
شرحت وفسرت . من أىم أسس األصوؿ المنهجية االجتماعية والسياسية والمعنوية في اإلسبلـ" الوالية"
في القرآف بأشكاؿ متنوعة وواسعة، بوصفها أىم وأدؽ أصل في الدين يرتبط بالناحية العملية، وليس 

وصلوا بعد سنين من ىذا مجرد ادعاء؛ إذ أف الذي تعّرفوا ىذا الكتاب الرباني وأنسوا بو بشكل عميق، 
وال يتطلب إثبات ىذا األمر كثير . الجهد والتنقيب والتدبر والتفكير إلى أف فكرة الوالية بارزة في القرآف

عناٍء؛ إذ أنو عبلوة على عشرات اآليات الواضحة والصريحة في الوالية، فإف أوسع آيات القرآف، ومنها 
، واصطدامها مع المستكبرين، وكذلك نهضة رسوؿ اآليات التي طرحت بشأف نهضات األنبياء األوائل

وحوادث عصره بشكل دقيق تدور كلها حوؿ مسألة الوالية والقيادة في المجتمعات البشرية ( ص)اهلل 
وىناؾ آيات القيامة ومصير األقواـ، وىو أيضًا من أوسع البحوث القرآنية إال أنك تجد بحث الوالية 

ءات والعداوات والتحببات وانتااب القادة والاطوط من جهتي الحق بارزًا فيها أيضًا إذ أف ىذه الوال
والباطل، في ىذه الدنيا، ىي التي تحدد مصير اإلنساف في اآلخر، وىذه الحقيقة واضحة لمن تدبّر في 

وعلى كل حاؿ فإف مسألة الوالية ليست بتلك السهولة التي يمكن معها المرور بها مّر . القرآف الكريم
ف مصير كل فرد ومجتمع مرتبط بها، وإف اهلل يغير مصير المجتمعات على أساسها، إاّل أنو الكراـ، فإ

ومع األسف لحد اآلف لم يحَظ ىذا الموضوع العميق واألساسي إاّل باىتماـ قليل، وقلما شرح للناس 
 . بشكل جذري وقرآني

 3131ي الاامنئي سنة وىذا الكتاب مجموع ستة بحوث في الوالية ألقاىا قائد الثورة السيد عل
للهجرة الشمسّية ػ من قبل أربع سنوات من انتصار الثورة في شهر رمضاف المبارؾ في مسجد اإلماـ 

 . الحسن المجتبى في مشهد المقدسة

عرض ُأستاذنا المقتدر في ظروؼ الكبت والرعب التي كانت تسود إيراف، ومن خبلؿ سبع وعشرين 
بأسلوب جديد إلى " العريض للفكر اإلسبلمي في القرآف الاط.. "محاضرة في طوؿ شهر رمضاف

 ". وإف السيد نفسو يقوؿ عن محتوى ىذه الاطب"محبي اإلسبلـ 

في ىذه المحاضرات محاولة لبحث أىم األسس الفكرية اإلسبلمية من خبلؿ اآليات الواضحة في 
القرآف والتعمق فيو،  ومن خبلؿ الشرح واإليضاح الذي يعّلم السامعين أسلوب التدبر في. القرآف



توضح وتشاص األسس المذكورة في ىذه اآليات، واستفيد في الموارد البلزمة من الروايات الصحيحة 
، ألجل التوضيح والتأكيد، ليتم تحديد أصل من (ع)واألئمة المعصومين ( ص)الصادرة عن رسوؿ اهلل 

أسلوب التفكير في اإلسبلـ  ُأصوؿ اإلسبلـ، ومن بعٍد عملي ووليد التكليف، بوصفو أحد نقاط
 .وآيديولوجيتو، عبر توفير األرضية للتدبر في بعض آيات القرآف الكريم والتأمل فيها

وفي الاتاـ وألجل أف تبقى حصيلة وخبلصة ما طرحناه في أذىاف الحاضرين، وألجل أف يبقى مبدأ .... 
دناه في أوراؽ كثرت في جهاز التفكر والتعمق المستقل مستمرًا عمدنا إلى إثبات خبلصة لما أور 

 [(. 3)]ويتم توزيعها على الحضور" الفوتوكوبي"

وإف ىذه األوراؽ نشرت في تلك السنة نفسها عن طريق مكتب نشر الثقافة اإلسبلمية على شكل  
كتاب، ولكن بعد نشره كاف طلب الشباب والجامعيين ىو نشر النص الكامل للاطب، وعلى أثر ذلك 

ن األشرطة، ولكن المشاغل التي توالت وانهماكو في التكاليف االجتماعية استارجت الكلمات م
فاضطر الراغبوف ألف يستفيدوا من . حالت دوف سنوح الفرصة للمؤلف ليقـو بتصحيح وإكماؿ الاطب

األشرطة فكانت تتعاقب عليها األيدي، وبقي اإللحاح على نشره قائمًا حتى انتصرت الثورة اإلسبلمية 
وبعد الثورة أيضًا فإف انشغاؿ سماحة السيد وانهماكو في تكاليفو واضح أيضًا، ولكن . بحمد اهلل

اإلحساس بضرورة نشر ىذه الاطب ما زاؿ قائمًا، وقد تمكنا في النهاية من الحصوؿ على موافقتو في 
نشر قسم الوالية بتلك الصورة التي ىي عليها في الشريط، فعلى ىذا فإف ىذا الكتاب ىو النص 

ستارج من الشريط الذي لم يلق عليو السيد نظرة، ولم يقم بإجراء أي تصحيح عليو، وإنما فقط الم
وبقي . قاـ في الطبعة األولى لمنشورات الحبب الجمهوري اإلسبلمي بتصحيح ماتصر لبعض العبارات

لتي مضموف الاطب محافظًا على شكلو، وألجل استفادة القّراء أكثر عمدنا إلى نقل خبلصة الدرس ا
نأمل أف يكوف ىذا الكتاب ىدية ثمينة ". طرح عاـ للفكر اإلسبلمي في القرآف"أخذناىا أيضاً من كتاب 

 (. عج)لمحبي الوالية وأف يديم ظل قائد الثورة اإلسبلمية المبارؾ حتى ظهور اإلماـ المهدي 

____________________________ 

 .سبلمي في القرآفنقبًل عن مقدمة كتاب عرض عاـ للفكر اإل[( 3)] 



 المفهـو الجذري لوالية ولي اهلل

 المفهـو الجذري للوالية 

يدور بحثنا حوؿ مسألة باسم الوالية، فإف مسألة الوالية قلما طرحت بتلك الصورة التي نستنبطها 
من القرآف الكريم، وطبعًا إف آذاف الشيعة قد ألفت كلمة الوالية بشكل كامل، بحيث أف مسألة 

ي أدعيتنا ورواياتنا وأفكارنا الشائعة ىي توأـ القداسة واإلحتراـ، ونحن الشيعة دائماً نعتقد الوالية ف
وأنا أرغب أف أتكلم على مفهـو الوالية . بأننا موالوف وندعو اهلل أف يبقينا على الوالية ويميتنا عليها

منا اآلف في مرحلة ػ إاّل أف كبل( ع)الجذري ػ وطبعًا سنصل أيضًا إلى والية علي بن أبي طالب 
سابقة على ذلك، نريد أف نستارج معنى الوالية ونستنبطو من آيات القرآف الكريمة لنرى كيف أف 
أصل الوالية أصل متطور ورّاٍؽ ورائع، وكيف أّف األمة والجماعة وأتباع فكرة أو عقيدة إف لم 

ث ىذه المسألة، يعتقدوا بالوالية يعيشوف في فوضى، وسندرؾ ىذا بشكل جيد من خبلؿ بح
وندرؾ السبب في أّف صبلة الذي ال يعتنق الوالية وصومو وزكاتو ليست صبلًة وال صومًا وال زكاًة، 

إنو من خبلؿ ىذا البحث يتيسر لنا فهم معنى أحاديث : وخبلصة القوؿ. وأف عبادتو ليست عبادة
 : ماتوالوالية، ومن بينها ىذا الحديث المعروؼ الذي أكرر بعضاً من جملو وكل

لو أف رجبلً قاـ ليلو، وصاـ نهاره، وتصدؽ بجميع مالو وحج جميع دىره ولم يعرؼ والية ولي اهلل "
 [(. 3")]فيواليو وتكوف جميع أعمالو بداللتو إليو، ما كاف لو على اهلل جل وعّب حق في ثوابو

ات القرآف لو دققتم في ىذا البحث بشكل جيد والتفتم إلى االستنتاجات التي تستارج من آي
 . لرأيتم أف مسألة الوالية متممة لبحث النبوة وليست شيئاً منفصبلً عنها، بل ىي خاتمة للنبوة

وسوؼ نبلحظ أنو لم تكن في البين والية فستكوف النبوة ناقصة أيضاً، لذا نجد أنفسنا مضطرين 
يج في بحث لبحث مسألة النبوة بشكل ماتصر، لنبين األمور العامة فيها، حتى تدخل بالتدر 

 . الوالية



وال يافى أف طرؽ باب ىذه المسألة صعب جدًا وأف الولوج فيها أكثر صعوبة، وذلك لكثرة 
المسائل الضعيفة والواىية وغير المنطقية المترساة في أذىاف العامة حوؿ الوالية، بحيث لو أنك 

إما أنو ُيشتبو : كالينأردت أف تتفوه بالكبلـ الصحيح المطابق لنّص القرآف والسنة، يرد أحد إش
بتلك األمور المترساة في األذىاف، وإما أنو يشعر بالغرابة بالنسبة إلى ما يطرح باسم الوالية، ومن 

إال أنني استمد العوف من اهلل تعالى وأسعى جاىدًا في إتماـ ىذا البحث . ىنا يكوف البحث صعباً 
 . خبلؿ اياـ إّف شاء اهلل تعالى

 ؟ (ص) لماذا يبعث رسوؿ اهلل

يبعث الرسوؿ من أجل تكامل اإلنساف وتالقو بأخبلؽ اهلل، ولكي تتم مكاـر األخبلؽ كما ورد في 
وعلينا أف نرى ما ىو األسلوب الذي يستادمو ". إنما بعثت ألتمم مكاـر األخبلؽ: "الحديث

 الرسوؿ في عملية صناعة اإلنساف وتهذيبو؟ ىل يقـو بذلك عن طريق إنشاء مدرسة؟ أـ يؤسس
 . عقيدة فلسفية؟ أـ يحدث صومعة ومحاًؿ للعبادة؟

إف الرسوؿ ألجل صناعة البشر يعمد إلى إنشاء مؤسسة لصنع البشر، وإنو يفضل أف يثمر مشروعو 
بعد عشر سنوات أو عشرين سنة شريطة أف ال ينتج إنسانًا واحدًا أو إنسانين أو عشرين إنساناً، 

فإذف . بشكل آلي إناسًا متكاملين محبين للرسوؿبل يريد لمؤسستو أف تارج على الدواـ و 
يستفيد الرسوؿ في صنع اإلنساف وتقويمو من مؤسسة لصنع اإلنساف، وىي تعني المجتمع والنظاـ 

إف الرسوؿ يريد صنع : فالكل يقوؿ. وىذه ىي النقطة المهمة التي يرتكب عليها الكبلـ. اإلسبلمي
أجل التربية والتعليم،والكل يعرؼ ذلك، لكن الذي إف الرسوؿ يأتي من : اإلنساف، والكل يقوؿ

ينبغي أف يفهم بدقة أف الرسوؿ ال يأخذ جميع البشر كبلِّ على إنفراد ويرغبهم بعبادة اهلل، وأف 
األنبياء ال يشكلوف مذاىب علمية وفلسفية لتاريج بضعة تبلميذ يرسلهم إلى أقطار العالم بغية 

إنو يؤسس شركة ال تنتج . ر من ذلك وأقـو وأكثر تجّذراً ىداية الناس، بل إف عمل الرسوؿ أكب
 . سوى البشر، وتلك الشركة ىي المجتمع اإلسبلمي



ماذا يعني المجتمع اإلسبلمي؟ وما ىي الماىّيات المقومة لو؟ طبعًا ىذه بحوث ال تتعلق ببحثنا، 
ذه المسألة، إال أنو ألجل توضيح طرؼ من ىذا المطلب بشكل ماتصر، أرى من البلـز توضيح ى

فالمجتمع اإلسبلمي ىو ذلك المجتمع وتلك الحضارة التي يكوف اهلل حكمًا عليها، وأف قوانين 
 . ذلك المجتمع قوانين إلهّية، والحدود التي تقاـ فيو حدود ربّانّية، وإف اهلل ىو الذي يعبؿ وينصب

الجتماع يكوف في قمة لو فرضنا المجتمع بشكل ىرمي كما ىو المعموؿ بو والمعتاد لدى علماء ا
، وتحتو جميع البشر وأفراد اإلنسانية، ودين اهلل ىو الذي ينشأ المؤسسات اإلدارية . ذلك الهـر

وإف المقررات اإللهية ىي التي تقرر السلم أو الحرب، والتي تحدد العبلقات االجتماعية 
اهلل، والذي يقف والذي يقـو بتنفيذه ىو دين . واالقتصادية، والحكم والحقوؽ وكل شيء آخر

إلى المدينة ( ص)لقد جاء الرسوؿ . وراء ىذا القانوف ىو دين اهلل، ىذا ىو المجتمع اإلسبلمي
وأسس في المدينة مجتمعاً يحكمو دين اهلل، وكانت دفة الحكم من ناحية عملية بيد نائب اهلل أي 

جتمع وقيادتو وإدارتو، رسولو، فهو الذي يصنع المقررات ويقـو بتنفيذىا، ويتولى ىداية ىذا الم
في مجتمع كهذا يكوف كل شيء من اهلل، تتحد في صبلة الجماعة والاطبة التي تتعقب الصبلة 
مع أناشيد الحماسة الحربية، ففي نفس المسجد الذي كاف يقف فيو رسوؿ اهلل يقيم الصبلة 

بن زيد أو لقائٍد مؤمن ويعتلي المنبر ويعلم الناس ويبكيهم، قاـ بشّد لواء الجهاد وإعطائو ألسامة 
وفيو كاف يعطي التوجيهات البلزمة للتغلب على األعداء، وفي " انطلقوا على اسم اهلل: "آخر، قائبلً 

ىذا المسجد كاف الرسوؿ يقيم الحدود،وبشكل المحاكم ويدير العمل واالقتصاد، وفيو تجمع 
ؿ واقتصاد، وبكل أمواؿ البكاة وتقسم، فكاف مدرسة وصبلة وعبادة وساحة حرب وبيت ما

 . ماتصر كانت أمور الدنيا واآلخرة تحت قيادة الرسوؿ تتم في بيت اهلل

ىذا ىو المجتمع اإلسبلمي، ووظيفة األنبياء ىي صنع مثل ىذا المجتمع، وكل من يدخل في ىذا 
المجتمع يصبح إنساناً، ولو لم يقدر لو أف يكوف إنسانًا كامبلً فسيضطر إلى أف يسير في ضوء 

المجتمع، فكل من أراد أف يسلك سلوكاً حسناً في المجتمع النبوي يمكنو أف يكوف كذلك  حركة
ففي مثل ىذه المجتمعات يود . في حين ال يتيسر في ىذا األمر في المجتمعات غير الربانية



نو اإلنساف أف يكوف صالحًا ومتدينًا إاّل أنو ال يستطيع ذلك، ويريد أف ال يتعامل معاملة ربوية إاّل أ
يرى نفسو عاجبًا، ويرغب أف يحافظ على العفة اإلسبلمية إاّل أف الجو الذي يعيش فيو يفرض 
عليو عكس ذلك فتقـو كل العوامل على إبعاد اإلنساف عن ذكر اهلل، من قبيل الصور واألفبلـ 
والمعامبلت والمحاورات، إال أنك تجد عكس ذلك في المجتمع اإلسبلمي، فكل شيء في 

سبلمي من المسجد والسوؽ والحكومة والصديق والقريب واألب وكل شيء يتعلق المجتمع اإل
 . باإلنساف ىو عامل يذكره باهلل ويقربو منو، ويصنع منو عبداً اهلل، ويبعده عن عبادة غير اهلل

البقاء خمسين عامًا أكثر مما كاف عليو، ( ص)ولو قدر للمجتمع اإلسبلمي في عهد رسوؿ اهلل 
أي القيادة التي عينها ( ع)يادة، أو لو جلس بعد الرسوؿ علي بن أبي طالب وبنفس تلك الق

لتحوؿ المنافقوف إلى مؤمنين حقيقين ولبدلت تلك القيادة اإلنساف الطالح إلى ( ص)الرسوؿ 
وعندما يؤسس مثل ىذا المجتمع فسيدخل . إنساف صالح، ىذه ىي طبيعة المجتمع اإلسبلمي

سبلماً ظاىرياً ظاىر األمور اإلسبلمية، وإسبلماً حقيقياً قلباً واقعاً وباطنًا، الناس في اإلسبلـ أفواجاً إ
 . فإذا نما يبعث الرسوؿ لمثل ىذا العمل

قلنا إننا نريد الشروع في بحث الوالية من الجذور، في البداية حين كاف الرسوؿ يصدع بالفكر 
تمع؟ أفبل يحتاج إلى سلسلة من اإلسبلمي في بدء دعوتو، ىل كاف بامكانو وحده أف يدير المج

اإلدارات يقـو بإداراتها عدد من األشااص؟ أفبل يحتاج إلى جنود يدافعوف عنو ويتصدوف 
ألعدائو؟ أفبل يحتاج الرسوؿ إلى من يعينو ويساعده على نشر دعوتو؟ بالطبع كل ىذا ينبغي توفره، 

ألنبياء في الكثير من نشاطاتهم ويجب أف تتم كل ىذه األمور عن طريق األسباب الطبيعية، وأف ا
اعتمدوا على األسباب الطبيعية، وإنما يبعث الرسوؿ ليتمكن من تشكيل المجتمع المطلوب، أي 
مؤسسة صنع اإلنساف؛ وألنو بحاجة إلى جماعة متآلفة ومتحدة من أعماؽ قلبها، وعلى إيماف 

أوؿ شيء ينبغي على الرسوؿ أف واعتقاد بما تعتنقو وتسعى إلى تحقيق ىدفها باطوات ثابتة، لذا ف
أدُع إلى سبيل }: يفعلو ىو إعداد مثل ىذه الجماعة عن طريق آيات القرآف وبالموعظة الحسنة

، وعن ىذا الطريق يقـو الرسوُؿ بجذب القلوب نحو [(2)]{ربّْك بالحكمِة والموعظِة الحسنة



في مواجهة الكفر تشكل من  طريق اهلل، ويقـو بجمعهم حولو أوؿ األمر، فيقـو بإيجاد جبهة تقف
، [(1")]ال تأخذىم في اهلل لومة الئم: "المسلمين المؤمنين المعتقدين ذوي البصيرة النافذة، مّمن

 . وىم المسلموف األوائل الذين شكلوا جبهة وسط المجتمع الجاىلي في مكة

المتطاحن ولو أريد لذلك المجتمع الضئيل من المسلمين أف يبقى وسط ذلك المجتمع الجاىلي 
والمليء بالمشاحنات، وأف يبقى ىذا التجمع على ما ىو عليو، وال تسحقو عجلة الشرؾ، فعليو 
البّد من شد المسلمين إلى بعضهم، وأف يصنع منهم درٌع فوالذي متين ال يمكن ألّية قوة 

الحببي ينبغي إيجاد حالة شديدة من االنضباط "اختراقو، وعلى حد تعبير المثقفين في ىذه األياـ 
 ". بين المسلمين، وإبعادىم قدر المستطاع عن التّيارات والدوافع الماالفة لئلسبلـ

فهم أقلّية، ومن المحتمل أف يضمحل فكر األقلية تحت تأثير فكر األكثرية، ومن المحتمل أف 
تتبلشى حيثيتهم وشاصيتهم في حيثيات وشاصيات وأعماؿ بقية الناس، الذين ربما يكونوف من 

يهم، وألجل الحيلولة دوف وقوع مثل ىذا األمر، وألجل المحافظة على كيانهم، ولكي ماالف
يتسّنى لهم في المستقبل بناء المجتمع اإلسبلمي، وتتم إدارتو وبقاؤه على أيديهم وأف يكونوا 

