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 اجملّلة كلمة

، وهو «االجتهاد والتجديد»يسعدنا أن نزّف إىل قرائنا الكرام، مرشوع جمّلة 

بًا كل عام يف احلّد األدنى إن شاء اهلل إصدار كتاب املجّلة، الذي سيكون كتا

 تعاىل.

إن كتاب املجّلة سوف جيمع يف طّياته مجلة املوضوعات التي تلتقي يف حموٍر 

واحد، حيتوي عىل وجهات نظر متعّددة يف هذا املحور، ليكون املشهد واضحًا 

أمام القارئ، كام يستقبل أّي دراسة مستقّلة يرغب صاحبها يف نرشها، ولو مل 

 تطبع عىل صفحات املجّلة.

سلسلة  »حماور  خامس «احلكومة الوالئّية»: كتابوقد رأينا أن نأخذ 

، كونه من املحاور اهلامة، والتي القت رواجًا وترحيبًا بعد «االجتهاد والتجديد

 بغري اللغة العربّية. هنرش

ور هبذا املناسبة، نتوّجه بالشكر اجلزيل للكاتب الكريم سامحة الشيخ الدكتو

حمسن كديور عىل كتابه هذا، والسيد مهدي حممد حسن األمني عىل ترمجته 

للكتاب، وفضيلة الشيخ حممد عباس دهيني عىل جهوده الكريمة يف تقويم 

ة وكتاهبا، عىل جهوده املتواصلة يف تنظيم املجلّ  بابريوسمركز النّص،  كام نشكر 
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وده يف طباعة ونرش ونشكر دار النرش عىل جه ليخرجا بحّلة مجيلة زاهية.

 الكتاب.

نسأل اهلل سبحانه أن يوفقنا ملراضيه، وجينّبنا معاصيه، إنه نعم املوىل، ونعم 

 النصري.

 

  



 

 

 

 

 باملؤّلف التعريف

فی مدينة فسا )والية فارس(، أكمل تعليمه االبتدائي  ۹۱۵۱مواليد سنة من 

 احلوزةثم انتسب إىل و ،۹۱۹۹ تها عامجامع، ثم التحق بوالثانوي يف شرياز

 .۹۱۹۱العلمية فی شرياز عام 

من  ستة عرش عاماً  وبعد، ۹۱۹۹عام قم مدينة لی احلوزة العلمية فی إاجر ه

فی  هشهادة الدكتورام ۹۱۱۱كام نال عام  .اجلهود العلمية نال مرتبة االجتهاد

 طهران. من جامعة تربيت مدرس يف ةسالميّ احلكمة اإلالفلسفة و

ف. ليأوالت بحثبالتدريس وال الً م، مشتغ۹۱۱۹فی طهران منذ سنة  استقرّ 

بسبب ـ م 0222لی إ 8998من ـ  ة ثامنية عرش شهراً وقد دخل السجن ملدّ 

 ومواقفه السياسّية. انتقاداته

قسم من بدعوة الواليات املتحدة األمريكّية لی إ م0228انتقل عام 

بالتدريس فی قسم  زال مشتغالً  فريجينيا. والة جامع ة يفسالميّ اإل الدراسات

 م.۹۱۱۱ ذ عامجامعة دوک من سالمية يفاإل الدراسات

 .كتاباً  عرشون  نرش لهترك حتى اآلن أعامالً علّمية ممّيزة حيث 

 عىل الشبكة العنكبوتّية.ف ؤلّ امل ةصفحيمكن مراجعة الع الطّ ملزيد من ا

www.kadivar.com 

http://www.kadivar.com/
http://www.kadivar.com/




 

 

 

 

 للرتمجة العربية للكتاب املؤلفمقدمة 

 بسم اهلل الرمحن الرحيم

إّن املراد من احلكومة الوالئية هي احلكومة القائمة عىل نظرية )والية الفقيه(. 

إّن الوالية الرشعية تعبرٌي عن نوع من العالقة القائمة بني احلاكم والشعب، 

م من املصالح العامة، وتقديمه عىل وتكون فيها األولوية املطلقة ملا يراه احلاك

الرأي العام واإلرادة الوطنية. يعترب احلاكم يف احلكومة الوالئية هو الويّل 

الرشعي عىل الناس، ويكون الناس )ُمَوىّلً عليهم(. وإّن من اللوازم الثابتة 

للحكومة الوالئية هو احلجر عىل الناس يف الدائرة العامة. وحيث يعترب ويّل 

طبقًا لنظرية والية الفقيه، منصوبًا من قبل اهلل لتكون له الوالية عىل األمر؛ 

الناس تكون احلكومة الوالئية حكومة تنصيبية. وبذلك فإّّنا تتعارض مع 

احلكومات املنَتَخبة، والتي يتّم فيها توكيل الدولة من قبل أبناء الشعب واألّمة. 

ألّي قانوٍن برشّي أن يعمل عىل  إّن حدود اختيارات ويّل األمر مطلقة، وال يمكن

حتديدها أو تقييدها. ويف احلكومة الوالئية يتّم إضفاء الرشعية عىل الدستور 

باملصادقة عليه وتوقيعه من ِقَبل ويّل األمر، وليس العكس. كام أّنه يتّم حتديد 

احلكومة الوالئية ضمن رقعة جغرافية خاّصة من باب االضطرار، وإالّ فإّن 

 أمر املسلمني يف العامل( حيكي عن الشمولية الرشعية ألوامر هذا عنوان )ويلّ 
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 النوع من احلكومة جلميع املسلمني يف العامل.

 أواإلسالمي  إن احلكومة الوالئية هي نوٌع من أنواع احلكم الثيوقراطي

وهو خيتلف يف مضمونه ومفهومه عن احلكم  الديني، األوتوقراطي

حلكومة الوالئية هي النسخة الشيعية حلكومة آباء الكنيسة إن ا  .الديموقراطي

 يف القرون الوسطى، أو اخلالفة عند املسلمني من أهل السنة.

هذه احلكومة هي مزيٌج من النظريات األربع التالية: نظرية حكومة  إنّ 

احلكامء إلفالطون؛ ونظرية ملك امللوك يف املنظور اإليراين العريق للدولة؛ 

مامة يف الكالم الشيعي؛ ونظرية اإلنسان الكامل يف عرفان حميي الدين ونظرية اإل

هو نموذج احلكيم اإلفالطوين، وامللك احلاكم املطلق يف  «الفقيه»ابن عريب. إن 

اإلمرباطورية اإليرانية العتيدة، واإلمام املعصوم املنصوب من ِقَبل اهلل وفقًا 

ة، وباختصار )إّنه ينفرد للمفهوم الشيعي، والعارف الواصل عند الصوفي

بامتالك مجيع ما يمتلكه الصاحلون من الفضائل(. إّن احلكومة الوالئية حتظى 

، وترى الوصول إىل السلطة من أّي طريٍق بجميع خصائص احلكومة األصولية

كان إلقامة الرشيعة فريضًة، وترى أّن احلفاظ عليها مهام كلَّف األمر، حتّى من 

نف، وانتهاك القواعد األخالقية واملوازين الدينية، من طريق اللجوء إىل الع

                                           
الكهنة، دولة خاضعة حلكم رجال  (: احلكومة الدينية، حكومةtheocracy( الثيوقراطية )8)

 املرتجم. الدين. )انظر: منري البعلبكي، املورد(.

(: حكومة الفرد املطلقة، حكم الفرد، مجاعة أو دولة خاضعة autocracy( األوتوقراطية )0)

 املرتجم. حلكم فرد ذي سلطاٍن مطلق. )انظر: منري البعلبكي، املورد(.

الشعب، وبخاصة: حكم األكثرية. )انظر: منري  (: حكمdemocracy( الديمقراطية )3)

 املرتجم. البعلبكي، املورد(.

(4 )Fundamentalists 
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. إّن األحكام الصادرة عن ويّل األمر تعّد بمنزلة احلكم «أوجب الواجبات»

الرشعّي، وعند التعارض يتّم تقديمها عىل األحكام الرشعية األّولية والثانوية. 

يع األحكام وعليه من الطبيعي أن تكون ملصلحة النظام احلكومة والورود عىل مج

الرشعية. إّن رئيس احلكومة الوالئية هو إله األرض. إّنه حاكٌم يتمتَّع بكّل 

 يف املرحلة الراهنة.  صالحّيات رسول اهلل

/  هـ.ش8331إن احلكومة الوالئية مل تكن هي اهلدف من ثورة عام 

يف  اإليرانية، كام أّن معنى اجلمهورية اإلسالمية عىل ما ورد يف تعريفها م8918

 م 8919/  هـ.ش8338ديباجة دستور اجلمهورية اإلسالمية، واستفتاء عام 

ن احلكومة الوالئية. لقد شهَدْت إيران يف العقود األربعة  أيضًا، مل يكن يتضمَّ

األخرية حتّديًا من قبل رؤيتني عىل نطاٍق سيايّس واسع، ومها: احلكومة الوالئية 

نية من جهٍة أخرى. وقد خمخَّ  ذلك من جهٍة، واحلكومة الديموقراطية العلام

عىل املستوى العميل عن حكومٍة، ال هي حكومة والئية بالكامل، وال هي 

مجهورية ديموقراطية علامنية بالكامل. ويمكن لنا تسمية هذه احلكومة بـ 

.. %82؛ وحكومة والئية بنسبة %02؛ فهي مجهورّية بنسبة «اجلمهورية الوالئية»

ئية يكون املعيار قائاًم عىل رأي الشعب، ولكْن وفقًا ملا يراه ففي اجلمهورية الوال

الويّل الفقيه من املصلحة. إّن نامذج اجلمهورية تذوب بشكٍل تدرجيي يف أسيد 

احلكومة الوالئية، لتتَّجه اجلمهورية الوالئية بالتدريج نحو احلكومة الوالئية أكثر 

هو احلكومة  «كومة اإلسالميةاحل»فأكثر. إّن مراد رجال الدولة يف إيران من 

الوالئية، وما رفع شعار اجلمهورية اإلسالمية إالّ من باب التقّية، أو للتورية، أو 

 .«حالة مرحلّية»أّّنا يف احلّد األقىص 

، الذي مىض عىل تأليفه سبعة عرش عامًا، «احلكومة الوالئية»إّن كتاب 
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ن نقد نظرية والية الفقيه يف إطار الفقه ا لتقليدي. وقد تّم تأليفه عىل أساس يتضمَّ

املباين الكالمية واألصولية السائدة يف احلوزات العلمية. كام أّنه يمثل حتلياًل 

نقديًا للنظرية الرسمية عىل أساس الضوابط الدينية املتَّبعة. وقد سَعْيُت من 

يف أن ال أجتاوز النقد البنائي )النقد  «الفكر السيايس يف اإلسالم»خالل سلسلة 

إطار الفكر التقليدي( إىل النقد املبنائي )نقد األُُطر واملباين(. وجيب مالحظة ما 

تّم بحثه إمجاالً من املباين الكالمية أو األصولية يف هذا الشأن، وعدم اعتباره رأيًا 

رة للمؤلِّف بالرضورة. وقد ذكْرُت جانبًا من آرائي الكالمية يف مقااليت املتأخِّ 

نرش ترمجتهام  «تبويب العقائد الدينية»أو  ،«لإلمامة ةاءة املنسيّ القر» :)من قبيل

 (.باللغة العربية مع ترمجة مقالتني أخريني يف كتاب من دون علم وإذن مني

قراطية، وأرى يف مفهوم وني من املعتقدين بتناغم اإلسالم مع الديمإنّ 

ن أدنى يتضمَّ ة اإلسالمية )عىل ما جاء يف ديباجة الدستور الذي مل اجلمهوريّ 

 يف ًا إليران ما بعد انتصار الثورة، رغم أيّن عمليّ  إىل والية الفقيه( حالا  إشارةٍ 

 قراطية العلامنية.والنهاية أدافع عن احلكومة الديم

لقد تمَّ نرش الرتمجتني العربيَّتني للمجلَّد األول من الفكر السيايس يف 

، يف بريوت دون علٍم أو «يعّي نظريات الدولة يف الفقه الش»اإلسالم، أي كتاب 

إذن منّي. وقد عمد أحد فضالء احلوزة العلمية يف قم، وهو السيد مهدي 

رًا )بالتشاور مع الفاضل املحرتم السيد مصطفى مطبعجي  األمني، مؤخَّ

نا من الوفاء بحقِّ  اإلصفهاين( برتمجة املجلَّد الثاين من هذه السلسلة، وقد خمكَّ

هّي عىل املستوى الفنّي بشكٍل جيِّد. ففي احللقة التي ترمجة هذا الكتاب الفق

كانت يل مع املرتمَجنْي لرفع غموض النّص أدرْكُت أّّنام قد استوعبا عمق ما كنُت 

أرمي إليه، وأّّنام قد التزما باألمانة العلمّية، مع حفاظهام عىل رضورات الرتمجة 
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حة وأمينة. أسأل اهلل العربية، فأخرجا نصَّ الكتاب يف نسخٍة عربية واضحة  ومنقَّ

لوا عيلَّ بانتقاداهتم  أن يشكر هلام سعيهام. وأسأل مجيع القّراء الَعَرب أن يتفضَّ

إِْن ُأِريُد إاِلَّ اإِلْصاَلَح َما اْسَتَطْعُت َوَما َتْوفِيِقي إاِلَّ بِاهللِ َعَلْيِه وتوجيهاهتم. 

ْلُت َوإِلَْيِه ُأنِيُب   .(88: )هود َتَوكَّ

 

 كديور حمسن

 هـ،5341مجادى الثاين، 

 4153نيسان )ابريل( 

 

  





 

 

 

 

 

 عامة مالحظات

 ش.هـ8311م يف عا «احلكومة الوالئية»حة لكتاب لقد تّم نرش النسخة املنقَّ 

. أما م 0228/  ش.هـ8382حة الثانية يف عام ، والنسخة املنقَّ م 8998/ 

جديد يف  ة، مع إضافة تنقيٍح حة الثانيفهي ذات النسخة املنقَّ  اخلامسة الطبعة

الفكر السيايس يف »جديدة لسلسلة  مة. آمل أن أحصل عىل فرصة تنقيٍح املقدّ 

 د الثالث.نًة املجلَّ متضمِّ  «اإلسالم

املجلَّد الثالث من « احلكومة التنصيبية»ومن ناحيٍة أخرى يمثِّل عنوان 

اب جملَّده الثاين ـ، ـ والذي يمثِّل هذا الكت« الفكر السيايس يف اإلسالم»سلسلة 

. كام أّن الرتمجة اإلندونيسية واإلنجليزية ومل تتّم طباعته عىل الورق حّتى اآلن

 .للحكومة الوالئية عىل َوْشك اإلنجاز

فقد حتّول كتاب احلكومة الوالئية ليكون منهجًا دراسيًا عىل  حلسن احلظّ 

                                           
 م. 0284هـ.ش / 8393صفحة، نسخة إلكرتونية، عام  383( احلكومة التنصيبية، 8)

 .www.kadivar.com للمؤلف وينمتوفر يف املوقع اإللكرت

( طالبة يف Dudung Jumantarisawanيدة )( إّن مرتمجة الكتاب إىل األندونسية هي الس0)

 Roy Parvizحقل العلوم اإلسالمية، وأما مرتجم الكتاب إىل اإلنجليزية فهو )

Mottahedehيف أمريكا.  ( أستاذ يف جامعة هارفارد 
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لعلوم السياسية يف عّدة مستوى الدراسات التكميلية يف حقل احلقوق العامة وا

 عن عظيم شكري هلل تعاىل عىل هذه جامعات معتربة. ويف هذه املناسبة أعربِّ 

ا بشجاعتهم وْ م بالثناء اجلميل عىل األساتذة الفضالء الذين أحيَ النعمة، وأتقدَّ 

ر بأن عناية الفضالء والشباب ة البحث والنقد العلمي. وال يفوتني أن أذكِّ نَّ ُس 

وزة العلمية قد شملت هذا الكتاب من خالل مباحثاهتم حول الطالب يف احل

 تواصل نرش االنتقادات ودراسة الكتاب أيضًا. وإنّ  «والية الفقيه»موضوع 

يعربِّ عن حيوية اآلراء املبحوثة واملطروحة لدى املخالفني. وأخمنّى أن تتمتَّع 

 احلكومة الوالئية ـ كام كان ـ بنعمة النقد.

د من حيث حساسية ومعقَّ  ي، وهو دقيٌق ومة الوالئية كتاب فنّ كتاب احلك إنّ 

ون الكتاب من غري ذوي االختصاص أن ؤموضوعه. ولذلك ننصح الذين يقر

 يبدأوا بقراءة الفصل احلادي عرش والثاين عرش قبل الفصول األخرى.

ة القسم الثالث من كتاب احلكومة الوالئي مة فإنّ هنا يف املقدّ م أن نوَّ وكام تقدَّ 

 رَش ببيان اللوازم والتبعات احلقوقية والسياسية والفقهية للوالية مل ُينْ  اخلاّص 

ه ن من إخراج الكتاب إىل النور بنصِّ ونتمكَّ  ،ى اآلن، عىل أمل أن ترتفع املوانعحتّ 

ة من خالل قواعد الكامل. ويشتمل هذا الكتاب عىل تقييم احلكومة الوالئيّ 

ومالكات احلكومات األوتوقراطية  ،قراطية من جهةواحلكومات الديم

                                           
 ( عرشون مقالة والكتابان يف نقد كتاب احلكومة الوالئية، أما الكتابان فهام:8)

، حمسن صالح، مركز أسناد [قد كتاب احلكومة الوالئيةن] ـ بازشنايس حكومت والئي:

صفحة )التنقيح األول، دار الصاحلني،  032هـ.ش، 8380انقالب إسالمي، طهران، 

 صفحة(. 848هـ.ش، 8319

، حممد [نقدي بر كتاب حكومت والئي حمسن كديور]ـ جستاري در حكومت والئي: 

 صفحة. 812هـ.ش، 8383مسعود معصومي الري، نرش پژوهش معناگرا، طهران، 
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: هل تايلأخرى. وهنا جيدر طرح السؤال ال الدكتاتورية واالستبدادية من جهةٍ 

اضح أن إضافة من الوقراطية الدينية؟ واحلكومة الوالئية منسجمة مع الديم

قراطية واجلمهورية يقرتن وإىل الديم ،واإلسالمية ،صفات من قبيل: الدينية

ال يمكن لذلك أن ينجّر إىل انتهاك  ن الدينية واإلسالمية، ولكنْ د باملوازيبالتقي  

 قراطية واجلمهورية التي ال تنفّك ومات وعنارص الديمات ومقوّ وإلغاء ذاتيّ 

االعتقاد بتساوي املواطنني يف تعيني مصريهم السيايس، ورضورة  عنهام. إنّ 

ة وانتخاب العامّ  ال سيّام يف حمور رسم السياسةو ،ةمشاركتهم يف الشؤون العامّ 

قراطية. وعىل هذا األساس وقواعد الديم من أهمّ  ،املسؤولني يف سلك الدولة

ل فيها ف أو يتدخَّ أن يتصَّ  ألحدٍ  ة هي ملك الشعب، وال حيّق املساحة العامّ  فإنّ 

املسؤولني يف إدارة  وكسب رضا الشعب. وإنّ  ،ذن من األكثريةدون أخذ اإل

ق بْ ء من قبل أفراد الشعب، وجيب عليهم العمل طِ د وكالام هم جمرَّ الدولة إنّ 

ف قراطية الدينية يف املجتمع الذي تتألَّ وهم. يمكن تطبيق الديملَ وكَّ  نْ مطالب مَ 

نني الذين يطالبون بتطبيق الضوابط واألحكام الدينية يف غالبية أفراده من املتديِّ 

ولون يف الدولة ـ ملتزمني ة، وما دام أكثر املواطنني ـ وبتبعهم املسؤالدائرة العامّ 

 للبقاء واالستمرار. قراطية قابلةً وبتطبيق األحكام الدينية تكون هذه الديم

 عليهم ـ يف إضفاء ىلَّ وَ ل أفراد الشعب ـ املُ يف احلكومة الوالئية ال يتدخَّ 

ليس من شأن الشعب، وال يعّد من  احلقل العامّ  املرشوعية عىل احلكومة. إنّ 

تّم تسليم زمامه إليهم، واحلصول عىل رضاهم فيه، بل هو كي ي ؛«أمر الناس»

 هو طريقة إدارهتا جيب عىل الشارع أن يتوىّل  ، فهي منطقةٌ «أمر اهلل»يف  داخٌل 

وقد ترك الشارع أمر هذه املنطقة إىل الفقهاء. وعىل هذا األساس  ،وتدبري أمرها

دون إذن  أن العامّ ف يف هذا الشل والتص  من أنواع التدخ   نوعٍ  يتّم حظر كّل 

 د وكيلٍ وليس جمرَّ  ،أمر الناس القائد هو ويلّ  . إنّ «األمر ويلّ »سابق أو الحق من 
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قانون باالعتبار من دون مصادقة  لهم. وعىل هذا األساس ال حيظى أّي بَ من قِ 

بًا خَ كان منتَ  ى وإنْ ـ حتّ  أّي مسؤولٍ  له. كام أنّ بَ أو املنصوبني من قِ  ،الفقيه الويلّ 

ة دون املصادقة عليه ع أفراد الشعب ـ ال يمكن له أن حيصل عىل الرشعيّ من مجي

أن   عليهم يف الشأن العامّ األمر. فالناس هم الذين يتعنيَّ  ل ويلّ بَ وإقراره من قِ 

م مع جِ َس األمر هو املنْ  الفقيه وإرادته، ال أن يكون ويلّ  يتناغموا مع رأي الويلّ 

 .ة والوطنية. والسالماإلرادة الشعبيّ 

 

  



 

 

 

 

 

 ةاملقدم

 د وآله األطهار. اهلل عىل خاتم أنبيائه حممّ احلمد هلل رّب العاملني، وصىّل 

 

 دهيمت

استعملت يف القرآن والسنّة؟ وماذا أراد  ما املراد من الوالية؟ وبأّي معنًى 

ون، وخاّصة الفقهاء، من معناها؟ وما هي  احلكومة التي املتكلِّمون واملفِّسِّ

؟ وبامذا تتميز احلكومة الوالئية عن غريها من «احلكومة الوالئية»يطلق عليها 

والية الفقيه؟ وهل احلكومة الوالئية هي « بالوالية»احلكومات؟ وهل يراد 

الوالية العرفانية، أم أّن املقصود منها الوالية العقائدية ووالية أهل البيت؟ وهل 

ول الدين االعتقادية وأركان املذهب أم هي جمّرد مسألة تعّد والية الفقيه من أص

كالمية بحتة؟ وهل تعّد والية الفقيه من األّوليات والبدهييات العقلية؟ وهل 

هي رضورٌة من رضوريات الدين أم من رضوريات املذهب؟ ثم هل تعّد هذه 

قهاء الوالية رضورة فقهية أم مسألة من املسائل املتَّفق عليها وحمّل إمجاع ف

؟ وهل تسانخ الوالية العامة «أصل عدم الوالية»اإلمامية؟ وما هو املراد من 

للفقيه يف أصل الوالية الواليات الرشعية األخرى يف الفقه أم ختتلف عنها؟ 
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وأساسًا ما هو املراد من الوالية الرشعية؟ وهل تعترب الوالية الرشعية ممكنة من 

ّومات املوىّل عليه وخصائصه؟ وهل أولياء وموىّل عليهم؟ وما هي مقدون 

للفقهاء والية رشعية عىل األمة يف شؤوّنا العامة؟ وما هو الدليل عىل تعيني 

لوالية الفقيه عىل األمة؟ وهل  الفقهاء والًة؟ وما هي األدلة القرآنية والروائية

عليها؟ وهل لألمة حّق التّصف يف « أو غري مستقّل  مستقّل »هناك دليل عقيّل 

سواء أكان هذا التّصف قبل إذن سابق من الفقيه أم بعد  ـا العامة شؤوّن

لة لذلك؟ وما هو الفرق بني الوالية عىل األمّ  ة والوكالة إمضائه ـ أم أّنا غري مؤهَّ

عنها؟ وهل يمكن اجلمع بينهام؟ وما هو الفرق بني والية الفقيه عىل األمة 

ف من باب القدر وإرشافه عليها؟ وما هو الفرق بني والية الفقي ه وجواز التص 

ن؟ وهل يمكن لألمّ  والفقيه وعزله يف احلكومة الوالئية؟  ة انتخاب الويلّ املتيقَّ

وهل يعترب الفقيه مسؤوالً أمام األمة وممثِّليها يف احلكومة الوالئية؟ وهل لألمة 

ه حقٌّ يف اإلرشاف القانوين عىل أعامل الويل الفقيه؟ وهل يقيَّد الويّل الفقي

بالدستور أم أّن رشعية الدستور مستمّدة منه؟ وهل يمكن اعتبار الوالية عقدًا 

؟ وما هو دور األمة وما هي وظيفتها يف  بني األمة واحلاكم أم أّّنا حكٌم إهليٌّ

احلكومة الوالئية؟ ومتى طرحت الوالية العامة للفقيه يف الفقه الشيعي؟ ومتى 

 سيدل شعارات الثورة وبيانات الكان طرحها يف الشارع اإليراين من خال

اخلميني ثابتة  السيد اخلميني العاّمة؟ وهل كانت مسألة احلكومة الوالئية يف فكر

ة؟ وما هو الفرق بني اجلمهورية اإلسالمية وبني نظام امللكّية الدستورّية  أم متغريِّ

رية وامللكّية املطلقة؟ ومتى وكيف تّم تعريف الشعب اإليراين عىل نظام اجلمهو

س هذا النظام اخلميني؟ وما هي النسبة بني  ، أي السيداإلسالمية من قبل مؤسِّ

والية الفقيه والنظام اجلمهوري؟ وكيف تّم إدخال أصل والية الفقيه يف دستور 
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اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية؟ وكيف تّم تكييف والية الفقيه واحلكومة 

 الوالئية مع نظام اجلمهورية اإلسالمية؟

مة يف إطار اإلجابة عن األسئلة املتقدِّ  «احلكومة الوالئية»د تّم تأليف كتاب لق

 . إنّ «الوالية»ل هذا الكتاب باحلديث عن حمور وما كان عىل شاكلتها. ويتكفَّ 

الوالية التنصيبية املطلقة »يعّد واحدًا من املحاور األربعة لنظرية  «الوالية»حمور 

الية يقوم املحور املشرتك لسائر النظريات عىل . وباإلضافة إىل تلك الو«للفقيه

انية(، أي نظرية السلطة املرشوعة ونظرية املرشوعية اإلهلية املبارشة )القيادة الربّ 

ة لشورى ة الفقهاء، وكذلك نظرية الوالية التنصيبية العامّ الوالية التنصيبية لعامّ 

قائمة بني احلاكم اإلهلي من العالقة ال الوالية هي نوعٌ  مراجع التقليد أيضًا. إنّ 

احلكومة التي تقيم عالقتها مع الشعب عىل أساس الوالية  ة. وإنّ وأفراد األمّ 

 .«احلكومة الوالئية»ى بـ سمّ تُ 

 جيب تناول احلكومة الوالئية بالدراسة والتحليل من ثالث زوايا:

 رية للوالية.الزاوية األوىل: املبادئ التصو  

 لتصديقية للوالية.الزاوية الثانية: املباين ا

 ور واألحكام الوالئية.ذالزاوية الثالثة: االنعكاسات واللوازم واجل

الثلثني من أبحاث  ل إالّ الذي تّم استعراضه يف هذا الكتاب ال يشكِّ  إنّ 

احلكومة الوالئية، أي الزاوية األوىل والثانية فقط. وأما دراسة الزاوية الثالثة فقد 

 دات الالحقة.ـ إىل املجلَّ  نقلها ـ لبع  األسباب تمَّ 

نظرية »د األول من األبحاث التحليلية لـ ل بحث احلكومة الوالئية املجلَّ يشكِّ 

ق يف هذا املجلد إىل . ولذلك فإننا مل نتطرَّ «الوالية التنصيبية املطلقة للفقيه

 ،املعرفة واإلحاطة الشاملة هبذه النظرية التنصيب واإلطالق والفقاهة. إنّ 
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بنرش سائر بحوث الكتاب األخرى، أي   رهنٌ  ،«احلكومة الوالئية» عالوة عىل

. «قيادة الفقيه واإلدارة الفقهية»، و«احلكومة املطلقة»، و«احلكومة التنصيبية»

ات نظريّ »د األول من سلسلة الفكر السيايس يف اإلسالم، أي وقد تّم نرش املجلَّ 

لتحليل اإلمجايل ملختلف اآلراء ل بالتبويب واـ املتكفِّ  «الدولة يف الفقه الشيعي

 .م 8991/  شهـ.8313من عام  السياسية للفقهاء الشيعة ـ 

/  شهـ.8313طويل يف عام  د يف إطار مقالٍ لقد تّم تدوين بحوث هذا املجلَّ 

طوال هذه  نْ حينها يف نرشه لألسف الشديد. ولك مل حيالفنا احلظّ  ، وإنْ م 8994

من العلامء  ف عددٍ هذا املقال يف تص   ضعة خلمس سنوات وُ الفرتة املمتدّ 

رين، كام تّم تداوله يف بع  املحافل الدراسية. وقد أسهمت االقرتاحات واملفكِّ 

واالنتقادات واالستفسارات واألسئلة اجلديدة يف التوّسع يف هذا املقال. وأما 

اه التحرير الثاين للبحث فقد تّم نرشه يف إطار سلسلة من املقاالت يف صحيفة )ر

أرديبهشت إىل شهريور من عام ، من شهر 02إىل  3نو( األسبوعية، يف األعداد 

 ،هو هذا التحرير الثاين «احلكومة الوالئية»كتاب  . إنّ م 8998/  شهـ.8311

 مع تصحيح بع  األخطاء املطبعية القليلة.

ضنا من خالهلا وهنا نرى من املناسب أن نشري إىل خصائص الزاوية التي تعرَّ 

 :باختصارٍ  «احلكومة الوالئية»إىل 

ـ التعاليم اإلسالمية السامية ـ التي تضمن السعادة احلقيقية لإلنسان ـ 

 الشاملة لألصول واألحكام الفردية واالجتامعية.

، ق أهداف الدين العاليةإلقامة احلكومة الدينية تأثريًا كبريًا يف حتق   ـ إنّ 

 وتطبيق األحكام االجتامعية يف اإلسالم.

إّن احلكومة الدينية حكومة تنشد حتقيق األهداف الدينية املتعالية يف  ـ
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: وثالثاا : إّن قوانينها ال تنايف أحكام الرشيعة. وثانياا . هذا أّوالا سياساهتا العاّمة، 

إّّنا تقوم عىل إرادة وقناعة الغالبّية من املتديِّنني ورأي الناس يف حقل املباحات 

 ومنطقة الفراغ.

وال  ،ديةليست تعب   ×ج احلكومة الدينية يف عص غيبة املعصومـ إن نموذ

ام يتّم تعيينها عىل أساس العقل اجلمعي للمسلمني وال تأسيسية، وإنّ  ،توقيفية

 والتجربة البرشية.

عون أّنم قد بلغوا الغاية يف أمام تفكرينا السيايس طريقًا طوياًل. والذين يدَّ  إنّ 

وصعوبة هذا الطريق. هناك الكثري من األسئلة  ،ذلك جيهلون عظمة هذه الغاية

نا عنها بأسلوب التحليل بْ وقد طرحنا بعضها يف هذا الكتاب وأَج  ،املاثلة أمامنا

فإذا  ،وعىل أساس الضوابط الفقهية واحلقوقية وقواعد التفكري السيايس ،النقدي

ل إليه أن توسَّ  أال تعجبه هذه اإلجابات فإيّن  نْ رين مَ كان هناك من العلامء واملنظِّ 

مجيع العلامء  فأنا أدعو بإخالصٍ  ؛وأن يكتب اإلجابة املناسبة ،يتناول القلم

عني بأبحاث الفكر السيايس واحلقوق األساسية واألحكام واألساتذة واملولَ 

ايس يف يللفكر الس موا يف إثراء البحث وتطوير هذا الربعم الفتّي هِ ْس الفقهية أن يُ 

 ،مةاهتم وتنوهياهتم ومالحظاهتم ومقرتحاهتم القيِّ من خالل انتقاد ،جمتمعنا

نوا من الوصول إىل مآرهبم من خالل جتاهل م لن يتمكَّ وعليهم أن يدركوا أّّن 

وسلب احلقوق الرشعية  ،والعمل عىل وضع املوانع والعراقيل ،أصل املسألة

ازدهار  بل إنّ  ،رون يف األمور بنفس طريقتهموالقانونية عن الذين ال يفكِّ 

وتوفري  ،ة البحثيّ وضامن حرّ  ،عىل تضارب اآلراء تفكرينا السيايس ال يقوم إالّ 

 النقد للجميع. حّق 

 ،منا العّزة واإلخالصهدي هذا الكتاب املتواضع إىل ذلك الذي علَّ أُ 
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ة اجلمهوريّ »تركه لنا هو تراث  تراٍث  بوصفهام من أبلغ الدروس، وكان أهمّ 

مها له... إهلية يمكنه أن يقدِّ  ةٍ أفضل هديّ  هألخي ، وكان يعترب نقد األخ«اإلسالمية

 م هذه البضاعة.)رضوان اهلل عليه( أقدِّ إىل السيد اخلميني

 

 م 8998/ هـ.ش 8311طهران، بتاريخ: شهر مهر، من عام 

 

  



 

 

 

 

 

 باجةالدي

الشيعية إىل مرحلتني منفصلتني  ينقسم الفكر السيايس يف اإلسالم من الزاوية

 خمامًا: عن بعضهام

 املرحلة األوىل: مرحلة حضور املعصوم يف املجتمع.

 بة املعصوم عن املجتمع.يْ واملرحلة الثانية: مرحلة غَ 

إن مالك التاميز بني هاتني املرحلتني يكمن يف احلضور والَغْيبة إلنساٍن خاّص 

يتمتع بثالث صفات ممتازة، وهي: العلم اللدين، والعصمة، والنّص اخلاّص 

ىل نبّوته أو إمامته من ِقَبل اهلل. ومن الواضح أّن بني حضور هذا الداّل ع

ْت  الشخص يف املجتمع وغيابه عنه َبْونًا شاسعًا، وتفاوتًا جوهريًا. وقد امتدَّ

املرحلة األوىل لثالثة قرون ونصف القرن، أي من بدء البعثة النبوّية )ثالث 

ت إىل املعيار واملالك هـ. وبااللتفا032عرشة سنة قبل اهلجرة( وحّتى عام 

م تلحق فرتة الَغْيبة الصغرى ) هـ( بواسطة حضور النائب 309ـ  032املتقدِّ

. وأما املرحلة الثانية فقد بدأت اخلاّص للمعصوم يف املجتمع هبذا العص أيضاً 

                                           
ل موضوع بحٍث مستقّل سوف 8) ( إّن بيان خصائص املرحلة األوىل يمكن أن يشكِّ

 نستعرضه يف موضٍع آخر.
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. هـ )بداية الغيبة الكربى(، وسوف تستمّر إىل ظهور إمام العص309منذ عام 

 ى اآلن ما يقرب من أحد عرش قرنًا.ملرحلة حتّ وقد مىض عىل هذه ا

عىل أساس الفكر  ،×بة املعصوميْ ينقسم الفكر السيايس الشيعي يف عص غَ 

 :إىل أربع مراحل، وهي ،عٍص  السائد يف كّل 

املرحلة األوىل: مرحلة بلورة اهلوية املذهبية للشيعة، حيث تبدأ من أوائل 

قرن اهلجري العارش. ويف هذه املرحلة كان القرن اهلجري الرابع إىل بدايات ال

التفكري السائد يذهب إىل إضفاء الرشعية عىل حكومة املعصوم فقط، ولذلك 

ة علامء الدين ـ وخاّصة الفقهاء ة، وكانت مِهَّ بأحكام الدائرة العامّ  ام كانت هتتمّ قلَّ 

 .باستنباط األحكام يف الدائرة اخلاصة منهم ـ مشغولةً 

نية: عص السلطة والوالية، وتبدأ من بدايات القرن اهلجري املرحلة الثا

ًا العارش إىل أواخر القرن الثالث عرش. ويف هذه املرحلة يتّم االعرتاف رسميّ 

 ْت كة )امللك الشيعي(. ويف هذه املرحلة أخذَ وْ بسلطة املسلمني من ذوي الشَّ 

تدوين خمتلف  فكرة الوالية السياسية لدى الفقهاء بالتبلور تدرجييًا، وتمّ 

 .أبعادها

                                           
( رغم أّن هلذه املراحل ترتيبًا زمنيًا، ولكْن ليس من الالزم أن ال يكون مجيع الفقهاء 8)

مي إىل املرحلة السابقة. مسهمني يف بلورة الفكر الغالب لتلك املرحلة، بل هناك َمْن ينت

فعىل سبيل املثال: نجد شيخ الفقهاء )الشيخ اآلراكي( قد أدرك املرحلة الرابعة من 

الناحية الزمنية، ولكنّه ينتمي من الناحية الفكرية إىل النصف األول من املرحلة الثانية 

ْوكة(.  )القول بسلطة املسلمني من ذوي الشَّ

ق احليّل، والعاّلمة احليّل، والشهيدان األّول والثاين، من ( وقد كان الشيخ الطويس، وامل0) حقِّ

 أبرز فقهاء هذه املرحلة.

وقد خمّخضت هذه املرحلة عن نظريتني، ومها: والية الفقهاء يف األمور الرشعية، وسلطة  (3)
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ة(، يف القرن املرحلة الثالثة: عص اإلرشاف واملرشوطة )احلركة الدستوريّ 

 ة، وتمَّ يّ . يف هذه املرحلة تّم االستناد إىل أصل املساواة واحلرّ اهلجريالرابع عرش 

والعمل بقوانني  ،تقييد مرشوعية احلكومة والسلطة بإرشاف وكالء الناس

سالمية احلكم من خالل إرشاف الفقهاء )بانتخاب إتأييد  الدستور، كام تمَّ 

 .حني من قبل مراجع التقليد(لني يف املجلس من بني املجتهدين املرشَّ املمثِّ 

املرحلة الرابعة: عص اجلمهورية اإلسالمية، القرن اهلجري اخلامس عرش. 

، «ايسها اجلمهورية باملعنى املعروف للجمهورية يف القاموس السيولكنَّ »

دة، ويكون » بمعنى احلكومة التي يتّم تشكيلها عرب انتخاب رئيسها لفرتٍة حمدَّ

 .«أن تستند إىل دستوٍر مشتمل عىل قوانني اإلسالم»، يعني «حمتواها إسالمياً 

عيد أُ  فقدمن املفاهيم األساسية يف املرحلة الثانية،  دّ عَ تُ  «الوالية» رغم أنّ و

                                                                                                   
املسلمني الشيعة من ذوي الشوكة يف األمور العرفية )السلطة املرشوعة(، والوالية 

عامة الفقهاء. ومن بني أبرز القائلني بالنظرية األوىل: العالمة املجليس، والسيد التنصيبية ل

الكشفي، والشيخ فضل اهلل النوري، وأما أبرز القائلني بالنظرية الثانية، فهم: املحقق 

 الكركي، واملحقق األردبييل، واملال أمحد النراقي، والشيخ جعفر كاشف الغطاء.

ه املرحلة هو كتاب: )تنبيه األّمة وتنزيه املّلة(، للمريزا النائيني، ( إّن أهّم كتاب يعكس هذ8)

 وبعده رسالة الآللئ املربوطة يف وجوب املرشوطة، للشيخ إسامعيل حماليت.

( قال السيد اخلميني: إن ما نريده من التعبري بـ )اجلمهورية اإلسالمية( ممّا جيري عليه 0)

ن يكون مستندًا إىل اإلسالم، ولكْن جيب أن يكون رشوط املنتخب واألحكام ال ُبدَّ من أ

السيد ذلك من خالل اختيار الشعب، وأن يكون يف اإلطار اجلمهوري املعروف. )

 (.843: 3اخلميني، صحيفة النور 

 .82يرامون انقالب إسالمي: پ( انظر: األستاذ الشهيد مرتىض املطهري، 3)

 .843: 3اخلميني، صحيفة النور السيد ( انظر: 4)
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وعند تدوين الدستور،  ،يف إيران «مهورية اإلسالميةاجل»ها بعد قيام طرُح 

ل الركن اليوم تشكِّ  «الوالية املطلقة»ى أضحت حتّ  ،متزايد سعت بشكلٍ واتَّ 

ًا أن األول من أركان احلكومة اإلسالمية. وعىل هذا األساس من الطبيعي جدّ 

مية املعارصة، ف إىل ماهية احلكومة اإلسالالتعر  بغية  ؛«الوالية»ق يف ل ونحقِّ نتأمَّ 

)احلكومة القائمة عىل الوالية  «احلكومة الوالئية»ق إىل خمتلف أبعاد وأن نتطرَّ 

)التي يتّم  «الوالية التنصيبية املطلقة للفقيه»نظرية  التنصيبية املطلقة للفقيه(. إنّ 

ف هبا رسميًا( تقوم عىل أربعة تداوهلا اليوم يف جمتمعنا بوصفها النظرية املعرَتَ 

 :كالتايل، وهي أركان

 ـ الوالية.8

 ـ التنصيب.0

 ـ اإلطالق.3

 ـ الفقاهة.4

زائدة عىل األركان  يةٍ ومن هذه األركان األربعة حتظى )الوالية( بأمهّ 

ل يف الواقع اإلجابة عن أربعة هذه املفاهيم اجلوهرية األربعة خمثِّ  األخرى. إنّ 

انية دون )القيادة الربّ  «املرشوعية اإلهلية املبارشة»جوهرية عن أساس  أسئلةٍ 

 :التاليةل األّمة يف إضفاء املرشوعية عىل احلكومة(، وهي األسئلة تدخ  

ضها الشارع للحاكم اإلهلي؟ وما السؤال األول: ما هو نوع احلكومة التي فوَّ 

 هو نوع احلكومة اإلهلية؟ وما هو نوع عالقة احلاكم اإلهلي بالناس؟

رع يف إيصال احلاكم اإلهلي إىل السلطة؟ وما السؤال الثاين: ما هي طريقة الشا

 هو نوع العالقة القائمة بني احلاكم اإلهلي والشارع؟
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ل بَ السؤال الثالث: ما هي حدود خيارات احلاكم اإلهلية املمنوحة له من قِ 

 الشارع؟ وما هي حدود دائرة نشاط احلاكم اإلهلي؟

ما هي وًا عىل الناس؟ امبهم الشارع حكّ هم الذين نصَّ  نْ السؤال الرابع: مَ 

 رها يف احلاكم اإلهلي؟الرشوط التي جيب توف  

يبحث يف اإلجابة  «بحوث الفكر السيايس يف اإلسالم»إّن هذا اجلزء من 

، «احلكومة الوالئية»التفصيلية عن السؤال األّول، ويتّم تقديمه، حتت عنوان 

. يتألَّف قه الشيعيللراغبني يف أبحاث الفكر السيايس واحلقوق العاّمة والف

 من ثالثة أقسام رئيسة، وهي:« احلكومة الوالئية»بحث 

حيث يتّم تناول مفهوم  ،رية للواليةل ببيان املبادئ التصو  القسم األول: يتكفَّ 

 الوالية من خمتلف األبعاد والزوايا.

ل بعرض املباين التصديقية للوالية، حيث يتّم استعراض  القسم الثاين: يتكفَّ

 .دلة والرباهني عىل إثبات الوالية من الكتاب والسنّة والعقل واإلمجاعاأل

 

                                           
( املجلد األول من )الفكر السيايس يف اإلسالم(، حتت عنوان: نظريات الدولة يف الفقه 8)

 م. 8993هـ.ش / 8313الشيعي، تّم نرشه من قبل دار نرش ين  

( لقد أنجزنا كتابة اإلجابة عن السؤال الثاين يف سلسلة مقاالت )احلكومة التنصيبية(، 0)

 .ويتّم نرشها يف فصلّية آفتاب تباعاً 

ل ببيان األحكام واللوازم احلقوقية والسياسية والفقهية 3) ( أما القسم الثالث، الذي يتكفَّ

للوالية، فقد أجلأتنا األسباب والظروف إىل إرجائه إىل املجلَّدات القادمة، وسوف ننرشه 

 الحقًا إْن شاء اهلل تعاىل.





 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 القسم األّول

 املبادئ التصّورية للوالية
 





 

 

 

 

 

 مةاملقد

رية هي تلك املفاهيم التي تلعب دورًا أساسيًا يف  إن املراد من املبادئ التصو 

للوالية رهنًا بفهمها، حّتى أّن بحث الوالية، والتي يكون الفهم الصحيح 

ر الصحيح هلذه املفاهيم قد ُيغنينا أحيانًا عن االستدالل وإقامة الربهان . التصو 

ة الفقهاء يف بحث والية الفقيه تصّب غالبًا يف بحث  لألسف الشديد نجد مِهَّ

بادئ األدّلة، وإثبات هذه النظرية، وبيان حدود اختياراهتا، وقلَّام يبحثون يف امل

رية للوالية ـ  رية هلذه النظرّية. وعىل أّي حال فإّن قسم املبادئ التصو  التصو 

بوصفه من أهّم أقسام بحث الوالية ـ بحاجٍة إىل دراسٍة أعمق، وحتقيق أوسع. 

رية للوالية إىل انتهاج  أسلوب التحليل »وقد عمدنا يف رسم املبادئ التصو 

 عىل الفقهاء قوله بشأن مبادئ الوالية، بل كنّا ، فلم نُقْل: ما الذي يتعنيَّ «الالحق

بصدد بيان ما الذي قاله الفقهاء )بوصفهم املبتكرين لنظرية الوالية السياسية 

                                           
رها يف تصديقها، وال ( يقول السيد اخلميني: إن والية الفقيه من األمور التي يكف8) ي تصو 

حتتاج إىل كثرٍي من الرباهني، بمعنى أّن كل َمْن يكون لديه أدنى إملاٍم بعقائد وأحكام 

ق هبا مبارشًة؛  ر والية الفقيه سيصدِّ د أن يتصوَّ اإلسالم، ولو عىل نحو اإلمجال، فإّنه بمجرَّ

اخلميني، السيد وانظر أيضًا:  ؛3باعتبارها من األمور الرضورية والبدهيية. )والية الفقيه: 

 (.431: 0كتاب البيع 
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مات  للفقيه(، وكيف قاموا بتصوير هذا املفهوم؟ وكيف فهموه؟ وما هي مقوِّ

وقيود هذا املفهوم من وجهة نظرهم؟ وباإلضافة إىل اعتامد تراث السلف 

صالح، كان لنا اهتامٌم خاّص بآراء املعارصين من الفقهاء أيضًا. وكان مستند ال

البحث عىل املصادر الفقهية من الدرجة األوىل، فلم نعتمد عىل غري آراء العلامء 

الذين يصنَّفون يف ُعْرف العلوم الدينية واحلوزات العلمية يف أعىل مدارج 

 «. التحليل النقدي»االعتبار. وسَعيْنا أن ال نعدل عن أسلوب 

 ،الً عىل املعنى اللغوي للواليةرية أوّ ف يف قسم املبادئ التصو  سوف نتعرَّ 

ف عىل لننتقل بعد ذلك إىل التعر   ،املراجع واملصادر اللغوية اعتامدًا عىل أهمّ 

ث عن ثالثة أنواع خمتلفة من الوالية، املعنى االصطالحي هلذه املفردة، ونتحدَّ 

، ونسعى إىل «الوالية الفقهية»و ؛«الوالية الكالمية»و ؛«لعرفانيةالوالية ا»وهي: 

والفقهية( من  ؛والكالمية ؛عرض هذه األنواع الثالثة من الوالية )العرفانية

 .^خالل القرآن والروايات املأثورة عن املعصومني

ثم نخوض بعد ذلك يف بيان اجلواب التفصييل عن السؤال اجلوهري القائل: 

ن الوالية يف بحث والية الفقيه هي الوالية العرفانية أم الوالية هل املراد م

أخرى: هل  الوالية السياسية )أو  الكالمية أم الوالية الفقهية؟ وبعبارةٍ 

التدبريية( للفقهاء والية رشعية وفقهية أم والية كالمية واعتقادية؟ ويف ّناية 

مات وأركان ـ إىل رسم مقوِّ  املطاف نعمد ـ من خالل بيان أبعاد الوالية التدبريية

وملزيد من التوضيح بشأن احلكومة الوالئية سنعمل عىل  .احلكومة الوالئية

 مقارنتها بسائر أنواع احلكومات األخرى وسائر أنواع ارتباط احلاكم باألمة.

أرجو أن تسهم هذه السلسلة من املباحث يف شفافية وإتقان وغربلة أفكار 
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. وبااللتفات إىل حساسية وأمّهية البحث، وحاجة «اجلمهورية اإلسالمية»

املجتمع املاّسة إىل البحث والنقد والتحليل بشأن هذا املحور، الذي يمثِّل أكثر 

رين واألساتذة واملهتّمني  حماور حياتنا السياسية أمّهيًة، أتوقَّع من مجيع املفكِّ

ويسهموا يف إثراء باملسائل واألبحاث الفقهية والسياسية واحلقوقية أن يعملوا 

 هذه املسائل، من خالل مالحظاهتم واقرتاحاهتم وانتقاداهتم القّيمة.

 

  

                                           
( يقول السيد اخلميني: نشهد اليوم، حلسن احلّظ، وبفضل قيام الثورة اإلسالمية، حضورًا 8)

رين يف اإلذاعة والتلفزيون والصحف، حيث هناك حاجة علمية  وتواجدًا للفقهاء واملفكِّ

الشخصية واالجتامعية عىل سبيل  لطرح هذه األبحاث واملسائل، من قبيل: احلّريات

املثال ... واألهّم من ذلك كله رسم تصوير وحتديد حاكمية والية الفقيه يف احلكومة 

ل مسألًة من آالف املسائل االبتالئية بالنسبة إىل الشعب والدولة، التي  واملجتمع، ممّا يشكِّ

كن بع  هذه املسائل بحث الفقهاء الكبار بشأّنا رغم اختالف آرائهم حوهلا. وإذا مل ت

روا فيها. ولذلك  ق موضوعها، فإّن عىل الفقهاء اليوم أن يفكِّ مطروحًة سابقًا، أو مل يتحقَّ

جيب أن يكون باب االجتهاد يف احلكومة اإلسالمية مفتوحًا عىل الدوام، فإّن طبيعة 

ملجاالت الثورة والنظام تقتيض عىل الدوام عرض اآلراء االجتهادية ـ الفقهية يف خمتلف ا

)حّتى إذا اختلفت فيام بينها( بحّريٍة تاّمة، وال حيّق ألحٍد أن حيول دوّنا أو يمنعها .... 

 (.43: 08اخلميني، صحيفة النور السيد )انظر: 





 

 

 

 

 

 املعنى اللغوي للوالية: الفصل األّول
قبل الدخول يف البحث عن املعنى االصطالحي للوالية يف نظرية والية 

كي  ؛ملفردةالفقيه واحلكومة الوالئية جيب اخلوض يف بيان املعنى اللغوي هلذه ا

أو أكثر من معنى؟ وإذا كان هلا أكثر  د ما إذا كان هلذه الكلمة معنًى واحدٌ نحدِّ 

 بأمجعها عن دة من املشرتك اللفظي أم أّنا تعربِّ من معنى فهل هذه املعاين املتعدِّ 

فقون يف خمتلفة )املشرتك املعنوي(؟ وهل علامء اللغة متَّ  واحدة بتعبرياٍت  معانٍ 

 ذلك أم ال؟

ة يف دّ ات هذه املامشتقّ  ة من مادة )و ل ي(. وإنّ إن الوالية مشتقّ  ـ8

الية )بكِّس الواو(، االستعامالت العربية والفارسية كثرية، وهي عبارة عن: الوِ 

، يلّ الء )بفتح الواو(، والوَ الء )بكِّس الواو(، والوَ الية )بفتح الواو(، والوِ والوَ 

، والتويّل، ةواال عليه، والتولية، واملُ ىلَّ وَ يل، واملُ واىل، واملَ وْ واألولياء، والوايل، واملَ 

 )بفتح اهلمزة ىَل وْ واملتوىّل، والتوايل، واملتوايل، واالستيالء، واملستوىل، واألَ 

 والالم(، واملولوي، والوالئي، والولوي، وغري ذلك.

 آخر، 0
ٍ
 إىل جوار يشء

ٍ
ـ إّن املعنى الرئيس ملادة )و ل ي( هو وضع يشء

 ثالث بينهامبحيث ال ي
ٍ
. ويمكن التعبري عن هذا بقى هناك حيٌِّز لوضع يشء

                                           
( الوالء والتوايل: أن حيصل شيئان فصاعدًا حصوالً ليس بينهام ما ليس منهام، وُيستعار 8)
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ات من قبيل: التوايل واملتوايل املعنى بالقرب والدنّو أيضًا. وتستعمل مشتقّ 

 اهتا أعمّ القرب والدنّو املعنّي من الوالية ومشتقّ  واملواالة هبذا املعنى خمامًا. وإنّ 

 من القرب املكاين والقرب املعنوي.

. وأهم  معاين دةمتعدِّ  اهتا األخرى يف معانٍ عملت الوالية ومشتقّ قد استُ ـ ل3

 الوالية عبارٌة عن: 

 ن.وْ أوالً: النصة والعَ 

 ثانيًا: املحّبة.

 ط، والسيطرة، والسلطة، واإلمارة.ثالثًا: القيام باألمر، والتسل  

ل والقرب ونالحظ يف كّل واحٍد من هذه املعاين الثالثة نوعًا من االّتصا

واملبارشة. فالوالية قد ُوضعت هلذا املعنى الرئيس )الُقْرب(، وقد جاء استعامهلا 

دة ـ أو  يف سائر املوارد بمالحظة هذا املعنى. وينبغي احلصول عىل املعاين املتعدِّ

دة ـ من خالل القرائن اللفظّية واحلالّية.  بتعبري أفضل: موارد االستعامل املتعدِّ

ل مفردة الوالية يف القرآن الكريم، والروايات املأثورة عن وقد تّم استعام

، وأشعار العرب قبل اإلسالم وبعده، وكذلك يف ^املعصومني

                                                                                                   
 معجم مفردات ألفاظ القرآن(.ذلك للقرب.... )الراغب اإلصفهاين، 

( انظر: مادة )و ل ي( يف املصادر واملراجع اللغوية، من قبيل: كتاب العني، للخليل بن 8)

أمحد الفراهيدي؛ ومقاييس اللغة، أليب احلسني أمحد بن فارس بن زكريا؛ وأساس 

 البالغة، للزخمرشي؛ وصحاح اللغة، للجوهري؛ ولسان العرب، البن منظور األفريقي؛

وتاج العروس، للزبيدي؛ وكذلك الكتب واملصادر اللغوية املعارصة، من قبيل: أقرب 

 املوارد؛ واملنجد.

ض إىل طرق استعامل الوالية يف الكتاب والسنّة يف الفصل اخلامس 0) ( سوف نتعرَّ

 والسادس بشكٍل تفصييل.
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، يف أربعة معاٍن، وهي: الُقْرب؛ االستعامالت العربية والفارسية املعارصة

 الشأن.والنصة؛ واملحّبة؛ والقيام باألمر. وهناك اّتفاق بني علامء اللغة يف هذا 

  

                                           
 ( انظر أيضًا: مادة الوالية يف لغتنامه دهخدا )معجم فاريس(.8)





 

 

 

 
 

 العرفانية الوالية: الثاني لالفص
 ال ُبدَّ لقد تّم بحث )الوالية( يف العلوم الثالثة: العرفان؛ والفقه؛ والكالم. و

من بحث تطبيقّي حول املعنى االصطالحي للوالية يف هذه العلوم الثالثة. 

، وسوف نبحث تفصياًل يف املعنى االصطالحي للوالية العرفانية، والكالمية

والفقهية، كمقّدمة البّد منها للبحث حول مفهوم الوالية يف القرآن والسنة، 

حيث إّن االهتامم واإلحاطة هبذه األبعاد الثالثة املختلفة يساعد يف الفهم 

الصحيح والدقيق ملصطلح الوالية يف )والية الفقيه( أو )احلكومة الوالئية(. كام 

، واملغالطات، واألخطاء اللفظية. ولعل أن هذا األمر جينّبنا التالعب باأللفاظ

االستعامل الواسع ملصطلح الوالية يف العرفان وتأثريه املهم يف )فكر احلكومة 

 الوالئية( سوف يقودنا للبحث يف مصطلح الوالية العرفانية.

تنقسم الوالية من ناحية األولياء إىل ثالثة أقسام: الوالية اإلهلية؛ والوالية  ـ8

الية املالئكية، وإْن كان القسامن األخريان يف الواقع قسمني للوالية البرشية؛ والو

 .اإلهلية؛ حيث إّنه ال والية حقيقية إالّ والية اهلل تعاىل

، ومن جهة من جهة تعّد الوالية )...نص الويّل أي نص النارص...( ـ0

                                           
)حميي الدين ابن عريب، « لوالية الكونية، البرشّية، امللكية هي منها )من والية احلّق(ا( »8)

 (.384: 84الفتوحات املكية 

 .321: 84( الفتوحات املكية 0) 
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قية صفاته ، والوالية اإلهلية ـ كبأخرى هي التصدي التكويني لعامل الوجود

. كام أنه باإلضافة سبحانه وتعاىل ـ عاّمة التعّلق، أي سارية عىل مجيع خملوقاته

 َوِي  اهللُإىل هذه الوالية العامة فإّن هلل تعاىل والية خاّصة عىل اخلاّصة من عباده: ﴿

 .﴾الَِّذيَن آَمنُوا

ثة أقسام: املالئكة الوالية املالئكية هي أيضًا بمعنى النصة. واملالئكة ثال ـ3

. وقد أوكل اهلل تعاىل إليهم مهّمة املهيمنة؛ واملالئكة املسخرة؛ واملالئكة املدبِّرة

 تدبري شؤون العامل.

أما الوالية البرشية فهي عىل قسمني: والية عامة؛ ووالية خاصة. وقد  ـ4

 استعملت الوالية العامة يف آراء العرفاء بمعاٍن ثالثٍة عىل األقّل: 

: الوالية العامة، بمعنى تصّدي بع  الناس للوالية عىل اآلخرين. األول

ومن هذه احليثية يمكن لبع  الناس تأمني مصالح اآلخرين. وهذا تسخري ذو 

رون للملك ر لرعاياه، والرعايا مسخَّ  .طرفني. فعىل سبيل املثال: امللك مسخَّ

 الصاحلني بحسب : الوالية العامة، بمعنى والية عموم املؤمننيالثاين

                                           
ثم إّنه سبحانه من عموم واليته أن توالّهم بالوجود يف أعياّنم، وبحفظ الوجود ( »8)

قهم ممّا فيه قوام عيشهم ومصاحلهم عليهم، وبتمشية أغراضهم، وتوالّهم بام رز

 (.388: 84)الفتوحات املكية « عمومًا...

 .328: 84( الفتوحات املكية 0)

 .328: 84الفتوحات املكية « لسان اخلصوص يف الوالية( »3)

، الباب الرابع واخلمسون بعد املئة، يف معرفة مقام 332ـ  303: 84( الفتوحات املكية4)

 الوالية امللكّية.

، الباب الثالث واخلمسون بعد املائة، يف معرفة مقام الوالية 308: 84الفتوحات املكية  (3)

 البرشّية وأرسارها.
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ِرُجُهْم ِمْن الظ ُلََمِت إََِل الن ورِ : ﴿مراتبهم ﴾، وذلك من اهللُ َوِي  الَِّذيَن آَمنُوا ُُيْ

جهة أن القرب أمٌر إضايف ذو طرفني، فعندما يكون اهلل وليًا للمؤمنني فاملؤمنون 

 .هم أيضًا أولياء هلل

 .ملطلقة: الوالية العامة، بمعنى الوالية االثالث

إّن املراد من الوالية العرفانية هو الوالية البرشية اخلاّصة. وإذا ذكرت الوالية 

 يف العرفان مطلقًة كان املراد منها الوالية البرشية اخلاّصة.

املراد من الوالية البرشّية اخلاّصة هو أن العارف يف سلوكه الروحاين بعد  ـ3

إىل احلق( يصل إىل مقام )الفناء يف احلق( أن يقطع سفره األول )السفر من اخللق 

الرفيع، ما جيعل مظاهره النفسانية حترتق بحّب اهلل، وتذوب خصاله البرشية يف 

بحر ربوبيته سبحانه وتعاىل، وفناء السالك يف احلّق يوجب جتيّل اهلل فيه، فيختلف 

التايل العارف بصفات اهلل الربوبية ويّتحد معه احتاد رقيقة وحقيقة، ويكتسب ب

املظاهر الربانية، وينال مقام )البقاء باحلّق(، والصحو بعد املحو. فإذًا الوالية 

اخلاصة هي عبارة عن فناء يف اهلل ذاتًا، وصفًة، وفعاًل، والويل هو الفاين يف اهلل، 

 .القائم به، الظاهر بأسامئه وصفاته

                                           
، الفصل الثاين عرش من 843ي، رشح فصوص احلكم: م( حممد داوود القيصي الرو8)

املقّدمة، يف النبوة والرسالة والوالية، تصحيح: السيد جالل الدين آشتياين، طهران، 

 ؛ رسائل القيصي، رسالة يف التوحيد والنبوة والوالية. 8313

، تصحيح: السيد جالل الدين آشتياين، تعليقات اآلقا حممد رضا 38( رسائل القيصي: 0)

 قمشه إي عىل فصوص احلكم )حتقيق يف مباحث الوالية الكلّية(.

، تعليقات اآلقا 33)رسائل القيصي: « وقد يطلق الوالية املطلقة عىل الوالية العاّمة( »3)

 حممد رضا قمشه إي(.

( حميي الدين ابن عريب، التجّليات اإلهلية، املطبوع مع كشف الغايات يف رشح ما اكتنفت 4)
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 عىل السالكني إن الوصول إىل مقام القرب اإلهلي ومرتبة الوالية يقتص ـ3

روا قلوهبم من الرذائل واألهواء النفسانية، وانقطعوا عن غريه،  الذين طهَّ

هًا كاماًل، وسلَّموا إليه قلوهبم. فصعوبة الفوز هبذا املقام  هوا إليه توج  وتوجَّ

تؤّدي إىل نيل الوالية اخلاّصة، أي إّنا خمتّصة بالسالكني الواصلني والفانني 

 .بجامل احلّق 

بداية الوالية هي ّناية السفر الروحاين األّول، والوالية ال ّناية هلا. لذلك  ـ1

                                                                                                   
هـ.ش؛ حممد 8331، حتقيق: عثامن إسامعيل، طهران، 328ـ  099عليه التجليات: 

قّدمة ، الفصل الثاين عرش من امل848ـ  843داوود القيصي، رشح فصوص احلكم: 

هـ.ش؛ حاشية 8313، تصحيح: السيد جالل الدين آشتياين، طهران، زيةوفّص عزي

؛ السيد جالل الدين آشتياين، 843اخلميني عىل رشح فصوص احلكم للقيصّي: السيد 

هـ.ش؛ كامل الدين 8333، قم 948ـ  830رشح مقدمة القيصي عىل فصوص احلكم: 

ن؛ اخلواجة عبد اهلل األنصاري، باب الغرق: عبد الرزاق الكاشاين، رشح منازل السائري

هـ؛ السيد حيدر اآلميل، نص 8483، تصحيح: حمسن بيدار فر، قم، 493ـ  490

، تصحيح: هنري كوربان وعثامن 839ـ  831النصوص يف رشح فصوص احلكم: 

هـ.ش؛ شمس الدين حممد الالهيجي، مفاتيح اإلعجاز 8331إسامعيل حييى، طهران، 

ر خالقي وعفت كربايس، گ، تصحيح: حممد رضا برز033ـ  038ز: لشن راگيف رشح 

، رسالة التوحيد والنبوة والوالية 08ـ  03هـ.ش؛ رسائل القيصي: 8318طهران، 

)الفصل الثاين يف الوالية(، تصحيح: السيد جالل الدين آشتياين، طهران، 

حتقيق: ، 34هـ.ش؛ كامل الدين عبد الرزاق كاشاين، اصطالحات الصوفية: 8331

، رسائل 828ـ  32هـ.ش؛ رسائل القيصي: 8312حممد كامل إبراهيم جعفر، قم، 

القيصي )حاشية الفصوص لقمشه إي، حتقيق يف مباحث الوالية الكلية(؛ مرتىض 

 .321ـ  084: 3مطهري، والءها وواليتها، جمموعة اآلثار 

لوالية للقيصي: ؛ رسالة التوحيد والنبوة وا843( القيصي، رشح فصوص احلكم: 8)

 ؛ رسائل القيصي )حاشية الفصوص لقمشه إي(.03
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فإّن مراتب األولياء غري متناهية. وعىل هذا األساس فإّن الوالية أمر ذو 

 .مراتب

الوالية املطلقة هي أرقى مراتب الوالية البرشية، وأحد فروع الوالية  ـ8

صبح السالك مظهرًا جلميع األسامء والصفات اإلهلية املطلقة. ففي تلك املرتبة ي

ر من مجيع احلدود والقيود.  اإلهلية، وحيوز مجيع أنحاء جتليات ذات اهلل، ويتحرَّ

وقد يعربَّ عن الوالية اإلهلية املطلقة بالوالية اإلهلية امللكية، والوالية التاّمة، 

 .والوالية العاّمة، واخلالفة الكربى

لوالية ـ وخاّصة الوالية املطلقة ـ البّد من االّطالع للوصول إىل مقام ا ـ9

عىل الكثري من احلقائق اّطالعًا حضوريًا، وإدراكها إدراكًا جْهديًا، فويل  اهلل يّطلع 

ففي هذا التجيل يرى بعني املشاهدة من »عىل الغيب بمقدار قربه من اهلل تعاىل، 

د حتت أستار جتلّياته يب الوجوّناية عرش الشهود إىل غاية قصوى غمنتهى 

 .«الفعلّية

الوحي وإْن كان مقتصًا عىل خاّصة أولياء اهلل، إال أنه ُيْلَهم لكّل ويّل من  ـ82

 .أوليائه، وبقْدر اقرتاب الويّل من اهلل تشتّد إهلاماته وإرشاداته الغيبية

                                           
؛ اآلشتياين، رشح مقدمة الفصوص: 841ـ  843( القيصي، رشح فصوص احلكم: 8)

 وما بعدها؛ رسائل القيصي )حاشية الفصوص لقمشه إي(. 833

؛ رسائل القيصي )حاشية الفصوص لقمشه 841( القيصي، رشح فصوص احلكم: 0)

فالويل املطلق من ظهر : »833اخلميني، حاشية رشح فصوص احلكم: السيد ؛ 30إي(: 

« عن حرضة الذات بحسب املقام اجلمعّي واالسم اجلامع األعظم رّب األسامء واألعيان

 وما بعدها(. 833)اآلشتياين، رشح مقدمة الفصوص: 

 .833اخلميني عىل فصوص احلكم: السيد ة ( حاشي3)

 يب، الفتوحات املكية.( حميي الدين ابن عر4)
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رًا خارقًا وهي ُتَعد  أم .من اآلثار التي ال تنفك عن الواليةتعترب الكرامة  ـ88

ف التكويني يف  ب منه القدرة عىل التص  للعادة، فإّن اهلل يعطي الويّل الذي يتقرَّ

 .العامل ويف العباد. وحدوُد التصف متعلِّقٌة بدرجة قرب الويّل من اهلل

قبل أن يتصف السالك بمقام الوالية يكون هو مبدأ أفعاله وصفاته،  ـ80

ية فإن اهلل سوف يصبح مبدًأ ألفعاله وصفاته؛ ولكن بعد أن يتَّصف بمقام الوال

وذلك ألن مجيع أبعاده البرشية قد استغرقت يف مقام القرب والفناء يف ذات 

. ومن هنا )يصري اهلل سمعه وبصه ويده، كام يف احلديث. وهذا حقيقة اهلل

قرب النوافل. ويصري العبد خملعًا بخلعة الوالية، فيكون حّقًا يف صورة 

...(. ويالزم الوصول إىل مقام قرب النوافل جتيّل اهلل يف صورة اإلنسان، اخللق

يل هلل عىل األرض  .ظّل اهلل(. وهذا أحد معاين )السلطان أي الوجود التنز 

                                           
 .849ـ  848( القيصي، رشح فصوص احلكم، آخر املقدمة: 8)

 . 831. جالل الدين اآلشتياين، رشح مقدمة الفصوص: 841ـ  843( املصدر نفسه: 0)

اخلميني، حاشية رشح فصوص ؛ السيد 841ـ843القيصي، رشح فصوص احلكم: ( 3)

كام يف احلديث. وهذا حقيقة قرب  فيصري اهلل سمعه وبصه ويده،»؛ 833احلكم: 

، «خلعة الوالية، فيكون حقا يف صورة اخللق... ...ب خملعاً  العبدالنوافل، فيصري 

 .839ـ  838اآلشتياين، مقدمة رشح فصوص احلكم: 

ب إيلَّ ×: »واملراد من حديث قرب النوافل هو حديث أبان بن تغلب عن الباقر وما يتقرَّ

ب إيّل بالنافلة حّتى أحّبه، عبد من عبادي بيشء أحّب إيلّ   ممّا افرتضت عليه، وإّنه ليتقرَّ

فإذا أحببُته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصه الذي يبص به، ولسانه الذي ينطق به، 

، 330: 0)أصول الكايف « ويده التي يبطش هبا، إن دعاين أجبته، وإن سألني أعطيته

 (.8واحتقرهم، احلديث  كتاب اإليامن والكفر، باب َمْن آذى املسلمني

الكلية، حاشية الفصوص ملحمدرضا القمشه اي )املندرج يف حتقيق يف مسئلة الوالية ( 4)

الويل حينئٍذ يف مراتب الوالية  فيصري»( : 18رسائل القيصي، تصحيح اآلشتياين  ص
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الوالية ال تزول، وال تنقطع. وبعبارة أخرى: الوالية دائمة، ودوامها ال  ـ83

 .يف عامل اآلخرة خيتّص بعامل الدنيا، بل إّّنا تستمر أيضاً 

الوالية باطن النبوة. والنبوة ظاهر الوالية. والوالية أرقى من النبّوة  ـ84

والرسالة، بمعنى أن الوالية إذا خمثَّلت يف شخٍص فإّن واليته سوف تكون أتّم 

قد  ×وأكمل من النبوة الترشيعية والرسالة. ولذلك نرى أّن النبي إبراهيم

بعد إحرازه مرتبة النبّوة والرسالة. ثم إّن الوالية مستمّرٌة وصل إىل مرتبة الوالية 

فيام النبوة والرسالة قد انقطعتا. كام أن تفاضل األنبياء بعضهم عىل بع  ناشٌئ 

من درجة الوالية؛ فربام يكون الويل يف عٍص ما أفضل من أنبياء العصور 

م يف أمر الوالية األخرى، وأما األوصياء واألولياء التابعون لنبيٍّ ما فإّّن 

                                                                                                   
مجيع اخلاّصة، ومدارج األلوهية، حّتى يِّسي يف مجيع األسامء اإلهلّية، وينتهي إىل مرتبة 

األسامء، ويصري إمامًا ومرجعًا جلميع األولياء اخلاصة والعامة، والكل يأوي إليه، 

ويستفي  منه. فهذا أحد معاين قوله: )السلطان ظل اهلل يأوي إليه كّل مظلوم(. وهو 

؛ ألن األسامء تنزل من السامء، واألولياء ـ ال سيام اخلواص ×عيل بن موسى الرضا

نفسهم؛ ألّنم يغنون يف اهلل، وتلك الوالية اجلامعة لدى اشتداده منهم ـ هم املظلومون أل

 «.﴾وهو الوي احلميدتكون صفة من أوصافه تعاىل، املشار إليه بقوله ﴿

إّن الوالية هي الفلك املحيط العام، : »834( ابن عريب، فصوص احلكم، فص العزيزية: 8)

؛ القيصي، «رشيع والرسالة فمنقطعةوهلذا مل تنقطع، وهلا اإلنباء العام، وأما نبوة الت

اخلميني، السيد ، أواخر املقدمة وفّص العزيزية. 830و 841رشح فصوص احلكم: 

ملا كان مدار الرسالة عىل االحتياجات امللكية : »830حاشية رشح الفصوص للقيصي: 

 من السياسات واملعامالت والعبادات، وهي من األمور الكونية املنقطعة بانقطاعه، فال

، حمال تنقطع هي أيضًا، بل بالترشيع التام املتكفل جلميع االحتياجات، كترشيع نبينا

بخالف الوالية، فإن حقيقتها حتصل بالقرب، أو نفس القرب التاّم، وهو غري منقطع، كام 

 (.814)تعليقات أبو العالء العفيفي عىل فصوص احلكم البن عريب: « ال خيفى
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 .يشرتكون مع وليِّهم املتبوع بدرجة طولية

مع أن العصمة ليست رشطًا يف إحراز مقام الوالية، إالّ أّن العرفاء  ـ83

متَّفقون عىل أن املعصومني يالمسون مرتبة الوالية. والعرفاء املسلمون يعتربون 

هو  ن النبي حممدأن الوالية املحمدية هي مظهر اسم اهلل األعظم، ويرون أ

الويّل املطلق. ويف بع  األحيان يعربَّ عن الوالية املحمدية بالوالية اخلاّصة 

واملقيَّدة، ويسّمون والية السالكني اآلخرين الوالية العاّمة. أما العرفاء الشيعة 

 .فإّنم يعتقدون أن والية األئمة املعصومني هي من سنخ الوالية املحّمدية

د من ختم الوالية اخلتم الزمني، وإّنام شّدة القرب إىل اهلل، ليس املرا ـ83

فليس املراد من خاتم األولياء هو الويّل الذي ليس بعده ويّل، بل الشخص الذي 

                                           
ـ  099؛ ابن عريب، التجليات اإلهلية: 833فص العزيزية:  ( ابن عريب، فصوص احلكم،8)

. 841ـ  838؛ القيصي، رشح الفصوص، الفصل الثاين عرش من املقّدمة: 328

اآلشتياين، رشح مقدمة فصوص احلكم؛ السيد حيدر اآلميل، نص النصوص يف رشح 

مصباح اخلميني،  السيد ؛333: 8؛ الفي  الكاشاين، علم اليقني 838فصوص احلكم: 

 اهلداية إىل اخلالفة والوالية.

؛ رسائل القيصي )حاشية 838( اآلميل، نّص النصوص يف رشح فصوص احلكم: 0)

فالوالية املحمدية هي الوالية املطلقة اإلهلية، التي : »89ـ  33الفصوص لقمشه إي(: 

القيصي، رشح مقدمة الفصوص؛ رسالة بيان «. ظهرت بأوصاف كامله ونعوت مجاله

: 833اخلميني، حاشية رشح فصوص احلكم: السيد ؛ 948ـ  889قة الوالية: حقي

فالوالية األمحدية واألحدية واجلمعية مظهر االسم األحدي اجلمعي، وسائر األولياء »

ويقول «. الويل املطلق مظاهر واليته وحمال جتلياته،...فاهلل تعاىل هو اهلو املطلق، وهو

هذه اخلالفة هي روح اخلالفة املحمدية، ورهبا : »30ة: السيد اخلميني يف مصباح اهلداي

وأصلها ومبدؤها، منها بدأ أصل اخلالفة يف العوامل كلها، بل أصل اخلالفة واخلليفة 

 «.واملستخلف إليه...
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أحاط بجميع الواليات والنبوات؛ فخاتم األولياء هو أقرب السالكني إىل اهلل 

ة، ويعتقد عرفاء الشيعة أن تعاىل، وقد ُعربِّ عن هذه الوالية أيضًا بالوالية اخلاّص 

 .هو خاتم األولياء اإلمام املهدّي 

، «العلامء ورثة األنبياء: »إّن علامء الظاهر يرثون علمهم عن النبّي  ـ81

والنبي هو الواسطة بينهم وبني اهلل، أما األولياء والعرفاء والسالكون فإّنم 

 .واسطة أّي يتلّقون علمهم من اهلل من دون 

ختلو األرض من وجود صاحب الوالية املطلقة. ومن املمكن أن  لن ـ88

يًا وغائبًا عن العيون  .يكون صاحب الوالية ظاهرًا، كام يمكن أن يكون متخفِّ

                                           
؛ اآلشتياين، رشح مقدمة 33ـ  33( رسائل القيصي )حاشية الفصوص لقمشه إي(: 8)

صدرين كان هنالك سعي حثيث للجمع بني فام بعدها. يف هذين امل 894الفصوص: 

أم × خصوص خاتم األولياء، أي هل هو املسيح قويل حمي الدين ابن عريب يف

 ؟املهدي

 .334: 84( حميي الدين ابن عريب، الفتوحات املكية 0)

موالنا جالل الدين البلخي الرومي يف املثنوي )تصحيح اإلستعالمي، الدفرت ( يقول 3)

 ما يمكن ترمجته بام ييل:( 808و 802، 888الثاين، األبيات 

 مــتحان دائـــــوم القيامة االمــوإىل ي قائمّي ــرة ولــــــــل فتـــــلك

 سواء كان من نسل عمر أم من نسل عيل  ويل ــفاإلمام احلي القائم هو ذاك ال

 راً ـــــــواء كان غائبًا أم حاضــــــس   يا أهيا السالك هو املهدي واهلادي

: 038«: لشن رازگمفاتيح اإلعجاز يف رشح »يقول شمس الدين حممد الالهيجي يف كتابه 

الويل اسم من األسامء اإلهلية. ويف كل زمن البّد من مظهر هلذا االسم. ولذلك فإن »

 «.الوالية باقية، وإْن اختتمت النبوة...

نفات شيخ ، جمموعة مص«حكمة اإلرشاق»ويقول شيخ اإلرشاق السهروردي يف كتاب 

ه أبدًا...: »80: 0اإلرشاق  ل يف التأل   «.وال خيلو األرض عن متوغِّ
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مع أن الطابع الغالب عند العرفاء هو عدم االهتامم بالدنيا وشؤوّنا،  ـ89

، إالّ أّن تعاىل واشتغاهلم بتهذيب النفس واالنزواء واالستغراق يف مجال اهلل

بعضهم مع اهتاممهم بالسلوك الروحي ووالء التّصف مل يغفل عن تدبري شؤون 

عامل تدبري مل يكن غافاًل عن  بالالهوتالناس الدنيوية، ويف خضم انشغاله 

 . وبناًء عىل ذلك:وتالناس

: إن التصّدي ألمور السياسة يف كّل عص جدير بمقام الويّل، فعندما أوالا 

إدارة الشؤون السياسية بيد األولياء والعرفاء والصوفّيني يكون الزمان  تكون

نورانّيًا، وإذا خال الزمان عن التدبري اإلهلّي أصبحت الظلمُة غالبًة. ومن وجهة 

نظر العرفاء فإّن الفالسفة والباحثني والفقهاء وغريهم من علامء الظاهر ليسوا 

 .أهاًل لتدبري شؤون املجتمع

إذا كانت الظروف اخلارجية مؤاتية ومساعدة فإّن العرفاء سوف  :ثانياا 

يقومون بتويّل شؤون أهل هذا العامل، ويصبح الويّل مدبِّرًا لشؤون الدولة 

                                           
، تصحيح: 434ـ  338( راجع عىل سبيل املثال: عزيز الدين نسفي، اإلنسان الكامل: 8)

 هـ.ش.8339ماري جان موله، طهران، 

: 80: 0( شهاب الدين السهروردي، مصنفات شيخ اإلرشاق، كتاب حكمة اإلرشاق 0)

ل و» ه، فإّن املتوغِّ ل يف التأل  ل يف البحث الذي مل يتوغَّ ال رئاسة يف أرض اهلل للباحث املتوغِّ

ه ال خيلو العامل عنه، وهو أحّق من الباحث فحسب، إذ البّد للخالفة من التلّقي.  يف التأل 

ه مستوليًا ظاهرًا مكشو فًا، ولست أعني هبذه الرئاسة التغلب، بل قد يكون اإلمام املتألِّ

وقد يكون خفّيًا، وهو الذي سامه الكاّفة القطب، فله الرئاسة وإْن كان يف غاية اخلمول، 

وإذا كانت السياسة بيده كان الزمان نورّيًا، وإذا خال الزمان عن تدبري إهلّي كانت الظلمة 

 «.غالبة
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 .والناس، باإلضافة إىل واليته التكوينّية الباطنّية الروحيّة

؛ وذلك لعدم إّن اخلالفة الكربى والوالية اإلهلية ال ُتعّينا من ِقبَل األّمة ـ02

قدرة األّمة وعجزها عن إدراك املقام العلمّي والروحّي الواقعّي ألولياء اهلل. كام 

أن الرسول غري مفّوض بتعيني هذا املقام الرفيع؛ ألّن أحكام األسامء اإلهلّية أرفع 

 .من مستوى البرش

 من إمعان النظ
ٍ
ه إىل النقاط املذكورة آنفًا، وبيشء ر، نكون قد إىل هنا، وبالتوج 

 أجبنا عن األسئلة التالية:

والية الفقيه هي الوالية واحلكومة الوالئية يف ـ هل أّن املراد من الوالية 8

 ؟العرفانّية

ل الويل الفقيه أو احلكومة الوالئية مالزمات وخصائص الوالية 0 ـ هل يتحمَّ

 العرفانّية؟

                                           
ف ولكل منهام التّص : »...849ـ  848( القيصي، رشح فصوص احلكم، آخر املقدمة: 8)

يف العامل، وهؤالء إْن ساعدهتم األسباب اخلارجية استولوا عىل أهل العامل، وصار كلٌّ 

منهم صاحب قرنه وزمانه بحسب الدولة الظاهرة، وإْن مل تساعدهم األسباب مل حيصل 

وانظر أيضًا: رسائل القيصي «. هلم ذلك إالّ أّّنم بأّي يشء اشتغلوا كانوا فيه بالكامل

 .93ـ  90قمشه إي(: )حاشية الفصوص ل

 .93ـ  90( رسائل القيصي )حاشية الفصوص لقمشه إي( ص 0)

ص الدكتور 3) ( العالقة بني العرفان والسياسة هو بحث حمّل تأمل يف عصنا هذا. فقد خصَّ

در آمدى فلسفي بر تاريخ أنديشه »سيد جواد طباطبائي الفصل السادس من كتابه 

ش، للبحث حول استحالة قيام الفكر السيايّس هـ.8331، طهران، «سيايس در إيران

املبنّي عىل الفكر العرفايّن. ويف حمّله سوف نبحث حول النقاط السلبية واإلجيابية للقيادة 

 الكاريزمية والسياسة العرفائية.



 احلكومة الوالئية ............................................................... 34

فانية وغّ  ـ هل يمكن األخذ ببع  مالزمات وخصائص الوالية العر3

 النظر عن بعضها اآلخر؟

 ـ ما هو املراد من الوالية يف احلكومة الوالئية ووالية الفقيه؟4

  



 

 

 

 

 

 الوالية الكالمّيةالفصل الثالث: 
هل ُيراد من الوالية، يف احلكومة الوالئية ووالية الفقيه، الوالية الكالمية 

، والذي ُيَعّد من أصول باملعنى املستعمل يف علم الكالم، اخلاّص باملعصومني

 املذهب؟

 لإلجابة عن هذا السؤال البّد لنا من البحث يف الوالية الكالمية.

تعّد والية أهل بيت النبّي، بمعنى حبهم ومودهتم، إحدى التعاليم  ـ8

املوّدة يف »اإلسالمية. فاملسلمون مأمورون ـ كام هو رصيح القرآن ـ بـ 

بني الشيعة والسنة يف بع  مصاديق أهل  ، وإْن كان هناك اختالف«القربى

 .القربى. ويطلق عىل هذا النوع من الوالية والء احلّب، أو والء القرابة

غالبًا ما تستعمل الوالية يف الكالم الشيعي بمعنى اإلمامة. وعىل هذا  ـ0

األساس فالوالية مسألة عقائدّية وكالميّة، وليست مسألة عملّية وفقهّية، بل إّّنا 

ن أصول املذهب، ال من الفروع االعتقادية والكالمية. فالتوحيد والنبوة م

واملعاد من أصول الدين، واإلمامة والوالية من جهة، والعدل من جهة أخرى، 

                                           
َة ِِف ُقْل الَ َأْسَأُلُكْم َعَلْيِه َأْجراا إاِلَّ اْْلَوَ ، حيث يقول تعاىل: ﴿03( كام يف سورة الشورى: 8) دَّ

 ﴾.اْلُقْرَبى

 .013ـ  018: 3( مرتىض مطهري، والء وواليتها، جمموعة آثار 0)
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هي من أصول املذهب. وعىل هذا األساس فإن االعتقاد باإلمامة والوالية 

عتقد هبذا فهو خارٌج عن كاالعتقاد بالعدل اإلهلي من مميِّزات التشي ع. ومن ال ي

 .املذهب

املراد من اإلمامة والوالية يف الكالم الشيعي هو استمرار مجيع وظائف  ـ3

 يف خلفائه باحلّق، باستثناء النبوة. وتوضيح ذلك أّنه كان للنبّي  النبّي 

دة، وهي عبارة عن:  وظائف متعدِّ

 : تلّقي الوحي، وإبالغه.األوَل

 الوحي، وتفصيل األحكام اإلهلّية.: تبيني وتوضيح الثانية

 : القضاء يف منازعات املسلمني اخلاّصة والعاّمة.الثالثة

 : الرئاسة السياسّية العاّمة للمسلمني.الرابعة

 : الواسطة يف الفي  بني السامء واألرض )الوالية التكوينّية(.اخلامسة

هو حمّل  واعتباُر النبي حائزًا عىل مجيع هذه الوظائف والشؤون املذكورة

 .اتفاق مجيع املسلمني

بوفاة النبي ختتتم النبوة، وينقطع الوحي. وبذلك تنتهي الوظيفة األوىل  ـ4

من وظائف النبّي. فهل تنتهي الوظائف األربع األخرى ـ كام تنتهي الوظيفة 

 ؟األوىل ـ بوفاته

 تنتهي بوفاته، بمعنى أنّ  يعتقد أهل السنة أن مجيع شؤون ووظائف النبّي 

                                           
: مقالة 8( انظر: حممد مؤمن القمي يف جمموعة آثار املؤخمر العاملي الثاين لإلمام الرضا 8)

 هـ.ش.8333، مشهد، ×()والية الويّل املعصوم

؛ الشيخ حممد 33ـ  43إمامت: ( مرتىض مطهري، إمامت ورهربي، بحث معاين ومراتب 0)

 تقي مصباح يزدي، راهنام شنايس، بخش إمامت.



31 

ح الوحي،  النبي هو املعصوم الوحيد، ومل يعنيِّ أيَّ شخٍص بعده ليبنيِّ ويوضِّ

ل األحكام اإلهلية عن عصمٍة؛ وإّن أمر الرئاسة الدنيوية لألّمة موكوٌل  ويفصِّ

ب اهلُل وال رسوُله أحدًا خليفًة للرسول ؛ وإّن أمر ألهل احلَّل والَعْقد، ومل ينصِّ

ض متكلِّمو السنّة للوظيفة القضاء كأمر الرئاسة السيا سّية أيضًا. ومل يتعرَّ

 .اخلامسة

يعتقد الشيعة أنه بوفاة الرسول ينقطع الوحي وختتتم النبوة، ولكن بام أّن  ـ3

ل ببيان اخلطوط العاّمة لإلسالم، وهذه اخلطوط العاّمة  القرآن الكريم يتكفَّ

تبيني والتوضيح كتبيني حتتاج إىل تبيني وتوضيح معصوٍم، بمعنى أن يكون هذا ال

وتوضيح النبّي حّقًا حمضًا، باإلضافة إىل أّن اهلل وإْن كان قد أوحى إىل نبيِّه أحكام 

اإلسالم كاملة، والنبّي بدوره قد تلّقى هذه األحكام كاملة، وبلَّغها كاملة، إالّ أّن 

وذلك  يف حياته مل يشمل كّل ما سوف حيتاجه مجيع املسلمني؛ ما َبلََّغه النبّي 

ألّن التبليغ الذي يشمل مجيع األحكام يف كّل زمان ومكان حيتاج إىل الظرف 

والزمان املناسبني لبيانه، وهلذا السبب هناك الكثري من جزئيات وتفاصيل 

. لذلك فقد عهد اهلل إىل بع  األحكام اإلهلّية مل تذكر يف كلامت النبّي 

شخاص معيَّنون من قبل األشخاص مهمة تفسري الوحي وتفصيله. وهؤالء األ

بتعريف الناس هبم، وهم ما يطلق عليهم يف علم الكالم  اهلل، وقد قام النبّي 

 «.الويل»؛ أو «اإلمام»الشيعي: 

إّن رشوط التصّدي ملنصب اإلمامة والوالية من وجهة نظر الشيعة هي  ـ3

 عبارٌة عن: 

                                           
 .38ـ  32( مرتىض مطهري، إمامت ورهربي: 8)
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حكام اإلهلّية ال : العصمة، بمعنى أّن اإلمام يف بيان الوحي وتفصيل األاألول

 خيطئ عمدًا، وال سهوًا.

: علم الغيب، بمعنى أّنه يف قيامه هبذه املهمة اخلطرية جيب أن يكون عاملًا الثاين

 بعلٍم لُديِنٍّ من اهلل تعاىل.

: النّص عليه، بمعنى أّن اهلل تعاىل قد عيَّنه يف هذا املقام الرفيع بشكل الثالث

 لمني وأعلمهم هبذا التعيني.خاّص، وأّن النبي قد بلَّغ املس

لون لتويّل هذا املنصب الرفيع لإلمامة والوالية هم فقط  واألشخاص املؤهَّ

 .الذين حازوا هذه الرشوط الثالثة املذكورة

ـ بأّن فاطمة الزهراء، واإلمام عيّل  يعتقد الشيعة ـ بعد عصمة الرسول ـ1

سني بن عيّل، واإلمام عيّل بن بن أيب طالب، واإلمام احلسن بن عيّل، واإلمام احل

احلسني زين العابدين، واإلمام حممد بن عيّل الباقر، واإلمام جعفر بن حمّمد 

الصادق، واإلمام موسى بن جعفر الكاظم، واإلمام عيّل بن موسى الرضا، 

واإلمام حممد بن عيّل اجلواد، واإلمام عيّل بن حمّمد اهلادي، واإلمام احلسن بن 

، هم معصومون، وعاملون ^واإلمام حممد بن احلسن املهدّي  عيّل العسكري،

 بالغيب.

                                           
؛ السيد املرتىض، 39ـ  38: 4( الشيخ املفيد، أوائل املقاالت، مصنفات الشيخ املفيد 8)

طويس، جتريد الشايف يف اإلمامة؛ الشيخ الطويس تلخيص الشايف؛ اخلواجة نصري الدين ال

. العالمة احليّل، ّنج احلق وكشف 4ـ  3ـ  0االعتقاد، املقصد اخلامس يف اإلمامة، املسألة 

 الصدق.

ومن املعارصين انظر: الشيخ جعفر السبحاين، اإلهليات عىل هدى الكتاب والسنة 

 والعقل؛ الشيخ مصباح اليزدي، راهنام شنايس.
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إّن هؤالء األطهار األربعة عرش قد ثبتت هلم الوالية طبقًا لعلم الكالم 

، أي إن كالمهم يف تبيني الوحي وتفصيل األحكام اإلهلّية هو حقٌّ الشيعي

ملعصومون األربعة عرش حمٌ ، وُيَعد  املرجعية املعصومة يف أمور الدين. فهؤالء ا

هم املرجع الوحيد الصحيح لإلسالم بعد القرآن الكريم. وبعبارة أخرى: إن 

القرآن الكريم والرسول األكرم وعرتته الطاهرة هم املراجع األصلية املعصومة 

للدين. فاإلسالم من وجهة نظر الشيعة هو القرآن والنبّي وأهل بيته. إن العمل 

، تقتيض ، التي جاءت يف حديث الثقلنياهللبالوصية اخلالدة لرسول 

التالزم وعدم االنفكاك بني القرآن والعرتة الطاهرة. وإّن الدين ُيَعد  وحيًا ناقصًا 

. وإّن يوم إكامل الدين ما مل يتّم تبيينه وتفصيل تعاليمه من قبل املعصومني

رة، إىل جانب كتاب وإخمام النعمة هو اليوم الذي أعلنت فيه والية العرتة الطاه

﴾)املائدة: اْلَيْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِدينَُكْم َوَأْْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي: ﴿اهلل ورسوله

3). 

إن بيان الوحي وتفصيل األحكام اإلهلّية من قبل العرتة الطاهرة ليس من  ـ8

سنخ نقل وتوضيح وتفسري الصحابة والتابعني، وليس من قبيل اجتهاد 

                                           
العتقاد، املقصد اخلامس، املسألة اخلامسة واملسألة ( اخلواجة نصري الدين الطويس، جتريد ا8)

 .391ـ  331الثامنة؛ العالمة احليل، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: 

أهيا الناس، إين تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل؛ وعرتيت أهل بيتي، ما : »( قال رسول اهلل0)

بري أخربين وعهد إيّل أّنام لن يفرتقا إن خمسكتم هبام لن تضّلوا بعدي أبدًا، فإّن اللطيف اخل

 (.09: 8)جامع أحاديث الشيعة « حّتى َيِردا عيلَّ احلوض

 : املقّدمة.8( انظر: الربوجردي، جامع أحاديث الشيعة 3)

؛ مرتىض 028ـ  831: 3( لتفسري هذه اآلية انظر: الطباطبائي، امليزان يف تفسري القرآن 4)

 .831ـ  883مطهري، إمامت ورهربي: 
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ين، بل هو نّص الدين، وعني احلّق واس ه املجتهدين والفقهاء واملفِّسِّ تنباط وتفق 

ال خيطئون يف بياّنم لألحكام. وهذه املواصفات هي استمراٌر  ^والواقع. فهم

.  لعلم النبّي اللَُّديِنّ

: جيب أن يسند علامء الدين أقواهلم إىل النصوص الدينّية، أي أوالا واحلال أّنه 

نّة رسوله وأهل بيته، وبدون هذا السند ال يلتفت إىل قوهلم. كتاب اهلل وس

وبعبارة أخرى: إن اعتبار رأي عامل الدين ـ الذي هو أعّم من املفِّسِّ واملتكلِّم 

ث... ـ متوقِّف عىل استناد رأيه إىل املصادر الدينية األصيلة.  والفقيه واملحدِّ

 ثبتها.واحلال أن هذه النصوص الدينية ال حتتاج إىل ما ي

: إّن علامء الدين ـ عىل فرض عدالتهم ـ ليسوا بمعصومني، ويمكن اخلطأ ثانياا 

 يف حّقهم. واحلال أن اخلطأ يف حق األئمة )عمدًا أو سهوًا( غري ممكن.

هو من الدين يقينًا، أما اجتهاد العلامء واستنباط  ^: إّن رأي أهل البيتثالثاا 

فهو من الدين من باب الظّن، وإْن كان  ـ وخاّصة يف املوارد اخلالفية ـالفقهاء 

 هذا الظن معتربًا رشعًا.

وبناًء عىل هذا ال يمكن للصحابة والتابعني أو الفقهاء واملجتهدين أن يقوموا 

بدور األئمة، وحيّلوا حملَّهم يف حاجة الناس إليهم؛ فإن وظيفتهم هي إرجاع 

 ىل إرشادات وتعاليم األئمة.الفروع إىل األصل، واستنباط أحكام الدين استنادًا إ

هي حاجة دائمة، ال ختتّص  ^إّن حاجة املجتمع إىل والية أهل البيت ـ9

بفرتة معيَّنة، وال بزمان خاّص، والفهم الصحيح للدين حيّتم علينا أن ننظر ـ عىل 

الدوام ـ إىل التعاليم الدينية من وجهة نظر املعصومني. وإّن تعاليم أهل البيت 

بمكان أّنه ال يمكن أن نتوق إىل الفهم الصحيح للدين من دون من األمّهية 



38 

. كام أّنم ^الرجوع إليها. وإّن منهج تفسري القرآن بالقرآن هو من تعاليمهم

. وقد بيَّنوا الكثري أوضحوا الكثري من األرسار والدقائق يف املباحث االعتقادية

ن تعاليم وتفصيالت م ^. وما نقل عنهممن جزئّيات األحكام الرشعية

 .لألحكام يعّد أكثر مئة مّرة من حجم القرآن وما نقل عن النبّي 

ب العميّل للمسلمني منهم ^إّن والية أهل البيت ـ82 . ^تقتيض التقر 

ويعترب اإلمام إنسانًا كاماًل وأسوة خالدة للبرشية. وإّن حّجية فعله وتقريره 

حّجية قوله. وإّن االعتقاد بالوالية وسلوكه يف الظروف واألزمنة املختلفة ك

ك هبم. واخلالصة أّن اإلمام هو الشخص الذي ُيقتدى بقوله،  يقتيض التمس 

 وُيتأسى بفعله.

 هناك تقسيامن هاّمان للوالية: ـ88

 األول

 الثاين

أما الوالية الذاتية فهي الوالية التي ال تكون ناشئة عن الغري، بل تكون 

موجودة يف الويّل ذاتًا، وناشئة من نفسه. والوالية الغريية هي التي تكون ناشئة 

ض له من قبل الويّل الذايّت.  عن الغري، وخارجة عن ذاته، وتفوَّ

                                           
 ( انظر: الطباطبائي، قرآن در إسالم، الفصل الثاين، كيفية تعليم القرآن املجيد.8)

 ( انظر عىل سبيل املثال: الطباطبائي، عيل وفلسفه إهلي.0)

 يف الفروع الفقهية يف جمموعتني: ^( تّم مجع روايات أئّمة أهل البيت3)

 جمّلدًا. 32ـ وسائل الشيعة، للحر العاميل، يف 8

 جملدًا. 88رك وسائل الشيعة، للمحدث النوري، يف ـ مستد0

ل جمموعة كبرية. انظر عىل سبيل املثال: بحار األنوار، للعالمة 4) ( ما نقل عن األئمة يشكِّ

 جملدات. 882املجليس، يف 
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ف يف أمور اخللق وإدارة شؤون أما الوالية التكوينية فهي عبارة عن التص  

الكون. وإجياُد املوجودات هو من الوالية التكوينّية. والوالية الترشيعية هي 

والية تكتسب من القانون، ويعترب حّق التقنني من أهّم مصاديق الوالية 

 الترشيعّية.

ختتّص بالوالية الذاتّية ذات اهلل تعاىل، فهو صاحب الوالية التكوينية الذاتية. 

ضة ومأذونًا هبا من قبل اهلل سبحانه  وكّل والية ترشيعية جيب أن تكون مفوَّ

ض هبا الرسول األكرم ، كام هو واضح. أما األئّمة فإّّنم وإْن وتعاىل. وقد فوَّ

ض هلم حّق الترشيع، إالّ أّنم مل يستعملوا هذا احلق، بل كانوا دائاًم  وا ممَّْن ُفوِّ ُعد 

 .اىل ورسولهخمربين عن ترشيع اهلل تع

، هم ^وأهل بيته من وجهة نظر الشيعة فإّن املعصومني، أي النبّي  ـ80

من أصحاب مرتبة من مراتب الوالية التكوينية الغريّية، وهلم سلطة غيبّية عىل 

اإلنسان والكون، ويرشفون عىل األرواح والنفوس والقلوب، وهم وسائط 

ف، هو فصٌل مشرتٌك في  اهلل بإذنه تعاىل. إّن الوالية التكو ينية، أو والء التص 

بني الكالم الشيعّي والعرفان. إّن ما صدر من املعصومني من معجزات هو من 

، وال ختلو األرض ×مظاهر هذه الوالية. وإّن أمر اهلداية الروحّية بيد اإلمام

، وإّن إحدى بركات وجود اإلمام ـصاحب الوالية الروحيّة  ـمن حّجة هلل 

و استفادة العامل من واليته الروحيّة. إّن الوالية الروحية هي من ه احلجة

املسائل االعتقادية، إالّ أّّنا ال تعّد من أركان التشي ع، وال تعترب من املسائل 

                                           
مقالة )والية ×: ( انظر: الشيخ حممد مؤمن القمي، املؤخمر العاملي الثاين لإلمام الرضا8)

 هـ.ش.8333مشهد، الويل املعصوم(، 
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 .اخلالفيّة بني السنّة والشيعة

يف زمان النبّي أوكل اهلل أمر الزعامة السياسية، وأمر القضاء يف  ـ83

. ويعتقد الشيعة أن اهلل قد نّصب ـ بعد وفاة ملسلمني، إليهاملنازعات بني ا

النبّي ـ األئّمة األطهار للزعامة السياسية والقضاء، وأّن إطاعتهم بعنوان أّّنم 

أولياء أمور املسلمني واجبٌة. وتعّد الوالية يف القضاء والزعامة من شؤون والية 

ن السيايس واحلكومي . وقد أوىل اإلسالم اهتاممًا بالشأ^أهل البيت

واحلقوق العامة؛ ألجل حفظ الرتاث الروحّي، أي التوحيد، واملعارف اإلهلية، 

والضوابط األخالقية واالجتامعية للدين. ال تعد األحكام القضائية والسياسيّة 

وحيًا، ولكنها مستندة إىل الشواهد والقرائن واألدّلة.  ×واإلمام عيلّ  للنبّي 

و احلاكم السيايّس بأمر من اهلل، إالّ أّنه ملَزٌم بالشورى. وبام واملعصوم وإْن كان ه

أّن حكم اهلل غري قابل للشورى فأحكامهم القضائّية والسياسّية ختتلف عن إبالغ 

 .الوحي أو تبيينه

يف بيان  إّن املسألة األهم يف موضوع اإلمامة هي مسألة خالفة النبّي » ـ84

. فهذا اجلانب هو األساس يف مسألة اإلمامة. «أمور الدين خارج دائرة الوحي

إّن احلكومة هي أحد فروع اإلمامة، ولذلك عندما تطرح مسألة اإلمامة عند »

                                           
؛ مطهري، 321ـ  014: 3( انظر: الشيخ مرتىض مطهري، والء وواليتها، جمموعة آثار 8)

 .83ـ  88إمامت ورهربي: 

( انظر عىل سبيل املثال: السيد املرتىض، الذخرية يف علم الكالم، باب الكالم يف اإلمامة: 0)

 .3، باب 3د، مقالة فام بع 432؛ عبد الرزاق الالهيجي، گوهر مراد: 409ـ  429

 .38ـ  41( انظر: مطهري، إمامت ورهربي: 3)

 .18( املصدر نفسه: 4)
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. «الشيعة علينا أن ال نقع يف اخلطأ بقولنا: إّن مسألة اإلمامة هي مسألة احلكومة

ر كث»وقد  . «ريًا هذه األياميقع بع  املتكلِّمني أحيانًا يف هذا اخلطأ، الذي يتكرَّ

مسألة احلكومة تعّد من الفروع الصغرية ملسألة اإلمامة، وال يصّح أن نخلط »إّن 

 .«بينهام

من الواضح أنه مع حضور املرجع الدينّي املعصوم فإّن احلكومة تكون حّقًا 

له. وإّن عدَم االلتفات إىل املسألة األساسّية يف اإلمامة والوالية، وهي كوّنام 

امًا للنبّوة، ومرجعية معصومة للدين، وحتجيمهام لتقتصا عىل مسألة احلكومة إخم

 يف اإلسالم، يتسبَّب يف تديّن مسألة اإلمامة الرفيعة إىل مسألة حكومة دنيوية.

إّن اخلالف األسايّس بني الشيعة والسنّة يف مسألة اإلمامة والوالية يدور  ـ83

ؤخذ عنه معامل الدين بعد رسول اهلل، حول اخلليفة املعصوم، الذي جيب أن ت

والذي يعّد تفسريه للوحي وبيانه لألحكام اإلهلية من صلب الدين. وهذه 

. أّما كونه خليفة َمْن؟ وَمْن يكون؟ هي احلّد االعتقادّي الفاصل بني املذهبنياملسألة 

 .ارخيّي وهل يعيِّنه الرسول أم أنه ُيعَّني من قبل أهل احلَّل والَعْقد؟ فهذا بحث ت

                                           
 .12( املصدر نفسه: 8)

 .18( املصدر نفسه: 0)

 .18( املصدر نفسه: 3)

ر، العقائد اإلمامية: 4) ال هيمنا من بحث اإلمامة يف هذه : »12( الشيخ حممد رضا امُلظفَّ

الرشعيون وأهل السلطة اإلهلية، فإّن ذلك أمر مىض يف العصور إثبات أّنم هم اخللفاء 

ذّمة التاريخ، وليس يف إثباته ما يعيد دورة الزمن من جديد، أو يعيد احلقوق املسلوبة إىل 

أهلها، وإنام الذي هيمنا منه ما ذكرنا من لزوم الرجوع إليهم يف األخذ بأحكام اهلل 

 «. الوجه الصحيح الذي جاء بهالرشعية، وحتصيل ما جاء به الرسول األكرم عىل

إن : »484؛ اليزدي، راهنام شنايس: 90انظر أيضًا: مطهري، إمامت ورهربي: 
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خليفًة  ×وطبقًا لألدلة القطعّية يعتقد الشيعة أن اهلل قد نّصب اإلمام عيلّ 

مل يعنيِّ خليفًة من بعده،  لرسول اهلل. أما أهل السنة فيعتقدون أّن النبّي 

وأوكل هذا األمر إىل أصحاب احلََل والَعْقد. وقد كانت هذه املسألة من أهّم 

عصومني، إالّ أّّنا يف عص غيبة اإلمام املعصوم قد القضايا االجتامعية يف عص امل

ل مسألًة تارخيّيًة أصبحت سالبًة بانتفاء املوضوع . وعىل أّي حاٍل فإّّنا تشكِّ

هاّمًة. مع العلم أيضًا أّن جتاوز رأي النبّي يف هذه املسألة قد أحلق خسائر غري 

 قابلة للجربان يف العامل اإلسالمّي.

ق إىل مسألة إمامة احلكومة يف ومن اجلدير اإلشا رة إىل أّن علم الكالم مل يتطرَّ

ض املتكلِّمون إىل مسألة زمن   والية الفقيه، ال نفيًا وال إثباتًا.غيبة املعصوم. ومل يتعرَّ

ف عىل األبعاد املختلفة للوالية الكالمّية أصبح بإمكاننا اإلجابة  وبعد التعر 

و املراد من الوالية يف والية الفقيه؟ هل : ما هأعمق األساس بشكلٍ  عن السؤال

نستطيع أن نقول بالتبعي  يف آثار ولوازم الوالية الكالمية، بمعنى أن نقبل 

البع  ونرف  البع  اآلخر؟ وباإلضافة إىل ذلك هل والية الفقيه مسألة 

لوازم وآثار كون املسألة )باإلضافة إىل أن فقهية أم مسألة كالمية؟ وما هي 

الية يف والية الفقيه نفسه اصطالح الوالية الكالمّية أم ال( من املسائل مفهوم الو

  الكالمية؟

                                                                                                   
االختالف يف بحث اإلمامة ليس عىل تعيني الرسول خليفة أم ال؛ ألن هذا بحث تارخيي، 

وليس عقائديًا. واألمر االعتقادي الذي يعتربه الشيعة من أصول الدين، وأن قبوله يبعث 

عىل مرضاة اهلل يف الدنيا واآلخرة، وإنكاره يؤدي إىل الفساد، هذا األمر هو أن اهلل عنيَّ 

خليفة للنبي يف مجيع شؤونه، ما عدا الوحي، وهذا األمر واجب فعله عىل اهلل، وخليفة 

 «.النبّي معصوم وعامل بالغيب

 .88( مطهري، إمامت ورهربي: 8)





 

 

 

 

 

 الفقهّيةالفصل الرابع: الوالية 

إن طرح مسألة الوالية يف الفقه طرح قديم. وهي قديمة ِقَدم الفقه. وتعّد  ـ8

ن الوالية الرشعية أحد الفروع الفقهية، وليست من األصول االعتقادية، أو م

 أركان التشيع.

 تقسم املباحث الفقهية بتقسيم أّويّل إىل: العبادات؛ واملعامالت.  ـ0

 وتنضوي الوالية حتت قسم املعامالت )باملعنى األعم(، ال حتت العبادات. 

م املعامالت بتقسيم أّويّل إىل: العقود؛ واإليقاعات؛ واألحكام  .وتقسَّ

 ، كالبيع، والنكاح.والعقد هو إنشاء مبنّي عىل رضا الطرفني

واإليقاع هو إنشاء من طرف واحد، وال يعترب فيه رضا الطرف اآلخر، 

 كالطالق.

، ليس هو بعقد، وال بإيقاع.   واحلكم هو جعٌل رشعيٌّ

 والوالية من األحكام، وليست من العقود، وال من اإليقاعات.

 الفقه هو علم يبحث فيه عن األحكام املجعولة من قبل الشارع.  ـ3

 واألحكام الرشعية عىل قسمني: األحكام التكليفية؛ واألحكام الوضعية.

                                           
 حليل، رشائع اإلسالم، املقدمة.( انظر عىل سبيل املثال: املحقق ا8)
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 واألحكام التكليفية إما إلزامية؛ وإّما غري إلزامية. 

 أّما األحكام التكليفية اإللزامية فهي عبارة عن الوجوب، واحلرمة. 

وأّما األحكام التكليفّية غري اإللزامية فهي عبارة عن االستحباب، والكراهة، 

 اإلباحة.و

واألحكام الوضعية هي من األحكام الرشعية التي ال يوجد فيها تكليف، 

وإْن كان هلا آثار تكليفية، كالطهارة، والنجاسة، واحلّجية، والقضاء، والنيابة، 

والوصاية، واحلرية، والرقية، والزوجية، والسببية، والرشطية، واملانعية، 

 .والصّحة، والفساد

 .األحكام الوضعّية، ال من األحكام التكليفّيةوتعّد الوالية من 

 تقسم األحكام الوضعية إىل قسمني: أحكام؛ وحقوق.  ـ4

: قابلية الثانية: قابلية اإلسقاط؛ األوَلوللحقوق الوضعّية ثالث خصائص: 

 . : قابلية التوريثالثالثةاالنتقال؛ 

يث، كامللكية، واألحكام الوضعية غري قابلة لإلسقاط واالنتقال والتور

 .احلقوقواحلضانة، والوالية، فهي تعّد من األحكام، ال من والشفعة، واخليار، 

                                           
ع يف موضوع األحكام الوضعية راجع: كفاية األصول، بحث االستصحاب: 8) ( للتوس 

 .9: 3؛ اخلوئي، مصباح الفقاهة 884اخلميني، الرسائل: السيد ؛ 420

 ؛823: 0اخلميني، املكاسب املحرمة السيد ؛ 09ـ  03: 8اخلميني، كتاب البيع السيد  (0)

 .420؛ اخلراساين، كفاية األصول: 884يني، الرسائل: اخلم السيد

ع يف موضوع احلقوق واألحكام راجع: األنصاري، املكاسب املحرمة، أول بحث 3) ( للتوس 

البيع؛ الغروي األصفهاين )الكمباين(، تعليقة عىل املكاسب؛ الشيخ هادي الطهراين، 

هـ.ش؛ 8314لعدد الرابع، شتاء رسالة احلّق واحلكم، املنشور يف فصلية )نامه مفيد(، ا

 .30ـ  83: 8السيد حممد آل بحر العلوم، بلغة الفقيه 

مثل الوالية والوصاية ونحوها من الوضعيات : »09: 8اخلميني، كتاب البيع السيد  (4)
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تنقسم األمور إىل قسمني: قسم حقيقّي وتكوينّي؛ وقسم اعتبارّي  ـ3

 ووضعّي. 

أّما األمور االعتبارية فليس هلا واقع خارج اعتبار املعترِب وجعل اجلاعل 

 ووضع الواضع.

 . عقالئّيةّية؛ وإما غري ئقالت إّما عواالعتبارّيا

فهي عبارة عن أمور تعاقد عليها العقالء بام هم عقالئّية الأّما االعتبارات 

هي التي يبتني عليها نظام املجتمع، وما مل يردع عقالئّية العقالء. وهذه األمور 

ة يعّد من األمور اإلمضائيّ عقالئّية العنه الشارع من هذه األمور االعتبارية 

 الرشعّية. 

. والوالية من االعتبارّيات والوالية من مجلة األمور االعتبارية، ال احلقيقية

التي أمضاها الشارع، فهي من األحكام اإلمضائية، ال التأسيسية، ومن عقالئّية ال

 األحكام الترشيعية، ال التكوينّية.

هي عبارة عن  الوالية الفقهية ـ والتي يعربَّ عنها بالوالية الرشعية ـ ـ3

                                                                                                   
الوالية والتولية... ليس يشء منها من : »03: 8ويف «. املقابلة للحق وامللك والسلطنة

ات أخرى غري احلق وامللك والسلطنة، فالوالية والوصاية من احلقوق، بل هي اعتبار

فقيه، السيد حممد آل بحر العلوم، بلغة ال؛ «جعولة بذاهتا غري مربوطة باحلقاالعتبارات امل

 .088: 3رسالة يف الواليات 

السلطنة واخلالفة والوالية من األمور : »823: 0اخلميني، املكاسب املحرمة السيد  (8)

إن والية الفقيه من : »42اخلميني، والية الفقيه: السيد ؛ «العتبارّية العقالئّيةالوضعّية ا

ويمكن الرجوع إىل ترمجة هذا «. األمور االعتبارية العقالئية، وليس هلا واقع سوى اجلعل

 .88الكتاب، حتت عنوان احلكومة اإلسالمية: 
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. وهذا املعنى هو املعنى الرابع من املعاين اللغوية التصّدي للقيام بشؤون الغري

 للوالية، التي سبقت اإلشارة إليه )التصّدي لألمر، احلاكمية، اإلمارة(. 

وعليه فإّن معنى الوالية الفقهية ليس سوى املعنى اللغوي للوالية. وهلذا فإّن 

عّية، إالّ أّنا ـ وككثري هذه الكلمة ليس هلا حق يقة رشعيّة، وال حّتى حقيقة مترشِّ

من االصطالحات الفقهية ـ تستعمل يف موارد أخّص من املعنى اللغوّي. 

وبعبارة أخرى: إّن املعنى الفقهّي الذي تستعمل فيه كلمة الوالية هو أخّص من 

ة املختلفة املعنى اللغوّي الذي وضعت له. إّن الدّقة يف االستعامالت الفقهيّ 

تستلزم إضافة بع  القيود لكلمة الوالية يف مقام االستعامل. ولعّل أقرب 

الكلامت التي تعرّب عن املعنى الفقهّي للوالية هي: السيطرة، والسلطة، وامللكية، 

واالستيالء. ويمكن املقارنة بني مصطلحي الوالية وامللكية؛ فامللكية هي السلطة 

سلطة عىل األشخاص. وكام أّن املالك مسّلط عىل  عىل األشياء؛ والوالية هي

 مجيع شؤون ما يملك فإّن الويل مسلَّط عىل مجيع شؤون املوىّل عليه.

يف الوالية الفقهية يمكن مالحظة أبعاٍد أربعة. وهذه األبعاد يمكن  ـ1

ق من دون هذه  تسميتها بأركان الوالية؛ وذلك ألن الوالية الرشعّية ال تتحقَّ

 وهذه األركان هي:األركان. 

: جاعل الوالية. وحيث إّن الوالية حكم وضعّي، وكل حكم وضعّي األول

 حيتاج إىل جعل، فالوالية إذًا حتتاج إىل جاعل، وجاعلها هو اهلل تعاىل.

                                           
ع يف موضوع الوالية الرشعية راجع: السيد حممد آ8) ل بحر العلوم، بلغة الفقيه، ( للتوس 

. السيد مري عبد الفتاح احلسيني املراغي، العناوين، 098ـ  082: 3رسالة يف الواليات 

يف اإلشارة إىل األولياء واملوىّل عليهم إمجاالً يف النفس واملال وبيان مراتبهم يف  13عنوان 

 الوالية.
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: الويل، وهو الشخص الذي عيَّنه جاعل الوالية )الشارع(. والوالية الثاين

ف والقيام بشؤون الغري من قبل  ض إليه هذا األمر، وهو هي التص  من ُفوِّ

 )الويل(، ومجعه )أولياء(.

: املوىّل عليه، وهو الفرد أو األفراد العاجزون رشعًا عن التصّدي الثالث

ض الشارع أمر التصّدي هذا إىل الويّل، فأصبحوا حتت واليته، أو  لشؤوّنم، ففوَّ

 موىّلً عليهم.

تبقى ضمن األمور التي ال  : دائرة حدود الوالية. إّن حدود الواليةالرابع

ف فيها  ف فيها، والتي أوكل الشارع أمر التص  يملك املوىّل عليهم أهلّية التص 

 .إىل الويلّ 

فلسفة جعل الوالية: بام أّن الشارع املقدس حكيم فالبّد أن أفعاله  ـ8

وترشيعاته مبنّية عىل احلكمة البالغة. ولذلك فإّن نظام الكائنات والدين كان 

طبقًا )لنظام األحسن(. وجعُل الوالية الزٌم لـ )النظام األحسن(، وبدونه ال 

يمكن نظم املجتمع البرشي. وبام أن هناك أفرادًا يف املجتمع غري قادرين عىل 

لني لذلك، ويف املقابل هناك أفراد يتمتَّعون  التصّدي إلدارة شؤوّنم، وغري مؤهَّ

ا فقد جعل اهلل أمر تدبري شؤون غري بالقدرة واألهلّية لتدبري شؤوّنم، هلذ

القادرين بيد أولئك الذين يملكون القدرة عىل هذا األمر. وبعبارة أخرى: إن 

س جيرب عدم القدرة والضعف يف طرف بالقدرة والتدبري والوالية  الشارع املقدَّ

                                           
لُت ( النقاط املذكورة هنا، والتي هي أعم من األركان وا8) للوازم وأحكام الوالية، توصَّ

ل يف املوارد املختلفة للوالية الفقهية. وتظهر صّحتها من خالل  إليها من خالل التأم 

 تطبيقها الصحيح عىل موارد الوالية الرشعية املختلفة.
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 . فجعل الوالية الزٌم للنظام االجتامعّي املطلوب.عند الطرف اآلخر

 ية )ما يرتتَّب عىل الوالية(:لوازم الوال ـ9

: إّن عدم التساوي يف دائرة الوالية هو احلاكم، أي إنه ليس كّل األفراد األول

يف هذه الدائرة متساوين، سواء أكان ذلك يف بع  الشؤون أو يف مجيعها. وإن 

االعتقاد بتساوي الناس يف مجيع الشؤون، ويف بعضها، يتضاّد مع فكرة الوالية 

 الرشعّية.

يف شأن  ـ: يالزم عدم التساوي، يف دائرة الوالية، وجود أفراد يمتازون الثاين

عن غريهم بالقدرة والصالحية  ـمن الشؤون، ويف مجيع الشؤون اإلنسانية 

لون  الرشعّية املعتربة، فباإلضافة إىل التصّدي لشؤوّنم اخلاّصة فإّّنم خموَّ

ق الوالي ة الفقهية البّد من االعرتاف التصّدي لشؤون غريهم. َفلَِكْي تتحقَّ

 بحقوق وامتيازات رشعّية خاّصة باألولياء.

: ومن املالزمات األخرى لعدم التساوي يف دائرة الوالية وجود أفراد الثالث

لني  غري قادرين عىل التصّدي لبع  شؤوّنم اخلاّصة، أو مجيعها، وغري مؤهَّ

فاملحجورّية( من لذلك، ويعّدون من املحجور عليهم بطريقة أو بأخرى. )

املالزمات غري القابلة لالنفكاك عن الوالية الفقهّية. فاملوىّل عليهم يف الوالية 

الرشعّية هم حمجوٌر عليهم رشعًا، أما إذا كانوا راشدين وقادرين رشعًا عىل 

 .التصّدي لشؤوّنم فإّن الوالية ال تشملهم

 أحكام الوالية: ـ82

                                           
 .088: 3( يمكن الرجوع إىل بلغة الفقيه، رسالة يف الواليات 8)

الوالية يف : »083ئري، أساس احلكومة اإلسالمية: ( راجع: السيد كاظم احلسيني احلا0)

 ؛ احلائري، اإلمامة وقيادة املجتمع.«حدود تكميل نقص املوىّل عليه وعالج قصوره
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ية. وإّن تعيني وعزل الويل بيد اجلاعل، وال : إّن اهلل هو جاعل الوالاألول

دخالة للموىّل عليه يف مسألة تعيني وعزل الويّل الرشعّي؛ وذلك ألّن املوىّل عليه 

يف دائرة الوالية حمجوٌر عليه، وإّن تعيني وعزل األولياء الرشعّيني فوق 

ليهم هو صالحياهتم، وتفويٌ  أمر التعيني وعزل األولياء الرشعيني بيد املوىّل ع

 خروٌج عن العنوان الرشعّي للموىّل عليه.

ل يف إجراء الوالية، وال اإلرشاف عىل الثاين : ليس للموىّل عليه حّق التدخ 

ل واإلرشاف جيب أن يكون  تصفات الويّل الرشعّي. وَمْن له احلّق يف التدخ 

لني  رشيدًا وذا حّق يف ذلك. واحلال أّن املوىّل عليهم يف إطار الوالية هم غري مؤهَّ

 .للتصّدي لشؤوّنم رشعاً 

سة. وبعبارة أخرى: الويل شخصية حقيقية، ال الثالث : الويّل فرٌد، ال مؤسَّ

شخصية حقوقية. والوالية الرشعية حكم جعله اهلل ألشخاص يتمتَّعون 

بمواصفات خاّصة. واملوىّل عليهم أيضًا هم أشخاص حقيقّيون، وليسوا جمتمعًا 

قني منضوين حتت الوالية؛ اعتبارّيًا. و بمعنى آخر: إّنم عبارة عن أفراد متفرِّ

وذلك ألّن تكليف املوىّل عليهم بإطاعة الويّل الرشعّي ال يمكن أن يتعلَّق بأمٍر 

.  اعتباريٍّ

حتى القرن الثالث عرش مل يكن هناك يف فقه الشيعة باب مستقّل خيتّص  ـ88

دة يف األبواب بالوالية، ولكْن تّم بحث مسائل الوالية ا لرشعية وأحكامها املتعدِّ

                                           
حكم الوالية : »00( وراجع: حممد مؤمن القمي، كلامت سديدة يف مسائل جديدة: 8)

بل جيب اتباعه، وينفذ ومقتضاها أن ال خرية ألحد إذا قىض الويل يف دائرة واليته شيئًا، 

 «.هذا القضاء عىل مجيع َمْن حتت الوالية



 احلكومة الوالئية ............................................................... 14

الفقهية املختلفة. ويف القرنني األخريين ازداد اهتامم الفقهاء بـ )القواعد 

الفقهّية(، وتم البحث يف الوالية الرشعية بشكل كيّلّ حتت عنوان كوّنا إحدى 

هّية من أوائل الكتب الفق« بلغة الفقيه»و« العناوين»القواعد الفقهية. ويعّد كتابا 

 .التي بحثت موضوع الوالية الرشعّية بشكٍل مستقلٍّ يف القرنني األخريين

 :يف األبواب الفقهية املختلفة ُأثبتت الواليات الرشعّية اآلتية ـ80

: والية أولياء امليت، وهم الورثة النسبّيون أو السببّيون للميت. وتثبت األوَل

د الطبقة األعىل من الورثة حيجب واليتهم طبقًا لطبقات اإلرث، أي إن وجو

الوالية عن الطبقة األسفل. وألولياء امليت الوالية يف القيام بشؤون امليت، من 

غسل وتكفني ودفن وصالة، وال جيوز مزامحتهم يف هذه األمور. وإذا أراد أحٌد 

القيام هبذه األمور وجب عليه أن يستأذّنم، حّتى أّن ويصَّ امليت عليه أن 

 .يف القيام هبذه األموريستأذّنم 

: والية االبن األكرب. إّن لالبن األكرب والية يف أداء الصالة والصوم الثانية

                                           
)يف  13العناوين، العنوان رقم ، «ق8032م» مري عبد الفتاح احلسيني املراغي( السيد 8)

 إىل األولياء واملوىل عليهم إمجاالً يف النفس واملال وبيان مراتبهم يف الوالية اإلشارة

 .098ـ  082: 3رسالة يف الواليات (؛ بلغة الفقيه، «الطبعة احلجرية»

( لقد ركزنا يف بحثنا حول الواليات الرشعية املختلفة عىل ثالثة مصادر: العروة الوثقى، 0)

للسيد حممد كاظم الطباطبائي اليزدي؛ حترير الوسيلة، للسيد اخلميني؛ التقريرات يف 

 تكملة املنهاج، للسيد رشح العروة الوثقى، التنقيح، املستند...، ومصباح الفقاهة، ومباين

 أبو القاسم اخلوئي. ويف موارد االختالف بني الفقهاء أوردنا رأي السيد اخلميني يف املتن.

، كتاب الطهارة، أحكام األموات، فصل يف 388ـ  313: 8( اليزدي، العروة الوثقى 3)

؛ 4املسألة ، القول يف غسل امليت، 31: 8اخلميني، حترير الوسيلة السيد مراتب األولياء؛ 

 : كتاب الطهارة.8اخلوئي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى 



13 

الذي فات والده امليت، وكون قضاء ما فات والده، سواء باملبارشة أو بالتسبيب، 

 .يف عهدته

 : والية األب واجلد لألب، فهم أولياء للصغري والسفيه واملجنون منالثالثة

ف يف أمواهلم وأنفسهم. ولكلٍّ من األب واجلد لألب  أبنائهم، وجيوز هلم التص 

م والية األسبق. وال يشرتط يف نفوذ  والية مستقّلة. ويف صورة التزاحم تقدَّ

فات األب واجلد لألب مصلحة املوىّل عليهم، بل يكفي عدم املفسدة يف  تص 

االحتياط. وال يشرتط عدالتهام يف  النفوذ، إال أنه جيب مراعاة املصلحة من باب

الوالية أيضًا. ويمكن لألولياء أن يدفعوا األوالد إىل العمل. ويمكنهم أيضًا 

جوهم ممَّن يَرْون فيهم صالحًا لذلك. وال  املتاجرة بأمواهلم. كام يمكنهم أن يزوِّ

 .يعترب إذن األطفال يف كّل هذه األمور املذكورة

قتول. إّن ورثة املقتول ـ طبقًا لطبقات اإلرث ـ هم : والية ورثة املالرابعة

 .أولياء الدم. ولويّل الدم الوالية يف القصاص، أو العفو وأخذ الدية

: والية الويّص )املوىص إليه(، الذي يعنّي من ِقَبل املويص. وحدود اخلامسة

من قبل واليته ختضع ملا ُينَّص عليه يف الوصية. والويّص عىل األطفال املعنيَّ 

                                           
اخلميني، السيد ، كتاب الصالة، فضل يف قضاء الويل؛ 13: 8( اليزدي، العروة الوثقى 8)

؛ اخلوئي، املستند يف رشح 83، القول يف صالة القضاء، مسألة 001: 8حترير الوسيلة 

 : كتاب الصالة.0العروة الوثقى 

السيد ؛ 88، القول يف رشوط املتعاقدين، مسألة 384: 8اخلميني، حترير الوسيلة السيد  (0)

: 3، بحث أولياء العقد؛ اخلوئي، مصباح الفقاهة 439ـ  433: 0اخلميني، كتاب البيع 

 ، بحث أولياء العقد.34ـ  88

؛ اخلوئي، 8، القول يف كيفية االستيفاد، مسألة 33: 3اخلميني، حترير الوسيلة  السيد (3)

 .833: 3مباين تكملة املنهاج 
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األب أو اجلد لألب يسمى )قيِّاًم(، وله القيمومة عىل األطفال أو السفهاء أو 

املجانني. وصالحيات )القيِّم( هي صالحيات )الويّل( نفسها، مع فارق أّن 

فاته منوطة بمصلحة املوىّل عليهم. ويشرتط فيه األمانة، والثقة.  صحة تص 

 .ّيةولذلك فالقيمومة هي إحدى الواليات الرشع

: والية الواقف. ويمكن للواقف أن يعنيِّ ولّيًا للوقف. كام يمكن له السادسة

أن يعنّي ناظرًا للوقف. ويشرتط يف الويّل والناظر األمانة، واألهليّة. إّن قبول 

املتويّل بالتويّل غري واجب، ومع عدم موافقته يصبح الوقف بحكم الوقف بدون 

 . ٍ  ويلٍّ معنيَّ

د صالحيات تويّل الوقف. ويف حال مل يعنّي الواقف والواقف هو ا لذي حيدِّ

ض  حدود هذه الصالحيات ُيرجع حينئٍذ إىل العرف. وال حيّق للمتويّل أن يفوِّ

ل شخصًا، دون أن يبارش أمور  أمر الوقف إىل غريه، إالّ أّنه جيوز له أن يوكِّ

سن اإلدارة. الوقف بنفسه. ويمكن للواقف أن يعنيِّ ناظرًا للوقف؛ لغرض ح

والنظارة عىل الوقف إما أن تكون )استطالعّية(؛ أو )استصوابية(. ففي النظارة 

ف، وال يشرتط إذن الناظر يف  االستطالعية يتمتَّع املتويّل باالستقاللّية يف التص 

ف. وأّما يف النظارة  فاته، إال أنه جيب عليه إعالم الناظر بالتص  صّحة تص 

فاالستصوابية فإّن  ، فال جيوز للمتويّل املتويّل حيتاج إىل إذن الناظر يف التص 

ف بدون إذن الناظر.  التص 

                                           
اخلميني، حترير الوسيلة السيد ؛ 894ـ  811: 3( اليزدي، العروة الوثقى، كتاب الوصية 8)

؛ اخلوئي، مستند العروة الوثقى، كتاب الوصية )آخر اجلزء الثاين، كتاب 823ـ  823: 3

 النكاح(.

 الوقف وأخواته.، 84، 83، 12: 3اخلميني، حترير الوسيلة السيد  (0)
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: والية احلاكم. يف حال فقدان األب، واجلّد لألب، والقّيم عىل السابعة

األطفال والسفهاء واملجانني وكّل َمْن حيتاج رشعًا إىل الوالية، وليس له ويّل 

ف يف خاّص، وال يرىض الشارع برت كهم هكذا، فإّن الفقيه العادل جماٌز بالتص 

 أمورهم التي يعربَّ عنها بـ )األمور احِلْسبيّة(.

