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 ((دراسة تحميمية)) في الخوارج   ول اإلمام عمي ق
 د. سكينة حسين كاظم تاج الدين   
 جامعة المثنى/ كمية التربية  

 توطئة 
 :والصالة والسالم عمى اشرف خمق اهلل محمد بن عبد اهلل وعمى الو وصحبو  المنتحبين

نعم انو ال حكم إال هلل ،حق يراد بيا الباطلكممة  :في الخوارج لما سمع قوليم ال حكم إال هلل :(قال اإلمام عمي )
وانو البد لمناس من أمير بر أو فاجر يعمل في إمرتو المؤمن ويستمتع فييا الكافر ويبمغ :ولكن ىؤالء يقولون ال امرة إال هلل0

 ،رح بو البرويؤخذ بو لمضعيف من القوي حتى يست ،وتأمن بو السبل ،ويقاتل بو العدو ،اهلل فييا األجل ويجمع بو الفيء
 .ويستراح من الفاجر

والخوارج ىم مجموعة من المسممي العراق أصحاب صالة وصيام ولكنيم خرجوا عمى أمر إمام زمانيم )اإلمام عمي 
()) فيم يرفضون  (ورفعوا شعارآ ليم وساروا عميو ثم خالفوه )ال حكم إال هلل ،باعتقادىم إن كل من اخطأ وأذنب فقد كفر

ولكنيم نقضوا قوليم ىذا بوضع عبد اهلل بن وىب الراسبي  زعيم ليم وآخرين وليم  ،ائد أو رئيس لمجماعةوجود إمام  أو ق
 -:أسماء عدة منيا

 .وقالوا ال حكم إال هلل ،وذلك إلنكارىم التحكيم في صفين :المحكمة -1
 .وىو االسم الذي يرفضونو :المارقة -2
 .وألنيم يقولون إنيم شروا أنفسيم من اهلل بالجياد ،رية أسميا حروراءوذلك ألنيم نزلوا في ق :الحرورية والشراة -3

 .(عمى شعارىم ردا صارما قويا بالحجج الدامغة من كتاب اهلل تعالى والسنة المطيرةوكان رّد اإلمام عمي )
 عالمات اإليمان  :المطمب األول

 .معنى الحق لغة واصطالحاً  -:أوالً 
 .طالحاً معنى الباطل لغة واص -:ثانياً 
 .(())كممة حق يراد بيا باطل :(دالئل قولو ) -:ثالثاً 
 .))اّل حكم إال هلل(( :(دالئل قولو ) -:رابعاً 

 ))كممة حق يراد بيا باطل(( :(قال اإلمام عمي )
 ،(1)وىي تشترك مع المفظ والقول في بيان وداللة عمى معنى كل حرف من حروف المعجم كان (كممة)تبدأ ىذه العبارة بـ 

))وتمت كممة ربك الحسنى عمى بني  :لقولو تعالى ،(2)ويعني بيا الكثرة ،والجمل مجازاً  ،وىي تطمق عمى القصيدة
فامتن اهلل منو وشكره عمى  ،(4)()الصبر عمى اإليمان كالرأس من البدن :( قولوولما روي عن رسول اهلل ) ،(3)((إسرائيل

))وما يمقاىا إال  :آية بشرى لقولو تعالى :(( فقال رسول اهلل )(.....حسنى)وتمت كممة ربك ال :صبره فانزل قولو تعالى
فأباح اهلل قتل المشركين حيث وجدوا فقتميم عمى يدي رسول اهلل  ،وانتقام ،(5)((الذين صبروا وما يمقاىا اال ذو حظ عظيم

 .(6)وعجل لو ثواب صبره مع ما أدخره لو في اآلخرة ،وأحبائو
 :لمغة واالصطالحالحق في ا  -:أوال
 .(7)ىو األمر الحسن وموضعو موضع الحكمة بمعنى انو يدل عمى أحكام الشيء وصحتو :الحق في المغة -أ

 -وقد عرف الحق تعريفا ت عدة متقاربة من بعضيا منيا: :الحق في االصطالح -ب
والصادع  بو  ،لحديثىو أحسن ا :( في حديث لو مع الحارث اليمداني  بقولووىو ما عرفو اإلمام عمي ) -1

 .(8)مجاىد
 .(9)ما عضد معتقده البرىان :الحق -2



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

285 

 .(10)ىو وحدة األصول :الحق -3
)أحسن الحديث( معناه أفضل الحديث وال  :(والتعريف االول ىو الراجح لدينا  لداللتو الجامعة لكممة الحق  فقولو )

