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المقّدمة

بر���نمت ط�هرين،م ���لميتآ دمت طر  مت ع� ةر���ن،مي�سل ���ىمتهللمعل���ىمفسر لن�ممحة  ت حة���لمهللميب 

يبعل...

منظريهميديهمت سوردم ةمع�سرن�مت ح� ةم ،متإن  همتأيم�سك  يةكنمتأنمنوول،ميمنمهينمتأهنىم رهُّ

���ً�مه�ئاًلم ةمحر� ن����معلىممختل���فمتدأ�سعلةميت ةج����دت،مت �سر�فسرهم تأحلث���تم غرُّ���رًتمحورور 

يت ثو� ر���هميتدجتة�عرهميتدقت�س�هيهميحتىمت لينره.م غرُّرمدمي�ستطرعمتأحلمتأنمينكره،ميدمتأنم

ب� ي�.م م س��سرلي�مي �سع  ينكرمب�سة� دمت وت�سحهمعلىمت ة�سيلمت ح� ةم حر� ن�مت ةع��سرةمبكل 

ميديهمت سورد،مك�إهتيةمينظ�ممحكممتإفسالمة،م مم ول بمحر� ن�ميتأفسً�معلىم يدمنب� ���غمتإنمقلن����متإن 

متد،ميغر رتممجري� دميم�س�يهمنحومت  ج�ه�تمتأخرى،م مميكنم عوب،مبلمقل بتميجدمت ع� ممبر 

يه�محتىميحتةلي�. تأحلميت�سو 

ينحنم ةمهذهمتدأي�ممن�سيلمينعر�لم س��سرلمهذتمت تغرُّرمب�سكلميومةم وريبً�،م ولمتأحلثتم

نظري���هميديهمت سور���دم-مت تةمتأع�همتإحر�ءه�متدإم�ممت خةرن���ةم}م-منولهمنوعر هم ةم يةن�م

 حورو���همتدإفسالم.م �فستخرجي����ممنم رتثن�متدإفسالمةمتدأ�سر���ل،ميتأجرته�م ةمفس�حهمت عةلم

���همتدإفسالمرهممجله�ميتقتلتيه�،مت ���ذيم ول دممنذمقرينم يت تطبر���ق،م رعرلمبذ كمتإ ىمتدأم 

���همت تةمتأيعبتم ���ةمت ع�سويمت غ�ب���رةمم�سركةمقري�ل،م ةمت خسر  خل���ت.م بعثم ري����م لكمت وو 

���رتمبنر�نيممت خ�يي،ميتأهه�ستمم�سرك���ةمهذتمت ع�سر،مغ��سبةمحووقمتدإن�س�ن،من�هبةم  لم 

�كةمهم�ءمت ةظلومرنميت ة�ست�سعسرن،م وقسوتمع�جزينمتأم�مم خررتتميثريتتمتدأيط����ن،مفسس 

متدإ يةمت ذيمفسرىم ةمهذتمت ع� م،مبعلمتأنميجعمت ن�فلمتإ ىمذ كمت سوردم ب�يعوه،م ه���ذتمت ة���ل 

م�سوتمخلسدميت  حليتممعد،م �س�ييتم ةمق� لهميتحلةمنحوم و�ءمت ةحبوبمتدأيحل.
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ه،مت وحلةم  ة����مك�نمُيرع���بمت ع� ممت ة�ستكبرمييخرسد،مهومتأنمُ ع����همت وحلةمتإ ىمهذهمتدأم 

م متأ�سك� ي�،مت لينر���هميتدجتة�عرهميت �سر�فسرهميتدقت�س�هي���ه...مي كنمتأكثرمم�مك�نميو�ل  ب���كل 

لةمب�سكلمحكومهمعنوتني�متدإفسالم،م م�سجعي���م،مهوم لكمت وحلةمت لينرهميت ةرجعرهمت ةتوحِّ

هميت ورتآن. يب�طني�مت عةلمب� �سن 

 يم���نمتأكث���رمم����مُيولوي���م،متأنمُيع����همتإحر����ءمه���ذتمتدأ�س���لمتدإفسالم���ة؛مت برع���هم الإم����مم

،مت و�ئلمتدأعلىم لحكومه،ميت ح�كممتدإفسالمةم ت ةع�سومم|مت ةتةث لهمب� برعهم ن�ئبدمب� حق 

-مت ���ذيميحك���ممبرنمت ن�فلمب� عللميتدإح�س�ن،ميبة�ميري���لمتهللم ع� ى،ميت ورتآنميتأهلمبرتدم-م

ت و ةمت سورد.

يه���ذتمت كت�بم»درو����س تمهيدية في والي���ة الفقيه«ممح�ي هم ت�سلر���طمت �سوءمعلىمهذتم

ةم طميفسيل،مم�ه  ممتإ ىمت و�يىء،ميب�أفسل���وبممب�س  ت بنر����نمت ةر�سو�لم»والية الفقي���ه«،م نول 

لةمعلةرً�محولميديهمت سورد،مهةمبةث�بهمحلوهمتأي ىممنمفسل�سلهمحلو�تم علةر���همتأي  رهمغررممعو 

ممختلفمتإ�سك�د دم تأخ���رىمفسوفم عوبي����،مبيلفم وفسرعمت بح���ثمي عةرودمتأكثرم �أكثر،ميح���ل 

يم�س�ئلدمت علةره.م

مت ع� ةرن يت حةلهللميب 



أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس األّول

ضرورة الحكومة 

والحاكمّية

ر همي�سرييةمت حكومهم ةمت ةجتةع.   1 نمتأهة  ُيبرِّ

يذكرمبع�سً�ممنميظ�ئفمت حكومه.   2

معل���ىم�س���رييةمت حكومهممنمفسر���رةميفسولم   3  ي�ست���لل 

تهللمPم ةمتإق�مهمت حكومه.





   ةيرل

متدأمويم ميج���وهمنظ����ممتجتة�عةميحكومهمع�ه ���هم حسظمحووقمت ةجتةعم يومم���نمتأهم  تإن 

مبطبعد،مدميح�سلمعلىمح�ج� دمتإدم حتم متدإن�س�نمملنة  ت �سرييي هم ةمت حر�ةمت ب�سري ه.م �إن 

محكوم���همح�فسةهميع�ه ه؛مي ذ كمك�ن���تمت حكومهمتأيمت لي همموج���وهةم ةمجةرعممرتحلم ظ���ل 

ت حر�ة.

قمت ر�س���لمتدأخالقةميت تن��سفميتدإيث�يمبر���نمجةرعمتأ رتهه،م م ك�م���لمت ةجتةعمي حو  يتإن 

م ه،ميهذتمدميخت�ل  ودمهينمنظ�مميجةعمتأمرهمم ةمت ة�س� حمت ع�م  ي�سع���بمبلمي�ستحر���لم حو 

بع�سٍرمهينمتآخر،متأيمظرٍفمهينمتآخر.

همتدآخذةمبرله�،ميهذتم  �دإن�س����نميحت����جمتإ ىمحكومهم�س� حهمدئوهمح� ظهم حو���وقمتدأم 

رتد. �ميحكممت عولمت �سلرممب�سريي دميتأهة  مة 

ه ت حكومه ضليقة تجتةاعر 

هم �سهمت ت�سريعر هم�سرييي  هة،م � ةوؤفس  �س�تممتع���ل   �ستلع���ةمت حر�ةمتدجتة�عر هميجوهمموؤفس 

�سهمتدإجرتئر هم-م ه،ميت ةوؤفس  دأجلمي�سعمت و�نونمي طبرودم�سةنمت ظريفمتدجتة�عر همت خ��س 

ً�م ةمت ةجتةع،ميدأجلم همتأي�سً�ممدأجلم نسرذمت و�نونمي طبرودمعةلر  ت تنسرذي هم-مح�جهم�سرييي 

�سهمت و�س�ئر همح�جهم ت ةح� ظ���همعلىمتدفستورتيمتدأمنةمت لتخلةميت خ�يجة،ميكذ كمت ةوؤفس 

م ه،ميدإج���رتءمت عللمبرنمت ن�فل.متإن  مم���نمت ةخ� س�تمت �سخ�سر هميت ع�م  ���همدأجلمت حل  �سرييي 

ىمب� حكومه،ميت حكومهمهةمت ة�سوؤي همعنمتدأمويمتدجتة�عر هم �س�تمُ �سة  مجة���وعمهذهمت ةوؤفس 
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ه،ميت تعلرم،م متدجتة�ع���ة،ميت �سح  ه،مكحسظمتدأم���نميت ل �ع،ميب�سطمت علت ه،ميت رقة  ت ع�م 

يغرره�.

م هٍةمم���نمت ن�فلمتأيمبزم����نممعرَّن،مبلمتإن  ���ً�مبةجةوعٍهممحل  مه���ذتمتدأم���رم مميكنمخ��س  يتإن 

مت ت�ييخم حت�جمتإ ىمت حكومهمدإهتيةمت ةجتةع. همعلىممر  ت ةجتةع�تمت ب�سري همك�  

ممنمينكرم�سرييةميجوهمحكومهميرجعمتأمرهم ةمت حوروهمتإ ىمتأن دميريلمت حري همت ةطلوهم يتإن 

مح�س����بمتأيمقرل،متأيمتإن دممنمزمرةمتدأ�س���رتيمت ذينميخ� ونممنمت ح�س�بميت نظ�م،متأيم هينمتأي 

تإ ���ىم�سخ�لمع�نىممنمظلممت حكوم����تمت ج�ئرة.م � خوتيجممثاًلمطرحوتم�سع�ي:مدمحكممتإدم

 Qم�سخ�لم ةمت ةجتة���ع،ميك�نمتأنمتأج�بيممتأمررمت ةوؤمنرنم هلل،مدأج���لمنسةمح�كةر همتأي 

.
بوو د:م»كلمة حّق يراد بها باطل«)1)

م ،م يذتمتأمرمدم�سك  ميجل  مت ح�كةر هم ةمتدأ�سلمهةمهللمعز  ���دمتإذتمك�نممرتهكممتأن  بةعن���ىمتأن 

 ر���د،مي ك���نمتإنمك�نمت ةرتهمتأن دمدمينبغةمتأنميكونمهن�كمح�كٌممعلىمت ن�فل،م يذتمتأمرمب�طل،م

:Qي ةمذ كميوولمتأمررمت ةوؤمنرن

»واإّن���ه ال ب���ّد للنا����س من اأمير، ب���ّر اأو فاجر، يعمل في اإمرته الم�ؤمن، وي�س���تمتع فيها 

الكاف���ر، ويبّل���غ اهلل فيه���ا االأج���ل، ويجمع به الف���يء، ويقاتل به العدّو، وتاأمن به ال�س���بل، 

وي�ؤخذ به لل�سعيف من الق�ي، حّتى ي�ستريح َبّر، وُي�ستراح من فاجر«)2).

يي�سررمتدإم�مQم ةمكالمدمهذتمتإ ىممجةوعهممنميظ�ئفمت حكومه:

1.مت ةنعممنمت يرجميت ةرج.

2.م ح�سرلمت �سرتئبمت ة� ر ه.

3.ممح�يبهمتدأعلتء.

4.م ح�سرنمتدأمنمت لتخلة.

5.متإجرتءمت علت ه.

طمت حكومهميت لي ه. قمبتوفس  مت �سرييتتمتدجتة�عر همت تةم تحو  هذهمهةمتأهم 

)1)مت �سريفمت ر�سة،منيجمت بالغه،مخطبمتدم�ممعلةمQ،ممخطبهم4.
)2)مم.ن.م



15 ه ضليقة ت حكومه يت حاةةر 

ي ���ةمييتيهمتأخرىمع���نمتدإم�ممت ر�س����Q،ميرييي����مت س�سلمبنم�س����ذتن،م ةمجوتٍبم

 الإم�مQمعنمتأي ةمتدأمر،ميتأن دمِ مم ر�لمتهللمط�عتيم؟م

ِمروا اأن ال يتعّدوا ذلك الحّد؛ 
ُ
ق����لQ: »اإّن الخلق لّما وقف�ا على حٍدّ محدود، واأ

لما فيه من ف�سادهم، لم يكن يثبت ذلك وال يق�م اإال باأن ُيجعل عليهم فيه اأميناً يمنعهم 

ي والدخ�ل في خطر عليهم؛ الأّنه ل� لم يكن ذلك كذلك، لكان اأحٌد ال يترك  من التعدِّ

لّذته ومنفعته لف�ساد غيره؛ فجعل عليهم قّيماً يمنعهم من الف�ساد، ويقيم فيهم الحدود 

واالأح���كام. ومنه���ا: اإّنا ال نجد فرقة من الفرق وال مّلة من الملل بق�ا وعا�س����ا اإال بقّيم 

ورئي�س، ولما ال بّد لهم منه في اأمر الدين والدنيا، فلم يجز في حكمة الحكيم اأن يترك 

الخلق مّما يعلم اأّنه ال بّد لهم منه وال ق�ام لهم اإال به، فيقاتل�ن به عدّوهم، ويق�ّسم�ن 

.
به فيئهم، ويقيم لهم جمعتهم وجماعتهم، ويمنع ظالمهم من مظل�مهم«)1)

ً
ن حاةةا ت لسول تألةلمP يورم حكومه ييعر 

مممنمكونمت حكومهم�سرييةمتجتة�عره،م متدإم�ممت خةرنةم}معلىمم�م ول   و���لمتفستلل 

هم ،محرثمعر�لمفسن 
(2(Pةمكت�بدم»الحك�مة االإ�سالمية«ممنمخاللمفسررةمت رفسولمتدأكرم 

يفسولمتهللPمينيجدمكل رلمعلىم زيمم �سكرلمت حكومه،ميذ ك:

اأّواًل:م و���لمق����مميفسولمتهللPمبت�سكر���لمحكومهمتإفسالمرهم ةم�سب���دمت جزيرةمت عربر ه،م

يت ت�يي���خمي�سيلمبذ ك.ميقلمق�مممنمخاللمهذهمت حكومهمبتطبرقمت ووتنرن،مي ثبرتم

تأنظةهمتدإفسالم،ميتإهتيةمت ةجتةع،م �أيفسلمت ودةمتإ ىمييؤفس�ءمت وب�ئلميت ةلوك،ميعولم

ميفس���ولمتهللPمقلمق�مم ت ةع�ه���لتتميتد  س�ق����ت،ميق����همت ح���ريب.ميت خال�سهمتأن 

بتطبرقمم�س�ئلمت حكمميت لي هم ةمت ةجتةعمتدإفسالمةممنمخاللمتإق�متدم لحكومه.م

ثاني���اً:م و���لمق�مميفس���ولمتهللPمب�أمٍرممنمتهللم ع� ىمبتعررنمخلرس���ٍهم دممنمبعله،ميليرم

�سوؤينمت حكمميت حكومهم ةمت ةجتةع،ميعنلم�ميعر نمتهللم ع� ىمح�كةً�م لةجتةعمبعلم

)1) ت عالمه ت ةجل�سة،ممحةلمب�قر،مبح�يمتدأنوتي،مج6،م�ل60،م حورقميحرىمت ع�بلي،من�سرمموؤفس�سهمت و �ء،م بن�ن،مط2، 
1983م،مب�بمعللمت �سرتئعميتدحك�م.

ف. )2) تدإم�ممت خةرنة،مييحمتهلل،مت حكومهمتدإفسالمره،م�ل22 – 23،مبت�سر 
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ت رفس���ولمتدأعظ���مP،م يذتميعنةم زيممتفستةرتيمت حكوم���همبعلمت نبةPمتأي�سً�.م

مت رفس���ولمتدأكرمPمقلمتأبلغمتدأم���رمتدإ يةم ةمي�سر تدم ���ةمح�هثهمت غليرم يبة����متأن 

يغرره�،م ركونمبذ كمقلمتأ �همب�سرييةم �سكرلمت حكومهمتأي�سً�.

ممجتةعمي�سعىم بو�ءمحر� ���دمتدجتة�عرهم�س� حه،م ممتأنمتأي  مت ���ذيميظي���رم ن�ممة�م و���ل  تإن 

م دممنمت عةلمعلىم يي�سع���ىم لو�س���ولمتإ ىمتدأه���لتفمتدإن�س�نر همت علر�،مي حورقمت كة�ل،مدمب���لَّ

 حورقمتأمرين:

يجوهمق�نونمع�هلمي�ستجربمييلب ةمجةرعمتدحتر�ج�تمت ة�هي هميت ةعنوي ه. 1.م

ٍرمق�هيمعلىمتإجرتءمت و�نونمي حور���قمت يلتيهميت علت هم يج���وهمنظ�ممحكمميق�ئ���لمملب  2.م

تدجتة�عر همبرنمت ن�فل.

ه تإلسالم شةو ر 

هم ينطويمتدإفسالممعلىممنيجممتك�ملم لحر�ة،مت سرهي هممني�ميتدجتة�عر ه،م يومهينممتعل 

همت جوتنبمت حر� ر هميتدجتة�عر هميتدقت�س�هي هميت �سر�فسر ه...م تدأبع�ه،ميتأحك�مدم�س�ملهم ك�  

 �دإفس���الممهينمييلفمتإ ���ىم نظرممحر�ةمت س���رهميت ةجتةعممعً�؛محرثميعل ���ممتدإن�س�نمكرسر هم

 نظر���ممعالق� دممعمفس�ئرمت ب�سر،ميكرفميور���ممت ةجتةعمت عالق�تممعممجتةعمتآخر،م ة�ممنم

م دمحكةً�،مق�لمتهللم ع� ى:م{ڦ  حرك���همتأيمعة���لم سرهمتأيممجتةعمتإدميك�نمتدإفسالممقلمتأقر 

.
(1(

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ }
�مُيو�سلممني�مت روم؛م تأم����مت �سر�فسهم يةم ���ةمت ةسيوممتدإفسالمةمتأيفسعمنط�قً�ميهتئ���رًةممة 

يممند،م  � �سر�فس�تمت رومم وت�سرم ةمتإهتي ي�مميهلتيتي�م �سوؤينمت ةجتةعمعلىمت ج�نبمت ة�ه 

يهذتمدميةث لمتإدمجزءًتمي�سررًتممنمت �سر�فسهم ةمت ةسيوممتدإفسالمة.ممتدإفسالمميلعومتإ ىمهلتيهم

هة،م الأخذمبرلهمتإ ىمطريقمفسع�ه دمي�سالحد.مم مُبْعلممنمتأبع�ههمت ةتعل  تدإن�س����نمهينمتإغس�لمتأي 

متأ ب�عيمممنمعلة�ءمتدإفسالمم مب�دأنبر�ءميتدأي ر�ء،ميمنمث���م  يه���ذهمت �سر�فسهم طبروي����ممخت�ل 

ميدمييبم ةمطغر�نممرو يمميتأهوتئيممعنم �ممنمه���ممهينمهذهمت ةر بهم الم�سك  ت روظر���ن،متأم 

)1) مفسويةمت نحل،متدآيهم89.
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ميت علت هميب� ت� ةمعجزهممعنم حورقمتدأهلتفمتدإ يرهم ةمفسر�فسهمت ن�فل. نيجمت حق 

يتإ ���ىمهذتمي�سررمتبنمتأبةمت حليلمت ةعتز ةم ةم�سرحمني���جمت بالغه،ممو�ينً�مبرنمفسر�فسهم

�م: مQميفسر�فسهمغررهممنمت حك  علة 

»واعل���م اأّن ق�م���اً مّم���ن لم يعرف حقيقة ف�س���ل اأمير الم�ؤمني���ن Q...،  ثّم زعم 

اأع���داوؤه ومباغ�س����ه اأّن معاوي���ة كان اأ�س�����س من���ه واأ�س���ّح تدبي���راً... اعل���م اأّن ال�س���ائ�س 

ال يتمّك���ن م���ن ال�سيا�س���ة البالغ���ة اإال اإذا كان يعم���ل براأي���ه، وبم���ا يرى فيه �س���الح ملكه، 

وتمهيد اأمره، وت�طيد قاعدته، �س����اء وافق ال�س���ريعة اأو لم ي�افقها، ومتى لم يعمل في 

ال�سيا�س���ة والتدبي���ر بم�جب م���ا قلناه، فبعيد اأن ينتظ���م اأمره، اأو ي�س���ت�ثق حاله، واأمير 

الم�ؤمني���ن  Q كان مقّي���داً بقي����د ال�س���ريعة، مدف�عاً اإلى اّتباعها ورف�س ما ي�س���لح 

.
اعتماده من اآراء الحرب والكيد والتدبير اإذا لم يكن لل�سرع م�افقاً«)1)

)1)ممتب���نمتأب���ةمت حليل،معزمت لينمتأبومح�ملمبنمهبهمتهلل،م�سرحمني���جمت بالغه،مج10،م�ل212،م حورقممحةلمتأبومت س�سلم
تبرتهرم،من�سرمموؤفس�سهمتفسة�عرلر�ن.



ه   ة يديه ت سورد18 يقيل  ةيرلي 

تدإن�س����نمملنةمبطبعد،مدميح�س���لمعلىمح�ج� دمتإدممنمخاللميجوهم

نظ�مميحكومهم حسظمحووقمجةرعمتأ رتهمت ةجتةع.

���همح�ج� دمت �سخ�سر���هميتدجتة�عرهم تدإن�س����نميرغبم ���ةم لبرهمك�  

هم ةمت ةجتةع. يم�س� حدمت ع�م 

همجوتنبم مم دمك�   ���قمح�ج�تمتدإن�س�نمي قمنظ�مميقوتنر���نم نظ   تحو 

حر� دممعمجةرعمتأ رتهمت ةجتةع.

ت حكوم���همهةمت ة�سوؤي همعنم �سريعمت ووتنرنمي طبروي�م ةمت ةجتةعم

 �س� حمجةرعمتأبن�ئدميتأ رتهه.

منظ����ممتأيمق�نونم ي���همت ةطلوهمم���نمهينمت تور لمب�أي  ت رغب���هم ةمت حر 

يحكممت ةجتةعميت حر�ة.

خ���وفمتدأ رتهمت ةخ� سرنممنمت ح�س����بميت عو�ب،ميب� ت� ةمت رغبهم

ه.  ةم حورقمم�س� حيممت خ��س 

يمتإ ىمي �لم مع�ن����ةمبع����لمتدأ�سخ��لممنمظل���ممت �سلط�تمم�مي���وؤه 

ت حكومهميت نظ�م.

ق�مميفس���ولمتهللPمبت�سكرلمحكومهمتإفسالمره،مطب وتمتأحك�ممت لينم

تدإفسالمة.

عر نميفسولمتهللPمت ودةميت و�هةم ةممختلقمت ةن�طقمتدإفسالمره.

عر نميفسولمتهللPمت خلس�ءمبعلهم ةمقر�هةمت لي همتدإفسالمره،ميهمم

.Rهمتأهلمت برت تأئة 

تدإفسالممهينمتإ يةمييتممب� جوتنبمت سرهيهميت �سخ�سرهميتدجتة�عرهم

 الإن�س�ن.

عم ي�م ميتأييعم نظرم،محر���ثم�سر  مم ل���كمت جوتنبمب����أهق  تدإفس���الممنظ 

تدأحك�مميت ووتنرنمت تةم حكةي�.

االإن�سان 

والدولة

خ�س��سية 

االإ�سالم

الحك�مة

 �سرورة

 اجتماعية

اأ�سباب اإنكار 

الحك�مة والنظام

Pر�س�ل اهلل 

»الحك�مة

 والقائد«

 �ضرورة

الحكومة

والحاكمية
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

متدإن�س�نم ةمم�سرر ���دمتدجتة�عرهمعبرمت ت�ييخمك�نميحر�لمهتئةً�معلىم   1 تإن 

هم�سوؤينمحر� د.م ةهم رعىم دمك�   يجوهممنظ 

���لتمت ريتي����تمت �سريس���همعلىم�س���رييةميجوهمنظ����م،مهينمتإ�س����يةمتإ ىم   2 تأك 

�سرييةميجوهمت ح�كم.مم

عةلميفسولمتهللPمعلىم �سكر���لمحكومه،مق�مممنمخال ي�مبتثبرتمتأنظةهم   3

تدإفسالممي طبرقمقوتنرندميتإهتيةمت ةجتةع.مم

مت لينمتدإفسالمةمي�ستةلمعلىمقوتنرنميتأحك�مم عةلمعلىم نظرممت حر�ةم   4 تإن 

ت سرهيهم وط.مم

�س����تمتدإهتييهمت و�هيةمعلىم   5 ت حكومهمه���ةمعب�يةمعنممجةوعهممنمت ةوؤفس 

 �سريعمي طبرقمت و�نونم ةمت ةجتةع.م
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 لةطا عه

ما هي مكانة الد�ضتور في نظام الجمهورّية الإ�ضالمّية في اإيران؟

الج�اب: منمت �سريييمتد تس�تمتإ ىمت ة�س�ئلمت ةطريحهمب�س�أنمتأ�سلم�سرييةمت و�نون،م

ه،م ���لمت ةتب�هلمدإم����ممتدأم  ���لمت ةتب����هلم لجة�هر���ر،مت تعي  هييمت خب���رتءمت حووقرر���ن،مت تعي 

���لمت �سرعة،مييجوبمت عةلم ه،مت تعي  ���همعلىمت لفستويممنمقب���لمتإم�ممتدأم  ت ة�س�هق���همت رفسةر 

لمت ةتب�هل،ميتأمث�لمذ ك. ب� و�نونمبعلمت ة�س�هقه،ميت تعي 

ممجتةعمهةمتأمرمدميةكنمتإنك�يه،ميدميةكنمتأنميوولم م�سرييةميجوهم)ق�نون(م ةمتأي  تإن  1.م

مت سوردمت ج�م���عم ل�سريطمت ةعر نمم���نمقبلمتدإم�مم ���دمدمح�جهم لو�ن���ون،مدأن  ق�ئ���ل:متإن 

ت ةع�س���وممQمهومعلىميتأفلمت حك���م،ميبيذتم نمي�سيلمت بللمت سو�سى،م رجبمتأنم

يعل���ممت ن�فلمم�مه���ومت و�نونمت ذيميتع�ملونمبد،ميكرفميري���لمت و�ئلمتإهتيةمت ةجتةع،م

ه. لتتمت ةتب�ه همبرنمتدإم�مميتدأم  يم�مهةمت تعي 

مت و�ن���ونمهوممنمتأجلمتأنميعلنمت سور���دمت ج�معم ل�سريط،م لن�فلمكرسر همتإهتيةمت ةجتةعم تإن 

يمة�يفسهمت وديهمتدإفسالمر ه.

قمعلري�،ميجعلم ه،مي�سل  تمهيتفستي�مبلق  مت لفستويمهومعب�يةمعنممجةوعهمقوتنرنم ة  تإن  2.م

مت ة�سلةرنمعلري�. لمت ةتب�هلم عوالءمت �سعب،مي�س�هقمي ة  علري�مت تعي 

متد تزتممبدميتجب،مي كنم لمت ةتب����هل،م �إن  بع���لمم�س�هقهميت ةمت ة�سلةرنمعلىمت تعي  3.م

م نظرةدممنمقبلم قمت نو�لمتأيممت عربمتأيمكالهة�متإ ىمهذتمت لفستويمت ذيم م  ق���لميتطر 

 وي�ءميمجتيلينميتأخ�س�ئررن؛مدأن دممنم�سنعميلمت ب�سر.

اآية اهلل ج�ادي اآملي



أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس الثاني

القانون ضرورة 

اجتماعية

ُيبر نممسيوممت و�نون،مييربطدمب� �سريعهمتدإ ير ه.   1

معلىم�سرييةمت و�نونم لةجتةع.   2 ي�ستلل 

همتأهمم�سس�تمت ور ممعلىمت و�نون.   3 يعل 





 ةيرل

ق����لم ع� ���ى: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ 

ٹ    ٹ   ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ     ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ 
.

(1(
ٹڤ ڤ    ڤ ڤ ڦ }

لمتهللم ع� ىم ةمهذهمتدآيهم زتمنمتإيفس�لمت رفسلممعمتإنزتلمت كت�بميت ةرزتن.ميت يلفم يوؤك 

م���نمتإنزت ية�م ةكر���نمت ن�فلممنمت ور�ممب� و�س���طمي حكرممت علت هم ���ةمت ةجتةع.م � ورتآنم

متهللم ع� ىمي�سعمت ووتنرنممنمتأجلمتإقرتيمت عللم ةمت ةجتةعمتدإن�س�نة،ميتأنز ي�م حمب�أن  ُي�س���ر 

بوتفسطهمتدأنبر�ءم ةم�سويةمكتبمفسة�ييه.

يت بحثم ةمهذتمت ليفلميلييمحولمثالثهمموت�سرع،مهة:

1�ممسيوممت و�نون.

2 �م�سرييةمت و�نونم لةجتةع.

3 �مت ور ممعلىمت و�نون.

مسيوم ت وانون

يتتمت تةم �ستةلمعلىمت وتجب�تميت ةةنوع�تم)م�م ت و�نونمعب�يةمعنممجةوعهممنمت ةور 

ممحركهمتدإن�س�نم ةمت ةجتةعم همي نظِّ يتتمهةمت ت���ةمُ حلِّ ينبغ���ةميم�مدمينبغة(،ميهذهمت ةور 

ت ذيميعر�لم رد.

)1)ممفسويةمت حليل،متدآيهم25.
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معلىمم�ميجبمعلىمت ن�فلممنمتأ ع�لمي ريكم  � و�نونمُيو�سلمبدم لكمت سر�سر همت تةم ن�ل 

 ةمحر� يممت سرهي هميتدجتة�عر ه.

���همهةممجةوعهممنمت ت�سريع�تميتدأنظة���همتدإ يرهمت تةم �سةلمت جوتنبم يت �سريع���همتدإ ير 

ه،مي ةممختلفمتدأ�سعلةميت ةرتحل.ميم�متدأحك�ممت �سرعر هممنميتجبم ت حر� رهم الإن�س�نمك�  

ميمك���ريهميمب�حمتإدمطريقممرفسوم،مينبغةم الإن�س����نمتأنمي�سلكدمييلتزممبد،م يح���رتمميم�ستحب 

 رعرفمم�م دممنمحووق،ميم�معلردممنميتجب�ت،م ج�همت خ� قميت ةخلوقرنمينس�سد.ميت �سريعهم

ممحر�ةمتدإن�س�نمبةختلفمجوتنبي�ميحرثر � ي�. مينظ  تدإ ير همهةمق�نونمفسة�يي 

ضليقة ت وانون  لةجتةع

هلمهن�كم�سرييةم وجوهمق�نونميحكممت ةجتةع؟مم�مهةمت نت�ئجمت ةتر  بهمعلىمعلمميجوهم

مترنمينترجه. ق�نونم لن�فل؟م ةمتدإج�بهمعلىمهذينمت �سوؤت رنمنعر�لمه راًلميتكو نممنممول 

مة األولى: المقدِّ

مت لت عم متدإن�س����نمدمي�ستغن���ةم ���ةمحر� ���دمع���نمت ةجتة���ع،ميت ل رلمعل���ىمذ كمه���ومتأن  تإن 

ت عوالئةمتدختر�ييم الإن�س�نمدنتخ�بمت حر�ةمتدجتة�عر هميرجعمتإ ىممالحظهمت ةن� عمت تةم

فمعلىمت حر�ةم ���هم توق  ممجةوعهمم���نمتحتر�ج� دمت ة�هي هميت ةعنوي   رج���عمتإ ر���د؛م �إن دميرىمتأن 

���ه،ميب���لينمت ةجتةعمدميةكنم الإن�س�نم �أمرنمهذهمت ةن� ���ع،متأيمتإن ي�م كونمن�ق�سهم تدجتة�عر 

مدميحت�جمتإ ىممزيلممنمت تو�سرح. ه،ميهذتمتأمرمبليية  غررم �م 

مة الثانية:  المقدِّ

مبرنمم�س� حمتأ رتهمت ةجتةع؛م ممنم وتزممت حر�ةمتدجتة�عر هميجوهمت ت�س�يبميت ت�س�ه  تإن 

مبرنيممي و�سرممت وظ�ئفم مت ن�فلم ةمحر� يممتدجتة�عر ه،ميمنمخاللمت تع�ينمت ذيميتم  تأيمتإن 

 رة����مبرنيم،ميوعمت ت�س�يبمبرنممن� عمبع�سيممبع�سً�.م بع�سيممي�سعىمتإ ىم ح�سرلمن�سربم

���همبثةٍنمتأق���ل،متأيمي�سررمبنحومدميتط�ب���قممعممرولم تأكب���رمم���نمتدإمك�ن����تميت ةوتهبمت طبرعر 

ممنمهذتمتدختالف،م تدآخري���ن،م روعمتدخت���الفمبرندميبرنمتدآخرين.ميت طريقمدأج���لمت حل 

نمُيَتح�َكممتإ ردمعنلمتدختالف. تإن ة�مهوميجوهمق�نونمملي 
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يهمك�نتمتأمم م���همبليير ه،ميبلتهتي�م ظيرممنممالحظهممر���ولمتدإن�س�ن،مم�ه  مه���ذهمت ةول  تإن 

م�ميبو�سوحم�معلىمتأن دممنمغررمت ةةكنم �أمرنمم�س� حمجةرعمتأ رتهمت ةجتةع،م معنوي ه،م �إن ي�م لل 

هممرو د،ميتأنمدميسعلم م ���دمتأنمُيحلِّ متدإن�س����نمتإذتمتأيتهمتأنميعر����لم�سةنمت ةجتةع،م �إن دمدمبلَّ يتإن 

يم�ميب�سكلمحتةةم�متإ ىمت ت�س�هم،مت ذيم معلمميع�يهمت ح���ليهميوؤه  مم����م ةرلمتإ ردمنس�سد؛مدأن  كل 

يمبلييهمتإ ىم ز زلمت حر�ةمتدجتة�عر همي ع�ي�لمم�س� حمت ب�سرم ري�.ميعلرد،م الم فس���وفميوؤه 

ً�ممنممالحظهمتد تزتممب� حليهميت ووتنرن. ممنمتدختال �تمتأيمتإزت تي�مني�ئر  مدأجلمت حل  بل 

متإن ن�معل���ىم�سوءمهذهمت حليهميت ووتنر���ن،مب�سرطم طبروي�،ميةكنن����م �أمرنمت ظريفم ث���م 

ً�،مي حورقمحر�ةمتجتة�عر هم�سحرحه.م ً�ميمعنوي  ت ةن�فسبهم تك�ملمجةرعمتأ رتهمت ةجتةعمم�هي 

ميجوهمق�نونم مترنمفس���وفميو�سلن�متإ ىمت نترجهمت ةطلوبه،ميهة:متإن  مه� رنمت ةول  م�س���م  تإن 

 لةجتةعمتأمرم�سرييي.

