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 بسم اهلل الرمحن الرحيم 

 حتمية املرجعية الربانية من أجل كرامة اإلنسان ورسالته 

 ومن أجل سالم عاملي عادل 

 أ.  د حممد عجاج اخلطيب احلسن 

 السالم عليكم ورمحة هللا وبركاته 
والسالم على سيدان  ، والصالةمزيده  يكافئ، و العاملني محدا كثريا يوايف نعمهاحلمد هلل رب 

 .  من اتبعهم إبحسان إىل يوم الدين ، وعلىبني وعلى صحابته الكرام امليامنيلى آل بيته الطيحممد وع
 ، وفيه بعض األدلة لوجوب هذه املرجعية: فأبدأ ابملراد من عنوان املوضوع :وبعد

 : من أمر حتم أي الزم ال بد منه مبعىن أنه ضروري البد منه حلياة اإلنسان املرجعية.  احلتمية
ا الَِّذينا آماُنوْا أاِطيُعوْا   :: من الرجوع والرد إىل املصدر املعني كما يف قوله تعاىلةاملرجعي  َيا أاي ُّها

ْيٍء ف اُردُّوُه ِإَلا اّللِه واالرَُّسولِ  ِإن ُكنُتْم   اّللها واأاِطيُعوْا الرَُّسولا واُأْوِل األاْمِر ِمنُكْم فاِإن ت اناازاْعُتْم ِف شا
ُن َتاِْويلا تُ ْؤِمُنونا ِِبّللهِ  ْْيٌ واأاْحسا ْوِم اآلِخِر ذاِلكا خا  .  ]59النساء :[      وااْلي ا

اداِة   : نسبة إىل الرب سبحانه وتعاىل: الرِبنية  ها ُهوا اّللَُّ الَِّذي َلا ِإلاها ِإَلَّ ُهوا عااِلُ اْلغاْيِب واالشَّ
 .   ]22احلشر : [  ُهوا الرَّْْحاُن الرَِّحيمُ 

  َّلاقا الس ا ِمن ُكلِه  خا ِيدا ِبُكْم واباثَّ ِفيها ٍد ت اراْوَنااا واأاْلقاى ِف اأْلاْرِض راوااِسيا أان َتا اوااِت ِبغاْْيِ عاما ما
ِرمٍي} ا ِمن ُكلِه زاْوٍج كا ناا ِفيها ت ْ اِء مااءا فاأانب ا ما لاقا  10داابٍَّة واأانزاْلناا ِمنا السَّ ْلُق اّللَِّ فاأاُروِن مااذاا خا ا خا ذا { ها

ٍل مُِّبيٍ  لا  .  ]11و 10لقمان :  [ الَِّذينا ِمن ُدونِِه باِل الظَّاِلُمونا ِف ضا
اوااِت واماا ِف اأْلاْرِض واأاْسباغا عالاْيُكْم  : وقال عز وجل    ما را لاُكم مَّا ِف السَّ خَّ أاِلْا ت اراْوا أانَّ اّللَّا سا

ِطناةا واِمنا النَّاِس مان ُه ظااِهراةا واِبا ى واَلا ِكتااٍب مُِّنْيٍ  نِعاما لقمان :   [ ُُيااِدُل ِف اّللَِّ ِبغاْْيِ ِعْلٍم واَلا ُهدا
20 [   . 

ُقْل أاُعوُذ ِبرابِه  عاىل: . وما أبلغ قول هللا تن مربوبون هلل وحده طوعا أو كرها، رضينا أو أبينا حن
  -  أي يتجه –لعاقل هو الذي أيله فا ]3-1الناس :[    { ِإلاِه النَّاسِ 2{ ماِلِك النَّاِس}1النَّاِس}
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ُهوا : و هذا املراد من  قوله عز وجل    . بصدق إىل عبادة هللا وتوحيده ُه ِإَلا اّللَِّ وا وامان ُيْسِلْم واْجها
ِإَلا اّللَِّ عااِقباُة اأْلُُمورِ  ِة اْلُوثْ قاى وا كا ِِبْلُعْروا  ] 22لقمان :  [   ُُمِْسٌن ف اقاِد اْستاْمسا

