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 ةمذهبي   أم حالة ةكرة إسالمي  ف... والية الفقيه

 تاج الدين الهالليالمفتي الشيخ 

األم ة  ،السياسة ،اإلسالم ،علي  اخلامنئي ،التجديد الفكري   ،االجتهاد ،والية الفقيه الكلمات المفتاحي ة:
 املذاهب الفقهي ة. ،أهل السن ة ،النيب  حمم د ،اإلسالمي ة

ه أرسله رب  م وبارك عل  من   اهلل وسل   عل  الااملني ولل  قني، وال عدوان إال  والعاقبة للمت   ،احلمد هلل رب العاملني
بني الطاهرين ولحبه األتقياء امليامني جعلنا اهلل تعاىل من التابعني هلم وآله الطي  د دنا حمم  ني سي  للعامل رمحة  

 بإحسان إىل يوم الدين.

 وبعد...

رتم فيه  اقيم وزن  ال ي   اعصيب   انا نعيش عصر  فإن    واألقوياء.ن و املستقو  ال  إللمستضعفني وال الضعفاء وال ُي 

ومذاهبها  هباا  ي وحدهتا وم  اتتال  أجناسها ومشار هتقو   أن   ةي  األوروب    وفيما أدركْت الشعوب
 "ملشرتكةة اي  سوق الدول األوروب   " أوروب    كيان اقتصادي    وعملت عل  إنشاء "اليورو"سارعت فاعتصمت حببل 

 . ي مواجهة طغيان الدوالر األمريكي  

ة ومصري بلة واحدواحد. وق   ونيب  واحد  وهلا كتاب ة إله واحد،ين بوحداني  ة اليت تداإلسالمي   تناجند أم  
 فة من دول العامل الثالث.بارز ا  ي ذيل األمم املتخل   امكان   اواحد. حتجز لنفسه

دينها اهلل تعاىل قد وَعدها بالنصر والتمكني وإظهار  و  ألن  ها لن متة قد مترض ولكن  هذه األم   ولكن  
 ه ولو كره الكافرون.عل  الدين كل  

 هتا ومنعتها؟منه قو   به وحدهتا. وتستمد   وتسرتد  ها تستعيد به عافيت من مشروع هنضوي   فهل

 تها. ويثبت عمق تارخيها وألالتها وريادهتا؟هلا ه وي   دك  ؤ ي   هل من مشروع هنضوي  

 املنادي لائح، والطريق واضح، والفجر الئح. إن  

 ونيب   ،حكيم  ي كتاب مصون ومكنون هذا دواؤكم الناج . وعالجكم الناف ة اإلسالم أن يا أم  
 وطريق أحكم بإسناد األمر إىل أهله بقيادة العلماء ووالية الفقهاء.  رحيم  ي منهج أقوم و باملؤمنني رؤ 

 .[69، اآلية العنكبوتسورة ] ﴾اهلل مل  احملسنني لنا وإن  سبهم ذين جاهدوا فينا لنهدين  وال  ﴿

 الفريضة الغائبة 
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ْت فيها الفنت وراجت اليت عم   سا ح  ام النتعاىل من هذه األي  إىل اهلل  أحب   ام العمل الصاحل فيهن  ي  أمن  ما
املخلص  د  العمل اجلاة اإلسالم من وأجدى وأنف  ألم   لاحل أرض  هلل تعاىل، وما من عمل .النكبا  والويال 

 فكري    بتوجيه الرؤى واألفهام إلجناز مشروع هنضوي  إال     هلا ذلكوال يتأت   ،ا ومنعتهاهتة قو  األم   عل  أن تسرتد  
 املتهالك املتداعي املشني. إللالح واقعها السياسي  

باكورته وبدايته  .اديدعونا إىل املسارعة إلنقاذ البالد وحترير العباد من أنامة الفساد واالستبد مشروع
 حت   فتْ وج ي  َرم ت طة اليت اليت هبا نستبدل هذه الكيانا  املتسل  ة اني  ة الرب  ة احلاكمي  تنطلق من نشر ثقافة العز  
 أزكمت األنو  من نتنها.

ة قرآني  ة رب اني  ة بقيادا  الدكتاتوري   ةالفردي   نستبدل قيادة السفهاء بقيادة العلماء. نستبدل األنامة
ة  ي عصر انتكست فيه القيم، وارتكست معامل الفضيلة وانقلبت موازين الفكر والعقل بطة بالعدالة اإلهلي  منض

 واملنطق.

المهم إشاعتها فرض فيه املصطلحا  اليت حاول املستكربون وأبواق إعت    ي عصر حالك الالما ،
 ها بني الشعوب.وبث  

 .، االستحمار االستعماري  التزوير التوزيري   ،شباعي  ، التجوي  اإلمة، التجهيل التعليمي  الفوض  املنا  

 .والتفريق التوحيدي   ،التمويت اإلحيائي   ،اإلعماري  ، التدمري االستغالل االستقالل  

منطق وال يقبل ه ر  قلعمري هو عني التدليس والتلبيس الذي جيم  املتناقضنْي  ي تلفيق وتوفيق ال يوهذا 
 به عقل سليم.

 ة والسياسة المفروضةالسياسة المرفوض

ها  نة واملركسة واألمركة أباطيل وتر  التغريب والعلم ةعشرا  السنني يسمعون من دعا املسلمون لقد ظل  
ع والتزوير ختدير باخلدا  حتاول (،ةءة ومرئي  مسموعة ومقرو ة )الشيطاني   وتروجيا  عرب وسائل اإلعالموتزعبال  

 والتدليس والتلفيق للولول إىل كراسي احلكم. الكذب واخلداع السياسة هي فن   تزعم أن   الشعوب املسلمة:

ان السياسة والدين ضد   فإن   . ومن ث  هاء ولفاء وطقوس وعبادة تربط العبد برب  قون بينما الدين طْهر
تقول  باطلة   دوا قاعدة  امة: وعليه قع  ن ال يلتقيان إىل يوم القييْ ني املتواز يَ نْي اللذما كاخلط  متباينان ال جيتمعان فه  

 ."ال سياسة  ي الدين وال دين  ي السياسة"

 تبري. قاط  حكيم من لدن عليم نص  ا دوهنا وكأهن  وشربت الشعوب هذه األكذوبة وباتوا يرد  
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 ؟"سياسةلكلمة " فما هو المعنى اللغوي  

ها لتكون سهلة ضومنه: سائس  اخليل، يرو   ة يسوسها )سياسة (يسوس = سياسة : تقول: َساَس الرعي   َساَس =
 الركوب واالنقياد.

 الوضعي   للمصطلح السياسي   ض  تعريف االشائ  إن ُس  ح ل جتاوز ا أن أ العصري  الزعم وعل  هذا 
 ين أقول:فإن   ،البشري  

 ا وقيادهتا.ل َيْسه ل ركوهب   الرتويض للشعوب السياسة هي إتقان فن   إن   .1

 لسائس الورقة )الكار (بأن يلعب ا "املقامرة" أو هي إجادة وإتقان فن   .2
 الرابح املناسب  ي الوقت املناسب.

 استئناس الشعوب ليسهل قيادهتا وتوارثها ما بني الرعاة وأبناء الرعاة. أو هي: فن   .3

ة يؤمنون بقيومي  عند من  ال   ي ميزان الشرفاء والعقالء فض السياسة هبذا املعىن مرفوضة ن  إ ،تأكيد وبكل  
 ه احلكم واألمر والتدبري.األرض والسماء الذي ل رب  

 أمَرها يتوىل   مقهورة   مغلوبة   حمكومة   األمم والشعوب : هل تال  عل  ذلك جبواب عقلي   وأبسط رد  
طوال  "الكذب والنفاق والتدليس"وينتهجون يعتمدون ون سياسي  م  ي حركة حياهتا ط عل  رقاهبا ويتحك  ويتسل  

 حياهتم.

 عترب أنكر منكر  يَن وال تالق هلم من بني لفو  املسلمني ت  وهذه األكذوبة اليت ينالرها من ال د
عن  القرآن   ة هلل تعاىل وإقصاء لدستورهماحلاكمي   ا سلب لصفةدين اهلل ألهن   ارتكبت حبق  وأعام جرمية وبدعة 

 ة القيادة  ي حياهتم.منص  

احلديث الصحيح  م: هذه البدعة النكراء  يق لل  اهلل عليه وآله وسل  ولقد أوضح الصادق املصد  
احلكم مبا نقض من عرى اإلسالم ما ي   روة. فأول  روة ع  ع رى اإلسالم ع   ن  نتقضلت  " الذي أترجه الشيخان فقال:

 ."اإلسالم الصالةأنزل اهلل. وآتر ما يبق  من عرى 

 قال تعاىل:

 ﴿ ين  اْلَقيِّم  إ ن  احلْ ْكم  إ ال  ل ل ه  أََمَر َأال  تَ ْعب د وا إ ال  إ ي اه  َذل َك  1﴾الدِّ

                                           
 .40، اآلية يوسف سورة 1
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 ﴿ َب ني  2﴾َأاَل َله  احلْ ْكم  َوه َو َأْسرَع  احْلَاس 

 ﴿ ََا أَنَزَل الل ه  َوال تَ ت ب ْ  أَْهَواَءه ْم َواْحَذْره ْم َأْن يَ ْفت ن وَك َعْن بَ ْعض  َما أ نَ ه ْم مب  نَزَل الل ه  َوأَن  اْحك ْم بَ ي ْ
ق ونَ إ لَْيَك فَإ ْن تَ َول ْوا فَاْعَلْم أَ  َن الن اس  َلَفاس  يبَ ه ْم ب بَ ْعض  ذ ن وهب  ْم َوإ ن  َكث ري ا م  َا ي ر يد  الل ه  َأْن ي ص   3﴾َّن 

 ﴿ ْْن قَ ْبل َك ي ر يد وَن َأن َا أ ْنز َل إ لَْيَك َوَما أ ْنز َل م   يَ َتَحاَكم وا َأملَْ تَ َر إ ىَل ال ذ يَن يَ ْزع م وَن أَن  ه ْم آَمن وا مب 
اإ ىَل ا ل ه ْم َضالال بَع يد   4﴾لط اغ و   َوَقْد أ م ر وا َأْن َيْكف ر وا ب ه  َوي ر يد  الش ْيطَان  َأْن ي ض 

 فيه تبيان لكل   ،ل حبفاهاهلل تعاىل الذي أنزل الكتاب احلكيم وتكف   د أن  وغري ذلك من اآليا  اليت تؤك  
َنا ﴿ه هو روح حياهتم: ن  أذلك  م،سعادهتهتم و  ليكون دستور حياهتم وطريق عز  ما أنزله إال   ،شيء وََكَذل َك أَْوَحي ْ

ْن أَْمر نَا ا م   5﴾إ لَْيَك ر وح 

 6﴾َلَقْد أَنزَْلَنا إ لَْيك ْم ك َتاب ا ف يه  ذ ْكر ك ْم أََفال تَ ْعق ل ونَ ﴿ وهو مصدر شرفهم وذكرهم:

ة اليت تعصف ة واالجتماعي  صادي  االقتو  ةة من شرور الفنت السياسي  ة اإلسالمي  وال تالص وال جناة لألم  
 م والعودة إىل كتاب تالقهم.ل رهب  ب باالعتصام حبهبم إال  

هذا الكتاب الذي ال يأتيه الباطل من بني يديه وال من تلفه فيه نبأ ما قبلنا وترب ما بعدنا وهو 
وإذا كان  .ا إىل لراط مستقيمهدانكنا به وإن متس   .لنادَ نا به عَ مكَ وإن حَ  قنا.دَ الفصل ليس باهلزل إن قلنا به لَ 

 ة مفروضة؟ة إسالمي  هناك سياسة شرعي  اهتا. فهل ة املرفوضة  ي قصورها وسلبي  الوضعي   هذا هو حال السياسة

 ؟لل   اهلل عليه وعل  آله ةاألم   عل  لسان نيب   وهل ورد لفظ )السياسة(

 :قال ه،لل   اهلل عليه وعل  آل اجلواب عل  ذلك: ما ثبت عن الرسول األكرم

 ه ليس كائن فيكم نيب  وإن  " نيب  تلفه  نيب  ما ذهب سرائيل كانت )تس وس هم( أنبياؤهم كل  إبين  إن  
 .8دعند أمحومثله ؛ 7."بعدي..

