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كلمة املعهد

امل�سلمون والفقه ال�سيا�سّي

�ستاذ علّي يو�سف الأ

�سالمّية؟ وباأّي حّق؟  ّمة-الدولة الإ من يخلف الر�س�ل يف قيادة الأ

وفاة  بعد  مبا�رشةاً  امل�سلمني  على  ال�سيا�سة  ال  �س�ؤ طرح  ال�سيغة  بهذه 

التي  �سكالّية  الإ �سئلة  الأ اأّول  فكان  و�سّلم.  واآله  عليه  اهلل  �سّلى  الر�س�ل 

واجهها امل�سلم�ن.

ال  و�س�ؤ وم�رشوعّيتها.  مرة  الإ ح�ل  يدور  ال  ال�س�ؤ اأّن  ال�ا�سح 

ولّبه  مركزه  ي�سّكل  اإّنه  بل  فح�سب،  مرة  الإ ال  ب�س�ؤ يرتبط  ل  امل�رشوعّية 

مرة.  ّن من ميلك اأو يعطي امل�رشوعّية ميلك اأو يعطي الإ واملحّدد جل�ابه. لأ

هذا من حيث املبداأ، اأي من حيث يجب اأن يك�ن، اأّما من حيث ال�اقع، 

مرة ومقّدراتها قد يتمّكن من  اأي من حيث ما ه� كائن، فاإّن من ميلك الإ

اإىل حّق من حق�قه يف  اإ�سفاء ن�ع من امل�رشوعّية عليها بحيث يحّ�لها 

خر، ل يتمّكن من  مرة، لكّنه ل�سبب اأو لآ م�اجهة من ميتلك م�رشوعّية الإ

امتالكها.

ه�  وما  يك�ن  اأن  يجب  ما  بني  العالقة  هذه  اأمر  من  يكن  مهما 

فيها،  وما جرى  �ساعدة  بني  �سقيفة  اأمر  من  كان  ما  كان  فبعدما  كائن، 

انق�سم امل�سلم�ن، كما ه� املعروف، اإىل من يق�ل باخلالفة القائمة على 

�ّس�سة على ال��سّية ك�سبيل لتحديد َمن  مامة امل�ؤ ال�س�رى، ومن يق�ل بالإ

ِمَن امل�سلمني يق�م باإمرتهم وجتب عليهم طاعته.
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 يف هذين 
ّ
�سالمي  الإ

ّ
انطالقاًا من هذا النق�سام �سيتطّ�ر الفقه ال�سيا�سي

الجّتاهني.

اخلالفة،  وحتّ�ل  الرا�سدين،  اخللفاء  بحقبة  ُعِرَفت  التي  احلقبة  فبعد 

النظر  ال�س�رى، ب�رشف  يبَق من  مل  اإىل ملك،  �سفيان  اأبي  بن  معاوية  مع 

عن مالب�سات ممار�ستها يف تلك احلقبة، اإّل البيعة ال�سكلّية التي تفر�سها 

مامة  ا عن اأّي اعتبارات دينّية اأو اأخالقّية، ومل يبَق من الإ تلك احلقبة، بعيداً

بالرتبية  العناية  اأي   ،
ّ
الديني جانبها  اإّل  املعروفة  التطّ�رات  من  عدد  بعد 

النحرافات  وت�س�يب  �سالمّية،  الإ خالق  والأ والعبادات  العقائد  على 

اأم�ر جماعتهم  اأيدي فقهاء ال�سالطني، وتدبري  التي بداأت ت�سيبها على 

التي  الكيفّيات  اإىل  �رشًّا  واإر�سادهم  بينهم  فيما  املعامالت  ونظم  ة  اخلا�سّ

يتعامل�ن بها مع ما بات يعرف لديهم ب�سالطني اجل�ر.

)1(
خليفة يف قف�س                  بني و�سيف وُبغا

يق�ل ما قال له                  كما تق�ل الببغا

ل حاجة لال�ستفا�سة يف الكالم عن هذا ال�اقع وما كان يف�سي اإليه من 

�سعدة القت�سادّية والجتماعّية وال�سيا�سّية  نتائج �سديدة ال�سلبّية على الأ

اأِلفها النا�س وكاأّنها قدر مقدور اأو ق�ساء حمت�م، واإذا وجد من يتمّرد اأو 

بهدف  ذلك  فما كان  تلك،  اأو  املنطقة  بهذه  لال�ستقالل  ي�سعى  اأو  يث�ر 

للحل�ل  �س�كٍة  اأ�سحاب  ما كان حماولت من  بقدر  النتائج،  تغيري هذه 

حمّل اآخرين من اأمثالهم، اأو كما يرى ابن خلدون ا�ستبدال ع�سبّية �سُعَفت 

بفعل النغما�س يف طّيبات احل�سارة، بع�سبّية مازالت على قّ�تها لقرب 

الثالث  اخلليفة  مقتل  تلت  التي  الفتنة  اأّن  بالبداوة، ول ريب يف  عهدها 

وكرثة ما اأريق فيها من دماء امل�سلمني، اإ�سافةاً اإىل ف�سل حماولت اخلروج 

)1( و�سيف وبغا من قادة كند.
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والث�رة، جعلت معظم النا�س من القائلني بال�س�رى، واخلالفة ياأخذون 

بق�ل من قال: »�سلطان غ�س�م خري من فتنة تدوم«، التي حملها قادتهم 

من  ودعم  بت�سجيع  اأو�ساطهم  يف  ورّوج�ها  الفقهاء،  وغري  الفقهاء  من 

ي�ستكين�ن  جعلهم  يف  اأ�سهم  ما  وهذا  ا،  طبعاً »و�سالطينهم«،  اخللفاء 

و�ساعهم وياألف�نها ول يفّكرون بتغيريها لنعدام من يق�دهم يف هذا  لأ

الجّتاه.

و�ساع فيعمل على   بهذه الأ
ّ
 اأن يتاأّثر الفقه ال�سيا�سي

ّ
كان من الطبيعي

ت�س�يغ ال�اقع القائم، ويرتاجع برتاجعه. ولكي ل نطيل الكالم، ل ن�سري 

اإىل هذا الرتاجع على م�ست�ى امل�ا�سفات التي ينبغي اأن يتمّتع بها احلاكم، 

اإىل  �سارة  بالإ البيعة، ونكتفي  اأخذ  الرتاجع على م�ست�ى �رشوط  اإىل  ول 

مراء وقادة اجلند من  هذا الرتاجع يف الفقه اخلا�ّس بعالقة اخلليفة مع الأ

ممار�سة  من  امل�رشوعّية  ي�ستمّدون  لء  ه�ؤ كان  وكيف  ال�س�كة،  اأ�سحاب 

اأعمالهم من تف�ي�س اخلليفة لهم، يف ما عرف باإمارة التف�ي�س. ولكن 

على  اإّنه  الق�ل  اإىل  الفقهاء  وذهب  ال�ستيالء،  اإمارات  ظهرت  عندما 

الطاعة  اإظهار  ه�  واحد  ب�رشط  عليه  ا�ست�ل�ا  ما  على  يقّرهم  اأن  اخلليفة 

له، وعندما بداأ يظهر اأ�سحاب ال�س�كة �س�اء من قادة اجلند اأو من قادة 

الع�سبّيات الغائّية انتهى الفقه، ل اإىل ت�س�يغ واإيجاب طاعتهم على الرعّية 

ا ه�  فح�سب، واإمّنا اإىل وج�ب طاعة اخلليفة نف�سه لهم، وكان املرّبر دائماً

حكام ال�سلطانّية وال�ليات الدينّية تظهر كّل ما  خ�ف الفتنة. وكتب الأ

تقّدم ب��س�ح.

هذا ما كان عليه احلال عندما تعّرف امل�سلم�ن عرب عملّيات التعارف 

عليهم،  التفّ�ق  له  �سمن  تقّدم  من  حّققه  وما  الغرب  اإىل  والتدافع 

و�سعفهم.  وقّ�ته  وتخّلفهم،  تقّدمه  اأ�سباب  ا�ستكناه  يحاول�ن  وراح�ا 

 وكيفّية اإدارته 
ّ
�سباب يع�د اإىل ال�ساأن ال�سيا�سي وا�ستنتج�ا اأّن اأبرز هذه الأ
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 يحّقق 
ّ
والتعاطي معه، وبداأت رحلة مفّكريهم تبحث عن نظام اإ�سالمي

 بكّل مقت�سياته ومهّماته، وي�سمن 
ّ
اإدارةاً ر�سيدةاً وعادلةاً لل�ساأن ال�سيا�سي

للم�سلمني اخلروج مّما هم فيه من �سعف وتخّلف. يف هذا املجال، ويف 

والقتداء  واحلاكمّية  ال�س�رى  ا�ستعادة  على  الكالم  كان  ال�سياق،  هذا 

ذلك  ولكّن  احلكم.  يف  والعدالة  ال�س�رى  ممار�سة  يف  ال�سالح  بال�سلف 

ّ اإّل 
 العملي

ّ
ظّل يف اإطار التنظري العاّم، ومل يتجاوز ذلك اإىل الفقه ال�سيا�سي

ا. فتحديد �رشوط اأهلّية املر�ّسح للحاكمّية، اأو لع�س�ّية جمل�س ال�س�رى  نادراً

 
ّ
على امل�دودي – هي من قبيل الفقه ال�سيا�سي – كما ترد عند اأبي الأ مثالاً

. اأّما الكالم على ال�س�رى والعدالة واحلاكمّية، فما مل تاأخذ �سكالاً 
ّ
العملي

تقنينيًّا، تظّل يف اإطار التنظري العاّم، اأي يف اإطار املبادئ.

هذا بالن�سبة للقائلني باخلالفة وال�س�رى. اأّما بالن�سبة للقائلني بال��سّية 

مر قبل  ّن الأ ، لأ
ّ
مامة، فلم تطرح لديهم م�ساألة تط�ير الفقه ال�سيا�سي والإ

مل  والث�رة  اخلروج  م�ساألة  ّن  ولأ ال�سالم،  عليهم  ئّمة  لالأ م�ك�ل  الغيبة 

التّ�ابني  ال�سالم وما حلقتها من حماولت  عليه  احل�سني  ث�رة  بعد  تطرح 

الكربى،  الغيبة  بعد  اأّما  اإمكانات جناحها،  ت�ّفر  لعدم  الثقفي،  واملختار 

لهم  ال�سالم  الع�سكري عليه  بن احل�سن  مام حمّمد  الإ بت�جيه  اأخذوا  فقد 

�سكالت التي تعر�س  باأن يع�دوا اإىل رواة حديثهم يف حّل امل�سائل والإ

ولّيتها  لهم، وميكن اأن نرى يف هذا الت�جيه اأّول اإ�سارة ل�لية الفقيه وم�س�ؤ

قّل يف غيبة  الأ اأو هذا اجلزء منهم على  امل�سلمني،  يف معاجلة م�سكالت 

�سارة هي التي �سُتَطّ�ر وتاأخذ كامل  مام املع�س�م عليه ال�سالم، وهذه الإ الإ

م�ساألة  باتت  عندما  الفقيه،  ولية  نظريّة  يف  والتطبيقّية  النظريّة  اأبعادها 

ا على هذا اجلزء من امل�سلمني  ا مطروحاً اإدارة دولة وتدبريها وقيادتها اأمراً

�سالمّية يف اإيران. بعد انت�سار الث�رة الإ
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ال�سيعة  فقهاء  اهتمام  �سّدة  اأ�سباب  يتناول  نقّدمه  الذي  والكتاب 

اأي فقه التكاليف الفردّية يف مقابل �سعف  بفقه العبادات واملعامالت، 

اهتمامهم بفقه ال�سيا�سة اأي فقه املجتمع والتكاليف املجتمعّية وما اُأنِتج 

امل��س�عات  �سعةاً يف  تطّ�ر  �سالمّية وكيف  الإ الث�رة  قبل  الفقه  من هذا 

ا يف بحث كّل منها، مل�اكبة خمتلف املتطّلبات ال�سيا�سّية والقت�ساديّة  وعمقاً

مام  الإ يد  املعا�رش على  العامل  والرتب�ّية والثقافّية والتنظيمّية، يف ظروف 

 اخلامنئي حفظه امل�ىل ورعاه واأدام ظّله.
ّ
ال�سّيد علي
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ماهيّة الفقه ال�سيا�سّي 

مام اخلامنئي حفظه اهلل ية الإ طبًقا لروؤ

ال�سيّد �سّجاد ايزدهي���

ترجمة د. علّي احلاج ح�سن

 للدرا�سات.
ّ
�سالمي )1( اأ�ستاذ م�ساعد يف مركز الثقافة والفكر الإ
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مقّدمة

من  لعدد  وذلك  كبرية،  حتّ�لت  الث�رة  بعد  ما  �سن�ات  يف  الفقه  �سهد 

�سئلة  والأ امل�ا�سيع  من  اأبرزها: دخ�ل عدد كبري  من  م�ر  والأ �سباب  الأ

اإىل دائرة الفقه، حجم امل�سائل الكبري، تنّ�ع امل�ا�سيع، تاأ�سي�س حك�مة 

الفقه  ودخ�ل  الفقهاء  من  الت�ّقع  م�ست�ى  ازدياد  الفقه،  تعاليم  تعتمد 

املجالت ال�سيا�سّية-الجتماعّية املتنّ�عة. من جهة اأخرى، تظهر اأهّمّية 

�سية  التفكيك بني جمالت الفقه املتنّ�عة من خالل �رشورة املعرفة التخ�سّ

على م�ا�سيع امل�سائل املختلفة، وعدم كفاف عمر ال�سخ�س للتحقيق يف 

�سّية يف كاّفة اأبحاث  جميع اأب�اب الفقه، ولزوم التعّمق والدرا�سة التخ�سّ

الفقه، والتعّمق اأكرث من جمّرد فهم حّلّية م�ساألة ما اأو حرمتها. كّل ذلك 

 ،
ّ
�س يف فروع متقّدمة من الفقه اأمثال: الفقه ال�سيا�سي دفع نح� التخ�سّ

 القائم على اأ�سا�س 
ّ
الفقه الطّبي، فقه الق�ساء. ومبا اأّن اإدارة النظام ال�سيا�سي

يرانّية، ومبا  �سالمّية الإ الفقه، وعلى حم�ريّة ولية الفقيه يف اجلمه�ريّة الإ

بحاث ال�سيا�سّية  �سالمّية مليء بالأ �ّس�س الث�رة الإ مام اخلميني م�ؤ اأّن فقه الإ

للفقه  م�ساعفة  قيمة  وج�د  اإىل  اأّدى  ذلك  كّل  بالدولة،  العالقة  وذات 

ا كبرياًا من املخاطبني. ، فجذب اإليه مقداراً
ّ
ال�سيا�سي

ت�سكيل  بعد  ا  وبروزاً ا  ظه�راً اأكرث  اأ�سبح   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  اأّن  ومبا 

ا م�ستقالًّ جعل�ه  اإيران، فقد اعتربه البع�س فرعاً �سالمّية يف  اجلمه�رّية الإ

 الذي يهتّم بامل�ا�سيع ال�سيا�سّية لكّل ع�رش، ومن ثّم 
ّ
�سمن الفقه العم�مي

قّدم�ا راأي ال�رشيعة يف هذا اخل�س��س.

�سحيح اأّن الكثري من الفقهاء واملحّققني قد خط�ا خط�ات يف جمال 

ية   وقّدم�ا اآراءهم ونظرّياتهم يف هذا اخل�س��س، اإّل اأّن روؤ
ّ
الفقه ال�سيا�سي

 ،
ّ
ال�سيا�سي النظام  يف  والقيادة  الفقاهة  لعن�رَشي  اجلامع  اخلامنئي  مام  الإ
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ية الفقهّية   وا�سح واّطالع دقيق على ماهّية هذه الروؤ
ّ
تتمّيز باإدراك فقهي

ة يف هذا املجال من الفقه. يته اخلا�سّ وم�سائها، وهذا ي�سري اإىل روؤ

اأّوًل: ماهيّة الفقه ال�سيا�سّي

�سحيح،  ب�سكل  ماهّيته  واإدراك   »
ّ
ال�سيا�سي »الفقه  م�سطلح  معرفة  اإّن 

مفه�َمي  من  مرّكباًا  امل�سطلح  هذا  كان  واإذا  اأجزائه.  فهم  على  مت�ّقف 

بال�سيا�سة.  املتعّلقة  الفقه  اأبحاث  من   
ّ
اأ�سا�سي فه� جزء  وال�سيا�سة،  الفقه 

ّثر هذا الفهم  ومبا اأّن لكّل �سخ�س فهمه اخلا�ّس لهذين العن�رشين، حيث ي�ؤ

، كان ل بّد من التحّدث بدايةاً ح�ل م�سطلَحي 
ّ
يته للفقه ال�سيا�سي يف روؤ

مام اخلامنئي ملاهّية  ية الإ الفقه وال�سيا�سة، ومن ثّم ل بّد من التاأكيد على روؤ

.
ّ
الفقه ال�سيا�سي

�. الفقه

، والفقه يف كتب اللغة عبارة 
)1(

ا�سُتّق م�سطلح »الفقه« من ال�سّق والفتح

ا�سُتعمل  اأعمق من ذلك،  ، وللفقه معناًى 
)3(

والعلم والفرا�سة
)2(

الفهم عن 

 ،3 اجلزء  1364 هـ.�س(،  ا�سماعيليان،  )قّم:   4 الطبعة  ثر،  الأ النهاية يف غريب  ثري،  الأ ابن  )1( انظر، 

1405 هــ(، اجلزء  اأدب احل�زة،  ن�رش  )قّم،  العرب  ل�سان  ابن منظ�ر،  ال�سفحة 665. وراجع، 

13، ال�سفحة 552.

)2( �سهدت عليك بالفقه، اأي: بالفهم والفطنة؛ راجع، ل�سان العرب، م�سدر �سابق، ماّدة »فـ  قـ  هـ«، اجلزء 

 ،
ّ
�سالمي عالم الإ 13، ال�سفحتان 522 و523؛ ابن فار�س، معجم مقايي�س اللغة )قّم: مكتب الإ

1404 هـ(، اجلزء 4، ال�سفحة 442.

1369 هـ.�س(، ال�سفحة  درا�سات يف علم الدراية )قّم: ن�رش جامعة ال�سادق،  اأكرب غفاري،  )3( علي 

، 1412 هـ(، »الفرق 
ّ
�سالمي �ّس�سة الن�رش الإ 243؛ اأب� هالل الع�سكري، الفروق اللغويّة )قّم: م�ؤ

بني العلم والفقه«، ال�سفحة 412؛ ح�سن امل�سطف�ي، التحقيق يف كلمات القراآن )طهران: وزارة 

�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن )طهران:  ، 1374 هـ(، ماّدة فقه؛ الراغب الأ
ّ
�سالمي ر�ساد الإ الإ

مكتب ن�رش الكتاب، 1401 هـ(، ال�سفحة 384.
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ال�س�اهد  تدّل  واملعرفة حيث  العلم  من  اأخ�ّس  ب�سكل  امل�ارد  بع�س  يف 

.
)1(

على هذا املّدعى

بناءاً على هذا املعنى، فالفقه ل يعادل كّل فهم ومعرفة، بل ُيطَلق على 

ن�ع من املعرفة وي�ستمل على التاأّمل والتدّبر. ومبا اأّن اهلل تعاىل ل يحتاج 

الفقه للدللة على علم  التدّبر والتاأّمل يف علمه، فال ت�ستعمل عبارة  اإىل 

اهلل تعاىل.

وكما اأّن م�سطلح الفقه قد ا�سُتعمل على معنَيني عاّم وخا�ّس، كذلك 

ا. ا�سُتعمل علم الفقه مبعنَيني عاّم وخا�ّس اأي�ساً

»الفقه«،  من  املراد  اأّن  ية  الروؤ هذه  درا�سة  يف  البهائي  ال�سيخ  ّكد  ي�ؤ

التف�سيلّية  واملعرفة  العلم  عن  عبارةاً  لي�س   
ّ
وال�سطالحي اخلا�ّس  باملعنى 

بال�رشيعة، بل املق�س�د منه الب�سرية ومعرفة الدين ولي�س معرفة جزء خا�ّس 

منه، وي��سح اأّن املراد من الفقه يف الروايات ه� املعنى العاّم، فيق�ل:

حكام ال�رشعّية  لي�س املراد بالفقه الفقه مبعنى الفهم؛ فاإّنه ل ينا�سب املقام ول العلم بالأ

الدين.  اأمر  يف  الب�سرية  املراد  بل  م�ستحدث،  معناًى  فاإّنه  التف�سيلّية،  اأدّلتها  من  الفقهّية 

.
)2(

والفقه اأكرث ما ياأتي يف احلديث بهذا املعنى

 للفقه، والذي ا�ستعمل ل�سن�ات ط�يلة مبعنى 
ّ
واأّما املعنى ال�سطالحي

الفهم العميق والب�سرية يف اأمر الدين، فقد حتّ�ل لي�ستعمل مبعناًى خا�ّس 

ا  �س املعارف وعل�م الدين املختلفة فاأ�سبح املراد منه مفه�ماً يف ظّل تخ�سّ

)1( حمّمد بن اإبراهيم )ماّل �سدرا(، �رشح اأ�سول الكايف ) طهران: مكتبة حمم�دي، 1391 هـ(، اجلزء 

1، ال�سفحة 199.

)2( احل�سن بن ي��سف بن املطّهر جمال الدين )العاّلمة احلّلي(، منتهى املطالب )م�سهد: جممع البح�ث 

مام  �س�سة الإ حكام )قّم: م�ؤ �سالمّية، 1412 هـ(، اجلزء 1، ال�سفحة 3؛ العالمة احلّلي، حترير الأ الإ

ّول(،  ال�سادق، 1420هـ(، اجلزء 1، ال�سفحة 2؛ حمّمد بن علي بن جمال الدين املّكي )ال�سهيد الأ

حكام  بالأ »العلم  هنا:  واملق�س�د   .1 ال�سفحة  هـ(،   1419 البيت،  اآل  �ّس�سة  )م�ؤ ال�سيعة  ذكرى 

ال�رشعّية عن اأدّلتها التف�سيلّية«.
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ال�سن�ات  يف  »الفقه«  من  املتبادر  فاملعنى  �سا�س،  الأ هذا  وعلى  ا.  جديداً

حكام ال�رشعّية الفرعّية  خرية، لي�س فهم جممل التعاليم واملعارف، )الأ الأ

.
)1(

دّلة التف�سيلّية( امل�ستندة اإىل الأ

بناءاً على ما تقّدم، فالتغيري مل يح�سل يف تعريف هذا امل�سطلح فقط، 

يف  العلم  هذا  من  يراد  ل  فاأ�سبح  وخ�سائ�سه،  وظيفته  اإىل  و�سل  بل 

الع�رش احلا�رش تعريف امل�سلمني مبعارف الدين، واأ�سحت وظيفته تعيني 

الفرديّة  م�ر  الأ من  )اأعّم  ال�رشعّية  م�ر  بالأ القيام  يف  املكّلفني  تكليف 

حكام التي ُيحتاج اإليها. والجتماعّية(، وا�ستنباط الأ

ينبغي درا�سة عملّية تبديل معنى الفقه العاّم اإىل معنى الفقه اخلا�ّس التي 

كرب )املعرفة باأ�س�ل وفروع الدين(  عرّب عنها البع�س بالتحّ�ل من الفقه الأ

�سغر )املعروفة باأحكام ال�رشيعة الفرعّية(، يف ظّل حاجات  اإىل الفقه الأ

.
)2(

�س العل�م الع�رش و�رشورة تخ�سّ

بناءاً على ما تقّدم، ميكن الق�ل اإّن م�سطلح الفقه ا�ستعمل يف معنَيني 

اأ�سا�سيَّني )عاّم وخا�ّس( وهي عبارة عن:

1. الفقه، يعني العلم واملعرفة مبجم�عة الدين.

حكام والتعاليم ال�رشعّية. 2. الفقه، يعني علم الأ

مام  للفقه ب�سكل وا�سح يف عبارات الإ  
ّ
الثنائي التعريف  ويظهر هذا 

دراك  والإ الفهم  يعني  اللغة  حيث  من  الفقه  اأّن  اعترب  وقد  اخلامنئي. 

 لي�س عبارةاً عن املعنى اخلا�ّس، بل ه� 
ّ
واملعرفة، وه� باملعنى ال�سطالحي

العلمّية  النت�سارات  �رشكة  )طهران:  �سالمّي  الإ للفقه  �سنة  واأربعمائة  لف  الأ فهر�ست  بج�ه،  )1( دان�س 

والثقافّية، 1367هـ.�س(، ال�سفحة 15.

مام اخلامنئي، لقاء مع اأئّمة اجلماعات ملحافظة طهران، يف 1362/1/29 هـ.�س. )2( الإ
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 مبعنى 
ّ
دراك املتقّدم، فكان الفقه ال�سطالحي عبارة عن املعنى اللغ�ّي والإ

.
)4(

�سالم ، اأو علم فهم الإ
)3(

، معرفة الدين
)2(

، املعرفة الدينّية
)1(

فهم الدين

ا بذلك  ّكداً مع العلم اأّنه جعل ال�رشيعة هي املح�ر يف تعريف الفقه، م�ؤ

ا اآخر للفقه  على حاجة املجتمع واحلك�مة اإىل الفقه وال�رشيعة. فقّدم تعريفاً

مام اخلميني الذي اعترب اأّن »احلك�مة، هي الفل�سفة  يتما�سى مع تعريف الإ

 عبارة عن »مقّررات اإدارة 
ّ
�سالمي العملّية للفقه«. فاأ�سار اإىل اأّن الفقه الإ

.
)5(

حياة النا�س«

ة(  يتني اأ�سا�سّيَتني )عاّمة وخا�سّ �سارة اإىل روؤ بناءاً على ما تقّدم، ميكن الإ

ية العاّمة عبارة عن املعرفة  يف تعريفه للفقه. وي�سبح معنى الفقه يف الروؤ

م�ر  الأ على  وي�ستمل   ،
)7(

�س�ل والأ الفروع  الدين يف  وفهم   ،
)6(

بالدين

عاّم  وب�سكل  واملعاد،  والت�حيد،  اهلل،  كاإثبات  �سالم  الإ لدين  �سا�سّية  الأ

�سالمّية، ل بل كاّفة املعارف  خالق الإ ي�ستمل على اأ�س�ل العقائد، والأ

حكام  بالأ العلم  الفقه  من  املق�س�د  »لي�س   ،
)8(

و�سم�لها �سعتها  بكامل 

لهّية  الإ املعارف  من  اأعّم  الدين،  علم  منه،  املق�س�د  بل  فقط،  الفرعّية 

.
)9(

خالق والفقه باملعنى امل�سطلح« والعقائد احلّقة، وعلم الأ

خمت�ّس  فه�  اخلامنئي،  مام  الإ ية  روؤ طبق  اخلا�ّس  باملعنى  الفقه  اأّما 

ال�ظائف  وا�ستنباط  الدين،  بفروع  واملعرفة  الرائجة،  الفقهّية  حكام  بالأ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5 هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي، لقاء بجمع من علماء حمافظة اأردبيل، 1366/4/30 هـ.�س. )2( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1363/2/19 هـ.�س. )3( كالم لالإ

مام اخلميني، يف 1382/3/14 هـ.�س. مام اخلامنئي، الذكرى ال�سن�ّية لرحيل الإ )4( الإ

مام اخلامنئي، بداية در�س خارج الفقه، يف 1370/6/31 هـ.�س. )5( الإ

مام اخلامنئي، در�س خارج الفقه – الق�سا�س، يف 1380/2/22 هـ.�س. )6( الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5 هـ.�س. )7( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1381/9/25 هـ.�س. )8( كالم لالإ

مام اخلامنئي، بداية در�س خارج الفقه، يف 1370/6/31 هـ.�س. )9( الإ
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يف  �ساأنه  الدينّية،  الن�س��س  جمم�عة  من  ن�سان  لالإ والجتماعية  الفردّية 

:
)1(

ذلك �ساأن كاّفة الفقهاء

والفروع  الدين  بعلم  املعرفة  عن  عبارة  للكلمة  اخلا�س  باملعنى  الفقه  من  مق�س�دنا  اإّن 

ن�سان من جمم�ع الن�س��س الدينّية.  الدينّية وا�ستنباط ال�ظائف الفردّية والجتماعية لالإ

ا حيث يحّدد فيه كاّفة تكاليف احلياة منذ ما قبل ال�لدة اإىل ما بعد  هذا الفقه هام جداً

ح�ال الجتماعية،  ح�ال الفرديّة واحلياة ال�سخ�سّية، والأ املمات، وكذلك يحّدد فيه الأ

.
)2(

خرى ون الأ ن�سان ال�سيا�سّية والقت�سادية والجتماعية وباقي ال�س�ؤ وكذلك حياة الإ

بناءاً على ما تقّدم، يجب الق�ل اإّن الفقه باملعنى اخلا�ّس خمت�ّس بق�سم 

املتعارف  الفهم  ال�رشيعة(، وه� يقع يف مقابل  اأحكام  من املعارف )اأي 

ن�سان التي  ، وه� قادر على اإدارة حياة الإ
)3(

�سالم لكاّفة ج�انب دين الإ

الجتماعّية  وعالقاته  حياته  واآداب  وروحه  وقلبه  ذهنه  من  اأعّم  هي 

.
)4(

ّ
وال�سيا�سّية واخلارجّية وو�سعه املعي�سي

ني، بل هما  يف النهاية، يجب الق�ل اإّن هذين املعنَيني للفقه غري متناق�سَ

وينبغي  املطلق.  واخل�س��س  العم�م  باعتبار  البع�س  لبع�سهما  مكّمالن 

�سل الدين من اأجل فهم اأحكام الفقه العملّية امتالك فهم جامع لأ

الدينّية، وللفقه والفقاهة معنيان. وكّل واحد منهما �سحيح ومكّمل  الفقه ه� املعرفة 

 للدين، والذي اأ�سري اإليه 
ّ
خر. واملق�س�د من اأحد هذين املعنَيني للفقه ه� الفهم الكّلي لالآ

ولّيتنا يف احل�زة العلمّية، هي فهم الدين،  يِن}. اأّما م�س�ؤ ُهوْا ِفي الِدّ ية ال�رشيفة {لَِّيَتَفَقّ يف الآ

تك�ن  اأن  ينبغي  الثاين.  باملعنى  والفقاهة  الفقه  فهم  ولي�س  فقط،  اأحكامه  فهم  ولي�س 

ومبادئ  والعقائد  �س�ل  الأ على  الدين  كّلّيات  وت�ستمل  لكم.  وا�سحة  الدين  كّلّيات 

من  اأعّم  حكام،  الأ اأي  الدين،  يف  العملّية  اجل�انب  وكذلك  الدينّية،  واملعارف  الدين 

.
)5(

ن�سان دارة حياة الإ حكام الفرديّة والجتماعّية وكّل ما يلزم لإ الأ

مام اخلامنئي، 1370/6/31 هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي، بداية در�س خارج الفقه، يف 1370/6/21 هـ.�س. )2( الإ

مام اخلامنئي، جمع من علماء ومدّر�سي وف�سالء ح�زة قّم العلمّية، يف 1370/11/30 هـ.�س. )3( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1366/1/5 هـ. )4( كالم لالإ

)5( انظر، علي اأكرب دهخدا، لغت نامه)القامو�س( )طهران: انت�سارات جامعة طهران، 1373 هـ.�س(، 

اجلزء 8، ال�سفحة 12225؛ قامو�س عميد، ال�سفحة 745.
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2. ال�سيا�سة

ن�سانّية،  الإ العل�م  يف  اآخر  م�سطلح  كّل  كما  ه�،  ال�سيا�سة  م�سطلح  اإّن 

من املق�لت ال�سهلة املمتنعة يف ال�قت الذي ميتلك هذا امل�سطلح معنىاً 

فراد، اإّل اأّن ما ي�اجهه تعريف املفاهيم )كاجلمال  ا يف اأذهان الأ وا�سحاً

املفه�م وخ�ا�سه  ذاك  اآثار  نح�  للت�ّجه  يدفعنا  واملحّبة( من م�سكالت 

ثار واخل�ا�س  �سا�س. ومبا اأّن هذه الآ وغاياته، فنقّدم التعريف على ذاك الأ

اأو الغايات متعّددة بح�سب فهم العلماء على خمتلف ت�ّجهاتهم، �سن�اجه 

. واإذا كان هذا ه� حال املفاهيم ب�سكل 
)1(

اختالفات متعّددة يف تعريفه

عام، فاإّن مفه�م ال�سيا�سة مل يكن م�ستثنى منه بحيث مل يّتفق العلماء على 

ملفه�م  ا  خا�سًّ ا  تعريفاً مدر�سة  وكّل  �سخ�س  كّل  وقّدم  له.  واحد  معنى 

ال�سيا�سة انطالقاًا من املبادئ التي نق�ل بها.

وا�ستعمل مفه�م ال�سيا�سة يف معاٍن متعّددة من حيث اللغة من جملتها 

دارة، امل�سلحة والتدبري، العدالة، الق�ساء، التذكري، واحلفظ،  احلكم، الإ

اململكة  اأم�ر  وتدبري  ّمة،  الأ ون  ل�س�ؤ الت�سّدي  مبعنى  املفه�م  هذا  وجاء 

مبعنى  ال�سيا�سة  مفه�م  البع�س  وا�ستعمل   .
)2(

احلاكمّية عن  احلديث  عند 

اأعّم من  خر بني ال�سيا�سة والتدبري؛ فالتدبري  ، وفّرق البع�س الآ
)3(

الرئا�سة

.
)4(

ال�سيا�سة وال�سيا�سة تعني التدبري امل�ستمّر ولي�س التدبري ملّرة واحدة

الن�رش  2 )طهران: مكتب  اأحمد احل�سيني، الطبعة  ال�سّيد  جممع البحرين، حتقيق  )1( ال�سيخ الطريحي، 

�سالمّية، 1408 هـ. ق. / 1367 هـ. �س.(، باب ال�ساد، اجلزء 2، ال�سفحة 648،  الثقافة الإ

مراء وال�لة بالرعية.  هم اأي تت�ىّل اأم�رهم كما يفعل الأ »يف اخلرب كان بن� اإ�رشائيل ي�س��سهم اأنبياوؤ

وه� القيام على ال�سيء مبا ي�سلحه«.

الفكر،  البالغة )بريوت: دار  اأ�سا�س  الزخم�رشي،  انظر، جار اهلل  تراأ�سها«.  اأي  قبيلته  )2( »�سا�س فالن 

1409 هـ(، كلمة »�س��س«.

ال�احد �سيا�سة.  للتدبري  التدبري امل�ستمّر، ول يقال  ال�سيا�سة يف  ال�سيا�سة والتدبري: »اأّن  )3( الفرق بني 

)قّم:  اللغويّة  الفروق  الع�سكري،  اأب� هالل  انظر،  �سيا�سة«.  تدبري  كّل  ولي�س  تدبري،  �سيا�سة  فكّل 

، 1412 هـ(، حرف ال�سني، ال�سفحة 288.
ّ
�سالمي �ّس�سة الن�رش الإ م�ؤ

)4( عبد الرحمن عامل، مبادئ علم ال�سيا�سة، )طهران: ن�رش ين، 1375 هـ.�س.(، ال�سفحتان 29 و30.
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اللغ�ّي،  املعنى  املفه�م من حيث  واإذا كان الختالف قد طال هذا 

بل  ل  ا،  اأي�ساً الختالفات  عن  ا  بعيداً يكن  مل   
ّ
ال�سطالحي املعنى  فاإّن 

ميكن الق�ل اإّن الختالف كان اأكرب يف هذا املعنى. يعتقد علماء الغرب 

خ�ّس غايتان�م��سكا يف الطبقة احلاكمة واآ�ستني روين يف احلكومة على  بالأ

الب�رش، واعترب هارولدل�سكي يف  تعني احلك�مة على  ال�سيا�سة  اأّن  الب�رش 

ميلك،  وملاذا  وكيف  ومتى  وماذا  ميلك،  مَبن  معرفة  اأّنها  ال�سيا�سة  تعريف 

 للقيم، وكذلك 
ّ
لزامي وي�سري ا�ستي�ن اإىل اأّن ال�سيا�سة عبارة عن الت�زيع الإ

ي�سري ن�يل اإىل اأّنها عبارة عن كاّفة الن�ساطات التي ُيراد منها احل�س�ل على 

�سلطة الدولة، واأحكام �سلطة الدولة، وال�ستفادة من �سلطة الدولة �س�اء 

كان ذلك ب�سكٍل مبا�رش اأو غري مبا�رش. واأ�سفى املفّكرون امل�سلم�ن معنىاً 

ا على هذا امل�سطلح يحمل يف طّياته املعنى اللغ�ّي فتك�ن ال�سيا�سة  خا�سًّ

اإىل الكمال  ال��س�ل  اإدارة املجتمع بهدف  اأ�سل�ب  بناءاً عليه عبارة عن 

املاّدّي واملعن�ّي.

 اأّن ال�سيا�سة عبارة عن ال�سعي 
)1(

طار، يعتقد اأب� حامد الغّزايل يف هذا الإ

خرة. �سالح النا�س من خالل اإر�سادهم اإىل طريق النجاة يف الدنيا والآ لإ

 عن م�سطلح ال�سيا�سة ويقّدم 
)2(

�ستاذ حمّمد تقي اجلعفري يتحّدث الأ

لهّية مع اأّنه يعترب ال�سيا�سة يف منطق  هداف الإ ا له يندرج يف اإطار الأ تعريفاً

 مق�لةاً غري مرغ�ب بها، يق�ل
ّ
�سالمي الدين الإ

للب�رش  الجتماعّية  احلياة  وتنظيم  وت�جيه  اإدارة  عن  عبارة   
ّ
احلقيقي مبعناها  ال�سيا�سة 

القيم  اأهّم  من  وهي  مقّد�سة  ظاهرة  التعريف  بهذا  وال�سيا�سة  العقلّية.  احلياة  م�سرية  يف 

جل«. انظر، اأب� حامد الغّزايل،  )1( »ال�سيا�سة ا�ست�سالح اخللق بار�سادهم اإىل املنجي يف العاجل والآ

والثقافّية،  العلمّية  النت�سارات  )طهران:  اجلندي  حمّمد  الدين  ّيد  م�ؤ ترجمة  الدين،  علوم  اإحياء 

1368 هـ.�س.(، ال�سفحة 55.

