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الناشر

 

للتواصل: 
www.alanwar14.org الموقع اإللكتروني:  
info@alanwar14.org البريد اإللكتروني:  
٠٠٩٦٦٥٦٠٢٥٧٥٧٦ هاتف جوال:  

دار المؤمل للطباعة والنشر 
بيروت - لبنان
شارع بئر حرة

الطبعة األولى
١٤٣٥هـ - ٢٠١٤م



٥ كلمة النارش 

كلمة الناشر

بسـم الله الرحمن الرحيم، الحمد للـه رب العالمين والصالة 
والسـالم على سـيّد األنبيـاء وخاتم المرسـلين محمد وآلـه الطيبين 
ة، وموضع الرسـالة، ومختلـف المالئكة،  الطاهريـن، شـجرة النبـوّ
ومعـدن العلـم، وأهـل بيـت الوحـي، والفلـك الجارية فـي اللجج 
الغامـرة، يأمـن مـن ركبها، ويغـرق من تركهـا، المتقدم لهـم مارق، 
والمتأخـر عنهـم زاهـق، والالزم لهـم الحـق، واللعـن الدائم على 

أعدائهم من األولين واآلخرين إلى قيام يوم الدين.
بيـن يديك عزيزي القـارئ، نفحة والئية، لصاحب السـماحة 
والفضيلة، آية الله السيد مرتضى الحسيني الشيرازي –يحفظه الله- 
تناولها سـماحته في بحوثـه العلمية العميقة النافعـة، عند مرقد بطلة 
كربالء السيدة زينب الكبر بنت أمير المؤمنين، ومولى الموحدين، 
علي بن أبي طالب A، وقد ألقاها سماحته، في لفيف من الفضالء 

والعلماء بالحوزة العلمية الزينبية بمنطقة السيدة زينب بدمشق.
وألهميـة هـذا البحـث القيِّـم، واسـتدالالته العميقـة، طلبت 
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مؤسسـة األنـوار الثقافيـة العالميـة، مـن سـماحة السـيد المؤلـف، 
مراجعتـه، وتصحيحه، وتضمينـه بعض الرؤ واألفـكار الجديدة، 
وقد اسـتجاب سـماحته لطلب المؤسسـة، وجاء ذلـك في منتصف 
شهر جماد األولى لسنة ١٤٣٥هـ، بمقر إقامته بالنجف األشرف.

وبمناسـبة مولد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب C لسـنة 
١٤٣٥هــ، قامت مؤسسـة األنـوار الثقافية العالميـة، بطباعته تحت 
ـنْ الواليـة العظمى؟)، نسـأل اللـه سـبحانه وتعالى أن  عنـوان: (لمِ
يتقبـل منا هـذا العمل، وأن يكون خالصاً لوجهه الكريم، وأن ينفع به 
المؤمنين السائرين على نهج أهل البيت A ويهدي به المخالفين 

إلى طريق الرشاد، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

مؤسسة األنوار الثقافية العالمية
١٤٣٥/٥/٢٥هـ



٧  

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمـد للـه رب العالميـن، بـارئ الخالئـق أجمعيـن، باعث 
األنبياء والمرسـلين، ثم الصالة والسـالم على سـيدنا ونبينا وحبيب 
قلوبنـا أبي القاسـم المصطفى محمد، وعلى آلـه الطيبين الطاهرين، 
األبرار المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً، 

واللعنة الدائمة األبدية على أعدائهم إلى قيام يوم الدين.
يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: 

ةَ  الَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ {إِنَّمَ
إِنَّ  نُوا فَ ينَ آمَ الَّذِ ولَهُ وَ سُ رَ هَ وَ لَّ اللَّ تَوَ ن يَ مَ اكِعُونَ وَ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ وَ

.(١){ الِبُونَ مُ الْغَ هِ هُ بَ اللَّ زْ حِ

(١) سورة المائدة: ٥٥ ـ ٥٦.
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ملن الوالية العظمى؟

توطئة
ونحـن نعيـش في القـرن الواحد والعشـرين وفـي عالم مليء 
بالحروب واالنتهاكات، عالم يصنع من اإلنسان مجرد آلة تتجه نحو 
المزيد من التجرد من العواطف والمشـاعر بل واإلنسـانية، ويحول 
حياتـه إلى حياة بؤس وشـقاوة ومادة، ما أجدر بنا بل بكل البشـر أن 
نبحث عن األسباب التي أدت إلى ظهور مثل هذه الظواهر المرة في 

الحياة البشرية.
إن المشـكلة كل المشـكلة تتمثـل في نمط القيادة و شـخصية 
القائد في العصر الحاضر والعصور السـابقة التي تلت عصر الوحي، 
ة، وفقدانها  وضياع اإلنسانية في اختياراتها للقائد الحق و القيادة الحقّ
البصيـرة فـي تمييز صاحب الواليـة والتولي عن غيـره، من هنا أتت 
هـذه الكلمات لتركز علـى من هو صاحب الواليـة العظمى بالحق، 
ـتَّبع و يُقتفى أثـره، ومفهوم الوالية  ومـن هـو القائد الذي يجـب أن يُ

وفلسفتها.
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التاريخ على شفري زمزم.
لنـدع الحاضر هنيئـة و نحلق للحظـات إلى غابـر الزمان إلى 
قبل حوالي ألف و أربعمائة سـنة، نهبط في بقعة طاهرة بقرب الكعبة 
الشـريفة ما أقدسـها و أروعهـا من مكان، وعلى شـفير زمزم، نرصد 
هنالـك مجموعـة من الجلسـاء، وفيهـم متحدث و واعـظ يخاطب 
الجالسـين، إنـه عبـد الله بـن عباس وهو يسـرد الروايات عـن النبي 
األعظـم K روايـة تلو رواية، قال رسـول الله K كـذا، وقال 
رسـول اللـه K كذا، وبينـا هو ماض في شـانه و حديثـه، يقتحم 
الجمـع الحاضـر رجـل معمـم ملثم، قد ال تـكاد تظهر مـن لمحات 
ث  وجهـه إال عيناه، جاء الرجل وولج في دائـرة القوم،كان كلما حدّ
ابـن عبـاس عـن النبي K حديثـاً، ينبـري الرجل الغريـب مؤكداً 

: نعم قال رسول الله كذا. كالمه قائالً
قـد ظهـر مـن طيـات حديـث الرجـل وكالمـه ومـن حركاته 
وسكناته وأسلوبه، أنه بحر علم، وبحر أدب وخلق ومعرفة وفضيلة، 

وأنه يمتلك شخصية متميزة فريدة.
اسـتغرب ابـن عباس مـن الرجل والـذي يكشـف منطقه عن 
مخبـره، فقـال له: سـألتك بالله من أنـت؟ فالرجل لم يـرد في بادئ 
األمر أن يكشف عن شخصيته، ولذلك لف وجهه بعمامة، ولعل ابن 
عباس لم يكن اسـتفهامه عـن حقيقة الرجل بدافع حب االسـتطالع 
فقـط، بـل كان يريـد تأكيد صحـة رواياتـه و تمامية أحاديثه بشـهادة 
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.(١) الرجل المجهول ظاهراً
هنا أماط الرجل اللثام، ثم قال: مَن عرفني فقد عرفني، ومَن لم 
نادةَ البدري، أبو ذر الغفاري. ولعل أسـلوبه  ندبُ بنُ جُ يعرفني فأنا جُ
هـذا كان تمهيداً لتكون شـهادته الالحقة أقـو، والوقع في النفوس 

. أشد، والحجة للسامعين ومن يبلغه حديثه أتمّ
وبعـد أن تعرف الجالسـون عليه أكمل أبـو ذر الغفاري كالمه 
تا، ورأيته  : سـمعت من رسول الله K بأذنيَّ هاتين وإال صمّ قائالً
K بعينـيّ هاتيـن وإال عميتـا، يقـول: «علـيٌ قائد البـررة، وقاتل 

ه، ومخذول من خذله». رَ نْ نَصَ الكفرة، منصورٌ مَ
سائل قليل الصرب وإمام عظيم الكرم.

ث أبو ذر الغفاري الجالسين والمستمعين بقضية  بعد ذلك حدّ
حدثت معه في المسـجد النبوي، فلنكن معه في رحلته إلى المسجد 
ر لنا مشـهداً عظيماً من صالة  النبوي الشـريف وحديثه، حيـث يصوّ
يؤمها الرسول و يأتم به علي -صلى الله عليهما وآلهما- وجمع من 
صحابتـه األخيار المؤمنين، قال: بينا كنت أصلي الظهر مع الرسـول 
K في مسجده، وإذا بسـائل دخل المسجد، مستعطياً واألنام في 
صالتهم، فرفع رأسـه إلى السـماء وقال: اللهم اشهد أنني سألت في 
». هنا وبعد أن سمع الناس  مسـجد رسول الله، فلم يعطنِ أحدٌ شـيئاً

(١) ويحتمل أن يكون ذلك باتفاق مسبق بينهما، والغرض تأكيد أحاديث رسول 
الله (ص) التي أعرض عنها قسم من الناس وأنكروها.



ملن الوالية العظمى؟  ١٤

مقال الرجل، وبينما كان علي C راكعاً، أشار إليه بخنصره وفيها 
ذها، فأخذها ذاك الرجل الفقير المستعطي. الخاتم، أن خُ

لقـد كان ينبغـي علـى السـائل أن يتريـث قليالً كـي تتم صالة 
المصلين، كما كان عليه أن ال يقطع عليهم انقطاعهم إلى الله تعالى، 
إال أنـه قد يبدو من سـياق الروايـة و الحيثيات المكتنفـة بالواقعة أن 
السائل كان قليل الصبر، ولذلك أظهر ردة فعل سريعة من نفسه تجاه 
مـا حدث، بالرغم عن مشـاهدته لواقع من كان في المسـجد، ولعل 
علياً C لم يُشـر للسـائل بالخاتم بمجرد دخوله المسـجد وطلبه 
المسـاعدة، مـن حيـث أن الحالة الطبيعيـة لمثل سـائل يواجه موقفاً 
كهـذا أن ينتظـر لحيـن انتهاء المصلين مـن صالتهم، غيـر أن اإلمام 
C عندما رأ نفاد صبر السائل، وشكواه ممن في مسجد رسول 
الله K وفيهم رسول الله نفسه، إذ قال السائل: «اللهم أشهد أنني 
» أشار بيده  في مسـجد رسـول الله أطلب وال أجد أحداً يعطيني شيئاً
للسـائل، أي خذ الخاتم، فقام السائل بأخذه، فكان هذا التصرف من 

اإلمام نتيجة لحدوث عنوان ثانوي جديد.
ولعل من وجوه العنوان الثانوي لالستجابة السريعة من اإلمام 
لطلب السائل بعد أن تفوه بكالمه ذاك -وهو راكع في حال الصالة-: 
أنـه كثيراً ما يُنقل الخبر مجرداً من قرائنه وتفاصيله، فمن الممكن أن 
تنقل الحادثة لألجيال القادمة على نمط يشوه الصورة تماماً ويحرف 
واقع مـا كانت عليه تلك الواقعة، بحيث يقـع اللوم على الحاضرين 
في المسجد ال السائل نفسه، كما إذا صورت الواقعة: أن سائالً دخل 
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المسجد فاستعطى فلم يعطه أحد شيئاً، فاشتكى السائل إلى الله. 
ومـن الطبيعـي أنه لـو تم نقل الواقعـة بهذا النحـو المقتضب، 
ومـن دون ذكر أن الرسـول وأصحابه كانوا فـي حال الصالة، كان ال 
جرم سـيُلقى مسـتمع الحديث ومتلقيه اللومَ على الحاضرين وربما 
علـى الرسـول نفسـه، وتتولـد لديهم أسـئلة شـتى مثل لمـاذا أهمل 
الحاضرون بما فيهم الرسول، السائل من غير تجاوب منهم معه وال 
عطـاء منهم له، خاصة لـو الحظنا كثرة أعداء الرسـول والمغرضين 
في الحقائق والتاريخ، وتربصهم لكل واردة وشـاردة ليوجهوا  ومحرِّ
ضربـة قاضية، ويشـوهوا الصورة المشـرقة للنبي األعظـم ووصيه، 
لذلـك ولغيره من األسـباب أشـار اإلمـام C فـوراً وبينما هو في 
الصـالة ومـن دون أن يؤجـل العطاء لما بعـد الصالة، بيده للسـائل 

ليأخذ الخاتم.
ولنسترجع تفاصيل الرواية من جديد: 

من هو ناقلها؟ وعند من؟ وأين؟ وكيف؟ 
إنـه أبـو ذر الغفـاري فـي محضـر ابن عبـاس، و قـرب البيت 

الحرام، وهم جالسون على حافة زمزم. 
ثم إن الرسـول األعظـم K بعد رؤيته للمشـاهد المتتالية، 
، و لننظر ما الذي سـأله  بدأ هو أيضاً بمسـألته وطلبه من الله عزَّ وجلَّ
بعد هذه الحادثة مباشرة، فإن كل سائل يسأل بقدر ما أوتى من معرفة 
ووعاء وقابلية، ولئن كان السائل في المسجد قد طلب شيئاً مادياً ثم 
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توجـه بخطابـه إلى الله تعالى، فإن الرسـول K أيضاً أخذ يسـأل 
ربه سـؤاالً يتناسـب مع عظمته وعقلـه وحكمته، فإنـه أعقل العقالء 

كماء، وأكثر الناس علماً ومعرفةً وذكاءً وفطنةً وكماالً. وأحكم الحُ
لذا نجـده K قد انتهز الفرصة، فالتفت إلى السـماء وقال: 
ي  رِ رْ لِي أَمْ سِّ يَ ي وَ رِ دْ حْ لِي صَ رَ بِّ اشْ اللهم إن موسى سألك فقال: {رَ
لِي  ـنْ أَهْ يراً مِ زِ ـلْ لِي وَ عَ اجْ لِي وَ وْ ـوا قَ هُ قَ فْ ـانِي يَ نْ لِسَ ةً مِ ـدَ قْ لُـلْ عُ احْ وَ