                                           
 .62، اآلية األنعامسورة  2
 .49، اآلية المائدةسورة  3
 .60، اآلية النساءسورة  4
 .52، اآلية الشورىسورة  5
 .10، اآلية األنبياءسورة  6
 (.15/58؛ وابن أب شيبة )2871، احلديث ابن ماجه في السنن 7
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 ة  واجتماعي   ة  إلالحي   وساسوا أممهم سياسة   ،ة اهلل تعاىلوا إىل وحداني  األنبياء واملرسلون السابقون دعف
لل   اهلل عليه  اخلامت مارس النيب   ث   ،وعال ق جل  بتعاليم وأحكام اخلال امنضبط   ي  السلوك البشر  ليال   ة  وعقدي  

وسفراءه إىل قادة رسله ة عندما أرسل ة وتارجي  ة داتلي  بأعمال سياسي  ة ته العاملي  ومهم   دوره الرسال   وعل  آله
 .ةة للدولة اإلسالمي  امل العالقا  اخلارجي  د مععهود واملواثيق اليت حتد  تب الكتب وأجرى الوكَ  ،دول العامل اخلارجي  

دولة ال تغرب عنها الشمس نشر  وقامت لإلسالم  ،وعل  هذا النهج القومي لار اخللفاء الراشدون من بعده
اإلسالم سياسته عبادة  معىن احلكمة القائلة: إن    البقاع واأللقاع عندما فهم املسلمونعل  شت  حضارهتا 

 وعبادته سياسة.

 :9 ي إحدى تطبه حفاه اهلل إلمام اخلامنئييقول ا

ر ي صو  اه . أحدمها: اجت  عل  اإلسالم الن تطورة  كالمها يشك    ارينة تشهد تي  اإلسالمي  الساحة  إن  
عن  اإلسالموذلك يبعد  - أبعد تقديرة عل  ة أو شخصي  ه جمموعة أعمال عبادي  اإلسالم عل  أن  

ل الدين املبني إىل عقيدة ة. وُيو  ة واجملاال  اهلام  ماعي  ساحة السياسة واالقتصاد والعالقا  االجت
 .واالرتباط األسري   ال يتجاوز اإلطار العائلي   وعمل فردي   ،لرفة  ي القلب

لل   اهلل  األعام ليس بإسالم النيب   اأساس   ش إليه عاملنا املعالر، وهوهذا اإلسالم ليس بالذي يتعط  
أن ينتشر  كانمإلباسها بنفسه. لو كان ة، وترأ  املدينة أقام احلكومة اإلسالمي  . حني ورد رسول اهلل عليه وعل  آله

ملن   لرتك رسول اهلل احلكومة ة للمجتم ،ة ودون معاجلة املسائل السياسي  دون االعتماد عل  قدرة إسالمي   ماإلسال
 إىل الدين وأحكامه وإسداء النصح إىل الناس. كان يطلبها، وانشغل هو بأمور الدعوة 

ساحا  احلياة. ال القلوب  كل  ناام اإلسالم. والعمل باإلسالم يستلزم أن يسخ ر الدين   النيب  أقام 
 .اه تاط  إذ اة والتافهة. هذا االجت  فقط، وال املسائل الصغري  ةة والشخصي  فحسب، وال األعمال الفردي  

ل  ي ويتمث   ل.اه األو  الجت  ، وهو تاط  بنفس درجة ااه تاط  آتر  ي حقل اخلطاب اإلسالمي  ة اجت  وث  
جهون إىل ما راج  ي ة، بل يت  عن اإلسالم، فال يلوذون مبصادره األساسي   ثوااه أولئك الذين يريدون أن يتحد  اجت  

روه باسم ، فيكر  من فكر غرب  . يذهبون إىل ما يهيمن اليوم عل  كثري من مناطق العامل ةعا  فكري  االعامل من لر 
 اإلسالم.

                                                                                                                                  
 (.10/841(؛ وابن حبان  ي لحيحه )2/97) حديث أحمد بن حنبل 8
 .27، العدد ثقافة التقريب 9



 - 6 - 

ضرورة االستغراب )أي  اد  ة اليت انبهر هبا من انبهر، مؤك  د اإلمام عند احلضارة الغربي  السي   بعد ذلك يقف
ب الذي ظاهره هذا الربيق اخلال   بشأن اة إلنعاش ذاكرهتم دائم  معرفة الغرب(، ونشر هذه املعرفة بني أبناء األم  

 فيه الرمحة وباطنه فيه العذاب.
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ة لكاف   اوتالف   .عل  أمر  قد قدرتها هوي  استعادة ة  ي أمل األم   ةراني  اإلي ةة اإلسالمي  اجلمهوري  حتيي 
املسلم  ي خمتلف املدن  الشعب اإليران  مجاهري كت وحتر   ةام العشر ثورة األي   ر تفج   ،عا احلسابا  والتوق  

رارها وإلبعزمها يوم  م مئا  الشهداء كل  ة بصدورها، وتقد  البهلوي   ةالشاهنشاهي  لسافاك ا  اة تواجه قو  اإليراني  
اهلل  الوارث اإلمام اخلميين عليه رمحة ان  والعامل الرب   إمياهنا بدينها من نداءا  وتوجيها  القائد الزاهد مستلهمة  
 ورضوانه.

موته  ي طاعة تري من حياة   ي ولَ " "ةا الذل  هيها  من  "  احلناجر بالتكبري والتهليل وليحاوارتفعت 
 ."ةمذل  

 وجاءَ }رؤوس الع صاة. الَعصاة  مت اء وحط  هة العلماء عل  تيجان الطواغيت والسفوانتصر  عمام
 .{هوقازَ  كانَ   لَ الباط   إن   الباطل   وزهقَ  احلق  

ا فلسطني :وأعلن اإلمام الراحل بعد انتصاره جناح وتوفيق اإلمام  ا ال ريب فيه أن  ومم   ،اليوم طهران وغد 
  إعجاز  وإجناز  ستقواء واالستكبار الغرب  هذا اال وتأسيس دولة  ي ظل  ة أم  الراحل  ي تفجري ثورة واستنهاض 

 لشيء عايم.

عل  اهلل ي والعزم واإللرار باالعتماد األعام منه هو احملافاة عل  هذا اإلجناز باملواجهة والتحد   ولكن  
ة مز هلذه النهضة اإلسالمي  هو القائد والر  اهلل عليه ة  وإذا كان اإلمام اخلميين رمح ،تعاىل تالق القوى والقدر

عل  رعايتها ومحايتها وقيادة هو احلافظ األمني  حفاه اهلل ورعاهامنئي اخل د علي  م القائد السي  اإلما املعالرة. فإن  
 مسريهتا.

ة اليت شروط الوالية الفقهي   ملهم خملص استوىف ان   قائد رب  إال   وض هباال يقوى عل  النهة مهم  وهي 
ملصلحة البالد  احتقيق   رتطو  والثابت والالفهم واالستنباط واملواءمة ما بني األلالة واحلداثة  متلك القدرة عل 

 والعباد.

 "قيادة الفقهاء ال قيادة السفهاء"

ة تر هلذه األم  اهلل تعاىل قد اد   واخلالفة، عل  أن    اإلمامة ي مدرسيَت  ،ةأمج  الثقا  من علماء األم  لقد 
 اأن م ل ئْت ظلم  بعد  ال  وعد اهلل تعاىل به األرض حق  ميأل ا عليها السالم، من ولد فاطمة امهدي   اهادي   االوراثة إمام  

 .ه{لياهره عل  الدين كل  }ق عل  يديه قوله تعاىل . ي صلح به البالد والعباد ويقيم به دولة اإلسالم وُيق  اوجور  

 .رجهعج ل اهلل ف املنتار ة املهدي  هذا اإلمام هو اإلمام احلج  

 ها.ة نبي  ل سن  ا وتعط  ة وهتجر كتاب رهب  ل األوامر واحلدود اإلهلي  ة ال جيوز هلا أن تعط  ة اإلسالمي  األم   ولكن  
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والصالح واإللالح الذي  تها بالتمهيد هلذا املهدي  ك بعقيدهتا وحتافظ عل  هوي  أن تتمس   بد   ال بل
 لته.م بعداة االنضواء حتت رايته والتنع  لنا لشر  أهلي  يؤه  

ة ال إله  عل  تبلي  شرع اهلل ألم  بيح اهلدى وحصون اإلسالم املؤمتننيا كان العلماء ورثة األنبياء ومصاومل  
 إال اهلل.