لاْقنااُكم مِهن تُ رااٍب   : سبحانه وتعاىلويف قوله  ْعِث فاِإَّنَّ خا ا النَّاُس ِإن ُكنُتْم ِف راْيٍب مِهنا اْلب ا َيا أاي ُّها
ا لاُكْم وانُِقرُّ ِف  ٍة ُثَّ ِمْن عالاقاٍة ُثَّ ِمن مُّْضغاٍة ُّمُّالَّقاٍة واغاْْيِ ُُّمالَّقاٍة لهِنُ بايِه اِم مااُثَّ ِمن نُّْطفا اء ِإَلا    اأْلاْرحا ناشا

َّفَّ واِمنُكم مَّن يُ رادُّ ِإَلا  وا ُلُغوا أاُشدَُّكْم واِمنُكم مَّن يُ ت ا ب ْ ى ُثَّ ُُنْرُِجُكْم ِطْفلا ُثَّ لِت ا مًّ ٍل مُّسا  أاْرذاِل اْلُعُمِر  أاجا
ةا فاِإذاا أانزاْلناا عالا  اِمدا ْيئاا وات اراى اأْلاْرضا ها ْيلا ي اْعلاما ِمن ب اْعِد ِعْلٍم شا تاْت  ِلكا زَّْت واراباْت واأانب ا اء اْهت ا ا اْلما ها ي ْ

ِيجٍ   .   ] 5احلج :   [  ِمن ُكلِه زاْوٍج َبا
انا ِمن  :هذا اإلنسان من حيث األصل خملوق من تراب كما قال سبحانه لاْقناا اإِلنسا والاقاْد خا

ْلصااٍل مِهْن ْحااٍإ مَّْسُنونٍ  قر عليه َيظهر صوات،  اليابس إذا ن : الطنيوالصلصال ] 26احلجر : [ صا
 .  فإذا شوي صار فخارا

، َل فضل لعريب على كلكم آلدم، وآدم من تراب: ) وقال الرسول صلى هللا عليه وسلم
 . 1(  أعجمي وَل ألبيض على أسود إَل ِبلتقوى

والاقاْد   :و إنسان كما يف قوله عز  من قائلومع هذا فقد كرم هللا تعاىل اإلنسان من حيث ه
رَّْمناا با  ِثٍْي ّمِهَّنْ كا فاضَّْلنااُهْم عالاى كا لاْقناا  ِِن آداما واْحااْلنااُهْم ِف اْلباِه وااْلباْحِر وارازاقْ نااُهم مِهنا الطَّيِهبااِت وا  خا
  ] 70اإلسراء :  [ ت اْفِضيلا 

و أن يظلمه  أو أن يقتله بغري  أ لذلك حرم هللا تعاىل أن يستعلي اإلنسان على أخيه اإلنسان،
ً هذا يف قوله تعاىل حق، ناا عالاى باِِن ِإْسراائِيلا أانَُّه مان ق اتالا ن اْفساا ِبغاْْيِ : وبني  ب ْ ت ا ِمْن أاْجِل ذاِلكا كا

يع أاَّنَّاا أاْحياا النَّاسا َجِا ا فاكا يعاا واماْن أاْحيااها أاَّنَّاا ق اتالا النَّاسا َجِا اٍد ِف األاْرِض فاكا اا والاقاْد ن اْفٍس أاْو فاسا
ُهم ب اْعدا ذاِلكا ِف األاْرِض لاُمْسرُِفونا جا  ِثْياا مِهن ْ يِهنااِت ُثَّ ِإنَّ كا  .   ] 32املائدة :  [   اءْْتُْم ُرُسلُناا ِِبلب ا

لاْقنااُكم  : ونص على أفضلهم يف قوله عز وجل ،وبني هللا تعاىل أوضاع العباد ا النَّاُس ِإَّنَّ خا َيا أاي ُّها
ٍر واأُنثاى واجا  ِبْيٌ مِهن ذاكا عااراُفوا ِإنَّ أاْكراماُكْم ِعندا اّللَِّ أاتْ قااُكْم ِإنَّ اّللَّا عاِليٌم خا ق ابااِئلا لِت ا    عاْلنااُكْم ُشُعوِبا وا