ي}. رِ هُ فِي أَمْ كْ رِ أَشْ ي وَ رِ دْ بِهِ أَزْ دُ ي اشْ ونَ أَخِ ارُ هَ
كانت هـذه الكلمات بمثابـة التمهيد و التوطئـة لطلبات النبي 
، وبيان أهمية ما سـيطلبه بعد قليل، فقد بيّن  K مـن الله عزَّ وجلَّ
الرسـول في كلماته تلك، نوعيـة الطلبات التي وجهها نبي عظيم من 
أنبياء أولي العزم وهو موسى بن عمران، إلى الله تعالى، إنها طلبات 
ليست بصغيرة الشأن بل هي عظيمة بعظم سائلها، فكلما كان السائل 

عظيماً ال جرم كان ما يرومه عظيماً يتناسب مع مقامه العالي. 
من هنا كان والبد أن يكون طلب النبي محمد K يتناسـب 
 C أعظم من موسى K مع قدر عظمته أيضاً، وحيث أن النبي
و حيـث أنه أعظم الخالئق والكائنـات، والممكنات على اإلطالق، 

فيكون ما سأله من ربه آنذاك من أعظم المسائل والطلبات.
إذن لنر ما الذي سأله الرسول K من ربه:

 : ثم التفت النبي محمد K إلى الله وسأل الله تعالى قائالً
«اللهـم وأنا محمـد نبيك وصفيك، رب اشـرح لـي صدري، 
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ويسر لي أمري، واجعل لي وزيراً من أهلي، علياً أشدد به ظهري».
ولنركز اآلن على ثالثة مشاهد أساسية في هذه الرواية:

المشهد األول: سائل يأتي المسجد يستعطي على قَدرِ حاله.
المشهد الثاني: موسى C على قدر عظمته وبمستو عقله 

وإدراكه الرفيعين العاليين، يستعطي الله تعالى.
المشـهد الثالث: الرسـول K وهو أعظم خالئـق الله يبدأ 
بمسـائلة ربه: «أن يجعل علياً ظهيراً وظهراً له، وأن يُشـركه في أمره، 

ر له أمره». يسِّ ويُ
: «فما اسـتتم رسـول الله الكلمة حتى نزل   يقول أبو ذر مكمالً
عليـه جبرئيـل من عند الله فقـال: يا محمد اقرأ قال: ومـا أقرأ؟ قال: 
ةَ  الَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ وا الَّذِ نـُ ينَ آمَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ اقـرأ: {إِنَّمَ
اكِعُون}»(١). هذه الرواية هي شـأن نزول هذه  مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُـونَ الزَّ ؤْ يُ وَ
اآلية القرآنية الكريمة، وهي مما أجمع أعالم اإلمامية عليها، و قامت 
ـهرة القطعية للمخالفين وأهل العامـة، فالرواية منقولة في  عليها الشُ

العشرات من مصادرهم، وذكرها الكثير منهم.
 يقول المرجع الديني السـيد عبد األعلى السـبزواري -رحمة 
الله تعالى عليه- في كتابه (مواهب الرحمن في تفسير القرآن): «لقد 
أجمعت اإلمامية على هذه اآلية ونزولها في هذا الشـأن، وعليه أكثر 
ة، بـل يمكن دعو تواتر األخبـار في ذلك، فقد  الجمهـور من العامَّ

(١) وهذا الطلب جاء في آيات بينات من سورة طه: اآلية (٢٥-٣٥).
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اظ في كتب األخبار، واشـترك في نقلها  فّ نقلها أئمـة الحديث، والحُ
جمـع وجمهرةٌ من الصحابـة كابن عباس، وأبو ذر، وأنس بن مالك، 
ـار، وجابر، وسـلمة، وأبي رافع... الخ. ونقلها أئمة المفسـرين  وعمّ
وأوردهـا  والطبرانـي،  والطبـري،  والنسـائي،  كأحمـد،  بالمأثـور 
المتكلمـون في الكتب البيانية، وتسـلموها بالقبـول، وكذلك نقلها، 
وتلقـى ذلك بالقبول جميـع الصحابة في عصر النـزول، والتابعون، 
ـرين، كالزمخشري في الكشاف، وأبي  وأئمة األدب، وفحول المفسّ

حيان في تفسيره، وغيرهم»(١).
فالرواية مسـلمة الصـدور، وإن حاول بعض العامة المناقشـة 
فيهـا، إال أنهـا كمـا سـبق مـن المجمع عليهـا عنـد اإلماميـة، و من 

المشهورات عند غيرهم وإن أبى البعض االعتراف بها.
فاألولـى -بعـد القطـع بصدورهـا- أن نتوقـف عنـد بعـض 
ـة، والدقيقة حول هـذه اآلية المباركـة، ضمن نقاط  المباحـث الهامَّ

عديدة:
(١) احتماالت ثالثة يف املراد بـ{والَِّذيَن آَمُنوا}.

ينَ  وا الَّذِ نـُ يـنَ آمَ الَّذِ النقطـة األولـى: مـا هو المقصـود بــ: {وَ
 .{ اكِعُونَ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ الَ ونَ الصَّ يمُ قِ يُ

هناك ثالثة احتماالت:

سورة  تفسير  ذيل   ٤١٩ ص٤١٨-   (١١) الجزء   : الرحمن  مواهب  تفسير   (١)
المائدة اآلية (٥٥).
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االحتامل األول:
إن هذه اآلية نزلت في اإلمام علي بن أبي طالب B بإجماع 
اإلماميـة، وشـهرة كاسـحة مـن أهـل العامـة(١) على ذلك إال الشـاذ 
النـادر المتعصب المغرد خارج السـرب، المغالـي في تعصبه منهم، 
وال يخفى أن خروج الشـاذ من المتعصبيـن ال يضعف اإلجماع وال 
يوهنه بل يؤكده فإن «الحق مع جماعة المسلمين» على مبناهم، وأن 
«الشـاذة للذئـب» و «يد الله مـع الجماعـة» و «دع الشـاذ النادر فإن 

المجمع عليه ال ريب فيه».
 فهـذا االحتمـال الذي نعقد عليـه اإلجماع هـو: أن هذه اآلية 

.C نزلت في اإلمام علي بن أبي طالب
االحتامل الثاين:

ةِ  وهـذا ما ادعـاه نفر مـن المتعصبين، مـن أنها نزلت فـي عامَّ
ونَ  يمُ قِ ينَ يُ وا الَّذِ نـُ ينَ آمَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ ـا وَ المؤمنيـن فـ{إِنَّمَ
}، يعنـي أن الوالية ثابتة لكل  اكِعُونَ ـمْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُـونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ ـالَ الصَّ
المؤمنين في مشارق األرض ومغاربها ممن أقام الصالة وآتى الزكاة 

وهو راكع.
االحتامل الثالث: 

وهـو األصـح أن اآليـة نزلـت في اثنى عشـر شـخصاً جعلهم 
اللـه تعالى أولياء على خلقه وخالئقه ولم تنزل في شـخصية واحدة 

(١) راجع تفسير البرهان ج ٢ ص ٤٨٦.
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فحسـب، بـل نزلت في اإلمام علـي بن أبي طالب، واإلمام الحسـن 
المجتبى، واإلمام الحسين الشهيد بكربالء، ثم اإلمام زين العابدين، 
واإلمـام محمـد الباقـر، واإلمـام جعفـر الصـادق، واإلمام موسـى 
الكاظـم، واإلمـام علي بن موسـى الرضـا، واإلمام محمـد الجواد، 
واإلمـام علي الهادي، واإلمام الحسـن العسـكري، واإلمام المنتظر 
–عجـل اللـه تعالى فرجه الشـريف- وهـؤالء هم أئمة المسـلمين 
ـدل القرآن والثقل الثاني بعـد الكتاب، كما قال  المعروفـون، وهم عِ
رسـول الله K: «إنـي تارك فيكم الثقلين ما إن تمسـكتم بهما لن 
تضلوا كتاب الله وعترتي أهل بيتي، وأنهما لن يفترقا حتى يردا عليّ 

الحوض»(١).
هـذا االحتمـال الثالث هو األصـح، وهو ال ينفـي األول، فال 
تضـاد وال تدافـع بينهمـا بل إنه يتضمـن األول ويؤكـده ويزيد عليه، 
نعـم تـدل اآلية على علـي C بالداللـة المطابقية علـى األول، و 

بالتضمنية على الثاني.
وسنتطرق إلى هذا االحتمال في النقطة الثالثة من البحث –إن 
شـاء الله- ونقيم البرهان عليه، اسـتناداً إلى اآلية الشـريفة بنفسـها، 
وإنها بنفسـها دليل على أن المقصود بها كل األئمة االثني عشـر من 
بعد رسول الله من قريش، بدءاً من اإلمام علي -عليه الصالة وأزكى 

العشرات  في  الرواية  هذه  وردت  وقد  ح٩.  ص٣٤،  ج٢٧،  الشيعة:  وسائل   (١)
من مصادر أهل العامة أيضاً، كما أشار إليه السيد المحاضر في مبحث تواتر 

أخبار مولد االمام المنتظر عجل الله فرجه الشريف.
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السـالم- ووصـوالً إلـى اإلمام المهـدي -عجـل الله تعالـى فرجه 
- بروايات عديدة دالة  الشـريف-، فنستدل بها أوال ثم نستدل –أيضاً

على هذا المطلب إنشاء الله.
نُوا} لكل المؤمنين. ينَ آمَ أدلة ستة على عدم عموم {والَّذِ

أمـا االحتمال الثاني فبالرغم من وضـوح بطالنه في حد ذاته، 
إال أننا نستدلُّ باآلية الكريمة على بطالنه بوجوه ستة:

الوجه األول: وهو المشهور بين المفسرين، ما ذكروه في شأن 
النزول، إذ يظهر به وبدون شك تواتر شأن مورد نزول اآلية، و إنه هو 
ةَ  الَ ونَ الصَّ يمُ قِ أميـر المؤمنين علي بن أبي طالـب B فإنه الذي {يُ

.{ اكِعُونَ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ وَ
ا  ا} أداة حصر في قوله تعالى {إِنَّمَ الوجه الثاني: هـو إن {إِنَّمَ
} فاآليـة صريحة في أن الله سـبحانه  يـنَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ ـهُ وَ ـمُ اللَّ لِيُّكُ وَ
يحصر الوالية في أناس معدودين، ولو رجع األمر إلى ثبوت الوالية 
لعموم المؤمنين فسـيكون الحصر حينئذٍ لغـواً وباطالً، بل غلطاً فإنه 
إذا كان المقصـود: أن الوالية ثابتة لعامة المؤمنين، فكيف يسـتخدم 

أداة الحصر الصريحة؟
رفي واضح، لو افترضنا أنه  وكتدليل على ذلك نستعين بمثال عُ
يوجد في المسجد عشرة أشخاص، وكان زيد فقط هو العالم فيصح 
القـول: إنمـا العالـم منهم زيـد، أما إذا كانـوا كلهم علمـاء، ثم قيل: 
إنما العالم زيد فإن اسـتخدام أداة الحصر هنا سـيكون غلطاً ال مبرر 
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خطابي السـتعماله، ألن لفظة (إنما) تفيد عقدي السلب واإليجاب، 
تحصر الحكم في شخص، وتنفيه عن أشخاص آخرين.

فقول القائل: إنما زيد عالم، يعني أن غيره ليس بعالم، و قوله: 
إنمـا جاء زيـد، يعنى أن عمراً لم يجئ، وأمـا إذا جاء زيد ومعه عمر، 

فقال القائل: (إنما جاءني زيد) فهو خطأ وتهافت بالقول.
والحاصل: إن أداة الحصر (إنما) في اآلية بينة الداللة على أن 
هـؤالء قِلة، وإنهم أولياء وقادة، والبقيـة هم األتباع والمولى عليهم، 
تميزةٌ  وإن هـذه المجموعـة التي أثبتت لهـا الوالية، هي مجموعـةٌ مُ

خاصة.
الوجـه الثالـث: تفكيك المضاف عـن المضاف إليـه في قوله 
(وليكـم)، إذ مـن الواضـح وجود مغائـرة بين المضـاف والمضاف 
إليـه، فولي المضاف غير كاف الخطـاب المضاف إليه، مثلما نقول: 
خالقكم اللـه، فالخالق مغائر للمخلوق (كم)، وكقول القائل للعبد: 

مالكك زيد، وغيرها من األمثلة، صديقك و زوجتك ودارك.
}، فـإن (الولـي) هو  ـهُ ـمُ اللَّ لِيُّكُ ـا وَ وفـي قولـه تعالـى: {إِنَّمَ
المضـاف، والضمير (كم) هو المضاف إليـه، فكيف يعقل أن يكون 
المضـاف هـو عيـن المضـاف إليـه، أي أن يكـون الولي هـو جميع 

المؤمنين والمولى عليه هو جميع المؤمنين أيضاً؟
الوجـه الرابـع: مفهـوم الولي والمولّـى عليه، فـإن الوالية من 
المعاني اإلضافية التي تتحقق بتحقق أطرافها المتباينة بالذات، فهناك 
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ولـي وهناك مولّى عليه وهناك نسـبة إضافيـة بينهما، وهذه األطراف 
متغايـرة بالبداهة، كتغايـر المالك والمملوك، والـرازق والمرزوق، 
} يوجد ولّي  هُ مُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ والمعلـم والمتعلم. وفي قوله تعالى: {إِنَّمَ
ولّـى عليه، فلو كان الولي هو عامة المؤمنين فمن سـيكون  ويوجـد مُ