ا وتطبيق دستورها. وال سبيل ة رهب   بالعودة إىل معي  هتا وكرامتها إال  ق عز  ة مل ولن حتق  ة اإلسالمي  األم   فإن  
 ها وتولية فقهائها. باالقتداء بعلمائهلا إىل ذلك إال  

 م  اَد إذا مل ت رَس أوتاد   وال ع   د   والبي ت ال ي ب ىن إال  ل  ه َعم

م    ومساكن بلغوا األمر الذي كاد وا م   دة       أوتاد وأعفإن جت 

 وال س   راة إذا ج ه اهل م ساد وا ال َيْصلح  الناس  فوض  ال سراة هلم

 شرار تنقاد  األن تول ت فب فإ ما للحت الرأيهتدي األمور بأهل 

 ةوالية الفقهاء )العلماء( عند أهل السن  

 ة واالهنزام.والتبعي   ةعي  ن واإلم  هْ وأفقس الوَ الذي عشعش  ي العقول  الغرب   أمام هذا الغزو الفكري  

ا  تهم اليت فقدوها، وعن ون عن هوي  يتخل   ي لفو  املسلمني  بشري   نوعمن سو  نرى مسخ 
هلا  ة  سياسي   ة  ألبح مرجعي   البيت األبيض وكأن   بالوالء الكامل للناام الغرب  يدينون هجروها عقيدهتم وقد 

دون من ثوهبم  ي بالدنا يتجر  سدنة السياسة ومشامسة اإلعالم لذلك نرى  ؛ةدون  ي بالدنا اإلسالمي  مقل  
ال. داالعت اليت تصفهم بدول ة"ة الغربي  عي  املرج"ة. لينالوا وسام الرضا من ويرتدون املسوح الغربي   املسلم. احلضاري  

 .ه الليربال وغريهاالتوج  و ة الدميقراطي  أنصار و الناام املنفتح، 

ة هلا ارتباطها وأللها وألوهلا ة عام  ا حالة إسالمي  أم أهن  ة ة شيعي  : هل والية الفقيه حالة مذهبي  اوعموم  
 ة؟ة أهل السن  عند فقهاء وأئم  

مذ حدث الفصام النكد ما بني ه يقني أن   بكل  د له يتأك   ،ة اإلسالمألم  ة احل التارخيي  املر ل ألطوار واملتأم  
وأن تستأنس  ،ة املارقة عل  شرع اهللالوضعي  ة د باحلاكمي  أن تتفر  الطغم احلاكمة  والقرآن حاولتالسلطان 

إقصاء العلماء  مت   ،الطاغوت  الستمرار هذا النهج  اواخلنوع. وضمان   مجاعا  املسلمني بالسم  والطاعة واخلضوع
ما هو اجلواب عل  السؤال السابق:  ولكن   .من حاشية وأبواق السلطانوا ليكونوتوظيفهم والفقهاء أو احتواؤهم 

 ؟الفقيهة من والية ة أهل السن  موقف فقهاء وأئم  
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 ة العلماء: عند أهل السن  الفقهاء و أصول والية 

رين  ي تأويل املقصود بأول مفهوم والية العلماء، النار  ي أقوال املفس  ل ما ينبغي البدء به  ي حبث ألول أو  
َشْيء  يَا أَي َُّها ال ذ يَن آَمن واْ َأط يع واْ الل َه َوَأط يع واْ الر س وَل َوأ ول  اأَلْمر  م نك ْم فَإ ن تَ َناَزْعت ْم  ي  ﴿األمر  ي قوله اهلل تعاىل: 

ر  َذل َك َتي ْر  َوَأْحَسن  تَْأو يفَ ر دُّوه  إ ىَل الل ه  َوا ن وَن ب الل ه  َواْليَ ْوم  اآلت   .10﴾ال  لر س ول  إ ن ك نت ْم ت  ْؤم 

 :ثالثة أقوال هلم  ي معىن "أول األمر" جند أن   ،ةة الثقا  عند أهل السن  بالنار إىل ما لدر عن األئم  

 هم األمراء.ية املقصود بأول األمر الذين جتب طاعتهم  ي اآل ن  إ ل:األو  

 ."العلماءاملقصود بأول األمر هم " ن  إالثان:

 ."األمراء والعلماء" ااملقصود مها مع   ن  إ الثالث:

 ة والسلطان.م ميلكون القو  ألهن   ،حاديث كثرية تأمر بطاعة األمراءل بأألحاب القول األو   وقد استدل  

وإن ظلموا أو فسقوا:  ،لألمراء واحلكام مجي  األقوال اليت ترى وجوب الطاعة املطلقة ويكفي لرد  
 .ال طاعة ملخلوق  ي معصية اخلالق لل   اهلل عليه وعل  آله حديث الصادق الصدوق

   ي ما أعلنه أمري املؤمنني علي  من يلي أمر املسلمني القاعدة  ي رسم ألل املنهج لكل  ت هذه وقد جتل  
 عندما قال: عليه السالم،

 ي األمانة فإذا فعل ذلك وجب عل  املسلمني أن يطيعوه ألن  بالعدل ويؤد  عل  اإلمام أن ُيكم  حق  
 .11أمر بطاعته اهلل تعاىل أمرنا بأداء األمانة والعدل ث  

اهلل ورسوله فال طاعة ل  أطيعون ما أطعت  اهلل ورسوله فإن عصيت  " :يق أب بكرو ي قول الصد  
  .12"عليكم

 ة.أهل السن   الفقه والتفسري عند ةوهذه أقوال أئم  

 .5/260ديث احلل: اإلمام القرطيب األو  

                                           
 .59، اآلية النساءسورة  10
 .259، الصفحة 5اجلزء  ،الجامع ألحكام القرآنالقرطيب،  11
 .سيرة ابن هشام 12
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. فأمر ﴾فَإ ن تَ َناَزْعت ْم  ي  َشْيء  فَ ر دُّوه  إ ىَل الل ه  َوالر س ول  ﴿ته قوله تعاىل عل  لح   فيدل   ،لثانا القول اوأم  
إىل  ة الرد  ري العلماء معرفة كيفي  ، وليس لغلل   اهلل عليه وعل  آله هة نبي  ازع فيه إىل كتاب اهلل وسن  املتن تعاىل برد  

 ة.الكتاب والسن  

 .5/149 زءاجلاإلمام الطربي  الثان:

أهل هم  ﴾َوأ ول  اأَلْمر  م نك مْ ﴿ا رواه عنه الطربي، قال: "قوله به أبو العالية فيم ومن هذا ما احتج  
َن اأْلَْمن  َأو  ﴿ه يقول العلم، أال ترى أن   َردُّوه  إ ىَل الر س ول  َوإ ىَل أ ول  اأْلَْمر   اخلَْْو   أََذاع وا ب ه  َوَلوْ َوإ َذا َجاَءه ْم أَْمر  م 
ن ْه ْم َلَعل َمه  ال ذ ينَ  م هم أهل املقصود بأول األمر  ي اآليتني العلماء ألهن   فأبو العالية يرى أن   .﴾َيْستَ ْنب ط ونَه   م 

 االستنباط.

ن ذهب إىل ترجيح هذا ، ومم  ام األمراء والعلماء مجيع  ة أهن  آليوالرأي الثالث  ي تفسري أول األمر  ي ا
 ، قال: القول الفقيه املالكي أبو بكر بن العرب  

منهم واحلكم إليهم، األمر ألل  ن  ا األمراء فأل؛ أم  ام األمراء والعلماء مجيع  عندي أهن  والصحيح 
الزم وامتثال فتواهم واجب؛ ويدتل   عل  اخللق، وجواهبمسؤاهلم واجب متعني   ا العلماء فألن  وأم  

اهم اهلل تعاىل بذلك فقال: حاكم وقد ُس  هؤالء  كل    منا أن  ما وقد قد  سي   للزوجة. ال فيه الزوج
َا الن ب يُّوَن ال ذ يَن َأْسَلم وْا ل ل ذ يَن َهاد وْا َوالر ب ان يُّوَن َواأَلْحَبار  ﴿  النيب   أن  ، فأترب تعاىل 13﴾َُيْك م  هب 
ال األمر قد أفض  إىل اجله   ه يرج  إىل العلماء، ألن  كل    حاكم واحلرب حاكم. واألمر ان  اكم والرب  ح

إىل العامل  وزال عن األمراء جلهلهم واعتدائهم، والعادل منهم مفتقر   عليهم سؤال العلماء...وتعني  
 كافتقار اجلاهل.

  غياث األممكتاب   ،ارالثالث: القاضي عبد اجلب  

"ال يكون فوق يدها يد"، فما معىن والية العموم، حيث ة هبذا ت سلطة احلكومة اإلسالمي  وإذا كان
ه من الصعب أن توجد إجابة لعل   بسلطة احلكومة؟وما مدى سلطتهم مقارنة  ؟ةالدولة اإلسالمي   العلماء  ي ظل  

ذين لعلماء من والة األمر ال  ا  فيما سبق أن  ريشهرة ما نقل من تفسرغم مباشرة هلذا السؤال  ي كتابا  السلف، 
ث عن واجب العلماء  ي الدولة املسلمة ومكانتهم ووظائفهم ه ال أحد كان يتحد  جتب طاعتهم. لكن يبدو أن  
يغيب وحني ظهر هذا املصطلح  ي العصور اليت بدأ فيها سلطان الدولة املسلمة  حتت مصطلح والية العلماء.

 .اصود منه والية العلماء  ي غياب احلاكم املسلم كما سيوضح الحق  عن بعض البلدان مثل األندلس، كان املق

                                           
 .44، اآلية المائدةسورة  13
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 حمتواه  أن  ، إال  مصطلح والية العلماء مل يستخدم لراحة  ي داتل الدولة املسلمة ووجود احلاكم املسلم وم  أن  
علماء هذا املصطلح للداللة عل  وظائف ال ة  ي استعمالوما دام ذلك كذلك فال مشاح .اومضمونه كان واقع  

 ه مصطلح جام  ومفيد.ة، ألن  احلكومة اإلسالمي   وواجباهتم  ي ظل   مومهامه

للحا كما قال من قال من السلف، لنفان إذا   ،وهلذا كان قوام الناس بأهل الكتاب وأهل احلديد
ال  ، أقوا﴾أ ول  اأَلْمر  م نك مْ أَط يع وْا الل َه َوَأط يع وْا الر س وَل وَ ﴿تعاىل األمراء والعلماء، وقالوا  ي قوله  ،للح الناس

منهما جتب  اإلمام أمحد وغريه عل  دتول الصنفني  ي هذه اآلية، إذ كل   وهلذا نص   جتم  العلماء واألمراء.
 طاعته فيما يقوم به من طاعة اهلل.

لعلماء يدتل ا ،ما يتداتالن فيما بينهما. فمن ناحيةح بني طبيعة الواليتني، فإهن  وم  هذا الفرق الواض
ون فيما يأمرون به  ي أمور احلكم وشؤ ام وسلطاهنم، وعليهم طاعتهم ة طوائف اجملتم  حتت والية احلك  مثل بقي  

من ناحية أترى،  أم ا ين عن ذكرها.ا يغْ معروفة مم  و مشهورة ة عل  هذا للشرع. واألدل   االدولة، ما دام موافق  
، والعلماء هم ةاإلسالمي  ام أن ُيكموا وفق الشريعة احلك   واجب ، ذلك أن  ام حتت والية العلماءيدتل احلك  ف

طان والية العلماء ام من هذه الناحية داتلون حتت سل، فكان احلك  ح أحكامهايالشريعة وتوضبيان املرج   ي 
عبارة أب األسود  ،ة. ومن األقوال املشهورة  ي بيان هذانونه من األحكام الشرعي  وتاضعون لطاعتهم فيما يبي  

. ومن "ام عل  امللوكحك   ام عل  الناس، والعلماءمن العلم، امللوك حك   لدؤل الذي قال: "ليس شيء أعز  ا
حكايته للقولني  ي  ره اإلمام ابن القيم، بعدام ما قر  عت  ي بيان هذه العالقة بني العلماء واحلك  النقول اليت توس  

 م العلماء أو األمراء، فقال:تفسري أول األمر أهن  

ا الطاعة إَّن   ا يطاعون إذا أمروا مبقتض  العلم، فطاعتهم تب  لطاعة العلماء، فإن  إَّن   األمراء لتحقيق أن  وا
طاعة العلماء تب  لطاعة الرسول، فطاعة األمراء تب  لطاعة  تكون  ي املعرو  وما أوجبه العلم، فكما أن  

، كان لالح العامل اهم هلم تبع  وكان الناس كل  ، ا كان قيام اإلسالم بطائفيت العلماء واألمراءالعلماء. ومل  
 بصالح هاتني الطائفتني وفساده بفسادمها.