1369 هـ  البالغة،  �ّس�سة نهج  �سالم )طهران: م�ؤ ال�سيا�سيّة لالإ �سول  حكمة الأ )2( حمّمد تقي جعفري، 

�س(، ال�سفحة 47.
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ن�سانّية اإذا ما مّت القيام بها ب�سكل �سحيح  قّل واحدة من اأهّم القيم الإ ن�سانّية اأو على الأ الإ

.
)1(

حيث مّت حلاظها يف هدف بعثة اأنبياء اهلل تعاىل

�سالمّية عبارة  ية الإ مام اخلامنئي ما يلي: »ال�سيا�سة يف الروؤ وجند عند الإ

جل ال��س�ل اإىل اأعلى  عن اإدارة حياة الب�رش �س�اء الفردّية اأو الجتماعّية لأ

.
)2(

هداف املاّدّية واملعن�يّة« الأ

ون النا�س  مام اخلامنئي ال�سيا�سة باأّنها القدرة على اإدارة �س�ؤ فقد عّرف الإ

اأّن مفه�م ال�سيا�سة ه� تنظيم اأم�ر احلياة الجتماعّية  ، واعترب 
)3(

احلياتّية

ه�  الدين  اأّن  على  اأّكد  ثّم  بال�سيا�سة،  الدين  مق�لة  ربط  اأن  بعد  للنا�س، 

م�ر الذي يجب اأن يت�سّدى لهذه الأ

فالدين  اإدارة املجتمع.  اأن تتمّكن جماعة من   ه� 
ّ
اإّن حتّقق كّل دين وانت�ساره احلقيقي

ه� الذي ينّظم معي�ستهم وحياتهم الجتماعّية وحربهم و�سلحهم وعالقاتهم الفرديّة 

.
)4(

م�ر والجتماعّية. اأي اأّن ال�سيا�سة هي جمم�ع هذه الأ

 من وجهة نظر الفقهاء، والذي 
ّ
اإّن الذي ي�سّكل ه�يّة الفقه ال�سيا�سي

يبنّي �رشورة ذلك اأو اإمكانه ه� هذا املعنى، اأي هل هناك عالقة وارتباط 

ب�سكل خا�ّس،  وال�سيا�سة  الفقه  وبني  عاّم،  ب�سكل  وال�سيا�سة  الدين  بني 

اأّن  مرين مف�س�لن عن بع�سهما البع�س؟ مّما ل �سّك فيه  اأّن هذين الأ اأو 

 على وج�د 
ّ
اأ�سا�سي ثبات املق�لت ال�سيا�سّية يف الفقه مت�ّقف وب�سكل 

لّفات ال�سيا�سّية يف الفقه وارتباط الفقه بعن�رش ال�سيا�سة. امل�ؤ

راء التي اعتربت ال�سيا�سة عن�رشاًا غري مرغ�ب  من هذا املنطلق، فاإّن الآ

ا عن  به مل تتحّمل دخ�له اإىل جمالت الفقه، واعتربت التطّرق اإليه خارجاً

، 1378 هــ �س(، 
ّ
�سالمي �ّس�سة الثقافة والفكر الإ )1( حمّمد تقي جعفري ، فل�سفة الدين )طهران: م�ؤ

ال�سفحة 253.

ولني الثقافّيني يف احل�رشة الر�س�ّية املقّد�سة وهيئة حترير �سحيفة قد�س،  مام اخلامنئي، لقاء للم�س�ؤ )2( الإ

يف 1368/1/2 هـ.�س.

مام اخلامنئي بتاريخ 1366/6/6 هـ.�س. )3( كالم لالإ

)4( امل�سدر نف�سه.
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عن  ناجت   »
ّ
ال�سيا�سي »الفقه  با�سم  م�ل�د  وج�د  تتقّبل  ومل  الفقه،  وظيفة 

الفقه، بل اعتربت الفقه غري قادر للتعّر�س مل�سائله. واأّما جعله ابناًا �رشعيًّا 

للفقه فه� مت�ّقف على اعتبار مفا�سد اأ�سحاب ال�سيا�سة وال�سلطة بعيدة 

كّل الُبعد عن هذا العن�رش.

بناءاً على ما تقّدم من تعريفات لل�سيا�سة ميكن الق�ل اإّن مفه�م ال�سيا�سة 

دارة  مل يحمل معه معناًى �سلبيًّا بل اأخذ مبعنى جمم�عة التدابري املعتمدة لإ

املجتمع. ثّم اإّن هذا املفه�م قد اختلط يف اأذهان النا�س بالظلم والكذب 

واخلداع ب�سبب ما كان ميار�سه ال�سيا�سّي�ن واأ�سحاب ال�سلطة يف خمتلف 

املراحل من ظلم على املجتمعات الب�رشيّة، ولذلك اأ�سبح النا�س يعتربون 

ا كاذبني، ظاملني وخمادعني. ال�سا�سة اأ�سخا�ساً

وهذا يعني اأّن ا�ستعمال هذا املفه�م وامل�ساديق املتعّددة التي وجدت 

، فاأ�سبح غري مرغ�ب به.
ّ
�سلي على مّر التاريخ اأبعدته عن معناه الأ

ولعّل هذا ال�سبب ه� الذي دفع بع�س الفقهاء لعدم ال�ستفادة منه يف 

مر  الأ لهذا  التعّر�س  اأّن  اعتربوا  حيث  له،  التعّر�س  عن  وابتعدوا  كتبهم 

اأحد  مر ه�  اإّن هذا الأ الق�ل  مرادف للظلم والكذب واخلداع. وميكن 

�سباب التي دفعت البع�س لالعتقاد مبق�لة الف�سل بني الدين وال�سيا�سة. الأ

احلياة  اإدارة  اأّنها  فيه  اعترب  لل�سيا�سة  ا  تعريفاً اجلعفري  العاّلمة  قّدم 

ثّم   ،
)1(

وتنظيمها وت�جيهها  العقلّية  احلياة  م�سرية  يف  للب�رش  الجتماعّية 

ا اإذ يندرج يف اإطار  ال التايل: اإذا كان مفه�م ال�سيا�سة مقّد�ساً طرح ال�س�ؤ

تاأمني اأهداف الدين املتعالية، فلماذا ابتعدت هذه الكلمة عن معناها يف 

ا منه عند العلماء؟ واأّما اجل�اب الذي  اأذهان النا�س واأ�سبحت �سيئاًا منف�راً

تي: يقّدمه فه� كالآ

اإّن كلمة ال�سيا�سة هي واحدة من الكلمات التي اأّدى �سي�ع ا�ستعمالها اإىل وج�د فهم 

رواح  غري مطل�ب لها، اإذ اأ�سبحت ت�ستعمل مبعنى: اخلداع، الكذب، الظلم، اللعب بالأ

�سالم، م�سدر �سابق، ال�سفحات 47 اإىل 50. �سول ال�سيا�سيّة لالإ )1( انظر، حكمة الأ
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واأم�ال ون�امي�س النا�س، وا�ستخدام كّل و�سيلة يف �سبيل ال��س�ل اإىل اأّي هدف مطل�ب 

عند اأ�سحاب ال�سلطة. وعند اإلقاء هذا املفه�م اأ�سبح يتبادر اإىل اأذهان امل�ستمعني اأخبث 

الدينّية  واملذاهب  �س�ل  الأ عن  والتخّلي  العه�د  نق�س  تت�سّمن  والتي  املفاهيم  واأ�س�اأ 

هداف ال�سخ�سّية،  ن�سان جمّرد و�سائل لل��س�ل اإىل الأ خالقّية، واعتبار الك�ن والإ والأ

ذهان �س�رة اإن�سان خمادع ميار�س القبائح  فعندما كان ُيقال ال�سيا�سة، كان يتجّلى يف الأ

.
)1(

كيفما كانت. فهل هذا ه� ال�سحيح وهل يجب اأن يك�ن على ما ه� عليه؟

ال�سن�ات  يف  الفقهاء  عبارات  يف  باحل�س�ر  ال�سيا�سة  مفه�م  بداأ 

الغيبة  ، ويف ع�رش 
ّ
�سالمّية ب�سكل عملي خرية بعد وج�د احلك�مة الإ الأ

باعتباره  اخلميني  مام  الإ بقيادة  يرانّية  الإ �سالمّية  الإ الث�رة  انت�سار  حيث 

ا �ساحب نظرّية فقهّية، بعد اأن غاب ل�سن�ات ط�يلة ب�سب حاكمّية  فقيهاً

واحلك�مة  لل�سيا�سة  ال�سحيح  والفهم غري  التقّية،  اجل�ر، ورواج  حّكام 

 والبتعاد 
ّ
خريين زوال حاكمّية احلاكم ال�سّني حيث نالحظ يف القرنني الأ

 عن اأج�اء التقّية.
ّ
الن�سبي

اأّن  واعترب  ط�يلة،  �سن�ات  قبل  حتّدث  النائيني  املريزا  اأّن  �سحيح 

ول دون الظلم والف�ساد، واأّن ال�سهيد  حقاق احلّق واحل�ؤ ال�سيا�سة و�سيلة لإ

لء  مدّر�سي اعترب اأّن ال�سيا�سَة عنُي الدين والدين عني ال�سيا�سة، اإّل اأّن ه�ؤ

الفقهاء.  اأغلب  ذلك  يقنع  مل  بحيث  الزمان،  ذاك  يف  قّلةاً  كان�ا  الفقهاء 

�سالمّية فقد حتّ�ل هذا املفه�م ليزول عنه املعنى  اأّما بعد انت�سار الث�رة الإ

وهذا  الفقهاء.  من  الكثري  عبارات  يف  ي�ستعمل  اأ�سبح  وبذلك   ،
ّ
ال�سلبي

من  لل�سيا�سة  الكريه  املعنى  اإزالة  من  متّكنت  �سالمّية  الإ الث�رة  اأّن  يعني 

ذهان معنى اإدارة املجتمع والذي ل  اأذهان الفقهاء، فاأ�سبح يتداعى اإىل الأ

يعادل اخلداع والكذب.

 يف 
ّ
�سالم ال�سيا�سي مام اخلميني يقف على راأ�س نظريّة الإ واإذا كان الإ

ا،  ا من�س�خاً �سالم الذي ل �سيا�سة فيه، اإ�سالماً العامل املعا�رش حيث اعترب الإ

)1( امل�سدر نف�سه.
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ية واهتّم�ا بال�ستدلل  خرين اأّكدوا �سّحة هذه الروؤ فاإّن بع�س الفقهاء الآ

. ومن جملة الذين اأّكدوا على اأهّمّية ال�سيا�سة و�رشورة 
)1(

مر على هذا الأ

مام اخلامنئي  �سالم كان الإ ال�ستفادة منها يف �سبيل ال��س�ل اإىل اأهداف الإ

الذي اأعلن اأّن ف�سل الدين عن ال�سيا�سة يعني ف�سل الدين عن ق�سم كبري 

ناق�سة  قراءة  اإّل  ه�  ما  ال�سيا�سة  عن  الدين  ف�سل  اأّن  واأّكد  معارفه،  من 

جل  �سالم يع�د ترويجها اإىل م�ستكربي العامل الذين عمل�ا على ذلك لأ لالإ

حتقيق اأغرا�سهم ال�سيا�سّية:

لهّية، وت�سكيل النظام  حكام الإ اإّن الدين الذي تك�ن فيه ال�سلطة ال�سيا�سّية، وحك�مة الأ

دين  لي�س  _ه�  تعاىل  اهلل  يات  لآ مطابقة  غري  اأبعاده  بكاّفة  املجتمع  واإدارة   ،
ّ
�سالمي الإ

 والقادة الديني�ن بكّل 
ّ
�سالم، بل ه� اإ�سالم ناق�س. لقد عمل عمالء ال�ستكبار العاملي الإ

اإبعاد الدين عن امل�سائل ال�سيا�سّية واإدارة املجتمع اأو اأن تك�ن  ما لديهم من قدرة على 

.
)2(

لهّية حكام الإ ال�سلطة ال�سيا�سية والجتماعية تق�د الأ

 بعيد عن ال�سيا�سة، فه� علم يتكّفل 
ّ
بناءاً على هذا، ومبا اأّن املعنى ال�سلبي

خ�ّس  �سالم، وبالأ همال يف دين الإ اإدارة اأم�ر املجتمع، فهي مل تتعّر�س لالإ

 يف دائرة 
ّ
، لذلك ميكن احلديث عن مق�لة الفقه ال�سيا�سي

ّ
يف الفقه ال�سيعي

 
ّ
مر. لذلك نرى الفقه ال�سيعي  من هذا الأ

ّ
الفقه، ل بل ل مفّر للفقه ال�سيعي

�سالم  الإ ودار  اجلمعة،  ك�سالة  ال�سيا�سّية  بحاث  الأ من  بالعديد  اهتّم  قد 

املنكر،  باملعروف والنهي عن  مر  الكفر، واجلهاد، واملرابطة، والأ ودار 

واحل�سبة، وغري ذلك. مع العلم اأّنه تعّر�س يف مراحل ط�يلة للعديد من 

املحدودّيات. اأّما يف الع�رش احلا�رش فقد ظهرت امل�سائل ال�سيا�سّية يف الفقه 

مكان التفكيك بني   ب�سكل اأو�سح من ال�سابق، مع العلم اأّنه بالإ
ّ
ال�سيعي

 القدمي على اأ�سا�س 
ّ
 املعا�رش وم�سائل الفقه ال�سيا�سي

ّ
م�سائل الفقه ال�سيا�سي

هـ.�س(،   1359 روزبه،  )طهران:  واجتهاد  حتول  با  همراه  ال�سادق�ع�،  فقه  روحاين،  )1( حمّمد�سادق 

مام املهدي )ع(،  �ّس�سة الإ جمموعة الر�سائل )قّم: م�ؤ 174؛لطف اهلل �سايف،  16، ال�سفحة  اجلزء 

1404 هـ(، اجلزء 1، ال�سفحة 192؛عبداهلل ج�ادي اآملي، ولية الفقيه ولية الفقاهة والعدالة )قّم: 

ن�رش اإ�رشاء، 1378 هـ.�س(، ال�سفحات 73 اإىل 333.

مام اخلامنئي بتاريخ 1366/6/6هـ.�س. )2( كالم لالإ
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 القدمي حالة الفرديّة، فكان يتّم ا�ستنباطه 
ّ
اأّن الغالب على الفقه ال�سيا�سي

يف قالب حم�رّية الفرد واملكّلف. حّتى اإذا كان يجري احلديث يف املا�سي 

احليثّية  من  ذلك  فكان  الكفر،  ودار  احلرب  ودار  اجلمعة  �سالة  عن 

ل بعد العب�ر  فراد املجتمع. اإّل اأّن حم�ريّة الفرد بداأت بالت�ساوؤ الفردّية لأ

قّلية،  الأ حالة  من  ال�سيعة  اجل�ر، وخروج  اأمام حّكام  التقّية  مرحلة  من 

 بال�سيعة يف اإيران، واّت�ساع وج�د ال�سيعة يف اأماكن 
ّ
والعرتاف الر�سمي

اأخرى، فُقّدمت جمم�عة من النظريّات ذات العالقة بالدولة من قبل بع�س 

دارة ال�سيا�سّية لل�سيعة يف ع�رش الغيبة. الفقهاء والتي تبنّي الإ

طار ميكن اإدراج العديد من النظريّات اأمثال ولية الفقيه  ويف هذا الإ

مع  النا�س  خالفة  النتخابّية،  الفقيه  ولية  املطلقة،  الفقيه  ولية  العاّمة، 

رقابة املراجع، ولية �س�رى مراجع التقليد، وغريها.

3. الفقه ال�سيا�سّي

« نتيجة التالقي بني الفقه وال�سيا�سة، وقد 
ّ
ظهر م�سطلح »الفقه ال�سيا�سي

 للفقه 
ّ
�سالمّية واحل�س�ر العملي ا�سُتعمل يف ظّل ت�سكيل نظام اجلمه�رّية الإ

م�ر التي تندرج يف  يف جمالت ال�سيا�سة، واإدارة البلد، وتكّفل درا�سة الأ

 
ّ
�سالمي ، وتنظيم عالقات املجتمع الإ

ّ
�سالمي اإطار تدبري م�سائل املجتمع الإ

. واأ�سبح هذا امل�سطلح مره�ناًا لتخ�سي�س 
ّ
 واخلارجي

ّ
يف املجالني الداخلي

اإىل  بالدولة  العالقة  ال�سيا�سّية وذات  للم�ا�سيع  الفقه  ة يف  اأبحاث خا�سّ

خرى. جانب امل�سائل الفقهّية الأ

�سائر  عن   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  مباحث  تفكيك  ب�رشورة  يتعّلق  فيما  واأّما 

بحاث الفقهّية، فه� باعتبار اأّن مباحث الفقه يف الع�رش احلا�رش وا�سعة  الأ

ا عن قدرة  �س يف كاّفة اأب�ابه وم�سائله خارجاً ا، ل بل اأ�سبح التخ�سّ جدًّ

�سخ�س واحد، ل بل ه� خارج عن فرتة عمر ال�سخ�س، لذلك كان من 

�س اإىل الفقه فيتعّر�س كّل �سخ�س لق�سم منه.  ال�رشورّي اأن يدخل التخ�سّ
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، فقد وجدت 
ّ
 بالفقه ال�سيا�سي

ّ
�سي واإذا كان ل ميكن اأن يحّد الفقه التخ�سّ

العبادات،  وفقه  العائلة،  وفقه   ،
ّ
الطّبي كالفقه  اأخرى  اأق�سام  جانبه  اإىل 

والفقه القت�سادّي وغريها.

�سات   وا�سعةاً اأكرث من التخ�سّ
ّ
واإذا كان البع�س يعترب دائرة الفقه ال�سيا�سي

ق�سام  حكام العاّمة والأ خرى، فقد ق�ّسم�ا الفقه اإىل ق�سمني: الأ الفقهّية الأ

التي  العاّمة  حكام  الأ اأبحاث  داخل   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  جعل�ا  ثّم  ة،  اخلا�سّ

يك�ن  التي  امل�سائل  اأّن  يعني  وهذا  النا�س.  وعم�م  املجتمع  م��س�عها 

حكام العاّمة؛ اأي عن الفقه ال�سيا�سي م��س�عها الفرد خارجة عن الأ

حكام العاّمة ويراد منه املعنى اخلا�ّس. اأّما احلكم اخلا�ّس   يف ق�سم الأ
ّ
يقع الفقه ال�سيا�سي

ا حمّددين، وذلك اأعّم من ك�ن فرد واحد  ا اأو اأفراداً فه� احلكم الذي يك�ن م��س�عه فرداً

ا  اأفراداً اأو ك�ن املكّلف بذلك  الر�س�ل  اأو تركه، مثال ذلك خ�سائ�س  به  بالقيام  ا  مكّلفاً

، ك�ج�ب ال�سالة وال�سيام، 
ّ
فرادّي اأو البديّل اأو املجم�عي متعّددين على نح� العم�م الإ

احلكم  اأّما  ال�سخ�سّية؛  ح�ال  والأ يقاعات،  والإ العق�د  واأحكام  الكفائّية،  وال�اجبات 

فراد، بل م��س�عه املجتمع كال�س�ابط  العاّم فه� حكم ل يك�ن م��س�عه الفرد اأو الأ

وال�س�ابط  وال�رشائب،  وال�سمان،  وال�سلح،  واحلرب،  وال�سحّية،  الثقافّية  والق�انني 

.
)1(

احلق�قّية واجلزائّية وال�سيا�سّية والقت�سادّية والدولّية

منه  كبري  ق�سم  تخ�سي�س  من  تخُل  مل  الفقه  تدوين  بداية  كانت  واإذا 

اأّن  اإّل  امل�سائل،   هذه 
ّ
ال�سيعي الفقه  يفتقد  مل  بحيث  ال�سيا�سّية  بحاث  بالأ

جملتها  من  متعّددة  �سباب  لأ ة  اخلا�سّ مكانتها  تكت�سب  مل  امل�سائل  هذه 

م�ر قد تفّرقت داخل اأب�اب  ح�سا�سية حّكام اجل�ر؛ لذلك نرى هذه الأ

ة بامل�سائل ال�سيا�سّية بعد اأن  الفقه املختلفة، ثّم بداأ تخ�سي�س اأب�اب خا�سّ

ج�اء، فاأزيحت م�ساألة التقّية من دائرة  عمل �سالطني ال�سيعة على تغيري الأ

ّول والثاين ق�ّسما اأب�اب  امل�سائل ال�سيا�سّية. من هنا نرى اأّن ال�سهيَدين الأ

 ،
)2(

يقاعات، وال�سيا�سات« الفقه اإىل اأربعة اأق�سام: »العبادات، العق�د، الإ

)1( اأب� القا�سم كرجي، تاريخ الفقه والفقهاء )طهران: �سمت، 1375 هـ �س(، ال�سفحة 8.

ميان )قّم:  )2( ذكرى ال�سيعة، م�سدر �سابق، اجلزء 1، ال�سفحات 61 اإىل 63؛ ال�سهيد الثاين، حقائق الإ

مام املرع�سي النجفي، 1409 هـ(، ال�سفحة 182. مكتبة الإ
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ّول  الفقيه–ولأ ب�لية  تتعّلق  اأبحاثاًا  الرناقي  اأحمد  املاّل  املرح�م  واأورد 

عن  حتّدث  حيث  يام،  الأ ع�ائد  كتاب  من  ة  خا�سّ عائدة  يف  مّرة– 

الفقه  اأب�اب  كاّفة  الكا�ساين  الفي�س  واأدرج  امل�ساألة.  ا�ستدلل على هذه 

يف كتاب مفاتيح ال�رشائح، �سمن فّنني اأ�سا�سيَّني: »العبادات وال�سيا�سات« 

.
)1(

و»العبادات واملعامالت«

بحاث  واأّما يف الع�رش احلا�رش، فقد اأ�سبح تخ�سي�س ق�سم من الفقه بالأ

ا، وقد اأّكد الكثري من الفقهاء املعا�رشين على  ال�سيا�سّية اأكرث قّ�ةاً وح�س�راً

اأمثال  نرى  هنا  من  الفقه.  ب�اب  لأ اجلديدة  تق�سيماتهم  يف  امل�ساألة  هذه 

اإىل  الفقه  اأب�اب  – يق�ّسم  املعا�رشين  الفقهاء  – وه� من  الزجناين  مام  الإ

حكام  و»الأ يقاعات«  والإ و»العق�د  »العبادات«  اأ�سا�سّية:  اأب�اب  ثالثة 

.
)2(

خَرين ا للق�سَمني الآ  ق�سيماً
ّ
وال�سيا�سات«، فاعترب الفقه ال�سيا�سي

اخلامنئي عبارة  مام  الإ راأي  ال�سيا�سة طبق  اأّن  تقّدم، ومبا  ما  بناءاً على 

يته ملعنى  ، وباللتفات اإىل روؤ
)3(

ون حياة النا�س عن القدرة على اإدارة �س�ؤ

الفقه �س�اء مبعناه العاّم اأو اخلا�ّس، وعباراته التي ت��سح املق�س�د من الفقه 

تي:  كالآ
ّ
�سارة اإىل عّدة معان للفقه ال�سيا�سي ، فاإنَّه ميكن الإ ّ

ال�سيا�سي

دارة ال�سيا�سيّة للبلد اأ. ق�سم من الفقه يتعّلق بالإ

الفقه ل   على جزء من 
ّ
ال�سيا�سي الفقه  التعريف، يطلق  بناءاً على هذا 

هذا  يف  فقهّية  ية  روؤ تقدمي  تريد  التي  ال�سيا�سية  م�ر  بالأ فقط  يرتبط 

ال�سيا�سّية  م�ر  الأ اإدارة  مع  ارتباط  اإيجاد  اإىل  تتجاوزه  بل  اخل�س��س 

)1( حم�سن الفي�س الكا�ساين، مفاتيح ال�رشائح )قّم: مطبعة اخليام، 1401 هـ(، اجلزء 1، ال�سفحة 36.

�سالم )قّم: ن�رش حكمت، من دون تاريخ(. )2( انظر، م��سى �سبريي الزجناين، الفقه على اآراء فقهاء الإ

ولني الثقافّيني يف احل�رشة الر�س�ّية املقّد�سة وهيئة حترير �سحيفة قد�س،  مام اخلامنئي، لقاء امل�س�ؤ )3( الإ

يف 1361/10/4 هـ.�س.
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اإطار  املتعّددة، والتي تندرج يف  عب  ال�سُ والجتماعّية املختلفة ذات 

 والقيادّي للمجتمع
ّ
 والعملي

ّ
التنظيم العيني

دارة ال�سيا�سّية للبلد، وامل�سائل   ه� ذاك الق�سم من الفقه الذي يتعّلق بالإ
ّ
والفقه ال�سيا�سي

املنكر،  باملعروف، والنهي عن  مر  الدولة، وم�سائل اجلهاد، والأ الجتماعّية، وم�سائل 

.
)1(

واأمثالها

 حيث مل يكن ميتلك حك�مة ليق�م 
ّ
 ب�سدد اإدارة املجتمع ال�سيا�سي

ّ
مل يكن الفقه ال�سيعي

.
)2(

باإدارتها وا�ستخراج اأحكامها من الكتاب وال�سّنة

ب. ق�سم من اأبواب الفقه العمليّة التي تتعّلق باإدارة حياة النا�س

 ل تلتفت اإىل احلك�مة واإدارة املجتمع، 
ّ
ية للفقه ال�سيا�سي اإّن هذه الروؤ

ح�ال ال�سخ�سّية والطهارات  بل تهتّم باأب�اب من الفقه خمتلفة عن الأ

فراد، وهي يف ال�قت  والعبادات، وتق�م باإدراجها �سمن اأعمال الأ

م�ر ال�سيا�سّية: عينه تتعّلق بالأ

ينبغي اأن نبحث مّرةاً اأخرى يف اأب�اب الفقه العملّية التي تتعّلق باإدارة حياة النا�س �س�اء 

.
)3(

كانت اأب�اب املعامالت اأو اأب�اب ال�سيا�سّيات

لهيّة التي تتعّلق بامل�سائل ال�سيا�سيّة ت. اأحكام ال�رشيعة الإ

ال�رشيعة  باأحكام  العلم  امل�سطلح،  املعنى  يف  الفقه  من  املراد  كان  اإذا 

الفقه  من  املراد  فاإّن  فراد،  الأ تكاليف  ال�سارع ح�ل  وراأي  التف�سيلّية 

حكام ال�سيا�سّية لل�رشيعة وحكم ال�سارع يف  ، العلم بق�سم من الأ
ّ
ال�سيا�سي

خ�س��س امل�سائل ال�سيا�سّية: »اإذا كان ال�سيا�سّي�ن يعتربون اأنف�سهم علماء 

.
)4(

باهلل، فهم علماء دين، اإذ اإّنهم يدرك�ن حكم اهلل يف باب ال�سيا�سة«

مام اخلامنئي بتاريخ 1376/3/14 هـ.�س. )1( كالم لالإ

)2( امل�سدر نف�سه.

مام اخلامنئي بتاريخ 1365/1/4 هـ.�س. )3( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1371/7/23 هـ.�س. )4( كالم لالإ
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ماهيّة فقه الدولة

»الفقه  اإىل جانب  ا�ستعمل  اآخر  م�سطلح  ه�  الدولة«  »فقه  م�سطلح  اإّن 

هذا  من  ُيراد  ل   .
)1(

مرتادفني ويعتربهما  البع�س  ي�ستبه  حيث   »
ّ
ال�سيا�سي

اإذ  وم�سائلها.  احلك�مة  تتمح�ر ح�ل  التي  الفقهّية  بحاث  الأ امل�سطلح 

املق�س�د  بل   .»
ّ
ال�سيا�سي »الفقه  مل�سطلح  مرادفةاً  احلال  هذا  يف  ت�سبح 

ال�سيا�سّية  التي ينطلق منها الفقيه نح� احلاكمّية  ية  من »فقه الدولة« الروؤ

لل�سيعة، والتي ي�ستفيد منها يف ا�ستنباطه من اأجل رفع حاجات احلك�مة. 

وعند  الفقهّية،  واملباحث  حكام  الأ درا�سة  واأثناء  ية،  الروؤ هذه  على  بناءاً 

ا من  اأ�سخا�ساً باعتبارهم  النا�س  اإىل  النظر  ينبغي  املكّلفني،  اأفعال  ت��سيح 

�سالمّية، ولي�س باعتبارهم مكّلفني منف�سلني عن املجتمع  اأفراد احلك�مة الإ

ية حاكمة على  واحلك�مة. لذلك، فقه الدولة لي�س جزءاًا من الفقه بل ه� روؤ

اإدارة  اأ�سا�س فقه  اأن تك�ن ال�ستنباطات الفقهّية على  كّل الفقه. وينبغي 

، واأن تك�ن كاّفة اأب�اب الفقه ناظرة اإىل اإدارة البلد.
ّ
النظام ال�سيا�سي

 لي�ست 
ّ
ال�سيا�سي الفقه  من هذا املنطلق، فالفل�سفة املبح�ث عنها يف 

وم�سائل  اأب�اب  كاّفة  عن  عبارةاً  �ستك�ن  بل  ال�سيا�سّية،  بحاث  الأ جمرد 

يجب  حيث  متنّ�عةاً  وزوايا  وناًا  �س�ؤ للحك�مة  اأّن  باعتبار  وذلك  الفقه؛ 

لرفع احتياجات احلك�مة. ومن  امل�سائل  تلك  الفقيه درا�سة جميع  على 

احلق�ق،  القت�ساد،  كاأبحاث  متعّددة  عناوين  لي�سمل  الفقه  يّت�سع  هنا 

ح�ال ال�سخ�سّية، بل كاّفة جمالت الفقه. الع�سكر، العائلة، الأ

ا   اأمراً
ّ
�سالمي ة من الفقه الإ  باأب�اب وم�ا�سع خا�سّ

ّ
ل ميكن اعتبار حتديد الفقه ال�سيا�سي

 اأو فقه الدولة ه� و�سف للحاكم على الفقه، والذي 
ّ
غري مطل�ب. بل الفقه ال�سيا�سي

.
)2(

ي�ستمل على جميع اأب�ابه

 141 ال�سفحتان   ،�2 العدد  نقد ونظر،  الدولة«، مقالة يف ف�سلّية  )1( انظر، مهدي مهريزي، »فقه 

و142.

)2( »فقه الدولة«، م�سدر �سابق، ال�سفحتان 141 و142.
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تي:  فه� الآ
ّ
اأّما الذي ميّيز فقه الدولة عن الفقه ال�سيا�سي

على  ي�ستمل  اإذ  احلك�مة،  باأبحاث  خمت�ّس  غري   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  اأّوًل: 

ا   م�ج�داً
ّ
م�ساديق كثرية ل عالقة لها بالدولة. لذلك كان الفقه ال�سيا�سي

واإذا   .
ّ
ال�سيعي الفقه  اجل�ر يف  وكذلك حاكمّية حّكام  اأمد ط�يل،  منذ 

كانت م�ساديقه كثريةاً يف زمان احلاكمّية ال�سيا�سّية لل�سيعة، اإّل اأّنه ميكن 

احلديث عن اأبحاث �سيا�سّية حتت ذيل كّل حك�مة.

ة   جزءاًا من اأب�اب الفقه وم�سائله املخت�سّ
ّ
ثانيًا: ي�سّكل الفقه ال�سيا�سي

اأّما فقه الدولة  بامل�ا�سيع ال�سيا�سّية حيث يعمد اإىل مطالعتها ودرا�ستها، 

فيعمد اإىل ا�ستنباط كاّفة املباحث وامل�ا�سيع.

 ،
ّ
ثالثًا: �سحيح اأّن �سعة و�سم�ل فقه الدولة تبلغ م�ست�ى الفقه العم�مي

اإّل اأّن ما ميّيز فقه الدولة عن الفقه الرائج اأّن فقه الدولة عبارة عن تقدمي 

حكام  الأ كاّفة  اإىل  والنظر  احلك�مة،  ون  �س�ؤ لهّية يف جميع  الإ حكام  الأ

حكام  الأ من  حكم  كّل  تاأثري  ومالحظة  حك�مّيته،  وجهة  من  الفقهّية 

 
ّ
. اأّما الفقه العم�مي

ّ
دارة املطل�بة يف النظام ال�سيا�سي يف ال��س�ل اإىل الإ

خذ بعني العتبار  فيتمح�ر ح�ل امل�سائل وامل�ا�سيع الفرديّة من دون الأ

حكام التي يقّدمها الفقيه  ا تختلف اأن�اع الفتاوى والأ جانب الدولة. طبعاً

يَتني. يف هاَتني الروؤ

على  ا  مراراً اأّكد  حيث  الدولة  فقه  دعاة  من  فه�  اخلامنئي  مام  الإ اأّما 

ب�اب،  ية، واإذ اعترب اأّن دائرة الفقه ت�ستمل على كاّفة الأ �رشورة هذه الروؤ

ية،  ا لهذه الروؤ  طبقاً
ّ
اأّكد على �رشورة اأن يق�م الفقهاء بال�ستنباط الفقهي

التي  الفتاوى  تاأثري واختالف من ن�ع  ية من  الروؤ ثّم ذّكر مبا ترتكه هذه 

ي�سدرها الفقيه:

باب  من  بدءاًا  النظام  واإدارة  املجتمع  واإدارة  البلد  اإدارة  نح�  يت�ّجه  فقيهنا  نظر  اإّن 

تبحث�ن  وعندما  الطهارات،  باب  اأّنه حّتى يف  تلتفت�ا  اأن  يجب  الدّيات.  اإىل  الطهارة 

اإدارة حياة  تاأثري  فاإّن البحث يقع حتت  اأو ماء احلّمام على �سبيل املثال،  املاء املطلق  عن 
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حكام العاّمة،  املجتمع، وهكذا يك�ن احلال حّتى ن�سل اإىل اأب�اب املعامالت واأب�اب الأ

م�ر  الأ هذه  جميع  ا�ستنباط  ينبغي  خرى.  الأ ب�اب  الأ وباقي  ال�سخ�سّية،  ح�ال  والأ

ّدي اإىل اإيجاد  ّثر يف ال�ستنباط، وقد ي�ؤ باعتبارها جزءاًا من جمم�عة اإدارة البلد. هذا �سي�ؤ

.
)1(

تغيريات جذرّية

�سحيح اأّن مناذج فقه الدولة نادرة يف ال�سن�ات القدمية كع�رش املحّقق 

الكركي، اإّل اأّنه ميكن الّدعاء بجراأة اأّن فقه الدولة قد ولد يف ظّل الث�رة 

عدم  �سبب  اأّما  الفقهّية.  ومبانيه  اخلميني،  مام  الإ وجه�د  �سالمّية،  الإ

الفقهاء  اأمام  يكن  مل  حيث  متعّددة،  �سباب  لأ فه�  املا�سي  يف  وج�ده 

زوال  ياأمل�ن  يك�ن�ا  فلم  ال�ستنباط،  من  النح�  لهذا  �سالح  م��س�ع 

. وبناءاً 
ّ
 يتمح�ر ح�ل الفقه ال�سيعي

ّ
حّكام اجل�ر اأو حاكمّية نظام �سيا�سي

على هذا، تعّر�س الفقهاء للم�سائل الفرديّة ومل ي�سعروا ب�رشورة البحث 

 وامل�سائل املتعّلقة باإدارة املجتمع.
ّ
عن النظام ال�سيا�سي

وعليه، ميكن الق�ل اإّن فقه الدولة يف بداية الطريق، وعليه اأن يخط� 

خط�ات كبرية لينم� ويرتعرع. 

مام اخلامنئي ح�ل �رّش عدم اإقبال الفقهاء املتقّدمني على فقه  حتّدث الإ

 الفردّي، وبنّي الدور املح�رّي 
ّ
الدولة وت�ّجههم نح� ال�ستنباط الفقهي

مام اخلميني يف هذا اخل�س��س لالإ

 نح� فقه الدولة بعد اأن كان فقهاء ال�سيعة 
ّ
مام اخلميني ه� الذي �ساق الفقه ال�سيعي الإ

ول�سن�ات ط�يلة بعيدين عن ال�سلطة واحلك�مة. فلم يكن الفقه اآنذاك فقه دولة بل فقه 

بع�س  لقرون ط�يلة من  ال�سيعّية كانت خاليةاً  الكتب  اأّن  اأهل الخت�سا�س  يدرك  فرد. 

