
 

 

 2)ايران( حسين خانجوس، 1)عران( ح: فاطمة صبا

 12/4/1437قبول:   3/6/1436م: استال

 

ن من بعد يولي  للمسلم إن خابة الودا  وحاد ة الغدير وتنصي  اَمام علي

إنما كان  حكمة إل ية  ؛من فراغ وإمام  ل م وأميرى للمؤمنين، لم تأِت الرسول

التي في تل  الواقعة ودع م ا اهلل سبحانه وتعالى باآلية األخيرة  أ  رها الرسول

» تقول:

الممتدة من  العباد هي نفس والية الرسول فوالية أميرالمؤمنين علي 3،«

ى ر  والية اهلل ع  وج  علي م، وهي النظام األصلح ل مة في ا كمال الدين ور 

نحراف والتالم عن خط الوالية سبب  في تقاع أوصال األمة ل ا كان اال ؛العالمين

وتشت  أمرها و  ور الحركات التكفيرية وجعل ا هدف  س الس للمشركين وال ين 

نور ولى نور المعرفة إكفروا. ومن أراد أن يسل  الاريع األقصر واألو ح للوصول 

 . اط الواليةالحياة والسعادة عليه أن يتمس  ب

 اَبالغ، الوالية، اَمامة الغدير،: 

                                                           

، رانيا قم، ة،يالعالم المصافی جامعة ة،ياَسالم عةيالشر لجنة يف طالبة -1
sabbah@hotmail.com-fatima  

، رانيا قم، المفتوحة، المصافی جامعة ث،يوالحد القرآن لجنة فی محا ر -2
khanjous@gmail.com  

 .3المائدة:  -3
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حاد ة الغدير من الحوادث التارياية المعروفة، اكتس  أهميت ا من وقوع ا في 

خط المشرو  اَل ي، وتعتبر فاروق  بين الحع والباط ، بين من أطا  اهلل وقال 

على عقبيه. بدأت ه   الحاد ة عندما  لبي  الل م لبي  وبين من عصى اهلل وانقل 

»ن ل الوحي قائالس: 

إلى تل  الساعة  وما  فما ال ي أن ل ولم يبلغه الرسول 1«

وبين تبلي  كام  الرسالة  مع العلم أن الرسالة هو كن ه ليساوي ر  العالمين بينه 

 المعنية هي الرسالة الااتمة التي نسا  ما جاء قبل ا من رسائ  سماوية. 

ولمالا كان في التبلي  المأمور به كمال الدين وتمام النعمة ور ا ر  

العالمين باَسالم دينا  أس لة عديدة ك  من ا يحتا  في بيانه إلى بحوث 

ة وماولة. فالحقيقة بعيدة المد  في عمع ال مان، في عالم خاصة مستقل

اَمكان، فوالية الرسول وال ين آمنوا من سن  والية اهلل ج   جالله. وليس  

وال م مة اعخترع  له، في ه ا البحث  هي و يفة أحد   من أج  علي

 في حاد ة الغدير. سوف أستعر  فقط البالغات التي أطلق ا رسول اهلل

  

                                                           

 .67المائدة:  -1

 ينةةةةةةادي م يةةةةةةوم الغةةةةةةدير نبةةةةةةي م
 

 باةةةةةم  وأسةةةةةمع بالرسةةةةةول مناديةةةةةا 
 وقةةةةةال: فمةةةةةن مةةةةةوالكم ونبةةةةةيكم  

 

 فقةةةةالوا ولةةةةم يبةةةةدوا هنةةةةا  التعاديةةةةا 
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إلى يومنا  حديث الغدير من األحاديث المتواترة من عصر الرسول األكرم

وم مون  2لم عليه الفريقان إال بعف الش ال ال ين تنكبوا عن الاريقة.ه ا. تسا

ما جاء في الحديث أن الحدث حدث يوم الاميس الواقع فيه ال امن عشر من 

من حجة الودا  إلى المدينة مع جمو  من لي الحجة أ ناء عودة رسول اهلل

غدير خم في وحينما وصلوا إلى  -قي   مانين ألم على أق  تقدير -المسلمين

 الجحفة، ن ل األمر اَل ي: 