لنفان من الناس إذا للحا للح الناس، وإذا فسدا فسد "كما قال عبد اهلل بن املبارك وغريه من السلف:   
 .14امللوك والعلماء" الناس، قيل من هم؟ قال:

 ي عهد اخللفاء  ة  ، وتال  اإلسالمي  املرحلة األوىل من التاريخ  ه من املعرو  أن  فيه أن   ا ال شك  ومم  
ة والسلطة ة فريدة، وهي اجتماع والية احلكم ووالية العلم، أو السلطة السياسي  ي  ز  خبال  الراشدين، قد متي  

 من العلم الشرعي  اهبم أمراء األقطار، كانوا ما سلطة واحدة. فاخللفاء الراشدون ونو   لكأهن  دمها حت  وتوح  ة، العلمي  

                                           
 .10، الصفحة 1، احلديث إعالم الموقعين 14
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  سلطة احلكم واإلمارة إال  يتوىل   ي مكانة عالية، ومل يكن 
 
. ومن بالفقه الشرعي   ا، عارف  ان  ك  متم ا من كان عامل

من يستشارون هم رؤساء الناس طريقة احلكم كانت تقوم عل  قاعدة الشورى، وكان  أن   ااملعرو  أيض  
ة عل  ذلك ما رواه البخاري ومن األمثلة التارخيي   ل العلم.وعلماءهم، فكان أهل الشورى هم أهل الرأي وأه

 .15"اان  أو شب   ال  اء ألحاب مشورة عمر كهو قال: "وكان القر  ف ،اتعليق  

 الراب : والية العلماء  ي غياب الدولة املسلمة:

ما  عن بعض األقاليم، مثل ما دف  لاهور مبدأ العلماء وتأليله، غياب احلكم اإلسالمي   كان من أهم  
ة. ولقد لدر  فتاوى كثرية من ا  مسلمة تاضعة لسلطة غري إسالمي  ي  ولقلية، ووجود أقل   حدث  ي األندلس

ومبراجعة اجملامي  ن مبدأ قيام العلماء مقام احلاكم املسلم  ي مثل هذه األوضاع. ، تتضم  د كبري من الفقهاءدع
. ومن ةومعتمدة لدى مذاهبها الفقهي   اء مشهورةمن أُس ا كانت لادرة  ضح أهن  يت   ،نت هذه الفتاوىاليت تضم  

ة اليت ذلك بسبب الارو  التارخيي   ة كان هلم السبق  ي تقرير هذا املبدأ، ولعل  فقهاء املالكي   املالحظ أن  
  ي األندلس ولقلية وبالد املغرب الكبري. وفيما يلي حتليل ألهم   اواجهوها، فقد كان املذهب املالكي منتشر  

 .نة ملبدأ والية العلماء  ي غياب احلكم اإلسالمي  املتضم  وى الصادرة هذه الفتا

 ةفتاوى المالكي   :الرابع

  فتوى آال من ست  ، أكثر "املعيار املعرب"  املسم   ، ي جمموعة (جري  ه 914 - 834مج  الونشريسي )
 ي تالل الفرتة ما بني أواتر الذين عاشوا  ي بالد األندلس واملغرب ومشال إفريقيا،  لادرة عن مشاهري العلماء

الفقهاء والعلماء  أن   ،دي  السادس عشر امليال /شر اهلجري  والقرن العا امليالدي   العاشر /القرن الراب  اهلجري  
 ون احلكم عند غيبة اخلليفة أو اإلمام.ون شؤ يتول  

 ةالخامس: فتاوى الشافعي  

ة عن مبدأ قيام الفقيه مكان جمموعة من فتاوى الشافعي  ة الكربى البن حجر اهليتمي، كتاب الفتاوى الفقهي    يضم  
 .16ارطاحلاكم املسلم، إن فقد  سلطته  ي قطر من األق

 ةفتاوى الحنفي  السادس: 

                                           
 .343، الصفحة 13، احلديث فتح الباريالبخاري،  15
 الفتاوى الفقهي ة الكبرى،؛ وابن حجر اهليتمي، 102، الصفحة 10، احلديث معرب والجامع المغربالمعيار الانار،  16

 .297، الصفحة 4احلديث 
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املصري،  ي كتابه  احلنفي  الفقيه  (يالدي  م 1456 /جري  ه 861 و ي  ما أورده ابن اهلمام )ت األحنا  ل رأيميث  
 فتح القدير حني قال:

ار  د منه، كما هو  ي بعض بالد املسلمني غلب عليهم الكف  التقل   سلطان وال من جيوز وإذا مل يكن
يؤتذ منهم، عل  مال وا املسلمني عندهم كقرطبة  ي بالد املغرب اآلن وبلنسية وبالد احلبشة، وأقر  

هو الذي يقضي  أو يكون ا، فيول قاضي  افقوا عل  واحد منهم جيعلونه والي  جيب عليهم أن يت  
 .17هبم اجلمعةي صل  ي   انهم، وكذا ينصبون هلم إمام  بي

 ؤ بزوال الدولة المسلمةبع: التنب  السا

، الذي عنوانه  ي كتابه  ي الفقه السياسي   (يالدي  م 1085/ جري  ه 487 و ي  تأفرد إمام احلرمني اجلويين )
تساءل عن كيف ميكن حتكيم  امل، ث  عن الع ةي  بالكل   أ فيه بزوال احلكم اإلسالمي  تنب   ال  كام  ال  ، فصغياث األمم

ا  اليت للتغري  ولقد دف  اجلويين للنار  ي مثل هذا االحتمال رؤيته   ي مثل هذه الارو ؟ة الشريعة اإلسالمي  
هل  :به تيالهمنذ عصور اخلالفة الراشدة، وما اعرتاها من تلل. فجنح  اإلسالمي   طرأ  عل  شكل احلكم

من دولة مسلمة؟ وقد جعل عنوان الفصل الذي ناقش فيه هذا الفرض  لعاملأن يأت زمان خيلو فيه ا ميكن
عل  مبدأ والية العلماء  ي  املثل هذا الوض ، قائم   ال  ذهب يقرتح ح . ث  الزمان عن اإلمام" "القول  ي تلو  

 غياب الدولة املسلمة.

 .ة واليةفاق عل  ناري  د االت  وتؤك  الوفاق ق تساؤال  وإجابا  حتق  

ترون  أال ر والتبديل.ل حبكم قانون التطو  للتغيري والتحو   ة ختض الارو  الزمانية واملكاني  : ال األو لالسؤ 
 با  العصر؟يعيش أوهام املاضي وال يفي مبتطل   قيه" فكر رجعي  فة "والية الناري   أن  

يوف ر للبشر   ليه أنفهذا يعين: أن  ع ماوي ة،اإلسالم آتر األديان، وأكمل الشرائ  الس مل ا كان :الجواب
عد، و ي كاف ة امليادين،  ي ا: عل  كاف ة الصكاف ة اإلرشادا  الفقهي ة والتوجيها  العملي ة اليت ُيتاجون إليه

ن من اتتال  كا  ومهما غريها.وابط االجتماعي ة والعالقا  الفردي ة و والسياسة والتجارة والر  ةجماال  العباد
ن ة عل  اشتمال الكتاب والس م القيامة. مم ا جيعل من، إىل يو واملقاما  رو  واألحوالالزمان واملكان والا

 .اوضروري   اطبيعي   اأمر   – اأحيان   –ة األحكام الكل ي ة والقوانني العام ة، أو اخلال  

                                           
 .264، الصفحة 7، احلديث فتح القدير 17
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ين نادوا بضرورة التفكيك بني األحكام الثابتة أحد أبرز الفقهاء الذ رمحه اهلل وي عترب اإلمام اخلميين
حكام مان واملكان  ي جمال الفقه واألي الز من عنصرَ  الذي يلعبه كل  ر الكبري ة، كما أن ه أك د وأشاد بالدو ري  واملتغ
 عي ة.الشر 

 زمان ومكان. لكل   ة جتعلها لاحلة  أحكام الشريعة مرنة واالجتهادا  العصري   ألن  

عاتقه مهم ة يأتذ عل   سفقد مس ت احلاجة إىل تأسيس جمل ،يني ةان هذا هو حال النصوص الدومل ا ك
 رو .لتبد ال  الا احق األحكام تبع  تل  والتبد ال  اليت ال بد  أنالتغري  التقنني والتشري  وحتديد طبيعة 

ك بتعاليم دينه ك شعب مسلم بألول شريعته والتمس  متس   املستهجن الزاعم بأن   القول لذلك فإن  
ام ه اهت  اإلسالم من عنقه والعياذ باهلل ألن   به إىل تل  رقبةل باطل يودي بصاحقو و  فمتخل   وعقيدته. فكر ظالمي  

 زمان ومكان. ته لكل  وعدم لالحي  والنقصان لريح لشرع اهلل تعاىل بالقصور 

يت  ﴿وقد قال اهلل تعاىل  ي حمكم كتابه العزيز:  اْليَ ْوَم َأْكَمْلت  َلك ْم د يَنك ْم َوأمَْتَْمت  َعَلْيك ْم ن ْعَميت  َوَرض 
ْسالَم د ين اَلك    وقد أمرتكم به، ة إال  بكم إىل اجلن  يقر   ليس شيء": لل   اهلل عليه وعل  آله . وقال النيب  18﴾م  اإل 

 . وقد هنيتكم عنه"بكم إىل النار إال  وليس شيء يقر  

لمني الذين عاشوا  ي عصر حابة واملسبالص اتص  اب  ي هذه اآلية الكرمية ليس خم: أن  اخلطوظاهر  
َوَما ﴿ له تعاىل:املستفاد من مثل قو  لل   اهلل عليه وعل  آله حسب، بل هي مبقتض  عموم رسالتهالنزول ف

 بني جيل  وجيل، وال بني عصر  وآتر. بال فْرق   خبطاهبا الن اس قاطبة ، تعم  ، 19﴾أَْرَسْلَناَك إ ال  َرمْحَة  ل ْلَعاَلم نيَ 

احلاجة عل  مس ت  متك نوا  ي كل  مسألة   ذه الن اري ةالذين تبن وا واعتقدوا هبالفقهاء  ذلك: أن   ويؤي د
 ْستجد ة  من استنطاق هذه النصوص تصد يهم هلا، متك نوا

العام ة وتطبيقها  ي موارد املوضوعا  احلادثة وامل
 واستخراج األحكام املناسبة ملتطلبا  العصر وحتقيق مصاحل البالد والعباد.

ة  س د  ة؟ ومن هو الذي سيتوىل  ي  ملن السلطة احلقيق :التال السؤال د عل  األلسنةيرتد   :ؤال الثانيسال
دون مبصدر الفقهاء هم الذين يتفر   ة "والية الفقيه" توحي بأن  ناري   ألن   ون؟أهم الفقهاء أم السياسي   احلكم؟

 ا ؟لالقرار. فما هو دور الكفاءا  وذوي االتتصا

                                           
 .3، اآلية المائدةسورة  18
 .107، اآلية األنبياءسورة  19
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لعت ة. واط  ة اإليراني  ة اإلسالمي  جعة دستور اجلمهوري  مبرا اقمت شخصي   ،هلذا االرتياب ادفع   الجواب:
س تتلم  ة اليت تنا اإلسالمي  لشعوب أم   ث   ،وللتاريخاخلامنئي. وهلل  د علياإلمام السي  ومقاال  ملي ا عل  تطب 
 أقول:  ،ة اليت تعيشهامن حالة الغثائي  طريق اخلالص 

 ةته الديني  ومرجعي  ه ابه وحكومته وفقهائعب ونو  ن الشمجتعل مناومة  ي جمملها  "والية الفقيه"نارية  إن  
 هللا وال حم رم إال   لال حاكم وال م شرع وال حمل   وعال. إذ ة اهلل جل  ة مجيعهم حمكومني وتاضعني حلاكمي  والزماني  
 اخلالق.