م على ت وانون ت ور 

ي كنمت و�نونم وحلهمدميكسةمكة�ميوولمتدإم�ممت خةرنة}م ةمكت�بمت حكومهمتدإفسالمرهم

بلمدمبلممنميجوهمقر ممعلىمهذتمت و�نونمي�سةنم نسرذهمب�سكلمهقرقميك�مل:م»يجوهمت و�نونم

نمدميكسةمدإ�سالحمت ةجتةع.م لكةمي�سبحمت و�نونمتأفس�فسً�مدإ�سالحمت ب�سريهميتإفسع�هه�،م ت ةليَّ

متهللم ع� ىمت حكومهميت �سلطهمت تنسرذيهميتدإهتييهمتإ ىم  �إن دميحت�جمتإ ىمفسلطهم نسرذيه؛مي ذتمتأقر 

ج�ن���بمتإيفس�لمت و�نون؛متأيمتأحك�ممت �سرع.ميك�نمت رفسولمتدأكرممPمعلىميتأفلمت ت�سكرالتم

مPمب�دإ�س� همتإ ىمتإب���الغمت وحةميبر�ندم ت تنسرذي���هميتدإهتيي���هم لةجتةعمتدإفسالم���ة،ميتهتم 

ي س�سررمت عو�ئلميتدأحك�مميتدأنظةهمتدإفسالمره،مب�إجرتءمتدأحك�مميتإق�مهمُنُظممتدإفسالم،متإ ىم

تأنميجلتمت لي همتدإفسالمره،م لمميكتِفم ةمذ كمت زم�نممثاًلمببر�نمق�نونمت جزتءم ح�سب،م

 ب���لمق����مممعمذ كمبتنسرذهمتأي�سً�،م وطعمتدأيليمييجمميتأق����ممت حليه.م عنلم�معر نمت رفسول

همبر�نمت عو�ئلميتدأحك�م،مبلمك�نمدأجلم طبرقم تدأكرمPمخلرسهمبعله،م مميكنمذ كم ةجر 

تدأحك�ممي نسرذمت ووتنرنمتأي�سً�.م

ً�م يك�نتميظرسهم نسرذمتدأحك�مميتإق�مهمُنُظممتدإفسالممهةمت تةمجعلتم عررنمت خلرسهممية 

مت ة�سلةرنمبعلم تإ ىمهيجهم ودهم ة�مك�نمت رفسولPمقلمبل غميفس� تد،مي ة�مك�نمتأكةلي�،متإذمتإن 
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ت رفسولPمك�نوتميحت�جونمتإ ىممنميطب قمت ووتنرن،مييورممت نظممتدإفسالمرهم ةمت ةجتةعم

 ت�أمرنمفسع�هةمت لنر�ميتدآخرة.م

ذ.م سةمجةرعمب���الهمت ع� ممك�نم  � و�ن���ونميت ُنُظ���ممتدجتة�عرهم حت�جمتأفس�فس���ً�متإ ىممنسِّ

نمت �سع�هةم تدأم���رمهيم���ً�مبيذتمت نح���و،م � ت�سريعميحلهمدم �ئلةم ر���د.مت ت�سريعميح���لهمدميوؤم 

ذمت ووتنرنميتأحك�ممت ةح�كمم تعوهم  لب�س���ر.ميبعلمت ت�سريعميجبمتأنم وجلمفسلطهم نسرذيهم نس 

ثة���رةمت ووتنر���نميتدأحك�ممت ع�ه هم لح�كممعلىمت �سعب.م ذت،م كة����مق�ممتدإفسالممب� ت�سريع،م

.
(1(
ىم ل�سلطهمت تنسرذيه«  �إن دمتأق�ممفسلطهم نسرذيهمتأي�سً�،ميي رً�م الأمرميت�سل 

م على ت وانون صسات ت ور 

س�تم هميم�سوؤي ر هم نسر���ذمي طبرقمت و�نونمتأنميت �سفمب� �سِّ م لور ممت ذيميتو  ىممية  يدمب���ل 

تدآ ره:

مهم�سرييي هم تطبرود. مت علممب� و�نونممول  مب� و�نون؛مدأن  ت علممت ت�م  1.م

ت ح�س�نهمتدأخالقر ه؛مدأنَّمت ورةومهمعلىمتدأمرمتأم�نهمعظةى،مدم�سة�نمدأهتئي�مم�م مم 2.م

يكنمت ور مم ةمتأعلىمم�ستوي�تمت علت هميت ويعميت تووى.م

مت ور����ممبي���ذهمت ة�سوؤي ر همعل���ىمتأكةلميج���د،ميتطل بممي�يتم ���ه؛مدأن  ت كس����ءةمتدإهتيي  3.م

����م دمملخلر هم ةمت و�سولمتإ ىم يُخب���رتتمتإهتيي هميتجتة�عر هميفسر�فسر ه،ميغررمذ كممة 

ت يلفمعلىمتأكةلميجد.م

ت نترجه 

ممنزل:م ممنمخاللميح���ةم)ق�نون(متإ ي���ة 
���قمتإد  مت عللمدميتحو  ���لمت و���رتآنمت كري���ممتأن  تأك 

 

.ميتإذتمك�نمت كالمم
(2(

ق����لم ع� ���ى:{ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ }

 :Pلم ،ميتدإفس���الممهي���نمتهللمت ةنزلمعل���ىميفسو دمتدأعظ���مممحة   ع���نمت حك���ممتدإفسالم���ة 

مت ور مميجبمتأنميكونم-ممنمب�بم طبرقم ،م ي���ذتميعنةمتأنَّ
(3(

{ڃ ڃ چ چ چ}

)1) تدإم�ممت خةرنة،مييحمتهلل،مت حكومهمتدإفسالمره،م�ل22.
)2)ممفسويةمت ة�ئلة،متدآيهم45.

)3)ممفسويةمتآلمعةرتن،متدآيهم19.
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ت �سس�تمت �س�بوهمت تةمحكممت عولمبي�م-مح�ئزًتمعلىمت �سس�تمتدآ ره:

ميتقعه. م كل  ع� ةً�مبحكممتهلل،ميق�هيًتمعلىممعر همت حكممت �سرعة  1.م

ً�،مملتزم���ً�مب�دأحك�ممت �سرعر همك�ملًه،ميه���ذتمت ةرتهممنمت ح�س�نهم ع����هًد،ميِيعً�،م ور  2.م

تدأخالقر ه.

3.م ليدمكس�ءةمتإهتيي همع� ره،م خو  دمتإهتيةمت نظ�مميت حكممتدإفسالمةم ةمع�سرمت غربه.

���ه،م يومت ةتعر ن،م ب���دم حةلمهذهمت ة�سوؤي ر  ���نمتهللم ع� ىمم���نميووممب�دأمر،مين�س  يتإذتمعر 

ييج���بمعل���ىمت ن�ف���لمط�عتدميت رجوعمتإ ر���د،م لر�لمهن����كمتأ �سلميدمتأي ىمم���نمت ور م،ميمنم

لعمعلىمفسرتئرمخلودميت خبررمبنسوفسيم،م ���دمت ةط  ت جي����زمت ح�كممت ذيميعر ندمتهللم ع� ى؛مدأنَّ

ممنمَطُيَرتمنس�سدمي�سستمفسرير د،م يدميخت����يم يذهمت ة�سوؤي ر همت عظةىميتدأم�نهمت كبرى،متإد 

ههمب� وحة،مكة����مهومت ح�لمب� ن�سبهمتإ ىم لدمتدأم�نهميي�سل  يخل�س���تمنر تد،ميكةلمعول���د،م رحة 

لمبنمعبلم ت ُرفُس���لميتأنبر����ءمتهللمت كرتممR،ميتآخره���مميخ� ةيممت رفسولمتدأعظ���مممحة 

م همتدأي�سر����ءمت ةع�سومرنمRمت ذينمن�ل  تهللمP،ميكة����مهومت ح�لمب� ن�سبهمتإ ىمتدأئة 

كمبي���مميت وديهم يم،ميهذتمت بحثم علري���مميفسولمتهللP،ميتأم���رمت ن�فلمبط�عتيمميت تة�س 

موكولم لليتفس�تمت كالمر هميت عو�ئلي ه.

ة����مت بح���ثم ةمه���ذهمت لييفلم رة����م ومغ�بمتدإم����ممت ةع�س���وممQمت ةعر ن،م ����إنمثبتم تإنَّ

وتمعلىمتأحلمبعرندم تلزممط�عتدميت رجوعمتإ رد،ميتإنمثبتمبو�سسدميعالمتدم كذ ك. تأن يممRمن�س 

،م ين�ميوجلمثالثهم ري�ل: �متإذتم ر�سن�متنتس�ءمت ن�ل  تأم 

تدإهة�ل،ميهذتمم�مينكرهمت عولميت عوالء. تأ.م

م�سخ�لم تو  ةمهذتمتدأمر،مهينممرتع�ةمت �سس�تميت �سريط،م تإ �س�حمت ةج�لمتأم�ممتأي  ب.م

يمتإ ىم و  ةممنمهومغررمج�معم ي�.ميعلرد،م لنميوليمعلىم طبرقمتدأحك�مم يهذتمقلميوؤه 

 جيلدميعلممتأهلر تد.

���ةمت سور���دمت ج�م���عم ل�سرتئط،مت ع� ���ممب�أحك�ممتدإفس���الم،مت ع�ملمبي����.ميهذتمهوم ت.م و  

���نمم���نمت سري����لمت ثالث���ه،مبع���لمبط���النمت سر�سر���نمت �س�بور���ن،ميمالحظهم ت ةتعر 

م�تمت ةذكويةمفس�بوً�.م ت ةول 
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يتتمت ت���ةم �ستةلمعل���ىمت وتجب�تم عب����يةمع���نممجةوعهمم���نمت ةور 

همحركهمتدإن�س�نم ةمت ةجتةع. يت ةةنوع�تمت تةمُ حل 

قم دم مولم���ه 1:متدإن�س����نميرغ���بم ةميج���وهمحر����ةمتجتة�عر���همُ حو 

ح�ج� دميم�س� حد.

مت ة�س� حمبرنمتأبن�ءمت ةجتةعميح�سلم ري�مت ت�س�يبم مولم���ه 2:متإن 
مذ كمتإدميجوهمق�نونميحكومه. يدميحل 

مت و�ن���ونمح�جهم�سريييهم ةمبن����ءمت ةجتةع�تميحسظم ت نترج���ه:متإن 

م�س� حمت عب�ه.

هم  طبر���قمت و�نونميحت�جمتإ ىمحكومهمع�ه ���هم رعىم طبرودمعلىمك�  

تأبن�ءمت ةجتةع.

���ممعلري�مُيطب قمت و�ن���ونميُيح� ظمعلري�ميعلىم ت حكوم���همبح�جهم ور 

جةرعمم�س� حمت عب�ه.

.Pمبوجوهمت ور م،ميكذ كمفسررةمتدأنبر�ءميت رفسول فسررةمت عوالءمُ ور 

ت علم.

ت ح�س�نهمتدأخالقره.

ت كس�ءةمتدإهتييه.

تعريف القان�ن

�سرورة القان�ن

 في المجتمع

القّيم 

على القان�ن

�سفات القّيم

 على الحك�مة 

والنظام

القانون

�ضرورة 

اجتماعية
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

يتتمت ت���ةم �ستةلمعلىمت وتجب�تم   1 ت و�ن���ونمعب�يةمعنممجةوعهممنمت ةور  م

هم يتتمهةمت تةمُ حلِّ يت ةةنوع����تم)م�مينبغةميم�مدمينبغة(،ميهذهمت ةور 

حركهمتدإن�س�نم ةمت ةجتةعمت ذيميعر�لم رد.م

تإذتمقلن�مب�سرييةميجوهمت علممت ةطلقمعنلمت ةون ن،مدمي�سترطميجوهمت علمم   2

عنلمت ور ممعلرد.مم

مت لت ���عمت عوالئ���ةمتدختر�ييم الإن�س����نمدنتخ�بمت حر����ةمتدجتة�عر هم   3 تإن 

���لمعلىم�سرييةميج���وهمق�نونم ةمت حر����ةمتدجتة�عرهم لىم ه���ومت ذيميوؤكِّ

تدإن�س�ن.مم

{ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ    4 بوو ���دم ع� ���ى:م يو�س���لم

وئ}م�سرييةميجوهمق�نونميعلمم�سرييةم طبرود.مم
تإذتمعر نمتهللمفسبح�ندمي ع� ىممنميووممب�أمرمت وديهميت خال همعلىمت ن�فل،م   5

يج���بمعلىمت ن�فلمط�عت���دميت رجوعمتإ رد؛مدأن دمتدأخب���رميتدأعلممبة�سلحهم

ت خلقميت عب�ه.مم
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 لةطا عه

القانون �ضرورة اجتماعية

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

حمق�ئاًل:متإن نةم مت عو���لمت ب�سريمي�سر  همهومتأن  ةمت ع�م  متأ �س���لمه رلمعلىمت نبو  الج����اب: تإن 

همت ةوجوهتتم ةمتإط�يمحر� ةمت ة�هي هميت ةعنوي ه،مغررمتأن ةمتأع�نةم تأن�متدإن�س�نمعلىم�سلهمبك�  

يممو�ي�سهممعلوم� ةمب� ن�سب���همتإ ىمتدأمويمت تةم ت جي���لمتإزتءمت كثر���رممنمتدأموي،ميم���نمت ةتعذ 

تأجيلي�،ممنمهن�م �إن ةمبح�جهمتإ ىمت ل رلميت ةر�سلم غر�لمبلوغمتأهلت ة.

معولمتدإن�س�نمهومت ذيميليكمبو�سوحمح�جتدمتإ ىمت ةر�سلمك�إهيتكدم لعةلر همت ح�س�بر همم تإن 

حمبجيلدمتإزتءم ةمتأبلًت،م � عولمي�سر  م ةمهذتمتدإهيتكممولتيمذي  2 × 2 = 4،ميدمي�س�ييهمت �سك 

ت ة�ستوب���ل،م المعلمم ةمب� وب���رميت برزخميت ور�مه،متإن نةمم�س� ���ٌر،مي كن ةمدمتأهييمتإ ىمتأين؟م

م :مت نبة  يم�مهوميت �سبرلميت زته؟ممنمهن�،م ةنمت �سريييمتأنميبعثمتهللمفسبح�ندممر�سلًتمتإ ة 

موجوهمب� �سريية،مدمبنحومتدإمك�ن.

هم ���ةمت ريؤيهمت كونر هم رة����ميتعل قمب� توحرلم مت عو���لمي���ليكمت كثررممنمت خطوطمت ع�م  تإن 

يت ةع����هميت وح���ةميت رفس� هميت ةعجزةمييجوبمت ةعجزةمب� ن�سب���هم لنبة،ميمزتي�مت ةعجزة،م

���هميت �س�مله،مغررمتأن دم ة،ميت ةئ�تممنمتدأحك�ممتدأفس�فسر  عةم لنب���و  يم���نمهومت نبة،ميمنمت ةل 

يليكمجيلدم ةئ�تمتدأحكممت سرعر هميت جزئر ه،ممنمهن�م يومبح�جهمتإ ىمت وحةميت نول،ميتأنم

مت ةجتةعمتأيمتدإن�س�نم ي�أ ���ةمت وح���ةم رستحمم�ميليكدمت عو���ل،مييتجل ىمم�دميسيةدمت عو���ل،ميتأن 

لميت تعب لم تةتزجمعب�ه دمب� عولميدم لمتإ ىمكر�نمم���نمت تعوُّ ميتحو  ت ���ذيمينتسعمب� وحةمتدإ ية 

لمتدإ رتطة. رمتأيمت تعو  ُيبلىمب� تحجُّ

اآية اهلل ج�ادي اآملي



أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس الثالث

حّق الحاكمّية

همت وجوهميتدأنوتعمت ةختلسهم لح�كةره.   1 ُيعل 

مت ح�كةر ه.   2 ُيبر نمت ريؤيهمتدإفسالمرهم ةممنم دمحق 

معلرد.   3 فمه رلمت ح�كةر همتدإ ير ه،ميي�ستلل  يعر 





 ةيرل

مم�س�أ ���همت حكوم���هممنمتدأمويمت تةمُي�سل ���ممبي�مت عولمت �سلرم،مييطلبي����متدإن�س�نم كوندم تإن 

مت ح�كةر هم ةمت ةجتةع،م ،محق  ���ً�مبطبعد،مي كنميقعمت خالفميتدختالفمحولمهذتمت حق  ملنر 

؟ميمنمتأينمين�س�أ؟مدأن ن�ممعممالحظهمكونمجةرعمتأ رتهمت ب�سرم�مب� ن�سبهم  ة���نميكونمهذتمت حق 

م مفسوتء،ميدميديهمدأحلمعلىمتأحلمتآخر،منت�س����ءلممنمتأينمين�س�أمحق   ي���ذتمتدأمرم�مهممعلىمح���ل 

ت ح�كةر هم بع�لمت ن�فلمبنحٍومم�؟

ه يجوه ت حاةةر 

1. حّق الحاكمّية للمتسّلط على الناس:

مت ح�كةر هممنم مهوم ةنم �سل طمعلىمت ن�فل.ميي���رينمحق  مهذتمت حق  ي���رىمبع�لمت ن�ف���لمتأن 

خ���اللمت ظلمميت ���زيي،ميتإذتمتأمكنم �سخ�لمتأيم ةجةوعهمتأ�سخ�����ل،مي وممنمخاللمتدأفسب�بم

مت تونرن،م يتتمت ةجتةعم ليممت ح�كةر ه،مي يممحق  يتدأفس� ربمت ب�طلهممنمت �سرطرةمعلىممول 

����همت حكوم����تمت ليكت� ويي هم يتدأم���رميت ني���ة،ميت ث���وتبميت عو����ب،ميهذتمت رتأيمه���ومم�م تبن 

تدفستبلتهي ه.

2. حّق الحاكمّية يختّص بطبقة دون غيرها:

م ���همي ئهممعر نهمم���نمت ن�فل،ميتأن  ممح�سويمبطبوهمخ��س  مهذتمت ح���ق  يي���رىمبع����لمتآخرمتأن 

مت ح�كةر ه.مييتبن ىمهذهمت نظرةمبع�لم الفسسهمت رون�نمت ذينم مت تونرنميحق   يذهمت طبوهمحق 

مطبوهمتدأ�س���رتفمهةميحله�مت تةم ي�م ة���ونمت ةجتةعمتإ ىمطبو����ت.م ئهممنيمم عتولمتأن  يو�س 
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�لمهممت ذينم يمم مت عة  مت حكومهميتإهتيةمت ةجتة���ع،مي ئهمتأخرىممنيممك�نتم عتولمب����أن  ح���ق 

مت ح�كةر ه. حق 

3. حّق الحاكمّية عاّم لكّل الناس:

م�سخ�لم م ر�لممنمحق  مهذتمت حق  رينمت غربررنممثلم)ييفسو(ميغررهمتأن  ييرىمبع�لمت ةسك 

مت ح�كةر هم ���همت ن�فل،مييرىمهوؤدءمتأنمح���ق  همتدأ ���رتهمتأيمتأكثري  مع�م  مبعرن���د،مبلمهومحق  خ�����ل 

م مت ن�ف���لمهممت ذينمي�سسونمت ة�سريعر همعلىمت و�نون،ميتأن  م رهممنمت ن�فل،ميتأن  تإن ة����مهوم كلِّ

هم مت ح�كةر  ت و�ن���ونمت �سرعةمهومت ةبنةمعلىم �سويتمت ن�فلمعلر���د،ميت حكومهمت تةم ي�محق 

هةمت تةم نتخبي�متدأكثري هممنمت ن�فل.

ه ه  ة ت لؤيه تإلسالمر   ت حاةةر 
 

حق

متدإن�س�نميجبمعلردم ؛مدأن  ميج���ل  مت ح�كةر همب�هللمعز  ي ���ةمت ريؤي���همتدإفسالمر همينح�سرمحق 

متدإن�س�نمدمي�أخذميجوههمم���نمتأبن�ءمجن�سدميدم تإط�ع���همم���نمخلودميتأعط�همت وجوه،ميحر���ثمتإن 

مت ة� كمت حوروةم الإن�س�نم ميجل  فمبو�يؤهمعلريم،م المتإ زتمممنمتأحلمعلىمتأحل.ميتهللمعز  يتوق 

مم�س���ريطمب� تن�سربميت تعررنم ميجل  ه���ومت و ���ةمت وتقعة،ميعلر���دم �  ب�عمتأيتمرمغررمتهللمع���ز 

منمقبلدم ع� ى،ميه���ومت و�ئل:مق�لم ع� ���ى:{ڇ ڇ  ڇ ڇڍ ڍ ڌ ڌ        ڎ 

.
(1(

ڎ}
م الإن�س�نمتأنميكونم لبررمتأمويم ميجل  مم���نم وتزمممةلوكر همتدإن�س�نمهللميم� كر همتهللمعز  يتإن 

ت ةجتةعم وطمبرله،ميت جةرعمينبغةمتأنميكونممطرعً�مدأمره،ميخ��سعً�م د.

.
(2(

يوولمتهللم ع� ى:م{ ڈ   ڈ  ژ ژ    ڑ ڑ ک ک ک      کگ }

ه ه تإل ير  ه ت حاةةر 
 

أي 

متإ ية،منبحثمتدآنم ةم بع���لمتأنمتأي�سحن�مت ريؤيهمتدإفسالمر هم ةم�س�أنمت حكوم���ه،ميتأن ي�محق 

ت جذييمت سكري همت تةم بتنةمعلري�مهذهمت ريؤيه:

)1)مفسويةمتآلمعةرتن،متدآيهم189. 
)2)مفسويةميوفسف،متدآيهم40.
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1. العلم اإللهّي المطلق:

مت يلفميت غ�يهممنم همتأن  ذكرن����معنلمت حليثمعلىم�سرييةمت و�نونم لةجتةع����تمت ب�سري 

م ت و�نونمهوم �أمرنمحر�ةمتجتة�عر هم�س� حه،ميي�سولمتدإن�س�نمب�سكلمتأ �سلمتإ ىمكة� دمت ة�هي 

مت و�نونمت ةطلوبمهومت و�نونمت ذيمي�س�علمجةرعمتأ رتهمت ةجتةعم ،ميعلردمنوول:متإن  يت ةعنوي 

،مييالح���ظم ةمذ كمجةرعمتدأبع����همت وجوهي هم ميت ةعنوي  عل���ىمت و�س���ولمتإ ىمت كة�لمت ة����هي 

مق�نون،متإذتمك�نم �س� حم ئهممعر نهممنمت ن�فل،ميك�نمموجبً�م حرم�نمفس�ئرم متأي   الإن�س�ن؛مدأن 

م-مفسوتءمتأك�نوتمتأقلر همتأممتأكثري ه-م نميكونم ميت ةعنوي  ت ن�ف���لممنمت و�سولمتإ ىمت كة�لمت ة�هي 

مطلوب���ً�،ميعلردم خ�سو�سر همت و�نونمت ةطلوبمهةم ةم �أمرندممن� عميم�س� حمجةرعمت ن�فلم

ت تةم عر�لم ةمت ةجتةعميب�أ �سلمت وفس�ئل.

ره�م ةمت و�نونمت ةطل���وب،مهةمتأنمدميوت�سرم ���همتدأخرىمت ت���ةمينبغةم و   مت خ�سو�سر  تإن 

هييهمعل���ىم �أمرنمت ة�س� حمت ة�هي ه،مبلم ةمتأنميكونمع�ماًلم تنةرهمت بعلمت ةعنويم الإن�س�ن؛م

م الإن�س�ن،مبلم رىم مت ريؤي���همتدإفسالمر هم الإن�س����نمدم وت�سرمعلىممالحظهمت وجوهمت ة�هي  دأن 

مت ة�هةميفسرلهم تك�ملمت ريح.  ةمت وجوهمت ريحةمتأ�س� ه،ميتأن 

م نممنمتأنمي�سةنمت ة�س� حمت ةعنوي هم الإن�س�ن،ميدمتأقل  م لو�نونمتدجتة�عةمت ةليَّ  ���المبلَّ

م الإن�س�ن،ميهذتميل  ن�معلىم ميت ريحة  م���نمعلممت تن� ةمبرنمت و�نونميبرنمت تك�ملمت ةعن���وي 

ميتأنميكونممحرطً�ميع� ةً�مبجةرعمت ة�س� حمت سرهي هميتدجتة�عر ه،مت ج�سةر هم نمدمبل  تأنمت ةونِّ

نممنمي�سعمق�ن���ونمي�ستةلمعلىمجةرعم ���هميت ةعنوي هم الإن�س�ن،محت���ىميتةك  ���ه،مت ة�هي  يت ريحر 

؛م لذتمك�نمتأمرمي�سعمت و�نونم ميجل  رمتإدم ةمتهللمعز  تأبع�همتدإن�س�ن،ميهذهمت خ�سو�سر همدم تو  

برلهم ع� ى:

ق����لم ع� ���ى:{ڦ ڦ ڦ ڦڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ   ڃ چ چ چ چ ڇ 

.
(1(

ڇڇ}
،ميهومت ةحرطمبجةر���عمت ة�س� حميت ةس�فسل،ميهوم مهومت ���ذيميعرفمت حق  ميجل   ����هللمعز 

ت ذيم دمت وديهمعلىمعب�هه،ميينبغةمعلريممط�عتد.

)1)مفسويةميون�ل،متدآيهم35.
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2. اهلل هو الغنّي المطلق:

عميت ةون نمه���ةمتأنميكونمبعرلًتم ره�م ةمت ة�سر  مم���نم و   ���همتدأخ���رىمت تةمدمبل  ت خ�سو�سر 

هم ممجر  ميت علت ه.مي و�سرحمهذتمتدأمر:متإن  ع���نمت ذت ر هميتدأن�محتىمي�س���عمق�نونً�ممط�بوً�م لحق 

ممنمت ةةكنمتأنميكونمت ةون نممطلعً�م ت علممب� ة�س� حميت ةس�فسلمدميكسةم و�سعمت و�نون،م �إن 

دم ةمعةلر همت تونرنميلحظمت ةن� ���عمت �سخ�سر همتأيمت ع�ئلر هم علىمت ة�س� ���حميت ةس�فسل،مي كن 

متدإن�س�نميت�أث رمهتئةً�مب� ةرولميت رغب�تم نممن� ع���دمت ذت ر ه.متإن  ���ه،م ر�سعمق�نونً�ميوؤمِّ تأيمت سئوي 

م �متهللمعز  ت �سخ�سر هم-مفسوتءمب�إيتهةممندمتأيمقيرًتم-مدأن دمغررممع�سوممعنمت خط�أميت ز ل.متأم 

معةلمكة�مدميعوهم همتأي  همب� ة�س� حميت ةس�فس���ل،مدمي�سر  م يومم�س� ���ً�متإ ىمتإح�طتدمت ت�م  يج���ل 

تأممنمت ة�س� حمت �سخ�سر هميت سئوي ه،مق�لم ع� ى: ممطلقميمبر  معةل؛مدأن دمغنةٌّ ب� نسعمعلردمتأي 

.
(1(

 {ې ى ى ائ ائەئ ەئ  وئ وئ ۇئ ۇئ}

.
(2(

{چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ  ڎ}

،مبلمم����مي�سعدممنمقوتنرنمي �سريع�تمتإن ة�م ميجل  يعلر���د،م المنسعميدم�سريمي�سلمتإ ردمعز 

ميت علت ه،مييحةهمب� خلقميت عب�ه. ي�سعي�ممرتع�ةم لحق 

3. الربوبّية التكوينّية والتشريعّية هي هلل عّز وجّل:

مي زيممت ط�عهم دمهومتدعتو�هم ميجل  مت ح�كةر همهللمعز  م���نمتدأمويمتدأخرىمت تةم ثبتمحق 

ميت ةلب رم ممنممرت بمت توحرلمه���ومتدعتو�همب�أنمتهللمهومت ���رب  ���ه؛مدأن  ب� توحر���لم ���ةمت ربوبر 

مبرلهمتأمرم لبررمهذتمت كون،ميمنمجةلتدمتدإن�س�ن،م ميجل  متهللمعز  ت وحرلم يذتمت وجوه؛متأيمتإن 

متإي�س�لمتدإن�س�نمتإ ���ىمكة� دمت ةطلوبمتأمرهممح�سويم يه���ومم�س� ً�متإ ىمخلو���دم الإن�س�ن،م �إن 

لمم�س� ���ً�متإ ىمتعتو�ههمب� توحرلم ةمت خلق؛متأيم)ت توحرلم ةم م لةوحِّ بر���لمتهللم ع� ى،م المبل 

ت خ� ور���ه(،ممنمتدعتو����همب�م)ت توحرلم ةمت ربوبره(معلىمت ة�ستوير���نمت �سرعةميت تكوينة؛م

ممنمت ط�عهم ���دميت ت�سلرممدأحك�ممتهللمت �سرعرهميت تكوينرهميمعر همتأن دمهومت ذيم دم تأيمدمب���ل 

معنم ً مدأحلم ةمتدأمرميت نيةمم�ستوال  بدممنمقبلدم ذ ك،ميدمحق  متدأم���رميت نيةمتأيممنمن�س  ح���ق 

)1)مفسويةم وة�ن،متدآيهم26.
)2)مفسويةمتإبرتهرم،متدآيهم8.
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حق

.
(1(

تإيته د،مق�لمتهللم ع� ى:م{ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئوئۇئ  }

{ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ   وئ وئ  يق�لمتهللم ع� ى:م

.
(2(

ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ }
متأنميكونم متهللم ع� ���ىمهوم»رّب العالمين«ميبرلهمييحمتدإن�س����نميج�سةد،م المبلَّ  حر���ثمتإن 

مت ح�كةر هميت حكومهمعلرد. تدإن�س�نمك�س�ئرمت ةخلوق�تممطرعً�م د،ميتأدميرىم غررهم ع� ىمحق 

)1)مفسويةمتدأنع�م،متدآيهم164.
)2)مفسويةمغ� ر،متدآيهم66.
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مت ح�كةر���هم لةت�سل ���طمعلىمت ن�فلممنمخ���اللمت ظلمميت جويم تأنمح���ق 

ك� حكوم�تمت ليكت� وييه.

مبطبوهمم���نمت ن�فلمهينمغرره����م ةت�زم مت ح�كةر���هميخت����ل  تأنمح���ق 

لي�م لحكم،مك� سالفسسهميتدأ�سرتف. ب�سس�تم �أه 

مت ن�فلمهينمتفستثن�ء،ميت ن�فلمهممت ذينم م كل  مت ح�كةرهمع����م  تأنمحق 

ي�سسونمت �سرعرهمعلىمت و�نونميت حكومه.

ًتمدميديهمدأحلمعلردممنم متهللمفسبح�ن���دمي ع� ���ىمخلقمتدإن�س�نمح���ر  تإن 

ت ن�فل.

مت ن�فل،م يومخ� ويمميم� كيم. متهللمفسبح�ندمي ع� ىمهومت و ةم كل  تإن 

مت ط�عهمت ةطلوهمهةمهللمفسبح�ندمي ع� ىم رة�متأمرمبدمينيىمعند. تإن 

ت علممتدإ يةمت ةطلق:م{چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ}.

ت غنىمتدإ يةمت ةطل���ق:{ې ى ى ائ ائەئ ەئ  وئ وئ ۇئ 

ۇئ}.

ت ربوبرهم كوينرهم �سريعره: {ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ   وئ}.

اآراء في وج�ه 

الحاكمية

الحاكمية في 

الروؤية االإ�سالمية

اأّدلة الحاكمية 

االإلهية

حق

 الحاكمية
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حق

أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

مبطبوهممعر نهممنمتدأ�سخ��لم   1 مت ح�كةر���هم ةمت ريؤيهمتدإفسالمرهم خت����ل  تإن 

ت ةير ئرنمدإهتيةمت ةجتةعميت لي ه.مم

م الإن�س�نمتأنميكونم   2 ميجل  ممنم وتزمممةلوكر همتدإن�س�نمهللميم� كر همتهللمعز  تإن 

 لبررمتأمويمت ةجتةعم وطمبرله،ميت جةرعممطرعمدأمره،مخ��سعم د.م

مبةنم ليدم   3 ميخت�ل  مت ح�كةرهمهومح���ق  محق  ���رمت غربةمييفسومتأن  يعتب���رمت ةسك 

يتتم ت و���ليةمعل���ىمت ت�سل طمعل���ىمت ن�فلممنمخ���اللمت �سرطرةمعل���ىممول 

ت ةجتةعميتإمك�ن� د.م

مت ح�كةر���همت ةطلوهمتأنميكونم   4 مم���نمت �سس�تمتدأفس�ف���لم ةممنم ليدمحق  تإن 

 ليدمت علمميت غنىمت ةطلق.مم

مهللمفسبح�ندمي ع� ���ىمت ربوبرهمت تكوينر���هميت ت�سريعره،م يذتم   5 تإذتمقلن����مب����أن 

مب�هللمفسبح�ندمي ع� ى.مم مت ح�كةرهمهومخ��ل  محق  ه رلمعلىمتأن 
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 لةطا عه

حّق الحاكمّية

؟ اأم اإّنه في حدود ال�س���رورة  ���ل الدين في ال�سيا�س���ة يمّثل هدفاً م�س���تقالًّ ه���ل اإّن تدخُّ

لت�فير ال�سعادة االأخروّية؟

مت غ�يهمت ةطلوهميت ني�ئر هم للينمهةمنويتنر همت ب�سر،ميبلوغيمممو�ممت �سيوهم الج�اب: تإن 

مقر�ممت ن�فلمب� و�سطميت عللم{پ ڀ  ي و����ءمتهللميهتيمت ورتي.ميمنمهن�،م �إن 

،مبلميحتىمت عب�هتتمجةرعً�م ةث لمغ�ي�تمن�سبر هميفسطر هم ةمت لين.
(1(

ڀڀ}
مت ة�س�ئ���لمت عب�هي هميت �سر�فسر ه،م ةث لميفس�ئلمي�سلمم���نمخال ي�مت سرهميت ةجتةعمتإ ىم تإن 

ذ ���كمت ي���لفمت ني�ئة،ميجةرعي����معب�يةمعنم�س���رتطمتأيممفسبرل،ميدمي�سعي����متأنم كونمهل ً�م

ً�مملةوفسً�م ةم�سوؤينمحر�ةمتدإن�س�نم مت �سر�فسهم ةث لم ةمت وقتمنس�سدمتأمرًتم�سرييي  ً�،مبرلمتأن  ني�ئر 

م متدأحك�ممت لينر همدم نس�سلمعنمت �سر�فسه،مكة�متإن  ي ���ةمتأحك�ممتدإفسالممي ع� رةد،مبحرثمتإن 

ت �سر�فسهمت �سحرحهم نم خرجمعنمتإط�يمت ووتنرنمتدإفسالمر ه.

اآية اهلل ج�ادي اآملي

)1)مفسويةمت حليل،متدآيهم25.



أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس الرابع

 والية المعصوم

)Rالنبّي واألئّمة(

يت رفس���ل   1 تدأنبر����ءم يدي���هم ���هم تأه   تإ ���ىم فم  يتع���ر 

.Rهم ميتدأئة 

ُيبر نمتأق�س�مميديهمت ةع�سومميتأبع�هه�مت ةختلسه.   2

3   .Rهمتدأطي�يم حمت ةرتهممنممرجعر همتدأئة  يو�س 





 ةيرل

م ميجلَّ ميجوهمتدإن�س�نممنمتهللمعزَّ ؛مدأن  ميجلَّ همتإن ة����مهومهللمعزَّ مت ح�كةرَّ محقَّ مممعن�متأن   و���ل 

م م دممنمتإط�عتدميت ت�سلرمم د،ميت ط�عهم غررهمعزَّ ،ميتدإن�س�نمدمبلَّ
(1(

{  ڄ   ڄ ڄ  ڃ     ڃ}
. ميجلَّ بً�ممنمِقَبلمتهللمعزَّ مم�سريطهمبكوندممن�سَّ يجلَّ

يق���لمج�ءتمت ن�سو�لمكثر���رةمييت�سحهم ةمت كت����بمت كريممبوجوبمط�ع���همتهللم ب�يكم

.
(2(

ي ع� ى،مق�لمتهللم ع� ى:{ی ی ی ی جئ }

مح�كةً�معلىمت ن�فل،م ميجلَّ بدمتهللمعزَّ ت همعلىميديهممنمن�س  يتدآن،منبح���ثمح���ولمتدأه  همت ل 

ي ر�لمعلريممط�عتد.

Rيديه تألنبراء يت لسل

مهعو يممب� ةعج���زة،ميتأمرمبط�عتيمم ميج���لَّ تدأنبر����ءمه���مميفسلمتهللمت ذي���نمقرنمتهللمعزَّ

يجع���لمط�عتيمممنمط�عتد؛ميتإن ة�متأيفسليمم ع� ىم بر�نمتأحك�مدميتإجرتئي�معلىمتدأي�ل،م كةم

دميكونم ةمتدأي�لممعبوهمفسوته.

متهللم ب����يكمي ع� ىمقلم و �لمبيذتمت �س����أنممر بًهممنم همتأن  يت ظ�ه���رممنمت كت����بميت �سن 

قمت يلفمتدإ ية؛م ت ودي���همتإ ىميفسو دمP،ميتإ ىمبع�لمت رفس���لمت �س�بورنمRم كةميتحو 

يهومت عبوهيهمهللم ع� ىميحله،مي يذتميجبتمط�عتيم.

.
(3(

ق�لمتهللم ع� ى:م{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہھ }

)1)ممفسويةمت بورة،متدآيهم156.
)2)ممفسويةمتآلمعةرتن،متدآيهم132.

)3)مممفسويةمت ن�س�ء،متدآيهم64.
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:Pكة�مخ�طبمنبردم

.
(1(

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

بونمم���نمقبلدم لحكم:م مبع����لمتأنبر�ئدمب�أفسة�ئي���م،ميتأن يمممن�س  ميجلَّ كة����ميذك���رمتهللمعزَّ

ڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  { ٱ 

.
(2(

ڀڀ ٺ ٺ ٺ }

���دمهتيهمQ: {ېئ ېئ   ىئ ىئ ىئ ی  ی  كة����ميخ�طبمتهللم ع� ىمنبر 

.
(3(

ی ی   جئ }
يق���لمييهمع���نمتدإم�ممت �س�هقمQمتأن دمق����ل:م»اإّن اهلل تبارك وتعال���ى اّتخذ اإبراهيم 

عب���داً قب���ل اأن يّتخ���ذه نبي���اً، واإّن اهلل اّتخ���ذه نبّياً قبل اأن يّتخ���ذه ر�س����اًل، واإّن اهلل اّتخذه 

ر�س����اًل قبل اأن يّتخذه خلياًل، واإّن اهلل اّتخذه خلياًل قبل اأن يجعله اإماماً، فلّما جمع له 

االأ�سياء، قال: {ھ  ے ے ۓۓ } قال: فمن ِعَظِمها في عين اإبراهيم، قال:{ڭ 

.
ڭڭ })4)«)5)

مم�مي�أ ةمبدمتدأنبر�ءيت رفسلمRمتإنم يتهللم ب����يكمي ع� ىميخبرم ةمت ورتآنمت كريممب�أن 

هومتإدميحةممندم ب�يكمي ع� ى،مق�لم ع� ى:

.
(6(

{ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ  }

.
(7(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ  پ پ پپ }

.
(8(

{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ  }

)1)مممفسويةمت ن�س�ء،متدآيهم105.
)2)مممفسويةمتدأنبر�ء،متدآيهم73.

