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مقدمة  

بسم اهلل الرحمن الرحيم
الحمد هلل ال�ذي أنار قلوب عب�اده بالعل�م والعرفان، 
وش�رح صدور خلقه بنور محبة ِع�دل القرآن. وصلى 
اهلل عل�ى س�يدنا محم�د منقذ اإلنس�ان، م�ن ظلمات 
الجهل والجاهلية إلى نور المعرف�ة واإليمان، وعلى 
آله وأه�ل بيته الذي�ن َمن تمّس�ك بهم دخ�ل الجنان، 

ومن تخّلف عنهم ليس له إلاَّ الخسران والنيران... 
وبعد:

إّن الحدي���ث ح���ول والي���ة من والي���ات أه���ل بي���ت العصمة 
والطهارة  ، وهي الوالية التشريعّية التي هي إحدى الواليات 
الثابتة له���م، وكّلي أم���ل أن أوّفق لش���رف الكتابة ف���ي غيرها من 

الواليات، إّنه سميع الدعوات.
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وقد يأن���س بالحدي���ث مؤم���ن، ألّنه ي���رى ذكر أحّبت���ه أحلى 
من العس���ل المصّفى، وقد تضي���ق نفوس من ذكر فضائل الس���ادة 

.  األطهار
فُكتب هذا الكتّيب ُس���رورًا للمؤمنين، وتذكرة للذين تنفعهم 
الذكرى، وتثبيتًا للذي���ن صدقت قلوبهم ف���ي إرادة صيانة دينهم، 

وحرصت نفوسهم على معرفة بعض مقامات أولياء اهلل تعالى.
ولقد ُرمن���ا االختصار قدر اإلم���كان، ألّن كثيرًا م���ن المؤمنين 
يأنس���ون بالكتّيب أكثر من الكتاب، ويس���أمون من مطالعة طويل 
الخطاب، كما أّن خي���ر الكالم ما قّل ودّل، وفي���ه الكفاية لمن رام 

الهداية.
ولم أتط���ّرق كثي���رًا لتصحي���ح األس���ناد، بعد أن اس���تفاضت 
الرواي���ات إن لم تكن متواترة، وق���د أقّر بهذه الفضيل���ة والمنزلة، 
حّتى الذين ِمن ش���أنهم االنتق���اص واإلجح���اف ال اإلنصاف، وهم 

أهل الخالف.
ومع ذلك أش���رنا إلى تصحيح ع���دة روايات، لك���ي ال تكون 
هناك ذريعة يتش���ّبث بها أهل التش���كيك والتضليل، ولم ُنسايرهم 

في سائر الروايات.
ولعمري إّن المؤمن تكفيه اإلشارة، والتلويح دون التصريح، 
ك���ي يلتفت إلى ُمف���ردة من مف���ردات اعتق���اده، ويتناغ���م مع ذكر 
أحبائه، وُيسّر ِبذكر أوليائه. ونور إيمانه يهديه، وبصيرته في دينه 
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ُتغنيه.
فأس���أل اهلل تعالى ألخي المؤم���ن التوفيق، كما أس���أله تعالى 
لي التس���ديد والتأييد، ببركة موالنا الغائب النحيب، على كّل ما 

أصاب أجداده الطاهرين وُيصيب، إّنه سميع مجيب. 



الوالية التشريعّية  

ونريد منها أّن أه�ل البيت   لهم حق التش�ريع، 
وليس ش�أنهم مقتصراً عل�ى تبليغ األحكام الش�رعّية 
وبيانها للن�اس، ب�ل إّن اهلل تعالى ف�ّوض إليهم بعض 
األح�كام، ل بمعن�ى أّنهم ُيحّل�ون ما ح�ّرم اهلل تعالى 
أو ُيحّرم�ون م�ا أح�ّل اهلل تعالى، ب�ل إّن هن�اك بعض 
أه�ل  إل�ى  فيه�ا  الحك�م  تعال�ى  اهلل  أوكل  األح�كام 
البيت   فُيمضيها اهلل تعالى، ألّنه تعالى أطلعهم 
على المصالح والمفاسد الواقعية، ولقد دّل على هذا 
التفويض اإلله�ي له�م   أحاديث كثي�رة، فلقد 
عقد الش�يخ الكليني في الكافي الش�ريف بابًا س�ّماه: 
التفويض إلى رسول اهلل   وإلى األئمة   في 

أمر الدين، وأورد فيه عشرة أحاديث.
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كما أّن محمد بن الحس���ن الصفار في بصائ���ر الدرجات عقد 
للتفويض بابين:

األّول: باب التفويض لرس���ول اهلل   وأورد فيه تس���عة عشر 
حديثًا.

والثان�ي ب���اب ف���ي أّن م���ا فوض إل���ى رس���ول اهلل فق���د فوض 
لألئمة   وأورد فيه ثالثة عش���ر حديثًا. فيكون مجموع ما رواه 
الش���يخ الكليني والصفار فقط هو اثنان وأربع���ون حديثًا، وبعض 

األحاديث مكرر في الكتابين.
وكما اهتّم المحّدثون بتلك الروايات، كذلك دأب المحققون 
من العلم���اء على بيان ه���ذه المنزلة للنبي وآل���ه  ، وال ُينافيها 

شيء من شرع أو عقل بعد استفاضة الروايات في ذلك.
وكلمات العلماء األعالم صريحة وواضحة في ما نقلناه وقلناه 
من ثبوت الوالية التش���ريعية لهم، وأّن اهلل تعالى ق���د فّوض إليهم 

التشريع في بعض األحكام.
فمن ذل���ك ما قال���ه العالمة المجلس���ي في بحار األن���وار ج25 

ص348: 
)أنه تعالى لّما أكمل نبّيه   بحيث لم يكن يختار من األمور 
شيئًا إالاَّ ما يوافق الحق والصواب، وال يحّل بباله ما يخالف مشّيته 
تعالى في كّل باب، ف���ّوض إليه تعيين بعض األم���ور كالزيادة في 
الصالة، وتعيين النوافل في الصالة والصوم، وطعمة الجد، وغير 
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ذلك مما مضى وسيأتي، إظهارًا لش���رفه وكرامته عنده، ولم يكن 
أصل التعيي���ن إالاَّ بالوحي، ولم يكن االختي���ار إالاَّ بإلهام، ثّم كان 
يؤّكد ما اختاره   بالوحي، وال فس���اد في ذلك عقاًل وقد دّلت 

النصوص المستفيضة عليه)))).
ومن ذلك ما صّرح به الس���يد محم���د الروحاني ف���ي المرتقى 
إلى الفق���ه األرق���ى ج2 ص302 حي���ث ذكر ثب���وت حق التش���ريع 

.  لألئمة
ومن ذلك ما في ش���رح أص���ول الكافي للمول���ي محمد صالح 

المازندراني ج6 ص54: 
)ومنها تفويض القول بما هو أصلح ل���ه أو للخلق، وإن كان 
الحكم األصلي خالف���ه، كما في ص���ورة التقية، وه���ي أيضًا من 
حكم اهلل تعال���ى، إالاَّ أّنه من���وط على عدم إم���كان األّول باإلضرار 
ونحوه. ومنها تفويض األحكام واألفعال، بأن ُيثبت ما رآه حس���نًا 
ويرّد ما رآه قبيحًا، فيجي���ز اهلل تعالى إلثباته إي���اه. ومنها تفويض 
اإلرادة بأن يريد ش���يئًا لحس���نه، وال يريد ش���يئًا لقبح���ه فيجيز اهلل 
تعالى إّياه. وهذه األقس���ام الثالثة ال تنافي ما ثب���ت من أّنه ال ينطق 
إال بالوح���ي، ألّن كّل واحد منها ثبت من الوح���ي، إالاَّ أّن الوحي 
تابع إلرادته، يعن���ي إرادة ذلك، فأوحى إليه، كم���ا أّنه أراد تغيير 

))( ومثل هذه العبارة ذكرها المجلسي في مرآة العقول، كما ذكرها الشيخ علي أكبر الغفاري في 
تعليقته على مشيخة الصدوق في أواخر من ال يحضره الفقيه ج4 ص547. وكذا الشيخ علي 

الخاقاني في رجاله ص44). وغيرهما.
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القبلة، وزيادة الركعتين في الرباعي���ة، والركعة في الثالثية، وغير 
ذلك، فأوحى اهلل تعالى إليه بما أراد).

ومن ذلك ما قاله الشيخ علي النمازي الشاهرودي في مستدرك 
سفينة البحار ج8 ص323: 

)التفوي���ض ف���ي أم���ر الدي���ن إل���ى رس���ول اهلل وإل���ى األئم���ة 
المعصومين صلوات اهلل عليهم قطعي من اآليات الشريفة المفسرة 

من كالم الرسول والعترة الطاهرة والروايات المتواترة).
فم���ن أنك���ر التفويض في التش���ريع م���ن علمائن���ا ال يريد هذا 
المعنى، ألّنه أمر قطعي غير قابل لإلنكار، وإّنما أنكر معنى آخر 
للتفويض وهو اس���تقاللهم   في التش���ريع م���ن دون فيض اهلل 
تعالى عليه���م، أو أّن كّل األحكام كانت مفّوض���ة إليهم، أو غير 
ذل���ك، وال مجال هنا في ه���ذا المختصر لع���رض عباراتهم، فكن 
أخي المؤمن القارئ على ذكر من هذا حّتى ال يلتبس عليك األمر.
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حقيقة الوالية التشريعية  

إّن الولي�ة التش�ريعّية للمعصومي�ن   ثابت�ة لهم 
بالنصوص الكثي�رة، والمؤمن يكفيه ذل�ك في ثبوت 
اعتقاده ورسوخ يقينه. والمؤمن يؤمن بقول اهلل تعالى 
وقول أوليائه  ، ول يتوّقف إيمانه - بعد ثبوت 

النّص - على شيء آخر، وإلاَّ فهو ليس بمؤمن.
ولو أردنا أن نتصّور ثبوت الوالي���ة لهم   فإّن هذا التصّور 
يتوّقف على مقّدمات، فمتى ما كانت هذه المقّدمات مس���ّلمة كان 
تصّور أمر التفويض لهم   في األحكام الشرعية ُمسّلمًا أيضًا، 

وتلك المقّدمات هي:

األولى: تبعّية األحكام للمصالح والمفاسد الواقعّية.
إّن اهلل تعالى - الغني ع���ن تكليف عباده - إّنم���ا كّلف عباده 
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باألفع���ال لوجود مصال���ح فيها تعود عل���ى العباد، كم���ا أّنه تعالى 
نهاهم عن أمور لكونها مشتملة على مفاسد تضّر بالعباد.
قال تعالى:}چ چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ{))). 

وعن إسحاق بن إسماعيل النيسابوري، أّن العالم كتب إليه - 
يعني الحسن بن علي   -: »إّن اهلل لّما فرض عليكم الفرائض لم 
يفرض ذلك عليكم بحاجة منه إليه، بل رحم�ة منه إليكم، ل إله إل هو، 

ليميز الخبيث من الطّيب...«)2).
فهناك حس���ن وقب���ح واقعيان، وم���ن خاللهما تنش���أ األحكام 
وُيكّلف العباد على طبق تلك المصالح والمفاس���د الواقعّية، وهذا 
رأي العدلّية، خالفًا لرأي األش���اعرة الذين ي���رون أّن القبيح هو ما 
قّبحه الش���رع، والحس���ن هو ما حّس���نه الش���رع، وليس هناك أمر 

واقعي هو حسن أو قبيح في ذاته.
فالعدلّية يرون أّن اهلل تعالى ما ح���ّرم الخمر إالاَّ لكونها تتضمن 
مفس���دة لإلنس���ان، وما أوجب الص���الة إالاَّ لكونها مش���تملة على 
مصلحة ملزمة لهم ال يجوز تركها بحال، ولم ُتشّرع المستحّبات 
إالاَّ لكونها مشتملة على مصالح غير ملزمة فلذا يجوز تركها، ولم 
ُتشّرع المكروهات إالاَّ لكونها مش���تملة على منقصة ال ترتقي إلى 
مفس���دة المحّرم، ولذا يجوز فعلها، كم���ا أّن المباح على خالفها 

))( سورة الذاريات اآلية )57(.
)2( علل الشرائع للشيخ الصدوق ج) ص249. وعنه وسائل الشيعة )آل البيت( للحر العاملي ج) 

ص)2. وتحف العقول البن شعبة الحّراني ص485.
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كّلها.
پ  پ  پ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  تعال���ى:}ٱ  ق���ال 

پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ{))).
فدّلت اآلية الش���ريفة على أّن تحريم اهلل تعالى للخمر إّنما هو 
الشتمالها على خباثة معنوية، وكّلنا يعلم أّن من الخباثة المعنوّية 

ذهاب العقل المترتب عليه مفاسد كثيرة.
فهذه الزهراء  - في خطبتها المعروفة المش���هورة - قد 
بّين���ت وأوضحت مالكات بع���ض األحكام اإللهّي���ة، وأّن األحكام 
إّنما هي ُمناطة بالمصالح والمفاس���د، بأبلغ لسان، وأعظم بيان، 

فقالت:
»...فجع�ل اهلل اإليم�ان: تطهيراً لك�م من الش�رك. والص�اة: تنزيهًا 
لكم عن الكبر. والزكاة: تزكية للنفس، ونم�اء في الرزق. والصيام: تثبيتًا 
لإلخاص. والحّج: تش�ييداً للدين. والعدل: مسكًا)2) للقلوب. وطاعتنا: 
نظامًا للمّل�ة. وإمامتن�ا: أمانًا للفرق�ة. والجهاد: ع�ّزاً لإلس�ام. والصبر: 
معونة على اس�تيجاب األجر. واألمر بالمع�روف: مصلح�ة للعامة. وبّر 
الوالدين: وقاية من الس�خط. وصلة األرحام: منساة في العمر)3)، ومنماة 
للع�دد. والقصاص: حقن�ًا للدم�اء. والوف�اء بالن�ذر: تعريض�ًا للمغفرة. 