، بالضبط من قبيل عدد من متسلقي الجباؿ الذين يشقوف طريقاً جبلّيًا وعرًا، (ص)أنصارًا للرسوؿ 
ى عشرة يستندوف على عصا وسط الجليد أف يشقوا طريقًا ضّيقًا محفوفًا بالمااطر، وأف فعل

ال تتفرقوا وشدوا األحبمة بقوة، : يجتازوا العقبات والمنعطفات حتى يصلوا إلى القمة، فيقاؿ لهم
 فلو أنكم تفرقتم فإف احتماؿ االنبالؽ كبير، وعليكم أيضًا أف تشدوا أيديكم بأيدي بعض بقّوة،
حتى يتمكن اآلخروف من إنقاذ من يتعثر في أثناء الطريق، وىذه الحاؿ من التماسك بين 

ىل يوجد لهذا . المتسلقين تجّسد اإلتحاد والتماسك الشديد بين المسلمين في بداية عملهم
 . اإلتحاد اسم في القرآف والسنة أـ ال؟ أجل إف اسم ىذا التماسك ىو الوالية

لمصطلح القرآف األولي ىو اإلتحاد والتماسك الشديد بين عدد من أفراد فإذف معنى الوالية في ا
 . اإلنسانية لديهم فكرة واحدة وينشدوف ىدفاً واحداً ويسيروف في طريق واحد



يوّحد جميع المسلمين األوائل بهذا التماسك ويؤاخي بينهم ويجعل منهم ( ص)كاف الرسوؿ 
والمجتمع اإلسبلمي، ويمنع من اتصاالىم باألعداء  جسدًا واحدًا، ويشكل منهم األمة اإلسبلمية

والماالفين والمعاندين ػ كما ستروف إف شاء اهلل في اآليات اآلتية ػ ألنهم إف لم يكونوا على ىذه 
الحاؿ ولم تكن لديهم والية، ولم يحصل بينهم تماسك كامل، سينشب في صفوفهم الابلؼ 

م، وال يتمكنوف من إيصاؿ ىذا الحمل إلى مكانو، ويعجبوف عن حمل األمانة الملقاة على عاتقه
وىذا ما . وبعد أف يتحّوؿ المجتمع اإلسبلمي إلى أمة عظمى فهي أيضًا بحاجة إلى الوالية

إاّل أننا لو دققنا النظر ىنا سنصل إلى جبٍء من معنى الوالية الذي تقوؿ بو . سنوضحو في ما يأتي
جاىلية، وعلى ىذه الجماعة أف تتبلحم ليتسنى لها الشيعة، جماعة قليلة وسط جو مظلم وحياة 

 . البقاء

والمثاؿ اآلخر لتلك الجماعة الصغيرة ىو التشّيع في عهد الابلفات الماالفة للتشيع في بداية 
تاريخ اإلسبلـ، أفهل كاف بإمكاف التشيع البقاء بسهولة؟ ىل كاف من الممكن أف تجيب أبواؽ 
اإلعبلـ وأجهبة الكبت والسجوف والتعذيب والقتل البقاء لتجمع فكري كالشيعة الذي يعارضوف 

شكل كامل السلطات القائمة في زمانهم؟ ولكن كيف كتب لهم البقاء؟ ألف الوالية أوجدت بينهم ب
اتصاال وتماسكًا عجيباً، حتى يبقى التيار الشيعي محفوظًا في خضم التيارات اأُلخرى، تحت ظل 

ىائلة، تصوروا نهرًا عظيماً، يدخلو الماء من أطراؼ متعددة والمياه تنحدر بتيارات . ىذه الوالية
وأف سطح الماء متبلطم تاتلط فيو التيارات ببعضها، والماء مستمر في طريقو، وفي خضم ىذه 
المياه المتكدرة والماتلطة بالطين ىناؾ تيار مائي نظيف وزالؿ يشق طريقو ويبقى سالمًا بشكل 

وا ملفت للنظر، دوف أف ياتلط ويتبدؿ لونو، أو يكسب الطعم األجاج للمياه اأُلخرى، فشبه
العالم اإلسبلمي في عصر خلفاء بني أمية وبني العباس بهذا النهر الذي تجري فيو أنواع التيارات 
الفكرية والسياسية والعملية المتنوعة، وسوؼ تروف من بدايتو إلى نهايتو التيار الشيعي كأنو خيط 

من المحافظة على  ماٍء صاٍؼ وسط ىذا الطوفاف العجيب، أنّو يبدو شيئًا ضئيبًل، إاّل أنو تمكن 
كيانو ولم يتكدر ولم يتغير طعمو ولم يفقد صفاءه، ولم يكتسب لوف وطعم ورائحة التيارات 



والمياه األخرى، لكن ما الذي حافظ عليو، وكاف عامبًل في بقائو؟ إنو وجود ذلك الوّلي الذي 
ىذا . التبلحم يوصي أصحابو وأتباعو بالوالية، والذي يقـو بشدىم إلى بعضهم، ويحافظ على ىذا

 . أحد أبعاد الوالية الشيعّية التي تم التأكيد عليها كثيرًا، ولها أيضاً أبعاد ُأخرى نتطرؽ لبحثها أيضاً 

اإليماف في ىذا . يرى القرآف أف المؤمنين أولياء بعض، وفي رواياتنا يعبر عن الشيعي بالمؤمن
أي أنهم ينظروف إلى اإلسبلـ من المنطق يعني التحلي بتفكير شيعي خاص مبتٍن على الوالية، 

أنهم قاموا بربط الشيعة ( ع)النافذة التي ترى الشيعة من خبللها، ونحن نرى في عصر األئمة 
ببعضهم، حتى يتمكنوا من الحفاظ على تيار التشّيع في التاريخ، وإال الضمحل التشيع وتفتت 

 . أفكاره ألف مرة، كما حصل لبقية الفرؽ

 والية ولي اهلل 

كل حاؿ فهذا بعد من أبعاد الوالية وسنتعرض إلى بعد آخر للوالية ربما كاف أكثر أىمية من   على
 . جهة إال أنو البد من بيانو بعد ىذا البعد، وىو والية وّلي اهلل

لقد اتضح والء الشيعة لبعضهم، فما معنى والية وّلي اهلل؟ ما معنى والية علي بن أبي طالب؟ ما 
إف البعض يتصور (. ع)لصادؽ؟ ما معنى أّنو ينبغي عليَّ وعليك أف نوالي األئمة معنى والية اإلماـ ا

أف والية األئمة معناىا حبهم فقط،وىذا محض اشتباه، فليس معنى الوالية مجرد الحب، أفهل 
يوجد في العالم من ال يحب أىل بيت النبوة؟ فعلى ىذا يكوف الجميع موالين؛ إذ حتى الذين 

بونهم إال أف الذي دفعهم لحربهم ىو حبهم وتعلقهم بالدنيا، والكل كاف على حاربوىم كانوا يح
على المنصور أخذ األخير ( ع)معرفة بمنبلتهم ومقامهم، فعندما وصل نبأ ارتحاؿ اإلماـ الصادؽ 

ىل تتصوروف أنو كاف يتظاىر أماـ خدمو وحجابو؟ كبل بل إنو تألم حقيقة، ولكن من الذي ! بالبكاء
إف البعض يتصور أف والية األئمة معناىا حبهم فقط، وىذا محض اشتباه، (. ع)علي  قتل اإلماـ

فليس معنى الوالية مجرد الحب، أفهل يوجد في العالم من ال يحب أىل بيت النبوة؟ فعلى ىذا 



يكوف الجميع موالين؛ إذ حتى الذين حاربوىم كانوا يحبونهم إال أف الذي دفعهم لحربهم ىو 
الدنيا، والكل كاف على معرفة بمنبلتهم ومقامهم، فعندما وصل نبأ ارتحاؿ اإلماـ حبهم وتعلقهم ب

ىل تتصوروف أنو كاف يتظاىر أماـ خدمو وحجابو؟  ! إلى المنصور أخذ األخير بالبكاء( ع)الصادؽ 
من ىذا القبيل اشتباه أولئك الذين ! كبل بل إنو تألم حقيقة، ولكن كاف المنصور مواليًا أيضاً؟

ف كاف المأموف العباسي شيعياً، فما معنى كونو شيعياً؟ ىل الشيعي من يرى أف الحق مع اإلماـ يقولو 
الرضا وحسب؟ إذا كاف األمر كذلك فإف المأموف العباسي وىاروف الرشيد والمنصور ومعاوية ويبيد  

غلبهم كاف فهل الذين حاربوا أمير المؤمنين لم يكونوا يحبونو؟ إف أ. كانوا أكثر تشيعًا من غيرىم
لو فهمنا حقًا . محبًا لو، فهل يكونوف بذلك شيعة وموالين؟ كبل فإف الوالية غير ىذا وأسمى منو

يحق لنا مراجعة أنفسنا لنرى ىل نحن موالوف؟ ( ع)معنى والية علي بن أبي طالب ووالية األئمة 
 . هاوعندىا لو رأينا أنفسنا خالية الوفاظ من الوالية فلندع اهلل ولنسع لتحصيل

الحمد هلل الذين جعلنا من : "من المتعارؼ في أياـ عيد الغدير أف يدعو الناس بهذا الدعاء
ال تقولوا ذلك، : ، وكنت غالبًا ما أقوؿ ألصدقائي("ع)المتمسكين بوالية علي بن أبي طالب 

؛ "(ع)اللهم اجعلنا من المتمسكين بوالية علي بن أبي طالب : "أخشى أف يكوف كذباً، بل قولوا
إذ أنو ينبغي أف نرى ىل نحن حقًا من المتمسكين بالوالية أـ ال؟ وإف شاء اهلل سنصل إلى ىذا 
البحث الذي يشكل بعدًا آخر من أبعاد الوالية، وأما ما يؤيد البعد األوؿ من أبعاد الوالية وىو 

ة ىذه فآيات من سورة الممتحنة، وعلى ىذا األساس أرى من الممكن تسمي. التبلحم والتماسك
يا أيها الذين آمنوا ال تتاذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقوف إليهم بالمودة }: السورة بسورة الوالية

وقد كفروا بما جاءكم من الحق يارجوف الرسوؿ وإياكم أف تؤمنوا باهلل ربكم إف كنتم خرجتم 
 . {جهاداً في سبيلي وابتغاء مرضاتي

راد من الكفار وتلك اآليات تقـو بتقسيم الكفار وبالطبع سيتضح من خبلؿ اآليات القادمة الم
ومن يفعلو منكم فقد ضل سواء }، {وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم}، {تسروف إليهم بالمودة}

وىو مسلم " حاطب بن أبي بلتعة"، وأرى من البلـز ذكر، أّف سبب نبوؿ ىذه اآليات ىو {سبيل



ر قريش احتمل حاطب انكسار الرسوؿ في ىذه قليل اإليماف، وعندما تجهب الرسوؿ لقتاؿ كفا
ما دمنا مع : الحرب، فيلحق بأقربائو الموجودين بين الكفار أذّى، فأراد أف يحتاؿ، وقاؿ في نفسو

الرسوؿ نجاىد، ونحصل على أجر المجاىدين في سبيل اهلل، فلنرسل رسالة من باب الحيطة إلى 
مانع من ذلك؟ ولو نازلناىم في الحرب فلن اعمل الكفار نعلن فيها وفاءنا وحبنا لهم، فما ىو ال

بمضموف ىذه الرسالة، وقاـ بإرسالها عن طريق امرأة إلى مكة، فأخبر اهلل رسولو باألمر، فأرسل 
فقاؿ . أمير المؤمنين ومعو شاص أو اثناف فعثروا على ىذه المرأة في الطريق، وأخذوا الرسالة منها

يا رسوؿ اهلل لي : ا أفشيت أسرارنا العسكرية ألعدائنا؟ قاؿِلَم فعلت ذلك؟ لماذ: الرسوؿ لحاطب
ىناؾ أصدقاء، وأقرباء فافت عليهم األذى، فكتبت ىذه الرسالة إليهم بداعي جلب محبتهم 

 . بالنسبة لي

ال تقعوا في االشتباه، فاف قلوبهم سوؼ ال تلين لكم، فإف أيمانكم يضرىم، وقد ىموا : اآلية تقوؿ
إف يثقفوكم يكونوا لكم أعداًء }: ف، وسوؼ لن يعطفوا وال ترؽ قلوبهم عليكمبتدمير ىذا اإليما

اآليات التالية تعود إلى أقارب حاطب { ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفروف
أنتم مستعدوف للتساـو مع الكفار من أجل أوالدكم وقومكم : وجميع من كاف على شاكلتو وتقوؿ

م وبذلك تتجاوزوف أمر اهلل وتوالوف عدو اهلل، فما ىو مدى نفع ىؤالء األقارب وراحة أقربائك
لكم؟ وما ىي الدرجة التي يستطيعوف تحملها من عذاب يـو القيامة عنكم، لكي تتحملوا ساط 

لن تنفعكم أرحامكم وال أوالدكم يـو القيامة يفصل بينكم واهلل بما تعملوف }اهلل من أجلهم؟ 
لكل * وصاحبتو وبنيو * وأمو وأبيو * يـو يفر المرء من أخيو }في سورة عبس وكما جاء { بصير

قد كانت لكم أسوة في إبراىيم }وما جاء في سورة الممتحنة [(. 4)]{امرٍء منهم يومئٍذ شأف يغنيو
 . {والذين معو

ا قومهم فماذا فعلوا؟ قد واجهو . ىذه اآلية تقوؿ انظروا ماذا صنع إبراىيم وأتباعو فانهجوا نهجهم
إذ قالوا لقومهم إنا بُراء منكم ومما تعبدوف }: الضالّين والطاغين وآلهتهم الكاذبة كما يقوؿ القرآف



وليس ىناؾ إال طريق واحد { من دوف اهلل كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبداً 
 . {حتى يؤمنوا باهلل وحده}النسجامنا وىو 

إال قوؿ }: ني من قطع الرابطة بالكفار مطلقًا من قبل إبراىيم وىواللهم ىناؾ مورد واحد استث
الستغفرف لك وما أملك لك من اهلل من شيء ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا [( 3)]إبراىيم ألبيو

ىذه ىي { ربنا ال تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربَّنا إنك أنت العبيب الحكيم* وإليك المصير 
لقد كاف لكم فيهم أسوة حسنة لمن كاف يرجو اهلل واليـو اآلخر }: ثم يقوؿ اهلل( ع) أدعية إبراىيم

 . {إنا بُراء منكم}فاحفظوا ىذه الجملة عن إبراىيم { ومن يتوّؿ فإف اهلل ىو الغني الحميد

وأصحابو يتكلموف بهذا الكبلـ مع منحرفي زمانهم، ىناؾ حديث في ( ع)وكاف اإلماـ السجاد 
كاف يحيى ابن أـ طويل حواري اإلماـ الرابع يدخل مسجد المدينة ويقف أماـ : ر يقوؿبحار األنوا

الناس المحبين ألىل بيت النبوة في الظاىر، أولئك الذين خذلوا الحسين خوفًا من بطش بني 
أي { كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء}ُأمية، فيقوؿ لهم ويردد مضامين القرآف ىذه 

 . لكبلـ الذي قالو الرسوؿ لمشركي عصرهنفس ا

في ( ع)أنظروا فإف الوالية ىي الوالية نفسها، إبراىيم أيضًا كاف مواليًا، وشيعة اإلماـ السجاد 
اتجو نحو جبهة العدو عن ( ع)عصره أيضًا كانوا موالين، فلو أف شيعيًا من شيعة اإلماـ السجاد 

، ولذا نرى يحيى ابن أـ طويل وىو من (ع)جاد خوؼ أو طمع فأنو خارج عن والية اإلماـ الس
وكانت عاقبة ىذا اإلنساف { ...كفرنا بكم}: يقوؿ لمن تنكروا لؤلئمة( ع)أصحاب السجاد 

المسلم أف ألقى الحجاج بن يوسف الثقفي عليو القبض وقطع يده اليمنى ثم اليسرى ثم رجلو 
لسانو أيضًا حتى فاضت روحو الطاىرة،  اليمنى ثم اليسرى، إال انو مع ذلك فتح فمو منددًا فقطع

 (. ع)وذلك بعد أف أغنى الشيعة رّكب الدعائم األساسية لبناء التشيع بعد اإلماـ السجاد 

 خبلصة البحث األوؿ 



 : مفهـو الوالية، والية ولي اهلل

إف الفكرة والرؤية الثابتة التي تطرح من قبل اهلل عن طريق الرسوؿ والتي ترشد الناس إلى حياة 
ىانئة إنما يمكنها تحقيق الرسوؿ والتي ترشيد الناس إلى حياة ىانئة إنما يمكنها تحقيق ىذه 
ا الرسالة البّناءة فيما إذا حصل قبل كل شيء ترسيخ ىذه الفكرة في ذىن جماعة تتفاعل معه

 . نفوسهم وتؤثر في سلوكهم

وإف ىذا التجمع الذي يشكل دعامة محكمة ال تتبحبح ينبغي لو أف يقوي صفوفو لكي ال تقهر 
وأف يسعى جاىداً حتى ال تلفو أو تسحقو التيارات الماالفة، وىذا يستلـب أف يتجنب ىذا التجمع  

مكاف حتى االتصاؿ كل اتصاؿ يوجب ضعف وزعبعة صفوفو المؤمنة، وأف يترؾ في صورة اإل
 .العادي

 . إف ىذا التجمع الفكري يسمى في عرؼ القرآف بالوالية والمواالة والتوّلي

وإف ىذا التجمع المتبلحم الذي ىو بمثابة حجر األساس والدعامة األساسية للمجتمع واألمة 
على اتحاده اإلسبلمية، بعد أف يشتد ساعده، ويصنع أمة إسبلمية يبقى بحاجة أيضاً ألجل الحفاظ 

 . وتبلحمو والمنع من تغلغل العناصر الماربة والمعادية إلى مراعاة أصل الوالية

 أسئلة البحث األوؿ 

 . ػ ما كيفية رابطة الوالية والنبوة؟3

 . ػ أيّة طريقة يتبعها الرسوؿ ألجل صناعة اإلنساف؟2

 . ػ ما ىي مؤسسة صنع اإلنساف، وما ىي ماىيتها؟1



 . ية في المصطلح القرآني األولي؟ػ ماذا تعني الوال4

 . ػ ما معنى والية الشيعة لبعضهم؟3

 . ػ ما معنى والية ولي اهلل؟6

 . ػ ما ىي اإلرشادات التي تعطيها اآليات األولى من سورة الممتحنة للمؤمن؟7

وصحبو، وكيف ينبغي أف ينعكس ىذا التأسي على ( ع)ػ بأي طريق يتأسى المؤمنوف بإبراىيم 8
 . لمؤمنين؟أفعاؿ ا

ػ ماذا كاف يقوؿ يحيى ابن أـ طويل للناس في المسجد؟ واآلف على أي المجاميع ينبغي للمؤمن 9
 . ترديد تلك األقواؿ؟

*** 

______________________________ 

 . ُأصوؿ الكافي، باب دعائم اإلسبلـ، الحديث الاامس[( 3)] 

 . 323اآلية؛ : سورة النحل[( 2)]

 . 808من آخر الاطبة القاصعة، من نهج الببلغة ص[( 1)]

 . 17-14اآليات؛ : سورة عبس[( 4)]

 .المقصود باألب في ىذه اآلية ىو آذار[( 3)]



 : اإلماـ الاارجية والداخلية وخصائصو"يشتمل على عبلقات الولي 

 : العبلقات الداخلية والاارجية

تشكل على أساس إسبلمي، الوصوؿ إلى الوالية بمعناىا  لو أراد المجتمع اإلسبلمي، أو الجماعة التي
األولى جهة العبلقات في داخل المجتمع : القرآني الذي تقدـ في البحث السابق فعليو مراعاة جهتين

 . العبلقات الاارجية، أي ارتباط العالم اإلسبلمي واألمة اإلسبلمية ببقية األمم: اإلسبلمي، والثانية

ة، فإف األمة اإلسبلمية يمكنها الحصوؿ على الوالية بمعناىا القرآني فيما إذا أما العبلقات الداخلي
حافظت على اتحادىا وتبلحمها بشكل أكبر، ولم يكن ىناؾ أي نوع من أنواع الفرقة والابلؼ، وأف ال 
تشكل األجنحة المتصارعة في داخل ىذه األمة، ولو أف جناحين تصارعا في داخل األمة اإلسبلمية، 