ة اهلل اكمي  ح ةمرجعي   أن   بْيد .21﴾أال يعلم من تلق وهو اللطيف اخلبري﴿ .20﴾إ ن  احلْ ْكم  إ ال ل ل ه  ﴿
وهذان ُيتاجان إىل فقهاء وعلماء  ،ة"ة النبوي  السن  "و  مها "القرآن الكرمي"ين أساسنيتعاىل تعتمد عل  مصدرَ 
حيث يكون ؛ ساهتاة تستغرق مجي  حركة احلياة ومؤس  ة تنفيذي  ة عملي  ة تطبيقي  ووض  آلي   ،الستنباط احلكم الشرعي  

من أجل  ،دورها وجماهلا ة(والتشريعي   ةة )السياسي  م وللهيئا  التنفيذي  اهلدورهم وجم ة )الفقهاء(ة الديني  للمرجعي  
 تني:تني تشريعي  ني باستحداث مؤس سة منذ قيامها عل  الفصل بني اجلهتة اإلسالمي  ذلك عملت اجلمهوري  

 و اب(.)جملس الن ورى اإلسالمي ""جملس الشإحدامها: 

 ستور"."جملس ليانة الدواأل ترى: 

ضاع الع عل  أو من املختص ني وذوي اخلربة والكفاءة واالط  ،  ي أغلبي تهم ،همورى فنو اب جملس الش
 مبعاجلة مشاكلهم وتدبري أمورهم. عىنة اليت ت  ي  ة والفن   واخلطط التقني  اجملتم  واحتياجا  الناس 

 اأيض   عليهم بل يتعني   ة فحسب،الهتم الذاتي  ة وكفاءاهتم ومؤه  م ال يكتفون خبرباهتم الشخصي  عل  أهن  
را  واملقر  بعد إقرار مشاري  القوانني صار لي   في الدولة أو غريهم،وسائر موظ   خبربا  الطاقم الوزاري  أن يستعينوا 

ة دراسة ة من الفقهاء فيه مهم   ست  داتل جملس الشورى، إىل إحالتها عل  جملس ليانة الدستور، الذي يتوىل  
 - . وليتوىل  ة املعتمدةة وأحكامها الثابتة والفتاوى الفقهي  ي  وبني قوانني الشريعة الكل  هما بينهذه املشاري  واملطابقة 

مة ة املطابقة بني هذه املشاري  املقد  ة من ترباء احلقوق والقانون  ي جملس الصيانة مهم  ست   -  ي الوقت عينه
  ،إىل قيام هذا اجمللس اصار الحق  لي   املنصوص عليها  ي دستور البالد، إليهم من جملس الشورى وبني القواعد

وعل  أساس النتيجة املعلنة، ، ة. ث  ة واألترى القانوني  الفقهي  إىل إعالن نتيجة كلتا الدراستني: الدراسة  ،ككل  
 ضه.ه ورفبرد  ا ا بتصديقه وإمضائه واملوافقة عليه، وإم  التعاطي م  هذا املشروع، إم   يتم  

                                           
 .57، اآلية األنعامسورة  20
 .14، اآلية الُملكسورة  21
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إزاء فكرة تسمية الدولة  شديدة   وقد أبدى معارضة   رمحه اهلل اخلميينومن هذا املنطلق، جند اإلمام 
 ة.ة اإليراني  ة اإلسالمي  ه من أجلها، باسم: اجلمهوري    الشعب كل  دها، واليت ضح  سها وشي  ة اليت أس  اإلسالمي  

 ن نصر  خذه وأأن نت   ،بولفنا مسلمني، م علينااملوقف هو املوقف األمثل الذي يتحت   وباعتقادنا، فإن  
ني وآرائهم ، فمن األتطاء الفادحة: االجنرار األعم  وراء مسالك الغربي   نتنازل عنه قيد أَّنلة. وإال  عليه وأال  

 قون هبا.ة واخلاوية اليت يرفعوهنا ويتشد  اقاهتا، واالخنداع بالشعارا  الرب  وناري  

ولميمه، واليت من عمقه  سالم،ة اليت تنب  من اإل  عن الناري  أن نتخل   اومن األتطاء الفادحة أيض  
 ني، أو بأن  نا لسنا دميقراطي  همنا أحد بأن  من أن يت   اتوف   ،ي عنهاالتخل   ة اهلل تبارك وتعاىل.ص  ي حاكمي  تتلخ  

 بنفسه. وأن  امه ، وال الذي خيتار ح ك  ل احل كم كما هو، وليس هو احلاكم احلقيقي  دنا مرغم عل  تقب  الشعب عن
فاعها، ما يقوم به اليوم بعض املسلمني من املنبهرين بالغرب وأفكاره، الذين يشعرون وأمن أكرب األتطاء 

ي عن مبادئهم من التخل   ما يقوم به هؤالءو ، ا  الفكر الغرب  بالصغر واخلجل واحلقارة والعجز أمام ناري  
 ة اهلل  ي اجملتم ل حاكمي  يص من تدت  أو التقل ني  ي القول بلزوم احلد  ني والعلماني  الغربي  ة، وجماراة ة احلق  اإلسالمي  
 - ااته حصر  ا  الدين ومسؤولي  لالحي  هي من  واليت-، و ي الدعوة إىل إعطاء احلكم والسلطة والنفوذ اإلسالمي  

 سلطته قيد وال شرط. ق الذي ال ُيد  يد واملطلَ ذلك احلاكم الوحبللشعب وانتخابه، ليصبح 

والواجبا   واملوبقا  وتعطيل الفرائض ما احملر   البة باستحاللاملط درجة  لو بل  اجلنوح البشري  حت  
 "حقوق اإلنسان"ة حتت راية الغربي    ي اجملتمعا الذي استشرى  ، وغري ذلك من الفساد األتالقي  نيلي  املث زواجو 
 .ة"ة الشخصي  ي  احلر  "و

ب عليها، ة فيها، يتوج  للحكم والسلط اناام   اليت تعتمد "والية الفقيه" ةي  الدولة اإلسالم كما أن  
فيها نصب أعني الناس و ي متناول أيديهم،  ي استفتاء  ة مواد القانون األساسي  مبقتض  الدستور، أن تض  كاف  

 تهم وإرادهتم.ي  حر   دها وي صادق عليها، باتتيارهم وبكامليؤي  ن مَ  -إن شاؤوا  - ، ليكونوا همعام  

 ابولفها ناام   "والية الفقيه" مجلها عل  اإلطالق، أن  ة، بل وأام مااهر الدميقراطي  من أع بل إن  
ل نصب األو  واألللح واألقدر عل  أن يشغل امل بمن يراه األنس "هو" ح للشعب أن خيتارت تي، ال  متكام اسياسي  

، كما من الشعب بشكل مباشر جيري انتخابه . والذي تارة  الفقيه ورأس اهلرم  ي البالد، أعين: شخص الول  
الذين هم أعضاء  ي "جملس ترباء  ليهاب الشعب وممث  عرب نو   ، وتارة  رمحه اهلل لك م  اإلمام اخلميينجرى ذ
 القيادة".

 نو هبا، تك ال  مستق احمافاة من احملافاا  جملس   صت لكل  دولة والية الفقيه قد تص   عن أن   ال  فض
نتخب من الشعب ، وهو جملس ي  رى املدينة"شو  هذه باسم: "جملس عر  جمالس احملافاا له، وت   ااحملافاة مركز  
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ابه  ي الشعب ونو   لوىل انعقاد اجتماع يقوم فيه ممث  ، إاومجاهريي   اصار بعد انتخابه شعبي  لي   وبال واسطة، مباشرة  
التال:  م، نصل إىل االستنتاجما تقد   كل  ومن  ا  والتصويت عليهم هذا اجمللس بانتخاب رؤساء البلدي  داتل 
بل الشعب، وبرأيه واتتياره ولوته،  ي والية الفقيه هم منتخبون من ق  كم  ي دولة ة أركان اجلسم احلا كاف    وهو أن  

 ومن حكم الشعب للشعب.ة ، من الدميقراطي   ي هذا العامل برحبه أمجل ما ميكن مشاهدته

ة من اإلبداعا  الصورة الرائعهبذه  ،ة الشعب"حاكمي  "وبني  ة اهلل املطلقة"حاكمي  "اجلم  بني  ويعد  
قت عل  يد اإلمام اخلميين ، واليت حتق  يه"والية الفق"ة حت هبا ناري  اليت لق  ة اهلائلة ة واإلجنازا  الفكري  العلمي  

 الراحل.

منهما تشري إىل فالثانية . ة"اإلسالمي  "و ة"اجلمهوري  اإلمام رؤيته هذه  ي كلمتني مها: " صوقد خل  
وله  اوتشري األوىل إىل كون الشعب مشارك   ،  و ي األمر والنهي ي التصر  حمدود ه الالوحق  املطلقة ة اهلل حاكمي  
 والسلطة وعمل الدولة. ة  ي احلكمحص  

"شخص ، ال ا هو"الفقه"احلاكم حقيقة  ي ناام والية الفقيه، إَّن   بأن  : وعل  هذا األساس، ميكن القول
 ."والية الفقه" باسم آتر، وهو: مبقدورنا أن نستبدل اسم "والية الفقيه" ، ولعل  الفقيه"

ا اجتهادا  ة م لزمة أم أهن  عترب أوامر إهلي  هل آراء وأحكام العلماء  ي والية الفقيه، ت  : السؤال الثالث
 ابلة للنقد واملناقشة واالعرتاض؟ق
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ها من باستنباط ة اليت يقوم الول  نقد الفقهاء اآلترين للفتاوى والقراءا  والتخرجيا  الفقهي   الجواب:
ملذهب  الفقهي   والنقاش جائز، بل رائج ومستحسن  ي الناام التعليمي  ة، وهذا النحو من النقد القرآن والسن  

 ي   ،وال تزال، ة األترى. وقد جر  العادة  ي فقهنا اإلسالمي  شأنه  ي ذلك شأن املذاهب اإلسالمي    ،التشي  
 بالنقد العلمي  ض فقيه إىل التعر   لسواء، عل  أن يعمد كل  ة عل  اة وعند الشيعة والسن  ة املذاهب اإلسالمي  كاف  

للحكم، ومن مل يكن   اي  متصد  بني من كان منهم   فرقآلراء وفتاوى غريه من الفقهاء، بال وبالنقاش املوضوعي  
 ة.ة واإلسالمي  ة عل  املأل مبرأى ومسم  من اجلامعة الفقهي  اته وآرائه العلمي  كذلك. وأن يقوم بطرح ناري  

