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ةمدقم

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
مقدمة

ا ْل َح ْم ُد للِهَّ ِ ا َّلذِ ي َهدَا َنا ِل َه َذا َو َما ُك َّنا ِل َن ْه َتدِ يَ َل ْوال �أَ ْن
َهدَا َنا اهللُ.
وال�ص�ل�اة وال�س�ل�ام على ر�س ��ول اهلل محم ��د ،و�سالم
اهلل على من نجتمع في هذا اليوم بمنا�سبة �إحياء ذكرى
�إع�ل�ان واليت ��ه على الأم ��ة كلها ،الإمام �أمي ��ر الم�ؤمنين
و�سي ��د الو�صيي ��ن علي ب ��ن �أبي طالب (�س�ل�ام اهلل عليه)
و�صل ��ى اهلل و�سل ��م عل ��ى �أه ��ل بي ��ت ر�س ��ول اهلل الذي ��ن
نهج ��وا نهجه و�س ��اروا ب�سيرت ��ه ف�أ�صبحوا هُ ��داة للأمة،
ور�ض ��ي اهلل عن �ش ��يعتهم الأخيار الذين �آمنوا بمحبتهم
ومودته ��م وواليته ��م واقتف ��وا �آثارهم واهت ��دوا بهديهم
من الأولين والآخرين.
�أيها الإخوة الكرام نرجو من اهلل �سبحانه وتعالى �أن
يتقب ��ل من ��ا �إحياءنا لهذه الذك ��رى العظيمة حيث نكون
بذلك � -إن �ش ��اء اهلل  -قد ن�ص ��رنا ر�س ��ول اهلل (�ص ��لوات
اهلل عليه وعلى �آله) و�أحيينا �س ��نته وعملنا على �أن يمتد
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وي�س ��تمر بالغ ��ه ف ��ي الأمة جي�ل ً�ا بعد جي ��ل .كما نرجو
�أي�ض� �اً �أن نكون بعملنا هذا قد ن�ص ��رنا الإمام عل ًّيا (عليه
ال�س�ل�ام) فندخل �ض ��من دعوة ر�س ��ول اهلل (�ص ��لوات اهلل
عليه وعلى �آله) «وان�صر من ن�صره».
أهمية مناسبة يوم الوالية

منا�س ��بة ي ��وم الوالية وحدي ��ث الوالية ال ��ذي نقيمه
كل ع ��ام ه ��ي منا�س ��بة له ��ا عمقه ��ا التاريخ ��ي والثقاف ��ي
والعقائ ��دي بال�ش ��كل ال ��ذي يجعله ��ا �أه ��م منا�س ��بة ف ��ي
حي ��اة الأم ��ة الإ�س�ل�امية وه ��ي الق�ض ��ية الت ��ي تحتاجها
الأم ��ة ف ��ي كل زمان وم ��كان وتمثل الح ��ل والمخرج لها
ف ��ي كل الع�ص ��ور والآلي ��ة التي عل ��ى �أ�سا�س ��ها يبنى واقع
الأمة الإ�س�ل�امية بناء قر�آن ًّيا يجعلها �أمة عظيمة قادرة
عل ��ى �أداء م�س ��ئوليتها التي كلفت به ��ا وجاهزة لمواجهة
�أعدائه ��ا ب ��كل �أنواعه ��م و�أ�ص ��نافهم بعي ��دة ع ��ن ظل ��م
الظالمين وهيمنة الم�ستكبرين وطغيان المت�سلطين.
ول ��و �أن الأم ��ة عادت �إلى مثل هذا اليوم وما قدم فيه
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الر�س ��ول (�ص ��لوات اهلل عليه وعلى �آله) م ��ن بالغ مبين
وم ��ن �أ�س ���س مهمة في والية �أمر الأم ��ة لما ظلمت ولما
تمكن المف�س ��دون والطامعون والظلمة والم�س ��تكبرون
م ��ن الهيمن ��ة عليه ��ا و�إذالله ��ا ولكن ته ��اون الأمة ببالغ
الر�س ��ول ف ��ي ه ��ذا الي ��وم والحلول الت ��ي قدمه ��ا جعلها
�أمة تعي�ش حالة رهيبة من الظلم واال�س ��تبداد وبال�شكل
ال ��ذي ل ��م يح�ص ��ل لأي �أم ��ة �أخ ��رى حت ��ى ظه ��رت ف ��ي
الأخي ��ر �أم ��ة عاجزة ع ��ن �أداء دورها في هداية الب�ش ��رية
مفارقة لخيريتها التي ت�ؤهلها لتكون �أمة جديرة بن�شر
المعروف في كل بقعة من بقاع العالم وقادرة على �إزالة
المنكر من هذا الوجود.
فما الذي حدث يف هذا اليوم؟

يق ��ول ال�س ��يد ح�س ��ين ر�ض ��وان اهلل علي ��ه ف ��ي (حدي ��ث
الوالية):
في الثامن ع�ش ��ر من ذي الحجة من ال�سنة العا�شرة
للهج ��رة وبع ��د عودة الر�س ��ول (�ص ��لوات اهلل عليه وعلى
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�آل ��ه) م ��ن حجة ال ��وداع م ��ع ع�ش ��رات الآالف م ��ن جموع
الم�س ��لمين وق ��ف ف ��ي وادي ُ
[خم] – وه ��ي منطقة بين
مك ��ة والمدين ��ة وهي �أق ��رب ما تك ��ون �إلى مك ��ة -بعد �أن
ن ��زل عليه قول اهلل �س ��بحانه وتعالىَ }:يا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
��ول

��ك ِم ْن َر ِّب َ
َبلِّ��غْ َم��ا �أُن ِْز َل ِ�إ َل ْي َ
��ك َو ِ�إ ْن َل ْم َت ْف َع��لْ َف َما َبلَّغْتَ
هلل ال َي ْه ِدي
َّا���س �إِنَّ ا َ
ِر َ�س��ا َل َتهُ َوا ُ
��م َك مِ��نَ الن ِ
هلل َي ْع ِ�ص ُ
ا ْل َق ْو َم ا ْل َكا ِف ِرينَ {(المائدة.)67:

بع ��د نزول ه ��ذه الآية ،وفي وقت الظهي ��رة ،في وقت
ح ��رارة ال�ش ��م�س ،وحرارة [ال َّر ْم َ�ض ��اء] �أعلن ر�س ��ول اهلل
(�ص ��لى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) لمن تقدم �أن يعودوا،
وانتظ ��ر في ذلك المكان حتى تكامل الجمع ،وبعد ذلك
لي�ص� � َع َد عالي� �اً فوقها؛ لتراه تلك
ُر َّ�ص ��تْ له �أ ْقتاب الإبل ْ
الأم ��ة �-إن كان ينفعه ��ا ذل ��ك -لت ��راه ،لت�ش ��اهده ،وه ��ي
تعرفه ب�شخ�ص ��ه ،لترى عل ًّيا ويد ر�س ��ول اهلل رافعة ليده
وهي تعرف �شخ�ص [علي] ،ومن فوق تلك الأقتاب يعلن
مو�ضوعاً ها ًّما ،يعلن ق�ضية هامة هي ق�ضية والية �أمر
هذه الأمة من بعده (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم).
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عندم ��ا �ص ��عد وبعد �أن رف ��ع يد علي (عليه ال�س�ل�ام)
خط ��ب خطب ��ة عظيم ��ة ق ��ال فيه ��ا« :ي��ا �أيه��ا النا���س

�إن اهلل م��والي ،و�أن��ا مول��ى الم�ؤمني��ن �أول��ى بهم من
ال
عل��ي مواله ،اللهم َو ِ
�أنف�س��هم فمن كنت مواله فهذا ٌّ
من َوااله ،وعا ِد من عاداه ،وان�ص��ر من ن�صره ،واخْ ُذل
من َخ َذله».

ت�سل�س ��ل ه ��ذا الحدي ��ث ين�س ��جم ان�س ��جاماً كام�ل ً�ا،
الترتيب ��ات الت ��ي �أعل ��ن فيه ��ا الر�س ��ول (�ص ��لى اهلل عليه
وعلى �آله و�سلم) هذا المو�ضوع تن�سجم ان�سجاماً كام ً
ال
مع لهجة تلك الآية ال�س ��اخنةَ }:يا �أَ ُّي َها ال َّر ُ�س ُ
ول َبلِّغْ َما

ْ��ز َل �إِ َل ْي َك ِم ْن َر ِّب َ
��ك َو�إِ ْن َل ْم َت ْف َعلْ َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�س��ا َل َتهُ
�أُن ِ
��دي ا ْل َق�� ْو َم
َّا���س �إِنَّ ا َ
َوا ُ
هلل ال َي ْه ِ
��م َك مِ��نَ الن ِ
هلل َي ْع ِ�ص ُ
ا ْل َكا ِف ِرينَ {(المائدة.)67:

