فهرس البحث 3 ....................................................................................................................
االهداء5 .............................................................................................................................
املقدمة 7 ............................................................................................................................
 -1مسائل في الوالية11 ............................................................................................................. :
 /1-1الوالية و أقسامها11 .................................................................................................... :
 /2-1مناصب الفقيه بحسب الفقه الشيعي13 ....................................................................... :
 /3-1والية الفقيه املطلقة15 ................................................................................................ :
 -2النيابة عن املعصوم (عليه السالم)17 ................................................................................... :
 /1-2النيابة الخاصة17 .......................................................................................................:
 /2-2النيابة العامة20 ......................................................................................................... :
 -3االختالف في مسألة الوالية املطلقة27 .....................................................................................:
 /1-3الر افضون لوالية الفقيه املطلقة35 ............................................................................. :
 /2-3املثبتون لوالية الفقيه املطلقة36 .................................................................................. :
 -4األدلة على والية الفقيه41 .................................................................................................... :
 /1-4الدليل العقلي41 ........................................................................................................ :
املقدمة األولى :ضرورة وجود السلطة التنفيذية ()41 ........................................................... .
املقدمة الثانية :القيادة واإلدارة في زمن الغيبة للفقيه 45 ......................................................
مناقشة الدليل العقلي48 ................................................................................................:
مناقشة املقدمة األولى48 ................................................................................................ :
مناقشة املقدمة الثانية49 ...............................................................................................:
مناقشة دعوى النيابة50 ................................................................................................. :
مناقشة دعوى األولوية52 ............................................................................................... :
 /2-4الدليل القرآني55 ....................................................................................................... :
 /1-2-4االستدالل بآيات وجوب طاعة أولي األمر 55 .............................................................
 /2-2-4االستدالل بآية وجوب أداء االمانات 57 ....................................................................
 /3-2-4اآليات التي تعطي شرعية الحكم لألحبار 59 ..............................................................

 4ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

 /3-4الدليل الروائي61 ....................................................................................................... :
 /1-3-4مقبولة عمربن حنظلة61 ..................................................................................... :
 /2-3-4رواية أبي خديجة65 ............................................................................................ :
 /3-3-4التوقيع املروي عن الناحية املقدسة67 .................................................................. :
 /4-3-4رواية مجاري األموربيد العلماء70 ......................................................................... :
 /5-3-4رواية الفقهاء أمناء الرسل72 ............................................................................... :
 /6-3-4رواية العلماء ورثة األنبياء75 ................................................................................ :
 /7-3-4مرسلة العلماء خلفاء الرسول78 ........................................................................... :
 -5مناقشات تنفي ثبوت أصل الوالية80 ..................................................................................... :
 /1-5والية الفقيه بحسب األصل األولي80 .............................................................................. :
 /2-5والية الفقيه وآية إكمال الدين83 ................................................................................. :
 /3-5الوالية في زمن الغيبة85 ............................................................................................... :
 /4-5سبب غيبة اإلمام الثاني عشر (عليه السالم)86 .............................................................. :
ّ
 /1-4-5الرأي األول :العلة ال يعلمها إال هللا وخلفاؤه 87 ..........................................................
 /2-4-5الرأي الثاني :خوف القتل 89 ..................................................................................
 /3-4-5الرأي الثالث :إعراض األمة 92 ................................................................................
 /5-5التغافل عن سبب الغيبة الحقيقي 94 .............................................................................
 /6-5تغييب اإلمام الثاني عشر (عليه السالم)100 ...................................................................:
 /7-5الغيبة زمن فترة102 .................................................................................................... :
مصادرالبحث 113 ...............................................................................................................

إلى خليل هللا  . . .إبراهيم عليه السالم

بسم هللا الرحمن الرحيم
الحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين
الطاهرين.
من املسائل الطارئة واملستحدثة في الفقه الشيعي التي أصبحت محط اهتمام
الفقهاء والباحثين مسألة والية الفقيه املطلقة التي ولدت في القرن الثالث عشر الهجري
على يد الشيخ أحمد النراقي الذي عاش بين1245 -1185( :ه).
ومحاولة إبرازها مسألة تحظى بأهمية فائقة  -كأهمية اإلمامة في الدين اإللهي،
ّ
وأنها استمرار ملسألة اإلمامة ،وأن الدليل الذي يدل على اإلمامة عينه يدل على ثبوت
الوالية للفقهاء في زمن غيبة اإلمام املعصوم (عليه السالم)  -ال معنى لها ،وال دليل عليها.
ّ
ال شك في أن حاجة املجتمع إلى اإلمامة ضرورة ال يمكن انكارها ،إال أنها ال تبيح
للفقيه ادعاء صالحياته (عليه السالم).
ّ
إن ثبوت والية املعصوم لغير املعصوم أمر ال تستسيغه الفطرة والعقل السليم؛ إذ
املولى سبحانه إنما أعطى الوالية املطلقة ووجوب الطاعة املطلقة لخلفائه بسبب
عصمتهم فكيف يمكن أن يعطيها لفاقدي العصمة؟!
 كيف تكون الوالية املجعولة للمعصوم بعينها للفقيه مع عدم عصمته؟ كيف يسد غيراملعصوم مكان املعصوم في اإلفتاء والقضاء وتنفيذ األحكام؟إذا كان الفقيه يسد مسد املعصوم فما ضرورة وجود املعصوم إذن؟
إ ّن والية املعصومين (عليهم السالم) املطلقة إنما ثبتت بدليل قطعي الصدور
محكم الداللة ،فهل يوجد دليل  -كذلك  -يثبت والية الفقيه؟
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ً
ّ
إن جميع األدلة التي سيقت إلثبات والية الفقيه مجملة في داللتها ،مضافا إلى
ضعف سندها بحسب مبانيهم.
القول بوالية الفقيه املطلقة فيه من الخطورة ما ال يخفى؛ إذ يلزم تهميش دور
اإلمامة في اإلسالم ،كما يعود في حقيقته إلى ادعاء منصب املعصوم (عليه السالم) ،وإن
لم ُي ّ
صرح بذلك.
ّ
إن القول بوالية الفقيه يعني استبدال املعصوم بغيراملعصوم.
ّ
مع أن الدين اإللهي قائم على اشتراط العصمة في مطبق الشريعة وأحكامها
لضمان سالمة التطبيق ،وال يضمن ذلك فيما لو تصدى غير املعصوم ،سواء في اإلفتاء
أو القضاء أو الوالية ،فجميع هذه املناصب التي أعطيت للفقيه إنما هي مناصب
املعصوم (عليه السالم) ،ولم ّ
تصرح األدلة بثبوتها للفقيه في زمن الغيبة.
ّ
عن أبي عبد هَّللا عليه ّ
السالم( :اتقوا الحكومة ،فان الحكومة انما هي لإلمام
[كنبي] أو وص ّي ّ
ّ
العالم بالقضاء ،العادل في املسلمين ّ
نبي) (.)1
لنبي
ّ
وأما القول بضرورة تصدي الفقيه كي ال يلزم تعطيل أحكام الشريعة فهو يدل على
عدم قيام األمة بوظيفتها في زمن الغيبة ،إذ انها زمن فترة  -كالفترات بين الرسل  -وتكليف
الناس فيها هو العمل الجاد لرفع عوائق الظهور املقدس إلمامنا املهدي (عليه السالم)،
وليس استنابته وإحالة صالحياته للفقيه ليقوم مقامه بال دليل ُيثبت ذلك.
جاء هذا البحث ليبين هذه الحقيقة؛ أعني:
 عرض ومناقشة ما ُيستدل به على والية الفقيه في زمن الغيبة.ُ
 إن غيبة اإلمام املهدي (عليه السالم) تعد زمن فترة ،ويقول سبحانه في حالَ َ ُ َ
وب َع َل ْيه ْم َو ّ ُ
ون ُم ْر َج ْو َن َأل ْمر َّّللا إ هما ُي َع ّذ ُب ُه ْم َوإ هما َي ُت ُ
َّللا َع أل ٌ
يم
األمة في زمن الفترة؛ ﴿وآخر
أ
أ
أ
أ
أ
أ
أ
َ ٌ
ح أكيم﴾ [التوبة.]106 :
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الكليني ،الكافي.406 /7 :
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والعديد من األحكام ربما تتغير في زمن الفترة ،وعلى األقل أن الشيعة اإلثنا عشرية
ّ
يقرون بوجود أحكام منوطة بالحضور (حضور املعصوم) كوجوب صالة العيدين
وغيرها.
ومن هنا يأتي السؤال التالي :هل وظيفة الفقهاء في زمن الفترة أو الغيبة استنابة
ُ
اإلمام املغيب في جميع صالحياته الثابتة له في الشريعة؟
ّ
إن جميع الفقهاء الذين استدلوا على والية الفقيه لم يأخذوا بالحسبان زمن
ُ
الفترة ،كما وأن األدلة التي ذكرت إلثبات ذلك (والية الفقيه) لم تكن ناظرة لزمن الفترة،
ّ
ومصرحة بتولي الفقيه مهام
و إنما صدرت في زمن الحضور ،بمعنى أنها لم تكن ناظرة
ً
اإلمام عند غيبته ،و إنما هي أدلة عامة لم تكن بصدد جعل الوالية أساسا.
وعلى أي حال؛ هذا البحث سيوقفنا  -بشكل مختصر  -على العديد من األمور
املهمة املرتبطة بمسألة والية الفقيه.
ولكي يسهل فهم تلك األمورجعلته في مباحث متسلسلة بالشكل اآلتي:
.1
.2
.3
.4
.5

مسائل في والية الفقيه.
النيابة عن املعصوم (عليه السالم).
االختالف في مسألة الوالية املطلقة.
األدلة على والية الفقيه ومناقشتها.
مناقشات تنفي ثبوت أصل الوالية.

ً
وفي الوقت الذي أسأله تعالى أن يتقبل هذا القليل دفاعا عن إمامة خلفائه
صلوات هللا عليهم أجمعين ،أسأله عز وجل أن ينفع به املؤمنين واملؤمنات طالبي
الحقيقة.
ً
ً
والحمد هلل أوال وآخرا ،والصالة والسالم على محمد وآل محمد األئمة واملهديين
ً
وسلم تسليما.
عبد العالي املنصوري
2021 /11 /26
النجف األشرف

الوالية :تعني السلطنة على الش يء بحيث يحق التصرف فيه ،فولي اليتيم هو الذي
له حق التصرف في شؤون اليتيم بما تمليه مصلحته ،وكذا ولي املرأة.
وعرفها النائيني بأنها( :الرياسة على الناس في أمور دينهم ودنياهم ومعاشهم
ومعادهم) (.)1
وال إشكال في ثبوتها باملعنى املتقدم للنبي (صلى هللا عليه وآله) ولخلفائه األئمة
املعصومين صلوات هللا عليهم.
ً
والقائلون بوالية الفقيه يرون ثبوتها أيضا للفقيه الجامع للشرائط في زمن
الغيبة ،فالوالية املطلقة للفقيه الجامع للشرائط؛ تعني سلطنة الفقيه وحاكميته
ورياسته على الناس في أموردينهم ودنياهم.
ّ
وبما أن والية الفقيه  -بحسبهم  -هي امتداد لوالية املعصوم (عليه السالم) (،)2
ُ
فوالية املعصوم تتصورعلى أربعة أنحاء هي:
 .1الوالية التكوينية؛ وتعني التصرف في عالم التكوين بالتسلط عليه وتسخيره،
كما تحقق ذلك لبعض األنبياء كخليل هللا إبراهيم (عليه السالم) .قال تعالى َ :
﴿وإ ْذ َق َ
ال
أ
ْ َ ُ َ ّ َ َ ْ َ ُ ْ َْْ َ َ َ َ َ َ ْ ُ ْ ْ َ َ ََ َ ْ َ ْ َ َ ْ َ َ َ ُ ْ
ال فخذ
أإبر أاهيم ر أب أ أرأنى كيف تح أيى املوتى قال أو لم تؤ أمن قال بلى و ألكن أليطم أئن قل أبى ق
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1كتاب املكاسب البيع تقرير بحث النائيني لآلملي.333 /2 :
 -2قال السيد كاظم الحائري( :والية الفقيه هي امتداد لوالية النبي واالمام ... ،فاملستفاد من الروايات املروية عند الشيعة
هو اعطاء النيابة عن اإلمام والوالية العامة بيد الفقهاء الواجدين ملواصفات معينة) السيد الحائري ،أساس الحكومة
االسالمية :ص.139
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ًُ
ً
َ َْ َ ً َ ه
َ ُ
ْ َ
ص ْر ُهن إ َل ْي َك ُث هم ْ
الط ْير َف ُ
اج َع ْل َعلى ك أ ّل َج َب ٍل أم ْن ُهن ُج ْزءا ث هم ْاد ُع ُهن َيأ أتين َك َس ْعيا
أربعة أمن
أ
أ
َ
ه
َ
َ
ٌ
َ َْ ْ
ٌ
واعلم ان َّللا ع أزيز ح أكيم﴾ [البقرة.]260 :
َ ه َ َ
وكما تحقق لنبي هللا سليمان (عليه السالم) ووصيه آصف بن برخيا؛ ﴿ف َسخ ْرنا ل ُه
ّ َ َ ْ ى َْ ُ َ ً َْ ُ َ َ َ َ ه
َ َ َ َ َ
الش َي َ ُ ه َ َ َ ه
ين ُمق هرأنين أفى
اص * وآخ أر
الريح تج أر أبأم أر أه رخاء حيث أصاب * و
أ
اطين كل بن ٍاء وغو ٍ
أ
َ َ َ َُ َ ُْ ْ َْ َ
ْ َ ُ ٌْ
َ َ ه
َ
َْ ْ َ
ْ
ْ
َ
ْ
اب﴾ [ص﴿ .]39 -36 :قال ال أذى أعنده أعلم
األصف أاد * هذا عطاؤنا فامنن أو أم أسك أبغي أر أحس ٍ
َ ْ َ َ َْ ه َ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ ه َ ُ ُ ْ َ ًّ ْ َ ُ َ َ َ
م َن ْالك َتاب انا آت َ
هذا منْ
يك أب أه قبل ان يرتد أإليك طرفك فلما رآه مست أقرا أعنده قال
أ
أ
أ
أ أ
َ
ْ
ّ
فض أل َرأبى﴾ [النمل.]40 :
َ
ََ ُ ً
وال إلى َبني إ ْس َر ا أئ َ
يل اني ق ْد
وكما تحقق لنبي هللا عيس ى (عليه السالم)؛ ﴿ورس
أ أ
هْ َ
َ َ ُ ُ َْ ً ْ
ُ
ُ
َ ُْ ُ َُ ْ َ ّ َ َ
ُْ ُ ْ َ ْ ّ ُ ْ
الط أين ك َه ْيئ أة الطي أر فانفخ أف أيه فيكون طيرا أب أإذ أن
أجئتكم أبآي ٍة أمن َرأبكم اني أخلق لكم أمن أ
َ ُْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ َْ ْ َ ْ
هللا﴾ [آل عمران.]49 :
هللا و أب أرئ األكمه واألب َرص وأح أيي املوتى أب أإذ أن أ
أ
ال ع ْفر ٌ
َ َ
يت
بل تحقق لعفريت من الجن كما في قصة سليمان (ع
ليه السالم)؛ ﴿ق أ أ
َ َ ْ َ َ ٌّ َ
َ ْ
ٌ
َ َْ َ َُ َ
وم م ْن َم َق َ َ
امك و انى علي أه لق أوى أ أمين﴾ [النمل.]39 :
أ
أمن ال أجن انا آ أتيك أب أه قبل ان تق أ
 -2الوالية التشريعية؛ وتعني الوالية على تشريع األحكام ،بمعنى اإلذن في تشريع
األحكام الشرعية ،فيحللون ويحرمون ما يشاؤون ،لكونه تعالى ّ
فوض دينه إليهم؛ ﴿ َ
وما
َآت ُاك ُم ه ُ ُ َ ُ ُ ُ َ َ َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ َ
الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانت ُهوا﴾ [الحشر.]8 :
عن أبي عبد هللا الصادق (عليه السالم)( :ان هللا هأدب نبيه ،حتى إذا أقامه على ما
َ
ََ ْ ْ َ ْ َ
َُْ ْ ُ
اه ألين" .فلما فعل ذلك له رسول هللا صلى
أراد؛ قال له" :وأم ْر أبالع ْر أف وأع أرض ع أن الج أ
َ
ُُ
ّ
ّ
هللا عليه وآله؛ زكاه هللا فقالَ " :و ان َك ل َعلى خل ٍق َع أظ ٍيم" .فلما زكاه؛ فوض إليه دينه
الر ُسو ُل َف ُخ ُذ ُ
فحرم هللا الخمرّ ،
وه َو َما َن َه ُاك ْم َع ْن ُه َفان َت ُهوا"ّ .
فقالَ " :ما َآت ُاك ُم ه
وحرم رسول
هللا صلى هللا عليه وآله كل مسكر ،فأجاز هللا ذلك كله ،وان هللا انزل الصلوة ،وان رسول
ه
وقت أوقاتها ،فأجاز هللا ذلك له) (.)1
هللا صلى هللا عليه وآله
 -3الوالية بمعنى وجوب الطاعة فيما يرجع إلى الدين؛ وهي ثابتة للنبي وخلفائه
(عليهم السالم)؛ ألن ثبوتها من لوازم النبوة واإلمامة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .1الوسائل.332/25 :
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 -4الوالية بمعنى وجوب طاعة األوامر الشخصية؛ وقد وقع الكالم في ثبوتها،
واملتسالم عليه لدى الفقهاء وجوب طاعتهم (عليهم السالم).
فجميع هذه االنحاء ثابتة للنبي (صلى هللا عليه وآله) وخلفائه املعصومين (عليهم
السالم).
ّأما بالنسبة إلى الفقيه؛ فالنحو األول والثاني والرابع فلم يقل أحد بثبوتها له،
ومسألة والية الفقيه تدخل تحت النحو الثالث من االنحاء املتقدمة؛ أي :الوالية بمعنى
وجوب الطاعة.
وأطلق عليها السيد الخميني (الوالية السلطانية) وقال بثبوتها للفقهاء (.)1

يعطي الفقه الشيعي للفقيه ثالثة مناصب:
 .1منصب اإلفتاء؛ وهو استخراج الفتوى الشرعية من األدلة ،وهذا ما
يبحث في باب االجتهاد والتقليد.
 .2منصب القضاء؛ وهو الحكم بين الناس ورفع الخصومة وقطع املنازعات
ً
طبقا للموازين الشرعية ،وهذا يبحث في باب القضاء.
 .3منصب الوالية.
يقول الشيخ االنصاري (رحمه هللا)( :للفقيه الجامع للشرائط مناصب ثالثة:
أحدها :اإلفتاء فيما يحتاج إليها العامي في عمله ،ومورده املسائل الفرعية،
واملوضوعات االستنباطية من حيث ترتب حكم فرعي عليها .وال إشكال وال خالف في ثبوت
هذا املنصب للفقيه ،إال ممن ال يرى جواز التقليد للعامي .وتفصيل الكالم في هذا املقام
موكول إلى مباحث االجتهاد والتقليد.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1راجع :السيد الخميني ،كتاب البيع.21/ 3 :
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ً
الثاني :الحكومة ،فله الحكم بما يراه حقا في املر افعات وغيرها في الجملة .وهذا
ً
املنصب أيضا ثابت له بال خالف فتوى ونصا ،وتفصيل الكالم فيه من حيث شرائط
الحاكم واملحكوم به واملحكوم عليه موكول إلى كتاب القضاء.
الثالث :والية التصرف في األموال واالنفس ،وهو املقصود بالتفصيل هنا.)1( ). . ،
هذا ،وقد فصل فيها الشيخ النراقي بشكل آخر  ،فقال( :إن األمور التي هي وظيفة
الفقهاء ومنصبهم ولهم الوالية فيه كثيرة ،يعلم مواردها مما ذكر ،ونذكر هنا بعضها،
فمنها اإلفتاء ،فلهم واليته ،وعلى الرعية وجوب اتباعهم في فتاويهم ،وتقليدهم في
احكامهم ،وهي ثابتة بكل من االمرين الكليين املذكورين  . . .ومنها القضاء ،فلهم والية
القضاء واملر افعات ،وعلى الرعية التر افع اليهم ،وقبول احكامهم  . . .ومنها؛ الحدود
والتعزيرات ،واختلفوا في ثبوت واليتها للفقيه في زمن الغيبة . . .ومنها؛ أموال اليتامى . . .
ومنها؛ أموال املجانين والسفهاء  . . .ومنها؛ أموال ّ
الغيب  . . .ومنها؛ االنكحة  . . .ومنها؛
والية األيتام والسفهاء في إجازتهم واستيفاء منافع أبدانهم ،مع مالحظة املصالح  . .ومنها؛
التصرف في أموال اإلمام  . . .ومنها؛ جميع ما ثبت مباشرة اإلمام له من أمور الرعية . . .
ومنها؛ كل فعل البد من ايقاعه لدليل عقلي أو روائي .)2( ). . .
فجميع هذه األمورالخطيرة  -بحسب الشيخ النراقي  -ثابتة للفقيه في زمن الغيبة!
ال خالف لدى فقهاء الشيعة االصوليين في ثبوت الوالية للفقيه في منصبي اإلفتاء
والقضاء ،وخالف االخباريون في األول (اإلفتاء) وقالوا بنفي االجتهاد وانحصار دور
الفقيه بنقل الرواية.
وقد وقع الخالف بينهم في األمر الثالث (الوالية على النفوس واألموال ،وغيرها)،
ونفى ثبوتها األكثروأثبتها بعضهم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الشيخ االنصاري ،املكاسب.543/ 3:
 -2الشيخ النراقي ،عوائد األيام 539 :وما بعدها.
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الوالية املطلقة للفقيه؛ تعني سلطنة الفقيه وحاكميته على الناس ،على حد والية
املعصوم (عليه السالم) ،فله حق التصرف في الشؤون العامة والخاصة في زمن الغيبة
الكبرى ،وجميع ما ثبت للمعصوم (عليه السالم) يثبت له.
وهذا ما جاء في كالم الشيخ النراقي( :جميع ما ثبت مباشرة اإلمام له من أمور
الرعية) (.)1
وقال السيد مصطفى الخميني (رحمه هللا) . . .( :هو انه تعالى قد جعل للفقيه كل
ما جعله لإلمام (عليه السالم) ،من حيث رئاسته على كافة االنام ،وسلطنته على سائر
العباد ،وإدارته لشؤون امللة وإمامته لقيادة األمة وتنفيذ القوانين الدينية وتطبيقها
وتدبيرالشؤون الحياتية في الرعية وتنظيمها) (.)2
لكن هذا ،ال يعني صيرورة الفقيه كاملعصوم بلحاظ املقام واملنزلة ،و إنما الكالم في
اإلدارة والقيادة وتنفيذ األحكام.
يقول السيد الخميني (رحمه هللا)( :وال ينبغي أن يساء فهم ما تقدم ،فيتصور أحد
أن أهلية الفقيه للوالية ترفعه إلى منزلة النبوة أو إلى منزلة االئمة؛ ألن كالمنا هنا ال يدور
حول املنزلة واملرتبة ،وانما يدور حول الوظيفة العملية .فالوالية تعني حكومة الناس
وإدارة الدولة وتنفيذ أحكام الشرع . . .وبعبارة اخرى :فالوالية تعني الحكومة واالدارة
ً
وسياسة البالد ،وليست – كما يتصور البعض – امتيازا أو محاباة أو اثرة ،بل هي وظيفة
عملية ذات خطورة بالغة) (.)3
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1املصدر نفسه.539 :
 -2ثالث رسائل ،والية الفقيه.79 :
وقال السيد مصطفى الخميني( :أن الفقيه الجامع ،له الرئاسة الكلية على جميع الشؤون السياسية في مملكة اإلسالم،
ويكون له افناء املصالح الشخصية حذاء املصالح العالية النوعية ،فله التصرفات في أموال الناس ،وله السلطنة على
ً
ً
أنفسهم عند اقتضاء الحاجة النوعية ذلك ،حفظا للنظام ودفاعا عن الحوزة املقدسة اإلسالمية ،فال يقتصر اإلسالم عن
سائر الحكومات العصرية في إدارة اململكة من نواح شتى ). . . ،ثالث رسائل ،والية الفقيه.59 :
 -3السيد الخميني ،الحكومة االسالمية.51 - 49 :
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والية الفقيه تعني قيام الفقيه بسد الفراغ الناش ئ من غيبة املعصوم (عليه
السالم) ،وفي جميع الجوانب الحياتية ،وله جميع ما للنبي (صلى هللا عليه وآله) واألئمة
(عليه السالم) من الشؤون الراجعة إلى تدبيرأمور األمة كأجراء األحكام الشرعية و إقامة
الحدود والتصرف في سائراألموراملالية.
قال السيد الخميني (رحمه هللا)( :والية الفقيه أمر اعتباري جعله الشرع ،كما
ً
ً
يعتبر الشرع واحدا منا قيما على الصغار ،فالقيم على شعب بأسره ال يختلف مهمته عن
القيم على الصغار إال من ناحية الكمية .وإذا فرضنا النبي (صلى هللا عليه وآله) واإلمام
ً
ً
ً
(عليه السالم) قيما على صغار فان مهتمتهما في هذا املجال ال تختلف كما وال كيفا عن
أي فرد عادي آخر إذا عين للقيمومة على نفس أولئك الصغار .وكذلك قيمومتها على
األمة باسرها من الناحية العملية ال تختلف عن قيمومة اي فقيه عالم عادل في زمن
ً
ً
الغيبة . . .فاهلل جعل الرسول (صلى هللا عليه وآله) وليا للمؤمنين جميعا ،وتشمل واليته
ً
حتى الفرد الذي سيخلفه ،ومن بعده كان اإلمام (عليه السالم) وليا ،ومعنى واليتهما ان
أوامرهما الشرعية نافذة في الجميع ،وإليهما يرجع تعيين القضاة والوالة ،ومر اقبتهم
وعزلهم إذا اقتض ى األمر .نفس هذه الوالية والحاكمية موجودة لدى الفقيه ،بفارق
واحد هو أن والية الفقيه على الفقهاء اآلخرين ال تكون بحيث يستطيع عزلهم أو نصبهم؛
الن الفقهاء في الوالية متساوون من ناحية االهلية) (.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1السيد الخميني ،الحكومة االسالمية.49 :

ً
ً
املتعارف عليه تاريخيا أن اإلمام املهدي (عليه السالم) جعل أبوابا أو سفراء له،
وهم الذي ّ
سموا بـ (النواب األربعة) ،ولم يرد في الروايات التعبير عنهم بلفظ النائب ،فلم
ً
يقل اإلمام (عليه السالم)( :نوابا عني) .أطلق عليهم الشيخ الطوس ي في الغيبة تارة
الوكالء وأخرى السفراء (.)1
نعم ،هناك العديد من الروايات تثبت وثاقتهم وأمانتهم على ما استأمنوا عليه،
وأنهم يؤدون عن اإلمام (عليه السالم) .كقوله (عليه السالم) في السفير األول والثاني:
(العمري وابنه ثقتان ،فما أديا إليك فعني يؤديان ،وما قاال لك فعني يقوالن ،فاسمع
لهما وأطعهما فانهما الثقتان املأمونان) ( .)2وقول السفير الثاني( :هذا أبو القاسم
الحسين بن روح بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب األمر
عليه السالم والوكيل [له] والثقة األمين ،فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في
مهماتكم فبذلك أمرت وقد بلغت) (.)3
ً
وعلى كل حالّ ،
سموا هؤالء بالنواب الخاصين تمييزا لنيابتهم عن النيابة العامة
التي أتت في العصوراملتأخرة ،فانقسمت النيابة إلى قسمين:

وهي نيابة النواب األربعة عن اإلمام املهدي (عليه السالم) ،اذ نص اإلمام عليهم
بأسمائهم.
وهم بحسب الترتيب:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1راجع :الغيبة 345 :وما بعدها.
 -2غيبة الطوس ي.243 :
 -3غيبة الطوس ي.371 :
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.1
.2
.3
.4

عثمان بن سعيد العمري (265 – 260ه).
محمد بن عثمان العمري ( 305 – 265ه).
الحسين بن روح النوبختي ( 326 – 305ه).
علي بن محمد السمري ( 329 – 326ه).

وبوفاة السفير الرابع انقطعت السفارة أو النيابة الخاصة ،فلم يعين اإلمام (عليه
ً
السالم) سفيرا له ،وبعد انتهاء النيابة الخاصة جاءت النيابة العامة.
ويرى محمدي ريشهري بأن النيابة العامة سبقت النيابة الخاصة ،ولكون النيابة
ً
العامة أسبق  -بحسبه  -يتساءل قائال( :إن أول سؤال يتبادر إلى األذهان بشأن النيابة
الخاصة إلمام العصر عجل هللا فرجه هو :ما هي الحكمة من هذه النيابة؟ والسؤال
اآلخر :هل تلغى النيابة العامة للفقهاء في عصر األئمة اآلخرين مع النيابة الخاصة لهؤالء
األربعة؟ والسؤال األخير :ملاذا لم تستمر النيابة الخاصة لإلمام (عليه السالم) وانقطع
ً
اتصال الناس به تماما في سنة  329ه؟
الحكمة من النيابة الخاصة :وقعت الوالدة املباركة إلمام العصر روحي فداه في
أصعب الظروف التي مرت بها قيادة أوصياء النبي (صلى هللا عليه وآله) .إذ ولد (عليه
السالم) في وقت كان الحكام العباسيون الجائرون يبذلون قصارى جهودهم للحؤول
دون والدة ذلك املوعود الذي كان رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) قد بشر به ،لبسط
العدالة في العالم .لذلك اقتادوا جده وأباه إلى معسكر سامراء ،ليكونا تحت رقابتهم
املباشرة .من هنا كانت والدته  -كما تنبأ اإلمام الباقر (عليه السالم)  -سرية ،كوالدة
موس ى (عليه السالم) ،ولم يطلع عليها إال املقربون جدا من اإلمام العسكري (عليه
السالم) .غاب (عليه السالم) عن االنظاربعد استشهاد أبيه ،وله من العمرأربع أو خمس
ً
سنين .ولو قطع اتصاله بأتباع أهل البيت (عليهم السالم) في تلك الظروف تماما النفسح
املجال لتأثير شك الخناسين والشياطين في والدته .من هنا كان اتصاله بالناس عن طريق
نوابه الخاصين منذ سنة  260حتى سنة  329ه بمقتض ى الحكمة وحكم الضرورة) (.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ محمدي ريشهري ،القيادة في اإلسالم.412 :
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كما و أنه  -الريشهري  -ال يعد النواب األربعة مراجع رسميين في جميع الشؤون،
و إنما جاءت نيابتهم لحكمة خاصة .وهي االشهاد على والدة اإلمام املهدي (عليه السالم)،
كي ال يقع الشك في عدم والدته أو عدم وجوده ،كما تقدم.
يقول( :استمرار النيابة العامة في الغيبة الصغرى :ال ريب ان نيابة الفقهاء العامة
التي كان أئمة أهل البيت قد أرسوا دعائمها قبل عصر إمامة اإلمام املهدي (عليه
السالم) ملصالح سياسية واجتماعية ظلت قائمة في أيام النواب األربعة .إذ ان الغاية من
هذا النوع من النيابة هي الحاجات العلمية والسياسية واالجتماعية ألتباع أهل البيت
(عليهم السالم) ،وتعذر اتصالهم بأئمتهم .وكانت هذه الغاية قائمة في فترة الغيبة
الصغرى ونيابة النواب األربعة.
بعبارة أخرى :عندما ينوب الفقهاء عن اإلمام املعصوم في القيادة واملرجعية وهو
حي  -لظروف خاصة  -فان نيابتهم ستستمر بطريق أولى حين غيبته ،إذا لم تتغير الظروف
االجتماعية .ان نيابة النواب األربعة ال تعني انهم كانوا مراجع رسميين في جميع الشؤون
السياسية واالجتماعية ألتباع أهل البيت ،بل كانت لها حكمتها الخاصة ،كما وضحنا
من قبل .من هنا فهي ال تتنافى مع استمرار النيابة العامة للفقهاء) (.)1
والحقيقة ان هذه محاولة تستهدف تهميش دور النواب األربعة ،مع أن الروايات
ً
ً
تشهد بخالف ما أفاده الكاتب؛ إذ الروايات تعطي للنواب قدرا عظيما وصالحية واسعة
ً
ال يمكن أن تختزل بما بينه الكاتب ،من كونهم شهودا على وجود اإلمام املهدي (عليه
السالم).
ّ
إن هذه محاولة من الكاتب إلبراز أهمية النيابة العامة وتصويرها أفضل وأهم
وأسبق من النيابة الخاصة ،وبطالن ذلك ال يحتاج إلى دليل؛ اذ كيف تكون نيابة
ً
املنصوص عليه باسمه أقل شانا من النيابة التي تدور مدار ثبوت عنوان معين كعنوان
الفقيه؟!

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ محمدي ريشهري ،القيادة في اإلسالم.414 :
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ً
عموما ،بعد نهاية النيابة الخاصة أعطت الروايات  -بحسبهم  -النيابة العامة
للفقهاء.
يقول السيد الحائري( :أ ّما بعد انتهاء دور هؤالء النواب األربعة فاملستفاد من
الروايات املروية عند الشيعة هو إعطاء النيابة عن اإلمام والوالية العامة بيد الفقهاء
الواجدين ملواصفات معينة سيأتي البحث عنها .وليس املقصود من ثبوت الوالية العامة
للفقهاء كونهم كالنبي واالمام أولى باملؤمنين من أنفسهم ،فالوالية بمعنى األولوية من
ً
النفس انما ثبتت للنبي واالمام بالنص الصريح ،أما املنصرف إلى الذهن عرفا من أدلة
الوالية سواء في والية األب على األوالد أو في والية الفقيه على املجتمع أو غير ذلك ـ فهو
ّ
الوالية في حدود تكميل نقص املولى عليه وعالج قصوره) (.)1

وهي نيابة الفقهاء عن اإلمام املهدي (عليه السالم) بعد انقطاع النيابة الخاصة،
وسميت عامة لكون النص عليهم (الفقهاء) لم يكن بأسمائهم ،و إنما كان عبر عناوين أو
صفات تنطبق عليهم ،كعنوان الفقيه ،أو رواة الحديث ،أو غيرهما من العناوين التي
جاءت في الروايات ،كقوله (عليه السالم) ّ
«وأما الحوادث الو اقعة فارجعوا فيها إلى رواة
ُ
حجتي عليكم وانا ّ
أحاديثنا ،فانهم ّ
حجة هللا عليهم» ،وقوله؛ «مجاري األمور واألحكام
على أيدي العلماء باهلل ،االمناء على حالله وحرامه» ،وقوله؛ ّ
«فأما من كان من الفقهاء
ُ ّ
ً
ً
ً
ً
ُ
ُ
قلدوه».
صائنا لنفسه ،حافظا لدينه ،مخالفا على هواه ،مطيعا ألمر مواله ،فللعوام ان ي أ
جاء في مقدمة كتاب شرح العروة الوثقى للسيد الخوئي ،كتاب التقليد( :مفهوم
ّ
العامة :وال ّبد لنا من الخوض في تفصيل ذلك ،من ان نطرح قبل كل ش يء
النيابة
ُ
ّ
ّ
موضوع النيابة العامة التي نشأت عنها الوالية واملرجعية ،واحدة تلو األخرى .وعند انتهاء
ّ
ّ
بالنواب األربع في الغيبة الصغرى ،وغياب اإلمام املهدي الغيبة
الخاصة
أمد النيابة
الكبرى لحكمة من هللا ،ومصلحة للمسلمين  . . .وقد اناب عنه رواة أحاديثهم بهذه
التصريحات:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1السيد الحائري ،أساس الحكومة اإلسالمية.141 :
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وأما الحوادث الو اقعة فارجعوا فيها إلى رواة أحاديثنا ،فانهم ّ
ّ «-1
حجتي عليكم
ممن يليق بهم ان يكونوا ّ
وانا ّ
حجة هللا عليهم»ّ ،
حجة على الناس. . .
ُ
« - 2مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل ،االمناء على حالله وحرامه»،
ُ
ّ
ّ
ّ
التصدي للفتوى ،واألمور
العامة التي
مسؤولية الحكم ،بما فيه
وقد أعطى الفقهاء
أ
تنتاب حياة املسلمين وبقاءهم.
ً
ً
ً
ّ «-3
فأما من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ،حافظا لدينهُ ،مخالفا على هواه،
ُ ّ
ً
ُ
قلدوه» هذا املنصب الخطير.
مطيعا ألمر مواله ،فللعوام ان ي أ
وال يعنينا سند ذلك ،الن العقل يحكم بضرورة هذه املزايا والشروط ،ملن يريد ان
يحكم الناس بالنيابة وغيبة اإلمام الغائب تقتض ي ان يكون له ّنواب ّ
عامون كما كان له
ّ
خاصون .والدليل على وجود ّ
النواب األربعة هو الدليل على وجود ّنواب آخرين
ّنواب
ّ
العامةُ ،ينتخبون بالوصف ،ال باالسم .فإذا لم يحرز رضاه بالحاكم القائم ،أو
بالنيابة
ً
إذنه له ،فال دليل على نيابته أبدا) (.)1
إذن ،النيابة العامة أو الخاصة بحاجة إلى تنصيب ،لكن الفرق بين النيابة
الخاصة أن التنصيب يكون بذكر اسم املنصب ،والنيابة العامة بذكر عنوان عام له
مصاديق متعددة داخلة تحته والحكم منصب على العنوان فكل من دخل تحت ذلك
العنوان شمله الحكم.
ً
اهتم الفقهاء في مسألة النيابة العامة في زمن الغيبة ،وتطرفوا كثيرا حتى أعطوا
للفقيه جميع الصالحيات الثابتة لإلمام املعصوم (عليه السالم).
قال الشيخ املظفر( :وعقيدتنا في املجتهد الجامع للشرائط انه نائب اإلمام (عليه
السالم) في حال غيبته ،وهو الحاكم والرئيس املطلق ،له ما لالمام في الفصل في القضايا
والحكومة بين الناس ،والراد عليه راد على االمام ،والراد على اإلمام راد على هللا ،وهو
على حد الشرك باهلل ،كما جاء في الحديث عن صادق آل البيت عليهم السالم .فليس
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ الغروي ،شرح العروة الوثقى  -التقليد (موسوعة اإلمام الخوئي) ،تقرير بحث السيد الخوئي 8 /1 :املقدمة.

