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 والية األئمة وثبوت اإلميان

 بقلم: الدكتور أمحد أديب أمحد

 

 هل واليُة األئمَِّة )ع( شرٌط لُثبوِت اإلمياِن؟

 

ؤمننَي اَمام ألمرِي املورَد الكثرُي من األحاديِث الشََََّّّّةِياِل الب ُِبإلمي اَ اَا بالو يِل األحديةِل 

ُه إ َّ منافٌق. وهناَك من األحاديِث ما   ُيَعدُّ ََََََُّّّّّّضَََّّّعلي )م(، فال ُيَواليِه حقة الو ِء إ َّ مؤمٌن، و  يبِغ

ِِ ععياِر   ِِ بنَي اَ اِا والكا ْ    الَاص ِِ الكثريِِ الب زلَل ِِ، َعَدا عن اييا ََ هاا األم و  ُيحصََّ  حو

ًِا لَّم الو يَِّل، ك َّ   ُِوْا ُثمة از َداُدوْا كميْا ُِوْا ُثمة آَمُنوْا ُثمة َكَا َيكميِن الّلُه  ا   قوله ُعاىل: )ِإاة الَِّايَن آَمُنوْا ُثمة َكَا

ُِوْا َبع َد ِإَ اِزِهم  ُثمة از َد َِ َلُهم  َوَ  ِلَيه ِدَيُهم  سََََِّّّبيال (، وقوله ُعاىل: )ِإاة الَِّايَن َكَا َِ اِلَيغ ِا ًِا لَّن ُُْقَب ُدوْا كميْا

َِ اَمام الصةادُق   هاُني اييتني فقاَ: عن ُاسرِيعلينا سالُمُه َُو َبُتُهم  َوأميو َلَِّئَك ُهُم الضةآلُّوَا(، حيث ُسئ

مي عليِه وآِلهِ  ْ    فالٍا وفالٍا وفالٍا، أظَهِوا اَ اَا بالنةيبِّ صَّلَّ  ا ُِوا وَسلََّم   )َزَلَل ِِ، وَكَا َِ األم  أوة

ِِ، ثم أظَهِوا اَ اَا بالَبيَعِل ألمرِي املؤمننَي، ثمة َكَاِوا حني   ْ  عليهُم الو يََّلمي يوَم الغدي ِِضَََََّّّّ حنَي ُع

ًِا ِبِه ِاِهم  اَالفَل َلُهم ، َفهؤ ِء َلم  ُّوا بالَبيَعِل، ثم ازَداُدوا كميا ُِ َفَلم ُيِق َُ ا ب َق فيهم من َي َمضَََّّ  رسََّّو

 اَ اِا َشيٌء(.

ي أزةُه قاَ   قوله ُعاىل: )َفَسَتع َلُ وَا َمن  ُهَو ِفعلينا سالُمُه ك ا ورَد عن اَماِم جعاِ الصَّةادق  

َِ الْ  ٍَ مُِّبنٍي(: )يا َمع شَََّّ ُُِْكميم  أاة ِرسَّالَل َربِّي هي و يلمي علي  َفسََََّّتع َلُ و ضََّال َمن ُهو   َا ُ َكاِّبنَي حنَي َأز َب

ِِضََُّّوْا َفِ اة الّلَه َكاَا ِبَ ا َُع َ لميوَا َهِب ْ (، و  قوِلِه ُعاىل: )َوِإا َُْلُووْا َأو  ُُع  ٍَ ُمبني. كاا أميز ِلَل رًيا(: ضَََّّال

ِ ُُم به َفِ اة الّلَه َكاَا ِبَ ا َُع َ لميوَا َهِبرًيا(، و   ِِضَََُّّّوْا َع ةا أميِم َِ َأو ُُع  وله ُعاىل: )َفَلُنِايَقنة ق)إا  َُْلُووْا األم

ُِوا َعَااًبا شَََِّّديًدا َوَلَنز ِلَينةُهم  َأسََّّ َوَأ الَِّاا َكاُزوا َيع َ لميوَا(: )َفَلُنِايَقنة الَِّايَن َكَا ِ ِكِهم  و يَل الَِّايَن َكَا ُِوا ِبَت

 ِاا َكاُزوا َيع َ لميوَا(.أمرِي املؤمننَي َعَااًبا َشِديًدا   الدُّزيا َوَلَنز ِلَينةُهم  َأس َوَأ الَّ