المولى عليه حينئذ؟.
الوجه الخامس: الحصر بالصفات، فإننا نالحظ أن الله تعالى 
فـي مقام جعل الوالية لألولياء، يبدأ بتضييق الدائرة شـيئاً فشـيئاً من 
خـالل التقييد باألوصاف، مما يرشـدنا إلى إرادتـه مجموعة محددة 
تنطبـق عليها المواصفـات. فبداية تطرق إلى وصـف اإليمان فقال: 
 نُوا} ثـم أُضيفت صفة أخر ينَ آمَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ ـمُ اللَّ لِيُّكُ ـا وَ {إِنَّمَ
} فإن إقامـة الصالة غير أداء الصالة، فليس  ةَ الَ ونَ الصَّ يمُ قِ يـنَ يُ {الَّذِ
كل مصـل بمقيم لها، و هي مرتبة أسـمى وأعلى وأخص من اإلتيان 

بالصالة، ولذا ورد «أشهد أنك قد أقمت الصالة»(١).
يَّقت  } ثم ضُ اةَ كَ تُـونَ الزَّ ؤْ يُ يَّقـت الدائرة أكثر فأكثر بـ{وَ ثم ضُ
}. إذن ليس مـن المحتمل وال من  ـونَ اكِعُ ـمْ رَ هُ الدائـرة أكثـر بـ{وَ
المعقول أن يكون المقصود (وليكم كل المؤمنين أو كل المسلمين) 
أي: كلكـم ولـي لكلكم، لوضوح أنه في الواقـع الخارجي هناك من 
المؤمنيـن من ال تنطبق عليه المواصفـات المذكورة. هذا مضافاً إلى 
إن مثل هذا المعنى يرفضه الذوق السليم، و بعيد عن الفطرة السليمة، 

إذ كيف يُقال: «إنما وليكم كلكم على كلكم».
.A (١) وردت في معظم الزيارات الشريفة ألئمة المسلمين
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الوجه السادس: نسبة الولي والوالية إلى الله سبحانه وتعالى، 
فـإن المالحـظ أن الله سـبحانه بدأ بإسـناد الوالية لذاته ثم لرسـوله 
}، من دون أن يبتدأ في اإلسـناد  ـولُهُ سُ رَ هُ وَ ـمُ اللَّ لِيُّكُ ـا وَ فقـال: {إِنَّمَ
إلى الرسـول أوالً، ولعل الوجه في ذلك إلفادة أن هذه الوالية تتميز 
عـن غيرهـا من األنـواع األخر مـن الواليـات، ولو ال هـذا التميز 
فـي نـوع الوالية كان باإلمـكان االكتفاء بذكر الرسـول من دون ذكر 
نفسـه جل جالله، إذ أن كل مسـلم يدرك جيداً أن الوالية لله تعالى، 
فالسير الطبيعي للكالم -لو ال النكتة التي أشرنا لها- أن يبتدأ الكالم 
بإثبات الوالية للرسول، فيقول: إنما وليكم رسول الله والذين آمنوا، 
نُوا} أي  ينَ آمَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ ـمُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ لكنه قال جل اسـمه: {إِنَّمَ
أنه بدأ بنفسـه، لمـاذا؟ ألن اآلية في صدد إثبات نـوع متميز وخاص 
مـن الوالية للرسـول و الذيـن آمنوا، وهو نفس الوالية التي أسـندها 
تميز وهو  اللـه تعالى لنفسـه، فكأنه تعالـى أراد القول: هناك شـيء مُ
واليتي، وهذا المتميز والمنسـوب لي أُعطيه للرسـول والذين آمنوا، 
أي أنه جعل امتداد واليته للرسول والذين آمنوا، و بالطولية بالمعنى 
الحقيقي، وهذا الشيء الثابت لي أعطيته أيضاً لهذه السلسلة النورية.
ومن البديهي أن الله عندما يُعطي شيئاً فإنه ال يفقده، فلو أعطى 
العلم فهل سيفقد ما أعطى؟ كما إن من البديهي أيضاً أن المراد ليس 
إعطـاء ذات الوالية التي له تعالى للرسـول ولألئمة A بل إعطاء 
شـعاع منها، أي امتدادهـا، أي الوالية الطولية، وذلك كالوكيل الذي 
يعطيـه الموكل مثالً صالحية إجراء العقـود فإنها امتداد واليته ال أنه 

فقدها وقد أعطاها بعينها.
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 { مُ لِيُّكُ ا وَ وبعبارة أخر: أن كلمة الولي في قوله تعالى: {إِنَّمَ
اً لمعنى الولي ولمعنى  عندما أسـندت إلى الله أفادت هنا تميُّزاً خاصَّ
الوالية، وهذا المعنى التميُّز أعطي شعاع منه للرسول K وأعطى 

للذين آمنوا الذين يقيمون الصالة، ويؤتون الزكاة.
وأما لـو قلنا بتعميم هذه الوالية لعامـة المؤمنين والناس، فإن 
الكالم حينئذ سيكون بال وجه متين وال معنى خاص، إن الله سبحانه 
وتعالى يقول: «أنا وليكم، كلكم مثلي في هذا الشـأن، وكلكم أولياء 

لكلكم».
والحاصل: إن القول الثاني واضح البطالن. 

أما االحتمـاالن اآلخران فالمتحصـل أن الثالث هو الصحيح 
تعيـن، وذلك لوجود الشـواهد من اآلية نفسـها، مضافاً إلى  وهـو المُ
الروايـات الدالـة عليه، بـأن المقصـود «األئمة من بعدي إثنا عشـر، 
كلهـم من قريـش»(١) كما قال رسـول اللـه K في روايـات نقلها 
الفريقـان: شـيعة وعامة. كما سـيأتي بيـان ذلك عن قريـب بإذن الله 

تعالى في النقطة الثالثة من البحث.
دالة على.

(١) راجع من مصادر الشيعة: أمالي الشيخ الصدوق ص ٣٨٧ باب عدد خلفاء 
 ،K النبي  بعد  واألئمة  الخلفاء  باب   ٤٦٩ ص  والخصال   ، الله  رسول 
عديدة  روايات  ففيه  ص٢٣١،  ج٣٦،  المجلسي:  للشيخ  األنوار  وبحار 
ومفيدة في الباب، ومن مصادر العامة: البخاري ج  ص ١٢٧ ، ومسلم ج ٦ 

ص ٢ و ٣ باب الناس تبع لقريش والخالفة في قريش.
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(٢) ملاذا أفردت صيغة (َوِليُُّكُم)؟
النقطة الثانية: لكن قبل ذلك نتسـاءل: لماذا أفرد الله سـبحانه 
} وجعلهـا مفـردة؟ دون اسـتخدام صيغة  ـمُ لِيُّكُ وتعالـى صيغـة {وَ

الجمع، فلم يقل: {أوليائكم}؟
مٌ عديدة نذكر بعض التي يحتمل منها في المقام، مع  كَ هناك حِ
األخذ بعين االعتبار أن ذلك ال يعدو كونه احتماال دون أن يرقى إلى 
م في ذلك قد تكون أكثر بكثير ما يعجز على الذهن  كَ تفسير، فإن الحِ
مْ الموجودة في  كَ البشري اإلحاطة بها كلها، فقد تكون هناك من الحِ
كل كلمـة من كلمات اللـه –جل وعال- ما ال يعـد وال يحصى، فإن 
 C ال تنفذ خزائنه وال عجائبه، كما قاله علي ، كالم الله بحرٌ عميقٌ
في خطبة له في نهج البالغة: «ال تفنى غرائبه وال تنقضي عجائبه»(١)، 
وقد شرح اإلمام علي بن أبي طالب B نقطة باء «بسم الله الرحمن 

الرحيم» البن عباس ليلةً للصباح ولم ينته(٢).
فالمذكـور هنـا وعلـى سـبيل االحتمـال ال الجزم هـو بعض 

كم: الحِ
احلكمة األوىل: لبيان أن الوالية طولية. 

وهـي بحاجـة إلى دقـة وتدبّر وتعمـق وبيانها: أن مـن الحكم 

(١) نهج البالغة: خطبة رقم ١٥٢.
(٢) اإلمام علي C في القرآن، للمرجع السيد صادق الشيرازي دام ظله  ج ١ 

ص ١٣، عن ينابيع المودة للقندوزي الشافعي.
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} اإلشـارة إلى أن هذه الواليـة المعطاة هي والية  مُ لِيُّكُ فـي إفراد {وَ
واحدة فقط، ولكنها طولية، وليست واليات عرضية، وأفقية، بل هي 
امتدادية عمودية. كما يستفاد منها أيضاً على ما سيأتي امتداد سلسلة 
جة. وبيان ذلك  األئمـة إلى يـوم القيامة، وأن األرض ال تخلو مـن حُ
يتضح عند مالحظة األشباه والنظائر فإن األشياء تعرف بأشباهها كما 

تعرف بأضدادها، ضمن ما يأتي:
والية املراجع: عرضية.

لقد قال الرسـول K: «اللهم ارحم خلفائي، قيل: يا رسول 
نْ خلفـاؤك؟ قـال: الذين يأتون مـن بعدي، يـروون حديثي  اللـه ومَ
وسـنتي»(١). والسر في اسـتخدام صيغة الجمع الخلفاء، دون صيغة 
المفـرد الخليفـة حيـث لـم يقل: «اللهـم ارحـم خليفتـي»، لبيان أن 
خلفـاؤه وهـم العلمـاء ومراجع التقليـد بعضهم في عـرض البعض 
اآلخـر، ففي كل زمن هناك مجموعة مـن الذين جمعوا الصفات من 
مراجع التقليد الذين هم من اسـتخلفهم الرسـول لزمـان بعد الغيبة، 
واحتمـال إرادة المعصومين A من الرواية وإن كان وجيهاً إال أن 
الظاهر أنه تفسير بالمصداق، خاصة بلحاظ ما ذكره K بعد ذلك: 

«ويروون حديثي وسنتي» فإنه علة أو بمنزلتها.
ل بوضوح على أن الوالية  وهـذه الرواية من الروايات التـي تدّ
-ألي حـدٍ كانـت- هي لـكل الفقهاء الجامعين للشـرائط، وليسـت 
: وسائل الشيعة للحر  (١) راجع: الفقيه ج  ٤  ص ٤٢٠ حديث ٥٩١٩، و أيضاً

العاملي: الجزء (٢٧) صفحة (٩١).
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لفقيه واحد، كما لو قال شخص: (هؤالء وكالئي) فإن المشار إليهم 
كلهـم وكالء فـي عرض واحـد، بال طوليـة، وبال أن يكـون أحدهم 
تابعـاً لآلخـر أو محكومـاً له، مادامـت الكلمة التي منحتهـم الوكالة 
كلمة عامة شـاملة لهم جميعاً، وحينئذ فال يحق ألحدهم أن يتسـلط 
على اآلخريـن ويدعي أنه الولي عليهم؟ وعند تصفح كل أدلة والية 
الفقيـه المذكـورة، ومنهـا: الفقهاء حصون اإلسـالم(١) نجد اللسـان 
نفس اللسـان، (الفقهاء) وليس فقيهاً واحداً، (حصون) وليس حصناً 
واحداً، فإن كل فقيه جامع للشرائط هو حصن من حصون اإلسالم.

هنا وبالمقارنة بين التعبيرين يظهر وجه إفراد (وليكم):
 { مُ لِيُّكُ ا وَ فإن «اللهم ارحم خلفائي» تفيد العرضية، بينما {إِنَّمَ
وليس (أوليائكم) تفيد الطولية، و أنه ليس بعض منهم بعرض البعض 

اآلخر بل هم في طول اآلخر.
والحاصل: أنه توجد والية واحدة لله –سـبحانه وتعالى- هي 
للـه تعالـى باألصالة، ثم لهؤالء األطهار طوليـاً بالتبع واحداً أثر آخر 
ـعبة وشـعاع من  وكابـراً بعد كابر. مثل الموكِّل والوكيل، فالوكيل شُ

ل، من واليته، من سلطته وسلطنته.  الموكِّ
احلكمة الثانية: لكي تفرسها سائر اآليات.