«.»3 

وأمر بأن يعرد من كان تقدم من القوم وأن يعحبس من  فتوقم رسول اهلل

ة، ولما ق ي ، قام خايب ، وبعد أن تأخر عن م، وبعد تجمع م نودي بالصال

حمد اهلل وأ نى عليه، أخبر القوم بقر  ارتحاله وانتقاله إلى الحياة األخر ، 

 وأت دهم على أنه قد بل  أحكام ربه،  م قال: 

 على الحو  فانظروني كيم تالفوني في ال قلين.  -متقدمكم -إني فرط 

 فناد  مناد: وما ال قالن يا رسول اهلل  

: ال ق  األكبر كتا  اهلل واألصغر عترتي، وإن اللايم الابير نبأني قال

أن ما لن يتفرقا حتى يردا علي  الحو ، فال تقدموهما فت لكوا، وال 

 تقصروا عن ما فت لكوا. 

                                                           

؛  244، ل. 2،  1374؛ البحراني، 27، ل. 3،  1379ابن ت ر آتو ،  -1

 بن  اب (.)الشعر لحسان 177، ل. 1،  1413المفيد، 

أسماء المؤلفين وخصوصيات كتب م في الج ء  لمن أراد معرفت م فقد لكر العالمة األميني -2

 .157إلى الصفحة  152األول من کتا  الغدير، من الصفحة 

 .67المائدة:  -3

 إل ةةةةةةة  موالنةةةةةةةا وأنةةةةةةة  ولينةةةةةةةا
 

 1ولةةةن تجةةةدن  من ةةةا لةةةا اليةةةوم عاصةةةيا 
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 -حتى بان بيا  إباي ما وعرفه القوم أجمعون -فرفع ا  م أخ  بيد علي

 من أنفس م  وقال أي ا الناس! من أولى الناس بالمؤمنين

 قالوا: اهلل ورسوله أعلم.

قال: إن اهلل موالي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى ب م من أنفس م، فمن 

 كن  موال  فعلي  موال .

 قال ا  الث مرات.

الل م واِل من واال  وعاِد من عادا  ... وأدر الحع معه حيث دار، أال   م قال:

  ل أمين وحي اهلل بقوله:فليبل  الشاهد الغائ  ولم يتفرقوا حتى ن

«

.»1  

: اهلل أكبر على إكمال الدين وإتمام النعمة ور ى الر  فقال رسول اهلل

علي  وممن هنأ  برسالتي، والوالية لعلي من بعدي  م أخ  الناس ي نؤون 

 في مقدم الصحابة الشياان أبوبكر وعمر، ك   يقول: 

 2طال  أصبح  موالي ومولى ك  مؤمن ومؤمنة.ب   ب   ل  يا ابن أبي

من ه   الحاد ة نستنت  عدة بالغات أطلق ا رسول اهلل. بالغات لم ياتلم 

 في ا يوم ا ا نان من ا: 

 

ال يحمله إل اعبد  مؤمن  امتحنإل الل هع قلبه  مستصع   صع  إن  أمرنا »

 3«.لإليمان وال يإلعي حدي نا إل ا صدور  أمينة  وأحالم رإل ينة

                                                           

 .3المائدة:  -1

 .142، ل. 7،  1403؛ المجلسي، 34-42، صص. 2،   1422األميني،  -2

 .333، ل. 2،  1429الکليني،  -3
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وإلى أنه  يوجه أنظار المسلمين إلى العظمة في تاصية علي كان النبي

الوحيد ال ي يستايع أن يتمم تروط الرسالة بعد ، فكان يقول علي مني وأنا منه 

وهو ولي ك  مؤمن بعدي، ولم ينتظر حاد ة الغدير ليعلن عن خليفته ووصيه، 

وهو الحريص على اَسالم والمسلمين، وقد تحم  في سبي  نشر الرسالة 

 والحفاظ علي ا ما لم يتحمله غير  من األنبياء حتى أنه صلوات اهلل عليه قال:

 1«.أولي  ما م   نبی أولي ما»