 22ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ً
املجتهد الجامع للشرائط مرجعا في الفتيا فقط ،بل له الوالية العامة ،فيرجع اليه في
الحكم والفصل والقضاء ،وذلك من مختصاته ال يجوز ألحد ان يتوالها بدونه ،اال بإذنه،
ً
كما ال يجوز إقامة الحدود والتعزيرات إال بأمره وحكمه .ويرجع إليه أيضا في األموال التي
هي من حقوق اإلمام ومختصاته .وهذه املنزلة أو الرئاسة العامة أعطاها اإلمام (عليه
ً
السالم) للمجتهد الجامع للشرائط ،ليكون نائبا عنه في حال الغيبة ،ولذلك يسمى نائب
االمام) (.)1
فالفقيه  -بحسب الشيخ املظفر  -الحاكم والرئيس املطلق ،له جميع ما لإلمام
(عليه السالم) .والرد عليه ينتهي إلى الرد على هللا تعالى ،والراد على هللا مشرك،
وبالنتيجة الراد على الفقيه ينتهي به الحال إلى الشرك باهلل تعالى ،وبناء على كالمه لن
يبقى فرق بين الفقيه واإلمام (عليه السالم)!
وأول من أطلق لفظ (نائب اإلمام) على الفقيه الشيعي هو السلطان الصفوي
طهماسب (930ه) ابن السلطان إسماعيل الصفوي ،حيث أطلقه على الشيخ علي بن
الحسين الكركي (املحقق الثاني).
جاء في مقدمة جامع املقاصد للشيخ الكركي:
-

-

(وملا تولى الشاه طهماسب سنة  930هّ ،
قرب املحقق الكركي ،ومنحه
لقب نائب اإلمام) (.)2
(قال املحقق البحراني في لؤلؤة البحرين( :كان (املحقق) من علماء دولة
الشاه طهماسب الصفوي ،جعل أمور اململكة بيده ،وكتب رقما إلى جميع
املمالك بامتثال ما يأمر به الشيخ املذكور وإن أصل امللك إنما هو له ،ألنه
نائب اإلمام (عليه السالم) (.)3
(قال السيد نعمة هللا الجزائري في كتابه شرح غوالي الآللي( :مكنه
السلطان العادل الشاه طهماسب ،من امللك والسلطان ،وقال له :أنت

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ املظفر ،عقائد االمامية.21 :
 -2جامع املقاصد.23/1 :
 -3جامع املقاصد.23/1 :
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أحق بامللك ألنك النائب عن اإلمام ،وإنما أكون من عمالك أقوم
بأوامرك ونواهيك) (.)1
ً
ولم يوجد في تعابيرمن سبق املحقق الكركي ذكرا لنيابة االمام العامة.
ّ
قال العالمة في التحرير في باب الزكاة( :يجوز للمالك أن يتولى التفرقة بنفسه،
ّ
ّ
ويستحب صرفها إلى اإلمام أو نائبه ،ولو تعذر ،صرفت إلى الفقيه املأمون من
ّ
اإلمامية)(.)2
والظاهر من عبارته إن الفقيه غير النائب ،والنائب مقدم على الفقيه ،بل ربما
ً
يظهر أيضا أنه من القائلين باستمرارالنيابة الخاصة.
هذا ،وادعى الشيخ الكركي اجماع االمامية على أن الفقيه نائب االمام (عليه
السالم).
قال( :اتفق أصحابنا رضوان هللا عليهم على أن الفقيه العدل اإلمامي الجامع
لشرائط الفتوى ،املعبر عنه باملجتهد في األحكام الشرعية نائب من قبل أئمة الهدى
صلوات هللا وسالمه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل  -وربما استثنى
ً
األصحاب القتل والحدود مطلقا  -فيجب التحاكم إليه ،واالنقياد إلى حكمه ،وله أن
يبيع مال املمتنع من أداء الحق إن احتيج إليه ،ويلي أموال الغياب واألطفال والسفهاء
واملفلسين ،ويتصرف على املحجور عليهم ،إلى آخر ما يثبت للحاكم املنصوب من قبل
اإلمام عليه السالم) (.)3
ثم إنه (الكركي) جعل الدليل على النيابة مقبولة ابن حنظلة ،فبعد كالمه املتقدم
قال( :واألصل فيه ما رواه الشيخ في التهذيب بإسناد إلى عمر بن حنظلة ،عن موالنا
الصادق جعفر بن محمد عليهما السالم أنه قال" :أنظروا إلى من كان منكم قد روى
حديثنا ،ونظر في حاللنا وحرامنا ،وعرف أحكامنا فارضوا به حكما فإني قد جعلته
ً
عليكم حاكما ،فإذا حكم بحكمنا ولم يقبله منه فإنما بحكم هللا استخف وعلينا رد ،وهو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1جامع املقاصد.23/1 :
 -2العالمة الحلي ،تحرير االحكام.430 /1 :
 -3رسائل الكركي.142/1 :
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راد على هللا ،وهو على حد الشرك باهلل ،وإذا اختلفا فالحكم ما حكم به أعدلهما
و أفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما" ،وفي معناه أحاديث كثيرة .وقد استخرج
األصحاب األوصاف املعتبرة في الفقيه املجتهد من هذا الحديث ونحوه) (.)1
ّ
إن دعوى االستدالل باملقبولة  -إلثبات النيابة عن االمام (عليه السالم)  -غير
ً
ً
مقبولة مطلقا؛ لكونها (املقبولة) أجنبية تماما عن مسألة النيابة ،بل هي واردة في
القضاء كما يشهد بذلك صدر الرواية ،وهذا ما ّ
صرح به غير واحد من الفقهاء ،كما
سيأتي في النقطة (.)4
ّ
ثم إن من اطلع على تلك الحقبة الزمنية لوجد الدولة الصفوية منحت العديد من
األلقاب للفقهاء.
يقول الشيخ محمد الحسون في مقدمة تحقيق كتاب رسائل الكركي( :وشغل
علماء جبل عامل في الدولة الصفوية مناصب حساسة مهمة منها :األمير ،وشيخ االسالم
في أصفهان ،ونائب اإلمام ،واملفتي ،ومروج املذهب ،وشيخ االسالم في طهران .وشغل
الكركي منصب شيخ االسالم في أصفهان زمن الشاه إسماعيل الصفوي وعند تولي الشاه
طهماسب سنة  930ه تولى الكركي منصب نائب اإلمام) (.)2
وذكرني هذا بما قاله الشيخ محمد جواد مغنية في كالمه عن األلقاب ،يقول( :أنا
ً
ً
أكره األلقاب وأشعر بنوع من الكراهية الصارمة ملن يحبها ويتهالك عليها واراه شيئا غريبا
ً
ومنفصال عن و اقعه وكل انسان ينفر بفطرته ممن يخرج عن االعتدال إلى التطرف في أي
ش يء كان .إن معرفة النفس وتقديرها بما تستحق هي الخطوة األولى في طريق النجاح
وانسجام املرء مع نفسه وو اقعه ومن اعطى نفسه فضائل ليست فيه فقد عاش في
ً
جنة األساطير تماما كذلك الطفل املدلل أباه ان ينزل القمر من كبد السماء ليلعب به
ً
فطبوال ( ،)3أو كهذا الشيخ الذي كتب بالخط الطويل العريض على ما جمع وطبع
تصنيف فلك الفقاهة ،سلطان قلم التحقيق والنباهة ،شيخ الطائفة وقدوة مجتهدي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1رسائل الكركي.142/1 :
 -2رسائل الكركي.28 /1 :
 -3أي :كرة القدم باللهجة اللبنانية العامية.
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الفرقة املحقة نائب االمام وباب االحكام غياث املسلمين وحجة اإلسالم آية هللا في األنام
الفقيه املخالف لهواه  . . .الخ .قطب وفلك وسلطان وغياث وباب وآية ونائب وحجة .وال
مدلول وراء ذلك اال االحالم ومضغ الكالم) (.)1
واملتحصل مما تقدم؛ إن إطالق لفظ (نائب االمام) على الفقيه إنما حدث في زمن
الدولة الصفوية ،حيث أطلقه السلطان الصفوي على املحقق الكركي ،وهو لقب
ً
سلطاني لم يكن موجودا في األدلة الشرعية ،وإنما استعمل في عصور متأخرة ،ثم تداوله
الفقهاء بعد ذلك!
ً
ً
وأطلق على الفقيه أيضا (حجة هللا) استنادا إلى التوقيع الصادر من االمام املهدي
(عليه السالم)!
في تعليق السيد الخميني (رحمه هللا) على حديث( :ارجعوا إلى رواة حديثنا فانهم
حجتي عليكم وانا حجة هللا) ،قال( :حجة هللا تعني ان اإلمام مرجع للناس في جميع
االمور ،وهللا قد عينه واناط به كل تصرف وتدبير من شانه ان ينفع الناس ويسعدهم،
وكذلك الفقهاء ،فهم مراجع األمة وقادتها ،فحجة هللا هو الذي عينه هللا للقيام بأمور
املسلمين فتكون افعاله و اقواله حجة على املسلمين يجب انفاذها وال يسمح بالتخلف
عنها في اقامة الحدود وجباية الخمس والزكاة والخراج والغنائم وانفاقها وذلك يعني
انكم اذا راجعتم – مع وجود الحجة – حكام الجور فانتم محاسبون على ذلك ومعاقبون
عليه يوم القيامة . . .فالفقهاء اليوم هم الحجة على الناس كما كان الرسول (صلى هللا
عليه وآله) حجة هللا عليهم ،وكل ما يناط بالنبي (صلى هللا عليه وآله) فقد اناطه االئمة
بالفقهاء من بعدهم ،فهم املرجع في جميع االمور واملشكالت واملعضالت واليهم قد
فوضت الحكومة ووالية الناس وسياستهم والجباية واالنفاق ،وكل من يتخلف عن
طاعتهم فان هللا يؤاخذه ويحاسبه على ذلك.)2( ) . . .
فالفقيه  -بحسبهم  -نائب االمام وحجة هللا ،فتنتقل له الوالية الثابتة للمعصوم؟!
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 -1محمد جواد مغنية ،صفحات لوقت الفراغ 45 :وما بعدها.
 -2السيد الخميني ،الحكومة االسالمية.78 :
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قال السيد علي عاشور . . .( :وبالجملة فانتقلت الوالية والحكومة إلى الفقهاء
األمناء الجامعين للشرائط ليقيموا العدل ويبينوا ويوضحوا اإلسالم ويدافعوا عن
املسلمين .ووجب على األمة طاعتهم؛ الن في طاعتهم نظام اإلسالم كما تقدم عن رسول
هللا (صلى هللا عليه وآله) .فأصل والية الفقهاء مستمدة من والية هللا واالنبياء واألئمة،
وهذا البعد العقائدي للوالية ،فهي من شؤون اإلمامة والنبوة أو لها جذور منها .لذا
سوف يأتي ان من رد على الفقيه رد على اإلمام (عليه السالم) وان من لم يطع ولي االمر
لم يطع اإلمام وال هللا تعالى) (.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1السيد علي عاشور ،والية الفقيه الدستور اإللهي للمسلمين.19 :

ّ
مر الفقه الشيعي بأدوار مختلفة ومراحل متعددة ،فبعد أن كان الناس تتلقى
الفتوى من األئمة (عليهم السالم) مباشرة أو عبر رواة الحديث الذين ينحصر دورهم في
نقل الفتوى وايضاحها  -بعد فهمها  -للناس ،بعد ذلك جاءت مرحلة أخرى اتفق فيها
الشيعة مع أبناء العامة بحسب املنهج ،وهو منهج استخراج الفتوى عبر استنباطات
الفقهاء ،وكان أبناء العامة لهم االسبقية بسبب عدم ايمانهم بإمامة أهل البيت اإللهية،
فانتهت عندهم فترة التلقي برحيل النبي (صلى هللا عليه وآله) ،بخالف الشيعة الذين
استمر منهج التلقي عندهم حتى نهاية الغيبة الصغرى وانقطاع السفارة (النيابة
الخاصة).
يقول السيد محمد باقر الصدر (رحمه هللا)( :وعلى هذا األساس يمكن ان نفسر
الفارق الزمني بين ازدهار علم األصول في نطاق التفكير الفقهي السني وازدهاره في نطاق
تفكيرنا الفقهي االمامي ،فان التاريخ يشير إلى ان علم األصول ترعرع وازدهر نسبيا في
نطاق الفقه السني قبل ترعرعه وازدهاره في نطاقنا الفقهي االمامي ،وذلك الن املذهب
السني كان يزعم انتهاء عصر النصوص بوفاة النبي صلى هللا عليه وآله فحين اجتاز الفكر
الفقهي السني القرن الثاني كان قد ابتعد عن عصر النصوص بمسافة زمنية كبيرة تخلق
بطبيعتها الثغرات والفجواتّ .
وأما االمامية فقد كانوا وقتئذ يعيشون عصر النص
الشرعي الن اإلمام امتداد لوجود النبي فكانت املشاكل التي يعانيها فقهاء االمامية في
االستنباط أقل بكثير إلى الدرجة التي ال تفسح املجال لالحساس بالحاجة الشديدة إلى
وضع علم األصول ولهذا نجد ان االمامية بمجرد ان انتهى عصر النصوص بالنسبة إليهم
ببدء الغيبة أو بانتهاء الغيبة الصغرى بوجه خاص تفتحت ذهنيتهم األصولية و أقبلوا
على درس العناصراملشتركة) (.)1

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1دروس في علم األصول.44 /1 :

 28ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

ويعبر مرتض ى الحكمي في مقدمة كتاب التنقيح عن هذه االنتقالة بقوله( :بدأ
ّ
ّ
بالتمسك بالرسالة
الدين بالوحي والبالغ ،وانتهى إلى الفتوى والتقليد ،وبتعبير آخر بدأ
أ
ُ
ّ
ّ
َ
اإللهية ،وخ أتم باألخذ من الرسالة العملية للفقهاء) (.)1
وال يخفى أن هذه االنتقالة أدت إلى تغيير العديد من املسائل العقدية والفقهية
على حد سواء .ولعلنا نفهم ذلك بوضوح مما جاء في روايات أهل البيت (عليهم السالم)
من أن القائم يأتي بدين جديد.
عن أبي حمزة الثمالي قال سمعت أبا جعفر محمد بن علي عليهما السالم يقول. .( :
ثم قال :يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد.)2( ). . .
ّ
فالظاهر من الرواية أن الدين عند مجيء القائم (عليه السالم) قد انحرف وابتعد
عن حقيقته حتى ُوصفت عملية إصالحه على يد القائم بالدين الجديد.
وعلى أي حال؛ ملا دخل االجتهاد الى الفقه الشيعي حصلت العديد من الخالفات
بين فقهاء الشيعة حتى تعددت اآلراء في العديد من املسائل.
ومن أهم تلك الخالفات املنهجية هو الخالف بين املدرستين األخبارية واالصولية.
يحدثنا الشيخ يوسف البحراني عن طبيعة ذاك الخالف يقول( :وقد كنت في أول
األمر ممن ينتصر ملذهب األخباريين ،وقد أكثرت البحث فيه مع بعض املجتهدين من
مشايخنا املعاصرين ،وأودعت كتابي املوسوم باملسائل الشيرازية مقالة مبسوطة
مشتملة على جملة من األبحاث الشافية واألخبارالكافية تدل على ذلك وتؤيد ما هنالك.
إال ان الذي ظهر لي بعد اعطاء التأمل حقه في املقام وامعان النظر في كالم علمائنا
األعالم هو اغماض النظر عن هذا الباب وارخاء الستردونه والحجاب ،وان كان قد فتحه
ً
أقوام وأوسعوا فيه دائرة النقض واالبرامّ .
(أما أوال) فالستلزامه القدح في علماء
الطرفين واالزراء بفضالء الجانبين كما قد طعن به كل من علماء الطرفين على اآلخر ،بل
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1مقدمة التنقيح ،تقرير بحث السيد الخوئي للغروي ،6 /1 :مقدمة التحقيق.
 -2حسن بن سليمان الحلي ،مختصر بصائر الدرجات.212 :

والية الفقيه في زمن الغيبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 29

ربما انجر القدح في الدين سيما من الخصوم املعاندين ،كما شنع به عليهم الشيعة من
ً
ً
أيضاّ .
(وأما ثانيا)
انقسام مذهبهم إلى املذاهب األربعة ،بل شنع به كل منهم على اآلخر
فألن ما ذكروه في وجوه الفرق بينهما جله بل كله عند التأمل ال يثمر فرقا في املقام. . . ،
ً
( ّ
وأما ثالثا) فألن العصر األول كان مملوءا من املحدثين واملجتهدين ،مع انه لم يرتفع
بينهم صيت هذا الخالف ،ولم يطعن أحد منهم على اآلخر باالتصاف بهذه األوصاف ،وان
ناقش بعضهم بعضا في جزئيات املسائل واختلفوا في تطبيق تلك الدالئل.
وحينئذ فاألولى واألليق بذوي االيمان ،واألحرى واالنسب في هذا الشأن هو ان
يقال :ان عمل علماء الفرقة املحقة والشريعة الحقة أيدهم هللا تعالى بالنصر والتمكين
ورفع درجاتهم في أعلى عليين سلفا وخلفا انما هو على مذهب أئمتهم (صلوات هللا عليهم)
وطريقهم الذي أوضحوه لديهم ،فان جاللة شانهم وسطوع برهانهم وورعهم وتقواهم
املشهور بل املتواتر على مر األيام والدهور يمنعهم من الخروج عن تلك الجادة القويمة
والطريقة املستقيمة ،ولكن ربما حاد بعضهم أخباريا كان أو مجتهدا عن الطريق غفلة
أو توهما أو لقصور اطالع أو قصور فهم أو نحو ذلك في بعض املسائل ،فهو ال يوجب
ً
تشنيعا وال قدحا ، . . . ،فانا نرى كال من املجتهدين واألخباريين يختلفون في آحاد املسائل
ً
ً
بل ربما خالف أحدهم نفسه ،مع انه ال يوجب تشنيعا وال قدحا .وقد ذهب رئيس
األخباريين الصدوق (رحمه هللا تعالى) إلى مذاهب غريبة لم يو افقه عليها مجتهد وال
أخباري ،مع انه لم يقدح ذلك في علمه وفضله.
ولم يرتفع صيت هذا الخالف وال وقوع هذا االعتساف إال من زمن صاحب الفوائد
املدنية سامحه هللا تعالى برحمته املرضية ،فانه قد جرد لسان التشنيع على األصحاب
وأسهب في ذلك أي إسهاب ،وأكثر من التعصبات التي ال تليق بمثله من العلماء األطياب.
وهو وان أصاب الصواب في جملة من املسائل التي ذكرها في ذلك الكتاب ،إال انها ال تخرج
عما ذكرنا من سائر االختالفات ودخولها فيما ذكرنا من التوجيهات .وكان االنسب بمثله
حملهم على محامل السداد والرشاد ان لم يجد ما يدفع به عن كالمهم الفساد ،فانهم
(رضوان هللا عليهم) لم يألوا جهدا في إقامة الدين واحياء سنة سيد املرسلين ،وال سيما
آية هللا (العالمة) الذي قد أكثر من الطعن عليه واملالمة ،فانه بما ألزم به علماء
الخصوم واملخالفين من الحجج القاطعة والبراهين ،حتى آمن بسببه الجم الغفير ،
ودخل في هذا الدين الكبيروالصغيروالشريف والحقير ،وصنف من الكتب املشتملة على
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غوامض التحقيقات ودقائق التدقيقات ،حتى ان من تأخر عنه لم يلتقط إال من درر
نثاره ولم يغترف إال من زاخر بحاره قد صار له من اليد العليا عليه وعلى غيره من علماء
الفرقة الناجية ما يستحق به الثناء الجميل ومزيد التعظيم والتبجيل ،ال الذم والنسبة
إلى تخريب الدين كما اجترأ به قلمه عليه (قدس سره) وعلى غيره من املجتهدين) (.)1
ّ
مرتين ّ
يقول الشيخ محمد أمين االسترآبادي( :وقع تخريب الدين ّ
مرة يوم توفي
ُ
ُ
ّ
النبي (صلى هللا عليه وآله) ومرة يوم أجريت القواعد األصولية واالصطالحات التي
ُ
العامة في الكتب األ ّ
ذكرتها ّ
صولية وفي كتب دراية الحديث في أحكامنا وأحاديثنا) (.)2
وهكذا استمر الخالف بين املدرسة األخبارية واالصولية االجتهادية من جهة ،وبين
أتباع املدرسة الواحدة من جهة أخرى ،اخباري اخباري ،واصولي اصولي في مسائل
عديدة.
ومن أهم املسائل  -وأخطرها  -التي اختلف فيها اتباع مدرسة االجتهاد االصولي؛
مسألة والية الفقيه املطلقة التي ولدت في القرن الثالث عشر الهجري على يد الشيخ
أحمد النراقي الذي عاش بين (  1245 - 1185ه ).
جاء في مقدمة تحقيق كتاب عوائد األيام( :وان الكثير من مباحث كتاب "عوائد
األيام " من ابتكارات مؤلفه ،وهي غير موجودة بصورتها الواردة في أي أثر سالف فقد عنى
في هذا الكتاب إلى التحقيق في مسائل عد االطالع عليها واجبا ولزاما على كل فقيه ،وان
ً
مكانها كان خاليا في الكتب السالفة ،وما مبحث والية الفقيه إال واحدا من املباحث التي
ابتكرها النراقي .على ان فقهاء السلف تطرقوا بشكل جزئي ومحدود إلى مسألة والية
الفقيه في أمور الحسبة وصرف موارد الزكاة والخمس لكن النراقي كان أول فقيه جمع بين
فقه الحكومة في اإلسالم ومباحث والية الفقيه ،وبحث هذا املوضوع بشكل مفصل
ومنسجم ومتقن في باب منفصل) (.)3
وكلمات الفقهاء الذين سبقوا الشيخ النراقي خالية عن ذكروالية الفقيه.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1يوسف البحراني ،الحدائق الناظرة ،167 /1 :املقدمة الثانية عشر.
 -2محمد أمين االسترآبادي ،الفوائد املدنية والشواهد املكية.368 :
 -3أحمد النراقي ،عوائد األيام ،50 :مقدمة التحقيق.
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وقد ذكر الشيخ النراقي السبب الذي دعاه لذلك ،فقال( :فاني قد رأيت املصنفين
يحيلون كثيرا من األمور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ،وال يذكرون عليه دليال،
ورأيت بعضهم يذكرون أدلة غير تامة ،ومع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط في مورد
خاص .وكذا نرى كثيرا من غير املحتاطين من أفاضل العصر وطالب الزمان إذا وجدوا في
انفسهم قوة الترجيح واالقتدار على التفريع ،يجلسون مجلس الحكومة ويتولون أمور
الرعية ،فيفتون لهم في مسائل الحالل والحرام ،ويحكمون بأحكام لم يثبت لهم وجوب
القبول عنهم ،كثبوت الهالل ونحوه ،ويجلسون مجلس القضاء واملر افعات ،ويجرون
الحدود والتعزيرات ،ويتصرفون في أموال اليتامى واملجانين والسفهاء والغياب ،ويتولون
انكحتهم ،ويعزلون األوصياء ،وينصبون القوام ،ويقسمون األخماس ،ويتصرفون في املال
املجهول مالكه ،ويؤجرون األوقاف العامة إلى غير ذلك من لوازم الرئاسة الكبرى .ونراهم
ليس بيدهم فيما يفعلون دليل ،ولم يهتدوا في أعمالهم إلى سبيل ،بل اكتفوا بما رأوا
وسمعوا من العلماء األطياب ،فيفعلون تقليدا بال اطالع لهم على محط فتاويهم،
فيهلكون ويهلكون ،أأذن هللا لهم أم على هللا يفترون؟! فرأيت ان أذكر في هذه العائدة
الجليلة وظيفة الفقهاء ،وما فيه واليتهم ،ومن عليه واليتهم على سبيل األصل والكلية)(.)1
وقد خالفه تلميذه الشيخ االنصاري وقال بعدم ثبوت والية الفقيه  -كما
سيو افيك  -بل ذهب مشهور فقهاء الشيعة إلى القول بعدم ثبوت الوالية املطلقة
للفقيه ،مما أدى إلى الخالف بينهم.
جاء في مقدمة التنقيح للغروي( :وقد حكي عن بعض معاصري صاحب الجواهر
ً
ّ
العامة ،وقد اعترض
انه كان بانيا على والية الفقيه على نحو والية اإلمام وهي الوالية
عليه صاحب الجواهر في مجلس فقال :زوجتك طالق فأجابه املعاصر باني لو كنت
أعتقد اجتهادك الجتنبت عن زوجتي إال ان اجتهادك محل كالم عندي ،وكان له مقام
علمي شامخ) (.)2
كما ذكر ذلك الخالف السيد الخميني  -وغيره  ،-قال (رحمه هللا)( :لئن كان قد وقع
في مسألة الوالية خالف ،فذهب بعض العلماء كاملرحوم النراقي واملرحوم النائيني إلى ان
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1أحمد النراقي ،عوائد األيام.530 :
 -2التنقيح في شرح املكاسب  -البيع ،تقرير بحث السيد الخوئي للغروي الجزء 37 :ص.164
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للفقيه جميع ما لالمام من الوظائف واالعمال في مجال الحكم واالدارة والسياسة،
وذهب بعض إلى ان والية الفقيه ليست من الشمول بحيث تكون والية اإلمام (عليه
ً
السالم)؛ لئن كان قد وقع في ذلك خالف ،فال ارى ان خالفا وقع في ان منصب القضاء من
ً
مختصات الفقيه العادل .نظرا إلى ان الحديث ( )1شمل بالذكر (النبي ،والشقي،
والوص ي) .ومعلوم ان الفقهاء ليسوا انبياء ،وال شك انهم ليسوا في عداد االشقياء
فبالضرورة يصدق عليهم انهم (أوصياء) .وبسبب غلبة استعمال كلمة (الوص ي) في
الوص ي األول امير املؤمنين (عليه السالم) ،لذا نرى البعض ال يأخذ بهذه الرواية كدليل
على موضوعنا ...وعلى كل حال ،فنحن نفهم من الحديث ان الفقهاء هم أوصياء
الرسول (صلى هللا عليه وآله) من بعد األئمة وفي حال غيابهم ،وقد كلفوا بالقيام بجميع
ما كلف األئمة (عليهم السالم) بالقيام به) (.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1يقصد الحديث الذي يقول فيه أمير املؤمنين (عليه السالم ) لشريح( :يا شريح قد جلست مجلسا ال يجلسه إال نبي ،أو
وص ي ،أو شقي) الكليني ،الكافي.406 /7 :
 -2السيد الخميني ،الحكومة االسالمية :ص.74
ّ
والحقيقة إن الرواية واضحة الداللة ،فهي تبين ان منصب القضاء يتواله اثنان ،أحدهما يتواله بحق؛ وهو الحجة (النبي،
ً
والوص ي) ،واآلخر يتواله تطفال وبال إذن ،وهو الشقي .وهذا ما فهمه غير واحد من الفقهاء.
قال ابن ادريس في تعليقه على الحديث( :يعني عليه السالم بالشقي من جلس بغير إذن من هللا ورسوله وولي األمر من بعده،
ّ
الن املأذون له في الحكم ،بحكم هللا يحكم ،فمجلسه للحكم مجلسهما) ابن ادريس الحلي ،السرائر.540 / 3 :
ً
ّ
ويقول السيد رضا الصدر في تعليقه على الحديث( :ان من لم يكن منصوبا من قبله تعالى وجلس على كرس ّي القضاء فهو
ّ
الشقي) السيد رضا الصدر ،االجتهاد والتقليد.366 :
الغاصب ملنصب إلهي ،والغاصب هو
ً
ً
ً
ّ
نعم ان نصب الحجة شخصا للقضاء يكون مأذونا فيه ،ويكون قضاؤه شرعيا بسبب تنصيبه من الحجة ،لكنه ال يصير
ً
ً
بذلك نبيا أو وصيا.
ّ
وبهذا يبان الخلل فيما ذكره بعضهم في تعليقه على كالم امير املؤمنين (عليه السالم) لشريح ،قال( :فالكالم يوهم ألول مهلة
ّ
ان نفس الفصل بين املتنازعين ال يكون لغير املعصوم وهو فاسد؛ فرسول هللا وامير املؤمنين (عليه السالم) قد جعال قضاة
في أيامهما على الناس ،فهل كانا يجعالن املركز لغير اهله؟! وهل كانا يوجدان الشقاوة في املجتمع؟!
ً
ً
ّ
ّ
ان الكالم السابق يعني ان للقضاء قواعد واصوال واحكاما أعطاها هللا لنبيه والنبي يعلمها الوص ي ،والبد من طرق باب
ً
ّ
ً
ّ
الوص ي ليكون القضاء حقا وعادال ،واال فالقاض ي شقي يقض ي بالجور وأحكام الجاهلية ،فالحديث يبين ان اإلمام مصدر
ّ
علم ،وقد فهمنا انحصار السلطات به من أدلة أخرى دلت على امامته وواليته وعصمته) الشيخ عبد املنعم مهنا ،الدولة
اإلسالمية.37 :
ّ
هذا الكالم خارج عن مفاد الحديث ،اذ هو صريح في بيان حصر املتولي ملنصب القضاء ،كما يشهد بذلك االستثناء بعد
ّ
إال نبي  ،). . .ولم ّ
يتعرض الحديث لضوابط وقواعد القضاء ،فما سطره الكاتب خارج عما بينه
النفي( ،ال يجلسه . . .
الحديث.
ً
وجعل وتنصيب الرسول وأمير املؤمنين وأهل البيت (عليهم السالم) للقضاء شخصا ال ينفي كون القضاء من اختصاص
ً
ّ
املعصوم (عليه السالم) ،وانما يدل على اشتراط التنصيب للقاض ي من صاحب القضاء الحقيقي ،فهذا الحديث جاء مبينا
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هذا ،كما أن عدم اختالف الفقهاء  -الذي ذكره السيد الخميني في عبارته املتقدمة
ً
 في ثبوت القضاء للفقيه ال يصح االستدالل به ،ألنه  -مع عدم ثبوته  -ال يعد دليالإلثبات مشروعية القضاء للفقيه ،و إنما تثبت مشروعيته بالدليل الوارد عنهم (عليهم
السالم).
ً
عموما ،اختلف فقهاء الشيعة في ثبوت الوالية للفقيه ،فبعضهم  -وهم قالئل -
قال بثبوتها له ،واألكثرعلى عدم ثبوتها.
يرى السيد الخميني (رحمه هللا) أن ثبوت الوالية املطلقة للفقيه مسألة علمية
واضحة ال تحتاج إلى برهان!
قال (رحمه هللا)( :والية الفقيه فكرة علمية واضحة ،قد ال تحتاج إلى برهان،
ً
بمعنى ان من عرف االسالم ،احكاما وعقائد ،يرى بداهتها .ولكن وضع املجتمع االسالمي،
ً
ووضع مجامعنا العلمية على وجه الخصوص ،يضع هذا املوضوع بعيدا عن االذهان،
حتى لقد عاد اليوم بحاجة إلى البرهان.)1( ).....

لصاحب القضاء الحقيقي؛ وهو املعصوم (عليه السالم) ،واألدلة األخرى التي تثبت ّانهم (عليهم السالم) نصبوا قضاة تبين
توقف تولي القضاء على اذنهم؛ لكون القضاء حقهم باالصل.
 -1السيد الخميني ،الحكومة االسالمية.7 :
أقول :توهم البعض من التعبير أعاله ومما يشبهه ان والية الفقيه مسألة ضرورية الثبوت في الدين ،وراح يطبق على من أنكر
ثبوتها احكام من أنكر الضرورة الدينية.
يقول السيد علي عاشور( :ومن هنا نعرف ان من ينكر الوالية والحكومة – سواء كان في عصر النص ام الغيبة – فإنه ينكر
ضرورة من الضروريات ،ومنكر الضرورة أمره مشكل .نعم يفرق بين منكرها عن شبهة وبين من أنكرها عن غير شبهة ،فمن
أنكر الحكومة من عامة الناس عن شبهة فإنه معذور ،وإنما قيدنا بعامة الناس العتقادنا بأن فقهاءنا األعزاء كلهم
معتقدون بالوالية والحكومة ،وأن نسبة إنكار بعض املتأخرين لسعة الوالية لم يثبت ،كما يأتي في االقوال .نعم من أنكرها
عن غير شبهة بمعنى أنه التفت إلى ضرورتها ومع ذلك أنكرها ،فأمره مشكل واسالمه مخدوش . . .ومنه يعرف حال منكر
األحكام الوالئية الصادرة عن الولي الفقيه؛ ألنه في الجملة هو ّرد عليه ،وكذلك األحكام الصادرة عن وكالئه) علي عاشور،
والية الفقيه الدستور اإللهي للمسلمين.38 :
هذا مع انه في نفس الكتاب ينقل بعض االستفتاءات التي تقول بمعذورية من اوصله االستدالل الى عدم القول بها!
ً
ً
وتلك االستفتاءات جاءت في الجزء األول من كتاب االستفتاءات للسيد الخامنئي وسانقل جوابين تاركا السؤال اختصارا.
( .1والية الفقيه في قيادة املجتمع وإدارة املسائل االجتماعية في كل عصر وزمان من اركان املذهب الحق االثني عشري،
ولها جذور في أصل اإلمامة ،ومن أوصله االستدالل الى عدم القول بها فهو معذور ،ولكن ال يجوز له بث التفرقة
والخالف) علي عاشور ،والية الفقيه الدستور اإللهي للمسلمين.363 :
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فإقامة البرهان عليها يكون من باب توضيح املسألة ال أكثر .بينما ّ
يصرح آخرون
بكون املسألة اجتهادية مختلف في ثبوتها وفي حدودها.
قال الشيخ مفيد الفقيه( :وقد احتاجت والية الفقيه إلى البحث الفقهي
االستداللي ألنها موضوع اجتهادي ،وفيها اجتهادات متعددة وآراء متفاوتة ،وكلها
اجتهادات متكافئة من حيث نسبتها إلى مذهب أهل البيت (عليهم السالم) ما دام قد
توصل إليها فقيه مجتهد اتبع منهج االستنباط ّ
املقرر في املذهب .وأصل الخالف الفقهي
فيها هو :هل املرجعية الدينية منصب فقهي ،أم منصب فقهي وسياس ي؟ فجمهور
فقهائنا رضوان هللا عليهم يرون ان املرجعية منصب فقهي ،وان صالحية الفقيه
محصورة في اإلفتاء والقضاء بين الناس ،وفي األمور الحسبية أي تصريف األمور التي ال
يرض ى الشارع بتركها في عصر الغيبة ،وتولي األوقاف وصرف االخماس والزكوات في
مصارفها الشرعية ،ومعنى ذلك ان له الصالحية في كل شان تدعو الحاجة إليه من
الناحية الشرعية ،وال يرون ان للفقيه الحق في إقامة الحكم وسياسة البالد ،نعم إذا
طلب منه الناس ذلك فانه يقدر وجوب ذلك عليه أو عدم وجوبه ،حسب املصلحة
الضرورية للدين وللمسلمين .وقليل من فقهائنا يرون ان للفقيه السلطة الدنيوية
والرئاسة السياسية ،كالشيخ النراقي والسيد الخميني قدس هللا أسرارهم جميعا ،وهؤالء
بينهم اختالف في حدود هذه السلطة الدنيوية وتفصيالتها) (.)1
وعلى كل حال ،هناك رأيان معروفان ،األول  -وهو املشهور  -ينفي ثبوت والية
الفقيه ،واآلخر :يقول بثبوتها.