عمال  بالأ املتعّلقة  م�ر  والأ واحل�سبة،  احلك�مة،  البلد كم�ساألة  باإدارة  املتعّلقة  بحاث  الأ

بحاث مل يجِر احلديث عنها يف الكتب الفقهّية  اجلمعّية وال�سلطة ال�سيا�سّية. وبع�س هذه الأ

خرى كاجلهاد  امل�سائل الأ . وهناك بع�س  طالق، كم�ساألة احلك�مة مثالاً وىل على الإ الأ

ا لقرون عديدة من الكتب الفقهّية  ، كان مفق�داً
ّ
�سالمي وه� م�ساألة اأ�سا�سّية يف الفقه الإ

ال�ستدللّية. وال�سبب يف ذلك وا�سح. مل ميار�س فقهاء ال�سيعة اأّي تق�سري اأو ق�س�ر يف 

هذا اخل�س��س. فهذه امل�سائل مل تكن مطروحةاً عندهم. مل يكن لل�سيعة حك�مة. مل يكن 

. مل يكن هناك حك�مة، ومل يكن مطل�باًا 
ّ
ّ اإدارة املجتمع ال�سيا�سي

مطل�باًا من الفقه ال�سيعي

مام اخلامنئي بتاريخ 1370/6/31 هـ.�س. )1( كالم لالإ



28

اإدارة جهات تلك احلك�مة ليجري ا�ستنباط اأحكام ذلك من الكتاب وال�سّنة. لذلك كان 

ا  �ساً فقه ال�سيعة والكتب الفقهّية ال�سيعّية يغلب عليها الطابع الفردّي. كان ذاك الفقه خم�سّ

كرث لدائرة حمدودة من احلياة الجتماعّية،  م�ر الدينّية ل�سخ�س اأو يف احلّد الأ دارة الأ لإ

ا فيه يف جمالته املتنّ�عة.  كامل�سائل املتعّلقة بالعائلة واأمثالها. ومل يكن هذا الت�ّجه م�ج�داً

، وفقه 
ّ
 نح� الفقه الجتماعي

ّ
�سالمي  الإ

ّ
مام العظيم على اإخراج الفقه ال�سيعي عمل الإ

ا، هذا الفقه الذي يريد اإدارة نظام حياة ال�سع�ب، والذي يجب  الدولة منذ اأن كان مبعداً

.
)1(

جابة على كاّفة م�سائل ال�سع�ب ال�سغرية والكبرية عليه الإ

الفقه،  مل�سطلح  اخلميني  مام  الإ و�سعه  الذي  التعريف  فهم  وميكن 

 ،
ّ
ية يف الفقه ال�سيعي والذي يّتجه نح� الدولة يف ظّل و�سّيته بهذه الروؤ

بحاث الفقهّية: وهذا ي�سري اإىل �رشورة هذا الت�ّجه يف جمال ا�ستنباط الأ

الفقهّية يف  حكام  لالأ العملّية  الفل�سفة  متّثل   
ّ
احلقيقي املجتهد  نظر  من وجهة  فاحلك�مة 

املع�سالت  تعامله مع  للفقه يف   
ّ
العملي ن�سانّية. واحلك�مة هي جت�سيد اجلانب  الإ احلياة 

.
)2(

الجتماعّية وال�سيا�سّية والع�سكرّية والثقافّية

ثانيًا: اأنواع الفقه ال�سيا�سي

، والذي تراوح بني 
ّ
اإذا كان الختالف قد ظهر يف معنى الفقه ال�سيا�سي

كرث، فاإّنه قد اّت�سع وظهر ب�سكل اأكرب يف الفقه  قّل وامل�ست�ى الأ امل�ست�ى الأ

 
ّ
قّلي ى الفقهاء يف الفقه الأ نف�سه. بل كان يجب البحث عن اختالف روؤ

�سارة اإىل  كرثّي يف م�سائل تتعّلق بعلم الكالم والفقه حيث ميكن الإ والأ

طار: بع�س العناوين يف هذا الإ

1. �رشورة وج�د �سفة الع�سمة للحاكم.

ع�رش  يف   
ّ
�سالمي الإ  

ّ
ال�سيا�سي النظام  وج�د  اإنكار  اأو  الرتديد،   .2

 عليه ال�سالم.
ّ
مام علي الر�س�ل �سّلى اهلل عليه واآله و�سّلم، والإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1376/3/14 هـ.�س. )1( كالم لالإ

1378 هـ.�س(، اجلزء  مام اخلميني،  اآثار الإ �ّس�سة تنظيم ون�رش  مام )م�ؤ �سحيفة الإ مام اخلميني،  )2( الإ

21، ال�سفحة 289.
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ال�سيا�سة  عن  البتعاد  و�رشورة  والفقه،  الدين  بقدا�سة  العتقاد   .3

ا. ا قبيحاً باعتبارها اأمراً

املجتمع  اأم�ر  بكاّفة  الهتمام  على   
ّ
ال�سيعي الفقيه  قدرة  عدم   .4

 وامل�سلمني.
ّ
�سالمي الإ

5. عدم ت�ّقع املزيد من الفقه.

6. ان�سداد باب الفقه والجتهاد يف امل�سائل امل�ستحدثة.

زمنة واختالف اجتهاد الفقهاء. 7. وج�د حالة التقّية يف بع�س الأ

ومن هنا يت�ّجه كّل فرد اأو تّيار من الفقهاء نح� ال�ستنباط والجتهاد 

ّدي  خرين، وهذا ي�ؤ ة بحيث يظهر الختالف عن الآ يته اخلا�سّ مبا يطابق روؤ

ة يف جمال الفقه. مل يقت�رش وج�د هذه  ية خا�سّ بدوره اإىل وج�د ت�ّجه وروؤ

 الذي ظهر فيه 
ّ
احلالة على الفقه مبعناه العاّم بل تعّداه اإىل الفقه ال�سيا�سي

ب�سكل وا�سح واأكرب.

على  الأ امل�ست�يات  اإىل  ت�سري  التي  املراتب  ب�سل�سلة  يتعّلق  فيما  اأّما 

 والذي اأّدى اإىل وج�د متايز واختالف يف 
ّ
دنى لظرفّية الفقه ال�سيا�سي والأ

تي: ى الفقهّية، فه� كالآ الروؤ

�. حموريَّة الفرد واملكلَّف

عمل بع�س الفقهاء على الت�ّجه واللتفات اإىل بع�س امل�سائل ال�سيا�سّية، 

العالقة  النظر عن حقيقة  اأبحاثهم بغ�ّس  وذكروا بع�س تلك امل�سائل يف 

هذه  طرح  وبعد  �سيا�سّية.  ج�انب  الفقه  وامتالك  وال�سيا�سة  الفقه  بني 

حمدوديّة  وج�د  اإىل  ّدي  ي�ؤ الذي  فاإّن  ال�سيا�سّية،  للم�سائل  املجم�عة 

من�ذج  ية يجب و�سعه يف خانة الأ  طبق هذه الروؤ
ّ
م�ساعفة للفقه ال�سيا�سي

يق�م�ن  ال�سيعة  فقهاء  كان  التي  املراحل  من  الكثري  ففي  عليها.  احلاكم 
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ام اجلائرون يقف�ن على راأ�س ال�سلطة ال�سيا�سّية  فيها بال�ستنباط، كان احلكَّ

ال�سيعة  لل�سيعة ب�سكل عاّم، ولعلماء   
ّ
اأو عملي ن�ساط نظرّي  اأّي  ليمنع�ا 

ب�سكل خا�ّس. لذلك عمد فقهاء ال�سيعة ويف اأج�اء �سيطرة حالة التقّية اإىل 

املبادرة لرفع احلاجات الفردّية للمكّلفني، وهذا يعني ال�ستنباط انطالقاًا 

ا تتنا�سب وامل�سائل العبادّية، والقت�ساد  ية، فاأ�سدروا اأحكاماً من هذه الروؤ

الفردّي والعائلة، واأبحاث اأخرى من هذا القبيل.

ويف  حمدود  ب�سكل  يجري  فكان  ال�سيا�سّية،  بحاث  الأ تناول  واأّما 

بحاث اجلزائّية  ية الهالل، والأ قالب اأبحاث اأخرى ك�سالة اجلمعة، وروؤ

ل  مبا  فراد  لالأ ال�رشعّية  الحتياجات  رفع  )بهدف  واحلدود  كالق�سا�س 

بحاث تندرج  ّدي اإىل مزاحمة ال�سلطة ال�سيا�سّية(. مع العلم اأّن هذه الأ ي�ؤ

بحاث العبادّية اأو احلق�قّية. اإّل اأّن ظه�رها يف تلك  الي�م يف جمم�عة الأ

املراحل على هذه ال�ساكلة اإمّنا ه� ب�سبب ظروف احلاكمّية ال�سيا�سّية يف 

تلك املرحلة. واإذا جرى احلديث يف تلك املرحلة عن اجلهاد واملرابطة 

، فاإمّنا ذلك ب�سبب 
ّ
مر باملعروف يف جمالت الفقه ال�سيا�سي وال�سلح والأ

ال�سيعة املحدودة،  جل رفع احتياجات  الفقه، فه� لأ الفردّية من  احليثّية 

يف  املخاطب  يكن  فلم  احل�سبة،  واأم�ر  املحدودة،  ال�رشورات  وب�سبب 

. مع العلم 
ّ
ا يندرج حتت النظام ال�سيا�سي ا وا�سعاً ا�ستنباط هذه امل�سائل جمتمعاً

املجتمع  فتحّمل  اأبحاث،  هكذا  طرح  لها  يرق  مل  ال�سيا�سّية  ال�سلطة  اأّن 

 العديد من امل�سكالت ب�سببها. 
ّ
ال�سيعي

راأي هذه  للحديث عن  امل�ساألة، وتعر�س  ال�سدر هذه  ال�سهيد  عالج 

املجم�عة من الفقهاء، واعترب اأّن ال�رّش يف ذلك ه� حمدوديّة الهدف من 

الجتهاد: 

اأّدى البتعاد عن ال�سيا�سة بالتدريج اإىل حمدوديّة يف الهدف الذي اأوجد حركة الجتهاد 

تاأثري يف  له  يك�ن  قد  )الذي  ال�حيد  جماله  اأّن  عقيدة  �سي�ع  و�ساهم يف  مامّية،  الإ عند 

�سالم ولي�س املجتمع. وهكذا ارتبط  الفرد والإ ( ه� جمال النطباق بني 
ّ
العامل اخلارجي

.
)1(

الجتهاد يف ذهن الفقيه بالفرد امل�سلم ولي�س باجتماع امل�سلمني

)1( حمّمد باقر ال�سدر، همراه با حتّول واجتهاد )طهران: روزبه، 1359 هـ. �س(، ال�سفحة 8.
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مام اخلميني بهذه النقي�سة يف جمال الفقه، واأ�سار اإىل �رشورة  اهتّم الإ

اأبحاث علمّية مبتلاًى  ة، واإيجاد  اأبحاث خا�سّ متركز الفقه والفقهاء على 

بها يف املا�سي واحلا�رش، واأّكد عند حتليله لهذه امل�ساألة يف الع�رش احلايّل

كّل  تكّر�س  كانت  حيث  ا  اأي�ساً واحد  جانب  على  اقت�رش  العلمّية  احل�زات  اهتمام  اإّن 

كانت  التي  الفقه  اأب�اب  معظم  اإّن  بل  �سالمّية.  الإ العل�م  واأبحاث  للدرا�سة  جهدها 

اجله�د  ترتّكز  كانت  التي  الفقهّية  حكام  الأ بع�س  عدا  ما  من�سّيةاً  اأب�اباًا  كانت  تدّر�س، 

ح�لها مّما كان متداولاً اآنذاك. واإّننا الي�م ن�اجه م�ساكل كربى يف الق�ساء، وال�سبب يف 

. ذلك اأّن الق�ساء مل يكن باأيدي علماء الدين اأ�سالاً

 . ون ال�سيا�سّية كانت قد اأ�سحت عيباًا ومهانةاً كرث من ذلك، اإّن ق�سّية التدّخل يف ال�س�ؤ والأ

كرم �سّلى  م�ر كانت بيد الر�س�ل الأ ا. بيد اأّن الأ ا ُفر�س علينا جميعاً لقد كان ذلك خمّططاً

 
ّ
مام علي ، وكذلك بيد الإ

ّ
كرب واأعلى مرجع اإ�سالمي �سالم الأ اهلل عليه واآله و�سّلم، عامل الإ

عليه ال�سالم، غري اأّن ال��سع اأخذ يت�ساءل بالتدريج حّتى اأ�سبح من ال�سعب على املجتهد 

ونها،  وعامل الدين ورجاله اأن يذكر ا�سم ال�سيا�سة على ل�سانه اأو التدّخل يف �ساأن من �س�ؤ

 .
)1(

ّنهم كان�ا �سي�اجه�نه بالق�ل: ما عالقتك بذلك؟ لأ

، عندما وجد �سعار ف�سل الدين عن 
ّ
اأّما على م�ست�ى ال�اقع اخلارجي

الفقه  فغا�س  النا�س،  اإىل  �رشايته  بداأت  الدين،  مكانه يف ح�زة  ال�سيا�سة 

اأم�ر املجتمع  التدّخل يف  الفرديّة والعبادّية، وابتعد عن  النا�س  اأم�ر  يف 

ا يف هكذا اأج�اء فاإّن ما يت�ّقعه النا�س من  . طبعاً
ّ
وحاكمّية النظام ال�سيا�سي

الفقهاء ه� التدّخل يف اأم�رهم العباديّة والفردّية، واعتربت دخالة الفقيه 

بل  ل  جماز  غري  ا  اأمراً دارة  والإ للمجتمع  �سا�سّية  الأ امل�سائل  يف خ�س��س 

اأ�سبح ُينَظر اإىل الفقيه الذي يتدّخل يف هكذا اأم�ر على اأّنه فاقد للدين.

2. حموريّة املجتمع البعيد عن الدولة

 عدا عن الفرقَتني 
ّ
�سارة اإىل فرقة اأخرى يف جمال الفقه ال�سيا�سي ميكن الإ

املتقّدمتي الذكر، حيث كان بع�س الفقهاء يذعن باجتماع عن�رَشي الفقه 

مام، م�سدر �سابق، اجلزء 17، ال�سفحتان 37 و38. )1( �سحيفة الإ
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جابة على كاّفة املق�لت  ّكد على �رشورة اأن يق�م الفقه بالإ وال�سيا�سة، وي�ؤ

لء خط�ات متقّدمةاً عن املا�سي يف جمال  ال�سيا�سّية، وبالتايل، خطى ه�ؤ

 يف 
ّ
ية الفقه ال�سيعي م�ساديق ال�سيا�سة، فاعتربوا اأّن من وظائفهم تبيني روؤ

�سارة اإىل  طار ميكن الإ خ�س��س العنا�رش ال�سيا�سّية اجلديدة، ويف هذا الإ

حزاب، احل�سبة، نفي  بحاث التي عر�س�ها كاملاهّية الفقهّية لالأ بع�س الأ

�سالم، وغري ذلك. وبراأينا  ، الدفاع عن كيان الإ
ّ
ال�سبيل، اجلهاد البتدائي

 – على الرغم 
ّ
قّلي فاإّن الذي ما زال يجعل هذه الفرقة يف زمرة الفقه الأ

ّ اإىل م�ست�ى اأعلى من الفقه الفردّي اإىل جمال 
من ارتقائها بالفقه ال�سيا�سي

يتها،   واأّن خماطبهم ه� املجتمع ولي�س الفرد – هي روؤ
ّ
الفقه الجتماعي

ال�سالم،  عليه  باملع�س�م  خمت�ّس  �ساأن  ال�سيا�سّية  احلاكمّية  حّق  اأّن  وهي 

وج�د  لعدم  الغيبة  ع�رش  يف   
ّ
ال�سيا�سي النظام  ت�سكيل  رف�س�ا  ولذلك 

ية، فاإّن ال�لية امللقاة على عاتق »الفقهاء«  املع�س�م. وبناءاً على هذه الروؤ

فتاء والق�ساء، ول تتجاوز حدود ال�لية  يف ع�رش الغيبة، هي ولية يف الإ

م�ال ال�رشعّية، والهتمام باأم�ر  على اأم�ر املحج�زين والقا�رشين، والأ

تعطيلها،  ال�سارع  ير�سى  ل  التي  م�ر  والأ  ،
ّ
الديني والتبليغ  احل�زات، 

باحلياة  تعتقد  ية  الروؤ اأّن هذه  ومبا  مت�سّد خا�ّس.  لها  يعنّي  مل  التي  وتلك 

 الظامل فاإنَّها تكن قادرةاً 
ّ
حتت ظّل حاكمّية احلاكم اجلائر والنظام ال�سيا�سي

، فبقي 
ّ
على ال�ستفادة من الكثري من الظرفّيات التي يحملها الفقه ال�سيعي

حكام بحالة التعطيل حيث �ست�سل اإىل فعلّيتها احلقيقّية عند  الكثري من الأ

ظه�ر اإمام الزمان عّجل اهلل فرجه ال�رشيف.

الفقيه ونظريّة  ال�اقعة حتت ت�رّشف  بال�لية  القائلني  اإّن  الق�ل  ميكن 

احل�سبة هم �سمن هذه املجم�عة.

راكي يف كتاب البيع �سمن البحث  مام الآ مثال ذلك اأنَّه ل� عدنا اإىل الإ

عن ال�لية، ل�جدناه ي�رّشح باأّن وظيفة الفقيه يف ع�رش الغيبة عبارة عن: 

فراد القا�رشين فقط،  اإجراء احلدود، الفت�ى، الق�ساء، وال�لية يف اأم�ر الأ
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دلة عاجزة عن اإثبات ولية الفقيه اجلامع لل�رشائط يف اإدارة  وبالتايل، فالأ

.
)1(

ونه املختلفة  واإدارة �س�ؤ
ّ
النظام ال�سيا�سي

دلّة ل تثبت ولية الفقيه يف ت�سكيل النظام  مام اخل�ئي اأّن الأ واعترب الإ

يف  ال�لية  فتنح�رش  ونه،  و�س�ؤ اأجزائه  اإدارة  وكذلك  واإدارته،   
ّ
ال�سيا�سي

احل�سبّية  م�ر  الأ الت�رّشف يف  اأّما  بالدليل،  ذلك  لثب�ت  والفت�ى  الق�ساء 

فثابت، ولكن لي�س من باب ال�لية امل�ستندة اإىل اأدّلة �رشعّية، بل من باب 

م�ر: فراد القادرين على الت�رّشف يف هذه الأ خذ بالقدر املتيّقن لالأ الأ

ال�لية مل تثبت للفقيه يف ع�رش الغيبة بدليل، بل الثابت ح�سب الن�س��س اأمران: نف�ذ 

ينعزل  ثّم  ومن  ولية،  عن  لي�س  احل�سبّية  م�ر  الأ يف  ت�رّشفه  واأّن  فت�اه،  وحّجّية  ق�سائه 

.
)2(

خذ بالقدر املتيّقن فقط ّنه اإمّنا جاز له الت�رّشف من باب الأ وكيله مب�ته لأ

3. حموريّة احلكومة وال�سيا�سة

بحاث ال�سيا�سّية التي كانت حمدودةاً يف املا�سي اأ�سبحت  اإّن امل�سائل والأ

خرية، واأ�سبح لها الكثري من التنّ�ع. ومن  وا�سعةاً ومعّقدةاً يف ال�سن�ات الأ

املا�سية خمت�رشاًا  املرحلة  تلك  الدولة يف  اإذا كان دور  ا،  اأي�ساً املنطلق  هذا 

فاإّن  العادّية،  النا�س وحاجاتهم  اإدارة عالقات  يف م�ست�يات حمّددة، من 

خرية، بحيث اأ�سبح ي�ستمل  ا يف ال�سن�ات الأ مر اأ�سبح اأكرث رونقاً هذا الأ

على طيف وا�سع من امل�ا�سيع والعالقات. من هنا، ميكن الق�ل اإّن على 

دارة املجتمع ب�سكل �سحيح  �ساليب لإ  اختيار اأف�سل الأ
ّ
كّل نظام �سيا�سي

ذلك  بعد  يعمد  ثّم  واجل�انب  ون  ال�س�ؤ كاّفة  العتبار  بعني  خذ  الأ مع 

ال�سيعّية  التعاليم  اأ�سا�س  القائم على   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  اأّن  التنفيذ. وكما  اإىل 

، وذلك يف كاّفة املراحل، 
ّ
�سالمي يجيب على كاّفة حاجات املجتمع الإ

مام ال�سادق(، 1413، اجلزء 2، �سفحة 172. �س�سة الإ راكي، كتاب البيع، )قّم، م�ؤ )1( حمّمد علي الآ

)2( اأب� القا�سم اخل�ئي، مباين تكملة املنهاج، الطبعة 2 )قّم: العلمّية، 1396 هـ. ق(، ال�سفحات 224 

اإىل 226.
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ة، اأمثال  م�ر اخلا�سّ فكان ياأخذ بعني العتبار يف املا�سي وج�د بع�س الأ

 
ّ
م�ساألة التقّية، والبتعاد عن احلاكمّية ال�سيا�سّية، وعدم العرتاف الر�سمي

قلية، وغريها. وهذا   يف الأ
ّ
، وك�ن اأتباع املذهب ال�سيعي

ّ
باملذهب ال�سيعي

ا من  ا وا�سعاً م�ر الفرديّة، بينما ي�اجه الي�م طيفاً ما �ساهم يف ت�ّجهه نح� الأ

. فالفقه 
ّ
م�ر امل�ستحدثة مع وج�د بلد م�ستقّل يعتمد املذهب ال�سيعي الأ

اأبحاثه،  يف  عليه  ي�سدق  ط�يلة  ل�سن�ات  كان  الذي   
ّ
ال�سيعي  

ّ
ال�سيا�سي

التحّ�لت  العتبار  بعني  خذ  الأ الي�م  منه  مطل�باًا  اأ�سبح   ،
ّ
قّلي الأ الفقه 

يف  اأ�سا�سّية  خط�ات  يخط�  واأن  املجتمع،  يف  �سالمّية  الإ والتغيريات 

ال�سحيحة  دارة  اإطار الإ التي تندرج يف   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  اأبحاث  ت��سيح 

بالرك�د واجلم�د،  ف�سُيتَّهم  واإّل   ،
ّ
ال�سيا�سي للمجتمع والنظام  واملطل�بة 

وعدم ال�ستعداد مل�اكبة احلاجات املعا�رشة، وعدم تلبية حاجات النا�س 

واملجتمع املتنّ�عة.

جابات  �سالمّية كانت، وط�ال املراحل، تقّدم الإ وال�اقع اأّن ال�رشيعة الإ

ون وحاجات النا�س. ل بل يجب الق�ل انطالقاًا من النح�  التي تتعّلق ب�س�ؤ

 اأن يخط� خط�ات �رشيعة 
ّ
املت�سارع يف العامل املعا�رش اإّن على الفقه ال�سيعي

يف هذا امل�سري.

 
ّ
 ال�سيعي

ّ
اأّما احلالة العملّية التي ميكن ت�سّ�رها مل�اجهة الفقه ال�سيا�سي

تي: لل�رشوط والظروف املتقّدمة، فهي كالآ

املعا�رشة  والحتياجات  اجلديدة  التحّ�لت  اإىل  اللتفات  عدم   .1

يف  والغ��س  املا�سي،  يف  عليه  كان  ما  على  بالجتهاد  والحتفاظ 

بطن الفقه الفردّي، والكتفاء برفع الحتياجات العبادّية والقت�ساديّة 

فراد. وال�سيا�سّية املحدودة لالأ

2. النخراط يف حركة التحّ�لت العاملّية ودرا�سة امل�سائل واملباحث 

وب و�سعي انفعايّل لكّل ما ياأتي من الغرب،  اجلديدة، يف ظّل عمل دوؤ
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الدينّية من خالل احلكم على تلك امل�سائل  التعاليم  اإىل  مع اللتفات 

وامل�ا�سيع بالتحرمي والتحليل، اجل�از اأو احلرمة. 

واإدخال  والقت�سادّية،  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  نظمة  الأ ا�ستنباط   .3

ا  طبقاً انفعالّية.  حركة  يف  ال�سري  وعدم  الفقه،  يف  املجتمع  حاجات 

 يف الع�رش احلا�رش اأن 
ّ
 ال�سيعي

ّ
لهذا املعنى، ينبغي على الفقه ال�سيا�سي

�سافة   يف ع�رش الغيبة، واأن يت�ّجه بالإ
ّ
يعمل على اإيجاد النظام ال�سيا�سي

�سا�سّية يف  �سغر، نح� ا�ستنباط املبادئ الدينّية الأ اإىل ا�ستنباط الفقه الأ

ال�سيعّية  الن�س��س  قراءة  اإعادة  اإىل  يعمد  اأن  عليه  ثّم  احلا�رش،  الع�رش 

نظمة ال�سيا�سّية يف املجتمع، ثّم   لالأ
ّ
�سلّية، واإيجاد تخطيط هند�سي الأ

وت�سكيل  امل�سابهة،  العاملّية  نظمة  الأ بني  ة  اخلا�سّ م�قعّيته  اإيجاد  عليه 

يف  خرويّة  والأ الدني�ّية  املجتمع  �سعادة  يلحظ  واأن  امل�ستقّلة،  ه�ّيته 

حكام، ولي�س فقط الحتياجات الفرديّة بل عليه اأن ي��سع  ا�ستنباط الأ

حكام املنا�سبة. لي�سمل حاجات املجتمع، ثّم عليه اإ�سدار الأ

وىل نح� الّتهام باجلم�د  ية الأ  اأن ين�ساق الفقه بناءاً للروؤ
ّ
من الطبيعي

�سافة اإىل اأّن الكثري من م�سائل الفقه  وعدم الفعالّية يف الع�رش احلا�رش بالإ

الثانية،  ية  للروؤ بناءاً  اأّما  منها.  ال�ستفادة  عدم  عن  عدا  فيه  مكانها  تفتقد 

ف�سحيح اأّن الهدف ه� حتديث الفقه، ورفع تهمة عدم الفعالّية، واإزالة 

اإىل  ّدي  ي�ؤ اأّنه  اإّل  ال�سيا�سّية،  هداف  الأ من  وه�  امل�ستحدثة،  احلاجّيات 

غري  النظريّات  ظّل  يف  فيتحّرك  النفعال،  م�سكلة  يف  الفقه  انغما�س 

مر اإىل ت��سيح  ا الكثري من م�سائله الهاّمة، وي�سعى يف نهاية الأ الدينّية تاركاً

منني بهذه امل�سائل من خالل حكم التحرمي والتحليل، واجل�از  تكليف امل�ؤ

�سيل، ولن  �سالم الأ ّدي اإىل ت��سيح الإ ية ل ت�ؤ واحلرمة، اإّل اأّن هذه الروؤ

امل�سادر  يف  البحث  اأّن  وال�سحيح  اللتقاط.  تهمة  عن  بعيدةاً  تك�ن 

اإىل  ينتهي  اأن  ميكنه  احلا�رشة  الظروف  ظّل  قراءتها يف  واإعادة  �سا�سّية  الأ



36

 اأ�سيل يتناول جميع 
ّ
اإيجاد اأنظمة �سيا�سّية، وي�جب اإيجاد ت�ّجه اإ�سالمي

اإ�سالمّية بكّل ما للكلمة من  لبناء ح�سارة  ون واجل�انب ال�رشورّية  ال�س�ؤ

ية الثالثة، ل بل  معنى. وال�اقع اأّن الذي ميكنه القيام بهذا الدور ه� الروؤ

ية تندرج نظريّتنا ح�ل الفقه  هي التي ينبغي الهتمام بها. ويف هذه الروؤ

كرثّي.  الأ
ّ
ال�سيا�سي

 
ّ
ال�سيا�سي الفقه  عن  عبارة  ية  الروؤ هذه  طبق  كرثّي  الأ  

ّ
ال�سيا�سي الفقه 

املطل�ب لل�سيعة، ل بل هذا الت�ّجه حمك�م باحل�س�ل اإذا اجتمعت بع�س 

م�ر ال�رشوريّة ومن جملتها: الأ

1. م�ست�ى الت�ّقع املختلف )العايل من الفقه(.

2. معرفة امل��س�ع ب�سكل دقيق ومطابقته ال�اقع.

�سا�سّية ب�ا�سطة الفقه. 3. رفع احتياجات املجتمع الأ

4. ال�ستفادة من املناهج اجلديدة يف جمال ال�ستنباط.

حكام. 5. التاأكيد على دور الزمان واملكان يف ا�ستنباط الأ

6. اإيجاد ح�سارة اإ�سالمّية يف ظل تعاليم ال�رشيعة.

.
ّ
7. كرثة البحث عن امل�سائل وامل�ا�سيع امل�ستحدثة يف املجال ال�سيا�سي

خرى  �سالمّية الأ �سالمّية والدول الإ 8. اإيجاد العالقات بني الدولة الإ

اأو الدول الكافرة وتنظيمها.

 
ّ
ال�سيا�سي النظام  اإدارة  جهة  من  وكتبه  الفقه  اأب�اب  اإىل  التطّلع   .9

 يف ع�رش الغيبة ب�سكل �سحيح.
ّ
ال�سيعي

ون وحاجات املجتمع يف قالب احلك�مة بهدف  10. حّل خمتلف �س�ؤ

ن�رش التدّين يف العامل.

لي�سمل  الفقه  وت��سيع  حكام،  الأ ا�ستنباط  يف  الت�ّقف  عدم   .11

ا�ستنباط النظرّيات والنظم الدينّية-ال�سيا�سّية.
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تقدمي  بل  ل  متزامن،  ب�سكل  الفقه  يف  واملجتمع  الفرد  خماطبة   .12

احتياجات الدولة على الحتياجات الفرديّة.

13. ال�ستفادة من ال�ستعدادات الكامنة والتي هي بالقّ�ة، وال�ستفادة 

جل اإي�سال ما مل يكن بحثه يف املا�سي )ل�ج�د م�انع(  من الفقه لأ

اإىل فعلّيته احلقيقّية.

كرثّي  الأ  
ّ
ال�سيا�سي الفقه  ت��سيح �رشورة  وبهدف  اأخرى،  من جهة 

وماهّيته، يجب الق�ل: 

تق�سم املعارف والتعاليم الفقهّية اإىل ثالثة اأق�سام رئي�سّية، وهي عبارة 

عن: »العقائد« وهي ق�سم من املعارف يعنى مبعرفة الك�ن، وحقيقة اخللق 

تبنّي  املعارف  خالق« وهي جمم�عة من  ن�سان، و»الأ باهلل والإ وارتباطه 

حكام«  ن�سان، و»الأ و�ساف واخللقّيات التي ينبغي اأن يّت�سف بها الإ الأ

ن�سان و�سل�كه يف عالقته باهلل من جهة،  وهي معارف تتعّلق باأعمال الإ

خر من جهة ثانية. وعلم الفقه يندرج يف اإطار الق�سم الثالث  ن�سان الآ والإ

يَتني اأقّلّية واأكرثيّة. �سالم، وه� يق�سم بدوره اإىل روؤ من معارف دين الإ

 بج�انب من �سل�ك الفرد واأعماله التي ترتبط به، 
ّ
قّلي ويهتّم الفقه الأ

بعاد الفرديّة وال�سخ�سّية، واأّما وظيفة  ويجيب على حاجات الفرد يف الأ

حكام الفرديّة والعبادّية، ويتمح�ر ح�ل املنافع  الجتهاد فهي ا�ستنباط الأ

�سا�س يف ال�ستنباط، وهذا يعني اأّن  وامل�ساّر الفردّية والتي ت�سّكل العن�رش الأ

ية ل تاأخذ بعني العتبار عالقة الفرد واملجتمع، بل تعترب ال�ظيفة  هذه الروؤ

امللقاة على عاتقه تلبية ق�سم ي�سري من الحتياجات الفرديّة: »كان الفقه 

م�ر الدينّية لفرد واحد اأو يف اأح�سن احلالت  يتحّرك يف دائرة اإدارة الأ

م�ر املتعّلقة بالعائلة  فراد، كالأ اإدارة احلياة الجتماعّية لعدد حمدود من الأ

.
)1(

واأمثالها«

مام اخلامنئي بتاريخ 1376/3/14 هـ.�س. )1( كالم لالإ
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الفرديّة،  احلاجات:  من  كرث  الأ احلّد  لتلبية  كرثّي  الأ الفقه  ويتحّرك 

جابة عن امل�سائل  والجتماعّية، وال�سيا�سّية، والقت�سادّية، ول يكتفي بالإ

فراد  ول�ّية تك�ن حلاجات الأ ية، فاإّن الأ فراد. بناءاً لهذه الروؤ ال�سخ�سّية لالأ

الفرديّة،  احتياجاتهم  اإىل  �سافة  وبالإ فراد  لالأ اإّن  حيث  الجتماعّية، 

برناجماًا  قّدم   
ّ
�سالمي الإ الدين  اأّن  العلم  مع  ا.  اأي�ساً اجتماعّية  احتياجات 

متكامالاً يندرج يف اإطار كمال الب�رش و�سعادتهم املاّدّية واملعن�ّية، ولحظ 

�سخا�س يف ق�انينه. وهذا ل يتاأّتى  ون الفرديّة والجتماعّية لالأ كاّفة ال�س�ؤ

م�ر العبادّية والفرديّة. من خالل حتديد الفقه بالأ

�سباب والع�امل التي اأّدت اإىل جعل اجتهاد  ا هناك العديد من الأ طبعاً

الفرديّة  الحتياجات  وتلبية  الفردّي  الفقه  خانة  يف  يندرج  الفقهاء 

�سيطرة  اإىل:  �سارة  الإ ميكن  والع�امل  العلل  هذه  جملة  ومن  منني.  للم�ؤ

قّلّية، عدم  حالة التقّية، عدم امتالك ال�سلطة واحلك�مة، ك�ن ال�سيعة يف الأ

ية تعطيل احلك�مة اإىل حني ظه�ر  ال احلك�مات للفقهاء، وج�د روؤ �س�ؤ

احتمال  وعدم  املهدويّة  احلك�مة  انتظار  فرجه،  تعاىل  اهلل  عّجل  مام  الإ

الراهنة،  احلاجات  وتلبية  �سكالت  الإ على  جابة  الإ الغيبة،  ع�رش  اإطالة 

الذي  الياأ�س  زمنة،  الأ تلك  يف  واحلك�مة  الدولة  مب�سائل  التحّدث  عدم 

�سيطر على الفقهاء فيما يتعّلق باإدارة الدولة، �سيطرة فكرة ف�سل الدين عن 

، وغري ذلك. 
ّ
ال�سيا�سة، عدم ال�عي ال�سيا�سي

مام اخلامنئي اأّن املي�ل التي �سيطرت على فقهاء ال�سلف كانت  يعتقد الإ

مر معّلل  اأّن هذا الأ كرثّي، ويعترب   البعيد عن الفقه الأ
ّ
قّلي مي�ل الفقه الأ

ة حيث اأ�سار اإىل ذلك يف عباراته وبياناته: �سباب خا�سّ لأ

الفرد، وبعن�ان  بعن�ان عمل  �سالم  الإ لفهم  يت�ّجه  كان فقهنا ول�سن�ات ط�يلة م�ست 

.
)1(

ا اجتماعيًّا ولّية الفرد، ولي�س فهمه باعتباره نظاماً م�س�ؤ

بحاث التي تتعّلق باإدارة البلد، كم�ساألة  هناك بني الكتب الفقهية ال�سيعّية، الكثري من الأ

عمال اجلمعّية، وامتالك ال�سلطة  م�ر التي لها ارتباط بالأ احلك�مة، وم�ساألة احل�سبة، والأ

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/9/13 هـ.�س. )1( كالم لالإ
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ال�سيا�سّية بعد اأن كّنا نفتقدها لقرون متعّددة. بع�س امل�سائل مل ُيتعّر�س لها منذ البداية يف 

خرى كم�ساألة اجلهاد  . وبع�س امل�سائل الأ الكتب الفقهّية ال�سيعّية، كم�ساألة احلك�مة مثالاً

 من كتب 
ّ
التدريجي بداأت باخلروج  �سالم،  الإ �سا�سّية يف فقه  الأ امل�سائل  والتي هي من 

الفقه ال�ستدليّل، ومل يتّم اللتفات اإليها يف اأغلب كتب الفقه ال�ستدليّل]...[ لذلك، 

غلب. الفقه الذي   والكتب الفقهّية ال�سيعّية، ذات طابع فردّي يف الأ
ّ
كان الفقه ال�سيعي

م�ر الدينّية للفرد، ويف اأح�سن حالت احلياة الجتماعّية لعدد حمدود  دارة الأ يتحّرك لإ

.
)1(

فراد كامل�سائل املتعّلقة بالعائلة واأمثالها من الأ

 بعد انت�سار 
ّ
ل يف دائرة الفقه ال�سيعي  بالت�ساوؤ

ّ
قّلي بداأت فعالّية الفقه الأ

مام اخلميني، القائد العارف بزمانه الذي اأ�س�س  �سالمّية بقيادة الإ الث�رة الإ

بحاث  . اإذ مل يعد باإمكان تلك الأ ّ
دارة الدولة طبق حم�رّية الفقه ال�سيعي لإ

لت النا�س والنظام. ل بل اإّن اأ�سل حماربة نظام الطاغ�ت  جابة عن ت�ساوؤ الإ

 قادر 
ّ
 على فر�سّية اأّن الفقه ال�سيعي

ّ
 مبني

ّ
�سالمي قرار النظام الإ والعمل لإ

ظّل  يف  للبلد  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  دارة  والإ وا�سع،  نظام  اإدارة  على 

.
)2(

نظرّية »ولية الفقيه«

مام اخلميني ه� من دعاة  مام اخلامنئي يف بع�س عباراته اأّن الإ اعترب الإ

كرثّي يف الع�رش احلا�رش، على اأ�سا�س اأّنه عمل يف �سن�ات   الأ
ّ
الفقه ال�سيا�سي

هذا  يف  احلركة  على  �سالمّية  الإ الث�رة  انت�سار  وقبل  والن�سال  امل�اجهة 

طار، فحّرك الجتهاد بهذا الجّتاه من خالل طرح م�سائل الدولة: الإ

ا عن الدولة لعدم متّكن الفقهاء من ال��س�ل اإىل   ل�سن�ات ط�يلة بعيداً
ّ
كان الفقه ال�سيعي

الذي  العظيم ه�  مام  والإ فرد.  فقه  بل  دولة،  فقه  لي�س   
ّ
ال�سيعي الفقه  فاأ�سبح  ال�سلطة، 

 والكتب الفقهّية ال�سيعّية ذات طابع 
ّ
اأخرجه باجّتاه فقه الدولة]...[ كان الفقه ال�سيعي

م�ر الدينّية للفرد، ويف اأح�سن حالت  دارة الأ غلب. الفقه الذي يتحّرك لإ فردّي يف الأ

لقد  واأمثالها]...[  بالعائلة  املتعّلقة  كامل�سائل  فراد  الأ من  حمّدد  لعدد  الجتماعّية  احلياة 

، وفقه الدولة منذ اأن 
ّ
 نح� الفقه الجتماعي

ّ
 ال�سيعي

ّ
�سالمي مام العظيم الفقه الإ حّرك الإ

 لل�سع�ب، والذي يجب عليه 
ّ
دارة النظام احلياتي ا، هذا الفقه الذي يتحّرك لإ كان مبعداً

.
)3(

جابات مل�سائل ال�سع�ب ال�سغرية والكبرية تقدمي الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1376/3/14 هـ.�س. )1( كالم لالإ

�ّس�سة  )2( حمّمد باقر ال�سدر، »الجّتاهات امل�ستقبلّية حلركة الجتهاد«، فقه اأهل البيت، العدد 1 )قّم: م�ؤ

ا ملذهب اأهل البيت، 1374 هـ(.  طبقاً
ّ
�سالمي دائرة معارف الفقه الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1376/3/14 هـ.�س. )3( كالم لالإ
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م�ساف  يف  يجعلها  مبا  �سالم  الإ اأحكام  ماهّية  اخلميني  مام  الإ بنيَّ 

دارة املجتمع وت�سكيل الدولة، واأّكد  و�سائل رفع الحتياجات الكّلّية لإ

ون والحتياجات  ال�س�ؤ جابة على كاّفة  �سالم لالإ اأحكام الإ على جامعّية 

اأجل  �رُشّعت من  اأّنها  الق�انني  ن�سانّية: »يظهر من ماهّية وكيفّية هذه  الإ

.
)1(

دارة املجتمع �سيا�سيًّا واقت�ساديًّا وثقافيًّا« تاأ�سي�س الدولة ولإ

ون  بال�س�ؤ منها  يتعّلق  ما  �س�اء  �سالم  الإ بها  جاء  التي  حكام  الأ »اإّن 

.
)2(

ن�سان« حكام الثقافّية، تن�سجم مع احتياجات الإ ال�سيا�سّية اأو الأ

بناءاً على ذلك، فه� يعتقد اأّن الفقه علم باأحكام الدين، واأحكام الدين 

للب�رش،  وال�سيا�سّية  والجتماعّية  الفرديّة  احلياة  زوايا  كاّفة  لت�سمل  وا�سعة 

الفرديّة  يتناول جزءاًا من الحتياجات  الذي  الفردّي  الفقه  وهذا يخالف 

جلميع   
ّ
ال�سيعي الفقه  جامعّية  على  اخلميني  مام  الإ ّكد  وي�ؤ وال�سخ�سّية. 