))( سورة المائدة اآلية )90(.
لها  تنظيمًا  أنّه  كما  القلوب،  وُيثّبت  ُيمسك  والعدل:  تمّسكًا.  روي  كما  تنسيقًا،  وروي   )2(

واستقرارًا وتثبيتًا.
))( منساة للعمر: مؤّخرة.
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وتوفية المكائيل والموازين: تغييراً للبخس))). والنهي عن شرب الخمر: 
تنزيهًا عن الرجس. واجتن�اب القذف: حجابًا عن اللعنة. وترك الس�رقة: 
إيجابًا للعفاَّة. وحّرم اهلل الشرك إخاصًا له بالربوبية. فاتقوا اهلل حق تقاته، 

ول تموتن إل وأنتم مسلمون...«)2).
والمصالح والمفاسد هي ما ُيس���ّمى بمالكات األحكام، وهذه 
المالكات هي عل���ل غائّي���ة، بمعن���ى أّن األمر بالص���وم لمصلحة 
ومالك التقوى مثاًل فتك���ون التقوى غاية مترتب���ة على فعل الصوم 

وبسببها وألجلها وجب الصوم.
فيكون هناك حك���م واقعي ُيصيبه المجتهد ت���ارة وُيخطئه تارة 
أخرى، خالفًا لألش���اعرة الذين قالوا بأّن المجتهد مصيب دائمًا، 
وهو القول بالتصويب، أّما اإلمامّي���ة فُعرفوا بالمخطئة بمعنى أّنهم 
ي���رون المجتهد قد ُيخطئ الواق���ع تارة، وقد يصيب���ه تارة أخرى، 

فيصحُّ في حّقه الخطأ.

الثانية: مالكات األحكام من علم الغيب.
ال إش���كال في أّن معرفة المصالح الواقعّي���ة لألحكام من علم 
الغيب، ومن هنا قد يتوّهم بعضهم بأّن علم الغيب ال يصّح نسبته 
إلى غير عاّلم الغيوب س���بحانه وتعالى، إذ ال يص���ّح من أحد أن 

))( أي أّن توفية المكاييل واألوزان واإلنصاف فيها مغّيرة ومبّدلة لبخس الناس وظلمهم وإعطائهم 
أقل من حّقهم.

)2( االحتجاج للشيخ الطبرسي ج) ص4)).



يميمة الوالية التشريعية.................................................................  17

يعلم أّي شيء من علم الغيب.
ولك���ن المنصف العاق���ل عندما يتأّم���ل يجد أنن���ا نعلم بغيب 
بعض األم���ور، فنعلم بي���وم القيامة، وتطاير الكت���ب، والصراط، 

والميزان، والجّنة والنار، ومراتب الناس فيهما، وغير ذلك كثير.
ولذا وصف اهلل تعالى المؤمني���ن بكونهم يؤمنون بالغيب، وال 
يتحقق اإليمان إالاَّ بما ُيعل���م، وإال كيف يؤمن بم���ا يجهله، نعم 
يعلم به ت���ارة تفصياًل وتارة أخ���رى يعلم به إجم���ااًل ولو بعناوين 

منطبقة عليه.
قال تعالى:}ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{))). 

فإن قلت: إّنم���ا علمنا ببعض المغّيبات بواس���طة الوحي، ولم 
نعلم بذاتنا من دون واسطة، فعلمنا بالغيب بتعليم اهلل تعالى.

قلنا لك: وكذا أهل بي���ت العصمة   قد أطلعهم اهلل تعالى 
على المغّيبات، ولم يكن علمهم ذاتّيًا وم���ن دون فيض اهلل تعالى 

عليهم.
ق���ال تعال���ى: }ۉ ۉ ې ې ې ېى ى ائ ائ 
ەئ ەئ وئ وئ ۇئ{)2). ولقد ش���اء اهلل تعالى أن ُيطلع َمن شاء ِمن 

أوليائه على غيبه، وسيأتيك بيانه في المقدمة الثالثة اآلتية.

))( سورة البقرة اآلية ))(.
)2( سورة البقرة من اآلية )255(.
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الثالثة: عموم علمهم   بالواقع.
إّن الناظر بعين البصيرة يجد أّن اهلل تعالى قد تفّضل على أهل 
بيت العصمة   بعظيم المنن، ومنها سعة علمهم، واّطالعهم 

على األوسع من المصالح والمفاسد الواقعّية.
والمتأّمل في اآليات القرآنّية الكريمة يقط���ع بأنهم عيبة علمه 
تعالى وخزانة أسراره، وما من غائبة تغيب عنهم ال في السماء وال 
في األرض، وهم مثل نور اهلل تعالى، وهم مصباح العلم الذي أنار 

كّل عوالم الوجود.
فروي عن اإلمام الكاظم  أّنه قال: - في حديث - 

»إن اهلل تعال�ى يق�ول ف�ي كتاب�ه:}ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ{)))، وقد ورثنا هذا 
القرآن، ففيه ما يقطع به الجبال، ويقطع المداي�ن به، ويحيى به الموتى، 
ونحن نع�رف الماء تحت اله�واء، وأّن في كت�اب اهلل آليات م�ا يراد بها 
أمر إلى أن يأذن اهلل ب�ه، مع ما في�ه إذن اهلل، فما كتب�ه للماضين جعله اهلل 

ف�ي أّم الكت�اب، إن اهلل يقول ف�ي كتاب�ه: }ىئ ىئ ی ی ی ی 
ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  }ٿ  ق���ال:  ث���م  ىئ{)2)  مئ  حئ  جئ 

ٹ ٹ{)3) فنح�ن الذين اصطفان�ا اهلل فورثنا هذا الذي في�ه تبيان كّل 

))( اآلية )) من سورة الرعد.
)2( اآلية )75( النمل.

))( اآلية )2)( الفاطر.



يميمة الوالية التشريعية.................................................................  19

شيء«))).
وإذا ل���م يكن قل���ب النب���ي محمد   ه���و الكت���اب المبين 

الحاوي على غيب السماء واألرض فما هو إذاً الكتاب المبين؟!
وهل هناك وعاء أش���رف وأعظم عند اهلل تعالى من قلب حبيبه 
المصطفى محم���د  ؟! وهل ذل���ك الوعاء يعي أكث���ر مما يعيه 
الحبيب المصطفى؟! أم أّنه ال يعي شيئًا وإّنما احتاج اهلل تعالى في 

علمه إلى ذلك الوعاء كي يعلم؟! تعالى اهلل عن ذلك علّواً كبيراً.
فما ورثه األئم���ة   ليس ذلك الحاوي للعلوم واألس���رار، 
بل إّنما ورث���وا ما فيه م���ن المكن���ون والمخزون، ومن هن���ا كانوا 
أوصياءه وخلفاءه وورثته، فعندما يرث ش���خٌص آخر ال يرث بدنه 
وإّنما يرث ما ل���ه من أموال وحق���وق، وأهل البي���ت   ورثوا 
قلب النبي   بمعنى أّنهم ورثوا ما فيه من النور المبين، والحق 

المستقيم، والسّر العظيم.
تأّمل هذه اآلية المباركة:

ڭڭ  ۓ  ۓ  ے  ے  ھھ  ھ  ھ  }ہ 
ۅ  ۋ  ۋ  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇۇ  ڭ  ڭ 
وئ  وئ  ەئەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  ې  ې  ۉ  ۉ  ۅ 
ی  ی  ی  ىئی  ىئ  ىئ  ېئ  ېئېئ  ۈئ  ۈئ  ۆئ  ۆئ  ۇئۇئ 

))( بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص 67.
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جئ{))). 
المصباح ه���و العل���م، فكم���ا أّن المصب���اح ُينير فك���ذا العلم 
ُينير الدرب لس���ائريه، والمش���كاة ه���و النبي الحبي���ب المصطفى 

محمد   عيبة العلوم الرّبانّية، وخزانة األسرار اإللهّية.
وذلك المصباح في زجاج���ة، والزجاجة هي قلب الوصي أمير 

. المؤمنين علي بن أبي طالب
 : ف���ي قوله   روي عن محمد بن علي بن الحس���ين«
}ۓ ۓ ڭ{، ق���ال: المش���كاة؛ ن���ور العل���م ف���ي صدر 
النبي  . }ڭ ڭ ۇ{ الزجاجة؛ صدر علي ، صار 

علم النب���ي   إلى صدر عل���ي . }ۆ ۆ ۈ ۈ 
ٴۇ ۋ ۋ ۅ{ ق���ال: ن���ور. }ۉ ۉ ې ې{ قال: ال 
يهودي���ة وال نصراني���ة. }ې ې ى ى ائ ائ ەئ{ قال: 

يكاد العالم من آل محمد   يتكلم بالعلم قبل أن ُيسأل. }وئ 
وئ ۇئ{ يعني: إمام���ًا مؤّيدًا بنور العلم والحكم���ة في إثر إمام من 

آل محمد  ، وذلك من لدن آدم إلى أن تقوم الساعة«)2).
وُرّب قائ���ل يق���ول: كيف يعلم���ون وهن���اك آيات كثي���رة نافية 

لعلمهم، وأظهرها في نفي الغيب قوله تعالى: }ٱ ٻ ٻ ٻ 
ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀڀ  ڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ 

))( سورة النــور اآلية )5)(.
)2( التوحيد للشيخ الصدوق ص58)، وتفسير فرات الكوفي ص)28.
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ٿ ٿ ٿ ٹٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ{))).
 فنق���ول: لو تأّمل���ت اآليات الكريم���ة لما وجدته���ا متنافية مع 
اآلي���ات القرآنّي���ة األخ���رى الداّلة عل���ى علمهم  ، ف���إّن اآلية 
   الشريفة الس���ابقة تنفي العلم الذاتي، بمعنى أّنها تنفي علمه

من دون تعليم اهلل تعالى، وفي اآلية قرينة واضحة على ذلك.
فإّن قوله تعالى: }ٿ ٿ ٹ{ هي القرينة على أّن المنفي 
ليس علم الغي���ب مطلق���ًا، وإّنما المنف���ي خصوص عل���م الغيب 

الذاتي.
فعلم النبي   بما يحدث له من أذى مستقبلي لم يمنع من 
أن يمّسه السوء، وكذا علم أمير المؤمنين بمقتله، وعلم الحسين 
بما يجري عليه، وعلمهم جميعًا بما ُيفعل بهم من قبل الظالمين 

لم يمنع ذلك العلم الغيبي اإلستقبالي من لحوق األذى بهم.
إذًا، فما هو العلم الغيبي الذي إذا اتص���ف به العالم ال يمكن 
ألحد أّن يمّس���ه بس���وء؟ إّنه العلم الذاتي الذي ال يّتصف به إالاَّ اهلل 

تعالى.
وعلى مثل هذا ُتحمل اآليات األخرى الت���ي يتوّهم بعض أّنها 
 .  نافية لعلمهم، أو متنافية مع اآليات األخرى المثبتة لعلمهم
والحديث حول عموم علمهم   ال يحتمله هذا المختصر.

))( سورة األعراف )88)(.
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الرابعة: معرفة األحكام اإللهّية.
إّن َمن عرف مالكات األحكام الشرعّية فبالضرورة يكون عارفًا 
بما تقتضيه تل���ك المالكات من األحكام الخمس���ة، ولذا كان أهل 
البي���ت   هم »المظهري���ن ألمر اهلل ونهي���ه« - كما ف���ي الزيارة 
الجامع���ة - واإلظهار ليس ه���و التبليغ، وإّنما هم بع���د أن اّطلعوا 
على م���الكات األحكام وم���ا تقتضيه تلك الم���الكات من األحكام 
الخمس���ة فحينئذ يكونون مظهرين ألمر اهلل تعال���ى من عالم خفائه 

إلى أن يبّينوه للناس.
ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ولكّنه���م     }ڤ 

ڦ{))).
ولذا نجدهم ف���ي بعض الروايات ُيس���ألون فينتظ���رون أمر اهلل 
تعالى إالاَّ في ما قد فّوضهم في بيانه وإظه���اره للناس، وهذا األمر 
مهم جّدًا أخي المؤم���ن، عليك أن تلتفت إليه جّي���دًا، فإّن انتظار 
أمر اهلل تعالى في األح���كام حّتى من قبل النب���ي   ليس باعتبار 
عدم علم���ه، وإّنما هو الت���أّدب م���ع اهلل تعالى والتس���ليم واالنقياد 
الكامل التام هلل تعالى، وقد تكون هن���اك أغراض أخرى في تأخير 

إجابتهم للناس لسنا بصدد ذكرها.