الرسالة من كيد الكائدين، يعم  على تسليط  ل ا نجد  من أج  حف  ه  

ال وء على الاالفة وتح ير األلهان لفكرة الوالية من  أولى خاواته في 

 الدعوة العلنية، فقد تاءت الحكمة اَل ية التدر  في اَعالن فقال : 

«.»2  

 وتم   اَستاالف األول لعليوتجل  وحدة النبوة واَمامة في وحدة ال دف 

ب عالن خط الوالية في حاد ة الدار، واستكمل  الااوات يوم الغدير بالتأكيد على 

خط الوالية، وكأن المولى سبحانه أراد للرسالة أن تبدأ بوالية علي وأن تاتتم ب ا، 

ة مناسب وأن تسير بين اَعالن واَختام على لحن الوالية، ل ا لم يتر  رسول اهلل

وتجسد اَستاالف  ووالية علي إال وأنع  األسما  بمع وفة ف ائ  علي

 األول ليلة المبي  وقام مقامه في رد الودائع إلى أهل ا. 

 قال:  بن الحسينوفي حديث المسي  عن علي

  3«.في أمور لم يكن يقوم ب ا أحد غير  وخل م علي »

                                                           

 .56، ل. 39،  1403المجلسي،  -1

  .214الشعراء:  -2

 .159، ل. 1427؛ المعلم، 115، ل. 19،  1403المجلسي،  -3
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سالة ال ألج  م وبة ابتغاها، والر في سبي  حف  الرسول وأصبح  ت حيات علي

ونفسه،  ب  ألنه ف م التوحيد بأرو  معانيه، فعاته بصدن وإخالل، فكان أخا رسول اهلل

والحامي والمدافع، وكان نور اهلل، ويد اهلل، وبا  اهلل، وعين اهلل في خلقه، وكان مع الحع، ومع 

ديث التي كان  تكشم القرآن ب  ِعدل القرآن كما في حديث ال قلين وغيرها من األحا

أوسمة ناصعة على صفحات التاري  يتناقل ا  يالق ا رسول اهللبع   من تاصية علي

من ح ر من المؤمنين، أما تنصي  علي ولي  يوم الغدير فقد كان تنصيب  إل ي  رسمي  ح ر  

  آالف المسلمين ليكون حجة علي م يوم الدين. وليبقى الحدث حي  بامتداد العصور.

فقد تاء اهلل تعالى ل    الحاد ة أن تحيا وتكبر عبر السنين لتاال األجيال 

جميع ا،  فيحيی من حي على بينة من أمر ، وي ل  من هل  ك ل  عن بينة 

 في لي  خابته: من أمر ، والدلي  على ه   اَرادة والمشي ة قول الرسول

 «. أال فليبل  الشاهدع الغائ إل»

مإلن ت د الحاد ة أو سمع ب ا من  قة أصبح مكلف  وهو بالغ مالع فك   

بتبليغ ا؛ وب  ا البالغ خر  دين اهلل من مرحلة الحدوث إلى مرحلة ال بوت 

والبقاء، وي س ال ين كفروا من الق اء على دين محمد وإطفاء نور اهلل، ف ؤالء 

وت كانوا يعيشون أحالم اليقظة التي تعاي م األم  والرجاء ب وال الدين مع م

ال ي ال عق  له يالفه في أمر  أو ملكه كما يحسبونه، ومع تبلي   الرسول

أمر اهلل بالوالية لعلي عاش هؤالء حالة الكمد واليأس من تحقع أحالم م، 

«.»1  

 

                                                           

 .32التوبة:  -1
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مر علي  فوق  واهلل فون من ول ا  وقد استكفا  ف ن  فوق م ووالي األ»

 1.«أمرهم وابتال  ب م

هو هداية الناس، وفي  لقد أ ب  في علم العقيدة إن الغر  من بع ة األنبياء

 هداية الناس أمران: 