دستور القرآف قائم على إقامة الصلح بين ىذين الجناحين المتااصمين، ولو أف جناحين تصارعا فإف 
في داخل األمة اإلسبلمية، فإف دستور القرآف قائم على إقامة الصلح بين ىذين الجناحين 
المتااصمين، ولو أف أحد الجناحين رضخ للسلم وأبى اآلخر إاّل الحرب ومنطق القوة، فعلى العالم 

وإف طائفتاف من المؤمنين اقتتلوا }: أجمعو الوقوؼ بوجو المعتدي وإيقافو عند حّده، قاؿ تعالىب
ىذا [( 3)]{فأصلحوا بينهما فإف بغت أحداىما على اأُلخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر اهلل

 . ىو قانوف اهلل من أجل الحفاظ على الوحدة داخل المجتمع اإلسبلمي

إلى العبلقات الاارجية فينبغي على األمة اإلسبلمية أف تنظم ىذه العبلقات مع العالم غير  وأما بالنسبة
اإلسبلمي بشكل ال يوجد في أي قيمومة لذلك العالم عليها، وأف ال يتأثر العالم اإلسبلمي بأفكار غيره، 

تب الشيعية المعتبرة فقد ورد في الك. وأف ال يفقد استقبللو نتيجة تأثره بسياسات ذلك العالم الاارجي
، فقاموا ( ع)أف نقود العالم اإلسبلمي في عصر اإلماـ الصادؽ أو الباقر  كانت تجلب من ببلد الرـو

بتهديد المسلمين، فحار الاليفة وجهازه آنذاؾ، ولم يدر ما الذي ينبغي فعلو، عندىا أرشدىم اإلماـ 
ا على معرفة بكيفية سكّْ الفضة فعلى ىذا سكوا النقود بهذه الكيفية ػ إذ أنهم لم يكونو : وقاؿ( ع)

بلحاظ إقامة العبلقات الاارجية يمنع أدنى تأثر باالتجاىات غير اإلسبلمية، وخاصة المعادية لئلسبلـ، 
فلو أدَّى : فبل يحق للمجتمع اإلسبلمي إقامة العبلقات مع الاارج إاّل في صورة ما إذا كاف العلّو لو



مارية من قبيل قضية التنباؾ التي سمع الجميع بها أو قرأ عنها، فإف العالم األمر إلى إقامة عبلقات استث
اإلسبلمي ال يحق لو عقد مثل ىذه العبلقات، كما صنع السبلطين المغوؿ في الهند حيث أجازوا 
للدوؿ األجنبية إقامة الشركات ىناؾ، فعلى أولئك يدركوا أي ببلٍء سيصيب الناس فيما إذا سمعوا 

شركة الهند الشرقية، وكيف أف االستعمار ضرب أطنابو حتى في عروؽ وعظاـ شبو القارة  بتأسي أمثاؿ
وينبغي اإللتفات إلى أننا عندما نقوؿ بقطع االرتباط بالعالم غير اإلسبلمي فليس معنى . العظيمة ىذه

قتصادية ذلك بقاء األمة اإلسبلمية منبوية سياسيًّا، ليس األمر كذلك، بل إنها تقيم العبلقات اال
والسياسية والدبلوماسية، وترسل السفراء، فهذه العبلقات العادية البد منها، إال أّف األمر الذي يمنع ىو 

وىنا توجد . الوالية لهم والتبلحم الجوىري والماىوي، لكي ال يتمكنوا من التأثير في العالم اإلسبلمي
فما ىو السبب في اعتبارنا . قوؿ بو الشيعةنقطة مهمة وىي أف معنى الوالية القرآني ىو المعنى الذي ت

أىمية االرتباط باإلماـ ونعّد أمره نافذًا في جميع شؤوف حياة المجتمع؟ القرآف يعلمنا أف المجتمع أو 
األمة إذا أرادت الحصوؿ على الوالية بمعناىا القرآني أي توظيف جميع طاقاتها الداخلية لتحقيق ىدؼ 

لمعادية في الاارج، فإنها بحاجة إلى عنصر قوة متمركب في صلب واحد، وأف تجندىا ضد القوة ا
المجتمع اإلسبلمي، تلتف حولو وتلتحم بو جميع القوى الداخلية، تستلهم منو وتصغي إلى كبلمو، وأف 
يعلم ىذا العنصر بجميع جهاِت المصالح والمفاسد ليتمكن بوصفو راصدًا قوّي اليد والبصر من وضع  

فمثبًل لو أخذنا شركات . ااص بو في ساحة القتاؿ، وىذا العنصر ىو القائدكل شاص في مكانو ال
حياكة السجاد نرى عددًا من األشااص منهمكين في الحياكة، ولكل واحد عمل خاص يقـو بو، ولو 
لم يكن ىناؾ انسجاـ بينهم، ولم تكن فوقهم عين تبصر العمل بشكل دقيق وكلي، وتعّرؼ العّماؿ ماذا 

أي شكل ستارج ىذه السجادة؟ إنها ستارج بصورة نقوش متنافرة؛ ألف ما نراه من  يصنعوف، فعلى
تنافس في األلواف والنقوش والنظاـ القائم في قطع السجاد وإنما يعود ألتّباع إرشادات وإيعازات شاص 

 . واحد

 " اإلماـ"خصائص الوالية 

لكي ال تتبعثر ىذه الطاقات ولتارج  والمجتمع أيضًا لو أراد أف يوّجو جميع طاقاتو نحو جهة واحدة،
على شكل كتلة قوية كالقبضة الحديدية بوجو القدرات المناىضة، فإنو يكوف بحاجة إلى قيادة مركبية 



وينبغي في القائد أف يكوف عالمًا مصممًا ذا بصيرة ال ياشى سوى اهلل، يضّحي . بمثابة القلب النابض
ىذا القائد اسم اإلماـ؛ ألف اإلماـ يعني ذلك الحاكم والقائد  ويطلق على مثل. حتى بنفسو إذا لـب األمر

وتعيين اهلل لو { إني جاعلك للناس إماماً }(: ع)الذي يعّينو اهلل في المجتمع، كما قاؿ اهلل تعالى إلبراىيم 
األوؿ أف يقـو بتعيينو باالسم كما عّين أمير المؤمنين واإلماـ الحسن والحسين : يتم عبر أحد طريقين

فأما من كاف "حيث قاؿ ( ع)والثاني تعيينو عن طريق ذكر صفاتو كما في كبلـ اإلماـ (. ع)بقية األئمة و 
في ىذا الحديث حدد [( 2")]من الفقهاء صائناً لدينو ماالفاً ىواه، مطيعاً ألمر مواله فللعواـ أف يقلدوه

اصائص صار إمامًا بمعنى خصائص اإلماـ دوف أف يذكر اسمو، كل من توفرت فيو ىذه ال( ع)اإلماـ 
أنو قائد وحاكم بيده مقاليد األمور، يتبعو الناس حيثما ذىب، فإذا أصل الوالية القرآنية يستوجب وجود 
اإلماـ وعلى ىذا الكياف الكبير المسّمى باألمة اإلسبلمية لو أراد أف يبقى على قيد الحياة وقائمًا على 

 . ذا المركب والقلب النابض والقويّ قدـ وساؽ وبشكل مستمر أف يوثق ارتباطو به

فإذف البعد اآلخر للوالية ىو االرتباط الوثيق من قبل أفراد األمة اإلسبلمية في جميع األحواؿ بذلك 
القائد ارتباطًا فكريًا وعينيًا، أي اإلقتداء بو بشكل صحيح وأتباعو في أفكاره وأفعالو وحركاتو، فإذف 

ا أف تكوف تابعًا لو في تفكيرؾ وسلوكك، وأف يكوف ىناؾ ارتباط مواالتك لعلي بن أبي طالب، معناى
والية علي بن أبي طالب : "ىذا ىو معنى الوالية، ومنو نتعرؼ معنى الحديث القائل. وثيق بينك وبينو

 ". حصني، فمن دخل حصني أمن من عذابي

ن أبي طالب، ومرتبط بو إنني مواؿ لعلي ب: "إف من ال يرى القرآف قاببًل للفهم، كيف يمكنو أف يقوؿ
واعلموا أف ىذه القرآف ىو الناصح الذي ال يغّش، : "يقوؿ( ع)فكريا، في حين أف علي بن أبي طالب 

والهادي الذي ال يضل، والمحدث الذي ال يكذب، وما جالس ىذا القرآف أحٌد إال قاـ عنو ببيادة أو 
 [(. 1")]نقصاف، زيادة في ىدًى ونقصاف من عمى

ال يمكن فهم القرآف، فهل يُعّد مثل : أمير المؤمنين الناس نحو القرآف، فإذا قاؿ أحدىمىكذا يوّجو 
مستعد للتنازؿ عن جميع وجوده في سبيل ( ع)؟ أبدًا، فعلّي (ع)ىذا الشاص مواليًا ألمير المؤمنين 

سبيل اهلل، ىذه ىي منهجية أمير المؤمنين، وىذا الشاص غير مستعد للتنازؿ عن فلس من نقوده في 



اهلل فما ظنك بروحو وحيثيتو االجتماعية وراحة نفسو وسيادتو؟ فهل ىذه ىي والية علي بن أبي طالب 
 . ؟(ع)

. لو تدققوف بشكل جّيد تروف أف المعنى الذي قّدمناه للوالية ىو ألطف وأدؽ معنى يمكن أف تبين بو
اإليجابي وىو اإلتحاد : قطبيهاونستعرض في ما يلي آيات من سورة المائدة بينت فيها الوالية بكبل 

الداخلي، والسلبي وىو قطع التبعية للعناصر الاارجية واالرتباط بوّلي اهلل، أي ذلك القلب والحاكم 
يا أيها الذين آمنوا ال تتاذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن }: واإلماـ قاؿ تعالى

 [(. 4)]{قـو الظالمينيتولهم منكم فإنو منهم إف اهلل ال يهدي ال

 : ألف ػ االرتباط الاارجي

فبل يقنعوف بالتوجو نحوىم وإنما يسارعوف، وإذا سألتهم { فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعوف فيهم}
فعسى اهلل أف يأتي بالفتح أو }: فانظروا كيف يجيبهم اهلل{ يقولوف ناشى أف تصيبنا دائرةٌ }عن السبب، 

أىؤالء الذين أقسموا باهلل  ويقوؿ الذين آمنوا* أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين 
ىذه اآليات إلى ىنا تاتص [(. 3)]{جهَد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين

 . باالرتباط الاارجي

 : ب ػ االرتباط الداخلي

يا أيها الذين آمنوا من يرتّد }: بالتدقيق في تتمة اآليات المتقدمة نجد أنها ماتصة بالعبلقات الداخلية
قل إف كنتم ُتحبوف اهلل فاتبعوني يحببكم }، [(6)]{عن دينو فسوؼ يأتي اهلل بقـو يحبهم ويحبونومنكم 

أذلة على }يحبهم ويحبونو؛ ألنهم سلموا مقاليد األمور إلى اهلل، ومن صفات ىؤالء أنهم [( 7)]{اهلل
أي { بٍة على الكافرينأع}وىذه الصفة تدؿ على عدـ الثقة واالرتباط واإلتحاد بين المؤمنين، { المؤمنين

يجادوف في سبيل اهلل وال ياافوف لومة الئم ذلك فضل اهلل يؤتيو من يشاء واهلل واسع }ال ياضعوف لهم 
 [(. 8)]{عليم



ولما كاف { إنما وليكم اهلل}اآليات التالية تاتص بارتباط أفراد المجتمع اإلسبلمي بذلك القلب واإلماـ 
وال { ورسولو}: ط الناس فيأمرىم وينهاىم بشكل مباشر، فلذا قاؿاهلل ليس بجسم فبل يتصور أف ياال

إال أف القرآف قاؿ . يوجد ىناؾ نباع في ىذه الوالية بينو وبين اهلل، وإنما ىو نائبو في ىذه الوالية فقط
{ والذين آمنوا}: فإذف ينبغي تحديد شاص ينوب عنو، فلذا قاؿ تعالى{ إنك ميت وإنهم ميتوف}: أيضاً 

: يكفي كل من آمن؟ من الواضح أف الجواب ىو النفي؛ إذ البد من توفر صفات ُأخرى ولكن ىل
 . {الذين يقيموف الصبلة ويؤتوف البكاة وىم راكعوف}

 قدوة العقيدة ( ع)اإلماـ علي 

، ىذا على فرض (ع)مجموع ىذه الصفات التي تقدمت تعّين والية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 
فأنا أتساءؿ من الذي . إف المراد مطلق المؤمن: ة، وأما لو شكك في ىذا الفرض، وقيلحالي" الواو"أّف 

في ( ع)يمكنو أف يكوف رمب وعنوانًا وأسوة لهذه العقيدة؟ نحن ال نرى غير علي بن أبي طالب 
 . المجتمع اإلسبلمي يمكنو االضطبلع بهذا األمر حتى لو لم تكن اآلية ناظرًة إليو

ىنا أنو لو استند إلى التشيع في بحثنا عن الوالية فمرادنا الجانب اإليجابي في  والذي ينبغي ذكره
القضية ال الجانب السلبي، وكلما قلنا مرارًا على الشيعة أف يتعرفوا أنفسهم ويفكروا فيها وأف يرساوا 

حن في إيمانهم، ويجب عليهم اليـو أف ينبذوا نباعاتهم مع إخوتهم السنة لوجود العدو الاارجي، فن
بحثنا نريد اف نثبت الشيعة ال أف ننفي اآلخرين، أو أف نحدث اختبلفًا في العقائد والمشارب، إاّل أنو 
عليكم أف تتفهموا كيف تدركوا التشّيع، فالتشيع الذي أقولو ليس شيئًا غير اإلسبلـ، كما أنو ليس 

فهم صحيح ومنطقي وعادؿ اإلسبلـ شيئًا آخر غير التشيع، إذ أف فهم التشيع لئلسبلـ والقرآف 
وفي نظرنا إف بحوثنا ىي ُأصوؿ اإلسبلـ . وعقبلني، فلنكن على وعي بانا نطرح اأُلسس اإلسبلمية

وال أتصور أف نظرتكم ال تتفق معي، إذف نحن نبّين اإلسبلـ من خبلؿ وجهة نظر العقيدة . اآليديولوجية
ف لها بياف وفهم آخر، وال يوجد بيننا تعارض الشيعّية، وال نتطرؽ إلى األجنحة اأُلخرى التي ربما كا

 . ونرى أف التفرقة حراـ. ونحن أخوة



االتصاؿ الداخلي، وقطع االتصاالت : اآلف ينبغي أف نشاىد أننا لو راعينا الوالية بأبعادىا الثبلثة
الاارجي، وحفظ االرتباط باإلماـ والقائد، فما الذي سوؼ يحصل؟ وىل ىو في ذلك نفع لنا؟ إف 

ىم ومن يتوؿَّ اهلل ورسولو والذين آمنوا فإّف حبب اهلل }القرآف يجيب عن ىذا التساؤؿ 
 [(. 9)]{الغالبوف

 خبلصة البحث الثاني 

 : تبلحم األمة اإلسبلمية

 : التبلحم الداخلي والتبلحم الاارجي

الجبهة الواحدة والمتراصة المؤسسة للمدينة اإلسبلمية الفاضلة تتم بعد تشكيل األمة الواحدة العظيمة، 
ية في اتااذ المواضع الداخلية ثم تنتشر بين عمـو المؤمنين والمعتقدين بالدين، فيتجلى أصل الوال

وعلى جميع قطاعات األمة في الداخل أف تقـو بتوجيو القوى نحو ىدؼ . والاارجية لؤلمة اإلسبلمية
وأف يتجنبوا . واحد، وأف يتقوا بشدة كل ما يوجب التفرؽ والتشتت الموجب الضمحبلؿ جبٍء من القوى

معو إلى الاطر أو سلب االستقبلؿ، ومن الواضح إقامة أي نوع من االرتباط بالاارج يتعرض اإلسبلـ 
أف مراعاة ذلك تقتضي ظهور قدرة متمركبة وبيدىا مقدرات السلطة، وتبلور حقيقة متمتعة بجميع 

وتقتضي أيضًا بالتحاـ جميع أفراد األمة باإلماـ " اإلماـ والحاكم اإلسبلمي"العناصر اإليجابية اإلسبلمية 
والية "ومن ىنا يبرز بعد آخر من أبعاد الوالية وىو ... ي األمة اإلسبلميةأي المحور األساسي والفعاؿ ف

 ".اإلماـ وقائد العالم اإلسبلمي

 أسئلة البحث الثاني 

 ػ ماذا يجب على األمة اإلسبلمية إلقرار والية اهلل في المجتمع؟ 3

دي إلى قطع العبلقات مع ػ ما ىي كيفية ارتباط المجتمع اإلسبلمي بالدوؿ غير اإلسبلمّية، بنحو ال يؤ 2
 . جميع الدوؿ غير اإلسبلمية؟



 . ػ بين االرتباط بين الوالية لدى الشيعة والوالية القرآنية، وأثبت اتحادىما وعدـ اختبلفهما؟1

 . ػ اشرح خصائص الولّي عن طريق االستفادة من مضامين الحديث4

 . لمجتمع بالوليّ ػ اشرح بدقة العبلقة بين الولّي والمجتمع، ورابطة أفراد ا3

ػ اقرأ آيات سورة المائدة التي شرحت في ىذا البحث واشرح األبعاد الثبلثة للوالية المتضمنة في ىذه 6
 . اآليات

*** 

______________________________ 

 . 9اآلية؛ : سورة الحجرات[( 3)] 

 . 93ص 38الوسائل ج[( 2)]

 . 373نهج الببلغة ػ من الاطبة [( 1)]

 . 33اآلية؛ : رة المائدةسو [( 4)]

 . 31ػ32اآليتاف؛ : سورة المائدة[( 3)]

 . 34اآلية؛ : سورة المائدة[( 6)]

 . 13اآلية؛ : سورة آؿ عمراف[( 7)]

 . 34من اآلية؛ : سورة المائدة[( 8)]



 .36اآلية؛ : سورة المائدة[( 9)]

 مشتمل على الوالية الفردية والوالية في المجتمع 

 : الوالية الفردية

األوؿ تعريف إجمالي بالمجتمع الموالي والفرد : في معرض بحثنا عن الوالية ينبغي التذكير بأمرين
إف ما تم الحصوؿ عليو من خبلؿ التدبر في . إبراز صورة للمجتمع الذي يعيش الوالية: الموالي، والثاني

ا أبعاد وخصائص، إحداىا آيات القرآف واالستنتاج من جهاد أىل البيت بشأف الوالية ىو أف الوالية له
أف ال تذوب جماعة المسلمين بالعناصر األجنبية، واتضح أف عدـ اإللتحاـ باألجنبي شيء، وقطع 

إف على العالم اإلسبلمي أف يعيش في عبلة سياسية : فنحن ال نقوؿ. العبلقات بالمرة شيء آخر
 . واقتصادية

اط الوثيق في الداخل بين العناصر المسلمة، كما والاصيصة الثانية للوالية عبارة عن االنسجاـ واالرتب
مثل المؤمنين في توادىم وتراحمهم كمثل الجسد إذا اشتكى منو : "ورد في األحاديث النبوية وغيرىا

أذلة }: ويستفاد ىذا األمر كذلك من قولو تعالى[( 3")]عضو تداعى لو سائر الجسد بالسهر والحمى
محمد رسوؿ اهلل والذين معو أشداء على }: وقولو تعالى[( 2)]{على المؤمنين أعبة على الكافرين

، فعندما يقفوف بوجو الجبهة الاارجية ال يمكنك أف ترى أثبت وأصلب [(1)]{الكفار رحماء بينهم
منهم إاّل أنهم رحماء بينهم، إذ ال يوجد في الداخل اقتتاؿ وعدـ تأثر، بل الجميع يتأثر بالجميع ويسعى 

الاير، والتواصي بالحق والمقاومة في سبيل الحق بوجو دوافع الشر واالنحطاط،  إلى تحريكو نحو فعل
 . إنهم أسرة متحابة متضامنة

 : لبـو الولي في المجتمع المسلم

والبعد اآلخر من أبعاد الوالية الذي ىو أىم من األبعاد اأُلخرى، والذي يضمن بقاء الوالية بمعناىا 
األوؿ والثاني، ىو أف تمتلك األمة في داخلها مركب قيادة قدير؛ إذ أف األمة اإلسبلمية بحكم الجسد 