؛ ويرى «والية الفقيه»يرى بع  الفقهاء أن جواز التصف هذا ناشٌئ عن 

البع  اآلخر أْن ليس للفقهاء والية رشعيّة حتى يف األمور احلسبّية، بل تقتص 

نواليتهم وجواز تّص  ف الفقيه يدور مدار فهم عىل القدر املتيقَّ . وجواز تص 

املصلحة واملفسدة يف شؤون املوىّل عليهم أو املحجور عليهم. ويف حال عدم 

وجود الفقيه العادل يتوىّل املؤمنون العدول األمور احِلْسبّية، وال والية للمؤمنني 

ة يف الفقه، بل يف العلوم . استعملت عبارة )والية الفقيه( ألّول مرّ العدول

اإلسالمية كافًة، يف بحث األمور احلسبيّة باملعنى املذكور )الوالية عىل الُغّيب 

ف الفقيه يف األمور احلسبية إمجاعيًا، إالّ أّنه من  (. وإْن كان جواز تص  والُقصَّ

حلسبّية هو باب والية الفقيه ليس حَمَلَّ إمجاٍع. واملراد من والية الفقيه يف األمور ا

                                           
؛ ويف حترير الوسيلة، القول يف رشائط 439: 3( منهم: السيد اخلميني يف كتاب البيع 8)

 .32املتعاقدين، مسألة 

؛ السيد حمسن احلكيم، ّنج الفقاهة )تعليق 893( اخلراساين، حاشية كتاب املكاسب: 0)

ي، جامع املدارك عىل كتاب البيع من مطالب الشيخ األنصاري(؛ السيد أمحد اخلوانسار

؛ اخلوئي، مصباح الفقاهة )تقرير أبحاثه بقلم: حممد عيل 822: 3يف رشح خمتص املنافع 

؛ اخلوئي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )االجتهاد والتقليد( )تقرير 33: 3التوحيدي( 

 .434أبحاثه بقلم: املريزا عيل الغروي التربيزي(: 

. والسيد اخلميني 33: 3؛ اخلوئي، مصباح الفقاهة 328: 3اخلميني، كتاب البيع السيد  (3)

 ، يقول بوالية عدول املؤمنني.32، مسألة 383: 8يف حترير الوسيلة 
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الوالية الرشعية والفقهّية، وهذا يعني باملالزمة حمجورّية املوىّل عليهم. والبّد من 

اإلشارة إىل أّن املرأة من حيث هي امرأة ليست موىّل عليها يف الفقه الشيعي، وإْن 

كان يلزم يف زواج البنت البكر الرشيدة إذن األب أو اجلّد لألب عىل نحو 

 .واج بدون إذن البنت فال يصّح مطلقاً االحتياط، أّما الز

ثم إّنه وإْن كان جيب عىل الزوجة إطاعة زوجها يف أمور املساكنة، إالّ أّن 

 الزوج ال والية له عليها.

 املالك من جهة أخرى هي ني اإلماء والعبيد من جهة واملوىلوبام أّن العالقة ب

ض إىل هذه عالقة ملكيّة، وامللكّية عالقة أقوى من عالقة الوال ية، فإّننا مل نتعرَّ

 املسألة ضمن مسائل الوالية.

م الواليات الرشعية، من حيثّيات خمتلفة، إىل عّدة أقسام: ـ83  تقسَّ

: الوالية الرشعية إّما قهرّية؛ وإّما اختيارية. وال يعترب رضا املوىّل عليه األّول

 يف كال القسمني. 

 غري معترب أيضًا. فوالية األب، واجلد أّما يف الوالية القهرية فإّن رضا الويلّ 

لألب، وأولياء امليت، وأولياء الدم، ووالية الولد األكرب عىل ما فات من والده، 

ووالية الفقيه، هي أقسام خمتلفة من الوالية القهرية، التي ال يشرتط فيها رضا 

دم قبول الويل، وال رضا املوىّل عليه. واألولياء يف هذه الوالية ال حيّق هلم ع

 .الوالية ابتداًء. كام أّنه ال حيّق هلم االستقالة أثناء فرتة الوالية

                                           
 السيد .813ـ  834: 3( اليزدي، العروة الوثقى، كتاب النكاح، بحث أولياء العقد، 8)

وئي، مستند . اخل3، فصل يف أولياء العقد، املسألة 334: 3اخلميني، حترير الوسيلة 

 : كتاب النكاح.3العروة الوثقى 

 .383: 3( انظر: بلغة الفقيه، رسالة يف الواليات 0)
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أّما يف الوالية االختيارية فإّن قبول الويل ـ وليس قبول املوىّل عليهم ـ ُيَعّد 

 رشطًا فيها. 

جيعل من قبل أحد  ـوالذي غالبًا ما يسّمى بالتولية  ـهذا النوع من الوالية 

 د  الوصاية والوقف من مصاديق الوالية االختيارّية.املسلمني. وُتعَ 

 : الوالية بالنسبة إىل املوىّل عليهم إّما خاّصة؛ وإّما عامة.الثاين

 يف الوالية اخلاّصة تنحص الوالية بموىّل عليه خاّص. 

 أما يف الوالية العامة فهي من حيث املوىّل عليهم عاّمة. 

درجة حتت الوالية اخلاّصة. فاألب واجلّد إن أقسام الوالية السبعة كّلها من

لألب تنحص واليتهام يف أوالدمها الُقّص واملجانني أو السفهاء. وتنحص والية 

أولياء الدم عىل اجلاين. وحتى والية الفقيه يف األمور احلسبية هي خاّصة من هذه 

هتا ـ هي احليثية. ووالية الفقيه األعّم من دائرة األمور احلسبية ـ يف حال ثبو

والية عاّمة، أي إّنا تشمل مجيع الناس، بغّ  النظر عن الدين، واملذهب، 

واجلنس، والعرق، واللون، والقومية، أي إن مجيع هؤالء هم حتت والية الفقهاء 

 .العدول الرشعّية، وُيَعّدون من املوىّل عليهم

وإّما عاّمة. وعىل : الوالية بالنسبة إىل شؤون املوىّل عليهم إّما خاّصة؛ الثالث

 هذا فإن الوالية العامة والوالية اخلاّصة اصطالحان. 

فإذا شملت الوالية مجيع شؤون املوىل عليهم كانت الوالية عاّمة، وإذا 

شملت شأنًا خاّصًا من شؤون املوىّل عليهم كانت خاصة. فوالية الولد األكرب 

 عىل امليت، وال تشمل خاّصة؛ ألّّنا تقتص عىل قضاء الصالة والصوم الفائتني

                                           
 .383: 3( انظر: بلغة الفقيه، رسالة يف الواليات 8)
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شؤونه األخرى. ووالية األب واجلد لألب عىل أوالدمها القّص والسفهاء 

واملجانني والية عاّمة؛ ألّنا تشمل مجيع شؤوّنم. ووالية الفقيه يف األمور 

 .احلسبية عاّمة أيضاً 

 : الوالية إّما مطلقة؛ وإّما مقيَّدة.الرابع

بيل: الوقف؛ والقيمومة، إذا كانت حدود ويف الواليات االختيارّية، من ق

والية املتويّل عىل الوقف، والقّيم عىل األوالد، معيَّنًة فالوالية مقيَّدة. والوالية 

املقيَّدة من جهة شؤون املوىّل عليهم إما خاّصة؛ وإما عامة، وذلك من قبيل: 

يمكن أن يكون والية القيِّم عىل تعليم األوالد، أو واليته عىل مجيع شؤوّنم. كام 

املتويّل ولّيًا عىل مجيع شؤون الوقف، أو عىل شأن خاّص من شؤونه. ويف حال مل 

 تعنيَّ حدود الوالية، أو القيمومة، تكون الوالية مطلقة. 

ويف الوالية املطلقة يتّم العمل هبا طبقًا للعرف، وللمتويّل والية عىل مجيع 

 . شؤون املوىّل عليهم بحسب املتعارف

اصطالح الوالية املطلقة واملقيَّدة يف الواليات االختيارية خيتلف عن إن 

اصطالح الوالية املطلقة واملقيَّدة يف والية الفقيه، التي هي والية قهرّية. وسيتّم 

 البحث يف هذا االصطالح األخري تفصياًل يف حمّله.

 : الوالية إما استقاللية؛ أو إذنيّة.اخلامس

فاته يف شؤون إن الويّل يف الوالية  االستقاللية مستقّل يف شؤون واليته، وتص 

واليته ال تتوقَّف عىل إذن أحٍد من الناس، كوالية األب واجلد لألب عىل 

                                           
 ( املصدر نفسه.8)

 ، الوقف وأخواته.84: 3اخلميني، حترير الوسيلة  السيد ( انظر:0)
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 القّص، ووالية الفقيه يف األمور احِلْسبيّة. 

فات الويّل يف شؤون واليته تتوقَّف عىل إذن  أّما يف الوالية اإلذنية فإّن تص 

 الغري.

ل تقييد صيغة الوقف بالنظارة االستصوابّية فإّن تولية الوقف تكون ويف حا

 .من مصاديق الوالية اإلذنّية

ف السادس دين، عىل نحو يتصَّ  متعدِّ
ٍ
: الوالية إما أن تكون جمعولة ألولياء

فيه كّل فرد من األولياء باالستقالل عن البقية، ويف حال التعارض يقّدم األسبق 

ف؛ وإم  ا أن يكون الويّل واحدًا.يف التص 

يف والية األب، واجلّد لألب، وأولياء الدم، وأولياء امليت، يمكن أن يكون 

دين.  األولياء متعدِّ

ويكون الويل يف والية الولد الذكر األكرب، أو الوقف، أو الوصاية، أو 

 القيمومة، واحدًا يف الغالب.

دين.ويف والية الفقيه عىل األمور احِلْسبيّة غالبًا م  ا يكون األولياء متعدِّ

: الوالية الرشعية إما أن تكون عىل شؤون األموات؛ وإما أن تكون السابع

 عىل شؤون األحياء.

فوالية أولياء امليت، وأولياء الدم، والولد الذكر األكرب، هي من القسم 

 األّول، أي الوالية عىل شؤون األموات.

                                           
 ة؛ األنصاري، املكاسب )الطبع383: 3ات ( انظر: بلغة الفقيه، رسالة يف الوالي8)

ف يف تقسيم الشيخ 833(: ةاحلجري ، أوائل بحث والية الفقيه. وقد قمنا بالتص 

األنصاري. وقد توصلنا إىل بقّية تقسيامت الوالية الرشعية من خالل البحث واملقارنة 

 بني املوارد املختلفة.
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من القسم الثاين، أي الوالية  ووالية األب، واجلّد لألب، والقيمومة، هي

 عىل شؤون األحياء.

ووالية الفقيه من األمور احِلْسبّية تشمل كال القسمني، أي إن األمور احلسبّية 

 يمكن أن تكون من شؤون األموات، ويمكن أن تكون من شؤون األحياء.

 : الوالية الرشعية من حيث الدوام تنقسم إىل قسمني: دائمة؛ ومؤقتة. الثامن

ملراد من الوالية الدائمة هو امتداد زمن الوالية بامتداد عمر املوىّل عليه. وا

ن من حتصيل أهلّية تدبري شؤونه، ولن  فاملوىّل عليه يف الوالية الدائمة لن يتمكَّ

 يكون رشيدًا، كوالية األب واجلّد لألب عىل أوالدمها السفهاء واملجانني. 

اء فرتة الوالية بُرْشد املوىّل عليه، وذلك واملراد من الوالية املؤقَّتة هو انته

كاألوالد املوىّل عليهم حتّى سّن البلوغ، فإّّنم خيرجون من حتت الوالية 

 ببلوغهم سّن الرشد، ويعهد إليهم بشؤوّنم اخلاّصة. 

 : الوالية إما أن تكون عىل األشخاص؛ وإّما عىل األشياء. التاسع

رها إالّ يف الوقف. والوالية عىل األشياء تسّمى بالتويّل   ، وال يمكن تصو 

 أّما األنواع األخرى للوالية فهي واليٌة عىل األشخاص. 

 وواليُة الفقيه يف األمور احلسبية تشمل القسمني.

إّن األصَل من الناحية الفقهّية هو عدُم الوالية؛ ذلك أن القاعدة هي أْن  ـ84

ؤونه، وال حيّق ألحٍد أن ال والية ألحٍد عىل أحد، وكل  فرٍد مسؤوٌل عن ش

ل فيها، وكل  فرٍد مسؤوٌل عن شؤونه بحكم العقل والرشع. فكيفّية  يتدخَّ

ف يف املال اخلاّص، ومسألة الزواج، وهّوّية الزوجة، ونوع العمل،  التص 

واجلنسّية، والنهج السيايّس، ونوع امللبس، ولونه، وحمّل السكن، كل ها أمور يف 

د أن كّل فرٍد مسؤوٌل عن أعامله أمام اهلل، وسوف  دائرة اختيار الفرد. ومن املؤكَّ
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حياسب عليها يوم القيامة. أّما تصّدي شخٍص ما ليكون له والية عىل الغري يف ما 

ذكرنا فهذا ما حيتاج إىل دليٍل رشعيٍّ معترب، وال يمكن اخلروج عن هذا األصل 

ف يف شأن من شؤونه. والفائدة من  إالّ يف حال منع الشارع فردًا من أن يتصَّ

تأسيس هذا األصل هي أننا إذا شككنا يف مورٍد، وكان الدليل فيه قارصًا عن 

ك باألصل، وننفي الوالية.  إثبات الوالية، فإّننا نتمسَّ

ولذلك فإن األصل عدم املحجورّية عىل الناس، بمعنى أن مجيع الناس 

و املحجورّية، وليس مسلَّطون عىل مصائرهم، وما حيتاج إىل دليل معترب ه

 الرشد.

إّن أّول َمْن طرح أصل عدم الوالية من الفقهاء هو الفقيه األكرب الشيخ جعفر 

ك  كاشف الغطاء، يف أوائل العص القاجاري. وقد قام الفقهاء من بعده بالتمس 

 .هبذا األصل

عىل  إن أنواَع الوالية السبعة، التي أحصيناها يف اثنا عرش بندًا، خارجٌة قطعاً 

 هذا األصل؛ وذلك لقيام الدليل الرشعّي املعترب عىل كلِّ واحٍد منها.

إّن حمّل بحثنا هو والية الفقيه يف األعّم من األمور احِلْسبّية، والتي يعربَّ عنها 

بوالية الفقيه السياسّية أو والية الفقيه العامة أو والية الفقيه املطلقة. وإذا خمّت 

نقلّية )القرآن، الروايات، اإلمجاع( يف هذا املجال فسوف األدلة العقلّية أو ال

خترج والية الفقهاء العدول يف الشؤون العامة من حتت أصل عدم الوالية؛ وأّما 

                                           
، قم، 021: 8امت الرشيعة الغراء ( الشيخ جعفر كاشف الغطاء، كشف الغطاء عن مبه8)

 ة؛ األنصاري، املكاسب )الطبع8400مكتب اإلعالم اإلسالمي، الطبعة األوىل، 

اخلميني، هتذيب األصول )تقرير أبحاثه بقلم: الشيخ جعفر السيد ؛ 833(: ةاحلجري

 .844: 3السبحاين( 
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ك بأصل عدم الوالية.  إذا عجزت األدلة عن إثبات هذه املسألة فسوف نتمسَّ

بحثنا أكثر  واستنادًا إىل ما تقّدم سوف تكون إجاباتنا عن األسئلة األساس يف

 دّقة:

ما هو املراد من الوالية يف نظرية الوالية التنصيبية املطلقة للفقيه أو يف 

احلكومة الوالئية؟ وهل للفقيه والية رشعية يف نظرية احلكومة الوالئية أم ال؟ 

وهل تعترب الوالية يف نظرية احلكومة الوالئية هي الوالية الكالمية أم الوالية 

ترب مسألة والية الفقيه مسألة فقهية أم مسألة كالمية؟ وهل العرفانية؟ وهل تع

تعّد األدّلة عىل والية الفقيه يف مقام إثبات الوالية الرشعية للفقيه أم أّنا يف مقام 

إثبات الوالية الكالمية والعرفانية له؟ ثم هل هناك سنخّية بني والية الفقيه 

 والوالية الفقهّية؟

  



 

 

 

 

 

 ية  ي القرن والالفصل اخلامس: ال

 (.3األحزاب: )﴾النَّبِي  َأْوََل بِاْلُْْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهمْ قال تعاىل: ﴿

مسألة  أّي إن القرآن هو احلجر األساس يف بناء الفكر واملعارف اإلسالمّية. و

أو فكرة يف العلوم اإلسالمّية تتعارض مع القرآن جيب طرحها جانبًا. وعىل 

فقد ُطرح موضوع رضورة العرض عىل القرآن،  ^هرةصعيد سنّة العرتة الطا

. وهذه القاعدة ال باعتبار ذلك قاعدة عاّمة لصحة الروايات أو عدم صّحتها

تنحص يف إطار الروايات واألحاديث، بل هي قاعدة عاّمة سارية عىل مجيع 

أن مسائل العلوم واملعارف اإلسالمية. وكّل ما يعارض املباين القرآنّية ال يمكن 

 ينضوي حتت الفكر اإلسالمي.

بت إحدى املسائل عرضًا، وبدون دراية، إىل الفكر اإلسالمي فيمكن  إذا تِّسَّ

ك باألصل األصيل، وهو رضورة العرض عىل القرآن، إلخراجها  حينها التمس 

 عن دائرة الفكر اإلسالمّي.

ذه العلوم إن ميزان االعتبار واألصالة يف العلوم اإلسالمّية هو مقدار رعاية ه

                                           
شواهد الكتاب، ، كتاب فضل العلم، باب األخذ بالسنة و99: 8( راجع: أصول الكايف 8)

 .3إىل  8أحاديث 
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واملسائل للضوابط واألصول القرآنّية. وكّلام كان العلم مراعيًا لقاعدة التدب ر 

يف التعّرف  ^القرآين كان أقرب إىل األصالة. ونحن مدينون لألئّمة املعصومني

 عىل طرق التدّبر، والرجوع إىل القرآن يف شؤون حياتنا.

علوم اإلسالمية، من قبيل: وبمالحظة االنتشار الواسع ملسألة الوالية يف ال

العرفان، والكالم، والفقه، واالختالف العميق بني العرفاء واملتكلِّمني والفقهاء 

ل إىل املعنى األصّح هلذا املصطلح،  يف حتديد مصطلح الوالية، وألجل التوص 

وأحكامه، البّد لنا من الرجوع إىل القرآن الكريم لإلجابة عن أسئلة من هذا 

معاٍن اسُتعِملت الوالية يف القرآن الكريم؟ وَمْن هو الفرد أو األفراد  القبيل: بأّي 

الذين عيَّنَهم القرآن أولياء؟ وهل يوجد مستند قرآيّن للوالية العاّمة يف عص 

 ؟×غيبة املعصوم

مّرة. وتعّد مشتقات الوالية من  033استعملت مادة ويّل يف القرآن  ـ8

مّرات  882رآن. وقد وردت مادة )ويّل( الكلامت الكثرية االستعامل يف الق

مّرة بصيغة االسم. وقد  803بصيغة الفعل )املايض، واملضارع، واألمر(، و

موردًا  32وردت صيغ األفعال من مادة )ويّل( يف قالب أبواب الثالثّي املزيد )

موردًا من باب تفّعل(، باستثناء مورٍد واحٍد جاء ثالثّيًا  19من باب التفعيل، و

. أّما صيغ األسامء من مادة )ويل( فقد وردت مجيعها يف قالب الثالثي داً جمرَّ 

د )صفة مشّبهة، صيغة أفعل، مصدر، مصدر ميمي، اسم فاعل(، باستثناء  املجرَّ

د هي عبارة عن: مورٍد واحٍد جاء ثالثّيًا مزيدًا )ُموىّل( . وأسامء الثالثي املجرَّ

                                           
اِر﴾)التوبة: 8) ِذيَن َيُلوَنُكْم ِمْن اْلُكفَّ ِذيَن آَمُنوا َقاتُِلوا الَّ َا الَّ  (.803( ﴿َيا َأهي 

يَها﴾)البقرة: 0)  (.848( ﴿َولُِكلٍّ ِوْجَهٌة ُهَو ُمَولِّ
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مرة(، )َوالية، بفتح الواو:  80(، )َأْوىل: مرة 08مرة(، )َمْوىَل:  83)وىّل: 

: مّرة واحدة(، وقد جاءت مجيعها يف قالب املفرد واجلمع مرتني(، )واىل

 واملضاف. وأّما كلمة ِوالية )بكِّس الواو( فلم تِرْد يف القرآن إطالقًا.

ما يقارب النصف من االستعامالت القرآنية ملشتقات كلمة الوالية  ـ0

والكالميّة  املصطلحات الفنّّية العرفانّيةى اللغوي بعيدًا عن استعملت املعن

والفقهّية للوالية. واألكثرية الساحقة من أفعال هذه املادة، والقليل من أسامئها 

، من هذا القبيل أيضًا. ونذكر ـ عىل سبيل املثال ـ أكثر أفعال هذه املادة املشتّقة

تفّعل(، بمعنى اإلعراض والُبعد، ويأيت  )باب استعامالً يف القرآن، أي توىّل 

)باب تفعيل(، بمعنى الرجوع واالنصاف. وعىل هذا األساس فإّن  بعده َوىّل 

كلمة من هذه  802البحث حول الوالية يف القرآن يتمحور حول ما يقارب 

املادة، ومعظمها من األسامء. والبّد من اإلشارة إىل أنَّ القرآن قد تطّرق إىل بحث 

الية دون استعامل لفظها. وقد أضيفت هذه املوارد إىل البحث لتحديد املعامل الو

 الكاملة للوالية قدر املستطاع.

املراد من الوالية ـ بحسب استعامل القرآن ـ هو القرب الشديد بني  ـ3

ف والتدبري يف شؤون الغري. ويتضمن  شيئني، الذي ُيعطي نوعًا من حّق التص 

من األولوّية واألحّقية للغري من النفس. والواقع أّن الوالية معنى الوالية نوعًا 

                                           
 (.88ْم ِمْن ُدونِِه ِمْن َواٍل﴾)رعد: ( ﴿َوإَِذا َأَراَد اهلُل بَِقْوٍم ُسوءًا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما هَلُ 8)

ُه َويِلٌّ مَحِيٌم﴾)فصلت: 0) ِذي َبْينََك َوَبْينَُه َعَداَوٌة َكَأنَّ  (.34( من قبيل: ﴿َفإَِذا الَّ

 (.0ـ  8( مثاًل: ﴿َعَبَس َوَتَوىلَّ * َأْن َجاَءُه األَْعَمى﴾)عبس: 3)

 (840تِي َكاُنوا َعَلْيَها﴾)البقرة: ( مثاًل: ﴿َما َوالَُّهْم َعْن ِقْبَلتِِهْم الَّ 4)
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تؤّدي إىل رفع احلواجز واحلجب بني الويّل واملوىّل عليه. فالقرب واألولوية 

يمكن أن تكون من جهة املوّدة واحلّب واالنجذاب الروحّي، بحيث يعّد الويّل 

ون الوالية من جهة حمبوبًا، فبهذا تكون الوالية )والية احلّب(؛ ويمكن أن تك

النصة، بحيث ال يكون هناك مانع من دفاع النارص عن املنصور، فتكون الوالية 

)والية النصة(؛ ويمكن أن تكون من جهة تدبري شؤون الغري، فتسّمى )الوالية 

التدبريية(؛ أو تكون من جهة النسب، بحيث ال يكون هناك فاصل بني الويّل 

 .وامليت

للوالية تنقسم الوالية يف القرآن إىل قسمني: والية إجيابية؛ يف تقسيم عام  ـ4

 .ووالية سلبية

ك  واملراد من الوالية اإلجيابية الوالية التي تبنّاها القرآن، وحّث عىل التمس 

هبا، واالستفادة من بركاهتا الدنيوية واألخروية. والتمسك بالوالية اإلجيابية 

 يعترب من لوازم العبودية هلل.

ن جهة أخرى فقد ذّم القرآن ذّمًا شديدًا نوعًا آخر من الوالية، وهي وم

الوالية السلبية، وحثَّ املؤمنني عىل الترّبي واالبتعاد عنها، واعتربها طرف 

ه عن هذا  النقي  للتدي ن واإلسالم. فاملجتمع القرآين هو املجتمع الذي تنزَّ

                                           
، مادة الويل؛ 310ـ  312( الراغب األصفهاين، معجم مفردات األلفاظ القرآن: 8)

: 3؛ امليزان يف تفسري القرآن 031، ذيل اآلية 333ـ  334: 8الطربيس، جممع البيان 

سورة  من 33، ذيل اآلية 80ـ  88: 3من سورة املائدة، و 838، ذيل اآلية 339ـ  338

 .املائدة

 .021: 3( راجع: والء وواليتها، جمموعة آثار مطهري 0)
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 النوع من الوالية، التي ّنى عنها القرآن.

قسم الوالية اإلجيابية، من حيث أصحاب الوالية، إىل ثالثة أقسام: تن ـ3

الوالية اإلهلية؛ )والية اهلل عىل ما سواه(؛ الوالية املالئكية )والية املالئكة عىل 

 الناس(؛ والوالية البرشية )والية الناس(.

الوالية اإلجيابية األهّم يف القرآن هي والية اهلل تعاىل، بحيث جعل اهلل  ـ3

وله تعاىل واليتان: والية تكوينية «. املَْوىَل »، واآلخر «الَويلّ »أحد أسامئه احلسنى 

 .أو حقيقية؛ ووالية ترشيعية أو اعتبارية

ف يف مجيع األشياء، وتدبري شؤون  فالوالية التكوينية تعني القدرة عىل التص 

 اخللق كام يشاء.

ُذوا عاىل: ﴿ومن الشواهد عىل والية اهلل التكوينية قوله ت َ ِمْن ُدونِِه َأْولَِياَء َأْم اَّتَّ

 (. 9الشورى: )﴾ ُهَو اْلَوِي  َفاهللُ

 ،والترشيع اهلداية، واإلرشاد، والتوفيق،واملراد من الوالية الترشيعية هو 

واإلرشاد عام الوالية عىل مجيع األمور املرتبطة بالدين. إالّ أّن اهلداية  وبشكلٍ 

رضت عىل مجيع الناس، إالّ أن القبول هبا يقتص عىل وإْن كانت قد ع والدين

جمموعٍة منهم، فينضوون حتت الوالية اإلهلية. وعىل هذا األساس فإن اهلل ويّل 

 َوِي  الَِّذيَن آَمنُوا اهللُاملؤمنني واملّتقني، واآلخرون حمرومون من هذه الوالية: ﴿

ِرُجُهْم ِمْن الظ ُلََمِت إََِل الن ورِ  ﴾)البقرة:  َوِي  اْلُْْؤِمننِيَ َواهللُ(، ﴿4لسجدة: ﴾)اُُيْ

﴾)حممد:  َمْوََل الَِّذيَن آَمنُوااهللَ(، و﴿89﴾)اجلاثية:  َوِي  اْلُْتَِّقنيَ َواهللُ(، ﴿031

ِميُد (، ﴿88 ﴾)األنفال: النَِّصيُ نِْعَم اْْلَْوََل َونِْعَم (، و﴿08)الشورى:  ﴾َوُهَو اْلَوِي  احْلَ

                                           
 من سورة املائدة. 33، ذيل اآلية 80ـ  88: 3(8)
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َوَكَفى بِاهللِ َولِّياا (، وال ويّل واقعّي غريه، ﴿9﴾)الشورى:  ُهَو اْلَوِي  َفاهللُ(، ﴿42

 (. 43النساء: )﴾ َنِصياا َوَكَفى بِاهللِ

ال تنحص والية اهلل يف الدنيا فقط، فالدنيا واآلخرة كالمها حتت واليته، ويف 

ْنيَا  يي  َأْنَت َولِ كال العاملني هو املدبِّر والنارص واملحبوب احلقيقي: ﴿ ِِف الد 

إِْن َأْولَِياُؤُه إاِلَّ (، وال يلحق بأوليائه إالّ املّتقون: ﴿828﴾)يوسف: َواآلِخَرةِ 

 الَ َخْو ع َعَلْيِهْم َوالَ ُهْم َأْولَِياَء اهللِ(. كام أن ﴿34﴾)األنفال: اْلُْتَُّقونَ 

َزُنونَ  يته: (. كام أّن الكفار والظاملني حمرومون من وال30﴾)يونس: ََيْ

ْم ِمْن َوِيٍّ َوالَ َنِصير ﴿ َخالِِديَن فِيَها َأَبداا الَ (، و﴿8﴾)الشورى: َوالظَّاْلُِوَن َما ََلُ

مْ  اْلَكافِِرينَ َوَأنَّ (، ﴿33﴾)األحزاب: ََيُِدوَن َولِّياا َوالَ َنِصياا  حممد: )﴾الَ َمْوََل ََلُ

88.) 

ه، بإذنه، وال والية ألحٍد عىل اهلل هو املوىل احلقيقّي، وسائر الواليات تابعة ل

ُه َتْكبِياا اهلل: ﴿ ْ ل  َوَكِّب   (.888﴾)اإلرساء: َوََلْ َيُكْن َلُه َوِيٌّ ِمْن الذ 

بكّل معنى الكلمة، وتشمل مجيع  «مطلقة»إّن والية اهلل عىل املؤمنني 

 شؤوّنم. وهذه الوالية أعّم من الوالية التدبريية ووالية النصة ووالية احلّب.

عىل قسمني: قسم ُأنيَط به تدبري  ـوهم جنود اهلل يف تدبري العامل  ـاملالئكة  ـ1

شؤون الكون، وال فرق يف عملهم بني املؤمن والكافر، من قبيل: املالئكة 

لني باألرزاق، واآلجال، و...؛ والقسم الثاين هو املالئكة  احلافظني، واملوكَّ

هم يف الدنيا واآلخرة مشغولون بتسديد املسّددون، وهم خمتّصون بأولياء اهلل، ف

 . وتأييد املؤمنني والصاحلني

                                           
 من سورة فصلت. 38، تفسري اآلية 392: 81( راجع: امليزان يف تفسري القرآن 8)
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نَا اهللُإِنَّ إّن والية املالئكة ختتّص باملتقني: ﴿ ُل الَِّذيَن َقاُلوا َرب   ُثمَّ اْسَتَقاُموا َتَتنَزَّ

نَّ  الْن َعَلْيِهْم اْلَْاَلئَِكُة أَ  وا بِاْْلَ َزُنوا َوَأْبِِشُ اُفوا َوالَ ََتْ َنْحُن  *ِة الَّتِي ُكنُْتْم ُتوَعُدوَن ََّتَ

ْنَيا َوِِف اآلِخَرةِ  َياِة الد  (. وإّن نصة املالئكة 38 ـ 32﴾)فّصلت: َأْولَِياُؤُكْم ِِف احْلَ

 . للمسلمني يف معركة بدر هي من بركات هذه الوالية

ية : الوالاألولـ يطرح القرآن الكريم ثالثة أقسام خمتلفة للوالية البرشية: 8

: الثاينواملؤمنني الذين يؤّدون الزكاة وهم راكعون.  اخلاصة بالرسول األكرم

الوالية الفقهية اخلاّصة ببع  األشخاص، من قبيل: أولياء الدم، واألولياء عىل 

 : والية املؤمنني واملؤمنات العاّمة.الثالثالصغار، وأولياء اإلرث. 

 لبرشّية تفاوتًا جوهرّيًا.وتتفاوت هذه األقسام الثالثة من الوالية ا

عىل املؤمنني.  يف آيات كثرية أّكد القرآن الكريم والية النبّي حممد ـ9

واملراد من الوالية النبوّية هو الوالية الترشيعية التبعيّة، أي التابعة للوالية 

الترشيعية اإلهلّية، أي الوالية عىل إبالغ الوحي، وتبيني التعاليم اإلهلية، ودعوة 

. واملقصود ة، والقضاء يف النزاعات، والزعامة السياسّية للمسلمنياألمّ 

ف ووالية احلّب  بالوالية النبوّية يف القرآن الكريم هو والية التدبري والتص 

واليٌة  . وللنبّي واملوّدة. ومل يِرْد يف القرآن يشٌء حول والية النصة للنبّي 

 .اية الناس إىل اهلل تعاىلعىل مجيع شؤون األّمة بام َيُصب  يف هد

النَّبِي  َأْوََل قوله تعاىل: ﴿ واملستند القرآين األهّم واألبرز لوالية النبّي 

؛ «الوالية»(. واملراد من األولوّية هنا هو 3﴾)األحزاب: بِاْلُْْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهمْ 

                                           
 .801ـ  803( آل عمران: 8)

 من سورة املائدة. 33و 33آليات ، تفسري ا83: 3( راجع: امليزان يف تفسري القرآن 0)

 .1: 3( راجع: امليزان 3)
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م الوالية هو هذا التقّدم واألولوّية هذه الوالية  . إنّ وذلك ألّن ما يقوِّ

واألولوية مطلقة، فتشمل مجيع األمور الشخصّية واالجتامعيّة، الدنيوية 

واألخروية، التكوينية واالعتبارّية. وبعبارة أخرى: إن الوالية املطلقة لرسول 

. وهذه الوالية بخصائصها املذكورة ختتّص هي مفاد هذه اآلية الرشيفة اهلل

أّن األولوية التي نبحثها يف آية الوالية هي . ومن الواضح بالرسول األكرم

؛ وذلك ألّنه ال دليل لدينا عىل حيازة األنبياء السابقني عىل مثل هذه غري النبوة

الوالية. باإلضافة إىل أّن هذه الوالية أشمل وأوسع بكثري من الزعامة السياسية. 

ية التي تتمتع هبا والوالية النبوّية نابعة عن جمموعة الصفات والفضائل األخالق

، من قبيل: اإلمارة . والقول بأّنا ناشئة عن مناصبهشخصّية النبّي 

 والزعامة، قوٌل دون دليل، وختصيٌص دون قرينة.

ََم َولِي ُكْم اهللُواملستند القرآين الثاين للوالية النبوية هو قوله تعاىل: ﴿  َوَرُسوُلُه إِنَّ

ض له يف موضع آخر بشكل 33املائدة: )﴾...َوالَِّذيَن آَمنُوا (، الذي سوف نتعرَّ

توضيحّي. وقد ُطِرَحْت أبعاد خمتلفة للوالية النبوّية يف آيات أخرى من القرآن 

الكريم، من دون استعامل لفظ الوالية ومشتّقاهتا. ومن مجلة األدلة القرآنية عىل 

، لرسولمسألة إبالغ الوحي، وتبيني التعاليم اإلهلية، ودعوة األّمة من قبل ا

 اآليات التالية:

 َع َى اْْلُْؤِمننَِي إِْ  َبَعَث فِيِهْم َرُسوالا ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلوا َعَلْيِهْم آَياتِِه َمنَّ اهللُأـ ﴿

ْكَمةَ  ُمُهْم اْلكَِتاَب َواحْلِ يِهْم َوُيَعل   (.834آل عمران: )﴾َوُيَزك 

                                           
 من سورة البقرة. 031، تفسري آية 333ـ  334: 8( راجع: الطربيس، جممع البيان 8)

 .013: 83( راجع: امليزان 0)

 ( املصدر نفسه.3)
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َل إِلَْيهِ ب ـ ﴿ َ لِلنَّاِس َما ُنز   (.44النحل: )﴾مْ لُِتَبني 

اطر ُمْسَتِقيمر ج ـ ﴿ َك لََتْهِدي إََِل ِِصَ  (.33﴾)الشورى: َوإِنَّ

 القضاء واحلكومة اآليات التالية: ومن األدلة القرآنية عىل تويّل الرسول

ْم اخْلِ الَ ُمْؤِمنَةر إَِ ا َقََض اهللُ َوَما َكاَن ْلُِْؤِمنر وَ أـ ﴿ ُة  َوَرُسوُلُه َأْمراا َأْن َيُكوَن ََلُ َيَ

 (.33األحزاب: )﴾ َوَرُسوَلُه َفَقْد َللَّ َلاَلالا ُمبِيناا َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللَ ِمنْ 

ُموَك فِيََم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ الَ ََيُِدوا ِِف ب ـ ﴿ َفاَل َوَرب َك الَ ُيْؤِمنُوَن َحتَّى َُيَك 

َّا َقَضْيَت َوُيَسل مُ   (.33النساء: )﴾وا َتْسلِيَما َأنُفِسِهْم َحَرجاا ِِم

ق  لَِتْحُكَم َبنْيَ ج ـ ﴿ ا َأنَزلْنَا إَِلْيَك اْلكِتَاَب بِاحْلَ النساء: )﴾ النَّاِس بََِم َأَراَك اهللُإِنَّ

823.) 

ََم اْلُْْؤمِ دـ ﴿  َجاِمعر ََلْ ُنوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاهللِإِنَّ
  َوَرُسولِِه َوإَِ ا َكاُنوا َمَعُه َع َى َأْمرر

 (.30النور: )﴾ُ َيْذَهُبوا َحتَّى َيْسَتْأ ُِنوه

ُسوِل َبيْنَُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعضاا َقْد َيْعَلُم اهللُهـ ـ ﴿ َعُلوا ُدَعاَء الرَّ  الَِّذيَن الَ ََتْ

ُلوَن ِمنُْكْم لَِوا اا َفْلَيْحَذْر الَِّذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبهُ  ْم فِْتنَةع َأْو ُيِصيبَُهْم َيَتَسلَّ

 (.33النور: )﴾َعَذابع َألِيمع 

ا اوـ ﴿ َ ُسوَل َوُأْوِي األَْمِر ِمنُْكْم َفنِْن لَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََيا َأُّي   َوَأطِيُعوا الرَّ

وُه إََِل اهللَِتنَاَزْعُتْم ِِف   َفُرد 
ءر ْ ََ ُسوِل    َواْلَيْوِم اهللِإِْن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِ  َوالرَّ

 (.39النساء: )﴾اآلِخرِ 

أو أحد مشتّقاهتا بحّق أحٍد من « الوالية»مل تِرْد يف القرآن الكريم كلمة  ـ82

ث القرآن الكريم عن وصول خليل اهلل إبراهيم إىل  ×األنبياء اآلخرين. ويتحدَّ

ض هلا: ﴿ ُه َوإِْ  اْبتَ مقام اإلمامة عىل أثر االبتالءات العظيمة التي تعرَّ  َى إِْبَراِهيَم َرب 

تِي َقاَل الَ َينَاُل َعْهِدي  يَّ َُّهنَّ َقاَل إيِن  َجاِعُلَك لِلنَّاِس إَِماماا َقاَل َوِمْن ُ ر   َفَأَْت
بَِكلََِمتر
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(. وإن باطن هذه اإلمامة ليس إالّ الوالية، وهي أرشف 834﴾)البقرة: الظَّاْلنِِيَ 

و الشيعة عىل رة الدنيوّيةوأرقى من الزعامة السياسّية واإلما . وقد أمجع مفِّسِّ

رضورة العصمة إلحراز هذه اإلمامة الواردة يف اآلية؛ بدليل قوله تعاىل يف ذيل 

 .﴾الَ َينَاُل َعْهِدي الظَّاْلنِِيَ اآلية: ﴿

ا : ﴿×وقد حتدث القرآن أيضًا عن منصب اخلالفة لداوود َيا َداُووُد إِنَّ

ق  َجَعْلنَاَك َخلِيَفةا   (.33ص: )﴾ِِف األَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس بِاحْلَ

ث القرآن عن سليامن  ، بصفتهام َملَِكني.×، ويوسف×كام حتدَّ

 .كام ذكر طالوت أيضًا بصفته َملِكًا )دون نبّوة( نّصبه اهلل

مل يعرتْف القرآن سوى بوالية برشّية واحدة خاّصة، غري والية  ـ88

يّصح القرآن الكريم باسم صاحب هذه الوالية، وإنام أشار إليه  . وملالنبّي 

ََم َولِي ُكْم اهللُبصفة: ﴿ اَلَة َوُيْؤُتوَن إِنَّ  َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ

َكاَة َوُهْم َراكُِعوَن   ُهْم َفنِنَّ ِحْزَب اهللِيَن آَمنُوا  َوَرُسوَلُه َوالَّذِ َوَمْن َيَتَولَّ اهللَ *الزَّ

(. إن هذه اآليات حتص الوالية باهلل والرسول 33ـ  33﴾)املائدة: اْلَغالُِبونَ 

                                           
، وخصوصًا 013ـ  018: 8( راجع التوضيحات التفصيلية يف امليزان يف تفسري القرآن 8)

 ئل السبعة يف اإلمامة القرآنّية.املسا

( راجع عىل سبيل املثال: الطويس، تفسري التبيان؛ والطربيس، جممع البيان؛ والطباطبائي، 0)

 من سورة البقرة. 834امليزان، تفسري اآلية 

اآلية : ﴿َقاَل َربِّ اْغِفْر يِل َوَهْب يِل ُمْلكًا الَ َينَْبِغي ألََحٍد ِمْن َبْعِدي﴾. وكذلك 33( ص: 3)

 من سورة النمل. 34

من سورة  13، 10، 33: ﴿َربِّ َقْد آَتْيَتنِي ِمْن امْلُْلِك﴾. وكذلك اآليات 828( يوسف: 4)

 يوسف.

 : ﴿َوَقاَل هَلُْم َنبِي ُهْم إِنَّ اهللَ َقْد َبَعَث َلُكْم َطاُلوَت َملِكًا﴾.041( البقرة: 3)
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 واملؤمنني الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، كام هو واضح.

وقد ذكرت روايات عديدة واردٌة يف شأن نزول هذه اآلية أّّنا نزلت يف اإلمام 

 ، حيث إنه كان قد تصّدق يف حال ركوعه.×بعيل بن أيب طال

ي السنّة، عىل شأن  و الشيعة، باإلضافة إىل عدد كبري من مفِّسِّ وقد اّتفق مفِّسِّ

 .نزول هذه اآلية

ومن حيث اآلية الرشيفة فقد مجعت والية اهلل ووالية الرسول والوالية 

 إىل اهلل والرسولالثالثة بوالية واحدة، بحيث جاء لفظ الوالية مفردًا منصوبًا 

ترجعان إىل والية  ووالية الرسول ×. فوالية اإلمام عيل×واإلمام عيل

. فالعنوان املطروح يف ×وعيلّ  اهلل. فالوالية أصالًة هلل، وبالتبعّية للرسول

. فمقام الوالية نابٌع من ×هذه اآلية حيكي عن والية أو إمامة أمري املؤمنني

. واختصاص الوالية ×ىّل هبا اإلمام عيلمجيع الفضائل والصفات التي حت

، من قبيل: اإلمارة والزعامة، ال دليل عليه. واملراد من ×بأحد مناصبه

يُل َوَصالُِ  َفنِنَّ اهللَيف قوله تعاىل: ﴿« صالح املؤمنني»  ُهَو َمْوالَُه َوِجِّْبِ

ر . وعالوة عىل ذك×( هو اإلمام عيل بن أيب طالب4﴾)التحريم: اْلُْْؤِمننِيَ 

فقد أشار القرآن إىل عصمة أهل  ×اآليات املختّصة بوالية اإلمام عيل

. إالّ ، وإىل رفعة مقامهم وعلّو شأّنم يف آية املباهلةيف آية التطهري ^البيت

                                           
. وقد مجع املؤلِّف جمموعة من روايات 03ـ  83: 3( راجع: امليزان يف تفسري القرآن 8)

. ومن مجلة مصادر أهل 33و 33الشيعة والسنة يف )البحث الروائي( يف تفسري اآليتني 

السنة يف هذا املوضوع راجع: تفسري الثعلبي؛ اجلمع بني الصحاح الستة البن املغازيل 

ند أمحد بن الشافعي؛ املناقب للخطيب اخلوارزمي، تفسري الطربي؛ سنن النسائي؛ مس

 حنبل؛ جامع الطرباين؛ تفسري الكشاف للزخمرشي؛ و...

َرُكْم َتْطِهريًا﴾.33( األحزاب: 0) ْجَس َأْهَل اْلَبْيِت َوُيَطهِّ اَم ُيِريُد اهلُل لُِيْذِهَب َعنُْكْم الرِّ  : ﴿إِنَّ
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أّنه مل تِرْد واليتهم لفظّيًا بشكٍل رصيٍح يف أيٍّ من اآليات الكريمة. واملستند 

. إالّ أنه ال يحة الواردة عن النبّي األساس لواليتهم هو الروايات الصح

ا ايمكن استفادة واليتهم من قوله تعاىل: ﴿ َ  َوَأطِيُعوا لَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا اهللََيا َأُّي 

ُسوَل َوُأْوِي األَْمِر ِمنُْكمْ  (؛ حيث إن طاعة أويل األمر يف هذه 39﴾)النساء: الرَّ

مطلقة وغري مقيَّدة بأّي قيد أو ، وهي هنا اآلية هي يف عرض طاعة الرسول

رشط، بل إن اإلطالق آٍب عن التقييد، وال يوجد قرينة يف القرآن الكريم عىل 

. عىل أّن القرآن قّيدها يف كون الطاعة هنا خمتّصة بموارد عدم املعصية واخلطأ

و الشيعة موارد أقل أمّهّية، كإطاعة الوالدين، بعدم رشكهام ح مفِّسِّ . وقد رصَّ

م، أن الطاعة املطلقة ألويل األمر يف اآلية  باإلمجاع، وعىل أساس االستدالل املتقدِّ

الكريمة تالزم عصمتهم؛ وذلك ألنه ال جتوز طاعة غري املعصوم طاعة مطلقة، 

فالعدالة تعصم اإلنسان عن ارتكاب املعصية، ولكن ال تعصمه عن ارتكاب 

اخلطأ قبيٌح. وعىل هذا األساس اعترب  اخلطأ، واألمر بالطاعة املطلقة ملن جيوز منه

و الشيعة أن أويل األمر يف القرآن الكريم هم األئّمة املعصومون  .^مفِّسِّ

لقد تعّرض القرآن الكريم إىل األصناف الثالثة من الوالية الفقهية: ويّل  ـ80

                                                                                                   
َك فِيِه ِمْن َبْعِد َما َجاَءَك ِمْن اْلِعْلمِ 38( آل عمران: 8) َفُقْل َتَعاَلْوا َنْدُع َأْبنَاَءَنا  : ﴿َفَمْن َحاجَّ

 اِذبنَِي﴾.َوَأْبنَاَءُكْم َونَِساَءَنا َونَِساَءُكْم َوَأْنُفَسنَا َوَأْنُفَسُكْم ُثمَّ َنْبَتِهْل َفنَْجَعْل َلْعنََة اهللِ َعىَل اْلكَ 

 : كتاب احلجة.8( راجع: أصول الكايف0)

ذه اإلطاعة املأمور هبا يف اآلية إطاعة مطلقة ه: »398ـ  389: 4( امليزان يف تفسري القرآن 3)

اعتبار العصمة يف جانب أويل األمر كام  هغري مرشوطة برشط، وال مقيدة بقيد... والزم

 «.من غري فرق اعترب يف جانب رسول اهلل

َك يِب 8( العنكبوت: 4) ْيَنا اإِلْنَساَن بَِوالَِدْيِه ُحْسنًا َوإِْن َجاَهَداَك لُِترْشِ  َما َلْيَس َلَك بِِه : ﴿َوَوصَّ

 ِعْلٌم َفاَل ُتطِْعُهاَم﴾.
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 . الدم، ويّل القارص، ويّل اإلرث

ون حّق فإّن الورثة هم أولياء دم : ويّل الدم. إذا ُقتلت نفٌس حمّرمٌة بداألول

َوالَ َتْقُتُلوا املقتول، وهلم احلق يف القصاص من اجلاين، أو أخذ الدية، أو العفو: ﴿

ق  َوَمْن ُقتَِل َمظُْلوماا َفَقْد َجَعْلنَا لَِولِي ِه  َم اهللُ إاِلَّ بِاحْلَ النَّْفَس الَّتِي َحرَّ

 . (33﴾)اإلرساء: ُسْلَطاناا 

اًل : الثاين ويل الصغري والسفيه. يف كّل معاملٍة يكون أحد العوضني فيها مؤجَّ

البّد من كتابة املعاملة، وإقرار املديون بدينه، إذا كان املديون سفيهًا، أو جمذوبًا، 

أو ضعيفًا )صغريًا، أو شيخًا كبريًا(، أو غري قادر عىل اإلمالء، فعىل ولّيه أن يمِلَل 

ا الَّذِ عنه: ﴿ َ ى َفاْكُتُبوُه َوْليَْكُتْب َبْينَُكْم َيا َأُّي  يَن آَمنُوا إَِ ا َتَداَينُتْم بَِدْينر إََِل َأَجلر ُمَسمًّ

َمُه اهللُ َكاتِبع بِالَْعْدِل َوالَ َيأَْب َكاتِبع َأنْ  ْيِه  َفْلَيْكُتْب َوْلُيْملِْل الَِّذي َعلَ َيْكُتَب َكََم َعلَّ

ق  َوْلَيتَِّق اهللَ ُه وَ احْلَ ق  َسِفيهاا َأْو َلِعيفاا  َربَّ الَ َيْبَخْس ِمنُْه َشْيئاا َفنِْن َكاَن الَِّذي َعَلْيِه احْلَ

                                           
( راجع عىل سبيل املثال: التبيان للشيخ الطويس؛ تفسري أبو الفتح الرازي؛ جممع البيان 8)

من  39للطربيس؛ تفسري الصايف للفي  الكاشاين؛ امليزان للطباطبائي، تفسري اآلية 

من سورة النساء:  83تفسريه لآلية سورة النساء. وقد رّصح الطباطبائي مرة أخرى يف 

ُسوِل َوإِىَل ُأْويِل األَْمِر ِمنُْهْم﴾، باشرتاط العصمة يف أويل األمر، وذكر  وُه إىَِل الرَّ ﴿َوَلْو َرد 

احتامالت مخسة حول أنه َمْن هم أويل األمر؟ ومن مجلة هذه االحتامالت أّنم علامء 

االحتامل مستندًا إىل األدلة )امليزان يف تفسري الدين، فقهاء ومتكلِّمني، إالّ أنه رّد هذا 

 (.03: 3القرآن 

ويف خصوص رشط عصمة أويل األمر يف القرآن، ورضورة العصمة يف الطاعة املطلقة، 

 .43ـ  48راجع: مجع من املؤلِّفني، اإلمامة والوالية يف القرآن الكريم: 

قداد السيوري، كنز العرفان ( ويف خصوص التفسري الفقهي هلذه اآلية راجع: الفاضل م0)

 49و 48. واجلدير بالذكر أن كلمة ويل يف سورة النمل آية 338: 0يف فقه القرآن 

 استعملت هبذا املعنى أيضًا.
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 .(080﴾)البقرة: َأْو الَ َيْستَطِيُع َأْن ُيِملَّ ُهَو َفْليُْملِْل َولِي ُه بِالَْعْدلِ 

َيِدِه الَِّذي بِ وقد عرّب القرآن عن ويّل النكاح يف طالق الصغرية، وما شاهبه، بـ ﴿

. ومن األمثلة التي رضهبا القرآن الكريم قوله (031﴾)البقرة: ُعْقَدُة الن َكاِح 

ءر َوُهَو َكلٌّ َع َى َمْوالَهُ تعاىل: ﴿ ْ ََ  . (13﴾)النحل: َأْبَكُم الَ َيْقِدُر َع َى 

ويل اإلرث. وقد عرّب القرآن عن ورثة امليت، وهم: األوالد،  الثالث:

َولُِكلٍّ ﴿«: املَوايل»وة، واألخوات، والزوج، أو الزوجة...، بـ والوالدين، واألخ

َّا َتَرَك اْلَوالَِداِن َواألَْقَرُبوَن َوالَِّذيَن َعَقَدْت َأْيََمُنُكْم َفآُتوُهْم  َجَعْلنَا َمَواِيَ ِِم

 .(33﴾)النساء: َنِصيَبُهمْ 

؛ أّما عن «املوايل» عرّب القرآن عن األعامم وأبناء األعامم بـ ×ويف قصة زكريا

َوإيِن  ِخْفُت اْْلََواِيَ ِمْن َوَرائِي َوَكاَنْت : ﴿«الويلّ »الذرية واألوالد فقد عرّب بـ 

َيِرُثنِي َوَيِرُث ِمْن آِل َيْعُقوَب َواْجَعْلُه َرب   *اْمَرَأِِت َعاقِراا َفَهْب ِي ِمْن َلُدْنَك َولِيّاا 

 .(3 ـ 3﴾)مريم: َرِلّياا 

َوُأْوُلو ، وهي قوله تعاىل: ﴿(أولو األرحام)صود من األولياء يف آية واملق

 ِمْن اْلُْْؤِمننَِي َواْلَُْهاِجِريَن إاِلَّ َأْن َتْفَعُلوا كَِتاِب اهللِاألَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوََل بَِبْعضر ِِف 

 .(، هو أصدقاء املؤمن3﴾)األحزاب: إََِل َأْولَِيائُِكْم َمْعُروفاا 

                                           
؛ امليزان؛ جممع البيان، يف تفسري هذه 32ـ  48: 0( راجع: كنز العرفان يف فقه القرآن 8)

 اآلية.

 .029ـ  021: 3( راجع: كنز العرفان 0)

 راجع: امليزان، تفسري اآلية. (3)

 .348: 4؛ امليزان 303: 0( راجع: كنز العرفان 4)

 .331ـ  333: 0؛ كنز العرفان 82: 84( راجع: امليزان 3)

، 840: 9؛ امليزان، تفسري اآلية. وراجع أيضًا: امليزان 033: 0( راجع: كنز العرفان 3)
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، والواليات ×واإلمام باإلضافة إىل الوالية اخلاّصة بالرسول ـ83

الفقهية اخلاّصة، أرسى القرآن للمؤمنني والية عاّمة. واملراد من هذه الوالية 

عىل غريه  ـسواء كان رجاًل أم امرأًة  ـالعاّمة هو والية كّل فرد من أفراد املجتمع 

ووالية احلّب، ووالية األمان، فإذا  من األفراد. وُيراد منها أيضًا والية النصة،

. فأفراد األمة أعطى مسلٌم األمان لكافر فاملسلمون مجيعًا ملزمون هبذا األمان

اإلسالمية متحاّبون، ومتعاونون، وينصون بعضهم بعضًا. وهذه الوالية 

ة اإليامنية العاّمة ُتَعد  أساس املجتمع اإلسالمّي. ووحدة األّمة اإلسالمّية مبنيّ 

َواْلُْْؤِمنُوَن َواْْلُْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعضر َيأُْمُروَن بِاْلَْْعُروِ  َوَينَْهْوَن عليها: ﴿

اَلَة َوُيْؤُتو َكاَة َوُيطِيُعوَن اهللََعْن اْلُْنَكِر َوُيِقيُموَن الصَّ  (.18﴾)التوبة:  َوَرُسوَلهُ َن الزَّ

ة للمؤمنني ـ84  :أحكام الوالية العامَّ

بالنسبة إىل غريه من األفراد. « ولّياً »: ُيَعد  كل  فرد من األمة اإلسالمّية األّول

 وكل  مؤمن ويلٌّ ملؤمن آخر.

 : ال فرق يف الوالية العاّمة بني الرجال والنساء.الثاين

: إّن مجيع املسلمني من حيث الوالية العاّمة سواء. واالستثناء الوحيد الثالث

. ويلحق به َمْن هو أولوّية النبّي عىل املؤمنني بحكم القرآنيف هذا املوضوع 

 .×كان بحكمه، أي اإلمام املعصوم

وعىل هذا األساس فإّن غري املعصومني، أو املسلمني يف عص غيبة املعصوم، 

                                                                                                   
 نفال.من سورة األ 13توضيحات الطباطبائي يف تفسري اآلية 

 .843، 848، 338: 9( راجع: امليزان 8)

 : ﴿النَّبِي  َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم﴾.3( األحزاب: 0)
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 سواسيٌة يف هذه الوالية. 

خيل : تساعد الوالية العاّمة يف الدرجة األوىل عىل احلّب والتامسك الداالرابع

يف املجتمع اإلسالمّي. وتؤكد يف الدرجة الثانية عىل النصة والتعاون بني أفراد 

املجتمع. وتؤدي يف الدرجة الثالثة إىل نوع من املشاركة يف إدارة شؤون املجتمع، 

بحيث تكون نتيجة هذه املشاركة األمر باملعروف، والنهي عن املنكر، وإقامة 

اهلل والرسول بشكل عاّم، كام ورد يف اآلية الصالة، وإيتاء الزكاة، وإطاعة 

الكريمة. وبعبارة أخرى: إن الوالية العمومية هي الرصيد االجتامعّي إلقامة 

 الدين.

 : إّن من لوازم الوالية العاّمة مشاركة وإرشاف عموم املسلمني.اخلامس

ََم اْلُْ : إّن نتيجة الوالية العاّمة وحدُة األمة اإلسالمية: ﴿السادس ْؤِمُنوَن إِنَّ

 (.82﴾)احلجرات: إِْخَوةع 

ف ضمن احلدود الرشعية يف الشؤون السابع : إّن أيَّ نوع من أنواع التص 

العامة للمجتمع اإلسالمّي منوٌط بإذن األولياء، أي إذن مجيع أفراد األمة من 

مؤمنني ومؤمنات. إّن الوالية العاّمة ختتّص بالرجال والنساء املنضوين حتت 

 والرسول، أي باملؤمنني واملؤمنات. فالوالية العاّمة يمكن أن تكون والية اهلل

 أساسًا للفلسفة السياسية اإلسالمّية يف عص املعصوم.

باإلضافة إىل الوالية العاّمة للمؤمنني حتّدث القرآن عن والية عاّمة  ـ83

اُء للمهاجرين واألنصار يف عص البعثة. فاملؤمنون من املهاجرين واألنصار أولي

بعضهم البع . واملؤمنون الذين مل هياجروا غري مشمولني هبذه الوالية، حّتى 

هياجروا. واملراد من هذه الوالية والية اإلرث، ووالية النصة، ووالية األمان. 

واملؤمنون الذين مل هياجروا ال تشملهم إالّ والية النصة، فهم حمرومون من 
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مْ إِنَّ الَّذِ أقسام الوالية األخرى: ﴿ َوَأنُفِسِهْم  يَن آَمنُوا َوَهاَجُروا َوَجاَهُدوا بَِأْمَواَِلِ

وا ُأْوَلئَِك َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعضر َوالَِّذيَن آَمنُوا َوََلْ ِِف َسبِيِل اهللِ  َوالَِّذيَن آَووا َوَنَُرُ

 َحتَّى ُُّيَاِجُروا وَ 
ءر ْ ََ يِن ُُّيَاَجُروا َما َلُكْم ِمْن َوالََيتِِهْم ِمْن  وُكْم ِِف الد  إِْن اْسَتنَُرُ

(. وعىل أساس 10﴾)األنفال: َفَعَليُْكْم النَُّْرُ إاِلَّ َع َى َقْومر َبْينَُكْم َوَبْينَُهْم ِميَثاقع 

رة.  هذه الوالية العاّمة للمهاجرين واألنصار قام النبي بتأسيس املدينة املنوَّ

ة. وقد ُنِسخت والية اإلرث املبنّية فالوالية العاّمة كانت فاحتة احلضارة اإلسالميّ 

 . عىل األخّوة الدينية بوالية اإلرث عىل أساس القرابة الرمحية

دة. ـ83 ض القرآن الكريم لألبعاد املختلفة للوالية السلبّية يف آيات متعدِّ  تعرَّ

مْ : إن الذين مل يقبلوا والية اهلل ضاّلون: ﴿األول َأْولَِياَء  َوَمْن ُيْضلِْل َفَلْن ََتَِد ََلُ

َوالَِّذيَن (. والضاّلون من وجهة نظر عقائدّية كّفاٌر: ﴿91﴾)اإلرساء: ِمْن ُدونِهِ 

(، ومن وجهة عملّية هم ظاملون: 031﴾)البقرة: َكَفُروا َأْولَِياُؤُهْم الطَّاُغوُت 

ْم ِمْن َوِيٍّ َوالَ َنِصير ﴿  (.8﴾)الشورى: َوالظَّاْلُِوَن َما ََلُ

قرآن أصحاب الوالية السلبّية بأّنم الشيطان والطاغوت: : عّرف الالثاين

ِذيَن الَ ُيْؤِمنُونَ ﴿ َياطنَِي َأْولِيَاَء لِلَّ ا َجَعْلنَا الشَّ َوالَِّذيَن (، ﴿01﴾)األعراف: إِنَّ

 (.031﴾)البقرة: َكَفُروا َأْولَِياُؤُهْم الطَّاُغوُت ُُيِْرُجوََنُْم ِمْن الن وِر إََِل الظ ُلََمِت 

: إن التقابل بني والية اهلل ووالية الشيطان تقابل بني السلب لثالثا

 واإلجياب، فالذي خيرج من حتت والية اهلل يدخل تلقائيًا حتت والية الشيطان.

: مع أن الشيطان وأولياَءه خارجون عن الوالية الترشيعية اإلهلية، إالّ الرابع

تكوينية هلل. وهذا هو الِّّس أّنم ـ وكجميع املخلوقات يف الكون ـ حتت الوالية ال

                                           
 .840ـ  848: 9( راجع: امليزان 8)
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 .يف جعل اهلل الشيطان وليًا للكافرين

ْم ِمْن : ليس للكفار والظاملني ويّل حقيقيٌّ يف الدنيا: ﴿اخلامس َوالظَّاْلُِوَن َما ََلُ

ْم ِِف األَْرِض ِمْن َوِيٍّ َوالَ َنِصير (، ﴿8﴾)الشورى: َوِيٍّ َوالَ َنِصير  ﴾)التوبة: َوَما ََلُ

 ذلك ألّن الشيطان والطاغوت ال يصلحون للوالية.(؛ و14

َخالِِديَن فِيَها : يدرك الضالون يف اآلخرة أنه ال ويّل هلم وال نصري: ﴿السادس

َوَأنَّ اْلَكافِِريَن الَ َمْوََل (، ﴿33﴾)األحزاب: َأَبداا الَ ََيُِدوَن َولِّياا َوالَ َنِصياا 

مْ   (.83﴾)احلديد: ُر ِهَي َمْوالَُكْم َوبِْئَس اْْلَِصيُ َمْأَواُكْم النَّا(، و﴿88﴾)حممد: ََلُ

، واخلِّسان : ومن مضاّر الوالية الشيطانية: العذاب األخرويالسابع

. والشيطان يف ، واملجادلة، وختويف األولياء، وتزيني األعاملاملبني

 .م. وبناُء أولياء الشيطان َوِهٌن غرُي حُمْكَ الواقع بئس الويلّ 

ََم ُسْلَطاُنُه َع َى الَِّذيَن َيَتَولَّْوَنُه : تقتص سلطة الشيطان عىل أتباعه: ﴿الثامن إِنَّ

ُكونَ   (.822﴾)النحل: َوالَِّذيَن ُهْم بِِه ُمِْشِ

                                           
َياطنَِي َأْولَِياَء لِلَِّذيَن الَ 01( كام يف سورة األعراف: 8) ا َجَعْلنَا الشَّ ، حيث قال تعاىل: ﴿إِنَّ

 ُنوَن﴾.ُيْؤمِ 

: ﴿إِنَّ اهللَ َلَعَن اْلَكافِِريَن َوَأَعدَّ هَلُْم َسِعريًا * َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا الَ 33ـ  34( األحزاب: 0)

 .33جَيُِدوَن َولِّيًا َوالَ َنِصريًا﴾. وكذلك انظر: النحل: 

ْيَطاَن َولِّيًا ِمْن ُدوِن اهللِ فَ 889( النساء: 3) انًا ُمبِينًا﴾.: ﴿َوَمْن َيتَِّخْذ الشَّ  َقْد َخِِّسَ ُخِّْسَ

ْيَطاُن َأْعاَمهَلُْم َفُهَو َولِي ُهْم اْلَيْوَم َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيٌم﴾.33( النحل: 4) َن هَلُْم الشَّ  : ﴿َفَزيَّ

ُف َأْولَِياَءُه﴾.813( آل عمران: 3) ْيَطاُن خُيَوِّ اَم َذلُِكْم الشَّ  : ﴿إِنَّ

َياطنَِي َلُيوُحوَن إىَِل َأْولَِيائِِهْم لُِيَجاِدُلوُكْم﴾.: ﴿َوإِنَّ ا808( األنعام: 3)  لشَّ

 : ﴿َلبِْئَس امْلَْوىَل َوَلبِْئَس اْلَعِشرُي﴾.83( احلج: 1)

ُذوا ِمْن ُدوِن اهللِ َأْولَِياَء َكَمَثِل اْلَعنَكُبوِت﴾.48( العنكبوت: 8) َ ِذيَن اختَّ  : ﴿َمَثُل الَّ
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: إّن للكفار والظاملني واليًة عىل بعضهم. وهذه الوالية العاّمة للكفار التاسع

َوإِنَّ الظَّاْلنَِِي َبْعُضُهْم َأْولَِياُء ة: ﴿والظاملني هي والية حّب، ووالية نص

؛ 38﴾)املائدة: َوالَِّذيَن َكَفُروا َبْعُضُهْم َأْولَِياُء َبْعضر (، ﴿89﴾)اجلاثية: َبْعضر 

 (.13األنفال: 

: إّن املراد من والية الشيطان هو األعم من الوالية التدبريية، ووالية العارش

 النصة، ووالية احلّب.

 ّنى القرآن الكريم املؤمنني بشّدة عن اختاذ غري املؤمنني أولياء هلم.لقد  ـ81

وقد عربَّ القرآن الكريم عن غري املؤمنني بأّنم الكفار وأهل الكتاب، 

املغضوب عليهم، أعداء اهلل، وأعداء املؤمنني، أولئك الذين اختذوا ديننا هزوًا 

 ولعبًا.

 ة غري املؤمنني:وهذه بع  نامذج ّني القرآن الكريم عن والي

ا الَِّذيَن آَمنُوا الَ َتتَِّخُذوا اْلَيُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياَء َبْعُضُهْم َأْولَِياُء أـ ﴿ َ َيا َأُّي 

ُه ِمنُْهمْ  ْم ِمنُْكْم َفنِنَّ  (.38املائدة: )﴾َبْعضر َوَمْن َيَتَوَلَُّ

َعْل َ لَِك ِمْن ُدوِن اْلُْْؤِمننَِي َوَمْن َيفْ  الَ َيتَِّخْذ اْلُْْؤِمنُوَن اْلَكافِِريَن َأْولَِياءَ ب ـ ﴿

 إاِلَّ َأْن َتتَُّقوا ِمنُْهْم ُتَقاةا َفَلْيَس ِمْن اهللِ
ءر ْ ََ  (.08آل عمران: )﴾ ِِف 

ا الَِّذيَن آَمنُوا الَ تَ ج ـ ﴿ َ  (.83املمتحنة: )﴾ َعَلْيِهمْ تََولَّْوا َقْوماا َغِضَب اهللَُيا َأُّي 

ا ادـ ﴿ َ ِة َيا َأُّي  ُكْم َأْولَِياَء ُتْلُقوَن إَِليِْهْم بِاْلََْودَّ ي َوَعُدوَّ لَِّذيَن آَمنُوا الَ َتتَِّخُذوا َعُدو 

ق    (.8املمتحنة: )﴾َوَقْد َكَفُروا بََِم َجاَءُكْم ِمْن احْلَ

ْم ِمنُْكْم َفُأْولَئَِك ُهْم الظَّاْلُِونَ هـ ـ ﴿  (.9املمتحنة: )﴾َوَمْن َيَتَوَلَُّ

ُذوا ِدينَُكْم ُهُزواا َوَلِعباا ِمْن الَِّذيَن َيا وـ ﴿ َ ا الَِّذيَن آَمنُوا الَ َتتَِّخُذوا الَِّذيَن اَّتَّ َ َأُّي 

اَر َأْولَِياءَ   (.31﴾)املائدة: ُأوُتوا اْلكَِتاَب ِمْن َقْبلُِكْم َواْلُكفَّ
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ؤّدي : إّن املراد من الوالية السلبّية يف هذه اآليات هو والية احلّب التي تأوالا 

 .إىل اّنيار الدين واملجتمع اإلسالمّي 

والغاية من هذا النهي الشديد هو حفظ دين وإيامن األّمة، فاملجتمع الدينّي 

 غيور يف الدفاع عن عقيدته وقيمه.

: إذا كانت والية احلّب واملودة للكفار وأعداء الدين مرفوضة يف املجتمع ثانياا 

تهم التدبريية مرفوضة وحمّرمة أيضًا يف هذا اإلسالمي فبطريق أوىل أن تكون والي

املجتمع. وال جيوز للمسلمني أن ينضووا حتت سلطة وزعامة غري املسلمني: 

 (.848﴾)النساء: َوَلْن ََيَْعَل اهللُ لِْلَكافِِريَن َع َى اْلُْْؤِمننَِي َسبِيالا ﴿

عّدون : إن الذين يتوّلون اليهود والنصارى والكفار وأعداء الدين يُ ثالثاا 

ُه ِمنُْهمْ منهم: ﴿ ْم ِمنُْكْم َفنِنَّ (. إن هذا التحي ز 03؛ التوبة: 38﴾)املائدة: َوَمْن َيَتَوَلَُّ

ل هويتنا.  هو الذي يشكِّ

َفَلْيَس ِمْن اهللِ ِِف : لقد أّكد القرآن الكريم أّن الذي يقبل والية الكفار ﴿رابعاا 

ءر  ْ  .(08﴾)آل عمران: ََ

ية الكّفار ال تتناىف مع معاملتهم باحلسنى، وإنصافهم، : إّن رف  والخامساا 

. إالّ أن هذه وعقد املعاهدات، وإجراء العقود، وإجياد العالقات معهم

ظة.  العالقات جيب أن تكون حذرة ومتيقِّ

                                           
 . 01: 3، 318: 3( راجع: امليزان 8)

 َحتَّى ُتِقيُموا التَّْوَراَة َواإِلنِجيَل َوَما ُأنِزَل إَِلْيُكْم ِمْن 38( وأيضًا املائدة: 0)
ٍ
ء : ﴿َلْسُتْم َعىَل يَشْ

ُكْم﴾.  َربِّ

ِرُجوُكْم ِمْن ِدَيارِ 8( املمتحنة: 3) ْ خُيْ يِن َومَل ْ ُيَقاتُِلوُكْم يِف الدِّ ِذيَن مَل ُكْم : ﴿الَ َينَْهاُكْم اهلُل َعْن الَّ

وُهْم َوُتْقِسُطوا إَِلْيِهْم﴾.  َأْن َترَب 
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 ومن خالل التدّبر يف آيات القرآن الكريم يظهر لنا: ـ88

، ×لشيعة بوالية اإلمام عيل، وعند ا: إّن التويّل بوالية اهلل ورسولهأوالا 

من جهة، والترّبي من والية الكّفار، وأعداء اهلل، والذين يستهزئون بدين اهلل، 

 من جهة أخرى، هو من لوازم التدّين واإلسالم.

 : إن الوالية العاّمة للمؤمنني هي احلجر األساس للمجتمع اإلسالمّي.ثانياا 

القرآن الكريم. وكذلك مل يِرْد فيه أّي يف « والية الفقيه»: مل تستعمل كلمة ثالثاا 

نة ملعناها. وعىل هذا فإّن مسألة والية الفقيه فاقدٌة  كلمة مرادفة، أو متضمِّ

 .للمستند القرآينّ 

  

                                           
 ( راجع الفصل احلادي والعرشين من هذا الكتاب.8)





 

 

 

 

 

 والية  ي السّنةالفصل السادس: ال

 كام نودي بالوالية: »×عن اإلمام الباقر
ٍ
 . ومل يناَد بيشء

وأهل  ملعصوم وفعله وتقريره. وتعّد سنّة النبّي املراد من السنّة هو قول ا

أعظم منبع من منابع الفكر اإلسالمي بعد القرآن الكريم. عّد القرآن  ^البيت

، وألزم ، من وظائف النبي، وتبيني آيات اهللالكريم تعليم الكتاب

 .، وااللتزام بأوامره ونواهيهاملسلمني بطاعة الرسول

الكريم عرض للخطوط العاّمة واألسس واملباين وأمهات  وحيث إن القرآن

ض سوى لنامذج قليلة من جزئيات التعاليم  املسائل يف الفكر اإلسالمّي، ومل يتعرَّ

اإلهلّية، فإن للسنّة دورًا مهاًم ورضوريًا يف عرض جزئيات هذه التعاليم، 

نيا واآلخرة، وترشحيها، وبياّنا بشكل تفصييّل. إن رمز سعادة املسلمني يف الد

                                           
 ( أصول الكايف.8)

: ﴿َلَقْد َمنَّ اهلُل َعىَل امْلُْؤِمننَِي إِْذ َبَعَث فِيِهْم َرُسوالً ِمْن َأْنُفِسِهْم َيْتُلو 834( آل عمران: 0)

ْكَمَة﴾.َعَلْيِهْم آَياتِِه َوُيَزكِّ  ُمُهْم اْلكَِتاَب َواحْلِ  يِهْم َوُيَعلِّ

َل إَِلْيِهْم﴾.44( النحل: 3) َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ  : ﴿لُِتَبنيِّ

ُكْم ُتْرمَحُوَن﴾.830( آل عمران: 4) ُسوَل َلَعلَّ يُعوا اهللَ َوالرَّ
 : ﴿َوَأطِ

ُسوُل َفُخُذوُه َوَما َّنَاُكْم 1( احلرش: 3)  َعنُْه َفاْنَتُهوا﴾.: ﴿َوَما آَتاُكْم الرَّ
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ك بكتاب اهلل والعرتة الطاهرة  ،^بناًء عىل التعاليم اخلالدة للرسول، هو التمس 

. إن الذين ال يدخلون عامل القرآن من باب تعاليم أهل اللذين لن يفرتقا

سوف حيرمون أنفسهم إدراك الكثري من املعاين والتعاليم القرآنية  ^البيت

، يؤّدي إىل فهم ناقٍص وغرِي ^واألئّمة ّي العميقة. إن جتاوز تعاليم النب

 .صحيٍح للدين

، والتي يعرّب عنها باألحاديث ^إن التعاليم املأثورة عن املعصومني

 والروايات، يمكن بحثها من زاويتني: 

: اعتبار وصّحة اإلسناد إىل املعصوم. ليس كّل ما ورد يف الكتب األوَل

؛ فقد قام البع  بدّس آراء يف ×الروائية هو بالرضورة كالٌم للمعصوم

. ولذلك جيب بحث الروايات ^أو األئّمة الروايات، ونسبها إىل النبّي 

ل علام الرجال ×من حيث سندها، وصحة نسبتها إىل املعصوم . ويتكفَّ

والدراية هبذا البحث يف جمال الفكر اإلسالمّي. فإن األحاديث التي يمكن 

حها علام الرجال والدراية االستناد والرجوع إليها هي األح اديث التي صحَّ

 فقط.

 إىل قسمني: ^: تنقسم التعاليم الواردة عن املعصومنيالثانية

                                           
أهيا الناس، إين : »(: قال رسول اهلل09: 8( حديث الثقلني )جامع أحاديث الشيعة 8)

كوا هبام لن تضّلوا...  «.تارك فيكم الثقلني: كتاب اهلل؛ وعرتيت أهل بيتي، فتمسَّ

ُت َلُكْم ِدينَُكْم : ﴿اْلَيْوَم َأْكَملْ 3، املائدة: ( ولذلك فإن إكامل الدين يتّم بوالية أهل البيت0)

 َوَأخْمَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَمتِي﴾.

، كتاب فضل العلم، باب اختالف احلديث، احلديث 34ـ  30: 8( راجع: أصول الكايف 3)

8. 
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: وهو ناظر إىل حّل املسائل وتقديم اإلجابات عن أسئلة خاّصة من األّول

ى هذا ×عص املعصوم . وقد تتغرّي وتتبّدل هذه املسائل يف أزمنة أخرى. ويسمَّ

ة. القسم باألحكام ا  ملتغريِّ

.الثاين  : وهو ناظر إىل التعاليم واألحكام الدينية الثابتة غري القابلة للتغري 

 ^إّن االستفادة من القسم األّول تقتص عىل التعّرف إىل منهج املعصومني

يف مواجهة املسائل املختلفة، وكيفية تعاطيهم مع الواقع. أّما القسم الثاين فإنه 

ل نّصًا ثابتًا من نصوص الدين. واملراد من السنة ـ يف األعّم األغلب من  يشكِّ

 مواردها ـ هو هذا القسم الثابت من تعاليم وأحكام الدين.

إّن املسائل الدينية ال خترج عن إحدى حالتني؛ إما أن تكون قد طرحت 

أي مل تطرح بشكل  ـبشكل رصيح يف الكتاب والسنة؛ وإما أن ال تكون كذلك 

، فيتوىل العلامء استنباط هذه املسائل من جمموع تعاليم ـنّة رصيح يف القرآن والس

ر  الكتاب والسنّة. ومن الواضح أن استنباط املسائل املتعلقة بالقسم األخري يتأثَّ

بالعوامل التي تطرأ عىل عقلية املستنبِط أكثر مما يتأثَّر استنباط املسائل املتعلِّقة 

 بالقسم األّول.

هتا هي من أكثر الكلامت استعامالً يف الروايات. فقد كلمة الوالية ومشتّقا ـ8

من »؛ و«الكايف»وردت آالف املّرات يف كتب احلديث األربعة عند الشيعة، أي 

وكذا يف كتاب «. االستبصار»، و«هتذيب األحكام»؛ و«ال حيرضه الفقيه

، الذي مجع هذه الكتب األربعة. وكذلك يف موسوعات األحاديث «الوايف»

جامع »؛ و«مستدرك وسائل الشيعة»؛ و«وسائل الشيعة»الثالث: الفقهّية 

؛ «بحار األنوار»وأخريًا يف دائريت املعارف الروائية: «. أحاديث الشيعة

وباستعراض هذه االستعامالت املختلفة لكلمة الوالية ومشتّقاهتا يف «. العوامل»و

عنى اللغوي، الروايات نالحظ أّن أقّل من ثلث هذه االستعامالت كانت يف امل



 احلكومة الوالئية ............................................................. 882

بعيدًا عن االصطالحات العرفانّية والكالمّية والفقهّية. وهذا القسم من 

د(، تواىل، توىّل، يتَوىّل )باب  االستعامالت جاء من قبيل: َوىل َييل )ثالثي جمرَّ

 . تفّعل(، مواالة، و...

ز بحث الوالية يف السنّة عىل القسم الثاين من االستعامالت،  وسوف يرتكَّ

 احتامل املعنى االصطالحي هلذه الكلمة.يقوى  حيث

 ^وأهل البيت تنقسم الوالية يف أوسع تقسيم هلا يف روايات النبي ـ0

إىل ثالثة أقسام: الوالية العقائدية؛ الوالية الفقهية؛ والواليات السياسية 

 والتارخيية. واحليثية الغالبة يف التمييز بني األقسام الثالثة هي املالك؛ حيث إن

القسم األول ـ مثاًل ـ ترتتَّب عليه أحكام فقهية، والقسم الثاين ـ أيضًا ـ له 

مات ومبادئ كالمّية، والقسم الثالث ـ أيضًا ـ ترتتَّب عليه أحكام فقهّية،  مقدِّ

ومبادئ كالمّية. وعىل الرغم من األصل املعنوّي املشرتك فإّن للوالية يف كّل 

ها عن الوالية يف القسمني اآلخرين. فعدم قسم من هذه األقسام خصائص خميِّز

املراعاة للمعنى الدقيق ألنواع الوالية الثالثة، واخللط بينها، ومحل أحكام 

 أحدها عىل اآلخر، يؤدي إىل املغالطة، وسوء الفهم يف التعاليم الدينية.

 

 العقائدية الوالية

نات ولوازم واملراد من الوالية العقائدية هو الوالية التي ُتعّد من م ـ3 كوِّ

                                           
؛ املعجم 1333ـ  1493: 82( راجع: املعجم املفهرس أللفاظ أحاديث الكتب األربعة 8)

؛ املعجم املفهرس أللفاظ 4322ـ  4383: 1املفهرس أللفاظ أحاديث وسائل الشيعة 

؛ املعجم املفهرس أللفاظ أحاديث بحار 4848ـ  4838: 3أحاديث مستدرك الوسائل 

 .0089ـ  0033: 32، و00238ـ  08933: 09األنوار 
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التدي ن واإلسالم. والوالية باملعنى العقائدي تعني األولوية واألحّقية يف أمور 

ثالثة: احلّب؛ والنصة؛ والتدبري. وتنقسم الوالية العقائدية إىل قسمني: والية 

إجيابّية؛ ووالية سلبيّة. والوالية اإلجيابية هي الوالية التي ُيَعد  قبوهلا وااللتزام هبا 

من لوازم التدي ن. والوالية السلبّية هي الوالية التي ُيَعد  قبوهلا وااللتزام هبا 

خروجًا عىل اإلسالم والدين، ويعترب إنكارها والرباءة منها من رضورّيات الدين 

 اإلسالمّي. 

ضت روايات املعصومني ـ4 ألقسام الوالية العقائدية اإلجيابية  ^لقد تعرَّ

. ^؛ ووالية أهل البيتتبارك وتعاىل؛ ووالية الرسولالثالثة: والية اهلل 

فقد جاء استعامل كلمة الوالية يف أقسامها الثالثة يف السنّة، عىل عكس ما جاء 

استعامهلا يف الكتاب، من حيث الكم، بمعنى أّن أكثر موارد استعامل الوالية يف 

فيها الوالية بمعنى  القرآن هو الوالية اإلهلّية، ومل تتجاوز املوارد التي استعملت

الوالية النبوية ُعرْش املوارد التي استعملت فيها بمعنى الوالية اإلهلية. وأّما والية 

. أّما يف السنة فقد كانت أكثر فلم تِرْد سوى يف آية واحدة ×أمري املؤمنني

استعامالت الوالية يف مجيع أقسامها )العقائدية، الفقهية، السياسية( بمعنى والية 

. وأما استعامل الوالية باملعنى اإلهلّي والنبوّي فلم يتجاوز ^ل البيتأه

الواحد باملائة من جمموع االستعامالت يف الروايات. هذه القلة والكثرة يف 

الروايات ناشئة عن احلاجة إىل البيان والرشح والتذكري، بمعنى أّن والية أهل 

ري بني املسلمني، وإالّ فإّنه كانت حتتاج إىل الكثري من التوضيح والتذك ^البيت

                                           
اَلَة 33( املائدة: 8) ِذيَن ُيِقيُموَن الصَّ ِذيَن آَمُنوا الَّ اَم َولِي ُكْم اهلُل َوَرُسوُلُه َوالَّ َكاَة : ﴿إِنَّ َوُيْؤُتوَن الزَّ

 َوُهْم َراكُِعوَن﴾.
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. كام ^من الواضح جلّيًا أن الوالية اإلهلية أهم  من والية الرسول وأهل البيت

 .هي ظلٌّ لوالية النبّي  ^أّنه من الواضح أيضًا أّن والية أهل البيت

جاءت أكثر االستعامالت للوالية اإلهلية يف  ^يف أحاديث املعصومني ـ3

اللهّم ال تسلبني ما »؛ «أدينك بطاعتك وواليتكاللهم إين »صيغ دعاء: 

اللهّم ال عهد إالّ عهدك، وال والية إالّ من »؛ «أنعمت به عيّل من واليتك

. ويف أكثر الروايات استعملت اآليات الداّلة عىل الوالية اإلهلية «قبلك

ي أّكد كمستنٍد ودليل. وحيث إن الوالية اإلهلّية هي من رضورّيات الدين، الت

يف كثري من املوارد، فإّنه مل يكن هناك حاجة إىل املزيد من التأكيد  عليها القرآن

 .^عىل هذا األصل يف روايات أهل البيت

يف عّدة آيات، منها: قوله تعاىل:  لقد رّصح القرآن الكريم بوالية النبي ـ3

ََم َولِي ُكْم اهللُ﴿ . وجتدر اإلشارة إىل أن ثبوت والية ﴾ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُواإِنَّ

. لذلك فإن مجيع األدلة متوقِّف عىل ثبوت والية النبّي  أهل بيت الرسول

. وبام أّنه من تدّل باملالزمة عىل والية الرسول ^املثبتة لوالية أهل البيت

الواضح واملسّلم أن الوالية النبوية هي من رضوريات اإلسالم مل يكن هناك 

                                           
، من كتاب فالح السائل، 8، احلديث 38، كتاب الصالة، باب 9: 83( بحار األنوار 8)

 ، من كتاب إقبال األعامل.48، احلديث 32، باب 39: 83و

، كتاب تاريخ اإلمام أيب احلسن 1، احلديث 83، باب 838: 49( بحار األنوار 0)

 ×.الرضا

 ، كتاب اإلمامة.02، احلديث 1، باب 038: 03ار األنوار ( بح3)

، كتاب 313: 8، كتاب اإلمامة؛ الكايف 0، احلديث 1، باب 038: 03( بحار األنوار 4)

 .8، باب احلّج، احلديث 043: 8؛ و3، احلديث 83احلجة، باب 

 .038، ص 03، ج 02، حديث 1( بحار األنوار، كتاب اإلمامة، باب 3)
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ن ُيْفَرد بحٌث مستقلٌّ هلا يف الروايات، مع العلم أّن مضمون الوالية حاجٌة أل

 النبوّية قد ورد يف كثري من الروايات.

إن أكثر مباحث الوالية أمهية يف الروايات هو بحث والية أهل  ـ1

. ويبلغ جمموع الروايات الداّلة عىل والية أهل البيت عّدة جملَّدات. ^البيت

من وجهة نظر الشيعة إحدى املسلَّامت يف التعاليم النبوية.  تعّد والية أهل البيت

. وبام أن والية الرسول ال تقتص عىل وواليتهم هي عني والية الرسول

ف والتدبري أيضًا، فإّن والية أهل  احلّب فقط، بل تشمل األولوية يف التص 

يف تفسري كذلك أيضًا. واملكانة األهّم ألهل البيت تربز يف مرجعيتهم  ^البيت

القرآن، وتوضيح التعاليم النبوية. وال يكتمل الدين إالّ بواليتهم. واحلاجة 

إليهم حاجة دائمة ال ختتص بزمان. ومن الواضح أّنم ـ يف عص حضورهم ـ 

أوىل بتويّل شؤون املجتمع اإلسالمّي وزعامته، إالّ أّن واليتهم ال تنحص بمسألة 

ومة فرٌع صغرٌي من فروع اإلمامة. وعلينا أن احلكومة والزعامة السياسية، فاحلك

 .ال نخلط بني هذين األمرين

ُيَعّد حديث الغدير من أهّم األدّلة الروائيّة عىل والية أهل البيت، وبخاّصة 

 . قال النبي. وهو من الروايات املتواترة عند الفريقني×والية اإلمام عيلّ 

هـ(، ويف حضور مجع كبري من 82ذي احلجة سنة  88يف حّجة الوداع )يف 

يا أهّيا الناس، َمْن ولي كم »املهاجرين واألنصار، يف مكان يسّمى غدير خم: 

: َمْن ُكنُت مواله فعيلٌّ وأوىل بكم من أنفسكم؟ قالوا: اهلل ورسوله، فقال

                                           
 .18إمامت ورهربي: ( مطهري، 8)

( لالطالع عىل سند وداللة حديث الغدير راجع: كتاب الغدير لألميني؛ وعبقات األنوار 0)

 ملري حامد حسني.
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 .«مواله، اللهّم واِل َمْن وااله، وعاِد َمْن عاداه

إىل هذه األولوية والوالية يف « البالغةّنج »يف  ×وقد أشار أمري املؤمنني

وأمجعوا عىل منازعتي حّقًا »عدة موارد، ومن مجلتها: يف سياق تعريضه بقريش: 

 .«كنت أوىل به من غريي

، حديث )دعائم اإلسالم( ^إّن أحد أهّم األدلة عىل والية أهل البيت ـ8

س: عىل الصالة، بني اإلسالم عىل مخ: »×املستفي ، فعن اإلمام حمّمد الباقر

 كام نودي بالوالية، فأخذ 
ٍ
والزكاة، والصوم، واحلّج، والوالية، ومل ُيناَد بيشء

. ويف رواية أخرى، قال زرارة: «يعني الوالية... ـالناس بأربع، وتركوا هذه 

 من ذلك أفضل؟ فقال»
ٍ
: الوالية أفضل؛ ألّنا مفتاحهّن، والوايل ×وأي  يشء

: ذروة األمر، وسنامه، ومفتاحه، وباب ×ثم قالهو الدليل عليهّن...، 

األشياء، ورضا الرمحن، الطاعُة لإلمام بعد معرفته.... أّما لو أّن رجاًل قام ليله، 

وصام ّناره، وتصّدق بجميع ماله، وحّج مجيع دهره، ومل يعرف والية ويّل اهلل، 

جّل وعّز حقٌّ يف فيواليه، ويكون مجيع أعامله بداللته إليه، ما كان له عىل اهلل 

 .«ثوابه، وال كان من أهل اإليامن

أهّم ركن من أركان املذهب. وال يمكن فهم مجيع  ^تعّد والية أهل البيت

                                           
، ×، كتاب احلّجة، باب اإلشارة والنص عىل أمري املؤمنني093: 8( أصول الكايف 8)

 .3احلديث 

 .081، اخلطبة 333( ّنج البالغة )طبعة صبحي صالح(: 0)

 .3و 8، كتاب اإليامن والكفر، باب دعائم اإلسالم، احلديثان 88: 8صول الكايف ( أ3)

. وحول معنى الوالية يف روايات دعائم اإلسالم 4، احلديث 89ـ  88: 8( املصدر نفسه 4)

؛ املال صالح املازندراين، 802ـ  822: 1راجع: املال حممد باقر املجليس، مرآة العقول 

 .39ـ  31: 8رشح الكايف 
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أحكام الدين إالّ عىل ضوئها. إّن املراد من الوالية يف روايات )دعائم اإلسالم( 

ير يف غد ، تلك الوالية التي نادى هبا الرسول^هو والية آل حمّمد

بمواالتكم تقبل الطاعات ». وهي رشط يف قبول العبادات الواجبة: خمّ 

. ورواية دعائم اإلسالم . وقد اكتمل الدين بإعالم هذه الوالية«املفروضة

وما شاهبها من أحاديث هي أدّلة عىل والية أهل بيت العصمة. إّن استعامل 

عىل عدم فهم الدين. ولو الوالية يف والية غري املعصوم غري صحيح، ويدّل 

عًا عن والية أهل البيت فهل هناك دليل عىل أّن الفرع  فرضنا أن هناك أمرًا متفرِّ

ع عنه يف مجيع أحكامه ولوازمه؟  يتطابق مع األصل املتفرِّ

 ^لقد وردت الوالية بمعناها السلبّي يف الروايات. وقد قام أهل البيت ـ9

ال دين : »اهلل عن واليتهم وطاعتهمبرشح وتفصيل والية أولئك الذين ّنى 

. وقد ُعنيت الروايات يف مسألة الوالية السلبّية بمنكري «ملَْن دان إلماٍم جائرٍ 

ثت عن هذا الصنف من أصناف  ^والية أهل البيت عناية خاّصة. فقد حتدَّ

ثت عنه يف األصناف األخرى.  الوالية السلبية أكثر ممّا حتدَّ

                                           
هبا والية آل  والوالية التي أمر اهلل: »3، احلديث 02ـ  89: 8( أصول الكايف 8)

 «.حممد

 «.ومل يناَد بيشء ما نودي بالوالية يوم الغدير: »8، احلديث 08: 8( املصدر نفسه 0)

 ، كتاب احلج، الزيارة اجلامعة.383: 0( من ال حيرضه الفقيه 3)

 .3( املائدة: 4)

 إىل مجاعة الشيعة.× ، رسالة أيب عبد اهلل83: 8ايف ( الروضة من الك3)

بغري إمام من اهلل جلَّ  ، كتاب احلجة، باب يف من دان اهلل313: 8( أصول الكايف 3)

 .3جالله، احلديث 
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 الفقهيةالوالية 

الوالية الفقهية أو الوالية الرشعية هي من مجلة األحكام الوضعّية التي  ـ82

جعلت من قبل الشارع؛ ليجرب هبا قصور وعدم قدرة املوىّل عليهم عىل التصّدي 

ص عدد كبري من الروايات لتوضيح وبيان جزئيات  لشؤوّنم. وقد ُخصِّ

قد  ^عصومنيالواليات الفقهّية. وبشكل عام فإّننا نالحظ أن روايات امل

 أرست الواليات الفقهية التالية:

 .: والية أولياء الدماألوَل

: والية األب واجلد لألب، عىل القارص والسفيه واملجنون من الثانية

 .، وخصوصًا واليتهام عىل نكاحهم وطالقهمأبنائهام

 .: والية أولياء امليت يف الصالة وتكفني ودفن امليتالثالثة

 . والية الولد األكرب الذكر عىل قضاء ما فات والده :الرابعة

 .: والية اإلرثاخلامسة

                                           
 : كتاب القصاص.32( وسائل الشيعة 8)

، ؛ كتاب الزكاة0و 8، احلديثان 90: كتاب القصاص، الوصايا، باب 32( وسائل الشيعة 0)

 .3من أبواب من جتب عليه الزكاة، احلديث  8الباب 

 .3: كتاب القصاص؛ أبواب عقد النكاح وأولياء العقد، باب 32( وسائل الشيعة 3)

، كتاب الطهارة؛ أبواب صالة اجلنازة، 884: 3: كتاب القصاص؛ 32( وسائل الشيعة 4)

 .03باب 

من أبواب قضاء الصلوات؛  80( وسائل الشيعة، كتاب القصاص؛ كتاب الصالة، باب 3)

 من أبواب أحكام شهر رمضان. 03كتاب الصوم، باب 

، كتاب اإلرث، أبواب موجبات اإلرث، 33: 03( وسائل الشيعة، كتاب القصاص؛ 3)

 .8باب 



881 

 .: والية وقيمومة الويّص السادسة

 . : والية الوقفالسابعة

 . : والء العتقالثامنة

 .: والء ضامن اجلريرةالتاسعة

والدم،  يف حال فقدان األولياء يف أمور الصغار، والسفهاء، واملجانني، ـ88

والصالة، وجتهيز امليت، واإلرث، واألوقاف، يتوىّل أعامل الوالية واٍل عادٌل، 

 .«السلطان ويّل َمْن ال ويّل له: »ُيعربَّ عنه أيضًا باإلمام والسلطان

ويعرّب عن هذه األمور يف الفقه باألمور احلسبيّة. ويعترب الفقهاء أن هذه 

هي من صالحّيات الفقيه، الذي  ×عصوماألمور احلسبية يف زمن غيبة امل

ون عنه أيضًا باحلاكم الرشعّي.  يعربِّ

يالحظ يف الروايات أّن التصّدي لبع  األمور غري احلسبّية )األمور  ـ80

التي حتتاج إىل والية، وال ويّل رشعّي معنّي هلا(، وإجراء بع  أحكام الرشعية، 

                                           
 .41ـ  43، كتاب الوصايا، باب 318ـ  333: 89( وسائل الشيعة، كتاب القصاص؛ 8)

 .0تاب الوقوف والصدقات، باب : ك89( وسائل الشيعة، كتاب القصاص؛ 0)

، كتاب اإلرث، أبواب مرياث والء 040، 030: 03( وسائل الشيعة، كتاب القصاص؛ 3)

 العتق.

، كتاب اإلرث، أبواب والء ضامن 038ـ  043: 03( وسائل الشيعة، كتاب القصاص؛ 4)

 اجلريرة واإلمامة. 

يف بيان والية احلاكم وما له فيه  34، العائدة 382ـ  333( راجع: النراقي، عوائد األيام: 3)

 الوالية. وقد مجع النراقي روايات خمتلفة تدل عىل والية احلاكم يف األمور املذكورة.

: 1، من كنز الكراجكي؛ سنن البيهقي 09، حديث 8( بحار األنوار، كتاب العلم، باب 3)

823. 
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العادل أو القائم عىل أمور قد أنيط بالوايل، واإلمام، واألمري، والسلطان 

 . ويمكن تقسيم هذه األحكام بشكل عام إىل أربعة أقسام:املسلمني

 ـ0إقامة صالة اجلمعة والعيدين.  ـ8: األحكام العادية. وتشمل: األول

إثبات هالل شهر رمضان وشهر ذي احلجة املتعلِّقة هبام فريضتا الصيام واحلّج. 

ىل احلّج يف حال ترك مجيع املسلمني هذه إجبار جمموعة من املسلمني ع ـ3

 الفريضة.

القضاء يف املرافعات  ـ8: األحكام القضائية واجلزائية. وتشمل: الثاين

إجراء  ـ4إجراء القصاص.  ـ3إجراء احلدود والتعزيرات.  ـ0واملنازعات. 

إجراء أحكام احلجر،  ـ3الطالق يف موارد خاّصة.  ـ3أحكام الديات. 

 ، يف بع  املوارد.والوصية، واإلرث

التصّدي ملصف  ـ0التصّدي لألنفال.  ـ8: األحكام املالية. وتشمل: الثالث

 التصّدي ملصف الزكاة. ـ3اخلمس. 

اجلهاد االبتدائّي )اجلهاد الدفاعّي ال  ـ8: األحكام العسكرية. وتشمل: الرابع

م الغنائم أحكا ـ3اجلزية.  ـ0حيتاج إىل إذن مطلقًا، وهو فريضة عىل اجلميع(. 

 واألرسى واألرايض.

تعّد الوظائف الرشعّية اخلَْمس )أي التصّدي لألمور احلسبيّة، وإجراء  ـ83

األحكام العامة بأقسامها األربعة: العبادية؛ والقضائية؛ واملالية؛ والعسكرية( يف 

؛ وذلك بحكم املدلول املطابق للروايات. ×عص حضور املعصوم من وظائفه

                                           
. وال 843ـ  89: 8مية ( الشيخ املنتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسال8)

بأس بالرجوع إىل كتاب احلكومة اإلسالمية يف أحاديث الشيعة اإلمامية، ملجموعة من 

 املؤلِّفني.
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أو الوايل، أو السلطان، أو األمري القائم  ،العصمة رشطًا يف اإلمام ولكن هل ُتَعد  

بأمور املسلمني، املتصّدي إلجراء األحكام املذكورة، أم ال؟ هذا ما كان حمّل 

بحث عند فقهاء الشيعة منذ البدايات. وقد َعدَّ األكثرية الساحقة من الفقهاء 

، ومل يرتدَّدوا ×بعص املعصوم اجلهاد االبتدائّي وتوابعه من األحكام املختّصة

. وقد اتفق الفقهاء عىل أن التصّدي يف اإلفتاء بعدم جوازه يف عص الغيبة

لألمور احلسبية هي من وظائف حّكام الرشع )الفقهاء العدول(، سواء حازوا 

عىل زعامة املجتمع السياسيّة أم ال. واملسألة اخلالفية الوحيدة يف بحث التصّدي 

سبية هي أّنه هل يكون هذا التصّدي من باب الوالية أم جائزًا من لألمور احل

ن؟ وإْن كان عدد الفقهاء القائلني بعدم جواز التصّدي إلجراء  باب القدر املتيقَّ

فإّن ميل الفقهاء نحو القول  األحكام العبادية واجلزائية واملالية غري قليل

الفقهاء العدول جمازون بإجراء  باجلواز يف عص الغيبة قد بدأ يزداد، بمعنى أن

األحكام املشار إليها عىل قدر استطاعتهم. إّن املورد الوحيد من املوارد اخلمسة 

املذكورة الذي رّصحت به الروايات هو تصّدي الفقهاء ملنصب القضاء. وقد 

ينظران إىل َمْن كان : »×ورد يف مقولة عمر بن حنظلة عن اإلمام الصادق

                                           
( للتوسع يف موضوع رأي الفقهاء يف مسألة اجلهاد االبتدائي راجع: حممد مؤمن القمي، 8)

والية » رم آبادي، مقالةخ، والسيد حسن طاهري ×« املعصوموالية الويلّ »مقالة 

جمموعة آثار املؤخمر العاملي الثاين لإلمام »، املنشورتني يف كتاب «الفقيه عىل اجلهاد والدفاع

ورأي السيد اخلميني يف حترير الوسيلة هو عدم جواز اجلهاد االبتدائي ×«. الرضا

من  0، كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر، املسألة 480: 8)حترير الوسيلة 

 اخلاخمة(.

ق احليّل يف الرشائع، والسيد املرتىض، 0) ( من مجلة القائلني بعدم اجلواز يف بع  املوارد املحقِّ

 والسيد ابن زهرة، وابن إدريس.
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ى حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا، فلريضيا منكم ممَّْن قد رو

 .«به َحَكاًم، فإين قد جعلته عليكم حاكِامً 

عن سؤاٍل حول شخصني شيعيَّني اختلفا يف َدْين أو  ×كان ذلك جوابًا منه

 من الرجوع إىل قضاة اجلور. ×مرياث، فمنعهام اإلمام

اجعلوا بينكم »دجية أنه قال: يف مشهورة أيب خ ×وُنقل عن اإلمام الصادق

 .«رجاًل ممَّن قد عرف حاللنا وحرامنا ]أي الفقيه[، فإين قد جعلته قاضياً 

ولذلك فإّن للفقهاء األولوية يف التصّدي ملنصب القضاء وإجراء األمور 

ض له الروايات. وهو ما حيتاج  احلسبيّة. أّما التصدي لألحكام األخرى فلم تتعرَّ

ض له بشكل تفصييّل يف القسم الثاين من هذا إىل استدالٍل ف . وسوف نتعرَّ قهيٍّ

 «.املباين التصديقّية للوالية»البحث، أي 

 

 السياسّية الوالية

إّن أحد أهّم االستعامالت لكلمة الوالية ومشتّقاهتا يف الروايات،  ـ84

ى: إّن يف ّنج البالغة، هو معنى اإلمارة والزعامة السياسّية. وبعبارة أخروخصوصًا 

 يعني اخلليفة واألمري.الوالية يف هذه االستعامالت تعني احلكومة، والوايل 

                                           
. الكايف 82، كتاب فضل العلم، باب اختالف احلديث، احلديث 31: 8( أصول الكايف 8)

،. هتذيب 3ديث ، كتاب القضاء، باب كراهية االرتفاع إىل قضاة اجلور، احل480: 1

من أبواب  88؛ وسائل الشيعة، باب 843، 384، احلديثان 328، 088: 3األحكام 

 .8صفات القايض، احلديث 

، كتاب القضاء، باب من الزيادات يف القضايا واألحكام، 323: 3( هتذيب األحكام 0)

من أبواب صفات  88؛ وسائل الشيعة، باب 383، احلديث 089: 3؛ 33احلديث 

 .3، احلديث القايض
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ليس املراد يف هذا النوع من االستعامالت للفظة الوالية أو مشتقاهتا املعاين 

األخرى للوالية، من قبيل: احلب والنصة. كام أنه مل تنحص استعامالت كلمة 

اين. وكذلك ليس املراد منها هنا االصطالح الوالية يف القرآن الكريم هبذه املع

اخلاص بالوالية العرفانّية والوالية الكالمّية. وليس املراد من احلكومة واإلمارة 

يف هذه االستعامالت الوالية الرشعية والفقهية، حتى يكون الناس يف شؤوّنم 

ف وحمجورًا عليهم، واحلال أن الناس يف دا ئرة العامة فاقدين ألهلّية التص 

الشؤون العاّمة هم أصحاب حّق، كام أن الوايل أيضًا يتمّتع بحقوق خاصة، 

وجيب عىل كّل طرف مراعاة حقوق الطرف اآلخر. وبعبارة أخرى: إن الوايل 

ليس ولّيًا رشعّيًا )باملعنى الفقهّي اخلاّص( للناس، ووظيفة الوايل هي التصدي 

لكلمة الوالية يف عهده  ×عيللألمور العامة. وكانت أكثر استعامالت اإلمام 

إنام الوايل برش، ال يعرف ما »إىل مالك األشرت هبذا املعنى. وعىل سبيل املثال: 

توارى عنه الناس به من األمور، وليست عىل احلّق سامت تعرف هبا رضوب 

يا مالك إّن الناس ينظرون من أمورك يف مثل ما كنت »، «الصدق من الكذب

فال تطّولن احتجابك عن رعيتك، فإن »، «والة قبلكتنظر فيه من أمور ال

فولِّ من »، «احتجاب الوالة عن الرعيّة شعبة من الضيق، وقّلة علم باألمور

 .«مامكإلجنودك أنصحهم من نفسك هلل ورسوله و

التي ُتَعّد وثيقة خالدة للحقوق العامة يف  ،083، ويف اخلطبة ×كام أنه

                                           
 .33، الرسالة 448( ّنج البالغة: 8)

 .401( املصدر نفسه: 0)

 .448( املصدر نفسه: 3)

 .430( املصدر نفسه: 4)
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فقد جعل اهلل سبحانه يل »لفظ الوالية يف هذا املعنى:  الفكر اإلسالمي، استعمل

وأعظم »، «عليكم حّقًا بوالية أمركم، ولكم عيّل من احلّق مثل الذي يل عليكم

ما افرتض سبحانه من تلك احلقوق حّق الوايل عىل الرعية، وحّق الرعية عىل 

هبم حّب  وإن من أسخف حاالت الوالة عند صالح الناس أن يظنّ »، «الوايل

 .«الفخر، ويوضع أمرهم عىل الكرب

استعمل الوالية هبذا املعنى  ’لإلمامني احلسن واحلسني ×ويف وصيته

ال ترتكوا األمر باملعروف والنهي عن املنكر فيوىّل عليكم رشاركم، »أيضًا، فقال: 

 . «ثم تدعون فال يستجاب لكم

ؤون العامة، ختتلف عن إن الوالية بمعنى الزعامة السياسية يف دائرة ش

الوالية الفقهية عىل املحجور عليهم. فإذا كان الوايل جامعًا للرشوط الدينية 

املعتربة فإن إطاعته تصبح واجبة رشعًا، إالّ أن هذا الوجوب الرشعي للطاعة ال 

جيعل هذه الوالية من سنخ الواليات الفقهية. وقد تقّدمت اإلشارة سابقًا إىل أّن 

م يف الوالية الفقهية ال ْدخَل هلم يف تعيني وعزل الويّل الرشعّي، كام املواىل عليه

أّنم ال يملكون احلّق يف اإلرشاف عىل عمل الويل، وال يف مشاركته بتنفيذ 

الوالية. واحلال أنه يف الوالية بمعنى الزعامة السياسية يمكن للناس تعيني 

ّق يف اإلرشاف عىل وعزل الوايل ضمن ضوابط ورشوط معينة، كام أن هلم احل

أعامل الوايل، ويف حال عدم رعايته للقانون )الرشوط املتَّفق عليها ضمن عقد 

                                           
 .083، اخلطبة 330( املصدر نفسه: 8)

 .333( املصدر نفسه: 0)

 .333( املصدر نفسه: 3)

 .41، الرسالة 400( املصدر نفسه: 4)
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هون له اإلنذار، فإذا مل يمتثل، أمكنهم عزله. فالناس هلم  بني الناس والوايل( يوجِّ

سات التي نّص عليها القانون.  حّق املشاركة يف إدارة املجتمع عن طريق املؤسَّ

ية هي حكم وضعّي، وليست عقدًا وإيقاعًا، بينام الوالية بمعنى الوالية الرشع

الزعامة السياسية يمكن أن تكون عبارة عن عقد بني الناس والوايل، فبمبايعة 

 الناس يصبح العقد الزمًا.

فعىل الطرفني االلتزام بالرشوط التي نّص عليها العقد، أي )القانون(. 

ع. و وسوف نتعرض الحقًا هلذا املوضوع بشكل من اإلشارة إىل أن  ال ُبدَّ موسَّ

الوالية يف الروايات مل تستعمل هبذا املعنى، أي الزعامة السياسّية، يف حّق 

 الفقهاء.

 يف أيٍّ من الروايات املنقولة عن النبّي « والية الفقيه»مل تِرْد كلمة  ـ83

دي . إالّ أنه ال يمكن التغايض عن مضمون والية الفقيه يف التص^واألئّمة

ملنصب القضاء وبع  األمور احلسبية، الذي ورد يف بع  الروايات املعتربة. 

ووالية الفقيه يف دائرة الشؤون العامة ليست مدلوالً مطابقيًا، وال تضمنيًا، وال 

التزاميًا )لزومًا بّينًا باملعنى األخص(، للروايات. ولكنها حاصل جهد بع  

هو يستحّق تقديرًا كبريًا، حيث إّنم الفقهاء الكبار )رضوان اهلل عليهم(، و

لوا إىل هذه النتيجة بعد إثباهتا بعّدة مقّدمات من روايات، مثل: توقيع  توصَّ

، مقبولة عمر بن حنظلة، مشهورة أيب خدجية، موثَّقة «احلوادث الواقعة»

قة من العقل والنقل(. السكوين ، وغريها، باإلضافة إىل أدلة عقلّية )ملفَّ

                                           
؛ 813؛ الطويس، كتاب الغيبة: 4، احلديث 43باب ، 483: 0( الصدوق، إكامل الدين 8)

من أبواب صفات القايض،  88؛ وسائل الشيعة، باب 439الطربيس، االحتجاج: 

 .9احلديث 

 .3، كتاب فضل العلم، باب املستأكل بعلمه، احلديث 43: 8( أصول الكايف 0)
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ض هلذا االستنتاج يف القسم الثاين )املباين التصديقية للوالية(.وسوف نت  عرَّ

 ويمكن أن نستنتج من املباحث التي تقّدمت:

: مل تِرْد كلمة والية الفقيه يف أيٍّ من اآليات والروايات. كام أن مضمون أوالا 

 مل يلحظ يف الكتاب والسنة. « والية الفقيه يف الشؤون العامة»

والية الفقيه يف أيٍّ من املؤلفات العرفانية والكالمية، كام أنه مل يتّم  : مل تِردْ ثانياا 

 البحث حوهلا نفيًا أو إثباتًا. 

هم الفقهاء، فلذا تعّد هذه « والية الفقيه»: إّن أّول من استعمل كلمة ثالثاا 

عيًا، ال اصطالحًا رشعيًا.  الكلمة اصطالحًا مترشِّ

حث تدور حول: ما هو املراد من الوالية كانت األسئلة األساسية يف هذا الب

يف والية الفقيه واحلكومة الوالئية؟ وبأّي معنًى استعمل لفظ الوالية عند 

مبتكري هذا املصطلح ومستعمليه؟ وماذا يمكن أن نفهم من معنى الوالية من 

اخلميني كلمة  السيد خالل أدّلة القائلني بوالية الفقيه؟ وبأّي معنًى استعمل

عو دستور اجلمهورية الوالية  فاته؟ وما هو املعنى الذي أراده مرشِّ يف مؤلَّ

  اإلسالمية اإليرانّية من الوالية؟



 

 

 

 

 

 الشرعّية للفقيهالفصل السابع: الوالية 

هم الفقهاء، وإذا أردنا معرفة املراد « والية الفقيه»أّول من استعمل مصطلح 

ه إليهم بالسؤال عن هذا فمن الطبيعي « والية الفقيه»من الوالية يف  أن نتوجَّ

املراد. وملعرفة األبعاد املختلفة للوالية علينا أن نرجع إىل كتبهم ونتتبَّع 

 استعامالهتم هلا.

بالعودة إىل كتب الفقهاء منذ بداية عص تدوين الفقه الشيعي نالحظ  ـ8

فتاوى، مضمون والية الفقيه يف ُأطٍر عّدة، تشمل األمور احلسبية، والقضاء، وال

وإجراء األحكام اجلزائية، واملرتبة األخرية من مراتب األمر باملعروف والنهي 

عن املنكر، وإقامة بع  العبادات اجلامعية، من قبيل: صالة اجلمعة، وصالة 

 العيد، وجباية ورصف األموال الرشعّية، مثل: الزكاة. 

م وتّصفهم يف ثالثة لقد تّم اإلمجاع، من البداية، عىل أولوّية الفقهاء وتصّدهي

ف  جماالت: الفتوى، والقضاء، واألمور احلسبّية. وبعبارة أخرى: إن جواز تص 

                                           
ضنا للبحث حول الوالية بشكل إمجايل )يف اجلزء األول من 8) هذا الكتاب(، ( وقد تعرَّ

نظريات احلكم يف الفقه »م، بعنوان 0222الذي ُنرش عن دار اجلديد يف بريوت، سنة 

هو تفصيل « الوالية الرشعية للفقيه»وهذا الفصل «. الشيعي، بحوث يف والية الفقيه

 وتوضيح وتتّمة للبحث املجمل هناك.
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الفقيه يف األمور احلسبّية والقضاء والفتوى حمّل إمجاع. أما التصّدي للموارد 

األخرى فيظهر أّنا كانت حمل اختالف شديد بني الفقهاء؛ فمن قائل بجواز 

د يف عص الغيبة؛ إىل قائل باختصاصها بعص حضور تصدي الفقيه هلذه املوار

، أن «املقنعة». ويعتقد بع  الفقهاء، من قبيل: الشيخ املفيد يف ×املعصوم

ف يف مجيع املوارد املذكورة يف عص  ^األئمة ضوا الفقهاء يف التص  قد فوَّ

ق احليّل، أنه يشرتط العالغيبة صمة يف . ويعتقد البع  اآلخر، من قبيل: املحقِّ

ف يف غري املوارد الثالث املذكورة )اإلفتاء؛ والقضاء؛ واألمور  جواز التص 

احلسبيّة(، ولذلك ال دليل عىل جواز تصّدي الفقهاء للموارد املذكورة يف عص 

. وباستثناء هذين الفقيهني الكبريين اللذين يمثالن اجتاهني خمتلفني: الغيبة

، فإن الكثري من الفقهاء يَرْون بأنه جيوز جواز التصدي؛ وعدم جواز التصّدي

تصّدي الفقيه يف بع  املوارد، والبع  اآلخر منها منوط بعص حضور 

 .املعصوم

مل تكن والية الفقيه يف األمور املذكورة تعني زعامة الفقيه السياسية،  ـ0

                                           
وإذا عدم السلطان »ية: ، املقنعة، كتاب الوص313ـ  313: 84( مصنَّفات الشيخ املفيد 8)

العادل يف ما ذكرناه من هذه األبواب كان لفقهاء أهل احلّق العدول من ذوي الرأي 

نوا من ذلك فال تبعة عليهم فيه والعقل  «.والفضل أن يتوّلوا ما تواله السلطان، فإن مل يتمكَّ

التي خيتص هبا  أن األحكام« املختص النافع»و« رشائع اإلسالم»( يرى املحّقق احليّل يف 0)

هي: إجراء احلدود، املراتب األخرية من مراتب األمر باملعروف  اإلمام املعصوم

 والنهي عن املنكر، إجازة مصف اخلمس والزكاة، وجوب صالة اجلمعة، و...

( عّد الشيخ الطويس إقامة صالة اجلمعة ومصف الزكاة ونصف اخلمس من 3)

(. 883، 833، 823 جمرد الفقه والفتاوى: اختصاصات اإلمام املعصوم )النهاية يف

 والظاهر أنه يعتقد بجواز التصّدي لألمور األخرى يف عص الغيبة.
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 وإدارته للمجتمع. 

 والدليل عىل ذلك: 

هلجرة مل يكن هناك تالزم بني التصّدي : يف القرون العرشة األوىل من اأوالا 

للقضاء وإجراء احلدود الرشعّية وما شاهبهام وبني اإلمارة والزعامة السياسية. 

وبعبارة أخرى: إن هذه األمور مل ُتَعّد من فروع احلاكمّية السياسيّة. واعتقاد 

ال ُيعّد  بع  فقهاء القرن الرابع عرش بالتالزم، والتفريع، واعتباره أمرًا مسلَّاًم،

دلياًل عىل أن مجيع الفقهاء كانوا من املعتقدين هبذا األمر، فإن االستنتاجات 

العلمية واملالزمات والتفريعات جيب أن تبحث من خالل ظروفها الزمنية، وال 

 جيوز اخللط بني مسلَّامت فرتٍة ما ومسلَّامت فرتٍة أخرى.

صمة ُتَعد  إحدى رشائط : يف القرون العرشة األوىل للهجرة كانت العثانياا 

الزعامة السياسّية واإلمارة، ومل يكن حينها فصل وخمييز بني احلاكم العادل 

واحلاكم املعصوم. فكّل حاكم غري معصوم يعّد غاصبًا وظاملًا. وقد رّصح 

باشرتاط عصمة إمام املسلمني  ـوهو من كبار فقهاء القرن الثامن  ـالعالمة احليّل 

. وأّما قبول زعامة اإلمام العادل غري «تذكرة الفقهاء»تاب يف بحث اجلهاد يف ك

املعصوم فهو مرهوٌن بتوف ر الرشوط الزمنّية واملكانّية اخلاّصة به، وقد توّفرت 

 هذه الرشوط بإرساء الدولة الصفوّية يف إيران.

: يف أواخر القرن العارش وبدايات القرن احلادي عرش قام الفقهاء ثالثاا 

لتفكيك بني األمور الرشعّية )اإلفتاء، القضاء، األمور احلسبية، إجراء بالفصل وا

                                           
، كتاب اجلهاد، الفصل السادس يف قتال أهل البغي: الرشط 391: 9( تذكرة الفقهاء 8)

 الثالث عرش من رشوط اإلمام هو العصمة، والرشط الرابع عرش هو النص عليه.
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احلدود والتعزيزات، إقامة اجلمعة واجلامعة، جباية ورصف األموال الرشعّية، 

و...( وبني األمور العرفية )إدارة الدولة، تنظيم السياسات الداخلية واخلارجية، 

 .«العمل عىل إرساء النظام واألمن و...(

، ذه الثنائية التي رّصح هبا الفقهاء بشكل واضح، كالعاّلمة املجليسه

، واملطالبني بمرشوعية السلطة واحلكم، كالشيخ فضل اهلل والسيد الكشفي

، أدَّت إىل القول بتفوي  الشارع الوالية يف األمور الرشعّية إىل النوري

 .الفقهاء، والوالية يف األمور العرفّية إىل السالطني

يف املصادر والعلوم اإلسالمية  «والية الفقيه»أّول من استعمل اصطالح  ـ3

. «مسالك اإلفهام»هـ( يف بحث القضاء من كتاب 933م هو الشهيد الثاين)

ق الكركّي)م  هـ(، وهو أحد كبار فقهاء العص 942وقبله بعدة سنوات قام املحقِّ

رسالة صالة »غيبة، وذلك يف الصفوّي ـ بتوسيع صالحيّات الفقهاء يف عص ال

ح بالتويّل والتدبري السيايس وزعامة املجتمع، ومل «اجلمعة ، فإّنه وإْن مل يصِّ

                                           
ـ  31حمسن كديور، نظريات احلكم يف الفقه الشيعي، نظرية السلطنة املرشوعة: ( راجع: 8)

88. 

 .493، 481، 490ـ  498( املجليس، عني احلياة: 0)

 ( الكشفي، حتفة امللوك )حجري فاقد للرتقيم(.3)

( حممد تركامن، شيخ فضل اهلل النوري، رسائل، إعالميه ها، مكتوبات وروزنامه شيخ 4)

 .888ـ  882: 8 نوري شهيد فضل اهلل

، كتاب القضاء: 339: 83( الشهيد الثاين، مسالك اإلفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم 3)

اختلف كالم الشيخ وغريه من الفقهاء فيام لو مات إمام األصل هل ينعزل من القضاء »

الذي  هذا يف والية الفقيه حال الغيبة، فإن اإلمام دحأم ال؟... األظهر هو األّول. وقد يق

 «.ري يف حكمه ذلك اخلالف املذكورقد جعله قاضيًا وحاكاًم قد مات فيج
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ل ما  يتجاوز األمور الرشعية يف صالحيات الفقيه، إال أن هناك عبارة عاّمة تتحمَّ

اتفق أصحابنا رضوان اهلل عليهم عىل أن الفقيه، »هو أعّم من ذلك، حيث يقول: 

اإلمامي، اجلامع لرشائط الفتوى، املعربَّ عنه باملجتهد يف األحكام  العدل،

الرشعّية، نائب من قبل أئمة اهلدى صلوات اهلل وسالمه عليهم يف حال الغيبة، 

 .«يف مجيع ما للنيابة فيه مدخل...

يف الفقه  «الوالية العّامة للفقهاء»كانت هذه اإلشارة األوىل لوالدة نظرية 

 الشيعّي. 

قبل هذه املرحلة كانت والية الفقهاء تقتص عىل األمور احلسبية، وبع  و

من قبيل: إجراء احلدود، وإقامة اجلمعة، و...(. أّما يف هذه  ،املوارد اخلاصة

حيث تداخلت مسألة النيابة عن األئّمة يف مسألة والية الفقيه مع  ،املرحلة

ف الفقيه يف شأن القبول للوالية العاّمة للفقهاء، فإنه عند الشّك  يف جواز تص 

ك بعمومات أدلة الوالية العاّمة للفقيه، وال نحتاج  من الشؤون نستطيع أن نتمسَّ

 إىل دليل خاّص. 

بعيدًا عن البحث النظرّي للموضوع، وبمالحظة اجلانب الواقعّي  ـ4

والعميّل حتى القرن احلادي عرش، فقد كان السالطني؛ بام هلم من سلطة، 

بون  الفقهاء يف مناصب من قبيل القضاء، شيخ اإلسالم، صدر اإلسالم، ينصِّ

. ولكن بعد أن أخذت قدرة السالطني بالضعف وغريها من املناصب

                                           
 ، املجموعة األوىل، رسالة يف صالة اجلمعة.843ـ  840( رسائل املحقق الكركي: 8)

( انظر إىل الوثيقة الرسمية ملنصب العالمة املجليس شيخًا لإلسالم من قبل الشاه سلطان 0)

( يف مكتبة الروضة الرضوية. وأيضًا خطبة 9390حسني الصفوي، خمطوطة رقم )

العالمة املجليس يف اعتالء الشاه السلطان حسني الصفوي العرش )املجموعة املخطوطة 
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واالّنيار، ويف املقابل ازدادت قدرة الفقهاء االجتامعية تدرجييًا، انعكست 

م يف القضية، أي أصبح السالطني حمتاجني إىل إذن الفقهاء يف احلكم، وإجازهت

. ومن أهّم فقهاء هذه املرحلة الشيخ جعفر كاشف الغطاء)م اجلهاد

هـ(. 8040هـ(، والسيد حممد املجاهد)م 8038هـ(، واملريزا القمي)م 8001

لت مسألة  يف أواسط القرن الثالث عرش إىل « والية الفقيه»وعىل أّي حال فقد حتوَّ

هـ(؛ بإدراكه 8048النراقي)م مسألة اجتامعية عاّمة البلوى. وكان املاّل أمحد 

ملتطلِّبات عصه، أّول فقيه من فقهاء الشيعة يفرد بحثًا مستقالا ملسألة والية 

يف بيان والية احلاكم وما له فيه  34عوائد األيام )العائدة »الفقيه يف كتابه 

. وقد غلب الطابع السيايّس عىل بحث النراقّي يف كتابه، وخاّصًة يف «الوالية(

                                                                                                   
. وراجع أيضًا: رسول جعفريان، (( يف مكتبة جملس الشورى اإلسالمي0108رقم )

يف  ، فصل الوظائف اإلدارية للعلامء802ـ  13كتاب دين وسياست در عص صفوي: 

 الدولة الصفوية.

ران إيران با دو رؤيه خمدن گنديشهااي ( راجع: عبد اهلادي احلائري، نخستني رويا روييه8)

ز ارشوعيت حكومت فتح عيل شاه قاجار م: وازي غرب، الفصل الثامن بعنوانژبور

. ولالطالع عىل إجازة اجلهاد 313ـ  303ران ورهربان مذهبي شيعه: گنديشهااه گديد

الغطاء لفتح عيل شاه قاجار راجع: كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء من كاشف 

، الطبعة احلجرية. وللتعرف عىل آراء املريزا القّمي راجع: إرشاد نامه، بتصحيح 394: 4

، ش 02كّلية تربيز لآلداب والعلوم اإلنسانية، ج  جملةوتقديم: حسن قايض طباطبائي، 

. 3498، رقم 839: 00وراجع أيضًا: الذريعة . 383ـ  333، صفحة 8348، سنة 3

، الطبعة احلجرية؛ وأيضًا )رّديه مريزاي قّمي بر مريزا عبد 90: 8وانظر: جامع الشتات 

 301، املخطوطة الفارسية )راجع: احلائري، ص 12ـ  39الوّهاب منيش املاملك(: 

شتملة عىل أحكام (؛ السيد حممد املجاهد، اجلهادية )جامع املسائل اجلهادية(، امل308و

 اجلهاد يف فرتة احلرب اإليرانية الروسية.

 .380ـ  309( عوائد األيام: 0)



838 

والية »ئله. وبعبارة أخرى: يمكن القول إن كالم النراقي كان أّول تصيح بـ أوا

نظم الشؤون »وألّول مرة يف الفقه الشيعي تعّد «. الفقهاء السياسّية عىل الناس

 .من وظائف الفقهاء« الدنيوية للناس

كان هذا بداية عص جديد لوالية الفقيه، التي تعنى الزعامة السياسية 

واالجتامعية للفقيه. ولذلك فإن عمر نظرية والية الفقيه، بمعنى  واإلدارية

احلكومة والزعامة السياسية للفقيه، يرجع إىل أقّل من قرنني. ومع أّن النراقّي قد 

ل إىل وظائف الفقهاء يف عص الغيبة يف بحث استداليل، إال أنه  أشار بشكل مفصَّ

أّي  «نظم الشؤون الدنيوية للناس»ة مع األسف مل ُيرِشْ يف غري املقّدمة إىل وظيف

هـ( ليتوىّل توضيح هذه 8333م إشارة ُتذكر. وقد أتى بعده املريزا النائيني)

 . الوظيفة

ومنذ عص النراقي انكّب الفقهاء عىل بحث مسألة والية الفقيه، بمعنى 

 احلكومة والزعامة السياسية. وانقسم الفقهاء يف هذه املسألة إىل قسمني:

: مل يوافق النراقّي يف الوالية العاّمة للفقيه، وأنكروا الزعامة األّول القسم

                                           
إن كلية ما للفقيه العادل توّليه وله الوالية فيه أمران: أحدمها: كل : »333( املصدر نفسه: 8)

ما كان للنبي واإلمام ـ الذين هم سالطني األنام وحصون اإلسالم ـ فيه الوالية وكان 

م فللفقيه أيضًا ذلك، إال ما أخرجه الدليل من إمجاع أو نص أو غريها. وثانيهام: إن كل هل

فعل متعلق بأمور العباد من دينهم أو دنياهم، وال ُبدَّ من اإلتيان به، وال مفّر منه؛ إما 

عقاًل؛ أو عادة من جهة توق ف أمور املعاد أو املعاش لواحد أو مجاعة عليه، وإناطة انتظام 

 «.ور الدين أو الدنيا به...أم

( املريزا حممد حسن النائيني، منية الطالب )تقرير أبحاثه بقلم: الشيخ موسى النجفي 0)

؛ املكاسب والبيع )تقرير أبحاثه بقلم: الشيخ حممد تقي اآلميل( 030: 0اخلوانساري( 

0 :334. 
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السياسية للفقهاء يف عص الغيبة؛ بدعوى أّن األدلة الفقهية قارصة عن إثبات 

هذه الوظائف للفقيه. ومن هؤالء الفقهاء، الشيخ األنصاري يف كتاب 

، والسيد حمسن «حاشية املكاسب»، واآلخوند اخلراساين يف «املكاسب»

 . ، والسيد أبو القاسم اخلوئي، والسيد أمحد اخلوانسارياحلكيم

: الفقهاء الذين عملوا عىل تعميق وبسط وجهة نظر النراقي، القسم الثاين

القائلة بالزعامة السياسية للفقيه يف عص الغيبة، ومن أهم هؤالء الفقهاء: الشيخ 

، ، والسيد حممد حسني الربوجردي«راجلواه»حممد حسن النجفي صاحب 

 .والسيد اخلميني والسيد الگلپايگاين

                                           
لشيخ األنصاري . حول الرأي ا833ـ  833(: ةجرياحل ةطبعال( األنصاري، املكاسب )8)

حول والية الفقيه يف املكاسب هناك وجهة نظر أخرى، راجع: مقالة الشيخ نارص مكارم 

 الشريازي يف املؤخمر العاملي للشيخ األنصارّي يف قم.

 . 893( اخلراساين، حاشية كتاب املكاسب: 0)

 .322( احلكيم، ّنج الفقاهة )تعليق عىل كتاب البيع للشيخ األنصاري(: 3)

 .822: 3خلوانساري، جامع املدارك يف رشح املختص النافع ( ا4)

؛ اخلوئي، 30: 3( اخلوئي، مصباح الفقاهة )تقريرات أبحاثه بقلم: حممد عيل التوحيدي( 3)

التنقيح يف رشح العروة الوثقى، االجتهاد والتقليد )تقرير أبحاثه بقلم: املريزا الغروي(: 

404 . 

بإعادة صياغة هذا الفصل من الكتاب وصلنا خرب  ]يف الوقت الذي كنت فيه مشغوالً 

 .[استشهاد السيد الغروي التربيزي يف العراق، رمحه اهلل وأعىل مثواه

 .391: 08( النجفي، جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم 3)

( الربوجردي، البدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر )تقرير أبحاثه بقلم: شيخنا األستاذ 1)

 .33ـ  30عيل املنتظري(: حسني 

 ( الگلپايگاين، اهلداية إىل َمْن له الوالية ) تقرير أبحاثه بقلم: أمحد الصابري اهلمداين(.8)



833 

اخلميني فإنه، سواء من الناحية النظرية أم من الناحية  لسيدوبالنسبة ل

العملية، كان من املبدعني يف هذا املجال. فأّما الناحية النظرية فقد ارتقى 

والية العامة للفقيه إىل القول بالوالية بالزعامة السياسية للفقهاء من القول بال

. وأّما من الناحية العملية فكان أّول فقيه قام بتشكيل حكومة، املطلقة للفقيه

وانخرط عمليًا يف قيادهتا السياسية، وإدارة احلكم فيها، والوالية عىل شؤوّنا. 

 وسوف نتعرض بشكل تفصييّل هلذا املوضوع الحقًا.

