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مة المترِجم مقدَّ

على  صراعات  هذا  يومنا  وإلى  هابيل  أخاه  قابيل  قتل  أن  منذ  العالم  شهد 

البناء،  أو  والدمار  األنفس،  إنقاذ  أو  القتل  إلى  أّدت  األصعدة،  مختلف 

الحرث  على  والقضاء  بنائها،  أو  األرض  في  والفساد  الحّرّية،  أو  والحصار 

والنسل أو تكثيرهما، وغيرها من النتائج المأساوّية أو السعيدة األخرى.

وظروفها  الجغرافّية،  بقاعها  اختالف  على  الصراعات  هذه  حّللنا  إذا 

الزمانّية، وأبعادها الفكرّية، وتنّوع المسبِّبين لها؛ بحًثا عن مناشئها، نرى أّنها 

ترجع في جوهرها وحقيقتها إلى الصراع على ربوبّية اإلنسان وما في الكون 

من موجودات، وإدارة شؤونها.

وال  حوله،  من  التي  والموجودات  اإلنسان  شؤون  إدارة  في  الحّق  فقط  لإلنسان  فهل 

حّد  على  فيها  الحّق  لهما  أم  العملّية،  في هذه  الحّق  فقط  لله  أم  بذلك،  تعالى  لله  عالقه 

سواء، أم بنسب مختلفة؟ 

في  ينحصر  إّنما  نفسه  شؤون  إدارة  على  تعالى  الله  مع  اإلنسان  صراع  أّن  يخفى  وال 

أّنه  يعلم  يحملها  التي  عقيدته  كانت  مهما  ألّنه  فقط؛  لشؤونه  التشريعّية  الربوبّية  دائرة 

الله تعالى في عالم  التي وضعها  الطبيعّية  ـ لإلرادة اإللهّية والقوانين  مقهور ـ شاء أم أبى 

الوجود. وبالتالي ال يجرؤ على مخالفتها، حّتى لو لم يعترف بواضعها ومنّظمها، ولم يؤمن 

به، أو آمن وأطلق عليه اسما آخر غير »الله« تعالى. أّما في دائرة اإلرادة اإللهّية التشريعّية 

اإللهّية قد  اإلرادة  إدارة شؤون نفسه؛ ألّن  تعالى، ومنازعته على  الله  فتسهل عليه مخالفة 

تعّلقت بتنظيم حياته ضمن دائرة االختيار. ولهذا يجد فسحة للتدّخل في هذه العملّية، بل 

قد انقلبت األدوار عند بعض أفراده، وباتوا ُيحّددون لله تعالى ـ إن اعترفوا بوجوده ـ دائرة 

تدّخله في إدارة شؤونهم، فمنهم من َيسِلب منه هذا الحّق كّليًّا، ويمنعه من التدّخل فيها 
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على  صراعات  هذا  يومنا  وإلى  هابيل  أخاه  قابيل  قتل  أن  منذ  العالم  شهد 

البناء،  أو  والدمار  األنفس،  إنقاذ  أو  القتل  إلى  أّدت  األصعدة،  مختلف 

الحرث  على  والقضاء  بنائها،  أو  األرض  في  والفساد  الحّرّية،  أو  والحصار 

والنسل أو تكثيرهما، وغيرها من النتائج المأساوّية أو السعيدة األخرى.

وظروفها  الجغرافّية،  بقاعها  اختالف  على  الصراعات  هذه  حّللنا  إذا 

الزمانّية، وأبعادها الفكرّية، وتنّوع المسبِّبين لها؛ بحًثا عن مناشئها، نرى أّنها 

ترجع في جوهرها وحقيقتها إلى الصراع على ربوبّية اإلنسان وما في الكون 

من موجودات، وإدارة شؤونها.

وال  حوله،  من  التي  والموجودات  اإلنسان  شؤون  إدارة  في  الحّق  فقط  لإلنسان  فهل 

حّد  على  فيها  الحّق  لهما  أم  العملّية،  في هذه  الحّق  فقط  لله  أم  بذلك،  تعالى  لله  عالقه 

سواء، أم بنسب مختلفة؟ 

في  ينحصر  إّنما  نفسه  شؤون  إدارة  على  تعالى  الله  مع  اإلنسان  صراع  أّن  يخفى  وال 

أّنه  يعلم  يحملها  التي  عقيدته  كانت  مهما  ألّنه  فقط؛  لشؤونه  التشريعّية  الربوبّية  دائرة 

الله تعالى في عالم  التي وضعها  الطبيعّية  ـ لإلرادة اإللهّية والقوانين  مقهور ـ شاء أم أبى 

الوجود. وبالتالي ال يجرؤ على مخالفتها، حّتى لو لم يعترف بواضعها ومنّظمها، ولم يؤمن 

به، أو آمن وأطلق عليه اسما آخر غير »الله« تعالى. أّما في دائرة اإلرادة اإللهّية التشريعّية 

اإللهّية قد  اإلرادة  إدارة شؤون نفسه؛ ألّن  تعالى، ومنازعته على  الله  فتسهل عليه مخالفة 

تعّلقت بتنظيم حياته ضمن دائرة االختيار. ولهذا يجد فسحة للتدّخل في هذه العملّية، بل 

قد انقلبت األدوار عند بعض أفراده، وباتوا ُيحّددون لله تعالى ـ إن اعترفوا بوجوده ـ دائرة 

تدّخله في إدارة شؤونهم، فمنهم من َيسِلب منه هذا الحّق كّليًّا، ويمنعه من التدّخل فيها 
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واألكثر مرارةً في المقام أنّ والية الله تعالى في رتبة والية الفقيه لم تَنل قسطها من 

أحياًنا  لها  الخاطئ  والتطبيق  أحياًنا،  استغاللها  إّن  أيًضا؛ حيث  الصديق  اإلنصاف من جانب 

لعب  من  وَمْنِعها  الناس،  حياة  عن  وإقصائها  وإضعافها،  تشويهها،  في  ساهما  قد  أخرى، 

دورها في تأمين سعادتهم الدنيوّية واألخروّية. 

ومن أبرز نماذج ذلك في عصرنا الراهن على أيدي الصديق ما نجده من أداء الحوزة 

األّول،  والمرّوج  له،  المبيَّن  تكون  أن  ينبغي  كان  التي  وهي  المبدأ،  هذا  إطار  العلميّة في 

والمدافع عنه. وهنا مقامان:

ـ  الفقيه  والية  بحث  تولي  ال  اليوم  حّتى  العلمّية  الحوزة  زالت  ما  النظرّي:  1- المقام 

فيها،  ُتعقد  التي  التخّصصّية  الدراسات  مستوى  على  الكافي  االهتمام  ـ  العاّمة  سّيما  ال 

ومنها ما ُيصطلح عليه بعنوان »البحث الخارج«؛ إذ بعد درس اإلمام الخمينّي )المتوّفى 

الشيخ  الله  آيات  كمؤّلفات  الكتب  وبعض  األشرف،  النجف  في  ألقاه  الذي  ق(  هـ   1409

والسّيد   ،اآلملّي جوادي  الله  عبد  والشيخ  ق(،  هـ   1431 )المتوّفى  منتظرّي  حسين 

قم  حوزة  في  العثور  المرء  على  يصعب   ،األراكّي محسن  والشيخ   ،الحائرّي كاظم 

ـ  ناهيك عن النجف ـ على دراسات تخّصصّية في هذا الموضوع، على الرغم من التحّديات 

في  الدروس  وكثرة  جهة،  من  الفقيه  والية  لها  تتعرّض  التي  الكبيرة  واإلشكاالت  والشبهات 

والعملّية،  النظرّية  الحياة  على  وخطورتها  أهّمّيتها  ترقى  ال  التي  األخرى  الفقهّية  األبواب 

هذا  أعاد  ما  وهو  وخطورتها.  الفقيه  والية  أهّمّية  حّد  إلى  للمسلمين  والدنيوّية،  الدينّية 

 الخمينّي اإلمام  قلياًل  منها  يخرجه  أن  قبل  عليها  كان  التي  غربته  إلى  اإللهّي  المبدأ 

له شيًئا من حّقه.   أعاد أن  بالمظلومّية مرًّة أخرى بعد  َوَوْسَمه  )المتوّفى 1409 هـ ق(، 

ولم َيُعِد الطالب في الحوزة يسمع ويحفظ سوى عبارة »دون إثباتها خرط القتاد«. 