ة في مواجهة القوى وأف يكوف كالقبضة الواحد. الواحد الذي عليو أف يتماسك ويتبلحم في الداخل
األجنبية، وىذا اإلتحاد ال يتأّتى دوف تمركب قوى اإلدارة، فلو تعرفت القوى وأخذ كٌل يعمل على 
شاكلتو، فإف أعضاء ىذا الجسد ستتفكك وال تتحرؾ باتجاه واحد، بالضبط كما لو كاف للجهاز العصبّي 

الشماؿ، فعندىا ال يحصل االنسجاـ في اإلنساف مركبا قيادة أحدىما يسير ذات اليمين واآلخر ذات 
، ففي الوقت الذي تسلم فيو اليد اليسرى اإليعاز برفع الحجر تكوف اليمنى قد امتثلت أمرًا  البّلـز
ماالفًا يدعوىا إلى التمسك بهذا الحجر وجعلو ثابتًا في مكانو، وعندىا سياتّل وضع الجسد ويتاذ 

أبدًا، وكذلك المجتمع اإلسبلمي لو أراد دفع  شكبًل مضحكًا، وال يتمكن من صّد ىجمات العدو
أعدائو، فعليو أف يحتفظ لنفسو بمركبية في القيادة تقـو بتوجيو جميع الطاقات في آٍف واحد لمواجهة 
العدو وتسديد ضربة واحدة إليو مدروسة وقوية، وينبغي أف ال يتصرؼ كل طرؼ في ضوء رغبتو، بل 

حركتهم الفعالة من ذلك المركب الذي يقـو بإدارة األجنحة عليهم أف يستلهموا نشاطاىم العملي و 
وتوجيهها في صميم األمة وصلبها، ويضع كل شاص في موقعو المناسب لو، ويمنع من حدوث 

وىكذا مركب وىكذا شاص ينبغي تعيينو من قبل اهلل، وأف يكوف عالمًا أمينًا وصورة مصغرة . التعارض
فإذف الوالية . نًا ناطقًا، ومثل ىذا الشاص يسمى في ديننا بالوليلجميع معالم اإلسبلـ، وإف يكوف قرآ

 . في المجتمع اإلسبلمي بوجهيها اللذين تقدـ بيانهما تستوجب وجود الوّلي في المجتمع

 . من ىو الفرد الموالي؟

 . ىل أننا موالوف أـ ال؟ وىل جميع أفراد المجتمع موالوف أـ ال؟: المسألة التي ترد بعد ذلك ىي

   .ىل ىناؾ فرؽ بين ىذين السؤالين؟: يمكن أف يرد تساؤؿ بشأف ىذين السؤالين، وىوو 

أجل، فلو كاف عضو من أعضاء الجسد سالمًا فبل يعني ىذا أف سائر الجسد سالم : والجواب
بالضرورة، وثانيًا لو حّل العضو السالم في الجسد غير السالم ال يمكنو أف يتمتع بجميع قدرات العضو 

فلنَر أواًل من ىو الفرد الموالي نرى بعد ذلك ىل نحن موالوف أـ ال؟ وإف ثبت أننا موالوف علينا . مالسال
أف نتعرؼ كيف يجب أف يكوف المجتمع ليصبح مواليًا؟ وال مانع من وجود شاص مواٍؿ في مجتمع 

 . غير مواٍؿ لفكرٍة ما



ص الموالي عند ىذا الحد حتى لو  ينبغي البحث في ىذه المسألة وىي إنو ىل تنتهي مسؤولية الشا
كاف في مجتمع محرـو من الوالية؟ وىل أف حياتو ىذه ستكوف حياًة مثمرة؟ إف إحساس ىذا الشاص 
بعدـ المسؤولية يؤدي إلى اضمحبلؿ واليتو أيضًا؟ وىذا شيء على الجميع أف يدركوه جيدًا، فمن 

سع لذلك، وعليو سأعرض الفكرة بإيجاد، المحتمل أف ال يسع الوقت لشرحو مفصبًل؛ ألف الوقت ال يت
 . تاركاً لكم مهمة البحث عن تفاصيلها

ىل ينتهي تكليف الشاص الموالي بحصولو على الوالية، فبل يجب عليو تأسيس : المسألة الثالث
 مجتمع مواٍؿ؟ 

ياـ بجعل لو أف مواليًا عاش وسط مجتمع محرـو من الوالية ولم يستشعر التكليف بالق: والمسألة الرابعة
فهل أف عدـ استشعار التكليف ىذا ال يوجب خدشة في واليتو؟ ىذه مسائل . ىذا المجتمع موالياً 

 . ينبغي بحثها

اآلف طرح بعضها، وبعد أف يكتمل البحث، يمكنكم مقارنة ىذا المعنى الراقي والعالي الذي يردّده 
القرآف والحديث الشريف، بالمعنى الذي يجسده الشاص الكسوؿ الطالب للدعة، لتروا بُعَد الشقة 

 . بين ىذين المعنيين

ينما يرد ذكر أىل البيت في ح" عليهم السبلـ"يتصور البعض أف كوف الشاص مواليًا ىو أف يقوؿ 
طبعًا إف محبة أىل البيت فرض، وتعظيم أسمائهم وإقامة . حضوره، ويرى أف محبتهم كافية في ذلك

مجالس العباء والفرح لهم كل ذلك واجب، إاّل أف ىذا ليس معناُه الوالية، فالوالية أكبر من ذلك، ال 
كاء عليو إلى إنقاذ أمة كما حصل في مسألة أحد ياالف البكاء على سّيد الشهداء، فربما أّدى الب

التوابين حينما استمروا في البكاء على قبر الحسين يومًا أو يومين أو ثبلثة أياـ، فأّدى ذلك إلى أف 
أبرموا ميثاؽ الموت وتعاىدوا أف يذىبوا إلى ساحة القتاؿ وال يرجع أحدىم حيًا، ىذا ىو معنى البكاء 

لف فيو، وأنا أعاىدكم لو أنكم ذىبتم إلى أوروبا وأمريكا أو أيٍّ من على الحسين، وال يوجد من ياا
ستروف التأثر باديًا عليهم، ( ع)ببلد الكفر اأُلخرى، ونقلتم ماذا جرى على شاصية كعلي بن أبي طالب 

وإنهم سيقوموف بتعظيم ىذه الشاصية، فهذا ال ياتص بالشيعة حتى تتصوروا أف ىذا ىو معنى الوالية، 



إحدى الشعب لتلك الوالية، التي تدخل اإلنساف إلى الجنة، وثمة من يرى جهبًل ػ وآمل أف ال  بل إنو
ومسائل سطحية ( ع)يكوف اعتقادىم ىذا ناشئًا عن سوء سريرة ػ إف مسائل كالبكاء على الحسين 

ُأخرى ىي من باب الوالية، ويحصروف الوالية في ىذه المسائل، واألعجب من كل ذلك يقوموف 
إف الوالية في اإلنساف معناىا االرتباط الفكري . هجـو على من استوعب الوالية والموالين الحقيقيينبال

ابحث عن الولي، تعرؼ ولي اهلل، وبعد أف تعثر عليو صل نفسك بو فكرًا وعمبًل . والعملي الوثيق بالولي
وبغضك بغضو، ىذا  وروحًا وسلوكًا، وتحرؾ خلفو بحيث يكوف سعيك سعيو وجهادؾ جهاده وحبك حبو

ىو اإلنساف الموالي، إاّل أننا حصرنا الوالية بحب علّي فقط نذرؼ بعض قطرات الدمع عليو، ولكن 
نُقدـ على أعماٍؿ تاالف عملو، وفكر بأسلوب مضاٍد لنمط تفكير، نحن صنعنا ألنفسنا من الوالية 

ي، وىذا ظلم وجفاء بحق أمير أسطورة وخّرافة نفرح بها، ونعتقد أف اهلل سيعطينا ما يعطي الموال
من كاف عامبًل (: "ع)يرى الوالية مع العمل يقوؿ ( ع)إف اإلماـ الصادؽ . وبحق اإلسبلـ( ع)المؤمنين 

تاتلف كل ( ع)ألف الوالية في أدب اإلماـ الصادؽ " فهو ولينا، ومن لم يكن عامبًل فهو عدونا
مغرضين الذين يعيشوف باسم اإلماـ الصادؽ االختبلؼ عن الوالية الموجودة في أدب الجهبلء أو ال

علينا أف ندرؾ معنى الوالية بعمق وإاّل سنقضي عمرنا نطمع بالدخوؿ إلى الجناف في حين أننا في (. ع)
 . إف والية اإلنساف ىي اتصالو المطلق بالوّلي. ساعة الممات لن نرى للجنة أثراً 

 : الوالية في المجتمع

؟ إف والية المجتمع تكوف أواًل في أف يتشاّص فيو الولي، وثانيًا أف يكوف بماذا يكوف المجتمع موالياً 
منشأ إللهاـ جميع القوى والطاقات والتحركات في ذلك المجتمع، وأف يكوف قطبًا تدور حولو جميع 
التيارات، ومركبًا إلصدار جميع األوامر والقوانين، وأف تتعلق عيوف الجميع بو وأف يكوف ىو المحرؾ 

 . ة الحياة، مثل ىذا المجتمع يكوف مجتمعاً موالياً لمكان

سنة بيد أمير المؤمنين، لم يكن المجتمع تلك المدة مواليًا،  23وبعد الرسوؿ لم يكن زماـ األمور مدة 
وإف كاف فيو بعض الموالين كأبي ذر والمقداد، إلى أف سيطر أمير المؤمنين على مقاليد األمور فأصبح 

ندىا صار اإلماـ اآلمر الناىي في المجتمع، تصدر جميع األمور عنو ويقـو فعبلً المجتمع مواليًا، وع



بإدارة المجتمع، يعقد راية الحرب ومواثيق السلم، في ىذا الظرؼ يصير المجتمع مواليًا وإال فبل، فلو  
فضل كاف لديكم مثل ىذا المجتمع فاشكروا اهلل، وإف لم يكن فاسعوا إلى تحقيقو، فليست ىناؾ نعمة أ

من نعمة الوالية، لنسعى لربط أنفسنا بعلّي ولي اهلل، وىذا األمر بحاجة إلى سعي وجهد ومجاىدة 
وتحمل للصعاب، إف تماـ ىّمم األئمة أف تقـو بإحياء الوالية والمجتمع اإلسبلمي، فلينصب سعينا على 

 . أف نرى ماذا علينا أف نعمل من أجل جعل ولّي المسلمين على رأس السلطة

أما من  : "دـ أف الولي تارًة يتحدد باسمة وخصوصياتو، وتارة يكتفي بذكر صفاتو من قبل الولي كما وردتق
ىذا أيضًا نوع آخر [( 4...")]كاف من الفقهاء صائنًا لنفسو حافظًا لدينة ماالفًا ىواه مطيعًا ألمر مواله
ليات على المصاديق فتعثر على من تحديد الولي من قبل اهلل، وأنت نفسك تقـو بالمقايسة وتطبيق الك

آية اهلل العظمى السيد البروجردي، عندما يصير اإلنساف بصدد إحياء القوانين اإللهية في المجتمع على 
 . أساس الوالية سوؼ يجد السبل والطرؽ، ونحن اآلف ال نبحث في ىذا الطرؽ

تصوروا ميتًا لو مخ إاّل أنو ال إف المجتمع الذي أصبح مواليًا تمامًا كالميت الذي بعثت فيو الروح، ف
يؤدي عمبًل، ولو عين ال يبصر بها، ولو فم ال يمضغ الطعاـ، ولو جهاز ىضمي إال أنو ال يقـو بوظيفتو، 
ولو عروؽ لكن دمو راكد، ولو يد إاّل أنو ال يستطيع بها دفع األذى عن نفسو، ولو رجل ال تحملو إلى 

عندما تدب فيو الروح، عندىا ينشط المخ وتتحرؾ األعصاب المكاف المناسب، إنو فاقد للروح، ولكن 
واأليدي، ويشرع الفم بمضغ الطعاـ والمعدة بالهضم ويتحرؾ الدـ فيقـو بإيصاؿ الطاقة إلى جميع 
أنحاء الجسد، فيتحرؾ ىذا األخير فيصارع األعداء ويجلب األصدقاء ويقـو بتهذيب نفسو، ضعوا ىذا 

قاـ الوالية في المجتمع نصب أعينكم، فضعوا بداًل من الجسد الميت المثل الذي يجسد لكم أىمية م
المجتمع اإلسبلمي، وبدؿ الروح الوالية، فالمجتمع غير الموالي توجد فيو الطاقات إاّل أنها عاطلة 
ومهدورة ومحطمة، أو تعمل بشكل معاكس، فلو مخ إال أنو يفكر في اإلفساد وقتل البشر وإىبلؾ 

س، وتوطيد حكم االستعمار واالستكبار، ولو ُأذف ال يسمع بها كبلـ الحق وال يقدـ الحرث وتشريد النا
( ص)على إحقاقو في المجتمع غير الموالي ال ترى بريقًا من النور، وأف النور الذي أوجده رسوؿ اهلل 

لو في المجتمع أخذه بعده بالتضاؤؿ، وقد شهدتم انعدامو بالكامل، حتى وصل إلى معاوية فقاـ بتحوي
لنساء المهاجرين واألنصار، إاّل أف ( ع)إلى يبيد، ماذا حل؟ نفس األمر الذي قالتو فاطمة البىراء 



، الذي تحقق بعد ذلك بحذافيره، ذلك (ع)المسلمين المغفلين آنذاؾ لم يستطيعوا فهم كبلـ فاطمة 
ا رسوؿ اهلل، وما السيف الصاـر نفسو وتلك اليد التي قامت بانق الناس كل ذلك قالتو فاطمة وقبله

 . زاؿ يأتي صوت فاطمة فاصغ أيتها اآلذاف

إف المجتمع الموالي يكوف مجتمعًا لتنمية قابليات اإلنساف وإيصالو إلى التكامل، في ىذا المجتمع، 
الولي يعين الحاكم الذي بيده مقاليد األمور، والذي يوجو المجتمع نحو اهلل، ويقـو بتقسيم الثروات 

الذين إف مكناىم في األرض }ويسعى إلشاعة الصبلح، ومحو كل جذور الموبقات  تقسيمًا عاداًل،
نحن نتصور أف [(. 3)]{أقاموا الصبلة وآتوا البكاة وأمروا بالمعروؼ ونهوا عن المنكر ولّلِو عاقبة األمور

سن، ال تفعل الشيء الفبلني القبيح وافعل ىذا الشيء الح: األمر بالمعروؼ ىو أف يقـو أحدنا لآلخر
ِلَم تحارب (: ع)في حين أف ىذا أحد مظاىر األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، قيل ألمير المؤمنين 

وكذلك حينما خرج اإلماـ الحسين من . ألف األمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر واجب: معاوية؟ قاؿ
ة، وكم ىي ضيقة في أنظر إلى سعة الدائر " أريد أف آمر بالمعروؼ وأنهى عن المنكر: "المدينة قاؿ 

أنظارنا، وعلى كل حاؿ عندما تكوف الوالية في المجتمع تحصل ىذه األمور من إقامة الصبلة وإيتاء 
 . تدب الحياة في ىذا الجسد الميت: البكاة واألمر بالمعروؼ والنهي عن المنكر، وخبلصة القوؿ

 خبلصة البحث الثالث 

 : جنة الوالية

 : لمجتمعوالية الفرد ػ والوالية في ا

إف المجتمع يتمتع بالوالية فيما إذا كاف الولي فيو متشاصاً، وكاف بشكل عملي مصدرًا لجميع 
النشاطات والتحركات في الحياة، وأما الفرد فيكوف مواليًا فيما إذا كاف مستوعبًا ومتفهمًا للوّلي بشكل 

لسلطانو وقدرتو العادلة في صحيح، وأف يسعى إلى ربط نفسو بو، وبما أف الولي خليفة اهلل ومظهر 
األرض، فإنو يستفيد من جميع الطاقات المودعة في اإلنساف من أجل تكاملو وتعاليو لصالحو، ويحوؿ 
دوف أي عامل ولو كاف ضئيبًل يّضر باإلنساف ويشل حركتو، ويمنع أيضاً من ظهور الظلم من قبيل الشرؾ 



نحو عبادة اهلل، وحثهم على العمل، ويقـو  واالعتداء على أمواؿ الغير ونفوسهم، ويسوؽ الجميع
. بالتقسيم العادؿ للثروات وإشاعة الاير، واألمر بالمعروؼ، وقطع جذور الفساد، والنهي عن المنكر

كل ىذا يجعلو في قائمة أعمالو، والابلصة إنو يقـو بإيصاؿ اإلنساف إلى الهدؼ من خلقو، وإف التدبر 
ال يوجد أي أمر : "اقًا واسعة من جنة الوالية، ويتضح سر الكبلـ القائلفي اآليات التالية يفتح أمامنا آف

لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لساف داوود وعيسى ابن }". من أمور الدين أكثر أىمية من الوالية
ترى  * كانوا ال يتناىوف عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلوف * مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدوف 

يرًا منهم يتولوف الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أف ساط اهلل عليهم وفي العذاب ىم كث
ولو كانوا يؤمنوف باهلل والنبي وما أنبؿ إليو ما اتاذوىم أولياء ولكن كثيرًا منهم * خالدوف 

ين أوتوا الكتاب يا أيها الذين آمنوا ال تتاذوا الذين اتاذوا دينكم ىبوًا ولعباً من الذ}، [(6)]{فاسقوف
وإذا ناديتم إلى الصبلة اتاذوىا ىبوًا ولعبًا ذلك * من قبلكم والكفار أولياء واتقوا اهلل إف كنتم مؤمنين 

قل يا أىل الكتاب ىل تنقموف منا إالّ أف آمنا باهلل وما أنبؿ إلينا وما أنبؿ من قبل * بأنهم قـو ال يعقلوف 
من ذلك مثوبة عند اهلل من لعنة اهلل وغضب عليو وجعل  قل ىل أنبئكم بشرٍّ * وأف أكثركم فاسقوف 

 [(. 7)]{منهم القردة والانازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكاناً وأضل عن سواء السبيل

 أسئلة البحث الثالث 

 . ػ ما معنى الوالية في الفرد، وما ىي مظاىرىا؟3

  .ػ ما معنى الوالية في المجتمع، وأّي مجتمع يعدُّ مواليًا؟2

 . ػ كيف يجب أف يكوف سعي الفرد المسلم لتحقيق واليتو ووالية مجتمعو؟1

*** 

______________________________ 

 . 363ص 2732نهج الفصاحة رقم [( 3)] 



 . 34اآلية؛ : سورة المائدة[( 2)]

 . 29اآلية؛ : سورة الفتح[( 1)]

 . 93ص 8وسائل الشيعة ج[( 4)]

 . 43اآلية؛ : سورة الحج[( 3)]

 . 83ػ78اآليات؛ : سورة المائدة[( 6)]

 .60ػ37اآليات؛ : سورة المائدة[( 7)] 

 . أبعاد الوالية ػ ولي أمر المسلمين منفٌذ لحكم اهلل

 : أبعاد الوالية

ف ىناؾ تقدـ البحث في الوالية وما ىي، ومن أّي آيات القرآف يمكننا أف نستفيدىا، وكم بعد لها، إال أ
بعض المسائل التي تعتبر فرعّية بالنسبة إلى مسألة الوالية وإف كانت كل واحدة منها على انفراد مسألة 
أساسية وحيوية ينبغي التعويل عليها في تحديد االتجاىات والاطوط السلوكّية العريضة في المجتمع 

 : اإلسبلمي، وسنقـو باستعراض ىذه المسائل على التوالي

لبداية من خبلؿ القرآف أف المجتمع اإلسبلمي في عملية حفظ التبلحم الداخلي وقطع التبعية أثبتنا في ا
لؤلجنبي، بحاجة إلى سلطة مركبية تقـو بإدارة جميع الجهات واألجنحة والتيارات، وقد سميناىا بالوّلي 

رؼ على الولي؟ أي القائد، فمن الذي يمكنو أف يكوف وليًا؟ وىل يوجد عندنا ما نقوؿ لمن يريد التع
طبعًا إف الجواب عن ىذا التساؤؿ قد تقدـ أحيانًا وليس ىو أمرًا خفيًا، إال أننا نريد أيضًا بحث ىذه 

