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احلكم اإلسامّي والفقه احلكومّي املعارص 
- -دراسة حتليلّية للرؤية التجديدّية عند اإلمام اخلميني

الشيخ مصطفى جعفر بيشه فرد)١)

خاصة املقالة:

تتناول هذه املقالة مسألة مفادها: أّن إقامة العدل وتأسيس النظام السيايّس لإلسالم 
باحلكم  فيكتفى  واالضطرار،  الرضورة  ظروف  بحسب  متنازلة  ومراتب  نظام  هلام  هل 

املعصوم اإلمام  عن  نيابًة  العادل  وبالفقيه  الواقعّي،  احلكم  عن  بدالً  الظاهرّي؛ 
؛ عىل حسب نظام األيس فاأليس، أم ليس هلا إالّ مرتبة واحدة فقط؛ وهي إقامة العدل 
املحض واحلكم اإلسالمّي املطابق للواقع؛ بركة وجود النبّي األعظم والعرتة الطاهرة

 من ُولِده؟ 

السيايّس  النظام  إقامة  ُتعّد  اإلمامّية  مشهور  إليه  ذهب  الذي  األّول  االحتامل  فعىل 
لإلسالم غري قابلة للتعطيل، بل هلا مراتب متنازلة؛ حسب الظروف ومقتضياهتا. وأّما 

االحتامل الثاين؛ فيظهر بطالنه بعد إثبات االحتامل األّول باألدّلة القطعّية.

)))  باحث يف الفكر اإلسالمّي وعضو اهليئة االستشارّية يف املجلة، من إيران.
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نّظر من فقهاء اإلمامّية لفكرة رضورة احلكم اإلسالمّي  أّول من  إّن  القول  وُيمكن 
. بنحو جيّل ومفّصل وُوّفق لتطبيق تنظريه؛ هو اإلمام روح اهلل املوسوّي اخلمينّي

املشهور من  املسألة عن مسلك  تناول  اختلف اإلمام اخلميني يف مسلكه يف  وقد 
الوالية يف نظرة املشهور، وحمورّية  فقهاء اإلمامّية يف جمموعة من األمور؛ منها: حمورّية 
احلسبّية  الوالية  ثبوت  ودائرة   ، اخلميني اإلمام  مسلك  يف  السياسّية  والسلطة  الدولة 

، وغريمها من الفوارق بني املسلكني... عند املشهور، واملطلقة عند اإلمام اخلميني

وأقام اإلمام اخلميني يف مقام تقريب الوجوه العقلّية للمسألة جمموعة من األدّلة 
التي استدّل هبا عىل رضورة إقامة احلكم اإلسالمّي.

ثّم ختتم املقالة ببيان مالمح الدولة اإلسالمّية وخصائصها يف كالم اإلمام اخلميني 
ورؤيته التجديدّية يف هذا الصدد.

كلامت مفتاحّية:

احلكم اإلسالمّي، الفقه احلكومّي، الفقه السيايّس، الفقه الفردّي، الفقه االجتامعّي، 
، الدولة، احلكومة، التجديد،  رضورة احلكم، مسلك املشهور، مسلك اإلمام اخلميني

...

مقّدمة:

هلا  أحكامه  جّل  إّن  حيث  السياسة؛  عن  اإلسالم  انفكاك  إمكان  بعدم  اإليامن  بعد 
للنبي  الوالية  بثبوت  اإلذعان  بعد  ثّم  وإدارته،  املجتمع  بشأن  وثيقة  وصلة  ارتباط 
األعظم واألئّمة الطاهرين  بتنصيب إهلّي وتعيني شخيّص، وأّن إدارة املجتمع قد 
الدين والدنيا باإلذن اإلهلّي؛ بعد اإليامن  العباد، وهلم رياسة  ُجِعَلت هلم، وأّنم ساسة 
عرص  يف  اإلسالمّي  النظام  وتأسيس  الدولة  إقامة  حكم  عن  البحث  يقع  كّله،  بذلك 
املعصوم إلقامة احلكم اإلسالمّي لرضورة غيبته، ولزوم كونه  يتصدَّ  مل  فإذا  الغيبة. 
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مستورًا عن الناس، فام هو حكم إقامة النظام اإلسالمّي يف تلك الظروف؟ وما هو حكم 
الشارع احلكيم بالنسبة إىل هذه املهّمة التي ال ُيَرى أهّم منها يف حياة اإلنسان االجتامعّية؟ 

فاملسألة هي يف التحّقق من أحد احتاملني؛ مها:

لألئّمة  - والوالية  اإلمامة  بجعله  اكتفى  احلكيم  الشارع  أّن  األّول:  االحتامل 
املعصومني فقط؛ فمن جهٍة كّلفهم بإقامة احلكم مع توافر الظروف ووجود 
املقتيض وعدم املانع، ومن جهة أخرى كّلف الناس بنرصهتم وإطاعتهم وبيعتهم 
ترشيع  وال  آخر،  حكم  له  وليس  املقدار  هبذا  اكتفى  ولكْن  هلم،  التبعّية  وإعالن 
العدل  إلقامة  الالزمة  الرشوط  توافر  وعدم  الظروف،  حتّقق  عدم  لصورة  بديل 
اإلسالمّي؛ فكأّنه رفع قلم التكليف عن ذّمة الناس، ومل يطالبهم بإقامة السياسة 

اإلسالمّية! 

االحتامل الثاين: أّن الشارع احلكيم جعل عىل عاتق األّمة -ولو بالعنوان الثانوّي-  -
وظيفًة أخرى يف فرض االضطرار وظرف الرضورة، ويف حال عدم إمكان حتّقق 
احلكم  إىل  للوصول  آخٍر  لطريٍق  جعٌل  فثّمة  املحض،  والعدل  باألصالة  اإلمامة 

اإلسالمّي، وحتّقق الوالية الرشعّية؛ وهي اإلمامة بالنيابة.

ودراسة هذين االحتاملني من منظار السّيد اإلمام اخلميني هي حمّل البحث يف هذه 
املقالة.

أوالاً: رضورة إقامة احلكم اإلسامّي:

من  أّول  فإّن  حياهتم؛  وتاريخ  وسريهتم  اإلمامّية  فقهاء  تراث  من  يظهر  ما  عىل  بناًء 
تعّرض إلثبات وجوب إقامة الدولة اإلسالمّية يف عرص الغيبة بشكل رصيح وواضح 
اإلقدام  وبحسب   . اخلميني املوسوّي  اهلل  روح  اإلم��ام  السّيد  هو  عليه،  واستدّل 
والتوفيق؛ فأّول فقيه وّفق ألداء هذه الفريضة واجتهد لتحقيق ُحُلم األنبياء -حسب 
الثورة اإلسالمّية  انتصار  باقر الصدر يف يوم  السّيد حممد  املنقول عن الشهيد  التعبري 
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اإلسالمّية  الرشيعة  عىل  املبتني  السيايّس  احلكم  وأّسس  )))/))/357)ه���� .ش(- 
. ؛ هو اإلمام اخلمينّي نفسه ومدرسة أهل البيت

منهجان  ثّمة  الغيبة؛  زمن  يف  لإلسالم  السيايّس  النظام  إقامة  رضورة  عن  وللبحث 
. وطريقان أساسّيان لدراسة املوضوع؛ مها: مسلك املشهور، ومسلك اإلمام اخلميني

١- املسلك األّول: مسلك املشهور:

الطاهرين يف  إثباهتا لألئّمة  ، وبعد  للنبي األعظم إثبات اإلمامة والوالية  بعد 
سلكه  فام  الفقه،  علم  يف  للبحث  مبدًأ  وجعله  الثبوت  هبذا  اإليامن  وبعد  الكالم،  علم 
مشهور فقهاء اإلمامّية -بالنسبة إىل عرص الغيبة- هو القول بثبوت الوالية للفقيه اجلامع 
،  فبحسب هذا املنهج حيّق للفقيه بالوالية اإلهلّية  للرشائط؛ نيابًة عن األئّمة الطاهرين
فكأّنم  الغيبة؛  عرص  يف  لإلسالم  السيايّس  النظام  وتأسيس  اإلسالمّية،  الدولة  إقامة 
إلثبات رضورة الدولة ومراتب الوالية سلكوا قوس النزول؛ حسب الرتتيب من األعىل 

إىل األدنى.

 : ٢- املسلك الثاين: مسلك اإلمام اخلمينّي

يدخل اإلمام اخلميني يف صلب املسألة من وجهة إقامة الدولة، ثّم إلثبات رضورة 
الدولة اإلسالمّية يسلك قوس الصعود؛ فيثبت يف املرحلة األوىل رضورة إقامة الدولة 
األعظم  النبّي  إّن  حيث  األعصار؛  مجيع  يف  بشأنا  االهتامم  ووجوب  اإلسالمّية، 
س الدولة يف املدينة املنّورة، وكذلك أّسس أمري املؤمنني احلكم بعد متّكنه من ذلك  أسَّ

وبيعة الناس له. ثّم يثبت اإلمام رضورة هذا األمر يف عرص غيبة اإلمام املعصوم
، ويذهب إىل أّنه تكليف ال بّد منه عىل األّمة اإلسالمّية.