مو�ض ��وع ه ��ام بال ��غ الأهمي ��ة ،ق�ض ��ية خطي ��رة بالغة
الخطورة ،ور�سول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آله و�سلم)
يعرف ويقدر كل مو�ض ��وع حق قدْره ،ويعطي كل ق�ض ��ية
�أهميته ��ا الالئقة بها .يخاطب النا�س« :يا �أيها النا�س
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�إن اهلل م��والي» وهذه هي �س ��نة الأنبياء ،وخا�ص ��ة مع
تل ��ك الأم ��م الت ��ي ال ت�س ��مع وال َت ِع ��ي ،فقد ق ��ال نبي من
�أنبياء اهلل من بني �إ�سرائيل عندما �س�أله قومه �أن يبعث
لهم َملِكاً يقاتلون معه وتحت رايته في �س ��بيل اهلل ،ماذا
��م َطا ُل َ
وت َم ِلك ًا{(البقرة :من اآلية
ق ��ال؟}�إِنَّ ا َ
هلل َق ْد َب َع َث َل ُك ْ
 )247وهاهن ��ا بنف�س الأداء�« :إن اهلل موالي» ت�س ��اوي:
��د َب َع َث َل ُك ْم َطا ُل َ
وت َم ِلك ًا{(البقرة :من اآلية )247؛
}�إِنَّ ا َ
هلل َق ْ
ليق ��ول للأم ��ة� :إني و�أن ��ا �أبلغ عندما �أق ��ول لكم« :فمن
علي مواله» �إنم ��ا �أبلغ عن اهلل ،ذلك
كنت م��واله فهذا ٌّ
�أم ��ر اهلل ،ذلك ق�ض ��اء اهلل ،ذلك اختي ��ار اهلل ،ذلك فر�ض
اهلل ،وذل ��ك �إكم ��ال اهلل لدين ��ه ،وذل ��ك �أي�ض� �اً مظه ٌر من
مظاهر رحمة اهلل بعباده.
«�إن اهلل م��والي ،و�أن��ا مولى الم�ؤمني��ن �أولى بهم
من �أنف�سهم» هكذا من عند اهلل �إلى عند ر�سوله (�صلى

اهلل عليه وعلى �آله و�سلم) ،والية ممتدة ،والية متد ِّرجة
ال ينف�صل بع�ضها عن بع�ض.
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ثم يقول« :فمن كنتُ مواله» �ألي�س كل م�ؤمن فينا
يعتقد وي�ؤمن ب�أن ر�س ��ول اهلل (�صلى اهلل عليه وعلى �آله
و�س ��لم) ه ��و مواله؟ �إن كل م�س ��لم -ولي�س فقط ال�ش ��يعة
كل م�سلم يعتقد وي�ؤمن ب�أن ر�سول اهلل (�صلى اهلل عليهوعلى �آله و�سلم) هو مواله}.ال َّن ِب ُّي �أَ ْو َلى ِبال ُْم�ؤْ ِمنِينَ ِم ْن
�أَن ُف ِ�س�� ِه ْم{(األحزاب� )6 :إذاً «فمن كنتُ مواله» �أي م�سلم،
�أي �أم ��ة� ،أي �ش ��خ�ص� ،أي ح ��زب� ،أي طائف ��ة� ،أي فئ ��ة �أي
جن�س من ه�ؤالء من هذه الب�ش ��رية كلها يدين بواليتي،
عل��ي مواله»
يدي ��ن �أن ��ي �أن ��ا مول ��ى الم�ؤمني ��ن «فهذا ٌ
ال م��ن َوااله ،وع��ا ِد م��ن عاداه ،وان�ص��ر من
«الله��م َو ِ
ن�صره ،واخْ ُذل من َخ َذله».

وهك ��ذا قدم ��ت ه ��ذه الق�ض ��ية المهم ��ة للأم ��ة بهذا
الو�ض ��وح الذي لم ت�ش ��هده �أي ق�ضية �أخرى بد ًءا بلهجة
الآي ��ة وم ��رو ًرا بالترتيب ��ات التي قدمها النبي (�ص ��لوات
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) والت ��ي تبي ��ن للأم ��ة عظ ��م ه ��ذه
الم�س� ��ؤولية وخط ��ورة التفري ��ط فيه ��ا .ث ��م يختت ��م اهلل
هذه المرا�سيم العظيمة بقوله �سبحانه وتعالى}:ا ْل َي ْو َم
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�أَ ْك َملْتُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْم َو َ�أ ْت َم ْمتُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ضيتُ َل ُك ُم
(((
الإِ ْ�س َ
ال َم ِدي ًنا{(المائدة.)2 :
((( قال ال�سيد مجد الدين الم�ؤيدي رحمه اهلل في الجامعة المهمة:
خبر الغدير متواتر� ،أخرجه محمد بن جرير الطبري من خم�س
و�س ��بعين طريق� � ًا ،و�أفرد ل ��ه كتاب ًا �س ��ماه كتاب الوالي ��ة ،وذكره
اب ��ن عقدة من مائة وخم�س طرق ،ذك ��ر ذلك ابن حجر في فتح
الباري.
• وق ��ال الذهب ��ي :بهرتن ��ي طرق ��ه فقطع ��ت ب ��ه ،ورواه ابن حجر
الع�سقالن ��ي عن �سبعة وع�شرين �صحابي ًا ،ثم قال :غير الروايات
المجمل ��ة ،مث ��ل :اثني ع�ش ��ر ،ثالثة ع�شر ،جمع م ��ن ال�صحابة،
ثالثين رج ًال.
• وق ��ال ابن حجر في ال�صواعق :رواه ثالثون من ال�صحابة ،وفيه:
«الله ��م وال من وااله ،وعاد من ع ��اداه ،واخذل من خذله»� ..إلى
�آخره .وعده ال�سيوطي في الأحاديث المتواترة.
• وق ��ال محمد بن �إبراهي ��م الوزير� :إن حديث الغدي ��ر ُيروى بمائة
وث�ل�اث وخم�سين طريق ًا ،وقال المقبلي في الأبحاث� :إن كان هذا
معلوم� � ًا و�إال فما في الدنيا معلوم .وق ��ال �أي�ض ًا في الإتحاف :ومن
خم ،وقد عزاه ال�سيوطي في الجامع
�أ�شهر ما في الباب خبر غدير ّ
الكبير �إلى �أحمد بن حنبل ،والحاكم ،وابن �أبي �شيبة ،والطبراني،
وابن ماجة ،وابن قانع ،والترم ��ذي ،والن�سائي ،والمقد�سي ،وابن
�أبي عا�ص ��م ،وال�شيرازي ،واب ��ن عقدة ،و�أبي نعي ��م ،وابن حبان= ،
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أول من احتفل بالوالية هو الرسول
(صلى اهلل عليه وعلى آله وسلم)

يقول ال�س ��يد ح�س ��ين ر�ض ��وان اهلل عليه في (محا�ض ��رة
�أمر الوالية):
فاجتماعن ��ا في ه ��ذا اليوم و�إحيا�ؤنا لهذه المنا�س ��بة
هو تج�س ��يد واقت ��داء واتباع الجتماع تاريخ ��ي قبل �ألف
و�أربعمائ ��ة ع ��ام ،اجتم ��اع ف ��ي ح�ض ��رت الر�س ��ول الأكرم
محم ��د (�ص ��لى اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه و�س ��لم) نعم ��ل من
خ�ل�ال اجتماعاتن ��ا ه ��ذه �أن يبقى �ص ��دى �ص ��وت ر�س ��ول
اهلل ويبقى بالغه قائماً عبر الأجيال ،يبقى ذلك البالغ
الذي �أداه ر�س ��ول اهلل (�ص ��لوات اهلل عليه وعلى �آله) من
= والخطي ��ب؛ ذل ��ك من حدي ��ث ابن عبا� ��س ،وبري ��دة ،والبراء بن
ع ��ازب ،وعمر ،وحب�شي بن جن ��ادة ،و�أبي الطفيل ،وزيد بن �أرقم،
وجرير ،وجندب الأن�صاري ،و�سعد بن �أبي وقا�ص ،وزيد بن ثابت،
وحذيف ��ة بن �أ�سيد ،و�أبي �أيوب ،ومال ��ك بن الحويرث ،وحبيب بن
بدي ��ل ،وقي� ��س بن ثاب ��ت ،وعلي بن �أب ��ي طالب ،وابن عم ��ر ،و�أبي
هريرة ،وطلحة ،و�أن�س ،وعمرو بن م ّرة� ...،إلى �آخره.
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فوق �أقتاب الإبل والم�ؤمنون ي�س ��معونه في حالة كهذه،
تحت حرارة ال�شم�س في غدير خم ،في تلك البقعة التي
ُقدم فيها بالغ له �أهميته الكبيرة في الإ�س�ل�ام ،حتى �أن
اهلل ق ��ال للر�س ��ول (�ص ��لى اهلل علي ��ه وعل ��ى �آله و�س ��لم):
نز َل �إِ َل ْي َك
} َو�إِن َّل ْم َت ْف َعلْ َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ {َ } ،بلِّغْ َما �أُ ِ
ِمن َّر ِّب َك َو ِ�إن َّل ْم َت ْف َعلْ َف َما َبلَّغْتَ ِر َ�سا َل َتهُ { (المائدة.)67:
فاجتماعن ��ا وحر�ص ��نا على �أن يبقى �ص ��وت الر�س ��ول
وبالغ ��ه وكلماته النيرة التي حملت �إلى �أمته م�ض ��موناً
مهماً وقاعدة هامة و�أ�سا�ساً هاماً في الدين يترتب عليه
م�صير هذه الأمة ،وهو مو�ضوع الوالية.
�إذاً منا�س ��بة الغدي ��ر بثقافته ��ا تج ��اه م�س� ��ألة الوالي ��ة،
هذه المنا�س ��بة التي تدفعنا �إلى االتجاه ال�ص ��حيح ،ثقافة
القر�آن الكريم �أن نتولى اهلل� ،أن نتولى ر�س ��وله� ،أن نتولى
الذي ��ن �آمن ��وا ه ��ذا االتج ��اه ال�ص ��حيح ال ��ذي ين�س ��جم مع
انتمائنا للإ�سالم ،ين�سجم مع القر�آن الكريم ،ين�سجم مع
هويتنا الأ�سا�س ��ية الذي فيه الخير لنا ،فيه العزة لنا ،فيه
الكرام ��ة لنا ،فيه ال�س ��عادة لنا ،فيه عزتن ��ا وقوتنا وخيرنا
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ف ��ي الدني ��ا والآخرةَ }:و َمن َي َت�� َو َّل هّ َ
الل َو َر ُ�سو َل��هُ َوا َّل ِذينَ
الل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {(المائدة :اآلية .)56
زْب هّ ِ
�آ َم ُنو ْا َف ِ�إنَّ ِح َ
إمياننا مببدأ الوالية هو إميان بكمال الدين

