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 أساس الحكم في اإلسالم 

 آية اهلل الشيخ محسن اآلراكي

حمسن األراكي، أساس احلكم يف اإلسالم، اإلسالم وحكومة، الفقيه، احلاكم العادل، الكلمات المفتاحية: 
 التوحيد العملي.

 اإلسالم والحكومة

 يقول اإلمام اخلميين )قّدس سرّه(:

القيام ضّد تبليغات أعداء اإلسالم بأيّة وسيلة  –العلوم الدينّية روحانّيون وطالبويف طليعتهم ال–على املسلمني 
ات وبيت املال، وأخذها من  يههر أّن اإلسالم قام لتأسي  حكومة عادلة ييها قوانني مربوطة باملاليّ حّت  ممكنة، 

لقّلت اجلنايات  به ة  بوجه لو ُعملوديّ  ،اوحد   ،اات قصاص  مجيع الطبقات على هنج عدل، وقوانني مربوطة باجلزائيّ 
من اجلنايات لو مل تنقطع، وانقطعت بذلك املفاسد املرتتّبة عليها، كاليت ترتّتب على استعمال املسكرات 

ب على الفواحش ما ظهر منها وما بطن، وقوانني مربوطة بالقضاء تعاىل، وما ترتتّ  والفواحش إىل ما شاء اهلل 
هد يف احملاكم الفعلّية، وقوانني مربوطة لوقت واملال، كما هو املشإتالف اواحلقوق على هنج عادل وسهل من غري 

 .1باجلهاد والدياع واملعاهدات بني دولة اإلسالم وغريها

 ،: "بل ميكن أن يقال: اإلسالم هو احلكومة بشؤوهنا واألحكام قوانني اإلسالمويقول )رضوان اهلل عليه(
 .2ة إلجرائها وبسط العدالة"وهي شأن شؤوهنا، بل األحكام مطلوبات بالعرض وأمور آليّ 

حلَْقِّ َكاَن النَّاُس أُمَّة  َواِحَدة  يَ بَ َعَث اللَُّه النَِّبيِّنَي ُمَبشِّرِيَن َوُمْنِذرِيَن َوأَنْ َزَل َمَعُهُم اْلِكَتاَب بِا}يفي اآلية الكرمية 
 إىل إقامة تأكيد على أّن الرسالة اليت بُعث هبا األنبياء ال هتدف إاّل  3{..ِس ِييَما اْختَ َلُفوا ِييِه لَِيْحُكَم بَ نْيَ النَّا

وامليزان كّلها وسائل وطرق لتحقيق تلك الغاية السامية اليت  ،والكتاب ،وأّن البّينات القسط يف اجملتمع البشريّ 
 بُعث األنبياء من أجلها.

                                                           
 ه( اجلزء1421، 1الطبعة  ، )طهران،اخلميين ماماإل آثار ونشر تنهيم سةمؤسّ ، حتقيق البيع كتابروح اهلل املوسوي اخلميين،  1
 .460الصفحة  ، 2
 .472 ، الصفحة2 اجلزء  ،هاملصدر نفس 2
 .213، اآلية البقرةسورة   3
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َنُكمُ }نبّيه الكرمي:  اوقال تعاىل خماطب   وقال تعاىل: ، 4{َوُقْل َآَمْنُت ِبَا أَنْ َزَل اللَُّه ِمْن ِكَتاٍب َوأُِمْرُت أِلَْعِدَل بَ ي ْ
ِبَا أَنْ َزَل اللَُّه َوَمْن ملَْ ََيُْكْم }وقال تعاىل: ، 5{ ِإنَّا أَنْ زَْلَنا ِإلَْيَك اْلِكَتاَب بِاحلَْقِّ لَِتْحُكَم بَ نْيَ النَّاِس ِبَا أَرَاَك اللَّهُ }

َوَمْن ملَْ ََيُْكْم ِبَا أَنْ َزَل اللَُّه }، و7{َوَمْن ملَْ ََيُْكْم ِبَا أَنْ َزَل اللَُّه يَُأولَِئَك ُهُم الهَّاِلُمونَ }، 6{ يَُأولَِئَك ُهُم اْلَكاِيُرونَ 
ق ا ِلَما بَ نْيَ يََدْيِه ِمَن اْلِكَتاِب َوُمَهْيِمن ا َوأَنْ زَْلَنا إِلَْيَك الْ وقال تعاىل: }، 8{يَُأولَِئَك ُهُم اْلَفاِسُقونَ  ِكَتاَب بِاحلَْقِّ ُمَصدِّ

نَ ُهْم ِبَا أَنْ َزَل اللَُّه َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َعمَّا َجاَءَك ِمَن احلَْقِّ  : اد  وقال يف اآلية اليت بعدها مؤكّ ، 9{َعَلْيِه يَاْحُكْم بَ ي ْ
نَ هُ } َك يَِِْن تَ َولَّْوا ْم ِبَا أَنْ َزَل اللَُّه َواَل تَ تَِّبْع أَْهَواَءُهْم َواْحَذْرُهْم أَْن يَ ْفِتُنوَك َعْن بَ ْعِض َما أَنْ َزَل اللَُّه إِلَيْ َوأَِن اْحُكْم بَ ي ْ

َا يُرِيُد اللَُّه َأْن ُيِصيبَ ُهْم بِبَ ْعِض ُذنُوهِبِْم َوِإنَّ َكِثري ا ِمَن النَّاِس َلَفا ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن  * ِسُقونَ يَاْعَلْم أَّنَّ أََيُحْكَم اجْلَاِهِليَِّة يَ ب ْ
ا لَِقْوٍم يُوِقُنونَ ِمَن اللَّ  ُهْم َسيَِّئاهِتِْم }وقال تعاىل:  ،10{ِه ُحْكم  َوَلْو َأنَّ َأْهَل اْلِكَتاِب َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَكفَّْرنَا َعن ْ

ْم أَلََكُلوا ِمْن يَ ْوِقِهْم وَ  * َوأَلَْدَخْلَناُهْم َجنَّاِت النَِّعيمِ  يَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيِهْم ِمْن َرهبِِّ ْنِْ ِمْن حَتِْت َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّْورَاَة َواإْلِ
ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلونَ  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمن ْ ِكَتاِب َلْسُتْم َعَلى َشْيٍء وقال تعاىل: }ُقْل يَا أَْهَل الْ ، 11{أَْرُجِلِهْم ِمن ْ
يَل َوَما أُْنزَِل إِلَْيُكْم ِمْن َربُِّكْم{ وقال تعاىل: }َعَذاِب ُأِصيُب بِِه َمْن َأَشاُء َوَرْْحَيِت ، 12َحتَّ تُِقيُموا الت َّْورَاَة َواإْلِْنِْ
َكاَة َوالَِّذيَن ُهْم بَِآيَاتَِنا يُ ْؤِمُنوَن الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء َيَسَأْكُتبُ َها لِلَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َويُ ْؤتُوَن الزَّ 

َهاهُ  يِل يَْأُمُرُهْم بِاْلَمْعُروِف َويَ ن ْ ْنِْ الطَّيَِّباِت ْم َعِن اْلُمْنَكِر َوَيُِلُّ ََلُُم اأْلُمِّيَّ الَِّذي َيَُِدونَُه َمْكُتوب ا ِعْنَدُهْم يف الت َّْورَاِة َواإْلِ
ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت َعَلْيِهْم يَالَِّذيَن َآَمنُ  وا بِِه َوَعزَُّروُه َوَنَصُروُه َوات َّبَ ُعوا َوَُيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ

يع ا{ النُّوَر الَِّذي أُْنزَِل َمَعُه أُولَِئَك ُهُم اْلُمْفِلُحوَن ُقْل يَا  .13أَي َُّها النَّاُس ِإِّنِّ َرُسوُل اللَِّه إِلَْيُكْم مجَِ

منها  ة  الذي أسلفناه وهو أّن الرساالت اإلَلّية، وخاصّ د ِبجموعها على املفهوم تؤكّ  ذُكرتياآليات اليت 
وما أُنزل إىل الناس من قبل اهلل، وإلقامة  ،ة إَّّنا جاءت إلقامة العدل بني الناس، وإلقامة حكم اهللالرسالة احملّمديّ 

مر باملعروف والنهي عن املنكر، ومن أجل حترمي اخلبائث وحتليل الطّيبات، ومن أجل حترير اإلنسان من أغالل األ
 العبوديّة والطاعة لغري اهلل سبحانه وتعاىل، وأّكد سبحانه على أّن الرسالة اإلسالمّية اليت بعث هبا حمّمد )صّلى اهلل
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عليه وآله( هبذه املواصفات وَلذه األهداف، إَّّنا هي رسالة عاّمة شاملة، ال ختتّص بزمان دون زمان، وال بقوم 
 دون قوم.

وخنلص ممّا ذكرنا إىل أّن احلكومة روح اإلسالم وأساسه، وأّن اإلسالم املنفصل عن احلكم والسياسة اسم 
ة بالدليل، ينف  ة إىل اثبات ضرورة إقامة احلكومة اإلسالميّ دون مسّمى ولفظ ياقد ملعناه، وعندئٍذ يلسنا حباج

الدليل الذي يثبت لنا حّقانّية اإلسالم، وكّل األدّلة اليت على أساسها نعرتف باإلسالم كدين ألزمنا اهلل تعاىل 
 سالميّ ووجوب تطبيق النهام اإل باتّباعه والعمل به، وكّل ذلك دليل بنفسه على وجوب إقامة احلكم اإلسالميّ 

 ة شؤونه وأحواله.على اجملتمع بكايّ 

 عقيدة التوحيد ونظام الحكم اإللهي  

يف شريعة اإلسالم، كسائر يروع الواجبات من أمثال  يرعّية   ة احلكومة اإلسالمّية ليست قضّية  ّن قضيّ إالواقع يف 
 التوحيد. اإلسالمّية وهو مبدأالصالة والصوم والزكاة وغريها، بل إهّنا متّ  أصل العقيدة 

اخلضوع هلل وحده، ونفي اخلضوع والطاعة والتبعّية لغريه،  والعمليّ  يعين يف مدلوله احلقيقيّ  يالتوحيد اإلَليّ 
 بقيام حكومة إسالمّية عادلة يكون اخلضوع إاّل  العمليّ  هذا التوحيد اإلَليّ  وال يتمّ  .يف خمتلف نواحي احلياة
 سبحانه وتعاىل. هل هلل وحده، وطاعة   اوالطاعة َلا خضوع  

  بالثانية:على مرحلتني، وال تكتمل األوىل إاّل  وتوضيح ذلك أّن التوحيد اإلَليّ 

 التوحيد النظري   :المرحلة األولى

وال بّد أن نكون على بصرية من مفهوم ، واإلميان بوحدانّية اهلل تبارك وتعاىل وهو عقد القلب على التوحيد اإلَليّ 
 ، يِّن هناك مفهومني للمبدأ الواحد أحدمها حمّرف واآلخر صائب وسليم.على املستوى النهريّ  التوحيد اإلَليّ 

عن الكون واجملتمع انقضت مهّمته يف عامل  منعزال   اهو الذي يعترب اإلله الواحد موجود   :املفهوم احملرَّف
ل يف خلق على إحسانه األوّ  ه جزاء   أن يقّدره وَيرتمالوجود بعد خلقه للكون واإلنسان، ولي  على اإلنسان إاّل 

 األشياء من العدم.

و مساس من ألي  َلا بواقع احلياة اإلنسانّية احلاضرة دخل  تارخيّية   ة  ياإلله يف هذا املفهوم اخلاطئ شخصيّ 
وقد  قريب أو بعيد، وإَّّنا على اإلنسان أن يقّدسها ويكّرمها كما يقّدس األحفاد العجائز من اجلدات واجلدود.
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َوقَاَلِت اْليَ ُهوُد يَُد اللَِّه َمْغُلوَلٌة ُغلَّْت أَْيِديِهْم َولُِعُنوا ِبَا قَاُلوا شار القرآن الكرمي إىل هذا املفهوم احملّرف حيث قال: }أ
 .14{َبْل يََداُه َمْبُسوطََتاِن يُ ْنِفُق َكْيَف َيَشاءُ 

ه على املخلوقات يف  ييض االوجود كّله ومفيض  على  اوهو الذي يعترب اإلله الواحد مهيمن   المفهوم السليم:
كّل حلهة، ويرى أّن الوجود كّله قائم بذاته تعاىل، وأّن الكون واإلنسان وكّل شيء من شؤونه ِبشيئة الباري جّل 

والقرآن الكرمي مليء باآليات والبّينات اليت توّضح حقيقة التوحيد، وتُزيح الشَُّبه وتزيل الغموض عن هذا  وعال.
 حّت  ،دان على هذا املفهوم بشكل خاصّ تؤكّ  الن حلو الرعدفهوم، ومن بني السور القرآنية ْند أّن سوريت امل

 ل السورة إىل آخرها بالتقريب. لنجد أّن اآليات يف هاتني السورتني تدور حول هذا املوضوع من أوّ 

 : ثال بعض اآليات من كلتا السورتنيونذكر على سبيل امل

امِلُ اللَُّه يَ ْعَلُم َما حَتِْمُل ُكلُّ أُنْ َثى َوَما َتِغيُض اأْلَْرَحاُم َوَما تَ ْزَداُد وَُكلُّ َشْيٍء ِعْنَدُه ِبِْقَداٍر عَ : }سورة الرعد
أَْمِر اللَِّه ِإنَّ اللََّه اَل يُ َغي ُِّر  َلُه ُمَعقَِّباٌت ِمْن بَ نْيِ َيَدْيِه َوِمْن َخْلِفِه ََيَْفهُونَُه ِمنْ }، 15{اْلَغْيِب َوالشََّهاَدِة اْلَكِبرُي اْلُمتَ َعالِ 

ُقْل َمْن َربُّ } ،16{ْن ُدونِِه ِمْن َوالٍ َما بَِقْوٍم َحتَّ يُ َغي ُِّروا َما بِأَنْ ُفِسِهْم َوِإَذا أَرَاَد اللَُّه بَِقْوٍم ُسوء ا َياَل َمَردَّ َلُه َوَما ََلُْم مِ 
أَيَاختََّْذُُتْ ِمْن ُدونِِه أَْولَِياَء اَل مَيِْلُكوَن أِلَنْ ُفِسِهْم نَ ْفع ا َواَل َضر ا ُقْل َهْل َيْسَتِوي اأْلَْعَمى السََّماَواِت َواأْلَْرِض ُقِل اللَُّه ُقْل 

َعَلْيِهْم ُقِل اللَُّه َخاِلُق ُكلِّ ْلُق َواْلَبِصرُي أَْم َهْل َتْسَتِوي الهُُّلَماُت َوالنُّوُر أَْم َجَعُلوا لِلَِّه ُشرََكاَء َخَلُقوا َكَخْلِقِه يَ َتَشابََه اخلَْ 
 .17{َشْيٍء َوُهَو اْلَواِحُد اْلَقهَّارُ 

أَْمرِِه  أََتى أَْمُر اللَِّه َياَل َتْستَ ْعِجُلوُه ُسْبَحانَُه َوتَ َعاىَل َعمَّا ُيْشرُِكوَن يُ نَ زُِّل اْلَماَلِئَكَة بِالرُّوِح ِمنْ : }سورة النحل
َوالَِّذيَن يَْدُعوَن ِمْن ُدوِن اللَِّه اَل خَيُْلُقوَن َشْيئ ا } ،18ِعَباِدِه َأْن أَْنِذُروا أَنَُّه اَل إَِلَه ِإالَّ أَنَا يَات َُّقوِن{َعَلى َمْن َيَشاُء ِمْن 

َعثُوَن ِإََلُُكْم ِإَلٌه َواِحٌد يَالَّ  ُر َأْحَياٍء َوَما َيْشُعُروَن أَيَّاَن يُ ب ْ ِذيَن اَل يُ ْؤِمُنوَن بِاآْلَِخرَِة قُ ُلوبُ ُهْم ُمْنِكرٌَة َوُهْم خُيَْلُقوَن أَْمَواٌت َغي ْ
َا قَ ْولَُنا ِلَشْيٍء ِإَذا أََرْدنَاُه َأْن نَ ُقوَل َلُه ُكْن يَ َيُكونُ }، 19{َوُهْم ُمْسَتْكربُونَ  َوَلُه َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرِض }، 20{ِإَّنَّ

َر اللَِّه ت َ  يُن َواِصب ا أَيَ َغي ْ َويَ ْعُبُدوَن } ،21{ت َُّقوَن َوَما ِبُكْم ِمْن نِْعَمٍة َيِمَن اللَِّه ُُثَّ ِإَذا َمسَُّكُم الضُّرُّ يَِِلَْيِه ََتَْأُرونَ َوَلُه الدِّ

                                                           
 .64، اآلية المائدةسورة  14
 .9و 8، اآليتان الرعدسورة  15
 .11، اآلية الرعدسورة  16
 .16، اآلية الرعدسورة  17
 .2و 1، اآليتان النحلسورة  18
 .22إىل  20، اآليات النحلسورة  19
 .40، اآلية النحلسورة  20
 .53و 52، اآليتان النحلسورة  21
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ِه اأْلَْمثَاَل ِإنَّ اللََّه يَ ْعَلُم وا ِللَّ ِمْن ُدوِن اللَِّه َما اَل مَيِْلُك ََلُْم رِْزق ا ِمَن السََّماَواِت َواأْلَْرِض َشْيئ ا َواَل َيْسَتِطيُعوَن َياَل َتْضرِبُ 
ا اَل يَ ْقِدُر َعَلى َشْيٍء َوَمْن َرَزقْ َناُه ِمنَّا رِزْ  ا مَمُْلوك  ق ا َحَسن ا يَ ُهَو يُ ْنِفُق ِمْنُه ِسر ا َوأَنْ ُتْم اَل تَ ْعَلُموَن َضَرَب اللَُّه َمَثال  َعْبد 

 .22{َأْكثَ ُرُهْم اَل يَ ْعَلُمونَ َوَجْهر ا َهْل َيْستَ ُووَن احلَْْمُد لِلَِّه َبْل 

وأنّه ال  ،د بوضوح على أّن حقيقة التوحيد تعين االعتقاد بأّن األمر كّله هلليهذه اآليات وكثري غريها تؤكّ 
يف وجودها وأيعاَلا وآثارها ملشيئة اهلل سبحانه  وأّن األشياء كّلها تابعة   ، اهلل سبحانه وتعاىلر يف الوجود إاّل مؤثّ 

 هذا من التوحيد النهري.  وتعاىل وسّنته اليت قّدرها يف الوجود.

