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 الشكر والعرفان

ساتذة الكرام لى األم وما زال يقوم عمى ىذا البرنامج، وكذلك إتقدم بالشكر والعرفان لكل من قاأ
نجاحو، لى كل من سامى ما قدموه ويقدمونو من معمومات وكذلك إع ىم في قيام ىذا البرنامج وا 

وأُخص بالذكر الدكتور سرؼ نسيبة عمى صبره وجيده، وخاصة فيما يتعمق بيذه الرسالة، وما 
قدموه من كان لو من أثر إيجابي في إخراج ىذا البحث، وكذلك أشكر أساتذتي جميعًا لما 

مالحظات سواًء في المحاضرات أو األبحاث التي قدمتيا، والشكر موصول أيضًا لألستاذ دمحم 
 حسين، لما قام بو من عمل جاد في خدمة البرنامج  والشكر أيضًا إلى الزمالء بال استثناء.
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 التعريفات

 جميعا.ىو الذؼ لو الرياسة في الدنيا والدين  :اإلمام

 .الخير ، وقيل الداللة عمىلى المراشد المنجيةرشاد إ: ىو اإلفمر بالمعرو األ

قبيح ما تنفر وكذلك ت ،ليو النفس والشيوةنيي عما تميل إ، والر: المنع عن الشَ لمنكرالنهي عن ا
 (1).ىو ما ال يجوز في دين هللا تعالى، و منو الشريعة والعفة

لف رجل ، وىم إثنا عشر أعميو السالم مامة عميوا بالنص الجمي عمى إىم الذين قال :ماميةاإل
 (2).ي فرقة كبيرة من فرق الشيعة، وىىل صالة وصيامكانوا أ 

 (3)شيئا.ىو ما ال يعتد بو وال يفيد  :لباطلا

ذا لى معنى يحتممو إن معناه الظاىر إع ، صرف المفعرعصل الترجيع، وفي الشفي األ :لتأويلا
 (4).نةالذؼ يراه موافقا لمكتاب والس كان المحتمل

 : ىم الذين يأخذون من كل قشر لبابو، ويطمبون من ظاىر الحديث سره.ولي األلبابأ  

وىو إلى  ،في القمب من عمم ليام ما دفعوقيل اإل ،لفيض: ما يمقى في الروع بطريق اإللهاما
 وىو ليس بحجة عند العمماء إال عند الصوفية. ،لى غير استدالل بآية وال نظر في حجوالعمل إ

 (5).لكذبالسنة قوم ال يتصور تواطؤىم عمى ا: ىو الخبر الثابت عمى اترلتو ا

 (6): ىي ممكة اجتناب المعاصي مع التمكن منيا.لعصمةا
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مامة ال تخرج اإل نأواعتقدوا  (ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولامام بعد نو اإلإ :، وقالواىم الذين شايعوا عمياً  :لشيعةا
      (1).أوالدهعنو وعن 

   (2).وىي تجوز لغير هللا ،امر طوعىي موافقة األ :لطاعةا

 لمفعاموضع  تأممتمتى  ألنك ،لرأؼابعض وجوىو بغالب ن المشترك ما ترجح م :لمؤولا
 (3).إليوولتو فقد أ رأؼمعين بنوع  شيءلى رفت المفع عما يحتممو من الوجوه إوص

ظيار صدق إقصد بو  ،مقرونة بدعوػ النبوة ،مر خارق لمعادة داعية لمخير والسعادةأ: لمعجزةا
 (4).)ملسو هيلع هللا ىلص( نو رسول هللامن ادعى أ

  .لغة ىو العمم الذؼ ال شك معو :ليقينا

مطابقا لمواقع غير ممكن  ،اكذ إالنو ال يمكن أ اعتقادكذا مع  بأنوالشئ  اعتقادما اصطالحا فيو أ
 (5).لزوالا
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 ممخص ال

اعتمدت في دراستي ىذه عمى المنيج التحميمي والنقدؼ لنظرية الحكم في اإلسالم، ولمقيام بيذا 
فقد اعتدمت عمى الكتب الورقية المتوفرة في مكتبة الجامعة، ولكن المصدر األساسي ىو الكتب 

القضية التي أتناوليا، اإللكترونية، وقد استغرقت الدراسة ما يزيد عمى سنتين، وذلك لحساسية 
وكذلك ألىميتيا في الفكر السياسي اإلسالمي، أما بالنسبة لمشخوص فقد اعتمدت الدراسة عمى 

ممية البحث والتحميل ومرشدًا، وعمى جيودؼ الشخصية في عالدكتور سرؼ نسيبة مشرفًا وموجيًا 
 ادتيم وتيسرت لي.ضافة إلى االسترشاد بآراء النقاد والباحثين ممن توفرت موالنقد، باإل

لى فريقين، فيناك من إن حوليا المسممو  كان من دواعي تناولي ليذه القضية بسبب انقسامولقد 
ئف قيادية وسياسية، ذو طبيعة دينية بجانب ما لو من وظاىذا الحاكم  ن يكون نو ال بد وأيرػ أ

وسياسيًا في نفس الوقت، فال  دينياً  قائداً كان  (ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولستندين في رأييم ىذا عمى القول بأمُ 
من باطن النبوة، وأن  ن يكون أوبالتالي ال بد و ذو طبيعة دينية،  فوخمُ ن يكون الحاكم الذؼ يَ بد وأ

الذؼ  باإلماميوصي كل إمام  ، ومن ثم(ملسو هيلع هللا ىلص) و من عند الرسولتنصيبو ال يتم إال من عند هللا أ
 ون نظام الشورػ.فيم يعارض يميو، وعميو

 بعد الرسولتي ن يكون ىذا الحاكم الذؼ يأروريًا أنو ليس ضالمقابل، ىناك الفريق الذؼ يرػ أ في
وتو ن نبع في شخصو وحدة الدين والدنيا، وأكان يجم (ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولذو طبيعة دينية، ذلك أ (ملسو هيلع هللا ىلص)

نما  صمى  ن ميمة التبميغ التي قام بيا الرسولبعث من عند هللا، وألم تتم باالختيار من الناس وا 
تممت كممت لكم دينكم وأاتو، وبنزول قولو تعالى " اليوم أعن هللا قد انتيت بوف هللا عميو وسمم

 (1)سالم دينا".عميكم نعمتي ورضيت لكم اإل

لقضية، وما موقف ا الحجج التي يقدميا كل من الفريقين لمدفاع عن موقفو من ىذه وسأقوم بذكر
 ىا، ونحمميا تحمياًل دقيقًا.ورد الفريق اآلخر عمى ىذه الحجج، وكيف يقوم بنقد
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ىمية كبيرة في لى أحداث ذات أ إ وفي سياق عرضنا آلراء وحجج ىذين الطرفين، فسوف نتعرض
مامة بعد حقية عمي في اإلحول أػ عمى أنو دليل ا يرو مىذا الموضوع، منيا واقعة الغدير و 

ن لمتشاور واختيار من يخمف لسقيفة، والتي اجتمع فييا المسممو ، وكذلك واقعة ا(ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول
كنظام  موقف من تبنى الشورػ  في ىميةمة، وما ليذه الواقعة من أ ادة األفي قي (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول
ولنكون  عممًا أن المسممين منقسمون في رأييم بخصوص ىذين الموقفين ،اإلسالمي ف لمحكم
في صحة ىذا النظام، وما تم في  خالف ن ىناكن ىذا ليس رأؼ كل المسممين، إذ أين أدقيق
 نو كان من غير وجو حق.، وأاختيارسقيفة من ال

ء الشيعة لمدفاع عن آرائيم تناول الحجج التي قدميا وما زال يقدميا عممافإنني سوف أ ،وكذلك
عميو  مامة لعمين اإلاإلمامة ال تتم بالشورػ، وأ ئمة، وأنقفيم، سواًء في قضية عصمة األاومو 

 وال تصح لغيره، وىذا ما سنتطرق لو في فصل نشأة الفكر اإلمامي. السالم

خالل عرض سالم من كم في اإلورين واقعيين لقضية الحفي المقابل، فإننا سنتناول بعد ىذا منظ
ليما موقف مغاير ومناقض لموقف عمماء الشيعة، من كان ر ابن خمدون وابن تيمية، والذين أفكا

 مام أو الخميفة ىو القوة والقير والغمبة والعصبية.لقول بأن أىم شئ يجب توفره في اإلخالل ا

ىل ميا، و مامة من عدقضية وجوب اإل تناولسأ فإنني ما في الشق الثانيأ ،األولىذا في الشق 
، بيذا الواجب من خالل الشورػ؟ ، بحيث يقومواوالحلىل العقد م عمى أ ؟، أىي واجبة عمى هللا

وىذا ما سيقودنا لمحديث في مواضيع أخرػ تتعمق باإلمامة، منيا عصمة اإلمام وصفاتو 
كن مفي الزمان، أم من الم اً ومن لو الحق في اإلمامة وىل يجب أن يكون اإلمام واحد ،وواجباتو

كمو سيتم وىذا ، وىل يجب أن يكون األفضل في الزمان، أم ال؟ أن يكون ىناك أكثر من إمام؟،
 مامة.في اإلالتوحيد والعدل، الجزء العشرين،  بابو المغني في أالجبار من خالل تناول كتاب عبد

يكن ولعل أىم ما توصمت إليو من خالل ىذه الدراسة ىو أن الخالف الذؼ وقع بين المسممين لم 
نما كان خالًف سياسيًا، تقمص فيما بعد ىذا الشكل، وبالتالي فإنو  خالًف عقائديًا أو مذىبيًا، وا 
من الميم التأكيد عمى ىذه النقطة، وأن يتم اإلقرار بيذه الحقيقة من قبل عمماء الدين حتى يتوقف 

مثالية لقضية  سفك الدماء، وأن القضية في أساسيا ال تتعدػ الخالف حول نظرة واقعية وأخرػ 
 لنظرية الحكم، وبالتالي فال بد من عودة المسممين سنًة وشيعة من اإلقرار بيذه الحقيقة.

 و
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Abstract: 

Following the death of the prophet the issue of his succession in early Islamic history 

came to assume critical importance. Stated briefly, the major question that came to be 

addressed was the following: Should the prophet’s successor (and the umma’s ruler) 

assume both the religious and political functions formerly carried out by the prophet –

be both an imām as well as a khalīfa? To a large extent this issue still bears on the 

major divide in the contemporary Muslim world between sunnīs and shīʿites. 

 

Based on early as well as later secondary sources I set out in this thesis the relevant 

historical background to this question as well as the different arguments that formed 

the frame of debate over it. In doing this I try to show that what later became 

ideological differences between different Muslim parties simply began as a political 

competition over power. One of the first signs for this was the later use by the 

different parties of two major events -the shūrā or consultation that took place on the 

eve of the prophet’s death at al-saqīfa over who to succeed him, as well as a ḥadīth by 

the prophet at al-ghadīr that was assumed by Ali’s supporters to identify him as 

successor. Eventually, these two incidents came to typify two positions –sunnī and 

shīʿite- over the process of identifying the Muslim ruler. 

 

My thesis then elaborates on the different arguments presented by the different sides 

for their respective positions –why an imām combining political and religious 

functions is necessary, or why a khalīfa with a political function is sufficient- and 

ends with a comprehensive summary by the qāḍī ʿAbd al-Jabbār of the arguments for 

the necessity or otherwise of an imām (in the shīʿite) sense. 

 

Since my thesis highlights the issue of authority of the Muslim community as seen in 

terms of purely religious arguments, I have also included a chapter where a different 

lens is used by two early intellectual figures, Ibn Khaldūn and Ibn Taymiyyah, where 

actual authority is argued to arise and be sustained due to power (might, tribal 

solidarity, etc.). As I show, while these two authors do not ignore the religious 

arguments, they nonetheless emphasize a certain political ‘realism’ in their theories. 

 

Throughout, I have made sure to alert the reader to the different meanings attributed 

to the terms “imām” and “khalīfa”, the 

ir scriptural and etymological origins. A clear understanding of how these terms were 

understood by the different interlocutors provides the student with a clearer picture of 

the differences between them.   
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 مقدمة ال

ضية الحكم في اإلسالم كانت وما زالت ذات أىمية بالغة، ليس فقط لمباحثين اإلسالميين، إن ق
بل أيضًا لمكثير من الباحثين والمفكرين الغربيين، ولعل تناولي لقضية الحكم في اإلسالم، 
وخاصة فيما يتعمق بالحاكم المسمم، يقع ضمن مجموعة من الموضوعات التي يتركز البحث في 

قضية حوليا، ولوجود الكثير من النظريات السياسية والدينية حول ىذا الموضوع، مثل ىذه ال
والختالف اآلراء حول شخص ىذا الحاكم والدور الواجب عميو القيام بو، وكذلك طريقة تنصيبو 
وتعيينو، ىل ىي بالنص أم باالختيار من قبل أىل العقد والحل؟، فإن ىذا يدفعنا لطرح سؤال فيما 

اك ضرورة ألن يكون ىذا الحاكم دنيوؼ وديني في نفس الوقت؟، بمعنى أنو بجانب إذا كان ىن
قيامو بالدور المناط بو كحاكم لألمة يقوم بتجييز الجيوش، وتعيين الوالة والقضاة والحكام وما 

 إلى ذلك من مصالح دنيوية ال بد لمحاكم القيام بيا، فيل عميو بجانب ىذا التبميغ عن هللا؟.

ة الثانية والتي من الميم تناوليا والتركيز عمييا، فتتمثل في تنصيب اإلمام والخميفة، أما القضي
ىل ىي واجبة عمى هللا؟، أم يكون ىذا التنصيب بالنص من الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(؟، أم بالشورػ بين 

ن لم يكن بيذا أو بذاك، فبماذا وكيف يكون تنصيب ىذا اإلمام؟.  المسممين؟، وا 

ىذه النقطة تمثل محور خالف بين المسممين، فمصطمح الخميفة عند أىل السنة يقابمو ولعل 
اإلمام عند الشيعة، ومفيوم اإلمامة من أكثر المفاىيم التي دار البحث حوليا بين المسممين، ذلك 
إن اإلمامة من أساسيات العقيدة عند الشيعة اإلثنا عشرية، الذين يعتقدون بامتداد فترة التشريع 
اإلسالمي إلى اإلمام الثاني عشر، من منطمق أن األئمة ىم حمقة الوصل بينيم وبين أحكام 
السماء، ومثل ىذا البحث في أزمة الخالفة واإلمامة، ليس فقط بحثًا عن حوادث تاريخية، بل ىو 

 (1)آخر الزمان. أيضًا بحث في السمسمة القيادية في الفترة الممتدة من وفاة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( إلى
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ؤون الدولة ونحن نعتقد أن المسممين ورثوا نظامًا سياسيًا أعطى الحق في التفكير والبحث في ش
والحكم، حيث لم ُتفرض عمييم قيود تمنعيم من استعمال ىذا الحق، وقد تبين ىذا األمر منذ 
الساعة األولى حيث بدأوا يتداولون ويتشاورون ويعممون الفكر بغية الوصول إلى ما فيو 
مصمحتيم، وكان ظيور ذلك ألول مرة في اجتماع سقيفة بني ساعدة، وما كان من اختالف في 

 راء حول قضية الخالفة.اآل

ولقد كان في ترك الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( أمر تعيين وتنصيب اإلمام من بعده حكمة، تتمثل في عدم تقييد 
المسممين بقوانين جامدة، ربما تثبت األيام أنيا ال تتفق مع التطورات التي تحدث وال تتالءم مع 

لقوانين مرنة تعطي الفرصة لمعقل لمتفكير، الظروف واألحوال، وكذلك الرغبة في أن تبقى ا
 (1)ولمجماعة أن تشكل أنظمتيا وأوضاعيا وفقًا لممصالح المتجددة.

ولعل االجتماع الذؼ عقده المسممين في السقيفة يبين ويوضح أىمية ىذه المسألة، إذ أن ىذا 
االجتماع من لجوء إلى الشورػ  االجتماع كان قبل أن يتم دفن الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(، وما حدث في ىذا

بغية اإلتفاق عمى من يتولى أمر قيادة األمة وخالفة رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(، وىو دليٌل عمى سياسة 
 النظام اإلسالمي والتي تتفق وجوىر الدين.

المصدرين أصبحا  ورغم ما يجمع المسممون من كتاب هللا وسنة نبيو )ملسو هيلع هللا ىلص(، إال أن كاًل من ىذين
موضع خالف، وذلك لما كان من اختالف بين المسممين في فيم وتفسير وتأويل ما ورد في 
ىذين المصدرين، رغم أن ىذا االختالف لم يقع في جميع القضايا التي تناوليا القرآن والسنة، إال 

 (.أنو وقع في قضايا معينة من ضمنيا قضية الحكم والخالفة بعد وفاة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص
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، الطبعة السابعة، مكتبة دار التراث، مطابع المختار اإلسالمي، القاىرة النظرية السياسية اإلسالمية (الريس، دمحم ضياء الدين،1)
 .36-34، ص1976

 ط



 
 

نيا نيابة عن صاحب الشريعة في حراسة ولعمنا نجد في تعريف ابن خمدون لمخالفة واإلمامة بأ
مامًا، وىذا قياسًا عمى إمام الصالة في اتباعو  الدين وسياسة الدنيا، وأن القائم بيا يسمى خميفة وا 

، ما يتعارض مع نظرية من يرػ بعدم وجوب اإلمامة، بل أنو يقوض مذىبيم الذؼ (1)واإلقتداء بو
نيا ترسي قواعد العدل وبيا تقام مراسم الدين والدفاع يرػ بأن اإلمامة غير واجبة وال الزمة، إذ أ

 (2)عنو.

إنو لمن الميم أن نذكر عند تناولنا لنظرية الحكم في اإلسالم الخالفات في الرأؼ بين من يرػ 
وجوب أن يكون الحاكم الدنيوؼ لممسممين دينيًا، ومن ال يرػ ذلك، بل يعتقد أنو ليس من واجبات 

، وال بد من ذكر الخالف في وجو تنصيب اإلمام، ىل ىو من هللا؟، أم من اإلمام التبميغ عن هللا
أىل الحل والعقد؟، والخالف بخصوص الوظائف المتعمقة بو، والصفات الواجب توفرىا فيو، 
وخاصة صفة العصمة، بين من يرػ أنو ال بد لإلمام أن يكون معصومًا عن الخطأ، ومن ال 

 يرػ وجوب العصمة في اإلمام. 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________ 

 .244ص ،2013الطبعة الثانية، دار الفجر لمتراث  ( ابن خمدون، عبدالرحمن، مقدمة ابن خمدون، تحقيق أحمد الطاىر،1)

، منشورات دمحم عمي بيضون، دار الكتب العممية، الطبعة األولى نظام الخالفة في الفكر اإلسالميحممي، مصطفى،  (2)
 .384م، ص 2004ه، 1425بيروت،

 ؼ



 
 

ولقد قالت جميع الفرق اإلسالمية بوجوب إقامة السمطة ونصب اإلمام، بمعنى إقامة إمام وخميفة 
دون تمييز بين المصطمحين، باستثناء األصم من المعتزلة وبعض الخوارج، الذين قالوا بأنو إذا 

بيا فقد استندوا في ذلك تناصفت األمة ولم تتظمم ال يعد ىناك حاجة إلمام، أما من قال بوجو 
عمى أن أمر المسممين ال يصمح إال بإمام واحد يجمعيم ويمنع بعضيم من اإلعتداء عمى بعض، 
ىذا باإلضافة إلى أن إقامة السمطة ونصب اإلمام أو الخميفة لو أىمية كبيرة في تسيير شؤون 

الدنيوية وصاحبو،  الحكم، إال أنيم اختمفوا بعد ذلك حيث ربط البعض بين ميام ىذا المنصب
فأوجب قيامة عقاًل لضرورة تمام مصالح الدنيا، أما البعض اآلخر فرآه حجة لمدين ومصدرًا 

 (1)لمشريعة، لذلك أوجب نصبو عمى هللا، ذلك أنو لطف ال يتم التكميف إال بو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_______________________ 

 .249، ص 1989لمطباعة والنشر، طبعة دار الشروق األولى القاىرة، ( عمارة، دمحم، االسالم وفمسفة الحكم، دار الشروق 1)

 ك



 
 

 الدراسات السابقة

ىتم الكثير من الباحثين والمفكرين بمسألة الحكم في النظام اإلسالمي وكذلك شكل ىذا لقد ا 
النظام سواًء خالفة أو إمامة، وبينت ىذه الدراسات الفرق بين كال النظامين ومن ىي األطراف 

 البت بنظام اإلمامة ومن األطراف التي قالت بنظام الخالفة.التي ط

ويرػ عمارة في كتابو " اإلسالم وفمسفة الحكم"، أن الخالفة كنظام حكم بدأت بأبي بكر، ذلك أنو 
 (1)(.خمف رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( في قيادة األمة اإلسالمية وكان يسمى عمى ذلك خميفة رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص

أما بالنسبة لتعريف الخالفة، فإن عبدالجواد رجب يذكر في مؤلفو "معجم المصطمحات 
اإلسالمية"، أن الخالفة من األصل الثالثي خمف، ذلك أن الخميفة يخمف من قبمو، وأنو ال يقال 

 (2).خميفة هللا إال آلدم وداود لورود النص، وقيل يجوز، ذلك أن هللا استخمف البشر في األرض

مامة في القرآن والسنة"، أن الشيعة تذكر في مؤلفيا "اإل "الحبش "امتثال ن، فإأما بالنسبة لإلمامة
ة، ذلك أنيم يرون أن لإلمامة مفيومًا أوسع وأشمل مما ىو األمر عند غيرىم، إذ يعتقدون باإلمام

 (3)يرون أن اإلمام نموذجًا لإلنسان الكامل الذؼ ال تشوبو شائبة.

ؼ، فيرػ في كتابو "أصول مذىب الشيعة اإلمامية اإلثني عشرية"، أن الشيعة يعتبرون أما القفار 
مفيوم اإلمامة كمفيوم النبوة ومساٍو لو، ذاك أنو وكما أن هللا يصطفي من خمقو أنبياء ورسل، 

  (4)فإنو كذلك يصطفي أئمة يقيم الحجة بيم ويؤيدىم بالمعجزات.

  

____________________ 

 .30ص ، م.س،1989عمارة (1)

 83صالقاىرة،  ،2002 ولىالطبعة األ ،دار اآلفاق العربية ،حات اإلسالمية في المصباح المنيرمعجم المصطم ،، عبدالجوادرجب( 2)

 .25م.سه، 1427الحبش (3)
الطبعة األولى اإلمامية االثني عشرية/ عرض ونقد، المجمد األول، صول مذىب الشيعة ( القفارؼ، ناصر بن عبدهللا بن عمي، أ4)

 .655م، ص1993ه، 1414

 ل



 
 

ة، فإن عمارة يرػ في كتابو "اإلسالم وفمسفة الحكم"، أن اإلتجاه ة مصطمح اإلمامأما بالنسبة لنشأ
العام لدػ الباحثين يذىب إلى أن نشأة ىذا المصطمح قد ارتبط بنشأة الفكر النظرؼ الشيعي في 

لك أن ىذا المصطمح لم يطمق عمى أبي بكر موضوع اإلمامة، أؼ أنو أتى في مرحمة الحقة، ذ
 (1)أو عمر أو عثمان.

ويرػ ىؤالء أن الخالفة أو اإلمامة قد ارتبطت في البدء ارتباطًا وثيقًا بنظام الشورػ، حيث يرػ 
الصالبي أن الشورػ من الموازم الضرورية لإليمان، وىي من الصفات المميزة لممسممين عن 

 (2)انيم إال بوجود ىذه الصفة بينيم.غيرىم، ذلك أنو ال يكتمل إيم

الحق اإلليي) الثيوقراطية(، ب الشورػ في اإلسالم يتعارض أصاًل مع مذى أن مبدأ حممي يرػ و  
والذؼ يستند عمى أن السمطة مصدرىا هللا، وأن الدولة عبارة عن نظام إليي، وىذه نظرية حكم 

الناس، فيم في غنى عن ىذه البيعة من  وفقيا المموك واألباطرة ولم تستند عمى تمقي البيعة من
 (3)خالل ىذه السمطة اإلليية.

موضوع الحكم من منطمق العرض التاريخي ألحداث ووقائع جرت  المذكورة تاوقد تناولت الدراس
ن السنة والشيعة في موضوع دات كل مبيان آراء ومواقف ومعتقوكذلك ت ،في التاريخ اإلسالمي
ذين ا الموضوع من خالل تناول الحجج التي قدميا كل من ىتناول ىذالحكم، أما نحن فسن

لمطرف اآلخر، وكيف  كل طرف نتقادات التي وجيياالفريقين لمدفاع عن موقفو ورأيو، وكذلك اال
 نتقادات اآلخر.كل من ىذين الطرفين عمى ا يرد

 رل ىذه الحجج التي يقدمونيا ومحاولة شرح المعاني المبيمة واألفكار غيونحم وسنوضح
وكيف ؤلفات لكال الطرفين سواًء السنة أو الشيعة، عمى مالواضحة، ومن أجل ىذا سنعتمد 

 . يقومون بعرض أفكارىم ومعتقداتيم التي يؤمنون بيا

______________________ 

 .34-33م.س  ،1989(عمارة1)

 .105ص لمنشر والتوزيع والترجمة سة إقرأ/ القاىرة، مؤس2010لصالبي، عمي دمحم، الشورػ فريضة إسالمية، الطبعة األولى ا (2)

 .30، م.س، ص م2004حممي  (3)

 م



 
 

 األولالفصل 

___________________________________________________ 

 حديث الغدير وحادثة السقيفة

 تقديم

ىمية وىذا نظرًا إلى األ سالميحداث في التاريخ اإلن أىم األتعتبر حادثة الغدير والسقيفة م
 .(ملسو هيلع هللا ىلص) ة لياتين الواقعتين في الحياة السياسية لممسممين بعد وفاة الرسولالكبير 

الحجة الحرام بعد  فقد انبثق من حادثة الغدير التي وقعت في الثامن من ذؼحديث الغدير  أما
ذا الموقع، في ى (ملسو هيلع هللا ىلص)وقد سمي بيذا اإلسم نسبة إلى غدير خم، حيث جمع الرسول فتح مكة، 

الرسول  بعد وفاةوقد ترتب عمى ىذه الواقعة وىذا الحديث مجموعة من اآلراء والمواقف المتعددة 
 في فيم وتفسير ما جاء في حديث الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(.وذلك لإلختالف الذؼ جرػ  (ملسو هيلع هللا ىلص)

، وكان ليذه الخطبة أىمية خاصة (ملسو هيلع هللا ىلص)كانت ىذه الخطبة في آخر حجة حجيا الرسول حيث 
عمي بن أبي طالب دل عمى حق  (ملسو هيلع هللا ىلص) عند المسممين، ذلك أن ىناك من رأػ أن قول الرسول

يمثل نص صريح ال لبس فيو، في الوقت  (ملسو هيلع هللا ىلص) عميو السالم في إمامة األمة، وأن ما قالو الرسول
 (1)ال يدل عمى ذلك. (ملسو هيلع هللا ىلص)حديث الرسول ؼ رأػ فيو آخرون أن الذ

مين، مأما حادثة السقيفة  فيي أيضًا من األحداث ذات األىمية البالغة في الحياة السياسية لممس
ن لمبدأ الشورػ بعد الرسول يدلياًل واضحًا عمى تطبيق المسمم إذ أن ىناك من يرػ أنيا تمثل

 ؤخذ برأؼ آخرين.نيا اقتصرت عمى فئة من الصحابة ولم يُ تبار أعمى اع ،ػ ذلكومن ال ير  (ملسو هيلع هللا ىلص)

اآلراء والمواقف المختمفة  تحميلو  وما جرػ فييماإنو من الميم ذكر ىاتين الحادثتين وعميو، ف
  بينيم كما تناولو الرواة في تراثنا اإلسالمي.

_____________________ 

 -ميني، الغدير في الكتاب والسنة واالدب، الجزء االول، مؤسسة االعممي لممطبوعات، بيروتبدالحسين أحمد األالنجيفي، ع (1) 
 .3، ص1414لبنان، 
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 األول المبحث

 حديث الغدير 

حاديث التي عمييا خالف، بين من يرػ طمق عميو حديث الغدير، من أىم األإن الحديث الذؼ ي
صمى  مامة وخالفة الرسولاإل في (المعميو الس) أن في ىذا الحديث نص صريح عمى حق عمي

فيمو الخاص لما ورد في الحديث،  ، ومن ال يرػ ذلك، ولكل من ىذين الطرفينهللا عميو وسمم
كان  (ملسو هيلع هللا ىلص)ن الرسول أحيث  ،)غدير خم( من الميم ذكر السياق الذؼ ورد فيو حديث الغديرو 

ن ا  ليك من ربك، و إنزل أُ الرسول بمغ ما  يياأى " يا لطريق نزل قولو تعالوفي ا لمدينةالى إ خارجاً 
 (1).لم تفعل فما بمغت رسالتو "

م خطب فقال " لقد ث ،لى جانبوإ اً الناس عند غدير خم، ودعا عمي (ملسو هيلع هللا ىلص) وللرسفقد جمع ا ،وعميو
كتاب هللا  ،نالثقميني تارك فيكم ا  و  ،الدنياغادركم من ىذه ني مُ ا  يب، و ني مجا  لى ربي و إعيت دُ 

، قال " ولى منكم بأنفسكم " قالوا: بمىألست أ خذ بيد عمي ورفعيا وقال "أثم  ،ىل بيتيأ وعترتي 
خذل من أنصر من نصره، و امن وااله وعاد من عاداه، و  لِ آلميم و ، اه فعمي موالهمن كنت موال

 (2).در الحق معو حيثما دار"أخذلو و 

 ،اإلسالمالحكم في  حداث اليامة في قضيةمسمة من األذا الحديث كان بداية سولعمنا نرػ أن ى
وما كان بعدىا من  ،اإلسالميحداث في التاريخ ن ىذا الحديث والواقعة من أىم األحيث أ
 من خالفات.  في آراء المسممين، وما حدث أيضاً  اختالف

 

 

_______________________________ 

   .76 /5رقم  المائدةسورة  (1)
، ه  1429السالم  دار  ،األولىبعة ، الطشيع وتطورهالجزء الثاني، نشأة الت، اإلسالمنشأة الفكر الفمسفي في  ،مي ساميعلنشار، ا (2)

 .679ص
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حاديث الصحيحة مؤلفو سمسمة األ لباني فيفقد ذكر األ ،وقد وردت روايات متعددة لحديث الغدير
لنبي عميو السالم من لما دفع ا قال"بي الطفيل أ نرقم عقال" ورد عن زيد بن األ حديث الغدير
 ني تاركٌ ا  و  ،عيت فأجبتال: كأني دُ ، ثم قمر بدوحات فقممنأنزل غدير )خم(، و  حجة الوداع 
، روا كيف تخمفوني فييماىل بيتي، فانظأ وعترتي  هللاكتاب  خر،كبر من اآلأحدىما أ، فيكم الثقمين

خذ بيد أثم   موالؼ وأنا ولي كل مؤمن "،ن هللاإ" :ثم قال الحوضما لن يتفرقا حتى يردا عمي فإني
 (1)، وعاد من عاداه ".من وااله لِ آالميم و  ،ذا وليو، فيرضي هللا عنو فقال "من كنت وليو عمي

ونجد رواية أخرػ في سنن ابن ماجة، حيث يقول" حدثني عمي بن دمحم، ثنى أبو الحسين، 
دؼ بن ثابت عن البراء بن عازب، أخبرني حماد بن سممة، عن عمي بن زيد بن جدعان، عن ع

قال: أقبمنا مع رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( في حجتو التي حج، فنزل في بعض الطريق، فأمر الصالة 
جامعة، فقال" ألست أولى بالمؤمنين من أنفسيم؟، قالوا: بمى، قال: ألست أولى بكل مؤمن من 

 (2).الميم واِل من وااله، الميم عاِد من عاداه" من أنا مواله، نفسو؟"، قالوا: بمى، قال" فيذا ولي

قد حان،  وعميو، فإنو يبدوا أن الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( ومن خالل ما ورد في ىذا الحديث كان يعمم أن أجمو
وأن ىذه الخطبة التي يخطبيا سوف تكون آخر خطبة لو، لذلك فقد أراد أن يوضح مكانة آل 

صمى  هتاب هللا وأىل بيتو بالثقمين يدل عمى مكانة ىذين الثقمين عندالبيت، ولعل قولو ووصفو لك
هللا عميو وسمم، ولعل قولو " فانظروا كيف تخمفوني فييما"، أراد من خاللو التنبيو عن أىمية كتاب 

 .هللا وىو القرآن وأىل بيتو )ملسو هيلع هللا ىلص(، وكأنو يوصي المسممين بيما، ذلك أنيما سيردا عميو الحوض

ولعل ما يمكنني أن ألحظو في ىاتين الروايتين ىو ذكره لعمي ودعائو بأن يوالي هللا من يواليو 
ويعاِد من يعاديو، إال أن ىذا ال يدل بشكل جازم عمى أنو أراد بو اإلمامة من بعده، فالمواالة ىنا 

 تعني النصرة والمعونة والتثبيت، وىو ما يظير لنا من صريح العبارة.

________________________________ 

 ،1750حديث رقم  ،الجزء الرابع ،حاديث الصحيحة وشئ من فقييا وفوائدىاسمسمة األ، (1999 ناصر الدين) تدمحم ،األلباني (1)
  . 330ص ب.ت،رف، المعاوتوزيع مكتبة  نشر

ب العربية، حقق نصوصو دمحم  فؤاد ( ابن ماجة، الحافع أبي عبدهللا بن يزيد القزويني، سنن ابن ماجة، دار احياء الكت2)
 .43عبدالباقي، ب.ت، الجزء األول، باب فضل عمي بن أبي طالب، ص
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بين من أولو عمى اعتبار القدر والمزية  ،(ملسو هيلع هللا ىلص) حول المقصود بقول الرسولن لقد اختمف المسممو و 
 اً صريح دليالً  تمثل بين من رأػ في ىذه الروايات، و )عميو السالم( لعمي (ملسو هيلع هللا ىلص) التي منحيا الرسول

، ولكن وبغض النظر عن (ملسو هيلع هللا ىلص) بعد الرسول واإلمامةفي الخالفة  عميو السالم عمى حق عمي
ن ما ورد وأ ،اإلمامةمام أو وايتين لم يرد فييما لفع اإلن الر يل ىاتين الروايتين، فنحن نالحع أتأو 

كحاكم  مامإلة بمصطمح احول تمسك الشيع ولعل ىذا يطرح تساؤالً ىو الخالفة والوالية، 
، وبالتالي أطمقوه من ذكر لمفع إمام في آيات عديدة استندوا لما جاء في القرآن فيل، لممسممين

 .؟عمى الحاكم المسمم

 عميو السالم ثبات أحقية عميالحديث وىذه الحادثة إل ا عمى ىذاوعميو، فقد استدل الشيعة واستندو 
مامة األ(ملسو هيلع هللا ىلص)في خالفة رسول هللا  في  (ملسو هيلع هللا ىلص)وأن ىذا نص صريح من الرسول مة من بعده، ، وا 

 في ذلك. عميو السالم عمي ىذا، وال يجوز ألحد بعد ذلك نفي حق

أراد من ( ملسو هيلع هللا ىلص) ن ىذه الواقعة والحديث المرتبط بيا ال يدلل بشكل عمى أن الرسولإال أننا نرػ أ
صمى ) عمى مكانة عمي عند الرسول خالل ما ذكره إثبات حق عمي في إمامة األمة، ولكنيا تدل

و منو، حتى قولو " الميم واِل من وااله وانصر من نصره وأخذل من ربِ وحبو لو وقُ  (هللا عميو وسمم
أراد بذلك أن يكون  (ملسو هيلع هللا ىلص) لخذلو" تدل عمى المواالة والوقوف معو ونصرتو، وال تدل عمى أن الرسو 

ليذا الحديث قادىم  ن تأويل الشيعة إال أالخميفة من بعده أو توليتو أمر األمة،  عميو السالم عمي
 عميو السالم ان حق عميراد من خالل ما قالو في حديث الغدير تبيأ (ملسو هيلع هللا ىلص)عتقاد بأن الرسول لال

مامة األ متثااًل (، املسو هيلع هللا ىلص) ة من بعده، وىم يستندون عميو كتصريح جمي من الرسولمفي خالفتو وا 
 مامة عميمتو بأمر إ، وأن ىذا األمر يتمثل في إخبار أليوهللا حين أمره أن يبمغ ما أنزل إ ألمر

ون مبمغًا ألمر هللا ذلك، فمن يك (ملسو هيلع هللا ىلص)ن لم يفعل الرسول وخالفتو لو، وبالتالي فإ (عميو السالم)
  ورسالتو التي أمره هللا سبحانو وتعالى بيا. 
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 الثاني مبحثال

 السقيفةحادثة  

من ( ملسو هيلع هللا ىلص) المسممين بعد وفاة الرسول ُأولي األمر من جرػ بين اجتماعأول  *تعد حادثة السقيفة
( ملسو هيلع هللا ىلص)بعد وفاة الرسول  ، وقد وقعت ىذه الحادثةكمفي الح (ملسو هيلع هللا ىلص) أجل التداول فيمن يخمف الرسول

 السقيفةنصار في ىذه جتمع بعض األحيث ا بحسب رواية الطبرؼ، ،في سقيفة بني ساعدة
لمسامع عمر بن   ا االجتماعمر ىذأوقد بمغ  (،ملسو هيلع هللا ىلص) مر خالفة رسول هللاأوالتداول في لمتشاور 
 .خبره بما سمعأبي بكر و ألى إفذىب  ،أمير ممير ومنكأ الون منوأنيم يقو  الخطاب

 الطبرؼ" حدثنا ىشام بن دمحم، عن أبي محنف، قال: حدثني عبدهللا ابن عبدالرحمن يروؼ حيث 
لما ُقِبض اجتمعت األنصار في سقيفة بني ساعدة،  (ملسو هيلع هللا ىلص)بن أبي عمرة األنصارؼ، أن النبي 

ألمر بعد دمحم عميو السالم سعد بن عبادة، وأخرجوا سعدًا إلييم وىو مريض، فقالوا: نولي ىذا ا
بنو أو بعض بني عمو: إني ال أقدر لشكواؼ أن ُأسِمَع القوم كميم كالمي، ما اجتمعوا قال إلفم

مني قولي فأسمعيموه، فكان يتكمم ويحفع الرجل قولو، فيرفع صوتو فيسمع أصحابو،  ولكن تمقَ 
ثنى عميو: يا معشر األنصار، لكم سابقٌة في الدين وفضيمٌة في اإلسالم هللا وأ ن حمدد أفقال بع

ع عشرة سنة في قومو يدعوىم إلى عبادة ًا عميو السالم مكث بضليست لقبيمة من العرب، إن دمحم
وكان ما كانوا يقدرون عمى الرحمن وخمع األنداد واألوثان، فما آمن بو من قومو إال رجاٌل قميل، 

عوا رسول هللا، وال أن ُيِعزوا ديَنو، وال أن يدفعوا عن أنفسيم ضيمًا ُعُموا بو، حتى إذا أراد نِ مَ أن يُ 
والمَنَع لو كم هللا اإليمان بو وبرسولو، قبكم الفضيمة، ساق إليكم الكرامة وخصكم بالنعمة، فرز 

وأثقمو عمى منكم، شد الناس عمى عدوه ولدينو، والجياد ألعدائو، فكنتم أصحابو، واإلعزاز لو وأل
وأعطى البعيد المقادَة صاغرًا عدوه من غيركم، حتى استقامت العرب ألمر هللا طوعًا وكرىًا، 

داخرًا، حتى أثخن هللا عز وجل لرسولو بكم األرض، ودانت بأسيافكم لو العرب، وتوفاه هللا وىو 
 عنكم راٍض، وبكم قرير عين، استبدوا بيذا األمر فإنو لكم دون الناس،

__________________ 

سقيفة بني ساعدة: نسبة الى بني ساعدة، وىم بطن من الخزرج، وكانت ىذه السقيفة بمثابة دار ندوة، في مكة، فكانت عادة االنصار *

 .36م.س، 1976الريس /المصدر:أن يجتمعوا فييا لمتشاور في شؤونيم العامة، كما كانت عادة قريش أن يجتمعوا في دارىم.
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ن قد وفقت في الرأؼ وأصبت في القول، ولن نعدوا ما رأيت، ونوليك ىذا بأجمعيم: أفأجابوه 
ثم إنيم ترادوا الكالم بينيم، فقالوا: فإن أبت األمر، فإنك فينا َمقَنٌع ولصالح المؤمنين رضا، 

، مياجرة قريش، فقالوا: نحن المياجرون وصحابة رسول هللا األولون، ونحن عشيرتو وأولياؤه
، ولن نازعوننا ىذا األمر بعده! فقالت طائفة منيم: فإنا نقول إذًا: منا أمير ومنكم أميرٌ فعالم ت

 (1)مر أبدًا، فقال سعد بن عبادة حين سمعيا: ىذا أول الوىن!.نرضى بدون ىذا األ

عمي بن فأرسل إلى أبي بكر وأبو بكر في الدار و ، (ملسو هيلع هللا ىلص)وأتى عمر الخبر، فأقبل إلى منزل النبي 
خرج إلي، ن افأرسل إلى أبي بكر أ، (ملسو هيلع هللا ىلص)أبي طالب عميو السالم دائٌب في جياز رسول هللا 

ل، فأرسل إليو أن قد حدث أمٌر ال بد لك من حضوره، فخرج إليو، فقال: فأرسل إليو: إني مشتغ
ىذا األمر سعد بن أما عممت أن األنصار قد اجتمعت في سقيفة بني ساعدة، يريدون أن يولوا 

! فمضيا مسرعين نحوىم، فمقيا أبا ميرعبادة، وأحسنيم مقالٌة من يقول: منا أمير ومن قريش أ
عبيدة بن الجراح، فتماشيا إلييم ثالثتيم، فمقييم عاصم بن عدؼ وعويم بن ساعدة، فقاال ليم: 

فقال عمر بن الخطاب: وا وىم مجتمعون، ما تريدون، فقالوا: ال نفعل، فجاؤ ارجعوا فإنو ال يكون 
أتيناىم، وقد كنت زورت كالمًا أردت أن أقوم بو فييم، فمما أن دفعت إلييم، ذىبت ألبتدأ 
المنطق، فقال لي أبو بكر: رويدًا حتى أتكمم ثم انطق بعد بما أحببت، فنطق، فقال عمر: فما 

 أو زاد عميو.أتى بو وقد أردت أن أقولو إال  كنت شيء

رسواًل  عميو، ثم قال: إن هللا بعث دمحماً دالرحمن: فبدأ أبو بكر، فحمد هللا وأثنى فقال عبدهللا بن عب
ويزعمون أنيا إلى خمقو، وشييدًا عمى أمتو، ليعبدوا هللا ويوحدوه وىم يعبدون من دونو إليًة شتى، 

نما ىي من حجٍر منحوت، وخشٍب منجور، ثم قرأ: " ويعبدون  ليم عنده شافعٌة، وليم نافعة، وا 
 (2).ن دون هللا ما ال يضرىم وال ينفعيم، ويقولون ىؤالء شفعاؤنا عند هللا "م

 

_______________________ 

الطبعة الثانية، الجزء  دمحم أبو الفضل إبراىيم، قتحقي(الطبرؼ، أبي جعفر دمحم بن جرير، تاريخ الطبرؼ، تاريخ الرسل والمموك، 1)
 .219-218، ص 1996الثالث، دار المعارف/ مصر

 .18/ 10سورة يونس رقم  (2)
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عمى العرب أن يتركوا دين آبائيم،  مظُ عَ ، فَ (2)وقالوا: " ما نعبدىم إال ليقربونا إلى هللا زلفى "
يمان بو، والمؤاساة لو، والصبر معو عمى ين األولين من قومو بتصديقو، واإلفخص هللا المياجر 

وا لقمة يستوحش ممليم مخالف، زاٍر عمييم، فشدِة أذػ قوميم ليم، وتكذيبيم إياىم، وكل الناس 
وآمن باهلل جماع قوميم عمييم، فيم أول من عبد هللا في األرض عددىم وشنف الناس ليم، وا

، وبالرسول، وىم أولياؤه وعشيرتو، وأحق الناس بيذا األمر من بعده، وال ينازعيم ذلك إال ظالم
الدين، وال سابقتيم العظيمة في اإلسالم، ر فضميم في نكَ وأنتم يا معشر األنصار، من ال يُ 

رضيكم هللا أنصارًا لدينو ورسولو، وجعل إليكم ىجرتو، وفيكم ِجمُة أزواجو وأصحابو، فميس بعد 
المياجرين األولين عندنا أحٌد بمنزلتكم، فنحن األمراء وأنتم الوزراء، ال تفتانون بمشورة، وال نقضي 

   (3)دونكم األمور.

ممكوا عميكم أمركم، فإن الجموح، فقال: يا معشر األنصار، أاب بن المنذر بن بقال: فقام الحُ 
صدر الناس إال عن رأيكم، جترغ عمى خالفكم، ولن يُ جترغ مُ يَ  ولنالناس في فيئكم وفي ظمكم، 

نما ينظر الناس إلى نجدةلو العدد والمنعة والتجربة، ذوو البأس والو أنتم أىل العز والثروة، وأ ، وا 
ون، وال تختمفوا فيفسد عميكم رأُيكم، وينتقض عميكم أمركم، فإن أبى ىؤالء إال ما سمعتم، ما تصنع

 فمنا أمير ومنيم أمير.

ثنان في قرن! وهللا ال ترضى العرب أن يؤمروكم ونبييا من فقال عمر: ىييات ال يجتمع إ
ولنا بذلك  ىم منيم،غيركم، ولكن العرب ال تمتنع أن تولي أمرىا من كانت النبوة فييم وولي أمور 

مارتو،  عمى من أبى من العرب الحجة الظاىرة والسمطان المبين، من ذا ينازعنا سمطان دمحم وا 
 ونحن أولياؤه وعشيرتو إال مدٍل بباطل، أو متجانٍف إلثم، ومتورط في ىمكة!.

 

 

___________________________ 
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أيديكم، وال تسمعوا مقالة ىذا  فقام الحباب بن المنذر فقال: يا معشر األنصار، اممكوا عمى
صحابو فيذىبوا بنصيبكم من ىذا األمر، فإن أبوا عميكم ما سألتموه، فاجموىم عن ىذه البالد، وأ

ليذا الدين من دان وتولوا عمييم ىذه األمور، فأنتم وهللا أحق بيذا األمر منيم، فإنو بأسيافكم دان 
ممن لم يكن يدين، أنا جذيميا المحكك، وُعذيقيا الُمرجب!، أما وهللا لئن شئتم لنعيدىا جذعة، 

 (1)فقال عمر: إذًا يقتمك هللا! قال: بل إياك يقتل!.

 فقال أبو عبيدة: يا معشر األنصار، إنكم أول من نصر وآزر، فال تكونوا أول من بدل وغير.

إنا وهللا لئن كنا أولى فضيمة  ،نصاريا معشر األأبو النعمان بن بشير فقال: فقام بشير بن سعد 
في جياد المشركين، وسابقٍة في ىذا الدين، ما أردنا بو إال رضا ربنا وطاعة نبينا، والكدح 
ألنفسنا، فما ينبغي لنا أن نستطيل عمى الناس بذلك، وال نبتغي بو من الدنيا عرضا، فإن هللا ولي 

من قريش، وقومو أحق بو وأولى، وأيم هللا ال يراني هللا أنازعيم  (ملسو هيلع هللا ىلص)ينا بذلك، أال أن دمحم المنة عم
 أبدا، فاتقوا هللا وال تخالفوىم وال تنازعوىم!. ىذا األمر

فقال أبو بكر: ىذا عمر، وىذا أبو عبيدة، فأييما شئتم فبايعوا، فقاال: ال وهللا ال نتولى ىذا األمر 
ثنين إذ ىما في الغار، وخميفة رسول هللا عمى الصالة، ، فإنك أفضل المياجرين وثاني اميكع

مر عميك! ابسط أن يتقدمك أو يتولى ىذا األ لو أفضل دين المسممين، فمن ذا ينبغي والصالةُ 
 (2)يدك نبايعك.

نذر: يا بشير بن فمما ذىبا ليبايعاه، سبقيما إليو بشير بن سعد، فبايعو، فناداه الحباب ابن الم
سعد: عقتك عقاق، ما أحوجك إلى ما صنعت، أنفست عمى ابن عمك اإلمارة!، فقال: ال وهللا، 

 ولكني كرىت أن أنازع قومًا حقًا جعمو هللا ليم.

 

 

___________________________ 

 .221-220م.س  ،1996(الطبرؼ 1)

 .221 م.ن ،1996(الطبرؼ 2)

8 



 
 

مير إليو قريش، وما تطمب الخزرج من تأوما تدعو ن سعد، ولما رأت األوس ما صنع بشير ب
وهللا لئن وليتيا  د النقباء:سعد بن عبادة، قال بعضيم لبعض، وفييم ُأسيد ابن ُحضير، وكان أح

فقوموا الخزرج عميكم مرة ال زالت ليم عميكم بذلك الفضيمة، وال جعموا لكم معيم فييا نصيبًا أبدًا، 
وعمى الخزرج ما كانوا أجمعوا  يعوه، فانكسر عمى سعد بن عبادة ا إليو فباأبا بكر، فقامو  فبايعوا

 (1)."لو من أمرىم

إال أن ما يثير االنتباه في رواية الطبرؼ ىو اجتماع األنصار في السقيفة دون المياجرين، في 
الوقت الذؼ كان من المفترض أن يتم دعوة المياجرين أيضًا، وىو ما كان قبل أن يتم دفن 

ن في تجييز الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(، وكذلك اختيارىم ن منشغميوقت الذؼ كان فيو المسمميرسول، في الال
لسعد بن عبادة لخالفة رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( دون التشاور مع قسم ميم من الصحابة وىم المياجرين، 

ا بعين اإلعتبار مرض سعد بن عبادة، وىذا ما ورد أىل النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( وعشيرتو، حتى أنيم لم يأخذو 
فإن ىذا القول يطرح التساؤل وعميو،  في الرواية حين قال" وأخرجوا سعدًا إلييم وىو مريض" 

ما يظير  وربما غير قادر عمى تولي ىذا األمر، وىو ،حول رغبتيم في تولية سعد وىو مريض
سماع و لعدم قدر لنا واضحًا جميًا حين طمب من إبنو أن يتمقى من تو عمى رفع صوتو وا 

الحاضرين، ولعل ىذا يدل عمى أنيم أرادوا حقيقًة التمسك بالسمطة ومحاولة اقناع اآلخرين بذلك، 
 وليس التشاور لموصول إلى ما يمكن أن يرضي جميع األطراف.

 ونرػ أن ما ذكره سعد من فضل األنصار، فقولو بأن لألنصار سابقًة في الدين وفضيمًة في
ا بين األنصار وباقي قبائل العرب، اإلسالم ليست لقبيمة من العرب، تدل عمى المقارنة التي أجراى

بحيث أنو يرػ أن األنصار، قومو وعشيرتو، ىم السباقون لإلسالم ونصرة ىذا الدين، وعميو فميم 
 عشيرتو.بيذا مزية عمى باقي قبائل العرب، بما فييم قريش أىل النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( و 

ومن ثم نراه ينتقل لمحديث عن المياجرين، أىل النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( وعشيرتو، حيث ذكر محاسنيم 
وصبرىم عمى اإلبتالء واألذػ الذؼ تعرضوا لو عمى يد كفار قريش، وكذلك خروجيم من ديارىم 

 وتركيم ألمواليم في سبيل الدعوة.

_____________________________ 
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ين بضَع عشرة سنة يدعوىم لإلسالم، مكوث الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( في قومو المياجر  ه عنذكر  ما وكذلك
الرسول  عدم قدرة المياجرين عمى منع األذػ الذؼ تعرض لوولكن لم يؤمن بو إال عدد قميل، و 

يضًا قادرين عمى أن يعزوا دين اإلسالم أو أن يمنعوا عمى يد كفار قريش، ولم يكونوا أ )ملسو هيلع هللا ىلص( 
 .ىم أيضاً  األذػ الذؼ تعرضوا لو

ثم نراه ينتقل بعد ذلك لذكر مكانة ودور األنصار، فيم كما يرػ من أعز دين هللا ونصر نبيو 
ى أعداء هللا )ملسو هيلع هللا ىلص(، وكذلك جيادىم ووقوفيم ضد أعداء ىذا الدين، فيم بحسب رأيو أشُد الناس عم

، وليذا يرػ لى انصياع العرب ليم بقوة سيوفيمدػ إ، وىذا ما أورسولو )ملسو هيلع هللا ىلص(، وأثقميم عمى عدوه
 أن رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( توفي وىو عنيم راٍض وبيم قرير عين.

يدوه، وأنو قد اار عمى ما قالو سعد حين وافقوه و قدمو األنص ومن ثم يمكننا أن نرػ الرد الذؼ
 في الرأؼ وأصاب في القول، وبيذا فإنيم انصاعوا لو ولما رآه. قَ فِ وُ 

عمى ما عزموا  إال أنيم بعد ذلك أخذوا يفكرون بما سوف يقولو المياجرون، وىل سيوافقونيم
ا أمير لن يرضوا بما توافقوا عميو، وىنا نرػ الرد الذؼ يقدمونو بالقول " منأمرىم عميو، أم أنيم 

 أمير"، وىذا ما أثار حفيظة سعد بن عبادة حين قال" وىذا أول الوىن". ممنكو 

 م دون التشاور مع المياجرين.يىذا كان موقف األنصار وما جرػ خالل حديث

بكر وعمر وأبي عبيدة،  عدؼ وعويم بن ساعدة حين لقوا أبو ومن ثم نرػ ما قالو عاصم بن
ريدون"، ولعل ىذا أيضًا يدل بما ال يدع مجااًل لمشك حيث قالوا ليم" إرجعوا فإنو ال يكون ما ت

 عمى أن األنصار لم يكونوا يرغبون بأن يتولى المياجرون الخالفة بعد الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(.