))( سورة األنبياء اآلية )27(.
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نتيجة المقّدمات
عرفنا أن األح���كام تابعة للمصالح والمفاس���د، وهي مالكات 
األحكام، فمن عرفها فقد عرف ما تقتضيه من األحكام الخمسة، 
وصّح تفويض إظه���ار الحكم له، بع���د أن عرفه، فل���م يمنع من 

التفويض لهم   مانع من عقل أو شرع.
واألحكام في حّقنا ق���د يكون منها إرش���ادي؛ إذا أدرك العقل 
وعرف مالكها، كوجوب العدل، وطاعة المولى، وشكر المنعم، 
وغيره���ا مما يُ���درك العق���ل وجوب���ه أو حرمت���ه، ومنها م���ا يكون 
مولوّي���ًا تخفى فيه���ا علينا م���الكات األح���كام، والعقل البش���ري 
قاصر ع���ن إدراكه���ا، كالص���الة بالكيفّية المعروف���ة، وكون صالة 
الصبح ركعتين، وصالة الظهرين أربع أربع، وغيرها من األحكام 
الشرعّية الكثيرة المولوّية، وحّتى لو ُعّلمنا مالكات بعض األحكام 
تبقى تلك األحكام مولوية بالنس���بة إلينا، ألننا إّنم���ا اّطلعنا عليها 

وعلمنا بها ال بمحض العقول.
وأّما األح���كام في حّق النبي محمد وآله   فهي إرش���ادّية، 
لعلمه���م وإدراكه���م مالكات األح���كام كّله���ا، بفي���ض اهلل تعالى 
وتعليمه وإلهامه، مّنة منه على أحبائه وأوليائه  ، فإّنه تعالى 
قد أفاض عليهم العقل المدرك لتلك المصالح والمفاسد لألحكام. 
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نماذج من إعمال الوالية التشريعّية  

تضّمن�ت أحادي�ث كثيرة بيان�ًا لبع�ض الم�وارد التي 
كان�ت م�ن تش�ريع رس�ول اهلل  ، وقد أج�از اهلل 
تعالى ل�ه ذلك، وه�ذه األحادي�ث تصلح دلي�ًا على 

ثبوت الولية التشريعّية للنبي  ، ومنها:

األّول: ركعات الصلوات المفروضة:
إّن اهلل  ف���رض الص���الة ركعتي���ن ركعتي���ن، فكانت عش���ر 
ركعات، فأضاف رس���ول اهلل   إلى الظهرين والعش���اء ركعتين 
ركعتين، وإلى المغرب ركعة، فصارت عدي���ل الفريضة ال يجوز 
تركهن إال في س���فر، وأفرد الركعة في المغ���رب فتركها قائمة في 
الس���فر والحضر، فأجاز اهلل  له ذلك، فصارت الفريضة س���بع 

عشرة ركعة.
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فف���ي الكاف���ي للش���يخ الكلين���ي ج) ص266: بس���ند صحيح 
عن فضيل بن يس���ار قال: س���معت أبا عبد اهلل  يقول لبعض 
أصحاب قي���س الماص���ر: إن اهلل  أّدب نبيه فأحس���ن أدبه فلما 
أكمل ل���ه األدب ق���ال: }ڱ ڱ ڱ ں{)))، ثم ف���وض إليه 

أمر الدي���ن واألمة ليس���وس عباده، فق���ال : }ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ{)2) وإن رس���ول اهلل   كان مس���ّددًا 
موّفقًا مؤّيدًا بروح القدس، ال يزل وال يخطئ في شيء مما يسوس 

به الخلق، فتأدب بآداب اهلل.
ثم إّن اهلل  فرض الصالة ركعتين، ركعتين عش���ر ركعات، 
فأضاف رس���ول اهلل   إلى الركعتي���ن ركعتين، وإل���ى المغرب 
ركعة، فصارت عدي���ل الفريضة ال يج���وز تركهن إالاَّ في س���فر، 
وأفرد الركعة في المغرب فتركها قائمة في السفر والحضر، فأجاز 
اهلل  ل���ه ذلك، فصارت الفريضة س���بع عش���رة ركعة، ثم س���ن 
رس���ول اهلل   النوافل أربعا وثالثين ركعة مثلي الفريضة فأجاز 
اهلل  له ذلك، والفريضة والنافلة إحدى وخمس���ون ركعة؛ منها 
ركعت���ان بعد العتمة جالس���ًا تعد بركع���ة مكان الوت���ر، وفرض اهلل 
في الس���نة صوم شهر رمضان، وسّن رس���ول اهلل   صوم شعبان 
وثالث أّيام في كّل ش���هر مثلي الفريضة فأج���از اهلل  له ذلك، 

))( القلم: من اآلية4.
)2( الحشر: من اآلية7.
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وحّرم اهلل  الخمر بعينها، وحّرم رس���ول اهلل   المس���كر من 
كّل شراب فأجاز اهلل له ذلك كله.

وعاف رسول اهلل   أش���ياء وكرهها ولم ينه عنها نهي حرام 
إّنما نه���ى عنها نهي إعاف���ة وكراهة، ثم رّخص فيه���ا فصار األخذ 
برخصه))) واجبًا على العباد كوجوب ما يأخ���ذون بنهيه وعزائمه، 
ولم يرخص لهم رس���ول اهلل   في ما نهاهم عنه نهي حرام، وال 
في ما أمر به أمر فرض الزم، فكثير المس���كر)2) من األشربة نهاهم 
   عنه نهي حرام لم يرخص فيه ألحد، ولم يرخص رس���ول اهلل
ألحد تقصير الركعتي���ن اللتين ضمهما إلى م���ا فرض اهلل ، بل 
ألزمهم ذلك إلزامًا واجبًا، لم يرخص ألحد في ش���يء من ذلك إالاَّ 
للمس���افر، وليس ألحد أن يرخص ]ش���يئًا[ ما لم يرخصه رس���ول 
  ونهيه نهي اهلل  أمر اهلل   فوافق أمر رسول اهلل ،  اهلل

ووجب على العباد التسليم له كالتسليم هلل تبارك وتعالى«)3). 
وفي الكافي للش���يخ الكليني ج3 ص272 بسند صحيح أيضًا 

عن أبي جعفر  قال: 

))( )(في بعض النسخ ]برخصته[.
)2( ال إشكال في حرمة شرب الخمر، وال فرق بين قليله وكثيره، وهذه العبارة قد توهم خالف 
ذلك، وُيمكن توجيهها بوجوه منها: أنها ال تدّل على حلّية شرب القليل إالاَّ بمفهوم اللقب، 
بعض  حّرم  قد  تعالى  الله  أّن  المراد  ُيقال:  أن  التوجيهات  ومن  اتفاقًا.  بحّجة  ليس  وهو 

المسكرات، والنبي نهى عن كثير من المسكرات األخرى. 
))( ثّم ذكر بعده مثله بسند آخر.
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»عش�ر ركعات - ركعت�ان من الظه�ر وركعتان من العص�ر وركعتا 
الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء اآلخرة - ل يجوز الوهم فيهّن، 
وَمن وهم في ش�يء منهّن اس�تقبل الصاة اس�تقباًل، وه�ي الصاة التي 
   عل�ى المؤمنين ف�ي الق�رآن، وفّوض إل�ى محمد  فرضه�ا اهلل
فزاد النب�ي   في الصاة س�بع ركعات، وهي س�ّنة ليس فيه�ا قراءة، 
إّنما هو تس�بيح وتهلي�ل وتكبير ودعاء، فالوه�م إّنما يك�ون فيهّن، فزاد 
رسول اهلل   في صاة المقيم غير المسافر ركعتين في الظهر والعصر 

والعشاء اآلخرة وركعة في المغرب للمقيم والمسافر«.
وف���ي ع���دة رواي���ات))) تصريح بمناس���بة الزي���ادة وه���ي مولد 
الحسنين  ، فكانت الزيادة منه   شكرًا هلل على تلك النعمة 

العظيمة بمولد النورين الطاهرين السبطين.

الثاني: صالة الحضر والسفر والميت 
والخوف والكسوفين والعيدين

ففي الكافي للشيخ الكليني ج3 ص272 بسنده عن زرارة قال:
   ف�رض اهلل الصاة، وس�نّ رس�ول اهلل : قال أب�و جعفر«
عش�رة أوجه: صاة الحضر والس�فر، وصاة الخوف على ثاثة أوجه، 
وصاة كس�وف الش�مس والقمر، وصاة العيدين، وصاة الستسقاء، 

العاملي  البيت( للحر  الكليني ج) ص487، وعنه وسائل الشيعة )آل  الكافي للشيخ  ))( راجع 
ج4 ص50.
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والصاة على الميت«.

الثالث: النوافل اليومّية
سن رسول اهلل   النوافل أربعًا وثالثين ركعة مثلي الفريضة 
فأجاز اهلل  له ذل���ك والفريضة والنافلة إحدى وخمس���ون ركعة 

منها ركعتان بعد العتمة جالسًا تعد بركعة مكان الوتر.
وقد تقّدم ما يدّل على ذلك في الحدي���ث المذكور في المورد 

األّول.

الرابع: صوم شعبان وغيره
   وفرض اهلل في السنة صوم ش���هر رمضان وسن رسول اهلل
  صوم شعبان وثالث أيام في كل شهر مثلي الفريضة فأجاز اهلل

له ذلك.
ففي علل الش���رائع للش���يخ الص���دوق ج2 ص380: )اهلل تبارك 

وتعالى ف���وض إلى نبيه محم���د   أمر دينه فق���ال: }ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{))) فس���ّن رسول اهلل   مكان 
أّيام البيض خميس���ًا في أول الش���هر، وأربعاء في وس���ط الش���هر، 
وخميس���ًا في آخ���ر الش���هر، وذل���ك الصوم الس���نة، م���ن صامها 

كان كم���ن ص���ام الده���ر لق���ول اهلل  }ک ک ک ک گ 

))( الحشر: من اآلية7.
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گ{)))).
ولقد تقّدم ما يدّل على ذلك في الحديث المذكور في المورد 

األّول.

الخامس: تحريم كّل مسكر
وحرم اهلل  الخمر بعينها وحرم رسول اهلل   المسكر من 

كل شراب فأجاز اهلل له ذلك كله.
ففي بصائر الدرجات لمحمد بن الحس���ن الصف���ار ص 399: 

بسنده عن إسحاق بن عمار عن أبي عبد اهلل  قال: 
إّن اهلل أّدب نبّيه على أدبه، فلّما انتهى ب�ه إلى ما أراد قال له: }ڱ 
ڱ ڱ ں{)2) ففّوض إليه دينه فقال:}ڻ ڻ ڻ ڻ 
ۀ ۀ ہ ہ{)3) وإّن اهلل فرض في القرآن ولم يقّس�م للجد شيئًا 
وإّن رس�ول اهلل   أطعمه الس�دس فأجاز اهلل له، وإّن اهلل حّرم الخمر 
بعينها وحّرم رس�ول اهلل   كّل مس�كر فأجاز اهلل له ذلك، وذلك قول 

اهلل: }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{)4).
وف���ي بصائر الدرج���ات لمحمد بن الحس���ن الصف���ار ص402: 

بسنده عن أبي جعفر  قال:

))( سورة األنعام من اآلية )60)(.
)2( القلم: من اآلية4.

))( الحشر: من اآلية7.
)4( ص: 9).
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»إّن اهلل تبارك وتعالى أّدب محم�داً   فلما تأّدب فّوض إليه فقال 
ہ{)))  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ  وتعال�ى:  تب�ارك 
فقال: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{)2) فكان في ما فرض في القرآن 
فرائض الصلب، وفرض رسول اهلل   فرائض الجّد، فأجاز اهلل ذلك 
   له، وأن�زل اهلل في الق�رآن تحري�م الخمر بعينه�ا فحّرم رس�ول اهلل
المسكر فأجاز اهلل له ذلك في أشياء كثيرة، فما حّرم رسول اهلل   فهو 

بمنزلة ما حّرم اهلل«.
الروايات في تحريمه   لكّل مس���كر كثيرة، ومنها ما تقّدم 
في الحديث المذكور في الم���ورد األّول. كما يأتي ما يدّل عليه في 

المورد السادس والسابع والثامن.

السادس: تحريم المدينة
حّرم اهلل مّكة وحّرم رسول اهلل   المدينة فأجاز اهلل ذلك له.

ففي بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص400: بسنده 
عن عبد اهلل بن سنان عن أبي عبد اهلل  قال: 

قلت له: كيف كان يصنع أمير المؤمنين  بشارب الخمر؟ 
قال: كان يحّده. 
قلت: فإن عاد؟ 

))( الحشر: من اآلية7
)2( النساء: من اآلية80.
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قال: يحّده ثاث مّرات فإن عاد كان يقتله. 
قلت: فمن شرب الخمر كما شرب المسكر؟ 

قال: سواء. 
فاستعظمت ذلك. 

فقال: ل تس�تعظم ذلك، إّن اهلل لّما أّدب نبّيه ائت�دب، ففّوض إليه، 
وإّن اهلل حّرم مّكة وإّن رس�ول اهلل حّرم المدينة فأجاز اهلل له ذلك، وإّن اهلل 
حّرم الخمر وإّن رس�ول اهلل حّرم المس�كر فأجاز اهلل ذلك كل�ه، وإّن اهلل 
فرض الفرائض من الصلب وإّن رس�ول اهلل   يطع�م الجّد فأجاز اهلل 

ذلك له. 
ثم قال: حرف وما حرف }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{))).

السابع: أوقات الصلوات
إّن اهلل تعال���ى قد فرض الصل���وات وإّن رس���ول اهلل   وّقت 

أوقاتها فأجاز اهلل ذلك له.
ففي بصائر الدرجات لمحمد بن الحس���ن الصف���ار ص 399: 

بسنده عن أبي عبد اهلل  قال: 
إّن اهلل أّدب نبّي�ه حت�ى إذا أقامه عل�ى ما أراد ق�ال له: }ڃ ڃ 
ڃ چ چ{)2) فلم�ا فعل ذلك له رس�ول اهلل   زّكاه اهلل 

))( النساء: من اآلية80. والحديث ذكر مثله في نفس الصفحة باختالف يسير.
)2( األعراف: من اآلية99).
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فقال: }ڱ ڱ ڱ ں{))) فلما زّكاه ف�ّوض إليه دينه فقال: }ڻ 
ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{)2) فحّرم اهلل الخمر وحّرم 
رسول اهلل   كّل مسكر فأجاز اهلل ذلك كله، وإّن اهلل أنزل الصاة وإّن 

رسول اهلل   وّقت أوقاتها فأجاز اهلل ذلك له«.