 .  ] 13احلجرات : [
، وأطراف النهار  رمي قرآان مبينا يتلى آانء الليل وجاءت الرسالة اخلامتة اليت أنزلت على الرسول الك

يف اجملتمع   ، فالكتابيون م وأحواهلم االجتماعية والسياسيةى خمتلف عقائدهتبني أحكام العباد عل 
 

 .415(: مسند الربيعي حديث رقم  1
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، أبمن وأمان على أنفسهم اإلسالمي هلم حقوقهم، وعليهم واجباهتم، يعيشون كسائر املواطنني
  ، وحيفظ التاريخ مفاخر خالدة يف هليهم ومن يلحق هبم، وعلى أمواهلم، يتمتعون بكامل حرايهتموأ

اليت دوهنا الرسول صلى هللا عليه وسلم   -العهد–وإن الصحيفة  ،هتمام بشؤوهنمحسن رعايتهم واال
كما   ،بذلك لتشهد  –قبل أربعة عشر قران وثلث القرن  –بني املسلمني و يهود املدينة بعد اهلجرة 

ن ا  :يشهد هبذا قول هللا تعاىل اء ب اي ْ وا ٍة سا لاما ناُكْم أاَلَّ ن اْعُبدا ِإَلَّ  ُقْل َيا أاْهلا اْلِكتااِب ت اعاالاْوْا ِإَلا كا ناا واب اي ْ
لَّْوْا ف اُقوُلواْ  ِبا مِهن ُدوِن اّللِه فاِإن ت اوا ْيئاا واَلا ي اتَِّخذا ب اْعُضناا ب اْعضاا أاْرِبا ُدوْا ِبِاَّنَّ  اّللها واَلا ُنْشِركا ِبِه شا  اْشها

ل غري املسلمة ترحيبا طيبا  كما لقي غري املواطنني من أتباع الدو    ,2] 64آل عمران :  [ ُمْسِلُمونا 
 .4تنتظمهم أحكام املستأمنني   ،3يف بالد اإلسالم ال ينساه ذوو األحالم والنهى  

 
وهذا ما كتب به الرسول صلى هللا عليه وسلم إىل هرقل كما أخرجه اإلمام البخاري عن ابن عباس رضي هللا عنهما يف حديث طويل ، 2

خالل فرتة صلح احلديبية الذي عقده الرسول صلى   -ب يف ركب من قريش ، وكانوا جتارا ابلشام فأرسل هرقل إىل أيب سفيان بن حر 
) بيت املقدس ( فدعاهم يف جملسه و حوله عظماء الروم ، مث دعا برتمجانه  إبيليافأتوه وهم  –هللا عليه وسلم بني املسلمني وكفار قريش 

 عليه وسلم وحول اإلسالم ومن يدخل فيه ، وكان أبو سفيان جييبه عن ذلك كله  وطرح عليه هرقل أسئلة كثرية حول الرسول صلى هللا
.... فقال هرقل فإن كان ما تقول حقا فسيملك موضع فدمي هاتني ، وقد كنُت أعلُم أنًّه خارج مل أكن أظن أنه منكم ، فلو أين أعلم 

ا بكتاب رسول هللا صلى هللا عليه وسلم ، الذي بعث به أخلص إليه لتجشمت لقاءه ، ولو كنُت عنده لغسلُت عن قدمه ، مث دع
لروم ِدحَيُة إىل عظيم ُبصرى فدفعه إىل هرقل ، فقرأه فإذا فيه : " بسم هللا الرمحن الرحيم ، من حممد عبد هللا ورسوله ، إىل هرقل عظيم ا

ؤتك هللا أجرك مرتني ، فإن توليت فإن عليك إمث ، سالم على من اتبع اهلدى ، أما بعَد فإين أدعوك بدعاية اإلسالم ، أسلم تسلم ي
م أقول : وقد كان هرقل قسيسا قبل أن يلي 2005هـ 1426دار الفجر للرتاث القاهرة  9و1/8األريسيني...." صحيح البخاري 