الحكمـة الثانيـة: إن الله تعالى اسـتخدم مفـردة (ولي) فقال: 
} ولم يقـل (إنما أولياؤكـم) ألن نفس هـذه المفردة  ـمُ لِيُّكُ ـا وَ {إِنَّمَ

(١) الكافي للشيخ الكليني: الجزء (١) صفحة (٤٦).
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 (ولي) بما هي مفردة وبصيغة المفرد، استخدمت في مواضع أخر
مـن اآليات القرآنية الكريمـة، بمعنى عميق ذي داللـة عميقة، فكأنّ 
اللـه تعالى يوضح لنا بهـذا التطابق الدقيق في اسـتخدام المفردات، 
تفسـير كلمة (ولي) في هذه اآلية الشـريفة، فيفهمنا: أن معناه هنا هو 
نفس المعنى المراد به في آيات أخر، وأنه ال يراد به سـائر المعاني 
األخـر التـي توهمهـا القوم في تفسـير الولـي الوارد فـي آيتنا مثل 
(الناصـر) و (المحـب) وال نظائرهـا، بـل هو معنى أوسـع وأشـمل 

. بكثير، فإن القرآن يفسر بعضه بعضاً
وسـنتوقف قليالً عند كلمـة (الولي) الواردة في سـائر اآليات 
األخر، ليتضح أن معناها هنا هو نفس المعنى الذي يراد به هنالك. 
يِي  وَ يُحْ هُ يُّ وَ لـِ وَ الْوَ هُ هُ اللَّ لِيَاءَ فَ هِ أَوْ ونـِ وا مِن دُ ذُ قـال تعالـى: {أَمِ اتَّخَ
}(١) فمـاذا يعني الولـي هنا؟ إنه  يرٌ دِ ءٍ قَ ـيْ لِّ شَ لَـٰى كُ ـوَ عَ هُ تَـٰى وَ وْ الْمَ
لَـى بالتصرف، فهـو الولي بما  لَـى بالتدبير، األَوْ يعنـي: المالـك األَوْ
وا مِن  ذُ للكلمة من معنى، رداً لمن اتخذ األصنام أولياء دونه {أَمِ اتَّخَ

.{ لِيُّ وَ الْوَ هُ هُ اللَّ } وهم األصنام، فيقول جل شانه: {فَ لِيَاءَ ونِهِ أَوْ دُ
إن القـوم ال يكابـرون فـي هـذه اآليـة، وال يحاولـون صـرف 
(الولـي) إلى معاني ثانوية، و ال يُطاولـون ليدفعوا حق من نزلت في 
شـأنه آيتنـا المباركة وهو علي بـن أبي طالب B مـا دام األمر هنا 
فـي هذه اآليـة ال يرتبط باإلمام علي بن أبي طالب حتى يتكبدوا عناء 

 .التأويل وصرف المعنى إلى معانيه األخر
(١) سورة الشور: اآلية (٩).
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و لنسـأل كل المفسـرين بعامتهم وشـيعتهم ونواصبهم، أنه ما 
وا مِن  ذُ هـو تفسـير الولي هنا، وما هو معنـى اآلية الكريمـة: {أَمِ اتَّخَ
} وما هي الوالية المسندة إلى الله تعالى؟  لِيُّ وَ الْوَ هُ هُ اللَّ لِيَاءَ فَ ونِهِ أَوْ دُ
لَى بالتدبير،  لَى بالتصـرف واألَوْ سـيجاب من دون ريب إنه هـو األَوْ

كما يقول القائل في (ولي األمر) و (ولي الطفل) وما أشبه ذلك.
بـل نقول مضافاً إلى ذلك ومـع قطع النظر عن المعنى اللغوي 
للولـي، يمكـن االسـتدالل فـي أن المـراد بـه هنـا األولـى بالتدبير 
وا  ذُ والتصرف، بـقرينة المقابلة في المقطع السـابق من اآلية {أَمِ اتَّخَ
} أيضاً، إذ ما الـذي كانوا يعتقدونه فـي آلهتهم من  لِيَـاءَ هِ أَوْ ونـِ ـن دُ مِ
أصنـام وغيرها؟ هل كان مجـرد اعتقاد منهم بأنهـا المحب؟ أو أنها 
الناصـرة؟ كال، بـل كانوا يعتقـدون أنها األولى بالتصـرف والتدبير، 
وأنهـا المهيمنـة عليهـم، وأن بيدها خيرهم وشـرهم، وأنها وسـائط 

للرزق أو هي الرازقة لهم.
وكذلك نجد معنى كلمة (ولي) في آية أخر، في قوله تعالى: 
ا}(١) حيث  يرً هِ نَصِ ٰى بِاللَّ فَ كَ لِيا وَ هِ وَ ٰى بِاللَّ فَ كَ مْ وَ ائِكُ دَ مُ بِأَعْ لَ ـهُ أَعْ اللَّ {وَ
) هنـا النصير، لتعقبه تعالى بذكـر النصير، بل أُريد  لـم يقصد بـ (ولياً
لَى بالتصرف والتدبير. وهكذا فإذا تتبَّع المرء اآليات القرآنية  منه األَوْ
الكريمـة األخـر يجد أن كلمـة (الولّي) ظاهرة الداللـة على معنى 
الوالية دون شـك، استخدمها وأسـندها إلى ذاته القدسية فقال تارة: 
لِيـا}، وأخر: ( فالله هو الولـي)، وأخر كما في  هِ وَ ـٰى بِاللَّ كفَ {وَ

(١) سورة النساء: اآلية (٤٥).
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مْ  هُ اةَ وَ كَ تُونَ الـزَّ ؤْ يُ ةَ وَ ـالَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يـنَ يُ وا الَّذِ نـُ يـنَ آمَ الَّذِ آيتنـا: {وَ
.{ اكِعُونَ رَ

و هذه الحكمة الثانية اسـتفدناها من السيد السبزواري -قدس 
سره- في تفسـير (مواهب الرحمن في تفسـير القرآن)(١)وهو تفسير 
جيـد حاولوا أن تقتنوه إلى جوار التبيان للشـيخ الطوسـي، وتفسـير 
مجمـع البيـان والصافي والبرهان ونور الثقليـن و تقريب القرآن إلى 
األذهان، ثم إنه -قدس سره- يذكر أيضاً آيات عديدة أخر، ويدفع 
بعض الشبهات التي يمكن أن ترد على ما ذُكر في هذا الوجه الثاني.
 ،( مُ لِيُّكُ وصفـوة القول: لقد أفرد الله سـبحانه وتعالى كلمة (وَ
لكي تفيد أن المعنى المقصود لكلمة (الولي) هو نفس المعنى الذي 
قُصد به (الولي) في اآليات القرآنية األخر اسـتخدمت كلمة الولي 
فيهـا بصيغـة المفـرد والتي أسـندت فيها (الولـي) إلى الله سـبحانه 

وتعالى. 
(٣) ملاذا عرب اهللا بـ{الَِّذيَن آَمُنوا} دون (والذي آمن)؟.

النقطـة الثالثة في البحث: أنه قد يتسـائل: أما كان من الممكن 
أو مـن األولـى أن يقـول اللـه سـبحانه وتعالـى: (إنما وليكـم الله، 
ورسـوله، والذي آمن، الذي أعطى الزكاة وهو راكع) بصيغة المفرد 
 ال الجمع؟. فإن اآلية نزل شـأنها -إجماعاً من اإلمامية وشـهرة لد

السبزواري: الجزء (٣٩٩) ذيل تفسير سورة  (١) تفسير مواهب الرحمن للسيد 
المائدة، اآلية (٥٥).
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ق أميـر المؤمنين علي  العامة كما سـبق- فـي حادثة خاصة هي تصدّ
بـن أبـي طالـب B بالخاتـم في مسـجد رسـول الله وهـو راكع، 
فالمفـروض أن يقـال -كما قد يتوهمـه البعض- (إنمـا وليكم الله، 
ورسـوله، والذي آمن الذي أعطى الـزكاة وهو راكع) للتدليل األكثر 
علـى نزولـه في حق اإلمام علـي، حيث أن التعبيـر بالجمع قد يوهم 

التعميم مع أن اآلية ليست بعامة.
والجـواب: إن العـدول عن هذا إلى ذاك هـو لوجه وجيه جداً 

ولنكتة دقيقة هامة جداً وتوضيحه:
أنـه توجد ههنـا قضيتان تُسـتفادان من اآلية القرآنية الشـريفة، 
وكلتـا االسـتفادتين أساسـيتان، االسـتفادة األولـى مـن هيئـة كلمة 
) وهـي صيغـة المضـارع فـي هاتيـن المادتيـن،  تُـونَ ؤْ .. يُ ـونَ يمُ قِ (يُ
نُوا} وهي صيغة الجمع، وهي  ينَ آمَ واالستفادة الثانية من كلمة {الَّذِ

.(A التي تفيد أن الوالية هي لمجموعة األئمة االثني عشر
١- مل تكن القضية حادثة يتيمة.

االسـتفادة األولـى: و بهـا يظهر بطالن مـن توهـم أن الحادثة 
كانت حادثة واحدة يتيمة وتراً، إن المستظهر من اآلية الشريفة نفسها 
معتضـدةً بروايات متعـددة: أن إنفاق علـي C وزكاته وهو راكع 
تكـرر منه C فـي مواطن عديـدة، وإن اآلية الشـريفة نزلت على 
رسـول الله K مراراً كلمـا تكررت الزكاة من أميـر المؤمنين في 
الصالة، وذلك تكريسـاً لمقام اإلمام علـي بن أبي طالب، فهذه اآلية 
المباركـة مثل اآليـات األخر لم تنـزل مرة واحدة بـل نزلت مراراً 
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.K على رسول الله
والـذي يدلنا علـى المطلب و تعدد الحادثة، هو اآلية نفسـها، 
} وفي  ةَ الَ ونَ الصَّ يمُ قِ بلحاظ اسـتخدام صيغة المضارع في قوله: {يُ
} وهي صيغة دالة على التجدد واالسـتمرار،  اةَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ قوله: {وَ
ال تسـتعمل عـادة إذا صدر الفعـل مرة واحدة فـي الماضي، ويتضح 
ذلـك بالمثـال فإننـا إذا رأينا أحدهم قـام بفعل ما فإننـا ال نقول عنه: 
إنـه يفعل كـذا، بل نقـول فعل كـذا، فإذا ضـرب رجل زيـداً، نقول: 
إنمـا الظالم هـو الذي ضرب زيداً، وال نسـتخدم صيغة المضارع إذا 
صدر منه هذا الفعل في الماضي لمرة واحدة فقط، فصيغة المضارع 
الواردة في اآلية الشريفة تدلنا بنفسها إن هذه الحادثة وقعت أكثر من 

مرة.
تكرر التصدق وتعدد نزول اآلية الكريمة.

وانطالقا من تعدد الحادثة وتعدد نزول اآلية الكريمة يظهر أنه 
ال تهافت وال تعارض بين الروايات التي اختلفت في بعض تفاصيل 
شـأن النـزول، فـإن كل روايـة تشـير إلى حادثـة من تلـك الحوادث 
بخصوصياتهـا، فبعض الروايات مثالً تقول: أن علياً تصدق بالخاتم 

وهو في خنصره.
رواية ثانية: حلة النجايش.

وروايـة أخـر تقول: أنـه كانت عليه C حلّـة قيمتها ألف 
دينار أهداها النجاشـي لرسول الله فأهداها الرسول ألمير المؤمنين، 
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وكان علـي C مـع زهده و تقشـفه يرتدي الحلـة إكراماً وإجالالً 
لرسـول اللـه K واعتـزازاً بهديتـه، فإنه مـن غير المحبـذ أن يرد 

.K اإلنسان هدية الشخص العادي، فما بالك بهدية رسول الله
وقد كانت قيمة الحلة ألف دينار آنذاك، والقوة الشرائية للدينار 
كانت شـاة، فألف دينار على هذا تعادل في الوقت الحاضر مايقارب 
لّة. جاء  مائـة وثالثيـن ألـف دوالر(١)، وهـي القيمـة اإلجماليـة للحُ
علي C إلى المسـجد وقد ارتداها، فأتى سـائل مسـتعطياً من في 
المسـجد، فبادر اإلمام -صلوات الله عليه- بإعطاء الحلة بال تردد. 
وهـذه الرواية مذكورة في الكافي الشـريف(٢)وفي غيره ولها تفصيل 

وليس هذا محل التطرق إليه.
رواية ثالثة: يف مقابل اليهود.

ا،  ومـن الروايـات: أن مجموعـة من اليهـود منهم إبـن صوريّ
ومنهـم إبن ياميـن، ومنهم ثعلبة، ومنهم أسـد، أسـلموا فجاؤوا إلى 
رسـول الله K وقالوا: يا رسـول الله أن موسى قد أوصى ليوشع 
مُ  لِيُّكُ ا وَ بـن نون فجعله وصياً لـه، فمن وصيك؟ فنزلت اآليـة: {إِنَّمَ
} فقال النبي: قوموا إلى المسجد، «وال يخفى أن النبي  ـولُهُ سُ رَ هُ وَ اللَّ
كان يعلـم حقيقـة األمـر فإنه مخطط إلهي سـابق والنبـي مطّلع على 

. علما بأن البالد تختلف وقد يبلغ سعر  (١) بناء على ان كل شاة هي ١٣٠ دوالراً
الشاة ثالثمائة دوالر.

(٢) الكافي الشريف، للشيخ الكليني، الجزء األول، صفحة (٢٨٩). والوسائل، 
وتفسير الصافي، والبرهان، ونور الثقلين، وغيرها كثير من المصادر الهامة.
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المخطط، ولكن البشـر قاصـرون ومقصرون وجاهلـون، وبعضهم 
معانـد ومتكبر ومكابر فكان البد من اسـتخدام طـرق متنوعة لتأكيد 
األوامـر اإللهيـة وترسـيخها وإتمـام الحجـة بأنواعهـا المختلفـة»، 
فنهضوا جميعاً، النبي ومن معه إلى المسـجد، وإذا بسائل يخرج من 

المسجد، فقال له الرسول K هل أعطاك أحدٌ شيئاً؟
(وهو أعلم بالجواب إال أنه أراد أن نطلع عليه من لسان السائل).

؟ نْ قال: نعم أعطاني هذا الخاتم، قال مَ
فقال: علي بن أبي طالب!

في أي حالة؟
فقال: في حالة الركوع!

فكبّر الرسول، وكبّر الجمع معه كلهم، وقالوا: الله أكبر. 
ولنسـأل انفسـنا لمـاذا كبّر النبي، ومـاذا تعني التكبيـر في هذا 

المقام؟
والجـواب: أن هذا التكبير له دالالت كثيرة، منها: أن الله أكبر 
من أن يوصف بالجهل، إذ رموه -من حيث يشعرون أوال يشعرون- 
ين وصياً لنبي آخر الزمان، وهو  عّ بالجهـل ألنه ال يعـرف ضرورة أن يُ
أفضل األديان وأسـمى األديان و هو الديـن الخالد إلى آخر الزمان، 
يـن لنبي آخر الزمـان وصيّاً،  عّ فاللـه أكبر مـن أن يجهل ضـرورة أن يُ
ـنَ المعقـول أن يُعين الله لكل األنبياء وصيـاً وأوصياء، وهم أدنى  أَمِ
ين للنبي وهو  مرتبة من رسول الله، مضافاً لمحدودية فترتهم، وال يعّ
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الرسول حتى نهاية العالم وصياً؟ كيف؟ أيعقل ذلك؟
ثـم قال الرسـول K لهـم: عليٌ وليكـم من بعـدي، فقالوا 
رضينا باللـه ربّا، وبمحمد نبيّا، وبعلي وليّا، فأنزل الله عزَّ وجلَّ تتمة 
هِ  بَ اللَّ زْ إِنَّ حِ نُوا فَ ينَ آمَ الَّذِ ـولَهُ وَ سُ رَ هَ وَ لَّ اللَّ تَوَ ن يَ مَ اآلية الشـريفة {وَ

.(٢)(١){ الِبُونَ مُ الْغَ هُ
ولنسترجع في مخيلتنا هذا التسلسل اللطيف، من بداية القصة 
ـنْ وصيـك؟ وإلى مجـيء الجواب:  وإلـى سـؤالهم عـن الوصي، مَ
تُونَ  ؤْ يُ ةَ وَ الَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ ولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ {إِنَّمَ
} ثم مجيئهم إلى المسـجد ومشـاهدتهم هذه  اكِعُونَ ـمْ رَ هُ اةَ وَ كَ الـزَّ
بَر، ثم  بر الخَ الحادثة، فقد أشـهدهم النبي K الحادثة، ليطابق الخُ
قولهـم: رضيانا بالله ربّا، وبمحمد نبيّـا، وبعلي وصيّا، ثم نزلت بقية 
هِ  بَ اللَّ زْ إِنَّ حِ نُوا فَ ينَ آمَ الَّذِ ـولَهُ وَ سُ رَ هَ وَ لَّ اللَّ تَوَ ن يَ مَ اآلية الكريمة: {وَ

.{ الِبُونَ مُ الْغَ هُ
وهنـاك روايات أخر عديدة تختلف في تفاصيلها تطلب من 

المفصالت.
دفع توهم. 