عت بشكل تدرجيّي مع أن والية الفقي ـ3 ه يف الفقه الشيعي قد تطّورت وتوسَّ

من جهة دائرة صالحيات الفقيه وواليته، من الوالية يف األمور احلسبية إىل 

الوالية العاّمة، ومن ثم إىل الوالية املطلقة، إال أّنه مل يطرأ أّي تغيري عىل معنى 

ف الوالية. فمن بدايات الفقه الشيعي كان معنى والية الفقيه  هو أولوّية تص 

وتصّدي الفقيه وقيامه بشؤون الغري. فاّتساع دائرة الوالية واختالف متعلِّقات 

األولوّية والتصّدي ال يؤّدي إىل تغيري يف معنى والية الفقيه. ووالية الفقيه يف 

ف، وتدبري األمور احلسبيّة، ووالية الفقيه  األمور احلسبية تعني أولوّيته يف التص 

ف يف األمور العامة، التي يف األم ور العامة تعني أيضًا أولوّية الفقيه يف التص 

تشمل األولوية يف اإلدارة السياسية والزعامة االجتامعية. وبعبارة أخرى: إن 

ف،  الوالية ليس هلا سوى معنى واحد يف الفقه، وهو األولوية، والتص 

غري. واألدلة عىل وحدة والتصدي، والسلطة، واإلمارة، والسيطرة عىل شؤون ال

                                                                                                   
: 8والية الفقيه للخميني؛ حترير الوسيلة ؛ 302ـ  439: 0ميني، كتاب البيع اخلالسيد ( 8)

 ، كتاب األمر باملعروف والنهي عن املنكر.483ـ  480

 .812: 02اخلميني، صحيفه نور السيد ( 0)
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 معنى والية الفقيه هي: 

: لقد ذكر يف مجيع كتب اللغة هذا املعنى كأحد املعاين اللغوّية للوالية األول

 )املأخوذ من املعنى األصيل: القرب(، ومل يتّم تقسيمه إىل معنيني خمتلفني.

خروج . وهذه الوالية حتتاج إىل دليل معترب لل: أصالة عدم الواليةالثاين

عىل هذا األصل. ووالية الفقيه، سواء أكانت يف األمور احلسبية أم عامة أم 

مطلقة، حتتاج إىل دليل فقهّي معترب للخروج من حتت هذا األصل. ووحدة أصل 

 عدم الوالية هو دليل آخر عىل وحدة معنى الوالية بأقسامها الثالثة.

 املرتبة األوىل منها، : كّل مرتبة من مراتب والية الفقيه تشتمل عىلالثالث

بمعنى أن الوالية العاّمة للفقيه تشتمل عىل والية الفقيه يف األمور احلسبيّة، 

والوالية املطلقة للفقيه تشمل واليته العاّمة، والوالية يف األمور احلسبية. وال 

يوجد دليل عىل أن والية الفقيه يف كل مرتبة من مراتبها هلا معنًى خيتلف عنها يف 

 اتب األخرى.املر

: ذكر الفقهاء َمْقَساًم واحدًا يف والية الفقيه عىل القارصين والوالية الرابع

الفقهية األخرى يف معرض حديثهم عن والية الفقيه عىل الناس، وتكلَّموا يف 

. فوحدة التقسيم ووحدة املَْقَسم تقسيم واحد عىل الواليات الفقهّية املختلفة

                                           
 ؛ املكاسب؛309؛ عوائد األيام: 021: 8الرشيعة الغراء  مبهامت( كشف الغطاء عن 8)

 . 844: 3اخلميني، هتذيب األصول ) تقرير أبحاثه بقلم: الشيخ جعفر السبحاين(  السيد

 13وان رقم ، عن333: 0؛ املراغي، العناوين 309( انظر عىل سبيل املثال: عوائد األيام: 0)

: 3يف اإلشارة إىل األولياء واملوىل عليهم؛ بحر العلوم، بلغة الفقيه، رسالة يف الواليات 

)الطبعة  . الشيخ حممد عيل ثقة اإلسالم األصفهاين، رسالة يف الواليات099ـ  098

 .احلجرية(



833 

 ًى واحد من الوالية يف مواضع خمتلفة من الفقه.دليٌل آخر عىل إرادة معن

: استدّل يف كثري من املوارد بدليل واحد عىل الوالية العامة للفقيه اخلامس

عىل الناس، ووالية الفقيه يف األمور احلسبية ـ ومن مجلتها: الوالية عىل الغائب 

، فهل «السلطان ويّل من ال ويّل له»، و«جماري األمور»والقارص ـ، من قبيل: 

يمكن أن يوصلنا دليل واحد إىل معنيني خمتلفني من والية الفقيه؟ فوحدة الدليل 

 هي من أهّم أدّلة وحدة املعنى يف االستعامالت املختلفة لوالية الفقيه.

: ُطرحت والية الفقيه يف الكتب الفقهية فقط، دون غريها من كتب السادس

ُطرحت مسألة والية الفقيه ـ ألّول مّرة  العرفان والكالم والتفسري والرواية. وقد

ـ بشكل مستقّل ومنسجم يف الكتب الفقهية القديمة يف زمن الشيخ األنصاري 

، يف ذيل بحث أولياء العقد، أي بعد والية األب واجلّد «املكاسب»يف كتابه 

. وقد عّد فقهاء الشيعة، ومنهم: لألب عىل الولد الصغري أو السفيه واملجنون

اخلميني، يف هذا البحث احلكومة والزعامة السياسية من مجلة مصاديق  السيد

، «عوائد النراقي». ويف كتب القواعد الفقهية، من قبيل: والية الفقيه

، لبحر العلوم، تم «بلغة الفقيه»، و«خزائن الدربندي»، و«عناوين املراغي»و

يه عىل الغائب طرح بحث والية الفقيه عىل الناس إىل جانب بحث والية الفق

. ومل ُيرِشْ أي  فقيه من الفقهاء يف الكتب الفقهية القديمة، أو يف كتب والقارص

                                           
 .333( راجع أيضًا: عوائد األيام: 8)

ف ، مسألة من مجلة أو833ـ  833( املكاسب: 0) ف يف مال َمْن ال يستقل بالتص  لياء التص 

 يف ماله احلاكم.

 .302ـ  439: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ( 3)

؛ الدربندي، 098: 3؛ بلغة الفقيه 13؛ املراغي، العناوين، رقم 309( عوائد األيام: 4)
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القواعد الفقهية، إىل أدنى اختالف يف معنى الوالية يف والية الفقيه عىل الناس، 

 ووالية الفقيه عىل الغائب والقارص.

لكان الزمًا عىل واحلال أنه لو كان هناك أّي اختالف بني هذين املوضعني 

الفقهاء اإلشارة إىل هذا االختالف؛ لرفع التوّهم. وعدم إشارهتم هلذا االختالف 

 دليٌل عىل وحدة معنى الوالية يف املوضعني.

: إن إضافة الوالية إىل الفقيه، دون العارف واملتكلِّم والسيايّس، يدّل السابع

لعرفانية، وال الكالمية، وال عىل أن املراد من الوالية هو الوالية الفقهية، ال ا

السياسية )أي من غري مالحظة نوع خاّص من الوالية، أي الوالية الرشعية(. 

وإذا كان تعليق احلكم عىل الوصف مشعرًا بعّلّيته فمن الواضح أن للفقيه، من 

 ، صالحّية التصّدي ملنصب الوالية عىل الناس، ال من حيثية أخرى.حيث هو فقيه

لفقيه هو الوالية الفقهية، ال الوالية العرفانية، وال الوالية وما يتناسب مع ا

الكالمية، وال الوالية بمعنى احلاكمّية )بدون اعتبار القيود اخلاّصة للوالية 

الرشعية(؛ فإنه لو كان املراد من والية الفقيه والية أخرى غري الوالية الفقهية 

م جّدي يف الوالية الفقه ر فإن ذلك يؤّدي إىل توه  م املقدَّ ية. ولدفع دخل التوه 

كان من الالزم عىل الفقهاء التصيح بأْن ليس املراد من هذا االصطالح الوالية 

الفقهية. وعدم إشارهتم إىل هذا األمر جيعلنا نطمئن بأّن املراد من الوالية يف 

 والية الفقيه عىل الناس هو الوالية الفقهية.

فقيه عىل الناس فإن مسألة والية الفقيه مسألة بعيدًا عن الوالية الفقهّية لل ـ3

 فقهية، ال كالمية؛ وذلك:

: من وجهة نظر مطَّلعة خبرية فإنه منذ البدايات وحتى استقرار والية أوالا 

                                                                                                   
 خزائن األحكام.
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الفقيه يف إيران مل نجد متكلِّاًم واحدًا من املتكلِّمني يعترب أن والية الفقيه عىل 

تعيني الفقيه من باب قاعدة اللطف  الناس هي فعل من أفعال اهلل، حتى ُيَعدّ 

 .الواجب عىل اهلل

فإّنم منذ  ،: بعد قيام الفقهاء بطرح بحث والية الفقيه يف كتبهم الفقهيةثانياا 

أواسط القرن الثالث عرش اهلجرّي قد َعّدوا مسألة والية الفقيه عىل الناس من 

 . املسائل الفقهية

ح الفقهاء بفقهّية مسأثالثاا  لة والية الفقيه عىل الناس وعدم كالميتها: : رصَّ

فه يف مال الغري، أو » وينبغي أن يعلم أن البحث يف والية الفقيه بمعنى نفوذ تص 

ف يف أموال  يف وجوب اّتباع حكمه، بحث فقهّي.... ووالية النبّي بالتص 

أيضًا الناس، ووجوب طاعته فيام إذا كان أمره وّنيه بعنوان الوالية عىل الرعية، 

، واالعتقاد هبام بام ×واإلمام حكم رشعّي عميّل. ولكن بام أن معرفة النبي

م لإلسالم واإليامن.... وهذا  هلام من الشؤون، مطلوٌب نفيسٌّ أيضًا...، ومقوِّ

واإلمام املعصوم،  الوجوب النفيّس للمعرفة واالعتقاد ال جيري يف غري النبي

 .«كام ال خيفى

                                           
د ذلك الرجوع إىل بحث اإلمامة يف الكتب الكالميّ 8) ة املعتربة عند الشيعة، من قبيل: ( ويؤيِّ

الشايف يف اإلمامة للسيد املرتىض؛ التمهيد للشيخ الطويس؛ جتريد االعتقاد للمحّقق 

 الطويس؛ كشف املراد للعالمة احليل، گوهر مراد لالهيجي.

( راجع: بحث والية الفقيه يف مكاسب األنصاري، وجواهر الكالم للنجفي، وكتاب 0)

 البيع للخميني.

: 3الشيخ جواد التربيزي، إرشاد الطالب يف التعليق عىل املكاسب، مباحث الواليات ( 3)

صًا(. 88  )ملخَّ
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: هل ما يقولونه من أن «كشف األرسار»يف كتابه  ّي اخلمين السيدسئل 

املجتهد يف زمان الغيبة نائب اإلمام صحيٌح أم ال؟ وإذا كان ذلك صحيحًا فام 

 .هي حدوده؟ وهل تشمل هذه احلدود الوالية واحلكومة؟

والية املجتهد، والتي هي مورد السؤال، كانت من البداية حمّل »فأجاب: 

إّّنم بحثوا يف أصل ثبوت وعدم ثبوت الوالية للمجتهد. بحث املجتهدين، ف

وكذلك بحثوا يف حدود واليته ودائرة حكومته. وهذا البحث هو أحد الفروع 

 الفقهّية التي استدّل عليها الفريقني بأدّلة عمدهتا أحاديث ُرويت عن النبّي 

 .×واإلمام

 ومن هذه العبارة يمكن أن نستنتج النقاط التالية:

 إّن احلكومة هي من مصاديق والية الفقيه. :األوَل

: إّن والية الفقيه ليست من رضورّيات فقه الشيعة؛ وذلك ألنه وقع الثانية

: يف دائرة والثانية: يف أصل والية الفقيه؛ األوَلاالختالف فيها من جهتني: 

 صالحيات الويّل الفقيه.

وليست أصاًل عقائديًا، أو : إّن مسألة والية الفقيه فرٌع من فروع الفقه، الثالثة

 مسألة كالمية. 

ك بقاعدة اللطف يف بع  األدلة العقلّية لوالية الفقيه عىل الناس  أّما التمس 

فسوف نقوم ببحثه وحتليله يف القسم الثاين من هذا الكتاب )املباين التصديقّية 

 للوالية(.

                                           
 ، من النسخة املرتمجة.813اخلميني، كشف األرسار:  السيد (8)

. وقد قام السيد اخلميني بتأليف هذا الكتاب رّدًا عىل كتاب 882( كشف األرسار: 0)

 ، حلكمي زاده.«نة()أرسار األلف س هأرسار هزار سال»
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ف الفقيه، ووجوب إط اعته، وغري وأّما الرأي الذي َيُعّد مسألة جواز تص 

ذلك من األحكام الفقهية يف مسألة والية الفقيه، فرعًا من مسألة كالمية هي 

، فريّده أّن هذه النقطة ال تنحص تعيني الفقيه من ِقَبل اهلل سبحانه وتعاىل

بمسألة والية الفقيه عىل الناس، فإن مجيع املباحث الفقهية طاملا مل جُتْعل من ِقَبل 

 فإّنا علميًا غري ملِزمة رشعًا. ومن الواضح أن وضَع مجيع اهلل سبحانه وتعاىل

األحكام الرشعية التي تكون عىل هذا املنوال واجٌب عىل اهلل من باب قاعدة 

اللطف. ويف هذا السياق أال يمكننا أن نحّول مجيع املسائل الفقهّية إىل مسائل 

 كالمّية؟!

 عبارة عن: «عىل الناسة للفقيه الوالية الرشعيّ »إّن أركان املسألة الفقهية  ـ1

ف، امللك، األول : إّن اهلل هو جاعل الوالية. والوالية بمعنى األولوية، التص 

اإلمارة والقيام بشؤون الغري، هي حكم وضعّي، واحلكم ـ األعّم من الوضعّي 

 والتكليفّي ـ حيتاج إىل جاعٍل.

العموم االستغراقّي أولياًء  : إن اهلل قد عنّي مجيع الفقهاء العدول بنحوالثاين

بالوالية الفعلية عىل الناس. وال فرق بني الفقهاء العدول من جهة التعيني 

                                           
مسألة والية الفقيه يف زمان الغيبة هي مسألة كالمية، »( يعتقد الشيخ جوادي اآلميل أن 8)

يف كتاب پريامون وحي « إمامت وواليت»)مقالة « مع حفظ كون فروعها فقهية...

(. وحول موقع الوالية يف املباحث الكالمية من وجهة نظر الشيخ اآلميل 843ورهربي: 

 32العدد األول: « حكومت إسالمى»، جملة «سريي در مباين واليت فقيه»قالة راجع: م

العدد « قضايا إسالمية معارصة». وقد ترمجت هذه املقالة يف جملة 8013، خريف، 38ـ 

 .8998ـ  8991، 043، والعدد الثاين: 83األول: 

 .033: 9؛ صحيفه نور 823: 0اخلميني، املكاسب املحرمة: السيد ( راجع: 0)
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 .للوالية

أي مجيع الناس الذين مل حُيِرزوا ملكة االجتهاد  ـ: إّن املوىّل عليهم الثالث

وىّل هم حتت الوالية الرشعية للفقهاء العدول، وُيصطلح عليهم بـ )امل ـ)العواّم( 

 .عليهم(

: إّن دائرة الوالية تشمل الشؤون العاّمة )غري الشخصية، وغري الرابع

اخلاّصة(، وكل األمور املتعلِّقة بإدارة املجتمع، وشؤونه السياسّية، والقضايا 

. وهذه الدائرة تعادل املتعلِّقة باحلكم، وكل ما يرجع فيه الناس إىل حّكامهم

علم احلقوق. وبعبارة أخرى: إن مجيع شؤون الناس، دائرة األمور العاّمة يف 

 باستثناء دائرة حياهتم اخلاّصة، هي حتت الوالية الرشعية للفقهاء.

 من لوازم الوالية الرشعية للفقهاء عىل الناس ما ييل: ـ8

: إن مبدأ عدم التساوي هو احلاكم يف دائرة الوالية، أي يف األمور العامة أوالا 

املرتبطة بالسياسة. فإّن الناس )العواّم( والفقهاء العدول ال للمجتمع، واملسائل 

يتساوون يف األمور التي تتعلَّق باإلدارة السياسية، وبتدبري شؤون املجتمع، طبقًا 

 لألحكام الرشعّية.

: إّن الفقهاء العدول )األولياء الرشعيني عىل الناس( يتمتَّعون بامتيازات ثانياا 

 إدارة الشؤون السياسيّة واالجتامعية يف املجتمع وقدرات وصالحيات رشعيّة يف

ُصهم، وسعة اّطالعهم عىل أبعاد الرشيعة،  َلهم لذلك هو ختص  اإلسالمي. وما َأهَّ

وحيازهتم ملكة االجتهاد والفقاهة، ما جعلهم قادرين عىل التصّدي لشؤون 

                                           
 .83اخلميني، واليت فقيه:  السيد ( راجع عىل سبيل املثال:8)

 .309( عوائد األيام: 0)

 493، 489، 488، 483، 410: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ( راجع عىل سبيل املثال: 3)

 .849: 0؛ هتذيب األصول 889: 0؛ الرسائل 491ـ 
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 الناس، عالوة عىل تصّدهيم لشؤوّنم اخلاّصة. 

تبار أّنم موىّل عليهم، يعتربون فاقدين ألهلية اإلدارة، : إّن الناس؛ باعثالثاا 

وبحاجة إىل قّيم رشعي يتوىّل مجيع شؤوّنم السياسية العاّمة، وما يتعلَّق بإدارة 

املجتمع، وخاّصة األمور احلّساسة منها. والناس وإْن كانوا مكلَّفني وراشدين يف 

م يف ما يتعلَّق باألمور ما يتعلق بشؤوّنم اخلاّصة وأمورهم الشخصية، إالّ أّن

العامة حمجوٌر عليهم، وإّن أيَّ تّصف منهم له عالقة بشؤون العاّمة حيتاج إىل 

 الِحق من الويّل الفقيه.
ٍ
 إجازة مسبقة، أو إمضاء

 ما هي فلسفة ترشيع الوالية الرشعية للفقيه عىل الناس؟ ـ9

نقص املوىّل إن احلكمة من جعل الوالية يف مجيع هذه املوارد هي جربان 

ضون لالنحراف إذا مل يكن هناك فقيه عادل  عليهم. فبام أن الناس قد يتعرَّ

ذوا بع  القرارات التي تعارض  يرشدهم ويدّبر شؤوّنم العامة، وربام اختَّ

أن ينضوي  اإلهليانمصاحلهم، وتلقي هبم إىل التهلكة، اقتضت احلكمة واللطف 

؛ َجرْبًا لضعفهم وعدم قدرهتم. ومن الناس حتت قيادة ووالية الفقهاء العدول

الواضح أْن ليس املراد من حمجورّية العواّم يف أمورهم العاّمة عدم أهليتهم يف 

مجيع الشؤون، فقد رّصح الفقهاء أن الناس يف إطار شؤوّنم اخلاصة وحياهتم 

الشخصية يتمتَّعون بالرشد واالستقاللّية يف قراراهتم. فهذه الوالية والقيمومة 

صة عىل دائرة شؤوّنم العامة. ومن املناسب هنا أن نورد ما رّصح به بع  مقت

 الفقهاء يف هذا املجال:

أولياء « الفقهاء العدول»يف مقام بيان األولياء الرشعّيني َعّد املحقق النراقي 

 .عىل الدوام

                                           
 .309( عوائد األيام: 8)
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ويف مقام توضيح الفرق بني احلّق والوالية ذكر السيد حممد آل بحر العلوم يف 

وهو  ـفأثرها ]الوالية[ يف األّول »، يف رسالة الواليات: «بلغة الفقيه»ابه كت

ف من صاحبها  إنام هو غالبًا الستيفاء ما هو له وملصلحته ]املكلَّف[،  ـالتص 

 . «والثاين إنام هو لنقص يف املوىّل عليه، ورجوع مصلحته إليه؛ إتقانًا للنظام

اخلارج يف الفقه يف حوزة النجف األرشف )دروس « والية الفقيه»ويف كتابه 

والية الفقيه من األمور »اخلميني:  السيد ( يقولم8939هـ.ش / 8348يف سنة 

االعتبارية العقالئية، وليس هلا واقع سوى اجلعل، وذلك كجعل القيِّم للصغار. 

 .«فالقّيم عىل األّمة ال خيتلف عن القّيم عىل الصغار من ناحية الوظيفة والدور

ويف معرض تعداده حلقوق  ،«حول اجلمهورية اإلسالمية»ويف أواخر كتاب 

احلاكمية، َعّد الشيخ مرتىض مطهري احلّق اإلهلّي النوع الثاين من أنواع هذا 

إّن ماهّية احلكومة يف هذه الصورة هي قهرًا الوالية عىل »احلّق، وكتب قائاًل: 

رحت يف الفقه بعنوان )والية الناس، ال النيابة والوكالة عن الناس، وقد طُ 

 .«احلاكم(، وهي من نوع الوالية عىل الُقصَّ والُغّياب

                                           
 .088: 3( بلغة الفقيه 8)

ض السيد اخلميني ملكانة الناس يف نظام والية 88والية احلكومة اإلسالمية: ( 0) . مل يتعرَّ

الفقيه يف أيٍّ من كتبه االستداللية والفتوائية، ككتاب البيع، وحترير الوسيلة، إال أنه يف 

خطبه املنشورة يف صحيفة نور، وخصوصًا املقابالت التي أجراها يف باريس، وخطاباته 

كّد عىل املكانة الرفيعة للناس يف نظام اجلمهورية اإلسالمّية، كالشعار الذي يف طهران، أ

ض الحقًا إىل موضوع مكانة وموقعية «. رأي الناس هو املعيار»طرحه  وسوف نتعرَّ

س  الشعب من الفكر السيايّس للسيد اخلمينّي، ومراحل تطّور الفكر السيايّس عند مؤسِّ

 اجلمهورية اإلسالمّية.

ف إىل نظرية الشهيد 833مطهري، حول اجلمهورية اإلسالمية:  ( مرتىض3) . وللتعر 
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وليس »: «أساس احلكومة اإلسالمية»وكتب السيد كاظم احلائري يف كتاب 

املقصود من ثبوت الوالية العاّمة للفقهاء كوّنم، كالنبّي واإلمام، أوىل باملؤمنني 

لوّية من النفس إنام ثبتت للنبّي واإلمام بالنّص من أنفسهم. فالوالية بمعنى األو

سواء يف والية األب عىل األوالد، أو يف  ـالصيح، أما املنصف إىل الذهن عرفًا 

فهو الوالية يف حدود تكميل نقص  ـوالية الفقيه عىل املجتمع، أو يف غري ذلك 

 .«املوىّل عليه، وعالج قصوره

إن الدليل الذي دّل عىل والية «: »دة املجتمعاإلمامة وقيا»كام قال يف كتابه 

الفقيه ال يعدو أن يكون من سنخ سائر أدّلة الواليات االعتيادية. فمثاًل: والية 

األب عىل طفله ال جتعله أوىل بالطفل من نفسه، وإنام هي رعاية مصلحة الطفل، 

الفقيه؛  وسّد نقصه باعتباره طفاًل. وهذا املعنى هو نفسه الذي تفهمه من والية

إذ ال نفهم أن الفقيه يصبح أوىل باملؤمنني من أنفسهم، كام هي والية النبّي 

عىل حّد تعبري األصولّيني )بمناسبات احلكم  ـواملعصومني، وإنام نفهم 

أن املقصود بوالية الفقيه عىل الناس واملجتمع هو سّد النقص  ـواملوضوع( 

 .«والقصور احلاصل لدهيام، ويكون أمره نافذاً 

، «كلامت سديدة يف مسائل جديدة»وذكر الشيخ حممد مؤمن القّمّي يف كتابه 

إّن مقام «: »كلمة يف مزامحة أقدام احلكومة اإلسالمية حلّق األشخاص»يف مقالة 

اإلمام بالنسبة إىل األمة مقام الويل والقّيم بالنسبة إىل املوىَل عليه... إن الزم كون 

                                                                                                   
 .83ـ  82األستاذ مطّهري يف احلكومة اإلسالمية راجع كتابه: حول الثورة اإلسالمية: 

 .819، 813، 833ـ  833( السيد كاظم احلائري، أساس احلكومة اإلسالمية: 8)

. ويف كتابه والية األمر يف عص الغيبة: 084ـ  083( احلائري، اإلمامة وقيادة املجتمع: 0)

 تناول موضوع قصور املجتمع من زاوية خمتلفة. 038
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ًا كان هذا اآلخر أو مجاعة، أن يكون إدارة املوىّل عليه أحد ولّيًا عىل آخر، واحد

إىل ولّيه، فإنه مقتىض الوالية... فكل ما يرجع إىل مصالح األّمة بام أّنا أّمة فهو 

]أي الويّل الرشعي، رئيس الدولة[ ولّيهم فيه، وال أمر هلم معه، وال اعتبار 

عىل هذه األّمة كانت برضاهم وكراهتهم فيه... فإذا جعل اهلل تعاىل ولّيًا 

تصميامته نافذًة يف حّقهم، وإرادته ورضاه حاكمني عليهم، وال أمر هلم معه 

أصاًل... إن مقتىض الوالية إلغاء اختيار املوىّل عليه ]يف دائرة الشؤون العاّمة[... 

إذا كان املوىّل عليه األمة فمالزمها إلغاء اختيارات كلٍّ منهم يف ما يرجع إىل 

 .«جتمع واألّمةمصالح امل

، ذكر الشيخ «اإلمامة والوالية»، يف مقالة «حول الوحي والقيادة»ويف كتابه 

الناس، بام هلم من حيثّية القابلّية للحكومة، ال الفاعلّية هلا، »جوادي اآلميل أّن 

 .«ليس هلم أّي اختيار فيها، حتّى تكون هلم الكلمة الفصل أو املشورة حوهلا

كان جمّرد نموذج ألدّلة البحث. وليس هناك أدنى شّك يف أن  ما ذكرناه ـ82

املراد من الوالية يف والية الفقيه هو الوالية الرشعية والفقهية. ومن أحكام 

 الوالية الرشعّية للفقهاء عىل الناس:

أّي دخل يف تعيني  ـبعنوان كوّنم موىّل عليهم  ـ: ليس للناس احلكم األّول

الفقهاء العدول معيّنون من قبل اهلل، وبفقداّنم ألّي صفٍة وعزل الويّل الفقيه. ف

من صفات العدالة أو الفقاهة فإّنم ينعزلون تلقائيًا. وحتى الفقهاء العدول ال 

يملكون صالحية تعيني وعزل بعضهم البع . ورأي الفقيه العادل يف العزل 

                                           
( مؤمن القّمي، كلامت سديدة يف مسائل جديدة، كلمة يف مزامحة أقدام احلكومة 8)

 .88ـ  83اإلسالمية حلق األشخاص: 

 مامة والوالية.، مقالة اإل818ـ  838، 811( جوادي اآلميل، پريامون وحي ورهربي: 0)
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ن منصب الوالية بصفته خمتّصًا باألمور الرشعية يعّد كاشفًا عن العزل اإلهلّي ع

 يف بع  املصاديق، ال أكثر، وذلك بإسقاط صفة العدالة أو الفقاهة. 

: إّن الناس يف دائرة شؤوّنم العاّمة، إّما أّنم ليسوا أصحاب احلكم الثاين

. حّق، وإّما أّنم ال يمتلكون أهلّية استيفاء حقوقهم يف حال كان هلم حّق 

لفقهاء العدول، أخذوا عىل عاتقهم مهمة فاألولياء الرشعّيون عىل الناس، أي ا

 .الدفاع عن حقوق ومصالح الناس بشكل أفضل ممّا يقومون به أنفسهم

: الناس، بعنوان كوّنم موىّل عليهم، ال يملكون حّق التدّخل احلكم الثالث

يف إجراءات الوالية، أو اإلرشاف ـ سواء أكان استطالعّيًا أم استصوابّيًا ـ عىل 

 يف الشؤون العامة. وحماولة إثبات مثل هذا احلق للناس هو بمنزلة أعامل الويل

 .نفي الوالية، وخروٌج للناس عىل عنوان املوىّل عليهم الرشعّي 

: إّن رأي الويل الفقيه هو املرجع يف اختاذ القرارات يف الشؤون احلكم الرابع

                                           
. وقد قام بجهٍد حثيث 838ـ  834( راجع: جوادي اآلميل، پريامون وحي ورهربي: 8)

، 832لنفي حّق االنتخاب عن الناس، وإثبات تعيني الفقهاء للوالية، كام يف الصفحات 

 . 892ـ  884

ح السيد اخلميني بنظرية التعيني يف أهم كتبه الفقهية، كتاب البيع 0) ، 482ـ  419: 0( رصَّ

، خاخمة األمر باملعروف والنهي عن املنكر، 480: 8؛ ويف حترير الوسيلة 320، 483

 .84، 82؛ ويف كتاب والية الفقيه: 0و 8املسألتان 

حكم الوالية »، حيث يقول: 00( راجع: مؤمن القّمي، كلامت سديدة يف مسائل جديدة: 3)

ة واليته شيئًا، بل جيب إطاعته واّتباعه، مقتضاها أن ال خرية ألحٍد إذا قىض الويّل يف دائر

وراجع أيضًا: صورت مرشوح «. وينفذ هذا القضاء عىل مجيع َمْن هم حتت الوالية

، 8012، 8033، 8038: 3مذاكرات بازنگري قانون أساس مجهوري إسالمي إيران 

348. 
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 ملزم باستشارة العامة. الفقيه ويّل عىل الناس، ال وكياًل عنهم، لذلك فهو غري

ليه. والناس هم امللزمون  الناس يف إدارة املجتمع، كام يفعل الوكيل مع موكِّ

 بتنسيق أعامهلم بام يتالءم مع رأي الويل الفقيه، وليس العكس.

: إن أّي تّصف للناس يف الشؤون العامة ال يكون رشعّيًا إالّ احلكم اخلامس

 الِحق منه إذا حاز عىل إذن مسبق من الويّل الفقيه،
ٍ
. وعىل هذا أو إمضاء

األساس فإن الويّل الفقيه َقْد يرى من املصلحة تفوي  بع  األمور السياسية 

واالجتامعية، اجلزئية وغري األساسّية، املرتبطة به، إىل الناس. إالّ أن الرأي 

النهائّي واألخري يف هذه األمور يبقى يف عهدة ويل األمر، حيث إنه يستطيع أن 

م يف أّي مرحلة من املراحل بإصالح ما يراه مناسبًا من آراء الناس، أو يقو

 . ممثِّليهم، وَمْن انتخبوه

: إن التعقيدات املتزايدة يف املجتمع البرشّي َتْفرض تركيبًا احلكم السادس

خاّصًا من املؤسسات واإلدارات العامة إلدارة هذا املجتمع. ورشعية مجيع هذه 

                                           
الدورة السابعة  ( قال الشيخ جوادي اآلميل يف بيانه التارخيي حول تسمية املرشح األوىل يف8)

م(، ويف سياق رشح  8988هـ.ش / 8331النتخابات رئاسة اجلمهورية يف إيران )سنة 

( تعني 30إن )املعّية( مع الويّل املشار إليها )سورة النور: »املباين الفقهية هلذا االنتخاب: 

أنه عىل رئيس اجلمهورية القادم أن يعتقد بأْن ليست خمالفة القائد )الويل( رافعة 

للمرشوعّية فقط، بل عليه االعتقاد بأّن موافقة الويّل رشط للصحة. وعليه إحراز إجازته 

 االقتصار عىل إمضائه الالحق فقط. ،الالسابقة، سواء أكان تصحيًا أم تلميحًا أم فحوى

إن مرشوعية جملس الترشيع والتقنني مثل سائر : »02( كلامت سديدة يف مسائل جديدة: 0)

فة يف نظام الوالية موقوفة عىل رأي ويّل املسلمني، فإنه هو الذي جعله اهلل الدوائر املختل

تعاىل وليًا عليهم. فإذا رأى مصلحة األمة يف تأسيس جملس تقنني جيتمع فيه وكالء الناس 

وممثِّلوهم كان رأيه وعزمه الزم االتباع، وهو املوجب لصريورة آرائهم آراء الزمة التبعية 

 «.فاملالك واألصل هو ما رآه ويّل أمر املسلمنيوذات قيمة، وإالّ 
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. وحيصل هذا االنتساب عن ة عىل انتساهبا إىل الويل الفقيهاملؤسسات متوقِّف

 طريقني:

: أن يكون املسؤولون عن هذه املؤسسات معيَّنني مبارشة من ِقبَل الويّل األول

 الفقيه. 

سات العامة التي  الثاين: أن يكون هناك ممثِّلون للويّل الفقيه يرشفون عىل املؤسَّ

ل الويل الفقيه إرشافًا استصوابيًا. وهذا ال يكون مسؤولوها معينني من ِقبَ 

سات.  اإلرشاف ُيَعّد رشطًا لرشعّية هذه املؤسَّ

: إن الوظيفة الرشعّية األهّم للناس جتاه الويّل الفقيه هي التبعية احلكم السابع

وإطاعة أوامره ونواهيه. ونصة الويل الفقيه، ودعمه يف إدارة الشؤون العامة، 

ناس. كام أن عىل الناس يف حال اّطالعهم عىل أمٍر له هي أيضًا من وظائف ال

عالقة بالشأن العاّم أن ُيْطلُِعوا الويّل الفقيه عليه بشكل رّسّي، بحيث ال يكون يف 

متناول أعداء اإلسالم، وال ُبدَّ هلم حينها أن يكونوا مطمئننّي بأّن الويّل الفقيه 

 سوف يقوم بتشخيص مصلحتهم أفضل منهم.

: إّن الوالية الرشعية للفقهاء عىل الناس والية قهرّية، ال مناحلكم الثا

اختيارية. والفقهاء العدول، شاؤوا أم أبوا، معيّنون من قبل الشارع للوالية عىل 

الناس. ويف حال هتيأت الظروف فإّن عليهم التصدي للشأن السيايس وباقي 

مة فسيكون املجتمع شؤون املجتمع العامة؛ وذلك ألّنم إن مل يتصّدوا هلذه امله

                                           
فهيكلية احلكومة ونظامها ناشئة عن إرادته واستصوابه واختياره، : »80( املصدر نفسه: 8)

ال أن حدود اختياره ناشئة عن هيكلية ونظام هو أيضًا جزء منه. فعنه النظام، ال أنه عن 

 .80ـ  88انظر أيضًا: املصدر نفسه: «. النظام
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 .يف معرض االنحراف

والناس أيضًا مطالبون بقبول الوالية الرشعّية للفقيه، ومبايعته. ومبايعة الويل 

تعني قبول الوالية، مع العلم أن قبوهلم هلا أو عدم قبوهلم ال  ـأي التويّل  ـالفقيه 

والية . ومن الواضح أن قبول الناس للتأثري له يف أصل ثبوت الوالية

ونصهتم هلا سوف يساعد الويّل الفقيه عىل إدارة شؤوّنم العامة طبقًا ألحكام 

الرشيعة، وأّما يف حال عدم قبوهلم للوالية فسوف حَيِْرمون املجتمع من نعمة 

. وحرمان املجتمع من هذه النعمة يقع عىل إدارة شؤونه طبقًا ألحكام الرشع

. وواجب التويّل والقبول خيتلف عن حّق عاتق الناس الذين أعرضوا عن التويّل 

االنتخاب. ففي حّق االنتخاب يمكن للناس انتخاب َمْن يشاؤون، أّما يف 

وجوب التويّل والقبول فعىل الناس أن يقبلوا بوالية الفقيه العادل، وعدم قبوهلم 

 .هبا معصية

، ـمدى احلياة  ـ: إّن والية الفقيه العادل عىل الناس والية دائمة احلكم التاسع

تة. وهي مستمرة ما بقي عنوانا الفقاهة والعدالة. ولذلك ال جيوز  غري مؤقَّ

توقيت الوالية الرشعية، أي حتديد زماّنا بفرتة معينة، كعرش سنوات مثاًل، فإن 

. ومن جهة أخرى كان هناك شخص له والية فواليته دائمة، وإالّ فال والية له

                                           
 املصدر نفسه.( 8)

 . 814ـ  812( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 0)

 .483: 8( راجع: حترير الوسيلة 3)

، يف فصيلة حكومت إسالمي، «سريى در مباين والية فقيه»( الشيخ جوادي اآلميل، مقالة 4)

قضايا »هـ.ش،. وقد ترمجت هذه املقالة يف جملة 8313، خريف 33العدد األول: 

 .8998ـ  8991، 043، والعدد الثاين: 83، العدد األول: «ارصةإسالمية مع

: القيادة هي للمجتهد العادل 800ص : »838( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 3)
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جة االجتهاد والفقاهة فهم ُيَعّدون موىّل عليهم، فإن الناس ما مل حيرزوا در

 ولذلك فإن احلجر عليهم يف األمور العاّمة دائم.

، أي إّّنا تشمل «عاّمة»: إّن الوالية الرشعية للفقهاء العدول احلكم العارش

مجيع الناس، مهام كان جنسهم، أو لوّنم، أو عرقهم، أو قومّيتهم، أو دينهم، أو 

ية ال حتّدها حدود جغرافّية. ومجيع أهل األرض مكلَّفون ـ مذهبهم. وهذه الوال

 .وليس املسلمون أو الشيعة فقط ـ بإطاعة الويلّ 

: يتمتَّع الفقهاء العدول باالستقاللّية التاّمة يف إجراء احلكم احلادي عِش

 .الوالية، دون احلاجة إىل إذن أحٍد من الناس

اء العدول عقدًا حتى تقّيد برشوط : ليست والية الفقهاحلكم الثاين عِش

العقد، كااللتزام بالدستور. وهي تابعة جلعل اجلاعل ـ وهو اهلل ـ سعًة وضيقًا، 

 .وليست مقيَّدة بإرادة الناس ورضاهم

: إّن مجيع الشؤون العاّمة للموىّل عليهم، أي الناس، هي احلكم الثالث عِش

ا شؤون الناس اخلاّصة والشخصية حتت الوالية الرشعّية للفقهاء العدول. وأمّ 

                                                                                                   
تةً  مرشوح مذاكرات شوراي بازنگرى قانون »انظر: «. الكفؤ ما دام حّيًا، وليست مؤقَّ

سني يف حوزة قم إىل هذه الشورى يف ، رسالة مجاعة املدرّ «أساس مجهوري إسالمي إيران

، 8038ـ  8029: 3خصوص لغوية التقييد الزماين لوالية الويل الفقيه بعرش سنوات 

8084. 

، 023اسخهاي مذهبي سيايس واجتامعي: پرسش وپ( راجع: الشيخ أمحد آذري القمي، 8)

 هـ.ش.8310قم، 

 .832، 839( حول الوحي والقيادة: 0)

؛ ومرشوح مذاكرات شوراي بازنگرى قانون أساس 839ـ  838( املصدر نفسه: 3)

 .122، 313، 313، 002، 089مجهوري إسالمي إيران: 
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فهي خارجة عن والية الفقهاء، إالّ ما كان منها مرتبطًا ـ بشكٍل أو بآخر ـ 

 .بالشؤون العاّمة

: ال تتالءم الوالية الرشعّية للفقيه العادل إالّ مع التعيني احلكم الرابع عِش

 .من قبل الشارع )اهلل(، وال يمكن أن تكون الوالية انتخابّية

: ال والية رشعّية للمرأة. وبعبارة أخرى: إنه ال حيّق احلكم اخلامس عِش

للمرأة التصّدي ملنصب الوالية الرشعّية عىل الناس، حتى لو كانت حائزة عىل 

درجة االجتهاد. وبشكل عاّم فإن رشوط التصّدي ملنصب الوالية الرشعية عىل 

احلرية؛ طهارة النسب؛  الناس هي: الفقاهة )االجتهاد(؛ العدالة؛ الذكورة؛

 .البلوغ

: جيب عىل الويّل الفقيه رشعًا مراعاة مصلحة الناس يف احلكم السادس عِش

 . واملرجع يف حتديد مصلحة الناس هو الويّل، أو َمْن يعيِّنه لذلك.دائرة عمله

 .: إّن منصب والية الفقيه عىل الناس منصب مقدَّساحلكم السابع عِش

 فرق بني الوالية العامة للفقيه ووالية الفقيه يف األمور احلسبية؟ما هو ال ـ88

حلكومة وهي التي يعرّب عنها با ،للفقهاء العدول والية عىل عاّمة الناس

                                           
 .489ـ  410: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ( راجع: 8)

 .83، الفصل 892ـ  30( راجع: حول الوحي والقيادة: 0)

 .832( املصدر نفسه: 3)

 .493: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ( 4)

إّن تغيري نظام الوالية عىل أمور املسلمني : »889( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 3)

إىل االنتخاب من ِقَبل الناس، ليس واردًا؛ إذ يؤّدي  ^من التنصيب من ِقَبل املعصومني

إىل زوال القدسية عن مقام اإلمامة، وتنزيله إىل مستوى الرئاسة البرشّية. وتشهد ليشء 

 «.نى وكالة الناس عن بعضهم البع من هذا املع
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من قبيل:  ،؛ وهلم والية أيضًا عىل األمور احلسبيّةوالزعامة السياسية للفقيه

واإلرشاف عىل كّل ما الوالية عىل الغائب والقارص، التصّدي لألوقاف العاّمة، 

 حيتاج إىل إرشاف.

وعىل الرغم من وحدة معنى الوالية يف كال املوردين، واشرتاكهام يف كثري من 

األحكام، وبام أن هناك فرقًا بني املوىّل عليهم يف كال املوردين، وتفاوتًا يف دائرة 

ة للفقيه الوالية فيهام، فقد أّدى ذلك إىل وجود بع  الفروقات بني الوالية العامّ 

 ووالية الفقيه يف األمور احلسبية. وهذه الفروقات هي:

: إن املوىّل عليهم يف والية الفقيه عىل الناس مكلَّفون )بالغ، عاقل، أوالا 

ورشيد يف شؤونه اخلاّصة(؛ أّما املوىل عليهم يف األمور احلسبية فهم غري املكلَّفني 

 بع  األمور املاّدية، كالوقف(.)الصغري، السفيه، املغبون، امليت، املقتول، و

: يف والية الفقيه عىل الناس تكون األحكام الصادرة عن الويل الفقيه ثانياا 

شاملًة له، كام تشمل غريه، وال فرق بينه وبني الناس يف االلتزام بأحكام الدولة. 

فإذا أصدر الويل الفقيه حكاًم بإرساء رضائب مالّية زائدة عىل اخلمس والزكاة ـ 

 ـ، أو بوجوب مراعاة قوانني السري، كان الويّل ملزمًا هبذه األحكام، كسائر مثالً 

الناس. وبعبارة أخرى: إن الويل بصفته الشخصية، كسائر الناس املوىّل عليهم، 

 حتت والية شخصيّته االعتبارّية بصفته ولّيًا. 

لويل ال وأّما يف والية الفقيه عىل األمور احلسبية فإن األحكام الصادرة عن ا

تشمله؛ الستحالة أن يكون مصداقًا للموىل عليهم يف األمور احلسبّية )أي 

 .الصغري، والسفيه، واملجنون...(

                                           
، املنشورة يف فصلّية حكومت «سريى در مباين واليت فقيه»( جوادي اآلميل، مقالة 8)
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: إّن والية الفقيه عىل الناس والية عامة، أي إّنا تشمل مجيع الناس، وال ثالثاا 

ختتّص بمجموعة دون أخرى. بينام والية الفقيه من األمور احلسبية تشمل 

 عة خاّصة، من قبيل: الصغار، واملجانني، والسفهاء....جممو

: إّن والية الفقيه عىل الناس ال تشمل مجيع شؤون املوىّل عليهم، بل رابعاا 

تشمل شؤوّنم العاّمة، وأّما شؤوّنم اخلاّصة فليست مشمولة هبذه الوالية، طاملا 

الغّيب والقّص  أّنا ليست مرتبطة بالشأن العاّم. بينام تشمل والية الفقيه عىل

 مجيع شؤوّنم، دون استثناء.

: خيتلف معنى املحجورية يف كال الواليتني. ففي والية الفقيه عىل خامساا 

الناس تقتص املحجورية عىل الشؤون العاّمة، وأسباب هذا احلجر هي عبارة 

عن عدم حيازهتم مللكة االجتهاد. أّما املوىّل عليهم يف والية الفقيه يف األمور 

سبية فمحجوٌر عليهم مطلقًا، يف مجيع شؤوّنم ـ سواًء أكانت خاّصة أم عاّمة احل

فاهة، واجلنون. غر، والسَّ  ـ، وأسباب هذا احلجر عبارة عن: الصِّ

من اإلشارة إىل أن ليس املراد من املحجورّية يف دائرة الشؤون العامة  ال ُبدَّ و

راد منها هو أّن أّي عدم قبول أّي تصف من الناس يف هذه الشؤون، بل امل

تصف منهم يف الشأن العام جيب أن يكون جمازًا من ِقبَل الويل مسبقًا، أو يبقى 

ف يف حال ُردَّ  ف معلَّقًا عىل اإلذن الالحق للويل، ويسقط هذا التص  هذا التص 

ف غري املكلَّف يف ماله، أو كالعقد من جانب الويّل الفقيه. خمامًا ك ام هو حال تص 

 ضويّل يف الفقه.الف

ال والية للفقهاء العدول بعضهم عىل بع ، حيث إنه ال ُيْعَقل لفقيٍه أن  ـ80

                                                                                                   
هـ.ش. وقد ترمجت هذه املقالة يف جملة 8313، خريف 38ـ  33إسالمي، العدد األول: 

 .8998ـ 8991، 043، والعدد الثاين: 83العدد األول: « قضايا إسالمية معارصة»
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ب بالفعل مجيع يكون ولّيًا عىل فقيه آخر موىّل عليه ، فإّن اهلل تعاىل قد نصَّ

الفقهاء العدول بدون أّي تفاوت يف االمتيازات ملنصب الوالية عىل الناس. وال 

زل الفقهاء العدول عن الوالية، إالّ اهلل، وال صالحية ألحٍد صالحّية ألحٍد يف ع

. ويف حال قام أّي فقيه عادل بإعامل واليته يف دائرة معيَّنة منهم يف عزل اآلخر

فال جيوز للفقهاء العدول اآلخرين إعامل واليتهم يف تلك الدائرة، وعليهم أن 

ق تبعيّة الفقهاء لفقيه ويّل يف . وال تحيرتموا تّصفه، وأن يتجنَّبوا معارضته تحقَّ

قت الرشوط الثالثة التالية:  دائرة الشؤون العاّمة إالّ إذا حتقَّ

 : أن يكون الفقهاء قائلني بنظرية والية الفقيه عىل الناس.األول

: أن يعتقد الفقهاء أن الويّل هو مصداق صالح، ومعترب رشعًا، ملنصب الثاين

 الوالية.

 .وا عىل يقني من خطأ يف مستند حكم الويلّ : أن ال يكونالثالث

هي نوع من احلكومة. وبني  «والية الفقيه عىل الناس»إّن الوالية يف  ـ83

                                           
. وخصوصًا يف مسألة معارضة الفقيه مع فقيه آخر: 489: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)

ال يستفاد من أدلة الوالية والية الفقهاء بعضهم عىل بع ، بل ال يعقل : »302ـ  384

 (.381: 0)كتاب البيع « أن يكون فقيه وليًا عىل فقيه وموىل عليه له

لكّن الفقيه ليس له والية مطلقة بنحو : »...83مية: اخلميني، احلكومة اإلسالالسيد  (0)

يشمل كّل فقهاء عصه، ويتمكن بحسبها من عزل فقيه آخر أو نصبه. فليست ثمة 

مراتب ودرجات هبذا املعنى، بنحو يكون البع  يف مرتبة أعىل، بينام البع  يف مرتبة 

 «.أسفل منه

 .389: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (3)

ع يف هذا البحث الحقًا. ويف هذا املجال راجع: احلائري، والية األمر يف ( سوف ن4) توسَّ

 .018ـ  031عص الغيبة، نفوذ حكم الويل عىل سائر الفقهاء وحالة العلم بخطأ الويل: 
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حكومة،  والية الوالية واحلكومة نسبة عموم وخصوص من وجه. فليست كّل 

كوالية األب واجلد لألب عىل األوالد الصغار، أو والية أولياء الدم، وليست 

، بالرضورة، حكومة والئية، من قبيل: احلكومة املبتنية عىل «حكمٍ »كّل حكومة 

عقد »توكيل املواطنني للحاكم، أو احلكومة املبتنية عىل العقد االجتامعي، وهو 

 .«الزم بني الناس وَمْن يتوىّل احلكم

املتصّدي )احلاكم  (وليس انتخاب)احلكومة الوالئية تعني تنصيب أو تعيني 

للوالية  (وليس من قبل الناس)من قبل اهلل تعاىل  (مجتمعللشؤون العامة لل

. ومن اللوازم التي ال (وليس بموجب وكالة أو عقد منهم)الرشعية عىل الناس 

  تنفك عن احلكومة الوالئية حمجورية الناس يف دائرة الشؤون العاّمة.



 

 

 

 

 

 تصرُّفالفصل الثامن: الوالية وجواز ال

ة يف نظريات الدولة القائمة عىل أساس أحد أهم األسئلة السياسي ـ8

املرشوعية اإلهلية املبارشة هو السؤال عن العالقة بني احلاكم الديني والناس. 

، «الوالية»ويعتقد القائلون باحلكومة الوالئية أن اجلواب عن هذا السؤال هو 

فإن للحاكم الديني والية عىل الناس، واملراد من هذه الوالية هو الوالية 

ّية. وحدود هذه الوالية الرشعّية هي الشأن العام. إن الفقيه املتصّدي الرشع

ف والتدبري يف دائرة الشؤون العاّمة؛ فإن الناس وإن كانوا يف  للحكم أوىل بالتص 

أمورهم اخلاّصة والشخصية راشدين، إالّ أّنم يف ما خيّص الشأن العام ُيَعّدون 

ف، وحمجورًا عليه م. ولذلك فإن أّي تّصف منهم يف فاقدين ألهلية التص 

من  ال ُبدَّ الشأن العام ال ُيَعّد مرشوعًا من دون إجازة الويّل الفقيه أو إمضائه. و

 اإلشارة إىل مسألتني هاّمتني من لوازم احلكومة الوالئية:

 «. التنصيب»: هي التعيني األوَل

 : الفقاهة. والثانية

ـ والتعيني هو عالقة ( اهلل)بل الشارع احلكومة الوالئية، يعنّي من ق يففالويل 

وهو يف احلكومة الدينية فقيه له والية ـ والفقاهة اهم  الديني بالشارع احلاكم

، وهو القادر عىل تشخيص ورعاية رشط يف احلاكم يف احلكومة الوالئية ـ
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 مصلحة الناس أفضل من الناس أنفسهم. 

 ومن وجهة نظر القائلني باحلكومة الوالئية:

: ال يمكن إدارة املجتمع بدون الوالية. لذلك فإن احلكومة الوحيدة أوالا 

احلّقة التي يمكن تصّورها هي احلكومة الوالئية. وبعبارة أخرى: ليس للحكومة 

 الدينية سوى مصداق واحد، وهو احلكومة الوالئية.

. : إن املجتمع الذي ال حتكمه والية الفقيه سوف حيكمه الطاغوتثانياا 

كم حيكم بدون تعيني أو إذٍن من الشارع، حّتى لو كان مرضّيًا عنه من وكل حا

قبل املتدّينني يف املجتمع، وكانت إدارته للمجتمع منسجمة مع أهداف الدين 

 وأحكام الرشع، هو طاغوت.

 ولذلك فإن العامل ينقسم إىل قسمني:

حكومة : ينضوي حتت والية الفقيه )الصيغة الرشعية الوحيدة للالقسم األّول

 الدينية(. 

 : منضٍو حتت والية الطاغوت.القسم الثاين

ومن أهم القائلني بوالية الفقهاء العدول عىل املجتمع، بغّ  النظر عن سعة 

الوالية )والية عاّمة أو والية مطلقة(، وبغّ  النظر أيضًا عن كيفية العالقة بني 

، ×لقة من ِقَبل املعصوماحلاكم الديني والشارع )التعيني بالوالية، الوالية املط

ق الكركيأو من باب جعل احلكم عىل ، املاّل أمحد النراقي،  املوضوع(، هم: املحقِّ

                                           
فالسلطنة بشؤوّنا وفروعها هلم من : »823: 0اخلميني، املكاسب املحرمة السيد ( راجع: 8)

حٍد التصف فيها وتقّلدها أصاًل وفرعًا؛ ألن تقّلدها غصب، قبله تعاىل، وال جيوز أل

ف يف سلطان الغري ف فيها ويف شؤوّنا كائنة ما كانت تص  وراجع أيضًا: «. والتص 

 .033: 9صحيفه نور 
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السيد املراغي )صاحب عناوين األصول(، الشيخ حممد حسن النجفي 

)صاحب اجلواهر(، املال دربندي )صاحب خزائن األحكام(، الشيخ رضا 

العلوم )صاحب بلغة الفقيه(، الشيخ ، السيد بحر «مصباح الفقيه»اهلمداين يف 

النجفي يف بحثه )يف والية احلاكم الفقيه(، الشيخ عبد اهلل املامقاين يف )رسالة 

هداية األنام(، املريزا النائيني يف )تقريرات املكاسب(، الشيخ آل كاشف الغطاء 

اخلميني، السيد عبد األعىل  السيد يف )الفردوس األعىل(، السيد الربوجردي،

 .الگلپايگاين، والسيد «مهذب األحكام»سبزواري يف ال

 هل تعترب الوالية هي الرابط الوحيد بني احلاكم الديني والناس؟ ـ0

ر نحَوْين  من أنحاء آخرين عىل مبنى املرشوعية اإلهلية املبارشة يمكن تصو 

 احلاكم الديني مع الناس: عالقة 

 : جواز التصف. األّول

 : اإلرشاف. والثاين

فعىل الرغم من أن الوالية تعترب وجهة النظر األهّم عند الفقهاء فيام خيّص 

العالقة بني احلاكم الديني مع الناس، إال أّن هذه العالقة ال تنحص هبا. واجلدير 

                                           
، عائدة والية الفقهاء؛ العناوين: 309؛ عوائد األيام: 840: 8( رسائل املحّقق الكركي 8)

؛ خزائن األحكام: )بدون رقم 82: 42، 833: 00، 393 :08؛ جواهر الكالم 333

؛ النجفي، كتاب 038: 3؛ بلغة الفقيه 838صفحة(؛ اهلمداين، مصباح الفقيه، اخلمس: 

؛ 84؛ رسالة هداية األنام يف حكم أموال اإلمام )الطبعة احلجرية(: 038حكم نافذ: 

؛ 333: 8د تقي اآلميل( النائيني، املكاسب والبيع )تقريرات أبحاثه بقلم: الشيخ حمم

اخلميني، السيد ؛ 18؛ البدر الزاهر يف صالة اجلمعة واملسافر: 34، 33الفردوس األعىل: 

ب األحكام 439: 0كتاب البيع  ؛ الگلپايگاين، 428: 83، 013: 88، 808: 8، مهذَّ

 .43اهلداية إىل َمْن له الوالية: 
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ال ترُسم عالقة جديدة بني احلاكم الديني والناس. ومن « القيمومة»بالذكر أن 

عىل  ،«والية الفقيه»هي عينها « الفقيه قيمومة»وجهة نظر فقهية وحقوقية فإّن 

الرغم من التفاوت اجلذرّي بني هذه األنحاء الثالثة للعالقة بني احلاكم الديني 

 والناس. وهناك بع  املوارد التي تشرتك فيها هذه األنحاء، وهي:

ففي أحدها الفقيه هو «. الفقيه»: احلاكم الديني يف املوارد الثالثة هو األول

ية عىل الناس، ويف الثانية الفقيه هو املجاز رشعًا بالتصف يف دائرة صاحب الوال

الشؤون العامة، ويف الثالثة الفقيه هو املرشف العام عىل حسن إجراء األمور 

 الدينية يف املجتمع.

ف واإلرشاف، وهي كّلها الثاين ، «شؤون عاّمة»: دائرة الوالية، وجواز التص 

 خصوصيّة. وليست مسائل شخصية، أو أموراً 

تعيني من »: العالقة بني احلاكم الديني والشارع يف األنحاء الثالثة هي الثالث

، وليس )االنتخاب من قبل الناس(. ففي أحدها احلاكم الديني ويلٌّ «ِقَبل الشارع

ف يف  عىل الناس، ويف الثانية هو املقام الوحيد الذي جيوز من خالله التص 

رات واملناسبات الشؤون العامة. ويف الثالث ة هو املرشف العام عىل رعاية املقرَّ

 الدينّية يف املجتمع.

ق الرابع «. احلكومة الدينية»: إّن وجهات النظر الثالث كّلها تؤّدي إىل حتق 

والذي يضمن دينية احلكومة يف النحو األول من العالقة هو والية الفقيه عىل 

ف ال فقيه يف دائرة الشؤون العاّمة. ويف الناس. ويف النحو الثاين هو جواز تص 

النحو الثالث هو اإلرشاف العام للفقيه عىل تقنني وإجراء األحكام. ومن 

الواضح يف هذه الوجهات النظر الثالث أن هاجس املراعاة الدقيقة ألحكام 

، وهذا  الرشع، والسعي لتحقيق األهداف العليا للدين، هو هاجٌس ِجّديٌّ
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 لني بالوالية.اهلاجس ال خيتّص بالقائ

وإْن كان هدفنا األسايس يف هذا البحث هو بيان وتوضيح الوالية، إال أّننا، 

، نعتقد بأن أفضل الطرق للتعّرف عىل «ُتعرف األشياء بأضدادها»ومن باب 

الوالية هو االطالع عىل الطرق البديلة واملخالفة هلا. وسوف جيّرنا هذا البحث 

لكثري من خفايا بحث الوالية. ولذلك سوف التطبيقي إىل تسليط الضوء عىل ا

ف الفقيه»نصّب البحث يف  ل إىل «إرشاف الفقيه»و «جواز تص  ، لكي نتوصَّ

 .«والية الفقيه»صورة واضحة وشفافة لبحث 

ف يف دائرة الشؤون العاّمة  وحيث إّن الويّل الفقيه هو الوحيد املجاز بالتص 

عىل مجيع الشؤون العاّمة من جهة  ويتمتَّع باإلرشاف االستصوايبّ  ،من جهة

ف الفقيه وإرشافه اإلشارة إىل بع  وظائف  ،أخرى فليس مرادنا من جواز تص 

ف الفقيه( و)إرشاف  ومراتب والية الفقيه، وإّنام املراد كون نظريَتْي )جواز تص 

ف  الفقيه( بديلَتنْي عن نظرية والية الفقيه، ويكون املراد من جواز التص 

ف واإلرشافواإلرش ق والية الفقيه. وبعبارة  اف هو جواز التص  من دون حتق 

ف الفقيه وإرشاف الفقيه ينكرون والية الفقيه،  أخرى: إن القائلني بجواز تص 

ويعتقدون بأن األدلة الرشعية املعتربة ال تدّل عىل والية الفقيه، وإنام تقتص 

 يس أكثر.داللتها عىل جواز التصف، أو إرشاف الفقيه، ل

ن»ُتَعّد نظرية جواز تصف الفقيه من باب  ـ3 واحدة من أنحاء  «القدر املتيقَّ

العالقة بني احلاكم الديني والناس. وجواز التصف مرتبة ضعيفة من مراتب 

الوالية والقيمومة. ولذلك فإّن صالحيات الفقهاء العدول يف نظرية جواز 

ف أكثر منها يف نظرية إرشاف الفقي  ه.التص 

 وأركان هذه النظرية هي:
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: ال يمكن إثبات والية الفقيه باألدّلة الرشعّية، حتى يف األمور األول

احلسبيّة. وال يوجد أّي دليل رشعّي لفظّي يثبت تعيني الفقهاء العدول عىل 

 .الناس من قبل الشارع

: هناك بع  األمور يف املجتمع التي نحرز فيها عدم رضاية الشارع الثاين

كها حتت أّي رشط أو ظرف، وليست هذه األمور أيضًا من الواجبات برت

الكفائية التي يستطيع أّي مكلَّف القيام هبا، هذا أوالً. وثانيًا إّنه يف ما خيّص غري 

ن  فه، ولذلك فإّن القدر املتيقَّ الفقيه ال يوجد أّي دليل معترب يدّل عىل جواز تص 

ف يف األمور احلسبيّة هم الفقهاء من األشخاص الذين جيوز هلم التص  

ف هذا من باب الوالية. وال والية للفقهاء العدول . وليس جواز التص 

 العدول يف األمور احلسبية وما فوقها.

، : ُتَعّد احلكومة والسلطة السياسية عىل املجتمع من األمور احلسبيةالثالث

هاّم من املصالح بمعنى أن إقامة حكومة دينية قادرة يضمن حفظ قسم 

اإلسالمية واألحكام الرشعية، بحيث إْن مل يكن هناك حكومة إسالمية فلن تتّم 

 . مراعاة هذه املصالح واألحكام

                                           
االجتهاد والتقليد )تقرير أبحاثه بقلم:  ( راجع: اخلوئي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى،8)

: 3؛ اخلوانساري، جامع املدارك يف رشح املختص النافع 404املريزا الغروي التربيزي(: 

 .322؛ احلكيم، ّنج الفقاهة: 822

 .03ـ  03: 3( راجع: التربيزي، إرشاد الطالب إىل التعليق عىل املكاسب 0)

، النسخة التي ترمجها إىل العربية توفيق سيف، 381لة: ( النائيني، تنبيه األمة وتنزيه امل3)

بعنوان )ضد االستبداد الفقه السيايّس الشيعّي يف عص الغيبة ـ قراءة يف رسالة تنبيه األّمة 

 وتنزيه املّلة(.

 .93ـ  90( راجع: احلائري، والية األمر يف عص الغيبة: 4)
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ف الفقيه، كالقائلني بوالية الفقيه يف األمور  إّن أكثر القائلني بجواز تص 

اّصة احلسبية، كانوا يعتقدون أن دائرة األمور احلسبية حمصورة بموارد خ

وجزئّية، من قبيل: إعالة من ال معيل له، والتصّدي لألوقاف العاّمة، وما شابه 

 ـبمالحظة ضوابط األمور احلسبية  ـذلك. إالّ أن بع  الفقهاء املعارصين 

إن »يعتقدون أن أهّم مصداق من مصاديق األمور احلسبية هو إدارة املجتمع: 

ر املسلمني... عىل املسلمني قطع الشارع ال يرىض بتصّدي الظامل الفاسق ألمو

أيدي الظلمة عن املؤمنني وبالدهم، مع التمكن... ال ينبغي الريب يف أن هتيئة 

األمن للمؤمنني... من أهّم مصاحلهم. واملعلوم وجوب املحافظة عليها، وأن 

ذلك مطلوب للشارع، فإْن تصّدى شخص صالح لذلك بحيث ُيعلم رضا 

ان فقيهًا عادالً، أو شخصًا صاحلًا مأذونًا من الفقيه الشارع بتصّديه، كام إذا ك

العادل، فال جيوز للغري تضعيفه والتصّدي إلسقاطه عن القدرة...، بل جيب عىل 

 .«اآلخرين مساعدته، وخمكينه من أداء مهمته...

املوارد التي تفرتق فيها نظرية جواز تّصف الفقيه عن نظرية والية الفقيه  ـ4

 هي: 

إن جواز تّصف الفقيه مقيَّد بحدود الرضورة؛ وذلك ألّن ما هو  :األّول

خارج هذه احلدود، حّتى لو كان فيه مصلحة، مل يدّل الدليل عىل أنه من األمور 

 .احلسبيّة التي ال يرىض الشارع برتكها

بينام يعترب الضابط يف والية الفقيه هو املصلحة. ودائرة املصلحة يف املجتمع 

ي أوسع بكثري من دائرة الرضورة فيه؛ فإن الكثري من األمور اإلسالمي ه

                                           
 .42ـ  33: 3كاسب ( التربيزي، إرشاد الطالب إىل التعليق عىل امل8)

 .93( والية األمر يف عص الغيبة: 0)
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 االجتامعية وإْن كانت تصّب يف إطار املصلحة العامة، إالّ أّنا ال تعّد رضورة.

: إن تشخيص مورد من موارد الشؤون العامة، وهل ينضوي حتت الثاين

ف الفقيه. ويف حال  األمور احلسبية أم ال؟ هو بعهدة الناس يف نظرية جواز تص 

وقوع اختالف يف التطبيق بني احلكومة والناس فإن الطاعة ليست واجبة عىل 

الناس، إالّ إذا أدى ذلك إىل إضعاف النظام، فعند ذلك جتب الطاعة من باب 

 . عناوين أخرى

وأّما يف نظرية والية الفقيه فإن مجيع ما خيتص بالشؤون العامة ينضوي حتت 

ف يف هذه الدائرة إال بإذن الويّل الفقيه، ويف حال والية الفقيه. وال جيوز  التص 

م قول  وقوع اختالف يف التطبيق بني احلكومة وبني أتباع هذه النظرية يقدَّ

 احلكومة، وجتب الطاعة عىل الناس.

ف فإن احلاكم والقيِّم املعنيَّ من قبل الثالث : بناًء عىل نظرية جواز التص 

  الفقيه ينعزل بموت الفقيه.

وأّما بناًء عىل نظرية والية الفقيه فإن املعيَّنني من ِقَبل الويّل الفقيه ال ينعزلون 

 بموته ما مل يتّم عزهلم من قبل الفقيه الالحق. 

كام أنه من الواضح يف كلتا النظريتني أن املأذون والوكيل من ِقَبل الفقيه 

 .ينعزالن بموهتام

 الشؤون العامة يف كلتا النظريتني هو من حّق من اإلشارة إىل أّن تدبري ال ُبدَّ و

                                           
 .93( والية األمر يف عص الغيبة: 8)

، 38، باب االجتهاد والتقليد، مسألة 81ـ  83: 8( راجع: اليزدي، العروة الوثقى 0)

وتعليقات الفقهاء عليها. وهذه املسألة تشري إىل قبول أو عدم قبول الوالية من قبل 

 الفقهاء.
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ض للفقيه املتصّدي يف هذا الشأن.   الفقهاء العدول، وال حَيُّق ألحد أن يتعرَّ

ف حماطة بكثري من اإلهبام ما جيعلها تواجه العديد من  ،إن نظرية جواز التص 

 األسئلة اجِلّدّية حول قدرهتا عىل إدارة املجتمع.

  





 

 

 

 

 

 الفقيهسع: إشراف الفصل التا

إرشاف »النحو الثالث من أنحاء العالقة بني احلاكم الديني والناس هو  ـ8

. يف هذه النظرية َحلَّ إرشاف الفقيه العام عىل تقنني وإجراء األحكام حَمَلَّ «الفقيه

 الوالية التدبريية للفقيه. وخصائص هذه النظرية هي عىل النحو اآليت:

، وتدبري الشؤون العاّمة واحلكومة والسياسة، ليست : إن إدارة املجتمعاألّول

أمورًا توقيفيّة وتعب دّية وتأسيسّية، بل هي أمور عقالنية. والتجربة البرشية تلعب 

دورًا أساسيًا يف تطويرها. ولذلك فإّن عملية التخطيط إلدارة املجتمع، وتدبري 

صني وأصحاب اخلربة، وليست  وظيفة شؤون الناس، هي وظيفة املتخصِّ

 الفقهاء.

ل املسلمون األكثرية فيها فإّن اإلرشاف العام الثاين : يف املجتمعات التي يشكِّ

للفقهاء العدول عىل احلكومة يضمن إسالميّة احلكومة، وعدم معارضة القوانني 

الرشعية، وانسجام السياسات العاّمة للحكومة مع األهداف العليا للدين. ومع 

ة ليست بيد الفقهاء، إالّ أّن علامء الدين، وفقهاء األّمة، أن احلكومة يف هذه النظري

يرشفون عىل مجيع أمور املجتمع اهلاّمة، بحيث ال يسمحون بوقوع أّي خمالفة 

للرشيعة. فهم يتمتَّعون بحّق التحقيق واملساءلة، وباستطاعتهم رّد كّل ما هو 

 خمالف للرشيعة.
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ضاء يف عهدة الفقيه، أو َمْن : يف ما خيص السلطات الثالث فإّن القالثالث

يؤذن له من ِقَبله. أّما سلطتَا التقنني واإلجراء فهام حتت إرشاف الفقهاء. وتتّم 

عها املجلس  عملية إرشاف الفقهاء عىل التقنني بعرض القوانني التي يرشِّ

 الترشيعي عليهم؛ إلحراز عدم خمالفتها للرشيعة. 

: تأييد األّولألمور اإلجرائية: هناك ثالثة موارد إلرشاف الفقهاء عىل ا

: اإلرشاف الثاينالصالحية الدينية للمسؤولني األساسيني يف النظام اإلسالمي. 

: اإلرشاف االستطالعي عىل الثالثاالستصوايب عىل السياسات العاّمة للنظام. 

املخطَّطات والسياسات اليومية. ومن هنا نرى بأن ليس إرشاف الفقيه أمرًا 

 له تأثري ِجّدي عىل سري املجتمع.شكلّيًا، بل 

: يعترب الوجدان الديني ألفراد املجتمع هو الضامنة إلرشاف الفقهاء. الرابع

فطاملا أن أكثرية أفراد املجتمع يتمتَّعون هباجس مراعاة احلالل واحلرام فإن أّي 

إعالٍن من قبل الفقهاء بعدم مرشوعية قانون ما أو سياسة ما يكون كفياًل 

ذا القانون أو السياسة عن االعتبار داخل املجتمع؛ فإّن أثر الوجدان بإسقاط ه

الديني الراسخ يف املجتمع أقوى بكثري من أثر القوى القهرية. وعىل فرض عدم 

التفات احلكومة إلعالن الفقهاء معارضتهم لقانون أو سياسة وجدوها معارضة 

السياسة، فإن هذا املجتمع للرشيعة، ومل يظهر الناس أّي معارضة هلذا القانون أو 

من وجهة نظر الدين يعترب جمتمعًا مريضًا، وعىل علامء الدين أن يقوموا باإلرشاد 

والوعظ والتبليغ، وتثبيت الوجدان الديني للناس، وأن يستنفروا الناس للدفاع 

 عن الدين، بتغيري احلكومة التي مل ختضع لتعاليمه.

ن إسالمّية النظام من جهة، من  : إن إجراء نظرية إرشاف الفقيهاخلامس يؤمِّ

خالل اإلرشاف احلقوقّي للفقهاء، ومن جهة أخرى ال يتورط الفقهاء بالغوص 
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صّية اخلارجة عن صالحّياهتم. باإلضافة إىل أّنم، باكتفائهم  يف األمور التخص 

هبذا اإلرشاف، وعدم اخلوض يف األمور اجلزئية والسياسات اليومية، حيافظون 

 ر وقداسة الدين يف املجتمع.عىل اقتدا

ن هذه النظرية أسلوبًا معتدالً يف املحافظة عىل التعاليم األساسّية  وتؤمِّ

لإلسالم، ومطابقة املسائل العامة للمجتمع مع التعاليم الدينية، واهتاممًا خاّصًا 

 بالتعقيدات التي تطرأ يومّيًا عىل إدارة املجتمع يف هذه املرحلة املعارصة.

ق بني نظرية إرشاف الفقيه ونظرية والية الفقيه هو عىل الشكل الفار ـ0

 التايل:

: يف نظرية إرشاف الفقيه ليس من الرضوري إحراز موافقة الفقيه يف األّول

األمور غري اهلاّمة، بل يكفي عدم خمالفته، وُيَعّد رشط موافقة الفقيه يف األمور 

 اهلاّمة من باب مراعاة االحتياط الشديد.

يف نظرية والية الفقيه تعترب مرشوعية أّي شأن من الشؤون العاّمة، سواٌء بينام 

 أكان هاّمًا أم غري هاّم، بحاجة إىل موافقة أو إجازة أو إذن الويّل الفقيه. 

: ليس دور الفقيه يف نظرّية )نظارة الفقيه( دورًا إجيادّيًا، بل هو دور نفي، الثاين

 ميدان احلكم. أي نفي ما هو خالف للرشع والدين عن

 أما دور الفقيه يف نظرية والية الفقيه فهو دور إجيادّي وإعدامّي معًا.

: ال يملك الفقيه أّي سلطة إجرائية يف نظرية إرشاف الفقيه، باإلضافة الثالث

إىل أنه ال يمكنه تعيني أحٍد يف أّي موقع من مواقع الدولة، مع أنه ينظر يف 

ظائف اهلاّمة يف الدولة، ويرشف عىل إجراء الصالحية الدينية للمتصّدين للو

 األمور. 

أّما يف نظرية والية الفقيه فإن الفقيه أوالً: هو الذي يتوىّل شخصّيًا أعىل سلطة 
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إجرائية يف املجتمع، وثانيا: يكون بيده تعيني وعزل مجيع املسؤولني األساسّيني 

 املتصّدين لألمور العاّمة.

لفقيه فإن إدارة املجتمع بيد الناس وَمْن يمثلهم : طبقًا لنظرية إرشاف االرابع

من نّواب وخمتّصني، وأّما الفقهاء ـ وبام يتناسب مع معارفهم ـ فهم يتمتَّعون 

ن املحافظة عىل أحكام الرشيعة، ومتابعة أهداف  باإلرشاف احلقوقي، الذي يؤمِّ

رة شؤوّنم الدين. ولذلك فإن هذه النظرية ال تتالءم مع حمجورّية الناس يف دائ

 العاّمة. 

وأّما طبقًا لنظرية والية الفقيه فإّن أّي تدّخل يف األمور العامة منوٌط بإجازة 

 وإذن الويل الفقيه. وبعبارة أخرى: إن الناس طبقًا هلذه النظرية حمجوٌر عليهم.

اإلرشاف عبارة قديمة يف الفقه الشيعي. ويمكن تقسيم املرشفني إىل  ـ3

 «.وضعي» ومرشف جعيلّ قسمني: مرشف رشعّي؛ 

واملراد من املرشف الرشعّي هو املرشف املعنيَّ من قبل اهلل تعاىل، واملرشف 

اجلعيّل هو املعنيَّ من ِقَبل صاحب حّق، أو متولٍّ رشعّي، أو أولياء صاحب 

 .حّق 

الناظر يف مصالح »، أو «الناظر يف أمور املسلمني»واملراد من مصطلح 

ن قبل الفقهاء منذ زمن الشيخ املفيد، هو املرشف ، املستعمل م«املسلمني

 .الرشعّي الذي يتصّدى لألمور احلسبية عند فقدان املوىل الرشعّي املعنيَّ 

أكثر استعامالت هذين االصطالحني يف بحث الوصية. ففي مسألة جاء 

                                           
 .043: 4اجع: كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء ( ر8)

إْن مات )الويّص( كان الناظر يف أمور املسلمني : »331( راجع: الشيخ املفيد، املقنعة: 0)

 «.يتوىّل إنفاذ الوصية عىل حسب ما كان عىل الويص أن ينفذها
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، أي املرشف عىل أمور املسلمني، أن «الناظر يف أمور املسلمني»الوصية حَيُق  لـ 

ل يف أربع حاالت:  : يف حالة عدم تعيني امليت وصّيًا يف ما حُيتاج فيه األوَليتدخَّ

: يف حال عدم التزام الويّص الثالثة. : يف حالة موت الويصالثانية. إىل ويّص 

بنّص الوصية، فإّن املرشف عىل أمور املسلمني يعزله، ويتوىّل بنفسه أمر 

الويّص، فعىل املرشف عىل أمور املسلمني أن  : يف حالة ضعفالرابعة. الوصية

 .يعنّي َمْن يساعده

عىل أمور املسلمني « الناظر»وباإلضافة إىل بحث الوصّية فإّن املرشف 

يستطيع أن يعنّي وكياًل لرعاية األيتام واملجانني، أو الستيفاء حّق الشفعة املتعلِّق 

 . هبم

ور املسلمني، أو الناظر يف مصالح ومن الواضح أن املراد من الناظر يف أم

                                           
 الوصية كان عىل إذا مات اإلنسان من غري: »893: 0( راجع: ابن إدريس احليّل، الِّسائر 8)

 «.الناظر يف أمور املسلمني أن يقيم له ناظرًا ينظر يف مصلحة الورثة

إذا مات الويص كان عىل الناظر يف أمر املسلمني أن يقيم من : »321( الطويس، النهاية: 0)

 .021ومثله يف: سالر الديلمي، املراسم العلوية: «. ينظر يف ذلك

ال : »029: 80، للصهرشتي، )سلسلة الينابيع الفقهية( ( إصباح الشيعة بمصباح الرشيعة3)

 من مال الوصية يف غري وجه املأمور به، فإْن فعل أو اختار 
ٍ
جيوز للويص رصف يشء

 «. ضمن املال، وعىل الناظر يف أمر املسلمني أن يعزله ويقيم أمينًا مقامه

ضعف الويص عام أسند  إذا: »398( غنية النزوع، للسيد أيب زهرة، )اجلوامع الفقهية(: 4)

 «.إليه فعىل الناظر يف مصالح املسلمني أن يعضده بقوّي أمني

للناظر يف أمور املسلمني وحلاكمهم أن يوكل عىل سفهائهم : »381( الطويّس، النهاية: 3)

؛ غنية النزوع، للسيد «وأيتامهم ونواقص عقوهلم َمْن يطالب بحقوقهم وحيتّج عنهم وهلم

إذا كان الرشيك غري كامل العقل فلوليه أو الناظر : »398الفقهية(:  أيب زهرة، )اجلوامع

 «.يف أمور املسلمني املطالبة بالشفعة
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، ويف زمن الغيبة هم الفقهاء ×يف زمن احلضور هو املعصوماملسلمني، 

 . العدول

املتقدم ذكره مقاباًل للوالية، ولكنه يمكن أن يشمل « النظارة»ليس اإلرشاف 

ف أيضًا.  الوالية، وجواز التص 

الواقف الذي يعنّي ولّيًا  فهو خمتّص ببحث الوقف. فإن« الناظر اجلعيلّ »أّما 

للوقف يمكن أن يعنّي ناظرًا لإلرشاف عىل حسن إدارة الوقف. والواقف هو 

الذي حيّدد دائرة نظارة الناظر. ويف حال عدم تعيني الواقف لنوع النظارة تكون 

نظارة الناظر استطالعّية، بمعنى أّن تّصفات ويّل الوقف جيب أن تكون حتت 

ف. وكذلك إرشاف الناظر، إالّ  أن موافقة الناظر ليست رشطًا يف صحة التص 

إذا رّصح الواقف بنوع النظارة يف نّص الوقف، فإن إرشاف الناظر كاٍف أيضًا، 

وموافقة الناظر ال تعّد رشطًا. أّما إذا نصَّ الواقف عىل أن تكون النظارة 

ف إالّ بعد موافقة . مل الناظر استصوابّية فعندها ال يمكن لويّل الوقف التص 

يتّم تداول مصطَلَحْي النظارة االستصوابّية واالستطالعّية يف الفقه الشيعّي 

رًا كتاب  ى استعامُل هذين االصطالحني مؤخَّ خارج كتاب الوقف. وقد َتعدَّ

 الوقف، ليستعمل يف دائرة الشؤون العاّمة واحلقوق الدستورّية.

 عص املرشوطة يف إيران. تعترب كانت أوىل جتّليات نظرية نظارة الفقيه يف ـ4

جيب »املادة الثانية من تتّمة دستور املرشوطة أفضل مثال عىل نظرّية نظارة الفقيه: 

س بفضل وتأييد إمام العص ـعىل جملس الشورى الوطنّي  ، وعناية الذي تأسَّ

                                           
احلكومة االسالمية يف فكر فقهاء الشيعة من البدايات حتى السيد : »حتقيق ( راجع8)

مد كاظم رمحان ستايش، بمساعدة نعمت اهلل صفري، للشيخ حم )الفارسية( «املجاهد

 أنديشه إسالمى مركز حتقيقات إسرتاتيژيك. معاونت

 .84: 0؛ حترير الوسيلة 041: 4( راجع: كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغّراء 0)
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ملك ملوك اإلسالم خّلد اهلل سلطانه، وإرشاف حجج اإلسالم كثَّر اهلل أمثاهلم، 

أن ال ختالف مواّده القانونّية القواعد املقّدسة  ـموم الشعب اإليراين وع

َر أّن لإلسالم، والقوانني التي وضعها النبّي  ، يف أّي عص من العصور، وتقرَّ

تشخيص خمالفة القوانني املوضوعة للقواعد اإلسالمية كان وال يزال يف عهدة 

أن يكون هناك يف أّي عص من األعالم أدام اهلل بركات وجودهم. ولذلك تقّرر 

العصور جلنة ال َتقل  عن مخسة من املجتهدين والفقهاء املتدّينني، ممَّن هلم اطالع 

عىل متطّلبات العص، وذلك بقيام العلامء األعالم وحجج اإلسالم ومرجع 

تقليد الشيعة بتسمية عرشين شخصًا من العلامء يتمتَّعون بالصفات املذكورة، 

ألسامء إىل جملس الشورى الوطني، ويقوم هذا املجلس بانتخاب وتقديم هذه ا

مخسة أو أكثر، باإلمجاع أو بالقرعة، لعضوية اهليئة؛ ليقوموا بالتدقيق والبحث 

ة  والدراسة للمواّد التي ُتَقّر يف املجلسني؛ حتى يتّم رّد واستبعاد املواد املَُقرَّ

سة؛ لكي ترفع  عنها الرشعية القانونية. وسوف املخالفة لقواعد اإلسالم املقدَّ

يكون رأي هذه اهليئة من العلامء مطاعًا ومتََّبعًا يف هذا الباب، ولن تتغريَّ هذه 

 .«املادة حّتى يظهر اإلمام احلّجة

ُأِقّرت هذه املادة بإرصار فقهاء املرشوعة، وخصوصًا الشيخ الشهيد فضل اهلل 

 .النوري

ّي، املنّظر الكبري للحركة الدستورّية، يكفي ومن وجهة نظر املريزا النائين

وجود عدد من املجتهدين العدول بني نّواب الشعب لتصحيح وتنفيذ اآلراء 

                                           
م القانون األساس، املصوب يف 8) هـ.ش(، 8083مهر  83هـ )8304شعبان  09( متمِّ

 ي ميل.، جمموعه مصوبات أدوار أول ودّوم قانونگذاري جملس شورا83األصل الثاين: 

( راجع: حممد تركامن، رسائل إعالمي ها، مكتوبات و... روزنامه شيخ شهيد فضل اهلل 0)

 .0و 8نوري، ج 
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 . الصادرة عن املجلس، وهذا إنام هو من باب مراعاة االحتياط الشديد

والالفت للنظر يف مسألة نظارة فقهاء عص احلركة الدستورّية هو أن الفقهاء 

انوا ينتخبون من ِقَبل جملس الشورى الوطنّي بعد تسميتهم من قبل النّظار ك

 مراجع التقليد الشيعة.

أن هذه النظارة  ـاألعّم من املرشوعة واملرشوطة  ـويرى فقهاء ذلك العص 

ُن إسالميّة احلكومة. غري أّنه من وجهة نظر فقهاء املرشوعة فإن هذه النظارة  ُتؤمِّ

ما ال يدرك كّله ال يرتك »لفقيه، وذلك من باب هي مرتبة من مراتب والية ا

 «.كّله

 الفقيه.  السيد اخلميني وإرشاف ـ3

اخلميني كانت منسجمة مع نظرية نظارة الفقيه يف  إن بع  آراء السيد

الفكر السيايّس عند مرحلتني من مراحل حياته السياسّية؛ إذ يمكن تقسيم تطّور 

 اخلميني إىل أربع مراحل: السيد

. وقد خمخَّ  م 8933هـ.ش / 8330: وهي خمتد إىل سنة ة األوَلاْلرحل

(. وُيستكشف م 8943هـ.ش / 8300)ُألِّف سنة « كشف األرسار»عنها كتابه 

 من هذه املرحلة أنه كان يقول بنظارة الفقيه، كاملريزا النائيني.

نحن ال نقول: إّن احلكومة جيب أن تكون بيد الفقيه، بل نقول: إن »يقول: 

كومة ُتدار برشع اهلل الذي منح صالح البلد والناس، وهذا ال يمكن أن احل

 .«حيصل بدون إرشاف العامل ]الفقيه[، كام صدقت عىل ذلك دولة املرشوطة

إنه عندما يقال: جيب أن تكون احلكومة بيد الفقيه فهذا ال يعني أن »ويقول: 

                                           
 .98( تنبيه األمة وتنزيه امللة ملريزا النائيني، ص 8)

 .082اخلميني، كشف األرسار: السيد  (0)



813 

بل يعني أنه جيب أن الفقيه هو امللك والوزير وقائد اجليش وعامل البلدية، 

 .«يكون للفقيه إرشاف عىل القّوة املقنِّنة والقّوة اإلجرائّية يف البلد اإلسالمّي 

: وهي مرحلة تكوين شخصّيته الفقهية االستداللّية والفتوائّية اْلرحلة الثانية

حترير »و« الرسائل»يف قم وتركيا والنجف. ومن منجزات هذه املرحلة كتاب 

ويف هذه املرحلة كانت آراؤه السياسّية تتمحور حول «. البيع» وكتاب« الوسيلة

 «.نظرّية الوالية التعيينّية العاّمة للفقيه»

: وهي مرحلة اخلطابات واآلراء املكتوبة يف باريس وقم )من اْلرحلة الثالثة

م(. ويف هذه املرحلة  8919هـ.ش / 8338إىل  م 8911هـ.ش / 8333سنة 

اجلمهورية »ح نظرّية نظارة الفقيه مّرة أخرى. لقد كانت ليطر عاد السيد اخلميني

من إنجازات هذه املرحلة. ويالحظ يف خطابات هذه املرحلة أّنا « اإلسالمية

ضت ملسألة  وعىل سبيل املثال: نذكر بع  املقاطع «. والية الفقيه»قلياًل ما تعرَّ

 يف باريس: همن احلوارات التي أجريت مع

عد انتصار الثورة( سوف أقوم بالوظيفة نفسها التي يف املستقبل )ب» :يقول

أمارسها اآلن، وظيفة اهلداية واإلرشاد، وإذا اقتضت املصلحة، قمُت ببياّنا، 

يت هلا. أّما عىل صعيد الدولة فليس يل  أّي وإذا صار هناك  وظيفة  أّي خيانة تصدَّ

 . «فيها

مهّمة قيادة  ورّدًا عىل سؤال طرحه أحد الصحافّيني: هل تنوون قبول

أنا ال »، «أنا شخصّيًا ال أقبل أّي منصب»اجلمهورية اإلسالمية؟ أجاب: 

                                           
 .088( املصدر نفسه: 8)

 .023: 4اخلميني، صحيفه نور السيد  (0)

 .083: 4در نفسه ( املص3)
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أنا وباقي رجال »، «أطلب لنفيس أّي وظيفة سوى هداية الشعب واحلكومة

 .«الدين لن نشغل أّي منصب. وظيفة رجال الدين هي إرشاد احلكومات

الزاخرة من حياة السيد  : وهي السنوات العرش األخريةاْلرحلة الرابعة

اخلمينّي يف طهران. ويف هذه املرحلة قام السيد اخلميني بطرح والية الفقيه. ومنذ 

الوالية التعيينّية املطلقة »م فام بعد طرح نظرية  8981/ هـ.ش 8333سنة 

 «.للفقيه

ـ يف موردين عىل األقّل ـ إىل األسباب  السيد اخلميني ويف هذه املرحلة أشار

إىل « الدور اإلرشادي واإلرشايف للفقهاء»لته يغرّي رأيه من القول بـ التي جع

 «: الوالية التدبريية واإلجرائية»القول بـ 

أنا »م:  8980/ هـ.ش 32/3/8338 يف السيد اخلميني : قالاْلورد األّول

منذ بداية األمر، وعندما بدأت بشائر االنتصار تظهر لنا، كنت أقول، سواء يف 

لصحفية التي أجريتها مع صحفّيني من اخلارج، وحّتى يف النجف املقابالت ا

إن وظيفة رجال  ،وباريس، أم يف الكالم الذي كنت أقوله خارج هذا اإلطار

الدين أرفع من هذه املسائل اإلجرائية. وإذا انتص اإلسالم فعىل رجال الدين أن 

ة، رأينا أّنه إذا يعودوا إىل أعامهلم. ولكن بعد أن عدنا، وأصبحنا داخل املعرك

طلبنا من رجال الدين أن يعودوا إىل مساجدهم ليتوّلوا شؤوّنا وقعت البالد بني 

ْي أمريكا أو االحتاد السوفيايت. وقد كان لنا جتربة يف هذا األمر، والحظنا  فكَّ

كيف أّن أشخاصًا كانوا عىل رأس السلطة، ومل يكونوا من رجال الدين، والذين 

هاهتم متَّفقة مع ما كنّا نطمح إليه من كان بعضهم من املت دّينني، مل تكن توج 

                                           
 .93، 88، 13، 33: 3. وراجع أيضًا: 821: 3( املصدر نفسه 8)

 .808: 00( املصدر نفسه 0)
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االستقالل، وبناء أنفسنا بأنفسنا، وعدم اخلضوع للقوى العظمى. وحيث إننا 

ن من إجياد أشخاص قادرين عىل إيصال هذا الشعب إىل اهلدف  رأينا أّنه لن نتمكَّ

رئيس مجهورّيتنا من  رأينا أّنه من الرضوري أن يكون ،الذي قّدم يف سبيله شبابه

علامء الدين.... وكام أرشنا سابقًا، ويف عّدة مناسبات، إىل أّنه مل يكن البناء عىل أن 

تصبح األمور هبذا الشكل، واآلن أقول: إنه يف اليوم الذي نرى فيه وجود 

جمموعة أفراد من غري رجال الدين قادرين عىل أن يديروا البالد بام يريض اهلل 

سيد اخلامنئي عن منصبه، ليعود إىل وظيفته كرجل دين، فسوف يتنحى ال

وكذلك بقية رجال الدين. نحن لسنا ممَّْن يقول كلمة يرى فيها مصلحة 

لإلسالم، ثم يدرك أنه أخطأ يف قوله وال يعود عن خطئه. وإذا أدركنا يومًا ما بأّن 

وال ما نقوله اليوم خطأ وجب علينا أن نتداركه، فنحن نسعى خلف املصلحة، 

نسعى للتمسك بأقوالنا... ونحن اليوم َنْعِدل عاّم كنّا قد قلناه يف املقابالت 

ن أحد من غري رجال الدين من إدارة  الصحفية، وبشكل مؤقَّت. عندما يتمكَّ

البالد سوف يقوم رجال الدين بالتنّحي جانبًا، والعودة إىل وظائفهم، وحتويل 

 .«ملون لإلسالم...السلطة اإلجرائية إىل األشخاص الذين يع

م ـ وللمّرة الثانية ـ  8983/ هـ.ش 02/9/8330: رّصح يف اْلورد الثاين

املهم هو أننا نريد أن »يف لقاء مع جملس صيانة الدستور بالعدول عن رأيه، فقال: 

ندير األمور طبقًا لرشيعة اإلسالم. فإذا كنا قد أخطأنا سابقًا فعلينا أن نعرتف 

عنى عدول الفقهاء من فتوى إىل فتوى. فعندما يعدل الفقيه بخطئنا. وهذا هو م

عن فتواه فهذا يعني أنه قد كان مشتبهًا وَعَدَل عن اشتباهه. وعىل فقهاء جملس 

صيانة الدستور وأعضاء شورى القضاء العليا أن يكونوا كذلك، بحيث إذا 

                                           
 .080ـ  088: 83( املصدر نفسه 8)
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يرجعوا عن  أخطأوا يف مسألة أن تكون هلم اجلرأة بأن يقولوا: إننا أخطأنا، وأن

خطئهم. فنحن غري معصومني. قبل الثورة كنت أتصّور أنه بعد انتصار الثورة 

سوف يكون هناك أفراد صاحلون يديرون األمور طبقًا لإلسالم. ولذلك قلُت 

مرارًا: إن عىل رجال الدين أن يعودوا إىل أعامهلم اخلاصة. وتبنّي فيام بعد أّن 

صاحلني. وتبنيَّ أن كالمي الذي قلُته مل  األمر ليس كذلك. فأكثرهم مل يكونوا

يُكْن صحيحًا، فأعلنُت بشكٍل رصيح أّنني قد أخطأت. وهذا كّله ألجل أننا 

نريد أن نطبِّق اإلسالم. وعىل هذا األساس فإّنه من املمكن أن أكون قد قلُت 

 آخر غدًا، فال يعقل أن أخمسَّ 
ٍ
ك باألمس شيئًا وأعدل عنه اليوم، ثم أعدل إىل يشء

 .«اليوم بكالٍم فقط ألّنه صدر منّي باألمس...

اخلمينّي، من جهة تطّوره:  للسيد ك قوالن يف ما خيّص الفكر السيايسوهنا

د آرائه.  قول بوحدة رأيه طوال عمره؛ وقوٌل بتعد 

اخلمينّي آمن منذ البداية بنظرية الوالية  السيديرى أصحاب القول األول أن 

أّن بع  املقتضيات الزمنّية واملكانّية حالت دون إبراز هذه  التعيينية للفقيه، إالّ 

النظرّية بجميع أبعادها، فاكتفى بإظهار قسم منها. ولذلك جيب إرجاء كّل ما 

نظرية نظارة »إىل ما هو حمكم منها، ولذلك ال يمكن اعتبار  ههو متشابه من كلامت

حل حياته. وهذا يستدعي مرحلة من مرا أّي رأيًا حقيقّيًا من آرائه يف « الفقيه

هة  السيد اخلمينيتوّخي الدّقة عند استخراج آراء  من الكتب واخلطابات املوجَّ

صني، بحيث يكون املرجع األسايس يف هذه املسائل مبانيه الفقهّية  لغري املتخصِّ

 وآراءه السياسيّة التي ال حتتمل الشّك.

الصيح حول العدول  هوأما أصحاب القول الثاين فإّنم؛ بالعودة إىل كالم

                                           
 .818: 88( املصدر نفسه 8)
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وتغيري وجهة النظر واعرتافه اجلليل باخلطأ، مل َيُعْد أمامهم أدنى شّك يف القول 

بتطّور وتعّدد آرائه السياسية. فبحّجة عدم توف ر أفراد صاحلني من غري الفقهاء 

قام بالعدول بشكل مؤقَّت عن نظرية نظارة وإرشاد الفقيه إىل  ،ورجال الدين

 فقهاء ورجال الدين لألمور اإلجرائّية والتدبريّية.القول بتصّدي ال

قد تبنّى نظرّية نظارة الفقيه يف مرحلة من  السيد اخلميني حال فإنّ  أّي وعىل 

مراحل حياته. ما جعل أصحاب القول األّول يرون أن هذا التبنّي كان دعائّيًا، 

ذا التبنّي كان وبيانًا إلحدى مراتب الوالية. فيام يرى أصحاب القول الثاين أن ه

 وحقيقّيًا، هذا أوالً. واقعّياً 

إالّ مل وأّما ثانيًا فإّن هذه النظرية مل تكن يف حال من األحوال خمالفة للرشع، و

 ، بطرحها.َيُقم فقيه كبري، كالسيد اخلميني

تًا، عن هذه النظرية مل  هوأّما ثالثًا فإّن السبب احلقيقّي الذي جعل َيْعِدل، مؤقَّ

وط الزمانية واملكانية نيها وأسسها، وإنام كان عدم توّفر الرشيكن ضعف مبا

 لتطبيقها.

حيث الفقيه  نظارةيعد الشهيد مرتىض مطهري من مجلة القائلني بنظرية  ـ3

، من وجهة نظره، ال تعني أن يكون الفقيه عىل رأس هرم (والية الفقيه)إن 

ليدها عىل املستوى الدولة والسلطة، والقيام بإدارة الدولة، واإلمساك بمقا

العميل، وإنام يتلّخص دور الفقيه يف البلد اإلسالمي )الذي ينظر فيه املواطنون 

كون به عىل هذا األساس(، هو دور  إىل اإلسالم بوصفه أيديولوجيا، ويتمسَّ

انتخابه من  الفقيه يتمّ  املنظِّر األيديولوجي، وليس دور احلاكِم. ويف األساس فإنّ 

ص يف اإلرشاف عىل مسؤولية األيديولوجي تتلخَّ  . وإنّ قبل الناس أنفسهم
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 يتوىّل  نْ ر صالحية مَ التطبيق الصحيح هلذه األيديولوجيا. فهو الذي يدرس ويقرِّ 

أو إدارة األمور  ،م منصب رئيس الدولةوالذي يريد أن يتسنَّ  ،تطبيق القانون

 ضمن اإلطار األيديولوجي لإلسالم.

آنذاك )يف عص املرشوطة واحلركة « ية الفقيهوال»مل يكن فهم املواطنني لـ 

الدستورية(، وال يف الوقت الراهن، يقوم عىل تويّل علامء الدين والفقهاء مقاليد 

ر يقوم عىل أساس أّن الفقيه إّنام ُيصادق  السلطة بأنفسهم، وإنَّام كان هذا التصو 

ن من تطبيق عىل صالحية َمْن يتصّدى إلدارة البالد واملجتمع اإلسالمي، ويت مكَّ

 .«قوانني الوطنية اإلسالمية

ري يف  ح األستاذ الشهيد مطهَّ )املؤسسة الدينية والثورة  موضوعوقد رصَّ

إن سبب نجاح علامء الشيعة يف ريادهتم للثورات الكربى »اإلسالمية( قائاًل: 

 نْي يعود إىل سببَ  ،غريهم من العلامء يف هذا الشأن عىل طول التاريخ، وإخفاق

 ، ومها:نْي ئيَس ر

سة الدينية الشيعية، والذي يتمثَّل أّوالا  : الطابع اخلاّص الذي يطبع املؤسَّ

بالثقافة التي ينشأ عليها علامء الشيعة؛ فإّن الطبيعة الذاتية للثقافة الشيعية هي 

كة وثورية.  طبيعة ديناميكية وحيوية وحمرِّ

سة الدينية والعلمية لدى الشيعةثانياا  ـ والتي أرسى األئّمة  : إّن املؤسَّ

قواعدها ـ قامت منذ البداية عىل أساس التضاّد واملعارضة مع  ^األطهار

 السلطات احلاكمة.

                                           
. ويف تتمة هذا البحث يقوم بإثبات االنسجام بني 83( مطهري، حول الثورة اإلسالمية: 8)

  أساس رؤيته املذكورة( وبني حّق الشعب يف احلكم.نظرية والية الفقيه )عىل
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سة الدينية الشيعية ـ من الناحية املعنوية والروحية ـ عىل اهلل تعتمد املؤسَّ 

سبحانه وتعاىل، كام تستند ـ من الناحية االجتامعية ـ عىل الناس. ولذلك مل يكن 

امء الشيعة يومًا ما من الذين يركنون إىل احلاكم والسلطة أبدًا. وأما يف املقلب عل

... وعليه ءًا منهاة منذ البداية تبعًا ملنظومة السلطة وجزاآلخر فقد كان علامء السنّ 

يمكن لنا أن نختزل هذا السبب باستقاللية علامء الشيعة يف القرارات التي 

سات االجتامعية. فلم تكن غريها من املؤسَّ خذوّنا يف مواجهة الدولة ويتَّ 

وال ترفع صور رموزها. ولذلك جيب  ،سة الشيعية تأخمر يومًا بأوامر الدولةاملؤسَّ 

سة الدينية الشيعية يف املستقبل أيضًا. وهذا احلفاظ عىل هذه امليزة احليوية للمؤسَّ 

الدين مناصب يف  علامء نفسه، حيث قال: ال أرىض بأن يتوىّل  اإلمامح به ما رصَّ 

 ى يف إطار نظام اجلمهورية اإلسالمية.حتّ  ،الدولة

سة الدينية، من قبيل:  ومع ذلك هنالك أموٌر تدخل ضمن صالحّيات املؤسَّ

التعليم والقضاء وما إىل ذلك... ولكْن ال ينبغي لعلامء الدين االنخراط يف 

ىل أدائها الوظائف احلكومية، وإنَّام عليهم الوقوف خارجها، واإلرشاف ع

 .«وهدايتها وتوجيهها

وبمالحظة ما ذكره الشهيد مطهري قام الشيخ املنتظري بالتأكيد عىل نظرّية 

 ة من مراحل الفكر السيايّس للسيدوعىل طول املرحلة الثالث ،«نظارة الفقيه»

اهلدف األسايس من والية الفقيه هو إجراء وتنفيذ »اخلميني، حيث يقول: 

                                           
سة الدينية والثورة 883ـ  883( مطهري، حول الثورة اإلسالمية: 8) ، بحث )املؤسَّ

اإلسالمية(. وأيضًا راجع اآلراء األخرية لألستاذ الشهيد يف مقابلٍة أجريت معه قبل 

 .01ـ  03أسبوعني من استشهاده، يف كتاب حول اجلمهورية اإلسالمية: 
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ر ات اإلسالمية وإدارة أمور املسلمني طبقًا للمعايري اإلسالمية. األحكام واملقرَّ

ويتّم ذلك إّما بتصّدي الفقيه وإّما بتأييده وإرشافه عىل السلطة اإلجرائية يف حال 

فإّن كانت السلطة منتَخبة من ِقبَل الشعب )طبقًا ملا يوجبه دستورنا(. ويف الواقع 

ويف طبيعة احلال  اهلل عىل سلوك البرش.والية الفقيه تعني والية الفقه أي أحكام 

يرغب بإجراء وتنفيذ أحكام  ـطبقًا العتقاده الديني  ـفإّن كّل فرد مسلم 

اإلسالم، ويف النهاية فإن إسالمية النظام تقتيض أن يكون الفقيه العادل، وهو 

ص بالشؤون اإلسالمية، مرِشفًا عىل عملية إدارة الدولة. وهذا األمر ال  املتخصِّ

ص يف جمال الثقافة واالقتصاد والسياسة ما هو يت ناىف مع أن يتوىّل كّل متخصِّ

جمال اختصاصه، بل جيب أن يكون األمر كذلك، وإالّ سوف يكون هناك خيانة. 

رات الدولة، وعدم تعارض  ص الفقيه هو إسالميّة مقرَّ وما يتناسب مع ختص 

ا أن إحدى وظائف سياساهتا العامة مع أحكام الرشع. وقد ورد يف دستورن

. مع مالحظة «اإلرشاف عىل حسن إجراء السياسات العامة للدولة»القائد هي: 

أن السياسات العاّمة للدولة البّد أن تكون قائمة عىل أساس املوازين 

 .«اإلسالمّية

خالفة اإلنسان »إّن النظرية األخرية للشهيد السيد حممد باقر الصدر، وهي 

. وبام أن نظرّية الفقهاء «نظارة الفقيه»ة أيضًا عىل ، مبتني«وشهادة املرجع

م ذكرهم مبتنية عىل املرشوعية اإلهلية الشعبّية، بمعنى أن رضا  الثالثة املتقدِّ

الشعب هو أحد ركيزيَتْ املرشوعية السياسية، بينام يبتني بحث احلكومة الوالئية 

                                           
 1، 89ـ  88( الشيخ منتظري، والية فقيه وقانون أسايس، املنشور يف جملة راه نو، العدد 8)

 .8311تري 

 هـ(.8399( السيد حممد باقر الصدر، جمموعة اإلسالم يقود احلياة، )بريوت، 0)
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أي الناس يف املرشوعية عىل املرشوعية اإلهلّية املبارشة، بمعنى عدم ِدخالة ر

 السياسية، فسوف نرجئ البحث حول اآلراء الثالثة املذكورة إىل جماٍل آخر.

  





 

 

 

 

 

 الفصل العاشر: الوكالة عن الناس

هي أهّم نحو  «الوالية عىل الناس»فإّن  «املرشوعية اإلهلّية املبارشة»عىل مبنى 

 من أنحاء العالقة بني احلاكم الدينّي والناس.

ي ، علينا «تعرف األشياء بأضدادها»ًا لفهم أدّق ملعنى الوالية، ومن باب وتوخِّ

املرشوعية »أن نقارن هذا النحو من العالقة باألنحاء األخرى منها، املبتنية عىل 

وسوف تكشف لنا هذه املقارنة الكثري من النقاط اخلفية «. اإلهلية الشعبية

 «. احلكومة الوالئية»والغامضة حول 

حلاكم الديني مع الناس يف مجيع النظريات املبتنية عىل املرشوعية إن عالقة ا

، أي إّن احلاكم الدينّي هو وكيل الناس «الوكالة»هي عالقة  اإلهلية الشعبّية

 وممثِّلهم يف القيام باخلدمات العامة.

 املعنى اللغوّي للوكالة هو التفوي .  ـ8

 ( إىل ثالثة أقسام:وينقسم تفوي  الغري )الوكالة باملعنى األعمّ 

 : اإلذن للغري فقط.األول

                                           
لدستورية ( نظريات احلكومة املبتنية عىل املرشوعية اإلهلّية الشعبّية هي عبارة عن: الدولة ا8)

، الوالية االنتخابية املقيدة وارشاف املرجعية الناسحتت إذن وإرشاف الفقهاء(، خالفة )

 ووكالة املالك الشخصّيني للمشاع. االنتخابيةللفقيه، الدولة اإلسالمية 
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ف.الثاين  : االستنابة اخلاّصة يف التص 

 : جعل سلطة مستقّلة للغري.الثالث

ال تعترب الوكالة باملعنى األّول عقدًا، بل إيقاعًا. وأّما الوكالة باملعنى الثاين 

لث عقٌد الزٌم، )الوكالة باملعنى األخّص( فهي عقٌد جائٌز. والوكالة باملعنى الثا

وهي عقٌد خاّص مل يكن مدرجًا يف العناوين الفقهّية املألوفة، وإن كان من العقود 

 التي أمضاها الشارع.

وعىل هذا األساس فإن احلكومة معاهدة بني الطرفني، وتعاهد متقابل بني 

 . احلاكم والناس، وعقد رشعّي بني األّمة واحلاكم املنتخب

عنى الثاين واملعنى الثالث من الوكالة سوف نصطلح عىل وجتنبًا للخلط بني امل

 املعنى الثاين بالوكالة، وعىل املعنى الثالث باملعاهدة.

كّل فعل يقوم به فاعل ما بشكل مبارش، إّما أن يرتبط به شخصّيًا، وإّما أن  ـ0

 يرتبط بالغري.

يف  ففي الفرض األول ليس هناك أّي اعتبار أو جعل، لكون الفاعل خمتاراً 

فه بشؤونه، وال دخالة ألحد يف فعله.   تص 

ر عنهم  أّما يف الفرض الثاين فإن الفاعل يتصّدى للقيام بأعامل الغري، وُيقرِّ

طبقًا ملصاحلهم. وهذا التصدي يمكن أن يكون عىل نحوين: إّما أن يكون طبقًا 

ك فإن الوجه . ولذللوكالة ونيابة عن الغري؛ وإّما عىل أساس الوالية عىل الغري

 املشرتك بني الوالية والوكالة هو القيام بشؤون الغري.

                                           
، 313ـ  313: 8( الشيخ منتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 8)

 لقسم الثالث من الوكالة )املعاهدة الالزمة(.ونظريته مبتنية عىل ا

 ، مقالة اإلمامة والوالية.839ـ  838( راجع: جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 0)
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ف بالنحو الذي يكون فيه النائب  إّن املراد من الوكالة هو االستنابة يف التص 

ف بموجب بمنزلة املنوب عنه، وعمله هو عمل املنوب عنه . والوكيل يتصَّ

ل مسؤولية تص   ل املوكِّ ل، ويتحمَّ ف الوكيل. ويف الواقع فإن وكالة من املوكِّ

الوكيل هو وسيلة وآلة للقيام بالفعل. والفرد إّما أن يقوم بالعمل بشكل مبارش، 

وإّما عن طريق النيابة والوكالة. ويف كال احلالني )املبارشة أو الوكالة( فإّن الفعل 

 منسوب إليه.

ل، الوكيل، واألف أركان الوكالة. ـ3 ل فيه. للوكالة أركان ثالثة: املوكِّ  مر املوكَّ

ل الغري بالقيام واملوكِّ  ل أو املنوب عنه أو املستنيب هو الشخص الذي يوكِّ

 بأموره. 

والوكيل أو النائب هو الشخص الذي يقبل أن يقوم بأعامل الغري نيابًة عنه، 

 وله، وبالشكل الذي يريده. 

ل بتعي ل فيه هو األمر أو األمور التي قام املوكِّ  ني الوكيل ألجلها. واألمر املوكَّ

 يمكن تقسيم الوكالة من حيثيات خمتلفة:وأقسام الوكالة.  ـ4

ل.التقسيم األّول  : أقسام الوكالة من حيث وحدة وتعّدد املوكِّ

إذا كان مورد الوكالة ملكًا شخصّيًا، أو حّقًا خاّصًا بفرد واحد، فالوكالة 

ل واحد؛ أّما إذا كان مورد الوكال ة مشاعًا، بحيث كان ملكًا تنعقد من قبل موكِّ

دين للوكيل.  أو حّقًا ألفراٍد متعّددين، فإن الوكالة تنعقد من طرف موكلني متعدِّ

ل فيه التقسيم الثاين ل فيه؛ إذ إّما أن يكون املوكَّ : أقسام الوكالة من حيث املوكَّ

 من األمور اخلاّصة؛ وإّما أن يكون من األمور العامة.

                                           
 .313: 8( دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 8)
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لناس وكياًل للقيام بأمورهم الشخصية واخلاصة، ويف القسم األّول جيعل ا

 كالتوكيل برشاء بيت. 

ويف القسم الثاين يقوم أفراد املجتمع )املواطنني(، الذين هم مالكون ملصريهم 

ومقدراهتم، ومسلَّطون عىل أمواهلم وأنفسهم، بانتخاب ممثِّل عنهم للقيام 

اع، اخلدمات الصحيّة، باخلدمات العامة، من قبيل: نظم األمور، األمن، الدف

 و.... وهبذا يكون املمثِّل وكياًل من ِقَبل الناس للتصّدي للشؤون العامة.

ل فيه إّما أن تكون خاّصة؛ وإّما أن التقسيم الثالث : الوكالة من حيث املوكَّ

 تكون عامة؛ وإّما أن تكون مطلقة؛ وإّما أن تكون مقيَّدة ومرشوطة. 

ا كانت الوكالة عاّمة، أو خاّصة بمورد من نص الوكالة هو الذي حيّدد إذ

 املوارد، أو مقيَّدة ومرشوطة برشط خاّص، أو مطلقة.

 أحكام الوكالة )مقارنة مع أحكام الوالية(: ـ3

؛ أما الوالية : الوكالة عقد، ال إيقاع، وال حكم، وإنام هي عقد جائزاألول

 عّي.فهي حكم، وليست عقدًا، وال إيقاعًا، وإنام هي حكم وض

ل وقبول الوكيل؛ وأّما يف : تنعقد الوكالالثاين ة برضا الطرفني، أي إجياب املوكِّ

الوالية فليس رضا املوىّل عليه رشطًا مطلقًا، بل إّنه يف الواليات القهرّية ال 

 يشرتط رضا الويل. وتعترب الوالية عىل الناس من الواليات القهرّية.

ر املباحة التي ال ُتشرتط املبارشة رشعًا يف : تصّح الوكالة يف مجيع األموالثالث

ل فيها؛ وأّما بالنسبة إىل الوالية إنجازها ل هو الذي يعنّي املوارد املوكَّ ، واملوكِّ

                                           
ب ، القسم الثاين من العقود، كتا893: 0( رشائع اإلسالم يف مسائل احلالل واحلرام 8)

 الوكالة.

 .383ـ  311: 01( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم 0)
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فإّن الشارع هو الذي يعنيِّ حدودها، وليس للويل أو للموىّل عليه أّي عالقة هبذا 

 املوضوع.

ل فيها يف الوكالة هيالرابع ل فيها حّق  : األمور املوكَّ عبارة عن أموٍر للموكِّ

؛ أّما موارد الوالية فهي عبارة عن أموٍر ليس للموىّل عليه املبارشة والقيام هبا

صالحية املبارشة أو القيام هبا. ففي هذا اإلطار يعترب املوىّل عليه فاقدًا ألهلّية 

ف.  التص 

 اخلامس
ٍ
ينام األصل يف ؛ ب: األصل يف الوكالة هو جوازها يف كّل يشء

حيتاج إىل دليٍل، كام أن  الوالية هو عدمها. وبعبارة أخرى: إن عدم جواز الوكالة

 حيتاج إىل دليل.  إثبات الوالية

ل، وعىل الوكيل أن يقوم السادس : يعود الرأي والتصميم يف الوكالة إىل املوكِّ

م يف الوكالة ل هو املقدَّ ل، فرأي املوكِّ ؛ وأّما يف الوالية فإن بالعمل بام يراه املوكِّ

الرأي والقرار خيتّصان بالويّل، وعىل املوىّل عليهم أن يعملوا طبقًا ملا يراه الويّل 

م . وبعبارة أخرى: املالك واملعيار يف الوكالة رشعًا هو صوابًا، فرأُيه دائاًم مقدَّ

ل، ال الوكيل، وأّما يف الوالية فإّن املالك واملعيار هو رض ا الويّل، ال رضا املوكِّ

 املوىّل عليه.

؛ أّما يف الوالية فالويل : يعترب يف الوكالة رشد الوكيل واملوكِّلالسابع

الرشعّي هو الرشيد، أّما املوىّل عليهم فُيعتربون حمجورًا عليهم يف دائرة الوالية. 

                                           
 .833( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 8)

 .388ـ  311: 01( جواهر الكالم 0)

 .839( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 3)

 .093ـ  081: 01( جواهر الكالم 4)
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ق الوالية الرشعية بدون حمجورية املوىّل عليهم يف الشؤون العاّمة.  وال تتحقَّ

ل؛ وليس تعيني وعزل الويّل الرشعّي ثامنال : تعيني وعزل الوكيل بيد املوكِّ

 .بيد املوىّل عليهم

ل حماسبة الوكيل، التاسع ل، ويمكن للموكِّ : يعترب الوكيل مسؤوالً أمام املوكِّ

كام يمكن له اإلرشاف عىل وكالته؛ أّما الويّل الرشعّي فهو ليس مسؤوالً أمام 

ُيْلِزمه الرشع بتقديم اإلجابات عن أسئلتهم، فهو مسؤول أمام  املوىّل عليهم، وال

 اهلل فقط.

ل العارش وانتخاب الوكيل من بني األفراد « احلّق يف اختيار»: للموكِّ

ل؛ أّما يف  الصاحلني للوكالة. وبعبارة أخرى: إن الوكيل منَتَخب من ِقَبل املوكِّ

إّنم غري جمازين باستيفاء الوالية فإن املوىل عليهم ليسوا أصحاب حّق )أو 

حقوقهم؛ بسبب كوّنم حمجورًا عليهم( حتى يكون هلم حّق االنتخاب. 

. وهناك فرق كبري  والوظيفة الوحيدة للموىّل عليهم هي قبول والية الويّل املعنيَّ

 .«وظيفة القبول»و« حّق االنتخاب»بني 

                                           
، إال يف حال توفر أمرين: األول: اشرتاط ( يمكن عزل الوكيل قبل انقضاء مدة الوكالة8)

 عدم العزل؛ والثاين: أن يكون الرشط ملزمًا، سواء كان ابتدائيًا أو رشطًا يف عقد جائز.

وفقًا للدستور فإن جملس اخلرباء يسمي الفقيه اجلامع للرشائط، ثم َيْعرضه عىل الناس، ( »0)

لو ه. ويف أثناء صياغة الدستور األول قام وعليهم أن يتولونه )يقبلون واليته(، ال أن يوكِّ

، ولكْن تّم إصالح الدستور عىل نحو «الناس ينتخبون»البع  باقرتاح يقيض بأّن 

« ينتخبون»، وحينها طرح يف جملس اخلرباء سؤال حول الفرق بني «الناس يقبلون»

فقيه أي ؟ أجبنا: األول هو توكيل، والثاين تويّل. فإن الناس يقبلون الويل ال«يقبلون»و

سريي در »الشيخ جوادى اآلميل، مقالة « والء الفقه والعدل، ال أّنم يوكلونه وينتخبونه

، خريف 33، املنشورة يف فصلية حكومت إسالمي، العدد األول: «مباين واليت فقيه
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 تصّح الوكالة بدون : وكالة الوكيل مقيَّدة بمّدة زمنية معينة، والاحلادي عِش

تعيني املّدة. وتنقيض الوكالة بانقضاء املّدة. أّما والية الويّل الرشعّي عىل الناس 

 ، وال جيوز حتديدها بمّدة زمنيّة معيّنة.فتستمّر مدى حياته

: بام أن عقد الوكالة جائٌز لكال الطرفني فللوكيل احلّق يف االستقالة الثاين عِش

أن الوالية حكم، وليست حّقًا أو عقدًا، فليس للويّل  . وباموعزل نفسه

الرشعّي حّق االستقالة ما دام يتمتَّع بالرشوط املعتربة، وجيب عليه أن يبقى يف 

 منصبه، والقيام بوظائفه، والتصّدي للشؤون العاّمة.

. أّما : تسقط الوالية بموت أحد الطرفني: الوكيل؛ أو املوكِّلالثالث عِش

فإّنا ال تسقط بموت جاعل الوالية، أو الويّل الرشعّي. بل إّنه بموت الوالية 

الويّل الرشعّي تنتقل الوالية عىل الناس تلقائيًا إىل ويّل آخر. ولذلك إذا كان 

املستند يف الوالية الرشعّية للفقهاء عىل الناس هو مقبولة عمر بن حنظلة فبموت 

 إذا أسقطها أحٌد من األئمة ال تسقط والية الفقهاء، إالّ  ×اإلمام الصادق

ق، أّما وكالؤه فينعزلون عن الوكالة  ×الالحقني، األمر الذي مل يتحقَّ

 . ×بموته

: يمكن أن تكون املرأة وكياًل، إالّ أّنا ال يمكن أن تكون ولّيًا؛ الرابع عِش

                                                                                                   
، 83، العدد األول: «قضايا إسالمية معارصة»، وقد ترمجت هذه املقالة يف جملة 8331

 .8998ـ 8991، 043والعدد الثاين: 

 .838( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 8)

 .333: 01( جواهر الكالم 0)

 .332: 01( املصدر نفسه 3)

 .838( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 4)
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 .وذلك ألن الذكورة أحد رشوط الوالية الرشعّية

 يّة يف توكيل الناس يف شؤوّنم العاّمة: من الرشوط األساساخلامس عِش

هو إيامن الوكيل وخربته. ومن أهّم الرشوط األساسية للوالية عىل الناس يف 

 األمور العاّمة: الفقاهة؛ والعدالة.

بام أن املعيار يف اختاذ القرار يف الوالية هو تشخيص الويل، : »السادس عِش

ص املوكل وحتديد احلدود من قبله، إذن تشخي الوكالةواملعيار يف اختاذ القرار يف 

فاجلمع بني الوالية والوكالة غري ممكن. ألنه ال يمكن لشخص خمتار أن يعني 

لنفسه قّياًم وولّيًا. ألن معنى سلطة اإلنسان عىل نفسه وماله هو أن كل ما كان 

يستطيع أن يفعله من األعامل الصحيحة مبارشًة يمكن له أن يّفوضه إىل غريه، ال 

نه جيعله يسيطر عىل سلطته بحيث يمكنه أن يفوض سلطته إىل غريه وجيعله أ

حاكاًم ووليًا وقّياًم له خمام االختيار عليه، ويصبح هو مسلوب احلكم والوالية عىل 

 .«نفسه

عىل هذا األساس فإن الفقيه إّما أن يكون وليًا عىل الناس، وإّما أن يكون 

املوىّل عليهم بتوكيل ولّيهم الرشعّي. فللفقيه يف وكياًل عنهم. ومن املستحيل قيام 

احلكومة الوالئّية والية عىل الناس يف شؤوّنم العاّمة، لكنّه ليس وكياًل عنهم. 

 والقول بوكالة الفقيه من قبل الناس هو إنكار لوالية الفقيه عىل الناس.

                                           
 .832( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 8)

مية املنتخبة، ووكالة املاّلك ( ال تعّد الفقاهة رشطًا يف احلاكم يف نظريَتْي الدولة اإلسال0)

ـ  838الشخصّيني للمشاع )راجع: حمسن كديور، نظريات احلكم يف الفقه الشيعي: 

 هـ.ش(.8313، طهران، نرش ين، 888

 ، مقالة اإلمامة والوالية.832ـ  839( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 3)
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ايات، ُطرح موضوع الوكالة يف األمور اخلاّصة يف الفقه الشيعي منذ البد ـ3

. أّما الوكالة يف الشؤون العامة فقلياًل ما بحيث ُتَعّد من الرضورّيات الفقهّية

ض هلا الفقهاء. وحتى النصف األخري من القرن احلايل كان البحث مقتصًا  تعرَّ

. إالّ أنه وقبل أربعني سنة قام الشيخ عىل وكالة الفقهاء من اإلمام احلجة

ح مسألة وكالة املسؤولني عن اخلدمات العاّمة من مرتىض احلائري اليزدي بطر

. وكان يرى أن احلكومة «ابتغاء الفضيلة يف رشح الوسيلة»ِقَبل الناس يف كتابه 

عىل أساس الوكالة جائزة. وُتَعّد وكالة الدولة من قبل املواطنني أحد أركان 

رًا يف«نظرّية وكالة املالك الشخصّيني للمشاع»  كتاب ، التي ُطرحت مؤخَّ

. وعىل هذا فإن القول بالوكالة ـ كالقول بالوالية ـ ليس «حكمت وحكومت»

 .خمالفًا للضوابط الفقهّية، وال خروجًا عىل أسس الدين

                                           
 .341: 01( جواهر الكالم 8)

للفقيه. كام أورد × رد املراغي احتامل توكيل املعصومأو« العناوين»( يف كتاب 0)

 .احتامل وكالة الفقيه من قبل اإلمام احلّجة« خزائن األحكام»الدربندي يف كتابه 

وأّما احلكومة املعمولة يف عصنا، فإن حصلت بتوكيل مجيع ذوي احلقوق، حتى ( »3)

والظاهر حينئٍذ عدم اإلشكال  الصغار واملجانني بإذن أوليائهم، فداخلة يف باب الوكالة،

يف تصفات املتصّدين وإعانتهم، لكن ينبغي أن يكون التوكيل يف ضمن عقد الزم ال 

يقبل العزل إىل املّدة املعينة، عىل إشكال فيه؛ وإْن مل حتصل بذلك أيضًا فيكون نظري 

كالة الناقصة السلطان العادل عىل تقدير العدالة يف األمور، لكنّها مقّدمة عليه حلصول الو

 ، يف املكاسب املحرمة(.023: 8)احلائري، ابتغاء الفضيلة يف رشح الوسيلة « بخالفه

ـ  838، 808ـ  802، 828ـ  99، 93( الدكتور مهدي احلائري، حكمت وحكومت: 4)

830. 

« حكمت وحكومت»( قام الشيخ جوادي اآلميل بنقد نظرية الوكالة املطروحة يف كتاب 3)

وقام احلائري بالرّد عىل هذا النقد. راجع: جملة «. در مباين والية فقيه سريي»يف مقالة 
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 الواليةبعض النقاط حول معنى 

يقال أحيانًا بأن العمدة األساس للحكومة الوالئية، هي حّب الوايل  ـ8

اس له، وشغفهم به، واحلال أننا ال نجد شيئًا للناس، وموّدته هلم، وإخالص الن

حول هذا احلّب واملودة بني احلاكم والناس يف سائر احلكومات. فإذًا احلكومة 

الوالئية هي حكومة حّب وشغف، والفهم العميق للحكومة الوالئية يتّوقف 

عىل احلّب والشغف، وأولئك الذين مل يصلوا إىل هذه املرحلة من احلّب 

 يستطيعون فهم هذه احلكومة املقّدسة.والشغف ال 

ولو غضضنا النظر عن اجلهود اجلّبارة ملتكلِّمي الشيعة يف هذا املجال، التي 

تدّل عىل أّن معنى الوالية هو أرفع وأرقى من احلّب واملوّدة، واعتربنا أن معنى 

يف  ، مع التسامحـ هو الوالية العرفانية املعنوية ـالوالية يف احلكومة الوالئية 

القيود والضوابط العرفانية الدقيقة، وسمحنا بِّساية عالقة املريد واملراد إىل 

الساحة االجتامعية والسياسية، بغ  النظر عاّم سوف تفرزه هذه العالقة، مع 

هذا كّله يبقى هناك سؤال جّدي وهاّم، وهو أنه عىل هذا األساس كيف يمكن 

ية احلقوقية؟ وهل ُتْضِعُف املوّدة تعريف العالقة بني الويّل والناس من الناح

واحلّب والشغف قوة ضوابط الوالية الرشعية وأحكامها؟ إن املباحث الفقهّية 

 والسياسّية واحلقوقّية ال يمكن أن تنسجم مع هذا النمط اخلطايب واالستنسايب.

 ×واإلمام عيل ، وخاّصة النبي^ال شّك يف أن املعصومني ـ0

م ملقام الوالية واإلمامة، كانوا يتوّلون الزعامة ، مع حيازهت×واإلمام احلسن

)من ناحية  ^السياسية والقيادة يف جمتمعاهتم. فامذا كان املراد من والية األئمة

                                                                                                   
 .8998ـ  8991، العددين األول والثاين، «قضايا إسالمية معارصة»
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 الزعامة والقيادة واحلكومة(؟

ضمن البحث يف الوالية  ^كنا قد أرشنا إىل معنى والية املعصومني

الزعامة السياسية للمعصومني . وسوف نتطرق بالتفصيل للبحث يف الكالمّية

انه ال . وسوف نبنّي ^عىل أساس التعاليم القرآنية، والسنة النبوية، وسريهتم

ما مل يراع فيها منهج  قيمة للعالقة بني احلاكم الديني والناس يف الفكر الشيعي

 .االئمة املعصومني^

 من املباحث التي هلا أثر يف فهم معنى الوالية: ـ3

 يف اخلطابات العاّمة للثورة اإلسالمية يف إيران. ـ كيفية طرحها أ

ب ـ املعنى الذي استعملت فيه مع بدايات استعامهلا من ِقَبل قائد الثورة 

 اخلميني، وغريه من الشخصّيات املؤثِّرة يف بدايات الثورة. السيد

 توىّل الصياغة النهائية للدستور ـ الذي ـ ج ـ كيفية تلّقي أعضاء املجلس

عىل  تأثريهوكيفّية انعكاس هذا التلّقي عىل نصوص الدستور، ثم كيفّية  للوالية،

 النّص اجلديد للدستور.

ـ كيفية، وتوقيت، رساية الوالية إىل شعارات اجلامهريّية العامة، وكيفية  د

 تالؤمها مع مفهوم اجلمهورية اإلسالمية.

جتامعيًا ميدانيًا، وباالستناد إىل النقاط املذكورة سوف َتتَّخذ الوالية معنًى ا

دًا، إْن شاء اهلل.  ولن يكون معناها انتزاعّيًا جمرَّ

  

                                           
 ( راجع: الفصل الثالث.8)





 

 

 

 

 

ة  ي عصر حملة تارخيّية حول الواليالفصل احلادي عشر: 

 ةاجلمهورّية اإلسالمّي

من املباحث التي هلا تأثري هاّم يف فهم معنى الوالية، وإدراك احلدود 

م، دراسة كيفّية رساية مفهوم الوالية إىل التصورية، واألبعاد اجلغرافية هلذا املفهو

 املجتمع، وزماّنا.

متى طرحت الوالية واحلكومة الوالئية يف التاريخ السيايس املعارص يف 

إيران؟ وما هي خصائص النظام امللكي؟ وما هي الفروق اإلسالمية بني 

ف احلكومة الوالئية واحلكومة امللكية؟ وهل كانت والية الفقيه هدفًا من أهدا

النهضة اإلسالمية، وتاليًا من أهداف الثورة اإلسالمية يف إيران؟ وهل كان هناك 

دة حول  السيدإشارة لوالية الفقيه يف بيانات  اخلميني وحواراته الدولية املتعدِّ

 السيدتعريفه للنهضة اإلسالمية واحلكومة املنبعثة منها؟ ومتى، وملاذا، قام 

اجلمهورية »إىل « احلكومة اإلسالمية»اخلميني بتغيري الشعار املحوري 

ف «اإلسالمّية  «اجلمهورية اإلسالمّية»اخلميني مفهوم  السيد؟ وكيف َعرَّ

للشعب اإليراين والعامَل؟ وهل تّم تقديم والية الفقيه للناس عىل أّنا واحٌد من 

أصول اجلمهورية اإلسالميّة، قبل االستفتاء التارخيّي العاّم حول اجلمهورّية 
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؟ وكيف كانت وضعّية م 8919هـ.ش / 8338فروردين  80مّية يف اإلسال

د اخلميني يف بياناته  ة الدستور؟ وملاذا مل يعرض السيدمكانة والية الفقيه يف مسوَّ

ملسألة والية الفقيه قبل طرحها يف جملس صياغة الدستور؟ وكيف وجدت والية 

لّقى جملس صياغة الفقيه طريقها إىل دستور اجلمهورية اإلسالمّية؟ وكيف ت

الدستور والية الفقيه؟ وكيف كان تقييمه للعالقة بني الوالية وضوابط 

اخلميني لوالية  سيداجلمهورّية، وحّق السيادة الوطنية؟ وكيف كان توصيف ال

اخلميني كيف كان سلوكه العميل يف  لسيدالفقيه؟ وبغّ  النظر عن بيانات ا

ق والية الفقيه؟  وما هي العوامل املرتبطة بمسألة والية العقد األّول من حتق 

الفقيه التي دعت إىل إعادة صياغة الدستور؟ وكيف كان تلّقي جملس إعادة 

مت للناس عن الوالية،  صياغة الدستور لوالية الفقيه؟ وما هي الصورة التي ُقدِّ

واحلكومة الوالئية، يف العقد الثاين من استقرار والية الفقيه يف إيران؟ ومتى 

ت والية الفقيه واحدًا من األصول، بل القلب الناب  لنظام اجلمهورّية أصبح

 اإلسالمّية؟

مة.  ص هذا القسم من البحث لإلجابة عن هذه األسئلة املتقدِّ  نخصِّ

إن االهتامم بجزئيات احلكومة الوالئية، ومتابعتها بشكل حمسوس، ومالحظة 

 م الوالية. ظروفها الزمانّية واملكانية، سُيسهم يف توضيح مفهو

إن احلكومة الوالئية يف إيران جاءت بعد احلكومة املََلكية. يعود عمر  ـ8

امت الثورة اإلسالمية سنة النظام املََلكي يف إيران إىل مخسٍة وعرشين قرنًا. ق

باإلطاحة بالنظام املََلكي، وتأسيس اجلمهورية  م 8918/  شهـ.8331

خ النظام املََلكي يف إيران، الذي دام اإلسالمّية عىل أنقاضه. يمكن تقسيم تاري

 إىل عدة مراحل: ،مخسة وعرشين قرناً 
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 : عص اإلمرباطورية )قبل اإلسالم(.األوَل

: عص السالطني واحلكام املسلمني من أهل السنّة )من القرن األول الثانية

 إىل القرن العارش اهلجرّي(. 

