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مقّدمة

 

من اأفالطون وكتابه اجلمهورّية، اإىل القدي�س توما الإكوينّي، اإىل الإ�صالم 

ووثيقة املدينة، وعهد اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم ملالك الأ�صرت، اإىل فال�صفة 

النور ونظرّيات العقد الجتماعّي، وف�صل ال�صلطات، اإىل موؤمتر و�صتفاليا 

الفكر  جمال  يف  البحث  بعد  ينتِه  مل  هذا  يومنا  اإىل  القومّية،  والدولة 

ال�صيا�صّي، ولعّل هذا البحث الذي مل يبداأ مع اأفالطون طبًعا، لن ينتهَي اإّل 

مع دولة القائم من اآل حمّمد عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف.

ويف حني ي�صعى كّل فكر، وكّل اأيديولوجيا، اإىل قيام دولة قوّية وقادرة، 

الدين  يهتّم  ومعتقدات،  مبادئ  من  يكتنز  وما  لأفكاره  خاللها  من  يب�ّصر 

الإ�صالمّي على وجه اخل�صو�س باحلكومة الإ�صالمّية كمرحلة اأ�صا�صّية ل بّد 

للمجتمع من املرور بها حّتى ي�صل اأفراده اإىل الكمال املطلق والرقّي وال�صمّو 

بالنف�س الب�صرّية اإىل اأرقى مداركها، وهذا هو الهدف احلقيقّي لهذا الدين 

و�صّلم،  واآله  عليه  �صّلى اهلل  ر�صول اهلل  به  قام  ما  اأّول  كان  ولذا  احلنيف. 

حني ا�صتتباب الأمر له يف املدينة املنّورة، اأن نّظم اجلي�س واأقام املعاهدات 

و�صّن الت�صاريع الإلهّية. بل وحينما اأراد �صّلى اهلل عليه واآله و�صّلم اأن يو�صي 

بهذا الدين قبل غياب ن�صائمه عن هذه الأر�س، اأو�صى بولية وقيادة هذه 

الدولة لعلّي بن اأبي طالب عليه ال�صالم، فكان اإمتام الدين بحفظ احلكومة 

الإ�صالمّية وا�صتمرارها.

من  الكثري  عن  امل�صلمون  ابتعد  اأن  فبعد  احلديث،  تاريخنا  يف  اأّما 

واجب  عن   - عنه  وا  انف�صّ – فيما  وا  انف�صّ الإ�صالمّي،  الدين  م�صتلزمات 

القيام باأمر اهلل واحلكم مبا اأنزل �صبحانه، وكان هذا الأمر من تداعيات 

حّققه  وما  واقت�صاده  -بع�صكره  الغرب  ودخول  العثمانّية  ال�صلطنة  �صقوط 

من تقّدم تكنولوجّي وعلمّي- اإىل اأذهاننا. وطبًعا مل تخُل تلك الفرتة من 
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املنّظرين والداعني لقيام احلكومة الإ�صالمّية، اإّل اأّن هذه الدعوة مل تكت�صب 

ملا  اأ�ّص�س  الذي  البّنا،  ال�صهيد ح�صن  الإمام  قبل ظهور  ُبعدها اجلماهريّي 

اأطلق عليه يف ع�صرنا الراهن الإ�صالم احلركّي، وب�صكل تتكامل به اجلهود، 

كانت حركة الإمام اخلمينّي اأّول حركة اإ�صالمّية تنتهي بتاأ�صي�س دولة قائمة 

بكّلها وكلكلها على ال�صرع الإ�صالمي وال�صنن الإلهّية.

ال�صيخ  اأّما كتابنا، فهو واحد من الكتابات التي جاد بها علينا �صماحة 

حم�صن الأراكي، والذي يتناول فيه اأ�ص�س ومباين احلكم يف الإ�صالم ليقّدمه 

اليوم يف اإطار التناف�س الفكرّي والنموذجّي حول الفكر الأ�صلح لقيادة هذا 

العامل. فيتحّدث يف الف�صل الأّول عن مكانة احلكومة ودورها يف الإ�صالم، 

فريى �صماحته م�صت�صهًدا بالعديد من الآيات القراآنّية اأّن الر�صالت الإلهّية، 

النا�س،  بني  العدل  لإقامة  جاءت  اإّنا  املحّمدّية،  الر�صالة  منها  ًة  وخا�صّ

نزل اإىل النا�س من قبله �صبحانه. كذا لإقامة الأمر 
ُ
ولإقامة حكم اهلل، وما اأ

باملعروف والنهي عن املنكر، ومن اأجل حترمي اخلبائث وحتليل الطّيبات، 

اأغالل العبودّية والطاعة لغري اهلل �صبحانه وتعاىل.  ولتحرير الإن�صان من 

وهذه الر�صالة الإ�صالمّية التي بعث بها حمّمد )�صّلى اهلل عليه واآله( بهذه 

املوا�صفات ولهذه الأهداف، هي ر�صالة عاّمة �صاملة، ل تخت�ّس بزماٍن دون 

زمان، ول بقومٍ دون قوم.

ونخل�س مّما ذكرنا اإىل اأّن احلكومة روح الإ�صالم واأ�صا�صه، واأّن الإ�صالم 

املنف�صل عن احلكم وال�صيا�صة ا�صم دون م�صّمى ولفظ فاقد ملعناه.

النظرّي  التوحيد  مرتبتي  عن  الكاتب  يتحّدث  الثاين،  الف�صل  ويف 

والعملّي، حيث ياأتي التوحيد العملّي - اخل�صوع هلل �صبحانه وحده - كنتيجة 

واأن ل  باأّن الأمر كّله هلل  النظرّي - العتقاد  بالتوحيد  يوؤمن  �صرورّية ملن 

وعدم  بالطاعة  التوحيد  هذا  ويتمّثل   ،- �صبحانه  اهلل  اإّل  الوجود  يف  موؤّثر 

اخل�صوع لغري الباري �صبحانه وتعاىل. 
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من  باأّن  حّدد  اأّن  وبعد  الآراكي،  ال�صيخ  ينفرد  الثالث،  الف�صل  ويف 

طاعة  خالل  من  وليته،  وقبول  هلل  الطاعة  توحيد  العملّي  التوحيد  نتائج 

بهم اهلل قادًة لهذه الأّمة، ينفرد باحلديث عن موا�صفات القادة  من ين�صّ

الإلهيني، واملتجّلية يف الأنبياء والأو�صياء. 

اأّما الف�صل الرابع، فيثبت فيه الكاتب اأّن هذه املوا�صفات مل تقف عند 

ا يف  ر�صول اهلل، �صّلى اهلل عليه واآله، ب�صفته النبّي اخلامت، بل نراها اأي�صً

خلفائه واأمناء الر�صالة والولية من بعده، الأئّمة املع�صومني عليهم ال�صالم، 

والذين اأثبتت وليتهم يف القراآن الكرمي، وال�صّنة النبوّية، وا�صت�صهد املوؤّلف 

على ذلك ببع�س اآيات كتاب اهلل، وما ورد من اأحاديث حول حادثة الغدير، 

وحديث الدار، وحديث املنزلة، وحديث املناقب الع�صر، وحديث الثقلني. 

اأهل  ولية  ا�صتمرار  الآراكّي عن  ال�صيخ  يتحّدث  الف�صل اخلام�س،  ويف 

تلك  ناذج  كاأحد  الفقيه  ولية  فاأعطى  العدول،  الفقهاء  ولية  يف  البيت 

ال�صتمرارّية، وحتّدث عن اأدّلتها العقلّية، والنقلّية، وحدودها.

احلديث  املوؤّلف  ال�صيخ  �س  فيخ�صّ والأخري،  ال�صاد�س  الف�صل  يف  اأّما 

يرتّكز  الف�صل  هذا  ويف  الإ�صالمّي،  احلكم  نظام  يف  ال�صعب  موقع  حول 

احلديث حول نوذج ولية الفقيه، والدولة الإ�صالمّية، من اأ�ص�صها العقلّية، 

اإىل م�صدر ال�صلطة فيها الدول، وم�صدر ال�صرعّية، ليختم باحلديث حول 

وامل�صوؤولّيات". احلقوق  الدولة:  وقادة  "ال�صعب 
واهلل من وراء الق�صد

م�صطفى خليفة





اإلسالم والحكومة

الفصل األّول
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الإ�صالم هو يف كلمة واحدة "الد�صتور الإلهّي" الذي ينّظم عالقة الإن�صان 

اأو  املجتمع  الإن�صان  والإن�صان؛  الكون  واملخلوقني،  اخلالق  �صواه،  من  مع 

الإن�صان الفرد. فالإ�صالم د�صتور احلياة ونظام التعاي�س الإن�صايّن يف هذا 

الكون، واإذا فهمنا ما تعنيه كلمة احلكومة بكامل معناها، وهو اإدارة حياة 

واقعه  يف  الإ�صالم  اأّن  عرفنا  غريهم  ومع  بينهم  فيما  تعاي�صهم  يف  النا�س 

ي�صاوي احلكومة يف واقعها وروحها الأ�صا�س.

يقول الإمام اخلميني )قّد�س �صّره(:

– القيام �صّد  – ويف طليعتهم الروحانّيون وطالب العلوم الدينّية  على امل�صلمني 

اأّن الإ�صالم قام لتاأ�صي�س  تبليغات اأعداء الإ�صالم باأّية و�صيلة ممكنة، حّتى يظهر 

جميع  من  واأخذها  املال،  وبيت  باملالّيات  مربوطة  قوانني  فيها  عادلة  حكومة 

ا، ودّيًة بوجه  ا، وحدًّ الطبقات على نهج عدل، وقوانني مربوطة باجلزائّيات ق�صا�صً

لو ُعمل به لقّلت اجلنايات لو مل تنقطع، وانقطعت بذلك املفا�صد املرتّتبة عليها، 

�صاء اهلل  ما  اإىل  والفواح�س  امل�صكرات من اجلنايات  ا�صتعمال  كالتي ترتّتب على 

تعاىل، وما ترتّتب على الفواح�س ما ظهر منها وما بطن، وقوانني مربوطة بالق�صاء 

امل�صهد يف  الوقت واملال، كما هو  اإتالف  واحلقوق على نهج عادل و�صهل من غري 

املحاكم الفعلّية، وقوانني مربوطة باجلهاد والدفاع واملعاهدات بني دولة الإ�صالم 

.
)1(

وغريها

ويقول )ر�صوان اهلل عليه(: "بل ميكن اأن يقال: الإ�صالم هو احلكومة ب�صوؤونها 

والأحكام قوانني الإ�صالم، وهي �صاأن �صوؤونها، بل الأحكام مطلوبات بالعر�س 

.
واأمور اآلّية لإجرائها وب�صط العدالة")2(

ِريَن  ُمبَشِّ ِّنَي  َّبِي الن َُّه  الل فَبََعَث  َواِحَدةً  أُمًَّة  النَّاُس  {َكاَن  الكرمية  الآية  ففي 

)1( روح اهلل املو�صوي اخلميني، كتاب البيع، حتقيق موؤ�ّص�صة تنظيم ون�صر اآثار الإمام اخلميني، )طهران، الطبعة 1، 

1421ه( اجلزء 2،  ال�صفحة 460.

)2( امل�صدر نف�صه، اجلزء  2، ال�صفحة 472.
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 تاأكيد 
َوُمنِْذِريَن َوأَنَْزَل َمَعُهُم الِْكتَاَب بِاْلَقِّ لِيَْحُكَم بنَْيَ النَّاِس فِيَما اْختَلَُفوا فِيِه})3(

الق�صط يف  اإقامة  اإىل  اإّل  الأنبياء ل تهدف  ُبعث بها  التي  الر�صالة  اأّن  على 

املجتمع الب�صرّي واأّن البّينات، والكتاب، وامليزان كّلها و�صائل وطرق لتحقيق 

تلك الغاية ال�صامية التي ُبعث الأنبياء من اأجلها.

كِتَاٍب  مِْن  َُّه  الل أَنَْزَل  ِبَا  آََمنُْت  {َوُقْل  الكرمي:  نبّيه  خماطًبا  تعاىل  وقال 

َّا أَنَْزلْنَا إِلَيَْك الِْكتَاَب بِاْلَقِّ لِتَْحُكَم  ، وقال تعاىل: {إِن
َوأُمِْرُت ِلَْعِدَل بَيْنَُكُم})4(

َُّه فَُأولَئَِك  ، وقال تعاىل: {َوَمْن لَْم يَْحُكْم ِبَا أَنَْزَل الل
َُّه})5( بنَْيَ النَّاِس ِبَا أََراَك الل

اِلُوَن})7(،  الظَّ ُهُم  فَُأولَئَِك  َُّه  الل أَنَْزَل  ِبَا  يَْحُكْم  لَْم  {َوَمْن   ،
الَْكافُِروَن })6( ُهُم 

، وقال تعاىل: {َوأَنَْزلْنَا 
َُّه فَُأولَئَِك ُهُم الَْفاِسُقوَن})8( و{َوَمْن لَْم يَْحُكْم ِبَا أَنَْزَل الل

قًا ِلَا بنَْيَ يََديِْه مَِن الِْكتَاِب َوُمَهيِْمنًا َعلَيِْه فَاْحُكْم بَيْنَُهْم ِبَا  إِلَيَْك الِْكتَاَب بِاْلَقِّ ُمَصدِّ
. وقال يف الآية التي بعدها 

َّبِعْ أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك مَِن اْلَقِّ})9( َُّه َوَل تَت أَنَْزَل الل
يَفْتُِنوَك  أَْن  أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم  َّبِعْ  تَت َُّه َوَل  الل أَنَْزَل  ِبَا  بَيْنَُهْم  موؤّكًدا: {َوأَِن اْحُكْم 

َُّه أَْن يُِصيبَُهْم بِبَعِْض ُذنُوبِهِْم  َا يُِريُد الل َّْوا فَاْعلَْم أَنَّ َُّه إِلَيَْك فَإِْن تََول َعْن بَعِْض َما أَنَْزَل الل
َِّه ُحْكًما  َِّة يَبُْغوَن َوَمْن أَْحَسُن مَِن الل َوإِنَّ َكثِيًرا مَِن النَّاِس لََفاِسُقوَن * أَفَُحْكَم اْلَاِهلِي
ََّقْوا لََكفَّْرنَا َعنُْهْم  ، وقال تعاىل: {َولَْو أَنَّ أَْهَل الِْكتَاِب آََمُنوا َوات

لَِقْومٍ يُوقُِنوَن})10(
َّْوَراةَ َوالِنِيَل َوَما أُنِْزَل إِلَيْهِْم  َُّهْم أَقَاُموا الت ِّئَاتِهِْم َوَلَْدَخلْنَاُهْم َجنَّاِت النَّعِيِم * َولَْو أَن ِّهِْم َلََكلُوا مِْن فَْوقِهِْم َومِْن َتِْت أَْرُجلِهِْم مِنُْهْم أُمٌَّة ُمقْتَِصَدةٌ َوَكثِيٌر مِنُْهْم َساَء َما َسي مِْن َرب
، وقال تعاىل: {ُقْل يَا أَْهَل الِْكتَاِب لَْسُتْم َعلَى َشْيءٍ َحتَّى تُقِيُموا 

يَعَْملُوَن})11(

)3( �صورة البقرة، الآية 213.

)4( �صورة ال�سورى، الآية 15.

)5( �صورة الن�ساء، الآية 105.

)6( �صورة املائدة، الآية 44.

)7( �صورة املائدة، الآية 45.

)8( �صورة املائدة، الية 47.

)9( �صورة املائدة، الآية 48.

)10( �صورة املائدة، الآيتان 49 و 50.

)11( �صورة املائدة، الآيتان 65 و 66.
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، وقال تعاىل: {َعَذابِي أُِصيُب 
ُِّكْم})12( َّْوَراةَ َواْلِْنِيَل َوَما أُنِْزَل إِلَيُْكْم مِْن َرب الت

َِّذيَن  َُّقوَن َويُْؤتُوَن الزََّكاةَ َوال َِّذيَن يَت بِِه َمْن أََشاُء َوَرْحَمتِي َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ فََسَأكُْتُبَها لِل
َِّذي يَِجُدونَُه َمْكُتوبًا ِعنَْدُهْم  َّبِيَّ الُمِّيَّ ال َّبُِعوَن الرَُّسوَل الن َِّذيَن يَت ُهْم بَِآيَاتِنَا يُْؤمُِنوَن * ال
ِّبَاِت َويَُحرُِّم  ي َّْوَراةِ َواْلِْنِيِل يَأُْمُرُهْم بِاْلَعُْروِف َويَنَْهاُهْم َعِن اْلُنَْكِر َويُِحلُّ لَُهُم الطَّ فِي الت
بِِه  آََمُنوا  َِّذيَن  فَال َعلَيْهِْم  َكانَْت  َّتِي  ال َواْلَْغَلَل  إِْصَرُهْم  َعنُْهْم  َويََضُع  اْلَبَائَِث  َعلَيْهُِم 
َُّها النَّاُس  َِّذي أُنِْزَل َمَعُه أُولَئَِك ُهُم اْلُفْلُِحوَن * ُقْل يَا أَي َّبَُعوا النُّوَر ال َوَعزَُّروهُ َونََصُروهُ َوات

.
َِّه إِلَيُْكْم َجِميعًا})13( ِّي َرُسوُل الل إِن

فالآيات التي ُذكرت توؤّكد مبجموعها على املفهوم الذي اأ�صلفناه وهو اأّن 

ًة منها الر�صالة املحّمدّية اإّنا جاءت لإقامة العدل  الر�صالت الإلهّية، وخا�صّ

نزل اإىل النا�س من قبل اهلل، ولإقامة 
ُ
بني النا�س، ولإقامة حكم اهلل، وما اأ

وحتليل  اخلبائث  حترمي  اأجل  ومن  املنكر،  عن  والنهي  باملعروف  الأمر 

الطّيبات، ومن اأجل حترير الإن�صان من اأغالل العبودّية والطاعة لغري اهلل 

بها  ُبعث  التي  الإ�صالمّية  الر�صالة  اأّن  �صبحانه على  واأّكد  وتعاىل،  �صبحانه 

اإّنا هي  الأهداف،  ولهذه  املوا�صفات  بهذه  واآله(  حمّمد )�صّلى اهلل عليه 

ر�صالة عاّمة �صاملة، ل تخت�ّس بزماٍن دون زمان، ول بقوٍم دون قوم.

ونخل�س مّما ذكرنا اإىل اأّن احلكومة روح الإ�صالم واأ�صا�صه، واأّن الإ�صالم 

املنف�صل عن احلكم وال�صيا�صة ا�صم دون م�صّمى ولفظ فاقد ملعناه، وعندئٍذ 

فل�صنا بحاجة اإىل اإثبات �صرورة اإقامة احلكومة الإ�صالمّية بالدليل، فنف�س 

الدليل الذي يثبت لنا حّقانّية الإ�صالم، وكّل الأدّلة التي على اأ�صا�صها نعرتف 

بالإ�صالم كدين األزمنا اهلل تعاىل باّتباعه والعمل به، وكّل ذلك دليل بنف�صه 

على وجوب اإقامة احلكم الإ�صالمّي ووجوب تطبيق النظام الإ�صالمّي على 

املجتمع بكاّفة �صوؤونه واأحواله.

)12( �صورة املائدة، الآية 68.

)13( �صورة الأعراف، الآيات 156 اإىل 158.





عقيدة التوحيد ونظام الحكم اإللهّي

الفصل الثاني
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�صريعة  يف  فرعّيًة  ق�صّيًة  لي�صت  الإ�صالمّية  احلكومة  ق�صّية  اإّن  الواقع  يف 

والزكاة  وال�صوم  ال�صالة  اأمثال  من  الواجبات  فروع  ك�صائر  الإ�صالم، 

وغريها، بل اإّنها مت�ّس اأ�صل العقيدة الإ�صالمّية وهو مبداأ التوحيد.

فالتوحيد الإلهّي يعني يف مدلوله احلقيقّي والعملّي اخل�صوع هلل وحده، 

ونفي اخل�صوع والطاعة والتبعّية لغريه، يف خمتلف نواحي احلياة. ول يتّم 

هذا التوحيد الإلهّي العملّي اإّل بقيام حكومة اإ�صالمّية عادلة يكون اخل�صوع 

والطاعة لها خ�صوًعا هلل وحده، وطاعًة له �صبحانه وتعاىل.

اإّل  الأوىل  تكتمل  ول  مرحلتني،  على  الإلهّي  التوحيد  اأّن  ذلك  وتو�صيح 

بالثانية:

املرحلة الأوىل: التوحيد النظرّي

تبارك  اهلل  بوحدانّية  والإميان  الإلهّي  التوحيد  على  القلب  عقد  وهو 

وتعاىل، ول بّد اأن نكون على ب�صرية من مفهوم التوحيد الإلهّي على امل�صتوى 

النظرّي، فاإّن هناك مفهومني للمبداأ الواحد اأحدهما حمّرف والآخر �صائب 

و�صليم.

ف: هو الذي يعترب الإله الواحد موجوًدا منعزًل عن الكون  املفهوم املحرَّ

واملجتمع انق�صت مهّمته يف عامل الوجود بعد خلقه للكون والإن�صان، ولي�س 

على الإن�صان اإّل اأن يقّدره ويحرتمه جزاًء على اإح�صانه الأّول يف خلق الأ�صياء 

من العدم.

فالإله يف هذا املفهوم اخلاطئ �صخ�صّيًة تاريخّيًة لي�س لها بواقع احلياة 

الإن�صانّية احلا�صرة دخل اأو م�صا�س من قريب اأو بعيد، واإّنا على الإن�صان 

اأن يقّد�صها ويكّرمها كما يقّد�س الأحفاد العجائز من اجلّدات واجلدود. وقد 

اأ�صار القراآن الكرمي اإىل هذا املفهوم املحّرف حيث قال: {َوقَالَِت الْيَُهوُد يَُد 
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.
َّْت أَيِْديهِْم َولُعُِنوا ِبَا قَالُوا بَْل يََداهُ َمبُْسوَطتَاِن يُنْفُِق َكيَْف يََشاُء})14( َِّه َمغْلُولٌَة ُغل الل

املفهوم ال�سليم: وهو الذي يعترب الإله الواحد مهيمًنا على الوجود كّله 

قائم  كّله  الوجود  اأّن  ويرى  حلظة،  كّل  يف  املخلوقات  على  في�صه  ا  ومفي�صً

بذاته تعاىل، واأّن الكون والإن�صان وكّل �صيء من �صوؤونه مب�صيئة الباري جّل 

ح حقيقة التوحيد،  وعال. والقراآن الكرمي مليء بالآيات والبّينات التي تو�صّ

القراآنية  ال�صور  بني  ومن  املفهوم،  هذا  عن  الغمو�س  وتزيل  َبه  ال�صُّ وُتزيح 

جند اأّن �صورتي الرعد والّنحل توؤّكدان على هذا املفهوم ب�صكل خا�ّس، حّتى 

لنجد اأّن الآيات يف هاتني ال�صورتني تدور حول هذا املو�صوع من اأّول ال�صورة 

اإىل اآخرها بالتقريب. 

ونذكر على �صبيل املثال بع�س الآيات من كلتا ال�صورتني: 

تَْزَداُد  َوَما  اْلَْرَحاُم  تَغِيُض  َوَما  أُنْثَى  ُكلُّ  َتِْمُل  َما  يَعْلَُم  َُّه  {الل �صورة الرعد: 

َهاَدةِ الَْكبِيُر اْلُتََعاِل})15(، {لَُه ُمَعقِّبَاٌت  َوُكلُّ َشْيءٍ ِعنَْدهُ ِبِقَْدارٍ َعالُِم الَْغيِْب َوالشَّ
ُِّروا َما  ُِّر َما بَِقْومٍ َحتَّى يَُغي ََّه َل يَُغي َِّه إِنَّ الل مِْن بنَْيِ يََديِْه َومِْن َخلْفِِه يَْحَفُظونَُه مِْن أَمِْر الل
، {ُقْل 

َُّه بَِقْومٍ ُسوًءا فََل َمَردَّ لَُه َوَما لَُهْم مِْن ُدونِِه مِْن َوالٍ})16( بَِأنُْفِسهِْم َوإَِذا أََراَد الل
ََّخْذُتْ مِْن ُدونِِه أَْولِيَاَء َل َيْلُِكوَن ِلَنُْفِسهِْم  َُّه ُقْل أَفَات َماَواِت َواْلَْرِض ُقِل الل َمْن َربُّ السَّ
لَُماُت َوالنُّوُر أَمْ  َهْل تَْستَِوي الظُّ نَفْعًا َوَل َضّرًا ُقْل َهْل يَْستَِوي اْلَْعَمى َوالْبَِصيُر أَمْ 
َُّه َخالُِق ُكلِّ َشْيءٍ َوُهَو  َِّه ُشَرَكاَء َخلَُقوا َكَخلْقِِه فَتََشابََه اْلَلُْق َعلَيْهِْم ُقِل الل َجَعلُوا لِل

.
الَْواِحُد الَْقهَّاُر})17(

يُْشِرُكوَن  َعمَّا  َوتََعالَى  ُسبَْحانَُه  تَْستَعِْجلُوهُ  فََل  َِّه  الل أَمُْر  �صورة النحل: {أَتَى 

َُّه َل إِلََه إِلَّ أَنَا  أَْن أَنِْذُروا أَن َعلَى َمْن يََشاُء مِْن ِعبَاِدهِ  يُنَزُِّل اْلَلئَِكَة بِالرُّوِح مِْن أَمِْرهِ 

)14( �صورة املائدة، الآية 64.

)15( �صورة الرعد، الآيتان 8 و9.

)16( �صورة الرعد، الآية 11.

)17( �صورة الرعد، الآية 16.
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َِّه َل يَْخلُُقوَن َشيْئًا َوُهْم يُْخلَُقوَن أَمَْواٌت  َِّذيَن يَْدُعوَن مِْن ُدوِن الل َُّقوِن})18(، {َوال فَات
بِاْلَِخَرةِ  يُْؤمُِنوَن  َل  َِّذيَن  فَال َواِحٌد  إِلٌَه  إِلَُهُكْم  يُبَْعُثوَن  َّاَن  أَي يَْشُعُروَن  َوَما  أَْحيَاءٍ  َغيُْر 
َا قَْولُنَا لَِشْيءٍ إَِذا أََرْدنَاهُ أَْن نَُقوَل لَُه ُكْن  ُقلُوبُُهْم ُمنِْكَرةٌ َوُهْم ُمْستَْكبُِروَن})19(، {إِنَّ
َُّقوَن  َِّه تَت يُن َواِصبًا أَفََغيَْر الل َماَواِت َواْلَْرِض َولَُه الدِّ فَيَُكوُن})20(، {َولَُه َما فِي السَّ
رُّ فَإِلَيِْه َتَْأُروَن})21(، {َويَعُْبُدوَن  ُكُم الضُّ َِّه ثُمَّ إَِذا َمسَّ َوَما بُِكْم مِْن نِعَْمةٍ فَِمَن الل
َماَواِت َواْلَْرِض َشيْئًا َوَل يَْستَِطيُعوَن فََل  َِّه َما َل َيْلُِك لَُهْم ِرْزقًا مَِن السَّ مِْن ُدوِن الل
َُّه َمثًَل َعبًْدا َمْلُوكًا َل يَقِْدُر  ََّه يَعْلَُم َوأَنُْتْم َل تَعْلَُموَن َضَرَب الل َِّه اْلَمْثَاَل إِنَّ الل تَْضِربُوا لِل
َّا ِرْزقًا َحَسنًا فَُهَو يُنْفُِق مِنُْه ِسّرًا َوَجهًْرا َهْل يَْستَُووَن اْلَْمُد  َعلَى َشْيءٍ َوَمْن َرَزقْنَاهُ مِن

.
َِّه بَْل أَكْثَُرُهْم َل يَعْلَُموَن})22( لِل

تعني  التوحيد  اأّن حقيقة  بو�صوح على  توؤّكد  وكثرٌي غريها  الآيات  فهذه 

العتقاد باأّن الأمر كّله هلل، واأّنه ل موؤّثر يف الوجود اإّل اهلل �صبحانه وتعاىل، 

�صبحانه  اهلل  مل�صيئة  واآثارها  واأفعالها  وجودها  يف  تابعًة  كّلها  الأ�صياء  واأّن 

وتعاىل و�صّنته التي قّدرها يف الوجود. هذا من التوحيد النظري. 

املرحلة الثانية: التوحيد العملّي

ومعنى التوحيد العملّي هو اأن يكون الإن�صان يف عمله خا�صًعا هلل وحده. 

وهذا يف احلقيقة نتيجة التوحيد النظرّي، مبعنى اأّن �صدق عقيدة التوحيد 

اإّنا يتجّلى من خالل التوحيد العملّي. فاإّن  اأو ُقل �صدق التوحيد النظرّي 

عمله  يف  هلل  الإن�صان  خ�صوع  يقت�صي  هلل  كّلها  الأ�صياء  بخ�صوع  العتقاد 

يقت�صي  وم�صيئته  اهلل  لأمر  تابعة  كّلها  الأ�صياء  باأّن  والعتقاد  وت�صّرفاته، 

)18( �صورة النحل، الآيتان 1 و2.

)19( �صورة النحل، الآيات 20 اإىل 22.

)20( �صورة النحل، الآية 40.

)21( �صورة النحل، الآيتان 52 و53.

)22( �صورة النحل، الآيات  73 اإىل 75.
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ا هلل تعاىل يف حياته وحركاته. تبعّية الإن�صان اأي�صً

ََّقْوا لََكفَّْرنَا  انظر الآية الكرمية التي تقول: {َولَْو أَنَّ أَْهَل الِْكتَاِب آََمُنوا َوات

َواْلِْنِيَل  َّْوَراةَ  الت أَقَاُموا  َُّهْم  أَن َولَْو   * النَّعِيِم  َجنَّاِت  َوَلَْدَخلْنَاُهْم  ِّئَاتِهِْم  َسي َعنُْهْم 
ُمقْتَِصَدةٌ  أُمٌَّة  مِنُْهْم  أَْرُجلِهِْم  َتِْت  َومِْن  فَْوقِهِْم  مِْن  َلََكلُوا  ِّهِْم  َرب مِْن  إِلَيْهِْم  أُنِْزَل  َوَما 
املعنى وعظمة  روعة  لتجد  فيها  وتاأّمل   ،

يَعَْملُوَن })23( َما  َساَء  مِنُْهْم  َوَكثِيٌر 
املربهن  الربط  هذا  كّلها يف  كيف جتّلت  الأدبّية،  البالغة  وجمال  الدليل 

، وبني التوحيد 
َماَواِت َواْلَْرِض})24( بني التوحيد النظري: {َولَُه َما فِي السَّ

تعبري  باأوجز  وذلك   ،
َُّقوَن})25( تَت َِّه  الل أَفََغيَْر  َواِصبًا  يُن  الدِّ {َولَُه  العلمّي: 

واأجمل خطاب.

اأّن  جتد  ولهذا  العملّي،  التوحيد  عن  اأخرى  عبارة  التقوى  اأّن  والواقع 

القراآن يحكي موجز ر�صالة الأنبياء بهذه العبارة تارة: {الر كِتَاٌب أُْحِكَمْت 

نَِذيٌر  مِنُْه  لَُكْم  َّنِي  إِن ََّه  الل إِلَّ  تَعُْبُدوا  أَلَّ  َخبِيرٍ  َحِكيٍم  لَُدْن  مِْن  لَْت  فُصِّ ثُمَّ  آَيَاتُُه 
ِّي لَُكْم نَِذيٌر ُمبنٌِي أَْن َل تَعُْبُدوا  َوبَِشيٌر})26(، {َولََقْد أَْرَسلْنَا نُوًحا إِلَى قَْومِِه إِن
ََّه َما لَُكْم مِْن إِلَهٍ  ََّه})27(، {َوإِلَى َعادٍ أََخاُهْم ُهوًدا قَاَل يَا قَْومِ اْعُبُدوا الل إِلَّ الل
ََّه َما لَُكْم مِْن إِلَهٍ  َغيُْرهُ})28(، {َوإِلَى ثَُموَد أََخاُهْم َصاِلًا قَاَل يَا قَْومِ اْعُبُدوا الل
ََّه َما لَُكْم مِْن إِلَهٍ  َغيُْرهُ})29(، {َوإِلَى َمْديََن أََخاُهْم ُشَعيْبًا قَاَل يَا قَْومِ اْعُبُدوا الل

.
َغيُْرهُ})30(

نُوٍح  قَْوُم  بَْت  {َكذَّ العبارة:  بهذه  الأنبياء  ر�صالة  موجز  حتكي  وثانية 

)23(  �صورة املائدة، الآيتان 65 و66.

)24(  �صورة النحل، الآية 52.

)25( �صورة النحل، الآية 52.

)26( �صورة هود، الآيتان 1 و2.

)27( �صورة هود، الآيتان 25 و26.

)28( �صورة هود، الآية 50.

)29( �صورة هود، الآية 61.