يقول ال�سيد عبدالملك حفظه اهلل:
�إيمانن ��ا بثقاف ��ة الوالي ��ة ،و�إيمانن ��ا بمب ��د�أ الوالي ��ة
ه ��و �إيم ��ان بكمال الدي ��ن ،و�أن الدين لي� ��س بناق�ص ،من
يجعلون �أمر الدولة في الإ�سالم ق�ضية غائبة لم يحدد
فيه ��ا الإ�س�ل�ام منهج� �اً ول ��م ترتب ��ط باهلل هم ي�ض ��يفون
النق�ص �إلى اهلل ،يجعلون في دينه ثلمة ونق�ص� �اً خطيراً
جدًّا ،يترتب عليه �ضياع �ش�ؤون النا�س ،ويترتب عليه �أال
يق ��وم الدين ،هذه بع�ض الأمور الهامة التي ن�س ��تفيدها
من هذه المنا�سبة التي هي منا�سبة هامة.
يقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه في (محا�ضر �أمر
الوالي ��ة)� :إن م ��ن ال يعلن ��ون ما �أعلنه الر�س ��ول في هذا
اليوم هم من َي ِ�ص� � ُمون اهلل في حكمته ،وفي عدله ،وفي
رحمته ،هم من ي�ضيفون النق�ص �إلى اهلل.
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كي ��ف يج ��وز عل ��ى اهلل �س ��بحانه وتعالى ،الذي �س ��مى
نف�س ��ه بالحكي ��م ،العلي ��م ،الع ��دل ،ال ��ذي �س ��مى نف�س ��ه
بالرحم ��ن الرحي ��م� ،أن ي�أت ��ي لينظ ��م �ش� ��ؤون كل �أ�س ��رة،
لينظ ��م حتى المواريث ،ثم ال ينظم �ش� ��أن الأمة ،ويترك
الأمة دون �أن ينظم �أمرها!.
ه ��ل يج ��وز عل ��ى اهلل؟ ه ��ذا ال يج ��وز عل ��ى اهلل ،لك ��ن
الآخري ��ن ج ��وزوه عل ��ى اهلل ،ولم ��ا ج ��وزوا عل ��ى اهلل �أن
يكون �أهمل �ش� ��أن الأمة ر�أينا ع�شرات الخلفاء ،والر�ؤ�ساء،
والزعماء الذين هم بعيدون عن الإ�س�ل�ام يتقافزون على
حكم الم�سلمين ،وعلى �أكتاف الم�سلمين جي ً
ال بعد جيل.
ه ��ل يج ��وز عل ��ى اهلل �أن يهم ��ل �أم ��ر الأم ��ة؛ ليف�س ��ح
المجال لأولئك الذين ال يدينون بدينه ،وال يخ�ش ��ونه،
وال يخ�ش ��ون الي ��وم الآخ ��ر ،هل يجوز عل ��ى اهلل �أن يترك
�ش�أن الأمة؟ ال يجوز.
فنح ��ن عندم ��ا نعل ��ن ف ��ي ه ��ذه المنا�س ��بة تولين ��ا هلل
ور�س ��وله والذين �آمنوا وفي مقدمتهم علي بن �أبي طالب
(علي ��ه ال�س�ل�ام) فهذا ما يوجب ��ه علينا دينن ��ا وما تتوقف
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علي ��ه عزتن ��ا وكرامتنا وقوتنا ونجاتنا و�س ��عادتنا .هذا هو
الم�سار الذي �سيربطنا باهلل ور�سوله هذا هو الم�سار الذي
اختاره اهلل لنا و�سمانا عندما ن�سير عليه حزبه الغالب.
البديل عن والية اهلل اليت قدمت يف يوم الغدير هو
والية اليهود والنصارى

يقول ال�سيد عبد الملك حفظه اهلل:
هذه الثمرة العظيمة التي تح�صل ما الذي يقابلها؟
الذي يقابلها ح�سب المنطق القر�آني هو التولي لليهود
والن�ص ��ارى واتخاذه ��م �أولياء �أن يك ��ون ثمنه ذلة وهوان
و�ض ��عف وعجز و�ش ��تات وفرقة و�ش ��قاء ونكد ،في مقابل
ذل ��ك ه ��ذا الرب ��ح العظيم في تول ��ي اهلل ور�س ��وله ،تولي
الإم ��ام عل ��ي (عليه ال�س�ل�ام) ،تول ��ي ه ��داة اهلل و�أوليائه
ورم ��وزه لعب ��اده� ،أن يك ��ون الثمن هو القوة ،هو الن�ص ��ر،
هو الغلبة� ،أن تكون الأمة بد ًال من �أن تكون �أمة مغلوبة
تكون �أمة غالبة ،بد ًال من تكون �أمة م�ست�ض ��عفة تكون
�أم ��ة قوية ،ب ��د ًال من �أن تكون �أمة م�س ��تذلة مهانة تكون
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�أمة عزيزة بعزة اهلل ،بعزة ر�سوله ،بعزة الإمام علي ،بعزة
الإيمان ،بعزة القر�آن الكريم ،فهناك م�س ��اران وتوجهان
متباينان ال بد للإن�سان �أن يكون في �أي منهما.
وبالتال ��ي الأم ��ة بي ��ن خياري ��ن ال ثال ��ث لهم ��ا� :إم ��ا
�أن تك ��ون ف ��ي ه ��ذا االتجاه ال ��ذي تقدمه ثقاف ��ة القر�آن
الكري ��م ،تقدم ��ه ثقاف ��ة الغدير ،تقدمه ثقاف ��ة الوالية،
�إم ��ا �أن تكون في هذا االتجاه تتولى اهلل وت�ؤمن بواليته
علي ��ك ،و�أن والي ��ة ر�س ��وله امت ��داد لواليت ��ه ،و�أن والي ��ة
الإم ��ام عل ��ي (علي ��ه ال�س�ل�ام) امت ��داد لوالي ��ة الر�س ��ول
(�ص ��لوات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) ،و�أن والي ��ة �أولي ��اء اهلل
واله ��داة لعب ��اده امت ��داد لوالي ��ة اهلل �س ��بحانه وتعال ��ى
وفي �إطار والية اهلل �س ��بحانه وتعالى ،والية قائمة على
الرحم ��ة ،والية تبني �أمة على �أ�س ��ا�س الرحمة والحكمة
والعزة ،تبني �أمة لتكون قوية ،تبني �أمة لتكون بم�ستوى
م�س� ��ؤوليتها الكب ��رى في الأر� ��ض ك�أمة �أخرج ��ت للنا�س
ت�أمر بالمعروف وتنهى عن المنكر� ،أمة لها م�س�ؤوليتها
العالمية في �إقامة الحق ،في �إقامة العدل ،في مواجهة
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الظلم ولتكون بم�ستوى هذه الم�س�ؤولية في عزتها ،في
قوتها ،في حكمتها ،في ارتقاء وزكاء نفو�س �أبنائها.
�أو �س ��يكون البدي ��ل ه ��م اليه ��ود والن�ص ��ارى والذل ��ة
والخن ��وع والعبودي ��ة واله ��وان كم ��ا هو حا�ص ��ل في هذه
المرحلة لأمة ابتعدت عن التولي الحقيقي هلل ور�سوله
والذين �آمنوا.
هذان الم�س ��اران المتباينان �إما �أن يكون الإن�سان في
ه ��ذا االتج ��اه كم�س ��لم وهذا ال�ش ��يء الطبيعي للإن�س ��ان
كم�س ��لم ،اتج ��اه �أن نتول ��ى اهلل ور�س ��وله والإم ��ام عل ��ي
(علي ��ه ال�س�ل�ام) وم ��ن ه ��م امت ��داد للإم ��ام عل ��ي (عليه
ال�سالم) في �إطار والية اهلل �سبحانه وتعالى� ،أو االتجاه
الآخ ��ر المباين لهذا االتج ��اه؛ لأن االتجاه الآخر اتجاه
اتخ ��اذ �أمري ��كا و�إ�س ��رائيل �أولي ��اء معن ��اه� :أن يكونوا هم
م ��ن يتحكم ��ون ف ��ي �ش� ��ؤون هذه الأم ��ة� ،أن يك ��ون ما هو
�س ��ائد في واقع النا�س ،ما ُيف َر�ض على النا�س ،ما يعمله
النا� ��س ،م ��ا يتوجه في ��ه النا�س ،ما ُيل� � َزم النا�س بالتوجه
�إلي ��ه ،ما ُيل َزم النا� ��س بالتقبل له هو ما تريده �أمريكا ال
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م ��ا يري ��ده اهلل ،ما تري ��ده �أمريكا ال ما ي�أم ��ر به اهلل ،ما
تقرره الإدارة الأمريكية ال ما ي�أمر اهلل به في كتابه.
في�أم ��ر اهلل ب�أم ��ر ويوجه توجيهاً معيناً ويكون هناك
ف ��ي المقاب ��ل �إرادة �أمريكي ��ة مناق�ض ��ة له ��ذا التوجي ��ه
الإلهي ،توجه �أمريكي� ،أمر �أمريكي يعار�ض هذا التوجيه
الإله ��ي ،فهن ��اك ُي�ؤ َث ��ر ما تري ��ده �أمريكا على م ��ا يريده
اهلل ،فيكون ال ُمتبع ،يكون ال ُمتق َّبل ،يكون ال�س ��ائد ،يكون
وجه �إليه
م ��ا ُيد َف ��ع �إليه النا�س ،ما ُي�ؤمَر به النا� ��س ،ما ُي َّ
النا� ��س ،م ��ا ُتب َنى علي ��ه حياتهم ،ما ُتب َنى عليه �ش� ��ؤونهم،
م ��ا ُت ��دار به �أمورهم �سيا�س ��ياً ،اقت�ص ��ادياً ،ثقافي� �اً في كل
�أمورهم و�ش�ؤونهم ما تريده �أمريكا و�إ�سرائيل ،ما تقرره
�أمري ��كا و�إ�س ��رائيل ،ما ت�أمر ب ��ه �أمريكا و�إ�س ��رائيل ،ال ما
�أراده اهلل ،ال ما �أمر به اهلل ،ال ما قرره اهلل.
يك ��ون ال ُمت َب ��ع ب ��د ًال م ��ن الق ��ر�آن الكري ��م وتعليم ��ات
الق ��ر�آن الكري ��م تعالي ��م الإدارة الأمريكي ��ة ،وما يقدمه
الأمريكيون الذين يزورون هذه الدولة العربية �أو تلك
الدول ��ة العربي ��ة ،يك ��ون هَم الزعي ��م العرب ��ي �أو الحاكم
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العرب ��ي �أو النظام العرب ��ي �أو الحكومة العربية المعينة
م�ض ��ي عل ��ى �ش ��عبها� ،أن توج ��ه �ش ��عبها� ،أن تق ��رر في
�أن ُت ِ
�ش� ��ؤون �ش ��عبها م ��ا تري ��ده الإدارة الأمريكي ��ة ،وما الذي
�س ��تريده الإدارة الأمريكي ��ة؟ ما الذي �س ��تقدمه �أمريكا
و�إ�س ��رائيل لأمتن ��ا ول�ش ��عوبنا كعدوة حاق ��دة ال تريد لنا
�أي خي ��ر ،كفئة لي�س لها �إن�س ��انية وال �ض ��مير وال �ش ��رف
وال �أخالق وال مبادئ ،كفئة تعادي اهلل وتعادي الب�شرية
وتعادي الإن�سانية؟ هل يمكن �أن يقدموا لنا ما فيه خير
لن ��ا؟ كل ما يقدمونه من خطط ،كلما يفر�ض ��ونه علينا
م ��ن ر�ؤى ،م ��ن ثقاف ��ات ف ��ي �أي �ش� ��أن من �ش� ��ؤون حياتنا
�سيا�سياً �أو اقت�صادياً �أو ع�سكرياً هو بما ي�ضرب �أمتنا.
نأتي إىل النص من البوابة القرآنية