  (الثبات ،القوة اليقين، ،الصدقة ،اإليمان الصحيحيكون أفضل الحديث إاّل في حالة احتوائو لجميع معاني الحس )
))أم نجعل الذين امنوا وعمموا الصالحات كالمفسدين في األرض أم نجعل  :وىو ما ال يذم فاعمو عميو لقولو تعالى -:فالثبات

و إذا رضي فحسن منقمب ،وحسن عممو،)طوبى لمن طال عمره :( قولوولما روي عن رسول اهلل ) ،(11)((المتقين كالفجار
 .(12)(فساء منقمبو اسخط عميو ربو عز وجل ،وساء عممو ،وويل لمن طال عمره ،عنو ربو

 ،فمما رجعوا قالوا مرحبا بقوم قضوا الجياد األصغر ،( بعث سريةأّن رسول اهلل ) :( قولولما روي عن أمير المؤمنين )
 .وبقي عمييم الجياد األكبر

 كبر  يا رسول اهلل وما الجياد األ :قيل
بقي  ()الصادع بو مجاىد :(وقولو ) (13)( أفضل الجياد من جاىد نفسو التي بين جنبيو ثم قال ) ،جياد النفس :قال

اإلعالن واإلظيار لألمر البين اليقيني بدون تردد وىذا ىو الجياد الحقيقي الصحيح بمعنى إن المجاىد ىو من جاىد نفسو 
 .(14)في طاعة اهلل

 -:لغة واصطالحاالباطل  -ثانيا:
 ،(15)جعمتو باطال فيو باطل أي منتيي  :معناه ىو ضياع األمر أو خسارتو فنقول أبطمت األمر -:الباطل في المغة -1

المقصود بالباطل ىنا إبميس أي صاحب الباطل وفي حديث األسود  ،(16)(())وما يبدىء الباطل وما يعيد :وقولو تعالى
 ،اسكت إن عمر ال يحب الباطل :فمما دخل عمر قال (،هلل عميو والو وسممكنت انشد النبي )صمى ا :بن سريع

 .(18)فالباطل خالف الحق ويأتي بمعنى الشرك ،(17)والمقصود ىنا صناعة الشعر
 -:عرف الباطل بتعريفات عدة منيا :الباطل في االصطالح -2

 .(19)ىو األمر الفاسد وما شابيو :الباطل -أ
 . (20)ارج عن حقيقة النظر المالزمة لمعقل فيو ليس لو حقيقة شرعيةىو الشيء الخ :الباطل -ب
لذا فيو ينسحب عمى الفروع الن الحق وحدة  ،بمعنى انو الرجوع عن الحق ألن الحق بيّن  ،ىو اإلبيام :الباطل -ج

 .(21)األصول
 :لقولو تعالى (،الكامل لمفظ )الباطلوىو التعريف الراجح لداللتو عمى المعنى  ،(22)ىو ما خذل معتقده البيان :الباطل -د

( ومن معو عمى فاهلل سبحانو وتعالى يريد إن يظير محمد ) ،(23)(())ليحق الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون
 .(24)ويبطل ما جاء بو المشركون وىو الباطل ،الحق

عاصيا فيو عاصي ومن أحب )من أحب  :( يقولسمعت الرضا ) :ولما روي عن إبراىيم بن محمد اليمداني قال
وال ينال أحد  ،انو ليس بين اهلل وبين أحد قرابة ،ومن خذل عادال فيو خاذل ،ومن أعان ظالما فيو ظالم ،مطيعا فيو مطيع

قال اهلل  .(25)ائتوني بأعمالكم ال بانسابكم واحسابكم( :( لبني عبد المطمبولقد قال رسول اهلل ) ،والية اهلل أال بالطاعة
فمن ثقمت  موازينو فأولئك ىم المفمحون ومن خفت  ،))فإذا نفخ في الصور فال انساب بينيم يومئذ واليتسائمون :تعالى

 .(26( )(موازينو فأولئك الذين خسروا أنفسيم في جينم خالدون
 ،(27)ن بيافإطالق ىذه الكممة جاء ألجل الخدعة والمكر والوىن فيم بعيدون عنيا كل البعد فيم ال يعرفونيا وال يعممو 

دراكيم إّن  ،فيي جاءت ألجل سيطرة الباطل فسر نجاحو ونشر األفكار الفاسدة كل ىذا يعود إلى غفمة الناس وعدم وعييم وا 
  .قول الحق أمر واالعتقاد بالحق أمرا أخر