)30( �صورة هود، الآية 84.
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َُّقوا  ِّي لَُكْم َرُسوٌل أَمنٌِي * فَات َُّقوَن * إِن لَُهْم أَُخوُهْم نُوٌح أََل تَت اْلُْرَسلنَِي * إِْذ قَاَل 
أََل  ُهوٌد  أَُخوُهْم  لَُهْم  قَاَل  إِْذ   * اْلُْرَسلنَِي  َعاٌد  بَْت  َوأَِطيُعوِن})31(، {َكذَّ ََّه  الل
ثَُموُد  بَْت  َوأَِطيُعوِن})32(، {َكذَّ ََّه  الل َُّقوا  فَات   * أَمنٌِي  َرُسوٌل  لَُكْم  ِّي  إِن  * َُّقوَن  تَت
َُّقوا  ِّي لَُكْم َرُسوٌل أَمنٌِي * فَات َُّقوَن * إِن اْلُْرَسلنَِي * إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم َصالٌِح أََل تَت
بَْت قَْوُم لُوٍط اْلُْرَسلنَِي * إِْذ قَاَل لَُهْم أَُخوُهْم لُوٌط أََل  ََّه َوأَِطيُعوِن})33(، {َكذَّ الل
أَْصَحاُب  َب  َوأَِطيُعوِن})34(، {َكذَّ ََّه  الل َُّقوا  فَات  * أَمنٌِي  َرُسوٌل  لَُكْم  ِّي  إِن َُّقوَن  تَت
َُّقوا  ِّي لَُكْم َرُسوٌل أَمنٌِي * فَات َُّقوَن * إِن اْلَيَْكِة اْلُْرَسلنَِي * إِْذ قَاَل لَُهْم ُشَعيٌْب أََل تَت

.
َوأَِطيُعوِن})35( ََّه  الل

وحده  تعاىل  اهلل  عبادة  فاإّن  بلفظني:  واحًدا  معًنى  والعبارتان حتكيان 

هي بعينها تقوى اهلل �صبحانه وتعاىل التي جاء الأمر بها يف احلكاية الثانية 

لر�صالة الأنبياء عليهم ال�صالم. ويبدو من جمموع اآيات الطائفة الثانية اأّن 

ا كّليًّا غام�س الأبعاد  تقوى اهلل التي اأمر بها الأنبياء لي�س مفهوًما جتريدًيّ

حت وبالدّقة م�صداق هذه التقوى واملراد احلقيقّي  وامل�صاديق، بل اإّنها و�صّ

من الأمر به بقولهم: {َوأَِطيُعوِن}.

مو�صوعان م�صتقاّلن، 
َوأَِطيُعوِن}  ََّه  الل َُّقوا  {فَات فلي�س يف كلمة الأنبياء 

قَْومِ  منف�صل اأحدهما عن الآخر، بل هناك ر�صالًة واحدة يف عبارة: {يا 

{أََل  أخرى:  عبارة  في  وهي  َغيُْرهُ})36(.  إِلَهٍ  مِْن  لَُكْم  َما  ََّه  الل اْعُبُدوا 
وامليداين:  العملي  وتعّينها  م�صداقها  يف  وهي  اللّه}.  و{اتّقوا  َُّقوَن}  تَت
واخل�صوع  العملّية  التبعّية  تتحّقق  الطاعة  وبهذه  {َوأَِطيُعوِن}، 

)31( �صورة ال�سعراء، الآيات 105 اإىل 108.

)32( �صورة ال�سعراء، الآيات 123 اإىل 126.

)33( �صورة ال�سعراء، الآيات 141 اإىل 144.

)34( �صورة ال�سعراء،  الآيات 160 اإىل 163.

)35( �صورة ال�سعراء، الآيات  176 اإىل 179.

)36( �صورة الأعراف، الآية 59.
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�صلوك  يف  العملّي  التوحيد  يتجّلى  وبذلك  وتعاىل،  �صبحانه  هلل  احلقيقّي 

الإن�صان املوؤمن باهلل وحده.

التوحيد العملي وتوحيد الطاعة

تبنّي – من احلديث الذي اأ�صلفناه – اأّن التوحيد العملّي يف واقعه هو توحيد 

الإن�صان  اأن ل يطيع  الطاعة هلل �صبحانه وتعاىل، فحقيقة العمل بالتوحيد 

يف �صلوكه ويف جميع �صوؤونه احلياتّية - فردّيًة كانت اأو اجتماعّيًة، �صيا�صّيَة 

كانت اأو اقت�صادّيَة، اأم غريها - غري اهلل �صبحانه وتعاىل، واأن يطيع اهلل 

وحده يف جميع ذلك.

ففي جمال التوحيد النظرّي، ل بّد للموّحد اأن ل يرى موؤثًرا يف الوجود 

بيد اهلل،  كّله  الأمر  اأّن  يعتقد  واأن  على نحو ال�صتقالل غري اهلل �صبحانه، 

واأّن اإىل اهلل ت�صري الأمور، واأّن له اخللق والأمر، واأّن له من يف ال�صماوات 

والأر�س وما فيهما، واأّن له امللك واأّنه يفعل ما ي�صاء، ول يفعل ما ي�صاء غريه.

فاإذا كانت �صوؤون اخللق والكون بيده كّلها، مبقت�صى التوحيد النظرّي، 

فال بّد اأن يوّجه الإن�صان اإرادته واختياره الوجهة التي يريده اهلل �صبحانه 

اهلل  اإرادة  مع  والختيارّية  الإرادّية،  اأفعاله  كّل  يف  ين�صجم  اأن  اأي  وتعاىل 

واأمره ونهيه فوق  اإرادته،  اإرادة اهلل �صبحانه فوق  واأن يجعل  واأمره ونهيه، 

َماَواِت  َِّه يَْسُجُد َما فِي السَّ هواه ورغبته. فحينما يقول القراآن العظيم: {َولِل

فِي  َوَمْن  َماَواِت  السَّ فِي  َمْن  لَُه  يَْسُجُد  ََّه  الل أَنَّ  تََر  {أَلَْم   ،
اْلَْرِض})37( فِي  َوَما 

حقيقة  فاإّن  �صبحانه،  هلل  املطلق  اخل�صوع  بال�صجود  يق�صد   ،
اْلَْرِض})38(

يف  التوحيد  فكرة  عن  بذلك  ويعرّب  واخل�صوع،  التذّلل  نهاية  هي  ال�صجود 

جمالها النظرّي.

)37( �صورة النحل، الآية 49.

)38( �صورة احلج، الآية 18.
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َُّكْم َوافَْعلُوا  َِّذيَن آََمُنوا اْرَكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َرب َُّها ال وحينما يقول: {يَا أَي

َجَعَل  َوَما  اْجتَبَاُكْم  ُهَو  ِجَهاِدهِ  َحقَّ  َِّه  الل فِي  َوَجاِهُدوا   * تُفْلُِحوَن  َُّكْم  لََعل اْلَيَْر 
ََّة أَبِيُكْم إِبَْراِهيَم ُهَو َسمَّاُكُم اْلُْسلِِمنَي مِْن قَبُْل َوفِي َهَذا  يِن مِْن َحَرٍج مِل َعلَيُْكْم فِي الدِّ
َوآَتُوا  َلةَ  الصَّ فََأقِيُموا  النَّاِس  َعلَى  ُشَهَداَء  َوتَُكونُوا  َعلَيُْكْم  َشهِيًدا  الرَُّسوُل  لِيَُكوَن 
. فاإّنه �صبحانه 

َِّه ُهَو َمْوَلُكْم فَنِعَْم اْلَْولَى َونِعَْم النَِّصيُر})39( الزََّكاةَ َواْعتَِصُموا بِالل
ير�صم للعباد طريق التوحيد العملّي الذي يعرّب عنه مبّلة اإبراهيم، وي�صف 

الطاعة  لتوحيد  مرادًفا  الإ�صالم  ويجعل  بامل�صلمني،  العملّيني  املوّحدين 

واخل�صوع هلل �صبحانه وتعاىل، وبهذه املنا�صبة يوؤّكد على اأّن اهلل �صبحانه هو 

املوىل، واأّنه نعم املوىل، ونعم الن�صري.

َِّذي  َا أُمِْرُت أَْن أَْعُبَد َربَّ َهِذهِ الْبَلَْدةِ ال وبهذا يّت�صح معنى قوله تعاىل: {إِنَّ

ِّي  َّنِي َهَدانِي َرب َحرََّمَها َولَُه ُكلُّ َشْيءٍ َوأُمِْرُت أَْن أَُكوَن مَِن اْلُْسلِِمنَي})40(، {ُقْل إِن
ََّة إِبَْراِهيَم َحنِيفًا َوَما َكاَن مَِن اْلُْشِركنَِي * ُقْل إِنَّ  إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيٍم ِدينًا قِيًَما مِل
َِّه َربِّ الَْعاَلنِي *َ َل َشِريَك لَُه َوبَِذلَِك أُمِْرُت َوأَنَا  َصَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَاتِي لِل
َِّه أَبْغِي َربًّا َوُهَو َربُّ ُكلِّ َشْيءٍ})41(، {َوَمْن يَْرَغُب َعْن  أَوَُّل اْلُْسلِِمنَي ُقْل أََغيَْر الل
اِلنَِي   َُّه فِي اْلَِخَرةِ َلَِن الصَّ نْيَا َوإِن َِّة إِبَْراِهيَم إِلَّ َمْن َسفَِه نَفَْسُه َولََقِد اْصَطَفيْنَاهُ فِي الدُّ مِل
ى بَِها إِبَْراِهيُم بَنِيِه َويَعُْقوُب  ُُّه أَْسلِْم قَاَل أَْسلَْمُت لَِربِّ الَْعاَلنَِي * َوَوصَّ * إِْذ قَاَل لَُه َرب
يَن فََل َتُوتُنَّ إِلَّ َوأَنُْتْم ُمْسلُِموَن * أَمْ ُكنُْتْم ُشَهَداَء إِْذ  ََّه اْصَطَفى لَُكُم الدِّ يَا بَنِيَّ إِنَّ الل
َحَضَر يَعُْقوَب اْلَْوُت إِْذ قَاَل لِبَنِيِه َما تَعُْبُدوَن مِْن بَعِْدي قَالُوا نَعُْبُد إِلََهَك َوإِلََه آَبَائَِك 

.
إِبَْراِهيَم َوإِْسَماِعيَل َوإِْسَحاَق إِلَهًا َواِحًدا َونَْحُن لَُه ُمْسلُِموَن})42(

وهذا هو معنى اإ�صالم الوجه هلل �صبحانه الذي يعني اأن يكون العبد يف 

)39( �صورة احلج، الآيتان 77 و78.

)40( �صورة النمل، الآية 91.

)41( �صورة الأنعام، الآيات 161 اإىل 164.

)42( �صورة البقرة، الآيات 130 اإىل 133.
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وجهته اأي يف الطريقة التي ي�صلكها يف حياته، ويف كل ما تتوّجه اإليه اإرادته 

ا عّمن �صواه. خا�صًعا هلل �صبحانه مطيًعا لأمره، ممتثاًل لإرادته معر�صً

َِّذيَن أُوتُوا الِْكتَاَب إِلَّ  َِّه اْلِْسَلُم َوَما اْختَلََف ال يَن ِعنَْد الل قال تعاىل: {إِنَّ الدِّ

ََّه َسِريُع اْلَِساِب  الل فَإِنَّ  َِّه  الل بَِآيَاِت  يَْكُفْر  َوَمْن  بَيْنَُهْم  بَغْيًا  الْعِلُْم  بَعِْد َما َجاَءُهُم  مِْن 
الِْكتَاَب  أُوتُوا  َِّذيَن  لِل َوُقْل  َّبََعِن  ات َوَمِن  َِّه  لِل َوْجهَِي  أَْسلَْمُت  فَُقْل  وَك  َحاجُّ فَإِْن   *

َُّه بَِصيٌر  َا َعلَيَْك الْبََلُغ َوالل َّْوا فَإِنَّ ِّنَي أَأَْسلَْمُتْم فَإِْن أَْسلَُموا فََقِد اْهتََدْوا َوإِْن تََول ِّي َواْلُم
. ويف الآية دللة على اأّن الأنبياء �صلوات اهلل عليهم هم الطليعة 

بِالْعِبَاِد})43(
النا�س  اإ�صالم  واأّن  تعاىل،  هلل  الطاعة  وتوحيد  هلل،  الإ�صالم  طريق  يف 

الآخرين هلل تعاىل اإّنا يتحّقق بتبعّيتهم لالأنبياء عليهم ال�صالم،{أَْسلَْمُت 

ا: {ُقْل َهِذهِ َسبِيلِي أَْدُعو إِلَى  َّبََعِن}، كما قال �صبحانه اأي�صً َِّه َوَمِن ات َوْجهَِي لِل
. ولهذا 

َِّه َوَما أَنَا مَِن اْلُْشِركنَِي})44( َّبََعنِي َوُسبَْحاَن الل َِّه َعلَى بَِصيَرةٍ أَنَا َوَمِن ات الل
جند القراآن الكرمي يحكي عن ل�صان نبّي اهلل �صليمان بن داوود قوله: {أَلَّ 

، فالإ�صالم هلل اإّنا يتحّقق باخل�صوع حلكمه 
تَعْلُوا َعلَيَّ َوأْتُونِي ُمْسلِِمنَي})45(

اجلاري على يد عبده ال�صالح �صليمان فال بّد لالآخرين اأن يخ�صعوا لهذا 

اأولياوؤه ال�صاحلون، ولن  احلكم واأن ل يعلوا على حكومة اهلل التي يقيمها 

يكون اإ�صالم اإل بهذه التبعّية للقادة الإلهّيني. 

)43( �صورة اآل عمران، الآيتان 19 و20.

)44( �صورة يو�سف، الآية 108.

)45( �صورة النمل، الآية 31.
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اأّما توحيد الطاعة هلل، فتعني اأّن الولية له تعاىل على النا�س ل لغريه، فاإّن 

الولية معناها ال�صيطرة وال�صلطة، فقد جاء يف اللغة ويّل البلد: ت�صّلط عليه. 

. فالولية 
)46(

ا ويّل ال�صيء وعليه ولية: ملك اأمره وقام به وجاء يف اللغة اأي�صً

يف روحها تعني حّق اّتخاذ القرار وتعيني امل�صري. 

وال�صوؤال هنا:  ما هي الطريقة  التي ل بّد اأن يكّيف بها  الإن�صان حياته 

الفردّية والجتماعّية مبختلف �صوؤونها وحقولها وم�صريه؟ وما هو امل�صدر 

الإن�صان  حياة  ب�صاأن  القرار  واّتخاذ  الإن�صان  م�صري  تعيني  له  يحّق  الذي 

و�صلوكه وكاّفة �صوؤونه؟

واإذا كان التوحيد العملّي يقت�صي خ�صوع الإن�صان هلل وطاعته املطلقة له 

اأبًدا. فاإّن معنى خ�صوع الإن�صان هلل  تعاىل فاجلواب وا�صح ل غمو�س فيه 

وطاعته له اأّن اهلل هو الذي ل بّد اأن يقّرر لالإن�صان م�صريه والطريقة التي 

يكّيف بها �صوؤونه احلياتّية يف خمتلف جمالتها و�صعبها.

اإّن النظرة التوحيدّية حتكم اأن يكون �صاحب القرار يف الكون كّله هو اهلل 

�صبحانه وتعاىل، وتاأبى هذه النظرة التوحيدّية اإىل الكون اأّي ا�صتثناء، فلي�س 

الإن�صان وحياته الفردّية والجتماعّية ا�صتثناًء يف هذه النظرة ال�صاملة، ول 

ميكن اأن يكون الإن�صان ن�صاًزا يف هذه املجموعة الكونّية اخلا�صعة هلل تعاىل 

ِّي أََحًدا * َولَْوَل إِْذ َدَخلَْت َجنَّتََك ُقلَْت  ِّي َوَل أُْشِرُك بَِرب َُّه َرب وحده؛ {لَِكنَّا ُهَو الل

. اإىل قوله تعاىل: 
َِّه إِْن تََرِن أَنَا أَقَلَّ مِنَْك َماًل َوَولًَدا})47( ةَ إِلَّ بِالل َُّه َل ُقوَّ َما َشاَء الل
.

َِّه اْلَقِّ ُهَو َخيٌْر ثََوابًا َوَخيٌْر ُعقْبًا})48( {ُهنَالَِك الَْوَليَُة لِل
واإذا كان �صاحب القرار يف الكون واحًدا وهو اهلل تعاىل لي�س غريه، واإذا 

�صبحانه،  لولية اهلل  الكونّية اخلا�صعة  املجموعة  الإن�صان �صمن هذه  كان 

املرع�صي  العظمى  اهلل  اآية  مكتبة  من�صورات  اإيران:  )قم-  املوارد  اأقرب  اللبناين،  ال�صرتوين  اخلوري  )46( �صعيد 

النجفي(، ال�صفحة 1487.

)47( �صورة الكهف، الآيتان 38 و39.

)48( �صورة الكهف، الآية 44.
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فلي�صت الولية يف حياة الإن�صان اإّل هلل وحده، فهو �صاحب القرار يف حياة 

الإن�صان وهو املوىل ونعم املوىل ونعم الن�صري.

اإىل هنا، اّت�صح لدينا اأّن مقت�صى التوحيد العملّي توحيد الولية والطاعة 

اأّن قبول ولية غري اهلل تعاىل والت�صليم  هلل �صبحانه وتعاىل، ونتيجة ذلك 

واخل�صوع له خروج عن طريقة التوحيد. ولكن كيف ياأخذ التوحيد العملّي اأو 

الطاعة والولية املطلقة الإلهّية جمراهما يف حياة الإن�صان؟ وكيف ينطبق 

الإ�صالم احلقيقّي الذي هو التوحيد العملّي واخل�صوع املطلق هلل �صبحانه 

وتعاىل على حياة الإن�صان؟ ويف جميع �صوؤونها وجمالتها؟

ب اهلل �صبحانه وتعاىل يف عباده  لي�س هناك اإّل طريق واحد، وهو اأن ين�صّ

له  طاعتهم  لتكون  وليته،  عليهم  ويفرت�س  واّتباعه،  بطاعته  ياأمرهم  َمن 

طاعة هلل �صبحانه واخل�صوع لوليته خ�صوًعا لولية اهلل �صبحانه وتعاىل. واأّي 

طريق غري هذا الطريق حّتى الطرق التي تتبّنى اآراء النا�س اأ�صا�ًصا لنبثاق 

املحور الذي ي�صّلم له النا�س بالطاعة والنقياد ويخّولونه اأمر الت�صّرف يف 

حياتهم و�صوؤونهم، ف�صاًل عن الطرق املعتمدة على اأ�صا�س القهر، والغلبة، 

النا�س،  اآراء  و�صرقة  والتمويه،  والت�صليل،  واخلداع،  وال�صيطرة،  والقوة، 

واغت�صاب اإرادتهم وغري ذلك، كّل هذه الطرق تتنافى والنظرة التوحيدّية 

اأ�صا�س التوحيد الإلهّي الذي يريد لالإن�صان  للكون والإن�صان، وتتناق�س مع 

اأمره هلل  وم�صّلًما  وتعاىل،  �صبحانه  واإرادته هلل  يكون خا�صًعا يف حياته  اأن 

�صبحانه وتعاىل، ومنقاًدا لوليته وُحكمه.

فهناك طريقان اأمام الإن�صان لي�س لهما ثالث: 

الإميان باهلل وحده.. 1  

 والإميان بالطاغوت.. 2

وكّل ما �صوى اهلل اإذا احتّل يف املجتمع الب�صري موقًعا اإلهًيا، وفر�س نف�صه 

فوق العباد وطلب منهم طاعته والنقياد لأمره حّتى لو كان ذلك بفعل اآراء 
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َمن كانت طاعته منبثقًة من طاعة  اإّل  فاإّنا هو طاغوت،  اأنف�صهم  النا�س 

به اهلل  اهلل، وكان النقياد له انقياًدا هلل �صبحانه وتعاىل، وهو الذي ين�صّ

�صبحانه وتعاىل على النا�س اإماًما وقائًدا لي�صلك بهم طريق الطاعة الإلهّية، 

َِّه  اُغوِت َويُْؤمِْن بِالل ، قال تعاىل: {فََمْن يَْكُفْر بِالطَّ
)49(

وينّفذ فيهم اأمر اهلل ونهيه

. وقد �صبق اأن 
َُّه َسِميٌع َعلِيٌم})50( فََقِد اْستَْمَسَك بِالُْعْرَوةِ الُْوثَْقى َل انْفَِصامَ لََها َوالل

َُّقوا  اأ�صرنا اإىل ما يحكيه القراآن من موجز ر�صالة النبياء بقوله تعاىل: {فَات

اأّن طاعة الأنبياء م�صداق التقوى الإلهّية  اإىل  ،  ونّبهنا 
َوأَِطيُعوِن})51( ََّه  الل

التي هي بدورها تعبري عن التوحيد العملّي. 

موا�سفات القادة الإلهّيني

والطاعة  الولية  توحيد  يفر�س  العملّي  التوحيد  اإّن  تقّدم،  ما  على  بناًء 

ب اهلل �صبحانه  اأن ين�صّ والطاعة يقت�صي  الولية  واإّن توحيد  هلل �صبحانه، 

وتعاىل، يف عباده قائًدا ووليًّا يطيعون اهلل بطاعته، وي�صّلمون هلل �صبحانه 

وتعاىل بالنقياد له.

فالقائد الإلهّي يف كلمة واحدة هو القائد الذي يحمل املوا�صفات التي 

)49( وانطالًقا من هذا الأ�صا�س التوحيدي فكّل طاعة وانقياد مل تنته اإىل طاعة اهلل فاإّنها طاعة الطاغوت، وكل مطاع ل 

تنتهي طاعته اإىل طاعة اهلل فاإّنه طاغوت. اإذن، فاإطاعة اأّي اإن�صان حتى الوالدين، اأو ال�صديق اأو القادة ال�صيا�صيني 

واحلزبّيني اإّنا جتوز باإذن من اهلل �صبحانه، واإل فاإّنه من عبادة الطاغوت. وقد وردت بذلك اأحاديث كثرية عن 

املع�صومني منها ما رواه القمي ب�صند �صحيح عن اأبي عبداهلل )عليه ال�صالم( يف قول اهلل عّز وجّل: {وما يؤمن 

قال: �صرك طاعة، ولي�س �صرك عبادة. ال�صيخ حمّمد بن احل�صن احلّر العاملي،  إّل وهم مشركون}  بالله  أكثرهم 
و�سائل ال�سيعة اإىل حت�سيل م�سائل ال�سريعة )دار اإحياء الرتاث العربي(، اجلزء 18، ال�صفحة 90.

وروى ال�صدوق باإ�صناده عن الإمام ال�صادق )عليه ال�صالم( اأّنه قال: اإّياك والريا�صة فما طلبها اأحد اإل هلك – اإىل 

ب رجاًل دون احلجة فت�صّدقه يف كل ما قال، وتدعو النا�س اإىل قوله. ال�صيخ حمّمد  اأن قال – اإّنا ذلك اأن تن�صّ

بن احل�صن احلّر العاملي، و�سائل ال�سيعة اإىل حت�سيل م�سائل ال�سريعة )دار اإحياء الرتاث العربي(، اجلزء 18، 

ال�صفحة 93.

)50( �صورة البقرة، الآية 256.

)51( �صورة ال�سعراء، الآية 108.
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انقياًدا هلل تعاىل. وهذه  له  اأن تكون طاعته طاعًة هلل والنقياد  اإىل  توؤّدي 

املوا�صفات تتلّخ�س يف عنا�صر اأ�صا�صّية ثالثة:

الأّول: اأن يكون عاملًا بكّل ما يريده اهلل تعاىل منه ومن �صائر عباده. 

الثاين: اأن يكون منقاًدا هلل تعاىل م�صلًِّما لأمره ل يتخّطاه قيد اأنلة.

الثالث: اأن يكون من�صوًبا للحكم من قبل اهلل تعاىل. 

ًة نبّينا �صّلى  وقد جتّلت هذه ال�صفات يف الأنبياء عليهم ال�صالم، وخا�صّ

َُّه َعلَيَْك الِْكتَاَب  اهلل عليه واآله، اأّما الو�صف الأّول فقد قال تعاىل: {َوأَنَْزَل الل

َِّه َعلَيَْك َعِظيًما})52(، {َونَزَّلْنَا  ََّمَك َما لَْم تَُكْن تَعْلَُم َوَكاَن فَْضُل الل َواْلِْكَمَة َوَعل
.

َعلَيَْك الِْكتَاَب تِبْيَانًا لُِكلِّ َشْيءٍ َوُهًدى َوَرْحَمًة َوبُْشَرى لِلُْمْسلِِمنَي})53(
فالكتاب املنّزل على الر�صول الأعظم تبيان لكّل �صيء، ويدخل يف هذا 

العموم ال�صامل كّل ما حتتاجه الب�صرّية يف حياتها من ُنظم وت�صريعات ويف 

ذلك.  وغري  واقت�صاد  وتربية،  و�صيا�صة،  وحكم،  اإدارة،  من  املجالت  كّل 

وهذا الكتاب املنّزل على الر�صول، هو هدًى ورحمًة وب�صرى للم�صلمني، اأي 

الر�صول  واّتبعوا  الذين خ�صعوا لولية اهلل تعاىل وطاعته، وانقادوا لأمره، 

�صّلى اهلل عليه واآله كما بنّي �صبحانه وتعاىل ذلك قائاًل: {َوَرْحَمتِي َوِسَعْت 

َِّذيَن  ال يُْؤمُِنوَن *  بَِآيَاتِنَا  َِّذيَن ُهْم  َوال َويُْؤتُوَن الزََّكاةَ  َُّقوَن  يَت َِّذيَن  لِل فََسَأكُْتُبَها  ُكلَّ َشْيءٍ 
.

َّبِيَّ اْلُمِّيَّ})54( َّبُِعوَن الرَُّسوَل الن يَت
ََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل فَإِْن  واأّما الو�صف الثاين، فقد قال تعاىل: {ُقْل أَِطيُعوا الل

َا َعلَيِْه َما ُحمَِّل َوَعلَيُْكْم َما ُحمِّلُْتْم َوإِْن تُِطيُعوهُ تَهْتَُدوا َوَما َعلَى الرَُّسوِل  َّْوا فَإِنَّ تََول
، وقال تعاىل: {َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى * َوَما يَنِْطُق 

إِلَّ الْبََلُغ اْلُبنُِي})55(

)52( �صورة الن�ساء، الآية 113.

)53( �صورة النحل، الآية 89.

)54( �صورة الأعراف، الآيتان 156 و157.

)55( �صورة النور، الآية 54.
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الرَُّسوَل فََقْد  ، وقال تعاىل: {َمْن يُِطعِ 
َعِن الَْهَوى إِْن ُهَو إِلَّ َوْحٌي يُوَحى})56(

 ،
ََّك َلَِن اْلُْرَسلنَِي َعلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ})58( ، وقال تعاىل: {إِن

ََّه})57( أََطاَع الل
وقال تعاىل: {َوَكَذلَِك أَْوَحيْنَا إِلَيَْك ُروًحا مِْن أَمِْرنَا َما ُكنَْت تَْدِري َما الِْكتَاُب 

ََّك لَتَهِْدي إِلَى ِصَراٍط  َوَل اْلِيَاُن َولَِكْن َجَعلْنَاهُ نُوًرا نَهِْدي بِِه َمْن نََشاُء مِْن ِعبَاِدنَا َوإِن
ِّي  إِن قَاَل  َُّهنَّ  فََأَت بَِكلَِماٍت  ُُّه  َرب إِبَْراِهيَم  ابْتَلَى  {َوإِِذ  ، وقال تعاىل: 

ُمْستَقِيمٍ})59(
وقال   ،

اِلنَي})60( الظَّ َعهِْدي  يَنَاُل  َل  قَاَل  َّتِي  ي ُذرِّ َومِْن  قَاَل  إَِمامًا  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك 
ََّة إِبَْراِهيَم َحنِيفًا  ِدينًا قِيًَما مِل ِّي إِلَى ِصَراٍط ُمْستَقِيمٍ  َّنِي َهَدانِي َرب تعاىل: {ُقْل إِن

َِّه َربِّ الَْعاَلنَِي *  َوَما َكاَن مَِن اْلُْشِركنَِي * ُقْل إِنَّ َصَلتِي َونُُسِكي َوَمْحيَاَي َوَمَاتِي لِل
.

َل َشِريَك لَُه َوبَِذلَِك أُمِْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُْسلِِمنَي})61(
فالت�صريح باأّن الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله، ما �صّل وما غوى، واأّنه ل 

ينطق عن الهوى اإن هو اإّل وحي، واأّن من يطيعه فقد اأطاع اهلل، واأّن املهتدين 

هم الذين يطيعونه، واأّن الذين يّتقون هم الذين يتبعونه واأّن الر�صول يهدي 

اإىل �صراط م�صتقيم، كّل هذا ونظائره الكثرية يف القراآن الكرمي يت�صّمن 

التاأكيد ال�صريح على ع�صمة الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله قوًل وفعاًل مبا ل 

يقبل ال�صّك اأو الرتديد.

باأ�صاليب  الأنبياء  من  لغريه  بالن�صبة  الع�صمة  هذه  القراآن  اأّكد  وقد 

متنّوعة، واآيات كثرية من القراآن نكتفي منها بهذه الآية الكرمية: {َوَوَهبْنَا 

بَِأمِْرنَا  يَهُْدوَن  أَئِمًَّة  َوَجَعلْنَاُهْم   * َصاِلنَِي  َجَعلْنَا  َوُكّلً  نَافِلًَة  َويَعُْقوَب  إِْسَحاَق  لَُه 

)56( �صورة النجم، الآيتان 2 اإىل 4.

)57( �صورة الن�ساء، الآية 80.

)58( �صورة ي�س، الآيتان 3 و4.

)59( �سورة ال�سورى، الآية 52.

)60( �صورة البقرة، الآية 124.

)61( �صورة الأنعام، الآيات 161 اإىل 163.
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.
َكاةِ َوَكانُوا لَنَا َعابِِديَن})62( َلةِ َوإِيتَاَء الزَّ َوأَْوَحيْنَا إِلَيْهِْم فِعَْل اْلَيَْراِت َوإِقَامَ الصَّ

ويف التعبري القراآيّن الوارد يف هذه الآية بقوله تعاىل: {يهدون بأمرنا} 

لإبراز للعن�صَرين الأ�صا�صيَّني يف موا�صفات القادة الإلهّيني وهو العلم مبا 

ياأمر به اهلل تعاىل، اأي العلم بالطريق ال�صالك اإىل مر�صاة اهلل التي يتحّقق 

اإىل  اإىل كمالهم املطلوب، والع�صمة املوؤّدية  النا�س، واإي�صالهم  اإ�صعاد  بها 

اللتزام العملّي الكامل ب�صلوك الطريق الإلهّي وعدم النحراف عنه بتاًتا، 

فاإّن الهداية باأمر اهلل ل تتّم اإّل بهذين العن�صرين الأ�صا�صَيني.

اأو قل خ�صوع الإن�صان  اأّن التوحيد العملّي،  ول بّد هنا من الإ�صارة اإىل 

هلل تعاىل يف حياته الجتماعّية والفردّية، ل تتحّقق اإّل عن طريق القيادة 

احلياة  خل�صوع  الوحيد  فالطريق  اإليها.  اأ�صرنا  التي  مبوا�صفاتها  الإلهّية 

الإن�صانّية هلل تعاىل، وانطباعها بطابع الطاعة الإلهّية، هو اأن تخ�صع احلياة 

وتعاىل  �صبحانه  هلل  خا�صع  اإلهّي  قائد  بها  يقوم  اإلهّية  حلكومة  الإن�صانّية 

كمال اخل�صوع، ومنقاد له تعاىل كمال النقياد، وعامل بكّل ما فر�صه اهلل 

�صوؤونها  يف  وتوجيهها  حياته  واإدارة  الإن�صان  ب�صاأن  وقّرره  وتعاىل  �صبحانه 

املختلفة و�صعبها املتنّوعة.

اأّما الو�صف الثالث، فال بّد مع كّل ما ذكرناه اأن يكون القائد من�صوًبا 

هلل،  طاعًة  طاعته  لتكون  واحلكم،  للقيادة  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  قبل  من 

والنقياد له انقياًدا هلل �صبحانه وتعاىل.

اأّما القيادة التي ل تكت�صب �صرعّيتها من قبل اهلل �صبحانه وتعاىل فال 

خروج  اهلل  غري  طاعة  فاإّن  اإليها،  والنقياد  لها  اخل�صوع  لالإن�صان  يحّق 

اإرادة الإن�صان  واأّما  اأ�صلفنا تو�صيحه من قبل(.  عن طريقة التوحيد )كما 

ُت�صفي  اأن  ت�صتطيع  اإّنه ل  اأي  نف�صه،  الإن�صان  فاإّنها ل ترتفع فوق  واختياره 

)62( �صورة الأنبياء، الآيتني 72 و73.
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اإرادته  وتوّجه  نف�صه،  الإن�صان  اإرادة  ترتفع فوق  اأن  تريد  لقيادة  بال�صرعّية 

وتاأمره وتنهاه. فما قيمة الآمر والناهي الذي يكت�صب �صرعّية الأمر والنهي 

اإّل من املاأمور؟ وما قيمة املطاع الذي مل ت�صتند طاعته اإّل اإىل اإرادة املطيع؟ 

فما حّق املطاع على املطيع لو اأراد املطيع اأن يتجاوز اإرادة املطاع؟ وما هو 

الأ�صا�س العقلّي واملنطقّي الذي يفر�س على الإن�صان اأن يخ�صع للجهة التي 

لي�س لها عليه من حّق اإل الذي فّو�صه لها الإن�صان نف�صه وله اأن ي�صرتّد الذي 

اأعطى كما حّق اأن يعطي؟

وبكلمة واحدة: فاإّن البديهة حتكم باأّن من ال�صخف اأن يفر�س الإن�صان 

على نف�صه َمن يحكم عليه بحيث ل يحّق له اخلروج عن طاعته، ول التخّلف 

اأ�صا�س  اأّي  متلك  ل  نف�صه  الإن�صان  اإرادة  من  تنبع  طاعة  فكّل  حكمه.  عن 

الأ�صا�س  عدمية  فاإّنها  املبنى  هذا  على  تقوم  للحكم  طريقة  وكّل  معقول، 

واملعنى مهما اّتخذت هذه الطريقة من اأ�صكال وعناوين، ومهما اّتخذت من 

اأ�صماء و�صفات، و�صواء اّتخذت �صكل الدميقراطّية، اأو ال�صورى، اأو الإجماع، 

اأو اأّي �صفة، اأو عنوان اآخر.