 . المسألة بأسلوب منطقي لنصل إلى المطلب عن طريق التسلسل الطبيعي



كم سواه، إّف الولي الحقيقي للمجتمع ىو اهلل وال حا : جواب القرآف ال يتعدى سوى كلمة واحدة، يقوؿ
 . والوالية أيضاً تقوؿ الشيء نفسو. وىذا ما يقولو لنا التوحيد أيضاً وتؤكده النبوة

أساسًا ينبغي ألسس العقيدة الواحدة أف تكوف نتائجها منسجمة، ال أف ينتج كل أساس منها نقيض 
وحق تنفيذ  فعلى ىذا األساس فإف من لو الحق في األمر والنهي. النتيجة التي يعطيها األساس اآلخر

األوامر وتحديد الاطوط السلوكية للمجتمع، وبشكل ماتصر التحكم في جميع خصوصيات حياة 
وقد تدبرت اآليات التي ورد فيها ذكر الوّلي واألولياء وطالعتها . {اهلل ولي الذين آمنوا}البشر ىو اهلل 

س للمؤمنين ولّي غيره من بأجمعها مطالعة إجمالية، فوجدت أف مسألة كوف اهلل ىو ولي المجتمع ولي
وألجل أف ال ياتلط األمر على بعض األذىاف تشير إلى أف الكبلـ . األمور المتسالم عليها في القرآف

ليس في السلطة التكوينية هلل، فإف ىذه واضحة ومعلومة في محلها، وإف اهلل يسير األرض والسماء 
ة وعبلقات البشر الفردية والجماعية، فإنها يجب أف إنما الكبلـ في قوانين الحياة البشري. بقدرتو القاىرة

تستلهم من اهلل أيضًا، أي أّف المشرع للقانوف واآلمر في المجتمع الّرباني اإلسبلمي القرآني ىو اهلل 
ما معنى كوف اهلل حاكمًا؟ فإف اهلل ال يتصل بالناس مباشرة حتى يقـو : اآلف يردد ىذا السؤاؿ. فقط

هة ُأخرى فإف الناس بحاجة إلى إنساف يحكمهم ويوجههم طبعًا حينما أقوؿ بأمرىم ونهيهم، ومن ج
إنساف ال أريد تأكيد حتمّية أف يكوف واحدًا، وال أريد نفي القيادة الجماعية، بل مرادي أنو البد من 
وجود إنساف يعطى مقاليد األمور، وإاّل لو كاف الحاكم بين أفراد البشر فقط ىو القانوف حتى ولو كاف 
ىذا القانوف من قبل اهلل، إال أنو ليس ىناؾ أمير أو قائد أو ىيئة إدارية، ولم يكن ىناؾ منفذ أو مشرؼ 
على تنفيذ ىذا القانوف، فإف المجتمع البشري أيضًا لن يكوف منتظمًا، لكن من الذي يمكنو أف يكوف 

ا أولياء المجتمع عمبًل؟ ىذا اإلنساف؟ أو أولئك الناس الذين يراد منهم قيادة المجتمع، وأف يكونو 
: وكانت أجوبة الواقعّيات التارياية عنو متنوعة أيضاً، قاؿ بعض. طرحت أجوبة ماتلفة عن ىذا السؤاؿ

: كل مجموعة مدبرة أكثر من غيرىا، وبعض قاؿ: وقاؿ بعض. أي حكومة الغاب" الملك لمن غلب"
بلنية أو منتسباً إلى فبلف، وأما جواب كل من كاف من العشيرة الف: وقاؿ آخروف. كل من رضي بو الناس

، ولذا حينما يحل النبي في المجتمع فبل معنى ألف يكوف {إنما وليكم اهلل ورسولو}: الدين والعقيدة فهو
الحاكم شاصًا غيره، فإف معنى النبي ىو ذلك الشاص الذي يجب أف يمسك ببماـ األمور، لكن ما 

: نع لو أّف الرسوؿ سلم الروح كبقية الناس؟ تقوؿ اآليةىو العمل في صورة فقداف الرسوؿ؟ ماذا نص



فهل كل من اعتنق الدين يكوف وليًا على المجتمع اإلسبلمي؟ إف اآلية . أي المؤمنين{ والذين آمنوا}
في معرض تحديد شاص معين، متشاص في نظر الشارع والمقنن اإلسبلمي، تريد بياف عّلة تنصيبو 

فإذف الشرط األوؿ أف يكوف { والذين آمنوا}: عطاء القاعدة لذا تقوؿأيضًا،وتقـو عن ىذا الطريق بإ
ال مجرد أف يكوف الشاص مصليًا وإال الكتفى { الذين يقيموف الصبلة}: الوّلي مؤمنًا، الشرط الثاني

فإف إقامة الصبلة في المجتمع معناىا إيحاء روح الصبلة . وىو تعبير أخصر وأوجب{ يصلوف}: بقولو
ف المجتمع مصليًا، وتعلموف أف المجتمع المصّلي ىو ذلك المجتمع الذي يموج بذكر فيو، وإف يكو 

اهلل، وتعلموف أف في مثل ىذا المجتمع ال تحدث أية فاجعة أو جريمة أو خيانة، وال تنتهك فيو القيم، 
مليات ويكوف التوجو فيو نحو اهلل وأعماؿ الناس فيو كّلها من أجل اهلل، وإف كل ما يحدث للناس من ع

إف المجتمع الذاكر هلل يكوف حاكمو . ذكر اهلل  اإلذالؿ والظلم والرضوخ لو يعود سببو إلى االبتعاد عن
الذي ال يظلم، والذي يحارب الظلم، وأف المحكـو فيو شاصاً ( ع)شاصًا مثل علي بن أبي طالب 

وال يرضى بالظلم، وال  مثل أبي ذر الغفاري الذي يضرب ويبعد ويهدد ويتحمل الغربة، إال أنو يقاـو
ويقوموف بتقسيم الثروة بشكل عادؿ، { ويؤتوف البكاة}: وال يكتفي بذلك بل. ينحرؼ عن طريق اهلل

وىذه إشارة إلى مورد خاص قوؿ بعض { وىم راكعوف}وينفقوف األمواؿ في سبيل اهلل، ثم يقوؿ بعدىا 
عة بعينها، إاّل أف العراؼ باألساليب أف يكوف ىؤالء في حالة ركوع متصل وليس المراد واق: المفسرين

العربية يردُّ ىذا القوؿ وأف المعنى أف يعطي البكاة حالة كونو راكعًا، والبكاة ىنا بمعنى مطلق اإلنفاؽ، إذ 
أف الااتم الذي أنفقو أمير المؤمنين وىو راكع لم يكن زكاًة بالمعنى المصطلح، وإنما ىو إنفاؽ في 

اة عليو في ىذه اآلية، أي اإلنساف الذي يتأثر برؤية مظاىر الفقر فبل يتمهل سبيل اهلل، وأطلق لفظ البك
حتى تتم الصبلة، فإنو رأى مظهرًا ال يحبو اهلل فهو أيضًا ال يحبو، ولكن ليس في حوزتو غير الااتم، 

( ع) فقاـ بالتصديق بو راكعًا، فإذف ىذه اآلية إشارة إلى واقعة تارياّية خاصة أوجدىا أمير المؤمنين
فنبلت في حقو ىذه اآلية، تعرفو بأنو ولي األمر، إال أف ىذا التعيين ليس من قبيل تعيين معاوية البنو 
يبيد؛ فإف اهلل ال يعّين خليفة الرسوؿ بهذه الطريقة، ولكن بما أنو اجتمعت مبلكات الحكم من اإليماف 

، فإنها تقـو ببياف (ع)هلل في علي الكامل باهلل وإقامة الصبلة في المجتمع وحّب اإلنفاؽ في سبيل ا
فلسفة خبلفتو ضمن تنصيبو، فإذف الولي في اإلسبلـ ىو من يقـو اهلل بتنصيبو، إذ أف الفرض بحسب 
طبيعة الالقة أف ال حق ألّي إنساف في التحكم باآلخرين، وأف اهلل فقط ىو الذي لو ىذا الحق، ولو أف 



هلل غير خاٍؿ من المصلحة وليس فيو دكتاتورية أو تجبر، وتعلموف أف فعل ا. يعطي ىذا الحق لمن يشاء
ولذا فنحن نسّلم بو، فيقـو بتعيين الرسوؿ واإلماـ ويعين صفات اإلماـ، وبعد مرحلة اإلمامة يعّين صفات 

فإذف اهلل ىو الذي يّعن الولي، وقد حدد عدد األئمة باثني عشر إماماً، (. ع)الحاكم بعد أئمة الهدى 
 . الوالية من كاف جامعاً للمعايير الااصةوبعدىم يتولى 

 . وقد ذكرنا واحدة باصوص الولّي، وتوجد آيات ُأخرى أيضاً في القرآف أوردنا بعضها في ىذا البحث

إّف ما أكده اإلسبلـ ىو أف ال يتولى زماـ األمور من يورد الناس جهنم، أفلم يحدثنا التاريخ بذلك؟ أفلم 
إلسبلمي بعد مدة قصيرة من صدر اإلسبلـ الوّضاء؟ لقد حّولوه إلى تشاىد ماذا صنعوا بالمجتمع ا

مجتمع ال يقيم وزنًا للصالحين، وانعكست فيو المعايير، وال يعرؼ الناس فيو الناصح والمشفق 
والمصلح لهم، ما ىو مدى الجهد الشاؽ الذي بذلوه ليوصلوا المجتمع إلى ىذه الهاوية؟ اإلعبلـ 

بو الجهاز الظالم في المجتمع اإلسبلمي، قاـ بتغيير أفق أفكار الناس حتى المسمـو الذي كاف يقـو 
أخذوا يحسبوف األبيض أسود واألسود أبيض، ولذا عندما نقرأ تاريخ القرف الثاني والثالث ونشاىد 
الفجائع التي كاف ينتهجها جهاز السلطة والابلفة دوف أي تحرؾ من قبل الناس يأخذنا العجب من أف 

ناس ىم نفسهم الذين لم يسكتوا على ضيم عثماف فحاصروه وعبلو من منصبو، بتلك الطريقة ىؤالء ال
العنيفة؟ ىل ىم أولئك الذين يشاىدوف البذخ في األمواؿ في ليلة عرس الاليفة العباسي الذي يمكن 
 بواسطتو إدارة جناح عظيم من المجتمع اإلسبلمي، ومع ذلك ال يحركوف ساكنًا؟ ماؿ يسع ألف شاص

ال نقوؿ أنو يصرفو في الفجور، فليصرفو على الصبلة ! انفرد بو شاص واحد، واعتبره ملكًا لنفسو
والصياـ، أيجوز مثل ىذا الشيء؟ ربما ذكرت ىذا لمناسبة، فإف جعفرًا البرمكي وزير ىاروف الرشيد 

السكر كما ىي  أف يتبوج، فبداًل من أف ينثر على رأسو( 10ػ 28)المحبوب عندما أراد في أوج شبابو 
العادة المتبعة، فوجئ الحضور بشيء غريب ينثر على رأس البوجين، فهجموا بغية أخذه، ولما دققوا 
النظر وجدوا ُعلبًا صغيرة بحجم عقلة اإلصبع من الذىب الاالص، وبعد فتحها وجدوا فيها ورقة صغيرة  

ه العالم بأنو في ليلة واحدة تّم نثر اهلل وحد"! قد أقطعت حاملها الجبء الفبلني من الببلد: "كتب فيها
ألف أمر بإقطاع أراٍض على رأسي زوجين، وصارت في أيدي أناس ال يعرؼ الاليفة عنهم شيئا، فربما  
كاف المقطع لو طفبًل أو سكيرًا شرسًا، أو شاصًا غير الئق، فماذا سيكوف حاؿ أىل تلك البقعة 



سبة لهم، ىذا في الوقت الذي كاف فيو يحيى العلوي المقطوعة ألمثاؿ ىؤالء؟ لم يكن ىذا مهمًا بالن
يحارب الظلم في جباؿ طبرستاف، وليس لديو من الثياب غير رداء واحد يصلي فيو البوج ثم يدفعو إلى 
زوجتو تستر بو جسدىا وتصلي فيو، كاف كل ىذا يجري على مرأًى ومسمع من الناس، دوف أف ينبسوا 

روف، فإف ىاروف لو لم يقدـ على مثل ىذه األشياء ال يكوف ببنت شفة، وليس ىدفي أف اشتكي ىا
لذا نحن ال . ىارونًا، فإف طبقة ىاروف ىي التي تحكم، ولو لم تكن ىذه الطبقة لما حصلت ىذه األمور

نشتكيو، وإنما نشتكي أولئك الذين خمدت فيهم حماسة صدر اإلسبلـ، والذين فقدوا ذلك الوعي فلم 
 . سؤولّية في مثل ىذا الوضع الحّساس، وال يتألموف لكّل ما يجرييعودوا يشعروف بثقل الم

كل ىذا حصل بفعل اإلعبلـ المضر، فقد عمد ىذا اإلعبلـ لسنين متمادية إلحراؽ روح المسلمين 
وأذىانهم، حتى وصل األمر إلى تلك النهاية، فإذف أنتم تدركوف اآلف أىمية تحديد الشاص الذي يدير 

 . نو يجب أف يعّين من قبل اهللالمجتمع اإلسبلمي وأ

، فما معنى أصحاب األمر؟ {أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأولي األمر منكم}: آية ُأخرى في القرآف تقوؿ
إف الجاىل يتصور أف صاحب األمر ىو كل من كانت لو القدرة على إصدار األوامر وفرضها بالقوة، 

مر، وإاّل لصار كل من يتمكن من إصدار األوامر كّل فليس مثل ىذا الشاص من أولي األ: ونحن نقوؿ
فقاطع الطريق المحتمي بالجباؿ بسبلحو يستطيع أف يصدر األوامر، فهو ولّي على . وليًا يقّره القرآف

 !. تلك البقة إذف ويجب إطاعتو؟

ءًا من وجب " منكم"إف ولي األمر الذي تعتقد بو الشيعة ىو الذي عينو اهلل، ذلك اإلنساف الذي وإف كاف 
 . البشرية إال أنو استلم الوالية من اهلل صاحب الوالية الكبرى

حيث قاـ بقتل . ىل يمكن عدُّ ىاروف الرشيد على ما ىو عليو من بذخ وإسراؼ ال حّد لو، وبقتلو الذريع
جعفر البرمكي نفسو والكثير من أقربائو في يـو واحد، وقتل الكثير من المؤمنين المسلمين، من أولي 

إف من أولي األمر، وكانوا يؤاخذوف اإلماـ جعفر بن محمد الصادؽ : مر؟ كاف المفتي آنذاؾ يقوؿاأل
 . لماذا تنازع ولي أمر عصرؾ؟: في ىذه المسألة قائلين( ع)



فإذف منطق الشيعة في ىذه المسألة منطق دقيق جدًا، ففي معرض استنباطو تعيين اهلل من خبلؿ القرآف 
إف علي بن أبي طالب فوؽ رؤوسنا وكذلك : د الناس كليًا ينادوا أو يقولواالكريم، يضع الضوابط بي

نحن نرضى بابلفة اإلماـ الحسين إالّ أنو أخذ : أيضاً خليفتو ىاروف الرشيد، كاف المنصور العباسي يقوؿ
ا الرشا فباع الابلفة، فإذف ال حق لو بالابلفة، ونحن أيضًا قمنا بأخذ الابلفة من الذين باعهم إياى

بحسب الظاىر، ويعرفوف ( ع)بالقوة، فهي لنا، فكاف قولهم إنهم يرضوف باإلماـ علي بن أبي طالب 
إّف ىذا الكبلـ غير : أما الشيعة فتقوؿ. المنصور العباسي بأنو خليفتو، وال يروف أف منافاة بينهما

وأف عليًا قد  صحيح، ولو انك رضيت بحكم علي فعليك أف ترضى أيضًا بمعايير الابلفة والوالية،
انتاب للابلفة من اجل توفر ىذه المعايير فيو، فلو كاف الشاص غير واجٍد لهذه المعايير، أو كاف 
واجدًا لضّدىا، لم يحّق لو وصف نفسو بأنو خليفة علي بن أبي طالب، وال يحق ألحد أف يرتضيو، ىذا 

فلو سأؿ شاص أنو بأي دليل . أوؿ مطلب يرد في مسألة الوالية، وىناؾ أيضًا مطلب آخر نذكره ىنا
ىو أف ىذا ناشئ من فلسفة طبيعية حددت في الرؤية : إف اختيار أمر الوالية بيد اهلل؟ الجواب: تقولوف

ولو ما سكن في }ففي الرؤية الكونّية اإلسبلمية ينشأ كل شيء في الوجود من قدرة اهلل . الكونية لئلسبلـ
ينبغي أف تكوف بيده أيضًا الحكومة القانونية والتشريعية، قاؿ فلما كاف كل شيء لو [(3)]{الليل والنهار

إف اهلل يأمركم أف تؤدوا األماناِت إلى َأىلها وإذا حكمتم بين الناس أف تحكموا بالعدؿ إفَّ اهلل : "تعالى
فإذا ما تؤمروف بو يصدر عن سمع وعلم كامل؛ ألف [(.2)]{نعما يعظم بو إف اهلل كاف سميعًا بصيراً 

ىذه اآلية . ىو حاجتكم الداخلية، وأف بصركم ىو مصيركم، ولذا يقـو بتوفير ما تحتاجونوالسمع 
تتحدث أواًل عن األمانة، وىذا في الحقيقة تمهيد لآلية الثانية وينبغي القوؿ إف األمانة ليست فقط أف 

ة اهلل إلى أىلها، يكوف في حوزتي دينار آلخر أقـو بإرجاعو لو،بل أف أىم عبلمات األمانة ىو إيصاؿ أمان
يا أيها الذين }لذا يقوؿ تعالى في اآلية التالية لآلية المتقدمة . وأف يطيع اإلنساف في ما يأمره بو اهلل

 [(. 1)]{آمنوا أطيعوا هلل وأطيعوا الرسوؿ وأولي األمر منكم

 ولي أمر المسلمين منفذ لحكم اهلل 

إنو سيأتي : ن النظريات، فالنظرية اإلسبلمية ال تقوؿىنا يتضح وجو افتراؽ النظرية اإلسبلمية عن غيرىا م
يـو ال داعي للحكومة فيو، خبلفًا لبعض المذاىب التي تحتمل أنو حينما يصبح المجتمع مجتمعًا، 



نموذجيًا تكوف إحدى خصائصو عدـ احتياجو إلى حكومة،ولكن النظرية اإلسبلمية ال تحتمل ىذا 
(: ع)ينبغي أف ال يحكم علي بن أبي طالب : اإللهي ذريعة وقالواإف الاوارج اتاذوا الحكم . االحتماؿ

حقًا إّف القانوف [( 4")]كلمة حق يراُد بها باطل: "، إاّل أف أمير المؤمنين قاؿ مجيباً "ال حكم إال اهلل"
البد للناس من أمير "يصدر عن اهلل، لكن من ىو المنّفذ لو؟ فهل تقولوف ال منّفذ للقانوف غير اهلل؟ أـ 

ىم الذين { وأولوا األمر}وال يكفي مجرد القانوف عن وجود من ينّفذه، ويقـو على تطبيقو بدقة، 
لكن ىل المراد مطلق من يصدر األوامر؟ ولقد شوىد في أكثر األحياف إصدار األوامر .يتكّفلوف بذلك

ىذه الصورة  من قبل شاصين كٌل منهما يصدر أمرًا على خبلؼ ما يأمر بو اآلخر، فهل كلّّ منهما في
من ىنا يظهر االختبلؼ ! ولي؟ وقد يصدر شاص أمرًا ال يقبلو العقل، فهل مثل ىذا الشاص ولي؟

إف ولي األمر ىو الذي ينطبق عليو الموازين اإللهية، بينما ىم : بيننا وبين تفكير أىل السنة، فنحن نقوؿ
 . لم يشترطوا ىذا الشرط، ولم يعملوا على طبقو

نازعتم في شيء فرّدوه إلى اهلل والرسوؿ إف كنتم ُتؤمنوف باهلل واليـو اآلخر ذلك خير فإف ت}: قاؿ تعالى
أنظروا أف اهلل يقـو بتوجيو الناس إلى عاقبة أتباع الصالحين، ويّذـ الذين [(. 3)]{وأحسن تأويبلً 