امل�سائل وكاّفة مراحل احلياة، ف��سع اجل�انب الفقهّية الفرديّة يف ظّل امل�سائل 

�سا�سّية واحلك�مّية، وجعل اجل�انب العملّية يف الفقه يف ظّل الدولة: الأ

 للفقه يف تعامله مع املع�سالت الجتماعّية وال�سيا�سّية 
ّ
احلك�مة هي جت�سيد اجلانب العملي

ن�سان من املهد  دارة الإ والع�سكرّية والثقافّية]...[ الفقه ه� النظريّة ال�اقعّية املتكاملة لإ

.
)3(

اإىل اللحد

 
ّ
�سالمي كرثّي فال تقّيده باإدارة املجتمع الإ مام اخلميني للفقه الأ ية الإ وروؤ

ّكد على جمل�س �سيانة الد�ست�ر، فاإّن على الفقه  ب�سكل حمدود، بل وكما ي�ؤ

 اأن يعمل على رفع حاجات املجتمعات القت�ساديّة والع�سكريّة 
ّ
ال�سيعي

ا على اإدارة العامل والجتماعّية وال�سيا�سّية، ل بل عليه اأن يك�ن قادراً

اإّنكم ويف ذات ال�قت الذي ينبغي اأن تبذل�ا م�ساعيكم لئاّل يح�سل تعار�س مع ال�رشيعة، 

�سالم ل �سمح  ول قّدر اهلل تعاىل مثل هذا الي�م! يجب اأن حتر�س�ا كّل احلر�س لئاّل يّتهم الإ

مام اخلميني، 1373 هـ. �س.(،  �ّس�سة تنظيم ون�رش اآثار الإ مام اخلميني، ولية الفقيه )طهران: م�ؤ )1( الإ

ال�سفحة 28.

مام، اجلزء 4، ال�سفحة 177. مام اخلميني، �سحيفة الإ )2( الإ

مام، م�سدر �سابق، اجلزء 21، ال�سفحة 289. )3( �سحيفة الإ
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اقت�ساديّة وع�سكريّة واجتماعّية  تعقيدات  فيه من  مبا  العامل  اإدارة  املقدرة على  بعدم  اهلل 

 .
)1(

و�سيا�سّية

مام اخلامنئي  مام اخلميني على هذه الق�سّية، اأّكد عليها الإ وكما اأّكد الإ

�سارة اإىل عدد من النماذج  ا، فحّرك الفقه بهذا الجتاه حيث ميكن الإ اأي�ساً

يف هذا اخل�س��س:

 ي�ستمل 
ّ
�سالمي ، لي�س فقه الطهارات والنجا�سات والعبادات؛ الفقه الإ

ّ
�سالمي الفقه الإ

ن�سان: الفردّية، الجتماعّية، ال�سيا�سّية،  على ج�انب تتطابق مع كاّفة ج�انب حياة الإ

الذي  ال�سيء  ذاك  ه�  الفقه  كرب.  الأ اهلل  فقه  ه�  هذا  والقت�ساديّة.  الع�سكريّة  العباديّة، 

والعالقات  احلياة  واآداب  وروحه  وقلبه  وذهنه  عقله  اأي  ن�سان؛  الإ حياة  اإدارة  تتكّفل 

 .
)2(

 والعالقات اخلارجّية
ّ
الجتماعّية وال�سيا�سّية، وكذلك ال��سع املعي�سي

ثالثًا: مناذج الفقه ال�سيا�سّي

الذي  املفه�م  Paradigm، هذا  النم�ذج  متعّددة ملفه�م  تعاريف  ُقّدمت 

كتاب  يف   1970 عام  ك�هن«  ا�ستانف�رد  »ت�ما�س  مّرة  ّول  لأ طرحه 

التعاريف:  من  عدد  اإىل  �سارة  الإ ميكن  حيث   ،
العلميّة)3( الثورات  بنية 

طار النظرّي  ، الإ
ّ
�سا�سي �س�ة، القدوة والنم�ذج الأ النم�ذج النظرّي، الأ

طار الفكرّي واملعريّف وال�ستدليّل للمعرفة، وكذلك املثال  للفهم، والإ

 
ّ
�سا�سي الت�سّ�ر الأ باأّنه   Paradigm النم�ذج  ف بع�سهم  . وَعرَّ

)4(
الفكرّي

.
)5(

مل��س�ع العلم

)1( امل�سدر نف�سه.

مام  اخلامنئي بتاريخ 1370/11/30 هـ. �س. )2( كالم الإ

Khun, Thomas S., The structure of scientific Revolutions (Chicago: University of  )3(

Chicago Press, 1970).
اأمريي، مقالة  نظريّة ت�سادم احل�سارات، هانتنغتون ومنتقدوه، ترجمة جمتبى  )4( انظر، �سّيد ح�سني ن�رش، 

تعار�س احل�سارات وم�ستقبل الب�رش، )طهران: ن�رش وزارة اخلارجّية، 1374 هـ. �س.(، ال�سفحة 

.127

)فروردين  م�سباح،  ف�سلّية  اخلميني،  مام  لالإ التنورّي  الفكرّي  النموذج  زهى،  ها�سم  ن�روز  )5( انظر، 

1381 هـ. �س.(، العدد �4، ال�سفحة 75.
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 لهذا 
ّ
من جهة اأخرى يجب الق�ل – بغ�ّس النظر عن املعنى احلقيقي

ا  من�ذجاً تاريخّية  مرحلة  كّل  يف   
ّ
علمي فرع  اأو  علم  لكّل  اإّن   – املفه�م 

ذاك  ماهّية  اإدراك  يجعل  الذي  العلم  ذاك  اإطار  ال�اقع  يف  ه�  ا،  خا�سًّ

 – ممكنةاً يف ظرف ذاك النم�ذج، بناءاً لهذا املعنى 
ّ
العلم – ب�سكل واقعي

الفقه  �سا�سّية لعلم  النماذج الأ اأ�سكال  ميكن العتقاد ب�ج�د �سكلني من 

(. فمن جهة، هناك من�ذج الفقه التقليدّي الذي 
ّ
)وبتبعّية للفقه ال�سيا�سي

يدور ح�ل حم�ر املكّلف والفرد، ومن جهة اأخرى، هناك من�ذج الفقه 

احلديث الذي يدور ح�ل حم�ر املجتمع والدولة بعد اأن فتح اآفاقه على 

�ساحات جديدة. �سحيح اأّن البع�س ل يتحمل وج�د هذا النم�ذج يف 

ى الفقهّية  �سالمّية و�سيطرة الروؤ الع�رش احلا�رش، ولكن مع انت�سار الث�رة الإ

ية بالت�سّكل، ويف اأ�س�ء احلالت، ميكن  مام اخلميني، اأخذت هذه الروؤ لالإ

الق�ل اإّنها يف ط�ر الت�سّكل والثبات.

�. الفقه ال�سيا�سّي التقليدّي

مام احلّجة   وط�ال اأكرث من األف عام، وبعد غيبة الإ
ّ
تكّفل الفقه ال�سيعي

�سا�سّية،  عجل اهلل فرجه ال�رشيف، با�ستنباط اأحكام ال�رشيعة من امل�سادر الأ

ويف ال�سن�ات التي بداأ فيها الفقهاء ت��سيح مبادئ ال�رشيعة، بداأوا كتابة 

. هذا الفقه 
)1(

الكتب الفقهّية، فت�ّل�ا بذلك اأم�ر ال�سيعة يف مرحلة الغيبة

اإذا  التقليدّي.  الفقه  اأطلق عليه   ،
)2(

الغيبة �سالم يف مرحلة  الذي حفظ الإ

اأخذنا بعني العتبار الفقه الذي بداأ تدوينه وفق ظروف و�رشوط جديدة 

ون املجتمع، ومن اأبرزها ال�سيا�سة والدولة،  دارة كاّفة �س�ؤ )ت�سّدي الفقه لإ

�سالمّية يف اإيران(. هذا الفقه الذي ت�سّكل على  وذلك بعد انت�سار الث�رة الإ

مام اخلامنئي، كلمة يف جامعة طهران، يف 1364/9/13 هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي، جمع ع�ائل ال�سهداء، يف 1363/8/22 هـ.�س. )2( الإ
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 يف ع�رش 
)1(

ا ئّمة، والذي كان ياأخذ �سكالاً ب�سيطاً اأيدي الفقهاء اأ�سحاب الأ

ة متّيزه عن فقه اأهل   حدود خا�سّ
ّ
ال�سيخ املفيد، حيث كان للفقه ال�سيعي

�ساليب غري ال�سحيحة، كالقيا�س وال�ستح�سان،  ال�سّنة من جهة رف�سه الأ

البيت  اأهل  تعاليم  من  امل�ستفاد   
ّ
ال�ستنباطي �سل�ب  الأ اعتمد  فقه  ه�  بل 

، وقد جتّلت 
)2(

عليهم ال�سالم، فدّونت على اأ�سا�سه جمم�عة فقهّية متكاملة

.
)3(

�رشف هذه احلركة ب�سكل وا�سح من خالل تاأ�سي�س ح�زة النجف الأ

 يتحّ�ل ويتكامل كّلما ابتعد عن زمان التاأ�سي�س، 
ّ
اأ�سبح الفقه ال�سيعي

حيث كان ي�اجه م�سائل جديدة واأ�سئلة عديدة على امل�ست�يات الفرديّة 

ا عدا عن الت��ّسع على م�ست�ى  ا وتعقيداً والجتماعّية، واأ�سبح اأكرث عمقاً

بحاث ال�ستدللّية  الفروعات الفقهّية، ويظهر هذا ب��س�ح من خالل الأ

والكتب الفقهّية التي دّونت يف تلك املرحلة:

ن�ساري، وهذا  ا من الفقه يف ع�رش ال�سيخ الأ اإّن الفقه يف ع�رش العاّلمة احلّلي اأكرث عمقاً

ا عرب الزمان. والفقه  ا وتعقيداً يعني اأّنه كان ميتلك اآراء ونظرّيات متعّددة، واكت�سب عمقاً

ا من الفقه يف ع�رش العاّلمة احلّلي.  ، كان اأكرث عمقاً يف ع�رش املحّقق الثاين )الكركي( مثالاً

وهكذا فقه ال�سيخ يف املكا�سب يتمّتع بج�انب عميقة اأكرث.

ل� راجعتم الي�م مب�س�ط ال�سيخ على �سبيل املثال، �ستجدونه ذا فروع متعّددة اأكرث من 

.
)4(

العديد من الكتب الفقهّية التي جاءت بعده

له  �سهد  ا،  وتقّدماً دّقةاً  اأكرث  اأ�سبح  بحيث   
ّ
ال�سيعي الفقه  حتّ�ل  لقد 

 
ّ
اأ�سحاب الفّن بذلك: »اإّن الدّقة والتقّدم اللذين اّت�سم  بهما الفقه ال�سيعي

.
)5(

�س واأ�سحاب الفّن يف احلرية« و�سعا املتخ�سّ

متر األفية ال�سيخ املفيد بتاريخ 1372/1/28 هـ.�س. مام اخلامنئي اإىل م�ؤ )1( ر�سالة الإ

)2( امل�سدر نف�سه.

مام اخلامنئي، جمع من ف�سالء وطاّلب وعلماء م�سهد، يف 1369/1/4 هـ.�س. )3( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1370/6/31 هـ.�س. )4( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1371/1/25 هـ.�س. )5( كالم لالإ
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ومّت  طهار،  الأ ئّمة  الأ تعاليم  على  تاأ�سي�سه  منذ   
ّ
ال�سيعي الفقه  اعتمد 

احلّجّية  ت�سفي  التي  ال�سيعّية  وامل�ازين  يتطابق   
ّ
ا�ستنباطي اأ�سل�ب  اختيار 

الجتهاد،  عليه  اأطلق  الذي  �سل�ب،  الأ هذا  وُعرف  م�سادره.  على 

�سل�ب،  الأ يّتبع هذا  الذي  فاملجتهد ه�  التقليدّي،   
ّ
ال�سيعي الفقه  مبعيار 

حكام التي ي�ستنبطها املجتهد تتمّتع باحلّجّية ال�رشوريّة. واإذا  واأ�سحت الأ

فاإّن هذا الجتهاد وال�ستنباط  التقليدّي،  الفقه  كان الجتهاد ه� معيار 

جابة عن اأ�سئلة وم�سكالت النا�س واملجتمعات. ا على الإ كان قادراً

ا، ولل�سيعة اأ�سل�ب خا�ّس يف  كان اأ�سل�ب ال�ستنباط من الكتاب وال�سنة اأ�سل�باًا خا�سًّ

ة عند ال�سيعة،  �سالمّية من الكتاب وال�سّنة يتطابق مع املعايري اخلا�سّ حكام الإ ا�ستنباط الأ

�سل�ب ا�ستنبط  ويعتمد على ال�ثائق ال�رشعّية التي هي حّجة لديهم. وكّل من اأتقن ذاك الأ

حكام. الأ

بناءاً عليه، فقد جاز الفقه التقليدّي، والفقه التقليدّي ه� الذي ي�ستخدم اأ�سل�ب الفقاهة 

.
)1(

هذا

مل  ووا�سح  اأ�سل�ب خا�ّس   
ّ
الفقهي ال�ستنباط  واأ�سل�ب  ة،  معايري خا�سّ التقليدّي  للفقه 

.
)2(

يختلف عّما كان عليه قبل األف عام واإىل الي�م

بناءاً على ما تقّدم، يجب الق�ل: اإّن تق�سيم الفقه اإىل ق�سمني تقليدّي 

واحلي�يّة  احلداثة  اأن  باعتبار  �سا�س  الأ من  ا  �سحيحاً لي�س  وحديث، 

�سبهات  حّل  على  قادر  الجتهاد  واأ�سل�ب  الفقه،  داخل  م�ج�دتان 

ن�سايّن املعا�رشة: »نحن ل منتلك ن�عني من الفقه  ومع�سالت املجتمع الإ

.
)3(

تقليدّي وحديث، فقهنا احلديث ه� بعينه فقهنا التقليدّي«

مام اخلامنئي اأّن فكرة وج�د فقه حديث  بناءاً على ما تقّدم، يعتقد الإ

يقابل الفقه التقليدّي، غري �سحيحة، حيث اأراد البع�س من خالل ذلك 

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/9/13 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/3/16 هـ.�س. )2( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 4/20/ 1368 هـ.�س. )3( كالم لالإ
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 الذي 
ّ
نفي احلركة واحلي�ّية عن الفقه التقليدّي، فالفقه التقليدّي ال�سيعي

معاجلة  على  ا  قادراً يجعله  مبا  حي�يّةاً  ميتلك  الجتهاد  عن�رش  على  ي�ستمل 

�سا�سّية،  امل�سائل اجلديدة للمجتمع، وا�ستخراج اأحكامها من امل�سادر الأ

اأّن احلي�يّة م�ج�دة يف ذات الفقه التقليدّي، وهذا يعني  وذلك باعتبار 

اأّن اإ�سافة احلي�يّة اإىل الفقه ليك�ن مقابالاً للفقه التقليدّي ه� يف ال�اقع اأمر 

غري �سحيح

ا حديثاًا يقابل  الفقه احلديث ه� الفقه التقليدّي، فل� جاء �سخ�س بفقه واأطلق عليه فقهاً

من  يتمكن  الذي  ه�  احلديث  الفقه  له.  قيمة  ل  هذا  عمله  فاإن  التقليدّي،  الفقه  به 

الفقه  كان حال  لها، وهكذا  اأحكام  وا�ستنباط  املجتمع  امل�ستحدثة يف  الق�سايا  معاجلة 

.
)1(

التقليدّي

الفقه  من  ال�ستفادة  باإمكانّية  الق�ل  ي�سّح  املعنى،  هذا  على  بناءاً 

باأ�سل�ب  يتمّتع  العلم  اأّن هذا  التقليدّي يف خمتلف املجالت، ل بل ومبا 

م�اجهة  عند  فّعال  ب�سكل  احل�س�ر  على  قادر  فه�  )الجتهاد(،  راق 

�سئلة امل�ستحدثة الأ

جابة عن   ه� الفقه التقليدّي، وه� اأرقى اأن�اع الفقه حيث من خ�سائ�سه الإ
ّ
الفقه ال�سيعي

�سئلة وال�ستفهامات يف كّل زمان. من اخلطاأ اأن نق�ل باأّن الفقه التقليدّي لي�س مرتّقياًا،  الأ

.
)2(

ّن فقهنا التقليدّي فقه راق وحي�ّي لأ

مام اخلامنئي اأّن الختالف بني الفقه التقليدّي والفقه احلديث  يعتقد الإ

لي�س اختالفاًا ماه�يًّا يع�د اإىل اأ�س�ل هذين الفقَهني واأركانهما، بل ينبغي 

على الفقه اجلديد امتالك ال�رشوط والظروف اجلديدة كعلم الجتماع، 

نظرةاً  وال�سّنة  الكتاب  اإىل  النظر  عليه  ينبغي  وكذلك  الزمان،  ومعرفة 

، اإذ عليه ال�ستنباط بناءاً للظروف اجلديدة خمتلفةاً

ا، ينبغي على الفقيه الي�م حيازة ال�رشوط التي كان ميتلكها الفقيه قبل ت�سعمائة اأو األف  اإذاً

 ، عام، حيث ال�عي والدّقة ومعرفة املجتمع يف هذه املرحلة التي تق�ل�ن عنها جديدةاً

مام اخلامنئي بتاريخ 1366/1/15 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1366/10/16 هـ.�س. )2( كالم لالإ
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واإّل فل� مل تاأت�ا بعبارة اجلديد ملا متّكنا من معرفتها، باعتبار اأّن اأ�س�ل واأركان الجتهاد 

ّن الفقيه ما  �س�ل، لأ �س�ل هي تلك الأ والتفّقه الي�م ل تختلف عنها قبل األف عام، فالأ

.
)1(

ا الرج�ع اإىل الكتاب وال�سّنة ليق�م بعمل ال�ستنباط واإّل ملا اأمكنه ذلك زال ملزماً

هما  واحلديث  التقليدّي  الفقه  اإّن  الق�ل:  ينبغي  تقّدم،  ما  على  بناءاً 

 يك�ن تقليديًّا من اإحدى 
ّ
حيثّيتان واعتباران ل�سيء واحد، فالفقه ال�سيعي

احليثّيات، وذلك اإذا اعتمد على اأ�ساليب و�رشوط معّينة لالجتهاد، ويك�ن 

هذا الفقه بعينه حديثاًا اإذا كان يتنا�سب مع ال�رشوط والظروف اجلديدة، 

�سئلة ب�سكل فّعال وجديد: جابة عن الأ وذلك عندما يحاول الإ

ن�سان وتقدمي اإجابات للح�ادث ال�اقعة والتقليديّة،  احلداثة تعني معاجلة م�سكالت الإ

.
)2(

ا يق�م من خالله بعملّية الجتهاد وهذا يعني اأّنه ميتلك اأ�سل�باًا ومنهجاً

الفقه  بني  التمييز  يف  اخلامنئي  مام  الإ قّدمه  الذي  املعيار  على  بناءاً 

التقليدّي واحلديث، فالتقليدّية ل تعني التخّلف، بل املق�س�د اأّن هذا الفقه 

ا،  ا خا�ساًّ فيها منهجاً كرث من األف عام اعتمد  �سابقةاً تاريخّيةاً متتّد لأ ميتلك 

التقليدّي  عبارة  اأّن  يعني  وهذا  ا،  اأي�ساً الي�م  فّعالاً  املنهج  هذا  زال  وما 

، فاإذا اأ�ساف الفقيه اإىل ذلك املعرفة بالزمان  الالحقة للفقه لي�ست قبيحةاً

وامل�سائل اجلديدة والتي ابتلي بها املجتمع، وكذلك احل�ادث الك�نّية، 

ميكنه عند ذلك تقدمي فقه حديث، واأّما احلي�ّية واجلم�د فمت�ّقفان على 

كيفّية التعاون بني ج�انب ثالثة: الفقيه مع املجتمع، الن�س��س الدينّية، 

وال�ستنباط من هذه الن�س��س ما يتنا�سب مع ال�رشوط والظروف:

فعندما  حديث،  كلمة  من  يخاف  قد  البع�س  احلديث،  الفقه  بعينه  ه�  التقليدّي  الفقه 

، ال�اقع اأّنه ل خ�ف منه، فالفقه التقليدّي حديث،  يقال: فقه حديث كاأّنه ي�سمع �ستيمةاً

�سل�ب،  ا قبل األف �سنة وهذا الأ نا الي�م كان م�ستخدماً �سل�ب الذي ي�ستخدمه فقهاوؤ والأ

اأ�سل�ب تقليدّي وحديث، والفارق اأّن احلداثة تظهر من خالل معاجلة امل�سائل اجلارية يف 

املجتمع والجتماع واحل�ادث العاملّية. واأّما اإذا ذهبنا وجل�سنا يف زاوية نعالج امل�سائل 

.
)3(

الفرديّة كما كان ال��سع يف املا�سي، فاإّنه �سيفقد حي�يّته

مام اخلامنئي بتاريخ 1361/10/4 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1368/4/20 هـ.�س. )2( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1366/1/5 هـ.�س. )3( كالم لالإ
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�سل�ب الثابت ميكنه  اأّن هذا الأ اإّل  �سل�ب،  هذا الفقه بعينه ه� فقه حديث، مل يتغرّي الأ

.
)1(

ا�ستنباط وا�ستخراج متطّلبات كاّفة الع�س�ر من الكتاب وال�سنة

اجلديد  الفقه  عن  متمايزةاً  مق�لةاً  لي�س  التقليدّي  الفقه  اأّن  �سحيح 

واملتحّرك، حيث اإّن الفارق ال�حيد بينهما ه� يف كيفّية النظر اإىل املجتمع 

والكتاب وال�سّنة، اإّل اأّن ال�سيء الذي ميّيز من�ذج الفقه التقليدّي عن الفقه 

اجلديد والذي يجعلهما يف مقابل بع�سهما ه� اأّن الفقه التقليدّي يتعاطى 

املجتمع،  فراد  لأ الجتماعّية  احليثّيات  يعالج  ول  الفرديّة  املق�لت  مع 

اإىل م�ارد  �سافة  بينما يحاول الفقه اجلديد معاجلة املق�لت الفردّية بالإ

ابتالء النا�س على م�ست�ى الدولة وال�سيا�سة واملجتمع:

خرية، اأي يف مرحلة  ونة الأ كان البحث ح�ل امل�سائل ال�سيا�سّية قليالاً يف فقهنا اإّل يف الآ

بحاث ال�سيا�سّية بنف�س  �سالمّية وبعدها، حيث اأ�سبحت الأ ما قبل تاأ�سي�س اجلمه�رّية الإ

.
)2(

عمق واّت�ساع اأبحاث العبادات واملعامالت

ميار�س  مل  فه�  �سالمّية،  الإ حكام  الأ با�ستنباط  ي�ستغل  الفقيه  كان  عندما  الي�م  ذاك  يف 

جابة على  دارة بلد، ولالإ دارة جمم�عة من النا�س ولإ عمله هذا من اأجل بناء جمتمع، ولإ

.
)3(

الحتياجات العادّية والي�مّية ملجتمع عظيم

يتمح�ر من�ذج الفقه التقليدّي ح�ل الفقه الفردّي وحتقيق احتياجات 

فراد ول يحاول التعّر�س لتحقيق الحتياجات الجتماعّية وال�سيا�سة  الأ

ذاك  تق�سريهم يف  اأو  الفقهاء  ق�س�ر  ب�سبب  لي�س  هذا  ا  )طبعاً للم�سلمني 

اجتماعّية،  وظروف  �سباب  لأ معل�ل  فهي  اأ�رشنا،  وكما  بل  الزمان، 

حكام يف   للفقهاء واحلّكام، وعدم م��س�عّية هذه الأ
ّ
وللم�قع ال�سيا�سي

ذاك الزمان(.

واجلديد  التقليدّي  الفقه  من�ذج  بني  تفكيك  يعني عدم وج�د  وهذا 

اإليه، واأّما يف الع�رش احلا�رش فاإّن التفكيك بني الثنني وا�سح  اأ�رشنا  فيما 

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/9/13 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1378/3/31 هـ.�س. )2( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1363/9/20 هـ.�س. )3( كالم لالإ
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مام اخلامنئي: الظه�ر، وهذا ما اأ�سار اإليه الإ

ا، ينبغي على الفقيه الي�م حيازة ال�رشوط التي كان ميتلكها الفقيه قبل ت�سعمائة اأو األف  اإذاً

عام، حيث ال�عي والدّقة ومعرفة املجتمع يف هذه املرحلة التي تق�ل�ن عنها جديدة، 

واإّل فل� مل تاأت�ا بعبارة اجلديد ملا متّكنا من معرفتها باعتبار اأّن اأ�س�ل واأركان الجتهاد 

ّن الفقيه ما  �س�ل، لأ �س�ل هي تلك الأ والتفّقه الي�م ل تختلف عنها قبل األف عام، فالأ

.
)1(

ا الرج�ع اإىل الكتاب وال�سّنة ليق�م بعمل ال�ستنباط واإّل ملا اأمكنه ذلك زال ملزماً

 التقليدّي خ�سائ�س 
ّ
ح�ال، ميتلك من�ذج الفقه ال�سيا�سي على كّل الأ

 احلديث، وفيما يلي ن�سري اإىل 
ّ
متّيزه يف مرحلة العمل عن الفقه ال�سيا�سي

مام اخلامنئي: بع�س هذه اخل�سائ�س بال�ستفادة من كلمات الإ

1. من جملة اخل�س��سّيات التي ميتاز بها الفقه التقليدّي ه� اأّن الفقهاء 

الفرديّة يف قالب  بحاث  يتعّر�س�ن لذكر الأ الن�ع كان�ا  من هذا 

املعامالت  ال�سخ�سّية،  ح�ال  الأ الطهارات،  العبادات،  اأبحاث 

الجتماعّية، وهذا  ال�سبغة  ذات  بحاث  لالأ يتطّرق�ا  ومل  واأمثالها، 

الفرديّة  احلاجات  تعالج  ة  خا�سّ فقهّية  اأب�اب  انت�سار  يف  �ساهم 

منني. للم�ؤ

لقد بحث اأمثال ال�سيخ الط��سي وابن اإدري�س، وبعد ذلك املحّقق احلّلي والعاّلمة احلّلي 

حكام الفردّية. وبعد  حكام الجتماعّية، اإّل اأّن ذلك كان من باب تف�سيل الأ ح�ل الأ

عن  ال�سيعة  ابتعاد  ازداد  كّلما  الفردّية  حكام  الأ من  تقرتب  حكام  الأ اأ�سبحت  ذلك 

. بناءاً لهذا، كان  حكام الجتماعّية كان قليالاً احلك�مة، وهذا يعني اأّن القرتاب من الأ

ولّية  الفرد وم�س�ؤ باعتباره عمل  �سالم  الإ يت�ّجه نح� فهم  �سن�ات متمادية  فقهنا ط�ال 

.
)2(

ا اجتماعيًّا الفرد، ولي�س فهمه باعتباره نظاماً

من  الكثري  هناك  العبادات،  اأن�اع  خمتلف  ويف  ل�جدمت،  فقهنا  يف  ودّققتم  راجعتم  اإذا 

ا، وه� اأّنه فقه يتعاطى مع الفرد  التعريفات وال�سق�ق. ومع ذلك، فه� يفتقد �سيئاًا واحداً

.
)3(

، وما ذكره يف هذا اخل�س��س قليل ونادر
ّ
�سالمي امل�سلم ول يتعاطى مع املجتمع الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1361/10/4 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/9/13 هـ.�س. )2( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/8/29 هـ.�س. )3( كالم لالإ
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2. اإذا اأخذنا بعني العتبار اأّن زمان تدوين الفقه كان يف الغالب يف 

زمن التقّية من �سالطني اجل�ر، حيث مل ي�ساهد ال�سيعة قبل القرن 

. وكان ال�سالطني الظامل�ن 
ّ
العا�رش اعرتافاًا ر�سميًّا باملذهب ال�سيعي

م�س�رتهم  يهمل�ن  كان�ا  اأّنهم  اأو  لهم  مناف�سني  الفقهاء  يعتربون 

اإّن  الق�ل  ميكن  هنا،  ومن  والجتماعّية.  ال�سيا�سّية  م�ر  الأ يف 

التي  والق�سايا  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  م�ر  بالأ يهتّم�ا  مل  الفقهاء 

م�ر وا�ستغل�ا برفع  تندرج حتت م�سائل الدولة، بل ترك�ا هذه الأ

ب�اب  حاجات مقّلديهم ال�سخ�سّية، لذلك تفّرع الفقه يف بع�س الأ

حكام الفرديّة التي قد مل ُيبتَل بها امل�سلم�ن، واإذا تعر�س�ا يف  والأ

مكان ما لبحث ذي �سلة بالجتماع وال�سيا�سة، فذلك مبا له من 

فائدة على م�ست�ى الفرد ولي�س املجتمع.

�سالمّية، فه� مل ميار�س عمله  حكام الإ يف ذاك الي�م عندما كان الفقيه ي�ستغل با�ستنباط الأ

دارة بلد، ولتلبية الحتياجات  دارة جمم�عة من النا�س، ولإ هذا من اأجل بناء جمتمع، ولإ

العادية والي�مية ملجتمع عظيم، هذه حقيقة، وال�سبب يف ذلك؛ اأن جمتمعات ذاك الي�م، 

لينطلق  طالق  �سالم على الإ لت�ساأل عن فقه الإ نظمة، مل تكن  والدول واحلك�مات والأ

ميانية  الإ باحلياة  تتعلق  اإجابات  يقدم�ن  كان�ا  بل  عليها،  جابات  الإ ويقّدم�ا  الفقهاء 

.
)1(

للفرد

بحاث  يدرك اأهل الخت�سا�س اأّن الكتب ال�سيعّية كانت خاليةاً لقرون ط�يلة من بع�س الأ

اجلمعّية،  عمال  بالأ املتعّلقة  م�ر  والأ واحل�سبة،  احلك�مة  كم�ساألة  البلد،  باإدارة  املتعّلقة 

الفقهّية  الكتب  يف  عنها  احلديث  يجر  مل  بحاث  الأ هذه  وبع�س  ال�سيا�سّية.  وال�سلطة 

خرى كاجلهاد،  . وهناك بع�س امل�سائل الأ طالق، كم�ساألة احلك�مة مثالاً وىل على الإ الأ

ا لقرون عديدة من الكتب الفقهّية  ، كان مفق�داً
ّ
�سالمي وه� م�ساألة اأ�سا�سّية يف الفقه الإ

الطابع  عليها  يغلب  ال�سيعّية  الفقهّية  والكتب  ال�سيعة  فقه  كان  لذلك  ال�ستدللّية]...[ 

ق�سى  الأ احلّد  يف  اأو  ل�سخ�س  الدينّية  م�ر  الأ دارة  لإ ا  �ساً خم�سّ الفقه  ذاك  كان  الفردّي. 

.
)2(

لدائرة حمدودة من احلياة الجتماعية، كامل�سائل املتعّلقة بالعائلة واأمثالها

يف  والقت�ساد  احلك�مة،  وت�سكيل  )كاجلهاد،  �سا�سّية  الأ الفقهّية  امل�سائل  اأ�سبحت 

من�سيًّا«،  و»ن�سياًا  ومرتوكةاً  منزويةاً  الدولة(  فقه  عام  وب�سكل  �سالمّية،  الإ املجتمعات 

مام اخلامنئي بتاريخ 1363/9/20 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1376/3/14 هـ.�س. )2( كالم لالإ
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غلب على احل�ادث  وان�سّب الهتمام على امل�سائل الفرعّية، وفروع الفروع، ويف الأ

.
)1(

وامل�سائل البعيدة عن ق�سايا احلياة الهاّمة

�سا�س   املطل�ب، والقائم يف الأ
ّ
3. كان الفقهاء يفتقدون النظام ال�سيا�سي

على الفقه خالفاًا ملا ه� قائم الي�م يف اإيران من حيث وج�د نظام 

 يتمح�ر ح�ل م�ازين الفقه ويدير البلد انطالقاًا من الفقه، 
ّ
�سيا�سي

والثقافّية  والجتماعّية  ال�سيا�سّية  �سكالت  والإ الق�سايا  يعالج  ثّم 

والقت�سادّية انطالقاًا من تعاليم ال�رشيعة، بل كان الفقهاء يطرح�ن 

الفرديّة،  الحتياجات  رفع  قالب  ويف   
ّ
انتزاعي ب�سكل  اأبحاثهم 

والقت�ساديّة  ال�سيا�سّية  م�ر  كالأ الكّلّية  بالحتياجات  يهتّم�ا  ومل 

ّنها كانت من باب الهتمام بغري املمكن. والثقافّية، لأ

اإّن  ثّم   ، �سالميَّنينْ القت�ساديّالإ والنظام  احلك�مة  م�سائل  العملّية  ر�سائلنا  يف  تطرح  مل 

اإدارة  منهما  يق�سد  ل  كتبنا،  يف  تفا�سيلهما  اأدّق  ذكرنا  التي  والزكاة  اخلم�س   
نْ
م�ساألَتي

.
)2(

النظام القت�سادّي

 مل يطرح منذ األف عام 
ّ
كان املا�سي يتمح�ر ح�ل احلياة الفرديّة، اأي اأّن الفقه ال�سيعي

.
)3(

�س�ى امل�سائل الفردّية

مل ننظر اإىل الفقه ط�ال الزمان باعتباره قالباًا و�سكالاً للحك�مة. كّنا يف املا�سي جمم�عةاً 

ّدي عملها، وكّنا ن�سري يف ركاب هذه احلك�مة، ون�سري  ؛ كانت احلك�مات ت�ؤ حمك�مةاً

يف هذه احلافلة اأو القطار الذي حتّرك النا�س من خالله، ويف ال�قت عينه، كّنا نحاول 

خرين؛ هكذا كان  الفرد وامل�سافرين الآ الفردّية بني  تعليم امل�سافرين �سيئاًا من العالقات 

خرية. واأّما الي�م فقد اأ�سبح  قّل كان على هذا النح� يف القرون القليلة الأ فقهنا، على الأ

، ومنه احلك�مة. واحلك�مة جزء من 
ّ
الفقه، �سكالاً للحك�مة، و�سكالاً للنظام الجتماعي

.
)4(

ّ
النظام الجتماعي

مام اخلامنئي بتاريخ 1368/9/29 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1369/1/4 هـ.�س. )2( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1366/1/6 هـ.�س. )3( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1370/11/30 هـ.�س. )4( كالم لالإ
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2. الفقه ال�سيا�سّي احلديث

 احلديث ب�سكل 
ّ
ذعان بظه�ر من�ذج الفقه ال�سيا�سي �سحيح اأّنه ل ميكن الإ

�سالمّية،  مر، اإّل اأّن انت�سار الث�رة الإ ّكد �سخ�س هذا الأ ، حيث مل ي�ؤ
ّ
قطعي

ووج�د اأ�سئلة متعّددة وحديثة ح�ل الدولة ال�سيا�سّية، وت�ّقع وج�د اإجابات 

مام اخلميني يف هذا املجال،  من جانب الفقه، ووج�د نظريّات قّدمها الإ

 حيثّيات وخ�سائ�س جديدة من جملتها دخ�ل 
ّ
اأظهرت اأنَّ للفقه ال�سيعي

 �ساحة الجتماع وال�سيا�سة والدولة، وهي اأم�ر كانت غائبةاً 
ّ
الفقه ال�سيعي

ا هذا ل يعني �سريورة الفقه فقه دولة، بل حماولة يق�م الفقه  يف املا�سي. طبعاً

من خاللها بتقدمي اإجابات عن اأ�سئلة املجتمع الكّلّية واحلك�مّية.