عندما ن�أتي �إلى المو�ضوع �أي�ضاً من بوابته القر�آنية
هن ��اك �إلى جانب الن� ��ص النبوي �إلى جانب البالغ الذي
بلغه الر�س ��ول عن ربه ب�أمر ربه هناك �أي�ضاً ن�ص قر�آني
يتطابق كل التطابق مع هذا االعالن ،و�أي�ض� �اً في �س ��ورة
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ه ��ي �آخر ال�س ��ور القر�آنية نزو ًال وف ��ي المرحلة الأخيرة
م ��ن نزول الق ��ر�آن ومن حي ��اة النبي (�ص ��لوات اهلل عليه
وعلى �آله) �س ��ورة [المائدة] ورد قوله �سبحانه وتعالى:
��م ا ُ
هلل َو َر ُ�سو ُل��هُ َوا َّل ِذي��نَ �آَ َمنُ��وا ا َّل ِذي��نَ
}�إِ َّن َم��ا َو ِل ُّي ُك ُ
ال�صلاَ َة َو ُي ْ�ؤ ُتونَ ال�� َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ { نجد
ُي ِق ُ
يم��ونَ َّ

هنا �أي�ضاً الكالم نف�سه والبالغ النبوي عن اهلل �سبحانه
وتعال ��ى والن� ��ص القر�آن ��ي كالمهما قدم عن ��وان الوالية
}وليكم{.
العصبيات املذهبية بالء أصاب األمة

والم�س� ��ألة م�س� ��ألة مهم ��ة ج� �دًّا ولربم ��ا البع�ض في
الو�س ��ط الإ�س�ل�امي �أثرت عليه ��م الع�ص ��بيات المذهبية
الت ��ي ه ��ي داء ف�ض ��يع ب�ل�اء �أ�ص ��اب الأمة وب�ش ��كل رهيب
وعمى هي ُتعمي الأعين ،وت�صم الآذان عن �إدراك الحق،
وعن فهم الحق ،هي ت�صنع في كثير من الحواجز حتى
�أمام الوا�ضحات والبديهيات.
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الن� ��ص القر�آني مع البالغ النبوي عن اهلل �س ��بحانه
وتعال ��ى ق ��دم مفهوم� �اً وعنوان� �اً ا�س ��مه الوالي ��ة } َو ِل ُّي ُك ُم
اهللُ{ «�إن اهلل م��والي و�أنا مول��ى الم�ؤمنين» الن�ص
هلل
القر�آني كل م�س ��لم يقر�أ القر�آن ه ��و يقر�أه } َو ِل ُّي ُك ُم ا ُ
َو َر ُ�سو ُلهُ َوا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا{ هذا الن�ص المهم الذي يترتب
هلل
��ن َي َت َو َّل ا َ
علي ��ه ف ��ي الن� ��ص الآخر قول ��ه تعالىَ }:و َم ْ
هلل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {
َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذي��نَ َ�آ َمنُوا َف�إِنَّ ِحزْ َب ا ِ

ترى مع الأهمية �أن هناك جاذبية �إلى مدلول وم�ضمون
هذا الن�ص.
الأمة فيما تعانيه من تحديات و�أخطار ،الأمة اليوم
التي هي مغلوبة ومقهورة وتعاني من �إذالل �أعدائها لها
وهيمنتهم عليها وتغلبهم عليها قدَّم لها في هذا الن�ص
م�س ��اراً مح ��دداً من اهلل ،لي�س هو ق ��ول �إمام مذهب ،وال
ق ��ول فقي ��ه �أو عال ��م ،وال ق ��ول منظر �أو مفك ��ر ،وال قول
هلل َو َر ُ�سو َلهُ
اجته ��ادي ،ه ��و ن� ��ص �ص ��ريحَ }:م ْن َي َت�� َو َّل ا َ
َوا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا َف�إِنَّ ِحزْ َب ا ِ
هلل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {.
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يفرتض بأمتنا املستضعفة املقهورة أن تكون
متطلعة إىل ما فيه نصر وعزة وحرية