واأّما افرتا�س اأن يخّول اهلل �صبحانه لعباده حّق اختيار احلاكم املطاع 

فاإّنه - بعبارة اأخرى - يعني التخّلي عن الربوبّية والإلهّية، فاإّن الأمر والنهي 

عبادة،  الطاعة  لأّن  والإلهّية  الربوبّية  م�صتلزمات  من  وال�صلطة  واحلكم 

والعبادة ل تكون اإّل هلل �صبحانه. فاحلكم وال�صلطة والأمر والنهي من �صوؤون 

يتخّلى اهلل �صبحانه وتعاىل عن �صفة ل  اأن  وي�صتحيل  والربوبّية،  املعبودّية 

تليق اإّل به، ول جتوز اإّل له.

لنف�صه  و�صفه  وبنيَّ  بامللك،  نف�صه  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  و�صف  ولهذا 

بالربوبّية والألوهّية، قال تعاىل: {ُقْل أَُعوُذ بَِربِّ النَّاِس * َملِِك النَّاِس *إِلَِه 
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وقال   ،
اْلَقُّ})64( اْلَلُِك  َُّه  الل {فَتََعالَى  ا:  اأي�صً تعاىل  قال  كما   ،

النَّاِس})63(
َلُم اْلُْؤمُِن اْلَُهيِْمُن الَْعِزيُز  وُس السَّ َِّذي َل إِلََه إِلَّ ُهَو اْلَلُِك الُْقدُّ َُّه ال تعاىل: {ُهَو الل

ُُّكْم  َُّه َرب ، وقال تعاىل: {َذلُِكُم الل
َِّه َعمَّا يُْشِرُكوَن})65( ُِّر ُسبَْحاَن الل َّاُر اْلُتََكب اْلَب

وِس الَْعِزيِز  َماَواِت َوَما فِي اْلَْرِض اْلَلِِك الُْقدُّ َِّه َما فِي السَّ ُِّح لِل ، {يَُسب
لَُه اْلُلُْك})66(

 وغري ذلك من الآيات.
اْلَِكيِم})67(

واأّنه هو  امللك املخت�ّس بذاته تعاىل،  اأّن هذا  اأّكد �صبحانه وتعاىل  وقد 

الذي يفي�س من نعمته على بع�س عباده املكّرمني فيجعلهم ملوًكا على عباده 

بهم م�صابيًحا هاديًة اإىل طاعته، وحّكاًما ينّفذون اإرادته،  مبعنى اأّنه ين�صّ

َّْن تََشاُء  َُّهمَّ َمالَِك اْلُلِْك تُْؤتِي اْلُلَْك َمْن تََشاُء َوتَنِْزُع اْلُلَْك ِم قال تعاىل: {ُقِل الل

. وقد 
ََّك َعلَى ُكلِّ َشْيءٍ قَِديٌر})68( َوتُعِزُّ َمْن تََشاُء َوتُِذلُّ َمْن تََشاُء بِيَِدَك اْلَيُْر إِن

َُّه  {َوالل اأّنه يوؤتي ملكه من ي�صاء من عباده فقال:  اأ�صار واأّكد �صبحانه على 

.
َُّه َواِسٌع َعلِيٌم})69( يُْؤتِي ُملَْكُه َمْن يََشاُء َوالل

ا على َمن زعم اأّن للنا�س اأن يتدّخلوا يف �صوؤون القيادة  وقد جاء هذا رًدّ

ََّه قَْد بََعَث لَُكْم َطالُوَت َملًِكا  ُُّهْم إِنَّ الل الإلهّية باآرائهم ونظرّياتهم: {َوقَاَل لَُهْم نَبِي

َّى يَُكوُن لَُه اْلُلُْك َعلَيْنَا َونَْحُن أََحقُّ بِاْلُلِْك مِنُْه َولَْم يُْؤَت َسَعًة مَِن اْلَاِل قَاَل  قَالُوا أَن
َُّه يُْؤتِي ُملَْكُه َمْن يََشاُء  ََّه اْصَطَفاهُ َعلَيُْكْم َوَزاَدهُ بَْسَطًة فِي الْعِلِْم َواْلِْسِم َوالل إِنَّ الل

.
َُّه َواِسٌع َعلِيٌم})70( َوالل

)63( �صورة النا�س، الآيات 1 اإىل 3.

)64( �صورة طه، الآية 114.

)65( �صورة احل�سر، الآية 23.

)66( �صورة فاطر، الآية 13.

)67( �صورة اجلمعة، الآية 1.

)68( �صورة اآل عمران، الآية 26.

)69( �صورة البقرة، الآية 247.

)70( �صورة البقرة، الآية 247.
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قادًة  اختار من عباده  قد  وتعاىل  �صبحانه  اأّن اهلل  ا على  اأي�صً اأّكد  وقد 

ا�صطفاهم لتحّمل عبء القيادة يف املجتمع الب�صرّي رغم كراهة احلاقدين، 

الِْكتَاِب  مَِن  نَِصيبًا  أُوتُوا  َِّذيَن  ال إِلَى  تََر  {أَلَْم  تعاىل:  فقال  احلا�صدين  وحنق 

َِّذيَن آََمُنوا َسبِيًل   َِّذيَن َكَفُروا َهُؤَلِء أَْهَدى مَِن ال اُغوِت َويَُقولُوَن لِل يُْؤمُِنوَن بِالِْبِْت َوالطَّ
َُّه فَلَْن َتَِد لَُه نَِصيًرا * أَمْ لَُهْم نَِصيٌب مَِن اْلُلِْك  َُّه َوَمْن يَلَْعِن الل َِّذيَن لََعنَُهُم الل * أُولَئَِك ال
َُّه مِْن فَْضلِِه فََقْد  فَإًِذا َل يُْؤتُوَن النَّاَس نَقِيًرا * أَمْ يَْحُسُدوَن النَّاَس َعلَى َما آَتَاُهُم الل

.
آَتَيْنَا آََل إِبَْراِهيَم الِْكتَاَب َواْلِْكَمَة َوآَتَيْنَاُهْم ُملًْكا َعِظيًما})71(

تعاىل:  قوله  يف  لذرّيته  اإبراهيم  طلبه  الذي  هو  العظيم  امللك  وهذا 

قَاَل  إَِمامًا  لِلنَّاِس  َجاِعلَُك  ِّي  إِن قَاَل  َُّهنَّ  فََأَت بَِكلَِماٍت  ُُّه  َرب إِبَْراِهيَم  ابْتَلَى  {َوإِِذ 
. واإذا كان هذا امللك الإلهّي قد 

اِلنَِي})72( يَنَاُل َعهِْدي الظَّ َّتِي قَاَل َل  ُذرِّي َومِْن 
ا�صتقّر يف اآل اإبراهيم فلم يكن ذلك بالوراثة والن�صب، واإّنا لأّن هذه الذّرّية 

الطاهرة قد امتازت على غريها من النا�س بالكفاءات والقابلّيات الإلهّية 

التي اأّهلها لذلك، ولهذا فقد جاء الرّد الإلهّي على �صوؤال اإبراهيم بال�صتجابة 

، وقال – فيما 
اِلنَِي})73( الظَّ َعهِْدي  يَنَاُل  امل�صروطة بالكفاءة والأهلّية: {َل 

الكفاءة  ال�صطفاء هو  ال�صّر يف هذا  اأّن  – موؤّكًدا على  �صابًقا  اإليه  اأ�صرنا 

التمّتع  َوالِْكَمَة} ورّتب على هذا  الِْكتَاَب  إِبَْراِهيَم  آََل  آَتَيْنَا  {فََقْد  والأهلّية: 

ال�صطفاء  اإىل هذا  اأ�صار  كما  َعِظيًما}.  ُملًْكا  {َوآَتَيْنَاُهْم  قوله:  بالكفاءة 

ََّه  الل {إِنَّ  تعاىل:  قوله  يف  والأهلّية  الكفاية  اأ�صا�س  على  القائم  امِلالكّي 

قوله  ويف   ،
الَْعاَلنَِي})74( َعلَى  ِعْمَراَن  َوآََل  إِبَْراِهيَم  َوآََل  َونُوًحا  آََدمَ  اْصَطَفى 

َوالِْكتَاَب فَِمنُْهْم  ةَ  َّتِهَِما النُُّبوَّ تعاىل: {َولََقْد أَْرَسلْنَا نُوًحا َوإِبَْراِهيَم َوَجَعلْنَا فِي ُذرِّي

)71( �صورة الن�ساء، الآيات 51 اإىل 54.

)72( �صورة البقرة، الآية 124.

)73( �صورة البقرة، الآية 124. 

)74(  �صورة اآل عمران، الآية 33.
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.
ُمهْتٍَد َوَكثِيٌر مِنُْهْم فَاِسُقوَن})75(

اأّن الذّرّية ال�صاحلة لإبراهيم، على نبّينا واآله  وقال تعاىل موؤّكًدا على 

املجتمع  يف  العملّي  التوحيد  خلّط  الأعلى  الأب  يعّد  والذي  ال�صالم،  وعليه 

الب�صرّي، والوا�صع لأ�ص�س املجتمع امل�صلم املوّحد، الذّرّية ال�صاحلة لهذا الأب 

املوؤ�ّص�س، والتي اقتدت به، والتزمت بطريقته التي هي الإ�صالم املطلق هلل 

تعاىل. هذه الذّرّية ال�صاحلة هي الأر�صّية الكفوءة لنبثاق القادة املوؤّهلني 

والواجدين لأرقى �صالحّيات القيادة الإلهّية احلكيمة قال تعاىل: {َوتِلَْك 

ََّك َحِكيٌم َعلِيٌم *  ُتنَا آَتَيْنَاَها إِبَْراِهيَم َعلَى قَْومِِه نَْرفَُع َدَرَجاٍت َمْن نََشاُء إِنَّ َرب ُحجَّ
َداُووَد  َّتِِه  ُذرِّي َومِْن  قَبُْل  مِْن  َهَديْنَا  َونُوًحا  َهَديْنَا  ُكّلً  َويَعُْقوَب  إِْسَحاَق  لَُه  َوَوَهبْنَا 
َّا  َوَزَكِري  * ِْسننَِي  اْلُ َنِْزي  َوَكَذلَِك  َوَهاُروَن  َوُموَسى  َويُوُسَف  ُّوَب  َوأَي َوُسلَيَْماَن 
اِلنَِي * َوإِْسَماِعيَل َوالْيََسَع َويُونَُس َولُوًطا َوُكّلً  َويَْحيَى َوِعيَسى َوإِلْيَاَس ُكلٌّ مَِن الصَّ
َّاتِهِْم َوإِْخَوانِهِْم َواْجتَبَيْنَاُهْم َوَهَديْنَاُهْم إِلَى ِصَراٍط  لْنَا َعلَى الَْعاَلنَِي َومِْن آَبَائِهِْم َوُذرِّي فَضَّ
َِّه يَهِْدي بِِه َمْن يََشاُء مِْن ِعبَاِدهِ َولَْو أَْشَرُكوا َلَبَِط َعنُْهْم َما  ُمْستَقِيٍم * َذلَِك ُهَدى الل
فَإِْن يَْكُفْر بَِها َهُؤلِء  ةَ  َِّذيَن آَتَيْنَاُهُم الِْكتَاَب َواْلُْكَم َوالنُُّبوَّ َكانُوا يَعَْملُوَن * أُولَئَِك ال
َُّه فَبُِهَداُهُم اقْتَِدهِ ُقْل َل  َِّذيَن َهَدى الل فََقْد َوكَّلْنَا بَِها قَْومًا لَيُْسوا بَِها بَِكافِِريَن أُولَئَِك ال

.
أَْسَألُُكْم َعلَيِْه أَْجًرا إِْن ُهَو إِلَّ ِذكَْرى لِلَْعاَلنَِي})76(

ومن املنا�صب الإ�صارة اإىل اأّن هذا الت�صل�صل البياين خلّط التوحيد العملّي 

جاء يف القراآن بعد عر�س رائع للموقف التوحيدّي العظيم لإبراهيم القائد 

التوحيدّي الطليعّي، يف وجه دعاة ال�صرك واأتباع الطاغوت يف جمتمعه الذي 

عا�صره. وقد اأّكد �صبحانه اأّن �صّر ا�صطفاء هذه العّينات املختارة من ذرّية 

نوح واإبراهيم اإّنا هو كفاءتهم واأهلّيتهم املتمّثلة يف اّتباعهم خلّط التوحيد 

)75(  �صورة احلديد، الآية 26.

)76( �صورة الأنعام، الآيات 83 اإىل 90.
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قائاًل:  له  التاّم  وانقيادهم  وتعاىل  �صبحانه  هلل  املطلق  وت�صليمهم  الإلهّي 

م�صاألة  امل�صاألة  فلي�صت   .
يَعَْملُوَن})77( َكانُوا  َما  َعنُْهْم  َلَبَِط  أَْشَرُكوا  {َولَْو 

وراثة ون�صب، واإّنا الق�صّية ق�صّية اإ�صالم وتوحيد وكفاءة وجدارة: {أُولَئَِك 

 .
َُّه فَبُِهَداُهُم اقْتَِدهِ})78( َِّذيَن َهَدى الل ال

يوؤّثروا ب�صكل خا�ّس على  اأن  الإلهّيني  القادة  الطبيعّي لعظماء  نعم من 

ذّرّيتهم والأقربني منهم، واأن تكون الرابطة الن�صبّية بينهم اأر�صّية �صاحلة 

لتواجد اأكرب الأعداد املمكنة من النماذج ال�صاحلة الكفوءة.

)77( �صورة الأنعام، الآية 89.

)78( �صورة الأنعام، الآية 90.
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ل خالف بني امل�صلمني كاّفًة اأّن الر�صول الأعظم �صّلى اهلل عليه واآله ا�صطفاه 

اإدارة املجتمع الب�صرّي و�صيا�صته.  اأمر  اهلل �صبحانه وتعاىل لوليته، وخّوله 

ب�صاأن  القرار  اّتخاذ  حّق  واأّنها  الإلهّية،  الولية  معنى  فهمنا  قد  كّنا  واإذا 

الإن�صان وتعيني م�صريه يف احلياة عرفنا معنى الولية النبوّية، اأي الولية 

التي جعلها اهلل �صبحانه وتعاىل لنبّيه على النا�س. وقد جاء الت�صريح بذلك 

. والأولوّية باملوؤمنني 
أَنُْفِسهِْم})79( بِاْلُْؤمِننَِي مِْن  أَْولَى  َّبِيُّ  يف قوله تعاىل: {الن

ب�صاأن  القرار  اّتخاذ  حّق  من  ذكرناه  ملا  الثانية  العبارة  هي  اأنف�صهم  من 

املوؤمنني وتقرير م�صريهم يف احلياة بكاّفة حقولها و�صوؤونها.

العملّي  التوحيد  طريق  اأّن  من  �صابًقا  اأّكدناه  ملا  نعود  اأن  لنا  حاجة  ول 

فيه  تتوّفر  الذي  واآله  للنبّي �صّلى اهلل عليه  الإلهّية  الولية  منح�صر بجعل 

ال�صفتان الأ�صا�صّيتان للقيادة الإلهّية، وهما العلم بكّل ما اأراده اهلل و�صّرعه 

حلياة الإن�صان، والع�صمة مبعنى الإلتزام العملّي التاّم بطاعة اهلل �صبحانه 

يف  الإلهّية  الولية  خّط  امتداد  كيفّية  يف  اختلفوا  امل�صلمني  اإّن  ثّم  وتعاىل. 

املجتمع الإن�صايّن بعد وفاة الر�صول الأعظم �صّلى اهلل عليه واآله اإىل فريقني: 

اأّن  زعموا  ّنة،  ال�صُّ باأهل  عليهم  ا�صُطلح  الذين  هم  الأّول:  الفريق 

عليها  ين�ّس  ومل  الإلهّية  الولية  اأمر  اأهمل  واآله  عليه  اهلل  �صّلى  الر�صول 

ب�صيء، وقد ف�ّصروا ذلك باأّنه تخويل لالأّمة لتختار الويّل بنف�صها، فكاأّن الأّمة 

ال�صورى  من  الأّمة  هذه  يفرت�صونها يف متثيل  التي  ال�صيغ  اختالف  )على 

التي  الدوائر  اأو الإجماع مبختلف  اأ�صكالها املفرو�صة واملت�صّورة  باختالف 

ميكن افرتا�صها له( ُخّولت من قبل الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله حّق الولية 

على نف�صها. 

عليهم  البيت  اأهل  ب�صيعة  عليهم  ا�صُطلح  الذين  هم  الثاين:  الفريق 

ال�صريعة  مّخ  لأّنها  اإهمالها  يعقل  ل  الإلهّية  الولية  اأّن  اعتقدوا  ال�صالم، 

)79(  �صورة الأحزاب، الآية 6.
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اأّن التوحيد الإلهّي العملّي يف املجتمع الب�صرّي  وقوامها. وقد ذكرنا �صابًقا 

ل يتحّقق اإّل بها وعن طريقها، وهذا معنى الرواية املتواترة عن الإمام علّي 

بن مو�صى الر�صا �صلوات اهلل عليهما، عن اأبيه، عن اآبائه، عن جّده ر�صول 

اهلل �صّلى اهلل عليه واآله، اأّن اهلل تبارك وتعاىل قال: "ل اإله اإل اهلل ح�صني 

فمن دخل ح�صني اأِمن عذابي، فلّما مّرت الراحلة نادانا ب�صروطها واأنا من 

. كما ل يعقل تفوي�س اأمر الولية اإىل الأّمة نف�صها ملا اأ�صرنا 
�صروطها")80(

اإليه من العاملني الأ�صا�صّيني: 

الأّول: ل يعقل احّتاد الويّل واملوىّل عليه، فاإّنه ل معنى لأن يوكل اإىل فرد 

اأو جماعة حّق اختيار من جتب عليها طاعته، وتقّدم على اإرادتها اإرادته، 

لتعنّي  ترتفع فوق م�صتواها  اأن  الب�صرّية ل ميكن  الإرادة  اأّن  اأخرى  وبعبارة 

اجلهة التي يحّق لها اأن توّجه اإرادة الإن�صان واأن تاأمر الإن�صان وتنهاه.

الثاين: اأّن الولية من ال�صوؤون الإلهّية ومن م�صتلزمات التوحيد الإلهّي، 

واخلنوع،  للخ�صوع  العملّي  وامل�صداق  العبادة  مّخ  والتبعّية  الطاعة  فاإّن 

والتوحيد الإلهّي يقت�صي اأن ل تكون الطاعة اإّل هلل، واإذا كان هلل �صبحانه 

يف  وتوجيههم  وتربيتهم  و�صيا�صتهم  العباد  اإدارة  يف  وقرار  �صاأن  وتعاىل 

خمتلف �صوؤون حياتهم، فال بّد للعباد اأن يطيعوه يف كّل ما مي�ّس حياتهم ويف 

كّل عمل  اإرادتهم يف احلياة، ويف  اأن يجعلوا  الإرادّية، مبعنى  اأعمالهم  كّل 

�صبحانه، وهذا هو معنى  لإرادة اهلل  تابعًة  �صكون  اأو  اأو حركة  به،  يقومون 

التبعّية واخل�صوع هلل �صبحانه.

اإلهّي  قائد  وجود  عند  عمليًّا  ميكن  اإّنا  هلل  الطاعة  من  النوع  وهذا 

يريده  والعمل مبا  العلم  �صرط  متوّفر على  �صبحانه  قبل اهلل  من�صوب من 

اهلل تعاىل يف خلقه؛ فاإّن اخل�صوع والطاعة للمن�صوب من اهلل بال�صرطني 

)80(  حمّمد بن علي بن احل�صني بن بابويه القّمي "ال�صدوق" )تويّف عام 381 هـ(،  عيون اأخبار الر�سا )عليه ال�سالم( 

)من�صورات ال�صريف الر�صّي(، اجلزء 2، ال�صفحة 145.
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النا�س  يختاره  من  طاعة  اأّما  له.  وطاعة  �صبحانه  هلل  خ�صوع  املذكورين 

ومن  اأنف�صهم،  النا�س  وهم  اختاروه،  ملن  طاعة  فاإّنها  والقيادة  لالإمامة 

لنف�صه،  الطاعة  ربقة  عباده  عن  وتعاىل  �صبحانه  اهلل  يخلع  اأن  امل�صتحيل 

ويوّكل اأمر الطاعة والولية اإليهم؛ فاإّن معنى ذلك – كما اأ�صرنا �صابًقا – 

اأن يتخّلى اهلل �صبحانه وتعاىل عن األوهّيته وربوبّيته، واأن يخّول للنا�س اأن ل 

يعبدوه فيما يخ�ّس اأّي �صاأن من �صوؤون حياتهم واأن ل يطيعوه يف اأعمالهم 

التي خّول لهم فيها اأن يطيعوا من يختارونهم، ل من يختاره اهلل نف�صه. 

إَِذا  ِلُْؤمٍِن َوَل ُمْؤمِنَةٍ  ولهذا جند اأّن اهلل �صبحانه يوؤكد قائاًل: {َوَما َكاَن 

ََّه َوَرُسولَُه فََقْد  َُّه َوَرُسولُُه أَمًْرا أَْن يَُكوَن لَُهُم اْلِيََرةُ مِْن أَمِْرِهْم َوَمْن يَعِْص الل قََضى الل
َِّذيَن آََمُنوا  َُّه َوَرُسولُُه َوال ُُّكُم الل َولِي َا  ، ويقول تعاىل: {إِنَّ

َضلَّ َضَلًل ُمبِينًا})81(
َِّذيَن  ََّه َوَرُسولَُه َوال َلةَ َويُْؤتُوَن الزََّكاةَ َوُهْم َراكُِعوَن * َوَمْن يَتََولَّ الل َِّذيَن يُقِيُموَن الصَّ ال
، يقول �صبحانه: {َوَما أَْرَسلْنَا مِْن َرُسولٍ 

َِّه ُهُم الَْغالُِبوَن})82( آََمُنوا فَإِنَّ ِحْزَب الل
.

َِّه})83( إِلَّ لُِيَطاَع بِإِْذِن الل
ففي هذه الآيات، ويف غريها الكثري مّما اأ�صرنا اإىل بع�صه �صابًقا دللًة 

وتاأكيًدا على ح�صر الطاعة هلل �صبحانه وعلى اأّن اهلل �صبحانه فتح للعباد 

طريقه.  اإىل  والّداعني  �صبيله  اإىل  الهادين  الأدّلء  بن�صبه  طاعته  اأبواب 

وجاءت ال�صّنة النبوّية لتوؤّكد على ا�صتمرارّية القيادة الإلهّية يف اأهل البيت 

عليهم ال�صالم ابتداًء بالإمام اأمري املوؤمنني �صلوات اهلل عليه، وتواترت يف 

ذلك الأحاديث عن النبي �صّلى اهلل عليه واآله، والتي ن�ّس فيها على الأئّمة 

من بعده بالإجمال تارًة، والتف�صيل اأخرى. كّل هذا عدا ما ورد يف القراآن 

توؤّكد على هذا  التي  املنا�صبات  نزوله يف  امل�صلمون على  اّتفق  الكرمي مّما 

التن�صي�س.

)81( �صورة الأحزاب، الآية 36.

)82( �صورة املائدة، الآيتان 55 و56.

)83( �صورة الن�ساء، الآية 64.
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ولية اأهل البيت عليهم ال�سالم يف القراآن الكرمي

اأّما الآيات القراآنّية الكرمية التي توؤّكد هذا التن�صي�س فاأو�صحها دللًة ما 

َكاةَ  الزَّ َويُْؤتُوَن  َلةَ  الصَّ يُقِيُموَن  َِّذيَن  ال آََمُنوا  َِّذيَن  َوال َوَرُسولُُه  َُّه  الل ُُّكُم  َولِي {ِإنَا  يلي: 

، وقد اّتفق امل�صلمون على نزولها يف علي عليه ال�صالم اإذ 
َوُهْم َراكُِعوَن})84(

الرَُّسوُل  َُّها  أَي {يَا  . وقوله تعاىل: 
)85(

اأنفق على امل�صكني وهو يف حالة الركوع

، وقد نزلت الآية 
َّغَْت ِرَسالَتَُه})86( َِّك َوإِْن لَْم تَفَْعْل فََما بَل ِّغْ َما أُنِْزَل إِلَيَْك مِْن َرب بَل

لتوؤّكد على النبّي �صّلى اهلل عليه واآله اإبالغ الأّمة باإمامة علي عليه ال�صالم 

بعد رجوعه �صّلى اهلل عليه واآله من حّجة الوداع.

وهنا توّقف الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله، وتوّقف امل�صلمون معه يف مكان 

يدعى بالغدير ف�صدع مبا اأمره اهلل به يف ح�صد حا�صد من امل�صلمني. وقد 

توّجه الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله يف خطبته التاأريخّية هذه اإىل املوؤمنني 

موله  ُكنت  َمن  فقال:  بلى.  قالوا:  اأنف�صكم؟  من  بكم  اأوىل  "األ�صُت  قائاًل: 

الّلهّم واِل من واله وعاِد من عاداه، وان�صر من ن�صره،  فهذا علي موله، 

)84( �صورة املائدة، الآية 55.

املف�ّصرون عليه، وقد نقل  اأجمع  اإّن نزولها يف علّي مّما   :160 املراجعات، ال�صفحة  الدين يف  ال�صّيد �صرف  )85( قال 

الإعتقاد،  جتريد  �سرح  الإمامة  مبحث  يف  القو�صجي  كالإمام  ال�صّنة  اأهل  اأعالم  من  واحد  غري  هذا  اإجماعهم 

ا:  ويف )غاية املرام الباب الثامن ع�صر(، ال�صفحة 24 حديًثا من طريق اجلمهور يف نزولها مبا قلناه. وقال اأي�صً

اأئمة العرتة الطاهرة،  – متواترة عن  – اإذ ت�صّدق بخامته وهو راكع يف ال�صالة  – يف نزولها بعلي  وال�صحاح 

ا يف هذا من طريق غريهم حديث ابن �صالم مرفوًعا اإىل ر�صول اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله(  وح�صبك مّما جاء ن�صً

ابن  ال�صّتة، ومثله حديث  من باب اجلمع بني ال�صحاح  املائدة  اأو يف تف�صري �صورة  �سحيح الن�سائي،  فراجعه يف 

ا فراجع حديث ابن عّبا�س يف تف�صريه هذه الآية من كتاب اأ�سباب النزول لالإمام  عّبا�س، وحديث علي مرفوعني اأي�صً

الواحدي، وقد اأخرجه اخلطيب يف املتّفق )وهو احلديث 5991 من اأحاديث كنز العمال، اجلزء 6، ال�صفحة 391، 

ا، فراجع ما هو مطبوع من املنتخب من �صند اأحمد فراجعه يف اجلزء 6، ال�صفحة  وقد اأورده يف منتخب الكنز اأي�صً

38 يف الهام�س(، وراجع حديث علي، م�صندي ابن مردويه واأبي ال�صيخ، واإن �صئت فراجعه يف كنز العمال )فهو 

احلديث 6137 يف اجلزء 6، ال�صفحة 405(.

التي  والن�صو�س  الت�صريحات   223  -214 ال�صفحات   ،1 الغدير، اجلزء  67. وقد جاء يف  الآية  املائدة،  )86( �صورة 

رواها مف�ّصر من كبار مف�ّصري اأهل ال�صّنة حول نزول هذه الآية مبنا�صبة الغدير. ونكتفي هنا مبا نقله عن ال�صيخ 

حمّمد عبده يف تف�سري املنار، اجلزء 6، ال�صفحة 463 قال: روى ابن اأبي حامت، وابن مردويه، وابن ع�صاكر عن اأبي 

�صعيد اخلدري: اأّنها نزلت يوم غدير خم يف علي بن اأبي طالب.
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 .
واخذل من خذله")87(

ِدينَُكْم  لَُكْم  أَكَْملُْت  {الْيَْومَ  ا:  اأي�صً الأخرى  الآية  نزلت  املنا�صبة  وبهذه 

. وهذا احلدث التاريخّي 
َوأَْتَْمُت َعلَيُْكْم نِعَْمتِي َوَرِضيُت لَُكُم اْلِْسَلمَ ِدينًا})88(

اأراد  العظيم مّتفق عليه بني امل�صلمني، وقد تواتر نقله بني الفريقني. ومن 

الّطالع التف�صيلّي، على جزئّيات احلادث، وعلى امل�صادر التي ت�صّمنت نقله 

والغدير  كاملراجعات  بالبحث  املو�صوع  تناولت  التي  الكتب  فعليه مبراجعة 

أَْهَل  الرِّْجَس  َعنُْكُم  لُِيْذِهَب  َُّه  الل يُِريُد  َا  ا: {إِنَّ . وقال تعاىل اأي�صً
)89(

وغريهما

، وقد اّتفق امل�صلمون على نزولها يف علي وفاطمة 
الْبَيِْت َويَُطهَِّرُكْم تَْطهِيًرا})90(

هذه  املق�صودون يف  البيت  اأهل  واأّنهم  ال�صالم،  عليهم  واحل�صني  واحل�صن 

اأهل البيت  توؤّكد ع�صمة  –التي  اإىل هذه الآية  الآية ال�صريفة، ولو �صممنا 

بَِكلَِماٍت  ُُّه  َرب إِبَْراِهيَم  ابْتَلَى  {َوإِِذ  عليهم ال�صالم عن الرج�س– قوله تعاىل: 

اِلنَِي})91(  َّتِي قَاَل َل يَنَاُل َعهِْدي الظَّ ِّي َجاِعلَُك لِلنَّاِس إَِمامًا قَاَل َومِْن ُذرِّي َُّهنَّ قَاَل إِن فََأَت
عرفنا اأّن جمموع الآيتني ن�ّس على اإمامة اأهل البيت عليهم ال�صالم. اإذ اإّن 

املراد بالظلم يف هذه الآية مع�صية اهلل تعاىل كما قال تعاىل: {َوَمْن يَعَْمْل 

)87( اأخرج الإمام اأحمد من حديث زيد بن اأرقم يف م�صنده، اجلزء 4، ال�صفحة 372. قال: نزلنا مع ر�صول اهلل )�صّلى 

اهلل عليه واآله( بواٍد يقال له: وادي خم، فاأمر بال�صالة ف�صالها بهجري، قال: فخطبنا وظّلل لر�صول اهلل )�صّلى 

اهلل عليه واآله( بثوب على �صجرة �صمرة من ال�صم�س، فقال: األ�صتم تعلمون، اأول�صتم ت�صهدون اأيّن اأوىل بكل موؤمن 

من نف�صه؟ فقالوا: بلى، قال: فمن كنت موله، فعلي موله، الّلهم واِل من واله، وعاِد من عاداه.

مراجعة التف�صيل  يف  املراجعات، ال�صّيد �صرف الدين، وكتاب الغدير للعاّلمة الأميني، اجلزء 1، ال�صفحة 

9 فما بعد.

�صّتة ع�صر  – 237 ت�صريحات   230 ال�صفحات   ،1 اجلزء  الغدير  الأميني يف  وقد ذكر   .3 الآية  املائدة،  )88( �صورة 

مف�ّصًرا من كبار مف�ّصري اأهل ال�صّنة اأّن الآية نزلت يف يوم غدير خم يف علي )عليه ال�صالم(. ونكتفي هنا مبا رواه 

احلافظ اأبو القا�صم احلاكم احل�صكاين ب�صنده عن اأبي �صعيد اخلدري اأّن ر�صول اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله( ملا نزلت 

هذه الآية: {اليوم أكملت لكم دينكم}، قال: اهلل اأكرب على اإكمال الدين واإمتام النعمة ور�صى الرّب بر�صالتي، 

وولية علي بن اأبي طالب من بعدي، وقال: من كنت موله فعلي موله، الّلهم واِل من واله، وعاِد من عاداه، وان�صر 

من ن�صره، واخذل من خذله. )الغدير للعاّلمة الأميني، اجلزء 1، ال�صفحة 233(.

)89( راجع ن�س الرواية مب�صادرها من اأهل ال�صّنة يف كتاب الغدير اجلزء 1، ال�صفحة 9- فما بعد.

)90( �صورة الأحزاب، الآية 33.

)91( �صورة البقرة، الآية 124.
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وقال   ،
َرِحيًما})92( َغُفوًرا  ََّه  الل يَِجِد  ََّه  الل يَْستَغْفِِر  ثُمَّ  نَفَْسُه  يَْظلِْم  أَْو  ُسوًءا 

وقال   ،
ََّه})93( الل فَاْستَغَْفُروا  َجاُءوَك  أَنُْفَسُهْم  َظلَُموا  إِْذ  َُّهْم  أَن {َولَْو  تعاىل: 

. فاملراد 
اِلنَِي})94( تعاىل: {َمْن ُوِجَد فِي َرْحلِِه فَُهَو َجَزاُؤهُ َكَذلَِك َنِْزي الظَّ

الطاعة  حدود  عن  واخلارجني  العا�صني  تنال  ل  الإلهّية  الإمامة  اأّن  بالآية 

الإلهّية، ولي�س من العباد من يخلو من مع�صية اهلل �صغريًة اأو كبريًة اإل من 

ع�صمهم اهلل �صبحانه وتعاىل، وع�صمة اهلل ل ُتعرف اإل باأخباره �صبحانه، 

ومل يرد من اهلل �صبحانه ما يدّل على ع�صمة غري اأهل البيت عليهم ال�صالم 

دون  واآله  عليه  اهلل  �صّلى  الر�صول  بعد  من  بهم  الإلهّية  الإمامة  فتخت�ّس 

غريهم.

ََّه  الل أَِطيُعوا  آََمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي {يَا  التالية:  الآيات  ا  اأي�صً ذلك  على  وتدّل 

َُّه  َّا يَعْلَِم الل ، {أَمْ َحِسبُْتْم أَْن تُتَْرُكوا َوَل
َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِي اْلَمِْر مِنُْكْم})95(

َُّه  َِّه َوَل َرُسولِِه َوَل اْلُْؤمِننَِي َولِيَجًة َوالل َِّخُذوا مِْن ُدوِن الل َِّذيَن َجاَهُدوا مِنُْكْم َولَْم يَت ال
َّبِعْ  َويَت الُْهَدى  لَُه   َ تَبنَيَّ َما  بَعِْد  الرَُّسوَل مِْن  يَُشاقِِق  ، {َوَمْن 

تَعَْملُوَن})96( ِبَا  َخبِيٌر 
. فهي تدّل 

ََّم َوَساَءْت َمِصيًرا})97( َّى َونُْصلِِه َجَهن ِِّه َما تََول َغيَْر َسبِيِل اْلُْؤمِننَِي نَُول
على اأّن هناك من بعد الر�صول من جتب على املوؤمنني طاعته وحترم عليه 

الر�صول  بعد  من  طاعته  امل�صلمني  �صائر  على  جتب  الذي  وهذا  مع�صيته. 