2- المقام العمليّ: لو غضضنا النظر عن الشق النظري، يمكننا بسهولة أن نرصد تعرّض 

المّتفق  الدائرة  مستوى  على  سّيما  ال  لها،  العملّي  التطبيق  صعيد  على  للظلم  الفقيه  والية 

الساحة  الحظنا  فإذا  الحسبّية.  األمور  دائرة  في  فقيه  لكّل  ثبوتها  وهي  الفقهاء،  بين  عليها 

أوقات  في  الحسبّية  األمور  دائرة  في  فيها  الفقيه  والية  ممارسة  مدى  ورصدنا  اإلسالمّية 

االنفراجات السياسّية واألمنّية، وانبساط يد الفقهاء، وارتفاع المزاحمات والمعّوقات، نرى أّن 

إلى  قطًعا  ذلك  في  السبب  يرجع  وال  الدور.  هذا  لعب  عن  لجّلهم  ا  جدًّ كبيرًا  انكفاًء  هناك 
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يوجبون  جميًعا  وهم  الفردّية.  الدينّية  والحياة  بالمسجد  تدّخله  يحصر  من  ومنهم  مطلًقا، 

ًبا بال رحمة،  عليه تعالى أن يعترف بما يقّررونه له، ويقّرون به، وإال كان ظالًما، قاسًيا، معذِّ

وغير هذه من األوصاف التي بتنا اليوم نسمعهم يطلقونها عليه عّز وجّل؛ ألّنه ال يقّر لهم 

ويوجب  الجنسّي،  الشذوذ  عليهم  ويحرّم  مثاًل،  الميراث  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة 

ستر المرأة بدَنها أمام غير المحارم، وله غير هذه الكثير الكثير من المسائل التي ُيصرَّحون 

بسببها باالعتراض على إدارته تعالى لها أحياًنا، ويلّوحون به أخرى، أو يعيشونه عمليًّا.

فالصراع بين المستكبرين والمستضَعفين بوجوهه المختلفة التي ُوجدت عبر التاريخ، 

وبوجوهه األمريكّية، والصهيونّية، واألوروبّية، والوهابّية، وغيرها الحاضرة، ال يعدو كونه من 

صغريات الكبرى آنفة الذكر. 

وتصّور  عّلة،  بال  المعلول  وجود  شبهة  براثن  من  نفسه  إنقاذ  من  اإلنسان  تمّكن  وإذا 

أّنها تّتصف بنحو مطلق  الموجدة، وأدرك  ـ إلى عّلته  افتقاره ـ حدوًثا وبقاًء  بشكل صحيح 

بالعلم والقدرة والحكمة، ُيدرك بسهولة أّن الموجود الوحيد الذي له الحّق في إدارة شؤونه 

التكوينّية والتشريعّية ـ على حّد سواء ـ هو الحامل لهذه الصفات المطلقة. وهو َمن ُيسّمى 

مستويات  من  مستوى  بأّي  ـ  التدّخل  في  حّق  أّي  لنفسه  حينئٍذ  يرى  ولن  تعالى.  »الله« 

التدّخل أو أنحائه ـ في عمله، إال إذا سمح له هو بذلك. فيتدّخل بالمقدار المسموح له فيه 

ال غير.

ولم يسمح الله تعالى ألحد غير المعصوم بالتدّخل في إدارة شؤون اإلنسان. 

فاألقرب   إليه لألقرب  تعالى  سمح  فقد  ـ  األسباب  من  لسبب  ـ   غيابه ومع 

بالقيام بهذا الدور. وُيعّبر عنه بالولّي الفقيه.

بوالية  المتمّثلة  المختلفة،  بمراتبها  اإلنسان  على  تعالى  الله  واليــة  زالــت  وما 

المعصوم أو والية الفقيه، تتعرّض للهجوم تلو اآلخر، ومن مختلف االتجاهات، وبشّتى 

الطرق؛ إلسقاطها، واستئثار اإلنسان بحكم نفسه على هواه. وهو ما جعل هذه الوالية تبرز 

مكان  أو  آخر،  زمان  في  كّليًّا  تختفي  بل  وتضعف،  وتنحسر  كذلك،  مكان  أو  ما  زمان  في 

كذلك.
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واألكثر مرارةً في المقام أنّ والية الله تعالى في رتبة والية الفقيه لم تَنل قسطها من 
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ومن أبرز نماذج ذلك في عصرنا الراهن على أيدي الصديق ما نجده من أداء الحوزة 
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ـ  ناهيك عن النجف ـ على دراسات تخّصصّية في هذا الموضوع، على الرغم من التحّديات 
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له شيًئا من حّقه.   أعاد أن  بالمظلومّية مرًّة أخرى بعد  َوَوْسَمه  )المتوّفى 1409 هـ ق(، 
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المّتفق  الدائرة  مستوى  على  سّيما  ال  لها،  العملّي  التطبيق  صعيد  على  للظلم  الفقيه  والية 

الساحة  الحظنا  فإذا  الحسبّية.  األمور  دائرة  في  فقيه  لكّل  ثبوتها  وهي  الفقهاء،  بين  عليها 

أوقات  في  الحسبّية  األمور  دائرة  في  فيها  الفقيه  والية  ممارسة  مدى  ورصدنا  اإلسالمّية 

االنفراجات السياسّية واألمنّية، وانبساط يد الفقهاء، وارتفاع المزاحمات والمعّوقات، نرى أّن 

إلى  قطًعا  ذلك  في  السبب  يرجع  وال  الدور.  هذا  لعب  عن  لجّلهم  ا  جدًّ كبيرًا  انكفاًء  هناك 

14

يوجبون  جميًعا  وهم  الفردّية.  الدينّية  والحياة  بالمسجد  تدّخله  يحصر  من  ومنهم  مطلًقا، 

ًبا بال رحمة،  عليه تعالى أن يعترف بما يقّررونه له، ويقّرون به، وإال كان ظالًما، قاسًيا، معذِّ

وغير هذه من األوصاف التي بتنا اليوم نسمعهم يطلقونها عليه عّز وجّل؛ ألّنه ال يقّر لهم 

ويوجب  الجنسّي،  الشذوذ  عليهم  ويحرّم  مثاًل،  الميراث  في  والمرأة  الرجل  بين  المساواة 

ستر المرأة بدَنها أمام غير المحارم، وله غير هذه الكثير الكثير من المسائل التي ُيصرَّحون 

بسببها باالعتراض على إدارته تعالى لها أحياًنا، ويلّوحون به أخرى، أو يعيشونه عمليًّا.

فالصراع بين المستكبرين والمستضَعفين بوجوهه المختلفة التي ُوجدت عبر التاريخ، 

وبوجوهه األمريكّية، والصهيونّية، واألوروبّية، والوهابّية، وغيرها الحاضرة، ال يعدو كونه من 

صغريات الكبرى آنفة الذكر. 