، رمحه اهلل تيحت لإلمام اخلميينيت كانت قد أ  ال ي عصرنا احلاضر، وبالرغم من الفرلة املنقطعة الناري و 
ا  اليت طرحها وعل  مناقشتها، وقد أعلنوا عل  تدارس الناري   )فقهاء عصره ومن تالهم( فقهاءفقد أقبل ال

ن هذه يثم   رمحه اهلل وقد كان اإلمام م وجلسا  دروسهم.مواقفهم جتاهها  ي كتبهم وأحباثهم، و ي حماضراهت
احلسنة اليت مش  عليها الصاحلون من  ةللسن   ااها استمرار  إي   امعترب   ،اة عالي  واملناقشا  املوضوعي  ة اخلطوا  العلمي  

قال: ال يوجد  ي ه جيوز أن ي  فهل بعد هذا كل   بعد سلف. اة، تلف  رين  ي احلوزا  العلمي  العلماء والفقهاء واملفك  
 بل هل بوسعنا أن جند ؟!واملوضوعي   والفين    ة النقاش والنقد العلمي  ي  ة الرأي، وال حلر  ي  ة مكان حلر  الدولة اإلسالمي  

 ة النقض والنقد واالعرتاض؟!ي  أمثلة ومصاديق حلر   أفضل من هذه النماذج لتكون

السياسة واالقتصاد وغريها إزاء ون  ي جماال  هه اخلرباء واملختص  الذي يوج   هو صي  والتخص   النقد املهين  
 الفقيه  ي هذه اجملاال . بل الول  اعتمادها من ق   ا  اليت يتم  اآلراء واألفكار والناري  

 ي جمال الفتاوى  كالنقد املوضوعي    ا، متام  اجه وال غبار عليه هو أيض  النحو من النقد مقبول ومت  وهذا 
اخلربة واالتتصاص  ي ألهل  اع  فرتض به أن يكون مشج  ه ي  نفس الفقيه الول   ة، بل إن  واالستدالال  الفقهي  

ا  املطروحة لالح والتغيري  ي اآلراء والناري  لغرض اإل ، عل  ممارسة هذا النحو من النقد،ة  اجملاال  كاف  
   مشكالهتا وعيوهبا.فأو تكميلها وإزالة نواقصها ور  بله،دة من ق  واملعتمَ 

 أن يكون ة هلا، وبنية والصالحي  واألهلي   ة الواليةن للفقيه شأني  هناك فرق شاس  بني أن يكو  ولكن  
من الفقهاء  واحد لكل   ا هو أن  اه، إَّن  ويتبن   رمحه اهلل وما يقوله اإلمام اخلميين ،عيهاوبني من يد   ال  عليها فع احائز  

ي ة، واليت تسمح له بالتصد  سالمي  احلكم عل  رأس الدولة اإل له لتول  واللياقة اليت تؤه   ةَ العدول األحياء الصالحي  
 ال  منهم إذا ما كان أه واحد مشروع ناله كل   هذا حق   الذي هو أرف  املنالب فيها. مبعىن أن  ملقام الوالية، 

 ة.ة الفقهي  لشرائط املرجعي   الالستنباط وجامع  

ه عمل جاهل ن  أل ،امستساغ   وال ايس جائز  لواالعرتاض مرفوض و هذا النحو من النقد   ي أن   شك   وال
، وبلهجة قاطعة اوحازم   احاُس   اه ورفضه موقف   ي رد   ذخَ املت  أن يكون املوقف  لذلك وغري مسؤول، وينبغي وضار  

 اأو إحداث   اعي رد  وأهله، فيد   ل عل  الطب  من يتطف   ه بالرفض القاط  آراء كل  كما تواجَ   الرُية وواضحة. متام  
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 ون  ي جمال معاجلة أي  اء واملعني  األطب  ل إليها ة اليت يتول  ة االتتصالي  ي  لطب   ا  الشيء من الناري   اأو استصالح  
 مرض من األمراض.

الذي ُيشر أنفه وي دل بآرائه  - كان أو مجاعة    افرد   - عل  اجلاهل للرد   اكما يرتف  الصو  عالي    اومتام  
 وغريهم.ا  ء وعلماء احلساب والرياضي  ني من علماء الفيزياء والفالسفة واألدباالسخيفة  ي أوساط املختص  

ة أدوا  االستنباط وطريقته وكيفي   عل  ل جبهلمتطف   عل  كل   فكذلك ينبغي أن نعلي ألواتنا الرافضة للرد  
 .الفقه للوقو  عل  احلكم الشرعي  ة وقواعد استنطاق آيا  الكتاب وأحاديث السن  

فتاوى  الفة عل  خم اعامد   شخص جياهر ويصر     كل  التعامل م أن يتم   اجد   ومن املنطقي   من الطبيعي  
مبخالفته هذه لفتاوى  ،هعل  أساس أن   الناس باإلميان والعدالة، ن ع رفوا بنيمم   كبار فقهاء اجملتم  اإلسالمي  

 قبالة أحاديث النيب  هبما، خيالف الشريعة نفسها، ويقف  ي  ال  ني بالفقه والشريعة، م  كونه هو جاههؤالء العامل
 .ه عليهم السالمة من أهل بيتواألئم   لل   اهلل عليه وعل  آله

دين وما ينشأ عنها من كثرة عدد املقل   ،الكثرة  ي مراج  التقليدو  ةدي  التعد   إىل أن   هنا االلتفا  ها وجيدر
 دور وذلك ألن   والوالية. ةبوحدة احلاكمي   ال  ال ختدش أل من املراج  واجملتهدين، ري الول  الذين يعملون بفتاوى غ

ة اليت ي  ة الكل  واملسائل الشرعي  يستنبط األحكام ه  ي أن عن حق   ى أن يكون عبارة  الفقيه ومرج  التقليد ال يتعد  
ذي ف الهذا للمكل   م نتيجة استنباطه وحبثه الفقهي  ة، عل  أن يقد  من القرآن والسن   عليها الفقه اإلسالمي  ُيتوي 

ا  البعد عن التشخيص، وعن التفاليل واملتغري   ة، تبتعد كل  ة عام  لة شرعي  مسأة، و ي  ده عل  شكل فتوى كل  يقل  
ة  ي جمال القرارا  السياسي   ل مباشرة  ف وآتر، من دون أن يتدت  اليت ختتلف بني حالة وحالة، أو بني مكل  

مسائل  لوقو  عند حد  له من ا بد   سا  الدولة، بل البناام احلكم وإدارة اجملتم  ومؤس  ق للبالد، وال فيما يتعل  
فيها دف  الزكاة أو أموال اخلمس، أو   فب عل  املكل  اليت يتوج   بتعيني األمور ،ال  مث، ، كأن يقومةي  الشرع الكل  
تندرج  ي املعاملة ة الكذائي  املعاملة ذا  املوالفا   ميكن معرفة أن   له القاعدة اليت عل  أساسها كأن يبني  

بتصرُيا  تدعو إىل زيادة الضرائب أو تفضها، أو ا أن يدل م  وأوجائزة.  حةيمعاملة لح اأو أهن   مة،ة احملر  الربوي  
، أو م  هذه الدولة أو تلك، أو قطعها م  هذه أو تلك، أو تعيني وتنصيب املسؤول الفالن  تعزيز العالقا  
اته،  نطاق لالحي  ه وال تدتل  يها أمور ليست من حق  فهذه كل   أو غري ذلك من شؤون الدولة،عزل اآلتر، 
 ."الفتوى"ال  ا تدتل  ي نطاق "احلكم"ألهن   ا  الفقيه احلاكم،بل من خمتص  

ا ا عام  ا إسالمي  ال تكون فكر  أ ،ة بالشيعةا  اخلال  الناري  من  "والية الفقيه"ا كانت مل   السؤال الرابع:
 ؟لها باملذهب السين   اليت يتمذهب أهة األترى لدى الدول اإلسالمي   ال  مقبو 

 ول  "أو  "والية األمر" ةناري  أشكال أوضح   ي حقيقتها، ،هيالفقيه والية ة ناري   إن   :اًل أو   الجواب :
ة فقهاء أهل السن   ة والشيعة وغريهم. فلقد أمجعت كلما ، من السن  ااملسلمون مجيع  اليت يعتقد ويؤمن هبا  األمر"
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ا اقيه  فة، من كان من البلدان اإلسالمي   بلد ى للحكم والسلطة،  ي أي  ه لو تصد  واجلماعة عل  أن  
 
بالدين  عامل

هذا الشخص  ، فإن  السياسي  ذا إملام وتربة باإلدارة والتنايم والعمل  ه،إىل جانب ذلك كل   ،، وكانن اقادر ا متمك  
هة نار من وج ،عتربسها هو ت  طموحاهتم، وإن احلكومة اليت يرأ  د آمال املسلمني وجيس   ال حتم  ي ميث  املتصد  
ى هذا الشخص احلائز عل  د أن يتصد  من أفضل احلكوما  اليت ميكن للبالد أن تشهدها. ومبجر   ،ةإسالمي  

فهم به، وأن ذوا ما يكل  وأن ينف   بعوا أوامره،عل  اجلمي  أن يت   ااملوالفا  املذكورة، يكون من الواجب شرع  
يد العون إليه والوقو  وراءه وإىل  ده وتقدميوتأيي ومحايتهة عل  دعمه ما أوتوا من عزم ومن قو   يعملوا بكل  

 جانبه.

و مل يكن ة، هو فيما لاخلال  الوحيد الذي ميكن أن نشاهده  ي كلما  الفقهاء من أهل السن   إن  
، ال  ، أو مل يكن عادا، لو مل يكن فقيه  ى للحكم وإدارة البالد  ي الوطن اإلسالمي  ة الذي يتصد  رجل السياس

وهل يكون هذا الشخص، واحلالة أم ال؟  عل  الناس إطاعته هو أيض ا رة، هل يكون من الواجبففي هذه الصو 
الذين وجبت طاعتهم وجعلت فريضة من الفرائض أم ال؟ هذا هو اخلال   "أول األمر"هذه من مصاديق 

الم عل  مذهب الوحيد بينهم.  ي الوقت الذي مل يذهب أحد منهم إىل القول باشرتاط كون احلاكم يدين باإلس
ب وجوب الطاعة ويدتل إىل ه يكفي لكي يرتت  حد منهم  ي مسألة أن  مل خيالف أ هأن  ة واجلماعة، كما أهل السن  

 .ان وأن ال يكون فاسق  ، يكفي أن يكون احلاكم من أهل الدين والتدي  ال  ة فعز التكاليف املستحق  حي  

  هذا الشأن، كقوله تعاىل:  إىل عدد كبري من اآليا  الواردة  ي اوعليه، واستناد  
إىل عدد كبري من  اأيض   اواستناد   ،22﴾يَا أَي َُّها ال ذ يَن آَمن وْا َأط يع وْا الل َه َوأَط يع وْا الر س وَل َوأ ول  اأَلْمر  م نك مْ ﴿
 ،منار إىل ما تقد  وبال ،اومفروض   اواجب   اكم وكوهنا أمر  عل  لزوم إطاعة احلا  ة اليت تدل  النبوي  ا  األحاديث ي  مرو 

ة ن املؤمنني العدول، هي حكومة حتا  باملقبولي  أن يكون م بد   الفقيه، والذي ال حكومة الول   بأن   ميكن القول
أن ينعكس ذلك  بد   ، الاة عل  السواء. ففي مقام العمل والتطبيق أيض  حبسب موازين الشيعة والسن   والتأييد
تشية أو  فكل   ،االفقيه من كال الفريقني. وعليه أيض   حلكومة الول   ومحاية   ادعم  و  ة  ومقبولي   اعارم   اشعبي   اتأييد  

ر له وال وجه تو  من عدم قيام املواطنني غري الشيعة بتقدمي الدعم واحلماية هلذه احلكومة، هلو تو  ال مرب  
 عل  اإلطالق.