ير عمى فقول الحق ىو النطق بكممة الحق بكل معانييا أما االعتقاد بيا ىو اليقين بمعناىا السميم الصحيح والس
وعدم إتباع أوامر ولي األمر الذي يكون  ،(28)منيجو غير تطبيقة في الحياة وليس اطالق كممة الحق لغرض تحقيق الباطل

 .(أتباعو ىو أتباع ألمر اهلل تعالى ورسولو األعظم )
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 ( عمى ىذه الكممة رّد اإلمام عمي )
ن تصموا فييا وال نمنعكم الفيء ما كانت أيديكم مع ال تمنعكم مساجد اهلل أ:)لكم عندنا ثالث خصال  :(بقولو )

واشيد لقد اخبرني النبي الصادق عن الروح األمين عن رب العالمين انو ال يخرج  ،وال نبدؤكم بحرب حتى تبدؤونا بو ،أيدينا
وأفضل الشيداء  ،ادكموأّن أفضل الجياد جي ،إال جعل اهلل حتفيا عمى أيدينا ،عمينا منكم فرقة قمت أو كثرت إلى يوم القيامة

ولكل نبأ مستقر وسوف  ،وأفضل المجاىدين من قتمكم  فاعمموا ما انتم عاممون فيوم القيامة يخسر المبطمون ،من قتمتموه
 .(29)(تعممون

ىي ابمغ وأغمى عبارة ذكرت في بيان أوامر الخوارج لما جمعوا حسن  (فيذه الكممة )كممة حق يراد بيا باطل
فغابة ىذه الكممة أبعاد اإلسالم عن ساحة الحياة الكريمة الصحيحة وذلك  (30)وقبح اإلبطان واإلضمار ،روالشعا 1االعتزاء*

 .بحالل الكفر واإلشراك واإللحاد مكانو وذلك عبر رفع شعارات خداعة وعناوين براقة
 (())ال حكم إال هلل :(دالئل قولو ) -2

نعم ال حكم إال هلل األمر الحقيقي والثابت  ،ن وساروا عميو بعد ذلكقول أطمقو الخوارج وجعموه شعارآ ليم في يوم صفي
وعميو فان  ،فاهلل ىو المشرع األول واألخر لألحكام الشرعية ،(31)((فيكون ))إذا قضى أمرا فإنما يقول لو  كن :لقولو تعالى

وعندما أطمق قول )ال حكم إال  ،(32)ىم حكم األمير ىو حكم الحق ألنو يد اهلل تعالى لتطبيق أحكامو كاممة عمى عباده وأمور 
فإطالق ىذه الكممة  ،(33)(())فأصبر إن وعد اهلل حق وال يستخفنك الذين ال يوقنون :( قولو تعالىقرأ اإلمام عمي ) (هلل

 -:ىما (34)جعمت المسممين فرقتين
 ترى أّن  الحرب أفضل وسيمة إلخماد الفتنة والقضاء عمييا. -:الفرقة األولى

ترى أن يكون الحاكم بينيم ىو كتاب اهلل تعالى وليس فقط ىو الرأي واإلصرار ولكن التيديد والوعيد لإلمام  -:ة الثانيةالفرق
 .(35)(عمي )

(المقصود بو أّن ارادة اهلل تعالى واقعة بدون أي عارض أو معوق أيا كان نوعيا (فداللة ىذا القول ))ال حكم إال هلل
قال الذين استكبروا إنا كل فييا إن اهلل قد )) :وقولو تعالى( 36)ماانفقوا ذلكم حكم اهلل يحكم بينكم(())وليسالوا  :لقولو تعالى

 .(37)حكم بين العباد((
قال  :( قال( عن رسولو الكريم )والدليل اآلخر عمى تأكيدىا وبيانيا والقول بصحتيا لما روي عن أبي جعفر )

 .))ينزل فييا كل أمر حكيم(( :( فيقول(رق كل أمر حكيم))فييا يف :اهلل عز وجل في ليمة القدر
فمن حكم بما ليس فيو اختالف فرأى أنو مصيب فقد حكم بحكم  ،إنما ىو شيء واحد ،والمحكم ليس بشيئيين

 .(38)الطاغوت
فمن أخطا حكم اهلل حكم  ،حكم اهلل وحكم الجاىمية ،)الحكم حكمان :( أنو قالولما روي عن جعفر بن محمد )

 .(39)(حكم الجاىميةب
الن البارئ سبحانو ىو المشرع األول  ،(40)(())فإنما يقول لشيء كن فيكون :فحكم اهلل واقع ال محالة لقول اهلل تعالى