وتصّور  عّلة،  بال  المعلول  وجود  شبهة  براثن  من  نفسه  إنقاذ  من  اإلنسان  تمّكن  وإذا 

أّنها تّتصف بنحو مطلق  الموجدة، وأدرك  ـ إلى عّلته  افتقاره ـ حدوًثا وبقاًء  بشكل صحيح 

بالعلم والقدرة والحكمة، ُيدرك بسهولة أّن الموجود الوحيد الذي له الحّق في إدارة شؤونه 

التكوينّية والتشريعّية ـ على حّد سواء ـ هو الحامل لهذه الصفات المطلقة. وهو َمن ُيسّمى 

مستويات  من  مستوى  بأّي  ـ  التدّخل  في  حّق  أّي  لنفسه  حينئٍذ  يرى  ولن  تعالى.  »الله« 

التدّخل أو أنحائه ـ في عمله، إال إذا سمح له هو بذلك. فيتدّخل بالمقدار المسموح له فيه 

ال غير.

ولم يسمح الله تعالى ألحد غير المعصوم بالتدّخل في إدارة شؤون اإلنسان. 

فاألقرب   إليه لألقرب  تعالى  سمح  فقد  ـ  األسباب  من  لسبب  ـ   غيابه ومع 

بالقيام بهذا الدور. وُيعّبر عنه بالولّي الفقيه.

بوالية  المتمّثلة  المختلفة،  بمراتبها  اإلنسان  على  تعالى  الله  واليــة  زالــت  وما 

المعصوم أو والية الفقيه، تتعرّض للهجوم تلو اآلخر، ومن مختلف االتجاهات، وبشّتى 

الطرق؛ إلسقاطها، واستئثار اإلنسان بحكم نفسه على هواه. وهو ما جعل هذه الوالية تبرز 

مكان  أو  آخر،  زمان  في  كّليًّا  تختفي  بل  وتضعف،  وتنحسر  كذلك،  مكان  أو  ما  زمان  في 

كذلك.
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أّن األصل في الحكم هو قاعدة »ال حكم إال لله«؟ وبالتالي كّلما سنحت الفرصة في الرجوع 

يرضى  التي ال  الناس  زوايا شؤون  زاوية من  ولو في  إليه،  الرجوع  تعالى يجب  إلى حكمه 

اإلمام بتركها، أو في فترة وجيزة من الزمن؟

االستنباطّي  التخّصصي  الُبعد  في  ليس  النقاش  أّن  بوضوح  ندرك  تقّدم  ما  وإذا الحظنا 

كانا  أعاله  المذكوران  المثاالن  إذ  اقتحامه؛  الفقيه  لغير  يجوز  ال  التي  الفقيه  والية  لدائرة 

كالهما ـ أو أحدهما ـ من باب العمل بوالية الفقيه في دائرة األمور الحسبّية. وبالتالي فإّن 

النقاش كّله ينصب على البحث عن المانع من ممارسة الفقيه لواليته عمليًّا في دائرة األمور 

الحسبّية المّتفق عليها بين الفقهاء، وعدم قصرها على جمع الخمس، وإدارة شؤون األيتام 

ال  والماّدّية،  البشرّية  ومواردها  اإلسالمّية،  األّمة  مقّدرات  إدارة  أّن  في  إذ ال شّك  واألوقاف؛ 

في   اإلمام برضى  ُيقطع  كيف  وبالتالي  واليتيم.  المجنون  إدارة شؤون  عن  أهّمّية  يقّل 

األخير دون األّول؟

واستناًدا إلى ما تقّدم ال يبقى مجال للشّك في لزوم مضاعفة الجهود في مجال الذّب 

عن والية الفقيه التي تمّثل عمود خيمة اإلسالم، ونشر الوعي حولها أكثر، وإيضاحها للناس، 

المتوّلي  لُينقذ  ُتطرح حولها؛  التي  االستفهامات  على  إجابات  وتقديم  عنها،  الشبهات  ودفع 

أعمى،  انقياد  مجرّد  لولّيه  اتباعه  يكون  وال  جهة،  من  الدين  رجال  بعض  تهريج  من  نفسه 

يؤّدي إلى الصنمّية أو الغنمّية، واّتباع الشهوة والهوى.

وإذا وصل بنا القلم إلى هنا فال بّد أن أتقّدم بخالص الشكر لإلخوة األعّزاء في معهد 

السبيل،  هذا  في  مساهمة  تقديم  على  بالموافقة  بالتفّضل  لمسارعتهم  الحكمّية  المعارف 

الذي  التيه  من   محّمد آل  أيتام  وحماية  تعالى،  الله  والية  عن  الدفاع  شرف  وتقّلد 

يعيشونه في بلدانهم المختلفة، وذلك من خالل تعريب كتاب آية الله الفيلسوف المجاهد 

فكرّية  معارك  خاض  الذي  ق(  هـ   1442 )المتوّفى   اليزدّي مصباح  تقي  محّمد  الشيخ 

الموسوم  الكتاب  في  المعارك  هذه  إحدى  معالم  وُسطرت  الفقيه،  والية  عن  ذبًّا  عديدة 

حقيقة  على  التعرّف  من  الكريم  العربّي  القارئ  ليتمّكن  حكومت؛  ترين  حكيمانه  بعنوان 

هذه القيادة اإللهيّة، وأدلّتها، وأبعادها. ويستطيع ردّ العديد من الشبهات التي ُتلقى عليه 

في هذا المجال. 
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ضيق دائرة الصالحّيات؛ إذ نرصد ممارسات لفقهاء قائلين بالوالية في دائرة األمور الحسبّية 

أكثر  شرًعا  مبسوطة  الدائرة  هذه  في  بالوالية  القائل  الفقيه  يد  أّن  عن  بوضوح  لنا  تكشف 

ا للتطبيقات على مستوى الواقع الخارجّي، وهو ما يدّل  بكثير مّما نراه من دائرة ضّيقة جدًّ

أبرز  العاّم. ومن  الشأن  تدّخاًل في  األقّل  الموارد  القطعّية على جواز ممارستها في  باألولوّية 

االنتفاضة  تغطية  )المتوّفى 1413 هـ ق( من   الخوئّي السّيد  به  قام  ما  الممارسات  هذه 

أغلب  على  سيطرة  من  رافقها  ما  مع  م   1991 العام  في  المبارك  العراق  في  الشعبانّية 

المحافظات، وقتل، وسفك للدماء، وجرح لألفراد، وما رافقها من آثار على االقتصاد واالجتماع 

وغيرهما من القطاعات المختلفة.

وبغض النظر عن رأي آية الله العظمى السّيد السيستانّي في والية الفقيه العاّمة)1(، 

نرى أّنه قد غّطى أيًضا شرعيًّا حركة مواجهة التكفيرّيين في العراق - على األقّل - من خالل 

التكفيرّيين  هزيمة  رافق  ما  مع  المبارك،  الشعبّي  الحشد  تأسيس  إلى  أّدت  التي  الفتوى 

التحتّية في مناطق  البنى  المباركَتين من استشهاد أفراد، وجرح آخرين، وقصف  يَديه  على 

المعارك وتدميرها، والتأثير على الوضع المحلّي واإلقليمّي والدولّي، وغيرها.