وبعد ذلك نأتي إلى ما قالو أبو بكر، وما ورد في حديثو، وذكره لألذػ الذؼ تعرض لو 
ميو، حيث أنيم لم يتركوا الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(، ولم يرتدوا عن المياجرون عمى يد كفار قريش وصبرىم ع

وبحسب رأيو،  ،وعشيرتو، وعميوآمن باهلل ورسولو )ملسو هيلع هللا ىلص( وىم أولياؤه  اإلسالم، وكذلك فيم أول من
رغبتو نو يبدوا لنا يم عميو، إال أعد أن يناز حق الناس وأوالىم بيذا األمر، وال حق لمن يريفيم أ

في بقاء المسممين وحدًة واحدة) مياجرون وأنصار(، ويظير ىذا من خالل ما ذكره من فضل 
 .سالماألنصار في الدين وسابقتيم في اإل
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صراره عمى القولومن ثم نرػ قول الح أمير، وىذا يبين عن  مأمير ومنك ا: منباب بن المنذر وا 
ره من فضل لألنصار حين قال: لن يجترغ عدم رغبتيم في التنازل لممياجرين، وكذلك ما ذك

 كم.خالفيمجترٌغ عمى خالفكم، ولن يصدر الناس إال عن رأيكم، أؼ أنو ال يستطيع أحٌد أن 

ثم يأتي رد عمر عمييم بالقول بأن العرب لن ترضى بأن يولوىم ورسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( من غيرىم، أؼ 
 نت النبوة فييم ورسول هللا كامن تولي ىذا األمر إال من غير األنصار، فالعرب بحسب رأيو لن 

 )ملسو هيلع هللا ىلص( منيم، أؼ المياجرين.

، حين وصل بو األمر لمقول بإجالء المياجرين عن وبعدىا يأتي رد الحباب بن المنذر وموقف
ى هللا نصار من تولية سعد بن عبادة خميفة لرسول هللا صمد إن ىم لم يرضخوا لما يريده األالبال

، عمر: إذًا يقتمك هللا الذؼ وصل إليو الحوار حين رد عميو يظير لنا مدػ التأزمىنا عميو وسمم، و 
 عمى عمر: بل إياك يقتل. ورد الحباب

لنا الطبيعة السياسية ليذا الخالف الذؼ وقع بين  ذكرتو، فإنو يبدو ما وعميو، وبناًء عمى
الشخص الذؼ يتولى شؤون المسممين اإلدارية  المسممين في ىذه الحادثة، فخالفيم كان عمى

والسياسية، ولم يكن خالفًا دينيًا أو عقائديًا كما كان خالفيم مع الييود والمجوس، وعميو فإنو من 
، ذلك أنو لم يكن عمى األلوىية أو اً غير الصواب أن يوصف ىذا الخالف بأنو خالًف عقائدي

(، وىو خالف يتمثل في جية الحكم بعد الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(، وليس سيدنا دمحم )ملسو هيلع هللا ىلصالقرآن أو عمى نبوة 
، وميمة من يتولى الحكم من (ملسو هيلع هللا ىلص)فيذه ميمة قام بيا الرسول في جية الدعوة والتبميغ عن هللا، 

 المسممين السياسية واإلجتماعية. بعده تتجسد في إدارة شؤون 

من المياجرون واألنصار يعتقدون أنيم األحق واألولى بيذا األمر من خالل  كذلك أن كالً  ويبدو
 تقديم حججيم لمدفاع عن موقفيم .

لتيدئة النفوس، حين قال في أن األنصار" أول من نصر  ثم نرػ ما ذكره أبو عبيدة في محاولةٍ 
م، فال يجب وآزر"، بمعنى أن األنصار ىم أول من وقف إلى جانب إخوانيم المياجرين وساندى

ين يجب أن يكونوا وحدًة واحدة، وأن مموىذا لمداللة عمى أن المسنوا " أول من بدل وغير"، أن يكو 
من المسممين يدين كالىما  ين، بل خالًف سياسيًا بين طرفينىذا الخالف لم يكن عمى أصول الد

 باإلسالم ويشيدون أن ال إلو إال هللا، وأن دمحمًا عبده ورسولو.
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دة، حين ذكر فضل قومو وىو ابن عم سعد بن عبانياية نرػ ما قالو بشير بن سعد وفي ال
ضل في الدين، إال أن موقفو فنيم أولى فضيمًة في جياد المشركين، وليم سابقة و األنصار، وأ

سبقو من األنصار، حين قال" فما ينبغي لنا أن نستطيل عمى الناس  كان مغايرًا لموقف من
 من الدنيا عرضا.............. أال إن دمحمًا من قريش وقومو أحق بو وأولى".بذلك، وال نبتغي بو 

زل األنصار والموافقة عمى ارغبتو في عدم استمرار ىذا الخالف من خالل تن اً لنا جمي وىنا يبدو
وأنو ال  سيدنا دمحم )ملسو هيلع هللا ىلص( وأن قومو أحق بواليتو من غيرىم،حيث ذكر مبايعة إخوانيم المياجرين، 

يرضى عمى نفسو أن يخالفيم في ىذا أمام هللا، وىو ما قالو لقومو أيضًا، حين قال" فأتقوا هللا وال 
 لفوىم وال تنازعوىم".تخا

الخالف  لنا أيضاً  يظير ، بلفقط واألنصار الخالف لم يكن بين المياجرين ولعمني أرػ أيضًا أن
جالء المياجرين عن بن المنذر حول إ ة ما قالو الحبابفي صفوف األنصار أنفسيم، خاص

"، وىذا يدل عمى  مارة" أنفست عمى ابن عمك اإل حين قال لو ،وما قالو لبشير بن سعدالبالد، 
 وغيرًة من ابن عمو سعد بن عبادة. أن ىناك من يعتقد بأن موقف بشير بن سعد كان حسداً 

جانب ىناك ما قالو أبو بكر األسباب وراء مبايعة أبي بكر، فمن  يناك مجموعة منف عميو،و 
)ملسو هيلع هللا ىلص( ، ذلك أنيم أىل النبي (ملسو هيلع هللا ىلص()وعمر من أن المياجرون أولى بيذا األمر ) خالفة رسول هللا 

وعشيرتو، وىم من تحمل معو العناء والعذاب عمى يد كفار قريش، ومن ثم تركيم ألرضيم 
فيما قالو بشير بن سعد، إذ  ىناك الخالف الذؼ ظير وىجرتيم في سبيل هللا، ومن جانب آخر

أن بشير كان يخشى إمارة ابن عمو سعد بن عبادة، وكذلك خشية األوس من تولي سعد بن  يبدو
اإلمامة في الخزرج دونيم، وعميو، فإنني أرػ أن جميع ىذه العوامل  تبقى عبادة لإلمامة، وبالتالي

 ن عامة وألبي بكر بوجو خاص.ساىمت وساعدت في حسم الموقف لممياجري

وعميو، فإنو يمكنني أن أرػ مدػ الخالف والتنازع بين القبائل عمى الرئاسة بعد الرسول صمى هللا 
عميو وسمم، إذ يبدو أن كاًل من المياجرين واألنصار حاول قدر استطاعتو الظفر بيذا األمر، 

 في ىذا األمر. مل دلياًل عمى حقيوىم قاموا بذلك من خالل عرض الحجج التي يعتقدون أنيا تمث
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الف لم يكن في السياسة ولم تكن في الدين، وىذا الخ (ملسو هيلع هللا ىلص) ت الخالفات بعد وفاة الرسولولقد بدأ
ف الوحيد ظل ىذا الخال عظم خالف وقع بين المسممين، وقدأ  يضاً فقط أول خالف بل كان أ

 .حتى فترة طويمة واألعظم

أول خالف  واألنصار، حدث بين المياجرين (ملسو هيلع هللا ىلص) قيفة، وقبل دفن الرسولفي السو و كما ذكرنا أنف
حيث كانت ، واألنصارن يحدث ىذا الخالف بين قريش ولم يكن من الغريب أ ،اإلمارةعمى 

 ،اإلسالممن مكانة قبل  ن أن يحتموا بين العرب ما كان ليانصار يحاولو ألاقريش تشعر بأن 
نصار في لعاصمة من مكة، ناىيك عن دخول األمدينتيم يثرب التي انتزعت أىمية اوكذلك 

 (1)عمى قريش في عقر دارىم.جيش الفتح 

خالف في السقيفة،  ولعل موقف سعد بن عبادة من قريش يوم فتح مكة ليعد مقدمة لما حدث من
وىم الذين  ،اإلسالمفي  ل شأفة القرشيين الذين لم يدخموا بعدأراد أن يستأص اً أن سعد يبدوحيث 

، حيث أنو مكة وعذبوهى لإسبق أن قبضوا عميو عند رجوعو ليثرب من بيعة العقبة، وعادوا بو 
ة، اليوم تستحل ممح" اليوم يوم الم:ليو سعد، وقالبي سفيان، زعيم قريش، نظر إحينما مر بأ

 (2).ذل هللا قريشا"الحرمة، اليوم أ

 

 

 

 

 

 

_________________________ 

 .70-69 ، م.س1989عمارة (1)

 .74 ن، م.1989عمارة (2)
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ولقد كانت األنصار وىم أىل المدينة، تدرك أنو وبيجرة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( إلى مدينتيم يثرب إنما 
تجعل من مدينتيم عاصمة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( والعرب ومنارة اإلسالم، وكانت منذ ذلك اليوم تخشى أن 

 (1)عود القيادة والعاصمة إلى قريش ومكة من جديد.ت

ولم يكن خالفًا عقائديًا كالخالف بينيم  مامةفي اإل (ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولن بعد اسمميكان خالف الم ولقد
يبين  مر بوضوح، فمم يعين من يخمفو، ولملم يبين ىذا األ (ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسول، ذلك أوبين الييود

   في الحاكم. ىاتوفر  الواجبولم يحدد الشروط ستخالف، يقة التي ينتقل بيا االالطر 

لى عض إبمر الخالفة، وىذا ما يوحي عند الالسقيفة ليبحثوا أ اجتماعلى عقد ولقد بادر األنصار إ
ة إلى يام، ولعل طموح سعد بن عبادمر قبل االجتماع ولو لبضعة أي األنيم كانوا قد فكروا فأ

  (2)ييد.ع في عقد االجتماع ليظفر بقرار تأو ما جعمو يسر مامة ىاإل

 عشر الذين بايعوا رسول هللا ناوأحد النقباء اإلث ،سم األنصاروالمتحدث بإ فقد كان زعيم الخزرج،
 سم قوميم في بيعة العقبة.بإ (ملسو هيلع هللا ىلص)

نو لم ينكر فضل إال أ ،روفي السقيفة ذكر أبوبكر فضل المياجرين األولين وتقدميم عمى األنصا
مياجرين ىم حيث وضعيم في الترتيب الثاني بعد المياجرين، إذ ذكر أن ال ،نصار وبالءىماأل

لى ضرورة أن تكون اإلمارة في قريش، ذلك أنيم عامل توحيد ، وأشار إ(ملسو هيلع هللا ىلص) عشيرة الرسول
 لمعرب أكثر مما لو وضعت في غير قريش.

والتي  األنصاربعض التناقضات في صفوف  أثناء واقعة السقيفة كان ىناك فييرػ عمارة أنو و و 
يخشى إمارة ابن عمو سعد بن ن بشير بن سعد كان أمنيا ممياجرين، حسم الموقف ل في ىمتسا

ستئثار الخزرج بتأمير سعد بن خشى اسيد بن حضير توس وزعيميا أُ حسدًا لو، وكانت األ عبادة
 (3).األوسرة في الخزرج دون ماًا من بقاء اإلخوفعبادة 

___________________ 

 .76 س، م.1989عمارة (1)

 .37-35نم. 1976الريس (2)

 .79-77 م.ن، 1989عمارة (3)
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ن ليم سابقة تتمثل في أ (ملسو هيلع هللا ىلص) لي الخالفة بعد الرسولبتو م حقيتينصار في أقد كانت نظرية األول
اجرون بحسب وجية في حين عجز المي ،(ملسو هيلع هللا ىلص) فاع عن الرسولن الدين والدفي الجياد ورفعة شأ
 بينيم. نو وقصروا في نصرتو وىو منيم ونشأيذاء عنظرىم عن منع اإل

نيم أول من صدق من حيث أر حين دافع عن المياجرين بكما رد المياجرين، فقد تناولو أبو أ
موا بو من ما قانصار لِ عتراف بفضل األدة والبالء، مع اإلالش معو عمى وا، وصبر (ملسو هيلع هللا ىلص) رسول هللا

 (1)سالمية وحماية صاحبيا.عوة اإلدور في نصرة الدَ 

" أييا الناس، نحن المياجرين أول الناس إسالمًا، وأكرميم أحسابًا، وأوسطيم أبو بكر حيث قال
، أسممنا (ملسو هيلع هللا ىلص) برسول هللا دارًا، وأحسنيم وجوىًا، وأكثر الناس والدة في العرب، وأمسيم رحماً 

 واألنصارولون من المياجرين فقال تبارك وتعالى" والسابقون األقبمكم، وقدمنا في القرآن عميكم، 
واننا في الدين، وشركاؤنا في خإ ،األنصارفنحن المياجرون وأنتم  ،(2)""بإحسانالذين اتبعوىم 

نتم الوزراء، ال تدين مراء وأزاكم هللا خيرًا، فنحن األتم، فج، وأنصارنا عمى العدو، آويتم وواسيالفيء
 (3)العرب إال ليذا الحي من قريش، فال تنفسوا عمى إخوانكم المياجرين ما منحيم هللا من فضمو".

ذكر فضل المياجرين وأنيم حيث  األنصاربكر يأتي كرد عمى بي ولعمنا نرػ ىنا أن حديث أ
نصار وموقفيم من الدعوة نو لم ينكر في الوقت نفسو فضل األأ إال ،األنصارأحق بالخالفة من 

ولعل ما ذكره ىنا قد أنيى السجال الذؼ دار في السقيفة، حيث تمت البيعة لو  ،اإلسالمونصرة 
إال أن إنياء السجال الذؼ دار في السقيفة والبيعة التي ، (ملسو هيلع هللا ىلص) في اليوم التالي في مسجد النبي

سجد رسول هللا )ملسو هيلع هللا ىلص( ال يعني موافقة جميع المسممين عمى ما حدث من مبايعة أبي تمت في م
بكر، وال حتى عمى الشورػ، بل دل عمى رغبة األطراف في الظفر بالرئاسة  بعد الرسول صمى 

 تى األن.هللا عميو وسمم، وربما كان ىذا بداية االنشقاق في العالم اإلسالمي الذؼ ال يزال قائمًا ح

 

_________________ 

 .37م.س ،م2004 حممي (1)

 .9/100التوبة رقم سورة ( 2)

 .274ص، 1986منارة لمنشر والتوزيع، جدةالدار  الطبعة الثالثة، بو بكر الصديق،أ ،الطنطاوؼ، عمي (3)
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 الثالث مبحثال

 سالموظائف الدولة والحاكم في اإل

المناطة بالدولة  واألمنيةف والميام التنفيذية والتشريعية من المعموم أن ىناك العديد من الوظائ
ولقد ورد ذكر ىذه الوظائف المتعددة في كثير من المصادر التي تناولت  ،اإلسالموالحاكم في 

الوظائف والمتمثمة ىذه جماع عمى ن ىناك ما يشبو اإلولعمنا نمحع أ اإلسالميالفكر السياسي 
  :في

ي يتوقف ا، والتصل الجامع لكل ما عداىذلك أنيا األ اإلمام تعيينتكميف و أؼ  اإلمامة :أوالً 
مامة من فروض الكفاية، بمعنى أن الوجوب يقع سائر الفروض، وقد عد العمماء اإل تنفيذ اعميي

ن لم تقم بو كانت آثمة.  فيي التي يمزميا أن تشرع في عقد اإلمامة. عمى األمة كميا، وا 

 جميلوقد بين العمماء المسممين  ،و من أعظم الواجباتوىالم، : القضاء والنظر في المظثانياً 
وتنفيذ  ورفع الخصومات العدل عموا شروطًا خاصة لمن يتولى القضاء، فمسؤوليتو إقامة، وجدوره

فتكون لو سمطة أوسع  ،اإلسالمأحكام الشريعة، والنظر في المظالم نوع من القضاء الذؼ ابتكره 
 خميفة نفسو وكبار القضاة.ويمتزج بالرىبة، فيتواله ال

ل وتحفع ستقالويصان اإل والدينالجياد، وىو الفرض الذؼ يتم بو الدفاع عن الدولة ثالثًا: 
زالة وا   ،نسانيةغالل عن اإللظمم وفك األلى مجابية امن الحرية، وىو كذلك السبيل إالكرامة وتؤ 

 (1)الحواجز التي تمنعيا عن السير في طريق الرقي.

ر بالمعروف والنيي عن المنكر، وىو من أعظم الفرائض، وعميو يتوقف صالح أمر مرابعًا: األ
، بل يوجب عميو مسمم فيو يدعو كل ،األمورمن  صل ينطوؼ عمى كثيرٍ لدين، وىذا األالدنيا وا

، ناىيًا عن لى الفضيمة، داعيًا إاألحكام التي وردت في القرآنفيذ ن يكون قوامًا عمى تنأ
 (2).الرذيمة
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ن وحفع زيادة العمرا لىإ خامسًا: القيام بعموم الدين والدنيا، والتي تتجسد في العموم التي تؤدؼ
حة لى جانب العموم التي يتوقف عمييا إقامة الدين وحفع الشريعة وصالحياة وازدىار الحضارة، إ

ن تقيميا والمحافظة عمى موم واجب عمى الدولة أ، وكل ىذه العبأحكاميا وما يتصل بذلكالعمل 
 نتفاع بيا.خاذ الوسائل لنشرىا حتى يتحقق اإلتعميميا، وكذلك العمل عمى تقدميا، وات

  ،األمةالدين عمى  ياوجبف التي أتوفير وسائل العمران، وىي من الواجبات والوظائ سادسًا:
التي بيا يتحقق العمران، وتوفير يجاد الوسائل ، من قبيل إياتقوم بيا نيابة عن نوعمى الدولة أ

 نتاج.مناس، وبيا تكثر الثروة وينمو اإلسباب المعيشة لأ

الدولة، مة و بيا الشارع عمى األوجوىي من الواجبات العامة التي أسابعًا: التكافل االجتماعي، 
من الواجبات التي تقود  حاجة، وىو ي أحد بينيم ذوبينيم، حتى ال يمس وتتمثل في التكافل فيما

طعام جائع إالمسممين ككسوة عارٍ  عن ضررالى دفع لإ     (1)ذا لم يدفع لو من بيت المال.، وا 

ليو ي حاجة إمسممين وذميين، ما ىم ف، سالمية أن توفر لممواطنينفواجب عمى الدولة اإل، وعميو
خدمة من ىو بحاجة لمن يخدمو كالعاجز  دواء، وكذلكوالكساء والمسكن والعالج وال من الغذاء

إبقاء الحياة، بل يجب أن يبمغ قدر الكفاية، وقدر الكفاية ىو ما  والمقعد، وال يكون ذلك لمجرد
   (2)يحقق مستوػ كريم من المعيشة.

، لدينية واالجتماعية والقضائيةنمحع تنوع ىذه الوظائف والميام بين الشؤون السياسية واولعمنا 
ذو  ساس الذؼ تقوم عميو باقي الوظائف والميام، وىو شأن سياسيالسالمية ىو األمة الدولة ااقفإ

ثل معالقة بباقي الميام والوظائف، والتي منيا أيضًا ما يتعمق بالدفاع عن الدولة واألمة والمت
نيم ذا بالجياد، وكذلك اجتماعية كتحقيق التكافل االجتماعي بين الناس حتى ال يمسي أحٌد م

 لى أصحابيا ومنع التظالم بينيم.رجاع الحقوق إالنظر في المظالم وا  حاجة، وقضائية مثل 

 

___________________________ 
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 حو التالي:الماوردؼ فيرػ أن ما يمزم اإلمام من األمور العامة التي عميو القيام بيا عمى الن ماأ

 أواًل: حفع الدين عمى أصولو وما أجمع عميو سمف األمة.

ثانيًا: تنفيذ األحكام وفض الخصومات بين المتشاجرين والمتنازعين حتى تعم النصفة، فال يعتدؼ 
 ظالم وال يضعف مظموم.

سفار الناس في المعايش وينتشروا في األب عن المسممين ليتصرف ثالثًا: حماية البيضة والذ
 منين من تغرير بنفس أو مال.آ

 نتياك وتحفع حقوق عباده من إتالف واستيالك.ة الحدود لتصان محارم هللا عن االرابعًا: إقام

حتى ال يظفر األعداء بسبيل ينتيكون فييا  ،خامسًا: تحصين الثغور بالعدة المانعة والقوة الدافعة
 ، أو يسفكون دم مسمم.محرماً 

 الم حتى ُيسِمم أو يدخل في الذمية.سادسًا: جياد من عاند اإلس

 والصدقات عمى ما أوجبو الشرع نصًا واجتيادًا من غير حيف وال عسف. الفيءسابعًا: جباية 

 .ودفعو في وقتو ثامنًا: تقدير العطايا وما يستحق في بيت المال من غير سرف وال تقصير

 أعمال، ويكمو إلييم من أموال.ستكفاء األمناء وتقميد النصحاء فيما يفوض إلييم من تاسعًا: ا

 (1)عاشرًا: أن يباشر بنفسو مشارفة األمور وتفحص األحوال لينيض بسياسة األمة وحراسة الممة.

ذا قام اإل مام بحقوق األمة، وأدػ ما عميو من واجبات، وجب لو حقان ىما الطاعة والنصرة، ما وا 
 (2)تو ونقص في بدنو.لم يوجد من جيتو ما يخرج بو عن اإلمامة من جرح في عدال

 

_____________________ 
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 خالصة الفصل األول

ومن خالل ما سبق وذكرناه من وظائف لمدولة في النظام السياسي اإلسالمي، فإنو يمكننا  ولعمنا
تشابو كبير في ىذه الوظائف والميام سواًء قديمًا أو حديثًا، وىذه الوظائف  نمحع وجودأن 

ان، وكذلك فرع منو باقي األغصتنيا الجذر الذؼ يأ تراوح بين إقامة الدولة باعتباروالميام ت
من أؼ اعتداء خارجي من تم بو الدفاع عن المسممين وحمايتيم الجياد وىو الفرض الذؼ ي

المسممين وغيرىم في ظل الممكن أن يقع عمييم، وبجانب ىذا لدينا القضاء بين المتخاصمين من 
مام دل بين الناس فيشعر الجميع أنيم متساوون أسالمية، وىذه الوظيفة ترسي قواعد العالدولة اإل

وكذلك أو حيف،  ن يحصل عمى حقوقو كاممة دون نقصٍ القضاء، وبالتالي يستطيع أؼ إنسان أ
الناس ويأخذ كل ذؼ  نيوبالتالي يحل العدل والمساواة ب يرتدع الظالم عن ظممو ويتوقف عنو،

 .حٍق حقو

منيم ذا حاجة، بل يتعيد  حدٌ أ مسممين بحيث ال يمسيالوكذلك توفير وسائل العيش الكريم لجميع 
سباب ن يعمل عمى توفير أطيع القيام بأعباء نفسو وعائمتو أالنظام في حال وجود من ال يست

كاة بين المسممين من خالل تطبيق فرض الز  العيش الكريم ليؤالء، وبالتالي يكون ىناك تكافل
  قراء. لى من يستحقيا من الفإدفعيا عمى األغنياء و 

، وأن يستعين بموظفين يقومون مام أو الحاكم أن يشرف بنفسو عمى تطبيق ىذه المبادغوعمى اإل
دػ ما عميو من واجبات وعمل عمى مام بيذه الميام وأطبيق ىذه المبادغ، حتى إن قام اإلعمى ت

األمة، لييا، وجب لو وتبعًا لذلك حقان عمى اج إليو الناس من أمور ىم بحاجة إتوفير ما يحت
مام بعد توفير نو واجٌب عمى األمة طاعة ىذا اإلأوىذان الحقان يتمثالن بالطاعة والنصرة، أؼ 

و المؤامرة، أو مم أ، وكذلك نصرتو في حال تعرضو لمظمن قبل ىذا اإلمامأسباب العيش الكريم 
 العتداء من األعداء.لتعرضت األمة 
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 الفصل الثاني

___________________________________________________ 

 سالمالشورى في اإل 

إن الشورػ من لوازم اإليمان، حيث جعميا هللا من الصفات الالصقة بالمسممين والمميزة ليم عن 
غيرىم، حيث ال يكتمل إيمان المسممين إال بوجود صفة الشورػ بينيم، وكذلك ال يجوز لجماعة 

ال  (1) فإنيا تكون مضيعة ألمر هللا.مسممة أن تقيم أمرىا عمى غير الشورػ، وا 

اعد السياسة وأن قو  ،اإلسالملى طبيعة الحكم في راجح ىو أن الشورػ واجبة بالنظر إولعل ال
مور العامة التي تيم المسممين، رأؼ خاصة في األنفراد شخص أو فئة بالالشرعية تستمزم عدم ا

نظرًا لقوة المصدر الذؼ يعود  وأحكاميمء الصحابة اكان مستغنيًا عن آر  (ملسو هيلع هللا ىلص) غم أن الرسولور 
 وىو الوحي، إال أنو كان يستشيرىم في المسائل التي تيم المصمحة العامة لممسممين. إليو

اكم، ذلك أنيا تمنعو تفيد الوجوب، والشورػ ممزمة لمح (2)ولعل قولو تعالى "وشاورىم في األمر "
ن كان ىذا الحاكمن اال يستبد برأيو، فال بد لو من المشاورة، وأال  م نبيًا معصوماً ستبداد برأيو، وا 

 لزامية الشورػ لمحاكم.وىذا ما يدلنا عمى إ

لتزام برأؼ األغمبية يعد تحقيقًا فاال ،لشورػ يكون حسب رأؼ األغمبيةولعل القول النيائي في ا
ع التسمط الفردؼ، ألن ومنستبداد بالرأؼ األخذ برأييم ىو الضمانة لعدم االلمبدأ الشورػ، ذلك أن 

 مير أو الحاكم برأيو وعدم نزولو عند رأؼ أىل الشورػ، إنما ىو نقض لسمطة األمة.تفرد األ

أكثر تحقيقًا  وكذلك ،اإلسالميةمع روح الشريعة  غمبية يعد أكثر إنسجاماً لتزام برأؼ األكما أن اال
 (3)لمقاصد الشريعة التي أمرت المسممين بالشورػ وحضت عمييا.
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والشورػ إصطالحًا رجوع الحاكم أو القاضي أو آحاد المكمفين في أمٍر لم يستبن حكمو بنٍص 
بالدالئل االجتيادية من العمماء  قرآني أو سنة أو ثبوت بإجماع إلى من يرجى منيم معرفتو

 ختصاص.ييم في ذلك من ُأولي الدراية واالومن قد ينضم إل ،المجتيدين

وعميو فإن الشورػ تتمثل في استخالص الرأؼ الجامع من خالل الحوار الجامع، فإن لم يكن رأؼ 
 (1)التنفيذ.جامع فرأؼ راجح لدػ استصدار القرار مما ينعقد عميو العمل الجامع لدػ التطبيق و 

كثر تداواًل وىو أىل العقد والحل، فقد كانوا في عيد نسبة ألىل الشورػ، أو المصطمح األأما بال
وعيد الخمفاء الراشدين فيما بعد، من كبار الصحابة الذين يمثمون أقواميم ويحظون النبي )ملسو هيلع هللا ىلص( 

كبار السابقين  (ملسو هيلع هللا ىلص)في عيد النبي بثقتيم، وىؤالء َكونوا ما يشبو مجمسًا لمشورػ، حيث ضم 
األولين من الذؼ امُتِحنوا وُجِربوا، فحازوا بعد ذلك عمى الثقة العامة، ىذا قبل اليجرة، أما بعد 

 ُأضيف إلييم زعماء األنصار. فقد اليجرة

عمال وبعد ذلك، وفي عيد الخمفاء الراشدين برز عنصران آخران، وىما عنصر الذين قاموا بأ
جميمة في الشؤون العامة وفي الدعوة إلى الدين، وعنصر الذين نالوا شيرًة عظيمًة بين الناس من 
لى جانب ىذا  عمٍم بالقرآن وفقٍو في الدين، وىؤالء كانوا ُيستشارون في المسائل العامة، ولكن وا 

ور الحاضرين كان ىناك بعض المسائل التي تيم الناس مباشرًة، وىذه ال بد من معرفة رأؼ جمي
، ويمكن تمييز ىذه المرحمة من مسائل تعرض عمى جميور األمة كافةوقت المشاورة، وىناك 

 خالل ثالث درجات من الشورػ:

 أواًل: مسائل فنية خاصة، يؤخذ فييا برأؼ الفنيين.

ثانيًا: مسائل تشريعية عامة، وىي التي يؤخذ فييا برأؼ أىل الشورػ الُمكون من كبار القوم 
 (2)الذين ُيَسمون أىل الشورػ.ثل ليم، وىؤالء ىم المم

_______________________ 
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ثالثًا: مسائل أكثر عموميًة وشمواًل، كاختيار الحاكم وا عالن الحرب، وغير ذلك من القضايا 
ىذه ال بد فييا من معرفة رأؼ الكافة عن العامة التي تحتاج إلى معرفة رأؼ الناس جميعًا، و 

 طريق استفتاٍء عام.

مجمس الشورػ( الفطنة واألمانة والذكاء  ومن الصفات المحبذ توافرىا في أىل الشورػ) أعضاء
زالة العداوة والشحناء مع الناس،  لك أال يكونوا من وكذوالصدق واإلبتعاد عن التحاسد والتنافس، وا 

، وترجع ىذه الشروط من الرجال المشيود ليم بالصالح والخير والحكمة ن يكونواأىل األىواء، وأ
 (1:(ول جامعة ليا تتمثل بما يميإلى أص

وأىميا العمم بالدين، ذلك أنو اإلطار المرجعي لممسمم في كل ما يصدر عنو من فكٍر أواًل: العمم، 
العممي واتسع أفقو المعرفي، ورأؼ وتقديٍر وتدبير وترجيٍح واختيار، فالمستشار كمما ازداد رصيده 

 كان ذلك أنفع لو ولغيره ممن يستشيرونو أو يتشاورون معو.

ثانيًا: األمانة، وتشمل خموص النصيحة والبراءة من اليوػ والغرض، والسالمة من الحسد أو 
عممو أكثر مما ب مانة يمكن أن يضرلحبيب، ذك أن اإلنسان إذا فقد األمراعاة مصمحة القريب وا

 ويقدم التضميل والتدليس في ثوب النصح والنفع.ينفع، 

ثالثًا: الخبرة، وتشمل معرفة الواقع والوقائع، ومعرفة الناس وأحواليم والمشاكل وحموليا، وكذلك 
األدواء وأدويتيا، وىو ما يعرف عند العمماء بالعقل الكامل بطول التجربة مع الفطنة والذكاء، 

ت نقاشًا فكريًا أو بحثًا عمميًا، سشاكمو ومتطمباتو، فيي ليفالشورػ تكون في الواقع ونوازلو وم
 (2)مواقع والوقائع.لفإن العمم النظرؼ وحده ال يكفي ما لم يتنزل عمى فيٍم صحيح ودقيق  ،وعميو
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ما  )ملسو هيلع هللا ىلص( الرسول عيدأحداث الشورػ في ومن أبرز ، (ملسو هيلع هللا ىلص) ولقد بدأت الشورػ منذ عيد الرسول
حدث من شورػ بينو وبين الصحابة حول غزوة أحد، إذ أن الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( كان يرغب بالبقاء في 

عند رأييم ( ملسو هيلع هللا ىلص)المدينة ولقاء عدوه ىناك، إال أن الصحابة أشاروا عميو بالخروج، ونزل الرسول 
واستمع إلى مشورتيم فتحقق الضرر بيزيمة المسممين، ولكن القرآن نبو عمى أن ىذا الضرر رغم 
فداحتو أخف الضررين، ذلك أنو لو لم يستجب لرأييم ومشورتيم لتفرقوا وانفضوا من حولو، وىو 

، وعميو فالشورػ سبيٌل (1)حولك" ما جاء في قولو تعالى " ولو كنت فظًا غميع القمب النفضوا من
لنيل  قعظم بصرف النظر عن األضرار التي تقع في الطريأللفة والوحدة، وىذا كسٌب جوىرؼ أ ل

 (2)ىذا اليدف.

اجتمع األنصار في سقيفة بني ساعدة، وتداولوا أمر الخالفة حيث التفوا  وبعد وفاة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(
بادة، وما حدث بعدىا عندما سمع المياجرون بذلك، حيث أخذوا حول زعيم الخزرج سعد بن ع

 (3)ين.ميتناقشون في ىذه المسألة، وما تم نتيجة ليذه الشورػ من مبايعة أبي بكر خميفة لممسم

ن اجتماع السقيفة أدػ إلى انشقاق المسممين بين المياجرين واألنصار، إال ولعل ىناك من يقول أ
 ،؟وأىل العدد والعدة ؤال، كيف قبل األنصار بذلك وىم أىل الديارأن ىناك من يرد عمييم بالس

 .؟اإلسالمبعد ذلك تحت قيادتو شرقًا وغربًا في جيوش  ، ونفورىملخالفة أبي بكر وكيف انقادوا

بكر في السقيفة لم تصح نيائيًا، إال بعد أن تمت البيعة العامة، والتي  ألبيثم إن ىذه المبايعة 
 (4)لقاىا.قبولو بيا، من خالل الخطبة التي أو )ملسو هيلع هللا ىلص(  الي في مسجد رسول هللااليوم الت كانت في
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أبي بكر  قميمة من مبايعة داد بعض القبائل، فبعد أشيرٍ ن ارتإال أن ىذا أيضًا لم يكن حائاًل دو 
في السقيفة من نقل  حدثت حروب الردة، فعزم أبو بكر عمى قتال المرتدين الذين رفضوا ما تم

، وقد تحدث الصحابة مع الصديق في ىذا، حيث طمبوا منو أن لوسمطة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( الزمنية 
ن يترك مانعي الزكاة وما ىم عميو فأبى، وكمموه أ عمى المدينة وأىميا يترك قتال المرتدين خوفاً 

إال أنو امتنع عن ذلك  كون،زَ من منع الزكاة حتى يتمكن اإليمان في قموبيم، ثم ىم بعد ذلك يُ 
 (1)منع الزكاة وارتد. عمى قتال من وأباه، وأصر

ة، وفريق كفروا بالدين كمو، فأما من ولقد كان المرتدين فريقين، فريٌق بذلوا الصالة ومنعوا الزكا
منعوا الزكاة فقالوا: نؤمن باهلل ونشيد أن دمحمًا رسول هللا، ولكننا ال نعطيكم أموالنا، وبعثوا إلى 

زلوا عمى وجوه الناس، فتحمموا بيم عمى أبي بكر عمى أن يقيموا الصالة ولكن أال نالمدينة وفدًا ف
قة عمى أىل لو منعوني عقااًل لجاىدتيم عميو، وكانت عقل الصد ؤتوا الزكاة، فقال أبو بكر: وهللايُ 

 (2)، ورد الوفد فرجعوا إلى قوميم فأخبروىم بقمِة أىل المدينة وأطمعوىم فييا.الصدقة

وعميو، فإنو يتضح لنا أن حروب الردة التي قادىا أبو بكر كانت ضد من شيد أن ال إلو إال هللا 
إما باإلرتداد ىذه القبائل لم تقبل باإلنصياع لسمطة الخميفة الجديد،  وأن دمحمًا عبده ورسولو، إال أن

وىؤالء يبدوا أن إسالميم لم يكن عن قناعة بيذا الدين، الدين كمو، والعودة لدين األجداد، عن 
ما برفضيم منع مباشرةً ذلك أن ارتدادىم كان بعد وفاة الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(  الزكاة التي فرضيا ، وا 

 ن ىذه األموال ليم وال يجوز أن ُيفرض عمييم أن يدفعوا زكاتيا.ين أإلسالم عمييم، معتبر ا

ويتضح لنا أمٌر آخر ىنا أيضًا، وىو التعامل الحازم الذؼ استخدمو أبو بكر في وجو ىؤالء، 
وا عالنو الحرب عمييم، رغم أن بعض الصحابة أشاروا عميو بالتروؼ، وعدم قتال المرتدين حتى 

اإليمان من قموبيم، وىذا ما يؤكد أن ىناك من كان إيمانو ضعيف، ولم يدخل اإليمان في  يتمكن
 إال أنو رفض.قمبو حقيقًة، أو أن يترك قتال مانعي الزكاة، 
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أما الشيعة)شيعة عمي(، فقد كان ليم موقف مغاير من خالفة أبي بكر وما تم في حادثة السقيفة 
من شورػ بين المسممين، حيث اتفقوا عمى أن الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( نص عمى عمي )عميو السالم( من 

من آيات القرآن أو من األحاديث  عن موقفيم سواءً  بعده، وبالطبع قدموا الحجج واألدلة لمدفاع
 (1)النبوية، والتي يعتقدون عمى أنيا دليل عمى إمامة عمي عميو السالم.

ويرػ الشيعة أن اإلمام معين بالنص من الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(، وليس بالشورػ، حيث يرون أن قولو 
 بأمر إمامة عمي )عميو السالم(.أؼ إخبارىم  (2)تعالى " وأنذر عشيرتك األقربين" 

 خبار عشيرتو بأمر إمامة عميأؼ إشيعة لو، لإال أن سبب نزول ىذه اآلية ال يتوافق مع تأويل ا
، فقد أخرج ابن جرير عن ابن جريج، قال: لما نزلت " وأنذر عشيرتك األقربين" بدأ (عميو السالم)

نزل تعالى" وأخفض جناحك لمن ق ذلك عمى المسممين، فأفصيمتو، فشبأىل بيتو و  ،(ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول
 (4)وتواضع ليم حتى ال تصيبيم المشقة. أؼ ىون عمييم، (3)اتبعك من المؤمنين"

 ذارعة ليا، ذلك أن أمر هللا لنبيو بإويل الشيف عن تأفإن سبب نزول ىذه اآلية يختم ،وعميو
عميو  مامة عميونبوتو، وليس لو عالقة بإرسالتو  رىم بأمراخبعشيرتو األقربون يستدل عمى أنو إ

رد وال توضيحًا، وكذلك لم ي آلية لم يذكر فييا عمي ال تصريحاً ، فا(ملسو هيلع هللا ىلص)وخالفتو لرسول هللا  السالم
أن يخبر قومو  (ملسو هيلع هللا ىلص)من نبيو دمحم نذار، بمعنى أن هللا سبحانو وتعالى لم يطمب فييا ذكر سبب اإل

 مام من بعده في ىذه اآلية.ىو اإل عميو السالم عميبأن 

وكذلك، فإن الشورػ التي أمر هللا تعالى نبيو بيا ىي في الشؤون التي تيميم جميعًا وخاصة 
ًا، وىذا يضحد رأؼ الشيعة شأن الحكم، وذلك لما ليذا األمر من أىمية عمى حياة المسممين جميع

ن البت فيو قد جاء من عند هللا واضحًا لذؼ يعتقدون أوز في ىذا األمر، واالشورػ ال تجفي أن 
 . عميو السالم جميًا في عمي
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أن يترك أمتو وىي مختمفة في شأن ميم كيذا، بل أنو  (ملسو هيلع هللا ىلص) الشيعة أنو لم يكن لمرسولوترػ 
وبالتالي فيم ال يرون ضرورة  (،ملسو هيلع هللا ىلص) يجب أن يكون ىناك نص موثوق بو من عند الرسول

 (1)ورػ في ىذا األمر الذؼ جاء البت فيو واضحًا وصريحًا.لمش

السقيفة ىو  ةفإن الشيعة يرون أن تقديم الصحابة لشخص الخميفة في حادث ،وبحسب القزويني
تقدون أن أمر ، كما ويع قد نيى عن ارتكاب مثل ىذا وحرموتقديم بين يدؼ هللا ورسولو، وأن هللا

 (2)لى عامة الناس والصحابة، بل ىو مسند هلل تعالى.إ سندتمور التي ال الخالفة من أعظم األ

( ملسو هيلع هللا ىلص) نظام الشورػ الذؼ تتميز بو األمة اإلسالمية منذ أيام الرسول إال أن ىناك من يرػ أن
يعتبر من الصفات المميزة ليا، ويمكن أن نمحع ربط القرآن بين الشورػ والصالة حيث يقول 

 .(3)ابوا لربيم وأقاموا الصالة وأمرىم شورػ بينيم "تعالى " والذين استج

) قوم المسممون الذين يطبقون ولعل ارتباط الشورػ باإليمان يعد من أركان صحة إسالم القوم
 إذ أنو ال يحسن إسالميم إن ىم لم يقيموا الشورػ عمى وجييا الصحيح بينيم. ،مبدأ الشورػ(

أن يأخذ بمشورة المسممين رغم نزول الوحي عميو بالتوصية  (ملسو هيلع هللا ىلص) ولقد أوجب هللا عمى رسولو
شيرىم، وىذا ليس ، فأمره بشكل جازم أن يست(4)مر "" وشاورىم في األ :حيث يقول تعالى والتشريع

نما ليرسي قواعد المشورة فيما بينيم، وأن يكون الرسولمن قبيل الحاجة إ صمى هللا  لى رأييم، وا 
في التشاور، وكذلك ليرفع من شأنيم من خالل إشراكيم في الحكم وبالتالي  قدوة ليم عميو وسمم

يصبحون بذلك العين التي تراقب الحكام فيما يقومون بو، وال يستأثر حاكم واحد بأمر المسممين 
 (5)ويتعالى عمييم.
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م النبي بالشورػ، حيث يرػ في قولو مزِ الحائرؼ أن قولو تعالى" وشاورىم في األمر" ال تُ ويرػ 
تعالى بعدىا وفي نفس اآلية "فإذا عزمت فتوكل عمى هللا"، دلياًل عمى أن األمر والقرار في 

، وأن ىدف ىذه وال يحتاج إلى رأؼ أمتو، ذلك أنو موحى إليو من هللا (،ملسو هيلع هللا ىلص) النياية راجع لمرسول
 (1)المشورة ال يعني أكثر من إشراك اآلخرين في حمل المسؤولية.

يم"، أن ىذا المدح والثناء يدل نأن قول خصومو في قولو تعالى" وأمرىم شورػ بي نيالقزويويرػ 
نتفاء يوم السقيفة من عقد البيعة، وأن اعمى أنيم مصيبون فيما يفعمونو، ال سيما فيما وقع منيم 

غير صحيح، إذ أنو يرػ أن المقصود قول مة عنيم ال يمنع أن يكونوا مصيبين في ذلك، العص
في ىذه اآلية جميع المسممين بما فييم آل البيت، ال بين الصحابة فقط، ال سيما إن كان بعضيم 

 (2)مخالفًا لمبعض اآلخر.

"، فيرػ القزويني أن أما فيما يتعمق بقولو تعالى "وشاورىم في األمر، فإذا عزمت فتوكل عمى هللا
بمشاورة الصحابة لم يكن ألجل اإلستعانة برأييم، ذلك أن ىذا ال يصح مع  (ملسو هيلع هللا ىلص) أمر هللا لمنبي

كان معصومًا  (ملسو هيلع هللا ىلص) منصب النبوة، وبحسب رأيو فإننا نعمم بالضرورة من الدين والعقل أن النبي
والنسيان، أما ىم فكانوا غير معصومين، وال سيما أن الوحي  من الكبائر والصغائر ومن الخطأ

نباء عما فيو صالح اإلسالم ونفع المسممين، بالتوفيق والتسديد واإل (ملسو هيلع هللا ىلص) كان ينزل عمى النبي
قًا إلى رأييم؟، لذلك يرػ أن مشورتيم وأمر هللا لو بذلك كانت طري (ملسو هيلع هللا ىلص) فكيف يحتاج الرسول

 (3)لمعرفة باطنيم، ال ألنيم مجتيدون مصيبون في رأييم.
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ننا نرػ أن اآليتين المتعمقتين بالشورػ في القرآن سواًء قولو تعالى " وشاورىم في وعميو، فإ
، تدالن داللة واضحة عمى أن هللا ترك (2)أو قولو تعالى " وأمرىم شورػ بينيم" (1)األمر"

األمور العامة التي تيميم جميعًا، ومن أىم ىذه األمور أمر اإلمامة لممسممين التشاور في 
تمنعيم من استعمال ىذا الحق الذؼ منحيم  ، فمم يفرض عمييم ضوابط(ملسو هيلع هللا ىلص) والخالفة بعد الرسول

 إياه هللا سبحانو وتعالى.

يا، ب (ملسو هيلع هللا ىلص)مر نبيو أمر الشورػ في القرآن ويالذؼ نود طرحو ىو كيف يذكر هللا أولعل السؤال 
نيا لم تكن ، ولو أ؟ػ الوارد ذكرىا في القرآن غير ممزمةن الشور ومن ثم نرػ أن ىناك من يقول أ

 . ؟أمر بيا هللا سبحانو وتعالى فمماذاضروررية وميمة إلدارة شؤون الحكم وإلرساء نظام الشورػ، 

، إذ أنني أرػ أن ؟لشخص معصوماً ى أن يكون المن أين أن الشورػ تحتاج إ لى ىذا،باإلضافة إ
الشورػ فييا، ىي القضايا التي لم يرد فييا  مور التي أعطى هللا سبحانو وتعالى المسممين حقاأل
تعمق بأمور المسممين السياسية واإلدارية تمور التي ، أؼ األ(ملسو هيلع هللا ىلص)رسولو من هللا و  اً صريح اً نص

، ذلك أنيا ال نلى الشورػ بين المسمميمور تحتاج إالحرب والسمم، فيذه أ وحياتيم اليومية وا عالن
تتعمق بأساسيات العقيدة من صالة وصيام وحج وزكاة وأمر بمعروف أو نيي عن المنكر، 

 ألصحابو في األمور التي تيميم جميعًا؟. (ملسو هيلع هللا ىلص)وبالتالي فأين المشمكة من استشارة الرسول 
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 واالمواقف الميمة، ولم يخرجفي كثير من ( ملسو هيلع هللا ىلص) ن بمبدأ الشورػ بعد الرسولولقد تمسك المسممو 
مور في األ( ملسو هيلع هللا ىلص) ون الرسول، ذلك أنيم كانوا يراجع(ملسو هيلع هللا ىلص) بيذا المنيج عن سابق عيده أيام الرسول

 .الدينية التي تتصل بمصالحيم

سالمي يتعارض مع نظام حكم المموك الشورػ والبيعة في نظام الحكم اإلمبدأ  أن يرػ  من وىناك
الذين يرفضون مبدأ البيعة، ذلك أنيم يدعون أنيم يستمدون حقيم في الحكم من هللا،  واألباطرة

  (1)جة ليم لطمب البيعة من الخاضعين لحكميم.وبالتالي فال حا

ليي )الثيوقراطية(، والذؼ يرػ بأن السمطة أ الشورػ يتعارض مع مذىب الحق اإلمبد أنو 
لم  واألباطرةليي، وىذه النظرية التي حكم وفقيا المموك هللا، وأن الدولة عبارة عن نظام إمصدرىا 

بوا الشورػ من أحد من الرعية، ذلك أنيم إن فعموا تستند عمى تمقي البيعة من الناس، وىم لم يطم
والتي ال معقب  ،اإللييةذلك فقد دحضوا بأنفسيم دعواىم في الحكم بالتفويض من السمطة 

 (2)ة عن مشورة رعاياىم.اد ألمرىا، فيم في غنى بيذه السمطلحكميا وال ر 

لحكم من هللا ليس لو أساس باطرة بأنيم يستمدون حقيم في اأن ادعاء المموك واأل إال أنني أرػ 
عمى  داللةياىا هللا لممعجزات التي منحم إلنبياء يستندون عمى اذ أن األن الصحة أو الدقة، إم

لييم من كتب سماوية تدلل بما ال يدع مجااًل لمشك عمى رسالتيم ونبوتيم، وكذلك ما أنزل إصدق 
ليو، أما المموك فيما يدعون إدقيم أن هللا ىو من منحيم النبوة، وأيدىم بالمعجزات التي تثبت ص

وبالتالي  ذه السمطة؟،و أن هللا ىو من منحيم ىأ؟، ن أين أنيم مبعوثين من عند هللا باطرة، فمواأل
 واألخذ برأؼ الرعية.  المشورة نفيم أغنياء ع
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 انيالث خالصة الفصل

إن مبدأ الشورػ من المبادغ التي تبقى محل خالف بين المسممين، بين من يرػ حاجة الحاكم 
لمشورػ حتى ال يتسمط عمى الرعية ويستبد برأيو، وبين من يرػ عدم حاجة الحاكم لمشورػ من 

ن وبالتالي فيو فوق الرعية الذين يحكميم فكيف لو أن يستشيرىم؟، وأ ،خالل القول بعصمتو
 من الناس.  ليية مستمدة من هللا وليسة التي بين يديو ىي سمطة إالسمط

أما أىل السنة فيم يعتقدون بأنو واجب عمى اإلمام أو الخميفة أن يستشير رعيتو في األمور التي 
تيم المصمحة العامة، والتي ال يقتصر تأثيرىا عمى فرد بعينو، ومن ىذه القضايا قضية إعالن 

بأن يأخذ بمشورة المسممين،  (ملسو هيلع هللا ىلص)أمر هللا سبحانو وتعالى نبيو دمحم  الحرب وعقد الصمح، وقد
وكان ىذا من خالل آيتي الشورػ المتين أوردنا ذكرىما، وىذا يعني عدم السماح بأن يستبد الحاكم 

 المسمم برأيو ويتسمط عمى الرعية.

الشورػ لمحاكم، وخاصة إن كان ىذا لزامية نحوىم يرون عدم إ في المقابل، فإن الشيعة ومن نحا
معصومًا، وأن تعيينو في ىذا المنصب لم يكن من خالل  ،الحاكم، والذؼ اختصوه بمقب اإلمام

نما من عند هللا عمى لسان نبيو دمحم  .(ملسو هيلع هللا ىلص) الشورػ بين المسممين، وا 

هللا لنبيو بأن يستشير  لرعية، وأن أمرافإن مثل ىذا الشخص ليس بحاجة ألن يستشير  ،وعميو
المسممين لم يكن أكثر من اإلستعانة برأييم، ذلك أن الشورػ ال تصح مع منصب النبوة، والقرار 

أما  ،فيو من يقرر ما يجب اتخاذه من قرارات، ذلك أنو معصوم (،ملسو هيلع هللا ىلص) في النياية يكون لمرسول
 .؟الصحابة وأىل الشورػ فمن أين أنيم معصومون 

فإنني أرػ أن الخالف عمى قضية الشورػ ىو أحد حمقات الصراع حول طبيعة السمطة  ،ميووع
والنظام الذؼ يتولى الحكم في اإلسالم، وكان ىذا الخالف وما زال حول السؤال المتعمق بوجوب 

 الشورػ من عدميا، بمعنى ىل الشورػ واجبة أم ال؟.
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 الثالثالفصل 

___________________________________________________ 

 مامةمصطمحا الخالفة واإل

 ولاأل  لمبحثا

 من منظور ديني

، وىنا سنقوم من المفيد التركيز عمى المصطمحات التي وردت وسترد في سياق ىذا البحث
  :ىمية، لما ليما من أ واإلمامةالخالفة  بالتركيز عمى مصطمحي

كانوا  سواءً  : كل من ائتم بو قومتقدميم، واإلمام لقوم وأم بيم أؼمامة فاألصل أم، أؼ أم اأما اإل
 .(1)" يوم ندعوا كل ُأناس بإماميم" اآليةعمى الصراط المستقيم أو كانوا ضالين، كما ورد في 

حصى فيو عممو، نبييم وشرعيم، وقيل بكتابو الذؼ أخرون: بطائفة: بكتابيم، وقال آقالت ف
 ئتمام بو، وبسنتو التي مضى عمييا.اإل تو وعمييم جميعاً إمام أم (ملسو هيلع هللا ىلص) وسيدنا دمحم

ئمة فقاتموا أ أما ابن سيده، فيرػ أن اإلمام ما ائتم بو من رئيس وغيره، والجمع أئمة وفي التنزيل "
 ، أؼ قاتموا رؤساء الكفر وقادتيم.(2)الكفر"

مام مام رسول هللا إ (ملسو هيلع هللا ىلص) يدنا دمحمن إمام المسممين، وسل شئ، أؼ قيمو والمصمح لو، والقرآك وا 
مام الجند قائدىم، وقيل اإلئمة، والخميفة األ  مام جمع آم، كصاحب وصحابإمام الرعية، وا 

 (3)الحال والشأن. واإلَمُة: الييئة، وأيضاً 

______________________________ 

     .71/ 17رقم  سراءاإلسورة  (1)

 .9/12رقم  التوبةسورة  (2)

حمد حسب هللا رة، تحقيق عبدهللا الكبير ودمحم أكورنيش النيل، القاى 1111 م ،2011بن منظور، لسان العرب، دار المعارفا( 3)
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ويقال فالن إمام القوم، أؼ المتقدم ليم، ويكون اإلمام رئيسًا، كقولك إمام المسممين، ويكون اإلمام 
نيما لبإمام مبين"، ويكون اإلمام: المثال، حيث يقول الطريق الواضح كما في ق ولو تعالى" وا 

ماميا.  النابغة: بنو مجد الحياة عمى إمام، أؼ عمى مثال، وقال لبيد ولكل قوٍم ُسنُة وا 

نيما لبإمام مبين" سفارىم، في أ ، يرػ الفراء في طريق ليم يمرون عمييا(1)وفي قولو تعالى" وا 
 (2)يؤم ويتبع. فجعل الطريق إمامًا، ألنو

اسية ليذا لكممة إمام ال توحي بأؼ دور أو مكانة سي المختمفةولعمنا نرػ أن ىذه المعاني 
ن المعنى ربما يتضمن الصاحب، أو المقدم، وكذلك يطمق عمى القرآن المصطمح، وكما رأينا فإ

لذؼ تضمنيا يع المعاني ان جمذؼ يرد فيو ىذا المصطمح، وعميو فإالكريم، وىذا بحسب السياق ال
ليو الشيعة في إطالقيم ىذا المفع عمى حي بالمعنى والمضمون الذؼ يستند إمام ال يو مصطمح اإل

 القائد المسمم باعتباره يجمع السمطة الدينية والزمنية.