مع�صوم عن اخلطاأ واملع�صية والإنحراف، لأّن طاعته اقرتنت بطاعة اهلل 

والر�صول في�صتحيل عليه اأن يزيغ عّما اأمر اهلل به، واإّل مل ُيعقل جعل طاعته 

يف عر�س طاعة اهلل وطاعة الر�صول، وميزاًنا يقا�س به املطيعون والتابعون 

)92( �صورة الن�ساء، الآية 110.

)93( �صورة الن�ساء، الآية 64.

)94( �صورة يو�سف، الآية 75.

)95( �صورة الن�ساء، الآية 59.

)96( �صورة التوبة، الآية 16.

)97( �صورة الن�ساء، الآية 115.
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هلل ور�صوله عن العا�صني واملتمّردين واملنحرفني.

البيت  اأهل  غري  ع�صمته  على  الدليل  قام  من  الر�صول  بعد  من  ولي�س 

اإّل عن طريق  ُيّطلع عليها  اأّن الع�صمة الإلهّية ل  عليهم ال�صالم، مع العلم 

الإخبار الإلهّي، وقد اخت�ّس باأهل البيت عليهم ال�صالم دون من �صواهم. 

ثّم اإّن ال�صّر يف اأّن القراآن اّتبع الأ�صلوب الكنائّي يف الدللة على م�صاديق 

الإمامة الإلهّية من بعد الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله هو اأّن املناف�صات التي 

�صهدتها �صاحة املجتمع الإ�صالمّي على ق�صّية احلكم من بعد الر�صول �صّلى 

اهلل عليه واآله والتي اأّدت بالتايل، وبعد ما ل يزيد عن ن�صف قرن من وفاة 

الر�صول الأعظم �صّلى اهلل عليه واآله، اإىل اأن يرتكب املناف�صون يف ال�صلطة 

واحلكم لأهل البيت عليهم ال�صالم اأفجع حادث عرفه التاريخ، وهو واقعة 

اإبادًة  واآله  اأُبيَدت فيها ذّرّية حمّمد �صّلى اهلل عليه  الطّف بكربالء، والتي 

كاملًة تقريًبا، ومل ي�صلم منها اإّل من واراه املر�س والعّلة عن اأعني الأعداء، 

ومل ينُج منها حتى ال�صبية والأطفال، و�صبيت يف اأثنائها الن�صاء والذراري 

من اأهل بيت ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله، واأنزل بهم من العذاب وهتك 

احلرمات ما مل ت�صهد له ال�صاحة الإ�صالمّية بل الب�صرّية على امتداد التاريخ 

مثياًل من قبل ول من بعد. 

واملناف�س  املناه�س  اخلّط  خاللها  من  اأبدى  التي  املناف�صات  هذه  اإّن 

للقيام  ا�صتعداده  ال�صالم  عليهم  البيت  اأهل  يف  املتج�ّصدة  الإلهّية  للولية 

ال�صلطة  زمام  باإم�صاك  اأمنيته  �صبيل حتقيق  واأفظعها يف  باأب�صع اجلرائم، 

داخل املجتمع الإ�صالمّي، كانت توؤّدي من غري �صّك اإىل اأن متتّد يد اجلرمية 

التي مل تتوّرع عن هتك حرمي عرتة الر�صول اأحد الثقلني، اإىل الثقل الآخر 

وال�صتئ�صال  والإبادة  بل  والتحريف  بالهتك  فتناله  الكرمي  القراآن  وهو 

حّتى ل يبقى من القراآن اأثر ول خرب، فيما لو تعّر�س القراآن لق�صّية احلكم 

بعد الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله ببيان امل�صاديق وو�صع النقاط الوا�صحة 

تفقد  وال�صريعة  الإ�صالمّية  الأّمة  كانت  وبذلك  احلروف،  على  ال�صريحة 
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�صمانها الوحيد يف البقاء والدميومة، ويتّم الق�صاء على ال�صريعة املحّمدّية 

ا. ق�صاًء تاًمّ

القراآن من  ولكّن احلكمة الإلهّية التي اقت�صت بقاء الإ�صالم، و�صالمة 

يهتدي،  اأن  �صاء  ملن  هادًيا  القراآن  يبقى  اأن  اأرادت  وال�صياع،  التحريف 

وم�صباًحا ملن ابتغى اإىل اهلل �صبياًل. وكان الطريق اإىل هذه الغاية هو اّتباع 

الأ�صلوب الإ�صارّي والكنائّي وعدم الت�صريح املبا�صر مبا يثري حفيظة هذا 

اخلّط املناه�س فيجعله يهّم با�صتئ�صاف اأ�صل الإ�صالم، وا�صتئ�صال جذوره، 

املعنوّي  بالتحريف  اأهوائهم  اإ�صباع  يف  ويكتفون  القراآن  حرمة  من  والنيل 

والتاأويلّي للقراآن فيف�ّصرونه على وفق م�صتهياتهم مبا مل ينّزل اهلل به من 

الدلئل  وتبقى  �صالًكا لّتباع احلق،  القراآنية  الهداية  �صلطان، فيبقى درب 

الذي ل  اإىل احلق  للراغبني يف معرفة احلقيقة  الوا�صحة هاديًة  القراآنّية 

غمو�س فيه ول ارتياب، وهكذا بقي القراآن على مدى التاريخ هًدى للمّتقني، 

وموعظًة للمح�صنني، وذكرى ملن كان له قلب، اأو األقى ال�صمع وهو �صهيد. 

ال�سّنة النبوّية وولية اأهل البيت

وجاءت ال�صّنة النبوّية لت�صع النقاط على احلروف يف م�صاألة الولية واحلكم 

بعد الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله، فلم ترتك جماًل لأّي �صّك اأو �صبهة وتواترت 

الأحاديث ال�صريحة عن الر�صول �صّلى اهلل عليه واآله موؤّكدًة على ا�صتمرار 

خّط الولية الإلهّية يف اأهل البيت عليهم ال�صالم، وهم علي واأولده الأحد 

ع�صر عليهم ال�صالم املعّينون من ِقَبِل الر�صول الأعظم �صّلى اهلل عليه واآله 

باأ�صخا�صهم واأ�صمائهم ب�صراحة وتاأكيد.

باإح�صاء  قامت  متعّددًة  جماميًعا  الأخرية  الآونة  يف  �صدرت  وقد 

الن�صو�س الواردة عن الر�صول الأعظم يف ذلك عن امل�صادر املّتفق عليها 

بني خمتلف فرق امل�صلمني، واأهّم هذه املجاميع:
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 اإثبات الهداة بالن�سو�ص واملعجزات، للحّر العاملي. . 1

 اإحقاق احلّق، للقا�صي نور اهلل الت�صرتي. . 2

 عبقات الأنوار، للمري حامد ح�صني.. 3

 غاية املرام، للبحراين. . 4

 الغدير، للعالمة الأميني. . 5

 منتخب الأثر يف الإمام الثاين ع�سر، لل�صايف. . 6

 املراجعات، لل�صّيد �صرف الدين.. 7

والكتاب الأخري هو اأخطر هذه املجاميع، وفيه من الن�صو�س املّتفق على 

�صّحتها بني كاّفة امل�صلمني ما يغني عن غريه. ونحن ن�صري هنا اإ�صارًة عابرًة 

اإىل اأ�صهر هذه الن�صو�س، ومن اأراد التف�صيل فلرياجع امل�صدر املذكور، اأو 

غريه من املطّولت:

1.  حديث الغدير 

وقد م�صت الإ�صارة اإليه عند ذكر اآيتي التبليغ والإكمال وقد ُروي احلديث 

بطرق كثرية، وعبارات خمتلفة، نختار منها هنا ما اأخرجه الإمام اأحمد يف 

م�صنده:

باإ�صناده اإىل زيد بن اأرقم قال: قال ميمون ابن عبد اهلل قال: قال: زيد بن اأرقم 

واأنا اأ�صمع: نزلنا مع ر�صول اهلل بواٍد يقال له: وادي خم فاأمر بال�صالة ف�صالها، 

قال: فخطبنا وُظلَِّل الر�صول اهلل بثوب على �صجرة من ال�صم�س، فقال النبّي �صّلى 

اهلل عليه واآله: "األ�صتم تعلمون؟ اأو ل�صتم ت�صهدون اأيّن اأوىل بكّل موؤمن من نف�صه؟ 

قالوا: بلى.

.
قال: فمن كنت موله فاإّن عليًّا موله، الّلهّم عاِد من عاداه وواِل من واله")98(

)98( العاّلمة املجل�صّي، بحار الأنوار )بريوت: موؤ�ّص�صة الوفاء، الطبعة 2 امل�صّححة، 1403هــ، 1983م(، اجلزء 37، 



48

وقد ذكر العاّلمة الأميني يف الغدير اأ�صماء ال�صحابة من رواة حديث 

 وذكر اأ�صماء 
)99(

الغدير، وهم مئة وع�صرة، كّل ذلك عن م�صادر اأهل ال�صّنة

اأهل ال�صّنة  اأربعة وثمانني تابعيًّا من رواة حديث الغدير نقاًل عن م�صادر 

ا، وذكر اأ�صماء ثالثمائة و�صتني عاملًا كبرًيا كّلهم من اأهل ال�صّنة مّمن  اأي�صً

.
)100(

روى حديث الغدير

2.  حديث الدار )اأو حديث الع�سرية( 

طالب  اأبي  بن  علي  عن  عبا�س  ابن  اإىل  باإ�صناده   
)101(

تاأريخه يف  الطربي  روى 

َعِشيَرتََك  {وأَنِْذْر  واآله:  عليه  اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  على  الآية  نزلت هذه  ملّا  قال: 

اهلل  اإّن  علي  يا  يل:  فقال  واآله  عليه  اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  دعاين   
اْلَقَْربنَِي})102(

بادئهم 
ُ
اأمرين اأن اأنذر ع�صريتي الأقربني، ف�صقت بذلك ذرًعا، وعرفت اأيّن متى اأ

بهذا الأمر اأرى منهم ما اأكره، ف�صمُت عليه حّتى جاءين جربيل فقال: يا حمّمد، 

توؤمر به يعّذبك رّبك، فا�صنع لنا �صاًعا من طعام، واجعل عليه  اإّل تفعل ما  اإّنك 

اأكّلمهم  حّتى  املطلب  عبد  بني  يل  اجمع  ثّم  لنب  من  ُع�ًصا  لنا  وامالأ  �صاة،  رجل 

واأبّلغهم ما اأمرت به، ففعلت ما اأمرين به ثّم دعوتهم له، وهم يومئٍذ اأربعون رجاًل 

يزيدون رجاًل اأو ينق�صونه – اإىل اأن يقول-: فلّما اأراد ر�صول اهلل اأن يكّلمهم َبَدرُه 

يكّلمهم  القوم، ومل  فتفّرق  �صحركم �صاحبكم،  لُقدًما  فقال:  الكالم  اإىل  لهب  اأبو 

ر�صول اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله( فقال الغد: يا علي، اإّن هذا الرجل �صبقني اإىل 

ما قد �صمعت من القول فتفّرق القوم قبل اأن اأكّلمهم فعّد لنا من الطعام مبثل ما 

�صنعت ثّم اأجمعهم اإيّل، قال: ففعلت، ثّم جمعتهم ثّم دعاين بالطعام فقّربته لهم، 

ففعل كما فعل بالأم�س، فاأكلوا حتى ما لهم ب�صيء حاجة – اإىل اأن يقول-: ثّم تكّلم 

اأعلم  ما  واهلل  اإيّن  املّطلب،  بني عبد  يا  فقال:  واآله(  عليه  ر�صول اهلل )�صّلى اهلل 

ال�صفحة 188.

)99( الأميني، الغدير، اجلزء 1، ال�صفحات 14- 61.

)100( الأميني، الغدير، اجلزء 1، ال�صفحات 62- 72.

)101( الأميني، الغدير، اجلزء 1، ال�صفحات 73- 151.

)102( �صورة ال�سعراء، الآية 214 .
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ا يف العرب جاء قومه باأف�صل مّما قد جئتكم به، اإيّن قد جئتكم بخري الدينا  �صاًبّ

الأمر  هذا  على  يوؤازرين  فاأّيكم  اإليه  اأدعوكم  اأن  تعاىل  اهلل  اأمرين  وقد  والآخرة، 

على اأن يكون اأخي وو�صّيي وخليفتي فيكم؟ قال: فاأحجم القوم عنها جميًعا، وقلت 

ا، واأرم�صهم عيًنا، واأعظمهم بطًنا، واأحم�صهم �صاًقا: اأنا يا نبّي  واإيّن لأحَدثهم �صنًّ

اهلل اأكون وزيرك عليه، فاأخذ برقبتي ثم قال: اإّن هذا اأخي وو�صّيي وخليفتي فيكم 

فا�صمعوا له واأطيعوا، قال: فقام القوم ي�صحكون ويقولون لأبي طالب: قد اأمرك اأن 

  .
)103(

ت�صمع لبنك وتطيع

3.  حديث املنزلة

روى م�صلم يف �صحيحه وقال: حّدثنا قتيبة بن �صعيد وحمّمد بن عّباد، قال: حّدثنا 

حامت بن اإ�صماعيل، عن بكري بن م�صمار، عن عامر بن �صعد بن اأبي وّقا�س، عن 

اأبيه قال: اأمر معاوية بن اأبي �صفيان �صعًدا فقال: ما منعك اأن ت�صّب اأبا تراب؟ قال: 

اأّما ما ذكرت ثالًثا قالهّن ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله فلن اأ�صّبه، لأن تكون يل 

واحدًة منهّن اأحّب اإيّل من ُحمر النعم، �صمعُت ر�صول اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله( 

مع  تخّلفني  ر�صول اهلل،  يا  علي:  فقال يل   - مغازيه  فيبع�س  وخّلفه   - لعلي  يقول 

الن�صاء وال�صبيان؟ فقال له ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله: 

.
)104(

اأما تر�صى اأن تكون مني مبنزلة هارون من مو�صى اإّل اأّنه ل نبّوة بعدي؟

ا �صمن حديثه عن مناقب علي عليه  وقد روى هذا احلديث ابن عّبا�س اأي�صً

اأبو جعفر الإ�صكايف املتكّلم البغدادي، املتوّفى  )103( قال العالمة الأميني يف ذيل هذه الرواية: وبهذا اللفظ اأخرجه 

�صنة 240 هـ يف كتابه نق�س العثمانية، وقال: اإّنه روى يف اخلرب ال�صحيح، ورواه الفقيه برهان الدين يف  اأنباء 

24، و�صهاب الدين اخلفاجي  2، ال�صفحة  الكامل، اجلزء  47، وابن الأثري يف   -46 جنباء الأبناء، ال�صفحتان 

ب�صند  البيهقي وغريه  اآخره وقال: ذكر يف دليل  37 وبرت  3، ال�صفحة  للقا�صي عيا�س، اجلزء  �سرح ال�سفاء  يف 

�صحيح، واخلازن عالء الدين البغدادي، يف تف�صريه، ال�صفحة 390، واحلافظ ال�صيوطي يف جمع اجلوامع كما يف 

)ترتيبه(، اجلزء 6، ال�صفحة 392 نقاًل عن الطربي. ويف ال�صفحة 397 عن احلّفاظ ال�صّتة: ابن ا�صحاق وابن 

 ،3 �سرح نهج البالغة، اجلزء  اأبي احلديد يف  ابن  والبيهقي: وعن  واأبي نعيم  ابن مردويه  اأبي حامت  جرير وابن 

ال�صفحة 254، وذكره املوؤّرخ جرجي زيدان يف تاريخ التمّدن الإ�سالمّي، اجلزء 1، ال�صفحة 31، والأ�صتاذ حمّمد 

ح�صني هيكل يف حياة حمّمد )�س(، ال�صفحة 104 من الطبعة1.

ويوا�صل الأميني بحثه حول الرواية، ومن اأراد التف�صيل فلرياجع الغدير اجلزء 2، ال�صفحة 278 فما بعدها.  

)104( بحار الأنوار، م�صدر �صابق، اجلزء 37، ال�صفحة 265.
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ال�صالم، وهو احلديث الآتي: 

4.  حديث املناقب الع�سرة 

 ،
)105(

قال ال�صّيد �صرف الدين: اأخرجه الإمام اأحمد يف اجلزء 1 من م�صنده

، وغريهم من اأ�صحاب ال�صنن بالطرق 
)106(

والإمام الن�صائي يف خ�صائ�صه

املجمع على �صّحتها: عن عمر بن ميمون قال: 

اإيّن جلال�س عند ابن عّبا�س اإذ اأتاه ت�صعة رهط، قالوا: يا ابن عّبا�س اإّما اأن تقوم 

يومئٍذ  وهو  قال:  معكم،  اأقوم  بل  عّبا�س:  ابن  فقال  لهوؤلء،  تخلونا  اأن  واإّما  معنا، 

�صحيح مل يعَم، قال: فابتداأوا فتحّدثوا فال ندري ما قالوا، فجاء ينف�س ثوبه وهو 

اهلل  �صّلى  النبي  له  قال  رجل  وقعوا يف  ع�صر،  له  رجل  وقعوا يف  وتّف،  اأّف  يقول: 

عليه واآله: لأبعثّن رجاًل ل يخزيه اهلل اأبًدا يحّب اهلل ور�صوله قال: فا�صت�صرف لها 

من ا�صت�صرف فقال: اأين علي؟ قالوا: هو يف الرحل يطحن، قال: وما كان اأحدكم 

الراية  ثّم هّز  يب�صر، فنفث يف عينيه،  اأن  يكاد  اأرمد ل  يطحن؟ قال: فجاء وهو 

التوبة،  اإّياه، فجاء ب�صفّية بنت حّيي، قال: ثّم بعث فالًنا ب�صورة  ثالًثا فاأعطاها 

منه،  واأنا  مّني  هو  رجل  اإّل  بها  يذهب  ل  وقال:  منه،  فاأخذها  خلفه،  علًيا  فبعث 

معهم  جال�س  وعلي  قال  والآخرة؟  الدنيا  يف  يواليني  اأّيكم  عمه:  لبني  وقال  قال: 

اأقبل  ثّم  فرتكه  والآخرة  الدنيا  يف  اأواليك  اأنا  ال�صالم(:  )عليه  علي  فقال  فاأبوا، 

على رجل منهم فقال: اأّيكم يواليني يف الدنيا والآخرة، فقال: اأنت ولّيي يف الدنيا 

والآخرة، قال: وكان اأّول َمن اأ�صلم من النا�س بعد خديجة، قال: واأخذ ر�صول اهلل 

)�صّلى اهلل عليه واآله( ثوبه، فو�صعه على علي وفاطمة وح�صن وح�صني �صلوات اهلل 

َُّه لُِيْذِهَب َعنُْكُم الرِّْجَس أَْهَل الْبَيِْت َويَُطهَِّرُكْم تَْطهِيًرا})107(  َا يُِريُد الل عليهم فقال: {إِنَّ

يت�صّور، قد  واآله( وهو  النبّي )�صّلى اهلل عليه  لب�س ثوب  نف�صه:  قال: و�صرى علي 

لّف راأ�صه يف الثوب ل يخرجه حّتى اأ�صبح، ثّم ك�صف عن راأ�صه فقالوا: اإّنك للئيم 

)105( م�سند الإمام اأحمد، ال�صفحة 330.

)106( الإمام الن�صائي، اخل�سائ�س، ال�صفحة 6.

)107( �صورة الأحزاب، الآية 33
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كان �صاحبك نرميه ل يت�صّور واأنت تت�صّور وقد ا�صتنكرنا ذلك. قال: وخرج النا�س 

يف غزاة ]غزوة تبوك[، فقال له علي )عليه ال�صالم(: اأخرُج معك؟ فقال له نبّي 

مبنزلة  مّني  تكون  اأن  تر�صى  اأما  له:  فقال  ال�صالم(،  )عليه  علي  فبكى  ل،  اهلل: 

اإّل اأّنك ل�صت بنبّي؟ ل ينبغي اأن اأذهب اإّل واأنت خليفتي. قال:  هارون من مو�صى 

وقال له ر�صول اهلل )�صّلى اهلل عليه واآله(: اأنت ولّيي يف كّل موؤمن من بعدي. قال: 

و�صّد اأبواب امل�صجد غري باب علي )عليه ال�صالم( قال: فيدخل امل�صجد جنًبا، وهو 

طريقه لي�س له طريق غريه، قال: وقال )�صّلى اهلل عليه واآله(: َمن كنُت موله فاإّن 

.
)108(

موله علّي

يخرجاه  ومل  الإ�صناد،  �صحيح  حديث  هذا  اإخراجه:  بعد  احلاكم  قال 

.
)109(

بهذه ال�صياقة، قلت: واأخرجه الذهبي يف تلخي�صه ثم قال: �صحيح

5.  حديث الثقلني

فقد روي عن ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله بطرق متواترة اأّنه �صّلى اهلل 

عليه واآله قال: "اإيّن تركت فيكم ما اإن مت�ّصكتم به لن ت�صّلوا بعدي، كتاب 

بيتي، ولن يفرتقا  اأهل  الأر�س، وعرتتي  اإىل  ال�صماء  اهلل حبل ممدود من 

 .
حّتى يردا علّي احلو�س، فانظروا كيف تخلفوين فيهما")110(

وقال الإمام �صرف الدين: 

وال�صحاح احلاكمة بوجوب التم�ّصك بالثقلني متواترة، وطرقها عن ب�صع وع�صرين 

)108( بحار الأنوار، م�صدر �صابق، اجلزء 38، ال�صفحة 242.

الأميني،  للعالمة  الغدير  وكذا   ،26 املراجعة   ،130 ال�صفحة  املراجعات،  الدين،  �صرف  احل�صني  عبد  )109( ال�صّيد 

اأخرجه جمع كثري من  وقال يف ذيل احلديث ما ملخ�صه: هذا احلديث بطوله   .51  -49 ال�صفحتان   ،1 اجلزء 

احلفاظ باأ�صانيدهم ال�صحاح منهم احلنابلة اأحمد يف م�صنده، اجلزء 1، ال�صفحة 321، واحلاكم يف امل�ستدرك، 

الريا�س،  الدين الطربي يف  75، وحمّب  املناقب، ال�صفحة  132، واخلطيب اخلوارزمي يف  3، ال�صفحة  اجلزء 

اجلزء 2، ال�صفحة 203. 

)110( كنز العّمال، اجلزء 1، ال�صفحة 173 احلديث 873، واأخرجه احلاكم يف امل�ستدرك، اجلزء 3، ال�صفحة 1448: 

معرتًفا  تلخي�س امل�ستدرك  هذا حديث �صحيح الإ�صناد على �صرط ال�صيخني، ومل يخرجاه، واأخرجه الذهبي يف 

ب�صّحته على �صرط ال�صيخني.
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له  مواقف  واآله يف  عليه  اهلل  �صّلى  اهلل  ر�صول  بها  �صدع  وقد  مت�صافرة،  ا  �صحابًيّ

�صّتى تارًة يوم غدير خم كما �صمعت، وتارًة يوم عرفة يف حّجة الوداع، وتارًة بعد 

ان�صرافه من الطائف، ومّرًة على منربه يف املدينة، واأخرى يف حجرته املباركة يف 

ًة باأ�صحابه، اإذ قال:  مر�صه واحلجرة غا�صّ

ا �صريًعا فينطلق بي، وقد قّدمت اإليكم القول  قب�س قب�صً
ُ
اأّيها النا�س يو�صك اأن اأ

معذرًة اإليكم األ اأيّن خمّلف فيكم كتاب اهلل عّز وجّل وعرتتي اأهل بيتي، ثّم اأخذ 

بيد علي فرفعها فقال: هذا علي مع القراآن والقراآن مع علي ل يفرتقان حّتى يردا 

.
)111(

علّي احلو�س

ثّم اإّن هناك روايًة اأخرى بلفظ: "كتاب اهلل و�صّنتي" وهي غري متواترة 

ما  اإىل �صعف طريقها على  اإ�صافًة  املذكور،  املتواتر  تعار�س احلديث  فال 

اأثبته املحّققون، وعلى فر�س �صّحة هذه الرواية فال تعار�س حديث الثقلني 

احلال–  –بطبيعة  فيقّدم  مطلًقا  ا  وخ�صو�صً عموًما  بينهما  لأّن  املعروف 

النقل–  هذا  –ح�صب  واآله  عليه  اهلل  �صّلى  قوله  فاإّن  العام،  على  اخلا�ّس 

كتاب اهلل و�صّنتي ياأمر بالرجوع اإىل �صّنة ر�صول اهلل.  وقد ثبت بالنقل يف 

ال�صّنة النبوّية ما اأ�صلفناه من حديث الثقلني الذي ياأمر بالرجوع اإىل الكتاب 

والعرتة. اإذن فنتيجة العمل والأخذ بالكتاب وال�صّنة هو الإلتزام بولية اأهل 

البيت عليهم ال�صالم. 

ا�صتمرارّية  الداّلة على  ال�صريحة  الن�صو�س  ي�صرية من  هذه جمموعة 

الولية الإلهّية يف اأهل البيت عليهم ال�صالم بعد النبّي �صّلى اهلل عليه واآله، 

وهناك ن�صو�س اأخرى �صّرحت بعدد خلفاء النبي املن�صوبني من قبله لولية 

الأمر بل واأ�صمائهم، ن�صري اإىل نوذج ما ورد منها عن طرق اأهل ال�صّنة ويف 

م�صادرهم املوثوق بها عندهم.

)111( املراجعات، م�صدر �صابق، ال�صفحة 21.
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احلديث الأول: 

روى م�صلم عن جابر بن �صمرة قال: دخلُت مع اأبي على النبّي ف�صمعته 

قال:  خليفًة  ع�صر  اثنا  فيهم  مي�صي  حّتى  ينق�صي  ل  الأمر  هذا  اإّن  يقول: 

 .
)112(

ثّم تكّلم بكالم خفّي علّي فقلت لأبي: ما قال؟ قال: كّلهم من قري�س

 و�سحيح 
)113(

وقريب منه ولكن بلفظ "اثنا ع�صر اأمرًيا" يف �سحيح البخاري

 بلفظ اآخر قريب من الأّول يف نف�س 
)115(

ا  و�سحيح م�سلم اأي�صً
)114(

الرتمذي

جمعها  وقد  والكتب،  امل�صادر  من  وغريها  ا،  اأي�صً داوود  و�سحيح  الباب، 

.
)116(

ال�صيخ لطف اهلل ال�صايف يف كتابه القّيم منتخب الأثر  فلرياجع

احلديث الثاين: 

روي يف ك�صف اليقني عن م�سند اأحمد بن حنبل: قال النبي �صّلى اهلل 

عليه واآله، للح�صني عليه ال�صالم: "هذا ابني اإمام اأخو اإمام، اأبو اأئّمة ت�صعة، 

.
تا�صعهم قائمهم")117(

احلديث الثالث: 

روى احلافظ اأبو الفتح حمّمد بن م�صلم بن اأبي الفوار�س يف اأربعينه، قال: اأخربنا 

حممود بن حمّمد الهروي بقريبة – اإىل اأن قال – عن اأبي حف�س اأحمد بن نافع 

الب�صري قال: حّدثني اأبي وكان خادًما لالإمام اأبي احل�صن علي بن مو�صى الر�صا 

عليهما ال�صالم، قال حّدثني اأبي العبد ال�صالح مو�صى بن جعفر، وذّكر اآباءه واحًدا 

بعد واحد اإىل احل�صني �صلوات اهلل عليه ثم قال: حّدثني اأبي �صّيد الأو�صياء علي 

واآله من  عليه  �صّلى اهلل  ر�صول اهلل  اأخي  قال  قال:  ال�صالم  عليهم  اأبي طالب  بن 

 191 ال�صفحة   ،2 اجلزء  قري�س(،  يف  واخلالفة  لقري�س،  تبع  النا�س  الإمارة – )باب  )112( �سحيح م�سلم – كتاب 

الق�صم 1، طبعة م�صر �صنة 1348.

)113( �سحيح البخاري، اجلزء 4، ال�صفحة 175.

)114( �سحيح الرتمذي، اجلزء 2، ال�صفحة 45.

)115( �سحيح اأبي داوود، اجلزء 2، ال�صفحة 207.

)116( اأحمد بن عيا�س اجلوهري، مقت�سب الأثر )قم: مكتبة الطبطبائي(، ال�صفحة 10 فما بعده.

)117( مقت�سب الأثر، م�صدر �صابق، ال�صفحة 96.
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اأحّب اأن يلقى اهلل عّز وجّل، وهو مقبل عليه غري معر�س عنه فليتوّل بنك ]ابنك[ 

احل�صن، ومن اأحّب اأن يلقى اهلل وقد متّح�س عنه ذنوبه فليتوّل علي بن احل�صني 

بن  حممد  فليتوّل  العني  قرير  وهو  تعاىل  اهلل  يلقى  اأن  اأحّب  ومن  ال�صّجاد،]..[ 

علي، ومن اأحّب اأن يلقى اهلل تعاىل فيعطيه كتابه بيمينه فليتوّل جعفر بن حمّمد 

بن جعفر  مو�صى  فليتوّل  مطّهًرا  تعاىل طاهًرا  اهلل  يلقى  اأن  اأحّب  ومن  ال�صادق، 

الكاظم، ومن اأحّب اأن يلقى اهلل وهو �صاحك فليتوّل ابنه علّي، ومن اأحّب اأن يلقى 

اهلل وقد رفعت درجاته وبّدلت �صّيئاته ح�صنات فليتوّل ابنه حمّمًدا، ومن اأحّب اأن 

يلقى اهلل عّز وجّل فيحا�صبه ح�صاًبا ي�صرًيا ويدخله جّنة عر�صها ال�صماوات والأر�س 

اأعددت للمّتقني فيتوّل ابنه عليًّا، ومن اأحّب اأن يلقى اهلل وهو من الفائزين فليتوّل 

اإ�صالمه  اإميانه وح�صن  يلقى اهلل وقد كمل  اأن  اأحّب  الع�صكرّي، ومن  ابنه احل�صن 

الدجى،  م�صابيح  فهوؤلء،  املهدّي.  الزمان  �صاحب  حمّمًدا  املنتظر  ابنه  فليتوّل 

واأئّمة الهدى، واأعالم التقى فمن اأحّبهم، وتوّلهم كنت �صامًنا له على اهلل تعاىل 

.
)118(

اجلّنة

وقد وردت يف م�صادر اأهل ال�صّنة حول املهدّي �صلوات اهلل عليه بوجه 

خا�س اأحاديث وروايات كثرية ن�صري اإىل بع�صها: 

 روى الرتمذي يف ال�سحيح عن زين عبد اهلل، قال: قال ر�صول اهلل . 1

�صّلى اهلل عليه واآله: "ل تذهب الدنيا حّتى ميلك العرب رجل من 

 .
اأهل بيتي يواطئ ا�صمه ا�صمي")119(

 روى اأبو داوود يف ال�سنن عن النبّي �صّلى اهلل عليه واآله اأّنه قال: "ل . 2

تذهب –اأو ل تنق�صي– الدنيا حّتى ميلك العرب رجل من اأهل بيتي 

.
يواطئ ا�صمه ا�صمي")120(

ر�صول . 3 �صمعت  قالت  �َصَلمة  اأّم  عن  ا  اأي�صً ال�سنن  يف  داود  اأبو  روى   

)118( مقت�سب الأثر، م�صدر �صابق، املقّدمة ال�صفحة 13. 

)119( �سحيح الرتمذي، اجلزء 2، ال�صفحة 46.

)120( �سنن اأبي داوود، اجلزء 2، ال�صفحة 207.
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ولد  من  عرتتي  من  "املهدي  يقول:  واآله[  عليه  اهلل  ]�صّلى  اهلل 

، ورواه يف التاج اجلامع 
)122(

. ورواه ابن ماجة يف �سننه
فاطمة")121(

 .
)123(

للأ�سول

، عن اإبراهيم بن علقمة عن عبداهلل . 4
)124(

 روى ابن ماجة يف ال�سنن

قال: 

�صّلى  النبي  راآهم  فلّما  ها�صم  بني  من  فتية  اأقبل  اإذ  اهلل  ر�صول  عند  نحن  بينما 

نزال نرى يف وجهك  لونه، قال: فقلت: ما  وتغرّي  واآله اغرورقت عيناه،  اهلل عليه 

اأهل بيت اختار اهلل لنا الآخرة على الدنيا واأّن اأهل بيتي  اإّنا  �صيًئا نكرهه، فقال: 

�صيلقون بعدي بالًء وت�صريًدا وتطريًدا حتى ياأتي قوم من امل�صرق معهم رايات �صود 

في�صاألون اخلري فال يعطونه فيقاتلون، فين�صرون، فيعطون ما �صاألوا فال يقبلونه 

حتى يدفعوها اإىل رجل من اأهل بيتي فيملوؤها ق�صًطا كما مالأوها جوًرا، فمن اأدرك 

.
)125(

ذلك الزمان فلياأتهم، ولو حبًوا على الثلج

)121( امل�صدر نف�صه.

)122( �سنن ابن ماجة، اجلزء 2، ال�صفحة 1368.

)123( التاج اجلامع لالأ�سول، اجلزء 5، ال�صفحة 364.

)124( اأبواب الفنت )باب خروج املهدي(، اجلزء 2. 