 

 التوحيد العملي   :المرحلة الثانية

، هلل وحده. وهذا يف احلقيقة نتيجة التوحيد النهريّ  اهو أن يكون اإلنسان يف عمله خاضع   ومعىن التوحيد العمليّ 
يِّن االعتقاد  .إَّّنا يتجّلى من خالل التوحيد العمليّ  صدق التوحيد النهريّ  لصدق عقيدة التوحيد أو قُ  ِبعىن أنّ 

ياته، واالعتقاد بأّن األشياء كّلها تابعة ألمر خبضوع األشياء كّلها هلل يقتضي خضوع اإلنسان هلل يف عمله وتصرّ 
 هلل تعاىل يف حياته وحركاته. ااهلل ومشيئته يقتضي تبعّية اإلنسان أيض  

ُهْم َسيَِّئاهِتِْم َوأَلَْدَخْلَناُهْم  أنهر اآلية الكرمية اليت تقول: } َوَلْو َأنَّ أَْهَل اْلِكَتاِب َآَمُنوا َوات ََّقْوا َلَكفَّْرنَا َعن ْ
يَل َوَما أُنْ * َجنَّاِت النَِّعيِم  ْنِْ ْم أَلََكُلوا ِمْن يَ ْوِقِهْم َوِمْن حَتِْت أَْرُجِلِهْم َوَلْو أَن َُّهْم أَقَاُموا الت َّْورَاَة َواإْلِ زَِل ِإلَْيِهْم ِمْن َرهبِِّ

ُهْم َساَء َما يَ ْعَمُلونَ  ُهْم أُمٌَّة ُمْقَتِصَدٌة وََكِثرٌي ِمن ْ وتأّمل ييها لتجد روعة املعىن وعهمة الدليل ومجال البالغة ، 23{ ِمن ْ
، 24...{َوَلُه َما يف السََّماَواِت َواأْلَْرضِ  املربهن بني التوحيد النهري: }األدبّية، كيف َتّلت كّلها يف هذا الربط 

َر اللَِّه تَ ت َُّقونَ  : }وبني التوحيد العلميّ  يُن َواِصب ا أَيَ َغي ْ  وذلك بأوجز تعبري وأمجل خطاب.، 25{َوَلُه الدِّ

، وَلذا َتد أّن القرآن َيكي موجز رسالة األنبياء هبذه والواقع أّن التقوى عبارة أخرى عن التوحيد العمليّ 
ِمْنُه نَِذيٌر  الر ِكَتاٌب ُأْحِكَمْت َآيَاتُُه ُُثَّ ُيصَِّلْت ِمْن َلُدْن َحِكيٍم َخِبرٍي َأالَّ تَ ْعُبُدوا ِإالَّ اللََّه ِإنَّيِن َلُكمْ }العبارة تارة: 

ا ِإىَل }، 26{َوَبِشريٌ  َوِإىَل َعاٍد َأَخاُهْم ُهود ا }، 27{قَ ْوِمِه ِإِّنِّ َلُكْم َنِذيٌر ُمِبنٌي َأْن اَل تَ ْعُبُدوا ِإالَّ اللَّهَ  َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوح 

                                                           
 .75إىل  73، اآليات  النحلسورة  22
 .66و 65، اآليتان المائدةسورة   23

 .52اآلية  النحل،سورة   24
 .52اآلية  النحل،سورة  25
 .2و 1، اآليتان هودسورة  26
 .26و 25، اآليتان هودسورة  27
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رُهُ  َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َوِإىَل ََثُوَد َأَخاُهْم َصاحلِ ا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما }، 28{قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن ِإَلٍه َغي ْ
رُهُ  رُهُ }، 29{َغي ْ  .30{َوِإىَل َمْدَيَن َأَخاُهْم ُشَعْيب ا قَاَل يَا قَ ْوِم اْعُبُدوا اللََّه َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْ

َبْت قَ ْوُم نُوٍح اْلُمْرَسِلنَي ِإْذ قَاَل ََلُْم َأُخوُهْم نُوحٌ } وثانية َيكي موجز رسالة األنبياء هبذه العبارة: َأال  َكذَّ
َبْت َعاٌد اْلُمْرَسِلنَي ِإْذ قَاَل ََلُْم َأُخوُهْم ُهوٌد َأاَل تَ ت َُّقوَن }، 31{تَ ت َُّقوَن ِإِّنِّ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنٌي يَات َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ  َكذَّ

َبْت ََثُوُد }، 32{ِإِّنِّ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنٌي يَات َُّقوا اللََّه َوأَِطيُعونِ  اْلُمْرَسِلنَي ِإْذ قَاَل ََلُْم َأُخوُهْم َصاِلٌح َأاَل تَ ت َُّقوَن ِإِّنِّ َكذَّ
َبْت قَ ْوُم ُلوٍط اْلُمْرَسِلنَي ِإْذ قَاَل ََلُْم َأُخوُهْم ُلوٌط َأاَل تَ ت َُّقوَن ِإِّنِّ }، 33{َلُكْم َرُسوٌل أَِمنٌي يَات َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ  َكذَّ

َكذََّب َأْصَحاُب اأْلَْيَكِة اْلُمْرَسِلنَي ِإْذ قَاَل ََلُْم ُشَعْيٌب َأاَل تَ ت َُّقوَن ِإِّنِّ }، 34{ت َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ َلُكْم َرُسوٌل أَِمنٌي يَا
 .35{َلُكْم َرُسوٌل أَِمنٌي يَات َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ 

بلفهني: يِّن عبادة اهلل تعاىل وحده هي بعينها تقوى اهلل سبحانه وتعاىل  ا واحد  يالعبارتان حتكيان معىن  
آيات الطائفة الثانية أّن ويبدو من جمموع  .حلكاية الثانية لرسالة األنبياء عليهم السالماليت جاء األمر هبا يف ا

وبالدّقة  توّضح اصاديق، بل إهنّ وامل غامض األبعاد اي  كلّ   اَتريدي   اتقوى اهلل اليت أمر هبا األنبياء لي  مفهوم  
 {.َوأَِطيُعوِن  من األمر به بقوَلم: } مصداق هذه التقوى واملراد احلقيقيّ 

ن، منفصل أحدمها عن اآلخر، بل هناك { موضوعان مستقاّل يَات َُّقوا اللََّه َوَأِطيُعونِ يلي  يف كلمة األنبياء }
رُهُ  قَ ْوِم اْعُبُدوا اللَّهَ } واحدة يف عبارة: رسالة   { و}اتّقوا َأاَل تَ ت َُّقونَ وهي يف عبارة أخرى: } ...{.َما َلُكْم ِمْن إَِلٍه َغي ْ
ق التبعّية العملّية واخلضوع وهبذه الطاعة تتحقّ ، {َوَأِطيُعونِ } العملي وامليداِّن:وهي يف مصداقها وتعّينها  اهلل{.
 يف سلوك اإلنسان املؤمن باهلل وحده. هلل سبحانه وتعاىل، وبذلك يتجّلى التوحيد العمليّ  احلقيقيّ 

 

 وتوحيد الطاعة التوحيد العملي  

                                                           
 .50، اآلية هودسورة  28
 .61، اآلية هودسورة  29
 .84، اآلية هودسورة  30
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يف واقعه هو توحيد الطاعة هلل سبحانه وتعاىل، يحقيقة  أّن التوحيد العمليّ  – من احلديث الذي أسلفناه –تبنّي 
كانت   ، سياسّيةَ ة  كانت أو اجتماعيّ   العمل بالتوحيد أن ال يطيع اإلنسان يف سلوكه ويف مجيع شؤونه احلياتّية )يرديّة  

 وتعاىل، وأن يطيع اهلل وحده يف مجيع ذلك.، أم غريها( غري اهلل سبحانه و اقتصاديّةَ أ

يف الوجود على حنو االستقالل غري اهلل  اال بّد للموّحد أن ال يرى مؤثر   ،يفي جمال التوحيد النهريّ 
ّن له من يف أّن إىل اهلل تصري األمور، وأّن له اخللق واألمر، و سبحانه، وأن يعتقد أّن األمر كّله بيد اهلل، وأ

 السماوات واألرض وما ييهما، وأّن له امللك وأنّه يفعل ما يشاء، وال يفعل ما يشاء غريه.

اإلنسان إرادته  ، يال بّد أن يوّجهيِذا كانت شؤون اخللق والكون بيده كّلها، ِبقتضى التوحيد النهريّ 
واالختياريّة مع إرادة اهلل وأمره  ،اليت يريده اهلل سبحانه وتعاىل أي أن ينسجم يف كّل أيعاله اإلراديّة واختياره الوجهة

يحينما يقول القرآن العهيم: }َولِلَِّه . وهنيه يوق هواه ورغبتهوهنيه، وأن َيعل إرادة اهلل سبحانه يوق إرادته، وأمره 
، 37}َأملَْ تَ َر َأنَّ اللََّه َيْسُجُد َلُه َمْن يف السََّماَواِت َوَمْن يف اأْلَْرِض{، 36اأْلَْرِض{َيْسُجُد َما يف السََّماَواِت َوَما يف 

ل واخلضوع، ويعرّب بذلك عن التذلّ هناية  يسجود هاخلضوع املطلق هلل سبحانه، يِّن حقيقة اليقصد بالسجود 
 .يكرة التوحيد يف جماَلا النهريّ 

َر َلَعلَُّكْم تُ ْفِلُحوَن َوَجاِهُدوا وحينما يقول: }يَا أَي ُّهَ  ا الَِّذيَن َآَمُنوا ارَْكُعوا َواْسُجُدوا َواْعُبُدوا َربَُّكْم َوايْ َعُلوا اخْلَي ْ
يِن ِمْن َحرٍَج ِملََّة أَبِيُكْم ِإبْ رَاِهيمَ  اُكُم اْلُمْسِلِمنَي ِمْن ُهَو َسَّ  يف اللَِّه َحقَّ ِجَهاِدِه ُهَو اْجَتَباُكْم َوَما َجَعَل َعَلْيُكْم يف الدِّ
ا َعَلْيُكْم َوَتُكونُوا ُشَهَداَء َعَلى النَّاِس يَأَِقيُموا الصَّاَلَة َوَآتُ  وا الزََّكاَة َواْعَتِصُموا بِاللَِّه قَ ْبُل َويف َهَذا لَِيُكوَن الرَُّسوُل َشِهيد 

الذي يعرّب عنه ِبّلة  يِنّه سبحانه يرسم للعباد طريق التوحيد العمليّ  .38ُهَو َمْواَلُكْم يَِنْعَم اْلَمْوىَل َونِْعَم النَِّصرُي{
لتوحيد الطاعة واخلضوع هلل سبحانه وتعاىل،  اإبراهيم، ويصف املوّحدين العملّيني باملسلمني، وَيعل اإلسالم مرادي  

 .د على أّن اهلل سبحانه هو املوىل، وأنّه نعم املوىل، ونعم النصريوهبذه املناسبة يؤكّ 

َا أُِمْرُت َأْن أَْعُبَد َربَّ َهِذِه اْلبَ ْلَدِة الَِّذي َحرََّمَها َوَلُه ُكلُّ َشْيٍء َوأُِمْرُت َأْن ضح معىن قوله تعاىل: }وهبذا يتّ  ِإَّنَّ
ا ِملََّة إِ }، 39{َأُكوَن ِمَن اْلُمْسِلِمنيَ  بْ رَاِهيَم َحِنيف ا َوَما َكاَن ِمَن ُقْل ِإنَّيِن َهَداِّن َرِبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِدين ا ِقَيم 

ِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل اْلُمْسِلِمنَي اْلُمْشرِِكنَي ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذِلَك أُ 
َر اللَِّه أَْبِغي َرب ا َوُهَو َربُّ ُكلِّ  َناُه }، 40{َشْيءٍ  ُقْل أََغي ْ َوَمْن يَ ْرَغُب َعْن ِملَِّة ِإبْ رَاِهيَم ِإالَّ َمْن َسِفَه نَ ْفَسُه َوَلَقِد اْصطََفي ْ

                                                           
 .49، اآلية النحلسورة  36
 .18، اآلية الحجسورة  37
 .78و 77، اآليتان الحجسورة  38
 .91، اآلية النملسورة  39
 .164إىل  161، اآليات األنعامسورة  40
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نْ َيا َوِإنَُّه يف اآْلَِخرَِة َلِمَن الصَّاحلِِنَي ِإْذ قَاَل َلُه َربُُّه َأْسِلْم قَاَل َأْسَلْمُت ِلَربِّ اْلعَ  ِإبْ رَاِهيُم بَِنيِه اَلِمنَي َوَوصَّى هِبَا يف الدُّ
يَن َياَل مَتُوُتنَّ ِإالَّ َوأَنْ ُتْم ُمْسِلُموَن أَْم ُكْنُتْم شُ  َهَداَء ِإْذ َحَضَر يَ ْعُقوَب اْلَمْوُت َويَ ْعُقوُب يَا َبيِنَّ ِإنَّ اللََّه اْصَطَفى َلُكُم الدِّ

ا َوحَنُْن َلُه ِإْذ قَاَل لَِبِنيِه َما تَ ْعُبُدوَن ِمْن بَ ْعِدي قَاُلوا نَ ْعُبُد إِ  ََلََك َوإَِلَه َآبَاِئَك ِإبْ رَاِهيَم َوِإْسَاِعيَل َوِإْسَحاَق ِإََل ا َواِحد 
 .41ُمْسِلُموَن{

يعين أن يكون العبد يف وجهته أي يف الطريقة اليت يسلكها  الذي هو معىن إسالم الوجه هلل سبحانه وهذا
 عّمن سواه. اإلرادته معرض   ألمره، ممتثال   اسبحانه مطيع   هلل اه إليه إرادته خاضع  يف حياته، ويف كل ما تتوجّ 

ْساَلُم َوَما اْختَ َلَف الَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب ِإالَّ ِمْن بَ ْعِد َما َجاَءُهُم اْلعِ قال تعاىل: } يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِ ْلُم ِإنَّ الدِّ
نَ ُهْم َوَمْن َيْكُفْر بَِآيَاِت اللَِّه يَِِ  نَّ اللََّه َسرِيُع احلَِْساِب يَِِْن َحاجُّوَك يَ ُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَِّه َوَمِن ات َّبَ َعِن َوُقْل بَ ْغي ا بَ ي ْ

 .42{اللَُّه َبِصرٌي بِاْلِعَبادِ ا َعَلْيَك اْلَباَلُغ وَ لِلَِّذيَن أُوتُوا اْلِكَتاَب َواأْلُمِّيِّنَي أََأْسَلْمُتْم يَِِْن َأْسَلُموا يَ َقِد اْهَتَدْوا َوِإْن تَ َولَّْوا يََِِّنََّ 
هم الطليعة يف طريق اإلسالم هلل، وتوحيد الطاعة هلل تعاىل،   اآلية داللة على أّن األنبياء صلوات اهلل عليهمويف

َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَِّه َوَمِن  }، تهم لألنبياء عليهم السالمق بتبعيّ وأّن إسالم الناس اآلخرين هلل تعاىل إَّّنا يتحقّ 
ُقْل َهِذِه َسِبيِلي أَْدُعو ِإىَل اللَِّه َعَلى َبِصريٍَة أَنَا َوَمِن ات َّبَ َعيِن َوُسْبَحاَن اللَِّه َوَما أَنَا : }اكما قال سبحانه أيض    ،{ات َّبَ َعنِ 

أََّلا تَْعلُوا َعلَيا  سليمان بن داوود قوله: }. وَلذا ْند القرآن الكرمي َيكي عن لسان نِّب اهلل43{ِمَن اْلُمْشرِِكنيَ 

ق باخلضوع حلكمه اجلاري على يد عبده الصاحل سليمان يال بّد ياإلسالم هلل إَّّنا يتحقّ ، 44{َوْأتُونِي ُمْسلِِمينَ 
لآلخرين أن خيضعوا َلذا احلكم وأن ال يعلوا على حكومة اهلل اليت يقيمها أولياؤه الصاحلون، ولن يكون إسالم إال 

 هبذه التبعّية للقادة اإلَلّيني. 

 توحيد الطاعة ووالية األنبياء

يقد جاء  ،الوالية له تعاىل على الناس ال لغريه، يِّن الوالية معناها السيطرة والسلطة عين أنّ يتتوحيد الطاعة هلل أّما 
يالوالية يف  .45الشيء وعليه والية: ملك أمره وقام به ولّ  اوجاء يف اللغة أيض   تسّلط عليه. :البلد ولّ  يف اللغة

 اخّتاذ القرار وتعيني املصري.  روحها تعين حقّ 

                                                           
 .133إىل  130، اآليات البقرةسورة  41
 .20و 19اآليتان ، آل عمران سورة 42
 .108، اآلية يوسفسورة  43
 .31، اآلية النملسورة  44
، الصفحة (تبة آية اهلل العهمى املرعشي النجفيمكإيران: منشورات  -قم) أقرب المواردسعيد اخلوري الشرتوِّن اللبناِّن،  45

1487. 
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ة ِبختلف شؤوهنا وحقوَلا وأّن الطريقة اليت ال بّد ة واالجتماعيّ اإلنسان يف حياته الفرديّ والسؤال هنا عن 
له تعيني مصري اإلنسان وَيق له اخّتاذ القرار  أن يكّيف هبا حياته ومصريه ما هي؟ وما هو املصدر الذي َيقّ 

 ة شؤونه؟بشأن حياة اإلنسان وسلوكه وكايّ 

خضوع اإلنسان هلل وطاعته املطلقة له تعاىل ياجلواب واضح ال غموض  يقتضي وإذا كان التوحيد العمليّ 
. يِّن معىن خضوع اإلنسان هلل وطاعته له أّن اهلل هو الذي ال بّد أن يقّرر لإلنسان مصريه والطريقة اليت اييه أبد  

 ة يف خمتلف جماالهتا وشعبها.يكّيف هبا شؤونه احلياتيّ 

يكون صاحب القرار يف الكون كّله هو اهلل سبحانه وتعاىل، وتأىب هذه إّن النهرة التوحيديّة حتكم أن 
ة استثناء  يف هذه النهرة ة واالجتماعيّ استثناء، يلي  اإلنسان وحياته الفرديّ  ة إىل الكون أيّ النهرة التوحيديّ 

}َلِكنَّا ُهَو اللَُّه َرِبِّ  ده.ة اخلاضعة هلل تعاىل وحيف هذه اجملموعة الكونيّ  االشاملة، وال ميكن أن يكون اإلنسان نشاز  
ا  َوَلْواَل ِإْذ َدَخْلَت َجنََّتَك قُ ْلَت َما َشاَء اللَُّه اَل قُ وََّة ِإالَّ بِاللَِّه ِإْن تَ َرِن أَنَا أََقلَّ ِمْنَك َماال   * َواَل أُْشرُِك ِبَرِبِّ َأَحد 

ا{ ٌر ُعْقب ا ُهَناِلَك اْلَواَليَُة لِلَّهِ }: إىل قوله تعاىل .46َوَوَلد  ٌر ثَ َواب ا َوَخي ْ  .47{احلَْقِّ ُهَو َخي ْ

وهو اهلل تعاىل لي  غريه، وإذا كان اإلنسان ضمن هذه اجملموعة  اوإذا كان صاحب القرار يف الكون واحد  
 هلل وحده، يهو صاحب القرار يف حياة الكونّية اخلاضعة لوالية اهلل سبحانه، يليست الوالية يف حياة اإلنسان إاّل 

 اإلنسان وهو املوىل ونعم املوىل ونعم النصري.

توحيد الوالية والطاعة هلل سبحانه وتعاىل، ونتيجة ذلك  اّتضح لدينا أّن مقتضى التوحيد العمليّ  ،إىل هنا
أّن قبول والية غري اهلل تعاىل والتسليم واخلضوع لغري اهلل سبحانه خروج عن طريقة التوحيد. ولكن كيف يأخذ 

الذي  كيف ينطبق اإلسالم احلقيقيّ و  ة جمرامها يف حياة اإلنسان؟أو الطاعة والوالية املطلقة اإلَليّ  ليّ التوحيد العم
 واخلضوع املطلق هلل سبحانه وتعاىل على حياة اإلنسان؟ ويف مجيع شؤوهنا وجماالهتا؟ هو التوحيد العمليّ 

بطاعته واتّباعه، اده َمن يأمرهم  طريق واحد، وهو أن ينصب اهلل سبحانه وتعاىل يف عبلي  هناك إاّل 
لوالية اهلل سبحانه وتعاىل.  اويفرتض عليهم واليته، لتكون طاعتهم له طاعة هلل سبحانه واخلضوع لواليته خضوع  

م له الناس بالطاعة النبثاق احملور الذي يسلّ  ا الطرق اليت تتبىّن آراء الناس أساس  وأّي طريق غري هذا الطريق حّت 
 ،والقوة ،والغلبة ،عن الطرق املعتمدة على أساس القهر ف يف حياهتم وشؤوهنم، يضال  أمر التصرّ  وخيّولونهواالنقياد 
هذه الطرق تتناىف  واغتصاب إرادهتم وغري ذلك، كلّ  ،وسرقة آراء الناس ،والتمويه ،والتضليل ،واخلداع ،والسيطرة

                                                           
 .39و 38، اآليتان الكهفسورة  46
 .44، اآلية الكهفسورة  47
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يف  االذي يريد لإلنسان أن يكون خاضع   وحيد اإلَليّ والنهرة التوحيديّة للكون واإلنسان، وتتناقض مع أساس الت
 لواليته وُحكمه. اأمره إليه ومنقاد   اأمره هلل سبحانه وتعاىل، ومسّلم   احياته وإرادته هلل سبحانه وتعاىل، ومسّلم  

 يهناك طريقان أمام اإلنسان لي  َلما ثالث: 

 اإلميان باهلل وحده. -1
 واإلميان بالطاغوت. -2

، ويرض نفسه يوق العباد وطلب منهم طاعته اإَلي   اإذا احتّل يف اجملتمع البشري موقع   وكّل ما سوى اهلل
من   َمن كانت طاعته منبثقة   لو كان ذلك بفعل آراء الناس أنفسهم يَِّّنا هو طاغوت، إاّل واالنقياد ألمره حّت 

 اهلل سبحانه وتعاىل، وهو الذي ينصبه اهلل سبحانه وتعاىل على الناس إمام   اطاعة اهلل، وكان االنقياد له انقياد  
فََمْن يَْكفُْر بِالطااُغوِت }قال تعاىل: ، 48ة، وينّفذ ييهم أمر اهلل وهنيهليسلك هبم طريق الطاعة اإلَليّ  اوقائد  

ِ فَقَِد اْستَْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوْثقَى ََّل اْنفِ  ُ َسِميٌع َعلِيمٌ َويُْؤِمْن بِاَّللا وقد سبق أن أشرنا  .49{َصاَم لَهَا َوَّللاا
، ونّبهنا إىل أّن طاعة األنبياء  50{}يَات َُّقوا اللََّه َوأَِطيُعونِ إىل ما َيكيه القرآن من موجز رسالة االنبياء بقوله تعاىل: 

 . مصداق التقوى اإلَلّية اليت هي بدورها تعبري عن التوحيد العمليّ 

 

 ينالقادة اإللهي  مواصفات 

                                                           
األساس التوحيدي يكّل طاعة وانقياد مل تنته إىل طاعة اهلل يِهّنا طاعة الطاغوت، وكل مطاع ال تنتهي طاعته وانطالق ا من هذا  48

إىل طاعة اهلل يِنّه طاغوت. إذن، يِطاعة أّي إنسان حت الوالدين، أو الصديق أو القادة السياسيني واحلزبّيني إَّّنا َتوز بِذن من 
الطاغوت. وقد وردت بذلك أحاديث كثرية عن املعصومني منها ما رواه القمي بسند صحيح عن  اهلل سبحانه، وإال يِنّه من عبادة

. قال: شرك طاعة، ولي  شرك عبادة  وهم مشركون{أِب عبداهلل )عليه السالم( يف قول اهلل عّز وجّل: }وما يؤمن أكثرهم باهلل إاّل 
، 18دار إحياء الرتاث العرِب(، اجلزء صيل مسائل الشريعة )وسائل الشيعة إلى تحالشيخ حمّمد بن احلسن احلّر العاملي، 

 .90الصفحة 
إَّّنا  –إىل أن قال  –وروى الصدوق بِسناده عن اإلمام الصادق )عليه السالم( أنّه قال: إياك والرياسة يما طلبها أحد إال هلك 

وسائل الشيخ حمّمد بن احلسن احلّر العاملي، ذلك أن تنّصب رجال  دون احلجة يتصّدقه يف كل ما قال، وتدعو الناس إىل قوله 
 .93، الصفحة 18دار إحياء الرتاث العرِب(، اجلزء الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة )

 .256، اآلية البقرةسورة  49
 .108، اآلية الشعراءسورة  50
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ّن توحيد الوالية والطاعة إد الوالية والطاعة هلل سبحانه، و يفرض توحي ّن التوحيد العمليّ إ بناّء على ما تقّدم،
مون هلل سبحانه وتعاىل يطيعون اهلل بطاعته، ويسلّ  اوولي   اب اهلل سبحانه وتعاىل، يف عباده قائد  يقتضي أن ينصّ 
 باالنقياد له.