يفتر� ��ض بن�ص كهذا في هذه الأهمية لأمة مقهورة
معاني ��ة م�ست�ض ��عفة تكالب ��ت عليه ��ا الأم ��م الأخ ��رى:
الأمري ��كان وال�ص ��هاينة والإ�س ��رائيليين وغيره ��م ،كل
�أولئ ��ك الذي ��ن تكالب ��وا عل ��ى الأم ��ة ف�أذلوه ��ا وقهروه ��ا
وتحكموا بها ،وتدخلوا في كل �ش� ��ؤونها وفر�ض ��وا عليها
�إرادته ��م وتوجهاته ��م و�سيا�س ��اتهم ،وم ��ا يريدون ��ه� ،أم ��ة
كه ��ذه يفتر�ض �أن تك ��ون متطلعة �إلى الن�ص ��ر �إلى العزة
�إلى الغلبة؛ لتكون �أمة غالبة متحررة.
ن�ص مهم بكل ما للكلمة من معنى ،مهم وفي نف�س
الوق ��ت جذاب ،الإن�س ��ان الم�ست�ض ��عف المعاني المقهور
يتطلع �إلى كيف يتحرر كيف ينت�صر ،كيف َيغلِب ،وكيف
يعت ��ز ،ن� ��ص ج ��ذاب ولكن تلح ��ظ مع كل ه ��ذا هناك من
الكثي ��ر في الو�س ��ط الإ�س�ل�امي جفاء تجاه ه ��ذا الن�ص،
تج ��اه ه ��ذا المبد�أ ،تجاه هذا المو�ض ��وع ،جفاء ووح�ش ��ة
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ي�ستوح�شون ويتهربون من الجو كله ،من العبارة بكلها،
من العنوان بكله.
�أ�ص ��بح عنوان الوالية نتيجة للح�سا�سيات المذهبية
عنوان� �اً ينف ��ر منه الكثير ،ي�س ��توح�ش من ��ه الكثير مع �أن
��م ا ُ
هلل َو َر ُ�سو ُلهُ َوا َّل ِذينَ
اهلل ه ��و ال ��ذي قال�}:إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُ
�آَ َمنُوا{ث ��م عندم ��ا ت�أت ��ي �إل ��ى ه ��ذا الن� ��ص لي� ��س فيه ما
يوح� ��ش ،لي� ��س فيه ما يدعو للتهرب ،لي�س فيه ما يقلق،
لي� ��س في ��ه ما ينف ��ر ،لكن داء الع�ص ��بية �أخط ��ر داء بليت
��م اهللُ{ه ��ل ه ��ذه م�ش ��كلة؟ �أنت ��م ي ��ا
ب ��ه الأم ��م َ }:و ِل ُّي ُك ُ
�أيه ��ا الذين �أنتم م�ؤمنون م�س ��لمون تنتم ��ون �إلى الدين
الإ�سالمي تعتبرون القر�آن كتاب اهلل كتابكم ،وتعتبرونه
حج ��ة عليك ��م ونهجك ��م ،تعتب ��رون ر�س ��ول اهلل محم ��داً
(�ص ��لوات اهلل عليه وعلى �آله) نبيكم ،تعتبرون �أنف�س ��كم
ملزمي ��ن بما جاء به ،بر�س ��الته ،ومعتزي ��ن ،ومفتخرين
بذل ��ك بحك ��م هذا االنتم ��اء ،بحك ��م هذا التدي ��ن ،بحكم
هذه الهويةَ } ،و ِل ُّي ُك ُم اهللُ{وليكم الذي يتولى �ش�ؤونكم،
يتولى رعايتكم ،يتولى هدايتكم.
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ه ��ل تنفت ��ح الأم ��ة عل ��ى �أن تت�أم ��ل م ��ا معن ��ى
} َو ِل ُّي ُك ُم{حتى ت�أتي �إلى الخطوة المهمة جدًّا :التفاعل
العمل ��ي مع مبد�أ الوالية الذي يترتب عليه تغيير واقع
الأمة بكله؟ من �أمة مغلوبة �إلى غالبة ،من �أمة مقهورة
�إلى قاهرة� ،أمة تنت�صر على �أعدائها ويتغير واقعها نحو
الأف�ضل ب�شكل جذري.
لي� ��س هن ��اك انفت ��اح عل ��ى الم�س� ��ألة! الوح�ش ��ة ه ��ي
نتيجة الع�ص ��بيات المذهبية �ص ��نعت حاج ��زاً كبيراً دون
االلتفات �إلى هذا المفهوم ،ولو هناك التفاف �إليه لكان
له ت�أثير كبير في واقع الأمة.

•••
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مفهوم التولي هلل ورسوله والذين آمنوا
والية اهلل �سبحانه وتعالى

��م اهللُ{والية اهلل �س ��بحانه وتعالى هي
}�إِ َّن َم��ا َو ِل ُّي ُك ُ
والية الإله ،والية اهلل الذي نعبده والية الألوهية ك�إله
لنا ،والية الربوبية كرب لنا ن�ؤمن به نعبده نخ�ض ��ع له
نطيع ��ه نث ��ق به نت ��وكل عليه نذع ��ن لأمره نعتم ��د عليه
ن�ستهديه ،والية هداية هو الهادي الذي يهدينا ،ي�أمرنا
يوجهن ��ا يب�ص ��رنا يعلمن ��ا يق ��دم لن ��ا وير�س ��م لن ��ا معالم
ال�ص ��راط الم�س ��تقيم ،وطري ��ق الفوز والنج ��اح والفالح
والع ��زة والخي ��ر ،يدلنا على كل الخير ،على الم�ص ��لحة،
على الخال�ص ،على الحلول لم�شاكل حياتنا ،يرعانا في
كل �ش�أننا ،ين�صرنا في مواجهة �أعدائنا.
فوالي ��ة اهلل والي ��ة الألوهي ��ة والي ��ة الربوبية والية
الهداي ��ة والي ��ة المعونة وهك ��ذا والية �ش ��املة والية رب
عل ��ى المربوبي ��ن والية الإله عل ��ى العبي ��د العابدين له
الراجعي ��ن �إلي ��ه ،وه ��ي والي ��ة المل ��ك ،هو مل ��ك النا�س،
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رب النا� ��س ومل ��ك النا� ��س و�إل ��ه النا� ��س ،والي ��ة المل ��ك
ال ��ذي له الحق بالت�ص ��رف في مملكته في عب ��اده ،ي�أمر
ينهى ي�ش ��رع يقنن يفر�ض يحلل يحرم؛ لأن هذا العالم
بكل ��ه مملكت ��ه ،النا� ��س والعب ��اد مخلوقاته ،وال ��رب لي�س
ف�ض ��ولياً يري ��د �أن يفر� ��ض نف�س ��ه عل ��ى الجمي ��ع ،و�أن
يتدخل في �ش� ��ؤونهم ،الجميع عباده وعبيده ومملوكاته
ومخلوقات ��ه ،والجمي ��ع مربوب ��ون ل ��ه ،هو ال ��رب والإله
والملك والمالك والخال ��ق والرازق والمحيي والمميت
والمب ��دئ والمعي ��د� ،إل ��ى غي ��ر ذل ��ك .وه ��ذا ه ��و جوه ��ر
الإ�سالم ،جوهر ر�سالة اهلل �سبحانه وتعالى �إلى العباد.
ووالي ��ة اهلل والي ��ة رحم ��ة يرح ��م عب ��اده يتواله ��م
برعايت ��ه وحت ��ى توجيهاته وحتى تعليمات ��ه من منطلق
رحمت ��ه به ��م فيم ��ا في ��ه الخي ��ر له ��م يري ��د له ��م الع ��زة،
��ه
هلل ا ْل ِع�� َّز ُة َو ِل َر ُ�سو ِل ِ
يمنحه ��م حت ��ى م ��ن عزت ��ه} َو ِ
َو ِلل ُْم�ؤْ ِمنِي��نَ { يمنحه ��م الحكم ��ة ،يري ��د له ��م الكرام ��ة،
} َو َل َق ْد َك َّر ْم َنا َب ِني �آَ َد َم{ يريد لهم الخير ،يريد لهم �أن
يكونوا �أحراراً.
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ا ءايبنألا مهم نم
هلل ًاديبع اونوكيل تيغاوطلل ةيدوبعلا نم سانلا ريرحت ةيسيئرل
ا

من مهام األنبياء الرئيسية حترير الناس من
العبودية للطواغيت ليكونوا عبيداً هلل

وكل الأنبي ��اء الذي ��ن �أر�س ��لهم كان م ��ن مهامه ��م
الرئي�س ��ية تحري ��ر النا� ��س م ��ن العبودي ��ة للطواغي ��ت،
الإن�س ��ان ه ��و بين حالة من حالتي ��ن� :إما �أن يكون عبدا
هلل �أو عب ��داً للطواغي ��ت .ثم والية اهلل �س ��بحانه وتعالى
التي فيها كل هذا االرتباط ال�ش ��امل ،ترتبط بربك اهلل
م ��ن كل واقع حياتك ،في كل �ش� ��أنك ،ف ��ي كل �أمرك ،في
كل واقعك ،في كل ظروفك ،في م�سير حياتك بكلها.
والية الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله)

ت�أت ��ي والية الر�س ��ول امتداداً لوالي ��ة اهلل؛ ولهذا لم
يق ��ل� :إنم ��ا وليك ��م اهلل ووليك ��م ر�س ��وله ووليك ��م الذي ��ن
�آمن ��وا ،ال ،عب ��ارة واحدة} َو ِل ُّي ُك ُم ا ُ
هلل َو َر ُ�سو ُل��هُ َوا َّل ِذينَ
�آَ َمنُوا{ والر�س ��ول (�ص ��لوات اهلل عليه وعلى �آله) واليته
من موقعه في الر�س ��الة كر�سول ،ولي في ر�سالته :يبلغ
ر�س ��الة اهلل ،يربينا ،يعلمنا ،يهذبنا ،ويزكينا ،يقيم علينا
حجة اهلل �س ��بحانه وتعالى ،له علينا حق الأمر والنهي؛
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لأن ��ه ال ي�أم ��ر �إال ب�أم ��ر اهلل ،وال ينه ��ى �إال بنه ��ي اهلل وله
علين ��ا �أن نعظم ��ه �أن ندرك فيه ،عظمة الر�س ��الة ،عظمة
قي ��م الر�س ��الة ،عظمة مبد�أ الر�س ��الة التي ج�س ��دها في
واقع ��ه ،وف ��ي حيات ��ه ،وكان عظيماً بها وعظيم� �اً بمكانته
عن ��د اهلل �س ��بحانه ،نجل ��ه نحب ��ه �ش ��يء طبيع ��ي �أن تحب
ر�س ��ول اهلل (�ص ��لوات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) �أن تحب كل
تلك القيم التي كانت متج�س ��دة فيه ،ومتمثلة به ،وفيه
وفي حياته على �أ�سمى ما يكون في واقع الب�شر.
الر�سول (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) ولي ،طاعته من
ول َف َقدْ �أَ َ
طاع ��ة اهلل }مَنْ ُي ِط ِع ال َّر ُ�س َ
طا َع اهللَ{(النس�اء)80 :
لنا هذا االرتباط به معلماً قائداً هادياً �آمراً موجهاً مربياً
مزكياً� ،أ�سو ًة قدوة و�أن يتحقق هذا االرتباط حقيقة.
والية الذين �آمنوا