الثامن: دية العين ودية النفس
وضع رسول اهلل   دية العين ودية النفس فأجاز اهلل له ذلك.

ف���ي الصحيح ع���ن زرارة، عن أب���ي جعف���ر  قال:»وضع 
رس���ول اهلل   دية العين ودية النفس وحرم النبيذ وكل مس���كر، 
فقال ل���ه رجل: وضع رس���ول اهلل   م���ن غير أن يك���ون جاء فيه 

شيء؟ قال: نعم ليعلم من يطع الرسول ممن يعصيه«)3).

التاسع: القسمة للجّد
الفرائ���ض ول���م يقس���م للج���د ش���يئًا وإن  إن اهلل  ف���رض 

رسول  اهلل   أطعمه السدس فأجاز اهلل جل ذكره له ذلك.
ففي الكافي للش���يخ الكليني ج) ص267: بس���نده عن إسحاق 

بن عمار، عن أبي عبد اهلل  قال: 

))( القلم: من اآلية4.
)2( الحشر: من اآلية7.

))( في الكافي للشيخ الكليني ج) ص267، ومثله في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار 
ص)40.
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إن اهلل تب�ارك وتعالى أّدب نبّي�ه   فلّما انتهى به إل�ى ما أراد، قال 
ل�ه: }ڱ ڱ ڱ ں{))) فف�ّوض إلي�ه دين�ه فق�ال: }ڻ ڻ 
ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{)2) وإّن اهلل  ف�رض الفرائ�ض 
ولم يقس�م للج�ّد ش�يئًا وإّن رس�ول اهلل   أطعمه الس�دس فأجاز اهلل 

جّل ذكره له ذل�ك، وذلك ق�ول اهلل : }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ 
ېئ{)3).

وفي بصائ���ر الدرج���ات لمحمد بن الحس���ن الصف���ار ص400: 
بسنده عن أبي جعفر  قال:

»إّن اهلل أّدب محم�داً   تأديب�ًا فف�وض إلي�ه األم�ر وق�ال: }ڻ 
اهلل  أم�ره  مم�ا  وكان  ہ{)4)  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
في كتابه فرائض الصلب وفرض رس�ول اهلل   للج�د فأجاز اهلل ذلك 

له)5)«.
وف���ي بصائر الدرج���ات لمحمد بن الحس���ن الصف���ار ص402: 

بسنده عن اإلمام محمد بن علي   قال:
»إّن اهلل تبارك وتعالى أّدب محمداً   فلّما تأّدب فّوض إليه األمر 

))( القلم: من اآلية4.
)2( الحشر: من اآلية7.

))( ّص: 9).
)4( الحشر: من اآلية7

)5( في البحار: وحّرم الله الخمر في كتابه بعينها وحّرم رسول الله   كّل مسكر فأجاز الله 
ذلك له.
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فقال تبارك وتعال�ى: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{))) 
فق�ال: }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{)2) ف�كان ف�ي م�ا ف�رض اهلل في 
القرآن فرائض الصلب وفرض رس�ول اهلل   فرائ�ض الجّد فأجاز اهلل 
   ذلك، وأنزل اهلل له في القرآن تحريم الخمر بعينها وحّرم رسول اهلل
   كّل مسكر فأجاز اهلل ذلك له وأش�ياء كثيرة وكّل ما حّرم رسول اهلل

فهو بمنزلة ما حّرم اهلل«.
وف���ي بصائر الدرج���ات لمحمد بن الحس���ن الصف���ار ص403: 
بسنده عن أبي بصير قال: سألت أبا عبد اهلل  عن قوله:»إّن اهلل 

   فّوض األمر إلى محمد
فقال: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{)3) 

قال: إّن اهلل خلق محم�داً   طاه�راً ثم أّدب�ه حتى قّوم�ه على ما 
أراد، ثم فّوض إليه األمر فق�ال: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ{)4) فح�ّرم اهلل الخمر بعينها وحّرم رس�ول اهلل   المس�كر 
من كّل شراب وفرض اهلل فرائض الصلب وأعطى رسول اهلل   الجّد 

فأجاز اهلل له ذلك وأشياء ذكرها من هذا الباب«.
وفي تهذيب األحكام للش���يخ الطوسي ج9 ص397 بسنده عن 

أبي عبد اهلل  أّنه قال:

))( الحشر: من اآلية7
)2( النساء: من اآلية80.

))( الحشر: من اآلية7
)4( الحشر: من اآلية7
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»إّن اهلل أّدب محم�داً   فأحس�ن تأديب�ه فق�ال: }ڄ ڃ ڃ 
ڃ ڃ چ چ{))) ق�ال: فلّم�ا كان ذلك أن�زل اهلل عليه 

}ڱ ڱ ڱ ں{)2) فلّم�ا كان ذلك فّوض إلي�ه دينه فقال: }ڻ 
ے  ھ  ھ  ھھ  ہ  ہہ  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ 
ے{)3) فحّرم اهلل الخمر بعينها وحّرم رس�ول اهلل   كّل مس�كر 
فأجاز اهلل له ذلك، وفرض اهلل الفرائض فلم يذكر الجّد فجعل له رسول 
اهلل   س�همًا فأج�از اهلل ذل�ك ل�ه، وكان واهلل يعط�ي الجن�ة على اهلل 

فيجوز اهلل ذلك له«.
تقّدم ما يدّل عل���ى ذلك في الحديثي���ن المذكورين في المورد 

الرابع. وفي الحديث المذكور في المورد الخامس.

العاشر: غسل يوم الجمعة
إّن مما ثبت تشريع النبي   له هو غسل يوم الجمعة.

فروي عن اإلمام الصادق  في عّلة غسل يوم الجمعة:
»إن األنص�ار كانت تعم�ل في نواضحه�ا وأمواله�ا، ف�إذا كان يوم 
الجمعة حضروا المس�جد، فتأذى الن�اس بأرواح آباطهم وأجس�ادهم، 

فأمرهم رسول اهلل   بالغسل، فجرت بذلك السنة«)4).

))( سورة األعراف اآلية )99)(.
)2( القلم: 4.

))( الحشر: من اآلية7
)4( من ال يحضره الفقيه للشيخ الصدوق ج) ص2))، ومثله بتغيير يسير رواه الشيخ أيضًا في 
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ولقد صّرح بثبوت هذا التش���ريع العلماء األعالم، ففي صراط 
النجاة للميرزا ج���واد التبريزي ج3 ص450: في جواب س���ؤال وّجه 

إليه قال فيه:
)التفويض في التش���ريع إلى النبي   في الشريعة أمر ثابت 
في الجملة، وس���نن النبي   في الدين أمر معروف، كتش���ريعه 

غسل الجمعة).

الحادي عشر: إطعام أهل المّيت ثالثة أّيام
روي عن أبي عبد اهلل  قال: 

   اهلل رس�ول  أم�ر    طال�ب أب�ي  ب�ن  جعف�ر  قت�ل  »لّم�ا 
فاطمة  أن تتخ�ذ طعامًا ألس�ماء بنت عمي�س ثاثة أّي�ام، وتأتيها 
ونس�اءها فتقي�م عندها ثاثة أّي�ام، فجرت بذل�ك الس�ّنة أن يصنع ألهل 

المصيبة طعام ثاثًا«))).

عموم التفويض
وال يعني ذكر تل���ك األم���ور أّن التفويض اقتص���ر عليها، بل 

علل الشرائع ج) ص285 مسندًا إلى أبي عبد الله . ورواه الشيخ الطوسي في التهذيب 
ج) ص66).

ج)  الصدوق  للشيخ  الفقيه  يحضره  ال  من  في  ومثله  ص7)2،  ج)  الكليني  للشيخ  الكافي   )((
ص82). وعنهما وسائل الشيعة )آل البيت( للحر العاملي ج) ص5)2. وأيضًا عن البرقي في 

المحاسن ص9)4. والطوسي في أماليه ج2 ص272.
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هذا ه���و المقدار ال���ذي عثرنا عليه، وق���د يجد الباح���ث أكثر من 
ذلك، كم���ا أّنه ليس كّل ما كان تش���ريعًا له   ق���د وصل إلينا، 
كما يمك���ن وجود تش���ريعات لم يص���ّرح أهل البي���ت   بأّنها 
من تش���ريعاته  ، ويؤّيد ذلك بع���ض الروايات الداّل���ة على أّن 

التفويض لهم صلوات اهلل عليهم في أوسع من ذلك.
فمنها: ما في بصائ���ر الدرج���ات لمحمد بن الحس���ن الصفار 

:  ص400: بسنده عن اإلمام جعفر بن محمد
»إّن رس�ول اهلل   كان يفّوض إلي�ه، إّن اهلل تب�ارك وتعالى فّوض 
إلى س�ليمان ملكه فق�ال: }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ ۈئ ۈئ ېئ{))) وإّن 

اهلل فّوض إلى محمد نبّيه فق�ال: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ{)2) 

فقال رج���ل: إّنما كان رس���ول اهلل   مفّوضًا إلي���ه في الزرع 
والضرع. 

فلوى جعف�ر  عنه عنقه مغضب�ًا فقال: في كّل ش�يء، واهلل في 
كّل شيء«.

ومنها م���ا في الكافي للش���يخ الكليني ج) ص)44: بس���نده عن 
محمد بن سنان قال:

»كنت عند أبي جعفر الثاني  فأجريت اختالف الش���يعة، 

))( ّص: 9).
)2( الحشر: من اآلية7
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فقال: يا محمد إن اهلل تب�ارك وتعالى لم ي�زل متف�رداً بوحدانيته ثم خلق 
محم�داً وعلّي�ًا وفاطم�ة، فمكثوا أل�ف دهر، ث�م خلق جميع األش�ياء، 
فأش�هدهم خلقه�ا وأجرى طاعته�م عليها وف�ّوض أموره�ا إليهم، فهم 
يحلون م�ا يش�اؤون ويحّرمون ما يش�اؤون ولن يش�اؤوا إل أن يش�اء اهلل 
تبارك وتعالى، ثم قال: يا محمد هذه الديان�ة التي من تقّدمها مرق، ومن 

تخلف عنها محق، ومن لزمها لحق، خذها إليك يا محمد«.



السرا من لعوم الوالية التشريعية لهمتعليهم السالما........................  39

الغرض من ثبوت الوالية التشريعية لهم)عليهم السالم(  

   إن تفّضل اهلل س�بحانه وتعالى على أهل البيت
التش�ريع،  ح�ّق  وإعطاءه�م  التش�ريعية  بالولي�ة 

ل  إشكال أّن فيه تعظيمًا ألوليائه وتشريفًا لهم.
واهلل س���بحانه وتعال���ى المتفّضل عل���ى جميع الخل���ق بالنعم 
الكثيرة التي ال ُتعّد وال ُتحصى، فأنع���م على كّل مخلوقاته بنعمة 
ش���رف الوجود، وكذلك رزق جمي���ع العباد، وب���ذل النعم الكثيرة 
لإلنس���ان يتنّعم بها في مأكل���ه ومش���ربه وملبس���ه ومركوبه، كما 
خلق الزوجين الذكر واألنث���ى، كّل ذلك لجميع الخلق تفضاًل منه 

ورحمة.
أّما أولياؤه وأحباؤه وأنصاره فال إشكال في أّن فضل اهلل تعالى 
عليهم أكبر وأعظم وأش���رف، ومما ش���ّرف اهلل تعالى أولياءه النبي 
محمدًا وآله الطاهرين أن جعل لهم حق التش���ريع على خلقه كما 
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كان لهم حق الوالي���ة والتصّرف فيه���م وأنهم أول���ى بالخالئق من 
أنفسهم. 

كما أّن اهلل تعالى أراد أن يختبر ويبتلي عباده بطاعتهم ألوليائه 
الطاهرين، فشّرع النبي محمد   أحكامًا فأمضاها اهلل تعالى له 

وأمر الناس بطاعة حبيبه ورسوله محمد   فقال:
}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{))).

وقال : }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{)2).
فجعل اهلل تعال���ى كّل م���ا يصدر م���ن النبي   ص���ادرًا عنه 
تعال���ى، ويجب عل���ى الناس كاّف���ة طاعة النب���ي  ، كما يجب 
عليهم طاعة اهلل س���بحانه وتعالى، وإّن َمن أطاع النبي   في ما 

يأمر وينهي فقد أطاع اهلل تعالى.
ففي الكافي)3) للشيخ الكليني ج) ص267 بسنده الصحيح عن 

زرارة أنه سمع أبا جعفر وأبا عبد اهلل   يقوالن: 
إن اهلل تب�ارك وتعال�ى ف�وض إل�ى نبيه   أم�ر خلق�ه لينظر كيف 

طاعته�م، ثم تا ه�ذه اآلي�ة }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ{)4). 

))( الحشر: من اآلية7.
)2( النساء: من اآلية80.

))( ومثله في الكافي أيضًا ص267 بسند صحيح أيضًا. ومثله في بصائر الدرجات لمحمد بن 
الحسن الصفار ص 98). ومثله في ص99). وكذا في ص 400.

)4( الحشر: من اآلية7.
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وفي الكافي أيض���ًا ج) ص267: بس���نده ع���ن زرارة، عن أبي 
جعفر  قال: 

وضع رس���ول اهلل   دية العي�ن ودية النف�س وح�رم النبيذ وكل 
مسكر. 

فقال له رجل: وضع رسول اهلل   من غير أن يكون جاء فيه 
شيء؟ 

قال: نعم ليعلم من يطيع الرسول ممن يعصيه«))).