هلل  ي إىل أن تكون طاعته طاعة  يف كلمة واحدة هو القائد الذي َيمل املواصفات اليت تؤدّ  اإلَليّ يالقائد 
 ص يف عناصر أساسّية ثالثة:هلل تعاىل. وهذه املواصفات تتلخّ  اواالنقياد له انقياد  

 األوّ 
 
 ما يريده اهلل تعاىل منه ومن سائر عباده.  بكلّ  ال: أن يكون عامل

 ألمره ال يتخطّاه قيد شعرة. اهلل تعاىل مسلِّم   انقاد  الثاِّن: أن يكون م

 للحكم من قبل اهلل تعاىل.  االثالث: أن يكون منصوب  

ل يقد قال ، أّما الوصف األوّ آلهنبّينا صّلى اهلل عليه و  ة  ، وخاصّ د َتّلت هذه الصفات يف األنبياء عليهم السالموق
اَوأَنْ َزَل اللَُّه َعَلْيَك تعاىل: } }َونَ زَّْلَنا ، 51{اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمَة َوَعلََّمَك َما ملَْ َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن َيْضُل اللَِّه َعَلْيَك َعِهيم 

َيان ا ِلُكلِّ َشْيٍء َوُهد ى َوَرْْحَة  َوُبْشَرى لِْلُمْسِلِمنيَ   .52{َعَلْيَك اْلِكَتاَب تِب ْ

شيء، ويدخل يف هذا العموم الشامل كّل ما حتتاجه  لّ يالكتاب املنّزل على الرسول األعهم تبيان لك
 واقتصاد وغري ذلك. ،وتربية ،وسياسة ،وحكم ،البشريّة يف حياهتا من نُهم وتشريعات ويف كّل اجملاالت من إدارة

أي الذين خضعوا لوالية اهلل تعاىل وطاعته،  ،وبشرى للمسلمني ورْحة   ل على الرسول، هو هدى  وهذا الكتاب املنزّ 
: }َوَرْْحَيِت َوِسَعْت ُكلَّ َشْيٍء كما بنّي سبحانه وتعاىل ذلك قائال    انقادوا ألمره، واتّبعوا الرسول صّلى اهلل عليه وآلهو 

 .53{ْؤِمُنوَن الَِّذيَن يَ تَِّبُعوَن الرَُّسوَل النَِّبَّ اأْلُمِّيَّ َيَسَأْكُتبُ َها لِلَِّذيَن يَ ت َُّقوَن َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوالَِّذيَن ُهْم بَِآيَاتَِنا ي ُ 

َا َعَلْيِه َما ُْحِّ  َل َوَعَلْيُكْم وأّما الوصف الثاِّن، يقد قال تعاىل: }ُقْل أَِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا الرَُّسوَل يَِِْن تَ َولَّْوا يََِِّنَّ
وقال تعاىل: }َما َضلَّ َصاِحُبُكْم َوَما َغَوى  ،54{ُدوا َوَما َعَلى الرَُّسوِل ِإالَّ اْلَباَلُغ اْلُمِبنيُ َما ُْحِّْلُتْم َوِإْن ُتِطيُعوُه تَ ْهتَ 

وقال تعاىل: ، 56{وقال تعاىل: }َمْن يُِطِع الرَُّسوَل يَ َقْد أَطَاَع اللَّهَ ، 55َوَما يَ ْنِطُق َعِن اَْلََوى ِإْن ُهَو ِإالَّ َوْحٌي يُوَحى{

                                                           
 .113، اآلية النساءسورة  51
 .89، اآلية النحلسورة  52
 .157و 156، اآليتان األعرافسورة  53
 .54، اآلية النورسورة  54
 .4إىل  2، اآليتان النجمسورة  55
 .80، اآلية النساءسورة  56
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ا ِمْن أَْمرِنَا َما ُكْنَت َتْدرِي وقال تعاىل: }، 57{َلِمَن اْلُمْرَسِلنَي َعَلى ِصَراٍط ُمْسَتِقيمٍ }ِإنََّك  َنا إِلَْيَك ُروح  وََكَذِلَك أَْوَحي ْ
ميَاُن َوَلِكْن َجَعْلَناُه نُور ا نَ ْهِدي بِِه َمْن َنَشاُء ِمْن ِعَباِدنَا َوِإنََّك لَتَ هْ  ، 58ِدي ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم{َما اْلِكَتاُب َواَل اإْلِ

َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَاَل اَل يَ َناُل وقال تعاىل: }َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت يََأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإِّنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَمام ا قَاَل 
ا ِملََّة ِإبْ رَاِهيَم َحِنيف ا َوَما َكاَن وقال تعاىل: }ُقْل ِإنَّيِن َهَداِّن ، 59َعْهِدي الهَّاِلِمنَي{ َرِبِّ ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم ِدين ا ِقَيم 

َك أُِمْرُت َوأَنَا أَوَُّل ِمَن اْلُمْشرِِكنَي ُقْل ِإنَّ َصاَليت َوُنُسِكي َوحَمَْياَي َومَمَايت لِلَِّه َربِّ اْلَعاَلِمنَي اَل َشرِيَك َلُه َوِبَذلِ 
 .60{اْلُمْسِلِمنيَ 

 وحي، ، ما ضّل وما غوى، وأنّه ال ينطق عن اَلوى إن هو إاّل يالتصريح بأّن الرسول صّلى اهلل عليه وآله
وأّن من يطيعه يقد أطاع اهلل، وأّن املهتدين هم الذين يطيعونه، وأّن الذين يّتقون هم الذين يتبعونه وأّن الرسول 

التأكيد الصريح على عصمة الرسول ن هذا ونهائره الكثرية يف القرآن الكرمي يتضمّ  يهدي إىل صراط مستقيم، كلّ 
 أو الرتديد. ِبا ال يقبل الشكّ  ويعال   قوال   صّلى اهلل عليه وآله

وقد أّكد القرآن هذه العصمة بالنسبة لغريه من األنبياء بأساليب متنّوعة، وآيات كثرية من القرآن نكتفي 
َنا َلُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب نَاِيَلة  وَُكال  َجَعْلَنا َصاحلِِنَي َوَجَعْلَناُهْم أَئِمَّة  يَ ْهُدوَن بَِأْمرِنَ الكرمية: }منها هبذه اآلية  ا َوَوَهب ْ

رَاِت َوِإقَاَم الصَّاَلِة َوِإيَتاَء الزََّكاِة وََكانُوا لََنا َعاِبِدينَ  َنا إِلَْيِهْم ِيْعَل اخْلَي ْ  .61{َوأَْوَحي ْ

ني يف براز للعنصرين األساسيَّ إل الوارد يف هذه اآلية بقوله تعاىل: }يهدون بأمرنا{ يف التعبري القرآِّنّ و 
ق ني وهو العلم ِبا يأمر به اهلل تعاىل، أي العلم بالطريق السالك إىل مرضاة اهلل اليت يتحقّ اإلَليّ مواصفات القادة 

 الكامل بسلوك الطريق اإلَليّ  ية إىل االلتزام العمليّ والعصمة املؤدّ هبا إسعاد الناس، وإيصاَلم إىل كماَلم املطلوب، 
 ني. هبذين العنصرين األساسيَ ، يِّن اَلداية بأمر اهلل ال تتّم إاّل اوعدم االحنراف عنه بتات  

ة أو قل خضوع اإلنسان هلل تعاىل يف حياته االجتماعيّ  ،وال بّد هنا من اإلشارة إىل أّن التوحيد العمليّ 
ة ِبواصفاهتا اليت أشرنا إليها. يالطريق الوحيد خلضوع احلياة  عن طريق القيادة اإلَليّ ق إاّل ال تتحقّ  ،فرديّةوال

 هو أن ختضع احلياة اإلنسانّية حلكومة إَلّية يقوم هبا قائد إَليّ نطباعها بطابع الطاعة اإلَلّية، اإلنسانّية هلل تعاىل، وا
ما يرضه اهلل سبحانه وتعاىل  ، ومنقاد له تعاىل كمال االنقياد، وعامل بكلّ خاضع هلل سبحانه وتعاىل كمال اخلضوع

 وقّرره بشأن اإلنسان وإدارة حياته وتوجيهها يف شؤوهنا املختلفة وشعبها املتنّوعة.
                                                           

 .4و 3، اآليتان يسسورة  57
 .52، اآلية الشورىسورة  58
 .124، اآلية البقرةسورة  59
 .163إىل  161، اآليات األنعامسورة  60
 .73و 72، اآليتني األنبياءسورة  61
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بل اهلل سبحانه وتعاىل للقيادة من ق اأن يكون القائد منصوب  أّما الوصف الثالث: يال بّد مع كّل ما ذكرناه 
 هلل سبحانه وتعاىل. اواحلكم، لتكون طاعته طاعة  هلل، واالنقياد له انقياد  

أّما القيادة اليت ال تكتسب شرعّيتها من قبل اهلل سبحانه وتعاىل يال َيّق لإلنسان اخلضوع َلا واالنقياد 
ياره توأّما إرادة اإلنسان واخ سلفنا توضيحه من قبل(.إليها، يِّن طاعة غري اهلل خروج عن طريقة التوحيد )كما أ

تريد أن ترتفع يوق إرادة اإلنسان  ة لقيادةيِهّنا ال ترتفع يوق اإلنسان نفسه، أي إنّه ال تستطيع أن ُتضفي بالشرعيّ 
وما  ن املأمور؟م يما قيمة اآلمر والناهي الذي يكتسب شرعّية األمر والنهي إاّل  نفسه، وتوّجه إرادته وتأمره وتنهاه.

املطاع على املطيع لو أراد املطيع أن يتجاوز إرادة  يما حقّ   إىل إرادة املطيع؟قيمة املطاع الذي مل تستند طاعته إاّل 
الذي يفرض على اإلنسان أن خيضع للجهة اليت لي  َلا عليه من حّق  واملنطقيّ  املطاع؟ وما هو األساس العقليّ 

 أن يعطي؟ إال الذي يّوضه َلا اإلنسان نفسه وله أن يسرتّد الذي أعطى كما حقّ 

وبكلمة واحدة: يِّن البديهة حتكم بأّن من السخف أن يفرض اإلنسان على نفسه َمن َيكم عليه حبيث 
 يكّل طاعة تنبع من إرادة اإلنسان نفسه ال متلك أيّ  التخّلف عن حكمه. له اخلروج عن طاعته، وال ال َيقّ 

طريقة للحكم تقوم على هذا املبىن يِهّنا عدمية األساس واملعىن مهما اخّتذت هذه الطريقة من  أساس معقول، وكلّ 
أو اإلمجاع،  أو الشورى،ة، اخّتذت شكل الدميقراطيّ أشكال وعناوين، ومهما اخّتذت من أساء وصفات، وسواء 

 صفة، أو عنوان آخر. أو أيّ 

ي يعين التخلّ  - بعبارة أخرى -اختيار احلاكم املطاع يِنّه  وأّما ايرتاض أن خيّول اهلل سبحانه لعباده حقّ 
ة، يِّن األمر والنهي واحلكم والسلطة من مستلزمات الربوبّية واإلَلّية: ألّن الطاعة عبادة، ة واإلَليّ عن الربوبيّ 

 هلل سبحانه، ياحلكم والسلطة واألمر والنهي من شؤون املعبوديّة والربوبّية، ويستحيل أن والعبادة ال تكون إاّل 
  له. به، وال َتوز إاّل يتخّلى اهلل سبحانه وتعاىل عن صفة ال تليق إاّل 

قال تعاىل: }ُقْل وَلذا وصف اهلل سبحانه وتعاىل نفسه بامللك، وبنيَّ وصفه لنفسه بالربوبّية واأللوهّية، 
وقال تعاىل: ، 63: }يَ تَ َعاىَل اللَُّه اْلَمِلُك احلَْقُّ{اكما قال تعاىل أيض  ،  62أَُعوُذ ِبَربِّ النَّاِس َمِلِك النَّاِس إَِلِه النَّاِس{

اْلَعزِيُز اجْلَبَّاُر اْلُمَتَكب ُِّر ُسْبَحاَن اللَِّه َعمَّا }ُهَو اللَُّه الَِّذي اَل ِإَلَه ِإالَّ ُهَو اْلَمِلُك اْلُقدُّوُس السَّاَلُم اْلُمْؤِمُن اْلُمَهْيِمُن 
}ُيَسبُِّح لِلَِّه َما يف السََّماَواِت َوَما يف اأْلَْرِض اْلَمِلِك ، 65{وقال تعاىل: }َذِلُكُم اللَُّه َربُُّكْم َلُه اْلُمْلكُ ، 64ُيْشرُِكوَن{

 ن اآليات.وغري ذلك م... 66اْلُقدُّوِس اْلَعزِيِز احلَِْكيِم{

                                                           
 .3إىل  1، اآليات الناسسورة  62
 .114، اآلية طه سورة 63
 .23، اآلية لحشرسورة ا 64
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بذاته تعاىل، وأنّه هو الذي يفيض من نعمته على بعض  وقد أّكد سبحانه وتعاىل أّن هذا امللك املختصّ 
ذون إرادته، ينفّ  اإىل طاعته، وحّكام   هادية   ابهم مصابيح  على عباده ِبعىن أنّه ينصّ  امني ييجعلهم ملوك  عباده املكرّ 
اْلُمْلِك تُ ْؤيت اْلُمْلَك َمْن َتَشاُء َوتَ ْنزُِع اْلُمْلَك ممَّْن َتَشاُء َوتُِعزُّ َمْن َتَشاُء َوتُِذلُّ َمْن َتَشاُء ُقِل اللَُّهمَّ َماِلَك قال تعاىل: }

ُر ِإنََّك َعَلى ُكلِّ َشْيٍء َقِديرٌ  وقد أشار وأّكد سبحانه على أنّه يؤيت ملكه من يشاء من عباده  .67{بَِيِدَك اخْلَي ْ
 .68{يُ ْؤيت ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع َعِليمٌ َواللَُّه يقال: }

َوقَاَل اهتم: }ة بآرائهم ونهريّ لوا يف شؤون القيادة اإلَليّ على َمن زعم أّن للناس أن يتدخّ  اوقد جاء هذا رد  
ا قَاُلوا َأَّنَّ َيُكونُ  َنا َوحَنُْن َأَحقُّ بِاْلُمْلِك ِمْنُه وملَْ يُ ْؤَت  ََلُْم نَِبي ُُّهْم ِإنَّ اللََّه َقْد بَ َعَث َلُكْم طَاُلوَت َمِلك  َلُه اْلُمْلُك َعَلي ْ

ُمْلَكُه َمْن َيَشاُء َواللَُّه َواِسٌع  َسَعة  ِمَن اْلَماِل قَاَل ِإنَّ اللََّه اْصطََفاُه َعَلْيُكْم َوزَاَدُه َبْسَطة  يف اْلِعْلِم َواجلِْْسِم َواللَُّه يُ ْؤيت 
 .69{َعِليمٌ 

اصطفاهم لتحّمل عبء القيادة يف  ة  قد اختار من عباده قادعلى أّن اهلل سبحانه وتعاىل  اأّكد أيض   وقد
رغم كراهة احلاقدين، وحنق احلاسدين يقال تعاىل: }َأملَْ تَ َر ِإىَل الَِّذيَن أُوتُوا َنِصيب ا ِمَن اْلِكَتاِب  اجملتمع البشريّ 

ُهُم اللَُّه َوَمْن لَِئَك الَِّذيَن َلَعن َ يُ ْؤِمُنوَن بِاجْلِْبِت َوالطَّاُغوِت َويَ ُقوُلوَن لِلَِّذيَن َكَفُروا َهُؤاَلِء َأْهَدى ِمَن الَِّذيَن َآَمُنوا َسِبيال  أُو 
ََيُْسُدوَن النَّاَس َعَلى َما َآتَاُهُم يَ ْلَعِن اللَُّه يَ َلْن َتََِد َلُه َنِصري ا أَْم ََلُْم َنِصيٌب ِمَن اْلُمْلِك يَِِذ ا اَل يُ ْؤتُوَن النَّاَس نَِقري ا أَْم 

َنا َآَل ِإبْ َراِهيَم اْلِكَتاَب وَ  ا َعِهيم ا{اللَُّه ِمْن َيْضِلِه يَ َقْد َآتَ ي ْ َناُهْم ُمْلك   .70احلِْْكَمَة َوَآتَ ي ْ

َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت يََأمَتَُّهنَّ ته يف قوله تعاىل: }وهذا امللك العهيم هو الذي طلبه إبراهيم لذريّ 
قد  وإذا كان هذا امللك اإلَليّ  .71{اُل َعْهِدي الهَّاِلِمنيَ قَاَل ِإِّنِّ َجاِعُلَك لِلنَّاِس ِإَمام ا قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَاَل اَل يَ نَ 

ة الطاهرة قد امتازت على غريها من يّ استقّر يف آل إبراهيم يلم يكن ذلك بالوراثة والنسب، وإَّّنا ألّن هذه الذرّ 
براهيم باالستجابة إل على سؤا ات اإلَلّية اليت أّهلها لذلك، وَلذا يقد جاء الرّد اإلَليّ الناس بالكفاءات والقابليّ 
على أّن  امؤّكد   – اييما أشرنا إليه سابق   –وقال ، 72{اَل يَ َناُل َعْهِدي الهَّاِلِمنيَ ة: }املشروطة بالكفاءة واألهليّ 

َنا َآَل ِإبْ رَاِهيَم اْلِكَتاَب َواحلِْْكَمةَ  يف هذا االصطفاء هو الكفاءة واألهلّية: السرّ  ورّتب على هذا التمّتع  {}يَ َقْد َآتَ ي ْ
                                                                                                                                                                                     

 .13، اآلية فاطرسورة  65
 .1، اآلية الجمعةسورة  66
 .26، اآلية آل عمرانسورة  67
 .247، اآلية البقرةسورة  68
 .247، اآلية البقرةسورة  69
 .54إىل  51، اآليات النساءسورة  70
 .124، اآلية البقرةسورة  71
 124اآلية  البقرة،سورة  72
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ا بالكفاءة قوله: َناُهْم ُمْلك ا َعِهيم  القائم على أساس الكفاية  كما أشار إىل هذا االصطفاء املالكيّ   .{}َوَآتَ ي ْ
ويف قوله تعاىل: ، 73ة يف قوله تعاىل: }ِإنَّ اللََّه اْصطََفى َآَدَم َونُوح ا َوَآَل ِإبْ رَاِهيَم َوَآَل ِعْمَراَن َعَلى اْلَعاَلِمنَي{واألهليّ 

ُهْم ُمْهَتٍد وَكَ  ا َوِإبْ رَاِهيَم َوَجَعْلَنا يف ُذرِّيَِّتِهَما النُّبُ وََّة َواْلِكَتاَب َيِمن ْ ُهْم يَاِسُقوَن{}َوَلَقْد أَْرَسْلَنا نُوح   .74ِثرٌي ِمن ْ

والذي يعّد األب  ،على نبّينا وآله وعليه السالم، ة الصاحلة إلبراهيميّ على أّن الذرّ  اد  وقال تعاىل مؤكّ 
يّة الصاحلة َلذا الواضع ألس  اجملتمع املسلم املوّحد، الذرّ  ، ويعدّ يف اجملتمع البشريّ  التوحيد العمليّ  األعلى خلطّ 
يّة الصاحلة هي سالم املطلق هلل تعاىل، هذه الذرّ به، والتزمت بطريقته اليت هي اإل  ، واليت اقتدتاألب املؤسّ 

َوتِْلَك ات القيادة اإلَلّية احلكيمة قال تعاىل: }لني والواجدين ألرقى صالحيّ النبثاق القادة املؤهّ األرضّية الكفوءة 
َنا َناَها ِإبْ رَاِهيَم َعَلى قَ ْوِمِه نَ ْرَيُع َدَرَجاٍت َمْن َنَشاُء ِإنَّ َربََّك َحِكيٌم َعِليٌم َوَوَهب ْ تُ َنا َآتَ ي ْ َلُه ِإْسَحاَق َويَ ْعُقوَب ُكال   ُحجَّ
وََكَذِلَك َْنْزِي اْلُمْحِسِننَي َهَديْ َنا َونُوح ا َهَديْ َنا ِمْن قَ ْبُل َوِمْن ُذرِّيَِّتِه َداُووَد َوُسَلْيَماَن َوأَيُّوَب َويُوُسَف َوُموَسى َوَهاُروَن 

يُوُنَ  َوُلوط ا وَُكال  َيضَّْلَنا َعَلى اْلَعاَلِمنَي َوِمْن َوزََكرِيَّا َوََيََْي َوِعيَسى َوإِْلَياَس ُكلٌّ ِمَن الصَّاحلِِنَي َوِإْسَاِعيَل َواْلَيَسَع وَ 
َناُهْم َوَهَديْ َناُهْم ِإىَل ِصرَاٍط ُمْسَتِقيٍم َذِلَك ُهَدى اللَّ  ِه يَ ْهِدي ِبِه َمْن َيَشاُء ِمْن ِعَباِدِه َآبَائِِهْم َوُذرِّيَّاهِتِْم َوِإْخَواهِنِْم َواْجَتبَ ي ْ

َناُهُم اْلِكَتاَب َواحلُْْكَم َوالنُّبُ وََّة يَِِْن َيْكُفرْ َوَلْو َأْشرَُكوا حلََ  ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن أُولَِئَك الَِّذيَن َآتَ ي ْ هِبَا َهُؤاَلِء يَ َقْد  ِبَط َعن ْ
ْلَنا هِبَا قَ ْوم ا لَْيُسوا هِبَا ِبَكاِيرِيَن أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه يَِبُهَداُهُم اقْ َتدِ  ِه ُقْل اَل َأْسأَُلُكْم َعَلْيِه َأْجر ا ِإْن ُهَو ِإالَّ ذِْكَرى وَكَّ

 .75لِْلَعاَلِمنَي{

جاء يف القرآن بعد عرض رائع  التوحيد العمليّ  ومن املناسب اإلشارة إىل أّن هذا التسلسل البياِّن خلطّ 
شرك وأتباع الطاغوت يف جمتمعه ، يف وجه دعاة الالعهيم إلبراهيم القائد التوحيدّي الطليعيّ  للموقف التوحيديّ 
اصطفاء هذه العّينات املختارة من ذريّة نوح وإبراهيم إَّّنا هو كفاءهتم  وقد أّكد سبحانه أّن سرّ  الذي عاصره.