معرفة اهلل تعالى وعبادته، ومعرفة المصالح والمفاسد وما يترت  علي ما، 

من  حي  في أمته، والسؤال بعد النبي وه ا الغر  يتحقع ما دام النبي

 ي من تحقع الغاية في المجتمعات اَنسانية  

هك ا من  ف   من العدل أن يتر  اهلل األجيال التي لم تش د الرسول

ي من استمرار الشريعة دون را  وقائد رباني بنفس صفات الرسول

 ويع يء ل م طريع سعادت م  

المن   عن الظلم والقبح عقالس، قب  أن حاتا هلل أن يحيم في عدله، وهو 

»ين   ترع  

 وما يص  في مو وعنا قوله تعالى: « 

«.»2  

 تفسير اآلية:قال السيد الاباطبائي في 

  3«. يأنا المن ر وعلي ال ادي: »قال رسول اهلل

                                                           

 .53ن   البالغة، الکتا   -1

 .7الرعد:  -2

 .329، ل.  11،  1417الاباطبائي،  -3
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 قال: مع ابنته فاطمةوفي حديث لرسول اهلل

يا فاطمة إن اهلل ع  وج  إطلع إلى األر  فاختار من ا أبا  فبع ه نبي   م اطلع »

إلي ا ال انية فاختار من ا بعل . ففي اَطالعة األولى يتولى اهلل )جل  حكمته( 

اا  وجع  محمد ومن  خلقه نورى نبيا وفي اَطالعة ال انية ينتا  تار انت

  1«.نور محمد اآلخر المسان  له جوهرى فيجعله وصي  وتالي 

ولكي يتم  الغر  وتتم  الحجة هلل على الناس بي ن ل م مشرو  الوالية 

 والحاكمية وعرف ل م الحجة قائالس: 

«

.»2  

نالح  أن المولى سبحانه قد صد ر اآلية بأداة حصر تفيد حصر المو و  

بما هو متعلع به، وتمنع من دخول األغيار فيه؛ ونجد أنه سبحانه قد إختص 

دسة؛ فله سبحانه السلاة المالقة على عباد  وب لن  منه وبواو الوالية ب اته المق

وعدم  عاطفة تفيد التال م. أعاى ه   الوالية الااصة لرسوله األعظم محمد

هي بحجم والية اهلل ع  وج ؛  القيد يدل على أن الوالية المعااة لمحمد

 وبواو عاطفة أخر  خالية من القيود. 

ية المالقة على العباد لل ين آمنوا، ومي هم أعاى سبحانه مفاعي  ه   الوال

بصفات إقامة الصالة وإيتاء ال كاة وهم راكعون في طاعة اهلل، وه   الصفات 

وب  ا تكون والية  ب جما  السنة والشيعة مقصورة على أميرالمؤمنين علي

والية مالقة على العباد غير مقيدة بشرط أو قيد  ممنوحة من اهلل تعالى، علي

                                                           

 .174-179، صص. 1427المعلم،  -1

 .55المائدة:  -2
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مستقالس عن اهلل  س ألحد غير  إعااؤها لمن يشاء، وليس ه ا األمر للرسولولي

تعالى يعايه لمن يشاء، ب  هو هلل وحد ، ول  ا الرأي صد  في السنة الشريفة لم ا دعا 

 بني عامر إلى اَسالم وكانوا قد جاؤوا في موسم الح  إلى مكة. الرسول األكرم

على أمر ،  م أ  ر  اهلل على من قال رئيس م: أرأي  إن نحن بايعنا  

 خالف ، أيكون لنا األمر من بعد   

   1«.األمر إلى اهلل ي عه حيث يشاء: »قال النبي

وأما لمالا لم ي كر علي في اآلية الشريفة باَسم ف ن التلميح بالصفات 

ن التصريح أبل  وأف   م« »

 باَسم الصريح  كما هو معروف عند أه  البالغة.    

 

 2«.واعجبا ! أتكون الاالفة بالصحابة والقرابة»

تعتبر النبوة واَمامة جناحي التوحيد ب ما تعلو العقيدة عن الشر  والشب ات، 

من االنحراف عنه،  فالنبي ي دي إلى التوحيد واَمام يحفظ م عليه ويمنع م

ف ما النور الجلي ال ي اعتن  به يد القدرة اَل ية فجعلته ج ئين: ج ء محمد 

 3وج ء علي، فكان لمحمد النبوة ولعلي الوالية.