القرن الرابع عرش : عص امللوك الشيعة )من القرن العارش إىل الثالثة

 اهلجرّي(. 

 : عص املََلكية الدستورّية القصري.الرابعة

 : عص حكم امللوك املحاربني للدين، واملرتبطني باألجانب. اخلامسة

بالرغم من تغيري دين الناس )بدخوهلم اإلسالم يف أواخر املرحلة األوىل(، 

تغيري الظاهرّي للنظام من وتبديل املذهب )التشي ع يف ّناية املرحلة الثانية(، وال

ن نظام املََلكية  َمَلكية مطلقة إىل َمَلكية دستورية )يف املرحلة الرابعة(، فقد خمكَّ

مات وخصائص، من االستمرار يف هذه املنطقة طوال هذه  املطلقة، بام له من مقوِّ

، أو بعبارة أخرى: احلقبة الطويلة. ويمكن تعداد خصائص النظام امللكي

 امللكية املطلقة، عىل النحو اآليت:مقّومات 

: يف النظام املََلكي تتمركز السلطة السياسية يف شخص امللك )نظام األوَل

 احلاكم الفرد(.

: يف النظام امللكي السلطة السياسية ال حتاَسب، وال ُيسمح باإلرشاف الثانية

س ناس حماسبة امللك. وال وجود الّيةعليها. بمعنى أنه ال يمكن لل ة قانونية مؤسَّ

فات امللك.  أو شعبية يمكنها اإلرشاف عىل تص 

                                           
ف أكثر عىل خصائص النظام امللكي راجع مقالة 8) ساخت اقتدار سلطاين، آسيب »( وللتعر 

ـ  98حجاريان، يف جملة اطالعات سيايس اقتصادي، العددان لسعيد « پذيرهيا، بديلها

 هـ.ش.8314، سنة 31ـ  43: 90
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سة. لذلك ال يسمح بانتقادها. وتعترب الثالثة : السلطة يف النظام امللكي مقدَّ

 امللكية وديعة إهلّية ُعِهَد هبا إىل امللك.

: سلطة امللك، يف النظام امللكي، هي فوق القانون. بل إن قرارات الرابعة

 القانون. امللك يف الواقع هي

: يف النظام امللكي تكون سلطة امللك وصالحياته مطلقة، وال حدود اخلامسة

 هلا، وتشمل مجيع نواحي احلياة، العاّمة واخلاّصة، لتامم أفراد املجتمع.

ف، ومالك لرقاب الناس، وليس منتخبًا من السادسة : امللك مطلق التص 

 ة ونصة امللك.الشعب لتمثيلهم، ووظيفة الشعب األهّم هي الطاع

: مدة احلكم امللكية مدى احلياة. وإبعاد امللك عن الساحة السياسّية ال السابعة

: اإلطاحة به. وال يمكن يف والثانية: املوت؛ األوَليتّم إالّ بإحدى طريقتني: 

 النظام املََلكي القيام بتغيري النظام بشكل سلمّي عن طريق السياسة والتداول.

ّول من كل ساللة َمَلكية يصل دائاًم إىل احلكم عن طريق : امللك األالثامنة

االنقالب والقّوة، ومن ثم تصبح امللكية إرثًا يتداوله الذكور من نسله )امللكية 

الوراثية(. ويف مجيع األحوال فإن للملك احلّق يف تعيني وتسمية امللك الذي 

 (.ويل العهدسوف خيلفه )

ب. وامليزان : املحور األساس يف النظام التاسعة املََلكي هو الوالء والتقر 

الت السياسية واالجتامعية واالقتصادية للناس تعتمد عىل مدى  األساس للمؤهِّ

قرهبم من امللك ووالئهم له. فالوالء والقرب مها املحور الذي يقابل األهلّية 

 والكفاءة.

: الوظيفة األساس للنظام املََلكي هي حفظ األمن ونظم أمور العارشة

املجتمع. ومل يكن تأمني حقوق الناس يومًا من ضمن وظائف امللكية. واحلفاظ 
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ر الوسيلة(. م عىل مجيع األمور )الغاية تربِّ  عىل األمن مقدَّ

باإلضافة إىل هذه اخلصائص العرش الذاتية للملكية البّد من اإلشارة إىل 

 ثالث خصائص عرضَية للنظام املََلكي:

َلكي نظام ظامل. فتمركز السلطة، والصالحيات : الظلم. فالنظام املَ األوَل

املطلقة، وانعدام الرقابة واملُساءلة، واحلكم مدى العمر، و...، من األسباب التي 

تؤّدي غالبًا باحلاكم غري املعصوم إىل الظلم واالستبداد والفساد. ولذلك فإّن 

رانية. إالّ أن هناك نوعًا من التالزم والربط بني امللك والظلم يف الذاكرة اإلي

عة، قّسمت امللك إىل قسمني: ملك ظامل؛  األدب الفاريس، وكذلك سرية املترشِّ

 .وملك عادل

 وبعبارة أخرى: إن الظلم يعترب من األمور العرضّية للملكية، ال من ذاتّياهتا.

امللك العادل هو الذي يراعي مصلحة الرعيّة التي تعيش يف ظّل حكمه بأمن 

، وجيب الدعاء لبقاء حكمه، واستمراره حتى ظهور ظّل اهلل؛ فهو ورخاء

                                           
 :( راجع عىل سبيل املثال: احلكيم أبو القاسم الفردويس، الشاهنامه، حيث يقول8)

 چو بيند تو را كی كند كار بد                                         خود از شاه ايران بدی كی سزد   

 ترمجته:يمكن  ما

 (فمتى صدر عن ملك إيران السوء؟!                             كيف يمكن للناظر إليك أن ييسء)

 وراجع أيضًا: سعدي الشريازي، گلستان، الباب األول، حول سرية امللوك.

؛ الكشفي، حتفة امللوك؛ رسائل إعالمية، 493ـ  490( راجع: املجليس، عني احلياة: 0)

 .383ـ  380، 833، 888ـ  882. للشيخ النوري: مكتوبات..

 ( راجع: رسالة اإلرشاد، للمريزا القمي، مع مقدمة وتصحيح حسن قايض طباطبائي، يف3)

، السنة 383ـ  333: 3، العدد 02اآلداب والعلوم اإلنسانية يف تربيز، اجلزء  جملة كلية

 هـ.ش.8348
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 . اإلمام احلّجة

. وهل «املستبّد العادل»إن القبول بنظرية امللك العادل معادل للقبول بنظرية 

 يوجد أّي مانع رشعّي ملثل هذه النظرية؟

ياد : االرتباط والتبعية لألجنبّي. يف القرن األخري، وتزامنًا مع ازدالثانية

القدرة السياسية واالقتصادية والثقافية يف أوروبا، ومن ثم يف أمريكا، من جهة، 

ومن جهة أخرى ضعف سلطة امللوك، وعدم قدرهتم عىل إدارة البالد بحكمة، 

واستغراق أهل البالط يف ملّذاهتم الشخصية، وفقدان دعم الناس، هذا كّله أّدى 

عىل ملكهم. وصل االرتباط باألجنبي بامللوك إىل االستعانة باألجانب للحفاظ 

إىل ذروته يف فرتة حكم العائلة البهلوّية، وحيث إن وصول امللك البهلوّي األّول 

كان عن طريق األجانب فإن بقاء حكمه صار رهنًا بإرشاف بريطانيا، ومن 

. ومن الواضح أن بعدها أمريكا، عىل سياسات اململكة، صغريها وكبريها

بّي يتناىف مع العنفوان الوطنّي، كام أنه يتناىف أيضًا مع الغرية االرتباط باألجن

 الدينية.

جون ويدافعون الثالث  ـ: العداء للدين وحماربة اإلسالم. كان امللوك يروِّ

عن الدين الرسمي للبالد. فإن املؤسسة الدينية يف إيران،  ـظاهرًا عىل األقّل 

                                           
ال يبعد أن يكون إشارًة إىل »يقول:  ، حيث043: 30( راجع: املجليس، بحار األنوار 8)

وكذلك راجع خطبته ×«. الدولة الصفوية شيَّدها اهلل تعاىل ووصلها بدولة القائم

( يف جملس 0108بمناسبة تويّل شاه سلطان حسني صفوي العرش )خمطوطة رقم )

 الشورى اإلسالمي(.

مة مصدق الوطنية ( من أبرز األدلة عىل االرتباط واالنتامء لألجنبّي هو سقوط حكو0)

 م. 8933هـ.ش / 8330بانقالب عسكرّي دّبرته أمريكا يف سنة 
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سة قو ّية جّدًا، وخصوصًا بعد دخول سواء قبل اإلسالم أم بعده، كانت مؤسَّ

اإليرانّيني اإلسالم. يف البداية كان امللوك حيكمون إيران بصفتهم والًة خلليفة 

املسلمني. ويف العص الصفوّي أخذت العالقة بني امللوك والفقهاء تتشّدد 

وتتوثَّق لدوافع مذهبيّة، حتى أصبح امللوك القاجاريون حيكمون بإذٍن من 

ية هو املحاوالت سبب الرئيس الذي لعب دورًا هاّمًا يف امللكالفقهاء. وكان ال

األول والثاين إلزالة أو إضعاف الشعائر والقيم الدينية يف  الفاشلة للبهلوي

 .املجتمع

ع التقليد اخلميني، وغريه من مراج عرتاض الواسع الذي قام به السيدكان اال

نظام جمالس البلدّيات »، عىل قانون م 8930/  شهـ.8348الشيعة، يف سنة 

 م 8933/  شهـ.8340خرداد  83، والذي تبعته انتفاضة «والواليات

، عىل أمور ثالثة، وهي: الظلم، واالنتامء لألجانب، وعداء امللك الشعبية

للدين وحماربته لإلسالم. وقد أرصَّ السيد اخلميني عىل إصالح هذه األمور 

. وبعد االنطالقة اجلديدة مخس عرشة سنةالثالثة طيلة فرتة إبعاده، التي دامت 

م يف إيران، بدأت ترسو أهداف  8911/ هـ.ش 8333للحركة اإلسالمية سنة 

جديدة، باإلضافة إىل التأكيد عىل املطالب الثالثة اآلنفة الذكر، وهذه األهداف 

                                           
( من قبيل: حماوالت البهلوي األول ملنع احلجاب، التضييق عىل رجال الدين واحلوزات 8)

العلمّية ومن قبيل: حماوالت البهلوي الثاين يف إرساء القيم الغربية حمل القيم اإلسالمية، 

 يخ اهلجرّي بالتاريخ امللكّي.وقيامه بتبديل التار

؛ 431ـ  848: 8( راجع: السيد محيد الروحاين، برريس وحتليل أز ّنضت إمام مخيني 0)

 .3و 8أسناد انقالب إسالمي، ج 

 .8( راجع: صحيفه نور، ج 3)
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: ثالثاا : إبطال املََلكية البهلوية؛ ثانياا : عزل امللك حممد رضا هبلوي؛ أوالا هي: 

ر إبطال النظام املََلكي  .وبشكل متأخِّ

َلكي. فقد قام إلغاء النظام املَ  م8918/ شهـ.8331من أهداف الثورة عام 

اخلميني باالعرتاض عىل بع  اخلصائص الذاتيّة للملكية، من قبيل:  السيد

حرمان الناس من إبداء رأهيم يف النظام امللكي، وتعيني امللوك وعزهلم، والنظام 

اثي، واحلكم مدى العمر يف النظام امللكي، إىل أن أعلن عدم رشعية النظام الور

. ولو اكتفت الثورة املََلكي. وكان يرى أن عدم رشعية النظام املََلكي أمر بدهيّي 

اإلسالمّية بعزل آخر امللوك، وإسقاط العائلة البهلوية، لكان من املمكن قيام 

لنظام املََلكي، وتقوم بإصالح شوائب حكومة حتافظ عىل اخلصائص الذاتّية ل

هذا النظام، ولكْن بام أّن الثورة قد أعلنت أن هدفها هو إسقاط النظام امللكي، 

وإقامة نظام إسالمي )وفيام بعد اجلمهورّية اإلسالمية(، فقد كان من الطبيعي أن 

 ال يذهب النظام اجلديد باجتاه إصالح شوائب النظام السابق، بل أن يتَّجه إىل

نْية تكون هناك فروٌق أساسيٌّة بني بُ  التغيري اجلذري للنظام. ولذلك فإّنه البّد أن

كلٍّ من النظامني )من جهة اخلصائص التي ذكرناها(، فقد تّم اقرتاح اجلمهورية 

 يف مقابل املََلكية، واإلسالميّة يف مقابل معاداة اإلسالم ونبذ الدين.

 اخلميني يف املرحلة الثانية اسّية للسيدأركان النظرّية السي يمكننا عرض ـ0

                                           
م، يف  8918هـ.ش / 00/8/8331( راجع عىل سبيل املثال: خطبة السيد اخلميني يف 8)

 . 331ـ  334: 0هـ.ش، و8312، طبعة 349ـ  348: 0صحيفه نور 

هـ.ش / 8331آبان  04و 00، خطبتا 331ـ  334، و349ـ  348: 0( صحيفة نور 0)

 83، البيانات التارخيية يف جّنة الزهراء، بتاريخ 023ـ  022: 3؛ 832: 3م؛  8918

 م. 8918هـ.ش / 8331هبمن 

 كر السيايّس عند السيد اخلمينّي.( لقد أرشنا يف الفصل التاسع إىل املراحل األربع للف3)
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عىل  (م8918 ـ8934هـ.ش / 8333ـ 8330من مراحل حياته السياسية )

 الشكل التايل: 

: حيتاج اإلسالم إىل دولة تتمّكن من تطبيق قسم هاّم من الركن األول

ساهتا. اإلسالم هو دولة بكّل  أحكامه. وإّن لإلسالم رؤية إىل الدولة ومؤسَّ

لها. فليست األحكام الرشعية قوانني اإلسالم فحسب، وإنام هي تفاصي

 .تكليفات عرضّية، وأدوات إلنفاذ أحكام الدولة، وبسط العدالة

: إن إقامة احلكومة اإلسالميّة وهتيئة املقّدمات هلا، من قبيل: الركن الثاين

ل. وال املناهضة العلنية للظاملني، من الواجبات املفروضة عىل الفقهاء العدو

يرتفع األمر باملعروف والنهي عن املنكر يف املسائل التي تطال هيبة اإلسالم 

وحيثيّته )واحلال أن عدم الرضر واملفسدة رشط يف وجوبه(. ويف بع  مراتب 

األمر باملعروف والنهي عن املنكر يصل احلال إىل وجوب بذل املال والنفس، 

املجتمع اإلسالمّي ُيَعّد من أكرب فضاًل عن اجلواز. ووجود حكومة الطاغوت يف 

املنكرات. كام أن التعامل مع هذه احلكومة هو أيضًا من أكرب املنكرات. وحيرم 

عىل علامء الدين السكوت يف حال كان هذا السكوت سيؤّدي إىل تقوية الباطل. 

وجيب عليهم يف هذه احلالة أن يعرتضوا ويظهروا نفورهم من الظامل، وإْن مل يؤدِّ 

إىل آثار هاّمة. ُتَعّد إقامة احلكومة اإلسالمية أكرب معروف، وجيب عىل ذلك 

 .الناس مساندة الفقهاء يف مجيع هذه األمور املذكورة

: احلكومة اإلسالمّية تعني والية الفقهاء العدول، وهم معيَّنون الركن الثالث

                                           
 .410، 438: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)

 .483، 410: 8( حترير الوسيلة 0)
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كّل ما تشمله للوالية عىل الناس من ِقبَل اهلل تعاىل، وتشمل صالحّيات واليتهم 

. وبعبارة أخرى: إّن احلكومة صالحيات النبي واألئمة بام يتعلَّق باحلكم

 اإلسالمّية تعني )الوالية التعيينية العاّمة للفقهاء(. 

تاب فقهّي )كتاب يف ك« احلكومة اإلسالميّة»أّول فقيه شيعّي استعمل كلمة 

 .اخلمينّي  البيع( هو السيد

 فات الفقهّية واألصولّية للسيدركان الثالثة يف املؤلَّ يمكن مالحظة هذه األ

(، من قبيل: م 8933هـ.ش / 8330اخلميني، التي كتبها يف قم )بعد سنة 

كام يمكن مالحظتها «. هتذيب األصول»، و«املكاسب املحرمة»، و«الرسائل»

 ، الذي كتبه يف مدينة بورسا الرتكّية. وكذلك يف«حترير الوسيلة»أيضًا يف كتاب 

فاته الفقهّية التي كتبها يف النجف  ولو أن هذه األركان كانت «. كتاب البيع»مؤلَّ

 تظهر أكثر شفافية ورصاحة وعمقًا بشكل تدرجيّي.

، الذي قام بتدريسه يف احلوزة «البيع»يعترب بحث والية الفقيه يف كتاب 

، والذي قام بتعريبه بعد م8939هـ.ش / 8348العلمية يف النجف األرشف 

 لك، من أهّم آثاره السياسّية، وأكثرها انتشارًا.ذ

« والية الفقيه»م ُطبع يف بريوت كتاب 8912/ هـ.ش 8349يف خريف سنة 

باللغة الفارسية، والذي هو عبارة عن تقرير لثالثة عرش درسًا من دروسه التي 

. ويف سنة ألقاها يف النجف، بعد تشذيب وإذن السيد اخلميني نفسه

م طبع هذا الكتاب بعنوان واسم مستعارين )نامه اى أز  8911/ هـ.ش 8333

                                           
 .480: 8؛ حترير الوسيلة 433: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)

 .492: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (0)

 .3ـ  3اخلميني، احلكومة اإلسالمية: السيد  (3)
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إمام موسوي كاشف الغطاء(، أي رسالة من اإلمام املوسوي كاشف الغطاء، 

 «.اجلهاد األكرب»ملَحقًا بكتابه 

وقعت أحداث  م 8911و  8913هـ.ش / 8333و 8333يف عامي  ـ3

رئاسة مجهورية أمريكا يف مهّمة يف إيران والعامل. فقد تّم انتخاب جيمي كارتر ل

. ارتكزت سياسة كارتر عىل نوع من إعادة م 8913هـ.ش / 8333آبان  80

الرتميم لسياسات الواليات املتحدة، والتأكيد عىل حقوق اإلنسان واحلرّيات 

السياسية واالجتامعية للدول املرتبطة بأمريكا، وذلك لتأمني مصالح ومنافع 

لك يعود إىل عدم إمكانية املحافظة عىل األنظمة الواليات املتحدة. والسبب يف ذ

 89االستبدادّية احلليفة هلا بالطرق القديمة. ومل يمِ  أسبوع حتى قام امللك يف 

 83بإعالن االنفتاح السيايّس داخل إيران. ويف  م 8913هـ.ش / 8333آبان 

تهمة إسفند من تلك السنة قامت حمكمة العفو الدولية بإدانة النظام املََلكي ب

االضطهاد والتضييق. ومن جهة أخرى، ويف السنة نفسها، أقيمت االحتفاالت 

الباذخة بالعيد اخلمسني لتويّل العائلة البهلوّية العرش، بتكاليف خيالّية، تزامنًا 

مع تبديل التاريخ اهلجرّي الشميّس املتَّبع بالتاريخ املََلكي. وعىل أثر وفاة الدكتور 

هـ.ش / 8333فى اخلمينّي بظروف غامضة سنة عيل رشيعتي والسيد مصط

لت جمالس تأبني هاتني الشخصيتني اهلاَمتني إىل االعرتاض األّول  م 8911 حتوَّ

هـ.ش / 8333آبان  00ته ضّد نظام الشاه. ويف جهة عمومي من نوعه من

قام الطالب اإليرانّيون بتنظيم تظاهرة كبرية أمام البيت األبي  ضّد  م 8911

هـ.ش / 8333ي د 81إىل الواليات املتحدة. ويف  كان قد وصل الشاه الذي

ن إهانة « تاطالعا»قام النظام بنرش مقالة يف صحيفة  م 8911 اليومّية تتضمَّ

اخلميني. وكانت هذه املقالة بمثابة الرشارة التي فّجرت الغضب املكبوت  للسيد
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قام أهل مدينة قم  م 8911هـ.ش / 8333دي  89عند الناس. ويف 

دفاعًا عن قائدهم املبَعد  االحتجاج عىل إهانة النظام ملقام املرجعية الدينية،ب

اخلميني، ما أّدى إىل مصادمات مع األمن، ذهب ضحيتها عدد كبري. ويف  السيد

واستمّرت هذه السلسلة  ،ذكرى األربعني لشهداء قم انتف  أهايل مدينة تربيز

ت أرجاء البال هـ.ش / 8333شهريور  83د. ويف من األربعينيات، إىل أن َعمَّ

ُأعلنت حالة الطوارئ يف طهران، ويف اثنتي عرشة مدينة أخرى. ويف  م 8911

يف طهران. وكانت االنتفاضة الشعبّية « ميدان جالة»اليوم التايل وقعت جمزرة 

ع  سالمية تتلقى إرشاداهتا من السيداإل اخلميني. فبياناته وخطبه كانت توزَّ

يف  هحورص منزل م 8911هـ.ش / 8333مهر  0ن. ويف بشكل واسع يف إيرا

به السلطات العراقّية قّرر السيد النجف األرشف. وبعد التضييق الذي قامت 

اب إىل ، والذهم 8911هـ.ش / 8333مهر  83ترك العراق يف تاريخ  اخلميني

اخلمينّي، التي دامت أربعة أشهر، يف باريس دوٌر  باريس. وكان إلقامة السيد

يف إظهار األبعاد املختلفة للمظلومية التي يعيشها الشعب اإليراين، ويف  كبريٌ 

دة  حلكومة املستقبلية؛ إذ قامحتقيق االنتفاضة اإلسالمية، وا عرب املقابالت املتعدِّ

مع الصحفّيني، يف الصحف، واإلذاعات، والتلفزيونات العاملّية، برشح أهداف 

اك دوٌر هاّم للمرجعّيات الدينية، وكبار الثورة اإلسالمية يف إيران. وقد كان هن

العلامء يف خمتلف املناطق، واألهّم من ذلك دور الشعب املسلم، وبخاصة 

 الشباب وطالب اجلامعات، يف استمرار وانتصار الثورة اإلسالمية.

يمكن تقسيم أهداف االنتفاضة اإلسالمّية، التي أطلق عليها سنة 

، إىل قسمني: أهداف نفي؛ «اإلسالمّيةالثورة »بحقٍّ  م 8918هـ.ش / 8331

 وأهداف إثبات.
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واملراد من أهداف النفي هو عزل حممد رضا شاه البهلوي، وحّل ملكية 

الساللة البهلوية، وإلغاء النظام امللكي، وقطع األيدي األجنبية، وبخاّصة 

د شعار يدعو إىل  رات الشعب اإليراين. وإْن كان قد تردَّ أن »أمريكا، عن مقدَّ

قبيل انتصار الثورة، إال أن االنتفاضة « بقى الشاه َملِكًا رمزّيًا دون أن حيكمي

 الشعبية العارمة مل ترتك جماالً لطرح هذا الشعار.

 وبحثنا هنا يتعلق باألهداف اإلثباتية للثورة اإلسالمية.

ويف ما يتعلق باألبعاد املختلفة هلذا البحث سوف يتّم الرتكيز عىل ثالثة 

 سية:مصادر أسا

 : حوارات وبيانات وخطب قائد الثورة السيد اخلمينّي.األول

 : بيانات مراجع الدين والعلامء واحلوزات العلمّية طوال فرتة الثورة. الثاين

: شعارات الناس العفوّية، والبيانات التي كانت تصدر عن املظاهرات الثالث

 الشعبّية الكربى.

دف اإلثبايت للثورة كان اهل م 8918هـ.ش / 8331حتى شهر مهر 

واملراد منها، بشكل عاّم، هو إجراء «. حكومة إسالمية»اإلسالمّية هو قيام 

يًا بحكومة النبّي   . ×واإلمام عيل األحكام اإلسالمّية، تأسِّ

لفظ عاّم وجممل، يتحّمل معاين وقوالب سياسية « احلكومة اإلسالميّة»و

 خمتلفة. 

م  8918/ هـ.ش 8331مهر  00ميني يف عند انتقاله إىل فرنسا قام السيد اخل

يكن هناك إشارة  . مل«اجلمهورّية اإلسالمّية»بتسمية نوع احلكومة اإلسالمّية بـ 

                                           
 ، مقابلة مع مراسل الفيغارو الفرنسية.34: 0فه نور ( صحي8)
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حول سبب تبديل احلكومة اإلسالميّة باجلمهورّية اإلسالمّية. فهل  يف بياناته

تة للوصول إىل احلكومة  ستكون اجلمهورية اإلسالمية حكومة انتقالّية مؤقَّ

سالمّية؟ وحيث إن الظروف غري مهيَّأة لاللتزام والعمل بكل ما تفرضه اإل

احلكومة اإلسالميّة فهل سيتّم إرساء اجلمهورّية اإلسالمّية، إىل أن يصبح الناس 

 مستعّدين بشكل كامل للحكومة اإلسالمية؟

إن اجلواب عن هذين السؤالني هو غاية يف األمهية يف بحثنا؛ وذلك ألنه من 

اخلميني،  مية يف عص الغيبة، يف فكر السيدأن املراد من احلكومة اإلسالالواضح 

حال فإن  أّي . وعىل هو والية الفقيه، ال امللكية الدستورّية، وال اجلمهورية

الصحافة من مجيع أنحاء العامل قامت بطرح أسئلة كثرية حول اجلمهورية 

ملقارنة بينها وبني سائر اإلسالمّية، ودور الناس فيها، ومنها ما يتعلَّق با

احلكومات اإلسالمّية، من قبيل: السعودية، والفرق بينها وبني سائر 

اجلمهورّيات األخرى، من قبيل: اجلمهوريات االشرتاكية، والديمقراطّية، 

اخلميني  اجلمهورية اإلسالمية، ودور السيدو...، وحول دور رجال الدين يف 

مية، واملقارنة بني دستور هذه اجلمهورية وموقعه الرسمّي يف اجلمهورية اإلسال

املستقبيّل وبني دستور الثورة املرشوطة، وحدود احلرّيات العاّمة، والعالقات 

 والروابط مع دول العامل األخرى، و....

اخلمينّي جييب عن هذه األسئلة بدّقة متناهية، وَسَعة صدر كبرية.  وكان السيد

لت هذه املجموعة من احلوارات  واملقابالت عّدة جملدات من كتاب وشكَّ

                                           
الفرق األسايس للحكومة اإلسالمية مع : »12اخلميني، احلكومة اإلسالمية: السيد  (8)

 «.هو يف...« اجلمهورية»و« امللكية املرشوطة»حكومات 
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ف عىل اجلمهورّية صحيفة نور . ويعترب هذا الكتاب أهّم مصدر للتعر 

 اإلسالمّية من وجهة نظر السيد اخلمينّي شخصّيًا. 

اخلميني إىل اجلمهورية اإلسالمّية يف النقاط  ويمكن تلخيص رؤية السيد

 السبع التالية: 

ة حكومة ترتكز عىل ضوابط اإلسالم، : إن اجلمهورية اإلسالمياألوَل

ودستورها اإلسالم، وجتري أحكام اإلسالم، والبّد أن يكون املسؤولون فيها 

حائزين عىل الرشوط التي وضعها اإلسالم. واخلطوط العاّمة هلذه احلكومة هي 

األصول اإلسالميّة املسلَّمة، التي بّينها القرآن والسنّة. والنموذج الذي تستيضء 

 .×واإلمام عيلّ  حكومة النبّي به هو 

: اجلمهورية اإلسالمية حكومة ترتكز عىل الرأي العام. واملراد من الثانية

اجلمهورية هو االستناد إىل آراء أكثرّية الشعب. تدار الدولة عن طريق املمثِّلني 

احلقيقّيني للناس. وهؤالء املمثِّلون هم الذين يعيِّنون جملس الوزراء، وبقّية 

ناصب األخرى اهلاّمة يف الدولة. وعن طريق هؤالء املمثِّلني يرشف الناس عىل امل

مجيع شؤون املجتمع. ال يتّم إقرار أّي يشء بدون الرجوع إىل الناس. وحيث إن 

حّق تعيني املصري بيد الشعب فإّن شكل احلكومة الذي اقرتحناه )اجلمهورّية 

م إىل الرأي العام لالستفت  .اءاإلسالمّية( ُقدِّ

                                           
 ، الطبعة اجلديدة مع اإلضافات واإلصالحات.3و 0( صحيفه نور، ج 8)

، 338، 304، 389، 383، 092، 049، 043، 032، 838، 884: 0( صحيفة نور 0)

 .48: 3؛ 331، 343، 323، 424

أما شكل : »381. ويف صفحة 480، 338، 349، 389، 044، 830: 0( صحيفه نور 3)

حكمنا فهو اجلمهورية اإلسالمية، اجلمهورية بمعنى استنادها إىل رأي األكثرية، 
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: شكل احلكم مجهوري، باملعنى الذي تستعمل فيه هذه الكلمة أينام الثالثة

 .كان. فاجلمهورية اإلسالمية مجهورية كغريها من اجلمهورّيات

: اجلمهورّية اإلسالمية حكومة مستقلة، ال رشقّية وال غربية. وال يتّم الرابعة

 .تعيني سياساهتا من قبل األجانب

                                                                                                   
ـ  02: 3؛ 384، 338، 343: 0وأيضًا: «. سالموإسالمية ألّنا مستندة إىل قانون اإل

احلكومة اإلسالمية حكومة تستند مائة باملائة عىل آراء الشعب، بشكل : »31، 33، 08

جيعل كّل فرد إيراين يشعر بأن رأيه يؤثِّر يف بناء نفسه وبلده. ولكون األكثرية الساحقة من 

واعد اإلسالمّية يف شتى هذا الشعب مسلمني فمن البدهيي أن تراعى املوازين والق

 .883، 820، 18ـ  12: 3وأيضًا: «. امليادين

، يف مقابلة مع مراسل صحيفة اللوموند الفرنسية يف 338: 0( صحيفه نور 8)

لقد قلتم: إنه جيب أن تقوم يف إيران مجهورية »م:  8918هـ.ش / 8331/آبان/00

ألن اجلمهورية يمكن أن إسالمية. وهذا األمر غري واضح لنا نحن الفرنسيني؛ وذلك 

تكون خالية من أّي أساٍس مذهبّي، فام هو رأيكم؟ هل ترتكز مجهوريتكم عىل 

 «.االشرتاكية املرشوطة؟ أترتكز عىل انتخابات ديمقراطية؟ كيف هي؟

أّما اجلمهورية فهي باملعنى نفسه الذي تستعمل فيه اجلمهورية »جواب السيد اخلميني: 

هورية إسالمية؛ ألجل أن رشوط املرشحني، وكذلك األحكام أينام كان، وإنام نقول: مج

املتبعة يف إيران، مرتكزة عىل اإلسالم، لكن االنتخاب بيد الشعب، وشكل اجلمهورية هو 

 «.عينه املوجود أينام كان

دولة »م:  8918هـ.ش / 8331/دي/83يف « يب يب يس»، يف مقابلة مع الـ 48: 3ويف 

هورية كسائر اجلمهورّيات، سوى أن قانوّنا قانون اجلمهورية اإلسالمية هي مج

 «.إسالمّي 

م:  8918هـ.ش / 8331/دي/03، يف مقابلة مع تلفزيون إيطاليا، يف 821: 0ويف 

شكل احلكم مجهوري كسائر اجلمهوريات، وأحكام اإلسالم أحكام تقدمية مرتكزة »

 «.عىل الديمقراطية، ومتطّورة، ومتالئمة مع مجيع مظاهر احلضارة

 .039، 838: 0( صحيفه نور 0)
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هورية اإلسالمّية حكومة مرتكزة عىل العدالة االجتامعية. وهي : اجلماخلامسة

 .حكومة عادلة

: اجلمهورّية اإلسالمّية حكومة مرتكزة عىل احلرية. األقليات الدينية السادسة

. األحزاب واملذهبّية حمرتمة يف اجلمهورية اإلسالميّة. وكذلك حرية التعبري

آخر، برشط أن ال يكون ذلك مرّضًا حّرة باالختالف معنا، أو مع أّي طرف 

. ال يوجد يف . ديمقراطية اإلسالم أكمل من ديمقراطية الغرببالدولة

. ولكّل فرٍد احلق  يف مساءلة أو اجلمهورية اإلسالمية استبداد وديكتاتورية

م جوابًا  انتقاد أّي مسؤول أمام الناس. ويف املقابل جيب عىل املسؤول أن يقدِّ

، وإذا كان قد خالف وظيفته الرشعية فإنه ُيْعَزل مبارشة عن املنصب الذي مقنعاً 

 .يتوالّه

. هناك شورى : إن وظيفة علامء اإلسالم هي اإلرشاف عىل القواننيالسابعة

رين اإلسالمّيني ترشف عىل اجلمهورية اإلسالمية . سوف من العلامء واملفكِّ

سة الدينية دور إرشاد  . سوف يكون لرجال وهداية احلكومةيكون للمؤسَّ

                                           
 .390، 039، 083: 0( املصدر نفسه 8)

 .413، 324ـ  320، 039: 0( املصدر نفسه 0)

 م. 8918/  03/82/8331، 842: 0( املصدر نفسه 3)

 .083: 0( املصدر نفسه 4)

 .823: 0( املصدر نفسه 3)

 م. 8918/  89/82/8331، 83: 3( املصدر نفسه 3)

 م. 8918/  03/82/8331، 842: 3؛ 83/8/8331، 032: 0( املصدر نفسه 1)

 م. 8918/  03/82/8331، 888ـ  882: 3( املصدر نفسه 8)

 03/82/8331، 833: 3م؛  8918/  88/82/8331، 18ـ  13: 3( املصدر نفسه 9)
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، إالّ أن الدين حضور يف املجالس النيابية القادمة، بصفتهم أعضاًء أو مرشفني

عضوّية املجلس لن تكون حمصورة برجال الدين. ووظيفتي يف املستقبل سوف 

تكون الوظيفة نفسها التي أقوم هبا اآلن، أي اهلداية، واإلرشاف عىل األوضاع، 

. لن تكون يل د. وليس عندي أّي نّية للتدّخل يف األمور بشكل مبارشواإلرشا

لني أن أمسك بزمام أمور صالحّيات الشاه . ولن أقبل أّي منصب خيوِّ

. وكّل ما أراه صالحًا سوف أطرحه عىل الناس. واجلمهورية الدولة

، وسوف أطرح اسم املرشح اإلسالمية سوف تكون خاضعة لرأي الناس

                                                                                                   
أنا وسائر رجال الدين لن نشغل أّي منصب يف احلكومة، ووظيفة رجال »م:  8918/ 

، 842: 3؛ «كومات، ووظيفتي يف احلكومة املستقبلية هي اهلدايةالدين هي إرشاد احل

لون بموضوع »م:  8918/  03/82/8331 أنا مل أُقْل: إن رجال الدين هم املتكفِّ

احلكم، فوظيفة رجال الدين يشء آخر، والنظارة عىل القوانني هي يف عهدة رجال الدين، 

 «.كام أّنا يف عهدة الشعب

 م. 8918/  89/82/8331، مقابلة مع اللوموند، 80ـ  88: 3( املصدر نفسه 8)

/  88/8/8331، 093: 0م؛  8918/  83/8/8331، 031: 0( املصدر نفسه 0)

/  02/8/8331، 383: 0م؛  8918/  89/8/8331، 324ـ  320: 0م؛  8918

م؛  8918/  1/9/8331، 411: 0م؛  8918/  3/9/8331، 413: 0م؛  8918

، 93: 3م؛  8918/  88/82/8331، 18: 3م؛  8918/  83/82/8331، 48: 3

 م. 8918/  00/82/8331، 820: 3م؛  8918/  02/82/8331

 م. 8918/  04/82/8331، 883: 3( املصدر نفسه 3)

ونحن إْن شاء اهلل تعاىل سوف نطرح برناجمنا عند أّول فرصة سانحة. وهذا ال يعني ( »4)

كل يوم بإصدار )فرمانات( ـ كام كان احلال  أنني سوف أمسك زمام أمور الدولة، وأقوم

يف فرتة ديكتاتورية الشاه ـ وألزم هبا الناس قهرًا، فهذه األمور موكولة إىل احلكومة وممثِّيل 

« الشعب، ليتخذوا القرارات بشأّنا، أما أنا فسوف تكون يل دائاًم وظيفة اإلرشاد واهلداية

 م(. 8918/  88/82/8331، 18ـ  13: 3)صحيفه نور 

 .080، 833ـ  830: 0( صحيفه نور 3)



 .... 083 

 .رئاسة اجلمهورية عىل الناسل

اخلميني مرارًا وتكرارًا باحلديث عاّم تضّمنته النقاط التي  لقد قام السيد

أوردناها لرسم اخلطوط العاّمة للجمهورّية اإلسالمّية أمام الشعب اإليراين 

فقد كان ـ  ئلة الدقيقة التي ُطرحت عىل السيد اخلمينيوالعامَل. وبالعودة إىل األس

مل ُيرِشْ يف أيٍّ  ، ومع هذا كّله فإّنه«يف مقام البيان»الصطالح األصويل ـ بحسب ا

من توضيحاته حول مفهوم اجلمهورية اإلسالمية إىل والية الفقيه، بل اكتفى 

. حتى إَنه مل ُيرِشْ إىل مضمون والية الفقيه. ويمكن «الفقيه إرشاف»باإلشارة إىل 

ملتصّدي للمسؤولية حائزًا رشوطًا أن يكون يف النقطة األوىل )وجوب كون ا

دها اإلسالم( إشعاٌر بوالية الفقيه. ومع أّن أمهية هذه املسألة ت قتيض حيدِّ

يف نقطتني من النقاط املذكورة بمسائل ال  التصيح هبا فقد رّصح السيد اخلميني

 تنسجم مع ظاهر والية الفقيه:

ية أينام كان، واجلمهورية اجلمهورية بمعنى اجلمهور»أوالها يف النقطة الثالثة: 

 . «اإلسالمية مجهورّية كسائر اجلمهوريات

خيتلف عن نموذج اجلمهورّية  «الوالية الرشعية»ومن الواضح أن نموذج 

 املتَّبع يف سائر أنحاء العامل.

د وظيفته ووظيفة رجال الدين يف الدولة  والثانية يف النقطة السابعة، حيث َحدَّ

 واإلرشاد.  اإلرشافب

 واإلرشاد ختتلفان عن الوالية.  رشافالواضح أّن اإل ومن

ولو ملّرة واحدة، إىل والية الفقيه طوال فرتة  ،اخلميني ملاذا مل ُيرِشْ السيد

                                           
 م. 8918/  89/82/8331، مقابلة مع صحيفة لو موند، 80ـ  88: 3( املصدر نفسه 8)
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 االنتفاضة اإلسالميّة يف إيران؟ 

أن احلكومة  م 8939هـ.ش / 8348كان يعتقد منذ سنة  هوبمالحظة أن

 يمكن طرح جوابني عن هذا السؤال: اإلسالمية مبتنية عىل والية الفقيه فإّنه

: كان السيد اخلميني يرى بأن الناس غري مهيَّئني لتقب ل فكرة والية األّول

الفقيه. وربام يكون طرح هذه الفكرة يف غري وقتها سببًا البتعاد الناس عن 

النهضة واحلكومة اإلسالمية. ومن هنا فإن طرح اجلمهورية اإلسالمية كان مبنيًّا 

، واحلال أنه يف «الوالية»الرؤية. يتمتع الفقيه يف احلكومة اإلسالمية بـ  عىل هذه

لقد كانت إرشاف الفقيه قد طرحت «. اإلرشاف»اجلمهورية اإلسالمية يتمتع بـ 

يف الدستور اإليراين يف زمن املرشوطة. وقد جّوز الشيخ النائيني قيام احلكومة 

من القائلني بالوالية العاّمة املرشوطة بإذن وإرشاف الفقهاء، مع أنه كان 

؛ والسبب يف ذلك يرجع إىل أنه كان يرى أن املجتمع غري مهّيأ لتقّبل للفقيه

فكرة والية الفقيه. وهلذا السبب أيضًا جّوز السيد اخلميني احلكومة املرشوطة يف 

. ومع أّنه كان يقول ـ من الناحية النظرية ـ بالوالية «كشف األرسار»كتابه 

عيينيّة العاّمة للفقيه، إال أنه جّوز يف تلك املرحلة القول باجلمهورية اإلسالمية الت

ر عن والية الفقيه كان  القائمة عىل إرشاف الفقيه؛ وذلك ألن اإلعالن املبكِّ

حيتمل أن يؤثِّر عىل وحدة الشعب خالل الثورة، ويؤدي ذلك بالتايل إىل َخَلل يف 

ة نظر السيد اخلميني الواقعّية يف تلك الفرتة مسار الثورة. وعىل هذا فإّن وجه

، ومل يكن يرى أّن طرح «اجلمهورية اإلسالمّية القائمة عىل إرشاف الفقيه»كانت 

                                           
. 334: 0( النائيني، املكاسب والبيع )تقريرات أبحاثه بقلم: الشيخ حممد تقي اآلميل( 8)

 .98، 12، 48، 83وكذلك تنبيه األمة وتنزيه املّلة: 

 .082، 882ر: ( كشف األرسا0)
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. ولذلك نرى أن مجيع كلامته التي  والية الفقيه يف تلك املرحلة أمٌر عميلٌّ

جماز  استعملها للتعبري عن اجلمهورية اإلسالمية كانت حقيقّية، وبعيدة عن أّي 

وتقّية، وجماملة وتورية. وهذا ما فهمه الناس من خالل بيانات وحوارات السيد 

 اخلميني.

: إن السيد اخلميني كان منذ البداية، وطوال فرتة حياته السياسّية، من الثاين

، أم يف «كشف األرسار»القائلني بوالية الفقيه، سواٌء يف قّم، من خالل كتاب 

، أم يف باريس من خالل احلوارات املنشورة يف «عالبي»النجف من خالل كتاب 

صحيفة النور. ولكّن إعالنه لنظريته كان متوقِّفًا عىل الظروف الزمانّية واملكانّية. 

ولذلك فإنه عندما كان يرى أن الظروف غري مؤاتية لتقّبل الناس هلذه النظرية 

ل ذلك إىل ظروف أخرى مناسبة. وعىل هذا األساس فإن ر ؤية السيد كان يؤجِّ

اخلميني الواقعية يف باريس كانت والية الفقيه، بال زيادة أو نقصان. وكان ينتظر 

عودته إىل إيران ليعلن نظرية والية الفقيه بشكل رسمّي. ولذلك علينا أن َنحِمل 

أو « التقّية»مجيع كلامته التي كانت متناقضة ظاهرًا مع فكرة والية الفقيه عىل 

ائٌز رشعًا، وقد يصبح واجبًا يف بع  األحيان. ويمكن ، وهي أمر ج«التورية»

، اخلوف «تقّية املداراة»، أو «تقّية اخلوف»أن تكون تقّية السيد اخلميني نوعًا من 

من إدبار الناس عن نصة دين اهلل، ومداراًة هلم لتمهيد األرضية املناسبة لكي 

قيه. وهاهنا يكرب احتامل يعيشوا يف كنف اإلسالم، ويتهّيأوا لتقّبل طرح والية الف

تقّية املداراة. ومن اجلدير اإلشارة إىل أنه علينا الرجوع إىل الكتب الفقهية 

والفتوائية؛ ملعرفة اآلراء الدقيقة والصحيحة للفقيه، ال أن نرجع إىل اخلطب 

واحلوارات العاّمة. فاملتشابه من هذه اخلطب واحلوارات البّد أن ُنرِجَعه إىل 

 كتب الفقهّية والفتوائّية.املحكم من ال
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 إّن االعتقاد بصحة أيٍّ من اجلوابني سواٌء عندنا. فالشعب اإليراين الواعي

اخلميني للجمهورية اإلسالمية بكل حّب ورحابة  واملتبصِّ قد تقبَّل طرح السيد

 دور كبري يف تقّبل الناس لفكرة اجلمهورية اإلسالمية. هصدٍر. فقد كان لشخص

حظ ورود أّي عبارة تشري إىل والية الفقيه يف كلامت السيد كام أننا مل نال

والعلامء  اخلميني. وكذلك مل نالحظ هذا األمر يف بيانات مراجع التقليد

، الذين كان هلم دوٌر كبرٌي يف إرشاد الناس إىل الثورة اإلسالمّية الكبار

ظاهرات الشعبيّة وانتصارها. وأما بالنسبة إىل البيانات التي كانت تصدر عن امل

فإّنا وإْن كانت تتضمن تعابري تصف السيد اخلميني بأنه املرجع، والزعيم، 

ن عبارة والية الفقيه، ولو مّرًة  وقائد الثورة، ونائب اإلمام...، إالّ أّنا مل تتضمَّ

 واحدة.

وهذا هو حال الشعارات العفوّية التي كان يطلقها املتظاهرون، والتي تعكس 

اإليراين وتطل عاته. فعىل الرغم من تصحيهم بالبعد اإلسالمي هواجس الشعب 

 ، وقيادة«االستقالل، احلرية، مجهورية إسالمية»للثورة، من خالل شعارات 

 اخلميني، مل تطرح والية الفقيه يف تلك الشعارات أبدًا. السيد

بموجب »أعلن السيد اخلميني:  م 8918/ هـ.ش 8331دي  00يف  ـ4

                                           
اخلاّصان باإلعالنات والقرارات والبيانات » 3و 8( راجع: أسناد انقالب إسالمي، اجلزء 8)

 هـ.ش(.8314)طهران،  «والرسائل والتلغرافات ورسائل مراجع التقليد

اخلاّص باإلعالنات والبيانات والرسائل » 0( راجع: أسناد انقالب إسالمي، اجلزء 0)

اخلاّص باإلعالنات والقرارات » 3، واجلزء «امء املدن اإليرانيةوالتلغرافات ورسائل عل

والبيانات والرسائل والتلغرافات والرسائل ذات التواقيع الكثرية من قبل التجّمعات 

 هـ.ش(.8314)طهران،  «الدينية
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وعىل أساس تأييد األكثرية الساحقة من الشعب اإليرايّن، الذي  احلّق الرشعي،

أبرزوه يل، وألجل حتقيق األهداف اإلسالمية هلذا الشعب، تّم تعيني جملس 

باسم شورى الثورة اإلسالمّية، بشكل مؤقَّت، مؤلَّف من أفراد مسلمني، 

 . «املهيتمتَّعون بالصالح وااللتزام وحمّل ثقة. وسوف يبدأ هذا املجلس بأع

اخلميني، يف السيد ويف حلظة وصوله إىل إيران، ويف مقربة جنّة الزهراء، قام 

خطبة تارخيية، ويف سياق كالمه عىل حّق الشعوب يف تقرير مصريها، بإعالن: 

 .«أنا َمن ُيعنيِّ الدولة، أنا بدعم هذا الشعب ُأَعنيِّ الدولة»

اخلميني بتكليف أحد  قام السيد م 8918/  شهـ.8331هبمن  83ويف 

استنادًا إىل »الشخصيات البارزة، وهو مهدي بازرگان بتشكيل حكومة مؤقَّتة: 

الرأي العام الذي تشهدونه، وشهدخموه، والذي اختارنا ممثِّاًل عنه، أو قائدًا له، 

نعتزم تعيني حكومة... وقد عينته حاكاًم استنادًا إىل الوالية التي خّولني إّياها 

قدس، لذلك فاحلكومة رشعيّة، وعىل الشعب امتثال أوامرها، الشارع امل

فمخالفة هذه احلكومة خمالفة للرشع... والقيام ضد احلكومة اإلهلّية قيام ضّد 

 .«اهلل، والقيام ضّد اهلل كفرٌ 

حرضة »وجاء يف حكم تعيني أّول رئيس وزراء يف الثورة اإلسالمية: 

رتاح جملس الثورة، وعىل أساس احلّق املهندس مهدي بازرگان، بناًء عىل اق

الرشعّي والقانويّن الناتج عن تأييد الغالبّية الساحقة من الشعب اإليرايّن لقيام 

عات الكربى واملظاهرات الواسعة يف  هذه النهضة، والذي جتىّل من خالل التجم 

                                           
 .823: 3( صحيفه نور 8)

 .023ـ  023: 3( املصدر نفسه 0)

 .001ـ  003: 3( املصدر نفسه 3)
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تي أنحاء البالد، وانطالقًا من ثقتي بإيامنك الراسخ بالعقيدة اإلسالمية، ومعرف

، وبغّ  النظر عن ارتباطك التنظيمّي اإلسالمّية والوطنّيةبمامرساتك اجلهادّية 

تة...  .«واحلزيّب، أكلِّفك بتشكيل حكومة مؤقَّ

عىل الشعب »اخلميني إىل نقاط أخرى تربز موقعّيته، فقال:  كام أشار السيد

كومة اإليراين أن يعلن موقفه من حكومة املهندس بازرگان، والتي تعترب ح

لقد عيَّنّا رئيسًا للوزراء بام لنا من والية رشعيّة، ووالية »، «رشعيّة إسالمية

لقد قمنا بتعيني احلكومة، وذلك بام لنا من حّق قانويّن وحّق رشعّي، »، «عاّمة

ونحن بام لنا من حّق قانويّن وحّق رشعّي، ونحن بام لنا من والية رشعية، وطبقًا 

ّولنا، قمنا بتكليف املهندس بازرگان بتشكيل احلكومة... آلراء الشعب الذي خ

هذه احلكومة التي تّم تعيينها بوالية رشعية، والتي هي حكومة رشعية، ليست 

حكومة قانونية فحسب، بل هي حكومة رشعية جيب اّتباعها، فيجب عىل كّل 

 ×فرد اّتباع هذه احلكومة، وذلك نظري مالك األشرت، الذي عيّنه اإلمام عيل

واليًا، فقد كان حاكاًم واجب االّتباع، أي كان حاكاًم إهلّيًا ورشعّيًا، ونحن أيضًا 

 .«قد أعطيناه ]بازرگان[ حكومة رشعيّة...

فات الوالئّية للسيدوتعترب هذه املوارد املذكورة  اخلمينّي يف تاريخ  أّول التص 

ءات عىل رأي الشعب. الثورة اإلسالمّية، حيث كان ما زال يرتكز يف هذه اإلجرا

وبصفته ممثِّاًل لسلطة الشعب كان له احلّق يف تعيني املسؤولني وتسميتهم إلدارة 

                                           
 .009ـ  008: 3در نفسه ( املص8)

 .009ـ  008: 3( املصدر نفسه 0)

 م. 8918/  81/88/8331، 033: 3( املصدر نفسه 3)

 م. 8918/  88/88/8331، 030ـ  038: 3( املصدر نفسه 4)
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البلد بشكل مؤقَّت، وذلك كسائر زعامء الثورات يف العامل. ومن الناحية الرشعية 

فإن األمور العاّمة يف أوائل الثورة ُتَعّد من ضمن األمور احلسبّية املُهَملة التي 

 الفقيه العادل أن يتصّدى هلا. وتصّديه هلذه األمور عىل أساس نظرية جيب عىل

 الوالية العاّمة للفقيه أمٌر واضٌح جدًا.

فات فني. هوهلذا فإّن تص  رها رشعًا وقانونًا لدى الناس واملثقَّ  كان هلا ما يربِّ

فام حصل عند إعالن اجلمهورية االسالمية وأّما بالنسبة إىل االنقسام الذي 

 ال قائاًم. ز

ق اجلمهورية اإلسالمية والتصويت عىل  ،األّول الذي كان يعتقد أنه مع حتق 

سات القانونية لسلطة الشعب، فسوف يتوىّل ممثِّلون عن  الدستور، وتشكيل املؤسَّ

 اخلميني(. البالد بإرشاف من الفقيه )السيد الشعب إدارة

حتّقق والية الفقيه، وال والثاين الذي كان يعتقد أن احلكومة اإلسالمية هي 

 يمكن إدارة البالد بشكل رشعّي إالّ من خالل والية الفقيه. 

ض السيد اخلميني هلذا الرأي ، حّتى طرحها يف الدستور بشكل ومل يتعرَّ

 رسمّي، وجرى التصويت عليه من قبل جملس صياغة الدستور.

قسم األّول، يف حني تصّدى آخرون للدفاع عن وجهة النظر التي وردت يف ال

التي تبنَّت فكرة نظارة الفقيه، ومنهم: الشيخ مرتىض مطهري، وذلك يف حوار 

اإلذاعة والتلفزيون ُقَبْيل االستفتاء العام عىل اجلمهورّية  ُأجري معه يف

                                           
( يف هذه املرحلة أشار السيد اخلميني إىل مسألة والية الفقيه مّرة واحدة، وذلك يف خطاب 8)

كبار علامء أهل السنّة فإّن طاعة أويل األمر واجبة، وأولو األمر  بنظر»موّجه ألهل السنة 

 8919هـ.ش / 0/3/8338، بتاريخ: 033: 8)صحيفه نور « اليوم هم دولتنا ونحن

 (.8م، ط
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 .اإلسالمّية

رية اإلسالمية التي حال فإّن الشعب اإليراين قد اختار اجلمهو أّي وعىل 

بمالحظة الضوابط السبعة املذكورة سابقًا(. وقد جاءت اخلميني ) طرحها السيد

لصالح اجلمهورية اإلسالمية. وهبذا دخلت اجلمهورية  %9880نسبة التصويت 

 اإلسالمية حيّز التطبيق.

يف هذه املرحلة كانت املسألة األهم بنظر السيد اخلميني هي تدوين 

دة الدستور يف مالدستور ع بتدوين مسوَّ كتبه، يف فرتة إقامته يف . وكان قد رُشِ

دة. وبعد تدوين  باريس، ثّم قام مجع من احلقوقيني بإعادة دراسة هذه املسوَّ

دة إىل جملس التخطيط  مالحظات املراجع الدينّية والسيد اخلميني تّم حتويل املسوَّ

. وأخريًا، وبعد الدراسة واإلقرار، قام جملس شورى الثورة بنرشها يف الثورة

                                           
( راجع: حوار مرتىض مطهري يف اإلذاعة والتلفزيون حول اجلمهورية اإلسالمية، 8)

 .83ـ  19«: حول الثورة اإلسالمية»املنشور يف كتاب 

 .433: 4( صحيفة نور 0)

 8338خرداد  03( انظر: مقابلة السيد هبشتي عضو شورى الثورة مع صحيفة كيهان، يف 3)

خرداد  08م؛ ومقابلة السيد موسوي أردبييل مع صحيفة مجهوري إسالمي، يف  8919/ 

م؛ وكذلك مقابلة الدكتور يد اهلل سحايب الوزير املستشار ملجلس  8919/  8338

خطيط للثورة يف الصحيفة نفسها، وخصوصًا مقابلة الدكتور حسن حبيبي، الكاتب الت

دة الدستور، مع صحيفة كيهان، يف   8919/  8338، شهريور 88، 82، 3األول ملسوَّ

أن اإلمام اخلميني اطَّلع عىل املسّودة، ولكنه مل يوافق »م. أما الدكتور حسن آيت فيعتقد 

)صحيفة مجهوري إسالمي، « ك برأيه يف خالل شهرعليها، وسوف يديل يف خصوص ذل

م(. ولالطالع عىل رأي حزب اجلمهورية اإلسالمية يف  8919/  8338تري  83

/  3/4/8338خصوص هذه املسّودة يمكن مراجعة صحيفة مجهوري إسالمي، يف 

 م. 8919
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تم  م 8919 هـ.ش 8338خرداد  04مادة. ويف يوم  838، وفصالً  80يف 

. وبموجب املاّدتني الثالثة عرضه عىل الشعب؛ إلبداء رأيه يف هذا الدستور

دة فإن احلكومة مرتكزة عىل آراء عموم الناس،  واخلامسة عرش من هذه املسوَّ

ا من خالل والسلطة من حّق مجيع الناس. وأّما إسالميّة النظام فقد تم إرساؤه

حني من ِقَبل  ل من مخسة جمتهدين مرشَّ جملس صيانة الدستور، الذي يتشكَّ

مراجع التقليد البارزين، ويقوم جملس الشورى اإلسالمّية بانتخاهبم، باإلضافة 

(. يف 841إىل  840إىل انتخاب ستّة أشخاص من احلقوقّيني البارزين )املادة 

حلقوقي ملجلس صيانة الدستور، ومل ُيْؤَت هذه املسّودة تّم االكتفاء باإلرشاف ا

 عىل ذكر والية الفقيه.

دة الدستور السؤال التايل: إن األكثرّية  وقد ُطِرح عىل الكاتب األّول ملسوَّ

ض الدستور ملسألة والية الفقيه؟   يتساءلون: ملاذا مل يتعرَّ

ل لفهم املعاين السامية لوال ية الفقيه. فأجاب: يف الواقع إّن املجتمع غري مؤهَّ

وهناك اختالف يف وجهات النظر حول هذه املسألة. وقد اقتصنا يف حّل 

موضوع والية الفقيه عىل جملس صيانة الدستور. وإن رؤيتنا التي طرحناها يف 

البداية حول جملس صيانة الدستور كانت أكمل وأدّق؛ وذلك ألن طرحنا كان 

أصبح اآلن تابعًا ملجلس الشورى يؤّمن االستقاللية التاّمة هلذا املجلس، الذي 

                                           
خرداد  04( تّم نرش نّص مسّودة دستور اجلمهورية اإلسالمّية يف صحيفة كيهان بتاريخ 8)

خرداد، ثم  03م. وأّما صحيفة مجهوري إسالمي فقد نرشت النص يف  8919/  8338

م مقدمة مسّودة الدستور. وقد  8919/  8338خرداد  32عادت ونرشت يف تاريخ 

نرش هذا النّص يف املجلد الرابع من صورت مرشوح مذاكرات جملس برريس ّنايي 

 هـ.ش(.8338)طهران،  00ـ  3قانون أسايس مجهوري إسالمي إيران: 
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حني  الوطنّي. وعىل أّي أساس ال تتمكن املراجع الدينية من انتخاب املرشَّ

)املجتهدين اخلمسة( بشكٍل مبارش، بل يقوم جملس الشورى بانتخاهبم. ويّص 

نت بناًء  دة ُدوِّ البع  عىل أن هذا الدستور غري إسالمّي، واحلال أن هذه املسوَّ

ها جملس شورى الثورة، فكيف يمكن أن ُيِقّر جملس عىل فتاوى اإل مام، وأقرَّ

 .الثورة دستورًا غري إسالمّي؟

لنا يف وجهة النظر هذه وما شاهبها الحظنا أنه يف النصف األول من  إذا تأمَّ

أوالً: مل تعترب والية الفقيه أصاًل من أصول  م 8919/  شهـ.8338العام 

مل تَر  الثورة املعيَّنة من قَِبل السيد اخلمينيإن شورى  اجلمهورية اإلسالمية؛ ثانيًا:

: إنه عىل هي اجلمهورية اإلسالمية املبتنية عىل والية الفقيه؛ ثالثاً  نظرهأن وجهة 

دة مل ذكر والية الفقيه يف نّص املسوّ  عىل عدم الرغم من اّطالع السيد اخلميني

 اغة الدستور.يعترب ذلك خالفًا للرشع، وأجاز إيكاهَلا ملجلس صي

 .«امليزان هو رأي الشعب»: يف هذه الفرتة باخلصوص قالو

دة الدستور طلب السيدوُقَبْيل نرش اخلميني من مجيع الرشائح ـ   نّص مسوَّ

                                           
( انظر: مقابلة الدكتور حسن حبيبي، الكاتب األّول ملسّودة الدستور، مع صحيفة كيهان، 8)

دكتور »م. وجاء يف مطلع هذه املقابلة:  8919/  8338شهريور  88، 82، 3يف تاريخ 

حسن حبيبي هو أحد احلقوقيني وعلامء االجتامع، الذي أوكل إليه اإلمام خالل فرتة 

قامته يف باريس مهمة إعداد مسّودة الدستور، ويعترب املخّطط الذي وضعه من املصادر إ

ويّصح الدكتور حبيبي يف أول املقابلة: «. املقرتحة التي ُقدمت ملجلس صياغة الدستور

إن اإلمام اخلميني بصفته مرجعًا دينيًا وجمتهدًا مطلقًا، وبصفته قائدًا للثورة، يتمتَّع »

واجلواب الذي نقلناه يف املتن مأخوذ عن القسم الثالث من املقابلة «. عيةبالوالية الرش

 «.م 8919/  8338شهريور  88»

 .433: 4( صحيفه نور 0)
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رجال الّدين، املثّقفني، واملفّكرين اإلسالمّيني ـ أن يدرسوا هذا النّص، وُيبدوا 

ا ما ترونه مفيدًا لإلسالم، وموافقًا أمامكم اآلن فرصة شهر لتبيِّنو»رأهيم فيه: 

للجمهورية اإلسالمية، ممّا مل يلتفت إليه الدستور، فأبدوا مالحظاتكم، 

 .«وانرشوها يف الصحف

/ هـ.ش 8338لقد امتألت الصحف باالقرتاحات حول الدستور يف صيف 

صني املتديِّنني عىل رضورة إعطاء صالحيات م8919 . وقد أّكد أكثر املتخصِّ

. إال أنه شيئًا فشيئًا، رب لنظارة الفقيه، قياسًا ملا كان عليه دستور املرشوطةأك

وبشكل تدرجيّي، بدأت مسألة والية الفقيه ُتطرح بشكل واسع من قبل مجع من 

، الذين طالبوا املراجع والفقهاء ورجال الدين، ومن غري رجال الدين أيضاً 

 ور.بأن يتّم إدخال والية الفقيه يف الدست

إذا مل يتّم تدوين الدستور طبقًا لقوانني »: الگلپايگاينفقد جاء يف بيان السّيد 

                                           
 ، قرار تعيني املهندس بازرگان.080: 3؛ 433: 4( املصدر نفسه 8)

ة الرتكيز عىل ( ونشري ـ عىل سبيل املثال ـ إىل ثالثة نامذج من آراء العلامء املطالبني برضور0)

م؛ مقابلة  8919/  8338تري  0إرشاف الفقيه: بيان الشيخ منتظري، صحيفة كيهان، يف 

م؛ بيان السيد عبد  8919/  8338تري  82، يف «كيهان»مع السيد صدوقي يف صحيفة 

 م. 8919/  8338تري  04اهلل الشريازي يف صحيفة كيهان، يف 

َمْن ينسجم معه فكريًا، وكذلك فؤاد كريمي. ( ومن هؤالء نذكر الدكتور حسن آيت، و3)

م.  8919/  8338وقد عقد املسلمون املنتقدون للدستور مؤخمرًا يف طهران، يف شهر تري 

إّن صالحيات رئيس اجلمهورية هي »وجاء يف التوصية التي صدرت عن املؤخمر: 

مل يتّم ذلك  صالحيات الويل الفقيه. ولذلك جيب أن يكون رئيس اجلمهورية فقيهًا، وإذا

« فال ُبدَّ من ذكر القوانني املختّصة بصالحيات اإلمام ووالية الفقيه بشكل مستقّل 

 م. 8919( / 8338تري  03)صحيفة مجهوري إسالمي، 
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الرشيعة بشكل كامل، وإذا مل تكن احلكومة مستندة إىل نظام اإلمامة ووالية 

 . الفقيه، فستكون ظاملة وطاغوتية

أّما السّيد مرعيش النجفّي فقد اقرتح أصوالً جيب أن تضاف إىل الدستور، 

 :يوه

 والية فقيه جامع للرشائط، قائمة يف كّل عص. ـ8

عىل القرارات التي تصدر عن  «فيتو»ملراجع التقليد حّق االعرتاض  ـ0

جملس الشورى الوطنّي، يف حال كانت هذه القرارات خمالفة للموازين الرشعية، 

 أو ملصلحة البالد.

ة تعيني رئيس جيب أخذ آراء مراجع التقليد بعني االعتبار يف مسأل ـ3

 اجلمهورية ورئيس الوزراء، ويف عزل كلٍّ منهام أيضًا. 

جيب تشكيل جلنة من رجال الدين لإلرشاف عىل مجيع اإلدارات  ـ4

سات االقتصادّية والتعليمّية والسياسيّة والقضائّية.  واملؤسَّ

 واألهّم من هذا كّله هو رؤية الشيخ منتظري يف هذا املجال.

صاً  دة  ونورد هنا ملخَّ للبيان الذي أصدره هذا الفقيه البارز بشأن مسوَّ

 الدستور:

إن أساس احلكومة هو آراء الشعب املرتكزة عىل أسس األسالم... يف زمان »

إىل األشخاص الذين يتمتَّعون بالرشوط « أمر الوالية»الغيبة الكربى فّوض 

صًا يف املسائل اإلسالمية؛  ـ8التالية:  أن يكون  ـ0أن يكون جمتهدًا ومتخصِّ

                                           
 م. 8919هـ.ش / 32/3/8338( صحيفه مجهوري إسالمي، 8)

 م. 8919هـ.ش / 8/3/8338( صحيفه كيهان، 0)
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أن يكون مطَّلعًا عىل قضايا العص ومتطلِّباته، وهذه  ـ3صاحب عدالة وتقوى؛ 

هي عقيدة الشيعة اإلمامية... هناك نوع من القوانني واألحكام الكّلّية التي عّينها 

اهلل عن طريق الوحي )األحكام الفقهّية(، والفقيه العادل هو صاحب 

 زمان الغيبة. وهناك نوع آخر من االختصاص يف استنباطها وتشخيصها يف

القوانني واألحكام اجلزئيّة التي يتوىّل إقرارها احلاكم الرشعّي يف كّل زمان، 

وبحسب املقتضيات والظروف واالحتياجات التي يراها )األحكام الوالئّية(. 

ض أمر احلكم والقضاء وترشيع القوانني الكّلّية وَسّن القوانني اجلزائية يف  لقد ُفوِّ

زمان الغيبة إىل الفقيه العادل املطَّلع عىل متطلِّبات وقضايا العص... جيب أن 

يوكل أمر احلكم والقانون إىل الفقهاء العدول املطَّلعني عىل مقتضيات العص، 

كام جيب أن تكون السلطات اإلجرائّية حتت إرشافهم وإمرهتم، ويف الواقع جيب 

مستقّلة عنهم، ومن حّق الفقيه، أو من  أن تكون هذه السلطات ممثِّلة هلم وغري

يعيِّنه الفقيه. وعىل هذا فإّن السلطات الثالث: الترشيعّية؛ والتنفيذّية؛ 

والقضائّية، مرتبطة ببعضها البع ، وال تنفّك إحداها عن األخرى، وكّل هذه 

السلطات ترجع إىل الفقيه العادل املطَّلع عىل مقتضيات العص... وعىل هذا 

 فإّن:

السلطات الثالث غري منفصلة عن بعضها البع ، والرابط فيام بينها هو  ـ8

الفقيه العادل املطَّلع عىل مقتضيات العص، وإذا كان الرابط فيام بينها هو رئيس 

اجلمهورية فعندئٍذ جيب أن يكون رئيس اجلمهورية فقيهًا عادالً، أو معيَّنًا من 

 ِقَبله.

جملس الشورى البّد أن يطَّلع عليها الفقيه القوانني التي ُيقّرها أعضاء  ـ0
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 العادل، ويقّرها...

رئيس اجلمهورّية جيب أن يكون فقيهًا عادالً مطَّلعًا عىل مقتضيات  ـ3

 العص، أو أن يكون معيَّنًا من قبل الفقيه، وأن يقوم بمهامه حتت إرشاف الفقيه.

وقيادة القوى يرجع حّق احلكم بَحّل جملس الشورى، وتوقيع القوانني،  ـ4

العسكرية، وإعالن احلرب، وإيقاف احلرب، والعفو العاّم، وختفيف األحكام، 

إىل الفقيه العادل املطَّلع عىل مقتضيات العص، وإن كانت ترجع إىل رئيس 

 أن يكون فقيهًا عادالً، أو عىل األقّل معيَّنًا من قبله. ال ُبدَّ اجلمهورّية ف

دوالً، أو عىل األقّل معيَّنني من قبل الفقيه جيب أن يكون القضاة فقهاء ع ـ3

العادل، وعارفني بمسائل وأحكام اإلسالم... ومن األفضل أن يفّوض الفقيه 

« جملس شورى»العادل املطَّلع عىل مقتضيات العص إدارة أمور الدولة إىل 

أشخاص يعملون حتت إرشافه، حيث إن ذلك حيفظ الدولة  3أو  3مؤلَّف من 

د والديكتاتورّية. وأخريًا فإن تفوي  سياسة البالد إىل رئيس من االستبدا

مجهورية، من دون األخذ بعني االعتبار مسألة الوالية وحكومة الفقيه العادل، 

هو شكل غريّب للحكم، ال يتالءم مع اإلسالم، وخصوصًا مع املذهب الشيعّي 

ظائف الفقيه االثني عرشي... واحلكومة اإلسالميّة يف زمن الغيبة تعّد من و

العادل املطَّلع عىل مقتضيات العص. فإذا َقبَِل تويّل رئاسة اجلمهورية بنفسه، 

دة  وإال يلزم أن يعمل رئيس اجلمهورية حتت إرشافه... لقد خمّت صياغة مسوَّ

الذين هم حمور  ـالدستور بشكٍل ال ُيعطي ملراجع التقليد والفقهاء العدول 

 .« التقنني وإدارة الدولة...دورًا يف ـاحلكومة اإلسالميّة 

                                           
 م. 8919/  8338 تري 04( صحيفه مجهوري إسالمي، 8)
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خصوص ورّدًا عىل االمتعاض والترّبم الذي صدر عن بع  رجال الدين ب

دة الدستور، قال السيد هذه املسألة هي من املسائل التي جيب أن »اخلميني:  مسوَّ

ل فيها حالّيًا؛ ألسباب عّدة . وقد قام قبيل إجراء انتخابات أعضاء «ال أتدخَّ

دة دستور اجلمهورية اإلسالمية،  املجلس الذي يتوىل دراسة وصياغة مسوَّ

رًا، فقال:  عًا الناس للمشاركة يف االنتخابات، ومذكِّ جيب أن يكون »مشجِّ

املنتخبون إلرساء دستور اجلمهورّية اإلسالمّية مطَّلعني عىل أحكام اإلسالم، 

ستور ولدهيم خربة فيها... وأنا شخصّيًا عندي بع  املالحظات حول الد

 .«وجملس صياغة الدستور، وسوف أطرحها الحقًا إن شاء اهلل

هـ.ش / 8338مرداد  08ويف اجللسة االفتتاحية ملجلس صياغة الدستور يف 

إن تشخيص املخالفة واملوافقة »كان للسيد اخلميني بياٌن هاّم، جاء فيه:  م 8919

جمموعة منهم يف  ألحكام اإلسالم منحٌص بالفقهاء العظام، وبحمد اهلل يوجد

ل النّواب اآلخرين املحرتمني يف  يصٌّ فإّن تدخ  املجلس، وألّن هذا أمٌر ختص 

ل يف  االجتهاد وتشخيص األحكام الرشعية من الكتاب والسنة هو تدخ 

ص الالزم لذلك  .«اختصاص الغري، من دون توّفر الصالحية والتخص 

اخلميني، قبل إقرار والية  السيد وربام يظهر من جمموع خطابات وبيانات

الفقيه يف جملس صياغة الدستور، وبعده، أنه كان يرى لزوم إقرار والية الفقيه يف 

الدستور، ومل يُقْم بالتصيح برأيه ما مل تصبح والية الفقيه مطلبًا شعبيًّا عاّمًا، 

                                           
 .13: 8( صحيفه نور8)

 ( املصدر نفسه.0)

م؛ صورت مرشوح مذاكرات  8919هـ.ش / 08/3/8338، 033: 8( صحيفه نور 3)

 .3ـ  3: 8جملس برريس ّنايي قانون أسايس مجهوري إسالمي إيران 
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حفاظًا عىل مصالح كان يراها، ومل يعلن عن رأيه رصاحًة يف الدفاع عن والية 

ت من قبل ممثِّيل الشعب. الف  قيه، إال بعد أن ُأِقرَّ

ة اجلمعة يف املرة األوىل التي طرحت فيها والية الفقيه عىل املأل كانت يف صال

. واملّرة األوىل التي أطلق  م 8919/ هـ.ش 8338ر شهريو 03طهران يف 

مهر  3فيها شعارات مؤيِّدة لوالية الفقيه كانت يف صالة اجلمعة يف 

. وأّول مرة ذكرت والية الفقيه عىل أّنا أصٌل يف  م 8919/ هـ.ش 8338

آبان  4بيان مظاهرة كانت يف مظاهرات التضامن بني األّمة والسيد اخلميني يف 

 . م 8919/ هـ.ش 8338

من اإلشارة إىل أن قائد الثورة، يف حكم تعيينه لرئيس الوزراء، جعل  ال ُبدَّ 

، إال أنه تقّرر الحقًا تشكيل التأسييّس للدستور إحدى وظائفه تشكيل املجلس

. وكان الفرق بني «جملس اخلرباء لصياغة الدستور»جملس أضيق باسم 

 من جهتني: املجلس التأسييس وجملس اخلرباء

                                           
م كانت أول صالة مجعة تقام، وكانت بإمامة  8919/  8338شهريور  03( يوم اجلمعة 8)

 م. 8919/  04/3/8338ام مجعة طهران الثاين الشيخ منتظري، كيهان إم

مهر  1)كيهان، « ضامن انقالب ما والية فقيه است )والية الفقيه هي ضامنة ثورتنا(( »0)

 م. 8919( / 8338

نعلن مرة أخرى ونؤكد »( البند الثاين من بيان املظاهرات املتضامنة مع السيد اخلميني: 3)

لوثيق ومبايعتنا وتعل قنا بإمام األمة، ونبايع القيادة عىل أساس والية الفقيه، عىل ارتباطنا ا

هـ.ش / 3/8/8338)كيهان، « بكل ما لدينا من قوة وإمكانات، حّتى آخر قطرة دم

 م(. 8919

 .008: 3( صحيفه نور 4)

 .080: 4( املصدر نفسه 3)

ف أكثر عىل األسباب التي دعت إىل تأسيس جمل3) س اخلرباء عوضًا عن تشكيل ( وللتعر 
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: عدد املمثِّلني. كان هناك ممثِّل واحٌد لكّل مئة ألف مواطن يف املجلس األوَل

ممثِّاًل(، واحلال أنه يف جملس اخلرباء اعُترب وجود  332التأسييّس )أي ما يقارب 

ممثِّاًل(. وبمالحظة الظروف السائدة يف ذلك  13ممثِّل واحد لكّل مخسامئة ألف )

الوقت فقد اعترب أن املصلحة تقتيض هذا األمر، فبانتخاب ثالثة وسبعني ممثِّالً 

 َيقّل احتامل دخول مندّسني يف هذا املجلس.

فرتة عمل املجلس التأسييّس منوطة باستيفاء النقاش حول : إن الثانية

الدستور واقتناعهم به )ما يقارب السنة(. واحلال أّنه تّم االقتصار عىل شهر 

واحد من املباحثات يف جملس اخلرباء. فقد اعترب أنه من املصلحة أن يتّم إرساء 

كن من رشوط الدستور يف البالد بأرسع وقت ممكن. ومن اجلدير ذكره أنه مل ي

 الدخول يف جملس اخلرباء )االجتهاد(، وال )الذكورة(، خمامًا كاملجلس التأسييّس.

حال فإن والية الفقيه إىل زمان إقرارها يف جملس خرباء الدستور مل  أّي وعىل 

ة اإلسالمّية، تكن تعّد من أهداف الثورة اإلسالمّية، وال من أصول اجلمهوريّ 

ث السيد بشكل رصيح عن التالزم بينها وبني اجلمهورّية  اخلمينّي  وال حتدَّ

 اإلسالمّية.

دة الدستور ، إال أنه وبعد إن أصل والية الفقيه مل يكن مطروحًا يف مسوَّ

، وتقب ل االقرتاحات التي قّدمت إىل أمانة رّس جملس املراجعة النهائية للدستور

                                                                                                   
املجلس التأسييّس للدستور راجع: املقابلة التي أجريت مع املستشار السيايس يف وزارة 

الداخلية الدكتور صادق طباطبائي، يف صحيفتا كيهان ومجهوري إسالمي، 

 م. 8919/  03/3/8338

: 4إيران ( راجع: مرشوح مذاكرات جملس برريس ّنايي قانون أسايس مجهوري إسالمي 8)

 .32، مسودة الدستور وقائمة أصول الدستور، األصل اخلامس، يف ص 03ـ  3

 .319: 8( راجع: مرشوح مذاكرات جملس برريس ّنايي قانون أسايس مجهوري إسالمي إيران 0)
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والية الفقيه يف اللجنة  ، تّم طرح أصلأكثرية اخلرباء املنتخبني من ِقبل الناس

األوىل يف املجلس )املكلَّفة ببحث املقّدمة والفصل األول من الدستور(. وبعد 

ذلك، ويف جلسة مشرتكة للجان واملجموعات يف جملس اخلرباء، بحضور أكثرية 

عة عىل ثالثة أيام ، املمثِّلني، وبعد مدة من البحث دامت إحدى عرشة ساعة موزَّ

 م 8919/ هـ.ش 8338شهريور  08قرار أصل والية الفقيه يف تّم ـ أخريًا ـ إ

يف اجللسة اخلامسة عرشة للمجلس، بعد عرض وجهة نظر عضو موافق وآخر 

خمالف، بتصويت أكثرية ثالث ومخسني عضوًا موافقًا )وكان هناك ثامنية أعضاء 

 خمالفني، وامتنع أربعة أعضاء عن التصويت(.

تكون والية األمر وإمامة  إلمام املهدياألصل اخلامس: يف زمن غيبة ا»

والعامل بأمر  ،األمة يف اجلمهورية اإلسالمية اإليرانية بيد الفقيه العادل املتقي

 ،والشجاع القادر عىل اإلدارة والتدبري، الذي تعرفه أكثرية اجلامهري ،األّمة

أو جملس  ـويف حال عدم إحراز أي فقيه هلذه األكثرية فإن القائد  .وتتقبل قيادته

نالقيادة امل وفقًا للامدة  ،يتحمل هذه املسؤولية ـمن الفقهاء جامعي الرشائط  كوَّ

 .«السابعة بعد املئة

إذا قمنا بتبديل األصل الذي تبتني عليه »ويف جوابه عن اإلشكالية التالية: 

احلكومة، الذي هو آراء الشعب، إىل حكومة الفقيه فعلينا تبديل مجيع األصول 

 السيدرّصح « تعارض هذا األصل، ومن الواجب أخذ نظر الشعب يف ذلك التي

إذا تّم االتفاق عىل أن يكون نظامنا املستقبيل هو اجلمهورّية اإلسالمّية »هبشتي: 

                                           
 : اجللسة األوىل إىل الثامنة. 8( املصدر نفسه،   8)

 .380: 8( املصدر نفسه،  0)

 .384: 8(  املصدر نفسه  3)
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جيب أن تكون قيادة هذا النظام ومركز ثقل إدارته بعهدة شخص أو أشخاص 

التزامهم العميّل به. إّن ُيَعّدون أسوًة ونموذجًا، من جهة معرفتهم باإلسالم، و

: يرتكز عىل أصل رأي الشعب األولاملجتمع والنُظم االجتامعّية عىل نوعني: 

: املجتمعات الرسالية والثاينبدون أّي قيد أو رشط )الديمقراطية(؛ 

واإليديولوجية، فالناس يف تلك املجتمعات يقومون يف البداية بانتخاب مذهب، 

 وهبذا االنتخاب يكونون قد أع
ٍ
لنوا أّنه من اآلن فصاعدًا جيب أن يكون كّل يشء

مرتكزًا عىل هذا املذهب. واجلمهورية اإلسالمّية هي نظام مذهبّي. وهذا األصل 

هو نتيجة انتخاب الناس للجمهورّية اإلسالمّية. وال ُبدَّ أن يكون قانون هذا 

عاملًا إسالمّيًا، املجتمع قائاًم عىل اإلسالم، كام البّد أن يكون قائد هذا املجتمع 

 . ويتمتَّع بالقدرة عىل اإلدارة والتدبري

هذا األصل أصل هاّم وأسايس، »وعّلق بع  أعضاء جملس اخلرباء بالتايل: 

ر بشكل  وسوف حُيدث ثورة يف املجتمع اإليراين، ولذلك ال جتعلوه ُيمرَّ

وإذا كنتم  سطحّي... مل يتّم توضيح هذا األصل بالقدر الكايف يف جملس اخلرباء،

تريدون حسم املوضوع بشكل رسيع فإن ذلك من وجهة نظر الشعب اإليراين 

 .«سوف يسبِّب الكثري من املشاكل

إالّ أن أكثرية اخلرباء كانوا يرون رضورة اإلرساع يف التصويت عىل هذا 

 .األصل

                                           
 )مع تلخيص(. 388ـ  313( املصدر نفسه: 8)

، رأي عزت اهلل سحايب، ممثِّل مدينة طهران يف جملس خرباء 383: 8( املصدر نفسه 0)

الدستور، والعضو يف شورى الثورة اإلسالمية. وراجع أيضًا: رأي عضو آخر من جملس 

 .383ـ  380اخلرباء، وهو الشيخ حممد جواد حجتي كرماين، يف صفحة 

 313( النقاشات حول األصل اخلامس من الدستور )والية الفقيه( ُدّونت من الصفحة 3)
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يف النقاشات التي دارت حول األصل السادس واخلمسني من الدستور )حّق 

الشعب( تّم الرتكيز يف جملس اخلرباء عىل العالقة بني حّق سيادة الشعب سيادة 

. وكان قسم ووالية الفقيه. اّتفق اخلرباء عىل أن السلطة املطلقة أمٌر خمتّص باهلل

من اخلرباء يعتقد بأن اهلل قد فّوض هذا احلّق إىل مجيع الناس؛ ليستعملوه يف إطار 

قد كان يعتقد بأن هذه السلطة قد فّوضت للعباد الدين. أّما القسم اآلخر منهم ف

يف عص الغيبة، لذلك فإّن أصل حّق سيادة الشعب « الفقهاء العدول»الصاحلني 

يتعارض مع والية الفقيه؛ ألننا قد فّوضنا يف األصل اخلامس حّق تقرير املصري 

 إىل الفقيه، فكيف يمكن اآلن أن نعترب أن حق السيادة هو للشعب؟ وعىل هذا

ض إليه 33فإن هذا النّص )األصل  ( خمالٌف للرشع، فإن تقرير مصريه مل ُيفوَّ

من « الشعب». وافق القسم األول من األعضاء عىل حذف كلمة بشكل مطلق

، وقاموا باالستدالل عىل انسجام هذين األصلني «حق سيادة الشعب»عبارة 

السيادة( ال يتناىف مع إن هذا األصل )حق : »األساسّيني يف الدستور بام ييل

األصل اخلامس )والية الفقيه(؛ وذلك ألننا ذكرنا يف والية الفقيه بأنه البّد أن 

إن »؛ إال أن القسم الثاين من اخلرباء أجاب: «تكون منتخبة من قبل أكثرية الناس

مسألة القيادة ليست انتخابّية، فإن اهلل هو الذي وهب هذه السلطة، ومسألة 

 .«عن مسألة االنتخابالقبول ختتلف 

                                                                                                   
 صفحة فقط من املجلَّد األول. 88، أي يف 384إىل الصفحة 

 .08، و02، اجللستان 344ـ  382: 8( راجع: مرشوح مذاكرات قانون أسايس... 8)

كرمي؛ لطف اهلل صايف، يف ( راجع: خطابات العلامء السادة: أبو الفضل موسوي تربيزي؛ 0)

 نفس اجللسة.

 ، رأي السيد هبشتي.304ـ  300( املصدر نفسه: 3)
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موافقًا )وسّتة  38من الدستور قد ُأِقرَّ بأكثرية  33حال فإن األصل  أّي وعىل 

 خمالفني، وتسعة ممتنعني عن التصويت(.

السيادة املطلقة عىل العامل، وعىل اإلنسان، هلل وحده، وهو الذي منح »

ب اإلنسان هذا اإلنسان حق السيادة عىل مصريه االجتامعي، وال حيّق ألحٍد سل

احلّق اإلهلي، أو تسخريه يف خدمة فرٍد أو فئة ما، والشعب يامرس هذا احلّق 

 .«املمنوح من اهلل بالطرق املبيَّنة يف املواد الالحقة

من الدستور )وظائف وصالحيات القائد(  882إن املناقشات حول األصل 

 أشارت بوضوح إىل: 

خمتلفني يف جملس اخلرباء حول والية  : وجود رأيني فقهّيني إسالمّينيأوالا 

 : تعيني الويل الفقيه من ِقَبل اهلل؛ وانتخابه من قبل الناس.الفقيه

: اإلهبام وعدم الوضوح الذي حييط بحدود صالحيات والية الفقيه، ثانياا 

 وبدوره التنفيذّي، وبمدى حّقه يف التدخل يف إدارة املجتمع. 

أن الذين اقرتحوا هذا » جملس اخلرباء، وقد ادعى أحد الفقهاء، العضو يف

األصل كانوا متأثِّرين باألجواء والظروف املحيطة هبم حاليًا، ويظنّون أنه سوف 

يكون هناك دائاًم شخص كبري كاإلمام اخلمينّي. فالدستور هو مسألة كّلّية تصلح 

لكّل زمان ومكان. وهذا األصل الذي دّون هبذا الشكل غري قابل للتنفيذ يف 

هو عدم القدرة عىل تنفيذه.  صالحية أّي قانونعصنا، وأكرب دليل عىل عدم 

عليكم التفكري بشكل صحيح، فإن األعداء، يف الداخل واخلارج، يتَّهموننا 

                                           
 .803: 4، و344: 8( راجع: مرشوح مذاكرات قانون أسايس... 8)

 دستور.، رأي السيد هبشتي، نائب رئيس جملس صياغة ال8832( املصدر نفسه: 0)
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باالستبداد واملعارضة حلّق سيادة الشعب. ولتجريد العدّو من سالحه سعى 

ن هذه املادة من الدستور اإلمام دائاًم أن يتوىّل الناس شؤوّنم بأنفسهم، إالّ أ

تقول: نحن )رجال الدين( الذين نمسك بزمام األمور كّلها. وهذا يعترب أفضل 

ك هبا األعداء؛ حيث إّنم اعتامدًا عىل هذا األمر سوف يقولون: إن  ذريعة يتمسَّ

جمموعة من رجال الدين يف جملس اخلرباء اجتمعوا وفّصلوا دستورًا يثبت 

 أن ال تفعلوا ذلك. من املمكن أن ال يعرتض الناس سلطتهم. أقسم عليكم باهلل

اليوم، إالّ أّّنم سوف يتخّلون عن هذا الدستور الحقًا. أقسم باهلل إّن هذا ليس 

يف صالح اإلسالم، وال يف صالح الثورة. نحن أقررنا يف األصول السابقة مسألة 

ب من مضموّنا سيادة الشعب فال نقومنَّ بأّي عمل يؤّدي إىل إفراغ سيادة الشع

وحمتواها. لو طبقنا والية الفقيه بشكلها الصحيح فإن ذلك سوف يكون منسجاًم 

مع سيادة الشعب وأصل الشورى، وأّما إذا مل نطبِّقها بشكل صحيح فسوف 

ينتهي بنا األمر إىل انحالل أصل الشورى، وهذا ما ال ُيكَتب له الدوام، 

تفرض علينا عدم « ة املسلمنيمصلحة األّمة وغلب»الفقهي وبحسب تعبرينا 

حص مجيع الصالحيات بنا بدون أّي دليل رشعّي؛ إذ هو مدعاة للتساؤل 

 .«واإلهيام

لفرتته، أّنى جملس اخلرباء الصياغة  ويف ّناية املطاف، وبعد خمديدين

                                           
، رأي الشيخ نارص مكارم الشريازي، ممثِّل حمافظة فارس 8883ـ  8883( املصدر نفسه: 8)

 يف جملس خرباء الدستور.

، مرشوح 8338شهريور  01يومًا يف تاريخ  43يومًا إىل  38( التمديد األول من 0)

 .338مذاكرات جملس برريس ّنايي قانون إسالمي: 
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جلسة،  31، بعد م 8919/ هـ.ش 8338آبان  04النهائية للدستور، بتاريخ 

آذر  80و 88ت لصالح هذا الدستور، بتاريخ وقام الناس بالتصوي

 83138933. وقد شارك يف هذا االستطالع للرأي م 8919/ هـ.ش 8338

تني لصالح هذا الدستور كانت  ، أي %9993شخصًا. ونسبة املصوِّ

 .شخصًا( 83382339)

وبعد أسبوع واحد من إقرار أصل والية الفقيه يف جملس الصياغة النهائية  ـ3

اخلميني ـ ألّول مرة ـ دعمه  ّمة، أعلن السيدويف أحد املجالس العاللدستور، 

وإين أطمئن كّل الشعب والقوات العسكرية »لوالية الفقيه بالعبارات التالية: 

بأنه لو أصبح أمر احلكومة اإلسالمّية حتت إرشاف )والية الفقيه( فلن يلحق 

ة الفقيه. إّن والية الفقيه ـ هبذه البالد أّي رضر. فال خيَش اخلطباء والكّتاب والي

دها أئمتنا ـ لن تؤّدي إىل الدكتاتورية، ولو حاولت  رها اإلسالم وحدَّ كام قرَّ

احلكومة أو رئيس اجلمهورّية أو أّي شخص آخر أن يعمل خالفًا ملسار الشعب 

ومصالح البالد فإن الفقيه سوف يراقب ذلك، ويضبطه، وحيول دون وقوعه، 

والية الفقيه والفقيه... ال تقولوا: إننا نؤمن بوالية الفقيه، فال ختشوا اإلسالم و

ولكّن اإلسالم يضيع مع والية الفقيه! فحينام تقولون هذا فمعناه تكذيب 

                                           
رير الكامل عن أعامل جملس الصياغة النهائّية للدستور، ، التق321: 4( املصدر نفسه 8)

والنتائج النامجة عنه. واجلدير بالذكر أن عدد املشاركني يف االستفتاء العام حول 

شخصًا، والذين  02439928كان  8338اجلمهورية اإلسالمية الذي أقيم يف فروردين 

)راجع: انتخابات در شخصًا  02083333صّوتوا لصالح اجلمهورية اإلسالمية كانوا 

مجهوري إسالمي إيران، نتايج مهه پريس ها، الصادر عن وزارت الداخلية، القسم 

 .8313السيايس واالجتامعي، مكتب االنتخابات، 
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 .«واإلسالم، من حيث ال تشعرون ^األئمة

اخلمينّي، وعىل مدى مئة يوم بعد إقرار أصل والية الفقيه يف جملس  السيد قام

مناسبات، بتوضيح أبعاد والية الفقيه للناس، وأجاب فيها عن  اخلرباء، ويف عّدة

اإلشكالّيات التي كانت مطروحة يف ذلك الوقت. ويمكن لنا أن نستخلص من 

 جمموع هذه التوضيحات عرش نقاط: 

: ليست والية الفقيه أمرًا ابتكره جملس اخلرباء، إّنام هي أمر رّشعه اهلل األوَل

... إّن جملس اخلرباء يريد أن ُيِقرَّ ما رّشعه اهلل تبارك وتعاىل، كوالية رسول

. فأنتم ال اّطالع لكم حّتى تنكروا والية الفقيه. لقد كانت ثابتة منذ البداية، اهلل

. والية ، وهي هدية من اهلل تعاىل للمسلمنيوقد كانت يف زمن الرسول

 .ها، واإلسالم أوجبالفقيه ليست فاجعة، إّّنا إسالمّية

: الشعب يريد اإلسالم، ويريد والية الفقيه التي رّشعها اهلل، والناس الثانية

يعملون ما يريدون. ووالية الفقيه تعني أن اهلل تبارك وتعاىل قد عنّي الشخص 

الذي يرشف عىل تعيني مراكز القدرة، وهذا الشخص عبارة عن الفقيه اجلامع 

ح لالستفتاء... فإّن الشعب سوف يقبله. للرشائط. إذا كان هذا األمر هو املطرو

 .والناس يريدون ما أراده اهلل ورسوله

                                           
 م. 8919هـ.ش / 08/3/8338، 300: 3( صحيفه نور 8)
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: إن مل يكن هناك فقيه، ومل تكن هناك والية فقيه، فسوف يكون هناك الثالثة

الطاغوت؛ فإّما اهلل؛ وإّما الطاغوت. إذا مل يكن رئيس اجلمهورية منصوبًا من 

من اهلل، فلن يكون رشعّيًا، وإذا مل يكن قبل الفقيه، أي مل يكن منصوبًا بأمٍر 

رشعّيًا كان طاغوتًا، وإطاعته إطاعة للطاغوت، والدخول يف دائرة سلطته 

دخول يف دائرة سلطة الطاغوت. وعندما يعنّي اهلل حاكاًم فإن الطاغوت سوف 

 .يزول

نحن نقبل والية الفقيه، لكنَّ والية الفقيه سوف تبيد »: ال تقولوا: الرابعة

ولإلسالم، وأنتم تقولون  ^إن هذا الكالم حيمل تكذيبًا لألئمة«. اإلسالم

إذا كانت مسألة والية الفقيه ». إن البع  يقول: ذلك من حيث ال تشعرون

ل يف األمور فلن نقبل  مسألة شكلّية فال مانع لدينا، أّما إذا أراد الويّل أن يتدخَّ

ل شخص عّينه ذلك. البّد أن يأيت شخص من الغرب، فنحن ال  نقبل أن يتدخَّ

اإلسالم يف األمور. إذا كان هؤالء ملتفتني إىل لوازم هذا املعنى ُعّدوا ُمرَتّدين، 

إىل أّن القيام ضّد احلكومة اإلسالمية بحكم الكفر، وهو  إالّ أّّنم غري ملتفتني

 .من أكرب املعايص

قت والية : إن والية الفقيه ليست مسألة شكلية. يقولوناخلامسة : إذا حتقَّ

الفقيه فسوف تكون مجيع السلطات بيد الفقيه، وعندها البّد من احلداد. وعندما 

تكون مجيع السلطات بيد رئيس اجلمهورّية الفالين ال جتدهم يعرتضون. 

                                           
 .34: 3( املصدر نفسه 8)
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وكذلك إذا كانت هذه السلطات بيد رئيس وزراء منحرف فإّّنم أيضًا ال 

السلطة الشيطانّية، بل الرقابة عىل أمور ال  ـيعرتضون. وأما إذا كانت السلطة 

الدولة جتنبًا لالنحراف ـ فسوف خيتلف األمر... ثم نعود ونقول: إن األمور 

 .سوف تستقيم بآراء أكثرّية الشعب

: أطمئنكم بأنه طاملا أن الدولة اإلسالمية باقية حتت نظارة الفقيه السادسة

أرادت احلكومة أو رئيس اجلمهورّية ووالية الفقيه فلن يصيبها أّي مكروه. وإذا 

أو أّي شخص آخر أن يقوم بأّي عمل خالف مصالح البلد فإّن الفقيه سوف 

. والية الفقيه والية عىل األمور التي جيب أن ال خترج عن يكون باملرصاد

مسارها. وهي نظارة عىل املجلس، وعىل رئيس اجلمهورّية؛ جتن بًا ألّي خطأ، 

سات، وعىل اجليش؛ ونظارة عىل رئيس  الوزراء كذلك، ونظارة عىل مجيع املؤسَّ

. والشعب هو الذي يعّينه ]الفقيه[، وهو يرشف عىل األمور، جتن بًا ألّي خطأ

بًا للخيانة... ويرشف عىل رئيس اجلمهورية... وهكذا فإّن الفقيه يرشف  حتس 

ف فيها... ذين يقولون: إن عىل . وأولئك العىل هذه املسائل احلّساسة، ويتصَّ

م ال يفهمون؛ وإّما أّنم  ل يف هذه الشؤون إّما أّنَّ املؤسسة الدينية أن ال تتدخَّ

يفهمون ولكنّهم يضلِّلون الناس. وهذا خطأ، فإّن املؤسسة الدينيّة هلا حّق 

صني من غري رجال الدين، ورجال  النظارة عىل األوضاع. واألمور بيد املتخصِّ

، الدين يرشفون عىل ه بًا لألخطاء، وجتن بًا ألّي انقالٍب عسكريٍّ ذه األمور؛ حتس 
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وألّي ظلم يلحق بالناس. فاملؤسسة الدينّية تريد أن تقف مقابل أّي عدوان 

 .وظلم

: من شؤون الفقيه أنه إذا أساء رجل إىل زوجته فإّنه أّوالً: ينصحه، السابعة

. وأحد األمور التي جيري الطالق وثانيًا: يؤّدبه. وإذا رأى أن ذلك ال يفيد فإنه

فينا ال يفهمون معنى والية الفقيه  ـترتتَّب عىل والية الفقيه  ومع األسف فإّن مثقَّ

هو حتديد أمور، كامللكية، فإّن امللكية يف الوقت الذي عّدها الشارع من األمور  ـ

د هذه امللكية إذا رأى أّنا  خالف صالح املحرتمة يستطيع الويّل الفقيه أن حيدِّ

، بل ويمكن  ٍ اإلسالم واملسلمني، فيحدد هذه امللكية املرشوعة بحدٍّ معنيَّ

 .مصادرهتا بحكم الفقيه

إن ما هو موجود يف الدستور ]حول والية الفقيه[، وإْن كنت أعتقد أنه غري 

سة الدينيّة يف اإلسالم أوسع من ذلك، والسادة   ـكاٍف، فإن صالحّيات املؤسَّ

فني. إّن هذا املوجود يف  ـوا الدستور الذين دّون وا عندما جتنَّبوا خمالفة املثقَّ قصَّ

 .الدستور هو بع  شؤون والية الفقيه، وليس كّلها

: إذا قام الفقيه بأّي عمل ديكتاتورّي فإن واليته تسقط بنظر اإلسالم. الثامنة

لعامل العامل السائر فاإلسالم ال يعترب كّل فقيه ولّيًا. والويل بنظر اإلسالم هو ا

عىل خطى اإلسالم، وسياسته سياسة اإلسالم، والذي أمىض عمره يف خدمة 

                                           
 .343: 3املصدر نفسه ( 8)
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ون أنه إذا توّلت والية الفقيه اإلسالم، وال يكون منحرفاً  . وهؤالء يتومهَّ

السلطة حّل الظلم والديكتاتورّية؛ واحلال أن اإلسالم بعيد عن هذه األمور. فإْن 

فسوف يكون هناك ديكتاتورّية. نحن نريد أن نتخلَّص  مل يكن هناك والية فقيه

من الديكتاتورّية، وال نريد إرساءها، نريد أن نكون ضّدها. والية الفقيه ليست 

، وهي ضدٌّ هلا. إن ما يقولونه، من أنه إذا تّم إرساء والية الفقيه ديكتاتورية

فقيه... والية فسوف يكون هناك ديكتاتورّية، ناتج عن عدم فهمهم لوالية ال

. ويف الوقت الذي الفقيه تريد أن تلغي الديكتاتورية، ال أن تكون ديكتاتورية

ال يعرفون شيئًا عن والية الفقيه يقولون: إنه إذا تّم تطبيق والية الفقيه فسوف 

، وهو ويّل أمور الناس، ×تكون هناك ديكتاتورّية، فهل كان اإلمام عيل

، صاحب الوالية، ديكتاتورّيًا؟ َمْن هو ّي ديكتاتورّيًا؟ وهل كان النب

الديكتاتور؟ فاإلسالم بعيٌد عن هذا األمر، واإلسالم ضّد الديكتاتورية، فإْن 

 .كان هناك فقيه ديكتاتورّي فإّن اإلسالم سوف يسقطه

لقد »: من خطابه إىل أعضاء جملس صيانة الدستور املنتخب: التاسعة

إسالميّة. فَمْن خيالف أحكام اإلسالم فهو خمالف  انتخبكم الناس لتبنوا مجهورّية

للجمهورّية اإلسالمّية، وخمالف لرأي َمْن انتخبه. فالشعب مل ينتخبكم ألجل 

هذا األمر. وإذا قمتم بأّي يشء خمالف ملصالح اإلسالم فعند ذلك يسقط خمثيلكم 

                                           
 م. 8919/  32/3/8338، 333: 3( املصدر نفسه 8)

 م. 8919/  32/1/8338، 91: 3( املصدر نفسه 0)

 م. 8919/  3/8/8338، 888: 3( املصدر نفسه 3)

 م. 8919/  32/1/8338، 91: 3( املصدر نفسه 4)



 .... 048 

للشعب. وهذا غري مقبول. فكّل ما هو خمالف ملصالح اإلسالم سوف نرضبه 

عرض احلائط. إّن صالحياتكم يف هذا املجلس تقيض بأن ُتْرُسوا اجلمهورّية 

اإلسالمّية طبقًا ملوازين اإلسالم. أّما بام يرجع إىل املسائل اإلدارّية ]وما شاهبها[ 

 خمالف 
ٍ
فال مانع من إبداء رأيكم... فإذا أراد ممثِّلو الشعب أن يقوموا بيشء

ون أّن هذا األمر خمالف لإلسالم فللشعب أن يعزهلم ويبعده م. وأولئك يتومهَّ

للحّرّية، وهذا هو عني الديكتاتورّية، وهذا وقوٌف مقابل الشعب. فالشعب يريد 

التي رّشعها  ـاإلسالم، وأنتم تقولون: هذا غري هاّم؛ والشعب يريد والية الفقيه 

 .«، وأنتم تقولون: ال، هذا غري رضورّي ـاهلل 

ميّة التي ال ُيْعلم توف رها يف : إن والية الفالعارشة قيه تتمتَّع بقدر كبري من التقد 

 .. وأفضل أصل من أصول الدستور هو أصل والية الفقيهما تطرحونه

هـ.ش / 8338بعد اإلقرار القانويّن لوالية الفقيه، أي منذ أوائل شتاء 

م، ملدة سبع سنوات، أي  8981/ هـ.ش 8333وحتى أواخر خريف  م 8919

ض  إىل الفرتة التي ُطرحت فيها الوالية املطلقة للفقيه، كان من النادر جّدًا تعر 

غًا ملامرسة الوالية.السيد اخلميني هلذه املسألة  ؛ فقد كان متفرِّ

ومن أهّم آرائه يف هذه الفرتة البيان الذي خاطب به نّواب جملس الشورى: 

. إن إذاعة مداخالت مع الشكر اجلزيل لنّواب جملس الشورى اإلسالمّي »

                                           
 .33ـ  34: 3( املصدر نفسه 8)

 .034: 3( املصدر نفسه 0)

 م. 8919/  1/82/8338، مقابلة مع حامد الكار، 389: 3( املصدر نفسه 3)

يف الدفاع عن والية الفقيه ـ حّتى لو مل ( ويف هذه الفرتة كان يشري فقط إىل وظيفة الناس 4)

 م(. 8983/  4/1/8330، 801: 88يطلب ويل الفقيه ذلك ـ )صحيفه نور 
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النّواب ]عرب الراديو[ يمكن أن يسبِّب سوء فهم عند الناس. فمن الرضوري أن 

الواردة عىل ألسنة  ^أقول: إن اآليات والروايات اخلاّصة باملعصومني

النّواب، والتي ال يشاركهم فيها كبار فقهاء وعلامء اإلسالم، فضاًل عن شخص 

رشائط وإْن كانوا نّوابًا من قبل املعصومني يف مجيع مثيل، فإّن الفقهاء اجلامعني لل

لني بتويّل األمور يف عص الغيبة  األمور الرشعّية والسياسيّة واالجتامعيّة، وموكَّ

. ^الكربى، إال أّن هذا األمر خيتلف عن الوالية الكربى املختّصة باملعصومني

ذاع، وليُكْن الكالم فأطلب إليكم أن ال يكون هناك أّي إهبام يف الكلامت التي ت

 .«دقيقاً 

اخلميني احلّرّية للناس يف  الذي كان حتت واليته أعطى السيد يف املجتمع ـ1

ابل هذا النهج الذي انتخاب ممثِّليهم يف املجلس، ورئيس مجهورّيتهم. ويف مق

اخلميني كان بع  رجال الدين يرى بأن األمور املتعلِّقة بالشأن  اّتبعه السيد

ل فيها من  العاّم هي يف األصل من اختصاص الفقهاء، وليس للناس حّق التدخ 

دون الرجوع إليهم. وبعبارة أخرى: إن هذه املجموعة من رجال الدين كانت 

ترى بأن الناس يف دائرة الشؤون العاّمة حمجوٌر عليهم بشكل مطلق، بل ويَرْون 

ة للمجتهدين عىل أنه ليس من حّق الناس أن يقوموا بتطبيق التوجيهات الكّليّ 

مصاديقها. وببيان آخر: إن مسألة تطبيق األحكام عىل موضوعاهتا، وتشخيص 

من قبيل: تشخيص الفرد  ـموضوعات األحكام، يف دائرة الشؤون العاّمة 

قهاء هو من اختصاص الف ـاألصلح يف انتخابات املجلس، أو رئاسة اجلمهورية 

ذه الرؤية، ورأى يف املقابل أّنه من اخلميني رف  ه املجتهدين فقط. ولكّن السيد

                                           
 م، )الطبعة األوىل(. 8983هـ.ش / 8/8/8334، 031: 88( صحيفه نور 8)
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املصلحة أن جيّوز للناس حّق االنتخاب، طاملا أّّنم ملتزمون مراعاة الضوابط 

ا إىل الدينّية يف املجتمع حتت إرشاف الويّل الفقيه. وعىل سبيل املثال: نشري هن

 يف هذا املجال: ثالثة نامذج من آراء السيد اخلميني

حصة بأّي شخص، ال باملؤسسة الدينّية، وال إن االنتخابات غري من»أـ 

عات. إّنا من حّق مجيع الناس. فالناس هم الذين  باألحزاب، وال بالتجم 

رون مصريهم. واالنتخابات طريٌق لتحديد مصري الشعب. ما نقل إيّل من أّن  يقرِّ

ل يف  ل يف االنتخابات تدخ  هناك بع  األشخاص يف اجلامعة يقولون بأن التدخ 

ياسة، وهذا حقٌّ للعلامء املجتهدين... إّن هذه مؤامرة. فكام أّن للمجتهد حقَّ الس

ل يف حتقيق  ل يف تعيني مصريه كذلك للطالب اجلامعّي الشاّب أن يتدخَّ التدخ 

 .«مصريه

ى جانبًا؛ لنكون »ب ـ  ن هلم استقالهلم، وأن نتنحَّ ر الناس، ونؤمِّ علينا أن نقدِّ

 .«هاريها ورّش نّظارًا عىل األمور، خ

الناس أحرار يف االنتخابات، وال حيتاجون إىل قّيم. وال حيّق ألّي »ج ـ 

شخص أو جمموعة أن يلزموا الناس بفرد أو أفراد. إّن املجتمع اإلسالمّي يف 

إيران، الذي اختار بدرايته ووعيه اجلمهورّية اإلسالمية، وقيمها السامية، 

ي َبقَي وفّيًا يف هذه البيعة، قادٌر حتاًم عىل وحاكمّية القوانني اإلهلية، والذ

ح األصلح  .«تشخيص وانتخاب املرشَّ

اخلمينّي زمام األمور قام بطرح  لسنتني األخريتني من تويّل السيدويف ا

                                           
 .043ـ  043: 88( صحيفه نور 8)

 .023: 89( املصدر نفسه 0)

 .894: 02( املصدر نفسه 3)
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موضوعات ترتبط بثالثة حماور أخرى من فكره السيايّس، أي جمال الصالحّيات 

ُعنَصي الزمان  مراعاةفقاهة ))إطالق الوالية(؛ ورؤية جديدة حول رشط ال

ق إىل مسألة التعيني.   واملكان(؛ ومالحظات حول الويّل املنتَخب تتطرَّ

أّما بالنسبة إىل املحور األول، أعني إطالق الوالية، فليس يف كالمه أّي جديد 

 غري الذي ذكرنا. 

ز البحث حول موضوع  ويف مناقشات جملس إعادة صياغة الدستور تركَّ

ضوا إىل أصل موضوع الوالية. اإلطالق و  التعيني ولوازمهام، وقلَّام تعرَّ

املستمّر لفكرة  الرتويجإن البحث حول أسباب وكيفّية أسلوب التعاطي مع 

اخلميني،  وفاة السيد بعد العامة ووالية الفقيه وطرحها عىل املأل احلكومة الوالئي

 حيتاج إىل جمال آخر للبحث.

  



 

 

 

 

 

 الوالية واجلمهورّيةر: الفصل الثاني عش
إن فهم األبعاد النظرية للعالقة بني الوالية واجلمهورية يرتبط باإلجابة عن 

األسئلة التالية: ما هي ضوابط وذاتّيات احلكم اجلمهورّي؟ وما هي العالقة بني 

احلكومة الوالئية واحلكم اجلمهورّي؟ وهل تنسجم والية الفقيه مع اجلمهورّية 

مكن أن نجمع بني احلكومة الوالئّية واجلمهورّية اإلسالمّية؟ وكيف ي

اإلسالمّية؟ وما هو الرابط بني احللول املختلفة للجمع بني والية الفقيه 

 واجلمهورّية اإلسالميّة؟

 

 اجلمهورّيخصائص احلكم  ـ1

معنى »يف تعريفه للجمهورية اإلسالمّية رّصح السيد اخلمينّي عّدة مّرات بأّن 

املعنى الذي تستعمل فيه اجلمهورّية أينام كان. فاجلمهورية اجلمهورّية هو ذاك 

 .«اإلسالمية هي مجهورّية كسائر اجلمهورّيات

أينام كان؟ ما هي خصائص  وهنا سؤال يطرح نفسه: ما هو معنى اجلمهورية

 سائر اجلمهورّيات؟

 النظام اجلمهوري هو نوع من السلطة وإدارة املجتمع.

                                           
 ، )الطبعة الثانية(.821ـ  10ـ  48: 3، 338: 0 ( صحيفة نور8)
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 تمتَّع باخلصائص التالية:ي ـفنا احلايل يف عر ـواحلكم اجلمهوري 

: يتساوى الناس يف دائرة شؤوّنم العاّمة. كام أّن هلم حّق تقرير األوَل

مصريهم. وهم يتمتَّعون بصالحّية انتزاع هذا احلّق. وبعبارة أخرى: إن الناس 

 يف دائرة شؤوّنم العاّمة راشدون.

. وهو وكيلهم يف ما خيّص : رئيس اجلمهورية ُينتخب من ِقَبل الشعبالثانية

 شؤوّنم العاّمة.

دة )من أربع إىل سبع سنوات(، الثالثة : إّن فرتة حكم رئيس اجلمهورية حمدَّ

وُتَعّد إعادة انتخابه أكثر من مّرة أمرًا صعبًا. وهلذا فإّن رئاسة اجلمهورية تداولّية 

يسلِّم وسلمّية، وتتّم بانتخاب الناس لرئيسهم، وبعد أن تنتهي مدة حكمه، 

 السلطة إىل غريه.

: إّن رئيس اجلمهورية مسؤول أمام الناس، ويقوم بوظائفه حتت الرابعة

 إرشافهم.

: ليس لرئيس اجلمهورّية أّي امتياز شخيّص يميِّزه من غريه من اخلامسة

 املواطنني. وهو ـ كغريه من الناس ـ ملزٌم بالقانون، ومسؤوٌل عن مجيع أعامله.

 ت رئيس اجلمهورية مقيَّدة بالقانون الذي قبله الناس. : إّن صالحياالسادسة

م السيادة الوطنية بشكٍل متساٍو إىل سلطتني: إجرائية؛ السابعة : تقسَّ

 وترشيعية. 

إّن رئيس اجلمهورية هو رئيس الدولة، ورئيس السلطة اإلجرائّية. وأّما 

ملان. ال وزراء الدولة فهم مسؤولون أمام رئيس اجلمهورّية، وليس أمام الرب

يمكن للسلطة الترشيعّية أن تسقط احلكومة )السلطة اإلجرائّية(. كام أنه ال 

 يمكن للسلطة اإلجرائّية حّل الربملان.
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وعىل هذا األساس فإن السلطة اإلجرائّية الرئاسيّة تقابلها السلطة اإلجرائّية 

 . الربملانّية

مهورّي، غري النظام يوجد يف عاملنا املعارص نوعان آخران من النظام اجل

 اجلمهورّي الديمقراطي )الذي عرضنا بع  خصائصه(:

: اجلمهورية االشرتاكيّة، املبتنية عىل أساس ديكتاتورّية الطبقة العاملة األول

 ، واأليديولوجّية املاركسّية. «الربوليتاريا»

: مجهوريات العامل الثالث، التي ال يوجد أّي فرق بينها وبني النظام الثاين

 ملََلكّي، سوى االسم؛ فهي يف حمتواها ال ختتلف عن النظام املََلكّي.ا

. ومن اخلمينّي بشكل رصيح النوع الثالث من اجلمهورّية لقد رف  السيد

الواضح أن مراده من اجلمهورّية مل يكن اجلمهورّية االشرتاكّية. ومع مالحظة 

نها يف باريس، انسجام العديد من ضوابط اجلمهورّية اإلسالمّية التي أعل

ومالحظة البلد الذي ُأعلنت منه هذه النظرّية )فرنسا(، ال يبقى هناك أّي شّك 

هو النوع األّول من اجلمهورّية، بخصائصه « اجلمهورّية أينام كان»بأّن مراده من 

السبع املذكورة. وال شّك يف أّن ما فهمه الناس عاّمًة من طرح السيد اخلميني 

 مهورّية.كان هذا املعنى من اجل

 

 الوالئّية واحلكومة اجلمهورية احلكومةاملقارنة بني  ـ2

احلكومة الوالئية واحلكومة اجلمهورّية مها نوعان من احلكومة، يشرتكان يف 

                                           
، مباين 333ـ  330: 8( راجع: د. أبو الفضل قايض، حقوق أساس وّناد هاى سيايس 8)

: 8وكليات. وراجع أيضًا: د. سيد حممد هاشمي، حقوق أسايس مجهوري إسالمي إيران 

 ، أصول ومباين كيل نظام.34ـ  33
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 بع  املوارد، وخيتلفان يف بعضها اآلخر.

 أّما موارد االشرتاك بينهام فهي:

ورة إلدارة : كالمها نظام حكم. وكالمها يعتربان وجود احلكم رضاألول

 املجتمع.

 : يف كلتا احلكومتني تراعى مصلحة الشعب.الثاين

 أما موارد االختالف فهي:

: إن الناس متساوون يف احلكومة اجلمهورية يف ما يتعلَّق بشؤوّنم األول

 العاّمة؛ وأّما يف احلكومة الوالئية فالناس ليسوا متساوين مع أوليائهم.

مة اجلمهورّية أصحاب حّق، وراشدون، يف ما : إّن املواطنني يف احلكوالثاين

خيّص شؤوّنم العاّمة؛ وأّما يف احلكومة الوالئية فإن الناس حمجوٌر عليهم يف 

ل يف هذه الدائرة بدون إذن  ف والتدخ  دائرة شؤوّنم العاّمة، وال جيوز هلم التص 

 األولياء الرشعّيني.

عن الناس؛ وهو يف احلكومة  : يعترب احلاكم يف نظام اجلمهورّية وكيالً الثالث

 الوالئية ويلٌّ عليهم.

: ُينتخب احلاكم يف نظام اجلمهورية من قَِبل الناس؛ وأّما احلاكم يف الرابع

احلكومة الوالئية فُيعنّي من ِقَبل الشارع )اهلل(، وعىل الناس التويّل، وقبول الويّل 

 الرشعّي.

دة، واحلكم فيها : إّن فرتة حكم احلاكم يف نظام اجلمهوريّ اخلامس ة حمدَّ

مداولة؛ وأّما حكم احلاكم يف احلكومة الوالئّية فهو مدى احلياة، وال تنتقل 

 السلطة إىل غريه، إالّ يف حال املوت، أو فقدان رشط من الرشوط.

: إّن احلاكم يف نظام اجلمهورية مسؤوٌل أمام الشعب، ويعمل حتت السادس
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، «املوىّل عليهم»ئية غري مسؤول أمام الناس إرشافهم؛ بينام هو يف احلكومة الوال

 وال يعمل حتت إرشافهم.

: إّن صالحيات احلاكم يف النظام اجلمهورّي مقيَّدة بالقانون؛ وأّما يف السابع

نظام احلكومة الوالئية فويّل األمر فوق القانون، ومرشوعّية القانون متوقِّفة عىل 

 إقراره.

ّيًا يف احلاكم يف نظام احلكومة الوالئيّة، يف : تعترب الفقاهة رشطًا أساسالثامن

 حني أّنا ال تعترب رشطًا إلزامّيًا إلدارة املجتمع يف النظام اجلمهورّي.

: النظام اجلمهورّي هو عقد بني احلاكم واملواطنني؛ بينام ال تعترب التاسع

 احلكومة الوالئية والوالية عقدًا، بل هي حكم وضعّي وضعه الشارع، وعىل ويلّ 

 األمر واملوىّل عليهم )الشعب( قبول هذا احلكم.

: إّن إدارة املجتمع يف النظام اجلمهورّي مبنية عىل أساس العقل العارش

لون )الشعب(؛ بينام  اجلمعّي للمواطنني، وعىل احلاكم أن يعمل طبقًا ملا يراه املوكِّ

اس أن هي يف نظام احلكومة الوالئية منوطة برأي شخص ويّل األمر، وعىل الن

يعملوا طبقًا ملا يراه. ففي هذا النظام ويّل األمر قادٌر عىل تشخيص مصلحة 

 الناس ورعايتهم بشكل أفضل منهم.

ض لدين الناس أو إيديولوجّيتهم،  من الواضح أن النظام اجلمهورّي ال يتعرَّ

ل أكثرّيتها أتباع دين أو إيديولوجية ما عىل النظام  ويف املجتمعات التي تشكِّ

أن تراعى هورّي أن يراعي ذلك الدين وتلك اإليديولوجّية، برشط اجلم

مات النظام اجلمهوري. واجلمهورية اإلسالمّية غري مستثناة من  خصائص ومقوِّ

هذه القاعدة. فاجلمهورية اإلسالمية ليست نظامًا تراعى فيه خصائص وضوابط 

للدين، اجلمهورّية فحسب، بل يسعى إىل إرساء األهداف والقيم السامية 
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 وإجراء أحكام الرشيعة اإلسالمية.

وبعد اّطالعنا عىل الصفتني املشرتكتني، والفروق العرشة بني نظام احلكومة 

إذا أردنا تطبيقهام عمليًا،  ـالوالئّية والنظام اجلمهورّي، نجد أن هذين النظامني 

ن . وبعبارة أخرى: كان جيب أغري منسجمني، بل مها متعارضان ـال لفظيًا 

يكون األمر عىل أحد نحوين: إما أن ُيعتقد ـ واقعًا ـ بالوالية الرشعّية للفقيه 

املعنّي من ِقَبل اهلل والية مطلقة عىل الناس؛ وإّما أن ُيعتقد برضورة انتخاب 

احلاكم وكياًل عن الشعب. وال يمكن اجلمع بني هذين النحوين، مع املحافظة 

 عىل خصائص كّل واحٍد منهام.

 

 الفقيه واجلمهورّية اإلسالمّية واليةوالت التوفيق بني حما ـ3

إذا أردنا أن نحافظ عىل خصائص اجلمهورّية، وأن نراعي أيضًا أهداف الدين 

وأحكامه، ويف الوقت نفسه أن نتبنّى فكرة والية الفقيه، مع األخذ بعني االعتبار 

أمامنا سوى إجراء التعارض بني والية الفقيه واجلمهورّية اإلسالميّة، فال يبقى 

بع  التعديالت عىل خصائص وضوابط أحدمها. واحلال أنه جيب علينا احلفاظ 

عىل قيم الدين وأحكامه، وال يمكننا أن نؤمن ببع  أحكام الدين، ونرتك 

(. بعد 832﴾)النساء: َوَيُقوُلوَن ُنْؤِمُن بَِبْعضر َوَنْكُفُر بَِبْعضر بعضها اآلخر: ﴿

/ هـ.ش 8331جلمهورّية اإلسالمّية )من مهر أكثر من عقدين من طرح ا

م(، وبعد أكثر من عرشين عامًا عىل طرح والية الفقيه )من  8918

رون اإليرانّيون  8919/ هـ.ش 8338 م( يف الشارع اإليرايّن، قام الفقهاء واملفكِّ

                                           
كمت وحكومت معامي ال ينحل مجهوري إسالمي ( راجع: د. مهدي حائري يزدي، ح8)

 .002ـ  023ووالية فقيه: 
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بثالث حماوالت للتوفيق بني والية الفقيه واجلمهورّية اإلسالمّية. وكّل واحدة 

 املحاوالت تؤّدي إىل نظام خيتلف عن املحاولتني األخريني.من هذه 

 

 «الوالية التعيينّية املطلقة للفقيه» األوىل: التعديل  ياحملاولة 

 وتقوم هذه املحاولة عىل التعديالت التالية يف أسس والية الفقيه:

: ليس املراد من الوالية الوالية الرشعّية، التي هي أعّم من النظام، األول

ست بمعنى النظام املبتني عىل حمجورّية الشعب، بل هي احلكومة )والنسبة ولي

بني الوالية هبذا املعنى وبني احلكومة هي التساوي(، وسوف تعنّي القيود التالية 

نوع هذه احلكومة. وقد ذكرت الوالية هبذا املعنى يف ّنج البالغة، وبع  

 دها املقّيدة.الروايات، وهي ليست بمعنى الوالية الرشعّية بحدو

: احلكومة يف زمن الغيبة ليست تعيينية، ومل يتّم تعيني أّي شخص حاكاًم الثاين

عىل الناس من ِقَبل اهلل. بل احلكومة انتخابيّة، والناس هم الذين ينتخبون احلاكم 

من بني األفراد الذين تتوفَّر فيهم مجيع الرشوط. وعىل هذا األساس فإن الوالية 

 ّيان.واحلكومة انتخاب

: الوالية )باملعنى املساوي للحكومة( ليست حكاًم ال يمكن أن ُنقيِّده الثالث

برشط ضمن العقد، ولكنها عقد الزم واتفاق خاّص بني الشعب واحلاكم الذي 

يمكن أن يكون مقيَّدًا بالدستور بعنوان رشط ضمن العقد. كال الطرفني: 

يها الدستور. وعىل هذا الشعب؛ واحلاكم، ملزمان بالقوانني التي نّص عل

األساس ليس احلاكم فوق القانون. فهو حتته، وملزم بمراعاة الدستور بشكٍل 

دقيق. ولذلك فإّن الوالية االنتخابّية مقيَّدة بالدستور. ومن الواضح أن الدستور 

 يف جمتمع دينّي البّد أن يكون مراعيًا لألهداف والقيم واألحكام الدينية.
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رع ببيان رشوط احلاكم. والرشوط األهّم هي: التدي ن، : اكتفى الشاالرابع

 وحسن التدبري، والعدالة، والفقاهة. 

إّن الوظائف اإلجرائية للحاكم متوقِّفة عىل مشاركة الناس يف احلكم، فكلام 

ازدادت مشاركتهم قلَّت وظائف احلاكم اإلجرائّية، بمعنى أّنه يف الوقت الذي 

ومة عادلة فإّن الفقيه يأخذ عىل عاتقه وظائف ينشغل فيه الناس عن إقامة حك

اإلرشاد واالستنهاض والقيادة. ويف مرحلة تأسيس نظام اجلمهورّية اإلسالمّية 

عليه أن يتوىّل هو تعيني قادة حكومة الثورة، وهُيّيئ املقّدمات، واملناخ املناسب 

المّية، لصياغة الدستور، وانتخاب املسؤولني األساسّيني يف اجلمهورّية اإلس

ويكون حريصًا عىل عدم العدول عن املعايري واألهداف السامية للدين. 

والوظيفة األهّم للفقيه ـ بعد إقرار الدستور، وانتخاب رئيس اجلمهورية، 

 يف املجتمع.وأعضاء جملس الشورى ـ هي اإلرشاف عىل حسن تطبيق أحكام الدين 

وإذا كان هناك بع   وقد َجَرْت سرية السيد اخلمينّي عىل هذا األساس.

املوارد التي ختالف هذه السرية فإن مرجع ذلك إىل الرضورات التي فرضتها 

احلرب. كانت صياغة احلّل هذه الرؤية املساعدة أوائل الثورة اإلسالميّة، وتظهر 

فات الشيخ مرتىض مطهري . وقد ساعدت املناقشات التي طالئعها يف مؤلَّ

ل  8919/ هـ.ش 8338ر يف سنة َجَرْت يف جملس صياغة الدستو م عىل تشك 

، وشجعت بعَ  الفقهاء عىل إيضاح املباين الفقهية لنظام ونضج هذه الرؤية

                                           
؛ سريي در ّنج 333ـ  333( مطهري، جمموعه آثار )علل گرايش به ماديگري(: 8)

؛ حول اجلمهورية اإلسالمية: 83ـ  82؛ حول الثورة اإلسالمية: 801ـ  804البالغة: 

ية اإلسالمية حول االستفتاء عىل ؛ وال سّيام مقابلته مع تلفزيون اجلمهور833ـ  849

 اجلمهورية اإلسالمية، يف كتاب حول الثورة اإلسالمية. 

، 3( راجع: صورت مرشوح مذاكرات جملس برريس ّنايي قانون أسايس، آخر األصول 0)
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. وأّدى هذا اإليضاح العلمّي إىل بروز نظرية يف الفقه اجلمهورّية اإلسالميّة

السيايّس الشيعّي عىل أساس استداليّل، توىّل إرساءها الفقيه الكبري الشيخ 

منتظري، عىل مدى سّت سنوات من تدريس املباين الفقهّية للدولة اإلسالميّة يف 

طبقًا للمشاكل  ـ . ثم قام بعد ذلك بتنقيحها وإكامهلاحوزة قم العلمّية

. وعىل أساس املحاولة األوىل فإّن ـواملسائل املستحدثة يف اجلمهورّية اإلسالمّية 

تًا من قبل الفقهاء اجلمهورّية اإلسالمّية حكومة ُينت خب احلاكم فيها مؤقَّ

ن عىل أساس إسالمّي.  الواعني، ومن قَِبل الناس، ويكون مقيَّدًا بالدستور املدوَّ

وهبذا تتم املالءمة بني خصائص النظام اجلمهورّي من جهة وبني األهداف 

والقيم السامية للدين وأحكام الرشيعة من جهة أخرى. وبغّ  النظر عن بع  

ادات التي َتِرُد عىل هذه املحاوالت يمكن القول: إن هذه احلكومة هي االنتق

 قطعًا. « حكومة والئيّة»، وليست «مجهورّية إسالمّية»فعاًل 

 

  ي أسس النظام اجلمهوري التعديلاحملاولة الثانية: 

 كان التعديل يف أسس النظام اجلمهورّي عىل قسمني:

النظام اجلمهورّي عىل أساس  : قلب معنى اجلمهورّية. جيب تعريفاألول

                                                                                                   
33 ،821 ،880. 

)مفاهيم القرآن « معامل احلكومة اإلسالمية»( من مجلتهم: الشيخ جعفر سبحاين، يف كتابه 8)

(، وكتاب حكومت إسالمى در چشم أنداز ما. وكذلك الشيخ نعمت 031ـ  003 :0

 .32اهلل صاحلي النجف آبادي، واليت فقيه حكومت صاحلان: 

 ( دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية.0)

م،  8993هـ.ش / 8310( ويمكن الرجوع إىل آرائه الفقهية وبياناته يف أرديبهشت سنة 3)

 م. 8998هـ.ش / 8311م وتري  8991هـ.ش / 8313آبان 
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دي األصيل»ناشئ من « اجلمهوري األصيل»إسالمّي. فالنظام  «. اإلسالم املحمَّ

فعىل أساس النظام اجلمهورّي األصيل جيب عىل الناس قبول ما يراه اهلل مصلحة 

هلم. وأولئك الذين يطيعون اهلل يف ما هو صالح هلم هم العقالء. وعندما التزم 

م اإلهلي، أي قبلوا بالويّل املعنّي من ِقَبل اهلل، نتج عن ذلك النظام الناس بتكليفه

اجلمهورّي األصيل. وعىل هذا األساس فإن اإلسالم مجهورّي، والقرآن كذلك 

مجهورّي؛ وذلك ألن مجهور الناس مطالبون بقبول اإلسالم والقرآن. ومجهور 

قال عىل هذا األساس: إن املسلمني قد قبلوا اإلسالم والقرآن. بل إّنه يمكن أن ي

ألوهية اهلل وقبوهلا يف عامل الذّر من قبل الناس كان مجهورّيًا. فرأي الناس هو 

، وقبول للوالية، وليس توكياًل وتفويضًا. فالناس هم  املبدأ القابل، أي »تولٍّ

 هلا.« املبدأ الفاعل، أي املؤثِّر»للحكومة، وليسوا « املتقبِّل

ديل النظام اجلمهورّي بخصائصه العرش، وطرح معنًى يف هذه املحاولة تّم تع

جديد كلّيًا له، بحيث جيب عىل مؤلِّفي املعاجم احلقوقّية ودوائر معارف العلوم 

السياسّية أن يتفطَّنوا له. فالنظام اجلمهورّي األصيل مقارنة بالنظام اجلمهورّي 

ية الفقيه. باملعنى الشائع مها مشرتك لفظّي. واألساس واألصل هنا هي وال

فيجب تعريف النظام اجلمهورّي عىل أساس الضوابط الدينّية، ال عىل أساس 

 ضوابط الثقافة الغربّية. 