يكون له دور ما  ي  ،اأسلفنا سابق   اوكم ة ودستورها،انون الدولة اإلسالمي  مواطن  ي ق كل    إن   :اوثانيً 
وال  ة احلكم فيها. ال فرق  ي ذلك بني مواطن وآتر؛س البالد ويدير دف  راد له أن يرتأ  الفقيه الذي ي   انتخاب الول  

هي أن يبادر  هيالفق انتخاب الول  بعة  ي ة املت  اآللي   وذلك ألن   ؛ بل وال بني مسلم وغري مسلم.وسين    عي  يبني ش
 ،ن يعرفوهنم ويثقون هبممم   ،والنخبحمافاة  ي البالد إىل انتخاب عدد من الفقهاء والكوادر  ان  ي كل  السك  
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 ة انتخاب القائد والول  عملي  بتسيري ل اجمللس املخو   - اكما عرفنا آنف    - هو ة جملس ترباء القيادة، والذيلعضوي  
ان احملافاة اليت فيه عن مجي  سك   اجمللس يكون نائب  هذا ا ةانتخابه لعضوي   الذي يتم  وبشكل مباشر. والفقيه 

م هم من انتخبه وهم الذين منحوه ألواهتم ؛ ألهن   الديين  أو حت   ح هو عنها، مهما كان انتماؤهم املذهيب  ترش  
 وثقتهم.

وقام املواطنني واملقيمني فيها،  دة من عدة واجلماعة الغالبي  ل أهل السن  وهنا، ففي احملافاا  اليت ي شك  
أن ُيوز هذا الفقيه عل  نسبة كبرية، أو  اجد   ة هذا اجمللس، فمن الطبيعي  ة برتشيح نفسه لعضوي  أحد فقهاء السن  

لك احملافاة، وعند حصول ذلك، يكون هذا الفقيه املنتخب قد دتل إىل ة من ألوا  الناتبني  ي تعل  الغالبي  
ثناء: عن مجي  سكان احملافاة اليت هو منها، مجيعهم بال است ال  وممث   افيه بصفته نائب   اجملس اخلرباء ولار عضو  

 .اي   وإن كان هو س ن   ، حت  ا  وغريهمي  ة وأقل  ن  شيعة وس  

، أو الصو  الذي هأعضاء جملس القيادة سواسية من حيث قيمة الرأي الذي يقرتحون وإذا عرفنا أن  
ه: ، وال العكس، إذا عرفنا ذلك كل  الفقيه السين    ة  كف  عل ة الفقيه الشيعي  ان فيه لكف  ه ال رجحيدلون به، وأن  

ة انتخاب ة  ي عملي  والسن   من الشيعة كل  الذي يلعبه   يالدور املشرتك واملتساو  أن   صل إىل النتيجة التالية، وهين
والتأييد  كما يؤمن هلا الغطاء الشعيب    ،لدعم الفريقني حلكومة والية الفقيهة ضمانة قوي  ل الفقيه، يشك   الول  

 .ا ، ومل يكن سني  ىل مذهب التشي  إاحلاكم ينتمي  هذا الول  كان الواس  النطاق، وإن  

ة من أتباع الديانا  اإلسالمي  من غري املسلمني واملقيمني  ي البالد ألوا  وآراء املواطنني  إن   :اوثالثً 
ألوا  أولئك عن  ة والشيعة، وال تقل  ن   قيمتها ألوا  املسلمني والناتبني من الس ي دلاة األترى، تعالسماوي  

من  كومة مدعومةتكون والية الفقيه حإىل أن  ،تلقائي  بشكل  ،ي. وهو ما يؤد  األوا  هؤالء  ي شيء أبد  
عي أو تد   ،فرق بينها وبني سائر احلكوما  واألنامة اليت تعتمد ة أفراده. لينعدم كل  ة الشعب وغالبي  أكثري  

ه، جبمي  فئاته وأطيافه، للحكم والسلطة فيها، حيث يشارك الشعب كل   اوأساس   هلا اام  ة ناالدميقراطي   اعتماد،
عليه  ان  ة، متعي   ي  لالنتيجة اليت تسفر عنها هذه العمب املزم  ة االنتخاب، ويكون اجلمي  ة،  ي عملي  ي  ة واألقل  ثري  كباأل

نت غري منسجمة م  الصو  الذي كان أن يرض  هبا وأن يرضخ هلا، وإن مل تكن عل  وفق ما ارتآه، وإن كا
 قد أدىل به.

د عمارة عل  عل  مالحاا  الدكتور حمم   حسن زمان  ي الرد   دالدكتور حمم   ولقد أحسن وأجاد األخ
ة لعدم كموقف الكثريين من علماء أهل السن    إال  د عمارة وما موقف الدكتور حمم  . افجزاه اهلل تري   والية الفقيه

 .ة إتواهنم علماء الشيعة والناس أعداء ملا جهلواوأدل  الع عل  حجج االط  

 مشروع "والية الفقيه"
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 ي ة هي ثورة املستضعفني ة اإليراني  الثورة اإلسالمي   إن   .هة خلدمة املسلمني واملستضعفني  ي العامل كل  هنضة عصري  
 غي   ولو  احلق   األرض

إباء ومشوخ وقوفه  ي وجه  كل  بوأعلن كلماته عروش الااملني الذي زلزلت  ب الغائب امل
هم املمسوتة تاملسلمون هوي   ة ليسرتد  ة والغربي  ه الصو  الذي رفض املناومتني الشرقي  إن   .الطواغيت واملستكربين

 هم وكرامتهم.وسؤد مهتق للمسلمني عز  احلكيم الذي ُيق   السماوي   ان  ثورة الرجوع إىل املنهج الرب  املسلوبة، و 

ون تنا الذين يستمد  األرض  ي بالد أم  ها الشيطان األكرب وأولياؤه من شياطني و أن يقف منفال غرْ 
لت بالدهم إىل شقق مفروشة مملوكة عوهنم وقوهتم ومحايتهم من هذا الشيطان األكرب الرجيم. كيف ال؟ وقد حتو  

 هلذا الشيطان.

ب الشعوب وإتافة زه وملزه إلرهاوعليه ينصب عروشه ومنها ينشر وسوسته ومه ،فيها ُيشد جيوشه
ا  ل تطر ا عل  هذهة. الذي با  يشك  واألطماع اإليراني   د  احلكوما  من تطر امل األنامة اليت تعيش فصام ا نكد 

 .وحكم ا ومنهاج ا م  اإلسالم شريعة  

استعملت  - الشيعي   ذهب اجلعفري  باملوهي اليت تدين وتتمذهب  - ةهذه الثورة اإلسالمي   ولو أن  
من أعشار العلماء وأبواق  املفاليق الصعافقةمن أولئك  ة"ق ي  الت   "همونه هبا من القول بنه ويت  مو ها فيما ير حق  

 السلطان.

ة سياسة التقي   عل  إسرائيل ة وربيبتها الد عي ةحدة األمريكي  هذه الثورة تعاملت م  الواليا  املت   لو أن  
وَلَكاَنْت عل  رأس الدول  ،واملصاعب والعقبا  والويال  تاعبباملاملليء  عليها عناء هذا الطريق الشاق   وف ر ْ ل

 ريب.غأعتاهبا القريب والبيل ها وتقتطب ود  بارى عل  تَ لَ و  ،احلليفة والصديقة

شرور احلروب اليت ف ر َضْت عليها  َلَكَفْت الشعب اإليران   "الت ق ي ة"ها  ي ا استعملت حق  أجل لو أهن  
 واألنفس واالقتصاد. ي األرواح  دهتا اخلسائر الفادحةوكب  

قد استولوا  راء[ة منهم ب  والسن  ]ة فسهم االنتماء إىل عقيدة أهل السن  أولئك الزاعمني ألن والغريب أن  
 .ال  عند الشيعة فنهبوها ومل يدعوا هلم نادر ا وال قلي "الت ق ي ة"عل  مجي  خمازن 

تعاملهم ة و ي تهم للدول الغربي  خ أبواهبا  ي معامالهتم وتبعي  من أوس  وأوس "الت ق ي ة"استعمال م أدمنوا إهن  
 ة.ة الفلسطيني  ة و ي موقفهم من القضي  والعلني  ي ة السر  فاقا  وعقد االت   م  إسرائيل

م ألهن  موقف املعاداة  ة  ي لبنان بقيادة حزب اهللمة اإلسالمي  و لقد وقفتم من املقا وهلؤالء وأولئك تقول:
العداء و مبوقف اجلفاء كم وشعوبكم فكيف تواجهون رب    ي إيران. لوالية الفقيهانتماء و م والء مسلمون شيعة. وهل

 ة.ينتمون إىل مذهب أهل السن  ومجيعهم  ة "محاس"ة الفلسطيني  مة اإلسالمي  و جتاه املقا
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 ء القوم ال يكادون يفقهون حديثا؟فما هلؤال

 املصري ، وسو  يلق و ي العراق و ي لبنان و ي مصر ي أفغانستان  يا قوم: لقد فشل املشروع األمريكي  
 اجلبار سبحانه وتعاىل. ويتساقط تباع ا  ي سائر الدول واألقطار بقدرة القوي   نفسه،

 وما زال بعض املغبونني املخدوعني يراهنون عل  مشروع هذا الشيطان الرجيم العقيم.