)125( مقت�سب الأثر، م�صدر �صابق، ال�صفحة 151.
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الولية  على  اّتفاقهم  بعد  امل�صلمني  اأّن  املا�صي  الف�صل  م�صتهّل  يف  ذكرنا 

النبوّية اختلفوا يف كيفّية ا�صتمرارها يف املجتمع الإ�صالمّي بعد الر�صول على 

فرقتني، وذكرنا اأّن توحيد الطاعة هلل يف املجتمع الب�صرّي، اأو قل: التوحيد 

الإلهّية  الولية  ا�صتمرار  طريق  عن  اإّل  يتحّقق  ل  املجتمع  يف  هلل  العملّي 

بن�صب القادة الإلهيني، وهم اأهل البيت عليهم ال�صالم، والكالم نف�صه يعود 

اأئّمة  القيادة الإلهّية املتمّثلة يف  التي تغيب فيها  بالن�صبة للمرحلة الزمنّية 

اأهل البيت عليهم ال�صالم عن الأّمة الإ�صالمّية.

اهلل  عّجل  الع�صر  لإمام  قّدر  اإذ  زماننا هذا-  –وهو  الغيبة  زمن  ففي 

فرجه اأن يغيب عن �صاحة الأحداث يف املجتمع الب�صرّي ل بّد للولية الإلهّية 

اأن يتحّقق هذا ال�صتمرار  اأن ت�صتمّر عمليًّا يف املجتمع الب�صرّي، ول ميكن 

اإّل بن�صب القادة الذين يجتمع  العملّي للولية الإلهّية يف املجتمع الب�صرّي 

والعدالة  اأراده اهلل تعاىل من خلقه،  اأي مبا  بال�صريعة،  العلم  فيهم �صرط 

التاّمة اأي اللتزام الكامل عمليًّا بكّل ما اأراده اهلل تعاىل، و�صّرعه يف �صاأن 

عباده. وتف�صيل الكالم يف هذا الباب يتمُّ يف بحثني: 

 - البحث الأّول: دليل ولية الفقيه. 

 - البحث الثاين: حدود ولية الفقيه. 

البحث الأّول: دليل ولية الفقيه

هنالك نوعان من الدليل على ثبوت الولية للفقيه يف زمن غيبة املع�صوم. 

النوع الأّول، الدليل العقلّي: 

وله عّدة �صياغات:  

 ال�سياغة الأوىل وترتّكب من مقّدمتني: . 1

املقدمة الأوىل اأّن التوحيد العملّي –اأو توحيد الطاعة هلل– يف املجتمع 
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الب�صرّي ل يتّم عقاًل اإّل عن طريق ن�صب الويّل.

املقّدمة الثانية: اإّن الويّل الذي ميكن عقاًل اأن يطّبق من خالله توحيد 

الطاعة هلل يف املجتمع يف ع�صر الغيبة، لي�س اإل الفقيه العادل. فالنتيجة 

الب�صرّي ل ميكن حتقيقه عقاًل يف  اإّن توحيد الطاعة هلل يف املجتمع  اإذن: 

ع�صر الغيبة اإّل عن طريق ن�صب الفقيه العادل.

القائم على  الإ�صالم  اإّن هناك تالزًما عقليًّا بني قبول  اأخرى:  وبعبارة 

الفقيه  كون  وجل– وبني  عّز  الطاعة هلل  –توحيد  العملّي  التوحيد  اأ�صا�س 

العادل من�صوًبا من قبل اهلل لولية الأمر، يف ع�صر غيبة املع�صوم. 

ول باأ�س بتو�صيح املقدمتني تو�صيًحا موجًزا: 

اأّما املقّدمة الأوىل: 

حنا يف الف�صل الثاين من هذه الر�صالة اأّن دعوة الأنبياء �صلوات  فقد و�صّ

اهلل عليهم تقوم على اأ�صا�س التوحيد العملّي، ونفي الطاعة واخل�صوع لغري 

يَا أَْهَل  اهلل عّز وجّل، وح�صر الطاعة، واخل�صوع هلل قال اهلل تعاىل: {ُقْل 

ََّه َوَل نُْشِرَك بِِه َشيْئًا َوَل  الِْكتَاِب تََعالَْوا إِلَى َكلَِمةٍ َسَواءٍ بَيْنَنَا َوبَيْنَُكْم أَلَّ نَعُْبَد إِلَّ الل
 .

َّا ُمْسلُِموَن})126( َّْوا فَُقولُوا اْشَهُدوا بَِأن َِّه فَإِْن تََول َِّخَذ بَعُْضنَا بَعًْضا أَْربَابًا مِْن ُدوِن الل يَت
واملراد بالعبادة هو اخل�صوع املطلق يف العمل الذي ينطبق على خمتلف 

اأنواع الن�صاط وال�صلوك الإرادّي، ولي�صت ال�صالة اإّل رمًزا و�صعاًرا للخ�صوع 

على  الب�صرّي  املجتمع  لريّبوا  فالأنبياء جاوؤوا  تعاىل يف احلياة.  املطلق هلل 

عبادة اهلل، واخل�صوع له يف كّل �صوؤونه احلياتّية، وجاوؤوا بال�صالة و�صائر 

الأ�صا�صّية  الغاية  اإىل  الطريق  تعّبد  تربوّية  كاأ�صاليب  ة  اخلا�صّ العبادات 

لإرادة  الجتماعّي  النظام  �صوؤون احلياة، وخ�صوع  كّل  العبادة هلل يف  وهي 

اهلل �صبحانه وتعاىل، ومل تكن دعوة الأنبياء حمدودًة باأداء بع�س الطقو�س 

)126( �صورة اآل عمران، الآية 64.
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العبادّية اأو الو�صايا الأخالقّية فح�صب، ولو كانت دعوتهم تتلّخ�س يف ذلك 

واأ�صحاب  الطواغيت  بني  العريق  واخل�صام  ال�صدام  ذلك  كّل  ح�صل  ملا 

مدى  على  واأتباعهم  الأنبياء  وبني  ال�صاّلة  املجتمعات  يف  والنفوذ  القدرة 

التاريخ.

فالق�صّية الأ�صا�صّية التي جاهد من اأجلها الأنبياء وحتّملوا من اأجلها ما 

لوا هي التوحيد العملّي، اأي الطاعة العملّية هلل، ونفي الطاعة واخل�صوع  حتمَّ

اْستَْمَسَك  فََقِد  َِّه  بِالل َويُْؤمِْن  اُغوِت  بِالطَّ يَْكُفْر  {فََمْن  تعاىل:  قال  اهلل.  لغري 

َِّه َوُهَو ُمْحِسٌن  الل يُْسلِْم َوْجَهُه إِلَى  ، وقال تعاىل: {َوَمْن 
الُْوثَْقى})127( بِالُْعْرَوةِ 

َِّه  الل ِعنَْد  يَن  الدِّ {إِنَّ  تعاىل:  وقال   .
الُْوثَْقى})128( بِالُْعْرَوةِ  اْستَْمَسَك  فََقِد 

 .
َّبََعِن})129( َِّه َوَمِن ات وَك فَُقْل أَْسلَْمُت َوْجهَِي لِل اْلِْسَلُم ]...[ *  فَإِْن َحاجُّ

 هلل 
ّ
حنا يف الف�صل الثالث اأّن خ�صوع املجتمع الإن�صاين وقد �صبق اأن و�صّ

ل  الب�صرّية  احلياة  يف  تعاىل  هلل  الطاعة  وتوحيد  العملّي  التوحيد  وتطبيق 

ب اهلل �صبحانه وتعاىل يف عباده من ياأمرهم بطاعته  طريق له �صوى اأن ين�صّ

واأتباعه، لتكون طاعتهم له طاعًة هلل �صبحانه وتعاىل واخل�صوع له خ�صوًعا 

لولية الباري جّل �صاأنه، وتف�صيل الكالم يف هذا الباب �صبق يف حديثنا عن 

الو�صف الثالث من موا�صفات القادة الإلهيني، فلرياجع.

اأّما املقدمة الثانية: 

وهي "اأّن الويّل الذي ميكن عقاًل اأن يطّبق من خالله توحيد الطاعة هلل 

عّز وجّل يف املجتمع يف ع�صر الغيبة، لي�س اإّل الفقيه العادل".

القائد  اأّن  الثالث  الف�صل  يف  ذكرنا  فقد  الو�صوح،  متام  وا�صحة  فهي 

الإلهّي الذي تتحّقق من خالله الطاعة هلل عّز وجّل ل ميكن اأن يكون اإل عاملًا 

)127( �صورة البقرة، الآية 256.

)128( �صورة لقمان، الآية 22.

)129( �صورة اآل عمران، الآيتان 19 و20.
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بكّل ما اأراده اهلل تعاىل من الإن�صان يف خمتلف �صوؤون احلياة.  وهذا بطبيعة 

بال�صريعة  العامل  الفقيه  يف  الغيبة  ع�صر  يف  م�صداقه  ينح�صر  احلال، 

ا اإّل عادًل  الإ�صالمّية علًما م�صتوعًبا عن دّقة وفهم، ول ميكن اأن يكون اأي�صً

ملتزًما يف عمله و�صلوكه ب�صريعة اهلل التزاًما كاماًل ليكون ماأموًنا من الزيغ 

�صّرع اهلل  ما  اإّل  اّتباعه  ول  اإىل طاعة اهلل عّز وجّل،  اإّل  توؤّدي طاعته  فال 

تعاىل يف �صاأن الإن�صان. 

وعندما ت�صّح املقّدمتان ال�صالفتان جند اأنف�صنا بني اأمرين، بني اأن نرفع 

اليد عن الطاعة هلل عّز وجّل، والتوحيد العملّي له يف حياتنا الجتماعّية يف 

ع�صر الغيبة )اأي نرفع اليد عن تطبيق الإ�صالم يف ع�صر الغيبة(. وهذا 

�صرورّي البطالن يف ال�صريعة الإ�صالمّية، بل ويف كّل ال�صرائع الإلهّية، وبني 

اللتزام بالطاعة يف احلياة الجتماعّية وتطبيق التوحيد العملّي واخل�صوع 

لولية  العادل  الفقيه  الب�صرّي. وطريقه منح�صر يف ن�صب  هلل يف املجتمع 

الأمر من قبل اهلل عّز وجّل فن�صتدّل بعقولنا، وبعد الإميان ب�صرورة الطاعة 

ب الفقيه العادل وليًّا علينا؛ نطيع اهلل  هلل عّز وجّل على اأّن اهلل تعاىل ن�صّ

    .
)130(

بطاعته، وننّفذ اأمر اهلل �صبحانه وتعاىل يف احلياة باّتباعه

ا:  ال�سياغة الثانية، وهي تتاأّلف من مقّدمتني اأي�صً  .2

الأوىل،  ال�صياغة  الأوىل من  املقّدمة  نف�س ما جاء يف  الأوىل:  املقّدمة 

وهي �صرورة الطاعة هلل وحده يف كّل �صوؤون احلياة الإن�صانّية، واأّن توحيد 

الطاعة هلل اأ�صا�س دعوة الأنبياء، وهذه ال�صرورة تقت�صي ن�صب الويّل من 

قبل اهلل تعاىل يف كّل ع�صر.

)130( وبهذا نكون على جزم حّتى واإن مل ي�صلنا عن املع�صوم ن�س �صريح، �صحيح دال على الن�صب – اأّن املع�صوم قد 

ن�صب الفقيه العادل لولية الأمر يف زمن غيبته -، ول يقل طريق الك�صف هذا يف قوته وقطّيعته عن طرق الك�صف 

الأخرى التي بحث فيها الأ�صوليون والفقهاء كطريقة الإجماع اأو ال�صرية اأو البناء العقالئي، وميكن ت�صمية هذا 

الطريق بطريقة الك�صف العقلي.   
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املقدمة الثانية: ن�صتق�صي الحتمالت العقلّية يف م�صاألة الولية يف ع�صر 

العادل من�صوًبا  الفقيه  اأّن الحتمال املعقول الوحيد هو كون  الغيبة فنجد 

لولية الأمر من قبل املع�صوم. 

والحتمالت العقلّية يف م�صاألة الولية يف ع�صر الغيبة تنح�صر يف ثالثة 

فرو�س: 

املجتمع  يف  الإلهّية  الولية  ميار�س  َمن  ن�صب  عدم  الأّول:  الفر�س 

ممار�صة عملّية ميدانّية. وهذا الفر�س يخالف اأ�صا�س دعوة الأنبياء، وهي 

تطبيق للتوحيد العملّي يف املجتمع، وتنفيذ الطاعة هلل يف حياة الإن�صان بكّل 

 .
)131(

�صوؤونها وجوانبها

الفر�س الثاين: ن�صب غري الفقيه العادل، وهذا ل يحّقق الغاية املطلوبة 

من ن�صب الويّل، وهي تنفيذ اإرادة اهلل يف احلياة وتطبيق الطاعة الإلهّية 

ن�صب  وهو  الثالث،  الفر�س  يف  الأمر  فينح�صر   
)132(

الإن�صايّن املجتمع  يف 

الفقيه العادل.

ا:  ال�سياغة الثالثة، وهي ترتّكب من مقّدمتني اأي�صً  .3

ع�صر  يف  اأو  –مطلًقا  اهلل  قبل  من  الويّل  ن�صب  عدم  الأوىل:  املقّدمة 

وجود  لأّن  لأمرين،  الطاغوت  ولية  اإم�صاء  ي�صتلزم  باخل�صو�س–  الغيبة 

من ميار�س الولية يف املجتمع �صرورة من �صرورات احلياة الجتماعّية بل 

اأهّمها ولأّن كّل ولية ل تنتهي اإىل ولية اهلل فهي ولية الطاغوت، والتايل 

املقّدمة  يف  فتنتهي  مثله،  فاملقّدم  الطاغوت–  ولية  اإم�صاء  –اأي  باطل 

الأوىل اإىل �صرورة ن�صب الويّل من قبل اهلل يف ع�صر الغيبة.

املقدمة الثانية: بعد الفراغ عن املقّدمة الأوىل ي�صل الدور اإىل املقّدمة 

من�صوًبا  غريه  يكون  اأن  معناه  العادل  الفقيه  ن�صب  عدم  فنقول:  الثانية 

)131( �صبق تو�صيح ذلك يف الف�صل الثالث، وخا�صة يف الو�صف الثالث من موا�صفات القادة الإلهيني.

)132( راجع الف�صل املذكور.
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وبالتايل باطل، لأّن ن�صب غري الفقيه العادل مع اإمكان ن�صب الفقيه العادل 

ا.  غري حمتمل، فيكون املقّدم، وهو عدم ن�صب الفقيه العادل باطاًل اأي�صً

والنتيجة التي ننتهي اإليها هي �صرورة ن�صب الفقيه العادل وليًّا من قبل 

اهلل لإدارة �صوؤون املجتمع الإ�صالمّي يف ع�صر غيبة املع�صوم.

ا: ال�سياغة الرابعة، وتتاأّلف من مقّدمتني اأي�صً  .4

التي  ال�صرعّية  الأدّلة  اإ�صتقراء  �صرعّية،  مقّدمة  وهي  الأوىل:   املقّدمة 

الويّل  �صالحّيات  من  بطبيعتها  هي  التي  املمار�صات  بع�س  الفقيه  تخّول 

القائم باإدارة �صوؤون املجتمع، وذلك يف كثري من املوارد اجلزئّية يف خمتلف 

اأبواب الفقه، ون�صري هنا اإىل بع�س اأهّم تلك املوارد:

 ولية الق�صاء واحلكم بني املتخا�صمني.. 1

 الولية على اإجراء احلدود والتعزيرات.. 2

الولية على ال�صغار والقا�صرين ب�صكل عام.. 3

 الولية على ا�صتيفاء احلقوق املالّية الإلهّية كالأخما�س وال�صدقات.. 4

 الولية على الغائب.. 5

 الولية على املمتنع.. 6

 الولية على املجهول.. 7

 الولية على َمن ل ويّل له.. 8

وغري ذلك مّما يجده الباحث يف اأبواب الفقه املختلفة. 

املقّدمة الثانية: ن�صتك�صف من خالل املوارد امل�صار اإليها �صابًقا اأّن الفقيه 

العادل له الولية العاّمة يف كّل �صوؤون املجتمع الإ�صالمّي، واأّن تلك املوارد 

الثابتة للفقيه. وذلك  العاّمة  اإل م�صاديق وجزئّيات لكربى الولية  ما هي 

لأّن ال�صالحّيات التي تتوّقف عليها املمار�صات املذكورة اإّنا هي �صالحّيات 
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كّلها  اأو  املوارد  هذه  لبع�س  تكون  اأن  املعقول  من  ولي�س  الويّل،  احلاكم 

خ�صو�صّية تقت�صي جعل الولية فيها للفقيه العادل دون غريها. 

النوع الثاين: الدليل النقلّي

وفيما يلي ن�صري اإىل اأهّم الأدّلة النقلّية التي ت�صلح اأن تكون دلياًل على 

ولية الفقيه العادل: 

الن�ّص الأّول: مقبولة عمر بن حنظلة قال:

 �صاألت اأبا عبد اهلل )عليه ال�صالم( عن رجلني من اأ�صحابنا بينهما منازعة يف دين 

اأو مرياث فتحاكما اإىل ال�صلطان اأو الق�صاة اأيحّل ذلك، قال: َمن حتاكم اإليهم يف 

اأو باطل فاإّنا حتاكم اإىل الطاغوت املنهّي عنه وما حكم له به، فاإّنا ياأخذ  حّق 

ا ثابًتا له؛ لأّنه اأخذه بحكم الطاغوت، ومن اأمر اهلل عّز وجّل اأن  �صحًتا، واإن كان حًقّ

اُغوِت َوَقْد ُأِمُروا َأْن يَْكُفُروا  يكفر به، قال اهلل عّز وجّل: {ُيِريُدوَن َأْن يََتَحاَكُموا إِلَى الطَّ

. قلت: فكيف ي�صنعان وقد اختلفا؟ قال: ينظران اإىل من كان منكم مّمن 
بِِه})133(

قد روى حديثنا ونظر يف حاللنا وحرامنا، وعرف اأحكامنا، فلري�صوا به حكًما فاإيّن 

قد جعلته عليكم حاكًما، فاإذا حكم بحكم فلم يقبل منه، فاإّنا بحكم اهلل ا�صتخّف 

 .
)134(

، والرد علينا  كافر راد على اهلل وهو على حّد ال�صرك باهلل وعلينا ردَّ

و�صفها  وقد  جميًعا،  موثوقني  رواتها  لكون  ال�صند  �صحيحة  والرواية 

الفقيه  ولية  على  ودللتها  ب�صندها،  الوثوق  على  للدللة  باملقبولة  فقهاوؤنا 

وا�صحة لقوله عليه ال�صالم: "فاإيّن قد جعلته عليكم حاكًما"، واحلاكم يدّل 

بظهوره على ال�صلطة والولية العاّمة فتكون داّلًة على ن�صب الفقيه للولية 

بولية  الولية  اخت�صا�س  ي�صتلزم  ل  الق�صاء  مورد  يف  وورودها  العاّمة، 

التعبري  مبقت�صى  العاّمة  للولية  الن�صب  على  تدّل  الرواية  فاإّن  الق�صاء 

)133( �صورة الن�ساء، الآية 60.

)134( املريزا النوري، م�ستدرك الو�سائل )لبنان: بريوت، موؤ�ّص�صة اآل البيت عليهم ال�صالم لإحياء الرتاث، 1408هــ/ 

1988م( اجلزء 17، ال�صفحة 311.
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باحلاكم فيها.

الن�ّص الثاين: ما رواه الكليني عن اإ�صحاق بن يعقوب قال:

�صاألُت حمّمد بن عثمان العمري اأن يو�صل يل كتاًبا قد �صاألت فيه عن م�صائل اأ�صكلت 

اهلل  اأر�صدك  عنه  �صاألت  ما  اأّما  الزمان:  بخّط مولنا �صاحب  التوقيع  فورد  علّي، 

وثّبتك –اإىل اأن قال– واأّما احلوادث الواقعة فارجعوا فيها اإىل رواة حديثنا، فاإّنهم 

.
)135(

حّجتي عليكم، واأنا حّجة اهلل

ال�صالم:   والدللة، وقوله عليه 
)136(

ال�صند تاّمة من حيث  الرواية  وهذه 

"فاإّنهم حّجتي عليكم" يدّل على اأّن للفقيه يف ع�صر الغيبة كّل �صوؤون الإمام 
املع�صوم و�صالحّياته يف املجتمع الإ�صالمّي.

ولي�س املق�صود بحديثهم األفاظ احلديث جمّردة عن معانيها ومداليلها، 

بل املق�صود حديثهم من حيث احتوائه لعلومهم ومعارفهم، فاملراد علومهم 

وتعاليمهم، ول �صّك اأّن راوي علومهم ومعارفهم هو الفقيه املتفّهم لر�صالة 

اأهل البيت وامل�صتوعب حلقيقة كالمهم، فيكون هذا الن�ّس تاّم الدللة على 

ولية الفقيه.

الن�ّص الثالث: ما رواه ال�صدوق ب�صنده اإىل اأمري املوؤمنني عليه ال�صالم 

قال: قال ر�صول اهلل �صّلى اهلل عليه واآله: الّلهّم ارحم خلفائي، قيل: يا ر�صول 

 .
)137(

اهلل وَمن خلفاوؤك قال: الذين ياأتون من بعدي يروون حديثي و�صّنتي

ا.  وقد وردت هذه الرواية بطرق كثرية كما جاءت عن طريق اأهل ال�صّنة اأي�صً

عليه  املع�صوم  عن  ب�صدورها  املطماأّن  الروايات  من  فهي  حال،  اأّي  وعلى 

)135( احلّر العاملي، و�سائل ال�سيعة )لبنان: بريوت، دار اإحياء الرتاث العربي(، اجلزء 18، ال�صفحة 101.

)136( فاإّن رجال ال�صند موثوقون، ول كالم فيهم اإّل اإ�صحاق بن يعقوب فلم يرد يف كتب الرجال له ذكر، ولي�س ذلك 

ب�صائر بعد ت�صديق الكليني له هذه الرواية، لأّن الكليني عا�صر الغيبة ال�صغرى، وعرف رجالها، ومل يكن يرد 

اآنذاك توقيع من الناحية املقّد�صة اإّل للخوا�س ل�صّدة التقّية، فلم يحتمل من مثل الكليني اأن يروي باملبا�صرة توقيًعا 

اإل وهو يرى الراوي اأهاًل ل�صدور التوقيه له من �صاحب الزمان )عّجل اهلل فرجه(. 

)137( و�سائل ال�سيعة، م�صدر �صابق، اجلزء 18، ال�صفحة 65.
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ال�صالم.

ولقد فهم ال�صائل الإطالق من قوله "ارحم خلفائي" فلم ي�صاأل الر�صول 

، واإّنا �صاأله عن م�صاديق اخللفاء فاأجابه �صّلى اهلل 
)138(

عن مورد اخلالفة

الكالم  اأّن ظاهر هذا  الإطالق  ونكتة هذا  العام.  العنوان  ببيان  واآله  عليه 

واأمثاله اأّنه اأ�صلوب خا�س للدللة على اخلالفة وتعريف اخللفاء عن الر�صول 

�صّلى اهلل عليه واآله، ولي�س هذا الكالم جمّرد طلب الرحمة للخلفاء ليقال 

اإّنه لي�س ب�صدد البيان من هذه اجلهة فال يكون للكالم اإطالق. واحلا�صل 

ويروون  بعدي  من  ياأتون  الذين  هم  خلفائي  يقال:  اأن  مبنزلة  الكالم  اأّن 

حديثي و�صّنتي ول �صّك يف اإطالق مثل هذا التعبري.

اأن يزيل  ولو مل يرد الر�صول من اخلالفة، اخلالفة املطلقة لكان عليه 

مورد  يف  خا�صة  خالفة  باخلالفة  املراد  اأّن  على  بالتنبيه  ذلك  احتمال 

الغمو�س املحتمل يف  خا�ّس، وذلك لأهّمّية مو�صوع اخلالفة و�صرورة دفع 

�صاأنه. واملراد برواة احلديث وال�صّنة هم الفقهاء العاملون بال�صريعة، ولي�س 

ولقرينة  ال�صابق(،  الن�ّس  يف  ذكرناه  )ملا  الأحاديث  األفاظ  َنَقلة  جمّرد 

اأخرى يف هذا الن�ّس باخل�صو�س وهي عطف "�صّنتي" على "حديثي" فاإّن 

بقوله  واآله  عليه  اهلل  �صّلى  الر�صول  �صّنها  التي  ال�صريعة  واقع  تعني  ال�صّنة 

وبفعله وبتقريره، ول يكون العارف بهذه ال�صّنة اإل الفقيه امل�صتوعب ل�صريعة 

الر�صول الأعظم �صّلى اهلل عليه واآله ا�صتيعاًبا عن فهم وتفّقه.

ومّما يدّل عليه هذا الن�س اأّن الن�صب ال�صادر عن النبّي �صّلى اهلل عليه 

واآله له دائرتان: 

)138( هذا جواب على اإ�صكال يقول: اإّن قوله "ارحم خلفائي..." ل يدّل على اأّن الذين يذكرهم الر�صول )�صّلى اهلل 

عليه واآله( بعنوان اخللفاء هم خلفاوؤه يف كّل �صالحياته و�صوؤونه كويّل لالأمر، ومبّلغ عن اهلل وغري ذلك. ولعّل املراد 

باخلالفة خ�صو�س اخلالفة يف العلوم والأحكام فال ي�صمل اخلالفة يف ولية الأمر. هذا مع اأّن اأهّم ما جاء الر�صول 

لأجله كما دّلت عليه اآيات القراآن هو اإقامة العدل والق�صط كما قال تعاىل: {وأمرت لعدل بينكم}، وقال تعاىل: 

{لقد أرسلنا رسلنا بالبّينات، وأنزلنا معهم الكتاب واليزان ليقوم الناس بالقسط} فال بّد �أن تكون خالفة �صاملة 
لهذا الأمر الذي هو اأهّم ما بعث لأجله. 
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 الدائرة العاّمة: وهي دائرة الفقهاء العاملني بال�صريعة العاملني بها. . 1

ابتداًء . 2 ع�صر  الإثني  املع�صومني  دائرة  وهي  ة:  اخلا�صّ الدائرة   

ع�صر  الثاين  بالإمام  وانتهاًء  ال�صالم،  عليه  املوؤمنني  اأمري  بالإمام 

�صاحب الع�صر عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف. 

املمار�صة  �صاحة  املع�صومة عن  القيادة  تغيب  اأّنه عندما  ونتيجة ذلك، 

الفعلّية لولية الأمر داخل املجتمع الإ�صالمّي، تتحّمل الدائرة العاّمة عبء 

 .
)139(

الولية، وهي دائرة الفقهاء العدول

البحث الثاين: حدود ولية الفقيه

هنالك بحث يتطّرق له عادًة الباحثون لهذا املو�صوع وهو الدائرة التي تّت�صع 

لها �صالحيات الفقيه يف الولية واحلكم. ولقد ذكرنا �صابًقا اأّن حقيقة الولية 

واحلكم تعني حق الطاعة والتبعّية، واأّن هذا احلّق خمت�ّس باهلل تعاىل ل 

ب الأنبياء والأولياء اأدّلء على  ي�صاركه فيه غريه، ثّم اإّن اهلل �صبحانه ين�صّ

بطاعتهم  تتحّقق  اإّنا  النا�س هلل  بطاعتهم، فطاعة  النا�س  وياأمر  طاعته، 

لأوليائه الأدّلء على مر�صاته �صبحانه، وهكذا ينتقل حّق الطاعة والولية 

املع�صومني،  �صائر  اإىل  ومنه  واآله  عليه  اهلل  �صّلى  النبي  اإىل  ثانوّي  ب�صكل 

ومنهم اإىل الفقهاء العدول. وعلى هذا الأ�صا�س، يكت�صب اأمر الر�صول �صّلى 

اأو�صيائه والنائبني عنهم �صفة الإلزام ولزوم الطاعة  اهلل عليه واآله واأمر 

اأمر  الذي  �صبحانه  هلل  خمالفًة  خمالفتهم  لأّن  واملخالفة  املع�صية  وحرمة 

بطاعتهم واّتباعهم، وقد ورد الن�س القراآيّن موؤّكًدا على هذا الأمر يف قوله 

.
ََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُولِي اْلَمِْر مِنُْكْم})140( َِّذيَن آََمُنوا أَِطيُعوا الل َُّها ال تعاىل: {يَا أَي

)139(  وبهذا يّت�صح اأّن الإ�صالم مل يرتك فراًغا يف م�صاألة الولية واحلكم حتى بالن�صبة ملا بعد زمن الإمام الثاين ع�صر 

)عّجل اهلل تعاىل فرجه ال�صريف(.

)140( �صورة الن�ساء، الآية 59.
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مّرة  مّرتني:  الآية  يتكّرر يف  بالطاعة  الأمر  اأّن  الآية  هذه  وامللحوظ يف 

اإىل  اإ�صارًة  وهذه  الأمر.  واأويل  الر�صول  ب�صاأن  وثانية  تعاىل،  اهلل  �صاأن  يف 

اأّن العباد مكّلفون بنوعني من الطاعة: الطاعة هلل تعاىل والطاعة للر�صول 

واأويل الأمر، واإن كانت الطاعة للر�صول واأويل الأمر نرجع يف حقيقتها اإىل 

اإطاعة اهلل تعاىل. 

ولتو�صيح هذا الأمر نقول: اإّن اإقامة حكم اهلل تعاىل يف املجتمع الب�صرّي 

:
)141(

يتوقف على اأمرين

 بيان الت�صريع الإلهّي وتعليمه ون�صره بني النا�س. . 1

 تطبيق الت�صريع الإلهّي تطبيًقا ميدانًيّا عملًيّا يف حياة النا�س. . 2

وهذا التطبيق له مرحلتان:

الأوىل: املرحلة النظرّية اأي و�صع ال�صيغ التطبيقّية للعمومات الت�صريعّية 

وتف�صريها وتبيني م�صاديقها العينّية يف احلياة. 

اأبعادها  بكامل  الإلهّية  ال�صريعة  تنفيذ  اأي  العملّية  املرحلة  الثانية: 

وتفا�صيلها يف املجتمع الإن�صايّن.

والأنبياء، وكذا الأئّمة املع�صومون والفقهاء، مكّلفون باإقامة حكم اهلل 

ا  اأي�صً ومكّلفون  للنا�س  اهلل  �صريعة  ببيان  مكّلفون  فهم  الأر�س،  يف  تعاىل 

اأّنهم  كما  فيها،  الواردة  العمومات  م�صاديق  وبيان  وتف�صريها  ب�صرحها 

مكّلفون بتنفيذها وتطبيقها العملّي على �صعيد احلياة الب�صرّية. 

ولكّنهم بالن�صبة للمهّمة الأوىل، وهي مهّمة بيان �صريعة اهلل، لي�س دورهم 

اإّل دور املبّلغ والو�صيط مع فارق يف الأدوار التي يقوم بها كّل من الطوائف 

)141( ويف الآية الكرمية: {إّنا أنت منذر ولكل قوم هاد} اإ�صارة اإىل هذين الأمرين فاإّن قوله تعاىل: {إّنا أنت منذر} 

اإ�صارة اإىل املهمة التي �صوف تعرّب عنها بولية الإنذار والتب�صري. وقوله تعاىل: {ولكّل قوٍم هاد}. اإ�صارة اإىل ولية 

التطبيق.
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الثالثة يف جمال التبليغ، فاإّن النبّي خمرب مبا�صر عن اهلل تعاىل، والأئّمة 

يخربون عن اهلل تعاىل بوا�صطة النبّي، والفقهاء خمربون عن اهلل تعاىل، 

املع�صوم  اأخبار  اأّن  اإىل  بالإ�صافة  ال�صالم،  عليهم  والأئّمة  النبّي  بوا�صطة 

عليه ال�صالم اإخبار ح�ّصّي، واأّما اإخبار الفقيه فهو اإخبار حد�صّي اجتهادّي. 

اإذن، ففيما يخ�ّس دائرة هذه املهّمة تكون الأحكام والأوامر التي يبّلغها 

اأوامًرا واأحكاًما هلل تعاىل باملبا�صرة،  اأو الفقيه عن اهلل �صبحانه  املع�صوم 

كتكليفهما  والأحكام  الأوامر  هذه  بتطبيق  والفقيه  املع�صوم  كّلف  وقد 

باإبالغها للنا�س ون�صرها بينهم وميكننا اأن نعرّب عن هذه املهّمة، وهي املهّمة 

الأوىل، بولية التبليغ، كما ميكننا التعبري عن املهّمة الثانية بولية التطبيق. 

ثّم اإّنه نظًرا اإىل اأّن �صاحة التطبيق هي �صاحة املتغرّيات وامل�صتجّدات، 

فاإّن مالب�صات احلياة الجتماعّية تختلف من مكان اإىل مكان، وبني زمان 

وزمان، فقد �صّرع اهلل اأحكامه واأوامره بال�صيغة التي يتاح لها ا�صتيعاب كّل 

هذه املتغرّيات وامل�صتجّدات وذلك عن طريق ت�صريع �صيغ واأطر عاّمة تتبّنى 

املتغرّيات  كّل  مع  املن�صجم  العام  الت�صريعّي  اخلط  واإراءة  الأهداف،  ر�صم 

الإلهيني  الأوامر  تكّلفت  التي  التف�صيلّية  الت�صريعات  اإىل جانب  واملتبّدلت 

بتعيني �صيغها النهائية وُكّلف امل�صوؤول عن تطبيق ال�صريعة )وهو املع�صوم، 

العاّمة،  الأطر  تلك  مع  تن�صجم  التي  القانونّية  ال�صيغة  بو�صع  الفقيه(  اأو 

وحتّقق الأهداف املطلوبة مبا يتنا�صب والظروف املكانّية والزمانّية و�صائر 

امل�صتجّدات واملتغرّيات. 