))( مثله في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص)40.
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التفويض عند العامة  

إّن ه�ذا المعن�ى م�ن التفويض كم�ا هو ثاب�ت قطعي 
عند ش�يعة أه�ل البي�ت  ، باآلي�ات والروايات 
كذلك هو موجود في رواي�ات العاّمة، وصّرح بعض 
علمائه�م بثب�وت التفوي�ض للنب�ي   ف�ي بع�ض 
األحكام، بل ورد في بعض أحاديثهم التفويض ألمير 

. المؤمنين

الحديث األّول: 
ومن األحاديث المتفق عليها م���ا ورد بلفظ: »لول أّني أخاف أن 
أش�ّق على أمتي ألمرتهم...«))) بالس���واك تارة، وتأخير صالة العش���اء 

))( وسائل الشيعة )آل البيت( للحر العاملي ج2 ص7) عن الفقيه ج) ص4). وص9) عن الكافي 
ج) ص22، والمحاسن ص)56، والفقيه ج) ص))، وعلل الشرايع ص)29. والوسائل أيضًا 
والتهذيب ج2 ص262،  التهذيب ج2 ص)26، واالستبصار ج) ص272،  ج4 ص 85)عن 
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إلى ثلث الليل ت���ارة أخرى، وفي ثالث الس���تقيت م���ن بئر زمزم 
َذنوبًا))) أو َذنوبين، وما قارب هذا اللفظ، فإّنه مروي عند الفريقين 
في رواي���ات متعددة كثي���رة، وهو أمر مس���ّلم به عندن���ا وعندهم. 
ولم يش���ّك أحد في اس���تفاضته إّن لم يكن متواتراًً، فلذا ال معنى 

للحديث عن السند، وإثبات صّحته.

داللة الحديث: • 
إّن األمر في الحديث الش���ريف المراد ب���ه اإليجاب والفرض، 
كما صّرحت به بعض الرواي���ات)2)، وإالاَّ فالس���واك مأمور به بأمر 

استحبابي، فال معنى »ألمرتكم« في حين أّنه مأمور به.
والمتأّمل في الحديث الش���ريف يجد أّن���ه داّل على التفويض 
له   في الدين، وأّن له الوالية التشريعّية، ألّن األحكام الشرعّية 
إذا كانت ال تص���در إال عن اهلل تعالى فال يص���ّح من النبي   أن 
يق���ول: لخوف���ي عليكم لم أف���رض الس���واك عليكم،ول���م أوجب 

عليكم تأخير صالة العشاء إلى ثلث الليل.
ألّن���ه إن كان حكم اهلل تعالى هو الوج���وب ال يصّح أن ُيخالفه 
ويس���كت عن بيانه، وإن كان حكم اهلل تعالى هو االس���تحباب فال 

والوسائل أيضًا ج)) ص)22 عن العلل ص2)4. وكذا في صحيح البخاري ج) ص4)2، وج2 
ص4)2، وج8 ص))). وصحيح مسلم ج2 ص6)). وفي كّل مسانيدهم بال استثناء.

))( الذنوب: الدلو المملوء ماًء.
)2( مستدرك الوسائل للميرزا النوري ج) ص60)، وص64)، ج) ص6)).
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معنى لعدم إيجاب���ه خوفًا على أمته، بل يك���ون عدم اإليجاب ألن 
اهلل تعالى قد حكم باستحبابه.

فحّتى يس���تقيم معنى الحديث المتفق عليه المتواتر ال بّد من 
كون���ه داالً على أّن النبي   له حّق أن ُيش���ّرع وجوب الس���واك، 
كما أّن ل���ه الحق أيضًا في إيج���اب تأخير صالة العش���اء إلى ثلث 

الليل، وفرض االستقاء من بئر زمزم َذنوبًا أو َذنوبين.

الحديث الثاني:
ومن األحاديث عندهم ما في مسند أحمد بن حنبل ج2ص508 

بسنده عن أبي هريرة قال: 
)خطبنا - وقال مّرة خطب - رسول اهلل   فقال: أّيها الناس 

إّن اهلل  قد فرض عليكم الحج فحّجوا. 
فقال رجل: أكّل عام يا رس���ول اهلل؟ فسكت، حتى قالها ثالثًا. 

فقال رسول اهلل  : لو قلت: نعم لوجبت ولما استطعتم...)))).
   وعلى هذا الحديث اعتمد من قال بالتفويض لرس���ول اهلل

من أهل العامة كالنووي في شرح مسلم ج9 ص)0): حيث قال

))( األحاديث عند العامة في هذا المضمون كثيرة فراجع جامع البيان البن جرير الطبري ج7 
مسلم  وصحيح  ص508.  ج2  و  وص)7)،  ص70)،  ج)  حنبل  بن  احمد  ومسند  ص0)). 
للحاكم  النسائي ج5 ص0))، وص))). والمستدرك  النيسابوري ج4 ص02). وسنن  لمسلم 
النيسابوري ج) ص470، وج2 ص)29. والسنن الكبرى للبيهقي ج4 ص25)، وص 26)، 

و ج5 ص78).
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)وأّما قوله   »لو قل���ت نعم لوجبت« ففي���ه دليل للمذهب 
الصحيح أنه   كان ل���ه أن يجتهد في األحكام وال يش���ترط في 

حكمه أن يكون بوحي).
والظاهر أّنه يريد باالجتهاد هن���ا التفويض أو االجتهاد الذي ال 
يصّح فيه الخطأ، فيرجع إل���ى معنى التفويض تقريب���ًا، وإالاَّ فهو 
مناٍف لقولهم بعصمته   في الشرع، وإن كان بعضهم ال يلتزم 

حّتى بهذا المقدار من العصمة. 
وكذلك ابن عبد الهادي في حاشية السندي على سنن النسائي 
ج5 ص0)): فلقد صّرح بلفظ التفويض فق���ال: - تعليقًا على فقرة 
من فق���رات الحدي���ث الس���ابق»لو قلت نع���م لوجب���ت… الخ« - 
)أي لوجب الحج كّل ع���ام وهذا بظاهره يقتض���ي أّن أمر افتراض 
الحج كّل ع���ام كان مفّوضًا إلي���ه، حتى لو قال: نع���م، لحصل، 
وليس بمس���تبعد، إذ يجوز أن يأمر اهلل تعال���ى باإلطالق ويفوض 
أمر التقييد إل���ى الذي فوض إليه البيان فه���و إن أراد أن يبقيه على 

اإلطالق يبقيه عليه وإن أراد أن يقيده بكل عام يقيده به).
والمباركفوري في تحفة األحوذي ج3 ص459 فلقد قال:)»ولو 
قلت نعم لوجبت« اس���تدّل به على أن النبي   مفّوض في شرع 
األح���كام وفي ذلك خالف مبس���وط ف���ي األصول). وك���ذا في نيل 

األوطار ج7 ص226.
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الحديث الثالث:
ولي���س األم���ر مقتص���راً على م���ا ذكرناه م���ن األحادي���ث، بل 
ُيمكن االستدالل على الوالية التش���ريعّية من كتبهم بمثل الحديث 
المروي في المناقب للخوارزمي ص34) بس���نده عن جابر قال: قال 

 :  رسول  اهلل
»إّن اهلل لّما خلق السماوات واألرض دعاهّن فأجبنه، فعرض عليهّن 
نبّوتي وولية علي بن أبي طالب فقبلتاهما، ثّم خلق الخلق، وفّوض إلينا 
أمر الدين، فالس�عيد من سعد بنا، والشقي من ش�قي بنا، نحن المحلون 

لحاله والمحرمون لحرامه«))).
ولقد أورده السيد هاش���م البحراني في غاية المرام ج5 ص28). 

في مقام االستدالل على التفويض في الّشرع عند العاّمة.
كما استدّل به أحمد بن داود بن سعيد، فإنه كان من العاّمة ثّم 
اس���تبصر، وكتب كتبًا في الرّد على المخالفين، وعّد الش���يخ في 

الفهرست والنجاشي من كتبه كتاب التفويض.

))( وعنه حسن بن سليمان الحلي في المحتضر ص)7). ومثله في مائة منقبة لمحمد بن أحمد 
القمي ص25 بسنده عن طريق العاّمة.
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التفويض والوحي  

قد يقول قائل: كيف يص�ّح التفويض مع أّن اهلل تعالى 
قد حص�ر مع�ارف النبي محم�د   بالوح�ي، ول 
ينطق عن الهوى، بل إّنما هو ُموحى إليه فقط، فليس 
هناك قول للنبي   م�ن غير الوحي، فق�ال تعالى: 

}ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ{))).
فنقول: الوحي له معاٍن متع���ددة، كما أّن ل���ه مصاديق وأفرادًا 
مختلفة، فلقد ورد في الق���رآن الكريم الوح���ي بمعنى اإللهام في 

مثل قوله تعالى: 
گ  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  }ڎ 

گ{)2). 

))( سورة النجم.
)2( سورة النحل اآلية )68(.
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}ٹ ڤ ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ 
ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃ چ چ چ چ ڇ{))). 

ويأتي بمعنى النقر في القلب، كقوله تعالى: }ٺ ٺ ٺ 
ڦڦ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ  ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿٿ  ٿ  ٺ 

ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ{)2). 
ويأتي بمعنى اإليجاد، كقول���ه تعالى: }ٱ ٻ ٻ 
ٺٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 

ٿ ٿ ٿ ٿ{)3). 
ويأت���ي بمعن���ى اإلش���ارة، كقول���ه تعال���ى:}ۅ ۉ ۉ ې 

ې ې ې ى ى ائ ائ{)4). 

وغير تل���ك المعاني الت���ي وردت ف���ي القرآن، ولس���نا بصدد 
االستقصاء.

وعلى ه���ذا فإّن النب���ي   إن ه���و إالاَّ وحي يوح���ى، ولكّن 
الوحي ال يقتصر عل���ى المخاطبة ع���ن طريق المل���ك، فإّنه يصّح 
أيضًا ع���ن طريق اإللهام، ف���اهلل تعالى ُيطلع حبيب���ه على المصالح 
والمفاس���د الواقعّية، ومالكات األحكام، كما ُيلهمه إظهار الحكم 
على مقتضى تلك المالكات، وال يكون بذلك خارجًا عن الوحي.

))( من سورة الزلزلة.
)2( سورة القصص اآلية )7(.
))( سورة فصلت اآلية )2)(.

)4( سورة مريم اآلية )))(.
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فروي عن أبي الحسن العسكري ، في حديث  جاء فيه: 
»...وقول�ه }ىئ ىئ ىئ ی ی ی ی جئ حئ مئ ىئ يئ 
جب حب خب مب ىب يب جت{))) قال: وحي مش�افهة، ووحي 
إلهام، وه�و الذي يق�ع في القل�ب، أو م�ن وراء حجاب، كم�ا كّلم اهلل 
نبيه   وكما كّلم اهلل موسى  من النار، أو يرسل رسوًل فيوحي 

بإذنه ما يشاء...«)2).
وأّم���ا اآلي���ة المبارك���ة: }ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 
ۓ ۓ ڭ{)3) فقد ُيقال: إّنها ظاهرة في نفي كّل ش���يء 

عن النبي   حّتى الوالية التشريعّية.
فأق�ول: هذا االس���تظهار ليس في محّله، وبعيد عن الصواب، 
فإّن اآلي���ة الكريمة ال تنفي كّل ش���يء عن���ه  ، وكيف!!! ولقد 
كان لرس���ول اهلل - على األق���ل - حّق بي���ان األح���كام وتبليغها، 
وحّق القض���اء وفصل الخصومات، وغيرها مما هو ُمس���ّلم به عند 

الجميع.
ففي بصائر الدرجات)4) بس���نده ع���ن أبي حم���زة الثمالي قال: 

»ق���رأت ه���ذه اآلي���ة إل���ى أب���ي جعف���ر : }ہ ہ ہ ھ 

))( سورة الشورى اآلية ))5(.
)2( تفسير القمي لعلي بن إبراهيم القمي ج2 ص278، بسنده.

))( سورة آل عمران اآلية )28)(.
)4( بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص402.
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ھ{))) قول اهلل تعالى لنبيه، وأنا أريد أن أس���أله عنها، فقال أبو 
جعفر  بل وشيء بش���يء مرتين، وكيف ال يكون له من األمر 

شيء!!! فقد فّوض اهلل إليه دينه فقال:
أح�ّل  فم�ا  ہ{)2)  ہ  ۀ  ۀ  ڻ  ڻ  ڻ  }ڻ 

رسول اهلل   فهو حال وما حّرم فهو حرام«.
فال بُ���ّد أن األم���ر المذكور في اآلية الش���ريفة ُيقصد منه ش���يء 

معّين، وهو المنفي دون سواه، فما هو المنفي؟
المنفي - بحس���ب م���ا يظهر لن���ا من س���ياق اآلي���ة المباركة، 
وبحس���ب التأّمل في س���بب النزول - هو أّن الناس إذا لم ُينصروا 
ذّموا النب���ي  ، فاهلل تعال���ى أراد أّن ُيلفت نظر الن���اس بأّن ذلك 
األمر م���ن النص���رة وعدمها من فع���ل اهلل تعال���ى فال يج���وز مذّمة 

النبي   على عدم النصرة.
قال السيد الطباطبائي في ميزانه)3): )وقوله }ہ ہ ہ ھ 
ھ{)4) معترضة، وفائدتها بي���ان أّن األمر في القطع والكبت هلل، 
وليس للنبي   فيه صنع حتى يمدحوه ويستحس���نوا تدبيره إذا 
ظفروا على عدّوهم ونالوا منه، ويلوموه ويوّبخوه إذا دارت الدائرة 
عليهم ويهنوا ويحزن���وا، كما كان ذل���ك منهم يوم أح���د على ما 

))( سورة آل عمران من اآلية )28)(.
)2( الحشر: من اآلية7.