الفقيه في المجتمع اإلسالمّي،  وهذه األمثلة وغيرها تكشف عن مدى مظلومّية والية 

تعالى  الله  إدارة  من  المسلمون  ُيحرم  لماذا  إذ  بركاتها؛  من  المسلمين  حرمان  ومدى 

لشؤونهم مع إمكانّية ذلك؟ ولماذا ُتسّلم أمورهم إلى حّكام عابدين لألمريكّي، والصهيونّي، 

والبترودوالر؟ ولماذا ال نرى الفقهاء جميًعا يمارسون دور الوالية في أمور أقّل خطورة بكثير 

األمريكّي  العدّو  من  متنّفرين  للبقاء  المؤمنين  كتوجيه  والمقاومات،  الثورات،  قيادة  من 

في  الموجود  الفساد  إصالح  على  والعمل  الطاغوتّية،  الحكومات  ومن  مثاًل،  واإلسرائيلّي 

واإلشراف  علمّية،  ومعاهد  جامعات  لبناء  وتوجيههم  بإرشادهم  وذلك  اإلسالمّية،  بالدهم 

المنصاعة  الفاسدة  الطغمة  بدل  البلدان  هذه  بإدارة  تقوم  متدّينة  كوادر  إلعداد  عليها، 

تشكيلهم  خالل  من  المختلفة  أجهزتها  في  الفساد  انتشار  من  تحّد  أو  الغرب،  أو  للشرق 

حلقات متتالية تصطدم بها قرارات الطغاة الظالمين؟ ولماذا ال ُيعّززون في الفكر اإلسالمّي 

)1)  أجاب حفظه الله على السؤال »ما هو تعريفكم لوالية الفقيه؟« بقوله: 

الجواب: الوالية فيما ُيعّبر عنها في كلمات الفقهاء )رض( باألمور الحسبّية تثبت لكّل فقيه جامع لشروط التقليد. وأّما الوالية فيما   

الفقهاء، ولظروف إعمالها شروط  له من  المجتمع اإلسالمّي فلمن تثبت  التي يتوّقف عليها نظام  العاّمة  هو أوسع منها من األمور 

إضافّية، ومنها: أن يكون للفقيه مقبولّية عاّمة لدى المؤمنين.
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أّن األصل في الحكم هو قاعدة »ال حكم إال لله«؟ وبالتالي كّلما سنحت الفرصة في الرجوع 

يرضى  التي ال  الناس  زوايا شؤون  زاوية من  ولو في  إليه،  الرجوع  تعالى يجب  إلى حكمه 

اإلمام بتركها، أو في فترة وجيزة من الزمن؟

االستنباطّي  التخّصصي  الُبعد  في  ليس  النقاش  أّن  بوضوح  ندرك  تقّدم  ما  وإذا الحظنا 

كانا  أعاله  المذكوران  المثاالن  إذ  اقتحامه؛  الفقيه  لغير  يجوز  ال  التي  الفقيه  والية  لدائرة 

كالهما ـ أو أحدهما ـ من باب العمل بوالية الفقيه في دائرة األمور الحسبّية. وبالتالي فإّن 

النقاش كّله ينصب على البحث عن المانع من ممارسة الفقيه لواليته عمليًّا في دائرة األمور 

الحسبّية المّتفق عليها بين الفقهاء، وعدم قصرها على جمع الخمس، وإدارة شؤون األيتام 

ال  والماّدّية،  البشرّية  ومواردها  اإلسالمّية،  األّمة  مقّدرات  إدارة  أّن  في  إذ ال شّك  واألوقاف؛ 

في   اإلمام برضى  ُيقطع  كيف  وبالتالي  واليتيم.  المجنون  إدارة شؤون  عن  أهّمّية  يقّل 

األخير دون األّول؟

واستناًدا إلى ما تقّدم ال يبقى مجال للشّك في لزوم مضاعفة الجهود في مجال الذّب 

عن والية الفقيه التي تمّثل عمود خيمة اإلسالم، ونشر الوعي حولها أكثر، وإيضاحها للناس، 

المتوّلي  لُينقذ  ُتطرح حولها؛  التي  االستفهامات  على  إجابات  وتقديم  عنها،  الشبهات  ودفع 

أعمى،  انقياد  مجرّد  لولّيه  اتباعه  يكون  وال  جهة،  من  الدين  رجال  بعض  تهريج  من  نفسه 

يؤّدي إلى الصنمّية أو الغنمّية، واّتباع الشهوة والهوى.

وإذا وصل بنا القلم إلى هنا فال بّد أن أتقّدم بخالص الشكر لإلخوة األعّزاء في معهد 

السبيل،  هذا  في  مساهمة  تقديم  على  بالموافقة  بالتفّضل  لمسارعتهم  الحكمّية  المعارف 

الذي  التيه  من   محّمد آل  أيتام  وحماية  تعالى،  الله  والية  عن  الدفاع  شرف  وتقّلد 

يعيشونه في بلدانهم المختلفة، وذلك من خالل تعريب كتاب آية الله الفيلسوف المجاهد 

فكرّية  معارك  خاض  الذي  ق(  هـ   1442 )المتوّفى   اليزدّي مصباح  تقي  محّمد  الشيخ 

الموسوم  الكتاب  في  المعارك  هذه  إحدى  معالم  وُسطرت  الفقيه،  والية  عن  ذبًّا  عديدة 

حقيقة  على  التعرّف  من  الكريم  العربّي  القارئ  ليتمّكن  حكومت؛  ترين  حكيمانه  بعنوان 

هذه القيادة اإللهيّة، وأدلّتها، وأبعادها. ويستطيع ردّ العديد من الشبهات التي ُتلقى عليه 

في هذا المجال. 
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أكثر  شرًعا  مبسوطة  الدائرة  هذه  في  بالوالية  القائل  الفقيه  يد  أّن  عن  بوضوح  لنا  تكشف 

ا للتطبيقات على مستوى الواقع الخارجّي، وهو ما يدّل  بكثير مّما نراه من دائرة ضّيقة جدًّ

أبرز  العاّم. ومن  الشأن  تدّخاًل في  األقّل  الموارد  القطعّية على جواز ممارستها في  باألولوّية 

االنتفاضة  تغطية  )المتوّفى 1413 هـ ق( من   الخوئّي السّيد  به  قام  ما  الممارسات  هذه 

أغلب  على  سيطرة  من  رافقها  ما  مع  م   1991 العام  في  المبارك  العراق  في  الشعبانّية 

المحافظات، وقتل، وسفك للدماء، وجرح لألفراد، وما رافقها من آثار على االقتصاد واالجتماع 

وغيرهما من القطاعات المختلفة.

وبغض النظر عن رأي آية الله العظمى السّيد السيستانّي في والية الفقيه العاّمة)1(، 

نرى أّنه قد غّطى أيًضا شرعيًّا حركة مواجهة التكفيرّيين في العراق - على األقّل - من خالل 

التكفيرّيين  هزيمة  رافق  ما  مع  المبارك،  الشعبّي  الحشد  تأسيس  إلى  أّدت  التي  الفتوى 

التحتّية في مناطق  البنى  المباركَتين من استشهاد أفراد، وجرح آخرين، وقصف  يَديه  على 

المعارك وتدميرها، والتأثير على الوضع المحلّي واإلقليمّي والدولّي، وغيرها.

الفقيه في المجتمع اإلسالمّي،  وهذه األمثلة وغيرها تكشف عن مدى مظلومّية والية 

تعالى  الله  إدارة  من  المسلمون  ُيحرم  لماذا  إذ  بركاتها؛  من  المسلمين  حرمان  ومدى 

لشؤونهم مع إمكانّية ذلك؟ ولماذا ُتسّلم أمورهم إلى حّكام عابدين لألمريكّي، والصهيونّي، 

والبترودوالر؟ ولماذا ال نرى الفقهاء جميًعا يمارسون دور الوالية في أمور أقّل خطورة بكثير 

األمريكّي  العدّو  من  متنّفرين  للبقاء  المؤمنين  كتوجيه  والمقاومات،  الثورات،  قيادة  من 

في  الموجود  الفساد  إصالح  على  والعمل  الطاغوتّية،  الحكومات  ومن  مثاًل،  واإلسرائيلّي 

واإلشراف  علمّية،  ومعاهد  جامعات  لبناء  وتوجيههم  بإرشادهم  وذلك  اإلسالمّية،  بالدهم 

المنصاعة  الفاسدة  الطغمة  بدل  البلدان  هذه  بإدارة  تقوم  متدّينة  كوادر  إلعداد  عليها، 

تشكيلهم  خالل  من  المختلفة  أجهزتها  في  الفساد  انتشار  من  تحّد  أو  الغرب،  أو  للشرق 

حلقات متتالية تصطدم بها قرارات الطغاة الظالمين؟ ولماذا ال ُيعّززون في الفكر اإلسالمّي 

)1)  أجاب حفظه الله على السؤال »ما هو تعريفكم لوالية الفقيه؟« بقوله: 

الجواب: الوالية فيما ُيعّبر عنها في كلمات الفقهاء )رض( باألمور الحسبّية تثبت لكّل فقيه جامع لشروط التقليد. وأّما الوالية فيما   

الفقهاء، ولظروف إعمالها شروط  له من  المجتمع اإلسالمّي فلمن تثبت  التي يتوّقف عليها نظام  العاّمة  هو أوسع منها من األمور 

إضافّية، ومنها: أن يكون للفقيه مقبولّية عاّمة لدى المؤمنين.