ثّم يف املرحلة الثانية يدرس رشوط احلاكم الذي بيده والية أمر األّمة يف غياب اإلمام 
، ويف ما بنّي من الرشوط يتكّلم عن الفقاهة والعدالة والكفاءة، ويف األخري  املعصوم
منصوب  أّنه  ويثبت  العادل،  للفقيه  الوالية  ويثبت  احلاكم،  يف  الفقاهة  رشطّية  يستنتج 
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لزعامة األّمة وإقامة احلكم يف عرص الغيبة.

البحث عن احلكومة اإلسالمّية  الذي سلكه اإلمام اخلميني  يف  فهذا هو املسلك 
ووالية الفقيه؛ خالفًا ملا سلكه معظم فقهاء اإلمامّية. 

ويكمن الفارق بني املسلكني يف أمور عّدة؛ هي:

مسلك املشهور هيتّم بمسألة الوالية، ثّم يف أثناء البحث يدخل يف مسألة الدولة،  -
إقامة  من  التمّكن  بصورة  خيتّص  ال  للفقيه  الوالية  ثبوت  املسلك  هذا  فبناًء عىل 
مبسوطًة  يده  أكانت  فسواًء  مطلقًا،  للفقيه  ثابتة  الوالية  بل  اإلسالمّية،  احلكومة 
وبحكم  الوالية؛  للفقيه  ُجعلت  فقد  مقبوضًة؛  كانت  أم  السيايّس  النظام  إلقامة 
، ويقيم  املعصوم اإلمام  أموال  يتصّدى لألمور احلسبّية، ويترّصف يف  واليته 
املتنازعني؛ إىل غري ذلك من األمور املرتبطة بشؤون اإلمام  احلدود، ويقيض بني 

املعصوم باألصالة وبالذات، وإْن مل يتمّكن من تأسيس السياسة اإلسالمّية.

أّما اإلمام اخلميني يف مسلكه؛ فهو هيتّم بمسألة الدولة والسلطة السياسّية، ثّم أثناء 
الثاين، ختتّص  املسلك  فبناًء عىل  الكالم عن رشوط احلاكم ولزوم فقاهته.  يأيت  البحث 
املسألة بصورة متّكن الفقيه من إقامة النظام اإلسالمّي يف ناحية من النواحي ويف عرص 

من األعصار، فال هيتّم هذا املسلك بصورة قبض يد الفقيه.

بناًء عىل املسلك األّول، ثّمة بعض األقوال التي قد يلتزم أصحاهبا بثبوت الوالية  -
للفقيه يف دائرة األمور احلسبّية فقط، وال يوّسعون األمور احلسبّية إىل حّد أن تشمل 
إقامة الدولة اإلسالمّية. أّما بناًء عىل املسلك الثاين؛ فإّن رضورة احلكومة اإلسالمّية 
تقتيض احلكم بالوالية املطلقة والعاّمة للفقيه يف شعاع أوسع من األمور احلسبّية 
الدولة ونظام احلكم، كام  ف األمور احلسبّية بحيث تشمل  أن تعرَّ املشهورة؛ إالّ 

ذهب إليه بعض الفقهاء؛ ليتمّكن هبا من تأسيس النظام اإلسالمّي.

ِقَبل  - من  جمعول  رشعّي  حكم  للفقيه،  الثابتة  فالوالية  األّول،  املسلك  عىل  بناًء 
الشارع؛ وهذه الوالية املجعولة االعتبارّية تقع موضوعًا ألحكام رشعّية خمتلفة؛ 
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كجواز ترّصفه يف األموال واألنفس، ونفوذ حكمه وقضائه، إىل غري ذلك. أّما بناء 
عىل املسلك الثاين؛ فإّن الدولة والنظام السيايّس من املواضيع العرفّية التي حكم 
الشارع برضورة إجيادها؛ كسائر التكاليف الواجبة التي جيب القيام هبا. نعم، بعد 
احلكم  من  اإلسالمّية؛  الرشيعة  أساس  عىل  هبا  القيام  جيب  اإلقامة  من  التمّكن 

بالعدل، وتنفيذ األحكام اإلهلّية، وإجراء احلدود، وغريها.

بناًء عىل املسلك األّول ال تكون ثّمة مالزمة قطعّية -حسب الرأي والنظر- بني  -
بوالية  يلتزم  أن  فألحٍد  اإلسالمّية،  الدولة  إقامة  ورضورة  للفقيه  الوالية  ثبوت 
الفقيه؛ ومع ذلك ال يرى رضورة الدولة اإلسالمّية يف عرص الغيبة. فاإلسالمّية 
والفقاهة -بوصفهام رشطني للحاكم- كالمها بحاجة إىل الرهان وإقامة الدليل.

وهكذا بناًء عىل املسلك الثاين -أيضًا- حسب الرأي والنظر؛ ال مالزمة بني القول 
برضورة إقامة الدولة اإلسالمّية، والقول بثبوت الوالية للفقيه، فألحٍد االلتزام باألّول 
وإقامة  االستدالل  إىل  بحاجة  احلكم-  إقامة  رضورة  -أي  األّول  إّن  فكام  الثاين،  دون 
الفقاهة للحاكم- حمتاج إىل  الوالية للفقيه واشرتاط  الثاين -أي ثبوت  األدّلة، فكذلك 
البحث ودراسة األدّلة. نعم، احلّق والصواب -كام سيأيت تفصيله- هو القول برضورة 
الدولة اإلسالمّية؛ كام إّن األدّلة تقيض بثبوت الوالية املطلقة للفقيه، وأّن الفقاهة رشط 

لرشعّية السلطة السياسّية يف عرص الغيبة.

املسلك األّول يف بداية مسريته منهج كالمّي، وإِن انتهى أخريًا إىل منهج فقهّي؛  -
بخالف املسلك الثاين؛ حيث إّنه يف البداية يسلك سلوكًا فقهيًّا، ولكن يف النهاية 
يستمّد من األصول والقواعد الكالمّية؛ لتعيني رشوط احلاكم، وإلثبات رشعّية 

ترّصفاته. 

إبداعاته  يعّد من  اّلذي  اخلمينّي  اإلمام  اجلديد يف مدرسة  ما هو  يظهر  ومن هنا، 
الفقهّية، حيث إّنه يرصف الكالم مبارشًة إىل رضورة إقامة الدولة اإلسالمّية؛ بوصفها 
مسألة فقهّية واضحة، ال حيتاج إثباهتا إىل مقّدمات كثرية، وإقامة األدّلة الكثرية وتعّدد 
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الّرد واجلواب؛ بل املسألة من األمور الرضورّية والبدهيّية التي تصّورها كاٍف لتصديقها. 
وهذه الفكرة هلا تأثري معّمق يف الّرؤية الفقهّية واستنباط احلكم الرشعّي بشكل عاّم، كام 

سنشري إليه.

ثانيااً: األدّلة عىل رضورة إقامة احلكم اإلسامّي:

يقول اإلمام اخلميني يف مقام تقريب الوجوه العقلّية للمسألة: »إّن األحكام اإلهلّية 
-سواء األحكام املرتبطة باملالّيات )الرضائب( أو بالسياسات أو باحلقوق- مل ُتنسخ؛ بل 
تبقى إىل يوم القيامة، ونفس بقاء تلك األحكام يقيض برضورة احلكومة، والوالية تضمن 
حفظ سيادة القانون اإلهلّي، وتتكّفل إجراءه، وال يمكن إجراء أحكام اهلل إالّ هبا؛ لئاّل 
يلزم اهلرج واملرج، مع أّن حفظ النظام من الواجبات األكيدة، واختالل أمور املسلمني 
من األمور املبغوضة، وال يقوم األّول وال ُيدفع الثاين إالّ بواٍل وحكومة، مضافًا إىل أّن 
حفظ ثغور املسلمني وبالدهم عن اعتداءات املعتدين واجب عقاًل ورشعًا، وال يمكن 
ُيعقل  املسلمون، وال  إليه  بتشكيل حكومة؛ وكلُّ ذلك من أوضح ما حيتاج  إالّ  ذلك 
احلكومة  لزوم  عىل  دليٌل  بعينه  اإلمامة  دليل  هو  فام  الصانع،  احلكيم  من  ذلك  ترك 
، والسّيام مع هذه السنني املتامدية التي لعّل�ها قد تطول إىل آالف  بعد غيبة ويل األمر

السنني، والعلم عنده تعاىل«))).

ويف آخر كالمه يؤّكد أّن »لزوم احلكومة -لبسط العدالة والتعليم والرتبية، وحفظ 
أحكام  أوضح  من  األجانب-  جت�اوز  عن  واملنع  الث�غ�ور،  وس�ّد  الظلم،  ورفع  النظم، 

العقول؛ من غري فرق بني عرص وعرص، أو مرص ومرص«))).