: وتسليمهم املطلق هلل سبحانه وتعاىل وانقيادهم التاّم له قائال   التوحيد اإلَليّ  باعهم خلطّ تّ اوأهلّيتهم املتمثّلة يف 
ُهْم َما َكانُوا يَ ْعَمُلوَن{}َوَلْو  ة إسالم ة قضيّ يليست املسألة مسألة وراثة ونسب، وإَّّنا القضيّ  .َأْشرَُكوا حَلَِبَط َعن ْ

 . { }أُولَِئَك الَِّذيَن َهَدى اللَُّه يَِبُهَداُهُم اقْ َتِدهِ وتوحيد وكفاءة وجدارة: 

تهم واألقربني منهم، وأن تكون يّ على ذرّ  اصّ روا بشكل خلعهماء القادة اإلَلّيني أن يؤثّ  نعم من الطبيعيّ 
  الرابطة النسبّية بينهم أرضّية صاحلة لتواجد أكرب األعداد املمكنة من النماذج الصاحلة الكفوءة.

                                                           
 .33، اآلية آل عمرانسورة  73
 .26، اآلية الحديدسورة  74
 .90إىل  83 ات، اآلياألنعامسورة  75
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 ية اإللهي ة في إمامة أهل البيت عليهم السالمالوال استمرار خط  

اصطفاه اهلل سبحانه وتعاىل لواليته. وخّوله  وآله ّن الرسول األعهم صّلى اهلل عليهأ ال خالف بني املسلمني كايّة  
القرار بشأن اإلنسان وإذا كّنا قد يهمنا معىن الوالية اإلَلّية، وأهّنا حّق اخّتاذ  أمر إدارة اجملتمع البشرّي وسياسته.

لنبّيه على الناس. وقد وتعيني مصريه يف احلياة عرينا معىن الوالية النبويّة، أي الوالية اليت جعلها اهلل سبحانه وتعاىل 
واألولويّة باملؤمنني من أنفسهم هي  .76{جاء التصريح بذلك يف قوله تعاىل: }النَِّبُّ َأْوىَل بِاْلُمْؤِمِننَي ِمْن أَنْ ُفِسِهمْ 

 ة حقوَلا وشؤوهنا.اخّتاذ القرار بشأن املؤمنني وتقرير مصريهم يف احلياة بكايّ  العبارة الثانية ملا ذكرناه من حقّ 

 منحصر جبعل الوالية اإلَلّية للنِبّ  من أّن طريق التوحيد العمليّ  ادناه سابق  وال حاجة لنا أن نعود ملا أكّ 
ما أراده اهلل وشّرعه حلياة  ر ييه الصفتان األساسّيتان للقيادة اإلَلّية، ومها العلم بكلّ الذي تتويّ  صّلى اهلل عليه وآله

ة امتداد ُّث إّن املسلمني اختلفوا يف كيفيّ  بطاعة اهلل سبحانه وتعاىل. التامّ  ليّ اإلنسان، والعصمة ِبعىن اإللتزام العم
 إىل يريقني:  بعد وياة الرسول األعهم صّلى اهلل عليه وآله الوالية اإلَلّية يف اجملتمع اإلنساِّنّ  خطّ 

أمهل أمر الوالية  ليه وآلهبأهل السُّّنة زعموا أّن الرسول صّلى اهلل عل: هم الذين اصطُلح عليهم الفريق األوّ 
بنفسها، يكأّن األّمة )على اختالف  اإلَلّية ومل ينّص عليها بشيء، وقد يّسروا ذلك بأنّه ختويل لألّمة لتختار الولّ 

مجاع ِبختلف رة أو اإلة من الشورى باختالف أشكاَلا املفروضة واملتصوّ الصيغ اليت يفرتضوهنا يف متثيل هذه األمّ 
 الوالية على نفسها.  حقّ  اضها له( خّولت من قبل الرسول صّلى اهلل عليه وآلهميكن ايرت الدوائر اليت 

اعتقدوا أّن الوالية اإلَلّية ال  ،ن اصطُلح عليهم بشيعة أهل البيت عليهم السالمهم الذي الفريق الثاني:
ال يتحّقق  يف اجملتمع البشريّ  العمليّ  يّ أّن التوحيد اإلَل االشريعة وقوامها. وقد ذكرنا سابق   يعقل إمهاَلا ألهّنا مخّ 

ه: عن عن أبي ،بن موسى الرضا صلوات اهلل عليهما  هبا وعن طريقها، وهذا معىن الرواية املتواترة عن اإلمام عليّ إاّل 
أّن اهلل تبارك وتعاىل قال: "ال إله إال اهلل حصين يمن دخل حصين  ،آبائه، عن جّده رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله

الوالية إىل كما ال يعقل تفويض أمر   .77أِمن )من( عذاِب، يلّما مّرت الراحلة نادانا بشروطها وأنا من شروطها"
 نا إليه من العاملني األساسّيني: ة نفسها ملا أشر األمّ 

اختيار من َتب   عليه، يِنّه ال معىن ألن يوكل إىل يرد أو مجاعة حقّ واملوىّل  ل: ال يعقل احّتاد الولّ األوّ 
إرادته، وبعبارة أخرى أّن اإلرادة البشريّة ال ميكن أن ترتفع يوق مستواها لتعنّي  عليها طاعته، وتقّدم على إرادهتا

 ه إرادة اإلنسان وأن تأمر اإلنسان وتنهاه.َلا أن توجّ  اجلهة اليت َيقّ 

                                                           
 .6، اآلية األحزابسورة  76
منشورات ) عيون أخبار الرضا )عليه السالم(ه(،   381ن احلسني بن بابويه القّمي "الصدوق" )تويّف عام حمّمد بن علي ب 77

 .145، الصفحة 2، اجلزء (الشريف الرضيّ 
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، يِّن الطاعة والتبعّية مّخ العبادة الوالية من الشؤون اإلَلّية ومن مستلزمات التوحيد اإلَليّ الثاِّن: أّن 
 هلل، وإذا كان هلل سبحانه يقتضي أن ال تكون الطاعة إاّل  للخضوع واخلنوع، والتوحيد اإلَليّ  واملصداق العمليّ 

 خمتلف شؤون حياهتم، يال بّد للعباد أن وتعاىل شأن وقرار يف إدارة العباد وسياستهم وتربيتهم وتوجيههم يف
يطيعوه يف كّل ما ميّ  حياهتم ويف كّل أعماَلم اإلراديّة، ِبعىن أن َيعلوا إرادهتم يف احلياة، ويف كّل عمل يقومون 

 إلرادة اهلل سبحانه، وهذا هو معىن التبعّية واخلضوع هلل سبحانه. به، أو حركة أو سكون تابعة  

ر على منصوب من قبل اهلل سبحانه متويّ  عند وجود قائد إَليّ  اعة هلل إَّّنا ميكن عملي  وهذا النوع من الطا
شرط العلم والعمل ِبا يريده اهلل تعاىل يف خلقه يِّن اخلضوع والطاعة للمنصوب من اهلل بالشرطني املذكورين 

ا طاعة ملن اختاروه، وهم الناس أّما طاعة من خيتاره الناس لإلمامة والقيادة يِهنّ  .خضوع هلل سبحانه وطاعة له
أنفسهم، ومن املستحيل أن خيلع اهلل سبحانه وتعاىل عن عباده ربقة الطاعة لنفسه، ويوّكل أمر الطاعة والوالية 

أن يتخّلى اهلل سبحانه وتعاىل عن ألوهّيته وربوبّيته، وأن خيّول للناس  – اكما أشرنا سابق    –إليهم يِّن معىن ذلك 
ييما خيّص أّي شأن من شؤون حياهتم وأن ال يطيعوه يف أعماَلم اليت خّول َلم ييها أن يطيعوا من أن ال يعبدوه 

 خيتاروهنم، ال من خيتاره اهلل نفسه. 

َيُكوَن ََلُُم َوَما َكاَن ِلُمْؤِمٍن َواَل ُمْؤِمَنٍة ِإَذا َقَضى اللَُّه َوَرُسولُُه أَْمر ا َأْن : }وَلذا ْند أّن اهلل سبحانه يؤكد قائال  
َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن ، 78{اخْلِيَ رَُة ِمْن أَْمرِِهْم َوَمْن يَ ْعِص اللََّه َوَرُسوَلُه يَ َقْد َضلَّ َضاَلال  ُمِبين ا ويقول تعاىل: }ِإَّنَّ

وَن َوَمْن يَ تَ َولَّ اللََّه َوَرُسوَلُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا يَِِنَّ ِحْزَب اللَِّه ُهُم َآَمُنوا الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكعُ 
 .80يقول سبحانه: }َوَما أَْرَسْلَنا ِمْن َرُسوٍل ِإالَّ لُِيطَاَع بِِِْذِن اللَِّه{، 79اْلَغالُِبوَن{

على حصر الطاعة هلل  اوتأكيد   داللة   ايفي هذه اآليات، ويف غريها الكثري ممّا أشرنا إىل بعضه سابق  
 إىل سبيله والّداعني إىل طريقه. ء اَلادينسبحانه وعلى أّن اهلل سبحانه يتح للعباد أبواب طاعته بنصبه األداّل 

ابتداء  باإلمام أمري املؤمنني  ليهم السالمعالقيادة اإلَلّية يف أهل البيت  د على استمراريّةوجاءت السّنة النبويّة لتؤكّ 
ة من ، وتواترت يف ذلك األحاديث عن النِب )صّلى اهلل عليه وآله(، واليت نّص ييها على األئمّ اهلل عليهصلوات 

، والتفصيل أخرى. كّل هذا عدا ما ورد يف القرآن الكرمي ممّا اتّفق املسلمون على نزوله يف بعده باإلمجال تارة  
 د على هذا التنصيص.املناسبات اليت تؤكّ 

 

                                                           
 .36، اآلية األحزابسورة  78
 .56و 55، اآليتان المائدةسورة  79
 .64، اآلية النساءسورة  80
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 في القرآن الكريم عليهم السالموالية أهل البيت 

َا َولِيُُّكُم اللَُّه َوَرُسولُُه َوالَِّذيَن َآَمُنوا  د هذا التنصيص يأوضحها داللة  ة الكرمية اليت تؤكّ أّما اآليات القرآنيّ  ما يلي: }ِإَّنَّ
إذ  على نزوَلا يف علي عليه السالم وقد اتّفق املسلمون، 81{الَِّذيَن يُِقيُموَن الصَّاَلَة َويُ ْؤتُوَن الزََّكاَة َوُهْم رَاِكُعونَ 

وقوله تعاىل: }يَا أَي َُّها الرَُّسوُل بَ لِّْغ َما أُْنزَِل إِلَْيَك ِمْن َربَِّك َوِإْن ملَْ  .82أنفق على املسكني وهو يف حالة الركوع
ة بِمامة علي عليه إبالغ األمّ  صّلى اهلل عليه وآله النِبّ د على وقد نزلت اآلية لتؤكّ ، 83تَ ْفَعْل َيَما بَ لَّْغَت رَِسالََتُه{

 من حّجة الوداع. السالم بعد رجوعه صّلى اهلل عليه وآله

ف املسلمون معه يف مكان يدعى بالغدير يصدع ِبا أمره اهلل ، وتوقّ ف الرسول صّلى اهلل عليه وآلهوهنا توقّ 
ة هذه إىل املؤمنني يف خطبته التأرخييّ  عليه وآله صّلى اهلله الرسول وقد توجّ  به يف حشد حاشد من املسلمني.

هّم واِل من وااله للّ امواله،  ن ُكنت مواله يهذا علييقال: مَ  قالوا: بلى. "ألسُت أوىل بكم من أنفسكم؟ :قائال  
  .84وعاِد من عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله"

                                                           
 .55، اآلية المائدةسورة  81
ممّا أمجع املفّسرون عليه، وقد نقل إمجاعهم هذا  ّن نزوَلا يف عليّ إ: 160 فحةصال، المراجعاتد شرف الدين يف قال السيّ  82

الباب الثامن  غاية المرام، ويف )اإلعتقاد تجريدشرح غري واحد من أعالم أهل السّنة كاإلمام القوشجي يف مبحث اإلمامة 
إذ تصّدق خبامته  –يف نزوَلا بعلي  –حديث ا من طريق اجلمهور يف نزوَلا ِبا قلناه. وقال أيض ا: والصحاح  24 ، الصفحةعشر(

متوترة عن أئمة العرتة الطاهرة، وحسبك ممّا جاء نص ا يف هذا من طريق غريهم حديث ابن سالم مريوع ا  –وهو راكع يف الصالة 
ة، من باب اجلمع بني الصحاح الستّ المائدة ، أو يف تفسري سورة صحيح النسائياجعه يف إىل رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ير 

اس يف تفسريه هذه اآلية من كتاب أسباب النزول اس، وحديث علي مريوعني أيض ا يراجع حديث ابن عبّ ومثله حديث ابن عبّ 
، وقد 391 ، الصفحة6 ، اجلزءكنز العمالث من أحادي 5991ق )وهو احلديث لإلمام الواحدي، وقد أخرجه اخلطيب يف املتفّ 

يف اَلامش(،  38 ، الصفحة6 اجلزء أورده يف منتخب الكنز أيض ا، يراجع ما هو مطبوع من املنتخب من سند أْحد يراجعه يف
، 6 اجلزء يف 6137)يهو احلديث  كنز العمالوراجع حديث علي، مسندي ابن مردويه وأِب الشيخ، وإن شئت يراجعه يف 

 (.405 حةالصف
ر التصرَيات والنصوص اليت رواها مفسّ  223 -214 ، الصفحات1 ، اجلزءالغدير. وقد جاء يف 67، اآلية المائدةسورة  83

، تفسير المنارد عبده يف ري أهل السّنة حول نزول هذه اآلية ِبناسبة الغدير. ونكتفي هنا ِبا نقله عن الشيخ حممّ من كبار مفسّ 
قال: روى ابن أِب حاُت، وابن مردويه، وابن عساكر عن أِب سعيد اخلدري: أهّنا نزلت يوم غدير خم يف  463 ، الصفحة6 اجلزء

 علي بن أِب طالب.
قال: نزلنا مع رسول اهلل )صّلى اهلل عليه  .372، الصفحة 4، اجلزء أخرج اإلمام أْحد من حديث زيد بن أرقم يف مسنده 84

ل لرسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( بثوب على يقال له: وادي خم، يأمر بالصالة يصالها هبجري، قال: يخطبنا وظلّ  وآله( بوادٍ 
ال: يمن كنت شجرة سرة من الشم ، يقال: ألستم تعلمون، أولستم تشهدون أِّّن أوىل بكل مؤمن من نفسه؟ يقالوا: بلى، ق

 من عاداه. عادِ من وااله، و  هم والِ للّ امواله، يعلي مواله، 
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}اْليَ ْوَم َأْكَمْلُت َلُكْم ِديَنُكْم َوأمَْتَْمُت َعَلْيُكْم نِْعَميِت َوَرِضيُت َلُكُم : اوهبذه املناسبة نزلت اآلية األخرى أيض  
ْساَلَم ِدين ا{ فق عليه بني املسلمني، وقد تواتر نقله بني الفريقني. ومن أراد العهيم متّ  وهذا احلدث التارخييّ  .85اإْلِ

نت نقله يعليه ِبراجعة الكتب اليت تناولت اليت تضمّ  ات احلادث، وعلى املصادر، على جزئيّ الع التفصيليّ االطّ 
َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَ  َأْهَل اوقال تعاىل أيض  . 86املوضوع بالبحث كاملراجعات والغدير وغريمها : }ِإَّنَّ

، وياطمة واحلسن واحلسني عليهم السالما يف علي وقد اتّفق املسلمون على نزوَل، 87اْلبَ ْيِت َويُطَهِّرَُكْم َتْطِهري ا{
ة أهل البيت د عصماليت تؤكّ –ولو ضممنا إىل هذه اآلية ، املقصودون يف هذه اآلية الشريفةوأهّنم أهل البيت 
َك لِلنَّاِس ِإَمام ا قوله تعاىل: }َوِإِذ ابْ تَ َلى ِإبْ رَاِهيَم َربُُّه ِبَكِلَماٍت يََأمَتَُّهنَّ قَاَل ِإِّنِّ َجاِعلُ  –عن الرج  عليهم السالم

لى إمامة أهل البيت عليهم ع يتني نصّ عرينا أّن جمموع اآل 88قَاَل َوِمْن ُذرِّيَّيِت قَاَل اَل يَ َناُل َعْهِدي الهَّاِلِمنَي{
ْفَسُه ُُثَّ إذ إّن املراد بالهلم يف هذه اآلية معصية اهلل تعاىل كما قال تعاىل: }َوَمْن يَ ْعَمْل ُسوء ا أَْو َيْهِلْم ن َ  .السالم

 ،90وقال تعاىل: }َوَلْو أَن َُّهْم ِإْذ ظََلُموا أَنْ ُفَسُهْم َجاُءوَك يَاْستَ ْغَفُروا اللََّه{، 89َيْستَ ْغِفِر اللََّه َيَِِد اللََّه َغُفور ا َرِحيم ا{
ياملراد باآلية أّن اإلمامة اإلَلّية ال تنال  .91وقال تعاىل: }َمْن ُوِجَد يف َرْحِلِه يَ ُهَو َجزَاُؤُه َكَذِلَك َْنْزِي الهَّاِلِمنَي{

إال من  أو كبرية   العاصني واخلارجني عن حدود الطاعة اإلَلّية، ولي  من العباد من خيلو من معصية اهلل صغرية  
ما يدّل على عصمهم اهلل سبحانه وتعاىل، وعصمة اهلل ال تُعرف إال بأخباره سبحانه، ومل يرد من اهلل سبحانه 

امة اإلَلّية هبم من بعد الرسول صّلى اهلل عليه وآله دون يتختّص اإلم معليهم السال أهل البيت عصمة غري
 غريهم.