نبؿ إليك وما ألم تر إلى الذين يبعموف أنهم آمنوا بما أ}: ياالفوف ىذا األمر العاـ ويتبعوف الطواغيت
أنبؿ من قبلك يريدوف أف يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أف يكفروا بو ويريد الشيطاف أف يضلهم 

وأنا احتمل أف ىذا الشيطاف ىو الطاغوت نفسو ال شيئًا آخر، فهم يريدوف [( 6)]{ضبلاًل بعيداً 
ن الصراط المستقيم، الذىاب إلى الطاغوت وىم غافلوف عن أنو ىو الشيطاف الذي يقـو بحرفهم ع

 . وعندىا من الصعب جدًا أف يتمكنوا من الرجوع إلى الهدى

إف والية اهلل وقبوؿ المؤمنين بها ناشئ من فلسفة مقررة في رؤية اإلسبلـ الكونّية، وعلى ىذا األساس 
ل شيء فما نقولو من وجوب إطاعة اهلل وأنّو ولي األمر أمٌر طبيعي، ولو فلسفة طبيعية واضحة، إذ أف ك

 . يُوضح ىذه الفكرة{ ولوه ما سكن في الليل والنهار}: هلل، وقولو تعالى

 خبلصة البحث الرابع 

 : وأبعاد الوالية( 3)حوؿ الوالية 



 : من ىو المنفذ لحكم اهلل؟

حوؿ أصل الوالية ػ بالسعة التي أعطيت لها في القرآف ػ تطرح مسائل عديدة، وأحيانًا يكوف كل منها 
أصبًل في معرفة تحديد االتجاه اإلسبلمي، ويمكن الحصوؿ على بعضها من خبلؿ التدبر في اآليات 

 . المتقدمة في البحث

النشاطات الفكرية والعملية وىو اهلل تعالى، المجتمع اإلسبلمي ػ يمثل القدرة التي تقـو بإدارة " ولي"ػ 3
إنما وليكم اهلل ورسولو والذين آمنوا الذين يقيموف الصبلة ويؤتوف البكاة }: ومن يعّينو باالسم أو الصفات

 . {وىم راكعوف

 أسئلة البحث الرابع

 . ػ في البحوث المتقدمة، ما ىي المعاني التي طرحت للوالية؟3

 . ، ما معنى ذلك؟ ولماذا جعلت الوالية باختياره؟ وكيف تتحقق حاكمّية اهلل؟ػ الحاكم المطلق ىو اهلل2

ػ ىل يحق ألّي إنساف أف يتحكم باآلخرين في ضوء طبيعة الالقة؟ إف كاف الجواب ىو النفي فكيف 1
 . تبّين والية النبي واألئمة والفقهاء؟

 . ؟"في المجتمعمن تكوف لهم الوالية : "ػ ما ىو جواب القرآف عن ىذا السؤاؿ4

 . ، من الذين تشملهم ىذه اآلية؟ ولماذا؟{أطيعوا اهلل وأطيعوا الرسوؿ وأولي األمر منكم}ػ 3

 . من سورة النساء؟( 38)ػ ما ىو أىم مصداٍؽ لؤلمانة في اآلية 6

 . من سورة النساء" 60ػ38"ػ اشرح ىذا البحث معتمدًا على اآليات 7

 . رض؟ ولماذا؟ػ من ىو المنفذ لحكم اهلل على األ8



*** 

__________________________________ 

 . 31اآلية؛ : سورة األنعاـ[( 3)] 

 . 38اآلية؛ : سورة النساء[( 2)]

 . 39اآلية؛ : سورة النساء[( 1)]

 . 40نهج الببلغة ػ الاطبة [( 4)]

 . 39اآلية؛ : سورة النساء[( 3)]

 .60اآلية؛ : سورة النساء[( 6)]

 . التعرؼ على مجتمع الكوفةوالية الطاغوت 

إف على كّل مسلم وكل من يدعي العبودية هلل أف يطلب من اهلل ولي حياتو وصاحب التصرؼ في أعمالو 
وقد تقدـ البحث عّمن ىم الذين يعينهم اهلل خلفاء لو، . وجميع شؤونو، وأف يطيع الولي الذي يعّينو اهلل

 . عن طريق تسميتهم أو ذلك صفاتهم فقط إنهم األنبياء أواًل وبعدىم األولياء،: وقلنا

 والية الطاغوت 

وما نريد بحثو اآلف موضوع الشاص الذي يتنكر لوالية اهلل، فأواًل ما ىو حكم ىذا الشاص؟ وثانياً 
ماذا يسّمى فعلو ىذا؟ وثالثاً ما ىي نتيجة ىذا العمل؟ طبعاً ىذه بحوث تطرح بشأف الوالية، إاّل أنها بعد 

نا بها تكوف من األسس المسّلمة والعملية في اإلسبلـ، وإف كانت من المسائل الفرعّية في بحثها واقتناع
 . بحث أصل مسألة الوالية



كّل من لم يكن في والية اهلل فهو في : يرى القرآف الكريم كل والية غير والية اهلل واليًة للطاغوت ويقوؿ
لطغياف أي التمرد والاروج من دائرة طبيعة فما معنى الطاغوت؟ الطاغوت مشتق من ا. والية الطاغوت
 . إف اإلنساف خلق لكي يتكامل، وأف الذين يحّد من تكاملو أو يمنع منو ىو الطاغوت. فطرة اإلنساف

على اإلنساف أف يحيا بدين اهلل، وىذا أمر مفطور عليو اإلنساف، ولو أف أحدًا رّبى الناس بنحو يعيشوف 
وعلى اإلنساف أف يسعى دائمًا ليكوف وجوده نافعًا، وكل عامل يحفب  فيو بغير دين اهلل، فهو طاغوت،

اإلنساف على عدـ الجد والسعي وطلب الراحة والكسل فهو طاغوت فإذف ليس الطاغوت اسمًا خاصاً، 
وإف ما يتصوره البعض من أف الطاغوت اسم صنم ليس صحيحاً،نعم ىو صنم، إال أنو ليس صنماً 

لصنم ىو اإلنساف نفسو، وربما كاف ىو الماؿ والمادة، وأحيانًا يكوف ىو طلب محددًا، فربما كاف ىذا ا
وربما كاف ىو نظاـ المجتمع أو . العافية أو ما تشتهيو النفس، أو يكوف ىو من سلمت إليو مقاليد أمرؾ

 . القانوف

وىذا بحث ويستفاد من القرآف الكريم أف الطاغوت شيٌء أكبر من المؤل والترؼ واألحبار والرىباف، 
 . آخر خارج عن محل كبلمنا

وعلى ىذا األساس فإف كّل من يارج عن دائرة والية اهلل يدخل قهرًا في دائرة والية الطاغوت 
والشيطاف، ولكن ما ىي النسبة بين الطاغوت والشيطاف؟ إّف ارتباطهما أعمق من النسبة، فالشيطاف ىو 

الذين آمنوا يقاتلوف في سبيل اهلل والذين كفروا }: الطاغوت، والطاغوت ىو الشيطاف، يقوؿ القرآف
فقاتلوا أولياء الشيطاف إف كيَد الشيطاف كاف }: ثم يقوؿ{ يقاتلوف في سبيل الطاغوت

بداًل من الشيطاف، وبالعكس، فإذف الشيطاف أيضًا عنصر { الطاغوت}فاستاداـ كلمة [(3)]{ضعيفاً 
 . واإلفساد واالنحطاط والذؿ والظلم واالنحراؼ يقّوـ بدعوة اإلنساف من الاارج لؤلعماؿ الشريرة

يوجد لدينا شياطين من اإلنس وشياطين من الجن، فهناؾ شياطين من أرحامنا ونسائنا وكبرائنا، وأبرز 
مصداؽ للشياطين ىو إبليس الذي يتاذ موقف االستقبلؿ والماالفة أماـ آدـ صفوة اهلل، ونحن طوؿ 

ملية االنحراؼ أو حياتنا تعلن الشيطاف، وربما لم يكن لو دخل في انحرافنا، أو لم يكن ىو البادئ بع
خاتمتها، فالشياطين كثيروف في العالم يلمسوف ويدركوف، ويمكن مشاىدتهم بالعين وبشكل عاـ كل 



ما ىي المفسدة المترتبة على الدخوؿ : وربما تساءلتم. والية غير والية اهلل ىي والية شيطانية وطاغوتية
 : ا الشأففي والية الشيطاف والطاغوت؟ والقرآف يعطينا عدة أجوبة بهذ

إنك لو خضعت لوالية الشيطاف فإنو سيسيطر على جميع قابلياتك الابلقة والمبدعة : الجواب األوؿ
والمثمرة، ولو أنك مددت إليها عنقك لوضع حولو حبل واليتها ولن تحصل على منفذ للابلص، 

ن الواضح أف وسيكوف بيده كل ما عندؾ من طاقة على االبتكار، وعندىا يمكنو تسيير كيف تشاء، وم
الشيطاف والطاغوت ال يهدياف اإلنساف إلى النور والمعرفة والراحة والرفاه المعنوي، فليست ىذه 

فيقوماف باستادامك لمصلحتهما . األشياء ىدفهما، وإنما ىدفهما األوؿ ىو األطماع الشاصية
من كل جملة معنًى الااصة، وإنك لو دققتم النظر في ىذه العبارات التي تضمنتها اآليات لوجدتم ض

 . يتفق مع وقائع التاريخ، فلو أسلمت القيادة للطاغوت فستقع جميع طاقاتك في قبضتو

ومن يشاقق الرسوؿ من بعدما تبيين لو الهدى ويتبع غير سبيل }: ىذه اآلية حّرية جدًا بالتدبر فيها
اهلل ال يغّير ما بقـو حتى  إف}: وذلك طبقًا للقاعدة المذكورة في قولو[( 2)]{المؤمنين نوّلو ما تولى

، ىذه ىي سنة اهلل؛ وقانوف الالقة، وىذا كلو يرتبط بالدنيا، وأما بالنسبة إلى اآلخرة {يغّيروا ما بأنفسهم
 [(. 1)]{ونصلو جهنم وساءت مصيراً }: فنقوؿ تتمة اآلية

االجتماعية المهمة،  عندما ينظر اإلنساف إلى التاريخ يرى أف واقع األمر كذلك تمامًا، وىذه من المسائل
ونحن قّلما نظرنا إلى ىذه المسائل االجتماعية المهمة، ونحن قّلما نظرنا على ىذه المسائل نظرة 
قرآنية، وقّلما طبقناىا على تاريخ اإلسبلـ، وما أحرى المتعلقين بالقرآف وأصحاب التدبر في المسائل 

أكثر ويتدبروا، ويقوموا بتطبيقها على وقائع االجتماعية، وخاصة مسائل القرآف التارياية، أف يدققوا 
 . التاريخ، وألجل توضيح المطلب أود أف أتحدث يسيرًا عن التاريخ

 التعرؼ على مجتمع الكوفة 

الكوفة من المدف العجيبة في تاريخ اإلسبلـ، وليس ما أقولو جديدًا بالنسبة إليكم، فالكوفة ىي المكاف 
واألمر . جميع المدف الواقعة في ببلد اإلسبلـ العظيمة مركب لابلفتو الذي انتابو أمير المؤمنين من بين



اآلخر أف أىل الكوفة اشتركوا في حروب أمير المؤمنين، فهم الذين أنهوا حرب الجمل والنهرواف، وأما 
 . صفين فقد اشتركت فيها قبائل من أطراؼ الكوفة، وقبائل ُأخرى أيضاً 

ما لكم كلما دعوتكم إلى الحرب ال تلبوف : "المؤمنين وقاؿ وىؤالء ىم أنفسهم الذين شكاىم أمير
وإف رؤساء قبائلها ىم الذين أرسلوا إلى اإلماـ الحسن المجتبى أف تقدـ ونحن نسلمك مقاليد " النداء

إنو ليس علينا إماـ، وقد أطاح اهلل (: "ع)األمور، ولم يأِت، وأرسلوا أيضًا إلى اإلماـ الحسين بن علي 
وكانوا صادقين في ذلك، فقد اشترؾ سليماف بن صرد وحبيب بن " فهلم إلينا( أي معاوية)ة بهذا الطاغي

 . مظاىر ومسلم بن عوسجة في ىذه الحرب غير المتكافئة، فوقعت تلك المأساة

والكوفة نفسها ىي التي حصلت فيها بعد مدة وجيبة حادثة قلما وجد نظير لها في تاريخ اإلسبلـ أال 
ين، وفي ىذه المدينة أيضًا تفتحت بذور أغلب الثورات في عصر بني أمية وبني وىي حركة التواب

العباس، فما أكثر ما قدمت من تضحيات وقتلى، ومع ذلك ففي ىذا المجتمع نفسو ظهر بعض 
الضعف والببلدة والتقاعس الروحي، فما ىو السبب في ذلك؟ أفهل كاف لهؤالء روحاف، أو كاف لهم 

 . وجهاف؟

لبحث حوؿ الكوفة، وتعّرؼ نفسّية أىلها في التاريخ بحث ممتع جدًا، فليارج بنظري إف ا
المتاصصوف في ىذا الفن من علماء االجتماع والنفس وليتكلموا عن الكوفة ويشاىدوا أّي موجود 

أبرز من نفسو جميع الغرائب من المظاىر اإلنسانية العظيمة، وابرز في مكاف . عجيب في مكاف واحد
 . عماؿ الماالفة للمروءة والوجداف والشرؼ لماذا؟آخر جميع األ

مدينة الكوفة مدينة صنعت وازدىرت تحت كلمات أمير المؤمنين الرصينة والمتينة، وأساسًا فإف للمناخ 
أثرًا في صنع اإلنساف، لذا فإف أكثر كبار رجاؿ التشيع وصانعي المبلحم في تاريخ التشيع برزوا في 

حتى أكثر من المدينة المنورة، ويعود السبب في ذلك إلى تعاليم . آخر الكوفة أكثر من أّي مكاف
وتلقينات أمير المؤمنين في ظرؼ تلك السنوات القليلة، فليس من األمور االعتباطية أف يحكم أمير 

صحيح أف ىذه المدينة لم تبلغ غايتها في ظرؼ األربع سنوات من خبلفة أمير . المؤمنين تلك المدينة
ي ظروؼ تلك السنوات القليلة، فليس من األمور االعتباطية أف يحكم أمير المؤمنين تلك المؤمنين ف



صحيح أف ىذه المدينة لم تبلغ غايتها في ظروؼ األربع سنوات من خبلفة أمير المؤمنين في . المدينة
ساسية العالم اإلسبلمي، إاّل أف ىذه المدينة قد بلغت غايتها في حدود نفسها، وكاف لها تأثيرات أ

عجيبة، وقد تبدلت الكوفة إلى مهٍد للتشيع، تنمو فيها الفضائل واألصاالت، ولكن ليس بالضرورة كلما  
كاف المكاف مهدًا للفضائل أف يكوف جميع من فيو من الصالحين والفضبلء والنموذجين؛ ففي المجتمع 

تي تحدث التغييرات، وأحياناً الذي يموج باألحداث الساخنة والحركة، ىناؾ دائمًا طبقة من الناس ىي ال
في وسط مليوف شاص أف يقـو عدة آالؼ من األشااص بعمل بطولّي يعرؼ من خبللو جميع المليوف 
بأنهم أبطاؿ، وفي الكوفة أيضًا كانت جماعة وفئة نموذجية، وإاّل فإف عامة الناس وأكثرىم كانوا كبقية 

أو أصفهاف أو المدينة المنورة، إاّل أنو بما أّف الناس في أي مكاف آخر، إنهم كمجتمع مشهد أو طهراف 
كانت مصدر رعب الحكومات في " أي الكوفة"ىذه الفئة القليلة في ىذه الباوية في الببلد اإلسبلمية 

تلك األزمنة، كانت األجهبة الحاكمة تعّين أرذؿ عمالها وأجلفهم من المجرمين والجبّلدين عليها، وكانوا 
عاملة واإلعبلـ المسمـو وإشاعة الفقر والمجاعة بنحو يحرؼ عامة الناس ال يمارسوف القسوة في الم

إراديًا، ويعودىم على الفساد واالنحطاط، وكاف السبب في ذلك يعود إلى أّف تلك الفئة المجاىدة 
والنموذجية كانت في ىذه المدينة، ولم تكن في غيرىا، وكاف ىدؼ تلك الحكومات تحطيم ىذه 

وعلى أثر ذلك كانت تصدر أعماؿ غير . المحتمل أف يستفيد منها ىؤالء الصالحوفاألرضية التي من 
الئقة من عامة الناس تحت تأثير األجهبة الظالمة والجائرة، ولم يكن منشؤىا سوء سريرة سكاف تلك 

 . المدينة، وعلى كل حاؿ فهذا شرح ماتصر عن الكوفة

أف ال أحد غير الحجاج بن يوسف بإمكانو السيطرة  وبما أف الاليفة األموي عبد الملك بن مرواف أدرؾ
على أىل الكوفة، لذا قاـ بتعيينو على الكوفة، فدخلها الحجاج مع عدد من الجبلدين في منتصف 
الليل، فلم يشعر بو أحد، وأما العامل السابق فيظهر أف أىل الكوفة قاموا بعبلو أو سلكوا معو سلوؾ 

توّجو رأسًا إلى مسجدىا المكاف الذي يضج في منتصف الليل  المعبوؿ، ولما دخل الحجاج الكوفة
بالمتهجدين والمصلين، فأعطى اإلرشادات البلزمة لغلمانو وخدمتو، وعّين لكل واحد منهم مكانو، وقاـ 
دوف أف يشعر بو أحد بالتسلل داخل المسجد، وتقدـ حتى اعتلى المنبر، وبما أف مسجد الكوفة كبير 

د في الوىلة األولى، إاّل أنهم بعد ذلك أخذوا يستشعروف وجوده، فرأوا شاصاً جدًا فلم يشعر بو أح
بهيئة عجيبة جالسًا على المنبر، ال يتفوه بكلمة، وقد اعتم بعمامة حمراء فتح حنكها وتلثم بو، وىو 



متقلد سيفو، فأخذ الناس يسأؿ بعضهم بعضًا عن ىوية ىذا الشاص، وأخذوا يتجمعوف حوؿ المنبر، 
أي نضيق عليو الحبل الذي ألقاه على عنقو، فإنك { نوّلو ما تولى}: وا جيدًا إلى ما يقولو القرآفالتفت

مسلم ترى شاصًا مجهواًل جالسًا على منبر المسجد، لماذا تذىب وتجلس تحت ىذا المنبر؟ كاف 
ؤاؿ لتبدؿ فلو سأؿ الجميع ىذا الس. الخ... من أنت؟ وىكذا الثاني والثالث: لبامًا عليك أف تسألو

الموقف، إاّل أف ىؤالء تقاعسوا وحصلت في أنفسهم حالة من الضعف، ولذا جلسوا وسمحوا لو 
 . بالكبلـ

كأف أىل الكوفة ال يعرفونني، ولسوؼ أعرفكم بنفسي، ثم : ولما رأى الحجاج توجو األنظار إليو قاؿ
وبما " أنا ابن جبل وطبلع الثنايا، متى أضع العمامة تعرفوني: "خلع العمامة فانباح اللثاـ وقرأ ىذا البيت

فأخذ اسم . دوا أنو الحجاجيب: أنو سبق للحجاج أف جاء إلى الكوفة مرة قبل ىذا، قاؿ بعض الحاضرين
أجل، أنا الحجاج، فجلس : فقاؿ الحجاج. الحجاج يتردد في المسجد واستولى الرعب على الجميع

أنا رجل كالحجاج، لدّي ما لديو، بل استولى عليهم الضعف : الناس مرعوبين وال أحد منهم يقوؿ لنفسو
فاشتد رعب " اف قطافها وإني لصاحبهايا أىل الكوفة، إني أرى رؤوسًا قد أينعت وح: "فقاؿ الحجاج

الناس لدى سماعهم ىذه الكلمات الجوفاء، إذ أّف الحجاج لم يدخل إلى الكوفة ومعو قنبلة ذرية، ولو  
كانت معو لما كاف قادرًا على استادامها، إذ أنو لو استادمها لما بقي ىناؾ من يحكمو، ىذه األمور 