ُ
( .2والية الفقيه من شؤون الوالية واإلمامة التي هي من أصول املذهب ،اال ان األحكام الراجعة اليها تستنبط من األدلة
الشرعية كغيرها من األحكام الفقهية ،ومن انتهى به االستدالل الى عدم قبولها فهو معذور) املصدر السابق.365 :
 -1الشيخ مفيد الفقيه ،والية الفقيه في مذهب أهل البيت عليهم السالم.38 :
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املعروف واملشهور بين فقهاء الشيعة عدم ثبوت الوالية املطلقة للفقيه في زمن
الغيبة ،لعدم وجود دليل يثبتها ،والسبب في ذلك  -بحسبهم  -عدم تمامية سند تلك
الروايات وقصورداللتها في اثبات الوالية املطلقة للفقيه.
يقول السيد الخوئي( :وقد ذكرنا في الكالم على والية الفقيه من كتاب املكاسب ان
األخبار املستدل بها على الوالية املطلقة قاصرة السند أو الداللة وتفصيل ذلك موكول
ه
إلى محله .نعم يستفاد من األخبار املعتبرة ان للفقيه والية في موردين وهما الفتوى
والقضاءّ ،
وأما واليته في سائر املوارد فلم يدلنا عليها رواية تامة الداللة والسند) (.)1
جاء في كتاب صراط النجاة للشيخ جواد التبريزي؛ (سؤال  :1هل هناك اجماع من
علمائنا املراجع املتقدمين واملتأخرين على والية الفقيه؟ وضحوا لنا ليتبين لنا من
سماحتكم حقيقة املسألة عند علمائنا األعالم الذين أفتوا بوالية الفقيه في عصر غيبة
قائم آل محمد (عج) الشريف؟
الخوئي :أما الوالية على األمور الحسبية كحفظ أموال الغائب واليتيم إذا لم يكن
من يتصدى لحفظها كالولي أو نحوه ،فهي ثابتة للفقيه الجامع للشرائط وكذا
املوقوفات التي ليس لها متولي من قبل الو اقف واملر افعات ،فان فصل الخصومة فيها
بيد الفقيه وأمثال ذلك ،وأما الزائد على ذلك فاملشهور بين الفقهاء على عدم الثبوت،
وهللا العالم.
التبريزي :ذهب بعض فقهائنا إلى ان الفقيه العادل الجامع للشرائط نائب من
قبل األئمة عليهم السالم ،في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل ،والذي نقول به
هو ان الوالية على األمور الحسبية بنطاقها الواسع ،وهي كل ما علم ان الشارع يطلبه ولم
يعين له مكلفا خاصا ،ومنها بل أهمها إدارة نظام البالد وتهيئة املعدات واالستعدادات

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ الغروي ،شرح العروة الوثقى  -التقليد (موسوعة اإلمام الخوئي) ،تقرير بحث السيد الخوئي.356 /1 :
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للدفاع عنها ،فإنها ثابتة للفقيه الجامع للشرائط ،يرجع في تفصيله إلى كتابنا (إرشاد
الطالب) وكذا للفقيه القضاء في املر افعات وفصل الخصومات ،وهللا العالم) (.)1

ً
ً
تقدم أن بعض الفقهاء املثبتون لوالية الفقيه يرون ثبوتها أمرا واضحا ال يحتاج
إلى برهان ،فيما يرى آخرون  -من القائلين بثبوتها  -أن املسألة اجتهادية كغيرها من
املسائل الفقهية الخالفية.
واختلفوا في الدليل عليها ،فادعى بعضهم االجماع ،وهذه الدعوة مردودة؛ ملا تقدم
في النقطة ( )1-3من أن مشهورالفقهاء ال يرون الوالية املطلقة ثابتة للفقيه.
ثم إن املسألة من ابتكارات الشيخ النراقي ( 1245 - 1185ه) ،وهو من فقهاء القرن
الثالث عشرالهجري ،وقد جاء التأكيد على ذلك في مقدمة كتاب العوائد.
قال محمد مهدي فقيهي في تصدير الكتاب( :وان الكثير من مباحث الكتاب من
ابتكارات النراقي والخاصة به ،والتي لم ترد بشكلها الخاص في أي أثر سالف فانه تطرق
فيه إلى مباحث جديدة لم يتطرقها أحد قبله ،كمبحثي "والية الفقيه" و "اإلسراف"
وغيرهما .وكان صاحب العوائد أول فقيه جمع بين فقه الحكومة في اإلسالم ومباحث
والية الفقيه ،وأكد بأدلة عقلية ونقلية ان للفقيه جميع الخيارات الحكومية التي تمتع
بها النبي صلى هللا عليه وآله واألئمة عليهم السالم) (.)2
وقال علي أوسط الناطقي( :وما مبحث والية الفقيه إال واحدا من املباحث التي
ابتكرها النراقي .على ان فقهاء السلف تطرقوا بشكل جزئي ومحدود إلى مسألة والية
الفقيه في أمور الحسبة وصرف موارد الزكاة والخمس لكن النراقي كان أول فقيه جمع بين

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الشيخ جواد التبريزي ،صراط النجاة.10/ 1 :
 -2محمد مهدي فقيهي ،مسؤول مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية ،عوائد األيام ،24 :تصدير الكتاب.
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فقه الحكومة في اإلسالم ومباحث والية الفقيه ،وبحث هذا املوضوع بشكل مفصل
ومنسجم ومتقن في باب منفصل) (.)1
وقال( :وكان صاحب العوائد أول فقيه يجمع موضوعات ( )واملباحث الخاصة
بوالية الفقيه ،ويؤكد بأدلة عقلية ونقلية ان للفقيه جميع الخيارات الحكومية التي تمتع
بها النبي واألئمة عليهم السالم) (.)2
وقد ذكر النراقي في العائدة ( )54املخصصة لبحث والية الفقهاء في زمن الغيبة
السبب الذي دعاه إلى بحث هذه املسألة.
ً
قال  -بعد أن ذكر عددا ممن ثبتت لهم الوالية في بعض األمور كاألب والجد
وغيرهما ( :-وال كالم لنا هنا في غير الفقهاء ،فان أحكام كل من الباقين مذكورة في موارد
مخصوصة من كتب الفروع .واملقصود لنا هنا بيان والية الفقهاء الذين هم الحكام في
زمان الغيبة ،والنواب عن األئمة ،وان واليتهم هل هي عامة فيما كانت الوالية فيه ثابتة
إلمام األصل ،أم ال؟ وبالجملة في ان واليتهم فيما هي؟ فاني قد رأيت املصنفين يحيلون
ً
كثيرا من األمور إلى الحاكم في زمن الغيبة ويولونه فيها ،وال يذكرون عليه دليال ،ورأيت
بعضهم يذكرون أدلة غير تامة ،ومع ذلك كان ذلك أمرا مهما غير منضبط في مورد خاص.
وكذا نرى كثيرا من غير املحتاطين من أفاضل العصر وطالب الزمان إذا وجدوا في انفسهم
قوة الترجيح واالقتدار على التفريع ،يجلسون مجلس الحكومة ويتولون أمور الرعية،
فيفتون لهم في مسائل الحالل والحرام ،و يحكمون بأحكام لم يثبت لهم وجوب القبول
عنهم ،كثبوت الهالل ونحوه ،ويجلسون مجلس القضاء واملر افعات ،ويجرون الحدود
والتعزيرات ،ويتصرفون في أموال اليتامى واملجانين والسفهاء والغياب ،ويتولون
انكحتهم ،ويعزلون األوصياء ،وينصبون القوام ،ويقسمون األخماس ،ويتصرفون في املال
املجهول مالكه ،ويؤجرون األوقاف العامة إلى غير ذلك من لوازم الرئاسة الكبرى .ونراهم
ليس بيدهم فيما يفعلون دليل ،ولم يهتدوا في أعمالهم إلى سبيل ،بل اكتفوا بما ر أوا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1علي أوسط الناطقي ،مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية ،قسم احياء التراث اإلسالمي ،عوائد األيام ،51 :مقدمة
التحقيق.
( )كذا ،والصحيح املوضوعات.
 -2املصدر السابق ،87 :مقدمة التحقيق.
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وسمعوا من العلماء األطياب ،فيفعلون تقليدا بال اطالع لهم على محط فت أويهم،
فيهلكون ويهلكون ،أأذن هللا لهم أم على هللا يفترون؟! فرأيت ان أذكر في هذه العائدة
الجليلة وظيفة الفقهاء ،وما فيه واليتهم ،ومن عليه واليتهم على سبيل األصل والكلية.
ولنقدم أوال شطرا من األخبار الواردة في حق العلماء األبرار ،املعينة ملناصبهم ومراتبهم،
ثم نستتبعه بما يستفاد منها كلية ،ثم نذكر بعد ذلك بعض موارد هذه الكلية) (.)1
فلم تكن مسألة والية الفقيه املطلقة مطروحة قبل الشيخ النراقي ،مما يعني عدم
وجود االجماع عليها قبله ،وكذلك ال يوجد اجماع بعده كما عرفت في النقطة (.)1-3
ً
ومما يؤكد ذلك أن الشيخ النراقي لم يعد االجماع دليال ،حيث بحث مسألة والية
الفقيه في مقامين :األول؛ ذكر فيه االخبار الدالة  -بحسبه  -على ثبوت والية الفقيه،
والثاني :ذكر فيه وظائف الفقهاء.
إال أن بعض من كتب في والية الفقيه حاول تصوير املسألة شبهة اجماعية لدى
القدماء من خالل فت أوى بعض الفقهاء بجوازإقامة الحدود.
قال الشيخ عبد املنعم مهنا( :ونظرية والية الفقيه ليست حديثة ،فقد قال بها
قدماء العلماء وأكابرهم ،بل وأكثرهم ،فهذا صاحب الجواهر الشيخ الجليل ينسب
لالسكافي والشيخين والفاضلين والشهيدين واملقداد وابن فهد والكركي والسبزواري
والكاشاني وغيرهم من العلماء ،ينسب لهم انه يجوز للفقهاء املجتهدين العدول إقامة
الحدود في حال غيبة اإلمام (عليه السالم) ،كما لهم الحكم بين الناس ،مع األمن من
سلطان الوقت .)2( ). . .
ّ
ومع أن مسألة جواز إقامة الحدود في زمن الغيبة لم يجمع عليها فقهاء الشيعة،
ُ
فقد نسب إلى ابن ادريس وابن زهرة ( )3عدم جوازها لكونها من مناصب اإلمام (عليه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الشيخ النراقي ،عوائد األيام.529 :
 -2الشيخ عبد املنعم مهنا ،الدولة اإلسالمية5 :
 -3املعروف واملشهور أن للحاكم الشرعي إقامة الحدود في زمن الغيبة ،ونسب الخالف في ذلك إلى ابن إدريس وابن زهرة،
حيث ذهبا إلى أن ذلك من مناصب اإلمام (عليه السالم) أو من ّ
يعينه لذلك بالخصوص وهذه النسبة لم تثبت .وتوقف في
الحكم العالمة واملحقق) محمد الجواهري ،القضاء والشهادات ،تقرير بحث السيد الخوئي ،233 /2 :الشرح.
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السالم)؛ لم ينكشف لي الوجه في املالزمة بين جواز إقامة الحدود في حال الغيبة وبين
ثبوت الوالية للفقيه ،إذ يمكن جواز إقامة الحدود من باب الحسبة ال من باب الوالية،
كما ذهب إلى ذلك السيد الخوئي (.)1
إذن ،فمسألة والية الفقيه لم يجمع عليها فقهاء الشيعة ،فقد نفى ثبوتها العديد
ً
ً
ّ
من الفقهاء ،ثم إن االجماع وإن ثبت  -وهو غير ثابت  -فاحتمال كونه اجماعا مدركيا في
ً
غاية القوة ،فيسقط اعتباره وال يصح االستدالل به ،وفقا ملبانيهم (.)2
وكذلك لم ّ
يتعرض الشيخ النراقي إلثبات والية الفقيه بالنصوص القرآنية ،إال أن
بعض املتأخرين اجتروا النصوص القرآنية الدالة على والية أهل البيت (عليهم السالم)
واستدلوا بها إلثبات والية الفقيه ،كالشيخ محمد هادي معرفة وغيره ،وذلك من خالل
إلغاء خصوصية العصمة والتمسك بمغزى اآليات ليكون الفقيه أحد مصاديقها،
وسيأتي ذلك ومناقشته في النقطة (.)1-5
واألمر نفسه بالنسبة إلى الدليل العقلي ،فقد استدل املتأخرون بالتقريبات
ً
دليال على والية الفقيه .وهذا ما ّ
صرح به السيد
العقلية املثبتة لضرورة اإلمامة وجعلوها
الخميني (رحمه هللا).
قال( :فما هو دليل اإلمامة بعينه دليل على لزوم الحكومة بعد غيبة ولي االمر
عجل هللا تعالى فرجه الشريف ،سيما مع هذه السنين املتمادية ولعلها تطول – والعياذ
باهلل – إلى اآلالف من السنين والعلم عند هللا) (.)3
بل ذهب بعض من كتب في والية الفقيه إلى ثبوتها بدليل العقلّ ،
وأما األدلة األخرى
فهي مؤيدة لدليل العقل.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ً
ً
 -1قال السيد الخوئي( :ال اشكال في ثبوت والية الفقيه على النصب في الجملة إجماعا ونصا والقدر املتيقن منهما على
القضاء الى ان قال :نعم يثبت له بعض الواليات من باب الحسبة) فقه الشيعة.219 /1 :
 -2االجماع املدركي ،يعني اتفاق الفقهاء الستنادهم على مدرك شرعي كآية أو رواية أو غيرهما .وهو ليس بحجة عندهم.
 -3السيد الخميني ،كتاب البيع :ج 2ص.619
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ً
قال الشيخ عبد املنعم مهنا( :إن والية الفقيه  -بنظرنا  -ثابتة عقال .وعليه فاألدلة
ً
ً
الشرعية املتكفلة إلثباتها مؤكدة لحكم العقل ،وليست متناولة جعال جديدا .وعليه
فالدليل الشرعي ينفع من لم تثبت الوالية عنده من العقل .وال ينفعنا نحن و إنما نسوقه
لتأكيد الفكرة ال أكثر) (.)1
والخالصة:
 .1لم يستدل الفقهاء باإلجماع إلثبات والية الفقيه لكونها مسالة غير اجماعية،
ويدل على ذلك:
ّ
أ .إن املسألة من مبتكرات الشيخ النراقي في القرن الثالث عشرالهجري.
ّ
ب .إن االجماع  -وإن ثبت  -فهو محتمل املدركية ،فال يحتج به.
 .2لم يستدل الشيخ النراقي بالنصوص القرآنية إلثبات والية الفقيه ،ولكن
ً
بعض من كتب مؤخرا استدل بعموم بعض النصوص القرآنية الدالة على
والية أهل البيت (عليهم السالم)؛ إلثبات والية الفقيه ،وهي غير صريحة
الداللة في اثباتها.
 .3استدل بعضهم بالدليل العقلي الدال على اإلمامة إلثبات والية الفقيه .وادعى
أن الدليل العقلي هو الدليل األساس ي وغيره مؤيدات له.
والنتيجة :إن والية الفقيه لم تكن مسألة إجماعية ،وليس لها دليل مستقل وارد
فيها بالخصوص ،و إنما استدلوا لها بعموم اآليات وببعض التقريبات العقلية الواردة في
اإلمامة .والعمدة في اثباتها  -بحسب مشهور مثبتيها  -هي النصوص الروائية.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1عبد املنعم مهنا ،الدولة اإلسالمية.11 :

القائلون بوالية الفقيه استدلوا على ثبوت والية الفقيه بأدلة ثالثة:
 .1الدليل العقلي.
 .2الدليل القر آني.
 .3الدليل الروائي.
وسنورد ما استدلوا به ومن ثم نسجل مناقشاتنا عليه.

ويتكون من مقدمتين:
المقدمة األولى :ضرورة وجود السلطة التنفيذية (.)1
ال شك في ضرورة وجود جهاز أو مؤسسة تنفيذية ،تقوم بتنفيذ وتطبيق
التشريعات التي تضعها السلطة التشريعية ،فالتشريعات اإلسالمية البد لها من مطبق
(جهة تنفيذية) ،اذ فيه العديد من التشريعات الفردية كالصالة والصيام وغيرها .وفيه
ً
التشريعات االجتماعية ،كإدارة البالد .وتشريعها بال جهاز تنفيذي يطبقها وفقا لحدودها
وشرائطها يلزم منه تعطيلها ،وتعطيلها ال يمكن القول به.
قال صاحب الجواهر( :بل لوال عموم الوالية لبقي كثير من األمور املتعلقة
بشيعتهم معطلة) (.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ترتكز املقدمة األولى على ضرورة وجود جهاز أو مؤسسة تنفيذية ،تعمل على تنفيذ وتطبيق التشريعات التي تضعها
السلطة التشريعية .والسلطة التنفيذية في العصور املتأخرة مؤلفة من رئيس الحكومة (رئيس الوزراء) مع الوزراء.
 -2الشيخ الجواهري ،جواهر الكالم :ج ،2ص .397
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بعبارة أخرى :إن لم نقل بثبوت الوالية للفقيه للزم تعطيل االحكام ،والثاني باطل
فاألول مثله.
ويقول الشيخ املنتظري( :وبالجملة نفس تشريعات اإلسالم وقوانينه تشهد على
لزوم دولة وحكومة إسالمية تحفظها وتنفذها وعليه كان العمل في عصر النبي (صلى هللا
عليه وآله وسلم) وكذا بعده .اللهم إال ان يدعى إهمال القوانين ونسخها في عصر الغيبة
وان طالت ما طالت ،وان هللا ترك عنايته باإلسالم واملسلمين جميعا بسبب غيبة إمام
العصر  -عجل هللا تعالى فرجه الشريف  -فليتعطل اإلسالم وليترك املسلمون مغلوبين
مقهورين تحت سلطات الكفار والجائرين بال حكومة صالحة حتى يظهر صاحب األمر
(عليه السالم) فيجدد اإلسالم من رأس .فهل يمكن االلتزام بان هذا حكم هللا والتكليف
الشرعي؟! قال السيد األستاذ ،اإلمام الخميني  -مد ظله العالي  -في محاضراته في
الحكومة اإلسالمية "مجموعة القوانين ال تكفي إلصالح املجتمع ،ولكي يكون القانون
مادة إلصالح وإسعاد البشر فانه يحتاج إلى السلطة التنفيذية .لذا فان هللا  -عز وجل -
قد جعل في األرض إلى جانب مجموعة القوانين حكومة وجهاز تنفيذ وإدارة الرسول
األعظم (صلى هللا عليه وآله) كان يترأس جميع أجهزة التنفيذ في إدارة املجتمع اإلسالمي .
 . .وفي الحق ان القوانين واالنظمة االجتماعية بحاجة إلى منفذ .في كل دول العالم ال
ينفع التشريع وحده ،وال يضمن سعادة البشر ،بل ينبغي أن تعقب سلطة التشريع
سلطة التنفيذ .فهي وحدها التي تنيل الناس ثمرات التشريع العادل .لهذا قرر اإلسالم
ً
إيجاد سلطة التنفيذ إلى جانب سلطة التشريع ،فجعل لألمر وليا للتنفيذ إلى جانب
تصديه للتعليم والنشروالبيان") (.)1
ويمكن أن ّ
تقرب املقدمة األولى ببيان آخر محصله :أن العقالء متفقون على
ضرورة وجود الرئيس ،وهذه الضرورة لم تحدد بزمن دون آخر ،وال بمجتمع دون آخر،
بل هذه الضرورة يقر بها العقالء على اختالف توجهاتهم ،ففي جميع مراحل االنسان نجد
الدولة والحكومة.
وقد ّ
أقراإلسالم هذا االرتكازالعقالئي بالعديد من النصوص.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ منتظري ،دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة اإلسالمي.165 /1 :
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ّ

َ

َ ُْ

َ ُ

َْ َ

اد" [الرعد.]7 :
أما القرآن؛ فقد قال تعالى" :انما انت من أذ ٌرو ألك أ ّل قو ٍم ه ٍ

اآلية تدل على قاعدة عامة مفادها؛ لكل قوم (أو أمة أو مجتمع) هادي ،يقودها
ويهديها إلى الطريق الذي فيه سعادتها وفوزها.
ّ
وأما الروايات؛ فقد قال أمير املؤمنين (عليه السالم)( :البد للناس من أمير بر أو
فاجر ،يعمل في إمرته املؤمن ويستمتع فيها الكافر ،ويبلغ هللا فيها األجل ،ويجمع به
الفيء ،ويقاتل به العدو ،وتأمن به السبل ،ويؤخذ به للضعيف من القوي ،حتى يستريح
بر ويستراح من فاجر) (.)1
وعن أبي الحسن الرضا (عليه السالم) في حديث طويل إلى أن قال( :فلم جعل أولي
االمر وأمر بطاعتهم؟ قيل :لعلل كثيرة . . . :ومنها :انا ال نجد فرقة من الفرق وال ملة من
امللل بقوا وعاشوا إال بقيم ورئيس ،ملا البد لهم منه في أمر الدين والدنيا ،فلم يجز في
حكمة الحكيم ان يترك الخلق ،ملا يعلم انه البد لهم منه وال قوام لهم إال به ،فيقاتلون به
عدوهم ،ويقسمون به فيئهم ،ويقيمون به جمعيتهم وجماعتهم ،ويمنع ظاملهم من
ً
ً
ً
ً
ً
مظلومهم .ومنها :انه لو لم يجعل لهم إماما قيما أمينا حافظا مستودعا ،لدرست
امللة وذهب الدين ،وغيرت السنن واالحكام ،ولزاد فيه املبتدعون ،ونقص منه امللحدون
وشبهوا ذلك على املسلمين ،إذ قد وجدنا الخلق منقوصين محتاجين غير كاملين ،مع
اختالفهم واختالف أهوائهم وتشتت حاالتهم ،فلو لم يجعل قيما حافظا بما جاء به
الرسول االعظم ،لفسدوا على نحو ما بيناه ،وغيرت الشرائع والسنن واالحكام وااليمان،
وكان في ذلك فساد الخلق أجمعين) (.)2
في تعليق السيد الخميني على الرواية أعاله يقول( :فأنتم ترون ان اإلمام يستدل
بوجوده عدة على ضرورة وجود ولي األمر الذي يقوم بحكومة الناس .وتلك العلل التي
ذكرها موجودة في كل زمان ،ويترتب على ذلك ضرورة تشكيل الحكومة اإلسالمية في كل
وقت؛ ألن التعدي عن حدود هللا والسعي وراء اللذة الشخصية ،ونشر الفساد في األرض،
وهضم حقوق الضعفاء ،كل ذلك موجود في كل زمان ،وليس في زمان دون زمان،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الشيخ املجلس ي ،بحار االنوار.358 /33 :
 -2الشيخ الصدوق ،علل الشرائع.253/1 :
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فاقتضت الحكمة اإللهية ان يعيش الناس بالعدل في الحدود التي حدها هللا لهم  .وهذه
الحكمة مستمرة وابدية .وعلى هذا فوجود ولي االمر القائم على النظم والقوانين
ً
اإلسالمية ضروري  . . .تلك العلل والضرورات التي جعلت اإلمام عليا يتولى الناس هي
االن موجودة بفارق واحد هو أن اإلمام منصوص عليه بالذات ،بينما حددت شخصية
ً ً
الحاكم الشرعي في أيامنا هذه بتحديد ماهيته وصفاته ومؤهالته تحديدا عاما.)1( ). . .
ّ
البديهي ان ضرورة تنفيذ األحكام التي استلزمت
ويقول السيد الخميني( :من
تشكيل حكومة الرسول األكرم صلى هللا عليه وآله وسلم ،ليست منحصرة ومحدودة
ً
ّ
مستمرة أيضا بعد رحلته صلى هللا عليه وآله
بزمانه صلى هللا عليه وآله وسلم ،فهي
ً
وسلم .ووفقا لآليات القرآنية الكريمة ،فان أحكام اإلسالم ليست محدودة بزمان ومكان
ّ
خاصين ،بل هي باقية وواجبة التنفيذ إلى األبد .وقد أشرنا في سياق هذا الدرس إلى ان
أحد أهم أهداف تعيين النبي صلى هللا عليه وآله وسلم الخليفة من بعده هو تطبيق
ّ
األحكام وتنفيذ القوانين .فأحكام القصاص ،أي القانون
تأت ألجل
الجزائي لإلسالم ،لم أ
ُ ّ
ُ
ُ
زمان الرسول األكرم صلى هللا عليه وآله وسلم لتترك بعده وال تنفذ ،أو لتترك الضرائب
ّ
ّ
يتعطل الدفاع عن األراض ي ّ
ّ
اإلسالميتين .والقول بان قوانين اإلسالم
واألمة
املقررة ،أو
قابلة للتعطيل ،أو انها منحصرة بزمان أو مكان ه
ّ
ّ
العقائدية في
الضروريات
محد َدين خالف
اإلسالم .وعليه ،فبما ان تنفيذ األحكام ضرورة بعد الرسول األكرم صلى هللا عليه وآله
التنفيذية اإلد ّ
ّ
ارية يصبح
وسلم إلى األبد ،فان تشكيل الحكومة و إقامة السلطة
ّ
ّ
ًّ
ضروريا .فمن دون تشكيل الحكومة ،ومن دون السلطة التنفيذية واإلدارية  -التي تجعل
جميع ّ
تصرفات أفراد املجتمع وانشطتهم خاضعة لنظام عادل ،وذلك عن طريق تنفيذ
ّ
ّ
ّ
والعقائدي
االجتماعي
األحكام  -من دون ذلك تلزم الفوض ى ويتفش ى الفساد
ّ
واألخالقي)(.)2
إذن؛ فوجود الجهة التنفيذية أو الحكومة (الرئيس والقيم) ضرورة ثابتة في كل
االزمان ،ففي زمن غيبة اإلمام الثاني عشر (عليه السالم)  -القائد اإللهي  -فالبد من
وجود شخص يخلفه في قيادة املجتمع ،إلبعاده عن الفوض ى ،وليهدي املجتمع ويدير
شؤونه وينظمها .وال يصح تعطيل األحكام الشرعية في زمن الغيبة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1السيد الخميني ،الحكومة اإلسالمية.38 :
ّ
ّ
اإلسالمية .62 :للمزيد راجع ملحق (.)1
الخميني ،الحكومة
 -2السيد
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ّ
ويصور االشكوري في حاشية املكاسب الدليل على ضرورة رئاسة الفقيه في زمن
الغيبة ،فيقول( :لو فرض السؤال منه «عليه السالم» عن حاجة الناس إلى الرئيس في
زمن الغيبة ،فان سكت في الجواب ،فليس هذا من شان اإلمام «عليه السالم» ،بعد
السؤال عن الو اقعة املبتلى بها ،وان أجاب بعدم احتياجهم إليه ،وان لزم الفساد،
ّ
والهرج واملرج ،فهو مناف لقوله «عليه السالم» :بان بقاءهم وعيشهم ال يكون إال
بالرئيس ،ولحكمة الحكيم .وان أجاب باحتياجهم ،إليه فهو املطلوب ،إذ ليس لنا اليوم
من يقوم بأمور املسلمين على وجه ينتظم به معاشهم ومعادهم غير الفقهاء ،فاإلمام
ً
الغائب عجل هللا تعالى فرجه غير متصرف فعال على وجه ينفع بحسب الظاهر بحالهم،
بحيث متى احتاجوا رجعوا إليه في الحوادث والنوائب ،ويكفي أمورهم ،وبدونه يختل
ً
ً
النظام جزما ،فإذا ثبت ان الفقيه أيضا :مثل اإلمام «عليه السالم» في احتياج الناس
ً
إليه في كل عصر وأوان ،كان نائبا عن اإلمام (عج) ويجب طاعته في األمور مثله ،وانه
مثله في االستقالل بالتصرف ،وتوقف تصرف الغيرفي بعض األمورعلى إذنه) (.)1
المقدمة الثانية :القيادة واإلدارة في زمن الغيبة للفقيه
بما أن الحديث عن القيادة التي تستمد شرعيتها من الدين اإلسالمي ،فال شك
عندئذ من تصدي الفقيه عند غيبة اإلمام (عليه السالم) لقيادة األمة؛ لكونه نائب
ٍ
ّ
ّ
اإلمام (عليه السالم) ،ومع فقدان املنوب (اإلمام) يتصدى النائب (الفقيه) .أو يتصدى
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1حاشية املكاسب لألشكوري ، 114 :عن كتاب (والية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها) لجعفر مرتض ى العاملي:
 9الهامش.
ّ
أقول :يكفي في بيان عدم صحة تقريب األشكوري ما ذكره السيد محمد باقر الصدر ،من أن سكوت املعصوم في زمن الغيبة
ّ
ال يدل على االمضاء؛ ألن داللة السكوت على االمضاء إنما تكون وفق أمرين :األول عقلي ،والثاني استظهاري ،وكالهما غير
جاريان في زمن الغيبة.
قال( :ان سكوت املعصوم في غيبته ال يدل على امضائه ال على أساس العقل وال على أساس استظهاري ،اما األول فالنه غير
مكلف في حالة الغيبة بالنهي عن املنكر وتعليم الجاهل ،وليس الغرض بدرجة من الفعلية تستوجب الحفاظ عليه بغير
الطريق الطبيعي الذي سبب الناس أنفسهم إلى سده بالتسبيب إلى غيبته .واما الثاني فالن االستظهار مناطه حال
املعصوم ،ومن الواضح ان حال الغيبة ال يساعد على استظهار االمضاء من السكوت) محمد باقر الصدر ،دروس في علم
األصول.)235 /1 :
ّ
ّ
إن تصوير األشكوري املتقدم يكشف عن عدم معرفته بحقيقة غيبة اإلمام املهدي (عليه السالم) ،وسيأتي ان غيبة اإلمام
املهدي (عليه السالم) هي زمن فترة ،وفيها يؤمر الحجة بالسكوت وعدم التبليغ لعدم وجود القابل .وفي أزمنة الفترات الناس
ّ
مرجون ألمر هللا سبحانه ،ولم يكلفوا بنصب رئيس يخلف اإلمام الغائب ويهبونه صالحيات اإلمام (عليه السالم).
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من باب األولوية ،بمعنى أن الفقيه أولى من غيره في القيادة والوالية ،لكونه العارف
باألحكام وتطبيقها وتنفيذها.
يقول املحقق الكركي( :اتفق أصحابنا رضوان هللا عليهم على ان الفقيه العدل
اإلمامي الجامع لشرائط الفتوى ،املعبر عنه باملجتهد في األحكام الشرعية نائب من قبل
أئمة الهدى صلوات هللا وسالمه عليهم في حال الغيبة في جميع ما للنيابة فيه مدخل -
ً
وربما استثنى األصحاب القتل والحدود مطلقا  -فيجب التحاكم إليه ،واالنقياد إلى
حكمه.)1( ). . . ،
وقطع صاحب الجواهر بأولوية الفقيه وعموم واليته في تعليقه على عبارة الكركي
ً
املتقدمة قال( :بل القطع بأولوية الفقيه منهما (االب والجد املذكوران في العبارة سابقا)
في ذلك بعد ان جعله اإلمام عليه السالم حاكما وخليفة ،وبان الضرورة قاضية بذلك في
قبض الحقوق العامة والواليات ونحوها بعد تشديدهم في النهي عن الرجوع إلى قضاة
الجور وعلمائهم وحكامهم ،بعد علمهم بكثرة شيعتهم في جميع األطراف طول الزمان،
وبغير ذلك مما يظهر بأدنى تأمل في النصوص ومالحظتهم حال الشيعة ،وخصوصا
علمائهم في زمن الغيبة ،وكفى بالتوقيع الذي جاء للمفيد من الناحية املقدسة ،وما
اشتمل عليه من التبجيل والتعظيم ،بل لوال عموم الوالية لبقي كثير من األمور املتعلقة
بشيعتهم معطلة .فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك ،بل كانه ما ذاق من طعم
ً
الفقه شيئا ،وال فهم من لحن قولهم ورموزهم أمرا ،وال تأمل املراد من قولهم" :اني جعلته
عليكم حاكما وقاضيا" وحجة وخليفة ونحو ذلك مما يظهر منه إرادة نظم زمان الغيبة
لشيعتهم في كثير من األمور الراجعة إليهم ،ولذا جزم فيما سمعته من املراسم بتفويضهم
عليهم السالم لهم في ذلك ،نعم لم يأذنوا لهم في زمن الغيبة ببعض األمور التي يعملون
عدم حاجتهم إليها ،كجهاد الدعوة املحتاج إلى سلطان وجيوش وأمراء ونحو ذلك مما
يعلمون قصور اليد فيها عن ذلك ونحوه وإال لظهرت دولة الحق كما أومأ إليه الصادق
عليه السالم بقوله " :لو ان لي عدد هذه الشويهات  -وكانت أربعين  -لخرجت " .وبالجملة
فاملسألة من الواضحات التي ال تحتاج إلى أدلة) (.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1املحقق الكركي ،رسائل الكركي.143 :
 -2الشيخ الجواهري ،جواهر الكالم :ج.396 /21
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وقد بين السيد الخميني أولوية الفقيه في الوالية بقوله( :وقد سبق الكالم والبحث
ه
حول زمان الرسول صلى هللا عليه وآله وسلم ّ
وأئمتنا عليهم السالم ،وكان مسل ًما بين
ً ً
املسلمين ً
ّ
اإلسالمية،
أيضا ،وهو ان الخليفة والحاكم يجب ان يكون عارفا أوال باألحكام
ً
ً
ّ
ّ
ّ
واألخالقي .والعقل
العقائدي
أي عاملا بالقانون ،وان يكون عادال ثان ًيا ،ويتمتع بالكمال
ّ
اإلسالمية هي حكومة القانون ،وليست حكومة األهواء
يقتض ي ذلك ،إذ ان الحكومة
ً
واألشخاص على الناس .فإذا لم يكن الحاكم عارفا بالقانون ،فهو ال يليق بالحكومة ،ألنه
ّ
إذا هقلد "الغير" تضعف ّ
قوة الحكومة ،وإذا لم يقلد ولم يرجع "للغير" ،فلن يستطيع ان
ّ
ّ
ّ ً
ً
يكون
حاكما ومنفذا لقانون اإلسالم ،وهذا أمر مسلم به ،إذ ان "الفقهاء حكام على
ّ
ّ
السالطين" ،فلو كان السالطين متبعين لإلسالم ،فيجب ان يتبعوا الفقهاء ويسألوهم
ّ
ّ ّ
ّ
الحقيقيون هم
ثم ينفذونها .وفي هذه الصورة ،يكون الحكام
عن القوانين واألحكام ،ومن
ً
ّ
ّ
ًّ
ّ
املضطرين التباع
الفقهاء .إذا ،يجب ان تكون الحاكمية رسميا للفقيه ،ال ألولئك
الفقهاء نتيجة جهلهم بالقانون) (.)1
ه َ
ْ َ
َ َ
ه
وفي تعليق على قوله تعالى( :أ ف َم ْن َي ْه أدي إلى ال َح أ ّق أ َح ُّق ان ُيت َب َع أ هم ْن ال َي أه أّدي أإال ان
َ َُ َ َ َ ُ َ
ُي ْهدى فما لك ْم ك ْيف ت ْحك ُمون) ،يقول الشيخ محسن اآلراكي( :وليس من شك ان غير
املجتهد مصداق ملن ال يهتدي ّإال ان ُيهدى؛ لحاجته  -في االهتداء إلى ّ
الدين وما يحكم به
ّ
ّ
بالحق ،وبما
الحق لعلمه
هللا  -إلى العالم بخالف العالم الفقيه ،فانه الذي يهدي إلى
يحتاج الناس إليه في حياتهم من أحكام الدين وسنن هللا في كتابه الذي انزله هدى للناس
ّ
وبينها رسول هللا (صلى هللا عليه وآله).
ّ
ّ
وفي اآلية استنكار شديد لفعل من يترك اتباع العالم الفقيه ويتبع غيره من الجهلة
ُ
ّ
بأمور الدين الضالين عن الهدى الذي جاء به الرسول األمين ،فتكون واضحة الداللة
ّ
وتدل بااللتزام على حرمة
على حرمة تسليم أمر الوالية للجاهل بالدين غير الفقيه ، . . .
ّ ُ
ّ
تصدي الجاهل بالدين ألمر الوالية مع وجود الفقيه العالم بالدين القادر على تولي أمور
املسلمين . . . .فان لسان هذه اآليات هو إثبات الوالية للفقيه ،ونفيها عن غيره) (.)2