مام وأم تستخدم لمداللة عمى الطريق أو السبيل أو ىذه المعاني المختمفة لمصطمح اإل ولعل مام وا 
ن من مبادغ أو الشرع الذؼ يمتزم بو المسممو  (ملسو هيلع هللا ىلص) يقومو، وربما يكون النبالشخص الذؼ يتقدم 

 .وأنظمة وتعمميات جاءت في القرآن وقوانين

 

 

 

 

 

___________________________ 
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 شرف عمى أجياد.ي: جبل بمكة فمِ الخً  :األثيرقال ابن أما مصطمح الخالفة، 

والمخموف: الثوب الممفوف، وخمف الثوب َيخُمُفُو خمفًا، أؼ يبمى وسطو، فيخرج البالي منو، ثم 
 يمِفَقُو.

ؼ تذىب ىذه وتجئ تمك، وَخَمَف ُفالٌن عمى فالنة خالفة تزوجيا بعد أ ةمفَ ويقال ىن يمشين خُ 
 زوٍج.

 (1)ذا تغير عنو.إ اً مف خموفبيو يخويقال خمف الرجُل عن خمق أ

ويقال خمف فالن عن أصحابو إذا لم يخرج معيم، وتخالف األمران واختمفا: أؼ لم يتفقا، وكل ما 
ختالف ، أؼ في حال ا(2)كمو"و تعالى" والنخل والزرع مختمفًا أُ لم يتساو تخالف واختمف، وفي قول
 (3)أكمو، والتخاليف: األلوان المختمفة.

 اً أو شخص اً ئيالذؼ يخمف ش أو الشخص يءالمصطمح يدل عمى الش ن ىذافإننا نرػ أ ،وىنا
و سم لجبل أفي العمل، وكذلك يكون إآخر  اً ف شخصفمربما يطمق عمى الشخص لكونو يخمقبمو، 
مر من قبل، من لتزام بما كان عميو األأؼ عدم االختالف من الثياب، ولربما كان المعنى االلنوع 

بيو من أخالق وفضائل، أو أن يتخمف الشخص ا كان عميو أيتغير سموك شخص ما عمقبيل أن 
 عن جماعتو إن لم يسر معيم ويرافقيم.

 

 

 

 

_________________________ 
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وحجتيم في ذلك أن هللا  ،فاء هللاسالميين أن يسمى اآلدميون خمولقد أجاز بعض الفقياء اإل
ومثال ذلك أنو جعل داود خميفة لقيامو عمى أمر أهلل، إال أن بعض  ،استخمف البشر في األرض

الفقياء ال يجيزون أن يسمى اآلدميون خمفاء هللا ذلك أن االستخالف يكون في حق الغائب وهللا 
 (1)ال يغيب.

من البشر فيذا نص  من أحدٍ  ال تحتاج إلى إجازةٍ  إال أننا نرػ أن تسمية آدم وداود خمفاء هلل
 صريح من هللا سبحانو وتعالى في استخالفيما.

ومن جية ثانية، فإننا نجد مصطمح الخميفة في مصادر التشريع اإلسالمي سواًء القرآن أو السنة، 
الناس فاحكم بين  يا داوود إنا جعمناك خميفة في األرض حيث أن هللا يخاطب نبيو داود بقولو"

، ولكن معنى الخالفة ىنا ال يدل بالضرورة عمى الوظيفة السياسية التي نشأت بعد وفاة (2)"بالحق
، ذلك أنو قد يراد بيا الخالفة عن هللا في األرض ال عن الناس، فتكون النبوة ىي (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول

رض يعني خالف داود في األت السياسية، فاستالمرادة منيا، أؼ أنو ال يدخل تحتيا الواجبا
ليس بالضرورة ( ملسو هيلع هللا ىلص) إال أن ما ىو مناط بالخميفة بعد الرسول اً عمارتيا، ورغم أن داود كان ممك

سبقو في منصب ممك أن يكون الدور الذؼ أعطاه هللا لداود، أما إذا كان المراد بيا خالفة من 
 (3)ن الممك ىو المراد بيا.بني إسرائيل، فإ

مر بأن يحكموا بين الناس بالحق الُمنزل ن قولو تعالى وصيًة لوالة األرػ أفي تفسير ابن كثير يو 
 (4)من عند هللا سبحانو وتعالى، وال يعدلوا عنو فيضموا عن سبيل هللا.

 

 

______________________________ 

                                                                              .93م.س ،1981عودة  (1)
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الخالفة عن هللا في  وكان المعنى المراد منيا ،ولقد ورد مصطمح الخالفة وخميفة في آيات عدة
 وىذه وظيفة لإلنسانية جمعاء، وليست وظيفة صاحب السمطة ورئيس الدولة. ،األرضإعمار 

في ( ملسو هيلع هللا ىلص)ذلك أنو خمف الرسول نو وبما أن الخالفة كنظام حكم قد بدأت بأبي بكر، فإ ،وعميو
فإن ىذا ىو التاريخ الحقيقي ، (ملسو هيلع هللا ىلص) إمامة األمة، وكذلك تسمية المسممين لو خميفة رسول هللا

 سالمي.ىذا المصطمح السياسي في الفكر اإللميالد 

ولعل نظام الخالفة في اإلسالم يختمف عن نظام الحكم عند العبرانيين، من منطمق أن السمطة 
كانت سمطتين الدينية والسياسية، ذلك أن بني إسرائيل العند العبرانيين كانت تتجسد في إتحاد 

تسوسيم األنبياء، فكمما مات نبي خمفو نبي آخر، أما في اإلسالم فاألمر مختمف، ألنو ال نبي 
 (1)(.ملسو هيلع هللا ىلص) بعد سيدنا دمحم

ظير في عدة مناسبات في عيد أبي بكر، ومنيا لطبيعة السياسية لمصطمح الخالفة تولعل ا
نبوة والرسالة والتبميغ،  تعني في ىذا المقام الرفضو دعوة الناس لو بخميفة هللا، ذلك أن خالفة هللا

وبقي الجانبان الزمني والسياسي من سمطاتو  (،ملسو هيلع هللا ىلص) مر الذؼ انتيى بوفاة الرسولاأل وىو
 (2)ن.م بو أبوبكر عندما اختاره المسممو وسمطانو، وىو ما قا

 

 

 

 

 

 

_______________________________ 

  .30سم. ،1989عمارة (1)

 .31-30م.ن  ،1989عمارة (2)

35 



 
 

عن القائد والحاكم  لمتعبير مرفي بادغ األ واإلمامةن مصطمحا الخالفة لقد استخدم المسممو و 
حيث  و اعتبار لوجود اختالف في المعنى بينيما،دون تخصيص أ مر المسممين،لذؼ يتولى أا
دارة الشؤون السياسية، مجتمع وا  لا و الخميفة يتمثل في قيادةمام أن منصب اإلػ أىل السنة أير 

 باألمور ن ىذا المنصب ينحصرظرىم، ذلك أن متساويان في نن ىذين المصطمحيفإوعميو 
طالق ، وقد جاء إعمى الحاكم المسمم مامو إطالق مصطمح خميفة أ فرق بين إالدنيوية فقط وال

تتمثل في  ، والذؼ كانت ميمتو(ملسو هيلع هللا ىلص) نو خمف الرسولبكر باعتبار أ صطمح خميفة عمى أبيم
حفع أموال الناس تخاصمين، و وحماية الحدود والفصل بين الم اإلسالميةمن الدولة حفع أ

 نفسيم.وأ

مام أو الخميفة ن ىناك مشكمة إذا ما تعدػ ىذا اإلوفي ىذا السياق فإن أىل السنة ال يرون أ
اإلمام ىذا يبقى إمامًا مطاعًا، وىذا  حدود الطاعة وارتكب بعض اآلثام إن عاد عنيا، ذلك أنو مع

 (1)مام أو الخميفة وينصبونو عمييم.يعين من قبل المسممين باإلختيار، حيث يختارون اإل

أوسع  اً مفيوم لإلمامةن والذؼ يرػ أ وىم الشيعة ومن نحى نحوىم، خر،تجاه اآللنسبة لإلما باأ
قيادة السياسية ؤالء ال يعبر فقط عن المام عند ىن اإلحيث أ ،األولتجاه إلشمل مما ىو عند اوأ

خر الزمان، ىذا يمتد آل، و (ملسو هيلع هللا ىلص) بعد النبيسالم نو المبمغ ألنظمة وتعاليم اإلواالجتماعية، بل أ
 مام.ال يخمو الزمان من إلذلك وجب أ

واإلثم،  ال يشوبو الخطأ الذؼلإلنسان الكامل،  اً نموذجيمثل يم يرون أن ىذا اإلمام إنفذلك، كو 
وعميو فإن وجود مثل ىذا  ،ذلك أنو معصوم عن الخطأ وىو الوحيد الذؼ من حقو أن يرأس األمة

و ى ،لى العناية واإلليام اإللييينن القدرات واإلمكانيات باإلضافة إالشخص الذؼ يتمتع بمزيج م
سعيدة يضمن ليا الحياة ال يجعل األمة تسير وفق دستورٍ ما سيقود إلى تحقيق الرسالة، و 

 (2)واآلمنة.

 

_______________________ 
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ليي مستمر في حياة البشر عمى اعتبار أنيا قيادة باإلمامة كتكميف إستند الشيعة في تمسكيم وي
مام منصب حيث أن منصب اإل إلى يوم القيامة، (ملسو هيلع هللا ىلص) سياسية ودينية، واستمرارية لرسالة النبي

 (1)إليي، يجمع بين الدين والدنيا.

ذا :قولو تعالى ستناد قائم عمىوىذا اإل راىيم ربو بكممات فأتمين، قال إني جاعمك بابتمى إ " وا 
، فينا يرػ الشيعة أن المكانة (2)تي، قال ال ينال عيدؼ الظالمين"،لمناس إماما، قال ومن ذري
والمتمثمة باإلمامة، كانت بعد أن وقع في  عميو السالم  لنبيو إبراىيموالدرجة التي أعطاىا هللا

 ،عميو السالم بُتمي بيا إبراىيممجموعة اإلبتالءات والمحن التي إ اإلبتالء، فالكممات ىنا تعني
 ،وىي تتجسد بصموده أمام النمرود، واستعداده ألن ُيمقى في النار دون أن يؤثر ذلك في إيمانو

ة لو ألمر ربو حين أمره هللا أن يترك زوجتو ووليده إسماعيل وحيدين في أرض قاحموكذلك إمتثا
قدامو عمى ذلك لوال أن فداه هللا بذبحٍ جدباء، ومن ثم أمر هللا لو أن ب  عظيم. ذبح إبنو إسماعيل وا 

 اداً ستنليا، إ ىلٌ وأ  لإلمامة مستحقاً  عميو السالم براىيمت جعمت إن كل ىذه االبتالءاإف ،وعمى ذلك
 إمامًا".ني جاعمك لمناس " إ يةوفي نفس اآل لقولو تعالى بعد ىذه االبتالءات

مامة كان بعد أن مر بمرحمة العبودية يرون أن وصول إبراىيم لمرتبة اإل وعميو، فإن الشيعة
 (3)لييا إبراىيم.مامة ىي الدرجة األعمى التي وصل إوالنبوة والرسالة والخمة، فاإل
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لمناس يقتدػ بو في التوحيد،  ة عمى أن هللا جعل إبراىيم إماماً ين ابن كثير يفسر ىذه اآلإال أ
ذ ابتمى ابراىيم ربو :وامر والنواىي، ليذا قال تعالىام بما كمفو هللا تعالى بو من األحين ق " وا 

براىيم وليسوا ىل الكتابين الذين ينتحمون ممة إالمشركين وأ  ليؤالء بكممات"، أؼ واذكر يا دمحم
أؼ قام  وامر والنواىي، وأنو أتمين،أؼ اختباره لو بما كمفو بو من األ براىيم،إلعمييا، ابتالء هللا 

، "" إني جاعمك لمناس إماماً :، وقولو تعالىوامر ونواىيمين، وقولو "بكممات" أؼ بشرائع وأبين ك
والزواجر، جعمو هللا تعالى لمناس قدوة  وامر وترك النواىيكما قام باألفما فعل،  عمى أؼ جزاءً 

مامًا يقتدػ بو ويحتذػ حذوه.  (1)وا 

ذلك أن اإلمامة المذكورة غير موضوعي،  نني أرػ أن تأويل الشيعة ليذه اآلية تأويلٌ فإ ،وعميو
 فإبراىيم إمام من منطمق أنو نبي هللا، وبالتالي فإن هللا ية ليست اإلمامة بالمفيوم الشيعي،في اآل

ن المقصود بالكممات المحن واإلبتالءات؟، في ومن أين أ، قد منحو اإلمامة حين اختاره نبياً 
  ى بيا.الوقت الذؼ نرػ فيو أن ابن كثير يفسرىا عمى أنيا األوامر والنواىي التي كمفو هللا تعال
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اإلمامة في أوجب سبحانو عمى أن هللا  كدليل عميو السالم براىيمقد اعتمدت الشيعة عمى قصة إول
مام عمى القائد الذؼ يحكم األمة، بإعتبار أنو المقتدػ والمتبع في قومو وأطمقوا لفع اإل ،البشر

و فيو يجمع بين الزعامة الدينية والدنيوية، ولعميم أيضًا استندوا عمى آيات أخرػ من وأمتو، وعمي
"  :، وقولو تعالى(1)" واجعمني لممتقين إماما":عمى وجوب اإلمامة منيا قولو تعالى كدليلالقرآن 

 (3)ب.براىيم واسحق ويعقو ئمة المذكورين في ىذه اآلية ىم إ، واأل(2)ئمة ييدون بأمرنا "وجعمناىم أ

صمى  مر بعد الرسولىل البيت خمفاء هلل في األرض ووالة األئمة من أ أن األ فيم يعتقدون  ،عميوو 
صوليا وفروعيا، ىو كقيام يحيى وعيسى حكام بأيام ىؤالء األئمة بنشر األ، وقهللا عميو وسمم
 قواميم.وموسى في أ وزكريا وىارون 

سمونو المسممين يكان الصحابة وسائر  ،بكر بيبن خمدون، أنو عندما تمت مبايعة أويذكر ا
 بكر. بولى أن توفي أمر عمى ذلك إاأل، ولم يزل (ملسو هيلع هللا ىلص) خميفة رسول هللا

نيم استثقموا ىذا المقب لطول ، إال أ(ملسو هيلع هللا ىلص) يدعونو خميفة خميفة رسول هللا وعندما بويع عمر كانوا
 مير المؤمنين.أب كانوا يدعون عمر يمنومن ثم فإ لذلك عدلوا عن ىذا المقب، ،اإلضافة

نعتًا لو باإلمامة، وتعريضًا بمذىبيم  عميو السالم اً فإن الشيعة قد خصوا بو عمي ،ما لقب اإلمامأ
فخصوه بيذا المقب ولمن يسوقون  ،أحق بإمامة الصالة من أبي بكر (عميو السالم) في أن عمي

يم يسمون باإلمام ما داموا يدعون ليم في الخفاء، حتى إليو منصب الخالفة من بعد، فكانوا كم
 (4)لى أمير المؤمنين.يحولون المقب فيمن بعده إ حكمال إذا استولوا عمى

 

 

_____________________ 

   . 74/ 25رقم  سورة الفرقان (1)

 .21/73رقم  ( سورة األنبياء2)

 .13، ص، دار القارغ ، الجزء الثاني2003ولى طبعة األى، المامة الكبرػ والخالفة العظمالقزويني، دمحم حسن، اإل (3)

 .286-285ص م.س، 2013 ابن خمدون  (4)
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أحق بإمامة الصالة وربطو بالدور السياسي والقيادؼ لإلمام،  عميو السالم اً أما اعتبارىم بأن عمي
في كافة  (ملسو هيلع هللا ىلص) مام ال يؤم الصالة فقط، بل أنو يخمف الرسولعتقادىم أن اإلنتيجة الفإنو جاء 

بيا يأتي لمداللة عمى أن ىذا  ميامو، وألن الصالة من الفروض الدينية، فإن ربط القيادة السياسية
 مام يجمع القيادة الدنيوية وكذلك المكانة الدينية.اإل

ما استحضر، ل (ملسو هيلع هللا ىلص)إال أن اعتقادىم ىذا يجد ما يعارضو، إذ يذكر ابن خمدون أن الرسول 
 (1)نيا أىم أمور الدين، وارتضاه الناس بعدىا لمخالفة.استخمف أبا بكر عمى الصالة، ذلك أ

وبحسب ابن خمدون، فإن الخالفة تسمى أيضًا باإلمامة الكبرػ، وذلك تمييزًا ليا عن إمامة 
والفتيا  الصالة، حيث يقول في المقدمة" فاعمم أن الخطط الدينية الشرعية، من الصالة والقضاء

والجياد والحسبة كميا مندرجة تحت اإلمامة الكبرػ التي ىي الخالفة"، وعميو فاإلمامة الكبرػ 
ىي الخالفة، حيث يرػ أنيا كاألصل الجامع، ويتفرع منيا الصالة والقضاء والفتيا والحسبة، 

 وذلك لعموم نظر الخالفة وتصرفيا في أحوال الممة، وكذلك تنفيذ أحكام الشرع.

بر إمامة الصالة، بحسب ابن خمدون أرفع الخطط الدينية كميا، وأرفع من الممك المندرج وتعت
معيا تحت الخالفة، وما يشيد عمى ذلك ىو استدالل الصحابة عمى أبي بكر عندما استخمفو 

سول في الصالة، حيث استدلوا عمى ذلك إلستخالفو في السياسة بقوليم: إرتضاه ر  (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول
 (2).هللا لديننا، أفال نرضاه لدنيانا؟

 ن الصالة أرفع من السياسة لما صح القياس.وعميو، يرػ ابن خمدون أنو لوال أ

، أو من يقوم مقامو أو يخمفو، (ملسو هيلع هللا ىلص) إمام الصالة في ذلك الوقت ىو الرسول فإنو لما كان ،لذلك
نا تندرج تحت اإلمامة الكبرػ، إال أن اإلمام عند فيذه ميمة من ميماتو الرسمية والتي كما ذكر 

 في كافة ميماتو. (ملسو هيلع هللا ىلص) الشيعة يقوم بدور أكبر فيو ال يؤم الصالة فقط، بل يخمف الرسول

 

___________________________ 

 .259، م.س 2013(ابن خمدون 1)

 .276ن ، م.2013ابن خمدون (2)
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 الثاني مبحثال

 سيمن منظور سيا

ىمية ( لما ليما من أ واإلمامةالخالفة  )سياق ىو الوقوف عمى مصطمحيىذا ال ن ما ييمنا فيإ
ن ىذا صحاب مصطمح الخالفة أت الذؼ يرػ أسالمي، ففي الوقبالغة في الفكر السياسي اإل

ذ إ حكامو،أو تفسير القرآن وبيان أ لمنبوة وليس من واجباتو التبميغ عن هللا اً متدادالمنصب ليس إ
ن ىذا أ اإلمامةمصطمح  دعاة يرػ  ختصاص العمماء والفقياء،ن ىذه الميام كانت من إأ

 ذو أىمية وطابع ديني. سي ىو أيضاً لذؼ يطمق عمى القائد السياالمصطمح ا

وأنيا واجبة  ،مور الدين والدنيانيا رئاسة عامة في أمامة عمى أف اإلرِ عَ يُ فَ  ،شريف المرتضىما الأ
مة ا تناصفت األذعدم وجوبيا إ من صمبي بكر األى عن الفقيو المعتزلي أيحكباإلجماع، إال ما 
   (1).نو ال يكون ىناك حاجة إلماممة فإنو في الوقت الذؼ تتناصف فيو األولم تتظالم، ذلك أ

 ،وة في حراسة الدين وسياسة الدنيانيا موضوعة لخالفة النبأما الماوردؼ َفُيعرف اإلمامة عمى أ
 (2).مة واجب باإلجماعوم بيا في األقوعقدىا لمن ي

الشرع باجماع من  من مام واجب عرف وجوبوأن نصب اإل ابن خمدون في المقدمة رويذك
، فقال اجماع الصحابة والتابعين() أن بعض الناس قد شذ عن ىذا االجماع الصحابة والتابعين،

 (3).لة وبعض الخوارجمن المعتز  أبو بكر األصم بعدم االمامة ال عقاًل وال شرعًا، منيم

ومن ىنا جاء إطالقو عمى  ،المتبوع عمى أنوفيعرف اإلمام ، أما القزويني، دمحم حسن القزويني
 ( 4)، وكذلك إطالقو عمى الدين والشريعة والكتب السماوية.تبع في الصالةإمام الجماعة لكونو المُ 

________________________________________ 

 .5ص طيران،، 1986الطبعة الثانية  مؤسسة االمام الصادق، ،لموسوؼ، الشافي في اإلمامة، عمي االشريف المرتضى (1)
  .3صم.س، ، األحكام السمطانية، 1989الماوردؼ (2)

 .245 -244، م.س2013( ابن خمدون 3)

  .13س م. ،2003القزويني  (4)
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يطمق عمى الذكر الصالة، و رف معجم المصطمحات اإلسالمية اإلمام بأنو من يؤتم بو في عويُ 
سم الفاعل )مؤتم(، بو أؼ إقتدػ بو، وا   مة(، واألصل أأممة، و)أتم(ئمام )أواألنثى، وجمع اإل
 (1)والمفعول )مؤتم بو(.

ئمة ة تدخل تحت قولو تعالى "ونجعميم أوىذه التسمي ،ًا باإلمام األعظمحيانأ ويسمى الخميفة
 (3)إلمام األعظم تمييزًا  لو عن اإلمام في الصالة.ويوصف الخميفة با ،(2)ونجعميم الوارثين"

وكان ذلك من خالل من  ،الذؼ يحكم المسممينمام ظير لمتعبير عن القائد ح اإلولعل مصطم
ا المصطمح خالل القرون لبيت ودعميم، حيث كان ظيور ىذرادوا أن يحافظوا عمى حق أىل اأ

 .اريخ اإلسالميولى من التالثالث األ

وعمى  ،من مجموعة من األفكار وخاصة مما جاء في القرآن نبثقاصطمح كان قد ولعل ىذا الم
نو ليس فقط القائد والحاكم من منطمق أ ،لسنةيس كالخميفة عند اذلك فاإلمام عند الشيعة ل

 قائد وزعيم روحي. يضاً ولكنو أ ،المجتمع اإلسالميو سالمية ألة اإلالسياسي في الدو 

نما لو أيضًا وظيفة روحانيو، وىذا مام عند افإن اإل ،وعمى ذلك لشيعة ال يقوم فقط بدور سياسي وا 
ا يرجع عمى خالف ما ىو عميو الخميفة عند السنة، إذ أنو ال يوجد لمخميفة أؼ دور روحاني، وىذ

اسيًا قائدًا سيكان  (ملسو هيلع هللا ىلص) وكما أن الرسول (،ملسو هيلع هللا ىلص) ئمة من صمب الرسولإلى اعتقاد الشيعة بأن األ
 (4)ئمة من صمبو.ودينيًا وروحيًا، فكذلك األ

 

____________________________ 

  .22 م.س، 2002عبد الجواد (1)

 .28/5( سورة القصص رقم2)

                                                          .94 م.س ،1981عودة (3)

 (4) Saeed, Abdulla, 2006 Islamic Thought/ An Introduction, Published by Routlege, Taylor &Francis 
Group, London & New York, 118. 
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ييا عند الشيعة ىو بالصورة الموجودة والمتعارف عم باإلمامةول من تحدث وىناك من يعتقد بأن أ
ذا ة بالوصي، وا  ن وصايا النبي ومحصور مامة من اإلبأيشيع القول  ، والذؼ بدأ(1)عبدهللا بن سبأ

 ما توالىا سواه يجب البراءة منو وتكفيره.

نبياء وينص من خمقو أ ن هللا يصطفيعند الشيعة كمفيوم النبوة، فكما أمامة ولعل مفيوم اإل
وال  لييم،إ عمييم، ويعمم الخمق ويقيم الحجة بيم، ويؤيدىم بالمعجزات وينزل عمييم الكتب ويوحي

 (2).لألئمةمر بالنسبة ، فكذلك األ ووحيومر هللاأو يفعمون إال بيقولون أ

يرػ أن نشأة مصطمح اإلمام قد  ،ن اإلتجاه العام لدػ الباحثين وكتاب الفرق فإ ،حسب عمارةوب
عمى رأس  ارتبط بنشأة الفكر النظرؼ الشيعي في موضوع اإلمامة، إذ أن ىذا المصطمح لم يطمق

كذلك في المكاتبات السياسية، ال وحده وال  بكر أو عمر، ولم يستخدم السمطة سواًء في عيد أبو
 (3)دم، والمقتدػ بو في أؼ سبيل.قَ كمرادف لمصطمح الخميفة، فاإلمام في األصل المغوؼ ىو المُ 

أما في القرآن، فإن مصطمح اإلمام يستخدم في مقام المسؤوليات الدينية ال السياسية، فيو 
الدولة، وىذا المصطمح لم يطمق عمى صاحب يختص بالنبوة والتقوػ أكثر من الداللة عمى رأس 

ىذا المنصب السياسي إال بعد أن أصبح في اإلسالم فرق، وخاصة الشيعية منيا، حيث أنو ولما 
ختيار النبوة أو التقوػ أو اليداية، وإل ليذا المصطمح من طابع ديني يدل عميو في القرآن سواءً 

اروا مصطمح اإلمامة وأطمقوه عمى فقد اخت ،حيالشيعة اإلمامية لإلمامة بمعنيييا الديني والرو 
 (4)ئمتيم لمنحيم الفضيمة الدينية بجانب الفضيمة السياسية عمى األمراء والخمفاء.أ

 

________________________________ 

روايات  تنسب إليه ظهر في فترة خالفة عثمان بن عفان ويهودي من أهل صنعاء، الذي ترجع اليه فرقة السبئية، ( عبدهللا بن سبأ: 1)

وهو أحد رؤساء "بني عبد القيس"،  خفاء،حتجاجات ضد الخليفة الثالث عثمان بن عفان في البات واإلضطراتاريخية بأنه هو مشعل اإل

ره رجع: العودة، سليمان بن فهد، عبدهللا بن سبأ وأثمبي طالب ومدعٍ أللوهيته./ الكان من الغالة بحب علي بن أ الذين خرجوا مع علي،

 .190، ص1412الم، الطبعة الثالثة، في أحداث الفتنة في صدر اإلس

 .655 م.س م،1993القفارؼ  (2)

   34-33، م.س1989عمارة (3)

 .37 م.ن ،1989عمارة (4)
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صل نيا من األالمصطمحات اإلسالمية يعرفيا عمى أبالنسبة لمصطمح الخالفة فإن معجم ما أ
ىو الذؼ جعمكم يجئ بعده، كما في قولو تعالى "  قبمو أؼ ن الخميفة يخمف من(،ألخمفالثالثي )

 (2)وال يقال خميفة هللا إال آلدم وداود لورود النص بذلك، وقيل يجوز.، (1)خالئف األرض "

 مصطمحان يعبران عن نفس المنصب الذؼن الخالفة واإلمامة كالىما فيرػ أ ،خمدون  ابنما أ
ومن يقوم بيا يسمى  ،لدنيافع الدين وسياسة احب الشريعة في حيقوم بو شخص نيابة عن صا

مام.  خميفة وا 

تباعو واإلقتداء بو، وأما الخميفة فيطمق عمى إمامًا تشبييا بإمام الصالة في ا مام فتسميتوأما اإل
 في أمتو. (ملسو هيلع هللا ىلص) الشخص لكونو يخمف النبي

دنيوية الراجعة خروية والألقتضى النظر الشرعي في مصالحيم اوالخالفة حمل الكافة عمى م
لى اعتبارىا من مصالح ن أحوال الدنيا ترجع عند الشارع إخروية(، ذلك أإلييا)المصالح األُ 

 اآلخرة، وعميو فالخالفة نيابة عن صاحب الشريعة في حفع الدين وسياسة الدنيا.

بي بكر خميفة لرسول أ مبايعةعند وفاتو إلى بادروا  (ملسو هيلع هللا ىلص) ويرػ ابن خمدون أن أصحاب الرسول
ى ليو في أمورىم، وىكذا في كل عصر بعد ذلك، ولم ُيترك الناس فوض(، وتسميم النظر إملسو هيلع هللا ىلص) هللا

 (2) .مامجماعًا دااًل عمى وجوب نصب اإلفي عصر من العصور، واستقر ذلك إ

 

 

 

 

__________________________________________ 
 .165/ 6 رقم نعامسورة األ (1)

 .83م.س ،2002رجب( 2)

 .244م.س ،2013خمدون  ابن (2)
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لفاظ التي تواضع عمييا أىل العمم من أصحاب الفقو فيو أحد األ ،صطمح أىل العقد والحلأما م
السياسي وغيرىم، ولقد نشأ ىذا المصطمح من قبل العمماء ولم يرد في الشرع بيذا المفع، ولعل 

 (1)ه.403المصطمح أبو بكر الباقالني المتوفى عام أول من استخدم ىذا 

م العمماء وأىل وىناك عدة اتجاىات في تعريف أىل العقد والحل، أما اإلتجاه األول فيرػ أني
تجاه الثاني فيرػ أنيم العمماء والرؤساء ووجوه الناس، حيث يشمل أىل العمم اإلجتياد، أما اإل

أؼ اه الثالث فيرػ أنيم وجوه الناس، ، أما اإلتجوأىل السمطة سواًء اجتماعية أو سياسية
 (2)سادتيم.

فيو مصطمح شرعي ورد بنص القرآن بقولو تعالى" أطيعوا هللا وأطيعوا  ،أما مصطمح أولي األمر
ن في المراد بيم، فمنيم من قال أنيم األمراء ، وقد اختمف المفسرو (3)ي األمر منكم"الرسول وأول

قال أنيم العمماء، وىذا ما ذىب إليو الحسن البصرؼ، وىناك من قال كاإلمام الطبرؼ، ومنيم من 
لى أنيا عامة في ب إناك من ذى، ومنيم من قال أنيم أبو بكر وعمر، وى(ملسو هيلع هللا ىلص) أنيم أصحاب دمحم

ولي األمر والعمماء، وىذا ما قال بو ابن كثير وابن القيم، وىناك من قال أنيم العمماء كل أ
 (4)وىذا رأؼ ابن تيمية والشيخ دمحم عبده. اً والزعماء وكل من كان متبوع واألمراء

مر أيضًا عمى أنيم الذين يتولون أمر المسممين من المسممين القائمين ونجد تعريف أولي األ
  (5)بالحق والعدل والمنفذين لمشرع )شرع هللا(.

 

______________________________ 

وة ع، كتاب د185سالمية العدد ، جامعة اإلمام دمحم بن سعود اإلصفاتيم ووظائفيم ىل العقد والحلبراىيم، أ ( الطريقي، عبدهللا بن إ1) 
 .17ه، ص1419السالمي بمكة المكرمة لعام ، كتاب شيرؼ محكم، رابطة العالم االحق

   .27ه، م.ن1419الطريفي (2)

 .4/59رقم  النساءسورة  (3)

 .23،22م.س ه، 1419( الطريفي 4)

عمى لمشؤون المجمس األ ،2010، القاىرة 142ص ، الجزء األول،23خب في تفسير القرآن، الطبعة تلجنة القرآن والسنة، المن (5)
 ، وزارة األوقاف، مصر.اإلسالمية
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 الثالث خالصة الفصل

لقد عرضنا في ىذا الفصل مصطمحين من أىم المصطمحات السياسية في نظام الحكم في 
إال أن  ،ا مصطمحا الخالفة واإلمامة، ورغم ورود كال المصطمحين في القرآناإلسالم، أال وىم

سوقون لو منصب اإلمام من بعده، وذلك لما يرونو يالشيعة قد أطمقوا لقب اإلمام عمى عمي ومن 
من ميزة ليذا المقب عمى لقب الخميفة، وىم يستندون في ذلك عمى كثير من اآليات التي ورد فييا 

 م في القرآن.إما مصطمحذكر 

صمى  في المقابل، فإن أىل السنة يرون أن لقب الخميفة أطمق عمى أبي بكر لكونو خمف الرسول
وظيفتو سياسية تتمثل في إدارة شؤون المسممين، وىم في  تفي أمتو، والذؼ كان هللا عميو وسمم

لمصطمح أو لقب بين المصطمحين سواًء إمام أو خميفة، بمعنى أنو ال ميزة  ىذا ال يرون اختالفً 
 عمى المصطمح أو المقب اآلخر.

ذلك أنيم  ،فإن الشيعة يعتقدون أن لإلمام دور أوسع وأشمل مما ىو عند أىل السنة ،في المقابل
أن ىذا اإلمام ىو  ، بلفقط يعتقدون أن ميمة اإلمام ال تتمثل في الشؤون السياسية واإلدارية

وكذلك لداللة ىذا ، (ملسو هيلع هللا ىلص)لحافع لمشرع بعد النبي وىو كذلك ا ألنظمة وتعاليم اإلسالم،المبمغ 
 المصطمح في القرآن عمى النبوة والتقوػ أكثر منو داللة عمى رأس الدولة.

الجانب السياسي، بل أنو تعدػ ذلك  فإنو يبدوا أن الخالف بين المسممين لم يقتصر عمى ،وعميو
لمناصب السياسية عندىم، وىذا ما تجسد في ا ىذه لى خالف عمى المصطمحات التي تعبر عنإ

 وتمسك الشيعة بمصطمح إمام ،الخالف بين السنة والشيعة عمى مصطمحي الخالفة واإلمامة
 ، في حين ال يرػ أىل السنة فرق بين المصطمحين، سواًء من منظور سياسي أو ديني.بالذات
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 رابعالالفصل 

___________________________________________________ 

  السمطة والحكم حولطبيعة الخالف 

بين  عمى درجتين، خالفٌ  (ملسو هيلع هللا ىلص) لقد كان الخالف الذؼ ظير بين المسممين بعد وفاة الرسول
، أىو رجل من المياجرين أىل (ملسو هيلع هللا ىلص) المياجرين واألنصار فيمن ىو أحق بالخالفة بعد الرسول

إلى اإليمان بو والذين تحمموا معو العناء والبالء من أىل الشرك في مكة، ثم  النبي والسابقين
صمى هللا  تركوا وطنيم وأمواليم وأىميم في سبيل هللا؟، أم رجل من األنصار الذين آووا رسول هللا

حين اضطيده قومو وعشيرتو وآذوه وأخرجوه من دياره؟، وىم الذين أعمنوا الدين  عميو وسمم
 ول.، وىذا الخالف األ(ملسو هيلع هللا ىلص) و هللا ورسولووقاوموا عد

 حق بالخالفة عن الرسولنفسيم فيمن ىو أطوائف المياجرين أأما الخالف الثاني، فخالف بين 
 بن ىاشم، أم مو العباس بن عبدالمطمب، أىو رجل من بني ىاشم رىط النبي وعشيرتو: ع(ملسو هيلع هللا ىلص)

، وىو (ملسو هيلع هللا ىلص) ، أم رجل من قريش تكون لو سابقة وقدم مع رسول هللالب؟ابن عمو عمي بن أبي طا
 .وثاني اثنين إذ ىما في الغار، أو عمر وغيره من قريش؟ (ملسو هيلع هللا ىلص) أبوبكر خميل رسول هللا

أما الخالف بين المياجرين واألنصار، فقد حسم أبوبكر مادتو من خالل ما ذكره لألنصار في 
ألنصار ه لما قدمو ار كأحق بالخالفة من األنصار، رغم ذ سقيفة بني ساعدة من أن المياجرين

 (1)وردنا ذكره في الفصل المتعمق بحادثة السقيفة.لإلسالم والمسممين والذؼ أ
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 مامة بعد ىذا العصر تطورًا آخر يتمثل في: حول اإلولي األ الخالف ىذا ولقد تطور

الخالف األول: وكان في أنو ىل يجب عمى المسممين أن يكون ليم خميفة يقيم الحدود ويجيز 
غور ويولي القضاة والحكام ويحمي بيضة المسممين أم ال يجب مطمقا؟، أم يجب الجيوش ويسد الث

 .في حال دون حال؟

ولقد ذىبوا فيو إلى مذىبين، حيث رأػ أصحاب المذىب األول أن اإلمامة فرض واجب من هللا،  
د أوجب عمى المسممين أن يقيموا عمى أنفسيم خميفة منيم، ذلك أن أمرىم ال يصمح إال بإمام واح

يجمعيم، ويمنع بعضيم من اإلعتداء عمى البعض اآلخر وينفذ أحكام الشريعة ويغزو بالجيوش، 
 لى ىذا ذىب الخوارج والمعتزلة.شؤون الدولة في جميع مرافقيا، وا   وبالجممة يقيم

ن من أن كن المسممو بأن اإلمامة ليست واجبة وال الزمة، إال إذا تم :أما المذىب الثاني منيم فقال
ن لم يستطيعوا ذلك وقام كل ينصبو  ا عمى أنفسيم إمامًا عداًل من غير إراقة دماء وال حرب، وا 

شخص منيم بأمر نفسو وأىل بيتو وأقربائو وأقام فييم أحكام هللا وحدوده بحسب ما في كتاب هللا 
 (1).لى إمامينيا حاجة إوسنة نبيو، لم يكن ح
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وحاصل ىذا ، خميفة منيم إقامةمة األ وجبوا عمىالثاني فيو واقع بين الذين أ ختالفأما اإل
، أم يكون ر أىل الشورػ وأصحاب الحل والعقد؟ىو باختياالخميفة أ ستخالف الخالف بم يكون إ
 ثم من بعده عمى من يميو، وىكذا؟. (ملسو هيلع هللا ىلص) أم ىو بالنص من الرسول (،ملسو هيلع هللا ىلص) بالقرابة من الرسول

 مذاىب أساسية:  ةكان خالفيم في ىذا يتجسد في ثالث ولقد

و سمو وعينو، ألم ينصا عمى رجل بإ (ملسو هيلع هللا ىلص) ولى أن هللا ورسولإ ول فقد ذىبواأما الفريق األ
 ة يعقدونيا ألصمحيم.من اإلمامة شورػ بين خيار األأوصافو ليكون إمامًا لمناس، وقالوا بأ

أحقيم  (ملسو هيلع هللا ىلص)لى أن أولى الناس باإلمامة بعد رسول هللا الفريق الثاني فقد ذىب فيو قوم إ أما
، وأمسيم بو (ملسو هيلع هللا ىلص) بوراثتو وىو عمو العباس بن عبدالمطمب، فيو أقرب الباقين نسبًا لرسول هللا

رحاِم بعضيم أولى ببعض في عمى ذلك بقولو تعالى" أولو األ وارحمًا، وأوالىم بوراثتو، واحتج
    (1)كتاب هللا ".

عمى من يميو، ( ملسو هيلع هللا ىلص) ستحقاق اإلمامة ىو نص رسول هللافذىبوا إلى أن سبب إالفريق الثالث أما 
نص عمى من  (ملسو هيلع هللا ىلص) قال أن الرسول ونص من يميو عمى من بعده، وىؤالء اختمفوا فيما بينيم فيمن

 ،نص عمى من يخمفو بالوصف دون التسمية (ملسو هيلع هللا ىلص) من قال أن الرسولسمو وعينو بذاتو، و يميو بإ
 (2).عميو السالم وأن ىذه الصفات ال توجد إال في عمي

ولعمو أصبح من الواضح لدينا أن اإلختالف بين المسممين لم يكن فقط حول وجوب اإلمامة من 
وىذا كما ذكرنا ىنا  ،لى خالف حتى بين من قالوا بوجوب اإلمامةإيا، بل أنو امتد بعد ذلك عدم

بمعنى كيف يكون ىذا اإلستحقاق، وىذا في رأيي يؤكد عمى  ،ستحقاق اإلمامةخالف في سبيل إ
أن المسممين بدأو فعاًل في التفكير بشكل سياسي حول نظام الحكم الذؼ سيكون لدييم بعد وفاة 

 .(ملسو هيلع هللا ىلص) ولالرس
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، لم يرد فييا ن جميع الروايات التي تناولت حادثة السقيفةوكل ىذا الخالف جاء بأثر رجعي، إذ أ
قال  اً الوصف، أو أن أحدبباإلسم أو  ءً نص عمى شخص معين سوا (ملسو هيلع هللا ىلص) ذكر عمى أن الرسول

فيذا لم يرد ذكره في أؼ  (،ملسو هيلع هللا ىلص) حق بوراثة الرسولحق بالخالفة ىو األالسقيفة أن األأثناء واقعة 
   من المصادر التي تحدثت أو تناولت حادثة السقيفة.

ىذا يدل عند ولقد كانت الحرب التي دارت في عصر صدر اإلسالم ذات طبيعة سياسية، و 
مام وظيفة دينية لكانت وظيفة اإل البعض عمى الطابع السياسي لمنصب اإلمام وميامو، فمو أن

ىذه الحرب دينية، ولما كان الجميع اتفق عمى أنيا قامت بين فرقاء جمعتيم قبمة واحدة، حتى 
دل ىذا لو واحد، أفال ين فرقاء يجمعيم كتاب ودين ونبي وا  الحرب بين عمي وخصومو كانت بي
 (1)عمى الطبيعة السياسية ليذا الخالف؟.
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 الفصل الرابع خالصة

لقد تبين لنا من خالل ما عرضناه في ىذا الفصل أن الخالف بين المسممين كان خالفًا سياسيًا، 
لمياجرين واألنصار فيمن ىو أحق بخالفة رسول بين ا وكان ىذا الخالف عمى درجتين، فخالفٌ 

مامة األمة، وخالف بين طوائف المياجرين أنفسيم. (ملسو هيلع هللا ىلص) هللا  وا 

أما الخالف بين المياجرين واألنصار فقد انبثق من خالل قول كٍل من المياجرين واألنصار بأنو 
مامة األ( ملسو هيلع هللا ىلص)األحق بخالفة رسول هللا   (ملسو هيلع هللا ىلص)مة، حيث رأػ األنصار بأنيم أحق بخالفة الرسول وا 

، في حين عجز سالم عاليةً وأعمن راية اإل (ملسو هيلع هللا ىلص) من خالل القول بأنيم ىم من نصر رسول هللا
 ن وىم أىمو وعشيرتو عن ذلك.المياجرو 

و في سقيفة بني ساعدة، إذ أنو بكر من خالل ما قال د المياجرين فقد كان عمى لسان أبوأما ر 
ىميم وأمواليم وديارىم ىل النبي وعشيرتو، وىم من تركوا أ فع عن حق المياجرين في ذلك، فيم أ دا

نيم يش، وعمى ذلك فقد رأػ أوىجروا في سبيل هللا، وكذلك تعرضيم لمتعذيب عمى يد كفار قر 
 .(ملسو هيلع هللا ىلص)فة رسول هللا حق بخالاأل

وتجسد ىذا  ف األول، أما الخالف الثاني فقد كان بين طوائف المياجرين أنفسيم،كان ىذا الخال
 النبي ىو رجل من بني ىاشم رىطبالخالفة من غيره من المياجرين، أ الخالف بمن ىو أحق 

 .وعشيرتو؟، أم رجل من قريش تكون لو سابقة في اإلسالم والجياد والدفاع عن الدين )ملسو هيلع هللا ىلص(

فإنو يمكننا أن نمحع أن الخالف بين المسممين كان في بدايتو خالف سياسي تجسد في  وعميو،
طرفين ىما األنصار والمياجرين، فمم يكن ىذا الخالف عمى القرآن أو عمى السنة النبوية، وىو 
يختمف عن الخالف الذؼ حدث بين المسممين والمجوس أو بينيم وبين الييود والمسيحيين، وىذا 

ن ىؤالء تجمعيم قبمة واحدة ذلك أ ،اسية لمنصب اإلمام والخميفةيي عمى الطبيعة السييدل في رأ
 ونبي واحد وكتاب واحد.
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 الخامسلفصل ا

___________________________________________________ 

 مامينشأة الفكر اإل

 تقديم

بحق  قوياً  يماناً إ ول لميجرة،منذ ظيورىا كفرقة في النصف الثاني من القرن األ الشيعة تمنآلقد 
 عشرية ثنيإلاىي  أساسية اً ثالث وتشمل الشيعة في عصرنا الحاضر فرقاً  باإلمامة،عمي 

 .العشرات من ىذه الفرق في الماضي دية، في الوقت الذؼ كان فيويوالز واإلسماعيمية 

 يامن بينإال أن ، ()ملسو هيلع هللا ىلص النبي ل بيتآباعتباره من  اإلمامةحقية عمي في أعمى  تتفقىذه الفرق و 
 ،اإلمامةفي  ولى من غيرهأ، ليس فقط باعتباره عمي لى حد المغاالة في تصوره لإلمامإمن يذىب 

بكر  يبأود اختالف في الموقف من والية ، مع وجئمة من بعدهتو وعصمة األبل لمقول بعصم
 ئمة من عدميا.، وعصمة األوعمر

نو قد نوه أوخالفتو لو، و  عميو السالم قد نص عمى والية عمي( ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولألى إويذىب الشيعة 
وكذلك  ،سية وروحيةدارية وسياإعطاه صالحيات أ نو قد أمة من بعده، و عده لقيادة األأ بفضمو و 

و أالخطأ ، وعدم الوقوع في عتصام بحبل هللابالعصمة، وىي اإل متازمام ياإل يم يعتقدون أننإف
 (1).يتصف بو اً أن عميوىذا ما يعتقدون  ،المعصية

مجرد أن ذاع خبر البيعة السقيفة، ب جتماعإوىناك من يرػ أن الشيعة )شيعة عمي(، نشأت عقب 
 . في سقيفة بني ساعدة ألبي بكر

لمبكر، إال أن المعتزلة، ينكرون أن تكون الشيعة اإلمامية قد ظيرت كفرقة في ذلك الزمن ا
 (2)وىشام بن الحكم لظيور الشيعة كفرقة. صادقويؤرخون بعصر جعفر ال
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 المبحث األول

 اعتبارت العصمة في اإلمام

ذلك  ،رتكز عمى محور اإلمامةت األمة باإلمام واإلمام باألمةلعالقة التي تربط يرػ الحائرؼ بأن ا
األمرين، حيث يعمل عمى ىداية  مام قائد ديني واجتماعي، وقيادتو لألمة الزمة عمى كالأن اإل

لى أن سالة من اإلنحراف، ىذا باإلضافة إمة وبيان األحكام اإلليية ليا، والحفاظ عمى الر األ
 و.اإلمام قدوة في أخالقو وسموك

ارتو وحل مشاكمو، ىذا من جانب، ومن جانب آخر، فإن اإلمام قائد لممجتمع حيث يعمل عمى إد
قدرة سياسية مؤثرة،  مام مبسوط اليد ولوخاصة إذا كان اإل ،طروحة اإلسالميةوكذلك إنجاح األ

ة رغم ئموج عمى طاعتو، وىذا ما قام بو األتباع ىذا اإلمام واإلقتداء بو وعدم الخر وعمى األمة إ
  (1)تعرضيم لمتعذيب كما يوضح الحائرؼ.

ويرػ الحائرؼ أن العصمة من هللا تعالى، وأن األمة تحتاج إلى القيادة والعصمة، حيث يرػ أن 
اإلعتبار  لى يوم القيامة، ويرػ أنعالى ليكون ىاديًا لمناس أجمعين إاإلمام منصب من عند هللا ت
لى شرط أعمى من العدالة حتى يكتب اإلليية بحاجة إ مثل ىذه القيادة األول في العصمة ىو أن

 وىذا ال يكون إال بالعصمة. ،ليا النجاح

ليو بالحكم، وارتبط باهلل يو أن ىذا الشخص والذؼ عيد هللا إعتبار الثاني في العصمة، فأما اإل
مامًا لممصمين، إنو اإل ن هللا قد جعمو بيذافإ ،اإلمامةبعيد  مرتبة إليية  نسان الذؼ احتلحاكمًا وا 

ن كان صغيراً عظيمة، ومثل ىذا اإل ، ذلك أن أصغر نسان ال يحتمل صدور أؼ ذنب منو وا 
 (2)الصغائر بالنسبة لو كأكبر الكبائر وأعظم الذنوب التي تدل عمى خبث عظيم.
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 كامليفترض في القائد المسمم أن يكون  نوفإنسان ورقيو المعنوؼ، اإلسالم بكمال اإل امىتموال
 لى ىذه المرتبة من الكمال.بحيث يتمكن من إيصال المجتمع إ وصافاأل

وأنو لو افترضنا أن األمة اختارت القائد الذؼ يستطيع تأمين أوضاع الحياة الدنيوية، فكيف لو أن 
يرػ أنو يجب عمى البشرية أن تصل ، والذؼ الكمال الروحي والمعنوؼ؟ يكون بمستوػ تأمين

 ليو.إ

فإنو من المفترض بيذا القائد أن يعمل في سبيل تبميغ وتطبيق األحكام  ،لمنطمقومن ىذا ا
حكام ىو الذؼ يحقق الرفاه لممجتمع وعموه في الدنيا، فتطبيق ىذه األ ،ليية عمى األرضاإل

 ة.وكذلك السعادة في اآلخر 

وبناًء عمى ىذا، فإنو يرػ أنو يجب عمينا أن ال نفترض باإلمام أن يقوم بإدارة الشؤون الدنيوية 
ليية وتطبيقيا عمى ة ورضوان هللا وتبميغ األحكام اإللى الجن، بل يقوم أيضًا بيداية المجتمع إفقط

 السماء  صل بينالمجتمع، وىذا كما يرػ مقام اإلمام واإلمامة، حيث أن اإلمام ىو السبب المت
بل الدينية أيضًا، وىو  ،، وىو ليس أؼ شخص ينتخبو المجتمع إلدارة أموره الدنيوية فقطواألرض

 (1)والحجة والمصدر الوحيد ليا. لمشريعة، أما اإلمام فيو الحافع ىو المبمغ (ملسو هيلع هللا ىلص) يرػ أن الرسول

وصل األمة إلى الكمال الروحي، إذ أنو ليس إال أننا نعتقد أنو ليس من واجبات ىذا القائد أن ي
مام ىو من يقوم بيداية وال نتوافق معو بأن اإل ،بياءألحكام هللا واإلسالم كما ىو حال األن اً مبمغ

المجتمع إلى الجنة، فأحكام اإلسالم قد بمغيا هللا من خالل ما جاء في القرآن الذؼ أنزلو عمى 
مام مبمغ ألحكام هللا والقائم عمى تطبيقيا في أنو والعتقاده أن ىذا اإل يبدوو ، إال أن)ملسو هيلع هللا ىلص( نبيو

ستثنائية كالعصمة، وىذا ما ال ال بد وأن يتصف ىذا الشخص بصفات االمجتمع، فإنو يرػ أنو 
  يوافق عميو جميع المسممين.
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 أوالذؼ نش ،الفراغ في السمطة ة مأللأمن مس انبثققد  (ملسو هيلع هللا ىلص) خالف النبيوع استولقد كان موض
يجمع في شخصو وحدة الدين والدنيا، وكذلك وحدة ، والذؼ كان عن غياب نبي الدين والدولة

ما  نيا تجد المواصفات المطموبة في شخصٍ أة، ولقد كانت دعوات كل فريق في سالم والسياساإل
 (1).السمطةجل أ الدافع وراء الخالف منىي 

، جماعات ومذاىبو  اً وأحزاب ختالف المسممين فرقاً إلى إن ىذا الخالف قاد فيما بعد إف ،يووعم
 ن والسنة واألحداثآفي القر  يراهمن خالل ما  ثبات وجية نظرهإمحاولة  كل منيا عمى عمل

 حقية عميأويدعي ويدافع عن  الذؼ يأخذبناء المذىب الشيعي نفسو و أن أبل  ،التاريخيةوالوقائع 
د نفسيم في عدأبناء ىذا المذىب أيختمف  ،(ملسو هيلع هللا ىلص) مامة وخالفة رسول هللافي اإل عميو السالم

 ئمة معصومين أم ال.وفيما إذا كان األ (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسولموقفيم من الخمفاء من بعد و األئمة 
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ويرػ الشيعة أن العصمة من الشروط الواجب توفرىا فيمن يتولى أمر المسممين، ذلك أن 
العصمة من هللا لحججو، وىي تتمثل بأمور منيا التوفيق والمطف والعصمة من السيو والخطأ في 

 دين هللا تعالى.

عمم تمسكو بأمره، وىم يرون أن العصمة ليست مانعة من هللا عمى من  كما أن العصمة فضلٌ 
من القدرة عمى فعل القبيح، وال مضطرة لممعصوم إلى الحسن، بل ىي الشئ الذؼ إذا فعمو هللا 

جودة، ولكن كون تبقى مو الشخص عمى فعل القبيح بعبده لم يؤثر معو معصية، بمعنى أن قدرة 
ئمة من ثير عميو، ويرون أن األنبياء واألتأن المعاصي ال يكون ليا أؼ الشخص معصومًا، فإ

مامتيم من الكبائر والصغائر.  (1)بعدىم معصومين في حال نبوتيم وا 

ويرػ القزويني أن قول خصوميم بأن الحاجة لإلمام ليست جواز الخطأ عمى األمة، بل أن 
األمور وظيفتو تنفيذ األحكام ودرء المفاسد، وحفع بيضة المسممين، وأنو ال حاجة في ىذه 

لمعصمة، بل يكفي اإلجتياد والعدالة، ولو كان وجود المعصوم ضروريًا لوجب أن يكون في كل 
بمد، إذ أن واحدًا ال يكفي وذلك النتشار المكمفين في جميع األقطار، وأن نصب نائب عنو ال 

بقولو  فكير فيو، حيث يستدليغير من األمر شيئًا، ذلك أن النائب غير معصوم، قول ال ترو وال ت
، ليعمم وجوب من (2)" يا أييا الذين آمنوا أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم "تعالى: 

وأن عصمة أولي األمر ىؤالء كعصمة النبي  )ملسو هيلع هللا ىلص(،تجب طاعتو كطاعة هللا وطاعة الرسول 
ال يخطئان، فكذلك أولي األمر من بعده، ومن حيث أن الرسول  (ملسو هيلع هللا ىلص)فكما أن هللا ورسولو  (،ملسو هيلع هللا ىلص)
 (3).معصوم وجب عصمة أولي األمر من بعده (ملسو هيلع هللا ىلص)
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ويرػ الريس أن القول بوجوب اإلمامة، وأن إقامتيا فرض عمى األمة يجب أن تنفذه ىو رأؼ أىل 
ارج باستثناء النجدات، وكذلك رأؼ الشيعة السنة والمرجئة جميعًا، والمعتزلة إال قمياًل منيم، والخو 
 (1)جميعًا، إال أن ليم فيما مختمفًا في معنى ىذا الوجوب.