وعليـه نقول: أنه قد يتوهم متوهم وقوع تعارض بينها وتضاد، 
لكـن هذا التعارض الظاهري المتوهم، يندفع إذا عرفنا أن القضية لم 

(١) سورة المائدة: اآلية (٥٦).
العاملي:  للحر  الشيعة  ووسائل   ،  ١٠٧-١٠٨ ص  الصدوق  الشيخ  آمالي   ( (٢)

.A ج ٩ ص ٤٧٨، ومعظم كتب التفسير بالمأثور عن  أئمة أهل البيت
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تكـن حادثة واحدة، بل كانت عدة حوادث وقضايا، وأن اإلمام علي 
بـن أبـي طالب C تصدق مـراراً عديدة وهو في الصالة وبأشـياء 
مختلفـة، فمـرة تصدق بالخاتـم، وأخـر بالحلّة وبغيرهـا، مرة في 
صالة الظهر، وأخر في النافلة، إذ تصرح إحد الروايات بأن ذلك 
كان فـي النافلـة، فيما تفيد روايـة ثانية أنه تصدق وهـو في الفريضة، 
وكل ذلك صحيح، إذ ليسـت هي حادثة واحدة حتى يتوهم التناقض 

وإنما هي عدة حوادث.
.A وا} يقصد هبا كل األئمة نُ ينَ آمَ ٢- {الَّذِ

االسـتفادة الثانية: قد يقال أن من الوجوه في اسـتخدام الجمع 
وا} دون المفـرد هـو التنبيـه على أن مـن جعلت  نـُ يـنَ آمَ فـي {والَّذِ
لـه الواليـة مـن قِبَلْ اللـه تعالى هـم مجموعة مـن البشـر المتميزين 

 .A والمصطفاة وهم األئمة اإلثنا عشر
فاألئمـة اإلثنا عشـر على مرّ الزمن هم األوليـاء ال فقط اإلمام 
علـي C وإالّ لـكان من األنسـب أن يقال (الذي آمـن). وقبل أن 
أطالـع الروايـات خطر هـذا المعنـى على البـال، ثم اطمأننـت أكثر 
عندمـا وجدت أن الروايات دالة علـى ذلك أيضاً، خاصة إذا الحظنا 
ه خطابه وكالمه لكل البشر على مرّ التاريخ، وهو في مقام  أن الله وجّ
التحدث عن أولياء األمة على مرِّ التاريخ وإلى أن يحين موعد القيامة، 
وفي معرض تبيين القيادة المرتضاة من قبل الله تعالى، فالسـبب في 
استخدام صيغة الجمع ( الذين آمنوا) دون المفرد ( الذي آمن) عائد 
إلـى أن الله تعالى يريد إفهامنا أن الوالية والقيادة الربانية جعلت من 
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قبل الباري جل شـأنه لمجموعة متسلسلة موجودة على مرِّ التاريخ، 
ةَ  الَ ـونَ الصَّ يمُ قِ يـنَ يُ نُوا الَّذِ يـنَ آمَ وليـس شـخصاً واحداً، وهـم {الَّذِ

.{ اكِعُونَ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ وَ
كما يُسـتفاد أيضاً من اآليـة وجود إمام وولي منصوب من قبل 
الله تعالى في كل عصر وزمان ومكان، بمالحظة أن الخطاب القرآني 
ليـس لزمـان دون زمـان وال لمـكان دون مكان، بل هـو خطاب عام 
لـكل األجيال على مر التاريخ، ففـي كل جيل وكل زمان وكل مكان 
ونَ  يمُ قِ ينَ يُ وا الَّذِ نـُ ينَ آَمَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ تهتـف اآلية: {إِنَّمَ
...} فلـكل عصر ولكل جيـل ولكل زمان هنـاك ولي حي،  ةَ ـالَ الصَّ
قائـم بتدبير شـؤون الناس والتصرف فيهـا، علموا به أم لـم يعلموا، 

وآمنوا أم لم يؤمنوا وأذعنوا أم أنكروا.
هـذا ما ترشـدنا إليه نفس اآلية وأما الروايـات: فهناك روايات 
كثيرة دالة على ذلك، ذكرت في الكافي الشريف وغيره(١)، تدل على 
مطلوبنا هذا، وأن المقصود كل األئمة األطهار A وأنهم بأجمعهم 
تأسوا بجدهم أمير المؤمنين C وقد انطبقت عليهم تلك الصفات 
 C بأجمعها، فقد دلت الروايات على أن اإلمام الحسن المجتبى
كان يُؤتـي الـزكاة وهـو راكع إضافة إلـى كونه مقيماً للصـالة بأعلى 
درجـات إقامتهـا ومؤمنـاً بالله بأسـمى وأجلى وأعلـى وأتم وأكمل 
(١) راجع الكافي الشريف ج ١ باب ما نص الله عزَّ وجلَّ ورسوله على األئمة 
واحد فواحد ح ٣، وفيه قوله: ( فكل من بلغ من أوالده مبلغ اإلمامة يكون 
بهذه النعمة مثله فيتصدقون وهم راكعون ...) الحديث ، و البرهان ج ٢ ص 

٤٧٥ و ٤٧٦ و ٤٧٨ و ٤٨٣ وغيرها الكثير.
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درجـات اإليمـان، ثـم اإلمـام الحسـين C كذلك، وصـوالً إلى 
اإلمـام المهدي المنتظـر -عجل الله تعالى فرجه الشـريف- فكلهم 
كانـوا كذلك، وكلهـم هكذا صنعوا، وكانوا يصنعـون، وليس مرة أو 

مرتين، وإنما مراراً عديدة.
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الوالية: حقيقتها، فلسفتها، ولوازمها

بين اإلسالم على مخسة.
جـاء في الحديث عـن اإلمام الباقر C فـي رواية زرارة أنه 
قال: «بني اإلسالم على خمسة أشياء، على الصالة، والزكاة، والحج، 
والصوم، والوالية»(١) وفي رواية أخر: «ولم يناد بشـيء كما نودي 

بالوالية»(٢) و سنتوقف قليالً عند جملة «كما نودي بالوالية».
الدالالت العميقة لكلمة (كما نودي بالوالية).

علينـا أن نتدبـر في كل كلمة كلمة من هـذه الرواية المحورية، 
إال أننا سـنختار كلمة (نودي) منطلقاً للتأمل والتدبر، فنتسـاءل: ماذا 

يعني النداء؟ 

(١) الكافي للكليني: الجزء (٢) صفحة (١٨) باب دعائم اإلسالم، حديث رقم 
.(٥)

(٢) الكافي للكليني: الجزء (٢) صحفة (١٨) باب دعائم اإلسالم، حديث رقم 
(١ و ٣).
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والجـواب: أننا عندما نتتبع كتب اللغة نجد أن اللغويين ذكروا 
للنـداء معاني عديدة، لكـن الجامع بين المعانـي المذكورة في كتب 

اللغة هو معنيان:
المعنـى األول: النـداء هـو (صـوت أو صرخة باسـتغاثة) فإذا 
سـتغيثاً بـه، فتقول: ناديتـه، أو أناديـه، أو ناد فالنٌ  ناديـتَ واحداً مُ

.( فالناً، فـ(ناداه) أي (صاح به مستغيثاً
المعنـى الثاني: (الطلب): وهو مطلـق الخطاب الموجه للغير 
حتـى إذا لـم تكـن هناك اسـتغاثة، أو لم يكـن هناك صـراخ، أو نداء 

بصوت عال.
وقـد يقـال: إن مجـرد الطلـب ال يطلـق عليـه النـداء، وأمـا 
االسـتعمال فهـو أعم من الحقيقة، ولعل الطلـب هو جزء الموضوع 
لـه فقط، واللغوي شـأنه بيـان مـوارد االسـتعمال، ال الموضوع له. 
، وإال فالحديث  ، فهو المسـمى نداءً فإذا ناديتَ شـخصاً بصوتٍ عالٍ
، نعم يمكن أن يقال: سـأله،  الطبيعي والطلب العادي ال يسـمى نداءً
طلـب منه، تحدثَّ معه، خاطبه، لكن ال يقال: ناداه، ما لم تكن هناك 

استغاثة، أو لم يكن هناك صوت عال. 
دالالت (النداء) يف آيات قرآنية أخرى.

وللتثبـت مـن ذلك علينـا أن نرجـع أوالً للقـرآن الكريم، وأن 
 فـي المـوارد األخر (ناد) نتأمـل المعانـي المتضمنـة في كلمـة
ـابُ النَّارِ  حَ ٰ أَصْ ادَ نَ في االسـتعماالت القرآنيـة: كقوله تعالـى: {وَ
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الُوا إِنَّ  هُ قَ مُ اللَّ كُ قَ زَ ا رَ مَّ اءِ أَوْ مِ نَ الْمَ يْنَا مِ لَ وا عَ نَّةِ أَنْ أَفِيضُ ـابَ الْجَ حَ أَصْ
}(١) فإننا نجد أن نداء أصحاب النار هنا  ينَ افِرِ لَـى الْكَ ا عَ مَ هُ مَ رَّ ـهَ حَ اللَّ
ابُ  حَ إنما هو نداء باسـتنجاد، ونداء مصحوب باسـتغاثة، فأين {أَصْ
} ؟ فيجـب أن يصرخوا بصوت عالٍ  نَّةِ ابَ الْجَ حَ } وأين {أَصْ ارِ النـَّ

حتى يصل صوتهم لهم، صراخاً مصحوباً باستغاثة.
كَب  نَيَّ ارْ ا بُ لٍ يَ زِ عْ انَ فِي مَ كَ نَهُ وَ ٰ نُوحٌ ابْ ادَ وكقوله تعالى: {وَ نَ
}(٢)، فإن نداء نـوح على نبينا وآله وعليه  ينَ افِرِ عَ الْكَ ـن مَّ الَ تَكُ ا وَ نـَ عَ مَّ
السـالم البنـه، كان نـداءً بصوت عـال وباسـتغاثة، ألن ابنـه كان في 
معرض الهالك والغرق وإصابـة العذاب اإللهي، والخلود في النار، 

و مجابهة غضب الجبار.
انَكَ  بْحَ اتِ أَن الَّ إِلَٰهَ إِالَّ أَنتَ سُ ٰ فِي الظُّلُمَ نَادَ وكقوله تعالى: {فَ
ٰ} تعني هنـا نداءً باسـتغاثة،  ادَ نـَ }(٣) {فَ يـنَ ـنَ الظَّالِمِ نـتُ مِ إِنِّـي كُ
لِكَ  ذَٰ كَ مِّ وَ نَ الْغَ يْنَاهُ مِ نَجَّ بْنَا لَهُ وَ تَجَ اسْ واستنجاد حتى جاء الجواب {فَ
}(٤). ففـي هذه الموارد وغيرها نجد أنه قد أشـرب  نِينَ مِ ؤْ ـي الْمُ نُنجِ
في معنى النداء، االسـتغاثة واالستنجاد، كما أشرب الصوت العالي 
والصراخ، وبذلك نعرف بعض مداليل (نودي) في الرواية الشـريفة: 

«ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية». 

(١) سورة األعراف: اآلية (٥٠).
(٢) سورة هود: اآلية (٤٢).

(٣) سورة األنبياء: اآلية (٨٧).

(٤) سورة األنبياء: اآلية (٨٨).
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وعلـى أي تقديـر وسـواء أقلنـا بأن المنصـرف من النـداء هو 
ماذكرنـاه، وأن االسـتغاثة هـي جـزء المعنـى الموضـوع لـه، وكـذا 
الصـوت العالـي، وأن الطلـب باسـتغاثة وبصـوت عال هـو المعنى 
الحقيقـي، وأما المجرد عنهما فهو مجـاز، أم قلنا: بأنه يطلق عليهما 
باالشـتراك اللفظي، أم قلنا بأن االستغاثة والصوت العالي هما أيضاً 
من شـأن االسـتعمال ال من قيود الموضوع له، فإنه ال شك في داللة 
قرائـن المقام في تلـك الروايات وفي هذه الروايـة عليهما، أي على 
االسـتغاثة والصـوت العالـي، وذلـك بلحـاظ سـياق اآليـة، وقرينة 

الحكم والموضوع، وبقرينة سائر الروايات.
 وموجـز القـول: إننـا نجد فـي روايتنـا أن مفردة (النـداء) قد 
اسـتخدمت فقيل: (وما نودي) من غيـر اختيار كلمة أخر كـ: (وما 
ن هذا النـداء مفهوم  مُّ ـئل)، وذلـك لِتَضَ طُلـب من أحـد) أو (وما سُ

االستغاثة واالستنجاد.
ملاذا االستغاثة واالستنجاد للتويل والوالية؟

ولكـن ماذا يعني ذلـك؟ وماذا يعني أن الرسـول K ينادي 
بالوالية، ويستغيث بأمته في شأن الوالية، وفي أن تتولَ علياً واألئمة 
من بعـده؟ وكذا نداء اإلمام أمير المؤمنين، واإلمام الحسـن وسـائر 

األئمة األطهار A واستغاثتهم واستنجادهم بنا في ذلك؟
النيب وعلي B أبوا األمة.

