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اإلهداء

..يف خضم حتديات القطيعة املعرفية من ِقبل اآلخر

..اهللا ألوليائهتتجلّى كرامة 

..فإىل الباحثني عن احلقيقة

..أُقدم قراءايت

محمد علي
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اِّـقدمة

بسم اهللا الرمحن الرحيم

...لى حممد وآله الطيبني الطاهريناحلمد هللا رب العاملني وصلّى اهللا ع

ـا                  تعد مباحث الوالية يف الفقه اإلسالمي مـن أهـم املباحـث الـيت اهتمـت
وية بل اآليات القرآنية، بـشكل أوضـحت فيهـا معـامل الواليـة لـدى                األحاديث النب 

، أو علـى مـستوى اإلمـام كونـه     2املعصوم سواء كان ذلك على مستوى الـنيب   
اخلليفة والراعي للشأن العام الذي يستوجب من خالله حتديد صالحياته يف دائـرة             

             تمـع املتكامـل   التشريع، ليمكن من خاللـه ممارسـة مهامـه القياديـة يف مـسارات ا
هـذه الواليـة التـشريعة تعـين إعطـاء احلـق للمعـصوم يف        ... واملتجه حنـو اهللا تعـاىل   

صياغة احلكم التشريعي للمكلف وإجياد آلية تتكفل ذلـك، إال أن األمـر يف مـسألة          
التنظري الزال يعد يف بواكريه األوىل واليت ترشد إىل احلد الذي يتالءم وواقعية هـذه              

األحرى مبــا يــتالءم والطــرح الــذي تبنــاه القــرآن الكــرمي وأوضــحته  الواليــة، أو بــ
األحاديـث الـشريفة فهـو ال يـزال يف طـور التنـضيج هلـذه األطروحـة الـيت تناســب          

ولعلنـا ال نبـالغ إذا قلنـا أن املـسألة مل تـشبع            ،ةــة املعصوم القيادية والروحي   ــومهم
حتتلها هذه القضية، ولعـل ذلـك       بالبحث والتنقيب مبا يتالءم وخطورة األمهية اليت        
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يرجع إىل أن السبب يكمن يف الظروف احلرجة اليت مر ا التنظري الشيعي سياسـياً،       
إذ كان مرصوداً مبا يعرقل جهود الباحثني مـن الكـشف عـن نقـاب بعـض الزوايـا                    

  اهلـاجس   تن هيكلية القضية، فتهمة الغلـو مـن قبـل الـبعض كانـ             احلرجة اليت تكو
ء اإلماميـة مـن اخلـوض يف هكـذا حبـوث، وكـان الغلـو املنطلـق             الذي يؤرق علمـا   

ي تتحرك من خالله أجهزة النظام حملاربـة التـشيع علـى مـستوى الفكـر         ذالسهل ال 
والتنظري، لذا تركت هذه املسألة ملقـاة يف دائـرة االحتمـاالت الـيت مارسـها بعـض                   

عـات األمـة، بـل    الباحثني مما أدى إىل عدم الوضوح يف الرؤية لدى الكثري مـن قطا  
أدت هذه احلالة إىل موروٍث غري دقيق يعتمد على فهم مرتكز ال يؤدي الغرض من 
ذلك البحث الشائك واملتشعب، وعلى هذا يعد املشروع حماولة جديدة تضاف إىل             

هـذه  اأثارـ يتاحملاوالت السابقة إال أنه سيلقي الضوء على بعض نقاط اخلالف الـ     
بتغطية كل ما من شأنه أن يساهم يف التخفيـف مـن عـبء       املسألة، ولسنا جديرين    

كفيــل يف املــسامهة اجلــادة Eالبحــث إال أن أملنــا يف تــسديد اهللا ورعايــة أئمتنــا 
وهو ويل التوفيق... الةوالفع.

شهر رمضان٢١

Dالمؤمنين ذكرى شهادة اإلمام أمير

النجف األشرف

يحيى الحلوالسيد محمد علي 
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..قبل البحث

!؟أم محنة تفك.. قع البعض، محنة فكروا

تتصاعد وترية التساؤالت حول إمكانية علم الغيب لـدى أئمـة أهـل البيـت                
عليهم السالم، وإدراج هذه املقولة ضمن آليات احلرب الفكرية الـيت تـشنها دوائـر             
الفكر السلفي ضد أتباع أهل البيـت، حـىت تـصل يف بعـض حاالـا إىل حمـاوالت                

.اعتادت هذه الدوائر على مزاولتها وتعاطيها ضد مدارس اآلخرالتكفري اليت

ضد عقائد اإلمامية بـأكثر مـن اخلطـاب    »السلفية«مل تتعد حماوالت املعارضة    
اإلعالمي املرتبك، والذي يأخذ مسريته يف وسـائل اإلعـالم املقـروءة واملـسموعة،              

اإلعالمية املـسعورة،  ولعلّ الفضائيات املوجهة قد أخذت على عاتقها هذه احلرب       
دون االلتفــات إىل أنّ وســـائل اإلقنـــاع الــيت ال تـــؤيت مثارهـــا دون أن تـــصاحبها   
ــد     موضــوعية الطــرح الــذي يتناســب مــع الــدليل العلمــي والــشاهد القــرآين املؤي

تتعـدى أكثـر مـن    املوضوعي، لذا بقيت احلملة اإلعالمية املوجهة يف هذا الشأن ال  
ك اإلعالمي الـذي مارسـتها املـدارس الـسلفية، وتبقـى            حالٍة من حاالت االستهال   

حقائق هذه املـسائل غائبـة بـني اللغـط اإلعالمـي وبـني تعـاطي املدرسـة اإلماميـة                     
ــة اإلعــالم      ــيش حتــت مطرق ــٍة تع ــصديرها لذهني مــسلماٍت إســالمية حباجــة إىل ت
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الصاخب الذي ال يقوى على أكثر مـن ممارسـة عمليـات اإلسـقاط لآلخـر وبكـلّ          
.ل، لكي حيرز من خالهلا تغييب احلقائق والتمويه عليهاالوسائ

فيما يقف الطرف اإلمامي الذي يتلقّى صدمات هذا اإلعالم الصاخب بـني           
.الدفاع وبني إبراز احلقائق املضيعة

محنة العقل السلفي
ما الذي نقصده من علم الغيب، وما دواعي إثارة مثل هذه البحوث، وهل            

.يف سلوكنا، يف تارخينا؟لذلك شأنٌ يف حياتنا، 
ما الذي جعل أولئك يقرؤون مقالة العلم الغـييب علـى أنهـا ال تتعـدى عـن                

بعلـم الغيـب، وإذا تعـدى هـذا األمـر      نيألولئك األشخاص املوصـوف  اًكوا تأليه 
!.د ذلك كفراً يستتاب عليه صاحبهصار بع

ه املـدارس بـسبب   إنّ اإلشكالية تنبعث يف القراءات اخلاطئة اليت سـلكتها هـذ    
قصورها املعريف، واخلطاب الذي تلتزمه مثل هذه املـدارس الـسلفية خطـاب يلتـزم         
إحالــة العقــل اإلســالمي إىل عقــٍل جمــرٍد عــن اإلبــداع املعــريف ويقتــصر أصــحابه   

.االعتماد على قبليات خاطئة وحيثيات قاصرة جداً يف الفهم والسلوك
وث هـي مـصادرة احلقـائق باجتـاه نفـي      إنّ املشكلة البارزة يف نقـِد هـذه البحـ    

ـ  التوحيد، أو حماولة ترسيخ مفهوم الشرك وإلصاقها يف حيثيات العقيدة، فأولئك           ـ
ينتزعون مفاهيم خاطئـة مـن منـهجهم املعـريف، فهـم ال     ــ   أصحاب املنهج السلفي  

يبحثون موضوعية القضية بقدر ما تنصب اهتمامام يف ختطئـة اآلخـر أو تكفـريه،           
نهج التكفريي احتفر آثاره يف ذهنية هؤالء بشكٍل عنيٍف جـداً، حـىت باتـت           ولعل امل 

.هذه الذهنية معطّلة عن إمكانية تقصي احلقائق ومعرفتها
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إنّ املنهج التكفريي الذي اختذه الـبعض ومنـذ عقـود ماضـية      : وميكننا القول 
إىل وألسباٍب سياسيٍة حبتة، ترعرعـت بـسببه هـذه االجتاهـات التكفرييـة ونـشطت                

تياراٍت ساخنة تصاغُ مـن خالهلـا رؤيـة وكأـا بديهيـة تلغـي مبـدأ احلـوار العلمـي             
وتصادر احلرية الشخصية يف البحث املوضوعي الـذي يوقـف الفـرد علـى إمكانيـة               
املعرفــة الشخــصية، ففــي حــدود منتــصف عقــود القــرنني املاضــيني تعــاطى الفكــر 

أنهـا توجهـات منحرفـة تعرقـل         السلفي مع فكر وممارسات األمة اإلسـالمية علـى        
ــسرية  ــة      اإلصــالحم ــدة للعقلي ــشكيلة جدي ــل ت ــن أج ــسلفيون م ــدها ال ــيت يعتق ال

.اإلسالمية، إال أنها بشكل ارجتاعي إىل ماٍض سحيٍق بكلّ سلبياته السلوكية

ومبعىن آخر، تطمح العقلية السلفية أن يعيش ابـن القـرن احلـادي والعـشرين               
من آليات القـرون اُألوىل لألمـة اإلسـالمية، بـل تطـرف      ويف أوج التقنية احلديثة ض   

.!فهو حرام2إنّ كل ما مل يكن يف عهد النيب: البعض منهم حىت قال

يف حني انّ التقنية احلديثة اليت يتعاطاها هؤالء تفوق التصورات، فالـسيارات           
قن، وآالت  األمريكية الفارهة، واحلاسوب الياباين املتطور، والستاليت الربيطاين املت       

إال أنهـم قتلـوا   ! نيتعـج ـا بيـوت هـؤالء الـسلفي      ... التصوير األملانية املتطورة، و   
.!مل يشهد صمونا2ًعمال الصمون يف بغداد حبجة انّ عهد النيب 

ــة وضــعها يف      ــزة احتياطي ــه أجه ــذين وجــدوا يف حوزت ــات ال ــاحوا حرم وأب
!.، حبجة انّ ذلك خمالف للتوكّلسيارته

عوى انّ  الرسـول وقبـور البقيـع بـد        على احلجيج عند زيارم لقـرب     تدوا  واع
!.امليت ال يضر وال ينفع
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.. إىل غري ذلك من اخلروقات اإلنسانية املرفوضة، وبدعاوى ال يقبلها العقـل     
منطلقني من عقد القراءات الفاشلة للواقع اإلسالمي وإحباطات التيار اإلصالحي          

اإلسالمية بكـلّ مذاهبـها حـىت بـات اإلسـالميون           السلفي يتراجع يف أوساط األمة      
خيشون على مستقبل الدعوة اإلسالمية يف كلّ األوساط العاملية ومنها الغربية الـيت             
تتلقّى اإلسالم بثوبه السلفي املتخلّف، ودعوا إىل مواجهة التيـار الـسلفي وإيقـاف             

ــاداً    ــى روح اإلســالم املنفتحــة وابتع ــة حفاظــاً عل ــه غــري املعقول ــل  خروقات عــن ك
.املمارسات اليت تصطدم مع كل املفاهيم اإلسالمية احلقيقية

إذن يعيش السلفي عقدة الرجوع إىل ذاتياتـه املنعزلـة عـن الواقـع الـصحيح                 
فضالً عما يعيش من عقدة التخلف واالنعزال وتكفـري اآلخـر، ويعـيش مـن جهـة           

تفـرض عليـه   أخرى عقدة ضرورة االنفتاح على اآلخر واصطدامه باملتغريات الـيت         
الدخول يف عاملها املتطور املمتع، ومن جهة أخرى تفرض عليـه تقليدياتـه الـسلفية     
رفض ذلك وتكفـريه وإلغائـه، وهكـذا تـصاب النفـسية الـسلفية بعقـدة الشخـصية                   

والذي ميارسه السلفي يف كل جماالت حياته فتترك لديه          »املربمج«املزدوجة والنفاق   
.واالنتقام منه بأي وسيلةفجوة االنعزال وكراهية اآلخر

إنّ حمنة العقل السلفي تتلخص يف نفـي إمكانيـات املعرفـة            : وأستطيع القول 
اليت تلغي معها كل ما »املادية السلفية«الغيبية لدى األولياء، فهو يعيش إذن ضمن     

.يتعلّق مبا وراء الطبيعية وما يكتنف الغيب من أسرار

انـه ال يـضر وال ينفـع، بـل انّ األوليـاء      فنفيهم لكرامة اإلنسان بعد املـوت و     
تتعاطى معه الرؤية السلفية يف عـداد مـن ال يـضر وال         ! 2بل حىت النيب    ! كذلك

ينفع لتغييب الواقع الغييب الذي يعده اإلسالم مـن أوليـات مبانيـه حـىت تفـشت يف          
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الوسط السلفي مقولة التكفري لزائري القبور، ونتجت من ذلك تشنجات مقيتة بني            
القائمني على قبور البقيع، وبني مرتاديهـا، حـىت انّ أولئـك القـائمني علـى القبـور                 

.يفقدون أبسط مقتضيات اللياقة األدبية يف التعامل مع اآلخر

هذه املقدمة توقفنا على احلساسية املفرطة اليت يعيشها البعض، بسبب مقولـة      
سائل اإلعالم الـسلفي  علم الغيب، وقد نتجت عن الثقافة السلفية اليت تصدرها و        

أو املرتبطــة بعــضها بتيــاراٍت ســلفيٍة متــشددة ممــا أدى إىل شــيوع هــذه الثقافــة بــني 
ــسنة مــن الطوائــف      ــل القــرار الرمســي ألهــل ال األوســاط اإلســالمية، وكأنهــا متثّ
اإلسالمية يف نفي علم الغيب، وعمـدت اجلهـود الـسلفية بإحيـاٍء مـن ذهنيتـها غـري                

علـى مــصادرة املفهـوم اإلسـالمي يف إمكانيــة علـم الغيــب     الواعيـة والـيت تعكــف   
بالنسبة لألولياء، ولعلّ اخلشية من مسألة الغلو يف حبوث علـم الغيـب عـززت مـن        

واليت نفت مـن خالهلـا      عزوف اتمع اإلسالمي عن قبول هذه اُألطروحة القرآنية         
.علم الغيب لغري اهللا تعاىل

>  Ò  Ñ  Ð   ÏÓ<.
غيب مستثىن منه الرسول الذي ارتضاه واجتباه فأطلعه علـى        وإذا كان نفي ال   

علم الغيب بفضله، فلماذا هذا التهويل الذي يعيشه هؤالء حني تذكر حبوث علـم   
.الغيب حىت يصادرها إىل حالة كفٍر غري مستساغ تؤول إىل آلية هجوٍم على اآلخر

لغيـب،  من هنا فإنّ حبثنا هذا سيوقف أُولئـك املتوجـسني مـن حبـوث علـم ا        
ليجعل ذلك شواهد تارخييـة تعـزز مـن اجتـاه املدرسـة اإلسـالمية األصـيلة وليبـدد          

.نخماوف اآلخري
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..ةـــإطالل

معـامل الواليـة والـويل، وكـان        إعـالن كانت واقعة الغـدير مبثابـة اإليـذان يف          
ــة       ــة واملدين ــني مك ــدة ب ــصحراء املمت ــري ال ــسلمني يف هج ــن امل ــاع اآلالف م الجتم

ليلقـي علـيهم خطابـاً      2م يف ذلك املوضع من غدير خـم بـأمر الـنيب             وعسكر
فلما أقروا بـذلك أشـهدهم أن علـي    ،عاماً يشهدهم على أنه أوىل الناس بأنفسهم   

.بن أيب طالب هو وليهم

وقد أدرك املسلمون ما هلذه الكلمة من خطورة تنم عن أمهيـة تلـك الوصـية        
رج الـذي يعيـشه احلجـاج القـافلون إىل          وكون االجتماع يف مثـل هـذا الظـرف احلـ          

أهليهم وهليب الصحراء الشاسعة، وعلى كثبان الرمل اهلائجـة بعواصـف الـصيف             
عـة واحـدة لـتحط    دفمل يعـذرهم أال جيتمعـوا، فـاجتمعوا      2امللتهبة إال أن النيب     

رحاهلم بعد مسرية شاقة طويلة، والنيب يستمع ملا يـوحى إليـه مـن أمـر اهللا يف علـي         
قومـه وينـذر أمتـه ويـشهدهم أنـه أوىل النـاس بأنفـسهم وعلـي أوىل النـاس          ليبلّـغ  

...نعم: بأنفسهم فضج الناس بأنه
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كنت عند أيب جعفر حممد بن علي وهو حيدث الناس إذ قام إليـه رجـل مـن          
:ـ فقال لهـي رصبـ كان يروي عن احلسن الـأهل البصرة يقال له عثمان األعشى 

بن رسول اهللا جعلين اهللا فداك ان احلسن خيربنا أن هذه اآلية نزلت بسبب   يا ا 
.رجل وال خيربنا من الرجل

>Q  P   O  N  M  L  K  J<.

: فقال

2خياف، ان جربائيل هـبط علـى الـنيب     لو أراد أن خيرب به ألخرب به، ولكنه       

: فقال له

.ان اهللا يأمرك ان تدل أمتك على صالم فدهلم عليها

: هبط فقالمث

.اهللا يأمرك أن تدل أمتك على زكام فد هلم عليهانّإ

: مث هبط فقال

.اهللا يأمرك أن تدل أمتك على صيامهم فدهلمنّإ

: مث هبط فقال

.اهللا يأمرك أن تدل أمتك على حجهم ففعلنّإ

: مث هبط فقال

اهللا يأمرك أن تـدل أمتـك علـى ولـيهم علـى مثـل مـا دللتـهم عليـه مـن                   نّإ
.وحجهم ليلزمهم احلجة يف مجيع ذلكصالم وزكام وصيامهم 
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قــومي قريبــو عهــد باجلاهليــة وفــيهم تنــافس  نّإيــا رب :رســول اهللافقــال
.وفخر، وما منهم رجل إال وقد وتره وليهم وإين أخاف

:فأنزل اهللا تعاىل

>Q   P    O   N   M   L   K   JR W   V   U     T   S
X<.

.يريد فما بلغتها تامة

>]  \    [  Z<.

: طالب مث قالفلما ضمن اهللا له بالعصمة وخوفه أخذ بيد علي بن أيب

يا أيها الناس من كنت مواله فعلـي مـواله، اللـهم وال مـن وااله وعـاِد               
ه وأبغـض مـن   ــذل من خذله وأحب من أحب   ـوأنصر من نصره وأخ    ،من عاداه 

.أبغضه

بـشيء أحـب إيلّ مـن هـذا       ما انـصرفت إىل بلـدي       : فقال عثمان : قال زياد 
.)١(احلديث

ــنيب   ــة   2فكانــت خمــاوف ال ــهوٍر بتــهور األنفــة اجلاهلي ــٍع مت تــشري إىل واق
ومنافسة احلظوة بـل قـل التـسلّط تمـٍع مل يـستطع أن يقتلـع مـن جـذوره املتعفنـة               

شديد التوجس ودواعي التريث حاضـرة للتـروي    2بتوجهاا وكربيائها، وكان    
عمه، فالقبائلية اجلاهلية ال تزال تنشب أظفارهـا يف ذلـك اجلـسد    يف بيان والية ابن    

هالفيت الذي ال يزال دِنفاً مما أملّ به من معارك وحروب حىت فتح اهللا لنبي...
           

 .٢٥٤: ١شواهد الترتيل للحاكم )١(
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يف التبليـغ تـردداً حقيقيـاً بـل هـو إظهـار اهلـاجس          2ومل يكن تـردد الـنيب       
مـرد علـى اخلـري وتتنـازع     الطبيعي ملا تعتمله النفس اإلنسانية حني تصارع إرادات تت      

... مع احلق من أجل ذاا وبقائها
حينما تريث يف التبليـغ فقـد أراد إظهـار احلـق وبيـان أن      2بل وكان النيب  

هكذا يتجاذب احلـديث يف الواليـة بـني تفـسٍري        ،األمر ليس بيده بل هو من السماء      
منواهلـا عـصور     بالرواية، وبني قراءة ملفاهيم عقائدية نسجت على       لآلية أو تعريفٍ  
،تقطع على رأي يقطـع معـه نزاعـات املـشارب املختلفـة       دون أن  ،املعرفة املتطاولة 
ــرؤى املتعارضــة مبــا يــضيف جهــداً جهيــداً يف جمــال البحــث   ،واآلراء املتباينــة وال

.والتحقيق
إنّمهمة النيب واإلمام مبا اما قيادتني تقـودان اتمـع إىل حيـث الكمـال، فـ       نّإ

ينحصر على نطاق واحد بل يشمل كل الصعد وعديد ااالت، فالـصعيد           الكمال ال   
.الدنيوي متمم للسمو األخروي الذي يسعى إليه اإلنسان ويكدح من أجله

>H     G  F  E     D  C  B   A<)١(.
فالسعي احلثيث والعمل اجلاد الذي البد أن يبذله اإلنسان من أجل الوصول  

وهو كماله وبلوغ شأوه البد من مبلٍّغ يوصـله إىل ذلـك   خروي إىل مرتبة اجلزاء اُأل   
. الرضا والقبول اإلهلي الذي من خالله يصل اإلنسان إىل غايته

تـه  ة وعناية ربانية تتناسب ومهم    أن حيظى برعاية إهلية تام     غ البد ذلك املبلّ  نّإ
صوم سـواء  ذلك ميكن أن يطلق عليه بالوالية اليت ميتلكها الـويل املعـ    الرسالية، كلّ 

.كان النيب أو اإلمام، وعلى هذا يدور حبثنا إذن
           

 .٦: شقاقاالن) ١(
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تقسيم الوالية

تنقسم الوالية إىل واليتني أحدمها تتعلق بعـامل امللـك وامللكـوت والتكـوين،             
.واألخرى ترتبط بالوضع التشريعي أي بعامل التشريع

.تسمى بالوالية التكوينية:فاألوىل

.لتشريعيةيطلق عليها بالوالية ا:والثانية

...فما املقصود من هذين املصطلحني؟ وما املراد من هذين االطالقني؟





الوالية التكوينية





٢٥

جيحد ال أحد يعتقد أن األمور خارجةٌ عن إرادته تعاىل بل األمر كله هللا وال    
ذلك إال مكابر، ويف الوقت نفـسه فإننـا ال نلغـي إرادتـه تعـاىل يف أن يكـرم بعـض            

فيفوض بعض األمور إليهم ليتصرفوا بقدرته ولـيس خارجـاً عـن قدرتـه أو              عباده
       ـا  بعيداً عن إرادته وهكذا هي كرامة اهللا ألوليائه كما ذكرها القرآن الكـرمي ونـو ه

:يف أكثر من موضع، وهذه بعض مناذجها

النموذج األول

تطالعنا قصة عرش بلقيس والتحدي الذي قام به بعـض رجـاالت سـليمان              
إظهار ملك النبوة ووالية من آتـاه اهللا العلـم واحلكمـة وسـخر لـه بإذنـه بعـض                    يف  

فبعد اكتشاف مملكة بلقيس وان قومها كان يعبدون من دون اهللا،           . شؤون التكوين 
ــه بإظهــار مــا آتــاه اهللا مــن   Dأراد ســليمان  ان يــرجعهم إىل طاعــة اهللا وعبادت

كـن هلـا أن تـصمد يف وجـه هـذا      إمكانية التصرف وأن مملكة بلقـيس الدنيويـة ال مي       
:حديناالعطاء اإلهلي واملنحة الربانية، كان التحدي ذ

.حتدي سليمان ململكة بلقيس: أحدمها

.حتدي سليمان إلمكانية اجلن: وثانيهما

فلقد كان اإلعجاز الذي أراده سليمان أن يظهر ملكـه فيـه بـأن          :أما األول 
ء وأن حكمه مـاٍض علـى كـل مـا جيمعـون      كل شيعلىةبالغأراهم أن قدرة اهللا   
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وبالفعل فإتيان عرش بلقيس، ذلك العرش املرصع بـاجلواهر واحللـي والـذي يـزن           
يف العمل نيحجماً ال يقوى على اإلتيان به إال عصبة من األشداء األقوياء املتمرس

الشاق كل ذلك يتم يف أقل من حلظة وهي مدة ارتـداد الطـرف وكـان ذلـك جـرى        
الذي أرسلته بلقيس إىل سليمان ديـة امللـك والدولـة الـسبئية، إال أن              أمام الوفد   

جلب العرش كان إيذاناً بسقوط هذه الدولة وايار قوا أمام قوة ويل اهللا والـذي        
ملكه من ملك اهللا تعاىل، وذا آمنت بلقيس وقومهـا ـرد مـا رأوه مـن التحـدي           

ت واليته على األشياء والتصرف ا واإلعجاز التكويين الذي مارسه سليمان إلثبا    
.اهللا تعاىليمبا يرض

ان عفريت اجلن ذلك املارد الشيطاين الـذي خـضع إلرادة سـليمان            :والثاين
ظن أنه يعجز سليمان يف اإلتيان بعرش بلقيس ملا له من القدرة غروراً ومتـرداً، إال              

ألوليائـه فاملـشاهد   أنّ الذي عنده علم من الكتاب أظهر قدرته اليت هي كرامـة اهللا       
أجريت أمام أعني الوفـد الـسبئي الـذي محـل هديـة بلقـيس وتعامـل مـع سـليمان            

.تعامل ملوك الدنيا، والصور القرآنية حتكي هذه املشاهد

>Ì    Ë   Ê   É   È     Ç   Æ   Å   Ä      Ã   ÂÍ
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فاآليات ترسـم صـورة احلـدث بـشكله الفـين ومعطياتـه الدراميـة ومـشاهده                 
.املتداعية بلقطاا الرائعة

ــام       ــوك بتجــربهم وطغي ــن أن املل ــيس م ــدى بلق ــت ل ــيت كان فاملخــاوف ال
ة اليت تصبح حتت سطوم من حرمـٍة        سيفسدون احلرث والنسل وليس ألهل القري     

فام يذلون عزيزها ويفتكون بأهلها وان احلل الذي ميكـن أن تكـسب بـه عطـف                
التعبري عـن هديـة   سليمان فضالً عن إظهار إمكانياا االقتصادية وقوا كذلك هو       

سطوا وهيبتها، إال أن ذلـك ال يرضـي سـليمان دون           اململكة اليت ميكن أن حتكي    
دين اهللا وطاعته ونبذهم عبادة من دونه، فغضب هللا وأبـدى اسـتعداده       الدخول يف 

مبقابلتهم عسكرياً لكن بعد أن يظهر هلم ما آتـاه اهللا مـن امللـك والنبـوة والتـصرف        
.فكان أمام أعني الوفد هذا احلوار

>  H  G  F  E   D  C  B  A   @I<.
خدمها سـليمان يف إخـضاع   وىل اليت سيست  فالتحدي باإلعجاز هو احملاولة اُأل    

.هؤالء وتسليمهم

>UTSRQPO NMLKVW Z Y  X[<.
           

 .٤٠ــ ٣٥: النمل) ١(



.................................. 

فهذا املارد الشيطاين أشار على سليمان أن يـستخدم قوتـه مـن أجـل إظهـار             
طاعته له وتقربه إليه ظاناً من أن سليمان ال ميتلك هذه القوة االعجازيـة بـل أكثـر     

د أوصـيائه املقـربني إليـه أن       منها فأراد أن يظهر سليمان له إمكانيته فأشـار إىل أحـ           
.يتحدى القوة الشيطانية بالقدرة اإلهلية وحييط غرور هذا املارد

>    i  h  g  f    e    d  c  b  a       `  _     ̂   ]j<.
فالذي عنـده علـم مـن الكتـاب تـصرف تـصرفاً أظهـر معـه إرادة اهللا تعـاىل              

اىل يؤتيـه امللـك والواليـة يف    وعجز مـن دونـه، وأن الـذي يكـون يف طاعـة اهللا تعـ              
التصرف على األشياء، وبالفعل كانت هذه احملاولة إحباط لكـل وسـائل التـضليل               
واالنكفاء على الذات والتمرد على اإلرادة اإلهلية، هـذه هـي الواليـة يف التـصرف       
ــاهللا       ــان ب ــليمان أن يخــِضع اآلخــرين لإلمي ــا س ــن خالهل ــث متكــن م ــويين حي التك

.وبرساالته

ج الثانيالنموذ

ومل يزل إبراهيم النيب يهيم يف ملكوت اهللا عاشقاً جلماله وكماله فهـو اخلليـل    
. الذي اختاره اهللا واصطفاه

كـان إبــراهيم يدفعـه حبــه هللا أن يــرى مـن عظــيم قدرتـه ليظهــره بتجليــات     
العارف الوله حمباً للكمال مأخوذاً بسلطان ربه وقدرته، فسأله عن كيفية إفاضة اهللا 

ة على أجزاٍء مقطّعٍة األوصال لرييـه مـن قدرتـه ومل يـسأل كيفيـة حتقـق هـذه                  للحيا
األجزاء حلياٍة مفاضٍة عليها، فهو مذعن لقدرته تعاىل لكنه ال يدري كيفية اإلفاضة    

.للحياة
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`   _   ^   ]    \   [   Z      Ya  c  b
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pqy           x  w  v  u  t  s  r<)١(.

فكل ما آتاه اهللا تعاىل من هذه الوالية متعلقـةٌ مبهمتـه الرسـالية فمـن خـالل       
احلجة على بين إسرائيل، وأعلمهم أن ذلك اخلارق للعـادة  Dعيسى   ذلك ألقى 

من االعجاز الذي قدمه هلم ينبئ قربه إىل اهللا وأنه مرسلٌ من لدنه سبحانه إذ ابتدأ  
:اآلية بقوله

>L  K  J  I<.

.وختمها بتعداد ما ميكن أن يفعله من اعجاز

>y           x  w  v  u  t  s  r<.