 .(41)(())الممك اليوم  هلل الواحد القيار :لألحكام لقولو تعالى
ما يحبس أشقاىا إن  ،اهلل في رقابكم )حكم :(( عمى ىذه ))ال حكم إال هلل(( بقولو )وكان جواب اإلمام عمي )

فغاية ىذه الكممة ىو إبطال الحكميين  .(42)ثم جاء حتى دخل القصر( ،إني ميت أو مقتول بل قتل،يخضيا من فوقيا يدم
نكار إمارة اإلمام عمي ) ،وتفويض األمر إلييا شرعا ( وداللتيا عمى وجوب الدولة وضرورتيا في جميع األمصار وا 

   .بل يجب تحقيقيا وأطاعتيا وتأييدىا بشرائطيا ،ضحة الشك فييا يسمح لمناس ترك االىتمام بياواإلعصار  وا
 اىمية وجود اإلمام  :المــطمب الثانــي

 تعريف اإلمامة لغة واصطالحا  :أوال
 األقوال في اإلمامة ودالئميا  :ثانيا
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 جوىر  محتوى اإلمامة  :ثالثا
 ىؤالء يقولون ال امرة إال هلل( )ولكن :(قول اإلمام عمي ) :ثانيا

(عمى وجوب اإلمامة وىو األمر المختمف فيو بين العمماء وليم في ىو قول صريح وواضح من اإلمام عمي )
 .( 43)ذلك أقوال عدة 

 .إذا تناصفت األمة ولم تظالم ،اإلمامة واجبة عند المتكممين إال ما قيل عن أبي بكم األصم من القدماء  -:القول األول
اإلمامة والرياسة واجبة إال في حالة واحدة ىي استقامة أمور الناس من دون قائد أو إمام وىو قول مستحيل  -:القول الثاني

بينما نحن  :قال ،ولما روي عن مسروق ،(44)((....))إذ قال ربك لممالئكة إني جاعل في األرض خميفة :لقولو تعالى
ىل عيد إليكم نبيكم كم يكون من بعده  :اذ يقول لو  فتى شاب ،وعند عبد اهلل بن مسعود لعرض مصاحفنا عمي

( انو يكون بعده اثنا نعم عيد إلينا نبينا ) :وان ىذا الشيء ما سألني عنو احد قبمك ،انك لحدث السن :خميفة   قال
 .(45)(بعدة نقباء بني إسرائيل ،عشر خميفة

 .لعقل وىو قول المتكممين البصرييناإلمامة واجبة ودليميا الشرع وليس ا -:القول الثالث
وأبو الحسين البصري  ،اإلمامة واجبة ودليميا العقل وىو قول البغداديين وأبو عثمان الجاحظ من البصريين-:القول الرابع

 .وىو أيضا قول األمامية التي توجب اإلمامة
 :تعريف اإلمامة لغة واصطالحا   -أوال:

 .(46)بو قوم كانوا عمى الصراط المستقيم أو كانوا ضاليناإلمام كل من ائتم  -:اإلمامة لغة -أ
وىي بمثابة  حصن الدين وحصن  دعامتو التي ال  ،ىي االمتداد الصحيح والضروري لمنبوة -اإلمامة اصطالحا: -ب

لنيوض عمى كافة األمة القيام بأمورىا وا ،ووالية عامة ،وىي تصدر وتزعم عظيم في أمور الدين والدنيا ،تستقيم إال بو
 .(47)وقد أجمعت األمة عمى وجوب عقدىا في كل زمان ،بأعبائيا

))فقاتموا أئمة  :فقد وردت كممة اإلمامة بصيغة جمع أئمة في كتاب اهلل عز وجل  والسنة الشريفة من قولو تعالى
 .(48)((الكفر

 .(49)إن األئمة في كتاب اهلل  عز وجل إمامان :(قالولما ورد عن أبي عبد اهلل )
 .(50)(())وجعمناىم أئمة ييدون بأمرنا :ال اهلل تبارك وتعالىق

 .(51)قال تعالى ))وجعمناىم أئمة يدعون إلى النار
ولفظة اإلمامة تطمق عمى القائد عمى مجموعة  خاصة كما عمى المجموعة العامة لما ورد عن اإلمام الصادق 

(عندما أطمق عمى أمير الحج المنصوب من قبل السمطان وفي )حيث سقط ىو ) ،و لفظ اإلمام ( من بغمتو )حين
سر فان األمام ال يقف بمعنى إن  :فوصف عميو أمير الحج إسماعيل بن عمي فقال لو يا أبا عبد اهلل (عرفات اإلفاضة من