 ونحن إلا تأملنا ما جاء في مست   الاابة حيث قال:

 « من أولى الناس بالمؤمنين من أنفس م »

 «. اهلل ورسوله أعلم»قالوا: 

                                                           

 .568، ل. 2،  1410السبحاني،  -1

 .180ن   البالغة، الحکمة  -2

 )مقتبس من حديث النور(. 117، ل. 9،  1415الحديد، ابن أبي -3
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اهلل موالي وأنا مولى المؤمنين وأنا أولى ب م من أنفس م فمن  إن»قال: 

 «. كن  موال  فعلي  موال 

نلح  أنه قد عم  بالن   القرآني، فبعد أن است ار عقول المسلمين بسؤاله: 

فر  طبقات الوالية، ف ي أوال وباألصالة « من أولى الناس بالمؤمنين من أنفس م»

ومن والية اهلل تتفر  واليتي ف ي لي « « »إن اهلل موالي»هلل تعالى: 

»بالحكم الرباني « « »وأنا مولى المؤمنين»عليكم 

.»1  

فمن كان يؤمن بأن « »الوصي بعدي  ومن واليتي تتفر  والية

  «.فمن كن  موال  فعلي موال »لي والية عليه ف    الوالية هي لعلي بعدي 

وب  ا تكون الوالية والوصاية على الناس معروفة محددة فال يقول أحد لم 

أعرف. وبما أن الوالية فر  النبوة، أوج  اهلل تعالى ل ا طاعة العباد كما ل ص  

 بالنص القرآني فقال: 

«.»2  

من طاعة اهلل ج  جالله،  فااعة الولي كااعة الرسول وطاعة الرسول

 وطاعة اهلل تعالى  ابتة بحكم العق . وفي الحديث عن ابن عباس قال: 

  3«.تي وطاعة أه  بيتي على الناس وعلى الالع: إن اهلل افتر  طاعقال رسول اهلل»

من »على رؤوس األت اد:  ب    الااعة وب    الوالية صدح رسول اهلل

 «. كن  موال  ف  ا علي موال 

                                                           

 .36األح ا :  -1

 .59النساء:  -2

 .176، ل. 1427المعلم،  -3
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وقد  اد في إ  ار مقام الولي بأن  نفسه، والية هي بنفس حجم والية الرسول

 ا يكون خط الوالية خط متفر  عن ن  واال  ولي  هلل، ومإلن  عادا  عدوى هلل. وب جع  مإل 

وحاف  ل ا؛ له ما ل ا وعليه ما علي ا من م ام السير بالمجتمع اَنساني  خط النبوة

في طريع الكمال. ف و عين اهلل الس رة على خلقه، يرعاهم برعايته، فيحف  ل م دين م 

ان الدين ويمنع م عن التق قر والتقل  في سب  ال الل واَنحراف، ولوال الوالية لك

عن ه   الدنيا ؛  تشريعا محدودى بفترة  منية محدودة ن ايت ا ارتحال رسول اهلل

في  وهنا أح  أن ألكر بعف مقتافات من م ام الوالي التي لكرها أمير الكالم

 أمر  إلى األتتر حين وال  مصري فمن م امه تجا  البلد: 

بالدها... وأتعر  جباية خراج ا وج اد عدوها واستصالح أهل ا وعمارة»

قلب  الرحمة للرعية والمحبة ل م واللام ب م وال تكنن علي م سعبع   ار 

تغتنم أكل م، ف ن م صنفان: إما أخ ل  في الدين أو نظير  ل  في الالع... 