ومن هنا، ميكن الق�ل ب�ج�د متايز بني القدمي واجلديد، مّما �ساهم يف 

اإىل بع�س احليثّيات  . فيما يلي ن�سري 
ّ
وج�د من�ذج جديد للفقه ال�سيا�سي

احلقيقة  يف  وهي  احلديث،  عن  القدمي  النم�ذج  متّيز  التي  واخل�سائ�س 

 اجلديد، وذلك بال�ستفادة من كلمات 
ّ
حيثّيات وخ�سائ�س للفقه ال�سيا�سي

مام اخلامنئي: الإ

1. اإخراج عقيدة الف�سل بني الدين وال�سيا�سة عن دائرة الفقه:

ينبغي اأن نق�سي بالكامل على هذا التفكري )ف�سل الدين عن ال�سيا�سة( يف احل�زة، ماذا 

يعني ذلك؟ يعني ال�ستنباط الفقهي على اأ�سا�س فقه اإدارة النظام، ولي�س فقه اإدارة الفرد. 

ا اإىل اإدارة بلد، واإدارة جمتمع،  ينبغي اأن يك�ن الفقه من بحث الطهارة اإىل الديات ناظراً

.
)1(

واإدارة نظام

املجتمع  اإدارة  كيفّية 
ّ
ظل  يف  فراد  لالأ  

ّ
الفقهي احلكم  ا�ستنباط   .2

اإدارة  ال�سخ�سّية باعتبارها جزءاًا من جمم�عة  امل�سائل  اإىل  والتطّلع 

الفرد واملجتمع:

الفرديّة  حكام  الأ تتعّلق  تارةاً  نح�ين:  على  الفقهّية  حكام  الأ ومالحظة  مطالعة  ميكن 

احلكم  ندر�س هذا  اأخرى  وتارةاً  الفرد.  النظر عن مكان حياة هذا  بغ�ّس  الفرد  باإدارة 

مام اخلامنئي بتاريخ 1370/6/31 هـ.�س. )1( كالم لالإ
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مران يختلفان  ا اأو �سغرياًا من كيفّية اإدارة املجتمع. هذان الأ  باعتباره جزءاًا كبرياً
ّ
الفقهي

ا، ل بل   اأي�ساً
ّ
عن بع�سهما البع�س. وينتقل الختالف اإىل م�ساألة ا�ستنباط احلكم الفقهي

م�ر ال�سخ�سّية. فتارةاً يطرح باعتباره جزءاًا من  ينتقل اإىل م�سائل الطهارة والنجا�سة والأ

ا  �سالم، هذا نح�، وتارةاً اأخرى يطرح جمّرداً جمم�عة اإدارة الفرد واملجتمع يف حاكمّية الإ

.
)1(

ا للفرد �سالم، بل يطرح باعتباره حكماً عن جمم�عة الإ

ية الفقه العامة لكافَّة ج�انب املجتمع: 3. روؤ

 يف 
ّ
�سالمي اإذا اأردنا خال�سة ما ينبغي القيام به يف جملة واحدة؛ ينبغي تطبيق الفقه الإ

 لي�س فقه الطهارات والنجا�سات والعبادات؛ بل ه� فقه ي�ستمل 
ّ
�سالمي املجتمع. الفقه الإ

ن�سان، الفرديّة، والجتماعّية،  على كاّفة اجل�انب التي تتطابق وجميع ج�انب حياة الإ

كرب. الفقه ه� الذي  وال�سيا�سّية، والعبادّية، والع�سكريّة، والقت�سادّية؛ هذا ه� فقه اهلل الأ

ن�سان؛ اأي عقله، وذهنه، وقلبه، وروحه، واآداب حياته، وعالقاته الجتماعّية  يدير الإ

.
)2(

، وعالقاته اخلارجّية
ّ
وال�سيا�سّية، وو�سعه املعي�سي

4. ا�ستنباط الفقه يف ظل احلكم:

جل  فقه الدولة ه� الذي ميكنه تنقية وحتقيق فقهنا احلايّل، هذا الفقه الذي مل ي��سع لأ

بحاث الفقهّية من الطهارات  اإدارة نظام املجتمع. ينبغي عليكم التعّر�س مّرةاً اأخرى لالأ

فقه  على  بناءاً  باحلكم  ن  الآ نرغب  نحن  احلكم.  جل  لأ ا  فقهاً وت�ستنبط�ا  الدّيات،  اإىل 

الجتماعّية،  والعالقات  القت�ساد،  فيه  �سياء،  الأ من  الكثري  �سالم  الإ ويف  �سالم،  الإ

النار، وفيه  اإطالق  املالّية، والعالقات اخلارجّية، واحلرب، وال�سلح، ووقف  وال�سيا�سة 

مر واإطاعة ال�يّل،  دارة، فيه البيعة وولية الأ نظام للعمل، وم�سائل للدولة والتقنني والإ

.
)3(

نكار؟ م�ر، فهل ميكنكم الإ �سالم ميتلك كاّفة هذه الأ الإ

جميع  يف  �سالمّية  الإ الق�انني  حتّقق  اإىل  الداعي   
ّ
�سالمي الإ النظام  ت�سكيل  ولّية  م�س�ؤ اإّن 

العلمّية،  احل�زة  عاتق  على  تقع  لها،  �سابقة  ل  ا�ستثنائّية  ولّية  م�س�ؤ هي  احلياة،  جمالت 

التي  �سالمّية  الإ التعاليم  لتدوين  الفقهّية  بحاث  الأ كاّفة  وتنقيح  حتقيق  عن  عبارة  وهي 

�سالم  الإ فقه  يتطّلع  عندما   .
ّ
�سالمي الإ النظام  اأق�سام  من  ق�سم  كّل  دارة  لإ اإليها  ُيحتاج 

، وكما اأّن  ةاً دارة حياة الفرد واملجتمع، فاإّنه يجتذب اأبحاثاًا جديدةاً ويتّخذ كيفّيةاً خا�سّ لإ

 باملقّررات والت�جيهات ال�رشوريّة، كذلك ت�سفي الفقاهة اجلامعّية 
ّ
 غني

ّ
�سالمي النظام الإ

قبال على   هي الإ
ّ
�سالمي الفقه الإ �سا�سّية يف دائرة  ال�اجبات الأ اإحدى  اإّن من  والغنى. 

مام اخلامنئي بتاريخ 1376/2/13 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1370/11/30 هـ.�س. )2( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/6/11 هـ.�س. )3( كالم لالإ
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ون احلك�مة، والنظر اإىل جميع  لهّية يف جميع �س�ؤ حكام الإ »فقه الدولة«، وا�ستخراج الأ

�سالم يف  اأحكام الإ تاأثري كّل حكم من  الفقهّية بخلفّية الدولة، )اأي مالحظة  حكام  الأ

.
)1(

�سالمّية الطّيبة( ت�سكيل املجتمع املثايّل واحلياة الإ

والنظام  للحك�مة  و�سكالاً  قالباًا  باعتباره  الفقه  اإىل  الت�ّجه   .5

الجتماعي:

اأ�سبح  الي�م فقد  واأّما  للحك�مة.  قالباًا و�سكالاً  باعتباره  الزمان  الفقه ط�ال  اإىل  ننظر  مل 

، ومنه احلك�مة. واحلك�مة جزء من 
ّ
الفقه �سكالاً للحك�مة، و�سكالاً للنظام الجتماعي

م�ر  الأ هذه  على  ح�سلنا  اأّننا  الّدعاء  ميكنه  الفقهاء  من  واحد  اأّي   .
ّ
الجتماعي النظام 

ا مل يّدِع اأّي �سخ�س هذا  م�ر م�ج�دة لديكم؟ طبعاً ب�سكل ب�سيط و�سهل، فهل هذه الأ

.
)2(

م�ر وهذا يتطّلب وج�د فكر جديد ا علينا البحث عن هذه الأ مر ولّن يّدعي؛ اإذاً الأ

واإدارة  احلك�مة  ون  و�س�ؤ املجتمع  م�سائل  اإىل  الكّلّية  ية  الروؤ  .6

املجتمع:

 ،
ّ
�سالمي �سالم املالّية ينبغي اأن نتطّلع اإىل اأّن هذا املجتمع الإ عندما نبحث يف باب م�سائل الإ

لّف من جمم�عة من امل�سلمني، كيف يجب اأن  ، وهذا املجتمع امل�ؤ
ّ
�سالمي وهذا النظام الإ

منطلق  من  نبحث  اأن  فينبغي  والزكاة،  اخلم�س  باب  بحثنا يف  واإذا  املالّية؟  اأم�ره  تدار 

ّي �سبب، ويف اأّي نح�   كم يجب اأن ياأخذ من ال�سخ�س، ولأ
ّ
�سالمي اأّن هذا النظام الإ

خرين ليجري احلديث ح�ل  فراد الآ �سي�رشف؟ البحث لي�س ح�ل فرد م�سلم بعيد عن الأ

اأّما امل�ساألة ال�اقعة  م�ر تقع يف درجات متاأّخرة.  ّن هذه الأ م�رشف مقدار من املال. لأ

لء املاليني الذين يعي�س�ن مع هذا  وىل، هي اأّن هذا املجتمع العظيم، وه�ؤ يف الدرجة الأ

لء �رشف حق�قهم �سمن هذه املجم�عة؟  النظام، وهذه الدولة، كيف ينبغي على ه�ؤ

م�ساألة  اإىل  اللتفات  طار  الإ هذا  ينبغي يف  ؟ 
ّ
�سالمي الإ للمجتمع  العام  املدخ�ل  ه�  ما 

.
)3(

ا يف املا�سي اخلم�س. وهذا مل يكن م�ج�داً

�سالمّية يف اإيران التي جعلت  ية اجلديدة للفقه مدينة للث�رة الإ هذه الروؤ

مام اخلميني. ، وذلك بقيادة الإ
ّ
املح�رّية للفقه ال�سيا�سي

مام اخلامنئي بتاريخ 1371/8/24 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1370/11/30 هـ.�س. )2( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1366/1/6 هـ.�س. )3( كالم لالإ
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مام اخلميني الذي َدَر�َس يف مدر�سة الفقهاء املتقّدمني واألَّف بنف�س  اأّما الإ

الطريق التي األَّف�ا فيها، فه� بهذا العتبار ل يقع يف اجلهة املقابلة للفقه 

�سل�ب،  الأ هذا  على  ا  مراراً اأّكد  اخلميني  مام  الإ اأّن  العلم  مع  التقليدّي. 

مام اخلامنئي ح�ل اأ�سل�ب  و�سّدد على اللتزام به اأثناء العمل. يتحّدث الإ

ال�سلف  لفقهاء  التقليدّي  والفقه  يتطابق  الذي  اخلميني  مام  الإ ومنهج 

ويق�ل:

مام يف ن�س��س القراآن  �سالم الذي در�سه الإ مام. الإ اإّن اإ�سالم الفقاهة ه� ت��سيح خّط الإ

الفقه  ه�   
ّ
�سالمي الإ الفقه  اإّن  العلمّية.  احل�زات  يف  الفقهاء  وباأ�ساليب  واحلديث، 

حكام، واّتباع  التقليدّي، ه� اأ�سل�ب الجتهاد الذي مّكن املجتهدين من ا�ستخراج الأ

.
)1(

ّ
�سالم الفقهي �سالم التقليدّي والإ القراآن واحلديث. هذا ه� الإ

مينعه من  مل  ال�سلف  التقليدّي وفقهاء  الفقه  �سل�ب  مام لأ الإ اّتباع  اإّن 

مع  متنا�سباًا  ليك�ن   
ّ
ال�سيعي الفقه  اإّن �رشورة حتّ�ل  اإذ  والتحّ�ل،  التقّدم 

يجاد حتّ�ل يف عدد من احل�زات، ففتح اأب�اباًا  متطّلبات الع�رش، دفعه لإ

من الفقه مل يتّم التعّر�س والهتمام بها يف ال�سابق.

مام يف ال�ستنباط  الإ اأ�سل�ب ومنهج  اعتبار  تقّدم، ميكن  بناءاً على ما 

با�سم  يعني وج�د طريقة جديدة  خرين، وهذا  الآ ا عن  والجتهاد خمتلفاً

الفقهاء يف  �سائر  يختلف عن  اخلميني ل  مام  الإ فقه  اإّن  اخلميني.  مام  الإ

للفقه،  مام  التي كان ينظر بها الإ ية  الروؤ اأ�سل�ب ال�ستنباط، بل يف ن�ع 

و�سع اأي  حيث متّكن من اإخراج الفقه من القالب الفردّي اإىل املجال الأ

املجتمع:

 نح� فقه الدولة بعد اأن كان فقهاء ال�سيعة 
ّ
مام اخلميني ه� الذي �ساق الفقه ال�سيعي الإ

ول�سن�ات ط�يلة بعيدين عن ال�سلطة واحلك�مة، فلم يكن الفقه اآنذاك فقه دولة، بل فقه 

 
ّ
 نح� الفقه الجتماعي

ّ
�سالمي مام العظيم على اإخراج الفقه ال�سيعّيالإ فرد]...[ عمل الإ

ا، هذا الفقه الذي يريد اإدارة نظام حياة ال�سع�ب، والذي  وفقه الدولة منذ اأن كان مبَعداً

مام اخلامنئي بتاريخ 1363/4/6 هـ.�س. )1( كالم لالإ
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النقطة  يعني  وهذا  والكبرية.  ال�سغرية  ال�سع�ب  م�سائل  كاّفة  على  جابة  الإ عليه  يجب 

مام  اأواخر عمر الإ م�ر التي كانت تبدو يف  اإّن الأ املقابلة ملا يطلق عليه التحّجر. حّتى 

ا لفقهاء ال�سيعة. لقد ظهر  هّمّية باعتبار اأّنها تر�سم خطًّ ، كانت �سديدة الأ على اأّنها جزئّيةاً

مام على من يريد اإدارة النظام، اأّن ذاك الفقه الذي يريد  مام، ل بل اأّكد الإ يف حياة الإ

الزمان،  اأن يك�ن عارفاًا بظروف  ينبغي  فراد،  مم والأ اأو جمم�عة كبرية من الأ اأّمة  اإدارة 

جابة يف املجالت ال�سيا�سّية والقت�ساديّة والثقافّية، وجميع م�سائل حياة  ا على الإ وقادراً

.
)1(

النا�س، فال ينبغي اأن يرتك م�ساألة من دون ج�اب

له امتداد يف  مام اخلميني والذي   الذي تراأ�سه الإ
ّ
الفقهي اإّن املذهب 

مام – يختزن حي�ّيته  الفقه التقليدّي اأو الفقه اجل�اهري – كما يق�ل الإ

خالل  من  وتطّ�ره  تكامله  م�ست�يات  اأعلى  اإىل  و�سل  وقد  داخله،  يف 

�سئلة وال�ستف�سارات  الدّقة يف الّطالع على الزمان والفهم ال�سحيح لالأ

 
ّ
ال�ستنباطي �سل�ب  الأ يف  ا  م�ج�داً �سل�ب  الأ هذا  كان  واإذا  احلديثة. 

خرية من  ّكد عليه يف ال�سن�ات الأ مام قبل انت�سار الث�رة، اإّل اأّنه كان ي�ؤ لالإ

عمره، حيث قّدم مبادئ متعّددةاً يف هذا القالب؛ من جملتها اللتفات 

اإىل عنا�رش الزمان واملكان، وامل�سلحة، وفقه الدولة، والهتمام باحلقائق 

اخلارجّية يف ال�ستنباط، فكانت هذه العناوين وغريها و�سيلةاً حلّل الكثري 

من املع�سالت.

خطاباته  يف  خ�ّس  بالأ لنا  �رّشه  قّد�س  مام  الإ قّدمه  الذي  املعنى  بنف�س  الفقاهة  ونعّرف 

والدقيق   
ّ
العلمي املنهج  من  املرّكب  اأي  املعنى،  هذا  على  ّكد  ي�ؤ كان  حيث  خرية،  الأ

الدّقة  يعني  ل�ساحب اجل�اهر، وهذا  الفقه اجل�اهري  مام  الإ يعرّب عنه  اأو كما  للفقاهة، 

والّتفاق الكامل يف الق�اعد الفقهّية وال�ستنتاج املنّظم للفروع من هذه الق�اعد املبينة 

امل�ستحِكَمة،  الق�يّة  �س�ل  الأ ّول ه�  الأ  ، الفقاهة ركَننينْ لهذه  اإّن  �س�ل.  والأ الفقه  يف 

والّطالع على كاّفة ج�انب ال�ستنباط. والثاين تطّ�ر الفقه، وهذا ه� ال�سيء الذي قّدمه 

ّكد على اأّن الفقيه واملجتهد  مام يف معنى الجتهاد واملجتهد والفقيه، حيث كان ي�ؤ الإ

.
)2(

�سئلة املعا�رشة نظرةاً وا�سعةاً عليهما اأن ينظرا اإىل ال�ستف�سارات والأ

مام اخلامنئي بتاريخ 1376/3/14 هـ.�س. )1( كالم لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1368/3/22 هـ.�س. )2( كالم لالإ
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مام اخلميني حلاظ ال�قائع  �سا�سّية لطريقة الإ ركان الأ اإّن من جملة الأ

الجتماعّية، واإدراك امل�سائل، وفهم امل�ا�سيع باللتفات اإىل تلك ال�قائع، 

 
ّ
فّعال وعملي عينه، طريق  ال�قت  احلديث، ويف  لال�ستنباط  وه� طريق 

حلّل العديد من مع�سالت املجتمع:

لهّية،  حكام الإ مام، وما زالت كذلك، وهي منهج ل�ستنباط الأ اإّن الفقاهة املقب�لة عند الإ

امل�ساألة، حيث  �سكل  امل�سائل، وفهم  واإدراك هذه  ال�قائع الجتماعّية،  اإىل  التطّلع  هي 

.
)1(

مر تاأثري كبري على م�ست�ى الت��سيح، وال��س�ل اإىل ج�اب امل�ساألة لهذا الأ

 وا�ستنباط اأ�سل ولية الفقيه و�سفات 
ّ
 ال�سيعي

ّ
�سحيح اأّن الفقه ال�سيا�سي

خرون  ال�يّل وخ�سائ�سه واختياراته من املق�لت التي و�سل اإليها الفقهاء الآ

مام ه� دوره الفّعال يف اإظهارها، والهتمام  با�ستنباطهم، اإّل اأّن ما ميّيز الإ

خرون:  اأكرث مّما عمل به الفقهاء الآ
ّ
 ال�سيعي

ّ
بالفقه ال�سيا�سي

، وقد 
ّ
�سالمي  الإ

ّ
مام العظيم قد فهم، وا�ستنبط هذا الدور من داخل الفقه ال�سيا�سي اإّن الإ

�س�ابط  اأّن  اأي  به.  واأذعنا   ،
ّ
ال�سيعي الفقه  وتاريخ  ال�سيعة،  تاريخ  نا ط�ال  فقهاوؤ فهمه 

.
)2(

مام، هي �س�ابط دينّية  لالإ
ّ
ية املذهب ال�سيا�سي القيادة وولية الفقيه طبق روؤ

النتيجة

الفقه،  جمال  يف  اأ�سا�سيًّا  ا  ت�ّجهاً يعني  الذي   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  تاأ�سي�س  اإّن 

والذي ت�سّكلت ماهّيته من الرتباط بني عن�رشي الفقه وال�سيا�سة والعالقة 

ح�ل  تتمح�ر  التي  القراءات  تقابل  متعّددة  قراءات  له  ُقّدمت  بينهما، 

 يعتمد على قراءة تتمح�ر ح�ل املجتمع 
ّ
الفرد واملكّلف. والفقه ال�سيا�سي

ّكد على اخل�س��سّيات  كرثّي ه� نظام ي�ؤ  الأ
ّ
واحلك�مة. والفقه ال�سيا�سي

من  املجتمع  اإدارة  منها  الهدف،  متعّددة  ا�ستعدادات  وميتلك  املتقّدمة، 

)طهران:  للجمهوريّة  اخلامنئي  مام  الإ لرئا�سة  الثانية  املرحلة  تقرير  ر�سائل،  اأربع  كتاب  اخلامنئي،  مام  )1( الإ

اإّطالعات، 1368 هـ.�س(، ال�سفحة 209.

مام اخلامنئي بتاريخ 1383/3/14 هـ.�س. )2( كالم لالإ
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فراد  حكام الفقهّية لالأ خالل ال�رشيعة، ويف هذه الطريقة ميكن ا�ستنباط الأ

يف ظّل كيفّية اإدارة املجتمع، حيث ي�سبح التطّلع اإىل امل�سائل ال�سخ�سّية 

ية الفقه لكاّفة  باعتبارها جزءاًا من جمم�عة اإدارة الفرد واملجتمع، ثّم اإّن روؤ

ج�انب املجتمع عبارة عن ا�ستنباط الفقه يف ظّل احلكم، والنظر اإىل الفقه 

، وهي نظرة عاّمة اإىل 
ّ
باعتباره قالباًا و�سكالاً للحك�مة والنظام الجتماعي

ون احلك�مة، واإدارة املجتمع. م�سائل املجتمع، و�س�ؤ

اخلال�سة

كبري  ب�سكل  مدين  الفقه،  من  اأ�سا�سيًّا  ا  فرعاً وباعتباره   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  اإّن 

�س الفقه والهتمام باأم�ر الفقه ال�سيا�سّية يف مرحلة الث�رة  ل�رشورة تخ�سّ

�سالمّية  دارة الفقهّية لنظام اجلمه�رّية الإ �سالمّية، وكذلك فه� مدين لالإ الإ

 يف الع�رش 
ّ
. من هنا تربز اأهّمّية معرفة ه�يّة الفقه ال�سيا�سي

ّ
يرانّية ال�سيا�سي الإ

مام اخلامنئي  ية الإ خ�ّس ت��سيح روؤ احلا�رش، واإدراك زواياه املتنّ�عة،وبالأ

 واملّطلع على املبادئ الفقهّية 
ّ
 ال�سيعي

ّ
الذي يقف يف �سدر النظام ال�سيا�سي

ب�سكل  فيت�ّقف  يته  لروؤ بناءاً   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  ماهّية  معرفة  واأّما  ال�سيعّية. 

ّ اإىل مق�لة 
يجابي كرث، والنظر الإ  على النظر اإىل الفقه نظرة احلّد الأ

ّ
اأ�سا�سي

هذا  ويحكي  وال�سيا�سة،  الفقه   
نْ
مق�لَتي بني   

ّ
يجابي الإ والتعامل  ال�سيا�سة 

وبامل�ا�سيع  بالفقه  مرتبط  فرع  عن  عبارة   
ّ
ال�سيا�سي الفقه  اأّن  عن  مر  الأ

وامل�سائل ال�سيا�سّية.

 والتي تراوحت بني 
ّ
ويف اأج�اء اختلفت فيها القراءات للفقه ال�سيا�سي

الفقه الذي يدور ح�ل حم�ر الفرد واملكّلف، والفقه الذي يدور ح�ل 

ا  مام اخلامنئي يعتقد وتبعاً حم�ر املجتمع البعيد عن فقه الدولة، نرى اأّن الإ

 الذي يدور ح�ل حم�ر احلك�مة 
ّ
مام اخلميني ب�رشورة الفقه ال�سيا�سي لالإ

واملجتمع.
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ّ
ال�سيا�سي الفقه   يختلف عن 

ّ
ال�سيا�سي للفقه  ا  ا جديداً اإطاراً قّدم  اإّنه  ثّم 

للفقه  فكان  الفرديّة:  م�ر  الأ ح�ل  يدور  الفقه  جعل  الذي  التقليدّي 

تية:  م�ر الآ ا اأ�سا�سيًّا يف الأ يته دوراً  طبق روؤ
ّ
ال�سيا�سي

املجتمع  اإدارة  عملّية  ظّل  يف  فراد  لالأ  
ّ
الفقهي احلكم  ا�ستنباط   .1

اإدارة  باعتبارها جزءاًا من جمم�عة  ال�سخ�سّية  امل�سائل  اإىل  وبالنظر 

الفرد واملجتمع.

ية ال�ساملة للفقه والتي تغّطي كاّفة ج�انب املجتمع. 2. الروؤ

3. ا�ستنباط الفقه يف اأج�اء احلكم.

املجتمع  واإدارة  احلك�مة  ون  و�س�ؤ املجتمع  مل�سائل  العاّمة  ية  الروؤ  .4

والنظام  للحك�مة  و�سكالاً  قالباًا  باعتباره  الفقه  اإىل  والتطّرق 

.
ّ
الجتماعي
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امل�سادر واملراجع العربيّة

ثر، الطبعة 4 )قّم: ا�سماعيليان، 1364 هـ(. ثري، النهاية يف غريب الأ 1. ابن الأ

 ،
ّ
�سالمي الإ عالم  الإ مكتب  )قّم:  اللغة  مقايي�س  معجم  فار�س،  ابن   .2

1404 هـ(.

3. ابن منظ�ر، ل�سان العرب )قّم: ن�رش اأدب احل�زة، 1405 هـ(.

مام ال�سادق، 1413 هـ(. �ّس�سة الإ راكي، كتاب البيع )قّم: م�ؤ 4. حمّمد علي الآ

مام  �ّس�سة تنظيم ون�رش اآثار الإ مام اخلميني، ولية الفقيه )طهران: م�ؤ 5. الإ

اخلميني، 1373 هـ.�س(.

اآثار  ون�رش  تنظيم  �ّس�سة  م�ؤ )طهران:  مام  الإ �سحيفة  اخلميني،  مام  الإ  .6

مام اخلميني، 1378 هـ.�س(. الإ

 ،
ّ
�سالمي �س�سة الثقافة والفكر الإ 7. حمّمد تقي جعفري، فل�سفة الدين )م�ؤ

1378 هـ.�س(.

)طهران:  �سالمّي  الإ يف  ال�سيا�سية  �سول  الأ حكمة  جعفري،  تقي  حمّمد   .8

�ّس�سة نهج البالغة، 1369 هـ.�س(. م�ؤ

ن�رش  )قّم:  والعدالة  الفقاهة  الفقيه وولية  ولية  اآملي،  اهلل ج�ادي  عبد   .9

�رشاء، 1378 هـ.�س(. �ّس�سة الإ م�ؤ

 1368 )طهران:اإّطالعات،  ر�سائل،  اأربع  كتاب  اخلامنئي،  مام  الإ  .10

هـ.�س(.

العلمية،  )قّم:   2 الطبعة  املنهاج،  تكملة  مباين  اخل�ئي،  القا�سم  اأب�   .11

1396 هـ.�س(.

�سالمّي )طهران:  لف واأربعمائة �سنة للفقه الإ 12. دان�س بج�ه، فهر�ست الأ

�رشكة النت�سارات العلمّية والثقافّية، 1367 هـ.�س(.
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�سفهاين، املفردات يف غريب القراآن )طهران: مكتب ن�رش  13. الراغب الأ

الكتاب، 1401 هـ.�س(.
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مدخل اإىل فقه الدولة 

مام اخلامنئي حفظه اهلل من وجهة نظر الإ

عبّا�س علّي م�سكاين �سبزواري���

ترجمة د. علّي احلاج ح�سن

 وخّريج احل�زة العلمّية، قّم.
ّ
�سالمي )1( خبري يف الكالم الإ
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مقّدمة

مام اخلامنئي حفظه اهلل  مام الإ  لالإ
ّ
اإّن البحث ح�ل املجال املعريّف الفقهي

يَتنينْ تتعّلقان بالتجديد واإنتاج العلم يف الفقه: ي�سع الباحث اأمام روؤ

بداع والتجديد يف م�سائل الفقه وتقدمي نظريّات تتنا�سب مع  1. الإ

الع�رش.

ية التي يتّم الت�ّجه فيها اإىل م�سائل  2. التجديد يف املنهج ون�ع الروؤ

، وك�نه 
ّ
الفقه، وهاتان امل�ساألتان ناجتتان عن حي�يّة الفقه ال�سيعي

قابالاً للتطّ�ر والتنا�سب مع متطّلبات الع�رش احلا�رش.

مام،  لالإ  
ّ
الفقهي الفكر  يف  والتعّمق  الفقهية  ثار  الآ يف  التحقيق  اإّن 

ا وا�سح الظه�ر يف اآرائه ونظريّاته،  ا وابتكاراً يبنّي حقيقة امتالكه جتديداً

ا �ساهم يف اإحياء الفقه؛ مع العلم اأّن التجديد يف  ا جديداً وامتالكه منهجاً

مام  امل�سائل والفروع يعتمد على ابتكار منهج جديد. اأّما جذور نظريّة الإ

القائد يف الفقه – الذي ميكن، ل بل يجب اأن يطلق عليه فقه احلك�مة 

مام اخلميني قّد�س �رّشه، حيث عمل  – تع�د اإىل املباين الفكريّة والفقهّية لالإ
تلك  وت��سيح  ب�سط  على  والعلمّية  الفكريّة  جه�ده  خالل  ومن  مام  الإ

املباين، فكانت مقّدمةاً هاّمةاً لتدوين فقه جديد ينطلق من فقه الدولة.

ال�سرية  ميكن مالحظتها يف  التي  البتكاريّة  فكار  بالأ يتعّلق  فيما  اأّما 

مام، والتي تبدو يف الع�رش احلا�رش  العلمّية والفقهّية، واملنظ�مة الفكريّة لالإ

والرتقاء  الفقهّية،  ية  الروؤ يف  الت��ّسع  عن  عبارة  فهي  الظه�ر،  �سديدة 

واملجتمع  الفرد  اإىل  والتطّلع  والفردانّية،  الفرد  من  اأعلى  م�ست�يات  اإىل 

الجتماعّية  امل�سائل  اإىل  والتطّلع  ومّت�سلني،  مرتادفني  اأمرين  باعتبارهما 

وال�سيا�سّية واحلك�مّية من خالل اخللفّية الفقهّية والجتهاديّة.

ن يف  الآ  حّتى 
ّ
الطبيعي مل جتد مكانها  احلركة  اأّن هذه  له،  �َسف  ي�ؤ ما 

ح�زاتنا الفقهّية والعلمّية. �سحيح اأّن جتربة احلك�مة الدينّية وحماولت 

املهتّمني �ساهمت يف الرتقاء بهذه الطريقة، اإّل اأّن احلّق يجب اأن يقال، 
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القدوة  وت�سّكل  لتتكامل  احلركة  هذه  وتاأ�سيل  ا�ستمرار  وج�ب  وه� 

 الذي 
ّ
والنم�ذج يف البيئة الفقهّية مبا يف ذلك من م�سلحة للفقه ال�سيعي

ن�سانّية. �سا�س من اأجل املجتمعات الإ وجد يف الأ

�سنحاول يف هذا املقال تقدمي اإطاللة اإجمالّية على املنظ�مة الفكريّة 

مام القائد ح�ل م�سائل فقه الدولة، و�رشورة التحّ�ل يف الفقه املعا�رش،  لالإ

واملنهج املفرت�س اعتماده يف ذلك.

اأّوًل: التعريفات

�. الفقه

قّدم الفقهاء ط�ال التاريخ تعاريف متعّددة للفقه. اأّما �سبب تعّدد تعاريفه 

ومعانيه فه� التحّ�ل والتنّ�ع يف م�سائل الفقه الذي ظهر اأثناء التحقيق.

ا:  : الفهم]...[ وا�سطالحاً عّرف ال�سيخ الط��سي الفقه فقال: »الفقه لغةاً

.
)1(

حكام ال�رشعّية العملّية على غري الت�سديق« م�سائل حتمل فيها الأ

ا، بل ه� عبارة  علم الفقه – بناءاً لتعريف ال�سيخ قّد�س �رّشه – لي�س علماً

ا لل�اقع واحلقيقة   �س�اء كان مطابقاً
ّ
 العملي

ّ
عن م�سائل ت��سح احلكم ال�رشعي

اأم كان غري ذلك؛ وهذا يعني اأّن امل�سائل العقائديّة خارجة عن دائرة الفقه، 

 العتقادّي.
ّ
 يقابل احلكم ال�رشعي

ّ
 العملي

ّ
على اأ�سا�س اأّن احلكم ال�رشعي

كتب املحّقق احلّلي قّد�س �رّشه يف تعريف الفقه: »ه� جملة من العلم 

باأحكام �رشعّية عملّية ُم�ستَدّل على اأعيانها. ونعني بال�رشعّية: ما ا�ستفيدت 

.
)2(

�سل باإقرار ال�رشيعة لها عليه« بنقل ال�رشيعة لها من حكم الأ

�سول )قّم:من�س�رات اآل البيت عليهم ال�سالم، 1403  )1( اأب� جعفر حمّمد بن احل�سن الط��سي، عّدة الأ

هـ.ق(، ال�سفحة21.

الر�س�ي،  واإعداد حمّمد ح�سني  �سول، حتقيق  الأ معارج  احلّلي(،  احلّلي)املحّقق  احل�سن  بن  )2( جعفر 

وىل،  ّول، املقّدمة الأ الطبعة 1 )قّم: من�س�رات اآل البيت عليهم ال�سالم، 1403 هـ.ق(، الباب الأ

ال�سفحة 47.
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ا، واأ�سار اإىل اأّن احلكم  حتّدث املحّقق قّد�س �رّشه عن الفقه باعتباره علماً

العقل. وتعميم احلكم  اأيّده  الذي  اأو  ال�سارع  به  اأتى  مّما  اأعّم   ه� 
ّ
ال�رشعي

 هذا يجعل علَم الفقه اأكرَث �سعةاً على م�ست�ى ال�ستخدام والفّعالّية.
ّ
ال�رشعي

ال�سطالح،  ويف  الفهم،  ه�  اللغة  يف  »الفقه  الثاين:  ال�سهيد  يق�ل 

.
)1(

دلّة التف�سيلّية« حكام ال�رشعّية العملّية امل�ستندة اإىل الأ عبارة عن الأ

دلّة  »الأ عبارة  ذكر  التعريف،  هذا  يف  الظريفة  النقاط  جملة  من 

حكام ال�رشعّية. جمال عن الأ التف�سيلّية« والتي هي �سبب نفي دليل الإ

اأّما التعريف امل�سه�ر للفقه فه� الذي ذكره �ساحب املعامل:

اإىل  ا  م�ستنداً الفرعية  ال�رشعية  حكام  بالأ العلم  عبارة عن  »الفقه]...[ 

.
)2(

دلة التف�سيلية« الأ

امل�ساألة البارزة يف تعريف �ساحب املعامل، ِذكره قيد »الفرعّية« مكان 

�س�لّية  حكام الأ حكام العقائدّية والأ حكام العملّية« والذي يخرج الأ »الأ

حكام ال�رشعّية  �سا�س، فالفقه عبارة عن العلم بالأ عن الفقه. وعلى هذا الأ

دّلة التف�سيلّية يف كّل م�ساألة، والفقيه ه� الذي ميكنه  ا اإىل الأ الفرعّية م�ستنداً

دلّة  الأ اإىل  باللتفات  فقهّية  م�ساألة  كّل  يف   
ّ
ال�رشعي احلكم  اإىل  ال��س�ل 

خرى. دّلة الأ التف�سيلّية املاأخ�ذة من الكتاب وال�سّنة والعقل والأ

على  يطلق  اخلامنئي  مام  الإ كلمات  يف   
ّ
ال�سطالحي مبعناه  والفقه 

 ،
)5(

، معرفة الدين
)4(

، املعرفة الدينّية
)3(

معان متعّددة من اأبرزها: فهم الدين

�سالم، واأّنه مقّررات  . وقد عّرف الفقه باأّنه: »فقه الإ
)6(

�سالم وعلم فهم الإ

)1( زين الدين بن علي اجلبعي العاملي )ال�سهيد الثاين(، متهيد القواعد )دون تاريخ(، ال�سفحة 32.

 انت�سارات جامعة 
ّ
�سالمي �ّس�سة الن�رش الإ �سول، الطبعة 12 )قّم:م�ؤ )2( ال�سيخ ح�سن العاملي، معامل الأ

املدّر�سني، دون تاريخ(، ال�سفحة 26.

مام اخلامنئي،لقاء اأئّمة اجلماعة يف حمافظة طهران، يف 1362/1/29.هـ.�س. )3( الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5.هـ.�س. )4( الإ

مام اخلامنئي، لقاء جمع من علماء حمافظة اأردبيل، يف 1366/4/30 هـ. �س. )5( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1363/2/19.هـ.�س. )6( كلمة لالإ
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ا بعني العتبار حاجة املجتمع واحلك�مة اإىل  ، اآخذاً
)1(

ون النا�س« اإدارة �س�ؤ

مام اخلميني قّد�س �رّشه للفقه والذي اعترب اأّن  الفقه وحماكياًا به تعريف الإ

احلك�مة هي الفل�سفة العملّية للفقه.