))( تفسير الميزان للسيد الطباطبائي ج4 ص9.
)4( سورة آل عمران من اآلية )28)(.
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حكاه اهلل تعالى).
وإّن تركن���ا اس���تظهاراتنا - التي ال ُتس���من وال ُتغني من جوع 
   عند ورود التفسير من ِعدل القرآن وأهل بيت النبّوة واإلمامة
- نج���د أّن الروايات قد فّس���رت األمر بأّنه ُيش���ير إل���ى والية أمير 
   كأم���ر نبّوة النبي  ف���إّن أمر والية علي ، المؤمنين
ليس للنبي فيه���ا إرادة واختيار، بل هي م���ن اهلل تعالى محضًا من 
أّول تكوين���ه ، فمن قب���ل تل���ك الوالية فس���يتوب اهلل عليه، 
وُيدخله النعيم المقي���م، ومن لم يقبلها فلن يتقّب���ل اهلل تعالى منه 

عمل، ولن يتوب عليه، وله العذاب األليم.
فعن جابر الجعفي قال:»قرأت عند أب���ي جعفر  قول اهلل 
}ہ ہ ہ ھ ھ{))) ق���ال: بل���ى واهلل إّن له من األمر ش���يئًا 
وشيئًا وش���يئًا، وليس حيث ذهبت، ولكّني أخبرك، إّن اهلل تبارك 
وتعالى لّما أم���ر نبّي���ه   أن ُيظهر والي���ة علي فّكر ف���ي عداوة 
قومه له ومعرفته بهم، وذلك الذي فضل���ه اهلل به عليهم في جميع 
خصاله، كان أّول من آمن برس���ول اهلل   وبمن أرس���له، وكان 
أنصر الناس هلل ولرس���وله، وأقتلهم لعدوهما وأشّدهم بغضًا لمن 
خالفهم���ا، وفضل علمه ال���ذي لم يس���اوه أحد، ومناقب���ه التي ال 
تحصى ش���رفًا، فلما فّكر النب���ي   في عداوة قوم���ه له في هذه 
الخصال، وحس���دهم له عليها ضاق عن ذلك ]ص���دره[ فأخبر اهلل 

))( سورة آل عمران من اآلية )28)(.
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أنه ليس له م���ن هذا األمر ش���يء، إنما األمر فيه إل���ى اهلل أن ُيصيِّر 
عليًّا  وصّيه وولي األمر بعده، فهذا عنى اهلل، وكيف ال يكون 
له من األمر ش���يء وقد فّوض اهلل إليه أن جعل ما أحّل فهو حالل، 

وما حّرم فه���و حرام، قول���ه: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ 
ہ ہ{)))«)2).

  ويؤّيد ه���ذه الرواية م���ا روي من مواقف أمي���ر المؤمنين
وجه���اده بي���ن ي���دي رس���ول اهلل   ف���ي ي���وم أح���د حّت���ى إّن 

رسول  اهلل   نظر إلى السماء وقال: 
»اللهم إّن محّمداً عبدك ورسولك، جعلت لكّل نبي وزيراً من أهله، 
لتشد به عضده، وتشركه في أمره، وجعلت لي وزيراً من أهلي، علّي بن 
أبي طالب أخي، فنعم األخ ونعم الوزير، اللهم وعدتني أن تمّدني بأربعة 
آلف من المائكة مردفين، اللهم وعدك وعدك إّنك ل تخلف الميعاد، 

وعدتني أن تظهر دينك على الدين كله ولو كره المشركون. 
قال]الراوي[: فبينما رسول اهلل   يدعو رّبه ويتضّرع إليه إذ 
سمع دوّيًا من الناس، فرفع رأس���ه فإذا جبرئيل  على كرسي 

من ذهب، ومعه أربعة آالف من المالئكة مردفين وهو يقول: 
ل فتى إلاَّ علي، ول س�يف إل ذو الفقار، فهبط جبرئيل  على 

))( الحشر: من اآلية7.
)2( تفسير العّياشي لمحمد بن مسعود العّياشي ج) ص97)،وأورد بعد تلك الرواية رواية أخرى، 
وكذا في تفسير فرات الكوفي ص)9. واالختصاص للشيخ المفيد ص2)). وراجع التفسير 

األصفى للفيض الكاشاني ج) ص)7)، وغيره كثير ممن نقل هذه الروايات.
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 : الصخرة وحّفت المائكة برسول اهلل فسّلموا عليه. فقال جبرئيل
يا رس�ول اهلل، والذي أكرم�ك بالهدى لق�د عجبت المائك�ة المقربون 
لمواساة هذا الرجل لك بنفسه. فقال: يا جبرئيل ما يمنعه يواسيني بنفسه 
وهو من�ي وأنا من�ه. فقال جبرئي�ل: وأنا منكم�ا - حتى قاله�ا ثاثا - ثّم 
حمل عل�ي بن أب�ي طالب . وحم�ل جبرئي�ل ، والمائكة، 
ث�م إن اهلل تعالى هزم جمع المش�ركين وتش�تت أمرهم، فمضى رس�ول 
اهلل   وعلي بن أب�ي طالب  بين يدي�ه، ومعه الل�واء قد خضبه 
بالدم، وأبو دجانة خلفه، فلّما أش�رف عل�ى المدينة فإذا نس�اء األنصار 
يبكين رس�ول اهلل  ... ثّم ق�ال رس�ول اهلل  : أّيها الن�اس، إّنكم 
رغبتم بأنفسكم عّني، ووازرني علي وواساني، فمن أطاعه فقد أطاعني، 

ومن عصاه فقد عصاني وفارقني في الدنيا واآلخرة...«.
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القرآن فيه تبيان كّل شيء  

قد يتوّهم متوّهم ويتصّور أّن القرآن لّما كان ُمش�تمًا 
على كّل شيء، فا موضوعّية للولية التشريعّية، فإّن 
األحكام الش�رعّية كّلها موجودة في الق�رآن الكريم، 

فأين تشريعات النبي   حينئذ؟
إّن القرآن لم يترك ش���يئًا، ولم يفّرط في ش���يء، ب���ل بّين كّل 

شيء، واآليات الناّصة على ذلك هي:
ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  }ڦ 

ڃ{))) }ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌڎ ڎ ڈ ڈ ژ{)2).
والجواب: إّننا نتس���اءل، أين عدد الركع���ات، وأنصبة الزكاة، 

وكيفية الصالة وكيفية الصوم وشرائطه وأحكامه؟ 

))( سورة النحل من اآلية )89(.
)2( سورة األنعام من اآلية )8)(.
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والقرآن لم يتطّرق لكّل الح���دود والديات والتعزيرات وغيرها 
من األحكام الكثيرة.

فلو اّدعينا؛ ب���أّن اآليات بظاهره���ا تنّص عل���ى أّن القرآن فيه 
كّل ش���يء، ومنها األحكام الكلّية والجزئّية، لكّذب هذه الدعوى 
الواقع المقطوع به، ولو اّدعينا ذل���ك التخذنا غيرنا ُهزوًا، واُتهمنا 

باإلصابة في عقولنا.
فمن هنا نق���ول: إّن الق���رآن الكريم اش���تمل ف���ي ظاهره على 
ُمجم���الت تفصيله���ا وبيانه���ا وتفريعه���ا إّنم���ا كان عل���ى لس���ان 
أوليائه  ، واش���تمل على ظاهر وباطن، بل بطون، كما أّن له 
تفس���يرًا وتأوياًل، والعالم بأس���رار هذا القرآن هم َمن ُأنزل عليهم 

وفي بيوتهم.
وفي القرآن ما به ُتسّير الجبال وُتقّطع به األرض وُيتكّلم به مع 
الموتى، وفي القرآن شفاء لألبدان والنفوس، وفيه العلوم التي من 
عرفها عرف أس���رار الكون والحوادث، وغير ذل���ك مما هو معلوم 

لدى المؤمنين عاّمة.
فمن ع���رف القرآن فق���د ع���رف التش���ريع وكيفّيت���ه ومالكاته 
وموضوعات���ه، ومن ع���رف القرآن فقد عل���م أّن الوالي���ة هلل تعالى 
ولرس���وله   وألوصيائه   على الناس في دينهم وأعراضهم 

وأنفسهم وأموالهم.
وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى  ى  ې  ې  }ې 
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ۇئ ۇئ{))). 
فهم   المظهرون ألمره ونهيه، من بطون كتابه المش���تمل 
على حقائق أس���راره، لكونهم العارفين بالق���رآن، والعاملين به، 
والمفس���رين له، وهم القائمون عل���ى تأويله، كما أّنه���م بالقرآن 

عرفوا كيف ُيشّرعون.

))( سورة المائدة اآلية )55(.
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التفويض لألوصياء)عليهم السالم(  

لقد تقّدمت ف�ي المباحث الس�ابقة األحاديث الكثيرة 
على ثبوت الولية التش�ريعّية للنب�ي  ، ولقد بّين 
أهل البيت   دلل�ة اآلية الس�ابقة المباركة أيضًا 

.  على ثبوت حّق التشريع للنبي
قال تعالى:}ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{)))

وكذلك األئمة المعصومون   مفّوض إليهم أمر التش���ريع 
   ولقد دّل على هذا التفوي���ض اإللهي لهم   كرس���ول اهلل

أحاديث كثيرة منها:
ما في الكافي للشيخ الكليني ج) ص265: بسنده الصحيح عن 
أبي إس���حاق النحوي قال: دخلت على أبي عبد اهلل  فسمعته 

يقول:

))( الحشر: من اآلية7.
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»إن اهلل  أّدب نبّيه على محبت�ه فقال: }ڱ ڱ ڱ ں{))) 
ث�م ف�ّوض إلي�ه فق�ال : }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
ہ{)2) وق�ال : }ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{)3) ق�ال: ث�م 
قال: وإّن نبي اهلل فّوض إلى علي وائتمنه فس�ّلمتم وجح�د الناس، فواهلل 
لنحبكم أن تقول�وا إذا قلنا، وأن تصمت�وا إذا صمتنا، ونح�ن فيما بينكم 

وبين اهلل ، ما جعل اهلل ألحد خيراً في خاف أمرنا«)4).
وفي الكافي أيضًا ج) ص265: بسنده عن موسى بن أشيم قال:

»كنت عند أبي عبد اهلل  فس���أله رجل ع���ن آية من كتاب 
اهلل  فأخب���ره بها، ث���ّم دخل عليه داخل فس���أله ع���ن تلك اآلية 
فأخبره بخ���الف ما أخب���ر ]ب���ه[ األّول، فدخلني من ذلك ما ش���اء 
ح بالس���كاكين، فقلت في نفسي: تركت  اهلل، حّتى كأّن قلبي ُيشراَّ
أبا  قتادة بالشام ال يخطئ في الواو وشبهه، وجئت إلى هذا يخطئ 
هذا الخطأ كله. فبينا أنا كذلك إذ دخل عليه آخر فس���أله عن تلك 
اآلية فأخبره بخالف ما أخبرني وأخبر صاحبي، فسكنت نفسي، 
فعلم���ت أن ذلك منه تقي���ة، قال: ثم التف���َت إلياَّ فقال ل���ي: يا ابن 

أشيم إن اهلل  فّوض إلى س�ليمان بن داود فقال: }ۇئ ۇئ ۆئ ۆئ 

))( القلم: 4.
)2( الحشر: من اآلية7.

))( النساء: من اآلية80.
)4( وبعده في الكافي ذكر مثله عن اإلمام أبي جعفر . ومثله بتغييرات في بصائر الدرجات 

لمحمد بن الحسن الصفار ص404.
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ۈئ ۈئ ېئ{))) وفّوض إلى نبّي�ه،   فقال: }ڻ ڻ ڻ 
ڻ ۀ ۀ ہ ہ{)2) فم�ا فّوض إلى رس�ول اهلل   فقد 

فّوضه إلينا«)3).
وفي الكافي أيضًا ج) ص267: بس���نده عن عبد اهلل بن سنان، 
ض اهلل إلى أح�د من خلقه  قال: قال أبو عب���د اهلل :»ل واهلل ما ف�وّ

ى  ې  }ې   : ق�ال األئم�ة،  وإل�ى     اهلل رس�ول  إل�ى  إلاَّ 
ف�ي  جاري�ة  وه�ي  ۇئ{)4)  وئ  وئ  ەئ  ەئ  ائ  ائ  ى 

.(5(»  األوصياء
وفي الكافي أيضًا ج) ص268: بس���نده عن محمد بن الحس���ن 

الميثمي، عن أبي عبد اهلل  قال: سمعته يقول:
»إن اهلل  أّدب رسوله حتى قّومه على ما أراد، ثم فّوض إليه فقال 
ع�ّز ذك�ره: }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ{)6) فم�ا 

))( ّص: 9).
)2( الحشر: من اآلية7.

أيضًا  فيه  الصفار ص)40. ومثله  الحسن  الدرجات لمحمد بن  في بصائر  باختالف  ))( ومثله 
بتغييرات ص405. ومثله باختالف أيضًا بتغييرات ص406 وفي آخره زيادة »يا ابن أشيم 
من يرد الله أن يهديه يشرح صدره لإليمان، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضّيقًا حرجًا، 
أتدري ما الحرج؟ قلت: ال. فقال بيده وضّم أصابعه كالشيء المصمت الذي ال يخرج منه 

شيء وال يدخل فيها شيء«.
)4( النساء: من اآلية05).