                                                                                                                                                                                     

 يما بعد. 9، الصفحة 1، اجلزء مة األميينللعاّل  الغديرد شرف الدين، وكتاب ( السيّ مراجعاتويراجع التفصيل إىل )
ر ا من كبار ة عشر مفسّ تصرَيات ستّ  237 – 230، الصفحات 1اجلزء  الغدير. وقد ذكر األميين يف 3، اآلية المائدةسورة  85
اآلية نزلت يف يوم غدير خم يف علي )عليه السالم(. ونكتفي هنا ِبا رواه احلايظ أبو القاسم احلاكم ة أّن ري أهل السنّ مفسّ 

احلسكاِّن بسنده عن أِب سعيد اخلدري أّن رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ملا نزلت هذه اآلية: }اليوم أكملت لكم دينكم{، 
وقال: من كنت مواله برساليت، ووالية علي بن أِب طالب من بعدي،  ى الربّ قال: اهلل أكرب على إكمال الدين وإمتام النعمة ورض

، 1، اجلزء مة األميينللعاّل  الغديرمن عاداه، وانصر من نصره، واخذل من خذله. ) هم واِل من وااله، وعادِ للّ ايعلي مواله، 
 (.233 الصفحة

 يما بعد. -9الصفحة  ،1اجلزء  الغديرراجع نص الرواية ِبصادرها من أهل السّنة يف كتاب  86
 .33، اآلية األحزابسورة  87
 .124، اآلية البقرةسورة  88
 .110، اآلية النساءسورة  89
 .64، اآلية النساءسورة  90
 .75، اآلية يوسفسورة  91
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}يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا أَِطيُعوا اللََّه َوأَِطيُعوا الرَُّسوَل َوأُوِل اأْلَْمِر  اآليات التالية: اعلى ذلك أيض   وتدلّ 
رَُكوا َوَلمَّا يَ ْعَلِم اللَُّه الَِّذيَن َجاَهُدوا ِمْنُكْم وملَْ يَ تَِّخُذوا ِمْن ُدوِن اللَِّه َواَل َرُسولِِه }أَْم َحِسْبُتْم ، 92ِمْنُكْم{ َواَل َأْن تُ ت ْ

َ َلُه ا، 93اْلُمْؤِمِننَي َولِيَجة  َواللَُّه َخِبرٌي ِبَا تَ ْعَمُلوَن{ َر َسِبيِل }َوَمْن ُيَشاِقِق الرَُّسوَل ِمْن بَ ْعِد َما تَ بَ نيَّ َْلَُدى َويَ تَِّبْع َغي ْ
 من بعد الرسول من َتب علىيهي تدّل على أّن هناك  .94{اْلُمْؤِمِننَي نُ َولِِّه َما تَ َوىلَّ َوُنْصِلِه َجَهنََّم َوَساَءْت َمِصري ا

ن منني طاعته وحترم عليه معصيته. وهذا الذي َتب على سائر املسلمني طاعته من بعد الرسول معصوم عؤ امل
 مل اخلطأ واملعصية واإلحنراف، ألّن طاعته اقرتنت بطاعة اهلل والرسول ييستحيل عليه أن يزيغ عّما أمر اهلل به، وإاّل 

يقاس به املطيعون والتابعون هلل ورسوله عن العاصني  ايُعقل جعل طاعته يف عرض طاعة اهلل وطاعة الرسول، وميزان  
 دين واملنحريني.واملتمرّ 

مع العلم أّن العصمة  ،غري أهل البيت عليهم السالم رسول من قام الدليل على عصمتهولي  من بعد ال
دون من سواهم. ُّث  بأهل البيت عليهم السالم ، وقد اختصّ  عن طريق اإلخبار اإلَليّ لع عليها إاّل اإلَلّية ال يُطّ 
د الرسول صّلى اهلل يف الداللة على مصاديق اإلمامة اإلَلّية من بع يف أّن القرآن اتّبع األسلوب الكنائيّ إّن السّر 
ة احلكم من بعد الرسول صّلى اهلل عليه على قضيّ  هو أّن املنايسات اليت شهدهتا ساحة اجملتمع اإلسالميّ عليه وآَل
إىل أن ، يه وآلهنصف قرن من وياة الرسول األعهم صّلى اهلل عل وبعد ما ال يزيد عن ،واليت أّدت بالتال وآله

 لطفّ اع حادث عريه التاريخ، وهو واقعة أيج واحلكم ألهل البيت عليهم السالميرتكب املنايسون يف السلطة 
 من واراه املرض ، ومل يسلم منها إاّل اتقريب   كاملة    إبادة   د صّلى اهلل عليه وآلهة حممّ يّ بكربالء، واليت أُبيَدت ييها ذرّ 
والذراري من أهل بيت  ومل ينُج منها حت الصبية واألطفال، وسبيت يف أثنائها النساءوالعّلة عن أعني األعداء، 

، وأنزل هبم من العذاب وهتك احلرمات ما مل تشهد له الساحة اإلسالمّية بل رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله
 من قبل وال من بعد.  البشريّة على امتداد التاريخ مثيال  

إلَلّية املتجّسدة يف أهل البيت املناهض واملناي  للوالية ا أبدى من خالَلا اخلطّ إّن هذه املنايسات اليت 
استعداده للقيام بأبشع اجلرائم، وأيهعها يف سبيل حتقيق أمنيته يف املسك بزمام السلطة داخل  عليهم السالم

ع عن هتك حرمي عرتة الرسول يد اجلرمية اليت مل تتورّ  إىل أن متتدّ  ي من غري شكّ ، كانت تؤدّ اجملتمع اإلسالميّ 
 ال يبقى إىل الثقل اآلخر وهو القرآن الكرمي يتناله باَلتك والتحريف بل واإلبادة واالستئصال حّت أحد الثقلني، 

ببيان املصاديق  ة احلكم بعد الرسول صّلى اهلل عليه وآلهمن القرآن أثر وال خرب، ييما لو تعّرض القرآن لقضيّ 
ة اإلسالمّية والشريعة تفقد ضماهنا الوحيد يف ووضع النقاط الواضحة الصرَية على احلروف، وبذلك كانت األمّ 

 .االبقاء والدميومة، ويتّم القضاء على الشريعة احملّمديّة قضاء  تام  
                                                           

 .59، اآلية النساءسورة  92
 .16، اآلية التوبةسورة  93
 .115، اآلية النساءسورة  94
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والضياع، أرادت أن يبقى ولكّن احلكمة اإلَلّية اليت اقتضت بقاء اإلسالم، وسالمة القرآن من التحريف 
وكان الطريق إىل هذه الغاية هو اتّباع  .ملن ابتغى إىل اهلل سبيال   املن شاء أن يهتدي، ومصباح   االقرآن هادي  

املناهض ييجعله يهّم باستئشاف  وعدم التصريح املباشر ِبا يثري حفيهة هذا اخلطّ  والكنائيّ  األسلوب اإلشاريّ 
 والتأويليّ  والنيل من حرمة القرآن ويكتفون يف إشباع أهوائهم بالتحريف املعنويّ  ،هواستئصال جذور  ،أصل اإلسالم

باع التّ  ال اهلل به من سلطان، ييبقى درب اَلداية القرآنية سالك  للقرآن ييفّسرونه على ويق مشتهياهتم ِبا مل ينزّ 
للراغبني يف معرية احلقيقة إىل احلق الذي ال غموض ييه وال ارتياب،  ة الواضحة هادية  القرآنيّ احلق، وتبقى الدالئل 

للمحسنني، وذكرى ملن كان له قلب، أو ألقى  قني، وموعهة  ى للمتّ وهكذا بقي القرآن على مدى التاريخ هد  
 السمع وهو شهيد. 

 السن ة النبوي ة ووالية أهل البيت

يلم  ،سألة الوالية واحلكم بعد الرسول صّلى اهلل عليه وآلهيف موجاءت السّنة النبويّة لتضع النقاط على احلروف 
على استمرار  دة  مؤكّ  ترت األحاديث الصرَية عن الرسول صّلى اهلل عليه وآلهأو شبهة وتوا شكّ  أليّ  ترتك جماال  
عّينون من ِقَبِل املعليهم السالم ، وهم علي وأوالده األحد عشر الوالية اإلَلّية يف أهل البيت عليهم السالم خطّ 

 بأشخاصهم وأسائهم بصراحة وتأكيد. الرسول األعهم صّلى اهلل عليه وآله

قامت بِحصاء النصوص الواردة عن الرسول األعهم يف  دة  متعدّ  اوقد صدرت يف اآلونة األخرية جماميع  
 فق عليها بني خمتلف يرق املسلمني، وأهّم هذه اجملاميع:ذلك عن املصادر املتّ 

 العاملي.  للحرّ  ،لهداة بالنصوص والمعجزاتإثبات ا -1
 للقاضي نور اهلل التسرتي.  ،إحقاق الحق   -2
 للمري حامد حسني. ،عبقات األنوار -3
 للبحراِّن.  ،غاية المرام -4
 للعالمة األميين.  ،الغدير -5
 للصايف.  ،نتخب األثر في اإلمام الثاني عشرم -6
 د شرف الدين.للسيّ  ،المراجعات -7

ة املسلمني ما يغين عن تها بني طايّ هذه اجملاميع، وييه من النصوص املّتفق على صحّ  رطوالكتاب األخري هو أخ
إىل أشهر هذه النصوص، ومن أراد التفصيل يلرياجع املصدر املذكور، أو غريه  عابرة   غريه. وحنن نشري هنا إشارة  

 من املطّوالت:

  حديث الغدير -1
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خنتار  ،وعبارات خمتلفة ،كمال وقد ُروي احلديث بطرق كثريةوقد مضت اإلشارة إليه عند ذكر آييت التبليغ واإل 
 منها هنا ما أخرجه اإلمام أْحد يف مسنده:

اهلل قال: قال: زيد بن أرقم وأنا أسع: نزلنا مع رسول  عبد ابنميمون  بِسناده إىل زيد بن أرقم قال: قال
لرسول اهلل بثوب على شجرة ايخطبنا وظُلَِّل  :، قاليأمر بالصالة يصالهااهلل بواٍد يقال له: وادي خم 

 : النِّب صّلى اهلل عليه وآله من الشم ، يقال

 لستم تشهدون أِّّن أوىل بكّل مؤمن من نفسه؟  "ألستم تعلمون؟ أو

 قالوا: بلى.

 ".95هّم عاِد من عاداه وواِل من واالهللّ امواله،  اقال: يمن كنت مواله يِّن علي  

ذلك  ئة وعشرة، كلّ حابة من رواة حديث الغدير، وهم مأساء الص الغديرميين يف مة األوقد ذكر العاّل 
السّنة  عن مصادر أهل من رواة حديث الغدير نقال   اوذكر أساء أربعة وَثانني تابعي   96عن مصادر أهل السّنة

 اأيض  
 
 .97الغديرن روى حديث كّلهم من أهل السّنة ممّ   اكبري    ا، وذكر أساء ثالَثائة وستني عامل

  حديث الدار )أو حديث العشيرة( -2

لت هذه اآلية على ا نز بِسناده إىل ابن عباس عن علي بن أِب طالب قال: ملّ  98روى الطربي يف تأرخيه
يقال  دعاِّن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله 99{}وأَْنِذْر َعِشريََتَك اأْلَقْ َرِبنيَ : رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله

، وعريت أِّّن مت أُبادئهم هبذا ال: يا علي إّن اهلل أمرِّن أن أنذر عشرييت األقربني، يضقت بذلك ذرع  
 تفعل ما تؤمر به د، إّنك إاّل  جاءِّن جربيل يقال: يا حممّ األمر أرى منهم ما أكره، يصمُت عليه حّت 

من لنب ُّث امجع ل بين  امن طعام، واجعل عليه رجل شاة، وامأل لنا ُعس   ابك رّبك، ياصنع لنا صاع  يعذّ 
دعوهتم له، وهم يومئٍذ أربعون  مهم وأبّلغهم ما أمرت به، يفعلت ما أمرِّن به ُثّ  أكلّ عبد املطلب حّت 

ب إىل : يلّما أراد رسول اهلل أن يكّلمهم َبَدرُه أبو َل-إىل أن يقول –أو ينقصونه  يزيدون رجال   رجال  

                                                           
، الصفحة 37م(، اجلزء 1983ه، 1403املصّححة،  2)بريوت: مؤّسسة الوياء، الطبعة  األنوار بحاراجمللسّي،  العاّلمة 95

188. 

 .61 -14 ، الصفحات1، اجلزء الغدير األميين، 96
 .72 -62 ، الصفحات1، اجلزء الغدير األميين، 97
 .151 -73 ، الصفحات1، اجلزء الغدير األميين، 98
 214اآلية الشعراء، سورة  99
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رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( يقال  مهمق القوم، ومل يكلّ سحركم صاحبكم، يتفرّ  االكالم يقال: لُقدم  
ق القوم قبل أن أكّلمهم يعّد لنا الغد: يا علي، إّن هذا الرجل سبقين إىل ما قد سعت من القول يتفرّ 

مجعتهم ُّث دعاِّن بالطعام يقرّبته َلم، يفعل من الطعام ِبثل ما صنعت ُّث أمجعهم إّل، قال: يفعلت، ُّث 
: ُّث تكّلم رسول اهلل )صّلى اهلل -إىل أن يقول –كما يعل باألم ، يأكلوا حت ما َلم بشيء حاجة 

يف العرب جاء قومه بأيضل ممّا قد جئتكم  الب، إِّّن واهلل ما أعلم شاب  عليه وآله( يقال: يا بين عبد املطّ 
 الدينا واآلخرة، وقد أمرِّن اهلل تعاىل أن أدعوكم إليه يأّيكم يؤازرِّن على هذا به، إِّّن قد جئتكم خبري

، وقلت وإِّّن ااألمر على أن يكون أخي ووصّيي وخليفيت ييكم؟ قال: يأحجم القوم عنها مجيع  
يأخذ : أنا يا نِّب اهلل أكون وزيرك عليه، ا، وأْحشهم ساق  ا، وأعهمهم بطن  ا، وأرمصهم عين  اثهم سن  ألحدَ 

برقبيت ُث قال: إّن هذا أخي ووصّيي وخليفيت ييكم ياسعوا له وأطيعوا، قال: يقام القوم يضحكون 
   .100ويقولون ألِب طالب: قد أمرك أن تسمع البنك وتطيع

 حديث المنزلة -3

وقال: حّدثنا قتيبة بن سعيد وحمّمد بن عّبأد، قال: حّدثنا حاُت بن إساعيل، عن  روى مسلم يف صحيحه
يقال:  اسعد   بن أِب سفيان معاويةأمر   بن مسمار، عن عامر بن سعد بن أِب وقّاص، عن أبيه قال:بكري

يلن أسّبه،  قاَلن رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله اثالث  ما منعك أن تسّب أبا تراب؟ قال: أّما ما ذكرت 
 )صّلى اهلل عليه وآله( يقول لعليمنهّن أحّب إّل من ُْحر النعم، سعُت رسول اهلل  ألن تكون ل واحدة  

اء والصبيان؟ يقال له رسول اهلل يقال ل علي: يا رسول اهلل، ختّلفين مع النس -بعض مغازيه وخّلفه يي -
 : صّلى اهلل عليه وآله

                                                           
ه  يف   240، املتوىّف سنة م البغداديالعالمة األميين يف ذيل هذه الرواية: وهبذا اللفظ أخرجه أبو جعفر اإلسكايف املتكلّ قال  100
 -46 الصفحتان ، وقال: إنّه روى يف اخلرب الصحيح، ورواه الفقيه برهان الدين يف "أنباء ْنباء األبناء"،نقض العثمانيةكتابه 
، 3 ، اجلزء" للقاضي عياضشرح الشفاء، وشهاب الدين اخلفاجي يف "24 ، الصفحة2 ، اجلزءالكامل، وابن األثري يف 47

 ، الصفحةعالء الدين البغدادي، يف تفسريه ، واخلازن داليل البيهقي وغريه بسند صحيحوبرت آخره وقال: ذكر يف 37 الصفحة
عن  397 فحةصالنقال  عن الطربي. ويف  392 فحة، الص6 ، اجلزءكما يف )ترتيبه(  جمع الجوامع، واحلايظ السيوطي يف 390
، شرح نهج البالغةابن أِب احلديد يف عن ة: ابن اسحاق وابن جرير وابن أِب حاُت ابن مردويه وأِب نعيم والبيهقي: و اظ الستّ احلفّ 
د ، واألستاذ حممّ 31 ، الصفحة1 اجلزء ،ن اإلسالمي  تاريخ التمد  خ جرجي زيدان يف ، وذكره املؤرّ 254 ، الصفحة3 اجلزء

 .1من الطبعة 104صفحة ال د )ص(،حياة محم  حسني هيكل يف 
 يما بعدها.   278 ، الصفحة2اجلزء  الغديرويواصل األميين حبثه حول الرواية، ومن أراد التفصيل يلرياجع 
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 .101بعدي؟" ّوة أنّه ال نبة هارون من موسى إاّل "أما ترضى أن تكون مين ِبنزل

 ، وهو احلديث اآليت: عليه السالم ضمن حديثه عن مناقب علي ااس أيض  وقد روى هذا احلديث ابن عبّ 

  ناقب العشرةحديث الم -4

، 103، واإلمام النسائي يف خصائصه102من مسنده 1د شرف الدين: أخرجه اإلمام أْحد يف اجلزء قال السيّ 
 عن عمر بن ميمون قال:  تها:وغريهم من أصحاب السنن بالطرق اجملمع على صحّ 

 يانا ا أن تقوم معنا، وإّما أن ختلو اس إمّ بن عبّ اقالوا: يا اس إذ أتاه تسعة رهط، عبّ إِّّن جلال  عند ابن 
ثوا يال ، قال: يابتدأوا يتحدّ يعمَ  ملاس: بل أقوم معكم، قال: وهو يومئٍذ صحيح هؤالء، يقال ابن عبّ 

له وقعوا يف رجل قال  ،عشر، وقعوا يف رجل له وتفّ  يقول: أفّ هو ندري ما قالوا، يجاء ينفض ثوبه و 
ياستشرف َلا من  قال:َيّب اهلل ورسوله  اال خيزيه اهلل أبد   : ألبعثّن رجال  النِب صّلى اهلل عليه وآله
يجاء وهو قالوا: هو يف الرحل يطحن، قال: وما كان أحدكم يطحن؟ قال: استشرف يقال: أين علي؟ 

ة بنت حّيي، قال: يأعطاها إيّاه، يجاء بصفيّ  اثالث   أرمد ال يكاد أن يبصر، ينفث يف عينيه، ُّث هّز الراية
 وأنا ميّن  هو  رجلخلفه، يأخذها منه، وقال: ال يذهب هبا إاّل  ابسورة التوبة، ييعث علي   اُّث بعث يالن  

جال  معهم يأبوا، يقال علي  عليو : أّيكم يواليين يف الدنيا واآلخرة؟ قال نه، قال: وقال لبين عمهم
يرتكه ُّث أقبل على رجل منهم يقال: أّيكم يواليين يف الدنيا  أنا أواليك يف الدنيا واآلخرة: )عليه السالم(
من الناس بعد خدَية، قال:  أسلم ل َمنيقال: أنت ولّيي يف الدنيا واآلخرة، قال: وكان أوّ  واآلخرة،

 لوات اهلل عليهمص وأخذ رسول اهلل )صّلى اهلل عليه وآله( ثوبه، يوضعه على علي وياطمة وحسن وحسني
َا يُرِيُد اللَُّه لُِيْذِهَب َعْنُكُم الرِّْجَ  أَ }قال: ي  :وشرى علي نفسهقال:  104َتْطِهري ا{ ْهَل اْلبَ ْيِت َويَُطهِّرَُكمْ ِإَّنَّ

)صّلى اهلل عليه وآله( وهو يتضّور، قد لّف رأسه يف الثوب ال خيرجه حّتآ أصبح، ُّث   لب  ثوب النِبّ 
قال:  كشف عن رأسه يقالوا: إّنك للئيم كان صاحبك نرميه ال يتضّور وأنت تتضّور وقد استنكرنا ذلك.