وهذه ال�صيغ والأطر العاّمة –التي ت�صّكل اجلانب املتغرّي من �صريعة اهلل 

التف�صيلّية يف  ال�صريعة ملء الفراغات  تعاىل، والتي يتوىّل م�صوؤول تطبيق 

ال�صريعة على �صوء منها– على ق�صمني: 

الق�صم الأّول: عمومات وكّلّيات يكّلف الويّل امل�صوؤول عن تطبيق ال�صريعة 

بر�صم تفا�صيلها وجزئّياتها متهيًدا لتطبيقها العملّي وامليدايّن، وذلك كما 
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اْلُْؤمِننَِي  َعلَى  لِلَْكافِِريَن  َُّه  الل يَْجَعَل  {َولَْن  التالية:  والت�صريعات  الن�صو�س  يف 

اهلل  ر�صول  قال   .
ُقوَّةٍ})143( مِْن  اْستََطعُْتْم  َما  لَُهْم  وا  {َوأَِعدُّ  ،

َسبِيل})142(
�صّلى اهلل عليه واآله: "األ ل ف�صل لعربّي على عجمّي، ول عجمّي على عربّي، 

�صّلى  وعنه   ،
بالتقوى")144( اإّل  اأ�صود  على  اأحمر  ول  اأحمر،  على  لأ�صود  ول 

، {َكْي َل يَُكوَن ُدولًَة بنَْيَ 
اهلل عليه واآله: "النا�س كاأ�صنان امل�صط �صواء")145(

ِتَاَرةً  تَُكوَن  أَْن  إِلَّ  بِالْبَاِطِل  بَيْنَُكْم  أَمَْوالَُكْم  تَأُْكلُوا  {َل   ،
مِنُْكْم})146( اْلَْغنِيَاِء 

َسبِيِل  فِي  يُنْفُِقونََها  َوَل  َة  َوالْفِضَّ َهَب  الذَّ يَْكنُِزوَن  َِّذيَن  {َوال  ،
تََراٍض})147( َعْن 

تَْظلُِموَن  َل  أَمَْوالُِكْم  ُرؤوُس  فَلَُكْم  تُبُْتْم  {َوإِْن   ،
أَلِيٍم})148( بَِعَذاٍب  ْرُهْم  فَبَشِّ َِّه  الل

�صرار  ول  �صرر  "ل  واآله:  عليه  اهلل  �صّلى  النبي  وعن   .
تُْظلَُموَن})149( َوَل 

، وعن النبي �صّلى اهلل عليه واآله: "الإ�صالم يعلو ول يعلى 
يف الإ�صالم")150(

، وعنه �صّلى اهلل عليه واآله: "مثل املوؤمنني يف تواّدهم وتعاطفهم 
عليه")151(

وتراحمهم مثل اجل�صد الواحد اإن ا�صتكى منه �صيء تداعى له �صائر اجل�صد 

"امل�صلمون   ،
�صواهم")153( من  على  يٌد  "امل�صلمون   ،

واحلّمى")152( بال�صهر 

)142( �صورة الن�ساء، الآية 141.

)143( �صورة الأنفال، الآية 60.

)144( تف�سري القرطبي، اجلزء 16، ال�صفحة 342 يف تف�صري �صورة احلجرات.

)145( ال�صيخ ال�صّدوق، من ل يح�سره الفقيه )من�صورات جماعة املدر�صني يف احلوزة العلمّية يف قّم املقّد�صة، الطبعة 

2، 1404هـ( اجلزء 4، ال�صفحة 379 )احلديث 5798(.

)146( �صورة احل�سر، الآية 7.

)147( �سورة الن�ساء، الآية 29.

)148( �صورة التوبة، الآية 34.

)149( �صورة البقرة، الآية 279.

)150( و�سائل ال�سيعة، م�صدر �صابق، اجلزء 17، ال�صفحة 341، )الباب 12، احلديث 3(.

)151( من ل يح�سره الفقيه، م�صدر �صابق، اجلزء 4، ال�صفحة 334، )احلديث 5719(.

)152( م�سند اأحمد، اجلزء 4،  ال�صفحة 270.

 ،98 ال�صفحة   ،1 اجلزء  1989م(،  1409هـ/  الر�صالة،  موؤ�ّص�صة  بريوت،  )لبنان:  العّمال  كنز  الهندي،  )153( املّتقي 

)احلديث 441(.
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{لَقْد   ،
يجوز")154( فال  وجّل  عّز  اهلل  كتاب  خالف  ما  اإّل  �صروطهم  عند 

 .
ِّنَاِت َوأَنَْزلْنَا َمَعُهُم الِْكتَاَب َواْلِيَزاَن لِيَُقومَ النَّاُس بِالْقِْسِط})155( أَْرَسلْنَا ُرُسلَنَا بِالْبَي

َتُْكُموا  أَْن  النَّاِس  بنَْيَ  َحَكْمُتْم  َوإَِذا  أَْهلَِها  إِلَى  اْلََمانَاِت  تَُؤدُّوا  أَْن  يَأُْمُرُكْم  ََّه  {الل
ِّبَاِت َويَُحرُِّم َعلَيْهُِم اْلَبَائَِث َويََضُع َعنُْهْم إِْصَرُهْم  ي ، {َويُِحلُّ لَُهُم الطَّ

بِالَْعْدِل})156(
"على  واآله:  عليه  اهلل  �صّلى  النبّي  وقال   ،

َعلَيْهِْم})157( َكانَْت  َّتِي  ال َواْلَْغَلَل 
مِْن  بَِطانًَة  َِّخُذوا  تَت َل  آََمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي {يَا   ،

توؤّدي")158( حّتى  اأخذت  ما  اليد 

أَْولِيَاَء})160(  َوَعُدوَُّكْم  َعُدوِّي  َِّخُذوا  تَت َل  آََمُنوا  َِّذيَن  ال َُّها  أَي {يَا   ،
ُدونُِكْم})159(

.
{َواْلُْؤمُِنوَن َواْلُْؤمِنَاُت بَعُْضُهْم أَْولِيَاُء بَعٍْض})161(

– العمومات  وهذه  بيانه،  املوجز  هذا  ي�صع  ل  مّما  الكثري  ذلك  وغري 

الأ�صا�س  لر�صم اخلّط  اإليها– تت�صّدى  اأ�صرنا  التي  النماذج  يبدو من  كما 

والعري�س حلياة املجتمع الإ�صالمّي يف خمتلف املجالت و�صّتى احلقول، وعلى 

 .
)162(

ويّل الأمر و�صع اخلطوط التف�صيلّية لها، ليتّم تطبيقها يف املجتمع

الأحكام  بني  العالقات  تنّظم  عاّمة  وقواعد  �صوابط  الثاين:  الق�صم 

والت�صريعات يف مقام التطبيق والتنفيذ –واإن مل يكن بينها اأّي تعار�س يف 

)154( و�سائل ال�سيعة، م�صدر �صابق، اجلزء 6، ال�صفحة 353، )احلديث 2(.

)155( �صورة احلديد، الآية 25.

)156( �صورة الن�ساء، الآية 58.

)157( �صورة الأعراف، الآية 157.

 ،1 اجلزء  1983م(،  1403هـ/  الطبعة1،  ال�صهداء،  �صّيد  )قم:  اللئايل  عوايل  الأح�صائي،  جمهور  اأبي  )158( بن 

ال�صفحة 224.

)159( �صورة اآل عمران، الآية 118.

)160(   �صورة املمتحنةـ، الآية 1.

)161( �صورة التوبة، الآية 71.

)162( وتنبغي الإ�صارة هنا اإىل اأّن من م�صاديق هذا الق�صم و�صع العقوبات التعزيزية من اأي جن�س كانت – حب�ًصا اأو 

ا معّيًنا، ومنها التخّلف عن القرارات ال�صادرة عن ويّل  غرامة وغري ذلك- للجرائم التي مل ي�صع ال�صارع لها حدًّ

الأمر مبا هو م�صوؤول عن تطبيق ال�صريعة )اأي مبا له ولية التطبيق(، اأو ما يعرّب عنه اأحياًنا بالقرارات اأو الأحكام 

احلكومتية. 
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العاّمة  والقواعد  بال�صوابط  ي�صتعني  اأن  الأمر  ويّل  الت�صريع– فعلى  مقام 

التي تنّظم العالقة بني الأحكام ال�صرعّية وير�صم الطريقة امليدانّية للتعامل 

�صرعّي  حكم  هناك  املثال:  �صبيل  فعلى  التنفيذ.  مقام  يف  املتزاحمني  مع 

للكافرين  ال�صبيل  مبنع  يق�صي  �صرعّي  حكم  وهناك  التجارة،  بحّل  يق�صي 

اأي حرمة خ�صوع امل�صلمني ل�صلطة الكافرين. ول تعار�س يف  على املوؤمنني 

الت�صريع بني هذين احلكمني، ولكّن الظروف واملالب�صات العملّية قد توؤّدي 

ح�صب  التزاحم  اأي  احلكمني  بني  العملّي  التعار�س  اإىل  الأحيان  بع�س  يف 

التعبري الفقهّي. 

امليدانّية  العالقة  لتنظيم  الإ�صالم  �صّرعها  قاعدة  اأو  �صابطة  وهناك 

ال�صرعّية  الأحكام  باأّن  تق�صي  وهي  ال�صرعّية  الأحكام  بني  والتطبيقّية 

متفاوتة يف درجة اأهميتها يف مقيا�س النظر ال�صرعّي ول بّد من تقدمي الأهّم 

هذا  –يف  الأمر  ويّل  فعلى  القبيل.  هذا  من  حالة  يف  املهّم  على  ال�صرعّي 

الفر�س– اأن يعنّي الأهّم من احلكمني على وفق املالكات املعتربة يف نظر 

ال�صارع الأقد�س، ويكون احلكم الذي ي�صدره ويّل الأمر هو احلكم ال�صرعي 

 .
)163(

الذي يلزم اّتباعه على امل�صلمني يف هذا التقدير

وقد اّت�صح مّما ذكرناه جمالن من املجالت التي ل بّد لويّل الأمر اأن 

ي�صدر فيهما حكمه مبا هو ويّل الأمر اأي مبا هو م�صوؤول عن تطبيق ال�صريعة 

ل مبا هو مبّلغ عن اهلل تعاىل: 

والكّليات  للعمومات  الت�صريعّية  التفا�صيل  وحتديد  ر�صم  الأّول:  املجال 

اأّن اللجنة التي اأمر الإمام اخلميني بت�صكيلها حتت عنوان )جلنة تعيني امل�صلحة(  اأن ننّبه على  )163( ومن اجلدير 

اأجل  من  ولكّنه  الإمام،  �صخ�س  املهمة من �صالحية  اأّن هذه  فالواقع  اإليها،  اأ�صرنا  التي  املهّمة  بنف�س هذه  تقوم 

رعاية الدقة الكاملة والحتياط التاّم اأمر بت�صكيل هذه اللجنة لتقوم بهذه املهّمة حتت نظره واإ�صرافه. اأّما جمل�س 

املحافظة على الد�صتور فلي�س من �صاأنه اإل تطبيق املقّررات القانونية على ن�س ال�صريعة اأو الد�صتور والإعالن عن 

مطابقتها اأو خمالفتها معه. ثّم اإّن من �صالحّيات اللجنة املذكورة ممار�صة املجال الثالث من جمالت ولية الأمر 

الذي �صوف ن�صري اإليه.   
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ال�صرعّية. 

املجال الثاين: تنظيم العالقة بني الأحكام ال�صرعّية يف مقام التطبيق 

والتنفيذ.

وهناك جمال ثالث وهو، اّتخاذ املوقف املوّحد اإزاء مو�صوعات الأحكام 

التي ل بّد فيها من موقف اجتماعّي موّحد، باعتبار اأّن تعدد املواقف فيها 

احلكم  فقدان  ي�صتلزم  اأو  ووحدته،  الإ�صالمّي  املجتمع  بان�صجام  ي�صّر 

مثاًل:  لذلك  ن�صرب  العملّي.  التطبيق  جمال  يف  وجوهره  لروحه  ال�صرعّي 

اأّنه مو�صوع حلكم عبادّي  اأو ذي احلّجة باعتبار  اأو �صّوال،  هالل رم�صان، 

عظيم ك�صوم �صهر رم�صان، اأو اإفطار اليوم الأّول من �صّوال و�صالة العيد، 

ي�صّر  مّما  ذلك  يف  الأّمة  اختالف  فاإّن  ووظائفه،  احلّج  منا�صك  اأداء  اأو 

العبادة  الجتماع يف  اأّنه مينع من حتّقق  كما  الإ�صالمّي  املجتمع  بان�صجام 

ة وهو العمود الفقرّي والأ�صا�صّي يف هذه املنا�صك العبادّية، وبانتفائه  اخلا�صّ

ة تفقد روحها اجلوهرّي الذي تتقّوم به. تكاد العبادة اخلا�صّ

ورعايتها  حمايتها  من  بّد  ل  ومنافع  م�صالح  اأّمة  لكّل  اآخر:  ومثال 

اأو اخلارجّية ويف تعاملها مع �صائر الأمم  اإدارة �صوؤونها الداخلّية  �صواء يف 

الأ�صلح،  فيما هو  والنظريات  الآراء  تتعّدد  اأن  الطبيعي  واحلكومات. ومن 

وعدم  املوقف  ا�صطراب  اأّن  والأمور، غري  املوارد  من  كثري  ال�صالح يف  اأو 

اّتخاذ موقف حمّدد واحد يوؤّدي بنف�صه اإىل �صياع حق الأّمة، وهدر الكثري 

اّتخاذ املوقف املوّحد  الأّمة ت�صتدعي  من منافعها وحقوقها. فاإدارة �صوؤون 

من  قبل ويّل الأمر، ويكون املوقف الذي يحّدده هو املوقف امل�صروع الوحيد 

الذي ل بّد جلميع اأفراد الأمة اّتباعه واّتخاذه.

ا، وهو ف�صل اخل�صومات واحلكم بني املتنازعني  وهناك جمال رابع اأي�صً

ا من املوارد التي يتوقف عليها تطبيق ال�صريعة بني النا�س. فاإّنه اأي�صً

من  الأوىل  املرحلة  �صمن  كّلها  تندرج  الأربعة  املجالت  هذه  اإّن  ثّم 
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م�صوؤولّية التطبيق، والتي عرّبنا عنها باملرحلة النظرّية للتطبيق، ولكن هذه 

ا  املرحلة النظرّية مبجالتها الأربعة ل تكفي لتطبيق ال�صريعة تطبيًقا عملًيّ

يف املجتمع ما مل تقرتن بال�صالحّيات التنفيذّية التي متّكن ويّل الأمر من 

ب�صط ال�صريعة الإلهّية يف واقع التعاي�س الإن�صاين وتكييف احلياة الب�صرّية 

على �صوئها، وميكن تلخي�س اأهّم هذه ال�صالحيات التنفيذّية )والتي ت�صكل 

جمالت املرحلة العملية لتطبيق ال�صريعة( يف اأمور: 

ويّل  تخّول  التي  ال�صالحّيات  وهي  املالّية:  ال�صالحيات  الأّول:  الأمر 

الأمر الت�صّرف يف الأموال العاّمة و�صرفها يف امل�صالح العامة ويف كّل ما 

تتقّوم به حياة النا�س ومعا�صهم يف خمتلف ال�صوؤون والق�صايا واجلهات. 

الأمر الثاين: �صالحية تنفيذ العقوبات واحلدود، فويّل الأمر هو اجلهة 

التي  مواردها  يف  واحلدود  العقوبات  متار�س  اأن  لها  يحّق  التي  الوحيدة 

النظرية  الأمر وفق �صالحيات املرحلة  اأو يحددها ويّل  ال�صريعة،  حددتها 

للتطبيق، )والتي �صبقت الإ�صارة اإليها(. 

مع  والإلتزامات  واملواثيق  العهود،  اإبرام  �صالحية  الثالث:  الأمر 

ال�صخ�صيات  مع  الجمال  وعلى  واملوؤ�ص�صات  والدول  واجلهات  الأ�صخا�س 

احلقيقّية اأو العتبارّية. 

الغائب  ويّل  الأمر  فويّل  والنيابة،  القيمومة  �صالحيات  الرابع:  الأمر 

التي  املوارد  من  ذلك  وغري  واملمتنع   
)164(

والعاجز والقا�صر  وال�صغري 

الغائب  يف  كما  حقيقية  غيبة  الواعية  الإرادة  ذات  ال�صخ�صية  فيها  تغيب 

اأّن ح�صورها يف حكم عدم احل�صور نظًرا  )اأي  اأو غيبة حكمّية  والهارب، 

املمتنع(  يف  كما  الإرادة  لعدم  اأو  القا�صر  يف  كما  الواعية  الإرادة  لنعدام 

كما يف القا�صر واملمتنع، فله اأن يقوم بكل ما يلزم القيام به عن املوىل عليه 

والإيقاعات  العقود  واإن�صاء  الأموال،  يف  الت�صرف  من  املذكورة  املوارد  يف 

)164( نظري املحجور عليه لفل�س، اأو املحبو�س الذي ل ت�صل الأيدي اإليه.
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وخمتلف اأنواع املبادلت. 

املتخا�صمني.  بني  الق�صائّية  الأحكام  تنفيذ  �صالحّية  اخلام�س:  الأمر 

مبوجبها  والتي  ال�صرعّي  للحاكم  التنفيذّية  ال�صالحّيات  من  ا  اأي�صً وهذه 

يتمكن من اإجراء العدل واإحقاق حّق املظلوم وردع املعتدي واإقامة موازين 

العدل والق�صط يف املجتمع الب�صرّي. 

املرحلة  دائرة  �صمن  تندرج  التي  التنفيذّية  ال�صالحّيات  جممل  هذا 

اأو العملّية للتطبيق. وبهذا اّت�صح املراد مب�صوؤولية التطبيق التي  التنفيذّية 

ل بّد لويّل الأمر من القيام بها مبرحلتيها، وم�صوؤولية تطبيق ال�صريعة بكلتا 

اأو  احلاكم  ب�صالحّيات  اأحياًنا  عليه  ُي�صطلح  عّما  اأخرى  عبارة  مرحلتيها 

املت�صّدي  هو  الإ�صالمّي  املفهوم  يف  فاحلاكم  وويّل.  حاكم  هو  مبا  الويّل 

لتطبيق �صريعة اهلل يف املجتمع، وله بهذا العتبار كّل ال�صالحّيات التي ل 

ا عن هذه ال�صالحّيات.  بّد منها يف تطبيق ال�صريعة، وقد اأ�صلفنا ر�صًما عاًمّ

بطاعة  والأمر  اهلل،  بطاعة  الأمر  يف  املراد  املعنى  اّت�صح  هنا،  اإىل 

الر�صول واأويل الأمر يف الآية ال�صريفة. فالأمر بطاعة اهلل اإ�صارة اإىل الأوامر 

والأحكام ال�صادرة من الويّل بلحاظ مهّمته الأوىل وهي مهّمة التبليغ عن 

اهلل تعاىل، والأمر بطاعة الر�صول واأويل الأمر اإ�صارًة اإىل الأوامر، والأحكام، 

يف  و�صريعته  اهلل  لر�صالة  مطّبق  هو  مبا  الويّل  عن  ال�صادرة  والجراءات 

الأر�س، وهي املهّمة الثانية التي يتوّلها الويّل من قبل اهلل �صبحانه وتعاىل.

وقد اّت�صحت اأبعاد الولية التي نبحث عن ثبوتها للفقيه يف زمن الغيبة. 

غيبة  زمن  يف  للفقيه  الولية  اأ�صل  ثبوت  جمرد  اأّن  يظهر  ذلك  وباّت�صاح 

حناه بالتف�صيل  املع�صوم يكفي يف ثبوت الولية بكّل اأبعادها، وذلك ملا و�صّ

من اأّن حقيقة الولية تعني م�صوؤولّية تطبيق ال�صريعة بني النا�س، فاإن ثبتت 

هذه امل�صوؤولّية فاإّن ال�صالحّيات التي ت�صتتبعها هذه امل�صوؤولّية ل تنفّك عنها، 

مهّمة  وهي  الأوىل  املهّمة  لغوّية  يعني  فذلك  امل�صوؤولّية،  هذه  تثبت  مل  واإن 
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الفقيه مكّلًفا مبجرد  اأو  فاإّنه ل معنى لأن يكون املع�صوم  والإنذار.  التبليغ 

ًة اإزاء  ن�صر الأحكام وتعليمها للنا�س، من دون اأن تكون هناك م�صوؤولّيًة خا�صّ

تطبيقها والعمل بها. 

هذا وميكننا تلخي�س الأدّلة على الولية املطلقة للفقيه، اأي الولية التي 

ت�صتبطن كل �صالحيات التطبيق �صمن الأدّلة التالية:

الدليل الأول:

ما اأ�صرنا اإليه اأخرًيا من الدليل العقلّي، ويتلّخ�س يف مقّدمتني: 

املقّدمة الأوىل: اإّن املع�صوم والفقيه لهما مهّمتان: 

مهّمة التبليغ، ومهّمة التطبيق، واإّن �صلب م�صوؤولّية التطبيق عن املع�صوم 

ال�صرعّية  الأدّلة  يف  –اأي  اإثباًتا  بطالنه  �صرورة  اإىل  بالإ�صافة  الفقيه  اأو 

والعقلّية لأّنها تدّل بال�صرورة على اأّن املع�صوم والفقيه م�صوؤولن عن التطبيق 

كما اأّنهما م�صوؤولن عن التبليغ– م�صتحيل ثبوًتا، لأّن العقل يحكم باأّن من 

اللغو البارد اأن يكّلف اهلل املع�صوم اأو الفقيه بتبليغ ال�صريعة وي�صلب عنه اأّية 

م�صوؤولّية اإزاء تطبيقها، بل اإّن العقل يحكم باأّن مهّمة التبليغ والإر�صاد طريق 

اإىل حتّقق املهّمة الأخرى وهي تطبيق �صريعة اهلل على وجه الأر�س.

املقّدمة الثانية: بعد ثبوت كون م�صوؤولّية التطبيق من مهّمة الفقيه كما 

هو من مهّمة املع�صوم جند اأّن من غري املعقول اأن يعهد اهلل �صبحانه اإىل 

التي  ال�صالحّية  مينحه  ل  ثّم  ال�صريعة،  تطبيق  مهّمة  الفقيه  اأو  املع�صوم 

ي�صتحيل التطبيق بدونها، وقد �صبقت الإ�صارة اإىل اأّن طبيعة التطبيق تتطّلب 

اإّل جهات  ال�صالحّيات املذكورة، واأّن هذه ال�صالحّيات مبجموعها لي�صت 

متعّددة مل�صوؤولّية واحدة، وهي م�صوؤولّية التطبيق. ف�صلب �صالحّيات التطبيق 

مع ثبوت م�صوؤولّية التطبيق اأمر غري معقول. وبذلك تّت�صح �صرورة ثبوت كّل 

ال�صالحّيات التي يتطّلبها تطبيق �صريعة اهلل بني النا�س للفقيه العادل يف 

زمن غيبة املع�صوم.
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الدليل الثاين: 

الأدّلة العقلّية التي دّلت على �صرورة ن�صب الويّل الفقيه يف زمن الغيبة 

الطاعة  توحيد  تقت�صي  والتي  واحلياة  للكون  التوحيدّية  النظرة  على  بناًء 

عّز  اهلل  طاعة  من  اأ�صا�س  على  الجتماعّية  احلياة  واإر�صاء  هلل  واخل�صوع 

اهلل  قبل  من  الويّل  بن�صب  منح�صر  ذلك  حتقيق  اإىل  الطريق  واأّن  وجّل، 

�صوء  على  الإجتماعّية  احلياة  وتكييف  النا�س،  �صوؤون  اإدارة  ليتوىّل  تعاىل 

املت�صّدي  للفقيه  مينح  اأن  تقت�صي  بنف�صها  الأدّلة  هذه  الإلهّية.  ال�صريعة 

التي  التطبيق  �صالحّيات  كّل  النا�س  بني  الإلهّية  ال�صريعة  تطبيق  مل�صوؤولّية 

ل بّد منها لكّل من يتوىّل م�صوؤولّية تطبيق النظام يف املجتمع الب�صرّي، وقد 

حنا حدود هذه ال�صالحّيات واأبعادها فيما �صبق.  �صبق اأن و�صّ

الدليل الثالث: 

ثبوت  على  باإطالقها  تدّل  الفقيه  ولية  على  الداّلة  املطلقة  الن�صو�س 

– للفقيه كذلك، مثل قوله عليه  للمع�صوم  – الثابتة  ال�صالحّيات  مطلق 

فاإّنهم  حديثنا  رواة  اإىل  فيها  فارجعوا  الواقعة  احلوادث  "اأّما  ال�صالم: 

حّجتي عليكم، واأنا حّجة اهلل". وقد بّيّنا �صابًقا اإطالق رواية: "اللهّم ارحم 

خلفائي"  يف دللته على ثبوت اخلالفة والولية للفقهاء.

للفقيه  املطلقة  الولية  ثبوت  على  بو�صوح  تعرّب  الأدّلة  فمجموع  اإذن، 

والتي مبوجبها تثبت للفقيه كّل �صالحّيات تطبيق النظام الإلهّي يف املجتمع 

الب�صرّي.







موقــع الشــعــب فـي نـــظام 
الحـكم اإلســالمّي

الفصل السادس
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خالل  من  لالإ�صالم  ال�صيا�صّي  والفكر  ال�صعب  موقع  على  التعّرف  ميكن 

املرتكزات التالية: 

1.  الأ�س�ص العقلّية للدولة

مبوجب ما يقّره العقل النظرّي وكذلك العقل العملّي فاإّن الدولة يف اأّي 

من املجتمعات، ويف الأمكنة والع�صور املختلفة تقوم على اأ�صلني اأ�صا�صيني، 

ال�صلطة وال�صرعّية. فالدولة من دون �صلطة لي�صت دولة يف الأ�صا�س، والدولة 

التي ل �صرعّية لها فهي ل يعدو كونها اإل ظلًما. وبعبارة اأخرى فاإّن العقل 

النظرّي يق�صي بوجوب امتالك الدولة لل�صلطة لإقامة النظام يف املجتمع، 

اإمكانّية  )اأي  للدولة  ال�صرعّية  وجود  ب�صرورة  العملي  العقل  يق�صي  فيما 

حتقيقها للعدل يف املجتمع(. 

كما يرى العقل النظرّي اأّن مع غياب ال�صلطة ل تقام الدولة، ول تدوم، 

حّد  على  وبقائها  ن�صوئها  يف  ال�صلطة  عن�صر  اإىل  حتتاج  الدولة  اأّن  مبعنى 

�صواء ف�صلطة الدولة هي التي ت�صمن وجود هذه الدولة ابتداًء وبقاًء.

اأّما العقل العملّي، اأي الوجدان العقلّي، فيق�صي بو�صوح اأّن الدولة يجب 

اأن تّت�صف بالعدالة التي تكت�صب �صرعّيتها. والدولة التي ل تقام على اأ�صا�س 

يف  هي  لها  �صرعّية  ل  التي  والدولة  ال�صرعّية،  اإىل  تفتقد  فهي  العدل  من 

الواقع ظلم ي�صتنكره العقل العملّي ول يقّر به.

2.  م�سدر ال�سلطة يف الدول

اإذا اّتفقنا على اأّن ال�صلطة وال�صرعّية ركنان اأ�صا�صّيان للدولة من منظار 

العقل فاإّننا يجب اأن نبحث يف كيفّية ا�صتح�صال هذين الركنني للدولة واأّي 

الطرق واملناهج اأن�صب واأف�صل لتاأمني و�صمان هذين الركنني الأ�صا�صيني.

نبحث يف بداية الأمر يف الركن الأول، وهو ال�صلطة، حيث هناك نوعان 

من الإجابة للرّد على �صوؤال ب�صاأن ما ي�صتحّق اأن يكون م�صدًرا لل�صلطة يف 
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الدولة:

 اأ- ال�صلطة قد تاأتي عن طريق اجلرب والإكراه، اأي اأن تتكّون خارج اإرادة 

ال�صعب، وفوق اإرادته مبعنى اأن تعتمد الدولة على �صلطة ل عالقة لها باإرادة 

ال�صعب عندما تفر�س �صيادتها على املجتمع.

اإّن الو�صول اإىل ال�صلطة من خالل هذا النهج، واإقامة الدولة مرفو�س 

من قبل ال�صريعة الإ�صالمّية. وهناك اآيات عديدة توؤّكد با�صتمرار اأّن القادة 

النا�س  بدعوة  مكّلفني  كانوا  الإلهّية  الر�صالت  حملوا  الذين  والزعماء 

لُن�صرتهم، ونيل تاأييدهم، ودعمهم لكي يكونوا مطيعني لتعاليمهم من اأجل 

اإقامة الدولة العادلة، دولة القانون، ل ليحكموا النا�س بالقوة دون اأن يكون 

َُّك َلََمَن َمْن  لل�صعب اختيار، اأو اإرادة يف ذلك يقول عّز من قائل: {َولَْو َشاَء َرب

   .
ُُّهْم َجِميعًا أَفََأنَْت تُْكِرهُ النَّاَس َحتَّى يَُكونُوا ُمْؤمِننَِي})165( فِي اْلَْرِض ُكل

ففي القراآن الكرمي �صواهد كثرية تثبت اأّن املق�صود من الإميان يف هذه 

الآية ويف عدد كبري من الآيات الأخرى هو الإذعان بالطاعة والتبعّية لهوؤلء 

القادة حملة الر�صالت، واخل�صوع لدولة احلّق الإلهّية. ولي�س املق�صود من 

الإلهّية.  والقوانني  الأحكام  قبول  واإعالن  الدين،  باأ�صول  الإقرار  الإميان 

َِّه َعلَيُْكْم َومِيثَاقَُه  ومن جملة هذه ال�صواهد الآيات التالية: {َواْذُكُروا نِعَْمَة الل

.  وكذلك قوله تعاىل:{َويَُقولُوَن 
َِّذي َواثََقُكْم بِِه إِْذ ُقلُْتْم َسِمعْنَا َوأََطعْنَا})166( ال

أُولَئَِك  َوَما  َذلَِك  بَعِْد  مِْن  مِنُْهْم  فَِريٌق  َّى  يَتََول ثُمَّ  َوأََطعْنَا  َوبِالرَُّسوِل  َِّه  بِالل آََمنَّا 
 َ يِن قَْد تَبنَيَّ فِي الدِّ ا: {َل إِكَْراهَ  . ويقول الباري عّز وجّل اأي�صً

بِاْلُْؤمِننَِي})167(
   .

َا أَنَْت ُمَذكٌِّر * لَْسَت َعلَيْهِْم ِبَُسيِْطرٍ})169( الرُّْشُد مَِن الَْغيِّ})168(.{فََذكِّْر إِنَّ

)165( �صورة يون�س، الآية 99.

)166( �صورة املائدة، الآية 7.

)167( �صورة النور، الآية 47.

)168( �صورة البقرة، الآية 256.

)169( �صورة الغا�سية، الآيتان 21 و22.
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من هذه الآيات، ومن غريها ي�صتفاد اأّن الإ�صالم ل يقّر ا�صتخدام القّوة 

ال�صعب  اإرادة  خارج  ك�صلطة  القّوة  ا�صتخدام  اأو  الإكراه  اأ�صلوب  ويرف�س 

من  منتفًيا  اأمًرا  ذلك  ويعترب  وجمتمعه.  الإ�صالم  دولة  لإقامة  واختياره 

الأ�صا�س، ومل ي�صمح الباري عّز وجّل لأنبيائه اأن يقيموا الدولة، اأو يوؤ�ّص�صوا 

وال�صلطة  القّوة  ا�صتخدام  عرب  الإلهّية  التعاليم  اأ�صا�س  على  يقوم  جمتمًعا 

اخلارجتني على اإرادة النا�س والأّمة. 

هذه الق�صّية تقت�صر بطبيعة احلال على بداية تاأ�صي�س املجتمع الدينّي، 

واإقامة دولة القانون والعدالة وما اأن قامت الدولة باإرادة الأّمة وتاأييد عموم 

املجتمع حّتى ي�صبح من واجب الزعماء الر�صاليني مبا اأوتوا من �صلطة على 

والعدالة  القانون  على  احلفاظ  اأجل  من  ي�صهروا  اأن  ال�صعب  اإرادة  اأ�صا�س 

داخل املجتمع الإ�صالمّي عرب الأمر باملعروف والنهي عن املنكر، ويعكفوا على 

حرا�صة كيان املجتمع والدولة الإ�صالمّية، وب�صط العدل واخلري وال�صالح يف 

اأنحاء املعمورة عرب التبليغ ودعوة املجتمعات الب�صرّية اإىل العدالة والتقوى، 

وا�صتخدام القوة وال�صلطة حتت عنوان اجلهاد اإذا رعت ال�صرورة لالإطاحة 

ب�صلطة الظاملني وت�صّلطهم على رقاب الب�صر وامل�صت�صعفني. 

�صرح  ُيقام  باأن  يق�صي  الآخر  هو  العقل  فاإّن  بذلك،  ال�صرع  يقّر  وكما 

العدل يف املجتمع اعتماًدا على اإرادة ال�صعب واختياره، مبعنى اأّنه اإذا غابت 

الإرادة اجلماعّية فاإّنه لي�س مبقدور اأحد اإقامة العدالة الجتماعّية. وعلى 

هذا الأ�صا�س، فاإّن قيام دولة العدل يف جمتمع ما يعتمد اأ�صا�ًصا على اختيار 

ال�صعب واإرادته وهذا ما يقّره ال�صرع والعقل مًعا. 

يوؤّكد الإمام اخلميني ر�صوان اهلل عليه يف هذا امل�صمار قائاًل: "الدولة 

هذه  ومن  ال�صعب  من  جزء  فهي  ال�صعب.  عن  منف�صلة  غري  الإ�صالمّية 

ا: "اإّن من احلقوق الأ�صا�صّية لكّل �صعب هو حّقه  ، ويقول اأي�صً
اجلماعة")170(

)170( الإمام اخلميني  )قده(، �سحيفة نور،  اجلزء 7، خطاب الإمام  يف  لقائه  بحر�س الثورة  بتاريخ 12/ 4/ 1358 هــ.�س. 
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يف تقرير م�صريه، وحتديد نوع و�صكل الدولة التي يريدها".