والسـر في ذلك تكشـفه لنا رواية أخر، حيث ورد عن النبي 
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K: «يـا علـي أنـا وأنت أبوا هـذه األمـة»(١) وفي تعبير آخـر: «أنا 
وعلـي أبوا هذه األمة»(٢) فقد عبَّر النبي K بأروع تعبير عن العلقة 
الموجـودة بينهمـا وبين األمـة، ويتضمن هـذا التعبير في طياته سـر 
االسـتغاثة واالسـتنجاد والنداء للوالية، فإن النبـي واإلمام -عليهما 
وآلهما السـالم- حيث كانـا لألمة بمنزلة األب الرحيـم بل كانا هما 
األب، فإنهما من دون ريب أحرص الناس على مصالح األمة وعلى 
حفظهم وهدايتهم وإرشادهم، ومن البديهي بمكان أن األب ال يريد 
البنـه الضالل وال الضيـاع وال االنحراف، كما ال يريد له أن يسـلك 
طريق النار، فإذا رأ أن ابنه سـيخرج عن الجادة، فإنه يناديه مستغيثاً 
بـه لكي يعـود، فإن الضـرر الذي يلحـق باإلبن يلحق بـاألب أيضاً، 
ة منه، و جـزء منه، ألنه يحبه ويخاف عليه من  عَ ألنـه قطعة منه، و بَضْ

الهالك.
ثم إن هذه الرواية: :أنا وعلي أبوا هذه األمة»(٣) تمتد من النبي 
واإلمام علي B لتعمّ بداللتها األئمة واحداً أثر آخر وصوالً لإلمام 
الحجـة المنتظر -عجل الله تعالى فرجه الشـريف- ذلك ألنهم نور 
واحـد وامتـداد واحد، فكلهـم جميعاً بمنزلـة األب الرحيـم بل هم 

األب الرحيم. 

(١) أمالي الشيخ الصدوق ص ٧٥٥ ح ١٠١٥، بحار األنوار للشيخ المجلسي: 
الجزء (٢٣) صفحة (١٢٨) الباب (٧) الحديث (٥٩).

الرضا  أخبار  وعيون   ،(١٢٧) صفحة   (١) الجزء  للصدوق:  الشرائع  علل   (٢)
C ج ٢ ص ٩١-٩٢

(٣) المصدر السابق
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من هنا استعملت لفظة النداء، ومن هنا كانت االستغاثة لألمة، 
 لنتأمل مرة أخر ،وتبتعد عن طريق الرد ،كي تسلك سبيل الهد
لٍ  زِ عْ انَ فِي مَ كَ نَهُ وَ ٰ نُوحٌ ابْ ادَ نَ نـداء الرحمة التي ناداها نوح البنه: {وَ
نَا}، إنه يسـتغيث بـه كي ال يهلك ويغرق ويخلد في  عَ كَب مَّ نَيَّ ارْ ا بُ يَ

النار.
 وبتعبيـر آخـر: إن محبة النبي واإلمـام ألتباعهما كحب األب 
أبنائـه، بل لعله تفـوق ذلك، ولقـد نظرنا كيف بكى اإلمام الحسـين 
C يـوم الطف علـى أعدائه، فلمـاذا هذا البكاء وحرقـة قلب منه 
C؟ ألنـه يحبهم بما هم خلق الله، حتى عدوه كان يحبه بالعنوان 
ه إلى النار، بل يريد  األولـي، بمعنـى أنه لم يكن يريد أن يذهب عـدوُّ
لـه أن يدخـل إلى الجنة، ذلـك أن هذا عبد من عبيد الله، لكنه بسـوء 
اختيـاره يريد أن يدخل النار وبالقوة، أليس هذا مقتضياً للبكاء عليه؟ 
وعيسـى المسـيح C يقول: فيما روي عنه «أحبوا أعداءكم» ألن 
هـذا العدو عبد من عبيد الله وخلـق من خالئقه، فأحبوهم بذواتهم، 
ال بصفاتهـم، أحبوهـم بالعنوان األولـي، أما إذا أصـروا على الضار 
واللجـاج والطغيـان والكفر فال محبة وال وداد بـل تجب البراءة منه 
ويجـب بغضه و كراهيته. فإنه إذا أصرَّ على اختيار طريق النار، وبقي 
ق المهلك، فإن من الواضـح أنه يجب علينا  علـى هذا الدرب الموبـِ

حينئذ أن نتبرأ من أعداء الله.
وليست هذه الشفقة والمحبة منه ومنهم A لهم إال بالعنوان 
األولي أي في المرحلة األولى، وعلى حسـب مقتضى الطبع األولي 
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وبلحـاظ فطرتـه، ال بمالحظة أنـه دنّس فطرتـه، ففـي الرواية: «كل 
مولـود يولد على الفطرة، إال أن أبويه يهودانه أو ينصرانه»(١) وبعبارة 
أخـر: المحبة له (ال بشـرط) عن صفاته العارضة، بل (بشـرط ال) 

عن صفاته، والبغض له (بشرط صفاته العارضة).
إن الرسـول األعظم K وسـائر المعصومين A ينادون 
ون  حُ نْجِ البشـرية واألمة بالوالية لكي تتوالهم، ألنهـم القادة الذين يُ
. فالقائد  مسـيرة األمـة والبشـرية كلها فـي الدنيا وفي اآلخـرة أيضـاً
الكفـوء والـذي وضـع في موضـع القيـادة بحـق و بأهليـة، إذا كان 
محبـاً حقاً لرعيتـه فإنه يسـتصرخهم: «أيها الناس! هلموا، تمسـكوا 
بالقيادة الصحيحة، إن العدو سـيغزو البلد وسـيقضي عليكم جميعاً 
وال مخلـص منكم وال مفر من الهالك إال بالتمسـك بالقائد و التزام 
تعاليم القيادة» شفقة منه برعيته ورحمة منه لهم بعد معرفته بأن غيره 
سـيجر األمة إلـى الهالك و الرد، ويدفعهم للسـقوط فـي الهاوية، 

فيتحطمون كما لم يتحطم أحد من قبل.
مناً  وفـي هـذا الحديث، نجـد بوضوح معنـى االسـتغاثة متضَّ
فـي هـذه الكلمة، ومـا أرقُّ هذا المعنى ومـا أدقّـه، أن الواحد منا إذا 
عـرف هذا المعنى، وعرف والديـه وعرف قدرهما، ومد حبهما له 
ورحمتهما وشـفقتهما، إذا عرف من هو أبـوه ومن هو قائده وإمامه، 
فإنه سيبادله المحبة، والشـوق، والرغبة، والطاعة، وسيسلّم له قيادة 

ويكون له أطوع من بنانه.
(١) تصحيح االعتقاد للمفيد: صفحة (٦١) وفيه (وإنما أبواه..).



ملن الوالية العظمى؟  ٥٠

املوازنة بني الوالية وبني الصالة والصوم واحلج والزكاة.
الصـالة، الـزكاة، الصوم، الحـج، الوالية، هذه هـي العناوين 
التي أشارت إليه الرواية وعلينا دائماً أن نفكر بهذه العناوين الخمسة، 
ونتساءل ما هو الرابط بينها؟ ولماذا بني اإلسالم على هذه الخمسة؟

الرابط بني األربعة األوىل:
يحدد اإلجابة على الرابط بين هذه األربعة، البحث عن أنماط 
عالقة اإلنسـان، فإن اإلنسـان له عالقـة بربه، وله عالقة بنفسـه، وله 

. عالقة بمجتمعه، وهذه العالقة لها شعبتان أيضاً
دُ عالقة اإلنسان بربه. و(الصالة) تُجسِّ

وجههـا  فـي  بمجتمعـه  اإلنسـان  عالقـة  تجسـد  و(الـزكاة) 
االقتصـادي، وذلـك أن الحياة تبتنـي فيما تبتني عليـه على االقتصاد 
عادَ لـه) حتى اآلخرة، في الجملة تبتني على  عاشَ له ال مَ ـنْ ال مَ إذ (مَ

االقتصاد.
ـدُ عالقـة اإلنسـان بنفسـه، إذ عليـه أن يمتنع  و(الصـوم)، يُجسِّ
عن األكل والشـرب والمفطـرات المعروفة، فهو بذلك يضبط نفسـه، 
ويُسـيطر عليها، ويتحكم فيها، فيكون هو الذي يسـيّر سـفينته في لُجج 
البحـار، وال تكون اللجج هي التي تأخذ به يميناً وشـماالً، قال تعالى: 
ا}(١)  اهَ نْ دَسَّ ابَ مَ دْ خَ قَ ا وَ اهَ كَّ نْ زَ لَحَ مَ دْ أَفْ ا قَ اهَ وَ قْ تَ ا وَ هَ ورَ ا فُجُ هَ مَ أَلْهَ {فَ

.بُل الضالل والرد فهو يسلك بها سبيل الرشاد والهد، بدل سُ
(١) سورة الشمس: اآلية (١٠).
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ـدُ -فيمـا يجسـد- عالقة اإلنسـان  وأمـا (الحـج)، فإنـه يُجسِّ
بالمجتمـع، فإنَّ واحداً من أبرز وجـوه الحج هو الوجه االجتماعي. 
إذن عالقة اإلنسـان بربه، تجسـدها الصالة، وعالقة اإلنسـان بنفسه 
يهذبهـا الصـوم، وعالقة اإلنسـان بمجتمعـه في الوجـه االجتماعي 
يوجههـا الحـج، وعالقة اإلنسـان بمجتمعـه في وجهـه االقتصادي 

. تتحكم بها الزكاة، والزكاة تشمل الخمس أيضاً
وبالمناسبة أن السيد الوالد J كان يقول: «قد يتساءل المرء: 
لماذا توجد في القرآن الكريم آيات كثيرة حول الزكاة؟ كقوله تعالى: 
يا}(١) لكن الخمس لم يذكر  ا دُمْت حَ كوةِ مَ صنى بِالصلَوةِ وَ الزَّ أَوْ {وَ
تُم  نِمْ ا غَ وا أَنَّمَ لَمُ اعْ بهـذا اللفظ إال مرة واحدة في القرآن الكريـم: {وَ
}(٢) وفي الروايات «أشـهد أنك قد أقمت  ـهُ سَ مُ هِ خُ ـأَنَّ لِلَّ ءٍ فَ ـيْ ن شَ مِّ
الصـالة وآتيـت الـزكاة»(٣) وكان يجيـب J بـأن: «الزكاة تشـمل 
الخمـس أيضـاً، فإنها أعم وهو مـن مصاديقهـا». وال يخفى أن هذه 
ختلفة غيـر منحصرة فيما ذكرناه،  األركان األربعـة كلهـا ذات أبعاد مُ

لكن قد يقال أن ما ذكر قد يعد من أبرز الوجوه في ذلك.
السر يف أرجحية الوالية على الصالة وغريها، كوا مفتاحهن.
واآلن ننتقـل إلـى الركن الخامـس لنفاجئ بـ: (ولم يناد بشـيء 
كما نودي بالوالية) فماذا يعني ذلك؟ ولماذا (لم يناد بشيء كما نودي 

(١) سورة مريم: آية (٣١).
(٢) سورة األنفال: آية (٤١).

(٣) زيارات اإلمام الحسين C في كتب الدعاء والزيارة.
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بالواليـة)؟ اإلمام الباقـر C في تتمة روايـة زرارة يجيب على هذا 
السـؤال عندما سـأله زرارة: أي شـيء من ذلك أفضل؟ فأجابه اإلمام 
C: (الواليـة، ألنها مفتاحهـن).(١) ذلك ألنه لـوال الوالية لكانت 
رضيَّة لله سبحانه وتعالى، قال تعالى:  عالقة اإلنسان بربه عالقة غير مَ
(فال وربك ال يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم ال يجدوا في 
أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليما) وقال: (إنما يتقبل الله من 
المتقين)، وكذلك عالقته بنفسـه غير سليمة، كما أن عالقته بمجتمعه 

في وجهيها االجتماعي واالقتصادي، ستكون مختلة مضطربة.
ونكرر السؤال: لماذا لم يناد بشيء كما نودي بالوالية؟

راد بها (الوالية العظمى)، حيث  والجـواب: ألن الوالية هذه يُ
يوجـد هنالـك نمطان مـن الوالية همـا: والية صغـر، وهي والية 
بعَّضة، مثـل والية األب أو الجد علـى االبن، أو  تجزئييـة، وواليـة مُ
والية المولى على العبد، أو والية الوصي أو ما أشـبه ذلك، وتسمى 

والية القيِّم، وتوجد (والية عظمى) عاملة شاملة.
والواليـة المنـاداة بها فـي قولـه C: «ولم يناد بشـيء كما 
نـودي بالوالية» تُشـير إلى الواليـة العظمى، وهي التي أشـير لها في 
ولُهُ  سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ اآلية القرآنية الكريمة التي ابتدأنا بها بحثنا: {إِنَّمَ
} فأية  اكِعُونَ مْ رَ هُ اةَ وَ كَ تُونَ الزَّ ؤْ يُ ةَ وَ الَ ونَ الصَّ يمُ قِ ينَ يُ نُوا الَّذِ ينَ آمَ الَّذِ وَ
والية هي الثابتة لله سبحانه وتعالى؟ إنها الوالية العظمى، المطلقة، 
هـذه الوالية جعلهـا الله سـبحانه وتعالـى للرسـول K وجعلها 

(١) الكافي للكليني: الجزء (٢) صفحة (٤٣).
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لإلمـام علي C من بعد الرسـول، ثم لألئمة األطهـار واحداً بعد 
آخر فهي من المراتب الطولية لواليته جل إسمه.