ايــادة املعــصومة أن تكــون مرتبطــةً بــاهللا تعــاىل ومــن آثــار هــذ  فمقتــضى الق
االرتباط هو احلصول على واليٍة للتصرف الكوين بإذن اهللا تعاىل، فـسياق اآليـات              
منوط احلجية مبا يقدمه عيسى من إمكانية التصرف، وبذلك ستكون فاعلية التـأثري              

.يف التكوينات سبباً يف انصياع الناس للتصديق واإلذعان

نّ هــذا االســتعراض القــرآين يثبــت لنــا واليــة التكــوين ألنبيــاء اهللا تعــاىل،  ا
والظاهر أن هذه الوالية تشتد وضوحاً فيما إذا كان النيب له مهمة القيادة واإلمامـة             

د جتـ إبراهيم وعيـسى وسـليمان وموسـى        فاحلديث عن أنبياء اهللا تعاىل ك     للمجتمع  
           

 .٤٩ــ ٤٨: آل عمران) ١(
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اآليـات القرآنيـة عـن وضـوح ظـاهرة      استعراضاً قرآنيـاً هامـاً مـن خاللـه تتحـدث        
الوالية التكوينية ودائرة هذه الوالية إذ تضيق وتتسع تبعاً ملهمـة ذلـك الـنيب أو ذاك        

قيادة أمته وإيصاهلا إىل اهلداية الربانية، إذ املعلـوم أنّ  مسؤوليةوبقدر ما يتحمل من  
:اهلداية على حنوين

.يصاليةإهداية : واألخرى، رائيةإهداية : أحدها

ــق املبــادئ التــصديقية     ــة تتعلــق بالعقــل النظــري وشــؤونه مــن حتقي فاالرائي
للمكلف وتصور اخلري والشر والعقاب والثواب واحلـق والباطـل والنـور والظلمـة،              

لتبليغي ميارس دور اهلداية االرائية، يف حني تتعدى مهمة بعـض  اوالنيب تبعاً للواقع    
.األنبياء إىل اإلراءة االيصالية

صالية فهي اهلداية اليت يسعى من أجل إجيادها النيب أو اإلمام إليصال أما االي 
ومعرفـة هـذا التكامـل والـسعي مـن         ،املكلفني إىل الغاية عن طريق حتقق تكاملهم      

مام سواء كان نبياً أو وصياً هي قيادة األمة وهذه القيـادة تقتـضي             أجله، فمهمة اإل  
.ىل املنتهىالسعي للوصول إىل غاية الكمال فهي ايصالية إ

االيصالية أهم من االرائية

مـن هنــا أمكــن القــول أن اهلدايــة االيـصالية أشــرف يف مهمتــها مــن اهلدايــة   
االرائية إذ ميكن أن نصور أن اهلداية اإلرائية تشريعية يف حني أن اهلدايـة االيـصالية                 
ــة صــرفة دون مراعــاة    تنفيذيــة، مــع العلــم أن التنفيذيــة ال تعــين أن تكــون تنفيذي

ــة    ا لتــشريع فالبــد أن حتــتفظ بكمــاالت التــشريع لتنفــذ علــى ضــوئه حتقيــق الغاي
.والوصول إىل اهلدف
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انّ تصوير اإلرائية بأا تنفيذية ال يعـين حرفيـة املـصطلح واجلمـود عليـه، إذ           
تنفيذية اإليصالية فيها جنبة تشريعية بـل هـي يف حقيقتـها تنفيذيـة تـشريعية حينمـا                

إذن فاإليصالية تشريعية لكنـها يف مرحلـة متقدمـة فهـي             تكون لدى اإلمام أو النيب    
.تنفيذ تشريعي أو فقل تشريع تنفيذي كذلك

:ولعلّ يف تقريبنا للهدايتني نلتزم بالتصور التايل
انك حينما تسأل أحدهم عن مكان معني فانه يصف الطريـق الـذي تـسلكه         

يـق الوصــف  للوصـول إىل هــذا املكـان واهلــدف، مبعـىن إراءة اهلــدف لـك عــن طر    
واإلحياء واملشافهة ونطلق على ذلك بأنه هداك داية إرائيـة لغـرض الوصـول إىل             

.املكان أو اهلدف املطلوب

يف حني حينما تسأل أحدهم عن املكان املراد الوصول إليه وغايتـك املبتغـاة              
فانه يصفه إليك مث يأخذ بيدك ليوصـلك إىل اهلـدف الـذي تريـده، وهـذه العمليـة              

ا باهلداية االيصالية، وبالتأكيد فقد أرشدك الثـاين باإليـصال إىل هـدفك           يطلق عليه 
مباشـرة ومعـىن هـذا أن الـذي يقــودك إىل هـدفك مباشـرة سـتكون مهمتـه أعظــم         

.وأشرف من ذلك الذي اكتفت مهمته بالوصف واإلرشاد

إىل أهليـةٍ  نّ مهمة اإلمامة هي قيادة األمـة إىل حيـث اخلـري والكمـال حتتـاج          إ
اهلي دائم ال ينقطـع، ولكـي يبلـغ الـنيب أو اإلمـام شـأواً يف        تكاملة وتسديد كاملة م 

األمة ومقاماً يف التبليغ فالبد أن يثبت قربه عنـد اهللا تعـاىل ومرتلتـه لديـه وخاصـته           
عنده، وكل ذلك ال يتم إثباته لدى الناس وتعريفه عندهم إال من خـالل إحـداث         

ـ  الكونيـة ما يعجز عنه اآلخرون، فتصرفه يف األمور     ـ  مـثالً ــ ناشـئٌ عـن القـرب    ــ
.اإلهلي الذي حصل هلذا الويل
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الوالية التكوينية والتداعيات السياسية

يمن املؤسف حقاً أن ينجر بعضهم إىل دعاوى تنطلـق مـن طمـوح شخـص               
اء النفسي الـذي يـسيطر علـى       ن دفع ذلك باجتاه اإلحي    ووحياول اآلخر  ،غري مشروع 

م من قضية احلقأحاسيس البعض وتوجهام منافسة لكل ما من شأنه أن يقو.

ألصــحاب معاويــة وحماولتــه ترســيخ فكــرة Dيف حماججــة اإلمــام علــي 
مـن أن  : لونـاً آخـر مـن حماججاتـه هـذه     Dاألحقية باخلالفـة واإلمامـة، أظهـر     

اإلمام ال يكون إماماً إال أن متيزه إمكانياته يف التصرف باألمور التكوينيـة، وإحيـاء          
وتى، وغري ذلك مما يعجـز عنـه اآلخـرون، كمـا كانـت الواليـة يف ذلـك لعيـسى                   امل

.!وموسى وغريمها من األنبياء، وإال فما الفرق بينه وبني باقي الناس؟

وهذه احملاججة مل تقتصر على معاوية فقـط بـل هـي تـشمل كـل مـن ادعـى              
. املدعنيمقاماً ليس له، وحقاً ليس فيه، وهي حماججة أربكت الكثري وأسكتت

أمـري املـؤمنني  فقد روى السيد املرتضى بسنده مرفوعـاً إىل ميـثم التمـار عـن            
: رقى من املنرب مراقياً مث تنحنح فسكت النـاس، فقـال   Dأمري املؤمنني نّإ: قال

رحم اهللا من مسع قويل فوعى، ونظر فاستحىي، أيها النـاس إنّ معاويـة يـزعم انـه       «
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اإلمام إماماً حىت حييي املوتى أو يرتل من الـسماء مطـراً   ، وانه ال يكون   أمري املؤمنني 
.)١(»أو يأيت مبا يشاكل ذلك مما يعجز عنه غريه

ان يتحدى هذه الوجودات غري املشروعة مبطالبتـها  Dوهكذا استطاع اإلمام  
لإلتيان مبا يعجز عنه غريه، وإال كيف يدعي اإلمامـة وهـو غـري قـادر علـى التـصرف،        

.اإلمامة إمكانية التصرف الكوين ليثبت القرب واملقام األسىنوكأن من مالزمات

إنّ هذا االستدالل من أخطر ما نبه عليه اإلمام يف حماججاته      : وميكن القول 
تثقيـف  الإلثبات شـرعيته وإبطـال دعـوى اآلخـرين، لـذا فإنـك جتـد انّ حمـاوالت          

وينية وثبوا قد راجت باالجتاه املعاكس ُألطروحة أهل البيت يف إثبات الوالية التك
إىل احلد الذي صوره اآلخرون أنها من أفكار الغلو ومقاالته، وذلك لـسد الطريـق        
على مثل هذه االستدالالت اليت طالب ـا أهـل البيـت خـصومهم يف إثباـا، إن                

.!كان هلم حق احلاكمية والسلطنة كما يزعمون

ودحر تخرصات المشككين... تكوينيةالوالية ال

حمـاوالت إقـصاء خمتلفـة االجتاهـات وبـأنواع           Eواجه أئمـة أهـل البيـت        
:متعددة أبرزها

أوالً

اإلقصاءات اليت مارستها األنظمة السياسية واليت حاولت مـن خالهلـا إخفـاء         
ختفـى عليهـا    معامل أهل البيت وإبعادهم عن األمة، مع العلم أن هـذه األنظمـة ال             

وغريها، إال أن املنافسة الـشديدة واخلـوف علـى          مكانة أهل البيت الدينية والعلمية    
           

 .١٧١: ينابيع املعاجز للسيد هاشم البحراين) ١(
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        ا أن حتـدالسلطان دفع هؤالء إىل مواجهة أهل البيت بكل الوسائل الـيت مـن شـأ
من حركة األئمة يف األمـة، إال أنهـم واجهـوا هـذه التحـديات بثبـاٍت أحـبط معـه                  

.حماوالت األنظمة وأفشلها

ثانياً

فكرية املناهضة ألهـل البيـت، وهـذه ال         اإلقصاءات اليت مارستها التيارات ال    
تقل عن اُألوىل يف املواجهة اليت عاناها أهـل البيـت وأتبـاعهم، فقـد عملـت هـذه                
التيـارات علـى حمــاوالت التثقيـف املنـاوئ، واختلقــت وسـائل التـصدي الفكــري       
والثقايف، حيث طرحت الشبهات والتشكيكات من أجل إيقاف املد الواسـع الـذي          

.يف أوساط األمةEيت حيظى به أهل الب

ثالثاً

اإلقصاءات اليت مارستها اجلماعات املنحرفة داخل الكيان الشيعي من الذين         
اعترضتهم شبهات عقائدية أودت م إىل الركون واالنعزال عن فكر أهل البيت،         
ــال الزيديــة وأصــنافها، والفطحيــة    ــد اســتحدثته هــذه الــشبهات أمث إىل فكــر جدي

، والعـشرات مـن تلـك التوجهـات املختلفـة، إال أن بعـضها           واإلمساعيلية والواقفـة  
ِئودا املناهضة واملنافسة ُألطروحة أهل البيـت وبقيـت يف         تدون أن تتصاعد تيارا

ذمة التاريخ، وظلت عقائدهم على املستوى التنظريي فقط، يف حني تنامى بعـضها           
الــساذجني وشــكّل ديــداً واضــحاً للمجتمــع الــشيعي الــذي عــاىن بعــض أفــراده

البسطاء من حركة مضطربة خلقتها هذه التيارات يف بداية نشؤها، إال أن التـصدي      
.أوقف هذه التيارات يف مدها وتناميهاEالفكري من قبل أهل البيت 
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رابعاً

ويتمثـل هـذا التيـار بـبعض البـسطاء       ،  إقصاءات من داخل الوجـود الـشيعي      
، ويتعاملون  Eمقامات األئمة    يدركونالنظرة السطحية البسيطة الذين ال     يذو

.معها على أا إحدى نزعات الغلو املنهي عنه من قبل األئمة

:لذا

فقد تعامل األئمة مع هؤالء حبذٍر تام، متجنبني املواجهـة معهـم يف نزاعـات          
فكرية ال حيتملها وعيهم وثقافتهم، موصني بذلك أصحام أن ال يثريوا ذلك لئال            

ت يف أفكارهـا وتوجهاـا وأن يتعـاملوا معهـم باحلـسىن       ترتبك بعض هذه الوجودا   
وبأسلوب ال يعرضهم إىل االحنراف لعدم حتملهم كـل مـا يطرحـه أصـحام مـن           

.مقامام وفضائلهم

لقد سامهت هذه التيارات يف خلق جو من الفوضى والرتاعات املرجتلـة الـيت            
تعمـل علـى تعثّـر    حاولت الوقوف بوجه أطروحات اإلمامة، والـيت مـن شـأا أن             

جهود الترشيد الفكري الذي يفرضه الظرف القائم آنذاك من تقدمي رؤية صحيحة            
.Eوناضجة عن إمامة أهل البيت 

لقد واجه أهل البيت محلةً عنيفة مـن أكثـر مـن تيـار وكانـت كلـها تتفـق يف                  
جهودها من التشكيك بإمامتهم، أو حماولة التقليل من مقامـام إال أـم واجهـوا               

ك التحدي بتحٍد آخر ال ميكن ألحدهم أن يكـابر يف اإلذعـان إىل دعـواهم، أو                ذل
أن يذعن إال أنه ال يريد االعتراف بذلك لدواعي التقليل من شأن إمامتهم منافسةً   

.هلم ومكابرة
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آلية خطاب ُأخرى

ان البعض يتجه باجتاه إثارة التـساؤل ال بـسبب التـشكيك بـل مـن أجـل             وك
ــام ا  ــامهم أمـ ــار مقـ ــات   إظهـ ــم يف إثبـ ــو أســـلوب مهـ ــوقفني وهـ ملنكـــرين أو املتـ

استعمله بعض أصحام فيما إذا اضـطر هـؤالء إىل إثبـات إمامتـهم              Eإمامتهم
عن طريق إثارة التـساؤل والتـشكيك مـن أجـل الوقـوف علـى معـامل معجـزام،                    

عـن طريـق التـصرف      Eوهذه بعض احملاوالت اليت أثبت فيها أئمة أهل البيـت           
تهم، كأن يسأل أحدهم اإلمام أن ميارس اإلعجاز يف إحيـاء ميـٍت أو     التكويين إمام 

اإلخبــار عــن ضــمائرهم، أو اإلجابــة علــى تــساؤالت يعجــز عنــها اآلخــرون يف   
.التعاطي معها

وسنشري إىل بعض النماذج اليت زاول من خالهلـا األئمـة حاكميتـهم وإثبـات                
:مشروعيتها عن طريق واليتهم التكوينية

وهـو علـى     Dلقيت علي بن موسى الرضـا       : سهل قال  عن إبراهيم بن  
مـن أركبـك هـذا وتـزعم أكثـر شـيعتك أن أبـاك مل يوصـك، ومل             : محاره فقلت له  

.يقعدك هذا املقعد، وادعيت لنفسك ما مل يكن لك

.وما داللة اإلمام عندك؟: فقال يل
.أن يكلم مبا وراء البيت، وأن حيىي ومييت: فقلت
.)١(آخر الروايةإىل ... أنا أفعل: فقال

وعن سليمان بن مساعة وعبيداهللا بن حممد عن عبد بـن القاسـم بـن احلـرث          
: عن أيب بصري قال

           
 .١٧٢: نابيع املعاجز للسيد هاشم البحرايني) ١(
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أن األوصياء لتطوى هلم األرض ويعلمـون مـا عنـد       :Dقال أبو عبداهللا    
.)١(أصحام

: جعفر بن حممد بن قولويه قال: ويف كامل الزيارات

ي عن أبيه عـن علـي بـن حممـد بـن      حدثين حممد بن عبداهللا بن جعفر احلمري     
محاد البصري عن عبداهللا بن عبدالرمحن االصم عن عبداهللا بن بكر االجساين عن      

: قالDأيب عبداهللا 

.قلت له هل يرى اإلمام ما بني املشرق واملغرب؟

يا بن بكر فكيف يكون حجة اهللا على ما بني قطريهـا وهـو ال يـراهم               : قال
.وال حيكم فيهم؟

.حجة على قوم غيب ال يقدر عليهم وال يقدرون عليه؟وكيف يكون 

.؟وكيف يكون مؤدياً عن اهللا وشاهداً على اخللق وهو ال يراهم

وكيف يكون حجة عليهم وهو حمجـوب عنـهم وقـد حيـل بينـهم وبينـه ان                   
:يقوم بأمر اهللا فيهم واهللا يقول

>     w  vuy  x<.

مـن  2يقوم مقام النيب     2يعين به من يف األرض واحلجة من بعد النيب          
بعده وهو الدليل على ما تشاجرت فيه األمة واألخذ حبقوق النـاس والقـائم بـأمر             

: اهللا واملنصف لبعضهم من بعض فإذا مل يكن معهم من ينفذ قوله وهو يقول

>Å  Ä  Ã  Â  Á   À<.
           

 .املصدر نفسه) ١(
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:فأي آية يف اآلفاق غرينا أراها اهللا أهل اآلفاق وقال تعاىل

> $  #  "  ! (  '  &  %)<.
.!؟)١(فأي آية أكرب منا

أن ينظّـر للواليـة التكوينيـة وملوجباـا، فقـد أكـد            Dوقد حرص اإلمام    
اإلمام أن حاجتهم هلذه الوالية هي من مقتضى إمامتهم وقيادم لألمة، فاألمة ال             

.لقُريب عند اهللا تعاىلاختضع إال ملن امتلك هذا املقام 

Dوخالصة حّجة اإلمام 

ال نّ مقتضيات واليته أن يكون شاهداً على النـاس، مطّلعـاً علـى أعمـاهلم       ا
.يحجب عنه من كان شاهداً عليهم ضرورة؟

فضالً عن الفصل يف نزاعام واحلفاظ على حقـوقهم واإلنـصاف هلـم عنـد            
.تشاجرهم فيما بينهم، فكيف يغيب عنه شأم وقد جعله اهللا حجته ووليه؟

قـال  : روى الصفّار مرفوعاً بسنده إىل مساعة بن مهـران قـال          الدرجات  في بصائر ف
ه ليتناوهلـا  نإعزب شيء منها و  يمام يف فلقة اجلوز فما      الدنيا تمثّل لإل   نّإ: Dأبو عبداهللا   

.)٢(يعزب عنها شيءيشاء فالمن أطرافها كما يتناول أحدكم من فوق مائدته ما

دخلت على أيب احلسن    : الويف عيون املعجزات عن علي بن محزة الثمايل ق        
جعلت فـداك مب  : وكان يكىن أبا احلسن وأبا إبراهيم فقلتDموسى بن جعفر    

.يعرف اإلمام؟
           

 .٣٢٨: هكامل الزيارات البن قولوي) ١(
 .١٨٥: ينابيع املعاجز) ٢(
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:خبصاٍل: فقال

النص من أبيه عليه، ونصبه للناس علمـاً حـىت يكـون علـيهم حجـة             : أولّها
إماماً وعلماً، وكـذلك األئمـة نـص         Dأمرياملؤمنني   2كما نصب رسول اهللا     

لى الثاين ونصبه حجة وعلماً أن تسأله فيجيب فتسكت عنه فيبتدئ وخيـرب     األول ع 
الناس مبا يكون يف غد، ويكلم الناس بكل لسان، ويعرف منطق الطري، والـساعة،          

.أعطيك العالمة قبل أن تقوم من مقامك؟

فما برحت حىت دخل علينا رجل مـن أهـل خراسـان فـتكلم بالعربيـة             : قال
مـا مـنعين أن أكلمـك بكالمـي إال ظـين          : ال اخلراساين بالفارسية، فق  Dفأجابه  

سبحان اهللا إن كنت ال أحـسن أجيبـك فمـا فـضلي           : Dبأنك ال حتسنه، فقال     
.عليك؟

يا أبا حممد ان اإلمام ال خيفـى عليـه كـالم أحـد مـن النـاس وال         : مث قال يل  
.)١(منطق الطري والبهائم، فمن مل يكن فيه هذه اخلصال فليس بإمام

أن يؤسسوا رؤيـةً متكاملـة يف معرفـة اإلمـام          Dئمة أهل البيت    استطاع أ 
بعـد  ،فترة حرجة متر ا األمـة     2د كانت فترة ما بعد النيب       ـفق،ومتيزه عن غريه  

أن تصاعدت وتائر املدعيات يف االجتاه املعاكس لألطروحة النبوية اليت تبنت تعيني             
ــام وأُ ــشكٍل   اإلم ــدعيات ب ــاقم امل ــئال تتف ــه، ل ــوي  ســس معرفت ــود النب ــبط اه حي

كانـت ناجحـة يف      Eالتأسيسي، إال أن أسس التحدي اليت وضعها أهل البيـت           
صد عادية األطروحـات الـسياسية الـيت حاولـت أن ختلـق مـن احلـاكم الـسياسي،                    

.حاكماً شرعياً يتقمص خالفة الرسول بتنظرياٍت تقفز على كثري من الثوابت
           

 .٩٩: للشيخ حسني بن عبدالوهابعيون املعجزات) ١(
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مشكلة الحداثة اِّـعرفيةالوالية التكوينية لألئّمة و

الفهم العام للوالية التكوينية يتعثر فيمـا إذا تعاملنـا معـه علـى األسـاس                 نّإ
العقلي الـِصرف، أي إذا أدخلنـا مفـاهيم الواليـة ضـمن الـدائرة العقليـة الـضيقة،               
وضيقها يرجع إىل حمدودية العقل يف التعامل مع هذه القضايا اليت يتكفلـها الغيـب             

لذي يعجـز معـه اإلنـسان أن يتـصرف فيـه علـى األسـاس العقلـي،             يف الالحمدود ا  
فالعقل مع أنه يبارك كل ما يقع يف ضمن مفاهيمه فهو كذلك يلغي كل مـا خيـرج         
عن قدرته يف الفهـم االسـتيعايب هلـذه القـضايا، إال أن تـضحيات اإللغـاء وخـسائر         

.الشطب ستكون أكثر عنها من حاالت القبول والتلقي

إذ كانــت ... ائر هــذه املــشكلة مــع تفــاقم دعــوة احلداثــةلقــد تــصاعدت وتــ
احلداثة وتوجهاا يف النـصف الثـاين مـن القـرن املاضـي حتقـق نوعـاً مـن                    » حركة«

التمرد على املـألوف، وذلـك بعـد أن فـسح احلـداثويون للعقـل أن يتحـرك يف غـري          
سـالمي  ، وإذ قلنا املسموحة فان للعقل احترامه يف الوعي اإل     »املسموحة«مساحاته  

العام لكن له حدوده كذلك، ويبدو أن احلداثة كانت ردة فعل لبعض النخب الـيت              
ســأمت الفهــم الــساذج والتفــسري املتواضــع للبنيويــة اإلســالمية بكــل توجهاــا يف 
طروحات التقليدية السلفية اليت تبنت التفسري اإلسالمي بـصيغه الـساذجة وشـطب             
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لذي يطلقـه املعـصوم مترمجـاً لـإلرادة اإلهليـة          املفاهيم اليت تبناها النص املعصومي ا     
احلقيقية، فإزواء النص املعصومي أودى بقيم املفاهيم اإلسـالمية الناضـجة وأثـرى           
توجهــات التمــرد حبركتــها العنيفــة الــيت ســحقت معهــا كــثري مــن القــيم والتزمــت   
طروحات حداثوية تعتقد أا البديل إال أن مشكلة احلداثة صارت تـساوق مـشكلة     

.تمرد على املألوفال

ـ  فمثالً جتد مفاهيم الوالية التكوينية من قبل البعض تساؤالً إال أنه يتنامى         ــ
إىل حالة مترد على كثري من القيم، فيما إذا أخفق هذا البعض جبدية يف           ــ   ولألسف

ــق املوضــوعي  ــة   نيالبحــث والتحقي ــرآن الكــرمي مــن والي واإلذعــان مبــا ورد يف الق
ةالكونيـة يف املفهـوم اإلهلـي قائمـ    ألنبياء، ولو متعنـوا أن القـضية  التصرف الكونية ل 

على املعىن الغييب وأن املعطيات الغيبية هي الفاصل احلقيقـي الختيـار اإلميـان وهـو       
املـسرية التـصحيحية     نية هللا تعاىل لسلك أولئـك احلـداثوي       الفيصل األخري يف العبودي   

.على أحسن خطاها

ض أوقعته مسرية التصحيح لبعض املفاهيم املرجتلـة     إننا ال ننكر أن البع     ،نعم
يف قبــضة املفهــوم الغــريب للحداثــة، فــالغربيون كانــت حركتــهم احلداثويــة ســابقة   
للحداثة العربية بقرون حيث التعاليم الكهنوتية لدى الكنيسة أجحفـت يف تعاطيهـا     

، الذي ألغي مع القاعدة، مبا فيها القواعد النخبوية اليت مل تطق هذا الوضع املزري           
الطريــق املعــريف علــى ذلــك اجليــل الطــامح معــه دور العقــل إلغــاًء جمحفــاً وأُغلــق

معه اهتزازات غـري طبيعيـة       أولد ياًفكانت ردة الفعل العنيفة حتد    ،بتوجهاته العلمية 
وذلك على أنقاض ،»احلداثة«ما يسمى عندنا اليوم بـوأحدث،يف املنهجية املعرفية  
.ائس آنذاكالوضع املعريف الب
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؟..يون اإلسالميونووالحداث

وتكـوين  » مـريض «انطلقوا مـن واقـع نـصي        » اإلسالميني«احلداثويني   نّإ
معريف غري صحي، أجهض معه كافـة الـرؤى الطموحـة يف اجلدليـة اإلسـالمية،          
يف حني لو ترعرعت معارفهم يف بيئة نصية ساملة ورشيدة لكان األمر غري هـذا،   

وحات الثقافية تتحقق يف ظل النص املعصومي املعـريف     أي لتجد أكثر هذه الطم    
ـ   م الفطـرة، وتنـاغم مـع وجـدانيات         ءالـذي تـال   ـــ    Eنصوص أهل البيت    ـ

.املعرفة السليمة

يف نـصوصهم علـى طموحـات ذلـك اإلنـسان      Eلقد أكّد أهل البيـت   
التواق إىل املعرفة احلقيقيـة فتعـاطوا مـع هـذه التوجهـات مبـا يتناسـب والقيمـة                

فية لكل فرد من أفـراد األمـة حـىت تكاملـت املعرفـة لـديهم بكـل جزئياـا            املعر
.وقضاياها

:لذا

فإننا من هنـا نـدعو أولئـك الـذين يبحثـون عـن الواقـع املعـريف احلقيقـي              
ــن       ــدوا ع ــشاؤمية وأن يبتع ــرة الت ــك النظ ــستبدلوا تل ــالمية، أن ي ــة اإلس للرؤي

اقع متجـدد يعمـل علـى     التطرف الفكري وهم يعيشون طموحات املعرفة إىل و       
الوصول إىل احلقيقة املعرفية وذلك من خالل التعاطي مع مـا قدمـه فكـر أئمـة                  
أهل البيت دون اللجوء إىل البدائل األخرى اليت ال تعبر عـن ماهيـة جمتمعـام      

بكـلّ  وتوجهام، ولئال ينسلخوا من اجلسد األم ويصطفّون يف اجلانـب اآلخـر              
.خيباته وتعثراته
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الوالية التكوينيةةماهّي

مل يقف العلماء على ماهية الوالية التكوينية يف التصرف، فذلك موكولٌ إىل            
نفــس املتــصرف، والقــرآن مــع إشــاراته إىل هــذه الواليــة إال أنــه مل حيــدد ماهيتــها  
وحقيقتها، واألئمة ساروا على مثـل هـذه النـهج املعـريف الغـييب، فـاألمور املتعلقـة          

يتعامل معها الفهم احملدود والعقـل غـري املـدرك ملكنـون هـذا           بالغيب تقتضي أن ال     
.الغيب الشاسع يف آفاقه

ه الـبعض عـن   ريثقـد يـ  هذا اال هو التساؤل الـذي      نّ الذي نقف عنده يف      إ
هــل أن الواليــة التكوينيــة هــي خــرق : الواليــة التكوينيــة بــصيغته املــتحرية هكــذا

.للنواميس الطبيعية يف القدرة على التصرف؟

أم أن املعصوم هو واسطة فيض يفيض على عامل الوجـود يف التـدبري ويمثّـل           
.بتدبري الروح لبدن اإلنسان، أو كضرورة القلب إلدارة بدن اإلنسان؟

هذا التساؤل لعله يعترض الكثري مـن البـاحثني يف الـشأن العقائـدي، إال أن                 
.واليقنياإلجابة تبقى يف دائرة االحتماالت، والترقى إىل مستوى اجلزم



٤٥

الوالية التكوينية، هل تعني اإلعجاز؟

: ونضيف إىل التساؤل السابق إشارة أخرى وهي

هل أن الوالية التكوينية نوع إعجاز أم هي حالة أخرى مـن خمتـصات الـنيب           
.أو اإلمام هلا خصوصياا وماهيتها؟

ت ومبعىن آخر إذا كان اإلعجاز يعين خـرق العـادة مـن أجـل التحـدي إلثبـا                
الدعوى فهل ستكون الوالية التكوينية مبعـىن اإلعجـاز أم أـا حالـة مـن حـاالت             

.املعصوم؟خصوصية

وهــل تعــين الواليــة التكوينيــة هــي القابليــة علــى تغــيري املعــادالت الكونيــة   
واخلروج عن قواعدها املألوفـة بـسبب إيـداع املعـصوم ألسـرار آليـات هـذا التغـيري          

.تصرف؟والوقوف على إمكانيات هذا ال

أم أن الوالية التكوينية هي ضمن استجابة الدعاء الـذي ال يـرد كرامـة مـن                
.اهللا تعاىل هلذا الويل

أم أن قابلية التصرف تكمن يف إيداع املعصوم والـويل لالسـم األعظـم كمـا              
. تشري إليه بعض الروايات يف قضية آصف بن برخيا
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:وإذا كان األمر كذلك

ين راجع إىل قابلية هذا االسم األعظـم الـذي          هل أن السر يف التصرف الكو     
ميتلكه املعصوم فيستطيع عندها التغيري والتصرف أم أن ذلك يرجـع إىل ذات الـويل       

.الذي ميتلك االسم األعظم؟

أم أنه مركب من ذات الويل القابلة للتصرف باالسم األعظم فـضالً عـن       
ب تـ ظـم وحـده ال تتر  نفس االسم األعظم وقابليته يف التصرف، إذ االسم األع 

ــوفر علــى      ــيت تت ــل ذات املعــصوم ال ــن قب ــا مل يكــن التــصرف م ــه م ــار علي اآلث
ــديراً         ــان ج ــا ك ــريه مل ــه غ ــو امتلك ــم، فل ــم األعظ ــصرف باالس ــصائص الت خ

.بالتصرف، أم ماذا؟

كل هذه األسئلة تتوارد يف خـواطر البـاحثني إال أن اإلجابـة عليهـا تبقـى يف               
أن نــرد ذلــك إىل أهلــه ونتعامــل معهــا معاملــة غايــة العــسر بــل واالســتحالة، إال

التسليم واالنصياع واإلذعان، ألا خارجة عن دائرة العقل أي يف ضمن الغيبيات          
، واملتعلقـة بالقـدرة اإلهليـة الـيت ال ميكـن لنـا أن نقـف عليهـا أو تناهلـا               »امليتاعقلية«

لعقلـي الـذي أراده   عقولنا القاصرة، والبحث يف ذلك يعين جتـاوز احملـدود املعـريف ا          
.أهل البيت أن نعيش يف ضمن إطاره التسليمي
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دور العقلالتسليم و

إنّ التـسليم ال يعــين إلغــاء دور العقــل وميـشه، بــل التــسليم يعــين احتــرام   
القابلية احملدودة للعقل يف التعامل مع الالحمدود الغييب الذي معه يتوقّف العقل عن 

عرفية املوضوعية، وإذا كـان للعقـل مكانتـه يف حتديـد          استقصاء احلقائق الكونية وامل   
التوجه املعريف إال أنه يبقى يف ضمن حدوده املرسومة له دون أن يصل إىل مـا وراء    
الطبيعة يف مداركه ومقتنياته، ومن أجل ذلك تبنى أهـل البيـت املفهـوم القـرآين يف                 

: االسـتدالل بقولـه  حركة العقل املعرفية، حيث تساءل القرآن يف كـثري مـن مـوارد         
إىل غريه من مـوارد  » ..أفال يعقلون، أفال يتدبرون، أفال يتفكرون، لعلهم يعقلون    «

إعطاء العقل ملساحاته الطبيعية، إال أن أئمة أهل البيت شـددوا حرصـهم علـى أن          
ال يتــسيب العقــل يف متاهــات البحــث غــري الرشــيد، بــل أرادوا للعقــل أن حيــتفظ  

الوقت نفسه أن يعرف قـدر إمكانيـة حركتـه دون أن يتجـاوز          بعطاءاته الكاملة ويف  
الغيب يف تساؤالته، إذ أنّ املفردة الغيبيـة حتـتفظ بانتـساا إىل مـا وراء املـشاهدات             
احلسية اليت يعجز معهـا العقـل يف النـهوض بأعبـاء التفـسري، بـل يـرد أمـره إىل اهللا                  

هل البيت حافظـت علـى   يف العلم، وأحسب أن هذه الدعوة من قبل أ    نيوالراسخ
قداسة العقل من الشطط واخلطل الذي يلجأه البحـث غـري الناضـج للولـوج فيمـا               

» التـشرد الفكـري   «يرجع خبيبة التحير، بـل والتـشرد كـذلك، وعلـى أسـاس هـذا                
.يؤسس مبانيه اخلاطئة ويزجه يف متاهاته دون الوصول إىل حقيقٍة ما
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الوالية التكوينية لقانون العليةإخضاع 

قد حياول البعض أن يخضع األمر إىل قانون العلية حيـث احلـوادث الكونيـة          
كلها ختضع إىل مقالة العلة واملعلول، أو إخضاعها إىل قانون السببية واليت تـتحكم         

.يف القضايا الكونية

وكل ذلك يتعارض مع منطق اإلعجاز الذي تتعـاطى معـه حبـوث الواليـة،               
:ــسبقن تساءلنا فيما إوــ التكوينية

هــل أن األمــر مــن بــاب اإلعجــاز، أم هــو أمــر قــائم بذاتــه يتجــاوز األمــر  
حيث سلمنا أن القضية الغيبية ال حتتاج إىل تفسري والبحث عن تفـسري               ،االعجازي

القضية الغيبيـة ضـرب مـن ضـروب العبـث، إذ الغيـب قـائم علـى حالـة التـسليم                 
.الغييبلألمرنيواإلذعان وقد أمتدح سبحانه أولئك املذعن
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فاإلميان الغييب من مقتضيات التقوى اليت البـد أن يتحملـها اإلنـسان يف سـري      
العـروج التكــاملي، وإذا أخـضعنا مفــاهيم الواليـة إىل قــانون العليـة أو الــسببية أو     

وكـأن اإلرادة اإلهليـة خاضـعة إىل معلوهلـا        غريها فقد أخضعنا إرادة اهللا إىل ذلـك،       
.وهذا أمر يتناىف مع الوجدان

وبذلك ال ميكن اجناح الفهم الصحيح للوالية التكوينية إال بالتـسليم وعـدم        
.العبث يف التحري عن أسباا وعلل مناشئها

           
 .٣، ١: البقرة) ١(
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قراءة عرفانية..الوالية التكوينية َّـ اِّـفهوم الشيعي

اهية هذه الوالية ولذلك أوكلنا أمرها إىل املفهـوم        مل تتحدث الروايات عن م    
الغييب الذي تقف عنده كل االحتماالت، إال أن العرفاء حاولوا أن يقرؤوا الواليـة   
التكوينية على أساس معطيام العرفانية وهو أمر جدير باالهتمام، إال أن ذلك ال        

اء والسالكني يف تفـسري  ية املسألة بقدر ما هي رؤية جتمعها توجهات العرف       ميعين جز 
النفس، وهي قضية يتسع فيها البحث إىل أقاص التصورات املعتمـدة علـى حبـوٍث     
فلسفية ميكن أن يستفاد منها بعض ماهيات النفس الكاملـة الـيت ترقـى إىل حقـائق              
امللكوت لتتصرف يف التكوينييات تصرفاً يعتمـد علـى شـدة ارتباطهـا بـاهللا تعـاىل،             

مع املنـهج الفلـسفي ألهـل الـسنة إذعانـا منـهم بالواليـة        ولعل هذا البحث سيتفق  
.التكوينية ووجوداا

وهو من العلماء ــ ففي ِسفره القيم حتدث العالمة الشيخ حسن زاده اآلملي 
عن هذه املـسألة بعـد تعليقـه علـى كـالم الفـارايب يف تعريفـة لـسعادة         ــ   املعاصرين

:النفس

نفس اإلنسان من الكمال يف الوجـود  السعادة هي أن تصري : قال الفارايب 
إىل حيث ال حتتاج يف قوامها إىل مادة، وذلك أن تصري يف مجلـة األشـياء الربيئـة                  



.................................. 

