
 
 م 2008هـ/1429التاسعة عشر، صيف  ( ـ السنة42العدد )

 

 جملس شورى العلماء.. رؤية إسالمية معاصرة
 

 .الشيخ علي حسن القطان*
 

 بسم هللا الرمحن الرحيم
نَـهُ   [1ْم َوِممَّا َرَزقْـَناُهْم يُنفمُقوَن{]}َوأَْمُرُهْم ُشوَرى بـَيـْ

 صدق هللا العلي العظيم

 متهيد:

رغـم العـعو ا الـك نفتنـف العمـال ا سـالمي ا هــ ف ا ولـة  ـبن العمـال يلقـي ا يـار الوحيــد 
أمام املعلحني، ألن اعتزال الواقع يعين مسامهة ليست متواضعة ا الوضع الراهن. ولفـن هـ ا 

وصــام مــع هــ ا التلــدل املتســارع لواقــع العــاملني والســاحة الــك يعملــون االســتمرار ال يففــي  ع
  يها، وه ا يعين أن متتلك الفئة الك نريد لنفسها االستمرار أمورام:

 أوالم: القدرة علي التجدد:

نلقــي قــدرة ااماعــاا علــي التجــدد ســـليلها لالســتمرار،  ــبفا ك نفــن متجــددام  بلــك ســـتفقد 
رار؛ هفــ ا نعلمنــا األشــياء مــن حولنــا. وإفا  نــا ام عــام متجــددام  ــبن أملــك ا الودــود واالســتم
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هـ ا ال يعــين أن لفقـد ضــابطة التجـدد، إن العــل ة الـك غــا أن يعـطلال تــا امل منـون ال نعــين 
 اامود بال نعين التجدد من  الل  قه العمال ا سالمي.

شـار ة ا التففـع و ـع القـرار ويعين هـ ا املفهـوم القـدرة علـي التففـع اامعـي والقـدرة علـي امل
مـن  ـالل لظــام استشـارب منعــلع بعيـد عــن الععـلية وال انيــة ا القـة الــك حوَّلـت بــالد  إ  
 ئــاا متشــرفمة نعــيي األ ليــة والفوضــي.  مــا يعــين أيعــام قــراءة األمــور بشــفال مســتمر قــراءة 

  اعية منظمة امع العقول، والقلوب ا الوقت لفسه. 

 ية ا سالمية ااف الفردايا االدراية:اثليام: الرؤ 

لقد  ان العمال قائمام علـي قـدرة الفـرد علـي العطـاء، و ـان اـاوب ا تمـع مـع الفـرد ملـين علـي 
ظـرو  وشـرور ر ــا ك يسـاهم هــو ا صـنعها، إمتــا شـرور متليهــا وليعـة ا تمــع أو الفئـة، ور ــا  

 ميلك زمامه وال ميتلك عناصـر اييـاة  ان الشرر قعية  اردية قاهرة ه ا ا ا تمع ال ب ال
والتطــــور. أمــــا ا تمــــع ا ميــــاه  بلــــه يتــــار لنفســــه الطريــــ ، ويلقــــي ا حالـــــة مرادعــــة مســــتمرة 

  طوانه، وهو من يطوب املرحلة  الء إرادنه ضمن دراسة معمقه وقراراا واعية. 

 ا العمال الفردب؟والس ال: ما هي لظرة ا سالم إ  الفردايا ا دارية؟ وما هو رأيه 

حبســا قــراءة النعــو  ال عــد مالعــام مــن العمــال بفــال ألواعــه الفرديــة، وغــع الفرديــة بنــاءم علــي 
التســاب  إ  ا ــع ومــن  ــالل أن الفــال مســ ول. ولــيس فلــك بشــفال مطلــ  وإ ــا ا حــدود. 
لقــد دربنــا العمـــال الفــردب  لتلـــف أشــفاله وورقـــه وقــد علمتنـــا التجــارب أن  لـــة  لــعة مـــن 
املشا ال هي لتيجة وليعية هل ا العمال  عوصام  يما يتعل   لشأن العام. إن ايرية الفرديـة ا 

 العمال ال يعح أن نتحول إ  رؤية منفعلة عن حادة الواقع والطوارئ الك حتيع  لعمال.