ثم ي�أتي امتداداً لوالية الر�س ��ول (�ص ��لوات اهلل عليه
وعل ��ى �آل ��ه) لأن منه ��ج اهلل ممت ��د ال ينقط ��ع فق ��ط عند
الر�س ��ول (�ص ��لوات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) وانتهت مهمة
الر�سالة ،مهمة الدين مهمة التعليمات الإلهية ،و�أعلنت
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نهايته ��ا ،لي�س ��ت م ��ن المنتجات الت ��ي لها تاري ��خ انتهاء
ف ��ول �أو بزالي ��ا �أو م ��ا �ش ��اكل ،ال ،هذه ر�س ��الة ممتدة �إلى
ال�صلاَ َة
قي ��ام ال�س ��اعةَ } ،وا َّل ِذينَ �آَ َمنُوا ا َّل ِذي��نَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ
َو ُي�ؤْ ُت��ونَ ال�� َّز َكا َة َوهُ ْم َرا ِك ُع��ونَ { واتف ��ق المفكرون �أن
المق�ص ��ود به ��ذه الأو�ص ��اف والمق ��دم به ��ذه الم�ؤه�ل�ات
الأمامي ��ة ه ��و الإم ��ام عل ��ي (علي ��ه ال�س�ل�ام) ف ��ي حادثة
�إعطائه وت�صدقه بالخاتم في ركوعه التي كان له داللة
مهمة ومعبرة ج� �دًّا على كل الخطاب للم�ؤمنين ،و�أكيد
�أن هن ��اك طرف� �اً �آخ ��ر الم�ؤمنون مخاطبون ب� ��أن يتولوه
ب�أن يدركوا واليته� ،إنها امتداد لوالية الر�سول (�صلوات
اهلل علي ��ه وعلى �آله) و�إال لو افتر�ض ��نا �أن المعني ه�ؤالء
الم�ؤمنين فمن المخاطب بتولي ه�ؤالء الم�ؤمنين.
التولي ليس جمرد انتماء مذهيب بل هو ارتباط
عملي وسلوكي
هلل َو َر ُ�سو َلهُ
ث ��م ي�أتي بعد ذلك ليقول } َو َم ْن َي َت َو َّل ا َ
َوا َّل ِذي��نَ �آَ َمنُوا َف���إِنَّ ِح��زْ َب ا ِ
هلل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُب��ونَ { لماذا

التول ��ي لي� ��س مج ��رد انتم ��اء مذهب ��ي ،وال كالم يتكل ��م
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ب ��ه الإن�س ��ان وانته ��ى الأم ��ر ،ال ،التول ��ي ارتب ��اط عمل ��ي
ارتب ��اط �س ��لوكي الت ��زام مبدئ ��ي و�أخالق ��ي ه ��ذا ه ��و
ٌ
تحرك في
التول ��ي .التول ��ي �س ��ي ٌر في الطري ��ق ،التول ��ي
ال�ص ��راط الم�س ��تقيم ،التولي الت ��زام بالر�س ��الة الإلهية
في م�ض ��امينها في مبادئه ��ا في قيمها في �أخالقها هذا
هو التولي وهنا ندرك في هذا ال�س ��ياق �أي�ض� �اً �أن الإمام
عل ًّي ��ا عليه ال�س�ل�ام دوره مه� � ٌم في الأم ��ة لأن مرحلة ما
بعد الر�س ��ول (�ص ��لوات اهلل عليه وعلى �آل ��ه) بالت�أكيد ال
يمك ��ن  -وه ��ذا هو ال ��ذي حدث بعد كل الأنبي ��اء � -إال �أن
تكون مرحلة ح�سا�س ��ة بكل م ��ا تعنيه الكلمة وهذا حدث
بعد كل الأنبياء والر�سل ال�سابقين.
وع ��ادة مرحل ��ة ما بع ��د النبي ما بعد الر�س ��ول تكون
مرحلة ح�سا�سة جدًّا في كثير من تجارب الب�شرية ،بعد
الكثير من الأنبياء والر�س ��ل كان يح�ص ��ل بها اختالفات
وتباينات وا�ضطراب وتعدد في االتجاهات في المفاهيم
في النقل في غير ذلك اهلل هو يعلم �أن واقع هذه الأمة
بع ��د نبيها ل ��ن يكون مختلفاً عن �س ��ائر الأم ��م هو حكى
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في [�س ��ورة البق ��رة] عندما قالِ } :تل َ
الر ُ�س ُل َف َّ�ض ْل َنا
ْ��ك ُّ
هلل َو َر َف�� َع َب ْع َ�ض ُه ْم
��ن َكلَّ َم ا ُ
�ض ِم ْن ُه ْم َم ْ
��م َع َل��ى َب ْع ٍ
َب ْع َ�ض ُه ْ
��ات َو َ�أ َّي ْد َنا ُه
��م ا ْل َب ِّي َن ِ
َد َر َج ٍ
ي�س��ى ا ْبنَ َم ْر َي َ
��ات َو�آَ َت ْي َن��ا ِع َ
اق َت َت َ
هلل َم��ا ْ
��ل ا َّل ِذي��نَ ِم ْن
��اء ا ُ
وح ا ْل ُقدُ ِ
���س َو َل�� ْو َ�ش َ
ِب ُ
��ر ِ
اء ْت ُه ُم ا ْل َب ِّي َن ُ
ات{.
َب ْع ِد ِه ْم ِم ْن َب ْع ِد َما َج َ

اخت�ل�اف الأم ��م ع ��ادة عندم ��ا يح ��دث ف ��راغ كبي ��ر
ف ��ي واقعه ��ا لي� ��س فق ��ط بع ��د الأنبي ��اء حت ��ى بع ��د �أي
زعام ��ة رئي�س ��ية مهمة جدًّا بن ��ت �أمة يح�ص ��ل في الأمم
اختالف ��ات تباين ��ات اتجاه ��ات متع ��ددة متنوع ��ة ولك ��ن
للدين الإ�س�ل�امي للر�س ��الة الإلهية خ�صو�ص ��ية لي�س ��ت
واقع� �اً عادياً ولي�س هناك م�ش ��كلة فلتختل ��ف عليه الأمة
فلتتباي ��ن فيه الأم ��ة فلتتناق�ش فيها الأمة فلت�ض ��طرب
فيها الأمة ،فلت�ض ��ع جهود الر�س ��ول (�ص ��لوات اهلل عليه
وعل ��ى �آل ��ه) التي بذلها ب�ش ��كل كبير فليف ��رغ هذا الدين
من م�ضامينه الرئي�سية مبادئه القيمة ،ال.
هن ��اك ح�سا�س ��ية كبي ��رة ف ��كان ال ب ��د م ��ن �أن يك ��ون
هناك امتداد للنهج الإلهي و�إن لم يكن في موقع النبوة
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ولذل ��ك ق ��ال الر�س ��ول (�ص ��لوات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه)
كلمته ال�شهيرة الم�شهورة في الأمة الثابتة بين �أو�ساط
الأمة المروية من الجميع مِ ن فرق الأمة قال عن علي
عليه ال�س�ل�ام «علي مني بمنزله هارون من مو�سى �إال
�أنه ال نبي بعدي» موقع هارون من مو�سى معروف ال
يحتاج �أي �إن�سان ي�سلم من الع�صبية �سيدرك �أن الموقع
الأول بعد مو�س ��ى لي�س هناك بين �أ�ص ��حاب مو�س ��ى بين
جماعة مو�سى بين �أمة مو�سى من له موقع هارون �أبداً
ا�س ��تثنى النب ��ي النب ��وة «�إال �أن��ه ال نب��ي بع��دي» لكن
يمت ��د دوره كوزير كو�ص ��ي كمعلم كقائد امتداد �أ�ص ��ي ً
ال
نقياً م�ض ��موناً لر�س ��الة اهلل �س ��بحانه وتعالى ،للإ�سالم،
لتعالي ��م الإ�س�ل�ام ،حام�ل ً�ا له ��ذه الر�س ��الة قي ��م �أخالق
مب ��ادئ �س ��لوك ممار�س ��ة قي ��ادة ف ��كان الإم ��ام عل ��ي عليه
ال�س�ل�ام وله في واقعه الم�ؤه�ل�ات البارزة والمميزة لم
يكن �شخ�ص ��ية مغمورة �أو م�ش ��كوكا في �أهليتها في مثل
هذا المقام لمثل هذا الدور لمثل هذه المهمة ،ال .
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ما حتدث به النيب يف علي مل يكن جمرد مدائح
وإمنا ليعزز له دوراً مستقبليًا يف األمة

كان الإم ��ام عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام متميزاً بو�ض ��وح في
كل واقعه الإيماني منذ بداية م�س ��يرة الإ�س�ل�ام له واقع
يختلف عن كل الآخرين من الم�ؤمنين بر�سول اهلل من
تالميذ ر�س ��ول اهلل من �أ�ص ��حاب ر�س ��ول اهلل من �أن�ص ��ار
ر�س ��ول اهلل (�ص ��لوات اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) متمي ��زاً في
�إيمان ��ه ف ��ي وعيه ف ��ي علمه في جه ��اده ،متمي ��زاً في كل
واقعه ،متميزاً بارتقائه البارز الوا�ضح الملمو�س.
ث ��م حينم ��ا �أتى النبي (�ص ��لوات اهلل عليه وعلى �آله)
ليتح ��دث ع ��ن الإمام علي عليه ال�س�ل�ام ل ��م تكن مجرد
مدائ ��ح� ،أو عب ��ارات ت�ش ��جيعية� ،أو عب ��ارات تحفيزي ��ة،
ال� ،إنم ��ا ليع ��زز له دوراً م�س ��تقبلياً في الأم ��ة ،العتبارات
مهمة في م�س ��تقبل الأمة ،وح�سا�سة في م�ستقبل الأمة،
فحينما كان الر�سول يقول« :علي مع القر�آن والقر�آن
م��ع عل��ي» «علي م��ع الحق والح��ق مع عل��ي» �« ،إن
فيك��م من يقات��ل على ت�أويل الق��ر�آن كما قاتلت على
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تنزيله» من هو � ،أنا ،ذاك� ،أنا «قال :ال ،هو ذاك ،هو
خا�صف النعل» وكان الإمام علي عليه ال�سالم يخ�صف