عن األجسام، ويف مجلـة اجلـواهر الفارقـة للمـواد وأن تبقـى علـى تلـك احلـال                   
.)١(دائماً أبداً

ينبغـي أن : قال العالمة الشيخ حسن زاده اآلملي تعليقاً علـى ذلـك، أقـول           
يكون املراد من املادة، املادة الطبيعيـة، وإال فلإلنـسان أبـدان طوليـة كـان التفـاوت              
بينها بالكمال والنقص، وإذا صار النفي من مجلة املفارقات كانـت يف أفعاهلـا أيـضاً      
ال حتتاج إىل املادة كما صارت يف قوامها كذلك، فحينئـذ يـصدر عنـها آثـار غريبـة        

يء كمادة امللكوتيني هلم ذلـك االقتـدار فتـدبر    بدون إحساس عضو من أعضائه بش  
.Dبلقيس عند سليمان شيف كالم اهللا سبحان يف اإلتيان بعر
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وكذا يف كالم الوصي سالم اهللا عليـه وصـلواته يف مـا كتـب إىل سـهل بـن                     
به أربعني ذراعاً مل تحس به أعضائي، بقوٍة واهللا ما قلعت باب خيرب وقذفت«حنيف 

رواه » جسدية وال حركٍة غذائية ولكن أيدت بقوٍة ملكوتية ونفٍس بنور را مضيئٍة           
.الشيخ األجل عماد الدين الطربي يف كتابه بشارة املصطفى لشيعة املرتضى مسنداً

ظيمـة منـها    وقد عرفوا النفس القوية بأـا هـي الوافيـة بـصدور األفعـال الع              
والشديدة يف أبواب كثرية، ومثّلوا بأنا نشاهد نفوساً ضيقة يشغلها فعـل عـن فعـل                 
فإذا انتصبت إىل الفكر اختل إحساسها وبالعكس، ونـرى نفوسـاً قويـة جتمـع بـني        
أصناف من االدراكات والتحريكات سيما ما يتعلق بالفضائل والشرافة غـري القـوة             

.وان ميكن اجتماعها
           

 .٦٦: املدينة الفاضلة) ١(
 .٤٠: النمل) ٢(
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النفس الشريفة حبسب الغريزة بأـا الـشبيهة باملفارقـة يف احلكمـة     وقد عرفوا 
.واحلرية

اً ومن الغرائب اإلنسانية اطاقته بقوته فعالً أو حتريك  «ويف عني اليقني للفيض     
.)١(»أو حركة خترج عن وسع مثله اخل

وصدور مجيع املعجزات وخوارق العادات من اإلنسان هي من هـذا القبيـل              
نه، واألذن ها هنا هو مشيته النافذة الواردة هي سـر الـويل الكامـل               بإذن اهللا سبحا  

املتصرف يف مادة الكائنات 
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»كـن «، فمـن صـار صـاحب مقـام     »كن«والعارف يعبر عن هذا املقام مبقام       
ا تشاؤون إال أن يشاء اهللا، فتدبر يف قولـه  ما شاء اهللا بإذن اهللا وم»كن«يفعل بأمره  

:سبحانه

>¬  «   ª     ©  ¨  §®<)٣(.

:حيث أتى بصيغة املتكلم مع الغري، وقال سبحانه

>À      ¿  ¾   ½  ¼  »      º  ¹   ̧  ¶<)٤(.
           

 .٤٠١: عني اليقني للفيض الكاشاين) ١(
.١١٠: املائدة) ٢(
.٦٩: األنبياء) ٣(
 .٤٠: لحالن) ٤(
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هو صاحب اهلمة، بل صاحب األمر، وهو فـوق رتبـة   »كن«وصاحب مقام  
ي ستسمعه منا يف هذه العـني، والعـارف خيلـق متـه مـا               صاحب اهلمة بالبيان الذ   

يكون له وجود من خارج حمل اهلمة ولكن ال تزال اهلمة حتفظه كمـا أفـاده الـشيخ              
، له واليـة  »كن«واإلنسان الذي صار صاحب اهلمة واإلرادة وواجد مقام        ..األكرب

ة ى اهللا مبرتلـ تكوينية ويصري يف عروجه إىل احتـاده بـالنفس الرمحـاين فيـصري مـا سـو              
.أعضائه وبدنه وهو مبرتلة روحه

الـنفس إذا كانـت قويـة شـبيهة     «مث نقل كالماً عـن الـشيخ الـرئيس قولـه       
باملبادئ أطاعها العنصر الذي يف العامل، وانفعل عنها ووجد يف العنصر مايتصور 

.»فيها

: مث قال

يعـة لـه رتبـة      واعلم انّ اإلنسان الراقي إىل هذه الرتبـة العاليـة والدرجـة الرف            
مـت بـسيدنا   النبوة االنبائيـة، فليميـز بـني النبـوة التـشريعية واإلنبائيـة، واألوىل خت              

.، والثانية ال تنقطع والكل مدعو إليها فافهم2حممد

.النبوة اإلنبائية هي تسمى العامة والنبوة املقامية التعريفية أيضاً

ء إىل أن أخـص  مث اعلم ان الشيخ ذهب يف الفصل األول من خامـسة الـشفا     
ـ  اخلواص باإلنسان تصور املعاين الكلية العقلية اردة كل التجريـد اخل    ا وأنـت مبـ  ــ

شأناً فوق ذلك وليس هذا احلـد الـذي بينـه هـو أخـص          ،إلنسانلحققنا دريت أن    
اخلواص باإلنسان وإن كان غريه ال يقدر على ذلك احلد من التجريد، بل اإلنسانية    

.اخلالفة الكربىاحلقيقية هلا مقام فوق
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: نكتفي بنقلهما تربكاً» كن«روايتان يف مقام 

روي أنه ورد يف احلديث القدسي ان اهللا عزوجـل قـال يـا ابـن آدم         : إحداها
خلقتك للبقاء، وأنا حي ال أموت، أطعين فيما أمرتك به، وانتِه عمـا يتـك عنـه،           

طعين فيمـا أمرتـك    أجعلك مثلي حياً ال متوت، أنا الذي أقول لشيء كن فيكون، أ           
.به أجعلك مثلي، إذا قلت لشيء كن فيكون

، أنه يأيت امللك إىل اجلنة بعد أن يستأذن يف الدخول 2عن النيب : وأخراها
عليهم، فإذا دخل ناوهلم كتاباً من عنـد اهللا بعـد أن يـسلم علـيهم مـن اهللا فـإذا يف            

احلي القيوم الذي من احلي القيوم الذي الميوت إىل: الكتاب لكل إنسان خماطب به
وقد جعلتك اليوم تقول للـشيء  » كن فيكون«أما بعد فاين أقول للشيء  : ال ميوت 

.)١(ويكونفاليقول أحد من أهل اجلنة للشيء كن إال: 2كن فيكون قال 

:هذا ما اقتبسناه من كالم العالمة الشيخ حسن زادة اآلملي ويالحظ فيه
من كلمات  ةإىل مباحث النفس املأخوذ    إيكال تفسري الوالية التكوينية    :أوالً

الفالسفة والعارفني، فقد حاول الشيخ استمزاج كـال الـرؤيتني ليكـون منـها رؤيـةً         
، إذ  Eأخرى يالحظ فيها مسايرة نتائجه للنصوص الواردة عـن الـنيب واألئمـة              

من املعروف أن كلمات الفالسفة يف النفس وغريها ليست مستنبطة من األحاديـث            
يدة من بعض اآليات والروايات الـيت يفـسرها الـذوق الفلـسفي علـى               بل هي متص  

حسب ما ورثه مـن الفالسـفة القـدماء، وتوجهـات العـارفني ال ختلـو مـن حـدٍس            
ناشئ من حالة التعلق باهللا تعاىل واإلذعان له وهي أقرب إىل جو النصوص لكنها            

.ات والرواياتتعد نتيجة للمباحث الفلسفية كذلك مع أا خاضعة لتفسري اآلي
           

 .وما بعدها٦٠٩عيون مسائل النفس للشيخ حسن زادة اآلملي صفحة ) ١(



.................................. 

عن حالة اإلذعان بالغيب ــ أخرياًــ مل يكد العلّامة يف مباحثه أن خيرج:ثانياً
وإيكال األمر إىل اإلرادة اإلهلية اليت تغيب كنهها عن عقولنا احملدودة، وهذا يلمس      

:من قوله

وصدور مجيع املعجزات وخوارق العادات من اإلنسان هي من هذا القبيـل       «
بحانه، واألذن ها هنا هو مشيئته النافذة الـواردة يف سـر الـويل الكامـل               بإذن اهللا س  

.املتصرف يف مادة الكائنات

>    T  S  R   Q  PU...<)١(.

كما يف تعبريه إحالته إىل جمهول غييب البد    » سر الويل «وإحالة األمر أخرياً إىل     
حتمـاالت الـيت   أن يذعن اإلنسان بعجزه يف تفسري ذلك، وقـد أشـرنا إىل بعـض اال          

هل أن السر يف التصرف الكوين راجع إىل قابلية هذا االسـم           «: تساءلنا فيها بقولنا  
.األعظم الذي ميتلكه املعصوم فيستطيع عندها التغيري والتصرف؟

.؟»أم أن ذلك يرجع إىل ذات الويل الذي ميتلك االسم األعظم

ى إحالـة األمـر إىل   وبقيت هذه التساؤالت احلائرة مل جتـد جوابـاً شـافياً سـو        
.قدرته تعاىل وغيبه املكنون يف أوليائه

يالحظ يف البحث الذي أورده العالمة اآلملي أنه أكثر ما يوكل بعض :ثالثاً
تقريرات هذه املباحث إىل ما توصل إليه الشيخ ابن عريب وغريه من علماء الـسنة،              

واليـة التكوينيـة    ويستفاد من ذلك االتفاق يف وجهات نظر الفـريقني حـول هـذه ال             
.ومناهج البحث فيها املستقصاة من اآليات القرآنية

           
.وما بعدها٦٠٩س للشيخ حسن زادة اآلملي صفحة عيون مسائل النف)١(



.......................................٥٥ 

اعتماد العالمة وغريه من الفالسفة والعارفني مـن الفـريقني علـى            نّإ:رابعاً
اآليات القرآنية حسبما يمليه عليهم الـذوق الفلـسفي دون التوصـل بنتـائجهم إىل               

شعور بـالتكلف يف فهـم      ، أي أن الـ    Eالروايات الواردة عن النيب وأهـل البيـت         
.اآلية وتفسريها ال خيلو من واقع عند متابعة واستقصاء هذه البحوث

بالرغم مما ذكرناه إال أن البحوث يف هذا الشأن هلا أمهيتها من كوا :اًخامس
تضيف معلومةً أخرى يف تطوير مناهج البحث يف هذا املضمار، فـضالً عـن كوـا          

إىل نتـائج قطعيـة مـا مل توكـل األمـور إىل األمـر       تشري إىل حالة العجز يف الوصـول     
.الغييب واإلذعان ألمر اهللا تعاىل يف أوليائه

الفرق بين الوالية وبين النبوة في نظر العارفين

من املباحث املهمة يف هذا الشأن التفريق بني الواليـة وبـني النبـوة الـيت تثبتـه        
من إمكانية الويل يف التصرف، املباحث العرفانية، ومن خالل ذلك ميكن االستفادة   

اسـتفاده مـن   ففي حبثه يف تقسيم الوالية أشار العالمة الشيخ حسن زادة اآلملي ما    
:صوص احلكمف

. الوالية تنقسم بالعامة واخلاصة

وىل تشتمل على كل من آمن باهللا وعمل صاحلاً على حـسب مراتبـهم،             واُأل
:كما قال اهللا تعاىل

>$   #  "  !<.

تشتمل على الواصلني من الساكلني فقط عند فنائهم فيـه، وبقـائهم            والثانية  
به، فاخلاصة عبارة عن فناء العبد يف احلق، فالويل هو الفاين فيه البـاقي بـه، ولـيس     



.................................. 

املراد بالفناء هنا انعدام عني العبد مطلقاً بل املراد منه فناء اجلهة البشرية مـن اجلهـة             
:ة اإلهلية هي املشار إليها بقولهالربانية، إذ لكل عبٍد جهة من احلضر

>=  <  ;  :<)١(.

وذلك اإلنصاف ال حيصل إال بالتوجه التام إىل جناب احلق املطلق سـبحانه،    
إذ بـه يقــوي جهــة حقيقــة فتغلــب جهــة خلقيتــه إىل أن يقهرهــا ويفنيهــا باألصــالة  

الناريـة   كالقطعة من الفحم ااورة للنار فاـا بـسبب اـاورة واالسـتعداد لقبـول              
والقابلية املختفية فيها تشتعل قليالً قليالً إىل أن تصري ناراً فيحصل منها مـا حيـصل              
من النار من اإلحراق واإلنضاج واإلضاءة وغريها، وقبل االشتعال كانـت مظلمـة            

.كدرة باردة

وذلك التوجه ال ميكن إال باحملبة الذاتية الكامنة يف العبد وظهورها ال يكـون               
ــة هــي    إال باالجت نــاب عمــا يــضادها ويناقــضها وهــو التقــوى عمــا عــداها، فاحملب

املركب، والزاد التقوى، وهذا الفناء موجب ألن يتعني العبد بتعينات حقانيـة إهليـة          
وصفات ربانية مرة أخرى وهو البقاء باحلق، فال يرتفـع الـتعني منـه مطلقـاً، وهـذا       

تمـت النبـوة، والواليـة دائمـة،        املقام دائرتـه أمت وأكـرب مـن دائـرة النبـوة لـذلك اخن              
وجعل الويل امساً من أمساء اهللا تعاىل دون النيب، وملا كانت الوالية أكـرب حيطـة مـن                
النبوة وباطناً هلا مشلت األنبياء واألوليـاء، فاألنبيـاء أوليـاء فـانني يف احلـق بـاقني بـه           

ل وقـت  منبئني عن الغيب وأسراره حبسب اقتضاء اسم الدهر إنبائه وإظهـاره يف كـ    
.)٢(وحني منه

           
 .١٢٨: البقرة) ١(
 .٤٦ــ ٤٥: الفصل الثاين عشر من مقدمات شرح القيصري على فصوص احلكم) ٢(



.......................................٥٧ 

واملثري لالنتباه أن هذا املبحث الذي ذكـره ابـن عـريب وهـو مـن علمـاء أهـل               
اإلماميـة يف رؤيتـها للـويل وهـو اإلمـام، فمقـام             السنة ينسجم وتوجهات املدرسـة    

الوالية متقدم على مقام النبوة كما قرره ابـن عـريب وهـي رؤيـة اإلماميـة يف مقـام               
فقد روى يف الكايف عن ــ لك يف حمله من البحث كما مر     وقد أشرنا إىل ذ   ــ   اإلمام

ان اهللا عزوجل اختذ إبـراهيم عبـداً قبـل أن يتخـذه نبيـاً، وأن اهللا              : Dالصادق  
اختذه نبياً قبل أن يتخذه رسوالً، وان اهللا اختذه رسوالً قبل أن يتخذه خلـيالً، وان              

: ألشياء قالفلما مجع له ااهللا اختذه خليالً قبل أن يتخذه إماماً،

>  �  ~    }¡<.
ينـال  ومـن ذريـيت قـال ال   : فمن عظمهـا يف عـني إبـراهيم قـال       : Dقال  

.عهدي الظاملني

.)١(ال يكون السفيه إمام التقي: قال
قد كان إبراهيم نبياً : قالEوعن املفيد بسنده عن درست وهشام عنهم      

إمامـاً قـال ومـن ذريـيت     وليس بإمام حىت قال اهللا تبارك وتعاىل إين جاعلك للنـاس     
ال ينال عهدي الظاملني، من عبد صنماً أو وثناً أو مثاالً ال   : فقال اهللا تبارك وتعاىل   

.)٢(يكون إماماً

ـ  وهـي الواليـة يف مفهـوم اإلماميـة     ــ   فاإلمامة ،رتبـة متقدمـة علـى النبـوة    ــ
بـوة،  ن من الفـريقني يف تقـدم هـذه الرتبـة وأولويتـها علـى الن              ووبذلك يتفق الباحث  

.كما مرEوهي ثوابت أكدا روايات أهل البيت 
           

 .٢٧٩: ١امليزان يف تفسري القرآن ) ١(
 .نفس املصدر) ٢(





٥٩

اِّـنهج التأصيلي للوالية التكوينية َّـ مفهوم أهل السنة

عنـد الـشيعة يف حبـوثهم إال يف وقـت     » الواليـة التكوينيـة  «مل يتبلور مصطلح   
متأخر، إال أن املفهوم كان متعارفاً متداوالً، واملصطلح كان وسـيلة تقريبيـة ملـسألة         

ظري هلـذا املفهـوم، ففـي مباحـث املتقـدمني يعـد مفهـوم الواليـة التكوينيـة أمـراً                 التن
مفروغاً منه إال أنه مل جيمعهـا مـصطلح يـساهم يف تـسهيل الفهـم التحقيقـي لـدى                   

.الباحثني

وهكذا مباحث أهل السنة فهـي مـن األوىل أن ال جتتمـع حتـت مـصطلح                 
كـون أهـل الـسنة تعـاطوا مـع        يوحد مفاهيم الوالية التكوينية، ووجه األولوية       

مباحث اإلمامة على أسـاس الرؤيـة الـسياسة الـيت تنظّـر اخلليفـة كونـه حاكمـاً                
سياسياً وليس مرشداً دينياً يتوىل الشأن الديين بقدر ما يتعهد بالشأن الـدنيوي،    
لنظرية الفصل بـني الـشؤون الدينيـة والـشؤون الدنيويـة للخليفـة، فقـد نظّـروا                 

دنيـوي يقـوم اخلليفـة بأعبائـه وذلـك يف عهـٍد مبكـٍر مـن           للخالفة بأا منـصب   
الصدر اإلسالمي األول بعد أن وزع اخلليفة الثاين مهـام خالفتـه وجعـل األمـر        

مـن أراد أن يـسأل عـن القـرآن      : أيهـا النـاس   : املايل له دون اإلفتاء حيث قـال      
فليأت أيب بن كعب، ومن أراد أن يسأل عن الفـرائض فليـأت زيـد بـن ثابـت،        
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بأا ظهـور أمـر   : ما يف االصطالح الشرعي فقد عرف ابن عابدين الكرامة       أ
خارق للعادة على يد عبد ظاهر الصالح، ملتـزم ملتابعـة نـيب مـن األنبيـاء، مقترنـاً                 

.بصحيح االعتقاد والعمل الصاحل غري مقارن لدعوى النبوة

على يـد   فامتازت الكرامة بعدم االقتران بدعوى النبوة عن املعجزة وبكوا          
ظاهر الصالح وهو الويل عما يسمونه معونة، وهي اخلارق الظاهر على أيدي عوام 

، ومبقارنة صحيح االعتقاد والعمل الصاحل عن هاملؤمنني ختلصاً هلم من احملن واملكار
االستدراج، ومبتابعة نيب قبله عـن خـوارق مـدعي النبـوة املؤكـدة لكذبـه املعروفـة                  

.بئر عذبة املاء ليزداد ماؤها حالوة، فصار ملحاً أجاجاًباالهانة، كبصق مسيلمة يف 

وقد ذهب أهل السنة واجلماعة من الفقهـاء واألصـوليني واحملـدثني وغريهـم              
خالفاً للمعتزلة ومن وافقهم، إىل أن ظهور الكرامة على األولياء جائز عقالً ألـا            

يء القرآن ا، ووقوع من مجلة املمكنات، وأا واقعة نقالً مفيداً لليقني من جهة جم 
التواتر عليها قرناً بعد قرن وجـيالً بعـد جيـل، وبعـد ثبـوت الوقـوع ال حاجـة إىل               

.)١(إثبات اجلواز

وكرامــات األوليــاء حــق باتفــاق أهــل اإلســالم و الــسنة : وقــال ابــن تيميــة
واجلماعة، وقد دل عليها القـرآن يف غـري موضـع، واألحاديـث الـصحيحة واآلثـار              

الــصحابة والتــابعني وغريهــم، إمنــا أنكرهــا أهــل البــدع مــن املعتزلــة املتــواترة عــن
.)٢(واجلهمية ومن تابعهم

           
١٧٩صـفحة  ٤٥وسوعة الفقهية لوزارة األوقـاف والـشؤون اإلسـالمية الكويتيـة اجلـزء          أنظر امل ) ١(

 .م٢٠٠٦ة األوىل عالطب
 .نفس املصدر) ٢(
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واملعجزة يف العرف أمر خارق للعادة مقرون بالتحدي مع عـدم املعارضـة،      : يقول
أمر ليتناول الفعل كانفجار املاء من بني األصابع وعدمه كعـدم إحـراق             : وإمنا قال 

وبقـاء  )١(>ª   »<النار، ومن اقتصر على الفعل جعل املعجز ههنا كون النار    
اجلسم على ما كان عليه من احتراق، واحترز بقيد املقارنة للتحـدي عـن كرامـات        

بيـاء، وعـن أن يتخـذ الكـاذب         األولياء، والعالمات االرهاصية اليت تتقدم بعثة األن      
معجـزة مـن مـضى مـن األنبيـاء حجــة لنفـسه ويقيـد عـدم املعارضـة عـن الــسحر           

.)٢(والشعبذة، كذا ذكره اإلمام الرازي

هذا هو مفهوم املعجزة عند الرازي ومن تبعه، فقد فسر األمر اخلارق للعادة    
.الذي حيصل عند األنبياء باملعجزة

ــنفس وهــي   إال أن التفتــازاين يغــوص يف ــشري إىل ال أعمــاق هــذا البحــث لي
.تتسامى يف كماالا لتحدث خرقاً للعادة وأمراً تظهر فيه النفس قوا وإرادا

إنّ اإلنــسان حيتــاج يف تعيــشه إىل : قـال احلكمــاء :قـال يف حديثــه عــن الــنفس 
يقـرره  اجتماع مع بين نوعه، وتشارك ال يتم إال مبعامالت تفتقر إىل قانون متفق عليـه           

على ما ينبغي من متيز عن اآلخرين خبصوصية من قبل خـالق الكـل، وآيـات تقتـضي            
اإلقرار به، واالنقياد له، وهي حبسب القوة اإلنسانية االطالع علـى املغيبـات التـصال            
النفس بعامل الغيب وحبسب القوة احليوانية، باعتبار احلركات ظهـور أفعـال يعجـز عـن         

اح وزالزل وحـرق وغـرق وهـالك أشـخاص ظاملـة، ومـدن        أمثاهلا أمثاله، حلدوث ريـ    
فاسدة وحنو ذلك، الختصاص النفس بقوة التصرف فيمـا عـدا بـدا مـن األجـسام،               

           
.٦٩: األنبياء) ١(
.١١: ٥شرح املقاصد ) ٢(
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وباعتبار السكنات، اإلمساك عن القـوت مـدة غـري معتـادة الجنـذاب الـنفس إىل عـامل            
املتخيلـة  القدس، واستتباعها القوة الغاذية وخوادمها، ومن ههنا جاز أن تتمثـل لقوتـه         

ــادة    الكاملــة العقــول اــردة والنفــوس الــسماوية، ســيما العقــل الفعــال الــذي لــه زي
اختصاص بعامل العناصر أشباحاً مصورة ختاطبه، وحتدث يف مسعه كالماً منظوماً حيفظ            
ويتلى، وهذا هو الوحي ونزول امللك والكتاب، وأما كون ذلك مـن اهللا تعـاىل لنظـام                

صـالح العبـاد مـع نفـي القـصد والغـرض مـن أفعالـه، والعلـم                  املعاش وجناة املعاد، و   
                باجلزئي على الوجه اجلزئي يف أوصافه، فقرروه بان العناية اإلهليـة أعـين إحاطـة علمـه
السابق بنظام املوجودات على الوجه الالئق تقتضي فيضان ذلك النظام علـى الترتيـب      

وجود على وفـق املعلـوم،   والتفصيل الذي من مجلته وجود الشروع والشارع ليكون امل      
.)١(وإلخفاء يف أن هذا ال يكفي فيما ثبت الضرورة من الدين

ريرات التفتازاني لكالم الفالسفةتق

هذا ما قرره التفتازاين من كالم الفالسفة، وقد وافقهم يف احتياج الناس إىل      
مبعوث من قبل اهللا تعاىل يـنظّم هلـم معاشـهم ويهـديهم إىل الرشـد والـصالح، مث        

:أخذ يقرر بعض فقرات ما ورد يف كالمهم وسنوجزه بالنقاط التالية

دسيةالنفوس الق: أوالّ

ــنيب[أن يكــون  ــة   ] أي ال ــسانية واحليواني ــه النفــسانية أعــين اإلن كــامالً يف قوت
املدركة واحملركة، مبعىن أن نفسه القدسية بصفاء جوهرها، وشـدة اتـصاهلا باملبـادئ              

نات ماضيها وحاضرها وآتيها، وقلة التفاـا إىل األمـور   العالية املنتقشة بصور الكائ 
           

 .١١: ٥شرح املقاصد )١(
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اجلاذبة إىل اخلسة السافلة تكون حبيث حيصل هلا مجيع ما ميكن للنوع دفعه أو قريبـاً           
من دفعه، إذ ال خبل هناك، وال احتجاب، وإمنا املانع هو اجنذاب القوابل إىل عـامل             

قوتـه املتخيلـة تكـون حبيـث     الطبيعة وانغماسها يف الشواغل عن عـامل العقـل، وأن     
.يتمثل هلا العقول اردة صوراً وأشباحاً خياطبونه ويسمعونه

اإلطالع على المغيبات: ثانياً

وليس ببعيد لتحقيقه يف حال النوم على ما تعرفه من نفسك وتـسمعه           : قال
من غريك، وسبب ذلك اتـصال الـنفس باملبـادئ العاليـة، أعـين العقـول والنفـوس                  

نتقشة بصور ما يستند إليها من احلوادث ملا تقرر من أا عاملـة بـذواا،       السماوية امل 
وأن العلم بالعلل واألسباب يوجب العلم بـاملعلوالت واملـسببات، غايـة األمـر أن        
علم العقول باحلوادث ال يكون إال على وجه كلي خاٍل من قيد اهلذية وخصوص            

ئـي، أمـا جيعلـها جزئيـة مبعونـة      الوقتية والكـاملون قـد يـدركوا علـى الوجـه اجلز       
احلواس الباطنة على مـا قررهـا احلكمـاء، وأمـا الرتـسامها يف النفـوس الـسماوية،            
كـذلك علـى مــا يـراه بعــضهم، ومعـىن اتــصال الـنفس باملبــادئ العاليـة صــريورا       
مستعدة لفيـضان العلـوم عليهـا حبـصول القـوى هلـا وزوال املـانع أعـين الـشواغل                  