والقراءة العحيحة للواقع نععنا أمام العمال الشـوروب حـالمل ملشـفالننا،  ـالواقع الـراهن هـو مـن 
طاللنــا تــ ف الرؤيــة وهــو ســنة نفرضــها حادــة التجمعــاا إ  قــوة معــاعفة ولظــام يعــمد أمــام ي

مفرتقــاا الطــرق وهــ ا يشــله مــا اــد  ا اقتعــادايا اليــوم  ر ــا ادتمعــت شــر تان لتنـــا س 
ــــه ا عــــداد للمســــتقلال،  شــــر ة أ ــــ  أو فاا قــــوة اقتعــــادية أ ــــ . أضــــف إ  هــــ ا مــــا يتطلل
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ماســــك ا العمـــال ورؤيــــة نعـــمد أمــــام الت ـــعاا وراي  املســــتقلال.  املســـتقلال يتطلــــا لظـــام مت
ولفن ه ا الشفال ااديـد مـن العمـال اتـاك الفلـع الفلـع مـن ااهـود والعمـال الـدؤوب. وأهـم 

 من فلك  له اتاك إ  التللي عن األ لية وال انية ا القة وال رور.

وان العمــال الفــردب واامــاعي: ا  تــاب )لفــيال نتنــازعوا( حتــت عنــ Lيقــول ا مــام الشــعازب 
من ايقائ  اللابتة ا العمال أن مثن التوحيـد  هـ ، بينمـا مثـن التفرقـة أ لـر غـالءم،  ا لسـان »

إفا اخنــرر ا وحــدة مــا، وإن  الــت مفولــة مــن عشــرة أ ــراد مــلالم،  بلــه لــو قــام بتشــفيال هــ ف 
الـك يتلقاهـا مـن بعـف األ ـراد  اهليئة بنفسه،  بمتا أت   من أععابه وراحته؛ لظـرام للمعـايقاا 

  ما لشاهد ا اهليئاا واامعياا وال ملا ا وجمالس الشيوخ وغع فلك. 

لفن لو الفرد ا لسان، وأراد نفادب ه ف املشا ال، البد وأن يقع ا مشفلة التـأ ر ومشـفلة 
عـابه، غللة ا  ـرين عليـه، وهـاان املشـفلتان أت ـ ان أ لـر مـن واقعـه، وسـيادنه، و فـرف، وأع

 وإن ه ف حقيقة غا أن يفهمها  ال إلسان نقدمي، و ال إلسان له هد  ا ه ف ايياة. 

لعم، مـن ال يفهـم اييـاة إال األ ليـة واالسـتئلار، ال يسـع إال وراء ال ـرور والشلعـية املوهومـة، 
 وال يعال إ  حتقي  املفاهيم السامية بال املفاهيم ا اوئة.

 «. ال وحشة أوحي من العجا: »Fقال ا مام أمع امل منني 

فلــك؛ ألن العجــا وال ــرور، غعــالن ا لســان، يعــيي ا أنعــس حالــة،  هــو وإن  ــان يعــيي 
 بني ألف إلسان إال أله يلقي غريلام عنهم ا واقعة املعيشي واالدتماعي.

 لو صليت صالة ااماعـة وصـلي  لفـك مائـة ألـف إلسـان، ولـو ارنقيـت املنـ  واسـتمع إليـك 
األلــو ، ولــو دــاءا املليــاراا مــن األمــوال واســتطعت أن نعطــي مــن هــ ف األمــوال عشــراا 

 روانا وللة العلوم الدينية وورانا الفقراء واملسا ني.