)3)ممفسويةم�ل،متدآيهم26.
)4)مفسويةمت بورة،متدآيهم124.

)5)ممت �سر���خمت كلرنة،ممحةلمبنميعووب،مت ك� ���ة،مج1،م�لم175،م حورقمعلةمتأكبرمت غس�يي،من�سرمهتيمت كتبمتدإفسالمر ه،م
طيرتن،ممطبعهمت حرليي،مط5، 1363�ل،مب�بمطبو�تمتدأنبر�ءميت رفسل،مح2.

)6)ممفسويةمت نجم،متدآي�تم3-5.
)7)ممفسويةمت نحل،متدآيهم43.

)8)ممفسويةمتدأنبر�ء،متدآيهم25.
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R ه ت ةعصومرن يديه تألئة 

���هم مت حكوم���هم)ت ودي���ه(مبع���لمت نب���ةمPمه���ةم الأئة   عتو���لمت �سرع���همتدإم�مر���همب����أن 

متإط�عتيمميتجبهم م يم،ميتأن  ميجلَّ مهذتمت ةن�سبمقلمجعلدمتهللمعزَّ ت ةع�سومر���نممR،ميتأن 

ب�أمرممنمتهللمييفسو د،مق�لمتهللم ع� ى:م{ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ 

.
(1(

وئ وئ  ۇئ ۇئ }

ه حول تآليه ت كليةه: نكات مية 
ميبع�لمت ةوؤمنرن،مي كنمكلةهم مت حليثمعنميديهمتهللميت نبة  1.م ���ةمتبتلتءمتدآيه،ممعمتأن 

مت وديهم ةمتدأفس�فلمهةمهللم ع� ى،م »ولي«مييهتمب�سرغهمت ةسره،ميهذتميل  ن�معلىمتأن 

.Rه،متأيمتأن ي�م ظيرم ريمم يب� تبعمهةم لنبةميتدأئة 

قمتأثن����ءمت �سالة،م مت ت�سل  ���ه؛مدأن  ت و�س���ممت ث�ن���ةممنمتدآيهمن�ظرمتإ ���ىمح�هثهم �ييخر  2.م

يدفسر ة����متأثن����ءمت رك���وع،م ر�لممنمت ة�ستحب �تم ���ةمت �سالة؛م ���ذتمدميةكنمتأنم كونم

م تدآي���همن�ظ���رةمتإ ىمبر����نمحكمممنمتدأحك�م.ميق���لمييهم ةمبر�نمفسببمن���زيلمتدآيه:متإن 

قم ���ةميكوعد؟م �أج�بدم ت نب���ةممPمفس�ألمتأ�سح�بدمبعلمن���زيلمتدآيه:ممنممنكمم �سل 

Q.ميعلرد،م يذهمتدآيهم بر نم
(2(
ت سوررمت ذيمي�سلتدمت �سلقهمب�أن دمتأمررمت ةوؤمنرنم

مQ،ميقلمييهمعنم معلىمت ةوؤمنرنمتإن ة�مهومعلة 
Pمم���نم دمت وديهمبع���لمت نبةم تأن 

.
تدإم�ممت �س�هقمQ: »نحن ق�م فر�س اهلل عزَّ وجلَّ طاعتنا«)3)

م تكونم ���دم»ال�الي���ة الت�س���ريعّية«متإن ة�مهمم ميجلَّ مم���نمتخت�يهمتهللمع���زَّ يت نترج���همه���ةمتأن 

مت تونرنميت ت�سريعميم���نمم�سوؤي ر� يمم طبرقم م يممح���ق  ���همR،مبةعنىمتأن  تدأنبر����ءميتدأئة 

مط�عتيمميتجبهمب�أمٍرممنمتهلل،مكة�م تدأحك�ممتدإ يرهمعلىمت �سعرلمت سرهيميتدجتة�عة،ميتأن 

فم ةمت كونمي لبررمتأمويمت خلقمبرلهم،مب�إذنمتهللم مت ت�سرُّ م»ال�الية التك�ينّية«؛متأيمحقُّ تأن 

.Rمث�بتهم ُيمم، ميجلَّ عزَّ

)1)مممفسويةمت ة�ئلة،متدآيهم55.
)2)ممت ح���رمت ع�مل���ة،ميفس�ئلمت �سرعه،مج9،م�ل478،م حورقمين�سرمموؤفس�سهمتأهلمت برتمRمدحر�ءمت ترتث،مقم،ممطبعهم

مير-قم،مط2، 1414هـ.
)3)مممت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج1،م�ل186.
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ثمعنمخلس�ءميفسولمتهللمP،ممني�مم�م همت نبوي همت �سريسهمييتي�تم تحل  يقلمييهم ةمت �سن 

معلىمكونيمممنمبنةمه��سم،ميبع�سي�مذكرمعلههمم معل���ىمكونيمممنمقري�ل،ميمني�مم�مهل  هل 

يتأفسة�ءهم،منذكرممني�:

• معنمج�برمبنمفسةرة،مق�ل:م»كنت مع اأبي عند النبّي P، ف�س���معته يق�ل: »يك�ن 	

متأخسىم�سو د،م ولتمدأب���ة:مم�مت ذيمتأخسىميفسولمتهللم بع���دي اثنا ع�س���ر اأمي���راً«،مثم 

.
P؟مق�ل:مق�ل:م»كّلهم من قري�س«)1)

• مP،م ����إذتمت ح�سرنمعلىم	 مع���نمفسلة����نمت س�يفسةM،مق����ل:مهخلتمعلىمت نب���ة 

 خذيد،ميهوميوب لمعرنرد،مييلثمم �ه،ميهوميوول:م»اأنت �س���ّيد بن �س���ّيد، اأنت اإمام بن 

.
اإمام، اأنت حّجة بن حجة، اأب� حجج ت�سعة من �سلبك، تا�سعهم قائمهم«)2)

R يتألئةه P صالحرات ت نبة

هRمهةمتدآ ره: تإنمت �سالحر�تمت تةم �سةلي�ميديهمت نبةمPميتدأئة 

1. تفويض النبي P في تشريع األحكام:

م ميجلَّ دم ةمبع�لمت ةوتيهمجعلمتهللمعزَّ ،مي كن  ميج���لَّ متأ�س���لم �سريعمتدأحك�ممبرلمتهللمعزَّ تإن 

 �سري���عمفسل�سل���هممنمتدأح���ك�ممبرلمت نب���ةمP،ميهذهمت ة���وتيهمتإن ة�مك�نتم ح���تمتإيتهةمتهللم

.
(3(
يتإم�س�ئد

يتأي�س���ً�مقلمي�سليممنمت نبةممجةوعهممنمتدأيتمرمدأج���لم طبرقميتإجرتءمتدأحك�ممت كل رهم

متأم���رمتختر�يه�مي �سريعي�م لنبةمP،ميجعلمتد تزتممبي�ميتجبً�م ميجلَّ ���ه،ميقلمجعلمعزَّ تدإ ير 

ك�س�ئرمتدأحك�ممتدإ ير ه.

.
(4(

ق�لمتهللم ع� ى:م{ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ  ہ ہہ }

)1)ممت �سرخمت �سليق،متبنمب�بويد،ممحةلمبنمعلة،معرونمتأخب�يمت ر�س�،مج1،م�ل54،م حورقمت �سرخمح�سرنمتدعلةة،مطبعم
ين�سرمموؤفس�سهمتدعلةة،م بن�ن،م1984م،مب�بم ةمت ن�سو�لمعلىمتدم�ممت ر�س�Q،مح12.

)2)ممم.ن،م�ل56.
.P3) يقلمعولمت �سرخمت كلرنةم ةمت ك� ةمب�بً�مخ��سً�مذكرم ري�مت ت�سريع�تمت ة�ستولهمت �س�هيةمعنميفسولمتهللم(

)4)مممفسويةمت ح�سر،متدآيهم7.
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:Qي ةمحليثمتدإم�ممت �س�هقم

»اإّن اهلل ع���زَّ وج���لَّ فر����س ال�س���الة ركعتي���ن ركعتي���ن، ع�س���ر ركع���ات، فاأ�س���اف ر�س����ل 

اهلل  P اإلى الركعتين ركعتين، واإلى المغرب ركعة، ف�سارت عديل الفري�سة، ال يج�ز 

تركه���ّن اإاّل ف���ي �س���فر، واأف���رد الركعة في المغ���رب، فتركها قائمة في ال�س���فر والح�س���ر، 

فاأجاز اهلل عزَّ وجلَّ ذلك كّله... وفر�س اهلل في ال�س���نة �س����م �س���هر رم�سان، و�سنَّ ر�س�ل 

اهلل P �س����م �س���عبان وثالثة اأّيام في كّل �س���هر مثلّي الفري�سة، فاأجاز اهلل عزَّ وجلَّ له 

.
ذلك كّله«)1)

2. الزعامة السياسّية واالجتماعية:

هم ���هميتدجتة�عر���هم لنب���ةمPميتدأئة  ت ُبع���لمت ث�ن���ةم ���ةمت وديهمه���ةمت ور����هةمت �سر�فسر 

���ه،ميتدجتة�عرهم م ةمجةر���عمت �س���وؤينمت �سر�فسر  ميجلَّ ت ط�هري���نممRمم���نمِقَب���لمتهللمع���زَّ

يتدقت�س�هي���ه...،ميت ةجتة���عمتدإفسالم���ة،ميط�عتي���مم ةمه���ذهمتدأمويميتجب���هميمخ� ستيمم

مه،ميهذتمتدأمرم ثبتدمتدآي�تميت ريتي�ت: محر 

.
(2(

ق�لمتهللم ع� ى:م{ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی یی }

.
(3(

يق�لمتهللم ع� ىمتأي�سً�:م{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ }

ً�مQم ةو�ممت خال ه:م»األ�ست اأولى  يق�لميفسولمتهللمPميوممت غليرمعنلم�معرَّنمعلر 

بكم من اأنف�سكم؟

قال�ا: بلى.

.
قال: من كنت م�اله فعلّي م�اله...«)4)

3. المرجعّية في أمور القضاء وفصل الخصومة:

همت وديهم ةمت و�س�ءمي �سلم م لنب���ةمPميتدأئة  ميجلَّ م���نمت ةن��سبمت تةمجعلي�متهللمعزَّ

)1)مممت �سرخمت كلرنة،ممت ك� ة،مج1،م�ل266.
)2)مممفسويةمت ن�س�ء،متدآيهم59.
)3)مممفسويةمتدأحزتب،متدآيهم6.

)4)مممت عالمهمت ةجل�سة،مبح�يمتدنوتي،مج36،م�لم397.
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ت خ�سوم���ه.منعم،مه���ذتمت ةن�سبمهوم رعممنمت زع�م���همت لينر هم ي���وؤدء،ميت ن�فلمم�أمويينم

.Qم ميعلة 
Pلمذ كمت �سررةمت و�ئةهممنمت نبةم ب� رجوعمتإ ريمميت ت�سلرمم يم.مييوؤك 

ق����لمتهللم ع� ���ى:م{ۈ ٴۇ ۋ ۋ    ۅ ۅ ۉ ۉ ې  ې ې 

.
(1(

ې    ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ  }
يعنمتدإم�ممت �س�هقمQ: »اّتق�ا الحك�مة فاإّن الحك�مة لالإمام العالم بالق�س���اء 

.
العادل في الم�سلمين كنبّي اأو و�سّي نبّي«)2)

المرجعّية الدينّية:  .4

���همتأه���لمت برتمRمهمممرجعمت علمميت ةعر هميت لي���ن،ميم�ميوؤخذمعنمغررهمم متأئة  تإن 

مدميوؤخذمتإدممنمعنلهم،ميهذتمم�مه  تمعلردمت ريتي�تميتدأح�هيثمت �سريسه: ب�طل،ميت حق 

 :Qم رجلممنمتأهلمت كو همعنمق���ولمتأمررمت ةوؤمنرنمQع���نمتدإم����ممتأبةمجعسرم

»�سل�ني عّما �سئتم؛ فال ت�ساأل�ني عن �سيء اإال اأنباأتكم به«مق�ل:م»اإّنه لي�س اأحد عنده علم 

�سيء اإال خرج من عند اأمير الم�ؤمنين Q ، فليذهب النا�س حيث �ساوؤوا، ف�اهلل لي�س 

.
االأمر اإال من هاهنا ، واأ�سار بيده اإلى بيته«)3)

يع���نمتدإم�ممتأبةمجعسرمQمتأي�سً�م �سلةهمبنمكيرلميت حكممبنمعتربه:»�س���ّرقا وغّربا، 

.
فال تجدان علماً �سحيحاً اإال �سيئاً خرج من عندنا اأهل البيت«)4)

م»ال�الي���ة«مب�أبع�هه�مت وتفسعهمم���نمقبرلمت وديهم ���ةمبر�نمتدأحك�مم ممتأن  �م و���لَّ يظي���رممة 

���ه،ميت ودي���هم ���ةم �س���لمت خ�سومهم ���همتدجتة�عر  ���ه،ميت ور����هةمت �سر�فسر  يت ةع����يفمت لينر 

.Rهمت ةع�سومرنم م لنبةمPمي الأئة  ميجلَّ يت ةرجعرهمت لينرهمكلي�ممجعو هممنمتهللمعزَّ

يقبولميديتيمميتجبميمخ� ستي�محرتم.

)1)مممفسويةمت ن�س�ء،متدآيهم65.
)2)مممت حرمت ع�ملة،مميفس�ئلمت �سرعه،مجم18،م�لم40.

)3)ممت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج1،م�ل399.
)4)ممم.ن.
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متهللمفسبح�ن���دمي ع� ���ىممن���حم الأنبر����ءمت وديهمعل���ىمت ن�فل،مق�لم تإن 

 ع� ى:م{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہ}.

مت نب���ةمهومت ةبل غمع���نمتهللمفسبح�ندمي ع� ى،مق�لم ع� ى:م{ ٺ ٺ  تإن 

ٿ  ٿ ٿ }.

يج���وبمط�ع���همت نب���ة،مق����لم ع� ���ى:م{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     

ہ ہ ہھ }.

تدإم����مميوومممو�ممت نب���ةPم ةممن�سبدمت لين���ةميت �سر�فسةمعلىم

همبك�ملمت �سالحر�تميت وظ�ئف. تدأم 

يجوبمط�عهمتدإم�م،مق�لم ع� ى:م{ ې ې ې ى ى ائ 

ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ }.
م همتأه���لمت برتRمبن�ل  ���همخلس�ءمت رفس���ولPمهممتأئة  متدأئة  تإن 

يفسولمتهللPم ةمحليثدمعنمت خلس�ءممنمبعله.

 سوي�لمت نبةPم ةم �سريعمتدأحك�مميت ووتنرنميتدأنظةه.

ت ةرجعرهمت لينره.

ت ةرجعرهم ةمتأمويمت و�س�ءمي �سلمت خ�سوم�ت.

والية االأنبياء 

Pور�س�ل اهلل

والية االأئمة 

.Rالمع�س�مين

�سالحيات ال�الية

ه. ت زع�مهمت �سر�فسرهميتدجتة�عرهمعلىمتدأم 

ولية

المع�ضوم
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

مت ح�كةرهمهللمفسبح�ندمي ع� ى،م رج���بمتأنميكونمت ور ممعلىم   1 تإذتمقلن����مب�أن  م

ت و�نونممن�سوبً�ممنمِقَبلمتهللم ع� ى.م

ُيو�سلمبوو دم ع� ى:م{ڻ ڻ ۀ ۀ ہ     ہ ہ ہ}    2 م

متهللمفسبح�ندمي ع� ىمقلمتأيجبمعلىمتدإن�س�نمط�عهمتدأنبر�ءم ةمتدأحك�مم تأن 

همب� حر�ةمت سرهيه.مم ت خ��س 

3    Rهمت ةع�سومرنم لمت ورتآنمت كريممعلىمثبوتمت وديهم الأنبر�ءميتدأئة  تأك  م

عل���ىمت ن�فلم ةمكثررممنمتدآي�تمت ةب�يك���همت ةبر نهم ليلفممنمتإيفس� يمم

 لن�فل.مم

مط�ع���همت ةع�سوممنبرً�متأيمتإم�مً�م نح�سرم و���طم ةمخ�سو�لمتدأحك�مم   4 تإن  م

ىمتإ ىمتدأحك�ممت �سر�فسرهميت ودئرهمت خ��سعهم �سلطهم ت ت�سريعره،ميدم تعل 

ت لي ه.مم

مت ط�عهم ةم   5 م لنب���ةمتأيمتدإم�مQمح���ق  مت ودي���همت ت�سريعر���هم عن���ةمتأن  تإن 

ه.مم ت ور�هةمت لينرهميت لنرويهمعلىمت ن�فلمك�  
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 لةطا عه

ولية المع�ضوم )النبّي والأئّمة(

�منز تمهذهمتدآيهمعلىم عنمعبلمتهللمبنمعب�فل،معنمعلةمبنمتأبةمط� بQ،مق�ل:م» ة 

يفس���ولمتهللمP {ڇ ڇ ڇ}مهع�نةميفس���ولمتهللمP،م و�لم ة:مي�معلة،م

متهللمتأمرن���ةمتأنمتأنذيمع�سرر ةمتدأقربر���ن،م �سوتمبذ كمذيعً�،ميعر تمتأن ةممتىمتأب�هييمم تإن 

معلر���د،محتىمج�ءنةمجبريل،م و����ل:مي�ممحةل،متإن كم َةتُّ بي���ذتمتدأمرمتأَيممني���ممم�متأكره،مَ �سَ

،م�س�عً�ممنمطع�م،ميتجعلمعلردميجلم بكميب ك!م ��سنعم ن�،مي�معل���ة  م سع���لمم����م وؤمرمبدمعذ 
تإد 

مرتم
ُ
متجةعمبنةمعبلمت ةطلبمحتىمتأكل ةيم،ميتأبل غيممم�متأ ممنم بن،مثم 

(1(
�ً �س�ة،ميتمالأم ن�مع�س 

مهعو يممتأجة���ع،ميهمميومئٍذمتأيبعونميج���اًل،ميزيلينميجاًلمتأيم ب���د.م سعلتمم����متأمرنةمبد،مثم 

ينو�سونميجاًل،م ريممتأعة�مد،متأبومط� بميحةزةميت عب�فلميتأبوم يب.

�مي�سعتد،م ن�يلم �متجتةعوتم دمP،مهع�نةمب� طع�ممت ذيم�سنعتم يم،م جئتمبد،م لة   لة 

م متأ و�ه�م ةمنوتحةمت �سحسه،مثم  ي�مب�أفسن�ن���د،مثم  ممنمت لحم،م �سو 
(2(
يفس���ولمتهللمPمجذمه

ق����ل:مخ���ذيتمب�سممتهلل،م �أكلمت ووممحتىم�سلييت،مم�م يممب�سةءممنمت طع�ممح�جه،ميم�متأيىم

مبرله،متإنمك�نمت رجلمت وتحلممنيمم ر�أكلمم�م تإدمموت�س���عمتأيلييم.ميتأيممتهللمت ذيمنس�لمعل���ة 

،م �سرب���وتمحتىميييتمجةرعً�،ميتأي���ممتهلل،متإنمك�نم مجئتيممبذ كمت ع�ل  م���تم جةرعيم،مث���م  قل 

�متأيتهميفسولممتهللمPمتأنميكل ةي���م،مَبَلَيُهمتأبوم يبم ت رج���لمت وتحلممنيمم ر�سربممثل���د،م لة 

.Pقمت ووم،مي مميكل ةيمميفسولمتهللم مم�مفسحركمم�س�حبكم!م تسر  تإ ىمت كالم،م و�ل:م �سل 

قم مهذتمت رجلمقلمفسبونةمتإ ىمم�مفسةعتممنمت وول،م تسر  ،متإن   و����لم ةممنمت غل:مي����معلة 

متجةعيمم ة.مق�ل:م سعلت،م م ن�مم���نمت طع�ممبةثلمم�م�سنعت،مثم  ت و���وممقبلمتأنمتأكل ةيم،م عل 

بتدم يم،م سعلمكة�م علمب�دأم�ل،ميتأكلوتمحتىمم�م يممبدم مجةعتيم،م لع�نةمب� طع�م،م ور  ثم 

،م �سربوتمحتىميييتممندمجةرعً�. مق�ل:متفسِويم،م جئتيممبذ كمت ع�ل  منمح�جه،مثم 

:مت ولحمت كبرر. )1)ممت ع�ل 
)2)ممقطعه.
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َ�م ةمت عربم لب،متإن ةميتهللمم�متأعلمم�س�ب  ثمم كل مميفسولمتهللمP،م و�ل:مي�مبنةمعبلمت ةط 

م �مجئتكممبد،متإن ةمقلمجئتكممبخررمت لنر�ميتدآخرة،ميقلمتأمرنةمتهللمعز  ج�ءمقومدمب�أ �سلممة 

متأنمتأهعوكممتإ ر���د،م �أي كمميوؤمنمبة،مييوؤتزينةمعلىمتأمري،م ركونمتأخةميي�سرةمييزيريم يج���ل 

يخلرست���ةم ���ةمتأهلةممنمبعلي؟مق����ل:م �أم�سكمت ووم،ميتأحجةوتمعني����مجةرعً�.مق�ل:م وةت،م

م �،ميتأيم�سيممعرن����،ميتأعظةيممبطن�،ميتأحة�سيممفس�ق�.م ولت:متأن�مي�منبة  ���ةمدأحَلثيممفسن  يتإن 

مهذتمتأخةميي�سرةم مق�ل:متإن  تهلل،متأك���ونميزي���ركمعلىمم�مبعثكمتهللمبد.مق�ل:م �أَخَذمبرلي،مث���م 

ييزيريميخلرستةم ركم،م �فسةعوتم دميتأطرعوت.

.
(1(
ق�ل:م و�ممت ووممي�سحكون،مييوو ونمدأبةمط� ب:مقلمتأمركمتأنم �سةعمدبنكمي طرع!

)1)ممت طوفسة،ممحةلمبنمت ح�سن،متدآم� ة،م�ل582.



أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس الخامس

 وظيفة األّمة اإلسالمّية

 في عصر الَغْيبة

فمتإ ىم ل�سسهمت غربهميتأفسب�بي�.   1 يتعر 

2   .Qيحلِّلمفسببمت غربهمت كبرىم لةع�سوم

يبر نمهييمت علة����ءمييظرستيممتدأفس�فسرهم ةمع�سرم   3

ت غربه.





 ةيرل

���لميتآ دمتدأطي�يمR،محرثمقِلمم متهللم ب�يكمي ع� ىمعلىمت ب�سري همبنويممحة   و���لمم���ن 

ةم هميت ةلينهممل  يفس���ولمتهللمPمتإ ىم�سبدمت جزيرةمت عربرهمب� رفس� همت خ� ةهميعِةلم ةممك 

ث���الثميع�سرينمفسنه،ميك�نتمت ن�فلم ختل���فمتإ رد،م ةنمتأيتهميفسولمتهللمP،مك�نمي�ستطرعم

متفستخلفممنمبعلهمي�سر دم ت ذه����بمتإ ىمم�سجلهمتأيممنز د،مييتوت�سلممعدمب�س���كلممب��سر،مثم 

همتدأطي����يمR،ميك�نمت توت�سلممعيممتأم���رًتممر�سويًتم متدأئة  تأمر���رمت ةوؤمنر���نمQ،مث���م 

يفسي���اًل،متإ ىمبلتيهمت ع�سرمت عب�فسة،محرثمب����تمبع�لمت خلس�ءميسر�سونمتإق�مهمجبري همعلىم

م مب�سكٍلمفسري  تدإم����ممتإ ���ىمتأنمي�سلمتدأمرمتإ ىمتدإم�مممت ع�سكريمQ،م ���ك�نمت توت�سلميتم 

ًت،ميك�نتمت غربهمت �سغرىم �س�حبمت ع�سرمبعلم�سي�هةمتأبردمت ع�سكريمQ،محرثمك�نم جل 

معبرمفسسررممنمت �سسرتءمتدأيبعه،ميبو �ةمت �سسر���رمت رتبعمك�نتمت غربهمت كبرىم ت توت�س���لميت���م 

 �س�حبمت زم�ن|.مي رة�مي�أ ةمنبر نم ل�سسهمت َغربترن،ميهييمت علة�ءم ةمع�سرمت غربهم ج�هم

همتدإفسالمر ه. ت ن�فلميتدأم 

 لسسه ت غربه

م �س�حبمت ع�سرميت زم����نم|متأنميغربمعنمت ن�فل،محتىمي�أذنم ميجلَّ  و���لمكتبمتهللمعزَّ

قمت وعلم تهللم ع� ىم دمب� ظيوي،م رةالأمتدأي�لمق�سطً�ميعلد،مبعلم�مملئتمظلةً�ميجويًتمييحوِّ

تدإ ية،مق�لمتهللم ع� ���ى:م{چ چ ڇ ڇ     ڇ ڇ ڍ   ڍ ڌ    ڌ ڎ 

.
(1(

ڎ}
)1)ممفسويةمتدأنبر�ء،متدآيهم105.
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مت حكةهمتدإ يرهمقلمتقت�ستمهذتمت غر����بم الإم�ممت ةع�سوممQ،م يلميعنةم يبة����متأن 

لمتأح���ك�ممت �سريعهمتدإفسالمره،ميت تزتممت ةوؤمنرنمبرو يم،ميت تخل ةمعنميتجب� يمم ذ كم عط 

هم  ج����همتدإفسالمميت ةجتةعمتدإفسالمة،ميعلممت ور�ممب�أيمتأمرمفسوىمتدأعة�لمت سرهي همت خ��س 

همتدإفسالمر هم ةممرحلهمتنتظ�يهمم ك� �سالةميت �سوم؟مهلمهذتمهومت ةرتهميت ةطلوبممنمتدأم 

متهللمتأيتهمتأمرًتمتآخرممنمهذتمت غر�ب؟  لظيويمت ةب�يك؟متأممتأن 

م ةم مفسب���بمغر�بمتدإم����ممت ةيليم|مهومعلمميج���وهمت ن��سر،متأيمقل ���همتأن�س�يمت حق  تإن 

���همتدأطي�يمRمي ريتي� يمم لم �سررةمتدأئة  ِقب����لمتأن�س�يمت ب�طلميت ط�غ���وت،ميب�أهنىم �أم 

يتأح�هيثيمميتبر نم ن�مهذتمت �سبب.م

هم�سع����يمتأجوف،ميتإن ة�مهوم�سبرميعةلميتفستعلتهميتفستو�مه،م متنتظ����يمت سرجم ر�لممجر  تإن 

ي ةيرلمتدأي����لم وليمدمت �سريف،ميتإعلتهمت نس�لم ن�سر د،مي �أهرلي�م نرلم�سرفمت �سي�هة،م

م عونمظيويهم ةمكل  مت ةنتظرينم دمي�سعرينمب� ح�جهمتإ رد،مييليكونمتأهلت د،مييتوق  يعلردم �إن 

فسه.  حظه،ميتأن دمفسرطلبممنيممت عونميت ن�سرةم لو�سولمتإ ىمتأهلت دمت ةول 

يقلمج�ءم ةمحليثمعنميفسولمتهللمPمتأن دمق�ل:م»اأف�سل اأعمال اأمتي انتظار فرج اهلل 

.
عّز وجّل«)1)

ي ةمحليثمعنمتدإم�ممزينمت ع�بلينمQمق�ل:م»تمتّد الغيبة ب�لّي اهلل الثاني ع�سر 

م���ن اأو�س���ياء ر�س����ل اهلل P واالأئّمة بعده. ي���ا اأبا خالد، اإّن اأهل زم���ان غيبته، القائل�ن 

باإمامت���ه، المنتظ���رون لظه����ره، اأف�س���ل كّل زمان، الأّن اهلل - تعالى ذك���ره - اأعطاهم من 

العق�ل واالأفهام والمعرفة، ما �سارت به الغيبة عندهم بمنزلة الم�ساهدة، وجعلهم في 

ذلك الزمان بمنزلة المجاهدين بين يدي ر�س�ل اهلل P بال�سيف، اأولئك المِخل�س�ن 

.
حّقاً، و�سيعتنا �سدقاً، والدعاة اإلى دين اهلل �سّراً وجهراً«)2)

)1)ممت �سرخمت �سليق،معرونمتأخب�يمت ر�س�Q،مج2،م�لم39.
)2)ممت �سر���خمت �سليق،مكة�لمت لينمي ة����ممت نعةه،م�ل320،م حورقمعلةمتأكبرمت غس�يي،من�سرمموؤفس�سهمت ن�سرمتدفسالمة،م

قم،م1405 هـ.
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ت غربه ت صغلى

مQمع�مم260هـ،  ب���لتأتم ترةمت غربهمت �سغرى،مب�سي����هةمتدإم�ممت ح�سنمت ع�سك���ريِّ

م|مخة�لم ���ةمتدإم����ممت ةيلي|م الإم�مهممنمبع���له،محرثمك�نمعةرمتدإم����ممت ةيليِّ ي و  

تمقرتبهم70مفسنهمحت���ىمع�مم329ه�.محرثمتنتي���تمبو �ةمت �سسررم فسن���وتتم وريب���ً�،ميتفستةرَّ

ت رتبع،ميبلتيهمت غربهمت كبرى.

���همموت ردم ل���عمعلىممك�ن���دمتأحلممنمت ن�ف���لمتإدمخ��س  ي ���ةمزم���نمت غرب���همت �سغرىم مميطَّ

برنممندم وط. يت ةورَّ

هينم مبوتفسطه،ميه���ممتأ�سخ��لممحل  يك�نم وت�س���لمت ن�ف���لممعمتدإم����ممت ةيليم|ميت���م 

تخت�يه���ممتدإم�مم|،ميدم وت�س���لممعدمQمعنمطريقمغررهم،محرثمك�نوتمي�أخذينممنم

ت ن�فلمتأفسئلتيمممكتوبهم رو�سلوه�متإ ىمتدإم�م،م رجربمعني�مب� كت�بهمتأي�سً�،ميُ ع�هم �س�حبي�.م

ُطِل���َحمعلىمهوؤدءمتدأ�سخ�����لمتفسمم»ال�س���فراء«،ميك�نوتمتأيبع���همتأ�سخ��لم ن�يبوتم يق���لمت�سْ

هم|،ميهوؤدءم»ال�س���فراء«مهممعلىم همت تةمتأيكلي�م يممتدإم�ممت حج  مت خ��س  علىمهذهمت ةي�م 

ت توت ة:

ال�سفير االأّول:متأبومعةريمعثة�نمبنمفسعرلمت عةريمتدأفسلي،مي ولمك�نميكراًلمدأبردمتدإم�مم

مQممنمقبلد.م ت ع�سكري 

. لمبنمعثة�نمبنمفسعرلمت عةري  ال�سفير الثاني:متأبومجعسرممحةَّ

ال�سفير الثالث:متأبومت و�فسممح�سرنمبنمييحمت نوبختة.

. لمت �سةري  مبنممحةَّ ال�سفير الرابع:متأبومت ح�سنمعلة 

م|ميخبرمت ن�ف���لمب�نتي�ءمت غربهم ي ���ةمني�ي���همفسس�ي دمخرجمت توقرعمم���نمتدإم�ممت ةيليِّ

ت �سغرى،ميبلءمت غربهمت كبرى.

ميك�ملمعنم�سرعتدميمحبردم ج�أًة،مبلمك�نمت توت�سلم تإذًت،م �دإم�مم|م ممينوطعمب�سكلم �م 

ق�ئة���ً�،مي ومعب���رميتفسطه،مطرلهمفسبعر���نمفسنهم وريبً�،ميبة���وتمت �سسررمت رتبعمب���لتأتمت غربهم

ت كبرى،ميتنوطعمت توت�سلممعدمفسالممتهللمعلرد.
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ت غربه ت كبلى

تدمت تةمتأيجلهمتهللم مغرب���همتدإم�ممت ةيليم|م ر�ستمهةمتدأ�سلم رة�ميعنةمهييهميمية  تإنَّ

دأجلي�م ةمهذهمت لنر�،متإن ة�متدأ�سلمتأنميكونمح��سرًتمبرنم�سرعتدميتأن�س�يه،ميووممبةي�مدممنم

قمت ح�سويم  بلر���غمت رفس� همين�سرمت لينميتإق�مهمت و�سطميت عللمبر���نمت ن�فل،م ذتميكسةم تحو 

يهم غربتدميتفستت�يه. هًتمزيتلمت عوتملمت ةوؤه  ت ةب�يكم الإم�ممQممجل 

فمعلىمتأفسب�ب،مذكرن�ممني�مت �سببمتدأفس�فل،ميهومعلمميجوهمت ن��سر،متأيم  � ظيويممتوق 

قل همتدأن�س�يمبرنميليد،ميمني�متأي�سً�:

مت علت هم متدأطريح�تمتدأخرىمغر���رمتدإ يرهمت تةميةكنمتأنمُيو����لمب�أن  تإثب����تم �س���لمكل  1.م

متدأطريحهمتدإ يره،مهةميحله�م نونمب�أن  قممنمخال ي�،م ررىمت ن�فلمييترو  فسوفم تحو 

لم حورقمت عللميتدأم�ن. ت تةم تكس 

م ���ب،م الميثبتمتإدممنمت�ستل  تختب����يمت ةوؤمنر���نمت ُخل �ل،محت ىميةرزمت خبرثممنمت طر  2.م

تإية�ندميقويميورند،مي رنك�سفمبذ كمتأ�سح�بمت نسوفلمت ةري�سهميت �سعرسه.

م|مبعلمفسنةمت غربه،مينعةهمح�سويه،م ركونمت ت�سلرمم رهمتدإم�ممت ةيلي  ت �سعويمب�أهة  3.م

 دممطلوً�،ميتدإذع�نمهتئةً�ميتأبلًت.

هذهمت عن��سرم خت�سرمت ة�سلحهم ةمت غربه،مم�س� ً�متإ ري�مقر�ممت جر�لميجيوزي همت ن�فلم

لمت عظرم.  يذهمت لي ه،ميهذتميعنةمت عةلمعلىمت تةيرلمي وطئهمتدأي�لم يذتمت تحو 

يخ���اللمه���ذهمت غربه،مينبغ���ةمت عةلمبيليميفس���ولمتهللمP،ممنمخاللمت و���رتآنمت كريمم

ت���دمت ةب�يك���هم لو�سولمتإ ىمت ي���لفمت ةن�سوهميهومتي س�عمتأفسب�بمت غرب���همت ط�يئهمب�سكلم يفسن 

ني�ئة.