ِ  ِإزةَ ا  ِ زا بها   قوله ُعاىل: )قمي فازظُِوا إىل وجوِب الو يِل األحديةِل ألمرِي املؤمننَي )م( الب أميِم

 ُِ َُِه اَماُم الباق  (.بقوله: )ِإزةَ ا َأِعظميكميم بو يِل اَماِم عليِّعلينا سالُمُه َأِعظميكميم ِبَواِحَدٍِ( والاا فسة
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ُِ، فقَد كاَا األمُِ واضحً و  العلويُّوَا اةا وَجِليًّا ب فِاِدها كي   َيشألاة الو يَل األحديةَل هي األصَّ

 ِِ مي ُعسََّّاوااْلك ا شَََّّاة َِ  لئأم ةِل بالو يِل الواحديةِلِِ الو يل األحديةِل ألمري املؤمنني اَمام علي )م(  قصََِّّّ

 م.علينا سالُمُهاملعصومنَي 

ِِّسََََّّّّالَِّل الَعقليةِل، واا ف اة الو يَل الواحديةَل لئأم ةِل         لقَّد كَّازَّْ الو يَّلمي الواحَّديَّةلمي جوهَِ ال

  ِِ َِ، حيث ورَد عن اَماِم الباق َِ عن اييِلعلينا سََّّالُمُه املعصََّّومنَي إ اٌا من جهِل ا ُِّصََّّا  أزةُه سََّّئ

َِاِهيَم  ِليُّ اْلُ ؤ ِمِننَي( فقاَ: َللَِّايَن اُةَبُعوُه َوَهََََّّّاا النةِبيُّ َوالَِّايَن آَمُنوْا َوالّلُه َوالكِ ِل: )ِإاة َأو َل  النةاِس ِبِ ب 

ِِ يوَم القيامِل حي )ُهم َهَواصُّ األِم ةِل(، ك ا أاة الو يَل الواحديةَل لئأم ةِل املعصَّومنيَ  ث ورَد ميلاُا الَاص

َِ عن اييِل الكِ ِل: )َوَزضَََُّّل اْلَ َواِزيَن اْلِقسََّّ إَل ِلَيو ِم اْلِقَياَمِلأزةعلينا سََّّالُمُه عن اَماِم الصََّّةادِق  ( ُه سََّّئ

َِ عن قوله ُعاىل: )َأَفَ ِن اُةَبَل ِرض َواَا الّلِه َكَ ن َباء ِبَس    علينا سَّالُمُه: فقاَ  إٍل )و َيُتنا(، ك ا أزةُه سَُِّئ

َِْواُه َجَهنةُم َوِبئ َس اْل ٌِ ِعنَد الّلِه( فِجاَب مَِّن الّلِه َوَم الَّايَن اُةَبُعوا ) علينا سََََّّّّالُمُه:َ صََََِّّّّرُي، ُهم  َدَرَجا

مي   َِِفِتهم إيةازا ُيضَََّّاِعهلُل ا ٌِ لل ؤمننَي، وبو َيِتِهم  َوَمع ُِ درجا ُِ ُهم َهَواصُّ األِم ةِل، َوُهم  وا ِرضََّّ َواَا ا

 ِِ مي َلُهُم الدةَرجا  الُعَل (.َلُهم أع اَلُهم وَيَِفُل ا

َة عل  نلَك حديُث اَماِم فالو يلمي الواحديةلمي لئأم ةِل اْل ٌِ، َد  عصََّّومنَي إ اٌا إَنا ، وُبغضََُّّهم كميا

مي ِبعلينا سََّّالُمُه الصَّةادِق   ٌِ َوِمنكميم مُّؤ ِمٌن وا َِ عن قوله ُعاىل: )ُهَو الَِّاا َهَلَقكميم  َفِ نكميم  َكاِف َ ا حنَي سََُّّئ

َُِهم بها يوَم أَهَا عليهم الَََََِّّّّّ يثاَق  ِة إ اَزهم ِبُ َوا ُِنا وكميْا مي َعلة َوَج ََِف ا َُع َ لميوَا َبِصرٌي( فِجاَب: )َع

ََ َفِ ا ََُولَّي ُتم  َفوُهم  َنرٌّ   صََُّّلِب آَدَم(، فسََُّّ ِةسََُّّو َِ عن قوله ُعاىل: )َوَأِطيُعوا اللََّه َوَأِطيُعوا ال ِ زةَ ا َعَل  ئ