مام القائد اإىل ق�سَمني: عاّم وخا�ّس، واملعنى  يق�ّسم الفقه من وجهة نظر الإ

العاّم ه� الذي يحاكي املعنى اللغ�ّي؛ ويق�سد به الّطالع على الدين، وفهم 

�سالم  �سا�سّية لدين الإ م�ر الأ �س�ل، وي�ستمل على الأ الدين يف الفروع والأ

مامة. وب�سكل عاّم، اأ�س�ل العقائد  كاإثبات اهلل، الت�حيد، املعاد، النبّ�ة، الإ

�سالمّية، ل بل كاّفة املعارف بكامل �سم�لها و�سعتها: »لي�س  خالق الإ والأ

الفقه  املق�س�د من  بل  الفرعّية،  حكام  بالأ العلم  الفقه جمّرد  املق�س�د من 

 .
)2(

خالق« لهّية والعقائد احلّقة وعلم الأ عّم من املعارف الإ علم الدين الأ

حكام الفقهّية  ا للفقهاء املتاأخرين، اأّنه الأ وعّرف الفقه مبعناه اخلا�س تبعاً

الفرديّة  ال�ظائف  وا�ستنباط  الدينية،  الفروع  على  والطالع  الرائجة، 

التف�سيلّية:  دلة  والأ الدينّية  الن�س��س  ن�سان من جمم�عة  لالإ والجتماعّية 

الدين،  علم  على  الّطالع  للكلمة،  اخلا�ّس  باملعنى  الفقه  من  »املق�س�د 

ن�سان من  والفروع الدينّية، وا�ستنباط ال�ظائف الفردّية والجتماعّية لالإ

.
)3(

جمم�عة الن�س��س الدينّية«

ني، ل بل هما مكّمالن لبع�سهما  اأّما هذان املعَنيان للفقه فغري متناق�سَ

خر خا�ّس مطلق؛ واأّما فهم اأحكام  البع�س باعتبار اأّن اأحدهما عاّم، والآ

�سل واأ�سا�س الدين: ا لأ ا جامعاً الفقه العملّية فيتطّلب فهماً

خر: ، وِكال املعنَينينْ �سحيح ومكّمل لالآ ن��سح الفقه والفقاهة من خالل معنَينينْ

�س�ل،   للدين هناك الأ
ّ
 للدين. يف هذا املعنى الكّلي

ّ
اأحد هذين املعنَينينْ ه� الفهم الكّلي

حكام، اأعّم  العقائد، ومبادئ الدين، واملعارف الدينّية، واجل�انب العملّية للدين؛ اأي الأ

ون حياة  دارة �س�ؤ حكام الجتماعّية، وكّل ما ه� �رشورّي لإ حكام الفردّية والأ من الأ

.
)4(

ن�سان الإ

مام اخلميني قّد�س �رّشه، يف 14 /1382/3.هـ.�س. مام اخلامنئي، الذكرى ال�سن�ّية لرحيل الإ )1( الإ

متر اأئّمة اجلمعة يف اأنحاء البالد، يف 1364/6/20 هـ. �س. مام اخلامنئي، م�ؤ )2( الإ

)3( اأنوار الولية، ال�سفحة 62.

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد،يف 1366/1/5.هـ.�س. )4( الإ
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2. فقه الدولة

وج�د  الفقهاء  اأفكار  يف  والتاأّمل  الفقهّية  الكتب  تتّبع  خالل  من  يبدو 

فيها  الفقيه  يحاول  وىل  الأ ية  الروؤ الدين.  اإىل  بالنظرة  تتعّلقان  يَتنينْ  روؤ

م�سرية  تعرت�س  التي  امل�سكالت  امل�سلمني، ورفع  اأفراد  ت��سيح وظائف 

لهذه  بناءاً  التديّن.  يف  املكّلفني  ي�ساعد  اأخرى،  بعبارة  حكام.  الأ اإجراء 

مثلة والتق�سيمات يندرج يف طريق حتّقق  ية، فاإّن عر�س امل�سائل والأ الروؤ

ية هي الغالبة على كاّفة مراحل الفقه با�ستثناء  هداف. ُتعّد هذه الروؤ هذه الأ

خرية. العق�د الأ

اإىل  �سافة  وبالإ ميتلك�ن  فراد  الأ اأّن  م�ساألة  على  تعتمد  الثانية  ية  الروؤ

ه�يّتهم الفرديّة، ه�ّية جمعّية يطلق عليها لفظ »املجتمع«. وتعترب هذه 

كال  معرفة  الفقه  على  وينبغي  ا.  اأي�ساً اأحكام  م��س�ع  اجلمعّية  اله�ّية 

 ، امل��س�َعنينْ الفقه مع  يتعاطى  ا،  اأحكامهما. طبعاً امل��س�َعنينْ وت��سيح 

خرى،  ّن ه�يّة كّل منهما ل تنفّك عن الأ ولكن لي�س ب�سكل منف�سل لأ

ا، يف  وىل. وهنا اأي�ساً ية الأ ل بل وُيعّد التفكيك بينهما حماولة تكري�س الروؤ

ية، تطرح اأبحاث وم�سائل واأمثلة من ن�ع اآخر. هذه الروؤ

الثانية، تتهّياأ الظروف لطرح م�ساألة »فقه  ية  الروؤ القب�ل ب�ج�د  بعد 

»فقه  فاإّن  احلقيقة،  والتقليدّي«. يف  الفردّي  »الفقه  تقابل  التي  الدولة« 

وىل ُتعرف  ية الأ الروؤ اأّن  الثانية، كما  ية  للروؤ الدولة« عبارة عن م�سطلح 

بالفقه الفردّي والفقه التقليدّي. فقه الدولة كما يعتقد البع�س لي�س جزءاًا 

ية  الروؤ ، بل ه� عبارة عن 
)1(

باأحكام احلك�مة املتعّلق  الفقه  اأو  الفقه  من 

الدّيات  اإىل  الطهارة  من  الفقه  اأبحاث  بكاّفة  حميط  وو�سف  احلاكمة، 

وامل�سائل امل�ستحدثة.

�سالمّية، 1387هـ.�س.(،  )1( ر�سا اإ�سالمي، اأ�سول فقه الدولة )قّم:مركز حتقيقات العل�م والثقافة الإ

ال�سفحة 24.
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ية احلك�مّية والجتماعّية للفقه تطال اأ�سغر  مام القائد اأّن الروؤ يعتقد الإ

ية على ال�ستنباط  ّثر هذه الروؤ ، حيث ت�ؤ امل�سائل الفقهّية، كماء احلّمام مثالاً

حّتى يف هذه امل�سائل:

بلد وجمتمع ونظام،  اإدارة  اإىل  ا  ناظراً يك�ن  اأن  ينبغي  الدّيات  اإىل  الطهارة  فقهنا من  اإّن 

بدءاًا من باب الطهارة اإىل الديّات. يجب اأن تلتفت�ا اأّنه حّتى يف باب الطهارات عندما 

تبحث�ن عن املاء املطلق اأو ماء احلّمام على �سبيل املثال، فاإّن البحث يقع حتت تاأثري اإدارة 

حكام  حياة املجتمع، وهكذا يك�ن احلال حّتى ن�سل اإىل اأب�اب املعامالت واأب�اب الأ

م�ر  خرى. ينبغي ا�ستنباط جميع هذه الأ ب�اب الأ �س�ل ال�سخ�سّية وباقي الأ العاّمة والأ

ّدي اإىل اإيجاد  ّثر يف ال�ستنباط وقد ي�ؤ باعتبارها جزءاًا من جمم�عة اإدارة البلد. هذا �سي�ؤ

.
)1(

تغيريات جذرّية

انطالقاًا  الفقهية  بحاث  الأ ا�ستنباط  عملية  تتم  اأن  ينبغي  تقّدم،  ملا  بناءاً 

من امل�سائل الجتماعية وذات العالقة بالدولة: »ينبغي اأن نق�سي بالكامل 

على هذا التفكري )ف�سل الدين عن ال�سيا�سة( يف احل�زة، ماذا يعني ذلك؟ 

.
)2(

ال�ستنباط الفقهي على اأ�سا�س فقه اإدارة النظام، ولي�س فقه اإدارة الفرد«

ثانيًا: الفقه التقليدّي )الفردّي( خ�سائ�س ونواق�س

اإّن �رشورة التعّر�س ملق�لة فقه الدولة يتطّلب اإعادة النظر يف الفقه، جلهة 

درا�سة اأ�سباب وكيفّية العب�ر من الفقه امل�ج�د اإىل فقه الدولة.

من جهة اأخرى، فاإّن الفقه التقليدّي، والذي ه� اإرث عظماء املذهب 

�سافة اإىل  وىل اإىل الي�م، يتمّتع مبزايا وخ�سائ�س متعّددة بالإ منذ املراحل الأ

جمم�عة من الن�اق�س التي ل ميكن اإنكارها باعتبار اأّن هذه الن�اق�س متنع 

اإعادة  اإىل �رشورة  يدع�  ما  وهذا  للمذهب،   
ّ
وال�اقعي  

ّ
احلقيقي الظه�ر 

النظر.

مام اخلامنئي، بداية در�س البحث اخلارج، 1370/6/31. هـ.�س. )1( الإ

)2( امل�سدر نف�سه. 
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�. مزايا الفقه التقليدّي )الفردّي(

�.اأ. الدقّة والعمق الفقهّي

 ه� فقه عميق ووا�سع على اأ�سا�س اأّنه يع�د اإىل اأكرث من 
ّ
اإّن الفقه ال�سيعي

األف �سنة من الدّقة والعمق. اإّن جه�د الفقهاء منذ األف �سنة اأثمرت عن 

اإيجاد هذه املجم�عة املحكمة واملتقنة، و�سّدت الكثري من اأب�اب الن�اق�س 

ا.  وعميقاً ا  خال�ساً ا  فقهاً اجلديدة  جيال  لالأ الفقهاء  فقّدم  اخللل،  وم�ا�سع 

 مل يكن نتيجة جه�د عّدة عق�د، ليطلق عليه اأّنه ما زال 
ّ
اإّن الفقه ال�سيعي

 يع�د اإىل حّريّة الجتهاد يف 
ّ
لهي طفالاً وغري بالغ. اأّما �سبب هذا الت�فيق الإ

، حيث كان يرافق الفقاهة خط�ةاً بخط�ة، فيزداد تكامله 
ّ
املذهب ال�سيعي

 وال�ستدليّل: »اإن الفقه 
ّ
وقّ�ته، وهذا يعني ابتعاده عن ال�سعف املنهجي

.
)1(

ن يف هذه القرون، ه� فقه متني وحمكم« الذي اأوجدناه حّتى الآ

 
ّ
يظهر �سدق هذا الّدعاء من خالل مقارنة اإجمالّية بني الفقه ال�سيعي

جه�د  بعد  ال�سيعة  فقهاء  متّكن  لقد  خرى.  الأ �سالمّية  الإ املذاهب  وفقه 

ىاً دقيقةاً  العمق، وقّدم�ا روؤ اإىل  ال�سطح  الفقه من  مت�ا�سلة، من حتريك 

على  �رشيعة  نظرة  امل�سالة  هذه  ّكد  وي�ؤ حكام.  الأ ا�ستنباط  اأثناء  وظريفةاً 

الريا�س،  اجلواهر،  ككتاب  خرية  الأ والكتابات  املتقّدمة  الفقهّية  الكتب 

ما   مدى 
ّ
ال�سيعي واملتكامل  املتاأّخر  الفقه  املكا�سب، وغريها. ويظهر يف 

دّلة املخالفة وعمق   لالأ
ّ
يتمّتع به من قّ�ة ا�ستدلل وبرهان، ونقد منطقي

وىل: يف التقرير والت��سيح. وهذا ما ميّيزه عن الكتب الفقهّية الأ

خ�ّس  ا من حيث الظرافة والدّقة والعمق، بالأ لء الفقهاء هاّمةاً جدًّ قد تك�ن درا�سات ه�ؤ

بني  الرائج  الفقه  مبتانة  يتمّتع  فال  ال�سّنة،  خ�ة  الإ فقه  اأّما  ال�سيعة.  عند  املتني  الفقه  ذاك 

.
)2(

علماء ال�سيعة

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/8/29. هـ.�س. )1( كلمة لالإ

�ّس�سة باقر العل�م عليه ال�سالم الثقافّية، يف 1368/11/1 هـ. �س. مام اخلامنئي، لقاء اأع�ساء م�ؤ )2( الإ
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�سلوب �.ب. قوة الأ

تاأّمالت واقعّية  تقدمي  امل�ستمّر من   يف ظّل الجتهاد 
ّ
ال�سيعي الفقه  متّكن 

يف اأ�س�ل وق�اعد ال�ستنباط، واإ�سفاء ن�ع من النظم ومن ثّم ال�ستفادة 

منها يف كاّفة م�سائل الفقه حّتى كاأّنها اأ�سحت ق�اعد ريا�سّية. وتتمّتع 

اأ�س�ل الفقاهة ال�سيعّية بعمق وقّ�ة مّما يجعلها قادرةاً على اإيجاد اجل�اب 

حالة  عن  ب�ا�سطتها  يخرج  الفقيه  اأّن  يعني  وهذا  فقهّية،  م�ساألة  لكّل 

طار، تظهر بع�س العناوين كالتم�ّسك  . يف هذا الإ
ّ
احلرية وال�سّك العملي

�س�ل  الأ اإىل  والرج�ع  دّلة،  الأ تعار�س  مع  التعاطي  ون�ع  مارات،  بالأ

العملّية وغريها، وكّلها اأم�ر ت�ساعد الفقيه يف م�سرية الفقاهة:

ول ه� اأ�سل�ب ا�ستدليل ق�ي ومنطقي؛ اأي اإرجاع  اإن فقهنا ه� فقه ميتلك اأمرين: الأ

الذي نطلق عليه طريقة الجتهاد وال�ستنباط.  ال�سيء  �س�ل؛ وهذا ه�  الأ اإىل  الفروع 

. نحن نتحدث 
ّ
�سالمي وهذا طريق حمكم ومتقن. ل ي�جد اأي فقه ميتلك ق�ة الفقه الإ

ا اإل اأن  ا وا�ستنباطاً ا واجتهاداً ربعة ب�سكل عام. فاملذاهب متتلك فقهاً عن فقه املذاهب الأ

 جلهة ق�ة مبادئ ال�ستنباط 
ّ
اأي من املذاهب ل ميتلك ما ميتلكه ال�ستنباط يف الفقه ال�سيعي

.
)1(

والجتهاد

�.ج. كرثة التفريعات

�ساهمت اخللفّية العلمّية للفقهاء، وا�ستمرار اجله�د الفقهّية منذ اأكرث من 

 ،
ّ
 على الفقه ال�سيعي

ّ
 والكيفي

ّ
األف عام، يف اإ�سفاء ن�ع من الغنى الكّمي

اأمام حل�ل  الطريق  تفريعات كثرية وفتح  اإيجاد  م�ساهمتها يف  عدا عن 

للم�سائل الفقهّية. لذلك ينبغي الق�ل اإذا متكن الفقيه املعا�رش من امتالك 

الفقهّية  اجل�انب  امل�ج�د، وفهم  الفقه  م�سائل  ال�رشوريّة يف  املعل�مات 

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/8/29.هـ.�س. )1( كلمة لالإ
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حكام والفتاوى  املتعّددة عند ذلك ميكنه الت�ّجه نح� ال�ستنباط واإظهار الأ

:
ّ
 ال�اقعي

ّ
لهي ية اأو�سع وثقة اأكرب بال��س�ل اإىل احلكم الإ من خالل روؤ

عنها]...[  يبحث�ن  التي  امل�سائل  تلك  يف  املتعّددة  والتفريعات  العاّمة  ية  الروؤ الثاين، 

ب�اب والكتب التي بحثت يف العبادات ومقّدماتها؛  لحظ�ا مقدار الفروع يف هذه الأ

اأربعة  اإىل  من ع�رشة  جمايّل  الإ العلم  فروع  اأو�سل�ا  لقد   . مثالاً جمايّل  الإ العلم  كفروع 

.
)1(

ع�رش، ومن اأربعة ع�رش اإىل ع�رشين، وثالثني، وخم�سني، وت�سعني، ومائة

2. نواق�س الفقه التقليدّي )الفردّي(

ميتلك الفقه امل�ج�د جمم�عةاً من الن�اق�س والعرثات على الرغم من املزايا 

التي اأ�رشنا اإىل بع�س منها. ويظهر اأّنه من ال�رشورّي العمل على رفع هذه 

ا  �سيل، وهذا يتطّلب تخطيطاً  الأ
ّ
الن�اق�س من اأجل تكامل الفقه ال�سيعي

جديًّا. اأّما اأهّم هذه الن�اق�س:

بحاث الفقهيّة 2.اأ. التكامل غري املوزون لالأ

كان  ا.  م�سبقاً معّد  برنامج  الفقهّية طبق  ب�اب  الأ تكامل  مل حت�سل عملّية 

ب�اب الفقهّية طبق  الفقهاء يق�م�ن بالتاأليف والتحقيق والتدري�س يف الأ

م�سبق.  برنامج  على  بناءاً  مر  الأ هذا  يح�سل  مل  اإذ  واأذواقهم،  �سالئقهم 

بل  ل  الفقه،  اأجزاء  بع�س  تكامل  �س�ى  تكن  فلم  العمل  هذا  نتيجة  اأّما 

بحاث قد كتب  الت�سّخم؛ حيث نالحظ بع�س الأ اإىل م�ست�ى  و�س�لها 

ت الكتب وامل�سّنفات التي ما يزال الكثري منها  فيها مبا من �ساأنه اأننْ امتالأ

يقبع يف زوايا املكتبات. يف املقابل، ما زالت اأجزاء فقهّية اأخرى �سعيفة 

ب�اب  ونحيفة، ومل يح�سل فيها اأّي عمل عميق و�رشورّي. ويف هذه الأ

الفقيه  املتاأّخر واملتكامل. عندما يع�د  للفقه  اأّي ح�س�ر  ا ل ن�ساهد  اأي�ساً

)1( امل�سدر نف�سه.
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ب�اب، فاإّنه ي�سعر بن�ع من الع�دة اإىل الكتب الفقهّية  املعا�رش اإىل تلك الأ

 
ّ
علمي باإ�سباع  ي�سعر  بحيث ل  مت��ّسطة  مرحلة  اأتت يف  التي  اأو  وىل  الأ

واإقناع كاٍف فيها، وهذا يعني اأّن الفقه لـّما يتكامل بال�سكل املطل�ب يف 

ب�اب. واأّما الطريق لعالج هذه امل�سكلة فهي اإيجاد برامج مدّونة  هذه الأ

اأب�اب فقهّية خمتلفة، وعدم  وت��سيع دائرة اجله�د الفقهّية لت�ستمل على 

خال�سة البحث يف اأب�اب حمدودة، بل ينبغي البحث يف اأب�اب متن�عة:

اإّن كّل بحث عملنا عليه يف املا�سي، �ستالحظ�ن مقدار الدرا�سات الكبري الذي وجد 

ا،  ا وعميقاً ودقيقاً ا  ا جديداً قّدمنا كالماً ال�سالة،  كتاب  كثرياًا يف  لقد حتّدثنا  نتيجة ذلك. 

ن�سان يف احلرية من  وا�ستدللاً على ا�ستدلل، وا�ستدللاً ثالثاًا على الثاين، بحيث يقع الإ

ذلك. انظروا اإىل الفقهاء يتحّدث�ن �سّتة اأ�سهر ح�ل اللبا�س امل�سك�ك]...[ لحظ�ا ما 

قّدم�ه من دّقة وحتقيق وتقّدم يف كّل م�ساألة تعّر�س�ا لها. ولكن ملاذا مل نتعّر�س ملق�لت 

.
)1(

ا نقّدمه للعامل؟ ا ق�يًّا متقناًا وا�سحاً �سالم القت�ساديّة بنف�س الدّقة، وملاذا مل نقّدم فقهاً الإ

2.ب. البتعاد عن امل�سائل امل�ستحدثة

مل يكن الفقه ليتاآلف مع امل�سائل الع�رشيّة وامل�ستحدثة. ومل يهتّم بامل�ا�سيع 

املدّر�س  كان  بل  التاأليف،  اأو  التحقيق  اأو  التدري�س  يف  �س�اء  اجلديدة 

واملحّقق يبحث ح�ل م�سائل طالها التحقيق والتفّح�س �سن�ات ط�يلة، 

بحيث اجتمع فيها مقدار كبري من الدرا�سات:

�سا�س مل يّت�سع لي�سمل امل�سائل اجلديدة، اأو اإّنه اّت�سع قليالاً يف  اإّن الفقه الذي ه� عملنا الأ

طار. الي�م هناك الكثري من امل�سائل التي ينبغي على الفقه تقدمي اإجابات عنها،  هذا الإ

ولكّنه مل يفعل. الفقه ميتلك القدرة على ذلك، اإّل اأّن طريقة العمل كانت باأ�سل�ب يبعد 

.
)2(

املحّقق عن هذه الق�سّية

ولويات وت�سييع الغر�س 2.ج. عدم الهتمام بالأ

مل يكن هناك اأول�ّية يف اختيار امل�ا�سيع وامل�سائل الفقهّية. بل كان الغالب 

للم�ساكل. يف   
ّ
اإىل حّل علمي قّ�ة ال�ستنباط لل��س�ل  اإظهار  عبارةاً عن 

مام اخلامنئي، جمع من الطاّلب والعلماء، يف 1363/6/27.هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1374/9/14. هـ.�س. )2( كلمة لالإ
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طار كان هناك الكثري من القّ�ة يف التحقيق والفر�س املت�الية التي  هذا الإ

كانت تت�اجد يف م�سائل ل اأهّمّية لها:

م�سائل  يف  وقات  الأ بع�س  ي�ستعمل  كان  الهاّم،  والجتهاد  الق�ّي  ال�ستنباط  هذا  اإّن 

مام امليالنريحمة اهلل عليه، كان ي�رشف �سّتة اأ�سهر  لي�ست ذات قيمة علمّية. ل اأن�سى اأّن الإ

الكبار  نا  العظام وفقهاوؤ نا  يف م�ساألة فقهّية واحدة كاللبا�س امل�سك�ك. لقد كان علماوؤ

جمايّل  الإ العلم  فروع  يف  ال�ّقاد  والذهن  الق�ّي  ال�ستعداد  من  كبري  مبقدار  يتمّتع�ن 

ن�سان يف حرية من عظمة هذا الفكر؛ مع العلم اأّن هذه امل�سائل  واأمثاله، بحيث يقع الإ

.
)1(

لي�ست ذات تاأثري يف احلياة الي�مّية للنا�س

ية الفرديّة للفقه 2.د. الروؤ

 .
ّ
�سالمي يتحّرك الفقه امل�ج�د انطالقاًا من الفرد املتدّين ولي�س املجتمع الإ

الفرد  اإىل   ّ
اأ�سا�سي ب�سكل  ت�ّجهه  اإىل  اأّولاً  الفردّية  ية  الروؤ اأّدت هذه  وقد 

 للم�سلمني. وثانياًا عدم التطّلع يف 
ّ
امل�سلم، والغفلة عن النظام الجتماعي

خرين. حكام الفرديّة اإىل العالقات املتبادلة والتاأثري والتاأّثر يف حياة الآ الأ

وقد  امل�ج�د.   
ّ
ال�سيعي الفقه  خ�سائ�س  اأبرز  من  ّية  اخلا�سّ هذه  اإّن 

ية اجلماعّية ب�سبب ابتعاد الفقهاء عن  ية الفردّية مكان الروؤ �سيطرت الروؤ

ولّية عمل ال�سخ�س امل�سلم، وهنا  اإدارة املجتمع، واأ�سبح الفقه يت�ىّل م�س�ؤ

حكام العملّية. بناءاً ملا تقّدم، اأ�سبحت الدرا�سات  يربز عمل الفقيه يف الأ

للفرد  الفقهّية  امل�سكالت  عن  اإجابات  يجاد  لإ بال�سعي  حمدودةاً  الفقهّية 

وحركة   
ّ
الجتماعي النظام  يف  للدخ�ل  جمال  اأّي  يَر  مل  بحيث  املتديّن؛ 

الفرد داخل املجم�عات الجتماعّية:

وىل اإىل الي�م، وه� ذاك النق�س  يام الأ  يف حركتنا الفقهّية تقريباًا منذ الأ
ّ
هناك عيب كّلي

الي�م  ذاك  يجل�س  كان  عندما  الفقيه  اأّن  وه�  العلمّية]...[  حركتنا  عن  ينفّك  مل  الذي 

دارة  ولإ جمتمع  بناء  اأجل  من  هذا  عمله  ميار�س  مل  فه�  �سالمّية،  الإ حكام  الأ ل�ستنباط 

مام اخلامنئي، جمع من الطاّلب والعلماء، يف 1363/9/20. )1( الإ
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ملجتمع  والي�مّية  العادّية  الحتياجات  على  جابة  ولالإ بلد  دارة  ولإ النا�س،  من  جمم�عة 

عظيم.

نظمة  هذه حقيقة، وال�سبب يف ذلك اأّن جمتمعات ذاك الي�م والدول واحلك�مات والأ

جابات عنها،  طالق لينطلق الفقهاء، ويقّدم�ا الإ �سالم على الإ مل تكن لت�ساأل عن فقه الإ

.
)1(

ميانّية للفرد بل كان�ا يقّدم�ن اإجابات تتعّلق باحلياة الإ

ا منها، ومل ميتلك   يف حا�سية ال�سلطة اأو كان منب�ذاً
ّ
كان الفقه ال�سيعي

جتد  ومل  عنه،  بعيدةاً  كانت  احلك�مات  كذلك  الدولة،  مع  عالقة  اأّي 

اإليه. كان فقهاء ال�سيعة يعي�س�ن عزلةاً عن �سيا�سة  نف�سها ملزمةاً الرج�ع 

القاجاريّة.  املرحلة  يف  ال�سيء  وبع�س  ال�سف�يّة  املرحلة  با�ستثناء  الدولة، 

ا يتعّلق بالتاأ�سي�س  ولّيةاً ول تكليفاً كان�ا ل يجدون اأنف�سهم يحمل�ن م�س�ؤ

، ومل يجدوا اأنف�سهم مكّلف�ن بالتاأ�سي�س النظرّي للمجتمع 
ّ
للنظام الديني

ى الفرديّة وغري ذات  ا يف اإطار الروؤ ، لذلك كان الفقيه حم�س�راً
ّ
�سالمي الإ

العالقة بالدولة:

ترافقت الفقاهة ال�سيعّية قروناًا عديدةاً مع حالة الياأ�س من اإدارة الدولة. فعندما كان يجل�س 

جل اإدارة املجتمع؛ بينما كان  الفقيه لال�ستنباط، كان ل يفّكر باأن يك�ن هذا ال�ستنباط لأ

.
)2(

فراد ولي�س املجتمع دارة الأ جل اإدارة الفرد والعائلة؛ كان يف الغالب لإ لأ

مام القائد يف كالم اآخر: يق�ل الإ

�سل�ب واملنهج، وح�سيلة هذا املنهج من حيث �سم�له امل�سائل التي  كان فقهنا ق�يًّا يف الأ

كان يدخل فيها؛ اإّل اأّنه كان يفتقد �سيئاًا، وه� اأّن هذا الفقه يتعاطى مع الفرد امل�سلم ومل 

.
)3(

ّ
�سالمي يتعاَط مع املجتمع الإ

الفرد  اإىل  تنظر  مل  الفقاهة  اأّن  ه�  للفقه  الفرديّة  ية  الروؤ من  املق�س�د 

، بل من خالل نظرة جتزيئّية؛ اإّل اأّن هذا الفقه   نظرةاً عاّمةاً
ّ
واحلكم ال�رشعي

مام اخلامنئي، لقاء بجمع من الطاّلب والعلماء، يف 1363/9/20.هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي، لقاء بجمع من الطاّلب والعلماء، يف 1363/6/27.هـ.�س. )2( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/8/29.هـ.�س. )3( كلمة لالإ
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ثار املتقابلة يف كّلّية احلياة الجتماعّية، وعن تاأثريه يف  ا عن الآ كان بعيداً

ى الفقهّية: جمم�عة الروؤ

حكام  الأ هذه   ،
ّ
�سالمي الإ الفقه  من  العلمّية  ح�زاتنا  ويف  خرية  الأ القرون  يف  تعّلمنا 

الفقه عن  نبحث يف  فرديّة. عندما  اأحكام  العقائد خارجة عنها، وهي  اأن  فقط، حّتى 

ا من املال، ما  اأمتلك مقداراً اأّنني كمكّلف  اخلم�س والزكاة، كان�ا يبحث�ن على طريقة 

م�ر لي�ست  ولّيتي؟ اأي اأّن البحث ه� عن الفرد املكّلف؛ مع العلم اأّن هذه الأ هي م�س�ؤ

�سالم عن باب امل�سائل املالّية فينبغي اأن نتذّكر هذه  وظائف عملّية. عندما نبحث يف الإ

.
)1(

؟
ّ
�سالمي امل�ساألة، وهي كيف يجب اأن يك�ن النظام املايّل للمجتمع والنظام الإ

ةاً اإىل اخلم�س والزكاة، حيث  يةاً خا�سّ مام القائد حفظه اهلل روؤ طرح الإ

فردّي  واجب  اأّنه  نح�َين:  على   
ّ
لهي الإ ال�اجب  هذا  اإىل  النظر  ميكن 

ية هي  يتمح�ر ح�ل ما ينبغي اأن يقّدمه املكّلف من مدخ�له. هذه الروؤ

دور  ح�ل  فتتمح�ر  الثانية،  ية  الروؤ اأّما  عليها.  املتعارف  الفقهّية  ية  الروؤ

.
ّ
�سالمي اخلم�س والزكاة يف جمم�عة النظام املايّل الإ

فكيف يجب التعاطي مع هذه املجم�عة باعتبارها من جملة املداخيل 

؟ اإىل ما هنالك من اأ�سئلة ينبغي اأن يتحّرك فقه  ّ
�سالمي العاّمة للمجتمع الإ

جابة عنها:  لالإ
ّ
الدولة والفقه الجتماعي

 ،
ّ
�سالمي واإذا بحثنا ح�ل اخلم�س اأو ح�ل الزكاة، فاإّننا نبحث من جهة اأّن هذا النظام الإ

اإليه ظاهر  اأّي �سيء �سياأخذ؟ وهذا ما ي�سري  اأن ياأخذ من هذا ال�سخ�س ومن  كم يجب 

حق�ق  ح�ل  فه�  البحث  اأّما  والزكاة]...[  اخلم�س  ح�ل  تتحّدث  التي  يات  الآ

فراد  �سالمّيني، ولي�س ح�ل الفرد امل�سلم املنف�سل عن الأ امل�سلمني واملجتمع والنظام الإ

الب�رش،  من  املاليني  وهذه  العظيم  املجتمع  هذا  اأّن  وىل  الأ امل�ساألة  ولكّن  خرين]...[  الآ

كيف ينبغي عليهم العمل من خالل هذا املعيار وهذه احلك�مة؟ ما ه� املدخ�ل العاّم 

ا يف  ؟ هنا يجب اللتفات اإىل م�ساألة اخلم�س؛ وهذا مل يكن م�ج�داً
ّ
�سالمي للمجتمع الإ

.
)2(

ون الفردّية املا�سي. التفت�ا اأنا ل اأبنّي خطاأ املا�سي. فاملا�سي كان يتطّلع اإىل ال�س�ؤ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5.هـ.�س. )1( الإ

)2( امل�سدر نف�سه.
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وىل،  . املرحلة الأ وَلَينينْ ة الفردّية للفقه يف املرحلَتني الأ �سيطرت اخلا�سّ

 وانزوائه حّتى الع�رش ال�سف�ّي. واملرحلة 
ّ
هي مرحلة عزلة الفقه ال�سيعي

خرية التي �سبقت انت�سار  الثانية هي املرحلة التي �سيطرت يف العق�د الأ

ية الفرديّة،   يف هاَتني املرحلَتني الروؤ
ّ
الث�رة. �سيطرت على الفقه ال�سيعي

بحيث مل يكن له اأّي عالقة بحياة جمتمع امل�سلمني:

جل  ن ومنذ قرون عديدة، ه� فقه ق�ّي متني؛ اإّل اأّنه كان لأ اإّن الفقه الذي قّدمناه حّتى الآ

خ�ّس، واأّن  . هذه حقيقة بالأ
ّ
�سالمي جل النظام الجتماعّيالإ عمل الفرد امل�سلم، ولي�س لأ

فقهنا كان يت�ّجه اإىل الفرد امل�سلم يف مرحلة النزواء، يف مرحلة العزلة]...[ ومل يت�ّجه 

.
)1(

اإىل املجتمع امل�سلم، اأو اأّنه ت�ّجه اإليه ب�سكل ب�سيط

ية غري احلكوميّة للفقه 2.هـ. الروؤ

بل  ل  عنها،  مغف�لاً  مظل�مةاً  اأقّلّيةاً  وباعتباره   ،
ّ
ال�سيعي احل�س�ر  �ساهم 

و�ساهمت  اأج�اء.  هكذا  يف   
ّ
ال�سيعي الفقه  من�  يف  حق�قها،  مغ�س�ب 

 الذي كان 
ّ
حاكمّية دول اجل�ر خالل قرون متمادية يف تبل�ر الفقه ال�سيعي

فراد واملجتمع مبا لهم من عالقة مع حك�مة الظلم واجل�ر،  ينظر اإىل الأ

فراد. حكام التي يحتاجها الأ �سا�س كان�ا يقّدم�ن الأ وعلى هذا الأ

اإيران  الفقهّية يف  املع�سالت  الكثري من  بروز  اإىل  ّية  اأّدت هذه اخلا�سّ

اإ�سكالت  امل�سائل  من  العديد  وواجهت  الدينّية؛  احلك�مة  تاأ�سي�س  بعد 

ا كثريةاً من جملتها م�ساألة ال�رشائب، عق�د الدولة، ق�انني اأنظمة  و�سك�كاً

اإىل  للفقه  احلك�مّية  غري  ية  الروؤ واأّدت  ذلك.  وغري  ال�سخ�سّية،  املالكني 

ية الفردّية اخلارجة عن  معاجلة امل�سائل اجلّدّية املبتلى بها انطالقاًا من الروؤ

�سكالت. بهامات والإ اإطار الدولة، وهذا ما زاد يف الإ

ا وعليكم  ا واحداً  والهاّم، القّ�ي وال�ستدليّل والعميق، كان ميتلك نق�ساً
ّ
اإّن فقهنا الغني

جل الفرد الذي  اإزالته. وذاك النق�س عبارة عن اأّن هذا الفقه وجد على هذه ال�ساكلة، ولأ

مام اخلامنئي بتاريخ 1364/8/29.هـ.�س. )1( كلمة لالإ
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كان يعي�س يف ظالل حك�مة اجل�ر والظلم، والتي تعمل خالف ما اأنزل اهلل تعاىل، فكان 

طراف. وكان هذا الفقه ه� التعاليم  هناك جمم�عة من ال�سيعة املظل�م�ن يعي�س�ن يف الأ

خذ فيه  امل�ّجهة لهذا املجم�ع من ال�سيعة امل�ست�سعفني املظل�مني]...[ فقهنا احلايّل مل ي�ؤ

اأن ياأتي ي�م ُيراد منه اإدارة نظام املجتمع]...[ عليكم اإزالة هذه الن�اق�س. عليكم مراجعة 

.
)1(

بحاث من الطهارة اإىل الديّات مّرةاً اأخرى، وعليكم ا�ستنباط فقه للحك�مة الأ

دارة  والإ احلك�مة  جل  لأ التاريخ  ط�ال  ال�سيعّية  الفقاهة  تكن  مل 

فراد املتديّنني املظل�مني،  ون حياة الأ الجتماعّية. بل كان عليه اإدارة �س�ؤ

فراد ولي�س للحك�مة. ر�ساد الأ كان الفقه عبارةاً عن من�ذج لإ

مل ننظر اإىل الفقه ط�ال الزمان باعتباره قالباًا و�سكالاً للحك�مة. كّنا يف املا�سي جمم�عةاً 

ّدي عملها، وكّنا ن�سري يف ركاب هذه احلك�مة، ون�سري  ، كانت احلك�مات ت�ؤ حمك�مةاً

كّنا نحاول  ال�قت عينه  النا�س من خالله، ويف  الذي حتّرك  القطار  اأو  احلافلة  يف هذه 

خرين؛ هكذا كان  الفرد وامل�سافرين الآ الفردّية بني  تعليم امل�سافرين �سيئاًا من العالقات 

خرية. واأّما الي�م، فقد اأ�سبح  قّل كان على هذا النح� يف القرون القليلة الأ فقهنا، على الأ

من  واحلك�مة جزء  احلك�مة،  ومنه   
ّ
الجتماعي للنظام  و�سكالاً  للحك�مة  �سكالاً  الفقه 

.
)2(

ّ
النظام الجتماعي

ثالثًا: منوذج من امل�سائل الفقهيّة الهاّمة املغفول عنها

�. امل�سائل القت�ساديّة

�سئلة تتكاثر  ُطرحت اأ�سئلة متعّددة ح�ل امل�سائل القت�سادّية وما زالت الأ

ا بعد ي�م. وفيما يلي ن�سري اإىل بع�س امل�سائل ذات العالقة بامل��س�ع  ي�ماً

مام اخلامنئي: من كالم الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1364/6/11.هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي، لقاء جمع من طاّلب احل�زة العلمّية يف قّم، يف1370/11/30 هـ. �س. )2( الإ
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�.اأ. جمال دخالة الدولة يف النظام القت�سادّي

اأم ل؟ هل يحّق للدولة النظارة على  هل للدولة دور يف الن�ساط القت�سادّي للمجتمع 

ى  اجلزء اخلا�ّس من الن�ساط القت�سادّي اأم ل يحّق لها ذلك؟ اإذا كان يحّق لها فاإىل اأّي مداً

وج�د  عند  ولّية  وامل�س�ؤ التكليف  ه�  فما  ذلك،  للدولة  يحّق  كان  واإذا  حّد؟  اأّي  واإىل 

اأم  النا�س وما يح�سل�ن عليه بجه�دهم  يعمل  ما  للدولة حّق يف  تعار�س وت�ساّد؟ هل 

ل؟ هل الرثوات العاّمة امل�ج�دة يف املجتمع تع�د اإىل اأهل ذاك املجتمع والذين يعي�س�ن 

جيال القادمة ن�سيباًا من ذلك؟ واإذا كانت الرثوات تتعّلق باأهل  يف ذاك الزمان، اأم اأّن لالأ

نفاق لي�سل  ذاك الزمان، فكيف يجب على الدولة ال�ستفادة منها وكيف يجب عليها الإ

.
)1(

لكّل اإن�سان ن�سيبه؟

�.ب. املعامالت واملبادلت القت�ساديّة

 . ّجر وامل�ستاأجر معّقدةاً . والي�م اأ�سبحت العالقة بني امل�ؤ الي�م اأ�سبحت املبادلت معّقدةاً

اأ�سبح  خر »قبلت«.  اأن يق�ل �سخ�س »اأّجرتك نف�سي« ويق�ل الآ الي�م مل تعد املعاملة 

خ�ّس مع وج�د اأجهزة معّقدة ومتطّ�رة و�رشوط  ا عّما كان عليه بالأ امل��س�ع الي�م خمتلفاً

ال�اجب دفعها للعامل طيلة مّدة عمله، وكذلك راأ�س  ة، ومع احلق�ق  وظروف خا�سّ

املال املاأخ�ذ والفائدة املرتّتبة]...[ فالي�م اأ�سبح ال��سع يختلف عن مرحلة ما قبل حتّ�ل 

.
)2(

ّ
العامل نح� ال�سناعة والقت�ساد ال�سناعي

�.ج. الرفاه والعدالة الجتماعيّة

كيف يجب اأن تتعامل الدولة مع الذين يحتكرون الرثوات العاّمة؟ ماذا يجب اأن تفعل 

من  جمم�عة  اأمام  كامل  ب�سكل  مفت�ح  الرثوات  حت�سيل  طريق  اأّن  وجدت  اإذا  الدولة 

النمّ�  لتحقيق  نفعل  اأن  ماذا يجب  القت�سادّية،  بامل�سائل  يتعّلق  اأّي رقيب؟ وفيما  دون 

�سالمّية  �سالمّية الفقر؟ واإذا كانت املجتمعات الإ القت�سادّي اإذا واجهت املجتمعات الإ

اأن  ينبغي  الذي  ال�سخ�س  ت�ستفيد منها؟ ومن ه�  اأن  متتلك م�سادر ثروة فكيف يجب 

.
)3(

م�ر املالّية؟ ومن ه� املنّفذ؟ يت�سّدى لالأ

مام اخلامنئي، كلمة يف جمع من طاّلب اجلامعة الر�س�ّية يف م�سهد، 1365/1/4 هـ. �س. )1( الإ

مام اخلامنئي، كلمة يف جمع من طاّلب اجلامعة الر�س�ّية يف م�سهد، 1365/1/4 هـ. �س. )2( الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5.هـ.�س. )3( الإ
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موال والبنوك �.د. م�ساألة الأ

خمتلف  يف  ذكرهما  جاء  اللذين  والدينار  الدرهم  ه�  وما  �سا�س؟  الأ يف  املال  ه�  ما 

ب�اب الفقهّية كالزكاة والديّات وامل�ساربة؟ يجب التعّر�س مل��س�ع الدرهم والدينار  الأ

اأن  وال�دائع  الرب�ّية،  امل�رشفّية، غري  العملّيات  ا يف  ال�سهل جدًّ واحلديث ح�لهما. من 

نتحّدث ح�لها حتت عن�ان القر�س، والقر�س الرب�ّي لنق�م برف�سها، األي�س من املفرت�س 

اأم ل؟ نحن ن�سع  اإن كان هناك قر�س يف احلقيقة  اأكرث يف هذا امل��س�ع لرنى  التعّمق 

اأم�النا يف امل�رشف، ونقر�س امل�رشف وه� ي�ستقر�س مّنا. من ه� الذي يقبل مّنا؟ اأنتم 

ت�سع�ن الدوافع يف امل�رشف ول تقر�س�نه. هناك الكثري من هذه امل�سائل. ما ه� و�سع 

املال عند وج�د ت�سّخم مايّل كبري؟ اأولي�س الذي يح�سل ب�سكل قهرّي، والذي يجري 

ّدي اإىل التطّ�ر؟ املق�س�د بالت�سّخم الذي يبلغ 20  اأثناء احلركة العاّمة للمجتمع والذي ي�ؤ

خر. ما ه� و�سع املال يف هذه  و30 و50 باملئة والذي يقّلل من اأهّمّية املال من اأ�سب�ع لآ

احلالت؟ ما ه� حال الدي�ن املالّية والقرو�س التي ناأخذها من بع�سنا البع�س؟ اإذا كّنا 

ن اإرجاعها، فاإّن املئة ت�مان الي�م  قد اقرت�سنا منكم مائة ت�مان قبل �سّتة اأ�سهر، واأردنا الآ

.
)1(

تختلف عنها قبل �سّتة اأ�سهر. يف النهاية ينبغي اأن تّت�سح هذه امل�سالة يف الفقه

�.هـ. نظام ال�رشائب

اأن تّت�سح الي�م العالقة بني  يعترب اخلم�س والزكاة من جملة ال�رشائب ال�رشعّية. وينبغي 

ال�رشائب التي تاأخذها الدولة، وبني هذه ال�رشائب، وكذلك كيفّية اأخذ اخلم�س والزكاة 

 عند وج�د حك�مة دينّية: 
ّ
خرى يف النظام ال�رشائبي وم�رشفهما وع�رشات املق�لت الأ

احلاجات  مع  ال�رشائب  وباقي  والزكاة  اخلم�س  بني  التطابق  على  يعمل�ا  اأن  ]يجب[ 
.