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
ّ
اإلسالمية :ص .84-83
الخميني ،الحكومة
 -1السيد
 -2الشيخ محسن االراكي ،نظرية الحكم في اإلسالم.310 :
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النتيجة :إن الفقيه هو العالم بقوانين الشرع وأحكامه ،فهو الرئيس لكونه نائب
اإلمام (عليه السالم) ،أو لكونه األولى من غيره باستخالف اإلمام (عليه السالم) في غيبته
في جميع الشؤون والصالحيات العائدة لإلمام (عليه السالم).
مناقشة الدليل العقلي:
يرتكز الدليل العقلي بصياغته املتقدمة على مقدمتين:
 .1ضرورة وجود الجهازالتنفيذي.
 .2الجهاز التنفيذي في زمن غيبة اإلمام (عليه السالم) بيد الفقيه؛ لكونه
نائب اإلمام (عليه السالم) ،أو لكونه األولى بالقيادة.
مناقشة المقدمة األولى:
ال شبهة في ضرورة وجود الجهاز التنفيذي (الرئيس ،الجهاز التنفيذي) ،بحسب
العقل والشريعة ،وهذه الضرورة ال يختلف فيها اثنان ،لذا نعتقد باستمرار االستخالف؛
ألن تنفيذ الشريعة أحد أهم شؤون خليفة هللا ،فهو املنفذ للشريعة واملجري واملطبق
ألحكامها ،ولن يترك هللا سبحانه الشريعة بال ّ
قيم ومنفذ.
لكن ضرورة وجود الحاكم (جهاز تنفيذي) ش يء ،واختيار الحاكم وكيفية اختياره
وكيفية نظام الحكم ش يء آخر.
هذه الضرورة تثبت أصل الحكم؛ بمعنى أصل وجود الحكم أمر ضروري متفق
عليه ،ولكنها ال تثبت نوعية الحكم ،وال تثبت هوية الحاكم وسائر التفاصيل األخرى،
فجميع العقالء يتفقون على ضرورة الحكومة ،ولكنهم يختلفون في كيفية الحكم وكيفية
اختيار الحاكم ،فال يصح التمسك بضرورة وجود حكومة ألثبات شرعية حكومة معينة،
ً
واال للزم شرعية جميع الحكومات التي وصلت  -وحكمت  -بطرق ملتوية ،وللزم  -أيضا -
تبريراختياراألمة لفالن وفالن ،بدعوى ان وجود الرئيس والحاكم ضرورة ال بد منها.
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فالخالف إذن ليس في ضرورة أصل وجود الحكومة ،بل في نوعية الحكم والحاكم
وكيفية حكمه.
يقول السيد الخميني( :لم يكن أحد من املسلمين يشك في ضرورة استمرار وجود
الحكومة من بعد الرسول (صلى هللا عليه وآله) .والكل متفقون على ذلك ،وانما
الخالف وقع في شخص من يتولى ذلك) (.)1
فالكالم إذن ليس في ضرورة وجود املنفذ؛ إذ ضرورة املنفذ مفروغ منها ،ولكنها ال
تبيح للمسلمين تنصيب خليفة بدل الخليفة املنصب من هللا سبحانه ،كذلك ال تبيح
(ضرورة وجود املنفذ) تنصيب أحد بدل اإلمام املهدي املُ ّ
غيب (عليه السالم) ،بل
تقتض ي (الضرورة) السعي بجد إلزالة تقصير األمة املانع لإلمام (عليه السالم) من
الظهور ،وبرفع ذلك املانع تزول أسباب الغيبة ويحل اإلمام ّ
املغيب بين الناس ويقوم
بمهامه.
جاء في التوقيع الصادر منه (عليه السالم) للشيخ املفيد( :ولو أن أشياعنا وفقهم
هللا لطاعته على اجتماع من القلوب في الوفاء بالعهد عليهم ملا تأخر عنهم اليمن بلقائنا
ولتعجلت لهم السعادة بمشاهدتنا على حق املعرفة وصدقها منهم بنا ،فما يحبسنا عنهم
ّ
اال ما يتصل بنا مما نكرهه وال نؤثره منهم وهللا املستعان وهو حسبنا ونعم الوكيل) (.)2
الصحيح إن ضرورة الحكومة في زمن الغيبة ال تعطي شرعية لحكم الفقيه وال
ً
تجعله وليا على االمة ،بل البد أن تثبت حكومته وواليته بدليل آخر ،وسيأتي ذكر األدلة
املدعاة ومناقشتها في النقطة (.)4
مناقشة المقدمة الثانية:
محصل املقدمة الثانية إن القيادة واإلدارة في زمن الغيبة انما تكون للفقيه؛ ألحد
سببين:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1السيد الخميني ،الحكومة اإلسالمية.27 :
 -2الطوس ي ،تهذيب األحكام.40 /1 :
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أحدهما؛ كونه نائب اإلمام (عليه السالم) .واآلخر؛ كونه األولى من غيره بالقيادة
والحكم.
وكالهما ممنوعان ،كما سيتضح.
مناقشة دعوى النيابة:
ّ
تقدم في النقطة ( )2أن الفقهاء قسموا النيابة على نوعين:
أ .النيابة الخاصة ،وهي محصورة بالنواب األربعة.
ب .النيابة العامة ،وهي تشمل كل من انطبق عليه عنوان وارد في أدلة النيابة،
كعنوان الفقيه ،وراوي الحديث ،والعلماء ،وغيرذلك.
والكالم  -هنا  -عن النيابة العامة ،التي يثبتها الفقهاء للفقيه الجامع للشرائط.
يقول السيد الخميني( :فالفقهاء اليوم الحجة على الناس ،كما كان الرسول (صلى
هللا عليه وآله) حجة هللا عليهم ،وكل ما كان يناط بالنبي (صلى هللا عليه وآله) فقد اناطه
األئمة بالفقهاء من بعدهم ،فهم املرجع في جميع األمورواملشكالت واملعضالت ،واليهم قد
فوضت الحكومة ووالية الناس وسياستهم والجباية واالنفاق ،وكل من يتخلف عن
طاعتهم ،فان هللا يؤاخذه ويجاسبه على ذلك) (.)1
ونيابة الفقيه عن املعصوم (عليه السالم) وثبوت بعض أو جميع صالحيات
املعصوم (عليه السالم) له (للفقيه) لم تثبت بدليل قطعي ،فلم ترد في القرآن والسنة
دليل يثبت تلك النيابة املزعومة.
نعم ،حاول العديد من الفقهاء تقريب داللة بعض الروايات لثبوت النيابة
العامة ،من خالل بعض العن أوين الواردة فيها.
قال الشيخ النراقي( :فان من البديهيات التي يفهمها كل عامي وعالم ويحكم بها :انه
إذا قال نبي الحد عند مسافرته أو وفاته :فالن وارثي ،ومثلي ،وبمنزلتي ،وخليفتي ،وأميني،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1السيد الخميني ،الحكومة اإلسالمية.80 :
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وحجتي ،والحاكم من قبلي عليكم ،واملرجع لكم في جميع حوادثكم ،وبيده مجاري أموركم
وأحكامكم ،وهو الكافل لرعيتي ،ان له كل ما كان لذلك النبي في أمور الرعية وما يتعلق
بأمته ،بحيث ال يشك فيه أحد ،ويتبادر منه ذلك .كيف ال؟ مع ان أكثر النصوص الواردة
في حق ال أوصياء املعصومين ،املستدل بها في مقامات إثبات الوالية واإلمامة املتضمنين
لوالية جميع ما للنبي فيه الوالية ،ليس متضمنا ألكثرمن ذلك ،سيما بعد انضمام ما ورد
في حقهم :انهم خير خلق هللا بعد األئمة ،و أفضل الناس بعد النبيين ،وفضلهم على
الناس كفضل هللا على كل ش ئ ،وكفضل الرسول على أدنى الرعية .وان أردت توضيح
ذلك :فانظر إلى انه لو كان حاكم أو سلطان في ناحية وأراد املسافرة إلى ناحية أخرى،
ً
وقال في حق شخص بعض ما ذكر فضال عن جميعه ،فقال :فالن خليفتي ،وبمنزلتي،
ومثلي ،وأميني ،والكافل لرعيتي ،والحاكم من جانبي ،وحجتي عليكم ،واملرجع في جميع
الحوادث لكم ،وعلى يده مجاري أموركم وأحكامكم .فهل يبقى الحد شك في ان له فعل
كل ما كان للسلطان في أمور رعية تلك الناحية؟ إال ما استثناه ،وما أظن أحدا يبقى له
ريب في ذلك ،وال شك وال شبهة .وال يضر ضعف تلك األخبار بعد االنجبار بعمل
األصحاب ،وانضمام بعضها ببعض ،وورود أكثرها في الكتب املعتبرة) (.)1
ً
وما افترضه الشيخ النراقي من تقريب غريب جدا ،إذ الكالم في النيابة العامة ،بينما
عبارته املتقدمة تتحدث عن النيابة الخاصة ،إذ يفترض فيها شخص معين يقول اإلمام
(عليه السالم) في حقه؛ خليفتي وارثي وغير ذلك ،فمما ال شك فيه أن قول اإلمام (عليه
السالم) فالن خليفتي يثبت خالفته ونيابته عنه بال اشكال ،ولكن األدلة التي ادعي داللتها
ً
ً
ً
على النيابة العامة للفقهاء لم تذكر شخصا بعينه ولم توصف شخصا معينا ،وانما
وردت فيها عناوين متعددة كـ (رواة الحديث ،والعلماء ،وخلفائي ،وغيرها) وهي ليست
صريحة في الداللة على الفقهاء في زمن الغيبة.
وتقريب داللتها لنيابة الفقهاء محل نقاش ،كما سيأتي في النقطة ( )4املختصة
بعرض أدلة والية الفقيه ومناقشتها.
ً
هذا ،مضافا إلى أن مقتض ى األصل األولي نفي نيابة الفقيه عن املعصوم (عليه
السالم) ،كما سيأتي في النقطة (.)1-5
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ النراقي ،عوائد األيام.537 :

 52ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ معهد الدراسات العليا الدينية واللغوية

مناقشة دعوى األولوية:
أولوية الفقيه بتولي مهام اإلمام املعصوم (عليه السالم) ملجرد معرفته الظنية
ببعض األحكام الفقهية ال يمكن قبولها؛ ألمور:
ّ
 -1إن الفقاهة الظنية  -عند القائلين بوالية الفقيه  -أحد شروط الوالية ،ال
جميعها ،فال تدور الوالية مدار وجود الفقاهة لوحدها ،و إنما البد من ضميمة أمور
أخرى بمجموعها تشكل مؤهالت الوالية .فما ذكره الشيخ محسن اآلراكي ،ال يثبت الوالية
ً
العامة للفقيه ،فهو إن تم  -وهو غير تام قطعا كما سيتضح  -انما يثبت األولوية في
َ
ّ
اإلفتاء ،كما أوضحه السيد كاظم الحائري في تعليق على قوله تعالى( :من ال َي ّهدي إال ان
ّ
ُي َهدى) ،حيث يقول( :وذلك الن القيادة ال تكون
بمجرد إعطاء الفتاوى الفقهية التي
ّ
العامي انه ال يهدي إال ان ُيهدى من
يصدق فيها بشأن الفقيه انه يهدي ،ويصدق بشأن
ُ
قبل الفقيه ،وانما القيادة تكون بإعطاء آراء وأحكام يكون أحد جذورهاـ وأسسها التي
ُ
انبنت عليها الفقه ،وهناك جذور أخرى لها قد ال يكون هذا الفقيه أولى بها من غير
ّ
وأمنية وغيرها ،فليست
الفقيه من خبرات سياسية واجتماعية وعسكرية و اقتصادية
نسبة الفقيه إلى غير الفقيه في النتائج التي بها تقاد األمة نسبة من يهدي إلى (من ال يهدي
إال ان ُيهدى) إال بقدر ما يكون من ّ
حصة الفقه ،وهذا يعني أخذ الجانب الفقهي من
الفقيه ال أكثر من ذلك .نعمّ ،
تدل اآلية عندئذ على أولوية املعصوم من غير املعصوم في
الوالية والقيادة؛ الن املعصوم أخبر الناس بكل ما له دخل في القيادة ال بخصوص
الفقه ،فنسبته إلى غيره نسبة من يهدي إلى (من ال يهدي إال ان يهدى( ،ومن هنا يتضح:
ان ما في بعض الروايات من االستشهاد بهذه اآلية بشان اتباع املعصومين ـ كما في رواية
ّ ً
سليم بن قيس بشان خالفة أمير املؤمنين (عليه السالم) ـ ال يكون
مؤيدا لكون القيادة
ً
للفقيه ،إذ ليس الفقيه غالبا هو األعلم بجميع فنون القيادة بخالف املعصوم) (.)1
ً
وما دام الفقيه ليس هو االعلم غالبا بفنون القيادة فلن تثبت له األولية فيها
ً
قطعا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1السيد الحائري ،والية األمر في عصر الغيبة.84 :
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ويرى السيد الحائري تساوي الفقيه مع غيره في الجهل بالعلم الوجداني باألحكام
الشرعية.
ُ
ه َ َ َْ ُ َ َ ه َ َ
َ
ين ال
في ّرده على االستدالل بقوله تعالى( :ق ْل َه ْل َي ْست أوي ال أذين يعلمون وال أذ
َ َ
َي ْعل ُمون) إلثبات أولوية الفقيه ،يقول( :وان ُحمل على العلم في مقابل الجهل فالفقيه
ّ
واملقلد بلحاظ مفاد اآلية ّ
سيان ،فكالهما فاقدان للعلم الوجداني باألحكام الو اقعية
ّ
التعبدي بها أو العلم الوجداني باألحكام الظاهرية ،بفرق ان
وكالهما واجدان للعلم
ّ
أحدهما يستند إلى األدلة التفصيلية واآلخريستند إلى الدليل اإلجمالي) (.)1
ً
ً
ً
فالفقيه ال يعلم علما وجدانيا قطعيا باألحكام الشرعية ،لكون فقاهته قائمة على
ً
الظنون ،والظن ال يغني من الحق شيئا (.)2
ومع تساوي الفقيه مع غيره في عدم العلم بالحكم الشرعي ،فال وجه لثبوت
األولوية له (الفقيه).
 -2مع تسليم كون الفقيه أولى ،لكن األولوية ال تعني ثبوت الوالية ،بل يحتمل كونه
األولى ،لكونه عارف بشرائط االمر باملعروف والنهي عن املنكر ،فهو أولى بإنكار املنكر
وأولى باألمر باملعروف ،لكن هذه األولوية ال تثبت له الوالية؛ ألن التصرف من باب االمر
باملعروف والنهي عن املنكر تكليف جميع املكلفين ،وال يختص بالفقيه.
ً
 -3يحدثنا التاريخ أن اإلمام املهدي (عليه السالم) عين له نوابا أربعة بأسمائهم،
ً
ولم يكونوا بنظر الشيعة وقتها من الفقهاء املشهورين ،مما يعني أن اإلمام اختارهم نوابا
له ال ألنهم فقهاء فقط ،وإال الختار غيرهم ممن عرفوا بالفقاهة .ومن اطلع على ترجمة
السفراء األربعة ال يجد فيها ذكرللفقاهة ،و إنما ورد في مدحهم عنوان األمانة والوثاقة.
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 -1املصدر نفسه.85 :
 -2أعني الظن الذي لم تثبت حجيته بدليل قطعي.
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فجاء في حق السفير األول والثاني رحمهما هللا( :العمري وابنه ثقتان ،فما أديا
إليك فعني يؤديان ،وما قاال لك فعني يقوالن ،فاسمع لهما وأطعهما فانهما الثقتان
املأمونان) (.)1
وفي السفير الثالث جاء عن السفير الثاني قوله( :هذا أبو القاسم الحسين بن روح
بن أبي بحر النوبختي القائم مقامي والسفير بينكم وبين صاحب االمر عليه السالم
والوكيل [له] والثقة األمين ،فارجعوا إليه في أموركم وعولوا عليه في مهماتكم فبذلك
أمرت وقد بلغت) (.)2
ً
ّ
من ذلك نعرف أن الفقاهة لوحدها لم تكن مالكا ألولوية التصدي للقيادة ،وال من
مؤهالت النيابة.
ً
ً
فال يصح أن يكون الفقيه أولى بالتصدي ملجرد كونه فقيها قد استنبط أحكاما
ظنية.
ّ
الخالصة :إن الدليل العقلي إلثبات والية الفقيه مؤلف من مقدمتين:
أحدهما :ضرورة وجود جهاز تنفيذي يقوم بتنفيذ التشريعات ،كي ال يلزم تعطيل
األحكام الشرعية.
ثانيهما :إن الفقيه هو الذي يترأس الجهاز التنفيذي؛ ّإما لكونه نائب اإلمام (عليه
السالم)ّ .
وإما لكونه األولى بهذا املنصب.
ّأما ضرورة وجود الجهازالتنفيذي ،فال تثبت أحقية فالن (الفقيه) بالرئاسة وعدم
أحقية فالن .وأما النيابة واألولوية فلم يثبتا بدليل قطعي.
ّ
والنتيجة؛ أن الدليل العقلي املتقدم ال يثبت والية الفقيه.
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 -1الشيخ الطوس ي ،الغيبة.243 :
 -2الشيخ الطوس ي ،الغيبة.371 :
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الكثير من الفقهاء القائلين بوالية الفقيه لم يستدلوا إلثباتها بالنصوص القرآنية،
وما ذلك إال لعدم وجود دليل قر آني قطعي يثبتها للفقيه في زمن الغيبة ،فلم يتعرض
الشيخ أحمد النراقي  -الذي تعد والية الفقيه من مبتكراته  -إلى الدليل القرآني.
ولكن بعد مرور فترة من انتشار هذه املسألة في األوساط الحوزوية حاول العديد
ّ
أن يستدل لها بعموم القرآن الكريم ،بمعنى أن عمومات بعض نصوص القرآن تدل على
ً
ثبوت الوالية للفقيه ،لذا ارتأيت أن أعرض أهمها ،ولنرى  -معا  -كيفية تصوير داللتها
املزعومة ،ومن ثم أورد بعض املناقشات.
 /1-2-4االستدالل بآيات وجوب طاعة أولي األمر
قال الشيخ محمد هادي معرفة؛ (الطريق الثالث :عموم القرآن الكريم .قال تعالى:
َ ُ ْ هَ ََ ُ ْ
َ
ه
َ ُّ ُ
وا ه ُ َ َ
أَأ
ُ أۖۡ َ َ ََٰ َ أ ُ أ
ٱَّلل
"أ أطيعوا ٱَّلل وأ أطيع
ٱلرسول و أو ألي ٱألم أر أمنكم فان تنزعتم أفي ش أي ٖء ف ُردوه إلى أ
ُ ُ أ ُأ ُ َ ه َ أَأ أٓ
ٱألخ ِۚر ََٰذل َك َخ أي ٞر َو َأ أح َس ُن َت أأو ًيال * َأ َل أم َت َر إلى هٱلذينَ
َو ه ُ
َٰ أ
ٱَّلل وٱليو أم أ أ أ
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أ
َأ َ َ َٓ
َُ ْ ٓ
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ۦ
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ُ
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ٗ
ُ
َٓ َ َ هُ َ
ما انزل ٱَّلل وإلى ٱلرسو أل رأيت ٱملن أف أقين يصدون عنك صدودا" [النساء.]61 – 59 :
في هذه اآلية الكريمة دستور بليغ بإطاعة هللا واطاعة الرسول واطاعة أولي االمر
ّ
وإن هللا والرسول وأولي االمر ،هم وحدهم مراجع األمة في جميع الشؤون اإلدارية
َ
والسياسية التي هي لحل النظام محل الفوض ى واالختالف ،كما قال في آية أخرىَ " :و أإذا
أَ
أ َ أ ََ ُ ْ
وا به َو َل أو َر ُّد ُ
ٱلر ُسول َو َٰٓ
َ َٓ ُ أ َ أ ّ َ أَأ
وه إلى ه
إلى أو ألي ٱأل أم أر أم أن ُه أم
جاءهم أم ٞر أمن ٱألم أن أو ٱلخو أف أذاع أ أ
أ
ه ََٰ ه َ ٗ
َ َ َ ُ ه َ َ أ َ ا ُ َ ُ أ ُ أۗۡ َ َ أ َ َ أ ُ ه َ ُ
ُ َ ه ُ
ٱَّلل َعل أيك أم َو َر أح َمت ُ ۥه َلت َب أعت ُم ٱلش أيط َن أإال ق أليال"
لع ألمه ٱل أذين يستن أبطون ۥه أمنهم ولوال فضل أ
[النساء.]83 :

إذن ،فهل الدستور خاص بعهد الحضور ،وأن األمة مرخصة في الرجوع إلى
الطواغيت والدخول في واليتهم الظاملة ،عند فقد الولي؟ ال شك ،أن ذاك دستور ال يقبل
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ً
ً
تخصيصا بعهد دون عهد أو بفترة دون أخرى ،بعد أن كان معلال بأن هناك واليتين والية
هللا ووالية الشيطان وليس يرخص مؤمن أن يدع والية هللا البيضاء ويرضخ تحت والية
ۖۡ َ ه َ َ َ ْ
ه ُ َ ُّ ه َ َ َ ُ ْ ُ أ ُ ُ ّ َ ُّ ُ ََٰ
ين كف ُر ٓوا
ور وٱل أذ
الطاغوت
الظلماء" .ٱَّلل و ألي ٱل أذين ءامنوا يخ أرجهم أمن ٱلظلم أت إلى ٱلن أ
أ َ ٓ ُ ُ ُ هَٰ ُ ُ ُ أ
ُّ ُ ََٰ ۗۡ
َ
َ
ُ
ّ
ُ
ت" [البقرة.]257 :
ورإلى ٱلظلم أ
أو ألياؤهم ٱلطغوت يخ أرجونهم أمن ٱلن أ
فهناك جبهتان متقابلتان :جبهة الحق وجبهة الضالل ،وليس من شأن املؤمن
العارف باهلل أن يترك النور إلى الظلمات؛ االمر الذي يحتم من استمرار الحكم بالرجوع
إلى والدة االمر الشرعيين في جميع الشؤون التي ينبغي فيها الرجوع إلى والة االمر ،وال يجوز
ً
ملسلم مهما تغير الزمان واختلفت األحوال أن يرجع إلى طاغوت أو يتخذه وليا .كيف وقد
أمروا أن يكفروا به.
وعليه فمن هم الوالة الشرعيون الذين يجب الرجوع إليهم والدخول في واليتهم؟
الخالصة :املعلوم من نصوص الكتاب العزيز أن من وظيفة املؤمن االلتزام بوالية
ً
هللا وأن ال يرضخ لطاغوت أبدا ،وهذا حكم عام يشمل كل األدوار واألوضاع وال يختص
بدوروبوضع محدد.
وعليه فلنتساءل :إذا كان الواجب هو االستسالم لوالة االمر ،فهل املقصود مطلق
ً
الوالة حتى ولو كانوا من الطواغيت الذين أمرنا أن نكفر بهم وال نستسلم لواليتهم اطالقا
أم هم الوالة العدل (كذا) الشرعيون؟ وإذا كان الثاني هو الصحيح ،فمن هم الوالة
الشرعيون؟ أفهل يمكن العثورعليهم في غيرصنف الفقهاء االكفاء العدول؟
ألنهم هم مثل االنبياء وورثة املعصومين واعلم الناس بمو اقفهم في تسيير األمة
وتوجييهها إلى جادة الصواب وساحل النجاة.
أ َ
ََ
ه َ ه
َ َُ
هٓ
قال تعالى" :أف َمن َي أه أد ٓي إلى ٱل َح أ ّق أ َح ُّق ان ُيت َب َع أ همن ال َي أه أّد ٓي أإال ان ُي أه َد َٰۖۡى ف َما لك أم
َأ َ َ أ ُ ُ َ
كيف تحكمون" [يونس.]35 :
قال أمير املؤمنين (عليه السالم)" :أحق الناس بهذا االمر اقواهم عليه وأعلمهم
بأمر هللا فيه" .وقال" :وال يحمل هذا العلم اال أهل البصر والصبر والعلم بمواضع الحق"
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وقال" :ان أولى الناس باألنبياء أعلمهم بما جاؤوا به" ،ثم تال؛ "ان أأو َلى ٱلناس بإ أب ََٰره َ
يم
أ أأ أ
َ ه َ َ َ ُ ْۗۡ
َ ه َ ه َ ُ ُ َٰ َ
أُ أ َ
وا َو ه ُ
ٱَّلل َو أل ُّي ٱملؤ أم أنين") (.)1
وه َو َهذا ٱلن أب ُّي وٱل أذين ءامن
لل أذين ٱتبع
محصل ما قدمه املستدل:
ً ً
 .1إن آيات الطاعة تبين دستورا إلهيا ،وهو وجوب طاعة الرسول وأولي األمر،
لكونهم مرجعية األمة في جميع الشؤون اإلدارية والسياسية وغيرها.
ً
 .2إن هذا الدستور ال يقبل تخصيصا بزمن معين ،فمرجعيتهم لألمة لم تكن
خاصة بزمن وجودهم وحضورهم ،و إنما هي مستمرة.
 .3املقصود بأولي االمرالوالة الشرعيين ،وهم الفقهاء؛ ألنهم مثل االنبياء.
النتيجة :إن مرجعية األمة في جميع شؤونها في زمن الغيبة ثابتة للفقهاء.
ال مناقشة لدي في النقطتين األولتين ،و إنما ستكون مناقشتي للنقطة الثالثة ،إذ
املقطوع به أن أولي األمر هم األئمة (عليهم السالم) ،ولهذا جعلت اآلية طاعتهم مطلقة،
كطاعة هللا ورسوله ،ولم تثبت الطاعة املطلقة لغير املعصومين (عليهم السالم) ،فجعل
الفقهاء في زمن الغيبة من مصاديق أولي األمر يعني ثبوت وجوب الطاعة املطلقة لهم،
وهذا منتفي بالضرورة.
ً
هذا ،مضافا إلى أن إدخال الفقهاء في مفهوم أولي األمر الوارد في اآلية بحاجة إلى
ً
دليل قطعي ،وهو مفقود أيضا.
 /2-2-4االستدالل بآية وجوب أداء االمانات
ه َ َ أ ُ ُ ُ أ ُ َ ُّ ْ أ َ ََٰ ََٰ َٰٓ َ أ َ َ َ َ َ أ ُ َ أ َ
اس
وهي قوله تعالى( :ان ٱَّلل يأمركم ان تؤدوا ٱألمن أت
إلى أه ألها و أإذا حكمتم بين ٱلن أ
ا
ٱَّلل نع هما َيع ُظ ُكم به ان ه َ
هَ
َ أ ُ ُ ْ أ َأ
ٱَّلل َكان َسم َ
يعا َبص ٗ
يرا) [النساء.]58 :
أأ
ان تحكموا أبٱلعد أ ِۚل ان أ أ أ
أ
أ
وتقريب داللتها عبرنقاط:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1محمد هادي معرفة ،تحقيق عن مسألة والية الفقيه.50 :
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 .1األمانات غير مختصة باألمور املادية و إنما تعم املعنوية كالحكومة واإلمامة
والوالية.
 .2اآلية غيرمختصة بزمن دون آخر ،أو مكان دون آخر ،أو قوم دون قوم.
 .3حاجة اإلنسان للحكم العادل.
إذن اإلنسان يحتاج إلى الحكم العادل في كل زمان ومكان ،وال يوجد دليل يستثني
زمن الغيبة من العموم األزماني (عموم بلحاظ الزمن) ( .)1فاألمة محتاجة إلى الحكم
العادل في زمن غيبة اإلمام (عليه السالم).
والحقيقة هذا ال يستحق أن يطلق عليه دليل إلثبات والية الفقيه في زمن الغيبة،
إذ ما عالقة وجوب أداء االمانات بوالية الفقيه.
نعم ،ورد عن أهل البيت (عليهم السالم) االستشهاد بها في مسألة تسليم اإلمام
السابق لإلمام الذي يأتي بعده أمانات اإلمامة والخالفة اإللهية.
ال َس َأ ْل ُت َأ َبا َج ْع َفر (عليه السالم) َع ْن َق ْول هَّللا َع هز َ
َع ْن ُب َرْي ٍد ْال أع ْجل ّي َق َ
وج هل؛ (ان
أ
أ
ٍ
َ ْ ُ ُ ُ ْ ُ َ ُّ أ َ
ات إلى َأ ْه ألها وإذا َح َك ْم ُت ْم َب ْي َن الناس ان َت ْح ُك ُموا ب ْال َع ْدل)َ ،قالَ
هللا يأمركم ان تؤدوا األمان أ
أ
أ
أ
ه أ َ َْ ُُْ َ ْ َْ َّ
َ َ ْ ُ ْ َْ َ
ه ََ
َُّ
َ
(وإذا حكمتم بين
والسالح
أإيانا عنى ان يؤ أد َي األول إلى اإلمام ال أذي بعده الكتب وال أعلم أ
أ
َْ ُ ْ ُ َ
ه
ْ َْ
ال للناس( :يا َأ ُّي َها هالذ َ
ين َآم ُنوا َأط ُ
َ ْ ُ ُ
يعوا
أ
أ
اس ان تحكموا أبالعد أل) ال أذي أفي أي أديكم ث هم ق َ أ
أ
الن أ
َ
َ
َ
ْ
ً
ُ
ُ
َ
ْ
ْ
َ
َ
هللا وأط ُ
الر ُسو َل وأولي األ ْمر منك ْم) إ هيانا َعنى خ ه
يعوا ه
اصة  -أ َم َر َج أم َيع املؤ أم أنين إلى َي ْو أم
أ
أ أ
أ
أ
َ
ُْ ْ ََ ُ ً َْ َ
ْ َ َ َ َ َ َ
ه
ُّ
ُ
ْ
ُ
ه
ال أقيام أة أبطاع أتنا  -فان أخفتم تنازعا أفي أم ٍر فردوه إلى َّللا وإلى الرسو أل وإلى أو ألي األم أر
َ َ َُ َ
َ
ْ ُ ْ َ َ َ ََ ْ َ ْ َ َ ْ ُ ُ ُ ه َ ه َ
األ ْمر ُوي َر ّخ ُ
ص أفي ُمن َاز َع أت أه ْم ان َما
أمنكم كذا نزلت وكيف يأم ُرهم َّللا عز وج هل أبطاع أة وال أة أ أ
َ ُْ
ين هالذ َ
يل َذل َك ل ْل َم ْأ ُمور َ
يعوا هللا َوأط ُ
يل َل ُه ْم(َ :أط ُ
ين أق َ
يعوا ه
الر ُسو َل و أو ألي األ ْم أر أمنك ْم) (.)2
أ
أ
أ
أق َ أ أ
أ
فهل يقصد املستدل وجود أمانة للفقيه يسلمها له اإلمام املهدي الثاني عشر
(عليه السالم) عند غيبته؟
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 -1راجع :والية الفقيه أدلتها مبانيها ،محسن الحيدري.195 :
 -2الكافي.276 / 1 :
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إن كان يقصد هذا املعنى ،فهو مجرد افتراض جاء من وحي الخيال .وإن كان يقصد
ً
غيرذلك ،فقصده غيرواضح أبدا.
وعلى أي حال ،اآلية تتحدث عن أداء االمانات إلى أهلها ،وفسر أهل البيت (عليهم
السالم) االمانات الواردة في اآلية بأمانات اإلمامة .ولو لم نقف عند ذلك وأخذنا بعموم
اآلية فهي تتحدث عن األمانة والعدالة في الحكم .وأما حاجة االنسان إلى الحكم العادل
فلم تتحدث عنه اآلية ،و إنما أضيف لغرض جعله احدى مقدمات االستدالل.
ً
عموما ،إن حاجة االنسان للحكم العادل وإن كانت ضرورة ،لكنها (الحاجة) ال
ً
ً
ُّ
ً
تصلح دليال لتنصيب وليا وقائدا يحل محل املعصوم املغيب بعنوان النيابة عنه،
و إثبات جميع ما للمنوب للنائب.
بعبارة أخرى :إن حاجة الناس إلى إمام ناطق عن هللا ،عادل في حكمه ال تبيح
للفقهاء تنصيب أنفسهم أولياء لألمة في زمن غيبة اإلمام ولهم ما لإلمام من صالحيات،
و إنما يجب أن تثبت واليتهم بدليل قطعي ،وهو مفقود كما سيتضح من خالل مناقشة
األدلة ّ
املدعاة.
 /3-2-4اآليات التي تعطي شرعية الحكم لألحبار
ُّ َ ه َ َ أ َ ُ ْ
وا ل هلذ َ
ٓ َ أ َ ه أ َ َٰ َ َ ُ ٗ َ ُ ِۚ َ ٞأ ُ ُ َ
ين
قال تعالى( :انا انزلنا ٱلتورىة أفيها هدى ونور يحكم أبها ٱلن أبيون ٱل أذين أسلم أ أ
ََٰ
ه َ َ ْ َ َ أ ُ َ َ ٓ َِۚ َ َ َ أ َ ْ
َ ُ ْ َ ه هَٰ ُّ َ َ أ َ أ َ ُ َ أ ُ أ ُ ْ
ال تخش ُوا
ف
ء
ا
د
ه
ش
ه
ي
ل
ع
وا
ن
ا
ك
و
ٱَّلل
ب
ت
ك
ن
م
وا
هادوا وٱلرب أنيون وٱألحبار أبما ٱستح أفظ
أ
أ
أ
أ
أ
ٓ
َٰ
َ
َ
ٓ
ٗ
َ
َ أ َ
ِۚ
َ َ أ َ ْ َٔ َٰ َ ٗ
يال َو َمن هل أم َي أح ُكم ب َما ان َز َل ه ُ
ٱَّلل فأول أئ َك ُه ُم
اس َوٱخش أو أن َوال تشت ُروا أبـ َاي أتي ث َمنا ق أل
ٱلن
أ
أ ََٰ ُ َ
ٱلك أفرون) [املائدة.]44 :
يستفاد من اآلية أن الذين يقومون بتنفيذ األحكام اإللهية وتطبيقها هم االنبياء ثم
الربانيون ثم االحبار .والربانيون ،هم املنقطعون إلى هللا تعالى والذين علومهم ربانية،
وينطبق هذا العنوان على أهل البيت (عليهم السالم) .وأما عنوان االحبار فينطبق على
العلماء.
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عن أبي عمرو الزبيري عن أبي عبد هللا عليه السالم( :ان مما استحقت به اإلمامة
التطهير والطهارة من الذنوب واملعاص ي املوبقة التي توجب النار ثم العلم املنور بجميع ما
يحتاج إليه األمة من حاللها وحرامها ،والعلم بكتابها خاصة وعامة ،واملحكم واملتشابه،
ّ
ودقايق علمه وغرايب تأويله وناسخه ومنسوخه ،قلت :وما الحجة بان اإلمام ال يكون اال
ً
عاملا بهذه األشياء الذي ذكرت؟ قال :قول هللا فيمن إذن هللا لهم في الحكومة وجعلهم
أهلها " انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا
والربانيون واألحبار " فهذه األئمة دون االنبياء الذين يربون الناس بعلمهمّ ،
واما األحبار
فهم العلماء دون الربانيين ،ثم اخبر فقال "بما استحفظوا من كتاب هللا وكانوا عليه
شهداء " ولم يقل بما حملوا منه) (.)1
وبما أن االحبار معطوف على االنبياء والربانيين ،وهؤالء واليتهم ثابتة ومطلقة،
فكذلك تكون والية االحبار ثابتة ومطلقة .وقد عرفنا أن عنوان االحبار ينطبق على
العلماء  -كما في الرواية  -فيكون للعلماء في عصر الغيبة الوالية املطلقة الثابتة لألنبياء
واألئمة (الربانيون) (.)2
ولكن هذه اآلية ال عالقة لها بموضوع والية الفقيه ،لظهورها في القضاء بقرينة
اآليات التي قبلها والتي بعدها (.)3
ثم هل يلتزم املستدل بثبوت الوالية املطلقة لألحبار؛ لكون لفظ األحبار في اآلية
معطوف على االنبياء والربانيون الثابتة واليتهم املطلقة؟
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 -2ينظر :والية الفقيه تاريخها مبانيها :محسن الحيدري.203 :
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وكيف يمكن التوفيق بين القول بثبوت الوالية املطلقة لجميع األحبار وبين قوله
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َّللا) [التوبة.]34 :
يل أ
أ أ
وهل تثبت الوالية املطلقة ملن يمكن في حقه الصد عن سبيل هللا وأكل أموال
الناس بالباطل؟