 .(52)لفظة األمام ىي لفظ عام وشامل لكل قائد أمسك أو وجيو مجموعة عامة أو خاصة إلى طريق البر أو الفجور
فحكمة اهلل  ،(ىو اإلنسان الذي لو رئاسة عامة وشاممة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي ):يكون األمام وعميو

 .تستمزم اإلمامة ألنيا لطف والمطف واجب في الحكمة عمى اهلل تعالى فاإلمامة واجبة في الحكمة
 -:(35)قولين ىما جوىر محتوى اإلمامة فالكالم في جوىر ىيكمية اإلمامة  يقع في -:ثانيا

 .فاإلمام كالنبي في وسائل الرحمة والنعم ويمزم معرفتو وجوب الشكر واالمتنان هلل تعالى ،في كونيا كالنبوة مجرى لمفيض -أ
 .بما أفاضو عمى عباده من نعمة إرسال األنبياء والمرسمين

لمـو تعالى وأن تعيين األمام بيده سبحانو لقولو مـــن قبل ا ،(54)في كون اإلمامة من المناصب المجعولة اإلليية المفاضة -ب
(ألنيا السبيل لتبميغ أحكامو الواقعية فال بد أن يكون المبمغ مضاف إلى قداستو في ())أني جاعمك لمناس أماما :تعالى

 .نفسـو وأن يكون مأمونا من الخطأ معصوما من الوقوع فيو



  م4235/أيلول     جامعة بابل /األساسيةكلية التربية  مجلة     35العدد/

285 

ما كان المؤمنون لينفروا كافـــــة فموال نفر من كل فرقة منيم طائفة ليتفقيوا في ))و  :لقولو تعالى( 55)فاإلمامة ال تثبت إال بالعمم
 .(56)الدين ولينذروا قوميم إذا رجعــوا إلييم لعميم يحذرون((

 .(57)ىو اإلمام المنذر المبمغ لقومو فالتبميغ ىو أحد ميامو لذلك فاإلمامة ىي من الفروع ال من األصول (بطائفة)فالمقصود 
أىل البيت )عمييم  ( لجميع قومو و فروعو إلىو تكون اإلمامة ىو انتقال الكمال الكامل العممي والعممي لرسول اهلل )وعمي

)أنا  :(لقولو ) ،(58)والتي كان الواحد منيم يوصي بيا إلى اآلخر وعند وفاتو )عميـــــيم السالم( ،( وكانوا ىم أىموالسالم
  .( 59)(مدينة العمم وعمي بابيا

 دور اإلمام  :المطمب الثالث
 .أوال: أقسام اإلمام

 .ىدف وجود اإلمام وعممو  :ثانيا
 ،يعمل في إمرتو المؤمن ويستمتع فييا الكافر ،وانو البد لمناس من أمير بر أو فاجر000) :(ثالثا: قول اإلمام عمي )

سبل ويؤخذ ىبو لمضعيف من القوي حيى يستريح بر ويبمغ اهلل فييا األجل ويجمع فييا الفيء ويقاتل بو  العدو وتامن  بو ال
 0( 60) (ويستتراح من فاجر

 أقسام اإلمام  -أوال:
األمير أو الرئيس أو اإلمام ىو الذي يكون لو القدرة أو القوة والسيطرة عمى نفوس الرعية وأمواليم والتصرف في شؤون 

 ،ومن المعروف إن من يممك قوة السيطرة بكافة أنواعيا ،ىاوالحصر والتوسع وغير  ،والرفع والنصب ،المجتمع باألمر والنيي
 .البد أن يكون مختار ومفوض من قبل الرعية بمعنى أن الوالية عمييم سواء كان عادال أو غير عادل

 0ىدف  وجود اإلمام وعممو  -:ثانيا  
(  عز وجل وسنة رسولو الكريم )ىو اإلمام العادل الذي ينيج منيج الحق والعدالة عمى وفق كتاب اهلل :اإلمام البار -أ

)ال  (:لما روي عن اإلمامين محمد الباقر واإلمام جعفر الصادق )عمييما السالم (،وأىل بيتو األطيار )عمييم السالم
 (61)((تصدق عمينا إال بما يوافق كتاب اهلل وسنة نبيو )

ال  :(كتاب اهلل أو من قول رسول اهلل ))إذا ورد عميكم حديث فوجدتم لو شاىدا من  :(وقول اإلمام الصادق ) وا 
 .(62)(فالذي جاءكم بو أولى بو