مفهوم اجلمهورية اإلسالمية هو أّن أصل الدين »ويف هذه الرؤية يكون 

اإلسالمي قد تّم تثبيته من قبل الوحي اإلهلي، دون أن ُيزاد عليه أو ُينقص منه 

د  يشٌء، وال يكون لبيعة اجلمهور وميثاق اجلامهري فيه تأثرٌي غري إنشاء التعه 

مجهورّية؛ ألّن مجهور  واالنصياع. وهبذا املعنى تكون رسالة النبي األكرم

ف إليه، يصلون إىل  الناس والعقالء منهم بعد تقييمهم لشخص النبّي، والتعر 
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 ×مام املعصومقناعٍة بصدقه. وهبذا املعنى تكون والية وخالفة وإمامة اإل

مجهورّية أيضًا. كام أن مجيع املناصب اإلهلية التي يمكن اعتبارها وجعلها لغري 

املعصومني، كام هو احلال بالنسبة إىل الفقهاء الذين تتوفَّر فيهم الرشائط، من 

قبيل: منصب اإلفتاء والقضاء والوالية، كّلها مجهورّية، بمعنى أن ثبوهتا إنام 

، ×والتنصيب اإلهلي الذي حيكي عنه املعصوم يكون من خالل النّص 

ق ويتّم تنفيذه واالعرتاف به من خالل آراء اجلامهري  .«ويتحقَّ

إن هذا املعنى للنظام اجلمهوري مل يكن قد ابُتكَِر يف زمن االستفتاء الشعبّي 

لنظام اجلمهورّية اإلسالمّية يف إيران، ومل يكن قد ُطرح يف الساحة اإليرانّية يف 

دايات انتصار الثورة، مع أنه قد ظهرت بذوره يف مناقشات جملس صياغة ب

الدستور. إال أن تنقيح األسس واملباين النظرّية هلذه الفكرة تّم إرساؤها عىل يد 

 م 8988هـ.ش / 8331الشيخ جوادي اآلميل، أستاذ الفلسفة والتفسري، سنة 

. وقد عمل ة املقيَّدة للفقيه(يف نقده املحاولة األوىل )نظرية الوالية االنتخابيّ 

م )يف نقده نظرية املاّلك الشخصّيني  8993/ هـ.ش 8313عىل إكامهلا عام 

ووالية الفقيه تأخذان « احلكومة الوالئّية». وعىل هذا األساس فإّن للمشاع(

 املعنى احلقيقّي.

يّل وأّما النظام اجلمهورّي فاملراد هنا )قبول مجهور الناس وتوّليهم العم

                                           
 ، مقالة اإلمامة والوالية.819ـ  818( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 8)

 ( املصدر السابق.0)

، مقالة مباين نظري واليت فقيه، للشيخ جوادي «حكومت إسالمي»( راجع: فصلية 3)

قضايا إسالمية »ة يف جملة . وقد ترمجت هذه املقال8313اآلميل، العدد األول، خريف 

 .8998ـ  8991، 043، والعدد الثاين: 83، العدد األول: «معارصة
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للحكومة(، ومقارنة بالنظام اجلمهورّي يف املحاولة األوىل )حّق الناس يف 

انتخاب احلاكم، ودخالة رأي الناس يف منطقة الفراغ ودائرة املباحات( نجد 

بينهام اختالفًا أساسّيًا، بحيث إّن هاتني اجلمهورّيتني ال تشرتكان سوى بلفظ 

ّي يف املحاولة الثانية باسم ويمكن تسمية النظام اجلمهور«. اجلمهورّية»

. ويف احلقيقة فإّن اتكاء النظام اجلمهورّي يف املحاولة الثانية «اجلمهورية الوالئّية»

الناس عىل أساس التجمع اجلامهريّي والشعبّي، ال عىل أساس  «مجهور»عىل 

سة  ع اجلامهريّي والشعبّي( «اجلمهورّية»مؤسَّ . وهناك فرق كبري بني )التجم 

 سة اجلمهورّية(.و)مؤسَّ 

ال ُيَعّد اصطالح اجلمهورية، يف الفلسفة »: تضييق معنى اجلمهورية. الثاين

ر أن اجلمهورّية ـ بالدّقة ـ  السياسية، مفهومًا ثابتًا غري قابل للتغيري. ال تتصوَّ

جيب أن  ـالذي هو مجهورّي  ـشكٌل خاصٌّ من احلكومة، بحيث إن نظامنا 

ت الذي قام فيه الشعب اإليرايّن بقيادة السيد يكون نسخًة عنه. ففي الوق

ن من إسقاطه يف ّناية املطاف، واستبدل  اخلمينّي ملحاربة النظام املََلكّي، وخمكَّ

النظام املََلكّي بنظام مجهورّي، ويف واقع احلال فقد قام الناس برف  نظام كان 

نظاٍم له شكل يستمّد مرشوعيّته من توارث السلطة، واستبدلوا النظام السابق ب

وخصائص تنسجم مع األسس اإلسالمّية والرؤى الدينّية حول احلكومة، التي 

تقوم عىل أساس املصالح التي تأخذ بعني االعتبار متطلِّبات العص 

اته  .«ومتغريِّ

                                           
، واليت فقيه 32: 8( راجع: الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي، پرسشها وپاسخها 8)

 .8318وخربگان، قم، 
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: ليس النظام اجلمهورّي شكاًل خاّصًا من أشكال أوالا بناًء عىل هذه الرؤية 

معتّدًا به بني اجلمهورّية اإلسالمّية واحلكومة  احلكومة. ولذلك فإنه ال فرَق 

 اإلسالمّية. 

: اليشء الوحيد الذي يمكن أن يقال: إن هناك فرقًا بني النظام ثانياا 

اجلمهورّي والنظام املََلكّي الوراثي. ولذلك فإنه يمكن أن يطلق إسم 

تاتورّي، حّتى عىل النظام املََلكّي غري الوراثّي، والنظام الديك« اجلمهورّي »

واالستبدادّي، واألتوقراطي. والفرق بني هذا املعنى وبني املعنى املتعارف عن 

 اجلمهورّية واضح ال حيتاج إىل بيان.

 

 احملاولة الثالثة: اجلمع الطولي الزمانّي بني والية الفقيه واجلمهورّية اإلسالمّية 

ل« اجلمهورية اإلسالمية» احلكومة »إىل  هي حكومة انتقالّية مرحلّية للتوص 

. فحيث إن الناس يف البداية مل يكونوا مهيَّئني لتقب ل احلكومة «اإلسالمّية

اجلمهورّية »، بجميع مستلزماهتا، تّم أوالً تقديم «والية الفقيه»اإلسالمّية 

د الطريق لتحقيق األهداف والقيم واألحكام « اإٍلسالمّية عىل أّّنا نظام ُيَمهِّ

                                           
( نقل مضمون هذه اجلملة شاهدان عدالن عن السيد اخلميني يف باريس. وبغّ  النظر 8)

فات الكاملة للسيد اخلميني ـ فإن مضمون هذه عن ه ذا النقل ـ الذي مل يذكر يف املؤلَّ

، العدد «مجعيت مؤتلفه إسالمي»، التي تصدر عن «شام»اجلملة قد ورد يف أسبوعية 

نقرتح عىل جممع »م، عىل الشكل التايل:  8991/  8313فررودين  08السابع، 

ئد، فإذا أجاز، قام املجمع بدراسة تشخيص مصلحة النظام، بعد طلب إجازة القا

املوضوعات اآلتية، ويقّدم آراءه ووجهات نظره االستشارية إىل ويل أمر املسلمني...، 

 «. كيفية وصول نظام اجلمهورية اإلسالمّية إىل نظام احلكومة اإلسالمية العادلة
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يتهّيأ املناخ املناسب لتقب ل الناس هلذه احلكومة، وعند ذلك يتّم اإلسالمية، إىل أن 

يف املجتمع. وعىل « الوالية التعيينيّة املطلقة للفقيه»إرساء نظام إسالمّي خالص 

هذا األساس فقد تّم عرض اجلمهورّية اإلسالميّة، باعتبارها نظامًا انتقالّيًا 

 ، يف صياغات ثالث:«مّيةأي احلكومة اإلسال»للوصول إىل والية الفقيه 

، بمعنى أن : كانت اجلمهورّية اإلسالمّية تكتيكًا لتضليل األعداءاألوَل

حتي ز قائد الثورة الظاهرّي للديمقراطّية واجلمهورّية وحكومة الشعب كان 

روا أّنه سوف يتّم إرساء نظام مجهورّي  تضلياًل ألعداء الثورة الذين تصوَّ

ن يكون هناك عداوة بينهم وبني هذا النظام اإلسالمّي وديمقراطّي، وتاليًا ل

خ جذور احلكومة اإلسالميّة يف  اجلديد. وهبذا التكتيك املخطَّط له كانت ترتسَّ

، إىل أن حيني الوقت املناسب، ـاجلمهورّي والديمقراطّي  ـقالبها الظاهرّي 

َفع النقاب عن احلكومة اإلسالميّة األصيلة  وباغت هذا  «.والية الفقيه»فرُيْ

نوا من تفادي إرساء احلكومة الوالئّية يف إيران.  التكتيك أعداء الثورة، ومل يتمكَّ

وعىل هذا األساس فإّن الديمقراطّية، واجلمهورّية، وحكومة الشعب، ال حمّل هلا 

د أدوات تكتيكّية لالنتصار يف  من اإلعراب يف النظام الوالئي، وإّنام كانت جمرَّ

                                           
يف باريس، واآلن لقد ضلَّل اإلمام اخلميني الواليات املتحدة باحلوارات التي أجراها ( »8)

نرى أن أحد املتلبِّسني بلباس رجل الدين موجود يف إيران يقول: ال، والية الفقيه هي 

الوالية التي أطلقها اإلمام هناك ـ أي يف باريس ـ. تلك الوالية التي أطلقها اإلمام 

لتضليل أمريكا...، فإن اإلمام أطلق حكومة الشعب والديمقراطية مراعاة ألفكارهم. 

هناك الكثري من األعامل التي جيب إخفاؤها عن العدو قبل القيام هبا. واآلن يقول  نعم،

« هؤالء: إن معنى اجلمهورية وأصل والية الفقيه هو عني ما أطلقه اإلمام يف باريس

 (.م 0222ش / هـ.8319/تري/00)جالل الدين فاريس، يف حوار مع صحيفة أبرار، 
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 الكفر العاملّي.حرب اإلسالم ضّد 

؛ ففي حال : يعترب نظام اجلمهورّية اإلسالميّة حالا اضطرارّياً الثانية

الذي يعترب أكله  ـالرضورة يسقط العمل باألحكام األّولّية، فحتى أكل حلم امليتة 

يصبح جائزًا. ومع أن الديمقراطّية واجلمهورّية  ـيف األحوال العادية حرامًا 

أي  ـ، إال أنه يف حالة االضطرار «أي والية الفقيه»إلسالميّة تتضاّد مع احلكومة ا

يمكن قبول اجلمهورّية  ـعندما ال يكون املجتمع مهيًَّأ لتقب ل احلكومة الوالئية 

من باب أكل حلم امليتة. ومن الواضح أنه إذا ارتفعت الرضورة، وعادت األمور 

ورية النظام هي حكم إىل طبيعتها، سقط احلكم االضطرارّي. لذلك فإّن مجه

، واحلكومة الوالئية هي «اجلمهورّية اإلسالمّية حكم ثانوّي »اضطرارّي، و

 احلكم األّويّل.

. إّن االهتامم بمقتضيات : تعترب اجلمهورّية اإلسالمّية مصلحة مؤقَّتةالثالثة

                                           
ائل الثورة بجمهورّية النظام اضطرارًا، وإالّ فإّن رأي لقد قبل اإلمام اخلميني يف أو( »8)

اإلمام اخلميني يف هذا املجال كان احلكومة اإلسالمية، ال اجلمهورية اإلسالمية، وهناك 

)الشيخ حمسن غرويان، من تالميذ الشيخ مصباح اليزدي، صحيفة « فرق كبري بني االثنني

 (.م 0228هـ.ش / 8382/أرديبهشت/02 نوروز،

هل ذكر القرآن أن احلكومة جيب أن تكون مجهورية؟... ليس لدينا هكذا تعبري. إذًا ملاذا »( 0)

اختار اإلمام اجلمهورية؟ هل هو ألجل مصلحة رآها؟ أم أنه كان يعتقد هبذا النظام 

الربملاين؟ وهذا ال يعني أنه ال يوجد أفضل من هذا النظام. ربام حتدث ظروف جتعلنا نغرّي 

ربملايّن من أصله... وكذلك فإن القائد يستطيع أن يغرّي الدستور يف أّي وقت هذا النظام ال

)الشيخ حممد تقي مصباح اليزدي، صحيفة قدس، « يرى فيه مصلحة لذلك

 م(. 0228هـ.ش / 8382/أرديبهشت/00

وللتعّرف أكثر عىل أبعاد طرحه للحكومة اإلسالمية البديلة عن اجلمهورية اإلسالمية راجع: 
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الزمان واملكان، واالستفادة من عنص املصلحة، مها من مزايا احلكومة الوالئيّة. 

ر أنه ال يمكن تطبيق حكم رشعّي ما، وأن تطبيقه حيتاج إىل هتيئة  فحينام ُيقرَّ

مقّدمات، فعلينا الرجوع إىل ميزان املصالح، وجيب االستفادة من كّل وسيلة 

بنا إىل اهلدف، حتى لو كانت هذه الوسيلة مرفوضة، وال تتالءم مع أحكام  تقرِّ

املسألة هبذا الشكل فنقول: إّن يف  الرشع يف األحوال العادّية. إذا تّم تشخيص

الديمقراطّية واجلمهورّية، املتعارضتني مع حاكمية الفقيه واحلكومة الوالئية، 

مصلحًة آنّيًة، وسوف تقّرب الناس إىل اإلسالم، وعندها يمكن إقرارمها بشكل 

اإلسالمّية، بصفتها حكاًم ناشئًا عن املصلحة، مؤقَّت. ومن الواضح أّن اجلمهورية 

سوف تستمّر إىل حني توف ر األرضّية املناسبة لقبول احلكومة الوالئّية. ويف الوقت 

عىل كاّفة منافذ القدرة،  بشكل كاملة الفقيه من بسط يدها، الذي تتمكن فيه والي

 سوف ينتقل احلكم الرشعّي األّويّل، أي والية الفقيه، إىل مرحلة التنفيذ.

املعيار هو : »رة املشهورة للسيد اخلمينياولة أّن العبايرى أصحاب هذه املح

نقاشًا جدلّيًا، أي إّنا من باب إثبات فكرة يرىض هبا الطرف « »رأي الشعب

. وقد عرض السيد اخلمينّي اجلمهورّية «املقابل، ولو أن القائل ال يقبلها

اإلسالمية ـ سواٌء أكانت تكتيكًا لتضليل العدو، أم حكاًم اضطرارّيًا، أم مصلحة 

مؤقَّتة ـ عىل الناس يف بداية الثورة، ولقي تأييدًا وقبوالً عاّمًا منهم. وطْرُح هذه 

التفسريات للجمهورّية اإلسالمّية تضع مصداقية قائد الثورة عىل املحّك، هذه 

                                                                                                   
، دروس األستاذ حممد تقي مصباح اليزدي، «9معارف قرآن »ياست در قرآن حقوق وس

، طرح جديد حول تعيني احلاكم 033ـ  043بقلم الشهيد حممد شهرايب، ص 

 واملسؤولني.

 .م 0222/  8319/آذر/8حيفة إيران، ( الشيخ مصباح اليزدي، ص8)
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ون  املصداقية التي تعترب رأس املال األهّم لرجال الدين. فهل ُيدرك هؤالء املفِّسِّ

حال، كام أن انتصار الثورة اإلسالمّية كان أرسع ممّا  لوازم تفسرياهتم؟ وعىل أّي 

كان متوقَّعًا فكذلك كان تطبيق والية الفقيه يف املجتمع أرسع ممّا كان متوقَّعًا، 

فقد أدرجت والية الفقيه يف دستور اجلمهورية اإلسالميّة. لذلك جيب ـ بشكل 

سات املنسجمة مع النظام اجلمهورّي  ست يف تدرجيّي ـ إلغاء املؤسَّ ، التي ُأسِّ

ظروف خاّصة واضطرارّية؛ لكي نقرتب شيئًا فشيئًا من احلكومة اإلسالمية 

أي الوالية التعيينّية »وطبقًا للحكومة اإلسالمية، «. املبتنية عىل والية الفقيه»

، فإّن الويّل الفقيه هو الذي يعنّي مجيع املسؤولني األساسّيني يف «املطلقة للفقيه

المّية اخلالصة التي مّي بشكل مبارش، وهو الذي ُيِقّر القوانني اإلسالنظام اإلسال

الذين يساعدون ويّل األمر يف إجراء القوانني واألحكام الرشعّية  تقّدم للناس

بتوّليهم وقبوهلم له. وعىل أساس هذه الصياغة فإن اجلمهورّية اإلسالمّية يف 

د اإلقرار املبكر لوالية الفقيه يف بداية الثورة كانت مجهورّية واقعًا، إال أّنه بع

ه  ق األرضيّة املناسبة لتقب ل الناس هلذه النظرية، اجتَّ جملس صياغة الدستور، وحتق 

املسار بشكٍل تدرجيّي إىل تغيري النظام من مجهورّية إسالمّية إىل حكومة إسالمّية، 

لثة، واحدٌة، وما زال. ومن الواضح أن نتيجَة املحاولة الثانية، واملحاولة الثا

 بحيث إننا يمكن أن نعترب هاتني املحاولتني صياغتني حللٍّ واحٍد.

املبادئ »إىل هنا ينتهي القسم األّول من بحث احلكومة الوالئّية، أي 

رّية للوالية مت قد أفادت القارئ يف «. التصو  وآمل أن تكون األبحاث التي ُقدِّ

ف عىل األبعاد املختلفة للوالية، وا ح مفهوم ومعنى التعر  ستطاعت أن توضِّ

 احلكومة الوالئّية، وأن تعرض املباين النظرّية للجمهورّية بشفافية ودّقة.
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 املقدمة

رية، واملعنى واملفهوم واملراد من الوالية  ف عىل املبادئ التصو  بعد التعر 

 ية، نصل إىل دراسة املباين التصديقية للوالية واحلكومة الوالئية. واحلكومة الوالئ

 واملقصود باملباين التصديقّية هو األدلة والرباهني واملستندات. 

والسؤال األساس يف هذا البحث هو: ما هي أدّلة والية الفقيه؟ وما هي 

 الرباهني التي أقيمت عليها؟ وما هو املستند الذي ارتكزت عليه؟ 

 ذا القسم تّم تقسيم أدّلة إثبات والية الفقيه إىل أربع جمموعات: يف ه

هي األكثر اعتامدًا  ^. فالروايات وأحاديث املعصومني«األدلة الروائية»ـ 8

 يف إثبات والية الفقيه. 

 ، التي كان استناد القائلني بوالية الفقيه إليها أقّل.«األدلة القرآنية»ـ 0

 . «دليل اإلمجاع»ـ 3

 .«دلة العقلّيةاأل» ـ4

. (Critical Analysis) «التحليل النقدّي »إّن منهجنا يف البحث هو 

ني ؛ بمعنى أن نعرض أدّلة القائل«القراءة القبلّية»وارتأينا أن يرتكز البحث عىل 

اخلمينّي، وندرسها، ثم نقوم بعرض آراء علامء  بوالية الفقيه، وخصوصًا السيد

من  ويف ّناية كّل دليل نقوم بتقييمهه األدّلة، الدين وفقهاء املذهب يف نقد هذ

 جوانب خمتلفة، عىل أساس املباين االجتهادّية.
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ومن الواضح أن البحث يف أدّلة والية الفقيه هو بحث اختصايّص فنّّي. 

واملخاطب األساس يف هذا البحث هم املعنّيون بالفقه واحلقوق والعلوم 

ية كّل دليل، وبعد االنتهاء من املباحث السياسّية. إالّ أننا سوف نسعى يف ّنا

طة؛ وذلك ألجل تعميم فائدته.  العلمّية، إىل عرض خالصة للبحث بلغة مبسَّ

مع اإلشارة إىل أّن بحوث القسم الثاين َأْعَقد من بحوث القسم األّول؛ ما يدعو 

 القارئ إىل دّقة وعناية أكرب.

ض لبحث  أكثر بكثري من بحث « يةاملباين التصديقّية للوال»لقد تّم التعر 

املبادئ التصّورية؛ وذلك ألّن الفقهاء قاموا ببحث تفصييّل حول هذا املوضوع، 

األركان  ادلة وتركوا مؤلَّفات كثرية حوله. ومع ذلك مل يُقْم أحٌد منهم بتفكيك

، والتعيني، واإلطالق، أي الواليةوالية التعيينيّة املطلقة للفقيه؛ األربعة لل

ومن الواضح أنه ليس بالرضورة أن يثبت كّل واحد من األدّلة املقامة  والفقاهة.

عىل والية الفقيه األركان األربعة كّلها. ومع أننا سوف نقوم بعرض مجيع األدّلة 

ز البحث  املطروحة إلثبات والية الفقيه ـ إْن شاء اهلل تعاىل ـ إال أننا سوف نركِّ

األركان الثالثة األخرى ـ أي التعيني،  بشكٍل تفصييّل، وأّما« ركن الوالية»عىل 

ل بحثها  ض هلا إالّ بشكٍل إمجايّل، ونؤجِّ واإلطالق، والفقاهة ـ فلن نتعرَّ

. وبعبارة أخرى: إن السؤال األساس يف هذا البحث: التفصييّل إىل جمال آخر

                                           
يف  لشيخ حمسن كديور،، ل«حكومت انتصايب»( يف ما خيص بحث التعيني راجع: مقاالت 8)

 م.0222/ 8319 ة، سن«آفتاب»دورية 

قلم وحكومت ديني أز ديدگاه إمام »ويف ما خيّص بحث إطالق الوالية راجع: مقالة 

 . 834ـ  888، للشيخ حمسن كديور: «دغدغة هاي حكومت ديني»، يف كتاب «مخيني

ل حول األركان الثالثة: التعيني، اإلطال ق، الفقاهة، يف وسوف ينرش البحث املفصَّ
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منا  ما هي أدلة الوالية واحلكومة الوالئية؟ وألجل تبسيط االستنتاج فقد قسَّ

دّلة مجيَعها إىل مقّدمات منطقّية متاميزة؛ ليتبنّي لنا بشكٍل واضٍح داللة أّي دليل األ

أو عدم داللته. ومصادر بحثنا هي املؤلَّفات القيِّمة لعلامء الشيعة اإلمامّية، 

 وبخاّصة مؤلَّفات الفقهاء.

غايتنا يف هذا القسم هي دراسة املباين االستداللّية لوالية الفقيه، ومدى 

اّنا. ويعترب التحليل النقدّي ألدلة وبراهني احلكومة الوالئية خطوة عىل إتق

طريق إصالح وتشذيب وتنقيح املباين املتقنة للجمهورّية اإلسالمّية واحلكومة 

س اجلمهورّية الدينّية. وقد رأيُت أنه من املناسب أن أبدأ هذا القسم بكالم ملؤ سِّ

هاء اإلسالم الكبار مليئة باختالف الرأي إن كتب فق»اخلمينّي:  اإلسالمّية السيد

والسليقة والفهم يف شّتى املواضيع العسكرّية والثقافّية والسياسّية واالقتصادّية 

والعبادّية. وحيث إن هذه االختالفات كانت سابقًا حمصورة يف حميط الدرس 

من  والبحث واملدرسة، ويف الكتب العلمية التي كتبت باللغة العربية أيضًا، فإنه

الطبيعي أن يكون الناس غري مطَّلعني عليها... وأّما اليوم؛ وحلسن حّظنا، 

رين ُيْعَرض عىل  وبربكة الثورة اإلسالمّية، فقد أصبح كالم الفقهاء واملفكِّ

اإلذاعة والتلفزيون، ويكتب يف الصحف؛ وذلك ألن هناك حاجة عملّية هلذه 

د االجتامعّية... واألهّم من هذا واملسائل. مثاًل...: حدود حّرية الفراألبحاث 

كّله هو تعيني دائرة حاكمّية والية الفقيه يف الدولة واملجتمع. وهذا كّله يعّد قساًم 

، والتي بحثها الفقهاء الكبار، من آالف املسائل التي يبتىل هبا الناس والدولة

واختلفت فيها وجهات نظرهم. وإذا كان هناك بع  املسائل التي مل تكن قد 

                                                                                                   
 األجزاء الالحقة من هذا الكتاب، إْن شاء اهلل تعاىل.
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ْوا بحثها. ط  رحت من قبل، أو مل يكن هلا موضوع سابقًا، فعىل الفقهاء أن يتولَّ

ولذلك جيب أن يكون باب االجتهاد يف احلكومة اإلسالمّية مفتوحًا دائاًم؛ 

فطبيعة الثورة والنظام تقتيض دائاًم أن ُتعرض اآلراء االجتامعيّة الفقهّية بشكٍل 

، يف شتى امليادين، ولو كانت خما لفة لبعضها البع ، وال حيّق ألحٍد أن يمنع حرٍّ

 .«هذا األمر

قبل الغوص يف أدّلة وبراهني ومستندات والية الفقيه جيب علينا أن نجيب 

عن بع  األسئلة من باب املقّدمة: هل حتتاج والية الفقيه إىل دليل أصاًل أم أّنا 

ورّيات الدين أو من املسائل البدهيّية؟ وهل تعترب والية الفقيه واحدة من رض

املذهب أو الفقه الشيعّي؟ وهل تعترب والية الفقيه ركنًا من أركان مذهب 

اإلمامّية؟ وهل ُتَعّد والية الفقيه أصاًل من األصول االعتقادّية للشيعة، أو عىل 

 األقّل هل ُتَعّد من املسائل العقائدّية عند الشيعة، أم أّنا فرٌع من الفروع الفقهّية؟ 

: أنه جيب الرجوع إىل األدّلة أوالا  هذه األسئلة نرى أنه من الواضح بالنظر إىل

 يف حال مل نكن من القائلني ببداهة والية الفقيه. 

: إذا اعتربنا أن والية الفقيه مسألة نظرّية )غري بدهيية(، سواء أكانت من وثانياا 

ألدّلة يف هذين املسائل العقائدية والكالمية أم من الفروع الفقهّية، فإّن معطيات ا

 املقامني )الكالم والفقه( سوف تكون خمتلفة خمامًا. 

: سواء اعتربنا أن والية الفقيه هي من األصول العقائدّية وأركان وثالثاا 

املذهب أم أّنا من الفروع االعتقادّية فإن معطيات األدلة يف كال الفرضني سوف 

 تكون أيضًا خمتلفة خمامًا.

                                           
 م. 8988/  82/8/8331، 43: 08( صحيفة نور 8)
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ّن والية الفقيه فرٌع فقهيٌّ فسواء كانت تعّد من : إذا اعتربنا أورابعاا 

الرضوريات الفقهية أم ال فإّن معطيات األدلة سوف تكون خمتلفة أيضًا، بل 

 سوف ختتلف كيفّية احلاجة إىل الدليل. 

ح لنا معطيات األدّلة، ويتبنيَّ لنا أنه يف األصل هل نحتاج إىل  وحتى تتوضَّ

هذه األدّلة والرباهني قد صيغت للتأييد والتنبيه،  أدّلة إثبات يف هذا املجال أم أن

دون اإلثبات؟ وهل نتوّقع من األدلة أن تفيد اليقني أم أّن الظن املعترب كاٍف يف 

 املقام؟ البّد لنا أن نجيب عن األسئلة التي طرحناها.

  





 

 

 

 

 

الية الفقيه الفصل الثالث عشر: دراسة بداهة مسألة و

 وضرورتها العقلّية

وم بالعلم اليقينّي ال خيرج عن إحدى حالتني: إما بدهيّي ورضورّي، املعل

بمعنى أنه ال حيتاج إىل إعامل نظر وفكر، من قبيل: الكّل أكرب من اجلزء، أو 

اجتامع النقيضني حمال، والواحد نصف االثنني، والشمس مضيئة، و...؛ وإما أن 

ظر وفكر واستدالل ودليل، يكون نظريًا، بمعنى أن التصديق به حيتاج إىل إعامل ن

وذلك من قبيل: إّن اهلل واحٌد، والبرش بحاجة إىل أنبياء، وإّن هداية البرش بعد 

النبّي حتتاج إىل إمام معصوم، وإّن يوم القيامة آٍت، واهلل عادل، ومجيع القضايا 

 التي حتتاج إىل بحث وبرهان يف العلوم العقلّية والنقلية. 

 .«األّولّيات»ات العقلية هي أهم البدهيّيات والرضوريّ 

والبدهييات األّولّية هي القضايا التي حيكم هبا العقل، ويصّدق هبا، بدون 

ر املوضوع واملحمول )أو   خارج عن ذاته، بمعنى أنه يكفي تصو 
ٍ
حاجة إىل يشء

ر النسبة بينهام، م والتايل(، وتصو  ليحكم العقل وجيزم بصدق القضية، فإّن  املقدَّ

ر أطراف القضية )املوضوع واملحمول( سوف يصّدق هبا.العقل بم د أن يتصوَّ  جرَّ

وأما البدهيّيات الثانوّية وإْن كانت ال حتتاج إىل إعامل فكر واستدالل إالّ أّّنا 

حتتاج إىل واسطة غري فكرّية )القياس اخلفّي(. وذلك من قبيل: احلّس، التجربة، 



 احلكومة الوالئية ............................................................. 010

 يف الذهن؛ واألقسام اخلمسة من النقل املتواتر، احلدس، أو حدٍّ وسٍط حارٍض 

البدهيّيات هي: املشاهدات، والتجريبّيات، واملتواترات، واحلدسّيات، 

 . والفطرّيات )قضايا قياساهتا معها(

والسؤال هنا: هل تعترب والية الفقيه بدهيّية ال حتتاج إىل دليل أم أّنا نظرّية 

ن البدهيّيات األّولّية أم من وبحاجة إىل استدالل؟ وإذا كانت بدهيية فهل هي م

 البدهييات الثانوّية؟

، بعد إقامة الدليل العقيّل عىل احلكومة «البيع»قال السيد اخلمينّي يف كتابه 

وما ذكرنا وإْن كان من واضحات العقل؛ فإّن لزوم »اإلسالمّية يف كّل زمان: 

وسّد الثغور  احلكومة؛ لبسط العدالة والتعليم والرتبية وحفظ النظم ورفع الظلم

واملنع عن جتاوز األجانب، من أوضح أحكام العقول، من غري فرق بني عص 

 .«وعص، ومص ومص، ومع ذلك فقد دّل عليه الدليل الرشعّي أيضاً 

 ـفوالية الفقيه : »رّصح السيد اخلميني «البيع»ويف تتّمة هذا البحث يف كتاب 

ر أطراف القضية  برهان، ومع ذلك فقد ّيًا حيتاج إىل ليست أمرًا نظر ـبعد تصو 

 .«دلَّت الروايات عليها هبذا املعنى الوسيع

والية الفقيه من املواضيع التي يوجب «: »والية الفقيه»وقال يف بداية كتاب 

برهنة؛ وذلك بمعنى أّن كّل َمْن أدرك  ّي تصّورها التصديق هبا، فهي ال حتتاج أل

د أن يصل إىل والية الفقيه، ـلو إمجاالً و ـالعقائد واألحكام اإلسالمّية  ، وبمجرَّ

                                           
( راجع: العاّلمة احليل، اجلوهر النضيد يف رشح منطق التجريد، الفصل اخلامس يف 8)

 .020ـ  899، 893الربهان واحلّد: 

 .431: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (0)

 ( املصدر نفسه.3)
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رها، فسيصدق هبا فورًا، وسيجدها رضورّية وبدهيّية  .«ويتصوَّ

: إّن والية الفقيه أمر بدهيّي، وليس أوالا بناًء عىل ظاهرة العبارة الثانية يفهم 

 نظريًا. 

د تثانياا  صّور أطراف القضيّة : إّنا من البدهيّيات األّولّية، التي يكفي فيها جمرَّ

 للتصديق هبا.

: إن الروايات التي تدّل عىل والية الفقيه ُتَعّد إرشادًا حلكم العقل، ومبيِّنًة ثالثاا 

 حلكم ارتكازّي. فهي تنبيه حلكم العقل، وليست دلياًل.

 ولفهم املراد ممّا تقّدم البّد من االلتفات إىل النقاط التالية:

هي قضايا عاّمة، وليست شخصية )من قبيل:  : إن القضايا العقلّيةاألوَل

 الكشف والشهود العرفاين(، وجيب أن تكون قابلة للتعليم والنقل.

 : إن العقالء من حيث هم عقالء ال يعتربون القضّية املذكورة بدهيّية.الثانية

قون هبذه القضّية الثالثة : إن الكثري من علامء اإلسالم وفقهاء الشيعة ال يصدِّ

 اًل عن اعتبارها بدهيّية أّوليّة.أصاًل، فض

: إن هناك قضايا أهّم بكثري من قضّية والية الفقيه، كالتوحيد، والنبوة، الرابعة

واملعاد، والعدالة، و... وقد اتَّفق علامء مجيع املذاهب اإلسالمّية عىل أّنا ليست 

 بدهيّية، بل هي نظرّية، وحتتاج إىل دليل.

اخلمينّي من  ربع يظهر لنا أْن ليس مراد السيدوبااللتفات إىل هذه النقاط األ

 كلامته املذكورة بداهة والية الفقيه األّولّية.

، وبااللتفات إىل قوله الصيح: للسيد اخلميني وبالرجوع إىل العبارة األوىل

                                           
 .81اخلميني، احلكومة اإلسالمية: السيد  (8)
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، الذي جاء بعد إقامة دليل عقيّل عىل رضورة احلكومة «واضحات العقل»

ليس العقل  «واضحات العقل» أن املراد من اإلسالمّية، ال يبقى هناك شّك يف

ويؤيِّد ذلك وجود  البدهيّي، بل املراد هو أمر نظرّي غري خفّي وغري واضح.

األخرية تدّل عىل أْن ليس مراده بداهة والية الفقيه العقلّية، وإّنام  قرينة يف عبارته

ك العقائد أن كّل َمْن أدر»رضورهتا الرشعّية، بمعنى  ـيف أحسن األحوال  ـهو 

رها،  د أن يصل إىل والية الفقيه، ويتصوَّ اإلسالمّية ـ ولو إمجاالً ـ، وبمجرَّ

 .«فسيصدق هبا فورًا، وسيجدها رضورّية وبدهيّية

: إدراك عقائد اإلسالم األولإذًا فهذا التصديق متوقِّف عىل أمرين: 

ر أطراف القضية. وحيث إن األمر األّول ليسوالثاينوأحكامه؛  بدهيّيًا،  : تصو 

متني، فعىل أساس العبارة  بل إّن قساًم منها ليس عقلّيًا، والنتيجة تتبع أخّس املقدِّ

السابقة نستنتج أن والية الفقيه ليست من البدهييات العقلّية، فضاًل عن أّنا من 

البدهيّيات األّولّية. وسوف نفرد بحثًا مستقالا حول رضورة والية الفقيه 

 الرشعّية.

ذا البحث هي أّّنا ليست من بدهيّيات العقل ورضورّياته، وإثباهتا ونتيجة ه

 حيتاج إىل دليل. وقد اتَّفق علامء اإلمامّية عىل أّنا أمر نظرّي، وليس بدهيّيًا.

  



 

 

 

 
 

 بداهة والية الفقيه الشرعّيةالفصل الرابع عشر: دراسة 
خالقّية ـ إىل تنقسم املسائل الدينية ـ األعّم من الكالمّية والفقهّية واأل

 قسمني: رضورّي؛ وغري رضوري. 

ق اإلسالم؛ بمعنى أّنا ُتعّد  إن للمسائل الرضورّية مدخلية يف حتق 

لقبول الرضورّيات ـ عىل نحو وقبول الدين مالزم  ـ بالرضورة جزءًا من الدين

 ُتَعّد فيه هذه املسائل غري منفّكة عن التوحيد والنبّوة وما شاهبهام.

أخرى: إن املراد من رضورّي الدين هو احلكم الذي يثبت بثبوت وبعبارة 

الدين، وال حيتاج إىل دليل لكونه من الدين. فمثل هذا احلكم إّما أن يكون 

 مقّوٍم للدين؛ وإّما أن يكون بمنزلة الالزم الذي ال ينفّك عنه
ٍ
 .بمنزلة جزء

هبا يقتيض كفر اجلاهل : إّن إنكار مسألة من املسائل الرضورّية أو اجلهل أوالا 

أو املنكر، برشط أن يكون ملتفتًا إىل أن هذه املسألة رضورّية، بحيث إّن إنكاره 

 .هلذه املسألة يؤّدي إىل إنكار الرسالة

                                           
( لالطالع أكثر عىل األبعاد املختلفة لرضوري الدين راجع مثاًل: كشف الغطاء عن 8)

 ، الطبعة احلجرية.813مبهامت الرشيعة الغراء: 

. يف معنى رضوري 84، فصل 0، باب 3، املقالة 422ـ  399( الالهيجي، گوهر مراد: 0)

 الدين.

الثامن: الكافر بأقسامه »، فصل يف النجاسات: 31: 8( راجع: اليزدي، العروة الوثقى 3)
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وعىل هذا فإّن التوحيد والنبوة هلام موضوعّية استقاللّية يف حتقيق الدين، أّما 

ق واألمر عينه جيري عمليًا يف املسائل الرضورّية فموضوعّيتها استلزامّية.  حتق 

 .الكفر واالرتداد

: إن األحكام الرشعّية الرضورّية ال حتتاج إىل تقليد. وبعبارة أخرى: إن ثانياا 

. واملكلَّف يعمل بعلمه يف جمال التقليد هو األحكام الرشعّية غري الرضورّية

 األحكام الرشعّية الرضورّية.

الرضورّية من املسائل الدينّية املتَّفق عليها بشكل عاّم. ويف : ُتَعّد املسائل ثالثاا 

 الغالب ليس هناك اختالف يف هذه املسائل بني أهل الدين.

: بغّ  النظر عن التوحيد والنبّوة، بام هلام من موضوعية استقاللية يف رابعاا 

وبالنسبة  ،ـواملالك يف كون املسألة الدينّية رضورّية مرتبط بالنبّوة  ـحتقق الدين 

إىل أصول الدين األخرى، ُيَعّد املعاد من رضورّيات الدين، وأّما )اإلمامة 

والعدل( فُيَعّدان من رضورّيات املذهب. ومثال رضوريات الدين يف األحكام 

الرشعّية هو وجوب الصالة، والصوم، واحلّج، والزكاة، ومثال رضورّيات 

 .ساملذهب: جواز النكاح املنقطع، وبطالن القيا

                                                                                                   
حّتى املرتد بقسميه... واملراد بالكافر من كان منكرًا لأللوهية، أو التوحيد والرسالة، أو 

رضوريًا من رضوريات الدين مع االلتفات إىل كونه رضوريًا، بحيث يرجع إنكاره إىل 

لرسالة، واألحوط االجتناب عن منكر الرضوري مطلقًا، وإن مل يكن ملتفتًا إىل إنكار ا

 «.كونه رضورّياً 

( راجع: اخلوئي، التنقيح يف رشح العروة الوثقى )تقرير أبحاثه بقلم: املريزا الغروي 8)

 ، كتاب الطهارة.34ـ  38: 8التربيزي( 

يف الرضوريات ال حاجة إىل : »3 ( اليزدي، العروة الوثقى، فصل يف التقليد، املسألة0)

 «.التقليد، كوجوب الصالة والصوم ونحومها

( للتعرف أكثر عىل رضوريات املذهب يمكن الرجوع إىل: جواهر الكالم يف رشح رشائع 3)
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: يظهر من كلامت الفقهاء أن هناك مسائل تعترب من الرضورّيات خامساا 

الفقهّية، التي هي يف مرتبة أقّل من رضورّيات الدين أو املذهب، وإنكارها ال 

 ُيَعّد خروجًا عن الدين أو املذهب، بل يكون اإلنكار عن جهٍل من املنكِر.

ّل اتفاق بشكل عاّم، إال أّنه : مع أّن أصل وجود مسائل رضورّية هو حمسادساا 

. لذلك فإّنه من ليس بالرضورة أن يكون هناك اّتفاق يف مصاديق هذه املسائل

املمكن عىل مّر الزمن أن يضاف إىل املسائل الرضورّية أمٌر رضوريٌّ آخر، كام أنه 

من املمكن وجود أمٍر كان ُيَعّد من الرضورّيات يف السابق، ومل َيُعْد كذلك يف 

وقت احلارض. وكذلك من املمكن أن يعتقد أحد العلامء أّن أمرًا ما من ال

حال فإّن موارد  ّى  يتَّفق معه عاملٌ آخر. وعىل أرضورّيات الدين أو املذهب، وال

االختالف يف الرضورّيات قليلة. وال ُبدَّ من اإلشارة هنا إىل أّنه ليس املراد من 

ورّيات العقلّية )البدهيّية(. كام أّن رضورّيات الدين أو املذهب أو الفقه الرض

عّي   .اصطالح )الرضورّي( مل يِرْد يف آية أو رواية، إّنام هو اصطالح مترشِّ

ف اإلمجايّل عىل مفهوم رضورّيات الدين واملذهب والفقه  وبعد هذا التعر 

يطرح هذا السؤال نفسه: هل تعترب والية الفقيه من رضورّيات الدين أو املذهب 

                                                                                                   
 .320: 48اإلسالم 

)الالهيجي، « مل يقم أحد بحص رضوريات الدين... وهذا العمل ال خيلو من مشقة( »8)

 .422ـ  399گوهر مراد: 

رشائع »( إّن أّول من استعمل اصطالح رضوريات الدين هو املحقق احليّل يف كتابه 0)

 ، يف تعداده ملوجبات الكفر واالرتداد. 33: 8« اإلسالم

احكام مرتد أز ديدگاه إسالم وحقوق »راجع: بحث إنكار رضوريات الدين يف كتاب 

 ، حتقيق سيف اهلل رّصامى.329ـ  083«: برش
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 لفقه؟ أو ا

أي ليست بدهيّية، بل  ،ليست والية الفقيه ـ كام سبق وذكرنا ـ رضورًة عقلّيةً 

 حتتاج إىل دليل.

ووالية الفقيه من املواضيع التي يوجب »وأّما عبارة السيد اخلميني السابقة: 

رها التصديق هبا فهي ال حتتاج ألّي برهنة، وذلك بمعنى أّن كل َمْن أدرك  تصو 

د أن يصل إىل والية الفقيه، ـولو إمجاالً  ـام اإلسالمية العقائد واألحك ، وبمجرَّ

ق هبا فورًا، وسيجدها رضورّية وبدهييّة رها، فسيصدِّ ، فيمكن أن «ويتصوَّ

يفهم منها أّن والية الفقيه من رضورّيات الدين؛ وذلك ألّن التصديق بوالية 

 م. الفقيه حيتاج إىل معرفة إمجالّية بعقائد أحكام اإلسال

يف رأينا أن االلتزام بوالية الفقيه هو االلتزام باإلسالم »وكذلك تدعو عبارة: 

إىل تطبيق  «، الذي ال يقبل الفصل واالنفكاك^ووالية األئمة املعصومني

 املالك األهّم لرضورّيات املذهب عىل والية الفقيه. 

ستظهر يمكن أن يُ  «اجلواهر»وهناك عبارة للشيخ حممد حسن النجفي يف 

منها أن هذا الفقيه اجلليل يرى أن والية الفقيه هي رضورة فقهّية، حيث قال: 

فمن الغريب وسوسة بع  الناس يف ذلك ]عموم والية الفقيه[، بل كأّنه ما »

 .«ذاق من طعم الفقه شيئاً 

ح بأن والية الفقيه هي رضورة دينّية  إن العبارات املذكورة وإْن كانت ال تصِّ

                                           
 .81ومة اإلسالمية: ( احلك8)

 (.33، سؤال 38: 8 «بالفارسية»( من استفتاءات السيد اخلامنئي )توضيح املسائل 0)

، كتاب األمر باملعروف والنهي عن 391: 08( جواهر الكالم يف رشح رشائع اإلسالم 3)

 املنكر.
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ة، إال أّن املالك املذكور فيها ينطبق عىل الرضورّي باملعنى املذكور. أو مذهبيّ 

وعىل فرض صحة هذا االستنتاج فإّن كون والية الفقيه من رضورّيات الدين أو 

ل  املذهب أو الفقه هو قول يف املسألة. وسوف نتعرض هلذا القول بشكل مفصَّ

 ضمن بحث ودراسة األدّلة العقلّية لوالية الفقيه. 

من الواضح أّنه إذا مل تتّم أدّلة املسألة العقلّية والنقلّية فبطريق َأْوىل ال يمكن و

أن تكون هذه املسألة من رضورّيات الدين، أو املذهب، أو عىل األقل ال يمكن 

أن نعترب من ينكرها منكرًا لرضورة من رضورّيات الدين، أو املذهب؛ وذلك 

 يَّنْي. ألن إنكاره مستند إىل دليل وحّجة رشع

ويف مقابل القائلني برضورية هذه املسألة فإن أكثر فقهاء اإلمامية ال يعتربون 

والية الفقيه رضورة دينيّة، أو مذهبّية، أو فقهية. ويالزم االعتقاد برضورّية 

والية الفقيه اعتبار مجع كبري من العلامء والفقهاء الكبار منكرين لرضورة من 

التايل خارجني عن الدين أو املذهب. وهذه رضويات الدين أو املذهب، وب

مالزمة ال يرىض هبا إالّ القليل القليل من الفقهاء. وربام كان سبب عدم 

التصيح هبذا األمر ما ينتج عنه من نتائج باطلة. وال شّك يف أن الفقهاء الذين 

ينكرون والية الفقيه يدركون أيضًا أحكام اإلسالم، وقد اطَّلعوا عىل مسألة 

ية الفقيه، إالّ أّّنم مل جيدوا تالزمًا بني اإلسالم ووالية الفقيه، ولذلك مل وال

 يعتقدوا هبا. 

حال فإّن األمر ال خيرج عن إحدى حالتني: إّما أن نتَّهم الفقهاء  أّي وعىل 

املنكرين لوالية الفقيه بعدم فهم اإلسالم، وعدم العلم برضورّيات الدين 

ك يف  هذا القول الذي يعترب والية الفقيه رضورة دينيّة أو واملذهب؛ وإّما أن نشكِّ

 مذهبية. 
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ام األّول.  ومن الواضح أن التشكيك يف هذا القول أيِّس بكثري من االهتِّ

أي أْن يرى عاملٌ من العلامء مسألًة ما؛ لشّدة وضوحها، بدهيّية  ـإّن هذه احلالة 

ون بإقامة الدليل عىل ورضورّية أو إمجاعيّة، ويف املقابل يقوم العلامء اآلخر

حتصل كثريًا يف علومنا. ولذلك فإن الكثري من اّدعاءات  ـبطالن هذه املسألة 

 الرضورة والبداهة جيب أن تكون حمّل تأويل وبحث. 

ْين؛  ام جمتهٍد منكٍر لوالية الفقيه بأنه مل يُذْق طعم الفقه هو سيٌف ذو حدَّ إن اهتِّ

 ه نفس هذه النظرة. وذلك ألّن هذا الفقيه املنكر يكون ل

م:  وعبارة « مل يذق طعم الفقه»إّن املقارنة بني كالم صاحب اجلواهر املتقدِّ

ه الشيخ األنصارّي، التي أوردها يف الرّد عىل أدّلة والية الفقيه:  دونه »معارِصِ

، والتي ذهبت مثاالً ُيرضب يف احلوزات العلمّية، هذه املقارنة «خرط القتاد

ويف بع  األحيان املتعاِرضة جلميع الفقهاء،  رتم اآلراء املختلفةلِّمنا أن نحتع

وكّل من كان صاحب وجدان وعقل سليم يقبل »وأن نجتنب عبارات من قبيل: 

التي ـ مع األسف ـ كثريًا ما نراها يف الكتب الفقهّية واألصولّية،  ،«كالمنا

ألدّلة ما نفهمه ونعتقد أّنه من املمكن أن يكون أولئك الذين ال يفهمون من ا

قناه نحن.  قوا طعم الفقه كام تذوَّ  نحن قد تذوَّ

د اآلراء واالجتهادات ُيَعّد من مفاخر الفقه الشيعّي. ويف خضّم  إّن تعد 

                                           
 وباجلملة فإقامة الدليل عىل وجوب»، الطبعة احلجرية: 834( األنصاري، املكاسب: 8)

 «. ، إالّ ما خرج بالدليل، دونه خرط القتاد×طاعة الفقيه كاإلمام

والبّد من اإلشارة إىل أنه يف مؤخمر الشيخ األنصاري سعى بع  املعارصين إىل التوفيق بني 

كلامت الشيخ األنصاري يف كتاب املكاسب وكلامته يف كتاب القضاء، بام ينسجم مع 

 مقاالت والية الفقيه يف املؤخمر املذكور(. القول بالوالية العامة للفقيه )راجع:
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االّطالع عىل اآلراء املختلفة لفقهائنا الكبار يف مسألة والية الفقيه، وااللتفات إىل 

ر التارخيّي هلذه املسألة، يستوقفنا  ارة املوضوعّية التي كتبها عمق هذه العبالتطو 

إن والية املجتهد ـ مورد السؤال ـ كانت مثار »اخلمينّي قبل نصف قرن:  السيد

بحث ونقاش بني العلامء واملجتهدين أنفسهم منذ البداية؛ إذ يدور البحث بينهم 

وِسَعة هذه الوالية واحلكومة ـ يف إثبات أصل وجودها أو عدمها، ويف حدود 

تهام. وعامد عىل  تقدير وجودها ـ. وهذا من فروع الفقه، حيث يسوق الطرفان أدلَّ

 .«×واإلمام املعصوم هذه األدّلة رواياٌت مأثورة عن النبّي األكرم

ومع مالحظة هذا الرأي، ومع االلتفات إىل نظرّيات الفقهاء املختلفة يف باب 

ة الفقيه ال ُتَعّد من رضورّيات احلكومة اإلسالمّية ووالية الفقيه، نستنتج أن والي

الدين، وال من رضورّيات املذهب، وال من رضورّيات الفقه، وإنام هي مسألة 

 حتتاج إىل دليل وبرهان.

  

                                           
 .883( كشف األرسار: 8)





 

 

 

 

 

الفقيه، االعتقادات وأصول الفصل اخلامس عشر: والية 

 املذهب
 هل تعتربون والية الفقيه ركنًا من أركان مذهب اإلمامية؟ وهل ُتَعّد والية

الفقيه أصاًل عقائدّيًا عند الشيعة، أو عىل األقل من املسائل العقائدّية الشيعّية، أم 

 أّنا ُتَعّد من الفروع الفقهّية؟

إىل عرش سنوات مضت كانت والية الفقيه ُتَعّد من الفروع الفقهّية، وأّما يف 

 العقد األخري فقد برز رأيان خمالفان للرأي السابق املتَّفق عليه.

: وهو يعترب والية الفقيه مسألة كالمّية، أي بام أّن من الواجب عىل اهلل، األول

من باب احلكمة واللطف، أن يعنيِّ الفقهاء العدول أولياء عىل الناس؛ إلدارة 

شؤون املجتمع اإلسالمّي، فإّن املسألة تصبح من عوارض فعل اهلل. والبحث يف 

الزمه فعل املكّلف اي علم الكالم. ويعوارض فعل اهلل هو من اختصاص 

وجوب تويّل الناس وقبوهلم هبذه وجوب إعامل الوالية من ِقَبل الفقهاء و

الوالية. إالّ أنه ال تعّد كّل مسألة كالمّية من أصول الدين. وعىل سبيل املثال: 

فإن جزئّيات املبدأ واملعاد ليست من أصول الدين التي حتتاج إىل علم برهايّن »

 .«، وال من فروع الدينواعتقاد )تفصييّل(

                                           
سريي در مباين »وكذلك مقالة «. الوالية واإلمامة»( راجع: حول الوحي والقيادة، مقالة 8)
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فوالية الفقيه ليست من أصول الدين، وال من أصول املذهب، بل هي مسألة 

 كالمّية.

إن والية الفقيه يف قيادهتا للمجتمع اإلسالمّي وإدارة الشؤون : »الثاين

االجتامعّية يف كّل عص وزمان ُتَعّد ركنًا من أركان املذهب االثني عرشي، وهلذا 

 .«اإلمامة جذور يف أصل

إن والية الفقيه ُتَعّد من شؤون الوالية واإلمامة، ومن أصول املذهب، »

واألحكام املختّصة بالوالية تستنبط من األدّلة الرشعّية، كسائر األحكام 

 .«الفقهّية

                                                                                                   
م، العدد  8993/  8313، خريف «حكومت إسالمي»، لآلميل، يف فصلية «والية فقيه

، العدد األول: «قضايا إسالمية معارصة»جملة ، وقد ترمجت هذه املقالة يف 38ـ  32: 8

 .8998ـ  8991، 043والعدد الثاين: ، 83

: كيف نتعامل مع األشخاص الذين ال يعتقدون بوالية الفقيه سوى يف 34السؤال ( »8)

جون هلذه الفكرة؟ اجلواب: إن والية الفقيه يف  األمور احلسبية، مع العلم أن أتباعهم يروِّ

سالمي وإدارة املسائل االجتامعية يف كّل عص وزمان تعّد من أركان قيادة املجتمع اإل

املذهب االثني عرشي احلق، وهلا جذور ترجع إىل أصل اإلمامة. واألشخاص الذين ال 

يعتقدون هبا بناًء عىل الدليل معذورون، ولكن حيرم عليهم الرتويج للخالف والتفرقة 

)فاريس(  مراجع يف كتاب توضيح املسائل نئيالسيد اخلام)من استفتاءات « بني املسلمني

 (.38ـ  31: 8

: هل مسألة والية الفقيه مسألة تقليدية أم اعتقادية؟ وما حكم الشخص 12السؤال ( »0)

الذي ال يعتقد هبا؟ اجلواب: إن والية الفقيه هي من شؤون الوالية واإلمامة ومن أصول 

ائر األحكام الرشعية، والشخص الذي املذهب، واألحكام املتعلقة بالوالية تستنبط كس

ل إىل عدم االعتقاد بوالية الفقيه من خالل الدل من استفتاءات « )يل يعّد معذوراً يتوصَّ

 (.39: 8 )فاريس(  مراجع يف كتاب توضيح املسائل السيد اخلامنئي
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إىل أّنه من  : قد تقدمت اإلشارة سابقاً فأّوالا أّما يف ما خيّص الرأي األّول 

ن أن يكون هناك بعٌد كالمّي جلميع األحكام الفقهّية، بمعنى أنه هذه الزاوية يمك

من املقطوع به أنه من دون ترشيع األحكام الرشعّية يبقى اإلنسان ضاالا وبعيدًا 

عن اهلداية. فعقُل اإلنسان عاجز عن استكشاف األحكام الرشعّية. ولذلك فإّنه 

ع هذه األحكام. وجْعل من الواجب عىل اهلل، من باب احلكمة واللطف، أن يرّش 

ن لوازم فقهّية، من قبيل: وجوب  األحكام من عوارض فعل اهلل الذي يتضمَّ

عمل املكلَّف هبذه األحكام. وهبذا التحليل أال يمكن أن تصبح مجيع املسائل 

 الفقهّية مسائل كالمّية؟ 

: من الواضح أنه ال يمكن هلذا الدليل أن جيعل والية الفقيه مسألة وثانياا 

كالمّية. باإلضافة إىل أّن بحث الفقهاء كان ـ وال يزال ـ يف األحكام الفقهّية 

حول وجوب تصّدي الفقهاء للوالية، وتويّل الناس هلا. ومن الواضح أيضًا أن 

 مدار هذا البحث هو فقهّي، ال كالمّي.

ا : إن جعل هذه املسألة كالمّية يرتتَّب عليه نتائج سنشري إليها عند بحثنوثالثاا 

 يف الرأي الثاين. 

وأّما إذا اعتربت املسألة من أركان وأصول املذهب فسوف يرتتَّب عليها 

 اللوازم التالية: 

: إن أصول الدين أو املذهب هي أحكام عقلّية، وليست أحكامًا رشعّية أوالا 

 تعب دّية.

ترب(. : إّن مسألة كهذه البّد أن تكون يقينّية، ال ظنّيّة )ولو بالظّن املعثانياا 

                                           
 ( الفصل السابع، البند السادس، الوالية الرشعية للفقيه.8)
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 واملراد من اليقني هو االعتقاد اجلازم املطابق للواقع.

: إّن مسألة كهذه ليست قابلة للتقليد، بل عىل كّل مكلَّف أن يقوم ببحثها ثالثاا 

 حتى يصل إىل اليقني.

 : ال يكفي االلتزام العميّل بمسألة كهذه، بل جيب االعتقاد النظرّي هبا.رابعاا 

ذه حيتاج إىل برهان )بجميع قيوده املنطقّية : إّن إثبات مسألة كهخامساا 

 ، وال يكفي إلثباهتا أدّلة غري يقينيّة.الدقيقة(

 : يعترب اإلنكار أو اجلهل هبذه املسائل خروجًا عن املذهب.سادساا 

ل لدينا:  وباالعتامد عىل هذه النقاط السّت يتحصَّ

مكن أن تكون يف : إذا كانت والية الفقيه أصاًل من أصول املذهب فال يأوالا 

؛ ألن أصول العقائد من األمور اليقينيّة الوقت نفسه حكاًم رشعّيًا تعب دّياً 

 العقلّية، وال طريق للتعب د يف األمور العقلّية واليقينيّة.

: من الواضح أنه لو كانت والية الفقيه أصاًل من أصول املذهب فسوف ثانياا 

. والفرع ال )األصل السادس( تقالا ، ال أصاًل مسمامةتكون فرعًا ألصل اإل

مثاًل هو فرع عصمته، ويرتبط بأصل  يكون أصاًل. فعدم جواز سهو النبّي 

. وتفاصيل سؤال منكر النبّوة، ومع ذلك كّله ال ُيَعّد أصاًل من أصول الدين

                                           
)راجع: توضيحات « من يقينات تنتج يقينًا بالذات اضطراراً الربهان قياس مؤلَّف ( »8)

 الشيخ الرئيس ابن سينا يف برهان الشفاء، املقالة الثانية(.

: هل يعّد االعتقاد بوالية الفقيه من ناحية املفهوم واملصداق أمرًا عقليًا أم 39سؤال ( »0)

الفقيه العادل والعلم  رشعيًا؟ اجلواب: إن والية الفقيه ـ والتي هي عبارة عن حاكمية

يف  السيد اخلامنئيمن استفتاءات )«. بأمور الدين ـ حكم رشعّي تعبدّي يؤّيده العقل

 (.31: 8)فاريس(  مراجع كتاب توضيح املسائل

ـ  339: 8( راجع رأي الشيخ الصدوق يف مسألة سهو النبّي يف كتاب من ال حيرضه الفقيه 3)
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ونكري بعد املوت هي من فروع االعتقاد بيوم اجلزاء، وترتبط بأصل املعاد، إالّ 

مكن أن يقال: إّنا من أصول الدين. وكيفية احلساب عىل األعامل يف أّنه ال ي

اآلخرة تعترب فرعًا من فروع أصل العدل، ومع هذا ال ُتَعّد أصاًل من أصول 

تعترب أيضًا من فروع االعتقاد بوالية  ^املذهب. وكرامات العرتة الطاهرة

 أصول املذهب.  ، وهلا ارتباط بأصل اإلمامة، ومع ذلك ال ُتَعّد من^األئّمة

إذًا حّتى لو اعتربنا أن والية الفقيه يف عص الغيبة هي شأن من شؤون الوالية 

، مع ذلك ال يمكن أن نستنتج واإلمامة، وقبلنا بأن هلا ارتباطًا بأصل اإلمامة

 «.والية الفقيه من أصول املذهب»من ذلك أن 

أصاًل من  «اإلمامية» : كيف يمكن اعتبار أمٍر ال يقول به أكثر فقهاءثالثاا 

أصول املذهب؟ وكيف جيوز تقليد جمتهدين عاجزين عن معرفة وإدراك أصول 

يف الفروع الفقهّية؟ أال ُيَعّد بروز االختالف  ـوهم معذورون يف ذلك  ـمذهبهم 

 يف أصول املذهب خطريًا؟ 

ق به هوّية  بمالحظة أن أصول املذهب هي من ذاتّياته وركائزه، وما يتحقَّ

إىل إطار األصول العقائدّية  املذهب، فإن السامح بدخول مسألة خالفية

 للمذهب ُيَعّد أمرًا مثريًا للنقاش. 

                                                                                                   
 .8238شك، آخر احلديث ، كتاب الصالة، أحكام السهو وال332

، فصل يف مسألة 99ـ  98: 3( راجع: املفيد، مصنفات الشيخ املفيد )تصحيح االعتقاد( 8)

 القرب.

معظم فقهاء اإلمامية ال يقولون بالوالية املطلقة »( راجع: مسائل وردود السيد اخلوئي: 0)

 «.رصاط النجاة يف أجوبة االستفتاءات»وأيضًا راجع: «. للفقيه

ف نعرض أدلة هذا االدعاء ضمن بحث اإلمجاع )راجع: كشف األرسار للسيد ( سو3)

 اخلميني(.
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ويف النهاية إذا مل ُيعدَّ منكر هذا األصل خارجًا عىل املذهب فكيف يمكن 

اعتباره أصاًل؟ وإذا كان املعنى املراد من أصول املذهب وأركانه شيئًا آخر كان 

 توضيحه؛ لرفع هذه التساؤالت.  البّد من

 

 البحث نتيجة

ال تعّد والية الفقيه بدهيّية، وال رضورة عقلّية. كام أّّنا ليست من رضورّيات 

الدين، أو رضورّيات املذهب، أو حّتى من رضوريات الفقه اإلمامّي. كام أّنا 

يه ـ أيضًا ليست أصاًل من أصول املذهب الشيعّي، وال من عقائده. ووالية الفق

طبقًا ملا يراه أكثرّية فقهاء اإلمامّية ـ هي من الفروع الفقهّية، وإثباهتا منوٌط 

باألدّلة األربعة )الكتاب؛ والسنّة؛ واإلمجاع؛ والعقل(. وكون هذه املسألة فقهيّة 

 ال جيعلها غري هاّمة، فالفقه علٌم رشيٌف. 

  



 

 

 

 

 

 أصل عدم الواليةالفصل السادس عشر: 

ف « أصل عدم الوالية»حول  ُيَعّد البحث من البحوث التي جيب أن نتعرَّ

عليها قبل الدخول يف بحث أدّلة والية الفقيه. فقد جرت العادة يف البحوث 

الفقهّية عىل بيان األصل والقاعدة للمسألة املطروحة للبحث قبل عرض أدّلتها. 

والية فيها، والفائدة من تأسيس األصل تظهر يف املوارد التي نشّك يف جريان ال

ك عند ذلك باألصل. و لنا من دليٍل للخروج عن األصل.  ال ُبدَّ حيث إّننا نتمسَّ

 وما ال دليل عىل خروجه يبقى حتت األصل. 

ومن الناحية الفقهّية فإن األصل هو عدم الوالية، أي إن القاعدة مبنّية عىل 

ل يف شؤون الغري. وكل   أن ال والية ألحد عىل أحد، وليس من حّق أحٍد التدخ 

مسؤوٌل عن الشؤون التي ترتبط به، وبالتايل  ـعىل أساس الرشع والعقل  ـفرد 

 سوف يكون مسؤوالً عن أعامله أمام اهلل يوم القيامة.

ف يف شؤون فرٍد آخر  عاّمة كانت أو  ـوأّما أن يقوم فرٌد بالتصّدي للتص 

، فهذا أمٌر حيتاج إىل دليل ، وجيعل نفسه ولّيًا عليه بدون أن حُيِرز رضاهـخاّصة 

 رشعّي معترب. 

ويمكن اخلروج عن أصل عدم الوالية يف حالة واحدة فقط، وهي إذا رّصح 

ف يف مورد من املوارد.  س بمنع فرٍد أو مجاعٍة من التصّدي والتص  الشارع املقدَّ
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وعىل هذا األساس فإّن األصل هو عدم املحجورّية عىل الناس، أي إّن مجيع 

مسؤولون عن مصريهم. فاملحجورية هي التي حتتاج إىل دليل، أّما الرشد الناس 

 فال حيتاج إىل دليل.

للوالية يف األمور اخلاّصة.  وقد أقيم الدليل الفقهّي املعترب عىل سبعة موارد

 ولذلك فقد أمجع الفقهاء عىل خروجها من حتت هذا األصل.

من األمور  األعم واألشمل باملعنىومورد بحثنا هنا هو خروج والية الفقيه 

التي يعربَّ عنها بالوالية العاّمة للفقيه،  ـاحلسبيّة، أي واليته عىل الشؤون العاّمة 

ومن حيثية أخرى بالوالية املطلقة للفقيه، ويف بع  األحيان بالوالية السياسية 

من حتت أصل عدم الوالية، وأّما إذا كانت األدّلة املقامة قارصة عن  ـللفقيه 

ثباهتا ـ سواء من حيث الصدور، أو السند، أو األهّم من ذلك من حيث الداللة إ

ف يف دائرة  ـ فإّننا نتمّسك بأصل عدم الوالية يف دائرة الشؤون العاّمة، وكل  تص 

متوقِّف عىل إذن ورضا عموم الناس.  ـطبقًا للضوابط الرشعّية  ـالشؤون العاّمة 

صديقّية للوالية يتمتَّع بأمّهّية حيوّية يف الفكر لذلك فإن البحث حول املبادئ الت

السيايّس. فإثبات الوالية الرشعّية للفقيه عىل الناس يف دائرة شؤوّنم العاّمة 

يؤّدي إىل إرساء فكر سيايّس وحقوقّي خاّص؛ وعدم إثباهتا سوف يؤّدي إىل 

التصديقّية  إرساء فكر سيايّس وحقوقّي مباِيٍن خمامًا. وتبلغ أمهية بحث املبادئ

للوالية إىل حّد أّن أّي باحث يف العلوم السياسّية واحلقوق والفقه ال يمكن له 

                                           
( أولياء امليت؛ والية الولد الذكر األكرب يف قضاء فوائت والده، والية األب واجلد من  8)

األب عىل األوالد الصغار، السفيه واملجنون، ويل الدم، الوصايا والقيمومية، ويل 

الرشعي يف األمور احلسبية. وقد تعرضنا مفصاًل هلذه املوارد الوقف، والية احلاكم 

 .«الوالية الفقهية»السبعة يف الفصل الرابع 
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 اإلملام بمباحث هذه العلوم ما مل يكن له وجهة نظر خاّصة يف هذا األمر اخلطري.

فإّن أّول فقيه طرح أصل عدم الوالية هو  وكام أرشنا يف موضع سابق

 . لفقهاء الكبار يف العص القاجاريالشيخ جعفر كاشف الغطاء، أحد ا

كني  وفيام بعد، خاصة يف أّيام الشيخ مرتىض األنصاري، كان الفقهاء متمسِّ

 .هبذا األصل

اخلمينّي ببحث أصل عدم الوالية قبل قيامه بالبحث يف أدّلة  وقد قام السيد

نفوذ  ال إشكال يف أّن األصل عدم»منصب الوالية والقضاء للفقهاء، حيث قال: 

د النبّوة والرسالة والوصاية  حكم أحد عىل غريه، قضاًء كان أو غريه، وجمرَّ

درجة كان، وسائر الفضائل ال يوجب أن يكون حكم صاحبها  أّي والعلم، ب

نافذًا، وقضاؤه فاصاًل. فام حيكم به العقل هو نفوذ حكم اهلل تعاىل شأنه يف خلقه؛ 

ف فيهم  فًا يف لكونه مالكهم وخالقهم، والتص  ف يكون تص  بأّي نحو من التص 

ملكه وسلطانه، وهو تعاىل شأنه سلطاٌن عىل كّل اخلالئق باالستحقاق الذايّت، 

وسلطنُة غريه ونفوُذ حكمه وقضائه حيتاج إىل جعله. وقد نصب النبّي للخالفة 

سلطاٌن من قبل اهلل تعاىل عىل  واحلكومة مطلقًا، قضاًء كانت أو غريه، فهو

، واحدًا بعد واحد، سلطانًا ^كان األئّمة اد؛ بجعله... ثّم بعد النبّي العب

وحاكاًم عىل العباد، ونافذًا حكمهم؛ من قبل تنصيب اهلل تعاىل، وتنصيب 

النبي... وإّنام اإلشكال يف أمر القضاء واحلكومة يف زمن الغيبة، وبعد قضاء 

                                           
 «.الوالية الفقهية»( الفصل الرابع 8)

 ( كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة الغراء.0)

جملَّدات، وكافة الرشوح واحلوايش  3، طبعة بريوت 43( األنصاري، املكاسب: 3)

 الفقهاء عىل هذا الكتاب. وتعليقات
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م ]أصل عدم الوالية[، وبعد داللة األ دّلة عىل أّن القضاء واحلكومة األصل املتقدِّ

لإلخراج عن األصل  ال ُبدَّ من املناصب اخلاّصة للخليفة والنبّي والويص...، ف

 .«]أصل عدم الوالية[، واألدلة ]شؤون اخلالفة[، من دليٍل معتربٍ 

وللخروج عن أصل عدم الوالية، وإلثبات الوالية الرشعّية للفقيه عىل 

ك الفقهاء ببع  الروايات؛ ودليل العقل؛ الناس يف دائرة شؤوّنم العا ّمة، خمسَّ

 واإلمجاع؛ وبع  آيات القرآن الكريم. 

: ثالثاا : التعيني، ثانياا : الوالية؛ أوالا وعىل هذه األدّلة أن تثبت أمورًا أربعة: 

 : رشط الفقاهة.رابعاا إطالق الوالية، 

  

                                           
، رسالة يف االجتهاد والتقليد؛ الشيخ جعفر 828ـ  822اخلميني، الرسائل: السيد  (8)

، رسالة يف 843ـ  843: 3سبحاين، هتذيب األصول )تقرير أبحاث السيد اخلميني( 

 االجتهاد والتقليد.



 

 

 

 

 

املروّية عن الفقيه  ي الروايات الفصل السابع عشر: أدّلة والية 

 النيّب

هي الدليل األهّم عىل والية  ^واألئّمة يرى الفقهاء أن روايات النبّي 

 الفقيه. 

وأّول فقيه قام بجمع األدلة الروائيّة لوالية الفقيه هو املوىل أمحد النراقي)م 

 ، إالّ أّنه مل يقم ببحث هذه الروايات من ناحية السند والداللة. هـ(8043

قهاء من بعده، وخصوصًا تلميذه املعروف الشيخ مرتىض وقد قام الف

ل  . األنصارّي، بدراسة األبعاد املختلفة هلذه الروايات بعمق وتأم 

وعىل مدى قرن ونصف من بحث الفقهاء لألدّلة الروائيّة لوالية الفقيه 

خلص البحث إىل عرش جمموعات من الروايات كأدّلة روائية عىل والية الفقيه. 

جمموعة يمكن أن تتضمن أحيانًا رواية واحدة؛ وأحيانًا أخرى عّدة روايات وكّل 

ذات مضمون واحد. وسوف نقوم بدراسة هذه الروايات طبقًا لرتتيب 

، ومن ثم املعصومني، أي إننا سوف نبدأ بالروايات املنقولة عن النبّي 

                                           
 فيه الوالية. يف بيان والية احلاكم وما 34، عائدة 333ـ  338( عوائد األيام: 8)

 .38ـ  41: 0( األنصاري، املكاسب 0)
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 ، ثم اإلمام×، ثم اإلمام احلسني×الروايات املنقولة عن اإلمام عيلّ 

. وأخريًا نقوم بدراسة التواقيع املنسوبة إىل اإلمام ×، ثم الكاظم×الصادق

عن معصوم  ^. وإذا كان هناك رواية قد نقلها أحد املعصومني×املهدّي 

 .×أسبق منه فإننا سوف نعتمد يف ترتيبنا عىل املعصوم األسبق

ة من ضمن األدّلة الروائيّة عىل والية الفقيه هناك أربع جمموعات روائيّ 

 .منقولة عن النبّي 

؛ «اللهم ارحم خلفائي»؛ «السلطان ويّل َمْن ال ويّل له»وهذه الروايات هي: 

 .«العلامء ورثة األنبياء»؛ و«الفقهاء أمناء الرسل»

 

 السلطا  ولّي من ال ولّي له الرواية األوىل:

 . «السلطان ويّل َمْن ال ويّل له»أّنه قال:  روي عن النبّي 

ان يف هذه الرواية خمّيزاّنا عن سائر الروايات الداّلة عىل والية هناك نقطت

 الفقيه:

، التي هي من مشتّقات ماّدة الوالية. ومل يعرّب «ويلّ »: التعبري بكلمة األوَل

هبذه الكلمة يف األدلة الروائية األخرى لوالية الفقيه. لذلك ومن هذه اجلهة فإّن 

 عىل والية الفقيه. هذه الرواية هي الدليل األكثر رصاحةً 

، التي ال حتتاج إىل أّي تأويل إلظهار داللتها «سلطان»: التعبري بكلمة الثانية

عىل السلطة السياسّية. واحلال أن االستدالل بأدّلة أخرى عىل السلطة السياسيّة 

 حيتاج إىل ضّم مقّدمات.

                                           
 .334( عوائد األيام: 8)
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ب عالقتها أكثيف هذه « ويلّ »و« سلطان»فاقرتان كلمتي  من  رالرواية يقرِّ

 احلكومة الوالئية، ويزيد ارتباطها هبا.

وقد كانت هذه الرواية مسَتنَدًا للكثري من فقهاء الشيعة يف أبواب فقهّية 

 .خمتلفة، وخاصًة يف بحث أولياء النكاح، وأولياء عقد البيع

وكان املاّل أمحد النراقي أّول فقيه َعّد هذه الرواية من أدّلة الوالية العاّمة 

 .للفقيه

بعد املقبولة،  ـحال فإن هذه الرواية ُتَعّد من الروايات األساسّية  أّي وعىل 

 .التي اسُتِدّل هبا عىل والية الفقيه ـوالتوقيع 

ك هبذه الرواية؛ إلثبات الوالية التعيينيّة املطلقة للفقيه، يتوقَّف عىل  إّن التمس 

 القبول بجميع املقّدمات التالية: 

رة هذه الرواية بني الفريقني، وكثرة االستفادة منها يف أبواب : إّن شهاألوَل

 فقهّية خمتلفة، سوف جينِّبنا الدخول يف البحث حول سندها.

: إّن املراد من السلطان هو صاحب السلطة الرشعّية، ال صاحُب مطلق الثانية

 سلطة. وبعبارة أخرى: السلطان احلّق والعادل، ال السلطان الظامل والفاسق.

                                           
؛ الشهيد الثاين، مسالك اإلفهام 390: 0( العالمة احليل، تذكرة الفقهاء )الطبعة احلجرية( 8)

؛ السيد عيل الطباطبائي، رياض 039: 03؛ البحراين، احلدائق النارضة 841ـ  843: 1

 .888: 00ي، جواهر الكالم ؛ النجف822: 88املسائل 

 .81، الرواية 334( عوائد األيام: 0)

وأّما األخبار املذكورة إلثبات الوالية العامة للفقيه... والعمدة املقبولة والتوقيع وما ( »3)

، 822: 3)اخلوانساري، جامع املدارك « اشتهر به من أن السلطان ويّل من ال ويّل له

 كتاب التجارة(.
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ينحص السلطان العادل بشخص  ×: يف عص حضور املعصومثالثةال

، أي الفقهاء ^، أّما يف عص الغيبة فإّن نّواب األئّمة×اإلمام املعصوم

العدول، هم سالطني عدول ورشعّيون. وبعبارة أخرى: إّن الفقاهة رشٌط يف 

 السلطان الرشعّي يف عص الغيبة.

؛ فإن الوالية هي «الوالية»هو : إّن شكل حكم السلطان العادل الرابعة

 «.َمْن ال ويّل له»الرابط بني السلطان و

غري منحص باألموات، أي إن السلطان ليس ولّيًا « َمْن ال ويّل له: »اخلامسة

 عىل شؤون األموات الذين ال ويّل هلم، بل تشمل واليته األحياء أيضًا.

ألفراد الذين هلم شأنّية هو مجيع ا« َمْن ال ويّل له»: إّن املراد من السادسة

احلاجة إىل ويّل ـ وذلك بحسب الشخص، والصنف، والنوع، واجلنس ـ، أي 

 .األفراد الذين هم بحاجة إىل رعاية ويّل رشعّي، واحلال أنه ال ويّل رشعّيًا هلم

بدائرة الشؤون اخلاّصة واألمور احلسبيّة، بل تشمل  «َمْن ال ويّل له»ال ختتص 

هم حتت  ـما عدا الفقهاء العدول  ـلعاّمة. لذلك فإّن مجيع الناس دائرة الشؤون ا

والية السلطان، أي الفقيه العادل؛ ألن املجتمع اإلنسايّن ال يصل إىل سعادته من 

دون والية الفقهاء العدول، ومن دوّنم سوف ينحرف حتت حكم الطاغوت، 

تأمني رعاية مصالح  سوف يتمّ  ـوالية الفقيه  ـوبوالية السلطان الرشعّي العادل 

 الناس طبقًا لألحكام الرشعّية بشكٍل أفضل ممّا يستطيع الناس تأمينه بأنفسهم.

: إن مضمون الرواية هو مجلة خربّية يف مقام اإلنشاء. وجيب أن السابعة

ينحص مفاد هذا اإلنشاء بتعيني الفقهاء العدول ملنصب الوالية. وبعبارة أخرى: 

                                           
 .38: 0املكاسب ( األنصاري، 8)
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 ي حكومة تعيينّية، ال انتخابّية.إن احلكومة الوالئّية ه

: إّن والية السلطان يف هذه الرواية غري مقيَّدة بحالة خاّصة، بل تشمل الثامنة

مجيع شؤون املوىلَّ عليهم. وبعبارة أخرى: إن للسلطان الصالحّية الكاملة 

ومن الواضح أن تشخيص «. َمْن ال ويّل له»بالقيام بأّي فعل يرى فيه مصلحة لِـ 

صلحة هي بيد السلطان. وعىل هذا األساس فإّن والية السلطان ليست هذه امل

 فقط عاّمة، بل هي مطلقة.

إن هذه املقّدمات الثامين هي عبارة عن املحاور التالية: سند الرواية )املقّدمة 

األوىل(؛ رشط الفقاهة )املقّدمتان الثانية والثالثة(؛ حمور الوالية )املقّدمات: 

والسادسة(؛ حمور التعيني )املقدمة السابعة(؛ حمور اإلطالق الرابعة واخلامسة 

 وصالحّيات السلطان )املقّدمة الثامنة(. 

يرى بع  الفقهاء أن هذه الرواية حمّل نقاش، سواء من حيث السند أو من 

. ورأى البع  اآلخر، من املثبتني لوالية الفقيه واملنكرين هلا، أن حيث الداللة

. وسوف نقوم ، لدرجة أّّنم مل يشريوا إليها يف بحثهمهذه الرواية ضعيفة

 بدراسة وحتليل هذه الرواية عىل أساس املقّدمات الثامين اآلنفة الذكر:

أّما من حيث املقّدمة األوىل )سند الرواية( فإّن هذه الرواية مل تنقل يف أيٍّ من 

الكايف؛ وَمْن ال حيرضه األربعة )املصادر الروائّية الشيعّية. فال أثر هلا يف الكتب 

رة )وسائل  الفقيه، وهتذيب األحكام، واالستبصار(، وال يف املصادر الروائية املتأخِّ

 . (. وقد نقل أهل السنّة هذا احلديث يف سننهمالشيعة، الوايف، وبحار األنوار

                                           
( ومن هؤالء: الشيخ األنصاري، املحقق اإليرواين، املريزا النائيني، السيد حمسن احلكيم، 8)

 السيد اخلوانساري، الشيخ مرتىض احلائري اليزدي.

 ( ومن هؤالء: السيد اخلميني، السيد اخلوئي، الشيخ املنتظري، و...0)

؛ 8828، احلديث 082: 0لرتمذي ؛ سنن ا0283، احلديث 333: 0( سنن ابن داوود 3)
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ومن القرن السابع فام بعد، ومن خالل األبحاث الفقهّية التطبيقّية واملقارنة، 

هذه الرواية بالدخول تدرجيّيًا إىل الكتب الفقهّية الشيعّية، وقد اسُتفيد  أخذت

الربوجردّي أنه مل يثبت  قهّية. ويرى الفقيه املتتبِّع السيدمنها يف بع  األبواب الف

أساسًا كون هذه اجلملة رواية، بل الظاهر أّّنا من عبارات الفقهاء، وأّّنا قاعدٌة 

كّل عقد ُيضَمن بصحيحه ُيضَمن »كقاعدة مستفادٌة من بع  األدّلة، 

. وعىل أّي . ويميل الشيخ مرتىض احلائري أيضًا إىل هذا الرأي«بفساده

حال، وطبقًا للمعايري املتَّبعة يف علوم احلديث، فإّن هذا احلديث ال يتعّدى كونه 

ة ليست جابر ـعىل فرض التسليم هبا  ـ. وكثرة االستعامل مرسالً أو ضعيفاً 

 .لضعف السند

 النتيجة فإن هذه الرواية غري قابلة لالستدالل الفقهّي؛ بسبب ضعف سندها. ويف 

األنصاري؛ الفقهاء الذين رّصحوا بضعف سند هذه الرواية: الشيخ ومن مجلة 

 . والسيد أمحد اخلوانساري

                                                                                                   
 .823: 1؛ سنن البيهقي 8882و 8819، احلديثان 323: 8سنن ابن ماجة 

 +فإنه مل يثبت كونه رواية، كام يف جواب السيد الفقيه املتتبِّع الربوجردي الطباطبائي( »8)

كونه من عبارات الفقهاء،  +يف ما كتبه يف مقام إثبات والية الفقيه، بل استظهر

« كل عقد يضمن بصحيحه يضمن بفاسده اعد املستفادة من األدلة، نظري قوهلموالقو

 (.038: 0)الشيخ احلائري، ابتغاء الفضيلة 

 .038ـ  032: 0( املصدر نفسه 0)

 ، كتاب البيع.382: 8( الشيخ نارص مكارم الشريازي، أنوار الفقاهة 3)

ىل مصباح األصول للسيد ( ويف ما خيّص عدم حجية الشهرة العملية يمكن الرجوع إ4)

 .843، ص 0اخلوئي، ج 

 .822: 3؛ اخلوانساري، جامع املدارك 32: 0( األنصاري، املكاسب 3)
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ومع أن ضعف سند هذه العبارة سوف يعفينا من مناقشة املقّدمات األخرى، 

أّن دراستها سوف تظهر لنا أنه ـ وبغّ  النظر عن الضعف السندّي هلذا  إالّ 

 احلديث ـ فإّن داللته أيضًا ال تفي باملطلوب.

وأما املقّدمة الثانية فهي تاّمة؛ ألن الدين ال يعرتف بسلطة احلاكم الظامل 

ض له الوالية عىل املجتمع بأرسه، أو عىل قسٍم منه. ولذلك  والفاسق، حتى يفوِّ

 فإن السلطان هنا مقيٌَّد؛ بقرينة عقلّية، بالسلطان احلّق والعادل.

للفقهاء العدول يف عص الغيبة( « السلطان»وأّما املقّدمة الثالثة )شمول كلمة 

فقد َخَدَش فيها السّيد أمحد اخلوانساري. فهو يرى أن كلمة السلطان يف هذه 

 . ه بشكل خاّص الرواية ال تتعّدى املعصوم، أو املعنيَّ من ِقَبل

استظهر املحقق اإليرواين، يف بحثه حول أن  «املكاسب»ويف حواشيه عىل 

كلمة السلطان يف هذه الرواية تشمل غري املعصوم أو الّ، من كلامت الشيخ 

 . األنصارّي وجهني

للفقيه « السلطان»كام مل يَر بعُ  الفقهاء أيَّ مانع أو إشكال يف شمول كلمة 

 الغيبة، وإْن كان السلطان العادل ال ينحص باملعصوم، إالّ أّنه ال العادل يف عص

يمكن االستنتاج من هذه الرواية بأّن الفقاهة رشٌط يف احلاكم يف عص الغيبة. 

هذا الرشط بنفسه حمّل بحث، وجيب إقامة الدليل عليه. وبعبارة أخرى: يعترب 

 ًة.التمسك هبذه الرواية إلثبات حاكمّية الفقيه مصادر

                                           
وأما ما اشتهر من أن السلطان ويّل من ال ويل له فلعل املراد من : »822: 3( جامع املدارك 8)

 «.السلطان املنسوب باخلصوص من قبل املعصوم صلوات اهلل عليه

 .831رواين، حاشية املكاسب )الطبعة احلجرية(: ( اإلي0)
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إّن القبول باملقّدمة الرابعة متوقِّف عىل القبول باملقّدمة اخلامسة. واملريزا 

النائيني مل يقبل باملقّدمة اخلامسة، واحتمل أن يكون املراد من هذه الرواية هو 

والية السلطان شؤون األموات الذين ال ويّل هلم، وال تشمل األحياء الفاقدين 

م للويلّ  أيَّ دليل عىل هذا االحتامل. لذلك سوف نعترب أن هذه . ولكنّه مل يقدِّ

 املقّدمة تاّمة.

وأّما املقّدمة السادسة )والية السلطان عىل مجيع الناس( فقد اعترب الشيخ 

األنصاري أن هذه الرواية تدّل عىل الوالية يف األمور احِلْسبِية، التي تضّم اليتيم، 

واملمتنع، واملري ، واملغمى عليه، والصغري، واملجنون بعد البلوغ، والغائب، 

وامليت الذي ال ويّل له، وقاطبة املسلمني إذا كانوا أصحاب أرايض مفتوحة 

عنوة، واملوقوف عليهم وقفًا عاّمًا، وَمْن شاهبهم؛ وأما داللتها عىل الشؤون 

العاّمة فتحتاج إىل األدّلة العاّمة للنيابة، وهي ـ بنظر الشيخ األنصارّي ـ غري 

 . ةتامّ 

ق النائيني والسيد احلكيم رأي الشيخ األنصارّي بإنكار داللة  وقد أّيد املحقِّ

 . هذه الرواية عىل الشؤون العاّمة

، وأمثاهلم؛  فهذه الرواية ال تثبت سوى والية السلطان عىل الُغيَّب، والُقصَّ

ية ألّنا ناظرة إىل األشخاص املحتاجني لويّل رشعّي، وليست ناظرة إىل وال

الفقيه عىل املجتمع اإلسالمّي واحلكومة الوالئّية؛ ألنه ـ طبقًا هلذه النظرية ـ 

                                           
؛ 031: 0( الشيخ موسى النجفي اخلوانساري، منية الطالب )تقرير املريزا النائيني( 8)

 ، كتاب البيع.382: 8وراجع: أنوار الفقاهة 

 .38ـ  32: 0( األنصاري، املكاسب 0)

 .323؛ السيد احلكيم، ّنج الفقاهة: 031: 0( منية الطالب 3)
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يكون السلطان العادل ويّل مجيع الناس، وليس فقط ويّل َمْن ال ويّل له. وبعبارة 

أخرى: إن الرواية تثبت الوالية يف الشؤون اخلاّصة )املعروفة باألمور احِلْسبِية(، 

ك هبا يف الش  .ؤون العاّمة غاية يف اإلشكالوالتمس 

وببيان آخر: إن القبول باملقّدمة السادسة متوقِّف عىل التسليم بفرض مسَبق، 

يعترب الناس حمجورًا عليهم يف دائرة شؤوّنم العاّمة، وبحاجة إىل ويّل »وهو أّنه: 

. وصحة هذه الفرضّية هي أّول الكالم؛ إذ ما هو الدليل الفقهّي أو «رشعّي 

مّي الذي يثبت هذه الفرضّية؟ إذا كان هناك َمْن يعترب أن احلجر عىل الناس الكال

يف دائرة شؤوّنم العاّمة بدهيًة عقلّية، أو رضورة دينّية ال حتتاج إىل دليل، فعهدته 

ك هبذه الرواية وما شاهبها؛ إلثبات والية الفقيه الرشعّية  عىل قائله؛ وأّما التمس 

 م العّامة، فُيَعّد مصادرة. عىل الناس يف دائرة شؤوّن

وأّما املقّدمة السابعة فإّن هذه العبارة وإْن كانت مجلة خربّية يف مقام اإلنشاء، 

ر هذا  إالّ أن هذا اإلنشاء أعّم من التعيني ملنصب الوالية، فإّنه يمكن تصو 

، أو وجوب تعيني ×اإلنشاء بطرق أخرى، من قبيل: الوكالة من املعصوم

التي جيب أن تتوفَّر يف السلطان العادل الذي ينتخبه الناس.  الشارع للرشوط

عى، وليس  وإذا جاء االحتامل بطل االستدالل، أي إن هذا الدليل أعّم من املدَّ

هناك مالزمة بني التعيني واإلنشاء. ولذلك فإّن هذه الرواية عاجزة عن إثبات 

 تعيني الفقهاء للوالية عىل الناس.

نة )حدود صالحيات السلطان( فإّنه بالرجوع إىل نقد وأّما املقّدمة الثام

املقّدمة السادسة يتَّضح أن إطالق هذه الرواية ال يشمل سوى األمور احِلْسبِية، 

                                           
 ، كتاب البيع.388ـ  382: 8( أنوار الفقاهة 8)
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، وهي أصاًل ال تدّل عىل األمور العاّمة، حتى نبحث عن  وأمور الُغيَّب والُقصَّ

 إطالق صالحّيات السلطان وعمومها.

 

 البحث حاصل

بغّ  النظر عن الضعف السندّي،  ـ« سلطان ويّل َمْن ال ويّل لهال»إن رواية 

: ليس هلا أّي داللة عىل رشط الفقاهة يف احلاكم؛ أّوالا الذي ال يمكن جتاوزه ـ 

: ال تطال داللتها دائرة الشؤون العامة. بل إّن داللتها تنحص أصاًل يف وثانياا 

: ليس هناك أّي وثالثاا  الناس؛ األمور احلسبية، وليس فيها إشارة إىل الوالية عىل

: ليس هلا أّي داللة عىل إطالق ورابعاا مالَزمة بينها وبني التعيني ملنصب الوالية؛ 

 الوالية أو عمومها يف دائرة الشؤون العاّمة.

 

 «ارحم خلفائيالّلهّم »الرواية الثانية: 

: قال ×قال أمري املؤمنني«: »َمْن ال حيرضه الفقيه»نقل الشيخ الصدوق يف 

، وَمْن خلفاؤك؟ الّلهّم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول اهلل: »رسول اهلل

 .«قال: الذين يأتون من بعدي، يروون عنّي حديثي وسنّتي

عيون أخبار »وقد نقل الشيخ الصدوق هذا احلديث املرَسل يف 

 «معاين األخبار»، بأسناد ثالثة خمتلفة ومستقّلة، كام نقله يف «×الرضا

                                           
 .3989، باب النوادر، احلديث 402: 4( من ال حيرضه الفقيه 8)

 .94، احلديث 38، باب 31: 0( الصدوق، عيون أخبار الرضا 0)

)باب معنى قول النبّي: اللهم ارحم  403، باب 314: 0( الصدوق، معاين األخبار 3)

 خلفائي ثالثًا(.
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. وقد ُنِقل هذا فقد نقله بسنٍد يشبه السند الرابع« األمايل»بسند رابع، وأّما يف 

للقطب « لّب اللباب»؛ و«عوايل الآليل»؛ و«صحيفة الرضا»احلديث أيضًا يف 

. وُنقل أيضًا يف بع  مصادر أهل للشهيد الثاين« منية املريد»، والراوندي

 .السنّة

 ذه املجموعة من الروايات وصف اخللفاء عىل لسان النبّي وممّا يميِّز ه

 املبارك. 

ق النراقي وصاحب  ، «صاحب اجلواهر»و« العناوين»وقد استدّل املحقِّ

 . وعدد آخر من الفقهاء، هبذا احلديث يف بحث والية الفقيه

 بتحليل ودراسة األبعاد املختلفة هلذه« البيع»اخلميني يف كتاب  كام قام السيد

املجموعة من الروايات بوصفها الدليل الروائّي األّول عىل والية الفقيه، ورأى 

 . داللتها عليها

                                           
 .4، احلديث 34، املجلس 041األمايل:  ( الصدوق،8)

 .13، احلديث 33( صحيفة اإلمام الرضا: 0)

 ( ابن أيب مجهور األحسائي، عوايل الآليل.3)

 .30من أبواب صفات القايض، احلديث  8( مستدرك الوسائل، باب 4)

 .312، 828( الشهيد الثاين، منية املريد: 3)

؛ 38؛ رشف أصحاب احلديث: 833فاضل: ؛ املحدث ال882: 8( الرتغيب والرتهيب 3)

، 09029و 09028، احلديثان 009: 82؛ كنز العامل 33: 8جامع بيان العلم وفضله 

 .803: 8؛ جممع الزوائد 09831، احلديث 008: 82

؛ 393: 08؛ جواهر الكالم 333ـ  334: 0؛ املراغي، العناوين 338( عوائد األيام: 1)

)الطبعة احلجرية(؛ الگلپايگاين،  840×: أموال اإلمام املامقاين، هداية األنام يف حكم

 .34اهلداية إىل َمْن له الوالية )تقرير أبحاثه بقلم: املريزا أمحد صابري(: 

 .828ـ  98؛ احلكومة اإلسالمية: 412، 431: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)
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ك هبذه املجموعة من األحاديث؛ إلثبات الوالية التعيينّية املطلقة  إّن التمس 

 للفقيه عىل الناس، متوقِّف عىل القبول بجميع املقدمات التالية:

د عىل هذه الرواية بسبب كثرة طرقها الذي يوجب إّن االعتام»: السند. األوَل

االطمئنان. بل إّنا وإْن كانت مرسلة فهي من مرَسالت الشيخ الصدوق، التي 

. ومرَسالت ـالتي تّم تلّقيها بالقبول  ـال تقّل اعتامدًا عن مرسالت ابن عمري 

تها : املرسالت التي فيها نوع من اجلزم بنسباألّولالشيخ الصدوق عىل قسمني: 

؛ ×، من قبيل هذه الرواية التي تقول: قال أمري املؤمنني×إىل املعصوم

. ويعّد القسم األّول من املرَسالت ×: الروايات التي تقول: روي عنهوالثاين

. وعىل هذا األساس فإنه ال إشكال يف سند هذه الرواية يف «املعتمدة واملقبولة

 اجلملة.

. وبعبارة أخرى: إّن ^حصون باألئّمةال ين : إّن خلفاء النبّي الثانية

، كام تشمل اخللفاء ^، أي األئّمةتشمل اخللفاء املبارشين للنبّي « خلفائي»

م أّن املراد من اخللفاء خصوص »غري املبارشين، أي علامء الدين.  وتوه 

برواة األحاديث غري  ^يف غاية الوهن؛ فإن التعبري عن األئّمة ^األئّمة

ان علمه تعاىل، وهلم صفات مجيلة إىل ما شاء اهلل، ال تناسب معهود، بل هم خزّ 

، بل لو كان املقصود من «أّّنم رواة األحاديث»بـ  ^اإلشارة إىل مقامهم

، ال العنوان ^اخللفاء أشخاصهم املعلومني، لقال: عيّل وأوالده املعصومون

 .«العاّم الشامل جلميع العلامء

هو  «ن يأتون من بعدي، يروون حديثي وسنتيالذي»: املراد من عبارة الثالثة

                                           
 .438: 0اخلميني، كتاب البيع  السيد (8)

 .439: 0( املصدر نفسه 0)
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ال جيعل الناقل  الفقهاء؛ ألنه من الواضح أن جمّرد نقل احلديث وسنّة النبي

ث، دون الفقيه، أوهن من »خليفة.  كام أن احتامل االختصاص بالراوي واملحدِّ

السابق ]االختصاص باألئّمة[. أما بالنسبة إىل ما ذكر يف ذيله بالطرق الكثرية، 

ث «فيعلِّموّنا الناس من بعدي: »وهو قوله ، فواضٌح؛ ألّنه ليس شغل املحدِّ

، إالّ إذا كان فقيهًا، مثل: الكلينّي والراوي تعليم سنّة رسول اهلل

والصدوقني، ونظرائهم، فإّن الراوي ـ قطعًا ـ ال يمكنه العلم بأن ما روي هو 

مل  ^ت الواردة عن املعصومنيأو ال؛ إذ إّن كثريًا من الروايا سنّة رسول اهلل

تصدر لبيان احلكم الواقعّي؛ لكثرة ابتالئهم بوالة اجلور، وليس لنا طريق إىل 

، والرواية من غري ^ورواياته إالّ من قَِبل األئّمة اهلداة سنّة رسول اهلل

 طريقهم يف غاية القّلة.

من بعدي[،  أما بالنسبة للمرسلة التي ليس هلا هذا الذيل ]فيعلِّموّنا الناس

مع إمكان أن يقال: إن هذه اجلملة سقطت؛ إّما من قلم املصنِّف؛ وإّما  ـفألنه 

من أقالم النّساخ. وكّلام دار األمر بني زيادة مجلة وسقوطها كان الثاين َأْوىل؛ لُبْعد 

األول، وزيادة وقوع الثاين عند االستنساخ، وإْن كان هو أيضًا خالف األصل يف 

 أّن املطلوب من بسط السنّة هو بسط سنّة رسول اهللال شّك  ـنفسه 

وروايتها، ال ما ينسب إليه ولو كان كذبًا وعىل خالف سنّته. والذي يتيِّسَّ له 

رت يف حمّلها ممّا ورد  إحراز السنّة، وعالج املتعارضني باملوازين التي قرِّ

، هو ، وغري ذلك، وتشخيص املخالف للكتاب والسنّة، واملوافق هلام^عنهم

ث الفقيه، ال ناقل احلديث كائنًا َمن كان. مع أّن مناسبة  ر، واملحدِّ املجتهد املتبحِّ

، والوالية احلكم واملوضوع ترشدنا إىل ذلك؛ فإّن منصب خالفة رسول اهلل

من ِقَبله، ال يعقل أن تكون لرجل عاّمّي غري مميِّز ألحكام اهلل تعاىل، بمجرد 
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 .«خ لألحاديث ]ال أكثر[حكاية أحاديث، فهو كاملستنس

ثالث خصائص، غري الوحي والعصمة وعلم الغيب،  : إّن للنبّي الرابعة

: نقل، وتعليم، وترويج تعاليم الدين والقرآن وأحكام األوَلقابلة للنقل: 

: الوالية التدبريّية، الثالثة: القضاء، وفصل املنازعات بني الناس؛ الثانيةالرشع؛ 

 .واحلكم والزعامة السياسيّة،

هلا إطالق يشمل اخلالفة يف مجيع شؤون « خلفائي»: إن كلمة اخلامسة

أمرًا معهودًا  كان معنى اخلالفة عن رسول اهلل»...القابلة لالنتقال.  النبّي 

يف أّول اإلسالم، ليس فيه إهبام. واخلالفة لو مل تكن ظاهرة بالوالية واحلكومة 

ٌف « الذين يأتون من بعدي: »ن منها، وقولهفال أقّل من أّّنا القدر املتيقَّ  معرِّ

د ملعناها. وهو واضٌح. مع أّن اخلالفة لنقل الرواية ال معنى هلا؛  للخلفاء، ال حمدِّ

مل يكن راويًا لرواياته حتى يكون اخلليفة قائاًم مقامه يف  فإّن رسول اهلل

 .«ذلك

دت يف بع  الطرق ، التي ور«فيعلِّموّنا الناس من بعدي»ثم إّن عبارة 

الروائية كتتّمة هلذه الرواية، ال تقيِّد الرواية التي وردت بطرق خمتلفة بدون هذه 

يروون عنّي »هي خمامًا كعبارة « فيعلِّموّنا الناس من بعدي»فعبارة التتّمة. 

، وليست يف مقام «خلفائي»، بلحاظ أّّنام تشريان إىل مصداق «حديثي وسنَّتي

 ة، حتى تقيِّد صدر الرواية. تعيني وظيفة اخلليف

)خلفائي( ال يعّد قضية خربّية  : إن إضافة اخللفاء إىل نفس النبّي السادسة

                                           
 .823ـ  98؛ والية الفقيه: 412ـ  439: 0( املصدر نفسه 8)

 .433: 8( الشيخ منتظري، دراسات يف والية الفقيه 0)

 .438: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (3)
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حاكية عن اخلارج، بل هي يف مقام إنشاء اخلالفة للفقهاء. وبعبارة أخرى: إّن 

والتعيني ملنصب الوالية. ويعّد طلب الرمحة للخلفاء « خلفائي»هناك تالزمًا بني 

 دلياًل آخر عىل تعيينهم هلذا املنصب.  ث مرات من قبل النبّي الفقهاء ثال

إطالٌق من حيثية أخرى، وهو اإلطالق من « خلفائي»: ولكلمة السابعة

ناحية مجيع وظائف النبّي كحاكم. وبعبارة أخرى: إن الفائدة األخرى من هذه 

داللتها  ـة بعد التسليم بأن كلمة اخلالفة ظاهرة يف الواليات واحلكوم ـالرواية 

، إالّ أّن فيظهر من الرواية أّن للعلامء مجيع ما له»عىل الوالية املطلقة للفقهاء، 

 .«يدّل دليل عىل إخراجه، فُيتَّبَع

وسوف يتّم بحث هذه املقّدمات السبع يف مخسة حماور، هي: السند )املقدمة 

لوالية )املقدمتان: األوىل(؛ رشط الفقاهة )املقدمتان: الثانية والثالثة(؛ حمور ا

الرابعة واخلامسة(؛ حمور التعيني )املقدمة السادسة(؛ حمور اإلطالق وصالحّيات 

 الوالية )املقدمة السابعة(. وسوف نقوم بدراسة حتليلّية هلذه املقّدمات السبع:

أما من حيث املقّدمة األوىل )سند الرواية( فقد ُرويت هذه الرواية بشكلني: 

عيون أخبار »و« معاين األخبار»رق إسنادها يف كتايَبْ مسنَد؛ ومرَسل. وط

د إرساهلا فإّنه ال يبعث عىل ضعيفة بأمجعها« ×الرضا ، وعىل الرغم من تعد 

االطمئنان بصّحة السند، طبقًا لضوابط علم الرجال. ونقل الصدوق للرواية 

                                           
 .439( املصدر نفسه: 8)

هذه الرواية وإْن كانت عىل نقل العيون ومعاين األخبار مسندة، إالّ أنه يف سندها ( »0)

سند العيون هو إسناد إسباغ الوضوء، وسند معاين األخبار فيه عيسى بن ضعف؛ ألن 

عبد اهلل العلوي، عن أبيه، مع أنه مل يعلم أن اليعقويب هو داوود بن عيل اهلاشمي، 

 (.01: 3)الشيخ جواد التربيزي، إرشاد الطالب « واملنقوالت يف املستند مرسالت
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واعتبارها يدّل عىل حّجيّة هذه الرواية « َمْن ال حيرضه الفقيه»بنحو جازم يف 

. وعىل أّي حال فإن سند هذه الرواية ال عنده، وال يوجب حّجّيتها عند غريه

 خيلو من مناقشة.

فإّن العلامء إْن كان هلم اخلالفة والنيابة فذلك من ِقبَل »وأّما املقّدمة الثانية 

؛ لبداهة أن خلفاءه إّنام ، فهم خلفاء األئّمة، ال خلفاء رسول اهلل×اإلمام

، والعلامء إْن كان هلم خالفة فهي من ناحية اإلمام، ال عن رسول ^ئّمةهم األ

 يف عرض اإلمام. ـوالعياذ باهلل  ـمبارشة، وإالّ لزم أن يكون  اهلل

حلفظ الرشيعة  فاملراد من احلديث هم األئّمة الذين استخلفهم رسول اهلل

حيث يَرْون رشعيّة والسنّة وناموس الرسالة. نعم، يتّم ذلك عىل مسلك العاّمة، 

خليفة رسول اهلل ببيعة الناس ملَْن تصّدى لألمور، أو بتعيني مثله له، أو بقدرته 

 وسطوته. وبطالنه رضورّي املذهب والعقل السليم.

، فإّن خليفة ال يقال: إن خليفة اإلمام يصدق عليه أّنه خليفة رسول اهلل

ه من دون أن يكون هناك دليل اخلليفة خليفة؛ الندفاعه بأنه ال يمكن املصري إلي

اًل  آخر عىل استخالف اإلمام، فإنه ال يعقل أن يكون هذا الدليل نفسه متكفِّ

جلعل اخلالفة مع الواسطة للفقيه؛ ملكان الدور. ولو فرض دليل آخر عىل 

االستخالف من ناحية اإلمام لكان هو املتَّبع، من دون حاجة إىل ارتكاب 

 .«التأويل يف هذه الرواية

املبارشة كانت أهّم من  ^ومن الواضح أن خالفة أمري املؤمنني واألئّمة

يف عص  ^اخلالفة غري املبارشة للفقهاء. فقد كانت مسألة خالفة أهل البيت

                                           
 .01: 3رشاد الطالب ؛ إ94ـ  93: 8( راجع: معجم رجال احلديث 8)

 ، كتاب اخلمس.012( السيد حممد هادي امليالين، حمارضات يف فقه اإلمامية: 0)
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وملّدة قرنني ونصف بعده تعّد املسألة األهّم يف العامل اإلسالمّي. فقد  الرسول

 الصدور أم بعده، أن املقصود كان الفهم العريّف هلذه الرواية، سواء يف عص

 ، ال الفقهاء العدول.^باخللفاء هم األئّمة املعصومون

 يف  ومن املستبعد جّدًا القول بأّن النبّي 
ٍ
قد أمهل مسألًة هي حمّل ابتالء

عصه، ولقرون ثالثة من بعده، ومل يذكرها إالّ يف حديٍث واحد يبنيِّ فيه حاجة 

ل  املجتمع بعد تلك الفرتة، وخاّصة أن هذا احلديث الواحد ال يستطيع التكف 

 اإلشارة إليه يف شبهة الدور. ببيان األمرين معًا، كام خمت

واحلاصل أن هذه املجموعة من األحاديث هي يف مقام التعريف باألئّمة، وال 

داللة هلا عىل غريهم. ومع أن بع  الفقهاء املعارصين قد خدش يف املقّدمة 

، إال أنه يمكن أن قول بظاهر احلديث هو ختصيص لألكثرالثالثة، واعترب أن ال

يقال أيضًا: إّنه ال يوجد أدنى شّك يف أّن نقل الرواية من دون دراية وفقاهة 

. فلذلك واجتهاد ال يتناسب إطالقًا مع أّي شأن من شؤون خالفة النبي

ل، أن يمكن لنا؛ بمساعدة القرينة العقلّية، والروايات األخرى يف هذا املجا

نستظهر رشط الفقاهة والدراية يف رواية احلديث. باإلضافة إىل أننا إذا اعتربنا أّن 

نقد املقدمة الثانية كان يف حمّله فعندئٍذ ال يمكن أن نعترب النقل الذي ورد يف 

 للتعاليم النبوّية. ^احلديث سوى نقل املعصومني

 وأّما املقّدمة الرابعة فهي تاّمة، وال إشكال عليها.

وأّما املقّدمة اخلامسة فإّن مضموّنا كان حمّل نقاش عند مجع كبري من 

، وما شاهبهام، ُتعّد قرينة قطعّية «ويعلِّموّنا الناس». فإن تتّمة احلديث: الفقهاء

                                           
 .089: 0( الشيخ مرتىض احلائري اليزدي، ابتغاء الفضيلة 8)

؛ النائيني، 94؛ اآلخوند اخلراساين، حاشية املكاسب: 008: 3( بحر العلوم، بلغة الفقيه 0)
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، أي هداية الناس إىل اهلل وتبليغ عىل االستخالف يف الوظيفة األساسيّة للنبّي 

رينة صارفة كهذه فإن املعنى النيابة ال يصل أحكام الدين ومعارفه. ومع وجود ق

إىل اخلالفة املفهومة من الوالية واحلكومة، وال تصل حّتى إىل األخذ بالقدر 

ن.  املتيقَّ

، أو «فيعلِّموّنا الناس من بعدي»ال يوجد هناك أيَّ دليل عىل أن عبارة: 

ق اخللفاء، ، تشريان إىل مصدا«يروون عنّي حديثي وسنّتي»العبارة التي قبلها: 

بل هناك احتامل قوّي أن هذه الرواية هي يف مقام بيان الوظيفة اهلاّمة خللفاء 

، والتي هي نرش الدين، وتعليم أحكامه. وعىل األقّل فإّن ورود هذا النبّي 

االحتامل سوف يبطل االستدالل. باإلضافة إىل أن هذه الرواية ليست يف مقام 

ك بإطالق اخلال هؤالء »فة؛ ألن هناك فرقًا بني أن يقال: البيان حّتى نتمسَّ

فالعبارة األوىل يمكن أن تكون يف «. الّلهّم ارحم خلفائي»أو يقال: « خلفائي

مقام البيان من جهة حتديد اخللفاء، وأما العبارة الثانية فهي يف مقام الدعاء 

ك للخلفاء بعد الفراغ من خالفتهم، لذلك فهو ليس يف مقام البيان حّتى ُيتمسَّ 

 .باإلطالق

وإْن كان حيتمل أن تكون قضية  «خلفائي»أما املقّدمة السادسة فإن كلمة 

                                                                                                   
؛ العراقي، رشح التبصة 333اثه بقلم: حممد تقي اآلميل(: املكاسب والبيع ) تقرير أبح

، كتاب اخلمس؛ اخلوئي، مصباح 012؛ امليالين، حمارضات يف فقه اإلمامية: 48: 3

؛ منتظري، دراسات يف والية 44: 3الفقاهة )تقرير أبحاثه بقلم: حممد عيل توحيدي( 

؛ السيد كاظم 01: 3الطالب ؛ التربيزي، إرشاد 433: 8الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 

؛ الشيخ نارص مكارم الشريازي، أنوار 843احلائري، أساس احلكومة اإلسالمية: 

 ، كتاب البيع.329ـ  328: 8الفقاهة 

 ، كتاب البيع.329: 8( أنوار الفقاهة 8)
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، إالّ أّن محلها عىل اإلنشاء أقوى. ومع هذا كّله فإّن خربّية حاكية عن اخلارج

أعّم من التعيني؛ ألّن األمني والوارث والوكيل والويّص املأذون « خلفائي»كلمة 

. وبعبارة أخرى: إّن ن أن يكونوا مجيعًا خلفاء للنبّي واملعنّي للوالية يمك

إىل رواة احلديث، وال  اخلالفة جمملة بالنسبة إىل كيفية انتقال الوالية من النبّي 

ل إىل التعيني ملنصب الوالية من خالل اخلالفة. ثم إّن طلب  يمكن أن نتوصَّ

الء، إالّ أّنه ال حيكي عن جاللة شأن هؤ الرمحة لرواة احلديث من قبل النبّي 

 داللة له عىل التعيني للوالية، فليس كّل َمْن شملته الرمحة معّينًا هلذا املنصب.

وبمالحظة النقد الوارد عىل املقّدمة اخلامسة يتضح أّن املقّدمة السابعة أيضًا 

خمدوشة. والرواية ليست يف مقام البيان من هذه اجلهة أيضًا، حّتى يمكن 

ك بإطالقها.  التمس 

 

 البحث نتيجة

: وثانياا : ال ختلو من املناقشة السندّية؛ أوالا « الّلهم ارحم خلفائي»إّن رواية 

، وأّما ^، أي األئّمةإّّنا يف مقام اإلشارة إىل اخللفاء واملبارشين للنبّي 

: إّن هذه الرواية وثالثاا بالنسبة إىل خلفاء األئّمة، أي الفقهاء، فهي ساكتة عنهم؛ 

، وهناك قرينة يان اخلالفة يف مسألة تعليم وتبليغ أحكام النبّي هي يف مقام ب

 لفظّية قطعّية رصفة يف هذه الرواية تدّل عىل عدم إرادة شؤون النبّي 

: ليس هناك أّي مالزمة بني اخلالفة ورابعاا األخرى، التي تشمل الوالية؛ 

ك : إّن الرواية ليست يف مقام البيان، فال يمكن وخامساا والتعيني؛  التمس 

                                           
 .328: 8( املصدر نفسه 8)
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 بإطالقها إلثبات الوالية املطلقة.

 

 «الفقهاء أمناء الرسل»الرواية الثالثة: 

: : قال رسول اهلل×حمّمد بن يعقوب الكليني بسنده عن أيب عبد اهلل

، وما دخوهلم الفقهاء أمناء الرسل ما مل يدخلوا يف الدنيا، قيل: يا رسول اهلل

 .«ا فعلوا ذلك فاحذروهم عىل دينكميف الدنيا؟ قال: اّتباع السالطني، فإذ

وبغّ  النظر عن النقاط الفنّّية يف هذا احلديث، التي سوف نبحثها الحقًا، 

ض هلا يف هذا السياق، وهي:  يوجد هناك نقاط هاّمة سنتعرَّ

: هذا احلديث هو أحد حديثني من األدّلة الروائيّة عىل والية الفقيه، األوَل

، وال حيتاج إىل تأويل وتوجيه إلثبات رشط «فقهاءال»الذي استعمل فيه كلمة 

 الفقاهة.

عّرف الفقهاء عىل أّّنم أمناء الرسل. وهذا ُيَعّد فخرًا  : إّن الرسولالثانية

 كبريًا هلم.

: إّن رشط هذه األمانة هو عدم دخوهلم يف الدنيا، أي أن ال يتَّبعوا الثالثة

ن تابعًا للسلطة السياسيّة. وإذا اتَّبع السالطني. وبعبارة أخرى: أن ال يكون الدي

                                           
عن عيل بن »: 3، كتاب فضل العلم، باب املستأكل بعلمه، احلديث 43: 8( الكايف 8)

ويف مستدرك وسائل ×«. ابراهيم، عن أبيه، عن النوفيل، عن السكوين، عن أيب عبد اهلل

الشيعة، للنوري، ينقل هذه الرواية أيضًا عن دعائم اإلسالم ونوادر الراوندي )مستدرك 

من أبواب ما  33، وباب 3من أبواب صفات القايض، احلديث  88وسائل الشيعة، باب 

 .08933، احلديث 883: 82(. وأيضًا: كنز العامل 8يث يكتسب به، احلد

 «.الفقهاء حصون اإلسالم»( احلديث اآلخر هو: 0)
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 .هؤالء الفقهاء السلطة وجب احلذر منهم عىل الدين، واالبتعاد عنهم

ق النراقي يف  هذا احلديث من مجلة مستندات والية  «العوائد»وذكر املحقِّ

. كام استدل به مجع الفقهاء، ومنهم: السيد اخلميني، عىل الوالية التعيينّية الفقيه

 .لفقهاء عىل الناسل

ك هبذا احلديث للداللة عىل الوالية التعيينّية املطلقة للفقيه متوقِّف  إّن التمس 

ق مجيع املقّدمات التالية:  عىل حتق 

: الرواية من حيث السند موثَّقة ومعتربة. وهذا النوع من السند كثريًا األوَل

 لفة.ما يستند إليها الفقهاء يف األبواب الفقهّية املخت

: بغّ  النظر عن الشؤون املختّصة باألنبياء، كالوحي، وعلم الغيب، الثانية

والعصمة، والوالية التكوينّية، فإّن هناك شؤونًا ثالثة قابلة لالنتقال إىل غريهم: 

: القضاء يف املنازعات الثاين: الدعوة ونرش األحكام اإلهلّية وتعليمها؛ األّول

 التدبريّية، والزعامة السياسّية، واحلكم. : الواليةالثالثواملرافعات؛ 

 مطلقة، تشمل مجيع شؤون النبّي « أمناء الرسل»: إن عبارة الثالثة

ووظائفه، بام فيها الوالية التدبريّية عىل الناس، وليس يف هذا احلديث عبارة تقّيد 

                                           
( إن كلمة السالطني يف هذا احلديث مطلقة، وتقييدها حيتاج إىل دليل. مع أن الغالب يف 8)

استعامل كلمة السالطني ينصف إىل سالطني اجلور، يعني أنه جيب احلذر من الفقهاء 

 ابعني للسلطة اجلائرة.الت

 .338( عوائد األيام: 0)

؛ املامقاين، 044؛ النجفي، رسالة يف والية احلاكم الفقيه: 333: 0( املراغي، العناوين 3)

السيد ؛ 33: 0؛ الگلپايگاين، اهلداية إىل من له الوالية 840هداية األنام يف أموال اإلمام: 

 .813ـ  812مية: ؛ احلكومة اإلسال410اخلميني، كتاب البيع: 
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 هذا اإلطالق.

م  «أمناء الرسل»قوله:  يفيد يف  لرسول اهلل ـ كوّنم أمناءً ـ بالتقريب املتقدِّ

مجيع الشؤون املتعلِّقة برسالته، وأوضحها زعامة األمة، وبْسط العدالة 

االجتامعّية، وما هلا من املقّدمات واألسباب واللوازم، فأمني الرسول أمني يف 

ِذْكر األحكام فقط، حتى يكون الفقيه  مجيع شؤونه، وليس شأن رسول اهلل

 ا عىل ما هي عليه.أمينًا فيه. واألمانة فيها أن جيرهي

د ذلك ما يف رواية  ، حيث قال، يف علل اإلمامة واألمر «علل الرشائع»ويؤكِّ

: وال يقوم إالّ أن ـإىل أن قال  ـإن اخللق ملّا وقفوا عىل حدٍّ حمدود »بطاعتهم: 

إىل أن قال  ـجيعل عليهم قيِّاًم يمنعهم من التعّدي، والدخول يف ما حظر عليهم 

قيِّاًم يمنعهم من الفساد، ويقيم فيهم احلدود، فإذا ضّم إىل ذلك : فجعل عليهم ـ

ُعلم منه أّّنم أمناء الرسل؛ ألجل ما ذكره من « الفقهاء أمناء الرسل: »قوله

إجراء احلدود، واملنع من التعّدي، واملنع من اندراس اإلسالم، وتغيري السنّة 

هلذه اخلصوصية وغريها.  واألحكام. فالفقهاء أمناء الرسل، وُحُصون اإلسالم؛

 . وهذا تعبرٌي آخر عن الوالية املطلقة

هي مجلة خربّية، هلا مضمون « الفقهاء أمناء الرسل»: إّن عبارة الرابعة

إنشائّي، وتؤّدي معنى تعيني الفقهاء ملنصب الوالية. وبعبارة أخرى: أن يكون 

 هناك مالزمة بني أمانة الرسل ومنصب الوالية.

مطلقة من حيثية أخرى أيضًا، أي « الفقهاء أمناء الرسل»عبارة  : إناخلامسة

إن مجيع صالحّيات الرسل يف الوالية التدبريّية والزعامة السياسيّة واحلكم تّم 

                                           
 .413اخلميني، كتاب البيع: السيد  (8)
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تفوي  الفقهاء هبا، إالّ ما قام الدليل عىل اختصاصه باألنبياء. لذلك فوالية 

 الفقهاء مطلقة.

ل من هذه املقدمات النقاط ال ثالث: البحث السندّي )املقدمة ويتحصَّ

األوىل(؛ حمور الوالية )املقدمتان: الثانية والثالثة(؛ حمور التعيني )املقدمة 

الرابعة(؛ حمور إطالق الصالحّيات وحدودها )املقدمة اخلامسة(. وأّما رشط 

 الفقاهة فهو واضٌح جّدًا يف هذه الرواية. لذلك مل يكن حملَّ بحث. 

 ليل هذه املقّدمات اخلمس طبقًا لرتتيبها:وسوف نبدأ بدراسة وحت

ن النوفيّل  املقّدمة األوىل )البحث السندّي(: إن سند هذا احلديث يتضمَّ

حول عقائد هذين الراويني، « الرجال»والسكويّن. وهناك بحث مشهور يف كتب 

. . ولذلك فقد خدش بع  الفقهاء يف سند هذه الروايةومدى صّحتها

اك اطمئنان إىل وثاقة السكويّن، وكذلك النوفيّل ـ بحسب الظاهر ولكن بام أن هن

ـ، وبام أّن الفقهاء قد عملوا بروايات هلا هذا السند يف شتّى أبواب الفقه، فإّنه من 

 .املمكن جتاوز اإلشكال السندّي 

                                           
 . 883ـ  883: 3( حول احلسني بن يزيد النوفيل يمكن مراجعة: معجم رجال احلديث 8)

 . 828ـ  823: 3وحول اسامعيل بن أيب زياد السكوين راجع: املصدر نفسه 

 وحمل اإلشكال يف النوفيل هو عدم التوثيق والرمي بالغلو. 

فه ابن الغضائري.أّما حم  ل اإلشكال يف السكوين فهو كونه من العامة، وَضعَّ

ويف سند هذا احلديث النوفيل والسكوين، وفيهام »، كتاب البيع: 323: 8( أنوار الفقاهة 0)

 «.كالم معروف، فالركون إليه ال خيلو عن إشكال، وإْن قبله مجاعة

كامل »ر بن حممد بن قولويه يف ( النوفيل ثقة عىل األظهر؛ ألنه يقع يف طريق جعف3)

 (.821: 3)معجم رجال احلديث « الزيارات

والسكوين ثقة قطعًا. وقد عمل األصحاب برواياته. وتضعيف ابن الغضائري له ال 
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، وأّما املقّدمة الثانية فبام خيّص بع  األنبياء من قبيل: النبّي حممد

دة، ومن مجلتها: الوالية ^ن، ويوسفوداوود، وسليام ، كان هلم مميِّزات متعدِّ

. وهذا مما ال شّك فيه. ولكن مل تثبت مجيع هذه التدبريية والزعامة السياسية

املميِّزات جلميع األنبياء من جهة، والرسل من جهة ثانية. وبعبارة أخرى: ال 

ة واحلاكمية وبني يوجد مالزمة بني الزعامة السياسية والوالية التدبريي

؛ فإنه من املمكن أن يكون هناك نبيٌّ ال يتمتَّع بالزعامة والوالية الرسالة

السياسية، كام رّصح القرآن الكريم بانفكاك احلكومة والرسالة يف عص طالوت، 

، أي واآلخر: بمنصب النبّوة والرسالة، أحدمهاوقد نّصب اهلل شخصني: 

                                                                                                   
 يوجب توّقفًا يف روايته.

وسند الكليني موثوق، وقد اعتمد فقهاؤنا عىل هذا السند يف األبواب املختلفة من »

 (.413: 8ري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية )الشيخ منتظ« الفقه

 «.الوالية يف القرآن»( راجع الفصل اخلامس من هذا الكتاب، 8)

فال جيب «: »رسالة يف الفرق بني النبّي واإلمام»، 880( الشيخ الطويس، الرسائل العرش: 0)

الدفاع عن أمر اهلل بالدفاع عنه يف كّل نبي أن يكون القّيم بتدبري اخللق وحماربة األعداء و

تقتيض املصلحة بعثة نبّي وتكليفه إبالغ اخللق ما فيه  ال يمتنع انْ من املؤمنني، ألنه 

مصلحتهم ولطفهم يف الواجبات العقلية، وإْن مل يكّلف تأديب أحٍد وال حماربة أحد وال 

ال ما ال حجة له تولية غريه. ومن أوجب هذا يف النبي من حيث كان نبيًا فقد أبعد، وق

ثم ذكر الشيخ الطويس أمثلة قرآنية حول طالوت، وهارون، وأنبياء بني إرسائيل، «. عليه

 قبل إمامته. × وإبراهيم

جممع »وقد نفى الشيخ الطربيس التالزم بني الرسالة والزعامة السياسّية يف تفسريه 

 من سورة البقرة.  804، تفسري اآلية «البيان

)تقرير أبحاثه بقلم: الشيخ حممد تقي « البيع»و« املكاسب»يني، وراجع أيضًا: النائ

 . 333: 0اآلميل( 

 .09: 3وكذلك: التربيزي، إرشاد الطالب 
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. وكذلك أنبياء بني إرسائيل، فقد كانت ةطالوت، بمنصب الزعامة والقياد

مسؤولّية سياسّية أو والية  أّي وظيفتهم الدعوة ونرش األحكام، ومل يكن هلم 

تدبريّية. وإذا أردنا أن نبحث حول فقهاء مجيع األديان واملذاهب الساموية فإنه 

شرتك من الواضح أننا جيب أن نكتفي بالقدر املشرتك بني مجيع هؤالء. والقدر امل

يف وظائف الرسل واألنبياء هو الدعوة ونرش األحكام اإلهلّية وتبيينها. ومن 

د أن منصب الوالية التدبريّية والقضاء مل يكن من وظائف مجيع األنبياء.  املؤكَّ

 وعىل هذا فإّن املقدمة الثانية غري تاّمة.

فاحذروهم »ارة وأّما املقّدمة الثالثة فهي أيضًا غري تاّمة؛ وذلك أوالً: تعترب عب

التي جاءت يف آخر الرواية، قرينة قطعية عىل أّن املقصود من  ،«عىل دينكم

األمانة يف بيان األحكام ونرش الدين. ومع وجود قرينة صارفة كهذه ال يمكن 

ك بإطالق. لذلك فإن الرواية ناظرة إىل وظيفة الدعوة ونرش أحكام  التمس 

. وعىل األقّل ظائف األنبياء والرسلالرشيعة وتعليمها، التي هي من أهّم و

 فإّن احتامل انحصار املعنى يف الدعوة ونرش األحكام ُيَعّد ُمْبطاًِل لالستدالل.

: كانت وظيفة فقهاء األديان األخرى، الذين كانوا بحسب القاعدة وثانياا 

أمناَء لرسلهم، مقتصًة عىل الدعوة ونرش األحكام وتعليمها، مثل: حوارّيي 

 . فإّن إثبات وظيفة أخرى جلميع فقهاء األديان بحاجة إىل دليل.×حاملسي

                                           
 .041( البقرة: 8)

؛ 333: 0؛ النائيني، املكاسب والبيع )تقرير أبحاثه بقلم: اآلميل( 001: 0( بلغة الفقيه 0)

تاب اخلمس؛ السيد عبد اهلل الشريازي، ، ك014امليالين، حمارضات يف فقه اإلمامية: 

؛ منتظري، دراسات يف والية 008: 0؛ احلائري، ابتغاء الفضيلة 30كتاب القضاء: 

؛ احلائري، 09: 3؛ التربيزي، إرشاد الطالب 411: 8الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 

 ، كتاب البيع.323: 8؛ أنوار الفقاهة 843أساس احلكومة اإلسالمية: 
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: إّن حفظ املجتمع من خطر املجرمني وأمثاهلم، وبسط العدالة وثالثاا 

دة  .االجتامعية، يعّدان من واجب مجيع املسلمني، وال خيتّصان بفئة حمدَّ

« هاء أمناء الرسلالفق»وأّما املقّدمة الرابعة )حمور التعيني( فإّن ظهور عبارة 

. فهي؛ بالفهم العريّف، مجلة خربّية حتكي عن واقع، يف اإلنشاء ضعيٌف جّداً 

 . أوالا هذا 

وبني تعيينه  فال مالزمة بني كون الشخص أمينًا للرسول ثانياا وأما 

 للوالية. باإلضافة إىل أّن املسألة ليست بدهيّية، لكي ال حيتاج إثباهتا إىل دليل.

عى وبمالحظة ا ملناقشات التي أوردناها عىل املقّدمة الثالثة فإّن اإلطالق املدَّ

 يف املقّدمة اخلامسة ال يتّم من األصل، وال داللة هلذه الرواية عىل الوالية املطلقة.

 

 البحث نتيجة

: ال يوجد أوالا «: الفقهاء أمناء الرسل»حتّصل لدينا يف هذا احلديث الرشيف: 

: تدّل القرينة القطعّية وثانياا الية التدبريّية عىل املجتمع؛ مالزمة بني الرسالة والو

التي جاءت يف آخر الرواية عىل أّن الفقهاء أمناء الرسل يف الدعوة ونرش األحكام 

: ليس هناك مالزمة بني كون الشخص أمينًا للرسل وبني وثالثاا وتعليمها فقط؛ 

الوالية املطلقة، وإّنام تدّل عىل  : ال داللة هلذه الرواية عىلرابعاا تعيينه للوالية؛ 

 املكانة الرفيعة للفقهاء يف دعوهتم، وتعليمهم ألحكام الرشع.

 

 «العلماء ورثة األنبياء»: أحاديث الرابعةالرواية 

، قال: قال ×: يف الكايف بسنده عن القّداح، عن أيب عبد اهللاحلديث األّول

                                           
 .32: 3يزي، إرشاد الطالب ( الترب8)

 .411: 8( منتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 0)
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سلك اهلل به طريقًا إىل اجلنة.  َمْن َسَلك طريقًا يطلب فيه علامً : »رسول اهلل

وإّن املالئكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضًا به. وإّنه يستغفر لطالب العلم 

َمْن يف السامء وَمْن يف األرض، حتى احلوت يف البحر. وفضل العامل عىل العابد 

ء مل كفضل القمر عىل سائر النجوم ليلة البدر. وإّن العلامء ورثة األنبياء. إّن األنبيا

ثوا العلم، فَمْن أخذ منه أخذ بحظٍّ وافر ثوا دينارًا وال درمهًا، ولكنّهم ورَّ  .«يورِّ

وكتاب  «األمايل»كام رواه الشيخ الصدوق أيضًا بسندين خمتلفني يف كتاب 

 «بصائر الدرجات». وكذلك رواه أبو جعفر الصّفار يف «ثواب األعامل»

. ومن أهل ، عن رسول اهلل×مام الصادقبسند آخر عن القّداح، عن اإل

 .السنة نقله ابن ماجة وابن داوود أيضًا، يف سننهام، عن النبّي 

، قال: : يف الكايف بسنده عن ابن البحرتي، عن أيب عبد اهللاحلديث الثاين

ثوا درمهًا وال دينارًا، وإّنام » إن العلامء ورثة األنبياء؛ وذلك أن األنبياء مل يورِّ

رثوا أحاديث من أحاديثهم. فَمْن أخذ شيئًا منها فقد أخذ حّظًا وافرًا. فانظروا أو

                                           
 .8، كتاب فضل العلم، باب ثواب العامل واملتعلم، احلديث 34: 8( أصول الكايف 8)

: احلسني بن إبراهيم، عن عيل 9، املجلس الرابع عرش، احلديث 883( الصدوق األمايل: 0)

 ×.، عن أبيه إبراهيم بن هاشم، عن عبد اهلل بن ميمون، عن الصادقبن إبراهيم

: عيل بن احلسني بن موسى بن بابويه، 838( الصدوق، ثواب األعامل وعقاب األعامل: 3)

 ×.عن عيل بن إبراهيم، عن أبيه، عن عبد اهلل بن ميمون القّداح، عن الصادق

: 8 ^ر الدرجات يف فضائل آل حممد( أبو جعفر حممد بن احلسن الفرّوخ الصفار، بصائ4)

: أمحد بن حممد، عن احلسني بن سعيد، عن محاد بن عيسى، 0، الباب الثاين، احلديث 03

 ×.عن عبد اهلل بن ميمون القّداح، عن أيب عبد اهلل

)مع  381: 3؛ سنن ابن داوود 003، احلديث 81، املقدمة، باب 88: 8( سنن ابن ماجة 3)

 .املعنى(: عن أيب الدرداء، عن رسول اهللاختالف يسري ال يرّض ب
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ن تأخذونه؛ فإّن فينا أهل البيت من كّل َخَلٍف عدوالً ينفون عنه  علمكم هذا عمَّ

 .«حتريف الغالني، وانتحال املبطلني، وتأويل اجلاهلني

بسنَدْين آخرين. كام « بصائر الدرجات»وقد نقله أيضًا أبو جعفر الصفار يف 

 .«االختصاص»نقله الشيخ املفيد يف 

إن أوىل الناس : »×قال أمري املؤمنني«: ّنج البالغة»: يف احلديث الثالث

غرر احلكم ». وقد نقل اآلمدي هذا احلديث يف «باألنبياء أعلمهم بام جاؤوا به

تنبيه »يب فراس يف ، ووّرام بن أ«جممع البيان»، والطربيس يف «ودرر الكلم

 .«ربيع األبرار»، والزخمرشّي يف «اخلواطر ونزهة النواظر

                                           
، كتاب فضل العلم، باب صفة العلم وفضله وفضل العلامء، 30: 8( أصول الكايف 8)

 .0احلديث 

، الباب السادس، نادر من الباب، وهو منه أن 38ـ  32: 8( الصّفار، بصائر الدرجات 0)

 . 3و 8، احلديثان العلامء هم آل حممد

: حدثني أمحد بن حمّمد بن خالد، عن أيب البخرتي وسندي بن حممد، وسند احلديث األول

 ×. عن أيب البخرتي، عن أيب عبد اهلل

وأما سند احلديث الثاين فهو: حدثنا أمحد بن حمّمد، عن احلسن بن عيل بن فضال يرفعه إىل 

 أيب عبد اهلل. 