ثم أمر غبلمو أف يقرأ  . وأنا أعلم من الذي ينبغي حبُّ رأسو: ثم قاؿ الحجاج بعد ذلك. لم يدركها الناس
بسم اهلل الرحمن الرحيم، من أمير : "كتاب عبد الملك على الحاضرين، فشرع الغبلـ بقراءة الكتاب

فالتفت الحجاج إلى " المؤمنين عبد الملك بن مرواف إلى أىل الكوفة، يا أىل الكوفة سبلـ عليكم
لقد أصبحتم قليلي األدب، تسمعوف سبلـ أمير : ثم توجو إلى الناس وقاؿالغبلـ وأمره بالسكوت 

من عبد الملك بن مرواف إلى أىل الكوفة، يا : "المؤمنين وال تردوف جوابو؟ اقرأ يا غبلـ من جديد، فقرأ
وعلى أمير المؤمنين السبلـ، فابتسم : فارتفع النداء من جميع أرجاء المسجد" أىل الكوفة سبلـ عليكم

قد انتهى كل شيء، فإف إعطاء الجواب ألمير المؤمنين الذي : حجاج ابتسامًة راضية، وقاؿ في نفسوال
ومن }. ىو في الحقيقة أمير الكافرين معناه الرضا بتنصيب الحجاج، وعلى ىذا يكوف قد تّم لو األمر

فاآلف ما دمتم تريدوف  .{يشاقق الرسوؿ من بعد ما تبين لو الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوّلو ما تولى



، وستكوف (ع)الحجاج، فإف اهلل سوؼ لن يبيح الحجاج عنكم بمعجبة لينصب اإلماـ زين العابدين 
 . جميع مقدراتكم بيد الحجاج، وىذه ىي سّنة الحياة والتاريخ

فة بما أف عددًا من أىل الكو : وبعد إتماـ الكتاب نبؿ الحجاج من المنبر وتوجو نحو دار اإلمارة وقاؿ
تعاونوا ظاىرًا مع المالين وىو محمد بن األشعث فؤلجل االحتياط على الجميع أف يأتوا ويعترفوا 

الهمج الرعاع، وكاف ىناؾ من أىل الكوفة من )بالكفر، ثم يؤمنوا بعد ذلك، فتوجو معظم أىل الكوفة 
( فعل آخرلم يقدـ على ذلك، ومكث بعض آخر في بيوتهم، وجرد بعضهم السيوؼ أو أقدموا على 
تقدـ أحد . توجهوا أفواجًا نحو دار اإلمارة لئلقرار بالكفر والتوبة عسى أف يقبل أمير المؤمنين توبتهم

كأنك شاؾ في كفرؾ أيها : الشيوخ نحو الحجاج فرأى الحجاج عليو مسحًة من الوقار، فقاؿ لو
كبل يا : أجاب الشيخالشيخ؟ وكاف معنى ىذا الكبلـ إنك إذا كنت شاكًا سأجازيك بهذا السيف، ف

 . سيدي وأميري فأنا أكفر الكافرين

ىذا ىو التاريخ، التاريخ معلم، إف التاريخ تفسير للقرآف، وتجربة التاريخ ىي عمرنا السابق علينا، دققوا 
في التاريخ واستأنسوا بو، واسعوا إلى استاراج ما ىو كامن في باطنو، وال تكتفوا بمجرد المطالعة، 

د التاريخ أف يقولو لنا، وما تقولو لنا حادثة الحجاج؟ وال ضير في أف أضيف أف الحجاج أنظروا ما يري
ىذا نفسو قد ىلك على يد أولئك الذين ارتكب كل ىذه المظالم والفجائع من أجلهم، إف من أعاف 

قرآف، قاؿ وإذا تدبرتم في التاريخ، رأيتم تفسير آيات ال. وىذه أيضًا سّنة ُأخرى. ظالمًا سلطة اهلل عليو
فإذا قرأت القرآف فاستعذ باهلل من الشيطاف الرجيم إنو ليس لو سلطاف على الذين آمنوا وعلى }: تعالى

ومن يشاقق }: وقاؿ تعالى[( 4)]{إنّما سلطانو على الذين يتولونو والذين ىم بو مشركوف* ربهم يتوكلوف
و ما توّلى ونصلو جهنم وساءت الرسوؿ من بعدما تبين لو الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولّ 

ىنا ينبغي الرجوع [(. 6)]{إف اهلل ال يغفر أف يشرؾ بو ويغفر ما دوف ذلك لمن يشاء}، [(3)]{مصيراً 
وأّي ذنب ال يغفر اهلل، . إلى بحث التوحيد، ومعناه ومعنى الشرؾ؛ لنتعرؼ معنى الشرؾ ومعنى التوحيد

سوؼ ال يلتئم أبدًا أي لن يغفر؛ فإف غفراف الذنب  الذي يعني أف الجرح الناشئ من الذنب والعصياف
{ ويغفر ما دوف ذلك لمن يشاء}معناه إلتئاـ الجرح الذي وجد في روح اإلنساف على أثر المعصية، 

ومن يشرؾ باهلل فقد ضل ضبلاًل }والمتوجو إلى اهلل الذي يريده اهلل، . ىذه المغفرة تشمل التائب



لصحراء عن الطريق مسافة ألف ميل، ولكن قد يحصل االنحراؼ فربما انحرفت في ا[( 7)]{بعيداً 
أحيانًا بمقدار آالؼ األمياؿ، فبل يكوف الرجوع سهبًل، ويحتاج إلى جهد أكبر وذكاء وقّاد ودليل أقوى، 

إف يدعوف من دونو إاّل إناثًا وإف يدعوف إاّل شيطانًا }وإف الذين أشركوا باهلل قد ابتعدوا كثيرًا عن الصراط 
وقاؿ ألتاذف من }: ىنا يذكر القرآف طبع الشيطاف وصفات شياطين العالم[( 8)]{لعنو اهلل* يدًا مر 

التي تعني طوؿ { وألمنيّنهم}تأملوا قليبًل في كلمة [(. 9)]{وألضلنهم وألمنينهم* عبادؾ نصيبًا مفروضًا 
سبيل اهلل، يأمل أف يعيش األمل واآلماؿ البعيدة والطويلة العريضة، التي تصد اإلنساف عن كل عمل في 

حياة باذخة بعد عشر سنوات، ويأمل أف يقـو بتبويج ابنو الكبير، وتوسعة ىذا البيت أو ىذا الدكاف 
الصغير، األمل بأف يصبح رئيسًا لهذه المؤسسة أو مديرًا لها، والحصوؿ على ىذا المقدار من الماؿ، 

رة مشدودة في عنق اإلنساف، ىذه اآلماؿ وإف يااطبو الناس بلقب مهندس، وآماؿ ُأخرى كأنها صا
وألمنينهم وآلمرنهم فليبتكن آذاف }: التي لو قطعت جذرىا لعشت حياة حرًة، لذا يقوؿ الشيطاف

؛ وىي سنة جاىلية خاطئة وتذكر على أنها من المصاديق النموذجية للسنن والطرائق واألفكار {األنعاـ
وآلمرنهم فليغيرّف }إف كل السنن الشيطانية من ىذه القبيل، التي ما أنبؿ اهلل بها من سلطاف، وأساسًا ف

وأضع أمامهم قانونًا ماالفًا لقانوف الفطرة، وافتح بوجههم طريقًا ماالفًا للطبيعة، طريقاً { خلق اهلل
واعلموا " مسدودة ىذا ىو عهد الشيطاف الذي عاىد بو اهلل، عهد العناد، وىو منهج كل شياطين الدنيا

يد أف يعيش الحياة التي فطره اهلل عليها فإف الشيطاف سوؼ ال يقف في طريقو، وإنما أف الذين ير 
: ، ولذا يقوؿ اهلل لنا في ذيل اآلية"سلطانو على الذين يتولونو وإال كانت شيطنتو لغوًا وىواًء في شبك

الشيطاف إال يعدىم ويمنيهم وما يعدىم * ومن يتاذ الشيطاف وليًا من دونو فقد خسر خسرانًا مبينًا }
 [(. 30)]{غروراً 

 خبلصة البحث الاامس 

 (: 2)حوؿ الوالية 

 : والية الطاغوت



ػ كل والية خارجة عن والية اهلل وخلفائو فهي والية شيطاف وطاغوت تؤدي لسيطرة الشيطاف على 1
بما أف جميع القوى الابلّقة والمبدعة المودعة في اإلنساف، فيوجهها توجيهًا يحقق رغباتو ونبواتو، و 

الطاغوت ال يعترؼ بسوى مصالحو وال ينظر إلى مصالح المجتمع إاّل من زاوية نفعو الااص، فستكوف 
قيادتو المجتمع مؤدية إلى خسائر فادحة وضياع القوى الثمينة، وبسبب الضيق في األفق والتقاعس في 

لشعاع الباعث للحياة، وتقع المجتمع الموالي للطاغوت، تحـر البشرية من نور المعرفة واإلنسانية ومن ا
 . أسيرة الجهل والهوى والغرور والشهوة

 أسئلة البحث الاامس

 . ػ ما ىو محور الكبلـ في ىذا البحث، وأي بعٍد من أبعاد الوالية تم التطرؽ إليو؟3

 ػ بأّي اسم يعرؼ القرآف والية غير اهلل؟ 2

 . رؼ، واألحبار والرىباف؟ػ ما ىو الطاغوت؟ وما ىو مقاُمو بالنسبة إلى المؤل المت1

 . ػ ما ىي النسبة بين الطاغوت والشيطاف؟ أذكر مصاديق لهما4

 . ثم اشرح المعنى المراد من اآلية؟{ نوّلو ما تولى}: ػ بّين المعنى اللغوي لقولو تعالى3

 . ػ بأية فئة تتحقق والية الشيطاف؟6

النحل، واستارج الجواب الدقيق عن من سورة ( 98)من سورة النساء باآلية ( 33)ػ قارف اآلية 7
 . السؤاؿ السادس

 . ػ وّضح محاورة الشيطاف مع اهلل وعهده من القرآف، واذكر لكل واحٍد مثااًل تارياياً 8

 . ػ اشرح باختصار وضع مجتمع الكوفة9



*** 

______________________________ 

 . 76اآلية؛ : سورة النساء[( 3)] 

 . 333اآلية؛ : سورة النساء[( 2)]

 . المصدر السابق[( 1)]

 . 300ػ98اآليات؛ : سورة النحل[( 4)]

 . 333اآلية؛ : سورة النساء[( 3)]

 . 48اآلية؛ : سورة النساء[( 6)]

 . 336اآلية؛ : سورة النساء[( 7)]

 . 338ػ337اآليتاف؛ : سورة النساء[( 8)]

 . 339ػ338اآليتاف؛ : سورة النساء[( 9)]

 .320ػ399اآليتاف؛ : سورة النساء[( 30)]

 الهجرة الفردية والهجرة الجماعية 

الهجرة من جملة المسائل المرتبطة بالوالية بسعتها المبحوثة في ىذا المقاـ، وقد تقدـ أف الوالية عبارة 
د وفي المرتبة الثانية إيجا. عن تبلحم صفوؼ المؤمنين، وقطع كل اتصاؿ بالصفوؼ غير المؤمنة



االرتباط الوثيق بين ىذه الصفوؼ المؤمنة والمتبلحمة بالقدرة المتمركبة في المجتمع اإلسبلمي، أي 
اإلماـ والولي والحاكم، وقد تقدـ أيضًا البحث في أنو من الذي يمكنو أف يكوف الولي والحاكم في 

ورسولو والذين آمنوا إنما وليكم اهلل }: المجتمع اإلسبلمي، وحصلنا على الجواب من القرآف، إذ قاؿ
ولو أننا فهمنا . ، وأشرنا إلى والية أمير المؤمنين[(3)]{الذين يقيموف الصبلة ويؤتوف البكاة وىم راكعوف

الوالية بهذه السعة ولم نقصر في المسألة على المسائل الفرعّية والثانوية،كانت مسألة الهجرة أحد 
ية اهلل، وأف على اإلنساف أف يصرؼ جميع القوى والقابليات توابع الوالية؛ ألنها مترتبة على اعتقادنا بوال

الجسدية والفكرية والروحية ويستادمها تبعًا إلرادة الولّي اإللهي، أي أّف على اإلنساف أف يكوف عبدًا 
 . هلل بجميع مقومات وجوده ال عبدًا للطاغوت

 : الهجرة الفردية

دراتنا واستعداداتنا تحت أمر والية اهلل، بل سيطرت عليها الـز ما تقّدـ أف نعتقد أيضًا بأنو لو لم تقع ق
قوى الطاغوت والشيطاف، فإف واجبنا اإللهي ىو أف نحرر أنفسنا من أسر والية الطاغوت، بأف نلجأ إلى 
والية اهلل، وىذا ما يسمى بالهجرة، فنشاىد أف مسألة الهجرة من المسائل التي تطرح بوصفها تتمة 

 . لمطلب الرابع في تسلسل بحثنا حوؿ مسألة الواليةللوالية، وىذا ىو ا

لماذا ينبغي على اإلنساف أف يفر من والية الطاغوت؟ إّف اإلجابة عن ىذا السؤاؿ رىن اإلجابة عن 
سؤاٍؿ آخر، ينبغي أف نحللو ونمحصو، لنتمكن من إعطاء جواب منسجم مع تعاليم العقيدة اإلسبلمية، 

المحافظة على إسبلمنا مع واليتنا للطاغوت؟ أفبل يمكن للمسلم أف  ىل من غير الممكن: والسؤاؿ ىو
يعيش تحت ظل والية الشيطاف، مع بقائو عبدًا للرحمن؟ أليس من الممكن أف يحكم آفاؽ حياة 
اإلنساف عامل غير إلهي، يقـو بإدارة جسم اإلنساف وفكره وروحو وعواطفو وأحاسيسو، ورغم ىذا يبقى 

 . لمًا؟ ىل يمكن مثل ىذا الشيء أواًل؟اإلنساف عبدًا هلل مس

ىل : ألجل اإلجابة عن ىذا السؤاؿ ينبغي القياـ بتمحيصو وتفسيره حتى يتضح الجواب، فنحن نتساءؿ
علينا أف . يمكن لشاص أف يقبع تحت والية الشيطاف وأف يكوف مسلمًا؟ ىذا سؤاؿ مركب من جبئين

 . نحللهما بشكل صحيح



ص تحت والية الشيطاف، ولكن ما معنى أف يكوف تحت والية الشيطاف؟ لو الجبء األوؿ أف يكوف الشا
عندىا سيتضح معنى " والية الشيطاف"وضعنا معنى الوالية الذي استالصناه من القرآف إلى جنب جملة 

والية الشيطاف، وىو أف الشيطاف بمعناه الكلي يسيطر على جميع قوى اإلنساف واستعداداتو الابلقة، 
يفكر في ضوء رغبات . علو اإلنساف منسجمًا مع الاطوط البيانّية التي يرسمها الشيطافليكوف ما يف

الشيطاف كما لو كاف في تيار مائي قوّي ينحدر بو من مكاف مرتفع إلى مكاف سافل، وىو مع ذلك ال 
يريد يريد أف يصطدـ بالصاور فتهشم عظامو، وال يريد أو يوقعو ىذا التيار في الرماؿ المتحركة، وال 

 . أيضاً أف يغرؽ وسط ىذا التيار المتبلطم

وجعلناىم أئمة يدعوف إلى }: إف والية الطاغوت والشيطاف من ىذا القبيل، لذلك تقوؿ اآلية الكريمة
جهنم * ألم تَر إلى الذين بّدلوا نعمة اهلل كفرًا وأحلوا قومهم دار البوار }: وآية ُأخرى[( 2)]{النار

أّي نعمة كفروا بها؟ نعمة القدرة التي ىي مظهر لقدرة اهلل، قدرات الدنيا، [(. 1)]{يصلونها وبئس القرار
نعمة االستيبلء على إدارة األمور، نعمة الحصوؿ على القابليات واألفكار والطاقات اإلنسانية الهائلة، 

عوا ىذه كلها نعم من شأنها أف تكوف مصدرًا لاير اإلنساف، وكل واحد من أفراد اإلنساف الذين وق
تحت والية الذين أشارت لهم اآلية كاف بإمكانو أف يكوف إنسانًا كبيرًا في حدّْ نفسو، وكاف بإمكانو بلوغ 

قاـ اإلماـ موسى بن جعفر . أعلى مدارج الكماؿ، إاّل أف ىؤالء كفروا بالنعمة، ولم يصرفوىا في محلها
بلؿ قومو دار البوار؛ ألف ىاروف كاف بتبلوة ىذه اآلية على ىاروف، وأفهمو أنو ىو الذي يقـو بإح( ع)

فهل نحن كافروف؟ وكاف مراده أفلسنا نعتقد باهلل ورسولو ودينو، لذا أجابو اإلماـ بهذا اآلية : قد سألو
ليس اهلل موجودًا، والقرآف كتاب كاذب، وأف النبي : ليفهمو أف الكافر ليس فقط الذي يقوؿ صراحة

وىو الذي يصّرح بكفره، فيتعرؼ اإلنساف عليو وينظم معو  أسطورة مثبًل فهذا أحد مصاديق الكفر،
إال أف الكافر األسوأ ىو الذي يكفر بالنعم التي أعطيت بيده ويصرفها في غير . عبلقتو بشكل صحيح

محلها الصحيح، وبذلك ال يقـو بتدمير نفسو فقط، بل يقـو بتدمير جميع من ىو تحت واليتو 
تستتبع مثل ىذه النتيجة، ىل سرتم في يـو في طريق مبدحمة؟ تريد إف والية الطاغوت . ويدخلهم جهنم

أف تذىب إلى ىذه الجهة لكن الجموع تقذؼ بك إلى الجهة اأُلخرى، فكذلك من يعيش تحت والية 
الطاغوت، يريد أف يكوف صالحًا وإف يحيا حياة شريفة واف يكوف إنسانًا، وأف يعيش مسلمًا ويموت 

أحيانًا تقع . طيع، أي أف تّيار المجتمع يقـو بحرفو دوف أف يستطيع المقاومةمسلمًا، إاّل أنو ال يست



آالؼ األسماؾ في الشباؾ فيقاـ بسحبها من وسط البحر إلى الساحل من دوف أف تعلم حتى سمكة 
واحدة بالجهة التي تسير إليها، وكل واحدة منها تعتقد أنها متاذٌة لنفسها طريقًا الحبة، تسير فيها 

كذلك فإف شبكة النظاـ . رىا، غافلة عن أنها في الواقع مسيَّرة، وأف مقصدىا ىو مقصد الصيادباختيا
الجاىلي الافية تقـو بسحب اإلنساف إلى الجهة التي يقصدىا أصحاب ىذا الشباؾ، ويتايل الواقع 

وىذه . فيها أنو يتجو نحو مقصده، غافبًل عن أنو متجو نحو جهنم، ىذه ىي والية الطاغوت والشيطاف
ىل يمكن البقاء على اإلسبلـ : الجملة األولى من الجملتين اللتين يتركب منهما السؤاؿ، وكاف السؤاؿ

تحت ظل والية الطاغوت؟ وقد فهمنا معنى العيش تحت ظل الطاغوت إجمااًل، ويمكننا تفسيره أيضاً 
لعالم اإلسبلمي يتحرؾ بنشاط بالرجوع إلى التاريخ، أنظروا إلى عصر بني ُأمّية وبني العباس، كم كاف ا

وأي أمواج متبلطمة من المعلومات ظهرت في المجتمع اإلسبلمي آنذاؾ، كم برز من األطباء الكبار 
ومن المترجمين العظاـ في ذلك العصر المفتقر إلى المترجمين، والمعارؼ العالمية العامة في العالم 

العربية وتم نشرىا، وقد كاف المسلموف نماذج  اإلسبلمي، وقدمت ترجمة اآلثار الثقافية القديمة إلى
شاخصة في جميع الفروع من التاريخ والحديث والعلـو الطبيعية والطلب والفلك، وحتى في الفنوف 

أو الكاتب الفبلني أو المستشرؽ اآلخر إلى " جوستاؼ لوبوف"الجميلة بحيث لو نظر مستشرؼ مثل 
الث والرابع اإلسبلمي قروف تشعشع اإلسبلـ، وقد كتب ىذه الحقائق، العتقد أف القرف الثاني والث

في القرف الرابع الهجري، الحضارة التي يعتبرىا عظيمة، " تاريخ حضارة اإلسبلـ"كتابًا باسم " لوبوف"
وبشكل عاـ عندما ينظر المستشرؽ األوروبي إلى القرف الثاني والثالث والرابع الهجري يظل واجمًا 