ويبدو من هاتني العبارتني لالإمام الراحل اأّنه يريد الإ�صارة من خاللهما 

اإىل نف�س الق�صّية املطروحة اآنًفا:

ال�صرع الإ�صالمّي يف خ�صو�س  اإىل وجهة نظر  العبارة الأوىل ت�صري   - 

�صعبّية الدولة.

- والعبارة الثانية ت�صري اإىل حكم العقل يف هذا املجال اإذ يوجب العقل 

العملّي هذا احلّق للنا�س باأن تكون دولتهم عادلة ويق�صي العقل النظرّي هو 

الآخر باأّن اإقامة دولة العدل ل ميكن من دون اإرادة جماعّية. 

ح لنا الإجابة الثانية على ما ينبغي اأن يكون   ب- من جمموع ما ذكر تتو�صّ

امل�صدر ل�صلطة الدولة. وهي اأّن �صلطة الدولة �صواء من منظار العقل اأو يف 

اإطار ال�صريعة الإ�صالمّية ل بّد اأن تنبثق وتنبع من اإرادة ال�صعب. واملق�صود 

من اإرادة ال�صعب هنا هو اإرادة املجتمع التي تتحّقق يف �صور خمتلفة واأ�صكال 

متفاوتة ح�صب الظروف واملتطّلبات التي يفر�صها املكان والزمان. 

حتظى  التي  الدولة  "اإّن  ا:  اأي�صً ال�صدد  هذا  يف  اخلميني  الإمام  يقول 

بدعم ال�صعب لن تواجه ال�صقوط، والنظام الذي ي�صنده ال�صعب لن يلحقه 

، ويقول كذلك: "اإّن من احلقوق الأ�صا�صّية لأّي �صعب هو حّقه 
الزوال")171(

   .
يف تقرير م�صريه، وحتديد نوعّية احلكم والدولة التي يريدها")172(

ح اأّن حق تقرير امل�صري ل يعني اأّن ال�صعب متحّرر من اأّية  و�صوف نو�صّ

احلّق  هو  يختاره  ما  واأّن  لنف�صه،  يقّرره  الذي  امل�صري  طبيعة  يف  م�صوؤولّية 

والعدل وال�صواب يف كّل الأحوال. واإّنا يعترب ال�صعب يف وجهة نظر العقل 

وال�صرع م�صوؤوًل عن حّقه هذا يف اأن يوّظفه يف طريق احلّق وال�صواب واأن 

)171( �سحيفة نور،  م�صدر  �صابق نف�صه.

تاميز" مع الإمام اخلميني  )172( �سحيفة نور،  م�صدر �صابق، اجلزء 3، ال�صفحة 42، مقابلة �صحفية "الفاينن�سال 

بتاريخ 1358/8/18 هـ. �س.
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يختار ما هو �صواب وعدل، واأن يحّذر من انتخاب ما ل �صواب فيه ول يتالءم 

مع العدل �صواء يف معايري العقل اأو ال�صرع. حق تقرير امل�صري هو نظري حلق 

نوع من  هو  وهذا احلق  فيه،  الت�صّرف  فله حق  �صيًئا  يتمّلك  فمن  امللكّية، 

تقرير ذلك املال،  ولكن امتالك مثل هذا احلق ل يعني اأّن املالك مبناأى عن 

امل�صوؤولّية اإزاء ما حتت يده من اأموال وكيفّية الت�صّرف بها. فاملالك رغم ما 

لديه من حق الت�صّرف يف املال، فاإّنه م�صوؤول عن �صرف اأمواله يف طريق 

احلّق وال�صالح، ول ينبغي اأن ينفق ماله يف طريق ل خري فيه ول �صالح. 

حّق تقرير امل�صري هو احلّق الذي ُيقّره العقالء لكّل فرد من الب�صر كما 

يقّرون له حّق الت�صّرف باأمواله وملكّيته. وهذا احلق العقالئّي ل يعني اأبًدا 

اأّنه خارج عن قواعد ت�صبطه وعن امل�صوؤولّية التي حتّدد له طبيعة ممار�صته 

يف اأر�س الواقع.

3.  م�سدر ال�سرعّية يف الدولة

بّيّنا اآنًفا اأّن الدولة ترتكز على قاعدتني اأو ركنني اأ�صا�صّيني هما: ال�صلطة 

 ت�صتندان اإليه، وقد اأو�صحنا امل�صدر 
ً
وال�صرعّية واأّن لكليهما م�صدًرا ومن�صاأ

الذي تن�صاأ عنه ال�صلطة فيما ن�صّلط ال�صوء هنا على م�صدر ال�صرعّية. 

ح لنا مفهوم ال�صرعّية التي نتحّدث عنها؛  قبل كّل �صيء، يجب اأن يتو�صّ

فال�صرعّية تعني الأهلّية وال�صتحقاق. وهذه الأهلّية اأو ال�صتحقاق اإذا كانتا 

منبثقتني من العقل فاإّننا ن�صفهما باحلكم العقلّي. والعقل الذي ُيدرك هذه 

اإذا كان من�صاأ الأهلّية هو ال�صرع  واأّما  الأحكام نطلق عليه بالعقل العملّي. 

فاإّننا ن�صّميها حكًما �صرعيًّا، وم�صدرها الكتاب وال�صّنة، رغم اأّن العقل يف 

والعقل  ال�صرعّي،  يك�صف عن احلكم  الذي  العقل  هو  الإمامّية  علماء  نظر 

العملّي بالتايل ُيعدُّ �صارًحا ملقا�صد الكتاب وال�صّنة، وم�صدًرا لتحديد احلكم 

ال�صرعّي اإىل جانب الكتاب وال�صّنة.

اأّن  ال�صرعّية تعني الأهلّية وهي تت�صاوى مع مفهوم والعدل كذلك، كما 
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وقانونّيان  كالمّيان  مفهومان  والظلم  والعدل  الظلم.  تعني  ال�صرعّية  عدم 

يتالزمان مع ال�صرعّية والال �صرعّية، والأهلّية وعدم الأهلّية. 

يق�صي العقل العملّي ب�صرورة اأن تكون الدولة عادلًة كما يحكم ب�صرورة 

وجود الأهلّية وال�صرعّية لتلك الدولة. وبحثنا هنا يدور حول �صوؤال ب�صاأن ما 

ينبغي اأن يكون امل�صدر واملعيار للعدل والأهلّية وال�صرعّية يف الدولة. ولكي 

جنيب عن هذا ال�صوؤال فاإّنه ل بّد من مقّدمات ثالثة. 

املقّدمة الأوىل

من املوؤكد اأّن معيار ال�صرعّية والأهلّية للدولة يجب اأن ل يفتقر اإىل معيار 

اآخر ل�صرعّيته واأهلّيته، وعليه فاإّن ال�صرعّية والأهلّية يجب اأن تكونا من ذات 

الدولة، وجزء ل يتجّزاأ عنها. بعبارة اأخرى، فاإّن معيار ال�صرعّية والأهلّية 

للدولة ينبغي اأن يكون �صرعيًّا ومّت�صًفا بالأهلّية لذاته، ول يحتاج اإىل دليل 

اأو عّلة ل�صرعّيته واأهلّيته.

املقّدمة الثانية

وال�صرعّية  وعدمها،  الأهلّية  اأو  الظلم  اأو  العدل  به  يلحق  الذي  اإّن 

والال�صرعّية هو الفعل الإرادّي النا�صئ عن اختيار. فالأفعال اخلارجة عن 

الوظيفة  اأو  الدم،  الأو�صاف، خذ مثاًل دوران  الإرادة ل تو�صف مبثل هذه 

اإرادّية ول  اأمور غري  الإن�صان فهي  ال�صمع يف  اأو  الب�صر  البيولوجّية جلهاز 

اأو عدمهما، ولكّن  اأو الأهلّية  اأو ال�صرعّية  اأو الظلم،  تلحق بها �صفة العدل 

الأقوال والأفعال الإرادّية لالإن�صان والتي ت�صدر عن وعي الإن�صان واختياره 

فاإّنها ت�صتحّق اأن تو�صف بال�صفات املذكورة.

املقّدمة الثالثة

اأو عدم  الظلم  اأو  بالعدل  الذي يو�صف  الإرادّي هو  الفعل  اأّن  بناًء على 

هو  كّله  ذلك  يف  املناط  اأّن  حقيقة  اإىل  نخل�س  فاإّننا  ال�صرعّية  اأو  الأهلّية 
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الإرادة والختيار. فالإرادة والختيار اللذان ين�صاأ عنهما كّل فعل حّر هما 

الأ�صالن واملن�صاآن يف قبول تلك ال�صفات التي ذكرناها اآنًفا. 

ومن جمموع هذه املقّدمات، ن�صتنتج اأّن معيار ال�صرعّية والعدل والأهلّية 

يجب اأن يكون اإرادًة م�صروعًة وموؤّهلًة لذاتها، اأو اإرادًة عادلًة لذاتها مبعنى 

اأن تكون اإرادة ل ميكن جتزئتها وتفكيكها عن العدالة والأهلّية وال�صرعّية، 

�صائر  العدل يف  لقيا�س  ومعياًرا  ميزاًنا  تكون  اأن  ت�صتحّق  الإرادة  مثل هذه 

الأفعال الإرادّية.

اإذن ميكن القول اإّن املعيار الوحيد للعدل والأهلّية وال�صرعّية هو اإرادة 

رّب الأرباب �صبحانه التي تكون بذاتها عادلًة، و�صرعّيًة، وموؤّهلًة. وكّل اإرادة 

عداها، �صواء اإرادة الإن�صان اأو غريه، و�صواء كان الإن�صان فرًدا اأو جمتمًعا، 

لأّنها ل متلك  والعدالة،  والأهلّية  لل�صرعّية  معياًرا  تكون  اأن  فاإّنها ل ميكن 

بذاتها هذه الأو�صاف فيما ميكن اأن ين�صب اإليها العدل والأهلّية وال�صرعّية 

اإل اإذا جاءت اإرادة اهلل �صبحانه وتعاىل، ويف غري ذلك فاإّن هذه الإرادة غري 

�صرعّية وظاملة.

الثالثة؛  �صلطاتها  اإطار  ويف  الدولة  �صرعّية  معيار  اإّن  القول  وميكن 

الت�صريعّية، والتنفيذّية، والق�صائّية هو الإرادة الإلهّية ول يوجد م�صدر اآخر 

حّتى لو كان ذلك اإرادة الب�صر كّلهم ي�صتحّق اأن يكون معياًرا لهذه ال�صرعّية. 

الإ�صالم  "دولة  امل�صمار:  هذا  يف  �صّره  قّد�س  اخلميني  الإمام  يقول 

للقانون  فيها  ال�صيادة  تكون  الدول  النمط من  القانون، ويف هذا  دولة  هي 

و�صريعة  اإلهّية،  والأحكام  فالأوامر  والقانون.  هلل  فيها  وال�صيادة  وحده، 

الإ�صالم واأوامر اخلالق هي التي ت�صود وت�صري بالتمام والكمال على جميع 

الأفراد وعلى كيان الدولة. جميع الأفراد بدًءا من الر�صول �صّلى اهلل عليه 

واآله ومروًرا باخللفاء، وانتهاًء ب�صائر النا�س تابعون جميًعا واأبًدا للقانون، 

وعلى  القراآن  يف  تبيانه  ومّت  وتعاىل،  �صبحانه  اهلل  من  نزل  الذي  القانون 
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ل�صان النبي �صّلى اهلل عليه واآله. فاإذا حكم الر�صول الكرمي �صّلى اهلل عليه 

النبي �صّلى اهلل  ب  الذي ن�صّ �صبحانه، وهو  باأمر من اهلل  واآله كان حكمه 

.
عليه واآله حاكًما على امل�صلمني")173(

تعترب الإرادة الإلهّية من منظار العقل هي معيار ال�صرعّية لأّنه - وبناًء 

على ما تقّدم – مناط ال�صرعّية لأّي فعل اأو قول اإرادّي يجب اأن يكون متقّدًما 

على ذلك الفعل اأو القول، ويكون مرجًعا ت�صتند اإليه كّل الأفعال والأقوال.

والإرادة الوحيدة التي ت�صبق �صائر الإرادات والأفعال والأقوال هي الإرادة 

الإلهّية، ولهذا ال�صبب فاإّن هذه الإرادة تكون اأ�صا�ًصا وم�صدًرا ل�صرعّية كاّفة 

الأفعال الإرادّية التي ت�صدر عن فاعلها باختيار واإرادة.

وال�صتحقاق  والأهلّية  ال�صرعّية  اإّن  القول  ميكن  التو�صيح،  من  وملزيد 

اأّن  مبعنى  الإرادّي،  الفعل  لن�صوء  �صبًبا  تكون  اأن  ميكن  عقلّي  منظار  من 

من  لي�س  ولكن  الفعل،  ذلك  اأهلّية  هو  فعله  وراء  من  واملريد  الفاعل  دافع 

ال�صرورّي اأن يكون حتّقق الفعل يف اخلارج دلياًل على �صرعّيته. وعلى هذا 

الأ�صا�س، فاإّن كّل عمل يّت�صف بال�صرعّية والأهلّية ي�صتمّد �صرعّيته واأهلّيته 

من عّلة لي�س لها عالقة بنف�س وجود العمل يف الواقع اخلارجّي، اإذ اإّن العمل 

يتحّقق فهو غري منف�صل  اأو مل  بالأهلّية �صواء حتّقق يف اخلارج،  املّت�صف 

عن اأهلّيته، وملطابقته وموافقته ملعايري الأهلّية وال�صرعّية ولي�س لتحّققه يف 

الواقع اخلارجّي  الذي حتّقق يف  العمل  فاإّن  وبناًء عليه،  الواقع اخلارجّي. 

ميكن اأن يكون مّت�صًفا بالأهلّية اأو ل يكون.

وبلغة فل�صفّية، ميكن ال�صتدلل على �صرعّية الفعل الإرادّي باأّن ال�صرعّية 

يف  الإرادّي  العمل  وجود  بينما  الإرادّي،  للفعل  الوجودّية  العلل  �صل�صلة  يف 

اأن تكون �صبًبا  اأّن ال�صرعّية ميكنها  �صل�صلة العلل ل يعني ال�صرعّية، مبعنى 

لوجود العمل الإرادّي يف الواقع اخلارجّي يف املوا�صع التي يقوم الفاعل بعمل 

)173( الإمام اخلميني  )قده(، احلكومة الإ�سالمّية )طبعة 1391 هـ/ 1971 م(، ال�صفحة 54. 
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ما بدافع ال�صرعّية والأهلّية، ولكن وجود العمل وحتّققه يف اخلارج بذاته ل 

اأّن العمل  اأن ي�صحى �صبًبا ل�صرعّيته لأّنه يحدث يف كثري من املواقع  ميكن 

املتحّقق يف اخلارج غري لئق وغري م�صروع.

وطبًقا ملا اأوردناه، فاإّن ال�صرعّية ت�صبق وجود العمل الإرادّي يف اخلارج 

الإلهّية هي  الإرادة  فاإّن  ولذلك  العمل.  هذا  علل  �صل�صلة  موجودة يف  لأّنها 

الأخرى متقّدمة على �صائر الإرادات، والأفعال الإرادّية. وف�صاًل عّما يقّره 

هو  ومن�صاأها  ال�صرعّية  مناط  اأّن  يوؤّكد  ال�صرع  فاإّن  اجلانب  هذا  يف  العقل 

اإرادة اهلل �صبحانه وتعاىل.

فالن�صو�س الدينّية الداّلة على هذا املعنى كثرية ن�صري اإىل ناذج منها 

َُّك يَْخلُُق َما يََشاُء َويَْختَاُر َما َكاَن لَُهُم الِيََرةُ ُسبَْحاَن  من القراآن الكرمي، {َوَرب

َُّه  َُّك * يَعْلَُم َما تُِكنُّ ُصُدوُرُهْم َوَما يُعْلُِنوَن * َوُهَو الل َِّه َوتََعالَى َعمَّا يُْشِرُكوَن َوَرب الل
  .

َل إِلََه إِلَّ ُهَو لَُه اْلَْمُد فِي اْلُولَى َواْلَِخَرةِ َولَُه اْلُْكُم َوإِلَيِْه تُْرَجُعوَن})174(
الإلهّية  الإرادة  على  مقت�صر  الختيار  باأّن  ت�صريح  الآيات  هذه  يف 

وال�صرعّية،  والعدالة  الأهلّية  هو  الأوىل  الآية  يف  الختيار  من  واملق�صود 

واملعنى الذي ي�صود يف روح الآية هو اأّن معيار التفا�صل والأهلّية هو هلل وحده 

اأو اختياره من بني  دون غريه، وباإرادته يتّم تف�صيل �صيء على �صيء اآخر، 

الأ�صياء.

َُّه يَهِْدي لِلَْحقِّ أَفََمْن يَهِْدي ِإلَى  {ُقْل َهْل مِْن ُشَرَكائُِكْم َمْن يَهِْدي إِلَى اْلَقِّ ُقِل الل
. {َوأَِن 

َّبََع أَمَّْن َل يَهِدِّي إِلَّ أَْن يُهَْدى فََما لَُكْم َكيَْف َتُْكُموَن})175( اْلَقِّ أََحقُّ أَْن يُت
أَْهَواَءُهْم} اإىل اأن يقول عّز وجّل {أَفَُحْكَم  َّبِعْ  َُّه َوَل تَت اْحُكْم بَيْنَُهْم ِبَا أَنَْزَل الل

)174( �صورة الق�س�س، الآيات 68 اإىل 70.

)175( �صورة يون�س، الآية 35.
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. ي�صتفاد من 
يُوقُِنوَن})176( لَِقْومٍ  ُحْكًما  َِّه  الل مَِن  أَْحَسُن  َوَمْن  يَبُْغوَن  َِّة  اْلَاِهلِي

الدولة  هي  الوحيدة  ال�صرعّية  الدولة  اأّن  وجلّي  وا�صح  وب�صكل  الآيات  هذه 

القائمة على القانون الإلهّي، والأوامر التي تاأتينا من اهلل �صبحانه وتعاىل 

هي امليزان واملقيا�س لالأف�صلّية والأهلّية والأحّقّية. 

وميكننا الوقوف هنا عند عدد كبري من الآيات يف القراآن الكرمي والتي 

توؤّكد هذه احلقيقة، ومنها كّل الآيات التي تدّل على اأّن احلاكمّية وال�صيادة 

هي هلل وحده. كما يف قوله تعاىل:{وله اخللق والأمر} و{له احلكم}، 

{هو الويل} {وله امللك} فجميع هذه الآيات ت�صدع بحقيقة اأّن دولة 
�صرعّيتها  من�صاأ  التي  الدولة  تلك  هي  بال�صرعّية  املّت�صفة  والعدالة  احلّق 

واأهلّيتها الباري عّز وجّل.

ومن جمموع هذه الأدّلة كّلها نخل�س اإىل اأّن معيار ال�صرعّية يف كل فعل 

اإرادي وكل اختيار هو الإرادة الإلهّية لأّن العدالة جزء من ذاتها، واإرادته 

ت�صبق كّل اإرادة وفعل. ومن هذه احل�صيلة، ميكن القول اأّن جميع ما ي�صدر 

هذا  لوجود  م�صدًرا  فيه  الإن�صان  اإرادة  تعّد  اإرادّي،  فعل  من  الإن�صان  من 

اإطار  يف  الأمر  هو  وهكذا  ل�صرعّيته،  م�صدًرا  �صبحانه  اهلل  واإرادة  الفعل 

الدولة التي تعترب نتاًجا �صمولًيا لالأفعال الإرادّية جلماعة كبرية من الب�صر 

حيث اأّن من�صاأ وجودها هو اإرادة هوؤلء واختيارهم.

ا، تكون اإرادة اهلل عّز وجّل ميزاًنا لل�صرعّية ومعياًرا لها، واأّية  هنا اأي�صً

اإذن، فكما  ال�صرعّية والأهلّية.  فاإّنها تكت�صب  دولة تتطابق مع هذه الإرادة 

وتعاىل  تبارك  اهلل  اإرادة  فاإّن  الدولة  ل�صلطة  م�صدر  هو  ال�صعب  اإرادة  اأّن 

هي م�صدر ل�صرعّية الدولة واأحّقّيتها وكّل دولة ل ت�صتند اإىل حكم اهلل فهي 

تفتقد اإىل ال�صرعّية والأحّقّية رغم وجودها الذي ي�صتند اإىل اإرادة ال�صعب. 

)176( �صورة املائدة، الآيتان 49 و50.
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يخاطب الإمام اخلميني جمل�س اأمناء الد�صتور الذي يتوىّل مهام التوفيق 

بني القوانني املتعارفة يف الدولة وبني الأحكام والتعاليم الإلهّية وعر�س تلك 

القوانني على امل�صادر الدينّية فيقول: "اإّن ما يجب مالحظته والأخذ به يف 

الأ�صا�س هو اهلل �صبحانه وتعاىل ولي�س ال�صعب فلو وقف 100 مليون �صخ�س 

اأو كل �صكان الأر�س يف جانب ووجدمت اأّن كالمهم يتعار�س مع اأ�ص�س القراآن 

فاإّن عليكم اأن تقولوا كالم اهلل حتى واإن ثار عليكم النا�س جميًعا. الأنبياء 

هكذا كانوا يعملون. فهل فعل مو�صى عليه ال�صالم مثاًل غري ذلك. وهل كان 

  .
)177(

له ن�صري يف دعوته اآنذاك"؟

4.  ماهّية وطبيعة الدولة الإ�سلمّية

الدولة  وماهّية  طبيعة  معرفة  ميكن  بحثه،  مّت  فيما  التاأّمل  خالل  من 

اأ�صواء  ت�صليط  ينبغي  الدول، رغم ذلك  �صائر  وما ميّيزها عن  الإ�صالمّية 

اأخرى على ما متتاز به الدولة الإ�صالمّية من خالل التو�صيح الآتي: 

وبني  بينها  الأ�صا�س  والختالف  الإ�صالمّية  للدولة  الأ�صا�صّية  امليزة  اإّن 

الدولة امل�صتبّدة هو اأّن اإرادة ال�صعب هو م�صدر لل�صلطة واإرادة اهلل �صبحانه 

وتعاىل م�صدر لل�صرعّية يف الدولة الإ�صالمّية. وعليه، فاإّن الدولة الإ�صالمّية 

وال�صرعّية  ال�صعب  �صلطة  اأي  العقل  يقّرهما  اللذين  الدولة  بركني  تتمّتع 

الدينّية بينما الدولة امل�صتبّدة ل ت�صتند يف �صلطتها اإىل اإرادة ال�صعب، ول يف 

�صرعّيتها اإىل اإرادة اهلل �صبحانه. 

الدميقراطّية فهو يف  والدولة  الإ�صالمّية  الدولة  الذي بني  التفاوت  اأّما 

الدميقراطّية  للدولة  القاعدة  ت�صّكل  التي  ال�صعب  واإرادة  ال�صرعّية.  اأزمة 

ت�صتطيع اأن متنح لهذا النوع من الدول وجودها وت�صمن لها ال�صلطة يف حّيز 

التنفيذ واملمار�صة ولكن ل توّفر لها ال�صرعّية لأّن اإرادة ال�صعب كما اأو�صحنا 

)177( �سحيفة نور، اجلزء 12، ال�صفحة 258، خطاب الإمام يف اأع�صاء جمل�س اأمناء الد�صتور بتاريخ 1358/4/30 

هجرية �صم�صّية.
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لي�صا من ذات هذه  والأهلّية  العدل  ولأّن  �صرعّيتها،  يوؤّيد  معيار  اإىل  تفتقر 

الإرادة حّتى ل ميكن التفكيك بينها وبني هاتني ال�صفتني.

اأّما يف نظام الدولة الإ�صالمّية فاإرادة ال�صعب هي م�صدر لل�صلطة واإرادة 

اأي  الأ�صا�صيني  الدولة  ركني  اأّن  جند  ولذلك  لل�صرعّية،  م�صدر  هي  اهلل 

ال�صلطة وال�صرعّية يّتخذان �صياقهما املنطقّي والعقلّي يف الدولة الإ�صالمّية.

يقول الإمام اخلميني قّد�س �صّره يف هذا املجال: 

الدولة الإ�صالمّية ل هي من النوع ال�صتبدادّي ول هي مطلقة واإّنا هي د�صتورّية. 

ولي�صت د�صتورّية كذلك باملعنى املتعارف يف ع�صرنا احلايّل اأي اأن ي�صتند القانون 

فيها اإىل ت�صويت الأكرثّية، واإّنا تعني اأّن من يقومون بتويّل مهام الدولة مقّيدون 

مبجموعة �صروط ود�صاتري مّت حتديدها يف القراآن الكرمي وال�صّنة النبوّية ال�صريفة، 

جمموعة ال�صروط هي اأحكام الإ�صالم وتعاليمه التي يجب اأن تلتزم بها الدولة. من 

هذه الزاوية فاإّن الدولة الإ�صالمّية هي دولة القانون الإلهّي التي جتري اأحكامها 

على ال�صعب. 

اأو  امللكّية  �صواء  الد�صتورّية  والدولة  الإ�صالمّية  الدولة  بني  الرئي�صّي  التمايز 

اجلمهورّية يف هذه النقطة بالذات، اأي اأّن نّواب ال�صعب اأو نّواب امللك هم الذين 

ي�صّرعون القوانني للدولة فيما اأّن �صلطة الت�صريع وخيار الت�صريع يف الإ�صالم هو بيد 

للقوانني فال يحّق  الوحيد  امل�صّرع  املقّد�س هو  وال�صارع  بيد غريه.  �صبحانه ل  اهلل 

يدخل  اأن  ال�صرعّي  القانون  قانون غري  لأّي  ي�صمح  ول  املقام،  بهذا  يقوم  اأن  لأحد 

.
)178(

حّيز التنفيذ

مع مالحظة هذه العبارات يّت�صح اأّن نظام الدولة امل�صتبّدة ونظام الدولة 

الدميقراطّية يعاين كّل منهما من اأزمة يف ال�صرعّية، فكما ل ميكن �صمان 

العدالة يف ظل حكومات ا�صتبدادّية كذلك، فامل�صكلة قائمة بالن�صبة للدولة 

)178( الإمام اخلميني، احلكومة الإ�سالمّية )طبعة 1391 هـ/ 1971 م(، ال�صفحة 52. 
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�صاحة  يف  بالكامل  حتققت  الدميقراطية  اأّن  فر�صنا  ولو  الدميقراطّية. 

ا  املجتمع، فاإّن ممار�صة الدميقراطّية يف اأف�صل �صورها ل ت�صمن هي اأي�صً

العدالة يف الدولة التي تقوم على مبداأ امل�صاركة ال�صعبّية. 

ونقطة القّوة الوحيدة يف الدول الدميقراطّية هي متحورها حول اإرادة 

ولكن  الدولة  وجود  ت�صمن  ال�صعب  اإرادة  فاإّن  اآنًفا  اأو�صحنا  وكما  ال�صعب 

ت�صمن  ولكي  وال�صتحقاق  والأهلّية  بالعدالة  متّدها  ول  القيمة  متنحها  ل 

ال�صعب  اإرادة  ي�صبق  اأمر  اإىل  فاإّنها حتتاج  لنف�صها  والعدالة  الأهلّية  الدولة 

والأهلّية  بالعدالة  متّدها  ول  القيمة  متنحها  ل  ولكن  الدولة  وجود  ت�صمن 

وال�صتحقاق ولكي ت�صمن الدولة الأهلّية والعدالة لنف�صها فاإّنها حتتاج اإىل 

وير�صده  العدالة واحلق،  ال�صعب يف طريق  وي�صع  ال�صعب  اإرادة  ي�صبق  اأمر 

على  الإ�صالمّية  الدولة  نظام  ويتمّيز  وال�صالح.  والتقوى  العدل  اإىل جادة 

للنظام  القّوة  بنقاط  الإ�صالمّية حتظى  الدولة  اأّن  الدميقراطّية يف  الدولة 

الدميقراطّي وهي التي تتمّثل يف اأزمة ال�صرعّية، وتتمّتع بالهداية الربانّية 

والأوامر  بالقواعد  واإلتزامها  الإلهّية  التعاليم  على  اعتمادها  خالل  من 

ال�صادرة عن الدين. وبالتايل فاإّن ال�صرعّية والعدالة تتعانقان وتتكاتفان يف 

ن�صق الدولة الإ�صالمّية، ونظامها. 

5.  الدولة وال�سلوك الإجتماعي

اإّن الأفعال الإرادّية للب�صر على نوعني؛ ال�صلوك الذي ي�صدر عن الفرد 

الفردّي  ال�صلوك  وجود  اجلماعة.  اأو  املجتمع  عن  ي�صدر  الذي  وال�صلوك 

مبا�صر  ب�صكل  الآخرين  لإرادة  دخل  ول  الفاعل،  ال�صخ�س  باإرادة  مرتبط 

فاإّنه  له،  �صديق  بيت  نحو  يتوّجه  باأن  الأ�صخا�س  اأحد  يقّرر  فعندما  فيه. 

يبادر اإىل ارتداء مالب�صه وفتح باب بيته وركوب �صيارته، اإذا كانت امل�صافة 

بعيدة  ليّتجه نحو البيت الذي ي�صكن فيه �صديقه. هنا جمموعة من الأفعال 

منزل  نحو  التوّجه  ال�صّيارة،  ركوب  الباب،  فتح  املالب�س،  "ارتداء  الإرادّية 

ال�صديق، وغريها" كل ذلك �صمن ال�صلوك الفردّي الذي ي�صدر عن اإرادة 
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ذلك ال�صخ�س، ول عالقة مبا�صرة لإرادة الآخرين يف حتقيق وممار�صة هذه 

الأفعال.

فاإرادة  الختالف،  يختلف متام  فالو�صع  الإجتماعّي،  ال�صلوك  واأّما يف 

الجتماعّي  ال�صلوك  اأّن  اإذ  اجتماعيًّا.  �صلوًكا  ت�صنع  اأن  ت�صتطيع  ل  الفرد 

يعتمد على تراكم من الإرادات. فمتى التحقت اإرادات الأفراد يف جمموعة 

من النا�س ببع�صها البع�س عندئٍذ يتكّون ال�صلوك الجتماعّي. حينما يقّرر 

اإل  اإ�صراب  يتحّقق  مًعا،  العمل  واإيقاف  الإ�صراب،  امل�صانع  اأحد  عّمال 

اأو اثنني  اأو معظمها يف امل�صنع، فبا�صتياء واحد  باجتماع جميع الإرادات، 

العمل ل ميكن  للتوّقف عن  بقرار ي�صدرونه  اأو  العمال مثاًل  اأو ع�صرة من 

اأن يحدث اإ�صراب عام اإّل اإذا ا�صتطاعت اإرادة هذا العدد من الأفراد اأن 

تدفع الآخرين اإىل الن�صمام اإليهم، والن�صجام مع اإرادتهم، وبالتايل يّتفق 

معظم العّمال على اإرادة موّحدة لإيجاد الإ�صراب العام. يف هذه ال�صورة، 

يتوّقف امل�صنع عن العمل ومهما عار�صه املدراء وامل�صرفون الأ�صا�صّيون على 

اإدارة امل�صنع فاإّنهم غري قادرين على منع هذا ال�صلوك الجتماعّي اإذا ما 

رغب معظم اأع�صاء املجموعة باّتخاذ قرار موّحد فيه.

هذا املثال ل يعني اأّن اإرادة الفرد ل ت�صتطيع اأن توؤثر اأو تتدّخل يف اإيجاد 

ال�صلوك الجتماعّي واإّنا تعني اأّن اإرادة الفرد لي�س لها تاأثري مبا�صر على 

بلورة واإيجاد ال�صلوك الجتماعّي هذا، وعليه فاإّن تدخل اإرادة الفرد ب�صورة 

غري مبا�صرة يف تكوين �صلوك اجتماعّي لي�س ممكًنا فح�صب واإّنا هو �صرط 

طبيعّي يف م�صار ال�صلوك الجتماعّي. 

متدّرج  ب�صكل  ت�صتطيع  فاإّنها  ونافذة  موؤّثرة  الفرد  اإرادة  تكون  وعندما 

اأو بع�س الأحيان على نحو مفاجئ و�صريع اأن توؤّثر يف اإرادة معظم اأع�صاء 

املجموعة وجتعلها من�صجمًة مع اأهدافها وماآربها وبالتايل يتناغم ال�صلوك 

الجتماعّي مع تلك الإرادة. وحّتى يف هذه احلالة فاإّن تاأثري اإرادة الفرد على 

ال�صلوك الجتماعي هو من قبيل احلّث والتحفيز واإثارة امل�صاعر وما �صابه 
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ول تتدّخل الإرادة مبا�صرًة يف تكوين هذا ال�صلوك. 

اأع�صاء  معظم  باإرادة  تكّونه  وطبيعة  الجتماعّي  ال�صلوك  يرتبط  اإذن 

املجموعة اأو املجتمع، حيث ميكن ت�صمية هذه الإرادة بالروح اجلمعّية التي 

م�صدر  الفردّية  الروح  اأّن  كما  الجتماعّية.  الإرادّية  الأفعال  عنها  تن�صاأ 

لالأفعال الإرادّية للفرد الواحد. 

لي�صت  لكّنها  ال�صلوك،  م�صدر  هي  الفرد  اإرادة  الفردّي،  ال�صلوك  يف 

م�صدًرا لقيمة هذا ال�صلوك و�صرعّيته، اأن يكون اخلري وال�صالح وال�صرعّية 

ولي�س  والأهلّية  لال�صتحقاق  اأ�صيلة  معايري  عن  نا�صًئا  الفردّي  ال�صلوك  يف 

الإن�صان  �صمري  بها  يقّر  حقيقة  هذه  ال�صلوك.  لذلك  الفاعل  اإرادة  عن 

املعنوّية.  والقيم  الأخالق  معنى  لكّل  مطلًقا  نفًيا  يعني  واإنكارها  ووجدانه 

املجتمع،  وخدمة  واملروءة،  وال�صدق،  والف�صيلة،  العدالة،  كانت  فاإذا 

والإيثار، والت�صحية، والإنفاق على الفقراء وامل�صاكني ومنح املحّبة والعطف 

لالآخرين و�صائر القيم الأخالقّية تعّد �صلوًكا ذا قيمة معنوّية لدى الإن�صان 

فهو لي�س ب�صبب اأّن هذه القيم �صدرت عن الإن�صان لأّن هناك عدًدا كبرًيا 

من الب�صر يعمل بال�صّد من هذه القيم وال�صفات ول يوجد �صمري حّي واحد 

ي�صهد بح�صن �صلوك هوؤلء اجلماعة من الب�صر ول يعري ملا ميار�صونه قيمة 

والظلم،  ال�صوء،  و�صمن  ال�صلوك اخلاطئ  ي�صّنفها �صمن  واإّنا  اأخالقّية، 

الأفعال  هذه  �صابه  وما  والإفرتاء  والكذب،  واحل�صد،  واحلقد،  والأنانّية، 

غري الأخالقّية التي يحكم عليها �صمري الإن�صان ب�صوء وينعتها بال�صّر رغم 

ممار�صتها يف الواقع من قبل جماعة كبرية من الب�صر. 