الّداّلة  الثالثة  العقلّية  الوجوه  إىل  تعّرض  قد  املذكورة  الكلمة  هذه  يف  اإلمام  إّن 
الكلمة -إلجيازها  الغيبة؛ وهذه  والدولة اإلسالمّية يف عرص  إقامة احلكم  عىل رضورة 

واختصارها- بحاجة إىل بسط وتفسري؛ لنصل إىل مغزاها.

)))  اخلميني، روح اهلل: كتاب البيع، ط)، طهران، مؤسسة تنظيم ونرش آثار اإلمام اخلميني، 6)4)ه�.ق/384)ه�.ش، ج)، 
ص9)6. 

)))  م.ن، ص0)6.
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١- الوجه األّول: التأّمل يف الترشيعات اإلسامّية: 

؛ وهو -حسب التحليل- متشّكل  هذا الوجه مذكور يف صدر كالم السّيد اإلمام
من عّدة مقّدمات:

- املقّدمة األوىل: بقاء األحكام واستمرار الترشيعات اإلسامّية:

إّن األحكام اإلهلّية والترشيعات اإلسالمّية يف شّتى املجاالت -من األمور املرتبطة 
الفقهّية  بداية األبواب  القضاء واحلدود واجلهاد؛ من  باألموال والسياسة واألرُسة، إىل 
إىل نايتها- غري منسوخة؛ بل كّلها حّية باقية، وهي حّجة معترة إىل يوم القيامة؛ حيتّج 
هبا اهلل تبارك وتعاىل عىل عباده، وال يسع أحًدا أن يّدعي نسخها يف عرص الغيبة أو القول 
بأّنا كانت أحكامًا مؤّقتة مرهونة بأوقاهتا؛ فإّن هذه الدعاوى خالف الرضورة؛ ممّا ُعِلَم 
من خطابات هذه األحكام وأدّلتها املوجودة يف الكتاب والسنّة املوِجّهة خطاباهتا إىل كاّفة 
الفقهّي من عرص  تراثنا  أّن يف  والشاهد عىل ذلك  األزمنة واألمكنة؛  املسلمني يف مجيع 
املذاهب اإلسالمّية بحث عن هذه  الفقهاء وعلامء  يومنا هذا، ويف سرية  إىل  األئّمة 
الترشيعات، وما تفّوه أحد منهم بنسخها وعدم بقائها، وما توّهم أحد أّنا كانت مؤّقتة؛ 
بل االّتفاق والرضورة حاكامن بأّن حالل حممد حالل إىل يوم القيامة، وحرامه حراٌم إىل 
باحلّجة  يثبت  مل  دام  وما  خالدة،  ، ورشيعته  األنبياء النّبي خاتم  فإّن  القيامة؛  يوم 

والبّينة القطعّية نسخ حكم أو توقيتّيته؛ حُيكم بعمومه الزمايّن.

- الثانية: لزوم تنفيذ األحكام والترشيعات اإلسامّية:

ال شّك يف أّن الغرض من الترشيعات اإلسالمّية ليس إالّ تنفيذها وإجراءها؛ ألّن من 
غري املعقول من الباري احلكيم أن يرّشع األحكام، ويقنّن القوانني املختلفة، وأن ال يريد 
للتنفيذ حتى  تنفيذها وإجراءها! فالترشيع بنفسه ال أصالة له، بل يعتر مقّدمة ومتهيدًا 
ورفع  والقسط،  العدل  إقامة  من  منها؛  املتوّقع  والغايات  واألهداف  األغراض  تتحّقق 

الظلم واإلجحاف، وبسط املعروف وسّد املنكر والفحشاء والفساد.
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- الثالثة: لزوم السلطة السياسّية لتنفيذ األحكام:

بال  وامتثاله،  القليل  بعضها  تنفيذ  بإمكان  سّلمنا  وإْن  اإلسالمّية،  الترشيعات  إّن 
اإلنسان  شخص  إىل  املوّجه  كالتكليف  والسلطات؛  واملؤّسسات  األنظمة  إىل  حاجة 
الرشعّية-  األحكام  جّل  -بل  اإلسالمّية  الترشيعات  أكثر  أّن  إال  والصوم،  بالصالة 
يستحيل تنفيذها وحتقيقها وامتثاهلا يف اخلارج ويف وسط املجتمع إالّ باالستعانة باألنظمة 
باملعروف  السياسّية والدولة واحلكومة؛ كاجلهاد، وإجراء احلدود والتعزيرات، واألمر 
الظلم والفساد، وإحقاق احلقوق  املتخاصمني، ورفع  املنكر، والقضاء بني  والنهي عن 
املالّية وغريها من احلقوق، وصيانة املجتمع عن الفحشاء، وإقامة الصالة، وغريها من 
األحكام االجتامعّية والسياسّية املرتبطة بإدارة املجتمع. هذه األحكام والقوانني ال يمكن 
إجراؤها وتنفيذها إالّ حتت لواء نظام سيايّس صالح عادل يستطيع أن حيّققها؛ حسب ما 

هو املطلوب رشعًا وعقاًل واملقرّر فيهام.

وبالنتيجة: جيب إقامة الدولة اإلسالمّية؛ مقّدمة لتنفيذ األحكام اإلهلّية والترشيعات 
اإلسالمّية املحتاجة إىل السلطة والقّوة، ومتهيدًا لتحّقق احلكمة املكنونة يف هذه الترشيعات 
عن  واحرتازًا  واإلرادات،  لألوامر  وإطاعًة  فيها،  الواقعّية  واملفاسد  للمصالح  التابعة 

النواهي واملكروهات الربوبية.

 ٢- الوجه الثاين: رضورة حفظ النظام وحرمة اإلخال به:

يشري السّيد اإلمام -أثناء كالمه- إىل الوجه الثاين؛ وهذا الوجه -أيضًا- متشّكل 
من مقّدمات؛ وهي:

الترشيع  - يف  األكيدة  الواجبات  من  اإلسالمّي  املجتمع  نظام  حفظ  إّن  األوىل: 
اهلرج واملرج من  يستلزمه من  املسلمني، وما  بأمور  إّن اإلخالل  اإلسالمّي، كام 

املحّرمات املبغوضة التي ال يرىض الشارع احلكيم بتحّققها يف املجتمع.

وعىل هذا، ليس املراد من النظام الواجب حفظه يف هذا الدليل النظام السيايّس،؛ بل 
املراد منه ما يقابل اهلرج واملرج؛ أي ما يوجب اختالل النظام االجتامعّي يف املجتمع.
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الثانية: ال يقوم حفظ النظام، وال يسّد عن االختالل، إال بحكومة عادلة. -

اختالل  عن  واملنع  اإلسالمّي،  املجتمع  نظام  حلفظ  الدولة؛  إقامة  جيب  وبالنتيجة: 
أمور املسلمني.

هذا الدليل قد ُيستشكل عليه، وُيقال إّنه أعّم من املّدعى؛ إذ إّن حفظ نظام املسلمني 
واملنع عن اختالل أمورهم أمٌر رضوريٌّ ال يتحّقق إال بوجود دولة وسلطة سياسّية، لكّن 
األخذ  القادرة عىل  القوّية  الدولة  فإّن  إسالمّية؛  أو غري  إسالمّية  تكون  قد  الدولة  تلك 
بزمام األمور تستطيع حفظ النظام، واملنع عن اختالل األمور، ولو مل تكن دولًة إسالمية؛ 
فاملستنتج من هذا الدليل هو رضورة إقامة الدولة؛ ولو مل تكن إسالمّية، مع أّن املّدعى 

رضورة الدولة اإلسالمّية! 

ولكْن بإمكاننا اجلواب عن هذا اإلشكال؛ بأن ليس املطلوب يف اإلسالم حفظ نظام 
املجتمع اإلسالمّي وسّد اختالل األمور وفقًا ألّي قاعدة عرفّية أو قانون وضعّي، أو بتبع 
أّي إرادة سياسّية منبعثة عن أّي حاكم وواٍل برٍّ أو فاسٍق؛ بل املطلوب من الشارع احلكيم 
ورشوطها،  حلدودها  مراعيًا  اإلسالمّي،  الترشيع  ظالل  حتت  النظام  حفظ  يكون  أن 
لسرية  وفقًا  األخالق؛  ومكارم  للقيم  ومطابقًا  واإلنصاف،  والعدل  للحكمة  وموافقًا 

. األنبياء وآداب األولياء

وال شّك يف أّن حتّقق هذا النظام االجتامعّي غري متيّس إال حتت ظالل الدولة اإلسالمّية 
. الكريمة، التي تتخّلق بأخالق األنبياء وترتّبى برتبية األولياء

فالعقل حيكم برضورة النظم والوقوف أمام االختالل، ولكنّه حيكم -أيضًا- بأّن هذا 
جيب أْن يكون موافقًا للربوبّية الترشيعية اإلهلّية، ومطابقًا للحدود الترشيعة اإلسالمّية؛ 
باالستعانة  واملرج  واهلرج  االختالل  عىل  والقضاء  النظام  باستقرار  يرىض  ال  فالعقل 
بطرق غري مرشوعة أو باالعتامد عىل الوسائل املحّرمة؛ كالظلم والتعّدي واإلجحاف. 
إذا  النظام،  استقرار  حتقيق  هبدف  األمر  ووالية  احلكم  بزمام  تأخذ  التي  الدولة  إّن  كام 
إليها  اإلصغاء  جيوز  وال  هلا  رشعّية  ال  الدولة  فهذه  مرشوعة؛  غري  طرقًا  تسلك  كانت 
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وتوّليها وااللتزام بأوامرها ونواهيها؛ ألّنا تعّد من والية الشيطان والطاغوت التي جيب 
الكفر هبا، والوقوف أمامها؛ بحكم العقل والرشع.