ولعمنا نرػ أن ىذا الفيم المختمف يتمثل في أنيم يرونيا واجبة عمى هللا وليست عمى األمة، وذلك 
ىو الذؼ يعمم العتقادىم أن الناس غير قادرين عمى تعيين األفضل في منصب اإلمام، وأن هللا 

خائنة األعين وما تخفي الصدور، وبالتالي فيو األعمم بمن ىو األفضل لتولي منصب اإلمام، 
األمر الفصل فييا، ( ملسو هيلع هللا ىلص) وعمى ذلك فيم يرون أن تنصيب اإلمام من األمور التي كان هلل ورسولو

 (2).آمنوا ال تقدموا بين يدؼ هللا ورسولو"" يا أييا الذين  :وىذا كما أوردنا إستنادًا عمى قولو تعالى
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 المبحث الثاني

 مهام اإلمام

قد اختمف المسممون حول طبيعة الحاكم في النظام السياسي لدييم، وىذا اإلختالف تجسد حول ل
 يكون دنيوؼ وديني في نفس الوقت، ىذا الحاكم بين من رأػ أن ىذا الحاكم ال بد وأن شخص 

احتجوا  فقد ن الحاكم ديني ودنيوؼ،، أما من رأػ بأاً ينيمن رأػ عدم وجوب أن يكون الحاكم دو 
دنيوؼ، أما ديني فبإكمال وبأنو معصوم، وأنو في ىذه الحالة ال بد أن يكون ديني و بالنص 
 وأما دنيوؼ فبإدارة شؤون الدولة. (،ملسو هيلع هللا ىلص) نو يحل محل النبيأل، الرسالة

ي نفس الوقت ديني، حيث يرػ أن ويرػ القزويني بضرورة أن يكون الحاكم الدنيوؼ لممسممين، ف
بأنيا زعامة  مامة ىي الزعامة الكبرػ والرئاسة العظمى في أمور الدين والدنيا، ولعل القولاإل

لإلمامة عن باقي الزعامات األدنى منيا درجة، كزعامة القبيمة، والقول بأنيا رئاسة  تمييزاً  كبرػ 
مامة األمة في حفع  (ملسو هيلع هللا ىلص) عظمى كذلك مقارنة ليا مع باقي الرئاسات، وىي خالفة الرسول وا 

قامة الحد ود، وحفع الشريعة من الضياع، والزيادة والنقص، والحد من الفتن وقطع دابر الفساد، وا 
بيضة المسممين عمى الوجو الشرعي والقانون اإلليي وىذا ىو مدار اإلمامة، وىذا ال يحصل إال 
إذا كان اإلمام يجمع فضائل عالية تتمثل باألعممية واألفضمية واألشجعية والتقوػ والورع والجود 

 الزلل والعصيان.والسخاء والعفة والحياء، وأن يكون مع ىذا كمو معصومًا من الخطأ والنسيان و 

وبحسب القزويني، فإن اإلمام يجب يكون مختارًا من هللا دون أحد من الناس، وىو ما كان متوفرًا 
 (1).إختيار الناسبحسب إعتقاده، وبالتالي فإن مثل ىذا الشخص ال ينعقد ب عميو السالم في عمي

صمى هللا ) مساويًا لمنبيجعمو يرتبة النبوة و لى مقول القزويني ىذا يوصل اإلمام إ أن ني أرػ نإال أ
ميام  معصومًا، قولٌ غير صحيح، ذلك أن ال بد وأن يكون اإلمام قول بأنو، إال أن ال(عميو وسمم

لى العصمة، أو القول وىذه ال تحتاج إ اإلمام تتعمق بأمور دنيوية تتمثل بإدارة شؤون الدولة
  األمة في اختيار من يتولى أمرىا. حق بضرورة أن يكون مختارًا من هللا، ذلك أن ىذا القول ينزع

________________________ 
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ويورد القزويني ىذا الحديث في سياق الرد عمى من يرػ أنو إذا اتفق كبار القوم عمى رئاسة شيخ 
إال أنو يرػ أنو م، العشيرة، فإنو ال خالف عميو إذا تخمف بعض القوم، ذلك أن العبرة بكبار القو 

مامة ليقاس عمييا شيخ العشيرة، وىذا لإلختالف ليست الكثرة أو القمة ىي األمر الميم في اإل
والتباين بين اإلمام وشيخ العشيرة، إذ أن زعامة شيخ العشيرة زعامة دنيوية ال تمت لمدين بصمة، 

الضالل، وىذا كما يرػ أمر وال تتصل بو بسبب، بل أنيا قائمة عمى المداىنة والمحاباة والميول و 
 ثابت في كثير من شيوخ العشائر.

كما أنو قد يتفق كبار العشيرة عمى رئاسة من ىو أحمق وفاسق وجاىل وفاعل لممحرمات وناىب 
لألموال ممن ال عمم لو في الدين، وىذا كما يرػ أمر ثابت بالوجدان في كثير من شيوخ العشائر 

 (1).بيل إلى إنكارهفي مختمف البمدان واألزمان وال س

ولقد نشأت النظرية اإلمامية في النصف الثاني من القرن األول اليجرؼ بواسطة الشيعة اإلمامية، 
ليي كرفض لمسمطة التي كانت سائدة في عصر الدولة ق اإلوىذه النظرية تسمى أيضًا بالح

الناس، د بالسمطة دون األموية ذات العصبية القبمية، والتي كان ينظر إلييا ىؤالء عمى أنيا تستب
ستبدال رية مطالبة باو فقد نشأت ىذه النظلى ممك عضوض، وعميوتحولت الخالفة عمى يدىا إ

 ىذه السمطة البشرية بسمطة السماء العادلة.
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ن اإلمامة من أركان الدين، وتتفق مع النبوة في ليي ىذه، فإوعميو، وبناًء عمى نظرية الحق اإل
، فالنبي عندىم كان المبمغ، واإلمام ىو الحافع (ملسو هيلع هللا ىلص) الطبيعة والميام، وأن اإلمام قائم مقام النبي

 (1)والحجة والمصدر األول، بل الوحيد لمشريعة والدين.

ختيار الخميفة، كما ىو رأؼ أىل السنة، ولعل ما ذكرناه ىنا يتعارض مع نظام الشورػ ودوره في ا
من يحكميا، وىذا  ذلك أن القول بأنو ال بد وأن يكون مختارًا من هللا ينزع حق األمة في اختيار

مر هللا لممسممين بالشورػ في سياق ضيق يتجسد في أمور وال يتجسد في أمور بالتالي يضع أ
تيم أمر المسممون، فما فائدة تطبيقيا بعد ىم القضايا التي ن لم تتم الشورػ في أ أخرػ، ولكن إ

 ذلك في القضايا والمسائل األخرػ؟. 

مامة تتفق مع النبوة في الطبيعة والميام كالم غير صحيح، فطبيعة وكذلك فإن القول بأن اإل
مام ليس كذلك، واإل ،من عند هللا ، وىذا يتمثل في أن النبي مبعوثاً ماميعة اإلعن طبالنبوة تختمف 

 ياء مؤيدين بالمعجزات التي بينت صدق نبوتيم وما حمموه من رسالة.واألنب

و تتمثل بالتبميغ عن هللا ن ميمتتمف عن ميمة اإلمام، ذلك أميمة النبي تخىذا باإلضافة إلى أن 
دارة شؤون الدولة والقيام بإ تتمثل اإلمام ميمةفليس كذلك،  وحمل الرسالة، ونشر الدين، واإلمام

ية وتعيين الوالة والقضاة والحكام، والنظر في المظالم، والدفاع عن المسممين، باألعباء السياس
 مر بالمعروف والنيي عن المنكر.وتوفير وسائل العمران واأل ،الدنياوالقيام بعموم الدين و 
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 المبحث الثالث

 صفات اإلمام عند الشيعة

صمى ) ان نبيو دمحممن هللا عمى لس اً مامة عند الشيعة عمى اعتبار أن ىناك نصإلت نظرية اتأسس
مامة الحقة مام من خالل حديث الغدير، فيم يعتقدون بأن اإلفي تحديد وتعيين اإل (هللا عميو وسمم

 (1)ئمة من أىل البيت.واأل عميو السالم دلة والعبارات في عميقد نص عمييا بأوثق األ

يم فإن ،لمنبوة متداداً وا اً إليي اً تباره منصبمام عند الشيعة اإلمامية، واعًا لعمو منصب اإلونظر 
 ستثنائية، وىذه الصفات تتمثل بما يمي:ئمة بصفات إيوجبون أن يتصف األ

 .ىرة أو باطنةظا من الرذائل واألخطاء سواءً  رتكاب اإلمام ألؼٍ أواًل: العصمة، بمعنى استحالة ا

ىل زمانو في صفات الكمال فضل أ مام أتقدون أنو ينبغي أن يكون اإلضمية، حيث يعف: األثانياً 
 من شجاعة وقوة، وعفة وحكمة وخمق وعدل وتدبير.

دارة وحرب، بل ىو  ثالثًا: األعممية، وىذا عمى اعتبار أن اإلمام عندىم ليس مجرد رجل سياسة وا 
المبين لمناس أحكام دينيم والكاشف ألسراره، لذلك وجب أن ، وكذلك (ملسو هيلع هللا ىلص) الحافع لمشرع بعد النبي

 (2)ينسجم عممو مع ىذه الميمة العظيمة.

لمحكم في جميع أمور الدين ظاىره  وأن يكون عالمًا باألحكام وُمَتولياً وعميو، فإنيم يرون أنو ال بد 
 والشريعة.لى أن يكون عالمًا بجميع أحكام السياسة وباطنو، جميمو ودقيقو، باإلضافة إ

 

 

__________________________ 

، 8لى الثقمين ألبحاث العقائدية، سمسمة الرحمة إا وآثارىما المعاصرة/ عرض ودراسة، مركز مامةالقاسم، أسعد، أزمة الخالفة واإل (1)
  .43، صتب.

  .64 القاسم، أسعد، م.ن (2)

61 



 
 

د النظرة الواقعية الموجودة عند أىل إال أن ىذه النظرة المثالية لإلمام عند الشيعة تختمف عن
السنة، وخاصة عند ابن خمدون وابن تيمية، والذين يريا أن أىم ما يجب أن يتصف بو اإلمام ىو 
القوة والعصبية والقير والغمبة، وذلك حتى يتمكن من منازعة اإلمامة، وبالتالي فإنيم ال يتفقون 

 ام وىي العصمة واألفضمية واألعممية.مع رأؼ الشيعة في الصفات الواجب توفرىا في اإلم

اختاره هللا،  ليي أن نظريتيم ىذه نظرية متكاممة، تتمثل بإمامٍ ويرػ أصحاب نظرية الحق اإل
وقولو ىو حكم هللا وقانونو، وىو الوحيد الذؼ لو الحق في تفسير القرآن، وسمطانو أدوم وأعم من 

 (1).عميياتعمق بالدنيا، فإن لو األرض وما سمطان النبوة، ىذا فيما يتعمق بالدين، أما فيما ي

مامة عمى النبوة، بقياس اإل والمتمثمة ىذه النظرية أىل السنة بما فييم المعتزلة جميعيمولقد رفض 
مام جودة في اإلمام وأن طبيعة عمل اإل، ذلك أنيم يرون أن عمة النبوة غير مو واإلمام عمى النبي

لو جاز قياس اإلمام عمى النبي لجاز قياس الحاكم  ىي كطبيعة عمل الحاكم واألمير، وأنو
مير من حيث المنصب والوظيفة، ذلك أن بمعنى أن اإلمام عندىم كالحاكم واأل واألمير عميو،

جة فيما ح (ملسو هيلع هللا ىلص) ويرون أن الرسول ميمتو تتمثل في القيام عمى شؤون الدولة سياسيًا واداريًا،
مام فيو منفذ لألحكام، لذلك اختمفت طبيعة كل منيما، ذلك أن تجويز يؤديو عن السماء، أما اإل

ينقض كونو حجة، بينما تجويز الخطأ عمى اإلمام ال ينقض كونو منفذًا  (ملسو هيلع هللا ىلص) الخطأ عمى الرسول
 (2).معجزات األئمةلذلك رفض المعتزلة القول  لألحكام،

في الحضارة المسيحية في العصور الوسطى، أما ليي فقد نشأت نظرية الحق اإل ،سب عمارةوبح
ول مية في النصف الثاني من القرن األماالمية فقد نشأت بواسطة الشيعة اإلفي الحضارة اإلس

اليجرؼ، ولقد كان لتحول السمطة في ظل الدولة األموية إلى ممك عضود لتستبد بالسمطة دون 
 الشيعة من ىذه الحركات.الناس، دور بارز في ظيور حركات معارضة ليا، وكان 
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ولقد كانت نظرية الحق اإلليي في أوروبا المسيحية تبريرًا لمسمطة الظالمة من خالل المموك 
ث قامت ىذه النظرية واألباطرة الذين كانوا يستبدون بالسمطة وشؤون الحكم دون الناس، حي

عندىم كي تضفي الطبيعة الدينية عمى سمطتيم الزمنية، وتمزج السمطتين في تيجانيم وعروشيم، 
 (1)ولتنزع عن أذىان الناس أؼ تفكير في محاسبتيم وعزليم.

لى قمب السمطة الظالمة ية تعبر عندىم عن الشوق إأما عند الشيعة، فقد كانت ىذه النظر 
لعدل اإلليي، سمطة اإلمام الذؼ اختاره هللا عمى عينو، ووىبو العمم الواسع واستبداليا بسمطة ا

رض عداًل  ينطق عن اليوػ، والذؼ سيمأل األغير المحدود، والذؼ يمتاز بالعصمة، ال يخطئ وال
 (2)بعد أن ممئت جورًا.

، وأنيم ئمة في اإلمامةلدفاع عن حق األلى ىذه النظرية استناد إمن خالل اال ولعميم يحاولون 
وبالتالي ال حاجة  يحكمون بأمر هللا، فيم يستمدون سمطتيم وسمطانيم من هللا وليس من األمة،

، وليس ألحد الحق في (ملسو هيلع هللا ىلص) ختيار السنية، فيذا اإلمام اختاره هللا عمى لسان نبيوليم بنظرية اال
 تعيينو واختياره.
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مام كما يرػ عمارة، يوضح لنا الفرق بين من ف في الصفات الواجب توفرىا في اإلختالولعل اإل
مام ذو سمطة زمنية )دنيوية(، باإلضافة إلى اإلمامة الروحية، ومن ال ن يكون اإليرػ بضرورة أ

أن يكون عالمًا بالسياسة وبجميع أحكام الشريعة، عممًا يرػ ذلك، وعميو فيؤالء يرون أنو ال بد و 
أو جماعات، وعمى ذلك فإن صفات اإلمام عند  ال يتسنى لغيره من البشر، سواًء كانوا أفراداً 

 ىؤالء عمى ضربين:

 فضل الخمق.وأ ، مثل كونو معصوماً ماماً ث كونو إن يكون عمييا من حيحدىما: صفات يجب أأ

يكون عمييا اإلمام، وىذه راجعة لما يتواله، كالعمم بالسياسة وجميع ثانييما: صفات يجب أن 
 (1)أحكام الشريعة، وكذلك كونو حجة فييا، وجميع ىذه الصفات توجب كونو منصوص عميو.

عمى  جتماعيا الناس في المجتمع، ويقومون بدورٍ ئمة يشتركون مع باقي ن األأالحائرؼ  ويرػ 
ن تفاعميم مع كما أخرين، واجو اآلبنفس الكيفية التي ت اً وفوظر  اً حداثنحو طبيعي، ويواجيون أ

 .حداث يتم بشكل طبيعيالوقائع واألىذه 

 العصمة والقرب من الرسولبد والتي تتجس ،التي يتمتعون بيا ئمة وبحكم الخصوصيةن األال أإ
ىذا كما عن باقي الناس، و بشكل مختمف ومغاير  واألحداثوالوقائع شياء نيم يدركون األ، فإ(ملسو هيلع هللا ىلص)

 :ساسيينيرػ عائد لسببين أ

النفسية  باألىواءما يتأثر  حداث والوقائع غالباً يم لألدراكن وعي الناس وا  ول فيتمثل في أما األأ
 تيم واستقامتيم.مصء من ىذه المؤثرات وذلك لعئمة فيم برآما األوالجيل، أ

، وكذلك بميمة اإلمامة التي ُأنيطت بيم، حيث (ملسو هيلع هللا ىلص) أما الثاني فيتمثل بقربيم من الرسول
أخبرىم بالوقائع واألحداث سواًء العامة أو الخاصة، لذلك فإنيم يعممون  (ملسو هيلع هللا ىلص) يعتقدون أن الرسول

 (2)باألحداث قبل وقوعيا وال تباغتيم كما تباغت باقي الناس.

 

_______________________________ 

  .358، م.س1989 ةعمار  (1)

  .146 ، م.س1995 الحائرؼ  (2)

64 



 
 

رض إال صحيح، فال يعمم غيب السماوات واألن األئمة يعممون الغيب قول غير إال أن قولو بأ
كانوا بشرًا، وىناك الكثير من نيم يعممون الغيب لما من أمور، ولو أ وما خفي عمى البشر، هللا

نبياء ال يعممون الغيب، وىم ال هللا، حتى األم الغيب إال يعم نواآليات التي تؤكد وتدلل عمى أ
 مبعوثين ومرسمين من عند هللا، فكيف حال األئمة وىم ليسوا كذلك؟.

يات التي ذكر فييا عممو لمغيب ئمة يعممون الغيب في جميع اآلاأل نولم يأِت هللا عمى ذكر أ
 (1)الغيب ال يعمميا إال ىو".وانفراده بيذا العمم، حيث يقول سبحانو وتعالى" وعنده مفاتح 

ليو يرجع األمر".  (2)وكذلك قولو سبحانو وتعالى" وهلل غيب السماوات واألرض، وا 

 (3)وقولو تعالى " عالم الغيب والشيادة الكبير المتعال".

 (4)وقولو تعالى " ذلك عالم الغيب والشيادة العزيز الرحيم".

 (5)رحام"ساعة وينزل الغيث ويعمم ما في األال إن هللا عنده عمموكذلك قولو سبحانو وتعالى " 

وعميو، فمو الحظنا ىذه اآليات، لرأينا أنو ال يعمم الغيب إال هللا، حتى أنو سبحانو وتعالى لم يأِت 
في ىذا األمر، فعمم الغيب وما في األرحام سواًء  (ملسو هيلع هللا ىلص)عمى ذكر أحب الخمق إليو سيدنا دمحم 

أمر  اإلنسان من ، وعمم الغيث، أؼ متى سينزل المطر وكميتو، وما غاب عن ذىنذكورًا أم إناثاً 
 ال يشاركو في ذلك أحد. و رض، كل ىذه األمور ال يعمميا إال هللا سبحانو وتعالى السماوات واأل
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ويرػ القزويني، أنو وبما أن اإلمامة مما قضى هللا ورسولو بترك نصبو، فال يجوز لمناس حينيا 
من الوظائف الدينية واألحكام الشرعية التي قضيا بيا ولم يتركاىا، فإنو  اكغيرى بما أنيا نصبو، و 

ثباتيا.ليس ألحد ال  خيرة في نفييا وا 

بو بكر(، تقديم بين يدؼ هللا الصحابة لشخص اإلمام والخميفة )أ وعميو، فإنو يرػ أن تقديم
" يا أييا  ستنادًا لقولو تعالىرتكاب ذلك وحرم عمييم فعمو، اورسولو، ويرػ أن هللا قد نيى عن ا

ن أمر اإلمامة وىو من أىم األمور ، وعمى ذلك فإ(1)ال تقدموا بين يدؼ هللا ورسولو" الذين آمنوا
عامة سناد أمرىا لمناس باد الدينية والدنيوية، ال يجوز اوأعظميا، والتي تنبني عمييا مصالح الع

 (2)مام يكون من عند هللا.والصحابة خاصة، بل ىو مسند إلى هللا، وبالتالي فإن نصب اإل

 منيسابورؼ:لسباب النزول ورد في أ كما يدعيو القزويني، فقدية ليس ال أن سبب نزول ىذه اآلإ

حمد بن دمحم بن إبراىيم، قال: أخبرنا عبيدهللا بن دمحم العكبرؼ، قال: أخبرنا دمحم أخبرنا أبو نصر أ
بن عبدهللا البغوؼ، قال: أخبرنا الحسن بن دمحم بن الصباح، قال: أخبرنا حجاج بن دمحم، قال: 

أن عبيدهللا بن الزبير أخبره أنو قدم ركب من بني  أخبرنا ابن جريج، قال: حدثني ابن أبي مميكة
قرع بن ر األعمر: أمِّ ر القعقاع بن معبد، وقال ، فقال أبو بكر: أمِّ (ملسو هيلع هللا ىلص) تميم عمى رسول هللا

بو بكر: ما أردت إال خالفي، وقال عمر: ما أردت خالفك، فتماريا حتى ارتفعت حابس، فقال أ
 (3)قولو تعالى" يا أييا الذين آمنوا ال تقدموا بين يدؼ هللا ورسولو". أصواتيما، فنزل في ذلك

ية، في الوقت الذؼ كان كيف استند القزويني عمى ىذه اآل ىون السؤال الذؼ يطرح ىنا فإ ،يومعو 
 تمف عن السبب الذؼ قدمو القزويني، أليس ىذا تأويل مذموم؟.سبب نزوليا مخ
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ات في الدين وأكبر الفرائض في من أعظم الواجب (ملسو هيلع هللا ىلص) مام بعد النبيويرػ القزويني أن معرفة اإل
ليية من الضياع، وتنفيذ ، ذلك أنيا تحفع األحكام اإل(ملسو هيلع هللا ىلص) ومعرفة الرسولبعد معرفة هللا سالم اإل

 (1.)والعقل واإلجماع، وىو يستدل عمى ذلك بالقرآن والسنة (ملسو هيلع هللا ىلص) أوامره ونواىيو عز وجل بعد النبي

 . (2)اميم"" يوم ندعوا كل أناس بإم:قولو تعالىف ،أما من القرآن

ن رئيس بو م و بنبييم، أو ما يؤتمأ إلييمنزل بكتابيم الذؼ أ في اآلية السابقة قد يكون  واإلمام
  .مام بحسب مفيوم القزوينين يكون اإلمام في ىذه اآلية اإلوغيره، وعميو فميس شرطًا أ

مفاء المسممين ئمة الدين وخخالف بين المسممين في أن معرفة أ جماع، فيو يرػ أنو الأما من اإل
 واجبة عمى العموم، كوجوب غيرىا من الفرائض. )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد النبي

 أن معرفة اإلمام بعد النبيإال أننا ال نتوافق معو في ىذا، فيناك من المسممين من ال يعتقد ب
ىذا الوجوب إن كان من مور الواجبة عمييم، وىؤالء يرون أنو وبما أنو لم يبمغيم من األ (ملسو هيلع هللا ىلص)

 األمور الواجبة كما يرػ القزويني، فإنيم غير ممزمين باألخذ بو.

أما من جية العقل، فيرػ أن هللا لن يترك المكمفين من عباده بما ىم عميو من حب األثرة والطمع 
 سولوطمب العزة والجاه والمال، واختالف الطبائع واألىواء، مع بقاء التكميف عمييم بعد زمن الر 

لى سبل الرشاد، ييدييم إدون زعيم يقوم المعوج منيم، ويقيم الحدود، وينفذ األحكام، و  (ملسو هيلع هللا ىلص)
 لى الطريق المنجي في العاجل واآلجل، عمى ضوء ما أنزل ليم من الدين.ويرشدىم إ

ة والجيل، في شعاب الحير ن يترك هللا الناس المنتشرين غير المعقول أ من يرػ أنو نوفإ ،وعميو
ئمة ىداة، وأوجب عمييم معرفتيم، ودليم عمى لعمى، لذلك جعل ليم أليحكم بيم اليوػ والجيل وا

وجب ليم من الطاعة اس بما ألتبداللة موجبة لرفع اإل (ملسو هيلع هللا ىلص) شخاصيم عمى لسان النبيأ
 (3).عمييم
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مامة من جية العقل، يجد من يعارضو، حيث يرػ أبي يعمي، دمحم بن إال أن قولو بوجوب اإل
ن العقل ال يعمم بو يرػ أ مامة السمع ال العقل، إذالفراء الحنبمي، أن طريق وجوب اإلالحسين 

 وال تحريمو.فرض شئ وال إباحتو، وال تحميل شئ 

ختيار ىؤالء ال بد وأن يتوفر فييم شروط ، وأن أىل االاالختياريق اإلمامة أن طر  أبي يعمي ويرػ 
  :ثالث

مامة، أما العمم الذؼ يتوصل بو إلى معرفة من يستحق اإلف نياالثأما العدالة، و فيو  أما الشرط 
 (1).لإلمامةأصمح  من ىو لى اختيارىل التدبير المؤديين إشرط الثالث فيو أن يكون من أ ال

ن من اختياٍر لمخميفة يوم السقيفة، ال ينطبق عميو شرط لقزويني أن ما اجتمع عميو المسممو ويرػ ا
ن قتصر عمى رأؼ مجموعة من الصحابة ولم يأخذوا برأؼ آخرين األمر ااالختيار الحر، ذلك أ

أىل العقد والحل، وىؤالء  ، منواألنصارولين من المياجرين من كبار رجاليم من السابقين األ
، وىذا ال عارضوا ما حدث أشد المعارضة، ولم يفوض شخص منيم أشراف قومو في االختيار

 .بحسب القزويني ئمة الحديث وأمناء التاريخيختمف عميو إثنان من أ

ن ما يرد عمى القزويني في رأيو ىذا، ىو ما حدث في اليوم التالي لحادثة السقيفة في مسجد إال أ
ا المسممون حيث كانت البيعة العامة، وقبول أبو بكر بيذه البيعة التي بايعو فيي )ملسو هيلع هللا ىلص(،ول هللا رس

 لقاىا، ونفورىم بعد ذلك في جيوش اإلسالم تحت إمرتو شرقًا وغربًا.من خالل الخطبة التي أ

الختيار الصحابة  لم يكن مستنداً  (،ملسو هيلع هللا ىلص) وخميفة لرسول هللا إماماً  الشيعة لعمي ختياراويرػ أن 
نما كان  (،ملسو هيلع هللا ىلص) ة وخالفة الرسولممامة األليكون ما أتى عميو غيره من إ عميو السالم لعمي وا 

ن اختاره ، لذلك يرػ أن ىذا حجة في عدوليم عم)ملسو هيلع هللا ىلص( ختيار هللا  تعالى لو بعد نبيوالمستندًا 
 (2)إمامًا وىاديًا. (ملسو هيلع هللا ىلص) لى من اختاره هللا ورسولوفة إالناس في السقي
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 المبحث الرابع

 اإلمامة ثبوتطريق 

في رئاسة الدين والدنيا ىو الذؼ ( ملسو هيلع هللا ىلص) يرػ القزويني أن الشخص الذؼ لو حق القيام مقام النبي
متو ئيم، وتباين أىدافيم وتضارب مذاىبم عمى إمان جميعيم عمى اختالف آراميو المسممو أجمع ع

ولم يختمفوا في األمور التي أوجبت لو اإلمامة العامة من اجتماع الصفات  (،ملسو هيلع هللا ىلص) بعد الرسول
 .عميو السالم خالل التصريح أو التمويح، وىو عمي ، إما منعميو (ملسو هيلع هللا ىلص) ونص النبي السامية

ميعيم قد أجمعوا عمى إمامة عمي ن جدقيق، ذلك أنو من أين أن المسممي ولكن ىذا القول غير
ن كانوا قد بايعوه فيما بعد،(ملسو هيلع هللا ىلص) بعد الرسول ن إمامة أبي بعد خالفة عثمان، فيل ىذا يعني أ ؟، وا 

 بكر وعمر وعثمان لم تتم بوجو حق؟، وىم المشيود ليم بالصدق والعدل واألمانة والزىد والتقوػ. 

مع  من غير فضلٍ  (ملسو هيلع هللا ىلص) يقين قاطع بإمامتو بعد الرسول حيث يرػ أن الشيعة اإلمامية عمى
اآلخرين، وتقضي لو بذلك حتى وفاتو، وتحكم بخطأ من شك في ذلك، ويرػ أن أىل السنة 
ن  متفقون عمى إمامتو بعد عثمان، وأما الخوارج فيعترفون لو باإلمامة كاعتراف غيرىم لو، وا 

الرغم من عدم وجود إجماع عميو، إال أنو يرػ أنيم أجمعوا عمى ما فارقوه في النياية، وأنو عمى 
 يوجب لو اإلمامة من الصفات والمؤىالت، حيث أنيم قد اتفقوا بال خالف عمى اشتراكو مع النبي

 (ملسو هيلع هللا ىلص) بكريم النسب ورفيع الحسب، وكذلك إجماع األمة عمى األقوال واألفعال من الرسول (ملسو هيلع هللا ىلص)
قدمو  (ملسو هيلع هللا ىلص) النبي والتي تدل عمى وجوب اإلمامة لو واختصاصيا بو، واتفاق األمة عمى أن ،فيو

 ستخمفو عمى المدينة.ة عمى جماعة من أعيان الصحابة، وامار في حياتو، وأعطاه اإل

ية التي الدينية والدنيو الصفات والمؤىالت  عميو السالم ويرػ أنو قد اجتمع في شخص عمي
في رفيع النسب، وكريم الحسب، وبروز  (ملسو هيلع هللا ىلص) حق باإلمامة، ذلك أنو اشترك مع النبيتجعمو األ

فضمو وزىده وتقواه، وكذلك شجاعتو في جياد المشركين والكفار، وظيوره عمى الجميع في العمم 
 (1).والقانون اإلليي رعير وسياسة الناس عمى الوجو الشوالمعرفة باألحكام، وحكمتو في التدبي
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م شورػ بينيم"، ال تصح إال في " وأمرى:ويرػ الشيعة أن الشورػ الوارد ذكرىا في قولو تعالى
فيي ( ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولمام بعد اأما مسألة تعيين اإل (،ملسو هيلع هللا ىلص) هللا ورسولومور التي لم يرد فييا حكم من األ

 مما كان لمشريعة الحكم القطعي فييا.

يمان إال بيا، من أصول الدين التي ال يكتمل اإل مامة أصلفيم يعتبرون اإل ساسوعمى ىذا األ
 ىو مامودور اإل بغيابو، (ملسو هيلع هللا ىلص) من هللا لسد الفراغات التي خمفيا النبي اً وأن تشريعيا كان لطف

صالح الفرد والمجتمع من خالل حمل الرسالة وحفظيا من التحريف.ى   (1)داية الناس وا 

قد خمف فراغات بغيابو، ما ىي  (ملسو هيلع هللا ىلص) ن السؤال الذؼ يطرح ىنا ردًا عمى قولو أن الرسولإال أ
أمة متماسكة بأىم  ون يمثم، ، وقد ترك المسممين أقوياء(؟ملسو هيلع هللا ىلص) الفراغات التي تركيا الرسول

ونظامًا سياسيًا قائمًا عمى الشورػ في المسائل ، اإلسالمية وىم القرآن والسنةمصدرين لمشريعة 
 التي لم يرد فييا نص واضح من القرآن أو السنة النبوية الشريفة. 

تزلة، بوجوب اإلمامة، وىم في ىذا ال يختمفون مع أىل السنة وأكثر الخوارج والمعولقد قال الشيعة 
إال أنيم ال يرون أنيا واجبة عمى األمة بل عمى هللا، وأخذوا يدافعون عن منطقيم ىذا، حيث 

 قامتيا واجبة عمى هللا.ن إيرون أن فعل المطف واجب عمى هللا، وبما أن اإلمامة لطف، فإ

ليكون عقمية، واجتناب القبيح و ء الواجبات الداأل لإلماما نحتاج نننيم يرون ألى أوىذا يرجع إ 
صمى هللا  سولال بتعميم الر لمدين من النقص، كما أنيم يرون أنو ال سبيل لمعرفة هللا إ اً ظفحا

المعصوم، وقد قال قدماء الشيعة خمي العالم من ن ال يُ ، لذلك وجب عمى هللا أواإلمام عميو وسمم
 (2).والسموم الميمكة واألدويةغذية حوال األىي ليعمميم أ لإلمامن الحاجة بأ

ال أنو من غير الصواب القول بأن ىناك ما يجب عمى هللا وما ال يجب عميو، فاهلل خالق ىذا إ
 ، وعميو فقولو ىذا ال أساس لو من الصحة.أن يوجب عمى هللا شيءأحد  يستطيع الكون، وال
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والذؼ يدل عمى أن اإلمامة لطف عندىم ىو أن الناس متى كان ليم رئيس منبسط اليد، عادل 
)يقمع المعتدين وينصف المظمومين(، فإن األمة تتسق وتنسجم وتسكن الفتن، وفي المقابل، فإن 

المعاصي ويقع  ويتغمب القوؼ عمى الضعيف وينيمكوا في خمو األمة من إمام، يكدر معيشتيم
 (1)اليرج والمرج.

أرػ أن ىذا الكالم ينطبق عمى أؼ حاكم، بمعنى أن األمة اإلسالمية تحتاج إلى الحاكم  ولكنني
 ،القول بأنو يقمع المعتدين وينصف المظمومين عمى اختالف التسميات التي تطمق عميو، ولعل

عصبية  م بأعمالو، وأن يكون ذوعمى القيا اإلمام يحتاج إلى أن يكون قادراً  ن ىذايدل عمى أ
ىو أن يقمع المعتدين وينصف المظمومين، وقير وغمبة، وبالتالي فإن القول بأن الحاجة لإلمام 

، وعميو فال حاجة لمقول بضرورة وجود اإلمام أو الرئيس ىو كالقول بالحاجة لمخميفة أو األمير
لنسيان، وأن يكون منصوصًا عميو يكون معصومًا من الخطأ وا بالمفيوم الذؼ يعتقدونو، أؼ أن

 ، أو أن يكون من آل البيت.(ملسو هيلع هللا ىلص)من هللا عمى لسان نبيو دمحم 
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 خامسالمبحث ال

 اإلمام الغائب

ليس فقط  مام الحجة تحت الستار لو فوائدن وجود اإلأ فيم يرون  ،الغائب باإلمامفيما يتعمق  ماأ
نجاح عي، وىذه الفوائد تساىم وتصب في إفي الجانب االجتما يضاً في الجانب الديني، بل أ

 :وىذه الفوائد تتجسد فيكبر، تور في ممارسة قيادتو بدرجة أمام المساإل

ن ىذه العممية تتطمب لتغيير الكبرػ، حيث أفسي لعميمة اعداد الناإل الفائدة األولى، وتتمثل في
لة ساس بضعف وضآحاإل بالشعور بالتفوق، وكذلك في ىذا القائد، مشحوناً  فريداً  نفسياً  وضعاً 

نيا مجرد نقطة عور ىذا القائد بتفاىة الحضارة وأالكيانات المعارضة لو، فبالقدر الذؼ يزيد ش
كثر قدرة من الناحية النفسية عمى مواجية أ بقدر ما يصبح ،اإلنسانل لحضارة عمى الخط الطوي

 ىذه الكيانات.

التي ن التجرية بمعنى أ ،ؼ وتعميق الخبرة القياديةعداد الفكر ل في اإلما الفائدة الثانية، فتتمثأ
عداد الفكرؼ وتعميق الخبرة القيادية ثر كبير في اإلكبة تمك الحضارات المتعاقبة ليا أتتيحيا موا

 لميوم الموعود.

قتراب من مصادر اإلسالم، حيث أن عممية التغيير التي سوف الفائدة الثالثة فتتمثل في اال ماأ
مب أن يقوم بيا ىذا القائد المنتظر تقوم عمى أساس رسالة معينة ىي رسالة اإلسالم، وىذا يتط

    (1)عن مؤثرات الحضارة. ومستقالً  كامالً  مام(، قد بنيت بناءً تكون شخصية ىذا القائد )اإل
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إال أننا ال نؤيد ما يقولون، ونتوافق مع الرد الذؼ قدمو ابن تيمية عمى مثل ىذا القول حول اإلمام 
الغائب، والذؼ كانت لو نظرة واقعية حول ىذه القضية، فقام بتوجيو النقد ألفكار الشيعة حول ىذا 

في  ، وأن أىم شيءلو وال قوة، وال نعمم من أمره شيئاً  الغائب من منطمق أنو غائب ال حولاإلمام 
ن كان ىذا الشخص خير رجال زمانو، فال  اإلمام ىو القوة والغمبة، وأن أؼ مدٍع لإلمامة، حتى وا 

 (1.)بد لو من قوة وقير وغمبة حتى يتمكن من منازعة اإلمامة

ىذا اإلمام الغائب، فيو غير قادر وغير ذؼ شوكة وال نعمم من  نو ال فائدة لألمة منفإ ،وعميو
 .اً ئيأمره ش

كل ىذا التطور الحضارؼ  مة معن يقود األثر بيا أبعيد عن الحضارة ولم يتأ وكيف لشخص
وف يكون لو أثر كبير في ن وجوده تحت الستار كما يقولون سالذؼ يحصل في العالم، وكيف أ

دعاءات ال أساس واقعي ليا، ونحن نتوافق مع ن مثل ىذه االيو فإ، وعمعداد الفكرؼ؟عممية اإل
موقف ابن تيمية في قضية اإلمام الغائب، وسترد آراء ابن تيمية بشكل مفصل في فصل خاص 

 بنظرتو الواقعية لإلمام والحكم.

ن يرػ أ الذؼؼ ابن خمدون فيما يتعمق بالرئيس، ابن تيمية ىذا يتوافق مع موقف ورأؼ ورأ
في الرئاسة  أنو ال بد ن تكون عصبية، ذلكتكون إال بالغمبة، لذلك وجب أ سة عمى القوم الالرئا

ضع ليا، وبالتالي خرػ حتى تخن عصبية غالبة لجميع العصبيات األن تكون معمى القوم أ
 (2)ن يقوم بما لو من ميام دون خوف أو ضعف.يستطيع الرئيس أ
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دل  أنو وبما أن النبوة لطف، فكذلك اإلمامة، ذلك أن ما دل عمى وجوب النبوة،مامية وترػ اإل
 ، إال في تمقي الوحي اإلليي.مة مقامياقائ (ملسو هيلع هللا ىلص) مامة خالفة عن النبيجوب اإلأيضًا عمى و 

وترػ أيضًا أن اإلمامة ضرورية، ذلك أن اإلمام يحمل الناس عمى فعل الطاعات واجتناب 
 (1)المحرمات ويقيم الحدود والفرائض.

في جميع صفات الكمال من العمم مام يجب أن يكون أفضل رعيتو مامية بأن اإلاإل تعتقدو كما 
السياسة، إضافة إلى المعرفة بوالكرم، وكذلك الشجاعة والعفة والرأفة والرحمة وحسن الخمق و 

 الكماالت النفسية والكرامات الروحانية بحيث ال يشاركو في ذلك أحد من الرعية.

امة، فاإلمام عندىم قائد مام باألمة ترتكز عمى محور اإلمأن العالقة التي تربط اإل اإلمامية وترػ 
مام ، ىذا باإلضافة إلى أن اإلمل عمى صيانة الرسالة من التحريفديني واجتماعي، حيث يع

قدوة لألمة في أخالقو وسموكو، ىذا من جانب، أما الجانب اآلخر فيتمثل في أن اإلمام قائد 
ي ىذا المجتمع، لممجتمع يعمل عمى إدارتو وحل مشاكمو، وكذلك تطبيق المبادغ اإلسالمية ف

 (2)قتداء بو وعدم الخروج عمى طاعتو.وىذا يوجب عمى األمة إتباع اإلمام واإل

؟، ومن أين لو أن حمل الناس عمى فعل الطاعاتمام سيقوم بولكن السؤال ىنا ىو كيف أن اإل
ىذا الشخص يعمل المعصية؟، وكذلك إن لم يقم الناس بفعل الطاعات واجتناب المعاصي من 

ولم يمتزموا بما جاء في ىذين المصدرين  (،ملسو هيلع هللا ىلص) جاء في القرآن وما تواتر عن الرسولخالل ما 
لمتشريع اإلسالمي، فكيف لإلمام أن يحمميم عمى فعل الطاعات واجتناب المعاصي دون المجوء 

ال ونيى أو معصية إ، طاعة إال وأمر بيا (ملسو هيلع هللا ىلص)، وىل ترك الرسول لما ورد في القرآن والسنة؟
 عنيا، سواًء بنص عام أو خاص؟.
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 سادسالمبحث ال

 رد أهل السنة عمى الشيعة

في الدين،  لم يكنفي السياسة و  (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسوللقد كان الخالف الذؼ بدأ بين المسممين بعد وفاة 
وقد تجذرت ىذه الخالفات مما أدػ إلى صراعات عقائدية في موضوع الخالفة وأصول الحكم، 

عمى شيادة التوحيد أو عمى اإليمان بالغيب والمالئكة، بل كان في اإلمامة  الخالف فمم يكن
  ل خالف، بل كان أيضًا أعظم خالف وقع بينيم.والخالفة، ولم يكن ىذا الخالف فقط أو 

في  واألنصارن سياسي، حيث حدث بين المياجريلسبب جردوا السيف نيم أن عمارة يرػ إذ أ
نصار من ن األول خالف، وبعد البيعة ألبي بكر حدث الخالف بينو وبيالسقيفة وكان ىذا أ

، وبعد أشير قميمة عميو السالم ة لعمين تكون البيعرادوا أنفر من بني ىاشم، والذين أجانب وبين 
التي  بعض القبائل أن حيثحدثت حروب الردة والتي تمحورت حول سمطة الخميفة الجديد، 

 (ملسو هيلع هللا ىلص) من نقل سمطة الرسولنصياع لما حدث في المدينة، وما تم رفضت اإل سالماإل دخمت في
 لى نشوب ىذه الحروب.ا أدػ إاإلنكفاء عن دفع الزكاة، مبي بكر من خالل إلى أ

ويرػ عمارة أنو وفي أواخر عيد عمي وقع الخالف النظرؼ حول اإلمامة، حينما ظيرت فكرة 
والمنسوبة لعبدهللا بن سبأ، والذؼ كان من بواكير الفكر النظرؼ عن  عميو السالم الغمو في عمي

 (1).اإلمامة

عدم وجود نص ساس عمى أ (ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولبعد وفاة ا ىل السنةولقد تأسست نظرية الخالفة عند أ 
في  سموب الذؼ يرونو مناسباً األ الختيارترك األمر لمناس  (ملسو هيلع هللا ىلص) رسولن الفي تعيين الخميفة، وأ

  (2)مرىم شورػ بينيم".محتجين عمى ذلك بقولو تعالى " وأذلك 
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 وتنعقد الخالفة عند أىل السنة بطريقتين:

 األولى باختيار أىل العقد والحل، وىم بمثابة أعضاء مجمس الشورػ الذؼ يمثل األمة.

 أما الثانية، فبعيد من الخميفة السابق، وىذه الطريقة تجيز لمخميفة السابق أن يعيد لمن يشاء
 (1)بالخالفة، فتنعقد اإلمامة بذلك.

 القول بالشورػ يبدو أنو كان نظريًا، ولم يكن ىناك عمميًا شورػ بالمعنى الدقيق لمكممة.إال أن 

، وىم (ملسو هيلع هللا ىلص (ورسولومامة نيابة عن هللا ن اإلالشيعة بالنص، بأ احتجاجة ينكرون ن السنفإ وكذلك
 (2)صولو.من أركان الدين وأصل من أ ةمامن اإلينكرون قول الشيعة بأ

سقيفة، فإالمامة عندىم ثابتة ويرػ ىؤالء أن اإلمامة واجبة وذلك إلجماع الصحابة يوم ال
جماع أحد المصادر التي ، ولما كان اإلجماع األمةجماع، أؼ إجماع الصحابة أواًل ومن ثم إباإل

الشرع، في الوقت الذؼ ذىب فيو  يستقي منيا الشرع، ليذا قالوا أن مصدر وجوب اإلمامة ىو
مامة واجبة لى أن اإلإ خياط،وأبو الحسين ال بعض المعتزلة وىم الجاحع وأبو القاسم الكعبي

 (3)بالعقل والشرع معًا، بال تفاوت بين المصدرين وال تفريق بينيما في الزمن أو الرتبة.

ن أن تطال المجتمع مامة واجبة لرفع ضرر الفوضى التي من الممكوكذلك قالوا بأن اإل
جتماعي، حيث أنو إ نٌ نسان كائِ دون دليل شرعي، ومنطمق ىذا أن اإلاإلسالمي، وىو كما يعتق

تستمزم توزيع  فة، وىذه الحاجاتنسان متنوعة ومختمعجز أن يعيش لوحده، وأن حاجات اإلي
د المدينة لى وجود المدينة والعمران، ووجو ائف والصناعات، وىذا يؤدؼ بدوره إعمال والوظاأل

والعمران عمى ىذا الشكل ال بد أن يحدث االختالف والفرقة، وبالتالي يقع التنازع بين المسممين، 
 (4)عتداء عمى بعض.ممتيم ويمنع بعضيم من اإللذلك وجب أن يكون ىناك من يجمع ك
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وعمى ذلك، فإن أىل السنة ويوافقيم في ذلك المعتزلة والمرجئة والخوارج، يرون أن طريق اإلمامة 
البيعة، وعميو فاألمة ر من األمة، ويظير ىذا اإلختيار من خالل والخالفة الشرعية ىو اإلختيا

 (1)مصدر السمطات، واإلمامة أو الخالفة ىي عقد بين األمة والخميفة أو اإلمام.ىي 

در الذؼ وىو المص ،وارد في الفقرة السابقة ىو عقد بين اإلمام واألمة مبني عمى الرضاوالعقد ال
تعالى الوفاء بيا، وقد ورد  فقد أوجب هللا ،معقود حرمة في اإلسالميستمد منو اإلمام سمطتو، ول

، وقولو تعالى" وأوفوا (2)في آيات كثيرة منيا قولو تعالى" يا أييا الذين آمنوا أوفوا بالعقود"ىذا 
 (3)بالعيد إن العيد كان مسؤوال".

ديد مدلوالت األلفاظ الواردة فيو، لمتأكد بالبحث في صيغ العقد وتح سالميون الفقياء اإل ولقد اىتم
المراد منيا في سياق التعاقد، وقد وضعوا من أن كل عبارة في العقد تؤدؼ المعنى الخاص 

لك شروطاً  لمحرص عمى صحة العقد، وىذه الشروط تتمثل في أن األمة ىي األصل في العقد، ذ
   (4)ول فيو.مامة والطرف األأنيا ىي الموجب األول لعقد اإل

اية حقوق ولعل القول بأن اإلمامة عقد بين األمة واإلمام يعني أنيا نيابة عن المسممين في رع
هللا، واألمة ىي التي تتخذ العدة وتوجد الوسائل ألداء كل تمك الحقوق، وىذا العقد مرجعو األول 

  (5)ختيار.األمة أن تنشئ أو توجب العقد باالرادة تظير حين تقرر ألمة، وىذه اإلإرادة ا
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 خالصة الفصل الخامس

سالم، وخاصة ما يتعمق منيا لة الحكم في اإلء الشيعة حول مسأار أوردنا في ىذا الفصل آ
ول شخص اإلمام والتي بالحاكم)اإلمام(، حيث أنيم يتمسكون بمجموعة من المبادغ الخاصة ح

تتمثل بالقول بعصمتو، بمعنى استحالة ارتكاب اإلمام ألؼ من األخطاء والرذائل، صغيرة كانت 
 أم كبيرة، ظاىرة أم باطنة.

ء وأفكار، سواًء قوليم بنص ليو من آراولقد قدم الشيعة الحجج لمتأكيد عمى صحة ما ذىبوا إ
، أو القول بوجوب عصمة اإلمام وأن ىذه العصمة مختصة السالمعميو  عمى عمي (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

 بآل البيت، وعمى ذلك فيم األولى واألحق باإلمامة.

ال تتجسد فقط في الشؤون اإلدارية والسياسية، بل  لى ىذا، فيم يعتقدون أن وظيفة اإلمامإضافة إ
 سالم بعد النبي ألحكام اإل اإلمامة وظيفة دينية وسياسية، ذلك أن اإلمام ىو المبمغيعتقدون أن 

 .لياالوحيدة  والمصدر والحجة وىو الحافع لمشريعة (ملسو هيلع هللا ىلص)

، فيم يرون أن ىذا أمر جاء النص فيو واضحًا جميًا من عند هللا عمى أما بالنسبة لتنصيب اإلمام
 ر.وأن الشورػ ال تجوز في مثل ىذه األمو  )ملسو هيلع هللا ىلص(،لسان نبيو دمحم 

أما بالنسبة لمصفات الواجب توفرىا فيمن يتولى ىذا المنصب، فيم يوجبون أن يتصف ىذا اإلمام 
ىذا اإلمام أفضل أىل زمانو من صفات يوجبون أن يكون  فيم ضافة لمعصمة،إبصفات استثنائية 

ال  فيي عمى اعتبار أن دور اإلمام صفة األعممية العمم والشجاعة والكرم والعفة واألمانة، أما
والمبين لمناس  (ملسو هيلع هللا ىلص) ط في الشؤون اإلدارية والسياسية، بل أنو الحافع لمشرع بعد النبييتجسد فق

 أمور دينيم، لذلك وجب أن ينسجم عممو مع ىذه الوظيفة.

مام الغائب، فيم يرون أن وجود اإلمام الحجة تحت الستار لو فوائد إلأما بالنسبة لما يتعمق با
، وكذلك يقوم بيا اإلمام اإلعداد النفسي والفكرؼ لعممية التغيير الكبرػ التي سوف تتمثل في

 اإلقتراب من مصادر التشريع اإلسالمي.
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 دسساالفصل ال

___________________________________________________ 

 منظورين واقعيين لمحكم

 تقديم

الذؼ  كمالحكم، وخاصة ما يتعمق منيا بالحء وأفكار الشيعة في قضية ابعد أن قمنا بعرض آرا
لى منظورين سنتطرق في ىذا الفصل إمقب اإلمام، بو يتولى أمر المسممين، والذؼ يختصون

 والذين يتمثالن بآراء ابن تيمية وابن خمدون، حيث:واقعيين ليذه القضية، 

ء في ىذا ذلك أنو يرػ أن أىم شيموقف ورأؼ الشيعة في قضية الحكم،  ينتقد ابن تيمية
غمبة و وأن يكون ذو قوة  بد المنصب ىو القوة والقير والغمبة، ويرػ أن أؼ مدٍع ليذا المنصب ال

اختيار لعصمة، وكذلك يرػ أن حتى يتمكن من منازعة اإلمامة، وعميو فيو ينتقد قول الشيعة با
شوكة وىم ذوو ىذا الشخص ال يتم إال الشورػ، ويرػ أن أىل الشورػ ال بد وأن يكونوا من أىل ال

 القوة والسيف.

ىم ما يجب في ىذا المنصب ىو العصبية، أؼ بأن خمدون أن أ  نيرػ اب في نفس السياق،و 
تي عميو لجميع العصبيات، حتى يتمكن من القيام بالميام ال غالبة يكون ىذا اإلمام ذو عصبية

الشروط تتمثل  ن يتولى ىذا المنصب، وىذهويضع ابن خمدون شروطًا لمن يجب أ القيام بيا،
مام لى عجز اإلأؼ عطٍل أو خمل يؤدؼ إ م والعدالة والكفاية وسالمة الحواس واألعضاء منمبالع

عن القيام بالميام الموكمة إليو، أما الشرط الخامس عنده فيو شرط القرشية، وىو شرٌط عميو 
 مام.ية في اإلومن ال يرػ اشتراط القرشخالف بين المسممين، بين من يرػ أن اإلمامة لقريش، 

ن خمدون في قضية الحكم، من ابن تيمية واب ء كلٍ قوم في ىذا الفصل بعرض آراسأ فإننيوعميو 
مام إلئيم الخاصة باالقول بالعصمة، أو آرا نتقادات التي يوجييا ابن تييمة لمشيعة سواءً وكذلك اال
 الغائب.
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 المبحث األول

 نظرية ابن تيمية

أن الوالية ليا ركنان أساسيان ن ُيعرف األصمح لكل منصب، ويرػ ابن تيمية أنو ينبغي أيرػ 
ذؼ قوٍة عند ذؼ العرش مكين،  ،إنو لقول رسول كريم" ويستشيد بقولو تعالى ىما القوة واألمانة،

، ويرػ أن القوة في كل والية بحسب نوع ىذه الوالية، حيث أن القوة في إمارة (1)مطاٍع ثم أمين"
ة فييا، ذلك أن الحرب خدعة، عالقمب، والخبرة بالحروب والمخاد الحرب ترجع إلى شجاعة

 (2)وكذلك القدرة عمى استخدام أساليب القتال المختمفة من ضرب وكر وفر وركوب.