ل هللا  صلى هللا أمر قومه ، وأخرج البخاري أن عبد الرمحن بن عوف رضي هللا عنه شهد أمام عمر بن اخلطاب رضي هللا عنه  أن رسو 
عليه وسلم أخذ اجلزية من جموس هجر، فكتب إىل عامله عليها أبخذها وأن يعاملهم معاملة أهل الكتاب .صحيح البخاري كتاب 

ط دار الفجر وأخرجه ا لرتمذي :  3157و3156حديث 283//2اجلزية واملوادعة ابب اجلزية وا ملوادعة مع أهل احلرب  -58)
. وانظر كتاب)  212-5/210يف أخذ اجلزية من اجملوس  وقال حديث حسن صحيح حتفة األحوذي  ابب30)19أبواب السري 

هـ ( حتقيق وتقدمي األستاذ الدكتور الشهيد صبحي الصاحل طبع جامعة دمشق سنة  751 -أحكام أهل الذمة ( البن قيم اجلوزية )
 م يف جملدتني .1961

َد من املشركني استجارك فأجره حىت يسمع كالم هللا مث أبلغه مأمنه ، ذلك أبهنم قوم ال واألصل يف هذا قول هللا عز وجل : )وإن أح 3
( وقول الرسول صلى هللا عليه وسلم ) من قتل معاُهدا مل يرح رائحة اجلنة ، وإن رحيها ليوجد من مسرية أربعني  6يعلمون ( )التوبة : 

 59و 58ماجه عن عمرو بن العاص  انظر كتابنا قبسات من هدي النبوة عاما ( أخرجه البخاري, واإلمام أمحد و النسائي وابن 
. املعاهد من كان بينه وبني املسلمني عهد سواء أكان بعقد جزية أو هدنة من أويل األمر ، أو أمان من أحد املسلمني ،  89حديث 

، أن رسول هللا صلى هللا عليه وسلم قا ل : )أال من  وقوله: مل يرح من راح الشيء يراَحه ويرحيه أي وجد رحيه .  وأخرج أبو داود بسنده
ظلم معا هدأ أو انتقصه ، أو كلفه فوق طاقته ، أو أخذ منه شيئا بغري طيب نفس فأان حجيجه يوم القيامة ( سنن أيب داود كتاب 

 هل الذمة أكثر من أن حتصى  .    .وأخبار حسن رعاية املسلمني أل 2654اخلراج واإلمارة  حديث 
 .    59و8/39و6/223انظر الفقه اإلسالمي وأدلته   4
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وتقدير   ،عباد هللا تعاىل وحسن رعايتهم : َمن املؤهل من اخللق لسياسةوالسؤال املطروح اآلن
، ن عرفنا أن الكون هللبعد أ  أحواهلم و طبائعهم اإلنسانية وحتقيق مصاحلهم اخلاصة والعامة  ؟؟؟

  : كم بني العباد حبكم هللا تعاىل.قال عز وجل   . فاملنطق أن حيَ ق عباد هللا يعيشون على أرض هللا واخلل 
 اِفُرونا ْ َياُْكم ِباا أانزالا اّللهُ فاُأْولا ِئكا ُهُم اْلكا ْ ويف اآلية اليت تليها: ] 44املائدة : [  وامان ِلَّ وامان ِلَّ

وامان ِلَّْ َياُْكم ِباا أانزالا   :وبعدها آبيتني ]45: املائدة[ ا أنزالا اّللهُ فاُأْولا ِئكا ُهُم الظَّاِلُمونا َياُْكم ِبا 
اِسُقونا  ُ فاُأْولا ِئكا ُهُم اْلفا  .  ] 47: املائدة[ اّلله

 :    وبي الرساَلت السماوية قاسم مشرتك يتضح فيما يلي
 الشرك به.  توحيد هللا عز وجل، وحترمي – 1  
 بيان سبل العبودية له مبا شرع من عبادات .  – 2  
 الدعوة إىل مكارم األخالق. واآلداب واستقامة السلوك وما يلحق هبذا.  – 3  