مرآة جملوة حتاذي شطر الشمس، وال يلـزم مـن ذلـك انتقاشـها         احلسية عنها، مبرتلة  
.جبميع ما يف املبادئ من الصور، ألن قبول كل صورة استعداداً خيصها

التأثير على القضايا الكونية: اًثالث

قـال التفتـازاين معلّقـاً    » انّ ما حيدثه الويل من أفعال يعجز غـريه اإلتيـان ـا     «
النفوس مـن القـوة حبيـث تتـصرف يف أجـسام         فيجوز أن يكون بعض     :على ذلك 

.أُخر غري بدا، بل يف كلية العناصر حىت كأا نفس لعامل العناصر
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تأثير اإلمساك عن الطعام: رابعاً

كما يف بعض األمراض الشتغال الطبيعـة ـضم األخـالط الفاسـدة،             : قال
بدل، ة احملوج إىل الوحتليل املواد الردية عن حتليل املواد احملمودة والرطوبات األصلي

الجنذاب نفوسهم إىل جناب القدس بالكليـة،     نيفيجوز يف حق األشخاص الكامل    
واستتباعها القوى اجلسمانية اليت ا اهلضم والشهوة والتغذية وما يتعلق بذلك، بل  
ال يبعد أن يكون هذا من حق هؤالء، أوىل وأقرب منـه يف املـرض لكـون احتيـاج                

.ر وأوىفاملريض إىل الغذاء أوف
نزول الوحي وظهور الملك: خامساً

أن النائم ومن جيري جمراه يف عدم استيالء احلواس عليـه          : قال يف تقريره لذلك   
قد يشاهد صوراً غريبة، ويسمع أصواتاً عجيبة، وليست مبعدومة صرفة وال موجـودة            

ه مـن طـرق   يف اخلارج، بل يف القوة املتخيلة واحلس املشترك، ورمبا ال يكون متأدية إليـ             
احلواس الظاهرة، بل من عامل آخر، فال يبعـد أن يكـون لـبعض أفـراد اإلنـسان نفـس                     
شريفة شديدة االتصال بعامل العقل، قليلة االلتفات إىل عامل احلـس، ومتخيلـة شـديدة               
جداً قويـة التلقـي مـن عـامل الغيـب، قليلـة االنغمـاس يف جانـب الظـاهر، ال يعـصيها             

عـن أفعاهلـا اخلاصـة، وحيـصل لـذلك اإلنــسان يف      وساتاملـصورة، وال يـشغلها احملـس   
اليقظة أن يتصل بعامل الغيب ويتمثل لقوته املتخيلة العقول اردة والنفـوس الـسماوية               
أشباحاً مصورة سيما العقل الفعال الذي له زيادة اختصاص بعامل العناصـر، فتخاطبـه          

ن قبـل اهللا ومالئكتـه ال   وتحدث يف مسعه كالماً مسموعاً حيفظ ويتلى، ويكون ذلك م     
من اإلنسان، وهذا معىن الوحي ونزول امللك والكتاب، وقـد يكـون ذلـك علـى غايـة        

.)١(الكمال، فيعرب عنها مبشاهد، وجه اهللا الكرمي ومساع كالمه من غري واسطة
 .نفس املصدر) ١(           
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شهرستاني في الملل والنحلما ذكره ال

مـاء أهـل الـسنة    يعد أبو الفتح حممد بن عبد الكرمي الشهرستاين من أهـم عل         
مـن أهـم   » امللـل والنحـل  «املهتمني بأحوال امللل والنحل واختالفاا، ويعد كتابـه         

ــشهرستاين يف شــؤون      ــره ال ــا ذك ــصادر املهمــة يف هــذا الــشأن، كمــا أن م تلــك امل
املعجزات والكرامات يعد مؤشراً مهماً يف إحداث التقارب يف وجهات نظر علمـاء         

، فقد قرر كالم ابن سينا وجعله منطلقاً لتفسري هـذه           املسلمني حول التصرف للويل   
:اإلمكانيات اخلارقة عند الويل حيث قال

خاصـية يف قـوة الـنفس وجوهرهـا     : خصائص املعجزات والكرامات ثـالث   
ليؤثر يف هيوىل العامل بإزالة صورة وإجياده صـورة، وذلـك أن اهليـويل منقـادة لتـأثري         

واها السارية يف العامل، وقد تبلغ نفس إنـسانية يف  النفوس الشريفة املفارقة مطيعة لق    
الشرف إىل حد يناسب تلك النفوس فيفعل فعلـها وتقـوى علـى مـا قويـت هـي،             
فتزيل جبالً مـن مكانـه، وتـذيب جـوهراً صـلباً فيـستحيل، وجتمـد جـسماً سـائالً            
فيستحيل جحراً، ونسبة هذه النفس إىل تلك النفوس كنسبة السراج إىل الشمس،             

أن الشمس تؤثر يف األشياء تـسخيناً باإلضـاءة كـذلك الـسراج يـؤثر بقـدرة،       فكما  
وأنت تعلم أن للنفس تأثريات جزئية يف البـدن، فانـه إذا حـدث يف الـنفس صـورة                    
الغلبة والغضب محى املزاج وامحر الوجه، وإذا حدثت صورة مشتهاة فيهـا حـدثت        

به عروق آلـة الوقـاع فتـستعد     يف أوعية املين حرارة مبخرة مهيجة للريح حىت ميتلئ          
.له واملؤثر ها هنا جمرد التصور ال غري

واخلاصية الثانية أن تصفو النفس صـفاًء يكـون شـديد االسـتعداد لالتـصال                
بالعقل الفعال حىت يفيض عليها العلوم، فإننا قد ذكرنا حـال القـوة القدسـية الـيت                  



.................................. 

والتعلـيم الـشريف   حتصل لبعض النفوس حىت تستغين يف أكثر أحواله عـن التفكـر         
.البالغ منه

>¾  ½   ¼   »  º  ¹  ̧¿  Á  ÀÂ<.
صل يف اليقظـة بعـامل   تـ واخلاصة الثالثـة للقـوة املتخيلـة بـأن تقـوى الـنفس وت           

وحتاكي املتخيلة ما أدركـت الـنفس بـصورة مجيلـة وأصـوات      ــ كما سبق ــ   الغيب
لجـوهر الـشريف صـورة    منظومة، فريى يف اليقظة ويسمع فتكون الصورة احملاكية ل    

عجيبة يف غاية احلـسن وهـو امللـك الـذي يـراه الـنيب وتكـون املعـارف الـيت تتـصل            
بالنفس من اتصاهلا باجلواهر الشريفة تتمثل بالكالم احلسن املنظوم الواقع يف احلس        
املشترك فيكون مسموعاً والنفـوس وان اتفقـت يف النـوع إال أنهـا تتمـايز خبـواص                 

تالفــات عجيبــة، ويف الطبيعــة أســرار التــصاالت العلويــات  وختتلــف أفاعيلــها اخ
بالسفليات عجائب، وجل جناب احلق عن أن يكون شـريعة لكـل وارد، وأن يـرد           

...عليه إال واحد
وبعـد فمـا يـشتمل عليـه هـذا الفـن       : مث قال الـشهرستاين بعـد هـذا الكـالم       

علـها ال  ضحكة للمغفل عربة للمحِصل، فمـن مسعـه فامشـأز عنـه فليتـهم نفـسه فل            
.)١(تناسب وكل ميسر ملا خلق له

ولعل ما ذكره الشهرستاين من كالم ابن سينا ينسجم مـع كـثري مـن مـذاهب      
علمــاء أهــل الــسنة يف رؤيتــها للــنفس وإمكانيــة حــدوث الكرامــة والقابليــة علــى  
التصرف، إذ فلـسفة ابـن سـينا مـال إليهـا الكـثري حملاوالتـه يف املزاوجـة بـني الـدين                  

.ا يناسب وتوجهات الكثري من علماء الفريقنيوالفلسفة مب
           

 .٦٤: ٣امللل والنحل للشهرستاين ) ١(
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ي في مسألة التصرف في التكويناتما قرره اآللوس

ويذعن اآللوسي مبسألة الكرامة للويل وإمكانية تصرفه يف األمـور التكوينيـة             
وفقاً للمصلحة، إال أنه التزم بأن مـا حـصل آلصـف مـن التـصرف هـو إعـدام مث               

: ه يف حلظات وهي قدرة هائلة ميتلكها الـويل قـال       إجياد، أي إعدام العرش مث إجياد     
وقد اتفق الرب والفاجر على وقوع ما هـو أعظـم مـن ذلـك وهـو قطـع الـشمس يف           
طرفة عني أالفاً من الفراسخ مع أن نسبة عرش بلقيس إىل جرمها نـسبة الـذرة إىل       

أن آصف تصرف يف عني العـرش فأعدمـه         : اجلبل، وقال الشيخ األكرب قدس سره     
عه وأوجده عند سـليمان مـن حيـث ال يـشعر أحـد بـذلك إال مـن عـرف               يف موض 

اخللق اجلديد احلاصل يف كل آن وكان زمان وجوده عني زمان عدمـه وكـل منـهما               
يف آن وكان عني قول آصف قول الفعل يف الزمان فان القول من الكامل مبرتلة كن    

. من اهللا تعاىل

من عرف ما ذكرنـاه مـن   ومسألة حصول العرش من أشكل املسائل إال عند  
قـال  . اإلجياد واإلعدام، فما قطع العرش مـسافة وال زويـت لـه أرض وال خرقهـا          

وما ذكره من أنه كـان باإلعـدام واإلجيـاد ممـا جيـوز عنـدي وان مل أقـل                : اآللوسي
بتجدد اجلواهر جتدد االعراض عند األشعري إال أنه خالف ظاهر اآلية، واسـتدل        

.)١(ا على ثبوت الكرامات

واعتراف اآللوسي بكرامات األوليـاء وإمكانيـة تـصرفهم، يـساهم يف تأكيـد        
مقالة هذه الوالية التكوينية يف مفهوم أهل السنة وتوفرها لدى األولياء ويـدفع مـا            

.Eرمي به الشيعة اإلمامية من مة الغلو يف أئمتهم 
           

 .٢٦٨: ٩روح املعاين لآللوسي ) ١(
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التوافق في المباني والمفاهيم

يــة وأهــل الــسنة يف حقيقــة التــصرف نــستخلص ممــا ذكرنــاه مــن رأي اإلمام
التكـويين لألوليــاء بـالتقريرات املتقدمــة حـول الــنفس ودواعيهـا، والقــوى املترتبــة     

.عليها، وإمكانية التصرف التابع لقوة النفوس وتعلقها القدسي

:انّ ما ميكن استفادته من ذلك التوافق أُمور

ــى الوال   :أوالً ــويل عل ــة ال ــسلمني بإمكاني ــع امل ــراف مجي ــة،  اعت ــة التكويني ي
.والتصرف بالكون على أساس اإلمكانية املتوفرة لديه

انّ ما يدعيه الشيعة اإلمامية يف حق أئمتهم مل يكن ضرباً مـن الغلـو،               :ثانياً
أو هو الغلو الذي حاول بعضهم إلصاقه بالشيعة، جراء ما يرونه من روايات تؤكد 

ياء من قبلهم كسليمان يف تسخري    إمكانية الويل بالتصرف التكويين كما تصرف األنب      
الريح، وعيسى يف إحياء املوتى، وموسى يف انقالب العصا إىل أفعى، إىل غري ذلك        
مـن التـصرفات الــيت اسـتطاع ــا األنبيـاء إثبــات صـدق دعــواهم، أو مبـا تقتــضيه       

.املصلحة من التحدي وعدمه من أجل التبليغ واإلنذار

مباحث النفس وإيكال أمـر هـذه القـوة إىل          ما حبثه علماء اإلمامية يف      :ثالثاً
.النفس إىل مراقي القدس والكمالنفس الويل أذعن به علماء أهل السنة من ارتقاء

تعد هذه البحوث حماولة إليقاف احلمالت الظاملة اليت يشنها الـبعض          :رابعاً
على الشيعة والتثقيـف ضـدهم باـامهم يف مقـاالم ألئمتـهم، يف حـني يـستطيع              

ــويل     الب ــة ال ــسنة يف والي احــث مــن املــذاهب اإلســالمية مراجعــة مــصادر أهــل ال
التكوينية، لتساهم هـذه البحـوث علـى توحيـد الـصف، ووحـدة الكلمـة، ودحـر          

.أولئك املغرضني واملعاندين
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قراءة تجريبية... الوالية التكوينية والعلم الحديث

العقائديــة وحــدها، مل تقتـصر مباحــث إرادة الــنفس وقابلياــا علــى املــسألة  
فالعلوم التجريبية مل تغفل هذه الظواهر، وإذا كان التفسري الديين قد أعطـى إجابتـه         
لظاهرة الوالية التكوينية علـى أسـاس الـنص، فـان العلـوم التجريبيـة حاولـت أن           
تشارك الرؤية الدينية يف توجهاا؛ ال على أساس دعم الظاهرة الدينية، بـل علـى          

لحة لتساؤالت اإلنسان إلمكانية تأثري النفس على التكوينيـات  أساس االستجابة امل  
.واستجابة هذه التكوينيات لقابلية النفس الفذة على التأثري ا

فاجلمعيات الروحية وحبوثها قدمت رؤاها علـى أسـاس حماوالـا التجريبيـة            
.فخرجت بنتائج ال ختتلف عن تلك اليت ذكرا النصوص الدينية

رايـن مـن أن القـوى      ــ   تــ   بته عامل النفس املعاصر جوزف    فمن ذلك ما أث   
أن القـوى العقليـة ميكنـها أن تـؤثر يف املـادة تـأثرياً       : العقلية هلا تأثري يف املـادة بقولـه     

.عملياً وان هذا التأثري العقلي يف املادة ال ينشأ عن قوة فيزيائية
ادة املتـصلة وثيـق   وأضاف أيضاً من خالل جتاربه أن ظاهرة تأثري العقل يف املـ  

الصلة بظـاهرة اإلدراك عـن غـري طريـق احلـواس، وأن الظـاهرتني تتحـدان عمليـاً                   
ومنطقياً، وعندما جييء تفاعل العقل مع املادة عـن طريـق احلـس العـادي يوصـف          
بأنه إدراك عن غري طريق احلواس، أما عند ما ينتج هذا التفاعل تغيرياً حركياً فيمـا              

.طة فيزيائية، فانه يوصف كحركة عقليةحوله من مادة بغري واس
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: يف هـذا الـشأن  » ديوك«عن نتائج حبوثه يف جامعة    » راين«ومما قاله العالمة    
أن للعقل قوة تستطيع التأثري يف املادة، ومهما كانت الطاقة احملركة وأياً كان نشاطها          

ئة املاديـة ال  فاا تفعل للمادة شيئاً ميكن قياسه إحصائياً، فهي تحدث نتائج يف البي           
ميكن تعليلها بأي عامل أو نوع من الطاقة معروف لعلم الطبيعة، وعلى أيـة حـال                 

.)١(البد أن نفترض وجود طاقة

إنّ تقارير العلماء التجـريبيني والـيت تعبـر عـن قـوة الـنفس وتأثريهـا باملـادة،                
ى بالقوة العقليـة تتفـق ومـا ورد يف النـصوص الدينيـة فهـي تعتمـد يف نتائجهـا علـ             

.التجارب اليت أجريت يف املختربات العلمية

إنّ املثري يف األمر هو قيام احملافل العلمية األوربية لالهتمام ذا األمـر، وقـد                
سـامهت جتـارب العلمــاء يف الـشأن الروحــي قـسطاً وافــراً مـن متــتني هـذه القــضية       

.ملختربياوتعزيزها على أساس املستوى 

يةنتائج العلوم المختبر.. لمعجزةا

أن » اإلنـسان روح بـال جـسد      «أكد الباحث الـدكتور رؤوف عبيـد يف كتابـة           
جنح يف إثبات إمكان حدوث املعجزات املوصوفة      «ملختربي  اعلم الروح احلديث أو     

يف الكتب املقدسة، فالعلم الروحي ال ينحو حنو العلم املادي من حيث إنكـار كـل     
ها أو عن تعليلها، بل أنـه قـد       ظاهرة غري مألوفة يعجز اإلدراك املساوي عن تصور       

يسلّم بصحة بعض الظواهر غري املألوفة أو غري العادية بـشرط أن تـصمد لالختبـار                
الكايف، ولوسائل التحقيق الدقيقة، فهـو يف حقيقتـه دراسـة معمليـة للظـواهر غـري                  

           
 .٢٩: شفيق رضوان. الطاقة اخلفية واحلاسة السادسة د) ١(
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املألوفة أو غري العادية بوجه عام، أساسها هو عدم إنكارها مقدماً رد العجز عـن    
.ها تعليالً مادياًتعليل

أي .. وأساس هذه الدراسة هو التسليم بوجود قوى لإلدراك رباعية األبعاد         
تشمل الطول والعرض واالرتفاع والزمان يف وقت واحد وجتمع بينـها، فالتعـرف              
هذه القوى بالتايل بفواصل الزمان أو املكان يف عقل اإلنـسان وحواسـه، والكتـب           

ألوفة وغري عادية، بل ال نغايل إذا قلنا أن شـىت  املقدسة تفيض بوصف ظواهر غري م  
أنواع الظواهر الروحية موصوفة فيها، وقد عىن بإبراز هذه احلقيقة خنبة من العلماء       
والباحثني حتت لواء العلم والعقيدة معـاً، ممـن وجـدوا يف العلـم الروحـي احلـديث         

ميكـن أن  وسيلة علمية لتوضـيح احلقـائق العقيديـة وتقريبـها علـى أسـس عـصرية                
بينا كيف كـان هـذا العلـم الروحـي الوليـد            : مث يضيف ... )١(تتقبلها عقول الكافة  

مصدر أضواء جديدة على بعض جوانب االعتقـاد، ويف نفـس الوقـت كـان مبثابـة        
دعوة صرحية إلقامة فقه من اإلميان املوضوعي املترابط الذي ينبغي أن تنـدمج فيـه     

واحـداً،  ربان بابني للمعرفة منفصلني، بل باباً     حكمة احلكماء بعلم العلماء، فال يعت     
ما دام العلم والعقيدة معاً مها عبارة عن البحث يف قوانني اهللا تعاىل، وهو واحد ال 
يتعدد بتعدد نواحي البحث واالستقصاء يف سنته وأحكامـه لنفهمهـا علـى أصـوهلا              

البحـث يف  الصحيحة، تستوي يف ذلك نواحي البحث يف املادة والطاقة مع نـواحي      
ـ  األصـول العقيديـة  حـررت .. النفس واخللق والـروح   ـ  وهللا احلمـد ــ علـى النقـد   ــ

العلمي وتبني أن التفكري الديين ميكن أن يصبح يف جـوهره تفكـرياً علميـاً إذا عـرف      
ـ  كيف يتطور  مع تطور املعرفة اليقينية خصوصاً منها املعرفة الروحية، ــ ولو قليالًـ

           
.٦١٩: اإلنسان روح بال جسد، رؤوف عبيد) ١(
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ـ  وهذا هو األهـم ــ وي يف العقائد على حنوه الصحيح مثويتفهم البنيان السما   إذ ــ
اعرف كيف مييزه عن البنيان اإلنـساين الـذي كـاد أن يبتلـع كـل مـا عـداه وخيفـي                 
رونقه واه، فال ضري إذن يف تعقل العقيدة ولو أدى التعقل إىل مقدار مـن التطـور            

بـل هـو سـبيل البقـاء يف     يف فهمنا هلا مادام التطور يف املعرفـة هـو سـبيل االرتقـاء،        
وجود تنازع البقاء حتماً، وهذه هي سنة اهللا اليت لن جتد هلا تبديالً، ويف هذا الشأن   
يالحظ الفيلسوف وليام جيمس بأن تاريخ األديان خري شاهد على التطور فيحدثنا  

على احلياة العملية قد أندحر بأن كثرياً من الفروض الدينية اليت مل تنجح يف التطبيق  
عندما واجه املعارف الكونية الرهيبة، وصار بعد ذلك يف حيز النـسيان يف حـني أن            
بعضاً آخر منها احتفظ بكيانه على طول األيام ومل يزده يف األيام إال جدةً وحيويـة          
على الرغم من كل ما القى من حمن وشـدائد، ومهمـة علـم األديـان أن يـبني لنـا                 

وال ضـري علـى رجـل       ... الـشدائد  وبإخالص تلك الفروض اليت عاشـت وحتـدت       
العلم وعلـى مهمتـه مـن اجلـدل الـديين يف عـصره مـا دام هنـاك شـيء مـن احلريـة             

لذلك وجب على رجل العلم أن يرحـب بكـل       ... الفكرية ومن العدل واإلنصاف   
...)١(أنواع اجلدل الديين

لقد حاول البعض أن يقرأ إمكانيات الـنفس وقابلياـا علـى أسـاس املنطـق                
ــري ــل التج ــي     ايب، والعم ــث الروح ــل بالبح ــؤالء إىل العم ــث راح ه ــربي حي ملخت

وقابلياا، ويف احلقيقـة أن مثـل هـذه    واستخالص نتائج باهرة يف إمكانيات النفس     
البحوث حاولت أن تقلل اهلوة الساحقة بني العلـم والـدين وجنحـت أميـا جنـاح يف          

سـاس الـدليل العلمـي    إذعان بعض األوساط اليت تتعامل مع األمور الغيبية علـى أ   
           

 .وما بعدها٦١٩: رؤوف عبيد. اإلنسان روح بال جسد د) ١(
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والربهان العقلي، مع أننا ننكر صحة هذا التوجه إذ اإلميان بالغيب مبين يف حقيقتـه     
على التسليم لقدرة اهللا تعاىل واإلقرار لسلطانه فال حيتاج بعد ذلك املؤمن الـسوي            
إىل التساؤل عن كيفية حدوث هذا وإجياد ذاك، إال أن املسألة حينمـا تأخـذ أبعـاداً             

التردد والتشكيك بإمكانية ذلك أو إدخاهلا يف مفهوم اخلرافة والعبث عنـد  أخرى يف 
ببحوث تساهم ــ ولو على املستوى اإلقناعيــ ذلك البد أن تسدد العقيدة الدينية
.يف رفع الشك واحلرية عن البعض

أكد العالمة الشيخ حممد رضـا كاشـف الغطـاء         » الغيب والشهادة «ويف كتابه   
العلوم يف رفع الشكوك والتردد عن البعض، فقد نقـل كـالم أحـد           فائدة مثل هذه    

]: كمـا عبـر عنـه    [علماء الفسلجة األوربيني مكتشف قاموس االنتخاب الطبيعـي         
لقد كنت دهريـاً صـرفاً مقتنعـاً مبـذهيب متـام االقتنـاع، ومل يكـن يف ذهـين أدىن حمـل            

املـادة وقوـا،   للتصديق حبياة روحيـة وال بوجـود عامـل يف هـذا الكـون كلّـه غـري         
ولكين رأيت املشاهدات احلسية لن تغالب فإنها قهرتين وأجربتين على اعتبـار أشـياء    
مثبتة قبل أن أعتقـد نـسبتها إىل األرواح مبـدة طويلـة، مث أخـذت هـذه املـشاهدات           
مكاناً من عقلـي شـيئاً فـشيئاً ومل يكـن ذلـك بطريقـة نظريـة تـصورية ولكـن بتـأثري                 

ن يتلـو بعـضها بعـضاً بطريقـة ال ميكـن الـتخلص منـها بوسـيلة             املشاهدات اليت كـا   
.)١(أخرى

لقد انتشر هذا العلم الروحـي يف أوسـاط اتمعـات املاديـة الـيت تـشكو مـن            
شكل خطري، إذ هـي ال تـذعن إال إىل املـادة، إال أن مثـل            بحالة التراجع العقائدي    

الـنفس وقابلياـا   هذه البحوث ساعدت الكثري علـى االعتـراف واإلذعـان حبقيقـة            
           

 .٥٠: الغيب والشهادة) ١(
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اخلارقة، يف حني جتد أن اتمعـات الـشرقية مل يعـر أصـحاا اهتمامـاً واسـعاً هلـذه             
البحوث، فاإلميان الذي تتمتع به هـذه اتمعـات حتـول دون البحـث عـن عامـٍل                  

.مساعد لتقوية عنصر اإلميان بالغيب ولوازمه

ة ال تزيـدنا مـن      أن البحوث التجريبية إلثبات ظاهرة غيبيـ      : وخالصة القول 
اإلميان بالقدرة غري املتناهية هللا تعاىل وإفاضة ذلك على أوليائـه ليمكنـهم التـصرف       
على أساس املصلحة اإلهلية، بقدر ما حنن جاهدون يف تقدمي مـا يـساهم مـن رفـع                   
التردد واحلرية عن البعض، أو إلمالء الفراغ اليت تتركه ظاهرة العزوف عن اإلذعان 

تكوينية إلثبات أن ذلك ال يقتصر على النصوص الـيت بـني أيـدينا،    بواقع الوالية ال  
ملختــربي والربهــان العلمــي كفيــلٌ إلذعــان اآلخــرين هلــذه القــدرة  ابــل أن الواقــع 

.التكوينية لألئمة وممارستها على أساس املصلحة واحلكمة

وماذا عند البعض؟

شاهداً ولعل ما ذكره صديق القنوجي البخاري يف علم اإلخفاء، يضيف       
آخر على تنظريه للوالية، وأن هذا العلم ليس بالعلم املستقل بل هو مـن بـاب                 

: والية الشخص وخرق العادة، قال يف تعريفه لعلم اإلخفاء

وهو علم يتعرف منه كيفية إخفاء الشخص نفـسه عـن احلاضـرين حبيـث              
أن : يراهم وال يرونه وله دعوات وعزائم، إال أن صـاحب مدينـة العلـوم قـال     

الغالب على ظين أن ذلك ال ميكن إال بالوالية بطريق خـرق العـادة ال مبباشـرة               
.)١(أسباب يترتب عليها ذلك عادة
           

 .دار الكتب العلمية٢٨: السيد صديق القنوجي البخاري: أجبد العلوم) ١(
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وما ذكره اآلخرون يف تأكيد الوالية يكفـي أن يكـون مـن أهـم األدلـة علـى           
ثبوت الوالية التكوينية يف املفهوم اإلسالمي ومن أولئك الـذين أشـاروا إليهـا مـن              

:ةعلماء أهل السن

:العالمة ابن كثريـ ـ

:»بالكرامة«قال يف معرض حديثه عن الوالية التكوينية اليت عبر عنها 

وال شك ان كرامات األولياء من جنس معجزات أنبيائهم، فمن طعن علـى           
.)١(الكرامات فقد طعن على املعجزات

حيث يرى ابن كثري ان هناك مالزمة بني املعجز والكرامة من حيـث الوقـوع               
.كاين، بل وحىت من حيث السنخية، فما تقول يف املعجز تقول يف الكرامة للويلاإلم

:أما ابن حجر اهليثمي املكيـ ـ

، لكـن لعظـم   2واحلاصل إن كرامة الويل من بعض معجزات النيب       : قال
إتباعه له أظهر اهللا بعض خواص النيب على يـدي وارثـه ومتبعـه يف سـائر حركاتـه         

.)٢(وسكناته

:الرازيوالفخر ـ ـ

: قال يف معرض احلديث عن كرامة األولياء ومعاجز األنبياء

إنّ حدوث احلبل ملرمي من غري الذكر من خوارق العادات، وانهـا كانـت مـن               
.)٣(أن تكون هذه الوقائع من كرامات األولياء: األنبياء فوجب أن يقال

           
 .٧٢: ١داريا با فيمن دفن يالروضة الر) ١(
 .١٠٨: الفتاوى احلديثة) ٢(
 .٢٠٢: ٢األربعني يف أصول الدين ) ٣(
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ير ابن عابدين في رسائله للكرامةتقر

    نيـة الكرامـة وحـدوثها لـدى الـويل هـو ابـن        ث عـن إمكا ومن مجلة من حتـد
:عابدين فقد قال يف معرض ذكره لذلك

جهـة  : اعلم ان كل خارق ظهر على يد أحد مـن العـارفني فهـو ذو جهـتني       
كرامة من حيث ظهوره على يد ذلك العارف، وجهة معجزة للرسـول مـن حيـث                 

ر بتلـك  ان الذي ظهرت هذه الكرامة على يده هو واحـد مـن أمتـه، ألنـه ال يظهـ                
الكرامة اآليت ا ويل إال وهو حمق يف ديانته، وديانته هي التصديق واإلقرار برسـالة   
ذلك الرسول مع اإلطاعة ألوامره ونواهيه، حىت لو أدعـى هـذا الـويل االسـتقالل                 

.)١(بنفسه وعدم املتابعة مل يكن ولياً

الم ابن تيمية وتقريراته للكرامةك

إمكان وقـوع الكرامـة والتـأثريات الكونيـة الـيت          ومل يشذ ابن تيمية يف القول ب      
:ميكن أن تقع للويل، بل يرى ضرورة ذلك كما ورد يف جمموع فتاواه، قال

فمن جيتمع له األمران بأن يؤتى من الكـشف والتـأثري الكـوين مـا يؤيـد بـه                  «
الكشف والتأثري الشرعي، وهو علم الدين والعمل به واألمر به، ويـؤيت مـن علـم               

عمل به ما يستعمل به الكشف والتأثري الكوين حبيث تقع اخلوارق الكونية         الدين وال 
تابعة لألوامر الدينية أو أن خترق له العادة يف األمور الدينية حبيث ينال من العلـوم                
الدينية ومن العمل ا ومن األمر ا ومن طاعة اخللق فيها ما مل ينله غريه يف مطّرد               

وأيب بكـر    2واملعجـزات وهـو حـال نبينـا حممـد         العادة، فهذا أعظـم الكرامـات       
           

 .١١٢: يةتعن املوسوعة الفقهية الكوي٢٧٩: ٢: جمموعة رسائل ابن عابدين) ١(
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إيـاك نعبـد وإيـاك    «الصديق وعمر وكل املسلمني، فهذا القسم الثالث هو مقتـضى    
2وهــو حــال نبينــا حممــد،والثــاين هــو االســتعانة،إذ األول العبــادة» نــستعني

واخلــواص مــن أمتــه املتمــسكني بــشرعته ومنهاجــه باطنــاً وظــاهراً فــان كرامــام   
.)١(»مل خيرجها إال حلجة أو حاجةكمعجزاته 

وكالم ابن تيمية يتضح يف إمكانية وقوع الكرامة لدى الويل لـضرورة تأييـده          
يف عمله الديين، ومقصوده أن الويل ملا أراد أن يكون مبلغاً لرساالت ربه فالبـد أن      

اع رب إلتبـ ـن النـاس أقـ  ـإفـ ،اىلـه إىل اهللا تعـ ــه وقربــيؤيد مبا يعزز دعواه يف مقام   
يف حني تكون دعوة الـذي ال   ،احب الكرامات الرتباط ذلك بالغيب دون غريه      ـص

.التأثريميلك من الكرامة شيء أقل تأثرياً إذا ما قلنا أا معدومة

وكالم ابن تيمية ال خيصصه زمان دون زمان، وال يقيده حبياة الويل بل يتعدى 
ياة أخرى تثبـت فيهـا كرامـة    ذلك إىل ما بعد موته، فاملوت؛ ليس انعدام بل هو ح        