ن احلسن الصّفار، : وعنه، عن حممد بن احلسن بن أمحد، عن حممد ب4املفيد، االختصاص: 

 ×.عن السندي بن حمّمد، عن أيب البخرتي، عن أيب عبد اهلل

 .93، احلكمة 484( ّنج البالغة: 3)

، الرقم 323، 429: 0( عبد الواحد بن حممد التميمي اآلمدي، غرر احلكم وُدَرُر الكلم 4)

3233 ،3433. 

ان: ﴿إِنَّ َأْوىَل النَّاِس من آل عمر 38، تفسري اآلية 438: 0ـ8( جممع البيان للطربيس 3)

ِذيَن آَمُنوا َواهلُل َويِل  امْلُْؤِمننَِي﴾. َبُعوُه َوَهَذا النَّبِي  َوالَّ ِذيَن اتَّ  بِإِْبَراِهيَم َللَّ

 .81( أبو احلسني وّرام بن أيب فراس املالكي األشرتي، تنبيه اخلواطر ونزهة النواظر: 3)
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علامء أمتي كأنبياء بني : »قال النبّي «: عوايل الآليل»: يف احلديث الرابع

 «.إرسائيل

منزلة »: وروي أنه ]العامل[ قال: «×فقه الرضا»: يف احلديث اخلامس

 .«ياء يف بني إرسائيلالفقيه يف هذا الوقت كمنزلة األنب

أفتخر يوم »أّنه قال:  : عن النبي«جامع األخبار»: يف احلديث السادس

 .«القيامة بعلامء أّمتي، فأقول: علامء أّمتي كسائر األنبياء قبيل

اخلميني، عىل  ، ومنهم: املحقق النراقي، والسيدوقد استدل مجع من الفقهاء

 .موعة من الرواياتوالية الفقيه عىل الناس هبذه املج

ض هلا، فإّن هذه املجموعة  وبغّ  النظر عن املباحث الفنّّية، التي سوف نتعرَّ

من األحاديث تعّد من أهّم األحاديث التي تبنّي أمّهّية ومنزلة علامء الدين 

 السامية. إّنه لرشف عظيم لعلامء الدين أن يكونوا ورثة لألنبياء.

الروايات عىل الوالية التعيينيّة املطلقة للفقيه واالستدالل هبذه املجموعة من 

                                                                                                   
 فاضل والتفاوت.( الزخمرشي، ربيع األبرار، باب الت8)

 ، آخر الديات، باب حق النفوس.338( فقه الرضا: 0)

، 8، كتاب العلم، باب 00: 0( ابن أيب مجهور األحسائي، عوايل الآليل؛ وبحار األنوار 3)

 .31احلديث 

 ، الفصل العرشون يف العلم.38( تاج الدين حممد بن حممد الشعريي، جامع األخبار: 4)

؛ 334: 0؛ املراغي، العناوين 1، 3، 8، حديث 34، العائدة 330، 338( عوائد األيام: 3)

؛ الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء، ×رسالة هداية األنام يف أموال اإلمام

؛ الگلپايگاين، اهلداية إىل من له الوالية )تقرير أبحاثه بقلم: املريزا 34الفردوس األعىل: 

اخلميني، السيد ؛ 484ـ  480: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ؛ 30أمحد صابري(: 

 .831ـ  844احلكومة اإلسالمية: 
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 متوقِّف عىل صّحة مجيع املقدمات التالية: 

: هذه الروايات مستفيضة. والروايتان األوىل والثانية منها صحيحة األوَل

 )صحيحة القّداح؛ وصحيحة أيب البخرتي(.

يشمل علامء ، وبالتايل ^: إّن املراد من العلامء هو األعّم من األئّمةالثانية

فقط؛ بقرينة ذيل احلديث  ^الدين يف عص الغيبة، أو أّن املقصود غري األئّمة

 منها فقد أخذ حّظًا »، أو «َمْن سلك طريقًا يطلب فيه علامً »مثل: 
ٍ
فَمْن أخذ بيشء

وبعبارة أخرى: املراد من الوراثة هو األعّم من الوراثة بال واسطة أو «. وافراً 

واحلديث نفسه يدّل عىل أّنه ليس املراد منهم »قط. الوراثة مع الواسطة ف

خيتلف، فالقول بأّن املراد هو  ^؛ إذ إّن نمط املناقب الواردة لألئّمة^األئّمة

أّن األئمة ورثة األنبياء، وأّن الناس جيب أن يأخذوا علمهم من األئّمة، خالٌف 

موقعهم ، وعرف ^للظاهر. وكّل َمْن الحظ الروايات الواردة حول األئمة

، بل ^، يلتفت إىل أّنه ليس املراد يف هذه الرواية األئّمةعند رسول اهلل

 .«علامء األّمة

ن من العلامء الذين يرثون األنبياء هو الفقهاء، فال يعّد الثالثة : إن القدر املتيقَّ

ثون واملتكلِّمون واحلكامء وعلامء األخالق و... ورثة  ون واملحدِّ القّراء واملفِّسِّ

 ألنبياء.ل

...ومع عدم القرينة يكون لفظ )العلامء( ظاهرًا يف الفقهاء، غري »

... وكيف كان فإنه ال شبهة يف أّن املراد هبم ]العلامء[ فقهاؤنا رضوان ^األئّمة

                                           
ـ  483: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ؛ وأيضًا راجع: 841، 843( احلكومة اإلسالمية: 8)

484. 
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 .«اهلل عليهم، وأعىل اهلل كلمتهم

: مع أّن هناك فرقًا بني الرسول والنبّي ـ فالنبّي يرى رسول الوحي الرابعة

يف املنام، ويسمع صوته، ولكّن الرسول، باإلضافة إىل ذلك، يراه « ائيلجرب»

ـ، مع هذا كّله فإنه من حيث كون امليزان يف فهم الروايات وظاهر  عياناً 

األلفاظ هو العرف العاّم، ال التحليل العلمّي الدقيق، فإّن العرف ال يرى فرقًا 

النَّبِي  َأْوََل راد من اآلية الرشيفة: ﴿. باإلضافة إىل أّن املبني النبّي والرسول

 ( هو هذا املعنى املتعارف للنبّي.3﴾)األحزاب: بِاْلُْْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهمْ 

: مع العلم بأّن حيثّية النبّوة ختتلف عن حيثيّة الوالية، إال أّن عبارة اخلامسة

ى ال تشمل الوالية. ليست وصفًا عنوانّيًا لألنبياء، حتّ « العلامء ورثة األنبياء»

العنوان »ولكّن الفهم العريّف هلذه العبارة يرى أّن املراد من األنبياء هنا هو 

، كموسى وعيسى وحمّمد« املشري
ٍ
، ال إىل عنوان النبّوة العاّم. إىل أفراد أنبياء

ومن الواضح أن إحدى وظائف األنبياء املذكورين هي الوالية التدبريّية العاّمة 

 .عىل الناس

: إن الوالية هي من األمور اجلعلّية االعتبارّية. وهي، مثل: امللكية السادسة

العرفّية وسائر املناصب العقالئية، تقبل االنتقال والتوريث. وعىل هذا األساس 

فال شّك يف أّن الوالية قابلة للنقل، كام هو احلال يف النظام املََلكّي اجلائر الذي 

                                           
 .484ـ  483: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)

الفرق بني  ، كتاب احلجة، باب811ـ  813: 8( راجع عىل سبيل املثال: أصول الكايف 0)

 الرسول والنبي واملحّدث.

 .848ـ  841؛ احلكومة اإلسالمية: 484: 0اخلميني، كتاب البيع  السيد (3)

 .849ـ  848؛ احلكومة اإلسالمية: 484: 0اخلميني، كتاب البيع  السيد (4)
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ث فيه مقام امللك ج « ّنج البالغة»يف « أرى تراثي ّنباً »ياًل بعد جيل. وعبارة يورَّ

 .شاهٌد عىل هذا األمر

: إّن وراثة األنبياء هلا إطالق يشمل واليتهم. وال يوجد يف هذه السابعة

الروايات عبارة تصلح لتقييد هذا اإلطالق، حتى ينحص إرث األنبياء بالعلم 

ء مل يوّرثوا درمهًا وال دينارًا، ولكن وّرثوا األنبيا»والرواية. وأما احلص يف عبارة 

دة أخرى غري العلم « العلم فهو حٌص إضايّف، ال حقيقّي؛ ألن هناك جهات متعدِّ

 .^، وورثها عنه األئّمةكانت ثابتة للرسول

إنشائّية. وهناك مالزمة بينها وبني « إّن العلامء ورثة األنبياء»: إّن عبارة الثامنة

خلفاء، ونّصبهم  ^كام أنه جعل األئمة»ملنصب الوالية.  تعيني الفقهاء

للخالفة عىل اخللق أمجعني، وجعل الفقهاء خلفاء، ونّصبهم للخالفة اجلزئّية، 

وبني الفقهاء يف هذه اجلهة هو الفرق بني السلطان وبني  ^والفرق بينهم

بني من قبله يف األمصار  .«األمراء املنصَّ

بياء إطالقًا من حيثية أخرى. لذلك ال يمكن تقييدها : إن لوراثة األنالتاسعة

                                           
الوالية : »838؛ احلكومة اإلسالمية: 483ـ  480: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)

من األمور االعتبارية والعقالئية. ويف هذه األمور جيب أن نرجع إىل العقالء  واإلمارة

لنرى هل يعتربون انتقال الوالية واحلكومة من شخص إىل شخص آخر وراثة أم ال؟ فلو 

ن قد ورث السلطنة الفالنية فهل جييبون بأن هذا املنصب ال  سئل عقالء الدنيا مثاًل عمَّ

إن فالنًا مثاًل هو وريث العرش والتاج؟ أساسًا فإن هذه يقبل الوراثة؟ أم يقولون: 

اجلملة )وريث العرش والتاج( من العبارات املعروفة، فال شّك يف أن الوالية يف نظر 

 «.العقالء قابلة لالنتقال، مثل اإلرث يف األموال التي تنتقل من شخص إىل آخر

 .833ـ  838مية: ؛ احلكومة اإلسال483: 0اخلميني، كتاب البيع  السيد  (0)

 .833؛ احلكومة اإلسالمية: 483ـ  483: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (3)
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هي التي ورثها الفقهاء. فهي  بمورد خاّص. فالوالية املطلقة الثابتة للرسول

 ثابتة هلم أيضًا. وعىل هذا األساس تثبت الوالية املطلقة هبذا احلديث.

إن هذه املجموعة من الروايات كانت حمّل بحث ونقد ومناقشة مجع كبري من 

. واإلشكاالت لفقهاء، من حيث داللتها عىل الوالية التعيينّية املطلقة للفقيها

 الواردة عىل كّل واحدة من هذه املقّدمات هي كالتايل:

أّما املقّدمة األوىل )سند الروايات( فعىل الرغم من استفاضة مضمون هذه 

نّي يف الرواية الروايات، إالّ أّننا نجد أّن السند الوحيد الصحيح هو سند الكلي

األوىل، أي إنه من الناحية السندية فإّن رواية عبد اهلل بن ميمون القّداح، عن 

. وأّما الطرق السندية صحيحة« الكايف»بسند كتاب  ،×اإلمام الصادق

 األخرى للرواية األوىل فهي ضعيفة. 

أيب  وأّما سند الرواية الثانية )أبو البخرتّي( فإّن طريقها من الكليني إىل

البخرتي صحيح، إالّ أّن املشكلة األساسّية يف مجيع طرق هذا احلديث تكمن يف 

. وَنْقُل أمحد بن حممد بن عيسى والكلينّي للرواية أيب البخرتي، الذي ُضعِّف

                                           
( منهم: الفاضل الدربندي، السيد حممد آل بحر العلوم، الشيخ حممد تقي النجفي، 8)

املحقق اإليرواين، اآلخوند اخلراساين، املحقق النائيني، املحقق األصفهاين )الكمپاين(، 

لدين العراقي، السيد حمسن احلكيم، السيد أمحد اخلوانساري، السيد حممد اآلقا ضياء ا

هادي امليالين، السيد عبد اهلل الشريازي، الشيخ مرتىض احلائري، السيد اخلوئي، الشيخ 

 منتظري، الشيخ جواد التربيزي، السيد كاظم احلائري، الشيخ مكارم الشريازي.

بيه، عن محاد بن عيسى، عن عبد اهلل بن ميمون بن ( سند الكليني: عيل بن إبراهيم، عن أ0)

 األسود القّداح.

هـ( متَّهم يف حديثه. قال 022( وهب بن وهب بن كثري بن عبد اهلل املشهور بأيب البخرتي)3)

عامي »وقال الشيخ يف الفهرست: «. ، وكان كّذاباً ×روى عن أيب عبد اهلل»النجايش: 
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ال يوجب الوثوق بصدورها. ولذلك فإن الرواية الثانية بجميع أسانيدها 

 . ضعيفة

)يف ّنج البالغة، والعوايل، وفقه الرضا،  وأما الروايات األربع األخرى

 وجامع األخبار( فال سند هلا أصاًل. فهي غري معتربة طبقًا للضوابط الفقهّية.

وعىل هذا األساس فإّن الرواية الوحيدة املعتربة يف هذه املجموعة من 

الروايات هي صحيحة القّداح؛ وأما الروايات األخرى فال يمكن أن تكون إالّ 

داً   ال أكثر. مؤيِّ

يف هذه الرواية قويٌّ  ^: إّن احتامل إرادة األئمةفأوالا وأّما املقّدمة الثانية 

ثت عن األئّمة بلفظ العلامء. وعىل سبيل  ^جّدًا؛ ألن كثريًا من الروايات حتدَّ

 . «نحن العلامء، وشيعتنا املتعلِّمون، وسائر الناس غثاء»املثال: 

علامء األعّم فعندها وجب أن يكون استعامل لفظ : إذا كان املراد من الوثانياا 

، واألوصياء ورثة «^األئّمة»الورثة جمازًا؛ ألن العلامء هم ورثة األوصياء 

األنبياء، وإطالق ورثة األنبياء عىل وارث بالواسطة جماز. ومن الواضح أن 

                                                                                                   
× كّذاب عامي، إال أن له عن جعفر بن حممد»وقال ابن الغضائري: «. املذهب ضعيف

قال أبو حممد الفضل بن شاذان: كان أبو البخرتي من »وقال الكيش: «. أحاديث يوثق هبا

من باب آداب األحداث  83وقال الشيخ يف التهذيب )ذيل احلديث «. أكذب الربّية

م رجال )راجع: معج« عامي مرتوك العمل بام خيتّص بروايته»املوجبة للطهارات(: 

 (.084ـ  088: 89احلديث 

وقد وقع سهوًا يف قلم النراقي يف عوائد األّيام وصف رواية أيب البخرتي بالصّحة، مع ( »8)

أّنا ضعيفة. وال يبعد أن يكون مراده صحيحة القّداح، وعند الَكْتب وقع سهو من قلمه 

 (.480: 0اخلميني، كتاب البيع السيد « )الرشيف

 .4، كتاب فضل العلم، باب أصناف الناس، احلديث 34 :8( أصول الكايف 0)
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 َأْوىل من احلمل عىل ـيف حال عدم قبول هذا اجلواب  ـختصيص العلامء باألئمة 

 . املجاز، إذا دار األمر بني املجاز والتخصيص

فهاتان اللفظتان اللتان أوردنامها تضّعفان القرائن املشرية إىل أّن املراد من 

 .^العلامء هو غري األئّمة

وأّما املقّدمة الثالثة فغري تاّمة أيضًا؛ ألن الفقهاء وإْن كانوا علامء األّمة، إالّ أّن 

ن من  انحصار وراثة األنبياء بالفقهاء ال دليل عليه. فالفقهاء ليسوا القدر املتيقَّ

غري منِصف إىل الفقهاء. كام أنه ليس ظاهرًا « علامء األّمة»علامء األّمة، ولفظ 

منحصة فيهم. كام « العلامء»فيهم؛ فإّنه ليس بعيدًا عن الفقهاء أن يعتربوا كلمة 

العلوم، وكذلك احلكامء  أن العرفاء يعّدون العرفان الفقه األكرب وأرشف

ون  ُكل  ِحْزبر بََِم َلَدُّْيِْم بأنفسهم، وهكذا ﴿« الراسخون يف العلم»يفِّسِّ

. والدين ال ينحص بالفقه. كام أن . فعلامء الدين هم العلامء املتَّقون﴾َفِرُحونَ 

                                           
، رسالة يف الواليات؛ الفاضل الدربندي، خزائن 003: 3( بحر العلوم، بلغة الفقيه 8)

؛ امليالين، حمارضات يف فقه 083: 8األحكام؛ األصفهاين الكمپاين، حاشية املكاسب 

؛ 33ـ  30اب القضاء: ، كتاب اخلمس؛ السيد عبد اهلل الشريازي، كت012اإلمامية: 

 .003: 0الشيخ مرتىض احلائري، ابتغاء الفضيلة 

إن «: »علم الفريضة»( الغزايل، إحياء علوم الدين. فقد أشار الغزايل إىل أقوال خمتلفة يف 0)

كل فريق نّزل الوجوب عىل العلم الذي هو بصدده، فقال املتكلمون: هو علم الكالم... 

ثون: هو علم الكتاب والسنّة... وقال الفقهاء: هو علم الفقه. ون واملحدِّ .. وقال املفِّسِّ

فة: املراد به هذا العلم... ، كتاب العلم، الباب 02)إحياء علوم الدين: « وقال املتصوِّ

 .44و 43: 8الثاين(. وراجع أيضًا: الفي  الكاشاين، املحجة البيضاء يف هتذيب األحياء 

ثاين من الوالية العرفانية من هذا الكتاب. ولالّطالع وراجع أيضًا رأي العرفاء، يف الفصل ال

ولتأسيس »، ألفالطون، حيث يقول: «اجلمهورية»عىل آراء الفالسفة يمكن الرجوع إىل: 
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 علم الدين ال ينحص بالفقهاء.

 وأّما املقّدمة الرابعة فهي تاّمة.

: إن استبعاد كون أوالا مة اخلامسة ففيها ما فيها من النقاش: وأّما املقدّ 

الوصف يف الرواية وصفًا عنوانيًا، ومحله عىل أنه عنوان مشري إىل أفراد من 

األنبياء، هو خالف واضح للظاهر. فالعلامء ورثة األنبياء من حيثية النبوة. 

ليغ أحكام ووظيفة األنبياء من هذه احليثية ليست سوى نرش الدعوة، وتب

 .الدين

: ليس هناك أّي مالزمة بني النبّوة والوالية. وهذا ما رّصح به الشيخ ثانياا 

. باإلضافة إىل أنه ليس لدينا أّي الطويس والطربيّس، وأقاما الدليل عىل ذلك

، وخصوصًا األنبياء املبعوثني يف زمان دليل عىل ثبوت الوالية جلميع األنبياء

علامء »حد، مثل: أنبياء بني إرسائيل. والروايات التي تقول بأن واحد ومكان وا

دًا هلذا املعنى.« أّمتي أفضل من أنبياء بني إرسائيل  قد تصلح مؤيِّ

                                                                                                   
املدينة الفاضلة إّما أنه جيب عىل امللوك أن يدرسوا الفلسفة، أو أن يكون الفالسفة هم 

ية )الراسخون يف العلم( بالفالسفة وانظر أيضًا: تفسري ابن رشد األندليس آل«. امللوك

واحلكامء. وراجع أيضًا: كتاب فصل املقال وتقرير ما بني الرشيعة واحلكمة من االتصال: 

 ؛ وسري فلسفة در جهان إسالم، ملاجد فخري.49

 .3و 8، كتاب فضل العلم، باب صفة العلامء، احلديثان 33: 8( راجع: أصول الكايف 8)

 .412: 8والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية ( منتظري، دراسات يف 0)

، رسالة يف الفرق بني النبي واإلمام؛ الطربيس، جممع 880( الطويس، الرسائل العرش: 3)

 من سورة البقرة. 804البيان، تفسري اآلية 

؛ النائيني، منية 333: 0( راجع: النائيني، املكاسب والبيع )تقرير أبحاثه بقلم: اآلميل( 4)

؛ اخلراساين، حاشية 303: 0)تقرير أبحاثه بقلم: الشيخ موسى النجفي( الطالب 

 .412: 8؛ منتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 94املكاسب: 
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: بالنسبة إىل األنبياء املذكورين فليس لدينا أّي دليل عىل والية موسى ثالثاا 

فة الدعوة ونرش . والقدر املشرتك بني األنبياء )بام هم أنبياء( هو وظي’وعيسى

تعاليم الوحي. وإذا كان مثل هذه الوظيفة ممّا ينتقل باإلرث فلن يكون املنقول 

فبحاجة إىل  سوى هذه الوظيفة العلمّية. وأما انتقال خصائص خاتم الرسل

 دليل آخر. فهذا الدليل قارص عن إثبات هذه النقطة. 

شّك يف أن الوالية وأّما املقّدمة السادسة فإّنه وإْن مل يكن هناك أدنى 

االعتبارّية قابلة للتوريث )كام هو العرف يف النظام املََلكّي(، إالّ أّنه ال يمكن 

االستفادة من هذه الرواية كيفية هذا التوريث، وهل يشمل مجيع العلامء عىل نحو 

االستغراق بشكٍل متساٍو، أم أّنه خيتص بأعلم العلامء )كاختصاص إرث احلبوة 

، (؟ وبعبارة أخرى: إن الرواية ظاهرة يف أّن العلامء يرثون النبّي بالولد األكرب

ص مقدار وكيفيّة هذا اإلرث، وتركته جمماًل. وعىل هذا  إالّ أّن الرواية مل تشخِّ

األساس يبقى احتامل اختصاص الوالية بأعلم العلامء، كام هو مفاد الرواية 

اؤوا به(. وبام أّن األئّمة الثالثة: )إّن أوىل الناس باألنبياء أعلمهم بام ج

 .هم أعلم الناس يف كّل زمان فإّن الوالية تنتقل إليهم ^األطهار

وأّما املقّدمة السابعة فيوجد يف هذه الرواية قرينة قطعيّة متَّصلة عىل وراثة 

«. فَمْن أخذ منه أخذ بحّظ وافر ،ولكن وّرثوا العلم»العلوم واملعارف والدعوة: 

ك باإلطالق؛ إلثبات  أّي متَّصلة كهذه ال يمكن بومع وجود قرينة  حال التمس 

انتقال مجيع شؤون األنبياء إىل العلامء. وحتى لو افرتضنا أن احلص املوجود يف 

أداة تأكيد، ال حص، تبقى هذه  «إّنام»الرواية هو حص إضايّف، واعتربنا أن 

                                           
 .33: 3( التربيزي، إرشاد الطالب إىل التعليق عىل املكاسب 8)
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وخصوصًا  ،ليغيّةالرواية قارصة عن إثبات انتقال وظائف األنبياء غري التب

الوالية، التي حتتاج إىل أدّلة أخرى. وقد رّصح مجع كبري من الفقهاء بانحصار 

 .مضمون هذه الرواية بوراثة العلوم والدعوة

أّي ظهور يف اجلملة  «العلامء ورثة األنبياء»وأّما املقّدمة الثامنة فليس لعبارة 

نة للجعل والترشيع، بل هي مج لة خربّية حتكي عن أمر تكوينّي، اإلنشائّية املتضمِّ

هو انتقال العلم إىل العلامء. وهذه الروايات هي يف مقام بيان فضل علامء الدين، 

. ودعوى املالزمة بني الوراثة والتعيني وال داللة هلا عىل تعيينهم ألّي منصب

 . أوالا قوٌل بال دليل، هذا 

الية فإّن هناك فرقًا كبريًا بني فحتى لو أّننا قبلنا أصل وراثة الو ثانياا وأما 

انتقال الوالية باإلرث وانتقاهلا بالتعيني؛ فإّن التعيني والوراثة قسيامن لبعضهام 

 البع ، فثبوت أحدمها ينفي اآلخر. 

وأّما املقّدمة التاسعة فهي قطعًا غري تاّمة. فعندما يتّم تقييد الرواية بالوراثة 

                                           
ي النجفي، يف كتاب ( راجع عىل سبيل املثال: بحث يف والية احلاكم، للشيخ حممد تق8)

. فالنجفي يعّد أكثر َمْن تناول هذا احلديث بحثًا 044ـ  033)كلمة نافذ آقا نجفي(: 

: 0وحتلياًل؛ النائيني، املكاسب والبيع )تقرير أبحاثه بقلم: الشيخ حممد تقي اآلميل( 

؛ 310: 0؛ اإليرواين، حاشية املكاسب 48: 3؛ العراقي، رشح تبصة املتعلمني 333

؛ اخلوئي، 98: 3؛ اخلوانساري، جامع املدارك 099د حمسن احلكيم، ّنج الفقاهة: السي

؛ منتظري، دراسات يف 43ـ  40: 3مصباح الفقاهة )تقرير أبحاثه بقلم: التوحيدي( 

؛ السيد 43: 3؛ التربيزي، إرشاد الطالب 412: 8والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 

؛ الشيخ نارص مكارم الشريازي، أنوار 844سالمية: كاظم احلائري، أساس احلكومة اإل

 ، كتاب البيع.321: 8الفقاهة 

 .412: 8( منتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمية 0)
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ك بإطالق الوراثة؛ إلثبات الوالية املطلقة. العلمّية ال يبقى هناك جمال للتمس  

باإلضافة إىل أّننا إذا التفتنا إىل احتامل ارتباط العصمة يف األولوّية النبوّية عىل 

ك باآلية الرشيفة ﴿ النَّبِي  َأْوََل بِاْلُْْؤِمننَِي ِمْن املؤمنني أصبح التمس 

لفقهاء، أمرًا مشكاًل، وحملَّ (؛ إلثبات الوالية املطلقة ل3﴾)األحزاب: َأْنُفِسِهمْ 

ل.  تأم 

 

 البحث حاصل

، والروايات «العلامء ورثة األنبياء»حتّصل لدينا من البحث حول صحيحة 

من لفظ العلامء هو  ^: إن احتامل إرادة األئمةأوالا التي هي يف مضموّنا: 

 ليس ظاهرًا يف الفقهاء. « العلامء»احتامل معتّد به. باإلضافة إىل أن لفظ 

: إن املراد من لفظ األنبياء هو الوصف العنواين، ال العنوان املشري. لذلك انياا ث

ليس هناك تالزم بينه وبني الوالية. أِضْف إىل ذلك أّن الرواية من حيث كيفية 

 إرث العلامء ومقداره جمملة.

: مع وجود قرينة قطعّية متَّصلة تنحص داللة هذه الرواية يف وراثة ثالثاا 

 عارف والدعوة، وال يبقى هلا أّي داللة عىل الوالية التدبريّية للفقهاء.العلوم وامل

، وال داللة له عىل اإلنشاء والتعيني. رابعاا  : إن مضمون الرواية خربيٌّ

 آخر. 
ٍ
 ومفادها رفعة مقام العلامء، وعلّو شأّنم، دون أّي يشء

 قهاء.: ال تصلح هذه الروايات دلياًل عىل الوالية املطلقة للفخامساا 

 

 للبحثالنتيجة العامة 

عىل الوالية التعيينّية  ال يوجد دليل معترب يف الروايات املنقولة عن النبّي 

  املطلقة للفقيه.





 

 

 

 
 

والية الفقيه  ي الروايات املنقولة الفصل الثامن عشر: أدّلة 

 ^احلسنيو علّي نيعن اإلمام

استند إىل  ×طالبمن جمموع الروايات املنقولة عن اإلمام عيل بن أيب 

العلامء حكام عىل : »إحداهاثالث منها يف بحث والية الفقيه عىل الناس: 

، التي سنتعرض «جماري األمور واألحكام عىل أيدي العلامء: »والثانية؛ «الناس

اللهم ارحم : »والثالثة؛ ×هلا ضمن الروايات املنقولة عن اإلمام احلسني

ضنا هلا عن رسول اهلل ×، التي يروهيا أمري املؤمنني«خلفائي ، والتي تعرَّ

 .ضمن الروايات املنقولة عن النبّي 

 

 «حّكام على الناس ءالعلما»الرواية اخلامسة: 

العلامء حّكام عىل : »×عن أمري املؤمنني« الغرر والدرر»روى اآلمدي يف 

 .«الناس

امللوك حّكام عىل »، قال: ×للكراجكي: عن الصادق« كنز الفوائد»ويف 

 . «لناس، والعلامء حّكام عىل امللوكا

                                           
: 81؛ مستدرك الوسائل 323، احلديث 831: 8( اآلمدي، غرر احلكم ودرر الكلم 8)

 .81، احلديث من أبواب صفات القايض 88، كتاب القضاء، باب 383

 .90، احلديث 8، كتاب العلم، باب 883: 8؛ بحار األنوار 33: 0( الكراجكي، كنز الفوائد 0)
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أّن داللة هاتني الروايتني عىل الوالية التعيينيّة  الگلپايگاينوقد اعترب السيد 

 . العاّمة للفقهاء تاّمة

ق النراقي أيضًا الرواية الثانية من مجلة أدلة والية الفقيه عىل  كام ذكر املحقِّ

 . الناس

لرواية األوىل من مجلة املؤيِّدات الواضحة لوالية اخلمينّي ا كام اعترب السيد

 .الفقيه

إّن داللة هاتني الروايتني عىل الوالية التعيينّية للفقهاء عىل الناس متوقِّفة عىل 

 صحة املقّدمات التالية: 

 : إّن جاللة مضمون هذا احلديث الرشيف ُيَعّد جابرًا لضعف سنده.األوَل

لامء هو علامء الدين، واملراد من علامء الدين هو : إّن املراد من العالثانية

 خصوص الفقهاء.

: إّن املراد من حاكمية العلامء عىل الناس وامللوك هو واليتهم التدبريّية الثالثة

احلّكام و وزعامتهم السياسيّة، وال تقتص حاكمّيتهم عىل اإلفتاء والقضاء

 .فقهاءالسلطة التنفيذّية واإلجرائّية لل بمثابةوالزعامء 

، «حّكام عىل امللوك»، وكذلك «العلامء حّكام عىل الناس»: إّن عبارة الرابعة

وإْن كانتا خربّيتني، إالّ أّّنام يف مقام اإلنشاء. واملراد من اإلنشاء ليس وجوب 

                                           
 .33( الگلپايگاين، اهلداية إىل َمْن له الوالية )تقرير أبحاثه بقلم: املريزا أمحد صابري(: 8)

 .88، الرواية 330( عوائد األيام: 0)

: 0اخلميني، كتاب البيع  السيد ؛838ـ  833ية: اخلميني، احلكومة اإلسالمالسيد  (3)

483. 

 .33( الگلپايگاين، اهلداية إىل من له الوالية: 4)
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 تعيني الفقهاء وانتخاهبم للحكم، بل املراد منه تعيني الفقهاء للوالية عىل الناس.

صة : إّن حاكمياخلامسة ة العلامء يف هذين احلديثني غري مقيَّدة بقيد، وغري خمصَّ

ٍص. لذا فوالية الفقهاء عاّمة، بل مطلقة.  بمخصِّ

إّن األكثرية الساحقة من الفقهاء مل يقبلوا داللة هاتني الروايتني عىل والية 

 الفقيه عىل الناس. 

 وسوف نقوم بدراسة وحتليل هذه املقدمات عىل الشكل التايل:

من حيث املقّدمة األوىل فإّن كال احلديثني مرَسل )ال سند له(، وال اعتبار  أّما

. ومع أّن شدة ضعف هذين احلديثني يغنينا عن البحث له من الناحية الفقهّية

يف املقّدمات األخرى، إالّ أنه بغّ  النظر عن هذا الضعف سوف نالحظ أّن 

 بقية املقّدمات غري تاّمة أيضًا.

مة الثانية فعىل فرض القبول بتقييد العلامء بعلامء الدين، إالّ أّنه ال وأّما املقدّ 

ن من علامء  دليل عىل تقييد علامء الدين بالفقهاء. فالفقهاء ليسوا هم القدر املتيقَّ

 منِصفًا إىل الفقهاء، وال ظاهرًا فيهم.« علامء الدين»الدين. وليس لفظ 

ملراد من هذا احلديث هو بيان فضيلة العلم : إّن افأّوالا وأّما املقّدمة الثالثة 

والعلامء، وغالبًا ما يكون العلامء حّكامًا عىل قلوب الناس، والناس بطبعهم 

عىل القلوب موجودة يف خمتلف األديان املعنوية تابعون هلم. وهذه احلاكمية 

العلم بجميع فروعه وفنونه له نوع بل واملذاهب، وال تنحص يف علوم الدين، 

العلم حاكم، واملال : »×لسلطة عىل املجتمع. وهذا نظري قول اإلمام عيلمن ا

                                           
( مع أن السيد اخلميني قد اعترب أن أكثر الروايات السابقة تاّمة يف داللتها عىل والية 8)

يف  الفقيه، وعىل الرغم من اعتباره أن داللة هاتني الروايتني واضحة، إالّ أنه خدش

 (.821ـ  823؛ احلكومة اإلسالمية: 483: 0اخلميني، كتاب البيع السيد سندمها )
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ولذلك حيتمل عدم وصول املعنى إىل احلاكمّية السياسّية والوالية «. حمكوم عليه

 .التدبريّية أصالً 

: إذا كان املراد من احلاكمّية األعّم من احلاكمّية املعنوّية عىل قلوب وثانياا 

شمل حاكمّية الفقهاء عىل اإلفتاء والقضاء، أّما الناس فإن ذلك سوف ي

، وخاّصة أن استعامل حاكمّيتهم الوالئّية وزعامتهم السياسية فهي أّول الكالم

 .لفظ احلكم ومشتّقاته يف الكتاب والسنّة كان بخصوص القضاء

: أوالا وأّما املناقشات األساسية يف املقّدمة الرابعة فتدور حول األمور التالية: 

إنه ـ كام تقدم ـ اجلملة هنا خربّية، ال إنشائّية. وال تدّل عىل أكثر من احلاكمّية 

 . املعنوّية عىل قلوب الناس

: حتى لو افرتضنا داللة الرواية عىل اإلنشاء فاإلنشاء حيتمل وجهني: وثانياا 

 : وجوب انتخاهبم للحكم. وهبذا يصبحوالثاين: تعيني الفقهاء للوالية؛ األّول

عى، وال مالزمة بينه وبني التعيني  .الدليل أعمَّ من املدَّ

: إّن الرواية الثانية خربّية قطعًا، وإالّ أصبحت حاكمّية امللوك عىل وثالثاا 

 . الناس إنشاًء وتعيينًا من ِقَبل الشارع. وهذا واضح البطالن

اإلخبار. وعىل هذا فإن وحدة السياق يف الرواية الثانية يقتيض احلمل عىل 

                                           
 ، االحتامل األّول.483: 8( منتظري، دراسات يف والية الفقيه وفقه الدولة 8)

؛ النجفي، 032: 3؛ بلغة الفقيه 14( راجع عىل سبيل املثال: املراغي، العناوين، العنوان 0)

 .032: 0؛ ابتغاء الفضيلة 043الفقيه: رسالة يف والية احلاكم 

 .434: 8( راجع: منتظري، دراسات يف والية الفقيه 3)

 .843، كتاب البيع؛ احلائري، أساس احلكومة اإلسالمية: 323: 8( أنوار الفقاهة 4)

 .484: 8( دراسات يف والية الفقيه 3)

 ( املصدر نفسه.3)
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 وبالتايل فإّن داللة هاتني الروايتني عىل التعيني غري تاّمة. 

ك  وأّما املقّدمة اخلامسة فإّن الرواية ليست يف مقام البيان حّتى نتمسَّ

 بإطالقها. 

وبمالحظة عدم خمام املقّدمات السابقة يّتضح عدم داللتها عىل الوالية 

علم والعامل، واحلاكمية املعنوّية للعلامء العاّمة. فهي ال تدّل عىل أكثر من فضيلة ال

 عىل قلوب الناس. 

 

 البحث نتيجة

ال يمكن هلاتني الروايتني أن تصلحا دلياًل عىل الوالية التعيينيّة املطلقة للفقيه؛ 

دة.  وذلك بسبب الضعف السندي الواضح، واإلشكاالت الداللّية املتعدِّ

 

 ×عن اإلمام احلسني ي الروايات املنقولة  الفقيهأدّلة والية 

 «أيدي العلماءجماري األمور واألحكام على »الرواية السادسة: 

، يف خطبة طويلة يف ’عن اإلمام احلسني بن عيل« حتف العقول»روي يف 

وأنتم : »...×األمر باملعروف والنهي عن املنكر، وُيروى عن أمري املؤمنني

ء لو كنتم تشعرون؛ ذلك أعظم الناس مصيبة، كام غلبتم عليه من منازل العلام

بأّن جماري األمور واألحكام عىل أيدي العلامء باهلل، األمناء عىل حالله وحرامه، 

قكم عن احلّق، واختالفكم  فأنتم املسلوبون تلك املنزلة، وما سلبتم ذلك إالّ بتفر 

لُتم املؤونة يف ذات  يف السنّة، بعد البّينة الواضحة. ولو صربتم عىل األذى وحتمَّ

نُتم ا هلل، كانت أمور اهلل عليكم ترد، وعنكم تصدر، وإليكم ترجع، ولكنّكم مكَّ

 .«الظََّلمة من منزلتكم...

                                           
 . 8 :038( احلراين، حتف العقول عن آل الرسول8)
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،  ×إن هذه الرواية وإّن كانت قد ُنقلت عن اإلمام عيلّ  أيضًا بشكٍل مستقلٍّ

 ×أشهر من سندها لإلمام عيلّ  ×ولكن حيث إن سندها لإلمام احلسني

 .×لروايات املنقولة عن اإلمام احلسنيارتأينا أن نجعلها ضمن ا

وداللة هذا احلديث عىل الوالية التعيينّية املطلقة للفقيه متوقِّفة عىل صّحة 

 املقّدمات التالية:

: بمالحظة املضامني الرفيعة هلذه الرواية فإّن إرساهلا ال ُيَعّد مشكاًل. األوَل

ومتنها موافٌق ». ×فمثل هذه العبارات ال يمكن أن تصدر إالّ عن معصوم

 .«لالعتبار والعقل

ال تنحص باألئمة « العلامء باهلل األمناء عىل حالله وحرامه»: إن عبارة الثانية

وأنت إْن تدبَّرت فيها »...، بل تشمل علامء الدين أيضًا. ^املعصومني

]اخلطبة[ صدرًا وذياًل تر أّن وجهة الكالم ال ختتّص بعص دون عص، ومص 

ل كالم صادر لرضب دستور كيّلّ للعلامء قاطبة يف كّل عص ومص؛ دون مص، ب

للحّث عىل القيام باألمر باملعروف، والنهي عن املنكر، يف مقابل الظلمة... 

والعدول عن لفظ )األئمة( إىل )العلامء باهلل األمناء عىل حالله وحرامه( لعله 

هم أمناء اهلل عىل حالله  لتعميم احلكم بالنسبة إىل مجيع العلامء العدول، الذين

 .«وحرامه، بل إّن انطباق هذا العنوان عىل غري األئمة أظهر

هو الفقهاء، ال « العلامء باهلل األمناء عىل حالله وحرامه»: إّن املراد من الثالثة

ثون واملتكلِّمون وغريهم من علامء الدين.  ون واملحدِّ م أن للعامل »املفِّسِّ وتوه 

                                           
وهي وإْن كانت مرسلة، لكن اعتمد عىل الكتاب صاحب الوسائل، ومتنها موافق ( »8)

 (.481ـ  483: 0اخلميني، كتاب البيع السيد « )لالعتبار والعقل

 .882؛ والية الفقيه: 488ـ  481: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (0)
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ق مقام الفقهاء فاسٌد؛ ألّنه ليس املراد بالعامل باهلل معنى فلسفّيًا أو باهلل مقامًا فو

انِي وَن عرفانّيًا. كام أّنه قد استشهد يف صدر الرواية بقوله تعاىل: ﴿ بَّ َلْوالَ َينَْهاُهْم الرَّ

(. والرّبايّن تعبرٌي آخر عن العامل باهلل. وكيف كان َمْن نظر 33﴾)املائدة: َواألَْحَبارُ 

ل يف ظهورها يف  إىل الرواية، وتعميم وجهة اخلطاب فيها، ال ينبغي له التأم 

 .«املقصود

تشمل وظائف ثالثًا: اإلفتاء، « جماري األمور واألحكام»: إّن عبارة الرابعة

والقضاء، والوالية التدبريية. وال يوجد عبارة يف اخلطبة بتاممها تصلح لتقييد 

 هذا اإلطالق.

وإْن كانت « جماري األمور واألحكام عىل أيدي العلامء»رة : إّن عبااخلامسة

قد فّوض  ×خربّية، إالّ أّّنا يف مقام اإلنشاء وبيان التكليف، بمعنى أّن اإلمام

إدارة شؤون املسلمني للفقهاء، أي إنه جيب أن تكون زمام أمور املجتمع 

 بأيدهيم، وهذا تعبري آخر عن تعيني الفقهاء للوالية عىل الناس.

ص لوالية العلامء السادسة : ال يوجد يف هذه اخلطبة أّي مقيِّد أو خمصِّ

التدبريّية. ولذلك يمكن اعتبار هذه الرواية دلياًل عىل الوالية العاّمة، بل املطلقة، 

 للفقهاء.

ق النراقي، والسيد وقد اعترب مجٌع من الفقهاء، اخلمينّي، أّن  ومنهم: املحقِّ

 .الية التعيينّية للفقهاء تاّمةداللة هذه الرواية عىل الو

                                           
 .488: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)

؛ رسالة هداية األنام يف أموال 033: 3؛ بلغة الفقيه 88، احلديث 334( عوائد األيام: 0)

؛ النجفي، رسالة يف والية احلاكم الفقيه: 34؛ الفردوس األعىل: 843×: اإلمام

، كتاب اخلمس؛ الگلپايگاين، اهلداية إىل 013؛ امليالين، حمارضات يف فقه اإلمامية: 043
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ومن جهة أخرى ناقش مجٌع آخر من الفقهاء داللة هذا احلديث. وسوف 

 نقوم بدراسة وحتليل املقدمات عىل الشكل التايل:

أّما املقّدمة األوىل فاإلشكال فيها حمَكٌم. فعىل الرغم من سمّو مضامني هذه 

 .عتبارها؛ ألّّنا مرسلةاخلطبة الرشيفة إالّ أّن علم الفقه ال يرى ا

وإْن ناقش مجع كبري من الفقهاء يف املقّدمة الثانية، واعتربوا أّن الرواية 

جماري »، إالّ أّن التدقيق يف العبارات التي جاءت قبل ^منحصة يف األئّمة

، وبعدها، ُيْظِهر أن املخاطب يف هذه اخلطبة الرشيفة هو األعّم من ذلك، «األمور

 ع العلامء يف كّل مكان وزمان.ويشمل مجي

عاّمة، « العلامء باهلل»وأّما املقّدمة الثالثة فهي تاّمة أيضًا؛ ألنه وإْن كانت عبارة 

األمناء عىل »وتشمل غري الفقهاء، من قبيل: العرفاء، واحلكامء، إالّ أّن عبارة 

ظاهرة يف الفقهاء، فهاتان الصفتان جمتمعتان ظاهرتان يف « حالله وحرامه

 لفقهاء.ا

وأّما املقّدمة الرابعة فال إشكال فيها أيضًا. وإْن اعترب بع  الفقهاء أّّنا ناظرة 

جماري األمور »، إالّ أن ظهور عبارة إىل مرجعّيتهم يف األحكام، أي اإلفتاء

ـ باإلضافة إىل مضمون اخلطبة العام، الذي يدور حول األمر « واألحكام

                                                                                                   
؛ احلكومة اإلسالمية: 488، 483: 0البيع اخلميني، كتاب السيد ؛ 33من له الوالية: 

 .880ـ  838

؛ أنوار 33: 3؛ إرشاد الطالب 822ـ  99: 3( راجع عىل سبيل املثال: جامع املدارك 8)

 ، كتاب البيع.323: 8الفقاهة

؛ الشريازي، كتاب 084: 8( راجع عىل سبيل املثال: اخلراساين، حاشية املكاسب 0)

 .002: 0يلة ؛ ابتغاء الفض33ـ  30القضاء: 

 .312: 0( اإليرواين، حاشية املكاسب 3)
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منع هذا القول، وُيْشِعر بدخول احلكومة باملعروف والنهي عن املنكر ـ ي

« الوالية الرشعية»والزعامة وتدبري املجتمع وإدارته السياسّية؛ إالّ أّن استفادة 

 بمعناها املصطلح عليه من هذا احلديث أمٌر صعٌب جّدًا.

جماري »وأّما املقّدمة اخلامسة، أي حمور التعيني، فإّنه حّتى لو صّح كون عبارة 

يف مقام اإلنشاء، ويستفاد منها أّن إدارة املجتمع هي من « العلامء األمور بأيدي

وظائف الفقهاء، إالّ أن هذا غري كاٍف إلثبات تعيني الفقهاء للوالية، وهو أعّم 

عى. كام أنه ال مالزمة بينه وبني التعيني. وال تدّل هذه العبارة عىل أكثر  من املدَّ

مع، أّما أّن هذا االستحقاق بالتعيني، أم من استحقاق الفقهاء لوظيفة إدارة املجت

، أم أّنه ×بالوكالة عن املعصوم، أم بإذنه، أم هو إرث ووصاية عن اإلمام

باالنتخاب من قبل الناس؟ فالرواية تبقى جمملة من هذه اجلهة. وبعبارة أخرى: 

يستفاد من الرواية أّن األمور جيب أن تكون بيد العلامء، الذين جيب عليهم إقامة 

دولة عادلة بالتعاون مع املسلمني، أّما أّن تنصيب هؤالء العلامء هو بالتعيني أو 

 باالنتخاب؟ فهذا أمٌر مسكوٌت عنه يف الرواية.

فإن اإلشكال الوارد فيها أّن هذه  ،أي حدود الوالية ،وأّما املقّدمة السادسة

ك الرواية ليست يف مقام البيان من هذه اجلهة، وبالتايل ال يمكن الت مس 

باإلطالق. مع العلم أّن عدم ختصيصها باألمور احلسبيّة غري بعيد. لذلك فإّن 

، إالّ أّنه «الوالية العامة»الرواية ـ عىل فرض صّحة مقّدماهتا األخرى ـ تدّل عىل 

 منها.« الوالية املطلقة»ال يمكن استنباط 

 

 البحث نتيجة

هلل، األمناء عىل حالله جماري األمور واألحكام بيد العلامء با»إن رواية 

لو مل تواجه مشكلة اإلرسال السندّية لكان من املمكن إثبات الزعامة  «وحرامه
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السياسّية للفقهاء يف األمور العاّمة من خالهلا، وإْن كانت ال تدّل عىل الوالية 

 الرشعّية والتعيني. فإرساهُلا حال دون اعتبارها فقهّيًا.

  



 

 

 

 

 

ة والية الفقيه  ي الروايات املنقولة الفصل التاسع عشر: أدّل

 ’اظمعن اإلمامني الصادق والك

 ـ ’أي الصادقني ـ ’إن الروايات املنقولة عن اإلمامني الباقر والصادق

ل ـ بلحاظ كثرهتا ـ احلجم األكرب من رواياتنا الفقهية. واألدّلة الروائيّة  تشكِّ

شيعّي تستند إىل روايات لألكثرّية الساحقة من األحكام الرشعّية يف الفقه ال

يف بناء املذهب الشيعّي،  ×. إّن أمهية دور اإلمام الصادق’هذين اإلمامني

وبخاّصة يف إرساء الفقه الشيعّي، بالغة إىل درجة إطالق اسم املذهب اجلعفرّي 

عىل مذهب الشيعة، والفقه اجلعفرّي عىل فقه الشيعة. فقد استفاد اإلمام 

ة التي سنحت يف فرتة انتقال احلكم من األموّيني من الفرصة الذهبيّ  ×الصادق

إىل العباسّيني فقام بنرش تعاليم الدين احلنيف، ما جعله يرتك إرثًا غنّيًا ال مثيل له 

مقبولة عمر بن  ـمن املعارف اإلهلّية. والدليل األهّم عىل مسألة والية الفقيه 

. كام نقل ×هو إحدى الروايات التي نقلت عن اإلمام الصادق ـحنظلة 

رواية أخرى مضموّنا قريب من مضمون املقبولة، وهي مشهورة أيب  ×عنه

 خدجية. 

وسوف ينّصب بحثنا هنا يف هاتني الروايتني اهلاّمتني. ومن اجلدير بالذكر أن 

قد ُرويا عن اإلمام  «العلامء ورثة األنبياء»و «الفقهاء أمناء الرسل»حديَثْي 
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ضنا هلذين احلديثني ضمن الروايات وقد تعر .عن الرسول ،×الصادق

 .املنقولة عن النبّي 

 

 عمر بن حنظلة مقبولةالرواية السابعة: 

عن  ×سألت أبا عبد اهلل»روى الكليني بسنده عن عمر بن حنظلة، قال: 

رجلني من أصحابنا بينهام منازعة يف َدْين أو مرياث، فتحاكام إىل السلطان أو إىل 

: َمْن حتاكم إليهم يف حقٍّ أو باطل فإّنام حتاكم إىل ×القضاة، أحيل  ذلك؟ فقال

الطاغوت، وما حيكم له فإنام يأخذ سحتًا، وإْن كان حّقًا ثابتًا له؛ ألنه أخذه 

ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا بحكم الطاغوت، وقد أمر اهلل أن يكفر به، قال اهلل تعاىل: ﴿

: ×﴾، قلُت: فكيف يصنعان؟ قالُفُروا بِهِ إََِل الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيكْ 

ينظران )إىل( َمْن كان منكم ممَّْن قد روى حديثنا، ونظر يف حاللنا وحرامنا، 

وعرف أحكامنا، فلريَضْوا به َحَكاًم، فإيّن قد جعلته عليكم حاكاًم، فإذا حكم 

، والراد  عل ينا كالّراّد بحكمنا فلم يقبله منه فإّنام استخّف بحكم اهلل، وعلينا ردَّ

 .«عىل اهلل، وهو عىل حّد الرشك باهلل

. كام نقله «الكايف» لقد نقل الشيخ الكليني هذا احلديث يف أصول وفروع

. إّن حديث عمر بن «هتذيب األحكام»الشيخ الطويس يف موضعني من كتابه 

                                           
حممد : »82، كتاب فضل العلم، باب اختالف احلديث، احلديث 31: 8( أصول الكايف 8)

بن حييى، عن حممد بن احلسني، عن حممد بن عيسى، عن صفوان بن حييى، عن داوود بن 

 «.احلصني، عن عمر بن حنظلة

 .3باب كراهية الرتافع إىل قضاة اجلور، احلديث  ، كتاب القضاء،480: 1( الكايف 0)

حممد بن حييى، عن حممد بن : »384، كتاب القضاء، احلديث 088: 3( هتذيب األحكام 3)
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 ة:حنظلة الذي نقلنا قساًم منه كان مستندًا يف ثالثة بحوث فقهّية وأصوليّ 

، الذي ُيَعّد من مباحث «التعادل والرتاجيح»: التعارض، يف مبحث األّول

أصول الفقه التي هلا تأثري كبري يف علم الفقه. فقد كان هناك إشارة إىل هذا 

 املوضوع يف صدر احلديث. 

واملوضع األّول الذي نقل فيه هذا احلديث يف الكتب الروائية كان يف بحث 

 .«اختالف األحاديث»

: القضاء، يف مبحَثْي النهي عن الرتافع عند قضاة اجلور، وتعيني الفقهاء اينالث

. وقد ُذكرت هذه ×العدول قضاة جامعني للرشائط من ِقَبل اإلمام الصادق

«. القضاء»، وثالث مرات يف كتاب «التهذيب»و« فروع الكايف»الرواية يف كتايَبْ 

 يّل يف باب القضاء.ويف البدايات كان موقع بحثها يف الفقه االستدال

: والية الفقيه عىل الناس يف الشؤون العاّمة والزعامة السياسّية وإدارة الثالث

ضوا لبحث والية  ل فإّن الفقهاء مل يتعرَّ املجتمع. وكام أرشنا سابقًا بشكل مفصَّ

الفقيه عىل الناس حتى القرن العارش. وإىل ذلك الوقت مل تكن رواية عمر بن 

ليل عىل والية الفقيه. إّن أّول فقيه استند إىل هذه الرواية يف حنظلة مطروحة كد

ق الكركّي) ق هـ(942مبحث الوالية العاّمة للفقيه كان املحقِّ . كام عدَّ املحقِّ

. وقد النراقّي أيضًا هذه الرواية يف مجلة األدّلة الروائّية عىل والية الفقيه

الروائّي األهّم عىل مسألة والية الفقيه  أصبحت ُتَعّد يف القرنني األخريين الدليَل 

                                                                                                   
حممد بن عيل بن : »843، احلديث 328: 3، و«احلسن بن شمون، عن حممد بن عيسى

 «.حمبوب، عن حممد بن عيسى

ق الكركي: 8)  املجموعة األوىل، رسالة يف صالة اجلمعة.، 843ـ  840( رسائل املحقِّ

 يف والية احلاكم. 34، العائدة 333( عوائد األيام: 0)
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. ومن مجلة الفقهاء الذين استندوا إليها إلثبات والية الفقيه الشيخ عىل الناس

كتاب »، والشيخ األنصاري يف «جواهر الكالم»حممد حسن النجفي يف 

 .، واملريزا النائينّي، والسيد اخلمينّي «القضاء

عىل الوالية التعيينيّة املطلقة للفقيه متوقِّف عىل إّن داللة رواية عمر بن حنظلة 

 صّحة مجيع املقدمات التالية:

ال  ـعمر بن حنظلة  ـ: إّن سند الرواية وصوالً إىل الراوي املبارش األوَل

 إشكال فيه.

. : حممد بن عيسى بن عبيد اليقطيني ُوثِّق من ِقَبل النجايش والكيّش أوالا 

فه يف  وإْن كان الشيخ الطويس قد ه. كام َعّده «الرجال»و« الفهرست»َضعَّ ؛ لُِغلوِّ

. إال أّنه مع التعارض بني البن بابويه« نوادر احلكمة»من املستثنني عن رجال 

                                           
ك به إلثبات الوالية العاّمة للفقيه، وأّما ما عداه فال ( »8) فرواية ابن حنظلة أحسن ما ُيتمسَّ

 
ٍ
بقلم: )املريزا النائيني، املكاسب والبيع )تقرير أبحاثه « يدّل عىل هذا املدعى بيشء

 (.333: 0اآلميل( 

، رساالت يف 033: 3؛ بلغة الفقيه 89ـ  81: 42، و093: 08( جواهر الكالم 0)

؛ منية الطالب ) تقرير 843×: الواليات؛ رسالة هداية األنام يف حكم أموال اإلمام

؛ األنصاري، كتاب القضاء والشهادات: 301: 0أبحاث النائيني بقلم: اخلوانساري( 

؛ الگلپايگاين، اهلداية إىل من له الوالية )تقرير 019: 88ب األحكام ؛ مهذَّ 49ـ  48

السيد ؛ 413: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ؛ 31أبحاث الگلپايگاين بقلم: الصابري(: 

 ؛ اآلميل، حول الوحي والقيادة.842ـ  803اخلميني، احلكومة اإلسالمية: 

، الراوي رقم 333)رجال النجايش:  «جليل من أصحابنا، ثقة، عني، كثري الرواية( »3)

 (.8203، رقم 881؛ اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(: 893

ضعيف، استثناه أبو جعفر حممد بن عيل بن بابويه عن رجال نوادر احلكمة، وقال: ال ( »4)

 842)الطويس يف الفهرست: « أروي ما خيتّص برواياته وقيل: إنه يذهب مذهب الغالة
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م توثيق النجايش. باإلضافة إىل أّنه مع  تضعيف الشيخ وتوثيق النجايش يقدَّ

، وخاّصة مع االلتفات إىل شيوع ظاهرة االهّتام بالغلّو يف القرون األوىل

. ثم إنه حيتمل ^اعتقادات بع  الرواة الكبار حول املقامات السامية لألئّمة

بسبب تضعيفه، وإّنام بسبب « نوادر احلكمة»أّن ال يكون استثناؤه من رجال 

 .روايته عن يونس. وعىل هذا يمكن أن خُيَْدش يف تضعيف الشيخ له

. ونسبة الشيخ ضًا من ِقبَل النجايش: داود بن احُلصني األسدّي ُوّثق أيثانياا 

بني فساد  إّياه إىل الواقفية ال يتناىف مع وثاقته؛ ألنه يمكن اجلمع الطويّس 

 املذهب والوثاقة. واملالك يف اعتبار الرواية هو الوثاقة.

وإْن كان مل يوثَّق يف  ـالراوي املبارش للحديث  ـ: إّن عمر بن حنظلة الثانية

 ثالثة:، إالّ أّن روايته مقبولة بال إشكال، ومعمول هبا؛ ألسباب ليّةالكتب الرجا

                                                                                                   
: ، ويف َمْن مل يرِو عن األئمة×؛ رجال الطويس، أصحاب اهلادي328، رقم 848ـ 

 «(.ضعيف: »388

 .408: 8( دراسات يف والية الفقيه 8)

 (.408، رقم 839)رجال النجايش: « كويّف ثقة( »0)

 .409: 8؛ دراسات يف والية الفقيه 834: 8( انظر: الطويّس، عّدة األصول 3)

، ورشح ×، وأخرى من أصحاب الصادق×لباقرعّده الشيخ تارة من أصحاب ا( »4)

...
ٍ
: 0)املامقاين، تنقيح املقال « احلال أنه مل ينّص عىل الرجل يف كتب الرجال بيشء

340.) 

( الكليني، عن عيل بن إبراهيم، عن حممد بن عيسى، عن يونس، عن يزيد بن خليفة، 3)

فقال أبو عبد  إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت،×: قلت أليب عبد اهلل»قال: 

، كتاب الصالة، باب وقت الظهر والعص، 013: 3إذًا ال يكذب )الكايف×: اهلل

 (. 8احلديث 

الطويس بسنده عن احلسني بن سعيد، عن فضالة، عن أبان، عن إسامعيل اجلعفي، عن 
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يف  ×روايتان عن اإلمام الصادق« التهذيب»و« الكايف»: ُنقل يف األّول

. باإلضافة إىل توثيقه من ِقبَل فقيٍه كبرٍي، كالشهيد . وكفى به فخراً مدحه

غري صحيح. وروايُة عمر بن . وعىل هذا فعدم توثيقه «الدراية»الثاين يف 

 حنظلة موثَّقٌة.

، وُيَعّد من مشاهري الرواة. وكثرة : إّن عمر بن حنظلة كثري الروايةالثاين

 .الرواية أمارة عىل وثاقة الراوي

                                                                                                   
أنت ×: القنوت يوم اجلمعة؟ فقال×: عمر بن حنظلة، قال: قلت أليب عبد اهلل

، كتاب الصالة، 83: 3)هتذيب األحكام « إذا صليتم يف مجاعة... رسويل إليهم يف هذا

 (.31باب العمل يف ليلة اجلمعة ويومها، احلديث 

 (.340: 0)تنقيح املقال « ويفهم من هذين احلديثني توثيقه( »8)

قت توثيقه يف حمل آخر...( »...0) )الشهيد الثاين، الدراية يف علم مصطلح احلديث: « إين حقَّ

44.) 

)معجم رجال « وقع هبذا العنوان يف أسناد كثري من الروايات تبلغ سبعني مورداً ( »3)

 (.09: 83احلديث 

اعرفوا منازل الناس عىل قدر »، يقول: ×( عن عيل بن حنظلة، قال: سمعت أبا عبد اهلل4)

 (.83)أصول الكايف، كتاب فضل العلوم، باب النوادر، حديث « روايتهم عّنا

املقبول، وهو ما تلّقوه بالقبول والعمل باملضمون، من غري التفات إىل  ثامن عرشها:( »3)

صحته وعدمها، كحديث عمر بن حنظلة يف حال املتخاصمني. وإّنام وسموه بالقبول ألن 

يف طريقه حممد بن عدي ]الظاهر أنه حممد بن عيسى[ وداود بن احلصني، ومها ضعيفان، 

رح وال تعديل، لكن أمره عندي سهل؛ ألين وعمر بن حنظلة مل ينّص األصحاب فيه بج

حققت توثيقه يف حمّل آخر، وإن كانوا قد أمهلوه، ومع ما ترى يف هذا اإلسناد قد قبل 

األصحاب متنه، وعملوا بمضمونه، بل جعلوه عمدة التفّقه، واستنبطوا منه رشائطه 

الثاين، الدراية يف  )الشهيد« كّلها، وسّموه مقبوالً،ومثله يف تضاعيف أحاديث الفقه كثريٌ 

(. يا ليت أن هذا الفقيه الكبري قد أشار عىل األقّل إىل رواية 44علم مصطلح احلديث: 
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: لقد تلّقى األصحاب هذه الرواية بالقبول. وهي منذ الِقَدم مشهورٌة الثالث

رواية يف أبواب خمتلفة من الفقه، مثل: القضاء، بأّّنا مقبولة. ويعد  العمل هبذه ال

والتعادل والرتاجيح، وأخريًا والية الفقيه، دلياًل مهاّمً عىل اعتبار سندها، وجابرًا 

 .لضعف هذا السند

َمْن كان منكم ممَّْن قد روى حديثنا، ونظر يف »: إّن املراد من عبارة الثالثة

 اء اإلمامية؛ وذلك ألسباب ثالثة:هو فقه« حاللنا وحرامنا، وعرف أحكامنا

: إّن رواية احلديث وحدها من دون دراية غري كافية. ولذلك فإّن صفة األول

كون الراوي مطَّلعًا عىل احلالل واحلرام، وعاملًا باألحكام، املذكورة يف ذيل 

 احلديث، ُتَعّد قرينة قطعيّة عىل عدم كفاية روايته للحديث. 

ع عىل األحكام. وبعبارة أخرى: إّن التقليد غري كاٍف، : ال يكفي االّطالالثاين

ونظر يف حاللنا »بل ُيشرتط أن يكون جمتهدًا، ومستنبطًا لألحكام. وعبارة 

تدّل عىل رشط االجتهاد، وعدم كفاية العلم عن « وحرامنا وعرف أحكامنا

 طريق التقليد.

، «لحال»، «حديث»يف صدر احلديث، وإضافة « منكم»: إّن كلمة الثالث

، ظاهرٌة بشكٍل واضٍح يف اشرتاط كون الراوي «نا»، إىل «أحكام»، و«حرام»

 . ^املقصود إمامّيًا، أي إّن االجتهاد جيب أن يكون طبقًا ملذهب أهل البيت

                                                                                                   
 «.مقبولة»واحدة غري هذه الرواية تعّد 

والرواية من املقبوالت : »413: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ( راجع عىل سبيل املثال: 8)

حاب هبا حتى اتصفت باملقبولة، فضعفها التي دار عليها رحى القضاء، وعمل األص

سندًا بعمر بن حنظلة جمبوٌر، مع أن الشواهد الكثرية املذكورة يف حمّله لو مل تدّل عىل 

 «.وثاقته فال أقّل من داللتها عىل حسنه، فال إشكال من جهة السند
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هي نصٌّ يف تعيني الفقهاء « فإيّن قد جعلُته عليكم حاكامً »: إّن عبارة الرابعة

فلريَضْوا »ساس فإّن املراد من عبارة . وعىل هذا األ×من ِقَبل اإلمام الصادق

هو فقط تعيني حاكم رشعّي، ال يشء آخر. وبعبارة أخرى: إن « به َحَكامً 

ّنى عن الرجوع إىل قضاة اجلور وسالطينه؛ ويف املقابل أمر الشيعة  ×اإلمام

بأن يرَضْوا بحكم الفقهاء وَأْمِرهم. وعىل هذا فال داللة هلذه العبارة يف الرواية 

الحية انتخاب الناس لقايض التحكيم، بل هي ظاهرة يف القايض عىل ص

، وال عالقة لرضا الطرفني يف القايض املعنيَّ  . وكام هو احلال يف واحلاكم املعنيَّ

الوايل املعنيَّ كذلك هو يف املتنازعني يف القضاء، فالناس فيهام مكلَّفون بالرضا 

معنى التسليم بحكم اهلل، ال يشء والقبول. وهكذا أيضًا يف الوالية. وهذا هو 

 آخر.

: ذو فائدة يف أوالا هو  ×: إّن تعيني الفقهاء من ِقَبل اإلمام الصادقاخلامسة

: إن هذا التعيني ال ينتق  وثانياا ، وبعد وفاته، وليس َلْغوًا؛ ×زمان وجوده

: إن األئّمة وثالثاا ؛ ^بوفاته، بل حيتاج إىل نق  من طرف األئّمة الالحقني

حقني مل ينقضوا هذا التعيني. لذلك فإن تعيني الفقهاء مستمّر يف عص الال

 .الغيبة

الوالية »هو  ـأي ما ُعيِّنوا ألجله  ـ: إّن متعلَّق تعيني الفقهاء السادسة

دة يف هذه الرواية «التدبريّية ، التي ُيَعّد القضاء أحد شؤوّنا. وهناك قرائن متعدِّ

 : صدد تعيني الوايل، وهيكان يف ×عىل أّن اإلمام الصادق

                                           
 .419ـ  418: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)

 .488ـ  482: 0( املصدر نفسه 0)

ص من كتاب البيع للسيد اخلميني 3) . 488ـ  413: 0( هذه القرائن مأخوذة بشكل ملخَّ
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إن لفظ احلكم ظاهٌر يف احلاكمية، بمعنى الوالية، ال القضاء. واملراد من  ـ8

 احلاكم هو الوايل. والقضاء أحد شؤون الوالية.

إّن املنازعات عىل قسمني: املنازعات التي ال تتَّضح إالّ بحكم القايض؛  ـ0

إالّ أّن أحد الطرفني ال خيضع هلذا واملنازعات التي يكون فيها احلّق معلومًا، 

 احلّق، وإحقاق احلّق حيتاج إىل قوة إجرائيّة. 

واملرجع يف منازعات القسم األّول هم القضاة؛ ويف القسم الثاين السالطني 

 والوالة. 

ْين واملرياث يف الرواية ومها من القسم األول، كان  ،وذكر النزاع حول الدَّ

رواية فإّن الفقهاء هم املرجع يف مجيع املنازعات. فقط من باب املثال. وبحسب ال

 واملرتتِّب عىل القسم الثاين من املنازعات أن يكون للفقهاء والية تدبريّية.

إن املراد من الطاغوت هو سالطني اجلور، وليس فقط قضاة اجلور.  ـ3

ٌة وبقرينة املقابلة يف الرواية فإن الفقهاء ليسوا فقط قضاًة عدوالً، بل هم وال

عدوٌل أيضًا. وعندما ُينهى الشيعة عن الرجوع إىل الطاغوت فالبّد من آلية بديلة 

عن الرجوع إىل الطاغوت، والبّد أن تكون هذه اآللية دينّيًة عادلًة، كي يرجع 

 الشيعة إليها. وهذا يعني قبول الوالية التدبريّية للفقيه عىل الناس.

ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إََِل الطَّاُغوِت ة ﴿إّن اآلية التي استشهد هبا يف الرواي ـ4

( هي دليٌل واضٌح عىل إرادة الوايل من 32﴾)النساء: َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِهِ 

 الطاغوت.

 «جعلُته حاكامً »إىل عبارة  «جعلُته قاضياً »عن عبارة  ×إّن عدوَل اإلمام ـ3

                                                                                                   
 ، كتاب البيع.493ـ  493: 8ويمكن الرجوع أيضًا إىل أنوار الفقاهة
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 أي إن املراد هو الوايل. دليٌل عىل أّن املراد هو أعّم من القايض،

يتناسب  «جعلته عليكم حاكامً »: ×يف قول اإلمام «عىل»إن التعبري بـ  ـ3

مع الوايل الذي هو صاحب مقاٍم عاٍل ورفيٍع، بينام الذي يتناسب مع القايض أن 

 .«جعلته قاضيًا بينكم»ُيقال: 

قرينة املقابلة يف صدر الرواية ظاهٌر يف الوايل. وب «السلطان»إّن التعبري بـ  ـ1

 يكون الفقيه العادل سلطانًا وقاضيًا.

بعد إثبات رضورة وجود حكومة يف كّل زمان، وعدم جواز تعطيلها،  ـ8

وحيث إن املقبولة أيضًا َّنَت عن الرجوع إىل الطاغوت والسلطان اجلائر، يظهر 

يف  لنا من هاتني النقطتني بشكٍل جيلٍّ أّن الشخص احلائز عىل الصفات املذكورة

  هذه املقبولة هو الشخص املعنيَّ ملنصب الوالية عىل الناس.

: إن الوالية التدبريية للفقهاء يف هذه املقبولة مل ُتَقيَّد بيشء. كام أنَّ السابعة

ص أيضًا. فعىل هذا تكون صالحيات الويل الفقيه  حدود صالحّياهتا مل ختصَّ

 عاّمة، بل مطلقة؛ وذلك لألدلة التالية: 

بقرينة املقابلة بني الفقيه والطاغوت )القايض والسلطان اجلائر( يف : أوالا 

 الرواية، يتَّضح أّن للفقيه مجيع صالحّيات السلطان العريّف. 

مطلقتان أيضًا، « فإذا حكم بحكمنا»و« جعلته عليكم حاكامً »: إّن عباريَتْ ثانياا 

مل تقيَّد « بحكمنا حكم»وتشمالن مجيع شؤون األئّمة املرتبطة باحلكم؛ ألن عبارة 

 بأّي شأن خاّص.

، ثّم كالرّد ^: ُعدَّ الرّد عىل الويّل الفقيه يف ذيل املقبولة كالرّد عىل األئّمةثالثاا 

ال تقتص عىل القضاء واإلفتاء، بل  ^عىل اهلل. وأحكام اهلل تعاىل واألئّمة

واملعصومني تشمل األحكام السلطانّية والوالئّية أيضًا. وبام أنَّ حاكمّية اهلل 
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 وواليتهم مطلقة فحاكميّة الفقيه وواليته أيضًا مطلقٌة. 

اعترب مجع من الفقهاء يف القرنني األخريين أّن هذه املقّدمات غري تاّمة، 

وناقشوا يف االستدالل بمقبولة عمر بن حنظلة؛ إلثبات الوالية التعيينيّة املطلقة 

 . للفقيه

 هناك آراء ختالف ما تقّدم، وهي:ويف ما خيّص هذه املقّدمات السبع 

أّما من حيث املقّدمة األوىل ـ أي عدم اإلشكال يف سند الرواية إىل ما قبل 

حممد بن عيسى، وداوود « الدراية»الراوي املبارش ـ فقد ضّعف الشهيد الثاين يف 

، إالّ أّنه اعترب أّن مقبولّيتها جابرٌة لضعف سندها. وحيث إّن أكثر بن احلصني

فقهاء مل يَرْوا إشكاالً يف هذين الراويني، وبالتايل مل يَرْوا إشكاالً يف سند الرواية ال

                                           
؛ الدربندي، خزائن األحكام 14( راجع عىل سبيل املثال: املراغي، العناوين، العنوان 8)

؛ اخلراساين، حاشية 488اين، غاية اآلمال: فاقد للرتقيم(؛ املامق ةجرياحل ةطبعال)

)املنشور يف كتاب حكم نافذ آقا  043؛ بحث يف والية احلاكم للفقيه: 94املكاسب: 

؛ مصباح الفقاهة )تقرير أبحاث اخلوئي بقلم: التوحيدي( 322نجفي(؛ ّنج الفقاهة: 

أبحاث اخلوئي  ؛ التنقيح يف رشح العروة الوثقى، كتاب االجتهاد والتقليد )تقرير43: 3

، كتاب 013؛ امليالين، حمارضات يف فقه اإلمامية: 408، 402بقلم: املريزا الغروي(: 

؛ ابتغاء 822ـ  99: 3؛ جامع املدارك 31ـ  34اخلمس؛ الشريازي، كتاب القضاء: 

: 3؛ إرشاد الطالب 444و 401: 8؛ دراسات يف والية الفقيه 089و 083: 0الفضيلة 

، كتاب البيع؛ احلائري، أساس احلكومة اإلسالمية: 322ـ  493: 8؛ أنوار الفقاهة 38

 .841ـ  843

)الشهيد الثاين، الدراية يف « يف طريقه حممد بن عدي وداود بن احلصني، ومها ضعيفان( »0)

(. والظاهر أن مراد الشهيد الثاين هو حممد بن عيسى وداود 44علم مصطلح احلديث: 

باسم حممد بن عدي يف كتب الرواية )راجع: معجم  بن احلصني؛ وذلك لعدم وجود راوٍ 

 رجال احلديث(.
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 )إىل ما قبل الراوي املبارش(، فيمكن اعتبار املقّدمة األوىل تاّمًة.

وأّما من حيث املقّدمة الثانية ـ أي عدم اإلشكال يف الراوي املبارش عمر بن 

َزْت العمل برواية عمر بن حنظلة ـ فقد ُأْشكِل عىل األدلة الث الثة التي َجوَّ

 حنظلة.

ك بالروايتني  فالدليل األول لتوثيق عمر بن حنظلة مردوٌد؛ لعدم جواز التمس 

املذكورتني يف توثيق عمر بن حنظلة؛ ألّن الراوي يف الرواية املنقولة يف فروع 

 .، وهو يزيد بن خليفة، واقفّي، ومل تثبت وثاقته«الكايف»

رواية الثانية فريوهيا عمر بن حنظلة نفسه. واالستناد إليها إلثبات وثاقته أما ال

 . دوٌر باطل

 . وأّما ادعاء توثيق الشهيد الثاين له يف القرن العارش فهو توثيٌق مدركيٌّ

والظاهر أّنه ال يوجد أّي مدرك غري مقبولّيتها، وعمل األصحاب هبا. وسوف 

ض لإلشكاالت الواردة عىل   هذا املدرك يف مناقشات األدّلة الالحقة. نتعرَّ

 حال فإّن أغلبية الفقهاء اعتربوا هذه الرواية غري موثَّقة. أّي وعىل 

وأما الدليل الثاين فإّن عمر بن حنظلة بنقله ما يقارب السبعني رواية ُيَعّد كثري 

الرواية، إالّ أّن كثرة الرواية وحدها ليست دلياًل عىل وثاقة الراوي. فهذه 

ال دليل عليها. نعم، إذا كان الراوي مثل: إبراهيم بن هاشم، الذي « الكربى»

يعّد من املشاهري الذين ال حيتاجون إىل توثيق، فعندها يمكن أن تكون كثرة 

الرواية دلياًل عىل الوثاقة. وال يوجد بني أيدينا دليٌل عىل أن عمر بن حنظلة كان 

                                           
 ×(.)يف أصحاب الكاظم 334( رجال الطويس: 8)

 .493: 8؛ أنوار الفقاهة 409: 8( دراسات يف والية الفقيه 0)
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 من مشاهري عصه.

 قبول رواية عمر بن حنظلة هو الدليل الثالث، أي إذًا العمدة واألساس يف

 تلّقي األصحاب هلا بالقبول.

هو الشهيد « مقبولة»والظاهر أّن أّول فقيه قال: إن رواية عمر بن حنظلة 

ح بضعف هذه الرواية عّدة مرات يف كتبه املختلفة، لكنّه أضاف:  الثاين. وقد رصَّ

متنه، وعملوا بمضمونه،  ـألصحاب ا ـسناد قد قبلوا ومع ما ترى يف هذا اإل»

ومثله يف  .وه مقبوالً ها، وسمّ ه، واستنبطوا منه رشائطه كلّ جعلوه عمدة التفقّ  بل

 .«كثريٌ  تضاعيف أحاديث الفقه

، يف بحث القضاء، بعد إقراره بضعف سند رواَيَتْي عمر «املسالك»وكتب يف 

، متََّفٌق عىل العمل لكنَّهام مشتهران بني األصحاب»بن حنظلة وأيب خدجية: 

 .«بمضموّنام بينهم، فكان ذلك جابرًا للضعف عندهم

 ويف مناقشة هذا الدليل يمكن اإلشارة إىل النقاط التالية:

: يرى الفقيه الكبري املعارص السيد اخلوئّي أّن مقبولية هذه الرواية غري أوالا 

 . ثابتة

                                           
 .44( الدراية يف علم مصطلح احلديث: 8)

: مؤسسة املعلوف ، حتقيق ونرش333: 83( مسالك اإلفهام إىل تنقيح رشائع اإلسالم 0)

 هـ.8488اإلسالمية، قم، الطبعة األوىل، 

( التنقيح يف رشح العروة الوثقى )بقلم: املريزا عيل الغروي التربيزي، تقريرًا لبحث السيد 3)

إن الرواية ضعيفة السند »، كتاب االجتهاد والتقليد، حيث يقول: 408، 843اخلوئي(: 

يت روايته هذه باملقبولة، بعمر بن حنظلة؛ إذ مل يِرْد يف حّقه تو ثيٌق وال مدح، وإن ُسمِّ

ته األصحاب بالقبول، وإْن مل يثبت هذا أيضاً  ؛ وانظر أيضًا: معجم رجال «وكأّّنا ممّا تلقَّ

 .8103، رقم 01: 83احلديث 
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القبول عملّيًا أكثر من قيمة الشهرة : ليست القيمة العلمية لتلّقي الرواية بثانياا 

العملّية، واإلمجاع املنقول. وعىل هذا فإّن مجيع اإلشكاالت التي َتِرُد عىل الشهرة 

 واإلمجاع َتِرُد أيضًا عىل املقبولة. 

: إّن هذه الشهرة واملقبولية والعمل باملضمون تقتص عىل بحث القضاء ثالثاا 

الناس فرواية عمر بن حنظلة ليست مقبولًة،  فقط. أّما يف بحث والية الفقيه عىل

ق الكركّي  وال مشهورًة؛ فقد َبَدأ االستناد إىل هذه الرواية منذ عص املحقِّ

والشهيد الثاين وما بعد، ويف القرون األربعة األخرية مل يكن هذا االستناد اّتفاقيًا 

رة. وعىل فرض إ ثبات االّتفاق حّتى يمكن أن يقال بمقبوليتها أو شهرهتا املتأخِّ

عى بني القضاء  ض إىل التالزم املدَّ عليها فلن يكون ذلك مفيدًا. وسوف نتعرَّ

 والوالية خالل مناقشتنا للمقّدمات الالحقة. 

إّن التبعي  يف مضامني الرواية ]قبول بعضها، ورّد بعضها اآلخر[ أمٌر شائٌع 

لفقهاء مل يعملوا بالضوابط يف الفقه، كام هو احلال يف هذه الرواية، فإّن كثريًا من ا

الرجالّية املذكورة يف الرواية، ولكنَّهم استدّلوا هبا يف باب القضاء. ومسألة والية 

 الفقيه أيضًا هي حمّل بحث واختالف بني الفقهاء.

ن اعتبارها وصّحة االستناد رابعاا  : إّن عمل الفقهاء بروايٍة ال يمكن أن يؤمِّ

كوالية الفقيه. وإّن تأمني اعتبار كهذا يضع املسألة إليها، وخاّصة يف مسألة مهّمة 

فإّن الفقهاء قد اتَّفقوا أن يعملوا برواية  :موضع االهّتام والشبهة، أي شبهة الدور

جتعل الفقهاء مراجع يف األمور كاّفة. وبدون عمل الفقهاء هبذه الرواية فإّّنا تعّد 

الفقيه عىل الناس له تأثرٌي مهمٌّ ضعيفًة وغري معتربة. إّن قبول أو عدم قبول والية 

يف مجيع املسائل االجتامعيّة يف اإلسالم. فهكذا مسألة مهمة ال يمكن إثباهتا بأدّلة 

غري حمكمة. ويف املسائل التي َتُدر  عىل الفقهاء نفعًا كبريًا من األَْوىل أن ُيَغّ  
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املسألة طبقًا النظر عن دليل القبول العميّل للفقهاء، وأن يكون الرأي يف هذه 

 .لسرية السلف الصالح، أي أن يكون اجلواب عىل استفتاء البئر بعد ملء البئر

ومع هذا كّله فإن أغلب الفقهاء أقّروا بالقبول العميّل لرواية عمر بن حنظلة، 

وغّضوا النظر عن إشكاالهتا السندّية. ونحن أيضًا سوف نفرتض صّحة السند، 

 وننتقل إىل بحث الداللة.

 أّما املقدمة الثالثة فهي يف غاية اإلتقان، وقد َأَقرَّ هبا كاّفة فقهائنا.و

إيّن قد جعلته »وأّما املقّدمة الرابعة فهي تاّمة عند أكثر الفقهاء، أي إن عبارة 

، إالّ أّن ×هي نصٌّ يف تعيني الفقهاء من ِقَبل اإلمام الصادق« عليكم حاكامً 

 ة البّد من بحثها:هناك ثالث مناقشات يف هذه املقّدم

ليس بمعنى اإلنشاء واإلجياد، بل بمعنى القول « َجَعَل »: إّن لفظ األوَل

هبذا املعنى:  ×. وعىل هذا األساس يصبح قول اإلمام الصادقوالتوصيف

برضاكم األفراد الصاحلني لرفع نزاعاتكم هم الفقهاء، وأنتم ختتاروّنم ُأْعلُِن أّن »

  هذا فال يمكن استفادة التعيني من هذه الرواية.وعىل«. )فلريضوا به حكاًم(

وهذه املناقشة غري تاّمة؛ ألن اجلعل بمعنى القول خالٌف للظاهر بشكٍل 

 .واضٍح 

                                           
( وهذا املثال إشارة إىل تقوى فقهائنا الكبار. وقصة االستفتاء هذه هي عن العالمة احليّل 8)

تي حول منزوحات البئر، فلم جيب عىل االستفتاء إالّ بعد أن قام بتعطيل البئر عندما استف

املوجود يف بيته حتى ال يكون هناك أي نفع شخيّص يؤثِّر عىل االستنباط الصحيح حلكم 

 اهلل يف هذه املسألة. 

ِذيَن ، وقوله تعاىل: ﴿َوَجَعُلوا امْلَاَلئَِكَة «جعل»، مادة 888: 88( راجع: لسان العرب 0) الَّ

جاج: اجلعل هنا بمعنى القول واحلكم عىل اليشء، كام  مْحَِن إَِناثًا﴾. قال الزَّ ُهْم ِعَباُد الرَّ

 «.قد جعلت زيدًا أعلم الناس، أي قد وصفت بذلك وحكمت به»تقول: 

 .434: 8( دراسات يف والية الفقيه 3)
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إيّن قد جعلته عليكم »: اعترب املري عبد الفتاح احلسيني املراغي أّن عبارة الثانية

. وعىل هذا األساس داّلة عىل بيان احلكم، واجلعل كاشٌف عن احلكم« حاكامً 

ق املراغي مل  ال يمكن إثبات التعيني. وهذه املناقشة أيضًا غري مقبولة؛ ألّن املحقِّ

 يأِت بدليٍل عىل هذا االّدعاء. والظاهر من العبارة خمالٌِف لرأيه.

هو قايض التحكيم، أي احلََكم « فلريَضْوا به َحَكامً »: إّن ظاهر عبارة الثالثة

املرتافعني. لذلك فإّن لفظ احلاكم يف العبارات السابقة ال  الذي ُيعنيَّ من قبل

يتعّدى هذا املعنى. وعىل هذا ال يمكن استفادة التعيني من الرواية. ويصبح 

هكذا: ال تتحاكموا إىل قضاة اجلور، وأنا ُأعنيِّ لكم أيَّ  ×معنى قول اإلمام

لقضاء متوقِّفة عىل فقيه ختتارونه قاضيًا بينكم. وبعبارة أخرى: إّن األهليّة ل

: اختيار املرتافعني الثاين: حيازة مجيع الرشوط )الفقاهة(، األولأمرين: 

ورضامها. ومن هنا ال يمكن بناًء عىل هذه الرواية اعتبار رأي الناس الغيًا يف 

ث عن قايض التحكيم، أّوالا إطار الرشع. وعىل هذا األساس  : إّن الرواية تتحدَّ

؛   : تعيني قايض التحكيم ال يتّم إالّ برضا املرتافعني.ثانياا وال القايض املعنيَّ

للفقهاء قضاًة متوقِّفًا عىل اختيار  وُتَعّد هذه املناقشة تاّمة لو كان تعيني اإلمام

هي عّلة  «فإيّن جعلته عليكم حاكامً »املرتافعني، غري أنه يمكن أن تكون عبارة 

مة عىل  ه ألنَّني أنا الذي عيَّنُتهم قضاًة عليكم ، بمعنى أنّ «فلريَضْوا به حكامً »مقدَّ

أن ترَضْوا بحكمهم. وبمالحظة قوة احتامل التعليل ال يمكن قبول املناقشة 

 الثالثة.

وأّما املقّدمة اخلامسة فإّن أكثر الفقهاء يرون أّّنا تاّمة. وال يوجد أدنى شكٍّ يف 

                                           
 .338( املراغي، العناوين: 8)
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قاشًا يف تعيينه ، ولو أّن هناك ن×فائدة تعيني القايض يف عص اإلمام الصادق

للوالة؛ لكونه غري مبسوط اليد. وهذا ما سوف نبحثه يف املقّدمة التالية. وأما 

 النقطتان: الثانية والثالثة فهام أيضًا تاّمتان.

وأّما املقّدمة السادسة فإّن البحث األهّم حول داللة هذه الرواية يكمن يف 

 هذه املقّدمة.

 الفقهاَء فيه؟  ×صادقما هو املنصب الذي يعنيِّ اإلمام ال

ولو  ،ليس هناك شكٌّ يف أّن املستفاد من الرواية هو منصب القضاء للفقهاء

ث عن قايض التحكيم أو القايض  أّنه مل يّتضح ـ كام مّر سابقًا ـ أّن الرواية تتحدَّ

، والبحث األسايّس هو: هل تثبت رواية عمر بن حنظلة للفقهاء ـ  املعنيَّ

 قضاء ـ الوالية التدبريّية أم ال؟ باإلضافة إىل منصب ال

أجاب مجٌع كبرٌي من الفقهاء عن هذا السؤال بالنفي. وكان هلم إشكاالت 

 هاّمة عىل هذه املقدمة، ونحن نستعرضها عىل الشكل التايل:

حول  ×: إن عمر بن حنظلة كان قد سأل اإلمام الصادقاإلشكال األّول

البّد أن  ×لزمن، وما قاله اإلماماملرجع يف املرافعات بني الشيعة يف ذلك ا

يكون جوابًا عن هذا السؤال. وتعيني الفقهاء قضاة هو اجلواب عن هذا 

السؤال. أّما محل الرواية عىل تعيني الفقهاء للوالية يف عص الغيبة فهو ُيَعّد 

خروجًا عن مورد السؤال، وتركه بدون جواب، وهو قبيح. وإذا كان املراد من 

، من ×ية الكربى والزعامة السياسيّة الثابتة لإلمام الصادقالوالية هو الوال

وجهة نظر الشيعة، ومن بعده ألوالده املعصومني طيلة قرن من الزمن، فعىل هذا 

يكون تعيني الفقهاء للوالية الكربى منتفيًا بالفعل، وملدة قرن من الزمن. وإّن 

لة إدارة املجتمع بعد جتن ب اإلمام حلَّ مشكلة الشيعة يف عصه ليجيب عن مشك
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قرن من الزمن هلو أمٌر مستبعٌد؛ ألن ذلك ال يصّح أن يكون جوابًا عن السؤال 

و الوالية الصغرى، أي حول مشكلة معارصة. وأّما إذا كان املراد من الوالية ه

وحّكام بإرشاف ويّل األمر واحلاكم املطلق، فإّن هذا، وإْن كان ال يعّد  تعيني والة

لفعل، وال لقرٍن الحٍق، كام ال ُيعّد تركًا للسؤال بدون جواب، إالّ أّنه لغوًا، ال با

: اإلمام الصادق مل يكن مبسوط اليد يف ذلك الزمان، ليقوم بتعيني الوالة أوالا 

: ال يمكن لتعيني الفقهاء والًة وحكامًا فرعّيني أن جيعلنا نستنتج وثانياا واحلكام؛ 

: بسبب عدم توف ر وثالثاا السياسّية املطلقة؛ تعيينهم للوالية الكربى والزعامة 

مل يكن بصدد القيام عىل السلطة  ×املقّدمات الالزمة فإن اإلمام الصادق

احلاكمة يف زمانه، حّتى يعنّي الوالة مقابلها، وإّنام كان يف صدد حّل مشاكل 

ل يف املسائل السيا سّية يف الشيعة يف مسألة املنازعات القضائّية، فهو مل يكن يتدخَّ

ذلك الزمان، عىل الرغم من أّن ذلك كان من حّقه، فكيف يعنيِّ الفقهاء ألمٍر هو 

نفسه يرى أن الظروف احلالية غري مساعدة عىل االنخراط فيه؟ وخصوصًا أّن 

الشيعة يف ذلك الزمان كانوا أقلّيًة، ومل يكن من املمكن وصوهلم إىل احلكم، 

 .وإقامة دولة يف تلك الظروف

: إن أغلب استعامالت لفظ احلكومة ومشتّقاته )حاكم، حكم، شكال الثايناإل

حماكمة، حتاكم، و...( يف الكتاب والسنّة كان يف خصوص القضاء. وقد كان 

إطالق احلاكم عىل الوايل من هذا الباب؛ ألن القضاء وفصل اخلصومات كانا 

هي خمامًا عبارة « امً إين جعلته عليكم حاك»يعّدان من أهّم وظائف الوالة. وعبارة 

                                           
ـ  443: 8تظري يف كتاب دراسات يف والية الفقيه ( مقتبس من مناقشات الشيخ من8)

441. 
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وهذا «. إيّن جعلته قاضياً »نفسها التي جاءت يف رواية أيب خدجية  ×اإلمام

يعني أّن احلاكم هو القايض. ومنشأ الشبهة هنا يرجع إىل أّن لفظ احلاكم يف اللغة 

الفارسّية يستعمل يف الوايل، إال أّنه يف اللغة العربية، التي ُتَعّد مرجع البحث 

الفقهّي، فإّن كلمة حاكم ظاهرٌة يف القايض. لذلك فإّن ظهور لفظ واالستنباط 

احلاكم يف الوالية والزعامة )طبقًا للغة العربية، ولسان الكتاب والسنّة( مردوٌد 

قطعًا. وذكر كلمة السلطان من الرواية ال ُتَعّد دلياًل عىل إرادة األعّم من القضاء 

عنّي من قبل السلطان هو نحو من )أي الوالية(، فإن الرجوع إىل القايض امل

وخاّصة يف  ـالرجوع إىل السلطان نفسه. مع اإلشارة إىل أّنه يف بع  األحيان 

كان السلطان بنفسه يقوم بالتصّدي للقضاء. وأّما اآلية املستشَهد  ـاألمور اهلاّمة 

تتحّدث عن  ـوبااللتفات إىل ظهورها ومناسبة نزوهلا  ـهبا يف الرواية فإّّنا 

ك بـ ا : ×يف قوله« بني»بدل « عىل»لقضاء، ال الزعامة السياسيّة. كام أّن التمس 

ن لنا هنا ظهورًا يف الزعامة السياسية؛ ألّن القايض « جعلته عليكم حاكامً » ال يؤمِّ

أيضًا ـ بمالحظة نفوذ حكمه ـ ُيَعّد صاحب علّو ورفعة. باإلضافة إىل أّن 

حات املذكورة يف الرواية هي من القرائن التي تدّل عىل أّن املقصود من  املرجِّ

 . الرواية هو القضاء واإلفتاء

فرواية عمر بن حنظلة تشري إىل مرجعّية الفقهاء يف الفتوى والقضاء يف 

داللة عىل اإلمارة والزعامة  أّي الشبهات احلكمّية واملوضوعّية، وليس هلا 

 .السياسّية والوالية الرشعّية للفقيه

                                           
 ، كتاب البيع.498ـ  493: 8؛ أنوار الفقاهة 448ـ  443: 8دراسات يف والية الفقيه  ( راجع:8)

 .322( ّنج الفقاهة: 0)
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قّدمة السابعة فهي قطعًا غري تاّمة؛ فإّن رواية عمر بن حنظلة عندما وأّما امل

تكون يف صدد إثبات منصب القضاء للفقيه، وال داللة هلا عىل الوالية، فمن 

الواضح أّنه ال يمكن أن يستدلَّ هبا عىل الوالية املطلقة. وحتى لو قبلنا داللتها 

ك بإطالقها.عىل الوالية فهي ليست يف مقام البيان، حّتى ن  ستطيع أن نتمسَّ

 

 البحث نتيجة

ل لدينا أّن رواية عمر بن حنظلة يف ما يرتبط بالوالية التعيينّية املطلقة  حتصَّ

: إّن الرواية ضعيفة من ناحية السند؛ بعمر بن أوالا للفقيه هي عىل النحو التايل: 

وال يمكن حنظلة. ومقبوليتها العملية من قبل الفقهاء يقتص عىل بحث القضاء، 

تأمني اعتبار رواية تعّد مستندًا ودلياًل عىل مسألة هاّمة، كوالية الفقيه، بعمل 

 الفقهاء أنفسهم هبا. 

: إّن الرواية تاّمة من جهة داللتها عىل تعيني فقهاء اإلمامّية يف منصب وثانياا 

 القضاء.

 ة للفقهاء.: ال داللة للرواية عىل الوالية التدبريّية والزعامة السياسيّ وثالثاا 

 

 : مشهورة أبي خدجيةالثامنة الرواية

إىل  ×روى الشيخ بإسناده عن أيب خدجية، قال: بعثني أبو عبد اهلل»

أصحابنا، فقال: ُقْل هلم: إّياكم إذا وقعت بينكم خصومٌة أو تداري ]تدارٌؤ[ يف 

 من األخذ والعطاء، أن تتحاكموا إىل أحٍد من هؤالء الفّساق. اجعلوا 
ٍ
يشء

كم رجاًل ممَّن قد عرف حاللنا وحرامنا، فإيّن قد جعلته قاضيًا. وإّياكم أن بين

 .«خياصم بعضكم بعضًا إىل السلطان اجلائر

                                           
، كتاب القضاء، باب من الزيارات والقضايا واألحكام، 323: 3( هتذيب األحكام 8)
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. كام نقلها بسنده أيضًا «الكايف»نقل الكليني هذه الرواية بسنده يف فروع 

 . «َمْن ال حيرضه الفقيه»الشيخ الصدوق يف 

ك بع  الفقهاء، و ، «اجلواهر»منهم: الشيخ النجفي صاحب وقد خمسَّ

 . والسيد اخلميني، هبذه الرواية إلثبات والية الفقيه عىل الناس

وكيفية االستدالل هبذه الرواية شبيهة جّدًا بكيفية االستدالل برواية عمر بن 

حنظلة. ولذلك سوف نشري بشكل خمتص إىل املقّدمات املشرتكة بني الروايتني؛ 

ل:وأّما املقّدم  ات املستقّلة فسوف نبحثها بشكل مفصَّ

: إن سند الرواية، وصوالً إىل الراوي املبارش أيب خدجية، ال إشكال فيه؛ األوَل

هو كنية مشرتكة بني بكري بن أعني وثوير « التهذيب»ألن أبا اجلهم الوارد يف سند 

 والثاين ممدوح. ؛بن أيب فاختة، واألّول ثقة

 .ثقة أيضاً  «َمْن ال حيرضه الفقيه»ند وأمحد بن عائذ الوارد يف س

                                                                                                   
اده عن حممد بن عيل بن حمبوب، عن أمحد بن حممد، عن الطويس بإسن: »33احلديث 

 «.احلسني بن سعيد، عن أيب اجلهم، عن أيب خدجية

: 4، كتاب القضاء، باب كراهية الرتافع إىل قضاة اجلور، احلديث 480: 1( الكايف 8)

«. الكليني، عن احلسني بن حممد، عن معىل بن حممد، عن احلسن بن عيل، عن أيب خدجية»

قد عرف حاللنا ×: »، بدل قوله«شيئًا من قضائنا»يف رواية الكليني:  وقد ورد

 «.وحرامنا

حممد بن عيل بن احلسني بإسناده عن أمحد »، احلديث األّول: 0: 3( من ال حيرضه الفقيه 0)

، بدل «يعلم شيئًا من قضايانا»وقد ورد يف رواية الصدوق: «. بن عائذ،عن أيب خدجية

 «.وحرامناقد عرف حاللنا ×: »قوله

ـ  419: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ؛ 02ـ  81: 42و 393: 08( جواهر الكالم 3)

 .844ـ  839اخلميني، احلكومة اإلسالمية: السيد ؛ 482

 .438ـ  432: 8( دراسات يف والية الفقيه 4)
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: ال إشكال يف سند الرواية من حيث الراوي املبارش، وهو أبو خدجية الثانية

ـ  «الفهرست»سامل بن مكرم؛ ألن تضعيف الشيخ الطويس أليب خدجية يف 

ـ معارٌض بتوثيق  باإلضافة إىل أّنه معارض بتوثيق الشيخ نفسه يف موضع آخر

عىل توثيقات الشيخ، ثّم  له. وبمالحظة ترجيح توثيقات النجايش النجايش

، واحتامل أن يكون الشيخ قد اشتبه بني سامل بن أيب سلمة توثيق الكيّش له

أبو »)الضعيف( وبني سامل بن مكرم )املوثَّق(؛ بسبب اشرتاكهام يف الكنية 

إلضافة إىل أّن العاّلمة ، هذا كّله جيعل السند خاليًا من أّي مشكلة. با«سلمة

قد عّد أبا خدجية معتربًا. وإّن الشهيد الثاين قد اعترب العمل بروايات أيب  احليّل 

. ويف النهاية فإّن شهرة العمل هبذه الرواية بني األصحاب خدجية متَّفقًا عليه

 .رافعة ألّي إهبام يف سندها. كام أن طريق الشيخ إىل أيب خدجية صحيٌح أيضاً 

                                           
 029وقد ُعدَّ يف رجال الطويس: «. ضعيف: »301، الرقم 19( الطويس، الفهرست: 8)

 ، بدون توثيق أو تضعيف.×ب اإلمام الصادقمن أصحا

قال الشيخ الطويس: إنه ضعيف. وقال يف موضع آخر: إنه : »001( رجال العالمة احليل: 0)

 «.ثقة

 «.ثقة ثقة: »328، الرقم 888( رجال النجايش: 3)

 .338، الرقم 348: 8( اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش( 4)

حديثه ليس بالنقّي، وإن كنا ال »سلمة الكندي السجستاين:  ( قال النجايش يف سامل بن أيب3)

: 8وضعفه ابن الغضائري أيضًا )راجع: معجم رجال احلديث «. نعرف منه إالّ خرياً 

88.) 

 ( العالمة احليل خمتلف الشيعة.3)

 ( مسالك اإلفهام يف رشح رشائع اإلسالم.1)

 .03: 8( معجم رجال احلديث 8)
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هو الفقيه. « رجاًل قد عرف حاللنا وحرامنا»: إّن املراد من عبارة الثالثة

 يدّل عىل رشط الفقاهة. ^فمعرفة احلالل واحلرام عن طريق األئّمة

هي يف تعيني الفقهاء من قبل اإلمام « فإيّن قد جعلته قاضياً »: إّن عبارة الرابعة

 .×الصادق

، ×ال ينتق  بموته ×إلمام الصادق: إّن تعيني الفقهاء من ِقَبل ااخلامسة

. كام أّن أحدًا من األئّمة ^بل حيتاج إىل نق  من األئّمة الالحقني

مل ينق  هذا التعيني. لذلك فإّن تعيني الفقهاء مستمّر يف عص  ^الالحقني

 الغيبة.

: إّن متعلَّق تعيني الفقهاء )ما ُعيِّنوا له( هو الوالية التدبريّية. السادسة

و أحد وظائف الوالية. وقد خمَّت اإلشارة إىل نوعني من أنواع النزاع: والقضاء ه

النزاع الذي يفصل فيه القايض؛ والنزاع الذي حيتاج الفصل فيه إىل قّوة وسلطة. 

ولفظ السلطان يف الرواية هو إشارة إىل النوع الثاين من النزاعات. ومن الواضح 

ة املقابلة ال يبقى أمامنا سوى أّن النهي هو عن الرجوع إىل السلطان. وبقرين

استبدال القايض والسلطان اجلائر بالفقيه، وليس هذا سوى تعبري عن والية 

 .الفقيه

ص تعيني الفقهاء للوالية السابعة : ال يوجد يف الرواية ما يقيِّد أو خيصِّ

 التدبريّية. لذلك فإّن واليتهم عاّمة، بل مطلقة.

. وسوف  االستدالل برواية أيب خدجيةلقد ناقش مجع كبري من الفقهاء يف

                                           
. وراجع أيضًا بحثه حول مقبولة 482ـ  419: 0ي، كتاب البيع اخلمينالسيد ( راجع: 8)

 عمر بن حنظلة. 

( إن مجيع الفقهاء الذين ناقشوا يف داللة رواية عمر بن حنظلة ناقشوا أيضًا يف االستدالل 0)
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 نستعرض هذه املناقشات طبقًا لرتتيب املقّدمات املذكورة.

 أّما املقدمة األوىل فهي تاّمة.

: قد أوالا وأّما املقّدمة الثانية فإّّنا وإْن كانت تاّمة عند أكثر الفقهاء، إالّ أنه 

ألن األقوال يف توثيقه ؛ «اخلالصة»توقَّف العاّلمة احليّل يف أيب خدجية يف 

: ذكر املريزا النائيني أّن أبا خدجية انحرف فرتة من حياته، وثانياا ؛ متعارضة

باّتباعه أبا اخلّطاب، الذي كان ملحدًا، إىل أن هداه اهلل وعاد إىل الصاط 

املستقيم. ولذلك فاالعتامد عىل أحاديثه مشكل؛ ألنه من غري املعلوم يف أّي حالة 

وإْن كانت ظاهرة بأّنه كان يف « بعثني»نقل هذا احلديث. إّن عبارة  كان عندما

حالة صحة االعتقاد، إالّ أّّنا ُتَعّد شهادًة منه يف حّق نفسه. ومن الواضح أّن هذا 

: مل تثبت شهرة هذه الرواية بني األصحاب. وعىل فرض وثالثاا ؛ غري مقبول

 ثبوت شهرهتا فهي ليست جابرًة لضعفها.

املقّدمة الثالثة فهي تاّمة، بناًء عىل نقل التهذيب. ففي الرواية املنقولة يف وأّما 

قد عرف حاللنا »هناك اختالٌف يسرٌي. فبدل عبارة « َمْن ال حيرضه الفقيه»

، التي تعّد أضعف داللًة عىل «يعلم شيئًا من قضايانا»جاءت عبارة « وحرامنا

كن انطباقها عىل املقلِّد املطَّلِع، وإْن االجتهاد والفقاهة من العبارة السابقة، ويم

فقد جاءت « الكايف»كان ظهورها يف املجتهد أقوى. وأّما يف الرواية املنقولة يف 

«. شيئًا من قضائنا»العبارة نفسها خمتلفة عن العبارتني السابقتني، حيث قال: 

هذا  وظهور هذه العبارة يف االجتهاد والفقاهة أضعف من ظهور سابقَتْيها. ومع

                                                                                                   
 برواية أيب خدجية.

 م.( العالمة احليّل، خالصة الرجال، نقاًل عن جامع الرواة، يف حديثه حول سامل بن مكر8)

 .084: 0؛ النائيني، املكاسب والبيع 303: 0( النائيني، منية الطالب 0)
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 كّله يمكن استظهار رشط الفقاهة يف النقول الثالثة.

وأّما املقّدمة الرابعة فهي تاّمة أيضًا عند أكثر الفقهاء؛ فإن رواية أيب خدجية 

وإْن كان ظهورها يف القايض أقوى، باملقارنة مع رواية عمر بن حنظلة، إالّ أّنه ال 

« إين قد جعلته...»اعتربنا عبارة يستبعد احتامل إرادة قايض التحكيم هنا. إالّ إذا 

من باب التعليل يف كلتا الروايتني، ممّا سوف ينفي احتامل أن يكون املراد قايض 

 .التحكيم

 وأّما املقّدمة اخلامسة فهي تاّمة أيضًا.

وأّما املقّدمة السادسة ففيها تكمن املشكلة األساسّية هلذه الرواية؛ فإن احتامل 

من استعامل كلمة احلاكم يف رواية عمر بن حنظلة ليس  إرادة الوالية الناشئ

واردًا يف رواية أيب خدجية، حيث استعملت فيها كلمة القايض. هناك قرائن 

عديدة يف الرواية تدّل عىل تعيني الفقهاء قضاًة. وأّما ذكر السلطان يف ذيل الرواية 

: يف بع  وثانياا ة؛ : إّن السالطني هم الذين يعّينون القضاأوالا فقد كان لسببني: 

يتوىّل السالطني القضاء بأنفسهم. فال داللة  ـوخاّصة يف األمور اهلاّمة  ـاألحيان 

 .هلذه الرواية عىل أكثر من القضاء

 وال دليل عليها. ،وأّما املقّدمة السابعة فهي باطلة

 

 البحث حاصل

ك أوالا يف رواية أيب خدجية  بالشهرة جلرب : السند ال خيلو من إشكال. والتمس 

                                           
 .441: 8( منتظري، دراسات يف والية الفقيه 8)

: 8وراجع أيضًا: نارص مكارم الشريازي، أنوار الفقاهة  433ـ  432: 8( املصدر نفسه 0)

322. 



 احلكومة الوالئية ............................................................. 338

 ضعف السند حمّل نقاش. 

: إّن هذه الرواية ال داللة هلا سوى عىل تعيني الفقهاء اإلمامية ملنصب ثانياا 

 القضاء يف املرافعات، وهي عاجزة عن إثبات والية الفقيه.

 

 البحث نتيجة

ال تصلح دلياًل عىل والية الفقيه  ×إّن الروايات املنقولة عن اإلمام الصادق

س. فإّن رواَيَتْي عمر بن حنظلة وأيب خدجية ـ عىل فرض خلّومها من عىل النا

 اإلشكال السندّي ـ تدالّن عىل تعيني الفقهاء ملنصب القضاء، ال أكثر.

 

 ×الكاظم عن املنقولة الروايات  ي الفقيه واليةأدّلة 

روايٌة واحدٌة اسُتنِد إليها  ×من مجلة الروايات املنقولة عن اإلمام الكاظم

 بات والية الفقيه، وهي:إلث

 

 مالرواية التاسعة: الفقهاء حصو  اإلسال

بسنده عن عيل بن أيب محزة، قال: سمعت أبا احلسن موسى بن «: الكايف»يف 

إذا مات املؤمن بكت عليه املالئكة، وبقاع األرض التي كان »يقول:  ×جعفر

وثلم يف اإلسالم يعبد اهلل عليها، وأبواب السامء التي كان يصعد فيها بأعامله، 

ألن املؤمنني الفقهاء حصون اإلسالم، كحصن سور املدينة  ،ثلمة ال يسّدها يشء

 .«هلا

                                           
عن حممد بن : »3ديث ، كتاب فضل العلم، باب فقه العلامء، احل38: 8( أصول الكايف 8)
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ق النراقي إىل هذا احلديث؛  الگلپايگايناخلميني والسيد  والسيد استند املحقِّ

 .إلثبات والية الفقيه عىل الناس

للفقيه متوقِّف عىل صحة إّن داللة هذا احلديث عىل الوالية التعيينّية املطلقة 

 املقدمات التالية: 

: وإْن كان الراوي املبارش هلذا احلديث هو عيّل بن أيب محزة البطائني، األوَل

، إالّ أنه بااللتفات إىل النقاط الذي اشتهر تضعيفه بني علامء الرجال والفقهاء

 التالية سوف يكون هذا احلديث معتربًا:

بوب، وهو من أصحاب اإلمجاع، الذين أمجعت : روى عنه احلسن بن حمأوالا 

 . العصابة عىل تصحيح ما يصّح عنهم

تفسري عيّل بن »، و«كامل الزيارات»: لقد ورد عيّل بن أيب محزة يف سند ثانياا 

 .، ممّا يدّل أيضًا عىل توثيقه«إبراهيم القّمّي 

ص الذين من مجلة األشخا« عّدة األصول»: عّده الشيخ الطويّس يف ثالثاا 

 .تعمل الطائفة بأخبارهم

                                                                                                   
 «.حييى، عن أمحد بن حممد، عن ابن حمبوب، عن عيل بن أيب محزة

اخلميني، كتاب السيد ؛ 34؛ الگلپايگاين، اهلداية إىل من له الوالية: 334( عوائد األيام: 8)

 .823ـ  828اخلميني، احلكومة اإلسالمية: السيد ؛ 410ـ  412: 8البيع 

 .1830، الرقم 001ـ  084: 88( معجم رجال احلديث 0)

 .030، 023( اختيار معرفة الرجال )رجال الكيش(: 3)

: )روى 84، يف فضل الفرات ورشبه والغسل فيه، احلديث 84( كامل الزيارات، الباب 4)

: )روى عن ابن 8عن ابن بصري، وروى عنه ابنه احلسن(؛ تفسري القمي، سورة طه: 

 بصري، وروى عنه القاسم بن حممد(.

 «.وألجل ذلك عملت الطائفة بأخباره.: »388: 8لطويس، عدة األصول ( ا3)
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أبوه أوثق »: قال ابن الغضائري يف ترمجة احلسن بن عيّل بن أيب محزة: رابعاا 

 .وهذا بمثابة توثيق له«. منه

: نقل عنه الكثريون من أجّلة األصحاب، مثل: صفوان بن حييى، خامساا 

 .وابن أيب عمري، وغريمها

الرواية يف زمن استقامته؛ ألنه أصبح واقفيًا : ربام يكون قد نقل هذه سادساا 

 .×بعد وفاة اإلمام الكاظم

، التي جاءت باملضمون نفسه لرواية ابن أيب : إّن رواية ابن رئابالثانية

)ألن املؤمنني حصون اإلسالم(، هي الرواية « الفقهاء»محزة، من دون لفظ 

ستبعٌد، أّما سقوط كلمة منها نفسها بنقٍل آخر؛ ألّن زيادة لفظ عىل الرواية أمٌر م

 فليس مستبعدًا.

أّن الفقهاء ليسوا « الفقهاء حصون اإلسالم»: يستفاد من إطالق عبارة الثالثة

فقط حفظًة للرشيعة وأحكامها، بل هم مأمورون أيضًا بتطبيقها وإجرائها. وهذه 

ة. وليس املهمة ال يمكن تطبيقها دون حيازة الزعامة السياسّية والوالية التدبرييّ 

وكيف كان، بعد ما ُعلِم بالرضورة، ».هناك ما يقيِّد هذا اإلطالق يف الرواية

ت اإلشارة إليه، أن يف اإلسالم تشكيالت وحكومة بجميع شؤوّنا، مل يبَق  ومرَّ

شكٌّ يف أّن الفقيه ال يكون حصنًا لإلسالم، كسور البلد له، إالّ بأن يكون حافظًا 

                                           
 .84: 3( معجم رجال احلديث 8)

 .418: 3اخلميني، كتاب البيع السيد  (0)

( الكليني، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد؛ وعيل بن إبراهيم، عن أبيه، مجيعًا، 3)

: 3احلديث )الكايف ×...نعن ابن حمبوب، عن عيل بن رئاب قال: سمعت أبا احلس

 (.83، كتاب اجلنائز، باب النوادر، احلديث 034

 .418: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (4)
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لعدالة، وإجراء احلدود، وسّد الثغور، وأخذ جلميع الشؤون، من بسط ا

اخلراجات واملالّيات، ورصفها يف مصالح املسلمني، وتنصيب الوالة يف 

األصقاع، وإالّ فصف األحكام ليس بإسالم. بل يمكن أن يقال: اإلسالم هو 

احلكومة بشؤوّنا، واألحكام قوانني اإلسالم، وهي شأن من شؤوّنا، بل 

َعَرض وأمور آلّية إلجرائها وبسط العدالة. فكون الفقيه األحكام مطلوبات بال

حصنًا لإلسالم، كحصن سور املدينة هلا، ال معنى له إالّ كونه واليًا له نحو ما 

لرسول اهلل ولألئمة صلوات اهلل عليهم أمجعني من الوالية عىل مجيع األمور 

 .«السلطانّية

م له داللة التزاميّة عىل تعيينهم : إّن القول بأّن الفقهاء حصون اإلسالالرابعة

يف منصب الوالية. وبعبارة أخرى: إنه ال يمكن حفظ اإلسالم ببيان أحكامه 

 وإجرائها إالّ بتعيني الفقهاء يف منصب الوالية.

: يرتتَّب عىل كون الفقهاء حصونًا لإلسالم ثبوت مجيع الصالحّيات اخلامسة

والية العاّمة. باإلضافة إىل أّن هذه هلم، أي ال ^واألئّمة السلطانّية للنبّي 

 العبارة غري مقيَّدة. لذلك فإّنه من املمكن استنباط الوالية املطلقة للفقيه منها.

لقد ناقش مجٌع من الفقهاء يف صّحة االستناد إىل هذه الرواية؛ إلثبات الوالية 

. وسوف نستعرض هذه املناقشات بحسب ترتيب التعيينيّة املطلقة للفقيه

 املقّدمات:

                                           
 .413ـ  418: 3( املصدر نفسه 8)

؛ دراسات يف والية 032ـ  009: 0( راجع عىل سبيل املثال: احلائري، ابتغاء الفضيلة 0)

، 323: 8؛ أنوار الفقاهة 09ـ  08: 3لب ؛ التربيزي، إرشاد الطا414ـ  418: 8الفقيه 

 كتاب البيع.
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 ألنه: ؛فهي غري معتربة فقهّياً  ـسند الرواية  ـأّما املقّدمة األوىل 

لعيّل بن « الكذب واالهّتام»: مع وجود تصيح ابن فّضال، الدائر بني أوالا 

 ، فإّن مجيع التوثيقات املذكورة معارضة، وال اعتبار هلا.محزة البطائنّي 

خمدوٌش بعدم وجود أّي مورد يف « لعّدة األصو»: إّن نقل الشيخ يف ثانياا 

 .كلامت األصحاب تّم االستناد به إىل رواياته املنفردة

 : يمكن مناقشة توثيق ابن الغضائري بام ييل:ثالثاا 

ـ مل يثبت كون الكتاب املذكور للحسني بن عبيد اهلل الغضائري أو البنه؛ 8

يش أكثر اّطالعًا من غريه . واحلال أّن النجااستاذه ألن النجايش مل يذكره يف كتب

عىل كتب أستاذه، وتأليفه لرجال النجايش كان لضبط هذه الكتب. باإلضافة إىل 

 أّن الشيخ الطويس وغريه من أصحاب الرجال مل يذكروا هذا الكتاب.

ـ إّن الكالم الذي جاء يف الكتاب املذكور حول احلسن بن عيل بن أيب محزة، 0

، يدفع إىل القول أّن األوثق من الضعيف ال «هأنه ضعيٌف، وأبوه أوثق من»من 

 .ُيَعّد موثَّقاً 

: إّن رواية أصحاب اإلمجاع عن راٍو مشهور بالضعف ال ُتَعّد دلياًل عىل رابعاا 

 وثاقته. وهذه املسألة هي حمّل نقاش يف علم الرجال.

ل ووحدة وأّما املقدمة الثانية ففيها نقاش أيضًا؛ ألّنه بناًء عىل فرض تعّدد النق

هي أقرب إىل الصّحة؛  «الفقهاء»الرواية فإّن رواية ابن رئاب اخلالية من لفظ 

                                           
قال ابن الغضائري: عيل بن أيب محزة لعنه اهلل أصل الوقف، وأشد اخللق عداوًة للويّل ( »8)

 (.083: 88)معجم رجال احلديث ×« من بعد أيب إبراهيم

 .09: 3( إرشاد الطالب 0)

 ( املصدر نفسه.3)
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ألن التعليل الوارد يف ذيل الرواية ـ بناًء عىل نقل ابن أيب محزة ـ ُيَعّد تقييدًا لصدر 

 .الرواية بالفرد النادر؛ حيث ُيَعّد املؤمن الفقيه بالنسبة إىل املؤمن املطلق قليالً 

املقّدمة الثالثة فهي أيضًا غري تامة؛ ألّن جمرد كون الفقهاء حصونًا  وأّما

لإلسالم ال يدل عىل واليتهم؛ حيث إّن كوّنم حصون اإلسالم قد يعني 

إرشافهم عىل حفظ األحكام اإلهلية، حالهلا وحرامها. كام جاء يف حّق بع  

، من أّنه ، من قبيل: زرارة بن أعني، وحممد بن مسلم^أجالء أصحاب األئمة

لوالهم الندرست أحكام اإلسالم، وهو تعبري آخر عن كون الفقيه حصنًا. بل 

ن منه، هو احلركة  يمكن أن يقال: إّن املتبادر من حفظ اإلسالم، والقدر املتيقَّ

العلمّية التي تشمل أحكام اإلسالم، واالستنباط، والتفسري، والدعوة، ودفع 

راء األحكام وتنفيذها يف املجتمع فهو أمٌر الشبهات عن ساحة اإلسالم؛ وأّما إج

، الذي ×آخر قد ال يكون مشموالً يف هذا احلديث. أال ُيَعّد اإلمام الصادق

بنيَّ أحكام اإلسالم ومعارفه، وقام برتبية كبار علامء اإلسالم، حصنًا 

بىل، إّن الرواية ال ختلو من إشعار بإجراء األحكام، إالّ أن إثبات  لإلسالم؟

ألة خطرية وهاّمة، مثل: والية الفقيه، ال يمكن أن يتّم بمثل هذه مس

 .اإلشعارات

الفقهاء حصون »وأّما املقدمة الرابعة فهي ـ كسابقاهتا ـ غري تاّمة؛ فإّن عبارة 

. ومل يُقْم القائلون بالتعيني بتقديم أّي دليٍل ال تدّل عىل تعيني الفقهاء« اإلسالم

                                           
 .039: 0( ابتغاء الفضيلة 8)

، مع 414: 8ستفاد من مناقشة الشيخ املنتظري يف كتابه دراسات يف والية الفقيه ( م0)

 اإلشارة إىل أنه يف النهاية اعرتف أّن املقدمة الثالثة تاّمة.

 ، كتاب البيع.323: 8( أنوار الفقاهة 3)

 .032: 0( ابتغاء الفضيلة 4)
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ل. ثم إّنه ال توجد مالزمة بني كون الشخص حصنًا عىل مثل هذا االستدال

. وتعيني الفقهاء ليس أمرًا بدهيّيًا، حّتى ×لإلسالم وبني تعيينه من قبل اإلمام

ال حيتاج القائلون به إىل دليل. وعىل فرض داللتها عىل اإلدارة السياسّية فإّن 

مجع من علامء الدين إلدارة الرواية ال َتُرد  احتامالً مؤّداه أّن األّمة تقوم بانتخاب 

 .شؤوّنا

 وأّما املقّدمة اخلامسة فهي غري تاّمة أيضًا؛ ألنه:

: بمالحظة النقاط السابقة فإّن الرواية ليست يف مقام إثبات والية الفقيه، أوالا 

 حّتى يمكن البحث حول صالحّيات الوالية، وعمومها، وإطالقها.

ة ليست يف مقام البيان، حّتى يمكن : عىل فرض التسليم فإّن الروايوثانياا 

ك بإطالقها.  التمس 

 

 البحث نتيجة

: غري معتربة سندًا؛ لوجود عيل أوالا هي « الفقهاء حصون اإلسالم»إن رواية 

: ال داللة هلا عىل والية الفقيه، بل تدّل عىل رفعة وثانياا بن أيب محزة البطائنّي. 

: ليس وثالثاا لمية والتحريفات. شأن الفقهاء يف حفظ اإلسالم من الشبهات الع

 مالزمة بينها وبني التعيني. أّي هناك 

  

                                           
 .414: 8( راجع: دراسات يف والية الفقيه 8)



 

 

 

 

 

: أدّلة والية الفقيه من الروايات املنقولة عن العشرو الفصل 

 ×اإلمام املهدّي

من ضمن األدلة الروائية عىل والية الفقيه روايٌة منقولٌة عن اإلمام 

 .، وهي معروفة بتوقيع الناحية املقدسة×املهدّي 

 

وأما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة »الرواية العاشرة: توقيع 

 «حديثنا

، قال: حدثنا حممد بن حممد بن عصام «كامل الدين»روى الصدوق يف كتاب 

الكليني، قال: حّدثنا حممد بن يعقوب الكلينّي، عن إسحاق بن يعقوب، قال: 

بًا قد سألت فيه عن مسائل سألت حممد بن عثامن الَعْمري أن يوصل يل كتا

أّما ما سألت عنه : »×أشكلت عيّل، فورد التوقيع بخّط موالنا صاحب الزمان

من أمر املنكرين يل من أهل بيتنا وبني عّمنا... وأما  ـأرشدك اهلل وثبَّتَك  ـ

احلوادث الواقعة فارجعوا فيها إىل رواة حديثنا، فإّّنم حّجتي عليكم، وأنا حّجة 

                                           
التوقيعات هي االسم الذي اشتهر يف كتب التاريخ واحلديث لرسائل التوقيع أو ( »8)

، والتي أبلغها أحد نوابه ×، وبخاصة تلك الصادرة عن اإلمام املهدي^املعصومني

 (.803، اهلامش رقم 802)عن كتاب احلكومة اإلسالمية: « األربعة
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 .«اهلل عليهم

 .«الَغْيبة»بسنده يف كتاب  كام رواه أيضًا الشيخ الطويّس 

عمدة »ويرى بع  الفقهاء، ومنهم: اآلقا رضا اهلمدايّن، أّن هذه الرواية هي 

 . «الدليل األقوى عىل والية الفقيه»أو  ،«دليل التعيني

نيّة للفقهاء كام قام مجٌع ال بأس به من الفقهاء باالستدالل عىل الوالية التعيي

                                           
، 842: 01؛ وسائل الشيعة 4، احلديث 43، الباب 483: 0( الصدوق، كامل الدين 8)

 .9من أبواب صفات القايض، احلديث  88الباب 

( إن التوقيع املذكور قد َوَرَد يف الكتب التالية، إالّ أنه مل يكن هناك سند مستقّل عن سندي 0)

، احتجاجات 343ـ  340: 0أبو منصور الطربي، االحتجاج «: الغيبة»و« كامل الدين»

ن يعقوب الكليني، عن إسحاق بن حممد ب: »344، احلديث ×اإلمام احلجة القائم

عن حممد بن يعقوب، عن إسحاق : »403؛ أبو عيل الطربيس، أعالم الورى: «يعقوب...

: عن ابن بابويه؛ 32، احلديث 8883: 3؛ الراوندي، اخلرائج واجلرائح «بن يعقوب

، عن أعالم الورى؛ السيد عيل بن عبد الكريم النجفي، 338: 0األردبييل، كشف الغمة 

 ، عن ابن بابويه.800خب األنوار املضيئة: منت

أخرب يف مجاعة، عن جعفر بن : »041، احلديث 093ـ  092( الطويس، كتاب الغيبة: 3)

حممد بن قولويه وأيب غالب الرازي وغريمها، عن حممد بن يعقوب الكليني، عن إسحاق 

 «.بن يعقوب...

إمام العص الذي هو عمدة دليل  ولكن الذي يظهر بالتدب ر يف التوقيع املروّي عن( »4)

النصب، إنام هو إقامة الفقيه املتمّسك برواياهتم مقامه، بإرجاع عواّم الشيعة إليه يف كّل ما 

)اآلقا رضا « يكون اإلمام مرجعًا فيه، كي ال يبقى شيعته متحريين يف أزمنة الغيبة

أكثرها ال خيلو من االستدالل ب. »...(، كتاب اخلمس089: 84اهلمداين، مصباح الفقيه 

مناقشة، ونظر، ولعّل أقواها نصًا يف الداللة التوقيع الرفيع الذي أخرجه شيخنا الصدوق 

)الشيخ صايف الگلپايگاين، رضورة وجود احلكومة ووالية الفقهاء يف « يف كامل الدين...

 (.82عص الغيبة: 



 ..... 311 

، والشيخ «اجلواهر»من خالل هذا التوقيع، ومنهم: املحقق النراقي، وصاحب 

 . ، وبع  الفقهاء املعارصين«كتاب القضاء»األنصارّي يف 

وصحة االستدالل عىل الوالية التعيينيّة املطلقة للفقهاء متوقِّفة عىل صّحة 

 املقّدمات التالية:

إىل الكلينّي صحيح؛ ألّن الشيخ الطويس  : إن سند الشيخ الطويّس األوَل

ينقل عن مجاعة، منهم: الشيخ املفيد. وهذه اجلامعة تنقل عن مجاعة أخرى، 

بينهم: جعفر بن حممد بن قولويه، وأبو غالب الرازي. وهذه اجلامعة األخرية 

تنقل عن الكليني. فأصحاب الطبقات األربع مجيعهم من كبار علامء اإلمامية، 

 صحاب. وهذا السند يف غاية االعتبار.وأجاّلء األ

وأما سند الصدوق فال إشكال فيه أيضًا؛ ألّن حمّمد بن حمّمد بن عصام 

: مل يضعَّف فيها أيضًا؛ أوالا الكلينّي وإْن كان مل يوثَّق يف كتب الرجال، إالّ أّنه 

ه : حينام ينقل عنوثالثاا : هو من مشايخ الصدوق. ومشايُخ الثقات ثقاٌت؛ وثانياا 

                                           
؛ 393: 08، 400: 83؛ جواهر الكالم 80، احلديث 34، العائدة 330( عوائد األيام: 8)

، كتاب 089: 84؛ اهلمداين، مصباح الفقيه 49األنصاري، كتاب القضاء والشهادات: 

؛ بحر العلوم، بلغة 488ـ  483اخلمس؛ الشيخ حممد حسن املامقاين، غاية اآلمال: 

×: ، رسالة يف الواليات؛ املامقاين، رسالة هداية األنام يف أموال اإلمام033: 3الفقيه 

؛ امليالين، حمارضات يف فقه اإلمامية، كتاب 34ف الغطاء، الفردوس األعىل: ؛ كاش840

؛ الشيخ 41ـ  48؛ السيد عبد اهلل الشريازي، كتاب القضاء: 011ـ  013اخلمس: 

؛ اهلداية إىل َمْن له 019: 88؛ مهذب األحكام 834مرتىض احلائري، صالة اجلمعة: 

؛ رضورة وجود احلكومة أو 31لصابري(: الوالية )تقرير أبحاث الگلپايگاين بقلم: ا

، كتاب البيع؛ 323ـ  322: 8؛ أنوار الفقاهة 88ـ  82والية الفقهاء يف عص الغيبة: 

 808؛ احلائري، والية األمر يف عص الغيبة: 831احلائري، أساس احلكومة اإلسالمية: 

 .830ـ 
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ب اسمه بالرتيّض عليه، الذي ُيمكن أن ُيستظهر منه التوثيق  الصدوق يعقِّ

. وإن كان الكليني مل ينقل هذه واملدح، وهذا املقدار كاف لالعتامد عىل نقله

فإّن هذا ال يسبِّب ضعفًا يف هذا التوقيع؛ وذلك « الكايف»الرواية يف كتاب 

«. الكايف»بعد تأليفه لكتاب الحتامل أن يكون هذا التوقيع قد وصل إليه 

باإلضافة إىل أّن ورود اسم النائب اخلاّص لإلمام حمّمد بن عثامن الَعْمرّي، واسم 

وهو إسحاق بن يعقوب، يف التوقيع، كان  الشخص الذي صدر يف حّقه التوقيع

؛ ألن ذلك سوف يّؤدي «الكايف»مانعًا من نرش هذا التوقيع يف كتاب عاّم، مثل: 

 .ريضة التقيّة، وكشف أرسار الشيعة للسلطة املعاديةإىل جتاوز ف

: إّن الراوي املبارش للتوقيع، وهو إسحاق بن يعقوب، وإْن كان مل ُيذَكر الثانية

أو يوثَّق يف كتب الرجال، إالّ أّنه بعد االلتفات إىل القرائن التالية لن يكون هناك 

 إشكال يف سند احلديث: 

 ة اإلسالم الكلينّي. وهو ليس راويًا عادّيًا.ـ إّن الذي نقل عنه هو ثق8

سة، أي اإلمام املهدي0 ، ×ـ إّن موضوع الرواية هو توقيع الناحية املقدَّ

 وليس رواية عادّية.