في الحكم ترجع إلى العدل بين الناس بحسب الكتاب والسنة، والقدرة عمى تنفيذ األحكام، والقوة 
 خشية الناس. أما األمانة فترجع إلى خشية هللا وترك

بمعنى أنو إذا ُعين رجالن أحدىما أعظم أمانة  وىو يرػ أن الواجب تقديم األصمح لكل والية،
 ، وجب تقديم أنفعيما لتمك الوالية، وأقميما ضرًر فييا.واآلخر أعظم قوة

ن كان فيو فجور، عمى الرجل  لذلك وجب تقديم الرجل القوؼ الشجاع في إمارة الحرب، حتى وا 
ن كان أمينًا، وليذا كان النبيالضعيف ا وليد عمى الحرب منذ يستعمل خالد بن ال )ملسو هيلع هللا ىلص( لعاجز وا 

 (3)، وكذلك أبو بكر الذؼ استعممو في حروب أىل الردة، وفي فتوح العراق والشام.أسمم لشجاعتو

 (4)المال. ي الوالية إلى األمانة أشد، قدم األمين، مثل الحاجة لحفعف أما إن كانت الحاجة
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تقديم الشخص لمنصب معين يجب أن يكون منسجمًا مع المصمحة لذلك فإنو من الواضح أن 
التي يقتضييا المنصب سواًء كان منصبًأ سياسيًا كاإلمامة والخالفة، أو منصبًا عسكريًا كقيادة 

 الجيش، أو مدنيًا كالقضاء وفض الخصومات بين الناس.

ذه النظرية تتكون من تولي السمطة، وى حول منا نجد عند ابن تيمية نقمة جديدة في نظريتولعو 
ن ما تختمف وتتميز بو ىذه أ الإ، مبايعةالنص والساسية تحكم ىذه العممية وىي عناصر أ ةثالث

 ن أؼ مدعٍ أ حيث يرػ  وىو العنصر الثالث، بن تيمية نحو القير والغمبة،ا تجاهإالنظرية مالحظة 
كما تقول  ،ن كان معصوماً وا  حتى و كان ىذا الشخص خير رجال زمانو، حتى ول لإلمامة
 ذا امتمك القوة الفعمية.إال إ مامة شرعاً  يتمكن من منازعة اإلنو الفإ ،الشيعة

نو غير ذؼ شوكة وغير ، ال لشئ إال ألماماً مام الذؼ تدعوا إليو الشيعة ال يعد إن اإلويرػ أ
وىذه من الحجج التي مامتو، ير والغمبة، وعميو فال فائدة من إممك السمطة والققادر، وبالتالي ال ي

 مام.ي تفنيد مذىب الشيعة في تنصيب اإلتيمية ف ابناعتمد عمييا 

لى نظريتو في الوالية باعتبارىا تقوم عمى ظرية ابن تيمية في اإلمامة ترجع إويرػ كوناكوتا أن ن
فيو يستشيد  ،ع القوة قبل األمانة وقد جاء ىذا عن قصدأساسين ىما القوة واألمانة، حيث يض

بكثير من النصوص التي جاء فييا ذكر القوة قبل األمانة، ومنيا قولو تعالى" إن خير من 
 .(2)، وقول صاحب مصر ليوسف" إنك اليوم لدينا مكين أمين"(1)استأجرت القوؼ األمين"

لقير والغمبة، وليس عمى يقوم عمى القدرة واوعمى ىذا فإن مناط الطاعة لإلمام عند ابن تيمية 
 مام ال يطاع فقط ألنو يستحق الطاعة كالنبيتحقاقو لإلمامة فقط، بمعنى أن اإلمام واسشرعية اإل

نما يطاع ألنو ذو قدرة عمى فرض طاعتو عمى الرعية لما يتمتع بو (ملسو هيلع هللا ىلص) ، كما تقول الشيعة، وا 
 (3)من قدرة وسمطان.

__________________________ 
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طالق دون عمى اإل (ملسو هيلع هللا ىلص) النبي وقد جعل ابن تيمية مفيوما شرعيًا لمرسالة يستمزم وجوب طاعة
والغمبة، وىذا يعني  والسمطان يتحدد بالقدرة واقعياً  تقيد بقير أو غمبة، بينما جعل لإلمامة مفيوماً 

نما ألنو رسول هللاواجبة ال لكونو إمامًا يطاع مثل طاعة األئمة( ملسو هيلع هللا ىلص) أن طاعة النبي ، (ملسو هيلع هللا ىلص) ، وا 
ون التالية مثل عمى القر ( ملسو هيلع هللا ىلص) كان حيًا أو ميتًا، ووجوب طاعة الرسول مر ثابت لو سواءً وىذا األ

ئمة المقيدة دائمة وشاممة، بخالف سمطة األ (ملسو هيلع هللا ىلص) وجوب طاعتو عمى أىل زمانو، فسمطة النبي
 (1)بالمكان والزمان.

عمى ما ذكرناه، فإن ابن تيمية يعتبر أن حقيقة اإلمامة ىي القدرة والسمطان، واإلمام عنده  وبناءً 
مامة عند الشيعة وخاصة ورت عنده من خالل نقده لمفيوم اإلتبمىو المطاع القادر، وىذه الفكرة 

ال  ويرػ أن يولذلك ف ب ال قدرة لو وال سمطان،فيما يتعمق بالميدؼ المنتظر، عمى اعتبار أنو غائ
، وال نعمم أوامره ونواىيو، وليس ينما ىو مختٍف ال ندرؼ من أمره شيئاً مجال لطاعة ىذا اإلمام ب

ن فرض طاعتو يتنافى مع المستطاع، وهللا ال فإ ،، ذلك أنو مختٍف، وعميولمعرفتولنا من سبيل 
 (2)نو يندرج تحت تكميف ما ال يطاق.مام فإبما يطيقون، أما فرض طاعة ىذا اإليكمف عباده إال 

مثل في العدل، وامتالك القدرة عمى تنفيذ األحكام، وكذلك شجاعة القمب والقوة حسب ابن تيمية تت
 (3)وب والمخادعة فييا، والمعرفة بكل أنواع القتال.والخبرة بالحر 

ن يكون معصومًا، ألن الحكم مام عاداًل في الظاىر دون أون اإلأنو يكفي أن يك حممي ويرػ 
  (4)لمظاىر وليس لمباطن، فالشاىد ينبغي أن يعرف عنو العدل حتى يعرف صدقو فيما أخبر عنو.
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مفيومو  خالل من قد ثبتت مام المتغمب عند ابن تيميةن شرعية اإلولعمو أصبح من الواضح أ
سالمية ال تبريرًا لحكم الطاغوت، ذلك أن المتغمب ىو أقدر األمة وأمره اإل نسانية والواليةلمقدرة اإل

 (1).وبالتالي وجب عميو تولي منصب اإلمامة ،ونييو نافذ بين الناس

وعميو، فإن مسألة الغمبة ىي ما يؤسس شرعية اإلمام عنده، وبالتالي فيو يرػ أن ال حاجة إلى 
يعة عنده ليست بيعة أىل العقد والحل بل بيعة أىل نظرية االختيار السنية وتحديد شروطيا، والب

نو يرػ أن خالفة أبي بكر قد ثبتت بالكتاب والحديد القوة والسيف، وعمى ىذا فإ ىم ذووالشوكة، و 
 (2).والذين بايعوه أىل سيف، ثم أن البيعة تأتي كتأييد ألمر واقع وكتصديق عميو، وال تأتي ابتداءً 

ن في عددىم، فقد لفقرة السابقة، فقد اختمف المسممو ين في ال المذكور النسبة ألىل العقد والحأما ب
جتياد، وقاسوا ذلك عمى عقد أقل عدد رجالن من أىل الورع واإل قالت طائفة من المعتزلة أن

ن اإلمامة تنعقد لمن دين، أما أبي حسن االشعرؼ، فقال أالزواج الذؼ ال يثبت بأقل من شاى
شاعرة جتياد، بينما ذىب القالنسي ومن تبعو من األاإلمن أىل  يصمح ليا ولو بعقد رجل واحد
 (3).وقالوا أنيا تنعقد بواسطة عمماء األمة ،نعقاد اإلمامةإلى عدم اشتراط عدد محدد إل

ويستبعد في عقد اإلمامة العوام والعبيد وأىل الذمة، أما العوام فألنيم ليسوا من أىل العمم وذوؼ 
غون لمبحث لخضوعيم لمسادة، فيم عاطمون عن رأؼ مع توفر اإلرادة، البصائر، والعبيد ال يتفر 

 (4).ول وىو اإلسالمالحل والعقد الفتقادىم الشرط األ أما أىل الذمة فال يصمحون لمنصب أىل
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 المبحث الثاني

 نظرية ابن خمدون 

أن البيعة ىي العيد عمى الطاعة، بمعنى أن المبايع يعاىد أميره عمى أنو يسمم  ابن خمدون  يرػ 
من ذلك، وأن يطيعو في جميع  وأمر المسممين، وال ينازعو في شيء لو النظر في أمر نفسو

 (1)األمور، ما يحب منيا وما يكره.

ختيار أو و ما يؤسس شرعية اإلمام، وليس اإلابن تيمية أن القوة والقير والغمبة ىوكما يرػ 
النص، يرػ ابن خمدون أن الرئاسة إنما تكون بالغمبة، لذلك وجب أن تكون عصبية، فالرئاسة 

 عنده تكون بالغمب، فمن تكون عصبيتو أقوػ من سائر العصائب وجب أن تكون الرئاسة لو.

ة، فال بد في ن الرئاسة ال تكون إال بالغمبة، والغمبة ال تكون إال بالعصبيفيو يعتقد أ وعميو،
ن كل واحدة من م واحدة واحدة، ذلك أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتياسة عمى القوم أالرئ

 ذا أحست بغمبة وقير عصبية الرئيس أذعنوا وخضعوا لو.ىذه العصبيات إ

ون موروثة عن مستحقيا من التغمب بالعصبية، وىذا ويرػ ابن خمدون أن الرئاسة ال بد وأن تك
من رؤساء القبائل والعصائب إلى أنساب يدعون بيا، وذلك لمفضيمة التي كانت في  اً ما يدفع كثير 

 (2)أىل ذلك النسب من شجاعة أو كرم أو ذكر.

ن أن يعتقداا ء ابن خمدون، ذلك أنيموآراء ابن تيمية ن نمحع التوافق بين آراوعميو، فإنو يمكننا أ
من  تمكن اإلمام من القيام بما يوكل إليويره في اإلمام ىو القوة والعصبية، لأىم ما يجب توف

أىم  سبب استحقاق اإلمامة، وأن العصمةأن النص ىو  مقابل الشيعة الذين يرون في ميام، 
الختيار  تالي فيم ال يعترفون بالشورػ ل، وليس القوة والعصبية، وبااإلمامتوفرىا في  يجب صفة

وأن اختيار  ،لى الصحابةال يجوز توكيميا إ التيو  ،اإلمام، وأن ىذا األمر من أىم األمور
 . ، وأن هللا قد نيى عن ىذا)ملسو هيلع هللا ىلص( ىو تقديم بين يدؼ هللا ورسولوالمسممون لشخص اإلمام 
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من الصحابة  بإجماعيبو عرف وجوب تنصحيث مام واجب ن تنصيب اإلأ ابن خمدون  يرػ و  
وكذلك في ، (ملسو هيلع هللا ىلص)وفاة الرسول  بي بكر بعدألى مبايعة إذا من خالل مبادرتيم وى ،والتابعين
ن أو الوالة لخوفيم من أحد الخمفاء أمر دون مبايعة ن األو ر التالية لذلك، ولم يترك المسممالعصو 

 واقعفي  (ملسو هيلع هللا ىلص) لحاجة لسد الفراغ الذؼ تركو الرسو لمك وذل المسممين،تشيع الفوضى في بالد 
 المسممين.

الذؼ  فاإلجماعوعميو  ،عقالً مامة بوجوب اإل قال ىناك منن أ ،لمقدمةافي  ابن خمدون  يذكرو 
وىذا لضرورة االجتماع البشرؼ واستحالة  ،لعقلنما ىو قضاء بحكم اإبكر  يبأوقع في توليو 

إال أن ابن  غراض،ورة االجتماع التنازع الزدحام األحياتيم ووجودىم منفردين، ومن نتائج ضر 
الوازع يكون بشرع من هللا تسمم لو الكافة  القول بأن أن ويرػ أيضاً خمدون يرػ فساد ىذا القول، 

ن الوازع قد يكون بسطوة الممك وقير أىل الشوكة نو يرػ أم بو، ألمَ سَ غير مُ  واعتقادتسميم إيمان 
 ولو لم يكن شرع كما في أمم المجوس وغيرىم ممن ليس لو كتاب أو لم تبمغو دعوة.

 أبو بكر ، منيموال شرعاً  مام ال عقالً ب تنصيب اإللى عدم وجو إ ذىب من ىناك ويستطرد أن
نو في الوقت أبمعنى  ،حكام الشرعأاء مضإعند ىؤالء ىو  ن الواجبأو  الخوارج،وبعض  صماأل

 ،مامإلى إنو ال يبقى حاجة إف ،هللاوامر أحكام الشرع وتنفيذ أء مضاإمة عمى فيو األ تتواطأالذؼ 
 (1).مام يوجد ما يوجب تنصيب ىذا اإلوبالتالي ال

 كالىما يعبران عن المنصب واإلمامةن الخالفة لى أن ابن خمدون يرػ أومن الضرورؼ اإلشارة إ
الذؼ يتواله الحاكم المسمم نيابة عن صاحب الشريعة في حفع الدين وسياسة الدنيا، حيث يسمى 

مامة، ومن يقوم بو مام خميفةً  يسمى ىذا المنصب خالفة وا  ييًا بإمام ، أما تسميتو إمامًا فتشباً وا 
 (2)في أمتو.( ملسو هيلع هللا ىلص) قتداء بو، وأما خميفة فمكونو يخمف النبيالصالة في إتباعو واإل

 

_________________________ 

   .245-244م.س ،2013 ابن خمدون  (1)

 .244، م.ن 2013ابن خمدون  (2)

85 



 
 

 المبحث الثالث

 شروط منصب اإلمام عند ابن خمدون 

ون متوفرة فيمن يتولى ىذا ن تكأيجب  شروطاً لمنصب اإلمام والخميفة ن أ يرػ ابن خمدون 
وقع عنده في  لخالفن اأ إال ،ضاءواألعلة والكفاية وسالمة الحواس وىي العمم والعدا المنصب،

مامة لقريش وليست ن اإلأعتبار ا، ب؟ م الأ ن يكون قرشياً أىل يجب  أنو شرط خامس يتمثل في
 .يرىا لما ليا من فضل وقوة ومكانةلغ

 ،هللا تعالى ألحكاممنفذ  ألنوذلك و  اإلماممر ظاىر، وواجب توفره في فيو أالعمم  شتراطإ أما
عن  ولؤ المسمام ن يكون اإلأالواجب  فمن بمعنى أنو غير موحى إليو كما ىو حال األنبياء،

ب وال يجوز، أما التي ال جوما يجب ويجوز منيا وما ال يباألحكام  عارفاً حكام هللا والشرع أتنفيذ 
 .يعمميا فال يصح تقديمو ليا، بمعنى أنو ال يجب أن يكون فقيياً 

، لذلك وىذا منصب دينيأهلل  ألحكام يكون منفذاً  نوحيث أ العدالة، لمشرط الثاني فيوة ما بالنسبأ
، وليس ولىفكان اشتراط العدالة في اإلمام أ ،المناصبط واجب في مختمف ىذا الشر بما أن و 

نتفاء العدالة فيو بفسق الجوارح من ارتكاب المحظورات كشرب الخمر والزنا ا عمىىناك خالف 
 ا من أعمال.وما شابيي

قامة األحكامالكفاية الالزمة لتنفيذ  ولديو ن يكون قادراً أبمعنى  الكفاية، يوف الثالثما الشرط أ  وا 
وأحوال بالعصبية  عارفاً  ،بحمل الناس عمييا واقتحام الحروب ذو دراية بيا، وكفيالً  دلحدو ا

لدولة والرعية، حتى يصح الدىاء، قويًا في تحمل أعباء السياسة وما يتصل بيا من إدارة أمور ا
قامة الحدود واألحكام وسياسة الدنيا  لو بعد ذلك ما جعل إليو من حماية دين هللا وجياد العدو وا 

 .وتدبير المصالح

من النقص  واألعضاء الحواس سالمةبن خمدون في مقدمتو فيو االشرط الرابع الذؼ يذكره  أما
 (1)مام ألعمالو.ر فقده في أداء اإلآخر يؤث أؼ شيء ومن موصموالعطل، من جنون وعمى 
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الصحابة بقول  حتج عميوافقد  ،وذلك إلجماع الصحابة يوم السقيفة مامة في قريش،اإلما شرط أ
نصار عندما ىموا بمبايعة األ ش عمى، وىذا ما احتجت بو قريئمة من قريش""األ (:ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

 (1).مير "أ ممير ومنكأ اسعد بن عبادة لقوليم " من

ن دمحم بو عمي الحسين بأخبرنا ا أما حديث األئمة من قريش فقد ورد في سنن البييقي "
، أنبأ إسماعيل بن دمحم الصفار، ثنا عباس بن دمحم المردرؼ، ثنا بن الفضل البجمي، ثنا الروزبارؼ 
عن سممة بن كييل، عن أبي صادق عن ربيعة بن ناجد، عن عمي رضي هللا عنو، أن مسعر 
  (2)األئمة من قريش"." :قال (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 

بيتيم لما ناليم من ن ما حدث لقريش بعد ذلك من تالشي قوتيم وعصأ ويضيف ابن خمدون 
العجم وصار الحل والربط ليم، حتى يم حمل عمي ،األمورلى مثل ىذه إوانسياقيم  والترفالبذخ 

القرشية في  شرط أسقطىناك من و ، اإلماملى نفي اشتراط القرشية في إذىب البعض حينيا 
اد مموك د، وكذلك استبمن تالشي عصبية قريش رآهذلك لما ، و بو بكر الباقالنيأومنيم اإلمام، 

 .سقط شرط القرشيةأذلك ل األئمةالعجم عمى 

حكام الشرع فييا أن مختمف أذلك  ،حكمةلو  لإلمامالنسب  تراطشان أ الً خمدون قائ ابنويضيف 
من الرسول  مام يعود لكونو قريباً القرشية في اإل شتراطان أ، و ألجمياتشرع  معينووليا حكمة 

موال أوما ليم من  القبائلمن يرىا غ عمىوالمكانة التي كانت لقريش  ، وكذلك القوة(ملسو هيلع هللا ىلص) القرشي
نيم كانوا عصبة واحدة تمثل قوة ال يستيان بيا بين أ ، ذلكوكذلك الغمبة التي كانت ليم وأحوال

، وكانت العرب تعرف ىذه سائر مضر العزة بالكثرة والعصبيةوكان ليم عمى  ،مختمف القبائل
 (3)بائل.وىم المشيود ليم بالقوة والغمبة عمى سائر الق ،الناس إلييم انقيادالمكانة ليم مما أثر في 
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ماع فيو من فروض الكفاية، بن خمدون أنو إذا ما تقرر أن منصب اإلمام واجب باإلجويرػ ا
طاعتو، لقولو  ويجب عمى الخمق جميعاً  ،لى أىل الحل والعقد، فيتعين عمييم حينيا نصبووراجع إ

مام واجب عمى ، وعميو فإن نصب اإل(1)تعالى " أطيعوا هللا وأطيعوا الرسول وأولي األمر منكم "
 (2)ومن ثم يجب عمييا طاعتو. األمة،

ن إقامة اإلمامة إحدػ فروض الكفاية، وتحديد معنى الفرض الكفائي، ولقد اعتبر العمماء المسممو 
ىو الفرض الذؼ يقع الوجوب فيو عمى األمة كميا، حتى اذا لم تقم بو كانت كميا آثمة، فاألمة 

مسؤولة عن أداء ىذا الفرض والمطالبة ىي التي عمييا إقامة اإلمامة والخالفة، بمعنى أنيا ىي ال
بتنفيذه، وعميو فيي التي يمزميا أن تشرع في عقد اإلمامة، وتعمل عمى إتمامو أداًء لمفرض، حتى 

ن أنابت  ن المسؤولية تبقى دائمًا مسؤوليتيا والوجوب يظل عنيا في إنجاز ذلك بعضًا منيا، فإوا 
 (3)واقعًا عمييا أواًل وبالذات.
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معنى الممك الذؼ يرد في مقدمة ابن خمدون ينطبق تمامًا عمى ما نفيمو نحن  يرػ الجابرؼ أنو 
فوقو سواًء كان  حدٍ مستقاًل بنفسو ال يدين بالطاعة ألاليوم من الحكم والسمطة، فإذا كان الحاكم 

  (1)مر يتعمق بطاعة فعمية حقيقية، أو بطاعة إسمية شكمية، كان ممكو تامًا.األ

حيث يرػ أن ىذا  لة العصبية ذات أىمية كبيرة لمن ىو مؤيد من هللا،ن مسأخمدون أ ابنويرػ 
كمو لو شاء،  لى هللا بالعشائر والعصائب، وىم المؤيدون من هللا بالكون حال األنبياء في دعوتيم إ

 (2)مور عمى مستقر عادة البشر.إال أن هللا أجرػ األ

ولة إال بقومو، ر صاحب الدال يمكن أن يتم أم أنو ن صاحب المقدمة يرػ وفي نفس السياق، فإ
 و عمى شأنو، وبيم يقارع من يخرج عمى دولتو، ويقوم ىو بالمقابل بتقميدىمفيم عصابتو وظيرائ

  (3)نيم أعوانو عمى الغمب.ذلك أ المناصب اليامة في مممكتو،

ىو ما يمنع اإلنقالب عميو،  لصاحب ىذا المنصبذلك أن وجود العصبية  ،ىذا أمر ال شك فيوو 
لى جانب ىذا ، ذلك أن وجود من يقف إؼ شخص أو فئة من التفكير في عزلووكذلك يردع أ

لى اشتراط القرشية عود بنا إ، وىذا يمن ميام الحاكم ىو ما يجعمو قادر عمى القيام بما يوكل إليو
، وعميو فإن شعور اإلمام بالقوة والحرية ىو ما ما كان لقريش من قوة وسطوة وغمبةفي اإلمام، ل

اليوم، فالكثير من االنقالبات  وىذا ما نجده، يجب فعمو دون خوٍف أو تردديجعمو يقدم عمى ما 
 السمطة الديمقراطية فات ضدوتآمر بعض األحزاب والتحال العسكرية التي تحدث ىنا وىناك

الديمقراطية نفسيا تحتاج لمقوة ن دلل بما ال يدع مجااًل لمشك عمى أفي بعض البمدان ي المنتخبة
  الفعمية عمى األرض حتى تثبت وال يتمكن أحٌد من سمب حق الشعب في اختيار من يحكمو. 

______________ 
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ويرػ أن البشر ال يمكن أن تسير حياتيم ووجودىم إال باجتماعيم وتعاونيم عمى تحصيل قوتيم 
ذا ما اجتمعوا، دعت الضرورة إوضروراتيم ء الحاجات، وىذه الحاجات ى المعاممة وقضال، وا 
لى مفضي إلى التنازع المن طبيعة حيوانية، وىذا ما يقود إلى الظمم والعدوان لما فييم تدفعيم إ

لى اليرج وسفك الدماء وانقطاع الجنس البشرؼ، لذلك استحال بقاؤىم المقاتمة، وىو ما يؤدؼ إ
 تضى الطبيعة البشرية الممك القاىر المتحكم.، وىو بمققتتال بينيماالفوضى دون حاكم يمنع 

ويرػ أنو ال بد في ىذا المنصب من العصبية، ذلك أن المطالبات والمدافعات كميا ال تتم إال 
بالعصبية، والممك عمى الحقيقة لمن يستعبد الرعية ويجبي األموال ويبعث البعوث ويحمي الثغور، 

ك، فمن قصرت عصبيتو عن بعض ىذه الميام مثل وال يكون فوق يده يد قاىرة، وىذا معنى المم
قيقتو، ومن تقصر بو موال أو بعث البعوث، فيو ممك ناقص لم تتم حر وجباية األحماية الثغو 

ستعالء عمى باقي العصبيات والضرب عمى سائر األيدؼ، وكان فوقو حكم عصبيتو عن اإل
 (1)غيره، فيو أيضًا ممك ناقص لم تتم حقيقتو.

أن إحدػ مقدمات حكم الخالفة إنما يكون بشرع هللا، تسمم لو الكافة تسميم ن ويرػ ابن خمدو 
إيمان واعتقاد، ألن الوازع قد يكون بسطوة الممك وقير أىل الشوكة ولو لم يكن شرع كما في أمم 

دعاء بارتفاع النزاع بين اب أو لم تبمغو دعوة، ويرػ أن االالمجوس وغيرىم ممن ليس ليم كت
ون بوجود الشرع ونصب اإلمام غير صحيح، بل كما يكون بنصب اإلمام يكون الناس إنما يك

 بوجود الرؤساء أىل الشوكة أو بامتناع الناس عن التنازع والتظالم.

قامة أحكام الشرع ال يحصل إال بالعصبية والشوكة، والعصبية مقتضية بطبعيا لمممك، ويرػ أن إ
 (2)فيحصل الممك ولو لم ينصب إمام.

_____________________ 
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ويرػ أن جميور المسممين بقي عمى اشتراط القرشية، وصحة اإلمامة فييم، ولو كان عاجزًا عن 
لما  ،القيام بأمور المسممين، بالرغم من أن ىناك من نفى اشتراط القرشية كأبي بكر الباقالني

و من تالشي عصبية قريش واضمحالليا، وىو يرػ أن ما يرد عمى ىؤالء ىو سقوط أدرك عمي
شرط الكفاية التي بيا يقوػ الخميفة أو اإلمام عمى أمره، ألنو إذا ذىبت الشوكة بذىاب العصبية 

 فقد ذىبت الكفاية.

، كما ىو (ملسو هيلع هللا ىلص) بوصمة الرسولقتصر فقط عمى التبرك النسب في قريش لم ي اشتراطن ويرػ أ
ن كانت تمك الوصمة موجودة، والتبرك بيا حاصاًل، ولكنو يرػ أن  العصبية ىو  اعتبارمشيور، وا 

النسب، والتي تكون بيا الحماية والمطالبة، ويرتفع الخالف والفرقة  اشتراطالمقصود في مشروعية 
 (1).لفةاألُ حبل  بوجودىا لصاحب المنصب، فتسكن إليو الممة وينتظم

كانوا عصبة مضر، وكذلك أىل الغمبة منيم، حيث كان  اً ل ىذا راجع في رأيو إلى أن قريشولع
ر العرب يستكينون ليم، فمو أن ليم عمى سائر مضر العزة بالكثرة والعصبية والشرف، فكان سائ

نقياد ليم، إذ لم يكن يقدر غيرىم فتراق الكممة بمخالفتيم، وعدم اإلمر جعل في سواىم، لتوقع ااأل
من قبائل مضر أن يردىم عن الخالف فتفترق الجماعة وتختمف الكممة، وقد حذر الشارع من 
افتراق كممة المسممين، وحرص عمى اتفاقيم ورفع التنازع والشتات فيما بينيم لتحصل بذلك 

 المحمة والعصبية والحماية.

ة، ذلك أنيم مر في قريش، فإنو ال يخشى من أحد خالف عمييم وال فرقأما عندما يكون األ
قادرون عمى سوق الناس بعصا الغمب إلى ما يراد منيم، وعميو فيو يرػ أن اشتراط النسب 

 (2)القرشي، ألنيم أىل العصبية القوية، وىذا يكون أبمغ في انتظام الممة واتفاق الجماعة.
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 خالصة الفصل السادس

ن قضية الحكم في خمدون كان ليما نظرة متقاربة بشأ ننا أن نرػ أن كاًل من ابن تيمية وابنيمك
اإلسالم، وىذا التوافق والتقارب يتمثل في أنيما يريا أن القوة والقير والغمبة والعصبية ىي أىم 

يًا فال بد لو من قوة حتى الشخص نبالشروط الواجب توفرىا في ىذا المنصب، حتى إن كان ىذا 
ليو من ميام عميو القيام بيا، ولعل وجود مثل ىذا الحاكم الذؼ يتمتع ما أوكل إن القيام بيتمكن م
عتداء عمى بعضيم البعض، فموال وجود مثل يمنع الناس من اال ما ىو ،ير والعصبيةقبالقوة وال

 عمىعتدوا نازع الناس فيما بينيم واللت ،تغمبوىو بحسب ابن خمدون الممك القاىر الم ،ىذا الحاكم
 الشرع. منو ما حذرالبشرؼ، وىذا لى انقطاع الجنس بعض، وىو ما سوف يؤدؼ إال بعضيم

ء ومعتقدات لفكر اإلمامي والذؼ ذكرنا فيو آراا وىذا يتعارض مع ما أوردناه في فصل نشأة
خالل القول بأن اإلمام  الشيعة من قضية الحكم وخاصة ما يتعمق شخص ىذا اإلمام، من

ن آل البيت، وأن يكون ، وأنو ال بد وأن يكون م(ملسو هيلع هللا ىلص) منصوٌص عميو من هللا عمى لسان نبيو دمحم
دم الوقوع في الخطأ أو عتصام بحبل هللا وعأن يمتاز بالعصمة، أؼ اإل وأىم شيء، أفضل الخمق
 ثم أو القيام بأؼ معصية.ارتكاب اإل

راه يرد عمى رأؼ الشيعة وموقفيم ىذا، ىو رأؼ أىل السنة الذين ال يعتقدون بالنص، إال أن ما ن
ويرون أن سبيل استحقاق ىذا المنصب سواًء كان خميفًة أو إمام ىو الشورػ بين المسممين، وىم 

ال  عمى اعتبار أنو غائب ،كما رأينا عند ابن تيمية ينتقدون رأؼ الشيعة في قضية اإلمام الغائب
أن يكون مختٍف عن  لو وال قوة، وأن أىم شئ في ىذا المنصب ىي القوة والعصبية، الحول 

 .من أوامره ونواىيو درون شيءيأعين الناس ال يعرفونو وال 

رية وسياسية لتنظيم وأنا أتوافق مع ىذا الرأؼ، ألنني أعتقد أن ميمة ىذا الحاكم تتعمق بأمور إدا
لى ، باإلضافة إض الخصوماتاة وفحكام وتولية القضاأللحدود وتنفيذ قامة اكإ الرعية،شؤون 
، وبقي الجانب (ملسو هيلع هللا ىلص)، أما ميمة التبميغ عن هللا فقد انتيت مع وفاة الرسول عن الرعية الدفاع

 ىذا الحاكم تتمثل في ىذان الجانبان. إلدارؼ من سمطتو، لذلك فميمةالسياسي وا
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 سابعال الفصل

___________________________________________________ 

 مامةلمغني في اإلا

  تقديم

اإلمامة "  أبواب التوحيد والعدل، الجزء العشرون، في جزء كتاب "المغني فيتناول في ىذا السأ
الجبار، أبو الحسن عبدالجبار بن أحمد بن عبدالجبار بن خميل المعتزلي، وذلك لما لمقاضي عبد

م عامة، واإلمامة سالمنطقية تتعمق بموضوع الحكم في اإلمن حجج ليذا الكتاب وما يقدمو 
ن ىذا الكتاب ال يتناول ىذا الموضوع من منطمق السرد التاريخي ألحداث أبشكل خاص، حيث 

بموقف طرف معين من األطراف دون موقف  كما أنو ال يتقيد ،وقعت في التاريخ اإلسالمي
يقدم لنا الحجج التي يسوقيا كل من الطرفين الطرف اآلخر حول موضوع اإلمامة، بل أنو 

يرػ بوجوبيا من جية من مامة وثبوتيا، بين في موضوعات تتعمق بطريق وجوب اإل المختمفين
مامة جية العقل، وكذلك عصمة األ يرػ بوجوبيا من منو النص  ئمة، والصفات التي لإلمام، وا 

الباحث أن يرػ وجيات ع تطيالمفضول مع وجود األفضل، وغيرىا من الموضوعات، بحيث يس
وبالتالي تشكيل صورة واضحة من جميع الزوايا، وىذا  ،ء المختمفة بين الطرفينالنظر واآلرا

ء والمواقف المختمفة من خالل دراسة ىذه الحجج، وكيف طبع يساعد الباحث عمى تقييم اآلراالب
 يتم الرد عمييا.

ن يتسم أنو ال بد لإلمام أعمى  قد اتفق يعالجم ويرػ عبدالجبار أن إثبات اإلمامة شرعي، وأن
مر و فوض األأالتي وكل القيام بيا،  بصفات من قبيل قدرتو وتمكنو من القيام باألشياء واألمور

 (1).وقات واألحوالليو، مع ثبات القدرة في كل األإفييا 

____________________ 

أبواب التوحيد والعدل، الجزء العشرين، في المعتزلي، المغني في  حمد بن عبد الجبارأعبدالجبار بن  ،الحسن بوأالقاضي،  (1)
     .198، صط ب ،د ب ت، ب ،اإلمامة
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يقوم عمال لأ ليو من إبكيفية فعل ما فوض  الماً ع اإلمام ن يكون أ حيث يرػ عبدالجبار أنو يجب
ن أنة ) ختص باألمان يأو األعمال، من ىذه  ن يخل بأؼأون دبيا عمى الشكل الذؼ يجوزىا 

ليو إف يقوم بو مما فوض لى ما سو إتى يقع السكون) سكون الناس ( ح مانتو (أب يكون معروفاً 
 عميو. واألمانةإال بظيور الفضل  ، وىذا ال يتمعمالأ من 

امة أن ال يقبل بذلك، مام غير واجبة، لكان الحق لمن يتم اختياره لإلمويرػ أنو لو كانت إقامة اإل
قبول العقد، ويرػ لكان أيضًا ال يمزمو الثبات عمييا، كما كان مخيرًا في  مر كذلك،ولو كان األ

 حكاممام يقوم بتطبيق اإلمام ضرورة، وفي أن اإلن إقامة اإلالجبار أنو ليس ىناك شبية في أعبد
مام ألجمو من وكذلك ما يجب أن يقام اإل ن ىذا ثابت بالشرع،والحدود إذا تمت إقامتو، لذلك فإ

ب التوصل إلى اإلمام ألن والدنيا، من اجتالب النفع ودفع الضرر، لذلك وج مصالح الدين
ماع الصحابة لى دفع المضار المظنونة والمعمومة، وىذا ما ثبت من إجليو توصل إالتوصل إ

وعقدىم ألبي بكر، وما عممناه من تشددىم في  (ملسو هيلع هللا ىلص) مام عند وفاة الرسولعندما فزعوا لنصب اإل
                                                                         (1)مر الواجب الذؼ ال بد منو.يم، وىذا ال يكون إال في األعمى الوجوه التي جرت منذلك 

ذه الحجج منيا ما يتعمق بوجوب يراد المسائل التي يناقشيا والحجج التي يستخدميا، وىإبوسنقوم 
مامة وجوب اإل سواءً تفصيل لة بالاألول حيث يورد عبدالجبار ىذه المسأ مبحثذا في المامة وىاإل

جج التي يقدميا الفريق الذؼ لبيان وكذلك الحلعقل أو من جية او من جية امن جية السمع أ
ن ، وىؤالء يستدلون عمى ذلك بأسمعاً  مر ثابتد من تنصيب إمام وىذا كما يدعون أنو ال بيرػ أ

ن تنفيذ وتطبيق ىذه ذلك أ ،لحدود التي نص عمييا القرآنحكام وتطبيق ااأل مام يقوم بتنفيذاإل
ن يكون لقول وىو أالجبار ال يعتقد بصحة ىذا ان عبدإال بإمام، إال أ الحدود واألحكام ال يتم

مام ىو ما يوجب تطبيق وتنفيذ الحدود واألحكام، وعميو فإننا في ىذا الفصل وجوب تنصيب اإل
 جج التي يقدميا.م بإيراد الحسنقو 
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 بشر،لاليست في مقدور بني  قدراتمام ن الغالة ىم من وضعوا بين يدؼ اإلأويرػ عبدالجبار  
ىذه لييم مثل إتعالى فوض  نوأويثيبون ويعاقبون، و  ويرزقون  يخمقون ئمة ن األألى إوىؤالء ممن ذىبوا 

 .وما يستحقو من عباداتوصفاتو سمائو أن قاموا بيا شاركوا هللا في إوالتي  األمور،

وعميو، فإنو يبدو أن مثل ىذه الفرق ليا أفكارىا الخاصة في الموضوع وىم يؤمنون ويعتقدون بشكل 
ىذه ستتار عمى لال تحتيا غطاءً  نطوواايتخذون من ىذه المذاىب التي و  قوؼ بما يقولونو ويدعونو،

كالقدرة  ولكن السؤال الذؼ يطرح نفسو ىو ىل لإلمام مثل ىذه الصفات التي يعطونيا إياه ،فكاراأل
 .مور يرجع الحكم والتنفيذ فييا هلل سبحانو وتعالىأفيذه  ؟عمى الخمق والعقاب والثواب

وىؤالء يوجبون الحاجة  إلمام،اعمى  )ملسو هيلع هللا ىلص( النبي ثبات صفةإلى إمر لى من انتيى بيم األإسبة ما بالنأ
 العممفي ( ملسو هيلع هللا ىلص) يزيد عمى الرسول بأنول ، وكذلك القو بيم إالنو ال يتم التكميف أنطمق ئمة من ملى األإ
أنو من ذ إ في المنزلة والدرجة؟، (ملسو هيلع هللا ىلص)ولكن ىل يمكن مساواة اإلمام مع النبي  العصمة،و في أ

نبياء ليخبرىم تصل بالوحي الذؼ كان ينزل عمى األ، وممكمف من هللا تعالى )ملسو هيلع هللا ىلص( يالنبالمعموم أن 
وبالتالي ( ملسو هيلع هللا ىلص)، وأن عيد التبميغ انتيى بوفاة الرسول األمورز من عجَ عما عجزوا عن العمم بو وىو المُ 

ليو من هللا تعالى من إموحى  (ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولأذلك  (ملسو هيلع هللا ىلص) النبيمام بعمم ن مقارنة عمم اإلفال يمك
، ن خالل الوحي الذؼ كان ينزل عميوعمم بأمور كثيرة إال م (ملسو هيلع هللا ىلص) ولم يكن لمرسول الوحي،خالل 

 (1)ويخبره بأمور ال يعمميا عامة الناس.

، ئمة من عدموين من خالل القول بعصمة األالفريقسنرػ الخالف الذؼ يدور بين كال فإننا  ،وعميو
نبياء جة األ، وأنيم بدر نيم عمى قدرة عمى القيام بياأال ، والمعجزات التي يقوالعمم الذؼ يحصل ليم

بين من ينادؼ مور وغيرىا تظل محل خالف حتى ن كل ىذه األإوربما زادوا عمى ذلك، وعميو ف
مامة( بقراءتو من ف عبدالجبار ) المغني في اإلي مؤلوسنقوم نحن من خالل ما ورد ف ،باإلمامة

فكار وآراء أطرحة من فيما يتم النظر ، ومن ثم لو ىؤالء، ورد عبدالجبار عمييمخالل عرض ما يقو 
، وما يتصف السمع من عدمو أو من جيةالعقل والبيان  جية  مامة منوجوب اإلاإلمام، سواًء ن أبش
 .فضلالمفضول مع وجود األ يمدتى يجوز تقم، و من صفات وما لو من حقوق وواجبات بو
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لوجوب كما ، وىذا انيا تتعمق بالتكميفة العقل ذلك أمن جي مامةوىناك من يعتقد بوجوب اإل
وسنرػ  ،لمطفامن باب  وأو من باب البيان أما من باب التمكين سنرػ ال يخرج عن كونو إ

 قفو وكيف يتم الرد عمييا.و مالحجج المؤيدة ل بتقديم م من يعتقد بوجوبيا من جية العقلكيف يقو 

ذلك أنو  إمامومعنى ىذا وجوب تنصيب  ،لبيانامامة من جية وىناك كذلك من يعتقد بوجوب اإل 
نو وأ ،اً إمامو أ اً نبي الزمان من مبين سواءً  ن يخمو، ذلك أنو ال يجوز أمور دينيميبين لمناس أ

 واجب ليعمم الناس صفة الواجبات التي عمييم.

، بين من تحديداً  عميو السالم مامة لعميلة وجوب اإلتناول مسأسأ فإننيالثاني  مبحثما في الأ
 ال يرػ ومن  لمنطقيةامامة لعمي ويدلل عمى ذلك من خالل ايراد الحجج والبراىين يرػ بوجوب اإل

 .خروكيف يرد كل طرف عمى الطرف اآل، و ذاكالذؼ يعنيو ىذا القول أما  قوم بتحميلوسأ ،ذلك

بين من  لخالفيةامن المسائل  يضاً وىي أ ،اإلمامتناول فيو قضية عصمة ث فسأالثال مبحثما الأ
 جود حتى بين الفرق الشيعية نفسيا.مر مو وىذا أ ،ذلكئمة ومن ال يرػ يرػ بعصمة األ

حجج التي يستخدميا كل فريق لمداللة والتأكيد عمى ما يدعيو، قوم بإيراد الوعمى ذلك فإنني سأ 
 عونو، وكيف يرد عبدالجبار عمييم.دّ عمى صحة ما يَ  الدالةالحجج  تقديموكيف يقوم ىؤالء ب

تي جج الحيث نجد ىنا الح ،اإلمامول فيو الصفات الواجبة في تنافسأ الرابع مبحثما في الأ
حيث أن من يرػ ذلك  ،لزمانافضل في ن األن يكو ال بد وأمام يقدميا الفريق الذؼ يرػ أن اإل

فكذلك وجب أن يكون  ،لزمانافضل من في أنو أ (ملسو هيلع هللا ىلص) في النبي نو كما ثبتيراه من منطمق أ
 كل فريق الحجج المنطقيةوفي ىذا الجزء سنرػ كيف يقدم  ،(لزمانافضل من في أ) مثمو ماماإل

ن يكون  بد وأمام الن اإلمن يرػ أ سواءً  ،خرنتقد حجج الفريق اآلي ، وكيفرأيوعمى  لمتأكيد
 .من ال يرػ ذلكو  لزمانافضل من في أ
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لة ل بذلك، وىذا يتعمق بشكل خاص بمسأفضل وما يتصالخامس فيتناول مسألة األ المبحثما أ
و كاألفضل، فضل أتقديميم لو لم يكن ألنو األ نبدالجبار أيث يرػ عح ،بي بكر لإلمامةتقديم أ

ار في ىذا، عن ، ومن ىنا يتساءل من يعارض عبدالجباً ن الفضل بينيم كان متقاربذلك أنو يرػ أ
و كاألفضل، فما ىو السبب فضل أا، بمعنى إن لم تكن كونو األبي بكر ألجميالعمة التي قدموا أ

 .رأيووىنا يورد كل فريق الحجج التي يستخدميا لمدفاع عن  ،الذؼ دفيعم لتقديمو؟

ونوا من قريش وما يتصل ئمة يجب أن يكتعمق في قضية ىل أن األفسأالسادس  مبحثوفي ال
ومن ال يرػ ذلك، ولى باإلمامة من غيرىا ن قريش أء ومواقف بين من يرػ ألة من آرابيذه المسأ

وبين غيرىم ولكن إن كان الفضل بينيم  ،فضل في قريش وجب تقديميمبمعنى إن كان األ
جج التي يقدميا من يرػ ، والح؟ن كان األفضل في غيرىم، فما القول ىنا، وا  ؟عملمتساٍو، فما ال
فضل من غير ميم لإلمامة عمى قريش، مثل أن األمامة في غير قريش، بمعنى تقديبتجويز اإل

التي تدفع لمعدول عن قريش في  خرػ ديمو لإلمامة، وما ىي األسباب األقريش فال بد من تق
 .؟مامةاإل

فما الذؼ  ،لزمانافي  ن يكون واحداً أمام ال بد ن اإللة أعمى مسأ فيوركز فأ السابع، مبحثما الأ
، ؟مامين في زمان واحدويز إقامة إتجوما ىي الحجج التي يقدميا من ال يرػ ب ؟لقولايعنيو ىذا 
 .؟مامين في زمان واحدما ىي حجج من يرػ وجوب تنصيب إ ،بلوفي المقا

والبراىين التي جج حمن خالل عرض ال نقدية ا المؤلف قراءة فمسفيةقوم بقراءة ىذأس فإننيوعميو 
ددة مامة من جوانب متعر يتناول في ىذا الكتاب موضوع اإلالجبان عبدأ، حيث يقدميا كل فريق

 مطالبو  مباحث لىإوكل موضوع من ىذه المواضيع  يعضالى مو إومختمفة سنقوم نحن بتقسيميا 
 (1).جوانب ىذه الدراسةيركز كل منيا عمى جانب معين من 
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ىنا توضيح موقف عبدالجبار، حيث أنو يرػ بوجوب اإلمامة من جية السمع، وىو يستند ومن الميم 
في ذلك عمى ما ورد لمسامع المسممين من حدود يجب تطبيقيا عمى العاصي، سواًء كان سارٍق أم 

غيرىا، وعمى ذلك فال بد من إمام يقوم بتنفيذ ىذه الحدود واألحكام، وىو يرػ أن إقامة ىذه  زانيًا أم
نو دون أحٍد من الناس، وىو يرػ أن إثبات اإلمامة شرعي، إال أ الحدود وتطبيقيا من واجبات اإلمام

 ال يعتقد بوجوبيا من جية العقل، وىو في ىذا يتعارض مع موقف من يخالفو.

كال الطرفين)عبدالجبار وأصحاب اإلمامة( يعتقدون بوجوب اإلمامة، إال أن عبدالجبار وعميو، فإن 
 يرػ أنيا واجبة من خالل السمع وليس من جية العقل.

وكذلك، فإن الخالف بينيم يظير في قضايا أخرػ منيا ما يتعمق بوجوب اإلمامة لعي دون غيره، 
ة لعمي دون غيره، وينتقد الحجج التي يقدمونيا يث يعترض عبدالجبار عمى قوىم بأن اإلمامة ثابتح

، وسوف لمداللة عمى صحة موقفيم، سواًء قوليم بأن ىناك نصوص من القرآن والسنة تدل عمى ذلك
موقفيم ىذا من خالل قولو بأن ىذه النصوص ال تدل عمى عمي صراحة، نرػ كيف ينتقد عبدالجبار 

نيا حتى وان بالقول بأ دون تخصيٍص لعمي، اوبمعنى أنو يمكن أن يكون أؼ شخص من المسممين 
ن كانت تثبتيا لو فال تنفييا عن غيره.  كانت في عمي، فيي ال تدل عمى اإلمامة أو الخالفة، وا 

 ستندون عمييا في موقفيم.يألدلة التي اوىنا سوف نرػ كيف يعترض عبدالجبار عمى الحجج و 

مامة، أنو ال بد فيمن يتولى منصب اإلمام أن أما فيما يتعمق بعصمة اإلمام، والتي يرػ أصحاب اإل
يكون معصومًا، أؼ أن يمتاز بالعصمة، وىؤالء يرون أن ىذه العصمة مختصة بآل البيت، لذلك 
وبناًء عمى ىذا، فيم األولى واألحق باإلمامة، إال أن عبدالجبار ال يرػ ضرورة لمعصمة في ىذا 

ب وقسمة الغنائم بمصالح الدنيا، كجباية الضرائالمنصب، ذلك أن ميمة صاحب ىذا المنصب تتمثل 
ن ىذه ال تحتاج لمعصمة، ذلك أن ارتكاب اإلمام وفض الخصومات وتولية القضاة والوالة والحكام، وأ

ال يؤدؼ إلى زوال الشريعة، وال يوجب عزلو إن ىو لم يصر في مثل ىذه الميام والوظائف لمخطأ 
 عمى ما ارتكبو من خطأ.
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يختص بالصفات الواجبة في اإلمام، فيناك خالف بين موقف عبدالجبار وموقف من يحاوره  أما فيما
ن يكون ىذا اإلمام األفضل في الزمان، وأن ىذا ال يثبت عندىم ا، ذلك أنيم يعتقدون أنو ال بد وأمني

أنو  (استنادًا إلى أنو وكما ثبت في الرسول )ملسو هيلع هللا ىلصإال بالنص الذؼ يدل عميو، وىم يعتقدون بذلك 
ن يكون األفضل، إال أن عبدالجبار ال يرػ ضرورًة ألن يكون اإلمام األفضل، فمثمو اإلمام وجب أ

األفضل، ذلك أنو يرػ وجوب تقديم المفضول إذا كان أقدر عمى القيام بميامو كإمام من األفضل، 
فة مطموبة في الشاىد، صن ىذه الأ إلمام عاداًل، ذلك أنو وكما ثبتإال أنو يرػ أنو ال بد وأن يكون ا
 فأن تكون مطموبة في اإلمام أولى.