وال يكونن المحسن والمسيء عند  بمن لة سواء... واعلم أن الرعية 

 ا عن بعف... وليكن طبقات ال يصلح بع  ا إال ببعف وال غنى لبع 

نظر  في عمارة األر  أبل  من نظر  في استجال  الارا ... وتع د 

أه  اليتم ولوي الرقة في السن... واجع  ل وي الحاجات من  قسم ... فال 

تكونن منفرى وال م يع  وال تاولن احتجاب  عن رعيت ... وال تدفعن 

دماء وسفك ا بغير ِحلِّ ا... صلح  دعا  إليه عدو  وهلل فيه ر ى... إيا  وال

  1«.وإيا  واَعجا  بنفس ... وإيا  واالست  ار بما الناس فيه أسوة

فمن كان ه ا مف ومه للوالية ولراعي األمة، ومن كان اكتس  ه ا المف وم 

 إمارة المؤمنين  من ولي اهلل أال يستحع أن يوليه نبي اهلل
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 1«.قي  به رعيتهأتقى الرعاة من ت»

العم  ب ا ي من نجاح  ؛خابته بوصية لات أهمية عالية ختم رسول اهلل   

ع د الوالية  -األمة وفالح ا؛ ف ي بم ابة المنالع واألساس لع د جديد

 عندما ترح ألحد المؤمنين معنى ال قالن ومد  تال م ما، قال:  -والوصاية

فعهع ِبيإلِد الل ِه وإلطإلرإلفعهع ِبأإلي ِديكعم  فإلتإلمإلس كعوا ِبِه لإلن  تإلِ ٍلوا ال أإلك بإلرع ِكتإلا ع الل ِه سإلبإل   طإلرإل»

وإللإلا تإلِ ٍلوا وإلال أإلص غإلرع ِعت رإلِتي وإلِإن  عمإلا لإلن  يإلف تإلِرقإلا حإلت ى يإلِردإلا عإللإلي  ال حإلو  إل وإلسإلأإلل  ع 

 2«.تععإللِّمعوهعمإلا فإلِ ن  عمإلا أإلع لإلمع ِمن كعم لإل عمإلا لإلِل إل رإلبِّي فإللإلا تعقإلدِّمعوهعمإلا فإلتإل  ِلكعوا وإللإلا 

وأن ل م من لته وقد  بين القرآن وأه  البي  ب  ا الحديث قرن رسول اهلل

 جاء في الحديث ما يفيد نفس المعنى تقريب ، ففي الكافي عن بريدبن معاوية قال: 

  3«.: »قعل ع ألبي جعفر

  4«.إيانا عإلنإلى، وعلي  أو لنا وأف لنا وخيرنا بعد النبي»قال: 

فال ي عند  علم الكتا  ال ي فيه بيان لك  تيء حتم  سيكون نظام  للملة، 

وكماالس للدين، فسوف يأمر بما جاء في الكتا  الكريم، ولن يحتا  إلى من يبين 

أمرى من أمور الدين، أو يو ح له مسألة يج ل ا، أو يفتي له بشيء تحتاجه  له

األمة، فمن عند  علم الكتا  لن يار  الناس من هد  ولن يدخل م في بدعة 

         و اللة، فال ي عند  علم الكتا  ينحدر عنه السي  وال يرقى اليه الاير، 
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تل  الشاصية الف ة التي تغ ت من إنه النبأ العظيم ال ي هم فيه يتساءلون، إنه 

ويحبه اهلل  عصارة الوحي اَل ي، فنبت  منبت  إل ي ، يح  اهلل ورسوله

ال يااف في اهلل لومة الئم ولو أن األمة  بتوا على واليتة واستقاموا  ورسوله

»على اَسالم لكان فيه خيرهم وصالح م 

.»1  

النتيجة التي نالص ب ا من واقعة الغدير أن الوالية هي نظام ل مة ب ا 

يكم  الدين وبدون ا يعمحع وي ه  المشرو  اَل ي بأكمله وتع  النبيين 

والمرسلين أدرا  الرياح؛ وه ا ما أكد  لي  آية البالغ المتقدمة ال كر، وما 

ما أمر عباد  بأن يستمسكوا بالعروة الو قى وبحب  ألف  إليه المولى سبحانه عند

 اهلل المتين ل ال يفشلوا وت ه  ريح م، فقال: 