إذ ختض   ،ال  تنالر باط ةة واالهنزامي  االستكباري  ملشاري  مجي  هذه ا أتدرون ملاذا سقط هذا املشروع؟ ألن  
 .لوالية السفهاء

وخيض  لوالية الفقهاء وساعة تكون املواجهة ما  اة ينالر حق  بينما مشروع الوحدة واملقاومة اإلسالمي  
 .{اهوق  زَ  كانَ   الباطلَ  الباطل إن   وزهقَ  احلقُّ  جاءَ  قلْ } النهاية حمسومة و فإن   ،وباطل بني حق  

 ةفي إيران إشراقة أمل تثبت صدق النبوءة النبوي   لفقيه"والية اة "ري  نظ

 . عل  أهل فارسلل   اهلل عليه وعل  آله  ثناء الرسول األعام

 ة عمياء. ومعول هدمة جهالء وعصبي  ة ونعته باجملوسية جاهلي  املسلم بالفارسي   َرْمَي الشعب اإليران   إن  
 . {...توة  إ ا املؤمنونَ إَّن  }ا كفر لريح بآيا  اهلل تبارك وتعاىل اليت أعلنت أهن  كما   .ة املنشودةللوحدة اإلسالمي  

وَك نت ْم َعَلَ  َشَفا ح ْفرَة   ان  َواذْك ر وْا ن ْعَمَت الل ه  َعَلْيك ْم إ ْذ ك نت ْم أَْعَداء فَأَل َف بَ نْيَ ق  ل وب ك ْم فََأْلَبْحت م ب ن ْعَمت ه  إ ْتَوا﴿
 .23﴾فَأَنَقذَك م مِّن َْها َكَذل َك ي  بَ نيِّ  الل ه  َلك ْم آيَات ه  لََعل ك ْم تَ ْهَتد ونَ مَِّن الن ار  

مِّن ْه ْم َواَل ن َساء مِّن نَِّساء َعَس  َأن  ايَا أَي َُّها ال ذ يَن آَمن وا اَل َيْسَخْر َقوم  مِّن قَ ْوم  َعَس  َأن َيك ون وا َتي ْر  }
ميَان  َوَمن ملْ  يَ ت ْب مِّن ْه ن  وَ  اَيك ن  َتي ْر   ْسم  اْلف س وق  بَ ْعَد اإْل  فَأ ْولَئ َك اَل تَ ْلم ز وا أَنف َسك ْم َواَل تَ َنابَ ز وا ب اأْلَْلَقاب  ب ْئَس اال 

 .24{ه م  الا ال م ونَ 

ه ْم َواَل ن َساء مِّن نَِّساء َعَس  َأن مِّن ْ  ايَا أَي َُّها ال ذ يَن آَمن وا اَل َيْسَخْر َقوم  مِّن قَ ْوم  َعَس  َأن َيك ون وا َتي ْر  ﴿
ميَان  َوَمن  اَيك ن  َتي ْر   ْسم  اْلف س وق  بَ ْعَد اإْل  ملْ  يَ ت ْب فَأ ْولَئ َك مِّن ْه ن  َواَل تَ ْلم ز وا أَنف َسك ْم َواَل تَ َنابَ ز وا ب اأْلَْلَقاب  ب ْئَس اال 

 .25﴾ه م  الا ال م ونَ 
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جاء بكلمة التوحيد لتوحيد الكلمة، الذي  لل   اهلل عليه وعل  آله لرمحةا به نيب  وتكذيب ملا أترب 
 .26بقوله: املسلم أتو املسلم

كرمي إىل مراجعة  إنين أحيل القارئ ال .صدوق عن قوم فارسكار وتكذيب ملا أترب به الصادق الوإن
 . لآليتني لل   اهلل عليه وعل  آله الع عل  تفسري رسول اهللط  كتب التفاسري لال

رَك ْم ث   اَل َيك ون وا أَْمثَاَلك مْ  اَوإ ن تَ تَ َول ْوا َيْسَتْبد ْل قَ ْوم  ﴿ .1  27﴾َغي ْ

ه ْم َلم ا يَ ْلَحق وا هب   ﴿ .2 ن ْ َذل َك َفْضل  الل ه  ي  ْؤت يه  َمن َيَشاء   ْم َوه َو اْلَعز يز  احلَْك يم*َوآَتر يَن م 
﴾َوا  .28لل ه  ذ و اْلَفْضل  اْلَعا يم 

أي مل يكونوا  ي زماهنم وسيجيئون بعدهم. ﴾؛ َلم ا يَ ْلَحق وا هب  مْ ﴿ ،الجمعةطيب  ي تفسري سورة ذكر القر 
 قال:  ،عن أب هريرة ،ومسلم بري: هم العجم. و ي لحيح البخاريقال ابن عمر وسعيد بن ج

َوآَتر يَن ﴿فلما قرأ  لجمعةاإذ نزلت عليه سورة  لل   اهلل عليه وعل  آله ا عند النيب  ا جلوس  كن  
ن ْه ْم َلم ا   يا رسول اهلل؟ فلم يراجْعه النيب   ﴾يَ ْلَحق وا هب  مْ م 

لل   اهلل عليه وعل   قال رجل: من هؤالء 
لل   اهلل عليه  . قال: فوض  النيب  . قال: وفينا َسْلمان الفارسياث  تني أو ثالر ة أو مر   سأله محت   آله

ن هؤالء".  ي رواية "لو  ن اإلميان عند الث َُّري ا لناله رجال ميده عل  سلمان ث قال: "لو كاوعل  آله 
لفظ ) يتناوله" من أبناء فارس حت   ،أو قال، ين عند الث َُّريا  لذهب به رجل من فارسكان الد
هم؛ يعين من بعد العرب الذين ب عث جماهد: هم الناس كل  و . وقال عكرمة: هم التابعون. (مسلم

قاال: هم من دتل  ي  وقاله ابن زيد ومقاتل ابن َحي ان،. عليه وعل  آله[لل   اهلل د ]فيهم حمم  
اإلسالم بعد النيب  
 ن  قيامة. وروى سهل بن سعد الس اعدي: إإىل يوم ال لل   اهلل عليه وعل  آله[] 

النيب  
بغري  ةونساء  يدتلون اجلن   ال  رجا يت ي ألالب أم   قال: "إن   لل   اهلل عليه وعل  آله 

ا يَ ْلَحق وا هب  مْ ﴿ تال، ث   ،حساب ه ْم َلم  ن ْ لل   النيب   . والقول األو ل أثبت. وقد روى أن  ﴾وَآَتر يَن م 
أَوِّهْلا يا أبا بكر" فقال: يا  اع ْفر   اأتبعتها غنم   ث   اسود   اغنم   قال: "رأيتين أسقي اهلل عليه وعل  آله

 تتبعك بعد العرب.  ا السود فالعرب، وأما الع ْفر فالعجمرسول اهلل، أم  

 م بني يديه تفسري ا ألحد من اخللق. صدوق وال تقد  تفسري الصادق ال رْ فتدب   
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املنثور،  والدر   ،والطربي ،وراج  ابن كثري دورة محم  تفسير سو ي التفسري الكبري للفخر الرازي 
 وغريهم. 

ا نزلت قال: مل   عن أب هريرة، حامت وابن مردويه د بن منصور وابن جرير وابن املنذر وابن أبأترج سعي
رَك مْ  اَوإ ن تَ تَ َول ْوا َيْسَتْبد ْل قَ ْوم  ﴿ ، لل   اهلل عليه وعل  آله[ إىل جنب النيب   قيل: "من هؤالء؟" ]وسلمان ﴾،َغي ْ

 فقال: "هم الفرس وهذا وقومه".

والبيهقي  ي  وس األوأترج عبد الرازق وعبد بن محيد والرتمذي وابن جرير وابن أب حامت والطربان  ي 
َغي ْرَك ْم  اَوإ ن تَ تَ َول ْوا َيْسَتْبد ْل قَ ْوم  ﴿هذه اآلية  لل   اهلل عليه وعل  آلهقال: تال رسول اهلل  عن أب هريرة، الدالئل

أمثالنا فضرب ال يكونوا  ينا استبدلوا بنا ث  من هؤالء الذين إن تول   "يا رسول اهلل، :فقالوا ﴾،ث   اَل َيك ون وا أَْمثَاَلك مْ 
قال: "هذا وقومه والذي نفسه بيده لو كان اإلميان  ث   ،عل  منكب سلمان لل   اهلل عليه وعل  آله رسول اهلل

 ا لتناوله رجال من فارس". بالثري   امنوط  

د ْل َوإ ن تَ تَ َول ْوا َيْسَتبْ ﴿تال هذه اآلية  لل   اهلل عليه وعل  آله النيب   أن   ،وأترج ابن مردويه عن جابر
رَك مْ  اقَ ْوم    ا لتناوله رجال من فارس". فسئل من هم، قال: "فارس لو كان الدين بالثري  ، ﴾َغي ْ

بَ ْعَد ذكر احلديث الصحيح املذكور بقول:  ،643 ، الصفحة8 ي احلديث  الفتحق لاحب وعل  
 من اآليتني. عند نزول كل   لل   اهلل عليه وعل  آلهوُيتمل أن يكون ذلك قد لدر عنه 

ا لذهب به لو كان الدين عند الثري  "دون سبب النزول عن أب هريرة ولفاه  صحيح مسلمواحلديث  ي 
 ." يتناولهرجل من فارس أو أبناء فارس حت  

 ،ارهؤالء هم الفرس الذين أترجهم اهلل من الالما  إىل النور ومن عبادة النار إىل عبادة الواحد القه  
وهل بعد  عنهم من ثناء وتقدير. وهذا هو احلق   لل   اهلل عليه وعل  آله كرموذلكم هو ما أترب به الرسول األ

  الضالل.إال   احلق  

 إن كان  ي القلب إسالم  وإميان   ،ل مثل  هذا يذوب  القلب  من َكَمد  

  فيا أهل املروءة والعدل واإلنصا !

 عل  آله؟لل   اهلل عليه و  ب ما أترب به رسول اهللهل يليق بنا أن ننكر ونكذ  

 لل   اهلل عليه وعل  آله؟ وننتقص من َقْدر  قوم أثىن عليهم رسول اهلل ا أن نقدح ونذم  من   وهل يصح  
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ني وأن يكون رقم ا  ي تدمة مشروع أعداء الدين فيقط  ما خيوض م  اخلائضوهل جيوز للمسلم أن 
 ة.ة اإلمياني  ة واألتو  ي  ل يعني عل  هدم الوحدة اإلسالمل إىل معو  أمر اهلل به أن ي ولل ويتحو  

 توة: ولسان احلال تري  من ألف مقال.ها اإلأي   ،نعم

 ة.ة والغربي  ة ورفض املناومتني الشرقي  ة والتبعي  م عي  ا يستبدل قوم ا غريكم:  ي رفض اإلو ن تتول  وإ

 ة. ة الفلسطيني  ة والقضي  ي عن نصرة املقاومة اإلسالمي  ال يكونوا أمثالكم  ي التخل   ث  

 ة املسلمني. ة احلكم لعز  ال يكونوا أمثالكم  ي فصل الدنيا عن الدين وإقصاء القرآن عن منص   ث  

َوَأع دُّوْا هَل م م ا ﴿ :لقوله تعاىل ة واملنعة حتقيق اي عن األتذ بأسباب القو  ال يكونوا أمثالكم  ي التخل   ث  
 .29﴾اْسَتطَْعت م مِّن ق  و ة  

 ون من حب  ه وُيمله اإليراني  ما يكن   ويرى ،ةة اإليراني  ة اإلسالمي  مهوري  اجل من تسنح له الفرلة لزيارة إن  
القرآن بإحياء تراث كبار مقرئي  عىنائها وعشرا  املدارس اليت ت  عايم واحرتام كرمي لشعب مصر وعلمائها وقر  

إُساعيل،  دين ملدرسة الشيخ رفعت ومصطف قل  عشرا  امل اء  ي مصر حيث نرىمن مشاهري القر   الكريم
ة اليت تتزاحم  ي القاعا  أثناء تالوة القرآن من واملنشاوي وعبد الباسط وغريهم من املشاهري واحلشود اجلماهريي  

جالء  درك بكل  ة من جالل وإعجاب وتقدير. ألديني  يزور إيران. وما تشهده األمسيا  ال مقرئ مصري   أي  
 فيض ا من إشراقا  معان هذه اآلية. 
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