وعميو يكون حكم األمير العادل الحق يعود إلى حكم اهلل تعالى لتثبيت الحكم الصحيح الحقيقي أاّل وىو حكم اهلل 
)من كانت لو  :( قالولما روي عن اإلمام الصادق ) ،سبحانو عمى األحكام الكمية الصادرة من األمير عمى الرعية

حقيقة  ثابتة لم يقم عمى شبية ىامدة حتى يعمم منتيى الغاية ويطمب الحادث من الناطق عن الوارث وبأي شيء جيمتم ما 
 .أي اإلمام العادل المنصوب بأمر اهلل تعالى ،(63)(أنكرتم وبأي شيء عرفتم ما أبصرتم إن كنتم مؤمنين

إن اهلل عز ) :( قالولما روي عن اإلمام الصادق ) ،كم  الجاىمية وىو الباطلأما حكم األمير الفاجر  يعود إلى ح
ذا مر بيم الباب من الباطل أنكرتو  وجل خمق قوما لمحق فإذا مر بيم الباب من الحق قبمتو قموبيم وان كانوا ال يعرفونو وا 

ذا مر قموبيم وان كانوا ال يعرفونو وخمق قوما لغير ذلك فإذا مر بيم الباب من الح ق أنكرتو قموبيم وان كانوا ال يعرفونو وا 
فالباطل يقصد بو ترك التشريع الصحيح وجعل األحكام الصادرة  (64)(بيم الباب من الباطل قبمتو قموبيم وان كانوا ال يعرفونو

ية في ظميا فوجود األمير الفاجر تحتوي بو العائدات الوطن .من األمير الفاجر عمى الرعية حكمو حكم الجاىل بالشرع 
ينزل جيده  ،بل إن األمير الفاجر ،وتوزع وتؤمن السبل وتستمر النشاطات بكافة إشكاليا االقتصادية واالجتماعية والعممية

وقدرتو ألجل محاربة عدو الشعب واسترجاع ثرواتو من  الغاصب فيتحقق االستقرار واألمن االقتصادي واالجتماعي وغيرىا 
لحياة لألخيار والفجار عمى حد سواء وبالتالي فيو أفضل من أمير يسود حكمو الفوضى لممجتمع فيو يضمن ديمومة ا

 .(66)()اإلمام الجائر خير من الفتنة :(والدليل عمى ذلك قول الرسول ) ،(65)والفتنة والضياع
 -:(67)فيو عدة احتماالت  (...)يعمل في إمرتو المؤمن ويستمتع فييا :(فقول اإلمام عمي )
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 .ل فيو المراوغة والمخادعة أو الكر والفر المناسب حسب ما تستوجب األمور وفق منيج الحق والصحيحتم -أ
 .يحتمل الوضوح التام من قبل الرعية لإلمرة الفاجرة -ب
يحتمل أن تكون أمارة الفاجر أحد األبواب المفتوحة أو السبل التي يمكن لممسمم المؤمن إن يسمكيا ويعمل فييا وفق  -ج

فميست ىناك قيود تمنع المؤمن من أداء  .شريعة بين الناس كما حدث ذلك لعمي بن يقطين في خالفة ىارونعدل ال
وان كان األمير فاجر فاسق في نفسو والكافر  (البيع والشراء ،الزكاة ،الحج ،الصيام ،فرائضو ومعامالتو مثل )الصالة

الحكومة الحائرة  لقولو تعالى ك )قل تمتعوا فأن يأخذ وقتو في العيش من دون قيد أو شرط يفرض عميو من قبل 
 .(68)(مصيركم إلى النار

)أن اهلل ليؤخذ ىذا الدين  :(وفي حكم األمير الفاجر تأمن السبل ويؤخذ بو لمضعيف من القوي لقول الرسول )
قالوا: يا أمير المؤمنين  )ال يصمح الناس إال أمير بر أو فاجر :(عمى قولووكان جواب اإلمام عمي ) ((69)بالرجل الفاجر

ويجبى بو الفيء ويقام بو الحدود ويحج بو  ،إن الفاجر تؤمن بو السبل ويجاىد بو العدو :قال ،ىذا البر فكيف بالفاجر  
بل  ،وىذا ليس دليل عمى صحة تولي الفاجر الفاسق زمام أمور األمة .(70)البيت يعبد اهلل فيو المسمم آمنا حتى يأتيو اجمو(

اإلمام الجائر ) :(لقول الرسول الكريم ) ،(71)عقمي بحتة مقدم عمى عموم اليرج والمرج إذا دار األمر بينيما ىو جواب
( واالستراحة من األمير الفاجر 72()وآل ظموم غشوم خير من فتنة تدوم :(ولما روي عن اإلمام عمي ) (خير من الفتنة