  2؛«» -

- «

.»3  

جع  اهلل ... وإلطإلاعإلتإلنإلا »في خابت ا حيث قال :  وه ا ما أ  رته فاطمة

 4...«.ِنظإلام  ِلل ِمل ِة وإلِإمإلامإلتإلنإلا أإلمإلان  ِمنإل ال فعر قإلِة
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من كالم ا يظ ر أن الوالية هي النظام األصلح ل مة، تمنع تفرن أبنائ ا إلى 

ا حدث عندما لم تأخ  الناس بعين االعتبار التح ير اَل ي أح ا  وتيع، كم

 ل م من مغبة االنحراف عن الولي والوالية بالقول: 

«

.»1  

فالوالية  ابتة باقية يج ي اهلل المتمسكين ب ا الشاكرين هلل أن أنعم علي م 

بنعمة الوالية واهلل يح  الشاكرين، وه ا يعني أن التار  للوالية المنحرف 

 من األخسرين أعماال.عن ا ال يااله الج اء اَل ي ب  يكون 

 أة تنسجم انسجام  تام  مع جلى ق ية الوالية بصورة كاملة غير متإن النظرة إ

ال ب  هي السور العظيم ال ي يصون اَسالم من الوهن  ؛المنظومة اَسالمية

فليس األمر  ؛وتحف  المسلمين في مسل  الصراط المستقيم ،وال عم والعي

نفسه يابر بأن القيمة لإلمرة عند  اال أن وعلي؛  أو غير هو والية علي

ف ي وعفاة العن  سواء عند ، ب  المسألة مسألة امت ال  ؛يقيم حق  أو ي هع باطالس

قامة العدل وقيادة الناس إألمر اهلل تعالى في خالفة اَنسان الكام  القادر على 

كال وء من  نسان هو من رسول اهلل؛ إفي طريع الكمال المادي والمعنوي

 ال وء وال را  من الع د. 
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ه ا والعق  السليم يحكم أنه إلا ق ى المولى أمرى فال راد لحكمه، وال 

 .خيرة لإلنسان فيما خار له ربه وموال 

 ...» قال اهلل تعالی:

تمسكوا بال ق  األكبر فسال  هؤالء  1،«

عملوا على حف  الدين  .عن م أبحر العلم، وساروا على ن   ال ق  األصغر

عوجا  نحراف واالفكانوا الفكر ال ي يقوم اال .تقوية توكة المسلمينوونشر  

  أقدام والعين التي تقاوم المار  واليد التي ت  م الجبروت وتجعله تح

لى إالمؤمنين األحرار. ومن أراد أن يسل  الاريع األقصر واألو ح للوصول 

 .نور المعرفة نور الحياة والسعادة عليه أن يتمس  باط الوالية

  

  

، (، 1422.، )عبدالحسين، األميني النجفي -3

 لدراسات اَسالمية.قم: مرک  الغدير ل

، (، 1415بن هبةاهلل.، )د، عبدالحميدالحديابن أبي -4

 للمابوعات. مؤسسة األعلميبيروت: 

، (، 1413ابن بابويه )الصدون(، محمدبن علي.، ) 

 قم: مؤسسة النشر اَسالمي.

، (، 1379ابن ت ر آتو ، محمدبن علي.، ) 

 قم: مؤسسة عالمة.
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   ، ش(، 1374البحراني، السيد هاتم.، ) 

 قم: مؤسسة البع ة.

،  (،1425محمدبن حسن.، ) الحر العاملي، -8

 للمابوعات. مؤسسة األعلميبيروت: 

بقلم ، (، 1410.، )جعفر، السبحاني -9

 والتو يع. والنشر للاباعة اَسالمية بيروت: الدار حسن محمد مكي العاملي،

،  (،1417.، )السيد محمد حسين ،اباطبائيال -10

 للمابوعات. مؤسسة األعلميبيروت: 

 والنشر. للاباعة دار األسوةقم: ، (، 1418، )محمدبن يعقو ، الكليني 

 ، بيروت: دار إحياء التراث العربي.(، 1403د باقر.، )المجلسي، محم -12

 .ال ادي داربيروت: ، (، 1427محسن علي.، )المعلم،  -13

، (، 1413المفيد، محمدبن محمد.، ) 

.قم: موسسة آل البي 