)2(
املعا�رشة

�.و. م�سائل الحتكار

ّيام كما هي الي�م يف العامل املعا�رش. كان الحتكار  مل تطرح م�سائل الحتكار يف ي�م من الأ

ق�سى اإىل اإيجاد جماعة عند مائة عائلة، األف عائلة، ع�رشة اآلف عائلة.  ّدي يف احلّد الأ ي�ؤ

املعا�رش.  العامل  يف  الحتكار  واأهّمّية  عظمة  يحمل  مل  ولكّنه  فاجعة،  عن  عبارةاً  وكان 

اخلدمات،  واحتكار  الغذائّية،  امل�اّد  احتكار  اإّن  احلك�مات.  ي�سقط  الي�م  الحتكار 

مام اخلامنئي بتاريخ1374/9/14.هـ.�س. )1( كلمة لالإ

مام اخلامنئي، جمع من الطاّلب والعلماء، يف 1363/6/27.هـ.�س. )2( الإ
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خرى ال�رشورّية يف املجتمع، يق�سي على نظام وياأتي بنظام  م�ر الأ واحتكار بع�س الأ

ا وم�سرييًّا. مل يكن لالحتكار اأهّمّية عملّية كما ه� عليه  اآخر مكانه. لقد اأ�سبح ح�ّسا�ساً

ذلك  ومع  لالحتكار.  الجتماعّية  ثار  الآ على  مّطلعني  غري  كان�ا  فقهاءنا  اأّن  اأو  الي�م، 

الفقه  يعمل  اأن  ينبغي  م�ر.  الأ حت هذه  الحتكار وو�سّ الفقهّية ح�ل  الكتب  بحثت 

املعا�رش املّطلع على امل�سائل العاملّية وامل�سائل الجتماعّية والقت�ساديّة على بحث م�ساألة 

.
)1(

الحتكار من جديد واأن ي�ساهد املحذورات التي ترتّتب عليه يف املجتمع

2. العالقات اخلارجيّة

خرى اأم ل؟ اإذا  هل لنا حّق يف املبادلت القت�ساديّة مع الدولة؟ هل ن�ستعمر الدول الأ

اأم ل؟ وكيف  املنفعة حالل  فهل هذه  لنا،  بالنفع  يع�د  اأخرى  ا�ستثمارنا يف دول  كان 

يك�ن احلال اإذا مل ن�ستثمر هناك، ثّم ذهب ظامل وحّل مكاننا، بحيث ل� ذهبنا نحن ملنعنا 

ا، فما  وج�د الظامل؟ هل يج�ز لنا اإخراج مداخيل بلدنا اإىل بلد اآخر اأم ل؟ اإذا كان جائزاً

�سالمّية وغري  هي حدود ذلك، ويف اأّي بلد ينبغي اأن يح�سل؟ هل يح�سل يف الدول الإ

قطع  اإىل  �سالم،  الإ اأ�س�ل  باأحكام  مت�ّسكنا  اأّدى  اإذا  فقط؟  �سالمّية  الإ يف  اأم  �سالمّية،  الإ

.
)2(

حكام اأم ل؟ عالقتنا مع بلد ما، فهل ينبغي علينا رعاية تلك الأ

املقابل  الطرف  يك�ن  اأن  يجب  هل  العالقات؟  �سالمّية  الإ الدولة  تقيم  الدول  اأّي  مع 

اإ�سكال  اإ�سكال يف ك�نه غري م�سلم، ول  اأو ل  ا فقط،  اأو م�سلماً ا،  ا ملتزماً ا متعّبداً م�سلماً

الذين  امل�سلمني  العالقات مع  اأن تك�ن  �سالم؟ وكيف يجب  لالإ معادياًا  ا  يف ك�نه كافراً

.
)3(

يعي�س�ن يف هكذا دولة؟

3. النظام ال�سيا�سّي

كيف يجب اأن تك�ن حك�مة هذا املجتمع؟ ما هي اختيارات ذاك ال�سخ�س الذي يت�ىّل 

زمام اإدارة احلك�مة وال�سعب؟ كيف يجب ال�ستفادة من هذه الختيارات؟ وماذا يجب 

.
)4(

اأن نفعل اإذا مل ي�ستفد منها؟

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5.هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي، جمع من طاّلب اجلامعة الر�س�ّية يف م�سهد، يف 1365/1/4 هـ. �س. )2( الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5.هـ.�س. )3( الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5. هـ.�س. )4( الإ
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4. النظام التعليمّي - الثقايّف

م�ال  اأن ن�رشف هذه الأ نحن ن�رشف من بيت املال وندير هذه اجلامعات. هل يج�ز 

منها  ال�ستفادة  اأن  اأو  مفيدة  تك�ن  ل  بحيث  ال�سبهة  احتمال  فيها  ي�جد  عل�م  على 

.
)1(

حرام؟

منّي 5. النظام الدفاعّي - الأ

والنف�ذيّ�ن  الداخلّي�ن  عداء  الأ وجد  واإذا  العدّو؟  هّدد  اإذا  الدفاع  علينا  يجب  كيف 

تت�رّشف  اأن  يجب  فكيف  ؟ 
ّ
�سالمي الإ املجتمع  داخل  املعادية  يادي  والأ واملجم�عات 

.
)2(

لء؟ احلك�مة مع ه�ؤ

6. امل�سائل الق�سائيّة

وحل�سن   – واأمثالها  وال�سهادات  بالق�ساء  املتعّلقة  بحاث  الأ وحّددوا  ونّقح�ا  اجل�س�ا 

نا واإىل ما قبل خم�سني اأو �سّتني �سنة كان�ا ميار�س�ن  احلّظ اأجنز مقدار من ذلك – فعلماوؤ

.
)3(

عمل الق�ساء

خرى،  هناك اأبحاث مل حُتّل يف ق�سائنا كاأبحاث الدّيات واحلدود وامل�سائل الق�سائّية الأ

.
)4(

ومل يّت�سح تكليفها

رابًعا: اأ�سباب عدم اهتمام الفقهاء بامل�سائل الجتماعيّة وذات العالقة بالدولة

 يف املراحل املا�سية يف الفقه الفردّي ب�سبب �سيطرة 
ّ
غرق الفقه ال�سيعي

ور�س�خ عقيدة الف�سل بني الدين وال�سيا�سة، وكذلك ب�سبب ابتعاد فقهاء 

�سباب  الأ �ساهمت هذه  واملنا�سب احلك�مّية، حيث  الدولة  ال�سيعة عن 

مام اخلامنئي، جمع من طاّلب اجلامعة الر�س�ّية يف م�سهد، يف 1365/1/4 هـ. �س. )1( الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1366/1/5. هـ.�س. )2( الإ

مام اخلامنئي، جمع من الطاّلب والعلماء، 1363/6/27. هـ.�س. )3( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ1374/9/14.هـ.�س. )4( كلمة لالإ
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الدولة  فقه  عن  والبتعاد  الفردّي  الفقه  وادي   
ّ
ال�سيعي الفقه  دخ�ل  يف 

بحاث الجتماعّية وال�سيا�سّية: والأ

م�ر  الأ اإدارة  جل  لأ فرديًّا،  كان  ذلك  كّل  ال�سيعّية،  الفقهّية  والكتب   
ّ
ال�سيعي الفقه  اإّن 

كامل�سائل  الجتماعّية  احلياة  من  لدائرة حمدودة  ح�ال،  الأ اأح�سن  اأو يف  للفرد،  الدينّية 

.
)1(

املتعّلقة بالعائلة واأمثالها

فيما يلي نتناول يف هذا الق�سم من البحث اأ�سباب عدم اهتمام الفقهاء 

مام القائد  بامل�سائل الجتماعّية وذات العالقة بالدولة من وجهة نظر الإ

حفظه اهلل:

�. النزواء الجتماعي

اأ�سباب عدم اهتمام فقهاء ال�سيعة بامل�سائل الجتماعّية وذات  من جملة 

يف  ال�سيعة  علماء  تدّخل  وعدم   ،
ّ
الجتماعي النزواء  بالدولة،  العالقة 

احلياة العاّمة للمجتمع، وذلك ب�سبب ظروف اخلفقان التي وجدت يف 

اأغلب مراحل التاريخ. واأّما الذي دفع علماء ال�سيعة اإىل تركيز جه�دهم 

حكام ال�رشعّية املتعّلقة بالفرد ه� ك�ن ال�سيعة يف احلا�سية  واأبحاثهم يف الأ

واملظل�مّية التي تعّر�س�ا لها.

فقهنا يعرتيه عيب واحد، وذاك العيب عبارة عن اأّنه فقه وجد للفرد يف ظّل حك�مة ظلم 

وج�ر حتّكم بخالف ما اأنزل اهلل تعاىل، فكان بع�س ال�سيعة املظل�م�ن الذين يعي�س�ن يف 

طراف. كان هذا الفقه ه� التعاليم التي اعتمدها اأولئك ال�سيعة املظل�م�ن. اإّن فقهنا  الأ

.
)2(

احلايّل مل ُيلحظ فيه ذاك الي�م الذي ينبغي فيه اإدارة املجتمع

مام اخلميني قّد�س �رّشه، يف 1376/3/14.هـ.�س. مام اخلامنئي، الذكرى ال�سن�ّية لرحيل الإ )1( الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1364/6/11. هـ.�س. )2( الإ
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2. عدم الو�سول اإىل ال�سلطة واحلكومة

ا فرديًّا وغري ذي عالقة بالدولة ب�سبب ال�سن�ات الط�يلة التي   فقهاً
ّ
اأ�سبح الفقه ال�سيعي

. هناك الكثري 
ّ
�سالمي ابتعد فيها فقهاء ال�سيعة وال�سيعة عن ال�سلطة واحلك�مة يف العامل الإ

املتعّلقة  م�ر  والأ واحل�سبة  احلك�مة  كم�ساألة  البلد،  باإدارة  ال�سلة  ذات  بحاث  الأ من 

وال�سبب  ط�يلة،  لقرون  مفق�دةاً  كانت  ال�سيا�سّية،  ال�سلطة  وامتالك  اجلمعّية  عمال  بالأ

اأّي تق�سري اأو ق�س�ر، مل تكن هذه امل�سائل مطروحةاً  وا�سح. مل يكن عند فقهاء ال�سيعة 

املجتمع  اإدارة   ّ
ال�سيعي الفقه  مل يكن مطل�باًا من  ال�سيعة حك�مة،  مل يكن عند  عندهم، 

�سا�س ليك�ن مطل�باًا اإدارتها وا�ستخراج اأحكام ذلك  ، مل يكن هناك دولة من الأ
ّ
ال�سيا�سي

.
)1(

من الكتاب وال�سّنة

3. ال�سيعة اأقّليّة

م�ر الجتماعية واحلك�مية  و�ساهم يف عدم تدخل علماء ال�سيعة يف الأ

م�ر الجتماعية: �سافة اإىل عدم تاأثريهم يف الأ ك�نهم اأقلية، بالإ

جابة  لف �سنة من تاريخ فقهنا، كان ال�سيعة اأقّلّية، ومل يكن فقه ال�سيعة ب�سدد الإ ط�ال الأ

اأن يعي�س  جابة عن: كيف يجب  ال�سيعة؟ بل كان ب�سدد الإ اأن يعي�س  عن كيف يجب 

.
)2(

الفرد؟

4. الياأ�س الذي �سيطر على الفقهاء يف م�ساألة ت�سكيل احلكومة

ترافقت الفقاهة ال�سيعّية قروناًا عديدةاً مع حالة الياأ�س من اإدارة الدولة. فعندما كان يجل�س 

جل اإدارة املجتمع؛ بينما كان  الفقيه لال�ستنباط، كان ل يفّكر باأن يك�ن هذا ال�ستنباط لأ

.
)3(

فراد ولي�س املجتمع دارة الأ جل اإدارة الفرد والعائلة؛ كان يف الغالب لإ لأ

5. رواج عقيدة ف�سل الدين عن ال�سيا�سة

ُيعّد القرن التا�سع ع�رش والذي ه� قرن ال��س�ل اإىل اأوج الدرا�سات العلمّية يف الغرب، 

قرن ف�سل الدين وطرده من �ساحة احلياة. وقد ترك هذا التفكري اآثاره يف بلدنا، فاأقيمت 

مام اخلميني قّد�س �رّشه، يف 1376/3/14. هـ.�س. مام اخلامنئي، الذكرى ال�سن�ّية لرحيل الإ )1( الإ

مام اخلامنئي، جمع من طاّلب اجلامعة الر�س�ّية يف م�سهد، يف 1365/1/4 هـ. �س. )2( الإ

مام اخلامنئي، جمع من الطاّلب والعلماء، يف 1363/6/27.هـ.�س. )3( الإ
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وكذلك  اجلامعة،  عن  العلماء  ابتعد  دينّية.  غري  مبادئ  على  جلامعاتنا  �سلّية  الأ �س�س  الأ

ابتعدت اجلامعة عن العلماء واحل�زات العلمّية، وقد تركت هذه الظاهرة املريرة اآثارها 

الذهنّية  باملعرفة  الدين  علماء  �ساهمت يف حمدودّية  ّنها  لأ العلمّية؛  احل�زة  على  ال�سلبّية 

اخلارج،  دنيا  وح�ادث  احلياة،  واقع  عن  بعيدةاً  احل�زات  فاأ�سبحت  فقط،  الدينّية 

ا ببع�س امل�سائل الفقهّية  والتبّدلت العظيمة التي حت�سل با�ستمرار، واأ�سبح عملهم حم�س�راً

�سا�سّية كاجلهاد، وتاأ�سي�س  والتي هي يف الغالب م�سائل فرعّية، واأ�سبحت م�سائل الفقه الأ

ا،  منزوياًا، مرتوكاً الدولة،  فقه  عاّم  وب�سكل  �سالمّية،  الإ املجتمعات  واقت�ساد  احلك�مة، 

م�ر البعيدة  ون�سياًا من�سيًّا. وان�سّب الهتمام بالفروع وفروع الفروع، ويف الغالب، بالأ

.
)1(

عن احل�ادث احلياتّية الهاّمة

خام�ًسا: طريقة العبور من الفقه التقليدّي اإىل فقه الدولة

 ، ا هاّمةاً وعظيمةاً لف ومائتي عام اآثاراً  خالل م�سرية الأ
ّ
قّدم الفقه ال�سيعي

عملّية  اأّن  �سحيح  متعّددة.  واإبداعات  حتّ�لت  التاريخ  ط�ال  وواجه 

وقات، اإّل اأّن الهاّم ه�  بداع كانت ت�سري ببطء يف بع�س الأ التجديد والإ

ا�ستمرار هذه العملّية:

تاريخهم  األف ومائتي عام من  نا ط�ال  فقهاوؤ وقّدم  دائم،  ب�سكل  الفقه  رافق  التجديد 

.
)2(

فقاهةاً ا�ستدللّيةاً واجتهادّيةاً وجتديدّيةاً

والتجديد  التحّ�ل  عملّية  يف  م�ساهدتها  ميكن  التي  الهاّمة  النقطة 

ّثر على تغيري ماهّية الفقه، فقد جرى التحّ�ل  هذه، اأّنها مل تكن ب�سكل ي�ؤ

عليه  يك�ن  اأن  يجب  ما  وهذا  والجتهاد،  الفقاهة  ظّل  يف  والتجديد 

التجديد يف ال�قت احلا�رش.

من  الكثري  هناك  ال�سابقة،  املراحل  والتفّقه يف  اجلديدة،  املرحلة  التفّقه يف  بني  فرق  ل 

ا با�ستنباطها.  امل�سائل امل�ج�دة الي�م مل تكن م�ج�دةاً يف املا�سي، ومل يكن الفقيه ملزماً

اأحكام  على  احل�س�ل  ال�سخ�س  اأراد  اإذا  والي�م  التفّقه.  مباهّية  له  عالقة  ل  مر  الأ هذا 

.
)3(

جديدة، عليه اأن يق�م بنف�س العمل الذي كان يق�م به الفقيه قبل خم�سمائة عام

مام اخلامنئي، جمع من الطاّلب والعلماء، يف 1368/9/29.هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ1376/4/22.هـ.�س. )2( كلمة لالإ

مام اخلامنئي، لقاء مع �سحيفة كيهان، 1361/10/4 هـ. �س. )3( الإ
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لي�س  الدولة  وفقه  التقليدّي  الفقه  بني  الختالف  اأّن  تقّدم  مّما  يّت�سح 

الفقه  الفقه عند النتقال من  الفقه؛ مبعنى تبّدل ماهّية  اختالفاًا يف ماهّية 

اأّن التفّقه يف فقه  التقليدّي اإىل فقه الدولة، ولي�س اختالفاًا تفّقهيًّا؛ مبعنى 

الفقه  ماهّية  بل  التقليدّي،  الفقه  يف  املتداول  التفّقه  عن  يختلف  الدولة 

ا. �سل�ب الذي اعتمده ويعتمده الفقهاء واحد اأي�ساً واحدة، والأ

اأ�سباب  اإىل  فيع�د  الدولة،  فقه  اإىل  التقليدّي  الفقه  من  النتقال  اأّما 

وع�امل ن�سري اإليها يف ما يلي:

مد �. التخطيط الطويل الأ

اإّن النتقال من الفقه التقليدّي اإىل فقه الدولة، وجعل الفقاهة تتنا�سب مع 

�سالمّية  احلاجات احلالّية يف جمالت احلك�مة وما حتتاجه املجتمعات الإ

علينا  ي�سيطر  اأن  ينبغي  ل  ق�سري.  وقت  يف  يح�سل  ا  اأمراً لي�س  املعا�رشة، 

اأمل كاذب باإمكانّية جعل الفقه والفقاهة يتنا�سبان مع املتطّلبات اجلديدة 

للمجتمعات يف وقت ق�سري:

يجب اأن نفعل ما من اأجله، اأن يعرف اإذا فتح الر�سالة العملّية: ملاذا ال�رشائب م�ج�دة، 

م�ر ينبغي  خذ؟ ماذا �سيح�سل نتيجة ذلك؟ كّل هذه الأ خذ اإذا مل ت�ؤ وكيف ينبغي اأن ت�ؤ

�سالم، وهذا العمل يجب اأن تبادروا اأنتم اإليه. اأنا ل اأطلب القيام بذلك  ا�ستنباطها من الإ

اإّن خم�سني �سنة ه� وقت  �سنةاً لذلك.  اأربع �سن�ات، لديكم خم�سني  اأو  خالل ثالث 

ط�يل، اإّل اأّن هذا العمل ه� عمل عظيم. نحن نق�م الي�م باإدارة دولة وبلد، اإّل اأّن هذه 

�سالم يف الكثري من  دارة ترافقت مع عدم الّطالع وعدم التجربة وعدم املعرفة بالإ الإ

.
)1(

احلالت

مام اخلامنئي بتاريخ1372/6/21.هـ.�س. )1( كلمة لالإ
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2. ال�سجاعة الفقهيّة

اإّن اإيجاد حتّ�ل يف الفقه املعا�رش، والعب�ر نح� فقه الدولة يحتاج اإىل فقهاء 

م�ر  وعلماء فقه �سجعان؛ يحتاج اإىل اأ�سخا�س عارفني ومّطلعني على الأ

اأب�اب  فتح  على  القدرة  ميتلك�ن  عينه،  ال�قت  ويف  والدينّية،  الفقهّية 

�سخا�س بذل  لء الأ فقهّية جديدة، وتقدمي اآراء ونظريّات جديدة، على ه�ؤ

لهّية، وتقدمي اأفكارهم حّتى ل� كانت  حكام الإ اجله�د يف �سبيل ا�ستنباط الأ

خالف امل�سه�ر، ثّم عليهم تقدميها للجميع لتك�ن يف معر�س النقد:

نا  هناك �رشورة ل�ج�د اآفاق جديدة يف اأمر الفقاهة. ما ه� ال�سبب الذي يجعل عظماوؤ

نا وحمققينا عاجزين عن ذلك؟ يف احلقيقة، اإن بع�س العظماء يف هذا الزمان ويف  وفقهاوؤ

.
)1(

�سالف من حيث الق�ة العلمّية ودقة النظر الزمان القريب منا، لي�س�ا اأقل من الأ

العاّمة  فكار  الأ نظر  من وجهة  مقب�ل  غري  كان  اإذا  فيما  اإ�سكال  ول  ب�سجاعة،  حتّدث�ا 

ج�اء  قّل لتفتح الأ فكار على الأ الفعلّية، واإن كان �سريف�س يف امل�ستقبل؛ لتطرح هذه الأ

.
)2(

فكار لهذه الأ

بعد وج�د هذه الروح عند الفقهاء والف�سالء العارفني بالفقه، ينبغي 

�سماع  من  بالغربة  ت�سعر  ل  واأن  القب�ل؛  �سجاعة  امتالك  احل�زة  على 

فكار  الأ اأمام  امل�انع  يجاد  تبادر لإ واأن ل  �ساليب،  الأ الكالم وهذه  هذا 

بل  احل�زة،  املعن�يّة يف  التعّر�س حليثّياتهم  يتّم  ل  واأن  اجلديدة؛  الفقهّية 

الفقهّية  فكار  الأ وقب�ل  ل�سماع  ا�ستعداد  على  احل�زة  تك�ن  اأن  يجب 

املنا�سبة  ر�سّية  الأ اإيجاد  احل�زة  على  ينبغي  هذا،  من  كرث  والأ اجلديدة، 

فكار. لهذه الأ

رادة يف احل�زة، وينبغي وج�د هذه ال�سجاعة، واأن تق�م احل�زة  ينبغي تكري�س هذه الإ

ا، هذا ل يعني كّلما ارتفع �س�ت �سخ�س، اأن تبادر احل�زة لقب�له، وكذلك  بقب�لها. طبعاً

.
)3(

فكار اجلديدة يف احل�زة ول دون الأ ل يجب احل�ؤ

مام اخلامنئي بتاريخ1374/9/14.هـ.�س. )1( كلمة لالإ

يف  �رّشه،  قّد�س  اخلميني  مام  لالإ الفقهّية  املباين  متر  م�ؤ يف  امل�ساركني  من  جمع  اخلامنئي،  مام  )2( الإ

1374/12/7 هـ. �س.

مام اخلامنئي بتاريخ1374/9/14.هـ.�س. )3( كلمة لالإ
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ية 3. التغيري يف الروؤ

اإّن الفقيه الي�م ينبغي عليه امتالك ال�رشوط التي كان ميتلكها الفقيه قبل األف عام، يجب 

اأ�س�ل واأركان الجتهاد والتفّقه  فاإّن  ا على املجتمع، واإّل  اأن يك�ن واعياًا عارفاًا مّطلعاً

�رشورة  يعني  وهذا  عينها،  هي  �س�ل  فالأ عام،  األف  قبل  ذلك  عن  تختلف  مل  املعا�رش 

حكام، فاإذا فقدها لن  ية اإىل الكتاب وال�سّنة ليتمّكن الفقيه من ا�ستنباط الأ وج�د ن�ع روؤ

.
)1(

يتمّكن من ال�ستنباط

مر اإعادة النظر يف كاّفة اأب�اب الفقه من الطهارة اإىل الديّات. وي�ستلزم هذا الأ

مراجعة  عليكم  ينبغي  الفقهّية.  والكتب  ب�اب  الأ كاّفة  يف  النظر  عادة  لإ نحتاج  نحن 

م�ر الفقهّية مّرةاً اأخرى من الطهارة اإىل الدّيات وا�ستنباط فقه للحك�مة. نحن نريد  الأ

.
)2(

�سالم ن احلكم بناءاً على فقه الإ الآ

�سلوب واإبداع اأ�ساليب جديدة 4. تغيري الأ

�ساليب واملناهج.   باجّتاه اإعادة النظرة يف الأ
ّ
ينبغي اأن يتحّ�ل اجلهد الفقهي

�ساليب الفقهّية املتداولة تقبل التكامل بكامل اإتقانها وثباتها، وهي  اإّن الأ

اأم�ر �رشورّية للعب�ر من الفقه احلايّل اإىل املرحلة الكاملة )فقه الدولة(.

اإّن فقهنا التقليدّي حي�ّي بحّد ذاته، ومبا اأّنه يق�م على اأ�سا�س الجتهاد فيمكنه معاجلة 

.
)3(

حداث ال�اقعة جابة على الأ امل�سكالت والإ

�سل�ب قد و�سل اإىل اأوج مراحله، بحيث  ا، هذا ل يعني اأّن هذا الأ طبعاً

�ساليب التي ميكن  �سل�ب ه� اأحد الأ ل يقبل التطّ�ر، بل التحّ�ل يف الأ

:
ّ
من خاللها اإيجاد حتّ�ل على م�ست�ى الفقه ال�سيعي

اأفكار جديدة  اإيجاد  ينبغي  اإىل تهذيب وجتديد،  ال�سابق يحتاج   
ّ
الفقاهتي �سل�ب  اإّن الأ

. اإّن هذه امل�ساألة )م�ساألة �رشوط الزمان واملكان يف الفت�ى الفقهّية(، هي 
)4(

لتزداد فعالّيته

مام اخلامنئي، لقاء مع �سحيفة كيهان، يف 1361/10/4 هـ. �س. )1( الإ

مام اخلامنئي، لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة العلمّية يف م�سهد، يف 1364/6/11.هـ.�س. )2( الإ

مام اخلامنئي، قب�سات النور، ال�سفحة 69. )3( الإ

مام اخلامنئي، اأنوار الولية، ال�سفحة 65. )4( الإ
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لهّية اأمام  حكام الإ �سالمّية والأ ّدي اإىل فتح اأب�اب جديدة يف امل�سائل الإ اأمر ميكنه اأن ي�ؤ

خ�ّس احل�زة العلمّية يف قّم، و�سنتمّكن بذلك  نا العظماء، بالأ النا�س اإذا اعتمد عليه فقهاوؤ

اأراد  اإذا   .
)1(

ّ
�سل�ب الفقهي  وبالأ

ّ
�سالمي بناءاً على الفكر الإ من حّل مع�سالت املجتمع 

ا لحتياجاته، فينبغي اأن يعيد   ورافعاً
ّ
�سالمي  اأن يقّدم اإجابات للنظام الإ

ّ
�سالمي الفقه الإ

.
)2(

�سل�ب واملنهج الذي يعتمد عليه النظر بالأ

اإىل هذا  �سافة  الإ الذي يجعل ف�سالءنا وحمّققينا وعظماءنا عاجزين عن  ال�سبب  ما ه� 

النتائج  من  الكثري  و�ستتغرّي  �ستزول،  امل�سائل  من  الكثري  لعّل  ؟  كامالاً وجعله  �سل�ب  الأ

جابات املقّدمة عن امل�سائل، و�سي�سبح الفقه  �ساليب، �ستتغرّي الإ �ساليب. اإذا تغرّيت الأ والأ

.
)3(

�سيئاًا اآخر

5. معرفة ظروف املجتمع وم�سائله

ل ينبغي اأن نت�سّ�ر باأّن على الفقهاء اأن يجل�س�ا يف املدار�س، فال يك�ن لهم اأّي عالقة 

كيف  الدنيا،  باأح�ال  لديه  معرفة  ل  والذي  بالدنيا،  له  عالقة  ل  الذي  الفقيه  بالدنيا! 

�سالمّية  الإ القراآن واحلديث والن�س��س   لئق من 
ّ
اإ�سالمي ا�ستخراج نظام  �سيتمّكن من 

.
)4(

ن�سان؟ ون حياة الإ يك�ن من �ساأنه اإدارة �س�ؤ

6. العمل �سمن اآفاق جديدة

يح�سل  اأن  ينبغي  ل  التكامل،  مرحلة  اإىل  والدخ�ل  الفقه  تكامل  اإّن 

الدرا�سات  تّت�سع  اأن  ينبغي  بل  ة،  خا�سّ وج�انب  حمدودة  فروع  يف 

والتحقيقات لتطال جمالت متعّددة، واآفاق جديدة، ومناطق مل يك�سف 

عنها.

ن�ساري قّد�س  اإّن املحّقق املعا�رش، ل ينبغي اأن يكتفي باملجال الذي عمل عليه ال�سيخ الأ

�رّشه، على �سبيل املثال، فيحاول التعّمق يف املنطقة العميقة التي دخلها ال�سيخ. هذا ل 

مام اخلامنئي، كلمته يف خطبَتي �سالة اجلمعة يف طهران، يف 1367/10/16. هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي بتاريخ1364/8/29. هـ.�س. )2( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1374/9/14. هـ.�س. )3( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1367/2/27. هـ.�س. )4( كلمة لالإ
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يكفي، على املحّقق اأن يفّت�س عن اآفاق جديدة، وهذا اأمر قد ح�سل يف املا�سي. فال�سيخ 

، قد اأبدع وك�سف م�ساألة احلك�مة يف الن�سبة بني دليلني، ثّم جاء اآخرون  ن�ساري مثالاً الأ

وتعّمق�ا وت��ّسع�ا يف هذا البحث. من ال�رشورّي وج�د اآفاق وجمالت جديدة يف م�ساألة 

.
)1(

الفقاهة. ما ه� ال�سبب الذي مينع الفقهاء واملحّققني من القيام بهذا العمل؟

7. تغيري النظرات

الث�رة  بعد  اجلديدة  الحتياجات  من  كبرية  جمم�عة  الفقه  اإىل  دخلت 

وبهذا  �سالمّية،  الإ اإيران  على  الفقه  وحاكمّية  اإيران،  يف  �سالمّية  الإ

بعاد الفرديّة والعباديّة لي�سل اإىل امل�ست�يات  ع النظر اإىل الفقه من الأ ت��سَّ

ا، على الفقهاء  ون احلك�مة. طبعاً الجتماعّية وال�سيا�سّية، بل اإىل كاّفة �س�ؤ

�سئلة وامل�سائل اجلديدة الظه�ر. جابات عن الأ تقدمي الإ

ا  �سالم حياةاً جديدةاً، وجعلت م�ستقبل الب�رشيّة ممزوجاً اإّن احلديث عن اأّن الث�رة اأعطت الإ

ونحن  ودقيق،  �سحيح  اّدعاء  ه�   ،
ّ
�سالمي الإ والنظام  �سالمّية،  الإ والتعاليم  �سالم  بالإ

�سالم،  �سالم، وفهم الإ ن�ساهد م�ساديقه. ما نحتاج اإليه ه� اأن نعمل اأكرث على ا�ستنباط الإ

.
)2(

�سالم والعمل على الإ

من  ليتمّكن   
ّ
ال�سيعي للفقه  فر�سةاً  �سالمّية  الإ الث�رة  اأعطت  لقد 

حيثّياته  اإظهار  على  وليعمل  فعلّيتها،  اإىل  بالقّ�ة  التي  ا�ستعداداته  اإي�سال 

الجتماعّية.

نريد  احلكم.  الي�م  نريد  نحن  اجلديدة.  احتياجاتنا  على  جابة  الإ الفقاهة  على  ينبغي 

هذه  جميع  عن  واجل�اب  املجتمع.  هذا  يف  متعّددة  اأجزاء  اإدارة  نريد  دولة.  ت�سكيل 

.
)3(

�سالم �سالم، وينبغي ا�ستخراجها من الإ م�ر م�ج�د يف الإ الأ

ا فرديًّا، واأ�سبح الي�م فقه نظام، وفقه اإدارة بلد، بل فقه اإدارة  كان فقهنا ال�ستدليّل، فقهاً

.
)4(

الك�ن. وعندما نق�ل: اإّن فقهنا ميكنه اإدارة الك�ن، فهذا غري حمدود باإيران

مام اخلامنئي بتاريخ1374/9/14.هـ.�س. )1( كلمة لالإ

مام اخلامنئي، جمع من الطاّلب والعلماء، يف 1363/9/20.هـ.�س. )2( الإ

مام اخلامنئي، جمع من علماء حمافظة اأردبيل، يف 1366/4/30 هـ. �س. )3( الإ

مام اخلامنئي، جمع من الطاّلب والعلماء، يف1373/3/8.هـ.�س. )4( الإ
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ر�سيّة املنا�سبة للدرا�سات وتقدمي اآراء فقهيّة جديدة 8. اإيجاد الأ

اأكمل،  مرحلة  اإىل  مرحلة  من  والعب�ر  الفقه  حتّ�ل  جمال  يف  العمل  اإّن 

ومن  التحّرك،  ينبغي  لذلك.  املنا�سبة  ر�سّية  والأ الف�ساء  اإيجاد  يتطّلب 

خالل القرتاحات العملّية، باجّتاه اأهداف فقه الدولة وتقريبه من ال�اقع، 

وجعله يف متناول اليد.