الويل، إذ هو مل ينقطع عن تبليغ رسالته إلثبات أحقية دعواه، وملا كانت دعواه متتد 
.إىل ما بعد حياته فلزمت أن تكون كراماته ممتدة بوجود املقتضي وامتداد الداعي

إنّ كالم ابن تيمية يعد رداً على أتباعه الذين بالغوا يف إلغاء دور الـويل بعـد               
بعد وفاته من أثر ملوته وانعدام 2اته، بل تعدت أرائهم إىل أم ال يرون للنيب مم

.تأثريه، ويبدو أن هناك تقاطعاً بني دعوى ابن تيمية وبني ما يدعيه أتباعه اليوم

كلمات علماء أهل السنة، تؤكد على إمكان وقوع الوالية التكوينية مـن            إن  
األنبياء، بغض النظر عـن القناعـة يف ماهيـة           قبل األولياء كما تقع املعجزة على يد      

.هذه الوالية وكيفية حتققها
           

 .٣٢٥: ١١فتاوى ابن تيمية ) ١(
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التسخ السياسي اِّـؤسف

بالرغم من حرصنا علـى إثبـات الواليـة التكوينيـة لألوليـاء وإذعـان علمـاء             
الفريقني هلذه اإلمكانية يف التصرف التكويين للويل، إال أن مـشكلة الـبعض تتفـاقم        

الذي يعيشه فهو حياول أن يؤجج اخلالف باالحنياز إىل جهـة  تبعاً للظرف السياسي  
معينة متثـل رؤيتـه الـسياسية أو الفكريـة، ومل يكتـِف حـىت يتجـاوز احلـد يف العبـث                

.باملبادئ والقيم الفكرية والعقائدية ليصدر رؤيته على أساسها
ــة     ــيالً علــى القــرب هللا تعــاىل، وإمكاني تعــد مناقــب الــشخص وفــضائله دل

يف التصرف التكويين هو السبيل األكثر قبوالً واألسرع تلقياً لدى النـاس          الشخص  
ليكشف عن طاعته هللا تعاىل، ومن جهته اختذ البعض هذه القابلية اخلارقة وإمكانية 

.التصرف الكوين للتحدث ا وروايتها غرضاً سياسياً مقابالً لآلخر
التكـويين يعـين    وما اشتهر عنه مـن قابلياتـه يف التـصرف          Dفاإلمام علي   

ذلك حجيته على غريه ممن عارضه وسعى يف إقصائه، لـذا جنـد أن بعـضهم سـعى              
إىل رواية مناقب معارضيه، كما عمل معاوية بن أيب سـفيان ابـان عهـده املعـارض        

، فقد وظّف طاقات رواة البالط إىل وضع األحاديث         Hلإلمامني علي واحلسن    
ته لعلي منهجاً وسلوكاً، فكانـت مناقـب     واملناقب له ولغريه ممن يصطف يف معارض      

أيب بكر وعمر وعثمان ومعاوية مألت بعض كتب احلديث، حىت تصدى هلا علمـاء    
.أهل السنة فأبطلوها سنداً وداللةً
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:وهذه قائمة ليبليوغرافيا الكتب اليت تصدت هلذه املشكلة

.٥٦٧توىف التذكرة يف األحاديث املوضوعة، أليب الفضل حممد بن طاهر املقدسي امل.١

.٥٤٣األباطيل، أليب عبداهللا احلسني بن إبراهيم اجلوزقاين املتوىف .٢

العقيدة الصحيحة يف األحاديث املوضوعة الصرحية، لعمر بـن بـدر املوصـلي            .٣
.٦٢٢املتوىف 

.املغين عن احلفظ والكتاب، لعمر بن بدر املوصلي كذلك.٤

.٦٥٠مد الصاغاين املتوىف الدر امللتقط يف تبيني الغلط ونفي اللغط، للحسن بن حم.٥

.٥٩٧املوضوعات، أليب الفرج عبدالرمحن بن اجلوزي املتوىف .٦

.٩١١الآليل املصنوعة يف األحاديث املوضوعة، جلالل الدين السيوطي املتوىف .٧

.٩٤٢الفوائد اموعة يف بيان األحاديث املوضوعة لشمس الدين الشامي املتوىف .٨

.٩٦٣سن علي بن عراق الكناين املتوىفترتيه الشريعة املرفوعة، أليب احل.٩

.٩٨٦تذكرة املوضوعات حملمد طاهر الفتين اهلندي املتوىف .١٠

.١٠١٤األسرار املرفوعة يف األخبار املوضوعة، للمال علي القاري املتوىف .١١

.املصنوع يف معرفة احلديث املوضوع لسابقه كذلك.١٢

.١٠٥٧خلليلي املتوىف كشف االلتباس ملا خفي على كثري من الناس، لغرس الدين ا.١٣

الكـشف اإلهلـي عـن شـديد الـضعف واملوضـوع والـواهي، حملمـد بـن حممـد           .١٤
.١١٧٧السندوسي املتوىف 

.١٢٥٠الفوائد اموعة يف األحاديث املوضوعة، حملمد بن علي الشوكاين املتوىف .١٥

.١٣٠٤اآلثار املرفوعة يف األحاديث املوضوعة، حملمد بن عبداحلي اللكنوي املتوىف .١٦
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للؤلؤ املرصوع فيما قيل فيه ال أصل له أو بأصله موضوع، للشيخ حممد بـن        ا.١٧
.١٣٠٥أيب احملاسن القاوقجي املتوىف 

حتذير املسلمني من األحاديـث املوضـوعة علـى سـيد املرسـلني، أليب عبـداهللا            .١٨
.١٣٢٥حممد بن البشري ظافر األزهري املتوىف 

.الدين األلباينصرناسلسلة األحاديث الضعيفة املوضوعة للشيخ حممد بن.١٩

وإمنا آثرنا ذكر هذا الثبت الطويـل، ملـا فيـه مـن إشـارٍة واضـحة علـى كثـرة                     
األحاديث املوضوعة، واهتمام علمـاء أهـل الـسنة يف تنقيـة األحاديـث الـواردة يف               
الفضائل، بعد اهلجمة اليت شنها معاوية بن أيب سفيان ملقابلة ما روي من الفـضائل              

كان معاوية يتحرى مثالب اإلمام، وملا مل جيد لذلك سـبيالً  لعلي بن أيب طالب يوم   
أغار على التراث النبوي الشريف فأقصى فضائل علي وأباحها بأحاديث موضوعة 

.له ولسلفه من املتقدمني، وسار على ذلك من اقتفى طريقته وحنى منحاه

إسفاٌف في غير محله

إىل مقامات واهيـة    وحاول البعض أن يبث بعض املرويات اليت تؤهل هؤالء        
مدعني إمكانية تصرفهم يف التكوينيات بعد ما وجدوا من فضائل علـي مـا مـألت              
اخلافقني، وظاهر الوضع يف هذه املرويات واضح من حيـث بطالـا سـنداً وداللـةً          
مع أنّ هذه الفضائل مل يتـسامل عليهـا أحـد مـن املـسلمني سـوى أولئـك املتربـصني            

.ليللروايات املقابلة لفضائل ع

ويف الوقت نفسه تعد هذه احملاوالت اعترافاً ضمنياً، بل وصـرحياً يف إمكانيـة     
الواليـة التكوينيـة الـيت تقــول ـا الـشيعة يف أئمتـهم، يف حــني جتـد أولئـك الــذين         



.................................. 

األحاديــث ويــصدقها الــبعض ال يقبلــون مبــا روي يف أهــل البيــت   يــضعون هــذه
يكن من شيء فإنّ الروايـات الـيت رواهـا          ومهما  . فيعدونه ضرباً من الغلو واملبالغة    

:البعض لتقابل فضائل علي وأهل بيته تنقسم إىل منحيني

فقـد توجـست املـدارس    ــ كما ذكرناــ هو املنحى السياسي :املنحى األول 
السياسية املقابلة للمدرسة اإلمامية من الفضائل اليت ذكرا الروايـات الـصحاح يف             

حالة من املعارضة السياسية ملنـهجهم، فاملؤهـل ملثـل    علي وأهل بيته، وعدوا ذلك 
، يف حني أولئـك الـذين   2هذه الوالية التكوينية هو أوىل باإلمامة وخالفة النيب       

ذه اإلمكانيـات ال حيـق هلـم دعـاوى اإلمامـة، حيـث تقـرر يف حملـه أن         مل ميتلكوا ه  
اإلمامة رتبة متقدمة على النبوة، وهلا ما للنبوة من التصرف التكـويين، كمـا يف نـيب      

: ففي قولهDاهللا إبراهيم 

>¡  �  ~    }...<.

واخلطاب إلبراهيم وهو يف مقام النبوة، فال خياطب غري الـنيب أو يـوحى إليـه     
مامل يكن مؤهالً هلذا اخلطاب، وبـذلك كـان إبـراهيم نبيـاً مث صـار إمامـاً وهـذا مـا                    

وملا كان األمر كذلك، فقـد حـاول الـبعض إمـالء هـذا            .نقصده من الرتبة املتقدمة   
كما بررها البعض ليحوز ذا درجةً      » حسبةً«الفراغ بوضع الرواية وسرد الفضائل    

.من القبول لدعواه السياسية

هـو املنحـى العقائـدي، فقـد حـاول الـبعض إقحـام متبنياتـه          :الثايناملنحى  
الفكرية على حساب املسلمات واملبادئ، أي أن حالة املنافسة الفكرية اليت أججتها    
ظروف سياسية مرجتلة أفرزت هذه املنافسة الفكرية إلثبات أحقّيـة دعـاواه، والبـد     
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حة ما يـذهب إليـه، لـذا فقـد     على مباٍن إسالمية يثبت من خالهلا ص    » التسلق«من  
تـستلزم مـن خالهلـا       Eعمل على خلق وجودات فكريـة مناوئـة ألهـل البيـت             

.هلم» مناوئة«املعارضة الفكرية اليت تستتبع اختالف فضائل 

أحاديث من المنحى األول

ولكي حنيط بفكرة هذا املنحى سنقف على مرويات ختلقها املنافسة السياسية    
.نات السياسية آنذاكاملنبعثة من صراع الكيا

ما روي في أبي بكر: أوًال

ــبعض حتتــدم املنافــسة مــع مرويــات اإلماميــة، إال أــا    ال تــزال مرويــات ال
فقد روى اليافعي يف روض الرياحني رواية طويلـة جـاء    .أخفقت يف تصوير الواقع   

بينما حنن جلوس باملسجد وإذا : عن أيب بكر الصديق رضي اهللا عنه أنه قال: فيها
2وأجلسناه بني يدي النيب Dن برجل أعمى قد دخل علينا وسلّم فرددنا حن

فقـال أبـو بكـر رضـي اهللا عنـه مـا       2من يقـضيين حاجـة يف حـب الـنيب       : فقال
ان يل أهالً ومل يكن عندي ما نقتات به وأريد مـن يـدفع             : حاجتك يا شيخ؟ فقال   

الصديق رضي اهللا فنهض أبو بكر : قال2لنا شيئاً نقتات به يف حب رسول اهللا 
هل مـن  : مث قال2نعم أنا أعطيك ما يقوم بك يف حب رسول اهللا   : عنه وقال 

2يتزوج ا يف حيايت حباً يف حممدنعم أن يل ابنة أريد من : حاجة أخرى، فقال

هـل  2أنا أتزوج ا يف حياتك حباً يف رسـول اهللا     : فقال أبو بكر رضي اهللا عنه     
أن أضع يدي يف شيبة أيب بكـر الـصديق رضـي       نعم أريد   : من حاجة أخرى؟ قال   

فنهض أبو بكر رضي اهللا عنه ووضع حليته يف يـد  2اهللا تعاىل عنه حباً يف حممد       
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فقـبض األعمـى بلحيـة أيب       : قال 2أمسك حلييت يف حب حممد      : األعمى وقال 
يا رب أسألك حبرمـة شـيبة أيب بكـر أال رددت           : بكر الصديق رضي اهللا عنه وقال     

2علـى الـنيب    Dفرد اهللا عليه بصره لوقته فـرتل جربائيـل          : العلي بصري ق  

: ك السالم وخيـصك بالتحيـة واإلكـرام ويقـول لـك           ئيا حممد، السالم يقر   : وقال
وعزته وجالله لو أقسم علي كل أعمى حبرمة شيبة أيب بكر الصديق لرددت عليـه           
بــصره، ومــا تركــت علــى وجــه األرض أعمــى وهــذا كلــه بربكتــه وعلــو قــدرك    

.)١(شأنكو
ومثل هذه الروايات أخذت مساحةً واسعةً من جهد املزايدات السياسية الـيت   
فرضتها ظروفها، فأفرزت مثل هذا التفكري األهوج والتعاطي الساذج مـع القـضايا              
اإلسـالمية الــيت ختـص الــصميم اإلسـالمي، وحينمــا تتـابع مثــل هـذه اهلمجيــة يف      

ك شعور مؤسف بأن مشاعر القارئ ال استغفال الناس من قبل بعض احملدثني ينتاب
تحترم من قبل هذه االمالءات السياسية الطائـشة الـيت حتـاول أن حتـط مـن كرامـة         

.املفاهيم اإلسالمية ومنها الوالية التكوينية

ما روي في عمر بن الخطاب: ثانيًا

يـا  «بينما عمـر رضـي اهللا عنـه خيطـب إذ قـال        : روى الذهيب يف سري أعالمه    
وداراجبـرد  وكـان عمـر قـد بعـث سـارية بـن زنـيم الـدئلي إىل فـسا                » بـل ساريةُ اجل 

فحاصرهم، مث أم تداعوا وجاؤوه من كل ناحية والتقوا مبكـان، وكـان إىل جهـة       
املسلمني جبل لو استندوا إليه مل يؤتوا إال من وجٍه واحـد، فلجـؤوا إىل اجلبـل، مث              

سـفط جـوهر فبعـث بـه إىل     قاتلوهم فهزموهم، فأصاب ساريةُ الغنائم فكان منها      
           

 .٢٣٩: ٧روض الرياحني لليافعي عنه الغدير ) ١(
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عمر فرده وأمره أن يقسمه بني املسلمني، وسـأل النجـاب أهـل املدينـة عـن الفـتح        
وقـد كـدنا لـك فلجأنـا إىل         » يا ساريةُ اجلبل اجلبـل    «نعم  : وهل مسعوا شيئاً فقال   

» يـا سـارية اجلبـل   «اجلبل فكان النصر، ويروى أن عمر سئل فيما بعد عـن كالمـه          
.)١(فلم يذكره

مدينة بفارس أنزه مدينة ـا فيمـا بينـها وبـني          .. فسا: ال يف معجم البلدان   ق
جبرد فإنّ أكـرب مـدا فـسا وهـي مدينـة مفترشـة       وأما كورة دارا.شرياز أربع مراحل 

.)٢(البناء واسعة الشوارع تقارب يف الكرب شرياز وهي أصح هواًء من شرياز

فهو يرويه هكذا مرسالً    تهروالطريق  واحلديث مرسل مل يثبت وليس للذهيب       
يف احلـرب وكيـف مـد يف    اًدون أن يسنده إىل أحد، كما أنـه مل يثبـت أن لعمـر رأيـ             

بصره من املدينة إىل فارس، ونقل صوته كذلك حىت مسعه اجلـيش، وكـم غـزوات              
2حىت عدها املؤرخون انها مثـانون غـزوة مل يـذكر التـاريخ انّ الـنيب              2النيب  

وأرشـدهم إىل حيـث حتقيـق النـصر، وكـان ملثـل الـنيب يف هـذه                  ناداهم من املدينـة   
التصرفات مصلحة أهم مما هي عليه يف عهد عمر، إذ املسلمون حباجـة إىل تـسديد      
سيما وهم يف غمـرات التكـذيب مـن املـشركني، وانّ الـدعوة اإلسـالمية الزالـت                

بل ــ املسلمونغضة طرية حتتاج التأييد مبثل هذه القابليات اإلعجازية واليت يعيش
ويترقبون من اإلعجـاز النبـوي مـا مـن شـأنه أن يعـزز مكانتـهم ودعـوم للـدين                

وواضح أنّ هؤالء أرادوا أن يثبتوا هذه التصرفات ليثبت فيها حجيـة عمـر     . اجلديد
.يف تنازعه وختاصمه يف اخلالفة
           

 . ٢٥٤: ٣وراجع الطربي يف تارخيه ٣٦٨: ١يب سري أعالم النبالء للذه) ١(
 .٤٣٤: ٣معجم البلدان لياقوت احلموي ) ٢(



.................................. 

: أنه قال2ومل يكتِف هؤالء حىت رووا عن النيب 

ــوا )١(»إن يكــن يف أمــيت أحــد فعمــر قــد كــان فــيكم حمــدثون فــ « حيــث أثبت
التحديث لعمر ونفوه عـن غـريه، وال أدري انّ امللـك الـذي يحـدثَ عمـر حينمـا                    

ال أبقاين اهللا ملعضلة ليس فيها أبو : تحصر عليه املسائل، أين عنه حينما كان يقول
.احلسن، حىت ورد ذلك يف أكثر من ثالثني مورد

ــه وقــد أورد ذلــك اخلــوارزمي امل )٢(وفــق بــن أمحــد املكــي الــشافعي يف مناقب

ومل يكتـِف ابـن العمـاد احلنبلـي أن     . فلرياجع، إىل غري ذلك ممن روى ذلـك متـواتراً       
ما نبعد : وكان علي بن أيب طالب رضي اهللا عنه يقول: يدعي أكثر من ذلك فقال

أن السكينة تنطق على لسان عمر، ثبت هذا عنه مـن روايـة الـشعيب وأضـاف ابـن            
عماد احلنبلي، وقال ابن عمر وما كان عمـر يقـول لـشيء إين ألراه كـذا إال كـان            ال

. كما يقول

وعن قيس بن طلق كنا نتحدث أن عمر ينطق على لسان ملـك وكـان عمـر      
اقتربوا من أفواه املطيعني وامسعوا منهم ما يقولـون فانـه تنجلـي هلـم أمـور                 : يقول

وهذه األمور اليت أخرب أا تنجلي : ى ذلكصادقة قال ابن العماد احلنبلي تعليقاً عل
للمطيعني هـي األمـور الـيت يكـشفها اهللا هلـم، فقـد ثبـت أن ألوليـاء اهللا خماطبـات               

رضـي اهللا  ومكاشفات والشك أن أفضل هؤالء يف هذه األمـة بعـد أيب بكـر عمـر           
.)٣(عنه

           
 .٣٣: ١شذرات الذهب ) ١(
 .٩٨: املناقب) ٢(
 .٣٣: ١شذرات الذهب ) ٣(
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ن فاحلنبلي ابن العماد ال يعترض على وجود هذه اإلمكانية لدى األوليـاء وأ     
اهللا تعاىل يكشف هلم عن الغيب ما يشاء، إال أنه جعل ذلك خاصاً أليب بكر ومـن         
بعده لعمر، وهذه الرتعة تكاد ال تفـارق املنظّـرين ملدرسـة الـسلطة واحلـاكم الـذي               
فرض عليهم ظرفها الطارئ للخروج بأدىن دعاوى تثبـت أحقيـة خالفـة الـسقيفة،      

يـة التـصرف التكـويين وقابليـات اإلمـام      منافسةً للمدرسة العلوية اليت جعلت إمكان 
.من مسلّمات الفريقني

ولعل ما يذكره الـسكتواري يف حماضـرة األوائـل يكـشف النقـاب عـن هـذا             
            التوجه السياسي يف صناعة أصحاب القرار وزجهم يف القضايا العقائدية اليت متـس

.املفاهيم اإلسالمية يف الصميم

: فقد ذكر
عشرين من اهلجرة يف خالفة عمر رضي اهللا عنـه  أول زلزلة يف اإلسالم سنة  

فضرب أمرياملؤمنني رضي اهللا عنه برحمه قـائالً يـا أرض أسـكين أمل أعـدل عليـِك؟              
: فسكتت، فكان من مجلة كرامته، فظهرت له كرامات أربعـة يف العناصـر األربعـة     
ة تصرف يف عنصر التراب واملاء يف قصة رسالته إىل نيـل مـصر، ويف اهلـواء يف قـص              

سارية اجلبل، ويف النار يف قصة احتراق قريـة رجـل حـني كلّفـه أن يغـري امسـه فـأىب           
وكان امسه يتعلـق بالنـار كالـشهاب والقـبس والثاقـب كمـا ذكـر يف تبـصرة األدلـة                     

.ودالئل النبوة

هذه املرويات بأسانيدها الواهية وداللتـها املوضـوعة،   )١(ورد العالمة األميين  
.استوىف به جوانبهوله يف ذلك حبثّ قيم 

           
 .٨٢: ٨الغدير ) ١(



.................................. 

ما روي في أسيد بن حضير: ثالثًا

ضري وعبـاد بـن بـشر كانـا عنـد      أن أسـيد بـن حـ     : روى ابن األثري عـن انـس      
يف ليلة مظلمة فخرجا من عنـده فأضـاءت عـصا أحـدمها فكانـا ميـشيان                  2النيب

.)١(بضوئها، فلما افترقا أضاءت عصا هذا وعصا هذا

قيفة حيث أودت بـه قبليتـه أن يقـدم    وال خيفى موقف أسيد بن حضري يف الس 
هيـة أن يتـصدى سـعد    أبو بكر التيمي على منافسه سـعد بـن عبـادة اخلزرجـي كرا           

موتوراً وأبعده موفوراً ببغضه وحقده على سعد، من هنـا جنـد أن           هللخالفة فنافس 
مدارس اخلالفة حاولت أن تصف أسيد من أهل الكرامات واملقامات اإلهلية تأكيداً 

.فه املعارض لتوجهات العلوينيلصحة موق

ال نريد املزيد من هذه احملاوالت فقـد عرفنـا أن إفـرازات العهـد األمـوي       
ــة فــضالً عــن      ــات العقائدي ــة أطاحــت باملتبني ــةً فكري ــاً وترك ــتج وضــعاً ثقافي أن
األخالقية، وإال فمن غري املمكن قبول مرويات تتعـارض مـع مبـادئ ومفـاهيم        

.ميكن إغفاهلاال
بته حمققو أهل السنة وغريهـم مـن أن النفـوس ترقـى بعـصمتها عـن            انّ ما أث  

ارتكاب اخلطأ إىل معارج الكمال، ليفاض عليها مـن احلـق مـا ميكنـها أن تتـصرف           
باألمور التكوينية، حىت تكون نفوسها هي نفوس التكوينات ذاا فتتصرف ـا مبـا      

جاهـدام اخلاصـة   تشاء، ومل يثبت أن هؤالء األشخاص قد نالوا هـذه املقامـات مب         
ومل يعرف هلم قدماً يف هذا الشأن، إال أن التطلعات السياسية حاولت أن ختلـق مـا             

.من شأنه أن يكون منافساً للبيت العلوي املعارض
           

 .١٤٩: ٣أسد الغابة ) ١(
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أحاديث المنحى الثاني
ويتجه املنحى الثـاين إىل تأصـيل فكـٍر عقائـدي يقـاوم الفكـر اآلخـر ليثبـت                  

ناهـضة للمدرسـة الفقهيـة الـيت تزعمهـا أهـل            إمكانيته يف تأسيس مدارس فقهيـة م      
البيت، وملا كان من مقام أهل البيت التصرف يف التكوينيـات، فـإنّ هلـؤالء القـدرة        
كذلك، لضمانة قبول أطروحتهم الفقهية اجلديـدة وفـرض آرائهـم العقائديـة علـى        
غريهم، لذا فقد سـعت هـذه املـدارس إىل حمـاوالت اسـتقطاب البـسطاء لتـصديق               

:ت اجلديدة، ولغرض الوقوف على ذلك نستعرض بعض النماذجاألطروحا

ما ورد في أبي زرعة المصري: وًالأ

ـة املـصري  ــ   كان حياة بن شريح   : روى الذهيب عن خالد بن الفزر قال       ـــ  أبو زرع
ـيق احلـال جـداً، فجلـست وهـو متخـٍل يـدعو                   شيخ الديار املصرية من البكائني وكـان ض

عليك فالتفت مييناً ومشاالً فلم ير أحداً فأخذ حصاة فرمى لو دعوت أن يوسع اهللا: فقلت
: ما خري يف الدنيا إال لآلخرة، مث قـال    : إيلَّ ا فإذا هي تربةُ ما رأيت أحسن منها وقال         

.)١(استنفقها، فهبته واهللا أن أرده: هو أعلم مبا يصلح عباده فقلت وما أصنع ذا؟ قال

د بن حنبلمما روي في أح: ثانيًا

دخلـت يومـاً علـى    : خمتصر طبقات احلنابلة قال أبو طالب علي بن أمحـد     يف
أيب عبداهللا وهو ميلي وأنا أكتب فاندق قلمي، فأخذ قلماً فأعطانيه فجئـت بـالقلم                

خذ القلـم   : إىل أيب علي اجلعفري فقلت هذا قلم أيب عبداهللا أعطانيه فقال لغالمه           
.)٢(فضعه يف النخلة عسى حتمل، فوضعه فيها فحملت

           
 .١٣٤: ١١عنه الغدير . ١٧٤: ١تذكرة احلفاظ للذهيب ) ١(
 .١٣٧: ١١عنه الغدير ١١: نابلةخمتصر طبقات احل) ٢(
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ما روي في مالك بن أنس: ثالثًا

مسعـت  : وما روي يف إمام املذهب املالكي، أن املثىن بـن سـعيد القـصري قـال        
.)١(فيها2ما بت ليلة إال ورأيت النيب : يقول

هذه خالصة ما ميكن أن نقف عليه يف هذه اإلشارات اليت حتـاول أن جتعـل                 
.أمر من األمورالوالية التكوينية يف حق من يرتئونَ أهليته يف

فلعل الكثري منهم لو بعثوا وسئلوا عن حقيقة األمر لنفوا وقوعه   : وال أدري 
ٍئإمكانيام بقدر ما يعرف كـل امـر   ويف نفس الوقت ال يقبلون املغاالة يف تعظيم         

.قدر نفسه

نعـم انّ مـا ينفــع يف املقـام هـو إمكانيــة الوقـوع يف مثـل هــذه الواليـة علــى        
ى أساس توفر شرائط القضية وحتقق مقتضياا، كمـا أن ذلـك   التكوينيات لكن عل  

مينع ما يثريه البعض على اإلمامية من القول بأئمتها وأنه على سبيل الغلو، وجتاوز      
احلد، يف حني أن اإلمامية تسلّم ما ورد يف القرآن الكرمي خبصوص األنبياء وغريهـم    

ألئمـة بـالطرق الـصحيحة بعيـداً     من إمكانية حتقق الوالية التكوينية، وما ورد عن ا   
.عن التسابق مع اآلخر إلثبات وجود ما

:واجلدير ذكره
كثرياً من علماء أهـل الـسنة وافقـوا اإلماميـة يف إمكـان وقـوع مثـل هـذه              نّا

الوالية التكوينية وحتققها يف اخلارج لألنبياء ولألئمة وللصاحلني بشرط ثبوت صحة  
يتعـدى عـن قـدرة اهللا تعـاىل يف إفاضـة هـذه       روايتها ومرويـام، ويبقـى األمـر ال     

.القدرات على عباده املنتجبني
           

 . ١٤٢: ١١عنه الغدير ٢٧٠: الروض الفائق) ١(
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..اإلماميـة وأدلـة أخـرى

ولعل من املفيد جداً أن نقف على بعض ما حاوله اإلماميـة مـن إثبـات الواليـة       
ـ  التكوينية ألئمتهم من القرآن الكرمي ، فقـد حتـدث القـرآن    وقـد مـر بعـضها سـابقاً ـ     ــ

إمكان وقوع فعل هذه الوالية لتسحب فيها بعد إىل أئمة آل البيت يف حبث         الكرمي عن   
:يأيت ال حقاً، واملهم هنا فهرست هذه اآليات اليت حتدثت عن الوالية منها

أوًال

: قوله تعاىل

>R  Q   P  O  N  MS     Y  X  W  V  U  T
`  _  ^  ]   \  [  Za   d  c  b

h  g  f  eim  l  k  jp  o   nq  r
y           x  w  v  u  t  s<)١(.

:يف هذه اآلية كانت يفDووالية عيسى 

.إمكانية خلق الطري من الطني والنفخ فيه ليكون طرياً بإذن اهللاــ ١
           

.٤٩: آل عمران) ١(



.................................. 

.وهو مرض جلدي معروفــ إبراء األكمه هو الذي يولد أعمى واألبرصـ ـ٢

.عاىلإمكانية إحياء املوتى بإذن اهللا تــ ٣

.أنباء عن الغيب واألخبار عما يف ضمائر الناســ ٤

ثانيًا

: قوله تعاىل

>¤  £  ¢  ¡  �   ~¥§  ¦<)١(.

: وقوله تعاىل

>)   (   '   &   %*  2   1   0   /      .    -    ,     +
4  3<.

: وقال تعاىل

>X   W   V   U   TY]   \   [   Z^    ̀   _
a<)٢(.

:آليات الكرميةاووالية داود ملا يف 
.ـ تسخري اجلبال لداود وتسبيحها معهـ١
.وتستخري الطري معه لتسبح بتسبيحهــ٢
...إالنة احلديد وإمكانية تصنيع ما يريد تصنيعهــ٣

           
 .٧٩: األنبياء) ١(
 .١٠: سبأ) ٢(
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ثالثًا

: قوله تعاىل

>  º   ¹    ¸   ¶   µ   ´   ³   ²   ±   °   ¯   ®
»<)١(.

:ووالية نيب سليمان كما يف اآلية
حيث يذهب ـا أينمـا يريـد، إذ كـان يغـدو ـا مـن أيلـه،                ـ على الريح  ـ ١

.كما ورد... ويقبل بقزوين، ويبيت بكابل
ـ تسخري اجلن له فبعض يغوص ليستخرج ثروات البحار، وبعضهم يبنون ـ٢

.له البناء الذي عجز عنه غريه

رابعًا

:ووالية وصي سليمان كما يف قوله تعاىل

> H  G  F  E   D  C  B  A   @  L  K   J  I
V  U  T  S  R  Q  P  O   N  MW[  Z  Y   X<)٢(.

إمكانية نقل عـرش بلقـيس بأقـل مـن          ــ   كما ورد ــ   ووالية آصف بن برخيا   
ثانية ملا ميلك من االسم األعظم الذي بـه يـدعو اهللا تعـاىل فيمكّنـه مـن التـصرف                   

اإلماميـة حجـة     هـذه بعـض اآليـات القرآنيـة الـيت قدمتـها           .الذي يعجز عنـه غـريه     
.ملدعاها يف أئمتها وإمكانية الوالية التكوينية لديهم كما حيدث لألنبياء ولغريهم

           
.٣٧ــ ٣٦: ص) ١(
.٣٩: النمل) ٢(
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الضرورة واِّـقتضى

عاديون ما مل يثبتوا قرم أفرادنّ الناس ال تصغي إىل الدعوات اليت يطلقها   إ
يكون عفويـاً  عند اهللا تعاىل ومتيزهم على غريهم، وإال فاالنصياع من قبل األمة ال   

ما مل يصاحبه أمريعجز اآلخرون عن اإلتيان به خارق

>9  8  7   6  5  4  3  2  1  0  /<)١(.