ُُ اْلُ ِبنُي( فِجاَب   ُِ َما َهَلَك َمن  كاَا َقبَلكميم َوَما َهَلَك َمن  علينا سالُمُه:َرسَُّوِلَنا اْلَبال  َهَلَك حتة  )َأَما َوا

مي عليِه وآِلِه حتة  َأْللَ َيقوَم قاِمُ نا إ َّ    ُِ صََََّّّلَّ  ا َُ ا ََِج رسَََّّّو َم َُِِك ِو َيِتنا وُجُحوِد َحقِّنا، َوَما َه

َِاٍط مُّس َتِقيٍم(. مي َيه ِدا َمن َيَشاُء ِإَل  ِص  ِرقاَب هاِه األمةِل َحقَّنا، وا

ٌِ عل  اْل لينا سالُمُه ععن اَماِم الصةادِق  ُ َنافقنَي لالَك مل َيلَتِلُموا به حيث ورَدوهاا الو ُء ثقي

َِزةُه ِإَنا ُدِعَي اللَُّه َوح َدُه ِ ُُم (،  -ُِ الِو َيِلَوَأه  -أزةُه نكَِ اييَل الكِ َل مَل ُاسََََّّّّرِيِه بقوله: )َنِلكميم ِب َكَا

َِ اغتصاِب اَالفِل َفَحقة عليهم ال ِِ ما عااُببِ ُعدةاُه إىل أا ُيَحاولوا اغتصاَب الو يِل من هال ، بَدلي

 ِِ ُِ بهِاِه ايعلينا سََّّالُمُه َرواُه سََّّيُِّدزا أبو محلِ الثة الي ) ( عن اَمام الباق ََ جربامي يِل أزةُه قاَ: )َزَل

ََ الَِّايَن َظَلُ وْا مي عليِه وآِلِه َهَكاا: َفَبدة ََ ُمَح ةٍد َحقَُّهم  -عل  حم ةد َصلَّ  ا َِ الَِّاا َقو  -آ َِ َلُهم     َغي  ِقي

َِزَلْلَنا َعَل  الَِّايَن َظَلُ وْا  ََ حم ةٍد َحقَُّهم  -َف  ِرج لا  مَِّن السةَ اء ِبَ ا َكاُزوْا َيْاُسقميوَا(. -آ
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ِِ األم ةِل اْل ُِغَم َفضَََّّّ  َِ اَماِم الصَََّّّةادِق  َ ف ِِ قو ِةُه األزبياُء ًيًعا بدلي لينا ععصَََّّّومنَي الاا أق

َِ   َيعرت)َما ِمن َزيب   سالُمُه: ُف َجاَء َقإلُّ إ َّ ِبَ عَِفِل َحقِّنا وَُاِضيلنا عل  َمن ِسَوازا(، إ َّ أاة هاا الاض

ااهِب َ ألاة سَََّّاَدَُهم َحَزُبوا عنهم فِيضَََّّل الو يِل، واسَََّّتب َدلميوها ِبُ وا ِِ الثةالثِل وأم ةِل الْ احلشََّّويةلمي بِه 

َِ بُِباِ  األربعِل. ومل َيِقهلِل األمُِ ع ِِ ا اعيِلالدةنَد هاا احَلدِّ، بِ وصََّّ لعلويِّنَي   ابن ُي يةَل )لل( إىل َقت

ِ  إليه بوجوِب الو يِل األحديةِل ألمرِي   َفَتاويِه القارِِ امَلعِوفِل، ولكنة القِآَا الكِيَم مل يرتْك شَّيًئا مل ُيِش

ِِ َّةاملؤمننَي )م(، ليكوَا ُِويلميُه احلقيقيُّ عن الث ِِ ايَه ِِ َق ِْ ) ( ك ا ورَد عن اَماِم الباق ِِ البي لينا عأه

ٌَسالُمُه  ِ ُُم   -يِل َعِلي بو  -ِبَ ا َ  َُه َوى َأزاميُسكميُم -حم ةد -  قوله َشًِحا: )َأَفكميلََّ ا َجاءكميم  َرُسو اس َتْكَب

ِِيقا  ِِيقا  َُْقُتلميوَا(. -من أُباِ  حم ةٍد -َفَا  َكاةب ُتم  َوَف

 

 لعدم اَطالل واُ أعلمزكتاي 

 الباحث الديين العلوا الدكتور أمحد أديب أمحد