أما بالنسبة لإلمامة في قريش، فإنو يرػ وجوب نصب األئمة من قريش متى وجد فييم من يصمح 
ليا، أما إن لم يوجد فييم من يصمح لذلك، وكان من يستحق اإلمامة من غيرىم، وجب تقديمو، 

ن كا تقديميم وبالتالي، فإنو يعتقد بوجوب  ت المرتبة بينيم وبين غيرىم متساوية.نليا، حتى وا 

أما فيما يتعمق بالقول بأن اإلمام يجب أن يكون واحًد في الزمان، فإن عبدالجبار يرػ أن تولية أئمة 
ن كانوا من نفس البيت، كما ال يمتنع بعثة أنبياء في  في زمن واحد ال يمتنع من جية العقل، حتى وا 

، إال أنو يرػ أن ما يمنع من ذلك ىو ما ورد من جية السمع، وىو إجماع الصحابة نفس الزمان
عمى أنو ال يجب أن يعقد ألكثر من واحد خالل مدة وجوده، وىو يرػ أنو باإلمكان تولية أمير بداًل 

ن كانت المسافة بينيما كبعد المشرق  من تنصيب إمام آخر في المكان الذؼ يبعد عنو اإلمام، حتى وا 
 ن المغرب.ع

الحسن عبدالجبار بن  كتاب القاضي عبدالجبار أبو ولتناول ىذه الخالفات سوف أعرض ما جاء في
الجزء العشرين،  أبواب التوحيد والعدل، "المغني في أحمد بن عبدالجبار بن أحمد بن الخميل المعتزلي

متبعًا ىذا باألسئمة ذات  ال؟،فيما إذا كانت اإلمامة واجبة أم  المتمثل السؤال بدءًا من اإلمامة"، في
كانت واجبة فيل يجب أن يكون اإلمام معصومًا؟، وما ىي الصفات  فيما إذا الصمة، كالسؤال

وجود  وما القول في إمامة المفضول مع الواجب توفرىا في اإلمام حتى يستحق اإلمامة؟،
كون ىناك أكثر من في الزمان أم من الممكن أن ي وىل يجب أن يكون اإلمام واحداً  األفضل؟،

 األطراف المختمفة. وىذا كمو من خالل عرض الحجج التي يقدميا كل طرف من إمام؟،
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 امامة من عدمهوجوب اإل :األول لمبحثا

، أؼ من وجبيا عقالً أمن  ن ىناكحيث أ، ان في مسألة وجوب اإلمامة من عدميالمسممو  اختمف
وسنورد ىنا الحجج التي  ،صالً أومن لم يوجبيا  ًا،ومن أوجبيا بيان وجبيا سمعاً أومن  العقلجية 

لى ىذا الرأؼ الذؼ تقول بو، وسنرػ الفرق بينيا كل ونتبين الدافع الذؼ دفعيا إ، تقدميا ىذه األطراف
   مامة، وقد جاء ىذا المبحث في عدة مطالب:لوجوه الثالث والمتعمقة بوجوب اإلمن ىذه ا

  مامة عقالً وجوب اإل :األول المطمب

مور ن يعرف المكمف ما ىي األا ىو أوالمقصود بالتكميف ىن، لتعمقيا بالتكميف ونيا عقالً وىؤالء يوجب
صالح عمى إوامر الشرع واجتناب نواىيو ويعمل القيام بيا، بحيث يستطيع تطبيق أ التي كمفو الشرع

 يانأيدل عمى  ن ماأ إالموغو سن الرشد، ال بعد بإ نسان ال يكون مكمفاً ، ومن المعموم أن اإلالمجتمع
 :حيث لمطفاو من باب أ بيانلاو من باب أ لتمكيناكونيا من باب  عن ، ال يخرجال تجب بالتكميف

يستطيع الوصول إلى  فاإلنسان، غير منطقي كميفمن باب الت القول بوجوبيا نأيرػ عبدالجبار  
 ن الواقع أبل  جة إلى إمام،ين من صالة وصيام وزكاة دون حادمعرفة ما كمفو الشرع بو من فرائض ال

ناقص لعدم  يمو دينأ يميمانإن أفيل نقول أن ىناك أزمنة خال ويخموا فييا الناس من اإلمام، يقول 
نسان فمن يكمف هللا اإل ،(1)وسعيا " إال وهللا تعالى يقول " ال يكمف هللا نفساً  ،؟يتبعونومام إوجود 

 (2).ال يقدر عميو يئاً ش
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وىذا من باب التمكين،  أما بالنسبة لما يذكر عن وجوب أن يكون ىناك إمام لقيام السماء واألرض،
و نو يقيميما، وأنو ال فرق بين ىذا وبين من قال ىالجبار أن قوليم ىذا ال يخمو من أحيث يرػ عبد
، وىذا يتمثل في قياميما دون حاجتيما نبياء خالف ذلكوقد عممنا من حال األئمة واأل، الذؼ يخمقيما

إال بو لكانا ولو أنيما لم يقوما  ،ذلك أن هللا سبحانو قادر عمى إقامتيما دون الحاجة إلى إمام ،إلمام
آنية ال تدل عمى أن ت القر ، وىذا عمى خالف ما نعرفو من حاليما، وجميع اآليافي حاجة دائمة إليو

 (1)مام في خمق السماء واألرض، أو أن بقائيما بحاجة إلى أن يكون ىناك إمام.هللا أشرك اإل

وعميو، فإن نقد عبدالجبار لفكرة أن السماء واألرض بحاجة لإلمام من أجل أن يقوما يأتي من منطمق 
و غير مسؤول عن قياميما أو بقائيما، أن السماء واألرض لم تقوما في األصل باإلمام، وبالتالي في

ة منو إلى اإلمام، ذلك أنو ليس العمة في وجودىما، فاهلل قادر عمى أن يقيم السماء واألرض دون حاج
 بين ستغناء عنو فيما بعد، وقولو بأنو ال فرق ي عنو في وقت إقامتيما، يمكن االسُتغنِ وبالتالي فما ا

ومن يقول ىو يخمقيما، بمعنى أن اإلمام ىو الخالق  من يقول بأن اإلمام ىو الذؼ يقيميما،
 ر ليس واقع حال السماوات واألرض.لمسماوات واألرض، وىذا كما يراه عبدالجبا

 واألرضذكر فييا خمق السماء والتي  نرػ أنيا ترد عمى ىذه اإلدعاءات يات التيكثير من اآل وىناك
 واألرض السماوات نفسيم ما خمق هللام يتفكروا في أأول منيا قولو تعالى" من قبل هللا سبحانو وتعالى،

 (3).ن تزوال"أ واألرضن هللا يمسك السماوات " إ، وكذلك قولو تعالى(2)ال بالحق" وما بينيما إ

 اً فيذه اآليات تدل داللة واضحة عمى أن هللا ىو خالق السماوات واألرض، ولم يأت عمى ذكر أن أحد
 الثانية فيي تؤكد عمى أن حاجة السماوات واألرض لمبقاء مرتبط شاركو في ىذا الخمق، أما اآلية 

 . مام ىو ما يمنع زواليماولم يأت ىنا أيضًا عمى ذكر أن اإلباهلل فيو ما يمنع من زواليما، 
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 الثاني طمبالم

 مامة من جهة البيان وجوب اإل

يتجسد ىذا المطمب بالقول بأنو ال بد من وجود إمام يبين لمناس أمور دينيم، وأنو ال يجوز أن يخمو 
الزمان من مثل ىذا الشخص الذؼ يوضح ليم ما يختمفون فيو من قضايا، وبالتالي يكون اإلمام من 

 ده، فيو المبين والمفسر لمدين.خالل ىذا حجة هلل عمى عبا

نو ال أو  لنبياهلل تعالى عمى خمقو كما ىو حجة  نوأ عمىمام القول بوجوب اإل أن الجبارعبد ويرػ 
يستخدم لمداللة  دليالً  ىذا ن كانفإ، اً مامإو أ اً نبي سواءً الزمان من حجة  ن يخموأو يجوز أ يخمو

حجة عمى من يقول ىذا القول نو أ، بل ير صحيحغ ومور دينيم، فيأناس يبين لم إمامولبيان وجوب 
 .إلمامان من نبي يصح مثمو في و المكمف ن يخموأجة لو، فكما يصح وليس ح

فعمو وما ال يجب  لى ما عميوإن يصل أنسان يستطيع اإلجاء من منطمق أن  ىناوقد يكون نقده  
والفقياء، وىذا  العمماء لومن خال، نآر م وما ىو حالل من خالل ما جاء في القاحر عميو، وما ىو 

دين يقوم بيا العمماء ، فبيان أمور الاً إمام أو اً كان نبي يعني أنو يجوز أن يخمو الزمان من حجة سواءً 
فكيف أنو ال بد في كل وقت  (،ملسو هيلع هللا ىلص) ستعانة بما جاء في القرآن وما تواتر عن الرسولمن خالل اإل

زمنة يخمو بعضيا ن األأذ المعروف ، إ؟ليبين لمناس أمور دينيم اً أم إمام اً أكان نبي من شخص سواءً 
، فتكون ىذه حجة مام حجة كالنبين اإلحجة بالرغم من ذلك، وادعينا أ (ملسو هيلع هللا ىلص) نبين كان المن نبي، فإ

 (.ملسو هيلع هللا ىلص) مر بالنسبة لمنبيكما ىو األ األزمنةفي كل  لإلمامال حاجة  ونلمقول بأ

وحجة هللا عمى خمقو، وال  ،مام ذلك أنو بيانإلبا إالالتكميف ال يتم ن أن قوليم الجبار أويرػ عبد 
المكمفين من نبي، وجب مثمو في مام، فاذا لم يجز أن يخمو خمو الزمان من حجة سواًء نبي أو إي

ذا كان حال مام، إال أن عبدالجبار يرػ أنو يجوز أن يخمو ااإل مام أن يكون اإللمكمفين من نبي، وا 
في كل زمان من بحاجة  بأنناوكذلك القول مام، كمفين منو يجوز، فيجب مثمو في اإلكالنبي وخمو الم

ن أذلك  ،بيذا الوجو لإلمامنو ال حاجة أ يضاً يرػ أ، ط والسيومبيان واقع الحال ممن ال يجوز منو الغ
 (1).ملمقاانبياء يسد مسده وىذا يقوم بيذا خبر من تقدم من األ
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بما كمف بو إال مع عممو  حد من المكمفينأنو ال يتم قيام إ، فاً و بيانأ اً مام تمكيننو لو كان اإلإف ،وعميو
ن من لم أا يوجب ن ىذإ، وعميو فبو يزول التكميف عمن جيل باإلمامنو مع الجيل أباإلمام، ذلك 
و، وىذا عذر لكل ، ولم تقم الحجة عميو فيما كمف ببما كمف بو اً م يكن وال يكون مكمفيعمم باإلمام ل
قتصار عمى وعدم اال اً ضرورين يكون العمم باإلمام أجب عمى ذلك كان ي وبناءً  ،إمامومن لم يعرف 

 (1)المكمفين.ئمة بحسب حاجة أل بوجوب ب ،مام واحدإ

 اإلمام خبر ذلك أن ،نو مكمفأن ينكر أإلمام يسمع با ، يعطي الحق لمن لمحجةمام ن اإلبأوالقول 
ن إبالدليل ف ايأتو ن لم إن يأتوا بالدليل، فأ والً أ، عمييم مام حجةاإلن أء الذين يقولون فيؤال، لم يصمو

 .ىذا يبطل ما يقولونو

 ،مةلنعا وىذا من منطمق شكر ت التي عمييم،مام ليعمم الناس صفة الواجبااإل إقامة ما القول بوجوبأ
 .، فال بد من مبينشكريكون الكيف عمم نن لم إ، ففال بد من وجوب شكره عمييا (،هللا والنعمة من)

ن كيفية شكر مام لبياإ دن ىذا القول)بضرورة وجو أل إماملى إن ذلك ال يحتاج أ الجبار فيرػ أما عبد
من  لىإفنحن ال نحتاج  الواجباتختمف وسائر عقل في ملى الإننا نرجع أذلك  التكميفهللا(، يبطل 

 .هللا لى شكرإييا في كل مرة نحتاج ف هللايقول لنا متى وكيف نشكر 

ما يجب عمييم  لى ما جاء في الشريعة،إ ستناداً ا ، وىذا طبعاً يعممون ويعرفون بعقوليم ن و المكمفو 
 طبق عمى سائر ما، وىذا ينيو فال حاجة لوجود حجة في كل عصرفعمو وما يجب تركو، وعم

من فصل والتمييز بين ما ينفع البدن من خالل ال ،وحياتو مور جسدهأنسان من تدبير يخص اإل
ساس الذؼ يقوم عميو ن صحة البدن وصحة العقل ىي األأ، ذلك ومشروبات، وما يضره مأكوالت

 (2).س والجسدكحفع المال والنف لعقلليو اوما يدعو إليو الشرع بين ما يدعو إ ، وال فرق لتكميفا

ستدالل ما يمزميم و االضطرار أمن جية اال عرفون بعقوليم، سواءً ومعنى ىذا القول أن المكمفين ي
 مر يتعمق بالتكميف العقمي.ثبات حجة في كل عصر ألفال حاجة إلمن عمم وعمل، وعميو 
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 الثالث طمبالم

 )النص( مامة من جهة السمعوجوب اإل

من القرآن توجب عمى المسممين  اً مامة من جية السمع بأن ىناك نصوصيتمثل القول بوجوب اإل
ن القائمين بيذا د اإلمام، وعمى ذلك فإإقامة الحدود، وأن إقامة ىذه الحدود ال يتم إال بوجو 

يق ىذه الحدود يحتاج د في القرآن من أحكام وحدود يجب تطبيقيا، وأن تطبيستندون إلى ما ور 
مع، ومن ىذه اآليات، قولو تعالى" والسارق مامة من جية السوجبوا اإلمام ليذا أإلى وجود اإل

وكذلك قولو تعالى" ، (1)والسارقة فاقطعوا أيدييما جزاًء بما كسبوا نكااًل من هللا، وهللا عزيز حكيم"
 (2).والزاني فاجمدوا كل واحٍد منيما مائة جمدة وال تأخذكم بيما رأفة في دين هللا " الزانية

لى مسامع المسممين من وجوب تطبيق لما ورد إ ستناداً مام إفال بد من أن يكون ىناك إ ،وعميو
 قامة الحدود عمييم.رق والزاني وغيرىم ممن ال بد من إالحدود عمى السا

ومنيا  لعاصي،ادود التي يجب تطبيقيا عمى ي كتاب هللا تعالى الحورد فنو يرػ عبدالجبار أو 
الحدود عمى  ، وكذلك ما يتعمق بإقامةيدييما من خالف "أسارقة فاقطعوا قولو تعالى " والسارق وال

وعمى ذلك فيناك من يرػ ، قامة الحدودإمور التي يجب فييا ، وغيره الكثير من األالزاني والزانية
 مام وحصولو.شترط وجود اإليقامة الحد إن أو  ،لحدودايذ ىذه ليقوم بتنف مامإصيب ضرورة تن

 (1).مانعن كان ىناك إ إال، بو إاليقتضي وجوب ما ال يتم  يءالشن وجوب أب قدوىناك من يعت

وعميو، وبما أن عبدالجبار يرػ أن وجوب اإلمام ىو ما يوجب تطبيق الحدود، إال أنو يرػ ان 
حدود إلى من يعاونو، وكذلك التزام النظام العام بتطبيق ما ورد في كتاب يحتاج في تطبيق ىذه ال

هللا من حدود يجب تطبيقيا عمى السارق والزاني، وىو ما ورد إلى مسامع المسممين في القرىن 
 من حدود يجب تطبيقيا.
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فال يستطيع  الدولة،سياسة مور الدين و ألى من يستشيرىم في إنفسو يحتاج  مامفإن اإلوعمى ذلك 
 المجتمع،التي تيم عامة الناس في  القرار الصحيح في جميع المسائل تخاذالى إن يصل بنفسو أ

 .ر من شخصكثألى إي يحتاج تنفيذىا مور التمن األ وتطبيق الحدود

 ،المساعدينحكام والحدود، ويتم ذلك من خالل يأمر بتنفيذ ىذه األن أوبإمكان صاحب السمطة 
جاالت ذات لى متخصصين في المإيرات التي تحدث في العالم تحتاج ن التطورات والتغأكما 

  .موربكل ىذه األ متخصصاً  مام عالماً اإل يكون  نأ يمكنوال  ،الحدودالعالقة بإقامة 

نو وأ  (ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولافي وقت مرض " أسامةنفذوا جيش أ"  (:ملسو هيلع هللا ىلص) لى قول الرسولميم يستندون إولع
ن يوطئ أوأمره  اً زيد (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول بعث، حيث ليوإلجعل ذلك  )ملسو هيلع هللا ىلص( بعد النبي ماماً إكان ىناك  لو

ة المياجرون ساموكان مع أ يشفي فمسطين، حيث جيز الج لدارومالخيل تخوم البمقاء وا
بو، وبعدما قبض لمرض يمم ا حيث بدأ (،ملسو هيلع هللا ىلص) خر بعث يبعثو الرسولآولون، وكان ىذا األ

قدم أ ن يولي أمرىم رجالً بو بكر بأيبمغ أن نصار أمروه أبكر أن األ أخبر عمر أبا (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول
 (1)."نزعو؟ن أوتأمرني أ (،ملسو هيلع هللا ىلص) استعممو الرسول "لعمر: ئالً من زيد، إال أنو رفض ذلك قا اً سن

  بما يراه يأمر، كان ال يزال حياً  (ملسو هيلع هللا ىلص) ن النبيأىذا ال يصح، ذلك ن الجبار يرػ أن عبدأ إال
 باإلمامنو ال يصح التعمق إوعميو ف عده،من ب يأتيمام إن يعمقو عمى أغير  ، منلألمة اً صالح

 (2).ذلكل

دون أن يترك أمر إنفاذ أمر بإنفاذ جيش أسامة وىو عمى قيد الحياة،  (ملسو هيلع هللا ىلص) بمعنى أن الرسول
( ملسو هيلع هللا ىلص) بعد وفاتو، فالرسول (ملسو هيلع هللا ىلص) الجيش لمن يأتي بعده، ومن ثم قام أبو بكر بتنفيذ أمر الرسول

 لى من يأتي بعده.نو يترك قرار إرسال الجيش وبعثو إأمر بيذا وىو عمى قيد الحياة، ولم يقل أ
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 المطمب الرابع

 وجوب اإلمامة لمنع السهو

 (1).م الجميع فال بد من حجةعُ ن السيو يَ أذلك  السيو عن المكمفين أما القول بأن اإلمام يزيل

ن أ، ذلك كمفوا بوال يمنع من صحة قياميم بما  فرادجواز السيو عمى األ يرػ عبدالجبار أن
ستدالل عمى اميم بما يمزم من اإلنو يمنع من قيإن كان يمنع من القيام بالتكميف، فإ جواز السيو

 (2)ظر في كونو حجة.لحجة وكذلك الناثبات إ

كما يقولون يمنع من صحة القيام بما كمف المكمفين القيام بو، فإنو ن السيو بمعنى أنو وكما أ
أيضًا ال بد من أن يمنعيم من أن يستدلوا عمى إثبات الحجة، وكذلك النظر في صحة إن كان 

 يدوم. ال ال يمنع التكميف ذلك أن السيو حقيقة حجة، وعميو يرػ عبدالجبار أن السيو

اء قممكمف من تمن يحصل لأ أوبو،  القيام اإلمامممكن لغير فحالة السيو ما الذكر والتنبيو في أ
ذلك  السيو،مام( لتفادؼ ىذا إمن حجة )نو ال بد أين أتساءل من عبدالجبار ي نإنفسو، وعميو ف

 .يضاً أك خرين القيام بذلفبإمكان اآل اإلمام،السيو يزول بتنبيو وتذكير  وكما أن ونأ

ن جاز إن السيو إوكذلك ف ؟،(ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولاعما تواتر عن  يغنيوزمان  مكانمام في إوىل وجود 
شخاص في نفس المكان ل األ، فغير جائز عمى كمى شخص ما في مكان ما في زمان ماع

 خرػ.أ وأمكنةزمنة أشخاص في أو عمى أوالزمان، 

، أو إلقامة الحدود إلمامايدل عمى وجوب تنصيب ال  ورد ذكرهوعميو، فإن عبدالجبار يرػ أن ما 
مام يأتي إل ىذا األمر لم يترك ذلك ان الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( أسامة،جيش  بإنفاذ( ملسو هيلع هللا ىلص) مر الرسولتنفيذ أ
في سالم عمينا تنصيب حكمين حتى وجب اإلأفقد  المتخاصمينبين  أما بالنسبة لإلصالح، هبعد

 .ىمياأ ىمو وحكم من أ ىناك حكم من  ن يكون أب وىذا ،حالة الخصام بين الرجل وزوجتو
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ين أن م ونأ، ذلك نو غير منطقييرػ عبدالجبار أ ،ما القول بأنو يزيل السيو عن المكمفينأ
نسان ن اإلأين أومن  أحد؟،مر ما في بيتو ولم يره أعن  ىمن المسممين سي اً ن شخصألإلمام 

 (1).السيو يزولتالي ل، وباو يقوم شخص قريب منو بتذكيرهأ، ؟عندما يسيو ال يتذكر بنفسو

في  نبيو من يقع منو السيون يقوم بتأواألخت قارب كاألب واألم واألخ حد األأبإمكان  نوبمعنى أ
، وىذا ما ألى حدوث خطإحوالو يؤدؼ أن السيو في جميع أذلك  ،لإلماموعميو فال داعي  ،مر ماأ

خرين آشخاص أن يقع في حق أو أ، ون وقع من الشخص نفسو في حق نفسون يكأما إالخطأ 
شخاص ، وبالتالي يقوم ىؤالء األنو سيوأن غير قصد، ذلك ىذا الشخص في حقيم م أخطأ

 .نفسو عن ذلك الخطأبن لم يعدل ىو إويطالبونو بالعدول عنو  أو من خطع منبتنبييو لما وق

 ختالف الذؼ يقع بينيم.اال ىذامام يزيل ن وجود اإلألمسممين و ختالف بين اوكذلك قوليم في اال

ن يمطف في أجب فالوا ختالف،االن يزيل ىذا أعمى هللا  ن كان يجبإنو أالجبار ػ عبدير ذ إ
نو حدث أ، ذلك مام فيونو يستغنى عن اإلإختالف فن بقي بعض اإلإنو أو  ،ختالف كموزوال اال

 .من المختصمين أنفسيم

، ولكن ال يزالون مة واحدةلو شاء ربك لجعل الناس أولعمو من الميم لنا ىنا ذكر قولو تعالى " و 
ن نا أريدمفين وينا مخت، وهللا سبحانو خمقفي خمقوهللا  سنةختالف بين الناس ، فاال(2)مختمفين "

 .الفتخمام ليزيل ىذا االلى إختالف فال يحتاج إل اإلين يز أ هللا نو لو شاء، ذلك أنبقى مختمفين
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، ىذا منو تعالىفال يجوز أ ل ليمقي ،لخالفاتفاق الذؼ بو يزيل لى اإلإنو يضطرىم أ ما قوليموأ
وال  واحدةمة أيقول " ولو شاء ربك لجعل الناس  ن يجعل الناس عمى قمب رجل واحد وىو الذؼأب

 مام في ىذا.نستغني عن اإل اليالتوب (1)،"يزالون مختمفين

و أوا فيو من حيث الشخص يم اختمفأنبمعنى  ،مام نفسو؟قام عمى اإل ليس الخالف ربماأوكذلك 
ربما  فسو خالف؟بينما ىو ن آخرزالة خالف إديو القدرة عمى ، فكيف يكون للى ذلكإجباتو وما وا

 (2).و زلل وقع فيوألتقصير وقع منو 

وعميو، فإنو يمكنني أن أستقي ضعف قوليم بأن اإلمام يزيل الخالف، ذلك أن الخالف في 
نصيبو، وبالتالي فإن األصل ىو عمى اإلمام من حيث طرق وجوب إمامتو وصفاتو وطريقة ت

القول بأنو يزيل الخالف يحتاج في البداية لإلتفاق عمى ىذا اإلمام وعمى طريقة تنصيبو ومن ثم 
الواجبات التي لو والصفات التي يجب أن يتصف بيا، ومن ثم نأتي لقضية، إن كان بإمكان ىذا 

 اإلمام أن يزيل الخالف أم ال؟.

ن يسمكيا لتي ُيمِكَنو أتفاق، بمعنى ما ىي السبل اومن ثم كيف لو أن يضطر الناس إلى اإل
إلتمام ذلك؟، وكذلك فإن ىذا يطرح تساؤل آخر وىو أال يمكن لمقاضي أن يزيل اإلختالف الذؼ 
يقع بين المتخاصمين؟، أو أن يستعين ىؤالء المتخاصمين بأحد أصدقائيم او أقربائيم إلزالة ىذا 

 الخالف الذؼ وقع بينيم.

بالتالي عمييا ؤالت تدل عمى أن حجتيم في أن اإلمام يزيل الخالف حجٌة ضعيفة، و كل ىذا التسا
 ستفيام.الكثير من نقاط اال
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ركان الدين دون أمامة من ن اإلأائفتيم تعرف ن طإن يقولوا ألو جاز ليم نو الجبار أيرػ عبد و
 ليم من دون  قد حصلالعمم باإلمامة  ن كانإف ،لديناركان أم لجاز ذلك عمى سائر مخالفيي

وعمى ذلك فال وجو لنا  ،لركنابيذا  من لم يقع لو ىذا العمم ليس مكمفاً  فإن ،اآلخرينالمسممين 
 (1)في مناظرتيم في ىذا الباب.

ن نكون أنو يجب إوعميو ف ،إليناما تعذر طريقو بن نكمف أنا، فمن غير الجائز ننا قد كمفأما أ
 .ليوإمصيبين فيما ذىبنا 

ن أذ إ ،فرض من فروض الدينمامة ن اإلأب ال يعتقد من المسممين من ني أرػ أنو ىناكولعم
ف ىي الصالة والصيام والزكاة والحج واألمر بالمعرو  نالمعروفة عند المسمميالدين  فروض

نيا لو كانت أذلك  ،نيلمسمماعند  الدين فروضليست من  مامةن اإلإوعميو ف ،لمنكران والنيي ع
العمل بيا  يمولوجب عمي ،لدينافروض يرىا من غ وانيا كذلك كما عممأ ن المسممو  لك لعممكذ

 .يمليإقو عرف طرييبشئ لم الناس كمف ين أولكن من غير المنطقي ، لفرائضكسائر ا
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مختمفة  راضغأل، ثم تغير النقل مير المؤمنينأمامة إنص عمى  (ملسو هيلع هللا ىلص) رسولن الأبما القول أ
 .في قموب المخالفينولتعصب دخل  لمناقمين

ا يخذ والتصديق بن لعدم األو فنحن معذور  إلينانيا لم تنقل أذه العمة بما ن ىأ الجبار يرػ ن عبدفإ
 (1).لمؤمنينامير أ إمامةنص عمى ( ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولأ وىي ،

 مفين. ، أؼ أن ىناك من قام بكتم ىذا األمر ولم يصل لممكلمكتمان انقطعن النقل أ وىم يرون 

مما يقطع ىذا  يمنعوان أن من لى حكمة المكمفيإمر ن يرجع األأال بد  إال أن عبدالجبار يرػ أنو
 (2).وقوعوبنا ال نقطع إف ،ليناإولم يصل  األمرىذا  ن حدث وتم كتمانإوعمى ىذا ف ،النقل

عمى ذلك،  خذنا مثاالً أن نحن ا  و  ،وإليخباره ألم تصل  يءثبات شإال يستطيع نسان ن اإلأذلك  
ن ىذه اليدية لم تصمك فكيف نجزم أ ، إالبعث لك بيدية منذ فترة ، بأنوقال لك اً ن شخصأمن 
ن نعرف ذلك دون نص أن كانت واجبة عمينا، كيف لنا إمامة ن اإلإفوعميو  ؟،ليديةارسل أ بأنو

خذ األ ن منرو فنحن معذو  وعميو، كيف نستطيع الجزم بوقوعيا عمينا ليناإن لم تصل ا  ، و  صريح؟
نيا لم تقم عمينا لم أن الحجة كما أن ىذا يوجب إناه، فن منيا لما قدمو نو كوننا معذور أ، بل بيا

 تقم عمييم.

ومن ووصاياه ولم يتم كتمانيا،  عميو السالمن نسأل ىنا عن نقل خطب عمي وكذلك فإنو عمينا أ
حق عمي في اإلمامة من بعده، فكيف يتم من  (ملسو هيلع هللا ىلص) م كتمان ما نص عميو الرسولثم يقال أنو ت

 ونقمو أىم من الخطب والوصايا والصفات التي كان عمي يتحمى بيا. ،كتمان ىذا األمر

وكذلك فإن كتمو البعض، فمن يكتمو الجميع، وخاصة من يحبون عمي وييميم تنفيذ ما قالو 
 وما أوصى بو. (ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول 
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 المبحث األول خالصة

لتعمقيا  عقالً  مامةبوجوب اإل القولالباب يعترض عمى  عبدالجبار في ىذا نوخالصة القول، فإ
وىذا ال يخرج عن كونو ن يقوم الُمكمف بما ُكمف بو، ، والقول بتعمقيا بالتكميف يعني أبالتكميف

أن عبدالجبار يعترض عمى ىذا إال ن يتمكن الُمكمف من القيام بما كمفو الشرع بو، تمكين، أؼ أ
 ما كمفو الشرع القيام بو من أمور.لى إمام ليقوم الُمكمف بل قولو بعدم الحاجة إالقول من خال

دينيم،  أما من باب البيان، والذؼ يتمحور القول فيو حول ضرورة وجود إمام ليبين لمناس أمور 
نو ال بد من مبين سواًء نبي أو إمام، إال أن عبدالجبار يرػ أنو كما إذ يرػ دعاة ىذا القول بأ

 مام.فون من نبي، يجوز مثمو في اإلأن يخمو المكم يجوز

نسان يستطيع أن يعرف الواجبات التي عميو القيام بيا دون الحاجة إلى ن اإلعبدالجبار أ ويرػ 
ان وىذ (،ملسو هيلع هللا ىلص)مبين، وىذا من خالل اإلستعانة بما جاء في القرآن وما تواتر عن الرسول 

كمف بما عميو فعمو دون الحاجة إلى مبين سواًء كان نبي أو ن يعرف المُ المصدران كفيالن بأ
 إمام.

ل القول بأن ىناك نصوصًا في وكذلك، فيناك من يرػ بوجوب اإلمامة من جية السمع، من خال
الزاني، وأن إقامة ىذه الحدود و ن توجب عمى المسممين إقامة الحدود عمى العصاة كالسارق القرآ

 ب إقامة إمام من جية السمع.إال بإمام، لذلك وج ال يكون 

يرػ عبدالجبار أن ىذا غير صحيح، ذلك أنو ليس شرطًا أن يكون تطبيق ىذه  ،في المقابل
نما عمى التزام النظام العام بتطبيق ما ورد في القرآن من  الحدود متوقف عمى إقامة اإلمام، وا 

 حدود يجب تطبيقيا.

نو يزيل السيو عن المكمفين، إال أن ن إمام ذلك أو، فيتمثل بالقول بأنو ال بد مالسيأما من جية 
عبدالجبار ال يرػ ذلك، ذلك أن السيو عمى األفراد ال يمنع من صحة قياميم بما كمفوا بو، 

موا بو، ومن أين ن يقو والتنبيو ممكن لغير اإلمام أ وكذلك فال حاجة لإلمام لمنع السيو، فالذكر
 متباعدة. ةسيو وىم منتشرون في بقاع مختمفيقعون في الشخاص الذين لإلمام معرفة األ
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 الثاني مبحثال

  مامة لعميوجوب اإل

بشكل خاص، ومن يقول  عميو السالم مامة واجبة لعميذا الجزء نتطرق إلى القول بأن اإلفي ى
من روايات يرػ أنيا تمثل تصريح بأنو األحق  (ملسو هيلع هللا ىلص) بيذا يستند عمى ما يروػ عن الرسول

ويقدمون ما يعتقدون أنو دليل  ،باإلمامة من بعده، من خالل القول بالنص أو بالقول بأنو األفضل
مام أنت اإل "وقال لو:  عمي عميو السالمخذ بيد أ (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول نبالقول بأ ويتمثل ىذاعمى ذلك، 

 (1).(ملسو هيلع هللا ىلص)النبي لى ٌع عن جمٍع قد حصل إلى أن يبمغ إقل ذلك جمن نَ ، وأدعوا أ"بعدؼ

 الجبار يرد بالقول:عبد أن إال

من المستحيل نو إ، فىذاحضر  من المسممين اً ن جمعأن كان قال ذلك، و إنو عميو السالم أ أواًل:
ال ينطق  نوأذلك لعمميم و ، وما ورد عنو (ملسو هيلع هللا ىلص) أن يتواطأ ىذا الجمع عمى كتمان ما قالو الرسول

نو ال إف ،خطأمة عمى ن تجتمع جماعة من األأنو ال يجوز أوكما يوحى،  نو وحيٌ أوػ و عن الي
 .مر كيذاأمع جماعة منيا عمى كتمان تن تجأل يعق

قد نص  (ملسو هيلع هللا ىلص)رسول ن الومن غير المنطقي القول بأنو من غير الجائز ألجبار يرػ عبداثانيًا: 
مر لو فيما بعد، أؼ ذا الجمع بيذا األلم يدع ىو  مسممينلاجمع من  مماأ عميو السالم عمى عمي
 (2).؟لم يدعيو ىو لنفسو مَ مِ ن لم يدع ىذا الجمع لو ذلك، فَ كذلك إو  ،(ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولابعد وفاة 

 ويطالبوالو بذلك  ن يدعواذلك وجب عمييم أ اجمع حضرو  ن كان ىناكأنو إولعل عبدالجبار يرػ 
، ىو ىل من الجبارتعقيبًا عمى ما يقولو عبد السؤال الذؼ يطرح نفسو ىنا ، ولعللو باإلمامة
وخاصة  ؟،(ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولامر نص عميو ين عمى كتمان أن يجتمع ىذا الجمع من المسممالممكن أ

ن األمة ، من حيث أكبيرة في تمك الفترة ىميةأ  مر ذو، وىو أمر الحكم والسمطةأ مرن كان األإ
 .صاحب التبميغ موجودا(ملسو هيلع هللا ىلص) فيو الرسول مية كانت مقبمة عمى عيد جديد ال يكون سالاإل

___________________________________ 
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ن يكتموا أ يضاً أ لجاز ،ضطرارإلاوطريق ذلك  األمرنيم كتموا ىذا أجاز  نالجبار أنو إيرػ عبدو 
 من صالة وقبمة وشريعة وال ينقل.( ملسو هيلع هللا ىلص) ما نص عميو الرسول

 ،األمرن عمى نكران ىذا و مع المسممن يجتأمن غير المنطقي عبدالجبار يرػ أنو  نإف ،وعميو
نو صادر عن ألنفسو ذلك  المؤمنينمير أوكذلك الدعاه  ،اآلخرضيم لذكره بعضيم نكره بعأولو 

كيذا  اً مر أن ألنفسو، ذلك  هدعاوال، عميو السالم عمي نكروه ألظيرهأ نيم جميعاً أفمو ( ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول
صمى هللا  قره لو النبيأمضيعة لحقو الذؼ  ن كتمانو فيوأالذؼ يصح كتمانو، بل  ليس باألمر
 ذلك الحق.بقر لو أن كان إ عميو وسمم

ولم  لحسنةانقل وصاياه وخطبو وصفاتو  الجبار ىنا ىو عن كيفيةالذؼ يطرحو عبد والسؤال
 ألىميتوروه وذلك ن يظيحق بأمامة أمر اإلمع أن أ ،لمقابلامامة في مر اإلوكتموا أ ،ايكتموى

 (1).لممسممين عامة

ن يكون ىناك نص عمى أىذه حجة لمن ينكر  فإنو من الواضح أن عبدالجبار يرػ أن ،وعميو
حقيتو في خالفة أىذا النص الذؼ يدل عمى  ن ىناك من قام بإخفاءأو  عميو السالم ميمامة عإ

مامة  (ملسو هيلع هللا ىلص) رسول هللا لم  حداً أن أتو وعممو وتقواه وورعو تدلل عمى فذكر خصالو وشجاع ،األمةوا 
من  يضاً أولكان  الفضل الذؼ ىو لو، قام بمنع المسممين من ذكر ىذا حداً أن أو أ ،ينكر فضمو

 الرسولمامة بعد ل عمى حقو في اإلنتصر لو في ذكر ما يدلاانتصر لو في ذكر ىذه الخصال 
 .ال تشوبو شائبة معموماً  انتشر بين المسممين وأصبح يضاً أولكان ىذا  ،(ملسو هيلع هللا ىلص)

مور لم يتم أ وىي ،لسالماالتي رويت عن وصاياه عميو مور الكثير من األ يضاً أىناك يرػ أن و 
خباره ولم أالكثير من  لتم كتمان حقيتو في الوالية (أ)كتمان  حيحاً نو لو كان ىذا صأذ إ، كتمانيا
  ا.لينإيصل 
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ن الشيعة جميعيم أ النص،ن الذؼ يدل عمى من أكتبيم  ة فيويرػ أن الذؼ يذكره بعض اإلمامي
استخالفو إياه وفرض طاعتو وأقامو  (ملسو هيلع هللا ىلص) يثبتون ويؤكدون أنو روػ عن الرسول وعمى اختالفيم

عمى الكذب،  أن يتواطأ الشيعةمقامو ألمتو، وأنو ال يجوز أن يتعمد الكذب في ذلك، وال يجوز 
 (1)لنص.وعميو وجب إثبات ا

رضاه عن بيعة من سبقو من ن جميع من يخالفيم في ىذا يروون أ إال أن عبدالجبار يرػ 
و عمي يذم فيو من سبقو كالم من أه عمييم وعدم ورود أؼ نص ؤ م وثناوكذلك مدحو لي ،الصحابة

مارة عمر وعثمانمن الخمفاء أ  .بو بكر وعمر وعثمان، وأنو كان يعترف بخالفة أبي بكر وا 

دون  ن يعممو عميأيجوز ال  (ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولاعن  اً ن كان ىناك نصإنو أ الجباريرػ عبد وكذلك
 لم يقم النص ويذكره كما يجب. (ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولأ يدل عمىن ىذا أ، ذلك غيره

ثبات إيتعمق بطريق  حينيان الموضوع أذ إ ،عمقأ ف عميو ، فالخالن ىناك نصن كاإ، فوكذلك
 (2).؟اآلحادخبار أمن  نياأم أ، م بالخبرأوىل ىي ثابتة بالتواتر  ،األدلةتمك 

تفاق المسممين إال يتم إال ب ،عميو اً صريح اً ن ىناك نصأبقوليم  نأ والذؼ يعنيو عبدالجبار
 نو ورد عنأولو ، عميو السالم في عمينو أو  (ملسو هيلع هللا ىلص) ن ىذا النص ورد عن الرسولأعمى  يمجميع

ير مجبرين عمى وعمى ذلك فإننا غ ،فإننا غير مضطرين لمتصديق بو ،ولم يصمنا( ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولا
 .عميو خالفمر أالسالم منصوص عمييا  ومامتو عمين إن القول بإإ، وعميو فلتزام بيكذا نصاإل

 

 

______________________________ 
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                                                                       ن يكون رواتو قميموا العدد.رط التواتر سواء كان رواتو واحد أم عددا، أو أصطالح ما فقد شد: لغة، ما يمقيو الواحد، وفي اإلحااآل

114 



 
 

ف المسممين عمى ن خالإكما يدعون ف اً ن ىناك نصأن صح إ نوعبدالجبار يرػ أ فإن ،وكذلك
ن ىناك أ، ولو اجتمعوا عمى من قبيل من روػ ىذا الحديث والنص ،عمقأ ىذا النص سيكون 

جاء في ن ىذا النص أتفاق عمى ي صراحة فكيف حينيا اإلسم عمإنص ولم يرد في ىذا النص 
 .؟عمي دون غيره من المسممين

ي بكر بألوجوه من القدح يذكرونيا في  لإلمامةيصمح  ال ونأذا صح في غيره إنو أ قالواوربما 
 ن لم ينقل.ا  و  ن يكون نصاً أو  عميو السالم لعمين تكون أفيجب  ،وغيره

مخالفة كما ن بقية الخمفاء يصمحون لوأ، ون ن من يخالفيم ينفي ما يذكر أ الجبار يرػ ن عبدأ إال
، وذلك ليس بو بكرىو أ اإلمامةبحق ن األرػ أفمن بين المسممين من ي ،لمؤمنينامير ىو حال أ
نو رافق أو  أسممول من أنو أذلك  ،اإلمامةبي بكر في حقية أنيا في أيوردو  ألسبابولكن  ،من فراغ

 (1).بما جاء بو وصدق( ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولا

مة وفي بداية الدعوة اإلسالمية، وقد ورد ذكره في القرآن بقولو ألز نو كان معو في وقت اوكذلك أ
 (2)ن هللا معنا ".عالى " إذ ىما في الغار إذ يقول لصاحبو ال تحزن إت

من يدعي  خرػ من جية أ ، بل ىناكن ىناك نصأقوليم بعمى  ن عبدالجبار ال يوافقإف عميو،و 
 .صراحة بكر أبيفي النص 
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من  ،يزيل الخالف بل يعمقو فضل الاألنو أولى باإلمامة من ناحية أول بأنو ن القإف ،وعميو
 .فضلاألمير المؤمنين أن يكون أوينفي  ،آخر اً فضل شخصاألن أن ىناك من يرػ أمنطمق 

ن الذين إ: ويقولون  ،(1)منوا "آوالذين  ورسولو نما وليكم هللاإ" يستدلون بقولو تعالى  نيمفإوكذلك 
ن لعمي(، أ باإلمامةالء ) من يدعون حيث يرػ ىؤ  ،عميو السالم )عمي(مير المؤمنينأمنوا ىم آ

ية" نو تعالى حينما يقول في نفس اآلأ نو، حيث يرون لشأ ذكر الواحد بمفع الجمع تفخيماً هللا قد 
ن صفة ذلك أ ،عميو السالم وىم راكعون"، يقصد بيا عمي الذين يقيمون الصالة ويؤتون الزكاة

 (2).*ال لووع لم تثبت إيتاء الزكاة في حال الركإ

يذكرونو من أن المقصود من اآلية ىو  ة ال يدل عمى ماين ظاىر اآلأ إال أن عبدالجبار يرػ 
جميع فكيف ، وقد ذكر هللا المنوا من غير تخصيصآ لى ذكر الذيننو تعاأذلك  أمير المؤمنين،

 يحمل القول عمى واحد؟.

 

 

 

_________________________________ 
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دثنا أخبرنا أبو بكر التميمي، قال: أخبرنا عبدهللا بن دمحم بن جعفر، قال: حهللا ورسولو والذين آمنوا"  *أما سبب نزول آية" إنما وليكم
الحسين بن دمحم بن أبي ىريرة، قال: حدثنا عبدهللا بن عبدالوىاب، قال: حدثنا دمحم بن األسود عن دمحم بن مروان عن دمحم بن السائب، 
 عن أبي صالح عن ابن عباس، قال: أقبل عبدهللا بن سالم ومعو نفر من قومو قد آمنوا، فقالوا: يا رسول هللا، إن منازلنا بعيدة وليس لنا

ن قومنا لما رأونا آمنا باهلل ورسولو وصدقناه، رفضونا وآلوا عمى أنفسيم أن ال يجالسونا، وال يناكم ونا وال يكممونا، حجمس وال متحدث، وا 
بي خرج إلى المسجد الذين يؤتون الزكاة وىم راكعون" ثم أن الن إنما وليكم هللا ورسولو والذين آمنوا  ("ملسو هيلع هللا ىلص)فقال لو النبي  فشق ذلك عمينا،
عطاك أحد شيئًا؟، قال: نعم خاتم من ذىب، قال من أعطاكو؟، قال: ذلك القائم وأومأ م وراكع، فنظر سائاًل، فقال: ىل أ والناس بين قائ

ن يتول هللا ورسولو ثم قرأ" وم (ملسو هيلع هللا ىلص)ال: أعطاني وىو راكع، فكبر النبي قبيده إلى عمي بن أبي طالب، فقال: عمى أؼ حال أعطاك؟، 
 والذين آمنوا فإن حزب هللا ىم الغالبون".
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و أ، عميو السالم فمم يثبت لعمي ،(1)اكعون "" ويؤتون الزكاة وىم ر تعالى  قولواستنادىم إلى ما أ
ألن الكالم ىنا عام وال يصح تخصيص ما ىو عام، ومثال منوا " ىو عمي آن " الذين أوجب 

وعمى ىذا ال يوافق عبدالجبار عمى ما  ،(2)خرجت لمناس "أمة أ"كنتم خير  ذلك قولو تعالى
 (3)يقولون.

" ويؤتون الزكاة وىم راكعون " تعالى  قولو صود فيويرػ عبدالجبار أنو من غير المنطقي أن المق
بل  غيره؟،دون  عميو ىذا مقصورٌ  فيل راكع،نو تصدق وىو أن صدق عنو ا  و  أمير المؤمنين،

 يتائيم لمزكاة بدالً إفي حال  ليم ، وذلك مدحاً واضع والخضوعداء الزكاة التأن طريقيم في أربما 
ن أذ إيتاء الزكاة في حال الركوع، إلمدح ليس من ا نوإيؤتوىا مع المن واألذػ، وكذلك ف نأمن 

 (4).لزكاةايتاء إىمو الخشوع والخضوع وليس  الراكع يكون 

، من بل ذماً  ليس مدحاً  ولعل قول عبدالجبار يأتي من منطمق أن إيتاء الزكاة في حالة الركوع 
 خر كإيتاءآمر أ خشوع في الصالة وليس التفكير فينسان يكون كل ىمو الخضوع والن اإلأقبيل 
المصمي يؤتي  نأن المقصود أين أومن  ؟،عميو السالم لعمي ن ىذا مدحاً أين أفمن  الزكاة،

                                                                       .ىي الخضوع والخشوعسموبيم وطريقتيم أن أبل ؟، لزكاةا
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واله وجبريل وصالح ن هللا ىو مإن تظاىرا عميو فا  تعمقيم بقولو تعالى " و  نالجبار أويرػ عبد 
مير ألمراد بصالح المؤمنين ىو ن اأب يرون بحيث  ،(1)" المالئكة بعد ذلك ظييرٌ و  لمؤمنينا
 .مامةن ىذا يدل عمى اإلوأ (ملسو هيلع هللا ىلص)ذ جعمو هللا مولى لمرسول إ ،مؤمنينال

نو أن صح وسممنا عمى ا  و  لمؤمنين،امير أالمراد بو ىو ن أصحيح بليس  نوإذ يرػ عبدالجبار أ
نما اإلمامة، فيذا ال يدل عمى المقصود ، ن هللا وليوأفالقول ب عطف،لايدل عمى النصرة لمكان  وا 

 (2).معينين لوو مناصرين  جميعاً كذلك جبريل وصالح المؤمنين فيم ، خرج عن معنى نصيرال ي

 ريد بو النصرة والمعونة والتثبيت.أنما إ"  والمالئكة بعد ذلك ظييرٌ  تعالى"وقولو 

لمؤمنين ا" وصالح ، في قولو تعالى مير المؤمنينأ تدل بأؼ وجو عمى ية الن اآلأ الواضحومن  
فراده بعد ذلك ألمير المؤمنين لمؤمنيناتخصيص ما ىو عام لجميع  ذ ال يجوزإ " يو عمي عم وا 

قياميم بصرف المفع أساس لو من الصحة، وىذا من خالل السالم، وىذا في اعتقادؼ تأويل ال 
ة عمى أحقية عن معناه الظاىر والواضح إلى معنى آخر باطن لمتأكيد عمى وجية نظرىم، ولمدالل

 عمي عميو السالم في اإلمامة. 

فإنني أرػ أن المجوء لمقرآن من أجل إثبات رأؼ ووجية نظر معينة، أمر ال يجوز إن لم  ،وعميو
يكن النص صريح وواضح، وكذلك ال يجوز عمى المسممين أن يضعوا في رؤوسيم أفكار معينة، 

ىبون إليو اآلية ال يدل عمى ما يذ ومن ثم يقومون بإسقاطيا عمى القرآن، في حين أن ظاىر
 ء ومزاعم، يعتقد طرف آخر من المسممين أنو ال أساس ليا من الصحة.ويحاولون إثباتو من آرا
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يجابو إن أوذكر  ،(1)"مر منكم األ وأوليالرسول  وأطيعواطيعوا هللا أما تعمقيم بقولو تعالى " أ
  ،ن يكونوا معصومينأمر الذين عمينا طاعتيم يجب ء األولياأن أمعصوم أؼ  بأنوتعالى طاعتو 

 عميو السالم, بي طالبعمي بن أ لمؤمنينامير مر ىنا ىو أأولي األن وبالتالي فإ

كبر منو ويكون لو أنسان ربما يطيع من ىو إلن اأذ إ ،ىذا غير دقيقن الجبار ىنا يرػ بأوعبد
 (ملسو هيلع هللا ىلص) ع الرسولن نطيأنو يجب أذ إ، (ملسو هيلع هللا ىلص) ووالدتو، وىذا غير طاعتنا لمرسولالحق عميو كوالده 
ن أومن قال  ،؟ونيم غير معصومينفما الذؼ يمنع من ك ألمر،ا اءوليأما أ، فيما بين وجوبو

مر المذكورين وىم األولياء أ، فاألم واألب من ؟ن يكونوا معصومينأمذكورين يجب المر األ اءوليأ
 مر "ولي األأُ ن قولو تعالى" إيجب عمينا طاعتيم فيما يرضي هللا، وكذلك ف، و غير معصومين

ن ىذا الشخص أو  ؟،اً واحد اً ن المقصود بيا شخصأين أفمن  األفراد،تدل عمى الجمع وليس عمى 
 (2).إطالقاً ية ال يدل عمى ذلك من اآل ن، والظاىرلمؤمنيامير أىو 

إذ أن ىناك من يعتقد أن مر " أولي األ "بقولو تعالى أن ىناك أصاًل اختالف في المقصود ويرػ 
والمعروف  ،الدينمور أمن و الفقياء المتمكنين أ الحكام،و أمراء و األأىل العمم أولي األمر ىم أ 

 .وميننيم غير معصأ اً من حال ىؤالء جميع

لمؤمنين ليس لو أؼ مير اأنو في أستدلون عميو من يما ن عبدالجبار يرػ أن إف ،وعمى ذلك
 .من غير تحديد، ن يكون أؼ شخصأمر يمكن فأولي األ ،لصحةاساس من أ

نو أغدير خم ما يدل عمى  نو ثبت عنو عميو السالم يومأمن حيث قالوا  لغديراما تعمقيم بحديث أ
لست أقام وقال "  ليوم،ابوجود الجمع العظيم في ذلك ، ألنو و امةن باإلممير المؤمنيأنص عمى 

 (3)الحديث.خر آلى إ" ..............ولى منكم..أ
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ريد من " أُ  ولى بوأ، فعمي بو من نفسو ولىأفمن كنت  " (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول قول أنولعميم يرون  
 مامة.في اإل نقيادتباع واإلالطاعة في اإل خاللو

ل مقطوع بو ال يتغير عمى ة عن فضباناإل ،ت مواله فعمي موالهراد بقولو من كنأنو عميو السالم أو 
 ولو لم يكن ىذا المراد مما قالو عميو السالم لم يمزم من غاب ولم يحضر مواالتو. ،األوقات

، وكان بوقت قصير (ملسو هيلع هللا ىلص) كانت قبل وفاة الرسول حادثة الغديرن أ الجبار بالقولويخالفيم عبد
و أعيو لو غيره ممن حضروا و يدأ، ىذا النص لنفسو دعن يأن ، فقد كان ال بد لعمي ماً العيد قريب
، لقام عمى عميو السالم ن كان قالو وقصد بو عميا  ذلك، و  قالقد عميو السالم  كانن إسمعوا 

 ، ولكن ىذا لم يرد.كالعباس والزبير وعمار والمقداد نصرتو من يحبونو

قولو  نأستدل عمى ومن ي السالممامتو عميو إص عمى وكذلك ال فرق بين من استدل بيذا الن
 ." بكر خميال ابأالتخذت  خميالً  " لو كنت متخذاً بي بكر أعميو السالم في 

 وقد ورد ذكر ىذا الحديث في صحيح البخارؼ عمى النحو التالي:

حدثنا مسمم بن إبراىيم، حدثنا وىيب، حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي هللا عنيما 
 (1).تخذت أبا بكر ولكن أخي وصاحبي"لو كنت متخذًا من أمتي خمياًل ال  قال"عن النبي ملسو هيلع هللا ىلص

 لى غير ذلك مما يستدل بو من يسممون ألبيإبو بكر وعمر " أ، دوا بالذين من بعدؼوقولو " اقت 
  .تأثنى عميو في كثير من المرا (ملسو هيلع هللا ىلص) أن الرسولمن حيث  ،حق بيااأل مامة بأنوبكر في اإل

قدوة  نيماأ عمى ،بي بكر وعمرأقتداء باإلب (ملسو هيلع هللا ىلص) سولمر الر أ أن عبدالجبار يرػ  نإف ،وعميو
 (2).؟من غيرىم اإلمامةبولى أنيم أيدل ذلك عمى يمكن أن فال أ، لغيرىم

د ان قدوة، فال بنسة أعمى عمى غيره، فعندما يكون اإلدرجإذ أن كون اإلنسان قدوة لغيره تعطيو 
 ن نطمق عميو لقب قدوة.سيرة والسموك، حتى نستطيع بعدىا أخالق والوأن يكون حسن األ
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نو ال نبي بعدؼ" أ، إال نت مني بمنزلة ىارون من موسىأ" ( ملسو هيلع هللا ىلص)الرسول  بقول استدلن وىناك م
ن الكالم أولو  ،لنبوةا باستثناءلعمي كل منازل ىارون من موسى  يكون  نأ ن ىذا يقتضيوأ

ن ما عدا ذلك ألنبوة عمى ا باستثناءنبو  (ملسو هيلع هللا ىلص) النبي نأمعنى، و  ستثناءلاليقتضي الشمول لم يكن 
 (1)تستثَن.نيا لم مامة ذلك أومن بينيا اإل ،داخل تحت ىذه المنزلة

و عن سعد بن إبراىيم، قال: ثنا شعب ثنا دمحم بن جعفر، ، حدثنا دمحم بن بشار،ػ خر وفي رواية أ
عميو  ال لعمينو ق: أ(ملسو هيلع هللا ىلص)بيو، عن النبي يحدث عن أ بي وقاصىيم بن سعد بن أبرا سمعت إ
 (2)ن تكون مني بمنزلة ىارون من موسى؟".ال ترضى أ" أالسالم

 نو وبماأ، ويرون فالمنزلة ثابتة لو (ملسو هيلع هللا ىلص) اش بعد الرسولع عميو السالم اً ن عميأنو وبما أون وير 
ثبوت ىذه  ن ىذا يوجبفإخمفني في قومي" أُ طالق بقولو " ارون عمى اإلن موسى استخمف ىإ
 (.ملسو هيلع هللا ىلص) ن يكون ىو الخميفة بعد الرسولأ، وعمى ذلك يجب لمنزلة لعميا

، ولم في غيبتو في غزوة تبوك عميو السالم عميل (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول فاستخالويستدلون كذلك عمى 
 .ليارون  مرىو األ، كما ن يكون ىو الخميفة بعدهأيو فيجب ، وعمنو صرفو عن ذلكأيثبت 

استخالفو لعمي عميو السالم في غزوة تبوك توجب أن يبقى عمي قائدًا  عبدالجبار يرػ أن أن الإ
لممسممين في غزوة تبوك فقط، أما فيما عدا ذلك، فغير صحيح، وانتياء االستخالف ينتيي 
بإنتياء الغزوة، لذلك فإن القول بأن ىذا اإلستخالف يستمر في باقي شؤون الحياة وخاصة 

 غير منطقي.  )ملسو هيلع هللا ىلص( منيا بعد الرسولالسياسية 

أما قياسيم ذلك عمى استخالف موسى ليارون فال يجوز، ذلك أن ىارون كان ليستخمف موسى 
إال بأن  (ملسو هيلع هللا ىلصأما عمي فمم يكن ليستخمف الرسول) من باب النبوة، وليس بقول موسى عميو السالم،

 نص عميو بشكل واضح صريح. ( ملسو هيلع هللا ىلص)يكون الرسول 

________________________ 
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ليست منزلة معروفة حاصمة  ،"نت مني بمنزلة ىارون من موسى أ "ن القول ويرػ عبدالجبار أ
 ن يدخل تحتو خالفتو لمرسولأ، فال يجب لم يحصل ليارون الخالفة بعد موسىنو أ، وبما مقدرة

دمحم بن بشار حثنا ُغنَدٌر حدثنا شعبة  ، وقد ورد نص ىذا الحديث عمى النحو التالي: "حدثني(ملسو هيلع هللا ىلص)
لعمي: " أما ترضى أن تكون  (ملسو هيلع هللا ىلص)بن سعد قال: سمعت إبراىيم بن سعٍد عن أبيو قال: قال النبي 

 (1).مني بمنزلة ىارون من موسى"

 نلحياة فإي عمى قيد ان كان بقنو توفي قبمو، وا  ارون لم يكن خميفة بعد موسى ذلك أن ىبمعنى أ
 ، ولم يعينو موسى نبيمن عند هللا اً ن ىارون نبيمن منطمق أ ،ول ال يدل عمى الخالفةىذا الق

 (2).عميو السالم ختالف بين ىارون وعميلنا وجو اإلوىنا يتضح 

) وفاة  المانعن أإال  لغيبة،استخالف في حالة واجبة باإلن المنزلة ليارون ثابتة ألنيا أب ما القولأ
) وفاة  نعان ىذا المأبما وعميو و ولوال ىذا المانع لكانت ثابتة، ، حال دونيا مىارون( عميو السال

 فيي ثابتة لو. عمي عميو السالم لمؤمنينا لم يحصل ألميرعمي قبل الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص(( 

واضح ال  ()ملسو هيلع هللا ىلص الرسول ولالذؼ وقع في ق نو ال نبي بعدؼ(أ إال) ستثناء ن اإلأ الجباريرػ عبدو 
، والخوف من أؼ مكروه يصيبو لة في الحب والقرابة والحرص عميو، فربما كانت المنز لبس فيو

ما لسبب  ن استخالف شخص في مكان ما في زمانإ، وكذلك فالوالية والخالفة بعده ليس لزاماً و 
  .مكنة واألزمنةفو بشكل مطمق فيما بعد في كل األعمى استخال ، ال يعني وال يدللما

لغزوة تبوك ال  (ملسو هيلع هللا ىلص)في الوقت الذؼ خرج فيو الرسول ستخالفوا عبدالجبار يرػ أن نإف وكذلك
ن ىذا االستخالف يدل عمى أ، وكيف لنا لو بشكل مطمق استخالفووجو عمى  بأؼل وال دُ تَ 

 ؟.لوفاةااالستخالف المطمق بعد 
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ن ىذه الحالة من أخمفني في قومي " يظير أُ ليارون " قول موسى  نالجبار أويرػ عبد
، وال يكون زمان والمكان الذؼ يغيب عنو موسىأؼ في ال ،ستخالف فقط في حال الغيبةاال
 ،ىارون  نو حدد فيمن يخمفوأعن قومو ذلك  السالم عميو غياب موسىستخالف إال في حالة اال