19

 مة المترِجم مقدَّ

يوّفقه من خالل مطالعة هذا الكتاب القّيم لولوج طريق االستسالم للقيادة اإللهّية لشؤونه؛ 

إّنه ِنعم المولى وِنعم المجيب.

وائل علي

4/ ذي القعدة/ 1442 هـ

18

ويمتاز هذا الكتاب الجليل بسعة دائرة المعلومات التي يقّدمها للقارئ الكريم؛ إذ لم 

الفكرة  يقتصر على بيان نظام إدارة حياة اإلنسان من وجهة نظر إسالمّية محضة، بل قّدم 

بمنهج مقارن يفسح المجال أمام العقل لالقتناع أكثر بما ُيطرح. 

من  واالستفادة  المطالب،  إلثبات  فقط  النقلّي  المنهج  اعتماده  بعدم  أيًضا  ويمتاز 

المنهج العقلّي أيًضا في ذلك. وتقديم عدد من األفكار بصيغ عقالئّية ال يتوّقف التصديق بها 

على االعتقاد بالدين. 

ترين  حكيمانه  باسم  أحدهما  الفقيه،  والية  في  كتاَبين  اليزدّي  الله  آلية  إّن  وحيث 

العموم  هي  بينهما  والنسبة  فقه،  واليت  نظريه  به  گذرا  نگاهی  باسم  واآلخر  حكومت، 

األصغر  نظريه واليت فقه  به  نگاهی گذرا  كتاب  استخرجنا من  فقد  والخصوص من وجه، 

حجًما،  األكبر  حكومت  ترين  حكيمانه  كتاب  في  ترد  لم  مطالب  من  فيه  ورد  ما  حجًما 

 ذكره ما  كّل  بنقل  الفائدة  لتكتمل  ذكر مصدرها؛  الهامش، مع  في  وأدرجناها  وعّربناها، 

ويصل  الكتاَبين.  بين  المشتركة  األفكار  تعريب  يتكّرر  وال  التعريب.  محّل  الموضوع  في 

القارئ الكريم إلى المعلومات كّلها بأقّل وقت وتكلفة. 

وألّن المحاضرات التي شّكلت النّص األصلّي قد ُألقيت على مخاَطبين إيرانّيين مؤمنين 

ـ عموًما ـ بوالية الفقيه، فقد كان البحث ُمثقاًل بالخلفّية الثقافّية للمخاَطبين، وهو ما جعل 

العديد من االستدالالت تنساق تلقائيًّا مع ما يحملونه ـ عموًما ـ من قبلّيات فكرّية أخذت 

فيها بوصفها مسّلمات وأصواًل موضوعّية، ال يرى الباحث نفسه مضطرًّا لمناقشتها واالستدالل 

ا لمخاطبيه، لكّنها قد ال تكون كذلك بالنسبة للقارئ العربّي، بل  عليها؛ إذ تبدو له مقنعًة جدًّ

اإليرانّي الخارج عن دائرة التدّين واإليمان بوالية الفقيه؛ إذ قد ال يراها بتلك البداهة التي 

االنحياز  التعريب عدَم  أثناء  المدّعى، فقد حاولُت  ُتثبت  أو ضعيفة ال  بها،  المستدّل  يراها 

ألّية فكرة مطروحة، وقراَءتها بعين القارئ العربّي غير المؤمن بوالية الفقيه. وهو ما جعلني 

الحاجة  اقتضته  لما  وفًقا  وذلك  نقدّية،  أو  تصحيحّية،  أو  توضيحّية،  هوامش  أحياًنا  أدرج 

بنظري.

كتًبا عربّية تخّصصية  الكريم  العربّي  للقارئ  العلمّية  الحوزة  تقّدم  أن  نتمّنى  أنّنا  ومع 

بة، نسأل الله تعالى أن  وغير تخّصصّية في موضوع والية الفقيه؛ لُيطالعها بدل الكتب المعرَّ
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وجمااًل،  وُخلوًدا  أصالًة  األكثر  اإلنسانّية  والحاجُة  الوجود،  سرُّ  هي  الحقيقة 

على  األرواح  أغلى  نثر  عن  والصادقون  والعلماء،  المؤمنون،  يتواَن  لم  التي 

طريقها. ولم يترك الجاهلون، وأتباع الباطل مؤامرة وحيلة لمحوها ومسخها 

إال حاكوها. وما أمرَّ حقيقَة مظلومّيِة الحقيقة! وما أحلى حقيقَة رِفعة رأس 

الحّق وشموخه، وانكسار الباطل وانهزامه في معركة الحّق والباطل الدائمة! 

َمِديٌن  الِقّمة  في  وترّبعها  الحقيقة  شموخ  فإّن  الحّق،  طبيعة  عن  وناهيك 

في  بشّدة  العزم  عقدوا  الذين  لطالبها  المتناهية  غير  المخلصة  للجهود 

واألنبياء  ــان  األدي ودوُر  الدنيا.  فّخ  من  وأفلتوا  والعمل،  النظر  ساحَتي 

الكرام - هو األبرز في  اإللهّيين - ال سّيما اإلسالم، والنبّي األكرم، وخلفاؤه بالحّق 

هذا المجال. 

االستفادُة من  والفريدة هي  الخطيرة  رسالتهم  أّن  المعروُفون  الشيعة  علماء  رأى  وقد 

األصيلة من سيرة  الحقيقة  كنز  واستخراُج  القرآن،  معارف  بحر  في  والغوُص  والنقل،  العقل 

عّباد  هجمات  مقابل  في  عنها  المستميت  والدفاُع  البشرية،  إلى  وتقديُمها   ،األئّمة

الظالم، والفاّرين من الحقيقة. وقد بذلوا الُمهج واألرواح في هذا السبيل. 

كّل  في  واإلنسانّية  الحقيقة  أعداء  يعمل  حيث  اليوم،  المعنوّيات  أزمة  عصر  وفي 

لحظة للسيطرة على العالم من خالل إصدار ما ال ُيحصى من الُمنتجات المكتوبة والمرئّية، 

وتوزيعها، واستعمال مختلف األدوات والبرمجّيات المتطّورة في الميادين المتعّددة، تصبح 

أعظم  ـ  الدين  علماء  سّيما  ال  ـ  والجامعّيين  الحوزّيين،  والمفّكرين  الحقيقة،  طاّلب  رسالة 

بكثير وأصعب.
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والكتاب الحاضر بين يدي القارئ الكريم هو مجموعة من البحوث النظرّية والعملّية 

في والية الفقيه لألستاذ الحكيم آية الله محّمد تقي مصباح اليزدّي دامت بركاته. وقد خّطها 

بقلم التقرير المحّقق الموّقر حّجة اإلسالم الدكتور قاسم شبان نيا.

لوالية  التأسيسّية  البحوث  تقديم  هو  الكتاب  هذا  إليه  يصبو  الذي  األساس  والهدف 

الفقيه، وتطبيقاتها العمليّة؛ ليستفيد منها الراغبون بإنجاز دراسات حول النظام السياسّي في 

اإلسالم. 