استدل القائلون بوالية الفقيه بروايات عديدة ،سنعرض أهمها ونناقش داللتها
املدعاة ،تاركين املناقشات السندية؛ لكون الكالم في الداللة يغنينا عن البحث السندي،
ً
سندا لكنها قاصرة داللة عن ثبوت الوالية ّ
املدعاة.
فهي وإن صحت
 /1-3-4مقبولة عمر بن حنظلة:
روى الحرالعاملي في الوسائل في كتاب القضاء في أبواب صفات القاض ي.
عن عمر بن حنظلة ،قال( :سألت أبا عبد هللا (عليه السالم) عن رجلين من
أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى السلطان وإلى القضاة أيحل ذلك؟
قال :من تحاكم إليه في ّ
حق أو باطل فإنما تحاكم إلى الطاغوت .قلت :فكيف يصنعان؟
قال :ينظران من كان منكم ّ
ممن قد روى حديثنا ونظر في حاللنا وحرامنا وعرف أحكامنا
ً
ً
فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما فإذا حكم بحكمنا فلم يقبل منه فانما
استخف بحكم هللا وعلينا ّرده ،والراد علينا الراد على هللا وهو على ّ
حد الشرك باهلل) (.)1
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وتعد أشهر الروايات التي استدل بها على والية الفقيه ،فقد جعلها النراقي من
ً
الروايات الدالة على والية الفقيه العامة ( ،)1واستدل بها  -أيضا  -صاحب الجواهر (،)2
والنائيني ( ،)3والسيد الخميني (.)4
وتقريب االستدالل بها على والية الفقيه املطلقة يتضح من خالل عدة نقاط:
 .1إن املقصود ب ـ (الحكم) الوارد في الرواية الوالية وليس القضاء؛ إذ لو كان
املقصود به القضاء فال يصح االستدالل بالرواية إلثبات الوالية ،لوجود فرق بين
القضاء والوالية.
ّ
 .2إن الرجوع يكون إلى الوالة؛ بمعنى أن الرجوع ال يكون من أجل بيان الحكم
فقط ،بل من أجل الحكم وتنفيذه ،والتنفيذ عمل الوالة.
ويشهد بكون الرجوع إلى الوالة ال القضاة أمرين:
ً
أ .قوله (عليه السالم)( :جعلته عليكم حاكما) ،فلو كان املراد القضاء لقال
ً
(جعلته عليكم قاضيا).
ب .قوله (عليه السالم)( :جعلته عليكم) ،فلو كان املقصود القضاء لقال (عليه
السالم)؛ (جعلته بينكم) ،ال (جعلته عليكم) .فقوله( :جعلته عليكم) يعني جعل الوالية
للفقيه.
هذا تمام ما يمكن قوله في تقريب داللة املقبولة على والية الفقيه العامة في زمن
الغيبة.
يمكن أن يناقش التقريب املتقدم بمناقشتين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ النراقي ،عوائد األيام ،534 :مستند الشيعة للنراقي19/17 :
 -2الشيخ الجواهري ،جواهر الكالم395 /21 :
 -3الخوانساري ،منية الطالب236 /2 :
 -4السيد الخميني ،الرسائل.104 /2 :
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املناقشة األولى :ظهور الرواية في القضاء ال الوالية ،من خالل بيان ثالثة قرائن
هي:
 .1مورد السؤال؛ وهو املنازعة بين شخصين بينهما دين أو ميراث وال يعرفان
من له أو عليه الحق ،واملنازعات عمل القضاة ال الوالة.
 .2اناطة الرضا بحكمه فيما لو حكم بحكمهم (عليهم السالم) دون سواه،
وهذا ال ينسجم مع جعل الوالية املطلقة للفقيه؛ اذ املفروض قبول قول
ً
ولي الفقيه مطلقا.
ً
 .3يظهر من قوله( :فليرضوا به حكما) أن املقصود هو قاض ي التحكيم ،وهو
الذي يختاره املتخاصمين وينصبونه ليحكم بينهمّ ،أما تنصيب الولي
(الحاكم) فهو غيرموقوف على الرضا.
قد يقال :إن كان املقصود قاض ي التحكيم فلماذا قال اإلمام (عليه السالم):
(جعلته عليكم) ،ولم يقل( :جعلته بينكم) ،إذ التعبير بـ (جعلته عليكم) ينسجم مع
الوالية ،لوجود جهة االستعالء فيها ،فيقال( :وليته عليكم) وال يقال( :وليته بينكم).
فلو كان املقصود قاض ي التحكيم فاألنسب أن يكون التعبير بـ ( :جعلته بينكم)،
وبما أنه لم يقل ذلك ،وانما قال( :جعلته عليكم) نعرف أن املقصود بالحاكم املجعول
هو الولي ال القاض ي.
أجيب عن ذلك ،بأن العلو املستفاد من (على) ينسجم مع الحاكم والقاض ي على
حد سواء؛ ألن في القضاء يوجد استعالء.
املناقشة الثانية :إن اإلمام الصادق (عليه السالم) لم يكن بصدد نصب الوالي
منفذ ألحكام الشريعة؛ الن
مؤات لتنصيب ولي
لكونه في ظرف التقية فلم يكن الوقت
ٍ
ٍ
تنصيبه (املنفذ) يعني اعالن الثورة على الظاملين ،والظروف ال تساعده على ذلك ،وانما
ً
كان اإلمام بصدد رفع مشكلة املنازعات التي تحصل بين شيعته ،فعين لهم حاكما لقطع
تلك املنازعات (.)1
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قاض يفصل املنازعات (كون املخاطب في
والذي يشهد بأن اإلمام بصدد تنصيب ٍ
"منكم" و "عليكم" خصوص الشيعة اإلمامية االثني عشرية ،كما يشهد بذلك كلمة:
"أصحابنا" في كالم السائل .والشيعة في عصر اإلمام الصادق (عليه السالم) كانوا قليلين
ًّ
ّ
جدا مستهلكين بين سائر املسلمين ،فلم يمكن تحقق دولة وحكومة لهم .فيعلم بذلك أن
اإلمام (عليه السالم) لم يكن بصدد نصب الوالي ،بل كان غرضه رفع مشكلة الشيعة في
َ ً
منازعاتهم فأرجعهم إلى تعيين قاض ي التحكيم بان يختاروا رجال منهم ويرضوا به حكما.
ولو كان بصدد نصب الوالي لكان املناسب نصبه على جميع األمة ال على الشيعة
فقط)(.)1
ولهذا استظهرالعديد من الفقهاء أن رواية ابن حنظلة ظاهرة في نصب القاض ي ال
نصب الولي.
قال السيد محسن الحكيم( :وأما الحاكم في املقبولة فالظاهر منه من له وظيفة
ً
الحكم إما بمعنى الحكم بين الناس فيختص بفصل الخصومة أو مطلقا فيشمل الفتوى
 كما يناسبه العدول عن التعبير بالحكم إلى التعبير بالحاكم  -حيث قال (عليه السالم):فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما  -مضافا إلى ما يأتي مثله في املشهورة
ً
وليس له ظهور بمعنى السلطان أو األميركي يكون له والية التصرف في األمورالعامة فضال
عن ان يكون بمعنى من له الوالية املطلقة بالتصرف في النفوس واألموال) (.)2
قال الشيخ مكارم الشيرازي  -في طي مناقشاته للمقبولة لرد القول بداللتها على
ً
ً
والية الفقيه ( : -فألن استناد بعضهم إليه ال يكون دليال أصال ،بعد ما حكم كثير منهم
ّ
ّ
بان املقبولة ظاهرة في القضاء فقط .فقد ّ
صرح املحقق الخوانساري ،وكذا املحقق
اإليرواني ،بظهوراملقبولة في القضاء) (.)3
ً
بل وقال الشيخ املنتظري بعدم داللتها على القضاء ايضا؛ (وعلى هذا فليس في
املقبولة نصب ال للوالي وال للقاض ي .وليس لفظ " :الجعل " هنا بمعنى االنشاء واإليجاد،
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 -1الشيخ منتظري ،دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة االسالمية.451 / 1 :
 -2السيد محسن الحكيم ،نهج الفقاهة.300:
 -3الشيخ مكارم الشيرازي ،بحوث فقهية مهمة.435 :
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ّ
محصل كالم اإلمام (عليه السالم) إني أقول لكم
بل بمعنى القول والتعريف .فيصير
ً
وأرشدكم ان الرجل الكذائي صالح الن تختاروه وترضوا به حكما بينكم) (.)1
ّ
فاملتحصل أن املقبولة في نظر كثير من الفقهاء ال تدل على والية الفقيه ،أو يبقى
املقصود منها غيرمعلوم بالقطع ،فتكون مجملة ،وال يصح االستدالل باملجمل.
 /2-3-4رواية أبي خديجة:
عن أبي خديجة قال( :بعثني أبو عبد هللا (عليه السالم) إلى أصحابنا فقال :قل
لهم :إياكم إذا وقعت بينكم خصومة أو تداري في ش يء من االخذ والعطاء ،ان تحاكموا
ً
إلى أحد من هؤالء الفساق ،اجعلوا بينكم رجال قد عرف حاللنا وحرامنا ،فاني قد جعلته
ً
ً
عليكم قاضيا ،وإياكم أن يخاصم بعضكم بعضا إلى السلطان الجائر) (.)2
ّ
وعدها السيد الخميني من الروايات الدالة على والية الفقيه ،قال( :ومن
الروايات الدالة على املطلوب مشهورة أبي خديجة) ويقصد أنها دالة على والية الفقيه في
زمن الغيبة الكبرى.
ّ
وقرب االستدالل بها فقال( :دلت على جعله منصب القضاء لرجل عارف بحاللهم
وحرامهم ،وتقريب الداللة يظهر مما مر في املقبولة ،إال انها أظهر داللة من املشهورة
ً
بجهات ،كما ان املستفاد منها جعل الحكومة مطلقا للفقيه ،دون هذه .بل يمكن ان
ً
يقال :بداللتها على الحكومة أيضا ،فان صدرها عام في مطلق الخصومات ،سواء كانت
راجعة إلى القضاة أو إلى الوالة ،.... ،وذيلها يؤكد التعميم ،فان التخاصم إلى السلطان
ليس في األمور القضائية ،بحسب التعارف ( )3في جميع األزمنة ،وال سيما في تلك
األزمنة)(.)4

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ منتظري ،دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة.453 / 1 :
 -2الشيخ الحر العاملي ،وسائل الشيعة.139 / 27 :
 -3كذا في املصدر.
 -4السيد الخميني ،االجتهاد والتقليد.38 :
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إال أن هذا االستدالل نوقش بأن الرواية ّ
عبرت بالخصومة والتداري وهو كالتعبير
بالتحاكم في رواية ابن حنظلة املتقدمة ،وعليه فيقال في رواية أبي خديجة عين ما تقدم
في مقبولة ابن حنظلة؛ من كونها تتحدث عن القضاء ال الحكومة والوالية العامة
للفقيه.
ّأما كون العرف يرى التخاصم إلى السلطان ال يكون في االمور القضائية فمردود
بتصريح بعضهم من أن العرف يرى ذلك!
يقول الشيخ مكارم الشيرازي( :كما أنه ذكر مقابل الرجوع إلى القضاة العدول،
الرجوع إلى السلطان الجائر ،وهذا ّ
يدل على ان املراد من الرجوع إليه إلرجاعه إلى
القضاة أو لتصديهم ملنصب القضاء في بعض األمور كما ال يخفى على من راجع تاريخ
الخلفاء وغيرهم فقد كانوا يتصدون لبعض القضاء بأنفسهم أو بإحضار القضاة
والتشاورمعهم) ( .)1فالدعوتان تدعيان الظهورالعرفي!!
هذا ،مع أن صدر الرواية ينهى عن التحاكم إلى القضاة لفسقهم ،وآخرها ينهى
عن التخاصم إلى السلطان الجائر ،وعليه فأما أن يكون املقصود من التعبيرين معنى
ً
واحداّ ،
وأما أن يكون املقصود منهما معنيين؛ األول يقصد منه القضاة ،والثاني يقصد
منه السلطان والحاكم.
وفي الحالين يمكن الجمع ،فيكون معنى الرواية؛ ّإما النهي عن التحاكم إلى
القضاة الذين تحت سلطان الجور ،وذكر السلطان في الرواية لكون القضاء يكون من
قبله وتحت سلطنته.
يقول الشيخ منتظري( :وليس ذكر السلطان في املقبولة وخبر أبي خديجة دليال على
ّ
األعم من القضاء بعد كون السؤال عن تكليف املتنازعين .وانما ذكر السلطان من
أإرادة
جهة ان الرجوع إلى القاض ي املنصوب من قبل السلطان نحو رجوع إلى السلطان ،وألنه
ّ
يتصدى للقضاء في األمور ّ
املهمة) (.)2
ّربما كان السلطان بنفسه
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 -1الشيخ مكارم الشيرازي ،بحوث فقهية مهمة.459 :
 -2الشيخ منتظري ،دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة االسالمية.446 / 1 :
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ّ
ّ
وإما أن يكون النهي عن التحاكم للسلطان الجائر نفسه باعتبار أن تاريخ الخلفاء
وغيرهم يشهد بتوليهم أنفسهم للقضاء .وعلى كال االمرين الرواية ناظرة للقضاء ال
للحكومة.
وقد استظهر الشيخ املنتظري عدم داللة روايتي ابن حنظلة وابي خديجة على
والية الفقيه ،و إنما هما بصدد نصب القاض ي.
ّ
تحصل ّ
مما ذكرناه بطوله ان املقبولة ،وكذا خبر أبي خديجة بنقليه
قال( :وقد
كليهما في مقام نصب القاض ي للشيعة اإلمامية لرفع مشاكلهم في األمور التي كانت ترتبط
حرم عليهم الرجوع إلى قضاة الجور .فال ّ
بالقضاة بعدما ّ
يصح االستدالل بهما إلثبات
الوالية املطلقة بالنصب) (.)1
 /3-3-4التوقيع المروي عن الناحية المقدسة:
وهو ما رواه الصدوق في كتاب إكمال الدين ،بسنده عن إسحاق بن يعقوب ،قال:
ً
ّ
«محمد بن عثمان العمري» أن يوصل لي كتابا قد سألت فيه عن مسائل أشكلت
سألت
ّ
ّ
علي ،وورد التوقيع بخط موالنا صاحب الزمان (عليه السالم) :أما ما سألت عنه أرشدك
هللا وثبتك  -إلى ان قال ّ : -
وأما الحوادث الو اقعة فارجعوا فيها إلى رواة حديثنا فانهم
حجتي عليكم وانا ّ
ّ
حجة هللا) (.)2
ُوي ّ
قرب االستدالل بها على والية الفقيه من خالل التمسك بعموم الحوادث
الشامل ملا يرجع به املرؤوس إلى رئيسه.
ً
ظاهرا مطلق األمور التي ّ
البد من
قال الشيخ االنصاري( :فان املراد بالحوادث
ً
ً
ً
الرجوع فيها عرفا أو عقال أو شرعا إلى الرئيس ،مثل النظر في أموال القاصرين لغيبة أو
موت أو صغرأو سفه).
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 -1الشيخ منتظري ،دراسات في والية الفقيه.450 / 1 :
 -2الشيخ الصدوق ،كمال الدين.484 :
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واالمر بالرجوع إلى رواة الحديث في مطلق الحوادث يدل على ثبوت الوالية العامة
لهم (رواة الحديث).
ومما يؤيد عدم اختصاص الحوادث باملسائل الشرعية أمور:
يقول( :منها :ان الظاهر وكول نفس الحادثة أإليه ليباشر أمرها مباشرة أو استنابة،
ال الرجوع في حكمها أإليه.
ّ ّ
ومنها :التعليل بكونهم ّ
حجة َّللا ،فانه انما يناسب األمور التي
حجتي عليكم وانا
ّ
يكون املرجع فيها هو الرأي والنظر .فكان هذا منصب واله اإلمام من قبل نفسه ال انه
ّ
واجب من قبل َّللا  -سبحانه  -على الفقيه بعد غيبة اإلمام أوإال كان املناسب ان يقول:
ّ
ّ
انهم حجج َّللا عليكم .كما وصفهم في مقام آخر بأنهم أمناء َّللا على الحالل والحرام.
ّ
الشرعية إلى العلماء الذي هو من بديهيات
ومنها :ان وجوب الرجوع في املسائل
ّ
اإلسالم من السلف إلى الخلف ّ
مما لم يكن يخفى على مثل أإسحاق بن يعقوب حتى
ّ
العامة إلى رأي
يكتبه في عداد مسائل أشكلت عليه ،بخالف وجوب الرجوع في املصالح
ّ
أحد ونظره فانه يحتمل ان يكون اإلمام (عليه السالم) قد وكله في غيبته إلى شخص أو
ً
أشخاص من ثقاته في ذلك الزمان .والحاصل ان الظاهر ان لفظ الحوادث ليس مختصا
بما اشتبه حكمه وال باملنازعات) (.)1
وقد وصف املحقق النائيني األمور الثالثة بكونها استحسانية وال يثبت بها ظهور
لفظ الحوادث في العموم الشامل للوالية.
بعد أن أورد املحقق النائيني األمور الثالثة املتقدمة ،قال( :وال يخفى ما فيه؛ حيث
ً
ان شيئا من الشواهد املذكورة ال يوجب ظهورا في اللفظ يشمل بظهوره اللفظي لغير
تبليغ األحكام ألنها وجوه استحسانية أجنبية عن باب الظهورات) (.)2
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 -1الشيخ االنصاري ،املكاسب.556 / 3 :
 -2اآلملي ،املكاسب والبيع ،327 /2 :تقرير بحث النائيني.
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ّ
وأما لفظ الحوادث فهو مجمل ،وقد ّ
صرح غير واحد من الفقهاء بذلك؛ ألن
التوقيع اشتمل على أجوبة على أسئلة معهودة ،واالسئلة لم تذكر ولم نطلع عليها ،لذا
تكون (الالم) في قولهّ ( :
وأما الحوادث الو اقعة) عائدة إلى حوادث معينة خاصة ذكرت
في السؤال ،وعليه فيكون ارجاع الناس إلى رواة الحديث في تلك الوقائع املسؤول عنها،
وهي غيرمعروفة بالنسبة لنا ،لعدم ذكرها في التوقيع.
قال امليرزا النائيني( :فألن السؤال غير معلوم ،فلعل املراد من الحوادث :هي
الحوادث املعهودة بين اإلمام (عليه السالم) والسائل ،وعلى فرض عمومها فاملتيقن منها
هي الفروع املتجددة واألمورالراجعة إلى اإلفتاء ،ال األعم) (.)1
يقول امليرزا جواد التبريزي( :وهذا التوقيع ضعيف من جهة سنده بإسحاق بن
يعقوب حيث انه مجهول ،وفي جهة داللته حيث ان املراد بالحوادث غيرظاهر فإنها وردت
في الكالم املنقول عن اإلمام (عليه السالم) مسبوقا بالسؤال الذي لم يصل إلينا فلعل
كان في السؤال قرينة على إرادة االستفسار عن الوقائع التي يحتاج فيها إلى الحاكم لرفع
ً
الخصومة وفصل النزاع فيكون التوقيع مساوقا ملا دل على وجوب إرجاع املنازعات إلى
رواة األصحاب) (.)2
ّ
وبما أن القدر املتيقن هو السؤال عن األحكام الشرعية ،لكون بيانها املهمة األولى
لرواة الحديث فيقتصر عليه وال يصح إجراء االطالق في الحوادث كي يشمل الحوادث
املتعلقة بالوالية والحكومة.
فيكون أرجع الناس إلى رواة الحديث في األحكام الشرعية ال ثبوت الوالية
والحكومة لهم.
ومما يمكن أن يكون قرينة على ذلك:
ّ
 .1إن بقية التوقيعات لم تتعرض إلى مسألة الوالية والحكومة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الخوانساري ،منية الطالب ،234 /2 :تقرير بحث النائيني.
 -2الشيخ جواد النبريزي ،ارشاد الطالب الى التعليق على املكاسب ،29/3 :الشرح.
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ّ
 .2إن اإلمام (عليه السالم) كان في غيبة ويتواصل مع شيعته عبر السفراء،
وبحسب تلك الفترة التاريخية الخانقة ،من غير املعقول أن يجعل اإلمام
الوالية والحكومة لرواة الحديث وإرجاع الناس إليهم ،ألن معناه الثورة على
الحكم القائم آنذاك مع أن الو اقع ال يسمح بذلك.
وبهذا يكون قوله( :حجتي عليكم  )....يعني جعل الحجية لهم في نقل املسائل
الشرعية الصادرة عنه (عليه السالم) ،وهذا االمر يناسب التعبيربـ (رواة حديثنا).
ً
ً
هذا ،مضافا إلى أنه من القوي جدا كون املقصود من رواة الحديث هم السفراء،
إذ من غير املعقول أن ّ
يوجه اإلمام (عليه السالم) شيعته في غيبته إلى غيرهم مع أنهم
السفراء املنصبين من قبله الثقاة املأمونين .فلو وجه الناس إلى غيرهم فما الفائدة من
تنصيبهم سفراء؟
وعلى أي حال ،مع كل ما تقدم فداللة الرواية على جعل الوالية والحكومة للفقهاء
ال يمكن القطع بها ،بل يمكن القطع بعدمها.
 /4-3-4رواية مجاري األمور بيد العلماء:
روى ابن شعبة في تحف العقول في باب املختار من كلمات الحسين بن علي
(عليهما السالم) انه يروى عن أمير املؤمنين (عليه السالم) انه قال( :اعتبروا ّأيها الناس
بما وعظ هللا به أولياءه  : ....وانتم أعظم الناس مصيبة ملا غلبتم عليه من منازل العلماء
لو كنتم تشعرون ذلك ،بان مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل ،األمناء على
ه
ّ
الحق
حالله وحرامه فأنتم املسلوبون تلك املنزلة ،وما سلبتم ذلك إال بتفرقكم عن
واختالفكم في السنة بعد البينة الواضحة ،ولو صبرتم على األذى وتحملتم املئونة في ذات
هللا كانت أمور هللا عليكم ترد وعنكم تصدر وإليكم ترجع ولكنكم مكنتم الظلمة من
منزلتكم) (.)1
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 -1ابن شعبة الحراني ،تحف العقول.238 :

والية الفقيه في زمن الغيبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 71

ُ
ّ
وقرب االستدالل بها على والية الفقيه ببيان أن املقصود بـ (العلماء) في الرواية هم
ّ
الفقهاء ،كما أن املقصود بـ (االمور) جميعها؛ أي جميع األمور ،ومن تلك األمور هي
الوالية.
فيكون مفاد قوله (عليه السالم)( :مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل،
ّ
األمناء على حالله وحرامه) ،أن جميع األمور من والية وغيرها ثابتة للفقهاء ،وهم من
يجرونها ،وتجري تلك األحكام وبقية األمور األخرى على أيديهم ،وبهذا تكون للفقيه والية
في جميع األمور.
ً
ولكن تفسير العلماء بالفقهاء ال يصح فاألقرب جدا أن يكون املقصود بـ (العلماء)
في قوله (عليه السالم)( :مجاري األمور واألحكام على أيدي العلماء باهلل ،األمناء على
حالله وحرامه) ،هم أهل البيت (عليهم السالم) ،ولذا وصفهم بأنهم (العلماء باهلل)،
و(األمناء على حالله وحرامه) ،إذ العلماء باهلل واألمناء على الشريعة هم خلفاء هللا،
ولعل هذا الوصف ال ينطبق على غيرهم.
وإطالق لفظ العلماء على األئمة متعارف في الروايات ،ولذا استظهر املحقق
الخراساني واملحقق االصفهاني كون املقصود بالعلماء في الرواية هم االئمة عليهم
السالم ،واحتمل ذلك املحقق النائيني وتلميذه السيد الخوئي ان املقصود بالعلماء هم
أهل البيت (عليهم السالم).
قال االخوند الخراساني( :وأما كون مجاري األمور بيد العلماء ،وان كان عبارة
أخرى عن واليتهم ،إال ان الظاهر من "العلماء باهلل األمناء على حالله وحرامه" هو
خصوص األئمة ،كما يشهد به سائر فقراته التي سيقت في مقام توبيخ الناس على
ً
تفرقهم عنهم (عليه السالم) ،حيث انه صار سببا لغصب الخالفة وزوالها عن أيدي من
كانت مجاري األموربأيديهم) (.)1
وقال املحقق النائيني( :وأما قوله (عليه السالم)" :مجاري األمور بيد العلماء"،
وقوله" :العلماء ورثة االنبياء" ،ونحو ذلك من األخبار الواردة في علو شأن العالم ،فمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1االخوند الخراساني ،حاشية املكاسب.94 :
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املحتمل قريبا كون العلماء فيها هم األئمة (عليهم السالم) ،كما في الخبر املعروف "مداد
العلماء كدماء الشهداء" ،وال سيما الخبر األول الدال بإطالقه على الوالية العامة ،فان
فيه قرائن تدل على ان املراد من العلماء فيه :هم األئمة (عليهم السالم) ،فانهم هم
األمناء على حالل هللا وحرامه) (.)1
وقال الشيخ االصفهاني( :وأورد عليه بان الرواية منقولة في تحف العقول،
وسياقها يدل على انها في خصوص األئمة (عليهم السالم) ،والظاهر انه كذلك ،فان
املذكورفيها هم العلماء باهلل ال العلماء بأحكام هللا) (.)2
ُ
ويقول السيد الخوئي( :وكذا قوله (عليه السالم) "مجاري األمور بيد العلماء باهلل
ُ
ّ
إال ّ
األئمة األطهار (عليهم السالم) وانهم
األمناء على حالله وحرامه" فان العالم باهلل ليس
ُ
األمور ،فلو ّ
هم الذين بيدهم مجاري
تنزلنا وفرضنا ان املراد بالعالم هو الفقيه فقوله
ُ
ُ
(عليه السالم)" :األمناء على حالله وحرامه" قرينة على ان مجاري األمور من حيث
ّ ّ
ّ
يبين حلية بعض األفعال وحرمة بعضها
األحكام والحلية والحرمة بيد الفقيه إذ لو لم
ُ
ّ
األمور ّ
وتحير الناس لعدم العلم بحكمه ،فهو ال ّ
يدل على الوالية املطلقة
اآلخر لتوقفت
يدل على ان للفقيه ان ّ
يبين الحالل والحرامّ ،
ّ
ّ
تصرفاته في
وأما نفوذ
بوجه ،وانما
األموال واالنفس فال ،كما هو أوضح من ان يخفى) (.)3
ومع هذه املؤاخذات ال يمكن القطع بداللة الرواية على جعل الوالية للفقيه.
 /5-3-4رواية الفقهاء أمناء الرسل:
روى في الكافي عن علي بن أإبراهيم ،عن أبيه ،عن النوفلي ،عن السكوني ،عن أبي
ّ
ّ
عبد َّللا (عليه السالم) ،قال( :قال رسول َّللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) :الفقهاء أمناء
ّ
الرسل ما لم يدخلوا في الدنيا .قيل :يا رسول َّللا ،وما دخولهم في الدنيا؟ قال :اتباع
السلطان ،فإذا فعلوا ذلك فاحذروهم على دينكم) (.)4
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الخوانساري ،منية الطالب.233 / 2 :
 -2الشيخ االصفهاني ،حاشية املكاسب.388 / 2 :
 -3الشيخ الغروي ،التنقيح في شرح املكاسب167 /37 :
 -4الكافي.46 / 1 :
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ّ
ّ
ال شك أن الوالية املطلقة ثابتة للرسل ،وبما أن الفقهاء أمناؤهم فيثبت للفقهاء
ما ثبت للرسل من عموم الوالية.
ّ
بعبارة أخرى :إن من أهم شؤون الرسل ثالثة أمور:
 .1بيان أحكام هللا.
 .2فصل الخصومات بين الناس.
 .3إجراء العدالة االجتماعية.
ً
ّ
و إقامة هذه االمور موقوف على واليتهم وحكومتهم ،وبما أن الفقيه امينا للرسل
ً
ً
فسيكون أمينا لهم في جميع الشؤون العامة تمسكا بإطالق لفظ االمانة ،فتكون لهم
الوالية العامة (.)1
ويقول علي أكبر املازندراني( :فان ّ
أهم األمانات التي أودعها هللا تعالى إلى النبي
ه
ه
وسلم) دينه وشريعته .وان من ّ
أهم وظائف األمين حفظ األمانة .وال
(صلى هللا عليه وآله
ه
والتعلم واإلفتاء والتقليد ،بل انما ّ
يتيسر بإجراء
يكون حفظ الدين بمجرد التعليم
ه
أحكامه وتنفيذ قوانينه بين الناس ،وال يمكن ذلك إال بتأسيس الحكومة العادلة
اإلسالمية) (.)2
ويرد على التقريب املتقدم؛ إطالق األمانة ال يستلزم ثبوت الوالية ،فقد وردت
روايات تثبت صفتي الوثاقة واألمانة للنواب األربعة بأسمائهم ،ولكن ذلك ال يعني ثبوت
الوالية العامة لهم .و إنما هم أمناء وثقات فيما ينقلونه عن اإلمام (عليه السالم) .وهذا
واضح.
ّ
ثم إن الوالية العامة ال تدور مدار الفقاهة واألمانة فقط ،و إنما لها العديد من
املقومات والشرائط ،كالشجاعة ،والخبرة السياسية ،واملعرفة بأمور املجتمع ،وغيرها.
فجعل الوالية العامة دائرة مدارالفقاهة واألمانة ال يمكن قبوله.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1راجع :دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة االسالمية.476 / 1 :
 -2علي أكبر السيفي املازندراني ،دليل تحرير الوسيلة ،90 :الشرح.
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ً
هذا ،مضافا إلى أن الرواية ليست بصدد جعل الوالية و إنما بصدد املوعظة
والتحذير وبيان حال الفقهاء من حيث الصالح وعدمه ،فإن كانوا صالحين ملتزمين
بالدين فهم أمناء الرسل وإن لم يكونوا صالحين فليسوا كذلك .وبما أنها بصدد املوعظة
وليست بصدد جعل الوالية ال يمكن إجراء االطالق في (أمناء) ليشمل جميع مهام
الرسل.
يقول الشيخ مكارم الشيرازي على الرواية أعاله( :وفي سند الحديث «النوفلي» و
«السكوني» وفيهما كالم معروف ،فالركون إليه ال يخلو من إشكال ،وان قبله جماعة،
ً
ومع غض النظر عن سنده ال داللة له على املطلوبّ ،أما أوال :فالن كونهم أمناء الرسل
بنفسه غير كاف ،الحتمال كونهم أمناءهم على األحكام الشرعية واملعارف الدينية ،بل
ً
ظاهره ذلك ،وثانيا :ما ورد في ذيل الحديث ينادي بأعلى صوته ان املراد منه هو األمانة
ّ
التمسك بإطالق األمناء مع قوله فاحذروهم على
على الدين ومعارفه وأحكامه ،وال يمكن
دينكم فالعلماء حافظون لتراثهم هذا وأمناؤهم عليه) (.)1
ً
ويقول الشيخ منتظري( :والحاصل أن لفظ األمناء وان كان مطلقا ولكن احتفافه
ّ
للقرينية ،أعني قوله" :فاحذروهم على دينكم" يمنع من انعقاد اإلطالق .هذا
بما يصلح
ً
مضافا إلى انه (صلى هللا عليه وآله وسلم) لو قال" :أمنائي" أمكن ادعاء كونه ان ً
شاء
لنصب الفقهاء من ّأمتهّ ،
وأما قوله" :أمناء الرسل" فظهوره في االنشاء ضعيف كما ال
يخفى) (.)2
ويقول السيد محمد الروحاني( :وما عن الغوالي عن النبي (صلى هللا عليه وآله):
الفقهاء أمناء الرسل .وغيرهما مما يقرب هذا املضمون ال تدل على أزيد من لزوم أخذ
األحكام منهم كما يظهرملن تدبرفيها) (.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الشيخ مكارم الشيرازي ،بحوث فقهية مهمة.464 :
 -2الشيخ حسين منتظري ،دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة.477 /1 :
 -3السيد محمد صادق الروحاني ،فقه الصادق (عليه السالم) ،170 /5 :الشرح.
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ّ
ولو غضضنا الطرف عن جميع ذلك ،فال شك في أن الرواية غير صريحة الداللة في
إثبات الوالية العامة للفقهاء ،فداللتها محتملة وليست قطعية ،وعندها ال يصح
االستدالل بها لثبوت الوالية العامة.
 /6-3-4رواية العلماء ورثة األنبياء:
عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال( :قال رسول هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم):
ً
ً
ً
من سلك طريقا يطلب فيه علما سلك هللا به طريقا إلى الجنة  . . .إلى أن قال :وان
ً
ً
العلماء ورثة االنبياء ،ان االنبياء لم ّ
يورثوا دينارا وال درهما ،ولكن ّورثوا العلم ،فمن أخذ
ّ
منه أخذ بحظ و افر) (.)1
ّ
بما أن الرواية تثبت أن العلماء ورثة االنبياء ،وأنهم (عليهم السالم) يورثون العلم،
فعموم الوراثة يستدعي ثبوت الوالية للعلماء التي كانت ثابتة لألنبياء.
بعبارة أخرى :إن الوالية العامة ثابتة لألنبياء (عليهم السالم) ،وملا كان العلماء ورثة
األنبياء فتثبت لهم الوالية العامة.
يقول السيد الخمينيّ :
(ثم ان مقتض ى كون الفقهاء ( )ورثة االنبياء  -ومنهم رسول
ّ
العامة على الخلق -
هللا (صلى هللا عليه وآله وسلم) ،وسائر املرسلين الذين لهم الوالية
انتقال ّ
كل ما كان لهم إليهم ،إال ما ثبت انه غير ممكن االنتقال ،وال شبهة في أن الوالية
ً
قابلة لالنتقال ،كالسلطنة التي كانت عند أهل الجورموروثة خلفا عن سلف) (.)2
وعلى ما تقدم أسجل مناقشتين:
ّ
 -1إن املقصود بالعلماء هم األئمة عليهم السالم ،ألن كل نبي يرثه أوصياؤه،
وأوصياء النبي محمد (صلى هللا عليه وآله) هم األئمة املعصومون (عليهم السالم) ،فال
ينطبق عنوان العلماء الوارد في الرواية على الفقهاء.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ الكليني ،الكافي.32 / 1 :
 -الوارد في الرواية لفظ العلماء ال الفقهاء ،ولعله من سهو القلم.
 -2السيد الخميني ،كتاب البيع.646 / 2 :
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َ
ُويعرف ذلك مما رواه أبو البختري ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال( :ان العلماء
ً
ورثة االنبياء إلى ان قال فان فينا أهل البيت في ّ
كل خلف عدوال ينفون عنه تحريف
ّ
الغالين ،وانتحال املبطلين ،وتأويل الجاهلين) ( .)1مما يعني أن املقصود بالعلماء في
الرواية هم أهل البيت (عليهم السالم).
وقد احتمل املحقق النائيني أن املقصود بالعلماء هم األئمة (عليهم السالم) .قال:
(وقوله" :العلماء ورثة االنبياء" ونحو ذلك من األخبار الواردة في علو شان العالم ،فمن
املحتمل قريبا كون العلماء فيها هم األئمة (عليهم السالم) ،كما في الخبر املعروف "مداد
العلماء كدماء الشهداء" ،وال سيما الخبر األول الدال بإطالقه على الوالية العامة ،فان
فيه قرائن تدل على ان املراد من العلماء فيه :هم األئمة (عليهم السالم) ،فانهم هم
األمناء على حالل هللا وحرامه) (.)2
ّ
ثم إن املفهوم من الوراثة أنها تتحقق بعد موت املورث ،فال تصدق في حال حياته
وغيبته كما هو الحال في زمن الغيبة الكبرى؛ إذ اإلمام الثاني عشر (عليه السالم) حي
يرزق ،فال معنى لوراثة الفقهاء لواليته في حياته.
 -2جاء في الرواية عنوان "العالم" ،وبمقتض ى مناسبات الحكم واملوضوع يكون
املقصود وراثة العلم ال وراثة الوالية .ويشهد لذلك روايات عديدة:
ً
 منها( :ان االنبياء ال يورثون دينارا وال درهما وانما يورثون علما) (.)3 ومنها( :العلم ميراث االنبياء) (.)4وممن ذهب إلى أن املوروث هو العلم املحقق االيرواني والسيد الحكيم وغيرهما.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ الكليني ،الكافي.32 /1 :
 -2الخوانساري ،منية الطالب.233 /2 :
 -3الشيخ علي كاشف الغطاء ،النور الساطع في الفقه النافع.352 / 1 :
 -4املصدر نفسه.352 / 1 :
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يقول املحقق االيرواني( :املراد وراثة العلم كما يشهد به عنوان املوضوع ومع
ّ
ّ
القضية مسوقة في مقام البيان بل هي مهملة واملتيقن ما ذكرناه مضافا
الغض ليست
ّ
ّ
إلى ان قوله وان االنبياء إلى آخره نص فيما ذكرناه ومبين للمراد من الوراث) (.)1
وقال السيد محسن الحكيم( :إن ما ورد في شان العلماء  -مع ضعف سند بعضه -
قاصر عن الداللة على ثبوت الوالية باملعنى املقصود فان األول (العلماء ورثة االنبياء)
صريح في إرث العلم) (.)2
والخالصة :القدر املتيقن من الرواية وراثة العلم ،وليس الرواية بصدد تشريع
الوالية للفقهاء.
قال الشيخ املنتظري( :ولكن ال يخفى ان الظاهر عدم كون الجملة انشائية
متضمنة للجعل والتشريع ،بل ّ
ّ
خبرية حاكية عن أمر تكويني وهو انتقال العلم إلى
ّ
العلماء .ولسان الروايات لسان بيان الفضيلة للعلم والتعلم والطالبين للعلم ،كما
ً
ً
يشهد بذلك قوله" :ان االنبياء لم ّ
يورثوا دينارا وال درهما ولكن ورثوا العلم ،فمن أخذ
ّ
منه أخذ بحظ و افر" .فاملراد بالوراثة هي الوراثة في العلوم واملعارف .ومع وجود هذه
وإثبات جميع شؤون االنبياء لهم بالجعل
القرينة املتصلة
يشكل الحمل على االنشاء أ
ً
والتشريع .هذا مضافا إلى ان ما يشترك فيه جميع االنبياء هو العلم باملعارف واألحكام.
ّ
ّ
والسيما في االنبياء املوجودين في عصر وصقع
وأما الوالية فال دليل على ثبوتها للجميع
واحد ،ككثير من انبياء بني أإسرائيل  . . . .وكيف كان فاالستدالل بالروايات املذكورة
ً
واليا بالفعل في غاية اإلشكالّ ،
فتدبر) (.)3
إلثبات نصب الفقيه
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 -1علي االيرواني الغروي :حاشية املكاسب156 /1 :
 -2السيد محسن الحكيم ،نهج الفقاهة.300 :
 -3الشيخ منتظري ،دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة االسالمية.470 / 1 :
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 /7-3-4مرسلة العلماء خلفاء الرسول:
روى الصدوق في الفقيه عن أمير املؤمنين (عليه السالم) عن رسول هَّللا (صلى هللا
عليه وآله) أنه قال( :اللهم ارحم خلفائي قيل :ومن خلفائك يا رسول هَّللا؟ قال :الذين
يأتون من بعدي ويروون حديثي وسنتي) (.)1
الخليفة يطلق على من يقوم بمقام املستخلف ،ويكون للخليفة كل ما للمستخلف
من صالحيات ،فخلفاء الرسول (صلى هللا عليه وآله) لهم جميع صالحيات الرسول ومنها
الوالية املطلقة وأولويته بالناس من أنفسهم.
وصفات هؤالء الخلفاء انهم يروون حديث النبي (صلى هللا عليه وآله) وسنته،
وهذه تنطبق على الفقهاء .إذن فالفقهاء خلفاء النبي (صلى هللا عليه وآله) لهم ما للنبي
(صلى هللا عليه وآله) ومما للنبي (صلى هللا عليه وآله) هو الوالية العامة.
وأسجل على ما تقدم مالحظتين:
ّ
 .1إن خلفاء النبي (صلى هللا عليه وآله) هم األئمة عليهم السالم ،وال أقل من
كونهم القدراملتيقن.
 .2الرواية حددت أنهم يروون حديث النبي (صلى هللا عليه وآله) وسنته ،ولم
تكن بصدد تشريع الوالية.
ّ
إن قيل :بما أن الرواية حددت أنهم يروون حديث النبي (صلى هللا عليه وآله)
وسنته ودوراالئمة ليس كذلك.
أقول :ال منافاة في البيان لكون هذه الروايات جاءت تبين ش يء وهو رواية الحديث
والسنة وال ينافي ثبوت أمرآخرلهم في روايات اخرى.
الخالصة في الدليل الروائي:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ الحرالعاملي ،وسائل الشيعة.66 / 18 :
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ُ
ّ
 .1إن الروايات التي ادعي داللتها على والية الفقيه لم تدل على ثبوتها للفقهاء
ُ
بشكل صريح وقطعي .و إنما أريد تصوير داللتها بتقريبات بعيدة عن
مفادها.
ّ
 .2بما أن الروايات املتقدمة ليست صريحة في الداللة على والية الفقيه،
و إنما داللتها عامة فيها أكثر من احتمال ،ومع ورود االحتمال ال يصح
االستدالل بها إلثبات والية الفقيه.
 .3مع عدم داللة الروايات على ثبوت الوالية يبقى الفقيه داخل تحت عموم
األصل الذي يقول :ال والية ألحد على أحد.
النتيجة :الروايات ال تثبت والية الفقيه.