)5( ومثله في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص404.
)6( الحشر: من اآلية7.
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فّوض اهلل إلى رسوله   فقد فّوضه إلينا«))).
وفي بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص404 بسنده 

عن أبي حمزة الثمالي قال: سمعت أبا جعفر  يقول:
»من أحللنا له ش�يئًا أصابه من أعم�ال الظالمين فهو ل�ه حال، ألّن 

األئمة مّنا مفّوض إليهم، فما أحّلوا فهو حال، وما حّرموا فهو حرام«.
وفيه بس���نده ع���ن أب���ي إس���حق النح���وي ق���ال: س���معت أبا 

جعفر  يقول: 
نبّي�ه عل�ى محبت�ه فق�ال: }ڱ ڱ ڱ ں{)2)  أّدب  »إّن اهلل 

ق�ال: ث�ّم ف�ّوض إلي�ه فق�ال }ڻ ڻ ڻ ڻ ۀ ۀ ہ 
   ہ{)3) و}ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ{)4) وإّن رس�ول اهلل
فّوض إلى علي وائتمنه، فسّلمتم وجحد الناس، ونحن فيما بينكم وبين 

اهلل ما جعل اهلل ألحد من خير في خافه«)5).

))( ومثله في بصائر الدرجات للصّفار ص)40. وبسند آخر ص405.
)2( القلم: من اآلية4.

))( الحشر: من اآلية7
)4( النساء: من اآلية80.

)5( وفي نفس المصدر أورد مثله.
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بعض موارد إعمال الوالية عند   
األوصياء)عليهم السالم(

لقد تقّدمت أحاديث كثيرة في إثبات الولية التشريعّية 
 ،  ولم نذكر كّل م�ا ورد في حّقهم ،  لهم
وإّنم�ا اكتفين�ا بمق�دار يف�ي بالغ�رض والمقص�ود، 
وال�ذي ل تنفع مع�ه تل�ك األحاديث عل�ى كثرتها ل 
ينفعه األكثر، والمؤمن ل يتوّقف إيمانه واعتقاده عند 
تل�ك األحاديث الش�ريفة، ب�ل إّن ما يعتق�ده المؤمن 
أّن�ه ل يق�وى اإلن�س والج�ن والمائكة عل�ى حصر 
المعش�ار من فضائلهم، وكّل ما ُيدرك�ه المؤمن دون 

.  فضلهم
وإّنما أحببت أن يتبّرك المؤمن بذكر بعض الموارد التي جرى 
وا وفعلوا، فمن ذلك ما فعله  فيها الشرع المقدس على طبق ما سنُّ
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أمير المؤمنين  من الُغس���ل بعد تغس���يل النبي   وإن كان 
النبي   طاهرًا مطهرًا، وجرت الس���نة عندهم   في تغسيل 

مّيتهم.
ففي تهذيب األحكام))) للشيخ الطوسي ج) ص469 بسنده عن 
الحس���ين بن عبيد قال: كتبت إلى الصادق : هل اغتسل أمير 

المؤمنين  حين غسل رسول اهلل   عند موته؟ فأجاب:
  طاهراً مطه�رًا، ولكّن أمي�ر المؤمنين   كان رس�ول اهلل«

فعل، وجرت به السناَّة«.
كما أّنه روي أّن اإلمام الجواد  في س���نة مئتين وعش���رين 
قد أوجب تخميس الذهب والفضة الت���ي قد حال عليها الحول في 

تلك السنة فقط، ولم يوجبها في كّل سنة.
ففي االستبصار)2) بسنده عن اإلمام الجواد  من كتاب قال 

فيه:
»إّن ال�ذي أوجبت في س�نتي ه�ذه وهذه س�نة عش�رين ومئتين فقط 
لمعنى من المعاني، أكره تفسير المعنى كّله خوفًا من النتشار، وسأفسر 
لك بقيته إن ش�اء اهلل... إل�ى أن يقول:...ولم أوجب ذل�ك عليهم في كّل 
عام ول أوج�ب عليهم إل الزكاة الت�ي فرضها اهلل عليه�م، وإّنما أوجب 
عليهم الخمس في س�نتي هذه ف�ي الذهب والفض�ة التي قد ح�ال عليها 

الطوسي ج)  للشيخ  االستبصار  في  ومثله  الصيقل ص07).  القاسم  عن  أيضًا  التهذيب  وفي   )((
ص99.

)2( االستبصار للشيخ الطوسي ج2 ص60.
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الحول...«.
وليس األم���ر مقتصرًا على األئمة المعصومين   والس���يدة 
الزهراء ، بل حّتى مثل عبد المطلب ، فلقد فعل وأمر 
وجرت الس���ّنة على طبق فعل���ه وأمره، فلقد روي أّنه س���ناَّ خمس 

سنن أجراها اهلل تعالى في اإلسالم.
روى الشيخ الصدوق في الخصال))) ص2)3: بسنده عن جعفر 
 ،  بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن عل���ي بن أبي طالب

عن النبي   أّنه قال في وصيته له: 
»يا عل�ي إّن عبد المطلب س�ّن ف�ي الجاهلية خمس س�نن، أجراها 

اهلل له في اإلس�ام؛ حّرم نس�اء اآلباء على األبناء فأن�زل اهلل : }ڦ 
ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ{)2). ووجد كنزاً فأخرج منه 

الخمس وتصّدق به، فأنزل اهلل :}ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ 
پ{)3). ولّما حفر زمزم سّماها س�قاية الحاج، فأنزل اهلل: }ڭ 
ۋ{)4).  ٴۇ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ڭ  ڭ 
وس�ّن في القتل مئة م�ن اإلبل، فأج�رى اهلل  ذلك في اإلس�ام، ولم 
يكن للطواف عدد عند قريش فس�ّن فيهم عبد المطلب س�بعة أش�واط، 

ج)  الصدوق  للشيخ  األخبار  عيون  في  أيضًا  ومثله  مثله.  آخر  بسند  الخصال ص2))  وفي   )((
ص2)2. والفقيه ج4 ص264.
)2( سورة النساء من اآلية )22(.
))( سورة األنفال من اآلية ))4(.
)4( سورة التوبة من اآلية )9)(.
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فأج�رى اهلل ذلك في اإلس�ام. يا علي إّن عب�د المطلب كان ل يستقس�م 
باألزلم، ول يعبد األصنام، ول يأكل ما ذبح عل�ى النصب، ويقول: أنا 

.» على دين أبي إبراهيم
ومثل���ه ع���ن ط���رق العاّمة ف���ي ينابي���ع الم���ودة ل���ذوي القربى 

للقندوزي ج2 ص340. 
وم���ن العام���ة أيض���ًا اليعقوب���ي ف���ي تاريخ���ه ج) ص252 قال: 

)وصارت الدية من اإلبل على ما سن عبد المطلب).
كما روى ابن شهرآشوب في مناقب آل أبي طالب ج2 ص22 

رواية مولد أمير المؤمنين وما جرى فيها من السنن.
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الوالية التشريعّية وإكمال الدين  

قد يقول قائل: إّن الدين قد اكتمل باألحكام التي بّينها 
رسول اهلل  ، سواء كانت ابتداًء من اهلل تعالى، أم 
بالتفويض إلى نبّي�ه  ، فليس هناك م�ورد ُيتصّور 
فيه ثبوت التفويض لألئمة المعصومين  ، فلقد 

ڇ  ڇ  چ  چ  }چ  تعال�ى:  اهلل  ق�ال 
ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ{))). 

فأق�ول: إّن اآلية الشريفة َلم تقل:)اليوم أكملت لكم الدين) بل 
أكملت دين المخاطبي���ن، وال يتنافى ذلك مع تج���ّدد موضوعات 
ألحكام ُتنش���أ في وقت الحاجة إليها، ومن ذلك ما مّر عليك من 
غس���ل أمير المؤمنين  في تغس���يل النب���ي  ، وغيره مما 

أعملت فيه واليتهم التشريعّية، كتحليل الخمس لشيعتهم.

))( سورة المائدة من اآلية ))(.
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فإّن تلك األحكام ال تتنافى مع إكم���ال الدين للذين خوطبوا، 
ونحن كذلك، الدين مكتمل بالنسبة إلينا بضميمة ما ورد عن أئمة 

الهدى.
ولتقريب األمر أضرب مث���ااًل، فالمجته���د الموجود في عصر 
قبل مئة عام مثاًل، قد أفتى الناس بكّل ما يحتاجونه، ولم ينقصهم 
ش���يء، وبعد مرور مئة ع���ام وتج���دد الموضوعات، يأت���ي الفقيه 

المعاصر لكي ُيتمم للموجودين حالّيًا كل ما يحتاجونه.
وإن شئت إالاَّ اإلكمال لجميع العصور في زمانه  ، فنقول: 
إّن إعالن والية أمير المؤمنين ، وما تحمل من والية تشريعّية 

تكفي البشر في كّل أمر دينهم، وهو كمال وتمام.
وأّما الجامعة وفيها كّل حالل وحرام، وكّل شيء يحتاج الناس 
إليه، ال تتنافى مع الوالية التش���ريعّية لهم  ، لجواز أن يكون 
قد كتب في تلك الجامعة حكم وإن كان الذي ُيظهره وُينش���ئه هو 

اإلمام الالحق.
ف���ي الصحيح ع���ن أب���ي بصي���ر قال:»دخل���ت على أب���ي عبد 
اهلل  فقلت له: جعلت فداك، إّني أس���ألك عن مسألة، هاهنا 
أحد يس���مع كالمي؟))) قال: فرفع أبو عبد اهلل  سترًا بينه وبين 
بيت آخر فاّطلع فيه ثّم قال: يا أبا محمد س���ل عّم���ا بدا لك. قال: 

ُيخاف  َمن  إلى  الصوت  أو وصول  منه،  ُيّتقى  أن  ُيمكن  الراوي عن وجود شخص  ))( يستفهم 
منه.
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قلت: جعلت فداك إّن ش���يعتك يتحدثون أن رسول اهلل  عّلم 
علّياً  بابًا يفتح ل���ه منه ألف باب؟ قال: فق���ال: يا أبا محمد، 
عّلم رسول اهلل   علّياً  ألف باب، يفتح من كّل باب ألف 

باب. قال:قلت: هذا واهلل العلم.
قال: فنكت س���اعة في األرض ثّم قال: إنه لعل���م وما هو بذاك. 
قال: ثم ق���ال: يا أبا محم���د، وإّن عندن���ا الجامعة وم���ا يدريهم ما 
الجامعة؟ قال: قلت: جعل���ت فداك، وما الجامع���ة؟ قال: صحيفة 
طولها س���بعون ذراعًا بذراع رس���ول اهلل   وإمالئه من فلق فيه، 
وخّط علي بيمين���ه، فيها كّل ح���الل وحرام، وكّل ش���يء يحتاج 
الناس إليه حتى األرش في الخدش، وضرب بيده إلّي فقال: تأذن 
لي يا أبا محمد؟ قال: قل���ت: جعلت فداك إنما أن���ا لك فاصنع ما 
شئت، قال: فغمزني بيده وقال: حّتى أرش هذا - كأنه مغضب - 

قال: قلت: هذا واهلل العلم.
قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثم سكت ساعة، ثّم قال: وإّن عندنا 
الجفر وما يدريهم ما الجفر؟ قال: قلت: وما الجفر؟ قال: وعاء من 
أدم))) فيه عل���م النبيين والوصيين، وعلم العلم���اء الذين مضوا من 

بني إسرائيل. قال: قلت: إن هذا هو العلم.
قال: إنه لعلم وليس بذاك. ثّم س���كت ساعة ثّم قال: وإّن عندنا 
لمصحف فاطم���ة ، وما يدريهم م���ا مصحف فاطمة ؟ 

))( األدم: جمع أديم، وهو الجلد المدبوغ.
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قال: قلت: وم���ا مصحف فاطم���ة ؟ قال: مصح���ف فيه مثل 
قرآنكم هذا ثالث م���رات، واهلل ما فيه من قرآنك���م حرف واحد، 

قال: قلت: هذا واهلل العلم. 
قال: إنه لعلم وما هو بذاك. ثّم سكت س���اعة ثّم قال: إّن عندنا 
علم ما كان وعل���م ما هو كائن إل���ى أن تقوم الس���اعة. قال: قلت: 

جعلت فداك هذا واهلل هو العلم.
قال: إنه لعل���م وليس ب���ذاك. قل���ت: جعلت فداك فأّي ش���يء 

العلم؟ 
قال))): ما يحدث بالليل والنهار، األمر من بعد األمر، والشيء 

بعد الشيء، إلى يوم القيامة«)2).
وكذا غيرها م���ن األحادي���ث التي نّص���ت عل���ى أّن كّل حالل 
وحرام ق���د دّون في تل���ك الصحف، كم���ا أّن ه���ذه الروايات غير 
آبية م���ن الحمل عل���ى أّن فيه���ا كّل حكم ت���ّم إنش���اؤه وصدر من 
رس���ول  اهلل   ، وال ُيناف���ي ذل���ك وج���ود بع���ض األح���كام وإن 
كانت يس���يرة باقية إل���ى أن يحين وقت إنش���ائها على لس���ان أحد 

.  األوصياء

))( بّين هنا  - في هذا القول- علم ما سيكون. بعد أن بّين  علم ما كان وما هو كائن.
)2( الكافي للشيخ الكليني ج) ص8)2.
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ثون ثون وُمحدَّ األئمة  )عليهم السالم( ُمحدِّ  

األئم�ة   لق�د حّدث�وا ع�ن النب�ي  ، ونقلوا 
األحاديث عنه، كما فّسروا قوله وفعله، ورووا سيرته 
وصفات�ه وكراماته، فتحّدث�وا عنه بالكثي�ر من المدح 

والثناء والذكر العطر.
 ،  ونجده���م في بع���ض األح���كام ُيس���ندونها إل���ى النبي
ويروونها عن���ه، فقد يقع تس���اؤل؛ ِلَم يروون بع���ض األحكام عن 
النبي   مع أّنهم عارفون بها، ومّطلعون على واقعها ودقائقها؟