ال،  هلل:له نِّب ا: أخرُج معك؟ يقال )عليه السالم( يقال له علي ،تبوك [غزوة] غزاة يف الناسوخرج 
لست  ك أنّ  ِبنزلة هارون من موسى إاّل أما ترضى أن تكون ميّن  :، يقال له)عليه السالم( بكى عليي

  ي يفأنت وليّ : )صّلى اهلل عليه وآله( وقال له رسول اهللقال:  . وأنت خليفيتأذهب إاّل  ال ينبغي أن  بنِّب؟
يدخل املسجد ي )عليه السالم( قال: أبواب املسجد غري باب علي بعدي. قال: وسدّ من كّل مؤمن 

                                                           
 .265، الصفحة 37، مصدر سابق، اجلزء بحار األنوار 101
 .330فحة صال، مسند اإلمام أحمد 102
 .6 فحةصال، الخصائص ،إلمام النسائيا 103
 33اآلية األحزاب، سورة  104
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َمن كنُت مواله يِّن مواله : (صّلى اهلل عليه وآله) : وقالي  له طريق غريه، قال، وهو طريقه لاجنب  
 .105عليّ 

قال احلاكم بعد إخراجه: هذا حديث صحيح اإلسناد، ومل خيرجاه هبذه السياقة، قلت: وأخرجه الذهِب يف 
 .106تلخيصه ُث قال: صحيح

 الثقلينحديث  -5

إِّّن تركت ييكم "بطرق متواترة أنّه صّلى اهلل عليه وآله قال: صّلى اهلل عليه وآله عن رسول اهلل يقد روي  
كتاب اهلل حبل ممدود من السماء إىل األرض، وعرتيت أهل بييت، ولن يفرتقا  ما إن متّسكتم به لن تضّلوا بعدي، 

 . 107"ييهماردا علّي احلوض، يانهروا كيف ختلفوِّن  يحّت 

 وقال اإلمام شرف الدين: 

متضايرة، وقد  اك بالثقلني متواترة، وطرقها عن بضع وعشرين صحابي  والصحاح احلاكمة بوجوب التمسّ 
يوم عرية يف  يوم غدير خم كما سعت، وتارة    تارة  يف مواقف له شّت  اهلل صّلى اهلل عليه وآله صدع هبا رسول 

على منربه يف املدينة، وأخرى يف حجرته املباركة يف مرضه  ة  انصرايه من الطائف، ومرّ  بعد  ة الوداع، وتارة  حجّ 
 بأصحابه، إذ قال:  ة  واحلجرة غاصّ 

ف إليكم أال أِّّن خملّ  يينطلق ِب، وقد قّدمت إليكم القول معذرة   اسريع   ا"أيّها الناس يوشك أن أُقبض قبض  
مع والقرآن يريعها يقال: هذا علي مع القرآن  يُّث أخذ بيد علاهلل عّز وجّل وعرتيت أهل بييت،  ييكم كتاب 

 .108علّي احلوض"  يردا علي ال يفرتقان حّت 

                                                           
 .242، الصفحة 38، مصدر سابق، اجلزء بحار األنوار 105

، 1 ، اجلزءللعالمة األميين الغدير، وكذا 26، املراجعة 130 ، الصفحةالمراجعاتالسّيد عبد احلسني شرف الدين،  106
. وقال يف ذيل احلديث ما ملخصه: هذا احلديث بطوله أخرجه مجع كثري من احلفاظ بأسانيدهم الصحاح 51 -49 الصفحتان

، واخلطيب اخلوارزمي 132 ، الصفحة3 ، اجلزء تدركمسال، واحلاكم يف 321 ، الصفحة1 ، اجلزءمنهم احلنابلة أْحد يف مسنده
  .203 ، الصفحة2 ، اجلزءالرياض الدين الطربي يف ، وحمبّ 75 ، الصفحةالمناقبيف 

: هذا 1448 ، الصفحة3 ، اجلزءالمستدرك، وأخرجه احلاكم يف 873احلديث  173 ، الصفحة1 ، اجلزءالكنز العم   107
ته على شرط معرتي ا بصحّ  تلخيص المستدركحديث صحيح اإلسناد على شرط الشيخني، ومل خيرجاه، وأخرجه الذهِب يف 

 الشيخني.
 .21 مصدر سابق، الصفحة، المراجعات 108
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أخرى بلفظ: "كتاب اهلل وسّنيت" وهي غري متواترة يال تعارض احلديث املتواتر املذكور،  ُّث أّن هناك رواية  
ة هذه الرواية يال تعارض حديث الثقلني قون، وعلى يرض صحّ إىل ضعف طريقها على ما أثبته احملقّ  إضاية  

على العام، يِّن قوله صّلى اهلل عليه  اخلاصّ  –بطبيعة احلال–ييقّدم  امطلق   اوخصوص   ااملعروف ألّن بينهما عموم  
يف السّنة النبويّة وقد ثبت بالنقل  كتاب اهلل وسّنيت يأمر بالرجوع إىل سّنة رسول اهلل.   –حسب هذا النقل–وآله 
ة أسلفناه من حديث الثقلني الذي يأمر بالرجوع إىل الكتاب والعرتة. إذن ينتيجة العمل واألخذ بالكتاب والسنّ ما 

 . هو اإللتزام بوالية أهل البيت عليهم السالم

 الوالية اإلَلّية يف أهل البيت عليهم السالم هذه جمموعة يسرية من النصوص الصرَية الدالّة على استمراريّة
، وهناك نصوص أخرى صّرحت بعدد خلفاء النِب املنصوبني من قبله لوالية األمر بل صّلى اهلل عليه وآله بعد النِبّ 

 وأسائهم، نشري إىل َّنوذج ما ورد منها عن طرق أهل السّنة ويف مصادرهم املوثوق هبا عندهم.

 الحديث األول: 

 ميضي يسمعته يقول: إّن هذا األمر ال ينقضي حّت روى مسلم عن جابر بن سرة قال: دخلُت مع أِب على النِّب 
. وقريب 109قال: ُّث تكّلم بكالم خفّي علّي يقلت ألِب: ما قال؟ قال: كّلهم من قريش ييهم اثنا عشر خليفة  

بلفظ آخر  اوصحيح مسلم أيض   111وصحيح الرتمذي 110" يف صحيح البخاريامنه ولكن بلفظ "اثنا عشر أمري  
، وغريها من املصادر والكتب، وقد مجعها الشيخ لطف 112االباب، وصحيح داوود أيض  ل يف نف  قريب من األوّ 

 .113م )منتخب األثر( يلرياجعاهلل الصايف يف كتابه القيّ 

 الحديث الثاني: 

: "هذا إبين عليه السالم للحسني ،قال النِب صّلى اهلل عليه وآله يف كشف اليقني عن مسند أْحد بن حنبل: يرو 
 .114ة تسعة، تاسعهم قائمهم"أبو أئمّ  إمام أخو إمام،

 الحديث الثالث: 

                                                           
 بعةط ،1 سمقال 191 ، الصفحة2 ، اجلزء)باب الناس تبع لقريش، واخلالية يف قريش( –كتاب اإلمارة   – صحيح مسلم 109

 .1348مصر سنة 
 .175 ، الصفحة4 ، اجلزءصحيح البخاري 110
 .45 ، الصفحة2 ، اجلزءصحيح الترمذي 111
 .207 ، الصفحة2 ، اجلزءصحيح أِب داوود 112
 يما بعده. 10 ، الصفحة)قم: مكتبة الطبطبائي( األثر مقتضب، اجلوهري عياش بن أْحد 113
 .96 ، مصدر سابق، الصفحةاألثر مقتضب 114
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 د اَلرويأِب الفوارس يف أربعينه، قال: أخربنا حممود بن حممّ  مسلم بن د بنروى احلايظ أبو الفتح حممّ  
ام أِب لإلم اأِب حفص أْحد بن نايع البصري قال: حّدثين أِب وكان خادم   عن  –إىل أن قال–بقريبة 

باءه آر قال حّدثين أِب العبد الصاحل موسى بن جعفر، وذكّ  ،الرضا عليهما السالماحلسن علي بن موسى 
د األوصياء علي بن أِب طالب ُث قال: حّدثين أِب سيّ   صلوات اهلل عليهبعد واحد إىل احلسني اواحد  

من أحّب أن يلقى اهلل عّز وجّل، وهو مقبل  صّلى اهلل عليه وآلهقال أخي رسول اهلل قال: " عليهم السالم
ّحص عنه ذنوبه يليتوّل متاحلسن، ومن أحّب أن يلقى اهلل وقد [ ابنك] بنكعليه غري معرض عنه يليتوّل 

قرير العني يليتوّل حممد بن علي، ومن  وهو ومن أحّب أن يلقى اهلل تعاىل ]..[اد،علي بن احلسني السجّ 
د الصادق، ومن أحّب أن يلقى اهلل تابه بيمينه يليتوّل جعفر بن حممّ عطيه كييأحّب أن يلقى اهلل تعاىل 

ابنه ضاحك يليتوّل  وهو الكاظم، ومن أحّب أن يلقى اهلل بن جعفر يليتوّل موسى ار  مطهّ  اتعاىل طاهر  
اعلّي، ومن أحّب أن يلقى اهلل وقد ريعت درجاته وبّدلت سّيئاته حسنات يليتوّل  أحّب ومن ، ابنه حمّمد 

عّز وجّل ييحاسبه حساب ا يسري ا ويدخله جّنة عرضها السماوات واألرض أعددت للمّتقني  أن يلقى اهلل
، ومن أحّب احلسن العسكريّ   ابنه ومن أحّب أن يلقى اهلل وهو من الفائزين يليتولّ  ييتوّل ابنه علي ا،

ا صاحب الزمان املهديّ  املنتهر ابنه أن يلقى اهلل وقد كمل إميانه وحسن إسالمه يليتولّ   ،. يهؤالءحمّمد 
له على اهلل تعاىل  اهم كنت ضامن  من أحّبهم، وتواّل ية اَلدى، وأعالم التقى مصابيح الدجى، وأئمّ 

 .115ةاجلنّ 

بوجه خاص أحاديث وروايات كثرية  هصلوات اهلل علي وقد وردت يف مصادر أهل السّنة حول املهديّ 
 نشري إىل بعضها: 

: "ال تذهب اهلل، قال: قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله ين عبدالصحيح عن ز روى الرتمذي يف  -1
 . 116 ميلك العرب رجل من أهل بييت يواطئ اسه اسي"الدنيا حّت 

 –أو ال تنقضي–"ال تذهب أنّه قال:  عليه وآله صّلى اهلل روى أبو داوود يف الصحيح عن النِبّ  -2
 .117 يواطئ اسه اسي" ميلك العرب رجل من أهل بييتالدنيا حّت 

 يقول:]صّلى اهلل عليه وآله[ مة قالت سعت رسول اهلل لَ سَ  عن أمّ  اروى أبو داود يف الصحيح أيض   -3
، ورواه يف التاج اجلامع 119ورواه ابن ماجة يف سننه .118"املهدي من عرتيت من ولد ياطمة"

 . 120لألصول
                                                           

  .13، مصدر سابق، املقّدمة الصفحة األثر مقتضب 115
 .46 ، الصفحة2 ، اجلزءصحيح الترمذي 116
 .207 ، الصفحة2 اجلزء ،سنن أبي داوود 117
 .نفسه املصدر 118
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 ، عن إبراهيم بن علقمة عن عبداهلل قال: 121روى ابن ماجة يف الصحيح -4
 ة من بين هاشم يلّما رآهم النِب صّلى اهلل عليه وآلهبينما حنن عند رسول اهلل إذ أقبل يتي 

نكرهه، يقال: إنّا أهل  ا لونه، قال: يقلت: ما نزال نرى يف وجهك شيئ  وتغرّي  اغرورقت عيناه، 
حت يأيت  اوتطريد   اأهل بييت سيلقون بعدي بالء  وتشريد   الدنيا وأنّ  بيت اختار اهلل لنا اآلخرة على 

ييسألون اخلري يال يعطونه ييقاتلون، يينصرون، ييعطون ما  قوم من املشرق معهم رايات سود 
، يمن أدرك اكما مألوها جور    ابييت ييملؤها قسط   سألوا يال يقبلونه حت يديعوها إىل رجل من أهل 

 .122على الثلج ابو  ذلك الزمان يليأهتم، ولو ح

 استمرار والية أهل البيت في والية الفقهاء العدول

ة استمرارها يف ة اختلفوا يف كيفيّ الفصل املاضي أّن املسلمني بعد اتّفاقهم على الوالية النبويّ  ذكرنا يف مستهلّ 
، أو قل: بعد الرسول على يرقتني، وذكرنا هنالك أّن توحيد الطاعة هلل يف اجملتمع البشريّ  اجملتمع اإلسالميّ 
القادة اإلَليني، وهم أهل  عن طريق استمرار الوالية اإلَلّية بنصب ق إاّل هلل يف اجملتمع ال يتحقّ  التوحيد العمليّ 

ة يف أئمّ اليت تغيب ييها القيادة اإلَلّية املتمثّلة  ة، والكالم نفسه يعود بالنسبة للمرحلة الزمنيّ البيت عليهم السالم
 ة.ة اإلسالميّ عن األمّ  أهل البيت عليهم السالم

أن يغيب عن ساحة األحداث  إذ قّدر إلمام العصر عّجل اهلل يرجه -وهو زماننا هذا–يفي زمن الغيبة 
ق هذا االستمرار ، وال ميكن أن يتحقّ يف اجملتمع البشريّ  اعملي   ال بّد للوالية اإلَلّية أن تستمرّ  يف اجملتمع البشريّ 

 بنصب القادة الذين َيتمع ييهم شرط العلم بالشريعة، أي ِبا أراده إاّل  للوالية اإلَلّية يف اجملتمع البشريّ  العمليّ 
 شّرعه يف شأن عباده.هلل تعاىل، و ما أراده ا بكلّ  اة أي االلتزام الكامل عملي  اهلل تعاىل من خلقه، والعدالة التامّ 

 وتفصيل الكالم يف هذا الباب يتمُّ يف حبثني: 
 ل: دليل والية الفقيه. البحث األوّ  -
 البحث الثاِّن: حدود والية الفقيه.  -
 

 البحث األول: دليل والية الفقيه
 هنالك نوعان من الدليل على ثبوت الوالية للفقيه يف زمن غيبة املعصوم. 

                                                                                                                                                                                     
 .1368 ، الصفحة2 اجلزء ،ابن ماجةسنن  119
 .364 ، الصفحة5 ، اجلزءالتاج اجلامع لألصول 120
 . 2 زءاجل)باب خروج املهدي(،  أبواب الفتن 121
 .151، مصدر سابق، الصفحة األثر مقتضب 122
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 : الدليل العقلي   ،لالنوع األو  
 وله عّدة صياغات:  

 وترتكب من مقدمتني:  الصياغة األولى -1
 عن طريق إاّل  ال يتّم عقال   يف اجملتمع البشريّ  –أو توحيد الطاعة هلل– املقدمة األوىل أّن التوحيد العمليّ 

 نصب الوّل.
أن يطّبق من خالله توحيد الطاعة هلل يف اجملتمع يف عصر  املقّدمة الثانية: إّن الوّل الذي ميكن عقال  

يف  ال ميكن حتقيقه عقال   نتيجة إذن: إّن توحيد الطاعة هلل يف اجملتمع البشريّ يال الغيبة، لي  إال الفقيه العادل.
  عن طريق نصب الفقيه العادل.عصر الغيبة إاّل 

توحيد – بني قبول اإلسالم القائم على أساس التوحيد العمليّ  اعقلي   اوبعبارة أخرى: إّن هناك تالزم  
 من قبل اهلل لوالية األمر، يف عصر غيبة املعصوم.  اوبني كون الفقيه العادل منصوب   –وجل الطاعة هلل عزّ 

 : اموجز   اوال بأس بتوضيح املقدمتني توضيح  
 : أم ا المقد مة األولى

تقوم على أساس  دعوة األنبياء صلوات اهلل عليهملرسالة أّن يقد وّضحنا يف الفصل الثاِّن من هذه ا
، وحصر الطاعة، واخلضوع هلل قال اهلل تعاىل: }ُقْل يَا وجلّ  ، ونفي الطاعة واخلضوع لغري اهلل عزّ التوحيد العمليّ 

َنُكْم َأالَّ نَ ْعُبَد  نَ َنا َوبَ ي ْ ِإالَّ اللََّه َواَل ُنْشرَِك بِِه َشْيئ ا َواَل يَ تَِّخَذ بَ ْعُضَنا بَ ْعض ا أَْربَاب ا أَْهَل اْلِكَتاِب تَ َعاَلْوا ِإىَل َكِلَمٍة َسَواٍء بَ ي ْ
 . 123ِمْن ُدوِن اللَِّه يَِِْن تَ َولَّْوا يَ ُقوُلوا اْشَهُدوا بِأَنَّا ُمْسِلُموَن{

، إلراديّ واملراد بالعبادة هو اخلضوع املطلق يف العمل الذي ينطبق على خمتلف أنواع النشاط والسلوك ا
على  ياألنبياء جاؤوا لريبّوا اجملتمع البشريّ  للخضوع املطلق هلل تعاىل يف احلياة. اوشعار   ا رمز  وليست الصالة إاّل 

ة تعّبد ة كأساليب تربويّ عبادة اهلل، واخلضوع له يف كّل شؤونه احلياتّية، وجاؤوا بالصالة وسائر العبادات اخلاصّ 
إلرادة اهلل سبحانه  هي العبادة هلل يف كّل شؤون احلياة، وخضوع النهام االجتماعيّ األساسّية و الطريق إىل الغاية 

ة يحسب، ولو كانت ة أو الوصايا األخالقيّ بأداء بعض الطقوس العباديّ  وتعاىل، ومل تكن دعوة األنبياء حمدودة  
وأصحاب القدرة والنفوذ يف ص يف ذلك ملا حصل كّل ذلك الصدام واخلصام العريق بني الطواغيت دعوهتم تتلخّ 

 اجملتمعات الضاّلة وبني األنبياء وأتباعهم على مدى التاريخ.
، أي ة اليت جاهد من أجلها األنبياء وحتّملوا من أجلها ما حتمَّلوا هي التوحيد العمليّ ة األساسيّ يالقضيّ 

ْكُفْر بِالطَّاُغوِت َويُ ْؤِمْن بِاللَِّه يَ َقِد الطاعة العملّية هلل، ونفي الطاعة واخلضوع لغري اهلل. قال تعاىل: }َيَمْن يَ 
وقال تعاىل: }َوَمْن ُيْسِلْم َوْجَهُه ِإىَل اللَِّه َوُهَو حُمِْسٌن يَ َقِد اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة ، 124اْسَتْمَسَك بِاْلُعْرَوِة اْلُوثْ َقى{

                                                           
 .64، اآلية عمرانآل  123
 .256، اآلية البقرة سورة 124
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ْساَل  .125اْلُوثْ َقى{ يَن ِعْنَد اللَِّه اإْلِ ُم... يَِِْن َحاجُّوَك يَ ُقْل َأْسَلْمُت َوْجِهَي لِلَِّه َوَمِن وقال تعاىل: }ِإنَّ الدِّ
 هلل وتطبيق التوحيد العمليّ  وقد سبق أن وّضحنا يف الفصل الثالث: أّن خضوع اجملتمع اإلنساِّنّ  .126ات َّبَ َعِن{

 عباده من يأمرهم ب اهلل سبحانه وتعاىل يفة ال طريق له سوى أن ينصّ وتوحيد الطاعة هلل تعاىل يف احلياة البشريّ 
لوالية الباري جّل شأنه،  اواخلضوع له خضوع  هلل سبحانه وتعاىل  تباعه، لتكون طاعتهم له طاعة  أبطاعته و 

 وتفصيل الكالم يف هذا الباب سبق يف حديثنا عن الوصف الثالث من مواصفات القادة اإلَليني، يلرياجع.
 أم ا المقدمة الثانية: 

وجّل يف اجملتمع يف عصر  ق من خالله توحيد الطاعة هلل عزّ أن يطبّ  الذي ميكن عقال   وهي "أّن الولّ 
  الفقيه العادل".الغيبة، لي  إاّل 

ق من خالله الطاعة الذي تتحقّ  يهي واضحة متام الوضوح، يقد ذكرنا يف الفصل الثالث أّن القائد اإلَليّ 
 
 
أراده اهلل تعاىل من اإلنسان يف خمتلف شؤون احلياة، وهذا بكّل ما  اهلل عّز وجّل ال ميكن أن يكون إال عامل

ة ويهم، عن دقّ  امستوعب   اة علم  بطبيعة احلال، ينحصر مصداقه يف عصر الغيبة يف الفقيه العامل بالشريعة اإلسالميّ 
من الزيغ يال  اليكون مأمون   كامال    ايف عمله وسلوكه بشريعة اهلل التزام   املتزم    عادال  إاّل  اوال ميكن أن يكون أيض  

  ما شرّع اهلل تعاىل يف شأن اإلنسان.  إىل طاعة اهلل عّز وجّل، وال اتّباعه إاّل ي طاعته إاّل تؤدّ 
، بني أن نريع اليد عن الطاعة هلل عّز وجلّ وعندما تصّح املقّدمتان السالفتان ْند أنفسنا بني أمرين، 

–تطبيق اإلسالم يف عصر الغيبة(. أي نريع اليد عن )ة يف عصر الغيبة يّ له يف حياتنا االجتماع والتوحيد العمليّ 
يف احلياة  ، وبني االلتزام بالطاعة-ة، بل ويف كّل الشرائع اإلَلّيةالبطالن يف الشريعة اإلسالميّ  وهذا ضروريّ 
ب الفقيه العادل . وطريقه منحصر يف نصواخلضوع هلل يف اجملتمع البشريّ  ة وتطبيق التوحيد العمليّ االجتماعيّ 

بعقولنا، وبعد اإلميان بضرورة الطاعة هلل عّز وجّل على أّن اهلل تعاىل  ينستدلّ  وجلّ  لوالية األمر من قبل اهلل عزّ 
   .  127ذ أمر اهلل سبحانه وتعاىل يف احلياة باتّباعهعلينا نطيع اهلل بطاعته، وننفّ  انّصب الفقيه العادل ولي  
 : امتني أيض  ف من مقدّ وهي تتألّ  ،الصياغة الثانية

مة األوىل من الصياغة األوىل، وهي ضرورة الطاعة هلل وحده يف  نف  ما جاء يف املقدّ  مة األولى:المقد  
كّل شؤون احلياة اإلنسانّية، وأّن توحيد الطاعة هلل أساس دعوة األنبياء، وهذه الضرورة تقتضي نصب الوّل من 

 قبل اهلل تعاىل يف كّل عصر.

                                                           
 .22، اآلية لقمانسورة  125
 .20و 19، اآليتان عمرانسورة آل  126
أّن املعصوم قد نصب الفقيه  – وإن مل يصلنا عن املعصوم نص صريح، صحيح دال على النصب وهبذا نكون على جزم حّت  127

، وال يقل طريق الكشف هذا يف قوته وقطيعته عن طرق الكشف األخرى اليت حبث ييها -العادل لوالية األمر يف زمن غيبته 
 و السرية أو البناء العقالئي، وميكن تسمية هذا الطريق بطريقة الكشف العقلي.   األصوليون والفقهاء كطريقة اإلمجاع أ
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: نستقصي االحتماالت العقلّية يف مسألة الوالية يف عصر الغيبة ينجد أّن االحتمال الثانيةالمقدمة 
 لوالية األمر من قبل املعصوم.  ااملعقول الوحيد هو كون الفقيه العادل منصوب  

 واالحتماالت العقلّية يف مسألة الوالية يف عصر الغيبة تنحصر يف ثالثة يروض: 
ن ميارس الوالية اإلَلّية يف اجملتمع ممارسة عملّية ميدانّية. وهذا الفرض خيالف ل: عدم نصب مَ الفرض األوّ 

يف اجملتمع، وتنفيذ الطاعة هلل يف حياة اإلنسان بكّل شؤوهنا  أساس دعوة األنبياء، وهي تطبيق لتوحيد العمليّ 
  128وجوانبها.