فال بد لألمة من إمام او امير او  .(73)واالجتياد لعزلو أو بنقص اجمو ال تكون اال بطريقتين ال ثالث ليما إما بمحاربتو
)أنيا ال  :(رئيس يقوم بالعمل ألجل قومو بكافة خدماتو الشاممة لحياة كريمة آمنة ؛ وذلك لما روى عن اإلمام الصادق )

 .(74) تبقى إذا لساخت(ال ؛ ال :تبقى بغير إمام إال ان يسخط اهلل تعالى عمى أىل األرض أو عمى العباد فقال
 نتائج البحث

 .المكر والخديعة أسموب المضل الضعيف وىو سبيل الباطل لصاحب الضاللة -1
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 المصادر والمراجع
 آن الكريمالقر   
 .السيد جالل الدين –تح  –الغارات  ،ىـ(283أبو إسحاق إبراىيم بن محمد الثقفي  الكوفي )ت: -1
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 :تح: عبد السالم محمد ىرون  سنة الطبع -( معجم مقاييس المغة  395أبو الحسين احمد بن فارس بن زكريا )ت:  -2
 .الناشر مكتبة األعالم اإلسالمية ،1404

 :سنة الطبع -لسان العرب  -ىـ(711ت:2المصري ) مد بن مكرم بن منظور األفريقيأبو الفضل جمال الدين مح -3
 .قم–إيران  –نشر أدب الحوزة  :الناشر -ىـ  1405

الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون األقاويل  – ىـ(381مر الزمخشري الخوارزمي )ت:أبو القاسم جار اهلل محمود بن ع -4
 –شركة مكتبة ومطبعة مصطفى ألبابي الحمبي  :الناشر –م  1966 -1385 :سنة الطبع –في وجوه التأويل 

 .مصر
سنة  –محمد رضا األنصاري ألقمي  :تح –عدة األصول –ىـ( 460أبو جعفر محمد بن الحسن الطوسي )ت: -5

 قم. –ستارة  –مطبعة  ،ىـ1417:الطبع
 –مد حبيب  قيصر العامري اح :تح –ىـ( التبيان في تفسير القرآن 46:أبو جعفر محمد بن الحسين الطوسي )ت -6

 .–مكتبة اإلعالم اإلسالمي  :الناشر -1409 :سنة الطبع
عمي أكبر  :تح –من ال يحضره الفقيو  –ىـ( 381أبو جعفر محمد بن عمي بن الحسين بن بابوية ألقمي )ت:  -7

 .قم –ايران  – 2ط –مؤسسة النشر اإلسالمي  :الناشر–الغفاري 
 .(1081)ت: أبو جعفر محمد بن يعقوب الكمبي  -8
 :تح –دعائم اإلسالم  –ىـ( 363أبو حنيفة النعمان بن محمد بن منصور بن احمد بن حيون التميمي المغربي )ت: -9

 .القاىرة –الناشر دار المعارف  -م 1963-1383:سنة الطبع –أصف بن عمي اصغر فيضي 
 .ىـ(413)ت:(أبو عبد اهلل محمد بن محمد بن النعمان ألحارثي المعروف بـ )الشيخ المفيد -10
 :الناشر ،1412:سنة الطبع ،مؤسسة النشر اإلسالمي :تح ،الفروق  المغوية –ه( 395أبو ىالل العسكري )ن  -11

 .–قم  -إيران  -مؤسسة النشر اإلسالمي  
سنة  –قم  –تح قسم الدراسات اإلسالمية مؤسسة البعثة  -(اإلفصاح عن إمامة أمير المؤمنين عمي ) -12

 .2ط –بيروت لبنان –اشر دار المفيد لمطباعة الن –م 1993-1414:الطبع
 قم. –المطبعة العممية  :مطبعة -ىـ 1399:سنة الطبع -ىـ( 1383آقا حسين الطباطبائي البر وجردي )ت: -13
 .2دار المفيد لمطباعة ط :الناشر –م 1993 :سنة الطبع –عمي اكبر الغفاري  ،حسين االستاولي :تح –االمالي  -14
 -ىـ  1412:سنة الطبع –الشيخ محمد عبده  تح: -اغةنيج البل -ىـ 40ت:( )اإلمام عمي بن أبي طالب  -15

 قم. –مطبعة  النيضة 
 .2ط –دار المفيد لمطباعة  :م الناشر1993ىـ1414:سنة الطبع –الشيخ إبراىيم األنصاري :تح –أوائل المقاالت  -16
مؤسسة  :الناشر –خيام  :بعةمط -ىـ 1405:سنة الطبع –خالصة عبقات األنوار  –ىـ( 1306حامد النقوي )ت: -17