لـــو اســـتطعت أن نفـــون بســـاعدا الشلعـــي املـــدارأ واملستشـــفياا   إن ألفـــت املئـــاا مـــن 
 الفتا ا شىت املوضوعاا العلمية والفنية ولو... ولو.. 
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، لو  علت   يع فلك، عليك أن نعر  بعد فلك أن عملك  له ك يرك من  وله عمالم  ردايمل
و لي  به أن ينهار، ألن  ال عمال  ردب مآله إ  االمتيار. و لعفس، لو  ّولت هيئة للعلماء 

 للنظر ا ش ون الناأ، وللنظر ا ش ون العلماء.

ولو  ّولـت  عيـة، ألب أمـر مـن  ولو  ّولت  اعة من ا طلاء لوضع بر مج متطور لللطابة.
األمور الدينية واالدتماعيـة أو مـا أشـله فلـك،  عليـك أن نطمـئن ألـك أعـزا عمـالم ادتماعيملـا 

 ليس بقاؤف بلقائك، وال فهابه ب هابك.

ل ا من الوادا علي ا لسان أن يفون بعيد املدى، عمي  التففع، وأن امال مشاريعه علـي 
  ينفعــــه أوالم؛ أللــــه العــــمالة علــــي بقائهــــا مهمــــا نقللــــت أ تــــا  ا تمــــع،  ــــبن فلــــك ســــو 

الظرو ، وينفعه اثليام بتو ع الوقت له ا أن يعمال مشاريع وم سساا أ ـرى حيـال ال يقـدر 
علــي مللهــا. مــلالم: إفا قــام  شــروع لوحــدف،  ــبن املشــروع الواحــد،   ــ   ــال وقتــه وال يــدع لــه 

 «.جماالم ا نفوين مشاريع أ رى

لفقرة بطوهلا ألمهيتها ا سياق حـديلنا عـن أهـم مشـروع أقـدم عليـه علمـاء  ضـجني لقلنا ه ا ا
وواعني أبمهية ملال ه ا املشروع، ولتفوقه من حيال األمهية علي  لع من املشاريع، وهم بـ لك 
ميللـــون  ـــع الـــرايدة ا املنطقـــة، وعليـــه ال غـــا أن يســـتهان  لـــال هـــ ا العمـــال، بـــال غـــا أن 

وأن لدا ع عنـه، وأن مملـه إ   ـال املنـاو  بشـفله ا غـا ، وأن لعـ  لتمسك به بفال قوننا 
 علي أتسيسه  ي معال علي مثرانه الرائعة ا املستقلال.

 اثللام: العمال املنتج:

يعنف القرآن الفئاا أو ا تمعاا أو األمم إ   ئتني: الفئة الطيلة والفئـة ا ليلـة، وفلـك مـن 
ــــ وز ا األعلــــي واللمــــرة  ــــالل شــــرور موضــــوعية، وأحــــد نلــــك ا لشــــرور  لــــاا األصــــول وال

املســـتمرة قـــال نعـــا : }َضــــَرَب هللاُ َمـــَلالم َ لمَمـــةم وَيّملَـــةم َ َشــــَجرةت وَيّملَـــةت َأْصـــُلَها اَثبـمــت  َو ـَْرُعَهــــا ام 
نيت{]  [.2السََّماء نـُْ ِتم ُأُ َلَها ُ الَّ حم
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ها يـ دب إ  ا  ـر وآ ـر لقد حـدد القـرآن هـ ين العـنفني علـي أسـاأ مسـتوايا عـدة أحـد
نلــك املســتوايا هــو اللمــرة الــك ن نيهــا نلــك الشــجرة، إف األمــور ألوانيمهــا وهــ ا هــو األســاأ 

 ال ب يعين التجدد املستمر والواعي.

إن من أهم صفاا الفئـة الطيلـة هـي االسـتقرار والللـاا واالسـتقامة والعمـال امللمـر. أضـف إ  
عمـــال ونطـــورف. إلنــا حبادـــة إ  أوروحـــة متجـــددة حتقـــ  فلــك األدـــواء الـــك نســـاعد علــي  ـــو ال

االستقرار ون دب إ  عمالت منعلع منظم وا الوقت لفسه لسـتطيع مـن  الهلـا أن لطـال علـي 
 ا تمع  ئةم حعاريةم فاا رؤية اثبتة سليمة مدروسة وأن لنعم بلمراهتا ا خمتلف املراحال.