فاحلاجة إىل اآلية يف إخضاع املعاندين هو من شأن اهللا تعـاىل، فهـو سـبحانه      
ــا ان نــشأ أن   أنــك ال2خياطــب الــنيب لــك نفــسك علــيهم لعــدم إميــام فإنن

أن نـرتل آيـةً مـن خاللـك لنعـرفهم مقامـك وصـدقك يف                خنضعهم للتـصديق بـك    
:دعواك لقوله تعاىل

>-  ,  +    *  )  (<)٢(.

فالبخوع هو إهالك النفس عن وجٍد وحترق ويف قولـه تعـاىل إظهـار لعطفـه                
بأن ال لك نفسك على عدم إميام فإننا إذا أردنـا إنـزال   2وشفقته على النيب    

لفعلنـا حـىت يتـبني هلـم آيـة الـصدق والـبالغ الـذي                 آية تذهلم وختـضعهم إىل احلـق      
           

 .٤: الشعراء) ١(
 .٣: الشعراء) ٢(



.................................. 

تــشريان إىل أن مــن مــستلزمات التبليــغ هــو إخــضاع نيأرســلناك بــه، وكــأن اآليــت
املعاندين إىل مقام النيب واإلمام ليتسىن هلما القيام بواجبهما، وهـذا يـتم بإجيـاد آيـة          

اىل مـن قبـل   هلم عن طريق أحدمها واإلنزال داللة على أن التصرف يكون بإذنه تع         
.املعصوم، أو أن اإلنزال يعين أن اآلية ترتل من السماء فعالً لتريهم قدرته تعاىل

نية هي جزء من مهمة النيب أو اإلمام التبليغية،         يكوتإذن فالتصرف باألمور ال   
مارس واليته التكوينية حينمـا طلـب منـه        2شهد بأن النيب    تواحلوادث التارخيية   

ٍة سريعٍة تظهر لنا إمكانية الـنيب واإلمـام ليثبـت هلـم صـدق      املشركون ذلك ويف إملام 
.دعواه وبيان مقامه من اهللا تعاىل

ما ورد في الخطبة القاصعة
Dإننا النريد تكثري الشواهد يف هذا الشأن وسنكتفي بشهادة اإلمام علـي           

: قـال 2أن الـنيب  : قـال 2وهو يروي لنا خرب الشجرة اليت استجابت لندائه      
رة ان كنت تؤمنني باهللا واليوم اآلخر وتعلمـني إين رسـول اهللا فـانقلعي               أيتها الشج 

بعروقك حىت تقضي بني يدي بإذن اهللا، فـو الـذي بعثـه بـاحلق النقلعـت بعروقهـا                  
وجاءت وهلا دوي شديد وقـصف كقـصف أجنحـة الطـري، حـىت وقفـت بـني يـدي               

غـصاا  وبـبعض أ 2رسول اهللا مرفرفة وألقت بغصنها األعلى على رسول اهللا         
على منكيب وكنت عن ميينه، فلما نظر القوم إىل ذلك قالوا علواً واستكباراً فمرها             
فليأتيك نصفها فأمرها بذلك فأقبل إليه نصفها بأعجب إقبال وأشده دوياً فكانـت              

فمر هـذا النـصف فلريجـع إىل نـصفه       : فقالوا كفراً و عتوا    2تلتف برسول اهللا    
.)١(كذاب عجيب السحر خفيف فيهرـساح:فرجع فقال القوم2فأمره 

           
 .١٧١: ١مناقب ابن شهرآشوب ) ١(
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محاولٌة ُأخرى

ويبدو أن األمر تكررت مشاهده حيث كـان أبـو طالـب أحـد الطـالبني هلـذه              
اآلية تأكيداً لصحة هذه الواقعة وحرصاً على تكررها أمام من مل حيضر يف مشاهدة    

مهتماً يف إظهار هـذه اإلمكانيـة يف التـصرف الكـوين     أبو طالبهذا اإلعجاز فكان   
.قريشعلى كون حجة تل2ن قبل النيب م

يــا بــن أخ آهللا : 2للــنيب أبــو طالــبعــن ابــن عبــاس عــن أميــه قــال 
.أرسلك؟
.نعم: قال
فأرين آيةً، أدع يل تلك الـشجرة، فـدعاها حـىت سـجدت بـني يديـه مث                 : قال
.انصرفت

أشــهد أنــك صــادق رســولٌ، يــا علــي ِصــلْ جنــاح ابــن : أبــو طالــبفقــال 
.)١(عمك

لب يف ذلك التفاتة ذكية، فبعد أن طلب من ابن أخيه هذه اآلية أمر     وأليب طا 
ولده علي أن يلتحق به ليؤكـد أن إميانـه بـابن أخيـه مل يكـن موقوفـاً علـى أسـاس            
النسب والقرابة بل هو أمر خيضع حتت طائلة الربهان والدليل وقد أثبت أبو طالب            

:من خالل ذلك قضيتني مهمتني

ــه أن التزامــه ال:اُألوىل مل يكــن بــدافع الرغبــة النــسبية أو  » حممــد«بــن أخي
العصبية القبلية يف اإلميان وااللتزام الفكري بـل أن دافـع أيب طالـب كـان مدروسـاً        

.خاضعاً للدليل وأن قراره غري مرجتل وإميانه بابن أخيه عقالنياً منطقياً
           

 .نفس املصدر) ١(



................................ 

ان بأيـة  أراد أن يشري إىل أن اإلميـ 2أن أبا طالب يف طلبه من النيب        :الثاين
ــة      ــوزهم هــذه اإلمكاني ــذين تع ــرباهني وأن ال ــة وال ــا األدل ــد أن تعززه دعــوى الب
االعجازية غري جديرين يف اإلتباع، وأن الـذين ميتلكـون قـسطاً مـن هـذا التـصرف         
الكوين البد أن يكونوا قريبني يف مقامام الغيبية إىل اهللا تعـاىل فهـم أوىل باالتبـاع          

.والتصديق واإلذعان

:Dمام الصادق وعن اإل

لـو شـئت   : ملـا قـال    Dاملـؤمنني   يا أبان كيف ينكـر النـاس قـول أمـري          
لرفعـت رجلــي هــذه فـضربت ــا صــدر ابــن أيب سـفيان بالــشام فنكــسته عــن    

ينكرون تناول آصف وصي سليمان عرش بلقيس وإتيانه سـليمان          سريره، وال 
صـيه أفـضل   أفـضل األنبيـاء، وو  2به قبل أن يرتد إليـه طرفـه، ألـيس نبينـا             

أفال جعلوه كوصي سليمان، حكم اهللا بيننا وبـني مـن جحـد حقنـا      : األوصياء
.)١(وأنكر فضلنا

فاإلمـام هنــا يقـرر إمكانيــة املعـصوم مــن فعـل مــا يـراه مــصلحة يف ممارســة      
صالحياته وقدراته اليت ا يستطيع أن ميارس عمله كقائٍد يف حربه ويف سلمه، ويف    

الذي أعطاه اهللا من القـدرات يف التـصرف الكـوين        مقارنته مع صالحيات سليمان   
فارقـاً واضـحاً، فـإذا كـان         Dه، جيـد اإلمـام      ؤوأوصيا 2ومع ما ميلك النيب     

سليمان ميلك ما آتاه اهللا تعاىل مـن أجـل قيـادة أمتـه، فـإنّ الـنيب أشـرف األنبيـاء،                    
ووصيه أشرف األوصـياء، فالبـد أن تكـون قـدراما تفـوق مـا ذكـره القـرآن مـن             

.درات األنبياء، وهي مقارنة منطقية رائعةق
           

 .٢٨: ٢٧حبار األنوار ) ١(
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تقتـضي  » أن حاجـة سـليمان إلـيهم لـو أدركهـم       «Eويف إشارات األئمـة     
أشرفية املقام فهم ميلكون أضعاف ما ميلكه سليمان من العمـل والتـصرف الكـوين      

كان سليمان عنده اسم اهللا األكـرب الـذي إذا سـأله بـه أعطـي وإذا دعـا بـه                «بدليل  
هذا ينطوي على Dوقول اإلمام الصادق » ن اليوم الحتاج إلينا   أجاب، ولو كا  

القدرات الفائقة اليت حتدث عنها خالله أن االسم األعظم وحده ميلك سليمان من 
.القرآن، فكيف مبن يكون االسم األعظم جزء إمكانياته؟

واألخرى من إمكانياته تتكفلها آليات مل ميلكها سليمان ومل يسع أن ميلكهـا             
.ككذل

األئمة حييون املوتى : حني سأله السائلDويف قول اإلمام زين العابدين 
.ويربؤون األكمه واألبرص وميشون على املاء؟

:قال

إىل آخـر احلـديث،   2ما أعطى اهللا نبياً شيئاً قـط إال وقـد أعطـاه حممـداً              
2الـنيب جزئيـة مل تـرق إىل قيـادة    وهو أمر طبيعي إذا األنبيـاء املكلفـون بقيـاداٍت        

ومهمته الشاقة اليت على ضوئها أسس ألمٍة هـي آخـر األمـم، ولرسـالٍة هـي آخـر                  
الرساالت، فهي البد أن ترقى إمكانياته إىل كل ما ال يصل إليـه األنبيـاء البـاقون،       
فهم مكلفون مبهاٍم مكملة ملهام النيب وجزء مهمته العاملية اخلامتـة، فالبـد أن ميتلـك         

.ما ال ميتلكه غريه

بني األنبيـاء وأوصـيائهم وبـني    Eاملقارنات اليت استخدمها أهل البيت   نّإ
.النيب وأوصيائه كانت منطقية متكاملة يتقبلها العقل ويرقى إليها الوجدان



................................ 

..ونهاية المطاف

هذا ما ميكـن أن نقـف عليـه يف هـذا املختـصر مـن ذكـر الواليـة التكوينيـة،              
االت إال أننـا اسـتطعنا أن نقـف عنـد           والزلنا حباجة إىل حتقيـق كـثري مـن هـذه اـ            

املقاربات بني الشيعة وبني أهل السنة وعرفنا كيف أن مفهوم الوالية لدى الفريقني     
جيعل الفجوة بينهماضـيقة إذا مـا قلنـا أـا منعدمـة، ولعلنـا بلغنـا شـوطاً مهمـاً يف               

.ألمرإمكانية إيقاف دعاوى الغلو اليت كان يرمى ا اإلمامية دون التثبت من ا

ــة     ــوت الوالي ــق باســتكماله لــشطره اآلخــر وهــو ثب إنّ حاجــة البحــث تتعلّ
.التشريعية وإمكان وقوعها، وسعة وضيق دائرا

.والبحوث القادمة تكفل ذلك بإذنه تعاىل



 

الوالية التشريعية





١٠٥

إنّ ثبوت الوالية التكوينية كان على أسـاس حاجـة الـنيب أو الـويل إىل هـذه              
ة الــيت تــدخل يف تعزيــز مهمتــه التبليغيــة، إذ النــاس ميــالون إىل اختــراق   اإلمكانيــ

ن يمعارف حجب الغيب والوقوف على كنـه األشـياء، وإذا كـان اآلخـرون عـاجز           
عـن نيــل هــذا القــرب املقــامي وإمكانيـة حــدوث املعجــزات والكرامــات وممارســة   

ارسـتها، أي إذا كانـت   الوالية التكوينية بدائرا الواسعة اليت أمكن اهللا الويل من مم    
والية الويل على التكوينيـات نافـذة، فعلـى التـشريعات أوىل، ووجـه األولويـة أن                
منح القدرة على التصرف الكوين أكثر كلفـة ومـشقةً ليحوزهـا الـويل حـىت يـدخل         
ذلك يف باب التبليغ وتأثريه بالناس، فان إمكانيـة القـدرة علـى معرفـة املـصلحة يف               

ا على أساس ممارسة الواقع، أقل مؤنة من التصرف الكوين، ترتيل األحكام وجعله 
بل أكثر قبوالً لدى األمة يف أهلية ذلك الويل الذي أتيح له التصرف يف التكوينات               

.للتصرف بالتشريعات

أي انّ الذي يستطيع أن ميارس عمله التبليغي يف تعاطيه بالتصرف التكويين، 
س املصلحة املنكشفة له، بـل أن النـاس  مؤهل أيضاً للتصرف يف التشريع على أسا      

ـ   ينظرون إىل أن التصرف يف التشريع أقل مؤنة مـن التـصرف يف      ــ   وحبسب العادة ـ
       التكوين الذي حيتاج معه إىل مقام يؤهله للوصول إىل اللطف اإلهلي الـذي يغدقـه

.اهللا على أوليائه املقربني
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وذا فإنّ اإلمامية احتجت ذا احلديث الذي رواه أكثر مـن مائـة صـحايب،     
وإذا طُولـب  . ومثله تابعي حىت صار يف عداد املتواترات اليت ال ميكن التوقـف فيهـا        

اإلمامية الدليل من القرآن الكرمي يف إثبـات الواليـة التـشريعية وإمكانيـة التفـويض             
مفروغاً منه، فإنهم حيتجون باألنبيـاء الـذين نـالوا           ووقوعه من قبل حىت صار أمراً     

حظوة التشرف واملقام العظـيم مبـنحهم مرتبـة التفـويض، إذ حتـدث عنـهم القـرآن          
الكرمي ليقرب إىل ألذهـان مـا ميكـن أن حيظـى بـه الـنيب مـن القـرب إىل اهللا تعـاىل                      

ف والغايــة مــن لتــدبري أمــور الرســالة والــيت ســعى األنبيــاء مجيعــاً إىل حتقيــق اهلــد  
بعثتهم، إال أنّ الرسـالة اخلامتـة احتلّـت اهتمامـاً واسـعاً لـديهم فراحـوا يـصرحون             
بالتنويــه عنــها والتمهيــد إليهــا، فاآليــات التاليــة تظهــر إمكانيــة التفــويض لألنبيــاء 
وذلك من خالل مهام اإلمامة واخلالفة اليت يتوالها هـؤالء األنبيـاء الـذين ذكـرهم       

: ففي قوله تعاىل.ابهاهللا تعاىل يف كت

>z   y   x    w   v  u{¡  �  ~    }  |¢  ¤  £
¥¦«  ª  ©       ¨  §<)١(.

فاإلمامـة الــيت جعلـها اهللا إلبــراهيم تقتـضي صــالحيته التـشريعية وتفويــضه     
تـستلزم أن تتـوفر مقتـضيات اإلمامـة يف          » إين جاعلـك  «ألمور أمته، وقولـه تعـاىل       

يه، وأبرزها التفويض التشريعي الذي البد أن ميتاز به اإلمام     إبراهيم وجعلها له وف   
يف قيادة أمته، وإال فال معىن إلمامة إبراهيم دون بسط يده التـشريعية وتفويـضه يف              

: قوله تعاىل.األحكام
>     Ñ  Ð  Ï    Î  Í  Ì  Ë     Ê  ÉÒ<)٢(.

 .١٢٤: البقرة) ١(           
 .٢٦: ص) ٢(



................................ 

اعة لـداود مـن   فاجلعل املولوي لداود من قبل اهللا تعاىل يقتضي أن تكون الط  
قبل أتباعه وهذه الطاعة ال تتم إال مبا تـتم بـه واليتـه التـشريعية، فخالفـة داود ال              
تكون حقيقية إال مبا آتاه اهللا تعـاىل مـن الواليـة والتفـويض لتكـون لـداود الطاعـة               

: قوله تعاىل.املولوية من قبل أتباعه والتسليم له يف كل ما حيكم به

>¬   «   ª   ©   ̈®°   ¯±  ³   ²
º¹¸¶µ´¼»½<)١(.

.وتدبري أمور أمته2ويف اآلية تأكيد على والية النيب

©  ª  »  <2أخـرب اهللا أن الـنيب    : قال الطوسي يف جممـع البيـان      
مبعىن أحق بتدبريهم، وبأن خيتاروا ما دعاهم إليه وأحق بأن حيكم فـيهم    ،  >¬

رونة بطاعة اهللا، وهـو  مبا ال حيكم به الواحد يف نفسه، لوجوب طاعته النيب هي مق         
عتـه إىل إتبـاع اهلـوى، وألن     أوىل يف ذلك وأحق مـن نفـس اإلنـسان، ألـا رمبـا د              

.)٢(يدعو إال إىل طاعة اهللا وطاعة اهللا أوىل أن ختتار على طاعة غريهال2النيب
فمقتضيات طاعة األمة للنيب ال تتم إال بتمام واليتـه وتفويـضه مـن قبـل اهللا      

:قوله تعاىل.تعاىل

>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<)٣(.
فطاعة اهللا من طاعة الرسول وهي اتباع أوامره وال تكون أوامره إال بالتسليم 
له من خالل ما حيكم به بني أمته، وخطابه تعاىل للمؤمنني مشعر بـأن إميـان العبـد         

           
 .٦: األحزاب) ١(
 .٣١٧: ٨التبيان يف تفسري القرآن ) ٢(
 .٥٩: النساء) ٣(
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وال تتم الطاعة إال بتحقق موضوعها، وهو احلكم   2موكولٌ مبدى طاعته للنيب     
.لواليته على أمته بتشريع األحكام والتفويض إليه2الصادر عن النيب 

الجعل التشريعي وحق التشريع

الـيت تتحـدث عــن داود   اتيف هـذه اآليـة واآليـ   » جعـل «إذ أننـا جنـد مفـردة    
وغريها ممن تشري إىل اخلالفة واإلمامة اإلهليـة، حيـث جنـد أن هنـاك عنايـة خاصـة،             

هلي هلذا اخلليفة اإلهلي، فاجلعل جعـالن، جعـل تكـويين،         ورعاية فائقة يف اجلعل اإل    
وهي العناية يف تكوين هذا اخلليفة وصياغته املتكاملة ووصوله إىل مصايف العـصمة     
واالصطفاء، واالهتمام اإلهلي يف تكامل هذا اخلليفة رعايةً جلانـب القيـادة واإلمـام      

أن يخلليفة اإلهلي، مما يقتـض ومسؤولية تربية األمة ومهمته اخلطرية اليت يضطلع ا ا    
تكون العناية اإلهلية يف تكامله بشكٍل يتميز عن اآلخرين يف خصائصه ومواصفاته،  
وهذا هو اجلعل التكويين الذي حيـرزه اخلليفـة مـن قبـل اهللا تعـاىل، إجناحـاً ملهمتـه                     

..هذا هو اجلعل التكويين.وتسديداً ملسؤولياته

عناية الفائقة يف تدبري مهمة اخلليفة من خـالل مـا     أما اجلعل التشريعي؛ فاهتمام ال    
:باعه كما يف قوله تعاىليف طاعته واتيفرضه األمر املولوي منه سبحانه على املكلفني

>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<)١(.

فاإلرادة التكليفية يف إطاعة اخلليفة الزمة ومفروضة على املكلفني، وخبالفـه           
   دمـن اتباعـه، وهـذا هـو      فإنّ املكلّف متمر عاٍص على األمر التشريعي الذي البـد

ــي        ــويين وه ــقني، أحــدمها تك ــة ذو ش ــي للخليف ــل اإلهل ــشريعي، فاجلع ــل الت اجلع
           

 .٥٩: النساء) ١(



................................ 

اخلصائص املتوفرة يف اخلليفة عند اصطفائه بل وخلقـه وتكوينـه، وجعـل تـشريعي              
حيـق  مراعى فيه جانب التكليف املفروض على املكلفني مجيعاً، والذي من خاللـه           

.ا من قبل املكلفنيـة إمكانيات الطاعة ولوازمهـة أن يتمتع بكافـللخليف

إذا عرفنا ذلك فإنّ العناية اإلهلية يف إعطاء صالحيات القيادة وإمامـة اتمـع    
تقتضي أن يكون للخليفة حق التشريع الذي هو فرع اجلعل التشريعي والـذي هـو           

، وأي خلل يف جانب العناية التشريعية     من متممات شخصية اخلليفة والنيب القيادية     
ـ   ـ  ومنها احلق التشريعي للنيب أو اإلمام     ـ يعد خلـالً يف إمكانيـة ممارسـاته القياديـة،     ـ

.فالبد من القول بالتفويض التشريعي الذي نسعى يف هذا البحث إىل إثباته

؟إذن أين الخالف

.؟فأين اخلالف بعد ذلك،فإذا صار ذلك جلياً
لرتاع ليس يف إمكانية وقوع مثل هذه الوالية التشريعية، وإمنا الـرتاع            إنّ حمل ا  

ميكـن أن نقـف علـى    : يف كيفية إجياد هذه الوالية عند النيب أو اإلمام، ومبعىن آخر         
:ئل الثالثةاسحمل الرتاع عند حترير هذه امل

.هل للنيب إمكانية التشريع املطلق؟:أوالً
خاصـاً مـن األحكـام يتحـرك مـن خـالل            هل التشريع يتضمن نوعـاً       :ثانياً

.دائرا التشريعية النيب أو األمام؟
يقـوم  2هل األحكام كلها مشرعة يف علم اهللا تعـاىل إال أن الـنيب             :ثالثاً

.مبهمة ترتيلها يف أوقاا املخصوصة؟
ولإلجابة على ذلك البد أن نقف على معىن التفويض، فهل كـل ذلـك مـن             

.باب التفويض أم ماذا؟



١١١

الشبهة واِّـفهوم... التفويض

ــبعض يف معــىن     ــويض هــي شــبهة ال إنّ مــا يــدعو إىل التأمــل يف قــضية التف
.التفويض ومفهومه؟

فقد فهم بعضهم أنّ التفويض يعين أن ال قدرة هللا على أمر اخللق بل فـوض     
تعـاىل اهللا عـن   ... ذلك إىل النيب أو األمام، أي أن اهللا صار مبعزٍل عـن أمـر خلقـه             

.علواً كبرياًذلك

هذه الشبهة دفعت بالبعض إىل النفور عن مسألة التفويض واام القائلني به    
ولكي نقلل هوة التباعد يف املفهوم بني القائلني بالتفويض وبـني الرافـضني              .بالغلو

:له نتساءل على ضوء املعطيات التالية

وحدانية اهللا تعالى: أوًال

فرغ من األمر بعد خلقه اخللق، وهل أن       هل يعين التفويض أن اهللا تعاىل قد      
.مقالة التفويض تضر يف وحدانيته، أي تزاحم سلطنته وهيمنته على األمور؟

أم أن التفويض هو حنو من أحناء السلطنة اليت يتصرف صاحبها كيـف يـشاء             
وأنى يشاء، ومنها أن جيعل بعض مهام أمور خلقه إىل بعض خلقه فيفيض علـيهم          

.عباده؟من عطائه ملصلحة



................................ 

الغلو: ثانيًا

إنّ الغلو هو جتاوز احلد الذي حدده القرآن والروايات يف مقامـات األوليـاء،         
وأن جتاوز هذا احلد يعين أن يكون الـويل يف مرتبـة مـن مراتـب اإللوهيـة الـيت هـي            

.الشرك بعينها

إال أن التفويض الذي يقول به اإلمامية ال يعـين إال أنـه حمـض العبوديـة هللا،       
الذي يفوض إليـه أمـر مـن األمـور، ال يكـون إال بعـد أن حمـض العبوديـة هللا         ألن  

حمضاً مث خيتاره اهللا تعاىل، علـى أنـه تكامـل يف طاعتـه وتفـاىن يف عبادتـه، كمـا أن                      
عـد مرتبـة العبوديـة كمـا يف قولـك يف تـشهد            باصطفاء األنبياء للنبوة ال يكـون إال        

:الصالة

.»وأشهد أن حممداً عبده ورسوله«

مــشعر أن العبوديــة مرتبــة متقدمــة علــى الرســالة، إذ العبوديــة هــي أكمــل   
مراتب الطاعة، والرسـول ال يكـون إال يف طاعـة اهللا عبـداً مرغبـاً لطاعتـه تعـاىل،              

.منفّذاً حملبته

فالتفويض ال يعين أكثر من كـون املفـوض إليـه عبـداً خالـصاً هللا، وكـلّ مـا                 
.وكرمه على عباده املنتجبنيفوض إليه فهو من فيض لطفه تعاىل 

فإذن ليس التفويض االستقالل عن سلطنته تعـاىل، بـل هـو حمـض التـسليم        
.والطاعة والعبودية

هذه هي شبهة الذين اموا اآلخرين بالقول بالتفويض، وهي شـبهة يف غـري        
.حملها لعدم الركون إىل املفهوم الصحيح للتفويض
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المصلحة من التفويض: ثالثًا

ة مهام النيب أو اإلمام تتوقف على مدى صـالحياته يف شـأن أمتـه،         إنّ ممارس 
ــه القــدرة والقابليــة علــى التــصرفات الكونيــة أو    ــالون لتــصديق مــن ل فالنــاس مي
الشرعية، فيكون التفويض ذا أثٍر نفسي على توجهات الناس لقبـوهلم دعـوة ذلـك      

كاشـف عـن   املبلغ الذي يستطيع أن يتصرف يف التكوينات والتـشريعات، إذ ذلـك       
مرتبة القرب إىل اهللا تعاىل، حني ال ينال ذلك إال لدرجٍة رفيعة ومقاٍم حممود حيظى   
به العبد عند ربه، وخبالفه فـستكون عـدم الـصالحية يف التـصرفات سـبباً يف تـنفري          
الناس وانفضاضهم من حوله، فالتفويض سبب الستقطاب الناس كون املبلّغ هـو          

إىل تسديٍد رباين النثيال الناس عليه، يف حني خلـو القـدوة   القدوة، والقدوة حباجةٍ  
.من ميزات التصرف جيعل التأثري قليالً أو معدوماً

هــذه أهــم اإلشــكاالت الــيت تــدور يف خلــد أولئــك املتوجــسني مــن مفهــوم 
.التفويض، ولعل اإلجابات املقدمة ستكون وافية للوقوف على حقيقة األمر

عي؟ما هي دائرة التفويض التشري

إال أن األمر يبقى مبهماً يف دائرة صالحيات املفوض إليه ومهـام التفـويض،      
ــة        ــاس احلاج ــى أس ــرك عل ــويين يتح ــويض التك ــشريع، ألن التف ــصوصاً يف الت خ
واملصلحة اليت يراها النيب يف إثبات دعواه وتقدمي املعجز، يف حني يتفاوت األمـر يف          

ملطلقـة وبـني    الـصالحيات املفتوحـة     التفويض التشريعي بني السعة والضيق، وبني ا      
:املضيقة املقيدة، وعلى هذا األساس فهل التفويض التشريعي سيكون يف

.التفويض يف األحكام الكلية؟:أوالً



................................ 

هل التشريع هو إمضاء من قبل اهللا تعاىل لبعض األحكام اجلزئية اليت           :ثانياً
.؟2شرعها النيب 

ارة أمور األمة ووصوهلا إىل مراتـب  هل التفويض يعين التفويض يف إد   :ثالثاً
.الكمال؟

هل التفويض يقتصر على األمر املـايل حيـث يعطـي الـنيب ملـن يـشاء                  :رابعاً
.ومينع من يشاء على أساس املصلحة؟

هل التفويض يعين بيان علل بعض األحكام اخلفية والوقوف علـى     :خامساً
.أسرارها تبعاً للمصلحة؟

اس البحث الذي تتكفله الروايات الواردة يف كل هذه األسئلة تطرح على أس
.معىن التفويض، وميكننا أن نقتنص املعىن الذي تكفلت الروايات يف اإلجابة عنه

روايات التفويض

ــشريعية وبعــض ماهياــا فيمــا إذا     ــة الت ــى حــدود الوالي ميكــن أن نقــف عل
لتأكيـد  استعرضنا الروايات الواردة واليت تؤكد انّ دواعـي التفـويض هـي لغـرض ا     

على طاعة الرسول يف ما يأتيه من أحكام جيب األخذ ا إظهاراً لطاعـة العبـاد لـه          
:ومتابعته كذلك منها

أوالً

إنّ اهللا خلـق حممـداً عبـداً        : قال Dيعقوب بن يزيد بسنده إىل أيب جعفر        
: فأدبه، حىت إذا بلغ أربعني سنة أوحى إليه، وفوض إليه األشياء فقال

>t  s  r  q  pw  v    u<)١(.
           

 .١٤٢٦املكتبة احليدرية ٢٢٨: ٢بصائر الدرجات للصفار القمي ) ١(
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ثانياً

أن اهللا فـوض إىل     : يقـوالن  Hعن زرارة أنه مسع أبا عبداهللا وأبـا جعفـر           
:أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم مث تال هذه اآلية2نبيه 

>w  v    u   t  s  r  q  p<)١(.

ثالثاً

على أدبه 2ان اهللا أدب نبيه : قال: Dاحلجال بسنده عن أيب عبداهللا  
:به إىل ما أراد قال لهفلما انتهى

>n  m     l  k<.
:ففوض إليه دينه فقال

>w  v    u   t  s  r  q  p<.
أطعمـه  2وان اهللا فرض يف القرآن ومل يقسم للجد شـيئا وان رسـول اهللا          

كـل  2الـسدس فأجـاز اهللا لـه، وان اهللا حـرم اخلمـر بعينـها وحـرم رسـول اهللا         
: اهللامسكر، فأجاز اهللا له ذلك وذلك قول

>È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â<)٢(.

رابعاً

ان : قالDحممد بن عيسى بسنده عن إسحاق بن عمار عن أيب عبداهللا       
: اهللا أدب نبيه حىت إذا أقامه على ما أراد قال له

           
.نفس املصدر) ١(
 .نفس املصدر)٢(



................................ 

>K  J  I  H   G    F  E<.

:زكّاه اهللا فقال2فلما فعل ذلك رسول اهللا 

>n  m     l  k<.

 ض إليه دينه فقالفلما زكّاهفو:

>w  v    u   t  s  r  q  p<.

فحرم اهللا اخلمر، وحرم رسول اهللا كل مسكر، فأجـازه اهللا ذلـك كلـه، وان            
.)١(از اهللا ذلك لهـأجـوقّت أوقاا ف2اهللا أنزل الصالة وان رسول اهللا 

خامساً

ان : Dقال يل جعفـر بـن حممـد     :ويف حديث إمساعيل بن عبدالعزيز قال     
Dكان مفوضاً إليه، ان اهللا تبارك وتعاىل فـوض إىل سـليمان              2سول اهللا   ر

: ملكه فقال

>È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â<.

: نبيه فقال2وان اهللا فوض إىل حممد 

>w  v    u   t  s  r  q  p<.

.مفوضاً إليه يف الزرع والضرع2إمنا كان رسول اهللا : فقال رجل
.عنه مغضباDًفلوى جعفر : قال

.يف كل شيء واهللا يف كل شيء: فقال
           

 .املصدرنفس) ١(
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سادساً

ان اهللا : مسعتـه يقـول  : قـال Dعن زرارة عـن أيب جعفـر أو أيب عبـداهللا      
:فوض إىل نبيه أمر خلقه لينظر كيف طاعتهم، مث تال هذه اآلية

>w  v    u   t  s  r  q  p<.