 .طيران إيران–قسم الدراسات اإلسالمية –البعثة 
سنة  –السيد رضا الصدر  :نيج الحق وكشف الصدق -تح -ىـ( 726الحسن بن يوسف المطير الحمي )ت: -18

 .قم -ستارة  :مطبعة -ىـ 1421:الطبع
-1395 :سنة الطبع –سن عمر تح: يوسف ح –عمى الكافة  ىـ( شرح الرضي686رضي الدين االسترابادي )ت: -19

 .طيران –إيران –مؤسسة الصادق  :الناشر -م 1975
 .بيروت لبنان –دار الكتاب العربي :الناشر –فقو السنة  –السيد سابق  -20
م 2000-ىـ1421:سنة الطبع –الميرزا  أبو الحسن الشعراني  :تح وتعميق –شرح أصول الكافي لممازندراني  -21

 .1ط –بيروت  –لبنان  –لعربي لمطباعة دار إحياء التراث ا :المطبعة
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 :الناشر -ىـ 1406:سنة الطبع –محمد ىادي االميني  :تح -خصائص األئمة  -ىـ( 406الشريف الرضي )ت: -22
 .مشيد إيران –مجمع البحوث اإلسالمية 

 -م 1995-ىـ 1415:سنة الطبع–مكتب البحوث والدراسات  :تح -أضواء البيان  -ىـ( 1393الشنقيطي )ت: -23
 .دار الفكر لمطباعة والنشر -عة بيروت مطب

 مكتب اإلعالم اإلسالمي. :ىـ ـ مطبعة1408:سنة الطبع –دراسات في الوالية الفقيية  :الشيخ ألمنتظري -24
الناشر  –عبد الحسين محمد عمي البقال  :تح –مبادئ الصول إلى عمم األصول  –ىـ( 726العالمة الحمي )ت: -25

 .3ط –مكتب  اإلعالم اإلسالمي 
السيد عبد الزىراء الحسيني  –الشافي في اإلمامة  :تح -م 436)ت: (ي بن الحسن الموسوي )الشريف المرتضىعم -26

 .2قم ط –مؤسسة اسماعيميات  :ىـ مطبعة141:سنة الطبع –الخطيب 
 –السيد احمد الحسيني  :تح –السيد احمد الحسيني  –تح  –مجمع البحرين  -ىـ( 1085فخر الدين ألصريحي )ت: -27

 .مكتب النشر الثقافة اإلسالمية :الناشر -1408:لطبعسنة ا
 .5ط –حيدري  :ىـ مطبعة 1363:سنة الطبع –عمي اكبر الغفاري  :تح –الكافي  -28
 .1ط –دار الحديث  :مطبعة–تح: عمي االسدي  –القيادة في اإلسالم  –محمد الريشيري  -29
بيروت  –مؤسسة الوفاء  :الناشر –م 1983ىـ1403:سنة الطبع –ىـ(بحار األنوار 1111محمد باقر ألمجمسي )ت: -30

 .2ط  –لبنان 
دار الزىراء لمطباعة  :الناشر -م 1972- 1392:سنة الطبع –دراسة في نيج البالغة  –محمد ميدي شمس الدين  -31

 .2بيروت لبنان ط –
 سنة –مؤسسة النشر اإلسالمي  تح:-العناوين الفقيية  -ىـ( 1250مسير عبد الفتاح الحسيني المراغي )ت: -32

 .1قم ط –مؤسسة النشر اإلسالمي  :الناشر-ىـ1417:الطبع
تح  –المسمك في أصول الدين  –تح -ىـ(676نجم الدين أبي القاسم جعفر بن الحسن بن سعيد المحقق الحمي )ت: -33

 .1ط –إيران  –مجمع البحوث اإلسالمية  :الناشر –رضا االسنادي  –
 :مطبعة -ىـ 1417:سنة الطبع –السيد ألرجائي  :براىين  تحنور ال -ىـ( 1112نعمة اهلل الموسوي الجزائري )ت: -34

 .1ط –مؤسسة النشر اإلسالمي 
 :الناشر –م 1993-ىـ 1414سنة الطبع  –تح السيد محمد رضا الحسني ألجاللي  –النكت في مقدمات األصول  -35

 .2ط –دار المفيد لمطباعة 
 .تح: السيد عمي عاشور -غاية المرام  - (ىـ1107ىاشم البحراني الموسوي التويمي )ت: -36
 
 
 
 
 
 
 
 
 