النظام  ليس  الدولة،  رضورة  إلثبات  النظام  حفظ  دليل  من  اإلمام  السّيد  فمراد 
مبدأ  من  واليتها  املأخوذة  الرشعّية  والقوانني  باملقّررات  امللتزم  النظام  بل  هو؛  هو  بام 

الواليات اإلهلّية.

٣- الوجه الثالث: رضورة حفظ ثغور املسلمني:

هذا الوجه -أيضًا- مرّكب من مقّدمتني؛ مها:

واجب  - هو  األعداء؛  وهجوم  املعتدين  اعتداء  عن  املسلمني  ثغور  حفظ  األوىل: 
عقاًل ورشعًا.

الثانية: ال يمكن حفظ الثغور إال بتأسيس الدولة. -

جيب تأسيس الدولة؛ متهيدًا حلفظ ثغور بالد املسلمني من غلبة األعداء  وبالنتيجة: 
عىل نواميسهم.

قد يبدو من ظاهر هذا الدليل -أيضًا- أّنه أعّم من املّدعى؛ ألن ليس املستنتج منه إالّ 
رضورة إقامة نظام سيايّس ذي شوكة يستطيع األخذ بزمام األمور وحفظ ثغور املسلمني 

وحدود البالد، وال يستفاد منه رضورة الدولة اإلسالمّية.

ولكْن، كام مّر يف اجلواب عن اإلشكال الوارد عىل الدليل الثاين: أوالً؛ إّن العقل حيكم 
فالدولة  اإلهلّية،  للترشيعات  ووفقًا  مرشوع،  طريق  عن  ولكْن  املسلمني،  ثغور  بحفظ 
اإلسالمّية،  بالرشيعة  بالتمّسك  والثغور  احلدود  حتفظ  أن  جيب  الثغور  حلفظ  املبارشة 
وجيب أن تكون مّتصفًة بصفة اإلسالمّية. وثانيًا؛ الدولة التي تأخذ بزمام احلكم ومتارس 
حفظ الثغور جيب أن تكون ترّصفاهتا وواليتها مأذونة من ِقَبل صاحب الواليات، كام 
الدولة  رشعّية  ومالك  وتعاىل،  تبارك  اهلل  يف  منحرصة  الوالية  إّن  حيث  سابقًا؛  ذكرنا 
الطاعة  الكفر هبا، وال جتوز  تكون طاغوتّية جيب  تبارك وتعاىل؛ وإالّ  إذنه  موقوف عىل 

والبيعة هلا.
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؛  اخلميني اإلمام  السّيد  املذكورة يف كالم  الثالثة  الوجوه  الكالم حول  متام  وهذا 
إلثبات رضورة تشكيل الدولة، وتأسيس احلكم اإلسالمّي؛ مع حتليل وتقريب له.

وأخريًا، جيب أن نلفت النظر إىل أّن مغزى هذه األدّلة، واحلّد األوسط هلذه الراهني 
واللطف  احلكمة  فإّن  اإلهلّية؛  باحلكمة  التمّسك  هو  املنطق-  أهل  مصطلح  -حسب 
يف  حيكامن  كذلك  ونصبه؛  عليه  والنّص  املعصوم  إمامة  برضورة  حيكامن  كام  اإلهلّي 

- برضورة إقامة الدولة اإلسالمّية. عرص الغيبة -يف صورة عدم بسط يد املعصوم

ثّم إّن السّيد اإلمام بعد بيان هذه الوجوه العقلّية، يرّصح بأّن ما ذكره من واضحات 
وسّد  النظام،  وحفظ  والرتبية،  والتعليم  العدالة،  -لبسط  احلكومة  لزوم  إّن  إذ  العقل؛ 
الثغور، واملنع عن جتاوز األجانب- هو من أوضح أحكام العقول. ومضافًا إىل ذلك فقد 

دّل عليه الدليل الرشعّي أيضًا.

ثّم بعد هذه العبارة يدخل يف بيان األدّلة النقلّية التي ال جمال لنقلها وبسطها يف هذه 
املقالة))).

هذه الوجوه العقلّية املذكورة يف كالم السّيد اإلمام غري متكّفلة لبيان رشوط احلاكم 
وال تتعّرض ملواصفات الويّل الذي يأخذ بوالية األمر، وال تشري إىل أّن وجوب أن يكون 
احلاكم فقيهًا عادالً أم ال؛ بل تثبت أصل رضورة إقامة الدولة اإلسالمّية، من دون نظر 
إىل سائر األمور والرشوط. نعم، يف قسم آخر من بحثه يدخل يف البحث عن الرشوط، 
وأّنه ال بّد يف الويّل من صفات ثالث؛ هي: العلم بالقانون، والع�دالة، والكفاءة لإلدارة.

: ثالثًا: مالمح الدولة اإلسالمّية وخصائصها في كالم اإلمام الخميني

من خالل هذه البحوث الفقهّية، يشري السّيد اإلمام -املبدع إلثبات رضورة احلكم 
اإلسالمّي أّوالً؛ والباين إلقامة النظام السيايّس اإلسالمّي يف عرص الغيبة ثاني�ًا- إىل حقيقة 

احلكومة اإلسالمّية وأماراهتا ومالحمها املختلفة وخصائصها؛ وهي:

)))  انظر: اخلميني، كتاب البيع، م.س، ج)، ص0)6.
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١- نج  احلكومة اإلسامّية:

وبيت  املال  باملالّيات  مرتبطة  قوانني  فيها  عادلة  حكومة  لتأسيس  اإلسالم  قام  لقد 
بالقضاء  مرتبطة  قوانني  وفيها  ودي��ة،  وح��ّدًا  قصاصًا  باجلزائّيات؛  مرتبطة  وقوانني 
نج  عىل  ال  حكومة،  تأسيس  إىل  اإلسالم  دعا  فقد  وسهل،  عادل  نج  عىل  واحلقوق 
م فيه رأي الفرد وميوله النفسانّية عىل املجتمع، وال عىل نج املرشوطة  االستبداد املحكَّ
سة عىل القوانني البرشّية التي تفرض حتكيم آراء مجاعة من البرش عىل  أو اجلمهورّية املؤسَّ
املجتمع؛ بل دعا إىل حكومٍة تستوحي وتستمّد يف مجيع جماالهتا من القانون اإلهلّي؛ حّتى 
اإلطاعة لوالة األمر. نعم، للويّل أن يعمل يف املوضوعات عىل طِبق صالح املسلمني، أو 
ألهل حوزته، دون أن يكون ذلك استبدادًا بالرأي؛ بل مطابقًا للصالح؛ فرأيه -كعمله- 

تبٌع للصالح))).

٢- السلطة الترشيعّية يف احلكومة اإلسامّية:

مطلقة  حكومة  فليست  املعروفة،  احلكومّية  األشكال  اإلسالمّية  احلكومة  تشبه  ال 
يستبّد فيها رئيس الدولة برأيه عابثًا بأموال الناس ورقاهبم؛ وإّنام هي دستورّية، ولكْن 
ال باملعنى الدستورّي املتعارف الذي يتمّثل يف النظام الرملايّن أو املجالس الشعبّية؛ بل 
الرشوط  من  بمجموعة  يتقّيدون  باألمر  القائمني  أّن  بمعنى  مرشوطة؛  دستورّية  هي 
الفرق بني احلكومة اإلسالمّية واحلكومات  القرآن والسنّة. ويكمن  املبّينة يف  والقواعد 
الذين  هم  امللك  ممّثيل  أو  الشعب  ممّثيل  أّن  يف  واجلمهورّية-  منها  -امللكّية  الدستورّية 
يقنّنون ويرّشعون، يف حني تنحرص سلطة الترشيع يف احلكومة اإلسالمية باهلل عّز وجّل. 
وليس ألحد -أّيًا كان- أن يرّشع، وليس ألحد أن حيكم بام مل ينّزل اهلل به سلطاًنا. وهلذا 
السبب، فقد استبدل اإلسالم املجلس الترشيعّي -الذي هو واحٌد من ثالث سلطات 
توجد يف الدول احلديثة- بمجلٍس آخر للتخطيط، يعمل عىل تنظيم سري الوزارات يف 

أعامهلا، ويف تقديم خدماهتا يف مجيع املجاالت))).