سابعاً

اد بـن عثمـان عـن     أمحد بن حممد عن أمحد بن حممد بـن أيب نـصر، عـن محـ               
ديـة العـني وديـة الـنفس     2وضـع رسـول اهللا   : قال Dزرارة عن أيب جعفر     

2فوضع هذا رسـول اهللا  : ودية األنف وحرم النبيذ وكل مسكر فقال له رجل        

.نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه: من غري أن يكون جاء فيه شيء؟ قال

ثامناً

لـيس  «: Dآلية على أيب جعفـر      قرأت هذه ا  : وعن أيب محزة الثمايل قال    
يـد أن أسـأله عنـها، فقـال أبـو      لك من األمـر شـيء قـول اهللا تعـاىل لنبيـه، وأنـا أر       

وكيف ال يكون له من األمر شيء فقـد      ــ   مرتنيــ   بل وشيء وشيء  : Dجعفر
:فوض اهللا إليه دينه فقال

>w  v    u   t  s  r  q  p<.
.فهو حرامفهو حالل، وما حرم2فما أحل رسول اهللا 

تاسعاً

إنّ اهللا فـوض األمـر      : عن قوله  Dسألت أبا عبداهللا    : عن أيب بصري قال   
: فقال2إىل حممد 



................................ 

>w  v    u   t  s  r  q  p<.

طـاهراً مث أدبـه حـىت قومـه علـى مـا أراد، مث       2إنّ اهللا خلق حممـداً      : قال
: فوض إليه األمر فقال

>w  v    u   t  s  r  q  p<.
م رســول اهللا فحــراملــسكر مــن كــل شــراب، 2م اهللا اخلمــر بعينــها وحــر

اجلـد فأجـاز اهللا لـه ذلـك،          2وفرض اهللا فرائض الـصلب وأعطـى رسـول اهللا           
.وأشياء ذكرها من هذا الباب

عاشراً

صـل علـى     :مسعته يقـول   :قال Dعن عبداهللا بن سنان عن أيب عبداهللا        
.)١(حممد صفيك وخليلك وجنيك املدبر ألمرك

حادي عشر

:عن أدمي بن احلر قال
عـن آيـة مـن كتـاب اهللا     ـــ   Dعبـداهللا   يعـين أبـا   ــ   سأله موسى بن أشيم   

فخبره ا، فلم يربح حىت دخل رجل فسأله عن تلك اآلية بعينها فأخربه خبالف ما        
فدخلين من ذلك ما شـاء اهللا حـىت كنـت كـأن قلـيب يـشرح         : أخربه، قال ابن أشيم   

تركت أبا قتادة بالشام ال خيطئ يف احلرف الواحد الواو وشبهها : بالسكاكني وقلت
وجئت إىل من يخطئ هذا اخلطأ كله، فبينما أنا كذلك إذ دخل عليه آخـر، فـسأله             
عن تلك اآلية بعينها فأخربه خبالف ما أخـربين والـذي سـأله بعـدي، فتجلـى عـين               

           
 .٧١٩٣شرح أصول الكايف للمازندراين ) ١(
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Dأبـو عبـداهللا      وعلمت أن ذلك تعمد منه، فحدثت نفسي بـشيء فالتفـت إيلّ           

يا ابن أشيم ال تفعل كذا وكذا فحدثين عن األمر الذي حدثت بـه نفـسي،              : فقال
:فقالHيا ابن أشيم ان اهللا فوض إىل سليمان بن داود : مث قال

>È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â<.
:وفوض إىل نبيه فقال

>w  v    u   t  s  r  q  p<.
لينا، يا بن أشيم من يرد اهللا أن يهديه يـشرح  إفما فوض إىل نبيه فقد فوض       

صدره لإلسالم ومن يرد أن يضله جيعل صدره ضيقاً حرجـاً، أتـدري مـا احلـرج؟              
ال فقال بيده وضم أصابعه كالشيء املصمت الذي ال خيرج منـه شـيء وال               : قلت

.)١(يدخل فيه شيء

ثانية عشر

فأجريت اختالف Dكنت عند أيب جعفر الثاين : عن حممد بن سنان قال 
يا حممد ان اهللا تعاىل مل يزل متفرداً بوحدانيته مث خلـق حممـداً وعليـاً           : الشيعة فقال 

وفاطمــة صــلوات اهللا علــيهم وآهلــم فمكثــوا ألــف دهــر، مث خلــق مجيــع األشــياء   
فأشهدهم خلقها وأجرى طاعتـهم عليهـا وفـوض أمورهـا إلـيهم فهـم حيلّـون مـا                 

يا حممد هـذه الديانـة   : اء اهللا تبارك وتعاىل، مث قال   إال أن يش   يشاءوا، ولن   يشاءون
اليت من تقـدمها مـرق ومـن ختلّـف عنـها حمـق ومـن لزمهـا حلـق، خـذها إليـك يـا                 

.)٢(حممد
           

 .باب شيم٥٦٧: ٤سفينة البحار ) ١(
 .باب فوض١٥٩: سفينة البحار) ٢(
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قراءة لروايات التفويض

وردت روايات التفويض وكلـها تـشري إىل أن اهللا تعـاىل فـوض إىل نبيـه أمـر                
يشمل كل مناحي احليـاة، إال أن الـذي   دينه، وهذا يعين أن األمر ال حيدد حبد فهو          

، فهـل تطالعنـا    Eيهمنا يف حبثنا هذا هو تفويض أمر التشريع للنيب وألهل بيتـه             
.روايات التفويض الواردة بذلك؟ وما هي حدود هذه التفويضات؟

رواية األولىال

املتقدمة علـى بعثتـه، أي أن العبوديـة    2تتحدث الرواية عن عبودية النيب  
البعثـة فـأوحى إليـه    مـسؤولية أهلتـه إىل حتمـل       2ليت امتـاز ـا الـنيب        هللا تعاىل ا  

وفوض، ويبدو أن التفويض كان مقارناً لإلحياء وليس رتبـة متقدمـة عليـه، إال أن              
.الترتيب يفيد الوحي، مث التفويض إىل النيب يف أمر الدين

ث ومعلوم انّ الرواية أعم من التفويض التـشريعي والتفـويض التكـويين حيـ       
نايـة التكوينيـة ـا مـن قبـل         وفـوض إليـه األشـياء، واألشـياء إشـارة إىل الع           : قال
فضالً عن العناية التشريعية كذلك، إال أن قرينة اآليـة تـدل علـى األول             2النيب

وهو أمر لالمتثال » ما آتاكم الرسول فخذوه«: أي التفويض التشريعي لقوله تعاىل
.ت يلزم ا املكلّفونمن أحكام وتشريعا2مبا يورده النيب 

الرواية الثانية

وبيـان املـصلحة يف ذلـك،    2تعلّل هـذه الروايـة الواليـة التـشريعية للـنيب       
وظاهرها أا تشري إىل حالة التسليم اليت البد أن يتحلى ا املؤمن حينما يأتيه عـن        

ا ما، فالتسليم مبا ورد عن النيب كاشف عن الطاعـة الـيت يتحلـى ـ              أمر 2النيب  
املكلف، إذن فالتفويض هو كشف عن حالة التسليم واملتابعة للمكلـف الـيت البـد           

.من أحكام2أن ميتاز ا عند تعاطيه مع ما يرد عن النيب 
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الرواية الثالثة

تكشف هذه الرواية عن العناية اخلاصة اليت أوالها اهللا تعاىل لنبيه، فالتأديب            
الندكاك باإلرادة اإلهلية، حىت صارت وصل إىل حالة الكمال وا2يعين أن النيب    

أرادته متثّل إرادة اهللا تعاىل، فاألدب هو عنايته تعاىل بأن يرقى نبيه إىل مراٍق تكون               
أقـره اهللا تعـاىل وأمـضاه إذ    2إرادته هي إرادة اهللا تعاىل، لـذا فمـا شـرعه الـنيب         

رادة اهللا تعـاىل  إرادته ال ختـالف إرادة اهللا وال تتقـاطع معهـا حبـال، وـذا فتكـون إ        
متمثلة بإرادة رسوله، وتشريعه متمم لتشريعه تعاىل ال للنقص بل للمـصلحة الـيت               
تقتضيها حاالت التشريع هذه، فبعضها منكشفة لدينا كالطاعة والتسليم واالمتثال           

.و أخرى غري منكشفة إال ما ينص عليها دليل2ألمر الرسول 
الرواية الرابعة

أن اهللا تعـاىل بعـد مـا    : للرواية الثالثة، إال أنه ورد فيها   فهي قريبة يف داللتها     
ومعىن أنه أقامه على ما أراد، ظـاهرة يف أنـه   » أدب نبيه حىت إذا أقامه على ما أراد       «

وهي مرحلة متأخرة » زكّاه اهللا«أوقفه على إرادته تعاىل يف أمور التشريع وغريها مث      
اجتـاز مرحلـة االختبـار    تبـار، فلمـا  عن التأديب، وكأا مـشعرة باالمتحـان واالخ      

زكاه سبحانه وتعاىل، أي أقر له كماله ومراقي معارفه اإلهلية، مث فـوض إليـه دينـه       
:حىت صارت إرادته، إرادة اهللا تعاىل وبذلك تتحدث الرواية عن مراحٍل ثالث

وهي إقامتـه وإيقافـه علـى مـا يريـده تعـاىل، أي إطالعـه         : التأديب: األوىل
.يف أمور دينهعلى إرادته 
.التزكية، وهي اإلقرار له حبسن أداء املهمة: الثانية
.حيث فوض إليه أمور دينه: التفويض: الثالثة

.فالرواية كاشفة عن مراحل التفويض، وهي مراحل الترقي والكمال
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الرواية الخامسة

والرواية تبين إمكانية التفويض، فكما أن نيب اهللا سليمان فوض إليه ملكـه،            
فوض إليه أمر دينه، فالتفويض على أسـاس مهمـة الـنيب      2ذلك رسول اهللا    فك

التبليغية، فلما كانـت مهمـة سـليمان حمـدودة يف ملكـه فـالنيب مهمتـه تتـسع بـسعة            
.رسالته اخلامتة للرساالت
حيـث مل  2ذا التفـويض لـدى الـنيب    ـة دائرة ه  ـة إىل سع  ـمث أشارت الرواي  

أي مل » يف كـل شـي   «ة بقوله   ـا مفتوح ـد جعله ـرة، فق ـهذه الدائ  Dحيدد اإلمام   
.2تتحدد بشيء دون شيء تبعاً ملهمته 

الرواية السادسة

كسابقاا من الروايات، وقد بينت حكمة التفويض وهي طاعة الرسول إزاء 
طاعة اهللا تعاىل، والرواية صرحية يف أن التفويض يعم شأن اخللق تشريعاً وتكوينـاً،    

صـرحيتان يف  » وفوض إليه األشياء«لرواية الثانية اليت ورد فيها  وكأن الرواية هذه وا   
األعم من التشريع والتكوين، بل مشعرتان بأن هناك مالزمة بينهما، فما كان فيـه             
تفويض تشريع، كان معـه تفـويض تكـوين، ومـا كـان فيـه مـن تفـويض تكـوين،            

.فاألوىل أن يكون تفويض تشريع كذلك

الرواية السابعة

، وعدم ورود »شيء«صالحية الرسول التشريعية دون أن يرد فيها    ظاهرة يف   
مـن غـري أن يكـون جـاء     2فوضع هذا رسول اهللا : عند قول السائل ــ   »شيء«

إشارة إىل عدم ورود احلكم يف القرآن إال أن السنة النبوية قـد قـررت       ــ   فيه شيء؟ 
كأنّ التفـويض أراد   هي مبرتلة القرآن التشريعية، و     2ذلك، مما يعين أن سنة النيب       
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صالحياته التـشريعية فـضالً عـن أن الـسنة كـالقرآن الكـرمي يف            2أن يقرر للنيب    
الـذي أخـذ     2ترتيل احلكم الشرعي، وهي إشارة واضحة إىل تعزيز مقام الـنيب            

البعض ينظر إليه بأنه ناقل للوحي فقط دون أن يقرر له شأنية التـشريع، ويبـدو يل         
بأنه تقول على اهللا تعاىل يف تعيني خليفته وأنه 2نيب أن ذلك رد على من أم ال  

.راعى قرابته دون أن يراعي حكم اهللا فيه

الرواية الثامنة

يف التـشريع،    2كما يف الرواية السابعة، حيث أشارت إىل صالحية الـنيب           
» شـيء «ليس له من األمر 2وكأنّ املستدل باآلية مل يصب مبا أراده من أن النيب     

قة هلا بأمر التفويض، وإمنـا تتحـدث عـن أمـر آخـر، حيـث مـن سـياق         فهي ال عال 
بـل إىل  2اآليات اليت قبلها تشري إىل أن هداية الناس أمرهـا ال يرجـع إىل الـنيب            

أنفسهم فإن أضلوا أو اهتدوا ليس لـه مـن أمـر اإلضـالل واهلدايـة شـيء، ال كمـا         
.Dمام ذهب إليه املستدل أو فهمه عند تالوته اآلية يف حضرة اإل

الرواية التاسعة

.كسابقاا فهي تشري إىل إقرار اهللا تعاىل لنبيه بعض األحكام، وفوض إليه أمرها

الرواية العاشرة

صـفيه، خليلـه،   : ذاكـراً ألوصـافه فهـو   2على النيب  Dصالة اإلمام   
والظــاهر أن تـدبري األمـر إشــارة إىل إمكانيـة التفـويض الــيت     .جنيـه مثّ املـدبر ألمـره   

فاه اهللا تعاىل هلا، وتدبري أمره أي تدبري أمر خلقه وعباده من جهـة طاعتـهم هللا           اصط
.وعبادم له، وهو ال يتم إال بالوالية التشريعية فضالً عن الوالية التكوينية



................................ 

دية عشرالرواية الحا

تتحدث الرواية عن مساع الراوي ثالث تفسريات آليٍة واحـدة ممـا دخلـه مـن           
االخــتالف منــه، وداللتــها علــى التفــويض يف األمــر الــشك حــىت عــرف أن ذلــك 

:التشريعي

Dبين ثالثة أحكام خمتلفة ملوضوع واحد مث أكّد اإلمـام   Dانّ اإلمام   

: فقالHإن اهللا فوض إىل سليمان بن داود «: بقوله

>È      Ç  Æ    Å  Ä  Ã   Â<.

ىل إىل ة التفــويض مبــا فــوض اهللا تعــاـعلــى إمكانيــDام ـدل اإلمـــفاستــ
.Eفوضه إىل نبيه فوضه إىل األئمةسليمان، فكذلك فوض إىل نبيه وما

إىل ضرورة التسليم ألمرهم ووصفه Dمث ذيلت الرواية بإشارة اإلمام 
بأن اهللا تعاىل يشرح صدر الرجل لإلسالم عند تسليمه، أما إذا مل يرض بـذلك         

بول القول بالتفويض الفهو ممن كان صدره حرجاً ضيقاً، وهي إشارة إىل أن ق   
يقبله إال مـن كـان صـدره منـشرحاً لإلسـالم ومـسلماً ملـا ورد عنـهم، كمـا انّ            

نه عند اإلمام، والكالم يف قبول هذا التفويض والتسليم   مالتفويض أمر مفروغ    
لـه أو رفـضه، فاإلميــان رهـن التــسليم ألمـرهم والقـول بــالتفويض إلـيهم مــن       

.شرائطه

الرواية الثانية عشر

هي من الروايات الواضحة يف داللتها على إمكانيـة التفـويض، وميكـن أن              و
: نقف من خالهلا على أمور
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اختالف الشيعة فيما بينهم،  Dإىل اإلمام    اانّ السائل شك   :األولاألمر  
لكن اإلمام أجابـه بـأن هـذا االخـتالف هـم الـذين ألقـوه بـني شـيعتهم ليحفظـوا                

، وأنّ Eوا يالحقـون أتبـاع أهـل البيـت     مجاعتهم من بطش األعداء الـذين كـان     
.وجود هذا االختالف بينهم سيخفف من وطأة املالحقة والتنكيل

هذا من جانب، ومن جانب آخر ربما يفهـم أن اإلمـام أراد أن يـشري إىل أن                  
هو لعدم التسليم حلكمهـم، فبعـضهم يـرى أن        هذا االختالف احلاصل بني الشيعة    

إىل تأويل وتفسري، وهذا التأويل ينجم عنه اختالف هذا االختالف يف احلكم حيتاج
.يف الرأي ونتيجته اختالف يف التسليم للحكم

أشـار إىل أن التفـويض لـيس خروجـاً علـى      Dأن اإلمـام  :األمر الثـاين  
وذلـك لنفـي الـشرك عـن     » مل يـزل متفـرداً بوحدانيتـه   «إرادته ووحدانيته تعاىل فهو     

.نايف الوحدانيةمقالة التفويض، إذن فالتفويض ال ي

أن التفويض جاء بعد أن خلق حممداً وعلياً وفاطمة، فمكثوا          :األمر الثالث 
ــه    ــأطلعهم عليهــا لقول ــف دهــر مث خلــق األشــياء ف ــا«Dأل » فأشــهدهم خلقه

فالشهادة على اخللقة أهلتهم للقيمومة عليها، مث كانت مرحلة اإلقرار هلم من قبـل       
فمرحلـة أخـذ الطاعـة كانـت بعـد مرحلـة            »وأجرى طاعتهم عليها  «األشياء لقوله   

.االشهاد، مث كانت مرحلة التفويض اليت جاءت بعد مرحلة اإلشهاد

أن التفويض ال يعين اخلروج علـى إرادتـه سـبحانه، بـل إرادة         :األمر الرابع 
إال أن يـشاءوا فهم حيلـون مـا يـشاؤن ولـن     «Dالنيب هي عني إرادة اهللا، لقوله      

.»يشاء اهللا تبارك وتعاىل
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:فالتفويض مير مبراحل أربع تبعاً هلذه الرواية

.خلق النيب وأهل بيته قبل خلق األشياء: األوىل

على خلق األشياء، أي مرحلـة القيمومـة         Eإشهاد النيب واألئمة    : الثانية
.كما عربنا عنها

.Eأخذ الطاعة من قبل األشياء، وهو التسليم للنيب واألئمة : الثالثة

.، وهي املرحلة األخرية بعد هذه املراحل الثالثالتفويض: الرابعة

هذا ما ميكن أن نستفيده من روايات التفويض، فهـو ال يعـين خروجـاً علـى         
إرادة اهللا تعــاىل، بــل إرادة الــنيب متثــل إرادة اهللا تعــاىل،على أن التفــويض تقتــضيه  

صوم مصلحة التبليغ ورعايته تعاىل لعباده، كما أن مقتضى العـصمة أن يكـون املعـ    
ـ  عليهـا ولعـل املقـصود مـن أن اهللا أدب نبيـه     ائتمنالتشريع اليت  ملسؤوليةمؤهالً   ــ

.للمسؤوليةأي عصمه فأهله ــ كما يف بعض الروايات

ال إفراط وال تفريط... الوسطية

أهم ما نسعى إليه يف كل تعامالتنا وتعاطينا مع األشياء هـي الوسـطية، فقـد     
وسطية يف كل شيء، حىت امتدح األمة اإلسـالمية       أكد اإلسالم على سلوك هذه ال     

.بأنها أمةً وسطاً
: لقوله تعاىل

>=  <  ;<.

ألنـه   شـياء يف غـري حملـها، والتفـريط ظلـم          فاإلفراط مرفوض ألنـه يـضع األ      
يقصي احلق عن حمله، من هنا نظرة اإلماميـة إىل التفـويض كمـا جـاء علـى لـسان             
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ن التفـويض لـئال خيـتلط املفهـوم وتتبـاين           أهل البيت الـذين أوضـحوا املقـصود مـ         
.الرؤى

فالتفويض ال يعين عزل األمر عنه تعـاىل، بـل التفـويض يعـين هيمنتـه علـى          
األمر وقيمومته له وقدرته أن يفوض بعض شؤون اخللق، إىل بعض أوليائه ولكـن       
حتت رعايته وضمن عنايته تعاىل، كما أن زعم البعض بأن التفويض مزامحة حقـه            

هو غري وراٍد يف معىن التفويض، فالقول بالتفويض ترتيه الربوبية عن كل مـا           تعاىل ف 
قـرار  إيشني القدرة والسلطنة، وإقرار بالعبودية بكلّ ما يليق بالطاعة واملتابعة، ألنه     

باالحتياج إليه وعدم االستغناء عنـه، ألن املفـوض إليـه ال ينقطـع عـن فـيض اهللا                   
طفاه لتدبري أمور خلقه بعنايتـه تعـاىل فقـد روي           تعاىل، الذي اجتباه للتفويض واص    

من زعم أنا أرباب فنحن منـه بـراء، ومـن زعـم ان       : قال Dعن اإلمام الرضا    
.إلينا اخللق والرزق فنحن منه براء كرباءة عيسى ابن مرمي من النصارى

ان رجالً من ولـد عبـداهللا بـن سـبأ      : Dقلت للصادق   : وعن زرارة قال  
إنّ اهللا تعـاىل خلـق      : فما التفويض؟ فقلـت يقـول     : Dيقول بالتفويض، فقال    

كذب عدو : Dحممداً وعلياً مث فوض إليهما، فخلقا ورزقا وأحيا وأماتا، فقال      
:اهللا، إذا رجعت إليه فأقرأ عليه قوله تعاىل

>  r  q   p  o  n  m  l  kst  z  y  x  w  v  u
|  {<.

، فكأمنـا ألقمتـه   Dام الـصادق  فانصرفت إىل الرجل فأخرب ته مبا قال األم    
.حجراً
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هكذا تشدد األئمة يف الرد على من قال أن التفويض يعين التصرف يف اخللق      
أنفسهم الشريفة عن دعوى الربوبية الـيت امـوهم ـا          واؤوبرمن دون اهللا تعاىل،     

.بعض اجلهلة أو املصلحيني الذين يبتغون وراء هذه الدعاوى أموراً أخرى

رجل من ولد عبداهللا بن سبأ تشكّل مشكلة يثريها بعضهم إلثـارة  إنّ شبهة ال  
الــشكوك حــول عقيــدة التفــويض، ولتــصور لآلخــرين تثبيــت التهمــة يف األذهــان 

.وترسيخ شبهة الدفاع عن التوحيد اليت دد مفاهيمه مقالة التفويض

ن انّ مسألة التفويض ال تعين أكثر من إمكانية ممارسة الويل بعـض املهـام بـإذ       
اهللا تعاىل كما فوض لعيسى إبراء األكمه وإحياء املوتى وخلق الطري مـن الطـني إىل      

            ـا اهللا تعـاىل، ففـو ض بعـضها إىل عبـاده املنتجـبني        آخره من األمور اليت اخـتص
.الذين اصطفاهم وملصلحة خلقه وعباده

؟أم ماذا.. عبداهللا بن سبأ حقيقة أم خيال

ال لإلمام انّ رجالً من ولد عبـداهللا بـن سـبأ    أشارت الرواية إىل أنّ السائل ق   
، والــذي ميكــن أن يثــار انّ شخــصية عبــداهللا بــن ســبأ حقيقــة موجــودة  ...يقــول

النتساب هذا القائل إليه، أو رمبا يقـال إنّ الـسائل أراد أن ينـسب هـذا املغـايل إىل                
لته عبداهللا بن سبأ صاحب الغلو، وانتساب الرجل إليه من باب انتساب فكره ومقا

البن سبأ، حىت صار ابن سبأ يعرف به كل من قـال مبقالـة الغلـو، فهـو لـيس مـن             
.ولده بل من دعاة مقاالته

وعلى القول األول فإنّ وجود عبداهللا بن سبأ أمر ال خيـشى منـه، فقولـه          
بــالغلو أو مــا نــسب إليــه ال تتحمــل اإلماميــة مــسؤوليته، فــاألمر أبــني مــن أن 
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لـو  غت، فإنّ اإلمامية تبعاً ألئمتهم رفضوا كافـة أنـواع ال  يناقش ليحتاج إىل إثبا   
والتطرف يف عقائـدهم، وأعلنـوا بـراءم مـن هـذه املقـاالت وأصـحاا سـواء            
كانت على لسان عبداهللا بن سبأ أو غـريه، وإثبـات وجـود عبـداهللا بـن سـبأ أو                     
عدم وجوده ال يغير من معادلة رفض الغلـو عنـد اإلماميـة شـيء، كمـا أنـه ال         

بـالغلو شـيء كـذلك، فـاألمر سـيان، سـواء أثبـت        ميغير من ـم أعـدائهم هلـ       
اإلمامية وجود ابـن سـبأ أم ال، إذ التهمـة واحـدة، ومـا نـسب إىل عبـداهللا بـن                
سبأ من الغلو ال حنتاج إىل صحة إثباته أو عدمها، بل املهم يف األمـر أنّ هنـاك               

لفو اإلمامية أن يتكئـوا علـى   تضخيماً يف شأن ابن سبأ وما نسب إليه حاول خما    
ينتـهي يف األخـذ والـرد،       هذه الشخصية لنسبة الغلو إىل الـشيعة، وهـو أمـر ال           

.والنفي واإلثبات

إلغاء مة الغلو عن اإلمامية متوقّفة على نفي شخصية ابـن سـبأ، إال         نّأوك
ريه، انّ األمر ليس كذلك فإنّ باب التهم مفتوح، والتزييف سالح العاجز التهام غ     

واملهم يف األمـر أن يـذعن اآلخـر بـرباءة اإلماميـة مـن مقـاالت الغلـو بـأي طريقـٍة              
.كانت

ة ابـن سـبأ أمـر    يمـن نفـي شخـص   Sانّ ما ذكره السيد مرتضى العـسكري   
باالهتمام والتقدير، إال انّ القضية ال تتعلّق بنفـي شخـصية بقـدر مـا ينتـهي            جدير

شخـصيات تارخييـة لـتقمص أيـة مـة      ن كيل التهم لآلخـرين، وتـسخري     عالبعض  
خمتلقة ونسبتها إىل هذه الشخصية أو تلك، فاألمر يتعلّق مبدى التقوى اليت يتحلّـى      

دون دليـل، فـضالً عـن انّ    قابلدون نسبة التهم إىل امل   ،به اآلخر لتقصي حقيقة ما    
.القضية تدور مدار الذوق واألدب والوجدان
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ء ملفهومها، فالبد اذن أن نبحـث عـن تلـك املـصاديق الـيت تنطبـق عليهـا                   ذلك إلغا 
قد ورد أن القرآن جيري كما جيـري الليـل والنـهار، أي اسـتمرارية القـرآن             واآلية،  

الكرمي يف التعاطي معه دليل علـى حيـاة القـرآن وفاعليتـه، وال ميكـن لنـا أن نقـف          
ويـل املتـشاات مـن القـرآن     على روايات وردت يف إمكانية استخراج اإلحكام وتأ  

الكرمي كما جندها يف أئمة أهل البيت الذين أشاروا إىل أن كل ما حيتاجونه جيدونـه        
يف القرآن ألن فيه تبيان كل شيء، إال أن ذلك ال يرقى إليـه كـل أحـد مـا مل تكـن               

.هذه النخبة وهم الراسخون يف العلم قد فكوا رموز آياته املتشاة

ان اهللا تبارك وتعاىل مل يدع شيء حنتاج إليـه    : قال Dفقد ورد عن الباقر     
.2إال أنزله يف كتابه وبينه لرسوله حممد 

ما من أمـر خيتلـف فيـه اثنـان إال ولـه      : قالDوعن أيب عبداهللا الصادق     
إين أعلـم مـا يف   : Dأصل يف كتاب اهللا ولكن مل تبلغـه عقـول الرجـال، وقـال          

جلنـة والنـار وأعلـم مـا كـان ومـا يكـون،        السماوات وما يف األرض واعلم مـا يف ا     
حنن : Dعلمت ذلك من كتاب اهللا تعاىل حيث يقول فيه تبيان كل شيء وقال     

واهللا نعلم ما يف اجلنة والنار، وما يف السماوات واألرض، وذلك كله يف كتـاب اهللا        
:مث تال قوله تعاىل

>  C  B  A  @  ?D<.
ديام، ان اهللا مل يقـبض  قال جهل القوم وخدعوا عن أ  : Dوعن الرضا   

نبيه حىت أكمل الدين وأنزل عليه القرآن فيـه تفـصيل كـل شـيء يـبني فيـه احلـالل              
: واحلرام واحلدود واألحكام ومجيع ما حنتاجه فقال تعاىل

>U  T  S  R  Q  P<.
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فداللة الروايات واضحة يف أن املرجع هـو القـرآن، إال أن ذلـك ال يعـين أن           
لكــلّ أحــد يف متــشااته مــا مل يكــن مــن املــصطفني الــذين  يكــون القــرآن مرجعــاً

اختارهم اهللا تعاىل لبيان كتابـه ومتـشابه آياتـه، علـى أن القـرآن املقـصود منـه هـو                  
حقيقة القرآن النورية املترتلة من اللوح احملفوظ وليس هو القرآن خبطـه ورمسـه، أي         

بينات القرآن وأحكامـه    ليس الترتيل اخلطي بل هو الترتيل النوري الذي يفتح آفاق         
وآياته املتشاات، وإال لو كان الترتيل اخلطي ملـا اسـتطاع أحـد أن يفـتح لغـز هـذه          
املتشاات ولبقيت على إامها ولتعطـل القـرآن إال مـن تالوتـه، يف حـني جتـد أن                

نوهوا عن إمكانيام يف الوقوف على احلكم الشرعي من خالل           Eأهل البيت   
.ا أفاض اهللا عليهم من نور معارفه بعد أن اصطفاهمسرب آيات القرآن مب

!سبة الكذب والتزويرِح

.لتأسيس قاعدة سار عليها الكثريسبةًفقد تعارف عند البعض وضع احلديث ِح

: أيب عمار املروزي قيل أليب عصمة نـوح بـن أيب مـرمي املـروزي              ترمجة  ففي  
ةً سورة وليس عنـد    من أين لك عن عكرمة عن ابن عباس يف فضائل القرآن سور           

إين رأيت الناس أعرضوا عـن القـرآن واشـتغلوا    : أصحاب عكرمة شيء منه فقال    
بفقه أيب حنيفة، ومغازي ابـن إسـحاق فوضـعت هـذا احلـديث حـسبةً، وقـال أبـو             

هذه األحاديث الـيت حتـدث ـا مـن الرقـاق      : عبداهللا النهاوندي قلت لغالم خليل   
.وضعناها لنرقق ا قلوب العامة: فقال

: مسعت ابن مهدي يقول مليسرة بن عبد ربه       : وعن حممد بن عيسى الطباع قال     
.)١(فيهاوضعتها أرغّب الناس: من أين جئت ذه األحاديث من قرأ فله كذا، قال

           
 .١٥: اآلثار املرفوعة يف األخبار املوضوعة للكنوي) ١(
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وهكذا تأسست قاعدة احلسبة يف احلديث املوضوع، إذ ستجد املئـات مـن      
لــذي خيــدم رؤيتــه أولئــك املتــربعني يف رفــع مقامــات الــبعض، لكــن باالجتــاه ا 

.السياسية اخلاصة

من هنا ننطلق يف رؤيتنا الثابتة من أنّ األصل هو الشك يف أحاديـث فـضائل     
الصحابة الـيت وضـعها حمـدثو أهـل الـسنة مقابلـة للجهـد النبـوي الـذي أسـسه يف            

الـيت يتحـرك يف فـضائها جهـد      » احلسبة الـسياسية  «فضائل علي بن أيب طالب، فإنّ       
وقد أشرنا يف بعض حبوثنا انّ احلديث السلفي هو األعم       ــ   »لسلفياحلديث ا «رواة  

من حديث أهل السنة أو املدرسة الـسلفية فهـي أحاديـث املدرسـة املقابلـة ملدرسـة               
وبذلك فالبد أن نتوقّف يف أحاديث هذه الفـضائل كمـا توقّـف كـثري       ــ   أهل البيت 

.من علماء أهل السنة يف قبوهلا

ض التشريعيما نفهمه من التفوي

إذا عرفنا ذلك أمكـن القـول بـأن التفـويض التـشريعي لعلـه أحـد حمـاوالت           
الفهم اخلاص ملتشاات القرآن الكرمي، وكأن الـنيب أو اإلمـام حيـاوالن مـن خـالل           

.التفويض التشريعي ترتيل األحكام وهي يف مكنون اآليات املتشاة

ت هي حاالت ترتيـل     إنّ التفويض يف التشريعا   :وعلى هذا ميكن أن نؤسس    
احلكم يف الوقت املناسب والزمان الـذي حيتـاج إليـه هـذا احلكـم، ومبعـىن آخـر انّ                 

امللكـوت األعلـى ومـن خـالل مـا           عنـد األحكام موجودة كلها يف اللوح احملفـوظ        
فوض اهللا تعاىل للنيب وألهل بيته يف ترتيل األحكام، فإم بعد تشخيصهم ملصلحة 

.هذه األحكام وإقرارها على املكلفنيالترتيل يقومون بترتيل 



................................ 