فنقول: إّن األئمة   يس���ندون كالمهم ف���ي بعض األحيان 
إلى النبي   ألغراض كثي���رة ال يصّح مّنا دع���وى اإلحاطة بها، 
ولكن ُيمكن القول بأّن منها: إّن بعض عديم���ي اإليمان ال يقبلون 
القول من األئمة ، فحّتى ُيس���ّلم الناس بما يقولون، يقومون 

.  بروايته عن رسول اهلل
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بحدي���ث  الن���اس  ث  ُيح���دِّ كان    الباق���ر فاإلم���ام 
رس���ول  اهلل  ، وكانت الناس ال تقب���ل منه ألّنه لم يلَق رس���ول 
اهلل  ، فعند ذلك كان يأتيه جابر بن عبد اهلل األنصاري ويطلب 
  ويخرج اإلمام ،  ثه بما سمع من رس���ول اهلل منه أن ُيحدِّ

ث الناس عن جابر عن رسول اهلل  ، فحينئذ قبلوا منه))). فُيحدِّ
ومن الدواعي - إلس���ناد حديثهم إلى رس���ول اهلل   - بيان 
أّن هذا الحكم صدر من النبي   ال منه���م، وأيضًا من الدواعي 
حفظ سيرة وكالم النبي   في ألسنة الناس وإبقاء ذكره عندهم، 
ومنها أنس اإلمام وتقّربه بذكر النب���ي   حبيب اهلل تعالى. وغير 

.  ذلك من الدواعي واألسباب للرواية عن النبي
وقد يقول قائ���ل: إّن هناك روايات متعددة ت���دّل بظاهرها على 
أّن كّل حكم يقوله أهل البي���ت  ، وكّل معرفة يفيضونها، ما 
هو إالاَّ رواية عن رس���ول اهلل  ، فكيف نوّفق بين هذه الروايات 

والروايات الداّلة على أّن الوالية التشريعّية حّق ثابت لهم  ؟
فُيقال له: ال توجد روايات تتنافى مع ثبوت الوالية التش���ريعّية 
ألهل البيت  ، والروايات التي ُذكر فيها أّن حديثهم   هو 
حديث رسول اهلل  ، أو أّن حديثهم من رسول اهلل   متعددة 

منها:

))( انظر الرواية في ذلك عن الكافي للشيخ الكليني ج) ص469. وغيرها.
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ما في الكافي للش���يخ الكليني))) بس���نده عن هش���ام بن سالم 
وحّماد بن عثمان وغيره قالوا سمعنا أبا عبد اهلل  يقول: 

ي  ي، وحديث جدِّ »حديثي حديث أب�ي، وحديث أبي حديث ج�دِّ
حديث الحس�ين، وحديث الحسين حديث الحس�ن، وحديث الحسن 
حدي�ث أمير المؤمني�ن  ، وحديث أمي�ر المؤمنين حديث رس�ول 

.» قول اهلل   وحديث رسول اهلل ،  اهلل
وهذا الحديث الش���ريف ظاهر ف���ي أّن كالم أّولهم ال يختلف 
عن كالم آخره���م، وكالمهم ال ُيخالف ق���ول اهلل تعالى، فإّن قول 
كّل واحد منهم إّنما هو من اهلل تعال���ى فكيف يختلف حديثهم مع 

قول اهلل تبارك وتعالى!!!
ومنها ما في أمالي الش���يخ المفيد)2) بسنده عن جابر قال: قلت 

ثتني بحديث فأسنده لي.  ألبي جعفر : إذا حداَّ
ع�ن   ،  اهلل رس�ول  ع�ن  ج�دي،  ع�ن  أب�ي،  ثن�ي  حداَّ فق���ال: 
جبرئي�ل ، ع�ن اهلل ، وكّل ما أحدثك به�ذا اإلس�ناد. وقال: يا 

جابر، لحديث واحد تأخذه عن صادق خير لك من الدنيا وما فيها«.
   ونعلق على هذه الرواية الش���ريفة: بأّن كالم أهل البيت
بعضه رواية وحديث عن رس���ول اهلل  ، وهذا له سنده وقد ُبيِّن 
في الرواي���ة المذك���ورة، ومن كالمهم م���ا ليس برواية عن رس���ول 

))( عنه جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج) ص27).
)2( عنه جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج) ص28).
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اهلل  ، وإّنما هو بفيض اهلل تعالى عليهم، وأّنهم يزدادون علمًا، 
ولوال ذلك لنفد ما عندهم، وهذا مذكور في روايات كثيرة، ولقد 

عقد الكليني في الكافي بابًا لذلك)))،
وفي بع���ض الرواي���ات أّنهم ي���زدادون في كّل ي���وم، في الليل 

والنهار، ومن تلك الروايات:
م���ا روي عن أب���ي عب���د اهلل  أّنه ق���ال: »إّنا ن�زاد ف�ي الليل 

والنهار، ولول أّنا نزاد في الليل والنهار لنفد ما عندنا«)2).
وفي بعض الروايات أّنهم   يلتقون مع رسول اهلل   في 
كّل ليلة جمعة فيزدادون علمًا، كما روي ذلك في روايات متعددة 

حّتى إّن مؤلف بصائر الدرجات عقد بابًا لذلك)3) ومنها:
ما روي عن المفّضل قال:»قال ل���ي أبو عبد اهلل  ذات يوم 

- وكان ال يكنيني قبل ذلك -: يا أبا عبد اهلل. 
فقلت: لبيك، جعلت فداك. 

قال: إّن لنا في كّل ليلة جمعة سرورًا. 
قلت: زادك اهلل، وما ذاك؟ 

قال: إّن�ه إذا كان ليلة الجمعة وافا رس�ول اهلل   الع�رش، وافى 
األئمة معه، ووافينا معهم، فا ترّد أرواحنا إلى أبداننا إلاَّ بعلم مس�تفاد، 

))( الكافي للشيخ الكليني ج) ص254. )باب: لوال أّن األئمة   يزدادون لنفد ما عندهم(.
)2( راجع الروايات في بصائر الدرجات لمحمد بن الحسن الصفار ص252 - )25.

))( بصائر الدرجات محمد بن الحسن الصفار ص50). )باب ما ُيزاد األئمة في ليلة الجمعة من 
العلم المستفاد(.



لوي...........................................  73 ةدئ لوي يم  ةدم اوحمة  تعليهم السالما م 

ولول ذلك لنفد ما عندنا«.
حّتى إّن في بعضها دفع إلش���كال وهو؛ كي���ف ُيفاض عليهم 
فيكون المتأّخر يعلم بما ال يعلم به المتقّدم منهم  ، فُتجيب 
عدة روايات عل���ى أّن م���ا ُيفاض عل���ى متأخرهم ُيف���اض به على 

السابق منهم، ومن تلك الروايات:
  ما في الكافي))) بس���نده عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر
يقول: لول أّن�ا ن�زداد ألنفدنا، قال: قل���ت: تزدادون ش���يئًا ال يعلمه 

رسول اهلل  ؟ 
قال: أما إّنه إذا كان ذلك عرض على رسول اهلل   ثّم على األئمة 

ثم انتهى األمر إلينا«.
وبما أّن الحق واح���د ال يتعدد فكالمهم واح���د ال يتعدد، وال 
 ،  والرواية عنهم ،  فرق حينئذ في الرواية عن رسول اهلل
والحق كم���ا يصّح نس���بته إلى الرس���ول   كذلك يصّح نس���بته 
إليهم  ، فإّن كالمهم نور واحد ال اختالف فيه، كما أّن أولهم 

محمد وأوسطهم محمد وآخرهم محمد في القول والفعل.
فف���ي الكافي)2) بس���نده عن أبي بصي���ر »قال: قل���ت ألبي عبد 
اهلل : الحديث أس���معه منك أرويه عن أبيك، أو أس���معه من 

أبيك أرويه عنك؟ قال: سواء إلاَّ أّنك ترويه عن أبي أحّب إلي«.

))( الكافي للشيخ الكليني ج) ص254.
)2( عنه جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج) ص28).
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وبم���ا أّنه���م   يعلم���ون بالواقع بإع���الم اهلل تعال���ى لهم، 
وبفيضه عليهم، فمعنى ذلك أّنه���م يعلمون ويقولون ويحكمون، 
ال أّنهم يّتبع���ون الهوى، فإّنهم   ال هوى له���م إالاَّ ما أراده اهلل 
تعالى، وال إرادة لهم إال ما يرتضي���ه اهلل تعالى، وال رضى لهم إال 

ما يرتضيه خالقهم.
ومن هنا نّص أهل البيت   عل���ى أّنهم ال يّتبعون الهوى، 
وإّن ما عنده���م هو موجود عند رس���ول اهلل   فلذا صّح نس���بته 
إليه���م وصّح نس���بته إلى رس���ول اهلل  ، كم���ا صّح نس���بته إلى 

المتقّدم منهم أو المتأّخر. 
ففي بصائر الدرجات))) بس���نده عن عنبس���ة قال: سأل رجل أبا 
عبد اهلل  عن مس���ألة فأجابه فيه���ا. فقال الرج���ل: إن كان كذا 
وكذا ما كان القول فيها؟ فقال له: مه ما أجبتك فيه بشيء فهو عن 

رسول اهلل  ، لسنا نقول برأينا من شيء«.
فالرواية الشريفة هنا ناظرة إلى أّنهم   ليسوا من أصحاب 
الرأي والقياس واالستحسان، بل قولهم هو قول الحق، يتوارثونه 
ال بمعنى أّنهم   يقعد كّل واحد منهم مقع���د التلميذ الجاهل 
كي يتعّلم من أبي���ه المعلِّم، فلم نجد من ذلك عين���ًا وال أثرًا، بل 
إّنهم   ُيفاض عليهم، ويتوارثون بع���ض العلوم األخرى غير 

التي هي محّل اإلفاضة الدائمة عليهم من اهلل تعالى.

))( وكذا في الكافي، وعنهما جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج) ص29).
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ففي بصائر الدرجات))) بسنده عن داود ابن أبي يزيد األحول، 
عن أبي عبد اهلل  قال: س���معته يقول:»إّنا لو كّن���ا نفتي الناس 
 ،  برأينا وهوانا لكّنا من الهالكين، ولكّنها آثار من رسول اهلل
أصل علم نتوارثها كابراً عن كابر، نكنزها كما يكنز الناس ذهبهم 

وفضتهم«.
الرواي���ة ذك���رت أّن الم���وروث هو أص���ل عل���م، واألصل هو 
   ما يتفّرع علي���ه غيره، فهن���اك أصول عل���وم موروثة، وهم
ُيفّرع���ون على تل���ك األص���ول الحقيقّي���ة الواقعّية، كم���ا أّن هناك 
فيوضات دائمة أبدّية س���رمدّية، ال تنتهي، ألّن عّلة وسبب حدوث 
الفيض عليهم هو محّبة اهلل لهم، وهذا السبب كما هو سبب وعّلة 
في حدوث اإلفاضة فكذلك هو س���بب في دوامها واستمرارها إلى 

األبد، والمعلول ال ُبّد أن يكون موجوداً ما دامت عّلته موجودة.

))( جامع أحاديث الشيعة للسيد البروجردي ج) ص0)).
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هذا ما تيّس�ر لي تدوين�ه في ه�ذا المختص�ر، فأرجو 
م�ن اهلل العل�ي القدي�ر أن أك�ون ق�د وّفق�ت إلحي�اء 
أمرهم  ، وأرجو م�ن إخواني المؤمني�ن التأّمل 
والترّيث والتدّبر في ما مّر من مباحث، ول يس�تعجل 

في الحكم على شيء من تلك المباحث متسّرعًا.
وفي الختام من المناس���ب أن ُأجمل وُألّخص البحث، ولكّني 
وجدت أّن كلمات الس���ّيد السيس���تاني قد تكون أوق���ع في نفوس 

بعض، لذا آثرت أن أترك التلخيص له.
قال السيد السيس���تاني في محاضراته في كتاب )علل اختالف 
الحديث) - غير المطبوع- بقلم تلميذه الس���يد هاشم الهاشمي، 

قال في ص4): 
)الرواي���ة صريح���ة ف���ي تقس���يم وظيف���ة النب���ي  ؛ فت���ارة 
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تكون التبليغ فحس���ب، وذلك بالنس���بة لألحكام الت���ي جعلها اهلل 
تعالى، وت���ارة تكون التفويض، كما في بع���ض األحكام التي كان 

النبي   بنفسه مشّرعًا للحرام أو للواجب فيها).
وقال السيد السيستاني في المصدر المذكور أيضًا: 

)والحاصل، أن هذه الروايات الش���ريفة ت���دّل على وجود حق 
التش���ريع بالنس���بة للنبي  ، مضافًا إلى الرواي���ات العاّمة التي 
أشرنا إليها أّواًل، وأّن هذا الحق قد أعمل خارجًا، بحيث أصبحت 

األحكام التي بين أيدينا على قسمين: 
قسم من األحكام قد فرضها اهلل تعالى، وقس���م منها قد سنها 
النبي  ، س���واء كان���ت م���ن األح���كام التكليفي���ة أو األحكام 
الوضعية. وقد التزم بمثل هذا الرأي كثير من العلماء أمثال الش���يخ 

الكليني، والمحقق النائيني).
ثّم قال: )هناك بعض الروايات التي تدّل على أنه كّل ما فّوض 
للنبي   قد فّوض لألئم���ة   ما عدا النب���وة. ومن جملة ما 
فّوض له   حق التشريع الدائم، إذن فحق التشريع الدائم ثابت 

.(  لألئمة

وآخر دعوانا أن الحمد هلل رّب العالمين
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