لألستاذ  بالبركة  الغنّي  العمر  طوَل  المّناَن  اللَه  الدراسات  ِقْسم  يسأل  الختام  وفي 

ر الكتاب المحترم. م، والتوفيق المستمّر لمقرِّ المعظَّ

ِقْسم الدراسات

في مؤّسسة اإلمام الخميني للتعليم والدراسات

22

والكالمّية،  الفلسفّية،  العلوم  في  ِسجلٌّ مشرٌق  التشيع  عالم  في  الحوزوّيين  وللباحثين 

ِقّمة  على  تألُلًؤا  أفكارهم  وتتوّهج  ونظائرها.  واألصولّية  والفقهّية،  والحديثّية،  والتفسيرّية، 

والتجريبّية،  الطبيعّية،  العلوم  في  ُملِفتًة  جهوًدا  لمحّققينا  أّن  كما  اإلسالمّية.  الدراسات 

المرتبة  من  واقتربوا  الميدان،  في هذا  مّشجعًة  وقد خَطوا خطوات  الحديثة.  والتكنولوجيا 

موقعهم  على  للحصول  المتزايدة؛  جهودهم  في  ماضين  زالوا  وما  العالم.  في  بهم  الالئقة 

الالئق بهم في الساحة العلمّية الدولّية. 

أّما في مجال العلوم االجتماعّية واإلنسانّية، فلم تأِت الدراسات التي قام بها العلماء في 

هذا البلد بثمار تليق بالنظام اإلسالمّي؛ إذ اكتَفوا أحياًنا بترجمة نظرّيات اآلخرين، واالقتباس 

منها. وقّلما يمكن العثور على ابتكارات ـ ال سّيما اإلبداعات النابعة من المباني اإلسالمّية ـ 

في هذا المجال. وما زال هناك طريق طويل، وشاّق، ومليء بالتحدّيات؛ للوصول إلى المقام 

المطلوب.

ومن هنا، فإّن البحث في العلوم اإلنسانّية واالجتماعّية من وجهة نظر إسالمّية، وبيانها، 

وهيكلة  وبيانها،  وتفسيرها  واستخراجها،  الدينّية  التعاليم  استنباط  إلى  مضاًفا  ـ  ُيشّكل 

العلمّية  الحوزة  مراكز  سّيما  ال  ـ  العلمّية  المؤّسسات  أهداف  أهّم  ـ  اإلسالمّية  المعارف 

البحثّية ـ وأولوّياتها.

 ،م قائد الثورة اإلسالمّية الراحل وفي ظّل الرعاية التي كانت ممنوحًة من ِقبل الُمعظَّ

اإلمام  مؤّسسة  أَْولَت  العالي،  ظّله  ُمّد  الخامنئّي  الله  آية  الصالح  لخلفه  المتواصل  والدعم 

وذلك  والدينّية،  العلمّية  للدراسات  أهميًة  تأسيسها  منذ  والدراسات  للتعليم   الخمينّي

دامت  اليزدّي  مصباح  تقي  محّمد  الله  آية  قبل  من  المرسومة  واألهداف  للسياسات  وفًقا 

بركاته. وقد أَنجزت في هذا المجال دراسات تأسيسّيًة واستراتيجّيًة وعملّية؛ لتأمين الحاجات 

الفكرّية والدينّية للمجتمع.

ولتحقيق هذا الهدف المهّم، قام قسم الدراسات في المؤّسسة ـ مضاًفا إلى التخطيط، 

وتوجيه الباحثين والمحّققين ـ بنشر مؤّلفات المحّققين بالمقدار الذي تسمح به إمكاناته. 

وقّدم للمجتمع اإلسالمّي ـ حتى اآلن ـ مؤّلفات قّيمة بحمد الله تعالى.
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في مؤّسسة اإلمام الخميني للتعليم والدراسات
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اإلسالمّية  إيران  لجمهورّية  واألرقى  األساس  الخصوصّيَة  النظام  إسالمّية  تمّثل 

أسباٌب  أثَّرت  وقد  ين.  والُمضحِّ األحرار  آلالف  الطاهرة  بالدماء  ُشيِّدت  التي 

وبقاء  اإلسالم.  كّلها حول حّب  تمحورت  النظام  قيام هذا  كثيرٌة في  وعناصُر 

النظام على هيئة نظام إسالمّي مرهون بحفظ هذه الخصوصّية.

اّتباُع  ُقل:  أو  ـ  خاّصة  وِقَيٍم  مبادئ  على  وقياُمه  النظام،  دينّيُة  وتتجّلى 

على  بعَدين  في  ـ  الخاّصة  واألفكار  والعقائد،  المبادئ،  من  سلسلًة  النظاِم 

األقّل: 

أحدهما: التقنين والتشريع. 

الثاني: الُحْكم والتنفيذ. 

أّنه ال يتمّتع باألصالة  القضائّي، رغم  الُبعد  ثالٍث طبًعا بعنوان  ُبعٍد  وباإلمكان مالحظة 

بمقدار ما للسلطَتين التشريعّية والتنفيذّية منها)1(. 

يؤمنون  ومن  المجتمع،  في  الناس  يكون  عندما  محفوظًة  النظام[  ]إسالمّية  الخصوصّية  هذه  »تبقى  تعريبه:  ما   المصّنف قال   (1(

العقائد واألفكار اإلسالمّية في  ـ  الله  ـ ال سمح  إذا ُنسيت  بقيم اإلسالم. وإال  بالعقائد اإلسالمّية، وملتزمين  النظام معتقدين  بهذا 

قواعد  تضعف  سوف  منحرفة،  اتجاهات  المجتمع  في  وظهرت  لإلسالم،  األساسّية  القيم  ُنسيت  أو  ُحّرفت،  أو  تدريًجا،  المجتمع 

النظام اإلسالمّي شيًئا فشيًئا، وال توجد حينئٍذ أّية ضمانة لبقائه على المدى الطويل. 

نعم! قد يبقى اسم اإلسالم مّدًة طويلة. لكّن حقيقته سوف ُتنسى؛ وقد خاض المجتمع اإلسالمّي هذه التجربة في صدر اإلسالم؛   

إلى حكم طاغوتّي ملكّي أموّي وعباسّي. ولم  النظام اإللهّي واإلسالمّي  تبّدل  نبّي اإلسالم حّتى  بعد وفاة  الوقت  إذ لم يطل 

أكثر  الوضع  هذا  وكان  اإلسالمّية.  القيم  وُنسيت  االنحراف،  أسيرة  اإلسالمّية  العقائد  أصبحت  بينما  اسمه.  إال  اإلسالم  من  يبَق 

سوًءا داخل جهاز الحكم.

ل هذه التجربة الُمّرة ِعبرًة كبيرًة لنا. وقد مضى أربعة عشر قرًنا حّتى حصلت ثورة جديدة في العالم على َهْدِي الثورة  فيجب أن ُتشكِّ  

كما  أّنه  ُيعلم  أن  يجب  لكن،  اإلسالمّية.  المبادئ  أساس  على  جديد  سياسّي  ـ  اجتماعّي  نظام  وُشّيد   .اإلسالم لنبّي  اإللهّية 
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للخدش  سعي  أّي  فإّن  المقابل  وفي  وبقائه.  العالم،  هذا  في  اإلسالم  لحفظ  خدمًة  الواقع 

فيها، أو تضعيفها ـ ألّي سبب كان ـ عمليًّا هو في الحقيقة هدم ألعمدة بناء اإلسالم فيه)1(.