، وهي تنفيذ إرادة وبة من نصب الولّ ق الغاية املطلالفرض الثاِّن: نصب غري الفقيه العادل، وهذا ال َيقّ 
يينحصر األمر يف الفرض الثالث، وهو نصب الفقيه  129اهلل يف احلياة وتطبيق الطاعة اإلَلّية يف اجملتمع اإلنساِّنّ 

 العادل.
 : امتني أيض  ب من مقدّ وهي ترتكّ  ،الصياغة الثالثة

يستلزم إمضاء  –أو يف عصر الغيبة باخلصوص امطلق  –من قبل اهلل  عدم نصب الولّ  مة األولى:المقد  
 ة بل أمّههاوجود من ميارس الوالية يف اجملتمع ضرورة من ضرورات احلياة االجتماعيّ والية الطاغوت ألمرين: ألّن 

ياملقّدم  –أي إمضاء والية الطاغوت– وألّن كّل والية ال تنتهي إىل والية اهلل يهي والية الطاغوت، والتال باطل
 من قبل اهلل يف عصر الغيبة. وىل إىل ضرورة نصب الولّ مة األيتنتهي يف املقدّ  مثله،

عدم نصب الفقيه  مة الثانية ينقول:مة األوىل يصل الدور إىل املقدّ بعد الفراغ عن املقدّ  المقدمة الثانية:
كان نصب الفقيه العادل وبالتال باطل، ألّن نصب غري الفقيه العادل مع إم االعادل معناه أن يكون غريه منصوب  

 . اايض   غري حمتمل، ييكون املقّدم، وهو عدم نصب الفقيه العادل باطال  
 من قبل اهلل إلدارة شؤون اجملتمع اإلسالميّ  اوالنتيجة اليت ننتهي إليها هي ضرورة نصب الفقيه العادل ولي  

 يف عصر غيبة املعصوم.
 :امتني أيض  ف من مقدّ وتتألّ  ،غة الرابعةالصيا
إستقراء األدلّة الشرعّية اليت ختّول الفقيه بعض املمارسات اليت هي  ،مة شرعّيةوهي مقدّ   مة األولى:المقد  

ة يف خمتلف أبواب القائم بِدارة شؤون اجملتمع، وذلك يف كثري من املوارد اجلزئيّ  ات الولّ بطبيعتها من صالحيّ 
 الفقه، ونشري هنا إىل بعض أهّم تلك املوارد:

 القضاء واحلكم بني املتخاصمني.والية  -1
 الوالية على إجراء احلدود والتعزيرات. -2
 الوالية على الصغار والقاصرين بشكل عام.  -3

                                                           
 سبق توضيح ذلك يف الفصل الثالث، وخاصة يف الوصف الثالث من مواصفات القادة اإلَليني. 128
 راجع الفصل املذكور. 129
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 ة اإلَلّية كاألمخاس والصدقات.الوالية على استيفاء احلقوق املاليّ  -4
 الوالية على الغائب. -5
 الوالية على املمتنع. -6
 الوالية على اجملهول. -7
 له. الوالية على َمن ال ولّ  -8

 وغري ذلك ممّا َيده الباحث يف أبواب الفقه املختلفة. 

ة يف كّل العادل له الوالية العامّ أّن الفقيه  ااملقّدمة الثانية: نستكشف من خالل املوارد املشار إليها سابق  
وذلك  تة للفقيه.ة الثاب، وأّن تلك املوارد ما هي إال مصاديق وجزئّيات لكربى الوالية العامّ شؤون اجملتمع اإلسالميّ 

، ولي  من املعقول أن ات احلاكم الولّ ات اليت تتوّقف عليها املمارسات املذكورة إَّّنا هي صالحيّ ألّن الصالحيّ 
 ة تقتضي جعل الوالية ييها للفقيه العادل دون غريها. تكون لبعض هذه املوارد أو كّلها خصوصيّ 

 الدليل النقلي   :النوع الثاني

 على والية الفقيه العادل:  ة اليت تصلح أن تكون دليال  أهّم األدّلة النقليّ  وييما يلي نشري إىل

 مقبولة عمر بن حنهلة قال: ل:األو   النص  

اهلل )عليه السالم( عن رجلني من أصحابنا بينهما منازعة يف دين أو مرياث يتحاكما إىل  سألت أبا عبد 
 املنهّي عنه حتاكم إىل الطاغوت يَِّّناأو باطل  إليهم يف حقّ َمن حتاكم القضاة أَيّل ذلك، قال:  السلطان أو 
أن عّز وجّل أمر اهلل  من، و تله؛ ألنّه أخذه حبكم الطاغو  اثابت   اكان حق    ، وإنايأخذ سحت   يَِّّنا له به، وما حكم

قلت: يكيف  .130أُِمُروا َأْن َيْكُفُروا بِِه{: }يُرِيُدوَن َأْن يَ َتَحاَكُموا ِإىَل الطَّاُغوِت َوَقْد اهلل عّز وجلّ يكفر به، قال 
وعرف  ،من كان منكم مّمن قد روى حديثنا ونهر يف حاللنا وحرامناإىل ؟ قال: ينهران وقد اختلفا يصنعان
حبكم اهلل يَِّّنا  ،يلم يقبل منه ، يِذا حكم حبكماحاكم   ه عليكميِِّّن قد جعلت ايلريضوا به حكم   ،أحكامنا
 . 131الشرك باهلل راد على اهلل وهو على حدّ كاير   علينا  ، والردوعلينا ردَّ استخّف 

، وقد وصفها يقهاؤنا باملقبولة للداللة على الوثوق اوالرواية صحيحة السند لكون رواهتا موثوقني مجيع  
"، واحلاكم يدّل ايِِّّن قد جعلته عليكم حاكم  ا على والية الفقيه واضحة لقوله عليه السالم: "بسندها، وداللته

                                                           
 .60، اآلية النساء سورة 130
( م1988 ه/1408، الرتاث إلحياء السالم عليهم البيت آل سةمؤسّ بريوت:  -)لبنان مستدرك الوسائلاملريزا النوري،  131
 .311، الصفحة 17اجلزء 
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ة، وورودها يف مورد القضاء ال على نصب الفقيه للوالية العامّ  بههوره على السلطة والوالية العاّمة يتكون داّلة  
 ة ِبقتضى التعبري باحلاكم ييها.يستلزم اختصاص الوالية بوالية القضاء يِّن الرواية تدّل على النصب للوالية العامّ 

 ليين عن إسحاق بن يعقوب قال:: ما رواه الكالثاني النص  

قد سألت ييه عن مسائل أشكلت علّي، يورد التوقيع  اد بن عثمان العمري أن يوصل ل كتاب  سألُت حممّ  
وأّما احلوادث الواقعة  –إىل أن قال–ما سألت عنه أرشدك اهلل وثّبتك أّما صاحب الزمان:  موالنا  خبطّ 

 .132ة اهلليت عليكم، وأنا حجّ حجّ حديثنا، يِهّنم  يارجعوا ييها إىل رواة 

: "يِهّنم حّجيت عليكم" يدّل على أّن والداللة، وقوله عليه السالم 133ة من حيث السندوهذه الرواية تامّ 
 .سالميّ اته يف اجملتمع اإلشؤون اإلمام املعصوم وصالحيّ  للفقيه يف عصر الغيبة كلّ 

ومداليلها، بل املقصود حديثهم من حيث ولي  املقصود حبديثهم ألفاظ احلديث جمّردة عن معانيها 
احتوائه لعلومهم ومعاريهم ياملراد علومهم وتعاليمهم، وال شّك أّن راوي علومهم ومعاريهم هو الفقيه املتفّهم 

 تاّم الداللة على والية الفقيه. لرسالة أهل البيت واملستوعب حلقيقة كالمهم، ييكون هذا النصّ 

قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه  قال: عليه السالمبسنده إىل أمري املؤمنني  الصدوقما رواه  :الثالث النص  
قيل: يا رسول اهلل وَمن خلفاؤك قال: الذين يأتون من بعدي يروون حديثي  ،هّم ارحم خلفائيللّ ا: وآله
يهي من ، وعلى أّي حال اوقد وردت هذه الرواية بطرق كثرية كما جاءت عن طريق أهل السّنة أيض   .134وسّنيت

 .بصدورها عن املعصوم عليه السالم الروايات املطمأنّ 

سأله  ، وإَّّنا135طالق من قوله "ارحم خلفائي" يلم يسأل الرسول عن مورد اخلاليةولقد يهم السائل اإل
ببيان العنوان العام، ونكتة هذا اإلطالق أّن ظاهر هذا الكالم  عن مصاديق اخللفاء يأجابه صّلى اهلل عليه وآله

                                                           
 .101، الصفحة 18 (، اجلزءالعرِب الرتاث إحياء دار :بريوت -لبنان) وسائل الشيعة، العاملي احلرّ  132
له ذكر، ولي  ذلك بضائر بعد  إسحاق بن يعقوب يلم يرد يف كتب الرجال يِّن رجال السند موثوقون، وال كالم ييهم إاّل  133

تصديق الكليين له هذه الرواية، ألّن الكليين عاصر الغيبة الصغرى، وعرف رجاَلا، ومل يكن يرد آنذاك توقيع من الناحية املقّدسة 
التوقيه له من  للخواص لشّدة التقّية، يلم َيتمل من مثل الكليين أن يروي باملباشرة توقيع ا إال وهو يرى الراوي أهال  لصدور إاّل 

 صاحب الزمان )عّجل اهلل يرجه(. 
 .65 ، الصفحة18مصدر سابق، اجلزء ، وسائل الشيعة 134
هذا جواب على إشكال يقول: إّن قوله "ارحم خلفائي..." ال يدّل على أّن الذين يذكرهم الرسول )صّلى اهلل عليه وآله(  135

بعنوان اخللفاء هم خلفاؤه يف كّل صالحياته وشؤونه كوّل لألمر، ومبّلغ عن اهلل وغري ذلك. ولعّل املراد باخلالية خصوص اخلالية 
ل اخلالية يف والية األمر. هذا مع أّن أهّم ما جاء الرسول ألجله كما دّلت عليه آيات القرآن هو يف العلوم واألحكام يال يشم
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، ولي  هذا الكالم الية وتعريف اخللفاء عن الرسول صّلى اهلل عليه وآلهوأمثاله أنّه أسلوب خاص للداللة على اخل
من هذه اجلهة يال يكون للكالم إطالق، واحلاصل أّن  د طلب الرْحة للخلفاء ليقال إنّه لي  بصدد البيانجمرّ 

ي ويروون حديثي وسّنيت وال شّك يف إطالق مثل هذا الكالم ِبنزلة أن يقال: خلفائي هم الذين يأتون من بعد
 التعبري.

ولو مل يرد الرسول من اخلالية، اخلالية املطلقة لكان عليه أن يزيل احتمال ذلك بالتنبيه على أّن املراد 
 ة موضوع اخلالية وضرورة ديع الغموض احملتمل يف شأنه.يّ ، وذلك ألمهّ باخلالية خالية خاصة يف مورد خاصّ 

 واملراد برواة احلديث والسّنة هم الفقهاء العاملون بالشريعة، ولي  جمّرد نَ َقلة ألفاظ األحاديث )ملا ذكرناه يف النصّ 
واقع الشريعة يت" على "حديثي" يِّن السّنة تعين باخلصوص وهي عطف "سنّ  السابق(، ولقرينة أخرى يف هذا النصّ 
املستوعب  ه وبفعله وبتقريره، وال يكون العارف هبذه السّنة إال الفقيهبقول اليت سّنها الرسول صّلى اهلل عليه وآله

 عن يهم وتفّقه. ااستيعاب   عليه وآله صّلى اهلللشريعة الرسول األعهم 

 له دائرتان:  صّلى اهلل عليه وآله النص أّن النصب الصادر عن النِبّ وممّا يدّل عليه هذا 

 املني بالشريعة العاملني هبا. ة: وهي دائرة الفقهاء العالدائرة العامّ  -1
 ، وانتهاء   املؤمنني عليه السالمة: وهي دائرة املعصومني اإلثين عشر ابتداء  باإلمام أمريالدائرة اخلاصّ  -2

 . فباإلمام الثاِّن عشر صاحب العصر عّجل اهلل تعاىل يرجه الشري

الفعلّية لوالية األمر داخل اجملتمع ونتيجة ذلك أنّه عندما تغيب القيادة املعصومة عن ساحة املمارسة 
  .136، وهي دائرة الفقهاء العدولة عبء الوالية، تتحّمل الدائرة العامّ اإلسالميّ 

 البحث الثاني

سع َلا صالحيات الفقيه يف الوالية الباحثون َلذا املوضوع وهو الدائرة اليت تتّ  ق له عادة  هنالك حبث يتطرّ 
باهلل تعاىل ال  خمتصّ  أّن حقيقة الوالية واحلكم تعين حق الطاعة والتبعّية، وأّن هذا احلقّ  اواحلكم. ولقد ذكرنا سابق  

ء على طاعته، ويأمر الناس بطاعتهم، يطاعة ولياء أداّل ب األنبياء واأليشاركه ييه غريه، ُّث إّن اهلل سبحانه ينصّ 
الطاعة والوالية بشكل  بحانه، وهكذا ينتقل حقّ ء على مرضاته سبطاعتهم ألوليائه األداّل ق الناس هلل إَّّنا تتحقّ 

لى هذا األساس ومنه إىل سائر املعصومني، ومنهم إىل الفقهاء العدول. وع إىل النِب صّلى اهلل عليه وآله ثانويّ 

                                                                                                                                                                                     

إقامة العدل والقسط كما قال تعاىل: }وأمرت ألعدل بينكم{، وقال تعاىل: }لقد أرسلنا رسلنا بالبيّنات، وأنزلنا معهم الكتاب 
 ة شاملة َلذا األمر الذي هو أهّم ما بعث ألجله. وامليزان ليقوم الناس بالقسط" يال بّد أن تكون خالي

ل اهلل تعاىل وهبذا يّتضح أّن اإلسالم مل يرتك يراغ ا يف مسألة الوالية واحلكم حت بالنسبة ملا بعد زمن اإلمام الثاِّن عشر )عجّ  136
 يرجه الشريف(.
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وأمر أوصيائه والنائبني عنهم صفة اإللزام ولزوم الطاعة وحرمة املعصية  يكتسب أمر الرسول صّلى اهلل عليه وآله
على هذا  اد  مؤكّ  باعهم، وقد ورد النص القرآِّنّ هلل سبحانه الذي أمر بطاعتهم واتّ  خالفة ألّن خمالفتهم خمالفة  وامل

ُسوَل َوأُولِي اْْلَْمِر ِمْنُكمْ }األمر يف قوله تعاىل:  َ َوأَِطيُعوا الرا  .137{يَا أَيُّهَا الاِذيَن آََمنُوا أَِطيُعوا َّللاا

ة يف شأن اهلل تعاىل، وثانية بشأن مرّ  ،تنير يف اآلية مرّ األمر بالطاعة يتكرّ  وامللحوظ يف هذه اآلية أنّ 
إىل أّن العباد مكّلفون بنوعني من الطاعة، الطاعة هلل تعاىل والطاعة للرسول  الرسول وأول األمر. وهذه إشارة  

  تعاىل. وأول األمر، وإن كانت الطاعة للرسول وأول األمر نرجع يف حقيقتها إىل إطاعة اهلل

 :138يتوقف على أمرين ولتوضيح هذا األمر نقول: إّن إقامة حكم اهلل تعاىل يف اجملتمع البشريّ 

 وتعليمه ونشره بني الناس.  بيان التشريع اإلَليّ  -1
 يف حياة الناس.  اعملي   اميداني   اتطبيق   تطبيق التشريع اإلَليّ  -2

 وهذا التطبيق له مرحلتان:

ة ة وتفسريها وتبيني مصاديقها العينيّ ة للعمومات التشريعيّ ة أي وضع الصيغ التطبيقيّ املرحلة النهريّ  :األوىل
 يف احلياة. 

 .ة أي تنفيذ الشريعة اإلَلّية بكامل أبعادها وتفاصيلها يف اجملتمع اإلنساِّنّ املرحلة العمليّ  :الثانية

يهم مكّلفون ببيان  ،تعاىل يف األرضة املعصومون والفقهاء مكّلفون بِقامة حكم اهلل واألنبياء وكذا األئمّ 
بشرحها وتفسريها وبيان مصاديق العمومات الواردة ييها، كما أهّنم مكّلفون  اشريعة اهلل للناس ومكّلفون أيض  

 على صعيد احلياة البشريّة.  بتنفيذها وتطبيقها العمليّ 

 دور املبّلغ والوسيط مع يارق م إاّل وىل، وهي مهّمة بيان شريعة اهلل، لي  دورهة األولكّنهم بالنسبة للمهمّ 
ة خمرب مباشر عن اهلل تعاىل، واألئمّ  يف األدوار اليت يقوم هبا كّل من الطوائف الثالثة يف جمال التبليغ، يِّن النِبّ 

اية باإلض، ة عليهم السالمواألئمّ  ، والفقهاء خمربون عن اهلل تعاىل، بواسطة النِبّ خيربون عن اهلل تعاىل بواسطة النِبّ 
 . اجتهاديّ  ، وأّما إخبار الفقيه يهو إخبار حدسيّ يّ إخبار حسّ  إىل أّن أخبار املعصوم عليه السالم

ة تكون األحكام واألوامر اليت يبّلغها املعصوم أو الفقيه عن اهلل سبحانه دائرة هذه املهمّ  إذن، يفيما خيصّ 
بتطبيق هذه األوامر واألحكام كتكليفهما بِبالغها هلل تعاىل باملباشرة، وقد كّلف املعصوم والفقيه  اأوامر وأحكام  

                                                           
 .59، اآلية النساء سورة 137
هاد{ إشارة إىل هذين األمرين يِّن قوله تعاىل: }إَّّنا أنت منذر{ إشارة إىل ويف اآلية الكرمية: }إَّّنا أنت منذر ولكل قوم  138

 املهمة اليت سوف تعرّب عنها بوالية اإلنذار والتبشري. وقوله تعاىل: }ولكّل قوٍم هاد{. إشارة إىل والية التطبيق.
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للناس ونشرها بينهم وميكننا أن نعرّب عن هذه املهّمة، وهي املهّمة األوىل، بوالية التبليغ، كما ميكننا التعبري عن 
 املهّمة الثانية بوالية التطبيق. 