 و في الوقت الذؼ يعود فيو موسىأ ،خرآلموسى في مكان  ون ال يكون خميفةً ن ىار إوعميو ف
، وكذلك بزمن وفترة غيابو سرائيلبني إ ستخالف ىنا محدد بقوموفاال يبة،لغامن  عميو السالم

 ال يكون في الموضع الذؼ غاب إليو.نو خميفتو في الموضع الذؼ غاب عنو و أ، أؼ عنيم

ن أ كما، كما كانت قبل وفاتو بقىت (ملسو هيلع هللا ىلص) لالرسو  بعد وفاة عميو السالم ن حال عميإف ،يووعم
في عيد  اً نو كان نبيأ، من حيث حياة موسى فية التي كانت لو المكانىارون لو عاش لكانت لو 

 (1).السالم عميو وفاة موسى بعد كذلك ولم يصبح موسى،

الحدود ن يقيم ألعمي في المدينة لم يجز لعمي ( ملسو هيلع هللا ىلص)النبي  فن استخاليرػ عبدالجبار أوكذلك 
 (2)ويتوقف االستخالف في وقت عودتو عميو السالم. اإلسالم،في غيرىا من ديار 

 ن يتكممون في ىذا الشأن،ذ المنافقو وأخ المدينةعمى  (ملسو هيلع هللا ىلص)النبي  استخمفو عندما أنوب أما القول
، وذلك شتداد ظيره بواو  إليوو وسكونو قال ىذا ليقطع عمييم الطريق وليبين عمى لطفو وحبو لف

 .مرهأبية وما خامر قموب المنافقين من ليزيل الش

 (3)الف موسى ليارون في قومو.خعمى المدينة كاست لعمي استخالفوأما سؤاليم فيما إذا كان 

ا ما كان من استخالف وىذ المدينة،توليو ألمر المسممين في  من منطمق ا صحيحاً يبدو ىذ
عميو  ما عمي، أطمق النبوةن ىارون كان ليستخمف موسى في قومو من منأموسى ليارون، إال 

نبوة  عميو السالم لم يكن لعمينو أذلك  ،وإال بطمب من (ملسو هيلع هللا ىلص) ستخمف الرسولفمم يكن لي السالم
 .عمى قيد الحياة (ملسو هيلع هللا ىلص) كان فيو الرسول مامة في الوقت الذؼإكما كان ليارون، وال 

________________________ 
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ن أ الذؼ يرػ  ،*الجبائي عمي وبأبار ببعض من سبقو من المتكممين مثل الجويستشيد عبد
 ن ىذا االستخالف وأ ،لمنافقينابو عمى  ة كان استظياراً استخالفو لو عميو السالم عمى المدين

 .لمنافقينان تقع من ة التي كان يمكن أمن الفتن خوفاً كاستخالف موسى ليارون 

الخالفة بعد موتو عميو  ستمرارالمدينة يقتضي با فو عمياً ن كان استخالإ نوعمي يرػ أ بوولعل أ
 بعد وفاتو. ماماً إيام مرضو يقتضي كونو أبكر في الصالة في  ألبين تقديمو إف ،لسالما

مر المسممين لو بعد أوليتو ت عمى دليالً  لو عمى المدينة ستخالفوان كان ىناك من يأخذ إنو أ ؼأ
ن ا  و  لخالفةاعمى تقديمو عمى غيره في  يضاً أة المسممين تدل و ألبي بكر إلمامن تقديمإ، فوفاتو

ولجاز لمن يدافع عن ىذا  ،لوجواعمى ىذا  مر يبدون األإال يتفق مع ىذا، ف اك منكان ىن
  .ن يؤولو عمى ىذا الوجوأالموقف 

عمى السالم عميو  اً يبعدما استخمف عم (،ملسو هيلع هللا ىلص) النبي نأقد ثبت نو أ بو عمي الجبائييرػ أو 
ىذا ولعل  ،اعلوداواستخمف غيره عمى المدينة عند خروجو في حجة  ليمنااستخمفو عمى  ،المدينة
 .وقيامو بيا ماماً إن ذلك يوجب كونو أو االستخالف قائم بعد وفاتو، ن ىذا أبوليم يبطل ق

نو أ، ذلك بعد موتو (ملسو هيلع هللا ىلص)  يعني استخالفو لمرسولن قوليم بذلك الأبو عمي الجبائي يرػ أ نأؼ أ
مثل  ن يقولأ، ى المدينة بعد ذلك في حجة الوداعخمف عمستُ إمن حق الشخص الذؼ  يضاً أ

نو أعمى ن توليتو لو عمى المدينة داللة أ، وىذا يبطل قوليم بتباعو بذلكأن يطالب أقوليم، و 
عمى  اً لياو  عميو السالم لم يعد عمي لسالمانو بعد عودتو عميو أالخميفة واإلمام من بعده، ذلك 

 (1).اإلطالقعمى يكن  ولم ،فتوليتو عمى المدينة كان في حالة خاصة ولمدة معينة ،لمدينةا
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كان يستخمف غير ( ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولبو عمي الجبائي في أيستعين بحجة أالجبار عبد نفإ ،وعميو
ن يؤم و مرضو، كطمبو أقيام بيا لتغيبو ألم يستطع ال من المسممين لمقيام بأمور عميو السالم عمي

 .الصالة في المسممين وقت مرضو رضي هللا عنو بكربو أ

ن أذلك  ،لموتاستخالف والنص بعد ب االوجو  عمىياه عمى المدينة إباستخالفو  واستدلا ولعميم
 .قوػ من الغيبةأالموت 

ال يدل  ونإف ،لعودةاستخالف حتى اال وبكان الغياب يدل عمى وج نو إنأ الجبار يرػ ن عبدأ إال
ن وجب أ ،ةوكد من الغيبأالموت  نبما أو و نأولربما يرون  ،لموتابعد  ة لوماماإل عمى وجوب

 (1).لسالما الصالة بعد وفاتو عميو ماماً يكون إ

في  خالف سواءً ستلة االأفي مس عميو السالم مر عمى عمير األقِص لم يُ  (ملسو هيلع هللا ىلص) النبي نأوىذا يعني 
نو أ، فمو وولى في بمدان غير المدينة غيره ،فقد ولى في حجة الوداع غيره ،انالمكو في أالزمان 
شياء ىذا من األو  األماكن،ات وفي كل الظروف وفي كل وقفي كل األ اً استخمف عمي (ملسو هيلع هللا ىلص)النبي 

ماماً  خميفةً ن يجعمو أد راأنو ربما أن نقول أجاز لوقوع، االمستحيمة  ن ألك لزم ، وكذمن بعده وا 
اده خميفة من بعده، وىذا لم ر أنو ربما أمى حتى نستدل ع ،لمجيش وقائداً  لصالةافي  ماماً إيجعمو 
 ، وىذان تمت توليتيم قادة لمجيش وأمراءن ىناك الكثير غيره ممأدليل عمى  يضاً أ، وىذا يحدث

عميو السالم دون  ة عميقيحأعمى  نو دليالً ليو ويضعف موقفيم فيما يتخذو إيبطل ما يذىبون 
 مامة.غيره في اإل
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، حيث كان يفعل خرين من دون نصآفي كل مرة جماعة ن يستخمف اك (ملسو هيلع هللا ىلص)النبي  نإف ،ذلكوك
 .جتيادن باب اإلذلك م

ن خي ووصي وخميفتي مأنت أ"  عمي عميو السالم المؤمنين ألمير (ملسو هيلع هللا ىلص)النبي  وربما استدلوا بقول
لدين بأمر ا، ألنو الذؼ يقوم عدهمام من بنو اإلأن ىذا يدل عمى أو ، يني"، وقاضي دِ بعدؼ

 (.ملسو هيلع هللا ىلص) والشريعة بعد وفاة الرسول

لفاظ المذكورة فيو ن األوكذلك فإحاد، ن ىذا الخبر يجرؼ مجرػ أخبار اآلأيرػ الجبار ن عبدإال أ
عتمده فيما نو ا ن لربما أنيا تتعمق بالدين والشرع، ولكعمى أ تدلنت وصيي ال فة، فقولو أمختم

 .كيد الدخول في الوصيةين لتأء الدَ نو عطف عميو قضادالجبار أيتعمق بأىل بيتو، لذلك يرػ عب

ويرػ عبدالجبار أنو ال يعقل أن يوصي المرء غيره بشكل مطمق فيما يتعمق بالشرع، حيث يرػ 
أنو قد ثبت أن المرء قد يوصي من ليس لو أن يستخمف في ىذه األمور، ويستدل عمى ذلك بأن 

 بن ممجم دون أن يقيم إمامًا.أوصى بقتل ا، عميو السالم أمير المؤمنين )عمي(

ن تكون معيودة حتى مامة في قولو، كان يجب أراد اإلأ لو (ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولويرػ عبدالجبار أ
 خبر.ثباتيا بغير ىذا اللييا، وىذا ما يوجب إصرف الكالم إي

 وكذلك اختصاصو بما ليو واستخالصو لو،تدل عمى سكونو إ عميو السالم وصيتو لعميويرػ أن 
لى ما يخصو ويخص أىمو، فأما أن يدل ذلك عمى اإلمامة ال يختص بو غيره من أمور راجعة إ

 (1)فبعيد.
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 المبحث الثاني خالصة

 ، ومن يقول بيذا القول يستندعميو السالم في ىذا الجزء إلى قضية وجوب اإلمامة لعمي تطرقت
 في اإلمامة. توأنيا تمثل نصًا واضحًا عمى أحقي يعتقد من روايات( ملسو هيلع هللا ىلص) إلى ما يروػ عن الرسول

" أنت اإلمام بعدؼ"، وأن جمعًا حضر ذلك  قال (ملسو هيلع هللا ىلص)ن عبدالجبار يرػ أنو إن كان الرسول إال أ
ن كان الرسول نو من المستحيل أن يتواطأ ىذا الجمع عمى كتمان وسمعو، فإ  (ملسو هيلع هللا ىلص)أمٍر كيذا، وا 

 بذلك، َفِمَم لم يدعيو ىو لنفسو؟. عميو السالم قال ذلك أمام جمٍع ولم يدِع ىذا الجمع لعمي

قال ذلك وكتمو بعض من حضروا من  (ملسو هيلع هللا ىلص)دالجبار أنو إن كان الرسول يرػ عبوكذلك 
يس بفرد أو فئة قميمة وخاصة منيم، ن جميعًا ولعمق بالمسمميالمسممون، وخاصة في أمر ميم يت

ىو كيف تم نقل خطبو ووصاياه ولم يتم كتمانيا،  ىنا، وكذلك فإن السؤال الذؼ يطرحو عبدالجبار
 أمر اإلمامة، في حين كان األولى أن يظيروه ألىميتو لممسممين جميعًا.وكتموا 

يرػ عبدالجبار أن ىذا ال يزيل الخالف بل فأما القول بأنو األولى باإلمامة ذلك أنو األفضل، 
وبالتالي ينفي أن يكون أمير المؤمنين  ،يعمقو، ذلك أن ىناك من يرػ أن األفضل شخٌص آخر

 .األحق باإلمامة عمى ىذا الشرطىو  السالمعميو  عمي بن أبي طالب

من  أن رد عبدالجبار أصح من رأؼ من يعارضيم، وعميو، فإنني أرػ من خالل ما قمت بطرحو
حول أحقية عمي باإلمامة، بين من يرػ أنو أولى من خالل النظر في وجيات النظر المتباينة 

عبدالجبار  رد مع وافقتأ اإلدعاء، وأناغيره باإلمامة، وكيف يقوم عبدالجبار بالرد عمى مثل ىذا 
ميع األولى ذلك أنو األفضل أمر ال يتفق عميو ج عميو السالم ورأيو في ىذا، فالقول بأن عمي

 ضل شخٌص آخر كأبي بكر وعمر مثاًل.ن، فيناك من يرػ أن األفالمسممي

 أما القول بأنو ىناك نص، فإن ىناك خالفان يظيران ىنا:

 .د أم ال؟وػ ىذا النص، وىل ىو من أخبار اآلحاتمثل فيمن ر أما الخالف األول في

ن أما الخالف الثاني فيتمثل في السؤال، من أين أن ىذه النصوص  في عمي بشكل خاص؟، وا 
 ؟.بالتحديد (ملسو هيلع هللا ىلص) فمن أين أنيا تتعمق باإلمامة وخالفة رسول هللا، عميو السالم كانت في عمي

127 



 
 

 الثالث مبحثال

 ماممة اإلعص

ال يصمح  نون ىناك من يرػ أمام من عدميا، إذ أتركز ىذا الجزء حول قضية عصمة اإلي
والعصمة يقصد بيا استحالة ارتكاب اإلمام ألٍؼ من األخطاء  إال من ىو معصوم، لإلمامة

ل العصمة مختصة بآ وعميو وبما أن ىذه والرذائل، صغيرًة كانت أم كبيرة، ظاىرًة أم باطنة،
، فال يؤمن من غيرىم غير معصو ، إذ أباإلمامةحق ىذا األساس فيم األ، لذلك وعمى البيت
 نيا تجسد دليالً أ يعتقدون يات ويستند ىؤالء في ذلك عمى آ ،إماماً ن يكون ه، لذلك ال يصح أخطأ

نو يرػ من خالل ما يث أفكارىم ىذه، حتيم، وسنرػ كيف ينتقد عبدالجبار أعمى عصم اً واضح
 .ذلكال تدل عمى التي يستخدمونيا لمقول بالعصمة  دلةه األن ىذيقولون أ

ىل البيت ويطيركم أ ن يذىب عنكم الرجس أنما يريد هللا إ " بقولو تعالى قدون تعفيم ي وعميو،
 وبالتالي ووفقاً  ،، وكذلك بعدىم عن الضالل والخطأعمى عصمتيموأن ىذا يدل  ،(1)تطييرا "

 في تمك الفترة. (ملسو هيلع هللا ىلص) ن رافق الرسوللذلك فيم أحق باإلمامة من غيرىم مم

 مامة.وال يدل بأؼ وجو عمى اإل ،ن يطيرىمأعصمة البهللا يريد  نيرػ أ ن عبدالجبارأإال 

 ن ألىل البيت مزية في باب المطف وما يجرؼ مجراىا.أو د بو المدح والثناء والتعظيم، ار أوربما 

لبعد عن وا دل عمى الطيارةتنما إظاىرىا  فيية اآل نأالجبار انطمق من موقفو ىذا ولعل عبد
مامة ليس لذلك أؼ عالقة بأمر اإل، و ارتكاب المعصية والكبائر، والتطيير من الذنوب والمعاصي

لذلك  ،لخمقاالبيت مزية عمى غيرىم من  ن ألىلأوربما لمداللة عمى  ،لخالفةا وأو الوالية أ
ن دلت عمى العصمة، و  ،األخطاءلعصمة من ارتكاب الرجس واخصيم هللا بالطيارة والبعد عن  ا 

 فال لبيتاىل أ مامة إن كان يدل عمى ا  و  ،اإلمامةوجو من الوجوه عمى وجوب  دل بأؼتال  فيي
 (2)عن غيرىم. انو ال ينفييإف ،ليم يان كان يثبتا  ، و مامة واحد منيم بالذاتإيدل عمى 
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رجة ال القول بالمكانة والد نلة ىو أالمسأالجبار ليم في ىذه دما نستقيو من نقد عب فإن ،وعميو
ال  لبيتا فالمزية التي آللِ  ،إماماً ن يكون أحوال األحال من  و بأؼأشكال يعني بأؼ شكل من األ

 .، وألصبح مشيورا(ملسو هيلع هللا ىلص) كان كذلك، لورد عن الرسول، ولو من غيرىم ولى باإلمامةأنيم أ تعني

وتنفيذ  الحدود إقامةذلك أنو يقوم بأمور كثيرة منيا  ،معصوم مامٍ إنو ال بد من أ ولعل قوليم
 معصوم فيستحيل منو الخطأ. نووىذا أل ،وحفع البيضة يءحكام وقسمة الفاأل

 ،؟في جميع دول العالم مورىذه األ مام جميعيتولى اإلكان  ذاال فيما إبالسؤ  ىنا ويرد عبدالجبار
 .؟كذلكليس أ أعوانمن لو ذ ال بد إ ،ووأمرائ وخر يتواله حكاموالبعض اآل ؟بعضيام يتولى أ

وحجة عبدالجبار ىنا ىي أنو حتى لو افترضنا إمامًا ما معصومًا في مكان وزمان ما، فمن يتمكن 
 في كل مكان وزمان. من الحفاظ عمى الدين

فال  ،األحكاممام معصوم ليقوم بتنفيذ إن كان ال بد من أنو إ منطمق من يأتي سؤالو ىنا نأ ويبدو
ن فيل يجب أ ،األحكاممام في تنفيذ ىذه دون اإلن يكون لو مساعدين ومعاونين يساعبد من أ
 .؟إلماماوجبتم في ا أكم معصومون  واألمراءعوان ىؤالء األيكون 

مراء أُ من  مالقول بعصمة كل من يستعين بي كذلك مزميميمام بعصمة اإل ن قوليمو يرػ أنذلك أ
وعمى ذلك  وبعده، (ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولامراء والحكام في وقت ل األىذا يبطل ما عرفناه من حاو  ،وحكام

 .إلمامالزم مثمو في  مير معصوماً ن لم يكن األإف

الجبار يرػ ، فإن عبدعصمتو توجب اإلمام،عصوم فمثمو م (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول نأ وكما أنوب ما القولأ
ننا من ، ألن يكون معصوماً  بد وأفاليحممو من رسالة،  معصوم ألنو حجة بما (ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولأ

حكام لحدود وتطبيق األمام من تنفيذ ان ما يقوم بو اإلأليس كذلك، كما  واإلمامنعمم الشرع،  جيتو
 ودالذين يقومون بتطبيق الحدمراء والوالة ، وحالو ىذا كحال األُ يكون معصوماً  نال يحتاج أل

 (1).حكامواأل
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قامة منو في إ الخطأو صدور أ الخطأمام الوقوع في ذا جوز البعض عمى اإلإ بأنوما قوليم أ
ين وزوال ن ىذا يعني فساد الد، فإحكام من منطمق عدم القول بعصمتوتنفيذ األالحدود و 

 .؟ليس كذلكأ ،األمةالمصمحة التي تيم 

قامة الحدود ىي من و  ألحكاماتنفيذ  منمام ويقوم بو إلن ما يؤديو اأ ىنايرػ  الجبارعبدن ال أإ ا 
لى إن ذلك ال يؤدؼ إف ،أن وقع منو خطإف ،ررضو دفع أجمب نفع عاجل من  ،لدنياامصالح 
نو ال يمزم إعميو ف، و وغيرىا مر في سائر ما يتعمق بالمأكل والمشربكما ىو األ لدينافساد 

ن يكون الشاىد الذؼ يشيد عمى السرقة أننا لو جوزنا عصمتو لزمنا أ إذ، العصمة في ذلك
ن إو فوعميعميو،  ن يقامأمى من ال يستحق لى فساد الدين بإقامة الحد عإدػ ذلك أال ا  و  ،اً معصوم

 اره.قيم عميو الحد بإقر أذا ما إنو يوجب عصمة السارق إبل  ،لشيوداعصمة  يضاً أىذا يوجب 

 بتأويلو القيام ن أذلك أنو يمنع تحريف القرآ ،عةيالشر مام معصوم يحفع إنو ال بد من أن قالوا ا  و 
 .المعصوم اإلمام إال يقوم بذلكن أوال يمكن  ،الشرعالمذموم الذؼ نيى عنو  بالتأويلن القرآ

وغير  القرآنبما في ذلك  نقل المتواتر(،ن الشريعة محفوظة بالتواتر )بالأ يرػ الجبار عبد إال أن
، فيذا جتياد والقياساإل وبطريقةلى ما يثبت بالتواتر إن ما ىو منتسب أذلك  ،لسنناذلك من 

 من الطرق بالتواتر وغيره أؼ أن ما ىو ثابت ، مام المعصوم ىو من يقوم بحفظيايبطل كون اإل
 (1)ينفي الحاجة إلى معصوم ليقوم بحفظو.

ئمة معصومين ال نياية ليم في أت ثباإوجب  لحالامر عمى ىذه ن لم يقع األإ نوأ وىذا يعني
ن رد ، وعميو فإلتواترا، حتى يقوم كل واحد منيم بالنقل بطريق ة لياماكن وأزمنة ال نيايأ
، فال بد ن والسننرآمام يحفع القن يكون ىناك إن كان يجب أأنو إالجبار ىنا يأتي في سياق بدع

ن نو ال بد أوأ ،وقاتفي جميع األ مرمن األئمة حتى يقوموا عمى ىذا األلنا من عدد غير محدود 
ن يقوموا ولكنو يرػ أنو بإمكان العمماء أ ،ى يمنع العبث بالقرآنحتيكونوا في كل زمان ومكان 

 ام لمقيام بحفع الشرع.الحاجة إلمبذلك من غير 
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مور لمرعية في األ ن ىذا يجعمو مساوٍ ، فإمام معصوماً ن ال يكون اإليرون أنو إن جاز أ وكذلك
مام معصوم، وىذا يدفع لمقول بأنو ال بد من إثبات إ مام معصوم،لى إالتي تحتاج فييا الرعية إ

 (1).مير مثمو مثل باقي الرعيةفي األ ن العصمة ال توجدحيث يرون أ

وىذا  ،همام معصوم يؤمن سيوه وخطؤ إثبات إ نو ال بد منيم يرون أنيبدوا أ ،ومن ىذا المنطمق 
وبالتالي يستطيع القيام  ،الخطأمة بشكل دائم حتى يكون ىناك من ال يقع منو مر تحتاج إليو األأ

  ويل المذموم وحفع الشريعة.من منع التأالمعصوم القيام بو ستطيع غير ال يبما 

و لو كان نأذلك  ،لقبيحام القول بأنو معصوم أؼ ممنوع من ال يمكني نوالجبار يرػ أن عبدأ إال
 .منو القبيحلحال لما حصل اعمى ىذه 

نو ذلك أ ،لمدحاتحق منو ال يس الخطأم وقوع ن عدفإ اً ن كان معصومإنو الجبار أوالذؼ يعنيو عبد
 .عنو مر خارجلممعصية ليس من قبمو بل من أ ارتكابوم من الوقوع فيو، وبالتالي فعدم معصو 

والحكام الذؼ يستعين بيم مراء والوالة ن األفمن أين أ اً ن كان ىو معصومفإ ،وكذلك 
 ؟.ن يقوم بيا المعصومحكام ال بد أن تطبيق األوبالتالي فمن أين أ ،؟معصومون 

ن الوالة فمن أين لنا أ ،معصوم مامٍ ن سممنا أنو ال بد من إعمى أنو إ عبدالجبار ىنا يؤكد ولعل
  ؟.والسيو الخطأوالحكام مثمو معصومون ال يقع منيم 

، والقبول ئتمام بو، بأنو يجب اإلمعصوماً  ن يكون أمام يجب ن اإلأثبات إوربما ذىبوا وتعمقوا في 
ال ف وعميو، ن يكون قبيحاً أا يؤتيو ويأمر بو بلم يؤمن فيم، وماً قياد لو، فمو لم يكن معصنمنو واإل
 (2).لوقتداء بمن ىذه حان تكمف الرعية باإلأيجوز 
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قول فيو مثل ، بل نل ما يفعموو في كتباعَ إن يتم أمن منطمق  ماماً إنجعمو  ننا الأذلك  ،بعيدوىذا 
 .(1)ن عصيت هللا فال طاعة لي عميكم "إ، ففيكم طعت هللاأطيعوني ما أبي بكر: أالذؼ روؼ عن 

ولي وال نو يُ أو  لزمانافي  ن يكون واحداً أمام من حق اإل بأنوربما يقولون  بأنيم الجبارويرػ عبد
ل قد حف، ره طاعتو وال يمزمو طاعة غيره، وعمى غيعمى يد غيره وال يؤخذ عمى يده أخذوي، ولىيُ 

  .ماموجبت عصمة اإل (،ملسو هيلع هللا ىلص) صمة الرسولوجبت ع فإذا ،(ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولامحل 

و ما حجة فيما يؤديو عن هللا، فيجب أن ال يجوز عمي اإلمام إال أن عبدالجبار يرػ أنو إن كان
ينقض كونو حجة من الغمط والسيو، ولم نقطع بعصمتو فيما عدا ذلك، وجوزنا بوقوع الصغائر 

 (2)منو.

ينقض عميو حجتو من  ن يخمو من أؼ شئوجب أ، ان حجة فيما يؤديو عن هللان كإبمعنى أنو 
 ثبوتو.ن نقطع في ال أساس لو وال يمكننا أ بعصمتوما عدا ذلك فإن القول في ام، أالغمط والسيو

 اً ذلك أن ىناك كثير  ،العصمةفي  تأثير ليس لو لعزَ ل وال يُ عزِ نو يَ أفي الجبار أن قوليم ويرػ عبد
 في كونيم معصومين. ُيحدث ذلك خمالً ، ولم نبياء من نسخت شرائعومن األ

نو مؤيد بل أللى نقد عصمتو، ؤدؼ إزلو ين عَ ل، ليس ألعزَ ال يُ  (ملسو هيلع هللا ىلص) ن الرسولن القول بأأو 
 (3).ثبتت صدقو فيما يقوم بوبالمعجزة التي أ

ومؤيد رسل نو مُ أعمى  دليالً  تمثل عين الناسأ عمى (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول ن المعجزة التي يأتي بياأبمعنى 
لى اجتناب إ نو يدعوأ، ذلك صمتوساس وجبت عِ وعمى ىذا األهللا تعالى فيما يقوم بو،  عند من

 الوا  ، نحت لوب العصمة التي مُ ، وذلك من بافعل المعصيةنو ال يَ أفال بد من و وعمي، المعاصي
 ، ولوجب عمى الناس عدم طاعتو.ولم يكن معصوماً  لناساختمف عن كان ال يَ 
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، صحيحغير  أخذ ىو عمى يد غيرهيده ويَ  ؤخذ عمىمام بأنو ال يُ في اإلن القول الجبار أويرػ عبد
بحيث يقومون بتنبييو  ،أخطأو أصر ن قَ مام إعمى يد اإل يأخذون  العمماء والفقياءن أمن منطمق 

 متزم بما ينصح بون لم يَ ا  زلل، و  نو منع صدرذكرونو بما ويُ  طللبااالخطأ ويردونو عن  في حال
ؤخذ عمى يده وال ل بأنو ال يُ بطل القو ، وىذا يُ زلووجب عَ ي ن ذلكفإ ،جتناب الزلل والخطأامن 

 (1).عزليُ 

أنو وبما ذلك  ،ونقد عبدالجبار ليم في ىذه الفكرة يبدو أنو يستند إلى القول بعدم عصمة األئمة
نو من حق العمماء و، وبالتالي فإمل والزلل جائز عمين الخطأ والخأن اإلمام غير معصوم، فإ

ن لم ُيؤِت ذلك نفعًا عزلوهويأخذوا عمى يده ويقومو  ينصحوهوالفقياء أن  ونصبوا واحد آخر  ه، وا 
مام معصوم وبالتالي فيو يأخذ عمى يد غيره، وليس ىناك أن اإلمكانو، في الوقت الذؼ يرون فيو 

 الجبار كما ذكرنا.نتقدىم عميو عبدى يده، وىذا ما يحاجة بما أنو معصوم من أن ُيؤخذ عم

وىذا يؤكد حاجة اإلمام إلى من يستشيرىم ويأخذ برأييم في كثير من المسائل التي ال يستطيع أن 
يبت فييا لوحده، وخاصة األمور الفقيية والمسائل الخالفية، حتى ال يقع منو الخطأ، أو يقع خمل 

ن تنفيذ األحكام وتطبيق القوانين، إال أنو و  في وقع منو خمل أو حصل منو تقصير، فإن ىذا ال ا 
ُيبطل عميو إمامتو، ذلك أنو منفذ لألحكام، وليس مشرعًا ليا، وحالو ىذه حال األمير والوالي 

 وغيرىم ممن تقع عمييم مسؤولية تنفيذ األحكام وتطبيقيا بحسب ما جاء في كتاب هللا.

كان مستغنيًا عن آراء  )ملسو هيلع هللا ىلص( ن النبي، ذلك أ(وىذه نقطة تبين لنا الفرق بين اإلمام والنبي )ملسو هيلع هللا ىلص
من يستشيرىم ويأخذ لالصحابة لقوة المصدر الذؼ يعود إليو، وىو الوحي، أما اإلمام فيو بحاجة 

برأييم، حتى إن لم يفعل ذلك، ووقع منو الخطأ، وجب عمى العمماء والفقياء أن يصوبوه وأن 
 فإن لم يمتزم، عزلوه ونصبوا مكانو آخر.يأخذوا عمى يده، 
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سمة حكام وقِ األ وتطبيقإقامة الحدود تشمل الدين والتي  عمى أمورن كان يقوم ا  و  وىم يرون بأنو
 .ضلزل وال يَ ال يَ  وماً ن يكون معصأنو ال بد من إف الضرائب،وجباية  الغنائم بين الرعية

لييم في إرجع والذين يُ  ،الدين أمور يأخذ بمشورة العمماء والفقياء في ونأ إال أن عبدالجبار يرػ 
رد فييا جتيادية التي لم يَ مور اإلفي األ لديناقامة مصالح إو أحكام يذ األحال االختالف في تنف

 (1).وماً لذلك ال حاجة ألن يكون معص ،ن والسنةآصريح من القر  نٌص 

ومن الواضح أن عبدالجبار ىنا يرػ أن ما ىو ُمخول لإلمام من أمور يقوم بيا، ال تستمزم أن 
ألن ىذه المجاالت من مصالح الدنيا كجباية الضرائب وقسمة الغنائم،  يكون ىذا اإلمام معصومًا،

  .يكون إمامًا أو أن يكون معصوماً  فبإمكان أؼ شخص أن يقوم بيا، وليس بالضرورة أن

ير بأن عبدالجبار يعتقد بوجوب اإلمامة، وىذا ما ورد ذكره سابقًا، نو من المفيد ىنا التذكوعميو، فإ
إال أنو ال يعتقد بعصمة اإلمام، أو بالقول بانو ال بد من معصوم ليكون إمامًا، ذلك أنو يرػ أن 

الضرائب وجياد العدو ما ىو ُمَخول لإلمام من ميام عميو القيام بيا، من قسمة الغنائم وجباية 
وغيرىا، ال تمزم معصومًا ليقوم بيا، ذلك أن وقوع الخطأ في مثل ىذه الميام والوظائف ال يؤدؼ 

، أما ما يستشكل إلى ضياع الدين، وىذه من مصالح الدنيا التي يستطيع غير المعصوم القيام بيا
 عميو من أمور فبإمكانو أن يستعين بالعمماء في ذلك.

فكرة أن اإلمام ال يؤخذ عمى يده، ويأخذ ىو عمى يد غيره، ذلك أنو وكما ذكرنا فإن وكذلك نقده ل
العمماء يأخذون عمى يد اإلمام إن قصر أو أخطأ، وبالتالي فإن ىذا يؤكد عمى عدم الحاجة إلماًم 

 معصوم.
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 المبحث الثالث خالصة

ركزت في ىذا المبحث حول قضية عصمة اإلمام من عدميا، بمعنى ىل يجب أن يكون اإلمام 
معصومًا أم أنو ليس من الضرورؼ ذلك؟، وىذا من خالل عرض وجيتي نظر مختمفتين، بين 

 رػ ذلك.من يرػ أنو ال بد وأن يكون اإلمام معصومًا، ومن ال ي

أن ىذه العصمة نو ال يصمح لإلمامة إال من كان معصومًا، و وعميو، فإن ىناك من يرػ أ
ذلك أن غيرىم غير معصوم وبالتالي فال بد من وقوع الخطأ منو، وىم  مختصة بآل البيت،

عنكم الرجس أىل البيت  بَ ذىِ ن يُ الى " إنما يريد هللا أعيستندون في موقفيم ىذا عمى قولو ت
 وعمى ذلك فيم األولى واألحق باإلمامة من غيرىم. ،(1)كم تطييرا"ويطير 

ن المقصود باآلية ال يدل عمى ما يذىبون إليو، من أ إال أن عبدالجبار يرػ أن ظاىر اآلية
نما تدل عمى الطيارة وعدم ارتكاب المعاصي، وليس ليذا أؼ عالقة باإلمامة وخالف ة اإلمامة، وا 

 (.)ملسو هيلع هللا ىلصرسول هللا 

ن ىناك العديد من الميام التي يقع تنفيذىا عمى اإلمام من إقامة الحدود فيم يعتقدون أ وكذلك
  ، ذلك أنو معصوم فيستحيل منو الخطأ.بيامن إمام معصوم ليقوم أنو ال بد و وتنفيذ األحكام، 

تطيع غير فيس ،إال أن عبدالجبار يرػ أن ىذه الميام التي يذكرونيا من مصالح الدنيا، وعميو
  المعصوم من حاكم وأمير القيام بيا وتنفيذىا، فمن أين أنو ال بد من معصوم في ىذه األمور؟.

من الحاكم  ما يذكرونو ال يوجب أن يكون اإلمام معصومًا، فوقوع الخطأ وعميو، فإنني أرػ أن
ؼ إلى واألمير في مثل ىذه األمور كتطبيق الحدود وتنفيذ األحكام وفض الخصومات، ال يؤد

لديو الكفاية والقدرة الالزمة ليقوم بتنفيذىا كالقاضي الذؼ  فساد الدين، بل أنيا تحتاج إلى من
يعمل عمى إصدار األحكام عمى الناس، فيل يجب أن يكون جميع القضاة معصومون من 

 دعائيم بأنو ال بد من معصوم.ع الرد الذؼ قدمو عبدالجبار عمى االخطأ؟، لذلك فإنني أتوافق م
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 الرابع لمبحثا

 مامالصفات الواجبة في اإل

يتعمق ىذا الجزء بما يجب أن يتحمى بو اإلمام من صفات، وأن ىذه الصفات تعبر عن أنو 
في الزمان، مام يجب أن يكون أفضل من مامة، وىذا من خالل القول بأن اإلاألحق واألولى باإل

حيث يرون أنو ا لمدفاع عن موقفيم ورأييم ىذا، وىم يعتقدون بيذا من خالل عدة حجج يقدموني
ض ىذا، أفضل من في الزمان فإن اإلمام مثمو، ولكن عبدالجبار يعار  (ملسو هيلع هللا ىلص)وكما ثبت أن الرسول 

 ىذه اآلراء التي يؤمنون بيا. حضدحيث سنرػ كيف يرد عمييم ل

دعاء بأنو ال بد وأن يكون اإلمام األفضل في الزمان، وأن ىذا ال يثبت عندىم إال من اإلأما 
فضل ال يكون إال بأن يكون سميم الطاعة، وأنو ص الذؼ يدل عميو، والقول بأنو األخالل الن

 .عميو من جية العقل األكثر ثوابًا بين الخمق، لذلك يرون أنو ال بد وأن يكون منصوصاً 

نو يحل ألقالوا  وىنا ربما ،؟وجبتموه عقالً يقتضي في العقل ما أبأؼ دليل  ل عبدالجباروىنا يتساء
 .اإلمامفضل فكذلك القول في األن يكون أ (ملسو هيلع هللا ىلص) في الرسول موجبتأإذا ، ف(ملسو هيلع هللا ىلص) محل الرسول

أفضل من في  لعمي( مام )بشكل عام، وليس تخصيصاً وىنا يرػ عبدالجبار أن قوليم بأن اإل
قول اإلمام،  فكذلك ،أفضل من في الزمان بأنو (ملسو هيلع هللا ىلص) الزمان من منطمق أنو كما ثبت في الرسول

األفضل، بل ربما كان  (ملسو هيلع هللا ىلص) لوال النص لما وجب أن يكون الرسولويرػ أنو غير صحيح، 
و، وىنا يتساءل عبدالجبار من أين ذلك ) أن ، وربما كان ىناك من ىو أفضل منمساويًا لغيره

مام؟، ويسرد عبدالجبار أنو يجوز أن يكون ضل(، واجب عقاًل لتقيسوا عميو اإليكون الرسول األف
نو ُيرجع إلى السمع في أن يكون يًا لغيره في الفضل، وأمفضواًل، وأن يكون مساو  (ملسو هيلع هللا ىلص) الرسول

ن يكون في فضل، وأأن يكون األ يرػ أنو لوال السمع لما كنا نجوزير رسواًل، و ن يصأفضل بعد أ
 (1)مام من جية العقل أيضًا.لذلك وجب أن يكون ىذا حال اإل أمتو من يساويو في ذلك،
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العقل ربما لم نتوصل إلى أن دمحم ما يقولو عبدالجبار ىو أنو لو قسنا األمور من جية ولعل 
)ملسو هيلع هللا ىلص( األفضل، ولربما كان ىناك من يساويو في الفضل، أو من ىو أفضل منو قبل البعثة، وعميو 
فالسمع ىو ما يثبت األفضمية لمنبي )ملسو هيلع هللا ىلص(، أؼ من حيث أصبح حجة في ذاتو، وعميو فالعقل ال 

 صفات اإلمام، وبأن يكون ىذا الشخص إمامًا كونو األفضل. يوجب أن تكون األفضمية من
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ن إ، لكنا نوافقو ن يكون خالق األنامأنو يجب أمام قال في اإل ن قائالً الجبار أنو لو أويرػ عبد
 .ماملكالم بيننا وبينو خرج عن اإلوعميو لكان ا ،لعبادةاق نو يستحأنام في خالق األ كان فعالً 

 لذلك عبادتو حق ووجب عمييم تبعاً ، و نامالقدرة عمى خمق األ لديو فعالً ن كانت إمام ن اإلأك ذل 
ن ىذا ليس بإمام، أصبح في بل يُ  ،مامج عن كونو في اإلن الكالم ىنا يخر إنقياد لمشيئتو، فواإل

 ن.لوجو الذؼ ىو عميو اآلير اصبح الكالم عمى غَ وعميو يُ 

جة لى در إن يصل أصح مام ال يصل وال يَ ن اإلمن منطمق أويبدو أن رده عمييم ىنا يأتي 
لكان لو ، و يع الجوانبلكان مفارقا لممخموق من جم ، ولو كان خالقاً ن الخالق ىو هللاأذلك  لخمق،ا

 ، المام، ولكن ىذا ال ينطبق عمى اإل، وعمى ذلك لكان يستحق العبادةاليد العميا عمى المخموق 
ما يقع عمى  باقي البشر، ويقع عميومام مخموق كن اإلأقل، ذلك من جية العقل وال من جية الن

  .بادتوجمو ال بد من عِ ألذلك فيو مفارق لما من  ، من موت ومرض وعجز،باقي البشر

، ن الكالم فييا ال وجو لوأ، ذلك باألنبياء إالال يتعمق  ن الكالم في المعجزاتأ، الجبارويرػ عبد
 ظيرتولو  ،ئمةأكبر من الخالف في كونيم أمة ئمى األع اتعجز الخالف في ظيور المُ  نأل

عظيم  بل لكونو فاضالً  ،ماماً إ، لم يكن ذلك لكونو عمي عميو السالم مير المؤمنينأعمى  المعجزة
 (1).الفضل

، لون ويدعون من ظيور بعض المعجزات، والتي سبق ذكرىامر كما يقو األ نو لو كانبمعنى أ
، بين المسممين اً كبير  اً خالف تمثل لةأن ىذه المسإف ،عميو السالم اً عميفوا بيا َص التي وَ  موروىي األ

مامة لو، ذلك وأحقية اإل قكبر من الخالف في صدأ، ل بياثبات وتأكيد صحتيا وصحة القو إن أو 
  .في مناظرة من يدعون لو النبوة مر معجز فميس لنا من بابأنو لو ظير أ

 ئمةما األأ ،دعوتيمذه المعجزات لبيان صدق حيم هللا ىمن األنبياء،رة عمى قاصن المعجزات أذ إ
مام ن اإلأو أئمة معجزات األقوليم ب نو ال يوافقفإ ، وعميويدييمأعمى  اتيور المعجز فال يصح ظُ 

 .ن نعمم ىذا النص وىذا ما لم يحدثأنو كان ال بد من نص يثبت ذلك، ولوجب عمينا أعجز، و مُ 
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العدالة مطموبة في القاضي اإلمام عاداًل، ذلك أنو إن كانت  يكون  ويرػ عبدالجبار أنو ال بد وأن
ة و مسؤوليعمى منيم في الدرجة وتقع عميأ نو أولى، بما أمام ن تكون مطموبة في اإلأف ،والشاىد

مور زائدة أليو تعود إنو أىذا حتى ال يقع الظمم عمى العباد، ذلك ، و حكام وتنفيذ القراراتتطبيق األ
العصاة ومرتكبي واألخذ عمى يد حكام والقوانين التصديق عمى األ والشاىد مثل قاضيال مرأعمى 
 (1).مخذ القصاص منيأ منطمق من ، وىذاالجرائم

ميو حتى ن ىذا ليس ُحجة عفإ ،حدث أو صدر عنو فسق في الماضي نأنو إن كا ولعميم يقولون 
ن كان فسقو في الباطن، بمعنى إن كان فسقو غير معموم لألمة التي إال يكون إمامًا، وكذلك 

 (2)، ألنيا ال تعمم أنو فاسق في الباطن.و إمامًا، فإن األمة ال تتحمل إثماً تريد تعيين

ن ، وا  خربوا مكانو آنِص الحل والعقد أن يُ ىل فعمى أ  ،ن ظير فسقوأنو إ بالقول ىنا الجبارعبدويرد 
فسح ن يُ ع وجب عميو أن لم يستط، فإن يتوب عن ىذا الفسقو وجب عميو أسقظير لنا فِ لم يَ 

 . ن ينصبوا غيرهعمماء والفقياء ألن يطمب من ا، وأالمجال لغيره

خطأ، وبالتالي فينا د وأن يصدر منو اإلمام غير معصوم فال ب يعتقد أنو وبما أن الجبارولعل عبد
يجب أن يتوب لى ما بعد وقوع الفسق، ما الذؼ يجب أن يحدث؟، ولعل القول بأنو يتحول األمر إ

 ة من الخطأ أو اإلثم الذؼ يرتكبو.سالم سمح لإلنسان التوبعن الفسق، ذلك أن اإل

" كل بني آدم خطاٌء، وخير الخطائين  ،(ملسو هيلع هللا ىلص)مع حديث الرسول  موىذا كما أراه يتفق وينسج
فكل بني آدم خطآؤون، وخير الخطآئين التوابون، لذلك فيذا ال يؤثر في كونو ، (3)التوابون".

إمامًا، أما إن لم يتب، وعمم من نفسو عدم قدرتو عمى اجتناب ىذا الفسق، فعميو أن يتنازل وأن 
 يظير ذلك، َفُتعين األمة غيره.

________________________________ 
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 .وزتم ذلك في الشاىد؟، كما جَ ويلفي التأ يكون فاسقاً  نمام أي اإلون فجوز ن تساءلوا لم ال تا إمأ

ن ذلك يمنع من صحة أ من ي وأبو ىاشم الجبائي*الجبار إلى ما قالو أبو عموىنا يستند عبد 
من الرتبة والمكانة، كما ال مام لما لو نو ال يجوز في اإلإن جاز في الشاىد ذلك، فا  يادتيما، و ش
 ن الفسق بتأويل يقدح في الفضل وعمى ذلك ال يبقى لمنأمير، ذلك في الحاكم واأل يضاً أ وزيج

قامة الحكم من تأديب وزجر لمن يقدم إنو من واجباتو ألك ، ذماماً إن يكون أ الفاسدتأويل اليقوم ب
 (1).في التأويلعمى فعل الفسق 

ولعل ما نستخمصو ىنا مما قالو عبدالجبار، أن الشاىد يكون في مكان محدد في قضية محددة، 
ومع فئة قميمة من األشخاص، أما اإلمام، فإن ما يحدثو من فسق في التأويل يضر باألمة كميا، 

فترة طويمة من الزمان وفي جميع ديار المسممين، وليس األمر محدودًا كما ىو بالنسبة وعمى 
  لمشاىد الذؼ يكون أمره مخصوصًا في مسألة معينة، في وقت معين.

 

 

 

 

 

 

 

________________________________ 
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بو ىاشم عبد أه، وىو 321لمعتزلي، والمتوفي سنةبدالوىاب بن سالم الجبائي ابو ىاشم الجبائي فيو عبد السالم بن دمحم بن عأ *
كبير و"العرض" ، لاخذ عن والده، ولو كتاب "الجامع أالمعتزلي،  بي عمي دمحم بن عبد الوىاب بن سالم الجبائيأستاذ السالم بن األ
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، فال بد واألحكاممور الشريعة كم العمم بأن يحصل لمحاالجبار أنو وكما أنو ال بد وأعبديرػ و 
 .مةىمية ىذه العموم لجميع األأل ، وذلكن يحصل لو ىذا العمممن أ يضاً أ لإلمام

  مام كالنبي أعمم أىل أمتو؟.ن تساءلوا في أنو يجب أن يكون اإلأما إ

عة وىو الحجة يجيتو نعمم الشر  من ناألن( ملسو هيلع هللا ىلص) نما وجب ذلك في الرسولفيرد عبدالجبار بالقول إ
 مور،كل ىذه األن يعمم أ، وال يجوز ىذا إال بخرػ ليو يرجع في باب الديانات األإ، وكذلك افيي

نما يختصنعمم الديانات والشرائع من قبمو ننا الألك ، ذمام كذلكوليس اإل ىو بأمور  ، وا 
 (1)لمحكام واألمراء. بالنسبة مرفي شؤون الدولة، كما ىو األمخصوصة 

ن يسن أ( ملسو هيلع هللا ىلص) النبيمام كما ىو الحال في ن اإلم نو ليس مطموباً أ الجبار ىذاومعنى كالم عبد
ليو، إل كِ نما عميو القيام بما وُ إ ،خرػ من أموروما في الديانات األ والحرام الشرائع ويبين الحالل

ل، وليس ىل العقد والحأ مام فمكمف من عند ما اإلأمكمف من عند هللا،  (ملسو هيلع هللا ىلص) ن النبيأذلك 
وعمى ذلك ال  (،ملسو هيلع هللا ىلص) مر بالنسبة لمنبيكما ىو األوالتبميغ عن هللا  مام نشر الدعوةمن اإل مطموباً 
ما أىل العمم في ذلك، أ لى إجع ن ير أيو ، ولذلك عميكون لإلمام ىذا القدر من العمم نأيجب 

 .ليو مختمفإفاألمر بالنسبة  (ملسو هيلع هللا ىلص) لرسولا
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ذا إنو أو أ(، في العمم) كاألفضلو أفضل من في الزمان أن ن يكو أمام ن قال لم يجب في اإلإف
 .كاألعممو أعمم من في الزمان أ  ن يكون أ، وجب فيو صفة العمم

تص بالقدر الذؼ تقتضيو ن يخأ، فيجب ن العمم الذؼ يختص بو لو عمةأ وىنا يرػ عبدالجبار
نو من أذ إ ،مخصوصاً  ن يبمغ من العمم قدراً أ، و ن يكون فاضالً ألك يعتبر في العمم ، لذتمك العمة
ن أ، بل يجب وأحكامالدين وما يرتبط بيا من عموم  مرأمن  مام شيئان ال يعمم اإلأل مقبو غير ال

وضعنا  لو أنوذلك ، ىل زمانوأ عمم أ ن يكون أيجب  نو الإال أ ،من العمم يءٌ يكون قد حصل لو ش
و أ، كقوة الشخصية مور الحكمأشياء التي تخص من األ لنقص عنو كثير ماماً إىل الزمان أ عمم أ 

 موال المسممين ودمائيم.أوالحفاظ عمى حكام ودفع الضرر درة عمى تنفيذ األالق

ن يحيط أ إلنساننو ال يمكن أ، ذلك مانوىل ز أ عمم أ ن يكون أ عمم فميس شرطاً ما بالنسبة لمأ
، وىذا ما ؤخذ بعمميمن يستعين بغيره من العمماء الذين يُ أ بإمكانوف، لذلك نواع العمومأبمختمف 

 (1)تعالى، في اآلية الكريمة" فسئموا أىل الذكر إن كنتم ال تعممون". أمرنا بو هللا

و لو بيا أ، بوره فيما ال عمم لو ستعانة بمن حصل لو عمم ما ليستشيمام االوعمى ذلك يستطيع اإل
 .برأيوليس بقدر ذلك العمم الذؼ حصل لمعالم الذؼ يؤخذ  ،عمم قميل

معرفة ومن ىذه  ،أمور متعددة تتعمق بالشريعة واألحكاملى العمماء إالوجوه التي يحتاج فييا  ومن
ياء، وكذلك ما يجب أن األمور الخالفية واألمور التي ىي محل اجماع من قبل العمماء والفق

ريقو ، والتمييز بين ما طصول وما يجب أن يكون من الفروع من مسائل الشريعةيكون من األ
لى العمماء، والتي ال يكون لقضايا التي نحتاج فييا إما ىي ا ، بمعنىجتياد مما الحق فيو واحداإل

نما يرجع الكالم الفصل فييا إلى ظروف متعددة منيا  طريق الحقيقة فييا واحد أو واضح، وا 
 (2).زمانية ومكانية، وكذلك الظروف التي تكون فييا األمة من حاالت جوع أو حرب وما شابييا

 

_________________________________ 
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عمى القيام بأمور  ون قادراً ن يكأىل زمانو، ولكن أ عمم أ مام ن يكون اإلأ اً نو ليس شرطإف ،وعميو
 .مور العممأستعانة بمن ليم الفضل في فسو اإل، وفي الوقت نالحكم

رام، فال بد الحالل والحبأمور الدين و  ن كان عالماً ا  و  حتى ألنو ،مامتوإمام ىذا ال يبطل عمى اإلو 
مور التي ليس تمك األو  ،مور التي وقع الخالف فييا بين العمماءلى غيره في األإن يحتاج أمن 

ا ، وموالصواب من الخطأمور و حقيقة األبينوا لىل العمم حتى يُ أ لى إجماع، لذلك احتاج إعمييا 
مور لى ذلك من األإصل وما ىو فرع، وما أوما ىو منيا  ،يجوز ويجب مما ال يجوز وال يجب

عمم منو في مثل أ ن ىم بمستعانة اإللذا وجب  ،ن يبت فييا بأمر نيائيأالتي ال يستطيع لوحده 
صدارمور الدين وتنفيذ األأفي  ، حتى ال يقع الخطأمورىذه األ ن ىذه ال أالقرارات، ذلك  حكام وا 

لى كل من يقع تحت إن التأثير يصل أبل  ،لخاصة وحدىاتؤثر عمى حياتو اتيمو وحده وال 
 إمرتو.

، مثل التوحيد والعدل والنبوات لى عمماء الدين، وىم المتكممون في العقمياتوكذلك الحاجة إ
 لى البعض تصح.ىب وتحقيق المعاني، فحاجة البعض إصول الشريعة ومراتب المذا وأ

 م منيا إقامة الحدود واألحكام.أما الحاجة لإلمام فتختص بأمور أخرػ غير العم

 جمع، وعميو فال بد من أن تكون لون الحاجة إليو تتمثل في معرفة الشرائع أفإ (،ملسو هيلع هللا ىلص) أما النبي
المزية في ذلك، وقد ثبت أيضًا أن تأدية الشرع ال تصح فييم إال بعد ثبات معرفة هللا وما يتصل 

لشرائع، ذلك حتى يتمكنوا من بيان ما عميو الكفار من فساد ابيا، لذلك ال بد من كونيم عالمين ب
ليو من أصول الدين، ليذا وجبت ليم المزية في عمم الدين، وىذه عمة وبيان ما يجب أن يعدلوا إ
 (1)مفقودة في اإلمام وغيره.

 

 

 

________________________________ 

   .214 -213س ، م.الحسن بوأالقاضي، (1)

143 



 
 

لمرئيس) رئيس المدينة أؼ عبدالجبار ىذا يتعارض مع رأؼ الفارابي في الصفات الواجبة أن ر ال إ
الصفات العممية أو القيادية، ذلك أن الفارابي يرػ أن اإلمام ال بد أن يكون  ، سواءً الفاضمة(

ميا، بأفعالو كميا حذو تمك بتما حافظًا لمشرائع والسنن والسير التي دبرىا األولون، محتذياً  عالماً 
ويكون فيما  ،، وأن يكون لو جودة استنباط فيما ليس لمحفع لو من سبيلوأن يكون حكيماً 

 (1)ئمة األولين.حذو األ يستنبطو من ذلك محتذياً 

فطن لو عمى الجية التي دل عمييا  ،، إذا رأػ الشيء بأدنى دليلوأن يكون جيد الفطنة، ذكياً 
عو وال يكاد ينساه، وأن يكون جيد الفيم والتصور لكل الدليل، وأن يكون جيد الحفع لما يراه ويسم

 ما يقال لو فيفيمو عمى نحو ما قصده القائل.

وال يؤلمو تعب العمم، وال يؤذيو  لو، سيل القبول منقاداً  منو ستفادةلمعمم واال كون محباً ن يوكذلك أ
    .بانة تامةا يضمره إن حسن العبارة يؤاتيو لسانو عمى إبانة كل من يكو وأ منو، والكد الذؼ ينال

 يجب أن تكون صفاتو في العمم، من عمم وكيف ىذا الرئيسىذا بالنسبة لما يجب أن يتحمى بو 
 مام قوؼ العزيمة عمى الشيءأما بالنسبة لمصفات القيادية، فإن الفارابي يرػ ضرورة أن يكون اإل

 (2).ضعيف النفسغير خائف وال  عميو، مقداماً  الذؼ يرػ أنو ينبغي أن يفعل جسوراً 
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ا وأتميا في نفسو وفيم الفارابي أنو وكما أن لمبدن عضٌو رئيس، وىو أكمل األعضاءويرػ 
ول َترأس وُترأس، ا دونيا، وىي تحت رئاسة العضو األيخصو، ودونو أعضاء أخرػ رئيسة لم

كذلك األمر بالنسبة لرئيس المدينة الفاضمة، فيو أكمل أجزاء المدينة فيما يخصو، ولو في كل ما 
 شارك فيو غيره أفضمو، ودونو قوٌم مرؤوسون منو، ويرأسون آخرين.