 العمال الشوروب هو األساأ ا ععر ال يلة:

ف ســابقام مــن التأ يــد علــي جملــس شــورى العلمــاء  ــان حبســا قــراءة هــ ا املشــرع مــن مــا ف ــر 
 الل املت عاا،  ـالواقع ايـاي يتطلـا ملـال هـ ا املشـروع بشـدة وايـا  هـ ا ا أقـال نقـدير. 

. وهـي Lمع أن العمال الشـوروب هـو األسـاأ ا ععـر ال يلـة  مـا هـي رؤيـة ا مـام الشـعازب 
طليقهـــا ا ظـــال التناقعـــاا االدتماعيـــة مـــع إميالنـــا  لتعـــدد ونفجـــع رؤيـــة شـــاملة لســـعي إ  ن

واقاا الفرد، ولفن ه ا التعدد ال يعين إل اء املشروع املوحد وامل سسة الواحدة الـك غـا أن 
للـ ل مـن أدلهـا  ـال الطاقـاا وا مفـا ا، وأن لسـّلر مـا ميفـن  عـه مـن  فـاءاا وقـدراا 

ملوحــد الرت يــز علــي مشــروعنا ااــامع وم سســتنا الشــاملة، ا ســليال إعاحــه، وأعــين  ملشــروع ا
وهي من يقع ا ظلها التعدد وايرية والتنا س علي ا ع   ع ال  ألساليا املمنوعة ا  قـه 
العمال ا سالمي. من هنا غا أن يفـون التعـدد مـن الـدا ال ومـن  ـالل لظـام يسـمح للفـال 

 دارة أيعام.أن      رصة ليس ا العمال وحسا بال وا ا 

 الوسائال واألساليا املنتجة:

إفا  الـــت الوســـائال واألســـاليا عقيمـــة غـــع منتجـــة  هـــ ا يعـــين ضـــرورة مرادعـــة نلـــك الوســـائال 
واألســاليا. ولفــن هــ ا املرادعــة افومــة أبســاأ آ ــر هــو األصــول الــك لتحــا م هلــا، ومنهــا 

 االستشارب أساسام.األصول الوضعية الك لتواضع عليها  يما بيننا  اعتلار ا لس 
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إن استمرار  ا مرادعة الوسائال واألساليا غا أن يفون من  ـالل رؤيـة صـحيحة للعمـال، 
ونلــك الرؤيــة الــك لقــدمها هــي شــورى العلمـــاء الــك ميفــن أن حتقــ  لنــا االســتقرار ونـــ دب إ  
 اعليـــة ادتماعيــــة  لــــعة، وهـــي نعــــع التجمــــع ا ااـــو املناســــا الــــ ب يســـاعدف علــــي النمــــو 

 -أب القابليـة للفعـال والتـأ ع-التطور ويقلـال مـن السـللياا واأل طـاء ويلـ  إمفاليـة التفاعـال و 
مــع اطــيع، ويــ دب إ  إمفاليــة بلــوف أعمــاق ألفســنا بوصــفنا ام عــام وا مســاا بعناصــر القــوة 
 يـــه. هـــ ا الوســـع امللـــيء  لطاقـــاا وا مفـــا ا اتـــاك إ  االســـتقرار والقـــدرة علـــي التواصـــال 

 لي وااللعلار ولوع من الوالء ملعدر القرار، وفلك  له يفون إفا  نا متمسفني بلوابتنا الدا
منسـجمني مـع فواننــا وقـد وضــعنا أيـدينا علــي الرؤيـة الـك حتــال اـال الفرديــة. إن الـ  مج الــ ب 
اقــ   ــال هــ ا ويــ دب إ  االلســجام ا هــ ا التجمــع بشــفال  ــا  وا ا تمــع بشــفال عــام 

ولــة وأتمــال دام عــدة ســنواا هــو ا لــس االستشــارب للعلمــاء.  فــي ظــال حبســا دراســاا مط
شـورى العلمــاء ميفننـا أن لتطــور وأن للــدع وأن مقـ  آمالنــا ورؤا  الــك لريـد، وأن لقــدم ا  ــال 

 يوم دديدام منسجمام مع ه ا املرحلة؛ مرحلة امل سساا، واالستشارايا.