اخلري  والظلم،  العدل  وعدمها،  الأهلّية  احل�صن،  وعدم  احل�صن  اإذن، 

هي  الإن�صايّن  ال�صلوك  يف  والال�صرعّية  ال�صرعّية  اأخرى  بعبارة  اأو  وال�صر 

من الأمور التي ت�صدر عن اإرادة تفوق اإرادة الب�صر اأي اإرادة اهلل �صبحانه 

وتعاىل، وهذا ما ي�صهد له �صمري الإن�صان اللبيب و�صاحب الوجدان احلّي.
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هذه احلقيقة ت�صدق على ال�صلوك الجتماعّي كما ت�صدق على ال�صلوك 

الفردّي. فالدولة يف الواقع هي نط معنّي من ال�صلوك الجتماعّي مبعنى 

اإرادات  اأن جتتمع  بل يجب  الأفراد  اأو عدد من  باإرادة فرد  تتحّقق  اأّنها ل 

معظم املجتمع حّتى يتكّون واقع الدولة يف اخلارج. 

والعقل لي�س وحده الذي يقّر هذه امل�صاألة واإّنا توؤّيدها التجربة الب�صرّية، 

وهناك اآيات عديدة يف  القراآن الكرمي  و�صائر م�صادر الدين احلنيف ت�صاند 

مثل هذه احلقيقة، واأّن امل�صوؤولّية يف النظام الجتماعّي، وال�صيا�صّي ل تقع 

على احلّكام ومن بيدهم زمام الأمور وحدهم بل على احلّكام واملحكومني 

 – الجتماعّية  الظواهر  لأّن  ال�صياق،  هذا  م�صوؤول يف  والكّل  واحد،  اآن  يف 

اإّل  تتحّقق  اأن  ميكن  ل   – الجتماعّي  والنظام  ال�صيا�صّي  النظام  ومنها 

وتن�صجم  الإرادات  تتناغم هذه  املجتمع حتى  الإرادات يف  باجتماع معظم 

يف روح اجتماعّية، وحينئٍذ تتمّكن من اإن�صاء نظام �صيا�صّي واجتماعّي داخل 

املجتمع الواحد.

ال�صيا�صّي  النظام  اأخرى  بعبارة  اأو  الدولة،  فاإّن  الأمر،  واقع  ويف 

الجتماعّي الذي ي�صود يف املجتمع، هو نط من ال�صلوك الجتماعّي الذي 

حتّققه اإرادة ال�صعب وهو ك�صائر الأفعال التي ت�صدر عن اإرادة جماعّية وعن 

معظم اأع�صاء اجلماعة اأو املجتمع.

ي�صتمّد  الفردّي  ال�صلوك  اأّن  وكما  جماعّية،  اإرادة  ح�صيلة  اإذن  الدولة 

وجوده ولي�س �صرعّيته من اإرادة الفرد فكذلك ال�صلوك الجتماعّي ومن بينه 

النظام ال�صيا�صّي والجتماعّي مبظاهره املختلفة ي�صتمّد وجوده ل �صرعّيته 

الفردّي  ال�صلوك  ال�صرعّية يف  واأّما م�صدر  اأو اجلماعة.  اإرادة املجتمع  من 

وهي  الب�صر  اإرادة  تعلو  اإرادة  فهو  الدولة،  الجتماعّي، ونوذجه  وال�صلوك 

اإرادة اهلل �صبحانه وتعاىل.
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6.   ال�سعب وقدرة الدولة: احلقوق وامل�سوؤولّيات

اأّكدنا اأّن الدولة ترتكز على قاعدتني هما: ال�صلطة وال�صرعّية، وبّيّنا اأّن 

الباري عّز  اإرادة  ال�صرعّية هو  ال�صعب، وم�صدر  اإرادة  ال�صلطة هو  م�صدر 

وجّل، وملزيد من التو�صيح يف خ�صو�س ما نروم مناق�صته ن�صري يف البداية 

اإىل مقّدمتني: 

الأوىل: كّل اإرادة هي اإىل جانب امل�صوؤولّية، وال�صلوك الإرادّي ل ينف�صل 

بحال عن امل�صوؤولّية.

الثانية: حينما توجد م�صوؤولّية فهناك حّق. وامل�صوؤولّية واحلّق ل ينف�صالن 

ا. عن بع�صهما الآخر اأي�صً

ل املو�صوع كالتايل:  ولتو�صيح ذلك نف�صّ

اأ – اقرتان الإرادة بامل�سوؤولية 

الختيار،  يف  احلّرّية  ونتاج  ح�صيلة  هو  الإرادّي  ال�صلوك  اأو  الإرادة 

وال�صلوك الإرادّي يعني ذلك ال�صلوك الذي ين�صاأ عن اإرادة حّرة. هذه احلّرّية 

هي منطلق امل�صوؤولّية الأخالقّية والقانونّية. وامل�صوؤولية الأخالقّية تعني اأّن 

العقل العملّي الذي يدرك الأ�صا�س اخُلُلقّي ُيلزم �صاحب الإرادة باأن يكون 

ملتزًما مببادئ الأخالق، وامل�صوؤولّية القانونّية هي الأخرى تعني اأّن القانون 

ُيلزم الفاعل لل�صلوك الإرادّي باأن يرعى ال�صوابط القانونّية وبالتايل يكون 

ا.  ا وقانونًيّ الفاعل م�صوؤوًل يف اإطار يلزمه، اأخالقًيّ

فكما اأّن النتائج الطبيعّية لل�صلوك الإرادّي عائدة اإىل ال�صخ�س ال�صادر 

على  مرتّتبة  هي  والقانونّية  الأخالقّية  النتائج  كذلك  ال�صلوك،  هذا  عنه 

ال�صلوك �صائًبا وم�صتح�صًنا ي�صتحّق �صاحبه املديح  اإذا كان  ال�صلوك ذاته، 

من لدن ال�صمري الأخالقّي لالإن�صان، وي�صتحق املكافاأة يف حمكمة القانون. 

واأّما اإذا كان ال�صلوك غري �صالح ول م�صتح�صًنا فاإّن �صاحبه م�صتحّق للذّم 
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حمكمة  يف  للعقوبة  وم�صتحّق  الأخالقّي  الإن�صان  وجدان  قبل  من  واللوم 

القانون.

النتيجة الطبيعّية للم�صوؤولّية الأخالقّية هي اأن يلحق املديح اأو الذّم مبن 

�صدر عنه �صلوك اإرادّي وح�صيلة امل�صوؤولّية القانونّية هي اأن تلحق املكافاأة 

والعقوبة ب�صاحب هذا ال�صلوك الإرادّي.

احلقوق وامل�سوؤولّيات املتقابلة بني الإن�سان ورّبه

ُخلق الإن�صان ب�صفته كائًنا ي�صتطيع باإرادته اأن يرقى اإىل مدارج الكمال حتى 

ي�صل اإىل اأوج الفناء يف اإرادة احلق تبارك وتعاىل. ين�صب  العقل العملّي نوع 

م�صوؤولّية، وتعّهًدا للّذات الإلهّية جتاه هذا الكائن باأن يهّيئ جمالت ر�صده 

اأبنائه  العقل م�صوؤول عن  الفرد من وجهة نظر  الإن�صان  اأّن  وتربيته. فكما 

ا  ومن حتت تكلفه فكذلك امل�صوؤولّية الإلهّية التي هي م�صوؤولّية �صرعّية اأي�صً

)مبعنى اأّن الباري عّز وجّل اأوجب على نف�صه هذه امل�صوؤولّية(، فيوجب على 

نف�صه اإر�صال الر�صل واإنزال الكتب والتعاليم. 

لإرادة  تبًعا  كّلها  الإرادّية  اأفعاله  تكون  اأن  هو  الإن�صان  كمال  اأّن  ومبا 

احلّق تبارك وتعاىل اأي اأن ياأتي مبا هو حّق وعدل من الأفعال فاإّن املجتمع 

تطبيق  على  تداأب  اإلهّية  قيادات  بوجود  يكمل  احلال  بطبيعة  الإن�صايّن 

القانون الإلهّي يف جميع �صوؤون احلياة ويف جميع ما ن�صّنف �صمن ال�صلوك 

الجتماعّي. يحتاج الو�صول اإىل الكمال الجتماعّي والفردّي اإىل برنامج، 

ومر�صد، وتربية، واإعداد وهذه هي امل�صوؤولّية التي اأحّلها العقل وال�صرع مًعا 

اأف�صل �صورة ببعثه  اأي الباري عّز وجّل، وهو الذي وّفى هذا اجلانب على 

عدوًل  اأئّمًة  وتوكيله  ال�صماوّية،  الكتب  واإنزاله  الر�صل،  واإر�صاله  الأنبياء، 

ملهام الإر�صاد والرتبية. واأّما عن املناط يف اإحالة هذه امل�صوؤولّية اإىل اخلالق 

عّز وجّل فهو مّما اأوجبه اهلل �صبحانه وتعاىل على نف�صه اإثر خلقه لالإن�صان 
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ب�صورته العقلّية.

والعقل العملّي يحيل هذه امل�صوؤولّية للخالق للزوم رعايتها من قبل احلّق 

تعاىل ويف مقابل هذا التعّهد وهذه امل�صوؤولّية هناك تعّهد وم�صوؤولّية اأخرى 

تخ�ّس الإن�صان وهي م�صوؤولّية اأن يتعّلم ما يتلّقاه من اأوامر اإلهّية ويعمل بها، 

اأو بعبارة اأخرى اإّن الإرادة احلّرة – كما اأ�صرنا – تقت�صي وجود امل�صوؤولّية، 

اأو  جماعًة،  اأو  فرًدا،  كان  �صواء  لالإن�صان  الإرادّي  ال�صلوك  فاإّن  وبالتايل 

جمتمًعا، يقت�صي مبوجب العقل العملّي اأن يحيل هذه امل�صوؤولّية للخالق للزوم 

رعايتها من قبل احلّق تعاىل ويف مقابل هذا التعّهد وهذه امل�صوؤولّية هناك 

يتلّقاه  ما  يتعّلم  اأن  م�صوؤولّية  وهي  الإن�صان،  تخ�ّس  اأخرى  وم�صوؤولّية  تعّهد 

من اأوامر اإلهّية ويعمل بها، اأو بعبارة اأخرى اأّن الإرادة احُلّرة - كما اأ�صرنا 

تقت�صي وجود امل�صوؤولّية، وبالتايل فاإّن ال�صلوك الإرادّي لالإن�صان �صواء كان 

تنطوي  الذي  العملّي  العقل  مبوجب  يقت�صي  جمتمًعا  اأو  جماعًة،  اأو  فرًدا، 

عليه اأوامر اهلل ونواهيه ومبوجب ما يدركه العقل العملّي ومبا تقّره امل�صيئة 

الإلهّية اأو يكون الإن�صان م�صوؤوًل عن �صلوكه الإرادّي باأن يجعله متطابًقا مع 

ما اأمر به الباري عّز وجّل، ونهى عنه وهو عني العدل واأن ل يتعّدى حدود 

التي تبنّي لالإن�صان  التعاليم  اإطار هذه  العدل والأحكام الإلهّية، وي�صري يف 

موازين العدل واخلري وال�صالح.

اأّكد القراآن الكرمي على هذه امل�صوؤولية يف موارد عديدة يقول عّز من 

َِّذي َواثََقُكْم بِِه إِْذ  َِّه َعلَيُْكْم َومِيثَاقَُه ال قائل يف �صورة املائدة: {َواْذُكُروا نِعَْمَة الل

، ويف �صورة البقرة: {آََمَن الرَُّسوُل ِبَا أُنِْزَل إِلَيِْه مِْن 
ُقلُْتْم َسِمعْنَا َوأََطعْنَا})179(

ُرُسلِِه  مِْن  أََحٍد  بنَْيَ  نَُفرُِّق  َل  َوُرُسلِِه  َوُكُتبِِه  َوَمَلئَِكتِِه  َِّه  بِالل آََمَن  ُكلٌّ  َواْلُْؤمُِنوَن  ِِّه  َرب
. اإّن عبارة )�صمعنا واأطعنا( عبارة تعك�س تلك 

َوأََطعْنَا})180( َوقَالُوا َسِمعْنَا 
امل�صوؤولّية العقلّية التي يعمل بها املوؤمنون باإميانهم ولذلك عرّب عنها القراآن 

)179( �صورة املائدة، الآية 7.

)180( �صورة البقرة، الآية 285.
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بامليثاق الإلهّي مع املوؤمنني.

وما جاء يف القراآن من تاأكيد حول اأّن املوؤمنني عاهدوا اهلل بعهد وثيق 

على اأن ي�صمعوا له ويطيعوه فهو لوجود هذا التعّهد اأو هذه امل�صوؤولّية املتقابلة 

بني اخلالق والإن�صان. فامليثاق والعهد لي�س اإّل م�صوؤولّية متقابلة، م�صوؤولّية 

من اهلل �صبحانه لهداية الب�صر وتربيتهم عرب اإر�صال الكتب وو�صع املوازين 

واملعايري الأ�صلّية وم�صوؤولّية من قبل الب�صر اأن ي�صمع ويطيع اأمام ما يعر�س 

عليه من اأوامر اهلل واأمام الر�صل و�صائر القادة الر�صاليني.

ب – اقرتان امل�سوؤولّية باحلق

ب�صكل  ين�صبان  وعندما  واحدة  حقيقة  هما  الواقع  يف  واحلّق  امل�صوؤولّية 

بني  عهد  اأو  ميثاق  يتكّون  عندما  خمتلفني.  وواقًعا  معًنى  يّتخذان  خمتلف 

طرفني فهناك م�صوؤولّية يتعّهد بها طرف، وحّق ياأخذه طرف اآخر، ولذلك 

ُتُعْوِهد  الذي  واإىل  املتعّهد فهي م�صوؤولّية  اإىل  ن�صبًة  وامليثاق هي  العهد  فاإّن 

معه حّق. 

الر�صل  واإر�صال  هدايتهم  هو  الب�صر  مقابل  يف  �صبحانه  اهلل  عهد  اإّن 

والكتب اإليهم، هذا العهد بالن�صبة للب�صر هو اأمر ي�صتحّقه الب�صر يف الطريق 

اإىل العدل والكمال يف هذه الدنيا. ونف�س هذا احلق اإذا اأخذناه من زاوية 

ن�صبته اإىل الباري عّز وجّل �صيكون عهًدا وم�صوؤولّيًة يوّفيها اهلل �صبحانه عرب 

هدايته الب�صر اإىل الكمال وما يهّيء له لبناء املجتمع العادل والفا�صل. 

من جهة اأخرى،  فاإّن م�صوؤولّية الب�صر اأمام هذا العدل واحلّق الذي ميّثله 

الباري �صبحانه هو اأن ي�صمعوا ويطيعوا له. نف�س هذه امل�صوؤولّية اإذا نظرنا 

اإليها من زاوية ن�صبتها اإىل اهلل تبارك وتعاىل فاإّنها حّقه يف اأن ُي�صمع وُيطاع 

وعلى هذا الأ�صا�س يّت�صح اأّن هناك عهًدا متقاباًل بني الإن�صان وخالقه وفًقا 

ملا يقّره العقل وين�صاأ عن هذا العهد املتقابل م�صوؤولّيتان، وحّقان: 

م�صوؤولّية الإن�صان اأمام العدل والف�صيلة؛ اأن يقِبل مبيزان العدل ويطلب 
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الذي  الإن�صان  حيال  وجّل  عّز  الباري  من  وم�صوؤولّية  ويرعاها.  الف�صيلة 

ي�صتجيب لنداء اخلري والعدل باأن ير�صل له برناجًما �صاماًل ويبعث له بر�صل 

وقادة هداة و�صاحلني.

هذه امل�صوؤولّية هي م�صوؤولّية عقلّية اأي اأّن فطرة الإن�صان العقلّية ووجدانه 

الأخالقّي تقّران اأّن الإن�صان مبا زّود به من خ�صائ�س اأهّمها الإرادة احلّرة 

اخلري  يطلب  واأن  بوعيه  ي�صاء  ما  يختار  اأن  خاللها  من  ي�صتطيع  ل  التي 

والعدل والف�صيلة واأن يدراأ عن نف�صه ال�صّر والدناءة واأن يقبل على الكمال. 

وين�صاأ عن هذه امل�صوؤولّية بني الإن�صان وخالقه عهدان وحّقان: 

اأّن  اأي  والكمال.  العدالة  ونيل  الف�صيلة  بلوغ  يف  الإن�صان  حّق  الأّول: 

العدالة  من  اإليه  ي�صبو  ما  اإىل  ي�صل  اأن  احلق  له  العقل  بحكم  الإن�صان 

ا اأن يختار الأف�صل والأن�صب والأكمل. ويف مقابل  والف�صيلة، وله احلّق اأي�صً

هذا احلّق الإن�صايّن م�صوؤولّية من قبل اخلالق �صبحانه اأن يهدي الإن�صان يف 

الأف�صل والأكمل. ويف مقابل هذا  اأمامه منهج اختيار  هذا الطريق وي�صع 

احلّق الإن�صايّن م�صوؤولّية من قبل اخلالق �صبحانه اأن يهدي يف هذا الطريق 

وي�صع اأمامه منهج اختيار الأف�صل والأكمل ويبعث له من يدّله وير�صده يف 

عملّية الختيار هذه ويعّلمه كيف يختار احلياة الف�صلى ويقوده اإىل العدالة 

وال�صالح.

اأوامره، ونواهيه، وتطاع  الب�صر  ي�صمع  اأن  للخالق �صبحانه  الثاين: حّق 

الكرمي  القراآن  عنه  عرّب  الذي  احلّق  وهو  تعاليمه  وتّتبع  ور�صله،  اأنبياوؤه، 

بال�صمع والطاعة.

ومن  الهداية  فر�صالة  مًعا،  والوجدان  العقل  يقّره  حّق  هو  احلّق  هذا 

ا  حًقّ العقل  نظر  يف  يكت�صبان  والعدل  احلّق  يقيم  جمتمع  اإىل  بها  ير�صل 

ي�صتجيب له الإن�صان بال�صمع والطاعة وتطبيقهما يف احلياة. هذه م�صوؤولّية 

وعهد يلزمهما العقل العملّي لالإن�صان وهذا الإلزام العقلّي والوجدايّن هو 
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ترجمة اأخرى للحّق الذي عرّب عنه الباري عّز وجّل يف كتابه الكرمي بال�صمع 

ُقلُْتْم َسِمعْنَا  إِْذ  بِِه  َواثََقُكْم  َِّذي  ال َومِيثَاقَُه  َعلَيُْكْم  َِّه  الل نِعَْمَة  والطاعة: {َواْذُكُروا 

َِّه َوَرُسولِِه لِيَْحُكَم بَيْنَُهْم  َا َكاَن قَْوَل اْلُْؤمِننَِي إَِذا ُدُعوا إِلَى الل ، {إِنَّ
َوأََطعْنَا})181(

. اإىل جانب هذا احلق الإلهّي هناك م�صوؤولّية 
أَْن يَُقولُوا َسِمعْنَا َوأََطعْنَا})182(

تقع على الإن�صان للتعّلم واّتباع الر�صالة الإلهّية، العقل نف�صه الذي اأقّر بحّق 

الإن�صان يف انتخاب الأف�صل والأرجح هو الذي يعترب الإن�صان م�صوؤوًل عّما 

ا للتعرف على ما هو اأف�صل واأقوم فيما ينتخبه ويعمل  يختاره وم�صوؤوًل اأي�صً

به.

احلقوق وامل�سوؤولّيات املتقابلة بني الإن�سان والقادة الر�سالّيني

اإّن هناك حّق، وعهد، وم�صوؤولّية بني اخلالق وبني الب�صر يف جمال اختيار 

ا  الأف�صل، والأح�صن، اأو الإكمال املتمّثل يف العدالة والف�صيلة فاإّن هناك اأي�صً

الر�صل.  اأو  الر�صاليني  القادة  وبني  الب�صر  بني  متبادلة  وم�صوؤولّيات  حقوًقا 

والعقل ذاته الذي يق�صي بوجوب احلّق لالإن�صان يف عملّية البحث عّما هو 

اأف�صل واأقوم حلياته هو نف�صه يقّر بوجوب احلّق لهذا الإن�صان لتمكينه من 

اإقامة العدل، واختيار احلياة التي ي�صيع فيها اخلري والف�صيلة. ولذلك، فاإّن 

الر�صل والقادة الذين يبعثهم اهلل لهداية الب�صر م�صوؤولني اأمام هذا احلّق 

اأي حّق الب�صر يف اختيار الأف�صل وحّقهم يف اإقامة الق�صط والعدل والتمّتع 

بالكمال والف�صيلة. العقل وال�صرع يحكمان مًعا باأّن هوؤلء القادة م�صوؤولون 

عن تبليغ الوحي اإىل النا�س بالكامل وعر�س التعاليم الإلهّية باأف�صل ال�صبل 

املتاحة واأن ل يهنوا ول يّدخروا و�صًعا يف عملّية التبليغ هذه ويبذلوا ق�صارى 

جهدهم من اأجل هداية الب�صر وتزكيتهم. 

)181( �صورة املائدة، الآية 7.

)182( �صورة النور، الآية 51. 



105

القادة  اأو  الر�صل  هوؤلء  م�صوؤولّية  اإىل  عديدة  موا�صع  يف  القراآن  ي�صري 

ِّنَي مِيثَاقَُهْم َومِنَْك َومِْن  َّبِي ومنها ما جاء يف �صورة الحزاب: {َوإِْذ أََخْذنَا مَِن الن

لِيَْسَأَل   * َغلِيًظا  مِيثَاقًا  مِنُْهْم  َوأََخْذنَا  َمْرَيَ  ابِْن  َوِعيَسى  َوُموَسى  َوإِبَْراِهيَم  نُوحٍ 
{َولَنَْسَألَنَّ  الكرمي:  الكتاب  يف  ا  اأي�صً وجاء   ،

ِصْدقِهِْم})183( َعْن  اِدقنَِي  الصَّ
.

اْلُْرَسلنَِي})184(
الأنبياء  عاتق  على  تقعان  م�صوؤولّيتان  املجتمع  وزعامة  التبليغ  اأّن  كما 

والر�صل والقادة الرّبانيني مقابل ما ميلكه الب�صر من حّق يف اختيار الأقوم 

يف حياته ويف املقابل هناك حّق يتعّلق بهوؤلء القادة والر�صل وينعك�س على 

اأمر  يتوىّل  اإليهم من  اأر�صل  يتحّملون م�صوؤولّية جتاه من  اأّنهم  الب�صر حيث 

هدايتهم. 

وم�صوؤولّية الب�صر يف مقابل ما يبذله القادة الر�صالّيون من جهود يف التبليغ 

والهداية هو اإعالن الن�صرة والبيعة لهم. فالقادة م�صوؤولون عن الب�صر باأن 

ياأخذوا باأيديهم يف طريق الهداية اإىل الأف�صل والأقوم كما اأّنهم م�صوؤولون 

عن تبيان منهج العدالة والف�صيلة بل�صان ف�صيح وبليغ واأن يجهدوا بكّل ما 

ي�صعهم من جهد لهداية الب�صر وتزكيتهم يف مقابل هذه امل�صوؤولّية التي تقع 

على عاتق القادة هناك م�صوؤولّية يتحّملها عاّمة الب�صر وهي م�صوؤولّيتهم يف 

اإعالن البيعة والن�صرة. فكما اأّن الأنبياء والقادة الرّبانيني متعّهدون ببذل 

ق�صارى اجلهد لتبليغ الر�صالة وهداية الب�صر، فالب�صر كذلك مكّلفون باأن 

العدالة  يقيموا �صرح  والقادة حتى  الر�صل  لن�صرة هوؤلء  و�صًعا  يّدخروا  ل 

وبعث  ال�صماوّية  الر�صالت  الذي هو هدف  الإن�صايّن  املجتمع  والف�صيلة يف 

بني  املتبادلة  امل�صوؤولّية  هذه  اإىل  الكرمي  القراآن  اأ�صار  ما  وكثرًيا  الر�صل. 

َولَنَْسَألَنَّ  إِلَيْهِْم  أُْرِسَل  َِّذيَن  ال الأنبياء ومن اأر�صلوا اإليهم من الب�صر: {فَلَنَْسَألَنَّ 

)183( �صورة الحزاب، الآيتان 7 و8.

)184( �صورة الأعراف، الآية 6.
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.
اْلُْرَسلنَِي})185(

وكما اأو�صحنا اآنًفا اأّن القراآن يعرّب عن هذه امل�صوؤولّية بامليثاق، وحقيقة 

امليثاق يف نظر العرف وال�صرع هو هذا العهد وامل�صوؤولّية املتقابلة. وهو يوؤّكد 

على هذا امليثاق والعهد الذي بني النا�س وبني زعمائهم الدينيني فيقول عّز 

ََّه َعلَيِْه فَِمنُْهْم َمْن قََضى نَْحبَُه  من قائل: {مَِن اْلُْؤمِننَِي ِرَجاٌل َصَدُقوا َما َعاَهُدوا الل

اإىل املوؤمنني  اإ�صارة  ، ويف هذه الآية 
تَبِْديل})186( لُوا  بَدَّ َوَما  يَنْتَِظُر  َمْن  َومِنُْهْم 

اأوفياء لعهدهم الذين عاهدوا به رّبهم يف ن�صرة  ال�صامدين الذين ظّلوا 

اأنبيائه ور�صله وما وهنوا وما بّدلوا هذا العهد. ويف مو�صع اآخر من القراآن 

ُّوَن اْلَْدبَاَر َوَكاَن َعهُْد  ََّه مِْن قَبُْل َل يَُول ي�صف املنافقني: {َولََقْد َكانُوا َعاَهُدوا الل

 .
َِّه َمْسُئول})187( الل

لقد ورد مو�صوع العهد وامليثاق مع اهلل �صبحانه يف كثري من اآيات الكتاب 

احلكيم. وقد جاء و�صف املنافقني يف مقام الذّم اأّنهم خانوا عهدهم مع اهلل 

تبارك وتعاىل. بينما يو�صف املوؤمنون يف مقام املدح بالذين ا�صتقاموا ووفوا 

اآيات ت�صتفاد منها هذه  بعهدهم الذي عاهدوا به رّبهم. وهناك جمموعة 

احلقيقّي  املوؤمن  اأف�صل خ�صال  اأّن  على  فيها  التاأكيد  يجري  املعاين حيث 

اأنبيائه ور�صله ويف املقابل يذكر  هو وفاوؤه بعهده مع اهلل والتزامه بن�صرة 

اأ�صواأ �صفات املنافق وهي اخليانة بامليثاق والعهد وتركهم الأنبياء والر�صل 

وحدهم يف ميدان ال�صراع مع الباطل واأعداء اهلل �صبحانه.

اأ�صارت �صورة الأعراف يف املو�صع الذي تتحّدث فيه ال�صورة عن ب�صارات 

التوراة والإجنيل بظهور النبّي امل�صطفى �صّلى اهلل عليه واآله اإىل املوؤمنني 

{َوَرْحَمتِي  ال�صادقني والذين يّتبعون تعاليمه ويوفون بعهده بقوله تعاىل: 

)185( �صورة الأعراف، الآية 6.

)186( �صورة الأحزاب، الآية 23.

)187( �صورة الأحزاب، الآية 15.
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َِّذيَن ُهْم بَِآيَاتِنَا يُْؤمُِنوَن  َوال َُّقوَن َويُْؤتُوَن الزََّكاةَ  َِّذيَن يَت لِل َوِسَعْت ُكلَّ َشْيءٍ فََسَأكُْتُبَها 
َّْوَراةِ  الت فِي  ِعنَْدُهْم  َمْكُتوبًا  يَِجُدونَُه  َِّذي  ال اْلُمِّيَّ  َّبِيَّ  الن الرَُّسوَل  َّبُِعوَن  يَت َِّذيَن  ال  *
َِّذي أُنِْزَل َمَعُه  َّبَُعوا النُّوَر ال َوات َونََصُروهُ  َِّذيَن آََمُنوا بِِه َوَعزَُّروهُ  َواْلِْنِيِل ]...[ فَال

   .
أُولَئَِك ُهُم اْلُفْلُِحوَن})188(

الب�صر  حّق  على  وبناًء  اأّنه  النتيجة:  ا�صتخال�س هذه  ذكرنا ميكن  مّما 

يف الختيار فاإّن لهم احلّق يف اإقامة العدل والو�صل اإىل الكمال والف�صيلة . 

ويف املقابل تقع على الأنبياء والر�صل م�صوؤولّية هداية هوؤلء الب�صر واإي�صال 

ر�صالة احلّق اإليهم وتويّل اأمرهم يف طريق اإقامة العدل واإ�صاعة الف�صيلة يف 

ا هو م�صوؤول ومتعّهد بن�صرة قادته الرّبانيني  املجتمع. واملجتمع الب�صرّي اأي�صً

وحملة ر�صالة ال�صماء وحمايتهم وتهيئة ما ميّكنهم من زعامة املجتمع وتلبية 

دعواتهم اإىل العدل والكمال والف�صائل من ال�صفات والقيم. 

الق�صط  اإقامة  اأّن  اإىل  ن�صري  اأن  املفيد  البحث، نرى من  ويف ختام هذا 

للمجتمع،  العام  ال�صلوك  ظواهر  من  هما  العدل  دولة  واإن�صاء  املجتمع  يف 

لتحقيق  م�صوؤولّية  من  عليهم  مبا  الر�صالت  وحملة  الأنبياء  وفاء  يكفي  ول 

هذا الهدف ال�صامي. ولذلك حينما يقوم هوؤلء الأنبياء والقادة بوظائفهم 

ويوؤّدون ما عليهم من م�صوؤولّيات يف تبليغ الر�صالة وهداية املجتمع ودعوة 

قبل  من  والدعم  الن�صرة  يجدون  ل  ثّم  العدالة  �صرح  اإقامة  اإىل  النا�س 

ر�صلوا اإليه اأو توّلوا هدايته فاإّن عواقب ونتائج هذا التق�صري 
ُ
املجتمع الذي اأ

يتحملون  ول  والقادة  الأنبياء  هوؤلء  على  �صيء  ول  ذاته  باملجتمع  �صيلحق 

م�صوؤولّية هذا التق�صري.

تقع  الر�صاليني  والقادة  الأنبياء  ن�صرة  اأّن  هي  الأخرى  املهّمة  النقطة 

�صاق  كلما  الكرمي  القراآن  يذكرهم  الذين  املوؤمنني  عاتق  على  مبا�صرة 

)188( �صورة الأعراف، الآيتان 156 و157.
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من  لقادته  املجتمع  يعّدها  اأن  يجب  التي  الن�صرة  مو�صوع  عن  احلديث 

املوؤمنني  هوؤلء  اإىل  كالمه  القراآن  فيوّجه  وال�صلحاء.  والر�صل  الأنبياء 

القادة هي  لهوؤلء  والطاعة  الر�صالة  لنداء  ال�صمع  م�صوؤولّية  بينما  مبا�صرًة 

عاّمة وتقع على جميع اأفراد املجتمع. اإذن امل�صوؤولّية الأوىل التي يو�صي بها 

العقل ومن ورائه ال�صرع لالإن�صان هو �صمع احلق والعدل ووعيهما ومن ثّم 

اإطاعة احلّق والعدل ويف اإطار الأوامر والتعليمات الإلهّية.

وعندما ميّر الإن�صان بهاتني املرحلتني ويقّر بال�صمع والطاعة فاإّنه يدخل 

عليهم  اأخرى  م�صوؤولّية  حينئٍذ  وال�صرع  العقل  ويوجب  املوؤمنني  زمرة  يف 

للحق  اإقامتهم  ال�صاحلني يف طريق  والقادة  والر�صل  الأنبياء  ن�صرة  وهي 

املرحلة،  هذه  ويف  الب�صرّي.  املجتمع  يف  والكمال  الف�صيلة  واإ�صاعة  والعدل 

يجد الإن�صان نف�صه م�صوؤوًل عن حماية هوؤلء القادة ومتعّهًدا بالوفاء لهذه 

امل�صوؤولّية.

لدى  والوعي  امل�صوؤولّية هي ح�صيلة احلّرّية  فاإّن حتمل  كّل حال،  وعلى 

الإن�صان. ويف حكم العقل اأينما وجدت احلّرّية ووجد الوعي فاإّن امل�صوؤولّية 

ل حمالة قائمة.

لالإن�صان ما هو  العقل  يوجبه  الذي  والعهد  امل�صوؤولّية  اإّن  ويف احلقيقة، 

التي تربطه  الكون وفهمه وب�صريته للعالقات  الإن�صان مبوقعه يف  اإّل وعي 

هذه  اإّل  هي  ما  الب�صرّي  العقل  وم�صوؤولّية  عهد  اإّن  بل  املخلوقات  ب�صائر 

رة لالإن�صان. وّفقنا اهلل تعاىل لفهم دينه، والعمل  العالقة العقالنّية واملتب�صّ

باأحكامه، وامتثال اأوامره ونواهيه اإّنه ويّل التوفيق، و�صّلى اهلل على حممد 

واآله الطاهرين.
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