الذي  الكبير  اإلنجاز  عن  ومنطقّي  معقول  بنحو  للدفاع  الكتاب؛  هذا  في  ولهذا سعينا 

عليها  الفقيه  والية  تبتني  التي  واألصول  المباني  بتوضيح  وذلك  اإلسالمّية،  الثورة  حّققته 

الفقيه  والية  حول  أيًضا  نبحث  سوف  تأسيسّية  مباحث  ذكر  إلى  ومضاًفا  صحيح)2(.  بشكل 

الكتاب  قارئ  التأثير على ذهن  منًعا ألّية شبهٍة من  اإلسالمّية خاّصًة؛  الجمهورّية  نظام  في 

وعقله، وحفاًظا على عقائده في هذا المجال من أن ُتخدش وتتزلزل.

قال المصّنف ما تعريبه: »قد ُيسأل من أين يبدأ االنحراف؟  (1(

يبدأ االنحراف من البنية المعرفّية للناس. فحيث َيغفلون عن معرفة المباني والمبادئ اإلسالمّية بشكل صحيح، وتكون معرفتهم   

إسالمّية،  صبغًة  إعطائها  خالل  ومن  اإلسالمّية.  المعارف  بدل  خاطئة  أفكارًا  وترّوج  الشيطانّية،  األيادي  تشتغل  قليلة،  بها 

ا عن المسير الصحيح. واستعمالها أساليَب ووسائَل دعائّيًة مختلفًة َتحرف أفكارهم تدريجيًّ

بناًء على هذا، يجب على من ُيكّنون الحّب لهذه الثورة، وهم قلقون من إصابتها باآلفات أن يعملوا بكّل وعي لحفظ عقائد الناس   

ُيمنع من حصول اآلفات بقمع  الفكرّي والعقدّي. وال  أّي آفة تؤّدي إلى االنحراف  وأفكارهم اإلسالمّية. ويمنعوا بشّدة من وجود 

أفكار اآلخرين وعقائدهم بشكل كلّي؛ ألّنه ال يمكن أبًدا تشييد أسوار حول عقول الناس؛ كي ال تنفذ األفكار المنحرفة إليها، بل 

سوف ُتلقى الشبهات، وُتطرح األفكار المنحرفة، وفي النهاية ستجد هذه األفكار الخاطئة لها طريًقا إلى عقول الناس شئنا أم أبينا.

والطريق الصحيح والرئيسّي لمواجهة اآلفات الفكرّية والعقدّية هو تقوية المباني الفكرّية والمعرفة اإلسالمّية عند الناس إلى درجة   

ال تؤّثر معها األفكار المنحرفة عليهم. وتمتين المعرفة الدينّية والعقدّية لديهم إلى درجة تحميهم من التأّثر بالشبهات، بل تؤّهلهم 

للرّد عليها«. محّمد تقي مصباح اليزدّي، نگاهى گذرا به نظريه واليت فقيه ]نظرة عابرة إلى نظرّية والية الفقيه[، الصفحتان 

12 و13.

هي  عنها  يحملها  شعبنا  كان  التي  الصورة  لكّن  اإلسالمّي.  الحكم  إقامة  أجل  من  ثورتنا  »قامت  تعريبه:  ما   المصّنف قال   (2(

النظام  أّنها غير كافية لتطبيق  النظام ]الملكّي[ وإسقاط الطاغوت، إال  لتغيير  صورة كّلّية ومبهمة. ولئن كانت هذه الصورة كافية 

العمل  ولهذا يجب  اآلتية.  واألجيال  الناس  قلوب  مديدة في  لقرون  تعالى  الله  بعون  الفكر  وإحياء هذا  وحفظه،  بدّقة،  اإلسالمّي 

لّتتضَح هذه األفكار أكثر، ويحمَل الناُس صورًة أكثر صّحًة عن الحكم اإلسالمّي ودّقًة، ويدركوا ضرورته؛ ليتمّكنوا من الدفاع عن 

أفكارهم في مقابل المدارس والنظرّيات المعارضة، وال يكتفوا بإطالق الشعارات فقط«. محّمد تقي مصباح اليزدّي، نگاهى گذرا 

به نظريه واليت فقيه ]نظرة عابرة إلى نظرّية والية الفقيه[، الصفحة 13.
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وبمالحظة ما تقّدم، يكون النظام إسالميًّا إذا كانت القوانين التي يعتبرها نافذًة ويدافع 

الضوابط  أساس  على  مناصبهم  فيه  القوانين  لتنفيذ  المتصّدون  وتقّلد  أّواًل.  إسالمّيًة  عنها 

والمبادئ والِقَيم اإلسالمّية ثانًيا.

كال  في  ِمالًكا  ومقّرراته  اإلسالم  أحكام  بجعل  النظام  إسالمّية  ترتبط  هذا،  على  وبناًء 

الُبعَدين المذكوَرين. ويترّتب على هذا عدم إمكان عّد النظام إسالميًّا بما للكلمة من معنى:

- إذا انحرفت قوانينه عن المسير اإلسالمّي، وُجعلت األحكام غير اإلسالمّية ِمالًكا للعمل 

فيه. 

- أو كانت قوانينه كّلها مطابقة لشرع اإلسالم. لكّن المتصّدين لألمور فيه والمسؤولين 

التنفيذّيين لم يتقّلدوا مناصبهم ومسؤولّياتهم وفًقا للضوابط والمعايير اإلسالمّية.

والشروط  الضوابط  أعني  تقّدم.  مّما  الثاني  الفرض  هو  الكتاب  هذا  في  سيُبحث  وما 

التي يجب أن تتوّفر فيمن يتقّلدون أمور المسلمين. ووالية الفقيه واحدة من المناصب، بل 

أهّمها.

وعلى الرغم من أّن دولَتي موريتانيا وباكستان تجّران ُذيول ثوب الجمهورّية اإلسالمّية، 

إال أّن الدولة التي يمكن لها أن تّدعي أّنها األقرب إلى اإلسالم هي جمهورّية إيران اإلسالمّية 

والية  مفردة  مع  االجتماعّية  هويتنا  فيها  ُعرفت  ظروف  في  نعيش  أّننا  إلى  مضاًفا  فقط. 

هذه  تحضر  العالم  من  مكان  أّي  في  اإلسالمّية  الجمهورّية  نظام  ُيذكر  عندما  إذ  الفقيه؛ 

المفردة معه إلى الذهن. فالواقع هو أّن جمهورّية إيران اإلسالمّية ال ُتعرَف من دون والية 

الفقيه، وقد ارتبطت بها بشّدة. 

النظام  باسم  يبقى شيء  لن  النظام  الفقيه من هذا  إذا ُحذفت والية  وبناًء على هذا، 

في  يمّثل  عمليًّا،  وتقويتها  الفقيه،  والية  مسألة  بيان  على  العمل  فإّن  هنا  ومن  اإلسالمّي. 

ظهرت  حّتى  طويل  زمان  يمِض  ولم  اآلفات،  من   األكرم النبي  بها  قام  التي  الثورة  ُتحفظ  ولم  إسالمّي،  نظام  أّول  ُيصن  لم 

الماضي.  العبرة من  أخذنا  إذا  إال  القطع  نحو  الثورة من اآلفات على  ُتصان هذه  لن  آنذاك، كذلك  المجتمع  انحرافات عملّية في 

وضّحوا  كّلها.  لآلفات  مقاوًما  يجعله  بمقدار  اإلسالمّية  والقيم  للعقائد  حّبهم  وكان  لحفظها.  المطلوبة  الجّدّية  المسلمون  وبذل 

نظرّية  إلى  عابرة  ]نظرة  فقيه  واليت  نظريه  به  نگاهى گذرا  اليزدّي،  مصباح  تقي  عليها«. محّمد  حفاًظا  وأرواحهم؛  بأموالهم، 

والية الفقيه[، الصفحتان 11 و12.
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 مة مقدَّ

للخدش  سعي  أّي  فإّن  المقابل  وفي  وبقائه.  العالم،  هذا  في  اإلسالم  لحفظ  خدمًة  الواقع 

فيها، أو تضعيفها ـ ألّي سبب كان ـ عمليًّا هو في الحقيقة هدم ألعمدة بناء اإلسالم فيه)1(.