االستدالل بآية الوالية على العصمة الكربى.
ثم إنه توجد أدلة عديدة يمكن أن نسـتنبطها من هذه اآلية، في 
االسـتدالل على عصمة الرسـول واألئمة A وسـوف نشير ههنا 
 ،{ مُ ليُّكُ إلى استداللين منها، االستدالل األول يعتمد على مفردة {وَ

ا}.  و االستدالل الثاني يعتمد على كلمة {إِنَّمَ
} دليل العصمة. مُ كُ لِيُّ االستدالل األول: {وَ

علت لله  } فداللتها ظاهرة، ألن الوالية التي جُ مُ لِيُّكُ أما كلمة {وَ
سـبحانه وتعالى هي والية مطلقة، ونفس هذه الوالية أعطيت للرسول 
ينَ  الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ ـمُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ عطاة فـي {إِنَّمَ فاإلمـام، فـإن الوالية المُ
ـياق للوالية اإللهية، فهي  وا...} هي على نفس الوزان، ونفس السِّ نـُ آَمَ
من حيث الصالحية صالحية مطلقة، منتهى األمر أن هذا بالذات، وذاك 
طَي، والرسـول واإلمام هو الخليفة  عْ بالعـرض، والله هـو األصل والمُ
طَى. هذه مرتبـة الخالق، وتلك مرتبـة المخلوق، لكن  عْ والنائـب والمُ
الواليـة بلحاظ السـلطة وصالحيـة التصرف، والسـلطنة هي صالحية 
طلقة، ومن البديهي أن الله سـبحانه  مطلقة من جميع الجهات، فاآلية مُ
ال يُطلـق الكالم -والعياذ بالله- على عواهنه بل كل كلمة عنده بميزان 

ومقدار وحساب كأشد ما يكون المقدار والميزان.
ثـم أننا نجد ال دليل على تقييد هذه الوالية المطلقة الممنوحة 
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للرسـول واإلمام بنص هذه اآلية الشـريفة مع أنه لـو كانت واليتهما 
الممنوحـة من قبل الباري تعالى مقيدة للزم التنبيه لها في اآلية. وهنا 
يبرز سـؤال هام والذي يستكشـف بـه داللة اآلية علـى عصمة أولى 
الواليـة وهـو: هـل مـن المعقـول أن تمنح مثل هـذه الواليـة العامة 

المطلقة الشاملة لغير المعصوم؟ 
والجـواب واضح بديهي حيث من غير المعقول بحكم العقل 
والفطـرة أن تُجعـل هذه الوالية بمـا للوالية من معنى وبما للسـلطة 
مـن معنى وشـمول، لغيـر المعصوم. فهـل من المعقـول أن يمنحها 
اللـه وهو الحكيم غاية الحكمة، لشـخص غير معصوم، جائز الخطأ 
واالشـتباه يحتمل في حقه أن يزل في أي موقع من المواقع، وفي أية 
قضيـة مـن القضايا، كال ثـم كال، فإن ذلك خـالف الحكمة، ووضع 

للشيء في غير موضعه. 
وبذلـك نعـرف أن تقنين وجعل هـذا العيار الثقيل والـوزن الكبير 
مـن الوالية العظمى الثابتة له سـبحانه وتعالى وهـي والية مطلقة من كل 
 لهو دليل على عصمتهم الكبر C ولإلمام K الجهات، للرسول

. وإال كان خالف الحكمة، وخالف العدل واإلنصاف والعقل أيضاً
) دليل الوالية املطلقة امَ االستدالل الثاين: (إِنَّ

يسـتفاد مـن كلمة (إنما) الدالـة على الحصر، فإنهـا تدل على 
الواليـة المطلقة و هي تدل على عصمتهم، ببيـان: أنه لو كان المراد 
مـن الواليـة الواليـة الجزئية أي المحـدودة أو الضيقـة، لم يكن من 
الصحيح اسـتخدام كلمة إنما الحاصرة، إذ أن من الثابت أن األب له 
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نـوع والية على أبنائه، وكذلك األجـداد، و كذا القيِّمون على األيتام 
ومن أشـبههم، فإن لهؤالء الواليـة التجزيئية، فعلى ماذا يدل الحصر 
نُوا}، فما الذي  ينَ آَمَ الَّذِ ـولُهُ وَ سُ رَ هُ وَ مُ اللَّ لِيُّكُ ا وَ في قوله تعالى: {إِنَّمَ
يحصره الله سبحانه وتعالى في ذاته القدسية وفي رسوله وإمامه؟

ال ريب إنه يحصر مفهوماً اسـتثنائياً خاصاً وإال لم يكن هنالك 
موجب للحصر لو أُريد بالوالية تلك المشابهة لباقي أنواع الواليات، 
وليس ذلك المفهوم االسـتثنائي إال الواليـة العظمى المطلقة، وأين 

هذه الوالية من تلك الواليات؟
والحاصـل إن هـذه الوالية المجعولة للنبـي، ولإلمام -والتي 
هـي فـي طول واليـة اللـه سـبحانه وتعالى- هـي الواليـة العظمى، 
فإنهـا هي المحصورة في الله، ثم الرسـول واإلمام، أما غيرها فليس 
بمحصـور في الله، والرسـول، واإلمام، وال يُعقـل الحصر أيضاً إال 
بعد العصمة. ولذلك قال -عليه الصالة والسالم-: «ولم يناد بشيء 
كمـا نـودي بالواليـة» ألنهـا الوالية العظمـى، والية اللـه الممنوحة 

للرسول واألئمة األطهار صلوات الله عليهم أجمعين.
وعلى هذا فلو أن إنساناً رفض هذه الوالية ولم يذعن بها، فإن 
عباداتـه وأعماله سـتكون باطلة، من صالته وصومـه وحجه، وعلى 

أحسن الفروض والصور، تكون غير مقبولة.
ملاذا صالة غري املوايل مرفوضة؟

 وبذلك يظهر لنا السـر في أن صالة غير الموالي مرفوضة لد
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اللـه تعالى، وذلك ألن الرسـول K يقول: «صلـوا كما رأيتموني 
أصلي»(١) فالصالة تكون مرفوضة وباطلة أو غير مقبولة، إذا لم تطابق 
مـا أمر به رسـول الله، ولم يقتدِ به، بـأن صلى على غير ما صلى عليه 
رسـول الله، كما لو لم يصلِ مسـبالً يديه واضعاً جبهته على التراب 
 K مثالً، حيث أن مسـجد الرسول لم يكن مفروشاً بشيء، وكان
علت لي األرض مسـجداً  يصلـي علـى التراب. كما قـال K: «جُ
»(٢) والملفت أن هذه الرواية موجودة في بعض صحاحهم،  وطهـوراً

وفي البخاري بالذات.(٣)
إن (الواليـة) بتصريـح اإلمـام الباقـر C هـي (مفتاحهن) 
فبدونهـا ال صالة مقبولـة وال صيام، فإن الله يقـول: صل كما صلى 
رسول الله، فإذا صلى المصلي بطريقة ثانية لم يكن المأتي به مطابقاً 
للمأمـور به، فتكون الصالة غير مرضية للـه تعالى، وبالتالي لم يكن 
رَ تلك العالقـة مع الرب،  هنـاك مصحح للعالقـة مع الرب، فـإن أُطُ

يجب أن يُحددها الله وليس هذا الشخص أو ذاك.
الله سبحانه وتعالى يقول صل بهذه الطريقة والكيفية، فإذا قال 
الشـخص: إنني إنسان عابد صالح ولكن أرغب في أن أصلي خمس 
ركعـات، أو أن أصلي ألف ركعة متصلة، فهـل صالته مقبولة؟ كال، 
إن صالته باطلة. ألن الله سبحانه وتعالى يقول، صلِ مثل ما أمرتك، 

(١)بحار األنوار للشيخ المجلسي: الجزء (٨٢) صفحة (٢٧٩).
الباب (١٢)  الصفحة (١٤٩)  الجزء (٧٧)  المجلسي:  للشيخ  األنوار  بحار   (٢)

الحديث رقم (١) عن أمالي الصدوق صفحة (١٣٠).
(٣)البخاري: الجزء (١) صفحة (١١٣).
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وليس بطريقة أخر، سـواء أكان ذلك في األجزاء أم في الشرائط أم 
في الموانع والقواطع. وكذلك الحال بالنسـبة للصوم، فإن اإلنسـان 
إذا أفطـر قبل المغـرب، حتى لو أفطر مع الغروب، فإن صومه باطل، 
ها وشرائطها  مَ حدودَ سَ حيث أن عالقة اإلنسـان مع نفسه أيضاً، قد رَ
وموانعهـا الله سـبحانه وتعالى، الخالـق للعباد والمشـرع لألحكام 

والعبادات. 
والموضـوع نفسـه ينطبق على فريضة الحج، فإن اإلنسـان إذا 
أخـلَّ بالموقفيـن فإن حجـه باطل ولو لـم يطف طواف النسـاء، فإن 
زوجتـه تحرم عليه اقتضـاءاً، وإن كان من الناحيـة الظاهرية له حكم 
آخر، ومن الواضح أن مرتبة االقتضاء واإلنشـاء ثابتة، لكن الحديث 
فـي مرتبة التنجيـز(١)، وهل ترتفع العقوبة بالتزامـه بمذهب آخر؟ إن 
ذلك يرتبط بكونه قاصراً أو مقصراً، ولهذا البحث مجال واسع يترك 

لمظانه من مباحث كيفية الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي.
وكذلك الزكاة فإنه إذا لم يكن هناك ولي من قبل الله تسـلّم له 
أو بإذنـه، فـإن الزكاة ال تقبل بل تراها تذهـب إلى جيوب اإلرهابيين 
التـي تنتـج هـذه التفجيـرات، والتلويث لسـمعة اإلسـالم وسـمعة 
المسـلمين، هذا من الناحية الظاهرية والشـكلية والقانونية. وأما من 
الناحية الواقعية، فإن الوالية –مع قطع النظر عن الشـروط الشرعية- 

هي شرط القبول لكل األعمال.
ويوضح ما سـبق أن الشـخص لو صلى وهو ال يعتقد برسـول 

(١) إذ في المرتبة الفعلية أيضاً في الجملة. فتأمل.
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 A فهـل صالته مقبولـة؟ كال، وإذا لم يعتقـد باألئمة K اللـه
فإن صالته أيضاً ليسـت مقبولة، هذا مـن الناحية الجوهرية، على أن 

بعضها شرط الصحة كما هو واضح.
تأكيد ما مىض.

ونسـأل مرة أخر لماذا (ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية)، 
ماهي األسباب الكامنة وراء ذلك؟

وفي مقام الجواب نقول:
أوالً:  ألن المـراد بالواليـة: (الواليـة العظمـى) وهي العمود 
والعماد والجوهر، لسائر العبادات وهي سر القبول لألعمال ومالك 

الصحة الثبوتية بالمعنى األخص فتدبر.
:  ألن (الوالية العظمى) أمان من الفتن التي أقبلت كقطع  ثانيـاً

الليل المظلم.
: ألن (الواليـة العظمى) تشـكل الحصانة مـن (المحن)  ثالثـاً

التي تؤدي إلى تدمير البالد وتحطيم أُسس الحياة.
: أن هـذه الواليـة هـي سـرُّ سـعادة اإلنسـان فـي الدنيا  رابعـاً
واآلخـرة، فإن اإلنسـان البد له من مولـى، إذ ال أحد إال وهو محتاج 
نْ  إلى ولي، و قيّم، و رئيس، و حاكم، وسلطان، لكن هذا السلطان مَ
هو؟ هل هو الشـهوة؟ هل هو حب الرياسـة؟ هل هو المال؟ هل هو 
الفاسـق؟ هل هو السـلطان الجائر؟ أو سـلطانه ووليه هو رسول الله 
محمد K ثم من بعده أئمة المسلمين وصوالً إلى اإلمام المهدي 
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المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف؟
إن اإلنسـان بذاتـه وتركيبته يحتـاج إلى مولى وقائـد(١) ودليل 
 ،(٢){ ادٍ مٍ هَ وْ لِّ قَ لِكُ رٌ وَ نْذِ ا أَنْتَ مُ وهادي ومرشد كما قال تعالى: {إِنَّمَ
وذلـك من وجوه ضرورة هذه الوالية، ذلك أن هذه الوالية هي سـرُّ 
السـعادة فـي الدنيا واآلخرة، فلـو أن المرء كان عبداً لله، ولرسـوله، 
والذيـن آمنوا، أي كان حقيقة عبداً لهم، لتحرر إذن من كل سـلطان، 
تحـرر مـن سـلطان األهواء والشـهوات ومن سـلطان عبـاد األهواء 
والشـهوات، وعندئذ ستجد أن الشهرة ليست مهمة عنده، و الرياسة 
ليسـت مهمة عنده، والمال ليس مهماً عنده، ليسـت بذات قيمة لديه 
وال تشـكل مقياساً لديه، وعندئذ يكون سـعيداً حقاً وإن كان معدماً، 
وعندئـذٍ يكـون مجتمعـه سـعيداً به صدقـاً، وذلك أنه ال يسـرق وال 
يخون وال يرتشـي وال..وال.. ألنه ليس عبداً للمال، كما أنه ال يظلم 
وال يصادر حقوق الناس وال يسـجن أو يقتل ألنه ليس عبداً للسلطة 
والرياسـة وال يخادع واليدلّـس ألنه ليس عبداً للشـهرة.. فهو الحر 
حقاً يستنشـق عبير الحرية، ويحلق فـي هوائها، ويحبه ربه فوق ذلك 

. أيضاً
إن حيـاة اإلنسـان هي سلسـلة مـن التحديـات المسـتمرة مع 
الشـيطان واألهواء والشـهوات وسـائر (األغالل)، تصوروا إنسـاناً 

البالغة:  نهج  فاجر»  أو  برٍ  أمير  من  للناس  المؤمنين C: «البد  أمير  قال   (١)
الجزء (١) صفحة (٩١) الحديث رقم (٤٠).