ييق ت علةاء  ة عصل ت غربه

ءمعلىمتهللم ع� ىممنمخاللم بلرغيمم همت علة�ءمهةممنمتأ�سرفمت ةي�م؛م يممتدأهد  ممية  تإن 

لمP،مين�سرمت ةع�يفميت علوممتدإفسالمر ه.  لينممحة 

مهييهمم ر�لممح�سويًتم ةمعةلر همت تبلرغميت توجرد،مبلمهممتأم�نمت ن�فلممنمتدنحرتفم يتإن 
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���دمنحومب�بمتهللمت ذيممندميوؤ ى،ميهوم ع���نمت ة�سلكمتدإ يةمت ذيمتأيتههمتهللم ع� ىميهومت توج 

لمR.م � ع� مم ���دمهييمتأفس�فلم ةمتإعلتهمتأن�س�يمت لينميتدإفسالم،م لميتآلممحة  ب����بممحة 

م���نمخاللمن�سرمي ثبرتمثو� همع� رهميعور���لةميتفسخهم ةمنسوفلمت ن�فل،ميهةمثو� همت ط�عهم

لم�سلوتتمتهللميفسالمدمعلريممتأجةعرن. لميتآلممحة  يت وديهم ةحة 

م���نمهن����مك�نمت علة����ءمتأي�سً�مهممت �سبرلمتإ ���ىمتهللميهممب�بمتهلل،مم���نمتأ �هممنج�،ميمنم

 ،Rخل فمعنيممغرقميهوى،مدأن يممتنتيلوتممنممعرنمعلمميفسولمتهللميتآلمبرتدمتدأطي�يم 

تيم،ميتقتليتمب�آث�يهم،م يممت ذينميووهينمت ن�فلمتإ ىمفسسرنهمت نج�ة. وتمب�سن  يتفستن 

���َماَواِت  نَّ َطاِلَب اْلِعْلِم َي�ْس���َتْغِفُر َلُه َمْن ِفي ال�سَّ
َ
يو���ولمتأمررمت ةوؤمنرنمQ: »واْعلَْم اأ

ْجِنَحَتَها 
َ
ُع اأ نَّ اْلَمالِئَكَة َلَت�سَ

َ
َماءِ، واْلُح�ُت ِفي اْلَبْحِر، واأ ْيُر ِفي َج�ِّ ال�سَّ ْر�ِس، َحتَّى الطَّ

َ
وااْلأ

ْنَيا َواْلَفْ�ُز ِباْلَجنَِّة َيْ�َم اْلِقَياَمِة؛ الأنَّ اْلُفَقَهاَء ُهُم  ���ا ِبِه، َوِفيِه �َس���َرُف الدُّ ِلَطاِلِب اْلِعْلِم ِر�سً

.
ِ َتَباَرَك َوَتَعاَلى«)1)

َّ
ِداّلُء َعلَى اهلل

َ
َعاُة اإَِلى اْلِجَناِن َوااْلأ الدُّ

معل���ىمت ع� ���ممتأنميب���ذلمعلة���دم عب����همتهلل،م و���لمييهمع���نمتدإم����مم ي ���ةمت ريتي����تمتأن 

ت �س�هقممQ: »قراأت في كتاب علي Q: اإّن اهلل لم ياأخذ على الجّهال عهداً بطلب 

.
العلم، حتى اأخذ على العلماء عهداً ببذل العلم للجّهال؛ الأّن العلم كان قبل الجهل«)2)

ممنميعةلمبغررمعلمميب�سررة:م»العامل  يقلمييهمعنمتدإم�ممت �س�هقمQمتأي�سً�م ةمحق 

.
على غير ب�سيرة كال�سائر على غير الطريق، ال يزيده �سرعة ال�سير اإال بعدا«)3)

وميكن أن نّلخص دور العالم في زمن الغيبة بأمور أربعة أساسية:

هم بر����نمي و�سرحمت ةع�يفميت عل���وممتدإفسالمرهممنمتأحك�مم�سرعر���هميمس�هرممعو�ئلي  1.م

يقرممتأخالقرهم لن�فل.

نيةمت ن�فلمعنمت ةنكر،ميحث يممعلىم علمت ةعريفميتد تزتممب� �سريعهمتدإفسالمره. 2.م

يم ةوتجيهمت نظري �تميتدآيتءمت لخرلهمعلىمت لينميعلىمت ةجتةعم ه عمت بلع،ميت ت�سل  3.م

)1)ممت �سر���خمت �س���ليق،ممنمدميح�سرهمت سورد،مجم4،م�لم387،من�سرمموؤفس�سهمت ن�سرمتدإفسالمة،مقم،مط2، 1404ه�،مي�سرهم
تدإم�ممعلةمQمدبندممحةلمبنمت حنسره.

)2)ممت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج1،م�ل41.
)3)ممم.ن،م�ل43.



ه   ة يديه ت سورد60 يقيل  ةيرلي 

تدإفسالمة،مكةمدم وؤهيمتإ ىمتإخاللمتأيمتنحرتفممنمدميووىمعلىمه عي�ميي �سي�.

يمدإهتيةم�سوؤينمت بالهميت عب����ه،ميعلممت ركونم لظلمميت ظ� ةرن،ممنمخاللم ت ت�س���ل  4.م

عطرتم لسوي����ءم ةمع�سرم
ُ
ت �سع���ةمدإق�م���همحكومهمت ع���لل،ممنمخاللمت ودي���همت تةمتأ

ت غربه.

م ةمخ�ن���همت تةيرلم ظي���ويمتدإم�ممت ةي���ليم|،ميتإعلتهم ه���ذهمتدأم���ويمب�أجةعي����م �سب 

تدأن�س�يمت خل �لمت ث�بترن،متإعلتهمتأ�سح�بمت ولوبمت تةمي�سستمب�أن ي�مكُزبرمت حليل.
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ت توت�سلمت ةب��سرممنمخاللمزي�ي دميق�سلهميت حليثممعد.

ت توت�سلمعبرمت ودةميت و�هةم ةمت ةن�طقميت ودي�تمتدإفسالمره.

ت توت�سلمغررمت ةب��سرمعبرمت رفس�ئلميت ةك� ب�تممنمخاللمت وكالء.

بر����نمي و�سرحميتإظي����يمت ةع�يفميت عل���وممتدإفسالمر���هم ةممختلفم

ت علوممتدإفسالمره.

ني���ةمت ن�ف���لمع���نمت ةنك���رميحث يممعل���ىم ع���لمت ةع���ريفميتد تزتمم

ب� �سريعهمتدإفسالمره.

يم ةوتجي���همت نظري����تميتدآيتءمت لخرلهمعلىم ه عمت ب���لعميت ت�س���ل 

ت لينميت ةجتةعمتدإفسالمة.

ت غرب���همت �سغ���رى:مب���لتأتمفسنه260ه����ميتنتي���تمفسنه329ه����،ميك�نم

ت توت�سلمخال ي�معبرمت �سسرتءمتدأيبعه.

ت غربهمت كب���رى:مبلتأتمفسنه329ميدم زتلمم�ستةرة،ميدميوجلم وت�سلم

معمتدإم�ممت ةيلي|مخال ي�.

الت�ا�سل مع 

 Pر�س�ل اهلل

Rواالأئمة

غيبة االإمام 

المهدي|

اأن�اع غيبة االإمام 

المهدي|

دور العلماء في 

ع�سر الغيبة

يمدإهتيةم�سوؤينمت لي ���همتدإفسالمرهميتدهتة�ممب�سوؤينمت ن�فلم ت ت�سل 

يم�س� حيمميم�س� حمت ةجتةعمتدإفسالمة.

متهللمفسبح�ندمي ع� ىم�س�ءمتأنميغربمتدإم�ممت ث�نةمع�سرمعنمتأنظ�يمت ن�فل،ميينوطعمت توت�سلممعد. تإن 

قل همت ن��سرم و�سرهمتدإم�مQ،مبلمعلمميجوههم ةمبع�لمتدأزمنه.

رهمتدإم�ممت ةيلي|محتىميكونمت ت�سلرمم دممطلق. ت �سعويمب�أهة 

اأ�سباب

 الغيبة

تختب�يمت ةوؤمنرنمت خل �لم ةعر همملىمثب� يممييورنيممبو�سرهمتدإم�م|.

تفستعلتهميقبولمت ن�فلم لو�سرهمت ةيلييهمتدإ يره.
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

همتدأطي�يRم ةمقر�ه يمم للي همتدإفسالمرهم   1 تمت�زتمحر�ةمت نبةميتدأئة 

ممنيم.م رنمبكل  ب�سيو همت توت�سلممعيمممب��سرة،متأيمعبرمت �سسرتءمت خ��س 

مغربهمتدإم�ممت ةيلي|ممنعتمت ن�فلممنمت توت�سلممعدميت ركونمتإ رد،م   2 تإن 

����متأع�قمت حركهمت ثو� رهميت سكريهم ب���لمغر بتدمعنمت ن�فلمب�سكلمك�مل،ممة 

 ةمت ةجتةعمتدإفسالمة.م

متدأفسب�بمت تةمغر بتمتدإم�ممت ةيلي|مهومعلممي�سوحم كرةم   3 ممنمتأهم  تإن 

همت ةجتةع�تمت ب�سريهمتدإفسالمرهميغرره�.مم ت ةيلييهمعنلمك�  

همتدأطي�يم لعلة�ءمهييًتمب����يزًتميمحوييً�م ةمع�سرمت غربهم   4  و���لمتأعطىمتدأئة 

 ةمقر�هةمت ةجتةعمتدإفسالمة.م

يمدإهتيةم�سوؤينمت ن�فلم   5 مت ت�سل  عطةمت سوي�ءم ةمع�سرمت غربهمت كبرىمحق 
ُ
تأ

 ةم�ست ىمت ةج�دت.م
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ه   ة عصل ت غ ه تإلسالمر  يَرسه تألم 

 لةطا عه

الأّمة الإ�ضالمّية في ع�ضر الَغْيبة

ي����متدإخوةم ����ءةم يجة�تمم���نمخ�سومي����.متعلةوت،متأي  �س���تمجةر���عمت عو�ئلمت بن   و���لم عر 

ظرنم ره!مدحظوتمكمميجبمعلرن����متأنمنكونممترو  مه���ذهمت نوطهم ةمغ�ي���همتدأهة  يتدأخ���وتت،متأن 

فلم بوتمحتىم ةم ع� رممتدإفسالمميتأحك�مد،ميحرثة�ميجليتم ةمت �سرعمت ةول  ت روم؛متإذمتإن يممنو 

هم معتو���لًتمتأيمحكةً�م دم �أثررمتإيج�بةميت�سحميكبررم ةمحر����ةميم�ستوبلمت سرهميت ةجتةعميتدأم 

تدإفسالمر���ه،ميقسوتمبوجيدميق�يموهمب�س���كلمتأيمب�آخر،م عل يممي�ستطرعونمت و�س�ءمعلرد،م �إْنم مم

ي�سلوتمتإ ىمغ�يتيممح�ي وتمت تالعبمبةحتوته.

؟ميكرفميت�سن ىم دم جريلمت عو�ئلم مبع�لمت ن�فلميت�س�ءلمم�ستبعلًت:ميم����م�س�أنمت علي  ي ع���ل 

مق�هيمعلىمذ ك،مي كنم يمخ�طئمطبعً�؛م � علي  تدإفسالمر���هممنم �ئل ي�م لن�فل؟!ميهذتمت ت�سو 

متإ ىمع�سرتتمت �سنرن،محتىم دمعل���ىمت ة���لىمت و�سرر،مبلمعلىمتمتلتهم ترةمطويله،مقلم ةت���ل 

ي�ستطر���عمطة�لمب���وؤيةمم�سرئهم ري�متأيمتإ رتغي����ممنمجوهره�،متأيمتإب���رتزمنوطهممظلةه.م ولم

يب���ذلمتأحلهممجيوهًتممحةومهمعلىمملىمفسنوتتمطويل���ه،ميينسقمتدأموتلمي كنمدمي�سلمتإ ىم

�ستممعتو���لتتمت ة�سلةرنم نترج���ه،م ر�أ ���ةمتآخرينممنمبعله،ميية�سونمعل���ىمنيجد.م ولم عر 

 لكثر���رمم���نمتأمث�لمهذهمتدأعة�ل،مكة����مح�سلممعمعورلةمت توحرلميعور���لةمتدإم�مه،ميكذ كم

�ءةمب�يزة،م لميت ون�ع���ه.مهذهمكل ي�منو����طمبن  ت ةس�هر���ممتدأخالقر���ه،مكةسي���وممت �سبرميت توك 

ممت ةجتةعم كمت ذيمي�سيمم ةم و���ل   ���ومتفستوع���بمت ة�سلة���ونمحوروتي�م ك�نتمبةث�بهمت ةح���ر 

تدإفسالم���ةمنح���ومتدأم�م.مي كن يم،مبعلم����م ح�يلوتمعلري�ميغر ريتمم�س�مرني����ميبل  وتممع�نري�م

كمتإ ىمهتءم يتأ ووه����م ���ةمتدأذه�نمعلىم�سويةمتأخ���رىممغ�يرةمدأ�سلي�،متفستح�لمذ ���كمت ةحر 

م،مكة�متأن يممح�ي وتمذ كمكثررًتممعمعورلةمت ةيليمت ةوعوه... يميمنوِّ مخلِّ

االإمام الخامنئي{





أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس السادس

والية الفقيه

فمتإ ىمت ةعنىمتد�سطالحةم وديهمت سورد.   1 يتعر 

معلىميديهمت سوردممنمخاللمق�علةمت ل طف.   2 ي�ستلل 

يبر نمت ل رلمت عولةمعلىميديهمت سورد.   3





 ةيرل

كثر���رةمهةمت ةع�نةمت تةمييهتمحولمكلةهم»ال�الي���ة«م ةممع�جممت لغه،مي كنمظ�هرمهذهم

مم�م ردممنمخلل. يم �س�أنمم�،ميفسل  ت ةع�نةميجوعي�متإ ىمتأمرميتحل،ميهومت ت�سل 

ِة، 
َ
مَره ويق�م بِكفايته. وَوليُّ المراأ

َ
: وليُّ اليتيم، الذي يلي اأ  سةم �س�نمت عرب:م»والَ�ِليُّ

.
الذي يلي عقد النكاح عليها وال َيَدُعها ت�ْسَتبدُّ بعقد النكاح دونه«)1)

ي ةممعجمممو�ير�لمت لغه:م»ولى: ال�او والالم والياء: اأ�س���ل �س���حيح يدّل على قرب. 

م���ن ذل���ك ال�لي: القرب. ومن الب���اب الم�لى: المعِتق والمعَتق، وال�س���احب، والحليف، 

.
وابن العم، والنا�سر، والجار؛ كّل ه�ؤالء من ال�لي وه� القرب«)2)

ي ةمت ني�يه:م»في اأ�سماء اهلل تعالى )ال�لي( ه� النا�سر. وقيل: المت�ّلي الأم�ر العالم 

والخالئ���ق، القائ���م به���ا. ومن اأ�س���مائه عّز وج���ّل )ال�لي( وه���� مالك االأ�س���ياء جميعها، 

المت�س���ّرف فيه���ا، وكاأّن ال�الي���ة ت�س���عر بالتدبير والق���درة والفعل، وما ل���م يجتمع ذلك 

.
فيها لم ينطلق عليه ا�سم ال�الي«)3)

يق���لمييهتمكلة���هم»والية«م ���ةمت ورتآنمت كري���م،مي ةمن�سو�لمتأه���لمت برتمR،مي ةم

هميت �سلطه... ة،ممني�:مت ن�سرةميت ةحب  كلة�تمت علة�ءم)تأعلىمتهللممو�ميم(،مي ي�ممع�ٍنمعل 

)1)ممتبنممنظوي،م �س�نمت عرب،مج15،م�ل407م،من�سرمتأهبمت حوزة،م1405ه�،م �سلمت ي�ء.
)2)ممتب���نم �يف���ل،ممعجمممو�ير����لمت لغه،مج6،م�ل141،م حور���قمعبلمت �سالمممحةلمه�يين،مطب���عمين�سرممكتبهمتدعالمم

تدفسالمة،م1404هـ.
)3)ممتب���نمتدأثر���ر،مت ني�ي���هم ةمغريبمت حلي���ثميتدأثر،مج5،م����ل227،م حورقممحة���وهممحةلمت طن�خة،من�س���رمموؤفس�سهم

تفسة�عرلر�نم-مقم،مطم136464م�لمب�بمت وتيممعمت الم.
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يت ودي���همت ت���ةمهةممو�سوعمبحثن����مهةمبةعنىمت �سلط���ه،ميب� تحليلمفسلط���همت سوردمعلىم

ت ن�فلم ةمع�سرمت غربهمت كبرى.م

ما هة يديه ت سورد؟

ق�لم ع� ى:م{ې ې ې ى ى ائ ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ 

مت وديهم ،مه���ذهمتدآيهم بر نمتأن 
(1(

ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئ ىئ ی ی }
ت حورور همهةمهللمفسبح�ندمي ع� ى.

لمبوديهمت نبةمP،ميت تةم�س���رحمت ورتآنمت كريمممعن�ه�م ةم ه���ذهمت ودي���همتدإ ير هم تج�س 

متأي ىمب� ةوؤمنممنمنس�سدم .ميكونمت نبة 
(2(

قو دم ع� ���ى:م{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈٴۇ }

���دمتأي ىمبدم ةمجةر���عمت ة�س�ئ���لمت حر� ر ه،م يومتأي ���ىمبدم ةمت ة�س�ئ���لمتدجتة�عر هم معن����همتأن 

مموؤمن. م�نمعلىمتإيتهةمييتأيمتأي  متإيته دمييتأيدممولَّ يت و�س�ئر هميت حكومر هميغرره�...ميتأنَّ

لمعلىمتفستةرتيه�ممنمبعلهم ةمتثنةم مPم ةمحر� د،ميتأك  له�مت نبة  ه���ذهمت وديهمت تةمتأك 

مPميتأه���لمبرتدمRمعلىم هةمت �س�هيةمعنمت نبة  ���تمتدأح�هيثمت ةتع���ل  ع�س���رمتإم�مً�،مه  

ثبو ي�،مكة�مذكرن�مفس�بوً�.

���همRمحت ىمك�نتمت غربهمت كب���رىم الإم�مم�س�حبم تمت وديهم ةمتدأئة  يهك���ذتمتفستة���ر 

لتميديتدمتمت���لتهًتم وديهمت ةع�سوم؛م ت زم����نم|،م �نتول���تمت وديهمتإ ىمت سور���د،مت ذيم�سكَّ

مت سرتغمت �سر�فسةميتدجتة�عةميت و�س�ئةميت وتقع...  رووممب�سل 

يديه ت سورد

ميهك���ذتم كونميديهمت سورد؛مت تةمنحنمب�سلهمت بحثمعني�،مهةمنر�بهمت سوردمعنمتدإم�مم

ة ه،ميتإق�مهمحكممتهللم ع� ىم ةمتدأي�ل،ميهذهمت نر�بهمم�ستةل  ت ةنتظرم|م ةمقر�هةمتدأم 

مندم|،ميهةمجذيةممنمنويه،مي�سي�بممنمقب�سد،مي رعممنم ريعمهيحتد،م ذ كمُعرِّ تم

»والية الفقيه«مب�أن ي�م»حاكميّة المجتهد الجامع لل�س���رائط في ع�س���ر الغيبة«ميذ كممنم

)1)ممفسويةمت ة�ئلة،متدآيت�نم55 - 56.
)2)ممفسويةمتدأحزتب،متدآيهم6.
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خ���اللمت �سالحر����تمت وتفسعهمت ةةنوحهم دممنمقبلمتدإم����ممت ةع�سوممQمعلىمم�ستوىم

ت بالهميت عب�ه.

»فللفقي���ه الع���ادل جميع ما للر�س����ل P واالأئّمة R، مّم���ا يرجع اإلى الحك�مة 

وال�سيا�س���ة، وال يعقل الفرق؛ الأّن ال�الي ��� اأّي �س���خ�س كان ��� ه� ُمجري اأحكام ال�س���ريعة، 

والمقي���م للح���دود االإلهّي���ة، واالآخ���ذ للخراج و�س���ائر الماليات، والت�س���ّرف فيه���ا بما ه� 

�سالح الم�سلمين«!

طف
ُ

ت وديه  

بمت عبلممنمت ط�عهم متهللمتأيج���بمعلىمنس�سدمتأنمي�سنعمم�ميو���ر  ق�ع���لةمت لط���ف،م عنةمتأن 

متهللم ب����يكمي ع� ى،مبعلمتأنمتأيجلمت خلقم مهذهمت و�علةم عنةمب�أن  ييبع���لهمع���نمت ةع�سره،متإن 

 ���ةمهذهمت لنر�،ميبةوت�سىم طسدمت �س�م���لمييحةتدمت وتفسعه،م مميتركمهذتمتدإن�س�نميتخب طم

م ،مبلمجعلم ���دمطريوً�مييتليمبد،ميفسبراًلمير�س���لهمتإ ىمنويمت حق   ���ةمغر�ه���بمت ظلة�تميت غة 

يت يلتيه،مكةمدمي�سوطممنمت ةر بهمتدإن�س�نرهمتإ ىمت ةر بهمت بيرةره.

لمعلريمم يهذتميعنةمتأنميجعلمتهللم لن�فلمتأحك�مً�م تنظرممتأمويمحر� يمميمعر�ستيم،م رنز 

ت كت���بميت رفس�دت،مييجعلمعلري�مقر ةً�ميي رً�ميتو  ىمن�سره����مي طبروي�مي ثبرتي�،م رعةلمعلىم

ميت �سالل. هلتيهمت ن�فلممنمخال ي�،مييكونمت �سة�نهم نج�ةمتدإن�س�نممنمت غة 

م،مُي�ستس����هممني�م زيممبعثمتدأنبر�ءمR،مييجوبم  ي���ذهمت و�علة،ميمنمخاللمم�م ول 

رهم ���ةم نظر���ممت ةجتةعميمنعم مزم����ن؛م ة�م ذ كمم���نمتأهة  ���همRم ���ةمكل   ن�سر���بمتدأئة 

يمب�دإن�س�نمتإ ىم همت كس���ر،ميتدنور�هم يم،مم�ميوؤه  تدنحرت ����ت،ميب� ت� ةمعلممت لجوءمتإ ىمتأئة 

ت ي�ييهميت �سو�ء.

هم مت سوردم ةمع�سرمت غرب���همتإدمم�سلتقم يذتمت و�ئلمت ذيمُيرتهممندمحسظمتدأم  يم����مت و ة 

منمتدنحرتف،ميت لينممنمت �سر�ع.

عم ري�مت لي���نميديًهم بع�لمت ن�فلمعلىم مجةرعمت ةوتيهمت تةم�سر  يم���نمت جليرمب� ذك���رمتأنَّ

بع�سيم،ميتعىم ري�مم�سلحهمت ُةو َّىمعلردميت لطفمبد،مييع�يهمح� د،مي ممينظرمتإ ىمم�سلحهم
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،مي ممييلفممنمخال ي�متأنميةنحدمتمتر�زًت. ت و ة 

م  � ودي���هم ةمنظرمتدإفس���الممم�سوؤي ر همي كلرف،مكرسة�مك�نتميحرثة����ميقعت.م وديهمتدأب 

غ�ي،م حسظيممييع�يتيمميت ل طفمبي���م.مييديهمتدأبم ةم زييجمتبنتدم مث���اًلمعلىمتأبن�ئ���دمت �س 

ر�عميتدفستغالل.مييديهمت وقف،م رع�يهم�سوؤيندميم�س� حدم ت بكر؛م �سر�نتي�ميحسظي�ممنمت �س 

يت حرلو ���همهينمخرتب���دميتإفس����ءةمتفستعة� ���د.مييديهمت ح�كممعل���ىمتأموتلمت غ�ئ���بميت و��سرم

���همي�سر�نهمت ةجتةعممنم سر���دميت ةجنونمكذ ���ك.مييديهمت سورد،م حسظمت ة�س� حمت ع�م  يت �س 

ر�ع. ت س�س�هميتدنحرتفميت حووقممنمت �س 

م مت حق  ي ةمجةرعمت ةوتيهمُ ور لمت وديهمبرع�يهمم�س� حمت جيهمت ةو  ىمعلري�،مي ر�لم لو ة 

ه،محرثم �سوطميديتدمخ�يجم لكم فمعلىمي قمتأهوتئدميم�س� ح���دمييغب� دمت خ��س  تأنميت�س���ر 

مت وديهمت �سرعر ه،متأبعلمم�م كونمعنمتدفستبلتهميت تعن تميت لكت� ويي ه. ت حليه،ميمندميتبر نمتأن 

م}،مدأن دممنمخاللم م كرةميديهمت سوردمتبتلعي����متدإم�ممت خةرن���ة  يدميظ���نمتأح���ٌلمتأنَّ

يةم ةمييتي�تم ميمتجذ  لهم ةمت سكرمتدإفسالمة  مهذهمت سكرةممت�أ�س  نظرةم �أملر همب�سرطهمنجلمتأن 

تأه���لمت بر���تمRميكلة�تمت علة�ء،ميقلميفس���ممت ةع�سومونمتدأطي����يمRممع� ممهذتم

ت �سبر���لميتأبرزيتمبع�س���ً�ممنمجوتنبد،ميهومت رجوعمتإ ىممنمتأعةلمت سكرميت نظرم ةمتدأح�هيثم

ت �س�هيةمعنيممR،مييةكنمي�سلمعلٍهممنمت ن�سو�لمت وتيهةم

عني���ممRمت تةمُ رِجعمتإ ىمت سوردمت �سلط���هميت وديه،م بذييميديهمت سوردمموجوهةم ةم

 .Rسريحمتأح�هيثيمم�

ت ل رل ت عولة على ت وديه

م�ت: يبنةمتدإم�ممت خةرنةم}مه رلدمعلىمتأيبعممول 

المقّدمة األولى:

���همت ووتنرنميت ت�سريع�تمتدإفسالمر هم سرلمتأن ي����مقلمُي�سعتمدأجلم كوينم مطبرع���هميم�هر  تإن 

م}معلىمذ كممنمخاللمتأمرين: حكومهمينظ�ممتإفسالمة،ميقلمتفستلل 

عهم نظ����ممتجتة�عةممتك�مل،م مت �سريع���همتدإفسالمر هم حت���ويمقوتنرنميتأحك�مممتنو  تإن  1.م
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ممعالق�تم نظ�مميلب ةمح�ج�تمتدإن�س�نمت ة�سلمميمتطل ب� د،محرثمُي�سعتمتأحك�مم نظ 

ت جر���رةميت جوتي،ميعالق�تمتدأفسرةميتدأيدهميتدأيح����مميتدأق�يب،مي�سوًدمتإ ىمتأحك�مم

مب� حربميت �سلمميت عالق�تمت لي ر هميت ووتنرنمت جزتئر هميم�م�س�كل.  خت�ل 

ت،مدميةك���نمت و�سولمتإ ���ىم طبروي�م مطبرع���همه���ذهمتدأح���ك�ممتدإفسالمرهمت تةمم���ر  تإن  2.م

ي نسرذه�متإدممنمخاللمحكومهم ي�متأجيز ي�متدإهتييهميت تنسرذي همت ةوتلية.

ييذكرمتدإم�مم}متأمثله،ممني�:

عي�متدإفسالمم ر�لم تأ. االأح���كام المالّي���ة:محرثميوولم}:م»ت �سرتئ���بمت ة� رهمت تةم�سر 

ه،م ميمقمت سورتء،متأيمت �س����هةممنيممخ��س  �س���تم �سل  معلىمتأن ي�مقلمخ�س   ري����مم����ميلل 

م �سريعي�مك�نمم���نمتأجلم�سة����نمنسو�تمهي ���همكبرىمذتتم معل���ىمتأن  يتإن ة����مه���ةم ���لل 

ثم}معنمت خة�لمت ذيمُيعتبرمت ة���ويهمتدأكبرميتدأفس�فلم برتم ،مييتح���ل 
(1(
فسر����هة«

م�لمت ة�سلةرن،م روول:م»خة�لمفسوقمبغلتهميكسةمدحتر�ج�تمجةرعمت �س�هة،مي جةرعم

���ه،مي جةرعم و���رتءمت ة�سلةرن،م �ساًلمع���نمتأفسوتقم نسو����تمت ةج�م���عمت علةر همت لينر 

طيرتن،ميتإفسالمبول،ميت و�هرة،ميغرره�...م ةرزتنر همبةثلمهذهمت �سخ�مهمتإن ة�م رتهم

هم لن�فل،مي لور�ممب� خلم�تم همكبرى،ميدإ�سب�عمت ح�ج�تمتدأفس�فسر همت ةية   ت�سرر���رمتأم 

.
همت �سحر ه،ميت ثو� ر ه،ميت تربوي ه،ميت ل �عر ه،ميت عةرتنر ه...«)2) ت ع�م 

 ب. اأحكام الدفاع ال�طني:مينطلقمتدإم�ممت خةرنةم}ممنمقو دم ع� ى:م

ې  ۉ  ۉ  ۅ  ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  {ۇ 

بميتجبمحتىم ���ةمتأي �مم متدإع���لتهميتدفستع���لتهميت ت�أه    رو���ولمب����أن 
(3(

ې }
م متأحك�ممت جي�هميت ل �عميت ذيهمعنمت ة�سلةرنميحر��سيمم لل  لمب�أن  ت �سل���م،مكة�ميوؤك 

تأي�سً�معلىمكونمت حكومهمتأمرًتم�سريييً�م ةمت ةنظومهمتدإفسالمر ه.

مج.ماالأحكام الجزائّية: ك�أحك�ممت و�س��لميت لي �تميت حليه،م يذهمتدأحك�ممدميةكنمي�سعي�م

 ���ةمحر زمت تنسر���ذمتإدممنمخاللمجي�زمحكومةمموت���لي،مي�ستطرعمتأخ���ذمت لي هممنمت ج�نةم

)1)ممتدإم�ممت خةرنة،مييحمتهللم،مت حكومهمتدإفسالمره،م�ل27.
)2)ممم.ن،م�ل29.

)3)مفسويةمتدأنس�ل،متدآيهم60.
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���قمت و�س��لمب�إ�س���رتفممنمت ح�كمم ري�،ميبدم و����ممت حليه،مييطب  يه عي����متإ ���ىمم�ستحو 

ت �سرعة.

متدأحك�ممت �سرعر همدمفسبرلم تنسرذه�م منمخاللمهذهمتدأمثلهميخل�لمتدإم�مم}متإ ىمتأن 

ي طبروي�متإدممنمخاللمجي�زمحكومةمموتلي.

مهميعتبره�متدإم�ممم�سل ةهميبليير ه. يهذهمت ةول 

المقّدمة الثانية:

هم وطمبع�سرميفسولم مبزم�نمتأيممك�ن،م يةم ر�س���تمخ��س  ���همدمُ حل  متدأح���ك�ممتدإفسالمر  تأن 

تهللمP،م �دإفس���الممهي���نمخ� ل،مي نسرذهميجبمتأنميبوىمق�ئة���ً�،م الميجوزم عطرلمحليهه،م

هم فمجب�يهمت �سرتئبمت ة� ر ه،مي ركمت ل �عمعنمتأم  يتإهة����لم ع� رةد،مي ركمت و�س��ل،مي وق 

متدإفسالمممحليهمبسترةممعر نهمتأيمبةك�ٍنمخ��لمهوم متدعتو����همب�أن  ت ة�سلةر���نميتأيت�سريم.ميتإن 

لمحاللمتإ ىمي���وممت ور�مه،ميحرتمدم مخ� ���فم �سرييي �تمت عو�ئلمتدإفسالمر���ه،م حاللممحة 

حرتممتإ ىميوممت ور�مه.

 ذ كمينبغةمتأنميكونمهن�كمحكومهمق�هيةمعلىم نسرذمتدأحك�ممبعلميفسولمتهللمP،مكةم

دمي�سوهمت يرجميت ةرج،مييس�سلمت ةجتةع،ميينت�سرمتدنحرتفمت عو�ئليميتدأخالقة.

المقّدمة الثالثة:

مهمعنم�سريطمت ح�ك���ممت تةمينبغةمتأنم ثمتدإم����ممت خةرنةم}م ةمه���ذهمت ةول  يتح���ل 

���رم ردم تطبر���قمت ووتنر���نميت ت�سريع�تمتدإفسالمرهم ���ةمت ةجتةع،مب�س���رفمت نظرمعنم  تو  

�ن،مهة�: همك� عولميت بلوغميح�سنمت تلبرر،مهن�كم�سرط�نممية  ت �سريطمت ع�م 

مت حكوم���همتإفسالمره،متأ�سبحم زتم���ً�معلىمح�كمم ت عل���ممب� و�نونمتدإفسالم���ة،م بة�متأن  1.م

مت ج�هلمب� ووتنرنمدمتأهلر هم ت ة�سلةر���نمتأنميكونمع� ةً�مب� و�ن���ونمتدإفسالمة،محرثمتإن 

 ردم لحكم،ميتإنمك�نممولِّلًت،م المهربهم حكومتد.

ت علت ���ه،م � خلرسهمينبغةمتأنميكونم ليدمملك���همت علت ه،ممعمح�سنمتدأخالق،ميهذتمم�م 2.م

يوت�سردمت عولمت �سلرم،م � حكومهم ج�سرلمعةلةم لو�نونمي ر�ستميكوبمهوى.
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النتيجة:

���دم»اإذا نه�س باأمر ت�س���كيل الحك�مة  مميخل����لمتدإم�ممت خةرنةم}متإ ىمتأن  ����م ول  مة 

فقيه عالم عادل، فاإّنه يلي من اأم�ر المجتمع ما كان يليه النبي P منهم، ووجب على 

.
النا�س اأن ي�سمع�ا له  ويطيع�ا«)1)

يبذ ���كميك���ونمتدإم�ممت خةرن���ةم}مقلمتأنيىمت ل ر���لمت عولةمعلىميدي���همت سوردمت تةم

يعتبره����م�سرييةم ةمع�سرمت غربهم لحكمميت و�س�ءميت س�س���لم ةمت ةن�زع�تمي عررنمت ودةم

�لميجب�يهمت خرتجمي عةررمت باله. يت عة 

)1)متدإم�ممت خةرنة}،مييحمتهلل،مت حكومهمتدإفسالمره،م�ل45.
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والية

 الفقيه

الدليل العقلي

تأعطىمتهللمفسبح�ندمي ع� ىمتدأنبر�ءميتدأي ر�ءمت وديهمعلىمت ن�فل.

تأعط���ىمتدأنبر����ءميتدأي ر�ءم لعلة�ءمم���نمبعلهممت ودي���همعلىمت ن�فلم

 ةك�نتيمم ةمت لين.

ت و ةمت سورد:مهومت ح�كممت ةجتيلمت ج�معم �سرتئطمت وديهميت ور�هةم

 ةمع�سرمت غربهمت كبرى.

يديهمت سورد:مه���ةمح�كةرهمت سوردمت ج�معم �سرتئطمت وديهميت ور�هةم

 ةمع�سرمت غربهمت كبرى.م

بم متهللمتأيجبمعل���ىمنس�سدمتأنمي�سنعمم�ميور  ق�ع���لةمت لطفم عنة:متأن 

ت عبلممنمت ط�عهمييبعلهمعنمت ةع�سره.

مع�سرم  سرلمت و�علةم�سرييةميجوهمت ةع�سوم)نبةمتأيمتإم�م(م ةمكل 

قمت لطفميعلممتنوط�عد.  تحو 

���ةممن�سبمت ةع�س���ومQميكونم مت �سخ����لمتدأن�س���بم ةم و   تإن 

تدأعلممبة�مج�ءمبدمت ةع�سومميتدأقليمعلىمحسظدميهومت و ةمت سورد.

مم���نميجوهم ���دم ةمع�س���رمغربهمتدإم����م|مدمبل   سر���لمت و�ع���لةمتأن 

.Qسخ�لميوومممو�ممت ةع�سوم�

م لح�ك���مم�سس����تم تن�فس���بميطبرعهمتدأح���ك�مميت ووتنر���ن:مت علمم تإن 

ب� و�نونميت علت ه.

م لكمتدأحك�مميتدأنظةهميت ووتنرنمدميةكنم طبروي�متإدممنمخاللم تإن 

حكومه.

مت سورد،مييجبم ممنميكونمت و ةميت ح� ظم تلكمتدأحك�ممهومت و ة  تإن 

علىمت ة�سلةرنمط�عتدميتد تزتممب�أيتمره.

دليل قاعدة 

اللطف على والية 

الفقيه

همبزم���نميجوهمت ةع�سوم متأح���ك�ممت لي���نمتدإفسالمةم ر�ستمخ��س  تإن 

متدأزمنهمنظرًتم خلوهمت لينمتدإفسالمة. Q،مبلم �سةلمكل 
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب: 

يديهمت سوردمهةمت ح�كةرهمت ع�مهمعلىمت ةجتةعمتدإفسالمةم لسوردمت ج�معم   1

 ل�سرتئطم ةمع�سرمت غربه.م

همت ن�ف���ل،ميدمُ ور لم   2 م لسور���دمت ج�م���عم ل�سرتئطميديهممطلو���همعلىمك�   تإن  م

يديتدمب�سةءممطلوً�.م

متهللمفسبح�ن���دمي ع� ىمقلمتأيجبمعل���ىمنس�سدمتأنم   3 ق�ع���لةمت لطفم عن���ةمتأن  م

بمت عبلممنمت ط�عهميُيبعلهمعنمت ةع�سره.مم ي�سنعمم�ميور 

مت �سريع���همتدإفسالمر���هم حتويمعل���ىمقوتنرنميتأح���ك�ممع�مهم   4 تإذتمقلن����مب����أن 

هةم �سةلمكلمجوتنبمت نظ�ممتدجتة�عة،م �إن دمدميةكنم طبروي�متإدم يمتعل 

منمخاللمحكومهمع�ه ه.م

لم�سرييةميجوهمت ور ممعلىم طبرقم   5 متدأح���ك�ممت ت�سريعرهمتدإفسالمرهم وؤك  تإن  م

 لكمتدأحك�م.م
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 لةطا عه

ولية الفقيه

مت لي���نمتدإفسالمةمت حنرف،م ت ة���رتهمب� وديهمت ةطلو���هم لسوردمت ج�م���عم ل�سرتئطمهومتأن 

ت ���ذيمهومخ� ممتدأهي����نمت �سة�ييهميت ب�قةمتإ ىميوممت ور�مه،مهومهي���نمت حكمميتإهتيةم�سوؤينم

هم مطبو� دمي ةمتأمرميح�كمم�سرعمق�ئل؛م رحسظمتدأم  متأنميكونم لةجتة���عمبكل  ت ةجتة���ع،م المبل 

يم منمتأعلتءمتدإفسالمميت ة�سلةرن،مي رحسظمنظ�ميم،مي رووممب�إق�مهمت عللم ريم،مييةنعم عل 

يمت ثو� ر���هميت �سر�فسرهميتدجتة�عره،م مميت تطو  ت وويمعل���ىمت �سعرف،ميبت�أمرنميفس�ئلمت تول 

يتدزهه�يم يم.