 ا لس االستشارب للعلماء واستقرار ا تمع:

التففع املستمر ا األزمـاا واأل طـاء يعـعنا أمـام عـدد مـن ايلـول، وإفا  نـا  تلـك الشـرور 
الســابقة  ـــبن ايـــال ســـيفون  اضـــعام للتجربـــة ومعياريــة ايـــ  والتواصـــي بـــه والعـــ  عليـــه، ولـــن 
يتحـــول ا أب حـــال مـــن األحـــوال إ  صـــنم. وقـــد دربنـــا وـــوال عقـــود وويلـــة أســـاليا العمـــال 

ه ا العمال قدرام من النجا  حبسـا مـ هالا فلـك الفـرد وظـرو  العمـال، الفردب، وقد حق  
ولفـــن العمـــال الفـــردب وإن  ـــان يـــنجح ا بعـــف األحيـــان إال ألـــه يلقـــي يعـــيي صـــراعاا ا 
اهلــــامي مــــا نفتــــأ أن نتحــــول إ  صــــراع ا الــــدا ال، أللــــه ال يعطــــي  ــــر  متســــاوية ل شــــلاف 

 والنظائر ويعع العمال ومستقلله بيد  رد واحد.

إفا قـــرأ  النعـــو  ا ســـالمية  بمتـــا ننطلـــ  مـــن رؤيـــة  ليـــة وليســـت دزئيـــة، ونعـــع األســـاأ و 
لالســتقرار االدتمـــاعي مـــن  ـــالل  فـــرة الشـــورى ا ســـالمية الـــك نعتـــ  أحـــد أســـاليا ا دارة 
املعاصــرة، وهــي ا الوقــت لفســه ال نل ــي ومــو  األ ــراد، ونعطــي الفــال  ــر  متفا ئــة للعمــال 

الففرة مـن  ـالل عنـوان ا لـس االستشـارب للعلمـاء، ولفـن هـ ا الرؤيـة  والت يع، ومن ورحنا
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ال حتمـال معهــا حلــوالم ســحرية، وإ ـا حتتــاك إ  شــرور  لــعة وأ القيـاا ا غايــة األمهيــة  ــرَّأ 
 عمرف الشريف  ي ي رسها ا لفوأ أنلاعه. Lا مام الشعازب 

 جملس العلماء مشروع إسالمي واعد:

ستشــارب للعلمـاء علـي أســاأ مردعـي، وإ ـا علــي أسـاأ ااـامع األ ــ ، ك ي سـس ا لـس اال
، والعمال من أدال ننظيم ش ون ه ف الللدة، والعمال علـي Dوهو االلتماء مل ها أهال الليت 

وحدهتا، وتـد  بنـاء أسـاأ مسـتقر واثبـت؛  لـو  ـان األسـاأ هـو العـي ة املردعيـة  ـبن هـ ا 
ردـع ال حـح هللا، وإ ـا املـراد أن يفـون اثبتـام مسـتقرام سيقود ا لس إ  التففـك  جـرد مـوا امل

غـع  اضـع للت يـع، وملنيملـا علـي أسـاأ صـحيح، وا ظـال املردعيـة الفليـة ال الفرديـة. وســو  
 لُعرّم    لس وأبهدا ه.

 التعريف  جلس شورى العلماء:

، Dوعلـم هـم  ا لس االستشارب هو امـع للعلمـاء علـي أسـاأ أمتـم محلـة لففـر أهـال الليـت
 وو الء للمرادع العظام، وغمع بينهم العمال وامل سسة الك هم قادهتا واملس ولون عن نطورها. 