ة أّن ساحة التطبيق هي ساحة املتغرّيات واملستجّدات، يِّن مالبسات احلياة االجتماعيّ إىل  اُّث إنّه نهر  
ختتلف من مكان إىل مكان، وبني زمان وزمان، يقد شرّع اهلل أحكامه، وأوامره بالصيغة اليت يتاح َلا استيعاب كّل 

 م األهداف، وإراءة اخلط التشريعيّ ة تتبىّن رسات وذلك عن طريق تشريع صيغ وأطر عامّ هذه املتغرّيات واملستجدّ 
اإلَليني بتعيني العام املنسجم مع كّل املتغرّيات واملتبّدالت إىل جانب التشريعات التفصيلّية اليت تكّلفت األوامر 

ة اليت تنسجم )وهو املعصوم، أو الفقيه( بوضع الصيغة القانونيّ ُكّلف املسؤول عن تطبيق الشريعة و صيغها النهائية 
ات ة وسائر املستجدّ ة والزمانيّ هداف املطلوبة ِبا يتناسب والهروف املكانيّ ق األة، وحتقّ األطر العامّ مع تلك 
 ات. واملتغريّ 

اليت تشّكل اجلانب املتغرّي من شريعة اهلل تعاىل، واليت يتوىّل مسؤول تطبيق –ة وهذه الصيغ واألطر العامّ 
 على قسمني:  –ضوء منها ة يف الشريعة علىالشريعة ملء الفراغات التفصيليّ 

 ااهتا متهيد  ّيات يكّلف الوّل املسؤول عن تطبيق الشريعة برسم تفاصيلها وجزئيّ ل: عمومات وكلّ القسم األوّ  
}َوَلْن ََيَْعَل اللَُّه لِْلَكاِيرِيَن َعَلى اْلُمْؤِمِننَي  ا يف النصوص والتشريعات التالية:، وذلك كموامليداِّنّ  لتطبيقها العمليّ 

{سَ   "أال ال يضل لعرِبّ  :قال رسول اهلل صّلى اهلل عليه وآله. 140{َوَأِعدُّوا ََلُْم َما اْسَتطَْعُتْم ِمْن قُ وَّةٍ }، 139ِبيال 
وعنه صّلى  ،141 بالتقوى"، وال ألسود على أْحر، وال أْحر على أسود إاّل على عرِبّ  ، وال عجميّ على عجميّ 
اَل تَْأُكُلوا }، 143}َكْي اَل َيُكوَن ُدوَلة  بَ نْيَ اأْلَْغِنَياِء ِمْنُكْم{ ،142"الناس كأسنان املشط سواء" :اهلل عليه وآله

َنُكْم بِاْلَباِطِل ِإالَّ َأْن َتُكوَن َِتَارَة  َعْن تَ رَاضٍ  }َوالَِّذيَن َيْكِنُزوَن الذََّهَب َواْلِفضََّة َواَل يُ ْنِفُقونَ َها يف ، 144{أَْمَواَلُكْم بَ ي ْ
ن النِب وع .146وُس أَْمَواِلُكْم اَل َتْهِلُموَن َواَل ُتْهَلُموَن{ؤ َوِإْن تُ ْبُتْم يَ َلُكْم رُ }، 145يَ َبشِّْرُهْم بَِعَذاٍب أَلِيٍم{َسِبيِل اللَِّه 

                                                           
 .141، اآلية النساءسورة  139
 .60، اآلية األنفالسورة  140
 يف تفسري سورة احلجرات. 342 ، الصفحة61 ، اجلزءتفسير القرطبي 141
ه( 1404، 2، الطبعة سةاملقدّ  قمّ  يف ةالعلميّ  احلوزة يف املدرسني مجاعة منشورات) من ال يحضره الفقيهالشيخ الصّدوق،  142
 .(5798)احلديث  379 ، الصفحة4 اجلزء
 .7، اآلية الحشرسورة  143
 .29، اآلية النساءسورة  144
 .34، اآلية التوبةسورة  145
 .279، اآلية البقرةسورة  146
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"اإلسالم يعلو وال يعلى : وعن النِب صّلى اهلل عليه وآله، 147: "ال ضرر وال ضرار يف اإلسالم"صّلى اهلل عليه وآله
ن اشتكى إهم وتعاطفهم وتراْحهم مثل اجلسد الواحد : "مثل املؤمنني يف توادّ اهلل عليه وآلهوعنه صّلى ، 148عليه"

"املسلمون عند ، 150"املسلمون يٌد على من سواهم"، 149"ىمنه شيء تداعى له سائر اجلسد بالسهر واحلمّ 
اْلبَ ي َِّناِت َوأَنْ زَْلَنا َمَعُهُم اْلِكَتاَب }لَقْد أَْرَسْلَنا ُرُسَلَنا بِ ، 151يال َيوز"  ما خالف كتاب اهلل عّز وجلّ شروطهم إاّل 

}اللََّه يَْأُمرُُكْم َأْن تُ َؤدُّوا اأْلََمانَاِت ِإىَل أَْهِلَها َوِإَذا َحَكْمُتْم بَ نْيَ النَّاِس َأْن  .152َواْلِميزَاَن لِيَ ُقوَم النَّاُس بِاْلِقْسِط{
ُهْم ِإْصَرُهْم َواأْلَْغاَلَل الَّيِت َكاَنْت }َوَيُِلُّ ََلُُم ، 153حَتُْكُموا بِاْلَعْدِل{ الطَّيَِّباِت َوَُيَرُِّم َعَلْيِهُم اخْلََباِئَث َوَيَضُع َعن ْ

}يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل ، 155ي" تؤدّ : "على اليد ما أخذت حّت صّلى اهلل عليه وآله وقال النِبّ ، 154َعَلْيِهْم{
}َواْلُمْؤِمُنوَن  157}يَا أَي َُّها الَِّذيَن َآَمُنوا اَل تَ تَِّخُذوا َعُدوِّي َوَعُدوَُّكْم أَْولَِياَء{، 156ِنُكْم{تَ تَِّخُذوا ِبطَانَة  ِمْن ُدو 

 .158{َواْلُمْؤِمَناُت بَ ْعُضُهْم أَْولَِياُء بَ ْعضٍ 

بدو من النماذج اليت أشرنا كما ي–ا املوجز بيانه، وهذه العمومات وغري ذلك الكثري ممّا ال يسع هذ
 احلقول، وعلى وّل يف خمتلف اجملاالت وشّت  األساس والعريض حلياة اجملتمع اإلسالميّ  تتصّدى لرسم اخلطّ  –إليها

 . 159األمر وضع اخلطوط التفصيلّية َلا، ليتّم تطبيقها يف اجملتمع

                                                           
 (.3، احلديث 12، )الباب 341 ، الصفحة17 ، مصدر سابق، اجلزءوسائل الشيعة 147
 (.5719، )احلديث 334 ، الصفحة4 ، مصدر سابق، اجلزءمن ال يحضره الفقيه 148
 .270: 4مسند أْحد  149
، )احلديث 98 ، الصفحة1 (، اجلزءم1989 ه/ 1409 ،الرسالة سةمؤسّ  :بريوت -لبنان) الكنز العم  املّتقي اَلندي، 150
441.) 

 (.2، )احلديث 353 ، الصفحة6 ، مصدر سابق، اجلزءوسائل الشيعة 151
 .25، اآلية الحديدسورة  152
 .58، اآلية النساءسورة  153
 .157، اآلية األعرافسورة  154
 .224 ، الصفحة1(، اجلزء م 1983 ه/1403، 1، الطبعةالشهداء دسيّ : قم) عوالي اللئالي، األحسائي مجهور أِب بن 155
 .118، اآلية آل عمرانسورة  156
 .1 ، اآلية الممتحنةسورة  157
 .71، اآلية التوبة سورة 158
حبس ا أو غرامة وغري  –وتنبغي اإلشارة هنا إىل أّن من مصاديق هذا القسم وضع العقوبات التعزيزية من أي جن  كانت  159
للجرائم اليت مل يضع الشارع َلا حد ا معيّ ن ا، ومنها التخّلف عن القرارات الصادرة عن وّل األمر ِبا هو مسؤول عن تطبيق  -ذلك

 طبيق(، أو ما يعرّب عنه أحيان ا بالقرارات أو األحكام احلكومتية. الشريعة )أي ِبا له والية الت
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–لتنفيذ يعات يف مقام التطبيق واة تنّهم العالقات بني األحكام والتشر القسم الثاِّن: ضوابط وقواعد عامّ 
العاّمة اليت تنّهم يعلى وّل األمر أن يستعني بالضوابط والقواعد  –تعارض يف مقام التشريع وإن مل يكن بينها أيّ 

ة للتعامل مع املتزاْحني يف مقام التنفيذ. يعلى سبيل املثال: العالقة بني األحكام الشرعّية ويرسم الطريقة امليدانيّ 
يقضي ِبنع السبيل للكايرين على املؤمنني أي حرمة  رة، وهناك حكم شرعيّ يقضي حبّل التجا هناك حكم شرعيّ 

الهروف واملالبسات  خضوع املسلمني لسلطة الكايرين. وال تعارض يف التشريع بني هذين احلكمني، ولكنّ 
 . أي التزاحم حسب التعبري الفقهيّ بني احلكمني  ي يف بعض األحيان إىل التعارض العمليّ العملّية قد تؤدّ 

وهناك ضابطة أو قاعدة شّرعها اإلسالم لتنهيم العالقة امليدانّية والتطبيقّية بني األحكام الشرعّية وهي 
 وال بّد من تقدمي األهّم الشرعيّ  تقضي بأّن األحكام الشرعّية متفاوتة يف درجة أمهيتها يف مقياس النهر الشرعيّ 

أن يعنّي األهّم من احلكمني على ويق  –يف هذا الفرض–ر يعلى وّل األم على املهّم يف حالة من هذا القبيل،
املالكات املعتربة يف نهر الشارع األقدس، ويكون احلكم الذي يصدره وّل األمر هو احلكم الشرعي الذي يلزم 

 . 160اتّباعه على املسلمني يف هذا التقدير

أن يصدر ييهما حكمه ِبا هو وّل األمر وقد اّتضح ممّا ذكرناه جماالن من اجملاالت اليت ال بّد لوّل األمر 
 الشريعة ال ِبا هو مبّلغ عن اهلل تعاىل: أي ِبا هو مسؤول عن تطبيق 

 ل: رسم وحتديد التفاصيل التشريعّية للعمومات والكّليات الشرعّية. اجملال األوّ 

 اجملال الثاِّن: تنهيم العالقة بني األحكام الشرعّية يف مقام التطبيق والتنفيذ.

ناك جمال ثالث وهو، اخّتاذ املوقف املوّحد إزاء موضوعات األحكام اليت ال بّد ييها من موقف وه
ووحدته، أو يستلزم يقدان احلكم  موّحد، باعتبار أّن تعدد املواقف ييها يضّر بانسجام اجملتمع اإلسالميّ  اجتماعيّ 
ال، أو ذي احلّجة : هالل رمضان، أو شوّ نضرب لذلك مثاال   .لروحه وجوهره يف جمال التطبيق العمليّ  الشرعيّ 
ال وصالة العيد، أو ل من شوّ عهيم كصوم شهر رمضان، أو إيطار اليوم األوّ  أنّه موضوع حلكم عباديّ باعتبار 

كما أنّه مينع من   ة يف ذلك ممّا يضّر بانسجام اجملتمع اإلسالميّ ووظائفه، يِّن اختالف األمّ  أداء مناسك احلجّ 
ة، وبانتفائه تكاد العبادة يف هذه املناسك العباديّ  واألساسيّ  ة وهو العمود الفقريّ يف العبادة اخلاصّ ق االجتماع حتقّ 
 الذي تتقّوم به. ة تفقد روحها اجلوهريّ اخلاصّ 

                                                           
ومن اجلدير أن ننّبه على أّن اللجنة اليت أمر اإلمام اخلميين بتشكيلها حتت عنوان )جلنة تعيني املصلحة( تقوم بنف  هذه  160

من أجل رعاية الدقة الكاملة واالحتياط التاّم  املهّمة اليت أشرنا إليها، يالواقع أّن هذه املهمة من صالحية شخص اإلمام، ولكّنه
أمر بتشكيل هذه اللجنة لتقوم هبذه املهّمة حتت نهره وإشرايه. أّما جمل  احملايهة على الدستور يلي  من شأنه إال تطبيق 

ات اللجنة املذكورة حيّ رات القانونية على نص الشريعة أو الدستور واإلعالن عن مطابقتها أو خمالفتها معه. ُّث إّن من صالاملقرّ 
 ممارسة اجملال الثالث من جماالت والية األمر الذي سوف نشري إليه.   
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ة أو ومثال آخر: لكّل أّمة مصاحل ومنايع ال بّد من ْحايتها ورعايتها سواء يف إدارة شؤوهنا الداخليّ 
ا مع سائر األمم واحلكومات، ومن الطبيعي أن تتعّدد اآلراء والنهريات ييما هو األصلح، أو اخلارجّية ويف تعامله

ي بنفسه إىل د واحد يؤدّ الصالح يف كثري من املوارد واألمور، غري أّن اضطراب املوقف وعدم اخّتاذ موقف حمدّ 
دعي اخّتاذ املوقف املوّحد من  قبل ة تستة، وهدر الكثري من منايعها وحقوقها، يِدارة شؤون األمّ ضياع حق األمّ 

 وّل األمر، ويكون املوقف الذي َيّدده هو املوقف املشروع الوحيد الذي ال بّد جلميع أيراد األمة اتّباعه واخّتاذه.

من املوارد اليت يتوقف عليها  اواحلكم بني املتنازعني يِنّه أيض  وهو يصل اخلصومات  اوهناك جمال رابع أيض  
 تطبيق الشريعة بني الناس.

عنها ة التطبيق، واليت عرّبنا ُّث إّن هذه اجملاالت األربعة تندرج كّلها ضمن املرحلة األوىل من مسؤوليّ 
يف  املي  ع اة ِبجاالهتا األربعة ال تكفي لتطبيق الشريعة تطبيق  ة للتطبيق، ولكن هذه املرحلة النهريّ باملرحلة النهريّ 

ات التنفيذيّة اليت متّكن وّل األمر من بسط الشريعة اإلَلّية يف واقع التعايش اإلنساِّن اجملتمع ما مل تقرتن بالصالحيّ 
وتكييف احلياة البشريّة على ضوئها، وميكن تلخيص أهّم هذه الصالحيات التنفيذيّة )واليت تشكل جماالت املرحلة 

 ور: العملية لتطبيق الشريعة( يف أم

األمر األول: الصالحيات املالية: وهي الصالحّيات اليت ختّول وّل األمر التصّرف يف األموال العاّمة 
 وصريها يف املصاحل العامة ويف كّل ما تتقّوم به حياة الناس ومعاشهم يف خمتلف الشؤون والقضايا واجلهات. 

ر هو اجلهة الوحيدة اليت َيّق َلا أن متارس العقوبات واحلدود، يوّل األماألمر الثاِّن: صالحية تنفيذ 
العقوبات واحلدود يف مواردها اليت حددهتا الشريعة، أو َيددها وّل األمر ويق صالحيات املرحلة النهرية للتطبيق، 

 )واليت سبقت اإلشارة إليها(. 

لدول واملؤسسات األمر الثالث: صالحية إبرام العهود، واملواثيق واإللتزامات مع األشخاص واجلهات وا
 وعلى االمجال مع الشخصيات احلقيقّية أو االعتباريّة. 

واملمتنع  161األمر الرابع: صالحيات القيمومة والنيابة: يوّل األمر وّل الغائب والصغري والقاصر والعاجز
اَلارب، أو غيبة وغري ذلك من املوارد اليت تغيب ييها الشخصية ذات اإلرادة الواعية غيبة حقيقية كما يف الغائب و 

النعدام اإلرادة الواعية كما يف القاصر أو لعدم اإلرادة كما  احكمّية )أي أّن حضورها يف حكم عدم احلضور نهر  
يف املمتنع( كما يف القاصر واملمتنع، يله أن يقوم بكل ما يلزم القيام به عن املوىل عليه يف املوارد املذكورة من 

 عقود واإليقاعات وخمتلف أنواع املبادالت. التصرف يف األموال، وإنشاء ال

                                                           
 نهري احملجور عليه لفل ، أو احملبوس الذي ال تصل األيدي إليه. 161
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ات التنفيذيّة من الصالحيّ  اة بني املتخاصمني: وهذه أيض  ة تنفيذ األحكام القضائيّ األمر اخلام : صالحيّ 
املهلوم وردع املعتدي وإقامة موازين العدل  واليت ِبوجبها يتمكن من إجراء العدل وإحقاق حقّ  للحاكم الشرعيّ 

 . والقسط يف اجملتمع البشريّ 

ات التنفيذيّة اليت تندرج ضمن دائرة املرحلة التنفيذيّة أو العملّية للتطبيق. وهبذا اّتضح هذا جممل الصالحيّ 
تطبيق الشريعة بكلتا مرحلتيها عبارة هبا ِبرحلتيها، ومسؤولية املراد ِبسؤولية التطبيق اليت ال بّد لوّل األمر من القيام 

 ات احلاكم أو الوّل ِبا هو حاكم ووّل، ياحلاكم يف املفهوم اإلسالميّ بصالحيّ  اأخرى عّما ُيصطلح عليه أحيان  
ات اليت ال بّد منها يف تطبيق الشريعة، الصالحيّ  ي لتطبيق شريعة اهلل يف اجملتمع، وله هبذا االعتبار كلّ هو املتصدّ 
 ات. عن هذه الصالحيّ  اعام   الفنا رس  وقد أس

واألمر بطاعة الرسول وأول األمر يف اآلية الشريفة ياألمر  ،إىل هنا اّتضح املعىن املراد يف األمر بطاعة اهلل
ة التبليغ عن اهلل تعاىل، ته األوىل وهي مهمّ بلحاظ مهمّ  بطاعة اهلل إشارة إىل األوامر واألحكام الصادرة من الولّ 

ِبا هو مطّبق  واالجراءات الصادرة عن الولّ  ،واألحكام ،إىل األوامر مر بطاعة الرسول وأول األمر إشارة  واأل
 من قبل اهلل سبحانه وتعاىل. ها الولّ ة الثانية اليت يتواّل لرسالة اهلل وشريعته يف األرض، وهي املهمّ 

الغيبة. وباّتضاح ذلك يههر أّن جمرد  حت أبعاد الوالية اليت نبحث عن ثبوهتا للفقيه يف زمنضوقد اتّ 
حناه بالتفصيل ثبوت أصل الوالية للفقيه يف زمن غيبة املعصوم يكفي يف ثبوت الوالية بكّل أبعادها، وذلك ملا وضّ 

ات اليت يِّن الصالحيّ ة ة تطبيق الشريعة بني الناس، يِن ثبتت هذه املسؤوليّ من أّن حقيقة الوالية تعين مسؤوليّ 
ة ة األوىل وهي مهمّ ة، يذلك يعين لغويّة املهمّ عنها، وإن مل تثبت هذه املسؤوليّ  ة ال تنفكّ ذه املسؤوليّ ستتبعها هت

ِبجرد نشر األحكام وتعليمها للناس، من  ايِنّه ال معىن ألن يكون املعصوم أو الفقيه مكّلف   –التبليغ واإلنذار 
 والعمل هبا. إزاء تطبيقها  ة  خاصّ  ة  دون أن تكون هناك مسؤوليّ 

هذا وميكننا تلخيص األدّلة على الوالية املطلقة للفقيه، أي الوالية اليت تستبطن كل صالحيات التطبيق 
 ضمن األدلّة التالية:

 الدليل األول:

 متني: ، ويتلّخص يف مقدّ من الدليل العقليّ  اما أشرنا إليه أخري  

 إّن املعصوم والفقيه له مهّمتان:  مة األولى:المقد  

ة التطبيق عن املعصوم أو الفقيه باإلضاية إىل ضرورة ة التطبيق، وإّن سلب مسؤوليّ ة التبليغ، ومهمّ مهمّ 
ق  الشرعّية والعقلّية ألهّنا تدّل بالضرورة على أّن املعصوم والفقيه مسؤوالن عن التطبيأي يف األدلّة – ابطالنه إثبات  
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ألّن العقل َيكم بأّن من اللغو البارد أن يكّلف اهلل املعصوم أو ، امستحيل ثبوت   –كما أهّنما مسؤوالن عن التبليغ
ة التبليغ واإلرشاد طريق ة إزاء تطبيقها، بل إّن العقل َيكم بأّن مهمّ الفقيه بتبليغ الشريعة ويسلب عنه أيّة مسؤوليّ 

 ة األخرى وهي تطبيق شريعة اهلل على وجه األرض.ق املهمّ إىل حتقّ 

ة املعصوم ْند أّن من ة الفقيه كما هو من مهمّ ة التطبيق من مهمّ بعد ثبوت كون مسؤوليّ  مة الثانية:المقد  
حيل ة اليت يستال مينحه الصالحيّ  ة تطبيق الشريعة، ُثّ غري املعقول أن يعهد اهلل سبحانه إىل املعصوم أو الفقيه مهمّ 

ات ات املذكورة، وأّن هذه الصالحيّ صالحيّ ب الشارة إىل أّن طبيعة التطبيق تتطلّ التطبيق بدوهنا، وقد سبقت اإل
ات التطبيق مع ة التطبيق. يسلب صالحيّ ة واحدة، وهي مسؤوليّ دة ملسؤوليّ  جهات متعدّ ِبجموعها ليست إاّل 

بها تطبيق شريعة ات اليت يتطلّ ضح ضرورة ثبوت كّل الصالحيّ وبذلك تتّ  ة التطبيق أمر غري معقول.ثبوت مسؤوليّ 
 للفقيه العادل يف زمن غيبة املعصوم.اهلل بني الناس 

 الدليل الثاني: 

على النهرة التوحيديّة للكون  الفقيه يف زمن الغيبة بناء   األدلّة العقلّية اليت دّلت على ضرورة نصب الولّ 
 ،ة على أساس من طاعة اهلل عّز وجلّ واحلياة واليت تقتضي توحيد الطاعة واخلضوع هلل وإرساء احلياة االجتماعيّ 

ؤون الناس، وتكييف احلياة شن قبل اهلل تعاىل ليتوىّل إدارة م ذلك منحصر بنصب الولّ وأّن الطريق إىل حتقيق 
ة تطبيق ي ملسؤوليّ ة على ضوء الشريعة اإلَلّية. هذه األدّلة بنفسها تقتضي أن مينح للفقيه املتصدّ جتماعيّ اإل

ة تطبيق النهام يف اجملتمع اليت ال بّد منها لكّل من يتوىّل مسؤوليّ ات التطبيق الشريعة اإلَلّية بني الناس كّل صالحيّ 
 ات وأبعادها ييما سبق. ، وقد سبق أن وّضحنا حدود هذه الصالحيّ البشريّ 

 الدليل الثالث: 

الثابتة –ات النصوص املطلقة الدالّة على والية الفقيه تدّل بِطالقها على ثبوت مطلق الصالحيّ 
يت : "أّما احلوادث الواقعة يارجعوا ييها إىل رواة حديثنا يِهّنم حجّ ، مثل قوله عليه السالمللفقيه كذلك –للمعصوم

يف داللته على ثبوت اخلالية  "إخل ..طالق رواية: "أللهّم ارحم خلفائيإ اوقد بيّ ّنا سابق   عليكم، وأنا حّجة اهلل".
 والوالية للفقهاء.

 بوضوح على ثبوت الوالية املطلقة للفقيه واليت ِبوجبها تثبت للفقيه كلّ  إذن يمجموع األدّلة تدلّ 
 .يف اجملتمع البشريّ  ات تطبيق النهام اإلَليّ صالحيّ 