نعل ر�سول اهلل (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله).
علي بن �أبي طالب حينما كان النبي يتحدث عنه بهذه
العبارات المهمة «بمنزلة هارون من مو�سى» يقول عنه
�أنه «يحب اهلل ور�س��وله ويحبهُ اهلل ور�س��وله» ليعزز
له هذا الدور الم�ستقبلي في واقع الأمة.
الأم ��ة حينم ��ا تختل ��ف تتن ��وع اتجاهاته ��ا �أفكاره ��ا
نظرته ��ا �إل ��ى الدين تح ��دث التباين ��ات االختالفات من
ه ��و االمتداد الم�ض ��مون الأوثق ال�س ��ليم الأعلى الأرقى
الأنق ��ى ه ��و ه ��ذا ،تريد الح ��ق «علي مع الح��ق والحق
مع علي» تريد الحق في �أو�س ��اط الأمة حينما اختلفت
حينم ��ا تباينت حينما تنوعت �أف ��كاره وتوجهاتها «علي
م��ع الح��ق والح��ق م��ع عل��ي» حينم ��ا تختل ��ف الأم ��ة
عل ��ى الق ��ر�آن في مفاهيم ��ه في دالالته في تف�س ��يره في
م�ض ��مونه العملي َمن؟ «علي مع الق��ر�آن والقر�آن مع
عل��ي» حينما تختلف الأمة على الق ��ر�آن على نبيها في
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توجهاته في �أفكاره في �سيرته في �سلوكه من يعبر عنه؟
�أن ��ت مني «ي��ا علي �أنت من��ي و�أنا منك» يق ��ول النبي
(�ص ��لوات اهلل علي ��ه وعلى �آله)« :عل��ي مني و�أنا منه»
يعن ��ي ه ��و امتدادي ،هو ال ��ذي يعبر عني ،ع ��ن �أخالقي،
عن �سلوكي ،عن �سيرتي� ،إذا اختلفت الأمة عني.
وهكذا ث َّبت النبي (�صلوات اهلل عليه وعلى �آله) ببالغ
رب ��ه ب�أمر ربه ث َّبت هذه الر�ؤية ،هذا الدور الم�س ��تقبلي،
للإمام علي عليه ال�سالم رحمة بالأمة.
الإم ��ام عل ��ي علي ��ه ال�س�ل�ام ف ��ي واقع ��ه ف ��ي �س ��يرته
�شخ�ص ��ية عظيم ��ة لي� ��س هن ��اك �أي تعب لي� ��س هناك �أي
ا�ش ��كالية ب�ش�أنه حتى يرى الإن�سان �أنه �شخ�ص ال ينبغي
�أن يفر� ��ض عل ��ى الأم ��ة ،ال ينبغ ��ي �أن يق� �دَّم للأم ��ة ،ال،
ع ��د �إلى �س ��يرته ،عد �إلى م ��ا قدمه ،عد �إلى ممار�س ��اته،
�إل ��ى �سيا�س ��اته� ،إل ��ى �أخالق ��ه� ،إلى ت�ص ��رفاته� ،إل ��ى �أدائه
حت ��ى في الظروف والتحديات والم�ش ��اكل الكبيرة كيف
تعاطى معها بكل حكمة ،كيف راعى فيها م�صلحة الأمة،
كي ��ف كان يرك ��ز على خير الأمة ،كيف �س ��عى �إلى ما فيه
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منفع ��ة الأم ��ة ،كيف عانى ب�ش ��كل رهيب ج� �دًّا ،وفع ً
ال لو
نتخي ��ل �أن عل ًّي ��ا ل ��م يكن له ه ��ذا الدور ،ول ��م يكن هناك
ه ��ذا ال ��دور من �أ�سا�س ��ه كيف �ستع�ص ��ف بالأمة الأحداث
تل ��ك الأح ��داث الكبي ��رة ج� �دًّا لكانت �أثرت ب�ش ��كل رهيب
جدًّا على ر�سالة اهلل �سبحانه وتعالى.
بقدر ما تتفاعل األمة مع مبدأ الوالية بقدر ما
ستكسب وتنتفع

على العموم تبقى الم�س�ؤولية على الأمة ،بقدر ماهي
تتفاعل ،بقدر ماهي تتحرك ،بقدر ماهي ت�س ��تجيب في
واقعه ��ا العمل ��ي مع مب ��د�أ الوالي ��ة ،تتولى اهلل ور�س ��وله
والذين �آمنوا  -كما قال اهلل  -بقدر ما �ستك�سب ،تنتفع،
تح�ص ��ل عل ��ى النتيج ��ة التي �أك ��د عليها الق ��ر�آن كنتيجة
حتميةَ } :و َم ْن َي َت َو َّل ا َ
هلل َو َر ُ�س��و َلهُ َوا َّل ِذي��نَ �آَ َمنُوا َف�إِنَّ
ِحزْ َب ا ِ
هلل هُ ُم ا ْل َغا ِل ُبونَ {.
فالتولي هذا هو �س ��ير في خط الإ�سالم �سي ٌر والتزام
�صحيح في المبادئ في القيم ،في الأخالق ،في التعاليم.
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وعل ��ي عليه ال�س�ل�ام حينم ��ا تعود �إلى �س ��يرته ُي�ؤَ ِّمن
لك االرتباط بالنبي االرتباط بالقر�آن االمتداد ال�سليم
والنقي والمريح والقدوة العظيمة جدًّا.
مبدأ الوالية يشكل الضمانة حلماية األمة من
أكرب عملية اخرتاق تعاني منها األمة اليوم

الي ��وم بق ��در ما يتمك ��ن �أعداء الأمة م ��ن �إبعادها عن
مبادئها خ�صو�ص� �اً المب ��ادئ المهمة ال�ض ��امنة الحيوية
في واقع الأمة التي ت�ض ��من للأمة اال�س ��تقالل والقوة،
فال�ش ��كليات يمك ��ن �أن تخت ��رق �أن تحت ��وى �أن تف ��رغ من
ت�أثيرها ،ال�ش ��كليات ،لك ��ن المبادئ المهمة ،والرئي�س ��ية
والحيوي ��ة التي يتحقق بها ا�س ��تقالل الأمة ،قوة الأمة،
العدل في الأمة ،الخير في الأمة ،كل المبادئ التي لها
�أهمية في قيام الأمة ،و�إقامة الدين بكله ،هذه المبادئ
ت�ستهدف ،القيم المهمة ت�ستهدف ب�شكل كبير جدًّا.
الي ��وم ن ��رى �أن هن ��اك كثي ��راً م ��ن القي ��م الإيمانية،
والقي ��م الإ�س�ل�امية غائب ��ة �إل ��ى ح ��د كبي ��ر في �أو�س ��اط
الأم ��ة ،وغيابه ��ا نت ��ج عن ��ه ف ��راغ كبي ��ر ،م�س ��احة كبي ��رة
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ي�س ��تطيع العدو �أن يتحرك فيها ،ي�س ��تطيع ال�ص ��هيوني
اليهودي ي�ستطيع الأمريكي ي�ستطيع �أي �ضال �أو مف�سد
�أو طاغية في العالم �أن يجد �أمامه بيئة مفتوحة.
الذي يح�ص ��ن الأمة ويبني الأمة يحافظ على كيان
الأم ��ة كياناً متما�س ��كاً كيان� �اً عظيماً كياناً قوي� �اً هو تلك
المنظومة من المبادئ والقيم والأخالق وفي مقدمتها
وعلى ر�أ�س ��ها المب ��ادئ الحيوية المب ��ادئ المهمة فمبد�أ
الوالي ��ة هو منظومة هو ارتباط قيمي ،ارتباط مبدئي،
ارتباط �أخالقي ،ارتباط منهجي ،ارتباط عملي ،التزام
عملي يم�س ��ك الأمة من ه ��ذا البعثرة ،من هذا التفكك،
من هذا ال�ضياع ،من هذا ال�شتات .اليوم هناك فراغ كبير
ف ��ي واقع الأم ��ة الماليين ف ��ي الأمة ذهنياته ��م فارغة،
م ��ن ي�أت ��ي يح�ش ��وها ب� ��أي ح�ش ��و يري ��د ،ي�أت ��ي الأمريكي
يح�شوها ،ي�أتي الإ�سرائيلي يح�شوها ،ي�أتي من هب ودب
كل ي�ؤثر كل ي�شتغل في هذه ال�ساحة.
نح ��ن طالم ��ا نت�ألم ،نعبر عن �أ�س ��فنا من هذا الواقع
المري ��ر في العالم الإ�س�ل�امي ه ��ذه الأمة التي يفتر�ض
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�أنه ��ا �أمة الن ��ور� ،أمة القر�آن� ،أمة اله ��دى ،التي يفتر�ض
�أن لديه ��ا م ��ن الن ��ور م ��ا يح�ص ��نها م ��ن كل الظلم ��ات،
م ��ن الح ��ق م ��ا يحميها م ��ن ت�أثي ��ر الباط ��ل ،م ��ن القيم
والأخالق ما يجعل منها �أمة عظيمة متميزة بتلك ،هي
الي ��وم بيئة م�س ��تهدفه مفتوح ��ة وفيها ف ��راغ كبير ،قيم
كبيرة غائبة �أف�س ��حت مجال للأعداء �أتوا لي�ضعوا بد ًال
عنها �أباطيلهم لي�ض ��عوا بد ًال منها �سمومهم التي تدمر
(((
الأخالق ،تدمر القيم ،تدمر حتى الفطرة الإن�سانية.
وهك ��ذا قدم ��ت ه ��ذه الق�ض ��ية المهم ��ة للأم ��ة بهذا
الو�ض ��وح الذي لم ت�ش ��هده �أي ق�ضية �أخرى بد ًءا بلهجة
الآي ��ة وم ��رو ًرا بالترتيب ��ات التي قدمها النبي (�ص ��لوات
اهلل علي ��ه وعل ��ى �آل ��ه) والت ��ي تبي ��ن للأم ��ة عظ ��م ه ��ذه
الم�س� ��ؤولية وخط ��ورة التفري ��ط فيه ��ا .ث ��م يختت ��م اهلل
هذه المرا�س ��يم العظيمة بقوله �سبحانه وتعالى}ا ْل َي ْو َم
��م َو�أَ ْت َم ْم��تُ َع َل ْي ُك ْم ِن ْع َم ِتي َو َر ِ�ض��يتُ
�أَ ْك َملْ��تُ َل ُك ْم ِدي َن ُك ْ
ال ْ�سلاَ َم ِدي ًنا{( .المائدة.)2 :
َل ُك ُم ْ إِ