اخلميني، كتاب البيع، م.س،  ص9)6.  (((
)))  انظر: اخلميني، روح اهلل: احلكومة اإلسالمّية )والية الفقيه(، ال.ط، طهران، مؤّسسة تنظيم ونرش تراث اإلمام اخلميني، 

9)4)ه�.ق، ص65.
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٣- تنّزه احلكومة اإلسامّية عن الرتّفه والبطر:

ال  وحده،  املرّشع  وهو  وحده،  اهلل  هو  واحلاكم  القانون،  حكومة  اإلسالم  حكومة 
ليست  اإلسالمّية  نفسها. واحلكومة  الدولة  الناس ويف  نافذ يف مجيع  اهلل  سواه، وحكم 
واالستهانة  التفريط  عن  منّزه  اإلسالم  ألّن  إمراطورّية؛  وال  شاهنشاهّية  وال  ملكّية 
بأرواح الناس وأمواهلم بغري حّق. ولذلك، ال يوجد يف حكومة اإلسالم ما هو موجوٌد 
السالطني واألباطرة؛ من قصور فخمة، وخدم، وحشم، وبالط ملكّي،  عند كثرٍي من 

وديوان لويّل العهد، وأمثال ذلك! 

لقد كانت حياة الرسول األعظم يف منتهى البساطة؛ عىل الرغم من أّنه كان يرأس 
الدولة وحيكمها بنفسه. لقد كانت حكومة عيل بن أيب طالب حكومة إصالح؛ وكان 

يعيش ببساطة تاّمة))).

٤- احلكومة اإلسامّية وسيلة ال غاية:

إّن القيام بشؤون الدولة ال ُيكسب القائمني باألمر مزيد شأن ورفعة؛ ألّن احلكومة 
وسيلة لتنفيذ األحكام وإقرار النظام اإلسالمّي العادل. وتتجّرد احلكومة عن أّي قيمة 
إذا اعترت هدفًا مقصودًا ُيطلب لذاته. قال اإلمام عيل -وكان بيده نعل خيصفها- 
: واهلل، هلي  البن عباس: »ما قيمة هذه النعل؟ قال ابن عباس: ال قيمة هلا. قال اإلمام

ا أو أدفع باطااً«))). أحّب إىل من إمرتكم؛ إالّ أن أقيم حقًّ

فاحلكم ليس غاية يف نفسه؛ وإّنام هو وسيلة، تكون هلا قيمتها ما دامت غايتها نبيلة. 
اجلريمة،  درك  إىل  تدّنى  فقد  الوسائل؛  مجيع  لنيله  واخّتذت  غاية،  باعتباره  طلب  فإذا 

وأصبح طالبه يف عداد املجرمني.

)))  انظر: اخلميني، احلكومة اإلسالمّية )والية الفقيه(، م.س، ص66.
طالب  أيب  بن  عيل  اإلمام  املؤمنني  أمري  خلطب  البالغة)اجلامع  نج  موسى:  بن  احلسني  بن  حممد  الرض،  الرشيف    (((
املقّدسة، ))4) ه��.ق/370)ه�.ش، ج)، اخلطبة33،  قم  الذخائر،  دار  ورسائله و حكمه(، رشح: حممد عبده، ط)، 

ص80.
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مسجد  يف  له  خطبة  يف  عيل  اإلمام  قاله  ما  نذكر  احلقيقة،  هذه  عىل  واستدالالً 
منافسة يف  منّا  الذي كان  يكن  مل  أّنه  تعلم  إّنك  »اللهم  له:  الناس  بيعة  بعد   ، الرسول
سلطان، وال التامس يشء من فضول احلطام، ولكْن لنرّد املعامل من دينك، ونظهر اإلصاح 

يف بادك؛ فيأمن املظلومون من عبادك، وتقام املعّطلة من حدودك«))).

5- احلكومة اإلسامّية ومطلب احلّرّية واألمن:

بام أّن حكومة اإلسالم هي حكومة القانون؛ فاحلاكم األعىل يف احلقيقة هو القانون، 
واجلميع يستظّلون بظّله، والناس أحرار يف ترّصفاهتم املرشوعة، فليس ألحد عىل غريه 
أّي حّق، وليس ألحد -بعد تنفيذ القانون- أن َيقُس أحدًا عىل اجللوس يف مكان معنّي، 
وال  وتؤّمنهم،  الناس  ُتطمئن  اإلسالم  فحكومة  حّق.  بغري  معنّي  مكان  إىل  الذهاب  أو 
تسلبهم أمنهم واطمئنانم. فاجلميع آمن يف نفسه وماله وأهله وما يملك؛ ألّن احلاكم 
ال حيّق له أْن خيطو يف الناس بام يتناىف مع ما ُقّرر يف الرشع اإلسالمّي احلنيف، فاإلسالم 
يعتر القانون آلة ووسيلة لتحقيق العدالة يف املجتمع، وسبياًل إىل هتذيب اإلنسان؛ خلقّيًا 

وعقدّيًا وعملّيًا))).

6- احلكومة اإلسامّية وحتقيق املصالح العاّمة:

ال بّد للحاكم األعىل من أن يكون نظره يف املصالح العاّمة، وأن ال يعبأ بالعواطف، 
أّن كثريًا من املصالح اخلاّصة قد قيض عليها؛  وال تأخذه يف اهلل لومة الئم. ولذا، نرى 
رعايًة للمصالح العاّمة. وقد أتى الرسول األعظم عىل هيود بني  قريظة عن آخرهم؛ 
ملا ملسه منهم من اإلرضار باملجتمع اإلسالمّي وبحكومته وبجميع الناس، فجرأة احلاكم 
وكذلك  هلوى،  انسياق  أو  لعاطفة،  خضوع  غري  من  حدوده  وإقامة  اهلل  أمر  تنفيذ  عىل 
عطفه ورأفته وحنانه وشفقته عىل الناس؛ هاتان الصفتان جتعالن من احلاكم كهفًا يلجأ 

الناس إليه)3).

)))  الرشيف الرض، نج البالغة، م.س، ج)، اخلطبة)3)، ص3).
)))  انظر: اخلميني، احلكومة اإلسالمّية )والية الفقيه(، م.س، ص98-97.

اخلميني، احلكومة اإلسالمّية )والية الفقيه(، م.س، ص)))-3)).  (3(
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7- موقع احلكومة يف اإلسام وطبيعة الترشيعات فيها:

: "اإلسالم هو احلكومة بشؤونا. واألحكام قوانني اإلسالم؛  يقول اإلمام اخلميني
وبسط  إلجرائها  آلّية  أمور  وهي  بالعرض،  مطلوبة  فاألحكام  شؤونا،  من  شأن  وهي 

العدالة"))).

السّيد اإلمام موقع احلكومة اإلسالمّية يف اإلسالم، وطبيعة  يبنّي  العبارة  يف هذه 
الترشيعات اإلسالمّية فيها، حيث إّن اإلسالم -بحسب رؤيته- حكومة بجميع شؤونا، 
واحلاكم اإلسالمّي وويل األمر يف اإلسالم يكون حصنًا لإلسالم، أمينًا وحافظًا جلميع 
ورصفها  اخلراجات  وأخذ  الثغور،  وسّد  احلدود،  وإجراء  العدالة،  بسط  من  شؤونا؛ 
والترشيعات  الفرعّية  األحكام  أّما  األصقاع.  يف  الوالة  ونصب  املسلمني،  مصالح  يف 
اإلسالمّية؛ فهي وسائل ووسائط آلّية يف احلكومة اإلسالمّية للوصول إىل غايتها؛ وهي 
مندّكة يف احلكومة اإلسالمّية، وهي شأن من شؤونا؛ فال  فالترشيعات  العدالة،  بسط 
غّض  ومع  اإلسالمّية،  احلكومة  اعتبار  بال  مستقل،  بنحو  األحكام  إىل  ننظر  أن  يمكننا 
النظر عنها. فجميع الفقه حكومّي ُينظر إىل كّل فرع من فروعه بوصفه مقّدمة لتنفيذه يف 

املجتمع. 

برجمة  أّن حقيقة اإلسالم وماهّيته هي احلكومة بجميع شؤونا؛ ألّنا  يتبنّي  وبذلك 
الفردّية  أبعاده  مجيع  يف  اللحد  إىل  املهد  من  وتعاليه  ورش��ده  وهدايته  اإلنسان  حلياة 
واالجتامعّية والسياسّية واالقتصادّية وغريها. كام إّن الترشيعات والفروع الفقهّية شأن 
من شؤونا؛ وكأّن النسبة بينها وبني احلكومة اإلسالمّية نسبة عموم وخصوص مطلق، 
الترشيعات  أّما  اإلسالم.  شؤون  بجميع  القائمة  اإلسالمّية  للحكومة  األصالة  ولكّن 
األرضّية  ُتعّد  آلّية  ألّنا  بالعرض؛  مطلوبة  هي  بل  بالذات،  مطلوبة  ليست  فهي  اإلهلّية 
املناسبة لتنفيذ احلكومة اإلسالمّية، وحتقيق األغراض واألهداف واملالكات املوجودة يف 

الفروع الفقهّية؛ من املصالح واملفاسد التي عىل رأسها بسط العدالة.