ذلك يعود إلى أف المجتمع اإلسبلمي آنذاؾ قد برزت فيو استعدادات  مندىشاً، وكأّف السبب في
إف ىذه االستعدادات واألنشطة والقابليات ىل عادت : إال أنني أسألكم ىذا السؤاؿ. وأنشطة عجيبة

بنفع على المجتمع اإلسبلمي، واإلنسانية؟ اآلف مضى عشرة قروف على تلك القروف، وليس لدينا 
إف عالم اإلسبلـ ىو الذي أوجد ىذه المعاىد، : أف نقوؿ للعالم غير اإلسبلمي تعصب تجاىها، ويمكننا

إاّل أنو فيما . وأسس تلك الفلسفة، وإف العالم اإلسبلمي ىو الذي فعل ىذا الشيء في الطب والطبيعة
إف تلك القدرات قد أعطت ثمارىا وانتهت لصالح المجتمع : بيننا ىل يمكن أف نقوؿ بإنصاؼ

ا الذي ورثو المجتمع اإلسبلمي من ذلك بعد مرور عشرة قروف؟ لماذا لم تبق لنا تلك اإلسبلمي؟ م
الثروة العلمية والثقافية؟ لماذا نحن الذين عرفنا قبل عشرة قروف بأننا مجتمع وضاء، لسنا اليـو وضائين 



لّْ أو ساطعين؟ ىل لذلك سبب سوى أف ىذه األنشطة وإف كانت إنسانية إاّل أنها مغطاة وتحت ظ
 . الطاغوت؟

إفَّ الشياطين ىي التي كانت تلعب بمقدرات المجتمع اإلسبلمي، وألجل إعبلء اسمهم وشهرتهم، وأنو 
قد حدث ىذا الشيء على عهد الاليفة العباس الفبلني، وأقدـ على ترجمة الكتب، ولو أنهم بداًل عن 

و وغير ذلك أقدموا على تالية جميع ىذه النشاطات في الطبيعيات والرياضيات والفلك واألدب والفق
المكاف للحكومة العلوية وتنصيب اإلماـ الصادؽ مثبًل، فيمسك ببماـ األمور فحتى لو فرضنا محااًل أف 
قطف الثمار من ىذه األمور العلمية واألدبية، وىذه األمور التي يفتار بها العصر الحاضر تأخر مائة 

في طريقها الصحيح، فبل يقدـ   شرية وصرفت الطاقاتسنة أيضًا لكاف أصلح لئلنسانية ولتطورت الب
على ترجمة الكتاب الفبلني ويقاـ بإيصاؿ الطلب إلى أعلى مراحلو، بينما يتدنى مستوى األخبلؽ حتى 
يصل إلى درجة الصفر، تمامًا كحضارتنا في العصر الحاضر، حيث توصلت القوى العالمية العظمى إلى 

نحن اكتشفنا الدواء الفبلني : قوؿ وىم يفاروف بذلك ويقولوفاختراعات واكتشافات محّيرة للع
إاّل أنهم بالنسبة إلى األخبلؽ مازالوا يعيشوف أخبلؽ العصور الوسطى، وما زاؿ . وأخترعنا ىذه األمور

الغنى الفاحش ضاربًا أطنابو إلى جنب الفقر المرقع، وما زاؿ اإلنساف الواحد منفردًا بكل الحصص التي 
يين الفقراء في البلداف المحرومة، إال أف ىؤالء يفاروف بتقدمهم العلمي، بالضبط كما ىي ملك لمبل

حصل في القرف الثاني والثالث والرابع في المجتمع اإلسبلمي، فالتقدـ العلمي كبير إاّل أف البذخ 
د، وكاف الرائي وإغفاؿ الفضائل والقيم اإلنسانية واألصالة، والتفاوت الطبقي كاف ضارباً أطنابو بنحو شدي

يبصر حالتين من الموت في آف واحد، إحداىما من شدة الجوع، والثانية من البطنة، ِلَم لْم يتمكن 
المجتمع اإلسبلمي آنذاؾ مع كل تلك القابليات العلمية من أف يكوف زىرة في بستاف الفضيلة 

عض األشااص بكل فار واإلنسانية؟ في تاريخ القرف الثاني والثالث الهجري يمكننا ذكر أسماء ب
واعتباز ونضع اسمهم في قائمة من يفار بهم العالم، وىم أولئك الذين حاربوا بشدة ذلك النظاـ 
المتحضر، ومن المثاؿ يمكن لنا أف نذكر المعلى بن خنيس الذي عمدوا إلى شنقو في السوؽ أو ابن أـ 

أربعمائة جلدة، ويحيى بن زيد  طويل الذي قطعت يداه ورجبله ولسانو، ومحمد بن عمير الذي جلدوه
الذي قتلوه في جباؿ خراساف في باكورة شبابو ولو من العمر ثمانية عشر عامًا، وزيد بن علي الذي بقي 

جوستاؼ "مصلوبًا أربع سنوات، ىؤالء لم تربطهم أية أواصر بتلك الحضارة العظيمة التي يذكرىا السيد 



الية الطاغوت والشيطاف على مجتمع وتسلطو على مقاليد ، بل كانوا ضدىا، فإذف تشاىدوف أف و "لوبوف
األمور يؤدي إلى استنباؼ الطاقات، وإف ما يحققو من إنجازات ال يساوي شيئًا قباؿ القيم األصلية 

فمع كل ىذا أفيمكن العيش في ظل والية الطاغوت، والبقاء على . والموازين اإلنسانية المصّنعية
ش مع البقاء على اإلسبلـ؟ إنو وضع جميع اإلمكانات والقابليات والقدرات اإلسبلـ؟ وأساساً ما ىو العي

تحت اختيار اهلل عب وجل من األرواح واألمواؿ واألفكار، وحوؿ ىذا األمر لدينا مثاؿ من المجتمعات 
السابقة والمجاميع المتمردة التي خرجت على األنظمة الطاغية وىاجرت إلى اهلل، المثاؿ األوؿ، مجتمع 

مدينة في حياة رسوؿ اهلل، كاف مجتمع المدينة مجتمعًا عابدًا هلل، مسلمًا، وكانت كل خطوة ترفع ىي ال
في سبيل اهلل، وىناؾ حتى اليهودي أو المسيحي لو عاش تحت ظل النظاـ الجاىلي، فكاف في عهد 

اف حتى رسوؿ اهلل كل شيء في سبيل اهلل من النقود والسيوؼ واألفكار، وكل شيء يصد من اإلنس
بما أنو ( ع)العواطف واألحاسيس، وكذلك الوضع تقريبًا في زمن أمير المؤمنين؛ ألف أمير المؤمنين 

إال أنو ورث ذلك المجتمع السيئ وتلك ( ص)ولوي اهلل والحاكم اإللهي لم يكن ياتلف عن رسوؿ اهلل 
ىذا . المشاكل والصعاباإلضطرابات والمعّوقات، ولو أف الرسوؿ أيضًا كاف في مكانو لواجهتو نفس 

 . في المجتمعات

 : الهجرة الجماعية

على طوؿ التاريخ، ومع  ( ع)وأما نماذج الهجرة في المجاميع، فهو مجموعة الشيعة الملتفّين باألئمة 
كل األسف فقد انقضى شهر رمضاف ولم نصل إلى بحث اإلمامة بشلك مفصل وإال لطرحنا بحث 

بهم، ( ع)تكم بكيفية وضع ىذه المجموعة المتبلحمة وعبلقة اإلماـ اإلمامة بعد بحث الوالية، وألخبر 
 . وعبلقة الشيعة بالمجتمع الذي يعيشوف فيو، لذا فإنني مضطر لبلكتفاء باإلشارة اإلجمالية

كاف الشيعة يعيشوف في الظاىر تحت ظل نظاـ الطاغوت، إال أنهم في الواقع كانوا يسيروف في اتجاه 
( ع)الطاغوت، ويمكن اإلشارة مثبًل إلى تلك الفئة القليلة التي كانت مع الحسين معاكٍس تمامًا لنظاـ 

فإف ىذه الفئة قد قامت تتحدى ىذا السيل الهادر وتسير بعكس تيّاره، وىذا نموذج من نماذج الهجرة 
ميع وأما األشااص العادّيوف، والفرد الشكل عاـ فإنو ال يمكنو أف يبقى مسلمًا وأف تكوف ج. الجماعية



استعداداتو وقواه وطاقاتو تحت اختيار أمر اهلل في حين أف يعيش في ظل مجتمع الطاغوت، فالذي 
 . يعيش تحت كنف الطاغوت ال يمكنو أف يكوف عبدًا هلل ومسلماً 

إف اهلل (: "ع)وىو من أقدـ كتب الشيعة وأكثرىا اعتبارًا قوؿ اإلماـ الصادؽ ( الكافي)ينقل في كتاب 
عذب أمة دانت بإماـ ليس من اهلل وإف كانت في أعمالها برًة تقّية، وأف اهلل ليستحي أف ال يستحي أف ي

 [(. 4")]يعذب أمة دانت بإماـ من اهلل وإف كانت في أعمالها ظالمة مسيئة

وأنا دائمًا أشبو مفاد ىذا الحديث بسيارة تركبونها قاصدين إلى نيشابور فلو سلكت ىذه السيارة طريق 
تصل حتمًا إليها ولو فرضنا أنها مثبًل سلكت طريقًا يؤدي إلى طبس أو قوجاف فمن  نيشابور فسوؼ

المسلم بو أنها سوؼ ال تصل إلى مقصدىا، فلو كاف الذين يركبوف ىذه السيارة المتجهة إلى بيروت من 
األناس الصالحين فبها ونعمت، وإف لم يكن لديهم حصن من األدب اإلنساني فإنهم مع ذلك سيصلوف 

يروت وإف أساؤوا التصرؼ في الطريق، وطبعًا سيلقوف تبعات إساءتهم وسوء خلقهم، وىذا بابلؼ ب
تلك السيارة التي تسلك طريق طبس، فحتى لو كاف جميع من فيها متحليًا باألخبلؽ الحسنة إاّل أنهم 

اعتراضًا، يشاىدوف أف ىذه السيارة قد انحرفت عن طريقها الصحيح دوف أف يحركوا ساكنًا أو يبدوا 
فمن الواضح أنهم سوؼ ال يصلوف إلى ىدفهم وغايتهم، في المثاؿ األوؿ كاف السائق أمينًا شريفاً 

وفي المثاؿ الثاني لم . وإمامًا من قبل اهلل قاـ بإيصالهم إلى الغاية، وإف لم يكونوا على أخبلؽ رفيعة
، أو كانت لديو حاجة في طبس فقدـ يكن السائق عالمًا بالطريق ولم يكن أمينًا بل كاف تابعًا لهواه

حاجتو على حاجة اآلخرين، إف ىؤالء سوؼ ال يصلوف إلى مقصدىم طبعاً حتى ولو كانوا مهذبين وذوي 
 . أخبلؽ عالية

إف المجتمع الذي يدار من قبل والية الطاغوت كتلك السيارة التي يقودىا سائق غير أمين ال يتمكن فيو 
إسبلمهم، وقد يرد سؤاؿ، وىو أنو في ىذه الحالة ما الذي يجب على األشااص أف يحافظوا على 

إف الذين توفاىم المبلئكة ظالمي أنفسهم }: المسلمين فعلو؟ إف اآلية القرآنية تجيب عن ىذا السؤاؿ
بالضبط كالطبيب حينما يقف على وخامة المرض وأف ال رجاء في الشفاء فيقوؿ { قالوا فيهم كنتم

حد اآلف؟ فكذلك المبلئكة تتعجب من رداءة روح ىؤالء والمستنقع الذي كانوا فيو أين كنت ل: لمريضو



لم يكن لهم االختيار في رسم { قالوا كنا مستضعفين في األرض}: ؟ فيقولوف في الجواب{فيم كنتم}
الاطوط العريضة لسلوكية المجتمع في حركتو وسكونو واتجاىاتو وفعالياتو، وكما قلنا سابقًا يسيروف 

نما وجهتهم حباؿ المسيرين، تصوروا مجموعة من أطفاؿ الروضة تتراوح أعمارىم بين األربع والامس أي
سنوات، أتذكر حينما كنا نارج من المدرسة لم نكن نعلم أين نذىب، وكاف علينا مراقب بيده عصا 

بيت أحد اذىبوا من ىنا، توجهوا إلى ذلك المكاف، وفجأة نشاىد أنفسنا في بيوتنا أو في : ينادي
أصدقائنا، فكذلك وضع ىؤالء المستضعفين في األرض، فهم بالضبط كحصاف الناعور يدور ويدور 

ربما وصلت : ويدور، وقد حجبت عيناه بغطاء، ولو تصورنا أّف ىذا الحصاف كاف لو شعور لسأؿ نفسو
فس المكاف الذي كاف إلى باريس؟ إاّل أنو بعد أف يباح عن عينو الغطاء في الغروب يرى نفسو واقفاً في ن

، وطبعًا ىذا يصح بالنسبة إلى المجتمعات التي ال تدار من قبل نظاـ كفوء وال يُعار  فيو بداية اليـو
اإلنساف فيها أية أىمية ال تلك المجتمعات التي تعتقد بكرامة اإلنساف وتعمل من أجلها، وال ذلك 

مع أنو غنٌي عن مشاورة { اروىم في األمروش}: والقرآف يقوؿ لو( ص)المجتمع الذي يقوده رسوؿ اهلل 
وأما المجتمعات التي تدار بالنظم الفردية والظالمة . الناس، إنما ليشعرىم بكرامتهم وكبر شاصيتهم

قالوا ألم تكن أرض }: والجاىلة فإف أغلبية الناس فيها مستضعفوف، فتقوؿ لهم المبلئكة في الجواب
ن السجن الذي أنتم فيو وتذىبوا إلى المكاف الذي يمكنكم أف وتتحرروا م{ اهلل واسعة فتهاجروا فيها

تعبدوا فيو اهلل عب وجل، وتصرفوا قواكم في الطريق الصحيح؟ إلى مكاف ال تكونوف فيو مستضعفين؟ من 
خبلؿ ىذا الجواب يتضح أف منطق المبلئكة منطبق تمامًا مع منطق اإلنساف العاقل، فالعقل أيضاً 

: فسو، وىنا يصمت ىؤالء وال يحيروف جوابًا لذلك ياتم القرآف نهايتهم بقولويذىب إلى ىذا الشيء ن
 [(. 3)]{فأولئك مأواىم جهنم وساءت مصيراً }

طبعًا ىناؾ حاالت استثنائية؛ إذ أف ىناؾ من ال يمكنو أف يهاجر، فبعض الناس مرضى وبعضهم شيوخ 
إاّل المستضعفين من الرجاء والنساء }: ىأو صغار أو نساء ليس بمستطاعهم أف يهاجروا، فلذا قاؿ تعال

فأولئك عسى اهلل أْف يعفو عنهم واف اهلل عفوًا * والولداف ال يستطيعوف حليًة وال يهتدوف سبيبًل 
 [(. 6)]{غفوراً 



وبعد ذلك ولكي ال يستشعر الذين توجو إليهم الاطاب ويتصوروف أف الهجرة سوؼ تكوف سببًا في 
ذا السؤاؿ في أنفسهم، وأنو ماذا سوؼ يحصل، ىل نستطيع أو ال وال يرددوف ى. ذلهم وىوانهم

ومن يهاجر في سبيل اهلل يجد في األرض مراغمًا كثيراً }: نستطيع، جد أوال نجد، فاآلية تجيب
فيحس بأنو كاف في سجن ضيق عندما كاف تحت نير سلطة الطاغوت، أما اآلف وقد [( 7)]{وسعة

انت الصبلة في المسد حسرًة في صدره، وإف تجرأ وصّلى ركعتين ك. ىاجروا فإّف اآلفاؽ رحبة واسعة
في المسجد الحراـ إنهالوا عليو بعد ذلك بالهراوات فيوسعونو ضربًا، وىذا كاف أقصى غاية اإلسبلـ، إال 
أنو بعد أف ىاجر المسلموف إلى أرض الحرية والهواء المطلق والمجتمع اإلسبلمي تحت ظل والية اهلل 

، ىنا تتضح درجة األفراد في التقوى والعبادة، فإف الذي يسعى "يتسابقوف إلى الايرات"ا ورسولو، كانو 
فباألمس في مجتمع مكة لو علموا بشاص . نحو اهلل أكثر ويعبد ويسعى ويجاىد وينفق فهو األعب

وتأتي إلى أعطى درىمًا في سبيل اهلل لقاموا بإحماء الحديد لو، واحرقوه وعّذبوه، إاّل أنو بعد أف تهاجر 
مدينة الرسوؿ حينها سترى السعة والفضاء الرحيب ػ وكيف يتمكن اإلنساف من التحليق إلى كبد 

ومن يارج من }: وأما إذا ىاجرت وسّلمت الروح في الطريق، فماذا يحصل؟ يجيُب القرآف. السماء
؛ [(8)]{غفورًا رحيماً  بيتو مهاجرًا إلى اهلل ورسولو ثم يدركو الموت فقد وقع أجره على اهلل وكاف اهلل

 . ألنك قمت ببذؿ ما في وسعك وال يريد اإلسبلـ منك أكثر من ذلك

والبد من اإللتفات إلى أف ىذا الحديث ىو األخير في بحث الوالية، وىذا البحث سيبقى ناقصًا تقريباً، 
إلى دار الهجرة لذا أقوؿ إف الهجرة انتقاؿ من دار الكفر ووالية غير اهلل ووالية الشيطاف والطاغوت 

واإليماف تحت والية اهلل واإلماـ والرسوؿ وولي اهلل، فلو حصل أف لم تكن ىناؾ منطقة كهذه، فماذا 
ينبغي أف نفعل؟ ىل يتعّين أف نبقى في دار الكفر، أـ البد من التفكير في إيجاد داٍر للهجرة، كما صنع 

وإنما النبي قاـ بإيجادىا بهجرتو، فأحياناً فإنو قبل أف يهاجر لم تكن ىناؾ دار للهجرة، ( ص)الرسوؿ 
يكوف لبامًا على بعض األشااص أف يحددوا بهجرتهم نقطة بدء الهجرة، وأف يقوموا بتأسيس المجتمع 

 . ىذا حاصل البحث في الهجرة. اإلسبلمي، عندىا يهاجر المؤمنوف إليو
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 : حوؿ الوالية الهجرة

ت والشيطاف في النظاـ الجاىلي بربط المؤمن بحباؿ شتى بقدرة الطاغوت، ػ تقـو والية الطاغو 4
وتحاصرُه بشباؾ خفّية، وتسلبو حريتو وتجرفو مرغمًا نحو النهاية المأساوية التي ستحل بذلك النظاـ، 
وتمنعو من االستفادة من قواه في سبيل اهلل وفي الطريق الذي يرسمو اإلسبلـ، وىذه القاعدة التي ال 

لف، تؤدي إلى التفكير في الهجرة، ومعناىا الهروب من قيود النظاـ الجاىلي إلى محيط الحرية تتا
اإلسبلمي، حيث تقـو جميع العوامل بتقريبو من الهدؼ الذي يرضي اهلل، وحيث يجري التيار الطبيعي 

بواب الشر للمجتمع نحو تعالي الفكر والروح والمادة وتكاملها، وحيث تفتح أبواب الصبلح، وتغلق أ
فإذف تعد الهجرة في أصل الوالية أمرًا ضروريًا للمؤمن في أف يتعد . والفساد، أي المجتمع اإلسبلمي

إف الذين آمنوا }باالنتقاؿ من المحيط الجاىلي إلى المجتمع اإلسبلمي، وأف يطأ أرض والية اهلل 
أولئك بعضهم أولياء بعض  وىاجروا وجاىدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل اهلل والذين آووا ونصروا

والذين آمنوا ولم يهاجروا مالكم من واليتهم من شيء حتى يهاجروا وإف استنصروكم في الدين فعليكم 
والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إاّل * النصر إاّل على قـو بينكم وبينهم ميثاؽ واهلل بما تعملوف بصير 

آمنوا وىاجروا وجاىد في سبيل اهلل والذين آووا  والذين* تفعلوه تكن فتنة في األرض وفساد كبير 
 [(. 9)]{ونصروا أولئك ىم المؤمنوف حقاً لهم مغفرة ورزؽ كريم
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