خ�ّس تلك  طار بالأ هناك اقرتاحات متعّددة ميكن تقدميها يف هذا الإ

القائد حفظه اهلل. فيما يلي ن�سري  مام  القرتاحات امل�ستفادة من كالم الإ

اإىل بع�س منها:

�سلوب اجلديد 8.اأ. اإيجاد اإجازة اجتهاد تتعلق بالأ

اأنا  اأقرتحه.  الذي  بالرتتيب  ا،  طبعاً احل�زات؛  الجتهاد يف  اإجازة  اإحياء  كم ه� جميل 

القدرة  له  باأّن  اأن يق�م الطالب بتح�سيل مقدار من الدرو�س، وعندما ي�سعر  اأق�ل بعد 

اأ�ستاذ يختار له م�ساألةاً هاّمةاً مل يبحث فيها، ثّم يبداأ  اإىل  على الجتهاد، ينتقل بعد ذلك 

الطالب بالعمل على هذه امل�ساألة، حيث ينبغي عليه حت�سري اأطروحة يف هذه امل�ساألة كما 

التي  طروحات  الأ اآلف  وج�د  �سن�ات  عّدة  بعد  �ستجدون  اجلامعات.  يف  احلال  ه� 

.
)1(

ا تتناول م�سائل فقهّيةاً هاّمةاً مل يجِر احلديث عنها �سابقاً

8.ب. اإيجاد منابر فقهيّة حّرة

ّن من �ساأنه  مر يجب اأن يح�سل يف احل�زة؛ لأ فكار. هذا الأ اإيجاد ف�ساء حّر لتنمية الأ

اأو  ّلف من �سبعة   م�ؤ
ّ
اإيجاد مركز فقهي اإحياء احل�زة. مثال ذلك، ينبغي يف جمال الفقه 

ثمانية اأو ع�رشة اأ�سخا�س من الطاّلب الف�سالء، ليعقدوا فيه جل�سات وندوات فقهّية، 

ثّم  اآرائه،  وتقدمي  املركز،  ذلك  احل�س�ر يف  فقهّية جديدة  م�ساألة  لديه  من  كّل  ليتمّكن 

�سخا�س على البحث يف مدى �سّحتها ومطابقتها للبحث وال�ستدلل  يعمد اأولئك الأ

اأن  املجم�عة  لهذه  وميكن  اأبحاثهم.  �سمن  جعل�ها  �سحيحةاً  كانت  فاإذا  احل�زوّي، 

الجتماعّية،  ال�ساحة  اإىل  ال�سخ�س  هذا  واأفكار  اآراء  اإخراج  يف  ال��سيط  دور  ّدي  ت�ؤ

مام اخلامنئي بتاريخ1371/6/29.هـ.�س. )1( كلمة لالإ
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خرون بالنقا�س. قد يح�رش  ج�اء ليخرج ويتحّدث ب�سكل حّر، ثّم يق�م الآ فيهّيئ�ن له الأ

يف  اإ�سكال  ل   ،
ّ
العلمي امل�ست�ى  على  ال�سخ�س  ذاك  من  اأعلى  هم  من  اجلل�سات  تلك 

.
)1(

ذلك

8.ج. اإطالق ن�رشيّات وجماّلت فقهيّة

نحن نحتاج ملجّلة فقهّية. هل تت�سّ�رون اأّن فائدة تلك املجّلة اأقّل من ذاك الدر�س على 

.
)2(

؟
ّ
�سالمي م�ست�ى تطّ�ر الفقه الإ

راء املخالفة للم�سهور 8.د. امتالك روحية حتّمل املخالف والآ

م�اّد  قد ل يك�ن هناك   .
ّ
والفقهي  

ّ
العلمي التتّبع  ت�سيطر على احل�زة روحّية  اأن  ينبغي 

ا. قد   م�ج�داً
ّ
مبقدار الفتاوى، هذا ل اإ�سكال فيه، ولكن يجب اأن يك�ن البحث العلمي

ا يف م�ساألة فقهّية معّينة، ثّم يبداأ الهج�م من  ا جديداً فراد يقّدم�ن كالماً اأ�ساهد بع�س الأ

اأن تزداد القدرة يف احل�زات العلمّية على  طراف عليهم ب�سبب هذا الكالم. ينبغي  الأ

.
)3(

�سماع الكالم اجلديد

9. رفع توّهم الغربة بني الفقاهة وال�سيا�سة

عالقةاً  ميتلك  ل   
ّ
ال�سيعي الفقه  جعلت  التي  �سباب  الأ من  العديد  هناك 

ح�سنةاً مع ال�سيا�سة واحلك�مة يف مرحلة الغيبة. ويتبع ذلك عدم ال�ستفادة 

اأياٍد  وج�د  ذلك  اإىل  ي�ساف  ال�ستنباط.  جمال  يف  ال�سيا�سّية  امل�سائل  من 

لال�ستعمار يف طرح م�ساألة الف�سل بني الدين والفقاهة من جهة، وال�سيا�سة 

انت�سار  مع  بالزوال  بداأ  اخللل  هذا  ولكّن  اأخرى.  جهة  من  واحلك�مة 

مام اخلامنئي بتاريخ1374/9/14.هـ.�س. )1( كلمة لالإ

مام اخلامنئي، جمع من طاّلب احل�زة العلمّية يف قّم، يف 1370/11/30 هـ. �س. )2( الإ

مام اخلامنئي، بداية در�س البحث اخلارج، يف 1373/6/21.هـ.�س. )3( الإ
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الفقه  بتحريك  العلمّية  احل�زة  بداأت  اإيران، حيث  �سالمّية يف  الإ الث�رة 

 نح� التكامل وال��س�ل اإىل فقه الدولة:
ّ
ال�سيعي

التفّقه  يف  وال�سيا�سة  الدين  بني  ال�حدة  عقيدة  تتّبع  �رشورة  هي  التا�سعة  امل�ساألة   ]...[
ويف العمل. ليعلم ال�سادة اأّن م�ساألة الف�سل بني الدين وال�سيا�سة، وباعتبارها واحدةاً من 

�سف م�ج�دةاً يف ح�زاتنا، وهناك  فات. مل يجِر الق�ساء عليها بالكامل وما زالت لالأ الآ

من يعتقد اأّن على احل�زات اأن ت�ستغل باأم�رها، واأهل ال�سيا�سة باإدارة البلد. ويف احلّد 

ق�سى يطلب�ن عدم التعار�س بينهما. اأّما اأّن البحث ح�ل ك�ن الدين يف خدمة اإدارة  الأ

ون حياة النا�س وال�سيا�سة اأمر ي�ستفيد من الدين، فذلك اأمر مل يجد مكاناًا له يف بع�س  �س�ؤ

.
)1(

ذهان. ينبغي علينا الق�ساء بالكامل على هذا الفكر يف احل�زة الأ

فابتعدت  الدولة،  فقه  نح�  احلركة  بداأ  الفقه  اأّن  تقّدم  ما  اإىل  ي�ساف 

ية ال�سيا�سّية للفقه  عقيدة الف�سل بني الدين وال�سيا�سة، حيث اأ�سبحت الروؤ

ت�سّكل اأ�سل الفقاهة.

ية ال�سيا�سّية تعمل على اإكمالها  ية ال�سيا�سّية، ل بل اإّن الروؤ اإّن الفقاهة الي�م ل تناق�س الروؤ

.
)2(

واإ�سفاء الكيفّية عليها

اأّما الطريق اإىل ذلك، فلن يك�ن �س�ى امل�اءمة بني ال�سيا�سة والفقاهة 

ى جديدة  يف �ساحة الجتهاد، وهذا يتطّلب اإعادة تدوين الفقه طبق روؤاً

تعتمد على الت�فيق بني الثنني.

ينبغي اأن نق�سي بالكامل على هذا التفكري )ف�سل الدين عن ال�سيا�سة( يف احل�زة، ماذا 

 على اأ�سا�س فقه اإدارة النظام، ولي�س فقه اإدارة الفرد. ينبغي 
ّ
يعني ذلك؟ ال�ستنباط الفقهي

ا اإىل اإدارة البلد واإدارة املجتمع واإدارة  اأن يك�ن الفقه من بحث الطهارة اإىل الديّات ناظراً

.
)3(

النظام

فقه  اأبحاث  تكميل  باب  ومن  العمل،  ينبغي  طار،  الإ هذا  يف 

اأب�اب الفقه املتنّ�عة، الجتماعّية  الدولة، على تاأليف كتب م�ستقّلة يف 

مام اخلامنئي، بداية در�س البحث اخلارج، يف 1370/6/21.هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي، من كالم له يف لقاء اأئّمة اجلماعة يف حمافظة طهران، يف 1362/1/29.هـ.�س. )2( الإ

مام اخلامنئي، بداية در�س البحث اخلارج، يف 1370/6/21.هـ.�س. )3( الإ
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بال�سيا�سة  املتعّلقة  وال�ستف�سارات  �سئلة  الأ على  جابة  والإ وال�سيا�سّية، 

حكام املنا�سبة. الداخلّية واخلارجّية، وا�ستنباط الأ

خرى، وهذا غري م�ج�د  نحن نحتاج اإىل كتاب يتعّلق بال�سيا�سة وعالقتنا مع الدول الأ

.
)1(

ا  م�ج�داً
ّ
يف فقهنا. ينبغي اأن يك�ن هذا الكتاب الفقهي

خرية،  �سحيح اأّن احلركة نح� فقه الدولة كانت بطيئةاً يف ال�سن�ات الأ

على   
ّ
ال�سيعي الفقه  لتدوين  اأمل  اأب�اب  تفتح  البطيئة  احلركة  اأّن هذه  اإّل 

اأ�سا�س اإدارة احلك�مة واملجتمع.

�ساد�ًسا: �سورة اإجماليّة لفقه الدولة

الفتاوى املذك�رة يف هذا الق�سم من البحث عبارة عن م�سائل حتّدث عنها 

مام اخلامنئي اأو كتبها؛ والبع�س منها ماأخ�ذ من ر�سالة اأجوبة  ال�ستفتاءات،  الإ

ال وج�اب. وهي عبارة عن اآرائه التي ظهرت على �سكل �س�ؤ

�. كتاب التقليد )املرجعيّة، م�ساألة التقليد وولية الفقيه(

�.اأ. معنى مفهوم ولية الفقيه

1.اأ.1. ولية الفقيه هي مكان هند�سة النظام، وحفظ خّط ووجهة 

وال�سمال. هذا ه�  اليمني  اإىل  النحراف  ول دون  النظام، واحل�ؤ

.
)2(

 واملح�رّي ل�لية الفقيه
ّ
�سا�سي املفه�م واملعنى الأ

العارف  العادل  الفقيه  حك�مة  عن  عبارة  الفقيه  ولية  1.اأ.2. 

.
)3(

بالدين

مام اخلامنئي، جمع من طاّلب احل�زة العلمّية يف قّم، يف1366/9/10.هـ.�س. )1( الإ

مام اخلامنئي، من كالم له يف لقاء اأئّمة اجلماعة يف حمافظة طهران، يف 1362/1/29.هـ.�س. )2( الإ

�سالمّية،  مام اخلامنئي، ر�سالة اأجوبة ال�ستفتاءات، الطبعة 6 )بريوت: جمعّية املعارف الثقافّية الإ )3( الإ

ال رقم 56. 2004(، ال�س�ؤ
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العقل  ّيده  ي�ؤ تعّبدّي،   
ّ
�رشعي حكم  الفقيه  ولية  اإّن  1.اأ.3. 

.
)1(

ا اأي�ساً

من  هي  التي  مامة  والإ ال�لية  ون  �س�ؤ من  الفقيه  ولية  1.اأ.4. 

دلّة  اإليها ت�ستنبط من الأ حكام الراجعة  اأّن الأ اإّل  اأ�س�ل املذهب، 

.
)2(

حكام الفقهّية ال�رشعّية كغريها من الأ

�.ب. وجوب طاعة الويل الفقيه

1.ب.1. اّتباع حكم ويّل اأمر امل�سلمني واجب على اجلميع، ول 

.
)3(

ميكن لفت�ى مرجع التقليد املخالفة اإن كانت تعار�سه

اإطاعة  امل�سلمني  كّل  على  يجب   ،
ّ
ال�سيعي للفقه  ا  طبقاً 1.ب.2. 

وامر ال�لئّية ال�رشعّية ال�سادرة من ويّل اأمر امل�سلمني والت�سليم  الأ

.
)4(

مره ونهيه، حّتى على �سائر الفقهاء العظام، فكيف مبقّلديهم لأ

�.ج. دائرة اإطاعة اأوامر الويّل الفقيه

1.ج.1. اتباع حكم ويل اأمر امل�سلمني واجب على اجلميع، ول 

.
)5(

ميكن لفت�ى مرجع التقليد املخالفة اإن كانت تعار�سه

املتعّلقة  امل�سائل  يف  املّتبع  ه�  امل�سلمني  اأمر  ويّل  راأي  1.ج.2. 

، وبالق�سايا العاّمة للم�سلمني، وكّل مكّلف 
ّ
�سالمي باإدارة البلد الإ

.
)6(

ميكنه اّتباع مرجع تقليده يف امل�سائل الفرديّة املح�سة

)1( امل�سدر نف�سه.

ال رقم67. )2( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 55. )3( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 62. )4( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 55. )5( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 52. )6( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ
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م�ر العاّمة  اأمر امل�سلمني يف الأ 1.ج.3. يجب اإطاعة اأوامر ويّل 

والطغاة  الكفرة  �سّد  وامل�سلمني  �سالم  الإ عن  الدفاع  منها  التي 

.
)1(

املهاجمني

مب�سالح  املتعّلقة  الفقيه  ال�يّل  واختيارات  قرارات  اإّن  1.ج.4. 

ّمة عند  عم�م امل�سلمني مقّدمة على اختيارات وقرارات اآحاد الأ

.
)2(

تعار�سها مع اإرادة واختيار اآحاد النا�س

اإّل  جائز  غري  امل�ق�فني  واملدر�سة  امل�سجد  هدم  اأ�سل  1.ج.5. 

.
)3(

مل�سلحة اأهّم ل ميكن غ�ّس النظر عنها

اأمر  حكام ال�لئّية والتعيينات ال�سادرة من قبل ويّل  1.ج.6. الأ

ّقتةاً باأجل حمدود، فاإّنها تبقى على نف�ذها،  امل�سلمني، اإذا مل تكن م�ؤ

.
)4(

مر اجلديد م�سلحةاً يف نق�سها فينق�سها اإّل اأن يرى ويّل الأ

�سالمّي �.د. وجوب العتقاد والدفاع عن ولية الفقيه والنظام الإ

اللتزام  عن  للف�سل  قابالاً  الفقيه  ب�لية  اللتزام  نرى  ل  1.د.1. 

.
)5(

ئّمة املع�س�مني عليهم ال�سالم �سالم وب�لية الأ بالإ

بها فه� معذور،  الق�ل  اإىل عدم  ال�ستدلل  اأو�سله  1.د.2. من 

.
)6(

ولكن ل يج�ز له بّث التفرقة واخلالف

 ،
ّ
�سالمي  الدفاع عن النظام الإ

ّ
ا مثلكم يجب علي 1.د.3. اأنا اأي�ساً

ال رقم 54. )1( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 63. )2( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 413. )3( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 64. )4( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 62. )5( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 61. )6( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ
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�سالمّية وعن ولية الفقيه باعتبارها عم�د فقرات  وعن القيادة الإ

م�ساألةاً  ولي�ست   
ّ
ال�رشعي وتكليفي  ولّيتي  م�س�ؤ هذه  النظام.  هذا 

.
)1(

�سخ�سّيةاً

1.د.4. اإّن التعّر�س لاللتزام ب�لية الفقيه وتبعّية القيادة ه� تعّر�س 

، واأنا لن اأحتّمل ذلك من اأّي �سخ�س واأّي 
ّ
�سالمي لكّلّية النظام الإ

.
)2(

جمم�عة

 ه� اأّول واأقد�س واجبات 
ّ
�سالمي 1.د.5. اإّن الدفاع عن النظام الإ

.
)3(

اأّمة اإيران

ا واجباًا �رشوريًّا  1.د.6. اإّن الدفاع عن املجتمع الث�رّي كان دائماً

.
)4(

ا وهامًّ

2. كتاب الطهارة

2.اأ. اأحكام الكافر

هل الكتاب غري معل�مة، بل نرى اأّنهم  2.اأ.1. النجا�سة الذاتّية لأ

.
)5(

حمك�م�ن بالطهارة ذاتاًا

بالطهارة، وعلى كّل  الكتاب حمك�م�ن  اأهل  2.اأ.2.الكّفار من 

يحكم  والكّفار  امل�سلمني  بني  ال�ستفادة  م�سرتكة  م�ر  فالأ حال 

.
)6(

بطهارتها مع عدم العلم بالنجا�سة

مام اخلامنئي بتاريخ1376/9/5.هـ.�س. )1( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1368/10/18.هـ.�س. )2( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1368/4/6.هـ.�س. )3( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1368/7/5.هـ.�س. )4( كلمة لالإ

ال رقم 313. )5( ر�سالة اأجوبة ال�ستفتاءات، م�سدر �سابق، ال�س�ؤ

ال رقم 332. )6( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ
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بالنجا�سة،  حمك�م�ن  ال�سالّة  البهائّية  الفرقة  اأفراد  2.اأ.3.جميع 

وعند مالم�ستهم ل�سيء يجب مراعاة م�سائل الطهارة فيه بالن�سبة 

.
)1(

م�ر امل�رشوطة بالطهارة اإىل الأ

3. كتاب ال�سالة

3.اأ. القتداء بال�سنّة

فيه  اإ�سكال  ل  بهم  والقتداء  جماعتهم  يف  امل�ساركة  3.اأ.1. 

.
)2(

وجمٍز

جمعتهم  يف  معهم  ال�سالة  يف  امل�ساركة  يف  اإ�سكال  ل  3.اأ.2. 

.
)3(

�سالمّية جل حفظ ال�حدة الإ وجماعاتهم لأ

3.ب. امل�ساركة يف �سالة اجلمعة واجلماعة

3.ب.1. ل اإ�سكال يف م�ساركتهن اإذا اأردن ذلك، ويرتّتب عليها 

.
)4(

ث�اب اجلماعة

واجباًا  احلا�رش  ال�قت  يف  كانت  واإن  اجلمعة  3.ب.2.�سالة 

تخيرييًّا، ول يجب احل�س�ر فيها، ولكن بالنظر اإىل ف�ائد واأهمية 

منني حرمان اأنف�سهم من  احل�س�ر يف �سالة اجلمعة، فال ينبغي للم�ؤ

.
)5(

بركات امل�ساركة يف مثل هذه ال�سالة

ال رقم 328. )1( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 356. )2( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 599. )3( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 595. )4( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 606. )5( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ
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العباديّة  اجلمعة  �سالة  يف  وامل�ساركة  احل�س�ر  3.ب.3.ترك 

.
)1(

ا ال�سيا�سّية من اأجل عدم املبالة بها مذم�م �رشعاً

4. كتاب ال�سوم

به  اأو ب�سدور احلكم  الهالل،  بثب�ت  اأفاد الطمئنان  اإذا  4.اأ.1. 

.
)2(

من ال�يّل الفقيه، فيكفي ول حاجة معه اإىل التحقيق

4.اأ.2.اإذا كان حكم احلاكم �سامالاً جلميع البالد، فحكمه معترب 

.
)3(

ا جلميع مدن البالد �رشعاً

5. كتاب اخلم�س

مام املبارك اأرواحنا فداه راجع  اأمر �سهم ال�سادة ك�سهم الإ اأ.   .5

.
)4(

ل�يّل اأمر امل�سلمني

6. كتاب اجلهاد

6.اأ. اجلهاد البتدائّي

.
)5(

ّ
 واجب كفائي

ّ
6.اأ.1. اجلهاد البتدائي

6.اأ.2.ل يبعد الق�ل بج�از احلكم به للفقيه اجلامع لل�رشائط الذي 

.
)6(

يلي اأمر امل�سلمني اإذا راأى اأّن امل�سلحة تقت�سي ذلك

ال رقم 609. ال رقم 608 وال�س�ؤ )1( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 836. )2( امل�سدر نف�سه ال�س�ؤ

ال رقم 844. )3( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 1005. )4( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 1062. )5( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 1048. )6( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ
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6.ب. اجلهاد الدفاعّي

الدفاع،  م�ساديق  اأظهر  ه�  الذي   
ّ
الدفاعي اجلهاد  6.ب.1. 

.
)1(

ّ
واجب عيني

.
)2(

�سالم واجب على اآحاد امل�سلمني 6.ب.2.الدفاع عن بالد الإ

.
)3(

�سالم وامل�سلمني واجب 6.ب.3.الدفاع عن الإ

ق�سّية  يدرج�ا  اأن  والدول  مم  الأ جميع  على  6.ب.4.يجب 

وىل، واأن ي�ساعدوا الفل�سطينّيني قدر  فل�سطني �سمن م�سائلهم الأ

.
)4(

ا�ستطاعتهم

ّمة  الأ واجب  فل�سطني  �سعب  عن  الدفاع  نعترب  6.ب.5.نحن 

.
)5(

�سالمّية الإ

.
)6(

 املظل�م واجب
ّ
6.ب.6.اإّن م�ساعدة ال�سعب العراقي

 ،
ّ
�سالمي الإ احلاكم  بيد  ه�  احلرب  اأ�رشى  م�سري  6.ب.7.اإّن 

.
)7(

وامل�سلم�ن كاأفراد لي�س لهم مثل هذه ال�سالحّية

6.ج. اجلهاد غري الع�سكري

ا جديًّا وعليهم  6.ج.1. يجب على اجلميع اعتبار اإعمار البالد اأمراً

.
)8(

رفع امل�انع من اأمام ذلك

مام اخلامنئي بتاريخ1369/9/13.هـ.�س. )1( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1377/9/23.هـ.�س. )2( كلمة لالإ

ال رقم 1049. )3( ر�سالة اأجوبة ال�ستفتاءات، م�سدر �سابق، ال�س�ؤ

مام اخلامنئي بتاريخ 1369/1/24.هـ.�س. )4( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1381/9/15.هـ.�س. )5( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1370/3/26.هـ.�س. )6( كلمة لالإ

ال رقم 1051. )7( ر�سالة اأجوبة ال�ستفتاءات، م�سدر �سابق، ال�س�ؤ

مام اخلامنئي بتاريخ1369/3/10.هـ.�س. )8( كلمة لالإ
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هذه  وراء  ال�سعي  الي�م،  ال�طنّية  ولّيتنا  م�س�ؤ 6.ج.2.اإّن 

اإىل  التكن�ل�جيا )الن�ويّة( والعل�م امل�سابهة لها، وكّل ما ي��سلنا 

ّمة، ويعترب عند  قّمة العلم، ويعترب ال�سعي من اأجلها واجباًا على الأ

.
)1(

ولّيةاً متعّلقةاً بهم البع�س م�س�ؤ

النا�س  حياة  وتط�ير  عمار  الإ لت��سيع  اجلهاد  �ساحة  6.ج.3.اإّن 

.
)2(

داخل البلد من اأوجب م�سائل اجلهاد التي نق�م بها

ّمة ل تعتقد باجلهاد ول تاأمل  6.ج.4.اإذا متّكن العدّو من جعل الأ

من  اأوجب  ا  جهاداً الثقايّف  اجلهاد  ي�سبح  هنا  انت�رش.  فقد  بالن�رش 

.
)3(

ال�اجب

مر باملعروف والنهي عن املنكر 7. كتاب الأ

مر باملعروف والنهي عن املنكر 7.اأ. وجوب الأ

حتّقق  اإذا  فيما  املنكر  عن  والنهي  باملعروف  مر  الأ 7.اأ.1. 

 
ّ
اجتماعي وواجب   

ّ
�رشعي تكليف  و�رشائطهما،  م��س�عهما 

.
)4(

واإن�سايّن على عم�م املكّلفني

مر باملعروف والنهي عن املنكر 7.ب. �رشوط الأ

مر والناهي عاملاًا باملعروف واملنكر،  7.ب.1. يجب اأن يك�ن الآ

ا  عمداً يخالف  ذلك  ومع  ا،  اأي�ساً ذلك  يعرف  الفاعل  باأّن  وعاملاًا 

مر والنهي فيما  ، واإمّنا يجب عليه املبادرة اإىل الأ
ّ
وبال عذر �رشعي

مام اخلامنئي بتاريخ1383/4/1.هـ.�س. )1( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1382/6/19.هـ.�س. )2( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ1372/2/15.هـ.�س. )3( كلمة لالإ

ال رقم 1062. )4( ر�سالة اأجوبة ال�ستفتاءات، م�سدر �سابق، ال�س�ؤ
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مر باملعروف والنهي عن املنكر يف حّق ذلك  تاأثري الأ اإذا احتمل 

مالحظة  مع  ال�رشر،  عن  ذلك  يف  ماأم�ناًا  ه�  وكان  ال�سخ�س، 

اأو  به  املاأم�ر  املعروف  اأهّمّية  وبني  املت�ّقع  ال�رشر  بني  التنا�سب 

.
)1(

 عنه، واإّل فال يجب عليه
ّ
املنكر املنهي

مر والنهي �رشوطهما واآدابهما ول يتجاوز  7.ب.2. يراعي يف الأ

.
)2(

حدودهما

مر باملعروف والنهي عن املنكر 7.ج. مراتب الأ

�سالمّية ميكن  ا اإىل اأّنا يف زمن ب�سط يد احلك�مة الإ 7.ج.1. نظراً

مر  الأ مراتب  من  الل�سايّن  والنهي  مر  الأ مرتبة  بعد  ما  اإرجاع 

.
)3(

باملعروف والنهي عن املنكر اإىل ال�سلطة النتظامّية والق�سائّية

7.ج.2. واأّما بالن�سبة اإىل زمان اأو اإىل مكان ل تك�ن فيه للحك�مة 

املكّلفني  مثله يجب على  فاإّن يف  يد،  ب�سط  �سلطة ول  �سالمّية  الإ

مر باملعروف والنهي عن املنكر من مرتبة اإىل مرتبة  التدّرج يف الأ

.
)4(

لحقة حّتى يح�سل الغر�س منهما

عن  والنهي  النا�س،  بي�ت  لداخل  التعّر�س  يج�ز  ل  7.ج.3. 

.
)5(

املنكر م�ق�ف على ت�سخي�س امل��س�ع وت�ّفر ال�رشوط

من  تعترب  التي  م�ر  الأ يف  الفردّي  الت�رّشف  يج�ز  7.ج.4.ل 

.
)6(

منّية والق�سائّية واجب ال�سلطات الأ

ال رقم 1057. )1( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 1053. )2( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 1064. )3( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 1064. )4( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ

ال رقم 1069. )5( ر�سالة اأجوبة ال�ستفتاءات،م�سدر �سابق، ال�س�ؤ

ال رقم 1063. )6( امل�سدر نف�سه، ال�س�ؤ
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مر باملعروف والنهي عن املنكر 7.د. اأر�سيّة الأ

النظام، هذا من  الدفاع عن هذا  املعروف،  اأكرب  اإّن من  7.د.1. 

.
)1(

عمال التي يجب القيام بها اأكرب الأ

�سخا�س الذين يّطلع�ن على ح�س�ل املخالفات  7.د.2. واجب الأ

ال�رشعّية ه� النهي عن املنكر مع مراعاة ال�رشوط وال�س�ابط ال�رشعّية 

.
)2(

يف ذلك

7.د.3.اإّن هذا ال�اجب عبارة عن قيام كّل م�سلم به عندما يرى 

تبّدل  من  الف�ساد، وخاف  يطاله  بداأ   
ّ
�سالمي الإ املجتمع  نظام  اأن 

.
)3(

�سالمّية بالكامل حكام الإ الأ

�سالمّية اأمام هذا ال�اجب 7.د. وظيفة احلك�مة الإ

مر  الآ عن  الدفاع  الدولة  اأجهزة  جميع  على  يجب  7.د.1. 

.
)4(

ولّية باملعروف والناهي عن املنكر، هذه م�س�ؤ

ر�سّية  ولني ومقّننني ومنّفذين تهيئة الأ 7.د.2. اإّن وظيفتنا كم�س�ؤ

.
)5(

ّ
لهي جراء هذا ال�اجب الإ لإ

 
ّ
لهي الإ ال�اجب  هذا  يدع  ل  اأن  ال�اعي  ال�سعب  على  7.د.3. 

.
)6(

لهّية غري معم�ل بها اأو ي�ساء ا�ستعمالها وهذه الفري�سة الإ

مام اخلامنئي بتاريخ1380/6/15.هـ.�س. )1( كلمة لالإ

ال رقم 1086. )2( ر�سالة اأجوبة ال�ستفتاءات، م�سدر �سابق، ال�س�ؤ

مام اخلامنئي بتاريخ1374/3/19.هـ.�س. )3( كلمة لالإ

مام اخلامنئي بتاريخ22/ 1371/4.هـ.�س. )4( كلمة لالإ

)5( امل�سدر نف�سه.

مام اخلامنئي بتاريخ71/7/29. )6( كلمة لالإ
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8. كتاب احلدود

ا، وال�لية على ذلك  8. اأ. يجب اإجراء احلدود يف ع�رش الغيبة اأي�ساً

.
)1(

ة ب�يل اأمر امل�سلمني خا�سّ

خال�سة

مام اخلامنئي حفظه  مام القائد، الإ  لالإ
ّ
اإّن البحث ح�ل املجال املعريّف الفقهي

يَتنينْ تتعّلقان بالتجديد واإنتاج العلم يف الفقه: اهلل ي�سع الباحث اأمام روؤ

بداع والتجديد يف م�سائل الفقه وتقدمي نظريات تتنا�سب مع  1. الإ

الع�رش.

ية التي يتم الت�ّجه فيها اإىل م�سائل  2. التجديد يف املنهج ون�ع الروؤ

الفقه.

، وك�نه قابالاً للتطّ�ر 
ّ
وهاتان امل�ساألتان ناجتتان عن حي�يّة الفقه ال�سيعي

والتنا�سب مع متطّلبات الع�رش احلا�رش.

مام القائد،   لالإ
ّ
ثار الفقهّية والتعّمق يف الفكر الفقهي اإّن التحقيق يف الآ

ا وا�سح الظه�ر يف اآرائه ونظريّاته،  ا وابتكاراً يبنّي حقيقة امتالكه جتديداً

ا �ساهم يف اإحياء الفقه؛ مع العلم اأّن التجديد يف  ا جديداً وامتالكه منهجاً

مام  امل�سائل والفروع يعتمد على ابتكار منهج جديد. اأّما جذور نظريّة الإ

القائد يف الفقه الذي ميكن، ل بل يجب اأن يطلق عليه فقه احلك�مة، تع�د 

مام القائد ومن  مام اخلميني، حيث عمل الإ اإىل املباين الفكرّية والفقهّية لالإ

خالل جه�ده الفكرّية والعلمّية على ب�سط وت��سيح تلك املباين، فكانت 

حماولته مقّدمةاً هاّمةاً لتدوين فقه جديد ينطلق من فقه الدولة.

ال رقم 66. )1( ر�سالة اأجوبة ال�ستفتاءات، م�سدر �سابق، ال�س�ؤ
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امل�سادر واملراجع العربيّة

�سول )قّم: من�س�رات اآل  1. اأب� جعفر حمّمد بن احل�سن الط��سي، عّدة الأ

البيت عليهم ال�سالم، 1403 هــ(.

مام القائد )قم: زمزم  �سالمّية، الفكر ال�سيا�سّي عند الإ 2. مركز الدرا�سات الإ

هدايت، دون تاريخ(.

�سول، حتقيق واإعداد  3. جعفر بن احل�سن احلّلي)املحّقق احلّلي(، معارج الأ

عليهم  البيت  اآل  من�س�رات  )قّم:   1 الطبعة  الر�س�ي،  ح�سني  حمّمد 

ال�سالم، 1403 هـ(.

العل�م والثقافة  اأ�سول فقه الدولة )قّم:مركز حتقيقات  اإ�سالمي،  4. ر�سا 

�سالمّية، 1387هـ.�س.(. الإ

)طهران:   16 الطبعة  ال�ستفتاءات،  اأجواب  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .5

انت�سارات الهدى الدولّية، 1389 هـ. �س.(.

6. ال�سّيد علي اخلامنئي، حديث الولية )طهران: مركز الطباعة والن�رش يف 

، 1376 هـ. �س.(.
ّ
�سالمي عالم الإ منّظمة الإ

ية مو�سوعيّة )طهران: منّظمة  7. ال�سّيد علي اخلامنئي، احلوزة والعلماء روؤ

، 1375 هـ. �س.(، اجلزء 2.
ّ
�سالمي عالم الإ الإ

ال�لية  قدر  �ّس�سة  م�ؤ )طهران:  واإجابات  اأ�سئلة  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .8

للثقافة، 1380 هـ. �س.(.

ال�لية  قدر  �ّس�سة  م�ؤ )طهران:  النور  م�سدر  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .9

للثقافة، 1374 هـ. �س.(.

10. ال�سّيد علي اخلامنئي، اأنوار الولية.

11. ال�سّيد علي اخلامنئي، قب�سات النور.
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12. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف لقاء مع �سحيفة كيهان، يف 

61/10/4 هـ. �س.

الك�يت، يف  من  وفد  لقاء  له يف  من كالم  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .13

78/3/31 هـ. �س.

14. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف لقاء اأئّمة اجلماعة يف حمافظة 

طهران، يف 62/1/29.

اأنحاء  اأئّمة اجلمعة يف  متر  15. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف م�ؤ

البالد، يف 74/6/20�س.

16. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف لقاء طاّلب واأ�ساتذة احل�زة 

العلمّية يف م�سهد، يف 66/1/64،5/6/11، 69/1/4، 74/4/22 

هـ. �س.

17. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف جمع من علماء حمافظة اأردبيل، 

يف 66/4/30 هـ. �س.

مام  18. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف الذكرى ال�سن�ّية لرحيل الإ

اخلميني قّد�س �رّشه، 76/3/14، 82/3/14، 83/3/14 هـ. �س.

19. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف بداية در�س البحث اخلارج، 

73/6/70،21/6/31، 80/11/2، 81/9/25 هـ. �س.

يف  اجلمعة  �سالة  خطبتي  يف  له  كالم  من  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .20

طهران، يف 63/6/6، 67/1/16 هـ. �س.

21. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف جمع من الطاّلب والعلماء، 

 ،68/10/5  ،68/9/29  ،68/3/22  ،63/9/20  ،63/6/27

73/3/8 هـ. �س.

22. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف جمع من طاّلب احل�زة العلمّية 

يف قّم، 66/9/10، 70/11/30 هـ. �س.
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اجلامعة  طاّلب  من  جمع  يف  له  كالم  من  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .23

الر�س�ّية يف م�سهد، يف 65/1/4 هـ. �س.

متر  24. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف جمع من امل�ساركني يف م�ؤ

مام اخلميني قّد�س �رّشه، يف 74/12/7 هـ. �س. املباين الفقهّية لالإ

25. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف جمع من علماء اأفغان�ستان، يف 

71/7/23 هـ. �س.

26. ال�سّيد علي اخلامنئي، من كالم له يف ح�سد من اأهايل قّم، 62/2/27 

هـ. �س.

وطاّلب  اجلامعّيني  لقاء  يف  له  كالم  من  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .27

احل�زات العلمية، يف 68/9/29.

باقر  �ّس�سة  م�ؤ اأع�ساء  لقاء  يف  له  كالم  من  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .28

 الثقافّية، يف 68/11/1 هـ. �س.
)ع(

العل�م

�سالمّي يف القراآن، الطبعة  29. ال�سّيد علي اخلامنئي، اخلّطة العاّمة للفكر الإ

، ، 1374 هـ. �س.(.
ّ
�سالمي 11 )مركز الن�رش الإ

 1379 قرب،  )انت�سارات  القلب  حديث  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .30

هـ. �س.(.

 1360 �رشو�س،  )طهران:  �سحفيّة  لقاءات  اخلامنئي،  علي  ال�سّيد   .31

هـ.�س.(.

القواعد  متهيد  الثاين(،  العاملي)ال�سهيد  اجلبعي  علي  بن  الدين  32.زين 

)دون مكان ن�رش، دون نا�رش، دون تاريخ(.

�ّس�سة الن�رش  �سول، الطبعة 12 )قّم:م�ؤ 33.ال�سيخ ح�سن العاملي، معامل الأ

 انت�سارات جامعة املدّر�سني، دون تاريخ(.
ّ
�سالمي الإ
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العدد  ونظر،  نقد  ف�سلّية  مقالة يف  الدولة«،  »فقه  مهريزي،  34.مهدي 

12، ال�سفحات 141 اإىل 165.

الجتماعي  الفقه  اإىل  »مدخل  ال�سبزواري،  م�سكاين  علي  35.عبا�س 

عند ال�سيعة«، ف�سليّة كاو�سى نو ورفعة اإ�سالمي )خريف 1389 هـ. �س.(، 

العدد 65، ال�سفحات 23 اإىل 63.

 1374 جمّلة اندي�سه حوزه )�سيف  اأكرب ن�ائي، »فقه احلاكم«،  36.علي 

هـ. �س.(، العدد 1، ال�سفحات 57 اإىل 84.
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�سفيــــق جــــرادي

ال�سيد اأمني  اإبراهيم 

نعيــــــــم قــــــا�سم

اإليـــــا�س جـــ�ادي

من��سهــــر حممــدي
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الرحمن عبـــد  طه 
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جمتمـــــــــع املقـــــــاومـة

ال�سيخ عبد احلميــد بن بــــــادي�س

�سالمية يف اإيران ظروف الن�ساأة والقيم القيادية الث�رة الإ

اخلطاب عند ال�سيد ح�سن ن�رش اهلل

احلداثــــــــة واملقاومـــــة

مــــام ونهج القتـــدار الإ

قيم النه��س: احلرية - العدالة - ال�ستقالل ال�طني
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و�ســــاع الدولية الراهنة الدولة واملقاومة يف ظل الأ

املقاومـــــــــة -  جدليــــــــــــة احلــــــق والقــــــــــ�ة

مـر ال�ســــ�رى ونظــم الأ

احلرب على غزة

املرجعيـــة الدينيــة واملقــــــاومـــــــــة

اإ�سكاليــــة ال�عـــي والذاكرة العربية

مام اخلامنئي ية العلمية لدى الإ الروؤ

مام اخلامنئي حفظه اهلل  يف فكر الإ
ّ
الفقه ال�سيا�سي
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