)))  اخلميني، كتاب البيع، م.س، ج)، ص633.



(35

ات
ا�س

ودر
ث 

حا
اأب

السنة 2 العدد 4 صيف - خريف 2017

8- موقع كّل من اإلسام واحلكومة اإلسامّية واألحكام الفقهّية األخرى:

أي:  الثالثة؛  األمور  هذه  من  كّل  من  املوقف  له  كالم  يف  اخلميني  اإلمام  يرشح 
ببيان وتفسري جديد؛ حيث يقول:  الفقهّية؛  اإلسالم، واحلكومة اإلسالمّية، واألحكام 
األحكام  أهّم  من  األعظم  النبي  إىل  ضة  املفوَّ املطلقة  الوالية  بمعنى  احلكومة؛  »إّن 
الفرعّية، فال تكون يف عرض سائر األحكام،  اإلهلّية؛ وهي متقّدمة عىل سائر األحكام 
ويف إطار الفروع األخرى؛ وإالّ لو كانت صالحّيات احلكومة يف إطار األحكام الفرعّية 
لغوًا  أمرًا  ضة  املفوَّ والوالية  احلكومة  جعل  احلقيقة  يف  يصري  عليها؛  مة  متقدِّ كانت  وما 
الوالية  من  شعبة  تعّد  التي  اإلسالمّية  فاحلكومة  مسّمى.  بال  واساًم  املغزى،  من  عاريًا 
سائر  عىل  مة  متقدِّ وهي  لإلسالم؛  األّولّية  األحكام  من  اهلل  لرسول  اخلاّصة  املطلقة 
األحكام الفرعّية بام فيها؛ من الصالة، والصوم، واحلّج، فاحلكومة حينام ترى املصلحة 
يف املنع عن فريضة احلّج، أو تعطيل املساجد، أو ختريب املنازل، أو إلغاء االّتفاقّيات؛ فإّن 

ضة اإلهلّية«))). هلا هذه الصالحّيات؛ ألّن هلا الوالية املطلقة املفوَّ

من  شأن  وترشيعاته  اإلسالم  وقوانني  بشؤونا،  احلكومة  هو  اإلسالم  جهٍة:  فمن 
شؤونا، ومن هذه اجلهة تدخل القوانني يف إطار احلكومة اإلسالمّية.

ولكن من جهة أخرى، فإّن احلكومة اإلسالمّية حكم من أحكام اإلسالم وترشيع 
إّن  إذ  اجلهتني؛  بني هاتني  ومناقضة  ثّمة هتافت  يكون  فال  اإلهلّية؛  الترشيعات  من  إهلّي 
كسائر  وحكاًم  اإلهلّية،  الفرائض  من  فريضة  كانت  -وإْن  اإلسالمّية  واحلكومة  الوالية 
هناك  بل  األحكام،  سائر  عرض  يف  الرتبة-  -حسب  ليست  والترشيعات-  األحكام 
هو  اإلسالمّي  واحلاكم  اإلسالمّية  احلكومة  إّن  إذ  الترشيعات؛  يف  وتراتبّية  أولوّيات 
املسؤول عن إدارة املجتمع؛ وفقًا لألحكام الرشعّية واحلدود اإلهلّية، وهو املسؤول عن 
تنفيذها وحتقيقها، مع مراعاة املصالح العاّمة واألولوّيات والرتاتبّية واملقتضيات الزمانّية 

ورسائل  رشعّية  ووكاالت  وأحكام  ومقابالت  ونداءات  خلطابات  )اجلامعة  اإلمام  صحيفة  اهلل:  روح  اخلميني،  انظر:    (((
430)ه�.ق/009)م،   ، اخلميني اإلمام  تراث  نرش  و  تنظيم  مؤسسة  طهران،  ط)،   ،) اخلميني لإلمام  شخصّية 

ج0)، ص367-366.
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األبدّية  السعادة  طريق  إىل  املجتمع  هداية  هو  والغائي  العايل  اهلدف  نعم،  واملكانّية. 
الدنيوّية واألخروّية، والوصول إىل النجاة، والفوز العظيم؛ من بسط العدالة والقسط، 
حتقيق  فيها  املنظور  الغايات  من  ذلك  غري  إىل  والظلم،  الفساد  وسّد  املعروف،  ونرش 

املصالح وجتنّب املفاسد.

املجعولة،  الوضعّية  اإلهلّية  األحكام  من  كانت  -وإْن  اإلسالمّية  والدولة  فاحلكومة 
عىل  الوالية  له  احلكومة  هذه  يف  األمر  وويّل  واحلاكم  التكليفّية،  الفرائض  من  وإقامتها 
املجعولة  والفروع  الترشيعات  سائر  هبا  يقاس  ال  وفريضٌة  حكٌم  اإلسالمّي-  املجتمع 
املدروسة يف علم الفقه؛ سواًء أكانت وضعّية؛ كوالية األب واجلّد، وطهارة املاء، ونجاسة 
واألمّهّية-  الرتبة  -حسب  فاحلكومة  والصوم،  الصالة  كوجوب  تكليفّية؛  أم  اخلنزيز، 
مة عىل مجيع األحكام؛ ألّن القوانني والفروع ُتعد شأنًا من شؤون احلكومة؛ وهي  متقدِّ

مطلوبة بالعرض وأمور آلّية إلجراء احلكومة اإلسالمّية وتنفيذها.

وبني  بينها  التزاحم  موارد  ففي  عليه؛  وتفّرعًا  له،  ونتيجة  املبنى،  هلذا  ووفقًا  هذا، 
سائر األحكام اإلهلّية والفروعات الفقهّية؛ تتقّدم احلكومة ومصاحلها العاّمة عىل سائر 

األحكام ومالكاهتا.

ونظرًا إىل هذه األمّهّية واملوقف الرئيس، ويف سبيل حفظ هذه الوالية واستمرارها، أو 
ألجل إقامتها وتأسيسها؛ نجد أّن أفضل خالئق اهلل يضّحي ويفتدي بامله ونفسه وأهله 
، حيث ليس ثّمة مصلحة  ألجلها؛ كام نرى يف سرية السبط الشهيد أيب عبد اهلل احلسني
الفرائض  أّن سائر  الترشيع اإلهلّي؛ والّس يف ذلك:  أهّم ويف مرتبة أعىل من مرتبة هذا 

واألحكام ُتقام به، وأّنه مفتاحها ودليلها وقيامها هبا.

يف  اإلمام  السّيد  به  رّصح  -كام  املبنى  هذا  عىل  الداّلة  الصحيحة  النصوص  ومن 
بعض كلامته- ما ورد يف روايات كثرية مروّية عن أئّمة أهل البيت حول مسألة الوالية 
ومنزلتها ودورها يف املعارف اإلسالمّية؛ منها: ما رواه الشيخ الكلينّي بسند صحيح، عن 
عيل بن إبراهيم، عن أبيه، وعن عبداهلل بن الصلت؛ مجيعًا عن مّحاد بن عيسى، عن حريز 
عىل  أشياء:  مخسة  عىل  اإلسام  »ُبني  قال:   ، جعفر أيب  عن  زرارة،  عن  اهلل،  عبد  بن 
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ذلك  من  يشء  وأّي  فقلت:  زرارة:  قال  والوالية.  والصوم،  واحلّج،  والزكاة،  الصاة، 
أفضل؟ فقال: الوالية أفضل؛ ألّنا مفتاحهّن، والويّل هو الدليل عليهّن«))).

ليس املراد من الوالية يف هذه األخبار، العقيدة باإلمامة التي ال ُيقَبل عمل بدونا؛ بل 
ب اإلمام عيل يف يوم الغدير إلقامتها وتأسيسها  املراد هو احلكومة والسياسة التي ُنصِّ

لبسط العدل؛ وفقًا ملا يرىض به اهلل تبارك وتعاىل))).

نعم، لو فرض طروء ظرف خاّص؛ فدار األمر بني حفظ مصلحة احلكومة اإلسالمّية 
أو حفظ مصلحة اإلسالم نفسه؛ وصار بقاء اإلسالم مرهونًا وموقوفًا عىل رفع اليد عن 
إقامة احلكومة وغمض العني عن الوالية اإلهلّية؛ كام حتّقق هذا الفرض بعد رحيل النبي 
واحلكومة،  الوالية  عن  العني  غمض  إّنه  حيث  ؛  عيل اإلمام  إىل  بالنسبة  األعظم 
اإلسالمّية؛  احلكومة  مبانيه عىل مصلحة  وتشديد  وأركانه  اإلسالم  بقاء  وقّدم مصلحة 
رعايًة لتقديم مصلحة األهّم؛ وهو بقاء اإلسالم، وعماًل بالتكليف اإلهلّي، ومسؤولّيته 
؛ فصر عىل كظم الغيض، وعىل ذهاب حّق  الرشعّية، وامتثاالً لوصّية الرسول األعظم

، وغصب مخسه، وانتهاك حرمته)3).  رسول اهلل

م مصلحة األهّم؛ وهي حفظ أساس اإلسالم. أّما يف غري هذا  ففي املثال املذكور تقدَّ
ُتعّد من األحكام والفرائض  النادر جّدًا، فالوالية واحلكومة اإلسالمّية -التي  الفرض 

م مصلحتها عىل مجيع املصالح. مة عىل مجيع األحكام والفرائض؛ فتقدَّ اإلهلّية- مقدَّ

9- أصل احلكومة اإلسامّية ونسبته إىل األحكام األّوللّيلة واألحكام الوالئلّيلة:

بأصل  فيه  يرّصح  الرشيف،  أواخر عمره  اإلمام يف  للسّيد  آخر  ثّمة كالمًا  إّن  ثّم 
"والية الفقيه واحلكم  احلكومة والوالية ونسبتها إىل األحكام اإلسالمّية؛ حيث يقول: 

دار  بريوت،  ط)،  البقاعي،  يوسف  وتصحيح:  فهرسة  الفقيه،  جواد  حممد  حتقيق:  الكايف،  يعقوب:  بن  حممد  الكليني،    (((
األضواء، 3)4)ه�.ق/ )99)م،  كتاب اإليامن والكفر، باب3)، ح5، ج)، ص)).