 هد  ا لس:

يهـد  هـ ا ا لــس إ  إغـاد لســ  واحـد للعمـال ا صــالحي وا رشـادب علــي أسـاأ التعــاون 
 والشورى.

هـا، ويقـوم بـدور األبويـة لفـال ه ا ا لس يقـوم بوظيفـة إدارة امل سسـة وا شـرا  عليهـا ونوديه
امل سســـــاا. ويقـــــوم ادارة اللجـــــان  للقـــــاءاا الدوريـــــة مـــــع مســـــ وي اللجـــــان الـــــ ين يُعيَّنـــــون 

  اللتلاب. 

 إدارة ا لس:

يعـع ا لــس إ  إدارة دوريــة مــن أحـد العلمــاء دام عــزهم ولفعنــا هللا تـم ا  ــال عــام، ويفــون 
لتقــاء مــع مســ وي اللجــان االستشــارية وجملـــس هــو النــاو  واملســ ول عــن عقــد االســاا واال
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امل سســـة، ويتلــــ  القــــرار ا ا لـــس علــــي أســــاأ األ لريــــة أو القرعـــة. ويفــــون رئــــيس جملــــس 
العلمـــاء هـــو ودـــه ا لـــس والعلمـــاء ا نلـــك الســـنة، وغـــا أن لعمـــال  علمـــاء وم سســـة علـــي 

 التجمع واالستشارة.إعاحه، وأن لعمال معام علي حتقي  أ   قدر من االستفادة من واقة 

 ااالا املاي:

ا ااالــا املــاي مــن املهــم أن لســعي إ  نشــفيال صــندوق ل أــاأ والز ــاة، وأن لعمــال علــي 
ايعــول علــي معــادقة املرادــع املقلــدين ا الللــد مــن أدــال ننظــيم العــندوق، وأن غمــع أ ــ  

 املشاريع امللتلفة. قدر من الرصيد املاي  لابة ا زالة العامة للم سسة، وع ف ندعم

إن مــن أهــم مثــراا هــ ا ا لــس هــو ودــود لظــام للمــال حتــت اســم صــندوق ل أــاأ، اــدد 
اوــــار املنطقــــة الواحــــدة ألهــــدا  ادتماعيــــة، ومــــن أمههــــا املســــامهة ا ر ــــع مســــتوى العمــــال 
ا صـــالحي وبنـــاء اقتعـــادية رشـــيدة ا الـــلالد. ومـــن املعلـــوم أن قـــوة رأأ املـــال يـــ دب إ  قـــوة 

ــد امل شـاريع الـك لمـال أن لراهـا ا حيّمـز التنفيـ .  مــا أن ودـود العـندوق حتـت يـد ا مـوع يُرشّم
النفقة الشـرعية، ويتحـول إ  مشـروع  عـي بعـد أن  ـان وسـيلة  رديـة يعـر  ا إوـار العمـال 

 الفردب.

إن هــ ا العــندوق الزمــة مهمــة للعمــال الشــوروب اامعــي امل سســاِت؛ أللــه يعــمن عــا  هــ ف 
 ال واستمرارف.العم

 االستشارية وإدارة اللجان:

اامـود وعـدم اير ـة ا الوسـع ا دارب غعـال مــن الوسـع قـابالم لنشـوء الفلـع مـن الســللياا، 
أما ن يع الودوف ا دارية  بله يعطـي للوسـع الفلـع مـن النشـار واييويـة، ويلـ  ننا سـام شـريفام 

هنا  ايال العحيح أن لعطي لآل ـرين الفرصـة  وعمالم لزيهام، وي دب إ  ا بداع والتطور. من
 أسامة بن زيد الشاب علي رأأ ديي يعفس ه ا املفهوم. Cا املشار ة. إن نعيني النيب 
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واألسلوب املقرر ا إدارة اللجان هو أن ادد أععاء اللجان  لشورى والتعويت، وأن ختتـار  
رية دون األععاء تد  حعـر  ال انة مس وهلا. ومس وي اللجان هم من يشفلون االستشا

 األصواا، معا ام هلم  لار القوم من أهال ايفمة والرأب.