ميه���ذتمتدأمرم ةممو����مم نسرذهمعةلرً�،مقلميتع�ي�لممعميغب����تميتأطة�عميمن� عميحري �تم

����تمت ور�هةمعلىم�سوءم بع����لمتدأ�سخ�����ل،مييجبمعلىمح�كممت ة�سلةر���ن،محرنمقر�مدمبةية 

متأنم ت سو���دمتدإفسالمة،مت  خ����ذمتدإجرتءتتمت الزمهمعنلم �سخر�لمت ح�ج���همتإ ىمذ ك،ميدمبل 

���هم الإفسالمميت ة�سلةرن،مح�كةهم  ك���ونمتإيته دمي�سالحر � د،م رة�ميرجعمتإ ىمت ة�س� حمت ع�م 

همت ن�فلمعنلمت تع�ي�ل،ميهذهمنبذةمي�سررةمعنمت وديهمت ةطلوه. علىمتإيتهةمع�م 

االإمام الخامنئي{



أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس السابع

األدّلة النقلّية على والية 

الفقيه

مب�دأمرمب� ةعريفميت نيةمعنمت ةنكرمعلىم   1 ي�ستلل 

�سرييةميديهمت سورد.

معلىميديهمت سوردمم���نمخاللمت ريتي�تميدم   2 ي�ست���لل 

فسرة�ممك� بهمتإفسح�قمبنميعووب.

يبر نمكرسرهمتدفستلدلمعلىميديهمت سوردممنمموث وهم   3

عةرمبنمحنظله.





 ةيرل

ثم ييهم ���ةمت عليلممنمتدأح�هيثمعنمتأهلمبر���تمت ع�سةهميت طي�يةمRمييتي�تم تحل 

�لم ي�مت سوي�ءممتنً�ميفسن���لًت،م ةنيمممنمقبلي�م ع���نميديهمتدأمرم ةمع�سرمت غرب���ه،ميقلم عر 

فمعنله�. كمبي�مدإثب�تمت وديهم لسوردمت ج�معم ل�سرتئط،ميمنيمممنم وق  ي ة�س 

همتدإفسالمرهم ثمعنمهييمت سوي�ءميمو�ميم،مييظرستي���مم ج�همتدأم  ���هممني�مم����ميتحل  يتدأه  

 ةمع�سرمت غربهمت كبرى،ميمني�مم�مهوميت�سحمي�سريحم ةمعةلرهمت تعررنميت تن�سربم لسوردم

ت ج�معم ل�سرتئط،مي رة�مي�أ ةمنعر�لمجزءًتممني�.

ت ل رل ت عام: تألمل با ةعليف يت نية عن ت ةنكل)1)

مهع�ئممتدأمنمت ع�م،ميتأيثقميك�ئزمت علل؛م متدأمرمب� ةعريفميت نيةمعنمت ةنكر،ممنمتأهم  تإن 

 :Qهمت �سريسه،ميتإم� همت بلعه.مي ���ةمذ كميوولمتدإم�ممت ب�قرمم  ي���وم�سة�ن���همبو�ءمت �سن 

»... اإّن االأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، �س���بيل االأنبياء، ومنهاج ال�س���لحاء، فري�سة 

عظيم���ة، بها ُتق���ام الفرائ�س، وتاأمن المذاهب، وتحّل المكا�س���ب، وترّد المظالم، وتعمر 

.
االأر�س، وينت�سف من االأعداء، وي�ستقيم االأمر...«)2)

متدأهلتفمت تةم  �إق�م���همت ةعريفميت نيةمعنمت ةنكرمهل رنمعظرةرن،مبلمهة�ممنمتأهم 

همت ة�سلةرنمتأييتحيمم ةمفسبرلمذ ك. ممتأئة  ين�سله�مت لين،ميقلمقل 

)1)   و���لمُتعُتِبرميجوبمتدأمرمب� ةعريفميت ني���ةمعنمت ةنكرممنمت وتجب�تمت تةمت  سقمت ة�سلةونمجةرعً�معلىميجوبي�م ةم
ه،متإ�س� همتإ ىمه رلمت عول. ت �سريعهمتدإفسالمره،ميتفستل  وتمعلري�مب�أه  هممتوت رةم ةمت كت�بميت �سن 

))(مت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج5،م�ل56.
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ن���هميت وت�سحهمعلىم ���همتدأم���رمب� ةعريفميت نيةمع���نمت ةنكر،مُ عتبرمم���نمتدأه  همت بر  متأه   يتإن 

مت حكوم���همب�سلط� ي�ميتأجيز ي����،مهةمت ة�سلتقم ���ه؛محرثمتإن  �س���رييةمقر����ممت حكومهمتدإفسالمر 

تدأكة���لميتدأكثرم ع� رهم تحورقمهذتمت يلفمت عظرم.م � غ�ي���هممنمتدأمرمب� ةعريفميت نيةمعنم

ميفسرلهمدإق�مهمتأحك�ممهذتمت لينميحليههميحسظم متأهم  ت ةنكرمهةمحسظمتدإفسالمميت ة�سلةرن،ميتإن 

ت حو���وقميت لم����ءميتدأعرت�ل،مه���ةمت حكومهمتدإفسالمره.مه���ذهمت حكومهمت ت���ةم عتبرمت �سة�نهم

تدأكرلةم تطبرقمتدأحك�مميت ت�سريع�تمتدإ يرهم ةمكلم س��سرلمت حر�ةمت سرهيهميتدجتة�عره.

ةممنمحسظم يه���ذهمت حكوم���همتدإفسالمرهمدميةك���نمتأنم �ستورمميتأنم بلغمتأهلت ي����مت ةرجو 

تدإفسالمميت ة�سلةرنمتإدمبوجوهمقر مميمليرمعلىميتأفلمهذهمت حكومه،ممنمتأجلم�سة�نم طبرقم

ت ت�سريع����تميتدأحك�ممتدإ يرهمكة����متأمرمتهللم ع� ى،ميهذتمت ور مم ر����لمفسوىمت سوردمت ع�هل،م

ت ع� ���ممب�أحك�ممهذهمت لين،مت ج�معم ل�سرتئط؛مدأندمتدأعرفميتدأعلممب�أحك�ممت لينميتدأقليم

عل���ىم حورقمتدأهلتفمت ةن�سوهةم للينميُطرقم حوروي�ميت و�س���ولمتإ ري�،ميهومتدأقليمتأي�سً�م

عل���ىمن�سرمت ع���لل،ميمنعمت ظلمميت س�س����ه.متأم�م ن�سربمغر���رمهذتمت سوردم رك���ونمعلىميتأفلم

ت حكومهمتدإفسالمرهم يوميعنةمبطبرعهمت ح�لم�سر�عم الأهلتفمتدإفسالمرهمت ةن�سوهة.م

مت حكوم���همتدإفسالمر���ه،ميعل���ىميتأفسي����مت سور���دمت ج�م���عم ل�سرتئط،مهوم يت خال�س���ه:متإن 

ت ة�سلتقمتدأكةلميتدأبرزم الأمرمب� ةعريفميت نيةمعنمت ةنكر؛م بوجوههة�مُيحسظمتدإفسالمم

يت ة�سلةون،مي كونمت حكومهمهيعً�ميتقرً�ميح�سرنً�ممة�ميةكنمتأنمُيس�سلهة�.

ه: ت ليتيات ه ت خاص 
 

تألي 

همت ةع�سومرن،من�سررمتإ ىمبع�ٍلممني�: ييهتمت عليلممنمت ريتي�تمعنمت نبةPميتدأئة 

1   الروايات الداّلة على دور ومقام الفقهاء:

مت سوي�ء،ميعب رتمعنيممب�أن يممحسظهمت لينميتدأمن�ءم ييهتمت عليلممنمت ريتي�تم ةمحق 

يييث���همتدأنبر�ء،ميهذهمت تع�بررمج�ءتمدأجلمبر�نميظ�ئسيمميم�سوؤي ر� يمميهييهمم ةمع�سرم

مهذتمتدأمرمبعر���لمعنمت نبةم همزي����هةمتدأ و����بممتأيمزي�هةمت س�سل؛م ����إن  ت غرب���ه،مي ر����لم ةجر 

.Qيتدإم�م



81 ه على يديه ت سورد ه ت نولر 
 

تألي 

ميفسولمتهللPمق�ل:م»اللهم ارحم خلفائي!  ولمييهمعنمتأمررمت ةوؤمنرنQمتأن 

 �ُسِئل:مي�ميفسولمتهلل،ميمنمخلس�يؤك؟

.
ق�ل:م»الذين ياأت�ن من بعدي، يروون حديثي و�سّنتي، فُيعلِّم�نها النا�س من بعدي«)1)

مه���ذهمت ريتيهم �سة���لمتدأ رتهمت ذينمفسعوتمتإ ىم ح�سرلمتدجتي����همدفستنب�طمتدأحك�مم تإن 

مهييه���ممك�نم وطمنولم ���هممنمت و���رتآنميت ريتي�تمي علرةي����م لن�فل،مدمتأن  يت عل���وممتدإفسالمر 

م كلةهم»الخليفة«ممعًنىميتفسع���ً�مجلًت،ميتإن ة�م ت ريتي����تمي �يي���خمتدإفسالمميبر�نمتدأح���ك�م.متإن 

متإطالقم و���بمت خلرسهمعلىمت �سخ�لمتإْنمك�نميةكندمت ور����ممبوظ�ئفميم�سوؤي ر �تممنم ي�س���ح 

مم���نميظ�ئفمت نبةPمتإب���الغمتدأحك�مميبر�ني����ميتإهتيةمت حكومهم يخلس���د،مينح���نمنعرفمتأن 

���هميت ةجتة���عمتدإفسالمة.ميعلرد،م � سوي�ءمهممخلس����ءمت نبةم ةم ة�مم�سوؤيند،معلتم تدإفسالمر 

ةمت وحة.  لو 

عنمت نبةP: »الفقهاء اأمناء الر�سل، ما لم يدخل�ا في الدنيا«،مقرل:مي�ميفسولمتهلل،م

.
يم�مهخو يمم ةمت لنر�؟مق�ل:م»اّتباع ال�سلطان، فاإذا فعل�ا ذلك فاحذروهم على دينكم«)2)

ميظرسهم فمت نبةمت سوي�ءم ةمهذهمت ريتيهمب�أن يممتأمن�ءممنمقبلمتدأنبر�ء؛مبةعنىمتأن   ولمعر 

متدأمويمت تةمهةممنميظرس���همتدأنبر�ء،ميعلردميةكنمم ن�متأنمنوولم ت سوي����ءمت ع���ليلمت ور�ممبكل 

مت سوي����ءممكل سونمب�م:متإجرتءمت ووتنرن،مقر�هةمت جر�ل،متإهتيةمت ةجتةع،مت ل �عمعنمتأحك�مم تإن 

تدإفسالم،ميت و�س�ء.

ي ���ةمييتيهمتأخرىمعنمعل���ةمبنمحةزةمعنمتدإم�ممموفسىمبنمجعسرQم ةممو�ممبر�نم

م����ميرهمعلىمت لينمم���نمنو�لمعنلمموتمت ع� م،ميو���ول:م»الأّن الم�ؤمنين الفقهاء ح�س����ن 

.
االإ�سالم كح�سن �س�ر المدينة لها«)3)

محسظمعو�ئلميتأح���ك�ممتدإفسالممهوم  س���ةمهذهمت ريتيهميخب���رمتدإم�ممت ك�ظ���مQمتأن 

م���نميظرسهمت سوي�ء،ميمنمت وت�سحمتأنم �سكرلمت حكوم���همتدإفسالمر همي و  ةمت سوردميتأفلمتأمويم

مت ع�ملة،ميفس�ئلمت �سرعه،مج18،م�ل101. )1)مت حر 
)2)مت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج1،م�ل37.

)3) م.ن،م�ل47.
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مت سوردمت ���ذيمدمي�ستلمم ت ةجتة���عمهومم���نمتأ �سلمتأنوتعمت حس����ظمعلىمحرمهمتدإفس���الم؛مدأن 

ىم»حافظ  ���هميت و�س�ئر هميت �سر�فسر همدمي�سة  لم ةمتدأمويمتدجتة�عر  زم����ممت حكومهميدميتلخ 

االإ�سالم«،مي»ح�سن االإ�سالم«.

يمنمهن�مفسوفمن�ستعر�لمبع�لمت ريتي�تمت تةم �سرحميظرسهميم�سوؤي ر �تمت سورد،ميتإثب�تم

همت ريتي�ت. مو�ممت وديهم لسوي�ء،ميهذهم تة 

2   رواية عمر بن حنظلة:

ييهم ���ةمموو همعةرمبنمحنظله:م»�س���األت اأبا عبد اهللQ عن رجلين من اأ�س���حابنا، 

بينهم���ا منازع���ة ف���ي َديٍن اأو مي���راث، فتحاكما اإلى ال�س���لطان واإلى الق�س���اة، اأيحّل ذلك؟ 

قال: من تحاكم اإليهم في حّق اأو باطل، فاإّنما تحاكم اإلى الطاغ�ت، وما ُيحكم له، فاإّنما 

ياأخذ �سحتاً، واإن كان حقاً ثابتاً له؛ الأّنه اأخذه بحكم الطاغ�ت، وقد اأمر اهلل اأن يكفر به، 

)1). قلت: 
ق���ال اهلل تعالى: {ٺ ٺ ٺ ٿ  ٿ   ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ }

كيف ي�سنعان؟ قال: ينظران اإلى من كان منكم مّمن قد روى حديثنا، ونظر في حاللنا 

وحرامن���ا، وعرف اأحكامنا، فلير�س����ا به حكماً، فاإّني ق���د جعلته عليكم حاكماً، فاإذا حكم 

بحكمن���ا فل���م يقبل منه، فاإّنما ا�س���تخّف بحك���م اهلل؛ وعلينا رّد، والراّد علين���ا كالراّد على 

.
اهلل، وه� على حّد ال�سرك باهلل«)2)

ممنميتح�كمم مكل  ً�،مهومتأن  ً�ميع�م   ���ةمبلتيهمت ريتيهمبر نمتدإم�ممت �س����هقQمحكةً�مكلر 

،م ة�مي�أخذهمفسحتميحرتم،ميهذتمت حكمممنم ً�متأممغر���رممحق  تإ ���ىمت ط�غوتمفسوتءمتأك�نممحو 

�ممت جوي،مي كونم تدأحك�ممت �سر�فسر هم ةمتدإفسالممت تةم ةنعمت ن�فلممنممرتجعهمت و�س�ةميحك 

لم نترجهمذ ���كمح�س�يمت ت�سكرالتمت و�س�ئر هميت حكومر هم لجويميت ج�ئرينميتنزيتئيم،مي ةيِّ

���ه،ميهذتمت حكممهومعب����يةمتأخرىمعنمت ل �عم ت طري���قم تحور���قم �سكرالتمق�س�ئر همتإفسالمر 

محكممت جوي،ميهعوةمتإ ىم �سكرلمحكومهميق�س�ءميتةت ع�نمبة�سريعر همتإ ير ه،ميهذتم ت �سلبةم�سل 

ت حكمم ردمعةومر هم �سةلمحتىمزم�نمغربهمت ةع�سوم|.

)1)مفسويةمت ن�س�ء،متدآيهم60.
مت ع�ملة،ميفس�ئلمت �سرعه،مج18،م�ل99. )2)مت حر 
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تألي 

ه،ميتأن دمتإ ىم ����م ةمت و�س���ممت ث�نةممنمت ريتيه،م ولمفُسئلمتدإم�مQمعنم كلرفمتدأم  يتأم 

�س�تممنميرجعم م���نميرجعونم ةممو�ممتدختالف.ميتدإم�مQمعنلمجوتبدمتأي�سحمم�سخ 

بونممنم �س�تمتإن ة�م �سلقمعلىمت ةجتيلمت ج�معم ل�سرتئط،م يممت ةن�س  تإ رد،ميهذهمت ة�سخ 

قبلدم لو�س�ءميت حكومه.

يه���ذهمت ريتيهم ثبتممو����ممت وديهميت ور�هةم لسور���د،مم�س� ً�متإ ىممن�س���بمت و�س�ء،ميقلم

ميديهمت سور���دمت ج�معم ل�سرتئطمهةم ق����لمQ:  »فاإّن���ي قد جعلته عليكم حاكم���اً«؛متأيمتإن 

يديهممجعو هممنمقبلمتدإم�ممت ةع�سومQ؛مي ذتمتفستخلممتدإم�ممكلةهمم»جعلته«،م لومك�نم

مرتهمتدإم�ممت �س�هقQمجعليمم ةممن�سبمت و�س�ءم وط،م ك�نمينبغةمتأنمي�ستعةلمكلةهمم

»بينك���م«مب���للمكلةهمم»عليكم«؛مي ذتميوولمتدإم�مQمتإن ةمقلمجعلتدمعلركممح�كةً�م ترجعوتم

تإ ردم ةمتدأمويمت و�س�ئر هميت حكومر ه؛مدأن دممتىمك�نمح�كةً�مك�نمق��سرً�.منعم،ممو�سوعمت نزتعم

متدإم�مم ْينمتأيمت ةررتثمتأيمت و�س�ءمي �سلمت خ�سومه،مي كن  ت وتيهم ةمت ريتيه،ميتإْنمك�نمهومت لِّ

بمت سوي�ءم ةن�سبمت ور�هةميت حكومه. �ممت جوي،مين�س  �سليممندمنسةميديهمحك 

3   مكاتبة إسحاق بن يعقوب:

هميظرسهمت �سرعهم ةمزم�نمغربهمت ةع�سوم،ميمنم هQمُ ح���لِّ ي�سل���تمييتي�تمعنمتدأئة 

جةل���همت ريتي����ت:مت توقرعمت ةنوولمعنمتدإم����مم�س�حبمت زم�ن|م ���ةمجوتبدمدإفسح�قمبنم

يعووبم ة�س�ئلمفس�أ ي�ممند|.

 »واأّم���ا الح����ادث ال�اقعة، فارجع�ا فيها اإل���ى رواة حديثنا؛ فاإّنهم حّجتي عليكم، واأنا 

.
(1(

حّجة اهلل عليهم« 

همتدإم�مميظرسهمتدأ رتهم ةمت حوتهثمت وتقعه،ميطلبممنيممت رجوعم  سةمهذهمت ريتيهمحلَّ

همتإ ���ىمييتةمت حليث؛متأيمت سوي�ء.م ���همتأيمتجتة�عر ه،متأيمفسر�فسر همتأيمحكومر  ميتقعهم رهي   ���ةمكل 

ممنم مت ة���رتهممنمت حوتهثمظ�ه���رًتمهوممطلقمتدأم���ويمت تةمدمبلَّ يع���نمت �سر���خمتدأن�س�ييمتأن 

ت رجوعم ري�م لن�فلمبنظرمت عرفمتأيمت عولمتأيمت �سرعممنمت رجوعمتإ ىمت ح�كم،مي ر�لمت ةرتهم

،ميذ كممنمجي�ت:
(2(
مني�م وطمم�س�ئلمت حاللميت حرتم

)1)مت حرمت ع�ملة،ميفس�ئلمت �سرعه،مج18،م�ل101.
)2)متدأن�س�يي،ممر �سى،مكت�بمت ةك�فسب،مج3،م�ل555.
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متدإم����ممتأيجعمت ن�فلمتإ ىمت سوي�ءم ةمتأ�سلمت ح���وتهثمت وتقعهمدم ةمتأحك�مي�؛متأيم تإن  متأ-مم

هم ةمبر�نم مت سوي�ءمحج   ���مميولمتيجعوتم ةمتأح���ك�ممت حوتهثم لسوي�ءمحتىمنو���ولمتإن 

ت ح���اللميت حرتمميت ستوىمهينمتدأمويمت �سر�فسر هميتدجتة�عر ه،ميتإن ة�مق�لمتيجعوتم ةم

ت حوتهثمنس�سي�م لسوي�ء.

برنم مت ة�ستس�هممنمقو دمQ: »فاإّنهم حّجتي عليكم«،مهومكونمت سوي�ءممن�س  تإن  مب-مم

منمقبلمتدإم�م|م ةممويهمتدأعة�لمت تةم رجعمتإ ىم�سوؤينمتدإم�مهميت ور�هة،مي ومك�نم

يظرس���همت سوي�ءم وطمبر�نمتدأحك�ممتدإ ير هم ���ك�نمت ةن�فسبمتأنميوولمتدإم�ممم»فاإّنهم 

همتهلل،مدأن دممبر نم الأحك�ممتدإ ير هم � سوي�ءم متدإم�ممهومحج  حج���ج اهلل«؛مدأن دمكة����متأن 

همتإم�ممت زم�نمتإذتم متأنميو�لم لسوي�ءمتأن يممحج  همتدإم�م،ميتإن ة�مي�سح  حج���جمتهللمدمحج 

ك�نتميظرستيممت ور�ممب�دأمويمت تةميووممتدإم�ممبي�مبنس�سدمح�لمح�سويه.

مم�س�أ ���همت رجوعمتإ ىمت سوي�ءم ةمم�س�ئلمت حاللميت حرتممي بررنمتدأحك�ممك�نتم تإن  مج-مم

م���نمت ة�س�ئلمت رتئجهميمنمبليير �تمتدإفس���الم،ميذ كمبخالفمت ة�س�ئلمتدجتة�عر هم

م هم لة�سلةر���ن،م �أ�سكلمتأمره����معلريم،م �إن  ���همت ت���ةم رجعم لة�س� ���حمت ع�م  يت �سر�فسر 

ت �س���وؤتلمعني����مطبرعة،ميق���لمجعلي����متدإم����م|م لعلة�ءميت سوي����ء،ميتأ�س���ليمتأمرهم

 لة�سلةرنمب� رجوعمتإ ريم.
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تألي 

االأمر بالمعروف 

والنهي

 عن المنكر

الروايات 

ال�سريفة ح�ل 

ال�الية للعلماء

متأه  ���همتدأمرمب� ةعريفميت نيةمعنمت ةنكرم وجبمعلىمت ة�سلةرنم تإن 

 طبرقمتأحك�ممت لينمتدإفسالمة.

مم���نمتأب���رزمت ط���رقميتدأفس� ربم تطبر���قم لكمتدأح���ك�ممهوميجوهم تإن 

حكومهمتإفسالمره.

مت و ���ةمت سور���دمه���ومتأي�سً�مم���نمتأبرزميج���وهم طبرقم ل���كمتدأحك�مم تأن 

يت حس�ظمعلري�ميتد تزتممبي�.م

���همعل���ىمهييميمو����ممت علة�ءم ���ةمع�س���رمت غربهم ةم ت ريتي����تمت لت  

ه. ت ج�نبمت لينةميت �سر�فسةم الأم 

مك� بهمتإفسح�قمبنميعو���وب،محرثمتأيجعمتدإم�ممت ةيلي|مت ن�فلم

همق�س�ي�هم.  لعلة�ءم ةمك�  

مق�س�ي�همم ييتي���همعةرمبنمحنظلهمحولمتإيج�عمت ن�فلم لعلة�ءم ةمحل 

يم�س�كليممت ع�مه.م

الدلة النقلية

على ولية 

الفقيه
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

م طبر���قمتأحك�ممتدإفسالممي ���قممنظومهمتدأمرمب� ةع���ريفميت نيةمعنم   1 تإن  م

ت ةنك���رمُيعتبرممنمتأبرزمتدأه  همعلىم�سرييةميجوهمحكومهمتإفسالمرهمُ طب قم

 لكمتدأحك�ممي حسظي�.م

ً�م ةمخال همت ةع�سومم ةممج�لم   2  و���لمتأعطتمت ريتي�تمت سوي�ءمحر زًتممية 

 يممتدإفسالممينولمت ريتي�تميتدأح�هيثم وط.م

م لسوي�ءمت ودي���همعلىمت ةجتةعم يمممكل س���ونمب�فستنب�طم   3 تإذتمتعتبرن����متأن  م

تء.م ت ووتنرنميتإهتيةمت ةجتةعمتدإفسالمةمطبوً�م ل�سريعهمتدإفسالمرهمت غر 

مييتي���همعة���رمبنمحنظل���همح�سرتمت رج���وعمتإ ىمت سوي����ءم ةمخ�سو�لم   4 تإن 

هم همعلىمت ن�ف���لم ةمك�   ت ة�س����كلمت و�س�ئر���ه،مي مم عِطيممت ودي���همت ع�م 

ت ةج�دت.م

م ري�م لن�فلمبنظرمت عرفم   5 مت حوتهثمت وتقعهمهةممطلقمتدأمويمت تةمدمبلَّ تإن 

تأيمت عولمتأيمت �سرعممنمت رجوعمتإ ىمت ح�كم.مم
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تألي 

 لةطا عه

R والأئّمة Pولية الفقيه نف�س ولية النبي

���همRم لسوردم ةمع�سرم عنلم����مُنثبتمت وديهمنس�سي����مت تةمك�نتم لرفسولمPيتدأئة 

 Rهم ممو�ممت سوي�ءمهومنس�لممو�ممتدأئة  متأحلمتأن  ت غربه،م الميتوهةنَّ

مكالمن�مهن�م ر�لمعنمت ةو����مميت ةر به،ميتإنَّة�معنمت وظرسه.م � وديه؛م مP؛مدأنَّ يت نب���ة 

ي�مدم جعلم ه،مي كنَّ فلمهةميظرسهمه�م  تأيمت حكومهميتإهتيةمت بالهمي نسرذمتأحك�ممت �سرعمت ةول 

 الإن�س����نممو�م���ً�مي�س�أنً�مغررمع�هي،متأيم ر عدمعنمم�ستوىمتدإن�س����نمت ع�هي.ميبعب�يةمتأخرى:م

مت بح���ث؛متأيمت حكومهميتدإهتيةميت تنسرذ،م ر�س���تمتمتر�زًت،مخال ً�م ة�م ت ودي���همت تةمهةممحل 

يهمت كثررين،ميتإن ة�مهةميظرسهمخطررة. يت�سو 

م غ�يممنمن�حر���همت وظرسهميت ليي.ميك�أنَّ همدميختلفمعنمت ور ممعلىمت �س  ���ممعل���ىمتدأم   � ور 

تدإم����ممQمقلمعرَّنم�سخ�سً�مدأجلم»ح�س���انة«مت حكوم���همتأيممن�سبممنمت ةن��سب.م سةم

ه���ذهمت ةوتيهمدميعو���لمتأنميكونمهن�كم رقمبرنمت رفسولمتدأك���رممPيتدإم�مميبرنمت سورد.م

م  ة���نمتدأم���ويمت تةمهةم�سة���نميديهمت سور���دم نسرذمت ح���ليهم)تأيم طبرقمت و�ن���ونمت جزتئة 

 الإفس���الم(،م يلمهن�كمتختالفم ةم نسرذمت حليهمبرنمت رفسولمتدأكرممPميتدإم�مميبرنم

معلهًت؟! ت سورد؟متأممتأنَّدم كونمت سوردمتأهنىمي به،م رجبمتأنم كونمت �سر�طمت تةميجلله�متأقل 

 االإمام الخميني }





أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس الثامن

شروط الحاكم

هم�سريطمت ح�كممتدإفسالمة.   1 ُيعل 

حم �أثررمهذهمت �سريطم ةمت ةجتةعميت حكومه.   2 يو�س 

ُيبر نميظ�ئفمت ح�كممتدإفسالمة.   3





 ةيرل

تأي�سحن����م ���ةمت لييفلمت �س�بوهم�س���رييةم �سكرلمت حكومهمتدإفسالمر هم ���ةمع�سرمت غربهم

دإج���رتءمتأحك�ممتدإفسالممي حورقمهلفمتدأنبر�ء،مكة����متأي�سحن�متأه َّهمن�سبمت سوي�ءمج�معةم

ت �سرتئ���طم ���ةمع�سرمغرب���همتدإم�مم�س�ح���بمت ع�سرميت زم����ن|مي عررنيمم ���ةمم�سوؤي ر هم

ت ور�هةميتإهتيةمت ةجتةعمتدإفسالمة.

متأم���رمت ة�سلةرن.م ةنمتدأمويم ميي ة  ����لمب� حليثم �س���ريطمت ح�كممتدإفسالمة  يتدآنمنتعرَّ

م�سخ�لمتأنميتو  ىمزم�ممتأمويمت ة�سلةرن،ميتأنمي�سبحمح�كةً�معلريم،م ت وت�سحهمتأن دمدميةكنمدأي 

متأنميكونممثلمهذتمت �سخ�لمتأ رقمتأ رتهمت ةجتةع،ميتأنميكونمج�معً�م ل�سرتئطمت ةعتبرةم بلمدبل 

نممنمتأنميتو  ىمهذتمت ةو�مميهذهمت ة�سوؤي ر همت خطررة.منعم،ممنمت �سرتئطمم�مهوم حت���ىميتةك 

م معتبرم لىمجةرعمت حكوم�ت،مهينر همك�نتمتأممغررمهينر ه،مك� علمميت عولميت وليةميتدأم�نه،متإن 

�ءمت ذيميبنةمبرتً�،م يذتمت نوعممنم هذهمت �سس�تمقلمت  سقمت ن�فلمعلىمتعتب�يه�محتىم ةمت بن 

مم�س�ئلمت ةجتةع. ت �سريطممعتبرميب�سكلمم�سل مم ةممويهمقر�هةمت حكومه،مت تةمهةممنمتأهمِّ

شليط ت حاةم تإلسالمة

رم ممنم و   لًتمدإجرتءمي برر���نمتأحك�ممتدإفسالم،م المبل  حر���ثمك�نمت ح�كممتدإفسالمةممتعيِّ

ه،منبحثي�متدآن: �سرتئطمخ��س 

1  اإلسالم:

م�سةءمتآخر،مم�سلةً�ميموؤمنً�؛متأيمم�س� ً�متإ ىم م ةمت ح�كممتدإفسالمةمتأنميكون،ميقبلمتأي  دمبلَّ
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ميتأنميكونمع�ماًلمب� �سريعهمتدإفسالمر ه. تدعتو�همت ولبةميتدإقرتيمت ل�س�نة،مدمبل 

ًت؛مدأن دممنمجيهمهومح�كٌمم م�سرييةممثلمهذتمت �سرطم لح�كممتدإفسالمةمتأمرميت�سحمجل  تإن 

م عل���ىمت ن�فلمي دميديهمعلريم،ميمنمجيهمتأخرىمط�عتدميتجبهمدأجلمحسظمت نظ�م.ميتهللمعز 

مفسلطهم لكس�يمعلىمت ة�سلةر���ن،مينيىمت ة�سلةرنمعنمط�عتيم.ميعلرد،م سةم مقلممنعمتأي  يج���ل 

ثو� ���همتدإفسالممدمقر�هةميدمفسلطهم لح�كممت ك� رمعلىمت ة�سلةرن،مييجبمعلىمت ة�سلةرنم وم

�يمتإعة�لمفسلطتيممعلريممت �سعةم ةممح�يبتيم. تأيتهمت كس 

.
(1(

ق�لمتهللم ع� ى:م{ڦ ڦ  ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ }

. 
(2(

يق�لمتهللم ع� ى:م{ڄ ڄ ڄ ڃ  }

2   العلم )الفقاهة في الدين(:

ُيعتب���رم ةمت ح�كممتدإفسالم���ةمتأنميكونمذتمثو� هميتفسعهميعلممك�ٍفمبلينمتدإفسالم؛متأيمدم

ميتأنمي�سلمتإ ىمملكهمتدجتي�هم ةمتأحك�ممتدإفسالم،ميتأنمدميكونممولِّلًتم الآخرين؛مدأن دممنم بلَّ

م لن�فلممنمتإط�عتد،م ك�ن���تم دمت وديهمعلىمت ة�سلةرنميتإجرتءمتدأحك�مميت ووتنرن،ميك�نمدمبلَّ

يمذ كمتإ ���ىمتإ�سع�فمنسوذمت حكومهم يه���وم ةمنس�لمت وقتممول ٌلم �سخ����لمتآخر،م �سوفميوؤه 

مقر�هةممنمدممعر هم دمبحوروهمتدإفسالمميتأحك�مد،م يتدأمهمتدإفسالمرهممعً�.ميعلرد،م الم �سح 

العدمعنم ولرلمدمعنمتجتي�ه. متأيك�نمتط  تأيمتأن 

مت عو���لميحك���ممهتئة���ً�مبتوليممت ع� ���ممعلىمت ج�ه���ل،مم�س� ً�متإ ىمم����مييهممنمتدآي�تم تإن 

متإذًتم ة���نمي�ستلممزم�ممتدأمويمتأنميكونم ليدمعل���مممك�ٍفمب�أحك�مميتأ�سولم يت ريتي����ت.م ���المبلَّ

ت لين،مبلمينبغةمتأنميكونمتأعلممتأهلمزم�ندميتأ �سليم.مين�سررمهن�متإ ىمبع�لمتدآي�تميت ريي�تم

ت همعلىمذ ك. ت ل 

.
(3(

ق�لمتهللم ع� ى:م{ۆئ ۈئ ۈئ ېئ ېئ ېئ ىئ ىئىئ ی  ی     ی ی}

)1)مفسويةمت ن�س�ء،متدآيهم141.
)2)مفسويةمتدأحزتب،متدآيهم48.

)3)مفسويةمت زمر،متدآيهم9.
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يع���نمت نبةP: »ما وّلت اأّمة قط اأمرها رجاًل، وفيهم اأعلم منه، اإال لم يزل اأمرهم 

.
يذهب �سفااًل، حتى يرجع�ا اإلى ما ترك�ا«)1)

يع���نمتدإم�ممعل���ةQ: »اأّيه���ا النا����س، اإّن اأح���قَّ النا����س بهذا االأم���ر اأق�اه���م عليه، 

 .
واأعلمهم باأمر اهلل فيه«)2)

ي ةمحليثم الإم�ممعلةQم ةممو�ممبر�نم�سس�تمتدإم�م،مق�ل:

 »واأّما حدود االإمام الم�ستحّق لالإمامة، منها: اأن يعلم اأّنه مع�س�م من الذن�ب كّلها 

�سغيرها وكبيرها، وال يزّل في الفتيا، وال يخطئ في الج�اب... والثاني: اأن يك�ن اأعلم 

النا����س بحالل اهلل وحرامه و�س���روب اأحكامه واأمره ونهي���ه... فاإّنه ل� لم يكن عالماً لم 

ي�ؤمن اأن يقلب االأحكام والحدود، وتختلف عليه الق�س���ايا الم�س���كلة فال يجيب عنها... 

.
والثالث اأن يك�ن اأ�سجع النا�س...«)3)

ممنمت �سريطمت �سرييي هم الإم�مهمت علمميت سو�هه،مبلمتدأعلةر ه،م مت ة�ستس�هممنمت ريتيهمتأن  تإن 

طم عةرممت ةالكميةكنمتفستس�هةم�سرطر همهذتمتدأمرم لو�ئلم ةمع�سرمت غربه. يبتوفس 

3   العقل:

تفستلدل؛م تإ ىم ت تةمدم حت�جم ت بليير هم تدأمويم ت ح�كممهوممنم ت عولم ةم ت�سترتطم م تإن 

لونم �قلمت عولمب�أمويهممتدعتر�هي ه،م كرفمبة�س�أ همت وديهم مت عوالءمبسطر يممدميوك  دأن 

:Qيت حكومهمت تةم ر بطمب�أموت يمميتأنس�سيمميتأعرت�سيم؟!معنمتأمررمت ةوؤمنرن

.
 »يحتاج االإمام اإلى قلب عق�ل، ول�سان ق�ؤول، وجنان على اإقامة الحقِّ �س�ؤول«)4)

معلىم يم���نمجيهمتأخرىم حت�جمقر����هةميتإهتيةمت ةجتةعمتإ ىمعولممةرَّزمع���نمتدآخرين؛مدأن 

اًلمكرفميةكنم ه،ميم���عميجوهمتأ رتهمتأكثرم عوُّ ت و�ئ���لميت وت ةم �سخر�لمم�س� حميمس�فسلمتدأم 

مقليةمعلىم �سخر�لمت ة�س� حميت ةس�فسل؟!  �سلرممزم�ممتدأمويمتإ ىمتأ رتهمتأقل 

)1)مت �سرخمت طوفسة،متدأم� ة،مج2،م�ل172.
)2)مت �سريفمت ر�سة،منيجمت بالغه،مخطبمتدإم�ممعلةQ،مخطبهم173.