)))  انظر: اخلميني، صحيفة اإلمام، م.س، ج0)، ص98-96. 
)3)  الكليني، الكايف، م.س، كتاب احلّجة، باب)6، ح4، ج)، ص)34.
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احلكومّي من األحكام األّولّية لإلسالم")))؛ فام هو املراد من هذا الكالم؟ وكيف ينسجم 
هذا الكالم مع سائر مواضيعه ومبانيه املشهورة املبّينة يف مواقف شّتى من حياته؟

ويكمن اجلواب يف اآليت:

يعّر عن هذه  - رّبام  الفقيه؛  البحث عن أصل مسألة والية  اإلمام يف  السّيد  إّن 
فيعتقد  والنقلّية؛  العقلّية  األدّلة  عىل  مبنّية  ألّنا  اإلسالمّية؛  باحلكومة  الوالية 
األعظم  النبي  بيد  أمرها  زمام  وجعل  اإلسالمّية  احلكومة  أّسس  اإلسالم  أّن 
. ثّم إّن ما ثبت للرسول واألئّمة فهو ثابت للفقيه؛ وهذا  واألئّمة اهلداة
هو الذي يعّر عنه بوالية الفقيه أو احلكومة اإلسالمّية))). وعليه، فام ُيعّر عنه يف 
العبارة املتقّدمة ب� »احلكم احلكومي«، الذي يعطفه عىل املبتدأ -أي والية الفقيه- 

قبل ِذْكر اخلر؛ إّنام يشري به إىل أصل احلكومة اإلسالمّية. 

ال شّك يف أّن احلكومة اإلسالمّية هي من األحكام األّولّية لإلسالم؛ بل هي يف  -
تعتر  ال  اإلسالمّية  احلكومة  ألّن  وترشيعاهتا؛  اإلسالمّية  األحكام  قائمة  صدر 
الطارئة  العناوين  بمالك طرّو  وتعتر  تنشأ  التي  اإلسالمّية  الثانوّية  األحكام  من 
الثانوّية؛ كالرضر، واحلرج، واالضطرار، والتقّية، وغري ذلك. كام ال تعتر احلكومة 
اإلسالمّية من األحكام احلكومّية، التي هي عبارة عن الترشيعات الصادرة عن 
ثالثًا من  الراجعة إىل إدارة املجتمع اإلسالمّي، وال تعتر قساًم  ويل أمّر املسلمني 

األحكام يف عرض األحكام األّولّية والثانوّية. 

؛ تشييدًا ملا ذهب إليه من والية الفقيه واحلكومة اإلسالمّية يف  - إّن السّيد اإلمام
كتابه املسّمى ب�»والية الفقيه«؛ ينّص عىل أّن هذا املوضوع ليس جديدًا قد ابتدعه هو؛ 
بل قد ُبحثت املسألة من أّول األمر عندما حكم املرحوم املريزا الشريازي بحرمة 
الناس  العاّمة عىل  الفقيه  التنباك؛ حيث كان صادرًا يف حكمه عن موقف والية 

)))  اخلميني، صحيفة اإلمام، م.س، ج0)، ص)37.
)))  انظر: اخلميني، احلكومة اإلسالمّية )والية الفقيه(، م.س، ص45).
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والفقهاء اآلخرين، وقد التزم فقهاء إيران -باستثناء قّلة منهم- هبذا احلكم، ومل 
كان حكاًم حكومّيًا،  وإّنام  اثنني؛  بني  أو خالٍف  نزاع  يكن حكمه ذلك قضاًء يف 
الوقت والظروف واملالبسات، وبارتفاع  املسلمني؛ حسب  فيه مصالح  ُروعيت 
أفتى  حني  الشريازّي  تقي  حممد  املريزا  واملرحوم  احلكم.  ارتفع  الظروف  تلك 
باجلهاد -الدفاع- واّتبعه العلامء يف ذلك؛ كان حكمه صادرًا عن موقف حكومته 

وواليته الرشعّية العاّمة))).

احلكومّي  احلكم  مصاديق  به  وي��راد  احلكومّي«؛  ب�»احلكم  يعّر  رّب��ام  ه��ذا،  فعىل 
»احلكم  ب��  املصطلح  يف  عنه  يعّر  ما  وهذا  التنباك،  الفقهاء؛ كحرمة  بعض  أنشأها  التي 

احلكومّي«؛ بوصفه قساًم ثالثًا من األحكام يف قبال احلكم األّويّل والثانوّي.

ووالية  اإلسالمّية  احلكومة  أصل  به  ويراد  احلكومّي«  ب�»احلكم  يعّر  رّبام  ولكْن، 
أصل  منه  املراد  بل  احلكومّي؛  احلكم  مصاديق  املراد  ليس  االستعامل  هذا  ففي  الفقيه؛ 
الوالية واحلكومة ومرشوعّيتها التي ُجعلت للفقيه يف عرص الغيبة؛ بوصفه حكاًم وضعّيًا 
األحكام  من  احلكم  هذا  أّن  يف  شّك  وال  الرشعّية،  الوضعّية  األحكام  سائر  قبال  يف 
األّولّية اإلسالمّية؛ بل هو -حسب األمّهّية- يف رأس األحكام األّولّية، ويف هذا التعبري 
ليس احلكم احلكومّي قساًم ثالثًا يف قبال احلكم األّويّل واحلكم الثانوّي؛ بل هو يف صدر 

األحكام األّولّية.

١٠- احلكومة اإلسامّية ورضورة تأسيس الفقه احلكومّي املعارص:
يف تعبري السّيد اإلمام عن احلكومة اإلسالمّية ووالية الفقيه »باحلكم احلكومّي« 
كّل  وأّن  احلكومة،  وفقه  الدولة  فقه  إىل  اإلشارة  وهي  مهّمة؛  نقطة  حكومتى(  )حكم 
حكم وفتوى إذا كان صادرًا ومنشًأ ومستنبطًا بنحو خارٍج عن إطار احلكومة والوالية، 
اإلهلّي  احلكم  عن  إخبار  أّنه  بعنوان  مقّلده؛  أو  املفتي  لفرد  ومعترًا  حّجًة  يكون  فقد 
وترشيعه، ولكْن إذا كان له صلٌة وربٌط باملجتمع وأموره، وله أبعاد اجتامعّية؛ فإّن تنفيذه 

)))  انظر: اخلميني، احلكومة اإلسالمّية )والية الفقيه(، م.س، ص45)-46).
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حينئٍذ وإجراءه يف املجتمع بحاجة إىل الوالية، وأمره موكول إىل من بيده زمام أمر األّمة، 
وليس لغري ويّل األّمة مزامحة احلاكم واإلقدام عىل تنفيذ األحكام مبارشة، بال استئذان 