لعـــم مـــن لـــرتا  ب األســـلوب ا التحديـــد مفتوحـــام.  ر ـــا  ـــان مـــن األلســـا أن يـــتم ا تيـــار 
رؤسـاء اللجـان  ـال سـنة أو  ـال سـنتني. املهـم أن لففـر ا أسـلوب يتناسـا واملرحلـة، أســلوب 

 ويقلال من األ طاء والسللياا. يساهم ا حال املشفالا

 عالقة جملس العلماء  الستشارية:

 هال يقوم جملس العلماء بدور وي الفقيه؟ 

إن مقتعي الو الة الشرعية أن يتعدى الو يال ل مـور االدتماعيـة وغعهـا ِمـن يـرى  يـه الفقيـه 
مـــع العـــاك، الففـــاءة والقـــدرة علـــي فلـــك، وبنـــاءم علـــي هـــ ف الو الـــة الشـــرعية يتفاعـــال اامهـــور 

والو الـــة اـــددة  قـــدار معـــني مـــن العـــالحياا، ولـــيس مـــن العـــحيح أن لقعـــر العالقـــة بـــني 
العلماء وامل سسة  قع علي أساأ الو الـة. لعـم هـي عنعـر هـام ا وليعـة العالقـة. إن الو يـال 
املطلـ  مــلالم ميلـال الفقيــه بشـفال  امــال،  ــبفا عقـد الو يــال  فأ ـا عقــد الفقيـه، وإفا حــال  فأ ــا 

 حال، ولفن ال يعح أن لقعر العالقة علي ه ا النحو. 

 إن العالقة بني الناأ والفقهاء حتتمال ودهني:

واليــة الفقيــه، الشــورى. وعنــد عــدم ودــود الشــورى ال نُل ــي الواليــة بــال هــي مودــودة علــي  ــال 
حــال، مــن هنــا لعلــم أن قيمــة القــرار الــ ب يتلــ ف العــاك  ــا يتعلــ   عــا  النــاأ ا وــول قــرار 
املردـــع بـــال ويعـــ  عنـــه  عتلـــارف أقـــرب إ   فـــرف و عتلـــارف علـــي انعـــال  لفقيـــه،  ـــالو الء هـــم 
أايدب الفقيــــه الـــــوي علـــــي األمـــــة، ونفتســـــا الو الــــة قداســـــة إضـــــا ية عنـــــدما أت ـــــ  الشـــــفال 
االستشــــارب  دتمــــاع العلمــــاء وحُتــــوّمل هــــ الء العلمــــاء إ  صــــوا واحــــد، ومــــن  ــــالل  فــــرة 

 لعال إ  أب مقدار ِمفن منها. الشورى الك ماول أن
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إن هـــ ف العالقـــة غـــا أن يعـــا  هلـــا قـــدر مـــن العالقـــة االستشـــارية؛ وهلـــ ا لـــرى أن ا لـــس 
االستشارب عنعر هـام ا نفـوين العمـال وأحـد ودوهـه ايعـارية، وقـد مـر عليـك  يـف غـا 
ــــه غــــا أن يفــــون مت ــــعام حبســــا التعــــويت الســــنوب أو غــــع  أن يتشــــفال هــــ ا ا لــــس، وأل

 لسنوب. والس ال اهلام هو: هال يقرر ا لس االستشارب ا قلال جملس العلماء؟ا

فلك يتلـني مـن  ـالل عالقـة عـاك الـدين  ملردعيـة ووليعـة املسـ ولية املناوـة  لعـاك،  فـي إوـار 
الو الة علي الناأ أن يردعوا إليه وفلك ا نقرير العا  العام ال ب يراف العلماء ع  نواصلهم 

قيــه. وأمــا ا املســائال ا درائيــة املتعلقــة  لفيفيــاا وغعهــا  ــبن القــرار ينعــلع بعــابع مــع الف
املعــلحة والشــورى مــع مراعــاة رأب العلمــاء؛ ألمتــم أدرى  ملعــا  الشــرعية، وألمتــم علــي صــلة 
مستمرة  ملردع. وغا أن لعتمد علي ا قناع ال علي الفـر،، وأن مـرتم الـرأب ا  ـر، لفـن 