في هذا املبحث نجيب عن السؤال اآلتي؛ هل األصل ثبوت الوالية إلنسان على
آخر ،أم ان األصل عدم ثبوتها؟
املتفق عليه لدى الفقهاء عدم ثبوت والية أحد على أحد ( ،)1و إنما الوالية ثابتة هلل
سبحانه وتعالى ،وثبتت الوالية للنبي (صلى هللا عليه وآله) وآل بيته املعصومين (عليهم
السالم) ،باألدلة القطعية ،وبهذه األدلة املثبتة لواليتهم خرجوا (عليهم السالم) عن
عموم األصل القاض ي بعدم ثبوت والية أحد على أحد.
قال الشيخ األنصاري في املكاسب( :مقتض ى األصل عدم ثبوت الوالية ألحد بش يء
من الوجوه املذكورة ،خرجنا عن هذا األصل في خصوص النبي واألئمة صلوات هللا عليهم
أجمعين باألدلة األربعة.)2( ). . . ،
ّ
ومن هنا قيل :إن األصل عدم ثبوت والية أحد على أحد.
قال املحقق النراقي في عوائد األيام( :اعلم أن الوالية من جانب هللا سبحانه على
عباده ثابتة لرسوله وأوصيائه املعصومين عليهم السالم ،وهم سالطين االنام ،وهم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ّ
 -1قال الشيخ عبد املنعم مهنا( :ان هذا األصل مرفوض واالمر بالعكس ،فاألصل هو والية بعض على بعض بعد ان كانت
ً
الوالية الكبرى هلل تعالى بحكم خالقيته وملكه للعالم ،فهو مالك الجميع افرادا ودوال ،وحيث انه يستحيل وجود مجتمع
ً
بدون موجه له حتى ولو كان ضئيال كاألسرة كانت والية بعض على بعض هي األصل في املجتمع اإلنساني وفي حكم العقل ،فال
ت ستقيم الحياة لو فعل كل فرد ما يريد فالبد من نظام يحكم على الجميع ،كما البد من عين ساهرة عادلة تر اقب النظام
واالفراد واألوضاع وسير املجتمع وتقمع العابثين بالبالد واملشاغبين .وتتمتع بصالحيات واسعة من أجل املصلحة العامة وهي
ذات سلطة على الفرد أكثر من سلطته على نفسه ،فتقدر ان تمنعه من املرور على الطريق – وهذا أبسط حقوقه – لو
ً
اقتضت املصلحة ذلك .فهذا هو األصل العقلي واإلنساني في املجتمعات .وجاء اإلسالم العظيم مقررا هذه الحقيقة ،حقيقة
ً
ً
أولوية الحاكم باملؤمنين من أنفسهم ومعطيا هذا املركز لرسول هللا وملغيا مركزية شيخ العشيرة وملوك البشر) عبد املنعم
مهنا ،الدولة االسالمية35 :
 -2الشيخ االنصاري ،املكاسب.546/ 3 :
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ّ
واملولى عليهمّ .
امللوك والوالة والحكام ،وبيدهم ّ
وأما
أزمة األمور ،وسائر الناس رعاياهم
ّ
غير الرسول وأوصيائه فال شك أن األصل عدم ثبوت والية أحد على أحد اال من واله هللا
ً
وحينئذ فيكون هو وليا على من
سبحانه ،أو رسوله ،أو أحد أوصيائه ،على أحد في أمر.
أ
ّ
واله فيما واله فيه ....الخ) (.)1
ويقول السيد املرعش ي( :األصل األولي في باب املناصب والواليات هو عدم والية
ه
ّ
النبي واإلمام املعصوم عليه
أحد على أحد إال ما خرج بالدليل القطعي ،كوالية
السالم)(.)2
وقد استدل صاحب بلغة الفقيه لهذا األصل فقال( :ان مقتض ى األصل األولي
عدم الوالية بجميع معانيها ألحد على أحد ،ألنها سلطنة حادثة واالصل عدمها ،وألنها
ً
تقتض ي احكاما توقيفية ،واالصل عدمها ،اال انه خرجنا عن هذا األصل في خصوص
النبي (صلى هللا عليه وآله) واألئمة (عليهم السالم) بما دل من العقل والنقل على ان لهما
ً
أولوية التصرف مستقال في نفوس الناس واموالهم من غير توقف على إذن أحد منهم،
ً
فضال عن ثبوتها لهما بمعنى توقف تصرف غيرفي ش يء على اذنهما ،ولو في الجملة) (.)3
ً
ً
ّ
ووفقا ملا تقدم أن الفقيه ليس له الوالية على أحد ،لكونه مكلفا كغيره من الناس،
ً
فيكون داخال تحت عموم األصل القاض ي بعدم ثبوت الوالية له على غيره ،ولن تثبت له
الوالية.
نعم ،إن ورد دليل قطعي يثبت له الوالية يخرج عن عموم ذلك األصل ،وتثبت له
الوالية املنصوصة في ذلك الدليل.
السؤال :هل ورد دليل قطعي الصدوروالداللة يثبت الوالية للفقيه؟
ّ
مما تقدم أن جميع األدلة  -سواء العقلية أو القرآنية أو الروائية  -التي ذكرت ال
تصلح إلثبات والية الفقيه ،وهذا ما جزم به العديد من الفقهاء كالشيخ االنصاري وغيره.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الشيخ النراقي ،عوائد االيام.529 :
 -2السيد املرعش ي ،القول السديد في االجتهاد والتقليد.398 / 1 :
 -3السيد مهدي بحر العلوم ،بلغة الفقيه214/3 :
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يقول الشيخ األنصاري( :أما الوالية على الوجه األول  -أعني استقالله في التصرف
 فلم يثبت بعموم عدا ما ربما يتخيل من أخبار واردة في شأن العلماء (ثم يذكر األدلةالتي استدل بها لوالية الفقيه إلى ان قال) إلى غيرذلك مما يظفر به املتتبع.
لكن االنصاف  -بعد مالحظة سياقها أو صدرها أو ذيلها  -يقتض ي الجزم بانها في
مقام بيان وظيفتهم من حيث األحكام الشرعية ،ال كونهم كالنبي واألئمة صلوات هللا
عليهم في كونهم أولى بالناس في أموالهم ... ،لعدم سلطنة الفقيه على أموال الناس
وأنفسهم إال في موارد قليلة بالنسبة إلى موارد عدم سلطنته .وبالجملة ،فإقامة الدليل
على وجوب طاعة الفقيه كاإلمام عليه السالم  -إال ما خرج بالدليل  -دونه خرط
القتاد)(.)1
ّ
والسيد الخوئي يرى أن ثبوت الوالية للفقيه على حد ثبوتها للمعصوم (عليه
السالم) أمر مقطوع العدم في نفسه ،كما أنه ال دليل عليه.
يقول السيد الخوئي( :وكيف كان ،فيقع الكالم في والية الفقيه وأنها ثابتة له على
ّ
نحو يتمكن معها من التصرف في األموال واالنفس نظير والية اإلمام (عليه السالم) أو أنه
ً
أبدا ،وان ّ
تصرفات الغير هل تناط بإجازة الفقيه وإذنه أو أنها
ال والية له في ش يء من ذلك
غيرمنوطة بإجازته.
ً
ً
ّأما الوالية باملعنى األول (كونه مستقال في التصرف)  -فمضافا إلى انها مقطوعة
العدم في ّ
حد نفسها ،إذ ال وجه لقيام الفقيه بمنزلة اإلمام (عليه السالم) في وجوب
إطاعته في أوامره الشخصية أو في نفوذ ّ
تصرفاته في األموال واالنفس من غير اعتبار
رضا صاحب املال  - . . . ،ال دليل على ان الفقيه كاإلمام في ثبوت الوالية املطلقة له ّ
وأما
ً
ّ
استدل به على ذلك من األخبار الواردة في شان العلماء فهو ال داللة له على ذلك أبدا .
ما
ّ
ّ
 . .فاملتحصل :ان الفقيه ليس كاإلمام (عليه السالم) في وجوب اإلطاعة  . . .وأما ثبوت
ّ
استدل عليها ببعض ما
الوالية باملعنى الثاني (توقف تصرف الغير على إذن الفقيه) فقد

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ االنصاري ،املكاسب551 / 3 :
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ّ
فاملتحصل :أن الفقيه لم تثبت له الوالية باملعنى
أسلفناه وأسلفنا الجواب عنه . . .
ً
الثاني أيضا إال في بعض املوارد على ما سيأتي) (.)1
والذي أريد التركيز عليه هو :أن الفقهاء الذين بحثوا تلك األدلة اختلفوا في فهمها،
فمنهم من يرى داللتها على والية الفقيه ،ومنهم من لم َير ذلك ،وبالتالي إن داللتها لم تكن
صريحة  -وهذا ال يمكن إنكاره  -وما دامت كذلك فهي ال تصلح إلخراج الفقهاء من تحت
عموم األصل القائل :بعدم ثبوت والية أحد على أحد.
بعبارة ثانية :إن عدم والية الفقيه ثبت بدليل قطعي؛ وهو األصل األولي املتفق
عليه لدى الفقهاءّ ،
وأما واليته فأثبتت بدليل غير قطعي الداللة ،وال يصح األخذ بما ثبت
ً
 تنزال -بدليل غير قطعي الداللة (والية الفقيه) وترك ما ثبت بالقطع (عدم الواليةللفقيه).

مما يعضد األصل املتقدم في عدم ثبوت الوالية للفقيه :آية إكمال الدين؛ أعني
َ
َْ ْ َ َ ْ َْ ُ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َْ َ ْ ُ ََْ ُ ْ ْ َ َ َ ُ َ ُ ُ
اإل ْسال َم
قوله سبحانه" :اليوم أكملت لكم أدينكم و أتممت عليكم أنعم أتي ور أضيت لكم أ
ً
أدينا" [املائدة.]3 :
َ
اآلية هو
اكتمل
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :الذي
بحسب هذه أ
أ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ُ
ظاهر
يتعارض مع
أحدهما
بعدم
اكتمال أ
أ
الدين ،والدين هو الشريعة والعقيدة ،والقول أ
أ
اآلية .كما ان َ
أطروحة ّ
ّ
إسالمية يعني
طائفة
أي
حال وفي
عدم
أي منهما في و
ٍ
ٍ
أ
أ
اقع أ
أ
اكتمال ٍ
أ
أ
ً ً
ً
َ
ُ
َ
ُ
حالها يخالف ظاهرا قر آنيا جليا.
ان هذه الطائفة غير
ٍ
محقة؛ الن و اقع أ
ً
ُ
يشرعون باألمس واليوم دو َن وجود ّ
عموما ّ
نص
السلفيون أو الوهابيون والسنة
أ أ
أ
ّ
ً
ً
َ
الحياتية التي تتطل ُب حكما شرعيا
املستجدات
كثيرة؛ من
مسائل
املعصوم في
عن
أ
أ
ٍ
أ
ً
ُ
ُ
حالهم يقول :ان
املناطق
وكمثال :الصالة في
تعبديا،
القريبة من القطب ،وبالتالي فو اقع أ
أ
ٍ
أ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الغروي ،التنقيح في شرح املكاسب 164 /37 :تقرير بحث السيد الخوئي.
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َ
الدين عندهم ُ
ُّ
فقد النص ،كما انهم
للتشريع
اضطروا
مكتمل ،ولهذا
غير
أ
باآلراء عند أ
ٍ
أ
ً
ً
ً
َ
ً
العقيدة اختالفا كبيرا ،فالسلفيون أو الوهابيون مثال
أيضا مختلفون فيما بينهم في
أ
َ
َ
َ
الحقيقة ،واألشاعرة كاألزهر ال يعتقدون
وأصابع على
ويدين
عينين
يعتقدون بان هلل
أ
أ
أ
َ
بهذا ،بل يعتقدون
السلفية الوهابية.
العقائد
بفساد
أ
أ
أ
ُ
ّأما ُ
خليفة هللا؛
بتنصيب
عندهم
الدين
محمد (صلى هللا عليه وآله) فاكتما ُل
آل
ٍ
أ
أ
أ
ُ
ّ
ّ
هللا،
العقيدة الحق أة
حيث انه (صلى هللا عليه وآله) َم ْن يتكف ُل بيان
بأمر أ
أ
والتشريع أ
أ
ٌ
َ
ٌ َ
ُ
ُ
فالدين
إكمال الدين،
آية
العقيدة وبين
هذه
ظاهر أ
أ
وبالتالي ال توجد ثغرة وال تناقض بين أ
أ
أ
َ
ُ
محمد (صلى هللا عليه
هللا
بتنصيب
يكتمل
ٍ
هللا بعد رسو أل أ
ليفة أ
هللا أو خ أ
الناطق عن أ
أ
أ
ً
ُ
ً
ُ ٌ
ثغرة في هكذا دين ُّ
ُ
وآله) ،وبهذا يكون
يسدها
الدين عقيدة وتشريعا قد اكتمل ،فال توجد
ُ
فقهاء ُ
ٌ
املتعارض مع
االعتقاد السن أي
الحال في
وأهوائهم كما هو
بآرائهم
أ
أ
غير معصومين أ
أ
اآلية) (.)1
ظاهر أ
أ
فمن ادعى حاجة األمة إلى فقيه يسد مسد املعصوم (عليه السالم) فقد ادعى
نقص الدين ،وبهذا يكون قد ناقض اآلية التي تنص على أن الدين مكتمل.
ً
ربما قيل :بأن أدلة النيابة أو الوالية تجعل الفقهاء امتدادا لوجود اإلمام (عليه
السالم) في غيبته ،وهذا ال ينافي آية اكمال الدين؛ إذ الدين اكتمل بتنصيب الناطق عن
ً
هللا ،والناطق عن هللا نصب له نوابا يقومون باإلفتاء والقضاء وغيرهما.
ّ
أقول :إن داللة اآلية على اكتمال الدين بتنصيب الناطق عن هللا داللة قطعية،
وما استدلوا به على ثبوت النيابة أو الوالية  -كما تقدم  -غيرصريح في ثبوتهما ،فهل يمكن
ترك مفاد اآلية واالخذ باألدلة الظنية غيرالصريحة؟!
ً
هذا مع التنزل ،وإال فال يوجد دليل اطالقا يثبت النيابة والوالية للفقهاء في زمن
الغيبة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1عقائد االسالم 62 :وما بعدها.
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إذن ،اآلية تتعارض مع كل منهج يقول بحاجة الناس إلى فقيه يقوم مقام املعصوم
(عليه السالم) في غيبته ،ويسد مسده في اإلفتاء أو القضاء أو الوالية.
ُ
ُ
املناهج في
هذه
مع
تتعارض
فاآلية
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :
ً أ
َ
الدين عندهم وبحسب و اق أعهم العملي ُ -
بخليفة
مكتمل إلهيا
غير
الصميم؛ حيث ان
ٍ
ٍ
أ
أ
ُ
ُ
ْ
ّ
كالسفراء ،وانما ُيكمله فقهاءٌ
ه
ّ
الناس
للتواصل مع
هللا أو أممن نصبه
إلهي
أ
منصب من أ
أ
ٍ
أ
ٍ
ً
ّ ً
َ
ّ ً
فترة ماُ ،لي ّ
بالظن وينتجوا أحكاما هم يقولون انها
شرعوا
غير معصومين
تبرعا وتطفال في ٍ
أ
ُ ُ ّ َ
َ
ْ ُ َ
وبحسب
هللا الو اقعي ،وبالتالي فهم انفسهم يقرون ان الدين عندهم
ليست حكم أ
أ
ُ
َ
ّ َ
َ
ٌ
ناقص ُ
أطروحتهم
يقرون من حيث ال يعلمون ان
مكتمل ،وبالتالي فهم
وغير
أطروحتهم
ٍ
ُ
إكمال الدين) (.)1
آية
العقائدية تتعارض مع أ
أ

ً
ّ
ال شك في أن وجود اإلمام ظاهرا بين الناس لطف إلهي عظيم؛ لكونه املرشد
والقدوة اإللهي الذي يرشدهم إلى الهدى واالستقامة ويهديهم إلى الصراط املستقيم .فلو
ّ
لطرو مانع ،فوجود نائبه الخاص
تعذر وجود شخص اإلمام (عليه السالم) بين الناس
أ
ً
ً
وسفيره ظاهرا لطف إلهي أيضا؛ لكونه الوسيط بين اإلمام والناس.
والسؤال :ملاذا ُحرمت األمة من هذا اللطف اإللهي؟ َ
فلم حرمت األمة من شخص
أ
اإلمام (عليه السالم) ،وكذلك حرمت من نائبه الخاص؟
بعبارة أخرى :ملاذا غاب اإلمام الثاني عشر (عليه السالم)؟ وملاذا انقطعت النيابة
الخاصة؟

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1السيد أحمد الحسن ،عقائد االسالم 62 :وما بعدها.
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ّ
بعض ردود علماء الشيعة يصرحون بعدم ضرورة معرفة سبب الغيبة ،وأن عدم
ً
ً
ّ
العلم بها غير مضر ،مما يعني أن األمة غير معنية بها اطالقا وليست طرفا فيها ،و إنما هي
 بحسبهم  -أمر عبادي ال يجب السعي وراء علته ،أو هي من قبيل اآليات القرآنيةاملتشابهة التي ال ينبغي لغيراملعصوم الخوض بها!
ّ
َ
الغ ْيبة وسببها والوجه الذي ّ
قال السيد املرتض ىّ :
يحسنها
(فأما الكالم في علة
ُ
تقرر ما ّ
ٌ
فواضح بعد ّ
تقدم من األصول؛ ألنا إذا علمنا بالسياقة التي ساق إليها األص الن
ً
املتقرران في العقل :ان اإلمام ُ
ّ
ابن الحسن (عليه السالم) دون غيره ،ورأيناه غائبا عن
أ
َ
لسبب
علمنا انه لم يغب ـ مع عصمته وت َعين فرض اإلمامة فيه وعليه ـ إال
األبصار :أ
ٍ
ُ َ
ُ
وضرورة قادت إليه ـ وان لم يعلم الوجه على
ومصلحة استدعته،
اقتض ى ذلك،
ٍ
ٍ
َْ
التفصيل والتعيين ـ الن ذلك ّ
مما ال يلزم علمه .وجرى الكالم في الغيبة ووجهها وسببها ـ
على التفصيل ـ مجرى العلم بمراد هللا تعالى من اآليات املتشابهة في القرآن ،التي ظاهرها
ّ
تشبيه أو غير ذلك .فكما انا ومخالفينا ال نوجب
بخالف ما دلت عليه العقول ،من َج ْب ٍر أو
ٍ
ُ ُّ
ّ
املفصل بوجوه هذه اآليات وتأويلها ،بل نقول كلنا :انا إذا علمنا حكمة هللا تعالى،
العلم
وانه ال يجوز ان يخبر بخالف ما هو عليه من الصفات ،علمناـ على الجملةـ ان لهذه اآليات
ً
وجوها صحيحة بخالف ظاهرها تطابق مدلول أدلة العقل ،وان غاب عنا العلم بذلك
ّ ً
مفصال ،فانه ال حاجة بنا إليه ،ويكفينا العلم على سبيل الجملة بان املراد بها خالف
َ
الظاهر ،وانه مطابق العقل .فكذلك ال يلزمنا وال ّ
يتعين علينا العلم بسبب الغ ْيبة) (.)1
ويقول الكراجكي( :أول ما نقوله في هذا انه ليس يلزمنا معرفة هذا السبب ،وال
يتعين علينا الكشف عنه ،وال يضرنا عدم العلم به .والواجب علينا الالزم لنا ،هو ان
ّ
نعتقد ان اإلمام الو افر املعصوم الكامل العلوم ،ال يفعل اال ما هو مو افق للصواب،
وان لم نعلم األغراض في أفعاله واالسباب .فسواء ظهر أو استتر ،قام أو قعد .كل ذلك
يلزمه فرضه دوننا ،ويتعين عليه فعل الواجب فيه سوانا ،وليس يلزمنا علم جميع ما
علم ،كما ال يلزمنا فعل جميع ما فعل .وتمسكنا باألصل من تصويبه في كل فعل ،يغنينا
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1املرتض ى ،املقنع في الغيبة.41 :
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ً
في املعتقد عن العلم بأسباب ما فعل .فان عرفنا أسباب أفعاله كان حسنا ،وان لم
نعلمها لم يقدح ذلك في مذهبنا ،كما انه قد ثبت عندنا وعند مخالفينا اصابه رسول هللا
(صلى هللا عليه وآله وسلم) في جميع أقواله و أفعاله ،والتسليم له والرضا بما يأتي منه،
وان لم نعرف سببه) (.)1
ولكن عدم علمنا باملقصود من اآليات املتشابهة لكونها مختصة باملعصوم (عليه
ً
السالم) ال يصح أن يكون مبررا للجهل بسبب غيبة إمامنا (عليه السالم) ،إذ لم يدل
دليل على أن الجهل بغيبته (عليه السالم) كالجهل بمقاصده سبحانه في اآليات
املتشابهة.
وعلى كل حال ،في بيانهم لسبب الغيبة توجد آراء:
 /1-4-5الرأي األول :العلة ال يعلمها إالّ اهلل وخلفاؤه
الغيبة سببها سر إلهي لم يطلع عليه إال آل محمد (عليهم السالم) ،ولذا أخبروا
بالغيبة قبل والدة اإلمام الثاني عشر (عليه السالم) ،والروايات بينت حكمة الغيبة ولم
تبين علتها ،فنحن نعلم بعلتها وال نعلم بحكمتها ،وفي تعبير آخر اننا ال نعرف العلة
األساسية والسبب املباشرلغيبة اإلمام (عليه السالم).
في تعليق على حديث اإلمام الصادق (عليهم السالم) ( )2قال السيد ثامر هاشم
العميدي( :لقد ّ
فرق هذا الحديث بين علة الغيبة ،ووجه الحكمة في غيبة اإلمام عليه
ّ
السالم أما العلة ،فقد علمها هللا تعالى ألوليائه ،غير انه ّ
عز ّ
وجل لم يؤذن لهم في كشفها،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الكراجكي ،كنز الفوائد.172 :
ّ
 -2والحديث هو ما رواه عبد هللا بن الفضل الهاشمي ،عن اإلمام الصادق عليه السالم ،قال( :إن لصاحب هذا األمر غيبة
مبطل ،فقلت :ولم جعلت فداك؟ قال :ألمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم؟ قلت :فما وجه الحكمة في
البد منها ،يرتاب فيها كل
ٍ
ّ
غيبته؟ قال :وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج هللا تعالى ذكره ،إن وجه الحكمة في ذلك ال
ّ
ينكشف إال بعد ظهوره ،كما لم ينكشف وجه الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السالم من خرق السفينة ،وقتل الغالم،
ّ
وسر من ّ
و إقامة الجدار ملوس ى عليه السالم إلى وقت افتر اقهما .يا ابن الفضل! إن هذا األمر أمر من (أمر) هللا تعالىٌّ ،
سر
وجل حكيم ّ
هللا ،وغيب من غيب هللا ،ومتى علمنا أنه ّ
عز ّ
صدقنا من أفعاله كلها حكمة ،وإن كان وجهها غير منكشف)
الصدوق ،علل الشرائع.246 /1 :
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يتبين اشتباه بعضهم في جعل تلك العلة الخافية علينا من أسرار هللا ّ
وبهذا ّ
عز ّ
وجل التي
ْ
ً
لم ُيطلع عليها أحدا من أوليائه عليهم السالم!
والصحيح انه سبحانه استأثر بوجه الحكمة في غيبة اإلمام ،ولم يستأثر بالعلة
نفسها كما هو صريح هذا الحديث الشريف) (.)1
ّ
اإللهية ،وال يعرف
وقال محمد جواد املروجي( :ان مسألة الغيبة تعتبر من األسرار
ّ
سرها إلى اليوم غير املعصومين عليهم السالم ،ومن هنا ملا طرحت مسألة الغيبة قبل
ّ
ّ
السر ،جهل
والدة املهدي عليه السالم كثرت األسئلة عنها ،وملا لم يؤذنوا بإفشاء هذا
ّ
ّ
ّ
األصلية
الناس علة ذلك  . . .فاملعصومون عليهم السالم وان سكتوا عن بيان العلة
للغيبة للناس ،ولكنهم أشاروا إلى بعض حكم الغيبة) (.)2
فاألول يقول :إنه تعالى استأثر بالحكمة ولم يستأثر بالعلة ،بينما يقول الثاني :إن
املعصومين (عليهم السالم) سكتوا عن العلة وأشاروا إلى بعض الحكم!
وثالث يقول :إنما نعرف دواعي الغيبة التي جاءت في الروايات دون السبب
األساس ي واملباشر لها .يقول السيد محمد علي الحلو( :ويمكن تلخيص دواعي الغيبة
ً
وأسبابها كما يلي :أوال :اننا ال يمكن ان نقف على العلة األساسية والسبب املباشر للغيبة
فان ذلك اختص به هللا تعالى ومن أطلعهم على غيبه ،فان وجه املصلحة غائب عنا والبد
ً
ً
ً
من التسليم ألمره تعالى .ثانيا . . . :ثالثا . . . :رابعا . . . :ونؤكد هنا مرة أخرى ان سبب
ً
ً
ّ
الغيبة يبقى مذخورا في علم الغيب وما هذه الدواعي واالسباب املذكورة إال استخالصا
للروايات الواردة عن أهل البيت (عليهم السالم) وقراءة لو اقع الغيبة واالنتظار) (.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1السيد ثامر هاشم العميدي ،غيبة اإلمام املهدي عند اإلمام الصادق.163 :
 -2محمد جواد املروجي ،اإلمام املهدي املصلح العاملي املنتظر.60 :
 -3محمد علي الحلو ،األصول التمهيدية في املعارف املهدوية.59 :
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ّ
هذ ،مع أن الروايات لم يرد فيها لفظ الدواعي أو ما شابه ،و إنما ورد فيها لفظ
(العلة والحكمة) ،فجاء لفظ العلة في رواية إسحاق بن يعقوب ( ،)1وجاء لفظ الحكمة
فيما روي عن اإلمام الصادق (عليه السالم) (.)2
مناقشة الرأي األول:
ّ
ّ
إن الرأي األول يرى أن علة الغيبة مجهولة وال يعلمها إال هللا تعالى وخلفاؤه
املعصومون (عليهم السالم) ،فأغلقوا باب البحث عن أسباب الغيبة لكون سببها ال
يعلمه إال هللا وخلفاؤه ،وهم لم ّ
يصرحوا بها.
لكن إناطة أسباب الغيبة بأمر غيبي غير صحيح ،لكون الروايات ّ
صرحت بذلك
وبتعابير مختلفة ،وتسمية تلك األسباب تارة بالحكمة وأخرى بالعلة وثالثة بالدواعي ال
ً
يغيرمن حقيقة األمر شيئا.
 /2-4-5الرأي الثاني :خوف القتل
وهو ما تبنياه السيد املرتض ى والشيخ الطوس ي.
َ
قال السيد املرتض ىّ :
(أما سبب الغ ْيبة فهو :إخافة الظاملين له (عليه السالم)،
ّ
ّ
التصرف والتدبير له؛ الن اإلمام انما ينتفع به
التصرف فيما ُجعل إليه
وقبضهم يده عن
ّ
ً
ُ َ ه ً
َ
ّ
ُ
ليقوم الجناة ،ويحارب البغاة ،ويقيم
إذا كان ممكنا ،مطاعا ،مخلى بينه وبين أغراضه ،أ
ّ ّ
ّ
ويسد الثغور ،وينصف املظلوم من الظالمّ ،
يتم إال مع التمكين،
وكل هذا ال
الحدود،
فإذا حيل بينه وبين مراده سقط عنه فرض القيام باإلمامة ،فإذا خاف على نفسه وجبت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1في جواب اإلمام الحجة عليه السالم إلسحاق بن يعقوب كما في توقيعه الشريف( :أما علة ما وقع من الغيبة فإن هللا ه
عز
ه
وجل يقول( :يا أيها الذين آمنوا ال تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم) إنه لم يكن أحد من آبائي إال وقد وقعت في عنقه
بيعة لطاغية زمانه وإني أخرج حين أخرج َوال بيعة ألحد من الطواغيت في عنقي) غيبة الشيخ الطوس ي.292 :
ّ
مبطل ،فقلت :ولم جعلت
 -2وعن اإلمام الصادق عليه السالم ،قال( :إن لصاحب هذا األمر غيبة البد منها ،يرتاب فيها كل
ٍ
فداك؟ قال :ألمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم؟ قلت :فما وجه الحكمة في غيبته؟ قال :وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في
ّ
ّ
غيبات من تقدمه من حجج هللا تعالى ذكره ،إن وجه الحكمة في ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره ،كما لم ينكشف وجه
الحكمة فيما أتاه الخضر عليه السالم من خرق السفينة ،وقتل الغالم ،و إقامة الجدار ملوس ى عليه السالم إلى وقت
ّ
وسر من ّ
إن هذا األمر أمر من (أمر) هللا تعالىٌّ ،
سر هللا ،وغيب من غيب هللا ،ومتى علمنا أنه
افتر اقهما .يا ابن الفضل!
وجل حكيم ّ
ّ
عز ّ
صدقنا من أفعاله كلها حكمة ،وإن كان وجهها غير منكشف) الصدوق ،كمال الدين.482 :
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ً
َغ ْيبته ولزم استتارهَ .
وم ْن هذا الذي ُي ْل ُ
زم خائفاـ أعداؤه عليه ،وهم حنقون ـ ان يظهر لهم
ً
ً
ّ
ٌ
ّ
واجب عقال وسمعا) (.)1
املضار
والتحرزمن
وأن يبرزبينهم؟!
قال الشيخ الطوس ي( :ال علة تمنع من ظهوره (عليه السالم) إال خوفه على نفسه
من القتل ألنه لو كان غير ذلك ملا ساغ له االستتار ،وكان يتحمل املشاق واالذى فان
منازل االئمة وكذلك االنبياء :انما تعظم لتحملهم املشاق العظيمة في ذات هللا تعالى . . .
ّ
وأما ما روي من االخبار من امتحان الشيعة في حال الغيبة ،وصعوبة االمر عليهم،
واختبارهم للصبر عليه ،فالوجه فيها االخبار عما يتفق من ذلك من الصعوبة واملشاق
الن هللا تعالى غيب اإلمام ليكون ذلك ،وكيف يريد هللا ذلك ،وما ينال املؤمنين من جهة
الظاملين ظلم منهم ومعصية ،وهللا ال يريد ذلك بل سبب الغيبة هو الخوف على ما قلناه،
وأخبروا بما يتفق في هذه الحال ،وما للمؤمن من الثواب على الصبر على ذلك ،والتمسك
بدينه إلى ان يفرج هللا [تعالى] عنهم) (.)2
مناقشة الرأي الثاني:
ً
ما بيناه (السيد املرتض ى والشيخ الطوس ي) ال يصلح أن يكون مبررا للغيبة التامة،
فيمكن لإلمام (عليه السالم)  -ما دام يخاف القتل  -أن يختفي وينصب النائب الخاص،
ً
والخوف املذكور كان موجودا في الغيبة الصغرى ،ورغم ذلك قد جعل اإلمام (عليه
ً
ً
السالم) نائبا خاصا ينوب عنه.
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم) في معرض ّرده على هذه الفرضية؛ وهي
ً
ً
خوفه من الطواغيت( :وهذا يمكن أن يكون صحيحا إذا كان اإلمام ظاهرا للجميعّ ،أما
ً
إذا كان غائبا غيبة غير تامة ،أي بوجود سفير فيكون اإلمام عليه السالم بعيد عن أعين
ً
الطواغيت ومكرهم السيئ ،خصوصا انه عليه السالم مؤيد من هللا .وفي نفس الوقت
يتصل باملؤمنين ويوصل إليهم األحكام الشرعية والتوجيهات التي يحتاجونها ،إذن

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1املرتض ى ،املقنع في الغيبة.52 :
 -2الشيخ املجلس ي ،بحار االنوار.98 /52 :
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ّ
للتخلص من خطر الطواغيت يكفي الغيبة غير التامة مع السفارة ،فال داعي للغيبة
التامة) (.)1
ً
ً
ّ
إال أن يقال :إنه لم ينصب نائبا خاصا لعدم وجوده ،وهذا يعني أن األمة املؤمنة به
 كلها  -ال يوجد فيها املؤهل والصالح لحمل رسالته واعانته في مهمته الرسالية اإللهية،فلذا وقعت الغيبة التامة (الكبرى).
ً
ً
لكن عدم وجود شخص مؤهل للنيابة عنه وليكون سفيرا له بعيد جدا.
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :ولكن عدم وجود شخص واحد مؤهل
للسفارة أمر بعيد ،هذا وقد ورد في حديثهم عليهم السالم ما معناه :ان اإلمام ال يستوحش
من وحدته عليه السالم في زمن الغيبة مع وجود ثالثين مؤمن من الصالحين) (.)2
فما ذكراه من سبب الغيبة التامة منقوض وال يمكن قبوله ،اذ يمكن لإلمام (عليه
ً
السالم) الحفاظ على نفسه  -كما في الغيبة الصغرى  -وفي الوقت نفسه ينصب نائبا
ً
ً
خاصا مواجها للناس.
ثم لو أتينا إلى سبب الخوف من الظاملين ،أو خوف القتل ،فمن املؤكد انه يدل على
ً
فقدان الناصر له ،اذ لو كان الناصر له موجودا وتحصل بوجوده منعة يرتفع ذلك
الخوف.
فهذا السبب يدل  -بكل وضوح  -على فقدان اإلمام (عليه السالم) للقاعدة
ً
ً
املستعدة لنصرته والذب عنه ،فلو كانت القاعدة املوالية له  -ظاهرا  -مستعدة و اقعا
الستقباله ونصرته ملا تأخرعنهم ،وملا حرمهم هللا ذلك اللطف العظيم.
عن أميراملؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم) قال( :واعلموا أن األرض ال تخلو
من حجة هلل ّ
(عز وجل) ولكن هللا سيعمي خلقه عنها بظلمهم وجورهم وإسر افهم على
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1السيد أحمد الحسن ،كتاب العجل  -أسباب الغيبة.
 -2املصدر السابق .روى الشيخ الكليني :عن أبي بصير ،عن أبي عبد هللا عليه السالم قال( :البد لصاحب هذا األمر من غيبة،
والبد له في غيبته من عزلة ،ونعم املنزل طيبة ،وما بثالثين من وحشة) الكافي.340 /1 :
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انفسهم ،ولو خلت األرض ساعة واحدة من حجة هلل لساخت بأهلها ،ولكن الحجة يعرف
الناس وال يعرفونه( (.)1
روى الصدوق ،عن مروان االنباري قال :خرج من أبي جعفر (عليه السالم)( :ان
هللا إذا كره لنا جوارقوم نزعنا من بين أظهرهم) (.)2
 /3-4-5الرأي الثالث :إعراض األمة
ّ
إن إعراض األمة عن اإلمام (عليه السالم) وعن نوابه هو السبب في وقوع الغيبة
التامة ،وهو املو افق للنصوص والحوادث التاريخية.
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم) في بيان السبب الحقيقي للغيبة:
(إعراض األمة عن اإلمام عليه السالم :وعدم االستفادة منه استفادة حقيقية ،وعدم
التفاعل معه كقائد لألمة ،فتكون الغيبة التامة عقوبة لألمة ،وربما يكون من أهدافها
إصالح األمة بعد تعرضها لنكبات ومآس ي بسبب غياب القائد املعصوم .فتكون الغيبة
الكبرى شبيهة بتيه بني إسرائيل في صحراء سيناء ،أي :انها عقوبة إصالحية ،الهدف منها
ّ
خروج جيل من هذه األمة مؤهل لحمل الرسالة اإللهية إلى أهل األرض ،جيل ال يرض ى إال
ً
ً
ً
ً
ّ
باملعصوم قائدا ،وال يرض ى إال بالقرآن دستورا وشعارا ومنهاجا للحياة  . . . .والدال على
ان سبب الغيبة التامة هو إعراض األمة ّ
عدة أمور ،منها:
ًّ
جدا ،مما يدل
أ -التوقيعات الصادرة عنه عليه السالم عن طريق سفرائه قليلة
على ان األسئلة املوجهة إليه قليلة أيضا ًً.
ّ
ولعل قائل يقول :ان التوقيعات كثيرة ،ولكن لم يصل لنا منها إال هذا العدد
الضئيل.
ً
والحق :ان هذا االعتراض ال ينطلي على من تدبر قليال ،فلو كانت التوقيعات كثيرة
ً
لوصل لنا منها الكثيروان ضاع منها ش يء ،فحتما ان أحاديث الرسول صلى هللا عليه وآله
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1النعماني ،الغيبة.144 :
 -2الصدوق ،علل الشرائع.244 /1 :
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واإلمام الصادق واإلمام الرضا (عليهما السالم) لم تصل لنا جميعها ،ولكن وصل لنا منها
الكثير ،وأحاديث اإلمام عليه السالم ليست ببدع من أحاديث األئمة عليهم السالم،
والظروف التي أحاطت بها ليست بأعظم من الظروف التي أحاطت بخطب اإلمام أمير
املؤمنين عليه السالم حتى وصل لنا منها كتاب نهج البالغة.
كما ان علماء الشيعة في زمن الغيبة الصغرى كانوا يهتمون في كتابة أحاديث
األئمة عليهم السالم ،وعرض كتبهم على اإلمام عليه السالم عن طريق السفراء ،ومن
هذه الكتب الكافي للكليني (رحمه هللا) ،فلماذا لم يهتم أحد منهم بكتابة التوقيعات
الصادرة منه عليه السالم؟! والحقيقة انهم اهتموا بكتابتها ،ولكنها قليلة . . . .
ً
ب -ورد عنهم عليهم السالم انه مظلوم ،وانه أخملهم ذكرا:
ً
ً
قال الباقر عليه السالم" :األمرفي أصغرنا سنا ،وأخملنا ذكرا" (.)1
فخمول ذكره بين الشيعة دال على أعراضهم عنه عليه السالم.
ج  -خرج منه عليه السالم توقيع إلى سفيره العمري ،جاء فيهّ …" :
وأما علة ما وقع
َ َ
ُ َُ
َ ْ
َ َ ُّ َ ه َ ُ
من الغيبة ،فان هللا ّ
ين َآمنوا ال ت ْسألوا َع ْن أش َي َاء ان ت ْب َد لك ْم
عز وجل قال" :يا أيها ال أذ
َ ُْ
ت ُسؤك ْم" املائدة .)2( "101 :
وربما يفهم من هذا الحديث انكم سبب من أسباب الغيبة ،والحر تكفيه اإلشارة.
وبعد جوابه على مسائل الحميري التي سألها ،قال عليه السالم" :بسم هللا
ُ
ْ ٌ ٌَ َ ُ ْ
الرحمن الرحيم ،ال ألمره تعقلون وال من أوليائه تقبلون " ،أحك َمة َب أالغة ف َما تغ أن النذ ُر"
القمر ،5 :السالم علينا وعلى عباد هللا الصالحين" (.)3