وتنسيق مع احلكومة اإلسالمّية.
الفقه  السيايّس؛ فموضوع  الفقه احلكومّي والفقه  ثّمة فرًقا بني  إّن  يقال  من هنا، قد 
السيايّس خيتّص بالترشيعات السياسّية؛ كاجلهاد، وإجراء احلدود والقصاص، وغريمها؛ 
ممّا ُيعّد قساًم من األحكام الفقهّية، ال مجيعها. والنسبة بني مسائل الفقه السيايّس واملسائل 
الدولة والفقه احلكومّي، فال  أّما موضوع فقه  الفقهّية هي العموم واخلصوص املطلق. 
خيتّص بالترشيعات السياسّية؛ بل يشمل مجيع األحكام واملسائل الفقهّية برّمتها، ولكْن 
من الوجهة االجتامعّية والبعد االجتامعّي؛ إذ إّن وظيفة احلكومة اإلسالمّية ومسؤولّيتها 
هي تنفيذ مجيع األحكام وإقامتها وبسطها ونرشها؛ من الطهارة والصالة، إىل القصاص 
بإجراء احلدود اإلهلّية والقضاء واجلهاد  والديات والدولة اإلسالمّية، وكام هي مكّلفة 
واملنع عن الظلم والفساد والتعّدي؛ ممّا ُيعّد من مسائل الفقه السيايّس؛ فكذلك الدولة 
األخالق،  وبسط  املجتمع،  يف  والصوم  والصالة  واملناسك  العبادات  بإقامة  مكّلفة 
فالدولة  وغريها،  الصحيحة،  االجتامعّية  اآلداب  الناس  وتعليم  احلّقة،  العقائد  ونرش 
مكّلفة بإقامة مجيع األحكام الفقهّية ومسؤولة عنها بإجياد األرضّية املناسبة لتحقيق كّل 
منها، وختطيط الرامج واالسرتاتيجّيات املدروسة واملدّونة يف هذا املجال. كّل هذا من 
وظائف الدولة اإلسالمّية وتكاليفها، وإيكال هذه الوظيفة عىل عائق الدولة اإلسالمّية 
فإْن  أخرى:  وبعبارة  اإلهلّي.  الترشيع  مبدأ  عن  الصادرة  الفقهّية  األّولّية  األحكام  من 
كان ثّمة حكم وفتوى مستنبط من األدّلة الرشعّية؛ فهذا احلكم والفتوى -بام أّنه مرتبط 
بالقضايا االجتامعّية- حكٌم شأيّن، وأّما فعلّيته ولزوم تنفيذه يف املجتمع فهو مرشوٌط أو 
الفقيه؛  معّلٌق برأي إمام املسلمني، وداخل يف صالحّيات احلكومة اإلسالمّية أو والية 
عىل حسب ما يراه الويّل من الظروف االجتامعّية، ثّم بعد رأيه بالتنفيذ يصري حكاًم فعلّيًا 
منّجزًا جيب تبعّيته وامتثاله. نعم، إذا مل تكن ثّمة احلكومة والوالية املرشوعة الرشعّية، 
ومل يوجد فقيه مّتصف بأوصاف الوالية، فاألمر يدخل يف مسألة والية عدول املؤمنني 

ونحوها.
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ُبعده االجتامعّي  الفقه اإلسالمّي يف  أّن  السّيد اإلمام  ومن هنا، يستفاد من فكرة 
تنفيذ تلك األحكام يف  إّن  القصاص والديات. كام  إىل  العبادات  هو فقه حكومّي؛ من 
وسط احلياة االجتامعّية ال يف هامشها، وإقامتها يف مجيع أبعاد حياة البرش؛ مرتبط ومّتصل 
األّولّية والثانوّية. وهذا  م عىل مجيع األحكام  أّويّل مقدَّ باحلكومة والوالية. وهذا حكم 
احلكم األّويّل يعّر عنه السّيد اإلمام ب� »والية الفقيه« و»احلكم احلكومّي«، ويف مقام 
الويّل  الفقيه  وأنشأ  واإلنشاء؛  واإلعالن  اإلقدام  مرحلة  إىل  احلكم  وصل  إذا  التطبيق، 
حكاًم وأصدر إلزامًا؛ فيعّر عن حكمه وإلزامه ب� »احلكم الوالئّي« أو »احلكم احلكومّي«. 

وفقه  العبادة،  وفقه  القضاء،  كفقه  اختصاصات؛  بعّدة  الفقه  ختصيص  املمكن  من 
من  ذلك  غري  إىل  الرتبية،  وفقه  الوقف،  وفقه  العقود،  وفقه  االقتصاد،  وفقه  األرسة، 
الفروع الفقهّية املضافة املنشعبة من الفقه املطلق؛ بأن تكون صلة كّل فرع إىل أصل الفقه 
اإلضافة  قبيل  من  الفروع  هذه  من  كلٍّ  إىل  الفقه  إضافة  فبالنتيجة،  بالكّل.  اجلزء  صلة 

التبعيضّية.

ولكّن أمر الفقه السيايّس خيتلف؛ ذلك أّن الفقه السيايّس إْن كان املراد منه األحكام 
اخلاّصة بالسياسة مبارشة -كاجلهاد، واألمر باملعروف، وإجراء احلدود، وما شابه ذلك- 
إن  أّما  الفروع.  سائر  عرض  يف  الفقهّية  الفروع  من  فرعًا  السيايّس  الفقه  يكون  فحينئٍذ 
كان املراد أّن مجيع الفقه -حتى باب الطهارة، ومقّدمات الصالة، وأحكام األموات- له 
صلة وثيقة باحلكومة والسياسة، وأّن الرامج والتخطيطات واالسرتاتيجّيات احلكومّية 
وظائف  من  إّن  وقلنا  الرشعّية،  والترشيعات  اإلهلّية  األحكام  إقامة  يف  خاّص  تأثري  هلا 
يكون  فال  املجتمع؛  يف  الفقه  مجيع  لتحقيق  خاّصة  برامج  تّتخذ  أْن  اإلسالمّية  احلكومة 
الفقه السيايّس -حسب هذه الّرؤية- فرعًا بمحاذاة سائر الفروع الفقهّية، وال قساًم من 
أقسام الفقه اإلسالمّي. وبعبارة أخرى: عبارة »الفقه السيايّس« ليست من باب املضاف 
كلمة  إّن  كام  واملوصوف،  الصفة  باب  من  السيايّس«  »الفقه  يعتر  بل  إليه؛  واملضاف 
السيايّس توّضح ماهّية الفقه وتبّينها؛ فإّن السياسة صفة جلميع األبواب الفقهّية، ال لقسٍم 
من أقسام الفقه. وهبذا البيان، يظهر أّن ما قد ُيتوّهم من أّن ثّمة فرق بني الفقه احلكومّي 
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والفقه السيايّس؛ ال خيلو من تأّمل ومناقشة؛ بل إّن مجيع الفقه السيايّس ومجيع األحكام 
الفقهّية وفروعها؛ هلا صلة وثيقة بالدولة واحلكومة اإلسالمّية.

هذا األمر بمكان من الوضوح؛ وبخاّصة يف الفقه املعارص واالجتهاد املعارص؛ حيث 
الفردّية  األحكام  عداد  يف  ُتَصنَُّف  كانت  الفقهّية  والفروع  األحكام  من  كثريًا  أّن  نرى 
-أي  الراهن  العرص  يف  ولكْن  والدولة،  املجتمع  تكاليف  دون  الفردّية  الوظائف  ومن 
النواحي  الدولة قد توّسعت إىل كثرٍي من  أّن وظائف  الرقّي والتكنولوجيا- نرى  عرص 
للدولة.  املبارشة  الوظائف  من  اليوم  الفردّية صارت  األحكام  أّن هذه  ونرى  املتفاوتة، 
فعىل سبيل املثال: بيع السالح ألعداء الدين التي يبحث عنها يف املكاسب املحّرمة؛ من 
يف  البحث  اجّتاه  كان  وضعًا.  أو  تكليفًا  الفساد؛  أو  والصّحة  احلرمة،  أو  اإلباحة  حيث 
فقد صار  اليوم  أّما  القضية،  إىل هذه  بالنسبة  الفرد وموقفه  بيان وظيفة  إىل  املسألة  هذه 
وغري  وإهدائه  إعطائه  إىل  ورشائه  وبيعه  صنعه  -من  كّله  السالح  أمر  أّن  الواضح  من 
حتت  يكون  أْن  وجيب  والدولة،  احلكومة  شؤون  من  به-  املرتبطة  الترّصفات  من  ذلك 
العلم فريضة  التعّلم، وأّن  القبيل -أيضًا- مسألة وجوب  إرشافها وواليتها. ومن هذا 
عىل املسلمني؛ حيث كان االجّتاه إىل هذه القضّية يف السابق اجّتاهًا فردّيًا، ولذا كان الفقهاء 
يفتون بوجوب تعّلم األحكام املبتىل هبا، وتعّلم أصول الدين فقط، دون وجوب سائر 
جّل  صارت  التي  املهّمة  املسائل  من  التعليم  نظام  مسألة  باتت  فقد  اليوم،  أّما  العلوم. 
الرامج  الخّتاذ  اإلسالمّية  احلكومة  ومسؤولّيات  الدولة  صالحّيات  يف  داخلة  أمورها 
واالسرتاتيجّيات؛ لكي يصل املجتمع اإلسالمّي يف مجيع الفروع العلمّية إىل حّد الكفاف 
والّرقّي والغنى عن األغيار واألعداء. وهذا احلكم من الفرائض والواجبات العينّية عىل 
الدولة اإلسالمّية، وال خيتّص بفرع خاّص من الفروع العلمّية؛ بل يشمل مجيع العلوم 

برّمتها.
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خامتة:

بناًء عىل ما تقّدم، يتبنّي أّن الفقه هو برجمة للحياة، وأّن حتّققه وإقامته يف وسط االجتامع 
موكول إىل احلكومة والوالية؛ فالفقه كّله حكومّي وسيايّس ووالئّي؛ وهذه الرؤية هي 
املوسوّي  اهلل  السّيد روح  لإلمام  االجتهادّية  املدرسة  عنها  التي كشفت  اجلديدة  الرؤية 

. اخلمينّي