)3)مت عالمهمت ةجل�سة،مبح�يمتدأنوتيمج25،م�ل165.
)4)مت وتفسطة،معلةمبنممحةل،معرونمت حكمميت ةوتعظ،م�ل556 



ه   ة يديه ت سورد94 يقيل  ةيرلي 

.
عنمتدإم�ممعلةQ:  »ولكّني اآ�سى اأن يلي اأمر هذه االأّمة �سفهاوؤها وفّجارها...«)1)

.
(2(

يعنمتدإم�ممت �س�هقQ:  »ال يك�ن ال�سفيه اإمام التقي« 

مم���نم�سريطمت ح�ك���ممتدإفسالمةمهومتأنميك���ونمذتمعوٍلمك�مل،مدم يعلر���د،ميةك���نمت وولمتإن 

همعوٍلمع�هي. مجر 

4   العدالة:

ميتأنميكونم مت نبةميتدإم�ممدمبل  ةميتدإم�مه،متأن   و���لمثبتم ةمعلممت كالم،مي ةمبحثمت نب���و 

ممنمتإيك�لم يًتم ةمع�سرمت غربه،م المبلَّ مع�سومً�،ميحرثمك�نمت و�سولم الإم�ممت ةع�سومممتعذِّ

دمعلىم همتإ ���ىم�سخ�لمهينمهيجهمت ع�سةهمت ث�بتهم لةع�سومرن،مي كن  تأمرمت حكومهمتدإفسالمر 

هيجهمتأعلى،ممنم�سر�نهمت نس�لميمخ� سهمت يوىميت  ب�عمتأيتمرمت ةو ى،ميهذتمهومعب�يةمتأخرىم

عنم�سرطمت علت ه،ميقلمعر  تمب�أن ي�مملكهميح� همنس�س�نر هميتفسخهم ةمت نس�لم وجبمت تووى،م

ي�سر�نهمت نس�لم ةنعمت �سخ�لممنمتي ك�بمت كب�ئرميتدإ�سرتيمعلىمت �سغ�ئر،مكة�م ةنعدممنم

.
(3(
معلىمعلممت ةب�دةم لىمت عرفمي كونمعلىمخالفمت ةريءة تي ك�بمتدأعة�لمت تةم لل 

ي ���ةم حريرمت وفسرله:م»ت علت همعب����يةمعنمملكهميتفسخهمب�عثهمعلىممالزمهمت تووى،ممنم

.
(4(
م�تمي علمت وتجب�ت«  ركمت ةحر 

مت�سترتطمت علت هم ةمت و�ئلميت ح�كممهوممنمت ة�س�ئلمت بليير هم ةمنظرم وي�ءمت �سرعه،م تإن 

م معلري�،مم�س� ً�متإ ���ىمتدآي�تميت ريتي�ت،مت عولمت �سلرم،م �إن  ه،مييللُّ يت كثر���رممنمعلة�ءمت �سن 

ت عولمير �لم �سلرممزم�ممتدأمويم �سخ�لمدمي�ستطرعمتأنميوفمتأم�ممت ظلمميت ع�سر�ن،ميوولم

تهللم ع� ى:م{ۀ ہ ہ  ہ ہ ھھ ھ ھ  ے ے ۓۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ 

.
(5(

ۇ     ۆ ۆ ۈ }

)1)مت �سري���فمت ر�س���ة،مني���جمت بالغه،مخطبمتدإم�ممعل���ةQ،مج3،م�ل120،ممنمكت�بم دمتإ ���ىمتأهلمم�سرممعمم� كم
تدأ�ستر.

)2)مت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج1،م�ل175.
)3)مت ر���زهي،ممحة���لمك�ظ���م،مت عريةمت وثو���ىم،م�ل299،مت �سير���لمت ث�نة،مزينمت لي���نمبنمعلةم)ت �سر���خ(،م�سرحمت لةعهم

ت لم�سوره،م�ل156.
)4)متدإم�ممت خةرنة،مييحمتهلل،م حريرمت وفسرله،مج1،م�ل10،من�سرمهتيمت كتبمت علةره،ممطبعهمتدآهتبم-مت نجفمتدأ�سرف،م

ط2، 1390�ل،مم�س�أ هم28.
)5)مفسويةمت بورة،متدآيهم124.



95 شليط ت حاةم

.
(1(

{ڳ ڳ ڳ     ڱ ڱ  ڱ ڱ }

بن كلَّ رعّية في االإ�س���الم دانت  يع���نمتدإم�ممت ب�قرQمق�ل:م»قال اهلل تعالى: الأعذِّ

.
(2(

ب�الية كّل اإمام جائر لي�س من اهلل، واإن كانت الرعّية في اأعمالها تقّية...« 

يق���لمبرَّنمتدإم�ممت ح�سرنQم ةمت كت�بمت ذيمتأيفسلدممعمم�سلممبنمعورلمتإ ىمت كو هم

�سس�تمت ح�كم،م و�ل:

 »فلعم���ري، م���ا االإم���ام اإال الحاك���م بالكت���اب، القائ���م بالق�س���ط، الدائن بدي���ن الحق، 

.
(3(

الحاب�س نف�سه على ذات اهلل« 

يعلر���د،م ةنمت �سريطمتدأفس�فسر هم لح�كممتدإفسالمةمهوم�س���رطمت علت همب�أعلىمهيج� ي�،م

هً�معنم ميتأنميكونممنزَّ مت ح�كممتدإفسالمةمدمبلَّ يت  ب�عمت ظ� ممحرتم،ميقلمييهم ةمت ريتي�تمتأن 

ت �سس�تمت رذيله،مك� بخلميت حر�لميت طةعم...

عنمتدإم�ممعلةQ: »وقد علمتم اأّنه ال ينبغي اأن يك�ن ال�الي على الفروج والدماء 

والمغان���م واالأحكام واإمامة الم�س���لمين البخيل فتك�ن في اأم�اله���م نهمته، وال الجاهل 

في�س���ّلهم بجهل���ه، وال الجافي فيقطعهم بجفائه، وال الخائف لل���ّدول فيّتخذ ق�ماً دون 

ق����م، وال المرت�س���ي في الحك���م فيذهب بالحق�ق ويقف به���ا دون المقاطع، وال المعّطل 

.
لل�سّنة فُيْهِلك االأّمة«)4)

5   حسن التدبير واإلدارة:

مت ح�كمم م���نم�سريطمت ور����هةمت و���ليةمعلىم لبر���رميتإهتيةمتأم���ويمت ةجتة���ع؛مبةعن���ىمتأن 

���همتدإهتيةميت تلبررم ���هميمعنوي ه،مي�سالحر  ميتأنميتةت عمبو���ليةمج�سةر همي كري  تدإفسالم���ةمدمب���لَّ

 لةجتة���عمتدإفسالم���ةم ةم ة�ممتأبع����هه،ميتأنميةتلك،مم�س� ���ً�متإ ىمت خب���رةمب�دأفس�لمتدإهتيي هم

���ه،معلةً�مبةوت�سر�تمزم�ن���دميعوتقبمتدأموي،مي �سخر����لمتدأ�سلق�ءممنمتدأعلتء،م يت �سر�فسر 

)1)مفسويةمهوه،متدآيهم113.
)2)مت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج1،م�ل37.

)3)مت �سر���خمت ةسر���ل،ممحةلمبنممحةل،متدإي�س�ه،ج2،م�ل39،م حورقمموؤفس�س���همتآلمت برتRمدحر�ءمت ترتث،من�سرمهتيم
ت ةسرلم-م بن�ن،مط2، 1993م.

)4)ممت �سريفمت ر�سة،منيجمت بالغه،مخطبمتدإم�ممعلةQ،مخطبهم131.
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���همتدإفسالمر همتإ ىم يمعر ���همم�ميحركدمتدأعلتءممنمموؤتم���رتت،محتىميةكندمهلتيهمحركهمتدأم 

ةميتدفستوالل. طريقمت خررميت عز 

يوولمتدإم�ممعلةQم بر�نمتإحج�مدمعنمبرعهمتأبةمبكر:م»اأنا اأولى بر�س�ل

.
(1(

اهللP... واأعلمكم بع�اقب االأم�ر، واأذربكم ل�ساناً، واأثبتكم جناناً«

:PمعنميفسولمتهللQيعنمتدإم�ممت ب�قر

 »ال ت�سلح االإمامة اإال لرجٍل فيه ثالث خ�سال: ورٌع يحجزه عن معا�سي اهلل، وحلم 

.
يملك به غ�سبه، وح�سن ال�الية على من يلي، حتى يك�ن لهم كال�الد الرحيم«)2)

ل، والعالم بزمانه ال تهجم  لمبنمعةرمبوو د:م»يا مف�سَّ ييخ�طبمتدإم�ممت �س�هقمت ةس�سَّ

.
عليه الل�اب�س«)3)

م لح�كممتدإفسالمةمدأجلمتإحرتزمهذتمت �سرطممنمت ةعر همب�أمويمزم�ندميب�دأمويم تإذًت،مدمبلَّ

م همتإ ىمبر  ندممنمت و�س���ولمب�دأم  نممنمي�س���عمبرن�مجميةك  ���همحتىميتةكَّ ���هميتدجتة�عر  ت �سر�فسر 

ت نج�ة.

يَائف ت حاةم

متأهلتفمتإق�م���همحكومهمتدإفسالممهةمتأه���لتفمت بعثهميت رفس� ���همنس�سي�،ميعلىم ممتأن   و���لَّ

م همRميظ�ئفميم�سوؤي ر �ت،مدبلَّ ت ح�ك���ممتدإفسالمةمبعنوتنمتأن دمخلرسهمت نب���ةPميتدأئة 

 دممنمت ور�ممبي�،مي رة�مي�أ ةمنذكرمت وظ�ئفميت �سوتهلمعلري�.

1   نشر المعرفة اإلسالمّية:

كة����مك�نتميظرسهمت نب���ةPميتدإم�ممت ةع�سومQم بلرغمتدأح���ك�مميبر�نمت ةع�يفم

هم ���ه،م � ح�ك���ممتدإفسالم���ةممكلَّفمتأي�س���ً�مبتيرئهمتدإمك�ن����تم ن�سرمثو� ���همت لينميفسن  ت لينر 

يتت،ميذ كممنمخاللم ت نب���ةمP،ممي عريفمت ن�فلمب� ح���اللميت حرتمميت ووتنرنميت ةو���ر 

)1)مت طبرفسة،متأحةلمبنمعلة،متدإحتج�ج،مج1،م�ل95،م حورقمت �سرلممحةلمب�قرمت خرفس�ن،من�سرمهتيمت نعة�نم لطب�عهم
يت ن�سرم-مت نجفمتدأ�سرف،م1966م.

)2)مت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج1،م�ل336.
)3)مم.ن،م�ل23.
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تدهتة����ممب� حوزتتمت علةر ه،ميتدفستس�هةممنميفس�ئلمتدإع���الممت ةختلسه،ميتإيفس�لمت ةبل غرنم

يغرره�...ممحتىميبنةممجتةعً�مع�ي ً�ميمح� ظً�معلىم ع� رممت ورتآنميتدإفسالم.

كم  ع���نمتدإم�ممعلةمQ: »اأيها النا����س، اإّن لي عليكم حقاً ولكم علّي ح���ّق، فاأّما حقُّ

.
علّي فالن�سيحة لكم، وت�فير فيئكم عليكم كيال تجهل�ا، وتاأديبكم كيما تعلم�ا«)1)

2   تربية الناس على األخالق الحسنة والسنن اإللهّية:

 يذيبمت نسوفلممنمتدأخالقمت �سر ئهميت �سس�تمت رذيلهممنمت وظ�ئفمتدأفس�فسرهم لح�كم،م

���هميتدآهتبمت نس�سر هم يهن����م لعبمتأخالقمت ح�كمميطريو���هم ع�ملدمي�سرحدم لة�س�ئلمتدأخالقر 

�متأيفسلدمتإ ىمت رةنم ةمت �سنهم ت ���لييمتدأفس�ف���ل.معنمت نبةPم ةمخط�بدم ةع�ذمبنمجبل،م ةَّ

ت ع��سرةممنمت يجرة:

»ي���ا مع���اذ، علِّمهم كتاب اهلل، واأح�س���ن اأدبهم على االأخالق ال�س���الحة، واأنزل النا�س 

منازلهم -خيرهم و�سّرهم - واأنفذ فيهم اأمر اهلل، وال تحا�س في اأمره وال ماله اأحداً، 

فاإّنها لي�ست ب�اليتك، وال مالك، واأدِّ اإليهم االأمانة في كّل قليل وكثير، وعليك بالرفق 

والعف���� ف���ي غي���ر ترك الحّق، يق����ل الجاهل: قد تركت من ح���ّق اهلل، واعتذر اإلى اأهل 

عملك من كّل اأمٍر خ�س���يت اأن يقع منه عيب حتى يعذروك، واأمت اأمر الجاهلّية اإال ما 

ك ال�سالة؛ فاإّنها  �س���نَّه االإ�س���الم، واأظهر االإ�سالم كلَّه �س���غيره وكبيره، وليكن اأكثر همِّ

���ر النا�س باهلل والي�م االآخ���ر، واّتبع الم�عظة  راأ����س االإ�س���الم بع���د االإقرار بالدين، وذكِّ

فاإّن���ه اأق����ى له���م على العمل بم���ا يحبُّ اهلل، ثم ب���ّث فيهم المعلِّمي���ن، واعبد اهلل الذي 

.
اإلي���ه ترج���ع، وال تخ���ف ف���ي اهلل ل�م���ة الئ���م«)2)

3   إقامة الواجبات الدينية والشعائر المذهبّية: 

ك�س���الةمت جةعهميت جة�عهميت �سر�مميت حجميت زك�ةميت جي�هميتدأمرمب� ةعريفميت نيةم

عنمت ةنكر.

)1)مت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج18،م�ل311.
تنة،مت ح�سنمبنمعلة،م حفمت عوول،م�ل25،م حورقمعلةمتأكبرمت غس�يي،من�سرمموؤفس�سهمت ن�سرمتدإفسالمةم-مقم،م )2)مت حر 

ط2، 1404هـ.
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{ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ  ژ ڑ ڑ  ق����لم ع� ���ى: 

.
(1(

ک ک ک کگ گ گ گ  }
مت و���ليةمتإذتمي�سلتمتإ ىمعب����همتهللمت ةوؤمنرن،م �إن ي���ممي�سعونمتإ ىم متدآي���هم �سررمتإ ىمتأن   ����إن 

ه:متإق�مهمت �سالة،ميتإيت�ءمت زك�ة،ميتدأمرمب� ةعريفميت نيةمعنمت ةنكر،م  حورقمثالثهمتأمويمميةَّ

م حورقمهذهمتدأمويمهةممنميظ�ئفمت ح�كممتدإفسالمةمب� ليجهمتدأي ى. يمنمت وت�سحمتأن 

4  إحياء السنن والقيم اإلسالمّية:

متإزت ���همت بلع،ميحسظمت �سريعهمم���نمت تغرررميت تبليلميت ت�أيي���لميت تحريف،ميموتجيهم تإن 

تدأ ���ك�يمت ةنحر هميت يجوممت ثو� ةممنمِقَبلمتدأع���لتءمعلىمت ورممت لينر ه،ميتإجرتءمت حليهم

تدإ ير ه،مهةممنمت وظ�ئفمت تةميجبمعلىمت ح�كممتأنمي�سيرمعلىم حوروي�.

ع���نمتدإم����ممعل���ةQ: »لي�س عل���ى االإم���ام اإال ما حم���ل من اأم���ر رّب���ه: االإبالغ في 

.
الم�عظة، واالجتهاد في الن�سيحة، واالإحياء لل�سّنة، واإقامة الحدود على م�ستحّقيها«)2)

5  الدفاع عن الدولة اإلسالمّية:

م مجي�همتأعلتءمتدإفسالممعنمطريقمتدإعلتهم ةمجةرعمت ةج�دت؛متأيمتدإعلتهمت ع�سكري  تإن 

���هم لىمت ةج�هلين،مهوممنميظ�ئ���فمت حكومهمتدإفسالمر هم ميتإعالءمت وليةمت وت� ر  يت ريح���ة 

ه. ت ي�م 

ق�لم ع� ى:{ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ 

.
(3(

ې ې ې ې ى ى ائ ائ ەئەئ}
همب�دإعلتهميتدفستعلتهم لل �عمعنمبالهمت ة�سلةرنممنمت ن�حرهم  ةمهذهمتدآيهم كلرفم الأم 

ت ع�سكري هميت �سر�فسر هميتدقت�س�هي هميت ثو� ر ه،ميذ كمبيلفمتإيج�همت رعبم ةمقلوبمتدأعلتءم

يفسلبمقوَّ يممعنمت يجوممعلىمبالهمت ة�سلةرن.

)1)مفسويةمت حج،متدآيهم41.
)2)مت �سريفمت ر�سة،منيجمت بالغه،مخطبمتدإم�ممعلةQ،مخطبهم105.

)3)مفسويةمتدأنس�ل،متدآيهم60.
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هم متأي�س���ٍ�ممنمموتجيهمت ةع�نلي���نميتدأ�سرتيمت ذينميخل ونمب� نظ����مميتدأمن،ميتدأم  يدمب���ل 

. ميتدقت�س�هي  مت ةعنوي  نممنمت و�سولمتإ ىمت نةو  متدأمنميتدأم�نم تةكَّ تدإفسالمر هم ةمظل 

6  عمران البالد:

هم النتس�عميتإيج�هم ر�لمت عةلميزي�هةم �س�تمت ع�م  يذ كممنمخاللمت عةلمت ع����مميت ةوؤفس 

ميي عمتدحتر�ج�تم تدإنت����جميبن�ءمعالق�تم�سحرحهم ةمت �سوقميي عمموتنعمت نةومتدقت�س�هي 

ت ة�هي هم تنةرهمت ر �هر هم ةمت ةجتةعمتدإفسالمة.

هميت تةميحت�جم ه���ذتمتإ ىمج�نبم وفسعهمت عل���ومميت سنونمت ع�سري همت تةم حت�جمتإ ري����متدأم 

تإ ري�مت ةجتةعمتدإفسالمة،مي رغربمتدأ رتهم ةمذ ك.

7  تحقيق العدالة االجتماعية:

م ل�سعس�ءممنمت غ��سبرن،ممنمخاللم �سكرلم عبرمت ةنعممنمظلممت ظ� ةرنميتإحو�قمت حق 

طمق�س�ةمعليلمموؤمنرن،مدإجرتءمت حليهمت جزتئر هم ةمتدإفسالم. فسلطهمق�س�ئر همق�هيةمبتوفس 

ع���نمتدإم�ممعل���ةQ: »اللهم، اإّنك تعلم اأّن���ه لم يكن الذي كان مّنا مناف�س���ة في 

�سلطان، وال التما�س �سيء من ف�س�ل الحطام، ولكن لنردَّ المعالم من دينك، ونظهر 

.
االإ�سالح في بالدك، فياأمن المظل�م من عبادك، وتقام المعّطلة من حدودك«)1)

يم���نمتأهمممظ�ه���رمت علت همتدجتة�عرهمجة���عمتدأموتلممنمت �سرتئ���بميغرره�مي�سر ي�م

هميموتيهه�مت �سرييي ه. ي و�سرةي�م ةمم�س�ي ي�مت ع�م 

ع���نمتدإم�ممعلةQم ���ةمعيلهم ة� كمتدأ�ستر:م»ه���ذا ما اأمر به عب���د اهلل علّي اأمير 

الم�ؤمني���ن مالك بن الحارث االأ�س���تر ف���ي عهده اإليه حين واّله م�س���ر: جباية خراجها، 

.
وجهاد عدّوها، وا�ستطالع اأهلها، وعمارة بالدها«)2)

8   بناء عالقات حسنة مع الشعوب والدول األخرى:

���هميتفستوال ي�،ميت ح���ذيممنمتأنوتعم ةمتدأم  عب���رمت عي���وهميت ةوتثرقمم���عمت حس�ظمعلىمع���ز 

ت ت�سلُّطمتأيمت تبعره،متأيمبن�ءمعالق�تممعمهيلم ظيرمت علتيةم الإفسالمميت ة�سلةرن.

)1)مت �سريفمت ر�سة،منيجمت بالغه،مخطبمتدإم�ممعلةQ،مخطبهم131.
)2)مم.ن،مج3،م�ل83،معيلهمتإ ىمم� كمتدأ�ستر.
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ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ    ڃ  {ڄ  تهللم ع� ���ى:م ق����لم

.م ة���نمغررمت ة�سةوحميمنمغررمت ةةكنمتأنميعر����لمتدإن�س�نم ةمهذتمت ع�سرم ةم
(1(

ڇڇ}
عز ���همع���نمتدآخرين،مخ�سو�سً�م ةمهذتمت زم���نمت ذيمب�تم ردمت ع� ممتأ�سب���دمبوريهمع� ةرهم

م مترتمر���همتدأط���رتف،مدمموتنعميدمح���ليهم لتوت�سلمبر���نمتأ رتهه�.مبلمتدإفس���المميوؤكلمييحث 

عل���ىم�سرييةمت توت�سلممعمتدآخرم ة�م ةمهذتمت توت�س���لممنمتآث�يميبرك�تمكثررةميوولمتدإم�مم

ت خةرنة}: 

»علينا اأن نفعل كما فعل النبيP في �س���در االإ�س���الم حيث كان ير�سل ال�سفراء اإلى 

كل مكان ليقيم عالقات مع الدول. لذلك ال ن�س���تطيع اأن نقعد ونق�ل: ما لنا والدول؟ 

ه���ذا خ���الف العقل وال�س���رع. وعلينا اأن نك���ّ�ن عالقات وروابط مع الجمي���ع، غاية االأمر 

اأن هناك اإ�س���تثناءات لبع�س الدول ونحن ال نقيم معها عالقات االآن. اأما اأن ال تك�ن لنا 

عالق���ات م���ع الجميع فهذا ما ال يقبله عقل وال اإن�س���ان، اإذ معنى هذا اأن نف�س���ل ونندحر 

ونفنى اإلى االأبد. يجب علينا اأن ن�جد لنا روابط وعالقات مع الدول وال�سع�ب لنتمكن 

من اإر�سادهم. بهذه الروابط نر�سدهم، ونحذر �سفعات من ال نتمكن من اإر�سادهم،على 

.
هذا اأو�سيكم بتق�ية عالقاتكم واإحكامها اأينما كنتم«)2)

)1)ممفسويةمت حجرتت،متدآيهم13.
)2)مزي���نمت ع�بلي���ن،ممح�سن،مت حكومهمتدإفسالمرهمييديهمت سوردم ةمييؤيهمتدإم����ممت خةرنة،م�لم191،ممركزمت ة�سطسىم

ت ع� ةةم لترجةهميت ن�سر،متإيرتن،مقم،م1432ق.
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وظائف الحاكم 

في الدولة 

االإ�سالمية

�سروط الحاكم

 في

 المنظ�ر االإ�سالمي

تدإفسالم.

ت عول.م

ح�سنمت تلبررميتدإهتية.

ت علمميت سو�ههمب� لينمتدإفسالمة.م

ت علت ه.م

ن�سرمت ةعر همتدإفسالمره.م

 ربرهمت ن�فلمعلىمتدأخالقمت ح�سنهميت �سننمتدإ يره.م

تإق�مهمت وتجب�تمت لينرهميت �سع�ئرمت ةذهبره.

تإحر�ءمت �سننميت ورممتدإفسالمره.م

ت حس�ظمعلىمحليهمت لي همتدإفسالمرهميتأموتلمت ة�سلةرنميتأعرت�سيم.

تإيج�همتدأمنم ةمت ةلنميت ورىميت طرق.م

عةرتنمت باله.

 حورقمت علت همتدجتة�عره.

بمت ن�فل.م تإيج�همطرقم تك�سُّ

جةعمتدأموتلم �س� حمت لي هميت ن�فلممنمت �سلق�تميت �سرتئبميغررهة�.

بن�ءمعالق�تمح�سنهممعمت �سعوبميت ليلمتدأخرى.م

�ضروط

 الحاكم
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب: 

دمي�ست���رطم ةم طبرقمتدأحك�مميت ووتنرنم ةمت ةجتةعمتدإفسالمةمتأنميكونم   1

لم�سرييةم متدأحك�مميت ووتنرنم ةمت ةجتةعمُ �سك  ت ح�كممم�سلةً�؛ميذ كمدأن 

همت ةجتةع�ت.م تجتة�عرهمعنلمك�  

ىم   2 ُيعتب���رم ةمت ح�كممتدإفسالمةمتأنميكونم وري���ً�مب� لينمتدإفسالمة،ميتإدمتأه 

ذ كمتإ ىممحليهيهم�سالحر�تمت ح�كممي ور لهمب�آيتءمتدآخرين.م

دميةك���نم طبر���قمتدأح���ك�مميت ووتنر���نمتدإفسالمرهمتإدمبوج���وهمح�كممع�قلم   3

يع�هلميةنعمنس�سدممنمت وقوعم ةمتدأخط�ءمت ور�هيهميت سكريه.مم

مهييم   4 دمي�ست���رطم ةمت ح�كممتدإفسالمةمتأنميكونمح�س���نمتدإهتية؛ميذ كمدأن 

هممرتقبهم طبرقمتدأحك�مميت ووتنرنم ةمت ةجتةع.مم ت ح�كممهوممجر 

ممنم   5 تإذتمك�نتمتدأحك�مميت ووتنرنمت ح�كةهمعلىمت ةجتةعمتإفسالمره،م المبل 

تأنميحر�لمت ح�كممعلىمتإق�مهمتأهلتفمت لينمتدإفسالمة.مم
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 لةطا عه

�ضروط الحاكم

���ه،مي وت�سةمطبرعهم يج���بمتأنميكونمب�بمتدجتي�هممستوح���ً�مهتئةً�م ةمت حكومهمتدإفسالمر 

م ت ث ويةميت ن ظ�ممتأي�سً�متأنمُ طرحمتدآيتءمتدجتي�هي همت سوير هم ةمت ةج�دتمت ةختلسهمب�سكلمحر 

م مدأحل،ميدميةكند،متأنميةنعي�.مي كن  يمستوح،محت ىمي ومك�نتممخ� سهم بع�سي�مبع�سً�،ميدميحقُّ

م نمت نظ�ممتدإفسالمة  ،مهومت ةعر همت �سحرحهم لحكومهميت ةجتةع؛محت ىميتةك  ت �س���ةءمت ةيم 

م دميحلةمت ���رتأيميت عةل.ميمنمهن�،م الم م���نمت تخطرطم �س� ���حمت ة�سلةرن،ميمنمت �سرييي 

يكسةمتدجتي�همت ة�سطلحمعلردم ةمت حوزتت،مبلمحت ىمي ومُيجلمتإن�س�نمهومتدأعلمم ةمت علومم

دمغررمق�هيمعلىم �سخر�لمم�سلح���همت ةجتةع،متأيمدميوليمعلىم ت ةعري ���هم ���ةمت حوزتت،م كنَّ

م  �سخر����لمتدأ رتهمت �س� حرنميت ةسرلينممنمتدأ ���رتهمغررمت �س� حرن،مييستولمب�سكلمع�م 

ممثلم ميت وليةمعلىمت  خ�ذمت ورتي...م �إن  ميت �سر�فسة  مت �س�ئبم ةمت ةج�لمتدجتة�ع���ة   ل���رتأي 

يم ���هميت حكومر ه،ميدميةكندمت ت�سل  ه���ذتمتدإن�س�نميكونمغر���رممجتيلم ةمت ة�س�ئلمتدجتة�عر 

دفستالممزم�ممت ةجتةع.

االإمام الخميني }





أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس التاسع

طرق تعيين الولي )1(

ن���ً�مت ةرتهم   1 يعر����لمنظري���همت برع���هميت �س���ويىممبر 

منية�.

م�سالحر���همنظري���همت برع���همدختر�يم   2 ين�ق����لميي���ره 

ت ح�كم.

م�سالحر���همنظريهمت �س���ويىمدختر�يم   3 ين�ق����لمييره 

ت ح�كم.





 ةيرل

بع���لمعر����لمتدأه  همعلىميديهمت سورد،ميبر����نمت �سريطمتدإفسالمرهم ي���ذتمت و ة،مي حليلم

لم يذتمت ح�كم،ميم�م ����تمت تةمييهتم ةمكرسر همت تو�س  يظ�ئس���د،منبر نم ةمهذتمت ليفلمت نظري 

همتدإفسالمر ه،مخ�سو�سً�متإنمك�نتم ه���ةمتدآ رهمت تةمينبغةمتعتة�هه�م ةم عررنمح�كممعلىمتدأم 

ً�ميح�كةً�. ميتحلممنيممتأهاًلمتأنميكونمي ر  ةمتأ�سخ��ل،ميك�نمكل  رةم ةمعل  ت �سريطممتو  

ينعر����لم رة�مي�أ ةم نظري ترنممنمت نظري�ت،ميلري�م ةمت ليفلمت ت� ةمعر�لم نظريترنم

يمينظريهم تأخرير���ن،ميه���ذهمت نظري�تمهةمنظريهمت برع���همينظريهمت �سويىمينظري���همت ت�سل 

ميتن�فسبممعمت ةب�هئميتدأهلتف. لمتإ ىمحل  تدنتخ�ب،ممعممن�ق�سهمهذهمت نظري�تم لتو�س 

نظليه ت برعه

هميبرنمت ح�ك���ممتأيمت و�ئل،محرثم وومم ت برع���همه���ةمعب�يةمعنمعيلمبرنمت ةجتة���عمتأيمتدأم 

���همبةب�يع���همت و�ئلمعلىمت عيلميت ط�ع���ه،م ت�سبحمتأموتلمتدأ ���رتهميتأنس�سيمميتإمك�ن� يمم تدأم 

لمهوم ةمت ةو�بلمب� عةلمعلىمم�م ردمخررهممي�سالحيم.م � برعهم  حتمتختر�يمت و�ئل،مييتعي 

هةممع�ملهمبرنمطر رنم كونميفسرلهمدإن�س�ءمحكومه،م نبثقم�سرعرتي�ممنمت ةب�يعه.

ثمع���نمقر�ممت ن�ف���لمب� برع���هم لنبةمPم ةم يمق���لمييهمت علي���لمم���نمتدآي����تمت تةم تحلَّ

 ،Pهمت برعهممعمت نبةم ،مي ةمت ريتي����تمييهتمتأي�سً�مق�س 
(2(
،ميم�مبعلم تحممكه

(1(
���ه ت حليبر 

)1)  {ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ  } فسويةمت ستح،متدآيهم18.
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}مفسويةمت ةةتحنه،متدآيهم12.
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حر���ثمييهمع���نمتدإم����ممتأبةمعب���لمتهللمQمق����ل:م»لّما فت���ح ر�س����ل اهلل P مّك���ة بايع 

الرج���ال، ث���ّم جاء الن�س���اء يبايعن���ه، فاأن���زل اهلل عّز وج���ّل: {ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ 

ٹ  ٿ   ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀ  ڀ   پ  پ  پ  پ  
ڄ  ڄڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦڦ  ڤ  ڤ    ڤ    ڤ  ٹ  ٹ  ٹ 
ثمعنممب�يع���همت ن�فلمدأمررم ،ميكذ ���كمييهتمت ريتي����تمت ت���ةم تحلَّ

ڃ ڃ ڃ    })1)...«)2)
ت ةوؤمنرنممQ،مكة�معندمQ: »... فب�س���طت يدي فبايعتم�ني مختارين، وبايعني 

معلىمتهتة�مم .ميهذهمت ريتي�تمم لل 
ف���ي اأولك���م طلحة والزبير طائعين غير مكرهين...«)3)

قمت حكومهمعلىمت ن�فل. ت �سريعهمتدإفسالمرهمب� برعهميبلييه�ميتأثره�م ةم حو 

���همت وديهميت ور�هة،م �لم �سرعر  مت برع���همبنس�سي�م وؤفس  يعلر���د،مذه���بمجة�عهمتإ ىمتعتب�يمتأن 

ً�معلريم.  ةنميووممت ن�فلمبةب�يعتدميكونمح�كةً�م علر 

مناقشة النظرّية:

همتدأطي�يمRمتإن ة�مه���ومعةلر هم �أكرلم مم����مح�سلمم���نمت برعهم لرفس���ولمPمي الأئة  تإن 

 Pمقرءتنةميت�س���ح،م وديهمت نبةم  لودي���همت ت���ةميةتلكوني�مم���نمتهللم ب�يكمي ع� ىمبن����ل 

ه،متإن ة�مهةمم���نمتهلل،مق�لم ع� ى:م{ې ې ې ى ى ائ   ر�س���تممنمت ن�فلميتدأم 

.
(4(

ائ ەئ ەئ وئ وئ  ۇئ ۇئ }
همدم �ستطرعم مم�س�أ همت وديهميت حكومهممنمتدأمويمت تةمدم وبلمتدإن�س�ءميتدإيج�ه،م �دأم  يتإن 

مم�م�سرعرهميتأهلر همت وديهميهوم �قلم ي�،م �س�أنر همت وديهمتإن ة�م كونممنم تأنم جعلم ةم�سخ�لٍ

ه. رم�سريطميموت�سس�تمخ��س  خاللم و  

م�س� ����مًمتإ ىمذ ك،متإذتمك�نتمت برعهمهةمعب�يةمعنمت  س�قمبرنمطر رن،م ولم كونم�سةنم

هةممنمت �سالحر �تمت تةميح�سلمعلري�مت توت قمبرنمت طر رن،ميهةمعب�يةمعنم هتئ���رةممحل 

»ال�كالة«،ميدم ثبتمبي�م»ال�الية المطلقة«م لسوردميت ح�كممتدإفسالمة.

)1)ممفسويةمت ةةتحنه،متدآيه 12.
)2)ممت �سرخمت كلرنة،مت ك� ة،مج5،م�ل527.
)3)ممت �سرخمت ةسرل،متدإي�س�ه،مج1،م�ل245.

)4)ممفسويةمت ة�ئلة،متدآيهم55.
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نظليه ت شوقى 

بممنمتهللم ب�يكمي ع� ىم���مكة�مهومت ح�لمب� ن�سبهم رفسولم معميجوهمتإم�مممن�س 

ه،ميعلىم ر�لمتنتخ�بم مت نوبهمدم �سلمتإ ىمتدأم  همتدأطي�يمRم���م �إن  تهللمPمي الأئة 

م بدمتهللمعز  غرره���ممبعلمت رفسولمتدأعظممPمدم كونمط�عتيمميتجبه،مبلمت ط�عهم ةنمن�سَّ

. يجل 

متدإم�مهمبةعن�ه�مت ع����ممدمينبغةم عطرلي�،ميحرثمك�نممنم ����م ���ةمزم�نمت غربهمحرثمتإن  تأم 

مت تن�سربمقلم�سليم مع�سرميم�سر،م �إنمقلن�مب�أن  ت وتج���بمتإق�مهمت حكومهمتدإفسالمر هم ةمكل 

ه،م مت نوبهمتأي�سً�مدم �سلمتإ ىمتدأم  همRم لسوي�ءمت عليلمت ج�معرنم ل�سرتئطم �إن  منمتدأئة 

هم مت نوبهم �س���لمتإ ىمتدأم  يتإْنمقلن����مبع���لمقر�ممت ل رلمعل���ىمثبوتمت ن�سبمت ع����مم لسوي�ءم �إن 

مت وديهم تدإفسالمرهمدختر�يمح�كممعلري�،ميمنمهذهمت طرقمت �سويىمت تةم طرحمكل رلمعلىمتأن 

همعلىمت توت قم رة�مبرني�معلىم�سخ�لميحكةي�م ه،محرثم ووممتدأم  يت ح�كةرهمُ ْعطىممنمتدأم 

ييليرم�سوؤيني�مييرعىمم�س� حي�.

ه ت شوقى أي  ه نظلي 

.
(1(

ق�لمتهللم ع� ى:م{ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }

م مت ة���رتهممندمخ�سو�لمت حكومه،متأيمتأن  �متأن  مكلةهم)تأمر(متإم  يتدفست���لدلمبي����ممنمجيهمتأن 

نم ةمهذهمتدآيه. ت حكومهمهةمت وليمت ةترو 

ي ���ةمت ريتي�ت:معنمتأمر���رمت ةوؤمنرنمQ: »واإّنما ال�س����رى للمهاجرين واالأن�س���ار، 

.
�ه اإماماً كان ذلك هلل ر�سا«)2) فاإن اجتمع�ا على رجٍل و�سمَّ

مناقشة النظرّية:

م ري�متإ ىم ممو�س���وعمت �س���ويىم ةمتدآيهمتإن ة�مه���ومعب�يةمعنمتدأمويمت تةمتأيكلمتأم���رمت بت  تإن 

ت ةوؤمنر���ن،ميذ ���كمبورينهمتإ�س� همت �سةررم»ه���م«متإ ىمكلةهم»اأمر«،مي ر����لممنمت ةعلوممكونم

)1)ممفسويةمت �سويى،متدآيهم38.
)2)ممت �سريفمت ر�سة،منيجمت بالغه،مخطبمتدإم�ممعلةQ،ممنمكت�بم دمتإ ىممع�ييه.
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م�س�أ همت ور�هةمقلمتأيكلمتأمره�متإ ىمتنتخ�بمت ن�فل.