ا أمهيــــة رأب العــــاك؛  هــــو و يــــال للمردــــع وصــــلتنا بــــه، وهــــو يعمــــال مــــن  ــــالل غــــا أن لــــدر 
مقتعـياا وشـرور وعلـال وأسـلاب شـرعية علـي علــم تـا. لعـم ال لقـول: إن علمـه  امـال، وهــو 

 ير ع النقص ه ا  الستشارة والتواصال مع  هورف وأنلاعه. 

 من شورى ااماهع إ  شورى العلماء   املرادع:

فنة من الشـورى نلـدأ   ـاميع العـ عة، ولفـن الـوعي تـ ف القيمـة األ القيـة إن ا طواا املم
. ولـ ا مـن لعتـ  Lوالدينية وا دارية ي دب ا النهايـة إ  ومـو  واملـا شـ ال ا مـام الشـعازب 

 للنة أساسية ا وري  شورى األمة. -أب بناء جملس الو الء أو العلماء-ه ا العمال 

ا لسـرد ن  ـام ومتينـام دـزء  ـالم ألول راعت هـ ف الرؤيـة ا سـالمية العظيمـة وا متاية هـ ف الوريقـا
هــــ ا  1395حتـــت عنـــوان )وحـــدة العلمـــاء(  تلهـــا ملفـــرام ســـنة  -Lأعـــين ا مـــام الشـــعازب -

  تاب )لفيال نتنازعوا( يقول:

ور  نوحيد صفو  أهال العلم له دور  لع ا نقدم اللالد ا سالمية،  مـا وأن ا ـتال هم لـه د»
  لع ا أت ع اللالد.
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وال يتوحد أهال العلم واملا ظال املال ملعلـرام. ومـا دامـت الدارسـة الدينيـة  وضـي.وما دام النظـام 
السياســي ال يتفــ  وومــو  أهــال العلــم. وال ميفــن عــالك هــ ف األمــور اللال ــة إال بوضــع معــايع 

جملــس استشــارب يتفــون مــن نقــول للرةســة وقواعــد  غــاد الرةســة، وال يــتم فلــك إال بتفــوين 
أهــال ايــال والعقــد مــن علمــاء الــدين العــدول ال تيــار األصــلح مــن املرادــع، ومــن الطليعــي أن 
يالح  ا لس م هالا املردـع وقدرانـه ا داريـة إ  دالـا املـزااي واملـ هالا الدينيـة األ ـرى، 

س نعيــني معــاولني للمردــع الــك اعلــه قــادرام علــي القيــام بــدور الــرايدة ا ا تمــع. و قــدور ا لــ
يسـاعدوله علــي القيــام  ملهمــاا اللالويــة ملــال ننظـيم الدراســة، وننظــيم شــ ون القعــاء، وننظــيم 

 أمور املال، وغعها من األمور األ رى.

وإفا  ان ل مة مرادع متعددون  ما هو ال الا  ان ا لس األعلي املتشـفال مـن املرادـع هـو 
 «.ع أن يع ع علي مقلد مردع آ ر ويفر، رأيه عليه...السلطة العليا، إف ال ا  ملرد

لسأل من هللا أن     أبيدينا وأن يعلح أحوالنا وي عّم سوء حالنا حبسن حاله، وأن يو ّمقنا ملـا 
 يه  ع ه ف امل سسة وصـال  هـ ف الـلالد، وأن يسـدد  طواننـا ويلعـر  عيوبنـا ويععـمنا مـن 

روع العظــيم إلــه حيــع الــدعاء، وســلحان ربــك رب العــزة الزلــال ويعيننــا علــي النهــو، تــ ا املشــ
عما يعفون، وسالم علي املرسلني، وايمد هلل رب العاملني والعالة والسالم علي امـد  ـا  

 1النليني وعلي آله ال ر امليامني 

____________________________ 
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