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1النعماني ،الغيبة.191 :
 -2الصدوق ،كمال الدين.485 :
 -3الطبرس ي ،االحتجاج.316 / 2 :
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وال يخفى ما في كالمه عليه السالم من ألم سببه إعراض هذه األمة عن الحق وعنه
ً
ً
عليه السالم ،ونحن ّأيها األحبة لو كنا موقنين انه حجة هللا علينا لعملنا ليال ونهارا
لتعجيل فرجهّ ،
ولقدمناه على النفس واملال والولد.
د -ركون األمة للطاغوت وإعانته بأي شكل كان ولو باألعمال املدنية التي يعتقد
ً
ّ
الناس إباحتها ،وهذا ّبين ًٌ ملن تصفح التاريخ وخصوصا في زمن الغيبة الكبرى .فقد أعان
الطاغوت كثيرمن العلماء والجهالء على السواء . . . . ،وأكتفي بهذا القدر ،على ان سبب
ّ
الغيبة هو :تقصير األمة ،وإال فاألدلة أكثر مما ذكرت .فإذا عرفنا ان أهم أسباب الغيبة
ً
التامة هو إعراض األمة عن اإلمام عليه السالم أصبح واجبنا جميعا العمل لظهوره
ّ
ورفع أسباب غيبته التامة ،بإعالء ذكره وإظهار حقه وتهيئة األمة لالستعداد لنصرته
عند ظهوره وقيامه ،ونشر الدين وطمس معالم الضالل والشرك ،والقضاء على
الطواغيت وأعوانهم ،الذين يمثلون أهم أعداء اإلمام املهدي عليه السالم) (.)1

من كتب في بيان سبب الغيبة غفل أو تغافل عن السبب الحقيقي للغيبة ،وحاول
تبرئة األمة من التقصير ،مع أ ّن الروايات تستبطن السبب أعاله بكل وضوح ،وإن حاول
الكثيرصرف داللتها وفهمها بشكل يبرئ ساحة األمة من التقصير.
ولربما ّ
تعمد أئمة أهل البيت (عليهم السالم) إلى هذا النوع من البيان واالبتعاد
عن التصريح خشية تحريف الروايات ،اذ لو كانت الروايات تصرح  -وبوضوح  -أن سبب
الغيبة هو تقصير األمة ألمكن تحريفها بكل سهولة .لكنهم (عليهم السالم) استخدموا
ً
ً
أسلوبا متينا حفظوا به الحقيقة وبينوها في الوقت نفسه ،فلو استعرضنا الروايات التي
تبين سبب الغيبة لوجدناها تشترك في سبب واحد ،وهو إعراض االمة ،وهذه بعض تلك
الروايات:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1السيد أحمد الحسن ،العجل.58 /2 :
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الرواية األولى :عن ابن فضال عن أبيه عن أبي الحسن علي بن موس ى الرضا (عليه
السالم) قال( :كأني بالشيعة عند فقدانهم الثالث من ولدي يطلبون املرعى فال يجدونه.
ّ
ولم ذلك يا بن رسول َّّللا؟ قال :ألن إمامهم يغيب عنهم ،فقلتَ :
قلتَ :
ولم؟ قال :لئال
يكون ألحد في عنقه بيعة إذا قام بالسيف) (.)1
فهذه الرواية تدل على عدم وجود الناصر ،إذ لو كان الناصر الذي تحصل به
ً
ً
املنعة موجودا فال معنى ألن يبايع اإلمام (عليه السالم) أحدا ،وتكون في عنقه بيعه له.
الرواية الثانية :عن سدير الصيرفي( :قال الصادق عليه السالم :ان للقائم عليه
السالم منا غيبة يطول أمدها .فقلت :ول َم ذلك يا بن رسول هللا؟ قال ان هللا ّ
عز و ّ
جل أبى
أ
ّ
إال أن ُيجري منه سنن االنبياء في غيباتهم ،و أنه ال بد له  -يا سدير  -من استيفاء مدد
َ
ً
ََ َ َ ً
غيباتهم .قال هللا تعالى؛ " لت ْرك ُبن ط َبقا َعن ط َب ٍق" ،أي سننا على سنن من كان قبلكم) (.)2
قال محمد جواد املروجي( :ان هللا ّ
عز ّ
وجل أجرى بعض سننه في انبيائه ،ومن
املفروض ان يجري شبيه هذه السنن في قائم آل ّ
محمد عليه السالم ،ومن جملة هذه
ً
طبقا للمصالح والعلل ان يغيبوا ّ
مدة عن
السنن مسألة غيبة االنبياء ،فكان الالزم عليهم
ُّ
ُ
ً
ّ
قومهم ،وكانت هذه الغيبات تطول أحيانا وتقصر اخرى .وفي امة اإلسالم اختصت هذه
املسألة باإلمام املهدي عليه السالم) (.)3
لكن لو جئنا إلى غيبة االنبياء (عليهم السالم) ،فهل أنهم اختاروا الغيبة أم أجبروا
عليها؟
ً
ّ
املعروف أن لغيبة األنبياء أسبابا ترجع إلى تقصيرأهل زمانهم معهم.
قال الصدوق( :وأما غيبة يوسف (عليه السالم) فإنها كانت عشرين سنة لم يدهن
فيها ولم يكتحل ولم يتطيب ولم يمس النساء حتى جمع هللا ليعقوب شمله وجمع بين
يوسف واخوته وأبيه وخالته كان منها ثالثة أيام في الجب وفي السجن بضع سنين وفي
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1الصدوق ،كمال الدين.480 :
 -2الصدوق ،علل الشرائع.245 / 1 :
 -3محمود جواد املروجي الطبس ي ،اإلمام املهدي املصلح العاملي املنتظر.61 :
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امللك الباقي وكان هو بمصر ويعقوب بفلسطين وبينهما مسير تسعة أيام فاختلفت عليه
األحوال في غيبته من إجماع اخوته على قتله والقائهم إياه في غيابة الجب ثم بيعهم إياه
بثمن بخس ثم بلواه بامرأة العزيز ثم بالسجن بضع سنين ثم صار إليه ملك مصر وجمع
هللا تعالى شمله واراه ت أويل رؤياه) (.)1
يوسف (عليه السالم) لم يترك أباه يعقوب (عليه السالم) ويغيب باختياره ،و إنما
َ
يوسف (عليه السالم) غ ّيبوه اخوته و أبعدوه عن أبيه ،وتركت هذه الو اقعة لوعة كبيرة
في قلبيهما لسنين طويلة حتى ابيضت عينا يعقوب النبي (عليه السالم) ،ويقص لنا
َ
ْ
َ َ َ ه َ ُْ ْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ه ْ َ
ضت َع ْين ُاه أم َن ال ُح ْز أن ف ُه َو
القرآن ذلك؛ (وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف و ابي
َك أظ ٌ
يم) [يوسف .]84 :كظيم ملاذا؟ ماذا يكظم يعقوب؟
وهذا يعني أ ّن اإلمام املهدي (عليه السالم) ّ
مغيب كيوسف (عليه السالم) ،ولكن
هذا ال ينافي ادخاره لعلة إلهية كبسط العدل على األرض ،كما حصل مع النبي يوسف
ُ
(عليه السالم)؛ إذ أنه غ ّيب ولكن جرت املقادير وفق الحكمة اإللهية وانقلبت لصالحه
حتى أصبح عزيز مصر ،ولكن ذلك ال يعني براءة إخوته الذين ّ
غيبوه من جرمهم املشهود.
ّ
اإللهي :ما
قال الشيخ محسن اآلراكي( :ومن نماذج تنفيذ سنة الغيبة في القائد
حدث بشان عيس ى (ع)؛ فقد تظاهر عليه قومهّ ،
وهموا بقتله ،فرفعه هللا إليه.
َ َ ُ ْ
َ َْ
ه
ُ َ ُ َ
َّللا إلى قوله سبحانه و
قال سبحانه وتعالى" :ف أبما نق أض أه ْم أميثاق ُه ْم و كف أر أه ْم أب أ
آيات أ
َ َْ َ َْ َ
يح ع َ
َ ُ ْ ْ َ َْ ْ َ َ ََ ُ ً َ ً ََْ ْ
يس ى ْاب َن
تعالى :و أبكف أر أهم و قو أل أهم على م ْريم ب ْهتانا ع أظيما * وقو أل أهم انا قتلنا امل أس أ
ُ َ
َ َ
ه َ ْ ََ ُ
َ ََ ُ َ ه
ََُ ُ َ ََُ ُ َ
ين اختلفوا أف أيه ل أفي ش ٍّك
لك ْن ش أّب َه ل ُه ْم َو ان ال أذ
َّللا وما قتلوه وما صلبوه و أ
م ْريم َرسول أ
ً
َّللا إ َل ْيه َو كان ه ُ
ْ ْ ه ّ َ ه َ َ َُ ُ َ ً َ َ َ ُ هُ
ُْ َ ْ
َّللا َع أزيزا
أمنه ما ل ُهم أب أه أمن أعل ٍم أإال أاتباع الظن و ما قتلوه ي أقينا * ب ْل َرفعه أ أ
ْ
َْ َ َ ْ ََْ َ ْ َ ُ ُ َ َ ً
ه َ ْ َ
ْ
َ ً َ
يام أة َيكون َعل ْي أه ْم ش أهيدا".
تاب أإال ل ُيؤ أمنن أب أه قبل مو أت أه و يوم ال أق
ح أكيما * وان أمن أهل ال أك أ
غيب ّ
اإللهية؛ إذ ان هللا ّ
ّ
حجته
ففي هذه اآليات حكاية أخرى عن سنة الغيبة في القيادة
ّ
ّ
ّ
عن الناس ،ورفعه إليه ،بعدما امتنع عليه ان يمارس مهمته القيادية بين قومه الذين
ّ
ُأرسل إليهم ،بعد ان ّ
اإللهية بعد عيس ى
هموا بقتله .وقد استمرت سنة الغيبة في القيادة
ّ
حتى مبعث ّ
محمد (صلى هللا عليه وآله) ،كما يحكي هللا ُس َ
نبينا ّ
بحان ُه
(عليه السالم)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الصدوق ،كمال الدين.141 :
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َْ َُ ْ َ ُ ُ
ْ
َ
ولنا ُي َب ّي ُن َل ُك ْم َعلى َف ْت َر ٍة أم َن ُّ
الر ُس أل ان
تاب قد جاءكم رس
أ
وتعالى ذلك بقوله :يا أهل ال أك أ
ُ َ َ
َُ ُ
جاء ُك ْم َبش ٌير َو َنذ ٌير َو ه ُ
جاءنا م ْن َبشير َوال َنذير َف َق ْد َ
ولوا ما َ
َّللا َعلى ك أ ّل ش ْي ٍء ق أد ٌير) (.)1
تق
أ
أ
أ أ ٍ
أ ٍ
فغيبة القائد إنما كانت بسبب نقض األمة للميثاق الذي أخذ عليهم ،مما جعل
ً
وجوده ظاهرا ال فائدة فيه ،واآليات واضحة في بيان ذلك.
ّ
وعلى أي حال ،إن هللا تعالى ملا بعث األنبياء (عليهم السالم) لم يبعثهم ليغيبوا عن
الناس ،و إنما ّ
غيبتهم أممهم ومجتمعهم.
ً
ً
هذا ،وذكر الخواجة نصير الدين الطوس ي استدالال منطقيا يبين هذه الحقيقية
ّ
قال( :سبب حرمان الخلق عن إمام الزمان ليس من َّللا تعالى؛ ألنه ال يخالف مقتض ى
حكمته ،وال من اإلمام لعصمته ،فيكون من ّ
رعيته .وما لم يزل سبب الغيبة لم يظهر،
ّ
ّ
ّ
والحجة بعد إزاحة العلة وكشف الحقيقة َّلل تعالى على الخلق) (.)2
ّ
الرواية الثالثة :عن عبدَّللا بن الفضل الهاشمي ،قال :سمعت الصادق جعفر بن
محمد (عليه السالم) يقول( :ان لصاحب هذا األمر غيبة ّ
البد منها ،يرتاب فيها ّ
كل مبطل.
فقلت لهَ :
ولم جعلت فداك؟ قال :ألمرلم يؤذن لنا في كشفه لكم .قلت :فما وجه الحكمة
ّ
في غيبته؟ فقال :وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من ّ
تقدمه من حجج َّللا
ّ
تعالى ذكره ،ان وجه الحكمة في ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه
الحكمة ملا أتاه الخضر (عليه السالم) من خرق السفينة وقتل الغالم و إقامة الجدار
ّ
إال وقت افتر اقهما .يا بن الفضل ان هذا األمر أمر من أمر َّّللا ّ
وسر
ملوس ى (عليه السالم)
ّ
ّ
ّ
ّ
سر َّّللا وغيب من غيب َّللا ،ومتى علمنا أ نه عز ّ
من ّ
وجل حكيم صدقنا بان أفعاله كلها
حكمة وان كان وجهها غيرمنكشف لنا) (.)3
الرواية تبين أمرين:

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1محسن اآلراكي ،سنن القيادة اإللهية في التاريخ.46 :
 -2الخواجة ،االنوار الجاللية.165 :
 -3الصدوق ،علل الشرائع.245 /1 :
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ّ
 -1إ ّن وجه الحكمة في غيبته وجه الحكمة في غيبات من ّ
تقدمه من حجج َّللا تعالى
ذكره .وقد تقدم الحديث عن سبب غيبة بعض االنبياء في الرواية الثانية.
ّ
 -2إن وجه الحكمة في ذلك ال ينكشف إال بعد ظهوره كما لم ينكشف وجه الحكمة
ملا أتاه الخضر (عليه السالم) من خرق السفينة وقتل الغالم و إقامة الجدار ملوس ى
(عليه السالم) إال وقت افتر اقهما ،فموس ى (عليه السالم) مع علو مقامه وفضله؛ كيف
ً
وهو من أنبياء هللا الكرام (عليهم السالم) ،وكان مهتما بلقاء العبد الصالح (عليه
َ هُ َ ً َ َ
َ
َ
ص أابرا َوال أ ْع أص ي ل َك
السالم) ،فهو يعرف بمن سيلتقي ،وقال له ﴿ َست أج ُد أني ان شاء َّللا
َ ً
َُْ
أ ْمرا﴾ ،ولكنه أخفق مع العبد الصالح ،ولذا نجده يقول للعبد الصالح ﴿ان َسألت َك َعن
هُ ُْ ً
َ َُ ْ
َ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ ْ َ ْ ََ ْ َ
اخذ أني
احب أني قد بلغت أمن لدني عذرا﴾ ،ونجده يعتذر فيقول﴿ :ال تؤ أ
ش ي ٍء بعدها فال تص أ
ْ َْ ُ ْ ً
َ ُ َ ُ ْ
أب َما ن أسيت َوال ت ْر أهق أني أمن أم أري عسرا﴾.
ّ
فبالتالي ،إن موس ى (عليه السالم) لم يستطع أن يفهم حكمة أفعال العبد
الصالح ،وهذا يعني أنه غير مهيأ ،ثم بعد ذلك ّبين له العبد الصالح علل تلك األفعال
التي فعلها (.)1
ّ
إذن ،يمكن أن نفهم من هذه الرواية أن األمة غير مهيئة الستقبال اإلمام (عليه
السالم) ومواكبته في مهامه ،كما كان موس ى غيرمهيأ ملواكبة العبد الصالح.
الرواية الرابعة :عن أبي عبد هللا (عليه السالم) قال :قلت له :ما بال أمير املؤمنين
(عليه السالم) لم يقاتل مخالفيه في ال أول؟ قال :آلية في كتاب هللا تعالى " :لو تزيلوا
لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما " ،قال :قلت :وما يعني بتزايلهم؟ قال :ودائع
مؤمنون في أصالب قوم كافرين .وكذلك القائم عليه السالم لم يظهر أبدا حتى تخرج
ودائع هللا عز وجل فإذا خرجت ظهرعلى من ظهر من أعداء هللا عزوجل فقتلهم( (.(2
ً
ُ
من األسباب التي تذكر للغيبة خروج املؤمن من صلب الكافر استنادا إلى الرواية
املتقدمة.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ملعرفة املزيد :راجع كتاب رحلة موس ى الى مجمع البحرين للسيد أحمد الحسن (عليه السالم).
 -2الصدوق ،علل الشرائع.669 / 1 :
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علق على الرواية كامل سليمان ،فقال( :والودائع األولى :هي النطف املؤمنة تخرج
من أصالب كافرة ،وودائع َّّللا األخيرة :هم أنصار القائم عليه ّ
السالم ومن كان غيرهم من
السالم حتى ّ
املؤمنين في أصالب كافرين لم يقتلهم أمير املؤمنين عليه ّ
تتحدر منهم ّ
ذرياتهم
املؤمنة التي تحملها أصالبهم ،أو ستحملها أصالب أعقابهم ..ثم قال عن الفتن واالرتداد
ّإبان الغيبة يخاطب جماعة من أصحابه خاضوا في هذا الحديث بحضرته) (.)1
ّ
وهذا يعني أن ظهور أمر اإلمام (عليه السالم) بعد خروج تلك الودائع من أصالب
الرجال ،وهم أنصاره الحقيقيون وبهم يكون النصر ،فطيلة هذه املدة من غيبة اإلمام
(عليه السالم) لم تنجب األمة أمثال أولئك الودائع الذين بهم تتحقق أرضية الظهور
لحجة هللا وخليفته املغيب املهدي (عليه السالم) ،وقبل مجيئهم إلى هذا العالم ال يوجد
ناصر حقيقي لإلمام املهدي (عليه السالم) ،أليس هذا تقصير من األمة املؤمنة به
بحسب الظاهر؟
فالحظنا جميع الروايات املتقدمة تلتقي في ش يء واحد ،وهو تقصير األمة
وإعراضها عن إمامها (عليه السالم) ،مما ّ
سبب خوفه من القتل ،وتغييبه كتغييب
يوسف ،وعدم وجود القابل له ،كما في قصة موس ى والعبد الصالح ،وانتظاره ألنصاره
الحقيقيين املستعدين لنصرته وتحمل دعوته اإللهية العظمى.
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :وهذا الظهوراملبارك لهذا املصلح الكبير
ً
لن يتحقق حتى ترتفع أسباب غيبته وينشأ جيل في هذه األمة مهيئا لحمل الرسالة
ّ
ً
اإللهية إلى أهل األرض جميعا ليتحقق الوعد اإللهي بظهور هذا الدين على الدين كله،
ً
فإذا كنا فعال نريد أن يتحقق العدل على األرض ونريد ان نخرج من هذه الصحراء وهذا
التيه ونريد ظهور اإلمام املهدي عليه السالم فعلينا ان نعود إلى اإلسالم الذي يريده هللا
ال الذي يريده الطواغيت) (.)2
محمد عليه ّ
عن مسعدة بن صدقة قال :سمعت أبا عبد َّّللا جعفر بن ّ
السالم
يقول( :خطب الناس أمير املؤمنين عليه ّ
السالم بالكوفة ،فحمد َّّللا وأثنى عليه ّ
ثم قال:
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1كامل سليمان ،يوم الخالص.196 :
 -2السيد أحمد الحسن ،التيه.21 :
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ّ
انا سيد الشيب ّ
وفي سنة من ّأيوب ،وسيجمع َّللا لي أهلي كما جمع ليعقوب شمله ،وذلك
ّ
إذا استدار الفلك وقلتم ّ
ضل أو هلك ،أال فاستشعروا قبلها بالصبر ،وبوؤا إلى َّللا
ّ
بالذنب ،فقد نبذتم قدسكم ،وأطفأتم مصابيحكم ،وقلدتم هدايتكم من ال يملك لنفسه
ً
ً
ّ
وال لكم سمعا وال بصرا ،ضعف وَّللا الطالب واملطلوب .هذا ،ولم تتواكلوا أمركم ،ولم
ّ
يتشجع عليكم من
تتخاذلوا عن نصرة الحق بينكم ،ولم تهنوا عن توهين الباطل ،لم
ليس مثلكم ،ولم يقومن قوي عليكم ،وعلى هضم الطاعة وازوائها عن أهلها فيكم .تهتم
ّ
ّ
وبحق أقول
ليضعفن عليكم التيه من بعدي
كما تاهت بنو اسرائيل على عهد موس ى،
باضطهادكم ولدي ضعف ما تاهت بنو اسرائيل.)1( ). . . ،
فالتيه الذي يتحدث عنه أمير املؤمنين (عليه السالم) سببه اضطهاد األمة ألوالده
املعصومين (عليهم السالم) ،فطوال حياة أئمة أهل البيت (عليهم السالم) لم تقف
معهم األمة ،فلم يقف مع علي (عليه السالم) إال عدد األصابع ،ولم ينصر فاطمة (عليها
السالم)  -وهي التي يغضب هللا لغضبها  -أحد ،وكذا األمر مع أوالده (عليهم السالم) إلى ان
انتهى األمر إلى اإلمام محمد بن الحسن العسكري (عليه السالم) ،فازداد إعراض األمة
فوقعت الغيبة الكبرى.

ّ
مما تقدم يتضح أن اإلمام الثاني عشر (عليه السالم) غيبته األمة بسبب إعراضها
ً
عنه ،ومتى ما رفعت أسباب تلك الغيبة فسيكون اإلمام (عليه السالم) ظاهرا بين الناس
َ
ُ
ُ
نتظر ال ُمنتظر ،فهو ينتظر رجوع األمة إلى طريق
بكل تأكيد ،فهو مغيب ال غائب ،وم أ
ً
ّ
بالعدة ،وهي (ثالثمائة وبضعة عشر) رجال.
الحق ،ولذا نجد الروايات تنيط ظهوره
عن أبي عبد هللا (عليه السالم) أنه دخل عليه بعض أصحابه ،فقال له" :جعلت
فداك ،إني وهللا أحبك وأحب من يحبك ،يا سيدي ما أكثر شيعتكم .فقال له :أذكرهم.
فقال :كثير .فقال :تحصيهم؟ فقال :هم أكثر من ذلك .فقال أبو عبد هللا (عليه السالم):
أما لو كملت العدة املوصوفة ثالثمائة وبضعة عشر كان الذي تريدون ،ولكن شيعتنا من
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1الشيخ املفيد ،االرشاد.291 /1 :
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ً
ً
ال يعدو صوته سمعه ،وال شحناؤه بدنه ،وال يمدح بنا معلنا ،وال يخاصم بنا قاليا ،وال
ً
ً
ً
ً
يجالس لنا عائبا ،وال يحدث لنا ثالبا ،وال يحب لنا مبغضا ،وال يبغض لنا محبا .فقلت:
فكيف أصنع بهذه الشيعة املختلفة الذين يقولون انهم يتشيعون؟ فقال :فيهم التمييز،
وفيهم التمحيص ،وفيهم التبديل ،يأتي عليهم سنون تفنيهم ،وسيف يقتلهم ،واختالف
يبددهم .انما شيعتنا من ال يهر هرير الكلب ،وال يطمع طمع الغراب ،وال يسأل الناس
ً
بكفه وان مات جوعا .قلت :جعلت فداك ،فأين أطلب هؤالء املوصوفين بهذه الصفة؟
فقال :اطلبهم في أطراف األرض أولئك الخفيض عيشهم ،املنتقلة دارهم ،الذين ان
شهدوا لم يعرفوا ،وان غابوا لم يفتقدوا ،وان مرضوا لم يعادوا ،وان خطبوا لم يزوجوا،
وان ماتوا لم يشهدوا ،أولئك الذين في أموالهم يتواسون ،وفي قبورهم يتزاورون ،وال
تختلف أهواؤهم وان اختلفت بهم البلدان) (.)1
ً
عموما ،املطلوب من األمة تهيئة ّ
العدة لظهور اإلمام (عليه السالم) ،واالستعداد
التام لنصرته ،ولذا جاء في دعاء اإلمام الصادق (عليه السالم) ما يدل على املواظبة على
ً
تجديد البيعة( :اللهم إني أجدد له في صبيحة هذا اليوم ،وما عشت به في أيامي عهدا
ً
وعقدا وبيعة له في عنقي ،ال أحول عنها وال أزول ،اللهم اجعلني من انصاره وأعوانه،
الذابين عنه ،املسارعين في حوائجه ،املمتثلين ألوامره ،املحامين عنه ،املستشهدين بين
يديه) (.)2
وينبغي أن يكون ذلك بالقول والفعل ،ال القول فقط ،فمن ذهب إلى جعل
ّ
صالحية اإلفتاء والوالية للفقيه في غيبة اإلمام (عليه السالم) ،وادعى أن الفقيه يقوم
بمهام اإلمام املعصوم لن ينفعه القول؛ ألن فعله وو اقع حاله يشهدان بعدم صحة
قوله.
ً
فمن نصب أحدا يسد مسد اإلمام (عليه السالم) في بيان الشريعة وتنفيذ األحكام
ً
ً
ً
ال ُيعد ممهدا حقيقيا لإلمام (عليه السالم) ،بل يعد مستغنيا عنه ،وال يتطلع إلى ظهوره
املبارك.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1النعماني ،الغيبة.210 :
 -2املشهدي :املزار.664 :
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ً
الفترة  -بحسب اللغة  -تعني ضعف الش يء بعد ان كان شديدا ،كانخفاض درجة
ً
الحرارة بعد ان كانت شديدة ،فان انخفاضها يعني انكسارحدة الحر بعد ان كان شديدا.
وهكذا ،كل مرحلة يكون فيها هدوء بعد شدة تسمى فترة.
ََ
ه
َ ُ ََ َ ْ
ف أفي الش ْي أء) (.)1
قال ابن فارس( :فت َر . . . :يد ُّل على ضع ٍ
ْ
ُُ ً
ََ
ُ
ْ
َ ْ
وقال الفيومي( :فت َرَ :عن ال َع َمل ،فتورا  . . .انك َس َرت أح هدت ُه والن َب ْع َد أش هد أت أه َو أمن ُه:
َ
َ
َ
َ
ََ ْ
َ َ
وق ْو ُل ُه تعالىَ :
(ع َٰلى َف ْت َر ٍة أم َن ُّ
الر ُس أل) ،أ ْي َعلى ان أقط أاع َب ْع أث أه ْم
فت َر ال َح ُّر أإذا انك َس َر. . .
ُُ َ َ
وس أ ْعال أم أد أين أه ْم) (.)2
ودر أ
وفي القرآن أطلق لفظ الفترة على املدة الزمنية بين مبعث عيس ى (عليه السالم)
ومبعث محمد (صلى هللا عليه وآله).
َُ ُ
ْ َ َْ َ َُ ْ َ ُ ُ
َ
ول َنا ُي َب ّي ُن َل ُك ْم َع َلى َف ْت َر ٍة أم َن ُّ
الر ُس أل ان تقولوا َما
اب قد جاءكم رس
أ
"يا أهل ال أكت أ
َج َاء َنا م ْن َبشير َوَال َنذير َف َق ْد َج َاء ُك ْم َبش ٌير َو َنذ ٌير َو ه ُ
َّللا َع َلى ُك ّل َش ْي ٍء َق أد ٌ
ير " [املائدة.]19 :
أ
أ
أ
أ أ ٍ
أ ٍ
ولكون اآلية أطلقت على املدة الزمنية بين عيس ى ومحمد عليهما السالم فترة ،ذهب
بعض املفسرين ومنهم صاحب تفسير األمثل إلى اختصاص الفترة بتلك املدة وعدم
شمول الفترة للمدة الزمنية التي كانت بين موس ى وعيس ى عليهما السالم.
والسبب في ذلك  -بحسبه  -أن هللا تعالى بعث أنبياء كثر في الفترة التي بين موس ى
وعيس ى (عليه السالم) ،بينما انقطع بعث االنبياء في الفترة التي بين عيس ى ومحمد (صلى
هللا عليه وآله) ،فلذا تسمى املدة الزمنية بين عيس ى ومحمد فترة ،بينما املدة الزمنية التي
بين موس ى وعيس ى ال تسمى فترة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 -1ابن فارس ،معجم مقائيس اللغة.470/4 :
 -2الفيومي ،املصباح املنير في غريب الشرح الكبير.461 /1 :
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قال( :وقد شهدت الفاصلة الزمنية بين موس ى (عليه السالم) وعيس ى (عليه
السالم) عددا من االنبياء والرسل ،بينما لم يكن األمر كذلك في الفاصلة الزمنية بين
عيس ى (عليه السالم) والنبي محمد (صلى هللا عليه وآله) ،ولذلك أطلق القرآن
الكريم على هذه الفاصلة األخيرة اصطالح فترة من الرسل ،واملعروف أن هذه الفترة
دامت ستمائة عام تقريبا) (.)1
ّ
وبحسب مكارم الشيرازي أن هللا تعالى قرابة  600عام ترك الناس ولم يرسل لهم
ً
رسوال!
وهذا يعني انقطاع االرسال ،وخلو األرض من الحجة ،مع أن األرض ال تخلو من
ً
الحجة اطالقا.
ولذا تصدى صاحب تفسيراألمثل لدفع هذا اإلشكال ،وقال؛ (وقد يعترض البعض
بأنه كيف يمكن القول بوجود مثل تلك الفترة مع ان االعتقاد السائد لدينا يقض ي بان
املجتمع البشري ال يمكن ان يخلو ولو للحظة من رسول أو إمام معين من قبل هللا
سبحانه وتعالى؟
الجواب :ان القرآن الكريم حين يقول :على فترة من الرسل انما ينفي وجود الرسل
في تلك املدة ،وال يتنافى هذا األمر مع القول بوجود أوصياء للرسل في ذلك الوقت) (.)2
ولكن هذا الجواب مجرد فذلكة ال قيمة لها؛ ألمورمنها:
ْ َ َْ َ ُ ْ َ ُ ُ
َ
ول َنا ُي َب ّي ُن َل ُك ْم َع َلى َف ْت َر ٍة ّأم َن ُّ
الر ُس أل ان
اب قد جاءكم رس
أ
 .1اآلية ،أعني" :يا أهل ال أكت أ
َ َ ََ ََ ْ َ ُ
َُ ُ ْ َ َ َ
اءكم َبش ٌير َو َنذ ٌير َو ّ ُ
َّللا َع َلى ُك ّل َش ْي ٍء َق أد ٌ
ير" [املائدة:
ير فقد ج
أ
أ
أ
تقولوا ما جاءنا أمن ب أش ٍير وال ن أذ ٍ
 .]19جاء فيها لفظ الفترة ،وبحسب لغة العرب أن الفترة تعني الفتور والضعف ،وال تعني
االنقطاع التام ،وال يوجد دليل يثبت أن القرآن استعمل هذا اللفظ بمعنى آخر غير
معناه اللغوي الذي يفهمه املخاطبون آنذاك .كيف ،والقرآن موجه خطابه لهم!
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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هذا ،مع أنه ّ
فسر الفترة بالهدوء والسكينة ،قال( :أما كلمة " فترة " الواردة في اآلية
فهي تعني في األصل الهدوء والسكينة كما تطلق على الفاصلة الزمنية بين حركتين أو
جهدين أو نهضتين أو ثورتين) ( .)1والهدوء والسكينة ال يعنيان االنقطاع التام كما هو
واضح.
 .2اآلية وإن جاء فيها لفظ الرسول؛ " َف ْت َر ٍة ّأم َن ُّ
الر ُس أل" ،ولكن الظاهر أنه أخذ
ً
ََ
َ
عنوانا للحجة ،بقرينة قوله تعالىَ " :ما َجاءنا أمن َب أش ٍير َوال ن أذ ٍير" ،والتبشر واالنذار غير
ً
ً
ً
مختصان بالرسل ،بل يتحققان بأي حجة إلهي ،سواء أكان رسوال أم نبيا أم إماما أم
ً
وصيا ،فالجميع رسل من هللا سبحانه ،والقرآن أطلق على من يتحقق به التبشير واالنذار
ُْ ُ َ ْ َ ْ َ َ
ْ
َْ
ل َ ْ ْ َ ُ ْ َ ًَ َ ْ َ َ ْ َ
اب الق ْرَي أة أإذ َج َاء َها امل ْر َسلون * أإذ أ ْر َسلنا أإل ْي أه ُم اثن ْي أن
رسو ؛ "واض أرب لهم مثال أصح
َف َك هذ ُب ُ
وه َما َف َع هز ْزَنا ب َثال ٍث َف َق ُالوا انا إ َل ْي ُك ْم ُم ْر َس ُلو َن * َق ُالوا َما ان ُت ْم إ هال َب َش ٌر م ْث ُل َنا َو َما ان َزلَ
أ أ
أ
أ
أ
ه ْ َ ُ ْ َ
َ ْ ُ ْ َُ َ ُ َ
ُ ْ ه َ ْ ُ َ َ ُ ُّ َ َ ْ َ ُ
الرحمن أمن ش ْي ٍء ان انتم أإال تك أذبون * قالوا َربنا يعلم انا أإليكم مل ْرسلون" [يس.]16 -13 :
ّ
إن النصوص تثبت نوعين من االرسال:
أحدهما :االرسال من هللا تعالى .واآلخر :االرسال من الرسل (عليهم السالم) ،واآلية
تتحدث عن الرسل الذين أرسلهم عيس ى (عليه السالم) ،ولكنه تعالى نسب االرسال إليه
لكون املرسل لخليفته ،وهو عيس ى (عليه السالم).
وقد ختم النوع األول من االرسال بمحمد (صلى هللا عليه وآله) ،وبدأ النوع الثاني
منه (عليه السالم)؛ لذا جاء عنهم (عليهم السالم)( :السالم على رسول هللا أمين هللا على
وحيه وعزائم أمره الخاتم ملا سبق والفاتح ملا استقبل واملهيمن على ذلك كله) (.)2
ً
فأوصياء محمد (صلى هللا عليه وآله) رسل من هللا أيضا ،ومن هنا يسمي اإلمام
الصادق (عليه السالم) ّ
جده أميراملؤمنين (عليه السالم) بـ (رسول رسول هللا).
عن ذريح قال :سمعت أبا عبد هللا (عليه السالم) يعوذ بعض ولده ويقول( :عزمت
عليك يا ريح ويا وجع ،كائنا ما كنت بالعزيمة التي عزم بها علي بن أبي طالب أمير املؤمنين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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(عليه السالم) رسول رسول هللا (صلى هللا عليه وآله) على جن وادي الصبرة فأجابوا
وأطاعوا ملا أجبت وأطعت وخرجت عن ابني فالن ابن ابنتي فالنة ،الساعة الساعة) (.)1
ً ّ
عموما ،إن الرسول والنبي الحجة والوص ي واإلمام جميعها عناوين للحجة اإللهي،
ولن تخلو األرض من أحدهم.
قال أمير املؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السالم)( :اللهم بلى ،ال تخلو األرض من
ً
ً
ً
ً
قائم هلل بحجة إما ظاهرا مشهورا أو خائفا مغمورا لئال تبطل حجج هللا وبيناته ،يحفظ
هللا بهم حججه وبيناته حتى يودعوها نظراءهم ويزرعوها في قلوب أشباههم) (.)2
ً
فالتفريق الذي بينه مكارم الشيرازي بين الرسول والوص ي ال يجدي نفعا ،فيلزمه
ّإما القول باستمرار الرسل في زمن الفترة ،أو القول بخلو األرض من حجة ،والثاني
مخالف ملا ثبت بالقطع واليقين ،والذي يعتبرمن أبجديات الدين.
ً
هذا ،مضافا إلى أننا نجد اإلمام الصادق (عليه السالم) يقول( :كان بين عيس ى
ً
وبين محمد عليهما السالم خمسمائة عام ،منها مائتان وخمسون عاما ليس فيها نبي وال
عالم ظاهر  . . .كانوا متمسكين بدين عيس ى عليه السالم) (.)3
ً
ً
أي :يوجد عالم لكنه ليس ظاهرا ،وهذا ما يجعل كالمه (عليه السالم) متو افقا
مع كالم جده أميراملؤمنين (عليه السالم).
واملعنى املتقدم للفترة  -والذي ال يعني االنقطاع التام  -هو ما فهمه الشيخ
الصدوق .ونسب التفسيراآلخرملعنى الفترة  -وهو االنقطاع التام  -إلى املخالفين.
قال الشيخ الصدوق( :فالرسالة والنبوة سنن ،واإلمامة فرض وفرائض هللا عز
وجل الجارية علينا بمحمد الزمة لنا ،ثابتة ال تنقطع وال تتغير إلى يوم القيامة مع انا ال
ندفع االخبار التي رويت انه كان بين عيس ى ومحمد صلى هللا عليه وآله فترة لم يكن فيها
نبي وال وص ي وال ننكرها ونقول :انها أخبار صحيحة ولكن تأويلها غير ما ذهب إليه
مخالفونا من انقطاع االنبياء واألئمة والرسل عليهم السالم .وانما معنى الفترة انه لم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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نبي ،وال وص ّي ظاهر مشهور كمن كان قبله ،وعلى ذلك ّ
يكن بينهما رسول ،وال ّ
دل الكتاب
ّ ً
محمدا (صلى هللا عليه وآله) على حين فترة من الرسل؛ ال من
املنزل ان هللا َع هز َو َج هل بعث
ّ
وأئمة
االنبياء واألوصياء؛ ولكن قد كان بينه وبين عيس ى (عليهما السالم) أنبياء
مستورون خائفون؛ منهم :خالد بن سنان العبس ّيّ ،
نبي ال يدفعه دافع ،وال ينكره منكر؛
ّ
ّ
والعام ،وشهرته عندهم ،..وكان بين مبعثه ومبعث
الخاص
لتواطئ األخبار بذلك عن
نبينا (صلى هللا عليه وآله) خمسون سنة) (.)1
ّ
مما تقدم يتضح أن زمن الفترة بحسبهم مختص باملدة التي تكون بين رسولين،
ً
وتبعا لذلك فغيبة اإلمام املهدي الثاني عشر من أئمة أهل البيت (عليهم السالم) ال
تسمى فترة ،ولكنك عرفت ان الفترة ال تنافي وجود الحجة ،ومن هنا تكون غيبة اإلمام
املهدي محمد بن الحسن (عليه السالم) زمن فترة ،وتجري على الناس فيها احكام
ّ
َ َ َ ُ َ ْ َ َْ ّ
َّللا أإ هما ُي َع أذ ُب ُه ْم
الفترات ،وان الناس فيها مرجون ألمر هللا سبحانه﴿ ،وآخ ُرون م ْرجون أألم أر أ
َ ه َُ ُ ََْ ْ َ ُّ َ ٌ َ ٌ
وإما يتوب علي أهم وَّللا ع أليم ح أكيم﴾ [التوبة.]106 :
أ
ففي زمن الغيبة الحجة موجود ،ولكنه لم يجد القابل لرسالته ودعوته اإللهية،
ً
فيضطر للصمت أو يضطرللغيبة عن أعين الناس حفاظا على رسالة هللا املتمثلة فيه.
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :الفترة :هي زمن ال يكون فيه رسول
ً
مرسل مأمور بتبليغ الناس برسالته ،ففي زمن الفترة يمكن ان يكون الرسول موجودا
ُ َ ً
ً
نذ َر ق ْوما
منصبا وقد هيأه هللا بالعلم ،ولكن لعدم وجود القابل ال يأمره هللا بالتبليغ ﴿ ،ألت أ
َ ْ ُ َ
َ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ ْ َ ْ ُ
نذ ْر ُه ْم ال ُيؤ أمنون﴾ [يس.]10 ،6 :
هما ان أذر آباؤهم ف ُهم غا أفلون ...وسواء عل ْي أهم أانذ ْرت ُهم أم لم ت أ
ّ
مرجوة من التبليغ ،ووجود
فليس من الحكمة التبليغ والحال أنه ال يوجد قابل وال نتيجة
الرسول والحال هذه مو افق للحكمة؛ ألن فيه إقامة الحجة على الناس ،وال يكون
للناس حجة مع وجود الرسول ،فيكون هذا الزمان هو زمان فترة يوجد فيه رسول وهو
خليفة هللا في أرضه وحجته على عباده ،أو من نصبه  -في زمن غيبته أو رف أعه  -ولكن ال
يؤمر بالتبليغ وان كانت الفترة طويلة كان فيها أكثرمن رسول) (.)2
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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فالفترة تتلخص بأمرين:
 .1وجود حجة منصب من هللا سبحانه ،لكون األرض ال تخلو من حجة هلل تعالى.
 .2عدم وجود القابل لذلك الحجة اإللهي املنصب فال يأمره هللا بالتبليغ؛ ألن
أمره بالتبليغ مع عدم وجود القابل مجانب للحكمة ،كما أنه  -أمره بعدم
التبليغ  -رحمة بالناس.
ً
(وسبب وعلة عدم تكليفهم بالتبليغ إضافة إلى عدم وجود القابل هو أيضا الرحمة
ً
بالناسْ ،
فحمل املؤمنين بالحق كثيرا من الباطل واعتقادهم ببعض الباطل ،وكونهم
ً
لألسف مقصرين في استقبال املرسل من الغيب؛ هذا ال يعني أنهم حتما يخلدون في
النار ،بل إن مقتض ى رحمة هللا فيما سبق هو بما انه ال يوجد قابل فقد رحمهم هللا ولم
يجعل الرسول املهيأ يبلغهم ويعلن دعوته لجميع الناس؛ ألنه لو بلغهم ولم يقبلوه
ستكون نتيجتهم انهم يستحقون جهنم ،ولهذا تركهم هللا لرحمته ولم يأمر بتبليغهم وكانوا
َ َ ُ َ
ون ُم ْر َج ْو َن َأل ْمر َّّللا إ هما ُي َع ّذ ُب ُه ْم َوإ هما َي ُت ُ
وب
بهذا مرجون ألمر هللا في زمن الفترة﴿ .وآخر
أ
أ أ أ أ
أ
َع َل ْيه ْم َو ّ ُ
يم َح أك ٌ
َّللا َع أل ٌ
يم﴾ [التوبة .]106 :أي إن سبب وعلة الفترة هي عدم وجود القابل،
أ
ً
)
1
(
وأيضا لكون الفترة تمثل رحمة للناس) .
ويتلخص سبب عدم أمرهللا لخليفته بالتبليغ:
 .1عدم وجود القابل ،لكون املؤمنين بالحق مقصرين في استقبال خليفة هللا
في زمانهم ،فامر خليفة هللا بالتبليغ والحال هذا مناف للحكمة.
ّ
 .2الرحمة بالناس ،إذ لو بلغ الحجة واعرضت عنه األمة ورفضت رسالته
ودعوته فسيكونون من أهل النار.
قال السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :ونجده سبحانه وتعالى ّبين بوضوح تام
مسألة الفترة وحال الناس فيها ،وملاذا لم يرسل لهم ،وما سيكون حالهم لو أنه سبحانه
َ ََْ
َ َ
ُ َ ً
َْ
ُ َ َ ُ َ ََ
نذ َر ق ْوما هما ان أذ َر َآباؤ ُه ْم ف ُه ْم غا أفلون * لق ْد َح هق الق ْو ُل َعلى أكث أر أه ْم ف ُه ْم ال
أرسل لهم ﴿ ،ألت أ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ْ ُ َ
َ
ً
َ ْ َ َ ُ ُّ ْ َ ُ َن َ َ َ ْ َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
ُيؤ أمنون * انا َج َعلنا أفي أعنا أق أه ْم أغالال ف أه َي إلى األذقان فهم مقمحو * وجعلنا أمن بي أن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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َ َ َ َ َ َ
َْ ْ َ ّ ً َ ْ َ ْ ْ َ ّ ً ََ ْ َ َْ ُ َ َ
َ
اه ْم ف ُه ْم ال ُي ْب أص ُرون * َو َس َواء َعل ْي أه ْم أانذ ْرت ُه ْم أ ْم ل ْم
أي أديهم سدا و أمن خل أفهم سدا فأغشين
ُ ْأ ُ ْ َ ُ ْ ُ َ أ َ ُ ُ َ ه َ َ ّ ْ َ َ َ َ ه ْ َ ْ َ ْ َ َ ّ ْ ُ َ ْ َ َ َ
ْ
الذكر وخ أش ي الرحمن أبالغي أب فب أشره أبمغ أفر ٍة وأج ٍر
نذر م أن اتبع أ
نذرهم ال يؤ أمنون * انما ت أ
ت أ
َ
َ ْ ُ ُ ْ َْ ْ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ ه ُ َ َ َ ُ ْ َ ُ ه َ ْ ْ َ ْ َ
ُ
َ
ُ
ك أر ٍيم * انا نحن نح أيي املوتى ونكتب ما قدموا و آثارهم وكل ش ي ٍء أحصيناه أفي أإم ٍام م أب ٍين﴾
[يس.]12 – 6 :