دين. واحتامل اختالق  ×وتواقيع اإلمام مل تكن تصدر إالّ ألشخاص حمدَّ

 من مضمون التوقيع أو كّل مضمونه بعيٌد جّدًا، َبْعَد نقل 
ٍ
 الكلينّي له.يشء

ـ إن الرواة الالحقني هلذا التوقيع، كالشيخ املفيد والشيخ الصدوق، ُيَعّدون 3

من كبار فقهاء الشيعة. وقد اتَّفق اجلميع عىل صّحة هذا احلديث من ناحية 

                                           
تاب البيع؛ والية األمر يف ، ك328: 8؛ أنوار الفقاهة 418: 8( دراسات يف والية الفقيه 8)

 .800عص الغيبة: 

 .803ـ  804( والية األمر يف عص الغيبة: 0)
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 . السند

. وأخو ـ إن إسحاق بن يعقوب هو أخو حممد بن يعقوب الكلينّي 4

 يمكن أن يكون غري قابل لالعتامد. شخص جليل القدر، كالكلينّي، ال

أرشدك اهلل »من قبيل:  ،×ـ لقد جاء يف نّص التوقيع كلامت عن اإلمام3

تشري إىل  ،«السالم عليَك يا إسحاق بن يعقوب، وَمْن اتَّبع اهلدى»أو  ،«وثبَّتك

 .×وثاقته ومدحه من قَِبل اإلمام

 إشكال.خدشة أو  أّي وعىل هذا يكون سند التوقيع خاليًا من 

هم فقهاء اإلمامية؛ ألّن جمّرد نقل احلديث « رواة حديثنا»: إّن املراد من الثالثة

ال يتناسب مع التصّدي ملنصب هاّم كاملرجعّية يف احلوادث الواقعة. باإلضافة إىل 

، ممّا ال يتناسب إالّ مع «رواياهتم حّجتي»، ومل يُقْل: «إّّنم حّجتي»قال:  ×أنه

 الفقهاء.

إن األمر بالرجوع إىل رواة حديثهم مطلق، ويشمل ثالثة أنواع من : الرابعة

الرجوع: الرجوع يف املرافعات واملنازعات؛ والرجوع يف اإلفتاء؛ والرجوع يف 

 تدبري شؤون األمة وإدارة املجتمع.

: إّن الرجوع إىل الفقهاء؛ لإلفتاء وبيان األحكام الرشعية، كان من فأوالا 

الغيبة. فال يمكن أن يكون موضوع السؤال هو األمور الواضحة يف عص 

                                           
 .804ـ  800( املصدر نفسه: 8)

« السالم عليك يا إسحاق بن يعقوب الكليني»، ويف خرب الكامل، «وهو أخو الكليني( »0)

 (.143، رقم 183: 8)قاموس الرجال التسرتي 

)اإلسرتآبادي، الرجال الكبري؛ جامع الرواة « ذا التوقيع علّو رتبتهفإنه قد يستفاد من ه( »3)

 .88(؛ رضورة وجود احلكومة: 89: 8
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 االستفسار عن مرجع اإلفتاء يف األحكام الرشعّية.

: من البعيد أن يكون الراوي قد سأل يف هذا التوقيع أسئلة خاّصة وثانياا 

« الـ»العهدية، بل املراد من « الـ»هي « احلوادث»يف « الـ» بحيث تكونوجزئّية، 

راقية. وبعبارة أخرى: ليس املراد هنا أحكام االستغ« الـ« »احلوادث»يف 

احلوادث، بل احلوادث نفسها. فالفقهاء هم املرجع يف تدبري احلوادث، بعد 

 الفراغ من كوّنم املرجع يف تبيني أحكام احلوادث أيضًا.

مطلقة. وهي يف حكم القضّية « فإّّنم حّجتي عليكم»: إّن عبارة وثالثاا 

جارية يف مجيع األمور، فبقرينة املقابلة  ×إلماماحلقيقّية. وحيث إن حّجيّة ا

«. اإلفتاء، والقضاء، والتدبري»تكون حّجّية الفقهاء أيضًا شاملة جلميع األمور 

وبعبارة أخرى: إن الفقهاء أصحاب والية كاألئّمة. واملراد من احلّجة هنا أنه 

ية جيب الرجوع إليهم. فهو تكليف. والرجوع إىل غريهم يف األمور الرشع

 .والقضاء والتدبري غري جائز

وعىل هذا فإّن املرجع يف تدبري احلوادث الواقعة هم الفقهاء. وهذا يعني أن 

 الوالية الرشعّية يف األمور العاّمة قد أنيطت هبم.

: إّن تدبري شؤون املجتمع وأعامل الوالية هي من وظائف الفقيه، اخلامسة

كم، وكان البحث يف تطبيق احلكم حّتى لو كانت املسألة واضحة من حيث احل

عىل املوضوع وتشخيص املوضوعات اخلارجّية. واملراد أساسًا من والية الفقيه 

هو مرجعّيته يف مثل هذه األمور، وإالّ فإّن املرجعية يف بيان األحكام يمكن أن 

 تثبت للفقيه من دون والية الفقيه، عن طريق اإلرشاف أو الشورى.

                                           
 .413ـ  414: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ( راجع: 8)
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دث الواقعة أعّم من احلكم واملوضوع. ومرجعّية الفقهاء واملرجعّية يف احلوا

 .يف األمور االجتامعّية واحلوادث العاّمة هي أعّم حكاًم وموضوعاً 

: هناك مالزمة بني كون الفقهاء حّجة وبني تعيينهم، بمعنى أّن السادسة

املالزمة تقتيض تعيني الفقهاء يف مناصب اإلفتاء والقضاء والوالية قبل أن 

ونوا حّجة. وبدون هذا التعيني املسبق يكون اعتبارهم حّجة بال معنى. يك

باإلضافة إىل أّن األمر بالرجوع إليهم يف احلوادث الواقعة يتالزم مع املناصب 

الثالثة املذكورة هلم. ويستخلص من هذا األمر أن الفقهاء هم املرجع يف 

 .احلوادث الواقعة

الفقهاء يف احلوادث الواقعة من جهة، وكون  : إّن األمر بالرجوع إىلالسابعة

حّجّية الفقهاء كحّجّية األئّمة من جهة أخرى، وكون والية األئّمة املطلقة من 

: مل أوالا ؛ ألّنه ^جهة ثالثة، كّل ذلك يثبت أّن للفقهاء والية مطلقة، كاألئّمة

فقهاء حّجة مل : إّن كون الوثانياا يقيَّد الرجوع يف احلوادث الواقعة بحالة خاّصة؛ 

ص أيضاً  لذلك فوالية الفقهاء غري مقيَّدة بأّي قيد، أي إن واليتهم مطلقة،  .خيصَّ

 . ^ويتمتَّعون بجميع صالحّيات املعصومني، باستثناء بع  خصوصّياهتم

لقد ناقش مجٌع من الفقهاء بصّحة االستناد إىل هذا احلديث؛ إلثبات الوالية 

، واملريزا النائينّي، «الكفاية»وند اخلراساين صاحب التعيينيّة للفقيه، ومنهم: اآلخ

ق اإلصفهاين الكمپاين، والسيد احلكيم،  واآلقا ضياء الدين العراقّي، واملحقِّ

 .والسيد أمحد اخلوانساري، والسيد اخلوئّي 

                                           
 .809( راجع: والية األمر يف عص الغيبة: 8)

 .413: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ( راجع: 0)

؛ منية 833ـ  833؛ اإليرواين، حاشية املكاسب: 94كاسب: ( اخلراساين، حاشية امل3)

 



 احلكومة الوالئية ............................................................. 380

 وسوف نستعرض املناقشات الواردة عليها طبقًا لرتتيب املقّدمات املذكورة.

: إن عدم نقل الكليني فأوالا  ـأي اعتبار السند إىل الكلينّي  ـأّما املقّدمة األوىل 

خيدش يف اعتبار الرواية. وبااللتفات إىل زمان « الكايف»هذه الرواية يف كتابه 

تأليف الكايف، وزمان وفاة الكليني، التي تزامنت مع انتهاء الغيبة الصغرى، 

د الكليني بعد فراغه يؤّدي إىل تضعيف احتامل أن يكون التوقيع قد وصل إىل ي

باختيار أحاديث  باإلضافة إىل أنه استمر عرشين عاماً «. الكايف»من تأليف 

نة يف « الكايف» من بني كتب احلديث، لذلك مل تكن مجيع األحاديث مدوَّ

ز «^اآلثار الصحيحة عن الصادقني»، بل اقتص عىل «الكايف» ، وهذا يعزِّ

« الكايف»لتوقيع إسحاق بن يعقوب يف  احتامل أن يكون عدم ذكر الكلينّي 

 لضعفه.

                                                                                                   
: 0؛ اإلصفهاين، حاشية املكاسب 331: 0؛ النائيني، املكاسب والبيع 034: 0الطالب 

؛ احلكيم، 9؛ العراقي، كتاب القضاء: 48: 3؛ ضياء الدين العراقي، رشح التبصة 084

؛ مصباح 003: 0فضيلة ؛ ابتغاء ال822ـ  99؛ جامع املدارك: 328ّنج الفقاهة: 

 .480ـ  418: 8؛ دراسات يف والية الفقيه 32: 3؛ إرشاد الطالب 43، 43: 3الفقاهة 

 ، أحوال حممد بن يعقوب الكليني.8203، الرقم 311( رجال النجايش: 8)

إنك حتب أن يكون عندك كتاب كاف، جيتمع من مجيع فنون الدين ما يكتفي به املتعلم، ( »0)

سرتشد، ويأخذ منه من يريد علم الدين والعمل به باآلثار الصحيحة عن ويرجع إليه امل

(. 8: 8)مقدمة الكليني يف الكايف « والسنن القائمة التي عليها العمل... ^الصادقني

ومن الواضح أن هذا ال يعني أن مجيع روايات الكايف صحيحة، بل املراد منه أن الكليني 

ًا. والبّد من اإلشارة هنا إىل أنه بناًء عىل نقل شيخنا نقل يف هذا الكتاب ما يراه هو معترب

األستاذ ]املنتظري[ أّن السيد الربوجردي كان يويل روايات الكتب األربعة اهتاممًا 

خاّصًا؛ وذلك بسبب انتشارها وشيوعها بني األصحاب، وكان يعتقد أن اعتبار الروايات 

 املذكورة يف الكتب األربعة.املذكورة يف الكتب األخرى ال يرقى إىل الروايات 
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كان من باب التقية « الكايف»وثانيًا: إّن القول بأّن عدم ذكر التوقيع يف 

ضعيٌف؛ فإن نظرًة إىل التوقيعات املنقولة يف كتب الشيعة ـ باإلضافة إىل أن مخسة 

ر هذا من هذه الكتب نقلت هذا التوقيع بالذات ـ جتعلنا مطمئننّي بأّن عدم ذك

« إكامل الدين»مل يكن من باب التقية. باإلضافة إىل أن كتايَبْ « الكايف»التوقيع يف 

اللذين نقال هذا التوقيع، مل يكونا من الكتب الِّّسّية للشيعة، وكانا يف  ،«الَغْيبة»و

 متناول أيدي املخالفني.

إىل : بغّ  النظر عن اإلشكاالت املذكورة فإّن سند الشيخ الطويّس وثالثاا 

الكلينّي معترٌب. وأّما اعتبار سند الصدوق فهو متوقِّف عىل صّحة القاعدة 

وعىل أّيه حال فإن سند التوقيع إىل الكلينّي «. إّن مشايَخ الثقات ثقاٌت »القائلة: 

 ال بأس به يف اجلملة.

أي اعتبار السند من جهة الراوي املبارش، وهو إسحاق  ـوأّما املقدمة الثانية 

: إّن إسحاق بن يعقوب ـ باإلضافة إىل أّنه جمهول، ومل يوثَّق فأوالا ـ  بن يعقوب

ـ ال ُيَعّد كثري الرواية كعمر بن حنظلة، حّتى يمكن أن يقال: إّنه ُيَعّد من 

املشاهري. ومل ينقل عنه سوى هذه الرواية يف مجيع أبواب الفقِه، وأّما يف األعم من 

روايات: إحداها: مرَسلٌة )أي ال سند  الفقه وغريه فلم ينقل عنه سوى ثالث

 .للصدوق« إكامل الدين»منقولة عن كتاب  هلا(؛ واألخرى

د نقل غري ثابتة« توثيق مشايخ الثقات»: إّن قاعدة وثانياا  . لذلك فإّن جمرَّ

                                           
، قال: رأيت من ×( روى إسحاق بن يعقوب عن بذل موىل أيب حممد ]العسكري[8)

؛ كشف الغّمة 083نورًا ساطعًا إىل السامء وهو نائم )خمتار اخلرائج: × رأس أيب حممد

 (.010: 32؛ وعنهام: بحار األنوار 321: 0

 .3، احلديث 43، باب 483: 0( إكامل الدين 0)

 ، املقدمة الرابعة.84ـ  33: 8( معجم رجال احلديث 3)
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 الكلينّي عن إسحاق بن يعقوب ال ُيَعّد جابرًا ملجهولّيته.

جال ـ ليس هناك أّي فرق بني التوقيع : إنه ـ طبقًا لقواعد علم الروثالثاا 

نة.  وغريه؛ فإن مجيع الروايات جيب أن تكون خاضعة للقواعد الرجالّية املدوَّ

 وإّن مؤيِّداٍت كهذه ال تبعث عىل اطمئنان هلذا السند.

: إّن وجود أمثال الشيخ املفيد والشيخ الطويس يف سند هذا التوقيع ال ورابعاا 

د وجود بع  املوثَّقني  يفيد شيئًا أمام جمهولّية اسحاق بن يعقوب. فلو كان جمرَّ

ح ذلك عددًا كبريًا من  يف السند سيؤّدي إىل صّحة هذا السند فسوف ُيَصحِّ

الروايات الضعيفة. وهل يمكن لفقيه أن يلتزم بعموم هذه النتيجة؟ وهذه 

 املحاولة أضعف من سابقتها، أي توثيق مشايخ الثقات.

أن إسحاق بن يعقوب هو أخو حممد بن يعقوب غري : إّن القول بوخامساا 

 صحيح؛ ألّنه:

 هل ُيَعّد جمّرُد اشرتاكهام يف اسم والدمها دلياًل عىل أخّوهتام؟ ـ8

« إكامل الدين»يف آخر خرب « إسحاق بن يعقوب الكليني»إّن دعوى ذكر  ـ0

لمة ك« إكامل الدين»: ال يوجد يف النسخة املطبوعة من أوالا غري صحيحة؛ ألنه 

: عىل فرض التسليم فإن حممد وإسحاق مها من البلد نفسه، وثانياا ؛ «الكلينّي »

: كيف قّدر هلذه األخّوة أن تبقى خفّية طيلة عرشة قرون. وثالثاا وليسا أخوين؛ 

 وهذا يف حّد ذاته حمّل استفهام.

اج حيت «أخا الثقة ثقةٌ »إّن أخوة الشيخ الكليني ال تفيد الوثاقة. والقول بأّن  ـ3

أٌخ  ×إىل تأسيس علم رجال جديد؛ لألخذ به. عندما يكون لإلمام املعصوم

 يقال له: جعفر الكّذاب أال يكون هذا االحتامل واردًا يف أخ شخٍص موثٍَّق؟

: إّن كون ناقل املدح املوجود يف صدر التوقيع وذيله هو إسحاق بن وسادساا 
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 ا التوثيق.يعقوب نفسه يمنعنا من االعتامد عىل هذا املدح وهذ

وإْن كان بع  الفقهاء قد سعى بشكٍل حثيٍث إىل إثبات صّحة التوقيع 

واملقبولة، إالّ أّنه جيب احلرص عىل أن ال يكون هذا السعي قائاًم عىل جتاوز 

الضوابط واملوازين الرجالّية واألصولّية والفقهّية. واإلنصاف يف هذا البحث أن 

خطري، كوالية الفقيه، بأدّلة من هذا القبيل يقال: إنه ال يمكن إثبات أمر مهّم و

ك من جهة أخرى باستحساناٍت ال دليل عليها،  )ضعيفة السند(، والتمس 

ح بع   الفقهاء املعارصين، ومنهم: وخمالفٍة لضوابط علم الرجال. وقد رصَّ

 .اخلمينّي، بضعف سند هذا التوقيع السيد

فقد قبل هبا مجٌع من الفقهاء، إالّ أّن  ـأي رشط الفقاهة  ـوأّما املقّدمة الثالثة 

الفقيه املدقِّق السيد أمحد اخلوانساري قال: إن هناك نقاشًا يف داللة هذا التوقيع 

روى حديثنا، وعرف حاللنا وحرامنا، ونظر يف »؛ ألن تعبري عىل الفقاهة

اة رو»)تعبري مقبولة عمر بن حنظلة( نصٌّ عىل الفقاهة، وأّما تعبري « أحكامنا

عى لو افرتضنا «حديثنا ، فال يؤّدي هذا املعنى. ثّم إن القرائن املُقامة عىل املدَّ

ل مقّدمًة الحقة. ولكْن مع اخلَْدشة يف املقّدمة الرابعة ال غرابة يف  خمامّيتها إّنام تشكِّ

ثني يف التوقيع.  عدم القول بإرادة املحدِّ

                                           
« والرواية من جهة إسحاق بن يعقوب غري معتربة... ال إشكال يف داللته لوال ضعفه( »8)

؛ دراسات يف والية 32: 3؛ إرشاد الطالب 413ـ  414: 0اخلميني، كتاب البيع السيد )

 (.419ـ  418: 8الفقيه 

ن مقتىض االستظهار املذكور ثبوت الوالية لكّل من يروي بل يستبعد من جهة أ( »... 0)

ويصدق عليه الراوي، وهل يمكن ثبوت هذا املنصب اخلطري له؟! مضافًا إىل أن الراوي 

ال يصدق عىل املطَّلع عىل كتب احلديث، وإالّ لصدق عىل كل َمْن طالع كتب احلديث أنه 

 (.822: 3)أمحد اخلوانساري يف جامع املدارك « راٍو للحديث



 احلكومة الوالئية ............................................................. 383

ق بن يعقوب لإلمام : بعد مراجعة التوقيع نالحظ أّن رسالة إسحاأوالا 

دة معهودة بينه وبني اإلمام ×املهدي . ×كانت تشتمل عىل أسئلة متعدِّ

يمكن لنا  ×وهذه األسئلة غري متوافرة لدينا، إالّ أّنه من خالل أجوبة اإلمام

 معرفتها. وهذه األسئلة هي عبارة عن: 

 ـ املوقف من منكري اإلمام الغائب، وخاّصة إذا كانوا من بني هاشم؟ 8

 ( وابنه. ×ـ سلوك جعفر )عّم اإلمام املهدي0

 ـ حكم رشب الفّقاع ورشاب الشلامب )الشلغم(. 3

 ـ حكم الوجوه الرشعّية. 4

 . ×ـ وقت ظهور اإلمام3

 ـ احلوادث الواقعة )حمل بحثنا هنا(. 3

 ـ املوقف من حممد بن عثامن العمرّي. 1

 ـ املوقف من حممد بن عيّل بن مهزيار األهوازّي. 8

 ـ املوقف من حممد بن شاذان. 9

 ـ املوقف من أيب اخلّطاب. 82

فني بأموال أهل البيت88  . ^ـ حكم املتصِّ

 ـ حكم الشاّك النادم. 80

 . ×ـ سبب غيبة اإلمام83

 يف غيبته. ×ـ كيفية االستفادة من اإلمام84

 يمكن تقسيم هذه األسئلة األربعة عرش إىل ثالثة أقسام: 

، 80، 3، 0، 8تبطة بالغيبة والظهور وما شاهبها )األسئلة : األسئلة املراألول

83 ،84 .) 
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 (. 82، 9، 8، 1: األسئلة املرتبطة بتوثيق بع  األصحاب )األسئلة الثاين

 (. 88، 4، 3: األسئلة الفقهّية )األسئلة الثالث

ويف أسئلة القسم األخري سأل إسحاق بن يعقوب عن حكم رشب الفّقاع 

فني بأموال أهل البيتوالشلامب، وحكم ال . ^وجوه الرشعّية، وحكم املتصِّ

وأكثر هذه األسئلة متعلِّق بمسائل جزئّية وخاّصة. أليس السؤال السادس من 

يف  «الـ»قبيل هذه األسئلة اجلزئيّة واخلاّصة؟ فإذا كان كذلك فعندها كانت 

إٍسحاق بن العهدّية، وهي إشارة إىل حادثة خاّصة كان  «الـ»« احلوادث الواقعة»

. وال ُيَعّد هذا االحتامل بعيدًا بعد االلتفات إىل يعقوب قد سأل اإلمام عنها

األسئلة األربعة عرش التي طرحها إسحاق بن يعقوب. وبعبارة أخرى: إن 

االستغراق حيتاج إىل دليل، وال « الـ»هي « احلوادث الواقعة»يف « الـ»القول بأن 

قال مجٌع من الفقهاء: إن احلديث من هذه  دليل عىل ذلك. وعىل هذا األساس

. باإلضافة إىل أّن بع  األسئلة التي طرحها اجلهة جممل. ولذا ال اعتبار له

د لنا أّن السائل بعيٌد  إسحاق بن يعقوب، من قبيل: حكم الفّقاع وما شاهبه، تؤكِّ

 عن الكثري من واضحات فقه الشيعة وبدهيّياته. لذلك فإّن احتامل أن يكون

 مرتبطًا بمرجع اإلفتاء يف األحكام الرشعّية غري بعيد. ×سؤاله لإلمام

ك بعموم التعليل احلاصل من ثانياا  « فإّّنم حّجتي عليكم»: إذا أردنا التمس 

ن من جوابه ؛ بمناسبة احلكم واملوضوع، هو ×فسوف يكون القدر املتيقَّ

نشأ واملدرك هي امل ^األحكام الرشعّية واحلوادث؛ ألّن روايات األئمة

                                           
 .30: 8( منية الطالب 8)

 .82: 3؛ وجامع املدارك 322( منها: ّنج الفقاهة: 0)
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ن هو  : قرينٌة عىل انصاف أوالا الستنباط أحكام رشعيّة كليّة، وهذا القدر املتيقَّ

عى إىل األحكام الرشعية. وببيان آخر: عىل فرض وجود عموم كهذا  العموم املدَّ

ن؛  ص بالقدر املتيقَّ ك باإلطالق وثانياا فإّنه خيصَّ : من الواضح أّنه ال يمكن التمس 

ن، وتوف ر ما يصلح قرينًة. وعىل هذا األساس ال يمكن مع وجود قدٍر  متيقَّ

ك باإلطالق إلثبات كون الفقهاء حّجة يف الوالية التدبريّية والقضاء  .التمس 

: الظاهر من احلّجّية هو االحتجاج يف كشف األحكام الكّلّية الواقعة. ثالثاا 

املقام هي احلّجة يف بيان  يف هذا« أنا حجة اهلل عليهم: »×فاحلّجة يف قول اإلمام

 أحكام اهلل.

يف احلّجة العلمّية والفتوائية. وأن يكون  ^والفقهاء أيضًا نّواب لألئّمة

األئمة حججًا عىل شيعتهم يف مجيع األبعاد؛ ملا يتمتَّعون به من َمَلَكة العصمة 

ّمة من وعلم الغيب، أمٌر، وأّن هذه الرواية يف مقام إثبات مجيع ما يتمتَّع به األئ

 املناصب واألبعاد املختلفة حلّجتهم أمٌر آخر.

 .إّنه ال إشكال يف األمر األّول؛ أّما الثاين فهو حمّل نقاش

ال داللة هلذه الرواية عىل والية الفقيه، وإنام تثبت مرجعّية الفقهاء يف أحكام 

 احلوادث الواقعة.

أّي مناقشة أو بحث. إالّ أّن وأّما املقّدمة اخلامسة فقد قبلها أكثر الفقهاء بدون 

؛ فإن سبب اإلرجاع إىل رواة السيد حممد باقر الصدر كانت له مناقشة هلا

                                           
 .488: 8( مقتبس من مناقشات وإجابات الشيخ املنتظري يف دراسات يف والية الفقيه 8)

 .488: 8( دراسات يف والية الفقيه 0)

يدية عن دستور ( السيد حممد باقر الصدر، جمموعة اإلسالم يقود احلياة، ملحة خمه3)

 .38؛ الصدر، خالفة اإلنسان وشهادة األنبياء: 34ـ  89اجلمهورية اإلسالمية: 
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احلديث )أو الفقهاء( يعود إىل اختصاصهم الذي هو االستنباط من الروايات. 

والذي يستنبط من الروايات هو األحكام الرشعّية، وأّما تشخيص املوضوعات 

الروايات حّتى يرجع فيها إىل الراوي والفقيه. إّن رواة  اخلارجّية فليس من شأن

احلديث والفقهاء حّجة يف نقل الروايات واالستنباط منها، أّما بالنسبة إىل 

تشخيص املوضوعات اخلارجّية البحتة فليس من الرضورّي الرجوع فيها إىل 

من حيث هم الفقيه؛ ألّن احلديث قد أرجع األّمة يف احلوادث الواقعة إىل الرواة 

صهم الروائّي، يعني يف دائرة  رواة، أي الرجوع إليهم يف كّل ما له عالقة بتخص 

استنباط األحكام الرشعية، وأّما تشخيص املوضوعات اخلارجّية فإّنه يكون يف 

عهدة الفقهاء قبل وصول األّمة إىل مرحلة الرشد، وتويّل أمورها بنفسها، وأما 

رها بنفسها فيصبح تشخيص املوضوعات اخلارجّية بعد رشد األّمة وتوّليها أمو

 .يف عهدة َمْن ينتخبه الناس إلدارة شؤوّنم

ض هلا يف  لقد أشار السيد حممد باقر الصدر إىل مسألة مهّمة جّدًا، سوف نتعرَّ

ٍل. والذي يمكن أن نشري إليه هنا ـ بشكٍل جممٍل  بحثنا رشط الفقاهة بشكٍل مفصَّ

ملجتمع وإدارته ال يقتص عىل دائرة استنباط األحكام ـ هو أّن تدبري شؤون ا

الرشعّية، بل هو مرتبط أيضًا باالّطالع عىل املوضوعات اخلارجّية. وعىل هذا 

األساس فإّن الرواية قد أرجعت الشيعة إىل الفقهاء يف استنباط األحكام. وما 

 ـع الثاين يتعلَّق بالزعامة السياسّية والوالية التدبريية هو إرجاع من النو

؛ وذلك ألنه يمكن للمتويّل إدارة شؤون ـتشخيص املوضوعات اخلارجّية 

                                           
. وبعد أن عرض مبنى السيد الصدر بشكل 840ـ  833( والية األمر يف عص الغيبة: 8)

ل قام بمناقشته. ونحن يف بحث رشط الفقاهة سوف نتوىل الدفاع عن السيد الصدر  مفصَّ

 السيد احلائري إْن شاء اهلل.يف مقابل مناقشات 
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املجتمع أن يستفيد من استشارات الفقهاء واملجتهدين يف األحكام الرشعّية، 

تنفيذ هذه األحكام، وخاّصة من إرشاف الفقهاء؛ لتحصيل االطمئنان يف صّحة 

 ر.وإدارة املجتمع، فهذا موضوع آخ أّما التدبري

فهي أيضًا حمّل نقاش. وإْن كان بع   ـأي التعيني  ـوأّما املقّدمة السادسة 

الفقهاء قد اعترب أّن التوقيع هو نصٌّ يف الداللة عىل تعيني الفقهاء للوالية، إالّ 

أّّنم مع األسف مل يشريوا بشكٍل دقيٍق إىل كيفّية داللة التوقيع عىل التعيني. إّن 

عى. « فارجعوا إىل رواة حديثنا»و« عليكمإّّنم حّجتي »عباريَتْ  أعّم من املدَّ

وليس هناك مالزمة بني كون الفقهاء حّجة وبني تعيينهم؛ فإّن احلجة يمكن أن 

ق املراغي( ، أو أن تكون من قبيل جعل احلكم للموضوع )كام هو رأي املحقِّ

رأي ، أو حّتى منتخبًا من قبل الناس )كام هو ×يكون وكياًل عن املعصوم

. وأن يكون املسلمون مأمورين بالرجوع إىل الفقهاء ال يعني الشيخ منتظري(

بالرضورة تعيني الفقهاء. وهذا يدّل عىل أّن الفقهاء يتمتَّعون برشوط املرجعّية يف 

احلوادث الواقعة، أما أكثر من هذا ـ أي تعيينهم ملنصب الوالية ـ فهو ما يعجز 

لة التوقيع عىل التعيني ليست أمرًا بدهييًا، حّتى يقال: عن إثباته هذا التوقيع. ودال

 إّن القائلني به ال حيتاجون إىل دليل.

فهي أيضًا غري تاّمة؛  ـأي حدود صالحّيات الوالية  ـوأّما املقّدمة السابعة 

ن؛  ألن وجود قرائن لفظية قبل هذا املقطع، وبعده ـ باإلضافة إىل القدر املتيقَّ

ك باإلطالق. باإلضافة إىل أّن بمناسبة احلكم وامل وضوع ـ يمنع من التمس 

                                           
 .338( املراغي، العناوين: 8)

 .483ـ  483: 8( دراسات يف والية الفقيه 0)
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 الرواية من هذه اجلهة ليست يف مقام البيان قطعًا.

 

 التوقيع حبثنتيجة 

 : إّن التوقيع ضعيف السند طبقًا لضوابط علم الرجال. أوالا 

: ال داللة هلذه الرواية عىل الوالية التدبريّية للفقهاء، وال تدّل عىل أكثر ثانياا 

ن مرجعيّة الفقهاء يف استنباط األحكام الرشعّية، وليس تشخيص املوضوعات م

 اخلارجّية.

 : ال داللة هلا عىل تعيني الفقهاء.ثالثاا 

إّن الروايات العرش التي بحثناها كانت أهّم األدّلة الروائّية عىل بحث والية 

 الفقيه. 

خمّت اإلشارة  ويف بداية طرح بحث والية الفقيه، قبل قرن ونصف من الزمن،

 . إىل عدد آخر من الروايات أيضًا كأدلة عىل املسألة

وقد قام الفقهاء )املؤيِّد واملعارض( ـ بشكٍل تدرجييٍّ ـ بحذف هذه الروايات، 

التي ال تدّل عىل أكثر من فضل العلم والعامل، من بحث والية الفقيه. وعندما 

ىل أكثر ممّا ورد يف الروايات نرجع إىل هذه الروايات نالحظ أّنا ال حتتوي ع

 العرش من الداللة عىل والية الفقيه.

 

 حاصل البحث 

ص هنا بحثنا يف األدّلة الروائية للحكومة الوالئّية بالشكل التايل:  سوف نلخِّ

                                           
. وانظر: دراسات يف 89، 83، 82، 9، الروايات 43( راجع: عوائد األيام، العائدة 8)

 «.ذكر أخبار أخرى ربام يتوهم داللتها عىل النصب: »489ـ  481: 8والية الفقيه 
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إّن ثالث روايات من هذه الروايات العرش مرَسلٌة )ال سند هلا(، وال  ـ8

 اعتبار فقهّيًا هلا: 

 «. ويل  َمْن ال ويل لهالسلطان : »األوَل

 «. العلامء حّكام عىل الناس، أو عىل امللوك: »الثانية

جماري األمور واألحكام بأيدي العلامء باهلل، األمناء عىل حالله : »الثالثة

 «. وحرامه

ولو كان هلذه الرواية األخرية سند معترب َلَدلَّت عىل الزعامة السياسيّة للفقهاء 

 الوالية الرشعّية.  ال ،يف الشؤون العاّمة

الفقهاء حصون »من الروايات السبع املسنَدة ال اعتبار فقهّيًا لرواية  ـ0

 بسبب ضعف سندها بعيّل بن أيب محزة البطائنّي.  ؛«اإلسالم

ضعيف أيضًا؛ بسبب جمهولّية  ×كام أن التوقيع املنسوب إىل اإلمام املهدي

 ه أيضًا.إسحاق بن يعقوب، وبالتايل ال اعتبار فقهّيًا ل

ومن الروايات اخلمس الباقية ال ختلو روايات عمر بن حنظلة، وأيب  ـ3

 من املناقشة السندّية. ،«اللهم ارحم خلفائي»خدجية، وأحاديث 

وإذا غضضنا النظر، وقلنا بأّن الضعف السندّي جمبوٌر بعمل األصحاب، أو 

 .بالشهرة، فإّنه ال داللة هلا عىل الوالية التدبريّية للفقهاء

وأّما روايتا ابن حنظلة وأيب خدجية فال تدالّن عىل أكثر من منصب القضاء. 

يف ، وأّما الرواية األخرية فإّّنا تثبت اخلالفة باإلضافة إىل داللة رواية أيب خدجية

 .، ال أكثرتبليغ األحكام وتعليمها

من هذه املجموعة من الروايات هناك فقط روايتان خاليتان من  ـ4

 لسندّية:اإلشكاالت ا
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 «. الفقهاء أمناء الرسل»: موثَّقة السكويّن: األوَل

 «.العلامء ورثة األنبياء»: صحيحة القّداح: الثانية

وداللة هاتني الروايتني املعتربتني تقتص عىل أمانة الفقهاء، ووراثتهم نرش 

 الدعوة وتبليغ األحكام الرشعّية وتعليمها، وال داللة هلام عىل الوالية الرشعّية

 للفقيه.

وعىل هذا ليس هناك أّي دليل معترب عىل الوالية التعيينّية املطلقة للفقيه يف 

  .^وأهل البيت روايات النبّي 





 

 

 

 

 

: حبث األدّلة القرننّية للحكومة والعشرو الفصل الواحد 

 الوالئّية

األكثرّية الساحقة من الفقهاء مل يعثروا يف آيات القرآن الكريم عىل دليٍل عىل 

 لوالية التعيينية للفقهاء. ا

ق النراقي  وهو أهّم  ـوالسيد اخلمينّي  ـوهو أّول قائل هبذه النظرية  ـفاملحقِّ

، اللذان استعرضا والية الفقيه بشكٍل أوسع ممّا قام به الفقهاء ـقائل هبا 

اآلخرون، مل يذكرا حّتى آية واحدًة كدليل مستقّل عىل والية الفقيه. كام أّنه من 

حظ يف كتب القائلني باحلكومة الوالئيّة عدم ذكر أدّلة قرآنّية مستقّلة. مع أّنه املال

واليت فقيه از ديدگاه قرآن كريم »قد اد عي يف العقد األخري، ويف كتاب بعنوان 

، أن أكثر اآليات القرآنّية تدّل عىل والية «)والية الفقيه يف القرآن الكريم(

ٌص هلذا االفقيه  لكتاب:. وهذا ملخَّ

إّن والية الفقيه هي إحدى املسائل األساسيّة يف اإلسالم، بحيث إّن الدين  ـ8

                                           
خ أمحد آذري قّمي، واليت فقيه أز ديدگاه قرآن كريم )سلسلة بحثهايي پريامون ( الشي8)

واليت فقيه ]سلسلة أبحاث حول والية الفقيه[(. ومن املستبعد أنه ما يزال اليوم يعتقد 

 بصحة آرائه السابقة. ]تويف بعد صدور الكتاب باللغة الفارسّية[.
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ض هلا يؤّدي إىل القول بنقص القرآن واإلسالم.  يعّد ناقصًا بدوّنا. وعدم التعر 

ض القرآن الكريم هلذه املسألة بشكٍل رصيٍح؛ والسبب يف ذلك هو  ـ0 مل يتعرَّ

 ِقَبل منكري والية الفقيه. منع التشكيك بالقرآن الكريم من

مع هذا كّله فقد ذكر أّنه يمكن االستدالل بسّت عرشة آية من القرآن  ـ3

الكريم عىل الوالية املطلقة للفقيه، من قبيل: آيات أويل األمر، آيات األمر 

 و... باملعروف والنهي عن املنكر، وآيات والية النبّي 

معناه، فإّن والية الفقيه املطروحة يف باالستناد إىل حديث الثقلني، وما يف  ـ4

 الروايات هي يف حكم طرحها يف القرآن الكريم.

 والية الفقيه هي الصيغة الوحيدة للنظام اإلسالمّي يف عص الغيبة.  ـ3

ل ومناقشة؛  إن ما يستظهره هذا الفقيه اجلليل من آيات القرآن الكريم حمّل تأم 

ة بدل األدّلة العلمّية. ولن نتعرض حيث إنه اكتفى باالستحسانات اخلطابيّ 

 آلرائه، ونرتك عهدهتا عليه.

 يف القرآن الكريم. « والية الفقيه»: مل ُيستعمل تعبري أوالا مع مالحظة أّنه 

 ، أو ما هو بمضمونه. «والية الفقيه»: مل يِرْد يف القرآن مرادٌف لـ وثانياا 

 : ال يوجد دليٌل قرآينٌّ مستقلٌّ عليه. وثالثاا 

قة من اآليات والروايات. لذ  لك سوف نبحث األدّلة امللفَّ

بة من القرآن  هل يمكن إثبات والية الفقيه عىل الناس من خالل األدّلة املركَّ

 والسنّة؟ 

مل يُقْم أيٌّ من القائلني بالوالية التعيينّية للفقيه عىل الناس هبذا النوع من 

اية ما يمكن أن يقال يف هذا االستدالل، إالّ أّننا سوف نسعى إىل استعراض غ

 املجال. 
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ويمكن تقسيم اآليات القرآنية التي تعترب مقّدمات ألدّلة الوالية التعيينّية 

 للفقيه عىل الناس إىل أربع جمموعات:

 : آيات أويل األمر.األوَل

يف القضاء  ×واإلمام عيلّ  : اآليات الداّلة عىل أولوّية الرسولالثانية

 والزعامة السياسيّة.

 : اآليات الداّلة عىل إمامة األنبياء اآلخرين، وكوّنم قضاة.الثالثة

: اآليات االجتامعّية التي هلا طابع اجتامعّي يف القرآن الكريم، من الرابعة

 قبيل: إجراء احلدود، احلقوق الرشعّية، األمر باملعروف و...

س األدّلة التي تكون إذا كان املراد من األدّلة القرآنّية عىل والية الفقيه عىل النا

 إحدى مقّدماهتا ـ عىل األقّل ـ قرآنّية فإّنه يمكن أن يقام أربعة أدّلة قرآنيّة عليها:

 

 التمسُّك بآيات أولي األمر األول:الدليل 

وا األََماَناِت إََِل َأْهلَِها َوإَِ ا َحَكْمُتْم َبنْيَ  اهللَإِنَّ : ﴿اآلية األوَل َيْأُمُرُكْم َأْن ُتَؤد 

ُكُموا بِاْلَعْدِل إِنَّ ا ا  *َكاَن َسِميعاا َبِصياا  اهللَنِِعَمَّ َيِعُظُكْم بِِه إِنَّ  اهللَلنَّاِس َأْن ََتْ َ َيا َأُّي 

ءر  اهللَالَِّذيَن آَمنُوا َأطِيُعوا  ْ ََ ُسوَل َوُأْوِي األَْمِر ِمْنُكْم َفنِْن َتنَاَزْعُتْم ِِف  يُعوا الرَّ
َوَأطِ

ُسوِل إِْن ُكنُتْم ُتْؤِمنُوَن بِ  اهللِ َفُرد وُه إََِل  َواْلَيْوِم اآلِخِر َ لَِك َخْيع َوَأْحَسُن  اهللَِوالرَّ

ُْم آَمنُوا بََِم ُأنِزَل إَِلْيَك َوَما ُأنِزَل ِمْن َقْبلَِك  *َتْأِويالا  ْ َتَر إََِل الَِّذيَن َيْزُعُموَن َأَنَّ َأََل

يَْطاُن َأْن  ُيِريُدوَن َأْن َيَتَحاَكُموا إََِل  الطَّاُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه َوُيِريُد الشَّ

ُهْم َلاَلالا َبِعيداا   (.32ـ  38النساء: )﴾ُيِضلَّ

مّرة  «أويل األمر»باإلضافة إىل هذه اآلية فإّن القرآن الكريم استعمل كلمة 

وُه َوإَِ ا َجاَءُهْم َأْمرع ِمَن األَمْ أخرى يف قوله تعاىل: ﴿ ْوِ  َأَ اُعوا بِِه َوَلْو َرد  ِن َأْو اخْلَ
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ُسوِل َوإََِل ُأْوِي األَْمِر ِمنُْهْم َلَعلَِمُه الَِّذيَن َيْسَتنْبُِطوَنُه ِمنُْهْم َوَلْوالَ َفْضُل   اهللِإََِل الرَّ

ْيطَاَن إاِلَّ َقلِيالا  َبْعتُْم الشَّ ُتُه الَتَّ  (.83﴾)النساء: َعَلْيُكْم َوَرْْحَ

ك بموضعني من هاتني اآليتني؛ إلثبات والية الفقيه عىل ويم كن التمس 

 الناس:

: وجوب تأدية األمانات إىل أهلها. وحيث إن األمانات يف اآلية األول

الرشيفة هلا مفهوم عاّم يشمل أمانات الناس، كاألموال وغريها، كام يشمل 

اء أيضًا مؤخَمَنون من أمانات اهلل عند عباده، كالكتاب وأوامره ونواهيه، فاألولي

ِقَبل اهلل؛ ألّن اإلمامة هي أمانة اهلل عندهم، واألولياء مأمورون بتأدية حقوق 

الرعّية، والعدالة، وإرشاد الناس إىل الصاط املستقيم، واحلفاظ عىل األموال 

 .العاّمة، كام أّّنم مأمورون بتسليم أمانة اإلمامة إىل اإلمام

 ل عىل الشكل التايل:وعىل هذا يكون االستدال

 : جيب تأدية األمانة إىل أهلها.اْلقّدمة األوَل

 : األمانات أعّم من األمانات املاّدّية واملعنوّية والبرشّية واإلهليّة.اْلقّدمة الثانية

 : الزعامة السياسّية وتدبري شؤون املجتمع أمانٌة إهليّة بيد الوايل.اْلقّدمة الثالثة

يف زمن حضورهم،  ^ شؤون املجتمع بيد املعصومني: تدبرياْلقّدمة الرابعة

 ويف زمن غيبتهم بيد الفقهاء.

 من سورة النساء(.  38إّن املقّدمة األوىل قرآنّية، وال يشوهبا أّي شك )اآلية 

 ويمكن استفادة املقّدمة الثانية أيضًا من اآلية الرشيفة. 

تعانة بروايات أهل وأّما املقّدمة الثالثة فإّن إثباهتا متوقِّف عىل االس

                                           
 .438: 8( راجع: دراسات يف والية الفقيه 8)
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 . ومما يساعد عىل هذا املعنى أّن اهلل اعترب اإلمامة عهدًا له. ^البيت

وأّما املقّدمة الرابعة ـ وهي األهّم ـ فال شّك يف ثبوت القسم األّول منها؛ وأّما 

القسم الثاين فال يمكن إثباته دون االستعانة بالروايات. وكنا قد بحثنا يف 

األدّلة الروائّية لوالية الفقيه، والحظنا أّّنا مجيعها غري  الفصول السابقة يف

معتربة؛ إّما من ناحية السند؛ وإما من ناحية الداللة. ومل نعثر ـ ولو عىل رواية 

عى غرُي  واحدة ـ تاّمة من حيث السند والداللة. وعىل هذا فإن االستدالل املدَّ

 تاّم.

 : وجوب طاعة ويّل األمر.الثاين

من سورة النساء يمكن أن يأخذ االستدالل  83و 39إىل اآليتني باالستناد 

 الشكل التايل: 

 : طاعة أويل األمر واجبة.اْلقّدمة األوَل

: املراد من أويل األمر هو َمْن له حّق األمر واحلكم رشعًا، أو اْلقّدمة الثانية

 الوايل الرشعّي العادل.

ن العدول يف زمن حضورهم، وأما : األئّمة هم الوالة الرشعّيواْلقّدمة الثالثة

 يف زمن غيبتهم فالفقهاء العدول هم الوالة الرشعّيون.

 أّما املقّدمة األوىل فقرآنّية، وال شّك يف ثبوهتا. 

 وأّما املقّدمة الثانية فهي ثابتة باجلملة أيضًا.

وأّما املقّدمة الثالثة فإّن القسم األول منها ثابت، ويعّد من مسّلامت الشيعة؛ 

و الشيعة عىل و و الشيعة، حيث أمجع مفِّسِّ أّما القسم الثاين منها فقد ناقشه مفِّسِّ

                                           
 .491: 8( راجع: تفسري نور الثقلني 8)
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 .^أّن أويل األمر يف القرآن هم األئمة املعصومون

ون ثالثة أدّلة عىل انحصار أويل  وبغّ  النظر عن هذا اإلمجاع فقد أقام املفِّسِّ

 :^األمر يف القرآن باملعصومني

أويل األمر يف اآلية هي يف عرض طاعة ـ الربهان العقيّل. إن طاعة 8

. والطاعة يف اآلية مطلقة وغري مقيَّدة بقيد أو رشط، بل إّن هذا الرسول

اإلطالق آٍب عن التقييد. والطاعة املطلقة يلزم منها عصمة أويل األمر. والطاعة 

املطلقة لغري املعصوم غري جائزٍة. واألمر بالطاعة املطلقة ممَّن جيوز فيه اخلطأ 

قبيٌح. وقد ورد هذا االستدالل العقيّل املحكم يف أهّم تفاسري الشيعة، أي تفسري 

للشيخ الطربيّس. كام ورد « جممع البيان»للشيخ الطويّس، وتفسري  «التبيان»

 .للعالمة الطباطبائّي « امليزان»بشكٍل أدّق وأكثر رصاحًة يف تفسري 

. فقد قال ^أويل األمر باألئمة ـ الروايات املستفيضة الداّلة عىل انحصار0

أوجب اهلل طاعتهم كام أوجب طاعته «: »التبيان»الشيخ الطويّس يف تفسري 

وطاعة رسوله، وال جيوز أن يوجب اهلل طاعة أحد عىل اإلطالق إالّ َمْن َثَبَتت 

                                           
من سورة النساء؛ الطربيس، جممع  93( الطويس، التبيان يف تفسري القرآن، تفسري اآلية 8)

وأّما أصحابنا فإّنم »من سورة النساء:  39، تفسري اآلية 34: 4ـ3البيان يف تفسري القرآن 

، أوجب ل حممدمن آ ^أّن أويل األمر هم األئمة ^رووا عن الباقر والصادق

اهلل طاعتهم باإلطالق كام أوجب طاعته وطاعة رسوله، وال جيوز أن يوجب اهلل طاعة 

أحٍد عىل اإلطالق إالّ من تثبت عصمته، وُعلَِم أن باطنه كظاهره، وأِمَن من الغلط 

واألمر القبيح، وليس ذلك بحاصٍل يف األمراء والعلامء وسواهم، جلَّ اهلل عن أن يأمر 

ْن يعصيه أو باالنقياد للمختلفني يف القول والفعل؛ ألنه حمال أن ُيطاع بطاعة مَ 

 «.املختلفون، كام أنه حمال أن جيتمع ما اختلفوا فيه...

 من سورة النساء. 39، تفسري اآلية 424ـ  381: 4( امليزان يف تفسري القرآن 0)
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وال العلامء، وإنام هو واجب يف  ،عصمته... وليس ذلك بحاصل يف األمراء

األدّلة عىل عصمتهم وطهارهتم، وأما َمْن قال: املراد به العلامء  األئّمة الذين دلَّت

﴾ معناه أطيعوا َمْن له األمر، وليس ذلك َوُأْوِي األَْمرِ فقوُله بعيٌد؛ ألن قوله: ﴿

 .«للعلامء

ومن مجلة الروايات املستفيضة الداّلة عىل انحصار أويل األمر يف األئمة 

، ×بسنده عن بريد العجيّل، عن أيب جعفر« الكايف»ما جاء يف  ^املعصومني

 .«قال: إّيانا عنى خاّصًة، أمر مجيع املؤمنني إىل يوم القيامة بطاعتنا

ـ وهو دليل عىل أّنه ليس املراد من أويل األمر يف القرآن الفقهاء. فقد قال 3

َولَْو من سورة النساء: ﴿ 83الشيخ الطويّس والشيخ الطربيّس يف تفسري اآلية 

ُسولِ َرد   ﴾: قال أبو َوإََِل ُأْوِي األَْمِر ِمنُْهمْ ﴾ بمعنى لو ردوه إىل سنّته. ﴿وُه إََِل الرَّ

: هم األئّمة املعصومون؛ وقال ابن زيد والسدي وأبو عيّل: هم أمراء ×جعفر

قوّنا فيشيعوّنا، وال  الِّسايا، والوالة، وكانوا يسمعون بأخبار الِّسايا، وال يتحقَّ

مر؛ وقال احلسن، وقتادة، وابن جريج، وابن أيب: هم أهل العلم يسألون أويل األ

... واألّول أقوى؛ ألنه تعاىل بنّي أّّنم متى رّدوه إىل والفقه املالزمني للنبّي 

أويل العلم علموه، والرّد إىل َمْن ليس بمعصوم ال يوجب العلم؛ جلواز اخلطأ 

 .«علامءعليه، بال خالف، سواء أكانوا أمراء الِّسايا أم ال

، ويف رّده عىل َمْن يقول بأّن أويل «امليزان»أّما العالمة الطباطبائي يف تفسريه 

وأما القول بأّن أويل األمر هم العلامء فعدم مناسبته »األمر هم العلامء، فقد قال: 

                                           
 من سورة النساء. 39( التبيان يف تفسري القرآن، تفسري اآلية 8)

 .8، كتاب احلجة، باب أن اإلمام يعرف اإلمام، احلديث 013: 8( أصول الكايف 0)

 39من سورة النساء؛ جممع البيان، تفسري اآلية  83( التبيان يف تفسري القرآن، تفسري اآلية 3)

 من سورة النساء.
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ثون والفقهاء والقّراء واملتكلِّمون يف  لآلية أظهر؛ إذ العلامء هم يومئٍذ املحدِّ

َوإَِ ا ﴿ :، وإنام خربهتم يف الفقه واحلديث ونحو ذلك. ومورد قولهأصول الدين

ْوِ   ﴾ هي األخبار التي هلا ارتباط بالسياسة، وترتبط َجاَءُهْم َأْمرع ِمَن األَْمِن َأْو اخْلَ

بأطراف شتّى، وربام أفىض قبوهلا أو رّدها أو اإلمهال فيها إىل مفاسد حيوية 

صلح بأّي مصلح آخر، أو تبطل مساعي أّمة ومضاّر اجتامعية يمكن أن ال تست

يف طريق سعادهتا، أو تذهب بسؤددهم، وترضب بالذّل واملسكنة والقتل 

ثون أو فقهاء أو قّراء أو  واألرس عليها، وأّي خربة للعلامء ـ من حيث إّنم حمدِّ

نحوهم ـ يف هذه القضايا ]السياسّية[، حّتى يأمر اهلل سبحانه بإرجاعها ورّدها 

 .«؟ وأّي رجاء يف حّل أمثال هذه املشكالت ]السياسّية[ بأيدهيم؟إليهم

ونحن بدورنا سوف نبحث يف رشط الفقاهة، النقطة اهلاّمة والدقيقة التي 

 أشار إليها العاّلمة الطباطبائّي. 

يف القرآن عىل الويل « أويل األمر»وبعد عرض هذه األدلة يتَّضح لنا أن تطبيق 

ستند يف املعارف الشيعية، بل هناك دليل قطعّي عىل خالف الفقيه ليس له أّي م

 ذلك. 

عىل ويل الفقيه هو ما « أويل األمر»والدليل الرابع عىل عدم إمكان تطبيق 

 تقّدم سابقًا من عدم اعتبار األدلة الروائية لوالية الفقيه.

 

 ، وكونه قاضيًاالثاني: نيات والية النيب الدليل

 نيّبأولوّية ال نيةأّواًل: 

ْم َوُأْولُو : ﴿اآلية الثانية َهاُُتُ النَّبِي  َأْوََل بِاْلُْْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم َوَأْزَواُجُه ُأمَّ

                                           
 من سورة النساء. 83، تفسري اآلية 03: 3( امليزان يف تفسري القرآن 8)
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﴾)األحزاب: األَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوََل بِبَْعضر ِِف كَِتاِب اهللِ ِمْن اْلُْْؤِمننَِي َواْلَُْهاِجِرينَ 

 عىل والية الفقيه عىل الناس بالشكل التايل: (. وقد اسُتِدّل هبذه اآلية الرشيفة3

أوىل باملؤمنني من أنفسهم وتّصفاهتم. وهذه  : النبياْلقّدمة األوَل

األولوية مطلقة، تشمل مجيع شؤوّنم، فتشمل الوالية التدبريّية والزعامة 

ال  أن يقوم بأّي عمل يراه صالحًا. ومن الواضح أّنه السياسّية. وللنبّي 

 األّمة إالّ خريًا. يريد هبذه

؛ «اللهم ارحم خلفائي: »؛ لقوله: الفقهاء خلفاء النبّي اْلقّدمة الثانية

 «.العلامء )الفقهاء( ورثة األنبياء»كام أّن 

يف دائرة األمور السياسيّة  : للفقهاء مجيع صالحّيات النبياْلقّدمة الثالثة

 واحلكومّية، أي إّن واليتهم مطلقة.

ض وهذا االستدالل ه و أهّم دليل عىل أّن والية الفقيه مطلقة. وسوف نتعرَّ

ل يف حمّله.  هلذا املوضوع بشكل مفصَّ

ض بشكٍل إمجايلٍّ إىل النقاط األساسّية يف هذا البحث.  وأّما هنا فسوف نتعرَّ

 أّما يف املقّدمة األوىل:

 م.. وهذا أمر اعتقادّي وقرآيّن مسلَّ ال يوجد أدنى شّك يف أولوّية النبّي  ـ8

 وواليته أوسع والية بعد الوالية اإلهلّية. فالرسول إن أولوّية النبّي  ـ0

 يتمتَّع بأوسع والية إنسانّية، وأكثرها نفوذًا.

وسعة دائرة هذه الوالية، أي بيان  إّن مسألة املراد من أولوّية النبي ـ3

علامء يف وتفسري إطالق الوالية، هو حمّل بحث بني العلامء. فقد توقَّف بع  ال
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؛ واعترب البع  اآلخر أّن الوالية هذه املسألة، واعترب أّنه ال جدوى من بحثها

؛ وقال البع  الثالث النبوّية مطلقة من مجيع النواحي، وال يقيِّدها يشء

. وهناك عدة أقوال يف كيفية هذه القيود بتقييدها، وخاّصة يف األمور العاّمة

مجلًة فمع تبنّينا ألّي قول  جد شّك يف والية النبّي وكّميتها. وحيث إنه ال يو

 من هذه األقوال الثالثة تبقى املشكلة يف املقّدمتني الثانية والثالثة. 

ٍل، وتبنيَّ لنا أّن روايات  م بحثها بشكٍل مفصَّ فأّما املقدمة الثانية فقد تقدَّ

هناك قرينة لفظّية  ال ختلو من املناقشة السندّية. وقلنا: إن« اللهم ارحم خلفائي»

متَّصلة هباتني املجموعتني من الروايات تدّل عىل أن اخلالفة والوراثة خمتّصتان 

بالدعوة إىل اإلسالم، وتعليم أحكام الرشيعة ونرشها. وال داللة هلا بأّي شكٍل 

 التدبريّية وقضائه. من األشكال عىل أّن اخلالفة والوراثة هي يف والية النبّي 

عىل فرض صّحة املقّدمة  ـساسّية التي تواجه املقّدمة الثالثة واملشكلة األ

« للوصف العنوايّن للنبّوة»هي أنه كيف يمكن لنا أن نعلم أّنه ال دخالة  ـالثانية 

للوايل؟ أي ما هو « عنوان مشري» ، وأّن النبييف األولوّية املطلقة للنبّي 

﴾ تعادل القول بأّن ْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهمْ النَّبِي  َأْوََل بِاْلُْ الدليل عىل أّن اآلية: ﴿

وعلمه  ؟ أال يمكن أن يكون لعصمة النبّي «الوايل أوىل باملؤمنني من أنفسهم»

بالغيب عالقة هبذه األولوّية والوالية؟ ومن الواضح أن املقّدمتني الثانية والثالثة 

ثنا يف الوالية املطلقة سوف ليستا قرآنّيتني، باإلضافة إىل أّّنام غري تاّمتني. ويف بح

                                           
 . )واملرجع هنا هو قوله األّول(.38ـ  08يل املثال: اهلداية إىل من له الوالية: ( راجع عىل سب8)

 .33: 3( راجع عىل سبيل املثال: مصباح الفقاهة 0)

 .088: 3؛ بلغة الفقيه 93( راجع عىل سبيل املثال: اخلراساين، حاشية املكاسب: 3)
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ٍل. ض ألدّلة املقّدمة الثالثة غري التاّمة بشكٍل مفصَّ  نتعرَّ

 

 قيادة رسول اهلل نياتثانيًا: 

ََم اْلُْْؤِمنُوَن الَِّذيَن آَمنُوا بِاهللِ َوَرُسولِِه َوإَِ ا َكاُنوا َمَعُه َع َى َأْمرر : ﴿اآلية الثالثة إِنَّ

ْ َيْذَهُبوا َح  تَّى َيْسَتْأِ ُنوُه إِنَّ الَِّذيَن َيْسَتْأ ُِنوَنَك ُأْولَئَِك الَِّذيَن ُيْؤِمنُوَن بِاهللِ َجاِمعر ََل

ْم اهللَ إِنَّ اهللَ  َْن ِشئَْت ِمنُْهْم َواْسَتْغِفْر ََلُ
 َوَرُسولِِه َفنَِ ا اْسَتْأَ ُنوَك لِبَْعِض َشْأَِنِْم َفأَْ ْن ْلِ

َعُلوا  *َغُفورع َرِحيمع  ُسوِل َبْينَُكْم َكُدَعاِء َبْعِضُكْم َبْعضاا َقْد َيْعَلُم اهلُل الَ ََتْ ُدَعاَء الرَّ

ُلوَن ِمنُْكْم لَِوا اا َفْلَيْحَذْر الَِّذيَن ُُيَالُِفوَن َعْن َأْمِرِه َأْن ُتِصيَبُهْم فِْتنَةع َأْو  الَِّذيَن َيتََسلَّ

 (.33ـ  30﴾)النور: ُيِصيَبُهْم َعَذابع َألِيمع 

ية االستدالل هبذه اآلية عىل الوالية التعيينية للفقيه عىل الناس هبذا إّن كيف

 الشكل:

غرُي جائز.  : إّن ترك أمٍر جامٍع بدون استئذان الرسولاْلقّدمة األوَل

قعوٌد عن أوامر اهلل. وهذا يعني وجوب طاعة  والقعود عن أوامر النبي

 ة.يف األوامر والنواهي االجتامعّية والسياسيّ  الرسول

« العنوان املشري»يف اآلية الرشيفة هو  : إّن املراد من الرسولاْلقّدمة الثانية

، ال الرسول من حيث الرسالة والنبّوة. إىل حيثّية احلاكمّية والوالية للنبّي 

وهذا يعني أنه جيب طاعة الرسول يف األوامر االجتامعيّة والسياسيّة، من حيث 

 كوُنه واليًا وحاكاًم.

وورثته يف منصب الوالية  : الفقهاء هم خلفاء النبّي ة الثالثةاْلقّدم

 واحلاكمّية.

 أّما املقّدمة األوىل فهي قرآنّية، وال ريب فيها. 
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وأّما املقّدمة الثانية فهي قابلة للنقاش؛ إذ إّن ظاهر اآلية أّن وصف 

نه اآلية ثابٌت  الرسول فيها وصف عنوايّن، أي إّن هذا احلكم الذي تتضمَّ

ـ من حيث كوُنه رسوالً. وحّتى لو سلمنا أّن منشأ هذا احلكم  للرسول

هو حيثية الوالئّية يبقى السؤال حول عدم ارتباط العصمة  ـ وجوب الطاعة

وعلم الغيب هبذا احلكم. فإّن رصف احتامل كون العصمة وعلم الغيب مرتبَطنْي 

رساية هذا احلكم عىل غري  برتت ب احلكم عىل احليثّية الوالئّية للرسول كاٍف لعدم

 املعصوم. 

م عدم خمام أدّلتها ضمن البحث يف اآلية السابقة ـ  وأّما املقّدمة الثالثة فقد تقدَّ

ٍل ـ.  بشكٍل جممٍل ـ، وضمن بحث األدّلة الروائّية عىل والية الفقيه ـ بشكٍل مفصَّ

ُْؤِمنر َوالَ ُمْؤِمنَةر إَِ ا قَ : ﴿اآلية الرابعة
ََض اهللُ َوَرُسوُلُه َأْمراا َأْن َيُكوَن َوَما َكاَن ْلِ

ُة ِمْن َأْمِرِهْم َوَمْن َيْعِص اهللَ َوَرُسوَلُه َفَقْد َللَّ َلاَلالا ُمبِيناا  َيَ
ْم اخْلِ ﴾)األحزاب: ََلُ

33.) 

إّن االستدالل هبذه اآلية شبيٌه باالستدالل باآلية السابقة. وهناك اختالٌف يف 

 املقّدمة األوىل فقط. 

 قّدمة األوىل: طاعة أوامر رسول اهلل وأحكامه واجبة.امل

 وهذه املقّدمة قرآنيّة، وال ريب فيها أيضًا. 

وأما املقّدمتان الثانية والثالثة فهام خمامًا كاملقّدمتني الثانية والثالثة يف اآلية 

 السابقة. والكالم فيهام هو الكالم نفسه هناك.

 

 قاضيًا سوليات الدالة على كو  الرثالثًا: اآل

ُموَك فِيََم َشَجَر َبْينَُهْم ُثمَّ الَ : ﴿اآلية اخلامسة َفاَل َوَرب َك الَ ُيْؤِمنُوَن َحتَّى َُيَك 
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َّا َقَضْيَت َوُيَسل ُموا َتْسلِيَما   (.33﴾)النساء: ََيُِدوا ِِف َأنُفِسِهْم َحَرجاا ِِم

ا َأنَزْلنَا إِلَْيَك اْلكَِتاَب : ﴿اآلية السادسة ق  لَِتْحُكَم َبنْيَ النَّاِس بََِم َأَراَك اهلُل  إِنَّ بِاحْلَ

 (.823﴾)النساء: َوالَ َتُكْن لِْلَخائِننَِي َخِصيَما 

إن كيفية االستدالل هباتني اآليتني؛ إلثبات والية الفقيه عىل الناس، هو عىل 

 الشكل التايل:

وعىل الناس قبول القضائّية ملزمة رشعًا.  : إّن أحكام النبّي اْلقّدمة األوَل

 هذه األحكام، وجيب أن ال يكون عندهم أّي حرٍج منها.

الوالئّية وأحكامه  : ليس هناك أّي فرق بني أحكام النبّي اْلقّدمة الثانية

القضائّية. أو إنه يمكن أن ُيقال: كام هو األمر يف القضاء كذلك هو يف الوالية 

 .السياسّية للنبّي 

ليس مشموالً هبذا احلكم، من حيث كوُنه نبّيًا، بل  بّي : إّن الناْلقّدمة الثالثة

بمناسبة احلكم واملوضوع نستظهر أّنه مشمول من حيث هو ويلٌّ وحاكٌم. وال 

 وعلمه بالغيب هبذا احلكم. عالقة لعصمة النبّي 

غري  ـ: إّن الفقهاء هم خلفاء الرسول ووارثوه يف مجيع الشؤون اْلقّدمة الرابعة

 ، ومن مجلتها: الوالية والزعامة السياسّية.ـّي فقط املختّصة بالنب

 أّما املقّدمة األوىل فقرآنّية، وال ريب فيها أيضًا. 

 أّما استنتاج املقّدمة الثانية من اآليتني املذكورتني فهو حمّل نقاش. 

وتبقى املشكلة األساسّية يف املقّدمتني الثالثة والرابعة؛ فإّن اآليات ظاهرة يف 

كم عىل الوصف العنوايّن، ومحل احلكم عىل العنوان املشري حيتاج إىل ترت ب احل

دليل. باإلضافة إىل أّن ارتباط العصمة وعلم الغيب باحلكم واضٌح، وخصوصًا 

َّا َقَضْيَت مع االلتفات إىل قوله تعاىل: ﴿ ﴾؛ ألننا ُثمَّ الَ ََيُِدوا ِِف َأنُفِسِهْم َحَرجاا ِِم
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. م قضاء غري النبّي غري مكلَّفني بتقب ل أحكا  من دون حرٍج نفيسٍّ

 وأّما املقّدمة الرابعة فهي غري تاّمة؛ ملا ذكرناه مرارًا وتكرارًا.

 

 ×واإلمام علّي رابعًا: نية والية رسول اهلل

اَلَة : ﴿اآلية السابعة ََم َولِي ُكْم اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَِّذيَن آَمنُوا الَِّذيَن ُيِقيُموَن الصَّ إِنَّ

َكاَة َوُهْم َراكُِعونَ   (.33﴾)املائدة: َوُيْؤُتوَن الزَّ

ويمكن االستدالل هبذه اآلية؛ إلثبات والية الفقيه عىل الناس، بالشكل 

 التايل:

 ـواملؤمن الذي يؤّدي الزكاة أثناء ركوعه  : إّن هلل والرسولاْلقّدمة األوَل

 الوالية عىل الناس. ـ ×أي اإلمام عيلّ 

: إّن حص الوالية باهلل ورسوله واإلمام عيّل هو حص إضايّف، ةاْلقّدمة الثاني

 ال حقيقّي.

واإلمام  : ال عالقة للعصمة وعلم الغيب بوالية الرسولاْلقّدمة الثالثة

 ، فقد ثبتت هلم هذه الوالية من حيث هم والة.×عيلّ 

 وورثته. : إّن الفقهاء هم خلفاء الرسولاْلقّدمة الرابعة

 ألوىل فقرآنّيٌة صحيحٌة.أّما املقدمة ا

 ـوأّما املقّدمة الثانية فقابلة للنقاش؛ إذ إن القول بأن احلص هنا إضايّف 

 حيتاج إىل دليل.  ـبالنسبة إىل املعصومني عىل األقّل 

وأّما املشكلة األساسيّة فتكمن يف املقّدمتني الثالثة والرابعة، فلو مل يكن 

واألئّمة فكيف يمكن أن  سول اهللللعصمة وعلم الغيب ارتباٌط بوالية ر

؟ وهل يصّح نثبت الدليل األسايس للشيعة عىل اخلالفة املبارشة لرسول اهلل
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 التشكيك يف أدّلة أصول املذهب إلثبات مسألة فرعّية؟

وأّما املقّدمة الرابعة، التي ترتكز عىل الروايات، فهي غري تاّمة. وقد تقدم 

 الكالم عليها سابقًا.

 

 الداّلة على إمامة بعض األنبياء، وكونهم قضاة اآلياتثالث: الدليل ال

؛ ×: حول إمامة النبّي إبراهيماألوَلوقد استند يف هذا الدليل إىل آيتني: 

 .×: حول قضاء النبّي داوودوالثانية

َُّهنَّ َقاَل إيِن  َج : ﴿اآلية الثامنة  َفَأَْت
ُه بَِكلََِمتر اِعُلَك لِلنَّاِس َوإِْ  اْبَت َى إِْبَراِهيَم َرب 

تِي َقاَل الَ َينَاُل َعْهِدي الظَّاْلنِِيَ  يَّ  (.804﴾)البقرة: إَِماماا َقاَل َوِمْن ُ ر 

 وإلثبات الوالية التعيينيّة للفقيه من خالل هذه اآلية يمكن أن ُيقال:

ب النبّي إبراهيماْلقّدمة األوَل  إمامًا بعد اختباره. ×: إن اهلل قد نصَّ

: املراد من اإلمامة القيادة والزعامة والوالية التدبريّية عىل انيةاْلقّدمة الث

 الناس.

 : هناك مالزمة بني اإلمامة والعدالة؛ بقرينة ذيل اآلية.اْلقّدمة الثالثة

: إّن الفقهاء ورثة األنبياء، فهم يرثون عنهم اإلمامة والوالية اْلقّدمة الرابعة

 الرشعّية عىل الناس.

وىل فال نقاش يف صّحتها؛ وأّما املقّدمات الثالث األخرى فهي أّما املقّدمة األ

 قابلة للنقاش.

وُيالَحظ عىل املقّدمة الثانية أّن اإلمامة الورادة يف اآلية هي منصب أرفع من 

االبتالءات الصعبة، وبعد أن قىض  ×النبّوة. فبعد أن ختّطى النبّي إبراهيم

، و بعد كرَِب سنّه، وبعد أن رأى ملكوت سنوات يف دعوة الناس إىل الدين كنبيٍّ
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الساموات واألرض، حاز منصب اإلمامة. ومن الواضح أّن الزعامة السياسّية 

والوالية التدبريّية ال حتتاج إىل رؤية ملكوت الساموات واألرض، وال تتطلَّب 

. ومن هنا يتَّضح مثل هذه االبتالءات اخلاّصة، وهي ليست منصبًا فوق النبّوة

 مامة الواردة يف اآلية الرشيفة ليست بمعنى الزعامة السياسية.أّن اإل

؛ ^وُيالَحظ عىل املقدمة الثالثة أّن هذه اآلية هي أحد أدلة عصمة األئمة

ين واملتكلِّمني من الشيعة، وكذلك علامء أصول الفقه، يَرْون أّن الظامل  فإن املفِّسِّ

ة يكون اإلمام هو الشخص . وبقرينة املقابل«مطلق من صدر عنه ظلٌم ما»هو: 

الذي مل يكن ظاملًا يف أّي وقت من عمره، أي كان معصومًا. ومن املسلَّامت يف 

عقائد الشيعة وجوب عصمة اإلمام. وقد أمجع علامء الشيعة عىل أّن هذه اآلية 

. وبعبارة أخرى: هناك تدّل عىل رشط العصمة، وليس فقط عىل رشط العدالة

لواردة يف اآلية وبني العصمة. ومن الواضح أّنه مع وجود مالزمة بني اإلمامة ا

ث لغري املعصوم . وعىل هذا ×رشط كهذا ال يمكن هلذه اإلمامة أن ُتَورَّ

األساس تكون خالفة الفقهاء أو وراثتهم يف اإلمامة مستحيلًة؛ ألّّنم غري 

 معصومني.

 األدّلة الروائّية وأّما املقدمة الرابعة فهي خمدوشة أيضًا، كام تقدم يف البحث يف

 عىل والية الفقيه. 

                                           
 .013ـ  031: 8( راجع: امليزان يف تفسري القرآن 8)

واستدّل أصحابنا هبذه اآلية »، حيث يقول: 020: 0ـ8: الطربيس، جممع البيان ( راجع0)

عىل أن اإلمام ال يكون إالّ معصومًا عن القبائح؛ ألن اهلل سبحانه نفى أن ينال عهده ـ 

؛ «الذي هو اإلمامة ـ ظامل، وَمْن ليس بمعصوم فقد يكون ظاملًا؛ إما لنفسه؛ وإما لغريه

 ، بحث املشتّق، طبع آل البيت. 32ـ  49اية األصول: اآلخوند اخلراساين، كف
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َيا َداُووُد إِنَّا َجَعْلنَاَك َخلِيَفةا ِِف األَْرِض َفاْحُكْم َبنْيَ النَّاِس : ﴿اآلية التاسعة

ق    (.03﴾)ص: بِاحْلَ

 وداللة هذه اآلية عىل والية الفقيه عىل الناس عىل الشكل التايل:

ب النبّي داْلقّدمة األوَل خلالفة اهلل يف األرض حاز  ×اوود: عندما ُنصِّ

 صالحية القضاء يف املرافعات بني الناس.

زعامة سياسّية عىل الناس أيضًا. ويمكن  ×: كان للنبّي داووداْلقّدمة الثانية

إثبات هذا من إحدى طريقني: إّما من جهة وجود مالزمة بني القضاء والوالية 

ساسًا هو أعّم من احلكم القضائّي، والزعامة؛ وإّما بالقول: إّن احلكم يف اآلية أ

ويشمل احلكم الوالئّي. وتفريع احلكم عن اخلالفة يف اآلية يتناسب مع كون 

 األعّم من الوالية والقضاء. ـأي احلكم  ـاملراد منه 

هذا املنصب من حيث كوُنه  ×: مل تكن حيازة النبّي داووداْلقّدمة الثالثة

 لعصمة وعلم الغيب غري مرتبطني هبذا املنصب.نبّيًا، بل من حيث كوُنه واليًا، فا

: إّن الفقهاء ورثة األنبياء، فريثون عنهم الوالية والزعامة اْلقّدمة الرابعة

 السياسّية.

 أّما املقّدمة األوىل فتاّمة. 

وعىل فرض القبول باملقّدمة الثانية والثالثة فإّن املقّدمة الرابعة خمدوشة، كام 

 الروائيّة عىل والية الفقيه. تقّدم سابقًا يف األدلة

 

 االجتماعّية  ي القرن  الكريم اآليات: الرابعالدليل 

 وهي:

ََم ـ ﴿8 اِرَقُة َفاْقَطُعوا َأْيِدَُّيُ اِرُق َوالسَّ  (. 38املائدة: )﴾َوالسَّ
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 ِمنُْهََم ِماَئَة َجْلَدةر ـ ﴿0
ايِن َفاْجلُِدوا ُكلَّ َواِحدر انَِيُة َوالزَّ  (. 0النور: )﴾الزَّ

ْم َصَدَقةا ـ ﴿3  (. 823التوبة: )﴾ُخْذ ِمْن َأْمَواَِلِ

ْيِل ُتْرِهُبوَن بِِه َعُدوَّ ـ ﴿4  َوِمْن ِرَباِط اخْلَ
ةر ْم َما اْسَتَطْعُتْم ِمْن ُقوَّ وا ََلُ  اهللَِوَأِعد 

ُكمْ   (. 32األنفال: )﴾َوَعُدوَّ

ا َع َى َوإِْن َطائَِفَتاِن ِمْن اْلُْْؤِمننَِي اْقَتَتُلوا َفَأْصلِ ـ ﴿3 ُحوا َبْينَُهََم َفنِْن َبَغْت إِْحَدامُهَ

َفنِْن َفاَءْت َفَأْصلُِحوا َبْينَُهََم  اهللِاألُْخَرى َفَقاتُِلوا الَّتِي َتْبِغي َحتَّى َتِفيَء إََِل َأْمِر 

 (. وما شاهبها من اآليات.9﴾)احلجرات: بِاْلَعْدلِ 

فة عىل صحة املقّدمات وصّحة داللة هذه اآليات عىل والية الفقيه متوقِّ 

 التالية:

: إن إجراء احلدود، وجباية األموال، وإقامة اجلمعة، واألمر اْلقّدمة األوَل

 باملعروف، والنهي عن املنكر و...، واجبٌة رشعًا.

: ُيَعّد إجراء هذه التكاليف الرشعّية من دون إقامة حكومة دينيّة اْلقّدمة الثانية

 .أمرًا صعبًا للغاية

 إّن املسؤول عن إجراء هذه التكاليف هو الفقيه العادل. مة الثالثة:اْلقّد 

 ونتيجة هذه املقدمات الثالث إثبات والية الفقيه.

أّما املقّدمة األوىل فهي من مسلَّامت التعاليم القرآنّية. فأحكام اإلسالم ال 

 تنحص باألحكام الفردّية، بل تشمل األحكام االجتامعيّة أيضًا.

 قّدمة الثانية فهي ثابتة أيضًا، وال نقاش فيها إمجاالً. وأّما امل

 .^وأّما املقدمة الثالثة فهي ثابتة أيضًا، بمساندة روايات أهل البيت

                                           
 .833ـ  830: 8( راجع: دراسات يف والية الفقيه 8)
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 ؛إالّ أن القبول هبذه املقّدمات الثالث ال ينتج لنا ثبوت الوالية التعيينيّة للفقيه

 ألنه: 

الوظائف الرشعّية يف عهدة : إّن هذه املقدمات الثالث تثبت لنا أن هذه أوالا 

الفقهاء العدول، ولكنها ال تثبت لنا أّن تدبري الشؤون العاّمة واإلدارة السياسيّة 

للمجمتع هي من وظائف الفقيه أيضًا. وبعبارة أخرى: ال يوجد أّي مالزمة بني 

األمور الرشعّية )إجراء احلدود، وجباية األموال الرشعّية، وإقامة اجلمعة، و...( 

األمور العرفّية )الدفاع عن احلدود، وحفظ األمن، ونظم األمور، و...(.  وبني

فإّن التفكيك بينهام أمٌر ممكٌن، كام كان احلال يف العص الصفوّي يف إيران. إّن 

اآليات التي تدّل عىل جعل تكاليف القسم األّول يف عهدة الفقهاء ال تثبت هلم 

 ة.مضامني القسم الثاين، أي األمور العرفيّ 

: لو غضضنا النظر عن اإلشكال األّول، وسلَّمنا بزعامة الفقهاء، فليس وثانياا 

هناك أّي دليل يف هذه اآليات أو الروايات التي تقّدم بحثها عىل أّن هذه الزعامة 

 هي من سنخ الوالية الرشعّية. فالزعامة والقيادة أعّم من الوالية الرشعّية. 

عن اإلشكالني السابقني فإّننا نقول: إّنه ال : لو غضضنا النظر أيضًا وثالثاا 

دليل عىل تعيني الفقهاء هلذا املنصب، ال يف هذه اآليات، وال يف الروايات 

املبحوثة سابقًا؛ ألنه من املمكن أن يقوم الناس بانتخاب فقيه عادل من بني 

الفقهاء؛ للقيام بتدبري شؤون املجتمع، وإجراء األحكام الرشعّية، أي إنه 

ٌ من ِقَبل الشارع. فاملنصوص من ِقَبل الشارع منت َخٌب من قَِبل الناس، ال أنه معنيَّ

 هو بيان رشوطه، أّما تعيينُه فبانتخاب الناس.

  





 

 

 

 

 

 الفصل الثاني والعشرو : دليل اإلمجاع على احلكومة الوالئّية

 هل يوجد إمجاع عىل الوالية التعيينيّة للفقيه عىل الناس يف دائرة الشؤون

 العاّمة؟ 

 لقد اّدعى بع  الفقهاء اإلمجاع عىل هذا األمر. 

ق الكركّي) هـ( عندما عرّب عنه 942موأّول من أشار إىل هذا اإلمجاع هو املحقِّ

 . «اّتفاق األصحاب»بـ 

 . وقد عّد املال أمحد النراقي اإلمجاع أّول دليل عىل والية الفقيه

 . احلاكم إىل ظاهر األصحابعموم والية « اجلواهر»وَنَسَب صاحب 

أّن للعقل واإلمجاع واألخبار داللًة عىل « مفتاح الكرامة»كام رأى صاحب 

                                           
 ، رسالة صالة اجلمعة، املجموعة األوىل.840( رسائل املحقق الكركي: 8)

فالدليل عليه ]كّل ما كان للنبّي واإلمام فيه الوالية : »34، العائدة 333( عوائد األيام: 0)

 «.ه أيضًا ذلك[ بعد ظاهر اإلمجاع، بحيث يظهر منهم كونه من املسلَّامت...فللفقي

؛ السيد 330: 8ولالطالع أكثر عىل من ادعى اإلمجاع راجع: فخر املحّققني، إيضاح الفوائد 

. كشف الغطاء عن 331: 1عيل الطباطبائي، رياض املسائل؛ جممع الفائدة والربهان 

 .432: 4مبهامت الرشيعة الغراء 

 .818: 83( جواهر الكالم 3)
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 .هذه املسألة

ق اهلمداين يف كتابه  ال ينبغي االستشكال يف »: «مصباح الفقيه»وقد قال املحقِّ

مور حال الغيبة يف مثل هذه األ ×نيابة الفقيه اجلامع لرشائط الفتوى عن اإلمام

]ما من شأنه الرجوع فيه إىل الرئيس[، كام يؤيده التتب ع يف كلامت األصحاب، 

حيث يظهر منها كوّنا لدهيم من األمور املسلَّمة يف كّل باب، حتى أّنه جعل غرُي 

 .«واحد عمدة املستند لعموم نيابة الفقيه ملثل هذه األشياء اإلمجاع

ل و إمجاع عىل » املنقول يف هذا الباب بـكام سّمى املراغي اإلمجاع املحصَّ

 . «اإلمجاع عىل احلكم»الذي خيتلف عن  ،«القاعدة

 . «عىل القاعدة»كام اعترب اآلقا الدربندي أيضًا اإلمجاع يف هذه املسألة 

 .كام اعتربها اآلقا حممد تقي النجفّي من قبيل أصالة الطهارة

امُلّدعاة عىل الوالية التعيينيّة  ويمكن أن يقال حول وجوه داللة اإلمجاعات

 للفقيه:

«. مدركية»وبعبارة أخرى: «. عىل القاعدة»: إّن هذه اإلمجاعات هي أوالا 

ومن البعيد جّدًا أن يكون هلا مستند غري الروايات واألدّلة العقلية. إّن اإلمجاع 

 كه.املدركّي ال ُيَعّد دلياًل مستقالا. واعتباُره متوقٌِّف عىل اعتبار مدر

                                           
 .08: 82( العاميل، مفتاح الكرامة 8)

 ، كتاب اخلمس.098: 84( اهلمداين، مصباح الفقيه 0)

 )الطبعة احلجرية(. 334( املراغي، العناوين: 3)

 ( الدربندي، خزائن األحكام: ال رقم صفحة، الورقة الثانية بحث والية الفقهاء.4)

حكم نافذ آقا »، رسالة والية احلاكم الفقيه، املنشورة يف كتاب ( الشيخ حممد تقي النجفي3)

 .039«: نجفي
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مون، بل ثانياا  رين. وأّما املتقدِّ ري املتأخِّ : إّن كّل هذه اإلمجاعات تعود إىل متأخِّ

عوا هذا اإلمجاع. إّن والية الفقيه وإْن كانت بحثًا قد الزم  رون، فلم يدَّ واملتأخِّ

الفقه الشيعّي منذ تأسيسه، إالّ أّن الوالية السياسيّة للفقهاء، أو الوالية التدبريّية 

ألموال واألنفس، مسألة مستجّدة ترجع إىل القرون األخرية. إّن اإلمجاع يف عىل ا

 .×مثل هذه املسألة ال ُيَعّد دليالً، وال كاشفًا عن قول املعصوم

: من البعيد جّدًا أن تكون هذه اإلمجاعات املّدعاة من قبيل اإلمجاع ثالثاا 

يفًا. وهذه اإلمجاعات إّما الدخويل؛ ألّن مثل هذا االدعاء يف عص الغيبة ُيَعّد ضع

أن تكون من باب اإلمجاع اللطفّي، أو من باب اإلمجاع احلديّس. واإلمجاع 

. لذلك فإّن هذه اللطفي باطٌل. وأما اإلمجاع احلديّس فهو ـ غالبًا ـ غري مسلَّم

 .×اإلمجاعات ال يمكن أن تكون كاشفة عن قول املعصوم

حيحًا يف مسألة َكُثر فيها االختالف : كيف يمكن لإلمجاع أن يكون صرابعاا 

 . بني الفقهاء؟

مرتبة من مراتب والية الفقيه )األمور احلسبية،  أّي ليس هناك إمجاع يف 

ف الفقيه  األمور العامة، املطلقة(. واملسلَّم عند مجيع الفقهاء إنام هو جواز تص 

ن، وذلك يف األمور احِلْسبِيّة فقط، و ليس والية الفقيه يف من باب القدر املتيقَّ

األمور احلسبيّة. وقد أنكر مجٌع من الفقهاء، كاآلخوند اخلراسايّن صاحب 

هـ(، والسيد أمحد 8392م هـ(، والسيد احلكيم)8309م «)الكفاية»

                                           
 .089( راجع: اخلراساين، كفاية األصول: 8)

والية املجتهد ـ التي هي حمّل السؤال ـ كانت حمّل بحث يف أول يوم بني املجتهدين. ( »0)

السيد « )تهوقد وقع البحث يف ثبوت أصل الوالية كام وقع يف حدودها وسعة حكوم

 (.819اخلميني، كشف األرسار: 
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هـ(، والية الفقيه حّتى يف 8480م هـ(، والسيد اخلوئّي)8423م اخلوانسارّي)

عقد بع  هذه اإلمجاعات املذكورة، من . باإلضافة إىل إمجال ماألمور احلسبيّة

 حيث دائرة الوالية، أهي من األمور احلسبّية أم من األمور العاّمة؟

حال، عىل فرض التسليم باإلمجاع عىل والية الفقيه يف األمور  أّي وعىل 

احلسبيّة فإّن والية الفقيه عىل الناس يف األمور العاّمة ليست حمّل إمجاع قطعًا. 

حوث عنها يف احلكومة الوالئّية هي الوالية العاّمة، بل املطلقة، والوالية املب

 للفقيه، ال الوالية يف األمور احلسبّية.

  

                                           
؛ 822: 3؛ جامع املدارك 322؛ ّنج الفقاهة: 893( اخلراساين، حاشية كتاب املكاسب: 8)

أن الوالية مل تثبت للفقيه يف عص الغيبة ». ويرى السيد اخلوئي 30: 3مصباح الفقاهة 

ستفاد من الروايات ، بل الثابت حسب ما يُ ^بدليل، وإنام هي خمتصة بالنبي واألئمة

أمران: نفوذ قضائه؛ وحجية فتواه، وليس له التصف يف مال القصَّ أو غريه ممّا هو من 

شؤون الوالية إالّ يف األمر احلسبي، فإن الفقيه له الوالية يف ذلك، ال باملعنى املدعى، بل 

ألخذ بمعنى نفوذ تصفاته بنفسه أو بوكيله، وانعزال وكيله بموته، وذلك من باب ا

ن ممَّن ريض بتصفاته املالك احلقيقي )اهلل تعاىل( هو الفقيه  ن... والقدر املتيقَّ بالقدر املتيقَّ

ف دون الوالية )التنقيح يف رشح العروة « اجلامع للرشائط، فالثابت للفقيه جواز التص 

 .(404الوثقى، االجتهاد والتقليد: 



 

 

 

 

 

ة على والية العقلّية املستقل األدلةالفصل الثالث والعشرو : 

 الفقيه

إن املراد من الدليل العقيل هو الدليل الذي تكون إحدى مقّدماته ـ عىل األقّل 

تنقسم إىل  ـسواء يف الفقه أم يف علم الكالم  ـلذلك فاألدلة العقلية  ـ عقلّية.

الدليل العقيّل غري املستقّل، أو الدليل املركَّب و قسمني: الدليل العقيل املستقّل؛

 من العقل والنقل. 

إّن مقّدمات القسم األّول كّلها عقلّية. ويصل العقل فيها إىل النتيجة بدون 

 أو غريه. االعتامد عىل النقل 

 وأّما القسم الثاين فبع  مقّدماته عقلّية، وبعضها نقلّية. 

وقد استدّل عىل والية الفقيه عىل الناس بكال القسمني، وإْن كان االستدالل 

 بالدليل العقيّل غري املستقّل أكثر. 

ق النراقي والشيخ املامقاين والسيد الربوجردّي وال  سيدفقد كان املحقِّ

ة الفقهاء الذين استدّلوا باألدّلة العقلّية املستقّلة عىل والية الفقيه اخلمينّي من مجل

 عىل الناس. 

بة من العقل والنقل عىل والية الفقيه عىل  والقسم الثاين هو دراسة األدّلة املركَّ

 الناس. 
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ويف بحثنا هلذين القسمني سوف نقوم بتفكيك األدّلة، وإفراد الصياغات 

نقوم بعد ذلك بصياغة الدليل، مع تفكيك مقّدماته املختلفة لكّل دليل، ثم 

املنطقّية بعضها عن بع ، ومن ثّم نقوم بدراسة وحتليل كّل مقّدمة عىل حدة. 

وسوف نقوم يف هذا الفصل بتحليل األدلة العقلّية املستقّلة عىل والية الفقيه عىل 

 الناس، وبمناقشتها.

عىل الناس قال السيد اخلمينّي، يف قبل بحثه يف األدّلة النقلّية لوالية الفقيه 

فام هو دليل اإلمامة بعينه دليٌل عىل لزوم »معرض بحثه حول األدّلة العقلّية: 

 .«احلكومة بعد غيبة ويّل األمر

كام كان الشيخ جوادي اآلميل من أّول الساعني إلقامة أدلة عقلّية عىل والية 

مسألة والية الفقيه مسألة كالمّية،  الفقيه عىل الناس، وخصوصًا أّنه كان يعترب أن

وعىل هذا األساس يصبح لألدلة العقلّية أمّهّية خاّصة. وتعترب كلامته توضيحًا 

إّن مسألة والية : »أّوالا اخلمينّي: السيد ورشحًا للعبارة التي نقلناها عن أستاذه 

عة عن مسألة إمامة األئّمة املعصومني ، وهي صنوها يف بع  ^الفقيه متفرِّ

 .«املبادئ والرباهني

إّن مجيع براهني اإلمامة جاريٌة إلثبات النيابة العاّمة يف عص الغيبة؛ : »ثانياا 

وذلك ألن النظام األصلح واألحسن للمجتمعات البرشّية، الذي يمثِّل الغاية 

من خلق العامل اخلارجي، وكذلك قاعدة الل ْطف التي تستند هي والنظام 

اهلل سبحانه وتعاىل باحلكمة، يقتضيان أن تشّع النيابة عن األصلح إىل اتِّصاف 

                                           
 .438: 0اخلميني، كتاب البيع السيد  (8)

 ، مقالة الوالية واإلمامة.803آلميل، حول الوحي والقيادة: ( ا0)
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 .«حتّى يف عص احتجابه عن الناس ×اإلمام املعصوم

إّن مجيع الرباهني العقلية التي تثبت حاجة املجتمع إىل عنٍص فاعل : »ثالثاا 

للنظم الصحيح جارية أيضًا؛ إلثبات النائب يف َغْيبة ويّل العص، أو َمْن 

 .«يمثِّله

كام يمكن االستدالل ملسألة الزعامة يف عص الَغْيبة بجميع األقسام : »رابعاا 

]األدّلة[ الثالثة، القسم األّول الدليل العقيل املح  ]والقسم الثاين التلفيق بني 

العقل والنقل، والقسم الثالث: الدليل النقيل املح [... وإّن حمور الربهان 

ه يقوم عىل رضورة النظم يف املجتمع اإلسالمّي، العقيل املح  عىل والية الفقي

مع االلتفات إىل مجيع عنارصه الرئيسة، وإّن جانبًا منه يعود إىل علم الكالم ، 

 .«ويعود جانبه اآلخر إىل علم الفقه

: إن مقتىض القسم األّول من األدلة العقلية املحضة هو أن والية خامساا 

، بمعنى أّن خلق الفقهاء الواجدين ^ملعصومنيالفقيه استمراٌر إلمامة األئّمة ا

للرشائط يف عص الَغْيبة وإجيادهم عىل املستوى التكويني واجٌب بمقتىض 

احِلْكمة اإلهلية عىل مبنى احلكامء، أو قاعدة اللطف لدى املتكلِّمني، ولكْن عىل 

وهكذا تنصيبهم عىل «. الوجوب عىل اهلل»، وليس «الوجوب عن اهلل»نحو 

ق املستو ى الترشيعي واجٌب طبقًا هلذه التعبريات. ومن غري املمكن أن يتطرَّ

َخَلٌل إىل أصل ذلك التكوين أو ذلك الترشيع، ولو حصل َخَلٌل لبع  الوقت 

، دون أن يكون هناك حمذوٌر ^فهو من قبيل الفرتة التي تتخلَّل سلسلة األنبياء

                                           
 .833( املصدر السابق: 8)

 .840( املصدر السابق: 0)

 .843( املصدر السابق: 3)
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 .«يف ذلك

العقلّية املستقّلة عىل والية الفقيه قبل اخلوض يف البحث التفصييّل لألدّلة 

 البّد من تقديم نقاط مستفادة من كلامت الشيخ جوادي اآلميل:

 من ضمن أدّلة اإلمامة يصّح االستدالل بدليَلنْي عىل والية الفقيه:  ـ8

 : الدليل املبتني عىل نظم أمور املجتمع )يف العبارتني: الثالثة والرابعة(. األول

بتني عىل قاعدة اللطف، أو مقتىض احلكمة اإلهلية )يف : الدليل املالثاين

 العبارتني: الثانية واخلامسة(.

ـ باإلضافة إىل االمتيازات الترشيعّية للويل الفقيه فإّنه يتمتَّع أيضًا بميِّزات 0

تكوينّية، أي يف َخلِقه ووجوده. َخْلُق الفقيه اجلامع لرشائط الوالية واجب عىل 

عيينه ملنصب الوالية؛ وذلك من باب اللطف الكالمّي، أو اهلل خمامًا كوجوب ت

مقتىض القول الفلسفّي باحلكمة اإلهلّية. وهذه الرؤية )أي االمتياز التكوينّي 

ض هلا يف بحث  ،«نظرّية الكشف»للويّل الفقيه( هي أساس  التي سوف نتعرَّ

ٍل. «التعيني»  بشكٍل مفصَّ

ّوة العاّمة مشرتكة فقد أقيمت ثالثة وحيث إن األدّلة العقلّية لإلمامة والنب

أدّلة عقلّية عىل هذين األصلني العقائدّيني. ونحن، بعد عرضنا لكّل واحد من 

هذه األدّلة العقلّية لإلمامة والنبّوة، سوف نبحث يف كيفية تطبيق هذه األدّلة عىل 

 مسألة والية الفقيه.

 ع.: الربهان املبتني عىل نظم شؤون املجتمالدليل األّول

هذا الربهان هو عينه دليل الفالسفة املشهور عىل النبّوة. ومن مجلة َمْن استند 

                                           
 .833( املصدر السابق: 8)
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مني الشيخ الرئيس ابن سينا يف  إهليات »إىل هذا الدليل؛ إلثبات النبوة، من املتقدِّ

رين: العاّلمة الطباطبائّي «الشفا  . ؛ ومن املتأخِّ

 لنحو التايل:وتوضيح هذا الربهان، بعد تفكيك مقّدماته، عىل ا

. واالختالف والتنازع مها طبيعة اْلقّدمة األوَل : إّن اإلنسان كائٌن اجتامعيٌّ

 اجتامعيّة فيه.

: إّن رفع االختالف، ونظم املجتمع، حيتاجان إىل قانون، وإىل اْلقّدمة الثانية

 إجراء هلذا القانون.

تضمن له  : إّن اإلنسان غري قادر بنفسه عىل وضع قواننياْلقّدمة الثالثة

 السعادة يف املجتمع.

: البّد أن يكون الوحي مصدرًا هلذا القانون )أي الدين(. اْلقّدمة الرابعة

ولكي يمكن إيصال هذا الدين بشكل كامل إىل الناس جيب أن يكون الناقل 

 .معصوماً 

 وبإضافة هذه املقّدمة عىل هذا الربهان يصبح دلياًل عىل اإلمامة أيضًا، وهي:

)يعني أحكام الدين(،  : إّن رشح تعاليم اهلل ورسولهة اخلامسةاْلقّدم

 .وتوضيحها، وبياّنا، حيتاج إىل إمام معصوم

                                           
، املقالة العارشة، الفصل الثاين يف إثبات النبوة 448( ابن سينا، اإلهليات من الشفاء: 8)

 ىل اهلل واملعاد إليه.وكيفية دعوة النبي إ

. 048ـ  033: 8( العاّلمة الطباطبائي، بررسيهاي إسالمي، رسالة وحي يا شعور مرموز 0)

من سورة  083، تفسري اآلية 833ـ  888: 0وراجع أيضًا: امليزان يف تفسري القرآن 

 البقرة.

 .31: ( ولالطالع أكثر عىل هذا الربهان راجع: الشيخ مصباح اليزدي، راهنام شنايس3)

 .401( املصدر نفسه: 4)
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من الواضح أّن املقّدمات الثالث األوىل من هذا الربهان عاّمة؛ وأّما 

. لذلك تّم إعادة صياغتهام ^املقّدمتان األخريتان منه فخاّصتان باملعصومني

ر هداية ال يمكن تصو  » تتطابقا وتتناسبا مع والية الفقيه:بالشكل التايل؛ ل

 ،من خالل الوحي اإلهلي واإلمام العارف بالوحي والعامل به اإلنسان إالّ 

وإلقاء جمموعة من القوانني ، يْح د نزول الوَ بمعنى أنه ال يكفي يف اهلداية جمرَّ 

يتلّقى  ن وجود إمامٍ مع ذلك م دَّ َلك. بل ال بُ ضمن الكتب الساموية من طريق املَ 

الوحي مبارشة أو عرب الواسطة؛ ليعمل عىل صيانته وحفظه وإبالغه إىل الناس، 

... من هنا جيدر جرْ ج واملَ رْ لزم من ذلك الوقوع يف حمذور الفوىض واهلَ  وإالّ 

ر كان ال جيدر تصو   ل للعنص الفاعيل يف املجتمع، وإنْ ر النائب أو املمثِّ تصو  

ي؛ إذ مع املحافظة ْح ل بالوَ ض بالنسبة إىل العنص الصوري املتمثِّ وَ البديل أو العِ 

 .«الغرير إىل وْ عىل األصل األزيل ال يصل الدَّ 

: أّكد هذا الربهان عىل احلياة الدنيا، وحاجة هذه احلياة إىل القوانني. أوالا 

واحلياة  ورّكز عىل املصالح االجتامعية فيها. ومل يأخذ بعني االعتبار كامل اإلنسان

 .اخلالدة واألبعاد األخروّية للسلوك اإلنساينّ 

: إّن هذا الربهان مبنيٌّ عىل عصمة القانون. وعصمة القانون تقتيض ثانياا 

أي  ـ. كام تقتيض عصمة شارح هذا القانون ـ أي الرسول ـعصمة ناقله 

. واملرجع يف رفع االختالف، والعامل األسايّس يف نظم أمور ـ ×اإلمام

ذه املعصوم. والبرش غري ا ملجتمع، يف هذا الربهان هو القانون املعصوم، ومنفِّ

                                           
 .830( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 8)

 .38( راهنام شنايس: 0)
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. من يطّبقه قادرين عىل وضع مثل هذا القانون. كام أّّنم غري قادرين عىل معرفة

العصمة، فام هو الذي  منّفذهفلو كان بني أيدينا قانون معصوٌم، وال يشرتط يف 

؛ أّوالا اس هذا الربهان؟، هذا يضمن لنا أن االختالف سوف يرتفع عىل أس

يستطيع اإلنسان انتخابه وتعيينه، وال  املنّفذ: مع عدم اشرتاط العصمة يف وثانياا 

: حيث إن الربهان العقيّل وثالثاا يكون هناك حاجة لتعيينه وتنصيبه من قبل اهلل؛ 

غري قابل للتخصيص فإذا كانت إدارة املجتمع، ونظم أموره، أمرًا ممكنًا بدون 

: لو ورابعاا جري املعصوم فلن يكون هناك مانع من ذلك يف غريه من العصور؛ امل

بة عىل سبيل الرشط، أي إذا كان املعصوم حارضًا، ويمكن  قيل: إّن العصمة مرتتِّ

الرجوع إليه، فال يكون املجري غري املعصوم؛ وإذا مل يكن موجودًا انتفى رشط 

ىل هذا األساس يمكن رفع العصمة، فإّنه يمكن اإلجابة عن ذلك بأنه ع

االختالف، ونظم األمور، من دون العصمة. وهذا يعني أّن العصمة ليست 

: إن األمر هنا ال خيرج عن إحدى حالتني: إذا كانت عصمة وخامساا رشطًا؛ 

فهذا يعني بالرضورة أّن تطبيقه يف عص الغيبة  ،رشطًا يف تطبيق الربهان املنّفذ

وإذا مل تكن العصمة رشطًا يف إقامة الربهان فعند  عىل والية الفقيه غري صحيح؛

ذلك ال يمكن لنا إثبات مقام النبّوة واإلمامة من خالل هذا الربهان. وهبذه 

الطريقة فقط يمكن االستدالل عىل الزعامة السياسية. وبعبارة أخرى: إذا أثبت 

وإذا أثبت هذا الربهان النبّوة واإلمامة فلن يكون له داللة عىل والية الفقيه؛ 

 والية الفقيه فلن يكون قاباًل إلثبات اإلمامة والنبّوة. 

ًا بدون جمٍر معصوٍم، ثالثاا  : إذا كان النظم املطلوب ألمور املجتمع ميِّسَّ

: أال ينطبق هذا أوالا وبإمكان غري املعصومني إدارة شؤون املجتمع، فنسأل: 
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ىل اإلثبات العقيّل لوالية ؟ أال يرتتَّب عالكالم عىل فرتة ما بعد وفاة الرسول

الفقيه يف عص الغيبة نفي رشط العصمة لإلمام ـ لتأمني النظم عىل األقّل ـ؟ 

؟ وإذا كان النظم ×: أال يؤثِّر هذا االّدعاء عىل فلسفة َغْيبة اإلماموثانياا 

أمرًا  ـفضاًل عن اخلوف  ـاملطلوب ألمور املجتمع ورفع االختالف بشكل كامل 

ًا بدون حضور اإلمام فام هي احلاجة إىل اإلمام الغائب ـ بالنسبة إىل ساحة  ميِّسَّ

املجتمع عىل األقّل ـ؟ وما الذي يدعو إىل عدم ظهوره؟ والطريق الوحيد 

للتخل ص من هذا اإلشكال القول بالتعب د يف هذا األمر االعتقادّي. إّن القول 

عادة النظر يف العقائد بتطبيق هذا الربهان عىل والية الفقيه سوف يؤّدي إىل إ

األساسيّة للشيعة. إّن الربهان العقيّل ال خيضع ألهواء القائلني به، بل جيب 

القبول ـ يف حال صّحته ـ بجميع مالزماته العقلّية. واحلّق أن يقال: إن هذا 

غري قابل للتطبيق عىل غري املعصوم. وال يمكن لنا  ـعىل فرض صّحته  ـالربهان 

ّوة املعصوم وإمامته، وعىل والية الفقيه يف عص الغيبة، بربهاٍن أن نستدّل عىل نب

واحٍد. وعىل هذا األساس فإْن كان هذا الربهان ال يدّل عىل أكثر من الزعامة 

السياسّية فلن يكون قاباًل إلثبات النبّوة واإلمامة؛ وإْن كانت العصمة رشطًا فيه 

 فلن يكون قاباًل للداللة عىل والية الفقيه. 

: لو غضضنا النظر عن مجيع اإلشكاالت السابقة، وافرتضنا صّحة ابعاا ر

الصياغة اجلديدة لتطبيق الربهان عىل والية الفقيه، فإّن هذا الربهان ال يثبت 

سوى أّن نائب املعصوم هو احلافظ واملجري للقانون الدينّي، أّما هوّية نائب 

ل النقل بتحديدها. وبناًء عليه  املعصوم فهي خارجة عن إطار العقل، ويتكفَّ

: لقد تقّدم عدم داللة وثانياا : يف هذه احلالة ال يعود الربهان عقلّيًا مستقالا؛ أوالا 

: إّن نيابة اإلمام وخمثيله حتت وثالثاا األدّلة النقلّية عىل الزعامة السياسّية للفقيه؛ 
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ل عاجز عنوان الوالية الرشعّية عىل الناس خارجة عن إطار العقل. وهذا الدلي

 عن إثباهتا.

 : الربهان املبنّي عىل قاعدة اللطف.الدليل الثاين

ك املتكلِّمون بقاعدة اللطف؛ إلثبات النبّوة واإلمامة. كام قام بع   لقد خمسَّ

 الفالسفة باستبدال )اللطف( بـ )مقتىض احلكمة(؛ إلثبات النبوة واإلمامة. 

 لشكل التايل:وسوف نستعرض هذا الربهان بعد تفكيك مقّدماته با

دًا عن اْلقّدمة األوَل بًا إىل الطاعة ومبعِّ : إّن كّل ما يصلح ألن يكون مقرِّ

املعصية، برشط أن ال يصل إىل حّد اإلجبار واإلجلاء، بحيث إْن مل يكن موجودًا 

ينتِف الغرض املرجّو منه، واجٌب عىل اهلل من باب اللطف )أو مقتىض 

 .احلكمة(

. ّن بعثة األنبياء وإرسال الرسل مصداق لقاعدة اللطف: إاْلقّدمة الثانية

ك هبذا الربهان إلثبات واإلمامة كالنبّوة مصداٌق آخر للطف . وقد تّم التمس 

ع يف املقّدمة الثانية، واعتربت والية الفقيه أحد   من التوس 
ٍ
والية الفقيه، مع يشء

ق واإلجياد التكويني للفقهاء إّن كالا من اخلل»مصاديق قاعدة اللطف أو احلكمة: 

                                           
ع عىل قاعدة اللطف راجع: السيد حمسن خرازي، رسالة قاعدة 8) ( لالطالع بشكل موسَّ

. كذلك راجع: السبحاين، 33اللطف، جمموعة مقاالت مؤخمر الشيخ املفيد، رقم 

: 0الكتاب والسنة والعقل )بقلم: الشيخ حسن حممد مكي العاميل(  اإلهليات عىل هدى

 .34ـ  41

. وأيضًا: عبد 348ـ  341( راجع: العاّلمة احليّل، كشف املراد يف رشح جتريد االعتقاد: 0)

 .828ـ  821الرّزاق الالهيجي، رسمايه إيامن: 

؛ 030ف املراد: )كش« اإلمام لطف فيجب نصبه عىل اهلل تعاىل؛ حتصياًل للغرض( »3)

ر، عقائد اإلمامية:   (.33ـ  33املظفَّ
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الواجدين للرشائط يف عص الغيبة...، وكذلك األمر بالتنصيب الترشيعي هلم 

عىل أساس هذه التعابري املذكورة، واجٌب طبقًا ملا تقتضيه قاعدة احلكمة اإلهلية 

 .«عىل مبنى احلكامء، وما تقتضيه قاعدة الل ْطف عىل مبنى املتكلِّمني

 هان يف إثباته لوالية الفقيه اإلشكاالت التالية:يواجه هذا الرب

، : إّن قاعدة اللطف ـ استنادًا إىل رأي املتكّلمني عىل األقّل ـ غري تاّمةأوالا 

 وخاّصة إذا استندنا إىل قاعدة التحسني والتقبيح العقلّيني.

: تعّد والية الفقيه من مصاديق األمر باملعروف والنهي عن املنكر، ثانياا 

ب. وإذا كان بع  الفقهاء يرى أّن األمر وخ اّصة إذا طبَّقنا عليها اللطف املقرِّ

باملعروف والنهي عن املنكر من مصاديق اللطف، ويقولون بوجوبه العقيّل، فإّن 

، مجعًا كبريًا من الفقهاء، كالسيد املرتىض، وابن إدريس، ونصري الدين الطويس

ق الكركي، وصاحب  أقاموا الدليل عىل عدم وجوبه  ،«اجلواهر»واملحقِّ

 .العقيلّ 

                                           
 .840، وأيضًا: 833( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 8)

)مصباح « إن إثبات مقدمات براهني املتكلمني أمر مشكل، ومن الصعوبة إثباهتا( »0)

 (.31اليزدي، راهنام شنايس: 

؛ الشهيد الثاين، 833س الرشعية: ؛ الشهيد األول، الدرو841( الطويس، االقتصاد: 3)

؛ كشف الغطاء عن مبهامت الرشيعة 890: 8الروضة البهية يف رشح اللمعة الدمشقية 

. وراجع أيضًا: السيد حمسن خرازي، األمر باملعروف والنهي عن املنكر: 489الغراء: 

 .42ـ  30

شأنه واضحة  دعوى أن إجياهبام من اللطف الذي يصل العقل إىل وجوبه عليه جلَّ ( »4)

املنع؛ لوضوح االكتفاء من اهلل تعاىل بالرتغيب والرتهيب ونحومها، ممّا يقّرب معه العبد 

إىل الطاعة، ويبعده عن املعصية، دون اإلجلاء يف فعل الواجب وترك املحرم... والعمدة 

الوجدان؛ رضورة عدم وصول العقل إىل ذلك عىل وجه يرتتَّب عليه الذم والعقاب، 
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وعىل فرض التسليم بصّحة قاعدة اللطف فإّنه ال يمكن تطبيقها إالّ عىل 

. واألمر باملعروف ^املصاديق املقطوع هبا، كبعثة األنبياء، وإمامة األئّمة

والنهي عن املنكر من مصاديق قاعدة اللطف املشكوكة واملختلف فيها. وإذا كان 

مر كذلك فإّن والية الفقيه عىل الناس ـ التي هي من مصاديق األمر باملعروف األ

والنهي عن املنكر ـ سوف تكون بشكٍل َأْوىل من مصاديق هذه القاعدة املشكوكة 

 واملختلف فيها.

: ال يمكن تطبيق قاعدة اللطف، أو مقتىض احلكمة، إالّ يف املوارد ثالثاا 

ّق: بانتفائها ينتفي الغرض. إّن إثبات والية املنحصة بفرد واحد. وبعبارة أد

الفقيه عن طريق هذا الربهان العقيّل ال يتّم سوى يف الوقت الذي ال يمكن تنظيم 

حياة الناس عىل أساس الدين إالّ عن طريق الوالية التعيينيّة للفقيه عىل الناس. 

عىل هذه  وبعبارة أخرى: إّن صّحة املقّدمة األوىل وصّحة تطبيق قاعدة اللطف

املسألة ال تتاّمن إالّ يف حال كانت والية الفقيه هي الطريق الوحيد لتطبيق الدين 

يف املجتمع، وإقامة حكومة دينّية. وأّما إذا كان هناك طريق آخر لنظم أمور 

الناس، وإرساء الدين يف املجتمع، انتفت داللة هذا الربهان عىل مسألة والية 

إّنه يمكن إقامة حكومة دينّية بانتخاب الناس للفقيه الفقيه. فعىل سبيل املثال: 

)وكالة الفقيه، أو الوالية االنتخابّية املقيَّدة للفقيه(. كام يمكن انتخاب شخص 

 .متديِّن خبري، حتت إرشاف الفقيه

                                                                                                   
)جواهر « كن دعوى وصوله إىل الرجحان يف اجلملة، ال عىل الوجه املزبورنعم، يم

 (.339ـ  338: 08الكالم 

)السيد حمسن خرازي، رسالة « فالالزم هو األخذ بام يف املوارد املعلومة دون املشكوكة( »8)

 (.33قاعدة اللطف: 

 ( راجع: حمسن كديور، كتاب نظريات احلكم يف الفقه الشيعي.0)
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 الدليل الثالث 

 من الرباهني التي أقيمت عىل رضورة النبوة الربهاُن العقيّل التايل:

 : إّن اهلدف من خلق اإلنسان هو تكامله االختيارّي.اْلقّدمة األوَل

: ال يمكن أن يتكامل اإلنسان إالّ عن طريق أفعاله االختيارّية، اْلقّدمة الثانية

 واختيارّية أفعاله منوطة باملعرفة.

ُلها عن طريق العقل واحلّس ال اْلقّدمة الثالثة : إّن معارف اإلنسان التي حيصِّ

 امل والسعادة؛ ألن طريق التجربة مسدوٌد يف هذا املجال.تكفي ملعرفة طريق الك

: لتحقيق الغرض من اخللق تقتيض احلكمة اإلهلّية وجود طريق اْلقّدمة الرابعة

ن من اختيار الطريق الصحيح  آخر غري احلّس والعقل لإلنسان، حّتى يتمكَّ

 .لكامله، وهذا الطريق هو الوحي والنبّوة

الربهان يشرتك مع بع  مقّدمات الربهانني وعىل الرغم من أّن هذا 

 السابقني، إالّ أّن اإلشكاالت الواردة هناك ال تِرُد هنا.

ومن الواضح أّن هذا الربهان، الذي يعترب من أقوى الرباهني عىل النبّوة، غري 

 قابل للتطبيق عىل والية الفقيه عىل الناس. كام أنه مل يّدِع أحد ذلك.

  العقلّية عىل اإلمامة فإّننا نشري إىل الربهان التايل:وأّما من مجلة الرباهني

: وهي رضورة النبّوة. حتى ال ينتفي الغرض من خلق اإلنسان اْلقّدمة األوَل

ن اإلنسان عن طريقه من  أوجد اهلل طريقًا آخر، وهو الوحي، لكي يتمكَّ

 ره.احلصول عىل السعادة الدنيوّية واألخروّية، والوصول إىل الكامل باختيا

: احلكمة من ختم النبوة. إذا كان الدين اخلاتم دينًا صاحلًا لتأمني اْلقّدمة الثانية

                                           
 .34ـ  39نام شنايس: ( راه8)
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حاجات مجيع الناس إىل يوم القيامة ـ أي إذا كان خالدًا، ولعاّمة البرش ـ فلن 

حيكم العقل برضورة بعث نبّي جديد. واإلسالم من هذا القبيل، أي إّنه خاتم 

جلميع البرش. لذلك لن يكون عرضًة للتحريف  الديانات، والديانة النهائية

 والتغيري.

 ـ املعجزة اخلالدة خلاتم األنبياء ـ: عىل الرغم من أّن القرآن اْلقّدمة الثالثة

حمفوٌظ من التحريف، ويشتمل عىل مجيع احلقائق الرضورّية هلداية البرش، إالّ أّن 

مبّينة بشكٍل كيّلٍّ وإمجايّل.  احلكمة اإلهلّية اقتضت أن تكون هذه احلقائق القرآنّية

وقد كان تعليم األحكام والكتاب وظيفة النبّي، إالّ أّن تعاليم النبّي حول 

ل ويبنيِّ مجيع  الكتاب واألحكام كانت عرضًة للتحريف. كام أّنه مل ُيَفصِّ

 األحكام التي حيتاجها الناس.

يني وتفصيل الوحي، ألّدى ؛ لتب: لو مل يعنيِّ اهلل خليفًة للنبّي اْلقّدمة الرابعة

غ خلتم النبوة.ذلك إىل نق  الغرض من بعثة النبّي   . فاإلمامة هي املسوِّ

علاًم عادّيًا  : إذا كان علم املبنيِّ والشارح للوحي بعد النبّي اْلقّدمة اخلامسة

فسوف يؤّدي ذلك إىل خطئه، وبالتايل لن يكون بيانه ورشحه حّجة. فلذلك 

 ، وعاملًا بالعلم اللَُّدين.عن اخلطأ، كالنبّي  جيب أن يكون معصوماً 

د األشخاص اْلقّدمة السادسة : حيث إّن الربهان العقيّل ال يستطيع أن حيدِّ

خارجًا، ممّا يؤّدي إىل أن تبقى نتيجة الربهان كّلّية، ال جزئّية، وال شخصيّة، كان 

 .البّد من تعيني أشخاص األئّمة وعددهم عن طريق النقل القطعّي 

إن هذا الربهان يعّد من أكمل الرباهني املذكورة يف الكتب الكالمّية، وبعيدًا 

                                           
 .434ـ  400( املصدر السابق: 8)
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عن اإلشكاالت التي تتناوهلا. وحمور هذا الربهان هو اإلمامة بمعناها الواسع، 

باستثناء النبّوة، وحاجة املجتمع الدائمة أي خالفة النبّي بجميع صالحّياته، 

أّن هذا  فسريه عن عصمٍة. ومن الواضحلإلمام القادر عىل تفصيل الوحي وت

الربهان غري قابل ـ بأّي شكل من األشكال ـ للتطبيق عىل والية الفقيه. كام أنه مل 

ِع أحٌد ذلك. ولذلك فإّن اّدعاء أّن  مجيع براهني اإلمامة صاحلة إلثبات النيابة »يدَّ

 غرُي صحيح. «العاّمة يف عص الغيبة

حلاجة إىل اإلمام ال تقتص عىل نظم أمور املجتمع، إّن الغاية األساسّية من ا

ك بالربهان األول. ووالية الفقيه عىل الناس ال تعّد الطريق  حّتى يمكن التمس 

ك بالربهان الثاين، وتطبيق  الوحيد للحكومة اإلسالمية، حّتى يمكن التمس 

الربهان  كام مّر يف ـقاعدة اللطف أو مقتىض احلكمة عليها، بل علينا االلتفات 

 إىل املحور األسايّس للحاجة إىل النبّي  ـالثالث عىل رضورة النبّوة واإلمامة 

، وأن ال يغيب عنّا رضورة العصمة، وعلم الغيب إلنجاز وظيفَتْي ×واإلمام

النبّوة واإلمامة اإلهلّيتني. وليس علينا أن نتنازل عن عقائدنا األساسّية حلّل 

. كام أّنه ال جيوز أن ـيمكن إجياد حلول بديلة هلا  التي ـمشاكلنا يف عص الغيبة 

 نتنازل عن اعتبار العصمة وعلم الغيب لإلمام ألجل إثبات نيابة الفقيه. 

  والنتيجة أّنه ليس هناك دليٌل عقيلٌّ مستقلٌّ عىل والية الفقيه عىل الناس.

                                           
 .840( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 8)



 

 

 

 

 

: األدّلة العقلّية غري املستقّلة على والعشرو الفصل الرابع 

 ية الفقيهوال

بة ـ هو األدّلة التي تكون  املراد من األدلة العقلية غري املستقّلة ـ أي املركَّ

إحدى مقّدماهتا ـ عىل األقّل ـ عقلّية، ويف الوقت نفسه تكون إحدى مقدماهتا ـ 

بة من مقّدمات عقلّية ونقلّية. وحيث إنه  عىل األقّل ـ نقلّية أيضًا، أي األدّلة املركَّ

دّلة العقلّية املستقّلة، وال النقلّية البحتة، قادرًة عىل إثبات والية الفقيه مل تكن األ

قة من العقل والنقل.   عىل الناس كان علينا الرجوع إىل األدلة امللفَّ

ض ألربع  وهناك عّدة صياغات لألدّلة العقلّية غري املستقّلة. وسوف نتعرَّ

 راستها وحتليلها.منها، وذلك بحسب ترتيبها الزمايّن، ثّم نقوم بد

 

 األول الدليل

هـ( أّول فقيه يقيم دلياًل عقلّيًا عىل والية الفقيه 8043يعّد املحقق النراقي )م 

: هو كّل ما كان األّولعىل الناس. فهو يرى أن الفقهاء هلم والية عىل أمرين: 

: كّل أمٍر له والثاينوالية عليه، إالّ ما خرج بالدليل؛  ×ولإلمام للنبّي 

باط بنحو من األنحاء بدين الناس ودنياهم، وليس هناك أي  مرّبر عقيّل أو ارت

عريّف أو رشعّي لرتكه، واحلال أّن اهلل مل يوظِّف أو يعنيِّ أّي فرد أو جمموعة 
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ق النراقي الدليل العقيّل عىل األمر الثاين، الذي هو تعبرٌي  لتوّليه. وقد أقام املحقِّ

 لعاّمة للفقيه، عرب:آخر عن الوالية التعيينّية ا

من باب قاعدة  ـ: ال شّك يف أّنه جيب عىل اهلل الرؤوف واحلكيم اْلقّدمة األوَل

أن يعنيِّ واليًا أو قّياًم عىل مجيع األمور التي هلا عالقة بدين الناس  ـاللطف 

 ودنياهم.

: أن نفرتض أّنه ليس هناك أّي دليل عىل تعيني شخص معنّي أو اْلقّدمة الثانية

 موعة خاّصة من قبل الشارع، غري الفقيه.جم

: لقد ورد يف حّق الفقيه أوصاف ومزايا جليلة، وهذا يكفي أن اْلقّدمة الثالثة

 .يكون تعيينًا له من ِقَبل الشارع

« اجلواهر»ويمكن لنا أن نلحظ مضمون املقدمة األوىل يف كلامت صاحب 

عدة اللطف رضوريٌّ الستقامة أيضًا. فبعد أن اعترب أن تعيني اإلمام من باب قا

نصب ما يستقيم به  ×من السياسة الواجبة عىل اإلمام»نظام نوع اإلنسان قال: 

أنه كام أّن الواجب عىل ». كام يرى بع  الفقهاء املعارصين «نظام نوع اإلنسان

احلكيم جلَّ اسمه؛ بمقتىض احلكمة وقاعدة اللطف، نصب اإلمام واحلّجة 

د فيجب عىل اإلمام والوايل أيضًا نصب َمْن يقوُم مقامه يف والوايل عىل العبا

 .«األمصار التي هو غائب عنها، وكذا يف األزمنة التي هو غائب فيها

ق النراقي عقلّية؛ وأما  إّن املقّدمة األوىل من املقّدمات الثالث لدليل املحقِّ

 املقّدمتان الثانية والثالثة فهام نقلّيتان. 

                                           
 .34، العائدة 338( عوائد األيام: 8)

 .88ـ  82: 42( جواهر الكالم 0)

 .80( الشيخ صايف الگلپايگاين، رضورة وجود احلكومة أو والية الفقهاء يف عص الغيبة: 3)
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نية تاّمة، باستثناء ذيلها، الذي هو حمّل بحث، وال يمكن إثبات واملقّدمة الثا

 املقّدمة من دون إثباته.

أّما املقّدمة الثالثة فهي غري تاّمة؛ ألّن األوصاف واملزايا اجلليلة ال تعّد دلياًل 

ق النراقي تدّل عىل مكانة وعلّو  عىل التعيني. والروايات التي استدل هبا املحقِّ

عىل فرض صّحة سندها فإّّنا تدّل عىل تعيني الفقهاء ملنصب شأن الفقهاء. و

تبليغ األحكام الرشعّية، والقضاء يف املرافعات، وإدارة األمور احلسبيّة. كام أنه 

يمكن أن تدّل عىل صالحّية الفقهاء لتويّل الزعامة السياسّية. وبناًء عىل هذا 

هذا التصّدي عن طريق  الفرض، أي تصّدي الفقهاء لألمور السياسّية، هل يتمّ 

انتخاب الناس، أم الوكالة من قبل الشارع، أم التعيني؟ ومن الواضح أنه ال 

مالزمة بني األوصاف واملزايا اجلليلة املذكورة يف الروايات وبني إحدى هذه 

عى.  الطرق الثالث، فيبقى الدليل هنا أعّم من املدَّ

ك بقاعدة اللطف أو أوالا وأّما املقّدمة األوىل فهي خمدوشة أيضًا؛  : ألّن التمس 

؛ إلثبات والية الفقيه عىل الناس، يصّح يف ـعىل فرض صّحته  ـمقتىض احلكمة 

حال مل يكن هناك أّي طريق آخر لتحصيل غرض الشارع. وهذا الغرض، أي 

نظم حياة الناس عىل أساس الدين ـ وببيان آخر: إقامة حكومة دينية ـ يمكن 

، كام هو احلال ـ عىل سبيل املثال ـ يف الوالية تصّور حصوله بطرق أخرى

االنتخابّية املقيَّدة للفقيه، ووكالة الفقيه عن الناس، وإرشاف الفقيه و.... فحّتى 

اآلن ال يوجد هنا أّي دليل عقيّل عىل انحصار احلكومة الدينية عند الشيعة 

التزام الناس بالوالية املطلقة للفقيه عىل الناس. فاملهّم هو إرساء الدين. و

بالضوابط الدينّية سوف جيعل أمور دنياهم تسري عىل أحسن ما يرام. فإذا مل تكن 

الوالية التعيينّية للفقيه هي الطريق الوحيد للحكومة اإلسالمّية، وكان هناك 
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ة هلذا األمر، فليس من الواجب عىل الشارع احلكيم، من باب  طرق أخرى متيِّسِّ

يعنيِّ الفقهاء للوالية عىل الناس. باإلضافة إىل أّنه  اللطف أو مقتىض احلكمة، أن

 ال يوجد دليل عقيّل عىل التعيني.

: إّن املقّدمة األوىل مبنّية عىل فرضّية مل يتّم إثباهتا. وهذه الفرضّية هي: ثانياا 

وإذا كانت «. إنه ال وسيلة إلدارة املجتمع إالّ عن طريق الوالية والقيمومّية»

النراقي[، الذي عاش يف العص القاجارّي، تقتيض إزاحة رؤية هذا الفقيه]

فتحعيل شاه القاجارّي الظامل عن احلكم، واستبداله بفقيه عادل، دون إعادة 

النظر يف أسلوب احلكم، هي نتيجة هلذه الوالية والقيمومية، فِمْن أين لنا أن 

أال يمكن  نثبت أنه ليس هناك أسلوٌب آخر للحكم غري هذه الوالية والقيمومية.

أن يكون هناك أساليب أخرى تربط العالقة بني احلاكم والناس؟ أال يمكن أن 

يكون لعدم اّطالع الفقهاء عىل أشكاٍل أخرى للحكم أثٌر يف تفكريهم 

 واستنتاجاهتم العقلّية، واجلزم هبا؟

 حال فإّن هذا الدليل ال يدّل عىل املطلوب. أّي وعىل 

 

 الثاني الدليل

قام الشيخ عبد اهلل  «×ية األنام يف حكم أموال اإلمامهدا»يف رسالته 

 هـ( باالستدالل العقيّل التايل عىل الوالية التعيينيّة للفقهاء:8338م ) املامقاين

: هناك أصٌل أّويلٌّ حيكم به العقل املستقّل، وهو عدم والية أحٍد اْلقّدمة األوَل

 وطاعة أحد ألحد أيضًا.عىل أحد يف نفسه وماله وِعْرضه، وعدم وجوب انقياد 

: حيكم العقل املستقّل بوجوب وجود حاكم بني الناس، يقوم اْلقّدمة الثانية

برفع الظلم والفساد، وإصالح أمور الناس، وحفظ األموال العاّمة؛ ألّن نظم 
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 أمور املجتمع متوقِّف عىل هذا األمر.

 ٌت للنبّي : إّن هذا املنصب ]السيايّس والتدبريّي[ ثاباْلقّدمة الثالثة

 .×واإلمام

: ال شّك يف أّنه جيب عىل اإلمام أن ُيَعنيِّ مرجعًا للعباد؛ للقيام اْلقّدمة الرابعة

: هو مقام إرشاف األّولمقامان:  ×هبذه املهّمة يف عص الغيبة. ولإلمام

: مقام رفع الفساد، واستئصال والثاين؛ ×وإضاءة، وهو متوقِّف عىل وجوده

 واستيفاء حقوق املظلومني، واإلصالح بني الناس.الظلم، وردع اجلور، 

وال يمكن حتقيق املقام الثاين بشكٍل كامٍل عن طريق النيابة، إالّ أّنه يمكن 

حتقيق قسم منه، من قبيل: دفع الظلم عن بع  الناس، وحفظ النفس واملال. 

والعقل املستقّل حيكم عىل اإلمام بوجوب تعيني نائب عنه؛ لتحقيق ما يمكن 

قيقه من هذه األمور. كام أّن اإلمام يتوىّل اإلرشاف عىل أعامل نائبه. وإذا مل يتّم حت

هذا التعيني فإّن نظم أمور املجتمع سوف خيتّل. وتعّد األخبار التي تضّمنت 

دًا حلكم العقل؛ بمقتىض عموم العّلة.  الغاية واحلكمة من هذا التعيني مؤيِّ

العدول هم أرشف الناس بعد اإلمام فمن : حيث إّن الفقهاء اْلقّدمة اخلامسة

املتعنيِّ عىل اإلمام أن يقوم بتعيينهم؛ ألّن الرئيس جيب أن يكون أرشف من 

 املرؤوس.

: حيث إّن اإلمام يتمتَّع بسلطة مطلقة عىل الناس من ِقَبل اهلل، اْلقّدمة السادسة

س، فإّن هذه وهذه السلطة أعّم من األوامر الرشعّية والعرفّية واألموال واألنف

 .السلطة ثابتة للفقيه العادل بحكم النيابة واحلّجيّة من ِقبَل اإلمام

                                           
 )الطبعة احلجرية(. 840ـ  848×: رسالة هداية األنام يف حكم أموال اإلمام( املامقاين، 8)
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ويمكن مالحظة مضمون هذا الدليل العقيّل يف الكثري من الكتب الفقهّية، 

 وخاّصة يف آراء املعارصين.

 أّما املقّدمتان األوىل والثانية فهام حمّل اّتفاق مجيع العقالء وأصحاب األديان. 

ملقّدمة األوىل هي الركيزة األساسية ألصل حّرّية اإلنسان واختياره، فال فا

 والية ألحٍد عىل أحد، وكل  فرد مسؤوٌل عن مسريه ومقّدراته.

ث عن رضورة احلكومة يف املجتمع، وليس هناك  وأّما املقّدمة الثانية فتتحدَّ

ك يف هذه الرضورة.   َمْن يشكِّ

أيضًا من مسلَّامت علم الكالم والفقه اإلسالمّيني.  وأّما املقّدمة الثالثة فُتَعدّ 

 كام ُيَعّد ذيلها من رضورّيات علم الكالم والفقه الشيعّيني.

وأّما املقّدمة الرابعة فهي غري تاّمة؛ فإّن حتّقق املقام الثاين لإلمام يف حدود 

ائل أخرى االستطاعة البرشّية ال ينحص بالوالية التعيينيّة للفقهاء؛ فإّن هناك وس

من  ـإلرساء حكومة دينّية وتدبري املجتمع واستقراره. ومع وجود هذه الوسائل 

قبيل: وكالة الفقيه عن الناس، أو نظارة الفقيه عىل احلاكم املتديِّن املنتخب من 

ينتفي وجوب تعيني فقيه عادل للوالية عىل الناس؛ بمقتىض  ـقبل الناس، و... 

 . أّوالا ة، هذا قاعدة اللطف واحلكمة اإلهليّ 

ك بالدليل العقيّل وثانياا  : لقد تقّدم يف البحث السابق عدم صّحة التمس 

املستقّل؛ إلثبات الوالية التعيينيّة للفقهاء. ومن البعيد أن يكون املراد من العقل 

املستقّل هنا يشٌء آخر غري الربهان املبتني عىل قاعدة اللطف ونظم أمور 

مت من ل. املجتمع. وقد تقدَّ  اقشة هذه األحكام العقلّية بشكل مفصَّ

إذا مل يتّم هذا التعيني ]تعيني الفقهاء ملنصب الوالية[ »: إّن القول بأّنه وثالثاا 

قوٌل غريٌب. فمن الواضح عدم اختالل  «فإّن نظم أمور املجتمع سوف خيتّل 
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ى أنه من بل نر ،يف الدول التي ال يتوىّل الفقهاء فيها تدبري أمور املجتمع النظام

 حيث املعايري الدنيوية للنظام هي أكثر تنظياًم من غريها.