((( خطاب حديث الوالية 1437هـ.
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هذه املناسبة العظيمة وما جرى فيها تقدم لنا
الرؤية الصحيحة يف والية األمر

فهذه المنا�سبة العظيمة وما جرى فيها لها قيمتها
الكبي ��رة؛ لأنه ��ا التي تق ��دم لن ��ا الر�ؤية ال�ص ��حيحة من
ثقاف ��ة الق ��ر�آن ،موقف الإ�س�ل�ام تج ��اه م�س� ��ألة الوالية،
م ��ن نتول ��ى و�إل ��ى �أين يك ��ون وال�ؤن ��ا؟ م ��ن يحكمنا ،من
يتحك ��م ف ��ي �ش� ��ؤوننا؟ قائمة عل ��ى الرحم ��ة ،قائمة على
الحكم ��ة ،قائم ��ة عل ��ى الع ��زة ،قائمة على الخي ��ر ،قائمة
على ال�س ��عادة في الدنيا والآخرة ،يترتب عليها �أن نكون
�أمة غالبة ،يكون اهلل معنا ين�صرنا ،يعزنا ،ي�ؤيدنا ،يكون
بذل ��ك فالحنا وخيرن ��ا؟ �أو االتجاه الآخ ��ر الذي يوجد
دف ��ع للأم ��ة في ��ه ب�ش ��كل غير م�س ��بوق ،تجاهه ب�ش ��كل ال
نظي ��ر ل ��هُ ،ت�س ��خر م ��ن �أجل ��ه كل الإمكاني ��ات� ،إمكانيات
ال�ش ��عوب نف�س ��ها ،ثرواتها المادية� ،إمكاناتها كلها تتجه
في ��ه الحكومات العربية بكل ثقلها وب ��كل �إمكاناتها ،مع
�أنه ��ا ف ��ي نهاي ��ة المط ��اف ه ��ي �س ��تكون خا�س ��رة ،الحكام
الع ��رب ،الزعم ��اء الع ��رب �أنف�س ��هم ف ��ي نهاي ��ة المط ��اف
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�سيخ�سرون كل �شيء؛ لأنه اتجاه يترتب عليه الخ�سران
ويترتب عليه الندم كما �أكده القر�آن الكريم.
و�إننا في هذا الع�صر في هذا الزمن في هذه المرحلة
نحتاج �إلى �أن نتفهم مو�ض ��وع الوالية �أكثر من �أي وقت
�آخر ،وبالذات في ظل الو�ضع الراهن الذي يت�سابق فيه
معظ ��م الم�س ��لمين -ف ��ي مقدمته ��م الأنظم ��ة والح ��كام
يت�سابقون في االن�ضواء تحت والية اليهود والن�صارىب ��د ًال من والي ��ة اهلل ووالية ر�س ��وله ووالي ��ة الإمام علي
(عليه ال�س�ل�ام) التي هي امتداد لوالية الر�سول (�صلى
اهلل عليه و�آله و�سلم).
يقول ال�سيد ح�سين ر�ضوان اهلل عليه في (حديث الوالية):
�إن جه ��ل الأم ��ة ف ��ي ما�ض ��يها بوالية الأم ��ر ،و�أهمية
والية الأمر هو الذي جعلها �ض ��حية ل�س�ل�اطين الجور،
و�إن الجه ��ل ال ��ذي امت ��د م ��ن ذل ��ك الزم ��ن ،وف ��ي ه ��ذا
الحا�ض ��ر ه ��و نف�س ��ه الذي �س ��يجعلها �ض ��حية لأن يملك
تعيي ��ن والي ��ة �أمره ��ا وتثقيفه ��ا بمعان ��ي والي ��ة الأم ��ر
فيها ،وتعيين من َيلِي �أمرها ،هم اليهود ال�ص ��هاينة من
الأمريكيين والإ�سرائيليين.
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�إن الأم ��ة �أح ��وج م ��ا تك ��ون �إل ��ى ثقافة �ص ��حيحة بكل
م ��ا تعني ��ه الكلم ��ة ،ثقاف ��ة «حدي��ث الغدي��ر» ،ثقافة

«حدي��ث الوالي��ة» «�أيه��ا النا���س �إن اهلل م��والي
و�أن��ا مولى الم�ؤمنين �أولى بهم من �أنف�س��هم فمن كنت
وال من وااله ،وعا ِد من
م��واله فهذا علي مواله ،اللهم ِ
عاداه ،وان�صر من ن�صره ،واخذل من خذله»� .إن هذا

الحدي ��ث م ��ع تلك الآي ��ة القر�آني ��ة تعطي ثقاف ��ة كاملة
لهذه الأمة تح�صنها من الثقافة التي ُت َقدَّم �إليها لتكون
قابلة لأن ُتفر�ض عليها والية � ْأم ٍر يهودية.
ونح ��ن ف ��ي ه ��ذه الم�س ��يرة نتح ��رك بوعي وبب�ص ��يرة
عالي ��ة م ��ن هذا العمق اال�س ��تراتيجي ،من ه ��ذا االنتماء،
من هذا المبد�أ ،مبد�أ الوالية هلل �سبحانه وتعالى ،الإيمان
به ��ذه الوالي ��ة وما ه ��و امتداد له ��ا ،التحرك على �أ�س ��ا�س
الوع ��ي له ��ذه الوالية والتح ��رك في �إطاره ��ا واالنطالق
عل ��ى �أ�سا�س ��ها ،واثقين من �أن النتيجة ه ��ي النتيجة التي
ذكرها اهلل في القر�آن الكريم }�إِ َّن َما َو ِل ُّي ُك ُم هّ ُ
الل َو َر ُ�سو ُلهُ

ال�ص َ
�لا َة َو ُي�ؤْ ُتونَ ال َّز َكا َة
َوا َّل ِذي��نَ �آ َم ُنو ْا ا َّل ِذينَ ُي ِق ُ
يمونَ َّ
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َوهُ ْم َرا ِك ُعونَ َو َمن َي َت َو َّل هّ َ
الل َو َر ُ�سو َلهُ َوا َّل ِذينَ �آ َم ُنو ْا َف�إِنَّ
الل هُ ُ��م ا ْل َغا ِل ُبونَ { (المائدة:اآلي�ة ،)56-55ن�ؤمن ب�أن
ِحزْ َب هّ ِ
النتيج ��ة هي هذه النتيجة }هُ ُ��م ا ْل َغا ِل ُبونَ { هذا التوجه

وهذا التحرك من خالل هذا المبد�أ يو�صل حتماً ويقيناً
�إلى هذه النتيجة� ،إلى �أن نكون الأمة الغالبة في مواجهة
ه ��ذه الأخط ��ار� ،أن نخ ��رج م ��ن واقعن ��ا ك�أمة م�ست�ض ��عفة
م�ستذلة مقهورة �إلى �أمة عزيزة� ،إلى �أمة غالبة� ،إلى �أمة
منت�ص ��رة ب�إذن اهلل الواحد القهار ،وح�سب وعده ال�صادق
الذي ال يتغير وال يتبدل وال يختلف �أبداً.
الله��م �إن��ا نت��والك ونتولى ر�س��ولك ونتول��ى �أمير
الم�ؤمنين علي ونتولى من �أمرتنا بتوليهم من �أهل
بيت نبيك.
الله��م �إن��ا نب��ر�أ �إلي��ك م��ن �أعدائ��ك وم��ن �أعداء
ر�س��ولك وم��ن �أعداء الإمام علي وم��ن �أعداء �أهل
بيت نبيك فتقبل منا يا �أرحم الراحمين.
وال�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته
بتاريخ  1ذو الحجة 1438هـ
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