مت نبةPم ومتعتةلمنظ�ممت �سويىمتأفس�فسً�مدختر�يمت ح�كم،م ك�نم يمنمت وت�سحمتأي�سً�متأن 

هميتأن دمج�ءمجليلًتمعلىم همعلىم س��سرلمهذتمت نظ�م،مخ��س  م���نمت بلييةمتأنميووممبتوعرهمتدأم 

ت ةجتةعمت ذيمك�نميرزحم حتمك�بوفلمت زع�م�تمت وبلرهميت ع�س�ئريه.

هم يعةلر���همت توعرهم يمم مم ظير،مدم ةمتأح�هيثدمت ة�أث���وية،ميدم ةمذهنرهميمة�يفسهمتدأم 

مت خلس�ءمت ذي���نم و َّوتمت حكومهمبعلمت نبةPم مميعتة���ليهمتإدمن�هيًت،مكة�م تآن���ذتك.محتىمتأن 

 �سيلمت وق�ئعمت ت�ييخرهمبذ ك.

يمتإ ىم رزمتدأ �سل،م كرفميةكنم منظ�ممت �س���ويىمقلمدميوؤه  يب� خال�س���هميةكنمت وول:متإن 

همتد  ج�ه�تميت ة�س� ���حمتأنميخت�يمتإم�مً�مق�هيًتمعلىمن�س���رميحة�يهمي و�سرحم  جةي���ويممتع���لِّ

ت رفس� همعلىمتأي�لمت وتقع.

همع���نمت ع�سبر����تميت ةرولميت ةط�مع،م ���ةمت و�س�ي�م ���همغ� ب���ً�مدميةكني����متأنم تجر   �دأم 

ت ب�سرطه،م كرفم ةمق�سرهمتختر�يمخلرسهمت ة�سلةرنمتأيمح�كةيم.

مQ،م ي���ومق�سممم���نميفس� هم دمتإ ���ىممع�ييهمييري���لمتدإم�مم ����مكالممتدإم����ممعل���ة  يتأم 

���كمبة�ميعتولمبدممع�ييهمنس�سد،ميهوم رتدمب� خال هممنمخاللمت تة�س  ممQمتإثب�تمتأحو  عل���ة 

ك���ونمتأمرمت خال همتأمرًتمتنتخ�برً�،ميمنمت طبرعةمتأنميعتةلمتدإن�س�نم ةممو�ممتدحتج�جمعلىم

ت ةخ� فم دمبة�ميوبلدمييعتولمبدمت طرفمتدآخر.

يعلرد،م كالممتدإم�ممQمتإن ة�مهوم ةممويهممنمك�نمي�سو دمتإ ىممو�ممت وديهم مميثبتم

. مP،ميتإدم المقرةهم رتأيمت ن�فلم ةممو�بلمت ن�ل  طمت نبة  مبتوفس  متإ ية  بن�ل 
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نظرية البيعة

نظرية ال�س�رى

هم دمعلىم هميت ح�كمممنمخاللممب�يعهمتدأم  ت برع���همهة:معيلمبرنمتدأم 

ت ط�عهم ةممو�بلمت حس�ظمعلىمم�س� حي�.

مت برع����همح�سلتم ةمع�سرميفسولمتهللPممر  رن،ميهة�مت ةعري ت�نم تإن 

.Qببرعهمت عوبهمتدأي ىميت ث�نره،ميكذ كمدأمررمت ةوؤمنرن

مت برعهمهةمعب�يةمعنم �أكرلم حقمت وديهم لةع�سوم نولمت نظريه:متإن 

Qمدمتأن ي�م عطةم دم�سرعرهمت وديه.

همعلىم�سخ�لميحكةي�مييليرم نظري���همت �سويىمعب�يةمعنم وت قمتدأم 

�سوؤيني�مييرعىمم�س� حي�.م

نو���لمت نظريه:مت �س���ويىمبرنمت ة�سلةر���نمدم عنةم ةم�س���وؤينمت وديهم

همت تةم يت خال همت تةمهةم�س�أنمتإ ية،مبلم رة�مير بطمب�سوؤينيممت ع�م 

محر� يممتدجتة�عرهمبة�مهممب�سرميعوالء.  خ�ل 

لمت ورتآنمت كريممعلىمتأهةرهمت �سويىمبرنمت ة�سلةرن،م و�لم ع� ى:م تأك 

{ ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }.

طرق تعيين 

الولي
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

نظري���همت برع���همهةمعب�يةمع���نمعيلمبرنمتدأم���هميبرنمت ح�ك���مممنمخاللم   1

لهمب� عة���لم ة�م ردمخررهمم هم دمعلىمت �سة���عميت ط�عه،مي عي  مب�يع���همتدأم 

ي�سالحيم.مم

مت برع���همم���نمِقَب���لمت ة�سلةرنمت ت���ةمح�سلتم رفس���ولمتهللPمهةمت تةم   2 تإن 

م�سرعر همت وديهميت ور�هةمعلىمت ن�فل.مم
Pمنحتميفسولمتهلل

هم رة�مبرني�معلىمتختر�يم�سخ�لم   3 نظريهمت �سويىمهةمعب�يةمعنم وت قمتدأم 

يحكةي�مييليرم�سوؤيني�مييرعىمم�س� حي�.م

مت و ةم   4 يو�س���لمبوو دم ع� ���ى:م{ں ں ڻ ڻ ڻ ڻ }مهومتأن 

همعلرد.م يت و�ئلمدميجوزمتنتخ�بدمتإدممنمخاللم وت قمتدأم 

���همت ةتعل وهم   5 ت �س���ويىم ���ةمت ريؤيهمتدإفسالمر���همهةمعب�يةمع���نمتدأمويمت ع�م 

همبي�.ممم ب�سوؤينمتدأمهمت تةمتأج�زمتهللمفسبح�ندمي ع� ىم لح�كممم�س�ييةمتدأم 
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 لةطا عه

ما معنى التن�ضيب؟

هم ت تن�سر���بميعنةم عرر���نمت سوردمت ح�ئزمعلىمت �س���ريطمت علةر هميت عةلر همم���نمقبلمتدأئة 

ت ةع�سومر���نRم ةن�س���بمتدإ ت����ءميت و�س����ءميت وديهم ���ةمع�سرمت غرب���ه،متأيم ن�سربم

همدم �س�ح���بمت عن���وتنم ةمت ةن�س���بميت ةو�م،ميه���ذتمبةعزلمعنمتإع���النمت �سرتئ���ط،م �دأم 

 نتخبمت سوردم ةن�سبمتدإ ت�ءميت و�س�ءم ركونميكراًلمعنيممدفستح�س�لمت ستوى،متأيم غر�لم

تفستنب�طمتدأح���ك�ممت و�س�ئر همي طبروي�.ميهكذتمت ح�لمب� ن�سبهم لوديهمت تةم ةث لمت ةن�سبم

  ، Qتدأهمم لسورد،م الميت خذهمت ن�فلميكراًلم يمم لحكم،م � سوردمن�ئبمتدإم�ممت ةع�سوم

مت حكومه. مت و�س�ء،ميي ة  متدإ ت�ء،ميي ة  يهومي ة 

 ���ةمييتيهمعةريمب���نمحنظلهميوولمتدإم�مQ: »فار�س����ا ب���ه حكماً فاإّن���ي قد جعلته 

عليك���م حاكم���اً«،مي مميولمQ:م �ي�سوتمبدمحكةً�ميت  خ���ذيهميكراًل،ميتإن ة�مق�ل:م»فاإّني قد 

معب�يةم �ي�سوتمبدمحكة���ً�م تعل قمب� و�س�ء،متأم�معب�يةم»فاإّني قد  جعلت���ه عليك���َم حاكماً«.م �إن 

جعلته عليكم حاكماً«م-ميهةم علرل-م �إن ي�م ر بطمب� حكمميت وديه.

���همت ةع�سومرنRجعل���وتمت ةن��سبمت ثالث���هم-متدإ ت�ء،م متدأئة  بن����ًءمعلىمذ ���ك،م �إن 

ً�م لسوردمت ح�ئزمعلىمت �سرتئط،مبلمم�سوؤي رهم د،ميت ةالحظهم ت و�س�ء،مت وديهميت حكومهم-محو 

همتأي�سً�،ميبت�أيرلم مهذهمت ةن��س���بمت ثالثهممتبلويةم ةمت سوردمقبلم �أير���لمتدأم  تدأخ���رىمهةمتأن 

قمعلىمت �سعرلمت عةلةميت خ�يجة. هم تحو  تدأم 

اآية اهلل ج�ادي اآملي





أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس العاشر

طرق تعيين الولي)2(

نً�مت ةرتهم  1 يميتدنتخ�بممبر  ميعر�لمنظريهمت ت�س���ل 

منية�.

ي.   2 ين�ق�لمنظريهمت ت�سل 

ممنولًتم نظريهمتدنتخ�ب.   3 يولِّ





 ةيرل

تر���نمتثنترنميمن�ق�ستية�،مي رة����مي�أ ةمنعر�لم م ةمت ليف���لمت �س�بقمعر�لمنظري   و���لم م 

يمينظري همتدنتخ�ب. نظري ترنمتأخريرنم لةن�ق�سه،ميهة�منظري همت ت�سل 

ي نظليه ت تصل 

���هم عنةمتأنميو���وممتأحلمت سوي�ءمت ذي���نم جتةعم ريممت �س���ريطميتدأهلر هم مه���ذهمت نظري  تإن 

يم يذتمتدأمر،م رك���ونمت حكمم د،م كوندمتدأفسبقمبر���نمنظرتئدممنمت سوي�ء،م  لودي���همب� ت�سل 

يم لحكمميت وديه،م الميجوزمدأحلمغررهممنمت سوي�ءمتأنميزتحةدم  ����إْنمفسبقمغررهم ةمت ت�سل 

 ةمهييه،مييكونمتدأمرم دمهينمغرره.

مناقشة النظرية:

رم ريمم مب� سوي�ءمت ذينم تو   ممو�ممت وديهممخت�ل   ولمه  تمت ن�سو�لميت ريتي�تمعلىمتأن 

رم ردمت �سريطمت تةمتأ�س�يمتإ ري�متأهلمت ع�سةهمRمهومتأهٌلم ممنم تو   ،م كل 
(1(
�سريطممعر نه

يم يذتمتدأمرم معلردمت ن�سو�لمهومتأنميك���ونمت ت�سل  ً�ميح�كةً�،مي ك���نمم�م مم لل  تأنميك���ونمي ر 

يمت سوي����ءمتدآخرين،م � ريتي�تم مم ً�مب� سعل،ميم�نعً�ممنم �سل  ك� ر���ً�مكةمي�سب���حمت سوردمي ر 

رمت �سريطم ل���تمبر�نممنم ردمتأهلر همت وديهمم���نمخاللم و   ���لمبر����نمت و ةمت سعلة،مبلم كس   تكس 

يمهومطريقمي�سبحممنمخال دم مت ت�سل   رد.ميعلرد،م المه رلم ةمت ن�سو�لمت �سرعر همعلىمتأن 

ً�مب� سعل. ت سوردمت ج�معم ل�سرتئطمي ر 

)1)ممتدإفسالم،مت سو�هه،مت عول،مت علت ه،مح�سنمت تلبررميتدإيتهة.ميتجعمت ليفلمت ث�من.
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متى ينفع التصّدي ؟

م رتم ردمت �سريط،مي مميت�سلَّ ىمت سورد،ميفسل مم دمتدآخ���رينمبور�ه د،مي و   نع���م،متإْنم �سل 

مهذتمت سوردميك���ونمهومت و ةمت سعل���ة،مي كنم ر�س���تم�سرعرهميديتدم غر���رهم ي���ذتمت عةل،م ����إن 

متأحلًتم مم رتم ���ةمت �سريط،مكة�متأن  ىم يذتمتدأمر،مبلمدأن دمقلم و   ت���دم كون���دمقلم �سل  يح�كةر 

همتدإفسالمر ه،مي دمت لييم ً�م الأم  ً�ميح�س�فس  لممنعطسً�مه�م  م يذتمتدأمرمت عظرممت ذيمي�سك  يت�س���ل 

تدأفس�فلم ةمحسظمت لينميت ةجتةعمتدإفسالمة.

م يذتم متأح���لًتم مميت�سلَّ يعل���ىمه���ذتمتدأفس�فلمتنطلقمتدإم����ممت خةرنةمM،م ولميتأىمتأن 

يم ًتم لتن�زلمعنمهذتمت ت�سل  ت ي���لفمت ةيم،م �سعرمب� وجوبمت عرنةميحرطمبد،ميك�نمم�ستعل 

مغرره. ىممنميرتهمتأكس�أممند،م كنم مميت�سلَّ  وم �سل 

ىممنم ر�لمتأه���اًلم ذ ك.م بة����م �س���ل  يم وح���لهمغر���رمك�ٍف،م لر  مت ت�س���ل  يت خال�س���ه:متإن 

رمهذهمت �سس�تم رد،ميعلمم هم و   قمت �سريطم لودي���ه،ميتإحرتزمتدأم  يمينسعمعنلم حو  يت ت�س���ل 

يم وردمتآخرمج�معم يذهمت �سرتئط.  �سل 

ه تدنتخاب  نظلي 

���همتدنتخ�بميختل���فممعن�ه�ميت ةرتهممني�مب�ختالفمت ظ���ريفمت ةحرطهمب�أمرم منظري  تإن 

هم لسوي�ءمت ج�معرنم ل�س���ريط،ميك�نمهن�كم س�يتم ةم ت ودي���ه؛م �إْنمك�نم لين�مم�سكل���هم عل 

هًتمب� سعل،مييكونمتدنتخ�بمطريوً�م لبحث،م �سً�ميمحل  مت و ةميكونمم�سخ  هذهمت �سس�ت،م �إن 

يمعر همتدأ �سلمبرنمت سوي�ء.

ي كنم وم�س�هفم �س�ييمت سوي�ءمت ةوجوهينمب� �سس�ت،م الميكونمهن�كم عر نم ةمت وتقعم

رم ردمت �سريطممت�س�يينم ةمهذتم  ة���نمهومت و ةمت سعلة،مبلميكونمجةرعمت سوي�ءمت ذينم تو  

،مي كونميجيهمتدنتخ�بمتختر�يمتأحلهمم علممتإمك�نر همتأنميكونوتمجةرعً�ميدةم علررن. ت حق 

���همت و ةمث�بتهم يتدنتخ����بمعل���ىمكالمت توليري���نمدمهخ� هم ���دم ةمتدأهلر���هم لوديه؛م �أهلر 

همتإعالنمعنممعر تد،ميعلىمت توليرمت ث�نةم ب� ن�سو�لميتدأه  ه،م علىمت توليرمتدأيلمهوممجر 

هم �س� ���حمت وحلة،مي رجرحم يك���ونمتدنتخ����بم دمهخلم ةم علر���هميديهمت و ة،ميح�س���ممت تعل 

ت ةنتخبمعلىمغرره.
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معوالئةمموب���ول،مهينمتأنميتن� ىممعم ي �أ ���ةمنظريهمتدنتخ�بمعل���ىمت توليرمت ث�نةمكحل 

يم وحلهمغررمك�ٍف. مت ت�سل  ت ة�سل ة�تمت �سرعرهمبعلمتأنم بر نممعن�متأن 

ي كنمت �سوؤتلمت ةطريح:مكرفميكونمهذتمتدنتخ�ب؟ميم�مهةمت طريوهمت تةمينبغةم لن�فلم

تعتة�هه�م لك�سفمعنمت و ة؟

)لي ت تشخرص ثالثه

 و���لمذكرتمت كتبمت سويرهمت طرقمت ثالث���همت ةعري ه:ممنم�سي�هةمتأهلمت خبرة،ميت �سر�عم

يم لةرجعره،ميهذهمت طرقمت ثالثهمدم ت ةسر���لم لعلم،ميت ةعر همت �سخ�سر همب� سور���دمت ةت�سل 

يةكنم بنري�مكل ي�م ةمب�بمت وديه.

الطريق األّول: البّينة المؤّلفة من قول شاهدين من أهل الخبرة.

هذتمت طريقمدميةكنمتعتة�ههمهن�م �سببرن:

لمتأفس�فسً�م ةعر همتجتة�عره؛م مت برن���همذتتمبعلم رهيمدمتجتة�عة،م الم �س���ك  االأّول:مدأن 

ه،ميعلرن�مت بحثمعنم لعمعلري�مهومت سره،ميهذتمدميسرلمب� ن�سبهم الأم  مت ذيميط  تإذمتإن 

قممعر همجة�عرهمدم رهيه. فسبرلممعر هميحو 

���دمفسرس�س���حمت ةج�لمدأنميك���ونمجةرعمت سوي�ءميدةم علرر���ن،متإذمم�ممنم وردم الثان���ي:مدأن 

يمتإدميفسرجلممنمي�سيلم دمب�أهلر تدم ذ ك. متأيميريلمت ت�سل  مت�سلٍّ

الطريق الثاني: المعرفة الشخصية.

يه���ذتمت طريقمينسعم�س�ح���بمت ةعر هم وطمهينمغرره،ميي�ستحرلمع����هةمتأنميةلكمجةرعم

همت خبرةمت �سخ�سرهمت ك� رهم ةعر همتأهلر همت �سخ�لم لوديه. تأ رتهمتدأم 

الطريق الثالث: الشياع المفيد للعلم أو االطمئنان.

ةمت ذيميةكنمتعتة�ههمهن�،ميهومتأنميكونمهن�كم�سر�عميسرلم يه���ومت طريقمت وحر���لمت ةتبو 

لمتدأمرمهومتإم���ك�نم ح�سرلم�سر�عممسرلم لعلممتأيمتدطةئن�نم .ميم�مي�سي 
(1(
ت عل���ممتأيمتدطةئن�ن

مت ظنمييووىمتإ ىمتأنميبلغممرحلهمي�س�بدم ري�مت علم؛متأيم �يةميكونم )1)ممتدطةئن����نميلخ���لم حتمعنوتنمت ظن،م ولمي�ست���ل 
مت عوالءم متحتة�لميلتستمتإ ردمت عوالءمييرتعوندم ةمحر� يم،ميتأخرىميكونمتدحتة�لم�سعرسً�م ليجهمتأن   ةمِقب�لمت ظن 

يتع�ملونممعدممع�ملهمت علم،ميدميرتعونميجوهه.
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م���نمخاللم �سكرلممجل�لمح��سلممنمتأهلمت خبرةمت ع���ليل،ميب� ت� ةميةكنممنمخاللمتإيك�لم

تدأمرمتإ ىمهوؤدءم ح�سرلمت علممتأيمتدطةئن�نمبكس�ءةمت �سخ�لمت ةعر نم لوديه،متأيمب�أ �سلر تدم

�منبحثمعنمتدأ �سل. تإنمكن 

م محرنئٍذمتأي  يم���عم ح�سرلمت علممتأيمتدطةئن�نمم���نمقولمتأهلمت خبرةمب�دأ �سلر���ه،مدمي�سر 

مقولمهذتمت ةع�ي�لمهوم ةمتأح�سنمت ح�دتم ���نميسرلمتأكثرممنمتدحتة�لم ق���ولممع�ي����ل؛مدأن 

هم ���ةممجل�لمح��سلممنمتأهلم ت �سعر���فمت ذيمدمُيعتنىمب���دمعوالئرً�،مييةكنم الأكثريهمت ةية 

ت خبرةمتأنم سرلن�متدطةئن�ن،متإنم مم سلمت علم.

معنى الشياع:

هم�سيرةمبرنمت ن�فل،مبلمهومعب�يةمعنمتإخب�يتتم ����مذكرن�ميتبر نمتأنمت �سر�عم ر�لممجر  يمة 

كثر���رةممنمكثررممنمتأهلمت خبرة،م الميكسةمت �سر�عمبر���نمت ن�فلمم�م مميكنمن��سئً�معنم�سر�عم

بر���نمتأهلمت علمميت خبرة،ميتإدم رةكنم للع�ي���همتأنم �س�همم ةم حورقمهذتمت �سر�عمبعرلًتمعنم

تدأفس�لمت �سحرحه،مكة�مدمقرةهم �سر�عمتأيم�سيرةم ن�س�أممنمقولم�سخ�لمتأيم�سخ�سرن،مبلمهذتم

 ةمت حوروهمخ�يجمعنمحوروهمت �سر�عميمنليجم ةمت بر نهمتأيمقولمت �سخ�لمت وتحل.

نتيجة البحث:

مح�سلًتم متأ �سلمطريوهم دمهةم �سكرلممجل�لمي�سم  ���لمتأن دمدمفسبرلمتإدمب� �سر�ع،ميتأن   تح�س 

�سونممنمخاللمم�س����ييتتمبرنيمميتفست�س�يةمتدآخرينممنمهوم م���نمتأهلمت علمميت خبرةمي�سخ 

ت و ة،مييكونمتدنتخ�بممنيم،مي ر�لمتنتخ�بً�ممب��سرًتممنمت ن�فل.

يهذتمم�مت  بعتدمت جةيوييهمتدإفسالمرهمت ةب�يكهمتأي �ممتدإم�ممت خةرنةم}.

حر���ثميووممت �سع���بمتدإيرتنةمب�نتخ�بممجل����لمت خبرتء،ميهوممجل����لمتأهلمعلمميخبرةم

مت ذيم يتجتي����ه،مييو���وممهذتمت ةجل�لمب���لييه،مت ةنتَخبممنمِقبلمت �سع���ب،مبت�سخر�لمت و ة 

���رم ردم�سريطمت وديه،م ركونمهذتمت ةجل�لمت ةنتَخبممنمت �سعبمهومت ةنتِخبمت ةب��سرم  تو  

 لو ة،مي ر�لمت �سعب.
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ُيو�س���لمبي����:متأنميو���وممتأح���لمت سوي�ءمت ���ذيم جتةعم ردم�س���ريطميتأهلر���همت وديهم

يم �س�أنمت وديهميقر�هةمت لي همتدإفسالمره. ب� ت�سل 

هم لو ةمت سورد. يهةمعب�يةمعنمتنتخ�بمتدأم 

مت ريتي����تمحولمت سوي����ءم مم �سرمتإ ىم عرر���نمت و ةمبعرند،م تإن 

هم لو ةمت سورد.م يتإن ة�متأي�سحتمت �سس�تمت ع�م 

ت بر نهمت ةوؤ  سهممنمقولم�س�هلينممنمتأهلمت خبرة.م

دميةكنمتعتة�همت طريقمتدأيلمدأن دم رهيمي ر�لمتجتة�عرً�.

نقد 

النظرية

طرق 

ت�سخي�س 

ال�لي الفقيه 

بنظرية 

االنتخاب

ح�ل النظرية

ىممنم ر�لم يمبنس�سدمغر���رم�س� ح،مدأن دمقلميت�س���ل  مت ت�س���ل  تإن 

تأهاًلم لوديهميت ور�هة.

ت ةعر همت �سخ�سره.م

يم لةعر همت �سخ�سرهمب� و ةمي ر�لممعر هم ت طريقمت ث�نةميوؤه 

همبد.م تدأم 

ت �سر�عمت ةسرلم لعلممتأيمتدطةئن�ن.

متأ �س���لمطريو���هم تعررنمت و ���ةمت سوردمهةمت �سر����عمت ةسرلم تإن 

 لعلممت ك��سفمعنمت و ة.

نظرية

 الت�سّدي

نظرية 

االنتخاب
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

ه،م   1 يمتأحلمت سوي����ءم ةن�سبمت وديهمعلىمتدأم  يم عنةم �سل  نظري���همت ت�سل 

يعلممت جوتزم غررهممنمت سوي�ءممزتحةتد.مم

ىم�سخ�لممنمت سوي����ءم لوديهميت ور�هةم الم جوزممزتحةتدم ةم   2 تإذتم �س���ل 

تدأمر،ميتإنمك�نم �قلًتم بع�لم�سريطمت وديهميت ور�هة.مم

نظري���همتدنتخ�بمه���ةمعب�يةمعنمتنتخ����بمتأحلممنمت سوي����ءممنممجةوعم   3

رم ريمم�سريطمت وديهميت ور�هة.م نم تو   هينممة   وي�ءممتعل 

قم   4 يمتإ ىم حو  ن���هم يذتمي���وؤه  متنتخ����بمت و ةمت سور���دمعنمطريقمت بر  تإذتم ���م 

ه.مم �سرعرهمت وديهميت ور�هةم دمعلىمتدأم 

هم �سخ�لمت و ةم   5 ةممنمت سوي�ءمذييمت خبرةم ةم�سوؤينمتدأم  متنتخ����بمعل  تإن 

همتنتخ�بيم،مييعطةمت �سرعرهم لو ةم ت سور���د،ميح�سلمبدمتدطةئن�نم �سح 

ه.م علىمتدأم 
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 لةطا عه

طرق تعيين الولي

بممنمقبلمتهللم همت ةع�سومرن،ميحرثمدميوجلم�سخ�لممعر نمقلمُن�سِّ ����مبع���لمعيلمتدأئة  تأم 

مت ةن�طم ةم عررنمت ح�كممهو: كح�كمم لةجتةع،م �إن 

هه�متدإفسالم،مك� علمميت تووىميت كس�ءةميتدإخال�لميفس�ئرم حر�ز دم ل�سس�تمت تةمحل  1.م

ت �سس�ت...

قب���ولمت ن�فلمبدميتجتة�عمكلةتيممعلرد،م �إنم مميعرفمت ن�فلمذ كمت �سخ�لمت ح�ئزم 2.م

���رمت �سريطمت الزمهم ر���د،م �إن دم ر�لم عل���ىمموت�سس����تمت ح�كم،متأيم ���مميوبلوهممعم و  

ح�كة���ً�،ميتإذتمُيِجلم�سخ�س�نمح�ئزتنمعلىم ل���كمت ةوت�سس�ت،ميقِبلمت ن�فلمتأحلهة�،م

هميي�س�ه�م�سرطممنم�سريطمت ح�كةر ه.  � ح�كمممنمتخت�يهمت ن�فل،م وبولمتدأم 

مت لفستويم يه���ذتمتدأمرمييهمتأي�س���ً�م ةمهفستويمت جةيوييهمتدإفسالمرهم ةمتإي���رتن،متإذمين�ل 

علىمكوندممجتيلًتمع�هًدممليرًتمملب رًتمذتميتأيميب�سررة،مقلمعر دمت ن�فل،ميي�سلمتإ ىممر بهم

ت ةرجعمت ذيميول لهمت ن�فل،مييظيرينمت رغبهم ردميتدإقب�لمعلرد،م �إذتم مميعرفمت ن�فلممثلم

�سوهميعر وه،مب�هييتمتإ ىم عريفم هميبحثونمعند،م ����إذتم�سخ  مخبرتءمتدأم  ه���ذتمت �سخ�ل،م �إن 

رهمت لييمت ذيميووممبدمت ن�فلم ةم عررنمت ح�كممتدإفسالمة. همبد،ميهكذتم رينمتأهة  تدأم 

االإمام الخامنئي{





أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس الحادي عشر

الوالية بين الوحدة 

والتعّدد

يعرفمتأه  هميحلةميديهمتدأمر.   1

2   . همت و ة  فمتإ ىم�سويم عل  يتعر 

ه،ميمُيثبتمبطالني�.   3 ين�ق�لم ر�سر �تمت تعل 





 ةيرل

غرى،م هم|م غربتدميتنوط�عدمع���نمت ن�فلمبة�مُعرفمب� غربهمت �س  لمتدإم�ممت حج   و���لمميَّ

م ري�معلىمتأ�سخ�����لمب�أفسة�ئيمميجعليمميكالءهميفسس���رتءه،متإ ريمميرجعمت ن�فلم يت ت���ةمن�لَّ

�مبعلمي ����ةمت �سسررمت رتبعم ولم  ���ةمم�س�ئليم،ميهممبلييه���مميرجعونمتإ ىمتدإم����مم|،متأم 

م���هم-مدأ�سخ��لميحةلونم جع���لمتدإم����ممت وديهممنمبع���لهم-مبة�مه  تمعلردمت ريتي����تمت ةتول 

معلري�م �سخ����لميتحلمبعرند،ميعنلم ممذكره�متأي�س���ً�،مي ممين�ل  هةم ول  ن���ًهممحل  �سس����تممعرَّ

ً�.م رمت �سريطم ةميتحلممنمت سوي�ءميتعر نم لو�ئر   و  

مه،م يلم كونمت وديهم رم ري���ممت �سريطمت ةتول  همت سوي�ءمت ذينم تو    ك���نم وم ر�سن�م عل 

مهذتمت ةو�سوعمه���وممنمتدأبح�ثم ميتح���لممنيممتأيم ةجةوعي���ممتأيمدأحلهمم و���ط؟مي عل   ���كل 

مبوديهمت سوردم ةمت ع�سرمت ح��سر. همت تةم خت�ل  ت ةية 

يحلة يديه ت سورد 

هه�م مت بحثمعنميحلةمت وديهمي عل  قبلمت لخولم ةم�سلبمت ةو�سوعمينبغةمتدإ�س�يةمتإ ىمتأنَّ

فسرك���ونمبح�س���بمت و�علةمتدأي ر ه؛متأيمم����مينبغةمتأنميكونمعلردمتدأمرم ���ةمت ظريفمت طبرعر ه،م

همتأيم سر�لمت وحلة.م �إذتمك�نتمت و�علةمتدأي ر هم بعرلًتمعنمت ظريفمت و�هرةمت تةم سر�لمت تعل 

ه،م عنلئٍذمدمم�نعممند،م  وت�س���ةميحلةمت ودي���ه،ميمنعتمت ظريفممنم وحرله�مي ر�ستمت تعل 

م ً�.مكة�متأنَّ م وت�سةمت �سرييةمي عمت رلمعند،ميهومتأي ىممنم ركمتدأمويمكلر  محكممتأي  ة  كة�مهومكل 

ه،ميك�نمت ظرفميوت�سةمت وحلة،م �إنَّدمدمم�نعممني�معنلئٍذ. ت و�علةمتدأي  ر هم وم ر�ستمت تعل 
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م ه،م كنَّ ميحلةميديهمت سوردمغ� بً�مم�م كونمه���ةمت خر�يمتدأ �سلم الأمَّ مب�أنَّ ���دمدم�سك  كة����متأن 

ت بح���ثم نميكونم ةمتدأ �سل،مبلم ةمتدأ�سلميموت�سىمت و�علة.مي ر�لمت بحثمتأي�سً�مبلح�ظم

همكة�ميحلثمتأحر�نً�،ميتإنَّة�م ،مُيلزمن�مب� وحلةمتأيمب� تعل  ،متأيمزمنمتفستثن�ئة  �سخ����لمتفستثن�ئة 

بوطعمت نظرمعنمتدأ�سخ��لميت خ�سو�سر �تمت زم�نر هميت ةك�نر ه.

ه يحلة يديه تألمل
 

أي 

مت و�علةمتدأي  ر هم وت�سةميحلةميديهمتدأمرم ةمع�سرمت غربه،مي رة�ميلةمنعر�لمتدأه  هم تإنَّ

علىمذ ك:

1   حكم العقالء: 

ميجوهميتأفلميتحلم يذهم مم����ميحكممب���دمت عوالءم ةمجةرعمتدأممميت �سعوبميتدأهي����نمتأنَّ تإنَّ

يمتإ ىمتدإخاللمب�سررم همت و�هةمفس���وفميوؤه  م عل  ت جة�ع���همه���ومتأمرمدزمم �س� حمت جة�عه،ميتأنَّ

،ميفسوفميسر�لمتدنو�س����ممعلىمت ن�فلمييترحم ميت ةعنوي  ي  قةميت كة�لمت ة����ه  ���همنحومت ر  تدأم 

هميتحلة،م حةلمهل ���ً�ميتحلًتميعورلةم كمت جة�ع���ه،ميتإذتمك�نمت ة�سلة���ونمتأم  ت سر�س���هم تسك 

ميتأنميك���ونمت �سخ�لمت ذيمي�سررمبي�م يتح���لةميم�س�هيمم�سرر ي�م ���ةمت حر�ةميتحلة،م المبل 

يتحلًت.

2   النصوص الصريحة: 

،مينكتسةم ةمهذتم  و���لمه  تمت ن�سو�لم�سرتحهمعل���ىميحلةمت ور�هةم ةمت ع� ممتدإفسالمة 

ت ةبحثمبذكرمييتيترنم وط:

ت ريتيهمت ةعتبرةمعنمتدإم�ممت �س�هقمQ »ما لكم وللرئا�سات؛ اإنَّما للم�سلمين  تأ.م

.
راأ�س واحد«)1)

ع���نمت س�س���لمبنم�س�ذتنمع���نمتدإم�ممت ر�س����مQ: »فاإن قي���ل: فِلَم ال يج����ز اأن  ب.م

يك����ن ف���ي االأر�س اإمامان في وقت واحد اأو اأكث���ر من ذلك؟ قيل: لعلل، منها: اأنَّ 

ال�اح���د ال يختل���ف فعله وتدبيره، واالثني���ن ال يّتفق فعلهم���ا وتدبيرهما؛ وذلك 

،مبح�يمتدأنوتي،مجم69،م�لم215. )1)ممت عالمهمت ةجل�سة 
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هما  ���ا ل���م نج���د اثنين اإاّل مختلفي اله���ّم واالإرادة، فاإذا كانا اثنين ث���مَّ اختلف همُّ اأنَّ

واإرادتهم���ا، وكان كالهم���ا مفتر�َس���ي الطاعة لم يكن اأحدهم���ا اأولى بالطاعة من 

�س���احبه، فيك����ن في ذلك اختالف الخلق والت�س���اجر والف�س���اد. ث���مَّ ال يك�ن اأحد 

.
مطيعاً الأحدهما اإاّل وه� عا�ٍس لالآخر، فتعّم المع�سية اأهل االأر�س...«)1)

ي ت و ة صوق  عل 

م متمتدأه  همت عوالئر���هميت ن�سو�لمت �سريحهمت لت همعل���ىميحلةمت و ة،ميتأن  بع���لمتأنم ول 

ًتمتأنمنذكرمت رتأيمت ةو�بلم لوولمب� وحلةميهوم مجل  ت و�علةمتدأي ر همهةمت وحلة،ممنمت �سرييي 

متحتة�لميم�ميتر  بم �لم ���كل  م�سويهميتحتة�د د،منتعر  ه،ميبعلم و�سرحمهذتمت ���رتأيمبكل  ت تع���ل 

لمم�م علر���دممنممس�فسلميم�س����كلمي وتزممب�طلهمتأيمدميةكنمتد تزتممبي����،ميتعر نمعنله�مييت�أك 

ه. �مت تعل  �مت وحلةميتإم  تأثبتن�هممنمق�علةميهومت وولمب� وحلة،مدأن دمدمبليلمتآخر،متإم 

يت ي�مت �سرعر همي وتزمي�مت علةر هميت عةلر ه،م ،م ن���رىممبرِّ همت و ة  نب���لتأمبذكرمتحتة�دتم عل 

همت وديه؟م ك���ةميبوىمت خر�يم ���دمم�ذتميتر  بمم���نممس�فسٍلميم�س�كلم ���وم ر�سن�م عل  بةعن���ىمتأن 

هممنمخاللمت �سويم يمت تعل  ت ث�ن���ةم-ميهوميحلةمت وديهم-مهومتدأ �سلميتدأفسلم.مييةكنم �سو 

تدآ ره:م

م وردميديهم رم ردمت �سريط،مبحرثميكونم كل  م وردم تو   االأولى:مثبوتمت وديهمت سعلر هم كل 

م�ستول همعنميديهمت ب�قرن،ممية�مكثرمعلههم.

يهذتمتدحتة�لمدميةكنمت لجوءمتإ رد؛مدأنَّدميلزمممندمتدختالفميت س�س�ه،ميتنعلتممت نظ�م،م

عتم حس���ظمت ن ظ�م،ميتإهتيةم�سوؤينمت ن�فل،ميحسظم ميديهمتدأمرمتإنَّة�م�سرِّ برنة����مت ةسري�لمتأنَّ

ت حووق،ميتإق�مهمت لين،م يةم ل عمت س�س�همدمدإحلتثد،م يذتمتدحتة�لمفس�قطمقطعً�.