َ َ َ َ َ َ
واآليات كما ّ
تبين الفترة وعلتها وهو عدم وجود القابل ﴿ َو َس َواء َعل ْي أه ْم أانذ ْرت ُه ْم أ ْم ل ْم
ً
َ ْ ُ َ
ُ
نذ ْر ُه ْم ال ُيؤ أمنون﴾ ،تبين أيضا بوضوح أن سبب إرسال الرسول ليبلغ الناس وينذرهم
ت أ
َ ُ ُ َ هََ ّ
الذ ْك َر َو َخ أش َي ه
الر ْح َمن
نذر م أن اتبع أ
بعد الفترة السابقة هو وجود القابل اآلن ﴿انما ت أ
َ َ
ْ
ْ َ َ ّ
أبالغ ْي أب ف َب أش ْر ُه أب َمغ أف َر ٍة َوأ ْج ٍر ك أر ٍيم﴾ ،وفي كال الحالين كان الحاكم على اإلرسال والتبليغ
َْ َ
َ ُ
من عدمه هو الرحمة اإللهية املطلقة وعلمه سبحانه بحال عباده﴿ ،انا ن ْح ُن ن ْح أيي امل ْوتى
ََ ْ ُ ُ َ َ ه ُ َ َ َُ ْ َُ ه َ ْ ْ َ َ
ص ْين ُاه أفي أإ َم ٍام ُم أب ٍين﴾ .ولهذا فمقتض ى الرحمة
ونكتب ما قدموا و آثارهم وكل ش ي ٍء أح
كان ان ال يأمر املرسل باإلنذار والتبليغ عندما لم يكن هناك قابل ،فيترك عباده لرحمته
مرجون ألمره ،بينما يرسل من ينذر ويبلغ عندما جاء القابل ليكسب أولياؤه أعلى
الدرجات وهم ينصرون رسله وأمره سبحانه وتعالى .وقد ّبين القرآن ان الرسل الذين
ه َ ّ ُ َ ُْ ْ َ َ
َّللا أل َيذ َر املؤ أم أنين َعلى َما
بلغوا وأعلنوا دعواتهم هم مجتبون من عموم الرسل﴿ ،ما كان
َ
ْ
ُ ْ ََْ َ هَ َ َ ْ َ َ َ هّ َ َ َ ُّ ْ ُ َ
َ
َّ َ
َّللا َي ْجت أبي
َّللا أل ُيط أل َعك ْم َعلى الغ ْي أب َول أكن
انتم علي أه حتى ي أميزالخ أبيث أمن الط أي أب وما كان
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
ُّ ُ َ َ َ ُ َ ُ ْ ّ َ ُ ُ َ ُ
ُ
ْ
ُ
َ ه
ْ ْ َ ٌ
اَّلل ورس أل أه وان تؤ أمنوا وتتقوا فلكم أج ٌر ع أظيم﴾ [آل عمران:
أمن رس أل أه من يشاء ف أآمنوا أب أ
.)1( )]179
َ َ َ ُ َ ْ َ َْ ّ
َّللا أإ هما
وفي زمن الفترة يكون الناس مرجون ألمر هللا تعالى﴿ ،وآخ ُرون م ْرجون أألم أر أ
ُ َ ّ ُ ْ َ ه َُ ُ ََْ ْ َ ُّ َ ٌ َ ٌ
يع أذب ُهم وإما يتوب علي أهم وَّللا ع أليم ح أكيم﴾ [التوبة.]106 :
أ
ّ
تحصل مما تقدم :أن الناس في زمن غيبة اإلمام املهدي (عليه السالم) تعيش زمن
ّ
فترة .وأن اإلمام املهدي (عليه السالم) موجود ولكنه لم يؤمر بالظهور واالعالن والتبليغ
لعدم وجود القابل له ،ألن املؤمنين به مقصرون وغير مؤهلين لنصرته لو أعلن دعوته،
فلذا غاب؛ ألن هللا تعالى كره له مجاورة أناس نقضوا عهودهم.
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عن أبي جعفر (عليه السالم)" :إن هللا إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين
أظهرهم").(1
ً
وفي غيبته وصمته (عليه السالم) إتمام الحجة وقطع عذر املعتذر ،مضافا إلى
كونها رحمة بالناس .وقد عبر أهل البيت (عليهم السالم) عن الغيبة بالفترة في رواياتهم
(عليهم السالم).
روى النعماني في كتاب الغيبة قال . . ." :عن شعيب بن أبي حمزة ،قال :دخلت على
أبي عبد هللا (عليه السالم) فقلت له :انت صاحب هذا األمر؟ فقال :ال .فقلت :فولدك؟
فقال :ال .فقلت :فولد ولدك؟ فقال :ال .قلت :فولد ولد ولدك؟ قال :ال .قلت :فمن هو؟
قال :الذي يمألها عدال كما ملئت ظلما وجورا لعلى فترة من األئمة يأتي كما ان النبي
(صلى هللا عليه وآله) بعث على فترة من الرسل" ).(2
ً
قال املازندراني في شرح أصول الكافي( :قوله "الذي يمألها عدال" ذكر (عليه
السالم) آيتين من آيات صاحب األمر ولم يوجد فيمن ذكر ش يء منهما إحداهما استيالؤه
ً
ً
ً
ً
على أهل األرض وإظهار العدل شرقا وغربا ورفع الجور أصال وفرعا وأخراهما ظهوره بعد
فترة من ّ
األئمة بمعنى عدم وجود إمام ظاهر بينه وبين السابق والفترة بين الرسولين هي
الزمان الذي انقطعت فيه الرسالة وأصلها الضعف واالنكسار) (.)3
وإذا كانت الغيبة زمن فترة والناس فيها مرجون ألمر هللا تعالى ،والفترة إنما جاءت
بسبب تقصير األمة وتغييبها إلمامها ،فمع هذا هل يجوز في زمن الفترة قيام الفقيه مقام
اإلمام (عليه السالم) في الوظائف الدينية والقيادية كاإلفتاء والقضاء وتنفيذ األحكام
بحجة ضرورة تطبيق األحكام كي ال يلزم تعطيل الشريعة؟
ّ
إن من أراد تنفيذ األحكام وعدم تعطيلها كان عليه السعي لرفع أسباب الغيبة عن
اإلمام املهدي (عليه السالم) ،ال ادعاء النيابة عنه ،واالستيالء على وظائفه اإللهية.
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 -1الصدوق ،علل الشرائع.244 / 1 :
 -2النعماني ،الغيبة.193 - 192 :
 -3املازندراني ،شرح اصول الكافي.267 / 6 :
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ّ
والخالصة :إن تكليف الناس في زمن الغيبة (الفترة) رفع التقصير املسبب لغيبة
اإلمام (عليه السالم) ،ال استنابته وادعاء واليته بالتوسل بالعديد من األدلة العامة.
ّ
إن االنسياق خلف ما ذهب إليه أبناء العامة  -بعد أن أعلنوا استغناءهم عن آل
ً
ّ
ونصبوا أنفسهم تطفال ،وفتحوا باب العبث بالدين على
محمد (عليهم السالم)،
ّ
مصراعيه  -ال شك في خطئه مهما تفننوا في ابتداع التبريرات.
ً
من املؤسف  -حقا  -أن نجد الشيعة انساقوا واتبعوا نفس املنهج ،وراحوا
يصورون العديد من التبريرات التخاذهم املنهج املبتدع ،بل إن العديد من التبريرات التي
نراها اليوم لهي تبريرات األقوام املاضية الذين دفنت أجسادهم وبقيت تبريراتهم
يتوارثونها أشباههم.
-

ما حال الذين سبقونا ولم يؤمنوا؟
كيف نتعرف على األحكام الشرعية إن لم نقل باالجتهاد؟
كيف نعمل إن لم نقلد الفقهاء؟
هل نترك األحكام معطلة؟
هل نترك اإلسالم واملسلمين بال قائد؟

انشغلت األمة بهذه التبريرات وتركت ما يجب عليها  -وهو تهيئة األرضية الصالحة
لظهور اإلمام (عليه السالم)  -وابتكرت قواعد تظن أنها توصلها ّ
وتعرفها على العقيدة
ً
والشريعة تغنيها عن ظهوره ،وإن بقي غائبا آلالف السنين األخرى فلن يصيب األمة ضرر
ُ
بغيبته .وهذه جميعها تبريرات ومغالطات أريد بها استمرار املنهج املنحرف .هذا و اقع
الحال وإن لم ينطقه اللسان.
يقول السيد أحمد الحسن (عليه السالم)( :فالسؤال القديم الجديد ومحاولة
تبرير االستمرار على املنهج املنحرف بالقول "فما بال القرون األولى" ،أو "ما حال من
سبقونا ،وكيف كان عليهم ان يعملوا في الدين" ،مبني على مغالطة وهي انهم يفترضون
عدم تقصير القرون األولى ،وبالتالي فما كانوا عليه هو الحق كله والحقيقة املطلقة،
ُ
وهذا غير صحيح كما ّ
تبين ،وقد ّبينته مسألة ذكرت في الروايات وهي ان الفرج متعلق من
ً
جهة بتهيؤ ( )313رجال ،أي ان هذه الروايات ّبينت ان الفترة التي تسبق القيام ال يوجد
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ً
فيها ( )313رجال مهيأين الستقبال املهدي ،أي ال يوجد قابل لخليفة هللا في أرضه
وللرسالة اإلصالحية التي يحملها .ولهذا حصلت الغيبة الكبرى ونزع الحجة من بين
أظهرهم لتقصيرهم كما في الرواية (.)2( ))1
أهل البيت (عليهم السالم) يقولون انصرونا بتهيئة القاعدة لنا ،اعملوا من أجل
التمهيد لظهورقائمنا (عليه السالم) ،أهل البيت (عليهم السالم) وجهونا بانتظارفرجهم.
جاء في وصية اإلمام العسكري (عليه السالم) لعلي بن الحسين القمي؛ (وعليك
بالصبر وانتظار الفرج فان النبي (صلى هللا عليه وآله وسلم) قال :أفضل أعمال أمتي
انتظار الفرج ،وال يزال شيعتنا في حزن حتى يظهرولدي الذي بشر به النبي (صلى هللا عليه
ً
ً
ً
ً
وآله) أنه يمأل األرض عدال وقسطا ،كما ملئت ظلما وجورا) (.)3
فلم يطلب منا آل محمد (عليهم السالم) استنابتهم في استنباط األحكام الشرعية
ولم يعطونا واليتهم الثابتة من هللا تعالى لهم ،و إنما طلبوا منا انتظار الفرج بالعمل
الصالح الذي يرفع عوائق الغيبة ويبدد أسبابها.
يقول امليرزا التبريزي( :انتظار الفرج هو تهيئة النفس وإعدادها لنصرة اإلمام عند
خروجه بترك ما ينافي نصرة اإلمام وإعانته) (.)4
بينما تجدنا نضع العوائق أمام ظهور اإلمام (عليه السالم) ،ومن أهم تلك
العوائق عقيدة وجوب التقليد ،والقول بثبوت الوالية للفقيه بأي شكل من األشكال.
والحق عدم ثبوت ش يء من ذلك للفقهاء في زمن الغيبة.
والحمد هلل رب العاملين ،وصلى هللا على محمد وآل محمد األئمة واملهديين وسلم
ً
تسليما.
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ّ
 -1عن أبي جعفر )عليه السالم(( :إن هللا إذا كره لنا جوار قوم نزعنا من بين أظهرهم) الصدوق ،علل الشرائع.243 /1 :
 -2السيد أحمد الحسن ،عقائد اإلسالم.61 :
 -3علي بن بابويه القمي ،االمامة والتبصرة.21 :
 -4الشيخ جواد التبريزي ،صراط النجاة.319 / 5 :

 .3القرآن الكريم.
 .4اإلرشاد ،الشيخ املفيد ،تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) لتحقيق التراث ،الطبعة
الثانية  1993 - 1414م ،الناشر :دار املفيد للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان.
 .5االحتجاج ،الشيخ الطبرس ي ،تحقيق :تعليق ومالحظات :السيد محمد باقر الخرسان ،سنة
الطبع 1966 - 1386 :م ،الناشر :دار النعمان للطباعة والنشر  -النجف األشرف.
 .6اإلمامة والتبصرة ،علي ابن بابويه القمي ،تحقيق :مدرسة اإلمام املهدي (عليه السالم)  -قم
املقدسة ،الطبعة األولى  1363 - 1404ش ،الناشر :مدرسة اإلمام املهدي (عليه السالم)  -قم
املقدسة.
 .7إرشاد الطالب إلى التعليق على املكاسب ،امليرزا جواد التبريزي ،الطبعة الثالثة 1416ه ق –
 1374ه ش ،الناشر :مؤسسة اسماعيليان  -قم – إيران.
 .8االجتهاد والتقليد ،السيد الخميني ،تحقيق :مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني ،الطبعة
األولى  1376 - 1418ش ،الناشر :مؤسسة تنظيم ونشر آثاراإلمام الخميني.
 .9االجتهاد والتقليد ،السيد رضا الصدر ،تحقيق :السيد باقر خسروشاهي ،الطبعة :األولى
1420ه ق  1378 -ه ش .الناشر :مركز النشر التابع ملكتب االعالم اإلسالمي.
 .10أساس الحكومة اإلسالمية ،السيد كاظم الحائري ،الطبعة األولى ،بيروت 1971 -1399م.
 .11االمام املهدي املصلح العاملي املنتظر ،الشيخ محمد جواد الطبس ي ،الطبعة الثانية،
1432ه ،الناشر :دارالهدى.
 .12األصول التمهيدية في املعارف املهدوية ،السيد محمد علي الحلو ،الطبعة األولى 1432ه –
2011م.
 .13االنوار الجاللية ،نصير الدين طوس ي ،محمد بن محمد ،الطبعة األولى  ،1420الناشر :
مجمع البحوث اإلسالمية.
 .14بحاراالنوار ،العالمة املجلس ي ،الناشر :دارإحياء التراث العربي  -بيروت – لبنان.
 .15بحوث في والية الفقيه ،اعداد ونشر :جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية ،مركز نون
للتاليف والترجمة ،الطبعة الخامسة1432 ،ه.ق.
 .16بحوث فقهية مهمة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ،الطبعة األولى  ،1422الناشر :نسل جوان
للطباعة والنشر – قم.
 .17بلغة الفقيه ،السيد محمد بحر العلوم ،تحقيق :تحقيق وتعليق :السيد حسين ابن السيد
محمد تقي آل بحر العلوم ،الطبعة الرابعة 1984م  1362 -ش –  ،1403الناشر :منشورات
مكتبة الصادق – طهران.
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البيع ،السيد الخميني ،تحقيق :مؤسسة تنظيم ونشر آثار اإلمام الخميني ،الطبعة :األولى
 1421ه  -تهران ،الناشر :مؤسسة تنظيم ونشر آثاراإلمام الخميني.
تفسير العياش ي ،محمد بن مسعود العياش ي ،تحقيق :الحاج السيد هاشم الرسولي
املحالتي ،الناشر :املكتبة العلمية اإلسالمية – طهران.
تفسيراألمثل ،الشيخ ناصر مكارم الشيرازي ،طبعة مكتبة آل البيت.
تهذيب األحكام الشيخ الطوس ي ،تحقيق وتعليق :السيد حسن املوسوي الخرسان ،الطبعة
الرابعة  1365ه ش ،الناشر :دارالكتب اإلسالمية – طهران.
تحف العقول عن آل الرسول (صلى هللا عليه وآله) ،ابن شعبة الحراني ،تحقيق :تصحيح
وتعليق :علي أكبر الغفاري ،الطبعة :الثانية 1363 – 1404ش ،الناشر :مؤسسة النشر
اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
التنقيح في شرح املكاسب  -البيع (موسوعة اإلمام الخوئي) ،تقرير بحث السيد الخوئي
للغروي ،الطبعة األولى  2005 - 1425م ،الناشر :مؤسسة إحياء آثاراإلمام الخوئي.
التيه أو الطريق إلى هللا ،إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه السالم) ،الطبعة الثانية
2010 -1431م.
ثالث رسائل ،والية الفقيه ،السيد مصطفى الخميني ،تحقيق :مؤسسة تنظيم ونشر آثار
اإلمام الخميني ،الطبعة :األولى 1418ه ق 1376 .ه ش .الناشر :مؤسسة تنظيم ونشر آثار
اإلمام الخميني.
حاشية املكاسب ،اآلخوند الخراساني ،تحقيق :تصحيح وتعليق :السيد مهدي شمس الدين،
الطبعة األولى  ،1406الناشر :وزارت إرشاد إسالمي.
حاشية املكاسب ،الشيخ األصفهاني ،تحقيق :الشيخ عباس محمد آل سباع القطيفي،
الطبعة األولى  ،1418الناشر :انوارالهدى.
حاشية املكاسب ،الحاج ميرزا علي اإليرواني الغروي ،الطبعة الثانية ،1379طبع في طهران
بمطبعة رشدية باألفست.
جواهر الكالم ،الشيخ الجواهري ،تحقيق وتعليق :الشيخ عباس القوچاني ،الناشر :دار
الكتب اإلسالمية – طهران ،الطبعة :الثانية 1365 ،ه ش.
الحكومة اإلسالمية ،السيد الخميني ،الطبعة الثالثة.
دراسات في والية الفقيه وفقه الدولة االسالمية ،الشيخ منتظري ،الناشر :املركز العاملي
للدراسات اإلسالمية -إيران -قم ،الطبعة األولى 1408 ،ه .ق.
دروس تمهيدية في والية الفقيه ،اعداد ونشر :جمعية املعارف اإلسالمية الثقافية ،مركزنون
للتأليف والترجمة ،الطبعة الثانية1437 ،ه.ق.
دروس في علم األصول ،السيد محمد باقر الصدر ،الطبعة :الثانية  1986 - 1406م،
الناشر :دارالكتاب اللبناني  -بيروت – لبنان.

والية الفقيه في زمن الغيبة ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 115

.34
.35
.36
.37
.38
.39
.40
.41

.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.50
.51

دليل تحرير الوسيلة (والية الفقيه) علي أكبر السيفي املازندراني ،الطبعة األولى - 1417
 1375ش ،الناشر :مؤسسة تنظيم ونشر آثاراإلمام الخميني.
الدولة اإلسالمية ،بحث في والية الفقيه ،الشيخ عبد املنعم مهنا ،الداراإلسالمية – بيروت.
رسائل في والية الفقيه ،اعداد :مركز العلوم والثقافة اإلسالمية ،معهد بحوث الفقه
والحقوق .الناشر :مركز النشر التابع ملكتب االعالم اإلسالمي ،الطبعة األولى1426 ،ه.ق.
رسائل املحقق الكركي ،املحقق الثاني الشيخ علي بن الحسين الكركي ،تحقيق :الشيخ محمد
الحسون ،الناشر :مكتبة آية هللا العظمى املرعش ي النجفي قم ،الطبعة :األولى  1409ه ق.
الرسائل ،السيد الخميني ،تحقيق :مع تذييالت مجتبى الطهراني 1385ه ش ،الناشر:
مؤسسة اسماعيليان  -للطباعة والنشر والتوزيع.
السرائر ابن إدريس الحلي ،الطبعة الثانية  ،1410الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة
لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
شرح العروة الوثقى  -التقليد (موسوعة اإلمام الخوئي) ،تقريربحث السيد الخوئي للغروي.
شرح أصول الكافي ،مولى محمد صالح املازندراني ،تحقيق :مع تعليقات :امليرزا أبو الحسن
الشعراني ،ضبط وتصحيح :السيد علي عاشور ،الطبعة :األولى  2000 - 1421م ،الناشر:
دارإحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع  -بيروت – لبنان.
صراط النجاة ،السيد الخوئي ،تعليق امليرزا التبريزي ،الطبعة :األولى  ،1416الناشر :دفتر
نشربرگزيده.
عقائد اإلسالم ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،الطبعة األولى 1437هـ  2016 -م.
العجل ،السيد أحمد الحسن (عليه السالم) ،إصدارات أنصار اإلمام املهدي (عليه
السالم) ،الطبعة الثالثة 1431ه – 2010م.
عقائد االمامية ،الشيخ محمد رضا املظفر.
غيبة اإلمام املهدي عند اإلمام الصادق (عليه السالم) ،السيد ثامر هاشم العميدي،
الناشر :مركز الرسالة.
الغيبة ،ابن أبي زينب النعماني ،تحقيق :فارس حسون كريم ،الطبعة األولى  ،1422الناشر:
انوارالهدى.
الغيبة ،الشيخ الطوس ي ،تحقيق :الشيخ عباد هللا الطهراني ،الشيخ علي أحمد ناصح،
الطبعة األولى  ،1411الناشر :مؤسسة املعارف اإلسالمية  -قم املقدسة.
علل الشرائع ،الشيخ الصدوق ،تحقيق :تقديم :السيد محمد صادق بحر العلوم ،سنة
الطبع 1966 - 1385 :م ،الناشر :منشورات املكتبة الحيدرية ومطبعتها  -النجف األشرف.
عوائد األيام ،أحمد بن محمد مهدي النراقي ،تحقيق :مركز األبحاث والدراسات اإلسالمية،
الناشر :مركز النشر التابع ملكتب اإلعالم اإلسالمي ،الطبعة األولى  1417ه ق.
فقه الصادق (عليه السالم) السيد محمد صادق الروحاني ،الطبعة الثالثة  ،1412الناشر:
مؤسسة دارالكتاب – قم.
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القول الرشيد في االجتهاد والتقليد ،السيد املرعش ي ،الطبعة :األولى 1422،ه ق 1380 -ه
ش  2001 -م .الناشر :مكتبة آية هللا العظمى ّ
السيد املرعش ي النجفي  -قم املقدسة.
القيادة في اإلسالم ،محمد الريشهري ،تحقيق :تعريب :علي األسدي ،الطبعة :األولى،
الناشر :مؤسسة دارالحديث الثقافية  -قم – إيران.
املقنع في الغيبة ،الشريف املرتض ى ،تحقيق :السيد محمد علي الحكيم ،الطبعة األولى
 ،1416الناشر :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث  -بيروت – لبنان.
القضاء والشهادات ،تقرير بحث السيد الخوئي للشيخ الجواهري ،تقرير بحث السيد
الخوئي للشيخ محمد الجواهري الطبعة :األولى  ،1428الناشر :منشورات مكتبة اإلمام
الخوئي  -قم – گذرخان.
كنز الفوائد ،أبي الفتح الكراجكي ،الطبعة الثانية  1369ش ،الناشر :مكتبة املصطفوي –
قم.
كمال الدين وتمام النعمة ،الشيخ الصدوق ،تحقيق :تصحيح وتعليق :علي أكبر الغفاري،
الطبعة  1363 - 1405ش ،الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم
املشرفة.
الكافي ،الشيخ الكليني ،تحقيق :تصحيح وتعليق :علي أكبرالغفاري ،الطبعة :الخامسة 1363
ه ش ،الناشر :دارالكتب اإلسالمية – طهران.
لسان العرب ،ابن منظور ،ابن منظور ،الناشر :نشر أدب الحوزة.1405 ،
ما وراء الفقه ،السيد محمد الصدر ،الطبعة الثالثة 2007 - 1427 :م ،الناشر :املحبين
للطباعة والنشر.
منية الطالب ،تقرير بحث النائيني للخوانساري ،تحقيق :مؤسسة النشر اإلسالمي ،الطبعة:
األولى ،الناشر :مؤسسة النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
املكاسب والبيع ،تقرير أبحاث ميرزا محمد حسين الغروي النائيني لآلملي ،الناشر :مؤسسة
النشر اإلسالمي التابعة لجماعة املدرسين بقم املشرفة.
معجم مقاييس اللغة ،أحمد بن فارس بن زكريا (ابن فارس) ،تحقيق :عبد السالم محمد
هارون ،سنة الطبع ،1404 :الناشر :مكتبة اإلعالم اإلسالمي.
املصباح املنير في غريب الشرح الكبير للر افعي ،أحمد بن محمد املقري الفيومي ،الناشر :دار
الفكر للطباعة والنشر والتوزيع.
املكاسب ،الشيخ االنصاري ،تحقيق :لجنة تحقيق تراث الشيخ األعظم ،الطبعة :األولى
1415
ه ق ،الناشر :املؤتمر العاملي بمناسبة الذكرى املئوية الثانية مليالد الشيخ االنصاري.
مستند الشيعة ،املحقق النراقي ،تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث -
مشهد املقدسة ،الناشر :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث ،الطبعة :األولى
1415ه ق.
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املزار ،محمد بن جعفر املشهدي ،تحقيق :جواد القيومي االصفهاني ،الطبعة األولى،1419
الناشر :نشر القيوم  -قم – إيران.
موسوعة ميزان الحكمة ،محمدي ري شهري.
نظرية الحكم في اإلسالم ،الشيخ محسن االراكي ،الناشر :مجمع الفكر اإلسالمي ،طبعة
 1436ه ق ،قم – إيران.
نهج الفقاهة ،السيد محسن الحكيم ،الناشر :انتشارات  22بهمن – قم.
نهج البالغة ،شرح :الشيخ محمد عبده ،الطبعة األولى  1370 - 1412ش ،الناشر :دار
الذخائر  -قم – إيران.
النهاية في غريب الحديث واألثر ،مجد الدين ابن األثير ،تحقيق :محمود محمد الطناحي،
الطبعة :الرابعة  1364ش ،الناشر :مؤسسة إسماعيليان للطباعة والنشر والتوزيع  -قم –
إيران.
النورالساطع في الفقه النافع ،الشيخ علي كاشف الغطاء1381 ،ه  1961 -م.
وسائل الشيعة (آل البيت) الحر العاملي ،تحقيق :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء
التراث ،الطبعة الثانية  ،1414الناشر :مؤسسة آل البيت (عليهم السالم) إلحياء التراث بقم
املشرفة.
والية الفقيه ابعادها وحدودها ،الشيخ محمد هادي معرفة ،معهد الشهيد مطهري
للدراسات اإلسالمية العالية ،جمعية التحقيق والتأليف 1402 ،ه .ق.
والية الفقيه الدستور اإللهي للمسلمين ،السيد علي عاشور ،الطبعة األولى1422 ،ه 2001
م ،دارالهادي للطباعة والنشر ،بيروت  -لبنان.
والية الفقيه تاريخها ومبانيها ،الشيخ الدكتور محسن الحيدري ،الناشر :دار الوالء للطباعة
والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى ،بيروت 1424ه  2003م.
والية الفقيه في مذهب أهل البيت (عليهم السالم) ،الشيخ مفيد الفقيه ،دار األضواء
للطباعة والنشر والتوزيع ،الطبعة األولى 1425ه 2005م.
والية االمر في عصر الغيبة ،السيد كاظم الحائري ،الناشر :مجمع الفكر اإلسالمي ،الطبعة
الخامسة 1433ه.ق.
والية الفقيه في صحيحة عمربن حنظلة وغيرها ،السيد جعفر مرتض ى العاملي1403 ،ه ق.
والية الفقيه – الشورى ووالية الفقيه ،حيدر آل حيدر ،الناشر :مجمع الفكر اإلسالمي.
الطبعة األولى1409 ،ه.ق.
والية الفقيه في صحيحة عمر بن حنظلة وغيرها ،السيد جعفر مرتض ى العاملي ،الطبعة
الثانية  2000 - 1421م ،الناشر :دار السيرة.
يوم الخالص ،كامل سليمان ،الطبعة األولى 2006 – 1427م ،مؤسسة دار املجتبى
للمطبوعات.

