنه ال ي�س�وي �سيئً�.

فقـــ�ل له االإمـــ�م Q: »واهلل، لهي اأحّب اإلّي م���ن اإمرتكم، اإل اأن اأقي���م حّقاً اأو 

.
(4(

اأدفع باطاًل«

)1)   �سورة االأحزاب، االآيت�ن 45 و 46.
)2)   �سورة الحديد، االآية 25.

)3)   نهج البالغة، ج1، خطبة 3.
)4)   الم�سدر نف�سه، خطبة 33.



147

ية
ّل

ة
س 

ة 
 ل

و
را

إ س
قس

أه

وعليه، ف�لهدف االأ�ســـ��س لي�س هو ت�ســـكيل الحكومة االإ�ســـالمّية، بـــل اإحي�ء العدل 

والدف�ع عن المظلومين واإي�س�ل الحقوق.

االستقالل والحريّة

اإّن مـــن اأهّم اأهـــداف البعثة هي رفع الذّل وقيود االأ�ســـر التي ا�ســـتخدمه� الحّك�م 

الظلمة للت�سلُّط على االأمم، واإبط�ل �سنن الج�هلّية، وتحرير االأّمة من كّل قيد و�سلطة 

تذّلهم، واإي�ســـ�لهم اإلـــى اأوج العّزة وال�ســـرف، وت�أمين ا�ســـتقاللهم وحّريتهم في ظّل 

الحكومة االإلهّية.

{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  تع�لـــى:  اهلل  قـــ�ل 

ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 
ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 
ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ  ک           ک 

.
(1(

ڱڱ ں ں ڻ }
وعـــن االإم�م علّي Q: »ولقد اأح�ضنت جوارك���م واأحطت بجهدي من ورائكم، 

.
(2(

واعتقتكم من ربق الذّل وحلق ال�ضيم«

لقـــد اّت�ســـح اإلى االآن مـــ� تهدف اإليـــه الحكومة االإ�ســـالمّية في االأبع�د االأ�س��ســـّية 

الثق�فّية والحقوقّية وال�سي��ســـّية، فهي تهدف اإلى ن�سر ثق�فة االإ�سالم ومع�رفه وتربية 

اأفراد المجتمع االإ�سالمي على اأ�س��س االأ�سول والقيم االإ�سالمّية في البعد الثق�في.

واأّمـــ� في البعـــد االجتم�عـــي فهو العمل علـــى اإجراء الق�ســـط وتحقيـــق العدل في 

المجتمع، ومح�ربة الظلم والفقر والحرم�ن واإحق�ق الحّق، واأّم� في البعد ال�سي��ســـي 

فهو حفظ ا�ستقالل حرّية المجتمع واإزالة ت�سّلط االأعداء الموجب لذّلة الم�سلمين.

)1)   �سورة االأعراف، االآية 157.
)2)   نهج البالغة، ج2، خطبة 159.



148

يه
هق

 سر
ية

وال
ي 

ا ف
درو

تعليم وتربية 

الإن�ضان

ال�ضتقالل 

والحرية

تربية االإن�ســـ�ن وتعليمـــه على االأحـــك�م االإلهية والمعـــ�رف الدينية 

ون�سره� في المجتمع. 

اإّن اإق�مـــة العـــدل فـــي المجتمـــع يعني اإعطـــ�ء كّل الن��ـــس حقوقه� 

المفرو�سة له�، ورفع الظلم عنهم.

اإّن الهـــدف مـــن بعثة االأنبي�ء هـــو تربية الن��س روحيـــً� وفكريً� على 

المع�رف االإلهية. 

اإّن اإق�مـــة العـــدل هـــدف االأنبي�ء، ق�ل تع�لـــى: {ٱ ٻ ٻ 

ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ}

طه�د عن الن��س  اإّن الدين االإ�ســـالمي يهدف اإلى رفع الظلم واال�سّ

ك�ّفة وتحريرهم من الذّل واال�ستغالل.

اإّن تحرير االإن�ســـ�ن وظيفة االأنبي�ء، قـــ�ل تع�لى: {ڑ ڑ ک 

ک ک   کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ}}

اإحياء العدل

 في المجتمع



149

ية
ّل

ة
س 

ة 
 ل

و
را

إ س
قس

أه

اأ�سـئلـة الـدر�س

�ضع اإ�ضارة a اأو r في المكان المنا�ضب:

لقد اهتّمت ال�سريعة االإ�سالمية اهتم�مً� ب�لغً� ب�لج�نب المعنوي لالإن�س�ن    1

فقط، من خالل اإلزامه ببع�س الواجب�ت وترك المحّرم�ت. 