 . ، وجسد وروحواإلنسان روح، ونفس ِبيول وغرائز 
اد هللا  . فالسبيل الوحيد أن يقام حكم هللا تعاىل يف عبا ال خيدم اإلنسان جبميع مقوماتهكل هذ

دايانت السماوية يف الغرب والشرق، يف مشارق الدنيا  . أبن يتعاون علماء الهللا تعاىل على أرض
ن  ، وما توعد هللا تعاىل به الظاملني الذييان حكم هللا تعاىل يف عباد هللا، ومشاهلا وجنوهبا على بومغارهبا

من عقاب يف  –، وحقوق العباد لال يستجيبون ألوامر هللا تعاىل، ويعتدون على حقوق هللا عز وج
ة يف القرآن الكرمي الكثري ، ويف الرسالة اخلامتلى هذاالدنيا واآلخرة ففي كتب أهل الكتاب أدلة كثرية ع

 ، وال يتوفر هذا إالتعاىل ويتقيه يف عباده سرا وعلنا، الذي ال خيفى على أحد ممن خيشى هللا الطيب
، وال خيافون يف هللا   تعاىل ويراقبونه يف مجيع أحواهلمخيشون هللا  الذين ،يف املؤمنني املخلصني الصادقني

 .   ( 1)(  ، فأحب اخللق إَل للا مان أحسن إَل عيالهاخللق كلهم عيال للا )  :، ذلك أنئملومة ال
: قب َل النيب قال –، وما أمسى مراميه غ ما روى أبو هريرة رضي هللا عنه، وما أبعد دالالتهوما أبل 

أحد   –وعنده األقرع بن حابس التميمي  ،سلم احلسن بن علي رضي هللا عنهماصلى هللا عليه و 
عشرة من الولد ما قبلت منهم : إن يل فقال األقرع –زعماء القبائل العربية ووجهائهم و دهاهتم 

 

وأسىن 1220حديث 1/457يروى عن الرسول صلى هللا عليه وسلم ، وفيه ضعف ، ويعمل به يف الفضائل . انظر كشف اخلفاء للعجلوين  (1) 
 . 637حديث  1/234املطالب 
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". وقال الرسول صلى  َحمَ : " من ال يرحَم  ال ير ول هللا صلى هللا عليه وسلم فقال. فنظر إليه رسأحدا
َل يرْحه للا: ) هللا عليه وسلم         ( 2)  .(  من َل يرحمِ  الناس ا

وال مبا أنزل هللا تعاىل على سيدان موسى   ،وأما أولئك اإلرهابيون الصهاينة فال صلة هلم ابليهودية
نتهاكهم   حرمات هللا  عليه السالم، وأدرك العامل انسالخهم عن القيم اإلنسانية من حقدهم الشديد وا

حىت أعلن كثري من اليهود تربأهم من الدولة العنصرية اليهودية  .....   ،تعاىل يف فلسطني السليبة
وهؤالء الصهاينة   يسرتمحون الغرب والشرق والبعيد والقريب و يستجدون ابسم احملرقة اليت حلقهم 

ملية الثانية ويستدرون عطف احلكومات على يدي النازيني أثناء احلرب العا –كما يقولون   -أذاها 
، والتخفيف من معاانة ما حلق هبم .... ؟؟؟؟  ساهتموالشعوب فيبذلون إليهم املليارات من النقود ملوا

، وقتلوا ا ماليني من إخواننا الفلسطينيني، الذين شردو القتلة الغاصبني املعتدينعجبا ألمر هؤالء 
بار اعتداءاهتم املتكررة ببعيد  ، وما أخوهدموا البيوت على األبرايءاأللوف ويتموا األطفال ورملوا النساء 

، ومؤسساهتا التعليمية  ما ترك فيها من دمار عام لبيوهتا، و ا ما كان على غزة جوا وبرا وحبرا، وآخرهة
، حتت حصار عام شامل ا تركوا من جرحى ومصابني ومعاقنيومستودعات أغذيتها، وم والصحية،