 كون أواًل، ثم يكون السبب في أن تكون سائر األعضاء، وأن تحصلتي القمب ويرػ أنو وكما أن
عضو كان ىو المرفد بما يزيل عنو ذلك  ذا اختل من الجسدن تترتب مراتبيا، فإليا قواىا وأ

االختالل، كذلك األمر لرئيس المدينة الفاضمة، ينبغي أن يكون ىو أواًل، ويكون أيضًا السبب في 
 (1)أن تحصل المدينة وأجزاؤىا.

ورئيس المدينة الفاضمة بحسب الفارابي ال يمكن أن يكون أؼ إنسان، ذلك أن الرئاسة عنده تكون 
أن يكون بالفطرة والطبع معدًا ليا، والثاني بالييئة والممكة اإلرادية، والرئاسة بشيئين، أحدىما 

 تحصل لمن فطر بالطبع معدًا ليا.

س ذلك الجنس مثل رئي يرأسو شيء من وكما أن الرئيس األول في جنٍس ما ال يمكن أن
ال يمكن أن يكون عضٌو آخر رئيسًا عميو، فكذلك الرئيس األول لممدينة الفاضمة، و عضاء، األ

ينبغي أن تكون صناعتو صناعًة ال يمكن أن يخدم بيا أصاًل، وال يمكن أن ترأسيا صناعًة 
ياه يقصد بجميع أفعال  (2)المدينة الفاضمة. أخرػ، بل ىي التي تؤم الصناعات كميا، وا 

الرئيس( ىو اإلنسان الذؼ يوحى إليو، فيكون ما يفيض من هللا إلى العقل ويرػ أن ىذا اإلنسان )
اد ثم إلى قوتو المتخيمة، عقمو المنفعل بتوسط العقل المستف الفعال، يفيض بو العقل الفعال إلى

عمى التمام، وبما يفيض منو إلى  فيكون بما يفيض منو إلى عقمو المنفعل حكيمًا فيمسوفًا ومتعقالً 
 (3).درجات السعادة أعمىتب اإلنسانية و قوتو المتخيمة نبيًا منذرًا، وىذا اإلنسان ىو في أكمل مرا

__________________ 
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انو عمى جودة التخيل بالقول لكل ما يعممو، وقدرة عمى جودة ثم يكون لو مع ذلك قدرًة بمسومن 
لى ا ن يكون لو مع ذلك جودة ثبات ببدنو ألعمال التي تبمغ بيا السعادة، وأاإلرشاد إلى السعادة وا 
 (1)لمباشرة أعمال الجزئيات.

لممدينة أن ىذا ىو الرئيس الذؼ ال يرأسو إنساٌن آخر، وىو اإلمام، الرئيس األول  بياويرػ الفار 
ذه الحال إال الفاضمة، وىو رئيس األمة الفاضمة، ورئيس المعمورة كميا، وال يمكن أن تصير لو ى

 ة خصمة قد ُفطر عمييا، وىي:ر ا عشإذا اجتمعت فيو إثن

 أواًل: أن يكون تام األعضاء، إن ىم بعضو ما من أعضائو عماًل، يأتي عميو بسيولة.

والتصور لكل ما يقال لو، فيفيمو عمى نحو ما قصده القائل، ن يكون بالطبع جيد الفيم أثانيًا: 
 وعمى حسب األمر في نفسو.

 أن يكون جيد الحفع لما يفيمو ولما يراه ويسمعو ويدركو وال يكاد ينساه.ثالثًا: 

رابعًا: أن يكون جيد الفطنة، ذكيًا، إذا رأػ الشيء بأدنى دليل، فطن لو عمى الجية التي دل 
 (2)عمييا الدليل.

 خامسًا: أن يكون حسن العبارة، يؤاتيو لسانو عمى إبانة كل ما يضمره إبانًة تامة.

 لمتعمم واالستفادة، منقادًا لو، سيل القبول وال يؤلمو التعب الذؼ ينالو منو. سادسًا: أن يكون محباً 

 شره عمى المأكول والمشروب والمنكوح، متجنبًا بالطبع لمعب. سابعًا: أن يكون غير

 (3): أن يكون محبًا لمصدق وأىمو، مبغضًا لمكذب وأىمو.ثامناً 
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أن يكون كبير النفس محبًا لمكرامة، تكبر نفسو عن كل ما يشين من األمور، وتسمو تاسعًا: 
 منيا.بالطبع إلى األرفع 

 عاشرًا: أن يكون الدرىم والدينار وسائر أغراض الدنيا ىينًة عنده.

 أحدػ عشر: أن يكون بالطبع محبًا لمعدل وأىمو، ومبغضًا لمجور والظمم وأىميما.

إثنا عشر: أن يكون قوؼ العزيمة عمى الشيء الذؼ يرػ أنو ينبغي أن ُيفعل جسورًا عميو، مقدامًا، 
 (1).غير خائف وال ضعيف النفس

من يصفو برئيس المدينة الفاضمة، أو لفإن ىذه الصفات والشروط التي يضعيا الفارابي وعميو، 
ُتظير وبوضوح أنو ال يتحدث عن الرئيس أو الحاكم بالمفيوم الواقعي  ،كما أطمق عميو اإلمام

يكاد  مر عند ابن خمدون وابن تيمية، بل إن ما يقولوو كما ىو األالذؼ نراه عند عبدالجبار، أ
نو ال بد وأن يكون حكيمًا فيمسوفًا تظير لنا أن الفاربي فقولو بأيكون نفسو كما نراه عند الشيعة، 
  .ًا لممدينة الفاضمةسال يرضى بأن يكون أؼ إنسان رئي

، والتي يرػ أن رئيس المدينة الفاضمة يجب أن يتصف بيا ال يمكن فيذه الصفات التي يذكرىا
التالي فإن ىذه نظرة مثالية ليذا الرئيس أو اإلمام، تكاد تكون قريبة أن توجد في أؼ إنسان، وب

في ىذه المدينة، وكأنو  من المنظور الشيعي، وخاصًة ما ذكره من كون ىذا الرئيس ىو األول
ن ال وجود ليذه المدينة إال بوجود ىذا اإلنسان، فيو عنده كالقمب لسائر الجسد، فكما أن يقول أ

 سائر أعضاء الجسد، كذلك اإلمام. و، توقف عملالقمب إذا توقف عمم

إليو، وأنو في  أن ىذا اإلنسان ىو الذؼ الذؼ يوحىأنو يرػ وما يثير اإلنتباه ويمفت النظر أكثر، 
يجعل اإلمام في  لنا أكمل مراتب اإلنسانية وفي أعمى درجات السعادة، وىذا بحسب ما يظير

يفيض من ىذا اإلمام إلى عقمو المنفعل حكيمًا  مرتبٍة أعمى من النبي، ذلك أنو يقول أن ما
 فيمسوفًا، وما يفيض منو إلى قوتو المتخيمة نبيًا منذرًا، وبالتالي فيو في مرتبة أعمى من النبي.

____________________________ 
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أن يكون اإلمام األفضل في زمانو، وىذا ما يجعل  الحجج القائمة بضرورةالمبحث في ىذا  تناولت
ة وليس شيعية، أؼ من منظور ما ىو عبدالجبار يعيد وصف اإلمامة جاعاًل إياىا إمامًة عادي

كائن وليس ما يجب أن يكون، فحيث أن المنظور الشيعي يستعين بالقياس العقمي في وصف 
 أن ىذا القياس فاسد من أساسو. ػ ير  عبدالجبار إال أن الرسول باألفضل، فكذلك اإلمام،

حيث يرػ ىؤالء أنو يجب أن يكون اإلمام أفضل من في الزمان، من خالل القول بأنو وكما ثبت 
 أن الرسول )ملسو هيلع هللا ىلص( األفضل، وجب مثمو في اإلمام.

أفضل من في الزمان ( ملسو هيلع هللا ىلص) نو يرػ أن الرسولعبدالجبار ينتقد ىذا القول، ذلك أفي المقابل، فإن 
ن هللا دون أحٍد من كان مختارًا م (ملسو هيلع هللا ىلص)ال يوجب أن يكون اإلمام مثمو، أؼ األفضل، فالرسول 

ن هللا وحده يعمم أين يضع رسالتو، فال بد وأن يضعيا في يد األفضل، ألن هللا الناس، وبما أ
 وحده يعمم خائنة األعين وما تخفي الصدور.

دلل عمى أنو بيا، ت (ملسو هيلع هللا ىلص) رػ عبدالجبار أن المعجزات التي أيد هللا سبحانو وتعالى رسولووكذلك ي
 ليل عمى ما يدعون الناس إليو.قد اختصيم بالنبوة كد

 أما القول بأنو يجب أن يكون اإلمام أفضل األمة من جية العمم، أؼ أن يكون أعمم أمتو.

ا من جيتو نعمم الشريعة نأعمم أىل أمتو ألن (ملسو هيلع هللا ىلص) يكون النبي ن عبدالجبار يرػ أنو وجب أنإف
، وال يجوز إال بأن رجع إليو في باب الديانات األخرػ وىو الحجة فييا، أضف إلى ذلك، أننا ن

كمة بالميمة المو  (ملسو هيلع هللا ىلص) يعمم كل ىذه األمور واإلمام ليس كذلك، لذلك وجب أن يتصف عمم النبي
إليو من نشر الدعوة والتبميغ عن هللا، أما اإلمام فالحاجة إليو تتمثل بأمور أخرػ تخص الحكم 
دارة شؤون الرعية والدفاع عن المسممين، لذلك وجب أن يتصف بما  وتولية القضاة والحكام وا 

 نو من القيام بما أوكل إليو من ميام.كِ مَ يُ 
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بين وجية نظر عبدالجبار والفارابي حول شخص ىذا الرئيس فإنو يمكننا أن نمحع الفرق وعميو، 
ىل زمانو، أو ىذا اإلمام يجب أن يكون أفضل أ  ذلك أن عبدالجبار ال يرػ أنأو اإلمام، 

عمى القيام  ون قادراً ن يكأىل زمانو، ولكن أ عمم أ مام ن يكون اإلأ اً ليس شرط كاألفضل، وكذلك
 .مور العممأبمن ليم الفضل في  ستعانةفسو اإل، وفي الوقت نبأمور الحكم

وىو يرػ أن ىناك فرق بين اإلمام والنبي، ذلك أنو يرػ أن العمم الذؼ يجب أن يتصف بو اإلمام 
يئًا من العمم بما ن يكون حصل لو شينسجم عممو مع تمك العمة، بمعنى ألو عمة، لذلك وجب أن 

ىل تنفيذ األحكام، أما أن يكون أعمم أ يمكنو من القيام بالميام الموكمة إليو من تطبيق الحدود و 
 نو بإمكانو أن يستعين بالعمماء.ن الشرائط التي ال بد منيا، ذلك أليست مزمانو، فيذه 

وعميو وىو الحجة فييا،  أجمع فأمره مختمف عن اإلمام، ذلك أننا من جيتو نعمم الشرائعأما النبي 
خرػ، وال يجوز جع في باب الديانات األليو ير إوكذلك  فال بد من أن تكون لو المزية في ذلك،

 .موركل ىذه األن يعمم أىذا إال ب

في المقابل نرػ أن الفارابي ال يرضى بمثل ىذه الصفات الواقعية ليذا الرئيس أو اإلمام كما 
يطمق عميو، بل يرػ أن ىذا الشخص يجب أن يكون في أعمى مراتب اإلنسانية، وأن يكون 

فقط رئيس المدينة الفاضمة، بل ىو رئيس المعمورة كميا، وال يمكن موحى لو، وىو كما يرػ ليس 
ن تجدىا في أؼ يمكن أ أن يرأس صناعتو صناعًة أخرػ، وىذه الصفات التي يضعيا الفاربي ال

ولعل قولو أن ىذه الرئاسة ال تكون إال لمن كان بالفطرة والطبع معدًا ليا، تعني أن ىذا إنسان، 
ى ىذه الرئاسة، وفي فطرتو وطبعو، وبالتالي فيي ليست مكتسبة، الشخص يجب أن مفطورًا عم

 وبالتالي ال يكون ىذا الشخص أؼ شخص، بل فقط من ىو مفطور عمييا بالطبع وليس بالتطبع.

الرد الذؼ قدمو عبدالجبار، ذلك أن كون اإلمام األفضل في زمانو ليس من الشروط  وعميو، فإن
األفضل، ال يبطل عميو إمامتو، فأمر اإلمامة ليس لألفضل،  التي ال بد منيا، وكون اإلمام ليس

ولكن لمن يستطيع القيام بأعباء الحكم كالمعرفة بالسياسة والقدرة عمى قيادة الجيش وتولية القضاة 
والحكام، أؼ في إدارة األمور الدنيوية لمرعية، وبإمكانو ىنا اإلستعانة بالعمماء والمختصين 

 ٌم بيا، وىذا ال يبطل وال بأؼ شكل عمى اإلمام إمامتو.باألمور التي ليس لو عم
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 الخامس مبحثلا

 فضل وما يتصل بذلكالكالم في األ

انتقل في ىذا المبحث إلى تناول شرط آخر لإلمامة يقول بو أصحابيا، ويفنده عبدالجبار، وىو 
ىذه إلى  شرط األفضمية، أؼ أن يجب أن يكون األفضل، ويستند أصحاب اإلمامة في حجتيم

 تفضيل أبو بكر، ويرون في ىذا شرطًا الزمًا لإلمام من بعده.

عبدالجبار يعود ىنا لمتركيز عمى حاجات األمة الواقعية كالمصمحة العامة ليؤكد عمى أن ىذه و 
حيث يرػ عبدالجبار أنو ال بد في اإلمام من الفضل،  ب مراعاتيا عند التفكير في الحكم،التي يج

، أما كونو األفضل فيذا غير واجب، وثبوت فضل أبي بكر باألخبار التي أؼ بأن يكون فاضالً 
 تم روايتيا، لو صح، ال يدل عمى أن شرط األفضل مطموب في اإلمامة.

بكر ألنو األفضل، ذلك أنو ال وجو يمكن أن يحمل عميو صحة اختيار  وربما قيل أنيم قدموا أبا
لم يكن بأعزىم عشيرة وال بأكثرىم مااًل وعدة، وال عمر لو إال عمى أنو أفضميم عندىم، ذلك أنو 

لم  ،نو لوال ظيور فضمودىم نيوضًا في األمر، وعمى ىذا فإبأقدميم في اليجرة والشجاعة، وال بأش
 (1)يكن الختيارىم إياه عمى غيره معنى يصح عميو.

، حيث عمة؟ين أنيم قدموه لىذا القول، من خالل تساؤلو، من أ الجبار يعترض عمىن عبدإال أ
 يرػ أنيم كانوا مخيرين بينو وبين غيره، فاختاروه ال لعمة توجب تقديميم لو.

من قاموا  عندوىنا يرػ عبدالجبار أن السبب في تقديميم لو ربما كان ظنيم أنو األفضل، أؼ 
لإلمامة، إال أنو يرػ انيم قدموه ال لعمة توجب ذلك، ويرػ عبدالجبار أنو إن  بتقديم أبي بكر

  نا أنيم قدموه لعمة ما، فمن أين أن ىذه العمة )العمة الموجبة( ىي كونو األفضل؟سمم

ظن، ، فعمموا عمى غالب الاً عندىم كان متقاربن الفضل عمى ىذا، أ توضيحاً ويرػ عبدالجبار 
 (2)، لذلك قدموه.فضلو كاألفضل، أعند من قدموه وعقدوا لو األن نو كاوأ
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عبيدة عميو، وما جاء من رد أبي  ُأبايعك،ما قال عمر ألبي عبيدة أمدد يدك ما قوليم بأنو عندأو 
 (1)ال عمى أنو األفضل.، فإن ىذا ال يمكن أن يحمل إ"بكر حاضر؟ وأبوتقول ىذا بقولو "أ

إال أن عبدالجبار يرػ أن عمر كان أعمم بفضل أبي بكر عمى أبي عبيدة، وأشد إعظامًا لو، 
قال ذلك ألنو أراد أن يعمم رد أبي عبيدة واختبار حالو، ألنو جوز أن ال يبايع عند عقد  ولكنو

 (2)اإلمامة ألبي بكر، لذلك قال عمر ما قال.

عبيدة لعمر" مالك في اإلسالم فية غيرىا" دلت عمى أن العدول عن أبي  ن ما قالو أبووكذلك، فإ
 أ وىفوة في طريقة الرأؼ والتدبير.بكر إليو خط

و بكر ألبي عبيدة ىفوة لم يرتكب عمر غيرىا بعد أن دخل اإلسالم، بأؼ أن عدول عمر عن أ
تالي ال يجوز ل، وبابو بكر أحق منو في ىذا النصبن أبو عبيدة يرػ أن أذا يدل عمى أوى

 لى شخٍص غيره حتى لو كان ىذا الشخص أبو عبيدة نفسو.العدول عنو إ

بي بكر لم يكن ألنو األفضل، بل أن الفضل بينيم كان يم أالجبار يرػ أن تقدذا فإن عبدوعمى ى
ن اإلمامة أل ره، فالمفضول أولى من الفاضل،متساٍو، ذلك أنو لو كان في الفاضل عمة تؤخ

نما يختار لإلمامة ليست لألكثر فضالً   .من كان أجدر وأقدر عمى القيام بيا وبمياميا، وا 

قامة اإلمامة واجبو اماً من لم يصمح األفضل ألن يكون إنو إوعميو فإ  ن العدول عنو،فال بد م ،وا 
ن كان تقديم المفض ا كان أدخل في المصمحة في باب ألن م ول أولى فال بد من العدول إليو،وا 

 (3)مامة فيو أولى باإلجماع.اإل

ذا وجد في فإ اإلمامة،التي ال بد منيا في  فضل ليس من الشروطن كون الشخص ألذلك فإ
 ولى من الفاضل.قوػ كان بالتقميد أرجح وأالمفضول ما ىو أ

______________________________________ 
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 فضل شرطن في األن يكو أ، منيا فضل لإلمامةكثيرة يقدم فييا المفضول عمى األ حوالأوىناك 
  .عمى ىذه الشروطن يقدم المفضول الذؼ يحوز أمفقود كالعمم والمعرفة بالسياسة، وىذا كفيل ب

السيل الذؼ يمكن توليتو  مامة ليس باألمرمر اإلأن أ لىإ ولعل عبدالجبار يرػ أن ذلك راجع
، وىذا حتى مام وقيمتوفضل اإلن ال يكون ىناك ما يقمل من أألؼ شخص، بل من الضرورؼ 

 ن كان فيإفضل ن يقدم المفضول عمى األألذلك وجب  ،مةكون كممتو مسموعة من قبل األت
و عيب أن كان يعمم من نفسو نقص، إعميو ىو بل  ،مرما يعيقو عن تولي مثل ىذا األ فضلاأل

قدر عمى القيام بما أن كان إدنى منو في الفضل أر ذلك ويقدم من ىو ظيِ ن يُ ألمعامة ال يظير 
 لإلمام من ميام.

لبمد الذؼ وكذلك القول في الحال الذؼ يقتضي تقديم المفضول، نحو أن يكون المفضول في ا
 (1)ن تقديم المفضول واجب.فإمات فيو اإلمام، ومست الحاجة إلى نصب آخر، 

فضل عمى األ وللمفضالى نصب إنو يحتاج لسبب قوؼ يدفع أإال  يقعن أالجائز  ىذا من ولعل
ن لم إما أ ،األفقوح في ممن وقوع فتنة ت خوفاً و أمة في حالة حرب ن تكون األأك ،لحالةافي ىذه 

فضل و عودة األأقدوم  انتظارولى ن األإف ،وردناهأمن قبيل ما  لى مثل ىذاإما يدفع  يكن ىناك
 حمد عقباه.تال  مراً أث تأخره دن لم يحإ ا، ىذماً ماإوتنصيبو 
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 المبحث الخامس خالصة

تناولت في ىذا المبحث ما يتعمق بالفضل الذؼ يجب أن يتصف بو اإلمام، حيث أن ىناك من 
 يرػ أنيم قدموا أبوبكر ألنو األفضل عند من قدموه.

، إذ موجبة نيم قدموه لعمةى ىذا القول من خالل تساؤلو، من أين أعم يعترض إال أن عبدالجبار
ُيظن أنيم قدموه ألجميا، ثم إن كانت تقد أن الفضل بينيم كان متساٍو، فقدموه ال لعمة أنو يع

 كذلك، فمن أين ليم أن مثل ىكذا عمة كانت األفضمية وليس أمرًا آخر.

حتى لو افترضنا أن ىناك أحًد أفضل من اآلخر، فإن ىذا ال يعني تقديم األفضل  وكذلك، فإنو
يرػ ضرورة تقديم المفضول عمى األفضل في حاالت  لجبارفي جميع األحوال، بل إن عبدا

دارة شؤون  كثيرة، منيا معرفة المفضول بالسياسة والقدرة عمى اتخاذ القرارت وقيادة الجيش وا 
األمة، وعميو فإن تقديم األفضل  ليس شرطًا ال بد منو في جميع األحوال والظروف، فإن كان 

 األفضل حتى ال تضيع الحقوق والحدود. المفضول أولى باإلمامة وجب تقديمو عمى

من الشروط التي ال بد منيا، أستنتج أن كون الشخص األفضل ليس فإنني أستطيع أن  ،وعميو
ن أفضل شخص في الدين واألخالق والعفة والزىد ال يستطيع القيام بأعباء فمو أننا وجدنا أ

دارة شؤون الرعية وقيادة الجيش، فيل من الصواب أ ؟، في الوقت الذؼ اً ن ينصب إمامالسياسة وا 
 يكون ىناك من ىو أكثر كفاءة منو في ىذه األمور.

مى القيام بما فإنني أرػ أىم ما يجب أن يتصف بو ىذا اإلمام ىو الكفاية أؼ قدرتو ع ،وعميو
عتقد أن ىذا من الشروط التي ال بد منيا، ذلك أنو لو يوكل إليو من ميام، أما كونو األفضل فال أ 

من صفات القوة والشجاعة  ا بينيم، فال بد وأن ينقص عميو شيءالمسممين األفضل فيم اختار
 والحكمة والمعرفة بالسياسة وقيادة الجيش وغيرىا، فال كمال إلنسان.

تقديم المفضول في حالة كان األقدر عمى القيام بالميام التي  وجوبوخالصة القول، فإنني أرػ 
ل ال يستطيع القيام بيا، فمسألة الحكم ليست لمن ىو أفضل بل عميو القيام بيا، إن كان األفض

إن كان أقدر عمى ذلك  لمن يستطيع بما عميو القيام بو، وبالتالي فإنني أرػ جواز تقديم المفضول
 من األفضل.
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 السادس مبحثال

 ئمة من قريش وما يتصل بذلك ن األ أفي 

ئمة من قريش األ ن "أمن  (ملسو هيلع هللا ىلص) النبيمام من قريش بما روؼ عن ن اإلأعمى  يستدل البعض
مر ال يصمح إال في ىذا الحي من قريش "، وكذلك بما حدث يوم ، وكذلك قولو " ىذا األ(1)"

ن ىذا الخبر صار أنصار عما كانوا عزموا عميو، و اف األنصر إل السقيفة من كون ذلك سبباً 
  .لى الكثرةإمن باب الخبر الواحد  خارجاً 

 .وال تقدموا عمييا" اً لك قولو عميو السالم " قدموا قريشوكذ

 (1).ال يمنع كونيم من غير قريش قريش "مة من ئ" األ نن القول بأإال أ

ن يقدم وأ، نيم من قريشئمة وأبين موضع األ قد (ملسو هيلع هللا ىلص) لو ن الرسالجبار يرػ أوعمى ذلك فإن عبد
ن يكون من قريش في ىذا ال يعني أنو ال بد من أى من سواىا، إال أن من ىو من قريش عم

 (2)حوال والظروف.جميع األ

يكن في قريش  مامة لمن ىو من غير قريش في حال لمقد يتفق المسممون عمى تولية اإل أنو ذلك
دالة عم والمعمييا اختيار اإلمام وىي العخرػ تقاس أقاييس ، ولكن ىناك ممرمن يقوم بيذا األ
ى أن شرط القرشية عميو خالف بين من يرػ وجوب تلحواس واألعضاء، حوالكفاية وسالمة ا

 ومن ال يرػ ذلك. تقديم القرشي عمى غيره
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لما في  يا،بطال المزية لول اإلمامة في غير قريش ال يعني إويرػ بعض المسممين أن القول بقب
بطال فائدة الخبر، وأنو إن وجد فييم من يصمح ليا، وجب تقديمو عمى غيره، إال أنو إ ذلك من

ى من ىو من قريش، وجب إن لم يكن فييم من يستحقيا، وكان من يستحقيا لعمة تقدمو عم
 (1).تقديمو ليا، لئال تضيع الحدود واألحكام

مكانة  ، منياسبابلى كثير من األإعائد  القول بأن لقريش مزية عمى غيرىا فإنني أرػ أن ،وعميو
، وجد في قريش ما يقوم بيذه الميمةن إنو إلك فبين العرب في ذلك الوقت، لذ قريش وقوة وصيت

سالم ال ينظر لمرجال من ن اإلأرغم ، من ىو من قريش يمدفال بد من تق لو وكان غيره مساوياً 
مر يحتاج لمن تكون لو كممة يأخذ بيا ن األأ ، إالمام هللاأالناس كما نعمم سواسية ، فالمنطمق ىذا

جل تحقيق أن يستغل ضعف قبيمتو وقومو من ألغيره من  وكذلك قوة ال تدع مجاالً اآلخرون، 
فضل منو أن كان ىناك من ىو إ، ولكن ينن في مصمحة عامة المسمممصالح شخصية ال تكو 

 .و عقمي عن القيام باألمر، فيجب تقديموأل جسدؼ وال يقعده شئ من خم

كن اإلمام من مَ ء ابن خمدون من أن العصبية ىي ما يُ من خالل عرض آرا وىذا ما أكدنا عميو
شخص بالمسممين، وبما أن قريش كانت  القيام بما يوكل إليو من ميام، وكذلك يمنع استبداد أؼ

تمتمك القوة والغمبة والعصبية والمال والحسب، فإن انصياع الناس ليم يكون أسيل مما لو كان 
 األمر عند غيرىم.

وىذا مما يؤكد عمى أن مسألة العصبية أمر ذو أىمية بالغة في الحكم، حتى لو كان ىذا 
ستبداد عصبية تمنع باقي العصبيات من اال لو من فال بد الشخص الذؼ يتولى ىذا المنصب نبياً 

 عميو.
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الجبار أنو من المعموم والمحفوظ في بعض كتب اإلمامية، جواز اإلمامة في غير يرػ عبدو 
 (1)قريش، إن لم يكن في قريش من يصمح لألمر.

، في حال كان الفضل بينيم وبين غيرىم متساوٍ نما ىو تقديميم عمى غيرىم إلشرط ا نبمعنى أ
 ، وجب تنصيب غيرىم.عدم من يصمح منيم لذلك فإذا ،حوالاألمر في جميع س توليتيم األولي

فضل لوجود عمة تقعده عن القيام باألمر، أن كان إنو يجوز العدول عن القرشي، حتى إف ،عميوو 
ن كان ىناك من ىو إالعدول عن القرشي  من ، وعميو فما الذؼ يمنعذلكوجب تنصيب غيره لو 
 .؟غيرىمفضل في و كان األأفضل أ

 ،، فكذلك اإلمامةمارة والقضاءاإل من حوالالفسق والجيل والعبودية واختالل األ وكما يمنع
 .لفاضلقوم باإلمامة من اأذا كان إنصب المفضول من غير قريش، و  ووجب ىذا نصبوأل

تحمى بيا قريش من قوة نو ولممكانة التي كانت تأ نو من الواضح أن عبدالجبار يرػ و، فإوعمي
ن لم يكن فييم إما أي حال ما كانت المرتبة متساوية، ، وجب تقديميم عمى غيرىم فومال ونفوذ

 ، بمعنى تقديم من يصمح لألمرفي ىذه الحالة تقديم غيرىم عمييم مر وجبمن يصمح ليذا األ
من قريش  مام سواءً إب نو ال بد من تنصيأحكام، فالمراد من وراء ذلك الحدود وتنفيذ األقامة إمن 

 (2).ىاتقدم في ىذا الباب عمى غير  اً ن قريشأو من غيرىا، إال أ

أنو يجب تقديم قريش عمى غيرىا  والمتمثمة في، ونظرتو الواقعية وافق مع رأؼ عبدالجباروأنا أت
كانت العرب تعرف ىذا وتقر بو، وىذا يكون أبمغ في انسياق الناس لما ليا من قوة ومكانة ومال و 

حيث يرػ أنو يقتضي نصب األئمة فييم متى وجد من يصمح ليا، ألن التكميف ال ليذا اإلمام، 
جيل أو عرف عنو لمأما إن لم يوجد فييم من يصمح ليذا األمر بد من أن يكون مشروطًا بذلك، 
وجب ام بميامو أو كان يعاني من خمل أو نقص في جسده،  الجور أو عدم الكفاية عمى القي

 تقديم من ىو أولى باإلمامة حتى إن كان من غير قريش.
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 المبحث السادس خالصة

المبحث القول في أن األئمة يجب أن يكونوا من قريش وما يتصل بذلك، ويتجسد ىذا ولت في اتن
 القول في استدالل البعض بأن اإلمامة لقريش وليست لغيرىم، من خالل ما يروػ عن الرسول

 ل عمى أحقية قريش في اإلمامة.ما يعتقدون أنو يمثل دلي (ملسو هيلع هللا ىلص)

" األئمة من قريش "، ال يمنع كونيم من غير قريش، (ملسو هيلع هللا ىلص) إال أن عبدالجبار يرػ أن قول الرسول
ذلك أنو إذا اتفق المسممون عمى تولية اإلمامة لمن ىم من غير قريش، فأين المشكمة في ذلك؟، 

 غير قريش. وىذا عمى اعتبار أن األولى واألحق بيا من

نيم كانوا لمقول األئمة من قريش، ذلك أ( ملسو هيلع هللا ىلص)لعل المزية التي كانت لقريش ىو ما دفع الرسول و 
عصبة مضر وكان ليم عمى باقي القبائل الغمبة بالقوة والعزة، وكانت باقي القبائل تعرف ىذه 

يم أقدر عمى سوق الناس بعصا نيؤدؼ إلى انقياد الناس ليم، ذلك أالمكانة ليم، وىو ما سوف 
 الغمبة والعصبية.

ن ىذا القول ال يعني وجوب تقديم قريش في جميع األحوال والظروف، فالمغزػ تقديميم في إال أ
حال كانت الدرجة متقاربة، أما إن كان األحق واألقدر ومن تتوفر فيو الشروط الالزمة من عمم 

شرط القرشية آخر الشروط التي تقديمو، ألن  اس من غير قريش وجبوعدالة وكفاية وسالمة حو 
الذؼ عميو خالف بين المسممين، بين من يرػ وجوب تقديم  ينظر إلييا، حتى أنو الشرط الوحيد

 القرشي ومن ال يرػ ذلك.
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 سابعال لمبحثا

 في الزمان وما يتصل بذلك اً ن واحدن يكوأمام يجب ن اإلأفي 

ن بأنو ال يصح أ م واحد، وقول البعضمان يكون ىناك إ بد وأيتعمق ىذا الجزء بالقول بأنو ال
 يو ىذا، حيث:يورد الحجج التي يدافع فييا عن رأن ىناك من يجوز ذلك و ، إال أيعقد لثانٍ 

وكذلك إن كانوا من نفس ، زمن واحد ال يمتنع من جية العقل ئمة فيأن تولية يرػ عبدالجبار أ 
ىو ما ورد يمنع من ذلك األمر الذؼ ن ويرػ أفي نفس الزمان، نبياء أبعثة  ، كما ال يمتنعالبيت

وال يجوز أن يعقد وىو اجماع الصحابة عمى أنو يجب أن يعقد لواحد فقط،  ،السمعمن جية 
 (1).و مدة وجودهلغيره في فترة أ

ومع أنو ال يرػ من جية العقل ضرورة لوجود إمام واحد فقط، إال أنو مع ذلك يعتقد أن وجود 
أنو لو جاز إمامين في وقت واحد، ما كان يجب طاعة من واحد يتسبب بالضرر، ذلك أكثر 

 ن.مى الناس، ولجاز أن يختمف اإلماماأحدىما ع

لى انصياع األمة إلى أحدىما دون اآلخر، إمامين في نفس الوقت ربما يؤدؼ إ ن وجودوكذلك فإ
 (2).أو أن يقع الخالف فيما بينيما

، ، فمن يثبت الحكمالسمطة رأسانيما أنو وبما أذلك  مر،األفساد إلى إ ذلك يؤدؼ نأ من المحتملو 
 مامة لواحد فقط.ن تكون اإلأ، وىذا مما يوجب فريقين، وربما تنازعوا عمى ذلك مة عمىوتفترق األ

تولية  في ىذه الحالةنو يمكن إمامين في مكانين مختمفين، فإثبات إ بأن الحاجة اقتضت فإذا قيل
مامين في إثبات إب عدم ، لذلك وجمام الثانيو بالتالي يغني عن اإل، وىمامم اإلمير يقوم مقاأ

 .مامميام في المكان الذؼ يغيب عنو اإلمير بما لإلمام من ، ويقوم األزمان واحد
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فإن ذلك يؤدؼ إلى تعطيل  ولكن ربما يرػ البعض أنو لبعد المسافة بين المشرق والمغرب،
 .األحكام

 سافةالم تن كانإيجوز ال  يجوز لبعد المكان، فكذلكال كان ىذا الجبار يرػ أنو إن إال أن عبد
كانت المسافة أ سواءً  حكامألوا، ألنو ال يجوز تأخير الحدود ببعد المشرق والمغرب تبينيما ليس

 .خيرىا مدة قصيرةتأ يضاً ال يجوز تأخير األحكام مدة طويمة، ال يجب أ، فكما م قريبةأبعيدة 

، وىذا يبين فساد ما خرآ اً مامإمام الثاني ن يختار اإلأ ، يجيزلمحاجة ثانٍ  مامٍ إثبات إن إوكذلك ف
دىا ن ىذا لن يمنع من عقفإ مة إلمام ثانٍ ، ذلك أنو إن عقدنا اإلماليو من تولية إمامينإذىبوا 

لى من األئمة، ويذىب كل واحد منيم إ لى عدد غير محدودلواحد آخر، وفي النياية نصل إ
 (1).لى ضعف الدولة وتفككيايؤدؼ إتسيير أمور الحكم كما يشاء، وىو ما سوف 

ن كان ىذا األاً ولعل ما يذىب إليو عبدالجبار يتمثل في أنو يمكن لإلمام أن يعين أمير    مير، وا 
بإمكانو أن يأخذ بمشورة من ىم حولو في األمور التي نو يبعد عن المكان الذؼ فيو اإلمام، فإ

تخص المسممين عامة، في المنطقة التي يتولى حكميا، وىذا تطبيق لمبدأ الشورػ في اإلسالم، 
لموحى لو من هللا، وعميو أن يأخذ برأؼ نفسو كان يستشير المسممين وىو ا (ملسو هيلع هللا ىلص) ذلك أن الرسول

  .ثانٍ  وبالتالي نستغني ىنا عن إمامٍ  ،من يرػ فييم العدل والعمم والحكمة

و أخر آ ماماً إن يكون أنو ليس من الميم عبدالجبار يعني من ضمن ما يعنيو أ ني أرػ أنولعم
مام ليقوم إنتظار المنطقي نو من غير اأذلك  ،من ميام ولكن بمن يستطيع القيام بما لإلمام ،ثانٍ 

مام ، ولكن وجود من ينوب عن اإلنتظارااللة ىامة ال يسعنا فييا أوامر في مسأصدار إو أبتنفيذ 
، سالميةلمدولة اإل ، وخاصة في ظل االتساع الكبيرمور الناسأمور لتسيير ثل ىذه األفي م

مور ضرورية أا لإلمام من كون ىناك من يقوم بمن يألبعد المسافة بين المشرق والمغرب، وجب و 
 .اإلمامنتظار الرد من اسالم دون حكام اإلألتنفيذ 
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 المبحث السابع خالصة

وأنو ال يجوز أن يعقد لواحد  القول بأنو ال بد وأن يكون ىناك إماٌم واحد، في ىذا المبحث تناولت
 آخر في الوقت الذؼ يكون فيو اإلمام عمى رأس عممو ويقوم بميامو.

أن تولية أكثر من إمام ال يمتنع من جية العقل، إال أن ما يمنع من ذلك  إال أن عبدالجبار يرػ 
ة السمع، وىو إجماع الصحابة عمى عدم العقد لواحٍد آخر في الوقت الذؼ ىو ما ورد من جي
 يكون ىناك إمام.

دون  دون أخرػ، أو ببمدٍ  اإلمام ال يختص بفئٍة أو جماعةٍ  ويرػ عبدالجبار أن ما يختص بو
 ن شرقًا وغربًا.جميع المسمميلذلك فإن طاعة ىذا اإلمام عامًة عمى آخر، 

نصياع األمة ألحدىما دون إمامين في نفس الوقت يؤدؼ إلى إ دفإنو يرػ أن وجو  ،وكذلك
قتتال وسفك الدماء، وبالتالي انقطاع الجنس دػ ذلك إلى الخالف المفضي إلى االاآلخر، وربما أ

 البشرؼ.

، يرػ عبدالجبار أنو باإلمكان تولية أمير بداًل من اإلمام في البمد الذؼ يبعد عن مكان في المقابل
ويقوم ىذا األمير بما لإلمام من ميام، وىذا ألنو ال يجوز تأخير الحدود األحكام  تواجد اإلمام،

 حتى يصل اإلمام ليبت فييا.

تحت  ثانٍ  ستخمصو من ىذا المبحث ىو عدم الحاجة إلى تولية إمامٍ أ نوعميو، فإن ما يمكنني أ
تح الباب لعدد غير يفربما خر أن تجويز العقد إلمام آذلك  دعاء وجود الحاجة إلى إمام آخر،ا

ىؤالء األئمة عمى  تفاقمن ديار اإلسالم، وبالتالي يصبح امحدد من األئمة في أماكن متعددة 
تحقيقيا، ويؤدؼ ىذا في النياية إلى انصراف كل إمام  المستحيلرأؼ وموقٍف واحد من األمور 

ع األمة وتفرقيا، وىو ، وىذا يؤدؼ إلى ضياالحكم والرعية وفقًا لما يرتأيو منيم إلى تسيير شؤون 
 ما حذر منو الشارع.
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 نتائج الدراسة

من الميم ىنا القول بأنو ورغم ما يجمع المسممين من إلو وقرآن ونبي، إال أن ىذا لم يكن حائاًل 
دون وقوع االختالف الفكرؼ والمذىبي بينيم، ولعل األمر الذؼ عمينا اإلشارة إليو ىنا ىو أن 

أو عمى السنة النبوية،  )ملسو هيلع هللا ىلص( المسممين لم يكن عمى القرآن أو عمى النبيالخالف الذؼ وقع بين 
بل كان خالفًا سياسيًا، ذلك أنيم لم يختمفوا عمى شيادة التوحيد أو االيمان باهلل ومالئكتو وكتبو 

وعميو فإن ما نستخمصو  (،ملسو هيلع هللا ىلص) ورسمو، بل أنو كان خالًف في السياسة وقيادة األمة بعد الرسول
 ىنا أن الخالف باألساس لم يكن ذو طبيعة عقائدية بل كان سياسيًا.

ولعل ىذا الخالف كان يتمحور حول من تناط بو أمور قيادة األمة الجديدة، من بين األطراف 
من الصحابة،  ، أم)ملسو هيلع هللا ىلص( التي تنافست عمييا، ىل يكون الخميفة من األنصار الذين نصروا الرسول

 أو عمو العباس بن عبد المطمب؟. عميو السالم وأقربائو سواًء عمي )ملسو هيلع هللا ىلص( أم من نسب الرسول

وبناًء عمى ىذا، فإنو من الميم التوضيح أن الخالف بدأ عمى أمر السمطة والحكم وىذا أمر 
دنيوؼ يتعمق بقيادة شؤون  سياسي يتعمق بأمور دنيوية وبالتحديد في جية ىذا الحكم، وىذا أمر

األمة الجديدة وما يتعمق بيا من وظائف وواجبات، وىذا الخالف عمى عكس الخالفات العقائدية 
التي وقعت بين المسممين والمسيحيين أو بينيم وبين الييود أو المجوس، والتي انبرػ عمماء 

 الكالم فيما بعد، وفي مرحمة الحقة لمخوض فييا.

ليذا الخالف السياسي بين المسممين ذىبت األطراف المختمفة لكتاب هللا وسنة وبعد ذلك، ونتيجة 
ن لم يكن ىذا الدليل  نبيو وبعض الروايات في محاولة إليجاد ما يثبت صحة ما ذىبوا إليو، وا 
واضحًا ليثبت ما يدعونو، فقد قاموا بصرف ألفاظ اآليات واألحاديث عن ظاىرىا بغية الوصول 

 يم واعتقادىم.إلى ما يعزز موقف
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، أؼ فيمن يتولى السمطة والحكم، أؼ إذا (ملسو هيلع هللا ىلص) لقد كان الخالف يتمثل في جية الحكم بعد الرسول
ما كان مناطًا بالنص أم بالوصية أم بالقرابة، وىذا ال يدل بأؼ وجو عمى الطبيعة العقائدية 

ىنا لم يكن في الصالة، فيؤالء جميعًا تجمعيم لمخالف، فيذه من األمور الدنيوية، إذ أن الخالف 
قبمة واحدة، ولم يكن عمى الصيام، ولم يكن عمى فريضة الحج، أو األمر بالمعروف والنيي عن 
المنكر، وعمى ىذا فإنو من غير المنطقي أن يسمى ىذا الخالف خالف ديني أو عقائدؼ، إال أنو 

 الخالف في العصور التالية. أصبح كذلك بأثر رجعي وتقمص ىذا الشكل من أشكال

ونحن اليوم، إذ ننظر إلى ما حدث وما زال يحدث في العالم اإلسالمي من صراع ذىب وما زال 
يذىب ضحيتو أبناء الدين الواحد، والذؼ حدث نتيجة ليذه الخالفات والتي كانت في األصل 

تم اإلقرار بيذه سياسية وليست دينية، فيمكننا أن نتخيل كيف كان سيكون الوضع فيما لو 
 الحقيقة، وأعيدت األمور إلى نصابيا.
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 الخاتمة 

لسياسي والفكرؼ في اإلسالم، وىي ىم القضايا في التاريخ اتناولنا في بحثنا ىذا واحدة من أ  لقد
طبيعة السمطة التي ليا الحق بأن تحكم المسممين، وىذا من خالل السؤال فيما إذا كان يجب أن 

، وىذا كما يعتقده ؟ه السمطة والمتمثمة في شخص الحاكم ذات طبيعة دنيوية ودينية معاً تكون ىذ
البعض، أم أنو ال ضرورة ألن يكون ىذا الحاكم الذؼ يتولى إدارة شؤون األمة اإلسالمية سياسيًا 

 بوفاة الرسول إلى أن عيد التبميغ عن هللا قد انتيى ، مستندين في رأييم ىذا؟ذو طبيعة دينية
سالم وأتممت عميكم نعمتي ورضيت لكم اإلكممت لكم دينكم ى " اليوم أ، ونزول قولو تعال(ملسو هيلع هللا ىلص)

 (1)دينا".

وعمى ىذا األساس ومن خالل ما ذكرناه، فقد قمنا بعرض الحجج التي يقدميا كل من الفريقين 
 موقف ورأؼ الطرف اآلخر. حضبغية الدفاع عن موقفو، ود

لى مصطمحين من أىم المصطمحات في ر دفعنا إلى التطرق في بداية بحثنا إمولعل ىذا األ
الفكر السياسي اإلسالمي، وىما مصطمح الخالفة واإلمامة، وكان ىذا من خالل التساؤل فيما إذا 

بينيما، ولماذا أطمق الشيعة عمى  اً كان ىذان المصطمحان يحمالن نفس المعنى، أم أن ىناك فرق
، رغم أن ىذا المصطمح لم يظير إال في النصف األول من ؟حديدُا لقب إمامت عميو السالم عمي

ىو الدارج في عيد أبي وخميفة القرن الثاني اليجرؼ، في الوقت الذؼ كان فيو مصطمح الخالفة 
وما  ؟،بكر، وىل كان ليذا االختيار عالقة بالسياق الذؼ ورد فيو ىذان المصطمحان في القرآن

 لمصطمح اإلمامة عمى مصطمح الخالفة، ولقب اإلمام عمى لقب الخميفة.رآه الشيعة من ميزة 

 

 

 

_________________________ 

 .5/3رقم  سورة المائدة (1)
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ي خ السياسيالتار  يرة فيوتناولنا كذلك حديث الغدير وحادثة السقيفة لما ليما من أىمية كب
 عمى أحقية عمي الً يودل اً واضح اً تصريح مثليمن أن حديث الغدير سالمي، وما يعتقده الشيعة اإل

عمى  اً واضح فة تمثل دليالً ، بينما يذىب أىل السنة إلى أن حادثة السقيفي اإلمامة عميو السالم
 ة أبي بكر.يكما حدث في السقيفة من تول ،ن المسممينيمة شورػ بأن الخالفة أو اإلما

ة فصل نشأ في ع عن آرائيم ومواقفيممدفاقدميا عمماء الشيعة ل يوأوردنا بعد ذلك الحجج الت
بعد ذلك  فييا، وال يصح (ملسو هيلع هللا ىلص) الفكر اإلمامي، حيث يرون أن اإلمامة مما قضى هللا ورسولو

، وعميو فإنيم ينتقدون نظام الشورػ وما تم فيو من اختيار ألبي بكر خميفة لممسممين اختياره
صمى هللا  التي ورد فيا نص صريح من هللا ورسولو لممسممين، وأن الشورػ ال تجوز في القضايا

 .(ملسو هيلع هللا ىلص) ، ومن ضمنيا قضية اإلمامة بعد الرسولعميو وسمم

ن تتوفر في اإلمام ومن ضمنيا صفة العصمة، حيث يعتقدون وأوردنا كذلك الصفات التي يجب أ
 وة واإلمام عمى النبي.أنو ال بد وأن يكون اإلمام معصومًا، إذ يقيسون اإلمامة عمى النب

آخر لعالمين آخرين من عمماء المسممين، وىما ابن خمدون وابن  اً وتناولنا في فصل آخر موقف
كم ولشخص الحاكم الذؼ يتولى أمر الخالفة، حيث يرػ والذين كان ليما نظرة واقعية لمحتيمية، 

لغمبة حتى يتمكن من القيام ابن تيمية أن أىم شيء ال بد أن يتوفر في اإلمام ىو القوة والقير وا
ولعل رأيو ىذا يأتي استنادًا إلى أن وظيفة اإلمام تتمثل بأمور سياسية كإدارة شؤون  بما وكل إليو،

قامة الحدود واألحكام، وىذا من الميام والوظائف التي تحتاج إلى أن يكون ىذا  الدولة والرعية، وا 
 .(ملسو هيلع هللا ىلص)و من النبي الحاكم ذو قوٍة وغمبة، وليس أن يكون منصوصًا عمي

فإن امتالك اإلمام لمثل ىذه الصفات والمزايا ىو ما سوف يمكنو من القيام بما يوكل  ،وعميو
 إليو، وكذلك التزام األمة بطاعتو وعدم الخروج عميو دون سبب يستدعي ذلك. 

، وأن صاحب وىذا أيضًا ما نجده عن ابن خمدون من أن أىم شيء في الرئاسة ىي العصبية 
ية غالبة لجميع العصبيات األخرػ حتى ال ىذا المنصب ال يتم لو ما يريد إال إن كان من عصب

عصبية لو ىو ما سوف يمكنو بالثورة والخروج عميو وعدم طاعتو، ووجود ال عصبياتتفكر ىذه ال
 دون خوٍف أو ضعٍف.  من أمور الرعية
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، أما في الجزء الثاني، فقد تناولنا فيو كتاب المغنى في ىذا ما تناولناه في الجزء األول من بحثنا
بن أحمد بن عبدالجبار  عبدالجبارأبواب التوحيد والعدل، الجزء العشرين، في اإلمامة لمقاضي 

لى رجع إ، ولعل تناولنا ليذا الكتاب دون غيره من الكتب التي تناولت ىذا الموضوع، يالمعتزلي
من منطمق  ما في عرض األفكار، إذ أنو تناول ىذه القضيةستخدلمذين االطريقة واألسموب ا

عكس كثير من  لييا كل من الفريقين لمدفاع عن موقفو ورأيو، عمىعرض الحجج التي يستند إ
لألحداث والوقائع لموضوع من منطمق السرد التاريخي خرػ التي تناولت االمؤلفات والكتب األ

طرف معين دون تي تناولت وجية نظر وموقف التي جرت في التاريخ اإلسالمي، أو تمك ال
 خرػ التي تختمف عنيا.عرض وجيات النظر األ

دػ قوة ودقة م بنفسو ميِ قَ ن يُ ء والمواقف، وأاآلران يستدل عمى ىذه وبيذا يستطيع الباحث أ
 اإلسالمي،ىمية بالغة في الفكر والتاريخ ي موضوع ذو أ ء المختمفة فوصحة كل من ىذه اآلرا

، وكذلك الصفات الواجب توفرىا م ال؟ة أمن حيث ىل ىي واجب باإلمامةيا تعمق منوخاصة ما ي
في اإلمام، وعصمة اإلمام من عدميا، وأيضًا طريقة تنصيب ىذا اإلمام، ىل ىي واجبة عمى 

، وما ىي الواجبات المناطة بمن يتولى ىذا هللا، أم يتم ذلك من خالل اختيار أىل العقد والحل؟
، تحديداً  عميو السالم بة لو؟، وكذلك مسألة وجوب اإلمامة لعميي الحقوق الواج، وما ىصب؟المن

ما ىي الحجج التي يقدميا الفريق المدافع عن ىذا الموقف، وما حجج الفريق اآلخر في 
 .المقابل؟

يراده وكذلك مسألة اإلمامة في قريش بين من يرػ أن اإلمامة لقريش، وأنيا ال تصح لغيرىم، وا
من يرػ أنو ليس شرطًا أن يكون اإلمام من قريش، وكذلك من  نيي تؤيد موقفو، وبالحجج الت

 مام.كثر من إفي الزمان ومن يرػ بإمكانية أن يكون ىناك أ يرػ بأن اإلمام يجب أن يكون واحداً 

ن تكون بغية أ ،ل عرض حجج كل من الفريقينوردنا ذكرىا من خالكل ىذه الموضوعات، أ
قضية من ىذه القضايا موضع من خالل التناول الدقيق لكل  ،مقارغ الصورة واضحة جمية ل

 .الخالف
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دت ذكره أن اإلختالف بين السنة والشيعة كان في من خالل ما أور وعميو فإن ما أستخمصو 
ما يتعمق منيا بوجوب أن  دميا الشيعة خاصةً البداية خالفّا سياسيًا، وأنا أرػ أن اآلراء التي ق

التبميغ عن  بار أن ميمةغير صحيح وغير دقيق، وىذا عمى اعت ،و طبيعة دينيةيكون اإلمام ذ
، وما بقي ىو الجانب السياسي واإلدارؼ، لذلك فال حاجة (ملسو هيلع هللا ىلص)هللا قد انتيت بوفاة سيدنا دمحم 

 أن يجمع ىذا اإلمام السمطتين الدينية والسياسية معًا.بضرورة  لمقول

قوليم بضرورة أن يكون ىذا اإلمام منصوصًا عميو من هللا عمى لسان نبيو  إضافة إلى ذلك، فإن
ممين ينزع من األمة الحق في اختيار من يحكميا من خالل الشورػ التي أمر هللا المس ،(ملسو هيلع هللا ىلص)دمحم 

 يااالقضمر هللا المسممين بالشورػ في بيا، فمو أن األمر ال يكون إال بالنص كما يقولون، فمماذا أ
 .؟والمسائل العامة التي تيميم جميعاً 

نو وكما نعمم ، قول غير ضرورؼ، ذلك أوكذلك، فإن القول بضرورة أن يكون ىذا اإلمام معصوماً 
فيميتو تتعمق بالمسائل الدنيوية من قيادة الجيش وتولية الحكام واألمراء وفض الخصومات 

فة من ر ين لنا معومن أى أن يقوم بيا المعصوم، واألخذ عمى يد العصاة، وىذه الميام ال تحتاج إل
 ذلك؟.ك ليسىو معصوم ومن ىو 

بو ىذا اإلمام أو الخميفة، أًؼ كانت التسمية، ىو أن  ما يجب أن يتصف أنوعميو، فإنني أرػ 
ال يكون بالنص أو  وىذايكون ذو قدرة عمى القيام بما يوكل إليو من ميام عميو القيام بيا، 

نما من عمى أو عرج أو خمل عقمي، وأن  أو نقصٍ  يكون خاليًا من أية أمراضٍ أن ب الوصية، وا 
اء حتى ال يقع وأن يكون عارفًا بالعصبية وأحوال الدى ،يكون لديو الكفاية الالزمة لمقيام بوظائفو

تحت سيطرة اآلخرين، وىذا يتوافق وينسجم مع موقف ابن خمدون وابن تيمية حول شخص ىذا 
في ىذا المنصب ىو القوة والقير والعصبية والغمبة، وليس  أن أىم شيء اإلمام عمى اعتبار

 النص أو الوصية أو العصمة كما يقول الشيعة.

فإن القول بضروة أن يكون اإلمام الغائب)الحجة( تحت الستار، وأن ىذا لو فوائد تتعمق  ،وكذلك
قتراب من االوكذلك إلمام باإلعداد النفسي والفكرؼ لعممية التغيير التي سوف يقوم بيا ىذا ا

ؤل عن الفائدة من مثل ىذا اإلمام وىو مختٍف ال ندرؼ من أمره اأمر يثير التس ،مصادر اإلسالم
 ، وعميو فأنا ال أتوافق مع ىذا الرأؼ حول اإلمام الغائب.شيء وال نعرف أوامره ونواىيو
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