فال شّك يف أّن الفقهاء هم أرشف  ـأي رشط الفقاهة  ـوأّما املقّدمة اخلامسة 

من جهة الدعوة إىل الدين، وتعليم األحكام الرشعية  ×الناس بعد اإلمام

لناس يف األمور ونرشها، أّما أن يكون الفقهاء، من حيث هم فقهاء، أرشف ا

األخرى، التي من مجلتها: التدبري االجتامعّي والسيايّس للبالد، فهو حمّل بحث. 

وال يوجد أّي دليل عقيّل أو نقيّل يدّل عىل هذا األمر. بل ذهب بع  الفقهاء إىل 

ق  التصيح بعدم امتياز الفقهاء يف التدبري السيايّس واالجتامعّي، ومنهم: املحقِّ

ني الغروّي األصفهايّن، الذي يعّد من كبار العلامء البارزين يف الشيخ حممد حس

فإيكال أمرها ]أي األمور »القرن األخري، وخاّصة يف أصول الفقه، فهو يقول: 

ل لنقص غريه. ومثل هذا  السياسّية[ إليه ]أي الرئيس[ من حيث إن نظره مكمِّ

نظار العاّمة. والفقيه بام هو األمر يتوقَّف عىل نظر َمْن كان له بصرية تاّمة به فوق أ

فقيٌه أهٌل للنظر يف مرحلة االستنباط، دون األمور املتعلِّقة بتنظيم البالد، وحفظ 

الثغور، وتدبري شؤون الدفاع واجلهاد، وأمثال ذلك. فال معنى إليكال هذه 

األمور ]األمور السياسية[ إىل الفقيه بام هو فقيه، وإّنام فّوض أمرها إىل 

ألّنه عندنا أعلم الناس بجميع السياسات واألحكام، فال يقاس ؛ ×اإلمام

 .«بغريه ممَّْن ليس كذلك ]ال يعلمون بالغيب[

كام أّن بع  طاّلب هذا العامل اجلليل ـ أي العالمة الطباطبائّي، والسيد 

                                           
؛ الشيخ حممد حسني األصفهاين، 392: 0( الغروي اإلصفهاين، حاشية كتاب املكاسب 8)

حاشية كتاب املكاسب، حتقيق: عباس حممد آل سباع القطيفي، الطبعة األوىل، قسم أنوار 

 هـ.8488اهلدى، 
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 .اخلوئي ـ قد ذهبوا إىل الرأي نفسه

ض هلذا املجال نعم، ما كان شأنًا »، يقول: كام أن الشيخ األراكي، عندما يتعرَّ

للفقيه اجلامع للرشائط هو إجراء احلدود واإلفتاء والقضاء والوالية عىل الُغيَّب 

. وأين ذلك من التصّدي حلفظ ثغور املسلمني عن تعّدي أيدي الفسقة  والُقصَّ

والكفرة، وإدارة أمر معاشهم، وحفظ حوزهتم، ورفع أيدي الكفرة عن 

 .«رؤوسهم؟!

ض  ـاملقّدمة السادسة وأّما  دائرة صالحيات احلاكم اإلسالمّي ـ فسوف نتعرَّ

 : ل يف املباحث التالية، وأّما هنا فنقول بنحٍو إمجايلٍّ : إّن أوالا هلا بشكل مفصَّ

هي حمّل نقاش عند بع  الفقهاء، ومنهم:  ^الوالية املطلقة للمعصومني

 . اآلخوند اخلراساين

والية املطلقة للمعصومني فإن انتقال هذه الوالية : عىل فرض إثبات الوثانياا 

                                           
من سورة النساء؛ التنقيح يف رشح  83، تفسري اآلية 30: 3سري القرآن ( امليزان يف تف8)

 .404العروة الوثقى، االجتهاد والتقليد: 

ن كتاب البيع للشيخ األراكي رأيه 94( الشيخ األراكي، املكاسب املحرمة: 0) . لقد ُضمِّ

س احلوزة العلمية يف قم حول وال ية ورأي أستاذه الشيخ عبد الكريم احلائري مؤسِّ

الفقيه، إالّ أّن آراء هذين الفقيهني يف نقد الوالية التعيينية املطلقة للفقيه، والتي كانت 

نة من الصفحة  فام بعد من اجلزء الثاين، قد تّم حذفها من دون أي توضيح من  04مدوَّ

ح أو النارش. )قم،  هـ(. وال ُبدَّ من إدانة اإلجراءات االحتياطّية التعسفّية 8483املصحِّ

فات السلف الصالح، والتي تعّد من مصاديق كتامن احلّق. فإْن كان هذا ما ال تي تطال مؤلَّ

يتّم التعامل به مع اثنني من كبار الفقهاء فامذا تبّقى لغريهم ممَّن هم أقّل شأنًا؟! وإىل اهلل 

 املشتكى.

 .893( اخلراساين، حاشية كتاب املكاسب: 3)



 ... 448 

 إىل الفقهاء حيتاج إىل رفع اليد عن ارتباط علم الغيب والعصمة هبذه املسألة. 

 حال فإّن إثبات هذه املقّدمة متوقِّف عىل صحة أدّلتها النقلّية. أّي وعىل 

 للفقهاء.والنتيجة أّن هذا الدليل قارٌص أيضًا عن إثبات الوالية التعيينّية 

 

 الثالثالدليل 

بعد إقراره بقصور األدلة النقلّية عىل الوالية التعيينّية العاّمة للفقهاء قام 

ق من العقل 8382م ) السيد حممد حسني الربوجردّي  هـ( بعرض دليٍل ملفَّ

 إلثبات هذه الوالية.  ؛والنقل

كًا مقّدماته بشكل  وقد قام أحد طاّلبه الفضالء بتقرير هذا الدليل مفكِّ

ص هلذا الدليل:  واضّح. وهنا ملخَّ

: هناك حوائج اجتامعيّة يتوقَّف عليها حفظ النظام، وهي من اْلقّدمة األوَل

 وظائف السائس االجتامعّي والقائد.

سة مل هتمل هذه األمور ]االجتامعّية اْلقّدمة الثانية : إّن الديانة اإلسالمّية املقدَّ

ت هبا أشّد ا عت بلحاظها أحكامًا كثريًة، العاّمة[، بل اهتمَّ الهتامم، ورشَّ

ضت إجراءها إىل سائس املسلمني.  وفوَّ

: إّن سائس املسلمني يف الصدر األّول ]من اإلسالم[ مل يكن إالّ اْلقّدمة الثالثة

كان املرجُع احلّق يف األمور  نفسه، ثم اخللفاء بعده. وبعد وفاة النبّي  النبّي 

عرش. كام كانت السياسة وتدبري شؤون املجتمع من االجتامعّية األئمة االثني 

وظائفهم أيضًا. هذا ما يعتقده مجيع الشيعة اإلماميّة. وال حمالة أّّنا كانت مركوزًة 

 أيضًا. ^يف أذهان أصحاب األئّمة

: ملّا كانت املسائل السياسّية وتدبري األمور االجتامعيّة ممّا يبتىل اْلقّدمة الرابعة
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نني من هبا اجلميع مّدة  عمرهم، غالبًا، ومل يكن الشيعة يف عص األئّمة متمكِّ

 ـالرجوع إليهم يف مجيع احلاالت، كام يشهد بذلك ـ مضافًا إىل تفّرقهم يف البلدان 

عدم كون األئّمة مبسوطي اليد، بحيث يرجع إليهم يف كّل وقت ألّي حاجة 

بن مسلم وغريمها من  اّتفقت، ال حمالة حيصل لنا القطع بأّن أمثال زرارة وحممد

نوا  ْن يرجع إليه يف مثل تلك األمور إذا مل يتمكَّ خواّص األئّمة سألوهم عمَّ

مل هيملوا هذه األمور العاّمة البلوى،  ^، ونقطع أيضًا بأّن األئّمة^منهم

نوا  التي ال يرىض الشارع بإمهاهلا، بل َنَصبوا هلا َمْن يرجع إليه شيعتهم إذا مل يتمكَّ

ن أغلب الشيعة من الرجوع  ^ سيّام مع علمهم، وال^منهم بعدم خمك 

ن اجلميع يف عص غيبتهم التي كانوا خيربون عنها غالبًا،  إليهم، بل عدم خمك 

ّنوا شيعتهم عن الرجوع  ^وهييِّئون شيعتهم هلا. وهل ألحٍد أن حيتمل أّّنم

يعّينوا َمْن  إىل الطواغيت، وقضاة اجلور، ومع ذلك أمهلوا هلم هذه األمور، ومل

 ، ف يف أموال الُغيَّب والُقصَّ يرجع إليه الشيعة يف فصل اخلصومات، والتص 

والدفاع عن حوزة اإلسالم، ونحو ذلك من األمور املهّمة، التي ال يرىض 

سألوهم  ^الشارع بإمهاهلا؟! وكيفام كان فنحن نقطع بأّن أصحاب األئّمة

ْن يرجع إليه الشيعة يف تلك األمور ن منهمعمَّ ، وأّن ^، مع عدم التمك 

ن منهم ^األئمة  ^أيضًا أجابوهم بذلك، ونصبوا هلم مع عدم التمك 

نون منهم إذا احتاجوا. وغاية األمر سقوط تلك األسئلة  أشخاصًا يتمكَّ

واألجوبة من اجلوامع التي بأيدينا، ومل يِصْل إلينا إالّ ما رواه عمر بن حنظلة 

 وأبو خدجية.

: بالنظر إىل رضورة التعيني والنصب من ِقَبل األئّمة فال حمالة امسةاْلقّدمة اخل

يتعنيَّ الفقيه. لذلك إذا مل يُقْل أحٌد بنصب غريه فاألمر يدور بني عدم النصب 
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وبني نصب الفقيه العادل. وإذا ثبت بطالن األّول؛ بام ذكرناه، صار نصب الفقيه 

 واهد ذلك أيضًا.مقطوعًا به، وصارت مقبولة عمر بن حنظلة من ش

: إّن الدائرة التي تشملها والية الفقيه هي مجيع األمور اْلقّدمة السادسة

االجتامعّية، والتي ال تعّد وظيفة فرد خاّص من أفراد املجتمع، والتي ال يرىض 

 .«الشارع بإمهاهلا كيفام كان، سواء يف عص احلضور أم يف عص الغيبة

إمجاالً، إالّ أّن املتصّدي لألمور العاّمة ليس  أّما املقّدمة األوىل فمقبولة

بالرضورة أن يكون فردًا واحدًا، فيمكن أن يكون املتصّدي جمموعة أشخاص أو 

 هيئة حكوميّة.

: من الواضح أّنه ال يمكن أّوالا وأّما يف املقّدمة الثانية فالبّد من اإلشارة إىل أّنه 

: إلجراء قسم من وثانياا ليم اإلسالم؛ إنكار األحكام العاّمة واالجتامعّية يف تعا

األحكام االجتامعيّة، من قبيل: إقامة احلدود والقضاء و...، البّد من توف ر 

: إّن هاتني النقطتني ال تنتجان بالرضورة وثالثاا رشوٍط خاّصة، مثل: الفقاهة؛ 

 تعيني الفقهاء للتصّدي جلميع التعاليم االجتامعّية لإلسالم؛ ألن هناك احتامالً 

قوّيًا أن يكون املخاطب واملسؤول عن إقامة الدين يف املجتمع هو مجيع الناس، 

فيمكن أن يقوم الناس بانتخاب َمْن يتصّدى للشؤون العاّمة مع مراعاة الضوابط 

الرشعّية، بام فيها مراعاة رشط الفقاهة يف املسؤوليات اخلاّصة، مثل: القضاء 

 «.و...

وُتَعّد من مسلَّامت الفكر اإلسالمّي. وُيعترَب  ،تاّمةوأّما املقّدمة الثالثة فهي 

                                           
ة اجلمعة واملسافر )تقرير أبحاثه بقلم: الشيخ ( الربوجردي، البدر الزاهر يف صال8)

 .19ـ  10املنتظري(: 
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 القسم األخري منها من مسلَّامت الفكر الشيعّي. 

أّما البحث األسايّس فيكمن يف املقّدمة الرابعة؛ حيث يذهب الشيخ املنتظري 

كانوا يرجعون إليهم يف هذه  ^إّن االعتقاد بأّن أصحاب األئّمة»إىل القول: 

 .«بحاجة إىل تتب ٍع ودراسة األمور السياسية

د كان هناك  وبغّ  النظر عن إشكال الشيخ منتظري فإّن القول بأنه من املؤكَّ

د أيضًا  ث عن شأن احلكومة والسياسة يف عص الغيبة، ومن املؤكَّ روايات تتحدَّ

نت نظرية التعيني من َقَبل اإلمام د أّّنا ×أّن هذه الروايات قد تضمَّ ، ومن املؤكَّ

نت تعيني الفقهاء ملنصب الوالية، هذا كّله احتامل يف احتامل يف احتامل. وال تض مَّ

يصّح االستناد إليه فقهّيًا، حتى لو كان القائل به من كبار الفقهاء. والضوابط 

األصولّية تأبى قبول مثل هذا االحتامل. هل يمكن إثبات أمر مهّم  ـالفقهّية 

د احتامالت كهذه. والق ول بالتعيني هو أحد االحتامالت يف كالم وخطري بمجرَّ

وهناك أقوال أخرى حمَتَملة أيضًا يف كلامهتم. فمثاًل: قد يكون  ،^األئّمة

قد أوكلوا لألّمة مسائل السياسة وتدبري شؤون املجتمع واختيار  ^األئّمة

شكل احلكم وكيفية تعيني املسؤولني، طبقًا ألحكام الرشع، وبام يتوافق مع 

انّية واملكانّية وسرية العقالء. هذا كّله مرشوط بمراعاة القيود الظروف الزم

 العاّمة للرشيعة. 

إّن طريق انعقاد الوالية إْن كان منحصًا يف »يقول أستاذنا الشيخ منتظري: 

النصب من العايل ـ كام هو الظاهر منه ـ كانت هذه املقّدمة صحيحًة؛ أّما إذا 

نتخاب األّمة أيضًا، غاية األمر أّنه يف طول نوقش يف ذلك، وقيل: إّنا تنعقد با

                                           
 .432: 8( دراسات يف والية الفقيه 8)
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أحالوا األمور العاّمة  ^النصب أيضًا، ويف صورة عدمه نقول: لعّل األئّمة

والسياسّية يف عص الغيبة إىل انتخاب األّمة، غاية األمر لزوم كون املنتَخب 

 .«واجدًا للرشائط والصفات التي اعتربها الشارع يف الوايل

ة اخلامسة فهي غري تاّمة أيضًا. وقد تقّدمت املناقشة يف أدّلتها وأّما املقّدم

 سابقًا. 

مت أدلة بطالن املقّدمة السادسة يف معرض نقاشنا للدليل السابق.  كام تقدَّ

 والنتيجة أن هذا الدليل أيضًا عاجٌز عن إثبات الوالية التعيينيّة للفقهاء.

 

  الرابع الدليل

هـ( بعرض دليل عقيّل عىل 8482مينّي )م يف كتاب البيع قام السيد اخل

رضورة الوالية التعيينّية للفقهاء. واعترب أّن مفاد هذا الدليل من واضحات 

العقل. وقد رّصح أّن قضية والية الفقيه بعد تصّور أطرافها ليست أمرًا نظرّيًا 

ىل هذا حمتاجًا إىل برهان. ولذلك اعترب أّن الروايات الواردة يف هذا املجال داّلة ع

 . املعنى االرتكازّي 

 وسوف نعرض هنا هذا الدليل بعد تفكيك مقّدماته بالشكل التايل:

: ليس اإلسالم عبارًة عن أحكام عبادّية وأخالقّية فقط، بل هو اْلقّدمة األوَل

 شامل لألحكام الرضورّية يف مجيع جماالت احلياة، الفردّية واالجتامعيّة.

حكام اإلهلية مل ُتنَْسْخ، وهي باقيٌة إىل يوم القيامة. وبقاُء : إّن األاْلقّدمة الثانية

                                           
 .432: 8( منتظري، دراسات يف والية الفقيه 8)

 .432: 8اخلميني، كتاب البيع  السيد (0)
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هذه األحكام يقتيض رضورة وجود حكومة ووالية تضمن احلفاظ عىل سيادة 

ل بإجرائه.  القانون اإلهلّي، وتتكفَّ

ل اْلقّدمة الثالثة : ال يمكن إجراء األحكام اإلهلّية من دون قيام حكومة تتكفَّ

وف يسود اهلَْرج واملَْرج، ولن يكون هناك إمكانّية ذلك. فبدون احلكومة س

: إّن حفظ النظام الذي هو من الواجبات وثانياا ؛ أوالا إلجراء األحكام، هذا 

دة، وتفادي اختالل أمور املسلمني الذي هو أمر مبغوٌض، ال يتّم إالّ  املؤكَّ

املحافظة : إّن حفظ ثغور املسلمني من التعّديات، ووثالثاا بوجود حاكم ودولة؛ 

عىل بالد املسلمني من سيطرة املعتدين، من الواجبات بحكم الرشع والعقل، 

 وهذا ال يتّم إالّ بوجود حكومة.

وعىل هذا فإّن رضورة قيام حكومة لبسط العدالة، والتعليم والرتبية، وحفظ 

النظام، ورفع الظلم، وسّد الثغور، واملنع من االعتداء، و...، هي من أوضح 

 لعقلّية ن التي ال ختتلف باختالف الزمان واملكان.األحكام ا

: إّن ماهيّة القوانني اإلسالمّية وطبيعتها ُتَعّدان دلياًل بارزًا عىل اْلقّدمة الرابعة

َعت بطريقة ال يمكن إجراؤها من  رضورة إرساء حكومة؛ ألّن هذه األحكام رُشِّ

ومة املرتكزة عىل دون حكومة. واحلكومة التي يرى اإلسالم رضورهتا هي احلك

 القوانني اإلهلّية.

وسريته تدالّن عىل رضورة إقامة حكومة؛  : إّن سنّة النبّي اْلقّدمة اخلامسة

وذلك أّن النبّي نفسه قام بتأسيس حكومة، ثم قام بتعيني حاكم من بعده بأمر 

؛ إلجراء األحكام، اهلل. والرضورة التي اقتضت تشكيل حكومة الرسول

 . زمانهليست مقتصة عىل
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: القانون وحده غري كاٍف إلصالح املجتمع؛ ألّنه بحاجة إىل اْلقّدمة السادسة

ن الصالح والسعادة للبرش. لذلك فإّن اهلل،  حكم وسلطة تتوىّل إجراءه، لكي يؤمِّ

إىل جانب ترشيعه ملجموعة من القوانني )األحكام الرشعية(، قام بإرساء 

 حكومة وسلطة إجرائيّة وإدارّية.

: إّن األدّلة عىل اإلمامة هي عينها األدّلة عىل رضورة احلكومة قّدمة السابعةاْل

 .بعد غيبة اإلمام

: اّتفق العقل والنقل عىل أّن احلاكم البّد أن يكون إنسانًا عاملًا اْلقّدمة الثامنة

بالقوانني، وعادالً يف تنفيذ أحكام هذا القانون. ولذلك فإّن مسألة احلكومة قد 

 .بالفقيه العادل، الذي له صالحّية الوالية عىل املسلمنيُأنيطت 

اخلمينّي يف هذا الدليل كان منصّبًا بشكل كبري عىل رضورة  إّن نظر السيد

وجود حكومة يف املجتمع من جهة، ورضورة كون احلكومة إسالميًّة؛ إلجراء 

ّد متينًا، األحكام اإلسالميّة من جهة أخرى. إّن التأكيد عىل هذه الرؤية ُيعَ 

ويستحّق املدافعة عنه، وخاصًة إذا الحظنا إغفال الكثري من فقهاء الشيعة 

وعلامئهم للمباحث االجتامعّية والسياسيّة يف اإلسالم، ونسيان قسم من 

ض هلا يف  األحكام السياسّية إىل حّد حذفها من الكتب الفتوائّية، وعدم التعر 

اخلمينّي يف  اك أدنى شّك يف أّن دور السيديس هنالكتب الفقهّية االستدالليّة. ول

إعادة اهتامم املسلمني واحلوزات العلمّية باألحكام السياسّية اإلسالميّة كان 

 دورًا حياتّيًا.

                                           
ـ  38: اخلميني، احلكومة اإلسالميةالسيد ؛ 431ـ  432: 0اخلميني، كتاب البيع السيد ( 8)

48. 



 احلكومة الوالئية ............................................................. 448

والعدالة يف إجرائها، هي من الرشوط  ،إّن رضورة االّطالع عىل القوانني

اخلمينّي ـ هي من  . وهذه املسألة ـ كام رّصح السيدالعقلّية للقّيمني عىل احلكم

ر  د تصو  واضحات العقل، ويمكن التصديق هبا من دون برهان، وذلك بمجرَّ

 أطرافها. 

: حتديده لطبيعة العالقة بني الدولة والناس عىل نحو أّوالا أّما أن يكون للعقل 

: حتديده كون احلاكم معيَّنًا أو وثانياا أو أّي نحو آخر من أنحاء السلطة، « الوالية»

، أو حتديده ألّي نحو آخر من أنحاء العالقة التي تربط بني احلاكم منتخباً 

: حتديده لصالحّيات احلكومة يف إطار الشؤون العامة، وهل هي وثالثاا والشارع، 

مطلقة أم مقيَّدة باألحكام الرشعّية األّولّية والثانوّية والقوانني البرشّية التي ال 

باإلضافة إىل االّطالع عىل القوانني : إّنه ورابعاا تتعارض مع أحكام اهلل؟ 

وااللتزام باألحكام الرشعية هل جيب عىل َمْن يتوىّل احلكم وإدارة املجتمع أن 

يتوفَّر فيه رشط االجتهاد والفقاهة أو ال؟ هذا الدليل وما شاهبه من األدّلة قارٌص 

 عن إثبات هذه النقاط. 

اخلمينّي هو رضورة  سيدال إن أقىص ما يمكن أن يثبته هذا الدليل الذي أقامه

كان مرتكزًا عىل أن الوالية  هوجود حكومة إسالميّة، ال أكثر. وحيث إن ذهن

التعيينيّة للفقيه هي الشكل الوحيد للحكومة اإلسالمّية فإّنه عندما قام بإثبات 

رضورة احلكومة الدينيّة استنتج ثبوت والية الفقيه، واحلال أّن احلكومة 

م يف مناقشة األدّلة العقلّية السابقة كام  ـاإلسالمّية  أعّم من الوالية التعيينيّة  ـتقدَّ

 للفقيه.

ويعّدان من كبار أساتذة الفلسفة  ـاخلمينّي  السيدلقد قام اثنان من طاّلب 

بإعادة صياغة هذا الدليل العقيّل، وتكميله، بالشكل الذي  ـاإلسالمّية حالّيًا 
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ض لتقريره ودراسته.  سوف نتعرَّ

 

 : األوىل لصياغةا

وهو ما مّر  ـبعد عرضه للدليل العقيّل املستقّل عىل الوالية التعيينيّة للفقيه 

ل  ق من  ـسابقًا بشكل مفصَّ قام الشيخ جوادي اآلميّل بصياغة هذا الدليل امللفَّ

إّن »العقل والنقل حول زعامة الفقيه العادل يف عص الغيبة عىل الشكل التايل: 

برشي إىل الدين اإلهلي أمٌر رضوري، وال خيتّص بعص حضور حاجة املجتمع ال

. كام ال شّك يف صالحية الدين اإلسالمي للبقاء واالستمرار إىل ×املعصوم

الَ َيْأتِيِه اْلَباطُِل ِمْن َبنْيِ َيَدْيِه َوالَ ِمْن َخْلِفِه َتنِزيلع ِمْن يوم القيامة؛ إذ يقول تعاىل: ﴿

لت:َحكِيمر َْحِيدر  (. وإّن تعطيل ذلك يعني احلكم عىل اإلسالم بعدم 40 ﴾ )فصِّ

الصالحية، وهذا تعبرٌي آخر عن احلكم بنَْسخه؛ إذ إّن القول بتعطيله يعني املنع 

من تطبيق أحكامه وحدوده، وهذا يعني بدوره الصّد عن سبيل اهلل، وكل  ذلك 

ّم من العقائدية يؤّدي إىل خمالفة أبدية اإلسالم وصالحّيته جلميع احلاالت ـ األع

واألخالقية والسلوكية ـ. وإّن الفارق الوحيد بني عص نزول الوحي وحضور 

يكمن يف خصوصية التطبيق،  وبني عص َغْيبة اإلمام ويّل العص ×املعصوم

ويف كيفيّة هذا التطبيق أحيانًا، مع احلفاظ عىل اخلطوط العريضة. وكام أّن 

ال ُبدَّ من وجود والفردية حمفوظة أبدًا األحكام العبادية لإلسالم ومسائله 

املجتهدين العدول الذين يعملون عىل استنباط تلك األحكام اإلهلّية بدّقٍة؛ بغية 

العمل هبا، وإبالغها إىل اآلخرين. إن األحكام السياسية لإلسالم، وكذلك 

ود مسائله االجتامعية، باقية وحمفوظة من الزوال واالندثار أبدًا. من هنا فإن وج

الفقهاء ـ الصائنني لنفوسهم واملدبِّرين الذين يعملون عىل استنباط وتطبيق تلك 
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األحكام بدّقٍة متناهية ـ لطٌف إهلي ورضوري يف إطار النظام األحسن؛ إذ بعد 

إثبات لزوم إحياء األحكام السياسية واالجتامعية جيب أن يكون هناك شخٌص 

صًا يتوىّل تطبيقها عىل أرض الواقع، وعليه ال  ُبدَّ أن يكون هذا الشخص متخصِّ

ْيل، نقيًا من شوائب األهواء، وإْن مل يكن  يف اإلسالم، وأن يكون طاهر الذَّ

 .«معصومًا من النسيان، وهو الفقيه اجلامع للرشائط

يًا باملنهجّية التي  ويمكن تلخيص هذا الربهان عىل شكل مقّدمات منطقيّة تأسِّ

 يّل نفسه:تعلَّمناها من الشيخ اآلم

 : إّن املجتمع البرشّي بحاجة دائمة إىل الدين.اْلقّدمة األوَل

: إّن دين اإلسالم صالح للبقاء إىل يوم القيامة، وال يمكن اْلقّدمة الثانية

 تعطيل أحكامه.

: إّن األحكام اإلسالمّية أعّم من األحكام العبادّية واملسائل اْلقّدمة الثالثة

جهة أخرى أعّم من األحكام السياسّية واملسائل  الفردّية، من جهة، وهي من

 االجتامعّية.

: إّن وجود فقهاء متَّقني قادرين عىل اإلدارة والتدبري واستنباط اْلقّدمة الرابعة

 األحكام الرشعية وإجرائها ُيَعّد لطفًا إهلياا ورضورًة للنظام األفضل.

ن املسلَّامت ليس هناك أّي نقاش يف املقّدمات الثالث األوىل، فهي م

 العقائدية، 

ق من فأوالا ولكّن البحث يكمن يف املقّدمة الرابعة،  : إّن هذا الدليل امللفَّ

العقل والنقل ال خيتلف كثريًا عن الدليل العقيّل املستقّل املبتني عىل قاعدة 

                                           
 ، مقالة اإلمامة والوالية.841ـ  843( جوادي اآلميل، حول الوحي والقيادة: 8)
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م سابقًا، بل يمكن هلذا الربهان أن يكون قائاًم  اللطف أو مقتىض احلكمة املتقدِّ

ك باملقّدمات الثالث األوىل.  عىل أساس املقّدمة األخرية فقط، من دون التمس 

ر له. وليس هناك يف الواقع  وعىل هذا فإّن اإلكثار من األدّلة يف هذه املسألة ال مربِّ

 سوى دليل واحد.

: إّن هذه املقّدمة غري تاّمة؛ ألّنه عندما يريد تطبيق قاعدة اللطف وثانياا 

البّد أن  ، احلكمة اإلهلّية الفلسفّية عىل مصداق ماالكالمية أو قاعدة مقتىض

يكون هذا املصداق هو الطريق الوحيد لتحصيل غرض الشارع، وإذا انتفى هذا 

ال يمتلك هذه « تصّدي الفقهاء»الطريق انتفى غرض الشارع، واحلال أن 

اخلصوصية؛ ألّن إرشاف الفقهاء عىل املجتمع، واستنباطهم لألحكام التي 

ق غرض قيام حكومة دينّية، وليس هناك  حيتاجها هذا املجتمع، يمكن أن حيقِّ

حاجة لتويّل الفقهاء األمور بشكل مبارش. وإذا ثبت وجوب تصّدي الفقيه 

لبع  األحكام بشكل مبارش فهذا ال يعني وجوب تصّديه جلميع األحكام 

 بشكل مبارش.

هلذا الدليل داللة : إذا غضضنا النظر عن اإلشكال السابق فإّنه ليس وثالثاا 

عىل الوالية الرشعية، وال عىل التعيني من ِقَبل الشارع، وإّنام يثبت رشط الفقاهة 

يف َمْن يتصّدى إلجراء أحكام اإلسالم؛ ألّنه يمكن أن يكون الفقيه املتصّدي 

وكياًل عن الناس، أو مأذونًا من ِقَبل الشارع، فيكون تصّديه من طريق آخر غري 

ف من باب القدر طريق الوالية ا لرشعيّة، كالتصّدي من طريق جواز التص 

ن مثاًل.  املتيقَّ

: إّن صحة املقّدمة الرابعة متوقِّفة عىل اعتبار تساوي الفقه والسياسة. ورابعاا 

إّن هناك مالزمة بني السياسة الدينّية ومراعاة الضوابط الفقهّية، إالّ أّن السياسة 
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مع الفقاهة. وصحيٌح أّنه عند إدارة أّي جمتمع ال الدينّية والقيادة ال تتساويان 

يصّح جتاوز احلالل واحلرام، إالّ أّن مراعاة احلالل واحلرام أمٌر خمتلٌف عن إدارة 

وتدبري املجتمع. كام هو احلال يف االقتصاد، فإّنه خيتلف عن حقوق التجارة. 

فإّن الفقهاء والسياسة أيضًا ختتلف عن احلقوق الدستورّية. وعىل هذا األساس 

كمستشارين، أو ملزيد من االحتياط نقول: الفقهاء كمرشفني، هم الذين 

نني القيِّمني عىل  يضمنون استمرار احلكومة الدينّية، بوقوفهم إىل جانب املتديِّ

إدارة املجتمع. وأّما موضوع العالقة بني الفقه والسياسة فسوف نبحث فيه 

ل يف بحثنا يف رشط الفقاهة . وعىل أّي حال فإّن هذه األدلة العقلّية بشكل مفصَّ

 غري قادرة عىل إثبات الوالية التعيينيّة للفقيه عىل الناس. 

 

  الثانيةالصياغة 

فقيه عىل الناس بدليل استدّل األستاذ الشيخ مصباح اليزدّي عىل والية ال

بااللتفات إىل رضورة إقامة الدولة واحلكم من » :، فقالبصياغتنيعقيّل عرضه 

ج رْ ج واملَ رْ واحليلولة دون الفوىض واهلَ  ،ات احلياة االجتامعيةجل ضامن رضوريّ أ

والفساد واختالل النظام، وبااللتفات إىل رضورة تطبيق األحكام االجتامعية 

 ،^ةواألئمّ  لإلسالم، وعدم اختصاص تلك األحكام بعص حضور النبّي 

 :نْي يمكن إثبات والية الفقيه بأحد بيانَ 

ر حتصيل املصلحة الالزمة يف املستوى املطلوب جيب : إنّ أحدمها ه عندما يتعذَّ

االنتقال إىل أقرب املراتب إليها مناالً. وعليه يف املسألة مورد البحث عندما حترم 

جيب حتصيل املرتبة التالية هلذه النعمة  ×األّمة من نعمة حكم املعصوم

رة، وهي دولة الفرد األقرب إىل املعصوم ق هذه األقربية ، و×املتعذِّ تتحقَّ
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 ضمن ثالثة أمور رئيسة، وهي:

 ة يف اإلسالم )الفقاهة(.ـ العلم باألحكام العامّ 8

ر باألهواء والرغبات النفسية بحيث ال يتأثَّ  ،ـ الكفاءة الروحية واألخالقية0

 واملطامح والتهديدات )التقوى(.

ص الفردية )من ع باخلصائحيث يتمتَّ  ،ـ الكفاءة اإلدارية يف توجيه املجتمع3

 بالشجاعة قبيل: الوعي السيايس واالجتامعي والعلم باملسائل الدولية، والتحيّل 

يف حتديد األولويات  ع بالذكاء الفذّ يف مواجهة األعداء واملجرمني، والتمت  

 يات(.واألمهّ 

 زعامة ر فيه هذه الصفات أكثر من غريه أن يتوىّل تتوفَّ  نْ ومن هنا جيب عىل مَ 

جتمع، ويعمل عىل تنظيم شؤون إدارة احلكم والدولة وهداية الناس وقيادة امل

 هبذه املواصفات يقع ـ حتديد الشخص الذي يتحىّل  إىل الكامل املنشود. وإنّ 

ني واخلرباء يف هذا الشأن، كام هو احلال بالنسبة بطبيعة احلال ـ عىل عاتق املختصِّ 

 إىل سائر شؤون احلياة االجتامعية األخرى.

: إّن الوالية عىل أموال وأعراض وأرواح الناس من يان اآلخر فهوأما الب

شؤون الربوبية اإلهلية، وعليه ال يكتسب املرشوعية َمْن يتصّدى لتويّل أمورها 

إالّ بإذٍن وتنصيب من اهلل سبحانه وتعاىل. ونحن نعتقد أّن هذه السلطة القانونية 

.  ^واألئّمة املعصومني قد ُمنَِحْت للنبّي األكرم من ِقَبل اهلل عزَّ وجلَّ

خيلو األمر من  فال ×قيادة املعصومولكْن حيث حُيَرم الناس يف برهٍة زمنية من 

فإّما أن يتنازل اهلل تعاىل عن تطبيق أحكام اإلسالم االجتامعية؛ أو  أحد أمرين؛

أن ُيعطي هذه املسؤولية ملَْن هو أصلح من غريه؛ كي ال يلزم من ذلك ترجيح 

عىل الراجح، أو نقضًا للغرض، أو ارتكاب ما خيالف احلكمة. ومع املرجوح 



 احلكومة الوالئية ............................................................. 434

االلتفات إىل بطالن الفرضّية األوىل تثبت الفرضية الثانية؛ لعدم اخللّو، بمعنى 

أّننا نكتشف من طريق العقل صدور مثل هذا اإلذن من ِقَبل اهلل واألولياء 

الشأن. وإّن الفقيه ، حّتى إذا مل يصلنا بياٌن نقيّل واضح هبذا ^املعصومني

اجلامع للرشائط هو ذلك الفرد األصلح الذي يعرف أحكام اإلسالم بشكٍل 

ق هبا عىل اآلخرين يف تطبيق  أفضل من غريه، كام أّنه يتمتَّع بضامنٍة أخالقية يتفوَّ

تلك األحكام، كام أّنه أجدى من غريه يف مقام تلبية مصالح املجتمع وإدارة 

مرشوعيّة واليته من طريق العقل، كام هو احلال  شؤون العباد. إذن نكتشف

بالنسبة إىل الكثري من األحكام الفقهية األخرى، وخاّصة يف املسائل االجتامعية 

(، حيث تثبت من طريق الدليل املتعلة باألمن والنظم العام)مثل: الواجبات 

 .العقيل أيضاً 

 ، بكال بيانيه:ويمكننا هنا تسجيل عّدة نقاط حول هذا الدليل العقيلّ 

: إّن كال البيانني العقلّيني ناظٌر إىل رشط الفقاهة يف احلاكم اإلسالمّي، أّوالا 

وال ُيْلَحظ يف هذا الدليل العقيّل أّي داللة عىل كيفّية شكل حكومة الفقيه، هل 

أم غري ذلك؟ وهل جيب أن يكون تعيني الفقهاء من قبل اهلل أم « والية»هي 

 س؟ ينتخبون من قبل النا

وكام أن هذين البيانني ينسجامن مع الوالية التعيينيّة للفقهاء فإّنام ينسجامن 

                                           
اختيارات ويل فقيه در خارج أز مرزها، بخش أدله عقيل »( الشيخ مصباح اليزدي، مقالة 8)

، 98ـ  89: 8، العدد «حكومت إسالمي»، املنشورة يف املجّلة الفصلية «واليت فقيه

، العدد «قضايا إسالمية معارصة»قد ترمجت هذه املقالة يف جملة هـ.ش، و8313خريف 

قضايا إسالمية ». والنص املنقول هنا هو نّص الرتمجة يف جملة 8998، 33ـ  43: 0

 «.معارصة
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أيضًا مع الوالية االنتخابيّة للفقهاء، ومع وكالة الفقهاء من ِقَبل الشارع، ومع 

حكومة الفقهاء بإذن الشارع العاّم )من دون الوالية التعيينيّة(. وبعبارة أخرى: 

حية الوالية والتعيني ـ أعّم من املّدعى. وال يمكن أن إن هذين البيانني ـ من نا

 نرى هنا أّي تالزم بني الفقاهة وبني الوالية والتعيني.

إىل الشارع « االنتساب»: إّن البيان الثاين من هذا الدليل العقيّل يثبت لنا ثانياا 

من  فقط، دون التعيني من ِقَبل الشارع. واالنتساب إىل الشارع أمٌر متَّفٌق عليه

البرشّية، واملنتقدين  ـِقَبل مجيع الفقهاء، حّتى القائلني بنظرّية املرشوعّية اإلهليّة 

، ليس حملَّ «االنتساب»لوالية الفقيه، والذي يثبته هذا الدليل العقيل، أي 

 ، الذي عجز هذا الدليل عن إثباته.«التعيني»خالف، وحمل  اخلالف هو يف 

ليل العقيّل بكال بيانيه فإّن العقل حيكم ـ فقط ـ : عىل فرض صّحة هذا الدثالثاا 

برضورة اطالع احلاكم الديني عىل أحكام الرشع، وامتثاله هلا، أما أن يكون هذا 

االطالع عىل نحو االجتهاد أو ال فهذا ما ال يمكن للعقل البّت فيه، وال ُبدَّ من 

بات رشط الفقاهة الرجوع إىل دليل نقيّل. وهلذا فإّن كال البيانني عاجز عن إث

 واالجتهاد.

: إّن تساوي الفقاهة والقيادة السياسّية ليس أمرًا بدهيّيًا، بل حيتاج إىل رابعاا 

دليل. واألمر الواضح يف احلكومة اإلسالميّة هو ارتباط الفقه واحلقوق الدينّية 

يمكن للحاكم  ـكام مّر سابقًا  ـبالتدبري السيايّس وإدارة املجتمع، إالّ أّنه 

الستفادة من استشارة الفقهاء ملراعاة احلقوق الدينّية والضوابط الفقهّية، أو أن ا

يكون احلكم أصاًل حتت إرشاف الفقهاء. وأّما بالنسبة إىل العالقة بني الفقه 

ل يف األجزاء الالحقة هلذا  والسياسة فهذا ما سوف نبحث فيه بشكل مفصَّ

اَنْيه، قارٌص عن إثبات الوالية الكتاب. وعىل أّي حال فإّن هذا الدليل، ببي
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 التعيينية للفقيه.

وحاصل البحث أّنه ليس هناك أي  دليل عقيّل معترب عىل الوالية التعيينّية 

 للفقيه.

والنتيجة أّنه ليس هناك مستَنَد عقيّل أو نقيّل صحيٌح للوالية الرشعّية للفقيه 

ال والية رشعيّة  عىل الناس. لذلك تبقى املسألة حتت أصل عدم الوالية، أي

دليل رشعّي  «للحكومة الوالئّية»للفقهاء عىل الناس، وبعبارة أخرى: ليس 

 صحيح.

للفقيه عىل الناس.  «الوالية الرشعّية»كان موضوع بحثنا يف هذا الكتاب هو 

واإلدارة الفقهّية  «زعامة الفقيه»وإْن كنّا قد أرشنا هنا بشكٍل إمجايلٍّ إىل 

؛ ألمهيته. للمجتمع، إالّ أننا س  وف نقوم بالبحث يف هذا املوضوع بشكٍل مستقلٍّ

، «احلكومة التعيينيّة»الفقيه للوالية يعني  «تعيني»باإلضافة إىل أن القول بأّن 

، حيتاج إىل بحث مستقّل أيضًا، «احلكومة املطلقة»الوالية يعني  «إطالق»وأّن 

 . وهو ما سوف نقوم به يف األجزاء الالحقة من هذا الكتاب

رية والتصديقّية،  ضنا هنا للوالية الرشعّية للفقيه، من الزاويتني التصو  لقد تعرَّ

أّما البحث يف اجلذور واملالزمات واألحكام والنتائج للوالية الرشعّية للفقيه 

عىل الناس فستكون أيضًا حمّل بحث يف األجزاء الالحقة، حيث إن األبحاث 

ة التي ما زالت يف طور التأسيس، ال يمكن أن العلمّية، وخاّصة فلسفتنا السياسيّ 

ر وتصل إىل مرحلة الرشد إالّ عرب النقد البنّاء. وأغتنم الفرصة هنا ألطلب  تتطوَّ

قني املعنّيني هبذا املوضوع أن يزّودونا بآرائهم  رين واألساتذة واملحقِّ إىل مجيع املفكِّ

هورّية اإلسالمّية، ممّا ومقرتحاهتم ومالحظاهتم؛ لالرتقاء بالفكر السيايّس للجم

 سوف يؤّدي إىل حتصني الفكر السيايّس اإلسالمّي وترشيده. 



 ... 431 

، ^، وعىل آله األطهارواحلمد هلل، والصالة والسالم عىل رسول اهلل

 والسالم عىل عباده الصاحلني.
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Wilayat is a key concept within the second stage of the development of 
Shiite political thought after the 12th Imam Mahdi. This notion was raised 
again after the Islamic Republic was established and has since grown 
increasingly. Wilayat is one of the four bases of the official state theory of 
appointed and absolute wilayati faqih and the other three views are 
based on direct divine legitimacy (theocracy). Wilayat is a sort of 
relationship between the sovereign and the people. Wilayat-Based State 
aims at expounding the various hypothetical and verified dimensions of 
this sort of state and wilayati faqih based on firsthand authentic sources 
through an analytical-critical approach. 
The first section of the book reviews the hypothetical principles 
of wilayat. The writer first explains the lexical meaning of the word and 
next he provides an in-depth description of the three kinds of wilayat, 
i.e. mystical, theological, and the one based on fiqh. He then explores the 
roots of wilayat in the Qur’an and tradition and concludes 
that wilayat in the eyes of wilayat-based state is synonymous 
with sharia wilayat which, in turn, is prioritizing, appointing, invading, 
and the general issues. The bases and tools of wilayat may be achieved 
through comparing different kinds of sharia wilayat. In wilayat-based 
states, the legislator is sacred, equitable faqihs are the guardians, the 
masses are ruled by the faqihs, and the domain of wilayat is the general 
affairs of the society in which inequality has been established 
since faqihs enjoy shar’i capability and advantage in political 
administration while the public do not have majority in all social, 
political, and general issues especially in the large-scale policymaking of 
the society. They require guardianship in this sense and have no role in 
appointing and dismissing the jurist ruler and have no role in 
his wilayat. The ultimate criterion for decision-making within the public 
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domain is the view of jurist ruler since he is the guardian of the people 
and not their representative. Hence, he is not obliged to observe the 
people’s will in the administration of the society just as an 
representative/attorney does in relation with his client. Any kind of 
intervention on the side of the people is legitimate only when the jurist 
ruler has already given his approval or that he will subsequently give his 
endorsement. The legitimacy of all public institutions arises from their 
appointment by the jurist ruler in two procedures: one in which that the 
officials of public institutions would be appointed by the jurist ruler and 
the other that the ultimate screening of the representatives of the jurist 
ruler in all public institutions would be the precondition for those 
institutions’ legitimacy. The major Islamic duty of the people towards 
the jurist ruler would be observing and heeding his orders. Wilayati 
fagih is compelled upon the people and not selected by them; it is lifelong 
and not transient or periodic. This wilayat encompasses all the Moslems 
of the world and is not confined to geographic borders. Wilayati faqih is 
not a contract in which certain conditions would necessarily oblige it 
within the constitution. All people’s issues within the public domain are 
subject to the faqihs’ shar’i wilayat. Jurist ruler is appointed by God and 
therefore not electable by people and his wilayat is of a sacred nature. 
The writer continues by discussing how and when the concept of wilayat 
entered the public domain of the society and concludes that the Islamic 
Republic as introduced by Ayatollah Khomeini and Murtada Mutahhari 
to the people who voted positively for it in the referendum of April 1979 
was a state based upon Islamic regulations and the vote of the majority of 
the citizens, a republic like other republics around the globe. The role of 
the Islamic ulama would be to monitor the laws and the clergy would 
guide and direct the state. During the Islamic uprising, which led to the 
Revolution of 79, Ayatollah Khomeini not even once mentioned wilayati 
faqih in his speeches about the Islamic Republic. Thus, wilayati faqih 
was not among the principles of the Islamic Republic and the people’s 
demands until late 1979. 
The last chapter of the first section discusses the relationship between 
wilayat and republicanism aiming for a response to the fundamental 
question regarding the compatibility of wilayati faqih and the Islamic 
Republic. The writer names the inherent properties of wilayat and 
republicanism and finds 10 points of conflict between the two. First, all 
people are considered equal within the public domain in a republic. 
Second, all citizens enjoy majority and rights within the public domain in 
a republic. Third, the head of a republic is people’s representative. 
Fourth, people elect the head of a republic. Fifth, the term of office for 
statespersons in a republic is transient and periodical. Sixth, the head of 
the republic is accountable to the people and subject to their supervision. 
Seventh, the authorities of the head of the republic are within the context 
of law and nobody is above the law. Eighth, being a faqih is not a 
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prerequisite for the administration of the society in a republic. Ninth, a 
republic is a treaty or contract between the citizens and the head of the 
republic. Tenth, the collective wisdom of the citizens is the basis for the 
administration of the society and the head of the state is obliged to adapt 
himself/herself with the views of his/her clients, i.e. the citizens. 
A wilayat-based state, on the contrary, is opposed to all the 
aforementioned ten criteria of a republic. These two models of state in 
actual practice, therefore, are more than simply incompatible; they are 
conflicting. There should either be real faith in absolute wilayati 
faqih appointed by God or true acceptance of electing the head of the 
state as the attorney and representative of the people. Combining these 
two models would necessarily lead to distortion of certain principles and 
fundaments within either wilayati faqih or republicanism. The writer 
reviews the three solutions put forward for combining a wilayat-based 
state with a republic. 
The second section of Wilayat-Based State discusses the shar’i reasons 
underlying wilayati faqih. To begin with, the writer emphasizes 
that wilayati faqih is not an indispensable necessity of the Shiite faith; it 
is within the minor domain of this faith and to prove its validity, one 
would have to resort to the traditional four resources of fiqh, i.e. the 
Qur’an, Tradition, consensus, and reason. The writer reviews all major 
arguments within the four resources and concludes that appointed and 
absolute wilayati faqih is not validated by the Tradition and sayings of 
Prophet Mohammed and the 12 Shi’ite Imams. Furthermore, it has no 
Qur’anic documentation; it is not achievable through consensus, and 
lacks substantial rational arguments. Hence, he maintains that the shar’i 
wilayat of a faqih is not based on reason or sayings of the Prophet and 
Imams. Public domain, consequently, remains beyond the realm of 
wilayat, that is, faqihs do not have shar’i wilayat on people. 

Wilayat-Based State has been subject to much controversy. 
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 املصادر رسفه

 

 العربية الكتبأـ

 

 .كريم قرآنـ 

 طهران،) الواليات،يف رسالة الفقيه، بلغة بحرالعلوم، آل حمّمد السيدـ 

 (.هـ8423

 الثالثة، الطبعة عىل،األ الفردوس الغطاء، كاشف آل حسني حممد الشيخـ 

 (.8420 قم،)

 .الكلم ودرر احلكم غرر اآلمدي، خميمى حمّمد بن دعبدالواحـ 

 املجلد احلكم، فصوص رشح يف النصوص نص ،اآلميل حيدر السيدـ 

 الثالثة، الطبعة حييى، سامعيلإ وعثامن ناربوك هنرى :تصحيح املقدمات،: األول

 (.هـ.ش8331 ،طهران)

 الشيخ مكاسب عىل تعليقة) والبيع املكاسب ،اآلميل يتق حمّمد الشيخـ 

 طهران،) النائيني، الغروي حسني حمّمد املريزا بحاثأ تقرير ،(األنصاري

 (.هـ8310

 العراقي، جمتبى الشيخ :تصحيح ،آليلال عوايل األحسائي، مجهور يبأ ابنـ 

 (.قم)

 ،يعفيف العال بوأ :تصحيح الربهان، الشفاء، ،(اهلل عبد بن حسني) سينا ابنـ 

 (.هـ8313 القاهرة،)
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 وسعيد قنواتى :حتقيق هليات،اإل الشفاء، ،(اهلل عبد بن حسني) ناسي ابنـ 

 (.هـ8382 القاهرة،) زائد،

 الرشيعة بني ما وتقرير املقال فصل ،(محدأ بن حممد الوليد وأب) رشد ابنـ 

 بريوت،) السادسة، الطبعة نادر، يالبرينص :تصحيح االتصال، من واحلكمة

 (.م8989

 آل عن العقول حتف ،(عيل بن حسن حممد بوأ) احلراين شعبة ابنـ 

 (.هـ8424 قم،) السادسة، الطبعة غفاري، اكرب أعيل :تصحيح ،الرسول

 حييى، سامعيلإ عثامن :حتقيق هلية،اإل ياتالتجلّ  ،عريب بن الديني حميـ 

 (.هـ8428 طهران،)

 القاهرة،) حييى، عثامن :حتقيق املكّية، الفتوحات ،عريب بن الديني حميـ 

 (.هـ8423

 ،يعفيف العال بوأ :وتعليق تصحيح احلكم، فصوص ،عريب بن الديني حميـ 

 (.هـ.ش8333 طهران،)

 .الزيارات كامل قولويه، ابنـ 

 فؤاد حمّمد :حتقيق ماجه، ابن سنن ،(يزيد بن حمّمد اهلل بوعبدأ) هماج ابنـ 

 (.بريوت) جملد، 0 الباقي، عبد

 قم،) جملد، 83 العرب، لسان ،(مكرم بن حمّمد الدين مجال) منظور ابنـ 

 (.هـ8423

 قم،) جملد، 3 اللغة، مقاييس زكريا، بن فارس بن محدأ احلسني بوـ أ

 .(هـ8420

 الدين يحمي حمّمد :حتقيق د،وودا يبأ سنن ،(شعثأ بن سليامن) دوداو بوـ أ
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 (.بريوت) ،جملد 4 احلميد، عبد

 (.هـ8483 قم،) املحّرمة، املكاسب األراكي، عيل حممد الشيخـ 

 الكريم عبد الشيخ بحاثأ تقرير البيع، كتاب األراكي، عيل حممد الشيخـ  

 (.هـ8483 قم،) جملد، 0 اليزدي، احلائري

 :باهتامم ئمة،األ معرفة يف الغمة كشف ،(عيسى بن عيل احلسن بوأ) ربيلـ اإل

 (.هـ8388 قم،) جملد، 0 ،حماليت رسوىل هاشم

 84 ذهان،األ رشادإ رشح يف والربهان ةالفائد جممع ردبييل،األ محدأ الشيخـ 

 (.ريختابدون  قم،) جملد،

 (.هـ8423 قم،) جملد، 0 الرواة، جامع ردبييل،األ عيل بن حممدـ 

 مامية،اإل الشيعة حاديثأ يف سالميةاإل احلكومة ،(وآخرون) ستاديأ رضاـ 

 (.هـ.ش8338 قم،)

 الرجال) املقال منهج سرتآبادي،اإل مبراهيإ بن عيل بن حمّمد املريزا السيدـ 

 (.الكبري

 جملد، 0 املكاسب، عىل تعليقة األصفهاين، الغروي حسني حمّمد الشيخـ 

 (.هـ8428 قم،) احلجرية، الطبعة

 والسنة الكتاب ىف الغدير النجفي، األميني محدأ احلسني عبد الشيخـ  

 (.هـ8381 بريوت،) جملد 88 دب،واأل

 (.هـ.ش8313 قم،) والشهادات، القضاء اري،األنص مرتىض الشيخـ 

 (.احلجرية الطبعة قم،) املكاسب، األنصاري، مرتىض الشيخـ 

 (.احلجرية الطبعة) املكاسب، حاشية اإليرواين، عىل الشيخـ 

 00 الطاهرة، العرتة حكامأ يف النارضة احلدائق البحراين، يوسف الشيخـ 
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 (.هـ.ش8333 قم،) جملد،

 نوار،األ بحار حاديثأ لفاظأل املفهرس املعجم ،(باهتامم) برازشـ 

 (.طهران)

 ربعة،األ الكتب حاديثأ لفاظأل املفهرس املعجم ،(باهتامم) برازشـ 

 (.طهران)

 الشيعة، وسائل حاديثأ لفاظأل املفهرس املعجم ،(باهتامم) برازشـ 

 (.طهران)

 سائلو مستدرك حاديثأ لفاظأل املفهرس املعجم ،(باهتامم) برازشـ 

 (.طهران) الشيعة،

 بحاثأ تقرير الوثقى، العروة رشح يف املستند الربوجردي، مرتىض الشيخـ 

 (.قمجملدات، ) 8 الصالة، كتاب اخلوئي، القاسم بوأ السيد

 السيد بحاثأ تقرير صول،األ مصباح ،يبهسودال واعظ رسور حممد السيدـ 

 (.هـ8383 النجف،) اخلوئي، القاسم وأب

 عبد :حتقيق جملد، 4 الصغري، السنن ،(حسني بن محدأ بكر بوأ) يبيهقـ ال

 (.هـ8482 باكستان،) يقلعج نيأم العيل

 جملد 4 املكاسب، عىل التعليق ىلإ الطالب يصالإ ،يتربيزال جواد الشيخـ 

 (.هـ8488 قم،)

 شاكر، محدأ :حتقيق ،يالرتمذ سنن ،(عيسى بن حمّمد عيسى بوأ) يرتمذـ ال

 (.بريوت) جملد، 3

 (.الثانية الطبعة قم،) الرجال، قاموس التسرتي، يتق حمّمد الشيخـ 

 بوأ السيد حاثأب تقرير الفقاهة، مصباح ،يتوحيدال عيل حمّمد الشيخـ 
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 (.هـ.ش8338 قم،) جملد، 1 اخلوئي، القاسم

 الطبعة) الواليات، يف رسالة األصفهاين، سالماإل ثقة عيل حمّمد الشيخـ 

 (.احلجرية

 :حتقيق ،(العربية وصحاح اللغة تاج) الصحاح ،يوهراجل مّحاد بن سامعيلـ إ

 (.هـ8424 بريوت،) الثالثة، الطبعة جملد، 3 عّطار، الغفور عبد محدأ

 بريوت،) سالمية،اإل احلكومة ساسأ احلائري، يسيناحل كاظم السيدـ 

 (.هـ8399

 ،قم) بة،يْ الغَ  عص ىف مراأل والية احلائري، يسيناحل كاظم السيدـ 

 (.هـ8484

 (.هـ8483 قم،) املجتمع، قيادةو مامةاإل احلائري، يسيناحل كاظم السيدـ 

 اجلزء الوسيلة، رشح يف الفضيلة ابتغاء اليزدي، احلائري مرتىض الشيخـ 

 يةخطّ  ةنسخ) البيع، كتاب ،الثاين اجلزء ؛(قم) املحّرمة، املكاسب يف ّولاأل

 (.قم ،يالنجف رعيشامل مكتبة ،833 رقم ،تصويرية

 (.هـ8429 قم،) اجلمعة، صالة اليزدي، احلائري مرتىض الشيخـ 

 مسائل حتصيل ىلإ الشيعة وسائل العاميل، رّ احلُ  احلسن بن حمّمد الشيخـ 

 (.هـ8480 قم، ،^البيت آل سةمؤسَّ  طبع) جملد 32 الرشيعة،

 من البيع كتاب عىل تعليق) الفقاهة ّنج كيم،احل الطباطبائي حمسن السيدـ 

 (.قم) ،(األنصاري الشيخ مكاسب

 قم،) جملد، 3 ،يالفتاو ريرلتحياحلاوالِّسائراحليّل،دريسإابن

 (.هـ8488

 التجريد، منطق رشح يف النضيد اجلوهر احليّل، يوسف بن حسن العاّلمةـ 
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 (.هـ.ش8333 قم،)

 الرجال، علم ىف قوالاأل خالصة احليّل، يوسف بن حسن العاّلمةـ 

 (.النجف)

 الطبعة طهران،) جملد، 0 الفقهاء، تذكرة احليّل، يوسف بن حسن العاّلمةـ 

 (.احلجرية

 االعتقاد، جتريد رشح يف املراد كشف احليّل، يوسف بن حسن العاّلمةـ 

 (.هـ8421 قم،) ،اآلميل زاده حسن حسن :حتقيق

 (.احلجرية الطبعة) الشيعة، خمتلف احليّل، يوسف بن حسن العاّلمةـ 

 :تصحيح الصدق، وكشف احلق ّنج احليّل، يوسف بن حسن مةالعالّ ـ 

 (.هـ8421 قم،) ،يرموأ يحسن اهلل عني

 ،عيل حمّمد احلسني عبد :تصحيح جملد، 4 سالم،اإل رشائع احليّل، حققـ امل

 (.هـ8389 النجف،)

 (.القاهرة) مامية،اإل فقه يف النافع املختص احليّل، حققـ امل

 طهران،) جملد، 3 الثقلني، نور تفسري ،ياحلويز يسالعرو مجعة بن عيل عبدـ 

 (.هـ8380

 آل مؤسسة تصحيح صول،األ كفاية ،راسايناخل كاظم حمّمد مالـ 

 (.هـ8429 قم،) ،^البيت

 (.هـ8423 طهران،) املكاسب، كتاب حاشية ،راسايناخل كاظم حمّمد مالـ 

 (.هـ8483 قم،) املنكر،عن يوالنه باملعروف مراأل ،يرازاخل حمسن السيدـ 

 رقم ،والرساالت املقاالت اللطف، قاعدة رسالة ،يرازاخل حمسن السيدـ 

 (.هـ8483 قم،) املفيد الشيخ ألفية مؤخمر عن الصادرة الكتب من 32
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 براهيمإو يخمزوم يمهد :حتقيق العني، كتاب الفراهيدي، محدأ بن خليلـ 

 (.هـ8423 قم،) جملدات، 8 ،يسامرائ

 (.قم) جملد، 3 البيع، كتاب اخلميني، املوسوي اهلل روح السيدـ 

 (.قم) جملد، 0 حتريرالوسيلة، اخلميني، املوسوي اهلل روح السيدـ 

 (.قم) احلكم، فصوص رشح حاشية اخلميني، املوسوي اهلل روح السيدـ 

 (.هـ8383 قم،) الرسائل، اخلميني، املوسوي اهلل روح السيدـ 

 والوالية، اخلالفة ىلإ اهلداية مصباح ميني،اخل املوسوي اهلل روح السيدـ 

 (.هـ.ش8332 طهران،)

 قم،) جملد، 0 مة،املحرَّ  املكاسب اخلميني، املوسوي اهلل روح السيدـ 

 (.هـ8388

 جملد 1 النافع، املختص رشح يف املدارك جامع اخلوانساري، محدأ السيدـ 

 (.هـ8423 طهران،)

 حمّمد املريزا بحاثأ تقرير الطالب، نيةم اخلوانساري، النجفي موسى الشيخـ 

 (.احلجرية الطبعة ،هـ8313 قم،) جملد، 0 النائيني، الغروي حسني

 جملد، 0 نهاج،امل تكلمة مباين اخلوئي، املوسوي القاسم بوأ السيدـ 

 (.بريوت)

 جملد، 03 احلديث، رجال معجم اخلوئي، املوسوي القاسم بوأ السيدـ 

 (.هـ8429 بريوت،) الرابعة، الطبعة

 (.قم) االستفتاءات، جوبةأ يف النجاة رصاط اخلوئي، املوسوي القاسم بوأ السيدـ 

 (.هـ8488 قم،) وردود، مسائل اخلوئي، املوسوي القاسم بوأ السيدـ 

 بوأ السيد حاثأب تقرير الوثقى، العروة مستند اخلوئي، يتق حمّمد السيدـ 
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 .(قم) جملد، 0 النكاح، كتاب اخلوئي، القاسم

 (.احلجرية الطبعة) حكام،األ خزائن ،يدربندال فاضلـ 

 نديم :حتقيق الكريم، القرآن لفاظأ مفردات معجم األصفهاين، الراغبـ 

 (.طهران) ،مرعشيل

 .واجلرائح اخلرائج الراوندي، الدين قطبـ 

 القاهرة،) القاموس، رشح يف العروس تاج ،(حمّمد بن حممد) يزبيدـ ال

 (.هـ8323

 (.هـ8420 قم،) البالغة، ساسأ الزخمرشي، اهلل جارـ 

 (.هـ8423 قم،) جملد، 3 برار،ألا ربيع الزخمرشي، اهلل جارـ 

 قاويلاأل عيونو التنزيل غوام  حقائق عن افالكّش  الزخمرشي، اهلل جارـ 

 (هـ8423 قم،) التأويل، وجوه يف

 هللا روح السيد بحاثأ تقرير صول،األ هتذيب السبحاين، جعفر الشيخـ 

 (.هـ.ش8333 قم،) جملد، 3 اخلميني، املوسوي

 (.النجف) األوىل، الطبعة حكام،األ بمهذّ  السبزواري، عىلاأل عبد السيدـ 

 حمسن السيد :حتقيق النبوية، حكاماأل يف العلوية املراسم ،يديلمال ساّلرـ 

 (.هـ8484 قم،) األميني، يسيناحل

 شيخ فاتمصنَّ  موعجم رشاق،اإل حكمة ،يسهروردال الدين شهابـ 

 (.هـ8391 طهران،) ن،اربوك يهنر :تصحيح ،0 جملد رشاق،اإل

 (.احلجرية الطبعة) ،ةالفقهي اجلوامع النزوع، غنيه زهرة، بنا السيدـ 

 بريوت،) صالح، يصبح :تصحيح البالغة، ّنج ،ريضال السيدـ 

 (.هـ8381
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 قم،) ،يسيناحل محدأ السيد :حتقيق الكالم، علم يف الذريعة رتىض،امل السيدـ 

 (.هـ8488

 (.هـ8482 قم،) الثانية، الطبعة جملد، 4 مامة،اإل يف الشايف رتىض،امل السيدـ 

 (.هـ8423 قم،) جملد، 3 املوارد، قربأ ،رشتوينـ ال

 (.قم) خبار،األ جامع ،يشعريال حمّمد بن حممد الدين تاجـ 

 فقه يف رشعيةال الدروس ،(العاميل حممد الدين شمس) األّول الشهيدـ 

 (.هـ8484 قم،) جملد، 3 مامية،اإل

 مصطلح علم يف الدراية ،(العاميل عيل بن الدين زين الشيخ) الثاين الشهيدـ 

 (.النجف) احلديث،

 رشح يف البهية الروضة ،(العاميل عيل بن الدين زين الشيخ) الثاين الشهيدـ 

 (.احلجرية الطبعة) جملد 0 الدمشقية، اللمعة

 رشح يف فهاماأل مسالك ،(العاميل عيل بن الدين زين الشيخ) الثاين الشهيدـ 

 (.احلجرية الطبعة) جملد 0 سالم،اإل رشايع

 :حتقيق املريد، منية ،(العاميل عيل بن الدين زين الشيخ) الثاين الشهيدـ 

 (.هـ8429 قم،) ،يخمتار رضا الشيخ

 (.قم) القضاء، كتاب الشريازي، اهلل عبد السيدـ 

 السيد حاثأب تقرير الوالية، له نْ مَ  ىلإ اهلداية اهلمداين، يصابر محدأ الشيخ ـ

 (.هـ8383 قم،) الگلبايگاين، املوسوي رضا حمّمد

 والية وأ احلكومة وجود رضورة الگلبايگاين، صايف اهلل لطف الشيخـ 

 (.هـ8483 قم،) بة،يْ الغَ  عص يف الفقهاء

 (.هـ8399 بريوت،) احلياة، يقود سالماإل الصدر، باقر حمّمد السيدـ 
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 غفاري، كربأ عيل :تصحيح النعمة، خمامإو الدين كاملإ الصدوق، الشيخـ 

 (.هـ8423 قم،)

 (.هـ8481 طهران،) البعثة مؤسسة حتقيق ،مايلاأل الصدوق، الشيخـ 

 قم،) الثانية، الطبعة عامل،األ وعقاب عاملاأل ثواب الصدوق، الشيخـ 

 (.هـ.ش8334

 (.هـ8392 النجف،) ،×الرضا خبارأ عيون الصدوق، الشيخـ 

 بريوت،) غفاري، كربأ عيل :تصحيح خبار،األ معاين الصدوق، الشيخـ 

 (.هـ8399

 جملد، 4 غفاري، ربأك عيل :تصحيح الفقيه، الحيرضه نْ مَ  الصدوق، الشيخـ 

 (.هـ8390 طهران،)

 يف الكربى تالدرجا بصائر ار،صفّ ال فروخ بن سناحل بن حمّمد جعفر بوـ أ

 (.هـ8424 طهران،) ،يباغ كوجه حمسن املريزا :تصحيح ،حمّمد آل فضائل

 .الفقهية الينابيع سلسلة الرشيعة، بمصباح الشيعة صباحإ ،يصهرشتـ ال

 العاملي املؤخمر. والدفاع اجلهاد رسالة ،يآبادمرَّ اخلُ  يطاهر حسن السيدـ 

 (.مشهد) ،×الرضا لإلمام

 (.احلجرية الطبعة) املسائل، رياض ائي،الطباطب عيل السيدـ 

 جملد، 02 القرآن، تفسري ىف امليزان الطباطبائي، حسني حمّمد السيدـ 

 (.هـ8394 بريوت،)

 :حتقيق البيان، جممع تفسري الطربيس، حسن بن فضل عيل بوأ سالماإل نيـ أم

 (.هـ8393 طهران،) ،اتجملد 3 يف أجزاء 82 ،شعراينال احلسن بوأ املريزا

 (.قم) الورى، عالمإ الطربيس، حسن بن فضل عيل بوأ سالماإل نيـ أم
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 براهيمإ :تصحيح جملد، 0 االحتجاج، الطربيس، عيل بن محدأ منصور بوـ أ

 (.هـ8483 طهران،) الثانية، الطبعة به،يهاد وحمّمد يهبادر

 الرجال معرفة اختيار ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 حممد السيد :حتقيق سرتآبادي،اإل مريداماد :وتعليق تصحيح ،(الكيّش  رجال)

 (.هـ8424 قم،) جملد، 0 ،ئيرجا

 طريق ىلإ ياهلاد االقتصاد ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 (.هـ8422 طهران،) الرشاد،

 :حتقيق التبيان، تفسري ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 (.بريوت) جملد، 82 العاميل، قصري حبيب محدأ

 علم يف صولاأل خمهيد ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 (.هـ.ش8330 طهران،) ،يةالدينامشك املحسن عبد :تصحيح الكالم،

 ،الشايف تلخيص ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 (.هـ8394 قم،) الثالثة، الطبعة جملد، 4 العلوم، بحر حسني السيد :تصحيح

 حكام،األ هتذيب ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 طهران،) الثالثة، الطبعة جملد، 82 خرسان، املوسوي حسن السيد :تصحيح

 (.هـ8392

 النجف،) الرجال، ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 (.هـ8388

 رسالة العرش، الرسائل ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ فةالطائ شيخـ 

 (.قم) ،يستادأ رضا :تصحيح مام،واإل ّي النب بني الفرق يف

 الفقه، صولأ يف العّدة ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 
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 (.هـ8481 قم،) جملد 0 ي،القمّ  األنصاري رضا حمّمد :تصحيح

 :تصحيح بة،يْ الغَ  كتاب ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 (.هـ8488 قم،) ناصح، محدأ وعيل الطهراين اهلل عبد

 :تصحيح ،تالفهرس ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 (.النجف) بحرالعلوم، آل صادق حمّمد السيد

 الفقه دجمرّ  يف النهاية ،طويسال سناحل بن حمّمد جعفر بوأ الطائفة شيخـ 

 (.قم) والفتاوى،

 جواد حمّمد :تصحيح االعتقاد، جتريد ،طويسال الدين نصري واجهـ اخل

 (.هـ8421 قم،) ،اليلاجل يحسين

 جملد، 03 الشيعة، تصانيف إىل الذريعة الطهراين، بزرگ آقا الشيخـ 

 (.بريوت)

 ،يصفر اهللة نعم :تصحيح ،«واحلكم احلّق  رسالة» الطهراين، هادي الشيخـ 

 (.قم ،8314 شتاء ،4 رقم) مفيد، نامه فصلية

 قواعد رشح يف الكرامة مفتاح العاميل، يحسين حمّمد بن جواد الشيخـ 

 (.هـ8303 القاهرة،) جملد، 82 العاّلمة،

 القاهرة،) الكريم، القرآن لفاظأل املفهرس املعجم الباقي، عبد فؤاد حممدـ 

 (.هـ8334

 حممد الشيخ :تصحيح مني،املتعلِّ  بصةت رشح العراقي، الدين ضياء آقاـ 

 (.هـ8483 قم،) حّسون،

 (.النجف) القضاء، كتاب العراقي، الدين ضياء آقاـ 

 بحاثأ تقرير الوثقى، العروة رشح يف التنقيح ،يتربيزال الغروي عيل املريزاـ 
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 (.هـ8482 قم،) جملد، 88 اخلوئي، املوسوي القاسم بوأ السيد

 عزّ  العزيز عبد رشافإب تصحيح الدين، علوم ياءإح ،غزايلال حمّمد مامـ اإل

 (.بريوت) الثالثة، الطبعة ،جملد 4 سريوان، الدين

 السيد :تصحيح الرشائع، ملختص الرائع التنقيح ،يسيورال قدادامل فاضلـ 

 (.هـ8424 قم،) جملد، 4 ،يكوهكمر اللطيف عبد

 باقر حمّمد :تصحيح ،القرآن فقه يف العرفان كنز ،يسيورال قدادامل فاضلـ 

 (.هـ8384 طهران،) ،يهببود

 جملد، 4 القواعد، مشكالت رشح يف الفوائد يضاحإ احليّل، قنيفخراملحقِّ ـ 

 (.قم)

 آل مؤسسة حتقيق ،(×الرضا مامإلإىل ا املنسوب الفقه) الرضا فقهـ 

 (.هـ8423 مشهد،) الرتاث، حياءإل ^البيت

 حسني الشيخ :تصحيح ،لصايفا تفسري الكاشاين، الفي  حمسن الـ امل

 (.بريوت) جملد، 3 ،يعلمأ

 جملد، 0 بيدارفر، حمسن :تصحيح اليقني، علم الكاشاين، الفي  حمسن الـ امل

 (.هـ8422 قم،)

 :تصحيح حياء،اإل حياءإ يف البيضاء املحجة الكاشاين، الفي  حمسن الـ امل

 (.قم) الثانية، الطبعةجملدات،  8 غفاري، كربأ عيل

 مباحث ىف حتقيق احلكم، فصوص عىل تعليقات ،إي قمشه رضا حمّمد آقاـ 

 ،يقيص رسائل مع ،آشتياين الدين جالل السيد :تصحيح الكلية، الوالية

 (.هـ.ش8331 طهران،)

 املوسوي طيب السيد :تصحيح ي،القمّ  تفسري ي،القمّ  براهيمإ بن عيلـ 
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 (.هـ8488 بريوت،) جملد، 0 ،يزائراجل

 (.احلجرية الطبعة) جملد، 0 الشتات، جامع القمي، القاسم بوأ املريزاـ 

 السيد :تصحيح والوالية، التوحيد يف رسالة رسائل، ،يقيصال دوداوـ 

 (.هـ.ش8331 طهران،) ،ينشتيااآل الدين جالل

 الدين جالل السيد :تصحيح احلكم، فصوص رشح ،يقيصال دوداوـ 

 (.هـ.ش8313 طهران،) ،شتيايناآل

 حممد :تصحيح الصوفية، اصطالحات ،كاشاينال الرزاق عبد الدين كاملـ 

 (.هـ.ش8312 قم،) الثانية، الطبعة جعفر، براهيمإ كامل

 حمسن :تصحيح السائرين، منازل رشح ،كاشاينال الرزاق عبد الدين كاملـ 

 (.هـ8483 قم،) بيدارفر،

 (.احلجرية ةالطبع) الغّراء، الرشيعة مبهامت عن الغطاءكشف جعفر، الشيخـ 

 (.قم) جملد، 0 الفوائد، كنز ،يكراجكال عيل بن حممدـ 

 غفاري، ربأك عيل :تصحيح الكايف، الكليني، يعقوب بن حمّمد سالماإل ثقةـ 

 (.هـ8388 طهران،) الثالثة، الطبعةجملدات،  8

 األوىل، الطبعة جملد، 80 ،الكايف رشح ،ازندراينامل صالح حمّمد الّ ـ امل

 (.طهران)

 .ةاجلهادي جماهد، حمّمد السيدـ 

 طهار،األ ئمةاأل خبارأ لدرر اجلامعة نواراأل بحار ،جليسامل باقر حمّمد الّ ـ امل

 (.هـ.ش8333 طهران،) الرابعة، الطبعة جملد، 882

 ، 04الرسول خبارأ رشح ىف العقول مرآة ،جليسامل باقر حمّمد الّ ـ امل

 (.طهران) األوىل، الطبعة جملد،
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 الشيخ :حتقيق ،يالكرك قاملحقِّ  رسائل ،العايل عبد بن عيل ثاينال قحقِّ ـ امل

 (.هـ8429 قم،) جملد، 4 حّسون، حممد

 (.احلجرية الطبعة) العناوين، ،يراغامل يحسين احالفتّ  عبد مريـ 

 الكريم، القرآن يف والوالية مامةاإل ،(وآخرون) اليزدي مصباح يتق حمّمدـ 

 (.قم)

 الثانية، الطبعة الشيعة، حاديثأ جامع ،ياليرامل ىمعزّ  سامعيلإ الشيخـ 

 (.قم)

 ،88 الطبعة والعلوم، دبواأل اللغة يف املنجد اليسوعي، معلوف لويسـ 

 (.بريوت)

 الشيخ مصنفات املقاالت، وائلأ ،(حمّمد بن حممد اهلل عبد بوأ) فيدامل الشيخـ 

 (.هـ8483 قم،) ،ينزنجاال األنصاري راهيمإب :تصحيح الرابع، املجلد املفيد،

  الشيخ مصنفات االختصاص، ،(حمّمد بن حممد اهلل عبد بوأ) فيدامل الشيخـ 

 (.هـ8483 قم،) غفاري، اكرب أعيل :تصحيح ،80 جملد املفيد،

 مصنفات االعتقاد، تصحيح ،(حمّمد بن حممد اهلل عبد بوأ) فيدامل الشيخـ 

 (.هـ8483 قم،) ي،درگاه حسني :حتقيق ،3 جملد املفيد، الشيخ

 املفيد، الشيخ مصنفات املقنعة، ،(حمّمد بن حممد اهلل عبد بوأ) فيدامل الشيخـ 

 (.هـ8483 قم،) سالمي،اإل النرش سةمؤّس  تصحيح ،84 جملد

 (.طهران) مامية،اإل عقائد ر،املظفَّ  رضا حمّمد الشيخـ 

 قم،) البيع، كتاب الفقاهة، نوارأ الشريازي، مكارم نارص الشيخـ 

 (.ـه8488

 والسنة الكتاب هدى عىل هلياتاإل العاميل، مكي حمّمد حسن الشيخـ 
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 (.هـ8429 قم،) جملد، 0 السبحاين، جعفر الشيخ بحاثأ تقرير والعقل،

 جملد، 3 الرجال، علم معرفة يف املقال تنقيح ،مقايناامل اهلل عبد الشيخـ 

 (.احلجرية الطبعة)

 الطبعة) مام،اإل موالأ حكم يف نامألا يةهدا رسالة ،مقايناامل اهلل عبد الشيخـ 

 (.احلجرية

 (.احلجرية الطبعة) جملد، 0 اآلمال، غاية ،مقايناامل حسن حمّمد الشيخـ 

 اجلمعة صالة يف الزاهر البدر ،يآبادالنجف يمنتظر عيل حسني الشيخـ 

 قم،) الثالثة، الطبعة الربوجردي، حسني حممد السيد بحاثأ تقرير واملسافر،

 (.هـ.ش8314

 الفقيه والية يف دراسات ،يآبادالنجف يمنتظر عيل حسني الشيخـ 

 (.هـ8488 ـ 8428 قم،) جملد، 4 سالمية،اإل الدولة وفقه

 قم،) جديدة، مسائل يف سديدة كلامت ي،القمّ  مؤمن حمّمد الشيخـ 

 (.هـ8483

 مليالعا املؤخمر املعصوم، الويلّ  والية رسالة ي،القمّ  مؤمن حمّمد الشيخـ 

 (.مشهد) ،×الرضا لإلمام

 (.طهران) نوار،ألا عبقات حسني، حامد مريـ 

 عدادإ اخلمس، كتاب مامية،اإل فقه يف حمارضات ،يالينامل يهاد حمّمد السيدـ 

 .يالينامل يحسين فاضل :وتنظيم

 موسى السيد :تصحيح ،النجايش رجال ،نجايشال عيل بن محدأ العباس بوـ أ

 (.هـ8421 قم،) ،زنجاينال يشبري

 مشهد،) ،×الرضا ماماإل صحيفة ،(مصّحح) النجف يمهد حممدـ 
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 (.هـ8423

 43 سالم،اإل رشائع رشح يف الكالم جواهر ،يالنجف حسن حمّمد الشيخـ 

 (.هـ8422 طهران،) جملد،

 كلمه) كتاب يف الفقيه، احلاكم والية يف بحث ،يالنجف يتق حمّمد الشيخـ 

 (.هـ.ش8318 طهران،) النجفى، سىمو :تصحيح ،ي(النجف آقا نافذ

 .املضيئة نواراأل منتخب ،يالنجف الكريم عبد بن عيل السيدـ 

 قم،) اإلسالمي، اإلعالم مكتب تصحيح يام،ألا عوائد ،ينراقال محدأ الّ ـ امل

 (.هـ.ش8313

 طهران،) موله، ريانجما :تصحيح الكامل، سانناإل ،ينسفال الدين عزيزـ 

 (.هـ.ش8339

 مؤسسة تصحيح الشيعة، وسائل مستدرك ،ينورال حسني املريزاـ 

 (.قم) ،^البيتآل

 (.قم) ونزهةالنواظر، اخلواطر تنبيه ،يشرتاأل يالكامل فراس يبأ بن وّرامـ 

 مفاهيم) ةسالمياإل احلكومة معامل ،(خوشنويس) ياهلاد جعفر الشيخـ 

 (.8428 صفهان،إ) السبحاين، جعفر الشيخ بحاثأ تقرير( 0 ج القرآن،

 قم،) اخلمس، كتاب ،84 جملد الفقيه، مصباح اهلمداين، رضا آقا حاجـ 

 (.هـ8483

 طهران،) جملد 0 الوثقى، العروة اليزدي، الطباطبائي كاظم حمّمد السيدـ 

 (.هـ8399

 الفارسية الكتب ـ ب

... ياجتامع ،سيايس ،يمذهب يوپاسخها پرسش قمي، يآذر محدأ الشيخـ 
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 (.8310 قم،)

 (.8313 قم،) كريم، قرآن ديدگاه زأ فقيه واليت قمي، يآذر محدأ الشيخـ 

 قم،) احلكم، فصوص بر يقيص مقّدمه رشح ،آشتياين الدين جالل السيدـ 

 (.هـ.ش8333

 طهران،) ،يسالمإ انقالب سنادأ مركز جملدات، 3 ،يسالمإ انقالب سنادـ أ

 (.هـ.ش8314

 الثانية، الطبعة جملد، 4 ،يلطف حسن حمّمد :ترمجه فالطون،أ آثار دورهـ 

 (.8333 طهران،)

 ،...و ،مكتوبات ها،عالميهإ رسائل، ،(وتنظيم عدادإ) تركامن حممدـ 

 (.8330 طهران) جملد، 0 ،ينور اهلل فضل شهيد الشيخ روزنامه

 علميه حوزه مدرسني جامعه دار األول، املجلد مراجع، املسائل توضيحـ 

 (.هـ.ش8313 قم،) قم،

 (.8312 قم،) ،يصفو دوره در وسياست دين جعفريان، رسول الشيخـ 

 مامتإ همقال ،يورهرب يوح پريامون ،اآلميل يجواد اهلل عبد الشيخـ 

 (.8338 طهران،) وواليت،

 فصلية فقيه، واليت مباين در يسري مقالة ،اآلميل يجواد اهلل عبد الشيخـ 

 (.8313 خريف) ،8 عدد ،يسالمإ حكومت

 (.8314 طهران،) ايه،س يسع به حافظ،ـ 

 رويه دو با يراينإ گراننديشهأ يروياروئيها نخستني احلائري، ياهلاد عبدـ 

 (.8331 طهران،) غرب، يبورژواز نخمدّ 

 (.م8994 لندن،) وحكومت حكمت اليزدي، احلائري يمهد الشيخـ 
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 ،«وبديلها پذيرهياآسيب ،سلطاين اقتدار ساخت مقاله» حجاريان، سعيدـ 

 .ياقتصاد سيايس العاتاط شهرية

 طهران،) الثانية، الطبعة نور، صحيفه اخلميني، املوسوي اهلل روح السيدـ 

8314.) 

 (.قم) رسار،األ كشف اخلميني، املوسوي اهلل روح السيدـ 

 (.8313 طهران،) فقيه، واليت اخلميني، املوسوي اهلل روح السيدـ 

 :تصحيح الكلم، ودرر حلكما غرر رشح اخلوانساري، حمّمد الدين مجالـ 

 (.8332 طهران،) جملد، 1 ،يرموأ يحسين الدين جالل مري

 ،يشهيد جعفر والسيد معني حممد :رشافإب نامه، لغت دهخدا، رب أكعيلـ 

 (.8313 طهران،) جملد، 84

 اجلَنان،وروح اجلنان روض ،يراز الفتوح بوأ عيل بن حسني الدينل مجاـ 

 (.ىلاألو الطبعة طهران،)

 فقيهان ديشهأن در يسالمإ حكومت حتقيق ستايش، رمحان كاظم حممدـ 

 طهران،) االسرتاتيجية، الدراسات مركز يف اإلسالمي الفكر قسم شيعه،

 (.هـ.ش8313

 جملد، 3 مخيني، مامإ ّنضت زأ وحتلييل برريس ،زياريت روحاين محيد السيدـ 

 (.8310 طهران،)

 صاحلان، حكومت فقيه واليت ،يبادآنجف يصاحل اهلل نعمت الشيخـ 

 (.8333 طهران،)

 برش، وحقوق سالمإ ديدگاه زأ مرتد حكامأ ،يرصام اهلل سيف الشيخـ 

 (.8313 طهران،)
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 يمجهور سايسأ قانون يبازنگر يشورا مذاكرات مرشوح صورتـ 

 (.8339 طهران،) جملد، 4 يران،إ يسالمإ

 يمجهور سايسأ ونقان يّناي برريس جملس مذاكرات مرشوح صورتـ 

 (.8334 طهران،) جملد، 4 ران،إي يسالمإ

 در سيايس نديشهأ تاريخ بر يفلسف آمدي در الطباطبائي، جواد السيدـ 

 (.8331 طهران،) يران،إ

 شعور يا يوح ورساله ،يهلإ وفلسفه عيل» الطباطبائي، حسني حمّمد السيدـ 

 يهاد السيد :تنظيمو إعداد جملد، 3 ،يسالمإ يهابرريس: كتاب يف« مرموز

 (.هـ8422ـ  8393 قم،) ،يخِّسوشاه

 (.8333 طهران،) سالم،إ در قرآن الطباطبائي، حسني حمّمد السيدـ 

 مول، ژول تصحيح جملد، 4 شاهنامه، ،فردويس القاسم بوأ حكيمـ 

 (.8339 طهران،)

 صالحاتإ با ،8338 سال مصوب يران،إ يسالمإ يمجهور سايسأ قانونـ 

 .8338 سال

 مباين األول املجلد ،سيايس يوّنادها سايسأ حقوق ،قايض الفضل بوأـ 

 (.8338 طهران،) وكليات،

 الطباطبائي، قايض حسن :تصحيح نامه، رشادإ ي،قمّ  القاسم بوأ املريزاـ 

 (.هـ.ش8348 تربيز،) ،3 ش ،02 ج ،ينساإن وعلوم دبياتأ كلية جملة

 (.هـ.ش8313 طهران،) شيعه، فقه در دولت يهانظريه كديور، حمسنـ 

 آفتاب، شهرية ،«انتصايب حكومت» مقاالت سلسله كديور، حمسنـ 

 (.8382ـ  8319 طهران،)
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 (.8319 طهران،) ،يدين حكومت يهادغدغه كديور، حمسنـ 

 احلجرية، الطبعة) امللوك، حتفة ،يكشف الربوجردي دارايب السيدجعفرـ 

 (.هـ8010

 ردشريأ صادق :تصحيح امن،يإ رسمايه ،يالهيج فياض الرزاق عبدـ 

 (.هـ.ش8334 طهران،) ،الرجياين

 ،يالهيج حكيم مؤخمر تصحيح مراد، گوهر ،يالهيج فياض الرزاق عبدـ 

 (.هـ.ش8310 طهران،)

 (.8348 طهران،) جملد، 3 ة،ااحلي عني ،جمليس باقر حمّمد مالّ ـ 

 راز، گلشن رشح يف جازعاإل مفاتيح ،يالهيج حممد الدين شمسـ 

 (.هـ.ش8318 طهران،) ،كربايس وعفت يحقيق برزگر رضا حمّمد :صحيحت

 ،ميل يشورا جملس يقانونگذار دّومو ولأ دوارأ مصوبات جمموعهـ 

 .طهران

 يف ،ةاملرشوط وجوب يف ةاملربوط آللئال رسالة ،حماليت سامعيلإ الشيخـ 

 ،طهران) نژاد،يزرگر حسني غالم :وتنظيم إعداد مرشوطيت، رسائل: كتاب

8313.) 

 (.8318 قم،) وپاسخها، پرسشها اليزدي، مصباح يتق حممد الشيخـ 

 قرآن معارف) قرآن در وسياست حقوق اليزدي، مصباح يتق حممد الشيخـ 

 (.8311 قم،) ،شهرايب حممد شهيد ،(9 ـ

 (.8331 قم،) ،شنايس راهنام اليزدي، مصباح يتق حممد الشيخـ 

 زأ خارج در فقيه ويل اختيارات» اليزدي، مصباح يتق حممد الشيخـ 

 (.8313 پائيزاألّول، ) عددال ،يالمإس حكومت فصلية ،«مرزها
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 (.8334 طهران،) ،يورهرب امتإم ،يمطهر مرتىض الشيخـ 

 (.8338 طهران،) ،يسالمإ انقالب پريامون ،يمطهر مرتىض الشيخـ 

 (.8338 طهران،) ،يسالمإ يمجهور پريامون ،يمطهر مرتىض الشيخـ 

 (.8339 طهران،) ،ةالبالغ ّنج در يسري ،يمطهر مرتىض لشيخاـ 

 لدجم الكاملة، األعامل ،يماديگر به گرايش علل ،يمطهر مرتىض الشيخـ 

 (.8338 طهران،) ،8

 ،3 لدجم ، الكاملة األعامل وواليتها، والءها ،يمطهر مرتىض الشيخـ 

 (.8312 طهران،)

 زأ وفهرستها تصحيح مقدمه، ،يمثنو ،يبلخ حممد الدين جالل مولوى،ـ 

 (.8314 طهران، زّوار،) الرابعة، الطبعة ،ياستعالم حممد دكرت

 ساسأ در املّلة وتنزيه ةمّ ألا تنبيه النائيني، الغروي حسني حمّمد الشيخـ 

 ،طالقاين حممود السيد: رشح سالم،إ نظر زأ حكومت يا مرشوطيت صولأو

 (.8334 طهران،)

 جملد، 0 يران،إ يسالمإ يمجهور سايسأ قوقح ،يهاشم حمّمد السيدـ 

 (.8314 طهران،)

  



 

 اآلياتفهرس 
 
هُ  إِْبَراِهيمَ  اْبَتىَل  َوإِذْ  (834 / )البقرة َُّهنَّ  بَِكلاَِمٍت  َرب   409، 94، 93  ...َقاَل  َفَأخَم

تِي ِقْبَلتِِهمْ  َعنْ  َوالَُّهمْ  َما  (840 )البقرة /  87  َعَلْيَها َكاُنوا الَّ

يَها ُهوَ  ِوْجَهةٌ  َولُِكلٍّ ( 848 رة /)البق  86  ُمَولِّ

 98  النَِّكاِح  ُعْقَدةُ  بَِيِدهِ  الَِّذي( 031 )البقرة /

 94  َملِكاً  َطاُلوَت  َلُكمْ  َبَعَث  َقدْ  اهللَ إِنَّ  َنبِي ُهمْ  هَلُمْ  َوَقاَل ( 041 )البقرة /

ِذينَ  َويِل   اهللُ ( 031 )البقرة / ُلاَمِت إىَِل الن وِر...ِرُجهُ خُيْ  آَمُنوا الَّ  ْم ِمْن الظ 

  44 ،45 ،89 ،101 

َا َيا( 080 )البقرة / ِذينَ  َأهي  ى َأَجلٍ  إىَِل  بَِدْينٍ  َتَداَينُتمْ  إَِذا آَمُنوا الَّ  97  ...ُمَسما

 104، 103  ...ننِيَ امْلُْؤمِ  ُدونِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  اْلَكافِِرينَ  املُْْؤِمنُونَ  َيتَِّخذْ  الَ ( 08 )آل عمران /

َك  َفَمنْ ( 38  /)آل عمران   96  ...اْلِعْلمِ  ِمنْ  َجاَءكَ  َما َبْعدِ  ِمنْ  فِيهِ  َحاجَّ

ُسوَل  اهللَ َوَأطِيُعوا( 830 )آل عمران /  107  ُتْرمَحُونَ  َلَعلَُّكمْ  َوالرَّ

  ...ُسوالً ِمْن َأْنُفِسِهمْ رَ  فِيِهمْ  َبَعَث  إِذْ  امْلُْؤِمننِيَ  َعىَل  اهلُل َمنَّ  َلَقدْ ( 834 )آل عمران /

  92 ،107 

ْيَطانُ  َذلُِكمْ  إِنَّاَم ( 813 )آل عمران /  ُف  الشَّ  102  َأْولَِياَءهُ  خُيَوِّ

 98  ...َواألَْقَرُبونَ  اْلَوالَِدانِ  َتَركَ  مِمَّا َمَوايِلَ  َجَعْلنَا َولُِكلٍّ ( 33 )النساء /

 90  ى بِاهللِ َنِصرياً ( َوَكَفى بِاهللِ َولِّيًا َوَكفَ 43)النساء /

وا َأنْ  َيْأُمُرُكمْ  اهللَ إِنَّ ( 32 - 38 )النساء /  397  ...َوإَِذا َأْهلَِها إىَِل  األََماَناِت  ُتَؤد 

َا َيا( 39 )النساء /  ِذينَ  َأهي  ُسوَل  َوَأطِيُعوا اهللَ  َأطِيُعوا آَمُنوا الَّ  ِمنُْكمْ  األَْمرِ  َوُأْويِل  الرَّ

  93 ،96 ،401 
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 351، 344   بِهِ  َيْكُفُروا َأنْ  ُأِمُروا َوَقدْ  الطَّاُغوِت  إىَِل  َيَتَحاَكُموا َأنْ  ُيِريُدونَ ( 32 النساء /) 

ُموَك فِياَم َشَجَر َبْينَُهمْ 33 )النساء /   407، 406، 93 ...( َفاَل َوَربَِّك الَ ُيْؤِمنُوَن َحتَّى حُيَكِّ

وُه إىَِل  َأْمرٌ  َجاَءُهمْ  َوإَِذا( 83)النساء /  ِمَن األَْمِن َأْو اخْلَْوِف َأَذاُعوا بِِه َوَلْو َرد 

ُسولِ   402، 401، 398، 97   ...الرَّ

 407  ...النَّاسِ  َبنْيَ  لَِتْحُكمَ  بِاحْلَقِّ  اْلكَِتاَب  إَِليَْك  َأنَزْلنَا إِنَّا( 823 )النساء / 

 93  احْلَقِّ لَِتْحُكمَ بِ  اْلكَِتاَب  إَِليَْك  َأنَزْلنَا إِنَّا( 823 )النساء /

ْيَطانَ  َيتَِّخذْ  َوَمنْ ( 889 )النساء / اناً  َخِِّسَ  َفَقدْ  اهللِ ُدونِ  ِمنْ  َولِيّاً  الشَّ  102  ُمبِيناً  ُخِّْسَ

َعَل  َوَلنْ ( 848 )النساء /  104  َسبِيالً  املُْْؤِمننِيَ  َعىَل  لِْلَكافِِرينَ  اهللُ  جَيْ

 250  بَِبْع ٍ  َوَنْكُفرُ  بَِبْع ٍ  ُنْؤِمنُ  َوَيُقوُلونَ ( 832)النساء / 

 108، 59  نِْعَمتِي َعَلْيُكمْ  َوَأخْمَْمُت  ِدينَُكمْ  َلُكمْ  َأْكَمْلُت  اْلَيْومَ ( 3 )املائدة /

اِرُق ( 38 )املائدة / اِرَقةُ  َوالسَّ  411  َأْيِدهَيُاَم  َفاْقَطُعوا َوالسَّ

ِذيَن آَمنُوا الَ تَ يَ ( 38 )املائدة / َا الَّ  104، 103  ...تَِّخُذوا اْليَُهوَد َوالنََّصاَرى َأْولَِياءَ ا َأهي 

ِذيَن آَمنُوا33 )املائدة / اَم َولِي ُكْم اهلُل َوَرُسوُلُه َوالَّ  408، 112، 111، 92  ...( إِنَّ

ِذيَن آَمنُوا الَِّذي33 - 33 )املائدة  / اَم َولِي ُكْم اهللُ َوَرُسوُلُه َوالَّ  94  ( إِنَّ

َا َيا( 31 ة /)املائد ِذينَ  َأهي  ِذينَ  َتتَِّخُذوا الَ  آَمنُوا الَّ َُذوا الَّ  103  َوَلِعباً  ُهُزواً  ِدينَُكمْ  اختَّ

انِي ونَ  َينَْهاُهمْ  َلْوالَ ( 33 )املائدة / بَّ  339  َواألَْحَبارُ  الرَّ

  َعىَل  َلْسُتمْ ( 38 )املائدة /
ٍ
ء ُكمْ  ِمنْ  إَِلْيُكمْ  ُأنِزَل  َوَما يَل َواإِلنجِ  التَّْوَراةَ  ُتِقيُموا َحتَّى يَشْ  104  َربِّ

َياطنِيَ  َوإِنَّ ( 808 )األنعام /  102  لِيَُجاِدُلوُكمْ  َأْولَِياِئِهمْ  إىَِل  َلُيوُحونَ  الشَّ

يَ  َجَعْلنَا إِنَّا( 01)األعراف /  102، 101  اطِنَي َأْولَِياَء لِلَِّذيَن الَ ُيْؤِمُنونَ الشَّ

 90  امْلُتَُّقونَ  إاِلَّ  َأْولَِياُؤهُ  إِنْ ( 34 )األنفال /

 89  النَِّصريُ  َونِْعمَ  املَْْوىَل  نِْعمَ ( 42 )األنفال /

وا( 32 )األنفال / ةٍ  ِمنْ  اْسَتَطْعُتمْ  َما هَلُمْ  َوَأِعد   412  ...ْيِل ُتْرِهُبوَن بِهِ اخْلَ  ِرَباطِ  َوِمنْ  ُقوَّ
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ِذينَ  إِنَّ ( 10 )األنفال / مْ  َوَجاَهُدوا َجُرواَوَها آَمُنوا الَّ  101  ...َوَأنُفِسِهمْ  بَِأْمَواهِلِ

 99  ...بِامْلَْعُروِف  َيْأُمُرونَ  َبْع ٍ  َأْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  َواملُْْؤِمنَاُت  َواملُْْؤِمنُونَ ( 18 )التوبة /

 102  ( َوَما هَلُْم يِف األَْرِض ِمْن َويِلٍّ َوالَ َنِصريٍ 14 )التوبة /

مْ  ِمنْ  ُخذْ ( 823)التوبة /   412  َصَدَقةً  َأْمَواهِلِ

َا َيا( 803 )التوبة / ِذينَ  َأهي  ِذينَ  َقاتُِلوا آَمُنوا الَّ ارِ  ِمنْ  َيُلوَنُكمْ  الَّ  86  اْلُكفَّ

 90  َلْيِهْم َوالَ ُهْم حَيَْزُنونَ عَ  َخْوٌف  الَ  اهللِ َأْولَِياءَ ( 30)يونس /

 15  َتْوفِيِقي َوَما اْسَتَطْعُت  َما اإِلْصاَلَح  إاِلَّ  ُأِريدُ  إِنْ ( 88 )هود /

 94  املُْْلِك  ِمنْ  آَتيَْتنِي َقدْ  َربِّ ( 828)يوسف /

ْنَيا يِف  َولِيِّي َأْنَت ( 828)يوسف /   90  َواآلِخَرةِ  الد 

 87  الٍ اَد اهلُل بَِقْوٍم ُسوءًا َفاَل َمَردَّ َلُه َوَما هَلُْم ِمْن ُدونِِه ِمْن وَ َأرَ  َوإَِذا( 88 )الرعد / 

َل إَِليِْهمْ 44 )النحل / َ لِلنَّاِس َما ُنزِّ  107، 93  ( لُِتَبنيِّ

يَْطانُ  هَلُمْ  َفَزيَّنَ ( 33 )النحل /  102  اْليَْوَم َوهَلُْم َعَذاٌب َألِيمٌ  َولِي ُهمْ  َفُهوَ  َأْعاَمهَلُمْ  الشَّ

  َعىَل  َيْقِدرُ  الَ  َأْبَكمُ ( 13 )النحل /
ٍ
ء  98  َمْوالَهُ  َعىَل  َكلٌّ  َوُهوَ  يَشْ

ِذينَ  َعىَل  ُسْلَطاُنهُ  إِنَّاَم ( 822 )النحل / ْوَنهُ  الَّ ِذينَ  َيَتَولَّ ُكونَ  بِهِ  ُهمْ  َوالَّ  102  ُمرْشِ

َم اهللُ إاِلَّ بِاحْلَقِّ َوَمْن ُقتَِل َمْظُلوماً َتْقتُلُ  َوالَ ( 33)اإلرساء /   تِي َحرَّ  97  ...وا النَّْفَس الَّ

 101  ُدونِهِ  ِمنْ  َأْولَِياءَ  هَلُمْ  جَتِدَ  َفَلنْ  ُيْضلِْل  نْ َومَ ( ۱۹ )اإلرساء /

ْ ( 888 /)اإلرساء  لِّ  ِمنْ  َويِلٌّ  َلهُ  َيُكنْ  َومَل هُ  الذ  ْ  90  َتْكبرِياً  َوَكربِّ

 98  ...( َوإيِنِّ ِخْفُت املََْوايِلَ ِمْن َوَرائِي َوَكاَنْت اْمَرَأيِت َعاِقراً 3 - 3 )مريم /

 102  اْلَعِشريُ  َوَلبِئَْس  امْلَْوىَل  بِئَْس لَ ( 83 )احلج /

 327  َفِرُحونَ  َلَدهْيِمْ  باَِم  ِحْزٍب  ُكل  ( 33 )املؤمنون /

انَِيةُ ( 0 )النور / ايِن  الزَّ  412  وا ُكلَّ َواِحٍد ِمنُْهاَم ِماَئَة َجْلَدةٍ َفاْجلِدُ  َوالزَّ

ِذينَ  املُْْؤِمنُونَ  إِنَّاَم ( 30 )النور /  405، 93  ...َوَرُسولِهِ  بِاهللِ آَمنُوا الَّ



 احلكومة الوالئية ............................................................. 492

َعُلوا الَ ( 33 )النور / ُسولِ  ُدَعاءَ  جَتْ   َبْينَُكمْ  الرَّ
ِ
 405، 93  ...َبْعضاً  َبْعِضُكمْ  َكُدَعاء

ْينَا( 8 )العنكبوت / كَ  َجاَهَداكَ  َوإِنْ  ُحْسناً  بَِوالَِدْيهِ  اإِلْنَسانَ  َوَوصَّ  96  ...يِب  لُِترْشِ

ِذينَ  َمثَُل ( 48 )العنكبوت /  َُذوا الَّ  102  اْلَعنَكبُوِت  َكَمثَلِ  َأْولَِياءَ  اهللِ  ُدونِ  ِمنْ  اختَّ

ُلاَمِت إىَِل الن ورِ 4 )السجدة /  ِرُجُهْم ِمْن الظ  ِذيَن آَمُنوا خُيْ  89  ( اهلُل َويِل  الَّ

ِذينَ  إِنَّ ( ۰۹ـ  ۰۱ )فّصلت / نَا َقاُلوا الَّ ُل َتَتنَ  اْسَتَقاُموا ُثمَّ  اهلُل َرب   91  امْلَاَلِئَكةُ  َعَلْيِهمْ  زَّ

ِذي َفإَِذا( 34 )فصلت / هُ  َعَداَوةٌ  َوَبْينَهُ  َبْينََك  الَّ  87  مَحِيمٌ  َويِلٌّ  َكَأنَّ

 449  مَحِيدٍ  َحكِيمٍ  ِمنْ  َتنِزيٌل  َخْلِفهِ  ِمنْ  َوالَ  َيَدْيهِ  َبنْيِ  ِمنْ  اْلَباطُِل  َيْأتِيهِ  الَ ( 40 )فّصلت /

 411  بِاحْلَقِّ  النَّاسِ  َبنْيَ  َفاْحُكمْ  األَْرضِ  يِف  َخلِيَفةً  َجَعْلنَاكَ  إِنَّا ودُ َداوُ  َيا( 03 )ص /

 94   ُمْلكًا الَ َينَْبِغي ألََحٍد ِمْن َبْعِدييِل  َوَهْب  يِل  اْغِفرْ  َربِّ  َقاَل ( 33 )ص /

 94  بِاحْلَقِّ  النَّاسِ  نْيَ بَ  َفاْحُكمْ  األَْرضِ  يِف  َخلِيَفةً  َجَعْلنَاكَ  إِنَّا َداُوودُ  َيا( 33 )ص /

 404، 331، 323، 99، 91، 85  ( النبي َأْوىَل بِامْلُْؤِمننَِي ِمْن َأْنُفِسِهْم...3 )األحزاب / 

 98  ...( َوُأْوُلو األَْرَحاِم َبْعُضُهْم َأْوىَل بَِبْعٍ  يِف كَِتاِب اهللِ 3 )األحزاب /

ْجَس  َعنُْكمْ  ِهَب لُِيذْ  اهلُل ُيِريدُ  إِنَّاَم ( 33 )األحزاب / َرُكمْ  اْلَبيِْت  َأْهَل  الرِّ  َتْطِهرياً  َوُيَطهِّ

  95، 402  

 406، 93  ...إَِذا َقىَض اهللُ َوَرُسوُلهُ  ُمْؤِمنَةٍ  َوالَ  ملُِْؤِمنٍ  َكانَ  َوَما( 33 )األحزاب /

 َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا  *( إِنَّ اهللَ َلَعَن اْلَكافِِريَن َوَأَعدَّ هَلُْم َسِعريًا 33 - 34 )األحزاب /

 102  الَ جَيُِدوَن َولِّيًا َوالَ َنِصرياً 

 102، 90  ( َخالِِديَن فِيَها َأَبدًا الَ جَيُِدوَن َولِّيًا َوالَ َنِصرياً 33 )األحزاب /

ِذينَ  املاَْلَِئَكةَ  َوَجَعُلوا( 89 )الزخرف / مْحَنِ  ِعَبادُ  ُهمْ  الَّ  357  إَِناثاً  الرَّ

 103  َبْع ٍ  َأْولَِياءُ  َبْعُضُهمْ  الظَّاملنِِيَ  َوإِنَّ ( 89 / )اجلاثية

 89  امْلُتَِّقنيَ  َويِل   َواهلُل( 89 )اجلاثية / 

ِذيَن آَمُنوا اهللَ( 88 /)حمّمد   89  َمْوىَل الَّ
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 102، 90  هَلُمْ  َمْوىَل  الَ  اْلَكافِِرينَ  َوَأنَّ ( 88 /)حمّمد 

 412  ...َبيْنَُهاَم  َفَأْصلُِحوا اْقَتَتُلوا امْلُْؤِمننِيَ  ِمنْ  انِ َطاِئَفتَ  َوإِنْ ( 9 )احلجرات /

 100  إِْخَوةٌ  املُْْؤِمنُونَ  إِنَّاَم ( 82 )احلجرات / 

 102  املَِْصريُ  َوبِْئَس  َمْوالَُكمْ  ِهَي  النَّارُ  َمْأَواُكمْ ( 83 )احلديد /

ُسوُل  آَتاُكمْ  َوَما( 1 )احلرش /  107  َفاْنَتُهوا َعنْهُ  اُكمْ َّنَ  َوَما َفُخُذوهُ  الرَّ

َا َيا( 8 /)املمتحنة  ِذينَ  َأهي  ي َتتَِّخُذوا الَ  آَمنُوا الَّ ُكمْ  َعُدوِّ  103  ...َياءَ َأْولِ  َوَعُدوَّ

ِذينَ  َعنْ  اهلُل َينَْهاُكمْ  الَ ( 8 )املمتحنة / ْ  الَّ ينِ  يِف  ُيَقاتُِلوُكمْ  مَل ْ  الدِّ  104  ...خُيِْرُجوُكمْ  َومَل

ُمْ  َوَمنْ ( 9 تحنة /)املم  103  الظَّاملُِونَ  ُهمْ  َفُأْوَلئَِك  ِمنُْكمْ  َيتََوهلَّ

َا َيا( 83 )املمتحنة / ِذينَ  َأهي  ْوا َقْومًا َغِضَب اهللُ َعَلْيِهمْ  آَمُنوا الَّ  103  الَ َتَتَولَّ

يُل َوَصالُِح املُْْؤِمننِيَ 4 )التحريم /  95  ( َفإِنَّ اهللَ ُهَو َمْوالَُه َوِجرْبِ

 87  َأْن َجاَءُه األَْعَمى * َوَتَوىلَّ  َعَبَس ( 0 – 8 )عبس /

 102، 101، 90   َنِصريٍ َوالَ  َويِلٍّ  ِمنْ  هَلُمْ  َما َوالظَّاملُِونَ ( 8  /)الشوری  

َُذوا َأمْ ( ۱  /)الشوری    90، 89  اْلَويِل   ُهوَ  َفاهلُل َأْولَِياءَ  ُدونِهِ  ِمنْ  اختَّ

/ ةَ  إاِلَّ  َأْجراً  َعَلْيهِ  َأْسَأُلُكمْ  الَ  ُقْل ( 03 )الشوری   55  اْلُقْرَبى يِف  املََْودَّ

 89، 49  احْلَِميدُ  اْلَويِل   َوُهوَ ( 08/)الشوری  

اٍط ُمْستَِقيمٍ  َلَتْهِدي َوإِنََّك ( 33  /)الشوری    93  إىَِل رِصَ

  





 

 األحاديث رسفه

 دينكم، عىل حذروهمفا ذلك فعلوا فإذا السالطني، اّتباع رسول اهلل)ص(: ...

312 

 كسائر أّمتي علامء فأقول، أّمتي، بعلامء القيامة يوم رسول اهلل)ص(: أفتخر

 321 قبيل، األنبياء

 306 ، 304 وسنتي، حديثي يروون بعدي، من يأتون رسول اهلل)ص(: الذين

 ،294 بعدي...، من يأتون الذين خلفائي، ارحم رسول اهلل)ص(: الّلهمّ 

302، 310، 311، 333، 392، 403، 404 

 314 حمدود...، حدٍّ  عىل وقفوا ملّا اخللق رسول اهلل)ص(: إن

 ،323 ،319 ،318 ،294 ،51 األنبياء...، ورثة العلامء رسول اهلل)ص(: إنّ 

324، 330، 331، 343، 393 

 أهل وعرتيت اهلل؛ كتاب الثقلني، فيكم تارك إين الناس، رسول اهلل)ص(: أهيا

 108 ،59 بيتي...،

 49 مظلوم، كّل  إليه يأوي اهلل ظل سول اهلل)ص(: السلطانر

 392 ،302 ،294 ،135 ،117 له، ويلّ  ال َمنْ  ويلّ  رسول اهلل)ص(: السلطان

 321 إرسائيل، بني كأنبياء أمتي رسول اهلل)ص(: علامء

 317 دينكم، عىل رسول اهلل)ص(: فاحذروهم

 ،312 ، 294 الدنيا، يف يدخلوا مل ما الرسل أمناء رسول اهلل)ص(: الفقهاء

314، 318، 343، 393 

 306 ،305 بعدي، من الناس رسول اهلل)ص(: فيعلِّموّنا
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 إىل طريقاً  به اهلل سلك علامً  فيه يطلب طريقاً  َسَلك رسول اهلل)ص(: َمنْ 

 319 اجلنة...،

 114 مواله...، فعيلٌّ  مواله ُكنُت  رسول اهلل)ص(: َمنْ 

 التعّدي...، من يمنعهم قيِّامً  عليهم جيعل نأ إالّ  يقوم رسول اهلل)ص(: وال

314 

 115 الغدير، يوم بالوالية نودي ما بيشء ينادَ  رسول اهلل)ص(: ومل

 309 من بعدي، الناس رسول اهلل)ص(: ويعلِّموّنا

 113 أنفسكم؟، من بكم وأوىل ولي كم َمنْ  الناس، أهّيا رسول اهلل)ص(: يا

 310 نّتي،وس حديثي عنّي رسول اهلل)ص(: يروون

 329 ،320 به، جاؤوا بام أعلمهم باألنبياء الناس أوىل اإلمام عيل)ع(: إن

 من به الناس عنه توارى ما يعرف ال برش، الوايل اإلمام عيل)ع(: إنام

 121 األمور...،

 336 عليه، حمكوم واملال حاكم، اإلمام عيل)ع(: العلم

 392 ،334 ،333 الناس، عىل حكام اإلمام عيل)ع(: العلامء

 ولكم أمركم، بوالية حّقاً  عليكم يل سبحانه اهلل جعل اإلمام عيل)ع(: فقد

 122 عيّل...،

 الوالة...، احتجاب فإن رعيتك، عن احتجابك تطّولن اإلمام عيل)ع(: فال

121 

 وإلمامك، ورسوله هلل نفسك من أنصحهم جنودك من اإلمام عيل)ع(: فولِّ 

121 

 عليكم فيوىّل  املنكر عن والنهي باملعروف راألم ترتكوا اإلمام عيل)ع(: ال

 122 رشاركم...،
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 114 غريي، من به أوىل كنت حّقاً  منازعتي عىل اإلمام عيل)ع(: وأمجعوا

 عىل الوايل حّق  احلقوق تلك من سبحانه افرتض ما اإلمام عيل)ع(: وأعظم

 122 الرعية...،

 122 س...،النا صالح عند الوالة حاالت أسخف من اإلمام عيل)ع(: وإن

 ،340 ،338 عليه...، غلبتم كام مصيبة، الناس أعظم اإلمام عيل)ع(: وأنتم

341، 392 

 كنت...، ما مثل يف أمورك من ينظرون الناس إنّ  مالك اإلمام عيل)ع(: يا

121 

 338 ،337 عليه...، غلبتم كام مصيبة، الناس أعظم احلسني)ع(: وأنتم اإلمام

 واليتك، من  عيلّ  به أنعمت ما تسلبني ال همّ اإلمام عيل بن احلسني)ع(: الل

112 

 بطاعتنا، القيامة يوم إىل املؤمنني مجيع أمر خاّصًة، عنى اإلمام الباقر)ع(: إّيانا

401 

  ينادَ  ومل مخس... اإلمام الباقر)ع(: بني اإلسالم عيل
ٍ
 بالوالية، نودي كام بيشء

107 ،114 

ب اإلمام الباقر)ع(: وما  48 إيّل....، أحّب  بيشء عبادي من عبد إيلَّ  يتقرَّ

 114 مفتاحهّن...، ألّنا أفضل؛ الوالية اإلمام الباقر)ع(:...

 115 حمّمد، آل والية هبا اهلل أمر التي اإلمام الباقر)ع(: والوالية

 حمّمد)ع(: آل من  األئمة هم األمر أويل اإلمام الباقر أو اإلمام الصادق)ع(: أنّ 

 400 طاعتهم، اهلل أوجب

 وحرامنا...، حاللنا عرف قد ممَّن رجالً  بينكم مام الصادق)ع(: اجعلوااإل

120 
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 112 وواليتك، بطاعتك أدينك إين اإلمام الصادق)ع(: اللهم

 319 األنبياء، ورثة العلامء اإلمام الصادق)ع(: إنّ 

 ، 360، 358، 357 ،350حاكاًم، عليكم جعلته قد إيّن  اإلمام الصادق)ع(: ...

361 

[...، أو خصومةٌ  بينكم وقعت إذا لصادق)ع(: إّياكماإلمام ا  تداري ]تدارؤٌّ

362 

 366 ،365 وحرامنا، حاللنا عرف قد رجالً  اإلمام الصادق)ع(: ...

 365 قاضيًا، جعلته قد فإيّن  اإلمام الصادق)ع(: ...

 350 َحَكاًم، به فلريَضْوا اإلمام الصادق)ع(: ...

 115 جائٍر، إلمامٍ  ندا ملَنْ  دين اإلمام الصادق)ع(: ال

 333 امللوك، عىل حّكام والعلامء الناس، عىل حّكام اإلمام الصادق)ع(: امللوك

 349 أحكامنا، وعرف وحرامنا حاللنا يف اإلمام الصادق)ع(: ...ونظر

، 120حديثنا...، روى قد ممَّنْ  منكم كان َمنْ  إىل اإلمام الصادق)ع(: ينظران

344 ،349 

 األرض...، وبقاع املالئكة، عليه بكت املؤمن مات إذا ... اإلمام الكاظم)ع(:

368 

 ،373 ،370 ،312،368 الفقهاء حصون اإلسالم... ، اإلمام الكاظم)ع(: ...

374، 392 

 112 قبلك، من إالّ  والية وال عهدك، إالّ  عهد ال اإلمام الرضا)ع(: اللهمّ 

 إرسائيل، بني يف بياءاألن كمنزلة الوقت هذا يف الفقيه اإلمام الرضا)ع(: منزلة

321 

 390 ،387 ،379 حّجتي، إّّنم اإلمام املهدي)عج(: ...
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 أمر من ـ وثبََّتك اهلل أرشدك ـ عنه سألت ما اإلمام املهدي)عج(: أّما

 375 املنكرين...،

 388 عليهم، اهلل حجة اإلمام املهدي)عج(: أنا

 أحكامنا، يف ظرون وحرامنا، حاللنا وعرف حديثنا، اإلمام املهدي)عج(: روى

385 

 380 عليكم، حّجتي فإّّنم اإلمام املهدي)عج(:...

 115 املفروضة، الطاعات تقبل املعصوم)ع(: بمواالتكم

  





 

 األشعار سفهر

 كار كـند كي را تو بيند چــو

 بـــــد
 

 كي بدي ايــران شـــاه از خــود 

 199 سزد / 

*** 

ـــدر عن ملك إيران فـمتى ص  يــيسء  أن إليك للناظر يمكن)كيف

 199 /  السوء؟!(

*** 

 ولــّي  فتــــــــرة لكـــــل

 قائـــم

 اناالمـــــتح القيامة يــوم وإىل 

 51 دائــم/ 

*** 

  فاإلمام احلي القائم هو ذاك الــويل
 

سواء كان من نسل عمر أم من  

 51 نسل عيل / 

*** 

 يا أهيا السالك هو املهدي واهلادي
 

ســــــواء كان غائبًا أم  

 51 /  حاضـــــــراً 

*** 

  





 

 األعالم رسفه

 347أبان، 

 354إبراهيم بن هاشم، 

 303 الدين،ابن أيب مجهور األحسائي، حمّمد بن زين

 370ابن أيب عمري، 

 320ابن أيب فراس، الشيخ إبو احلسني وّرام، 

 428، 169، 119ابن إدريس احليّل، حمّمد بن أمحد، 

 319ابن البحرتي، 

 أمحد بن حسني بن عبيد اهلل الغضائري =ابن الغضائري 

 95ابن املغازيل الشافعي، 

، 304، 303، 302، 286، 123ابن بابويه القّمي، أبوجعفر حمّمد بن عيل، 

305 ،307 ،319 ،346 ،363 ،375 ،376 ،377 ،378 ،383 

 305ابن بابويه القمي، عيل، 

 369ابن بصري، 

 319ابن داوود، 

 328ابن رشد األندليس، 

 عيل بن رئاب الكويف =ابن رئاب 

 119ابن زهرة، عزالدين محزة بن عيل، 

 401ابن زيد، 

 337ابن شعبة احلراين، أبو حمّمد احلسن بن عيّل، 
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 51، 50، 49، 47، 45، 43، 12ابن عريب، حميي الدين، 

 304عمري، ابن 

 ابن فّضال = احلسن بن عيّل بن فّضال

 376، 315ابن قولويه، جعفر بن حمّمد، 

 319، 298ابن ماجة القزويني، حمّمد بن يزيد، 

 40ابن منظور األفريقي، حمّمد بن مكرم بن عيل، 

 326، 325، 322، 320أبو البخرتي، وهب بن وهب بن كثري بن عبد اهلل، 

 363أبو اجلهم، 

 اإلمام الكاظم)ع( =ن موسى بن جعفر أبو احلس

 40أبو احلسني أمحد بن فارس بن زكريا، 

 386، 366أبو اخلّطاب، 

 97أبو الفتوح الرازي، حسني بن عيل بن حمّمد، 

 401أبو الوليد عبد امللك بن عبد العزيز ابن جريج، 

 320، 319أبو جعفر الصّفار، 

 اإلمام الباقر)ع( =أبو جعفر)ع( 

، 364، 363، 362، 361، 355، 343، 123، 120مل بن مكرم، أبو خدجية سا

365 ،366 ،367 ،368 ،392 ،442 

 اإلمام الصادق)ع( =أبو عبد اهلل)ع( 

 423، 286أبو عيل حسني بن عبد اهلل سينا، 

 401أبو عيّل، 

 377، 376أبو غالب الرازي، 
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 اإلمام العسكري)ع( =أبو حمّمد 

 48أبون بن تغلب، 

 372، 370، 364، 326، 315بن عبيد اهلل الغضائري، أمحد بن حسني 

 95أمحد بن حنبل، 

 363أمحد بن عائذ، 

 369، 363، 320أمحد بن حمّمد، 

 319، 297االزدي السجستاين، أبو داوود سليامن، 

 379اإلسرتآبادي، حمّمد بن إبراهيم، 

، 386، 385، 384، 383، 382، 379، 378، 376، 375إسحاق بن يعقوب، 

387، 392 

 347إسامعيل اجلعفي، 

 393، 315، 312، 123إسامعيل بن أيب زياد السكوين، 

 46إسامعيل، عثامن، 

 327، 12إفالطون، 

 401، 400، 347، 343، 107، 58، 48اإلمام الباقر)ع( ، 

 58اإلمام اجلواد)ع(، 

 اإلمام احلّجة = اإلمام املهدي)عج(

 192، 122، 58اإلمام احلسن بن عيّل)ع(، 

 338، 337، 294، 122، 58مام احلسني بن عيّل)ع(، اإل

 321، 58، 49اإلمام الرضا)ع(، 

، 319، 318، 312، 294، 189، 120، 119، 115، 58اإلمام الصادق)ع(، 
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320 ،325 ،333 ،343 ،344 ،345 ،347 ،348 ،350 ،357 ،359 ،360 ،

362 ،364 ،365 ،368 ،373 ،400 

 383، 58اإلمام العسكري)ع(، 

 370، 368، 354، 343، 294، 58مام الكاظم)ع( ، اإل

، 230،  200، 191، 171، 170،  62، 58، 51، 28اإلمام املهدي)عج(، 

294 ،375 ،376 ،378 ،386 ،392 ،449 

 347، 58اإلمام اهلادي)ع(، 

، 114، 113، 111، 105، 95، 65، 63، 58اإلمام عيّل بن أيب طالب)ع(، 

121 ،192 ،207 ،209 ،218 ،240 ،294 ،302 ،304 ،308 ،320 ،333 ،

335،337   ،338 ،397 ،408 

 58اإلمام عيّل بن احلسني زين العابدين)ع(، 

 اإلمام عيل بن أيب طالب)ع( =أمري املؤمنني 

 14األمني، السّيد مهدي، 

 7األمني، مهدي حمّمد حسن، 

 113األميني، عبداحلسني، 

 46األنصاري، اخلواجة عبد اهلل، 

، 137، 135، 132، 83، 81، 77، 68، مرتضی بن حمّمد امني، األنصاري

280 ،291 ،293 ،296 ،297 ،298 ،299 ،300 ،346 ،377 

 381، 340، 330، 325، 299، 297اإليرواين النجفي، مريزا عيل، 

، 353، 340، 328، 325، 309، 132، 77، 68آخوند اخلراساين، حمّمدكاظم، 

381 ،404 ،410 ،417 ،418 ،440 
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 395، 149آذري القمي، أمحد، 

 440، 28اآلراكي، الشيخ حمّمدعيل، 

 51، 50، 48، 47، 46، 45اآلشتياين، السّيد جالل الدين، 

 416، 353آقا نجفي، حمّمد تقي بن حمّمد باقر، 

، 157، 142، 135، 134، 70، 69، 68آل بحر العلوم، السّيد حمّمد تقي، 

309 ،325 ،327 ،377 

 439، عباس حمّمد، آل سباع القطيفي

 377، 321، 157 حسني، حمّمد الشيخ آل كاشف الغطاء،

 333، 320اآلمدي، عبدالواحد التميمي، 

 50، 46اآلميل، السّيد حيدر، 

 346، 330، 328، 316، 310، 157اآلميل، حمّمد تقي، 

 223، 220آيت، حسن، 

 223، 218، 217بازرگان، مهدي، 

 295البحراين، يوسف، 

 46قي، حمّمد رضا، برزگر خال

 401بريد بن معاوية العجيّل، 

 12البعلبكي، منري، 

 363بكري بن أعني، 

 51البلخي الرومي، موالنا جالل الدين حمّمد، 

 201، 200البهلوّي األّول، رضا شاه، 

 207، 202، 201البهلوّي الثاين، حمّمد رضا شاه، 
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 46بيدار فر، حمسن، 

 298، 117البيهقي، أمحد بن حسني، 

، 318، 317، 316، 310، 307، 161، 160، 137التربيزي، الشيخ جواد، 

325 ،329 ،330 ،371 

 128تركامن، حمّمد، 

 297الرتمذي، حمّمد بن عييس، 

 379التسرتي، حمّمد تقي، 

 353، 330، 310، 132، 77التوحيدي، حمّمد عيل، 

 95الثعلبي النيسابوري، أمحد بن حمّمد إبراهيم، 

 134األصفهاين، حمّمد عيل، ثقة اإلسالم 

 363ثوير بن أيب فاختة، 

 323جربائيل، 

 386، 384جعفر الكّذاب، 

 377جعفر بن حمّمد بن قولويه، 

 46جعفر، حمّمد كامل إبراهيم، 

 130جعفريان، رسول، 

، 151، 150، 148، 146، 145، 144، 139جوادي اآلميل، الشيخ عبداهلل، 

184 ،187 ،188 ،189 ،190 ،191 ،255 ،284 ،346 ،420 ،422 ،424 ،

428 ،432 ،449 ،450 

 40اجلوهري، إسامعيل بن مّحاد، 

 199، 130اجليالين، مريزا أبوالقاسم، 
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 440احلائري اليزدي، الشيخ عبد الكريم، 

 377، 327، 325، 317، 309، 298، 297، 191احلائري اليزدي، مرتضی، 

 250، 191احلائري اليزدي، مهدي، 

 130بد اهلادي، احلائري، ع

 8 حيدر، اهلل،حب

 222، 220حبيبي، حسن، 

 197حجاريان، سعيد، 

 احلجة القائم)عج( = اإلمام املهدي)عج(

 231حجتي كرماين، حمّمد جواد، 

 61احلّر العاميل، حمّمد بن حسن، 

 363احلسن بن عيل، 

 372احلسن بن عيل بن أيب محزة، 

 372، 347، 320احلسن بن عيّل بن فّضال، 

 370، 369احلسن بن حمبوب، 

 363، 347احلسني بن سعيد، 

 363احلسني بن حمّمد، 

 315احلسني بن يزيد النوفيّل، 

 233، 230، 220حسيني البهشتي، السّيد حمّمدحسني، 

، 353، 330، 325، 310، 153، 143، 72احلسيني احلائري، السّيد كاظم، 

371 ،377 ،389 

، 191، 157، 135، 134، 74، 70دالفتاح، احلسينيي املراغي، السّيد مري عب
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303 ،313 ،321 ،336 ،353 ،358 ،390 ،416 

 138زاده، عيل أكرب، حكمي

، 382، 381، 330، 325، 300، 297، 160، 132، 77احلكيم، السّيد حمسن، 

417 

 حمّمد رسول اهلل)ص( =خاتم األنبياء)ص( 

 286، 284، 278، 175اخلامنئي، السّيد عيل احلسيني، 

 429، 428، 427خرازي، السّيد حمسن، 

 95خطيب اخلوارزمي، املوفق بن أمحد، 

، 49، 48، 47، 46، 37، 35، 29، 26، 22اخلميني، السّيد روح اهلل املوسوي، 
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 صدر للمؤلف
 ة الكتب املطبوعأ ـ 

 

 والكالمية لفلسفيةعمال ااأل
  م8998، (مقاالت يف العقل والعقالنية)دفرت عقل 

 ( جمموعة مصنفات جمموعة مصنفات حكيم مؤسس آقا عيل مدرس طهراين

 (3ـ8م، )8999، (احلكيم املؤسس اآلقا عيل املدرس الطهراين

o املجلد األول: تعليقات األسفار 

o املجلد الثاين: رسائل وتعليقات فلسفية 

o  ،املجلد الثالث: رسائل فارسية، تقريظات، نصوص، تعليقات نقلية

 تقريرات ومناظرات.

  مع عبد الكريم  حوار يف التعددية الدينية)مناظره ي پلوراليسم ديني

 م8999، (رسوش

 ( 8ـ  3مأخذ شنايس علوم عقيل )(د ملصنفات العلوم العقليةِّسم ،)

 م0222بمشاركة حممد النوري، 

 
 والسياسية االجتماعية عمالاأل

 سالماإل  ي السياسي الفكر عةجممو

  م8991، (نظريات الدولة يف الفقه الشيعي)نظريه هاي دولت در فقه شيعه 

  م، ]هذا الكتاب[8998، (احلكومة الوالئية)حكومت واليي 

  بإرشاف زهراء (: دفاعيات كديور يف املحكمةريةاحلرضيبة )هباي آزادي ،

 م8999رودي، 

  م0222، (يف الدولة الدينية مالحظات)دغدغه هاي حكومت ديني 

 



 

 املعاصرة يرا إ  ي السياسي سالماإلجمموعة مصادر رواد 

  املال حممد اآلخوند النصوص السياسية يف كتب )سياست نامه خراساين

 م0223، (اخلراساينكاظم 

 

 نسا اإل وحقوق سالماإل عةجممو

 م0228، حق الناس 
 

 (1) ةااللكرتوني لكتباب ـ 

 
  م0229)الرشيعة والسياسة: الدين يف املجال العام(، رشيعت وسياست 

 

 سالماإل  ي السياسي الفكر جمموعة

  م0284، (هليدولة التنصيب اإل)حكومت انتصايب 
 

 املنتظري الشيخ ستاذباأل التعريفجمموعة 

  م0284، (يف خدمة الفقيه احلرّ )فقيه آزاده در حمرض 

  م0284، (نعي الفقيه املخلص)سوگنامه فقيه پاكباز 

 

 املنتقدين للعلماء سالميةاإل مهوريةجمموعة مواجهة اجل

 سنوات متأخرة من ائق حول وث)نادي از شكسته شدن ناموس انقالب اس

 م0284، (السيد كاظم الرشيعتمدارياملرجع الديني حيات 

 (محد آذري القميألشيخ رصد التحوالت الفكرية ل)و فرود آذري قمي  فراز ،

 م0284

                                           
  لمؤلف يف الشبكة العنكبوتية )االنرتنت(املوقع الرسمي لاملوجودة يف ( 8)

divar.comwww.ka،  kadivar.mohsen59@gmail.com ، بعد منع املؤلف من

 طباعة كتبه يف إيران، اضطر إىل نرش اجلديد منها الكرتونيًا فقط. 

 

http://www.kadivar.com/
http://www.kadivar.com/
mailto:kadivar.mohsen59@gmail.com


 

 جتربة املرجع الديني السيد حممد )نقالب ونظام در بوته نقد اخالقي ا

 م0284، (الروحاين

 
 

 اجلهاد فضلأجمموعة 

  م0284، (تساؤالت حول قيادة السيد اخلامنئي)استيضاح رهربي 

  م0284، (ول مرجعية السيد اخلامنئيتساؤالت ح)ابتذال مرجعيت شيعه 

 
 

  نساسالم وحقوق اإلجمموعة اإل

  م0284، (عقاب االرتداد وحرية الدين)جمازات ارتداد و آزادي مذهب 

 

 احلركة اخلضراءجمموعة 

 :تقرير عن احلركة اخلرضاء يف)روايتي از جنبش سبز مردم ايران  نداي سبز 

  م0284، املجلد األول، (يرانإ



 

 

 

 

 تاب االجتهاد والتجديدصدر من سلسلة ك
 

 ـ حبوث يف فقه االقتصاد اإلسالمي. 1

 ـ مقاربات يف التجديد الفقهي. 2

ـ العنف واحلريات الدينية، قراءات واجتهادات يف الفقه 3

 اإلسالمي.

 ـ فقه احلجاب يف الشريعة اإلسالمّية، قراءات جديدة. 4

 