الذي  الكبير  اإلنجاز  عن  ومنطقّي  معقول  بنحو  للدفاع  الكتاب؛  هذا  في  ولهذا سعينا 

عليها  الفقيه  والية  تبتني  التي  واألصول  المباني  بتوضيح  وذلك  اإلسالمّية،  الثورة  حّققته 

الفقيه  والية  حول  أيًضا  نبحث  سوف  تأسيسّية  مباحث  ذكر  إلى  ومضاًفا  صحيح)2(.  بشكل 

الكتاب  قارئ  التأثير على ذهن  منًعا ألّية شبهٍة من  اإلسالمّية خاّصًة؛  الجمهورّية  نظام  في 

وعقله، وحفاًظا على عقائده في هذا المجال من أن ُتخدش وتتزلزل.

قال المصّنف ما تعريبه: »قد ُيسأل من أين يبدأ االنحراف؟  (1(

يبدأ االنحراف من البنية المعرفّية للناس. فحيث َيغفلون عن معرفة المباني والمبادئ اإلسالمّية بشكل صحيح، وتكون معرفتهم   

إسالمّية،  صبغًة  إعطائها  خالل  ومن  اإلسالمّية.  المعارف  بدل  خاطئة  أفكارًا  وترّوج  الشيطانّية،  األيادي  تشتغل  قليلة،  بها 

ا عن المسير الصحيح. واستعمالها أساليَب ووسائَل دعائّيًة مختلفًة َتحرف أفكارهم تدريجيًّ

بناًء على هذا، يجب على من ُيكّنون الحّب لهذه الثورة، وهم قلقون من إصابتها باآلفات أن يعملوا بكّل وعي لحفظ عقائد الناس   

ُيمنع من حصول اآلفات بقمع  الفكرّي والعقدّي. وال  أّي آفة تؤّدي إلى االنحراف  وأفكارهم اإلسالمّية. ويمنعوا بشّدة من وجود 

أفكار اآلخرين وعقائدهم بشكل كلّي؛ ألّنه ال يمكن أبًدا تشييد أسوار حول عقول الناس؛ كي ال تنفذ األفكار المنحرفة إليها، بل 

سوف ُتلقى الشبهات، وُتطرح األفكار المنحرفة، وفي النهاية ستجد هذه األفكار الخاطئة لها طريًقا إلى عقول الناس شئنا أم أبينا.

والطريق الصحيح والرئيسّي لمواجهة اآلفات الفكرّية والعقدّية هو تقوية المباني الفكرّية والمعرفة اإلسالمّية عند الناس إلى درجة   

ال تؤّثر معها األفكار المنحرفة عليهم. وتمتين المعرفة الدينّية والعقدّية لديهم إلى درجة تحميهم من التأّثر بالشبهات، بل تؤّهلهم 

للرّد عليها«. محّمد تقي مصباح اليزدّي، نگاهى گذرا به نظريه واليت فقيه ]نظرة عابرة إلى نظرّية والية الفقيه[، الصفحتان 

12 و13.

هي  عنها  يحملها  شعبنا  كان  التي  الصورة  لكّن  اإلسالمّي.  الحكم  إقامة  أجل  من  ثورتنا  »قامت  تعريبه:  ما   المصّنف قال   (2(

النظام  أّنها غير كافية لتطبيق  النظام ]الملكّي[ وإسقاط الطاغوت، إال  لتغيير  صورة كّلّية ومبهمة. ولئن كانت هذه الصورة كافية 

العمل  ولهذا يجب  اآلتية.  واألجيال  الناس  قلوب  مديدة في  لقرون  تعالى  الله  بعون  الفكر  وإحياء هذا  وحفظه،  بدّقة،  اإلسالمّي 

لّتتضَح هذه األفكار أكثر، ويحمَل الناُس صورًة أكثر صّحًة عن الحكم اإلسالمّي ودّقًة، ويدركوا ضرورته؛ ليتمّكنوا من الدفاع عن 

أفكارهم في مقابل المدارس والنظرّيات المعارضة، وال يكتفوا بإطالق الشعارات فقط«. محّمد تقي مصباح اليزدّي، نگاهى گذرا 

به نظريه واليت فقيه ]نظرة عابرة إلى نظرّية والية الفقيه[، الصفحة 13.
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وبمالحظة ما تقّدم، يكون النظام إسالميًّا إذا كانت القوانين التي يعتبرها نافذًة ويدافع 

الضوابط  أساس  على  مناصبهم  فيه  القوانين  لتنفيذ  المتصّدون  وتقّلد  أّواًل.  إسالمّيًة  عنها 

والمبادئ والِقَيم اإلسالمّية ثانًيا.

كال  في  ِمالًكا  ومقّرراته  اإلسالم  أحكام  بجعل  النظام  إسالمّية  ترتبط  هذا،  على  وبناًء 

الُبعَدين المذكوَرين. ويترّتب على هذا عدم إمكان عّد النظام إسالميًّا بما للكلمة من معنى:

- إذا انحرفت قوانينه عن المسير اإلسالمّي، وُجعلت األحكام غير اإلسالمّية ِمالًكا للعمل 

فيه. 

- أو كانت قوانينه كّلها مطابقة لشرع اإلسالم. لكّن المتصّدين لألمور فيه والمسؤولين 

التنفيذّيين لم يتقّلدوا مناصبهم ومسؤولّياتهم وفًقا للضوابط والمعايير اإلسالمّية.

والشروط  الضوابط  أعني  تقّدم.  مّما  الثاني  الفرض  هو  الكتاب  هذا  في  سيُبحث  وما 

التي يجب أن تتوّفر فيمن يتقّلدون أمور المسلمين. ووالية الفقيه واحدة من المناصب، بل 

أهّمها.

وعلى الرغم من أّن دولَتي موريتانيا وباكستان تجّران ُذيول ثوب الجمهورّية اإلسالمّية، 

إال أّن الدولة التي يمكن لها أن تّدعي أّنها األقرب إلى اإلسالم هي جمهورّية إيران اإلسالمّية 

والية  مفردة  مع  االجتماعّية  هويتنا  فيها  ُعرفت  ظروف  في  نعيش  أّننا  إلى  مضاًفا  فقط. 

هذه  تحضر  العالم  من  مكان  أّي  في  اإلسالمّية  الجمهورّية  نظام  ُيذكر  عندما  إذ  الفقيه؛ 

المفردة معه إلى الذهن. فالواقع هو أّن جمهورّية إيران اإلسالمّية ال ُتعرَف من دون والية 

الفقيه، وقد ارتبطت بها بشّدة. 

النظام  باسم  يبقى شيء  لن  النظام  الفقيه من هذا  إذا ُحذفت والية  وبناًء على هذا، 

في  يمّثل  عمليًّا،  وتقويتها  الفقيه،  والية  مسألة  بيان  على  العمل  فإّن  هنا  ومن  اإلسالمّي. 

ظهرت  حّتى  طويل  زمان  يمِض  ولم  اآلفات،  من   األكرم النبي  بها  قام  التي  الثورة  ُتحفظ  ولم  إسالمّي،  نظام  أّول  ُيصن  لم 

الماضي.  العبرة من  أخذنا  إذا  إال  القطع  نحو  الثورة من اآلفات على  ُتصان هذه  لن  آنذاك، كذلك  المجتمع  انحرافات عملّية في 

وضّحوا  كّلها.  لآلفات  مقاوًما  يجعله  بمقدار  اإلسالمّية  والقيم  للعقائد  حّبهم  وكان  لحفظها.  المطلوبة  الجّدّية  المسلمون  وبذل 
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