���هم لةجةوعمدم لجةر���ع؛متأيمثبوتميدي���هميتحلةم ةجةوعم الثاني���ة:مثب���وتمت ودي���همت سعلر 

م وردميديهم رم ريممت �سريطمح�لمتجتة�عيم،مهينمتأنميكونم كل  ت سوي�ءمت ذينم تو  

م�ستول ���همعلىمحلة.ميمعنىمه���ذتمتدحتة�لمتأنميكونمم�متأجةعوتمعلردم)جةرعً�ميمعً�(م

)1)ممت عالمهمت ةجل�سة،مبح�يمتدأنوتي،مجم6،م�لم61.
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ممنمتجتة�عيمميتإجة�عي���ممعلىميتأيميتحلم ���همعل���ىمت ن�فلمملزمً�م يم،م ���المبل  حج 

 تح�سلمت ورتيتتمت ةلزمهم ةمت ن ظ�م.

ةميجوه:م يهذتمتدحتة�لمتأي�سً�مدميةكنمتد تزتممبدم عل 

معلردمه ر���ل،ميدميةكنمتفستنب�طدمم���نمتأه  هميديهمت سور���دمت نولر ه،م �ساًلمعنم دمي���لل  1.م

. ت ل  رلمت عولة 

ر،ميتإنم ���هم ح�سرلمت ورتيتتمت ةلزمهم نح�سرم ةمتجتة�عيم،ميهومتأمرمدميتر�س  متآ ر  تإن  2.م

���رمن�هيًتم يومدمينسعم ةمت ةوتقعمت تةم حت�جمتإ ىممت�بع�تميومر هميتإ�سلتيمتدأيتمرم  ر�س 

يت نوتهةميت تعلرة�تمكل ة�متقت�سىمت �س�أنمذ ك.

رم ريممت �سريط،مي كونم علر هم الثالث���ة:مثبوتم�س�أنر همت وديهم جةرعمت سوي�ءمت ذينم تو  

ميتحلممنيمم لوديه،م ت ودي���هم وتحٍلم وطم ةمت لتئرةمت وتحلة؛مبةعنىم�سالحر همكل 

م همت سوي�ءم ���ةمت لتئرةمت وتحلةمدم كونمت ودي���همت سعلر همتإد  ت���دم ي�،م ����إذتم عل  يتأهلر 

ً�مب� سعلم ميتحلممنيممي ر  هةميكونمكل  هيتميك�نتمت ليتئرممتعل   وتحلممنيم،ميتإذتم عل 

ه.  ةمهتئر دمت خ��س 

عةمتأ�سح�بدمتأنَّدمدم هميديهمت سورد،محرثميلَّ يهذتمتدحتة�لمهومتدأ�سيرمعنلمت و�ئلرنمبتعل 

ل،مي نميكونمهن�كم ع�ي�لمبرنمتأي ر�ءمتدأمويم يل���زمممندمت س�س�همت ذيمتقت�س�همتدحتة�لمتدأي 

متدأه  هم ميتحلممنيمم ةمهتئرةمم�ستول همعنمتدأخرى،ميتفستل  وتمعلىمذ كمب�أن  ت ذي���نميعةلمكل 

رتئط،ميهةمغررم م وردمج�م���عم ل�س  ���هممطلو���ه؛مبةعنىمتأن ي�م نطبقمعل���ىمكل  ت �س�بو���همت �سرعر 

هم ةم ميتحٍلم)ت تعل  ���همبسوردميتح���ل،متإد م ةمت ح�دتمت تةميلزمممنمثبوتمت وديهم ���كل  مخت�س 

ت لتئرةمت وتحلة(مت س�س�ه،مي بوىمفس�ئرمت ح�دتمعلىمح� ي�.م

مموبو همعةرم يهمه���ذتمتدحتة�ل،مب� �سبطمكة�مهومتدأمرم ةمت و�س����ء،م �إنَّ ميه���ومم�مي�سو 

مبي�مت كثررممنمت سوي�ءمعلىميديهم مبي�معلىميديهمت سورد،مقلمتفستللَّ ب���نمحنظل���همت تةمُي�ستلل 

���ىم ةمت بللمت وتحل،مم����م مميلزمممندم همت و�س�ةمحت  ت و�س����ء،ميه���ةمذت ي�م مم ةنعمم���نم عل 

�ميستحمتدحتة�لمعلىم ت س�س����ه،م لذتممنعوتمتأنمينظرمتثن�نممنمت و�س����ةم ةمق�سر هميتحلةممة 

تدختالفم ةمت حكممي كوينمت نزتع.
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ي ت ثا ثه ه ت تعل  مناقشه  لضر 

ةم همتأي�سً�ممة�مدمينبغ���ةمت لجوءمتإ ردميدمتد تزتممبدميذ كم عل  مه���ذتمتدحتة�لم لتعل  متأنَّ تإد 

تأموي:

1   كيف نفهم كالم المعصوم Q؟

همت تةم ميتأنمنسيةدم�سة���نمت ورتئنمت ع�م  ����متإذتمتأيهن����متأنمنسي���ممكالممت ةع�سوم،مدمبل  تإننَّ

هممالحظهم يعر�سي����مت ن�ف���لم ةمع�سرمتدإم�ممعنلم�م�سليممندمت كالم،ميم���نمت ورتئنمت ع�م 

ت ةر ك���زتتمت ث�بتهم ةمتأذه�نمت ن�فلممنذم�سليمتدإفس���الممحت ىمت ع�سويمت وريبهمت ة��سره،م

ميت و�ئلميم���نمبرلهمتدأمر،ميتإ ردميرج���عمت ن�فلم ةمتأمويهمم نميحلةمت و ة  يه���ةمت ت���ةم ت�سة 

م وردم ���همت �س�بوهم-مت تةمتفستل  وتمبي����م-م كل  ���ه.ميه���ذتميةنعممنم�سة���ولمتدأه  همت �سرعر  ت ع�م 

م ورد. م كل  همبنحوم علةٍّ بةسرهه،ميهذتميعنةمعلممثبوتمت تعل 

2   هل يصّح تقسيم األّمة إلى دوائر؟

متدأه  هم هة،ميخ� فمظ�هرمكلِّ همتإ ىمهيتئرممتعل  هميت بالهمتدإفسالمر  م و�سر���ممتدأم  تإنَّ

تأة،مي مميلحظم ةم همتدإفسالمر همكوحلةمغررممجز  ���همت تةمك�نتم نظرمتإ ىمتدأم  ت �سرعر 

هة،ميقلم هميح���لتتممتعل  همتأنَّي�م ر�س���تمتأنم كونمتدأم  �س���ةءممنمت خط�ب����تمت �سرعر 

م.  ول 

3    ما هي حدود التجزئة؟

ممتدأي�لم ه،م �إن ن�مدمنعرفمت ةعر�يمت ذيمعلىمتأفس�فسدم و�س   ���ومفسل ةن�ميقبلن�مت وولمب� تعل 

فم مت تجزئهمتإذتمح�سلتم لنم توق  ممعر ن،م �إنَّ همت ليتئرم نميوفمعنلمحلٍّ م عل  تإ ىمهيتئر،م �إنَّ

حت ىم ةمتإط�يمت ةلينهمت وتحلةمت تةميةكنمجعلي�متأكثرممنمهتئرة،مكة�مهومت ح�لم ةمت ليتئرم

ت بللي هميتدإهتيي ه،ميهذتمب� ن�سبهمتإ ىميديهمتدأمرمغ�يهم ةمت س�س�ه،مُيوطعمبعلممي�س�مت �سريعهم

ي�س�حبي�،ميتد تزتممبتو�سرة�تممحليهةمدممعنىم د،ميدميةكنم حليلم�س�بطتد،م يلمنعتةلم

مهذهم متأيمغررمذ ك؟!ميكل  متأيمت وومة  تأفس�فلمت جغرت ر�ميت تجزئهمت طبرعر همتأيمتدأفس�فلمت لغوي 

تدأفس�لمدميعترفمبي�مت �سرعمكةنطلو�تم لسرزميت تو�سرم.
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4    َمن يحكم في قضايا األّمة؟

مبي�م ،مَمنمت ذيمفسربتُّ ه،مي عنةمتدإفسالممككل  مت كثررممنمت و�س�ي�مت تةمهةمبحجممتدأم  تإن 

،م �دأه  همت �سرعر هم سر�لميجوبمت ل �عمعلىم ه؟!م لومههممت ة�سلةرنمعلي  عل���ىم ر�لمت تعل 

���همهينم ���رقمبرنمت وريبميت بعرل،م عنلئٍذمكرفم كونمت وديهمي َةنميعلىمَمن؟!ميَمنم متدأم  كلِّ

�لمت ة�سلحهميت ةوقفميُي�سليمتدأمر؟! ت ذيمي�سخ 

���بمعلردمم�س�كلمدم وبلي�م همهذتميلزمممندمت س�س�همييتر   متحتة����لمت تعل  يهك���ذتميظيرمتأنَّ

عىمتأ�سح�بمهذتمتدحتة�ل. ل،مدمكة�مته  فسه،مكة�مهومت ح�لم ةمتدحتة�لمتدأي  ت �سريعهمت ةول 

5    هل يصّح قياس الوالية على القضاء؟

مق�س�ي�مت و�س�ءم ت ور�فلمعلىمت و�س�ءمغررم�سحرح،م وجوهمت س�يقمت كبررمبرنمتدأمرين،م �إن 

هم ةمت و�س�ءمعنلم همغررم�سخ�سر ه،م �إذتمتأمك���نمت تعل  ���ه،ميق�س�ي�مت وديهمع�م  ���همخ��س  �سخ�سر 

متدأمرم ر�لمكذ كم ةمق�س�ي�ميديهمتدأمرمت ةترتبطهم همت و�س�ي�ميتنتس�ءمت ترتبطمبرني�،م �إن   عل 

همتدإفسالمر همبالمحليهمجغرت رهمتأيمغرره�...،م متدأم  همكل  يت �س�ملهميت تةم تعل قم ةمت غ� بمب�دأم 

مهذتمت ور�فل. يمتإ ىمت خللميت س�س�ه،ميب� ت� ةمدمي�سح  هم ري�ميوؤه  مت تعل  يعلردم �إن 

ت لأي ت صحرح

همدممج�لم وب���ولم�سةءممني�ميدم م���همت تةم ر�ستمت تعل  متدحتة�دتمت ةتول  يعلر���د،م ����إنَّ

ممنمت ة�سررمتإ ىمت وولمبوحلةميديهمتدأمر،ميهومم�مه  تمعلردمتدأه  همكة�م تد تزتممبي�،ميدمبل 

مخللمتأيم �س�ه،مهذتمتإنم ممنولمببرك�تميخررتتمت وحلةمت تةمظيرتم مميدميل���زمممندمتأي   و���ل 

جلر هم ةمهذهمتدآينه.

���همتدإفسالمر هممية�م متدأم  مت و�علةمتدأي  ر هم وت�س���ةميحلةميديهمت سوردم كل   � نترج���ه:متإنَّ

ت  �سعت،محت ىم ومبلغتمت ع� ممتأجةع.

همت سوي�ءمت ذينم يممتدأهلر هميت �س�أنر هم وديهمتدأمرميكونمتدأي ىميت ةتعر نم يعلرد،م �إذتم علَّ

ه���ومتأعلةيمميتأقليهمميتأ و�هم،ميهذتمم�ميرجعم ةم�س����أنم عررندمت علةة،ميت ك�سفمعندمتإ ىم

تأهلمت خبرة.
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همتدإفسالمرهم ةم ���ه:م و  ةم وردميتحلم ور����هةمتدأم  يو�س���لمبوح���لةمت وديهم ةمقر�هةمتدأم 

ك� همتدأ�سعلة.

حكممت عوالء:م � عوالءميحكةونمبوحلةمت و�ئلمحس�ظً�معلىمم�س� حم

ه. ت ةجتةعميتدأم 

يه���ذتمتدأمرميلزمممندمح�سولمت خ���الفميتدختالفميت ت�س�يبم ةم

هميت ةجتةع.م ه،مبلمي �ستُّتميحلةمتدأم  م�س� حمتدأم 

���نمت ودي���هم لسوي����ءميبر����نم�سس� ي���ممدم مت ريتي����تمج����ءتم تبر  تإن 

.�ً  حليلهمم علر 

اأدّلة وحدة 

ال�الية

ثبوتمت وديهم

م ت سعلرهم كل 

 وردمج�معم

 ل�سرتئط

ثبوتمت وديهم

 لةجةوعمدم

 لجةرع

ثبوتم�س�أنرهم

ت وديهم جةرعم

ت سوي�ءمت ذينم

رم ريمم  تو  

ت �سريط

هم ر���هميحلةمت و�ئلم ةمتدأم  لتمت ريتي�تمعلىمتأهة  ت ريتي����ت:م ولمتأك 

هم يت ةجتةعم ر ���عمتدختالفميت س�س�هميعلمميجوهمت تن�ق�لممعم علُّ

ه.م ت و�ئلم الأم 

دميوجلمه رلمعولةمتأيمنولةمعلىمثبو ي�م ةجةوعمت سوي�ء.

هة،ميم�مهةممع�يررم حليلم هم ليتئرممتعل  يم تو�سرممتدأم  مذ كميوؤه  تإن 

ت ليتئر.

ميح���لةمقرتيهممينح�سرم ةمتجتة�عيم،ميه���ومغررممةكنمعةلرً�م تإن 

 كثر يمميتختالفممن�طويم.

م همعل���ىمت و�س����ءم ةمت خ�سوم����تميحل  مقر�ف���لميدي���همتدأم  دمي�س���ح 

ت نزتع�ت.

وحدة والية 

الفقيه

د  �س�ر تعدُّ

ال�لي الفقيه
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

مفسررةمت عوالءم ةمجةرعمتدأممميت �سعوبم و�سةمب�سرييةميحلةمت ور�هةم   1 تإن 

هميت ةجتةع.م ه،ميذ كم ة�م ردم�سالحميحسظمم�س� حمتدأم  يت رئ�فسهم الأم 

م   2 مذ كميوت�سةميجوبمت ط�عهم كل  ه،م ����إن  تإذتمُ ر����لميجوهمي ر رنمعلىمتدأم 

متدآخر.مم منية�مب� ت�س�يي،م لومتأط�عمتأحلهة�م مميع�لِ

هميديهمت سوردمثب���وتميديهميتحلةم ةجة���وعمت سوي�ءمت ذينم   3 منم�س���ويم علُّ

ميتحلم ���رم ري���مم�سريطمت ودي���ه،ميب� ت� ةميج���وهميديهمم�ستول هم ���كل   تو  

منية�معلىمتدآخر.مم

م كلم وردمج�م���عم �سرتئطمت وديهم   4 ���همت وديهم جةر���عمت سوي�ءم عنةمتأن  �س�أنر 

يمتإ ىمت تن� ���ةم رة�مبرنيمم  ���ةمهتئرةمم�ستول همع���نمتدآخر،ميهذتمدمي���وؤه 

دختال يمم ةمهتئرةمت وديهميت �سلطه.م

يمتإ ىم   5 ���نمنظريهم�س�أنر���همجةرعمت سوي�ءم لوديهمعلىمم�سكل���همتأن ي�م وؤه   ت�سة 

ه.مم هم الأم  تدختالفم ةمت حكمم ةمت و�س�ي�مت ع�م 
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 لةطا عه

الولية بين الوحدة والتعّدد

ميديهمت سوردممثلي�مك� نر�بهمعنمتأي ةمت عزمميخال همت رفسولمتدأكرممPمدمحليهم ي�م تإن 

،مي ���ةمت ورينمت ةن�سرمهمك�نتمهن� كم متأيمفسر�فسة  متأنميك���ونمهن� كمم�نٌعمطبرعةٌّ
���ً�،متإد  ذت ر 

يم �متأنميجيلمبع�سيممبع�سً�،متأيميتعذ  موتنعمطبرعر ه،مك�أنميعر�لمتأن�فلمعلىمطر ةممحرط،م �إم 

م وردم تإق�مهمت  �س�لمبرنيم،م ةممثلمهذهمت ح� همحرثمت ةوتنعمت طبرعر هميت �سر�فسر هميووممكل 

رم ردم�سريطمت ور�هةميت وديهمتإهتيةمت بللمت ذيميوطنم رد.  تو  

مم �متإذتمك�نمتأحلهممهومتدأعلمم ةمت سودمت �سر�فسة  مهذتمت كالممتإذتم �س�يىمت سوي�ء،متأم  يي�سح 

تأيمفس�ئرم�سريطمت ور�هة،م الميديهم �س�ئرمت سوي�ءمتإد متأنميكونمهن� كمم�نعمفسر�فسة،مييعتبرم

يمفس�ئرمت سوي�ءمدإهتيةم لمبةث�بهم ولتنمتدأعل���م،متإذمذتكمدمم�نعممنم �سل  ت ةن���عممنمت تلخ 

بمت سوي�ءمت ع���ليلم ةمت ليلمتدأخرىممنمقبلمت سوردمتدأعلم،م �س���وؤينمبللتنيم،مي كنم ومُن�س 

يم يذتمت تن�سربمي ومب� ل�س�نمييس�سليند،م �إن دمفسركونمتأقربم �ممت ع� ممب� ت�سل  ي مميوممحك 

تإ ىمت �سوتبميتأبعلمعنمت خط�أميتدنحرتف،مييكونمهذتمت نحومهومت ةتعر ن.

هم�سويةم مح����ٍل،ميج���بمتدحترتزمع���نمتدختالفمت س�ح�لم ���ةمت رتأيمت ذيمي�س���و  عل���ىمتأي 

تدإفسالممعلىم�سعرلمت عالق�تمت لي ر ه.

اآية اهلل ج�ادي اآملي





أهلتف ت لقل

م مع نيايه هذت ت لقل أن:
 

على ت ةتعل

الدرس الثاني عشر

أهداف الحكومة 

اإلسالمية

يبر نمتأهلتفمت حكومهمتدإفسالمره.   1 م

حمهذهمتدأهلتفمي�سرحي�.   2 يو�س  م

ي�ستنتجمثالثهمتأهلتفم لحكومهمتدإفسالمر ه.   3





 ةيرل

مت سوردمت ج�معم ل�سرتئط،م ر�لم مت عة���لمعلىمتإق�مهمت حكومهمتدإفسالمرهمبور�هةمت و ���ة  تإن 

مهن�كمتأهلت ً�مفس�مره،م تأمرًتمعبثرً�مغوغ�ئرً�،مي ر�لمطةعً�م ةمت لنر�مت زتئلهميحط�مي�،مبلمتإن 

ج����ءمبي�متدإفس���الممتإ ىمت ةجتة���عمتدإن�س�نةم الأخذمبرلهم ���ةمملتيجمت كة����ل،ميتنت�س� دممنم

تأيح����لمت نس�لمي�سيوت ي�،ميُيرتهممنمهذهمت حكومهمتأنم عةلمعلىم حورقمهذهمتدأهلتف،ممنم

همتدأطي�يR؛م يمم خاللمت �سررمعلىمُخطىمت رفسولمتدأعظممP،ميتدقتلتءمبنيجمتدأئة 

فسسرن���همت نج�ة،ميمن�يةمت يلى،ميت طري���قمتدأيحلمهللم ع� ى.مي رة�ميلةمنذكرمنبذةمعنمهذهم

تدأهلتف:

حسظ ت لين

ج�ءم ةمت ورتآنمت كريم:م{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ 

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇڇڇ  چ  چ 
ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ 

.
(1(

ڻ}
���حمه���ذهمتدآيهمت ورتآنر���همت كريةهمتأبرزمت ةي����ممت تةمك�نميفس���ولمتهللمPميووممبي�م  و�س 

همتدإفسالمره،ممنمتدأمرمب� ةعريفميت نيةمعنمت ةنكر،ميي�سعمتدأغاللمت تةمك�نتم  ج�همتدأم 

)1)مفسويةمتدأعرتف،متدآيهم157.
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مي�متإفسرتئرلم علري���مممنميفس���ومميقروهميتأحك�مم�سعبهمك�ن���تم ةم�سريعهمت ريوهمتأيمت ت���ةمحر 

عل���ىمنس�س���د.م يذهمت ةي�ممكل ي�م ���لييمحولمت ة�سلحهمت كبرىميت علر����متأدميهةمحسظمت لينم

يتدأحك�م.

يم ةو����مميفسولمتهللمP،مينبغ���ةمعلردمتد تزتممبي���ذهمت ةي�مم مت ةت�سل  يب� ت� ���ةم ����إن 

يتدأه���لتف،ميت عةلمعل���ىمحسظمهذتمت لينميبو�ئ���دميتفستةرتيه،ميقلمييهم ���ةمي�سر هميفسولم

����مبعثدمتإ ���ىمت رةن:م»... واأظه���ر اأمر االإ�س���الم كّله، �س���غيره  تهللممPم ةع����ذمب���نمجبلم ة 

وكبي���ره، وليك���ن اأكث���ر هّم���ك ال�س���الة؛ فاإّنها راأ�س االإ�س���الم بع���د االإقرار بالدي���ن، وذّكر 

النا����س ب���اهلل والي�م االآخر، واّتب���ع الم�عظة؛ فاإّنه اأق�ى لهم عل���ى العمل بما يحّب اهلل، 

.
ثّم بّث فيهم المعلمين، واعبد اهلل الذي اإليه ترجع، وال تخْف في اهلل ل�مة الئم...«)1)

لم لحكومهمتدإفسالمرهميعل���ىميتأفسدمت سوردمت ج�معم ل�سرتئطمهوم  � ي���لفمتدأفس�فلميتدأي 

م�سةءميةكنمتأنم  طبر���قمتدأحك�ممت تةمج�ءمبي�مت رفسولمتدأعظ���ممP،ميحسظمت لينممنمتأي 

هميجوههميبو�ءهميتفستةرتيه. ييل 

نسس أهلتف ت بعثه

همR،ميهومتإن ة�ميحكمم دأنمت ح�ك���مم ���ةمحكومهمتدإفسالممهومخلرسهم لنبةمPميتدأئة 

ميتأنم كونمتأه���لتفمت حكومهمت تةميعةلمعل���ىمتإجرتئي�مهةمتدأهلتفم بي���ذتمت عن���وتن،م المبلَّ

ت ت���ةمك�ن���تمتأهلت ً�م رفس� ���همت نبةمPميق�ممPممب� عةلمعلىم طبروي����؛متأيمتإن دمكة�مك�نم

ت نب���ةممPمم�أم���ويًتمبتطبرقمتدأحك�ممتدإ ير هم ���ةمت ةجتةعميتأنمدميعةلمبة����م ةلردميغب�تم

يتأهوتءمت ن�فل،م كذ كمت سوردمم�أمويمب�إجرتءمتأحك�ممتدإفسالم.

{ڇ ڇ   ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ  تهللم ع� ���ى:م يو���ولم

ڱ  ڳڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  گ  کک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژژ  ڈ 
ھھ  ہ  ہ  ہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ںں  ڱ  ڱ  ڱ 
ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ                ڭ  ڭ  ڭ  ۓ  ۓ  ے  ھے  ھ 

تنة،م حفمت عوول،م�لم26. )1)مت حر 
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.
(1(

ۈ ٴۇ ۋ ۋ ۅ ۅ ۉ ۉ ې ې ې ې ى ى ائ ائەئ }
م ن�ممنمت بحثمحولمتأهلتفمت بعثهميت رفس� ه. متإن ن�،ميدأجلممعر همتأهلتفمت حكومه،مدمبلَّ

 علرم ي لبره تإلنسان

���همين�سره�م ةم ت ة���رتهمم���نمت تعلرممهن����مهوم بلر���غمتدأح���ك�ممتدإ ير هميت ةع����يفمت لينر 

� ي����مت �سرعر همي ك� رسي����متدإ ير ه،مي عريفم ت ةجتة���ع،مي عريفمت ن�ف���لمبوظ�ئسي�ميم�سوؤي ر 

ت حاللميت حرتم.ميت تربرهمهن�مهةمبةعنىمبن�ءمتدإن�س�نممنمجيهم كري هميتأخالقر ه،ميت �سعةم

���هميت ورممت ةعنوي هم ���ةمت ةجتةع،ميهلتيهم  تنةر���همت س�س�ئ���لمتدأخالقر هميت كة�دتمتدإن�س�نر 

ت ن�فلمتإ ىمتدأخ���القمت ح�سنهميتدأهلتفمتدإ ير ه،م ر�سلمتدإن�س�نمتإ ىممو�ممت خال همتدإ ير هم

 ةمتدأي�ل،ميت تةمهةمت يلفممنمخلقمتدإن�س�ن.

مهذي���نمت يل ر���ن؛متأيم علرممي زكر���همت ةجتةعمتدإفسالمة،مهة�مم���نمتدأهلتفمت ع� رهم تإن 

ةممنمتإق�مهمت حكومهمتدإفسالمره.  بعثهمت نبةمP،ميهوممنمتدأهلتفمت ةرجو 

{ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ   ٹ ٹ ٹ  تهللم ع� ���ى:م يو���ولم

.
(2(

ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ               ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ }

ييوولمتهللم ع� ىمتأي�سً�:م{ڀ ڀ ڀ  ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ 

.
(3(

ٿ    ٿ ٹ   ٹ ٹ }
إحراء ت علل

م���نمتدأهلتفمتدأخرىم بعث���همتدأنبر�ءمتإحر�ءمت عللمبرنمت ن�فل،ميدأجلمهذتمَعِةَلمتدأنبر�ءم

متأحلمتأهلتفمذ كمي عمت ظلممعنمت ةجتةعم �ممت ظ� ةرن،متإن  مزم�نمعلىممح�يبهمت حك   ةمكل 

م لحكومهمتدإفسالمر هم مت ةظلومممنمت ظ� م،ميدمبلَّ ،ميتإيج�عمحق  يتإحر����ءمت عللميتإحو�قمت حق 

ت ت���ةمعلىمعيل ي�مت �سعةم تحورقمتأهلتفمتدأنبر�ءمم���نمت �سعةمتإ ىم حورقمذ ك،ميوولمتهللم

)1)مممفسويةمت ة�ئلة،متدآيت�نم48 - 49.
)2)مممفسويةمت جةعه،متدآيهم2.

)3)مممفسويةمتدأحزتب،متدآيت�نم45 - 46.
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{ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ    پ پ ڀ   ع� ���ى:م

.
(1(

ڀڀ }
ييبر نمتدإم�ممعلةمQم ةمبلتيهمخال تدمت �سببم ةمقبو دمهذهمت ة�سوؤي ر هميتأن دمهومم�م

مت ةظلومممنمت ظ� م. تأيجبدمتهللمعلىمت علة�ءممنمتأخذمحق 

ق�لمQ: »اأما والذي فلق الحبة وبراأ الن�سمة، ل�ال ح�س�ر الحا�سر وقيام الحّجة 

ب�ج�د النا�سر، وما اأخذ اهلل على العلماء اأن ال يقاّروا على كّظة ظالم وال �سغب مظل�م، 

.
الألقيت حبلها على غاربها«)2)

كة����مينولمعنمتبنمعب�ف���لمتأن دمهخلمعلىمتدإم����ممQ،ميك�نمي�سلحمحذتءه،م خ�طبدم

تدإم�م:م»كم قيمة هذا الحذاء«؟

 �أج�بدمتبنمعب�فل:مب�أن دمدمي�س�ييم�سرئً�.

 و����لم دمتدإم����ممQ: »واهلل، لهي اأحّب اإلّي م���ن اإمرتكم، اإال اأن اأقي���م حّقاً اأو اأدفع 

.
باطاًل«)3)

يعلر���د،م � يلفمتدأفس�فلم ر�لمهوم �سكرلمت حكومهمتدإفسالمر ه،مبلمتإحر�ءمت عللميت ل �عم

عنمت ةظلومرنميتإي�س�لمت حووق.

ه تدستوالل يت حلي 

�ممت ظلةهم ميقر���وهمتدأفسرمت تةمتفستخلمي�مت حك  متأهلتفمت بعثهمهةمي عمت ذل  مم���نمتأهم  تإن 

مقر���لميفسلطهم ذ  يم،م هممنمكل  ���ه،مي حريرمتدأم   لت�سلُّ���طمعل���ىمتدأمم،ميتإبط����لمفسننمت ج�هلر 

مت حكومهمتدإ ير ه. يتيمم ةمظل  ةميت �سرف،مي �أمرنمتفستوال يمميحر  يتإي�س� يممتإ ىمتأيجمت عز 

{ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ  تهللم ع� ���ى:م ق����لم

ڌ  ڌ  ڍ  ڍ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  چ  چ 

)1)مممفسويةمت حليل،متدآيهم25.
)2)مممت �سريفمت ر�سة،منيجمت بالغه،مخطبمتدإم�ممعلةQ،مج1،مخطبهم3.

)3)مممم.ن،مخطبهم33.
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ک           ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ 
ں  ں  ڱڱ  ڱ  ڱ   ڳ  ڳ  ڳ  ڳ  گ  گ  گ  کگ 

.
(1(

ڻ }
مQ: »ولق���د اأح�س���نت ج�ارك���م واأحطت بجه���دي م���ن ورائكم،  يع���نمتدإم����ممعل���ة 

.
واعتقتكم من ربق الذّل وحلق ال�سيم«)2)

 و���لمت  �س���حمتإ ىمتدآنمم�م يلفمتإ ردمت حكومهمتدإفسالمر هم ���ةمتدأبع�همتدأفس�فسر همت ثو� ر هم

يت حووقر هميت �سر�فسر ه،م يةم يلفمتإ ىمن�سرمثو� همتدإفسالمميمع�ي دمي ربرهمتأ رتهمت ةجتةعم

تدإفسالمةمعلىمتأفس�فلمتدأ�سولميت ورممتدإفسالمر هم ةمت بعلمت ثو� ة.

����م ةمت بعلمتدجتة�عةم يومت عةلمعل���ىمتإجرتءمت و�سطمي حورقمت عللم ةمت ةجتةع،م يتأم 

�م ���ةمت بعلمت �سر�فس���ةم يومحسظم ،ميتأم  يمح�يب���همت ظل���مميت سو���رميت حرم�نميتإحو����قمت حق 

تفستواللمحري همت ةجتةعميتإزت هم �سل طمتدأعلتءمت ةوجبم ذ  همت ة�سلةرن.

)1)مممفسويةمتدأعرتف،متدآيهم157.
)2)مممت �سريفمت ر�سة،منيجمت بالغه،مخطبمتدإم�ممعلةQ،مج2،مخطبهم159.
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تعليم وتربية 

االإن�سان

اال�ستقالل 

والحرية

 ربر���همتدإن�س�نمي علرة���دمعلىمتدأح���ك�ممتدإ يرهميت ةع����يفمت لينرهم

ين�سره�م ةمت ةجتةع.م

مت ن�ف���لمحووقي�م متإق�م���همت ع���للم ���ةمت ةجتة���عميعنةمتإعط����ءمكل  تإن 

ت ةسري�سهم ي�،ميي عمت ظلممعنيم.

مت ي���لفمم���نمبعثهمتدأنبر�ءمه���وم ربرهمت ن�فلمييحر���ً�مي كريً�معلىم تإن 

ت ةع�يفمتدإ يره.م

متإق�م���همت ع���للمه���لفمتدأنبر�ء،مق�لم ع� ���ى: {ٱ ٻ ٻ  تإن 
ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ}.

طي�همعنمت ن�فلم مت لينمتدإفسالمةمييلفمتإ ���ىمي عمت ظلمميتد�س  تإن 

ميتدفستغالل. همي حريرهمممنمت ذل  ك�  

م حري���رمتدإن�س�نميظرسهمتدأنبر�ء،مق����لم ع� ى:م{ڑ ڑ ک  تإن 

ک ک   کگ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ 
ڱ  ڱ ڱڱ ں ں ڻ}.

اإحياء العدل

 في المجتمع

اأهداف 

الحكومة 

الإ�ضالمية
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أسـئلـه ت ـلقل

�سع اإ�سارة a اأو r في المكان المنا�سب:

تمت �سريعهمتدإفسالمرهمتهتة�مً�مب� غً�مب� ج�نبمت ةعنويم الإن�س�نم   1  ولمتهتة 

م�ت.م  وط،ممنمخاللمتإ زتمدمببع�لمت وتجب�تمي ركمت ةحر 

م حور���قمت ع���للم ةمت ةجتةعمُيعتب���رممنمتدأه���لتفمتدأفس�فلم ةمقر�هةم   2 متإن 

ت ةجتةعمتدإفسالمة.م

همت ةع�سومر���نRمهومتإق�مهم   3 ميتدأئة 
Pك�نمت ي���لفمتدأفس�ف���لم لنب���ة

ي �سكرلمت حكومهمتدإفسالمرهمب�س���رفمت نظرمعنمملىم طبروي�مدأحك�مم

تدإفسالمميت حس�ظمعلرد.م

مم���نم�سةو دمعلىم   4 تإذتمك�نمت لي���نمتدإفسالم���ةمه���ومخ� ���ممتدأهي�ن،م ���المبل 

منظوم���هم كري���همثو� ر���هممتك�مل���هم الإن�س�نم �سة���لمت جوتن���بمت ريحرهم

يت جوتنبمتدجتة�عره.م 

يهمتدإن�س�نميت ةلزمهم دم   5 ُيعتب���رمت لينمتدإفسالمةممنمتدأهي����نمت ةور لةم حر 

يهميتدفستوال ره.م  لور�ممب�دأعة�لميت وتجب�تميعلممت �سة�حم دمب� حر 
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 لةطا عه

اأهداف الحكومة الإ�ضالمية

موتطس�تمم���نممو�بلهمتأجرته����ممرتفسلم�سحرس���هم)تفستريتم �ية���ز(مت �سنغ� ويي ه،ممعم

}،مبت�يي���خم16م�سسرم1399مه����.مق.م ةمب�يي�ل،منو ���لم و�س� و،محولم تدإم����ممت خةرن���ة 

هم ةمتإيرتنمقبلمتنت�س�يمت ثويةميبعله�: تدأي�س�عمت ع�م 

�س�ؤال:متإنم ممتأكنممخطئً�م ةم يةة،م �أنتمميموؤي ليكمم ريلينمذه�بم)ت �س�ه(ميدم رينم

دإي���رتنمم�ستوباًلمفسوىمت �سويةمت ك�ملهم للي همتدإ ير ه؛متأيمت جةيويي همتدإفسالمر همت تةمُ لتيم

متأن ك���مميجبمتأنم كونوتمت بلي���لمعنم)ت �س�ه(م ،مه���لم وو ونمب�سكلممث� ة  م���نمقب���لمق�ئلمهينة 

مهلتيتي�ممنمخاللمتدأفس�لم  ���ةميتأفلمت لي ه؟ميتأنمُ لتيمتإيرتنمب�س���كلمتأكثرمتإن�س�نر ه؟ميتأنم تم 

تدإفسالمر ه؟

ممن�سبً�م ةمت لي ه،م وتج���بميج�لمت لينمهوم ج����اب: تأن����ميفس�ئرميج�لمت لينمدمنحت���ل 

تإي�س����همت حكوم�ت،م كنمم�منريلهمهومعزلمت �س�ه،مي بليلمهذتمت نظ�ممت س�فسلمبلي همت عللم

تدإفسالمر ه،ميفسركونمت ن�سرمحلرسن�.

م ���هم ةمتإي���رتن؟متأيمتإن  �س����ؤال:مه���لمت ةع�ي�س���همت تةمُ بليني����،منةوذٌجم حكوم���همت�سترتكر 

حكومتكمم ي�ممرجعر همتإن�س�نر همعلىمتأفس�فلمتدأ�سولمت لينر ه؟

ذمت ووتنر���نمتدإفسالمر همت  تةم محكومتن����مه���ةمت حكومهمتدإفسالمر همت ت���ةمفستنس  ج����اب: تإن 

همتأي�سً�. همتإن�س�نر تد،ميهةمق�هيةمعلىم لبرهمح�ج� دمت ة�هي   �سنعمتدإن�س�ن،مي و�سلدمتإ ىمقة 

ع���ونمتأنم كونمعالق� كمم �س����ؤال:متإذتمت تر�سن����متأن كمم �سل ةتممقر����هةمت لي ه،م كرفم توق 

ب� غرب؟

تةم ةمت لي ���همت و�همهمهةمتدإي�س�ه،ميدم رقمعن���ليمبرنمت �سرقميت غرب،م ج����اب: مية 

مت ت���ةم جبميع�يتي�معلىمتأح�س���نميجد،م �إذتمت تزمم  �دأفس�ف���لمه���ومم�س� حمت �سعبمتدإيرتنة 

،مع�ملن�هة�معلىم ت غ���ربميت �سرقمبةبلتأمتدحترتممت ةتب�هلم ���ةممع�ملتية�م ل�سعبمتدإيرتنة 

هذتمتدأفس�فلمتأي�سً�.