انّ اهللا مل «: يتـضح األمـر بعـد قولــه   Dولعـل مـن روايـة اإلمـام الرضــا     
يقبض نبيه حىت أكمل الدين وأنزل عليه القـرآن فيـه تفـصيل كـل شـيء يـبني فيـه                  

.»..احلالل واحلرام واحلدود واألحكام ومجيع ما حنتاجه

ال أنّ الـنيب واألئمـة هلـم احلـق يف      والرواية ظاهرة يف وجود احلكم الـشرعي إ       
إال أن يشاء يشاءون، وال شاءواترتيل هذا احلكم لتشخيصهم مصلحة الترتيل ومىت 

.اهللا، ومبعىن آخر

أن األحكام الكلية واألحكام اجلزئية كلها سابقة يف علم اهللا تعاىل، وكل مـا   
حلكـم  يستجد من حوادث فعلمها عنده فليس بغافٍل عمـا سـيكون، حيـث حـدد ا         

كليه وجزئيه مث ترك منجزية االحكام لوقتها املناسـب وزماـا، إذ ال ميكـن لنـا أن             
نقول أن مستجدات األحكام ومستحدثات املسائل يأيت ا النيب ألا صـارت بعـد     

وإمنا األحكام كلها يف لوح الواقع املعبر   ــ   من كالم بعضهم   يتراءكما  ــ   ما مل تكن  
بعـد مـا يـرى املـصلحة يف     2ويبقى ترتيلها مـن قبـل الـنيب    عنه باللوح احملفوظ،   

 .وألهل بيته2ذلك أي أن مهمة التوقيت للنيب 

هذا ما نفهمه من التفويض التـشريعي، ولـسنا نقطـع ـذا التحليـل إال أننـا                  
.استفدناه من ظواهر الروايات الواردة يف مفهوم التفويض

مبررات هذا الرأي

حول الوالية التشريعية للنيب ولإلمام ينطلق مـن  إنّ دواعي ما تقدم من رأي 
تفسري الرأي السائد بأنّ النيب واإلمـام هلمـا حـق التـشريع وببيـان أوضـح أن هنـاك               
مساحات فراغ متروكة ميألها النيب بأحكام ما، وهذا كله تقتـضيه املـصلحة اإلهليـة           
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ية الطاعـة مـن   ه ضرورة أن يكـون للـنيب شـأن       ؤاليت ال يطلع عليها إال النيب وأوصيا      
.قبل املكلفني

>Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<.

وهــو احلــق ال ريــب فيــه والــضرورة املقتــضية ملقامــه القدســي، ملــا للــنيب  
ولألئمة من مقامات القرب إىل اهللا تعاىل، وما تقتضيه مهمتهم التبليغية، فإم           

ا لكــن الكــالم يف كيفيــة هــذ،ةـة إىل هــذا التفــويض والواليــة التــشريعيـحباجــ
التفويض والوالية، هل هي تنطلق من رغبات النيب اعتباطاً أو دون الركون إىل 

.أصل؟

.وما معىن وما يشاؤون إال أن يشاء اهللا، كما وردت يف روايات التفويض

نعم انّ إرادة النيب واألئمة مندكة بإرادتـه تعـاىل ال ختالفـه وال تفارقـه طرفـة              
أدب نبيـه، أي جعـل إرادة الـنيب ال تفـارق     عني، وما ورد يف الروايـات مـن أنّ اهللا   

.إرادته تعاىل، فهي تبع، فكل ما يريده النيب يريده تعاىل

أي وقوفه على املصاحل ومناشئ األمور جعل الـنيب تتطـابق إرادتـه مـع إرادة          
.اهللا تعاىل

مشرعاً وبني كونه ال 2والرأي الذي ارتأيناه لغرض اجلمع بني كون النيب 
:ى كما يف قوله تعاىلنطق عن اهلوي

>   3    2  1  0  /  .  -   ,  +  *  )  (   '  &  %

4<)١(.
           

.٣، ٢: النجم) ١(
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:وقوله تعاىل
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:وقوله تعاىل

>  b    a   `   _   ̂   ]   \   [      Z        Y   X   W    V
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واآليات وإن كانت ظـاهرة يف بيـان أن القـرآن وحـي اهللا تعـاىل ولـيس مـن                     
مل ال يكـون األمـر مـن تلقـاء نفـسه مـا      2النيب، إال أن اآليات تشري إىل أنّ النيب    

تكن إرادة اهللا تعاىل داخلة فيـه، ولكـي جنمـع بـني هـذه اآليـات يف كـون الـنيب ال                 
أن : اخترنـا هـذا الـرأي وهـو        ية،يتقول على اهللا يف شـيء، وبـني واليتـه التـشريع           

واليته التشريعية هـي حالـة ترتيـل األحكـام إىل املكلفـني فيمـا إذا وجـد                2النيب
.مصلحة ترتيلية يف ذلك

للمناقشة حيث ال قطع وال جزم يف ذلك بل هو جمرد ويبقى هذا الرأي قابالً
2يب مجع بني مقولة التفويض التشريعي لالحكام، وبني أصل ثابت من كون الن

.ال ينطق عن اهلوى

2يف أن النيب   Eورد عن األئمة    يتعارض مع ما  على أن هذا الرأي ال    

: Dزاد يف الصالة وصوم السنة وأقره اهللا عليه، كما يف حديث اإلمام الصادق 
           

 .١٥: يونس) ١(
 .٤٦، ٤٥: احلاقة) ٢(
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إىل 2إن اهللا عز وجل فرض ركعتني، ركعتني، عشر ركعـات، فأضـاف الـنيب     «
. »..أجاز اهللا عز وجل له ذلكالركعتني ركعتني وإىل املغرب ركعة، ف

وفرض اهللا عز وجـل يف الـسنة صـوم شـهر رمـضان وسـن الرسـول صـوم                    
.شعبان وثالثة أيام يف كل شهر مثلي الفريضة، فأجاز اهللا عز وجل له ذلك

يـرتّل األحكـام يف   2فهذه الرواية ال تتعارض مع ما ذكرناه مـن أن الـنيب        
التـشريع  وقـت  مالزمـة ألول    2سنة الـنيب     أوقاا املناسبة، والرواية مشعرة بأنّ    

كيف اختـار الزمـان املناسـب واألمـر يف أول التـشريع فلـو        2فال يقال إنّ النيب     
.ل التشريع يف زمانه املناسب تاماًيرتّأوىل بأن كان كذلك لكان احلكيم 

بعــض األحكــام ويف بعــض 2إال اننــا نقــول انّ اهللا تعــاىل فــوض للــنيب 
تعلق مبصلحة ما، فضالً عـن حتقـق طاعـة املكلفـني ألوامـر              ياحلاالت لغرض مهم  

يف أن تـشريعه كتـشريع اهللا تعـاىل،    2النيب ونواهيه، وليبني اهللا تعاىل مقام النيب      
.وهو يف النتيجة واحد ال ينفك عنه

ة التشريعيةأقسام الوالي

:إذن فالوالية التشريعية تشمل

ــ   :أوالً ــام، وق ــض األحك ــنيب بع ــويض اهللا لل ــويض  تف ــىن التف ــا مع د بين
.التشريعي

رعايته لـسياسة العبـاد واجتمـاعهم، والتأكيـد علـى دوره الفاعـل يف               :ثانياً
.تنمية احلياة االجتماعية الرشيدة

: وقد أكد القرآن الكرمي على ذلك بقوله



................................ 

>  «  ª  ©  ¨¬<)١(.

.أوىلٍبفله أن يتصرف بالوالية املطلقة يف أنفسهم ويف كل ما ميلكون من با

: وقال تعاىل

>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<)٢(.

فطاعة الرسول فرع واليتـه التـشريعية، إذ ال يطـاع إال مـن حيـث لـه                   
والية التشريع ليطاع يف تشريعه الذي أقـره اهللا لـه، فـإن مل يكـن لـه التـدبري                

اع التشريعي والوالية على ذلك، فماذا تعين الطاعة بعد ذلك وعلى ماذا يط           
.ويتبع؟

: وإذا قيل انّ طاعته يف التبليغ، فإنّ قوله تعاىل كاٍف يف ذلك حيث قال

> Ë  Ê<.

وهي نص يف طاعة اهللا التشريعية، فضالً عن تأكيد القرآن بأنّ النيب يبلّغ عن   
: اهللا تعاىل يف عدة آيات منها قوله تعاىل

>4   3    2  1  0  /  .  -   ,  +<.

: 2كاية عن النيب وقوله تعاىل ح

>D  C     BE  G  FH<)٣(.
           

 .٦: األحزاب) ١(
 .٥٩: النساء) ٢(
 .١٣: الرعد) ٣(
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: إىل غريها من اآليات الكرمية، يف حني اقتصرت هذه اآلية

>Ð  Ï   Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç<.

.يف التشريع لواليته التشريعية بعد ذلك2فتكون طاعته 

مرجع األمة يف اخلـصومة والقـضاء، فهـو منـصب مهـم       2إنّ النيب   : ثالثاً
: على واليته التشريعية لقوله تعاىليتفرع

>  ̧   ¶    µ  ´  ³  ²  ±      °   ¯  ®  ¬

À  ¿  ¾   ½  ¼  »  º      ¹<)١(.

أمينا على األمة وولياً عليها لواليتـه التـشريعية يف القـضاء، فـال            2فالنيب  
ه، وإال فاحلكومة يف اخلصومات غري صحيحة وال       ئيرجع ألحد دون النيب أو أوصيا     

اتقوا احلكومـة فـإنّ احلكومـة لإلمـام العـامل         : Dدلة بعد ذلك، فعن الصادق      عا
.بالقضاء، العادل يف املسلمني كنيب أو وصي

2يؤكــد إمكانيــة الــنيب Dوهــذا التحديــد مــن قبــل اإلمــام الــصادق 

ه يف فض اخلصومات واملنازعات على أسـاس تـدبري مسـاوي وقـضاء إهلـي                ئوأوصيا
وأهـل بيتـه أدرى وأعـرف    2دخلية يف ذلك، إذ النيب  وليس للعاطفة أو الرأي م    

.بقضاء اهللا وحكمه ملا هلم من والية تشريعية يف هذا الشأن

مـوارد تفـويض األحكـام وقيادتـه        ةفإذن والية النيب التشريعية تظهر يف ثالثـ       
إىل غري ذلك من الشؤون اليت فوض اهللا نبيه ـا وهـي     . لألمة وحكومته يف القضاء   

.لعد واحلصرخارجة عن ا
           

.٦٥: النساء) ١(
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يأتي بدين جديد

يـأيت بـدين   Dهـدي  ولعل ما يشار يف بعـض الروايـات مـن أن اإلمـام امل          
حسب واليته التشريعية من أحكام بعـد ترتيلـها مل        Dجديد، أي مبا يبثه اإلمام      

، فهو يعـيش لتأسـيس دولتـه العامليـة     Dزمان السابق على زمانه   التكن تناسب   
.جديدةاليت تقتضي معها إجياد أحكام 

وهذا الرأي هو أحدى تفسريات ملا يرد من أن اإلمام يأيت بدين جديد فضالً               
عما عبر عنه البعض من أن ابتعاد الناس عن أحكام اهللا يعين أن مـا يعيـده اإلمـام       

الـرأي هـذا  ، إال أن   أتـى بـدين    رهمنظـ من أحكـام إىل واقـع التطبيـق سـيكون يف            
كلما تقدم القرب ــ الناس تعيش اآلنيتعارض مع ما جنده من واقع احلال، حيث    

ـ  من عصر الظهور   حالة الصحوة واتباع احلق، إذ الصحوة اإلسالمية احملمدية هي ـ
.واقع زماننا كما هو ظاهر

هدي يف تأسيس دولته العامليـة هـي حالـة التحـوالت           ان ما يواجهه اإلمام امل    
Dرية تتطلـب مـن اإلمـام        السياسية اخلطرية، واالجتماعية املعقدة، والعلمية املـث      

مزاولة أحكام جديدة تضاف إىل الواقع التطبيقي احليايت واملمارسة اليومية الدائمة، 
أي أن دميومة التطورات السريعة واملتالحقة تفـرض علـى العالقـات العامـة نوعـاً                
جديداً من احليوية اليت تترك مساحات واسعة حتتاج معها إىل أحكام ميألهـا اإلمـام    

.اليد ضمن واليته التشريعيةمبسوط 

من هنا نلمس ضرورة اإلمام املعصوم املؤهل هلذه الوالية التـشريعية، وهـذا     
يف ضـرورة العـصمة الـيت يؤكـدها      حتقيقياً جديـداً    التقرير لوالية التشريع يعد فتحاً      

.األمامية يف عقائدهم



١٤١

الوالية التشريعية َّـ منظور أهل السنة

الية النيب التـشريعية عنـد الـشيعة، وال ميكـن أن ينكـر            هذا ما كان من أمر و     
ذلــك أحــد مــن املــسلمني، وإال فالبــد مــن جتريــد الــنيب مــن مهامــه التبليغيــة بــل   
ومسؤوليته النبوية، وال يبقى لـه مـن الـصالحيات إال نقـل الـوحي فقـط، وإلغـاء                  

.بعد ذلكواإلصالحيدوره القيادي 

سنة ما يشري إىل ضرورة تفويض الـنيب  لذا فإننا جند من خالل كلمات أهل ال       
2التشريعي وإن مل ينصوا على ذلـك، أي انّ مقتـضى تـنظريهم أن يكـون للـنيب          

:الصالحية يف التشريع، فقد ذكروا يف تعريف الوالية العامة قوهلم

سلطة على إلزام الغري وإنفاذ التـصرف عليـه بـدون تفـويض       : الوالية العامة 
دنيا والنفس واملال، ويمن علـى مرافـق احليـاة العامـة     منه، تتعلق بأمور الدين وال   

.وشؤوا، من أجل جلب املصاحل لألمة ودرء املفاسد عنها

:وهي منصب ديين ودنيوي شرع لتحقيق ثالثة أمور

.ـ األمر باملعروف والنهي عن املنكرـ

.وأداء األمانات إىل أهلهاــ

.واحلكم بينهم بالعدلــ



................................ 

إصالح دين اخللق الذي مـىت  : قصود الواجب بالوالياتوامل: قال ابن تيمية  
فإم خسروا خسراناً مبيناً، ومل ينفعهم ما نعموا به يف الدنيا، وإصالح ما ال          فام

.)١(يقوم الدين إال به من أمر دنياهم

وللوالية العامة مراتب واختصاصات تتفاوت فيما بينها وتتـدرج مـن واليـة             
نوابه ووالته وحنوهم، وـا ينـاط جتهيـز اجليـوش، وسـد      اإلمام األعظم إىل والية   

الثغور وجباية األمـوال مـن حلـها، وصـرفها يف حملـها، وتعـيني القـضاة والـوالة،                   
وإقامة احلج واجلماعات، وإقامة احلدود والتعازير، وقمع البغاة واملفسدين، ومحاية          

النظـار  بيضة الدين وفـصل اخلـصومات، وقطـع املنازعـات، ونـصب األوصـياء، و              
واملتولني وحماسبتهم، وما سوى ذلك من األمـور الـيت يـستتب ـا األمـن وحيكّـم                   

.شرع اهللا

ــة  ــن تيمي ــال اب ــات يف اإلســالم   : ق ــع الوالي ــم أنّ مجي ــك أن تعل وأصــل ذل
مقــصودها أن يكــون الــدين كلّــه هللا، وأن تكــون كلمــة اهللا هــي العليــا، فــإنّ اهللا   

الكتب ولـه أرسـل الرسـل، وعليـه جاهـد       سبحانه امنا خلق اخللق لذلك وبه أنزل      
.)٢(واملؤمنون2الرسول 

وهلذا اعتربت الشريعة اإلسالمية والية أمر الناس من أعظم واجبات الدين،       
بل ال قيام للدين إال ا، ألنّ بين آدم ال تتم مصلحتهم إال باالجتمـاع مـن رأس،            

فأوجـب عليـه     »إذا خرج ثالثـة يف سـفر فليـؤمروا أحـدهم          «: 2حىت قال النيب    
الصالة والسالم تأمري الواحد يف االجتماع القليل العارض يف السفر، تنبيهـاً بـذلك    

           
.١٤٠: ٤٥عن املوسوعة الفقهية الكويتية٦٨: ٢٨جمموع فتاوى ابن تيمية ) ١(
.عن املوسوعة الفقهية الكويتية٨: احلسبة) ٢(



.......................................................١٤٣ 

كذلك أوجب اهللا األمر باملعروف والنهي عن املنكـر،  .. على سائر أنواع االجتماع   
وال يتم ذلك إال بقوة وسلطان، وكذا سائر ما أوجب مـن اجلهـاد والعـدل وإقامـة              

ونـصر املظلـوم، وإقامـة احلـدود، وهـي ال تـتم إال بـالقوة                احلج واجلُمـع واألعيـاد      
.)١(واإلمارة املستلزمة للوالية العامة

هذا ما أفادته املوسوعة الفقهية الصادرة عن وزارة األوقـاف الكويتيـة لـسنة            
ــ ١٤٢٧ ـ  ه م، وبغـض النظــر عـن حماولتـهم يف تأصــيل فقـه ابـن تيميــة      ٢٠٠٦ــ

املهـم يف األمـر أن التـنظري الفقهـي لـدى أهـل       والتأكيد على وجهات نظره، إال أن   
يف إدارة شـؤون أمتـه   2السنة يتجـه باجتـاه إعطـاء الـصالحيات الواسـعة للـنيب          

وإكمال رسالته، حىت ذكروا يف تعداد مهامه النبوية أا تشمل مجيع املناحي الدينية            
الـذي   الواليـة التامـة يف التـشريع       2والدنيوية، وهو أمر يتطلب أن يكون للنيب        

من خالله يستيطع أن يدير شؤون أمته، فإصالح األمة، وأن يكون الدين كلّه هللا،         
ومحاية بيضة الدين، وفصل اخلصومات، وقطع املنازعات، وبالتايل أن تكون كلمة           
اهللا هي العليا، كما ورد يف تنظريام، فإنّ ذلك يقتضي أن تكون يد النيب التشريعية 

التبليغـي وأنّ    2وأن تشعر األمة بأمهية دور الـنيب       مبسوطة وصالحياته مفتوحة،  
طاعته وطاعة اهللا واحدة كل ذلك ال يتم مبعزل عن واليته التشريعية اليت البـد أن              
يفوض ا من قبل اهللا تعـاىل، وإال تبقـى هـذه العنـاوين تنظرييـة جامـدة قابعـة يف               

سجم وحركـة الـنيب   يف اخلـارج ينـ     زوايا الـتمين والترجـي، دون أن جنـد هلـا تفعـيالً            
) اإلفتـاء املـصباح يف رسـم املفـيت ومنـاهج     (ه ـال الراشدي يف كتابـ    ـوق.اإلصالحية

:نصهما
           

.١٤٠: ، عن املوسوعة الفقهية الكويتية٢١٧: السياسة الشرعية البن تيمية) ١(



................................ 

:كيفية تشريع األحكام
األحكام التشريعية 2أعىن اهللا عبده ورسوله حممداً : قلت احلق يف سن

>=<;:98765><)١(.

لعصر إمنا هي تـشريع،     فاألحكام القرآنية واألحكام النبوية الصادرة يف هذا ا       
وكان التشريع يصدر يف كـثري مـن األحيـان يف         .وهذا التشريع أصل الدين وأساسه    

صورة قواعد جامعة، وأحياناً يبين احلكـم وعلّتـه، وطـرق داللـة النـصوص علـى              
ومل يكـن البحـث يف األحكـام زمـن     .األحكام واسعة مـستوفاة يف كتـب األصـول        

عصور املتأخرة، فترى الفقهاء يبينـون بأقـصى   مثل حبث الفقهاء يف ال 2الرسول  
والشروط واآلداب، فيميزون كل واحـد عـن غـريه بدليلـه،             األركانما يستطيعون   

حتدث، ويبينون حكم الصور املفروضـة فيمـا لـو          ويفرضون الصور اليت مل تقع ومل     
.حصلت أو وقعت، وحيددون ما يقبل احلد، وحيصرون ما يقبل احلصر

يتوضأ فريى أصحابه وضوءه، فيأخذون به من غـري أن  2كان رسول اهللا   
يبين أن هذا ركن وذلـك أدب، وكـان يـصلي فـريون صـالته، فيـصلون كمـا رأوه                   

، 2يصلي، وحج فرمق الناس حجه ففعلوا كما فعل، هـذا كـان غالـب حالـه               
يبــين أن فــروض الوضــوء ســتة أو أربعــة، ومل يفــرض أنــه حيتمــل أن يتوضــأ   ومل

مواالة، أو يتوضأ مباء تغير لونه أو طعمه أو رحيه بظاهر وقع فيه وحنو بغري اإلنسان
ذلك، حىت حيكم عليه بالصحة والفساد، وقلّمـا كـان أصـحابه يـسألونه عـن هـذه         

وكان مصدر األحكام يف هذا العصر الوحي اإلهلـي املـرتل علـى عبـد اهللا             . األشياء
.2وبيان الرسول 2ورسوله 

           
 .٤٤: النحل) ١(
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اإلسالمية مل تـصدر دفعـة واحـدة وإمنـا شـرعت      واملالحظ أن التشريعات  
لألحكـام التـشريعية     2شيئاً فـشيئاً، فـالقرآن نـزل منجمـاً، وبيـان الرسـول              

منها دون أن اًاستمر أيضاً ثالثة وعشرين عاماً، واألحكام التشريعية شرع قسم  
تسبقه واقعة تستدعي البيان، ودون أن يـسبقه سـؤال حيتـاج إىل جـواب، ومـن          

العبادات وبعض املعامالت، ومن هذا بيان الوقائع اليت كان حتـدث         هذا القسم 
القـول بيانـاً حلكـم تلـك       2يف ذلك العصر فيرتل الـوحي أو يقـول الرسـول            

.)١(الوقائع

ــوان     ــت عن ــال حت ــر ق ــع آخ ــضاء   «ويف موض ــا والق ــول بالفتي ــصرف الرس ت
ــة ــصرفات الرســول : قلــت:»واإلمام ــالتبل  2إنّ ت ــق ب ــا تتعل ــها م ــثرية من يغ ك

والفتيا، ومنها ما تتعلق بالقضاء واإلمامة العظمـى، ولكـل منـهما أحكـام خمتلفـة،          
) الفـروق (وتستنبط منها مسائل متعددة، وقد حبث فيـه اإلمـام القـرايف املـالكي يف                

هـو  2نّ الرسـول  إ: ، حبثاً طويالً، ونـورد هنـا ملخـصه وهـو        ٢٠٦،  ٢٠٥: ١
لم، فبهذه اجلهـات هـو إمـام األئمـة        اإلمام األعظم والقاضي األحكم واملفيت األع     

وقاضي القضاة ومفيت األمة، فجميع املناصب الدينية وضعها اهللا إليـه يف رسـالته،             
وهو أعظم من كل من تولّى منصباً منـها يف ذلـك املنـصب إىل يـوم القيامـة، فمـا                   

منـها مـا   2غالب تـصرفاته     نّامن منصب إال وهو منتصف يف أعلى رتبة، غري          
ا إمجاعاً، ومنها مـا جيمـع النـاس علـى أنـه بالقـضاء، ومنـها مـا جيمـع              يكون بالفتي 

الناس على أنه باإلمامة، ومنها ما ختتلف العلماء فيه لتردده بـني رتبـتني فـصاعداً،      
فمنهم مـن يغلـب عليـه رتبـة، ومنـهم مـن يغلـب عليـه أخـرى، فبتـصرفاته هـذه                

           
.١٤٤:، عن املوسوعة الفقهية الكويتية٩١، ٩٠: اإلفتاءومناهج املصباح يف رسم املفيت ) ١(
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فيقـره اهللا عليهـا، وهـو املعـىن الواسـع الـذي قـال بـه           2اما أن تكون بينها منه      
أو هي مهمة ترتيل األحكام من أصـوهلا ويف  اإلمامية يف تنظريهم للوالية التشريعة،  

أزماا املناسبة هلا، وهو القول الذي أثبتناه يف معـىن الواليـة التـشريعية، وال ثالـث      
هلما، فاألمر يدور يف قول املرشدي بني آلية تبليغ األحكام الشرعية، وبني إجيادها،  

.فالرتاع لفظي أكثر من كونه حقيقي

الذي أورده املرشدي غري     2الرسول  » فتوى«انّ مصطلح  :األمر الثالث 
واضح، وهو ال يتعـدى عـن واليتـه التـشريعية، فهـي ليـست كفتـوى الفقيـه كـي           
يعتمد فيها على االستحسان، أو القياس أو مـا إىل ذلـك مـن آليـات الفتـوى الـيت                

.يقرها املرشدي وغريها

ته التـشريعية  ، فقد رجعنا إىل والي2نعم إذا قلنا اتيان األحكام على رأيه      
: اليت يتحكم ا عند احلكم، وكالمه واضح عند قوله

منها ما يكون بالفتيا إمجاعاً، ومنـها مـا جيمـع النـاس      2مث تقع تصرفاته    «
على أنه بالقضاء، ومنها ما جيمع الناس على انه باإلمامة، ومنها ما خيتلف العلماء    

ه رتبة، ومنهم من يغلب عليه فيه لتردده بني رتبتني فصاعداً، فمنهم من يغلب علي     
.»أخرى

يوجب القول بأنّ األحكام الصادرة يف رتبة اإلمامة ال  2فاإلقرار بإمامته   
تكون بالفتيا بل هي بواليته التشريعية اليت من خالهلا يستطيع أن يدير شؤون أمتـه         
ومتطلبات رسالته، وأال يكون حاله حال الفقهاء البـاقني وحكمـه الـشرعي الـذي            

2حكم الفتيا اليت يصدرها أي فقيه، فال تبقى ضـرورة اإللـزام يف قولـه     يصدره

ألا يف مصايف الفتاوى اليت يـصدرها أي فقيـه، وميكـن للـبعض أن يعـدل إىل مـا                   



................................ 

يقابلها من فتوى أخرى حبجة أا فتوى كباقي فتـاوى الفقهـاء، وـذا فـال يكـون          
ه، وقـد حـثّ القـرآن الكـرمي         بعد ذلك موقعاً ألحكام النيب وأوامـره وأمهيـة لطاعتـ          

: بقوله تعاىل

>  Ï   Î  Í  Ì  Ë  ÊÐ<)١(.
على أا والية تـشريعية مفروضـة علـى كـل أحـد       2قُررت أحكامه    فإذا

حجة ألحد يف العدول عنها أو التوقـف يف قبوهلـا والعمـل ـا، كمـا يف كـالم           فال
2زمـن الرسـول    ومل يكـن البحـث يف األحكـام يف          «: املرشدي الذي يقول فيه   

مثل حبث الفقهاء يف العصور املتأخرة، فترى الفقهاء يبينون بأقصى مـا يـستطيعون               
.»األركان والشروط واآلداب، فيميزون كل واحد عن غريه بدليله

وهي إشارة واضحة يف الفرق بني فتاوى الفقهاء وبني احلكم الصادر عن             
ال باقي فتاوى الفقهاء، ، فإن أدخلناه يف مفهوم الفتوى فكان حاله ح2النيب

والية التشريع وهـي غـري فتـوى الفقيـه،        2وإال فالبد من التسليم بأنّ للنيب       
وهذا ما يلزم مـن تـنظريات علمـاء أهـل الـسنة يف حتقـيقهم لألحكـام الـصادرة          

.2عنه

إذن فال خالف بني قول اإلمامية من ثبـوت الواليـة التـشريعية واسـتحقاقها          
أهل الـسنة مـن أن الفتـوى النبويـة هـي مـن مراتـب         ، وبني قول علماء   2للنيب  

.اإلمامة، وهي واليته وإمامته التشريعية
إذا ثبت أمر الوالية التشريعية للنيب، فقد ثبت معه أمر الوالية خلليفته املتوفر              
على شروط اإلمامة العظمى وأمهها العصمة، فإـا منـشأ كـل واليـة وأهليـة كـل                  

           
.٥٩: النساء) ١(
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ــ شرط العصمةــ هل البيت قد توفر فيهم هذا الشرطإمامة، وإذا علمنا أن أئمة أ
فقد توفرت أهليتهم لإلمامة والوالية التشريعية، وإال فال ميكـن أن نقـول بانقطـاع        

إذ احلاجـة إىل شـؤون األمـة التـشريعية وقيـادم إىل           2والية التشريع بعد النيب     
ميكـن أن  ي الحيث رضا اهللا تعاىل وعبادته يتوقف بـالقيم علـى هـذا الـشرع الـذ              

وال تتـوفر ألحـد إمكانيـة العـصمة، ممـن ادعـى خالفـة        ،خيلو منه زمان دون زمان 
الـــنيب علـــى مـــستوى الـــدعاوى الـــسياسية غـــري املـــستندة إىل شـــرعية الوصـــية  

.واالستخالف





 

١٥١
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دار/ الـدين مشسامحد: حتقيق/ البخاريالقنوجيصديق/ العلومأجبد.٢
 .م١٩٩٩بريوت،ــالعلميةالكتب
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 .بريوتــالوثقىالعروةمؤسسة/ عبيدرءوف/ جسدالروحاإلنسان.٦

 .م١٩٨٣بريوت،ــالوفاءمؤسسة/ السي/ األنوارحبار.٧

ـــ Dالـصادق اإلمـام مكتبـة / لواحلعليحممد/ النبوياحلديثتاريخ.٨
 .م٢٠٠٨النجف،

 .هـ١٤٠٩اإلسالمي،اإلعالممكتب/ الطوسي/ القرآنتفسرييفالتبيان.٩

ـــ اإلسـالمية الكتـب دار/ الطباطبـائي حـسني حممـد / امليـزان تفسري. ١٠
 .ش١٣٦٢طهران،
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