عدوان يفوق  ،روج على مرأى ومسمع مليارات الناس يف مشارق الدنيا ومغارهبامينع الدخول واخل
، وإىل اآلن مل توفق هلا أايم احلرب العاملية الثانية مئات احملارق اليومية،اليت يدعون تعرض اليهود 
  السافر إىل جانب االستيطان، وبناء اجلدار  الغاشماملؤسسات الدولية إىل إدانة إسرائيل يف عدواهنا 

ها، إىل الضياع والشتات ، وطرد مئات األسر الفلسطينية من منازهلا، يف القدس وغري الفاصل العنصري
 .والعراء

فمن ذاق الظلم وعرف مرارته، ال   ،لقد ماتت ضمائر الصهاينة املعتدين، وال أمل يف خري منهم
 . أو مشاعر إنسانية صادقة ،ميكن أن يظلم غريه لو كان فيه يقظة ضمري حي  

،  ل هذا كان من الواجب احملتم على أكابر علماء الدَيَّنت السماوية سرعة التحركلك
، وضمائر أويل األمر إلرساء قواعد العدل واملساواة و منع العدوان والظلم  وإيقاظ ضمائر الشعوب 

 كما أسلفنا .... 

 

. وعنه صلى هللا عليه وسلم : )  166و 165حيث  95هدي النبوة احلديثان صحيحان أخرجهما البخاري ومسلم انظر كتايب قبسات من  ( 2 ) 
 .    167حديث  95إن  هللا يعذب الذين يعذبون الناس يف الدنيا ( أخرجه اإلمام مسلم يف حديث طويل . قبسات من هدي النبوة 



 أ.د. حممد عجاج اخلطيب  حتمية املرجعية الرابنية من أجل كرامة اإلنسان

 www.naseemalsham.comموقع نسيم الشام            
6 

ة كرام وّما يدل على شرعية هذا التعاون بي علماء الدَيَّنت السماوية ِف سبيل حتقيق
ْ   :اإلنسان والسعي إىل إقامة سالم عاملي عادل شامل قول هللا تعاىل اُكُم اّللَُّ عاِن الَِّذينا ِلا ها َلا ي ان ْ

رُِكْم أان تاباُّوُهْم واتُ ْقِسُطوا ِإلاْيِهْم ِإنَّ اّللَّا َيُِبُّ  يِن واِلْا ُُيْرُِجوُكم مِهن ِدَيا    اْلُمْقِسِطيا يُ قااتُِلوُكْم ِف الدِه
 .  ] 8متحنة : امل[

}2ُغِلباِت الرُّوُم}: وقوله عز وجل ْغِلُبونا ي ا ُهم مِهن ب اْعِد غالاِبِهْم سا { ِف 3{ ِف أاْدَنا اأْلاْرِض وا
{ اُء 4ِبْضِع ِسِنيا ّلِلَِّ اأْلاْمُر ِمن ق اْبُل واِمن ب اْعُد واي اْوماِئٍذ ي اْفراُح اْلُمْؤِمُنونا { بِناْصِر اّللَِّ يانُصُر مان ياشا

ُهوا اْلعازِيُز الرَِّحيمُ  فرح املؤمنني آنذاك كان النتصار الروم وهم أهل كتاب على  ] 5 -2الروم : [  وا
ني جبامع إمياهنما  . فرح املؤمنون بنصر أهل الكتاب على املشركالذين كانوا جموسا يعبدون النار  الفرس

   .ابهلل عز وجل  
ؤمنون املخلصون بنصر هللا  ، ويفرح املالبناء هذا التعاون وإن شاء هللا عز و جل ستثمر جهود 

 :مصداقا لقول هللا العليم اخلبري ، والنصر آت ال حمالةتعاىل
 ُاد نْ ياا واي اْوما ي اُقوُم اأْلاْشها  ]51غافر : [  ِإَّنَّ لانانُصُر ُرُسلاناا واالَِّذينا آماُنوا ِف احلْايااِة الدُّ

 .زمية على الرشدنسألك الثبات يف األمر، والعاللهم إان 
 .    السالم عليكم ورمحة هللا وبركاتهواحلمد هلل رب العاملني و 