(٢) سورة الرعد اآلية ٧
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يمشـي في الشـارع فيقع بصره على امرأة أجنبيـة، فيغضَّ طرفه، فإنه 
سُّ بلـذة ال توصف، وسيستشـعر قيمته  بمجـرد أن يغـض طرفه، يُحِ
وقيمة إرادته وسموه، بل ويستشعر رضا الله تعالى عنه، وفي الرواية: 
«مـن نظر إلـى امرأة فرفع بصره إلى السـماء أو غمض بصره لم يرتد 
إليـه بصـره حتى يزوجه الله مـن الحور العين»(١) فـإذا تعرض المرء 
مائـة مـرة في اليوم الواحـد لهذا المأزق، وخرج منه بسـالم فإن مائة 

. حورية تنتظره في الجنة، وتزداد كل يوم وهكذا وهلَّم جراً
وكـذا إذا عـنّ لـه أن يكذب، فإذا أمسـك نفسـه فإنـه قد نجح 
فـي هذه التحـدي ويحسُّ عندئذ بقيمة لنفسـه، ويستشـعر عندئذ أنه 
أصبح سـيد نفسـه، وعبداً لربه ورسـوله وإمامه، وبالعكس إذا كذب 
فإنه يحسُّ بمهانة وذلة وأسـر، وإن حاول أن يَدفن ضميره ويُسـكت 
لَوْ  ةٌ وَ يرَ هِ بَصِ سِ فْ لَى نَ انُ عَ نْسَ ِ صوته المجلجل في داخله، لكن {بَلِ اإلْ

ه}(٢). اذِيرَ عَ أَلْقَى مَ
وكذلـك المؤمن فـي قبال شـتى المعاصي والموبقـات: فإذا 
أوشـك على الغيبـة، أو التهمة، أو النميمة، أو الحسـد، أو الكبر، أو 
العجب أو السـرقة أو الخيانـة أو الغش أو الربا والميسـر ونظائرها، 
ولكن أمسـك نفسـه، فـإن رصيد معنوياتـه يرتفع فـوراً ويتحول إلى 
شـخص ذي قيمة، ذلك أن قيمة اإلنسـان كل القيمة بـأن يكون معناً 

حرفياً بالنسبة للعبودية.

(١) وسائل الشيعة: الجزء (٢٠) صفحة (١٩٣) الحديث رقم (٩)
(٢) سورة القيامة: آية (١٥).
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وألمثّل لكم مثالين من وحي المناسبة في اتجاهين متعاكسين 
متضادين:

معاوية وأخماخ عشرة آالف عصفور.
المثـال األول عن معاويـة: يروي التاريـخ أن أحدهم نزل ضيفاً 
: أتوا بسـفرة ما أفخمها،  عنـد معاوية -لعنـة الله عليه- ويحدثنـا قائالً
ملتها طعام لذيذ جداً،  وأعظمها، وأشملها لصنوف الطعام، وكان من جُ
لم أرَ ولم أسـمع بمثله، فسـألت معاوية: ما هو هذا الطعام؟ فقال: هذا 
من  الطعام مادته األساسية هي (مخ العصافير)، حيث يمزج بـعسل وسَ
وكذا وكذا، وأضاف معاوية: إن لنا صيادين شأنهم صيد العصافير وهم 

يصيدون عشرة آالف عصفور لكل وجبة واحدة من هذا الطعام!. 
أقـول: لننظر كيف يـؤدي االبتعاد عن القيـادة الحقة والوالية 
العظمـى وتعاليـم أهـل البيـت إلـى هـذا المسـتو مـن الطغيـان 
واإلسـراف والظلـم وتبذيـر األمـوال العامـة، يأمـر بصيدهـا ليأكل 
مخها فقط، فكم حجم مخ العصفور؟ وكم يبلغ وزنه؟ عشـرة آالف 
عصفـور يصيدونها ويذبحونها وينتزعون مخها ليطبخوه مع العسـل 
وغيـره، حتى يتمتع هذا الطاغية بوجبة لذيذة تنتهي في دقائق، ويبقى 
عليه وزرها ووزر من ساهم فيها، حيث أتلف أموال المسلمين بهذه 
وا  رُ فَ ينَ كَ ـيقَ الَّذِ سِ الصورة الفاحشـة). وصدق ربنا حيث يقول: {وَ
الَّ  كْتُ كَ ـلِحاً فِيَما تَرَ لُ صَ مَ لِّى أَعْ ا..}(١) ويقول:{لَعَ ـرً مَ نَّمَ زُ هَ إِلَى جَ

(١) سورة زمر اآلية ٧١
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.(١){ ثُونَ بْعَ مِ يُ وْ خٌ إِلَى يَ زَ رْ م بَ ائِهِ رَ مِن وَ ا وَ هَ ائِلُ وَ قَ ةٌ هُ لِمَ ا كَ هَ إِنَّ
إن معاوية وأشـباهه، هم حقاً ممن يصدق عليهم: أنهم عبيد أذالء 
للبطن، كما هم عبيد حقراء أذالء للشهرة والمال، وأعراض الدنيا الزائلة.

ر ذات مرة على رسول الله K بعد أن كان الرسول  ولقد تأخَّ
بعث يطلبه، لكنه اعتذر بأنه مشـغول باألكل، ثم تكرر ذلك مرة ثانية 
فثالثة، فقال رسـول الله K: ال أشـبعه اللـه،(٢) فهذا نموذج العبد 
الذليل الحقير، فهل اإلنسـان قيمته أن يكون عبداً للبطن، أو للفرج، 

أو للرياسة، أو للشهرة، أو ما أشبه ذلك؟
إن سـعادة اإلنسـان هي بأن يكون ولياً لله، ورسـوله، واإلمام 
المهـدي المنتظـر –عجل اللـه تعالى فرجه الشـريف- طائعـاً لهم، 
مهتدياً بهم، سـائراً على دربهم، فإذا استشـعر اإلنسـان هذا المعنى، 
ليَّـه حقـاً وصدقاً هـو اإلمام المنتظـر، فإن معادلـة الحياة كلها  وأن وَ
سـوف تتغيّر، وسـيكون كما قـال تعالى: «عبدي أطعنـي تكن مثلي، 
أقول للشـيء كن فيكون وتقول للشـيء كن فيكون»(٣) و «من خاف 
 :C اللـه أخـاف الله منه كل شـيء»(٤) ولذلـك قال اإلمـام الباقر

«ولم يناد بشيء كما نودي بالوالية».
(١) سورة المؤمنون: آية (١٠٠).

(٢) صحيح مسلم: الجزء (٨) صفحة (٢٧) وسير أعالم النبالء للذهبي: الجزء 
 (١) الجزء  آشوب:  شهر  البن  طالب  أبي  آل  ومناقب   (١٢٣) صفحة   (٣)

صفحة (١٤٠).
(٣) بحار األنوار للشيخ المجلسي: الجزء (١٠٢) هامش صفحة (١٦٤).

(٤) الكافي: الجزء (٢) صفحة (٦٨) باب الخوف والرجاء، الحديث رقم (٣).
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املوازنة بني الوالية وبني الدنيا حبذافريها.
المثال الثاني: نستلهمه من رواية عظيمة لها أبلغ الداللة، فعن 
يونـس بن يعقوب بـن قيس أنه قال لإلمام الصـادق C: «لوالئي 
فني الله مـن حقكم، أحبُّ إليَّ من الدنيا بحذافيرها»(١).  لكـم وما عرَّ
يعنـي والئي لكم وكوني مولى، تابعاً، عبداً لكم «وما عرفني الله من 
حقكـم» وهـو بذلك يرجـع الفضل لـرب األرباب فكما أنـه الرازق 
للعلم والعقل والسـمع والبصر، كذلك هـو الرازق لمعرفة حق أهل 

البيت A «أحب إليَّ من الدنيا بحذافيرها».
مـا أروع هذا المعنـى السـامي والرفيع والدقيـق، ولنتأمل في 
أنفسـنا، فهل (الدنيا بحذافيرها) أحب إِلينـا؟ أم والية أمير المؤمنين 
C؟ أيهما األحبُّ إلينا؟ إن اإلجابة الشـفوية في عالم الشعارات 
واألقوال، سهل، ولكن في مقام العمل ستجدونه في غاية الصعوبة.
وممـا يشـهد بذلـك: إن اإلنسـان إذا خسـر مبلغاً مـن المال، 
أو أهانـه شـخص في المجلس، فإنـه يتألم وربما ال ينـام الليل، وقد 
يؤرقـه ذلـك أليام، أو قد يتخذ مواقف تمتد آثارها ألشـهر وسـنين، 
وفي المقابل إذا سـمع في بعض اإلذاعـات والفضائيات أو الجرائد 
والمجالت هضماً وبخسـاً لحـق أمير المؤمنين اإلمـام علي بن أبي 
طالب B فهل يتألم لذلك بتلك الدرجة؟ وهل يتخذ سلسـلة من 

المواقف العملية؟
رقم  الحديث  صفحة (٢٦٥)  الجزء (٧٥)  المجلسي:  للشيخ  األنوار  بحار   (١)

.(١٧٧)
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فني الله من  إن هـذه الكلمة جداً عظيمة: «لواليتي لكم وما عرَّ
حقكم أحب إلي من الدنيا بحذافيرها» وذلك يعني: بشهرتها، بمالها، 
برياسـتها، بكل شـيء فيها، بحذافيرها. وهل نحن صادقون في ذلك 
بحيـث تكـون واليتنا لهـم A أحب إلينـا من الدنيـا بحذافيرها؟ 
هـل أحدنا يضحي كل يوم بسـاعة من نومه علـى األقل لنصرة الدين 
والذب عن حياض عترة رسول رب العالمين للكتابة عنهم أو لهداية 

مخالفيهم، أو شبه ذلك؟ وهل يُضحي بنصف ثروته لذلك؟ 
والتعبيـر بـ (يُضحي) إنما هو من ضيق التعبير، وذلك ألن من 
يدفـع واحـداً ليربح المليار ليـس بمضحي بل هو أكبـر تاجر، أليس 
كذلـك؟ حسـناً، أال يربح الواحد منا بكل دقيقة جهاد في سـبيل الله 
ورسـوله وأهل بيتـه A المليارات بل وأكثر وأكثـر وأكثر، بل إن 

ضحي حقيقة هو من اليفعل ذلك!. المُ
وهنـاك روايـة أقو داللة، وأشـد وقعـاً، يقول موالنـا اإلمام 
الصـادق C كلمة يجب أن تكتب بالنـور على صفحات القلوب 
والصدور: «واليتي لعلي بن أبي طالب C أحب إليَّ من والدتي 

منه، ألن واليتي لعلي بن أبي طالب فرض، ووالدتي فضل»(١) .
عتاب اإلمام ليونس لقياس الوالية بالدنيا.

وعوداً إلى رواية يونس السابقة: فإن الغريب مع ذلك كله نجد 
اإلمـام C قد غضب من قوله هذا فأراد اإلمـام أن ينبهه إلى خطأ 

(١) بحار األنوار للشيخ المجلسي: الجزء (٣٣) صفحة (٢٩٩).
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كالمه، وإنه من المعيب هذا القياس.
يقول يونس فتبينتُ الغضب فيه، وقال C: «يونس، قسـتنا 
نية أو لقب بل  بغيـر قيـاس». والمالحظ أن اإلمام لم يسـتخدم معه كُ
ناداه باسمه المجرد ما يكشف عن أن هناك عالقة محبة وأخوة، وأنه 
كان جليالً جداً، قال له: «يونس، قستنا بغير قياس، وما الدنيا وما فيها 
هل هي إال سد فورة أو ستر عورة وأنت لك بمحبتنا الحياة الدائمة».

«يونس، قستنا بغير قياس وما الدنيا وما فيها..». 
مـاذا تقول يـا يونس؟ هل توازن بيـن الدنيـا بحذافيرها، وبين 
معرفـة حقنا والوالية لنا، وتقول هذا أحـب إليك من ذاك؟ وكم هي 
قيمـة الدنيا؟ أليس ذلك كقول أحدهم: المليار أحب إلي من الفلس 
الواحـد، أو رضوان اللـه والجنة أحب إلي من قطعـة من حالوة، أو 
يقيـس الذرة بالمجرة؟. أفهل يصح القيـاس بين األمرين؟ وهل هذا 

القياس طبق الموازين.؟ كال وكال.
«وهـل هي إال سـد فورة أو سـتر عـورة» فورة الجوع يسـدها 
اإلنسـان بقليـل من الطعـام، فتمتلئ المعـدة بطعام قليـل مهما كان، 
ثم يأتي الحسـاب والعقاب، أو الجـزاء األوفى والثواب، فلماذا هذا 
التكالـب علـى حطام الحياة الدنيـا؟ فإن الدنيا ليسـت أكثر من هذا، 
سـواءً الغني أو الفقير، سواءً من أكل الخبز اليابس أم الطعام الدسم، 

فبالنتيجة الكل يعيشون، ويأكلون ويموتون وانتهى األمر.
ولكـن: «وإن لـك بمحبتنـا الحيـاة الباقيـة» مـا ال يحصى من 
السنين وال يعد سيربحها الموالي وصاحب الوالية، كل ذلك بسبب 
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محبتهـم، هكـذا يريدنـا اإلمـام C: أن نفهـم، وأن نكـون، وأن 
نسموا.. فنسموا.. فنسموا..

نسـأل الله سـبحانه وتعالى أن يزيدنا وإياكـم من محبة محمد 
وأهـل بيتـه A وواليتهم يومـاً بعد يوم بل سـاعة بعد سـاعة وآناً 
بعد آن، إنه سـميع مجيب، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، 

وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
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