 اإّن تحقيـــق العـــدل في المجتمع ُيعتبـــر من االأهداف االأ�ســـ��س في قي�دة    2

المجتمع االإ�سالمي. 

ك�ن الهدف االأ�ســـ��س للنبـــيP واالأئّمة المع�ســـومينR هو اإق�مة    3

وت�سكيل الحكومة االإ�سالمية ب�ســـرف النظر عن مدى تطبيقه� الأحك�م 

االإ�سالم والحف�ظ عليه. 

اإذا ك�ن الديـــن االإ�ســـالمي هـــو خ�تـــم االأدي�ن، فـــال بّد من �ســـموله على    4

منظومـــة فكريـــة ثق�فيـــة متك�ملة لالإن�ســـ�ن ت�ســـمل الجوانـــب الروحية 

والجوانب االجتم�عية.  

ُيعتبر الدين االإ�ســـالمي من االأدي�ن المقّيدة لحّرية االإن�ســـ�ن والملزمة له    5

للقي�م ب�الأعم�ل والواجب�ت وعدم ال�سم�ح له ب�لحّرية واال�ستقاللية. 
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لــلــمــطــالــعــة

أهداف الحكومة اإلسالمية

مقتطف�ت من مق�بلة اأجراه� مرا�سل �سحيفة )ا�ستريت ت�يمز( ال�سنغ�فورّية، مع 

االإم�م الخمينّي}، بت�ريخ 16 �سفر 1399 هـ. ق. في ب�ري�س، نوفل لو�س�تو، حول 

االأو�س�ع الع�ّمة في اإيران قبل انت�س�ر الثورة وبعده�:

�ضوؤال: اإن لم اأكن مخطئً� في فهمي، ف�أنتم وموؤّيدوكم تريدون ذه�ب )ال�ســـ�ه( وال 

ترون الإيران م�ستقباًل �سوى ال�سورة الك�ملة للدولة االإلهّية؛ اأي الجمهورّية االإ�سالمّية 

التـــي ُتدار من قبل ق�ئد دينّي، هل تقولون ب�ســـكل مث�لّي اأّنكـــم يجب اأن تكونوا البديل 

عن )ال�ســـ�ه( في راأ�س الدولة؟ واأن ُتدار اإيران ب�ســـكل اأكثر اإن�س�نّية؟ واأن تتّم هدايته� 

من خالل االأ�س�س االإ�سالمّية؟

جواب: اأن� و�س�ئر رج�ل الدين ال نحتّل من�سبً� في الدولة، فواجب رج�ل الدين هو 

اإر�ســـ�د الحكوم�ت، لكن م� نريده هو عزل ال�ســـ�ه، وتبديل هذا النظ�م الف��ســـد بدولة 

العدل االإ�سالمّية، و�سيكون الن�سر حليفن�.

�ضوؤال: هل المع�ر�ســـة التي ُتبدونه�، نموذٌج لحكومة ا�ســـتراكّية فـــي اإيران؟ اأو اإّن 

حكومتكم له� مرجعّية اإن�س�نّية على اأ�س��س االأ�سول الدينّية؟

جواب: اإّن حكومتن� هي الحكومة االإ�سالمّية التي �ستنّفذ القوانين االإ�سالمّية اّلتي 

ت�ســـنع االإن�ســـ�ن، وتو�ســـله اإلى قّمة اإن�ســـ�نّيته، وهي ق�درة على تلبية ح�ج�ته الم�دّية 

اأي�سً�.

�ضوؤال: اإذا افتر�سن� اأّنكم ت�سّلمتم قي�دة الدولة، فكيف تتوّقعون اأن تكون عالق�تكم 

ب�لغرب؟
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جواب: مهّمتي في الدولة الق�دمة هي االإر�س�د، وال فرق عندي بين ال�سرق والغرب، 

ف�الأ�س��س هو م�س�لح ال�سعب االإيرانّي التي تجب رع�يته� على اأح�سن وجه، ف�إذا التزم 

الغرب وال�ســـرق بمبداأ االحترام المتب�دل في مع�ملتهم� لل�ســـعب االإيرانّي، ع�ملن�هم� 

على هذا االأ�س��س اأي�سً�.






